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Εισαγωγή
Η παρούσα µελέτη φιλοδοξεί να παρουσιάσει τόσο τις φιλοσοφικές, όσο και
παιδαγωγικές θέσεις δύο προσωπικοτήτων.
Η πρώτη προσωπικότητα προέρχεται από τον χώρο της χριστιανικής θεολογίας,
πρόκειται για τον ‘Πρώτον µετά τον Ένα’, απόστολο Παύλο.
Η δεύτερη προσωπικότητα προέρχεται από τον χώρο της Νεωτερικής φιλοσοφίας,
πρόκειται για τον πρώτο µετά τον Kant,ιδεαλιστή J.G.Fichte.
Το έναυσµα για την παράλληλη µελέτη των δυο ανδρών προήλθε από την
παρατήρηση των αντιδιαστελλόµενων θεωρήσεών τους. Κάθε ένας υποστήριξε µε
πάθος της αρχή του,ο Παύλος το Εµείς, ο Fichte το Εγώ.
Ο απόστολος Παύλος υπήρξε πρωτοστάτης στην θεµελίωση της Εκκλησίας του
Χριστού, της Εκκλησίας των προσώπων.Ο J.G.Fichte υπήρξε πρωτοστάτης της
προβολής µιας ιδεαλιστικής φιλοσοφίας, εξαρτώµενης από την αρχή του Εγώ.
Και οι δύο µε θέρµη αποζητούσαν την µετάδοση του λόγου τους. Ο πρώτος
στήριζε το φλογερό και γεµάτο πάθος κήρυγµά του. Ο δεύτερος στήριζε µε πάθος το
επιστηµονικό σύστηµά του. Μόνο που ο πρώτος κατόρθωσε να παραµείνει συνεπής,
χωρίς να µεταβάλλει λέξη απ’τις προβαλλόµενες ιδέες του. Ενώ, ο δεύτερος
κατόρθωνε να µεταβάλλει διαρκώς, ανάλογα µε την προσωπική του κατάσταση και
τις επιρροές που δεχόταν, το επιστηµονικό σύστηµά του.
Ο απόστολος Παύλος αποζητούσε τον φωτισµό των ψυχών και των σωµάτων, ενώ ο
J.G.Fichte µόνον τον ‘φωτισµό’ του νου. Ο πρώτος απευθύνει πρόσκληση στις
καρδιές των ανθρώπων, ενώ ο δεύτερος απευθύνει πρόσκληση στην λογική των
ανθρώπων. Ο Παύλος παρακινεί για το υπέρ-λογο,το παράδοξο του µοιράσµατος και
της συνύπαρξης, ενώ ο J.G.Fichte παρακινεί για το λογικά παρά-λογο Εγώ,που τελικά
οδηγεί στην αποµόνωση.
Ο Παύλος θα καλέσει τα πρόσωπα των ανθρώπων να γνωρίσουν τον Χριστό και να
γευθούν αιωνιότητα,ενώ ο δεύτερος θα καλέσει τις ατοµικότητες σε γνωριµία µε τα
όρια της λογικής λειτουργίας.
Στο πρώτο µέρος ο αναγνώστης δύναται να γνωρίσει την ‘καινοδιαθηκική
φιλοσοφία’του Παύλου. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το γενικό πλαίσιο,µέσα
στο οποίο λαµβάνει αφόρµηση η Παύλεια διδασκαλία. Πρόκειται για µια ενδεικτική
προβολή στοιχείων, προκειµένου ο αναγνώστης να τοποθετηθεί στο χρονικό
πλαίσιο,το οποίο προηγήθηκε της εµφάνισης του αποστόλου. Ταυτόχρονα δίνεται η
ανθρωπολογική διάσταση, που καταδεικνύεται στην Παλαιά ∆ιαθήκη και στην Καινή
∆ιαθήκη,αναφορικά µε την σχέση σώµατος και ψυχής,ένα ζήτηµα που συνδέεται µε
την προβληµατική του Παύλου για τον παλαιό και νέο άνθρωπο.
Ακολουθεί το δεύτερο κεφάλαιο, το οποίο αναφέρεται στην έννοια της
κοινότητας,ακριβώς όπως συντίθεται και νοηµατοδοτείται απ’τον Παύλο. Πριν από
αυτήν την παρουσίαση και σε σύνδεση µε την ανθρωπολογία του πρώτου κεφαλαίου,
διευκρινίζεται η έννοια του προσώπου µέσα απ’την πατερική σκέψη. Η εστίαση στην
έννοια του προσώπου κατά την πατερική σκέψη,ενδεικτικά µόνο στην Καινή
∆ιαθήκη,χωρίς ιδιαίτερη αναφορά στην Παλαιά ∆ιαθήκη, πραγµατοποιείται
προκειµένου το ενδιαφέρον να επικεντρωθεί στην σηµασιολογία του όρου, κατά το
πρότυπο της κοινωνίας του Τριαδικού Θεού. ∆ηλαδή, απασχολεί,ιδιαίτερα,ο τρόπος
µε τον οποίο το Τριαδικό πρότυπο κοινωνίας προσώπων σηµασιοδοτεί την έννοια
πρόσωπο και συντελεί στην ανάδειξη και κοινωνία προσώπων των χριστιανών.
Παράλληλα, γίνεται µια σύντοµη παρουσίαση της ιστορικής διαµόρφωσης της
κοινότητας, µέσα στην οποία συµµετέχουν οι άνθρωποι ενδεικτικά στην Παλαιά
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∆ιαθήκη και περισσότερο στην Καινή ∆ιαθήκη. Ο τρόπος εµφάνισης της
κοινότητας,µέσα απ’την γραφή του Παύλου,η διαβάθµιση καθηκόντων,η ένταξη σε
αυτήν,η παρουσία της ως οικογένεια,τα µυστήρια που την συγκροτούν,θα
παρουσιάσουν σταδιακά τον αναγνώστη την συγκρότηση της. Ο τρόπος συνύπαρξης
που συνυφαίνεται,αποτελεί την κοινωνία προσώπων,τον µοναδικό τρόπο,υπό τον
οποίο το πρόσωπο µανθάνει να διατελεί.
Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται µια παρουσίαση σχετικά µε το πρόσωπο του άλλου,του
ανθρώπου που συνυπάρχει τόσο στην Παλαιά,αναλυτικότερα στην Καινή ∆ιαθήκη.
Οι προβληµατισµοί αναφορικά µε το ζήτηµα της ετερότητας,του άλλου βρίσκουν
έδαφος ανάλυσης σε µια σύνθεση,µέσα από το λόγο της Καινής ∆ιαθήκης.
Επεκτείνοντας δε στον όρο του ξένου, αναδεικνύονται κάποιες αξιοσηµείωτες
παρατηρήσεις µέσα από τον λόγο του Παύλου και των υπόλοιπων αποστόλων.
Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται µια παρουσίαση της παιδαγωγικής του
χριστιανισµού. Την σύντοµη ιστορική αναδροµή της ιουδαϊκής αγωγής ακολουθεί η
σύντοµη κατάδειξη της παιδαγωγικής του Ιησού. Εκείνος,ο διδάσκαλός-πρότυπο
κληροδοτεί τα διδάγµατά του,στον Παύλο. Παρουσιάζεται τόσο ο διδάσκαλος και
ψυχοπαιδαγωγός Παύλος, όσο και η µέθοδος και οργάνωση της διδασκαλίας του. Στα
πλαίσια της παρουσίασης αυτής,η συγγραφέας εισηγείται µια πρόταση χριστιανικής
παιδαγωγικής στα βήµατα του Παύλου, µια παιδαγωγική του προσώπου του παιδιού.
Ζητήµατα που εκτίθενται αποτελούν η σχέση δασκάλου και µαθητών,καθώς και η
σχέση των µαθητών µεταξύ τους.
Στο δεύτερο µέρος εκτίθεται η ιδεαλιστική φιλοσοφία του J.G.Fichte. Στο πρώτο
κεφάλαιο παρουσιάζεται το πλαίσιο,µέσα στο οποίο διαµορφώνεται το ιδανικό της
λογικής σκέψης,το οποίο διέπει,τόσο το κίνηµα του ∆ιαφωτισµού,όσο και το κίνηµα
της Νεωτερικής φιλοσοφίας. Κατόπιν παρουσιάζεται το ιδιαίτερο φιλοσοφικό
πλαίσιο σκέψης του J.G.Fichte,ο ιδεαλισµός. Μια σειρά απόψεων θα δικαιώσει την
επιλογή του ιδεαλισµού σε σχέση µε τον απλό δογµατισµό. Από αυτές τις σκέψειςαπόψεις ο αναγνώστης κατανοεί την αιτιολόγηση της εµµονής του J.G.Fichte προς
τον ιδεαλισµό.
Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται η βασική αρχή της φιλοσοφίας του J.G.Fichte,το
Εγώ. Ο αναγνώστης δύναται να αποκρυσταλλώσει τις τρεις βασικές αρχές του
επιστηµονικού συστήµατός του, αλλά συνάµα και τον τρόπο µε τον οποίο ο
φιλόσοφος κατορθώνει να διαπλέξει ολόκληρη την φιλοσοφία του, γύρω από µία και
µοναδική αρχή. [Καταφαίνεται δε ότι το Εγώ λαµβάνει και αντιµετωπίζει όχι
πρόσωπα, αλλά άτοµα].
Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η στάση του Εγώ, της αρχής που ενσαρκώνει
την ανθρώπινη διάσταση στον J.G.Fichte,απέναντι σε κάθε άλλο άτοµο. Σε µια πρώτη
οπτική, ο άλλος θα λειτουργήσει ως µέσον, σε µια δεύτερη οπτική ως ο απόλυτα
εκδιωκόµενος.
Τέλος,στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το παιδαγωγικό µοντέλο, το οποίο
εισηγείται ο J.G.Fichte.Αρχικά, καταδεικνύεται η µέθοδος αποκρυστάλλωσης της
αγωγής και η διαµόρφωση ενός σχεδίου εθνικής παιδείας. Κατόπιν καταδεικνύεται η
ταύτιση της φιλοσοφικής αρχής του, µε την παιδαγωγική αρχή του, που δεν αποτελεί
άλλη από το Εγώ.
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Σπούδασον εἰσελθεῖν εἰς το ταµεῖον το ἔνδωθέν σου
Και ὄψει το ταµεῖον το οὐράνιον`
ἕν γάρ ἐστί τοῦτο κἀκεῖνο.
Ισαάκ ο Σύρος

Κεφάλαιο 1. Το Καινόν
«Εἰ τίς ἐν Χριστῶ, καινή κτίσις.Τά ἀρχαῖα παρῆλθεν, ἰδού γέγονε καινά τά
πάντα» (Β΄Κορινθ.5,17). Στη φράση αυτή, την οποία ο Απόστολος Παύλος
διατυπώνει, συνοψίζεται όλο το περιεχόµενο και ολόκληρη η διδασκαλία της
χριστιανικής κοσµοθεωρίας. Πριν, όµως, ξεκλειδώσουµε το νόηµα της ’καινότητας’,
όπως διαγράφεται στον χριστιανικό κόσµο, ας εντοπίσουµε το πλαίσιο γύρω από το
οποίο διαµορφώνονται οι συνθήκες για την εµφάνιση της.

1.1 Ο Μωϋσής και ο Παλαιός Νόµος
Οι συγγραφείς της Αγίας Γραφής διακρίνονται, σε σχέση µε άλλους συγγραφείς
του κόσµου, από την κοινή πεποίθηση που τους διακατέχει σε δυο θέµατα: α)ο Θεός
µιλά στον λαό του σε συγκεκριµένες συνθήκες της ανθρώπινης ιστορίας, και
β)παράλληλα το θεϊκό µήνυµα παρόλο που απευθύνεται σε ανθρώπους, αφορά στην
προσωπική ταυτότητα και ευηµερία των µελών της θρησκευτικής κοινότητας. Συχνά
στα βιβλικά συγγράµµατα εµφανίζονται αναφορές από κάποια προσωπική
επικοινωνία του Θεού µε ένα άτοµο, αλλά η επικοινωνία δεν έχει ως τελικό αποδέκτη
µόνο το συγκεκριµένο άτοµο. Περαιτέρω, απευθύνεται σε µια οµάδα, της οποίας ο
διαµεσολαβητής ανάµεσα στο Θεό και τον λαό Του, αποτελεί ταυτόχρονα και τον
εκπρόσωπο της.1
Μια τέτοια οµάδα απετέλεσε και ο Ισραήλ,για τον οποίο καταγράφεται µέσα στον
Νόµο του Μωϋσή ο τρόπος, µε τον οποίο εκείνος κατέστη έθνος. 2
Ο Γιαχβέ3 ή Θεός του Ισραήλ εξέλεξε το λαό αυτό, που θα χρησίµευε ως φυτώριο της
θείας αποκαλύψεως και ως όργανο µετάδοσης της θείας ευλογίας προς όλο το
ανθρώπινο γένος. Το κύριο σώµα του Νόµου Μωϋσέως εµπεριέχεται από την αρχή
της Εξόδου µέχρι τέλους των Αριθµών. Η υπόθεση αφορά στην επίσηµη ανάδειξη
του Ισραήλ σε περιούσιο λαό του Θεού και φορέα της θείας αποκάλυψης, δια της
συνάψεως, επί του όρους Σινά, διαθήκης, και την παράδοσή του Νόµου σε αυτόν.
Στην Παλαιά ∆ιαθήκη, η αλήθεια για το Νόµο και την τήρησή του αναφέρεται στην
συµφωνία ’∆ιαθήκη’4 του Θεού µε το λαό του Ισραήλ. Σύµφωνα µε το βιβλίο της
1

H.Ckee-E.M.Meyers-J.Rogerson-A.J.Saldarini.The Cambridge Companion to the Bible.Cambridge
University Press.1998,pp.3-4
2
Π.Βασιλειάδη.Βιβλικές ερµηνευτικές µελέτες.Εκδ.Π.Πουρναρά.Θεσ/νίκη 1988,σελ.476
3
Σ.Αγουρίδη.Ιστορία της Θρησκείας του Ισραήλ.Εκδ.Ελλ.Γράµµατα.Αθήνα 1995,σελ.126: Από την
αρχή στη Γένεση(2,4β) χρησιµοποιείται το θείο όνοµα ’Γιαχβέ’ δηλώνοντας την ταυτότητα του Θεού,
τον οποίον ο Ισραήλ ως έθνος γνώρισε µε το όνοµα αυτό. Η εικόνα του Θεού δεν παρουσιάζεται ποτέ
στατική.
P.Grelot.Λήµµα ‘Ισραήλ’, στο Λεξικό Βιβλικής Θεολογίας,,µετ.Σ.Αγουρίδης,σελ.531:Ο Γιαχβέ είναι
για τον Ισραήλ ο Άγιος Θεός Βασιλιάς, Λυτρωτής, ο Θεός της αποκαλύψεως(Ησ.17,6-/1,4/43,15/44,6).
Αντίστοιχα και ο λαός αποτελεί τον εκλεκτό, θεµατοφύλακα του σχεδίου Του για τη
σωτηρία(Ιερ.12,14-Ησ.45,4-Ψαλµ.49,7).
4
βλ.P.Grelot,Λήµµα ‘Νόµος’,στο Λεξικό Βιβλικής Θεολογίας,µετ.Β.Στογιάννος,σελ.699-700: Ο Νόµος
βρίσκεται σε στενή σχέση µε τη ∆ιαθήκη. Όταν ο Θεός έκανε τον Ισραήλ τον ιδιαίτερο λαό του,
σύναψε σε αυτή την εκλογή επαγγελίες, η πραγµατοποίηση των οποίων θα κυριαρχήσει στην ιστορία
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Εξόδου, η εκλογή του Ισραήλ ως ‘περιούσιου’ λαού του Θεού5 δεν ήταν αυθαίρετη,
προϋπέθετε την ενεργητική ‘ συγκατάθεση’ του λαού, την έµπρακτη θετική του
απάντηση στην κλήση του Θεού. Η έµπρακτη αυτή απάντηση διατυπώνεται στο
επόµενο-µετά την Έξοδο-βιβλίο της Πεντατεύχου, στο Λευϊτικόν, ως ‘πιστότητα στο
Νόµο.
Ο Νόµος[έχει ως βάση τον, θρησκευτικού και ηθικού περιεχοµένου, θεόδοτο
∆εκάλογο των εντολών, του οποίου ανάπτυξη και εφαρµογή αποτελούν οι
πολυάριθµες διατάξεις αυτού. Οι διατάξεις συνιστούν τρία είδη: θρησκευτικοηθικές,
τελετουργικές, κατά µεγαλύτερο τµήµα, αστικές, οι οποίες αποτελούν κατά ένα τρόπο
τον αστικό κώδικα του Ισραήλ. Το παλαιότερο τµήµα της νοµοθεσίας αυτής είναι το
λεγόµενο ‘βιβλίο της διαθήκης’ (Εξ.20,23-23,33). Συγκρινόµενος προς τις νοµοθεσίες
άλλων λαών ο Μωσαϊκός Νόµος υπερέχει αυτών ως φιλανθρωπότερος και
ηθικότερος, διαπνεόµενος από υψηλότερο θρησκευτικό πνεύµα. ∆ικαιολογείται κατά
τον τρόπο αυτό και το:‘ καί ποῖον ἔθνος µέγα, ὧ ἔστι δικαιώµατα και κρίµατα
δίκαια κατά πάντα τον νόµον τοῦτον, ὅν ἐγώ δίδωµι ὑµῖν
σήµερον6(∆ευτερ.δ΄8)] παρεδόθη από το Θεό στο Μωϋσή, γεγονός που ταυτίζεται
στο βιβλίο της Εξόδου µε την αποκάλυψη της σε αυτόν του θείου ονόµατος.
Ο Νόµος είναι µια φανέρωση του Θεού, ένα δώρο της Χάρης και όχι µια δικανική
νοµοθεσία µε κοινωνική σκοπιµότητα. Είναι µια πρόσκληση στο λαό του Ισραήλ να
γίνει ο αποδέκτης και ο φορέας του Ονόµατος του Θεού, να αναδειχθεί σε
‘απαύγασµα’ της αλήθειας που είναι ο ίδιος ο Θεός. Η παραχώρηση του Νόµου
αποτελούσε την εναπόθεση του Ονόµατος του Θεού, πάνω στο λαό του Ισραήλ. Η
πιστότητα στο Νόµο αναδείκνυε τα χαρακτηριστικά του’ λαού του Θεού’-την
βιωµατική ανταπόκριση στην ιδιάζουσα κλήση Του-φανέρωνε την αλήθεια του Θεού,
δηλαδή το Όνοµά Του ένσαρκο στο σώµα του εκλεκτού λαού. Και στην Παλαιά,
λοιπόν,∆ιαθήκη η τήρηση του Νόµου δεν ήταν µια πειθαρχία σε κάποια
αντικειµενική νοµοθεσία που εξασφάλιζε κοινωνική ευταξία ή ατοµικές αρετές. Η
τήρηση του Νόµου αναδείκνυε τον κάθε Ισραηλίτη µέλος του λαού του Θεού.
Ο Ισραηλίτης έπρεπε να τηρεί το Νόµο, όχι για να εξασφαλίσει ατοµική
αξιοµισθία, αλλά γιατί µόνο αυτή η τήρηση του εξασφάλιζε την µετοχή στον
περιούσιο λαό, που είχε δεχθεί τις επαγγελίες της σωτηρίας. Η πιστότητα στο Νόµο
δεν απέβλεπε στην ατοµική δικαίωση, αλλά στην φανέρωση της αλήθειας, φανέρωνε
την ∆ιαθήκη του Θεού µε τον λαό Του, αποκάλυπτε την αλήθεια του ζώντος Θεού.
Ωστόσο,ο εκλεκτός λαός δεν θα ανταποκριθεί στο έργο που του εµπιστεύθηκε ο
Θεός7.

που θα ακολουθήσει.(Εξ.23,22-33, Λευιτ.26,3-13, ∆ευτ.28,1-14). Ο όρος είναι η υπακοή στη φωνή και
τις επιταγές του Θεού. Η τελετή της διαθήκης περιλαµβάνει µια δέσµευση για την τήρηση του θείου
νόµου(Εξ.19,7/24,7,Βασ.23,3). Ο Νόµος είναι λοιπόν κύριο τµήµα της θρησκευτικής οικονοµίας που
προπαρασκευάζει τον Ισραήλ για την έλευση της σωτηρίας. Οι απαιτήσεις που θέτει, αν και
παρουσιάζονται σκληρές, ίσως είναι προπαρασκευή σοφίας και κοινωνίας του θείου θελήµατος, για
τον Ισραήλ.9∆ευτ.4,5-8)., τρόπον τινά µια µαθητεία αγιότητας.
5
Π.Βασιλειάδη.Βιβλικές ερµηνευτικές µελέτες,ό.π,,σελ.478:Η έννοια εκλεκτός ‘λαός του Θεού’(am
στην εβραϊκή γλώσσα) υπήρξε βασική ιδέα της αυτοσυνειδησίας του Ισραήλ στην Π.∆.και αργότερα
της εκκλησίας στην Καινή ∆ιαθήκη, ως Νέος λαός του Θεού.
6
Π.Ι.Μπρατσιώτη.Λήµµα’Πεντάτευχος’,Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια,τόµος 10, σελ.271278
7
Βλ.σχετικά µε την στάση απέναντι στην διδασκαλία της ∆ιαθήκης και την διάσπαση του Ισραήλ.,βλ.
P.Grelot.Λήµµα ‘Ισραήλ’, στο Λεξικό Βιβλικής Θεολογίας,ό.π,,σελ531-532
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Πλέον, η δυναµική αποκάλυψη και φανέρωση του Θεού στα ανθρώπινα πρόσωπα,θα
καταδείξει την σηµασία του λόγου του Χριστού ότι δεν ήρθε να ‘καταλύσει’, αλλά να
‘πληρώσει’ το Νόµο(Ματθ.5,17)8

1.2 Ο Ιησούς και ο Νέος Νόµος
Ήδη στο βιβλίο 4 του Έσδρα και στο βιβλίο 2 του Βαρούχ, ο Νόµος και η Σοφία
φανερώνονται ως το κέντρο του Ιουδαϊσµού. Οι ιερείς, ο ναός, και άλλοι θεσµοί
έχουν εξαφανιστεί και ένας νέος λαός Ισραήλ προτείνεται από τον συγγραφέα. Όσοι
αγαπούν και τηρούν το Νόµο θα αποτελέσουν τµήµα του νέου κόσµου (2Βαρούχ
44,7-15)9. Ο Θεός φανερώνει στον λαό Του µια δύναµη, δίνοντας τη σηµασία µιας
νέας δηµιουργίας στην µεσσιανική σωτηρία.(Ης.41,20-45,8). Ο ∆ηµιουργός αποτελεί
και τον ελευθερωτή του Ισραήλ(Ης.54,5), ως Πρώτος και Έσχατος(Ησ.41,444,6).Ακόµη και µετά τη δοκιµασία της εξορίας του λαού Ισραήλ, η ελπίδα για
‘καινόν οὐρανόν και γῆν καινήν’(Ησ.65,17-66,22)παραµένει.10
Η Παλαιά ∆ιαθήκη ουσιαστικά προανήγγελλε, ότι στους έσχατους καιρούς, µε τη
νέα διαθήκη11, ο Νόµος θα υφίστατο µια καίρια µεταµόρφωση. Το ερώτηµα που
παρέµενε αφορά στο αν η Torah,την οποία ο Θεός του Ισραήλ θα δίδασκε σε όλους
τους λαούς στο άγιο όρος,η µαρτυρία που θα κόµιζε στη γη ο ∆ούλος του Γιαχβέ, θα
8

Βλ.Χ.Γιανναρά.Η ελευθερία του ήθους.Εκδ.Γρηγόρη,Αθήνα 1979, σελ.71-74. βλ.επιπλέον και τη
µελέτη:Ι.ΚαραβιδόπουλουΑποστόλουΠαύλουεπιστολέςπροςΕφεσίους,Φιλ.,Κολ.,Φιλήµονα.Ι.Καραβιδόπουλου.Εκδ.Π.Πουρναρά.Θεσ/νίκη1981
επίσης
και
Σ.Αγουρίδη,Βιβλικά
µελετήµατα.Εκδ.Π.Πουρναρά.Θες/νίκη 1971,σελ.83-84:Η πίστη του λαού της Π.∆ από την αρχή πήγαζε
από την πεποίθηση ότι ο Γιαχβέ ενεργεί κατά σκοπό στην ιστορία, κατευθύνοντας τα γεγονότα προς την
τελική εκπλήρωση µιας επαγγελίας δοσµένης στον εκλεκτό λαό του. Εποµένως, καθολικά, η σκέψη της
Π.∆ είχε από την αρχή εσχατολογικό χαρακτήρα. Μάλιστα οι πρώτες αρχές του εσχατολογικού αυτού
προσανατολισµού πρέπει να αναζητηθούν στο αρχικό εκείνο στοιχείο της Ισραηλιτικής θρησκείας της
ηµινοµαδικής περιόδου, κατά την οποία η υπόσχεση του Θεού να δώσει γη, απογόνους, υλικά αγαθά και
νίκη κατά των εχθρών, αποτελούσε ουσιώδες µέρος της πίστης του Ισραήλ. Η συναφθείσα µεταξύ Θεού
και λαού διαθήκη είχε το νόηµα, ότι η τήρηση των όρων της διαθήκης από µέρους του λαού θα
εξασφάλιζε την εκπλήρωση της θείας επαγγελίας. Την πεποίθηση αυτή για εκπλήρωση της επαγγελίας
του Θεού βρίσκουµε σε παλιά στρώµατα της φιλολογίας του Ισραήλ(Γεν.µθ΄,Αριθµ.κγ΄κδ΄,∆ευτερ.λγ΄,Κριτ.έ, Ψαλµ.ξη΄). Στα παλιότερα στρώµατα της φιλολογίας του Ισραήλ ο λόγος αφορά
το µελλοντικό µεγαλείο του εκλεκτού λαού, όµως στην Πεντάτευχο διακρίνεται η άποψη περί ιστορίας
της σωτηρίας, κατά την οποία ο ενώ µετά την πτώση(του Αδάµ) το ανθρώπινο γένος τελούσε υπό
αφορισµό, ο Θεός µέσω της εκλογής του Αβραάµ αρχίζει την ιστορία της σωτηρίας, η οποία σκοπεύει
στην σωτηρία ολόκληρης της ανθρωπότητας µέσω του Ισραήλ..

9

H.Ckee-E.M.Meyers-J.Rogerson-A.J.Saldarini.The Cambridge Companion to the Bible.Cambridge
University Press.1998,pp.425.
10
I.de la Potterie.Λήµµα ‘Καινόν/Νέον’,στο Λεξικό Βιβλικής Θεολογίας,µετ.Μ.Σκαρά, σελ.540
11
I.de la Potterie,λήµµα ‘Καινόν/Νέον’, Λεξικό Βιβλικής Θεολογίας,ό.π, σελ.540,541:Κάποιες από τις
σηµαντικές σε µέγεθος πραγµατικότητες της αρχαίας διαθήκης λαµβάνουν την σηµασία προτύπωσης
και αναγγέλλουν για τους επερχόµενους καιρούς µια επανάληψη αλλά και τελειοποίηση της αρχικής
∆ιαθήκης(Εβρ.8,1-10,18). Ένας νέος ∆αβίδ αναµένεται(Ιεζ.34,23), ένας νέος Ναός (Ιεζ.40-43), µια νέα
γη Ιερή(Ιεζ.47,13-48,29), µια αιώνια διαθήκη, µε καίρια την παρουσία του Γιαχβέ ανάµέσα στον λαό
Ισραήλ, και την αγάπη του(54,11-17).
Αυτή η νέα διαθήκη(Ιερ.38,31-34), θα διαφέρει από την διαθήκη του Σινά, θα χαρακτηρίζεται από τον
εσωτερικευµένο νόµο(Ιεζ.36,26).
Πρόκειται για την νέα ∆ιαθήκη, η οποία όπως οι απόστολοι µαρτυρούν µε τα κείµενά τους,
σφραγίστηκε από την το Σταυρό, τη θυσία του αίµατος του Ιησού ως µεσίτη αυτής.
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υπερέβαιναν σε αξία την παρακαταθήκη του Μωϋσή. Το περιεχόµενο του νέου
Νόµου δεν δηλώνεται µε σαφήνεια από τους λόγους των προφητών, αν και ο Ιεζεκιήλ
αποπειράται να τον σκιαγραφήσει µε το παραδοσιακό πνεύµα(Ιεζ.40-48). Μοναδικό
γνωστό στοιχείο είναι ότι η σχέση µεταξύ ανθρώπων και Νόµου θα µετασχηµατισθεί,
διότι ο νέος Νόµος δεν θα απεικονίζεται σκαλισµένος σε πέτρες, αλλά θα
απευθύνεται ‘ἐν πλαξί καρδίαις σαρκίναις’(Ιεζ.36,26/38,33-Β΄Κορ.3,3). Όλοι θα
καταστούν µέτοχοι της γνώσης του Γιαχβέ. Οι καρδιές θα αλλάξουν και δύναµη
θείου Πνεύµατος θα µεριµνά για την τήρηση των Θείων εντολών. 12
Ο Ιουδαϊσµός των χρόνων του Ιησού απετέλεσε ένα θρησκευτικό µωσαϊκό.
Υπήρχε στην βάση όλων των παρατάξεων κάτι κοινό, κάτι που διαµόρφωνε την
ενιαία συνείδηση του παλαιστινιακού ιουδαϊσµού παρόλο που υπήρχαν σοβαρές
διαφορές στις διδασκαλίες τους. Ως τέτοια Ιουδαϊκή παράταξη έγινε αντιληπτή, τόσο
η εµφάνιση του Ιησού µε τους µαθητές του, όσο και η δραστηριότητα της αρχικής
Εκκλησίας.13 Στην Παλαιστίνη, ύστερα από την βαβυλώνια αιχµαλωσία,
αναπτύχθηκε ο θεσµός της Συναγωγής, η οποία απετέλεσε κέντρο της προσευχής και
της διδασκαλίας, µετά δε την καταστροφή του ναού απέκτησε µεγαλύτερη σηµασία.
Στη Συναγωγή προίσταντο οι πρεσβύτεροι µε επικεφαλής τον αρχισυνάγωγο. Υπήρχε
ένας καθορισµένος τύπος λατρείας, ο οποίος περιλάµβανε ανάγνωση του Νόµου και
των προφητών, ερµηνεία, κήρυγµα, προσευχές.14
Ο Νόµος, τον οποίον υποκριτικά και όχι ουσιαστικά τηρούσαν οι Ιουδαίοι
κατεδείκνυε την παραπτωµατική ζωή τους. Οι θρησκευτικές απόψεις ήταν αρκετές:
Γραµµατείς, Φαρισαίοι,Εσαίοι,Σαδδουκαίοι, Ηρωδιανοί, Ζηλωτές, Γαλιλαίοι,
Σαµαρείτες και άλλες παρατάξεις αναφέρονται στην Καινή ∆ιαθήκη. Οι
περισσότεροι συντηρούσαν το κύρος τους λόγω της υψηλής τους καταγωγής ή της
άριστης ικανότητας να ερµηνεύουν το Νόµο. Ξεχωρίζουν για παράδειγµα οι
Γραµµατείς, οι λεγόµενοι και νοµοδιδάσκαλοι. Αυτοί προσπαθούσαν να µεταφέρουν
το πνεύµα του παλαιού Νόµου στις πολύπλοκες σχέσεις της καθηµερινής ζωής, µε
πρόθεση να µείνουν πιστοί στο νόηµα του ιερού κειµένου και να καθοδηγήσουν
συγχρόνως την καθηµερινότητα της εποχής τους15. Αλλά και οι Φαρισαίοι,
συνιστούσαν πλήρη συµµόρφωση µε το Νόµο και υπόσχονταν τη χάρη του Θεού
µόνο στους τηρητές του Νόµου.
Μάλιστα, οι ίδιοι χρησιµοποιούσαν την θρησκεία και τον Θεό σαν µέσο
Φαρισαίοι,Εσαίοι,Ζηλωτές και
επιβιώσεως και διασώσεως του έθνους16.
12

βλ.P.Grelot,.Λήµµα ‘Νόµος’,στο Λεξικό Βιβλικής Θεολογίας,,ό.π,σελ.702
Σ.Αγουρίδη,Ιστορία των χρόνων της Καινής ∆ιαθήκης.Εκδ.Π.Πουρναρά,Θεσ/νίκη 1980,σελ.357-358
14
Ι.Αναστασίου. Εκκλησιαστική Ιστορία.τ 1ος.Εκδ.Παρατηρητής.Θεσ/νίκη.,σελ.31
15
Σ.Αγουρίδη,Ιστορία των χρόνων της Καινής ∆ιαθήκης,ό.π,,σελ.327
16
Σ.Αγουρίδη,Ιστορία των χρόνων της Καινής ∆ιαθήκης,ό.π,,σελ.332-333,βλ. επίσης και
Ι.Αναστασίου. Εκκλησιαστική Ιστορία,ό.π,.,σελ.32-36:Οι Σαδδουκαίοι αποτελούσαν επικούρειους
αριστοκράτες. ∆έχονταν µόνο το Νόµο της Πεντατεύχου, επιδίωκαν κοσµικούς σκοπούς, δεν είχαν
θρησκευτικές πεποιθήσεις. Οι Γραµµατείς αποτελούσαν µια ανεπτυγµένη και µε επιρροή στον λαό
τάξη διδασκάλων και λογίων. Ασχολούνταν µε τον γραπτό και προφορικό Νόµο. Οι Φαρισαίοι ήταν
κατά τον Ιώσηπο ένα σώµα Εβραίων. Ερµήνευαν το Νόµο µε ακρίβεια, σύµφωνα µε την παράδοση
των πρεσβυτέρων, για όλα τα καθηµερινά ζητήµατα. Κι αυτό γιατί θεωρούσαν την ακριβή τήρησή του
ως αποφυγή αφοµοίωσης µε τους ειδωλολάτρες. Οι Εσσαίοι ως πιο διαλλακτικοί Ιουδαίοι τηρούσαν
τόσο τον γραπτό, όσο και τον προφορικό Νόµο µε ακρίβεια. Μάλιστα τηρούσαν την εσχατολογική
ελπίδα για έλευση του Μεσσία, ο οποίος θα ίδρυε γήινο βασίλειο ισότητας και αδελφοσύνης.Οι
Ζηλωτές αποτελούσαν επαναστατικό τάξη , αντίθετη στη ρωµαϊκή κατοχή Είχαν, ωστόσο,
θρησκευτικές αρχές, και περίµεναν ένα Μεσσία αρχηγό ελευθερωτή από τον ρωµαϊκό ζυγό. Τέλος
υπήρχε ο όχλος,οι φτωχοί, οι οποίοι ζούσαν ως καλλιεργητές γης.
Οι Ιουδαίοι τηρούσαν γενικότερα την πολιτική και εθνική πεποίθηση ότι ο Μεσσίας θα ερχόταν ως
επίγειος απελευθερωτής του λαού, ο οποίος µε στρατιωτική δράση θα συνέτριβε τους Ρωµαίους και θα
13

10

λαός,περισσότερο από τις άλλες οµάδες διατηρούσαν ζωντανή την µεσσιανική
ελπίδα. Εκείνη ‘προερχόταν από την ισχυρή εθνική συνείδηση και την πίστη στο θεό
και ήταν ζωηρότερη σε εποχές που καταπιέζονταν εθνικά. Την εποχή των
Μακκαβαίων,που τηρούσαν πολιτική, σύµφωνη µε τις παραδόσεις και η χώρα ήταν
ανεξάρτητη,η ελπίδα αυτή δεν ήταν ζωηρή. Οι µεταγενέστεροι Μακκαβαίοι και οι
Ασµοναίοι άφησαν πια την πολιτική αυτή και ύστερα ακολούθησε η ρωµαϊκή
κατοχή. Ισχυρότερο στήριγµα των Ιουδαίων κάτω από τις συνθήκες της καταπιέσεως
και της ξενικής κυριαρχίας καθίστατο, ότι η µεσσιανική ελπίδα θα γινόταν
πραγµατικότητα για να ελευθερωθεί ο λαός’. Πίστευαν τότε, ότι θα έστελνε ο Θεός
έναν πρόδροµο του Μεσσία,και κατόπιν τον ίδιο το Μεσσία. Εκείνος µε στρατιωτική
δράση,θα συνέτριβε την ρωµαϊκή κυριαρχία,ιδρύοντας,ταυτόχρονα, το βασίλειο του
∆αβίδ. Οι διεσπαρµένοι Ιουδαίοι θα συγκεντρώνονταν και µια χρυσή εποχή θα
εκκινούσε. Η εκπλήρωση των Εσχάτων και το τέλος των καιρών,κατά την ιουδαϊκή
γραµµική αντίληψη θα αποτελούσε γεγονός. Οι ειδωλολάτρες θα αφανίζονταν ή θα
υποτάσσονταν στον βασιλιά αυτό. Αρκετοί, δε, ευσεβείς Ιουδαίοι πρόσµεναν, στο
τέλος των καιρών, έναν πνευµατικό Μεσσία, τον Υιό του Θεού, καταγόµενο απ’τη
γενιά ∆αβίδ. Εκείνος θα έφερνε απολύτρωση από την αµαρτία, την σωτηρία και την
εθνική αποκατάσταση των Ιουδαίων,ενώ µε τη θεία δύναµη θα ίδρυε την βασιλεία
του Θεού,όπου οι Ιουδαίοι θα ζούσαν ελεύθεροι.17
Η θεία εντολή εκφραζόταν µέσα από ένα Νόµο παλαιό, τον οποίο όµως δεν
αναγνώριζαν στην ουσία του. Το κακό δεν βρισκόταν στον Νόµο, αλλά στην
αδυναµία τους να τον τηρήσουν18. Ο Ιουδαϊσµός αντί να κατανοήσει το Νόµο σαν
γενικό δείκτη του Θεού προς τον άνθρωπο, προκειµένου να µάθει ο ίδιος να λαµβάνει
αποφάσεις για τον εαυτό του ενώπιον του Θεού, εξέλαβε το Νόµο ως συλλογή
διατάξεων. Έτσι ο Νόµος µετετράπη σε ζυγό για τον άνθρωπο(Μτθ.23,4Πραξ.15,10), οδηγώντας τον στην αυταπάτη ότι από τα δικά του έργα, από την
τήρηση των εντολών µπορεί να αναµένει τη δικαίωσή του19. Εποµένως ένας θείος
Νόµος µεταλλαγµένος µε ανθρώπινα σταθµά, αφενός υποκινούσε και ενίσχυε την
αµαρτία και αφετέρου αύξανε το χάσµα µεταξύ Θεού και ανθρώπων(Α Κορ.15,56)20.
ίδρυε την δυναστεία ∆αβίδ ως Υιός του, τότε θα άρχιζε µια χρυσή εποχή. Θα εκπληρώνονταν τα
έσχατα και θα το τέλος των καιρών. ∆εν έλειπαν, όµως, και ευσεβείς Ιουδαίοι που πίστευαν στον
πνευµατικό χαρακτήρα του Μεσσία
17

Ι.Αναστασίου.Εκκλησιαστική Ιστορία,ό.π, ,σελ.33-36
Ι.Καραβιδόπουλου.Η αµαρτία κατά τον Απ.Παύλο σελ.10. Βλ.επίσης .Χ.Γιανναρά.Η ελευθερία του
ήθους,ό.π,,σελ.227: Για τον Παύλο φανερά ο νόµος συνοδεύει την ανθρώπινη πτώση, οριοθετεί την
πτώση και το ορθό, από την µη-πτώση και το κακό(Ρωµ3,20-Ρωµ.4,15). Υπάρχει ο νόµος ως
φανέρωση της απόστασης, ενός ‘µεσότοιχου φραγµού’, που χωρίζει τον άνθρωπο από το Θεό. Η
τήρηση του νόµου δεν εγγυάται την επανόρθωση διότι η αµαρτία δεν οφείλεται στην ανυπακοή στο
νόµο, αλλά στην αποµάκρυνση από το Θεό, την οποία ο ίδιος ο νόµος βεβαιώνει. Η αθέτηση του
νόµου δεν φανερώνει όλη την πραγµατικότητα της αµαρτίας, οπότε και η τήρηση αυτού δεν θα
µπορούσε να την εξαλείψει. Ο νόµος ως δύναµη της αµαρτίας, δεν θα µπορούσε να επιφέρει άµεσα τη
δικαίωση, µιας και ο ίδιος υποβοηθά την αµαρτία. Γι’αυτό και ο Παύλος τονίζει: ‘οὐ δικαιοῦται
ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόµου-οὐ δικαιωθήσεται ἐξ ἔργων νόµου πᾶσα σάρξ’(Ρωµ.3,20/Γαλ.2,16Γαλ.3,17)
19
Σ.Αγουρίδη,Ιστορία των χρόνων της Καινής ∆ιαθήκης,ό.π,,σελ.371
20
βλ. P.Grelot,λήµµα ‘Νόµος’,ό.π,σελ.701-702: Μετά τον Έσδρα, η κοινότητα του Ισραήλ τοποθετεί
την Torah οριστικά στο κέντρο της ζωής της. Μάλιστα η λατρεία προς αυτήν δηµιουργεί και µάρτυρες,
δεν λείπουν όµως και αυτοί που αποφάσισαν να εξελληνιστούν. Ωστόσο, η µακκαβαϊκή εξέγερση,
υποκινούµενη από τον ‘ζήλο για τον Νόµο’ (1Μακ.2,27), αποκαθιστά την παραδοσιακή τάξη. Τόσο
µέσα στους κύκλους των διδασκάλων του Νόµου, όσο και των αιρέσεων, οι διαιρέσεις για το θέµα της
ερµηνείας της Torah,του µόνου κανόνα ζωής, θα είναι γεγονός. Ενώ οι Σαδδουκαίοι θα
προσκολληθούν στη γραπτή Torah, θεωρώντας τους ιερείς ως µοναδικούς ερµηνευτές, οι φαρισαίοι θα
18
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Η στάση του Ιησού έναντι του παλαιού Νόµου υπήρξε καθαρή αλλά µε
αποχρώσεις. Εναντιώνεται βίαια στην παράδοση των Πρεσβυτέρων, την οποία
ακολουθούσαν οι Φαρισαίοι και οι γραµµατείς, και η οποία προέτρεπε τους
ανθρώπους στην παράβαση της ουσίας του Νόµου και την κατάργηση του Λόγου του
Θεού.(Μκ.12,28-34). Ο Ιουδαϊκός Νόµος, τον οποίο και ο Ιησούς τηρούσε(τήρηση
της εισφοράς στο ναό, Νόµος του Πάσχα), δεν πρόκειται να καταργηθεί στην
Βασιλεία του Θεού, αλλά να εκπληρωθεί(Ματθ.5,17). Άλλωστε, µε το
αναγγελλόµενο Ευαγγέλιο της Βασιλείας, ο Ιησούς εγκαινιάζει µια ριζικά καινή
θρησκευτική πραγµατικότητα.: ο Νόµος και οι Προφήτες τελειώνουν µε τον Ιωάννη
τον Βαπτιστή. Πλέον ’Οὐδείς ἐπιβάλλει ἐπίβληµα ράκους ἀγνάφου ἐπί ἱµατίω
παλαιῶ…οὐδέ βάλλουσιν οἴνον νέον εἴς ἀσκούς παλαιούς’ (Ματθ.9,16.17). Ο οίνος
του ευαγγελίου δεν δύναται να εκχυθεί στα ασκιά του παλαιού σιναϊτικού
καθεστώτος(Μκ 2,21).21
Σε τί συνίσταται, ωστόσο,η εκπλήρωση του Νόµου, τον οποίο ο Ιησούς
παρουσιάζει; Πρόκειται για µια, εντελώς διαφορετική από την ιεράρχηση αξιών,
ταξινόµηση, την οποία οι γραµµατείς είχαν σχηµατίσει(παραµελώντας την
δικαιοσύνη και την ευσπλαχνία). Ο νέος Νόµος επιθυµεί τον αφανισµό της
‘σκληροκαρδίας’, διαχέοντας ένα πνεύµα αναζωογόνησης και τελειότητας. Οι
εντολές, προς τον άνθρωπο, είναι δύο και σαφείς:αγάπη προς τον Θεό και αγάπη
προς τον πλησίον, ωσάν να ήταν ο εαυτός του. Ο Ιησούς όχι µόνο δεν διαφωνεί µε
τον Μωϋσή, αλλά προεκτείνει και τελειοποιεί την διδασκαλία του. Μόνο που ο
Εκείνος αποτολµά την υπέρβαση του γράµµατος του Νόµου22, παραθέτει νέους
αναγνωρίσουν µια ίση αυθεντία στην προφορική Torah, δηλαδή στην παράδοση των προγόνων, και η
αίρεση του Κουµράν θα υπερθεµατίσει περισσότερο στη λατρεία της για το Νοµοθέτη(το Μωϋσή),
που θα τον ερµηνεύσει µε δικά της κριτήρια. Αυτή η προσκόλληση στο Νόµο αποτελεί το µεγαλείο
του Ιουδαϊσµού, χωρίς όµως, να απαλείφει του κινδύνους, είτε να τεθούν στο ίδιο επίπεδο όλες οι
θρησκευτικές και ηθικές, αστικές και λατρευτικές εντολές. Είτε να θεµελιωθεί η δικαιοσύνη του
ανθρώπου ενώπιον του Θεού όχι στη θεία χάρη, αλλά στην υπακοή στις εντολές και στην άσκηση
καλών έργων, σαν να ήταν ο άνθρωπος ικανός µόνος του να δικαιωθεί. Αυτά τα δυο προβλήµατα θα
κληθεί να αντιµετωπίσει η Κ.∆.
βλ.και Σ.Αγουρίδη.Ο Χριστιανισµός έναντι του Ιουδαϊσµού και Ελληνισµού κατά τον
Β΄αι.µχ,Εκδ.Ελληνικά Γράµµατα,Αθήνα 1997,σελ.32-33:Ο Νόµος και η Ιουδαϊκή λατρεία δεν
καταδικάζονται καθεαυτά, απλά εκλαµβάνονται ως ανεπαρκή για τη σωτηρία, η οποία επιτυγχάνεται
µόνο µε την πίστη στον Ιησού. Μια επιστολή του Βαρνάβα εξετάζει το ζήτηµα περαιτέρω απ’ότι ο
Παύλος,.Ο συγγραφέας φαίνεται να αποτρέπει τον αναγνώστη από την τήρηση των διατάξεων του
Ιουδαϊσµού για τους προσήλυτους(ΙΙΙ,6) και αναφέρεται στην ουσιαστική γνώση τους. Η γνώση αυτή
αναφέρεται στο ότι η Κ.∆, αληθινή και τέλεια, είχε προαναγγελθεί από την Παλαιά,π.χ διατάξεις του
Νόµου περί τροφών, σαββάτου, περιτοµής, θυσιών, εορτών, παρέχουν τύπους των παθηµάτων και
εντολών του Χριστού. Κάθε Ιουδαϊκό στοιχείο έξω από το Χριστό είναι απεχθές στον Θεό. Οι
Προφήτες είχαν ήδη διακηρύξει ότι οι νηστείες, οι θυσίες των Ιουδαίων ήταν µάταιες, και όχι αυτό που
ο Θεός ζητούσε.
21
βλ P.Grelot,.λήµµα ‘Νόµος’,ό.π,,σελ.702
22
Σ.Αγουρίδη,Ιστορία των χρόνων της Καινής ∆ιαθήκηςό.π,,σελ.332:Η σχολαστική από µέρους
τήρηση του Νόµου παρουσιάζεται στα Ευαγγέλια, όπου γίνεται λόγος για τα κράσπεδα των ιµατίων
των Φαρισαίων και τα φυλακτήρια(Ματθ.23,5), την προσφορά της δεκάτης(23), τη διαβάθµιση των
όρκων(16-22), τη διύλιση του νερού για να µην καταπιούν τον κώνωπα(24), το τελετουργικό νίψιµο
των ποτηριών και των σκευών φαγητού(25), τον ιεραποστολικό ζήλο(24), τις τελετουργικές πλύσεις
πριν από τα γεύµατα(Ματθ.15,2), τη νηστεία(Ματθ.9,14), τις µακρές προσευχές(Μαρκ.12,40), την
αποχή και από την πιο στοιχειώδη εργασία κατά τα Σάββατα(Ματθ.12,1), ..Ο Ιησούς δεν είχε µόνο
τέτοιες διαφωνίες µε τους Φαρισαίους στην αυστηρότερη ή φιλανθρωπότερη εξήγηση του Νόµου. Η
διαφωνία του προχωρούσε πολύ βαθύτερα.Πολέµησε την αυταρέσκεια και αυτάρκεια του Φαρισαίου,
που τον οδηγούσε στην περιφρόνηση του κοινού λαού(όχλου), και του έκλεινε τον ορίζοντα για ένα
τελείως διαφορετικό µέλλον. Ο Φαρισαίος φανταζόταν το µέλλον σαν µια εικόνα του δικού του
παρόντος, ενώ ο Ιησούς παρουσίαζε ένα µέλλον ανοιχτό στο αναπάντεχο και απροσδόκητο, αφού το
µέλλον είναι δώρο της χάριτος του Θεού προς ένα αµαρτωλό κόσµο. Οι Φαρισαίοι κατηγορούσαν τον
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κανόνες, ανατρέπει π.χ τους κανονισµούς του κώδικα της καθαρότητας(Μκ 7,5-23) ή
την αργία του Σαββάτου23(κατά την οποία ο Ιησούς ίασε τον παραλυτικό,διότι ο
άνθρωπος αποκτά αξία ανώτερη απ’την αξία του στεγνού Νόµου).Τέτοιες στάσεις
προκαλούν κατάπληξη στο ακροατήριο του, γιατί έρχονται σε αντίθεση µε τις
στάσεις των γραµµατέων και προδίδουν την συνείδηση µιας εξουσίας όλως
διαφορετικής. Πλέον δεικνύεται η οδός για την µαθητεία στη σχολή του Ιησού.24

1.3 Η στάση του Παύλου
Μέσα σε ένα τέτοιο κλίµα, ο Ιησούς και οι Απόστολοι εθεωρούντο ‘προφήτες’
και όλη η αρχική Εκκλησία ‘προφητική’. Με την πρόφαση της µη τήρησης του
Νόµου, όπως οι ευσεβείς του καιρού εκείνου επιθυµούσαν, ο Ιησούς θανατώθηκε25.
Ολόκληρη η Καινή ∆ιαθήκη διαπερνάται από την πεποίθηση ότι ἐν Χριστῶ
πραγµατοποιήθηκαν όλες οι ελπίδες και προσδοκίες της Παλαιά ∆ιαθήκης. Ο Ιησούς
είδε το έργο του και την διδασκαλία του, τον θάνατό του και την µέλλουσα δόξα του
ως την εκπλήρωση του Νόµου και των Προφητών. Τις δυνάµεις αυτές
αντιλαµβανόταν ως τη δύναµη του νέου αιώνα και την καταστροφή του κράτους του
σατανά.(Ματθ.12,28-Λουκ.10,18/11,20). Ως προς την σχέση του Ιησού µε τα
‘έσχατα’ πρέπει να σηµειωθεί ότι ο Κύριος είχε τη συνείδηση όχι µόνο του κήρυκα
του τέλους, αλλά ότι και ο ίδιος είναι φορέας του τέλους. Μέσω αυτού µια νέα
κατάσταση δηµιουργείται έναντι του Θεού για τον Ισραήλ και την ανθρωπότητα. Την
συνείδηση αυτή της δι’αυτού ‘ανακεφαλαίωσης’(Εφες.1,10) των πάντων και της
µεσιτείας µεταξύ Θεού και ανθρωπότητας εξέφρασε ο Κύριος µε την απόδοση των
χαρακτηρισµών ‘’Μεσσία, πάσχων δούλος του Ησαΐα, Υιός ανθρώπου(∆αν.7,13,Α΄

Ιησού γιατί ανακατευόταν µε τον ‘όχλο’, ‘τον µη γινώσκοντα τον Νόµον’(Ιω.7,49),καθώς και µε
‘αµαρτωλούς’, όπως τελώνες και πόρνες (Ματθ.11,19-Λουκ.7,34-15,1).
Βλ. Ι.Αναστασίου. Εκκλησιαστική Ιστορία,ό.π,σελ.57-58:Υπήρχε έντονο το ζήτηµα αν πρέπει ή όχι οι
ειδωλολάτρες που γίνονταν χριστιανοί να τηρούν το Μωσαϊκό Νόµο, και να υποβάλλονται σε όλους
τους περιορισµούς ,όπως την περιτοµή, δηλαδή να γίνονται Ιουδαίοι και κατόπιν χριστιανοί. Στα
Ιεροσόλυµα υπήρχαν δυο µερίδες:η µια που αποδεχόταν κάτι τέτοιο, και η άλλη, η οποία απάλλασσε
τους εθνικούς από αυτή την υποχρέωση.
Βλ. P.Grelot ,λήµµα ‘Νόµος’,ό.π,σελ703-704.:Αντιδράσεις σηµειώθηκαν από τους ‘ζηλωτές’ όταν
απερίτµητοι ειδωλολάτρες προσχώρησαν στην πίστη, χωρίς να ασπασθούν τον ιουδαϊσµό. Γα
παράδειγµα, όταν ο Πέτρος βάπτισε τον εκατόνταρχο Κορνήλιο, ύστερα από ένα θείο όραµα µε το
οποίο του παραγγέλθηκε να θεωρεί καθαρούς όσους καθάρισε ο Θεός µε την πίστη και το δώρο του
Πνεύµατος.(Πραξ.10). Η αντίδραση των ζηλωτών του Νόµου ερχόταν σε αντίθεση µε την θεϊκή
παρέµβαση. Ούτε και η επιστροφή ελλήνων στην εκκλησία της Αντιόχειας έγινε χωρίς
διαµαρτυρίες(Πραξ.15,1). Ο Παύλος συγκρούσθηκε, µάλιστα µαζί τους, βεβαιώνοντας την ελευθερία
κάθε µεταστραφέντα ειδωλολάτρη από τις νοµικές διατάξεις, γεγονός που προκάλεσε ήδη από τότε
δυσαρέσκεια για το πρόσωπο του Παύλου.
Φαίνεται έντονα από το σηµείο αυτό, ότι για τον Παύλο αξία είχε η αποδοχή, δίχως όρους, που πηγάζει
από την αγάπη.
23

Ι.Αναστασίου. Εκκλησιαστική Ιστορία,ό.π,σελ.39:Η ηµέρα του σαββάτου θεωρούνταν από τους
Ιουδαίους ηµέρα αργίας,συνάθροισης στην Συναγωγή προκειµένου να ερµηνεύσουν τον νόµο, να
κάνουν προσευχές.
24
Βλ. P.Grelot ,λήµµα ‘Νόµος’,ό.π,,σελ.702-703.
25
Σ.Αγουρίδη,Ιστορία των χρόνων της Καινής ∆ιαθήκης,ό.π,,σελ.371
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Ενώχ 37-71)’.Ο Κύριος εξέφρασε µέσω της εικόνας του Μεσσία της Π.∆. τη νέα
πνευµατική του επί της Εκκλησίας βασιλεία(Μαρκ.8,29)26
Ένας από τους συνεχιστές του έργου του Ιησού, ο Παύλος27 προκαλούµενος από
τους ιουδαϊζοντες ‘ψευδαδέλφους’ ξεδιπλώνει εναντίον µιας νοµικής θρησκείας την
χριστιανική ζωή του Πνεύµατος28.
Ο Παύλος απέκτησε πολλούς αντιπάλους,κυρίως ζηλωτές του Νόµου, εξαιτίας του
‘σκανδάλου’ να δέχεται εθνικούς στους κόλπους του κύκλου των ιουδαίων. Τους
συναντά κυρίως στην Γαλατία, όπου ακολουθώντας τα ίχνη του οργάνωναν αντιαποστολή. Κύριο στοιχείο της αντιστράτευσης προς το πρόσωπο του Παύλου,ήταν το
κήρυγµα, στο οποίο τόνιζε ότι ο άνθρωπος δικαιώνεται, όχι µε τα έργα του
Νόµου(την παλαιότητα του γράµµατος ), αλλά από την πίστη στον Ιησού(την
καινότητα του Πνεύµατος)(Ρωµ.3,28/7,6-Γαλ.2,16). Οι συνισταµένες που
χαρακτηρίζουν την θέση του είναι δυο. Αφενός η χρησιµότητα του Νόµου
περιορίζεται µόνο στους θεσµούς της Παλαιά ∆ιαθήκη, γεγονός που σηµαίνει ότι
λατρευτικές πράξεις, όπως η περιτοµή, θεωρούνται περιττές. Αφετέρου η µοµφή του
προς την λανθασµένη αντίληψη που υπήρχε, ότι δηλαδή η δικαίωση επέρχεται µόνο
µε την τήρηση του Νόµου. Για τον Παύλου όλοι δικαιώνονται δωρεάν χάρη στην
θυσία του Χριστού.29
Όταν ο Παύλος βεβαιώνει, ότι καθετί που παρουσιάζεται στην Παλαιά ∆ιαθήκη
‘ἐγράφη χάριν ἡµῶν’(Ρωµ.4,24-15,4/Α΄Κορ.9,10-10,11), εκφράζει, ιδίως στο εδάφιο
Α΄Κορ.9,10, µια ιδέα που θα µπορούσε να τείνει προς την ίδια κατεύθυνση µε την
Επιστολή του Βαρνάβα. Αλλά ο πρωταρχικός σκοπός του αποστόλου δεν είναι να
καταργήσει την χρονική διάκριση ανάµεσα στην Παλαιά και την Καινή ∆ιαθήκη.
Μάλλον θέλει να δείξει ότι τα γεγονότα που εξιστορούνται στην Παλαιά ∆ιαθήκη, τα
οποία ως γεγονότα έχουν τη δική τους σπουδαιότητα στην ιστορία της σωτηρίας.
Συνιστούν, ακριβώς µε την ιδιότητά τους αυτή, την προπαρασκευή για την έλευση
του Χριστού, δηλαδή για το κεντρικό γεγονός που δίνει σε ολόκληρη την ιστορία της
σωτηρίας, το νόηµά της. Η διατήρηση της Παλαιά ∆ιαθήκης δικαιώνεται, γιατί

26

Σ.Αγουρίδη, Βιβλικά µελετήµατα,ό.π,,σελ.92-93
Σ.Αγουρίδη.Λήµµα ‘Παύλος’, Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια,τόµος 10,σελ.189,173: Ο
ίδιος ο Παύλος υπήρξε φανατικός τηρητής του Νόµου. Μετά την εµπειρία της ∆αµασκού,
συνειδητοποίησε ότι τυφλωµένος από το ζήλο για το Νόµο δεν µπορούσε να γνωρίσει το Θεό στο
πρόσωπο του Χριστού. Μέσα στην Π.∆ ανακάλυψε κάτι τελικό του Νόµου, την θεϊκή υπόσχεση προς
τον Αβραάµ(Γαλ.γ΄14-18-Ρωµ.δ13-21). Ο Νόµος ήλθε µετά την υπόσχεση στον Αβραάµ, όχι για να
υποκαταστήσει εκείνη την υπόσχεση, αλλά για να τονίσει το γεγονός της αµαρτίας και παιδαγωγικά να
οδηγήσει στον χρόνο την πραγµατοποίηση της υπόσχεσης του Θεού…Επιπρόσθετα, όταν ο Χριστός
εµφανίσθηκε σ’αυτόν, συνέθεσε τα συντρίµµατα της προηγούµενης ζωής του σε µια νέα ενότητα, η
οποία δεν είχε ως κέντρο το Νόµο και το έθνος, αλλά τη χάρη και την οικουµένη. Ο Παύλος δια της
εµφανίσεως του Χριστού έγινε νέος άνθρωπος, µε νέες σκέψεις και νέους οραµατισµούς να τον
κατευθύνουν.
Ουσιαστικά ο Νόµος και η Ιουδαϊκή λατρεία δεν καταδικάζονται καθεαυτά-‘Νόµον οὖν
καταργοῦµεν διά πίστεως; µή γένοιτο, ἀλλά νόµον ἱστῶµεν’(Ρωµ.3,31) -αλλά γίνονται αντιληπτά
ως ανεπαρκή για τη σωτηρία.Αυτή επιτυγχάνεται µόνο µέσω της Πίστης στον Ιησού.
Βλ.επίσης και Σ.Αγουρίδη,Βιβλικά µελετήµατα,ό.π,σελ166:Πολλοί θεωρούν ότι εκτός από τον
τυραννικό τύπο του Νόµου, ο στενός ιουδαϊκός εθνικισµός έκανε τον Παύλο να ασφυκτιά. Το κήρυγµα
των ελληνιστών οπαδών του Ιησού στα Ιεροσόλυµα σχετικά µε την αποστολή του ιερού και την
παγκοσµιότητα της εκκλησίας συνέπιπταν µε τις προσωπικές απόψεις του, παρόλο που προσπαθούσε
εσωτερικά να τις απωθήσει. Προσπάθησε, λοιπόν, να στραφεί εναντίον των απόψεων αυτών. Ωστόσο,
ο εσωτερικός αυτός αγώνας τερµατίστηκε στη ∆αµασκό.
28
Σ.Αγουρίδη,Ιστορία των χρόνων της Καινής ∆ιαθήκης,ό.π,,σελ.372.
29
Βλ P.Grelot ,λήµµα ‘Νόµος’,ό.π,σελ.704
27
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θεωρείται ως η έγχρονη προπαρασκευή για το γεγονός της ελεύσεως του Χριστού,
και όχι ως µια παράλληλη παρουσίαση του γεγονότος αυτού µε κάποια άλλη µορφή.
Η εµφάνιση της λανθασµένης ιδέας, ότι η Παλαιά ∆ιαθήκη περιέχει ήδη ό,τι
µπορεί να ειπωθεί σχετικά µε τον Ιησού από τη Ναζαρέτ, οφείλεται χωρίς άλλο στο
γεγονός, ότι στην πρώτη περίοδο της χριστιανικής Εκκλησίας δεν υπήρχε ακόµα ο
Κανόνας της Καινής ∆ιαθήκης. Επειδή ακριβώς η Παλιά ∆ιαθήκη ήταν ο µόνος
διαθέσιµος Κανόνας, οι χριστιανοί θέλησαν να δουν να περιέχονται σε αυτόν ακόµα
και τα σύγχρονα γεγονότα της ιστορίας της σωτηρίας. Στην πραγµατικότητα, αυτή η
αντίληψη της ιστορίας της σωτηρίας µέσα στην Παλαιά ∆ιαθήκη δεν ανταποκρίνεται
στην αντίληψη των πρώτων χριστιανών. Αυτοί, αντίθετα, είχαν υπόψη τους το
ουσιώδες γεγονός ότι στην Παλαιά ∆ιαθήκη δεν πρόκειται για τον ενσαρκωθέντα
Ιησού, αλλά για τον προ-υπάρχοντα. Πρόκειται για την προετοιµασία της
ενσάρκωσής του, προετοιµασία που τοποθετήθηκε στο προ-χριστιανικό τµήµα της
ιστορίας της σωτηρίας.30
Ο άνθρωπος δύναται πλέον να εξέλθει από την τυπική ιδεολογική λειτουργία και
δράση. Εισέρχεται στην ουσία της ζώσας ενεργοποίησης και δράσης του. Απλά,
χωρίς πολυσύνθετες νοµικές διατάξεις και δεσµεύσεις, αλλά καθόλου απλοϊκά.
Αναρωτιέται, λοιπόν κάποιος, που έγκειται εξαρχής η χρησιµότητα της ύπαρξης του
Νόµου, για την σωτηρία. Ασφαλώς ο Νόµος υπήρξε θεόδοτος, παρέχοντας την
δυνατότητα της γνώσης του καλού, όχι όµως και την δύναµη της εκπλήρωσής του. Η
επιστολή Προς Εβραίους αντιµετωπίζει τον Νόµο, δηλαδή την παλαιά διαθήκη, υπό
το πρίσµα της λατρείας. Ο συγγραφέας γνωρίζει τις τελετές που γίνονται σύµφωνα µε
τις διατάξεις του(Εβρ.7,5-8,4-9,19.22-10,8).Γνωρίζει εξίσσου, όµως, επίσης ότι αυτός
ο Νόµος δεν µπόρεσε να πετύχει το σκοπό που επεδίωκε, τον αγιασµό των
ανθρώπων. ’οὐδεν γάρ ἐτελείωσεν ὁ νόµος’(7,19).Πραγµατικά περιέκλειε µόνον
την σκιά των µελλόντων αγαθών(10,1), την ατελής προτύπωση της θυσίας του Ιησού.
Αντίθετα, η νέα οικονοµία εµπερικλείει την πραγµατικότητα αυτών των αγαθών,
προσιτή µε την µορφή µιας εικόνας(10,1) που τα µεταδίδει και τα ερµηνεύει µε τρόπο
αισθητό. Μέσα από αυτήν την συνύφανση διαφαίνεται,ότι µε την αντικατάσταση
µιας προσωρινής ιερωσύνης από την ιερωσύνη του Ιησού, επήλθε µια αλλαγή στο
Νόµο(7,12).Με αυτό τον τρόπο εκπληρώθηκε η προφητική επαγγελία για ένα Νόµο
γραµµένο στις καρδιές(8,10-10,16).Η τήρηση των προσωπικών εντολών του Ιησού,
αναφέρει ο Ιωάννης, µας βοηθά να τον γνωρίσουµε αληθινά(Α΄Ιωαν.2,3).31
Σε µια κοινωνία Εβραϊκή, η οποία δεν αναγνώρισε τον Ιησού ως Θεό, παρά µόνο
τον εξέλαβε ως επίγειο Βασιλιά, δίνεται άλλη µια ευκαιρία, να συναντήσουν τον Θεό
µέσα από τα πύρινα λόγια του Παύλου. Το πρότυπο του παλαιού Νόµου
εκπροσωπούσε τους κανόνες που θα βοηθούσαν τον Ιουδαϊκό λαό να καθοδηγηθεί
στην πορεία του. Η έκκληση από την πορεία αυτή είχε ως αποτέλεσµα την
λανθασµένη ερµηνεία του Νόµου. Η απαλλαγή από αυτό το λανθασµένο µονοπάτι
εγκαθίσταται µε το νέο Νόµο, που προτάσσει τη δύναµη για ελεύθερη δράση. Πριν
παρά την χρήση της λογικής, οι άνθρωποι αυτοδεσµεύονταν από την παραλογία του
Νόµου. Στον νέο κόσµο που εγκαινίασε ο Ιησούς και συνέχισε Παύλος, οι άνθρωποι
καλούνται να ενεργοποιήσουν την καρδιά και να εναρµονίσουν τη ζωή τους µε την
µυστική αποκάλυψη του Λόγου. Αξιοσηµείωτο είναι τόσο ότι παραγράφονται οι
νοµικοί και λατρευτικοί κανόνες που σχετίζονται µε τους θεσµούς του Ισραήλ, όσο
και ότι εξακολουθεί να υφίσταται το ηθικό ιδεώδες των εντολών, ανακεφαλαιωµένο
30

O.Cullman.Χριστός και Χρόνος.µετ.Π.Κουµάντος.Κέντρο βιβλικών µελετών άρτος ζωής.Αθήνα
1980,σελ.136
31
βλ P.Grelot ,λήµµα ‘Νόµος’,ό.π,σελ.704,705,706
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στην εντολή της αγάπης. Αυτό αποτελεί την εκπλήρωση και την πληρότητα του
Νόµου. Ωστόσο,το αναφερόµενο ιδεώδες αποχωρίζεται από την παλαιά οικονοµία.
Μεταµορφώνεται µε την παρουσία του Χριστού,ο οποίος το πραγµατοποίησε στην
ζωή του. Ο νέος Νόµος, σαν αυτόν που, ήδη, είχε επαγγελθεί τότε στην
αναδηµιουργία του Ισραήλ όπως διατυπώνεται στο βιβλίο του Ιεζεκιήλ(36,25-28,36),
δεν είναι σαν τον παλαιό, Πραγµατοποιεί την επαγγελία µιας διαθήκης γραµµένης
στις καρδιές(Β ΄Κορ..3,3) , στις οποίες το Πνεύµα του Θεού διαχύνει αγάπη(Ρωµ.5,58,14) 32

1.4 Η ανθρώπινη διάσταση
Ποιός άνθρωπος,όµως, αποτελεί τον πολίτη του νέου κόσµου;Παρακάτω εντοπίζουµε
ενδεικτικά την θεώρηση περί ανθρώπου στην Παλαιά και Καινή ∆ιαθήκη.
1.4.1 Στην Παλαιά ∆ιαθήκη
Υπάρχει διάχυτη η αντίληψη από ορισµένους, ότι στην διήγηση της Γραφής η
σαρκική υπόσταση του ανθρώπου αποτελεί µειονέκτηµα ή κάτι αποσκορακιστέο.
Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει αν κανείς µελετήσει προσεκτικότερα την Αγία Γραφή. Η
ανθρώπινη σάρκα αποτελεί δηµιούργηµα του Θεού, καθεαυτή εποµένως δεν ενέχει
τίποτα άξιο ψόγου. Μόνο υπό ιδιαίτερες περιστάσεις λαµβάνει αρνητική σηµασία,
φανερώνοντας την πτωτική κατάσταση του ανθρώπου.
Μια διαµορφωµένη ή αποκρυσταλλωµένη άποψη περί ανθρωπολογίας στην Αγία
Γραφή δεν υπάρχει. Τόσο όµως στην Παλαιά, όσο και στην Καινή ∆ιαθήκη
παρέχονται στοιχεία, που αξίζουν µιας ενδεικτικής παρουσίασης, προκειµένου να
στοιχειοθετήσουµε την άποψη περί ανθρώπινης φύσης µέσα στην Γραφή. Μάλιστα,
σε ολόκληρη την Αγία Γραφή ο άνθρωπος δεν θεωρείται αποτελούµενος από µια ύλη
και µια µορφή που ζωογονεί την ύλη. Αντίθετα εκλαµβάνεται και θεωρείται ως
ψυχοσωµατική ενότητα. Ας προσεγγίσουµε περισσότερο τις έννοιες που θα
αποσαφηνίσουν τα παραπάνω. Με τον όρο σάρκα αποδίδεται η εξωτερική, σωµατική,
επίγεια πλευρά, ο,τιδήποτε αναφέρεται στην έκφραση µέσω του σώµατος.33
32

βλ P.Grelot,λήµµα ‘Νόµος’,ό.π,,σελ 705.,βλ.επίσης και O.Cullman.Χριστός και Χρόνος.ό.π, σελ.219220:Καµία νέα εντολή δεν πρόκειται να αναφανεί µόνο η πασίγνωστη παλαιά εντολή πρόκειται να
πληρωθεί, θεωρηµένη ριζικά πάνω στη βάση αυτής της οριστικής. Η αρχαία εντολή προσλαµβάνεται
µε άκρα σοβαρότητα. Αυτό είναι το νόηµα των λόγων του Ιησού για την πλήρωση του Νόµου. Ο
παλαιός Νόµος πρόκειται να εφαρµόζεται σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση, όχι κατά τρόπο
φιλολογικό, αλλά ριζικά έτσι, ώστε να πληρούται η θέληση της αγάπης του Θεού, που ενσωµατώνεται
σε κάθε εντολή. Έτσι δεν είναι δυνατό να θεωρεί κανείς τούτη ή εκείνη την παλαιοδιαθηκική εντολή
ως περιττή, επειδή δεν προβλέπει την τωρινή κατάσταση. Η Παλαιά ∆ιαθήκη ασχολείται µε µια
κατάσταση εντελώς διαφορετική από αυτή της Καινής ∆ιαθήκης, και ο ηθικός σκοπός, σύµφωνα µε
την Καινή ∆ιαθήκη, είναι ακριβώς αυτός, ότι δηλαδή σε κάθε καινούρια κατάσταση η Παλαιά
∆ιαθήκη πρόκειται να πληρούται µέσα στο φως της Καινής και συνεπώς σύµφωνα όχι µε το γράµµα,
αλλά µε το θεϊκό πνεύµα. Βέβαια, κατά το γράµµα, ο Νόµος είναι περιττός, γιατί θα µπορούσε κάποιος
να πει ότι το γράµµα δεν ανταποκρίνεται προς τη συγκεκριµένη κατάσταση. Η καινοδιαθηκική ηθική
είναι ηθική της ιστορίας της σωτηρίας µε την έννοια ότι προσδίδει στις παλαιοδιαθηκικές εντολές το
νόηµα του πληρώµατος των καιρών.
Βλ.και Ι.Αναστασίου. Εκκλησιαστική Ιστορία,ό.π,σελ.41:Κατά κάποιο τρόπο ο χριστιανισµός µπορεί
να εκληφθεί ως προϊόν και το µεσουράνηµα του Ιουδαϊσµού. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν ισχύει απόλυτα.
Ο χριστιανισµός θεώρησε οικείο το νόµο, τους ψαλµούς, τους προφήτες του Ιουδαϊσµού, στηρίχθηκε
σε αυτούς και υποστήριξε ότι προετοίµασαν το δρόµο του Χριστού. Αποδείχθηκε πολύ
ουσιαστικότερος ο ρόλος του, και όχι απλό συµπλήρωµα.
33
X.Leon- Dufour,λήµµα’σάρκα’,στο Λεξικό Βιβλικής Θεολογίας,µετ.Ι.Καραβιδόπουλος,σελ.886
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Η Παλαιά ∆ιαθήκη δέχεται τον άνθρωπο ως δισύνθετο και δη ως ψυχοσωµατική
ενότητα, αποκλειόµενης της τριχοτοµίας. Ήδη στην αρχαία εποχή του Ισραήλ υπήρχε
συνείδηση της διφυούς ανθρώπινης υπόστασης.(Ψαλµ.632,Ψαλµ.843,Ιώβ 1314,Ιώβ
1422,Σοφ.Σολ.819 κ.α), κατά την οποία η ένωση του πνευµατικού µε το υλικό στοιχείο
την αναδεικνύει σε ολότητα και περαιτέρω σε ‘ζῶσαν ψυχήν’(Γεν.27).34
Ξεκινώντας µε την αντίληψη περί ψυχής (nephesh), εκείνη θεωρείται φορέας, έδρα
της ανθρώπινης ζωής, βιολογικής και πνευµατικής, ενώ σχετίζεται προς την
‘πνοή’(neshamah) του Θεού(Γεν.β΄,7), δια της οποίας ο άνθρωπος εµφανίζεται ως
έµψυχο και δη ως πνευµατικό όν. Η ψυχή(εµφανίζεται συχνά και ως η έδρα του εγώ)
η οποία σύµφωνα µε την Παλαιά ∆ιαθήκη αποτελεί τον φορέα της φυσικής(συνέχει
βιολογικές ιδιότητες) και πνευµατικής (συνέχει τις ψυχολογικές και πνευµατικές
ιδιότητες) ζωής διατελεί σε διακριτή θέση(Γεν.στ,3), υπερέχουσα, σε σχέση35 µε το
χοϊκό σώµα36.
Το σώµα37 χαρακτηρίζεται µε τον όρο ‘σάρξ’38, (basar)αποδίδοντας το σύνολο, το
σύµπλεγµα, την ζωντανή σάρκα Ο λόγος της Γραφής παρουσιάζει την σάρκα
πλασµένη από τον Θεό, µε επιδεξιότητα και επιµέλεια(Ιώβ 10,11-Ψαλµ.138,13Ιερ.1,15-Ιωβ 10,8) άξια θαυµασµού. Το σώµα, αποτελεί τον φορέα ζωής και το ναό
του αθανάτου πνεύµατος, ένα δώρο Θεού(βλ.Γεν.1,31)39 ή ακόµη και ένα ευάλωτο
και ασθενές σύνολο.(Σειρ.14,18-Ψαλµ.37,4). Ενίοτε, ο όρος ‘σάρκα’ χαρακτηρίζει
την ολότητα του ανθρώπου, την έµψυχη ύπαρξη(Γεν.6,17-Ψαλµ.135,25),ακόµη και
το βάθος του προσώπου. Σάρκα αποκάλεσε ο Αδάµ την Εύα(Γεν.2,23), στην πρώτη
όψη της, δηλώνοντάς την ως τον άλλο του εαυτό.40 Στην Παλαιά ∆ιαθήκη, ωστόσο, η
σάρκα, που στηρίζεται αποκλειστικά στην δύναµή της(Ιερ.17,5) δεν αποτελεί απλά
το γήινο, υλικό τµήµα του ανθρώπου, αντιδιαστελλόµενο µε ένα θείο και πνευµατικό,
αλλά περαιτέρω χαρακτηρίζει ολόκληρη την ύπαρξη του ανθρώπου, η οποία
βρίσκεται σε αρνητική σχέση µε τον Θεό.41
Εν προκειµένω η ‘σάρκα’ µε την σηµασία της Παλαιάς ∆ιαθήκης, δηλώνει την
κατάσταση χωρισµού της ανθρώπινης φύσης από τον Θεό.42
34

Ν.Μπρατσιώτη.Ανθρωπολογία της Παλαιάς ∆ιαθήκης.Αθήνα 1967,σελ.53-54
Π.∆ηµητρόπουλου.Λήµµα ’ανθρωπολογία’,Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια,τόµος
2σελ.817: Φορέας της αθανασίας δεν θα µπορούσε να είναι το σώµα, το οποίο χοϊκό από τη γη,
χαρακτηρίζεται θνητό και φθαρτό, χωρίς δική του ζωή. Το ίδιο µετά τη δηµιουργία του ζωοποιείται
από την αθάνατη(Ψαλµ.µη΄,15, ιε΄,10-Β΄Μακκ. Ζ΄,9-Σοφ.Σολ.γ΄1,4) ψυχή, φορέα ζωής. Το µεν
‘ἔπλασεν ὁ Θεός τόν ἄνθρωπον χοῦν ἀπό τῆς γῆς’, την δε ‘ἐνεφύσησεν είς το πρόσωπον αύτοῦ
(του ανθρώπου) πνοήν ζωῆς’.
36
Π.Ι.Μπρατσιώτη.Λήµµα’ψυχή’, Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια,τόµος 12ος ,σελ.495-498.
37
Βλ.Ν.Μπρατσιώτη.Ανθρωπολογία της Παλαιάς ∆ιαθήκης,ό.π,σελ.81:Το ανθρώπινο σώµα έχει αξία
διότι αποτελεί προσωπικό θείο δηµιούργηµα.(Σοφ.Σειρ.171).Βλ.επίσης Π.∆ηµητρόπουλου.Λήµµα
’ανθρωπολογία’ , ΘΗΕ,ό.π,σελ. 819:Το σώµα, βέβαια, δηµιουργήθηκε αθάνατο(Σοφ.Σολ.α΄,13, β΄2324), αλλά το γεγονός ότι είναι πια θνητό οφείλεται στην αµαρτία των πρωτοπλάστων (Σοφ.Σολ. β΄2324-Σοφ.Σειρ.κ΄24).
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38

βλ.περαιτέρω τη µελέτη του Χ. Γιανναρά.Η µεταφυσική του σώµατος.Εκδ.∆ωδώνη,Αθήνα 1971
Ι.Ν.Καρµίρη.Χριστιανική Ηθική.Εκδ.Φοιτητικού θεολογικού Συνδέσµου.Αθήνα 1954,σελ.220
40
X.Leon- Dufour,λήµµα’σάρκα’,ό.π,σελ.886
41
µεταφυσική του σώµατος,γιανναράς,σελ.29
42
Βλ. Ι.Καραβιδόπουλου.Η αµαρτία κατά τον Απ.Παύλο,ό.π, σελ.24: Η κατάσταση αυτή του
ανθρώπου περιγράφεται από τον Παύλο ως ‘έχθρα’(Ρωµ.5,10-8,7, Εφεσ.2,3-5,6, Α Θεσ.1,10-5,9), ως
κατάσταση αποµάκρυνσης από το Θεό, υποταγή στις δυνάµεις της φθοράς και της εχθροπραξίας κατά
του Θεού. Βλ.περαιτέρω και Χ. Γιανναρά.Η µεταφυσική του σώµατος,ό.π,,σελ.29:
Η έννοια σάρκα χωρισµένη από τα υπόλοιπα δεν αποδίδεται για να εκφράσει την ουσία του ανθρώπου
αλλά την πτωτική του κατάσταση, την κατάσταση αποξένωσης, χωρισµού από τον Θεό και από κάθε
κοινωνία µαζί του. Στην περίπτωση αυτή η σχέση µε τον Θεό είναι αρνητική.
39
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Ωστόσο, ο άνθρωπος δηµιουργήθηκε από τον Θεό, όχι απλά να έχει ψυχή, αλλά να
είναι ψυχή, να είναι δηλαδή το σώµα,43 καθοδηγούµενο σωστά από το πνεύµα44. Το
πνεύµα, (ruah) η θεία πνοή δηλαδή, αποτελεί το όργανο της κοινωνίας µε το
υπερβατικό, που δεν είναι δυνατή, παρά µόνο αν συναρτηθεί µε την ‘κοινωνία
ουσίας’, µ’αυτό το µυστηριακό κάτι µέσα µας, που επιτρέπει να προφέρουµε το ‘’τοῦ
γάρ και γένος ἐσµέν’’(Πράξ.17, 28)45.
1.4.2 Στην Καινή ∆ιαθήκη
Αντίστοιχα στην Καινή ∆ιαθήκη η λέξη ‘σάρκα’ (σώµα, σάρκα-Β Κορ.10,3)έχει
την ίδια σηµασία(Λκ 24,39-Γαλ.4,14) όπως και στην Παλαιά. Σε πολλές επιστολές ο
Παύλος χρησιµοποιεί τους όρους σάρξ, σάρκινος, σαρκικός ως ενδεικτικούς στην
ανθρωπολογία του. Με αυτούς δηλώνει ολόκληρη την ανθρώπινη ύπαρξη,(Προς
Ρωµ.6,12)όλον τον άνθρωπο ως δηµιούργηµα Θεού46.
Το σώµα έχει αξία και δηλώνει την γήινη ζωή, την ορατή και συγκεκριµένη
παρουσία(Γαλ.2,20-Φιλ.1,22-Κολ.2,1),δεν
αποτελεί
στοιχείο
περιφρόνησης(Εφεσ.5,28). ∆εν θα πρέπει, όµως, να αποτελεί(όπως οι Ιουδαίοι
έπρατταν)το καύχηµα και το κέντρο ενδιαφέροντος του ανθρώπου(Α΄Κορ.1,29Β΄Κορ.10,2/11,18). Στην ψυχή, η οποία θεωρείται έδρα της ζωής, έδρα των
συναισθηµάτων, αποδίδονται οι έννοιες της αιωνίου ζωής, της ζωής,της ζώσας
ύπαρξης, του πρόσωπου ή του εγώ. Σαφώς δε αντιδιαστέλλεται από το
σώµα.(Ματθ.10,28,16, 26- Μαρκ.8,36-Λουκ.9,25-Ιακ.5,20).47
Τόσο η ψυχή,όσο και το σώµα αποτελούν δηµιουργήµατα του Θεού. Η ψυχή ως
ζώσα ενότητα υπάρχει µέσα στο ορισµένο σώµα. Το δε σώµα ορίζεται ως ο νους της
ψυχής. Γράφει ο Παύλος:’Παραστῆσαι τά σώµατα ὑµῶν θυσίαν
ζῶσαν,ἁγίαν,εὐάρεστον τῶ Θεῶ,τήν λογικήν λατρείαν ὑµῶν,καί µή
συσχηµατίζεσθαι τῶ αἰῶνι τούτῶ,ἀλλά µεταµορφοῦσθαι τῆ ἀνακαινώσει τοῦ
νοός ὑµῶν,εἰς το δοκιµάζειν ὑµᾶς τί το θέληµα τοῦ Θεοῦ,το ἀγαθόν και
εὐάρεστον και τέλειον.Λέγω γάρ διά τῆς χάριτος τῆς δοθείσης µοι παντί τῶ
ὄντι ἐν ὑµῖν,µη ὑπερφρονεῖν παρ’ὅ δεῖ φρονεῖν, ἀλλά φρονεῖν εἰς το
σωφρονεῖν,ἑκάστῳ ὡς ὁ Θεός ἐµέρισε µέτρον πίστεως καθάπερ γάρ ἐν ἑνί
σώµατι µέλη πολλά ἔχοµεν,τά δε µέλη πάντα οὐ την αὐτην ἔχει πρᾶξιν,οὕτως οἱ
πολλοί ἕν σῶµα ἐσµέν ἐν Χριστῶ,ὁ δε καθ’εὶς ἀλλήλων µέλη’(Ρωµ.12,1-5)
Εξίσου, όµως, το σώµα αποτελεί και έδρα της αµαρτίας, το αντιτιθέµενο στο
πνεύµα στοιχείο48.Σηµειώνει και πάλι ο Παύλος:’οὶδα γάρ ὅτι οὐκ οἰκεῖ ἐν
ἐµοί,τοῦτα’ἔστιν ἐν τῆ σαρκί µου,ἀγαθόν`το γάρ θέλειν παράκειταί µοι,το δε
κατεργάζεσθαι το καλόν οὐχ εὑρίσκω.οὐ γάρ ὄ θέλω ποιῶ ἀγαθόν,ἀλλ’ὁ οὑ
43

Π.Ευδοκίµοφ. Η ορθοδοξία.Μετ.Α.Μουρτζόπουλου.Εκδ.Β.Ρηγόπουλου,Θεσ/νίκη 1972,σελ.83.
Π.∆ηµητρόπουλου.Λήµµα’ανθρωπολογία’ΘΗΕ2,ό.π,σελ.817: Οι όροι ‘ψυχή-πνεύµα’ εναλλάσσονται
ως συνώνυµοι (Σοφ.Σειρ.θ΄,9-∆αν.33). Εν προκειµένω η ψυχή υπολαµβάνεται ως το κέντρο του
αισθήµατος, της επιθυµίας, το βουλητικό, το όργανο της νόησης, ο νούς,κλπ. Βλ.και Λεξικό Βιβλικής
Θεολογίας,σελ.887:Με τον όρο ‘σάρκα’εποµένως, που δεν είναι παρά η γη(Γεν.3,19-Εκκλ.12,7), ο
άνθρωπος εντάσσεται ως κοµµάτι του γήίνου κόσµου. Με το πνεύµα, που αποτελεί θεϊκή δωρεά
βρίσκει τη σχέση µε τον ουρανό.
45
Π.Ευδοκίµωφ Η ορθοδοξία,ό.π,σελ.83.
44
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Ι.Καραβιδόπουλου.Η αµαρτία κατά τον Απ.Παύλο,ό.π,, σελ.111
Π.Ι.Μπρατσιώτη.Λήµµα’ψυχή’, ΘΗΕ 12,ό.π,σελ.498
48
Ι.Ν.Καρµίρη.Χριστιανική Ηθική.Εκδ.Φοιτητικού θεολογικού Συνδέσµου.Αθήνα 1954,σελ.220-221
47
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θέλω κακόν τοῦτο πράσσω.εἰ δε ὅ οὐ θέλω ἐγώ τοῦτο ποιῶ, οὐκέτι ἐγώ
κατεργάζοµαι αὐτο,ἀλλ’ἡ οἰκοῦσα ἐν ἐµοί ἁµαρτία.εὑρίσκω ἄρα τον νόµον τῶ
θέλοντι ἐµοί ποιεῖν το καλόν, ὅτι ἐµοί το κακόν παράκειται`συνήδοµαι γάρ τῶ
νόµῳ τοῦ Θεοῦ κατά τον ἔσω ἄνθρωπον,βλέπω δε ἕτερον νόµον ἐν τοῖς µέλεσί
µου ἀντιστρατευόµενον τῶ νόµῳ τοῦ νοός µου και αἰχµαλωτίζοντά µε ἐν τῶ
νόµῳ τῆς ἁµαρτίας τῶ ὄντι ἐν τοῖς µέλεσί µου’(Ρωµ.7,18-23). Και σηµειώνει
αλλού;’ἡ γάρ σάρξ ἐπιθυµεῖ κατά τοῦ πνεύµατος,το δε πνεῦµα κατά τῆς
σαρκός`ταῦτα δε ἀντίκειται ἀλλήλοις, ἵνα µη ἅ ἄν θέλητε ταῦτα
ποιῆτε..’(Γαλ.5,17)
Γι’αυτό και ο Ιωάννης όταν αναφέρεται στην σάρκα(Α΄Ιωαν.2,16), δεν κατηγορεί
καθεαυτήν, αλλά την βούληση του ανθρώπου που την κατέστησε αµαρτωλή.49
Για τον Μ.Βασίλειο ο άνθρωπος αποτελεί ον πλασµένο από ένα φυσικό σώµα και µια
ψυχή κατοικούσα µέσα του. Το σώµα µολονότι ‘φύσει’άστατο και µεταβαλλόµενο
κατορθώνει διατηρεί µέσα του την ψυχή. Εκείνο µετέχει στα δεινά της σάρκας,όπως
σηµειώνει ο Γ.Φλωρόφσκυ50,αναλύοντας την σκέψη του Γρ.Θεολόγου,ταυτόχρονα
παραµένοντας ‘κατάλληλη κατοικία της ψυχής’σχεδιασµένο µε σοφία.51 Αναλύοντας
δε ο Γ.Φλωρόφσκυ την σκέψη του Αγ.Γρ.Νύσσης, σηµειώνει,ότι σώµα και ψυχή δεν
έχουν ύπαρξη χωριστά, αλλά και τα δυο έχουν µία αρχή ύπαρξης. Ο άνθρωπος
αρχίζει ως ψυχή και σώµα, ταυτόχρονα. Η ψυχή όχι µόνο θέτει µια σφραγίδα στα
στοιχεία του σώµατος, δηλαδή την εσωτερική εικόνα ή ιδέα του σώµατος, αλλά
διατηρεί ‘σηµεία ενώσεως’ και ‘σηµάδια του σώµατος’ σφραγισµένα σε αυτό52: ’∆ιά
πάσης γάρ ἰδέας τῶν ψυχῶν κατακιρνᾶται το λογικόν τοῦτο ζῶον, ὀ
ἄνθρωπος.Τρέφεται µέν γάρ κατά το φυσικόν τῆς ψυχῆς εῖδος`..’53
Ως συµπλήρωµα των παραπάνω φανερώνεται η σκέψη του Ι.∆αµασκηνού:’(ο
Θεός)…δηµιουργεῖ τον ἄνθρωπον οἰκεῖαις χερσί κατ’οἰκείαν εἰκόνα τε και
ὁµοίωσιν`ἐκ γῆς µέν το σῶµα διαπλάσας,ψυχήν δε λογικήν και νοεράν διά τοῦ
οἰκείου ἐµφυσήµατος δούς αὐτῶ,ὅπερ δή θείαν εἰκόνα φαµέν`το µέν γάρ
‘κατ’εἰκόνα’το νοερόν δηλοῖ και αὐτεξούσιον,το δε ‘καθ’ὁµοίωσιν’την τῆς
ἀρετῆς κατά το δυνατόν ὁµοίωσιν. Ἅµα δε το σῶµα και ἡ ψυχή πέπλασται`οὐ
το µέν πρότερον,το δε ὕστερον κατά τά Ὠριγένους ληρήµατα’ 54.
Ο άνθρωπος διατελεί πλασµένος ‘…πνεῦµα και σάρκα`πνεῦµα διά την
χάριν,σάρκα διά την ἔπαρσιν`το µέν ἵνα µένῃ και δοξάζῃ τον εὐεργέτην,το δε
ἵνα πάσχῃ και πάσχων ὑποµιµνήσκηται και παιδεύηται,τῶ µεγέθει
49

X.Leon- Dufour ,λήµµα’σάρκα’,ό.π,σελ.889
Γ.Φλορόφσκυ.Οι Ανατολικοί Πατέρες του τέταρτου αιώνα. Μετ.Π.Πάλλη.Εκδ.Π.Πουρναρά.Θες/νίκη
1991,σελ.183
50

51

Γ.Φλορόφσκυ.Οι Ανατολικοί Πατέρες του τέταρτου αιώνα.ό.π,,σελ.125
Γ.Φλορόφσκυ.Οι Ανατολικοί Πατέρες του τέταρτου αιώνα,ό.π,,σελ.285,309 Βλ. και
Αγ.Γρ.Νύσσης.Λόγοι εις το Πάτερ ηµων.Μετ.Α.Π.Μπρούσαλη.Εκδ.Αποστολική Εκκλησία της
Ελλάδος.1983,σελ.121,123:Όλη η δηµιουργία χωρίζεται σε ασώµατη και ενσώµατη.Την ασώµατη
αποτελεί η αγγελική φύση. Το ενσώµατο,οι άνθρωποι. Η νοητή φύση,ελαφρά και ευκίνητη,υπάρχει
στα ουράνια σκηνώµατα,ενώ οι άνθρωποι ζουν τον επίγειο βίο,που αρµόζει στο πήλινο σώµα.Το θείο
θέληµα,ωστόσο,αποβλέπει σε σύνδεση της δηµιουργίας µε τον εαυτό της,εποµένως,και στο
συσχετισµό,τόσο των γήινων δηµιουργηµάτων µε τα ουράνια ύψη.,όσο και του ουρανού µε τη γη.
Μέσω του ανθρώπου θα υπάρξει κοινωνία στοιχείων της κάθε µιας φύσης,προς όσα νοεί η άλλη. Το
νοερό στοιχείο της ψυχής συγγενεύει µε τα ουράνια,οπότε και θα ενοικήσει στο γήινο σώµα.
Αντίστοιχα, η πήλινη σάρκα θα µετοικήσει µε την ψυχή στον ουράνιο χώρο,όταν τα πάντα
αποκατασταθούν.(Βλ. επίσης και Α΄ Θεσ.4,16)
52

53
54

Γρ.ΝύσσηςΠερί κατασκευής του ανθρώπου,ΕΠΕ.5,σελ.57
Ι.∆αµασκηνού,Έκδοσις ακριβής ορθοδόξου πίστεως,ΕΠΕ.1,σελ.210
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φιλοτιµούµενον..’.Παράλληλα,όµως:’Ψυχή
τοίνυν
ἐστίν
οὐσία
ζῶσα,ἁπλῆ,ἀσώµατος,σωµατικοῖς
ὀφθαλµοῖς
κατ’οἰκείαν
φύσιν
ἀόρατος,λογική τε και νοερά,ἀσχηµάτιστος,ὀργανικῶ κεχρηµένη σώµατι και
τούτῳ ζωῆς,αὐξήσεώς τε και αἰσθήσεως και γεννήσεως παράκτική,οὐχ ἕτερον
ἔχουσα παρ’ἑαυτήν τόν νοῦν,ἀλλά µέρος αὐτῆς το καθαρώτατον..`55
Για τους αρχαίους Έλληνες υπήρχε µια δυαρχία σώµατος-ψυχής, µε µια
διαφορετική από την βιβλική, αντίληψη. Το σώµα θεωρείται φυλακή της ψυχής, µια
κακή φυσική κατάσταση από την οποία πρέπει να ελευθερωθεί. Η επικούρεια
διαµάχη, αντίστοιχα, κατέληξε ότι η σάρκα γίνεται ο τόπος του αισθησιασµού και
ταυτίζεται µε τη γενετήσια ορµή, η οποία υποβιβάζει το πνεύµα, γι’αυτό και
θεωρείται κακή. Η σάρκα στην περίπτωση αυτή πρέπει να καταπολεµηθεί. Αν οι
συγγραφείς του µεταγενέστερου Ιουδαϊσµού και της Καινή ∆ιαθήκη. εµφανίζουν
συναφείς, µε την παραπάνω απόψεις, το κάνουν στα πλαίσια µιας διαφορετικής
προοπτικής. Η σάρκα, ίδιον του ανθρώπινου δηµιουργήµατος, στοιχείο εµπιστοσύνης
του ανθρώπου ίσως τελικά αποβαίνει σε στοιχείο που κυριαρχεί αρνητικά τον
κόσµο.56
Η πάλη σάρκας και πνεύµατος, ως όροι λεξιλογικοί και ως ουσία, γίνεται εµφανής σε
δυο φάσεις που τις υπογραµµίζουν οι επιστολές προς Γαλάτες και προς Ρωµαίους
στην διδασκαλία του Παύλου. Η αντίθεση του ζεύγους αυτού φαινοµενικά
αντιστοιχεί στην ελληνική σχέση ψυχής-σώµατος, αγνότητας-ακαθαρσίας.Στην
πραγµατικότητα προέρχεται απευθείας από τη σηµιτική αντίθεση µεταξύ επιγείου και
επουρανίου, τροποποιηµένη από την διπλή εµπειρία: εκείνη του Αγίου Πνεύµατος
που δόθηκε στους πιστούς, και εκείνη της αµαρτίας, την οποία η σάρκα επέφερε.57
1.4.3 Παλαιός και Νέος άνθρωπος
Ο άνθρωπος περιγράφεται στον Παύλο, σύµφωνα µε τον τρόπο ζωής του, σε
σχέση µε τον Θεό ή την αµαρτία.58 Την φύση του παλαιού ανθρώπου περιγράφει ο
Παύλος σε σύγκριση πάντα µε τον καινό. Ο πρώτος αποτελεί τον σαρκικό, ψυχικό59
άνθρωπο, αυτόν που δηλώνει την πεποίθηση στις δικές του δυνάµεις, προκειµένου να
ρυθµίσει τη ζωή του.60 Ο κόσµος της σάρκας αποτελεί κατάλοιπο της αµαρτίας, η
οποία συνεκδηλώθηκε µε την τυφλή υπακοή του Νόµου. Ο κόσµος του
55
56
57

Ι.∆αµασκηνού,ό.π,ΕΠΕ.1,σελ..213
X.Leon-Dufour ,λήµµα’σάρκα’,ό.π,σελ.889
X.Leon-Dufour ,λήµµα’σάρκα’,ό.π,σελ.889-890
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βλ.µελέτη,Ι.ΚαραβιδόπουλουΑποστόλουΠαύλουεπιστολέςπροςΕφεσίους,Φιλ.,Κολ.,Φιλήµονα.Ι.Καραβιδόπουλου.Εκδ.Π.Πουρναρά.Θεσ/νίκη1981.
59
Βλ.Γ.Γρατσέας.Λήµµα ’ψυχικός’ στο ‘Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια’, τόµος 12,σελ.515:
Η λέξη αυτή δηλώνει τον κατά φύσιν, τον εκτός της ‘εν Χριστῶ’ αναγεννήσεως ζων άνθρωπο.
Βρίσκεται πάντα σε αντιδιαστολή µε τον πνευµατικό άνθρωπο. Στην Επιστολή του Ιούδα(στ.18-19),
ψυχικοί αποκαλούνται οι «κατά τάς ἑαυτῶν ἐπιθυµίας πορευόµενοι…Πνεῦµα µη ἔχοντες».Κατά δε
τον Παύλο ‘ψυχικός’ είναι αποκαλείται εκείνος που εµµένει σε µια τέτοια στάση ζωής. «οὐ δέχεται
τά τοῦ Πνεύµατος τοῦ Θεοῦ».(Α Κορ.β,14)
60
Ι.Καραβιδόπουλου.Ο άνθρωπος κατά την Καινήν ∆ιαθήκην.Σεµινάριον Θεολόγων Θεσαλλονίκης
4,Απόψεις χριστιανικής ανθρωπολογίας,Θες/νίκη 1970,σελ.29-30.Βλ.επίσης και X.Leon-Dufour,
λήµµα’σάρκα’,ό.π,σελ.890: Όταν η σάρκα εκλαµβάνεται ως ο κανόνας ζωής και ύπαρξης, υπαγορεύει
στον άνθρωπο τον τρόπο ύπαρξή του. Ο άνθρωπος τότε, γίνεται έµπλεως επιθυµιών της αµαρτίας
(Ρωµ.7,25/8,5).Ένα σώµα και ένας νους,που κυριαρχούνται από τις ρήτρες της σάρκας,
µεταµορφώνονται σε σαρκικά.(Ρωµ.6,6-Ρω.8,3 /Κολ.2,11).
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πνεύµατος,προσωποποίηση των καλών στοιχείων, στα οποία απέβλεπε ο Νόµος,
πραγµατοποιήθηκε µε την δωρεά του Πνεύµατος. Οι δυο δυνάµεις ανταγωνίζονται
µέσα στην καρδιά του χριστιανού(Γαλ.5,17), και σχετίζονται µε δυο άλλες έννοιες
που εξουσιάζουν τον άνθρωπο διαδοχικά, το θάνατο και τη ζωή61.
Ο ‘σαρκικός’ άνθρωπος(Ρωµ.7,14-Α Κορ.3,1-3,)είναι ο άνθρωπος που
προσκολλάται
στα
γήινα,τα
κοσµικά,έµπλεως
παθών,ευπειθής
σε
ρητορείες.Αντίθετα,ο πνευµατικός. (Α Κορ.2,14-15), είναι εκείνος που καθαρµένος
από πάθη,συντάσσεται και βιώνει µια ζωή µυστηριακή,εκείνη της Εκκλησίας62. Ο
µεν ακολουθεί την ‘κατά σάρκα’ ζωή,ο δε την ‘κατά πνεύµα’(Ρωµ.8,4-6).Ο
Γρ.Νύσσης,συνάδοντας µε τον Παύλο, αναφέρεται εξίσου στην ύπαρξη τριών
προαιρέσεως:σαρκικής-αναφερόµενης στις ηδονές,ψυχικής-στο µέσον αρετής και
κακίας,πνευµατικής-αποβλέπουσας στην τελειότητα της κατά Θεόν πολιτείας. Ο
σαρκικός υπερβαίνει τον ψυχικό,τον δε ψυχικό υπερβαίνει ο πνευµατικός.63
Η σάρκα σε σχέση µε το πνεύµα εµφανίζεται όπως το επίγειο σε σχέση µε το
ουράνιο. Ως δηµιούργηµα ο άνθρωπος δεν µπορεί να γνωρίσει µόνος του τις θείες
πραγµατικότητες και η προσπάθεια να τις προσεγγίσει µε τη λογική, αναδεικνύουν,
ότι γίνεται σοφός’ κατά σάρκα’(Α΄Κορ.1,26).64 Μια προσεκτική εξέταση δεικνύει ότι
δεν αφορίζεται η σάρκα, αλλά ο τρόπος που ο άνθρωπος εστιάζει κάθε πτυχή της
ζωής του σε αυτήν, σε σηµείο τέτοιο, που το σώµα να ταυτίζεται µε το εγώ του. 65 Κι
αυτό γιατί η σάρκινη ζωή δεν σηµασιοδοτεί την βιολογική, αλλά την εχθρική66,
απέναντι στο Θεό, στάση ενός ανθρώπινου φρονήµατος:’οὐκ οἴδατε ὅτι τά σώµατα
ὑµῶν µέλη Χριστοῦ ἐστιν;ἄρας οὖν τά µέλη τοῦ Χριστοῦ ποιήσω πόρνης
µέλη;µη γένοιτο’.(Α Κορ.6,15.βλ.και Ρωµ.8,5-7). Αναφέρεται σε µια επανάσταση
του ανθρώπου, η οποία δεν µέλλεται να επανακτήσει κάτι, παρά µόνο να απολέσει.
Το παράδοξο είναι, ότι ο άνθρωπος αγωνίζεται µέσα από την επιβολή του
φρονήµατός του, του εγώ του, να καταστήσει αισθητή την παρουσία του, χάνοντας
την ίδια στιγµή, συνειδητά ή ανεπίγνωστα, την αληθινή του υπόσταση, που βασίζεται
στη σχέση κοινωνίας προς Αυτόν.
Ωστόσο, ο Παύλος δεν διερωτάται τόσο για την ουσία της σωµατικότητας και την
σχέση αυτής µε τον άνθρωπο, όσο για την µετοχή του σώµατος στο γεγονός της
αµαρτίας67 και της Χάρης. Το πρόβληµα της αµαρτίας, το οποίο βρίσκεται στο
61

X.Leon-Dufour ,λήµµα’σάρκα’,ό.π, σελ.890
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Κ.Σταυριανού.Η Νηπιακή Ηλικία του ανθρώπου.Εκδ.Γρηγόρη.Αθήνα 2003,σελ.61
Γρ.Νύσσης.,ό.π,ΕΠΕ.5,σελ.59
64
X.Leon-Dufour,λ ήµµα’σάρκα’,ό.π,σελ.888
65
Χ. Γιανναρά.Η µεταφυσική του σώµατος.Εκδ.∆ωδώνη,Αθήνα 1971 σελ.37
66
Π.∆ηµητρόπουλου.Λήµµα ’ανθρωπολογία’,ΘΗΕ12,ό.π,σελ.821:Η αντίληψη ότι ο άνθρωπος λόγω
της αµαρτίας κατέστη εχθρός του Θεού υποχωρεί βαθµιαία στην πίστη ότι ο Θεός ουδέποτε σταµάτησε
να αγαπά τον, παραβάτη των εντολών, άνθρωπο. Και µάλιστα δίνοντάς του τόπο µετάνοιας και
σωτηρίας ακόµη και σε περιπτώσεις σηµαντικών παραπτωµάτων του(Σοφ.Σολ.ιβ΄8,10), αλλά και
προλειαίνοντας, µέσω του Ιησού, την οδό της θεραπείας και αποκαταστάσεως…Η αµαρτία, αν και
αποπροσανατόλισε τον άνθρωπο από τον προορισµό του, δεν τον έφθειρε σε τέτοιο βαθµό, ώστε να
είναι ανεπίδεκτος ανορθώσεως., ούτε και άλλαξε τα σχέδια του Θεού. Ο άνθρωπος εκλαµβάνεται
ακόµα ως παιδί του Θεού, κέντρο της µέριµνας και του ενδιαφέροντος Του.(Σοφ.Σολ.θ΄7-Ησ.µθ΄1416). Αυτή η ιδέα αποτελεί κεντρικό δίδαγµα της Π.∆.
67
Σ.Αγουρίδη.Λήµµα ‘Παύλος’, ΘΗΕ10,ό.π,σελ.193,195:Η αµαρτία δεν είναι απλή παράβαση µιας
εντολής και εισαγωγή του κακού στη ζωή µας, κατά µίµηση του Αδάµ. Είναι και µόλυνση της όλης
υφής του ζωής, όχι µόνο του αµαρτήσαντος, αλλά και του συνόλου των κοινωνικών σχέσεων…Η
αµαρτία παρουσιάζεται ως η ασθένεια της σάρκας. Και οι δυο προσωποποιούνται στις εκφράσεις του
Παύλου, σαν να ήταν προσωπικές οντότητες. Με τον τρόπο αυτό εκφράζει την κυριαρχία τους στον
άνθρωπο και την αδυναµία του να είναι κύριος του εαυτού.
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επίκεντρο της σκέψης του Παύλου, είναι συνυφασµένο προς µια γενικότερη θεώρηση
του κόσµου και του ανθρώπου αναφορικά µε τον πρώτο και τον έσχατο
Αδάµ68.«Ἐγένετο ὁ πρῶτος ἄνθρωπος Άδάµ είς ψυχήν ζῶσαν.ὁ ἔσχατος Ἀδάµ
εἰς πνεῦµα ζωοποιοῦν»(Α Κορ.15,45). Ο πρώτος Αδάµ υπήρξε χοϊκός, ο δεύτερος
επουράνιος.69 Από τον πρώτο Αδάµ έλκει ο άνθρωπος την σωµατική του καταγωγή,
την παλαιά κατάστασή του, από τον δεύτερο την πνευµατική, µεταµορφωµένη σε
καινή κτίση.70 Τον δεύτερο Αδάµ ακολουθώντας, τον Ιησού, θα κατορθώσει να
επαναφέρει τη φύση του από την πτωτική στην προ-πτωτική κατάσταση. Ο Ιουδαϊκός
αυτός κόσµος αντικατοπτρίζει τον πεπτωκότα κόσµο
Ο παλαιός ή πεπτωκώς κόσµος δεν έχει να επιδείξει καινά πράγµατα, αλλά την
ανακύκλωση της παλαιότητάς του. Αυτό που προβάλλει ως νέο είναι οι αναγκαίες
συνέπειες του παλαιού ή του άσαρκου, καρποί των απεγνωσµένων αναλαµπών του.
Σε αντίθεση µε την ανακύκλωση του παλαιού κόσµου, ο νέος κόσµος δηµιουργείται
άπαξ. Από τη µια µεριά, αυτή η ιδιότητα του µοναδικού και του ‘εφάπαξ’
χαρακτηρίζει κάθε σηµείο της ιστορίας της σωτηρίας. Από την άλλη, το λυτρωτικό
γεγονός στο κεντρικό σηµείο είναι µοναδικό και ‘εφάπαξ’ µε κάποιον ιδιαίτερο
τρόπο. Στην ορολογία της Καινή ∆ιαθήκη η λέξη εφάπαξ χρησιµοποιείται
πρωταρχικά για την ιστορική λυτρωτική πράξη του Ιησού Χριστού(Ρωµ.6,10Εβρ.7,27-9,12). Παρόµοια χρησιµοποιείται και η συνώνυµη λέξη άπαξ(Εβρ.9,28Α΄Πέτρου 3,18). Επίσης αναφέρεται,ότι ‘ἡγιασµένοι ἐσµέν διά τῆς προσφορᾶς τοῦ
σώµατος Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐφάπαξ’ στην Εβρ.10,10, όπου καταφανώς το βασικό
στοιχείο είναι η µοναδική στην ιστορία λυτρωτική πράξη του Ιησού Χριστού.71
Μόνο ο καινός ή σεσωσµένος κόσµος «ἐν Χριστῶ» µεταµορφώνει σε ‘καινά τά
πάντα’, γιατί ο άνθρωπος γίνεται ‘καινή72 κτίσις’,’άνθρωπος καινός’(Εφ.2,5), στον
οποίο ήδη ενεργούν ‘αἰ δυνάµεις’ του ‘µέλλοντος αἱώνος’, τά θαύµατα της
Βασιλείας.(Εβρ.6,4)
Στον Παύλο οι οντολογικοί όροι παίρνουν συχνά ένα νόηµα ηθικό όπως ’καινός’
και ‘παλαιός’ άνθρωπος, εσωτερικό και εξωτερικό, ψυχικό και πνευµατικό.Στην
Βλ.και X.Leon-Dufour,λήµµα’σάρκα’,ό.π,σελ.890:Εν τέλει ‘η αµαρτία ηττάται από τον Ιησού, ο
οποίος λαµβάνει το ‘σώµα της σαρκός’ (Κολ.1,22), έγινε ο ίδιος αµαρτία(Β΄Κορ.5,21),, προσέλαβε τη
σάρκα σε κατάσταση αµαρτίας και καταδίκασε την αµαρτία στην ίδια τη σάρκα. Ο χριστιανός,
εποµένως, πλέον έχει σταυρώσει τη σάρκα του ‘ἐν Χριστῶ’ (Γαλ.5,24)’.
Εποµένως,το σώµα στο πρόσωπο του Ιησού θυσιάζεται, αποσωµατούται.
Βλ.και O.Cullman.Χριστός και Χρόνος.ό.π,σελ.118: Η πραγµατοποίηση της σωτηρίας προϋποθέτει
την θεϊκή αποκάλυψη, και την ανθρώπινη αµαρτία, ως πράξη επανάστασης στην αποκάλυψη αυτή. Η
αµαρτία προτάσσει την αρχή της ’πτώσης στην αµαρτία’. Η εν λόγω πτώση χρήζει της εµφάνισης µιας
ιστορίας της σωτηρίας , διότι η δεινή θέση, στην οποία φέρεται να υπάρχει ο άνθρωπος, χρήζει της
επέµβασης του Θεού που είναι αγάπη. Εποµένως, παρουσιάζεται, ελέω Θεού, η, µέσα στο χρόνο,
πορεία των γεγονότων που θα εξαλείψουν την αµαρτία και το θάνατο, και επιφέρουν την αναδηµιουργία στην δηµιουργία.
68

βλ.και O.Cullman.Χριστός και Χρόνος,ό.π,,σελ.139: Ως ‘Υιός του Ανθρώπου’ ,δεύτερος Αδάµ, ο
Ιησούς εκπληρώνει τον προορισµό του ανθρώπου που δηµιουργήθηκε από τον Θεό.
69
Χ. Γιανναρά.Η µεταφυσική του σώµατος,ό.π,,σελ.40.
70
Ι.Καραβιδόπουλου.Ο άνθρωπος κατά την Καινήν ∆ιαθήκην,,ό.π, σελ.35,βλ.επίσης και
Σ.Αγουρίδη,Βιβλικά µελετήµατα,ό.π,σελ.93:Η περικοπή περί των πειρασµών του Κυρίου(Ματθ.4,1)
δείχνει ότι ο Ιησούς είναι ο νέος Αδάµ. Βλ. και Λήµµα ‘Καινόν/Νέον’, Λεξικό Βιβλικής Θεολογίας,
σελ.541: Στο πρόσωπο του νέου Αδάµ όλη η ανθρωπότητα ανανεώνεται και αναδηµιουργείται. Ο
Χριστός ενώνει ειδωλολάτρες και Ιουδαίους σε ένα µόνο άνθρωπο(Εφεσ.2,15).
71
O.Cullman.Χριστός και Χρόνος,ό.π,σελ.125-127
72
I.de la Potterie ,λήµµα ‘Καινόν/Νέον’,ό.π,σελ.539:Η έννοια του καινούριου εκφράζεται µε τους
ελληνικούς όρους νέο δηλώνοντας την καινούρια αλήθεια της σωτηρίας στα πλαίσια του χρόνου, είτε
καινό δηλώνοντας το καινούριο ως προς τη φύση του µηνύµατος αυτού την διαφορετικότητα του.
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Α΄Κορ.(15΄ 35-58) επιστολή γίνεται αναφορά για την σπορά και την βλάστηση σε
παραλληλισµό µε τον άνθρωπο, µε ποιο τρόπο, δηλαδή, ο φθαρτός άνθρωπος θα
µεταβεί στην κατάσταση της αφθαρσίας µετά την Ανάσταση του Ιησού. Με την
εικόνα που αποδίδει ο Παύλος, εδώ, συνδέεται η διδασκαλία περί παλαιού και νέου
Αδάµ. Η αντίθεση παλαιός ή χοϊκός Αδάµ σε σχέση µε τον νέο, τον επουράνιο(στ.4748) φαίνεται να παραλληλίζεται µε την αντίθεση ψυχικός-πνευµατικός άνθρωπος.
Αν αναλύσουµε, όµως, περαιτέρω το χωρίο της Αποκάλυψης του Ιωάννη, όπου ο
Χριστός, µέτοχος της αιωνιότητας του Θεού αποκαλείται’ὁ πρῶτος και ὁ ἔσχατος, ἡ
ἀρχή και το τέλος’(1,17-2,8-22,13), θα κατανοήσουµε ότι στο πρόσωπο του Χριστού
η παλαιά αφοµοιώνεται και τελικά εξαλείφεται από την καινή φύση73.
∆ιότι στην Αγία Γραφή η ψυχή ζωοποιεί το σώµα, το κάνει ’ψυχήν ζῶσαν’, ενώ
το πνεύµα ‘πνευµατοποιεί’το σύνολο του ανθρώπινου όντος. Το σωµατικό και το
ψυχικό υπάρχουν το ένα µέσα στο άλλο, αλλά το καθένα διέπεται από τους δικούς
του νόµους. Ωστόσο, το πνευµατικό δεν παρουσιάζεται ως µια τρίτη σφαίρα της
ανθρώπινης δοµής, αλλά η αρχή που εκφράζεται µέσα από το ψυχικό και το
σωµατικό, µετατρέποντάς αυτά σε πνευµατικά.74 Η µετατροπή αυτή έγκειται στην
µεταµόρφωση αυτού του νου, ο οποίος πλησιάζει σηµασιολογικά πότε το πνεύµα και
πότε την διάνοια και την συνείδηση, στην αλλαγή, την µετά-νοια.
Η πνευµατική οδός αποδεικνύεται ότι είναι ένα µονοπάτι µετάνοιας µε την πιο ριζική
έννοια. Η µετάνοια σηµαίνει στην κυριολεξία ‘αλλαγή νου’. Προσεγγίζοντας το Θεό,
πρέπει ν’αλλάξουµε το νου µας, απογυµνώνοντας τους εαυτούς µας απ’όλους τους
συνηθισµένους τρόπους σκέψης. Πρέπει να µεταστραφούµε όχι µόνον ως προς τη
θέλησή µας αλλά και ως προς τη διάνοιά µας. Χρειάζεται να αντιστρέψουµε την
εσωτερική µας προοπτική, να στηρίξουµε την πυραµίδα στην κορφή της75
Η έννοια της µετά-νοιας76 εµπεριέχει την προοπτική της αλλαγής του τρόπου
σκέψης, της αλλαγής77(Α Κορ.15,51) του τρόπου ζωής. Η µετά-νοια πραγµατώνεται
73

Βλ.Γ.Γρατσέα.λήµµα ’ψυχικός’ στο ‘ΘΗΕ12,ό.π,σελ.515
Π.Ευδοκίµωφ Η ορθοδοξία,ό.π,σελ.86.
75
Κ.Γουέαρ. Ο Ορθόδοξος δρόµος,µετ.Πάσχου Μ.Εκδ.Επτάλοφος,Αθήνα 1984,σελ.19
76
βλ.Χ.Γιανναρά.Η ελευθερία του ήθους,ό.π,,σελ.83-84,191-192:Η συνείδηση του µη αναγεννηµένου
ανθρώπου επιµένει πάντοτε να βλέπει τη µετάνοια σαν επίγνωση ατοµικής ενοχής. Εµπειρία του
χωρισµού από το Θεό, πένθος για την προσωρινή ή µονιµότερη απώλεια του Προσώπου Του, γεύση
του θανάτου στον οποίο καταλήγει η στέρηση της θείας ζωής, να ποια είναι η αφετηρία της µετάνοιας.
Η επίγνωση της των αµαρτιών απέναντι στο θείο έλεος και στην αναζήτηση σχέσης µε το Θεό,
αποτελεί την µετάνοια. Η αµαρτία δεν αποτελεί παράβαση κωδίκων συµπεριφοράς ή καθηκόντων,
αλλά παραβίαση, προδοσία µιας σχέσης. Η αναζήτηση αυτής της σχέσης, η αναζήτηση της
αποκατάστασης της, ανιχνεύει τα πρώτα σηµάδια σύστασης του ‘ καινού’ ανθρώπου, αποταγής του
θανάτου και σύνταξης µε την ζωή. Αυτή τη δυνατότητα ενσαρκώνει η µετάνοια και προσφέρει η
σάρκωση του Χριστού-η αµαρτία να µετασχηµατίζεται σε κοινωνία µε τον Θεό.
Αν Σταυρός του Ιησού, που φαινοµενικά οµοιάζει µε θρίαµβο της ανθρώπινης πτώσης, µυστηριακά
αποτελεί την σωτηρία του ανθρώπου, αν ο θάνατος µεταποιείται σε απόδειξη της αγάπης του Θεού, σε
ζωή και ανάσταση, αντίστοιχα και κάθε αµαρτία µεταµορφώνεται µέσα από τη λειτουργία της
µετάνοιας, σε φανέρωση της υιοθεσίας του ανθρώπου από το Θεό.
Βλ X.Leon- Dufour.Λήµµα’σάρκα’.Λεξικό.Βιβλικής.Θεολογίας,.σελ.888:Ο Παύλος στην επιστολή
Ρωµ.7,25, αναφέρεται στον ‘νου’, όχι µε τον τρόπο που οι έλληνες αντιλαµβάνονταν, ως µια
αυτοδύναµη λειτουργία, αλλά µάλλον ως τον ανίσχυρο θεατή της αταξίας που προέρχεται από την
ενσωµατωµένη στην αµαρτία σάρκα.
77
Χ.Γιανναρά, µεταφυσική του σώµατος,ό.π,,σελ.43.Επίσης, βλ.Χ.Γιανναρά.Η ελευθερία του
ήθους,ό.π,σελ.201: Αλλαγή της ανθρώπινης ζωής, χρήζει της δυναµικής άσκησης, της δοκιµασίας της
ανθρώπινης ελευθερίας και προϋποτίθεται µιας συνάντησης της προσωπικής ελευθερίας και βούλησης
µε την Χάρη του Θεού. Αυτή η τελευταία αποτελεί το γεγονός ζωής, πέρα από τον ορθολογικό τρόπο
προσέγγισης των πραγµάτων. Αυτό το παράδοξο περιγράφει ο Μάρκος (4,26-28):’ὡς ἄν ἄνθρωπος
βάλῃ τον σπόρον ἐπί γῆς, και καθεύδῃ και ἐγείρηται νύκτα και ἡµέραν, και ὁ σπόρος βλαστάνῃ
και µηκύνηται ὡς οὐκ αὖτός αὐτοµάτη γάρ ἡ γῆ καρποφορεῖ’
74
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µέσα από άσκηση78,και αφορά στην µετατροπή της πτωτικής φύσης σε αναγεννηµένη φύση, εµπνευσµένη από το θεϊκό πρότυπο. ∆ηλαδή η ο άνθρωπος της
φυσικής γέννησης πρέπει να µετάσχει µιας πνευµατικής γέννησης. Αυτό σηµαίνει ότι
θα µετάσχει µιας πραγµατικότητας βεβαιωµένης από την εµπειρία των αισθήσεων,
καινούργιας ανθρώπινης φύσης που εγκαινιάζει ο σαρκωµένος Λόγος, στα πλαίσια
µιας πρόσληψης του κόσµου ως κοινωνίας µε τον Θεό.79
Η ενανθρώπηση του Λόγου απετέλεσε την απαρχή της γνωριµίας του τριαδικού
πληρώµατος από την ανθρώπινη φύση. Στην ψυχή υπάρχουν σαν εικόνα τρεις
υποστατικές ιδιότητες: αγεννησία ψυχής, γέννηση λόγου, εκπόρευση πνεύµατος σε
αντιστοιχία εκείνων του Τριαδικού Θεού. Την ψυχή αποτελούν τρία µέρη:το
λογιστικό,το επιθυµητικό,το θυµοειδές. Με το πρώτο ενώνεται µε την θεία αγάπη, µε
το δεύτερο δέχεται την γνώση και την θεία σοφία. Με το τρίτο αντιστέκεται στα
πνεύµατα πονηρίας. Και τα τρία µέρη συνθέτουν το ‘κατ’εικόνα’ Θεού, συντελώντας
στην κατανόηση των θείων ενεργειών:την δηµιουργία, την προνοητικότητα,την
παιδαγωγία.80
Με την έλευση του Ιησού στην γη, η ανθρώπινη φύση ενώνεται µε ην
θεϊκή,επανακτώντας την απωλεσθείσα αξία της. Σηµειώνει ο Αθανάσιος
Αλεξανδρείας:’Την µέν οὺν αἰτίαν τῆς σωµατικῆς ἐπιφανείας αὐτοῦ,ὡς οῖον τε
ὴν,ἐκ µέρους και ὡς ἡµεῖς ἠδυνήθηµεν νοῆσαι,προείποµεν,ὄτι οὐκ ἄλλου ὴν το
φθαρτόν εἰς ἀφθαρσίαν µεταβαλεῖν,εἰ µη αὐτοῦ τοῦ Σωτῆρος τοῦ και την
ἀρχήν ἐξ οὐκ ὄντων πεποιηκότος τά ὅλα και οὐκ ἄλλου ὴν το κατ’εἰκόνα
πάλιν ἀνακτίσαι τοῖς ἀνθρώποις,εἰ µη τῆς εἰκόνος τοῦ Πατρός`και οὐκ ἄλλον
ὴν το θνητόν ἀθάνατον παραστῆσαι,εἰ µη τῆς αὐτοζωῆς οὔσης τοῦ Κυρίου
ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ’ [Λόγος περί τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Λόγου και τῆς διά
σώµατος προς ἡµᾶς ἐπιφανείας αὐτοῦ(20)] 81
Στο χοϊκό αυτό σώµα του ανθρώπου δίνεται η δυνατότητα να µετασχηµατισθεί σε
πνευµατικό, σε σώµα ‘δόξης’(Α Κορ.15,44-49). Η χριστιανική πίστη κινείται γύρω
από το µήνυµα της αποφασιστικής στιγµής κατά την ιστορική πορεία της
ανθρωπότητας, όπου ο ίδιος ο Θεός εισήλθε υποστατικά στο ιστορικό γίγνεσθαι, όταν
‘ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο και ἐσκήνωσεν ἐν ἡµῖν’(Ιωαν.1,14). ‘Θεόν ἀληθῶς και
ἄνθρωπον ἀληθῶς τον αὐτον ἐκ ψυχῆς λογικῆς και σώµατος’ σηµειώνει ο
συγγραφέας, καταδεικνύοντας τόσο την ταυτότητα,όσο και την ενότητα του
προσώπου των δυο φύσεων82. Ο Ιησούς δεν θεράπευσε, απλά, την τραυµατισµένη
φύση του ανθρώπου,όπως σηµειώνει ο Αθανάσιος Αλεξανδρείας,αλλά ‘γένεσιν
ἔπλασε και ἀποκατέστησε το σῶµα’[Αθανάσιου Αλεξανδρείας,Λόγος περί τῆς
ἐνανθρωπήσεως τοῦ Λόγου και τῆς διά σώµατος προς ἡµᾶς ἐπιφανείας
αὐτοῦ(49)]83 ‘Θεός ἐφανερώθη ἐν σαρκί’(Α Τιµ.3,10) ‘Ἔδει δε πάντως µη την
βλ. και O.Cullman.Χριστός και Χρόνος,ό.π,,σελ.221: Το θείο Πνεύµα οδηγεί τον άνθρωπο στο
‘δοκιµάζειν’, στην ικανότητα, δηλαδή, διαµόρφωσης της ορθής χριστιανικής κρίσης γενικά και
ειδικότερα στην ικανότητα διαµόρφωσής της για µια πορεία σωτηρίας. Αυτό το ‘δοκιµάζειν’ αποτελεί
το κλειδί της καινοδιαθηκικής ηθικής. Γι’αυτό και ο Παύλος γράφει ‘ ἀλλά µεταµορφοῦσθε τῆ
ἀνακαινώσει τοῦ νοός εἰς το δοκιµάζειν ὑµᾶς τί το θέληµα τοῦ Θεοῦ’(Ρω.12,2).
78
Σχετικά µε την έννοια της άσκησης,βλ.Χ.Γιανναρά.Η ελευθερία του ήθους,ό.π,σελ.139-150
79
Χ.Γιανναρά, Η µεταφυσική του σώµατος.ό.π,σελ.35-36.
80
Κ.Σταυριανού.Η Νηπιακή Ηλικία του ανθρώπου,ό.π,,σελ.84-85
81
Β.Ψευτογκά.Λόγος Σαρκωµένος,Εκκλησία,Ευχαριστιακός Λόγος.(κείµενα-εισαγωγέςαναλύσεις).Εκδ.Οίκος Κυροµάνος.Θες/νίκη 1998,σελ.158-159
82
Γ.Μαρτζέλος.Γένεση και Πηγές του Όρου της Χαλκηδόνας. Εκδ.Π.Πουρναρά.Θες/νίκη
1986,σελ.80,84
83
Β.Ψευτογκά.Λόγος Σαρκωµένος,Εκκλησία,Ευχαριστιακός Λόγος,ό.π,σελ..193
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ἀνθρωπίνην φύσιν µόνην,ἐν αὐτῶ το εἶναι λαβοῦσαν,ἀλλά και το ἀνθρώπινον
ἀπαθανατίσαι γένος και ποδηγῆσαι προς την µέθεξιν τῆς ζωῆς ταύτης,τῆς και
τῶ σώµατι κατά καιρόν προξενούσης την ζωήν την αἰώνιον,ὡς και ἡ νέκρωσις
ἐκείνη τῆς ψυχῆς και τῶ σώµατι τον θάνατον84 προεξένησε’(Οµιλία ΙΣΤ΄
Γρηγορίου Παλαµά,Περί τῆς κατά σάρκα τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
οἰκονοµίας,και τῶν δι’αὐτῆς κεχαρισµένων τοῖς ὡς ἀληθῶς εἰς αὐτον
πιστεύουσι,9)85
Αλλά, και η ανθρώπινη ψυχή,που µοιάζει µε βρέφος νεογέννητο,το οποίο
αποτελεί εικόνα του τέλειου άνδρα είναι πλασµένη απ’το Θεό. Αποτελεί εικόνα
του.86Και,όπως,το βρέφος δύναται να εξελιχθεί,έτσι και η ψυχή δύναται ν’ανα-λάβει
ξανά το ανα-γεννηµένο από τη θεία χάρη σώµα, µέσα απ’το βάπτισµα της ‘νέας
ζωής’:’Καθάπερ το ἀρτιγενές βρέφος δύναµιν µέν ἔχει παρά τῆς φύσεως σοφόν
γενέσθαι και σοφόν ἐστι δυνάµει,τῆς δ’ἡλικίας προϊούσης,εἴπερ και τά
συντείνοντα προς την ἐπιστήµην µετέλθοι,οὕτως ἔσται και ἐνεργείᾳ σοφόν,τον
αὐτον τρόπον και ὁ ἀναγεννηθείς διά τοῦ θείου βαπτίσµατος,δύναµιν ἔλαβε
σύµµορφον γενέσθαι τῶ σώµατι τῆς δόξης τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ..’[Οµιλία ΙΣΤ΄
Γρηγορίου Παλαµά,Περί τῆς κατά σάρκα τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
οἰκονοµίας,και τῶν δι’αὐτῆς κεχαρισµένων τοῖς ὡς ἀληθῶς εἰς αὐτον
πιστεύουσι,38]87
Μετά την ανα-γέννηση του ανθρώπου, συντελείται στην ανθρώπινη ψυχή µε την
ενέργεια του Αγίου Πνεύµατος µια επάνοδος στην κατάσταση της υιοθεσίας της
κοινωνίας της χάριτος και της µετοχής στην αϊδιο δόξα.∆ιότι η ανθρώπινη ψυχή σε
αντίθεση µε το σώµα του ανθρώπου δύναται να κινείται πάνω από την ροή του
αντικειµενικού χρόνου και δεν περιορίζεται απ’το παρελθόν,το παρόν και το
µέλλον.88
Η Σάρκωση του Ιησού, ο Θάνατος, η Ανάστασή89 Του, εγκαινίασαν ένα µυστήριο
φανέρωσης του Θεού και της δόξας Του90, στο οποίο ο άνθρωπος καλείται να
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Βλ.∆.Τσάµη.Εισαγωγή
στην
Πατερική
σκέψη,τα
Α΄.Εκδ.Π.Πουρναρά.Θεσ/νίκη
1983,σελ.163:θάνατο δεν αποτελεί ο χωρισµός ψυχής-σώµατος,αλλά η καταστροφή της ψυχής, η
αµαρτία. Αληθινή ζωή αποτελεί η άνω ζωή, στην οποία αποβλέπει ο ‘λυτρωµένος’ άνθρωπος.
85
Β.Ψευτογκά.Λόγος Σαρκωµένος,Εκκλησία,Ευχαριστιακός Λόγος,ό.π,σελ.231
86
87

Κ.Σταυριανού,ό.π,σελ.80
Β.Ψευτογκά.Λόγος Σαρκωµένος,Εκκλησία,Ευχαριστιακός Λόγος,ό.π,σελ.248-249
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Βλ.∆.Τσάµη,ό.π,σελ.84,85
O.Cullman.Χριστός και Χρόνος,ό.π,σελ.227: Πλέον η ανάσταση δεν αποτελεί µόνο αντικείµενο
ελπίδας. Υπάρχει αντικείµενο πίστης στην Ανάσταση του Ιησού, αποτελώντας το κεντρικό σηµείο του
χρόνου. Καινό αποκαλείται, το γεγονός ότι η ανάσταση δεν ανάγεται µόνο σε µέλλοντα αλλά και σε
παρελθόντα χρόνο. Συντελέσθηκε άπαξ δια παντός.
Αναφέρει στο Β.Ψευτογκά.Λόγος Σαρκωµένος,Εκκλησία,Ευχαριστιακός Λόγος,ό.π,,σελ188.
Ο Μ.Αθανάσιος:’..διά τοῦτο εἰκότως ἐνεδύσατο το σῶµα ὁ Σωτήρ,ἵνα,συµπλακέντος τοῦ
σώµατος τῆ ζωῆ,µηκέτι ὡς θνητόν ἀποµείνη ἐν τῶ θανάτῳ,ἀλλ’ὡς ἐνδυσάµενον την
ἀθανασίαν,λοιπόν ἀναστάν ἀθάνατον διαµείνῃ’[Αθανάσιου Αλεξανδρείας,Λόγος περί τῆς
ἐνανθρωπήσεως τοῦ Λόγου και τῆς διά σώµατος προς ἡµᾶς ἐπιφανείας αὐτοῦ(44)]
90
Χ.Γιανναρά, Η µεταφυσική του σώµατος,ό.π,,σελ 44,βλ.επίσης και O.Cullman.Χριστός και
Χρόνος,ό.π,σελ.88: Η χρονική γραµµή της Γραφής χωρίζεται σε τρία τµήµατα:α) στον χρόνο πριν τη
δηµιουργία, β) στο χρόνο από τη δηµιουργία ως την Παρουσία, γ) ο χρόνος µετά την Παρουσία. Σε
συνύπαρξη µε την τριµερή διαίρεση αυτή, βρίσκεται η διµερής διαίρεση του ιουδαϊσµού για τον
παρόντα και τον µέλλοντα αιώνα, υπό το πρίσµα του οποίου εντάσσεται κάθε θεώρηση. Ο ιουδαϊσµός
θέτει στο κέντρο των προσδοκιών τη µεσσιανική έλευση και η σωτηρία τοποθετείται στο µέλλον. Για
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συµµετέχει. Έτσι, ο άνθρωπος αντί να αγωνίζεται µόνος του να επιδείξει το εγώ
του,[ένα Εγώ,το οποίο για τον Fichte αποτελεί αρχή και τέλος για κάθε ανθρώπινη
οντότητα και ατοµικότητα] µαθαίνει να συν-χωρεί, να βαδίζει µαζί µε τον Ιησού.
Αυτό σηµαίνει συν-ύπαρξη, συνάντηση, επι-κοινωνία, κοινωνία και τελικά
συσταύρωση µαζί Του. Με τον τρόπο αυτό ο παλαιός άνθρωπος θα κατορθώσει «ἴνα
καταργηθῆ το σῶµα τῆς ἁµαρτίας, τοῦ µηκέτι δουλεύειν ἡµᾶς τῆ
ἁµαρτίᾳ»(Ρωµ.6,6).
Η θεώρηση της ιστορίας από τον πρώτο Αδάµ και µετά οδηγεί τον Παύλο στην
αντίληψη για την αµαρτία91 ως αντίθεο δύναµη και κατάσταση φθοράς και θανάτου.
Ωστόσο ο ίδιος δεν φιλοσοφεί περί της προέλευσης της αµαρτίας92. Η σκέψη του
είναι προσανατολισµένη καθ’ολοκληρίαν προς την ιστορία της θείας οικονοµίας,
ήτοι, την ιστορία της λύτρωσης και απελευθέρωσης του ανθρώπου από την αµαρτία.
Αυτό πραγµατοποιήθηκε µέσα από µια σειρά ενεργειών του Θεού µέσα στην
ανθρώπινη ιστορία, µε κορυφαία εκείνη της αποστολής του Υιού αυτού στον
κόσµο,για να ‘κατακρίνῃ την ἁµαρτίαν έν τῆ σαρκί αὐτοῦ’. Κάνοντας λόγο περί
Υιού Θεού αναφερόµαστε στην απολυτρωτικήν του Θεού ενέργεια, την υπακοή του
Υιού µέχρι τέλους. Είναι πολύ σηµαντικό ότι η τελική εκπλήρωση όλης της
απολυτρωτικής δραστηριότητας περιγράφεται ακριβώς ως η τελική υποταγή του
Υιού προς τον Πατέρα.
Στο σηµείο αυτό ανιχνεύεται η κλείδα ολόκληρης της Χριστολογίας της Κ.∆.
Έχει νόηµα να µιλάµε περί Υιού µόνον εκ της απόψεως της αποκαλυπτικής ενέργειας
του Θεού93 (Ρωµ.8,3). Ο Παύλος µιλά µε όρους όπως σάρξ-πνεύµα, θάνατος-ζωή,
αµαρτία-χάρη, δουλεία-ελευθερία’, όχι ως κατηγορίες αφηρηµένης θεωρητικολογίας
και σκέψης, αλλά ως συγκεκριµένες καταστάσεις ζωής µέσα στην ιστορία της
ανθρωπότητας.94 Ζει ανάµεσα στους ανθρώπους της εποχής του, οι οποίοι
παρουσιάζουν την υποδούλωση τους στην αλλοτρίωση ή την αποξένωση, πρώτα από
τον Θεό, κατόπιν από τους άλλους και τέλος από τον ίδιος τους τον εαυτό.
τον αρχέγονο χριστιανισµό το κέντρο µετά την Ανάσταση , δεν βρίσκεται στο µέλλον.(η βασιλεία µόνο
βρίσκεται στο µέλλον, αλλά βιώνεται ήδη στη γήινη ζωή, µέσα στο χώρο της εκκλησίας)
91
Βλ.π.Μ.Καρδαµάκη.Από τα πάθη στα νοήµατα των πραγµάτων, Εκδ.Αρµός,Αθήνα1998,σελ.18:Η
αµαρτία δεν είναι κάποια παράβαση ενός θεϊκού ή ηθικού νόµου. Είναι η ανταρσία ή
επαναστατικότητα εναντίον της αγαθότητας και της αγάπης του Θεού, της θελήσεως και της
ελευθερίας Του, που στην φιλοδοξία και την οίησή της να απελευθερώσει τον άνθρωπο, κατασκευάζει
την αλλοτρίωσή του, σε µια διαρκή ταλαιπωρία ανάµεσα σε ανελευθερία και αντι-ελευθερία, κενού
και µηδενός. Επίσης βλ.σχετικά την µελέτη:Ι.Καραβιδόπουλου.Η αµαρτία κατά τον Απ.Παύλο,ό.π.
92
Βλ.Καρδαµάκη.Από τα πάθη στα νοήµατα των πραγµάτων,ό.π,σελ.19: Η αµαρτία καθιστά άγνωστα
ή αγνώριστα τα πράγµατα, έχοντας ήδη καταστήσει άγνωστο ή αγνώριστο τον άνθρωπο στον εαυτό
του. Η αµαρτία µεταφράζεται σε αυτονόµηση του ανθρώπου, δηλαδή, χωρίζει από το Θεό, πεθαίνει ως
πνευµατικός άνθρωπος και αντιµετωπίζει τον εαυτό του µόνο ως σωµατικό. Ο άνθρωπος διατελώντας
σε κατάσταση άγνοιας, σηµαίνει την αυτοαλλοτρίωση του. Βλ.επίσης Σ.Αγουρίδη.Λήµµα ‘Παύλος’,
ΘΗΕ10,ό.π,σελ.195: Η αµαρτία αποτελεί µια κατάσταση ασυνείδητη, άγνοιας στην ανθρώπινη ζωή,
την αποπλάνηση απ’την οδό του Θεού. Πρόκειται, µάλλον, για ένα δεύτερο εγώ, που του ασκεί
δύναµη κυριαρχική.(Ρωµ.7΄15-20)
93
Σ.Αγουρίδη,Βιβλικά µελετήµατα,ό.π,,σελ.131 Βλ.και O.Cullman.Χριστός και Χρόνος,ό.π,,σελ118: Η
γραµµή της σωτηρίας έχει ως προϋποθέσεις της, την θεϊκή αποκάλυψη και την ανθρώπινη αµαρτία, ως
την πράξη της επανάστασης ενάντια σ’αυτή την αποκάλυψη.Η αµαρτία έχει µια αρχή: την ‘πτώση
στην αµαρτία’. Αυτή η πτώση δηµιουργεί την ανάγκη µιας ιστορίας της σωτηρίας µε τη στενότερη
έννοια, γιατί η κατάρα,που τώρα βρίσκεται πάνω στον άνθρωπο, και πάνω σε ολόκληρη τη δηµιουργία
που συνδέεται µ’αυτόν, δεν είναι η τελευταία λέξη του Θεού, ο οποίος είναι αγάπη. Με το έλεός του,
παρουσιάζει µια πορεία µέσα στο χρόνο γεγονότων, που εξαλείφουν την αµαρτία και το θάνατο,
συµφιλιώνουν τον άνθρωπο µαζί του και συγχρόνως φέρνουν ολόκληρη τη δηµιουργία σε µια αναδηµιουργία, στην οποία δεν υπάρχει θάνατος.
94
Ι.Καραβιδόπουλου.Η αµαρτία κατά τον Απ.Παύλο,ό.π,σελ.56
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Τα κύρια στοιχεία της Παύλειας διδασκαλίας είναι:αφενός η πίστη και
εµπιστοσύνη στο Θεό και αγάπη προς τον Θεό και τους ανθρώπους. Αφετέρου δε η
γνώση της απολύτρωσης από τις κακές πνευµατικές δυνάµεις µέσω του θανάτου και
της Ανάστασης του Ιησού.
Συστηµατική διδασκαλία του Παύλου για το πρόσωπο του Ιησού δεν υπάρχει,
αλλά οι επιστολές του, που αποτελούν τα αρχαιότερα φιλολογικά κείµενα του
χριστιανισµού, παρουσιάζουν την περί Χριστού κατήχηση των Εκκλησιών, προς τις
οποίες ο Παύλος απευθύνεται µε αυτές95.
Ο Παύλος κληρονόµησε από την πρώτη Εκκλησία τον θησαυρό των όρων και των
τίτλων, µε τους οποίους εκφράζεται η σηµασία του έργου του Ιησού για την
ανθρωπότητα. Μεγάλη σηµασία έχει, όχι µόνο για την ζωή του Παύλου, αλλά και για
την περί Χριστού αντίληψή του, η εµφάνιση του Χριστού στον ίδιο, όταν µετέβαινε
στη ∆αµασκό. Η, µέσα στην αρχική κοινότητα, λατρεία του Ιησού, υιοθετήθηκε από
τον απόστολο. Όσον αφορά το πρόσωπο του Ιησού η αρχική αυτή Χριστολογία
αναπτύχθηκε από τον Παύλο αναφορικά µε το συσχετισµό του Ιησού µε την Σοφία
του Θεού, µέσα στην Παλαιά ∆ιαθήκη, αλλά και την θεολογία περί του πρώτου
ανθρώπου ως εικόνας Θεού. Στην Καινή ∆ιαθήκη διαφαίνεται η προσωπική συµβολή
του Παύλου, αναφορικά µε το σωτηριώδες έργο του Χριστού στον Σταυρό, το οποίο
ο άνθρωπος οικειοποιείται µέσω της πίστεως, κοντολογίς, αναφορικά µε την νέα ‘ἐν
Χριστῶ’ ζωή96.
Ο άνθρωπος του χριστιανικού κόσµου καλείται να πορευθεί ‘ἐν καινότητι
ζωής’(Ρωµ.6,4), ‘ἐν καινότητι πνεύµατος’,(Ρωµ.7,6) προκειµένου να έρθει σε
κοινωνία µε τον Θεό.[Μια καινότητα,ανταπάντηση στην νεωτερικότητα της λογικής
λειτουργίας,της σκέψης που επιδεικνύει ο άνθρωπος της εποχής του 18 ου αιώνα].
Στο έργο του Αποστόλου Παύλου κυριαρχεί η ‘καινούργια κατανόηση του Χριστού
και η καινούργια ιδέα του για την πίστη’.97
Πλέον καθορίζεται ‘νέος λόγος’ ύπαρξης της ανθρωπότητας και νέο ζωτικό
κέντρο πολιτιστικής δηµιουργίας. Μια νέα εντελέχεια εισάγεται, σκοπός η
κατεύθυνση του ‘ανθρώπινου’ αλλά και ολόκληρης της κτίσης προς ένα νέο τέλος.
Το αποφασιστικό δεν είναι µια ιδέα, µια αρχή, µια αλήθεια, την οποία ένας σοφός ή
ένας προφήτης κηρύσσει, δεχόµενος µια αποκάλυψη. Το θεανδρικό πρόσωπο του
Ιησού, είναι εκείνο που ενώνει µε τρόπο ανεπανάληπτο και πρωτόγνωρο τη θεία µε
την ανθρώπινη φύση, για να ενώσει υποστατικά κατόπιν ολόκληρη την
ανθρωπότητα. Στο πρόσωπο αυτό ενώνεται ιστορία και αιωνιότητα. ∆εν προτείνει
απλά µια θεραπεία για την ανθρωπότητα, αλλά δείχνει την ‘οδό και τήν
αλήθεια‘(Ιω.14,6), την ‘ανάσταση και τη ζωή’ (Ιωαν.11,25-26).98
Με ποικίλους τρόπους ο Παύλος δηλώνει στους αναγνώστες των επιστολών του
ότι η ζωή, ο θάνατος, η ανάσταση του Χριστού και η δηµιουργία της Εκκλησίας
αποτελούν την πραγµατοποίηση του προαιώνιου σχεδίου του Θεού και την κλείδα
της κατανόησης του παρελθόντος και του µέλλοντος99. Κατά την διδασκαλία του
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βλ.και O.Cullman.Χριστός και Χρόνος,ό.π,,σελ.133: Όλη η πορεία, από τη ∆ηµιουργία έως τον
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Ιησού το µέλλον θα είναι η αντιστροφή του παρόντος.(Λουκ.6,20-21).Και οι
συγγραφείς της Καινής ∆ιαθήκης βλέπουν στο πρόσωπο και το έργο του Ιησού την
τελευταία πρόσκληση της ανθρωπότητας για µετάνοια προ της τελικής Κρίσης και
Ανάστασης, πριν δηλαδή αρχίσει για την ανθρωπότητα ένα νέο ξεκίνηµα, ο νέος
αιώνας της δικαιοσύνης και της αγάπης. Ο Σταυρός, ιδιαίτερα, του Χριστού, στον
οποίο εκφράζονται οι διωγµοί, οι ταλαιπωρίες και τα βάσανα των µαθητών του
Μεσσία, ερµηνεύεται κατά το πρότυπο του ∆ούλου του Ησαΐα, ως ‘λύτρον ὑπέρ
πολλῶν’ ή ως ‘ὑπέρ πάντων’100 Για την Καινή ∆ιαθήκη και την πίστη της
Εκκλησίας εν γένει ο Ιησούς είναι ευθύς εξ αρχής ως ο ενανθρωπήσας Θεός, το
δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το δε έργο του δεν έγκειται, απλά, στην
απελευθέρωση των Ιουδαίων από το ζυγό της δουλείας και η εγκαθίδρυση µιας
βασιλείας χωρίς αµαρτία, µε ειρήνη, δικαιοσύνη και ευδαιµονία, αλλά πρωταρχικά
και κύρια, η, µέσα από την ενσάρκωση-τη ζωή-το θάνατο-την ανάσταση, λύτρωση
των ανθρώπων γενικά από τους προαιώνιους εχθρούς του, το θάνατο-τη φθορά101-την
αµαρτία.102
Το αποκεκρυµµένο των αιώνων µυστήριο αποκαλύφθηκε τώρα στην
ανθρωπότητα(Ρωµ.16΄ 25-Α΄Κορ.2΄ 7-8- Εφ.1΄9, 3΄3-Κολ.1΄26-27) όταν ο Χριστός
νίκησε τις δυνάµεις του κακού και δηµιούργησε µια νέα103 κοινωνία ανθρώπων,
κεφαλή της οποίας είναι ο ίδιος104.
Ο Παύλος απευθύνει τις επιστολές του σε προσήλυτους απ’τα κατώτερα στρώµατα
της Ρωµαϊκής κοινωνίας. Η βία, η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια δεν ήταν αισθητές
µόνο στην ανώτερη κοινωνική τάξη, που εναγωνίως προσπαθούσε, βοηθούµενη από
την φιλοσοφία, ιδίως τον Στωϊκισµό, να βρει διέξοδο και ‘consulatio’. Η µέση και οι
κατώτερες τάξεις αισθάνονταν την βία και την αβεβαιότητα πολύ εντονότερα.
Η κατάργηση της Πόλης-Κράτους,οι διαδοχικές µεταβολές Κυριάρχων, το
καταπιεστικό σύστηµα διοικήσεως των Επαρχιών απ’τη Ρώµη, και η θρησκευτική
έκφραση της βίας και του Κράτους στην λατρεία του Αυτοκράτορα, απετέλεσαν
στοιχεία ισχυρά που ώθησαν τις τάξεις αυτές κατά µάζες τόσο προς τις Μυστηριακές
θρησκείες, που έρχονταν απ’την Ανατολή,όσο και προς τον Γνωστικισµό. Και οι δυο
κατευθύνσεις εξέφραζαν κατεξοχήν την προσπάθεια ‘αποσπάσεως’ του ανθρώπου
από τα δεινά της ζωής. Μ’αυτά τα ρεύµατα σκέψεως, είτε διαµορφωµένα, είτε εν τω

δεν έγκειται σε µια παράδοση κάποιας νέας αποκάλυψης. Αυτό που παρουσιάζεται είναι ότι µέσα από
τον Ιησού το γεγονός της ∆ηµιουργίας ερµηνεύθηκε από αυτό το κεντρικό σηµείο. Ένα πέπλο, γράφει
ο Παύλος, υπήρχε στα βιβλία του Μωϋσή (Β΄Κορ.3,14), αυτό εξαφανίστηκε και η κατανόηση του
Μωσαϊκού έργου κατανοείται µε κέντρο τον Χριστό. Οι απόστολοι δεν συνέγραψαν την νέα ιστορία
της ∆ηµιουργίας, αλλά τη σχέση της µε το κέντρο.(Κολ.1,16-Εβρ.1,2/10-Ιωαν.1,1)
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γίγνεσθαι, µέσα στα κατώτερα στρώµατα της αυτοκρατορίας έχει να παλέψει ο
Παύλος.
Ο Παύλος δεν ‘παραµυθεί’ µε την Τέχνη Αλυπίας, αλλά ‘παρακαλεί ή
παραµυθείται’, προσκαλώντας τους συγχρόνους του να ενταχθούν σ’ένα νέο κίνηµα
που υπόσχεται γρήγορα την αλλαγή του κόσµου. Το ρήµα ‘παρακαλώ’ και τα
παράγωγά του, χαρακτηριστικά δηλώνουν στον Παύλο κυρίως την ενθάρρυνση και
την προτροπή, και κατά δεύτερο λόγο την παρηγοριά. Όλα αυτά ο Παύλος, τα οποία
εντάσσει µέσα στην ελπίδα για την ‘καινή κτίση’, στο νέο ‘κίνηµα’, την Εκκλησία,
από την άποψη της προελεύσεως, ανήκουν στο χαρισµατικό λειτούργηµα του
‘προφήτη’. Γράφει: ‘..ὁ δε προφητεύων άνθρώποις λαλεῖ οἰκοδοµήν και
παράκλησιν και παραµυθίαν. Ὁ λαλῶν γλώσσῃ ἑαυτόν οἰκοδοµεῖ, ὁ δε
προφητεύων ἐκκλησίαν οἰκοδοµεῖ’(Α Κορ.14,3). Η παραµυθία εδώ συνδέεται µε
το κήρυγµα για ένα νέο κόσµο. Ο ‘ἰδιώτης τῶ λόγῳ’ Παύλος κηρύττει το
‘Ευαγγέλιο’ για τη δηµιουργία µιας νέας ανθρωπότητας και ενός νέου κόσµου. Αυτή
είναι η δική του ‘consulatio’. Ξεκινά από την αισιόδοξη προοπτική ενός κόσµου,
βουλιαγµένου µεν τώρα στη δουλεία του κακού και του πόνου, µε δυνατότητες,
όµως, αλλαγής και µεταµορφώσεως. Ο Παύλος ως Εβραίος και ως χριστιανός, σε
αντίθεση µε το Σενέκα, βλέπει την πάλη του ανθρώπου στον κόσµο σε µια ιστορική
οριζόντια προοπτική105.
Ο άνθρωπος γι’αυτόν δεν είναι τόσο το άτοµο, [Για τον Παύλο,όπως θα διαφανεί
στο δεύτερο κεφάλαιο,δεν υπάρχουν τα άτοµα, αλλά τα πρόσωπα. Κάθε ένας
αντικρίζει τον άλλο. Αντίθετα, στον Fichte,τα άτοµα και µόνον δηµιουργούν ένα
σύνολο,το έθνος. Μοναδική λειτουργία των ατόµων,η αναζήτηση και καλλιέργεια
της υπέρτατης δύναµης του λόγου] όσο µια συλλογική πραγµατικότητα: ο λαός του
Θεού, ‘τα έθνη’, ‘η Εκκλησία’, ‘ο κόσµος’- µε την έννοια της ανθρωπότητας.
Καταλαβαίνει κανείς γιατί ο Παύλος ζώντας την ιουδαιοχριστιανική προοπτική της
βεβαιότητας για την τελική επικράτηση της Βασιλείας του Θεού στην ανθρώπινη
ιστορία, ‘παραµυθεί’ την ανθρωπότητα µε την εικόνα της τελικής συντριβής του
κακού στην τελική Κρίση και στην Παρουσία του Χριστού. Παράλληλα ο Παύλος ζει
πολύ βαθιά τη δουλεία του ανθρώπου κάτω από τα στοιχεία της αµαρτίας, της
φθοράς και του θανάτου. 106
Η πρωτοχριστιανική πίστη και σκέψη δεν ξεκινούν από την αντίθεση στην
περιοχή του χώρου ανάµεσα στο ‘Εδώ’ και στο ‘Πέραν’, αλλά από τη χρονική
διάκριση ανάµεσα στο ‘Τότε’, στο ‘Τώρα’ και στο ‘Μετά’.107 Στο πρόσωπο του
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παρελθοντική θυσία του Ιησού, η οποία σφράγισε το παρόν της εκκλησίας και το µέλλον. Η Κ.∆
αναγνωρίζει την πορεία χθες, σήµερα, αύριο, δίχως να ασπάζεται κάποιο άχρονο σύστηµα
µεταφυσικής. Ο χρόνος αποτελεί µια ευθύγραµµη κίνηση, δίνοντας το πλαίσιο της ιστορίας της
αποκάλυψης του Θεού και της σωτηρίας.
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Χριστού ο χρόνος έφτασε στο κεντρικό σηµείο του, αναγνωρίστηκε η νέα διαίρεση
του χρόνου, κατανοήθηκε η πίστη µε τρόπο ‘χριστιανικό’, δηλαδή µε κέντρο το
Χριστό.108 Ο αρχέγονος χριστιανισµός δεν αναφέρεται σε έναν άχρονο Θεό, αλλά σε
έναν αιώνιο Θεό, ο οποίος ήταν στην αρχή, είναι, και θα είναι σε ολόκληρο το
µέλλον, ‘ὁ ὤν και ὁ ἦν και ὁ ἐρχόµενος’(Αποκ.1,4)109. Τα ιουδαϊκά πλαίσια, εντός
των οποίων αναπτύσσονται οι διδασκαλίες της Καινής ∆ιαθήκης, εκτός από το
φαρισαϊκό στοιχείο,διακατέχονται έντονα απ’το αποκαλυπτικό εσχατολογικό110
στοιχείο. Η ορολογία και η νοοτροπία των Αποκαλύψεων ενυπάρχει παντού µέσα
στην Καινή ∆ιαθήκη. Παράλληλα όµως, η Καινή ∆ιαθήκη συνεχίζει την περαιτέρω
ανάπτυξη της διδασκαλίας της Παλαιάς,περί των σχέσεων Θεού και ιστορίας, αλλά
εξίσου δέχεται ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος(Ιωαν.1΄14) και ότι η σώζουσα χάρη του
είναι πλέον συστατικό του κόσµου µέσα στην Εκκλησία. Ακολούθως υπάρχει και
στην Καινή ∆ιαθήκη αναµονή του τέλους,και προσµονή ότι η νικητήριος ηµέρα του
κακού και της αµαρτίας, φανερώνεται όχι στο µέλλον αλλά στο παρελθόν. Μέσα
στην Εκκλησία ο πιστός δεν αναµένει, απλά, το τέλος, αλλά ουσιαστικά µέσα στα
µυστήρια και την λατρεία και την ζωή της αγάπης,βιώνει ήδη την µέλλουσα
µακαριότητα. Η Καινή ∆ιαθήκη διακρίνεται λόγω της οικουµενικής προοπτικής της
και του ιεραποστολικού της προσανατολισµού.111
Η υπό των Πατέρων εξήγηση της Παλαιάς ∆ιαθήκης. αποτελεί επέκταση της
µεσσιανικής τυπολογίας των Προφητών της Παλαιάς ∆ιαθήκης, οι οποίοι
περιέγραψαν τη µέλλουσα βασιλεία ως ένα νέο Παράδεισο, ως µια νέα Έξοδο, ως
ένα νέο κατακλυσµό. Το αρχικό χριστιανικό κήρυγµα σκόπευε στην πραγµατοποίηση
των τύπων της Παλαιάς ∆ιαθήκης στο πρόσωπο του Ιησού112
Οι συγγραφείς της Καινή ∆ιαθήκης βλέπουν στο πρόσωπο και στο έργο του Ιησού
την τελευταία πρόσκληση της ανθρωπότητας για µετάνοια. πριν αρχίσει για την
ανθρωπότητα ένας νέος αιώνας της δικαιοσύνης και της αγάπης.113
Ο Παύλος κατορθώνει να κατανοήσει την πάλη που συντελείται µέσα στην
ανθρώπινη φύση. Κατανοεί ότι ο άνθρωπος επιζητά την ουσιαστική του ελευθερία114,
την απελευθέρωση του προκειµένου να αυτοπραγµατωθεί. Κάνει λόγο για µετάνοια,
για σωτηρία, για επάνοδο. Η πραγµατοποίηση όλων αυτών θα ξεκινήσει από την
της ενσάρκωσης, µας κάνει σύγχρονους των Αποστόλων. Από την άποψη αυτή, είναι σωστό ότι η
πίστη πραγµατικά µας επιτρέπει να επισκοπούµε ολόκληρη τη γραµµή σωτηρίας και να µετέχουµε
στους καρπούς της. Αλλά η έννοια της συγχρονικότητας προϋποθέτει ότι βασικά ο χρόνος ως χρόνος
της σωτηρίας έφτασε ήδη µε τον Ιησού Χριστό σε ένα σταθµό. Έτσι, µόνο επιστρέφοντας σε αυτόν
µπορούµε να εισχωρήσουµε στην περιοχή της σωτηρίας.
108
O.Cullman.Χριστός και Χρόνος,ό.π,,σελ.99
109
O.Cullman.Χριστός και Χρόνος,ό.π, σελ.53,στο ίδιο, σελ.76: Στην Αποκάλυψη και στα κείµενα του
Παύλου βρίσκουµε το ‘έπειτα’’ και το ‘τότε’(Α Κορ.15,23-28). Μέσα στο νέο αιώνα, η παρουσία του
Ιησού συνεχίζεται στο χρόνο, είναι ‘’ τά πάντα ἐν πᾶσιν’. Ο µέλλοντας αιώνας, ο ερχόµενος είναι και
αυτός στον οποίο αναφέρεται το εσχατολογικό δράµα.
110
O.Cullman.Χριστός και Χρόνος,ό.π,,σελ.107:Ο εσχατολογικός χρόνος, ο οποίος κατά έναν τρόπο
ανήκει ακόµα στον παλαιό αιώνα αναφέρεται στην µετοχή ολόκληρης της δηµιουργίας στην περίοδο
µεταξύ ανάστασης και επανόδου του Χριστού. Το Άγιο Πνεύµα ως παράγοντας του µέλλοντος
εργάζεται ήδη. Θάνατος και αµαρτία έφτασαν στην ήττα, αλλά δεν εξαλείφθηκαν πλήρως.
Βρισκόµαστε πλησίον ενός χρόνου που έφτασε, αλλά ακόµα αναµένεται. Σε αυτήν την κατάσταση
αναφέρεται ο Παύλος στην επιστολή Ρωµ.8, µιλώντας για το Άγιο Πνεύµα, βλέπει τοποθετηµένη
ολόκληρη τη δηµιουργία.
111
Σ.Αγουρίδη,Βιβλικά µελετήµατα,ό.π,,σελ.91
112
Σ.Αγουρίδη,Βιβλικά µελετήµατα,ό.π,,σελ.99
113
Σ.Αγουρίδη,Ιστορία των χρόνων της Καινής ∆ιαθήκης,ό.π,,σελ.374
114
π.Μ Καρδαµάκη.Από τα πάθη στα νοήµατα των πραγµάτων,ό.π,,σελ.21: Τίποτε δεν µπορεί να
κατανοηθεί. ∆ίχως την ελευθερία. Αλλά η πλέον ακατανόητη ή καταστροφική ελευθερία είναι εκείνη
που αρνούµενη το Θεό αρνείται τελικά τον άνθρωπο.
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αποτίναξη, την απελευθέρωση του ανθρώπου από τα πάθη του. Άνω θρώσκοντας
καλείται να αναχθεί πνευµατικά στον ουρανό, να επιθυµήσει την συνάντηση µε τον
Θεό, να γεννηθεί ξανά, κάθε άνθρωπος. ∆εν υπάρχει Θεολογία έξω από την εµπειρία.
Πρέπει να µεταβληθούµε, να γίνουµε ‘καινοί άνθρωποι’. Για να γνωρίσουµε τον Θεό
πρέπει να Τον πλησιάσουµε µε την καθαρότητα της καρδιάς. Κατά τούτο ο
χριστιανισµός είναι ένα γεγονός παράδοξο.115 Η δικαιοσύνη του Θεού που
οριοθετείται µε τον Σταυρό του Χριστού, την θύρα του νέου παραδείσου εισάγει τον
κόσµο, στον καιρό της Ενανθρωπήσεως και της Αναστάσεως και εγκεντρίζει τα
πράγµατα του κόσµου στο σώµα της Καινής ∆ιαθήκης και της Εκκλησίας. Η εποχή
του νόµου και της δικαιοσύνης του, είναι το παλαιό που παρήλθε και ήδη οδεύουµε
στον αιώνα της χάρης και των θαυµασίων της. Είναι ο αιώνας του Πνεύµατος ή της
ελευθερίας «ἐν Χριστῶ», µυστηρίου του Σταυρού και του Πνεύµατος.
Μιλώντας για σωτηρία των όντων και των πραγµάτων, ο Παύλος, αναφέρεται
στην κατά Χριστόν επανάκτηση της πρωταρχικής τους αξίας, την αποκατάστασή
τους στο κατά φύσιν, την επανεύρεση της προπτωτικής τους ακεραιότητας, την
επανακατάληψη της µυστικής τους οµορφιάς, που συνυφαίνεται µε την αλήθεια και
τη ζωή, το νόηµα και το σκοπό τους116. Αν µε την αµαρτία ξεπέσαµε από τα νοήµατα
στα πάθη των πραγµάτων, µε το Χριστό ανυψωνόµαστε από τα πάθη στα νοήµατα
των πραγµάτων. 117 Αυτή η δυνατότητα θα προέλθει από τη δυναµική και την
καθολικότητα της µετάνοιας. Η απαλλαγή από την παραφροσύνη και το παράλογο
του πεπτωκότος ανθρώπου, που είναι η σύγχυση και η διαιρετική µανία, δίδεται µόνο
από την οικονοµία της δηµιουργίας και αναδηµιουργίας του Θεού118.Ο Παύλος
παρουσιάζει τη ζωή του Πιστού σαν πόλεµο προς ορατές και αόρατες δυνάµει. Ο
αγώνας δεν είναι µεταξύ του πνεύµατος της αλήθειας και του πνεύµατος της πλάνης
µέσα στον άνθρωπο αλλά µεταξύ σαρκός, της εµπιστοσύνης δηλαδή .του ανθρώπου
στον εαυτό του, και πνεύµατος, της προσµονής δηλαδή .για τον ερχοµό της
εσχατολογικής χάρης του Θεού119
Το σάρκινο σώµα περισσότερο τον εγκλωβίζει, τον υποδουλώνει, παρά τον
ελευθερώνει. Η µονωµένη ύπαρξή του δεν µπορεί να του προσφέρει διέξοδο στο
αδιέξοδό του. Εκείνο που αναζητά είναι να αποστρέψει το βλέµµα του, από το εγώ
του, προκειµένου να ενατενίσει τον Θεό.
Η υπέρβαση, την οποία ο Παύλος καλεί τον άνθρωπο να πραγµατοποιήσει, δεν
αποτελεί µια θεωρητικού τύπου υπέρβαση των πραγµάτων, αλλά µια κένωση που
πρώτος πραγµάτωσε ο ίδιος ο Θεός.
«Ὁ τήν ἐν Χριστῶ ζήσας ζωήν, τήν τέ τοῦ νόµου καί τῆς φύσεως ὑπερέβη
δικαιοσύνην»120
Ο «κόσµος τούτος», που ‘παράγεται’(Α΄Ιωάννη 2,17) είναι ο κόσµος της αµαρτίας
και της δουλείας, της φθοράς και του θανάτου, µε ένα λόγο ο παλαιός κόσµος, που
καλείται σε ελευθερία, γεγονός που σηµαίνει όχι την αναµονή στη θέση του ενός
άλλου κόσµου, αλλά τη µεταµόρφωσή του σε κόσµο άλλο, δηλαδή καινό’.121

115

Χ. Γιανναρά.Ανθολόγηµα τεχνηµάτων.εκδ.Καστανιώτη.Αθήνα 1991,σελ.36

116

π.Μ.Καρδαµάκη.Από τα πάθη στα νοήµατα των πραγµάτων,ό.π,,σελ.35
π.Μ.Καρδαµάκη.Από τα πάθη στα νοήµατα των πραγµάτων,ό.π, σελ.36
118
π.Μ.Καρδαµάκη.Από τα πάθη στα νοήµατα των πραγµάτων,ό.π,,σελ.38
119
Σ.Αγουρίδη,Ιστορία των χρόνων της Καινής ∆ιαθήκης,ό.π,σελ.348
120
Μαξίµου του Οµολογητή,Περί θεολογίας και τῆς ἐνσάρκου οἰκονοµίας τοῦ Υἱοῦ
Θεοῦ,2,PG90,1152Β
121
π. Μ Καρδαµάκη.Από τα πάθη στα νοήµατα των πραγµάτων,ό.π,σελ.95-96.
117
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Ό,τι καλούµε νέο στην ιστορία δεν είναι η καλή αλλοίωση ή η µεταβολή των
παλαιών πραγµάτων σε καινά, αλλά ο εξωραϊσµός ή η µεταµφίεση των παλαιών
πραγµάτων, που µέσα σε ένα φαύλο κύκλο αλλαγών και αντιαλλαγών,
µεταρρυθµίσεων και αντιµεταρρυθµίσεων δεν θα πάψουν να περιµένουν και να
αναζητούν την οριστική αλλαγή και µεταµόρφωσή τους. Τα εγκόσµια πράγµατα ή τα
ιστορικά γεγονότα δεν διαρκούν και η νεότητά τους είναι σύµβολο παροδικό, όταν
δεν προσλαµβάνονται και δεν ενσωµατώνονται στη µόνη και αιώνια καινότητα, που
διά Ιησού Χριστού και εν Αγίω Πνεύµατι λειτουργείται και παρατείνεται στον
κόσµο, νοούµενον ως κτίση και ιστορία, στην καρδιά του εκκλησιαστικού
µυστηρίου, καρδιά της εσχατολογικής τελειότητας. Η σωτηρία του ανθρώπου και του
κόσµου, η απελευθέρωση τους από την ασταθή περιπέτεια ή την παροδικότητα του
νέου, είναι µια κίνηση και µετάβασή τους από το νέο στο καινό, όπως αυτό µας
αποκαλύφθηκε µε το «ἀεί µυστήριον»της Ενανθρωπήσεως122, ‘τό πάντων καινών
καινότατον, τό µόνον καινόν ὑπό τόν ἥλιον’ .123
«Οὐδείς ἐπιβάλλει ἐπίβληµα ράκους ἀγνάφου ἐπί ἱµατίω παλαιῶ…οὐδέ
βάλλουσιν οἴνον νέον εἴς ἀσκούς παλαιούς»(Ματθ.9,16.17). Κάθε προσπάθεια
µεταµφιέσεως του παλαιού απέχει πολύ από την πραγµατική µεταµόρφωσή του εν
Χριστώ, την ανακαίνιση ή ανανέωση του εν Πνεύµατι. Το καινό είναι ένα
εσχατολογικό δώρο ή σηµείο της Βασιλείας, ενώ το νέο µια ιδεολογική ή
επιστηµονική κατασκευή, µια επαναστατική βία ή πολιτική σκοπιµότητα, που
οδηγούν σε αδιέξοδο ή αποτυχία. Στην καθηµερινή εναγώνια αναµονή και
πραγµατοποίηση του νέου η απάντηση, που ήδη µας έχει δοθεί, είναι το ‘καινοί
ουρανοί και γή καινή’,’ἐν οἷς δικαιοσύνη κατοικεῖ’(Β΄Πέτρου 3,13/Αποκ.21,1)124
Η σωτηρία των όντων και των πραγµάτων είναι η ‘ἐν Χριστῶ’ και κατά Χριστόν
επανάκτηση της πρωταρχικής τους αξίας, η αποκατάσταση τους στο κατά φύσιν, η
επανεύρεση της προπτωτικής τους ακεραιότητας, η επανακατάληψη της µυστικής
οµορφιάς τους, που συνυφαίνεται µε την αλήθεια και τη ζωή, το νόηµα και το σκοπό
τους. Ο Χριστός είναι το αρχέτυπο όλων των προσώπων, το πρότυπο όλων των
πραγµάτων. Και είναι εκείνος ὁ, µε την ένσαρκη οικονοµία του, ‘ἀποκτείνας τούς
κατ’αἴσθησιν αυτόῖς ἐπανισταµένους ἐµπαθείς τρόπους καί λογισµούς.. ἀεί γάρ
τούς κατά φυσικήν θεωρίαν λόγους…περιποιεῖται’.125
Ο Χριστός εγκαινιάζει την ετέρα, την απαθή θεώρηση του κόσµου που µαταίωσε
η κατ’αίσθησιν, η εµπαθής από τον άνθρωπο κακοποίησή του. Τον ανακτίζει, και τον
ανακαινίζει κατ’εικόνα της ωραίας µορφής Του. Τον ελευθερώνει από τη δουλεία
στην οποία τον υπέταξε η αµαρτία του ανθρώπου και τον ξανακάνει κόσµο, κοινωνό
της ελευθερίας των τέκνων του Θεού, ελεύθερο στη γνώση του νοήµατός του…Αυτή
η επάνοδος είναι έργο µόνο του Χριστού, του µόνου Απαθούς. ’Ο Θεός µε το πολύ
έλεός του, µας ξανακάλεσε και µας ανακαίνισε µέσω του πάθους του Απαθούς’126
‘Οὐ γάρ ἴνα πάθῃ προηγουµένως ὁ Θεός γέγονεν ἄνθρωπος΄ ἀλλ’ ἵνα τόν
ἄνθρωπον σώσῃ διά παθηµάτων΄ ὑφ’ἅ διά τήν παράβασιν τῆς θείας ἐντολής,
122

Μαξίµου του Οµολογητή,Κεφάλαια διάφορα θεολογικά τε και οἰκονοµικά.και περί ἀρετῆς και
κακίας,1,PG 90,1184Β
123
Ιωάννη του ∆αµασκηνού.Ἔκδοσις ἀκριβής τῆς ὀρθοδόξου πίστεως,3, PG 94,984Β
124
π.Μ.Καρδαµάκη.Από τα πάθη στα νοήµατα των πραγµάτων,ό.π,σελ.80-81.

125

Μαξίµου του Οµολογητή.Προς Θαλάσσιον τον Ὀσιώτατον πρεσβύτερον και ἡγούµενον.Περί
∆ιαφόρων ἀπόρων της θείας Γραφής.PG 90, 744Β
126
Θεόδωρου Εδέσσης, Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών,τ.Α΄,Εκδ.Αστήρ Αθήνα 1982,σελ.304
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ἐαυτόν ὁ κατ’ἀρχάς ἀπαθής ὑπάρχων, πεποίηκεν ἄνθρωπος…Τά δε πάθη, προς
λύτρωσιν τῶν διά τήν ἀµαρτίαν τῶ θανάτῳ κατεχοµένων (γεγόνασι)’.127 Αυτή είναι
η ελευθερία του Χριστού, η ελευθερία από τα πάθη διά του πάθους Του, και αυτή η
ελευθερία είναι το όντως καινό, που δε σχετίζεται µε εκείνο που οι άνθρωποι
ονοµάζουν νέο.128
Γράφει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος:’Προσδράµωµεν τῶ καλοῦντι Χριστῶ
προθύµως,ἐκχέοντες
ἐπ’αὐτον
τάς
καρδίας.και
µη
την
ἑαυτῶν,
129
ἐθελοκακοῦντες,ἀπογινώσκοµεν σωτηρίαν’ .Το µήνυµα αυτό θα µεταφέρει και ο
ξεχωριστός όλων Παύλος,σε ένα θεµέλιο ιδεολογικό αλλά σε µια βάση θεανθρώπινη:
«θεµέλιον γάρ ἄλλον οὐδείς δύναται θεῖναι παρά τον κείµενον, ὅς ἐστίν Ἰησοῦς
Χριστός» (Α΄Κορινθ. 3,12). Το επίκεντρο, εποµένως, του ενδιαφέροντος εντοπίζεται
στην µεταστροφή του ανθρώπου σε ‘καινόν’, σε άνθρωπο που κατέκτησε τη σωτηρία
του130. Όχι όµως ως αυτιστικό ‘υποκείµενο’, αλλά ως προσωπικότητα που διαβιώνει
µέσα σε µια κοινότητα ενότητας και αγάπης.
Για την διαµόρφωση µιας τέτοιας κοινότητας ενότητας και αγάπης,που εισηγήθηκε ο
Παύλος,θα γίνει λόγος στο επόµενο κεφάλαιο.Έχει ενδιαφέρον,ωστόσο,πριν
παρουσιασθεί και αναλυθεί η έννοια της κοινότητας,να ερευνήσουµε την συστατική
έννοια για κάθε κοινότητα και κοινωνία, την έννοια του προσώπου.

127

Μαξίµου του Οµολογητή. Προς Θαλάσσιον τον Ὀσιώτατον πρεσβύτερον και ἡγούµενον.Περί
∆ιαφόρων ἀπόρων της θείας Γραφής. PG 90,681D- 684A,692B
128
π.Μ.Καρδαµάκη.Από τα πάθη στα νοήµατα των πραγµάτων,ό.π,σελ.36.
129

Παράφρασις Συµεών του Μεταφραστού.Εις τα ΡΝ κεφάλαια εις τους πεντήκοντα λόγους του Αγίου
Μακαρίου του Αιγυπτίου.Περί Υψώσεως του νοός.Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών,τ.Γ΄,Εκδ.Αστήρ
Αθήνα 1960,σελ.200
130
Ν.ΝησιώτηΥπαρξισµός και Χριστιανική Πίστις.Εκδ.Μήνυµα.Αθήνα 1956,σελ208:Η σωτηρία δεν
είναι έργο εύκολο και ευχάριστο,αλλά αυταπάρνηση,θυσία.Καλείται ο άνθρωπος να αναδηµιουργηθεί
στη βάση της τραγικής του ύπαρξης,και όχι βάσει των φανταστικών δηµιουργηµάτων που προσφέρει η
ορθολογιστική του σκέψη.
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Είµαστε εις το ‘εµείς’ και όχι εις το ‘εγώ’.
Και εις το εξής να µάθωµεν γνώση,
αν θέλωµεν να φκιάσωµεν χωριόν,
να ζήσωµεν όλοι µαζί.
Αποµνηµονεύµατα Μακρυγιάννη

Κεφάλαιο 2. Η Κοινότητα του Παύλου-Το κοινοτικό Εµείς

2.1 Η έννοια του προσώπου κατά την Πατερική σκέψη
Η έννοια της ‘καινότητας’,µέσα στην Παύλεια ορολογία,σχετίζεται άµεσα µε την
έννοια του προσώπου. Η κοινότητα,όπως θ’αναλυθεί,αποτελεί µια ένωση προσώπων.
Ο καινός άνθρωπος δεν αποτελεί άτοµο, προσκολληµένο δηλαδή, ον στα υλικά
στοιχεία, αλλά πρόσωπο, το οποίο επιζητά την πνευµατική και δια-προσωπική διαπλοκή µε άλλα όντα. Ποιές σηµασίες,ωστόσο, έλαβε ο όρος ενδεικτικά στην αρχαία
και περισσότερο στην Πατερική σκέψη,ποιά στοιχεία τον χαρακτηρίζουν;
Ο όρος πρόσωπο,αρχικά, συναντάται στους αρχαίους έλληνες, µε χαρακτήρα
ανατοµικό. Αποτελεί το ‘πρός τοῖς ὀψοῖ’ µέρος. Για τον Πλάτωνα είναι έννοια
αδύνατη οντολογικά, διότι η ψυχή που είναι και το µόνο υπαρκτό αληθινά δεν
συνδέεται µε τον συγκεκριµένο άνθρωπο. Κατόπιν στον Αριστοτέλη το πρόσωπο
είναι ανύπαρκτο οντολογικά, διότι θεωρείται κάτι ατοµικό(ψυχοσωµατική σύνθεση)
και πολύ συγκεκριµένο, το οποίο διαρκεί όσο χρόνο διαρκεί και η ψυχοσωµατική του
οντότητα, διότι µε το θάνατο, όλα καταλύονται. Εποµένως, στην αρχαία σκέψη το
ατοµικό, είναι µη µόνιµο, και δεν δηµιουργεί το απόλυτο πρόσωπο. Η αρχαία σκέψη
τοποθετεί την έννοια του προσώπου, ακόµα και µε την θεατρική διάστασή της,
φιλοδοξώντας να υψώσει τον άνθρωπο σε πρόσωπο, έξω από αναγκαστική ενότητα.
Ωστόσο,η έννοια καταλήγει να αποδίδει το ‘προσωπείο’, µια επίπλαστη έννοια
ελευθερίας και αποδέσµευσης, δηλαδή µια επίπλαστη υπόσταση.1
Η έννοια θυµίζει εκείνη στην Παλαιά.∆ιαθήκη,όπου ο άνθρωπος εξετάζει το
προσωπείο, το επιφανειακό(Ιακ.2,9),ενώ ο Θεός την καρδιά, το βάθος(Α
Βασ.16,7/Ιερ.11,20/Σειρ.35,22/Μτ.22,10). Ήδη στην Παλαιά.∆ιαθήκη ο Θεός
1

Ι.Ζηζιούλα.Από το προσωπείο στο πρόσωπο,στο Η ιδιοπροσωπία του Νέου ελληνισµού.Εκδ.Ίδρυµα
Γουλανδρή-Χόρν.Αθήνα 1983,σελ.299-302,βλ. και Κ.Γρηγοριάδη.(ΙΙ.Η αξία του ανθρωπίνου
προσώπου),στο Η ελληνορθόδοξη µαρτυρία για την αγωγή των νέων µας,,στο Λόγος και
πράξη,τ.8,τόµος Β.(1979),σελ.91:Το αρχαίο θέατρο, ειδικότερα η ελληνική τραγωδία χρησιµοποιεί µε
δυο έννοιες τον όρο πρόσωπο.1) ο ηθοποιός προσπαθεί να καταστεί πρόσωπο υψώνοντας µε ελευθερία
το ανάστηµά του απέναντι στην λογική και ηθική αναγκαιότητα.2) Το προσωπείο για ελάχιστο χρονικό
διάστηµα βοηθά τον άνθρωπο να αισθανθεί ελεύθερη προσωπικότητα.βλ.και Λεοντίου Βυζαντίου
Λόγος κατά Νεστορίου και Ευτυχούς-Βοηθίου Βίβλος κατά Ευτυχούς και Νεστορίου,Εις.-Σχ.Μετ.Ν.Σαµοθράκη,Το ενυπόστατο του προσώπου.Εκδ.Ίνδικτος.Αθήνα 1996,σελ.77.:Στο λόγο του
αναφέρει ο Βοήθιος ότι οι Έλληνες τα προσωπεία ονοµάζουν πρόσωπα, διότι τοποθετούνται µπροστά
στα µάτια και κρύβουν την όψη:’παρά τοῦ προς τους ὦπας τίθεσθαι’(γιατί η θέση τους είναι
µπροστά στα µάτια).Οι υποκριταί,στην θεατρική ορολογία, µε προσωπεία που έβαζαν στο πρόσωπό
τους παρουσίαζαν τους συγκεκριµένους ανθρώπους,τους οποίους ενσάρκωναν,στην κωµωδία και την
τραγωδία,π.χ την Εκάβη ή την Μήδεια ή τον Σίµωνα ή τον Χρέµητα,γι’αυτό οι Λατίνοι τα ονόµαζαν
personas και οι Έλληνες πρόσωπα. Οι Έλληνες λοιπόν µε πολύ µεγαλύτερη σαφήνεια αποκαλούσαν
υπόσταση την αυτόνοµη ύπαρξη της λογικής φύσεως,ενώ οι Ρωµαίοι από ένδεια λέξεων που να
αποδίδουν το ακριβές νόηµα τους,όπως αναφέρει ο Βοήθιος κράτήσαν το όνοµα το οποίο τους
παρεδόθη και ονόµασαν personam ό,τι οι Έλληνες αποκαλούσαν υπόσταση.
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φανερώνεται µ’ένα πρόσωπο δόξας(Ησ.40,18/46,5), επιδιώκοντας την επικοινωνία µε
τον άνθρωπο και φανερώνεται σ’αυτόν(Ψλ.4,7/29,8/Ης.54,8). Στο λαό του Ισραήλ
εµφανίζεται ένας ζωντανός,άγιος,δίκαιος Θεός(µόνο εὐθύτητας εἷδε το πρόσωπον
αὐτοῦ,Ψλ.10,7)-ισχύς
του
λαού,
ως
πρόσωπο(Εξ.33,14/2Βασ.17,11/∆τ.4,37/Ης.63,7),ο οποίος υλοποιεί µια ’ἐνώπιος
ἐνωπίῳ’(Εξ.33,11)2σχέση µε τον Μωϋσή.
Αργότερα στην Ρωµαϊκή σκέψη, ο όρος persona συνεχίζει την θεατρική και
κοινωνική διάσταση της αρχαίας σκέψης. Η οντολογία του προσώπου δεν θίγεται
ούτε από τις νοµικού ή κοινωνικού τύπου αποδόσεις. Ακόµη και η έννοια του
προσώπου, συσχετιζόµενη µε τους άλλους, στα πλαίσια ενός οργανωµένου κράτους,
δεν αποδίδει το µέγεθος του όρου. Η ταυτότητα του ελεύθερου όντος δεν µαρτυρείται
σε καµία απ’τις παραπάνω περιπτώσεις,οι οποίες αποκαλύπτουν µια προσωπική
πτυχή της ύπαρξης χωρίς να της αποδίδουν ένα αληθινό ‘είναι’.3 Ανιχνεύοντας τον
όρο πρόσωπο στην Καινή ∆ιαθήκη. διακρίνουµε την επίδοσή του στην ανθρώπινη
οντότητα(Ματθ.6,16/Β
Κορ.1,11-11,20)στην
έννοια
του
σεβασµού(Ματθ.17,6/Λκ5,12/ Λκ 9,51/Α Κορ.14,25).Χαρακτηρίζει δε συχνά και
στοιχεία περιβάλλοντα την ανθρώπινη οντότητα,τη γη(Λκ 21,35/Πρ.17,26),τα
φυτά(Ιακ.1,11),τον ουρανό(Ματθ.16,3).
Κύρια,όµως,ο όρος πρόσωπο αποδίδεται στον Θεό,ειδικότερα στο δεύτερο
πρόσωπο της Τριάδας.(Ιω.14,9/Β Κορ.4,6/ Εβρ.9,24).Για το δοξασµένο αυτό
πρόσωπο(Β Κορ.4,4)που ανα-ζητά το πρόσωπο(δηλαδή την καρδιά του πιστού-Β
Κορ.4,6) θα µιλήσει και ο Παύλος.Κηρύττει µέσα από την διδασκαλία του, έναν
προσωπικό Θεό.Πρόκειται για τον ίδιο Θεό, του οποίου την δόξα προσώπου
συνάντησε ο Μωϋσής(Β Κορ.3,3),καλύπτοντας κατόπιν το δικό του πρόσωπο µε
πέπλο.Αυτή την δόξα υπόσχεσης,αφανίζοντας το πέπλο, θα αποκάλυπτε ο Μωϋσής
στον Ισραήλ,µόνο αν αυτός καταδείκνυε αληθινή πίστη(Β Κορ.3,14/Β Κορ.3,10)4.
Ο όρος πρόσωπο,ωστόσο, αναδείχθηκε και αναλύθηκε µε πολύ περισσότερη
ευκρίνεια,µεταγενέστερα.
Οι Πατέρες αναλαµβάνουν πρώτοι να αναδείξουν την έννοια του προσώπου5, στα
πλαίσια του οντολογικού προβληµατισµού, τον 4ο αιώνα,µε πρωτοστάτη της
2

Σ.Αγουρίδη.Ιστορία της θρησκείας του Ισραήλ.Εκδ.Ελληνικά γράµµατα.Αθήνα 1995,σελ.44:Ήδη στη
Γένεση εντοπίζουµε συναντήσεις µε το πρόσωπο του Θεού(Γεν.15,1-16/17,18/24,10-14/28,1822/32,22-32),στα χρόνια του Ελισσαίου και του Ηλία που αναφαίνονται οι σχέσεις µε τον
Γιαχβέ.βλ.και Σ.Αγουρίδη.Λήµµα ‘ Παύλος’,ΘΗΕ10,ό.π,σελ.175:Ο Απ.Παύλος κάνει λόγο για µια
‘πρόσωπο προς πρόσωπο’(Α΄Κορ.13,12,αναφερόµενος στη νοερά προσευχή,το φωτισµό του νου,την
θεωρία του Θεού.,όπως σηµειώνει ο Βλάχος Ι.Μητρ.Βλασίου. Το πρόσωπο στην Ορθόδοκη
παράδοση.Ιερά Μονή Γενεθλίου της Θεοτόκου.1997,σελ.79)σχέση µε το Θεό. Αναλύοντας τη
θεολογικά τη σκέψη του εντοπίζεται ως τεράστιας σηµασίας για την θεολογία της εκκλησίας η
επιστροφή του διώκτη Σαούλ στο Θεό.Η δική του εµπειρία θυµίζει εκείνη του Μωϋσή στο όρος Σινά
Η ’ἐνώπιος ἐνωπίῳ’ συνάντηση µε το Μωϋσή και η ‘πρόσωπο προς πρόσωπο’ συνάντηση µε τον
Παύλο,στη θέση του ‘δι’ἐσόπτρου’(Α΄Κορ.13,12)
πραγµατοποιείται για τον καινό άνθρωπο που αναζητά το µυστήριο της θεανθρώπινης
µοναδικότητας,να θεαθεί το πρόσωπο του Θεού,το κέντρο της θεολογίας, της ανθρωπολογίας και της
σωτηριολογίας.
3
Ι.Ζηζιούλα.Από το προσωπείο στο πρόσωπο, ό.π,σελ.303-304.βλ και λόγος και πράξη,Γρηγοριάδη
σελ.91-92:Στο ρωµαϊκό πλαίσιο διοργάνωσης, το Κράτος επιβάλλει ρόλους στον πολίτη,η προσωπική
αξία του οποίου αναδεικνύεται όχι από την ύπαρξή του, αλλά από την κρατική ιδεολογία.
4
E.Tiedtke.Word face,Dictionary of New Testament Theology,V1.The Paternoster Press 1975,pp.586
5
Βλ.Μ.Μπέγζου,Ελευθερία ή θρησκεία;Οι απαρχές της εκκοσµίκευσης στη φιλοσοφία της θρησκείας
του ∆υτικού Μεσαίωνα.Εκδ.Γρηγόρη.Αθήνα 1991,σελ.170-171:Στην ανατολική προσωποκρατία
προτάσσεται η οντολογική κατηγορία ‘πρόσωπο’ έναντι της ουσίας ή του ατόµου. Με αφετηρία την
τριαδολογία η ανατολική παράδοση προτάσσει το πρόσωπο-υπόσταση προς την ουσία-φύση του Θεού.
Τονίζεται το πρόσωπο, και αποφεύγεται η ουσιοκρατία, αποτρέπεται η ατοµοκρατία. Χάρη στη
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Ανατολικής θεολογίας τον Γρηγόριο Νύσσης.Αιτία, η ανάγκη για προσδιορισµό της
αληθινής εµπειρίας του Τριαδικού Θεού, του τρόπου της Θείας ύπαρξης. Οι έννοιες
‘ουσία’, ‘υπόσταση’,βοηθούν στην διευκρίνιση της Θείας ουσίας και των τριών
υποστάσεων, φανερώνοντας την διαφορετικότητα κάθε µιας από αυτές
χωρίς,ωστόσο,την αναίρεση ενότητας,της Μιάς Θεότητας.6
Ενώ η αλεξανδρινή σχολή ταύτισε την ουσία και την υπόστασηπρόσωπο,συµβάλλοντας στο Σύµβολο της Πίστεως(Α Οικουµενική Σύνοδος),η
καππαδοκική σχολή διέκρινε την υπόσταση7 απ’την ουσία(Β Οικουµενική Σύνοδος).
Την πρώτη θεώρηση ακολούθησε ο Μ.Αθανάσιος,που ταύτισε την ουσία µε την
υπόσταση,αλλά και τόνισε την οµουσιότητα πρώτου και δεύτερου
προσώπου.Υποστήριξε,δηλαδή, ότι η υπόσταση είναι ουσία,το σηµαινόµενό της
είναι το όν,ερµηνευόµενο ως ύπαρξη8.Η υπόσταση,<ὑπό+ἵστηµι>γινόταν
αντιληπτή,ως το βαθύτερο είναι του είναι.Η ουσία χαρακτηριζόταν εξίσου ως
ύπαρξη. Ταυτίζοντας την ουσία µε την υπόσταση, αρκετοί αιρετικοί έκαναν λόγο για
το αυθυπόστατο του Θεού, συνοδευόµενο από πολλά προσωπεία.Σε αυτό απάντησαν
οι Καππαδόκες ξεχωρίζοντας την ουσία και την υπόσταση,µέσα από µετατροπή της
ορολογίας του Συµβόλου της Πίστεως.Σε µια τελική διατύπωση του κειµένου γίνεται
λόγος για µια Ουσία,οµούσιο και τρεις ΄τέλειες υποστάσεις-Πρόσωπα.Ενώ στην
πρώτη Σύνοδο η ουσία ταυτίζεται µε την υπόσταση,και τονίζεται η θεότητα του
Λόγου(αντικρούοντας τους ισχυρισµούς του Αρείου),στην δεύτερη Σύνοδο
διαχωρίζεται η ουσία απ’την υπόσταση,προκειµένου να τονισθεί η θεότητα των
Προσώπων.9

µεταφυσική της προσωποκρατίας του ανατολικού χριστιανισµού αποφεύγεται η τραγωδία του δυτικού.
Ο άνθρωπος προβάλλοντας ως πρόσωπο είναι µια οντότητα υπάρχουσα σε σχέση µε το άλλο της(Θεός,
άνθρωπος,κόσµος). Παρουσιάζεται το πρότυπο της ελευθερώνουσας ένωσης-η ελευθερία, όχι ως
µοναδικός υπαρκτικός τρόπος,αλλά ως συνυπάρχουσας µε την επι-κοινωνία, την συν(µ)-µετοχή, την
ενότητα.
6
Χ.Γιανναρά,
Το
πρόσωπο
και
ο
έρως.Εκδ.Παπαζήση.Αθήνα
1976,σελ.29-30.βλ.και
Ν.Ματσούκα,∆ογµατική και Συµβολική Θεολογία Β.Εκδ.Π.Πουρναρά.Θεσ/νίκη 1996,σελ.89-93:Ο
Μ.Αθανάσιος και κατόπιν κυρίως οι Καππαδόκες πατέρες αποσαφηνίζουν τους όρους ουσία,
φύση,πρόσωπο, υπόσταση.Ουσία και φύση καθιερώνονται ως ταυτόσηµες έννοιες σηµαίνοντας µία και
κοινή πραγµατικότητα. Ενώ πρόσωπο και υπόσταση καθιερώθηκαν ως ταυτόσηµες έννοιες,
σηµαίνοντας το ιδιαίτερο, την ιδιαιτερότητα κάθε ατοµικότητας. Τα τρία πρόσωπα/υποστάσεις
διατηρούν µια σχέση αποσαφηνιζόµενη από τρεις θέσεις.Αίτιο τρόπου ύπαρξης είναι ο Πατέρας, που
γεννά τον Υιό και εκπορεύει το Αγ.Πνεύµα.Οι τρεις υποστάσεις συναϊδια υπάρχουν ως µια ουσία.
Γράφει ο Μάξ.Οµολογητής.’Οἷον ἐπί τῆς Ἁγ.Τριάδος, ταυτότης µεν ἐστιν οὐσίας ἑτερότης δε
προσώπων,µίαν γαρ οὐσίαν ὁµολογοῦµεν,τρεῖς δε ὑποστάσεις’’(Μαξίµου του Οµολογητή.Προς
Μαρίνον τον ὀσιότατον πρεσβύτερον.Περί τῶν δύο τοῦ Χριστοῦ φύσεων.PG91,145Β).Τόσο η
ταυτότητα της ουσίας, όσο και η ετερότητα των προσώπων διαµορφώνουν µια µονάδα τρισυπόστατη.
Ο τριαδικός Θεός είναι µονάδα, διότι έχει µια ουσία και ένα αίτιο.Ταυτόχρονα,τριαδικός κατά τις
υποστάσεις, διότι διατηρεί την ετερότητα υποστάσεων.Υπάρχει ο αγέννητος Πατέρας, ο γεννητός Υιός
και το εκπορευτό Αγ.Πνεύµα(Γρ,Θεολόγου.Λόγος ΚΕ.Εἰς Ἡρῶνα τον φιλόσοφον.PG35,1221Β). Τα
τρία αυτά υποστατικά προσόντα είναι αµεταβίβαστα και ακοινώνητα, κάθε ιδιότητα ανήκει στη
συγκεκριµένη υπόσταση που διατηρεί την ετερότητά της,ωστόσο, και οι τρεις οµοούσιες και άκτιστες
κοινωνούν κατά την ταυτότητα της µιας ουσίας(βλ. Ι.∆αµασκηνού.Ἐκδοσις ἀκριβή Ὀρθοδόξου τῆς
πίστεως,8,1.PG 94,817Β και Μ.Βασιλείου.Προς εὐνόµιον.Λόγος Β.Περί Υἱοῦ,2 PG29,593C)
7
Για τον όρο υπόσταση βλ. επίσης και Γ.Μαρτζέλου.Γένεση και πηγές του όρου της
Χαλκηδόνας.Εκδ.Π.Πουρναρά.Θες/νίκη 1986,σελ.178-187
8
’ἡ δε ὑπόστασις οὐσία ἐστι,και οὐδεν ἄλλο σηµαινόµενον ἔχει ἤ αὐτο στο ὄν,ὅπερ Ἰερεµίας
ὕπαρξιν ὀνοµάζει λέγων’. Μ.Αθαν.Προς του ς ἐν Ἀφρικῆ τιµιωτάτους ἐπισκόπους.ΕΠΕ 10
,σελ.130
9
Βλάχου Ι.Μητρ.Βλασίου.Ι.Το πρόσωπο στην Ορθόδοξη παράδοση.Ιερά Μονή Γενεθλίου της
Θεοτόκου.1997,σελ.206-209
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Οι Πατέρες προκειµένου να εκφράσουν το οντολογικό περιεχόµενο για κάθε
πρόσωπο της Τριάδας, και χωρίς να υποπέσουν σε µονοθεΐα, ή χωρισµό του Θεού
απ’τον κόσµο, ταύτισαν την υπόσταση µε το πρόσωπο10.
Το ‘πρόσωπο’, η αναφορική αυτή δήλωση της πραγµατικότητας, σηµασιοδοτεί
περαιτέρω µια σχέση, ένα γεγονός κάποιου σε αναφορά µε κάποιον, και αυτή είναι
που την διαφοροποιεί από την ατοµικότητα11. Ταυτίζοντας τον όρο πρόσωπο µε την
υπόσταση προκύπτουν δυο στοιχεία. Αφενός το πρόσωπο ως υπόσταση του όντος.
Αφετέρου, τα όντα ανάγουν το είναι τους στο πρόσωπο που συνιστά το είναι, τα
κάνει να είναι. Εποµένως, από επίθεµα το πρόσωπο καθίσταται η αιτία-η αρχή των
όντων12. Οι τρεις υποστάσεις αποδίδουν µια Τριαδική Μονάδα13 και χαρακτηρίζονται
από διαφορά που αποδίδει απόλυτη ταυτότητα.Ο όρος τρία δεν αποτελεί αριθµό
µέτρησης,αλλά την άπειρη υπέρβαση της δυάδας της αντίθεσης, µέσα στην τριάδα
της διαφοράς.Οπότε και η υπόσταση παραµένει αµείωτη, ως προς την ουσία, και δεν
αποτελεί παρά ένα σηµείο,το οποίο δεικνύει τον προσωπικό χαρακτήρα του Θεού.14
Για τους Έλληνες Πατέρες ο ‘εἶς’Θεός και η αρχή της Τριαδικής ζωής του δεν
συνίσταται σε µια ουσία του Θεού, αλλά στην υπόσταση,δηλαδή στο πρόσωπο του
Πατέρα. Ο Θεός ‘είναι’ όχι µε την έννοια της απλής πραγµατικότητας, του
οντολογικού δεδοµένου, αλλά είναι µε την έννοια της προσωπικής Του ελευθερίας.
Αρχή του κόσµου δεικνύεται ο Θεός και το είναι του κόσµου σε προσωπική
ελευθερία, το δε είναι του Θεού σε πρόσωπο. Εκείνος ασκεί την οντολογική του
10

Ι.Ζηζιούλα.Από το προσωπείο στο πρόσωπο, ό.π,σελ.305-307
Χ.Γιανναρά, Το πρόσωπο και ο έρως. ό.π,,σελ.19
12
Ι.Ζηζιούλα.Από το προσωπείο στο πρόσωπο, ό.π,σελ.308
13
Ν.Ματσούκα, ∆ογµατική και Συµβολική Θεολογία Β.Εκδ.Π.Πουρναρά.ΘεΣ/νίκη 1996,σελ.93-94:Η
παράδοση της ορθόδοξης εκκλησίας εξαίρει το µοναδικό αίτιο ύπαρξης του Υιού και του Αγίου
Πνεύµατος, το πρόσωπο του Πατέρα.(βλ.Γρ.Νύσσης.Προς Ἕλληνας ἐκ τῶν κοινῶν
ἐννοιῶν.PG45,180C).Υπάρχει η ταυτότητα της ουσίας δηλαδή η οµοουσιότητα των τριών προσώπων.
Η τρισυπόστατη µονάδα αποτελεί τον τριαδικό Θεό µιας και µοναδικής αιτίας.Βλ.Ι.Φούντα, Η Π.∆,
περιεχόµενο και θεολογία της,Μάνδρα Αττικής 1991,σελ.126-127: Ο Θεός της Γραφής είναι µια απλήαπόλυτα τέλεια-πνευµατική και προσωπική ύπαρξη. Είναι ένας Θεός προσωπικός και πνευµατικός. Η
Αγ.Γραφή αποκαλύπτει την Τριαδική ύπαρξη του Θεού.Το δόγµα περί Τριαδικότητας αποκαλύπτεται
κύρια
στην
Κ.∆.
Στην
Π.∆.,όµως,ήδη
υποδηλώνεται
Γεν1,1.
Η
εβραϊκή
λέξη’Ελωχίµ(ισχυρός)µεταφράζει το‘Θεός’κατά γράµµα σηµαίνει Θεοί. Η κατάληξη –ιµ-δηλώνει
πληθ.αριθµό,εποµένως,αποκαλύπτει πάνω από ένα θείο πρόσωπο.Το υποκείµενο βρίσκεται σε
πληθυντικό αριθµό,το δε ρήµα’ἐποίησεν’ σε ενικό. ∆ιότι και τα τρια πρόσωπα είναι
οµοούσια.Παραπέµπουµε στην εικόνα,όπου ο Θεός εν µορφή τριών αγγέλων παρουσιάστηκε στον
Αβραάµ.Ι.∆αµ.Περί των ἐν τῶ Χριστῶ δύο θεληµάτων και ἐνεργειών,και περί τῶν φυσικῶν
ἰδιωµάτων. ΕΠΕ5,σελ.28:Ὥστε ἐπί Πατρός και Υἱοῦ και Ἁγίου Πνεῦµατος,ἐπειδή µεν διάφορος
ἡ ἑκάστου ὕπαρξις,τρεῖς ὑποστάσεις εἰσίν,ἐπειδή δε οὐκ ἰδιοτρόπως,οὐδε ἀδιαιρέτως και
ἀποτετµηµένως ἑκάστη θέλει και ἐνεργεῖ,ἀλλ’ἑνιαίως,οὐ τρεῖς θεοί,ἀλλ’εἷς Θεός’
Βλ.και V.Lossky,Μυστική θεολογία της Ανατολικής Εκκλησίας.Μετ.Σ.Πλευράκη,Θεσ/νίκη
1964,σελ.59-60:Τα έργα των θείων προσώπων είναι δεν είναι διακεκριµένα,διότι έχουν µια φύση, µια
θέληση, µια δύναµη, µια ενέργεια.Γράφει ο Ι.∆αµασκηνός’(τα πρόσωπα) ἑνοῦνται..οὐχ ὥστε
συγχεῖσθαι,ἀλλ’ὥστε ἔχεσθαι ἀλλήλων και την ἐν ἀλλήλαις περιχώρησιν ἔχουσι δίχα πάσης
συναλοιφῆς και συµφύρσεως οὐδε ἐξισταµένων, ἤ κατ’οὐσίαν τεµνοµένων κατά την Ἀρείου
διαίρεσιν.Ἀµέριστος γαρ ἐν µεµερισµένοις,εἰ δεῖ συντόµως εἰπεῖν,ἡ θεότης, και οἷον ἐν ἡλίοις
τρισίν ἐχοµένοις ἀλλήλων, και ἀδιαστάτοις οὖσι,µια τοῦ φωτός σύγκρασις τε και
συνάφεια.(Ι.∆αµ.Ἔκδοσις ακριβής ορθοδόξου πίστεως.8,1.PG94,829 Α-829Β). Και σε άλλο
σηµείο γράφει ‘Χρή δε γινώσκειν τι τον Πατέρα οὐ λέγοµεν ἐκ τινος λέγοµεν δε αὐτον τοῦ Υἱοῦ
Πατέρα. Τον Υἱόν οὐ λέγοµεν αἴτιον οὐδε Πατέρα λέγοµεν δε αὐτον και ἐκ τοῦ Πατρός και
Υἱόν τοῦ Πατρός.Το δε Πνεῦµα το Ἅγιον,και ἐκ τοῦ Πατρός λέγοµεν, και Πνεῦµα τοῦ Πατρός
ὀνοµάζοµεν.Ἐκ τοῦ Υἱοῦ δε το Πνεῦµα οὐ λέγοµεν Πνεῦµα δε Υἱοῦ ὀνοµάζοµεν(Ι.∆αµ.Ἔκδοσις
ἀκριβή ορθοδόξου πίστεως 1,8 PG94,832ΑΒ-833Α).
14
Β.Λόσκι.Κατ’εικόνα και καθ’οµοίωσιν Θεού.Μετ.Μ.Γ.Μιχαηλίδη.Εκδ.Β.Ρηγόπουλου.Θεσ/νίκη
1934,σελ.104-105.
11
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ελευθερία, υπερβαίνοντας και καταργώντας την οντολογική αναγκαιότητα της
ουσίας,ακριβώς µε το να είναι Θεός,Πατήρ που γεννά τον Υιό και εκπορεύει το
Πνεύµα. ∆ηλώνεται ο εκστατικός του χαρακτήρας, ταυτίζεται το είναι του µε το
γεγονός κοινωνίας. Μια κοινωνία-προϊόν ελευθερίας,αποτέλεσµα του προσώπου του
Πατέρα-της Τριάδας.15
Η ερµηνεία της αποκάλυψης της Τριαδικής θεότητας, φανερώνει τρεις διακριτές
υποστάσεις.16 Η ενότητά της οφείλεται στο πρόσωπο του Πατέρα,όπως σηµειώνει ο
Γρ.Νύσσης:’ἕν γαρ και το αὐτο ΄πρόσωπον΄, τοῦ Πατέρος,ἐξ οὖ ὁ Υἱός γεννᾶται
και το Πνεῦµα το ἅγιον ἐκπορεύεται.∆ιό και κυρίως τον΄ἕνα
αἴτιον΄αὐτοῦ΄αἰτιατῶν ἕνα θεόν΄φαµέν τεθαρρηκότως,ἐπειδή και συνυπάρχει
αὐτοῖς.’17 Κάθε περσοναλισµός αίρεται,εξετάζοντας την οµολογία για θεότητα του
Πατέρα και των άλλων δυο προσώπων. Σηµειώνει, επίσης,ο Γρ.Νύσσης:Ἐν ἧ Πατήρ
µεν ἄναρχος, και ἀγέννητος, και ἀεί Πατήρ νοεῖται` ἐξ’αὐτοῦ δε κατά το
προσεχές ἀδιαστάτως ὁ µονογενής Υἱός τῶ Πατρί συνεπινοεῖται δι’αυτόῦ δε
και το µετ’αὐτοῦ,πριν τι κενόν τε και ἀνυπόστατον δια µέσου παρεµπεσεῖν
νόηµα,εὐθύς και το Πνεῦµα το ἅγιον συνηµµένως καταλαµβάνεται`οὐχ
ὑστερίζωον κατά την ὕπαρξιν µετά τον Υἱόν`ὥστε ποτέ τον Μονογενῆ δίχα τοῦ
Πνεῦµατος νοηθῆναι~ἀλλ’ἐκ µεν τοῦ Θεοῦ τῶν ὅλων,και αὐτό την αἰτίαν ἔχον
τοῦ εἶναι,ὅθεν και το µονογενές ἐστι φῶς,διά δέ τοῦ ἀληθινοῦ φωτός
ἐκλάµψαν~οὔτε διαστήµατι, οὔτε φύσεως ἑτερότητι τοῦ Πατρός ἤ τοῦ
Μονογενοῦς18 ἀποτέµνεται’.19
15

Ι.Ζηζιούλα.Από το προσωπείο στο πρόσωπο,ό.π, σελ.314 ‘Ἡ χάρις γαρ,φησί(ο Παύλος)τοῦ
Κυρίου και ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ και ἡ κοινωνία τοῦ ἁγίου Πνεῦµατος’’(Β Κορ.13,13).Και πάλιν
‘Παρακαλῶ δε ὐµᾶς διά τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ και δια τῆς ἀγάπης τοῦ
Πνεύµατος’(Ρωµ.15,30).Εἰ τοίνυν ἀντί τῆς ‘και’τῆ ‘σύν’ ἐθελήσαιµεν χρήσασθαι,τι διάφορον
πεποιηκότες ἐσόµεθα;Ἐγώ µέν οὐχ ὁρῶ, πλην εἰ µη ψυχραῖς γραµµατικαῖς τι τοῦ µεν συνδέσµου
ὡς συµπλεκτικόν και πλείονα ποιοῦντα την ἕνωσιν προτιµῶν,την δε πρόθεσιν,ὠς οὐκ ἔχουσαν
την ἴσην δύναµιν,ἀποπέµποιτο.Ἀλλ’εἴ γε περί τοῦτων τάς εὐθύνας ὑπείχοµεν,ἴσως οὐκ ἀν
πολλοῦ λόγου προς την ἀπολογίαν ἐπεδεήθηµεν…Προς γαρ τῶ το τοῦ Σαβελλίου κακόν
ἰσοσθενῶς τῆ ‘και’συλλαβή διελέγχειν,και παραπλησίως ἐκείνῃ το τῶν ὑποστάσεων ἵδιον
παριστᾶν,ὡς το ‘Ἐγώ και ὀ Πατήρ ἐλευσόµεθα’(Ιω14,23) και το ‘Ἐγώ και ὁ Πατήρ ἕν
ἐσµέν’(Ιω10,30) ἐξαίρετον ἔχει τῆς ἀίδόου κοινωνίας και ἀπαύστου συναφείας το µαρτύριον.Ὁ
γαρ εἰπών σύν τῶ Πατρί τον Υἱόν εἶναι,ὁµοῦ την τε τῶν ὑπόστάσεων ἰδιότητα,και το
ἀχώριστον τῆς κοινωνίας ἔδειξεν’(Μ.Βασιλείου.Περί τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος.Κεφάλαιο
ΚΕ΄,2,ΕΠΕ10,σελ.440-442)
16
‘:Φαµέν δε ἕκαστον τῶν τριῶν τελείαν ἔχειν ὑπόστασιν,ἵνα µη ἐκ τριῶν ἀτελῶν µίαν σύνθετον
φύσιν τελείαν γνωρίσωµεν,ἀλλ’ἐν τρισί τελείαις ὑποστάσεσι µίαν ἀπλῆν οὐσίαν,ὑπερτελῆ και
προτέλειον`πᾶν γαρ ἐξ ἀτελῶν συγκείµενον σύνθετον πάντως ἐστίν,ἐκ δε τελείων ὑποστάσεων
ἀδύνατον σύνθεσιν γενέσθαι.Ὅθεν οὐδε λέγοµεν το εἶδος ἐξ ὑποστάσεων,ἀλλ’ἐν
ὑποστάσεσιν.Ἀτελῶν δε εἴποµεν τῶν µη σῳζόντων το εἶδος τοῦ ἐξ αὐτῶν ἀποτελουµένου
πράγµατος……Τελείας µεν οὖν τας ὑποστάσεις φαµέν,ἵνα µη σύνθεσιν ἐπί ταῆς θείας νοήσωµεν
φύσεως:’Σύνθεσις γάρ ἀρχή διαστάσεως’.Και πάλιν ἐν ἀλλήλαις τας τρεῖς ὑποστάσεις
λέγοµεν,ἵνα µη πλῆθος και δήµον θεῶν εἰσαγάγωµεν.∆ιά µεν τῶν τριῶν ὑποστάσεων το
ἀσύνθετον και ἀσύγχυτον,δια δε τοῦ ὁµοουσίου και ἐν ἀλλήλαις εἶναι τας ὑποστάσεις και τῆς
ταυτότητος τοῦ θελήµατος τε και τῆς ἐνεργείας και τῆς δυνάµεως και τῆς ἐξουσίας και τῆς
κινήσεως,ἵν’οὕτως εἴπω,το ἀδιαίρετον και το εἶναι ἕνα Θεόν γνωρίζωµεν’.(Ι.∆αµ.Ἔκδοσις
ακριβής της ὀρθοδόξου πίστεως.ΕΠΕ1,σελ.98)
17
Γρ.Νύσσης.Προς Έλληνας.Εκ τῶν κοινῶν ἐννοιών.PG45,180C
18
Β.Γιούλτση.Θεολογία και ∆ιαπροσωπικές σχέσεις κατά τον Μ.Φώτιον.Πατριαρχικόν Ίδρυµα
Πατερικών Μελετών.Θες/νίκη 1974,σελ.35-36:Το µυστήριο της Τριαδικής ενότητας αποτελεί το
πλαίσιο θεώρησης του ασύγχυτου των θείων προσώπων κατά την καθ’έκαστον,προς την µόνη αιτία
της θεότητος,σχέση αρχής και κατά προς άλληλα κοινωνία. Υπάρχει οµοτιµία στα θεία
πρόσωπα,σηµειώνει ο Μ.Φώτιος,ως βασική προϋπόθεση για την συνθεώρησή των εν κοινωνία
οµοουσίων,οµοφυών και ισοσθενών υποστάσεων.
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Αλλά και ο Μ.Βασίλειος ερµηνεύοντας τον λόγο του Ιησού:’πορεύοµαι πρός τόν
πατέρα`ὅτι ὁ Πατήρ µου µείζων µού ἐστί’(Ιω.14,28)δηλώνει,ότι το ‘µείζων’πιθανά
να δήλωνε αιτία ή υπεροχή αξιώµατος. Όµως, ο Λόγος του Θεού δεν δύναται να
εκληφθεί ως κατώτερος του Πατέρα κατά την δύναµη ή οποιοδήποτε στοιχείο.Ο
Πατήρ είναι µείζων του Υιού ‘κατά τον τῆς αἰτίας λόγον’.20Και
συµπληρώνει:’Ὑπόλοιπος οὖν ἐστιν ὁ παρ’ἡµῶν λεχθείς τοῦ µείζονος τρόπος, ὁ
τῆς ἁρχῆς,λέγω,και τῆς αἰτίας’21 Ο Πατήρ είναι αγέννητος, ο Υιός γεννητός,το
Αγ.Πνεύµα εκπορευτό. Αιτία ύπαρξης τόσο του Πνεύµατος,όσο και του Λόγου
αποτελεί ο Πατέρας,ο οποίος,ωστόσο,παραµένει αναίτιος.22 Ο τρόπος ύπαρξης
αναφέρεται στα υποστατικά ιδιώµατα κάθε προσώπου.∆ηλαδή, ο Υιός και το Πνεύµα
έχουν την ίδια ουσία µε τον Πατέρα,αλλά ο τρόπος ύπαρξης του,το αγέννητο δεν
κοινωνείται στα δυο αυτά Πρόσωπα. Όλα είναι κοινά για τα τρία Πρόσωπα εκτός από
τον τρόπο ύπαρξης.23
∆ανειζόµενοι στοιχεία από το Αριστοτελικό πρότυπο της πρώτης και δεύτερης
ουσίας,ο Γρ.Νύσσης24 ο Μ.Βασίλειος25 δεν θα πραγµατευτούν την ουσία και το
πρόσωπο αξιολογικά,αλλά προτάσσοντας την ουσία26της υπόστασης-προσώπου. Ο
Γρ.Θεολόγος αντίστοιχα αρθρώνει την άποψη, ότι από µια ουσία καταλήγουµε σε
τρία πρόσωπα και ότι οι τρείς υποστάσεις έχουν µια φύση27, και σηµειώνει’Θεοῦ δε
ὅταν εἴπω, ἑνί φωτί περιαστράφθητε και τρισί`τρισί µεν,κατά τάς
19

Γρ.Νύσσης .Προς Εὐνόµιον.Αντιρρητικός Λόγος,1, PG45,369 Α
Μ.Βασιλείου Ανατρεπτικός του Απολογητικού του δυσσεβους Ευνοµίου.Λόγος Α΄ΕΠΕ,10 ,σελ.116
21
Μ.Βασιλείου Ανατρεπτικός..ό.π, ΕΠΕ10,σελ.118
20

22

βλ.σχετικά. Ι.∆αµ.ό.π,ΕΠΕ 1,σελ.88-91
Βλάχου Ι.Μητρ.Βλασίου..Το πρόσωπο στην Ορθόδοκη παράδοση.ό.π,σελ.144-145
24
Ν.Ξιώνη,Πρόσωπο-Αγαπητική Σχέση(Κριτική µε βάση τη διδασκαλία της ορθοδόξου
εκκλησίας),στο Ε.Ε.Θ.Σ,τ.7,Θεσ/νίκη 2001,σελ.268-270:Κατά τον Άγ.Γρηγόριο Νύσσης οι υποστάσεις
δεν αποτελούν το επιµέρους έναντι του γενικού, αλλά την έκφανση, τον τρόπο ύπαρξης της
ουσίας.Πατήρ,Υιός και Πνεύµα δεν αποτελούν µέρη της θείας ουσίας αλλά είναι η ίδια η ουσία.’Οὐ
γάρ καθό την ἑτερότητα σώζει Πατήρ προς Υἱόν, κατά τοῦτο Θεός ὁ Πατήρ.Οὕτω γαρ οὐκ ἄν
Θεός ὁ Υἱός…Ὁµοίως και ὁ Πατήρ οὐκ, ἐπειδή Πατήρ,Θεός ἀλλ’ἐπειδή οὐσία τοιάδε,ἦς ἐστι
Πατήρ και Υἱός και δι’ἧν Πατήρ Θεός και Υἱός Θεός και Πνεῦµα ἅγιον Θεός(Γρ.Νύσσης.Προς
Ἕλληνας.Εκ τῶν κοινῶν ἐννοιῶν.PG45,176C[βλ.και 177Α] ).Η υπόσταση είναι ο τρόπος ύπαρξης
της ουσίας, που προσδιορίζεται από υποστατικές ιδιότητες.
23

25

Ο Μ.Βασίλειος γράφει:’Αἱ γάρ ἰδιότητες οἱονεί τον χαρακτήρες τινες και µορφαί
ἐπιθεωρούµεναι τῆ οὐσίᾳ, διαιροῦσι µεν το κοινόν τοῖς ἰδιάζουσι χαρακτῆρσι το δε ὁµοφυές
τῆς οὐσίας οὐ διακόπτουσιν’(Μ.Βασ.Προς Εὐνόµιον.Λόγος Β.Περί Υἱοῦ.PG29,637Β). Τα
ιδιώµατα φανερώνουν τον τρόπο ύπαρξης της ουσίας, τα Τρία πρόσωπα δηλαδή, χωρίς να γνωρίζεται
η ουσία καθεαυτή.
26

Μ.Μεθοδίου,Η
σηµασία
των
όρων’πρόσωπον’’,’φύσις’,’υπόστασις’,’υποστατική
ένωσις’,’περιχώρησις’,’κένωσις’ και ‘οικονοµία’ µετά των αντιστοίχων λατινικών εννοιών εν τη
αρχαία εκκλησία.Αθήνα.Ανάτυπο από το περιοδικό Εκκλησιαστικός Φάρος 1976, 1977,1978,σελ.3442:Στον Ωριγένη ο όρος ουσία σηµαίνει ότι Πατήρ και Υιός έχουν κοινό.Τον χρησιµοποιεί για να
δηλώσει το πρόσωπο, εκείνο που διακρίνει Υιό και Πατέρα.∆ηλώνει περαιτέρω την ύπαρξη του
Θεού,ειδικότερα ορισµένες καταστάσεις που διέπουν τις σχέσεις κάποιων αισθητών ή νοητών προς
Αυτόν,ακόµη και το ακατάληπτο του Θεού.’Νοῦν τοίνυν ἤ ἐπέκεινα νοῦ και οὐσίας λέγοντες εἶναι
ἁπλοῦν και ἀόρατον και ἀσώµατον τον τῶν ὅλων Θεόν,οὐκ ἄν ἄλλω τινί ἤ τῶ κατά την
ἐκείνου τοῦ νοῦ εἰκόνα γενοµένῳ φήσοµεν καταλαµβάνεσθαι τον Θεόν’(Ωριγένους.Προς τον
Επιγεγραµµένον Κέλσου αληθή λόγον Ωριγένους.τ.7XXXVIII16-20,ΒΕΠΕΣ10,σελ.151) Ο ίδιος
εισάγει τον όρο στη χριστιανική θεολογία, αρχίζοντας από την ιδέα του ενός και των πολλών, των
εξαρτώµενων από αυτό. Αντιλαµβάνεται τον Θεό ως µονάδα που συνιστά τα πάντα και ταυτίζεται
σχεδόν µε την Πλατωνική ιδέα του αγαθού.
27
V.Lossky,Μυστική θεολογία της Ανατολικής Εκκλησίας.ό.π,σελ.58
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ἰδιότητας,εἴτουν ὑποστάσεις,εἰ τινι φίλον καλεῖν,εἴτε πρόσωπα,(οὐδεν περί τῶν
ὀνοµάτων ζυγοµαχήσοµεν,ἕως ἄν προς την αὐτην ἔννοιαν αἱ συλλαβαί
φέρωσιν)ἑνί δε, κατά τον τῆς οὐσίας λόγον, εἴτουν θεότητος.∆ιαιρεῖται γάρ
ἀδιαιρέτως, ἴν’οὕτως εἴπω,και συνάπτεται διηρηµένως.Ἕν γαρ ἐν τρισίν ἡ
θεότης, και τα τρία ἑν,τα ἐν οἷς ἡ θεότης ,ἤ το γε ἀκριβέστερον εἰπεῖν, ἅ ἡ
θεότης’28,Και σε άλλο σηµείο αναφέρει’αὐτο δε το µη γεγεννῆσθαι και το
γεγεννῆσθαι, και το ἐκπορεύεσθαι,τον µεν Πατέρα,τον δε Υιόν,το δε τοῦθ’ὅπερ
λέγεται,Πνεῦµα ἁγιον προσηγόρευσεν,ἵνα το ἀσύγχυτον σώζηται τῶν τριῶν
ὑποστάσεων ἐν τῆ µιᾶ φύσει τε και ἀξία τῆς θεότητος.Οὔτε γαρ ὁ Υἱός Πατήρ,
ἀλλ’ὄπερ ὁ Πατήρ οὔτε το Πνεῦµα Υἱός,ὅτι ἐκ τοῦ Θεοῦ,ἀλλ’ὅπερ ὁ Υἱός ἔν τα
τρία τῆ θεότητι,και το ἔν τρία ταῖς ἰδιότησιν.29
Η ‘υπόσταση’,(που για τον Παύλο αντιστοιχούσε στην ουσία,όταν
σηµειώνει,Εβρ.1,3:χαρακτήρ τῆς ὐποστάσεως αὐτοῦ[τοῦ Πατρός])και συχνά
σηµασιοδοτεί την εµπιστοσύνη-Β Κορ.9,4/Εβρ.11,1) ως πρώτη ουσία συνδέεται
απ’τον Γρ.Νύσσης µε το πρόσωπο.Το πρόσωπο ή η υπόσταση διαφοροποιείται ως
προς την ουσία ή την φύση, λόγω της µοναδικότητας και ανοµοιογένειας των
ιδιωµάτων.Υπάρχει το ιδιαίτερο, η ετερότητα30 που αποτελεί ‘συνδροµήν τῶν περί
ἕκαστον ἰδιωµάτων…το ἰδιάζον τῆς ἐκάστου ὑπάρξεως σηµεῖον31’.ή ‘ἡ το κοινόν
τε και ἀπερίγραπτον ἐν τῶ τινι πράγµατι δια τῶν ἐπιφαινοµένων ἰδιωµάτων
παριστῶσακαί περιγράφουσα (ἔννοια)32’.Αντίστοιχα ο όρος ‘ουσία’ αναφέρεται
στο γενικό, την κοινότητα γνωρισµάτων ‘ἡ οὐσία..εἰς ἑτερότητα τινά φύσεως οὐ
διαµερίζεται’33 ∆όθηκε στον όρο ‘πρόσωπο’η έννοια της απόλυτης
διαφορετικότητας,ετερότητας, ως υπαρκτική της ουσίας, διαφορά. Ουσιαστικά,η
28
29

Γρ.Θεολόγου.Λόγος ΙΖ΄.Εἰς τά ἅγια Φῶτα.PG36,345CD.
Γρ.Θεολόγου.Λόγος ΛΑ΄.Περί τοῦ ἁγίου Πνεύµατος.PG36,141D&144 Α
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Ν.Ματσούκα, ∆ογµατική και Συµβολική Θεολογία,ό.π,σελ.103-104,111-112:Η ορθόδοξη θεολογία
θέτει στην κορυφή την τρισυπόστατη µονάδα εξαίροντας ταυτόχρονα την οµοουσιότητα και την
ετερότητα των υποστάσεων, απορρίπτοντας την ετερουσιότητα¨Στην τρισυπόστατη µονάδα, αιτία είναι
ο Θεός-Πατέρας, και ξεχωρίζει όχι η ετερουσιότητα, αλλά η ετερότητα. Στην κορυφή βρίσκεται η
τρισυπόστατη µονάδα και στη βάση η κτιστή πραγµατικότητα. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες διακρίσεις
και ενώσεις στην τρισυπόστατη µονάδα. Γράφει ο ∆ιονύσιος Αρεοπαγίτης:Μόνη δε πηγή τῆς
ὑπερουσίου θεότητος ὁ Πατήρ,οὐκ ὄντος τοῦ Υἱοῦ Πατρός οὐδε τοῦ Πατρός
Υἱοῦ,φυλαττόντων δε τα οἰκεῖα τῶν ὕµων εὐαγῶς ἑκάστῳ τῶν θεαρχικῶν
ὑποστάσεων’(∆ιον.Αρεοπαγίτη.Περί θείων ὁνοµάτων,2,5 PG3,641D).Η ύπαρξη µιας ουσίας, η
ενότητα είναι δεδοµένα. Περαιτέρω δε στην ενότητα αυτή υπάγεται το πρόσωπο του Πατέρα ,το αίτιο
των άλλων δυο προσώπων. Στην ταυτότητα αυτή αντιπαραβάλλεται από τη θεολογία η ετερότητα των
υποστάσεων, ώστε υπάρχει διάκριση αυτών.Τα υποστατικά προσόντα µένουν ακοινώνητα,
εξασφαλίζοντας την ετερότητά τους. ‘..διακεκριµένως δε ὁ Πατήρ και ὁ Υἱός και το Πνεῦµα και
το ἀναίτιον και το αἰτιατόν και το ἀγέννητον και το γεννητόν και ἐκπορευτόν, ἅτινα οὐκ
οὐσίας εἰσί δηλωτικά, ἀλλά τῆς προς ἄλληλα σχέσεως και τοῦ τρόπου ὑπάρξεως
τρόπου..∆ιακέκριται δε και ὅσα τῆς θείας και φιλανθρώπου τοῦ Θεοῦ Λόγου σαρκώσεως ἐν
τούτοις γαρ οὔτε ὁ Πατήρ οὔτε το Πνεῦµα κατ’οὐδένα λόγον κεκοινώνηκεν εἰ µη κατ’εὐδοκίαν
και κατά την ἄρρητον θαυµατουργίαν,ἥν και καθ’ἡµᾶς ὁ Θεός Λόγος γενόµενος εἰργάζετο ὡς
ἀναλοίωτος Θεός και Θεοῦ Υἱός.(Ι.∆αµασκ.Έκδοσις ακριβή ορθ.πίστεως,10,PG94,837C-841Α).
Την ταυτότητα ουσίας ακολουθεί αυτή της ενέργειας, η οποία σηµαίνει ότι γίνεται διάκριση ουσίαςενεργειών, ώστε να υπάρχει ταυτότητα πρώτης-δεύτερης.Η διάκριση αυτή δεν σηµαίνει απαραίτητα
διαίρεση, αλλά νοείται στην ενότητα της τρισυπόστατης µονάδας.Η ταυτότητα ενέργειας των τριών
προσώπων αντιπαρατίθεται η ετερότητα έργων των τριών προσώπων. Το µυστήριο του Θεού γέµει
ενώσεων και διακρίσεων.
31
Μ.Βασιλείου.Επιστολή ΛΗ΄.Γρηγορίῳ ἀδελφῳ περί διαφορᾶς οὐσίας και ὑποστάσεως.
PG32,336C,337Α
32
Μ.Βασιλείου.Επιστολή ΛΗ΄.Γρηγορίῶ ἀδελφῳ,ό.π,PG32,328Β
33
Γρ.Νύσσης.Επιστολή Κ∆΄Ἡρακλειανῶ αἱρετικῶ.PG46,1089C
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εισαγωγή του όρου πρόσωπο στο χώρο της οντολογίας, συνδέθηκε µε τον ορισµό ως
το ιδιάζον σηµείο κάθε ύπαρξης.
Η ελληνική πατερική γραµµατεία έδωσε οντολογικό περιεχόµενο,την απόλυτη
ετερότητα ως υπαρκτική διαφορά από την ουσία. Η ουσία συλλαµβάνεται ως έννοια
καθόλου, ως κοινότητα γνωρισµάτων. Αναφορικά µε τον Θεό και τον άνθρωπο η
ουσία υπάρχει ως ‘ἐν προσώποις’, το δε πρόσωπο αποτελεί την απόλυτη ετερότητα
ως προς τα κοινά γνωρίσµατα της ουσίας.Το πρόσωπο διαχωρίζεται από την
ουσία(αλλά και από ό,τι θεωρείται ως όν καθεαυτό,ως κοινότητα γνωρισµάτων, ως
καθολικό είδος) ή φύση βάσει του χαρακτήρα του.34 Η θεώρηση του Γρ.Νύσσης για
την Τριάδα αναγνωρίζει, ότι τα αποδιδόµενα ονόµατα -Πατήρ-Υιός-Πνεύµααναγνωρίζονται όχι ως ουσίες,αλλά ως ιδιότητες διαφορετικές,που καθιστούν ικανή
την διάκριση των Υποστάσεων(η ουσία απλά αποδίδει στις υποστάσεις το όνοµα
‘Θεός’). Κάθε ένα από τα Τρία Πρόσωπα έχει διακριτικές ιδιότητες της υπόστασής
του,κάθε Πρόσωπο είναι αδιαίρετο από τα άλλα,αλλά και ενωµένο µε Αυτά35.
Πρόκειται για ‘Μίαν ἀρχήν’,’τρισυπόστατον’,Τρία Πρόσωπα µε κοινή Ουσία,η
οποία δεν καταλύει την µοναδικότητά τους και εκείνα δεν καταλύουν την ενότητά
της. Ο Μ.Βασίλειος πρωτοστατεί,απαντώντας στην κατηγορία του Σαβελλίου,ότι ο
Θεός είναι ένας µε πολλά προσωπεία,και ότι ουσία και υπόσταση ταυτίζονται Θα
ξεχωρίσει την ουσία απ’την υπόσταση. Η ουσία-φύση θ’αποδοθεί κοινά στον
Τριαδικό Θεό,ενώ οι υποστάσεις θ’αποδοθούν στον Τριαδικό τρόπο ύπαρξης των
τριών Προσώπων.36 Για τον Μ.Βασίλειο ‘ὑπόστασις και οὐσία οὐ ταυτόν
ἐστιν’.Όπως υπάρχει διαφορά ίδιου-κοινού, υπάρχει και διαφορά ουσίας και
υπόστασης. Η µεν ουσία αποδίδει κοινά την θεότητα,η δε υπόσταση χαρακτηρίζει την
ιδιότητα της πατρότητας, της υιότητας, της αγιαστικής δύναµης37.
Ενώ,δηλαδή, η ουσία αναφέρεται σε µια οµάδα κοινών, οµογενών
χαρακτηριστικών.Μέσα στην οµάδα κοινών στοιχείων, τα ‘υποστατικά’ονόµατα
αποµονώνουν το ιδιάζον. Ακριβώς,διότι η υπόσταση αποτελεί µια
έννοια,αντιπροσωπεύουσα τις ορατές και διακεκριµένες ιδιότητες. Ταυτίζεται µε το
πρόσωπο. Το ανυπόστατο προσωπείο αποκτά οντολογία και υπόσταση,γίνεται
συγκεκριµένο38:’Οὐ γάρ ἐξαρκεῖ διαφοράς προσώπων ἀπαριθµήσασθαι,ἀλλά
χρή ἕκαστον πρόσωπον ἐν ὑποστάσει ἀληθινῆ ὑπάρχον ὁµολογεῖν’39
Περαιτέρω,όµως,ο Μ.Βασίλειος40 θέτει την ουσία σε δεσµό µε µια υπόσταση41,
ένα τρόπο ύπαρξης και η µια θεία ουσία είναι,το είναι του Θεού, το οποίο έχει τρεις
τρόπους ύπαρξης, τους οποίους οφείλει στο πρόσωπο του Πατέρα. ∆ηλαδή, χωρίς
πρόσωπο/υπόσταση δεν υπάρχει ουσία ή φύση. Χωρίς ουσία ή φύση δεν υπάρχει
34

Χ.Γιανναρά.Το πρόσωπο και ο έρως,ό.π,σελ.32
Γ.Φλορόφσκυ.Οι ανατολικοί Πατέρες του τετάρτου αιώνα.Μετ.Π.Πάλλη.Εκδ.Π.Πουρναρά.Θες/νίκη
1991,σελ. 263-265
36
Βλάχου Ι.Μητρ.Βλασίου.Το πρόσωπο στην Ορθόδοκη παράδοση,ό.π,σελ.68-70
35

37

Βλ. Μ.Βασιλείου.Προς Τερέντιον Κόµητα. ΕΠΕ1,σελ.330.

38

Βλάχου Ι.Μητρ.Βλασίου.Το πρόσωπο στην Ορθόδοκη παράδοση,ό.π,σελ.71-72

39

Βλ. Μ.Βασιλείου.Προς τους λογιωτάτους της Νεοκαισαρείας. ΕΠΕ3,σελ.186.
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βλ. Μ.Βασιλείου.Επιστολή ΛΗ΄.Γρηγορίῶ ἀδελφῳ,ό.π,PG32,325
Η υπόσταση του Μ.Βασιλείου πλησιάζει την πρώτη ουσία του Αριστοτέλη. Η ουσία του, πλησιάζει
την δεύτερη ουσία του Αριστοτέλη,που δηλώνει την κοινή ύπαρξη του γένους.Η ουσία,όµως, δεν
προσδιορίζει µόνο κοινά χαρακτηριστικά παράγωγα. Αναφέρεται κύρια στην αδιαίρετη αριθµητική
µονάδα της θείας Ύπαρξης και Ζωής.Βλ. Οι ανατολικοί Πατέρες του τέταρτου
αιώνα.Μετ.Π.Πάλλη.Εκδ.Π.Πουρναρά.Θες/νίκη 1991,σελ.138-139
41
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πρόσωπο. Η αιτία όµως του ‘είναι’,είναι όχι η ουσία/φύση, αλλά το
πρόσωπο/υπόσταση,εποµένως, το είναι ανάγεται στο Πρόσωπο.42
Κατά δε τον Ιωάννη ∆αµασκηνό η ουσία αποτελεί το αυθύπαρκτο,αυτό που κείται
στον εαυτό του.Ταυτόχρονα και το αυθυπόστατο,εκείνο που δεν οφείλει την ύπαρξή
του σε κάτι άλλο.Η φύση ως αρχή της κίνησης και της ηρεµίας κάθε όντος,ταυτίζεται
µε την ουσία. Από την ουσία,ουσιαστικά, η φύση λαµβάνει τη δύναµη,την κίνηση και
την ηρεµία.43 Παράλληλα, η υπόσταση44,(µη ταυτιζόµενη,αλλά )συνδεόµενη µε την
ουσία, σηµατοδοτεί την ύπαρξη,είτε σηµατοδοτεί την διαφορετικότητα45.Ο όρος
πρόσωπο αποδίδεται για το συγκεκριµένο,µέσα από το οµοειδές.Γι’αυτό και ο
∆αµασκηνός ταυτίζει την υπόσταση µε το πρόσωπο.46
Ακολουθώντας τους Καππαδόκες,ο Ι.∆αµασκηνός εξετάζει την διαφορά των
Υποστάσεων. Στην µοναδική ύπαρξη του Θεού,οι τρείς υποστάσεις ενώνονται χωρίς
συγχώνευση,είναι αχωρίστως χωρισµένες. Ο Θεός είναι Ένας στην ουσία και Ένας
αποκαλυπτόµενος. Μία ουσία,ενέργεια,δύναµη,θέληση,µε µια Τριάδική ενότητα
υποστάσεων. Ο Θεός είναι µια ‘µοναδική απλή ουσία σε τρείς πλήρεις υποστάσεις
πάνω και πριν από κάθε τελειότητα’ Η θεία ενότητα δεν συντίθεται από
υποστάσεις,αλλά είναι σε τρεις υποστάσεις,είναι στα τρία πρόσωπα.’Οι τρείς
υποστάσεις κείνται η µία µέσα στην άλλη αµοιβαίως’,αλληλοπεριχωρούνται ‘χωρίς
καµµία καταστροφή,ή µίξη,ή συγχώνευση.’47
Μέσα απ’τις τρεις υποστάσεις στον Τριαδικό Θεό δεχόµαστε το ασύγχυτο και
ασυνήθιστο, µε το οµοούσιο και την σχέση µεταξύ των υποστάσεων.Η ενότητα των
τριών προσώπων είναι πραγµατική για το συναϊδιο,την ταυτότητα της ουσίας,της
ενέργεις,του θελήµατος,για την σύµπνοια γνώµης,την ταυτότητα δύναµης και
42

Ι.Ζηζιούλα.Από το προσωπείο στο πρόσωπο, ό.π,σελ.309-311
‘Φύσις µεν οὖν ἐστι,κατά τους ἁγίους εἰπεῖν Πατέρας,το κοινόν και ἀόριστον,ἤτοι το
εἰδικώτατονεἶδος,οἷον,ἄνθρωπος,θηρίον,ζῶον,πτηνόν,ἵππος,βοῦς,κύων’(Ι.∆αµ Περί των ἐν τῶ
Χριστῶ δύο θεληµάτων και ἐνεργειών,και περί τῶν φυσικῶν ἰδιωµάτων.ΕΠΕ,Έργα5,σελ.22).
Οὐσία και φύσις και µορφή κατά τους ἁγίους πατέρας ταὐτον ἐστιν. Και πάλιν ὐπόστασις και
πρόσωπον και ἄτοµον ταὐτον ἐστιν.Και διαφορά και ποιότης και ἰδίωµα ταὐτον
ἐστιν…Ἀρχόµενοι τοίνυν λέγοµεν οὔτως περί οὐσίας και φύσεως και µορφῆς.Ἔστι µέν
ὐπερούσιος οὐσία και φύσις και µορφή ἡ ἀκατάληπτος θεότης, ὑποστάσεις δε αὐτῆς και
πρόσωπα Πατήρ, Υἱός και το Πανάγιον Πνεύµα ἕκαστον γάρ αὐτῶν τελεία ὑπόστασις και
τέλειον
ἐστι
πρόσωπον.»
βλ.
.Ι.∆αµασκηνού
∆ιαλεκτικά.
Κείµ.-µετ-εισσχ.Ν.Ματσούκα.Εκδ.Π.Πουρναρά.Θεσ/νίκη 1995, σελ.38- 40
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Γράφει ο Ι.∆αµασκηνός’Ὑπόστασις δε το µερικόν και καθ’ἑαυτό ὑφεστός,οὐσία τις µετά
συµβεβηκότων,την καθ’αὑτο ὕπαρξιν,ἰδιαιτέρως και ἀποτετµηµένως τῶν λοιπῶν
ὑποστάσεων,ἐνεργείᾳ και πράγµατι,κληρωσαµένη`το κοινωνοῦν µεν τοῖς ὁµοειδέσιν ἀτόµοις τῶ
λόγῳ τῆς φύσεως,συµβεβηκόσι δε τισι και χαρακτηριστικοῖς ἰδιώµασι την προς το ὁµοφυές τε
καιὁµοειδές ἄτοµον ἔχον διαφοράν…Ὑπόστασις δε,το µερικόν,ὁ δεῖνα. (Ι.∆αµ Περί των ἐν τῶ
Χριστῶ δύο θεληµάτων..ό.π,ΕΠΕ5,σελ.22).
45

’Φαµέν οὖν,ὅτι ἐν ὑποστάσεσι µεν ἡ οὐσία θεωρεῖται,διό και ἐνυπόστατος ἐστιν,ἀλλ’οὐχ
ὑπόστασις.Οὐκ ἀνάγκη τοίνυν το ἐνυπόστατον,ὑπόστασιν λέγεσθαι. Ἡ µεν γάρ ὑπόστασις και
το ἐνυπόστατον διττῶς λέγεται. Ἡ µεν γάρ ὑπόστασις ποτέ µέν την ἁπλῶς ὕπαρξιν δηλοῖ,καθό
σηµαινόµενον,οὐ µόνον την ἁπλῶς οὐσίαν σηµαίνει,ἀλλά και το συµβεβηκός.Ποτέ δε το
ἄτοµον,ἤτοι το πρόσωπον,ἥτις καθ’αὐτο λέγεται ὑπόστασις, ἤτις δηλοῖ Πέτρον,Παῦλον,τόνδε
τον ἵππον,και τά τοιαῦτα’. (Ι.∆αµ.Περί συνθέτου φύσεως.Κατά Ακεφάλων.ΕΠΕ5,σελ.118)
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Βλ.σχετικά Βλάχου Ι. Μητρ.Βλασίου.Το πρόσωπο στην Ορθόδοξη παράδοση,ό.π,σελ.73-75
Περαιτέρω.Ι.∆αµασκηνού.∆ιαλεκτικά. Κείµ.-µετ-εισ-σχ.Ν.Ματσούκα.Εκδ.Π.Πουρναρά.Θεσ/νίκη
1995, σελ.184,188-190.κ.ε
47
Γ.Φλορόφσκυ.Οι βυζαντινοί πατέρες του έκτου,έβδοµου και όγδοου
αιώνα.Μετ.Π.Πάλλη.Εκδ.Π.Πουρναρά.Θες/νίκη 1993,σελ.410-413
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αγαθότητας. Υπάρχει µια κοινή ενέργεια στον Τριαδικό Θεό. Η αγάπη,η γνώµη, το
θέληµα, η κίνηση δεν ιδιάζει στα πρόσωπα,αλλά στην ουσία. Και ενώ ουσία-φύση
και υποστάσεις-πρόσωπα διακρίνονται,τα πρώτα δεν υπάρχουν χωρίς τα δεύτερα,ούτε
τα δεύτερα χωρίς τα πρώτα. 48
Το τριαδικό δόγµα,(και η ενδεικτική κατάδειξη ουσίας,υπόστασης) χαρακτηρίζεται
ιδιαίτερης σπουδαιότητας για την ορθόδοξη µελέτη της ‘κοινωνίας
προσώπων’.Πρόκειται για έναν όρο, που εκφράζει τις διαπροσωπικές σχέσεις,όπως
προκύπτουν κατά την µετοχή των προσώπων στη συγκεκριµένη κοινωνική
ενότητα.Μια κοινωνία θείων προσώπων στην Αγ.Τριάδα αποτελεί τύπο της τέλειας
και ιδανικής κοινωνίας,η οποία µέσα απ’το µυστήριο της Τριαδικής ενότητας
εκφράζει την πληρότητα και συµφωνία αυτών. Στο δόγµα της Νίκαιας το οµοούσιο
των τριών προσώπων τονίσθηκε,προκειµένου να εκφράσει τόσο την ταυτότητα της
ουσίας,όσο και την διάκριση των τριών υποστάσεων.Το γεννητό του Υιού,το
εκπορευτό του Αγ.Πνεύµατος υποδεικνύουν την ‘πηγαία’ θεότητα του
Πατέρα,ταυτόχρονα αναδεικνύοντας τον ιδιάζοντα υποστατικό χαρακτήρα των δυο εν
κοινωνία προσώπων της θεότητας,που συνδέονται µε τον Πατέρα. Η κοινωνία
υφίσταται,όταν συνάπτονται διακεκριµένες επώνυµες υποστάσεις.
Η ενιαία φύση χαρακτηρίζεται θεµέλιο για την θεώρηση της Τριαδικής
κοινωνίας,τα δε διακεκριµένα πρόσωπα αποτελούν προϋπόθεση για την ύπαρξή
της.Μέσα από την ισοτιµία και ίση αξία των τριών προσώπων εµφαίνεται το ιδεώδες
της κοινωνίας τους. Αυτά διασφαλίζουν την σχέση από κάθε διάσπαση,οφειλόµενη
σε κλιµάκωση ή αξιολογική ιεράρχηση προσώπων. Κάθε πρόσωπο από αυτά
αποτελεί τέλειο Θεό,µη προσδεόµενο τίποτα,ενωµένο µε τους άλλους κατά φύση,σε
αδιάστατη και αδιαίρετη ενότητα ουσιαστικής συγγένειας. Από αυτή,ως καρπός
ενότητας,σύµπνοιας,ισότητας,τελειότητας,αποκαλύπτεται µια ιδεώδης και υπερφυής
αγάπη,τέλειας µορφής,εξασφαλίζουσα ισορροπία στην ενδοτριαδική,αλλά και σε
κάθε µορφή διαπροσωπικής σχέσης. Η Τριαδική κοινωνία παρουσιάζει τα πρόσωπα
σε ενότητα,χωρίς να στερούνται υποστατικών ιδιωµάτων.49
‘Ἐνεργοῦν και ἐνοῦσιον και ἐνυπόστατον τῆ ἀιδίῳ φύσει’θέληµα’ του
Θεού,χαρακτηρίζει ο Γρ.Νύσσης τον Υιό50,παράλληλα δε αναφέρει την ύπαρξη των
τριών προσώπων εν συνεργία51.Εποµένως το θείο θέληµα ρέπει προς την φανέρωση
ενότητας των προσώπων και την αρχή-’πηγή’ µεν δυνάµεως ἐστιν ὁ
Πατήρ,’δύναµις’δε τοῦ Πατρός ὁ Υἱός,δυνάµεως δε ‘πνεῦµα’το Πνεῦµα το
ἄγιον΄. Η ενότητα των θείων προσώπων φανερώνεται στη σχέση ουσίας και
ενέργειας. Μπορεί ο Θεός να αποτελεί την αιτία/πηγή θείων ενεργειών, αλλά κοντά
του ενεργούν και τα άλλα δυο πρόσωπα. Υπάρχουν τα πρόσωπα µέσω της
ενεργειακής σχέσης των τριών υποστάσεων. Η ενέργεια είναι ‘δραστική και
οὐσιώδης τῆς φύσεως κίνησις’.52 Η κάθε ενέργεια εκφαίνεται συγχρόνως και
αδιαστάτως και από τα τρια πρόσωπα.53
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Βλάχου Ι. Μητρ.Βλασίου.Το πρόσωπο στην Ορθόδοκη παράδοση,ό.π,σελ.235
Β.Γιούλτση.Θεολογία και ∆ιαπροσωπικές Σχέσεις. κατά τον Μ.Φώτιον.Πατριαρχικόν Ίδρυµα
Πατερικών Μελετών.Θες/νίκη 1974,σελ.22,37,40-41
50
Γρ.Νύσσης.Κατά Εὐνοµίου.Λόγος Η΄.PG45,776 Α
51
Γρ.Νύσσης.Κατά Μακεδονιανών των πνευµατοµάχων.Περί του Αγίου Πνεύµατος. PG45,1317 Α
52
Ι.∆αµασκηνού.Ἔκδοσις ἁκριβής τῆς ὁρθ.πίστεως,3,15,ό.π, PG94,1048 Α
53
Ν.Ξιώνη πρόσωπο-Αγαπητική Σχέση(Κριτική µε βάση τη διδασκαλία της ορθοδόξου
εκκλησίας,ό.π,σελ280.Βλ.και Ν.Ματσούκα.∆ογµατική,σελ.88,95:Η αποσαφήνιση και κατανόηση του
τριαδολογικού δόγµατος γίνεται µέσα από την διάκριση που καταφαίνεται ότι εκτός από την αίδια
κίνηση για τον τρόπο ύπαρξης κάθε υπόστασης, υπάρχει η δηµιουργία και ιστορία της θείας
οικονοµίας(είτε µε θεοφάνειες της Π.∆, είτε µε την ενανθρώπηση του Υιού που φανέρωσε την Τριάδα
στην κτίση και την ιστορία). Ο Τριαδικός Θεός αποκαλύπτεται ως ο προσωπικός,ζωντανός,κοινωνικός
49

43

Μέσα στην ιστορία καταφάνηκε η σχέση Θεού-κτίσης 54 και τελικά η εικόνα της
σχέσης Θεού-κτίσης αλλάζει ριζικά. Ο Υιός(καθ’ὁµοιότητα πάντων ἡµῶν χωρίς
ἁµαρτίας-Εβρ.4,15) λειτουργεί ως κρίκος µεσολαβητικός και πραγµατώνει την
αλυσίδα των κτιστών πραγµάτων.55 Κι αυτό διότι στην θεία Οικονοµία56, ο Υιός και
Λόγος57
του
Θεού,κατέχει
καίριο
ρόλο.
Η
ευκαρία
του
‘ζητῆσαι’(Αµ.5,4/Ψλ.26,8/104,4)’ ‘ἰδεῖν’ το πρόσωπό του(Ψλ.41,3), δίνεται στον
άνθρωπο, µε την ενσάρκωσή του σε φύση ανθρώπινη.Η ένωση των δυο
φύσεων(στηριζόµενη σε µια ενδιάθετη πολικότητα) ανθρώπινη-το σώµα και θείααιώνια φύση του Θεού ολοκληρώνεται στο πρόσωπο του Ιησού αδιάλυτα,
διατηρώντας τη µια µέσα στην άλλη.. Αυτό το µυστήριο αποκαλύπτει µια
ανθρωποποίηση του Θεού και µια θεοποίηση του ανθρώπου, έναν αλληλοκαθορισµό
προσφοράς.
Ενανθρωπιζόµενος καθίσταται’πρωτότοκος πάσης κτίσεως’,αφανίζει το θάνατο
και καθιστά’χάριτι’όλη την κτίση µέτοχο της αφθαρσίας και αθανασίας του Θεού.Η
ανα-γέννηση για την οποία έγινε λόγος σε προηγούµενο κεφάλαιο, προέρχεται από
την ενσάρκωση του Θεού στο πρόσωπο του Υιού58.
και κινητικός Θεός και εποµένως είναι τριαδικός, αλλά και το αντίστροφο.Υπάρχει µέσα από κοινή
βούληση των τριων προσώπων ,κοινή ενέργεια, αλλά και ιδιαιτερότητα έργου. Ο Πατέρας η αιτία, ο
Υιός πραγµατώνει το έργο της φανέρωσης ένσαρκα και άσαρκα,το Πνεύµα τελειώνει το απολυτρωτικό
έργο.
54
Ν.Ματσούκα.∆ογµατική και Συµβολική Θεολογία,ό.π,σελ .113-114:Στη σχέση Θεού-κτίσης,οι
ενώσεις και διακρίσεις αποτελούν θεµελιακό χαρακτηριστικό. Μάλιστα µέσα στη σχέση άκτιστουκτιστού η ενότητα συγκροτείται από την θεία ενέργεια και η διάκριση θεµελιώνεται στην αρχή της
ετερουσιότητα. Η διάκριση στη σχέση Θεού-κτίσης οφείλεται στο γεγονός ότι η κτιστή ουσία της
δηµιουργίας δεν συγκροτεί την ενότητα, ούτε η ετερότητά της είναι οµότιµη προς την θεία ετερότητα.
Η ενότητα υπάρχει χάρη στην θεία ενέργεια και στα πλαίσια αυτής αποκτούν συνοχή και νοµοτέλεια
τα κτιστά πράγµατα. Η διάκριση ουσίας-ενέργειας στην τριάδα νοείται στην αίδια ενότητα,εξηγεί δε
την σχέση άκτιστου-κτιστού. Η διάκριση αυτή επιβάλλει το γεγονός της δηµιουργίας.,η οποία µετέχει
στις θείες ενέργειες,όχι στην ουσία,δεν ταυτίζεται δηλαδή η θεότητα και η κτιση.Το είναι,η ζωή, η
κίνηση της κτίσης εξαρτώνται από θείες ενέργειες, στις οποίες µετέχοντας η κτίση επιβεβαιώνει την
ετερουσιότητα και το ακατάληπτο της θεικής ουσίας.
55
Ν.Ματσούκα.∆ογµατική και Συµβολική Θεολογία,ό.π,σελ.103
βλ.Ι.∆αµασκηνού.Ἔκδοσις ἁκριβής τῆς ὁρθοδόξου πίστεως. ΕΠΕ1,σελ.273: «Κατ’εἰκόνα γάρ
Θεοῦ λογικός τε και νοερός και αὐτεξούσιος γενόµενος, εἰκότως την τῶν ἐπιγείων ἀρχήν
ἐνεχειρίζετο ὑπό τοῦ κοινοῦ τῶν ἁπάντων ∆ηµιουργοῦ τέ και ∆εσπότου »
«Ἐν οἷς ὁ Θεός τοῦ αἰῶνος τούτου ἐτύφλωσεν τά νοήµατα τῶν ἀπίστων εἰς το µη αὐγάσαι τον
φωτισµόν τοῦ εὐαγγελίου τῆς δόξης τοῦ Χριστοῦ, ὅς ἐστίν εἰκών τοῦ Θεοῦ.»(Προς Κορ.4,4).
«Ὅς ἐστίν τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως, ὅτι ἐν αὐτῶ ἐκτίσθη τά
πάντα»(Προς Κολ.1,15-16)
56

Περαιτέρω βλ.τη µελέτη Μ.Μεθοδίου,Η σηµασία των
όρων’πρόσωπον’’,’φύσις’,’υπόστασις’,’υποστατική ένωσις’,’περιχώρησις’,’κένωσις’ και ‘οικονοµία’
µετά των αντιστοίχων λατινικών εννοιών εν τη αρχαία εκκλησία.Αθήνα.Ανάτυπο από το περιοδικό
Εκκλησιαστικός Φάρος 1976, 1977,1978.
57
Λεοντίου Βυζαντίου Λόγος κατά Νεστορίου και Ευτυχούς-Βοηθίου Βίβλος κατά Ευτυχούς και
Νεστορίου,ό.π,σελ.27:’Ο Λόγος ενώθηκε κατ’ουσίαν µε το σώµα,το οποίο έχοµε κι εµείς και ποτέ
κατόπιν δεν το αποχωρίσθηκε,αν και µέσα στην ένωσι διέσωζε την διαφορά των φύσεων..’
58
Οὗτος τοίνυν ὁ εἷς και µόνος Θεός οὐκ ἄλογος ἐστι.Λόγον δε ἔχων οὐκ ἀνυπόστατον ἔξει,οὐκ
ἀρξἀµενον τοῦ εἶναι οὐδε παυσόµενον`οὐ γάρ ἦν,ὅτε οὐκ ἦν ὁ Θεός Λόγος. ἀεί δε ἔχει τον
ἑαυτόῦ Λόγον ἐξ αὐτοῦ γεννώµενον,οὐ κατά τον ἡµέτερον λόγον ἀνυπόστατον και εἰς ἀέρα
χεόµενον,ἀλλ’ἐν αὐτῶ ἀεί ὄντα`ποῦ γαρ ἔσται ἔξω αὐτοῦ γινόµενος;Ἐπειδή γάρ ἡ ἡµετέρα
φύσις ἐπίκηρός ἐστί και εὐδιάλυτος,διά τοῦτο και ὁ λόγος ἡµῶν ἐστιν ἀνυπόστατος.Ὁ δε Θεός
ἀεί ὤν τέλειον και ἐνυπόστατον ἔξει τον ἑαυτόῦ Λόγον και ἀεί ὄντα και ζῶντα και πάντα
ἔχοντα,ὅσα ὁ γεννήτωρ ἔχει (Ι.∆αµασκηνού.Ἔκδοσις ἁκριβής τῆς ὀρθοδόξου
πίστεως.,ΕΠΕ1,σελ.72) .Βλ και µελέτη Β.Βέλλα.Ο Παίς του Κυρίου.Αθήνα 1969
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Φύση ανθρώπινη και θεία ενώνονται στο πρόσωπο του Λόγου,του Ιησού
ουσιωδώς.59 Ολόκληρη η ανθρώπινη φύση προσλαµβάνεται ως προσωπική
υπόσταση(Εβρ.1,3)από τον Ιησού. Καθίσταται προσωπική-εγκαινιάζοντας νέα
υπόσταση,διότι ενώνεται µε τη θεία ΄κατά χάρη΄60.’Οὐ γαρ ἐν µέρει τῆς φύσεως ἡ
εἰκών,οὐδε ἔν τινι τῶν καθ’αὑτον θεωρουµένων ἡ χάρις,ἀλλ’ἐφ’ἅπαν το γένος
ἐπίσης ἡ τοιαύτη διήκει δύναµις’61Με την ενανθρώπηση τα θεία ιδιώµατα ουσίας,
κοινωνούνται στην ανθρώπινη φύση, το ανθρώπινο πρόσωπο62 καθίσταται εικόνα της
Τριαδικής ζωής.
Κατά την θεία ενανθρώπιση,πραγµατοποιήθηκε µία ένωση.Σε αυτήν ο Χριστός
απετέλεσε έναν-µια υπόσταση ή ένα πρόσωπο. Η ενότητα του προσώπου δηλώνεται
από το όνοµα του Χριστού. Αυτό είναι το όνοµα της υποστάσεως,ένα είδος
προσωπικού ονόµατος,’το όνοµα του προσώπου’.63 Το ‘καθ’υπόστασιν’αποδίδει την
υποστατική ένωση της φύσης,ανθρώπινης και θείας,στην υπόσταση του Λόγου. Ο
άνθρωπος αποτελεί υπόσταση-πρόσωπο,δυνάµενο θεία χάριτι να καταστεί υιός
Θεού.64
Η Τριαδολογία εν σχέσει µε την ανθρωπολογία καταδεικνύει,ότι ο Θεός ως
άκτιστος αποτελεί το άτρεπτο,που δεν γνωρίζει αρχή και τέλος. Ο άνθρωπος,ως
κτιστό ον τρέπεται και φθείρεται(ως αποτέλεσµα της πτώσης),έχει συγκεκριµένη
αρχή και τέλος.Ανάµεσα στο κτιστό και άκτιστο,ο Χριστός προβάλλει ως γέφυρα
ενώνοντας άτρεπτα,αχώριστα,αδιαίρετα τη θεία µεν ανθρώπινη φύση στην υπόσταση
του
Λόγου.
Με
τον
τρόπο
αυτό,ο
κατ’εικόνα
Θεού
59

Ν.Ξιώνη, πρόσωπο-Αγαπητική Σχέση(Κριτική µε βάση τη διδασκαλία της ορθοδόξου
εκκλησίας),ό.π,σελ.281Βλ και .Γ.Μαντζαρίδη.Παλαµικά.Εκδ.Π.Πουρναρά,Θες/νίκη 1973,σελ.261262:Ο Υιός του Θεού,ως εικόνα του αόρατου Πατρός κατέστη προσιτή η θέασή του, µέσω της
ενανθρωπήσεως σε όλα τα κτίσµατα,χωρίς να παύει η ουσία του να παραµένει αθέατη και υπερβατική.
Πρόσωπο προς πρόσωπο, σηµαίνει θέα όχι της ουσίας, αλλά της λαµπρότητας του Θεού.Μεταδόθηκε
αυτή στην,υποστατικά µε τον Λόγο του Θεού,ενωµένη ανθρώπινη φύση και έτσι αυτή καθίσταται
µεθεκτή και θεατή. Βλ.περαιτέρωκαι µελέτη:Ι.Πλεξίδα.Πρόσωπο και φύση.Προβληµατισµοί γύρω
από την έννοια του προσώπου στη σκέψη του Ι.∆αµασκηνού.Εκδ.Νησίδες,2001.
60
Ι.Παναγόπουλου,Οντολογία ή θεολογία του προσώπου:στο:Σύναξη,τ.14,(1985),σελ.36.Βλ.και
Α.Γιαννουλάτου.Παγκοσµιότητα και Ορθοδοξία.Εκδ.Ακρίτας.Αθήνα 2000, σελ.113:Σύµφωνα µε τη
χριστιανική πίστη,µέσα στον χώρο της ανθρώπινης αυτής δηµιουργίας που κινείται επί τη βάση
διαφόρων αξιών και κατευθύνσεων,παρουσιάστηκε µια αποφασιστική στιγµή, κατά την οποία ο ίδιος ο
Θεόςεισήλθε υποστατικά στο ιστορικό γίγνεσθαι,όταν ‘ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο και ἐσκήνωσεν ἐν
ἡµῖν’(Ιω1,14).Καθορίζεται πλέον ‘νέος’λόγος υπάρξεως της ανθρωπότητος και νέο ζωτικό κέντρο
πολιτιστικής δηµιουργίας.Εισάγεται µια νέα εντελέχεια,που κατευθύνει το ‘ανθρώπινο’και ολόκληρη
την κτίση προς ένα νέο ‘τέλος’.Εδώ πια το αποφασισικά νέο δεν είναι µια ιδέα,µια αρχή,µια
αλήθεια,την οποία κηρύσσει ένας σοφός,ή ένας προφήτης που δέχθηκε µια αποκάλυψη,αλλά το
θεανδρικό πρόσωπο του Ιησού Χριστού,που ενώνει µε πρωτόγνωρο και ανεπανάληπτο τρόπο θεία και
ανθρώπινη φύση,που ενούται υποστατικά µε το ‘ανθρώπινον’,µε ολόκληρη την ανθρωπότητα.Το
πρόσωπο αυτό που συνδέει ιστορία και αιωνιότητα,’δι’ἡµᾶς τους ἀνθρώπους και δια την ἡµετέραν
σωτηρίαν’ σταυρώθηκε,ανέστη,ανελήφθη και θα έλθει πάλι ως παγκόσµιος κριτής. ∆εν διορθώνει
απλώς την πορεία της ανθρωπότητας,προτείνοντας τη θεραεία της βάσει µιας αρχής που
ανακάλυψε,αλλά βεβαιώνει ότι είναι ‘ἡ ὁδός και ἡ ἀλήθεια’, ‘ἡ ἀνάστασις και ἡ ζωή’(Ιω.11,12526).Αυτός ο Χριστός ‘χθές και σήµερον ὁ αὐτός και εἰς του αἰώνας’’(Εβρ.13,8)µένει αδιάκοπα
ενωµένος µε την ανθρώπινη φύση µας, οδηγώντας αυτήν στην θέωση.
61

Γρ.Νύσσης Περί κατασκευής του ανθρώπου ΕΠΕ5,σελ.124
Β.Λόσκι.Κατ’εικόνα και καθ’οµοίωσιν Θεού,ό.π,σελ.113:Πρόσωπο σηµαίνει το αµείωτο του
ανθρώπου έναντι της φύσης του. Αυτό και όχι ‘κάποιο πράγµα’,διότι δεν αναφερόµαστε σε κάποια
άλλη φύση, αλλά για κάποιον που διακρίνεται από τη φύση του, για κάποιον που περιλαµβάνοντας τη
φύση του, την υπερβαίνει.
63
Γ.Φλορόφσκυ.Οι βυζαντινοί πατέρες του έκτου,έβδοµου και όγδοου αιώνα,ό.π,,σελ.209
64
Βλάχου Ι.Μητρ.Βλασίου.Το πρόσωπο στην Ορθόδοξη παράδοση,ό.π,σελ.140-141
62
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άνθρωπος,’δυνάµει’οµοίωση,καθίσταται µέσα στο χώρο της Εκκλησίας’ἐνεργείᾳ
πρόσωπο’.65 Αυτή η ενότητα του Χριστού,µε την Εκκλησία και τα µέλη της,είναι
τόσο πλήρης,ώστε αποτελούν ωσάν ένα πρόσωπο,µε µία έννοια ‘µυστική’,διότι το
Άγ.Πνεύµα ποιεί εκ πολλών προσώπων,το ένα µυστικόν πρόσωπον. ∆ηλαδή,τα πολλά
µέλη
ενώνονται
σε
ένα
σώµα
Χριστού,το
οποίο
διακρίνει
αυτονοµία,ενότητα,προσωπικότητα. Η Εκκλησία δεν διακρίνεται ως ίδιον πρόσωπον
ή υπόσταση,αλλά ως το ένα πρόσωπο ή υπόσταση του Χριστού και των µελών του
σώµατός του.66
Το ανθρώπινο πρόσωπο,67χαρακτηρίζεται ως τέτοιο, διότι αποκτά ιδιότητες της
Τριάδας,αγάπη, ελευθερία, ως κοινωνία..68 Στη νέα ανθρώπινη φύση του Χριστού
αποτυπώνεται η αλήθεια του προσώπου,69(’ὅ ἑωράκαµεν τοῖς ὀφθαλµοῖς ἡµῶν,ὅ
ἐθεασάµεθα και αἱ χεῖρες ἡµῶν ἐψηλάφησαν,περί τοῦ λόγου τῆς ζωῆς-και ἡ ζωή
ἐφανερώθη,και ἑωράκαµεν και µαρτυροῦµεν και ἀπαγγέλοµεν ὑµῖν την ζωήν
τήν αἰώνιον,ἥτις ἦν πρός τόν πατέρα και ἐφανερώθη ἡµῖν-ὅ ἑωράκαµεν και
ἀκηκόαµεν,ἀπαγγέλοµενὑµῖν,ἵνα και ὑµεῖς κοινωνίας ἔχητε µεθ’ἡµῶν`και ἡ
κοινωνία δε ἡ ἡµετέρα µετά τοῦ πατρός και µετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ’-Α Ιω.1-3)την ύπαρξη που ανιχνεύεται και χαρακτηρίζεται από την
συνύπαρξη µε τα άλλα δυο πρόσωπα. Ο Ιησούς λαµβάνει την µονωµένη και εγωτική
ανθρώπινη φύση και την µαθαίνει να ΄ανοίγεται΄,να συνυπάρχει70. Αποτυπώνει το
65

Βλάχου Ι Μητρ.Βλασίου.Το πρόσωπο στην Ορθόδοξη παράδοση,ό.π,σελ.228-229 Βλ.και Ι.Καρµίρη
Ορθόδοξος Εκκλησιολογία.Αθήνα 1973,σελ.156,157,158:Όπως τα τρία πρόσωπα βρίσκονται ενωµένα
σε µια θεία ουσία και είναι Ένας ο Θεός,µε τον ίδιο τρόπο τα µέλη της Εκκλησίας ενώνονται σε Ένα
σώµα του Θεανθρώπου,την Εκκλησία.Κατά τη θεία Ενσάρκωση κάθε ανθρώπινη υπόσταση
ανακεφαλαιώθηκε στην ανθρώπινη φύση του Χριστού. Όπως δε, στην Αγ.Τριάδα υπάρχει µία
ουσία,αλλά τρία πρόσωπα,έτσι και στην Εκκλησία υπάρχει µία θεανθρώπινη φύση,αλλά πλήθος και
ποικιλία προσώπων-µελών ενωµένο στο ένα πνευµατικό σώµα του Χριστού.Και,όπως,στον Ιησού
ενώθηκε Θεός και άνθρωπος,έτσι και στην Εκκλησία ενώνεται η θεία και η ανθρώπινη
πραγµατικότητα,ο Χριστός και οι πιστοί σε ένα Σώµα.Άλλωστε τόσο ο Χριστός,όσο και τα µέλη
αποτελούν αυτοτελή πρόσωπα,που διατηρούν κατά και µετά την ενσωµάτωσή τους στο σώµα του
Χριστού,τη συνείδηση και προσωπικότητά τους. Σηµειώνουµε,ότι από την παράσταση της Εκκλησίας
ως ‘λαοῦ τοῦ Θεοῦ’µεταβαίνουµε σε µια ‘κοινωνία των πιστών’κοινωνούντων µε τον Χριστό,αλλά
και µεταξύ τους ‘ἐν Ἀγίῳ Πνέυµατι’.
66
Ι.Καρµίρη Ορθόδοξος Εκκλησιολογία.Αθήνα 1973,σελ.121,153.
67
Β.Λόσκυ,Μυστική θεολογία,ό.π,σελ.137,139-140:Ο άνθρωπος δηµιούργηµα κατ’εικόνα του Θεού
παρουσιάζεται ως ον προσωπικό,πρόσωπο το οποίο δύναται να µην προσδιορίζεται από τη φύση, αλλά
να την προσδιορίζει εξοµοιώνοντας την µε το θείο αρχικό πρότυπο. Η ιδέα του προσώπου περικλείει
την ελευθερία έναντι της φύσης,δηλ.,είναι ελεύθερο εκ φύσεως.
Το ανθρώπινο πρόσωπο δεν αποτελεί µέρος της ανθρώπινης οντότητας, όπως ακριβώς τα πρόσωπα της
Τριάδος δεν αποτελούν µέρη του Θεού.Το πρόσωπο περιλαµβάνει ατοµικές ιδιοτητες-χαρακτηριστικά
που οµοιάζουν µε αυτά όσων ανήκουν στην ίδια φύση. (Ωστόσο, ο τρόπος µε τον οποίο κατέχει αυτά
τα γνωρίσµατα είναι ιδιάζων και ξεχωριστός).
68
βλ. Ι.Ζηζιούλα.Από το προσωπείο στο πρόσωπο,ό.π, σελ.319-320:Λόγω της Τριαδικής ύπαρξης του
Θεού επιβιώνει η προσωπική ταυτότητα Του. Ο Θεός-Πατέρας είναι αθάνατος διότι συνεχώς
βεβαιώνεται η µοναδική και ανεπανάληπτη ταυτότητά Του από τα άλλα δυο Πρόσωπα.(Υιό και
Πνεύµα). Ο Υιός επίσης είναι αθάνατος, όντας µονογενής-µοναδικός.Επιπλέον το Πνεύµα
χαρακτηρίζεται ‘ζωοποιόν’,όντας κοινωνία.(Β΄Κορ.13,13).Ο Θεός υπάρχει αιώνια,διότι υπάρχει ως
έκφραση κοινωνίας-αγάπης. Ζωή-αγάπη αποτελούν δυο στοιχεία ταυτιζόµενα µε το πρόσωπο.Εκτός
κοινωνίας αγάπης το πρόσωπο παύει να είναι µοναδικό.(Από Κάποιος γίνεται κάτι.Αφανίζεται στο
πέλαγος της οµοιογένειας και της ανωνυµίας, διότι µόνο στην αγαπητική σχέση αναφαίνεται το
πρόσωπο µε το όνοµά του-επώνυµα).Το µυστήριο του προσώπου, ως οντολογική αρχήαιτία,συνίσταται στο ότι η αγάπη του δωρίζει µια ταυτότητα-όνοµα.
69
Ι.Παναγόπουλου,Οντολογία ή θεολογία του προσώπου;στο:Σύναξη,τ.14,(1985),σελ.38-39
70

Βλ Ι.Παναγόπουλου,Οντολογία ή θεολογία του προσώπου,ό.π,σελ39:Κατανοώντας το ανθρώπινο
πρόσωπο διαπιστώνονται τα παρακάτω.Το ανθρώπινο πρόσωπο δεν είναι το άτοµο,όπως και το θείο
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µυστήριο της Τριάδος στην ανθρώπινη φύση71.Η αλήθεια του προσώπου είναι
λειτουργικός τρόπος ύπαρξης, είναι ο ‘τόπος’ που πραγµατοποιείται µια ασύγχυτη
ένωση της ανθρώπινης µε τη θεανθρώπινη φύση του Ιησού, ο τόπος που
γνωρίζουµε,δια της εµπειρίας, τις συνέπειες της ενσάρκωσης, της ανάστασης και
Πεντηκοστής στο κτιστό είναι72.
Τα θεία πρόσωπα µέσα απ’την εν χρόνω αποκάλυψη και σε µία οµόφωνη και
ταυτόχρονα δυναµική κίνηση ‘ἐκ τῆς πηγής τῆς ἀγαθότητος’εισέρχονται στον
κόσµο,προκειµένου να συνδέσουν τον άνθρωπο µε την υπερούσιο και υπεράγαθο
κοινωνία τους,προς µια νέα διαπροσωπική πραγµατικότητα,την θεανθρώπινη
κοινωνία. Μία τέτοια,πλέον,νοείται ως προέκταση της κοινωνίας των θείων
προσώπων εντός του κόσµου και της ιστορίας.73 Η θεανθρώπινη κοινωνία αποτελεί
το µοναδικό πλαίσιο,µέσα στο οποίο ο άνθρωπος ως πρόσωπο αποκτά τη δυνατότητα
να επικοινωνήσει µε τον προσωπικό Θεό.74
Οι χαρακτηρισµοί ‘Κιβωτός Σωτηρίας’,’Σώµα Χριστού’ κλείνουν µέσα τους το
περιεχόµενο µιας ιδιόµορφης πραγµατικότητας.75 Μιας πραγµατικότητας,η οποία
µάχεται να οδηγήσει τον άνθρωπο στην θέωση. Μόνον εκείνη θεωρείται τελείωση
του όλου ανθρώπου και δεν δύναται να θεωρηθεί ανεξάρτητη απ’την δυναµική
µεταλλάγή του,από άτοµο σε πρόσωπο76,δηλαδή την αποδέσµευσή του απ’την
πρόσωπο δεν είναι ατοµική ύπαρξη της θεότητας. Το πρόσωπο φανερώνει την κοινή φύση,τον τρόπο
ύπαρξης του καθολικούή όπως ο Παύλος γράφει την΄ἐκ µέρους΄φανέρωση του τέλειου.(Α΄Κορ.13,9).Η
εκκλησιολογία του Παύλου φανερώνει ότι το επί µέρους πρόσωπο φανερώνει καθολικά και τέλεια την
ανθρωπότητα, την οποία συνάγει-ακεραιώνει. Γι’αυτό και ο πιστός είναι µέλος εκ µέρους(Α΄Κορ.12,1231). Η ετερότητα,εποµένως, θεολογικά εκφράζει µετα-λογικά την κοινή φύση στο ανεπανάληπτο
πρόσωπο, διότι το έτερο είναι µοναδικά αναπενάληπτο αλλά και ασύγχυτα καθολικό, διαφορετικά ρέπει
προς αλλοτρίωση. Αντίστοιχα, ο όρος πρόσωπο εικονίζει τη δύναµη της σχέσης(µε τον Θεό και τους
άλλους.Η σχέση αυτή είναι καρπός του προσώπου,οφείλεται δε στην κατά χάρη µετοχή της Τριαδικής
ζωής. Η µυστηριακή σχέση της Τριαδικής κοινωνίας αποκαλύπτεται/εικονίζεται στο πρόσωπο. Αυτό
επιβεβαιώνει όχι την απλή/τυπική επικοινωνία, την αλληλεγγύη αλλά την κοινωνία, την περιχώρηση
προσώπων. βλ. και Λόσκυ,Μυστική θεοογία,σελ142:Ο άνθρωπος έχει µια διπλή όψη. Είναι φύση
ατοµική,γίνεται µέρος ενός συνόλου.Είναι και πρόσωπο περιέχει,δηλ,µέσα του το παν.Η φύση είναι το
περιεχόµενο του προσώπου και το πρόσωπο είναι το η ύπαρξη της φύσης.Ένα πρόσωπο λαµβανόµενο ως
άτοµο,κλεισµένο στα όρια της φύσης του, δεν ολοκληρώνεται.Αντίθετα γίνεται τέλεια εικόνα θεού
αποκτώντας την τελειότητα της καθολικής των ανθρώπων φύσης. Βλ. και µελέτη Χ.Γιανναρά.Το
πρόσωπο και ο έρως, Εκδ.Παπαζήση.Αθήνα 1976,σελ.33-46. «Ο άνθρωπος είναι πρόσωπο, εικόνα του
Θεού, επειδή υπάρχει ως δυνατότητα απόκρισης στην ερωτική κλήση του Θεού».Βλ.
Χ.Γιανναρά.Αλφαβητάρι της πίστης.Εκδ.∆όµος. Αθήνα 1983,σελ.101
71

Βλάχου Ι.Μητρ.Βλασίου.Το πρόσωπο στην Ορθόδοξη παράδοση,ό.π,.σελ.230,237-238:Ο άνθρωπος
δύναται να ενωθεί µε το Θεό, χωρίς,ωστόσο,να χαρακτηριστεί ή να καταστεί θεάνθρωπος.∆εν δύναται
δηλαδή να κοινωνήσει κατά φύσιν του άκτιστου Θεού,εποµένως και να βιώσει τον τρόπο ύπαρξης των
τριών προσώπων.Ίσως η ενότητα των ανθρώπων να προσέγγιζε εκείνη της Τριαδικής σχέσης,αν
εµιµείτο έστω,εκείνη των µαθητών Του:’ἵνα ὦσιν ἕν καθώς ἡµεῖς’(Ιω.13,11)
72
Ι.Παναγόπουλου,Οντολογία ή θεολογία του προσώπου,ό.π,σελ.42.
73
Β.Γιούλτση.Θεολογία και ∆ιαπροσωπικές Σχέσεις. κατά τον Μ.Φώτιον.Πατριαρχικόν Ίδρυµα
Πατερικών Μελετών.Θες/νίκη 1974,σελ.47
74
Βλ.σχετικά Βλάχου Ι.Μητρ.Βλασίου.Το πρόσωπο στην Ορθόδοξη παράδοση,ό.π,σελ.94-95:Ο
Αγ.Γρ.Παλαµάς διδάσκει,ότι ο Θεός συνάπτει προσωπική διαθήκη µε τον άνθρωπο.Κι αυτό
γνωρίζοντας,ότι ο Θεός δεν αποτελεί µια αφηρηµένη ιδέα,αλλά µια ζωντανή ύπαρξη,Τριαδικός,µε µια
ουσία. Εκείνο που χαρακτηρίζει τη σχέση µε τον άνθρωπο είναιη νοερά προσευχή,που γίνεται
προσωπική-υποστατική,µε την θεία αποκάλυψη.∆εν πρόκειται για ένα διαλογισµό,προς έναν
αφηρηµένο Θεό,αλλά µία ‘επαφή’
75
Β.Γιούλτση.Πνευµατικότητα και Κοινωνική ζωή.Εκδ.Π.Πουρναρά.Θεσ/νίκη 1978,σελ.121.
76
Βλάχου Ι.Μητρ.Βλασίου.Το πρόσωπο στην Ορθόδοξη παράδοση.Ιερά Μονή Γενεθλίου της
Θεοτόκου.1997,σελ.80,81: Η Πατερική σκέψη αποδίδει τον όρο άνθρωπος,στους βιώνοντες µια
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βιολογική ανώνυµη οµαδικότητα του είδους προς συγκρότηση της επώνυµης
µοναδικότητας του προσώπου.Κατά τον τρόπο που η έξαρση του υποστατικού
ιδιώµατος αποτελεί έξαρση της µοναδικότητας κάθε ενός,απέναντι στην ενιαία
θεότητα,οµοίως στον άνθρωπο η έξαρση του προσώπου αποτελεί διάκριση αυτού
έναντι του ενιαίου ανθρωπίνου είδους. Στο προσωπικό ίδιον κάθε ανθρώπου
συντίθεται η ενότητα των υποστατικών ιδιωµάτων,και χαρακτηρίζεται το πρόσωπο µε
την έννοια της πληρότητας,της µοναδικότητας,της αυθεντικότητας.77
Ωστόσο, για να γίνει αυτό πρέπει ο ίδιος ο άνθρωπος να ΄ανοιχθεί΄ προς την θεία
χάρη. Ν’ανακαλύψει το βιολογικό του πρόσωπο και να αναζητήσει το ΄ἐν
δόξῃ΄πρόσωπο,κατοπτρίζοντας την δόξα του Κυρίου(Β΄Κορ.3,18).Πρέπει να
αναζητήσει την ΄θέωση΄,την µετοχή,δηλαδή, στην προσωπική ύπαρξη του Θεού.
Αναρωτιέται κανείς δεν αρκεί το ανθρώπινον της ύπαρξης προκειµένου κάποιος να
θεωρείται πρόσωπο; Αναµφισβήτητα κάθε ανθρώπινη ύπαρξη είναι µοναδική,όµως,
µόνο η οντολογική ύπαρξη δεν αρκεί για να χαρακτηριστεί ολοκληρωµένη. Υπάρχει
ως βιολογική ύπαρξη διατηρώντας µια υπόσταση διαστατή που συνυπάρχει µε άλλες
υποστάσεις.Ο άνθρωπος συνειδητοποιεί, ότι διατηρεί το εγώ του, ανάµεσα στις άλλες
υπάρξεις, εν είδει προσωπείου. Το σώµα του και η εµµονή στην πραγµατοποίηση των
δικών του και µόνο αναγκών, η προσήλωση στο εγώ του, οδηγεί στην ατοµική
διάσταση τον άνθρωπο78

ζωή,υπό την θεία ενέργεια.Ο άνθρωπος,άνω θρώσκει,κοιτάζει ψηλά,προς τον Θεό,ανα-ζητά το
υψηλό.Τότε ακριβώς διαφαίνεται η ανάγκη για ελευθερία,για διάκριση απ’τη µάζα, για έµπνευση
απ’τη θεία Χάρη Το άτοµο,αντίθετα,αρκείται στην παραµονή της βιολογικής του ύπαρξης,σε υλικές
ανάγκες.
77
Β.Γιούλτση.Θεολογία και ∆ιαπροσωπικές Σχέσεις. κατά τον Μ.Φώτιον.,ό.π,σελ.49
78
Ι.Ζηζιούλα.Κοινωνία και ετερότητα,στο Σύναξη,τ.76,(2000),σελ.5:Ο ατοµικισµός βρίσκεται στα ίδια
τα θεµέλια του δυτικού πολιτισµού. Ο Βοήθιος τον 5ο αιώνα ταύτισε το πρόσωπο µε το
άτοµο(πρόσωπο είναι µια ατοµική υπόσταση µε λογική φύση). Και ο Άγ.Αυγουστίνος τόνισε την
σπουδαιότητα της αυτοσυνειδησίας στην κατανόηση της έννοιας ‘προσωπικότητα’, αποτελώντας τη
βάση οικοδοµής δυτικού πολιτισµού.βλ.και Ν.Ξιώνη, Πρόσωπο-Αγαπητική Σχέση(Κριτική µε βάση τη
διδασκαλία της ορθοδόξου εκκλησίας),ό.π,σελ.262: Σε αντίθεση µε την πατερική ελληνική παράδοση,
οι Λατίνοι για να µιλήσουν περι ενότητας προέταξαν την ουσία αντί των προσώπων της Τριάδος. Ο
όρος αντιστοιχούσε στην ατοµική ουσία της λογικής φύσης, την ατοµικότητα του πνευµατικού
όντος.(Βοήθιος).Σχετίζεται µε την ερµηνεία της πρώτης αριστοτελικής ουσίας,που αντιτίθεται στη
δεύτερη,στο γενικό διατηρεί µόνο το επιµέρους. Η ουσία που δηλώνει ενότητα προηγείται της
υπόστασης-της ουσίωσης του καθόλου. ∆ηλώνεται η ύπαρξη των ατόµων,χωρίς να σηµαίνεται σχέση.
Βλ.και Ι.Ζηζιούλα .Η ενότητα της εκκλησίας.Αθήνα 1965,σελ.11:Οι έννοιες άτοµο και πρόσωπο συχνά
ταυτίζονται.Ωστόσο, το άτοµο είναι φυσική κατηγορία,αναφερόµενη όχι µόνο στον άνθρωπο αλλά και
στα άψυχα αντικείµενα. Το πρόσωπο,όµως, είναι κατηγορία προσιδιάζουσα στον άνθρωπο,έννοια
πνευµατική και αξιολογική-έκφραση του λόγου ύπαρξις,η εικόνα και οµοίωση του Θεού. Το άτοµο
είναι αριθµητική κατηγορία,ποσοτική έννοια.Το πρόσωπο ποιοτική κατηγορία,καταργεί ή ακόµα και
υπερβαίνει τους αριθµητικούς νόµους. Ενώ στο άτοµο περικλείεται η έννοια του συνδυασµού και
τελικά της σκοπιµότητας,το πρόσωπο,εικόνα του Θεού δεν µπορεί ν’αποτελέσει ποτέ µέσο(κι αυτό
είναι αντιληπτό στη θεολογία πολύ πριν το εκφράσει ο Καντ)για την πραγµατοποίηση κάποου σκοπού.
Το άτοµο/υποκείµενο σε σχέση µε τους άλλους δεν µπορεί να ενωθεί µε αυτούς πραγµατικά.Το
πρόσωπο νοείται/φανερώνεται από τη σχέση µε τους άλλους. Βλ.και Χ.Γιανναρά.Η ελευθερία του
ήθους.Εκδ.Γρηγόρη,σελ.43,46:Η φυσική ανάγκη για επιβίωση της ατοµικότητας αντιτίθεται ή
δεσµεύει,παράλληλα,την προσωπική ελευθερία και ετερότητα που µόνο ως αγάπη µπορεί να
πραγµατωθεί,πέρα από κάθε φυσικό καθορισµό και αναγκαιότητα.Η ελευθερία του προσώπου δεν
αναιρείται,µόνο µεταβάλλεται σε αντιθετική διάσταση µε την φύση,σε ατέρµονη διπολική αντιθετική
φορά,βιώνεται σαν τραγικός διχασµός της ανθρώπινης ύπαρξης:’Βλέπω ἕτερον νόµον ἐν τοῖς µέλεσί
µου ἀντιστρατευόµενον τῶ νόµῶ τοῦ νοός µου και αἰχµαλωτίζοντα µε ἐν τῶ νόµῳ τῆς ἁµαρτίας
τῶ ὄντι ἐν τοῖ µέλεσί µου’(Ρωµ.7,23).Η εµµονή στην ατοµικότητα αντιστοιχεί σε αστοχία του
ανθρώπου να πραγµατώσει την προσωπική του ετερότητα και ελευθερία,την έκπτωσή του από την
πληρότητα ύπαρξης, που κατοπτρίζει η τριαδική ζωή,η προσωπική αλληλοπεριχώρηση και αγαπητική
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[Ακριβώς αυτήν την ατοµική διάσταση θα προτάξει ο Fichte.Αυτή η αρχή θα
θεοποιηθεί,ως ακλόνητη και απερίσταλτη µέσα στο σύστηµά του]. ∆εν δύναται να
βιώσει εν σχέσει, οπότε το σώµα αστοχεί στο να βιώσει το πρόσωπο. 79 Το εγώ είναι
εκείνο που αντιστοιχεί όχι µόνο στο µονωτικό σωµατικό στοιχείο,αλλά και στο
προσωπείο που αποµονώνει.[Η εµµονή στην σωµατική-νοητική λειτουργία δίδει το
κεντρικό στίγµα του νεωτερικού προτύπου.]
Αντίθετα το πνευµατικό στοιχείο, της ανθρώπινης ύπαρξης,που έχει υπερβεί τις
σωµατικές καθηλώσεις καλεί στην εκπόρθηση του εγώ, του προσωπείου και στην
κοινωνία σχέσης.Ο πνευµατικός άνθρωπος ή νέος Αδάµ, εµπνεόµενος από το
πρόσωπο του Ιησού, καλείται σε ρήξη του προσωπείου και ανάδειξη του προσώπου.
Το πνευµατικό στοιχείο καλεί το σωµατικό σε αλλαγή,σε µετάνοια,80σε απότανση της
χείρας στον άλλο.Θα το απελευθερώσει από το άγχος του εγώ και του θανάτου και θα
εντάξει στη ζωή. Γιατί ζωή χωρίς τον άλλο δεν υπάρχει. Το σώµα του ανθρώπινου
προσώπου µανθάνει να υπάρχει µε προτεραιότητες πνευµατικές. Ο γεννηµένος
άνθρωπος ανα-γεννάται ως πρόσωπο αποκτώντας το γνώρισµα της σχέσης ως
γεγονός.81 ∆εν υπάρχει πλέον για τον εαυτό του, υπάρχει ως προς κάποιον
άλλο(ίσταται έξω από τον εαυτό του,απέναντι από τον άλλο και τείνει προς το µέρος
του για να κοινωνήσει µαζί του).
Πλέον εξ-ίσταται,ίσταται εκτός του εαυτού και συν-ίσταται µε το άλλο πρόσωπο,
του Θεού και του ανθρώπου Η δυναµική ετερότητα ως προς τα ατοµικά ‘πάθη’ ,που
είναι ‘συµβεβηκότα’ της φύσεως,ορίζει τον εκστατικό χαρακτήρα της προσωπικής
ύπαρξης-η έκ-σταση σηµαίνει µια δυναµική αυθυπέρβαση’. Η έκ-σταση
σαρκώνοντας την αυθυπέρβαση συγκεφαλαιώνει,την προσωπική ετερότητα
ταυτόχρονα, προϋποθέτοντας την καθολική φύση ως υπαρκτική πραγµατικότητα.
∆ηλαδή, το ανθρώπινο πρόσωπο δεν είναι µέρος ή τµήµα του ανθρώπινου όντος,της
ανθρώπινης ουσίας ή φύσεως,αλλά ύπαρξη της φύσεως.Εφόσον η ετερότητα
συγκεφαλαιώνει την φύση στο γεγονός της εκστατικής της αυθυπέρβασης,η
ετερότητα του ανθρώπου υπάρχει µόνο ‘ἐν προσώποις’,ως εκστατική ετερότητατου
ίδιου του εαυτού της, η φύση είναι το περιεχόµενο του προσώπου82.
κοινωνία.Αυτή η έκπτωση σηµατοδοτεί την αµαρτία, ως αστοχία υπαρκτικής αλήθειας και
γνησιότητας.
79
π.Μ.Καρδαµάκη,Ορθόδοξη πνευµατικότητα.Εκδ.Ακρίτας.Αθήνα 1980,σελ.190-192:Το σώµα
αποτελεί το ζωντανό σχήµα της ανθρώπινης ουσίας, την αναγκαία έκφραση της προσωπικής του
υπόστασης. Την προβληµατικότητά του συναντούµε µε την πτωτική κατάσταση, µε άµεση συνέπεια τη
φθορά και το θάνατο,δηλαδή την εχθρότητα απέναντι στο Θεό. Στην εκκλησιολογία ο άνθρωπος δεν
καλείται να απαρνηθεί το σώµα, αλλά ‘το ἐν σαρκί περιπατεῖν και ζῆν και ἐργάζεσθαι τά ἔργα τῆς
σάρκας’.∆εν εκλαµβάνεται το σώµα ως κάτι ξένο και εξωτερικό προς την αληθινή ανθρώπινη φύση.
Αντίθετα θεωρείται ο άριστος τρόπος γνωριµίας της νέας ζωής, µέσω της άσκησης, µιας
προσπάθειαςόχι εξευτελισµού και κατάλυσης του, αλλά ορισµού και έκφρασης της υπέρβασης του
εγώ, και εµφάνισης του προσώπου,καθώς και της άµεσης ανταπόκρισης στο θείο θέληµα.Βλ. σχετικά
µε την έννοια της σωµατικότητας αναφορικά µε το ανθρώπινο πρόσωπο, την µελέτη του
Ι.Θεοδωρόπουλου.Αποσωµάτωση.Παιδαγωγική σπουδή της σωµατικότητας. Εκδ.Κορφή.Αθήνα 2002.
80
Βλ. σχετικά την πρωτότυπη µελέτη σχεδιάσµατος οντολογικής µετάνοιας, που διακρίνει τρία στάδια,
τα οποία παρουσιάζονται στο άρθρο του Ι.Θεοδωρόπουλου.Η απολυτότητα της µετάνοιαςΠρολεγόµενα σε µια παιδαγωγική Ηθική, στο Παιδαγωγικός Λόγος,Τόµος Ζ,τ.2,εκδ.Κορφή.Αθήνα
(2000).
81
Βλ.Χ.Γιανναρά.Το πρόσωπο και ο έρως.ό.π,,σελ.32-33:Το πρόσωπο, ως ετερότητα δύναται να
υπάρχει µόνο απροσδιόριστα, ανόµοια, ανεπανάληπτα. Αυτή η ετερότητα δεν προσδιορίζεται, αλλά
βιώνεται και µάλιστα ως γεγονός-ως µοναδική σχέση. Η ετερότητα δεν χρήζει κατανόησης απλώς ως
διαφοροποίησης µιας οντικής ατοµικότητας, είτε φανέρωσης ως σχέση, υπάρχει ως σχέση. Το
πρόσωπο γίνεται κατανοητό ως εκείνο που βρίσκεται σε σχέση µε κάποιον. Η προτεραιότητα δίνεται
όχι στο γεγονός του ότι υπάρχει το πρόσωπο, αλλά στο ‘πώς;’ υπάρχει.
82
Βλ.Χ.Γιανναρά.Το πρόσωπο και ο έρως,ό.π,,σελ.44-45

49

Κάθε άνθρωπος αντλεί την δυνατότητα υποστατικής του ταυτότητας από την
προσωπική ύπαρξη του Θεού.Είναι η υπαρκτική απάντηση στην ‘ουσιοποιό’κλήση
Του για κοινωνία µαζί του.Όταν το πρόσωπο αρνηθεί την κλήση και κοινωνία
αυτοαλλοτριώνεται.Η προσωπική ανοµοιότητα παύει να συγκεφαλαιώνει τις
δυνατότητες της φύσης στο υπαρκτικό γεγονός της σχέσης και κοινωνίας που
υπερβαίνει τη φύση,ελευθερώνοντας την ύπαρξη απ’την φυσική αναγκαιότητα.Η
προσωπική ανοµοιότητα εξαντλείται στα όρια της φύσης ως ατοµική
αυτοτέλεια,αντιπαρατιθέµενη στις άλλες ατοµικές αυτοτέλειες τεµαχίζοντας τη
φύση\σε επιµέρους ατοµικά θελήµατα.Αυτά δηλαδή που εκφράζουν την ανάγκη και
προσπάθεια της ατοµικής ύπαρξης να επιβιώσει σαν φυσική αυτοτέλεια.83. (’ἐαν
εἴπωµεν ὅτι κοινωνίαν ἔχοµεν µετ’αὐτοῦ και ἐν τῶ σκότει
περιπατῶµεν,ψευδόµεθα και οὐ ποιοῦµεν την ἀλήθειαν.ἐαν δε ἐν τῶ φωτί
περιπατῶµεν,ὡς αὐτον ἐστιν ἐν τῶ φωτί,κοινωνίαν ἔχοµεν µετ’ἀλλήλων’. Α
Ιω.6-7) [Ένα τέτοιο γεγονός αποτελεί σκάνδαλο α-δια-νόητο για τον Fichte.Το Εγώ
του,όχι µόνο δεν εξίσταται,αλλά εσωκλείεται στον εαυτό του και αποµονώνεται από
κάθε άλλο,σε µια τελική διατύπωση,όπως θα αναλυθεί στο δεύτερο µέρος].
Η σχέση του µε την ετερότητα του Θεού, αποκαλύπτει στα µάτια του, ότι
ετερότητα είναι και ο άλλος. Ο δεσµός µε τον Θεό, που νίκησε την βιολογική τάξη
και ενσαρκώθηκε στο πρόσωπο του Ιησού, καθιστά τον άνθρωπο ικανό να αντικρύσει
τη ζωή του ‘ἐν ἐτέρα’ µατιά, να ασκηθεί στην υπέρβαση του σωµατικού, του
83

Βλ.Χ.Γιανναρά. Η ελευθερία του ήθους,σελ.42 .Βλ.την εξαιρετική µελέτη του Ι.Ζηζιούλα.Κοινωνία
και ετερότητα, στο Σύναξη,τ.76,(2000),σελ.13-14. Από αυτήν παραθέτουµε τρια σηµεία που
ξεχωρίζουν: Η αντίληψη της θεολογίας και της εκκλησιαστικής ζωής εκφράζεται για τον άνθρωπο µε
τον όρο πρόσωπο, όρος καθαγιασµένος απ’την πρώτη αναφορά του για το πρόσωπο του Θεού. α)το
πρόσωπο αποτελεί ετερότητα σε κοινωνία και κοινωνία σε ετερότητα. Το Πρόσωπο αποτελεί
ταυτότητα,προκύπτουσα µέσω της σχέσης,κατά την ορολογία των Ελλήνων Πατέρων. Είναι ένα ‘εγώ’
υπάρχον µόνο εφόσον σχετίζεται µ’ένα’εσύ’,το οποίο επιβεβαιώνει την υπόσταση και την ετερότητά
του. Αποµονώνοντας το ‘εγώ’ από το ‘εσύ’, χάνουµε την ετερότητά του, αλλά και την ίδια την ύπαρξη
του`απλώς δεν µπορεί να υπάρχει χωρίς τον άλλον. Αυτό το στοιχείο διακρίνει το πρόσωπο απ’το
άτοµο. Η Ορθόδοξη κατανόηση της Αγίας Τριάδος είναι ο µόνος τρόπος για να φτάσουµε σ’αυτή την
έννοια του Προσώπου:ο Πατήρ δεν νοείται ούτε προς στιγµήν χωρίς τον Υιό και το Πνεύµα,και το ίδιο
ισχύει για τα άλλα δύο πρόσωπα στη σχέση τους µε τον Πατέρα και µεταξύ τους. Συνάµα καθένα απ’
αυτά τα Πρόσωπα είναι τόσο µοναδικό, ώστε τα υποστατικά ή προσωπικά του ιδιώµατα είναι εντελώς
αµετάδοτα από το ένα Πρόσωπο στο άλλο. β)Το Πρόσωπο ενσαρκώνει την ελευθερία.Τόσο στην
ανθρωπολογική,όσο και την θεολογική σηµασία του, το Πρόσωπο δεν νοείται δίχως την
ελευθερία.Πρόκειται για την ελευθερία να είσαι άλλος. Στον Θεό όλες οι φυσικές ιδιότητες είναι
κοινές και στα τρία Πρόσωπα. Το Πρόσωπο συνεπάγεται τόσο την ελευθερία των διαφορετικών
ιδιοτήτων, όσο και την ελευθερία απλώς να είσαι ο εαυτός σου. Αυτό σηµατοδοτεί, ότι ένα πρόσωπο
δεν υπόκειται σε κανόνες και στερεότυπα.∆εν δύναται να ταξινοµηθεί µε κανέναν τρόπο.Η
µοναδικότητα του είναι απόλυτη. Αυτό σηµαίνει, ότι µόνο ένα Πρόσωπο είναι ελεύθερο µε την
ουσιαστική έννοια. Ωστόσο, έχοντας κατά νου,ότι ένα πρόσωπο είναι κανένα πρόσωπο, η ελευθερία
δεν είναι ελευθερία από κάθε άλλον, αλλά ελευθερία για τον άλλον. Η ελευθερία τότε καθίσταται
ταυτόσηµη της αγάπης. Ο Θεός είναι αγάπη επειδή είναι Τριάδα. Αγαπάµε µόνο αν είµαστε πρόσωπα,
δηλαδή όταν επιτρέπουµε στον άλλον να είναι πραγµατικά άλλος και συνάµα να υπάρχει σε κοινωνία
µαζί µας. Αν αγαπάµε τον άλλον αποδεχόµενοι την διαφορετικότητά του, την αλλότητά του,ζούµε την
ελευθερία ως αγάπη και την αγάπη ως ελευθερία.γ) Το Πρόσωπο τείνει προς την δηµιουργικότητα.
Αυτό ισχύει για το ανθρώπινο πρόσωπο,ως συνέπεια της κατανόησης της ελευθερίας ως αγάπης και
της αγάπης ως ελευθερίας. ‘Η ελευθερία δεν είναι από αλλά για κάτι άλλο από τον εαυτό µας’. Αυτό
χαρακτηρίζει το Πρόσωπο εκστατικό,ήτοι ικανό να εκταθεί έξω και πέρα από τα όρια του ‘εαυτού’του.
Αυτή η έκσταση δεν πρέπει να θεωρηθεί ως κίνηση προς κάτι άγνωστο και άπειρο.Αποτελεί κίνηση
κατάφασης του άλλου. Αυτή η ορµή του προσώπου προς την κατάφαση του άλλου παρουσιάζεται
τόσο ισχυρή που δεν περιορίζεται στον ‘άλλον’,ήδη υπάρχοντα, αλλά επιθυµεί να καταφάσκει ένα
‘άλλο’,ως πλήρη,ελεύθερη δωρεά του προσώπου. Ανιχνεύοντας την οµοιότητα µε την Τέχνη,µονάχα
το πρόσωπο δύναται να είναι καλλιτέχνης µε την πραγµατική έννοια, δηλαδή εκείνος που δηµιουργεί
στην ύπαρξη µια άλλη ταυτότητα, ως πράξη ελευθερίας και κοινωνίας.

50

προσωρινού και να αναζητήσει το αιώνιο. Μέσα στην κατανόηση-φανέρωσηενεργοποίηση της αληθινής φύσης των όντων, το πρόσωπο ανακτά τη σηµασία
ξεθωριασµένων νοηµάτων. Η οντολογική κατανόηση εκφράζει τον έσχατο σκοπό της
ύπαρξης του ανθρώπου,δηλαδή, την ‘θέα’ του κάλλους των όντων, την µετοχή στο
πλήρωµα της άφθαρτης Τριαδικής ζωής. Σχολιάζει ο Γ.ρ Σιναίτης’Φιλόσοφος δε
ἐστιν ἀληθινός ὁ ἐκ τῶν ὄντων την αἰτία τῶν ὄντων εἰδώς, ἤ ἐκ τῆς αἰτίας τά
ὄντα γινώσκων κατά την ὑπέρ νοῦν ἕνωσιν και την ἄµεσον πίστιν γενόµενος οὐ
µόνον µαθών, ἀλλά και παθών τά θεῖα’84στοχαζόµενος την φανέρωση και
ενεργοποίηση του κόσµου απ’τον άνθρωπο, ο οποίος οδοποιεί την έλευση της
Βασιλείας. Η πράξη είναι εκείνη που θα οδηγήσει στην υλοποίηση της θείας
γνώσης85. Μια συγκεκριµένη ανάγνωση της Παλαιάς ∆ιαθήκης του 17ου-18ου αι.
υποστηρίζει ότι ο Θεός υπερβαίνει τον άνθρωπο,ότι αναφαίνεται µια ετερογένειαχωρισµός. Καµιά συγγένεια ή εσωτερική ταυτότητα δεν υφίσταται. Ο άνθρωπος
θεωρείται απλή δηµιουργία του Θεού, τραγικά εγκαταλελειµµένη στη γη86. Όµως
κάτι τέτοιο δεν ισχύει.Ο άνθρωπος είναι διαφορετικός απ’τον Θεό, είναι όµως, η
ιδιαίτερη έκφραση της δηµιουργικής του ενέργειας, στην οποία µετέχει ο άνθρωπος,
ως προϋπόθεση για να υπάρξει. Το χάσµα γεφυρώνεται και υπερβαίνεται κατά την
πράξη της δηµιουργίας.87

2.2 Η έννοια της κοινότητας
Η αρχή της κοινωνίας µε τον άλλο,ήδη στα χρόνια της πρώτης εκκλησίας
υλοποιείται. Αξίζει,ωστόσο, πριν εξετάσουµε τον τρόπο βίωσης αυτού του γεγονότος,
ν’ανιχνεύσουµε κάποια στοιχεία που φωτίζουν την συγκρότηση και λειτουργία της
πρώτης εκκλησίας, ως κοινότητας.
Στην Παλαιά ∆ιαθήκη.Η ιδέα της κοινωνίας ή της ενότητας βρήκε την πρώτη
έκφρασή της,στην περί δηµιουργίας του ανθρώπου εικόνα, όπου ένας άνδρας και µια
γυναίκα γίνονται από κοινού οι πρόγονοι ενός ολόκληρου γένους.. Μια δεύτερη
έκφραση της παγκοσµιότητας του ανθρώπινου γένους βρίσκεται στη συµφωνία του
Θεού µε τον Νώε. Ενώ µια τρίτη αποτελεί η συµφωνία του Αβραάµ,γενάρχη της
εβραϊκής φυλής. Η αρχή του ουνιβερσαλισµού παρατηρείται σε αρκετά προφητικά
κείµενα,όπως το Ταλµούδ88.
Η λατρεία του Γιαχβέ στο Ισραήλ απετέλεσε την πρώτη ανάγκη σύναψης
κοινωνίας µε τον Θεό,αν και δεν αναφέρεται ποτέ ρητά. Ο Θεός επιλέγει τον Ισραήλ
για λαό Του συνιστώντας την αµοιβαιότητα και την κοινή ζωή. Η ∆ιαθήκη συνιστά
την πρώτη συνάντηση(Αµ3,2) και αναζήτηση καρδιάς(Ως.2,16). Αποκαλύπτει ένα
σχέδιο κοινωνίας που ξεκινά απ’το Μωύσή89,ο οποίος γνωστοποιεί το
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Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών,τ.∆΄,Εκδ.Οίκος Αστήρ.Αθήνα 1976,σελ.57
Ι.Παναγόπουλου,Οντολογία ή θεολογία του προσώπου;ό.π,σελ.45.
P.Sherrard,Ο βιασµός του ανθρώπου και της φύσης.Μετ.Ι.Ροηλίδης Εκδ.∆όµος 1994,σελ.21
P.Sherrard,Ο βιασµός του ανθρώπου και της φύσης,ό.π,σελ.24
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E.Fromm.Και ως θεοί έσεσθε.Απόδοση ∆.Θεοδωρακάτος.Εκδ.Μπουκουµάνη.Αθήνα 1977,σελ.93-94
Σ.Αγουρίδη.Ιστορία της θρησκείας του Ισραήλ, Εκδ.Ελληνικά γράµµατα.Αθήνα 1995,σελ.66-67:Ο
Μωϋσής διακρίνεται από έναν πατριωτισµό και ανθρωπισµό, διακριτά από την ενεργό συµµετοχή του
στις περιπέτειες του Ισραήλ.,π.χ αυοεξορία και συνδροµή βοήθειας σε σκλάβους οµόεθνους. Αποτελεί
89
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Νόµο,καταστατικό χάρτη των θείων ενεργειών. Ο πιστός Ισραηλίτης τηρώντας την
∆ιαθήκη συναντά το Θεό µε εσωτερικό τρόπο,µε την προσευχή. Αναζητά την
παρουσία
του
Θεού(Ψλ.41,2-5/62,2-6)σε
κοινωνία
της
καρδιάς-επι90
91
κοινωνία, συνάντηση. Ωστόσο ο Θεός του Ισραήλ εκτός από την ∆ιαθήκη
φανερώνει την αγάπη του προς το λαό,του οποίου τη µέριµνα αναλαµβάνει. Το θαύµα
της διέλευσης των Εβραίων και της συµφοράς των Αιγυπτίων απετέλεσε την επίσηµη
βάπτιση των Ισραηλιτών σε έθνος σπουδαίο και ιστορικό,υπό την προστασία του
Γιαχβέ,γεγονός-ορόσηµο αφετηριακό για το έθνος και τη θρησκεία του Ισραήλ92.
Σε αυτή την έξοδο αναφέρεται και ο προφήτης της αιχµαλωσίας(Ησ.4055),δηλώνοντας τη βαθιά σχέση του λαού µε το Γιαχβέ.93 Βέβαια κατά τα πρώτα
στάδια της εβραϊκής σκέψης το άτοµο δεν µελετάται χωριστά από την κοινότητα,αν
και σηµάδια ατοµικισµού υπήρχαν. Απλά,τονίζεται αρκετά η έννοια της ‘συλλογικής
προσωπικότητας’.Τα παραπτώµατα διαπράττονται απ’το άτοµο,αλλά η κοινότητα
εκλαµβάνεται ως υπεύθυνη,είτε το άτοµο καλείται να δικαιώσει το παρεκκλίνον
σύνολο. 94Η αντίληψη περι συνυπευθυνότητας ατόµου-κοινότητας εµφανίζεται στην
Παλαιάς ∆ιαθήκης µέχρι τα έτη του Ιερεµία και του Ιεζεκιήλ(6ος αι.π.Χ). Μετά την
Εξορία εκλείπει το εβραϊκό κράτος και η έννοια της κοινότητας,ενώ κάθε άτοµο
κρίνεται µόνο του υπεύθυνο απέναντι στο Θεό95. Όταν φρουρός του Οίκου Ισραήλ
αναλαµβάνει ο Ιεζεκιήλ µεταφέροντας σε κάθε άτοµο το µήνυµα του Γιαχβέ συναντά
αντίδραση. Είναι αυτός που το 586π.Χ στην θέση του Μωϋσή κηρύττει,
παρηγορεί,παρακινεί τους Ισραηλίτες για πνευµατική ζωή.96
Μετά τα χρόνια της Αιχµαλωσίας, η ετοιµότητα για µη ανάµειξη του λαού µε ξένα
στοιχεία θα πρέπει να ήταν µεγάλη. Η λατρεία,σύµφωνα µε τους Μεταιχµαλωσιακούς
µεταρρυθµιστές θα περιόριζε την όποια ανάµειξη µε τους γύρω λαούς. Ο Ιωσίας και
το ∆ευτερονόµιο, ο Έσδρας τόνιζαν το θεοκρατικό και ιεροκρατικό στοιχείο στη θεία
λατρεία,ενώ και οι Προφήτες έθεταν στους Ιερατικούς µεταρρυθµιστές ζητήµατα,
αναφορικά µε τις σχέσεις Ισραηλιτών και πέριξ/άλλων λαών. Η κατοχύρωση της
τον ηγέτη, τον οργανωτή, τον στρατηγό. Ωστόσο παραµένει πνευµατικός καθοδηγητής,επιεικής,
µεσίτης του αποστάτη λαού.
90
Σ.Αγουρίδη.Ιστορία της θρησκείας του Ισραήλ,ό.π,,σελ.327:Ήδη στον Ψαλτήρα ανοίγεται ένας
κόσµος συζήτησης µε τον Γιαχβέ στην προσευχή-παράκλησης-θρήνου-επίκλησης-χαράς-στενής
κοινωνίας της καρδιάς-επικοινωνίας µε Αυτόν.
91
P.Sandevoir&J.Guillet, λήµµα ‘κοινωνία’,στο Λ.Β.Θ,µετ.Γ.Ρηγόπουλου,σελ.272-273. Η κοινωνία
των καρδιών αποτελεί καρπό της διαθήκης,η φυσική αλλυλεγγύη γίνεται κοινότητα σκέψης-ζωής στην
υπηρεσία του Θεού.Για να είναι αληθινά πιστός ο Ισραηλίτης καλείται να θεωρεί και τον συµπατριώτη
‘αδελφό’(∆τ.22,1-4/23,20)και να µεριµνά για τους δυστυχισµένους(24,19). Η κάθε λειτουργική
σύναξη των ιερατικών παραδόσεων είναι συνάµα µια εθνική κοινότητα του ‘Γιαχβέ’ και ‘παντός
Ισραήλ’(Α Παρ.15,3) πορευόµενη υπό την θεία πρόνοια.(Α Παρ.13,2)
92
Σ.Αγουρίδη.Ιστορία της θρησκείας του Ισραήλ,ό.π,,σελ.248-249:Η λατρεία του Γιαχβέ σχετιζόταν
άµεσα,όµως,και για τον Εβραίο της Αιχµαλωσίας,µε την εθνική και θρησκευτική του ταυτότητα.Μετά
την καταστροφή του Ναού,µέσα στον οποίο ο προφητικός λόγος και η δηµόσια προσευχή αποτελούν
τον τρόπο αίνεσης του Θεού, θεσπίζεται η Συναγωγή ως τόπος λατρείας, το Σάββατο(κατείχε
κοινωνική διάσταση και θρησκευτικό χαρακτήρα ), η περιτοµή(ως το στοιχείο ένταξης στην
κοινότητα). Τα δυο τελευταία στοιχεία για τους συγγραφείς της Εξορίας και κατόπιν,θεωρούνται
διακριτικά τουΕβραίου.
93
Σ.Αγουρίδη.Ιστορία της θρησκείας του Ισραήλ,ό.π,,σελ.59
94
Π.Βασιλειάδη.Βιβλικές ερµηνευτικές µελέτες.Εκδ.Π.Πουρναρά.Θες/νίκη 1988,σελ.398-399: Ο Θεός
στην Π.∆ έρχεται σε σχέση µε τον κόσµο συνδιαλεγόµενος µε το άτοµο εντός της κοινότητας, µε την
κοινότητα ως σύνολο,τον περιούσιο λαό(λαός=am,και έξω κόσµος, άλλα έθνη= goim). Η διαθήκη
συνάπτεται µε και τηρείται από όλο τον λαό. Η ιδέα της συλλογικής προσωπικότητας σηµαίνει ότι όλοι
ευθύνονται για την περέκκλιση του ενός απέναντι στον Θεό.
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Σ.Αγουρίδη.Ιστορία της θρησκείας του Ισραήλ,ό.π,,σελ.242
Σ.Αγουρίδη.Ιστορία της θρησκείας του Ισραήλ,ό.π,,σελ254-255

52

ιδιαιτερότητας του λαού και της γνήσιας θρησκευτικής συνείδησης επιτυγχάνεται µε
το στενό δεσµό λαού-Θεού, µέσω ενός τελετουργικού ξεχωριστού και µε κανόνες
καθαρότητας που θα διέκριναν τον Ισραήλ από τους άλλους λαούς. Ο Έσδρας τονίζει
την αξία του νέου Ιερού στα Ιεροσόλυµα και του τελετουργικού του, ώστε την αρχή
του Ιερού, ο Ιερατικός Κώδικας,ανάγει στο Μωύσή και την Κιβωτό της
∆ιαθήκης.(Εξ.25-30), ο οποίος εµφανίζεται θεµελιωτής του τελετουργικού και των
εορτών του Ιουδαϊσµού,του αρχιερέα, των ιερέων των Λευιτών.
Παράλληλα,ένα άλλο πρόβληµα της λατρείας µετά την Αιχµαλωσία υπήρξε ο
τονισµός του εξιλαστικού χαρακτήρα της. Η λατρεία και η τελετουργία της
στοχεύουν στην ευαρέσκεια του Θεού,χωρίς να εµφανίζεται το στοιχείο της αρχαϊκής
εποχής-η κοινωνία, ενώ και η κοινότητα συχνά δεν µετείχε των θυσιών.97 Κατόπιν
και στο βιβλίο του Μαλαχία θα καταφανεί µια θνήσκουσα κοινότητα
εκκλησιαστική.98 Στους διδασκάλους των Παροιµιών η υπέρτατη σοφία και τάξη του
κόσµου θα εξασφαλίσει την ατοµική ευτυχία,ενώ συχνά εµφανίζουν τον Θεό σε
σχέση,πάντα, µε την ατοµική επιτυχία.Αντί δε για µια προσωπική σχέση µε ένα
προσωπικό Θεό,προπαγανδίζουν µια θεία δίκη που τιµωρεί τον παραβάτη και
ανταµείβει τον συνετό99.
Στην Καινή ∆ιαθήκη: Η ουσιαστική εµπειρία του Θεού διαφέρει από την παραπάνω
εικόνα. ∆ιότι στο πρόσωπο του Ιησού που µετέχει στην ανθρώπινη φύση δίνεται η
δυνατότητα κοινωνίας µε το Θεό (Β ΄Πέτρου 1,4).Η κοινωνία αυτή θα βιωθεί στους
κόλπους της πρώτης εκκλησίας-στην εκκλησία του Ιησού µε τους δώδεκα
κεκληµµένους µαθητές,αποστόλουςδιδασκαλίας και ευσπλαχνίας(Μκ 3,14).Ένας
‘νέος Ισραήλ’’επρόκειτο να αναφανεί. Για να λάβει µορφή οργανική, ο Ιησούς
επέλεξε δώδεκα αποστόλους,σχεδιάζοντας την εκκλησία του πάνω στον τύπο του
αρχαίου Ισραήλ,που τον αποτελούσαν οι δώδεκα φυλές, στις οποίες αντιστοιχούσαν
ως ‘κριτές’(Μτ.19,28).100

97

Σ.Αγουρίδη.Ιστορία της θρησκείας του Ισραήλ, ό.π,,σελ.318-319
Σ.Αγουρίδη.Ιστορία της θρησκείας του Ισραήλ,ό.π,,σελ..349.βλ.και Ι.Φούντα.Η Π.∆,περιεχόµενο και
θεολογίας της.Μάνδρα Αττικής 1991,σελ.196:Ο Ισραηλιτικός λαός δεν τήρησε τους όρους της
διαθήκης µε το Θεό. Αντί για’φώς στα έθνη’ και µαρτυρία παγκοσµιότητας του Θεού,παραιτήθη της
ιεραποστολικής του,ανά τα έθνη,κλήσης. Εγκατέλειψε τη λατρεία του Θεού,αντικαθιστώντας την µε
άλλες θεότητες.Μετά την καταστροφή του Ισραηλιτικού και ιουδαϊκού βασιλείου,η προσδοκία για µια
‘Νέα ∆ιαθήκη’ γεννήθηκε στους Προφήτες, µεταξύ Θεού και υπολοίπου Ισραήλ, όσων δηλαδή µετά
την βαβυλωνιακή αιχµαλωσία συνέχισαν να πιστεύουν στον αληθινό Θεό.
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Σ.Αγουρίδη.Ιστορία της θρησκείας του Ισραήλ, ό.π,,σελ.392
100
P.Grelot,λήµµα ‘Ισραήλ’,στο Λ.Β.Θ,µετ.Σ.Αγουρίδη,σελ.532
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2.3 Η εµφάνιση της κοινότητας
Το κεντρικό πρόσωπο γύρω από το οποίο περιστρέφεται όλη η θεολογική σκέψη
του Παύλου είναι ο Χριστός. Γι’αυτό ακριβώς είναι αδιανόητο να µιλούµε µε τα
αυστηρά δεδοµένα της κριτικής επιστήµης για παύλεια θεολογία µε την αυστηρή
έννοια του όρου, αλλά µόνο για Παύλεια χριστο-λογία.101 Ο τρόπος του Παύλου
ήταν, ότι έβλεπε τον Χριστό ως Σωτήρα, από την άποψη της σωτηρίας όλων των
ανθρώπων ’διά’ καί ἐν τῶ Χριστῶ’, που είναι ο δεύτερος Αδάµ και η πνευµατική
κεφαλή του ανθρωπίνου γένους.102
Χριστοκεντρικό κυρίως χαρακτήρα έχει και η έννοια της εκκλησίας στην θεολογία
του Παύλου103. Είναι ο νέος λαός του Θεού, η κοινωνία των αναγεννηµένων δια της
πίστεως εν Χριστώ Ιησού, η κοινωνία του Αγίου Πνεύµατος. Είναι το σώµα του
Χριστού ‘τοῦ τά πάντα ἐν πάσιν πληρουµένου’(Εφεσ.1,23), δηλαδή, η εκκλησία
συµπεριλαµβάνει τα πάντα, όλη την δηµιουργία, την οποία γεµίζει µε την παρουσία
του ο Χριστός και την κατευθύνει προς τον τελικό της σκοπό. Ο ίδιος ο Χριστός είναι
και η κεφαλή της εκκλησίας (Εφεσ.1,22). Οι ιδιότητες αυτές του Χριστού οφείλονται
σε δυο σηµαντικά γεγονότα µέσα στην ιστορία της θείας Οικονοµίας, την
δηµιουργία και την αναδηµιουργία. Ο Χριστός είναι ο συνδηµιουργός του κόσµου,
αφού ‘ἐν αὐτῶ ἐκτίσθῃ τά πάντα’ και ‘τά πάντα δι’αὐτοῦ ἔκτισται’(Κολοσ.1,16).
Με την ενανθρώπησή του, τον σταυρικό του θάνατο και την ανάστασή του γίνεται ο
αναδηµιουργός του κόσµου και ο αρχηγός των πάντων, αφού ‘τά πάντα εἰς αὐτόν
ἔκτισται…καί τά πάντα ἐν αὐτῶ συνέστηκεν’(Κολοσ.1,16.17).104
Ήδη στην διδασκαλία του Ιησού γίνεται λόγος για Βασιλεία των
ουρανών(Μτ.13,43/25,31-46).Πριν από αυτήν µιαν άλλη επίγεια είχε
αναγγελθεί(Μτ.13,31).Αυτή περιέκλειε αφ’ενός την επίγεια ζωή του Ιησού,που
ιδρύοντας
την
µεσσιανική
κοινότητα
προαναγγέλλει
την
βασιλεία(Μτ.12,28/Λουκ.17,21),αφετέρου τον καιρό της εκκλησίας που
αφορµάται(Μτ.16,18) από τρια σηµαντικά γεγονότα:1)Την θυσία του Ιησού που
εγκαινιάζει την ‘κοινότητα της Καινής ∆ιαθήκης’,µια κοινότητα που ήδη ο Ιερεµίας
από την εποχή του Ιωσία είχε αναφερθεί(∆ Βασ.23). 2)Την ανάσταση του
Ιησού,κατόπιν θα ενώσει το ποίµνιο στη Γαλιλαία(Μκ 14,27). 3)Την καταστροφή της
Ιερουσαλήµ(Μτ.23,37)ως σηµείο υποκατάστασης της πλειοψηφίας του Ιουδαϊκού
λαού από την εκκλησία.
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βλ.Ν.Ματσούκα,∆ογµατική και Συµβολική Θεολογία Β.Εκδ.Πουρναρά,Θεσ/νίκη 1996,σελ.216218,221:Βασική ιδιαιτερότητα της ορθόδοξης θεολογίας αποτελεί ο οργανικός δεσµός τριαδικού και
χριστολογικού δόγµατος.Τούτο αντιστοιχεί στο γεγονός,ότι η Χριστολογία συνδέεται άµεσα µε τις
θεοφάνειες στην ιστορία της Γραφής και όχι µονάχα µε τις µεσσιανικές προσδοκίες του Ιουδαϊσµού.Η
πρώτη συνείδηση και εµπειρία της εκκλησιαστικής κοινότητας οµολογεί τον Ιησού ως τον
Χριστό.Κατά την µετέπειτα θεολογία ο Χριστός είναι ο σαρκωµένος Λόγος. Ακολούθως,η
Χριστολογία προσδιορίζεται από µια ιστορική και ερµηνευτική εµπειρία,η οποία εκκινεί από µακρινές
ρίζες,,κατόπιν ‘σαρκώνεται’ και εξελίσσεται µέσα στον χώρο της πρώτης χριστιανικής κοινότητας, ως
βίωση του µυστηρίου της φανέρωσης του Λόγου, της δόξας, της µεταµόρφωσης, δηλαδή της
σωτηρίας.Τελικά η σωτηρία, που είναι µετοχή και γνώση,αναδύεται ως γεύση και όραση εµπειριών και
γεγονότων.Μέσα από αυτήν την χαρισµατική γραµµή διαµορφώνεται η ζωντανή Χριστολογία της
Εκκλησίας.
102
I. Holzner Παύλος.µετ.Αρχιµ.Κοτσώνη Ι.εκδ.∆αµασκός,Αθήνα 1950,σελ.64
103

Ι.Καρµίρη Ορθόδοξος Εκκλησιολογία.Αθήνα 1973,σελ.209-210:Χριστολογία και Πνευµατολογία
αποτελούν την βάση της περί Εκκλησίας διδασκαλίας,που φέρει τριαδολογικό χαρακτήρα.
104
Ι.Γαλάνης.Η δευτέρα επιστολή του Απ.Παύλου προς Θεσσαλονικείς,εκδ.Πουρναρά,Θεσ/νίκη
1997,σελ.57.

54

Οι δώδεκα αποτελούν την πρώτη κοινότητα,105το πρώτο ποίµνιο(Λκ12,32)που
συγκεντρώνεται γύρω από τον ∆ιδάσκαλο. Μαθητεύουν στο βάπτισµα(Ιωάν.4,2),στο
κήρυγµα,στη διακονία(Μκ9,35),στην κοινή προσευχή,στην αλληλοσυγχώρηση,στην
αποδοχή όλων των ανθρώπων.Η ιεραποστολή(περιοδείες-ταξίδια) και η διδαχή όλων
των εθνών(Μτ28,19)αποτελούν τη δραστηριότητά τους. Ο Ιησούς τους αποκαλύπτει
ότι στη θέση των Ιουδαίων,που απέρριψαν τη χριστιανική διδασκαλία, θα εισέλθουν
οι ειδωλολάτρες(Μτ8,11/Ρωµ.1,7’κλητοῖς ἁγίοις’/Α Κορ.1,2). Παρεξηγηµένος σαν
απειλή κατά του Νόµου και της ιουδαϊκής αυτοσυνειδησίας ο χριστιανισµός
ανοίγεται πρώτα στους Σαµαρείτες,έπειτα στους Ιουδαίους. Ο Χριστιανισµός
παρασκευάζεται από τον διχασµό των Ιουδαίων ανάµεσα στις οικουµενικές
δυνατότητες που έκρυβε η βιβλική πίστη του, και στην ανάγκη επιβίωσής του ως
έθνους.
Σηµαντική υπήρξε για τον Ιουδαϊσµό η ελληνική επιδραστική τάση οντολογικής
σκέψης.Εποµένως η ενότητα και παγκοσµιότητα της ιστορίας,αλλά και η
Χριστολογία,φέρουσα
έντονα
χαρακτηριστικά
του
ιουδαϊκού
περιβάλλοντος.αντικαθιστώντας την οντολογία του Νόµου,µε οντολογία ενός
ασυήθιστου προσώπου,βοηθά στην εµφάνιση του Χριστιανισµού. Στήριγµα του
χριστιανισµού-η ανάσταση του Ιησού-πριν ο Σταυρός,εκκίνηση της Χριστολογίας.Το
περιβάλλον του Ιησού και τις πρώτες κοινότητες απετέλεσαν Ιουδαίοι της
Παλαιστίνης,οµιλητές της αραµαϊκής,της οποίας η αρχική Χριστολογία καταφαίνεται
στο’maranatha’-ο Κύριος εγγύς.Η ιδέα ότι ο Ιησούς είναι Θεός υπάρχει ήδη στη
χριστολογία των αραµαϊκών κοινοτήτων µε τη µορφή της εσχατολογικής κρίσης της
ιστορίας. Πυρήνας της πρώτης κοινότητας που µιλά για τον Ιησού ως προφήτη του
Θεού,υιό του ανθρώπου,τον αποκαλεί διδάσκαλο.Όταν εµφανιστεί και ο όρος
Χριστός συντελείται ένα βήµα προς την οντολογική Χριστολογία και η διαµόρφωση
της πρώτης οµολογίας πίστεως.(βαπτιστικό σύµβολο-Χριστός ἐστί Ἰησοῦς).106Οι πιο
τολµηρές οικουµενιστικές προφητείες της Π.∆ θα εκπληρωθούν και θα ξεπεραστούν
105

Γ.Φλωρόφσκυ.Η εκκλησία:Το σώµα του ζώντος Χριστού,µετ.Ι.Κπαπαδόπουλου,στο:Η
ιδιοπροσωπεία του Νέου ελληνισµού,εκδ.ίδρυµα Χόρν-Γουλανδρή.Αθήνα 1983,σελ.19-22:Η εκκλησία
στους πρώτους χριστιανούς αντιστοιχούσε στην καινή ένδοξο πραγµατικότητα στην οποία ανήκαν
συνειδητά. Επηρασµένη από την σηµασία των εβδοµήκοντα σήµαινε α)την οργανική συνέχεια των δυο
διαθηκών,β)τον κοινωνικό χαρακτήρα της χριστιανικής υπάρξεως.Κατανοείται η χριστιανική ύπαρξη
µέσα στα πλαίσια της µεσσιανικής εκπλήρωσης(Εβρ.1,1-2). Μικρό ποίµνιο αποτελούσαν όσοι είχαν
συγκεντρωθεί,γύρω από τον Ιησού, στην µεσιανική κοινότητα.(Λκ12,32).Στην αρχή εκκλησία
ονµαζόταν µόνο εκείνη της Ιερουσαλήµ-το λείµµα.Αργότερα εθνικοί,έλληνες,βάρβαροι
ενσωµατώνονται σε αυτό και τελικά Ιουδαίοι και εθνικοί απετέλεσαν µια νέα φυληή-το τρίτο γένος. Η
χριστιανική εκκλησία απετέλεσε τον άγιο λαό(Α Πέτρ.2,9),ενώ έγινε αντιληπτή µόνο ως εταιρική
πραγµατικότητα-κοινότητα,όπου όλοι εντάχθηκαν και συµµετείχαν σε αυτήν.Πρώτοι οι Απόστολοι
κοινώνησαν µεταξύ τους(Πραξ.2,42)και κατόπιν όλοι οιµετέχοντες στην κοινότητα. Βλ.και
Γ.Μαντζαρίδη.Κοινωνιολογία
του
Χριστιανισµού.Εκδ.Π.Πουρναρά.Θεσ/νίκη
1985,σελ.3839:Συµβολικά πρώτα οι µαθητές απετέλεσαν τον εκλεκτό λαό Ισραήλ,ο κύκλος των οποίων
αντιστοίχησε στο ‘λείµµα’,όσους συνέχισαν σύµφωνα µε την εβραϊκή αντίληψη να πιστεύουν στο Θεό.
Οι µαθητές απετέλεσαν το αφενός το µικρό ποίµνιο που θα κληρονοµήσει τη θεία βασιλεία, αφετέρου
τους κατά την παλιγγενεσία κριτές.
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Ι.Ζηζιούλα.Ελληνισµός και Χριστιανισµός.Η συνάντηση των δυο κόσµων,στο Ιστορία του
ελληνικού έθνους,,τ.ΣΤΕκδοτική Αθηνών 1976,σελ.525-529 βλ.και O.Cullman.Χριστός και
Χρόνος.µετ.Π.Κουµάντος.Κέντρο
βιβλικών
µελετών
άρτος
ζωής.Αθήνα
1980σελ.43Η
πρωτοχριστιανική θεολογία παραδέχεται ανεπιφύλακτα τον ισχυρισµό που σκανδαλίζει τόσο έντονα τη
σύγχρονη σκέψη και σύµφωνα µε τον οποίο το ύψιστο και κεντρικό σηµείο ολόκληρης της
αποκάλυψης είναι το γεγονός ότι ο Θεός µε την αποκάλυψή του, που είναι ο Λόγος του, µπήκε µια
φορά στην ιστορία τόσο απόλυτα, ώστε αυτή η µοναδική είσοδος µπορεί να προσδιοριστεί
χρονολογικά όπως ακριβώς και κάθε άλλο ιστορικό γεγονός..
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από την κοινότητα(Ησ.19,16-25).Η ένωσή τους θα αποδώσει µια ορατή και
οργανωµένη κοινωνία,µε σκοπό στη γη,να εγκαινιάσει τη θεία βασιλεία.107
Η Πρώτη αυτή Εκκλησία χαρακτηρίζεται και ως αρχέγονη Χριστιανική
Κοινότητα108, η οποία απετέλεσε ένα πρότυπο ενότητας και αρµονικής συµβίωσης.
«Ἀλλ’οὐχ ὡς τό παράπτωµα, οὕτω καί τό χάρισµα.Εἰ γάρ τῶ τοῦ ἐνός
παραπτώµατι οἱ πολλοί ἀπέθανον, πολλῶ µάλλον ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ καί ἡ
δωρεά ἐν χάριτι τῆ τοῦ ἐνός ἀνθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τούς πολλούς
ἐπερίσσευσε.. καί οὐχ ὠς δι’ἐνός ἀµαρτήσαντος τό δώρηµα. Τό µέν γάρ κρίµα
ἐξ’ἐνός εἰς κατάκριµα, τό δέ χάρισµα ἐκ πολλῶν παραπτωµάτων εἰς
δικαίωµα’(Προς Ρωµ.5,15-16). Και συνεχίζει σε άλλο σηµείο: «Ἄρα οὐν ὡς δι’ ἐνός
παραπτώµατος εἰς πάντας ἀνθρώπους εἰς κατάκριµα, οὕτω και δι’ἐνός δικαιώµατος
εἰς πάντας ἀνθρώπους εἰς δικαίωσιν ζωής.ὥσπερ γάρ διά τῆς παρακοής τοῦ ἐνός
ἀνθρώπου ἀµαρτωλοί κατεστάθησαν οἰ πολλοί, οὕτω και διά τῆς ὑπακοής τοῦ ἑνός
δίκαιοι κατασταθήσονται οἱ πολλοί.»(Προς Ρωµ.5,18/19).
Ο Χριστιανισµός δεν εµφανίζεται ως µια ιδέα ή ιδεολογία, αλλά µια ζώσα
κοινότητα. Το στοιχείο που ενώνει την κοινότητα αυτή δεν είναι η αποδοχή κάποιων
θεωρητικών ‘αρχών’ ή ‘αξιών’, αλλά η αποδοχή µιας κλήσης που αλλάζει ριζικά την
ζωή τους.Εκείνη µεταποιεί τα άτοµα, τις ουδέτερες µονάδες, σε ενιαίο σώµα, σε
Εκκλησία109. [Η κοινότητα ή κοινωνία αποτελεί ‘ξένον’όρο για τον Fichte,µε τον
τρόπο που ο Παύλος τον προσλαµβάνει.Ο Fichte θα κάνει λόγο για ένα σύνολο
ατόµων,ένα έθνος,προσφερόµενο για το όφελος του έθνους. Τα άτοµα αφικνούντι
µόνο µέχρι τον χρησιµοθηρικό-οφελιµιστικό ρόλο τους. Η έννοια της κοινωνίας
αποτελεί παραδοξολογία].Εκκλησία σηµαίνει πρόσκληση,σηµαίνει κάλεσµα
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P.Ternant,λήµµα‘εκκλησία’στοΛ.Β.Θ,µετ.Π.Φώσκολου,,σελ.332-334.βλ.και
Γ.Μαντζαρίδη.Κοινωνιολογία του Χριστιανισµού,ό.π,σελ.44-46:Την διάδοση του χριστιανισµού
ανέλαβαν οι Απόστολοι.Στην Παλαιστίνη σε αστικές και αγροτικές περιοχές. Η αστική προέλευση της
πλειοψηφίας των χριστιανικών κοινοτήτων στους πρώτους αιώνες, συνεπάγεται την κοινωνικοοικονοµική ανοµοιογένεια των µελών.Υπήρξαν λίγοι σοφοί-δυνατοί-ευγενείς στην εκκλησία της
Κορίνθου.Προς βοήθεια του σχηµατισµού των κοινοτήτων πολλά στοιχεία των ιουδαϊκών συναγωγών
διασποράς υλοποιήθηκαν.Αυτές αποτέλεσαν και την αφετηρία της σύστασης. Η µητέρα-εκκλησία
υπήρξε αυτή των Ιεροσολύµων,τηνποίαν τακτικά επισκεπτόταν ο Παύλος,προκειµένου να ενηµερώσει
αποστόλους και λαό για το έργο του.
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Ι.Καρµίρη Ορθόδοξος Εκκλησιολογία.Αθήνα 1973,σελ122 Βλ.καιΚ. Γιοκαρίνη.Η ∆ιδακτική και
Παιδαγωγική του Ιησού.Κέντρο βιβλικών µελετών άρτος ζωής.Αθήνα 1998,σελ. 106,121,122: Η Π.∆
τονίζει το στοιχείο της κοινωνικότητας.Για τους Προφήτες η κοινότητα αποτελούσε την µητέρα της
θρησκευτικής ζωής για ένα έκαστο.Η ιδέα της σύναξης και της συλλογικότητας ανάγουν ακόµη και
την ατοµική πείρα της πίστης για το όφελος της κοινότητας….Αυτό συνεχίστηκε,περισσότερο
αναδείχθηκε στα χρόνια της Κ.∆,όπου πλέον ως κοινότητα χριστιανών υπερβαίνεται η απλή σύναξη
και θεµελιώνεται το κοινό όραµα.Μέσα από το βιβλίο των Πράξεων περιγράφεται η ζωή της
κοινότητας ‘ἐν ἀγάπῃ’.Πλέον το ‘εγώ’υποστασιάζεται στο πλαίσιο του ‘εµείς’ και σύµφωνα µε το
λόγο του Παύλου βιώνεται ως ‘µέλη εκ µέρους’ νός σώµατος(Α Κορ.12,27).Πλέον εικονίζεται η
µέλλουσα Βασιλεία στη γη..Ως κοινωνία προσώπων αποστασιοποιείται από κάθε πρακτική
συστηµατικής κοινωνικοποίησης του ατόµου-µέλους της όποιας κοινωνικής οµάδας διότι:α) ενώ η
κοινωνικοποίηση θέτει φραµούς στο πρόσωπο προς όφελος του συνόλου,η ένταξη στη βασιλεία έχει
ως θεµέλιοτην αρχή της σωτηρίας κάθε ενός προώπου. Β) Η πρώτη προβάλλει µηχανισµούς
καθυποταγής του ατόµου στις συλλογικές ανάγκες,ενώ η δεύτερη δεν αποβλέπει σε κανένα
καταναγκασµό,αφήνει το πρόσωπο να αποφασίσει ελεύθερα. Γ) Η πρώτη υλοποιείται µέσα από
θεσµούς που εξασφαλίζουν συµπεριφορές βάσει αξιών,διαµορφωµένων από την κυριαρχούσα
ιδεολογία,ενώ η δεύτερη αποδέχεται τους ανθρώπους µόνο επειδή ποθούν την σχέση µε το Θεό.
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βλ.σχετικά.Χ.Γιανναρά.Αλφαβητάρι της πίστης.Εκδ.∆όµος. Αθήνα 1983,σελ.183-185
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απέκδυσης της µονωµένης ζωής και ένταξη στην κοινωνία της συλλογικής ζωής.110
Εκκλησιαστική ύπαρξη σηµαίνει το τέλος του στείρου υποκειµενισµού, τη µετάβαση
από το Έχειν της φθοράς και της κενοδοξίας στην καινότητα της ζωής και στην
κοινότητα του Είναι.111
Την βάση,της γνήσιας εκκλησιαστικής αυτής ύπαρξης, θ’αποτελέσουν τα
Ιεροσόλυµα,η αγία πόλη του Ισραήλ.Αρχικά η κοινότητα αντιµετωπίζεται ως αίρεση
ιουδαϊκή112(Πραξ.24,5).Αν και τα µέλη της προσεύχονταν στο Ναό µαζί µε τους
Ιουδαίους,είχαν και δική τους λατρευτική τελετή.(Πραξ.2,46-47).Κέντρο
µεταφύτευσης του χριστιανισµού θ’αποτελέσει η Αντιόχεια,χαρακτηριζόµενη ως
πόλη ελληνιστών.Κι αυτό γιατί γίνονται αποδεκτοί έλληνες εθνικοί,µέσα στην
κοινότητα, χωρίς δεσµεύσεις στον Μωσαϊκό Νόµο. Χάρη σε αυτούς γίνεται το
άνοιγµα του χριστιανισµού στον ελληνικό χώρο και δηµιουργούνται µικτές
χριστιανικές κοινότητες113.
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εκκλησία
=
ἐκ
+
καλῶ.βλ.E.Lohse.Επιίτοµη
Θεολογία
της
Καινής
∆ιαθήκης.µετ.Σ.Αγουρίδη.Κέντρο Βιβλικών Μελετών Άρτος Ζωής.Αθήνα 1980,σελ.89,90: Η αρχική
χριστιανοσύνη θεωρεί εαυτήν ως τον άγιο λαό του Θεού,τον κεκληµένο λαό.Η πρώτη συγκέντρωσή
της εµφανίζεται όχι στη Γαλλιλαία, αλλά Ιεροσόλυµα. Η διαµόρφωσή της θ’αποκρυσταλλωθεί,µέσα
απ’την πρόσκληση όλου του Ισραήλ σε συνύπαρξη. Μάλιστα η πρωτοχριστιανική κοινότητα λαµβάνει
την ονοµασία της,µε την έννοια που χρησιµοποιείται στην Παλαιά ∆ιαθήκη.Ο όρος qahal αποδίδεται
ως ‘εκκλησία’, αποφεύγοντας τον όρο συναγωγή, ακριβώς γιατί η διδασκαλία της δεν βασίζεται στην
αυστηρή µελέτη του Νόµου αλλά στην Παλαιά ∆ιαθήκη, ως την µαρτυρία περί Χριστού. Η κοινότητα
θεωρεί εαυτήν ως εκκλησία θεµελιωµένη πάνω στην πέτρα,την οποία αποτελεί ο Χριστός.
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Κ.∆εληκωνσταντή.Το ήθος της ελευθερίας.εκδ.∆όµος.Αθήνα 1990,σελ127.βλ.και την µελέτη
G.Theissen.The Social setting of Pauline Christianity.Fortress press.1982,αλλά και J.Ziesler.Pauline
Christianity.Oxford University Press.1990
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Σ.Αγουρίδη,Ιστορία
των
χρόνων
της
Καινής
∆ιαθήκης.Εκδ.Π.Πουρναρά,Θεσ/νίκη
1980,σελ.369:Για τον µελετητή της Κ.∆. έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι κατά τους αρχικούς χρόνους ,
συντηρητικότερα ιουδαϊκά στοιχεία, που είχαν προσχωρήσει στην Εκκλησία αντιλαµβάνονταν το
χριστιανισµό ως µια ιουδαϊκή αίρεση, τη µόνη αληθινή µε την έννοια ότι σωστά, κατά την άποψή τους
ερµηνευόµενη, αποτελεί την εκπλήρωση των εθνικών πόθων του Ιουδαίου. Το κυριότερο δογµατικό,
δηλ.ουσιώδες πρόβληµα, που είχε να αντιµετωπίσει η γεννώµενη Εκκλησία µέσα στους κόλπους της
ήταν ακριβώς,αν ο χριστιανισµός είναι πραγµατικά παγκόσµια θρησκεία, όπως διακηρύττουν στα έργα
τους οι συγγραφείς της Κ.∆., ιδιαίτατα ο Παύλος και ο Ιωάννης, ή αν αποτελεί ένα τελειοποιηµένο
ιουδαϊσµό.
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I.Holzner Παύλος,ό.π,,σελ.458,459:«Ο Παύλος περιγράφει το ενωτικό έργο του Χριστού ως
παγκόσµιο ή, µάλλον, ως υπερκόσµιο γεγονός…η καθιέρωση της υπάρξεως της ανθρωπότητας,
συµπληρώνεται µε την καθιέρωση της συµµετοχής στην Εκκλησία...Ο Χριστός δηµιούργησε έναν
σωτήριο οργανισµό, την Εκκλησία, που να µπορεί να περιβάλει όλη την ανθρωπότητα, το κοινωνικό
µυστικό του σώµα. Η λύτρωσις δεν στρέφεται, κατά πρώτο λόγο, γύρω απ’την τύχη του ατόµου, του
καθενός, αλλά γύρω απ’την ολότητα. Βέβαια, γνωρίζει ο Παύλος ότι ο Χριστός θυσιάστηκε και
γι’αυτόν προσωπικώς.(Γαλ.2,20), όχι όµως εφόσον µένει αποµονωµένος, αλλά ως µέλος της
ανθρωπότητος, που έχει ενσωµατωθεί στο µυστικό του σώµα. Όπως το προπατορικό αµάρτηµα του
καθενός είναι συµµετοχή στην κοινή ενοχή απ’τη συγγένεια µε τον αρχηγό του γένους µας, τον Αδάµ,
που αµάρτησε, έτσι και η προσωπική λύτρωση µπορεί να νοηθεί µόνο ως συµµετοχή στην συνολική
λύτρωση, µε την ένωση µε τον Χριστό, τον αρχηγό της λυτρωµένης ανθρωπότητος. Εδώ, βρισκόµαστε
στο κέντρο της θεολογίας του Παύλου. Αυτή η κεντρική ιδέα του Παύλου είναι τόσο ξένη προς τον
Ιουδαϊσµό και ταυτοχρόνως τόσο νέα, ώστε µάταια προσπάθησαν να πούν ότι προέρχεται απ’την
συνένωση δύο κατευθύνσεων σκέψεως: δηλαδή απ’την ιδέα περί οργανισµού της ελληνιστικής
εκλαϊκευµένης φιλοσοφίας κι’ απ’την ινδοϊρανική θεωρία περί ενός ‘πρωτοανθρώπου’, που συνενώνει
µέσα του, σαν οµαδική ψυχή, όλες τις ψυχές των άλλων ατόµων. Όπως ο Χριστός είναι το πλήρωµα
του Θεού, έτσι κι η εκκλησία είναι το πλήρωµα του Χριστού, η κοινωνική ‘ἐν χώρῳ και χρόνῳ
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Οι µετέχοντες ονοµάζονται ‘χριστιανοί’114 και ο χριστιανισµός παύει να θεωρείται
ιουδαϊκή αίρεση,αποκτά δική του οντότητα115.Ο Παύλος θ’αναλάβει να διαδώσει
στους εθνικούς τον Χριστιανισµό116ακολουθώντας το παράδειγµα του Πέτρου,που
βαπτίζει εθνικούς ή του Ιωάννη που οργανώνει την κοινότητα της Μ.Ασίας.117Αν και
ήδη πριν από αυτόν µια ιουδαϊκή κοινότητα έχει πάψει να τηρεί το Νόµο,εκείνος
αναλαµβάνει να κηρύξει τη δικαίωση από την αποκόλληση εκ του Νόµου,την
ελευθερία και την αποδοχή των εθνικών.118Η αποδοχή των εθνικών από µια
θρησκευτική κοινότητα,όπως η χριστιανική, που στηριζόταν στην αναγγελία και
εκπλήρωση ιουδαϊκών προσδοκιών έγινε ήδη µε συγκατάθεση της Ιεροσολυµίτικης
κοινότητας.119Αν και στην Παλαιά ∆ιαθήκη δεν υπάρχει ιδιαίτερος όρος
προδιορισµού,στην Καινή ∆ιαθήκη εµφανίζεται ο όρος’κοινωνία’,προκειµένου να
σηµασιοδοτηθεί η σχέση του χριστιανού µε το Θεό,αποκεκαλλυµµένο απ’τον Ιησού
και τη σχέση των χριστιανών µεταξύ τους120.Τέτοιου είδους κοινωνία αποτελεί η
‘εκκλησία’121 που ιδρύει στην γη ο Ιησούς και επεκτείνουν οι µαθητές του. Ο όρος
εκκλησία στην ελληνιστική κοινή χρησιµοποιείτο από ελληνορωµαίους πολίτες
θέλοντας να χαρακτηρίσει την σύναξη πολιτων µιας πόλης για συζήτηση σηµαντικών
κοινών τους θεµάτων.Οι πρώτοι χριστιανοί χρησιµοποιούν τον όρο προκειµένου να
διαχωρίσουν εαυτούς από την εβραϊκή συναγωγή.Αρχικά αναφερόταν στον
οικουµενικό χριστιανισµό,κατόπιν στις τοπικές χριστιανικές κοινότητες.Αποδίδεται
στην πνευµατική κοινωνία που ξεχώριζε λόγω της ενότητας και της ἐν Χριστῶ ζωής
όλων των µελών.Τα τρία χαρακτηριστικά της εκκλησιαστικής ενότητας

άνανέωσις’ ‘τοῦ τά πάντα ἐν πᾶσι πληρουµένου’»’.Βλ.και µελέτη.Γ.Μαντζαρίδη.Θέµατα
κοινωνιολογίας της ορθοδοξίας.Εκδ.Π.Πουρναρά.Θες/νίκη 1975
114

Β.Στεφανίδου.Εκκλησιαστική Ιστορία.Εκδ.Αστήρ.Αθήνα 1959,σελ.31:Τα Ιουδαϊκά ονόµατα
‘Γαλιλαίοι, Ναζωραίοι’σταδιακά εγκαταλείφθηκαν και πλέον ονοµάστηκαν ‘Χριστιανοί’.Η πρώτη
κοινότητα ανέλαβε κήρυγµα στον εθνικό κόσµο. Το ζήτηµα των σχέσεων χριστιανών-εθνικών
κατέληξε στην αποδοχή των δεύτερων(Πραξ.11,20/15).βλ.και ΓΜαντζαρίδη.Κοινωνιολογία του
Χριστιανισµού.Εκδ.Π.Πουρναρά.Θεσ/νίκη
1985,
σελ.40-41:Η
ονοµασία
χριστιανοί(Πραξ11,26)αποδόθηκε από τους εθνικούς στους οπαδούς του Χριστού και υιοθετήθηκε από
αυτούς ως το όνοµά τους. Έχει σπουδαιότητα γιατί φανερώνει την σχέση µε τον διδάσκαλο
τους.Μολονότι η σύνδεση του ονόµατος του Χριστού είχε εξωτερική προέλευση, ανταποκρίθηκε στην
αυτοσυνειδησία των πιστών για της σχέση τους µε τον Χριστό.Με την αρχή των αιρέσεων
καθιερώθηκε οι οπαδοί να λαµβάνουν το όνοµα του αρχηγού τους.
115

Ι.Ζηζιούλα.Ελληνισµός και Χριστιανισµός.Η συνάντηση των δυο κόσµων,ό.π,σελ.528
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Β.Στεφανίδου.Εκκλησιαστική Ιστορία,ό.π,σελ.32
Β.Στεφανίδου.Εκκλησιαστική Ιστορία,ό.π,σελ.39

117
118
119

Ι.Ζηζιούλα.Ελληνισµός και Χριστιανισµός.Η συνάντηση των δυο κόσµων,ό.π,,σελ.528
Ι.Ζηζιούλα.Ελληνισµός και Χριστιανισµός.Η συνάντηση των δυο κόσµων,ό.π,,σελ.531
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P.Sandevoir&J.Guillet, λήµµα ‘κοινωνία’,ό.π,σελ,σελ.572
P.Ternant,λήµµα‘εκκλησία’,ό.π,,σελ σελ.330-331:Ο όρος στον ελληνικό κόσµο αναφέρεται στη
συνάθροιση του δήµου,του λαού ως πολιτικής δύναµης.Την ίδια λαµβάνει και στον Παύλο για την
κοινότητα(Α Κορ.11,18).Για του Εβδοµήντα εκκλησία(qahal) σηµαίνει την συνέλευση,για την
εκτέλεση µιας θρησκευτικής πράξης,συχνά λατρευτικής.(Ψλ.21,6).Προέρχεται από το ρήµα εκ-καλώπροσκαλώ,δηλώνοντας ότι ο Ισραήλ,λαός του Θεού,ήταν η συγκέντρωση ανθρώπων κεκληµµένων από
τη θεία πρωτοβουλία και συνδεόταν µε τηνιερατική έκφραση,περιέχουσα την έννοια της κλήσης-κλητή
αγία-θρησκευόµενη συνάντηση(Εξ12,16/Λευ.23,3).Η πρώτη χριστιανική γενεά,νέος λαός του Θεού(Α
Πέτρ.2,10)υιοθέτησε τον όρο ‘Ισραήλ του Θεού’(Γαλ.6,16/Φιλ.3,3).
121
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καταγράφονται ως η αγιότητα, η καθολικότητα, η αποστολικότητα.122Ηµέρα-σταθµός
για την ίδρυση της ‘εκκλησίας’123θεωρείται η ηµέρα της Πεντηκοστής124.
2.3.1 Η διαβάθµιση
Στο πρόσωπο του Ιησού συγκεντρώνονταν όλα τα εκκλησιαστικά
λειτουργήµατα.125Υπήρχαν τρεις τάξεις εκκλησιαστικών λειτουργών. Οι
απόστολοι/ευαγγελιστές(Λκ11,49/Εφ.4,11)ήταν οι πρώτοι,οι οποίοι ανέλαβαν την
διοργάνωση των κοινοτήτων.Κατόπιν οι προφήτες , µε έργο να εδραιώσουν και να
αναπτύξουν τις κοινότητες(Πραξ.15,22-32/13,1).Τέλος οι διδάσκαλοι,χριστιανοί
ιουδαίοι ραββίνοι µε διδακτικά καθήκοντα. Στόχος να κατηχήσουν τους
νεοφώτιστους.Η δεύτερη τάξη αποτελείτο από τους λειτουργούς της κοινότητας. Ο
Παύλος αναφέρει(Φιλ.1,1)τους διακόνους,τους οποίους εντοπίζουµε στην
Ιεροσολυµίτικη κοινότητα. Οι πρεσβύτεροι(εκκλησιαστικά και διοικητικά
καθήκοντα) (Πραξ.1,30/15,2,4,12,23/21,17).Τέλος οι επίσκοποι(ιερατικοί και
οικουµενικοί)126.
Ο Κύριος ενυπάρχει στην εκκλησία δια της εκκλησιαστικής διοίκησης. Τα
λειτουργήµατα υπήρξαν αντίτυπα και ακτινοβολίες της µέριµνας,ως λειτουργού. Ο
Απόστολος ως λειτουργός/εκπρόσωπος σχετίζεται µε τον Ιησού.Το ίδιο και ο
επίσκοπος λειτουργούσε ως εικόνα του Χριστού.Αναπτύχθηκαν στην αρχική
122

B.Ioannides.The Unity of the Church according to St.Paul.Offprint from The Greek Orthodox
Theological Review,V.IX,N.1,(1963),pp.47-49
123
Π.Μ.Καρδαµάκη.Οι πειρασµοί της ιστορίας και η µαρτυρία της εκκλησίας.Εκδ.ΑρµόςΑθήνα
2001,σελ.63,68-69: Θρησκεία και εκκλησία είναι δυο διαφορετικές και αντίθετες πραγµατικότητες.Η
θρησκεία αποτελεί ένα από τα κρατικά στοιχεία,ενώ η εκκλησία ανακεφαλαιώνει το σχέδιο της
οικονοµίας του Θεού,είναι µυστήριο της σωτηρίας.Η εκκλησία αποτελεί µια πραγµατικότητα
µυστηριακή και εσχατολογική.Είναι ένα µυστήριο όντως πραγµατικό του πραγµατικού, η εσώτατη και
ποιητική δύναµη της πραγµατικότητας. Είναι το όλως άλλο,όχι το αντίθετο προς τον παρόντα
κόσµο,το παράδοξο του εσχατολογικού, η κρίση του κόσµου,που δεν καταδικάζει αλλά
απελευθερώνει.
124
P.Ternant,λήµµα‘εκκλησία’,όπ,σελ.334-335:Η έκχυση του Πνεύµατος αρχίζει την ηµέρα του
Πάσχα(Ιω.20,22) όταν ο Ιησούς ενεφύσησε Πνεύµα στους µαθητές του,τους αρχηγούς του νέου λαού
του Θεού.Ο Λουκάς τοποθετεί στη µέρα της Πεντηκοστής,θεωρούµενη και αναµνηστική εορτή
πραγµατοποιήσεως του Πάσχα και της δωρεάς της διαθήκης(Πραξ.2,4)µε την προοπτική µαρτυρίας
των δώδεκα(Πραξ.1,8)και της δηµόσιας εµφάνισης της εκκλησίας.ΓΙ’αυτό θεωρείται ηµέρα γέννησης
της εκκλησίας.
125
Λειτουργός(Εβρ.8,2),ιερέας(Εβρ.5,6/8,4/10,21/2,17),απόστολος(Εβρ.3,1),διάκονος(Λκ22,77/Ρωµ.15
,8),επίσκοπος(Εβρ.13,20/Α Πέτρ.2,25/5,4),διδάσκαλος(Μτθ.23,8/Ιωαν.13,13),’τά πάντα ἐν πᾶσιν
αὐτός πρωτεύων’(Κολ.1,18).
126
Β.Στεφανίδου.Εκκλησιαστική Ιστορία,ό.π,σελ.42-26.Βλ και ΓΜαντζαρίδη.Κοινωνιολογία του
Χριστιανισµού.Εκδ.Π.Πουρναρά.Θεσ/νίκη 1985,σελ 57-59:Οι µόνιµοι λειτουργοί υπό την εποπετεία
αρχικά των αποστόλων απέκτησαν σταδιακά ιδιαίτερη θέση. Αυτή είχε λειτουργικό χαρακτήρα.και
κατόπιν ανέλαβαν µόνιµοι λειτουργοί. Επίσκοποι και διάκονοι λαµβάνουν ως ρυθµιστές της
εκκλησιαστικής ζωής, τη θέση,κατόπιν, των προφητών και διδασκάλων. Η θεσµοποίηση στη
χριστιανική ζωή πρέπει να θεωρηθεί ως οργανική ανάπτυξη και εξέλιξή της. Η διαµόρφωση των
θεσµών της εκκλησίας αντικατοπτρίζει την πατριαρχική διάρθρωση της κοινωνίας.Μάλιστα ο
επίσκοπος λαµβάνεται ως σύµβολο της παρουσίας του Θεού,ως δε ηγέτης της τοπικής εκκλησίας, έγινε
σύµβολο ενότητας.Simon.M.Οι πρώτοι χριστιανοί.µετ.Ε.Σαµαρά.Εκδ.Ι.Ν.Ζαχαρόπουλου.Αθήνα
1967,σελ.83.βλ.και.ΙΚαραβιδόπουλου.ΑπΠαύλου
επιστολές
προς
Εφεσίους.Φιλιππησίους.Κολοσσαείς.Φιλήµονα.Εκδ.Π.Πουρναρά.Θεσ/νίκη
1981,σελ.162-163:Ο
κατάλογος των χαρισµατούχων αναφαίνεται στα χωρία Ρωµ.12,6-8/Α Κορ.12,4-11.28. Στο Εφ.4,11
αναφέρονταο όσοι σχετίζονται άµεσα µε την οικοδοµή του σώµατος του Χριστού. Οι απόστολοι
κατέχουν θέση θεµελίου στην εκκλησία(Εφ.2,20)και στο Εφ.3,5 αναφέρονται αυτοί και οι προφήτες
ως λήπτες του µυστηρίου της σωτηρίας και ερµηνευτές της του θείου θελήµατος.
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εκκλησία δηµιουργώντας τάξεις. Ο Χριστός ταυτιζόταν προς όλη την εκκλησία-σώµα
του,και τα µέλη της εκκλησίας ήταν ‘µέτοχοι του Χριστού’(Εβρ.3,14).Ο Χριστός
θεωρείτο ‘απόστολος’,’ διδάσκαλος’,’διάκονος’ (όχι όµως όλοι απόστολοι,όχι όµως
όλοι διδάσκαλοι,Πραξ.6,1-6/Α Κορ.12,29).Μόνο κάποιοι λειτουργοί λάµβαναν το
χάρισµα.Η ενότητα απέβαινε ενότητα ενός Σώµατος µε πολλά χαρίσµατα. Η
αρχέγονη χριστιανική κοινότητα,λαός Θεού και κοινότητα χαρισµατιή απέκτησε
απ’την αρχή µια τάξη διοικητικών διακονηµάτων και µεταµόρφωσε ένα
συγκεκριµένο πολίτευµα127.Σκοπός η διατήρηση της αποστολικής κληρονοµιάς και ο
διαχωρισµός της σωστής από την παραπλανητική διδασκαλία.128
2.3.2 Η ένταξη στην κοινοτική ζωή
Για τον Απ.Παύλο η ένταξη στην κοινότητα του Ιησού πραγµατοποιείται µε την
πίστη και το βάπτισµα129. Τα δυο αυτά είναι αλληλένδετα,το πρώτο ανταποκρίνεται
στην θεία κλήση και το δεύτερο την επισφραγίζει(κατόπιν,τουλάχιστον τα πρώτα
χρόνια,µιας
διδαχής-Εβρ.6,2).Ο
Παύλος
αναγνωρίζει,
ότι
το
βάπτισµα,ήδη,προτυπώθηκε στη διάβαση της Ερυθράς θάλασσας που ελευθέρωσε
τον Ισραήλ απ’τη δουλεία(Α Κορ.10,2).Όπως η Εκκλησία βαπτίσθηκε, ως Σώµα,στο
Πνεύµα και το πυρ,το ίδιο και ο πιστός εµβαπτίζεται στο νερό130(Πραξ.2,41)µε πλήρη
κατάδυση (Πραξ.8,38). Ακολουθεί η χειροθεσία και το χρίσµα(Πραξ.8,15).Αποτελεί
θάνατο132
και
την
την
πράξη
συσσωµάτωσης131(κατάδυσης)στο
ανάσταση(ανάδυση)του Ιησού(Ρωµ.6,3/Κολ.2,12).Κι αυτό διότι το σώµα-όργανο της
αµαρτίας πεθαίνει(Ρωµ.6,6)και µετέχει στη ζωή ‘ἐν Χριστῶ’(Ρωµ,.6,11).Αποτελεί
την απέκδυση του παλιού και την ένδυση του καινού ανθρώπου. Ο πιστός ενώνεται
127

Π.Βασιλειάδη.Βιβλικές ερµηνευτικές µελέτες,σελ.382-383
Ι.Ζηζιούλα.Η ενότητα της εκκλησίας.Αθήνα 1965,σελ.49-50
129
P.Sandevoir&J.Guillet,
λήµµα
‘κοινωνία’,ό.π,σελ,σελ.574.Επίσης
και
F.Amiot,λήµµα
‘βάπτισµα’,στο Λ.Β.Θ,µετ.Ι.Καραβιδόπουλου,σελ.163-164:Το βάπτισµα προέρχεται,από τον όρο
βάπτω=βυθίζω στο νερό. Ο συµβολισµός του νερού,ως εξαγνιστικό στοιχείο απαντάται στην ιστορία
θρησκειών συχνά.Ήδη στην Π.∆ στον κατακλυσµό(Α Πέτρ.3,20)Βέβαια στον µετεχµαλωσιακό
ιουδαϊσµό οι τελετουργικοί καθαρµοί απόκτησαν υπερβολική σηµασία(Μκ7,1-5).Αργότερα συναντάµε
το βάπτισµα της ερήµου-µετανοίας(Μκ1,4)-προπαρασκευαστικό του µεσσιανικού σε Πνεύµα και
πυρ(Μτ3,11/Πραξ1,5/11,16/19,3) του Ι.Προδρόµου ως το είδος ενσωµάτωσης στους αληθινούς
απογόνους του Αβραάµ.(Μτ3,9).Το βάπτισµα του Ιησού στον Ιορδάνη προετοιµάζει εκείνο του
θανάτου του,συνδέει το Πνεύµα,το ύδωρ,το αίµα.(Α Ιωαν.5,6-8).Εκεί θα καταφανεί η προαγγελία της
Πεντηκοστής,το βάπτισµα της Εκκλησίας(Πραξ11,16)και όσων θα εισέλθουν σ’αυτήν(Εφ.5,25-32).
130
Γ.Φλωρόφσκυ.Σώµα ζώντος Χριστού,ό.π,σελ.77:Το Πνεύµα αιτία αναγέννησης και πνευµατικής
γέννησης διενεργεί την αποτελεσµατικότητα του βαπτίσµατος.Βλ. και Ν.Ματσούκα.∆ογµατική και
Συµβολική Θεολογία Β.Εκδ.Π.Πουρναρά.Θες/νίκη 1996,σελ σελ.481:Το υδάτινο και πύρηνο βάπτισµα
της Εκκλησίας γίνεται στο θάνατο και την ανάσταση του Ιησού,αναιρώντας την φθορά-το θάνατο των
προπατόρων.Κι αυτό διότι συντελείται ο εγκεντρισµός-η παλιγγενεσία στο σώµα.
131
Α.Γιέβτιτς.Η εκκλησιολογία του Απ.Παύλου.Εκδ.Γρηγόρη.Αθήνα 1984,σελ.108-109:Η λέξη
σύσσωµοι(Εφ3,6)δηλώνει την ένωση µε τον Ιησού και τους άλλους πιστούς.Σηµαίνει να γίνει µέλος
της Εκκλησίας,µέλος του Χριστού-να ενσωµατωθεί και να συσσωµατωθεί..Ο Κύριος,ως Κεφαλή της
Εκκλησίας ενώνει στο Σώµα του όλα τα µέλη.
132
Βλ.
Ι.∆αµασκηνού
Περί
πίστεως
και
βαπτίσµατος
ΕΠΕ1,σελ.438-447.βλ.επίσης
Ν.Ματσούκα.∆ογµατική και Συµβολική Θεολογία Β.Εκδ.Π.Πουρναρά.ΘεΣ/νίκη 1996σελ.480481:Όπως όλα τα µυστήρια και η ιστορία της θείας οικονοµίας,έτσι και εκείνο του βαπτίσµατος έχει
σύµβολα το νερό και την τάξη ακολουθίας.Ο Ι.∆αµασκηνός αντιλαµβάνεται το νερό,ως καθαρµό
σώµατος-πνεύµατος.Είναι ένα µυστήριο εγκεντρισµού των όντων στη θεία ζωή.Σε όλη την ιστορία
εµφανίζονται οκτω βαπτίσµατα:εκείνο του κατακλυσµού,της εξόδου,το νοµικό,του Ι.Βαπτιστή,του
Κυρίου,της µετάνοιας και των δακρύων,του αίµατος και του µαρτυρίου,το αναιρετικό της αµαρτίας.
128
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µε τον Χριστό(Ρωµ.13,14/Γαλ.3,27)αλλά και τους άλλους πιστούς(Γαλ.3,28)σε σώµα
Χριστού133(Α Κορ.12,13/Εφ.4,4).
Ο Απ.Παύλος ερµηνεύει το βάπτισµα ως νέα γέννηση στο θάνατο και την
ανάσταση του Χριστού.Το µυστήριο της µεταµόρφωσης του ‘σώµατος της ζωής’’
είναι εγκεντρισµός-γέννηση-πορεία προς µια νέα ζωή.’Οἵτινες ἀπεθάνοµεν τῆ
ἁµαρτίᾳ,πῶς ἔτι ζήσωµεν ἐν αὐτῆ;ἤ ἀγνοεῖτε ὅτι ὅσοι ἐβαπτίσθηµεν εἰς Χριστόν
Ἰησοῦν,εἰς τον θάνατον αὐτοῦ ἐβαπτίσθηµεν;συνετάφηµεν οὗν αὐτῶ δια τοῦ
βαπτίσµατος εἰς τον θάνατον,ἵνα ὥσπερ ἠγέρθη Χριστός ἐκ νεκρῶν δια τῆς
δόξης τοῦ πατρός,οὔτως και ἡµεῖς ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσωµεν’.(Ρωµ.6,24).Το βάπτισµα έχει τριαδολογικό/εκκλησιολογικό χαρακτήρα(Ματθ.28,19) δίνει την
‘καλή’ µαρτυρία νέας πορείας,σε µια ζωή πρόγευσης µελλόντων
αγαθών(Ρωµ.6,4/8,6.10)134Αποτελεί την νέα γέννηση135(Ιωαν3,5),το λουτρό
παλιγγενεσίας(Τιτ.3,5),η σφραγίδα του Πνεύµατος(Β Κορ.1,22/Εφ.1,13)στην ψυχή
του πιστού.Είναι το σηµείο ένταξης στο νέο λαό του Θεού136(Β Κολ.2,11/Εφ.2,1122),της ένταξης σε µια κατάσταση δυναµική,µια ζωή ανώτερη.
133

βλ.και B.Ioannides.The Unity of the Church according to St.Paul.Offprint fromThe Greek Orthodox
Theological Review,ό.π,pp.60:Με το βάπτισµα ο πιστός ενδύεται τον Ιησού,ενώνεται µε Αυτόν και
τους υπόλοιπους πιστούς.Βλ.και Π.Βασιλειάδη.Βιβλικές ερµηνευτικές µελέτες,ό.π,σελ.385,396397,399:Η εικόνα του Παύλου για την Εκκλησία,ως Σώµα Χριστού καθιστά κατανοητό, το µυστήριο
της,από την κοινότητα.Το πλαίσιο της Κ.∆ και της παύλειας θεολογίας είναι χριστοκεντρικό,µε
χριστοκεντρική θεώρηση της εκκλησιολογίας.,µε πνευµατολογική συνάφεια(Α Κορ.12,14).Το
σηµαντικότατο υπόβαθρο είναι η ευχαριστιακή παράδοση της πρώτης εκκλησίας(θα αναφερθούµε
παρακάτω σε αυτήν).Η χριστολογική βάση εκφράζεται µε τον όρο ‘Σώµα’.Τις δυο πρώτες
δεκαετίες,µετά την Πεντηκοστή,η αρχική χριστιανική κοινότητα κατανόησε εαυτήν ως ‘λαό του
Θεού’.∆ιότι ο Θεός καλώντας τον Ισραήλ στην Π.∆ και την εκκλησία στην Κ.∆ δηµιούργησε όχι µια
συνήθη θρησκεία,αλλά ένα λαό.Με όρους της Π.∆ τονίζεται στην Κ.∆ ως Ισραήλ του
Θεού(Γαλ.6,16),άγιοι(Ρωµ.1,7/8,27/15,25/16,5/Α
Κορ.1,2),εκλεκτοί(Ρωµ.8,33/Κολ.3,12)’εκλεκτόν
γένος’(Α Πέτρ.2,9).
134
Ν.Ματσούκα.∆ογµατική και Συµβολική Θεολογία Β.Εκδ.Π.Πουρναρά.Θεσ/νίκη 1996,σελ.475-476
135
Βλ Ι.Ζηζιούλα.Από το προσωπείο στο πρόσωπο,ό.π,σελ.324:Η υπόσταση της εκκλησιολογικής
ύπαρξης καθορίζεται µε την νέα γέννηση,το βάπτισµα.Κατά το πρότυπο της βιολογικής γέννησης και
υπόστασης,µε
αντίστοιχο
τρόπο
το
βάπτισµα
αποδίδει
την
νέα
υπόσταση.βλ.περαιτέρωΙΚαραβιδόπουλου.ΑπΠαύλου επιστολές προς Εφ.Φιλ.Κολ.Φιλ.,ό.π,,σελ.498514.Επίσης Ι.Παναγόπουλου.Οντολογία ή θεολογία του προσώπου;ό.π,σελ.40:Ο άνθρωπος µέσα απ’το
βάπτισµα δέχεται την νέα προσωπική του υπόσταση,το πρόσωπο του Χριστού(αυτό δηλώνει το νέο
όνοµα που δέχεται,γι’αυτό και το βάπτισµα είναι ακριβώς η γενέθλιος ηµέρα του ανθρώπου), που
πρέπει αδιάκοπα µε τη χάρη του Πνεύµατος και την ελεύθερη βούληση του να αυξήσει’εἰς µέτρον
ἡλικίας
τοῦ
πληρώµατος
τοῦ
Χριστοῦ’(Εφ.4,13).Βλ.και
Ν.Ματσούκα.∆ογµατική
Θεολογία,ό.π,σελ.476-477:Γέννηση αποτελεί το βάπτισµα,όπως η δηµιουργία εκ του µη όντος,έτσι και
το αυτό ως ‘αναπλαστική’γέννηση παρέχει το ον ‘ἐκ τοῦ µη όντος’, το ‘κατά Χριστόν
γεννηθῆναι’,το ‘εἶναι και ὑποστῆναι’.
136
Περαιτέρω Ι.Καραβιδόπουλου.Η αµαρτία κατά τον Απόστολο Παύλο.Θεσ/νίκη 1969,σελ.124:Η
πρωτοχριστιανική Εκκλησία είχε συνείδηση ότι αποτελούσε τον Νέο Ισραήλ,τον εσχατολογικό λαό
του Θεού,τον οποίο θεµελίωσε δια του αίµατος του ο Μεσσίας.Για αυτό για τον Παύλο στις επιστολές
του περιγράφει την Εκκλησία,ως την νέα ανθρωπότητα,την ‘νέα κτίση’. και
ΓΜαντζαρίδη.Κοινωνιολογία του Χριστιανισµού,ό.π,,σελ..43:Η λατρεία του Χριστού και η σύσταση
της Εκκλησίας του συνδέονται άµεσα µε την πίστη και την εσχατολογική προσδοκία του Ισραήλ.Ο
Χριστός είναι ο αναµενόµενος Μεσσίας και η Εκκλησία ο νέος Ισραή(Α Κορ.10,18/Γαλ.6,16)που
διατηρεί τις γραφές του παλιού Ισραήλ,αλλά αποδέχεται και τη νέα διαθήκη του Θεού,που συνήψε ο
Ιησούς µε την θυσία του Σταυρού(Β Κορ.3,6/Εβρ.8,6).Η έννοια της διαθήκης αποτελεί για τους
χριστιανούς,όπως τότε για τους εβραίους ενοποιό αρχή,µόνο που δεν προβάλονται πλαίσια φυλετικάεθνικά,αλλά οικουµενικός χαρακτήρας.Η γενίκευση του ελληνικού πολιτισµού και της γλώσσαςτου,ο
θρησκευτικός
συγκριτισµός,ο
στωϊκός
κοσµοπολιτισµός,η
ενότητα
διοικήσεως-ηθών
κλπ,διαµόρφωσαν την οικουµενική συνείδηση που άριστα αναδείχθηκε και δικαιώθηκε στο
Χριστιανισµό.Παράλληλα,βλ.Π.Βασιλειάδη. Βιβλικές ερµηνευτικές µελέτες,ό.π,,σελ 388:Στις Πράξεις
επιχειρείται,ουσιαστικά,η ‘ιστορική’ και ‘εσχατολογική’ διάσταση της Εκκλησίας,του ‘ήδη’ και του
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Ουσιαστικά,
µε
το
βάπτισµα
δίδεται
στο χριστιανό η ‘νέα
ταυτότητα’του.Λαµβάνει τον τύπο,την ‘εικόνα’ του Ιησού,137 και ταυτόχρονα την
ζωτική ένωση(συνεζωοποίησεν-Κολ.2,13),µέσω αυτού,µε τον Ιησού. Η είσοδος του
ανθρώπου στην Εκκλησία και η έναρξη της προσωπικής κοινωνίας µε τον Ιησού
υλοποιείται δια του βαπτίσµατος.Επι-κοινωνεί µέσα στα µυστήρια του
Χριστού,µετέχοντας στην άκτιστη χάρη του και ενώνεται µε Αυτόν σε ένα σώµα και
ένα πνεύµα.Αποκαλύπτεται ένας δεσµός προσωπικός-άµεσος συνεπαγόµενος την
αληθινή ενότητα και κοινωνία των πιστών µεταξύ τους.Έτσι οικοδοµείται νέαάρρητη-υπερ φύσιν συγγένεια και κοινωνία Χριστού-ανθρώπων, η Εκκλησία.138
‘πάντες δια τῆς αὐτοῦ χάριτος ἕν ἐσµεν τῆ πίστει την εἰς αὐτον,και εἰς ἕν σῶµα
τελοῦµεν τῆς αὐτοῦ ἐκκλησίας,κεφαλήν µίαν ἔχοντες αὐτον,και ἕν πνεῦµα
ἐποτίσθηµεν δια τῆς τοῦ παναγίου Πνεύµατος χάριτος και ἕν πάντες βάπτισµα
ἐλάβοµεν,και µία ἐν πᾶσιν ἡ ἐλπίς,και εἶς ἡµῖν Θεός,ὁ ἐπί πάντων και δια
πάντων και ἐν πᾶσιν ἡµῖν’139
2.3.3 Η Κοινότητα ως Οικογένεια
Τρείς θεµελιώδεις ηθικές θέσεις,δηλ.η αντίθεση προς την ηθική ακαθαρσία, η
έντονη αποστροφή προς τα πλούτη, και το ιδανικό της αδελφικής αγάπης είναι κοινές
θέσεις στο Q και την Καινή ∆ιαθήκη Η δεύτερη περιλαµβάνει και το πνεύµα
υιοθεσίας , όπου ο χριστιανός αποκαλεί το Θεό Πατέρα(Ρωµ.8,15).Αλλά και τον
ορισµό του Θεού ως αγάπη(Α΄ Ιω.4,16)140
Η αδελφική ένωση των πρώτων χριστιανών προκύπτει από την κοινή πίστη τους141
στον Κύριο από την επιθυµία τους να τον µιµηθούν.142 Ο πρώτος
αδελφός,πρωτότοκος(Ρωµ.8,14-17/29)είναι ο ίδιος ο Χριστός Γίνονται µια καρδιά και
µια ψυχή(Πραξ4,32).Όπως ο ευαγγελιστής Ιωάννης τονίζει παραµένουν ενωµένοι ‘ἐν
τῆ ἀγάπῃ’.Οι ίδιοι αποκαλούν ‘ἔτερος ἐτέρῳ’ αδελφόν.143Αποτελούν
‘ούπω’.της Βασιλείας του Θεού.Ουσιαστικά η δοµή του κολλεγίου των αποστόλων παρουσιάζεται ως
η εικονική φανέρωση της βασιλείας τουΘεού.
137
ΠεραιτέρωΙΚαραβιδόπουλου.Απ.Παύλου επιστολές προς Εφ.Φιλ.Κολ.Φιλ.,ό.π,,σελ.499-505.
138

Βλ.ΓΜαντζαρίδη.Παλαµικά,ό.π,σελ.55,195
Γρ.Παλαµά.Οµιλία ΙΕ΄.Εκφωνηθείσα τῆ Κυριακῆ των Βαϊων.PG151,188Β
140
Σ.Αγουρίδη,Ιστορία των χρόνων της Καινής ∆ιαθήκης,ό.π,, σελ.347
141
Ν.Νησιώτη.Υπαρξισµός και χριστιανική πίστις,ό.π,σελ.210-211,274,276:Η ψευδής πίστη είναι του
νου,της λογικής κρίσεως,των συµβιβασµών,παράγωγο τν ίδιων ασθενειών και εγωπάθειας του
ανθρώπου.Η αληθινή είναι της ύπαρξης,του παραδόξου,της αντίθεσης.δωρεά του Θεού στο πάθος του
Χριστού.Ο αληθινός πιστός δεν συπλέκεται στην οµαλή γλώσσα του θαυµασµού προ του
απείρου,αλλά επαναστατεί εναντίον του εαυτού του,συντρίβεται.απολογείται για τον εαυτό
του,µεταβάλλει την αντικειµενική ιδιότητα ‘χριστιανός’σε άλυτο υπαρκτικό πρόβληµα,σκάνδαλο της
σκέψης του.
142
J.Holzner.Παύλος,ό.π,σελ.457:Κατά τα χρόνια του Παύλου,οι Στωϊκοί είχαν διαδώσει ένα αίσθηµα
αδελφωσύνης µεταξύ των ανθρώπων,βασιζόµενοι στην προέλευση από τον ∆ία.Αλλά αυτό
αποτελούσε µια φιλοσοφία που δεν είχε υλοποιηθεί.
143
Ι.Ζηζιούλα.Από το προσωπείο στο πρόσωπο,ό.π,,σελ.328-331 Η υπόσταση την οποία χαρίζει το
βάπτισµα καλείται εκκλησιολογική.:Η Εκκλησία παροµοιώνεται µε ‘µητέρα,διότι µέσα της
κυοφορείται και γεννάται το ανθρώπινο πρόσωπο.Οι σχέσεις που εκδηλώνονται µέσα στο σώµα της
διαχωρίζονται,υπερβαίνουν από τους βιολογικούς νόµους.Οι πρώτοι χριστιανοί υπερβαίνουν την
βιολογική υπόσταση µεταφέροντας τις οικογενειακές σχέσεις µέσα στην Εκκλησία(Εφ5,32)Πατέρας
είναι ο ουράνιος,αδέλφια,οι χριστιανοί µεταξύ τους. (Ματθ.4,21/10,25/19,29/Λκ14,26).Βαπτιζόµενος
κάθε άνθρωπος ίστται ενώπιον του κόσµου µε άλλα µάτια,πέρα από τα βιολογικά,αφήνει την αγάπη να
ξεχειλίσει στην καρδιά του,όχι γιατί οι βιολογικοί δεσµοί το επιβάλλουν, αλλά γιατί έτσι
βιώνει,εκείνος καθιστά τη φύση υπαρκτή και όχι αυτή εκείνον.Υπερβαίνει την επιλεκτικότητα της
139
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‘τέκνα’(Ιωαν1.12) ενός πατέρα(Εφ5,1):’Γίνεσθαι οὐν µιµηταί τοῦ Θεοῦ ὡς τέκνα
ἀγαπητά’.Υιοθετούνται144(Εφ1,5)υπό την µέριµνα και την αγάπη του Θεού.Βιώνουν
τον δεσµό της αγάπης,αναγεννηµένοι(Ιωαν.3,3),ως αδελφοί του Ιησού(Οὐκ
ἐπαισχύνεται ἀδελφούς αὐτους καλεῖν-Εβρ.2,11) και αδελφοί145 µεταξύ τους.

2.4 Η Εκκλησία ως Σώµα.
2.4.1 Προσευχή,Εξοµολόγηση,Ευχαριστία
Ο Χριστιανισµός από την πρώτη του εµφάνιση στην ιστορία χρησιµοποίησε
‘µυστήρια’,δηλαδή πράξεις που συµβολίζουν κάτι διαφορετικό από τα φυσικά και
χρονικά στοιχεία που τις συνιστούν και οι οποίες δίνουν στους µετέχοντες σε αυτές
τη δυνατότητα κάποιας λυτρωτικής εµπειρίας.Ο τρόπος που ο Παύλος και ο Ιωάννης
αντιλαµβάνονται τα µυστήρια καταδεικνύει µια αντίθεση,όχι σώµατος-πνεύµατος,
αλλά µεταξύ του ‘νῦν’ και του ‘µέλλοντος αἰῶνος’,χωρίς να συνδέεται µε το
πλατωνικό σχήµα ‘χρόνος-αιωνιότητα’. Ο ‘νῦν’ αιώνας αντικαθίσταται από τον
‘µέλλοντα’,τον οποίο εγκαινίασε η Ανάσταση του Ιησού.146 Με το βάπτισµα οι
χριστιανοί εντάσσονται στην Εκκλησία, µέσα στην οποία το Θείο Πνεύµα τους
ενώνει αποτελώντας Σώµα Χριστού Τον όρο Σώµα χρησιµοποιεί σε διάφορα χωρία ο
Παύλος για να δηλώσει την σχέση πληρότητας των πιστών,το µυστήριο της
βιολογικής αγάπης και ανταποκρίνεται στην αδιάκριτη ελευθερώνουσα αγάπη.Πλέον βιώνει µε την
εκκλησιολογική ταυτότητα,όχι ως αυτό που είναι αλλά ως αυτό που θα είναι,την εσχατολογική
διάσταση της οντότητάς του.Βλ επίσης και Γ.Φλωρόφσκυ.Σώµα ζώντος Χριστού,στο:Η ιδιοπροσωπεία
του Νέου ελληνισµού,εκδ.ίδρυµα Χόρν-Γουλανδρή.Αθήνα 1983,σελ22-23:Οι χριστιανοί
χαρακτηρίζονται αδελφοί,όντες µέλη µιας κοινής ζωής.Η αδελφική αγάπη πρέπει να υπάρχει ως πρώτο
σηµείο και απόδειξη της κοινοτικής µαρτυρίας(Ιωαν.13,35).Ουσιαστικά,πρόκειται για µια κοινότηταεταιρεία-αδελφότητα-‘κοινωνία’.(Κοινωνία µε την έννοια της µικρο-πολιτείας µε δεσµούς και κοινές
ελπίδες,κοινωνία,ως αλληλοπεριχώρηση προσώπων).Ο σύνδεσµος των πολλών πρέπει να είναι στενός
και οργανικός,όσο και η ένωση των αρµων ενός σώµατος.Αυτή η ενότητα είναι δωρεά του
Χριστού,Εκείνος τους συνέδεσε και τους διατηρεί µαζί.Η κοινωνία(θεία κοινωνία-κοινωνία µε το
Θείο) µε το Πρόσωπο Του διατηρεί και ενδυναµώνει και τον δικό τους δεσµό.Βλ.και
ΓΜ.αντζαρίδη.Παλαµικά.,ό.π,σελ.53-54:Έντονο και έκδηλο υπήρχε το αίσθηµα ενότητας και
αλληλεγγύης, των πρώτων κοινοτήτων, των πρωτογενών αυτών
χριστιανικών οµάδων,που
παρουσίασαν κοινά στοιχεία µε εκείνα µιας άλλης πρωτογενούς κοινωνικής οµάδας,της
οικογένειας.Άλλωστε και αυτές αποτελούσαν οικογένειες, µε Πατέρα τον Θεό.Οι πιστοί
χρησιµοποιούσαν όρους,αποδιδόµενους σε οικογενειακά µέλη,βιώνοντας ωστόσο,πολλά περισσότερα
από οικογενειακούς δεσµούς.
144
π.Ν.Λουδοβίκου.Η εκκλησιολογία του χαµένου υποκειµένου,στο Σύναξη τ.91, (2004),σελ.22:Η
εκκλησία συνιστά και συνυφαίνει µέσα στην εµπειρία της τα ανθρώπινα υποκείµενα. Ουσιαστικά
διεκδικείται ως τόπος και τρόπος του κατ’αλήθειαν είναι τους. Πάσχουν και εκδραµατίζουν την
Εκκλησία ως το ίδιο το γίγνεσθαι της αυθεντικής ουσίας τους,που είναι η
Χριστολογική.Ασπαίρουν,αγάλλονται µέσα στην πείρα της γιγνόµενης,εξελισσόµενης µεταβολής τους
σε ενεργά τέκνα του Θεού.
145
A.Negrier&X.Leon Dufour,λήµµα ‘αδελφός’,στο Λ.Β.Θ,σελ.35:Οι δώδεκα µαθητές απετέλεσαν την
πρώτη αδελφότητα.(Α Πέτρ.5,9).Αδελφοί πρωτοαποκλήθηκαν οι Ιουδαίοι,(Πραξ.2,29/3,17),τους
οποίους ο Παύλος αποκαλεί κατόπιν ‘κατά σάρκα αδελφούς’(Ρωµ.9,3),ενώ µια νέα φυλή από
Ιουδαίους και έθνη,µέσα στην χριστιανική πίστη,(Πραξ.14,1)θα αναφανεί.Πλέον κάθε διάκριση θα
αποτελεί παρελθόν,όλοι θα κληθούν γιοί του Αβραάµ(Γαλ.3,7-29),Σώµα Χριστού(Α Κορ.12,12-27). Ο
Ιησούς πρώτος έθεσε τις βάσεις και κληροδότησε τον νόµο της αδελφικής αγάπης για την
κοινότητα(Ματθ.5,21-26/18,15).Η κοινότητα απαιτείται να παραµένει ανοιχτή,προσιτή σε
όλους(Μτ.5,47),προεκτείνοντας και στο γεγονός ότι στο πρόσωπο κάθε ανθρώπου διαφαίνεται ο
Ιησούς,ο αδελφός.(Μτ.25,40).
146
Ι.Ζηζιούλα.Ελληνισµός και Χριστιανισµός,,ό.π,σελ.540-541
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χριστιανικής συν-ύπαρξης.Συνοψίζει τέλεια την πίστη συνδυασµένη µε την
εµπειρία.Ενωµένοι µετέχουν σε ένα πλήρωµα ‘ἐν χριστῶ’.Το Σώµα αποτελεί ένα
ζωντανό οργανισµό, µυστηριακής βίωσης και συγκροτεί την Εκκλησία,την λεγόµενη
‘νύµφη του Κυρίου,’’την οικοδοµή’,την ‘άµπελο µε τα κλήµατα’(Ιωαν.15,5).Σώµα
και πλήρωµα αποτελεί η Εκκλησία µε κεφαλή τον Ιησού που εµπεριέχει και
ανακεφαλαιώνει τα πάντα(Α Κορ.12,12).147Ο Απ.Παύλος χαρακτηρίζει την ένταξη σε
αυτό το σώµα ως εγκεντρισµό ‘εἰς καλλιέλαιον’(Ρωµ.11,24)148
Πλέον η ζωή µέσα σε αυτό δεν αποτελεί µια θεωρητικού τύπου συµµετοχή,αλλά
µια βιωµένη εµπειρία.Μέσα σε αυτό πραγµατοποιούνται τα ενοποιά
µυστήρια.Προσευχή και εξοµολόγηση149 απετέλεσαν µια συνήθη δραστηριότητα. Οι
πρώτες συγκεντρώσεις ίσως επηρεάστηκαν από τον Ιουδαϊσµό150.Ίσως και κάποιες
Εκκλησίες υιοθέτησαν στοιχεία λατρευτικά από τις συναθροίσεις της
συναγωγής:προσευχή, ανάγνωση και ερµηνεία Βίβλου,κήρυγµα, ψαλµοί. Κέντρο της
λατρείας αναφαίνεται ο Ιησούς.Η Εκκλησία των Ιεροσολύµων διατήρησε την σύναξη
στο Ναό ή ακόµα και το Σάββατο,ήδη όµως, η Κυριακή,151η ηµέρα της
Ανάστασης,υπήρξε ένα από τα στοιχεία που προσετέθη στη λατρεία της
εβδοµάδα152.Εκτός,όµως,από την πίστη153 στην αποστολική διδασκαλία,για το
µήνυµα της σωτηρίας, την κοινωνία των αδελφών, τις κοινές προσευχές, άλλο ένα
στοιχείο της λατρείας κατέχει, ίσως τον πιο καθοριστικό, ρόλο,η κλάση του άρτου. Η
κλάση του άρτου αποτελεί καίριο σηµείο του Μυστηρίου(θεωρούµε ωα ανώτατη
στιγµή την µετάδοση στους πιστούς και την µυστηριακή ένωση µαζί Του).Την ώρα
του
κοινού
δείπνου
ο
Ιησούς
φανερώνεται
στους
πιστούς(Πραξ.10,41),αναµιµνήσκοντας το τελευταίο Μυστικό ∆είπνο και
147

Γ.Φλωρόφσκυ.Σώµα ζώντος Χριστού,ό.π,σελ.27-30
Γ.Μαντζαρίδη.Κοινωνιολογία του Χριστιανισµού.Εκδ.Π.Πουρναρά.Θεσ/νίκη 1985,σελ.50
149
Β.Στεφανίδου.Εκκλησιαστική Ιστορία,ό.π,,σελ.49,54-55
150
Αρχικά οι Ιουδαίοι χριστιανοί τήρησαν την επαφή µε την Ιουδαϊκή λατρεία. Οι πιστοί των
Ιεροσολύµων για παράδειγµα τηρούσαν την προσέλευση στο Ναό,κατά την ενάτη,για να
προσευχηθούν(Πραξ.2,46),το ίδιο και την ηµέρα του Σαββάτου.Όσοι ζούσαν µακριά από την
Ιερουσαλήµ επισκέπτονταν την συναγωγή. Αυτή η συνήθεια εξάλείφθηκε µετά την καταστροφή του
Ναού.
151
Β.Στεφανίδου.Εκκλησιαστική Ιστορία,ό.π,σελ.56-57:Οι πρώτες γιορτές και νηστείες τέθησαν σε
αναλογία µε τις Ιουδαϊκές.Κύριες υπήρξαν η Κυριακή και το Πάσχα. Η Κυριακή
αντιστοίχησε,αργότερα, στο Ιουδαϊκό Σάββατα,ως η ηµέρα της Ανάστασης. Ονοµάστηκε ‘η µία των
σαββάτων’(εβραϊκό όνοµα),δηλαδή η πρώτη της εβδοµάδας(Α Κορ.16,2).Αντίστοιχα το Πάσχα
εορταζόταν η σωτηρία που δώρισε ο Ιησούς.Τέλος οι ηµέρες Τετάρτη και Παρασκευή καθιερώθηκαν
ως ηµέρες νηστείας, συσχετιζόµενες µε το θάνατο Του.Βλ.επίσης ΓΜαντζαρίδη.Κοινωνιολογία του
Χριστιανισµού.Εκδ.Π.Πουρναρά.Θεσ/νίκη 1985,σελ.57,109,174: Η προσδοκία της φανέρωσης της
βασιλείας του Θεού που διατηρούσε το πνεύµαεσχατολογίας των πρώτων κοινοτήτν συνδεόταν άµεσα
µε την ευχαριστιακή λατρεία. Στην Αποκάλυψη 1,10 αναφέρεται η Κυριακή/η όγδοη ηµέρα ως ηµέρα
θείας φανέρωσης,σύµβολο του µέλλοντος αιώνος.Την ίδια ηµέρα αναφέρει ο Μ.Βασίλειος(.∆ογµατικά
2.Περί του Αγίου Πνεύµατος.Προς τον Αµφιλόχιον επίσκοπον Ικονίου.Κεφάλαιο ΚΖ΄,ΕΠΕ
10,σελ.461-463),ως εικόνα της αιωνιότητας.και ο Γρ.Νύσσης ως την ηµέρα,που υπερβαίνει τον
αισθητό χρόνο, ανήκει στη χρονικότητα του µέλλοντος αιώνος(Εις την επιγραφήν Ψαλµών,5, PG
44,504D).Η φράση του Παύλου (στο ΒΚορ.5,16),αλλά και τα ιερά Ευαγγέλια,ως αποµνηµονεύµατα
των µαθητών Του αποβλέπουν στην διακήρυξη της Ανάστασης Του.Γι’αυτό και ως ηµέρα
ευχαριστιακής ανάµνησης τέθηκε εκείνη της Κυριακής,της Ανάστασης.
152
Simon.M.Οι πρώτοι χριστιανοί.µετ.Ε.Σαµαρά.Εκδ.Ι.Ν.Ζαχαρόπουλου.Αθήνα 1967,σελ.85
153
Ι.Καραβιδόπουλου.Απ.Παύλου επιστολές προς Εφ.Φιλ.Κολ.Φιλ.,ό.π,,σελ.165-166:Σκοπός απώτατος
της οικοδοµής των µελών του σώµατος δηλώνεται µε τη φράση του Παύλου(Εφ.4,13)’µέχρι
καταντήσωµεν οἱ πάντες εἰς την ἑνότητα ταῆς πίστεως και τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ
Θεοῦ,εἰς ἄνδρα τέλειον,εἰς µέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώµατος τοῦ Χριστοῦ’.Ο Παύλος σκέπτεται µε
οµαδική προοπτική. Μία πίστις(Εφ.4,5) σφυρηλατείται µέσα στην ενότητα των πστών.Έχουν κοινή
πίστη και επίγνωση του Ιησού.
148
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προεικονίζοντας το αιώνιο δείπνο της Βασιλείας των Ουρανών.Αποτελεί τον τρόπο
επι-κοινωνίας των πιστών µε τον Θεό και µεταξύ τους.(Α Κορ.10,16/17).154
Πρόκειται για το Ευχαριστιακό δείπνο(Α Κορ.11,20/24). Με το µυστήριο αυτό
σφυρηλατείται η οµόθυµη προσκαρτέρηση(Πραξ.2,46) καθίσταται εµπειρία η
παρουσία155
του
αναστηµένου
Ιησού,συνδαιτηµόνα
άλλοτε
των
δώδεκα(Πραξ.10,41),η θυσία του οποίου’καταγγέλλεται’και διατηρείται, επιπρόσθετα
µε την προσδοκία της επιστροφής του156(Α Κορ.11,26).
Η θεία αυτή λατρεία πραγµατοποιείται από κοινού,για Ιουδαίους και εθνικούς.
Κατά τους πρώτους αιώνες της ζωής της Εκκλησίας υπήρχε η αρχή να τελείται µια
σύναξη ευχαριστιακή σε κάθε τοπική Εκκλησία. Αργότερα µε την εξάπλωση του
Χριστιανισµού και την αύξηση των πιστών σε πόλεις και ύπαιθρο, δηµιουργήθηκε η
ανάγκη να τελούνται στην ίδια τοπική Εκκλησία,αλλά σε επιµέρους κοινότητες,
περισσότερες συνάξεις.Οι επιµέρους κοινότητες θεωρήθηκαν επιµέρους κοινότητες
της αρχικής. Και οι Ευχαριστίες στις επιµέρους κοινότητες της επισκοπής
θεωρήθηκαν επεκτάσεις αυτής.
Η επέκταση της επισκοπικής Ευχαριστίας είχε ως συνέπεια να προβληθεί ο
επίσκοπος ως διοικητικό όργανο της Εκκλησίας και η επισκοπή, κέντρο ρύθµισης
διοικητικών υποθέσεων. Αναφέρουµε ότι ο Ιουδαίκός λαός είχε µέχρι την
καταστροφή του Ναού τη γιορτή του Πάσχα,ως αφορµή για ενιαία συλλογική σύναξη
στα Ιεροσόλυµα. Αντίθετα οι Χριστιανοί δεν είχαν καµιά αφορµή για σύναξη.Κάθε
επίσκοπος ήταν το σύµβολο ενότητας της τοπικής Εκκλησίας και η Ευχαριστιακή
σύναξη αποτελούσε την εκδήλωση-έκφραση της ενότητας των µελών της.Μόνο η
ενότητατων επισκόπων στο πρόσωπο του Χριστού παρίστανε την καθολική τους
ενότητα. 157 Το µυστήριο τελούνταν το απόγευµα κάθε ηµέρας σε µια ιδιωτική
οικία,κατά το πρότυπο της κοινής εστίασης,γι’αυτό και χαρακτηριζόταν,ως
κατ’οίκον,εκκλησία158(Πραξ.12,12/Ρωµ.16,5/16,23/Κολ.4,15).
154

Simon.M.Οι πρώτοι χριστιανοί,ό.π,σελ.86,90-91
Ι.Ζηζιούλα.Η ενότητα της εκκλησίας,ό.π,,σελ47-48:Η Εκκλησία δεν οργανώθηκε ως αντίγραφο ή
δάνειο του κόσµου, ο οποίος την περιέβαλλε κατά τον ισχυρισµό ορισµένων ιστορικών,αλλά
γεννήθηκε
φυσικά
µέσα
από
το
γεγονός
της
ευχαριστιακής
σύναξης.Βλ.και
ΓΜαντζαρίδη.Κοινωνιολογία του Χριστιανισµού,ό.π,,σελ.42,50-51,173-174:Η Ευχαριστία τελείται µε
τα σύµβολα του άρτου και του οίνου,συµβολίζοντας το θάνατο του Χριστού.Η γένεση της Εκκλησίας
συµπίπτει µε την εµφάνιση της λατρείας του Χριστού. Στο κέντρο αυτής τέθηκε η θεία Ευχαριστία,η
βάση,η µυστηριακή κοινωνία του σώµατος και του αίµατος του Χριστού, κατά την τέλεση της οποίας
ο Θεός είναι παρών µε το Πνεύµα Του.Μια νέα,γραµµική,µε υπερβατικό περιεχόµενο,µε παραµερισµό
των κοινωνικών(απερίτµητοι) και εθνικών φραγµών, θεώρηση του κόσµου δηµιουργείται.Πλέον το
αιώνιο υπάρχει έξω αλλά και µέσα στο χρόνο.
156
P.Ternant,λήµµα‘εκκλησία’στοΛ.Β.Θ,µετ.Π.Φώσκολου,,σελ σελ.335
157
Γ.Μαντζαρίδη.Κοινωνιολογία του Χριστιανισµού,ό.π,,σελ.64-65
158
Γ.Μαντζαρίδη.Κοινωνιολογία του Χριστιανισµού,ό.π,,σελ.46-50:Οι τοπικές κοινότητες χριστιανών
συνδέονταν µε µια ενιαία συνείδηση τόσο λόγω της αναφοράς τους προς εκείνη των Ιερολύµων,όσο και
λόγω της κοινής πίστης και λατρείας.Η έννοια της τοπικής Εκκλησίας απέδωσε την γενική έννοια της
Εκκλησίας,όπως φαίνεται από τις Παύλειες επιστολές και εκείνες των Πράξεων και του Ιωάννη.Εκεί ο
όρος αποδίδεται στις συγκεκριµένες κοινότητες ή τις λατρευτικές τους συνάξεις.Στα 42 χωρία των
επιστολών Ρωµαίων,Α και Β Κορινθίων,Γαλάτας,Α και Β Θεσσαλονικείς,ο όρος σε ενικό ή πληθυντικό
αριθµό αποδίδει:Τα 27 σε κατονοµασµένες ή µη κοινότητες εκκλησιαστικές(Ρωµ16,1.4.16.3/Α
Κορ.1,2.4,17/6,4.7.17.11,18.14,33.34.16,1.16,19/Β Κορ.8,1.18.19.23.24.11,8.28.12,13/Γαλ.1,2.22 /Α
Θες.1,1.2,14/Β Θες.1,1.1,4/).Επίσης τα 7 για Εκκλησία χωρίς τοπικό προσδιορισµό-µάλλον για εκείνη
της
Κορίνθου.(Α
Κορ.14,4.5.12.19.23.28.35).Σε
2
χωρία
αναφέρεται
η
‘κατ’οίκον
εκκλησία’(Ρωµ.16,5/Α Κορ.16,19).Τα υπόλοιπα 6 αναφέρουν µια εκκλησία(τοῦ Θεοῦ,αναφέρεται)
χωρίς τοπικό προσδιορισµό(Α Κορ.10,32.11,16.11,22.12,28.15,9/Γαλ.1,13).Στις Πράξεις αποστόλων οι
14
όροι
µιλούν
για
συγκεκριµένες
κοινότητες(Πραξ.8,1.9,31.11,22.26.13,1.14,23.15,3.4.22.41.16,5.18,22.20,17),οι
4
όχι
για
συγκεκριµένες(Πραξ.5,11.8,3.12,1.5),η 1 µε γενική έννοια(Πραξ.20,28).Στην Ιωάννεια αποκάλυψη
155
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Αργότερα συνέχισε να πραγµατοποιείται µόνο την Κυριακή. Στην Α προς
Κορινθίους επιστολή-11,23-26159, ο Παύλος αναφέρεται στο µυστήριο,όπως ακριβώς
παρεδόθη από τον Ιησού. Η κλάση του άρτουγινόταν στην αρχή του µυστικού
δείπνου, η δε ευλογία µετά το το δείπνο.Είναι το κατεξοχήν µυστήριο,το οποίο
διασφαλίζει την ενότητα του εκκλησιαστικού σώµατος. Γράφει ο Παύλος’κρίνατε
ὑµεῖς ὁ φηµί.Το ποτήριον τῆς εὐλογίας ὁ εὐλογοῦµεν,οὐχί κοινωνία ἐστίν τοῦ
αἵµατος τοῦ Χριστοῦ;Τον ἄρτον ὅν κλῶµεν,οὐχί κοινωνία τοῦ σώµατος τοῦ
Χριστοῦ ἐστίν;ὅτι εἶς ἄρτος,ἕν σῶµα οἱ πολλοί ἐσµέν οἰ γαρ πάντες ἐκ τοῦ ἑνός
ἄρτου µετέχοµεν’(Α Κορ.10,15-17).Το ένα σώµα/οι πολλοί ταυτίζεται µε τον άρτο
της Ευχαριστίας.Με αυτήν συνδέονται σε σώµα,στο σώµα του Χριστού(Α
Κορ.10,16/12,27/Εφ.1,23/4,12-16/5,30/Κολ.1,18-24),γινόµενοι,όχι απλά ‘ἕν’,αλλά
‘εἷς’(Β Κορ.11,2 /Γαλ.3,28).
Η σχέση των πολλών µε τον Ένα(Μαρκ.14,24/Ματθ.26,28/Λκ.22,20/Α
Κορ.11,24),που προσφέρει τη ζωή Του για αυτούς συνδέεται µε την
ιουδαιοχριστιανική παράδοση περί ∆ούλου του Θεού ή Παιδός Κυρίου.Την ίδια
παρατήρηση συναντούµε και στον Ιωάννη(Ιωαν.6,27) µε την ενότητα των πολλών εν
‘υἱῶ τοῦ ἀνθρώπου’.Στη θέση του µάννα για τον Ισραήλ δίδεται ‘ὁ ἄρτος ὁ
ἀληθινός’ ως βρώση.(Ιωαν.6,48,53,56).Οι πιστοί ενώνονται µε τον Ένα,µένουν µέσα
του(Ιωαν.15,4-16/17).160 Μέσα απ’το µυστήριο αυτό τρέφονται τα µέλη του
αντιστοιχεί για κάθε κοινότητα,σε ενικό ή πληθυντικό.Στις άλλες Παύλειες επιστολές και άλλα κείµενα
κατοπινά
ο
όρος
έχει
γενικευµένη
χρήση.Στα
χωρία
Εφ.1,22.3,10.21.5,2325.27.29.32/Φιλιπ.3,6/Κολ.1,18.24,έχει γενική έννοια,ενώ στις Φιλιπ.4,15/Κολ.4,15-16/Κολ.1,18.24 έχει
την σηµασία της ‘κατ’οίκον εκκλησίας..Ο όρος έχει αποστολή την διαµόρφωση συλλογικής
συνείδησης.Από την αρχέγονη κοινότητα, την τοπική εκκλησία,ενσαρκώνει και χτίζει την όλη
εκκλησία(Ρωµ.16,23/Α Κορ.14,32).βλ. και µια άλλη συγγενή προσέγγιση Ι.Ζηζιούλα.Η ενότητα της
εκκλησίας.Αθήνα 1965,σελ.29-37:Η εκκλησιολογία του πρώτου χριστιανισµού ήταν κυρίως πρακτική(µε
την έννοια ότι αποτελούσε βίωµα και εµπειρία γεγονότος).Ορισµός της εκκλησίας δεν υπάρχει,αλλά στα
57 χωρία της Κ.∆ που εντοπίζουµε τον όρο,ως σύναξη σε ορισµένο τόπο παρατηρούµε:α)εκκλησία
ορισµένης πόλης(Πραξ.8,1.11,22/Ρωµ.16,1/Α Κορ.1,2/Β Κορ.1,1/Κολ.4,16/Α Θες.1,1) β)εκκλησία µε ή
χωρίς τοπικό προσδιορισµό(Πραξ.15,41.16,5/Ρωµ.16,16/Α Κορ.11,16.14,33-34/Α Κορ.16,19/Β
Κορ.8,1/Γαλ.1,2.22Α
Θες.2,14).γ)εκκλησία
του
Θεού(Ματθ.16,18.18,17/Πραξ.5,11.8,3.9,31.12,1.12,5.11,26.14,23.14,27.15,3.15,415,22.18,22.20,17.20,
28/Α
Κορ.6,4.10,32.11,18.11,22.12,28.14,4.14,12.14,19.14,23.14,28.14,35.15,9/Γαλ.1,13/Φιλ3,6).δ)κατ’οίκον
εκκλησία(Ρωµ.16,5/Α Κορ.16,19/Κολ.4,15/Φιλήµ.2).Η εκκλησία παρέπεµπε στην συγκεκριµένη,ἐν
τόπῳ,πραγµατικότητα,πολύ περισσότερο δε την ευχαριστιακή σύναξη.Ο Παύλος αποδίδει στον όρο όχι
απλά τους χριστιανούς µε γενικλή και θεωρητική έννοια,αλλά τους χριστιανούς συνηγµένους-ενωµένους
στην ευχαριστιακή σύναξη.Αυτή η σύναξη νοµιµοποιείται σε εκκλησία του Θεού,επειδή συνέρχεται µε
σκοπό το κοινό ∆είπνο.(Α Κορ.11,18-34).Οι όροι ‘’συνέρχεσθαι’,’κυριακόν δεῖπνον’,’ἐκκλησία’
ταυτίζονται.Πρέπει,ωστόσο, να αναφέρουµε ότι εξίσσουσηµαντικός είναι και ο όρος ‘κατ’οίκον
εκκλησία’.Τον εντοπίζουµε µόνο στις Παύλειες επιστολές,αµετάβλητος, και πολλοί ερευνητές τον
ταυτίζουν µε την ‘χριστιανική οικογένεια’,ως την ειδική ενότητα µέσα στηις παύλειες τοπικές
κοινόητες.Ωστόσο δεν µπορεί αυτό να ισχύσει µια και ο Παύλος διαχωρίζει την χριστιανική
οικογένεια(κοσµικήπραγµατικότητα) από την εκκλησία(εκκλησιαστικ΄΄η πραγµατικότητα),ως δυο
διαφορετικές πραγµατικότητες(Α Κορ.11,22).Κυρίως αποδίδεται για τις οµάδες χριστιανών που
συνήγοντο γύρω από ισχυρές προσωπικότητες που συντηρούσαν το αποστολικό έργο.
159
‘Ἐγώ γαρ παρέλαβον ἀπό τοῦ Κυρίου ὅ και παρέδωκα ὑµῖν,ὅτι ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός ἐν
τῆ νυκτί ἧ παρεδίδετο ἔλαβεν ἄρτον και εὐχαριστήσας ἔκλασε και εἶπε τοῦτο µού ἐστι το σῶµα
το ὑπέρ ὑµῶν κλώµενον τοῦτο ποιεῖτε εἰς την ἐµην ἀνάµνησιν.Ὡσαύτως και το ποτήριον µετά
το δειπνῆσαι λέγων τοῦτο το ποτήριον ἡ καινή διαθήκη ἐν τῶ ἐµῶ αἵµατι τοῦτο ποεῖτε,ὁσάκις
ἄν πίνητς,εἰς την ἐµην ἀνάµνησιν.Ὁσάκις γαρ ἄν τον ἄρτον τοῦτον και το ποτήριον τοῦτο
πίνητε,τον θάνατον τοῦ Κυρίου καταγγέλετε,ἄχρις οὖ ἔλθῆ’.
160
Ι.Ζηζιούλα.Η ενότητα της εκκλησίας,ό.π,,σελ.38-43 Βλ και µελέτη Β.Βέλλα.Ο Παίς του
Κυρίου.Αθήνα 1969
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Σώµατος,ως την τελική ανάσταση, ακριβώς διότι το βιώνουν ως την διαρκή
ανάµνηση και καταγγελία του θανάτου του Ιησού ’ἄχρι οὗ ἔλθῃ’(Α Κορ.11,2326).Όπως και το βάπτισµα, λαµβάνει την ίδια διάσταση, εκείνη του ζωντανού
σώµατος σε µια εσχατολογική προοπτική,161ιδιαίτερα ο Ιωάννης ερµηνεύει το
γεγονός ως θυσία και ζωοποίηση.162
Πρόκειται για το δεύτερο, µετά το βάπτισµα, κοινωνικό µυστήριο,163 ακριβώς
διότι τα µέλη της Εκκλησίας ενώνονται164µε τον Ιησού και περισσότερο µεταξύ τους.
Το ‘’εµείς’’ θα καταστεί πραγµατικότητα µέσα από την αναγνώριση του προσώπου
του Χριστού,σε κάθε ανθρώπινο πρόσωπο.Η Kristeva ονοµάζει τον Παύλο
ψυχολόγο,διότι διαβλέπει µέσα στην δηµιουργία της κοινότητας,την υλοποίηση ενός
βαθύπνοου έργου. Το έργο της αποδοχής/του εναγκαλισµού µε τον άλλο,την
απελευθέρωση από το µονωτικό εγώ και την συν-οδοιπορία µε αυτό που υπάρχει έξω
από τον εσωτερικό κόσµο του ανθρώπου.Η διαρκής πάλη µε αυτόν τον κλειστό
κόσµο, οδηγεί στην ‘άνοιξή του’’,στο ξεκλείδωµα της εγωτικής αβύσσου.165
Ο Χριστός, ως θεµέλιος λίθος στηρίζει την οικοδοµή (Εφ.2,21-22),η οποία είτε
τοπική, είτε καθολική Εκκλησία αυξάνει συναρµολογούµενη µέσα σε µια κατάσταση
δυναµική.(Εφ.4,16) Ο Παύλος περιγράφει σε αρκετά χωρία τις εικόνες της οικοδοµής
και του σώµατοςτου Χριστού. Μιλώντας περί οικοδοµής διαφαίνεται στο υπόβαθρο
της σκέψης του να υπάρχει η έννοια του Σώµατος Χριστού.Στόχος να αποβεί η
οικοδοµή ‘άγιος ναός’, πλήρης χαρισµάτων από τον ιδρυτή το, σε διαρκή αύξηση. Η
εκκλησία
χαρακτηρίζεται
‘οἴκος’,’οἰκοδοµή’(Α
Κορ.3,9.
14,5,12/Β
Κορ.12,19/Εφ.2,21/4,12/4,16/Α Τιµ.3,15/Εβρ.3,6/Α Πέτρ.2,5),ζωντανός οργανισµός
αυξανόµενος(Α Κορ.3,6-7/Α Κορ.14,4/Εφ.2,21.4,15-16/Κολ.1,10.2,19/ Α Θεσ.5,11/Α
Πέτρ.2,2/Α Πέτρ.2,5)., σε ‘ἄνδρα τέλειον’(Β Κορ.11,2/Εφ.4,13),σε ‘µέτρον ἡλικίας
B.Ioannides.The Unity of the Church according to St.Paul.Offprint fromThe Greek Orthodox
Theological Review,ό.π,pp.62:Το Άγιο Πνεύµα ενώνει,ζωοπιώντας την υπερφυσική-υπερβατική ζωή
της εκκλησίας.Αυτό το ένα Πνεύµα σε συνδυασµό µε την µια Πίστη διασφαλίζουν,επίσης την ενότητα
προσφέροντας καθολικότητα στις εκκλησιολογικές διδαχές.
161
Βλ.περαιτέρω Γ.Μαντζαρίδη.Κοινωνιολογία του Χριστιανισµού,ό.π,,σελ.103-105:Ο Χριστιανισµός
έχει έναν εσχατολογικό προσανατολισµό,τον οποίο δεν παρουσίασε εκείνος για πρώτη φορά. Ήδη οι
Ιουδαίοι πίστευαν σε ένα Θεό προσωπικό,αναγνώριζαν την παρουσία του στον κόσµο/την
ιστορία,αναµένοντα
υλοποίηση
των
υποσχέσεών
του
στους
έσχατους
καιρούς.Ο
Χριστιανισµός,όµως,εκκινώντας από την πίστη στην θεία ενανθρώπηση,ως εκπλήρωση των
υποσχέσεων στον κόσµο,στρέφεται στο παρελθόν,στην έλευση του Χριστού,διατηρώντας παράλληλα
την προσδοκία για µια δεύτερη έλευση-ολοκληρώνουσα το ανακαινιστικό έργο του κόσµου.(Α
Πέτρ.3,13/Αποκ.21,1).Το ενδιαφέρον προσανατολίζεται στο µέλλον,το οποίο δεν εξαντλείται στον
ιστορικό χρόνο,αλλά ως νέα πραγµατικότητα υπερβαίνει χρόνο και ιστορία.’ὁ ὤν και ὁ ἦν και ὁ
ἐρχόµενος’(Αποκ.1,8).Τα χωρία Α Κορ.15,53/Α Θεσ.4,17,απαντούν στην προσδοκία του τέλους της
ιστορίας,την οποία ανέµεναν οι πρώτοι χριστιανοί. Η Βασιλεία του Θεού δεν υπάρχει µόνο µετά το
τέλος της ιστορίας,αλλά σε κάθε στιγµή της ‘δι’ἐσόπτρου ἐν αἰνίγµατι’(Α Κορ.13,12).Η ‘ἐσχάτη
ὤρα’ είναι παρούσα σε κάθε στιγµή(Ιωαν.4,23.5,25).Ο Χριστιανισµός,αντίθετα από τον Ιουδαϊσµό
σχετικοποιεί τον χρόνο/την ιστορία και διανοίγει νέες διαστάσεις και προοπτικές για την καταξίωσή
τους.βλ.και Γ.Φλωρόφσκυ.Σώµα ζώντος Χριστού,ό.π,,σελ.32:Η Εκκλησία ως κοινότητα µυστηριακή
είναι εσχτολογική.Αλλά όχι µε την έννοια της τελικότητας,σε σειρά χρονολογική,µα µε την έννοια του
τελευταίου και αποφασιστικού βήµατος εξέλιξης των γεγονότων.
162
Ν.Ματσούκα.∆ογµατική και Συµβολική Θεολογία,ό.π,,σελ.484-485
163
Γ.Φλωρόφσκυ.Σώµα ζώντος Χριστού,ό.π,,σελ.25
164
ΓΜαντζαρίδη.Κοινωνιολογία του Χριστιανισµού,ό.π,,σελ.150:Τόσο η Εκκλησία,όσο και η ενότητά
της,ως έννοιες καλλιεργούνται µε βάση την κοινή συµµετοχή των πιστών στο Ευχαριστιακό
∆είπνο.Γι’αυτό γράφει ο Παύλος’Ὄτι εἶς ἄρτος,ἕν σῶµα οἱ πολλοί ἐσµέν οἱ γαρ πάντες ἐκ τοῦ
ἑνός ἄρτου µετέχοµεν’(Α Κορ.10,17).Όλα συνοψίζονται στο πρόσωπο του Ιησού,µια νέα βάση
τα΄θεται πάνω στην οποία οικοδοµείται ολόκληρη η ανθρωπολογία και εκκλησιολογία του
Χριστιανισµού.
165
J.Kristeva.Ξένοι µέσα στον εαυτό µας.Μετ.Σ.Πατσογιάννης.Εκδ.Scripta.Αθήνα 2004,,σελ.107-108
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τοῦ πληρώµατος τοῦ Χριστοῦ’(Εφ.4,13).166 Οι αρµοί167συνδέονται και αυξάνονται
µέσα στον αστήρευτα ενοποιούµενο οργανισµό, στην προοπτική του µέλλοντος168. Η
τροφή και ζωοποίηση του µυστηρίου µεταµορφώνει,ανακαινίζει την εικόνα του
εκκλησιαστικού σώµατος, την καθιστά ενεργό και κινητική προς την αγαθότητα169.

2.5 Η Εκκλησία ως κοινωνία προσώπων
Η
Εκκλησία
επιβεβαιώνει
την
πρωτοτυπία
της
απέναντι
στον
Ιουδαϊσµό,πραγµατοποιώντας την καθολικότητά της και εκπληρώνοντας την εντολή
αποστολής που έλαβε από τον Χριστό.Η ενότητα[Σε αντίθεση µε την ενότητα των
ατόµων ενός έθνους του Fichte,που επικεντρώνει στην εθνική γνησιότητα,των
γερµανών.Κανείς
άλλος
δεν
επιτρέπεται
να
παραβιάσει
την
κλειστή
εθνική(παροδική)ενότητα.] που δεσπόζει υπερβαίνοντας τόπους και λαούς,διότι όλες οι
κοινότητες έχουν συνείδηση ότι αποτελούν κύτταρα µιας µοναδικής ‘εκκλησίας’.Εκτός
από την κλάση του άρτου, η κοινωνία των πιστών,στο εσωτερικό της Εκκλησίας,
εκφράζεται µε την κοινωνία των αγαθών170(Πραξ.4,32/5,11).
Η διευθέτηση των εσωτερικών ζητηµάτων συµπεριφοράς(Α Κορ.11,16/14,33),η
ύπαρξη αµοιβαίου ενδιαφέροντος(Πραξ.15,12/21,20/Α Θεσ.1,7/2,14/Β Θεσ.1,4), οι
απευθυνόµενοι χαιρετισµοί από την µία Εκκλησία στην άλλη(Ρωµ.16,16/Α Κορ.16,19/
Φιλ.6,21),όλα καταδεικνύουν την αληθινή εκκλησιαστική συνείδησης ανάµεσα στις
166

Ι.Ζηζιούλα.Η
ενότητα
της
εκκλησίας.Αθήνα
1965,σελ.45-46
Βλ.Περαιτέρω
και
ΙΚαραβιδόπουλου.ΑπΠαύλου επιστολές προς
Εφ.Φιλ.Κολ.Φιλ,ό.π,,σελ.131-132
167
ΓΜαντζαρίδη.Κοινωνιολογία του Χριστιανισµού,ό.π,,σελ.55-56,57:Η Ευχαριστιακή λατρεία υπήρξε
από την βάση και κοινός τόπος,το κέντρο σύνδεσης των πιστών.Όλη η οργάνωση και ζωή της
εκκλησίας στηρίχθηκε σε αυτό.Συµβολίζει την αµοιβαία ενότητα στην κοινωνική και κοινοτική τους
ζωή,η οποία γίνεται δράση κατά την µετοχή τους στο Σώµα Του.Η Βάση αυτή της µετοχής στο Ένα
Σώµα(Α Κορ.10,17)κοσµεί µε τον εσχατολογικό χαρακτήρα την δοµή της εκκλησίας.Ως µέλη σώµατος
αντιλαµβάνονται τόσο την οργανική σχέση τους, όσο και την ιδιαίτερη θέση ή λειτούργηµα που
κατέχουν(βλ.Α Κορ.12,28-30).
Υπάρχει ποικιλία χαρισµάτων που δεν διασπά,αλλά ενώνει τα µέλη.Ο καταµερισµός της εργασίας
γίνεται βάσει της τριαδικής θεµελίωσης.Μερίζονται τα λειουργήµατα διατηρώντας την αναγκαιότηά
τους µέσα στο αδιαίρετο σώµα.
168
∆.Κυριαζή.Σηµειώσεις πάνω στο θέµα της Ελευθερίας:Ανθρωπολογικές προϋποθέσεις,στο:Σύναξη
τ.82,(2002),σελ.34: «Ο τρόπος που συνδέεται ο πιστός ψυχολογικά µε τον Χριστό,ορίζεται από τις
διαδικασίες της εκούσιας συνειδητής µίµησης,της ασυνείδητης ταύτισης και της ασυνείδητης επίσης
προβλητικής ταύτισης µαζί Του,καθώς ο πιστός προσπαθεί να κατανοήσει και να βιώσει την αλήθεια
Του και να εντάξει ενσυνείδητα τον Εαυτό του στην Εκκλησία».
169
Ν.Ματσούκα.∆ογµατική και Συµβολική Θεολογία,ό.π,,σελ.486-487:Πρόκειται για µυστήριο
ακατανόητο, που θα ήταν λάθος να συσχετιστεί µε το αριστοτελικό είδος που µορφοποιεί την ύλη,ούτε
για µετουσίωση του είδους, µε την ύλη ως έχει,όπως αντιλαµβάνονταν οι Σχολαστικοί.Ο
Ι.∆αµασκηνός απαντά µε θαυµάσιο τρόπο σε έναν τέτοιον ισχυρισµό :’Σῶµα ἐστιν ἀληθῶς ἡνωµένον
θεότητι,το ἐκ τῆς ἀγίας Παρθένου σῶµα,οὐχ ὅτι αὐτο το σῶµα το ἀναληφθέν ἐξ οὐρανῶν
κατέρχεται,ἀλλ’ὅτι αὐτός ὁ ἄρτος και ὁ οἶνος µεταποιεῖται εἰς σῶµα και αἶµα Θεοῦ. Εἰ δε τον
τρόπον ἐπιζητεῖς,πῶς γίνεται,ἀρκεῖ σοι ἀκοῦσαι,ὅτι διά Πνεύµατος Αἁγίου,ὤσπερ και ἐκ τῆς
Ἁγίας Θεοτόκου διά Πνεύµατος Ἁγίου ἑαυτῶ και ἐν ἑαυτῶ ὁ Κύριος σάρκα ὑπεστήσατο`και
πλέον οὐδεν γινώσκοµεν,ἀλλ’ὅτι ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ ἀληθής και ἐνεργής ἐστι και
παντοδύναµος,ὁ δε τρόπος ἀνεξαρεύνητος…’ (Ι.∆αµασκηνού.Ἔκδοσις ἀκριβής ὁρθοδόξου
πίστεως.ΕΠΕ1,σελ.460-474)
170
P.Sandevoir&J.Guillet, λήµµα ‘κοινωνία’,ό.π, σελ.573.Βλ.και µελέτη.∆.Κυρτάτα.Επίκρισις.Η
κοινωνική δοµή των χριστιανικών κοινοτήτων από τον πρώτο έως τον τρίτο αιώνα.Βιβλ.Εστίας.Αθήνα
1992.
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κοινότητες.171Ανακαλύπτουµε το άσµα µιας συνείδησης που εγγίζει,όχι µόνο τον
πνευµατικό τοµέα,αλλά και τον τοµέα των υλικών αγαθών. Στην χριστιανική κοινότητα
της Ιερουσαλήµ εµφανίζεται κοινοκτηµοσύνη(Πραξ.4,32/5,4).Ήδη ο Ιησούς ζούσε µε
τους µαθητές Του µια οικογενειακή ζωή,υπήρχε κοινό ταµείο.
Η πρώτη κοινότητα διατήρησε αυτό το αρχαϊκό οικογενειακό πνεύµα που διακρινόταν
από εκούσια κοινοκτηµοσύνη και κοινές εστιάσεις.Η αύξηση της Ιεροσολυµίτικης
κοινότητας έχρηζε ενίσχυσης ,για το λόγο αυτό, οι εκτός της Παλαιστίνης κοινότητες,την
ενίσχυαν συχνά µέσω εισφορών(Πραξ.11,29/Β Κορ.8,9/ Γαλ.2,10),που αναδεικνύουν την
κοινωνία,τις λογίες172( Ρωµ.12/13/Β Κορ.8,9).Αλλά και η υλική βοήθεια προς τους
κήρυκες του Ευαγγελίου εκδηλώνει αυτήν την κοινωνία,χρωµατίζοντας την ταυτόχρονα
και µε το χαρακτήρα της πνευµατικής ευγνωµοσύνης(Γαλ.6,6/Φιλ.2,25)173.Είναι ακόµη
ένα στοιχείο που τονίζει,µαζί µε τις κοινές προσευχές των χριστιανών,τον ιερό σύνδεσµο
τους.(Αντίστοιχα το σύστηµα των Ιουδαίων στις συναγωγές της διασποράς και παρά τη
σταδιακή αποδέσµευσή τους από το θρησκευτικό κέντρο των Ιεροσολύµων, ο τόπος της
προσφοράς θυσίας,υλοποιούσαν το σύνδεσµο τους µε καταβολή των διδράχµων ή την
υλοποίηση ιεραποδηµιών προς την Ιερουσαλήµ ή την υποδοχή των από εκεί
απεσταλµένων)174.Οι Παύλειες κοινότητες διατήρησαν περισσότερο την κοινή
εστίαση,παρά την κοινικτηµοσύνη,προκειµένου να σιτίζονται οι φτωχοί(Α
Κορ.11,20),τις λεγόµενες ‘αγάπες’175
Ο Χριστιανισµός,ήδη, από την πρώτη του µορφή δεικνύει την ύπαρξη του ως
κατεξοχήν ανθρωπισµός. Ο ίδιος ο Θεός γίνεται άνθρωπος στο πρόσωπο του Ιησού και
εγκαθιδρύει την Εκκλησία,το πρώτο λίκνο ανάπτυξης της ανθρώπινης
προσωπικότητας.176Αναζητά τη γένεση της οντολογικής προσωπικότητας που θα
επιδιώκει τη συνεχή επαφή µε το Θεό, του οποίου η εικόνα σχηµατοποιεί το πρόσωπό
µας(Γαλ.2,19).177Η κατ’εικόνα Θεού δηµιουρία του ανθρώπου γεννά την ανάγκη
171

P.Ternant,λήµµα‘εκκλησία’,ό.π,σελ.336
βλ.και Π.Βασιλειάδη. Βιβλικές ερµηνευτικές µελέτες,ό.π,σελ.360-361:Οι λογίες σκοπό είχαν κατά
τον Παύλο το κοινωνικό ιδεώδε;ς της ισοκατανοµής και κοινωνίας των υλικών αγαθών. Περιγράφει µε
ποικιλία
όρων
το
πρόγραµµα
της
λογίας,όπως-χάρις-κοινωνία-διακονία-λειτουργίαευχαριστία,κατανοώντας την ως την κοινωνική ανταπόκριση της Εκκλησίας(του σώµατος) στο θέληµα
του Θεού,αναµφισβήτητα µε κοινωνικές και οικουµενικές διαστάσεις.{Αυτό που ο Παύλος
οραµατιζόταν και τελικά ανέπτυξε ήταν ένα νέο ήθος στην κοινωνική ζωή,το ήθος της
πρωτοχριστιανικής ‘πατριαρχείας της αγάπης’,το οποίο απαιτούσε αφενός υψηλό βαθµό αλληλεγγύης
και αδελφωσύνης από τα µέλη της κοινωνίας,και αφετέρου διατηρούσε άθικτα τα κοινωνικά
στρώµατα.Αυτό που πρότεινε ο Παύλος διέφερε από το ριζοσπαστικό µυστικισµό της ιωάννειας
κοινότητας ή την παλαιστινιακή κοινότητα,που διατηρούσε κοινοκτηµοσύνη.Ωστόσο ήταν µια λύση
ρεαλιστική.
173
P.Sandevoir&J.Guillet, λήµµα ‘κοινωνία’,ό.π,,σελ σελ.573
174
Γ.Μαντζαρίδη.Χριστιανική κοινωνιολογία,ό.π,,σελ.187-188: Η φιλανθρωπία δεν εµφανίζεται για
πρώτη φορά στο χριστιανισµό.Και στον προχριστιανικό κόσµ,ο στον παλαιό Ισραήλ ίδίως,έχουµε
δείγµατα φιλανθρωπίας.Στον αρχαίο ελληνικό και ρωµαϊκό κόσµο η φιλανθρωπία είχε υποτυπώση
χαρακτήρα,στον δε Ισραήλ η όντως ανεπτυγµένη φιλανθρωπία προσδιοριζόταν από τις στενές εθνικές
αντιλήψεις.Η Εκκλησία έχοντας συνείδηση ότι αποτελεί το νέο Ισραήλ,παρέλαβε συνήθειες και
πρότυπα άσκησης φιλανθρωπίας από τον παλαιό Ισραήλ,εντάσσοντας αυτά µέσα στο πνεύµα της
ανιδιοτελούς και οικουµενικής αγάπης και φιλανθρωπίας.Οι ενδεείς κυρίως,ήταν, αποδέκτες..Βλ και
Γ.Μαντζαρίδη.Κοινωνιολογία του Χριστιανισµού,ό.π,,σελ.46,αλλά και 214-215:Ο Χριστιανισµός δεν
ανέπτυξε κάποια συγκροτηµένη οικονοµική θεωρία,ωστόσο, όλοι είχαν δικαίωµα στα βασικά υλικά
αγαθά.Οι πρώτοι χριστιανοί ζούσαν, προερχόµενοι από τα φτωχότερα κοινωνικά στρώµατα,ζωή
ασκητική, αρκούσε η κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών που συνδεόταν µε την εσχατολογική
προσδοκία. Η διατήρηση πλούτου ή ατοµικής περιουσίας είτε απορρίφθηκε,είτε έγινε ανεκτή µε την
προϋπόθεση να χρησιµοποιείται για κοινωνικούς σκοπούς.
175
Β.Στεφανίδου.Εκκλησιαστική Ιστορία,ό.π,σελ.58-59
176
Μ.Σιώτου.Χριστιανισµός και ανθρωπισµός,ό.π,σελ.14
177
Μ.Σιώτου.Χριστιανισµός και ανθρωπισµός,ό.π,,σελ.19
172
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οµοίωσης µε το Αρχέτυπο,όχι ως εντολή κάποιου εξωτερικού παράγοντα,αλλά ως
συστατικό στοιχείο της ύπαρξής του. ∆ιατηρεί τη φυσική ροπή προς Αυτόν,µια ροπή που
επιτυγχάνοντας την ένωση µε το Θείο178,συνάδει µε την ανθρώπινη ολοκλήρωση.Αυτή η
ένωση έγινε ορατή πραγµατικότητα µέσα στην πρώτη Εκκλησία,όπου ως Σώµα,179όπως
περιγράφει ο Παύλος,όχι απρόσωπο αλλά θεανθρώπινο αποτελείται από έµψυχα
ανθρώπινα πρόσωπα.180
Σε αντιστοιχία µε το πρότυπο της Τριαδικής κοινωνίας,181οι πρώτοι Χριστιανοί
ενώθηκαν σε κοινωνία,όντων λογικών, προσώπων,182παριστώντας τα λόγια του
Ι.∆αµασκηνού; ’Χρή δε εἰδέναι,ὅτι ἕτερον ἐστι το πράγµατι θεωρεῖσθαι και ἄλλο
τῶ λόγῳ και ἐπινοίᾳ.Ἐπί µεν οὖν πάντων τῶν κτισµάτων ἡ µεν τῶν ὑποστάσεων
διαίρεσις πράγµατι θεωρείῖαι(πράγµασι γαρ ὁ Πέτρος τοῦ Παύλου κεχωρισµένος
θεωρεῖται),ἡ δε κοινότης και ἡ συνάφεια και το ἕν,λόγῳ και ἐπινοίᾳ
θεωρεῖται.Νοοῦµεν γαρ ταῶ νῶ,ὅτι ὁ Πέτρος και ὀ Παύλος ταῆς αὐταῆς εἰσι
φύσεως και κοινήν φύσιν ἔχουσι µίαν.Ἕκαστος γαρ αὐταῶν ζῶον ἐστι
λογικόν,θνητός και ἕκαστος σάρξ ἐστιν ἐµψυχωµένη ψυχῆ λογικῆ τε και
νοερᾶ.Αὕτη οὖν ἡ κοινή φύσις τῶ λόγῳ ἐστί θεωρητή .Οὐδε γαρ αἱ ὑποστάσεις ἐν
ἀλλήλαις εἰσίν,ἰδίᾳ δε ἐκάστη και ἀνάµέρος,ἤγουν καθ’ἑαυτήν κεχώρισται,πλεῖστα
τα διαιροῦντα αὐτην ἐκ τῆς ἑτέρας ἔχουσα.Και γαρ και τόπῳ διεστήκασι και
χρόνῳ διαφέρουσι και γνώµῃ µερίζονται και ἰσχύι και µορφῆ,εἴτουν σχήµατι,και
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Π.Νέλλα.Γεννηθῆναι ‘ἄνωθεν’.-Οι δογµατικές, µυστηριακές και ανθρωπολογικές προϋποθέσεις
της πνευµατικής ζωής,στο :Σύναξη,τ.3,(1982),σελ.23.
179
Ι.Ζηζιούλα.Κοινωνία και ετερότητα,ό.π,,σελ.12:Το Σώµα του Χριστού αποτελείται από πολλά
µέλη,τα οποία αντιπροσωπεύουν διαφορετικά δώρα και λειτουργήµατα.Κανένα µέλος δεν φάσκει
‘χρείαν σου οὐκ ἔχω’(Α Κορ.12,21).Υπάρχει απόλυτη αλληλεξάρτηση µεταξύ των µελών και των
λειτουργηµάτων της Εκκλησίας,διότι κάθε λειτούργηµα δε µπορεί να αποµονωθεί από το ‘άλλο’.Η
ετερότητα έχει θέση στην ουσία των λειτουργηµάτων.
180
Α.Γιέβτιτς.Η εκκλησιολογία του Απόστόλου Παύλου,ό.π,,σελ.118
181
Βλ. Ι.Ζηζιούλα.Κοινωνία και ετερότητα,ό.π,,σελ.9:Μελετώντας το Τριαδικό δόγµα προκύπτει ότι η
ετερότητα είναι συστατική της ενότητας,όχι επακόλουθό της. Ο Θεός δεν είναι πρώτιστα ένας και
κατόπιν τρεις,αλλά ταυτόχρονα Ένας και Τρεις. Την ενότητα διασφαλίζει η µοναρχία του Πατρός,το
ένα Πρόσωπο της Τριάδος. Κάθε ένα από τα Πρόσωπα αποτελεί απόλυτη(όχι ηθική ή ψυχολογική)
ετερότητα(Πατήρ –Υιός-Πνεύµα είναι απολύτως ασύγχυτα διαφορετικοί),που δεν απειλεί την
ενότητα,αλλά την προύποθέτει,διότι η κοινωνία γεννά την ετερότητα.Βλ επίσης και
Α.Γιαννουλάτου.Παγκοσµιότητα και Ορθοδοξία,ό.π,σελ.34:Οι Χριστιανικές βεβαιότητες ξεκινούν από
την αφετητία µιας υπέρτατης κοινωνίας.Πρόκειται για την ύψιστη έκφραση κοινωνίας,και αυτή είναι η
‘ὄντως οὖσα’ πραγµατικότητα:ο Θεός,ο απρόσιτος και άπειρος Τριαδικός Θεός,νοούµενος κυρίως ως
τελεία ‘κοινωνία’,ως άπειρη και τελεία ενότητα`ύπαρξη ενιαίας ουσίας και µετοχή προσώπων`µονάς
εν Τριάδι και Τριάς εν µονάδι.Αυτό τελικώς σηµαίνει υπέρβαση των αριθµητικών κατηγοριών,έξοδο
από τη σύγχυση της πολλαπλότητας αλλά και της µονώσεωςτου ενός.~ούτε στατικότητα ούτε απλή
δυναµικότητα,αλλά υπέρβαση και του ενός και του ετέρου:κοινωνία αγάπης.(Μέσα στην Αγία Τριάδα
η ενότητα δεν είναι ούτε στατική,ούτε απλώς λειτουργική:είναι υποστατική`δηλαδή καθένα από τα
πρόσωπα διατηρεί τα ιδιάζοντα χαρακτηριστικά του σε µια ασύγχυτη ένωση,και η ενότητα
‘µεταδίδει’τα χαρακτηριστικά αυτά στους ανθρώπους,ώστε να εγκαθιδρύσει δια του Αγίου Πνεύµατος
εν τη χάριτι του Υιού και την αγάπη του Πατρός.).
182
Α.Γιέβτιτς.Η εκκλησιολογία του Αποστόλου Παύλου,ό.π,,σελ.119. Βλ.και Λόσκυ,Η Μυστική
θεολογία της Ανατολικής εκκλησίας,σελ.207-208:Η κοινωνία της εκκλησίας αποκαλύπτεται ως
ιδανική κοινότητα-σώµα, µέσα στο οποίο κάθε πρόσωπο εµπεριέχει το σκοπό του,δεν θεωρείται ένα
µέσον προς χρήση. ∆εν αναφέρεται σε άτοµα,αλλά σε πλήρωµα.Το πλήρωµα δεν είναι σύνολο
µερών,διότι κάθε µέλος κατέχει το πλήρωµα πάντων.Ένα πλήρωµα που συνίσταται πρόσωπα,τα οποία
τελειώνονται µέσα από την ενότητα της φύσεως τους,απαρχή της οποίας απετέλεσε η Θεία
Ενσάρκωση. Η καθολικότητα δεν αποτελεί µια γενικότητα, αλλά περιλαµβάνει την ενότητα και την
πολλαπλότητα,την οποία αντικατοπτρίζει το δόγµα της Τριάδος.
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ἔξι και κράσει και ἀξία και ἐπιτηδεύµατι και πᾶσι τοῖς χαρακτηριστικοῖς
ἰδιώµασι.’183
Στην χριστιανική κοινωνία η συνύπαρξη των ανθρώπων, παίρνει διαφορετικό
χρώµα, κι αυτό γιατί «από ένα σύστηµα νοµικών εντολών,[Οι νοµικές και ηθικές
εντολές,οι οποίοες απεικονίζουν την βούληση του υψηλού έθνους,του υψηλού
Εγώ,για τον Fichte είναι εκείνες,που υπαγορεύουν την εθνική ενότητα.Αντίθετα,στην
κοινωνία προσώπων κανένας εξαναγκασµός δεν εµφανίζεται. Μόνο η ενδιάθετη
επιθυµία για συνάντηση των προσώπων.] υψωνόµαστε στην αγαπητική κοινωνία των
προσώπων184στην εθελούσια αυτοπαράδοση µας στον ελευθέρως αυτοπαραδοθένταυπέρ της του κόσµου ζωής και σωτηρίας.- Κύριό µας.185 «Εἰ τίς οὖν παράκλησις ἐν
Χριστῶ, εἰ τί παραµύθιον ἀγάπης, εἰ τίς κοινωνία Πνεύµατος, εἰ τίς σπλάχνα
καί οἰκτιρµοί, πληρώσατέ µου τήν χαράν, ἵνα τό αὑτό φρονήτε, τήν αὑτήν
ἀγάπην ἔχοντες, σύµψυχοι, τό ἕν φρονούντες, µηδέν κατά ἐριθείαν ἤ
κενοδοξίαν, ἀλλά τῆ ταπεινοφροσύνῃ ἁλλήλους ἠγούµενοι ὐπερέχοντας
εαὑτῶν.µη τά εαὐτῶν ἔκαστος σκοπείτε, ἀλλά καί τά ἐτέρων ἔκαστος»(Προς
Φιλιππησίους Α΄1-4).
Η διαλεκτική σχέση Θεού-ανθρώπου186επεκτείνεται σε εκείνη που διαµορφώνουν
τα ανθρώπινα πρόσωπα µεταξύ τους. Η ενότητα των Χριστιανών αναδεικνύει το
πρότυπο του ανθρώπου,ο οποίος βιώνει την ζωή ευχαριστιακά.187 Ο πιστός
αντιλαµβάνεται την ύπαρξή του ως δώρο Θεού, αναγνωρίζει όλα ως δωρεά Θεού.Η
ευχαριστιακή αυτή αντίληψη συνεπάγεται µια στάση ζωής, ένα συγκεκριµένο
ήθος,ένα είδος ανθρώπου που τίποτε από όσα έχει δεν εκλαµβάνει ως δικό του,όλα τα
ανάγει σε κάποιον άλλον,ζει εν ευγνωµοσύνη,διατηρεί ένα ήθος και µια ζωή
χάριτος,υπέρβασης,δηλαδή, του ‘εγώ’,του ατοµισµού, κάθε στάσης ‘υπεροχής’ ή
κατακτητικότητας,ένα είδος ανθρώπου που είναι έτοιµος να προσφερθεί σε µια
πράξη-εκδήλωση ελευθερίας,ανάλογης µε εκείνη που έφερε την ύπαρξή του στο
είναι188.
Ο ‘κατ’εικόνα’189της Θείας εικόνας άνθρωπος ,του Τριαδικού προσωπικού Θεού,
υπερβαίνει την υπαρξιακή αυτονοµία και αυτάρκεια, επιζητά την επικοινωνιακή
τελειότητα.Ελεύθερο πρόσωπο από ένστικτα ή την µονοσήµαντη επιθυµία
αυτοπραγµάτωσης,απαλλαγµένος από κάθε αυτοαναφορικότητα,συλλαµβάνει την
183

Ι.∆αµασκηνού.Περί της Ἁγίας Τριάδος.Λόγος. Α΄.Ε.ΠΕ.4,σελ.78
Κ.∆εληκωνσταντή.Το ήθος της ελευθερίας.εκδ.∆όµος.Αθήνα 1990,σελ.34. Χ.Γιανναρά.Η ελευθερία
του ήθους,σελ.276: «Αν η κοινωνία είναι οντολογικό γεγονός και όχι οντική-νοηµατική σύλληψη που
αντικειµενοποιεί την ιστορική φαινοµενολογία,τότε προϋποθέτει τη δυναµική υπαρκτική του
πραγµάτωση,δηλαδή τον υποστατικό φορέα της δυνατότητας για κοινωνία που είναι το κάθε µέλος της
κοινωνίας».
185
π.Μ.Καρδαµάκη.Από τα πάθη στα νοήµατα των πραγµάτων,ό.π,, σελ106
184

186

Βλ.σχετικά Ν.Ξιώνη Πρόσωπο-Αγαπητική Σχέση,ό.π,,σελ283
Σ.Φωτίου.Ελευθερία και αγάπη:οδός και τέλος της Χριστιανικής Αγωγής ή µαθήµατα των παιδιών
προς τους µεγάλους,στο Σύναξη,τ.65,(1998),σελ.86
188
Ι.Ζηζιούλα.Χριστολογία και ύπαρξη,στο Σύναξη,τ.2,(1982),σελ.15
187

189

P.Sherrard,Ο βιασµός του ανθρώπου και της φύσης,ό.π,σελ.49:Η συνεχής αποξένωση του ανθρώπου
από το κέντρο της ύπαρξής του, προκαλεί ανάσχεση στην πραγµάτωση του ανακαινισµού/της
µεταµόρφωσης στην ανθρώπινη φύση,συντηρεί µια κατάσταση ψευδούς χωρισµού και διαίρεσης.
Μόνο όταν η αποξένωση αυτή υπερνικηθεί και ο άνθρωπος ανακτήσει το ‘κατ’εἰκόνα και ὁµοίωση’
του Θεού,που βρίσκεται στην καρδιά της ζωής του και του µεταδίδει τη µοναδική ιδιότητα να είναι
πρόσωπο,τότεθα µπορέσει να µοιραστεί την ιερωσύνη του Χριστού και το µυστήριο αγάπης και
οµορφιάς στο οποίο όλα τα πράγµατα,απελευθερωµένα από όλα τα δεσµά τους,
ζουν,κινούνται,υπάρχουν
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ύπαρξη του στο πλαίσιο της επικοινωνιακότητας.Ο άνθρωπος-πρόσωπο δεν
ορθολογικοποιεί,στο πλαίσιο ενός εκκοσµικευµένου ατοµισµού190 και δεν
αντικειµενικοποιεί191 τις σχέσεις του, µέσα από την ύπαρξη τυπικών
καθηκόντων,υποχρεώσεων ή δικαιωµάτων.
Ο άνθρωπος δεν αποτελεί άτοµο,αύταρκες ή αυτοτελές προϊόν
βιολογικής/γενετικής λειτουργίας.Απεικονίζει το πρόσωπο, το θαύµα της κατ’εικόνα
του Θεού δηµιουργίας. Αποτελεί βαρύνουσας σηµασίας διαπίστωση το ότι µόνο η
αποτίναξη των εωσφορικών διεκδικήσεων και ατοµικών δικαιωµάτων,της ατοµικής
σκληρότητας και δικαιοσύνης, θα επιτρέψει τον νόστο στην προσωπική κοινωνία,την
πληρότητα των προσωπικών σχέσεων,την ελεύθερη παραίτηση,την ανιδιοτελή αγάπη,
την
πνευµατική
ευγένεια,την
καρδιακή
τρυφερότητα
και
την
χαρισµατικότητα/αποστολικότητα του προσώπου.
Πρώτιστη αναζήτηση θα πρέπει να καταστεί η ανάδειξη του επώνυµου
ανθρώπου,της σοφίας των πραγµάτων,της µοναδικότητας και ετερότητας των
προσώπων.Η απώλεια του προσώπου,αυτής της θεολογικής κατηγορίας,,ξένης από
κάθε ιδεολογική ερµηνεία,είναι η αιτία κάθε διάσπασης της ανθρώπινης φύσης,κάθε
καταστροφής της ενότητάς της,κάθε τάξης της δηµιουργίας,που η Ενανθρώπηση
αποκατέστησε.192
Αντίθετα, καταθέτει την παρουσία του ως εκστατική δηµιουργία µε σκοπό τον
άνθρωπο-δίπλα και εκλαµβάνει ως ανάγκη τη διαρκή συν-ύπαρξη.193Συνύπαρξη που
δεν περιορίζεται στην γνώση της οντολογικής παρουσίας,αλλά επεκτείνεται στην
κοινωνία-κοινωνία υποστάσεων,προσωπικοτήτων, όπως αυτή που συνδέεται µε το
συλλογικό πρόσωπο(Gesamtperson) του Max Scheler.Βέβαια, το κοινοτικό πνεύµα
συµπληρώνει στο συλλογικό πρόσωπο της κοινωνιολοίας την υπερατοµική
υπόσταση, που κοινωνικοποιείται στην ευχαριστιακή κοινωνία.194 ∆ιότι το σώµα της
εκκλησιαστικής κοινότητας δεν αποτελείται από Χριστιανούς,αλλά από το ίδιο το
190

π.Ν.Λουδοβίκου.Η εεκλησιολογία του χαµένου υποκειµένου,ό.π,,σελ.25:Σηµειώνει ο γράφων,ότι
‘Παραδόξως,,ατοµικισµός, δηλαδή εσκεµµένη υπερέξαρση του υποκειµένου πάνω απ’ την Εκκλησία,
και ιδρυµατισµός,εσκεµµένη υπερέξαρση δηλαδή της Εκκλησίας πάνω απ’το υποκείµενο (και
αµοιβαία διαµάχη µεταξύ τους),γεννώνται ταυτόχρονα:ιδού ένα µέγιστο θεολογικό µάθηµα’.
191
∆.Κυριαζή.Σηµειώσεις πάνω στο θέµα της Ελευθερίας:Ανθρωπολογικές προϋποθέσεις,στο:Σύναξη
τ.82,(2002),σελ.44:Όταν η κοινωνική οµάδα αποτελείται από άτοµα εγκλωβισµένα σε σχέσεις
ναρικισσιστικού τύπου,εξάρτησης,,µε µέλη ευεπίφορα στο όποιοδήποτε κάλεσµα χειραγώγησης,
απόλυτα υποτακτικά,αποτελούν υποδουλωµένα όργανα στην οµάδας και τον ηγέτη,επιρρεπή στην
ιδεολογία του όχλου.Η πραγµατική και όχι η επιφαινόµενη Εκκλησία απέχει από την υιοθέτηση
τέτοιων πρακτικών, διότι προσβλέπει σε ελεύθερους ανθρώπους, πρόσωπα αυθεντικά,τα οποία να
επιδιώκουν την µεταξύ τους κοινωνία,την δυναµική της αλήθειας και της αγάπης.
192
π.Μ.Καρδαµάκη.Από τα πάθη στα νοήµατα των πραγµάτων.Εκδ.Αρµός.Αθήνα 1998,σελ.52-53
193
ΧΤερέζη.Όψεις της ορθόδοξης χριστιανικής θεώρησης αγωγής,στο :Επιστήµες Αγωγής,Θεµατικό
τεύχος 4/2003,σελ.24.Βλ.και π.Μ.Καρδαµάκη.Οι πειρασµοί της ιστορίας και η µαρτυρία της
Εκκλησίας,ό.π,,σελ.78-79:Ο κάθε συνειδητός χριστιανός βιώνει το µυστήριο της Εκκλησίας ως το
µυστήριο της Αγάπης,ως µεθεξη του αγιώτατου,µανικού,εκστατικού έρωτα του Θεού για τον άνθρωπο
και αναµάρτητου,σφοδρού,αφόρητου πόθου του ανθρώπου για τον Θεό.Η Εκκλησία δεν αποτελεί ένα
αριθµητικό σύνολο,πλήθος ανω΄νυµων οπαδών,αλλά µια ένωση προσωπική,µια αγαπητική κοινωνία
προσώπων,αγαπώντων ‘ἐν ἔργῳ και ἀληθείᾳ’(Α Ιω.3,18). Η πίστη και η ζωή πίστεως µέσα στην
Εκκλησία δεν είναι µια θρησκευτική έννοιαή ένα ηθικό νόηµα,αλλά γεγονός µυστηριακής σχέσεως,
σχέσεως αγαπητικής,σωτηριολογικής,ιδιαίτερα,όταν η σωτηρία είναι δυνατή στην αγάπη του Θεού,και
µόνο ως σωτηρία µαζί µε τους άλλους,του ενός µέσα στον άλλο.
194
ΓΜαντζαρίδη.Κοινωνιολογία του Χριστιανισµού,ό.π,σελ.51.Βλ.σχετικά και π.Ν.Λουδοβίκου.Η
εκλησιολογία του χαµένου υποκειµένου,ό.π,,σελ.28-33. Το εκκλησιολογικό ζήτηµα εντοπίζεται,κατά
τον γράφοντα, στο πως δύναται να θεµελιωθεί αµοιβαία το πρόσωπο και η κοινότητα µε τρόπο, ώστε
το καθένα απ’αυτά να λειτουργεί ως επαλήθευση του άλλου. Επιχειρείται µια ανίχνευση της
απάντησης στις σελίδες 31-33
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Σώµα του Χριστού195.Ένα Σώµα που εµπεριέχει την Ενότητα196 και την Ποικιλία,την
Ενότητα που επιτρέπει το πέρασµα στην ετερότητα,την διαφορετικότητα που δεν
υπονοµεύει την κοινωνία.
Το Σώµα που συνιστούν οι χριστιανοί και περιγράφει ο Παύλος,φωτίζει µια νέα
πραγµατικότητα.Τα µέλη διακρίνονται από ποικιλία και διαφορετικότητα,στοιχεία όχι
διακοσµητικά,ανεκτά χάρη σε µια χριστιανική µεγαλοψυχία.αλλά ως συστατικό και
αναφαίρετο της ενότητας.197Αν η ποικιλία απαλειφθεί,θα παραµείνει η ενότητα ΄΄όχι
του σώµατος,αλλά ενός αδιαχώριστου υλικού.Γι’αυτό ο Παύλος αναφέρει ‘εἰ ..ἦν τά
πάντα ἕν µέλος,ποῦ το σῶµα;νῦν δε πολλά µεν µέλη, ἕν δε σῶµα’(Α Κορ.12,1920).198Το πνεύµα της Εκκλησίας αναζητά την Αλήθεια.
Ο Χριστός συνδέει αυτήν την αλήθεια µε την ελευθερία και το Πνεύµα του
Θεού.’…γνώσεσθε την ἀλήθειαν και ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὐµᾶς..’’(Ιω.8,32).Η
κατάκτηση εσωτερικής ελευθερίας ,που διευκολύνει τη οδό προς την
‘οµοίωση’,προϋποθέτει την αναζήτηση της αλήθειας του υποκειµένου,ώστε να
ανακαλύψει την αλήθεια του Χριστού και να πραγµατώσει την ταύτιση µε Αυτόν.Η
φανέρωση και πρόσκτηση της αλήθειας του Χριστού προϋποθέτει την επίγωση της
προσωπικής αλήθειας,συνοδευόµενη από την εκκλησιαστική συνείδηση που
195

Ουσιαστικά είναι η Εκκλησία ο τόπος που συντελείται η ‘νέα γέννηση’, αυτή της υπόστασης, του
προσώπου.Βλ.σχετικά Ι.Ζηζιούλα.Από το προσωπείον στο πρόσωπο,ό.π,,σελ.328-337
Η έννοια, εν τούτοις, που µας εισάγει βαθύτερα στο περιεχόµενο του ευαγγελίου συνδυάζοντάς το µε
τη σωτηρία, είναι η έννοια του ‘µυστηρίου’. Ο όρος «µυστήριον» απαντάει σχεδόν αποκλειστικά στις
παύλειες επιστολές. Στις παύλειες επιστολές το ευαγγέλιο ορίζεται ως «µυστήριον του Θεού» (Α
΄Κορ.2,1-Α΄Κορ.4,1), «µυστηρίῳ τοῦ Χριστοῦ»(Εφ.3,4/Κολ.4,3), «µυστήριον του ευαγγελίου» (
Εφ.6,19). Είναι το µυστικό σχέδιο του Θεού ταυτίζεται µε το χαρµόσυνο άγγελµα της Πρώτης
Εκκλησίας
196

Γ.Μαντζαρίδη.Κοινωνιολογία του Χριστιανισµούό.π,,σελ.151: Επειδή η αντίληψη για την
ενότητα(που δεν ήταν κοινωνική) της Εκκλησίας στηρίχθηκε στη λατρεία,στη Θεία Ευχαριστία
ειδικότερα, οι κλυδωνισµοί(Α Κορ.1,11-13)τους οποίους δοκίµαζε κατά καιρούς δεν την διέσπασαν. Η
ενότητα αυτή ανάγεται στον Χριστό,την πίστη σε Αυτόν και την ευχαριστιακή ένωση.
Επίσης βλ.π.Μ.Καρδαµάκη.Από τα πάθη στα νοήµατα των πραγµάτων,ό.π,σελ.38-40:Το έργο του
Χριστού στην Εκκλησία είναι το θαύµα της ενότητας µέσα σε ένα κόσµο διηρηµένο, που
χωρίζει/αλλοτριώνει τα πράγµατα από τον εαυτό τους.Η ενότητα είναι η σωτηρία,και δεν ερµηνεύεται
µόνο µε την ένωση των πραγµάτων µεταξύ τους και µε το Θεό,αλλά στη συµφιλιωση και µε τον εαυτό
τους,την αυτογνωσία τους.Το µυστήριο της ενότητας είναι η εκκλήσία όπου αντιστρατεύεται το
πνεύµα του αποχωρισµού,της αποµόνωσης της διάλυσης της ακεραιότητας,της αλλότρίωσης µας,της
αποξένωση.
Επίσης βλ.Κ.∆εληκωνσταντή.Το ήθος της ελευθερίας,ό.π,,σελ.22:Μέσα στο πλήρωµα της Εκκλησίας,
ο θεολογικός λόγος δεν φανερώνεται ως στοιχείο υποκειµενικό και ατοµικό,διασπαστικός, αλλά ως
λόγος της ευχαριστιακής κοινότητας,εκφράζει την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου
Πνεύµατος,τυο πνεύµατος της αληθείας και δηµιουργεί,«ὅπου πνεῖ » κοινωνία. Η αλήθεια ως
αγιοπνευµατική πραγµατικότητα αποτελεί «κοινωνία», και η ελευθερία που χαρίζει το Πνεύµα
πραγµατώνεται ως ζωή «ἐν κοινωνίᾳ»’ και ως κοινωνία ζωής.
Επίσης βλ.ΒΛόσκυ.Η µυστική θεολογία της Ανατολικής εκκλησίας,ό.π,σελ.205:Η ενότητα του
εκκλησιαστικού σώµατος αναφέρεται στη φύση , η οποία εµφανίζεται ως ο ἐν Χριστῶ ‘ενιαίος
άνθρωπος’.Το πλήρωµα του Πνεύµατος αναφέρεται στα πρόσωπα,στις υποστάσεις,κάθε µια από τις
οποίες παριστάνει ένα σύνολο ,ένα πρόσωπο που περιέχει το πάν,και όχι µόνο ένα µέρος,
197
Ι.Καραβιδόπουλου.Απ.Παύλου επιστολές προς Εφ.Φιλ.Κολ.Φιλ,ό.π,σελ.158:Ο Παύλος τονίζει στο
Εφ.4,7 ότι η ποικιλία και η δωρεά χαρισµάτων δεν αντιτίθεται στην εκκλησιαστική ενότητα,όλα τα
χαρίσµατα σκοπεύουν στην οικοδοµή του σώµατος.Εποµένως κάθε ρόλος,κάθε διαφορετικότητα
προσθέτει στο όλο.
198
Β.Λόσκυ.Η µυστική θεολογία της Ανατολικής εκκλησίας,ό.π,σελ.294:Η αληθινή ελευθερία των
προσώπων χαρακτηρίζει εκείνα που δεν εκµηδενίζονται από την ένωση,αλλά αποκτούν το προσωπικό
τους πλήρωµα.
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προβάλλει την απαραίτητη συνάντηση µε τον άλλο άνθρωπο ως αδελφό,καθώς και
την υπέρβαση του ατοµικιστικού τρόπου ζωής.199
Αυτή,εποµένως,η Αλήθεια συνδέεται µε την αποκλειστικότητα του προσώπου του
Ιησού,αναγνωρίζει την µοναδικότητα του Σώµατος που δηµιούργησε(µε ποικιλία και
ανοχή).Παράλληλα η µοναδικότητα του Σώµατος δεν ταυτίζεται µε κάποιο επί
µέρους µέλος και δεν αποδέχεται τον ολοκληρωτισµό,200αλλά την γνήσια
καθολικότητα.201Οι Χριστιανοί ενσωµατώνονται202στην αυθεντική εικόνα του
Πατέρα, τον Ιησου΄(Υιό ένσαρκο του Θεού).
Η εµπειρία του Σταυρού απετέλεσε την προϋπόθεση για την βίωση της
κοινωνίας.Όπως ακριβώς ο Ιησούς κένωσε εαυτόν προκειµένου να συναντήσει τους
ανθρώπους,µε τον ίδιο τρόπο καλείται ο άνθρωπος να κενώσει εαυτόν προκειµένου
να συναντήσει τον Θεό και τον άλλο άνθρωπο.Η κοινωνία µε τον άλλο
αντικατοπτρίζει την σχέση κοινωνίας και ετερότητας που πραγµατώνεται ανάµεσα
στα πρόσωπα της Τριαδικής σχέσης.203Σε προηγούµενο κεφάλαιο έγινε αναφορά για

199

∆.Κυριαζή.Σηµειώσεις πάνω στο θέµα της Ελευθερίας:Ανθρωπολογικές προϋποθέσεις,ό.π,σελ.37,49
Βλ.Μ.Μπέγζου,Ελευθερία ή θρησκεία;Οι απαρχές της εκκοσµίκευσης στη φιλοσοφία της θρησκείας
του ∆υτικού Μεσαίωνα.Εκδ.Γρηγόρη.Αθήνα 1991,σελ.24-25,110: Η λατινική ουσιοκρατία απετέλεσε
θεµελιώδη µεταφυσική αντίληψη,πρυτανεύουσα κατά την µεσαιωνική ∆ύση.Πρόκειται για την
οντολογική προτεραιότητα που αποδόθηκε στην άχρονη,απρόσωπη και άϋλη ουσία,στο καθολικό,το
γενικό και το ολοκληρωτικό.Η ουσιοκρατία της λατινικής µεταφυσικής στο δυτικό Μεσαίωνα
παραµέρισε την έννοια του προσώπου,που εµπνέει την ιδιαιτερότητα και την ελευθεία.Η έννοια του
ειδικού,του µερικού,του προσωπικού θυσιάστηκε στο βωµό του γενικού,του ολικού,του
καθολικού.Εξαιτίας της ουσιοκρατίας ο ολισµός εκφυλίστηκε σε ολοκληρωτισµό. Η προβολή της
ενότητας σήµανε την ταυτόχρονη παραθεώρηση της ετερότητας,της ιδιαιτερότητας και της
προσωπικότητας,εποµένως,και την άρνηση της προσωπικής ελευθερίας.Ο άνθρωπος της νεότερης
εποχής αγωνίζεται για την προσωπική του ελευθερία και αντιµάχεται τν θρησκεία,την φιλοσοφία της
ουσιοκρατίας.Στην θέση της επιλέγει την ατοµοκρατία.Π΄ροκειται για οντολογική
προτεραιότητα,αποδιδόµενη στο ατοµικό,το ειδικό,το µερικό,το συγκεκριµένο.Αντί της ουσίας το
άτοµο,αντί του ολοκληρωτισµού ο ατοµισµός,αντί της ευτυχίας του συνόλου, η ελευθερία του
ατόµου.Η ουσιοκρατία επέφερε την ατοµοκρατία.Ο ανατολικός χριστιανισµός θεµελίωσε την
προσωποκρατία,µια µεταφυσική αποδίδουσα οντολογική προτεραιότητα στην προσωπικότητα,την
ετερότητα και την ιδιαιτερότητα,διασώζοντας το πρωτείο της ελευθερίας.Η παραθεώρηση της
προσωποκρατίας οδήγησε τον εκφυλισµό του ολισµού σε ολοκληρωτισµό.Η ουσιαστική διαφορά
ανάµεσα στον ολισµό της οντολογίας και τον ολοκληρωτισµό της ιδεολογίας,εντοπίζεται στην
σηµασία που αποδίδουν στην ετερότητα ,την ιδιαιτερότητα και την προσωπικότητα.Ο ολοκληρωτισµός
ως ιδεολογία διαγράφει την προσωπικότητα,αρνείται την ελευθερία,µηδενίζει την ιδιαιτερότητα και
ισοπεδώνει την ετερότητα,προκειµένου να φθάσει στην ενότητα του σύµπαντος µέσω της ταυτότητας
χωρίς τα στοιχεία της ποικιλίας ή ιδιοµορφίας.Ο ολισµός συνιστά µια οντολογία,που θα συνδυάζει την
ενότητα µε την ετερότητα,την καθολικότητα µε την ιδιαιτερότητα και την ολότητα µε την
προσωπικότητα. Κριτήριο επίτευξης αυτού του µεταφυσικού εγχειρήµατος είναι η προτίµηση ή η
υποτίµηση της οντολογικής εννοίας του προσώπου, που ενέχει την ελευθερία και την ιδιαιτερότητα.Ο
προσωποκρατικός ολισµός της ελληνικής Ανατολής κατορθώνει αυτό ακριβώς χάρη στην οντολογική
προτεραιότητα του προσώπου διασώζοντας µεταφυσικά την ελευθερία του ανθρώπου.
201
Ι.Ζηζιούλα.Κοινωνία και ετερότητα,ό.π,,σελ.3-4
202
π.Μ.Καρδαµάκη.Οι πειρασµοί της ιστορίας και η µαρτυρία της Εκκλησίας,ό.π,,σελ.252-253 Μέσα
απ’τα λόγια του Παύλου προκύπτει γνήσια αυτή η ενσωµάτωση:Εἴ τις οῦν παράκλησις ἐν Χριστῶ,
εἴ τι παραµύθιον ἀγάπης,εἴ τις κοινωνία Πνεύµατος,εἴ τις σπλάχνα και οἰκτιρµοί,πληρώσατέ
µου την χαράν,ἵνα το αὐτο φρονῆτε,την αὐτην ἀγάπην ἔχοντες,σύµψυχοι,το ἕν
φρονοῦντες,µηδέν κατά ‘’εριθείαν ἤ κενοδοξίαν,ἀλλά τῆ ταπεινοφροσύνῃ ἀλλήλους ἡγούµενοι
ὑπερέχοντας ἑαυτῶν.µη τα ἑαυτόῶν ἕκαστος σκοπεῖτε. ἀλλά και τα ἑτέρων ἕκαστος.τοῦτο γαρ
φρονείσθω ἐν ὑµῖν ὅ και ἐν Χριστῶ Ἰησοῦ,ὅς ἐν µορφῆ Θεοῦὑπάρχων οὐχ ἁρπαγµόν ἡγήσατο
το εἶναι ἴσα Θεῶ,ἀλλ’ἑαυτόν ἐκένωσε µορφήν δούλου λαβών,ἐν ὁµοιώµατι ἀνθρώπων
γενόµενος,και σχήµατι εὑρεθείς ὡς ἄνθρωπος ἐταπείνωσεν ἑαυτόν γενόµενος ὑπήκοος µέχρι
θανάτου,θανάτου δε σταυροῦ’(Φιλιπ.2,1-8)
203
Ι.Ζηζιούλα.Κοινωνία και ετερότητα,ό.π,,σελ.9-10
200
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το βάπτισµα, ως το εισιτήριο µυστήριο για την ένταξη του προσώπου στην
Εκκλησιαστική κοινότητα.
Με το βάπτισµα τότε και τώρα, µια νέα ταυτότητα(το όνοµα) εκφράζει την
απόλυτη ετερότητα της κάθε ύπαρξης.(Το πρόσωπο εκδύεται τον µανδύα της
ανωνυµίας και της µαζοποίησης και ενδύεται τον χιτώνα της επωνυµίας.Η αναζήτηση
εξόδου από το χάος του όχλου, η επικύρωση της ετερότητας µαρτυρείται στην
σχέση,ως αρχικής µήτρας αναγνώρισης και ψηλάφησης των προσώπων ). Το
όνοµα,παρουσιάζεται ως εκείνη η πιστοποίηση όχι µόνο της ένταξης στην
χριστιανική κοινότητα,αλλά και ως το προσωπικό όνοµα κλήσης του χριστιανού από
τον Θεό προκειµένου να κοινωνήσει µαζί Του,204αλλά και µε τους
άλλους.205∆ηµιουργούνται οι συνθήκες για µια προσωπική σχέση µε το Θεό και
προσωπική συµµετοχή στη βασιλεία του.Το όνοµα αποτελεί την επωνυµία,η οποία
αποκαλύπτει το µοναδικό πρόσωπο.
Η Εκκλησία προσδιορίζεται µέσα στον κόσµο,ως ο τόπος εκδήλωσης µιας
δυναµικής,που αποτελεί και τελικό προορισµό,εκείνης της θεϊκής βασιλείας.Ένας
τόπος εσχατολογικού χαρακτήρα,περιέχοντας το έσχατο στην ιστορία και
τοποθετώντας αυτήν υπό το πρίσµα του εσχάτου. Αυτή η φανέρωση της βασιλείας
διακρίνεται στη Θεία Ευχαριστία ,εκεί όπου το έσχατο προσφέρεται στο παρόν και το
παρόν συµβολίζει το έσχατο,206πρόκειται για την καρδιά της Εκκλησίας.Ονοµάζεται
και κοινωνία,διότι εδώ κοινωνεί ο Θεός τον εαυτό του στους ανθρώπους, και οι
άνθρωποι εισέρχονται σε κοινωνία µαζί Του,οι δε µετέχοντες στο µυστήριο
κοινωνούν µεταξύ τους.Ολόκληρη η κτίση εισέρχεται στο πρόσωπο του ανθρώπου
προκειµένου να κοινωνήσει µε τον Κτίστη. Κάθε χωριστό πρόσωπο,κάθε προσωπική
ετερότητα βιώνει την ενωτική της δράση µέσα στην κοινωνία.Η διαφορετικότητα δρά
επιβεβαιωτικά, κατοχυρώνοντας την πολλαπλότητα,την καθολικότητα και την
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Β.Λόσκυ.Η µυστική θεολογία της Ανατολικής εκκλησίας,ό.π,σελ.215:Η τελειότητα του προσώπου
πραγµατοποιείται στην τέλεια απάρνησή του.Όταν το πρόσωπο ζητεί να δικαιώσει τον εαυτό
του,µερίζει τη φύση του,καταλήγει στο ατοµικό.’ὁ µη συνάγων µετ’ἐµοῦ σκορπίζει’(Ματθ.12,30).Η
εγκατάλειψη της προσωπικής φύσης,(κοινή φύση),προκειµένου να αποκτήσουµε την αληθινή οικεία
φύση. C.Wiener.Λήµµα ‘αγάπη’µετ.Σ.Φρέρη.Λ.Β.Θ,σελ.13:Ο Θεός και ο άνθρωπος κοινωνούν στην
ενότητα,σύµφωνα µε την τελευταί προσευχή του Ιησού.(Ιω 17).Για να επιτευχθεί η τέλεια κοινωνία ο
άνθρωπος καλείται να αποδεχτεί ελεύθερα µια αγάπη απόλυτη και απαιτητική,θυσιάζοντας το ίδιο του
το εγώ.(Ιω 17,19).Το σκάνδαλο του Σταυρού είναι το σκάνδαλο της αγάπης.
205
Ι.Καραβιδόπουλου.Απ.Παύλου επιστολές προς Εφ.Φιλ.Κολ.Φιλ.,ό.π,,σελ..154-155:Στο Εφ.4,1-3,ο
Παύλος αναφέρεται στην ταπεινοφροσύνη, την πραότητα, την µακροθυµία, την ενότητα, την ειρήνη,
την ανοχή των αδελφών µε αγάπη.Η ταπεινοφροσύνη στην Αγία Γραφή ερµηνεύεαι ως απαλλαγή του
ανθρώπου από την εγωκεντρική του αυτοπεποίθηση και έπαρση και την εγκατάλειψη του στα χέρια
του Θεού,καθώς και το άνοιγµα προς τον αδελφό.Συνδέεται µε το υπόδειγµα ‘πράου και ταπεινοῦ τῆ
καρδίᾳ’ Ιησού.(Μθ.11,29),µε τη µακροθυµία που αποτελεί αντανάκλαση της µακροθυµίας του Θεού
απέναντι στον κόσµο.(Λκ 18,7/Ρωµ.2,4/Β Πέτρ.3,9.15)και µε την ανοχή των άλλων µε αγάπη.
206
ΓΜαντζαρίδη.Κοινωνιολογία του Χριστιανισµού,ό.π,,σελ.106:Βασικό στοιχείο για την κατανόηση
και ερµηνεία της χριστιανικής εσχατολογίας είναι η καλλιέργεια της ‘ἐν Χριστῶ’ζωής.Αυτή η ζωή
σηµαίνει παραίτηση από την ατοµική ζωή,και υιοθέτηση της ζωής του Χριστού,ενός προσώπου,πέραν
του χρόνου και της ιστορίας. Βλ και π.Μ.Καρδαµάκη.Οι πειρασµοί της ιστορίας και η µαρτυρία της
Εκκλησίας. Εκδ.Αρµός.Αθήνα 2001,σελ.247:Η Εκκλησία µέσα στον κόσµο είναι µια ‘ετέρα,έσχατη
πραγµατικότητα’,ακατανόητη και ανερµήνευτη από το πνεύµα του.
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ετερότητα στην Ευχαριστία.207 Καµιά φυλή,κανένα φύλο,ηλικία δεν αποκλείεται στο
µυστήριο208.
Αυτό το µυστήριο δίχως διακρίσεις,υπερβαίνει κάθε φυσική ή κοινωνική
διάκριση.Ο µόνος αποκλεισµός που πραγµατοποιείται είναι εκείνος του αποκλεισµού
και κάθε στοιχείου που υποδηλώνει ή υποκρύπτει την απόρριψη και την διαίρεση.209
Η πίστη210 στον Ιησού και η συµµετοχή στα µυστήρια της κοινότητας καλλιεργούν
την ‘ἐν Χριστῶ’ ζωή.Αυτή η ζωή αποτελεί ένα γεγονός,το οποίο µεταφράζεται σε
παραίτηση από την ατοµική ζωή και συµβίωση µε το πρόσωπο του Ιησού211.
Η σταυρική θυσία του Ιησού212που ενώνει τους Χριστιανούς προβάλλει την
σταυρική θυσία του ατοµικού θελήµατος,στο πλήρωµα της επικοινωνιακότητας και
της αλληλοπεριχώρησης. Η σταυρική θυσία του Ιησού,η συγχώρηση του
µετανοούντα ληστή,η πίστη στη ‘σταυρωµένη και αναστηµένη αγάπη του
Θεού’καθώς και ο λατρευτικός συµβολισµός κατά τη Θεία Λειτουργία δύνανται να
υποβοηθήσουν τον πιστό στην προσωπική του εσωτερική και ψυχολογική πορεία.Ο
πιστός συνειδητοποιεί τη διαδικασία της συγγνώµης,της συγχώρησης,της
µετάνοιας,δηλαδή,της ανάληψης της ενοχής και της ευθύνης,την αναζήτηση της
επανορθωτικής πορείας.Η Εκκλησία αποτελεί έναν χώρο για συνειδητοποίηση και
υπέρβαση στοιχείων που καθηλώνουν τον άνθρωπο.Αναγνωρίζοντας τις εσωτερικές
συγκρούσεις και τα λάθη του,κάθε άνθρωπος, δύναται να απαρτιώσει τον εαυτό του.
Μέσα στο µυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ο πιστός καλείται να µιµηθεί
ενσυνείδητα τον Χριστό,την ίδια ώρα που συντελείται µέσα του µια ασυνείδητη
ταύτιση µε τα πρόσωπα του Θείου δράµατος, η οποία στοχεύει στη λύτρωσή του
µέσα από την διεργασία της συνειδητής και ασυνείδητης ενοχής.Όλη η διαδικασία
ευοδώνεται,όταν ο πιστός αντιληφθεί το Θείο ∆ράµα και συµβολικά ακολουθήσει την
πορεία του Σταυρού213
207

∆.Κυριαζή.Σηµειώσεις πάνω στο θέµα της Ελευθερίας:Ανθρωπολογικές προϋποθέσεις,ό.π,,σελ.47:
Η Θεία Ευχαριστία αποτελεί το µυστήριο,που δίνει την δυνατότητα στον άνθρωπο ν’αναλύσει την
λανθάνουσα στην καρδιά του έχθρα και απελπισία και να προσπαθήσει να την εξαλείψει.Με τον
τρόπο αυτό θα γίνει εφικτή η επιστροφή του έρωτα και της αγάπης στις σχέσεις του όχι µόνο µε τους
άλλους ανθρώπους αλλά και τον Θεό.
208
Γ.Μαντζαρίδη.Κοινωνιολογία του Χριστιανισµού,ό.π,,σελ.52:Ο Χριστιανισµός παρουσιάζεται ως
οικουµενικό κάλεσµα,αναγνωρίζοντας την απόλυτη ισότητα των ανθρώπων απέναντι στο
Θεό,παραµερίζοντας κάθε διάκριη φυλετική, κοινωνική, εθνική.(Κολ.3,11).
209
Ι.Ζηζιούλα.Κοινωνία και ετερότητα,ό.π,,σελ.11
210
π.Μ.Καρδαµάκη.Οι πειρασµοί της ιστορίας και η µαρτυρία της Εκκλησίας.ό.π,,σελ..126:Η πίστη
ταυτίζεται µε το πρόσωπο του Χριστού που αγαπητικά ελκύει το δικό µας πρόσωπο.Αντίθετα η
θρησκεία σχετίζεται µε την ιδέα κάποιου θεού,που περιπλανάται στην παγερότητα της µεταφυσικής.
211
O.Cullman.Χριστός και χρόνος.,ό.π,,σελ.213:Η καινοδιαθηκική έννοια της πίστης αναφέρεται σε
έναν δρόµο,µέσω του οποίου η παρελθούσα φάση της ιστορίας της σωτηρίας αποτελεσµατικοποιείται
για κάθε πρόσωπο χωριστά.Η πορεία που συντελείται για την λύτρωση της ανθρωπότητας, αναφέρεται
προσωπικά σε κάθε άνθρωπο λυτρωµένο ‘ἐν Χριστῶ’.
212
π.Μ.Καρδαµάκη.Οι πειρασµοί της ιστορίας και η µαρτυρία της Εκκλησίας.ό.π,,σελ.110-111:Σε όλη
την ιστορία της Θείας Οικονοµίας Του ο Θεός δεν υπερασπίζεται τον Εαυτό Του,αλλά υπερασπίζεται
τον άνθρωπο,παρόλη την άρνηση και αποστασία του.Η αποκάλυψη του Σταυρού είναι ότι :ο Ιησούς
σταυρώνοντας τον Εαυτό Του,υπεράσπισε τον άνθρωπο και διακόνησε ‘ἐν ὑπακοή’.
213
∆.Κυριαζή.Σηµειώσεις πάνω στο θέµα της Ελευθερίας:Ανθρωπολογικές προϋποθέσεις,ό.π,,σελ.4748 Βλ. και Α.Γιαννουλάτου.Παγκοσµιότητα και Ορθοδοξία,ό.π,σελ.127:Νέα κατεύθυνση έδωσαν:α) ο
τονισµός από το ευαγγέλιο της µοναδικής αξίας του ανθρώπινου προσώπου µε το κήρυγµα του
ανεκτίµητου της ψυχής. Β) η έµφαση στην ελευθερία και στην ευθύνη του ανθρώπου.
γ)η διακήρυξη της ισότητας και αδελφότητας µεταξύ όλων ανεξαιρέτως των ανθρώπων,δ) η
αποκάλυψη του υπέρτατου νόµου της ανιδιοτελούς και θυσιαζόµενης αγάπης η οποία τοποθετεί σε
εντελώς νέα βάση τις ανθρώπινες σχέσεις, εναρµονίζοντας την ποικιλία των προσώπων και την
ελευθερία τους,
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Το καθολικό φρόνηµα του εκκλησιολογικού προσανατολισµού προτάσσει την
ανάδειξη του ‘εµείς’. Σε καµιά,όµως, περίπτωση δεν επιδιώκει την απορρόφηση ή τον
εξανδραποδισµό του ιδιαίτερου,δηλαδή,«ο κάθε άνθρωπος προσδίδει στις αναφορές
του µια σηµαντική ούτως ειπείν διάσταση και εσωτερικεύει υπό το πρίσµα της
καθολικότητας όποιες αρχές υιοθετεί, τις καθιστά δηλαδή τρόπους ανάδειξης των
έσχατων ηθικών κανονικοτήτων.
Μια τέτοια λοιπόν ανθρωπολογική θεώρηση αποκλείει οποιαδήποτε περίπτωση
ιδεολογικοποίησης των αρχών της,αφού ούε σχετικοποιεί το απόλυτο ούτε
απολυτοποιεί το σχετικό.∆εν τις θεωρεί ως µηχανισµούς για τυποποίηση και
συνειδησιακή αναπηρία των ανθρώπων ούτε πολύ περισσότερο ως οπλοστάσιο για
επικράτηση σε µια διαρκώς διευρυνόµενη πάλη συµφερόντων.214Ο εισηγητής της
νέας ανθρωπότητας,Παύλος, στηρίζει στο χωρίοΠρος Κολασσαείς 3,11,την απάλειψη
κάθε εγκόσµιας διάκρισης µέσα στην Εκκλησία(βλ.και Γαλάτας 3,27-28).Οι
διακρίσεις απορρέουν από την κατάσταση της αµαρτίας(της αποµόνωσης στην
εγωτική σάρκα,στο κλείσιµο του µονώτη),ενώ η χάρη του Θεού βοηθά τους
ανθρώπους
να
‘ανοιχθούν215’,να
µεταβληθούν
σε
‘κοινοτικούς
ανθρώπους’.Συνενώνονται µέσα σε µια καινούργια κοινωνία,παύει να υφίσταται η
θρησκευτική διάκριση Ιουδαίου-εθνικού216.
Κάθε πρόσωπο,κάθε ξεχωριστή προσωπικότητα αποτελεί την ετερότητα που δεν
απειλείται από αφοµοίωση,αντίθετα γίνεται αποδεκτή διατηρώντας τα
χαρακτηριστικά της ανυπόκριτα και ανεπίκριτα.Η συλλογική κοινωνία είναι το λίκνο
της ουσιαστικής ελευθερίας που δύναται ν’αποκτήσει το πρόσωπο.Μια ελευθερία που
άµεσα ή έµµεσα εµπεριέχει πάντα εκπεφρασµένο κάποιο στοιχείο ελπίδας και
προϋποθέτει την ανάληψη ευθύνης.Μια ανάληψη ευθύνης συσχετιζόµενη µε το
εγχείρηµα άρσης του προσωπικού σταυρού και την ανάληψη ευθύνης για την
προσωπική του αλήθεια.217
Πρόκειται για µια ελευθερία που εκφράζεται ως ρήξη µε την αλλοτρίωση του
προσωπικού παρελθόντος.Μια ελευθερία συνδεδεµένη µε την προσωπική αλλαγή και
δηµιουργείται –ανθεί µέσα στο πλαίσιο της διαπροσωπικής σχέσης. ∆ιότι ως καρπός
ε)η πίστη στο λογικά αδύνατο, που έδωσε ιδιαίτερη ώθηση για την υπέρβαση της φαινοµενικής
αναγκαιότητας, προωθώντας την εξέλιξη και την αναζήτηση κάθε είδους αλήθειας –και της
επιστηµονικής-πέρα από τα φαινόµενα.
Ζ) η πρόκληση και πρόσκληση για συνεχή υπέρβαση στον πνευµατικό βίο, για τάνυση όλων των
ανθρωπίνων δυνάµεων, για κίνηση και πορεία ‘ἀπό δόξης εἰς δόξαν’
214

ΧΤερέζη.Όψεις της ορθόδοξης χριστιανικής θεώρησης αγωγής,στο :Επιστήµες Αγωγής,Θεµατικό
τεύχος 4/ 2003,σελ.25
215
Α.Γιαννουλάτου.Παγκοσµιότητα και Ορθοδοξία.,ό.π,σελ.96:Καθοριστικής σηµασίας αποδεικνύεται
η χριστιανική κατανόηση της Αγάπης. Αυτή,µόνο, δύναται να µετατρέψει την κοινωνία από σύνολο
κόκκων άµµου, σε σύνολο οργανικό.Κάθε άνθρωπος αισθάνεται αληθινά ελεύθερος µόνο όταν αγαπά.
Η αγάπη είναι το πλήρωµα ελευθερίας.Μέσα στην περί Αγίας Τριάδος ορθόδοξη διδασκαλία
συµπλέκονται και εναρµονίζονται πρόσωπο και κοινωνία: η πλήρης ένταξη σε αυτήν,εξασφαλίζει και
τν διατήρηση της προσωπικής πληρότητας.Η αγάπη παραµένει ένα δυναµικό γεγονός που ακτινοβολεί
πέρα από τα στενά πλαίσια νοµικών κατασκευών,χαρίζει ελευθερία όχι µόνο έναντι του φαρισαϊκού ή
ανθρώπινου νόµου.’Πλήρωµα οὖν νόµου ἡ ἀγάπη’(Ρωµ.13,10).
216
Ι.Καραβιδόπουλου,ό.π,σελ.506-507:Ο όρος ‘Έλλην’ χρησιµοποιείτο προκειµένου να δηλώσει τον
εθνικό(Ρωµ.2,9,10/3,9/10,12),είτε
σε
αντίθεση
προς
το
‘βάρβαρος’,δηλ΄νοντας
τον
πεπαιδευµένο(Ρωµ.1,14/Α Κορ.1,22)διότι ‘τα ἀµφότερα ἕν’ έχουν καταστεί.(Εφ.2,14).Η περιτοµή ή
ακροβυστία χάνουν τη σηµασία διάκρισης(Γαλ.6,15).Επιπλέον, η διάκριση βάσει της παιδείας(Σκύθηςβάρβαρος)χάνει τη σηµασία της µέσα στην Εκκλησία.Το ίδιο ισχύει για την κοινωνική
διάκριση(δούλος-ελεύθερος),χαρακτηριστικά των αρχαίων πολιτών.Ο Χριστιανός ασκείται στην
αναγνώριση του συν-ανθρώπου µακριά από διαιρέσεις και εχθρότητες
217
∆.Κυριαζή.Σηµειώσεις πάνω στο θέµα της Ελευθερίας:ό.π,,σελ.35
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πνεύµατος-αγάπης-κοινωνίας-αλήθειας,υιοθετείται ως φυσικό ανθρώπινο θέληµα.’ὁ
δε Κύριος το Πνεῦµα ἐστίν οὑ δε το Πνεῦµα Κυρίου,ἐκεῖ ἐλευθερία..’, .(Β
Κορ.3,17)γράφει ο Παύλος.Μια ελευθερία που προβάλλει την κοινωνία Θεούανθρώπου και συναντάται µε τη Χάρη του Θεού.218 Μια ελευθερία που ο άνθρωπος
µαθαίνει να συµβιώνει, να συν-χωρεί,και δύναται ν’απαλλαγεί από αρνητικά
συναισθήµατα(Συνειδητά και ασυνείδητα),να αγαπήσει και να κοινωνήσει µε τους
άλλους.Ένας επίγειος παράδεισος,αυτό είναι η Εκκλησία όταν διαρκεί και βασιλεύει
η αδιάστατη ενότητα των προσώπων.
Αυτή η ενότητα προσώπων της Εκκλησίας απετέλεσε την πρόσκληση για
ενσωµάτωση,µέσα στο σώµα αυτό και κάθε άλλου ή ξένου[εκτός κοινότητας]
προσώπου. Η χριστιανική κοινότητα θεµελιώνοντας την σταθερότητά της,ανοίγοντας
τους ορίζοντές της,θα αποτελούσε,πλέον,το σώµα,το οποίο προσκαλεί κάθε άλλον-µη
χριστιανό στους κόλπους της. Την έννοια,αυτή,του άλλου θα αναλύσουµε στο
κεφάλαιο,το οποίο ακολουθεί.

218

∆.Κυριαζή.Σηµειώσεις πάνω στο θέµα της Ελευθερίας,ό.π,σελ.37-38.Βλ σχετικά και τη µελέτη
Γ.Φλωρόφσκυ.Η
Πορεία
της
σκέψης
του
Ντοστογιέφσκυ
περί
ελευθερίας
του
ανθρώπου.Μετ.Α.Τσιµούρη,στο Σύναξη,τ87,(2003),σελ.4-13
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Αν έφυγες πιστά, βαθιά και αλήθεια αγαπηµένος,
µη σε τροµάζουν χώρες και πέλαγα πλατιά.
Μακριά, στης γης τα πέρατα να πας, δεν είσαι ξένος.
Ο κόσµος της αγάπης δεν έχει ξενητιά.
Εκείνος που έρηµος γυρνά,
µακριά απ’της αγάπης τον ξάστερο ουρανό,
ξένος χωρίς ξενήτεµα, ξένος χωρίς ταξίδια,
εκείνος είναι ξένος, εκείνον συµπονώ.
Γεώργιος ∆ροσίνης

Κεφάλαιο 3. Η αγάπη-η ελευθερία.Η αναµονή του άλλου

3.1 Ο ‘άλλος’
Μια σύντοµη παρουσίαση της έννοιας του ξένου, του πλησίον,του άλλου θα
πραγµατοποιηθεί στις επόµενες σελίδες, ενδεικτικά για την Παλαιά ∆ιαθήκη και
αναλυτικότερα για την Καινή ∆ιαθήκη.
Στους Εβδοµήκοντα ο όρος άλλος αναφέρεται, για να καταδηλώσει ένα νέο ‘σώµα’,
είτε αυτό αποτελεί ένα άτοµο, ένα πράγµα ή µια οµάδα.(π.χ.Το εβραϊκό elleh
καταλαµβάνει την προσωπική έννοια του έτερου, και µεταφράζει τους όρους is,
rea,ah,δηλαδή τον άνθρωπο, τον γείτονα,ακόµα και τον αδελφό). Ο όρος άλλος στην
Παλαιά ∆ιαθήκη συναντάται περίπου 100 φορές, ενώ ο όρος έτερος 150.
Αντίστοιχα,στην Καινή ∆ιαθήκη συναντούµε τον όρο έτερος 98 φορές, και τον όρο
άλλος, 155 φορές.1
Ωστόσο, ο όρος άλλος στην Παλαιά ∆ιαθήκη λαµβάνει την σηµασία του
αλλογενή2ή αλλόφυλου.3 Μια πρώτη σηµασία αναφέρεται στους ξένους,τους
ανήκοντες σε άλλα έθνη, οι οποίοι µέχρι την έλευση του Ιησού,προσλαµβάνονται ως
εχθροί.Αυτή συνδέεται στενά, µε µια δεύτερη, που αφορά στον
ξένο(nokri4==αλλότριος5),τον περαστικό από µια χώρα, αλλά και µη αφοµοιωνόµενο
από τη χώρα αυτή. Μια άλλη στον εγκατεστηµένο,σε µια χώρα, ξένο(ger),τον µη
αυτόχθονα,του οποίου η ύπαρξη είναι σε κάποιο βαθµό συνδεδεµένη µε τους

1

F.Selter&C.Brown.Word.’other,άλλος,έτερος’The New international Dictionary of New Testament
theology.V2.The Paternoster press 1976,pp .739
2

F.Selter&C.Brown,Word.’other,άλλος,έτερος’,ό.π,
pp.742:Αποτελεί
τον
ξένο,
επίσης
zar(Εξ.29,33/Αρ.16,40,Λευιτ.22,10/και µια φορά στην Κ.∆.Λκ.17,18)
3
F.Selter&C.Brown, Word.’other,άλλος,έτερος’,,ό.π, pp.742:∆ηλαδή, και πάλι τον ξένο(Ης.61,5/Α
Σαµ.13,3) Ψλ.108,10)
4
Βλ.και F.Selter&C.Brown, Word.’other,άλλος,έτερος’,,ό.π,, pp.742:Πρόκειται για τον εβραϊκό όρο
nokri(Γεν.31,15/∆ευτ.14,21/15,3),όρος που εµφανίζεται και ως zar(Λευιτ.10,1/∆ευτ.32,16).Τους
συναντούµε και στην Κ.∆(βλ.Ματ.17,25/Λκ. 16,12/Ιω.10,5/Πρ.7,6/Ρωµ.14,4/15,20/Β Κορ.10,15/ Α
Τιµ.5,22-Εβρ.9,25/11,34)
5

Βλ. Και H.Bietenhard.Word.’Allien,Foreign,αλλότριος’Dictionary Of New Testament Theology,V.1
The Paternoster press 1975,pp.684-685:Η έννοια του ξένου συνδέεται µε τον όρο αλλότριος,
αλλογενής(allogenes)=αλλοδαπός+ξένος, αλλόφυλος(allophylos)=Εθνικός+ξένοςΠροέρχεται απ’τον
όρο άλλος-allos –Η Ρίζα προέρχεται απ’το λατινικό alius=άλλης γης, εχθρικός.

79

εντόπιους(κάτι σαν µέτοικος),αποτελώντας
τον ‘πάροικο’ή παρεπίδηµο6.
Ανατρέχοντας στην ιστορία της Γραφής συνειδητοποιούµε, ότι πρώτη οντολογική
κατάσταση ξενότητας του ανθρώπου απετέλεσε εκείνη της αµαρτίας των
προπατόρων, κατά την οποία ο άνθρωπος,αν και δηµιούργηµα του Θεού,συµβιώνον
µε τον Θεό,αποφασίζει και υλοποιεί τον χωρισµό-την αποστασιοποίηση-την
αποξένωση από Εκείνον7. Πλέον ζει ως ξένος στη γη µακριά από την οικεία γη-την
Παραδείσια κατάσταση. Η δεύτερη συµπεριφορά αποξένωσης συντελέστηκε από τον
Κάιν προς το πρόσωπο του αδελφού του Άβελ.
Ο Γιαχβιστής αρχίζει µε µια πρωτόγονη περί δηµιουργίας του ανθρώπου
αφήγηση(Γεν.2,4-7)µε σκοπό να εξιστορήσει εν συνεχεία τον τρόπο, µε τον οποίο το
πρώτο ανθρώπινο ζεύγος αθετώντας τηn Θεία εντολή περί απαγορευµένου καρπού,
έχασε τον αρχικό παράδεισο. Πλέον ο άνδρας ως αγρότης µοχθώντας θα κερδίζει τον
άρτο της οικογένειάς του, και η γυναίκα θα γεννά µε πόνους τα παιδιά της. Ο αγρότης
Κάιν σκοτώνει τον αδελφό του ποιµένα Άβελ. Ο Θεός καταριέται τον Κάϊν αλλά και
τον προστατεύει από την εκδίκηση φυλών της ερήµου. Εκείνος όµως χτίζει την
πρώτη πόλη µε τα πολιτιστικά αγαθά της.Κατά το Γιαχβιστή δηλαδή ο πολιτισµός
ξεκίνησε από τον Κάϊν και τους απογόνους του γι’αυτό και είναι δεµένος µε τον πόνο
και την αµαρτία.8 Το ανθρώπινο γένος κατείχε από την δηµιουργία του την προοπτική
της αδελφοσύνης εκπορευόµενη από τον Αδάµ.Το πρώτο ρήγµα σε αυτήν την
προοπτική επήλθε µε την δολοφονία του Άβελ.Ο Κάϊν αποκαλύπτει το πρόσωπο του
µίσους και την απύθµενη επιθυµία της κυριαρχίας του εγώ9.
Η πτώση στην εγωτική αµαρτία ωθεί τον άνθρωπο να αρνηθεί και να
εγκληµατίσει ενάντια στο πλέον οικείο,αδελφικό πρόσωπο. Ο πρώτος απεκδυόµενος
6

A.Darrientort,λήµµα ξένος,στο Λ.Β.Θ,µετ.Π.Βασιλειάδης,σελ.715 Βλ. και H.Bietenhard.
Word.’Allien,Foreign,αλλότριος’,ό.π,pp.684-685,687,690,691:Ο
όρος
ger
ή
gur(παρεπίδηµος=συνταξιδιώτης) αποδίδεται από τους Ο΄,όχι ως ξένος, αλλά ως
προσήλυτος(Εξ.22,20/Λευιτ.17,12-15),ή
tosab=πάροικος(Γεν.23,4),δηλαδή
ο
ξένος,µη
Ισραηλίτης(Εξ.12,43)που διαµένει στο Ισραήλ(Β Σαµ.4,3/Ης.16,4).Εκείνος διατηρεί δικαιώµατα και
καθήκοντα
στην
κοινότητα,στην
οποία
η
παρουσία
του,θα
διαρκέσει
µικρό
διάστηµα(Γεν.23,4/Ψλ.38+39.12).Οι Ισραηλίτες είχαν υποχρεώσεις απέναντί του. Του επιτρεπόταν να
ζει επαρκώς(Λευιτ.25,35), να µοιράζεται την τροφή του Σαββατικού έτους(Λευιτ.25,6),να έχει
άσυλο(Αριθµ.35,15),να προστατεύεται απ’το Νόµο(Εξ.22,21).
7
Αναφέρεται στην Βίβλο:Γεν.3,1-6 και 3,9-24.Χαρακτηριστική είναι η εικόνα της Βίβλου:’’και εἶπε
Κύριος ὁ Θεός.Ἰδού,ἔγεινεν ὁ Ἀδάµ ὡς ἐξ ἡµῶν, εἰς το γινώσκειν το καλόν και το κακόν.Και
τώρα µήπως ἐκτείνῃ την χεῖρα αὑτοῦ και λάβῃ ἀπό τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς,και φάγῃ,και ζήςῃ
αἰωνίως.Ὅθεν Κύριος ὁ Θεός ἐξαπέστιλεν αὐτον ἐκ τοῦ παραδείσου τῆς Ἐδέµ,δια να ἐργάζηται
την
γῆν
ἐκ
τῆς
ὁποίας
ἐλήφθη’’
(Γεν.3,22-23).Βλ.E.FrommΚαι
ως
θεοί
έσεσθε,Απόδ.Ελλ.∆.Θεοδωρακάτος.Εκδ.Μπουκουµάνη.Αθήνα 1977,σελ.98-99: Ο συγγραφέας
αναφέρει ότι ‘η απαρχή της ανθρώπινης ιστορίας χαρακτηρίζεται από την εγκατάλειψη της
κατοικίας(τον Παράδεισο),χαρακτηρίζοντας και την απαρχή της εβραϊκής ιστορίας. Σε αντίθεση µε
την οικειοθελή αποχώρηση των προπατόρων, µια άλλη κατάσταση ξενότητας θα σηµάνει
επανασύνδεση µε το Θεό. ‘’Ὁ δε Κύριος εἶπε προς τον Ἄβραµ,ἔξελθε ἐκ τῆς γῆς σου,και ἐκ τῆς
συγγενείας σου,και ἔκ τοῦ οἴκου τοῦ πατρός σου,εἰς την γῆν την ὁποίαν θέλω σοι δείξει και
θέλω σε κάµει εἰς ἔθνος µέγα και θέλω σε εὐλογήσει,και θέλω µεγαλύνει το ὄνοµά σου και
θέλεις εἶσθαι εἰς εὐλογίαν και θέλω εὐλογήσει τους εὐλογοῦντας σε,και τους καταρωµένους σε
θέλω καταρασθῆ και θέλουσιν εὐλογηθῆ ἔν σοι πᾶσαι αἱ φυλαί τῆς γῆς’’(Γένεση 12,1-3).Βλ. και
C.Wiener,λήµµα αγάπη,στο Λ.Β.Θ.µετ.Σ.Φρέρης,σελ.10:Επιλεγµένος από τον Θεό ανάµεσα σε όλους
τους εθνικούς(Ιως.24,2) ο Αβραάµ γίνεται κοινωνός της αγάπης του Θεού και ανταποκρίνεται στο
κάλεσµά του να εγκαταλείψει την πατρίδα του(Γεν.12,1), να καταστεί δηλαδή πάροικος και ξένος.
Πρβλ.και ΒΛόσκυ,Μυστική θεολογία της Ανατολικής εκκλησίας,σελ.153: Σε αντίθεση µε τον
Αβραάµ’Ο Αδάµ δεν ανταποκρίθηκε στην κλήση του.∆εν κατόρθωσε να επιτύχει την ένωση µε τον
Θεό και τη θέωση του κτιστού κόσµου’.
8
Βλ Σ.Αγουρίδη,Ιστορία της θρησκείας του Ισραήλ,ό.π,,σελ.118
9
Βλ.A.Negrier&X.Leon Dufour,λήµµα ‘αδελφός’,ό.π,σελ.33

80

την σηµαντικότερη σχέση εξασφάλισης και νοηµατοδότησης της ταυτότητας και
ετερότητάς του,εκείνη µε τον συγγενικό του άλλο, αποφασίζει να δράσει αποτρόπαια.
Χρόνια αργότερα η προοδευτική αφοµοίωση των gerim από τον Ισραήλ συνέβαλε
στην διάσπαση του φυλετικού κύκλου,που ρέπει τότε προς την
αποµόνωση,προετοιµάζοντας τοιουτοτρόπως την χριστολογική παγκοσµιότητα.10
Η Γραφή διαυγέστατα παραγγέλλει αγάπη για τον ξένο11(τον µη Εβραίο)-και όχι
µόνο τον γείτονα-υπενθυµίζοντας στους Ισραηλίτες:’διότι σεῖς ξένοι ἐστάθητε ἐν
τῆ γῆ τῆς Αἰγύπτου12 (∆τ.10,19).Ακόµα και οι χρόνια εχθροί Ιδουµαίοι(∆τ.14,7)δεν
πρέπει να εκλαµβάνονται παρά σαν αδελφοί.Ο ίδιος ο λαός των Εβραίων βίωσε στην
Αίγυπτο(Εξ.22,20/23,9) την ξένωση,εποµένως,θα πρέπει όχι µόνο να φιλοξενεί κάθε
πάροικο,και κάθε nokrim(Γεν18,2-9/Κρ.19,20/∆ Βασ.4,8),πολύ περισσότερο να τον
αγαπά όπως τον εαυτό του(Λευ19,34). Η αρχή κατάφασης της ζωής συνδέεται µε την
αρχή της αγάπης.(Λευ.19,18).Πρόκειται για την αγάπη προς τον ξένο,τον
ανίσχυρο,εκείνον που δεν ανήκει στο ίδιο αίµα ή στην ίδια θρησκεία’και ἐαν τις
ξένος παροικῆ µετά σοῦ ἐν τῆ γῆ ὑµῶν,δεν θέλετε θλίψει αὐτον ὁ ξένος,ὁ
παροικῶν µε σᾶς,θέλει εἶσθαι εἰς ἐσᾶς ὡς ὁ αὐtόχθων,και θέλεις ἀγαπᾶ αὐτον
ὡς σεαυτόν διότι ξένοι ἐστάθητε ἐν γῆ Αἰγύπτου’(Λευιτ.19,33-34). Ο E.Fromm
σηµειώνει, ότι µέσα από την γνωριµία µε την καρδιά του ξένου µπορεί κάποιος να
αντικρίσει, πίσω από το κοινωνικό προπέτασµα, την αληθινή του ύπαρξη,τον εαυτό
του ως παγκόσµιο άνθρωπο. ’Αφού ανακαλύψω τον ξένο µέσα µου,δeν µπορώ να
µισήσω τον ξένο έξω από τον εαυτό µου,γιατί έχει πάψει να είναι ξένος για µένα. Η
εντολή ‘αγάπα τον εχθρό σου’εξυπονοείται στην εντολή της Παλαιάς
∆ιαθήκης:’αγάπα τον ξένο’.Αν ο ξένος είναι ο ξένος που ενυπάρχει µέσα µου,παύει
να είναι εχθρός,γιατί ο εχθρός είµαι εγώ’13
Ο Θεός αγρυπνά για τον ξένο (∆τ10,18-20)και απλώνει την προστασία του,όπως
για τους φτωχούς και ενδεείς(Λευιτ.19,10/23/22).Σηµαντικό είναι, ότι ορίζεται
νοµοθεσία για αυτούς, ανάλογη µε εκείνη των Ισραηλιτών(∆τ1,16/Λευιτ.20,2).Ακόµη
και οι απερίτµητοι µετέχουν στο Πάσχα(Εξ.12,48)δικαιούνται να τηρούν το
Σάββατο(Εξ.20,10)και
να
νηστεύουν
την
ηµέρα
του
εξιλασµού(Λευιτ.16,29).[Χαρακτηριστικό παράδειγµα, εκείνο του Ιεζεκιήλ, ο οποίος
10

Βλ A.Darrientort,λήµµα ξένος,ό.π, σελ.715

11

Βλ C.Wiener,.λήµµα αγάπη,ό.π,σελ.14: Η εντολή της αγάπης προς τον Θεό εµφανίζεται άρρηκτα
δεµένη µε εκείνην της αγάπης προς τον πλησίον.(Λευ.19,18). Ο Ισραηλίτης καλείται να
σηµασιοδοτήσει τη σχέση µε τον άλλον.Ο Νόµος αναφέρεται στη σχέση µε τον Θεό και τους
ανθρώπους,πχ.∆εκάλογος(Εξ.20,12-17)ή ο Κώδικας της ∆ιαθήκης,όπου η φροντίδα των φτωχών και
µικρών(Εξ.22,20-26/23,4-12) προβάλλει ιδιαίτερα. Στο ίδιο πνεύµα κινούνται τόσο η προφητική(Αµ.12/Ης.1,14-17), όσο και η σοφιολογική παράδοση(Σολ.2,10/Σειρ.25,1).Η αγάπη προς τον Θεό
συµπορεύεται µε το ενδιαφέρον προς τον άλλον(Ιερ.9,4/22,15).Με σταθερό ρυθµό ο ιουδαϊσµός
βαθαίνει την µορφή της αδελφικής αγάπης.Ακόµη και η αγάπη προς τον πλησίον συµπεριλαµβάνει τον
αντίπαλο ιουδαίο είτε και τον ξένο ειδωλολάτρη. Στην Π.∆ ο ξένος εκλαµβάνεται µε θετική
εικόνα,διότι ο Θεός τον εντάσσει στη ζωή των Ισραηλιτών ως προστατευόµενο µέλος.Στην Κ.∆ η θέση
του καταδεικνύεται εναργέστερα ως µέλος της παγκόσµιας χριστιανικής κοινότητας.(Αποτελεί µια
οντότητα που γειτνιάζει µε τους άλλους και αναδεικνύεται ως ισότιµη,ανεπανάληπτη,αναντικατάσταση
του καθόλου.Η ένταξή του δεν οφείλεται σε µια παραχώρηση ή µια ένδειξη
φιλοφιλικότητας(βλ.Πολιτικά Αριστοτέλη),αλλά σε µια αδήριτα ενωµένη κοινωνία προσώπων).
12

A.Darrientort,λήµµα ξένος,ό.π,σελ.716:Ο Ισραήλ υπήρξε ο ger του Θεού,καρπώθηκε(Λευιτ.25,23)τη
γη Χαναάν,ως γη επαγγελίας µε αρχηγό τον Αβραάµ και τους απογόνους του. Α)Βίωσε την ουσία του
όρου ξένος- φιλοξενούµενος(Ψλ14)-περαστικός, όπως όλοι οι προπάτορές του(Ψλ38,13/Α
Παρ.29,15).Β)Στη σύντοµη ζωή που βιώνει, ο λαός του Ισραήλ αναζητά το Θεό,ως στήριγµα
βοήθειας(Ψλ118,19).
13
Βλ.E.FrommΚαι ως θεοί έσεσθε,ό.π,,σελ.196-199
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αφοµοιώθηκε/εντάχθηκε µέσα στον Ισραήλ και παραχώρησε κλήρο στη χώρα µαζί µε
τους αυτόχθονες(Ιεζ.47,22)].14
Ωστόσο,η επιστροφή από την εξορία συνοδεύεται από µια διαφορετική τάση. Πλέον
ο ger υποχρεούται να ασπασθεί τον Ιουδαϊσµό15 προκειµένου να µην αποκλειστεί από
την κοινότητα(Νε. 10,31/Β Έσδρ.9-10).Η αίσθηση ανάγκης για αφοµοίωση, αρχίζει
να προβάλλει έντονα, σε κάθε ευκαιρία,π.χ αν ο απόγονος/υιός ενός ξένου
προσκολληθεί στο Γιαχβέ και τηρεί το Νόµο του πιστά,γίνεται δεκτός από το Ναό και
τους εντόπιους/γνήσιους Ισραηλίτες(Ησ.56,6).
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η έννοια του ‘πλησίον’,η οποία φαίνεται να διαφέρει
αρκετά από εκείνη του ‘αδελφού16’.Ο ‘πλησίον’ δηλώνει τον συνεταιριζόµενο,τον
προσχωρούντα
σε
εταιρεία(όχι
το
συγγενικό
πρόσωπο).Η
έννοια
‘αδελφός’σχετίζεται,στην εβραϊκή γλώσσα, µε εκείνη του συγγενικού ‘άλλου’,του
αρκετά εγγύς,ενώ η έννοια του πλησίον εκλαµβάνεται ως εκείνη του διάφορου, του
διαφορετικού,του άλλου,ο οποίος δύναται,ωστόσο, να γίνει αδελφός.Με τρόπο
παροδικό(Λευ.19,13.16.18)ή τρόπο προσωπικό,µέσω της φιλίας(∆τ.13,7),της
αγάπης(Ιερ.3,1.20,Ασµ.1,9.15)ή της συντροφικότητας(Ιωβ 30,29)δύναται να
φανερωθεί ένας δεσµός17.
Μεταιχµαλωσιακά εντοπίζουµε αφενός,µέσα στον κύκλο των ‘πλησίον’, το χρέος
της αγάπης να αφορά είτε Ισραηλίτη,είτε τον περιτµηµένο προσήλυτο .Αφετέρου,οι
Εβδοµήκοντα αποδίδουν τον όρο rea,ως πλησίον,διαχωρίζοντας τον άλλο απ’τον
αδελφό.Ο πλησίον που δικαιούται να λάβει αγάπη,είναι πάντα ένας άλλος,είτε είναι
αδελφός είτε όχι18. Στο ∆ευτερονόµιο ή το Νόµο της αγιότητας,ωστόσο, συχνά ο
‘άλλος’συγχέεται µε τον αδελφό(Λευ.19,16)καταλήγοντας στην αποδοχή και
πάλι,µόνο των ισραηλιτών πολιτών(Λευ.17,3).Εδώ η αγάπη του πλησίον δεν
περιορίζεται σε αγάπη προς τον αδελφό,αλλά αναζητείται η επέκταση της προς τον
εξοµοιωµένο,όµως,(προς τον ισραηλίτη)ξένο πάροικο(Λευ.17,8.10.13/19,34).19

14

A.Darrientort λήµµα ξένος,ό.π,σελ.715

15

Βλ.E.FrommΚαι ως θεοί έσεσθε,ό.π,σελ.197: Ο E.Fromm σηµειώνει δυο απόψεις, είτε ότι ο όρος(ger
που εµφανίζεται στο Λευιτ.ιθ,33-34) αυτός χρησιµοποιείται προκειµένου να δηλώσει εκείνον που έχει
ασπαστεί την εβραϊκή θρησκεία,είτε συνδέοντας τον µε την εντολή της αγάπης αποδίδει εκείνον που
δε συµµετέχει στην ίδια θρησκεία,αλλά και δεν είναι προσήλυτος. Στη διασπορά οι Ιουδαίοι
επιθυµούσαν τη διάδοση της πίστης τους,γι’αυτό και ο ger µεταφράζεται ως προσήλυτος, ο ξένος που
ασπάζεται τον Ιουδαϊσµό.Ουσιαστικά στην Π.∆, η έννοια του µη αυτόχθονα,αλλά αφοµοιωµένου,είναι
εκείνη που φαίνεται να επικρατεί στην κοινωνική ζωή. Η ζωή του ξένου,αργότερα,µοιάζει να
εγκλωβίζεται στη στενή πραγµατικότητα της αφοµοίωσης.Η ετερότητα του ίσως δεν διατηρείται,διότι
καλείται να ενταχθεί στην οµοιότητα της Ισραηλιτικής µάζας.
16

A.Negrier&X.Leon Dufour Λήµµα αδελφός,ό.π,σελ.33:Αδελφός θεωρείτο αυστηρά, εκείνος που
ανήκε στην ίδια οικογένεια µε κάποιον.(Γεν.13,8/Λευιτ.10,4)ή στην ίδια φυλή(2 Βασ.19,13)ή στον ίδιο
λαό(∆τ.25,3)σε αντίθεση προς κάθε ξένο(∆τ.1,16)Η πέρα των στενών ορίων αδελφοσύνη θα επιτευχθεί
µόνο χάρη στην συµπάθεια(2 Βασ.1,26), στην συµµαχία(Βασ.20,32) ή ακόµα εναργέστερα στην
πίστη(Λευιτ.19,17)
17
X.Leon Dufour ,Λήµµα πλησίον,στο Λ.Β.Θ,µετ.Ι.Καραβιδόπουλος,σελ.820.
18
X.Leon Dufour Λήµµα ‘πλησίον’,ό.π,σελ.820
Στην Κ.∆ για τον όρο έτερος (συναντάται 98 φορές),σχετιζόµενο µε τον όρο άλλος(συναντάται 155
φορές)σηµειώνουµε ως σηµαντικότερες δυο έννοιες του όρου:α)∆ηλώνει τον άλλο άνθρωπο,το άλλο
πράγµα ή µια οµάδα(βλ.Ματ.5,39/12,13/Ιω 5,32/Λκ 5,7/23,40) β) Ως ουσιαστικό ή όνοµα δηλώνει την
σηµασία στην οποία εµµένει ο Παύλος,δηλαδή, τον γείτονα που ο Θεός έθεσε στο δρόµο µου(Α
Κορ.10,24/Ρωµ.2,1/13,8/Γαλ.6,4).
19
X.Leon Dufour Λήµµα πλησίον,ό.π,σελ.820
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Μετά την έλευση του Ιησού στη γη,στην θέση του Νόµου,που απαγόρευε την
υπέρβαση των στενών ισραηλιτικών ορίων,τοποθετείται το στοιχείο ενός
γνήσιου’ανοίγµατος’προς τον άνθρωπο.

3.2. Ο ‘άλλος’. Μια εναλλακτική προσέγγιση.
Οι ερµηνείες των όρων άλλος,έτερος είναι πολλαπλές και στην Καινή ∆ιαθήκη.
Ανιχεύουµε τα παρακάτω:Και οι δυο όροι αναφέρονται στο ‘άλλο άτοµο, πράγµα ή
οµάδα’.π.χ.έτερος(Λκ.5,7/23,40), άλλος(Ματθ.5,39/12,13/Ιω.5,32). Ως ουσιαστικό ο
έτερος λαµβάνει την έννοια του γείτονα, του ανθρώπου που ο Θεός έθεσε στην
πορεία µου(Ρωµ.13,8-10/Α Κορ.10,24/Γαλ.6,4)20.Ενδέχεται να εµφανίσει,ωστόσο,και
την σηµασία του δούλου,που κατέστη ελεύθερος,όπως σηµειώνει ο Παύλος ‘Ὁ γάρ
ἐν Κυρίῳ κληθείς δούλος ἀπελεύθερος Κυρίου ἐστιν`ὁµοίως και ὁ ἐλεύθερος
κληθείς,δοῦλος ἐστι Χριστοῦ’(Α Κορ.7,17-22).Είναι η περίπτωση,που ο έτερος της
µειονεκτικής κατάστασης, ο ξένος δούλος(Ρωµ.14,4) εξισώνεται στην κατάσταση της
ελεύθερίας ‘ἐν Χριστῶ’. Γράφει σχετικά µε αυτό ο Ι.Χρυσόστοµος:’Ἐν γάρ τοῖς
κατά Χριστόν,φησίν,ἀµφότεροι ἴσοι`ὁµοίως γάρ και σύ τοῦ Χριστοῦ
δοῦλος,ὁµοίως και ὁ δεσπότης ὁ σός.Πῶς οὗν ὁ δοῦλος ἀπελεύθερος;Ὅτι
ἠλευθέρωσέ σε οὐ τῆς ἁµαρτίας µόνον ἀλλά και τῆς ἔξωθεν δουλείας µένοντα
δοῦλον.Οὐ γάρ ἀφίησιν εἷναι δοῦλον τον δοῦλον οὐδε ἄνθρωπον µένειν ἐν
δουλείᾶ`τοῦτο γάρ ἐστι το θαυµαστόν.Και πῶς ἐλεύθερος ἐστιν ὁ δοῦλος µένων
δοῦλος;Ὅταν παθῶν ἀπηλλαγµένος ἦ και τῶν τῆς ψυχῆς νοσηµάτων,ὁταν
χρηµάτων καταφρονῆ και ὀργῆς και τῶν ἄλλων τῶν τοιούτων παθῶν’21
Αρκετά συχνά στην Καινή ∆ιαθήκη ο όρος άλλος ή έτερος λαµβάνει την
σηµασία του αλλότριου, του άγνωστου, του ξένου, πιθανώς και εχθρικού.22
Επιπρόσθετα, ο άλλος ενδέχεται να σηµασιοδοτεί τον εθνικό,τον ξένο,τον
ειδωλολάτρη.’ἐν ὧ γάρ κρίνεις τόν ἕτερον, σεαυτόν κατακρίνεις’(Ρωµ.2,1). Ο
Παύλος αποτρέπει τους Ιουδαίους απ’την κατάκριση των ειδωλολατρών, που
βρίσκονται µεν σε άγνοια, αλλά δύνανται να αλλάξουν τρόπο ζωής(Ρωµ.1,16).
Γι’αυτό σηµειώνει ‘Ἕλλησί τε και βαρβάροις σοφοῖς τε και ἀνοήτοις ὀφειλέτης
εἰµί’(Ρωµ.1,14).Αρκετοί χριστιανοί προήλθαν απ’τους εθνικούς,γεγονός που τους
καθιστούσε αδύναµους στην πίστη. Για το λόγο αυτό ο Παύλος ζητά απ’τους
Κορινθίους την στήριξη και όχι την κατάκριση αυτών των αδελφών:’Σύ δε τι κρίνεις
τον ἀδελφόν σου;’(Ρωµ.14,10.Επίσης Ρωµ.14/13,15,21)Ο αδελφός που υστερεί σε
γνώση(Α Κορ.8,7) πρέπει να απολαµβάνει βοήθειας και παρρησίας απ’όλους τους
χριστιανούς.
Στα χρόνια του Ιησού, η αναζήτηση αποσαφήνισης, σχετικά µε την έννοια του
πλησίον σηµειώθηκε έντονη(Λκ.10,29:Τις έστί µου πλησίον;).Γι’αυτό κι Εκείνος
την
εντολή
της
αγάπης,απροϋπόθετα,’να
αγαπήσεις
τον
καθιερώνει
άλλο(άγνωστο,όποιος κι αν είναι)όπως τον ίδιο σου τον εαυτό’. Γεγονός
παράδοξο,αλλά ο µοναδικός κρίκος που συνδέει µε την αγάπη προς τον
Θεό(Μτ.22,34-40).Αυτός είναι ο νέος και µοναδικός Νόµος.23 Ακόµη και ο εχθρός
20

F.Selter&C.Brown.Word.’other,άλλος,έτερος’,ό.π,pp .739
Ι.Χρυσοστόµου.Ὑπόµνηµα εἰς την Α προς Κορινθίους.Λόγος ΙΘ΄Α Κορ.7,1-40,ΕΠΕ18,σελ.536
22
F.Selter&C.Brown, Word.’other,άλλος,έτερος’,ό.π,pp.742
23
Η διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου µε σαφήνεια παραδίδει την Θεία εντολή: «µηδενί µηδέν
ὀφείλετε εἰ µή τό ἀγαπᾶν ἀλλήλους.ὁ γάρ ἀγαπῶν τόν ἕτερον νόµον πεπλήρωκε.τό γάρ οὐ
µοιχεύσεις, οὐ φονεύσεις,οὐ κλέψεις, οὐκ ἐπιθυµήσεις, καί εἴ τις ἑτέρα ἐντολή, ἐν τούτῳ τῳ
21
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δικαιούται ένα µέρος στην καρδιά σου(Μτ.5,43-48).Ποιος φραγµός,ποια διαίρεση
µπορεί να προσχωρήσει σε µια τόσο απόλυτη κληρονοµιά!
Μέσα στην εκκλησιαστική κοινότητα διακρίνονται αρκετές εκδηλώσεις,που
συγκροτούν την καινότητα των προσωπικοτήτων, οι οποίες την αποτελούν(Κολ.3,1217).Τέτοιες είναι:τα σπλάχνα οικτιρµού, η χρησιµότητα, η ταπεινοφροσύνη, η
πραότητα, η υποµονή,η µακροθυµία(Ρωµ.12,14-21/Εφ.4,25/5,2),η ανοχή, η
συγχωρητικότητα24,η εσωτερική ειρήνη.Το αποκορύφωµα της τελειότητας,στην
οποία ασκείται ο χριστιανός,όµως, είναι η αγάπη.25Ο αδελφός (Εβρ.2,11-12) είναι ο
άνθρωπος που συνδέεται µε την πνευµατική συγγένεια, τόσο µε τον Χριστό, όσο και
τους χριστιανούς. Η αγάπη,µε την ισχυρή αυτή συγγένεια αποτελεί και το
χαρακτηριστικό γνώρισµα της µικρο-κοινωνίας των χριστιανών. Φυσικά οι χριστιανοί
ως αδελφοί, αγαπούν την κοινότητα,τα πρόσωπα που την απαρτίζουν.
Η αγάπη προς τους αδελφούς είναι απαιτητική και συγκεκριµένη,(Α Ιω3,1118),εµπεριέχει την αυταπάρνηση και το θάνατο, οδηγεί στην πραγµατική
γονιµότητα(Ιω12,24).Με τον τρόπο αυτό ο πιστός διατελεί κοινωνών µε τον Θεό(Α
Ιω.4,7/5,4)[Αντίθετα, το θεοποιηµένο Εγώ του Fichte,όπως θα αντιληφθεί ο
αναγνώστης στο Β µέρος,διατελεί µόνο απαρνούµενο, όχι εαυτόν,αλλά τους
άλλους,θα αναδειχθεί ως ισχυρά και αποκλειστικά αυτενεργό].Είναι η προσευχή που
ο Ιησούς πραγµατοποιεί (Ιω17,26),αλλά και ήδη βιωµένη απ’τους µαθητές
του,(Ιω17,11,15)αφού αυτή µαρτυρεί την αναγνώριση του Ιησού,ως απεσταλµένο του
Πατέρα.(Ιω17,21).’ἐν τοῦτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐµοί µαθηταί ἐστε,ἐαν ἀγάπην
ἔχητε ἐν ἀλλήλοις’(Ιω13,35).26Αυτή η αγάπη, µέσα στην κοινότητα, έχει αποδέκτες
εκτός από τους εσωτερικούς αδελφούς και τους εξωτερικούς αδελφούς,(
Ρωµ.13,8/Γαλ.5,14/6,2/Κολ.3,14)τους ‘πλησίον’.
Η κοινότητα έλαβε µια σειρά από µεταφράσεις του βιβλικού κώδικα του νόµου σε
θέµατα που συνέχισαν να είναι σηµαντικά για τους Ιουδαίους-Εβραίους, αλλά δεν
είναι επανακαθορισµένα για τα µέλη της νέας κοινότητας. Ο Ιησούς, παρουσιάζει ο
Ματθαίος, προσεγγίζει τα ηθικά θέµατα όχι µε όρους του τι απαιτείται ή επιτρέπεται
ηθικά , αλλά µε όρους του ποιος είναι ο υπεύθυνος τρόπος σχέσης µε το Θεό και τον
πλησίον.27.Η υπέρβαση για τους χριστιανούς έγκειται στην µη απλή αποδοχή
λόγῳ ἀνακεφαλαιοῦται, ἐν τῶ ἀγαπήσεις τόν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.ἡ ἀγάπη τῶ πλησίον
κακόν οὐκ ἐργάζεται.πλήρωµα οὖν νόµου ἡ ἀγάπη».(Προς Ρωµ.13,8-10).
24
Βλ.σχετικά Ι.Καραβιδόπουλου,Απ.Παύλου Επιστολές προς Εφεσίους,,ό.π,.,σελ.184
25
Ι.Καραβιδόπουλου,Απ.Παύλου Επιστολές προς Εφεσίους,ό.π,,σελ.509-511
26
C.Wiener λήµµα αγάπη,ό.π,σελ.16
27
H.Ckee-E.M.Meyers-J.Rogerson-A.J.Saldarini.The Cambridge Companion to the Bible.Cambridge
University Press.1998,pp.506
Βλ.και J.Kristeva.Ξένοι µέσα στον εαυτό µας.Μετ.Β.Πατσογιάννης.Επ.Σ.Ροζάνης.Εκδ.Scripta.Αθήνα
2004,σελ.111: Η αλλοτρίωση του ξένου καταργείται µέσα στην οικουµενικότητα της αγάπης προς τον
πλησίον.Άν ο πιστός της Γραφής οφείλει ν’αγαπά τον πλησίον ως εαυτόν,ο πλησίον για τον
Αυγουστίνο είναι χωρίς αµφιβολία ‘κάθε άνθρωπος’.Η Kristeva παραθέτει την Αυγουστίνεια άποψη,
ότι ο πλησίον κατοπτρίζεται στο πρόσωπο κάθε ανθρώπου.Και συνεχίζει ‘Η ετερότητα του αίµατος,της
φυλετικής και εθνικής καταγωγής απορροφάται µέσα στην αγάπη για τον πλησίον κατ’εικόνα της
αγάπης του Χριστού’
και π.Μ.Καρδαµάκη.Ορθόδοξη Πνευµατικότητα,Εκδ.Ακρίτας.Αθήνα 1980,σελ.295-296: Η αγάπη
προς τον πλησίον αποτελεί τον τρόπο βίωσης και οµολογίας της πίστης.∆εν αποτελεί µια ανθρώπινη
εφεύρεση ,ένα ανθρώπινο συναίσθηµα ή έναν κοινωνικό κανόνα,αλλά τον τρόπο αποκάλυψης και
ενέργειας του Θεού,που καθίσταται µοναδικός τρόπος ζωής,δυναµισµός της ανθρώπινης
κοινωνίας,απόρροια θείας ελεηµοσύνης και φιλανθρωπίας.
Σηµειώνει δυναµικά ο Θαλάσσιος:‘Πόθος προς Θεόν ὁλικῶς τεταµένος,Θεῶ και ἀλλήλοις
συνδεσµεῖ τους ποθούντας’ και ‘Μόνη ἡ ἀγάπη συνάπτει την κτίσιν Θεῶ και ἀλλήλοις εἰς
ὁµόνοιαν’[Ὁσίου και Θεοφόρου Πατρός ἡµῶν Θαλασσίου του Λιβύος και
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του,αλλά στην αγάπη ως µοναδική εντολή(Ιω15,12),ως έργο µοναδικό µιας ζωντανής
πίστης(Γαλ.5,6/22). Η αγάπη του πλησίον είναι ουσιαστικά θρησκευτική,και όχι µια
απλή φιλανθρωπία. Θρησκευτική εξαιτίας της πηγής της, της Θείας
αγάπης(Μτ.5,44/Α Ιω.4,11),έργο του Θεού ως δώρο της υιοθεσίας του προς εµάς(Α
Ιω.4,7).Εφόσον προέρχεται απ’τον Θεό,επιστρέφει σε Αυτόν,εποµένως, αγαπώντας
τους αδελφούς,αγαπούµε Τον Ίδιο.(Μτ25,40),η τέλεια απόκριση στην αγάπη που
πρώτος έδειξε(Α Ιω.3,16/4,19).
Η έννοια της αγάπης παρουσιάζεται, όχι απλά σαν Θεία εντολή, αλλά
καταδεικνύεται ως άµεση ανάγκη σε προτεραιότητα. Γράφει ο Απ.Ιωάννης:« ..ἡ
ἀγάπη ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστί, και πᾶς ὁ ἀγαπῶν ἐκ τοῦ Θεοῦ γεγένηταικαί γινώσκει
τον Θεόν.ὁ µη ἀγαπῶν οὐκ ἔγνω τον Θεόν, ὅτι ὁ Θεός άγάπη ἐστίν...ἐν τούτῳ
ἐστίν ἡ ἀγάπη, οὐχ ὅτι ἡµεῖς ἠγαπήσαµεν τόν Θεόν, ἀλλ’ ὅτι αὐτός ἠγάπησεν
ἡµᾶς και ἀπέστειλε τον υἱόν αὐτοῦ ἱλασµόν περί τῶν ἁµαρτιῶν ἡµῶν. .ἐαν τίς
εἴπῃ ὁτι ἀγαπῶ τον Θεόν, και τον ἀδελφόν αὐτοῦ µισῆ, ψεύστης ἐστίν.ὁ γάρ µή
ἀγαπῶν τόν ἀδελφόν ὅν ἑώρακε, τόν Θεόν ὅν οὐχ ἑώρακε πῶς δύναται
ἀγαπᾶν;και ταύτην τήν ἐντολήν ἔχοµεν ἀπ’αὐτοῦ. ἵνα ὁ ἀγαπῶν τόν Θεόν
ἀγαπᾶ καί τόν ἀδελφόν αὐτοῦ» (Ά Ιωάννου4/7,8,10,20-21)28.
Και το Εγώ µαθαίνει να αγαπά,αλλά µόνον τον εαυτό του. Η αγάπη για το Εγώ
του Fichte,όπως θα ερευνηθεί σε επόµενο κεφάλαιο, δεν απελευθερώνει,αλλά
εγκλωβίζει τον ίδιο του τον εαυτό,στο ‘σκοτεινό δωµάτιο’ απρόσωπης
αποµάκρυνσης. Η χριστιανική πίστη δεν συνίσταται σε µέσο σωτηρίας, αλλά σε
τρόπο οικείωσης της σωτηρίας. Μόνο που η σωτηρία είναι έργο όχι θεωρίας, αλλά
πράξης. Η ζωή του χριστιανού αποτελεί σύζευξη θεωρίας και πράξης µέσα στην νέα
δυνατότητα και προοπτική ανακάλυψης αποκάλυψης και σωτηρίας ‘ἐν Χριστῶ’.
Στην ασκητική πείρα και παράδοση, θεωρία και πράξη όχι µόνο υπάρχουν, αλλά
υπάρχουν αλληλοπεριχωρούµενες, σαν δυο συνιστώσες της ίδιας λειτουργίας,που
οδηγούν τον άνθρωπο σε κοινωνία µε το Θεό29.
Η πράξη που προτάσσεται δεν συντελεί σε καύχηση(Εφ2,9-10),αλλά σε
προσφορά. Το έργο που αποτινάζει την εγωκεντρική καύχηση και απεγκλωβίζει από
πλασµατική του αυτονοµία, είναι η αγάπη.30 Αυτή,αναδύει ‘ὀσµήν εὐωδίας’από την
καρδιά. Αυτή µπορεί να ανάγει τα πάντα σε κοινωνία αγιότητας. Αυτή, ως κέντρο του
ανθρώπου, πηγή διάνοιας και θέλησης όλων των δυνάµεων των ενεργητικών, οδηγεί
τον άνθρωπο.31Εκείνη αναζητά τη θεία αγάπη. Μόνο, όµως, η προς τον πλησίον
αγάπη θα είναι το σηµείο κατοχής της αληθινής αγάπης του Θεού.32Αυτή θα δώσει
στο πρόσωπο την τελειότητα.
Η πρόσ-κληση του Ιησού για ελευθερία συνίσταται στην γνωριµία µε την
αλήθεια(Ιω.8,32).Πρόκειται
για
ελευθερία
αληθεύουσα
στην
Ἀφρικανού.Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών.τ.Β΄.Έκδ.Α.Ε.Παπαδηµητρίου-Ᾱστήρ.Αθήνα
1958,σελ.205 ]
28
C.Wiener λήµµα αγάπη,ό.π,σελ.15
29
π.Μ.Καρδαµάκη.Ορθόδοξη Πνευµατικότητα,ό.π,,σελ.266
30
Ι.Καραβιδόπουλου,Απ.Παύλου Επιστολές προς Εφ,.ό.π,σελ.168-169: ‘ἀληθεύοντες δε ἐν ἀγάπῃ
αὐξήσωµεν εἰς αὐτον τά πάντα,ὅς ἐστιν ἡ κεφαλή,Χριστός’(Εφ.4,15).Οι χριστιανοί οδεύοντας προς
την τελειότητα οφείλουν να ‘ἀληθεύουν ἐν ἀγάπῃ’.Έκφραση ιδιόρρυθµη,αλλά περιεκτική εκφράζει
την ενότητα πίστης και ζωής, την αλήθεια του δόγµατος και τη ζωή της αγάπης.Η αλήθεια του
χριστιανού συνυφαίνεται µαζί µε την ζωή της αγάπης.
31

Β.Λόσκυ,Μυστική θεολογία της Ανατολικής εκκλησίας,ό.π,σελ.238: Η καρδιά για την ασκητική
παράδοση της χριστιανικής Ανατολής αποτελεί κέντρο της ανθρώπινης ολότητας,πηγή των
ενεργητικών δυνάµεων,της διάνοιας,της θέλησης,πυρήνας της πνευµατικής ζωής.
32
Β.Λόσκυ,Μυστική θεολογία της Ανατολικής εκκλησίας,ό.π,σελ.253
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αγάπη(Εφ.4,15).Ελευθερία για το χριστιανικό πνεύµα κατοπτρίζει η έξοδος από το
εγώ µας και η απόπειρα προσχώρησης στον άλλο, τότε η ελευθερία εγκολπώνει την
αγάπη και η αγάπη την ελευθερία. Η γνήσια έκφραση τόσο της αγάπης, όσο και της
ελευθερίας απ-εικονίζεται στο πρόσωπο του άλλου.Αγάπη που δεν περιλαµβάνει ή
δεν απευθύνεται σ’αυτόν τον άλλο,δεν είναι παρά ένα ικρίωµα της αληθινής. Εκείνης
που µετατίθεται στον άλλο. Γι’αυτό ο Παύλος δεν παύει να υπενθυµίζει: ’Μηδείς το
ἑαυτόῦ ζητείτω,ἀλλά το τοῦ ἑτέρου ἕκαστος’’(Α Κορ.10,24&33). Ο άλλος ή
έτερος είναι εκείνος τον οποίον προσ-καλώ να βιώσει µαζί µου,µέσα στην
ατµόσφαιρα της αγάπης, χριστιανική πνευµατικότητα. ∆εν πρόκειται για
αποστεωµένη, από το πνεύµα της Εκκλησίας, αφηρηµένη δήθεν επαναστατική
ιδεολογία ελευθερίας, που γνωρίζει µόνο την άρνηση.33
Η ελευθερία34κατά τον τρόπο που ο χριστιανός την αντιλαµβάνεται δεν είναι µια
κατάσταση διατήρησης προσωπικής αυτονοµίας35,αλλά ελεύθερος είναι εκείνος που
εξέρχεται από τον εαυτό του και κοινωνεί αληθινά µε τους άλλους, αυτούς που τον
ολοκληρώνουν. Ουσιαστικά δεν υπάρχουν δυο ελευθερίες ή πολλές ελευθερίες για
τον άνθρωπο. Η αµαρτία, η αλλοτρίωση του ανθρώπου από τον Θεό, αποσυνθέτουν
την µια ελευθερία του Θεού, σε δύο ή πολλές ελευθερίες για τον άνθρωπο. Ο
άνθρωπος αισθάνεται ελεύθερος στον Θεό και µε το Θεό, στην αγαπητική κοινωνία
του µε Εκείνο το προσωπικό Όν, την Αγάπη, που δεν εναντιώνεται στην ελευθερία
του ανθρώπου, αντίθετα επιθυµεί µέχρι θανάτου την ελευθερία του ανθρώπου.
Ο Θεός όχι µόνο δεν στερεί την ελευθερία από τον άνθρωπο, αλλά ο ίδιος γίνεται
η ατελείωτη ελευθερία του ανθρώπου. Μολονότι η επικρατούσα πραγµατικότητα
θέλει την ελευθερία να αντιστοιχεί στο απεριόριστο και ανεξέλεγκτο, στοιχεία που
τρέφουν και γοητεύουν τον ατοµισµό και την ατοµική αυτάρκεια, ως να µην υπάρχει
έτερος και κυρίως η ελευθερία του ετέρου. Γι’αυτό η χριστιανική ζωή επιµένει να
33

Βλ,π.Μ.Καρδαµάκη.Από τα πάθη στα νοήµατα των πραγµάτων,ό.π,σελ.62-63,99
Βλ.και J.Holzner.Παύλος,ό.π,,σελ.323-324: Ο συγγραφέας σηµειώνει χαρακτηριστικά, ότι η ιδέα του
Επίκτητου για την ελευθερία αποτελεί έναν ύµνο στην αυτοκυριαρχία του ανθρώπου,που καταφεύγει
στον εσωτερικό κόσµο µε κάποια φαινοµενική ελευθερία,όπου διαλέγεται και απορρίπτει µε οξύνοια
κάθε τι που αντιστοιχεί σε περιορισµό,δέσµευση, τυχαιότητα και όµως,ταυτοχρόνως δεν µπορεί να
ελευθερωθεί από την διάσπαση και το σχίσµα,που επικρατεί στην σκέψη και την θέλησή του.
Ουσιαστικά,ο άνθρωπος παραµένει αιχµάλωτος του ίδιου του εγώ! Σε πλήρη αντιδιαστολή το κήρυγµα
του Παύλου περί ελευθερίας αποτελεί έναν ύµνο στην αυτοκυριαρχία του Θεού,που µας δηµιούργησε
ένα αντικειµενικό,αιώνιο βασίλειο ελευθερίας ‘ἐν Χριστῶ’.Η ένωση
του Παύλου µε τον
Χριστό,υλοποιείται σ’έναν ανώτερον κόσµο,που του δίδει την δύναµη ν’αναγνωρίζει, ανεπιφύλακτα
την πίεση των περιοριστικών εξωτερικών περιστάσεων,τις οποίες κατορθώνει ν’αψηφά. Η χριστιανική
ελευθερία,που διδάσκει ο Παύλος,κατευθύνει τον άνθρωπο σε µιαν α-δια-νόητη υπέρβαση,και τον
τοποθετεί σε µια υγιή αντίθεση µεταξύ των τυφλών δυνάµεων της µοίρας,του παρόντος αιώνος. Και
των δυνάµεων του µέλλοντος. Το κήρυγµα του Επίκτητου για την ελευθερία καταλήγει στην υποταγή
του ανθρώπου, που βασίζεται µόνο στον εαυτό του κι είναι αιχµάλωτος του εγώ του. Η βασική
διαφορά,κατά τον Παύλο, βρίσκεται στο γεγονός, ότι η ελευθερία επιτυγχάνεται µέσα απ’τον
εναγκαλισµό της ελευθερίας που έχει κερδίσει ο Χριστός. Αντίθετα,κατά τον Επίκτητο,η ελευθερία
επιτυγχάνεται σαν µια βασανιστική απελευθέρωση µέσα απ’την γνώση,την διόρθωση σφαλερών
αντιλήψεων,µε το τεχνητό κλείσιµο των µατιών µπροστά στην σκληρή πραγµατικότητα. Κοντολογίς,η
χριστιανική ελευθερία συνίσταται σε απελευθέρωση απ’το εγώ και σύνδεση µε το Θεό(religio),ενώ η
αυτόνοµη ελευθερία της Στοάς και του µοντέρνου συνιστά δέσιµο µε το αυτοκυρίαρχο,πλανερό εγώ.
35
βλ.Ι.Πέτρου. Παράδοση και πολιτισµική προσαρµογή στη δεύτερη νεωτερικότητα, στο
Σύναξη,τ.75,(2000),σελ.33:[Οι άνθρωποι] καλούνται να διαµορφώσουν ελεύθερα την προσωπική
λειτουργία και τις σχέσεις τους, αναπτύσσοντας σχέσεις αλληλεγγύης, αµοιβαίου σεβασµού και
σεβασµού της ελευθερίας του άλλου. Ο σεβασµός,ωστόσο,απαιτεί την υπέρβαση του ατοµισµού
καθώς και την κατανόηση της ελευθερίας, ως σχέσης ή σχέσης µε τον άλλο και όχι ως µια αυθαίρετη
ανάπτυξη του ενός σε βάρος του άλλου..Μέσα απ’την προοπτική αυτή κατανοείται η υπέρβαση του
µεταµοντέρνου. Είναι απαραίτητο να βρεθούν τρόποι προκειµένου να εκφραστεί η συνάντηση µε τον
άλλο, το ενδιαφέρον γι’αυτόν και το µοίρασµα της ζωής µαζί του.
34
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υπενθυµίζει ότι «..η τέλεια ελευθερία είναι η συνελευθερία, η ελευθερία µου µε τον
άλλο και για τον άλλο. Είναι ακριβώς η ελευθερία που τελειώνει στην αγάπη.»36
Η αγάπη της εκκλησιολογικής συνύπαρξης αποτελεί την ελεύθερη αγάπη του
Κυρίου της, που γνωρίζει όχι να σταυρώνει, αλλά να σταυρώνεται. Το όντως καινό
αυτής της ανεπανάληπτης αγάπης, που αντιτίθεται σε κάθε θρησκευτική Ηθική, είναι
ότι βιώνεται όχι ως αντίθεση του Άγιου Θεού προς τον αµαρτωλό άνθρωπο, διότι
Εκείνος δεν αποτελεί αντίπαλο του αµαρτάνοντος ανθρώπου, αλλά ‘φίλο των
αµαρτωλών’(Λκ.7,34).Η αγάπη είναι το καθ’υπερβολήν χάρισµά της Εκκλησίας,
δώρο εσχατολογικό του Πνεύµατος του Κυρίου.Συνιστά την όλως άλλη, την καινή
και αιώνια εντολή του Χριστού,την ελευθερία που µεταµορφώνει όλη την ύπαρξη σε
φλόγα αγάπης,.Είναι ‘η θυσία, η αγιότητα, που κάνει την αγάπη ζωή, ανώτερη της
ζωής, ζωή µε όλους τους άλλους και για όλους τους άλλους’37.
Εκείνος που αγαπά,κοντολογίς,επιλέγει να άρει τον Σταυρό της αγάπης.38Ο άλλος
είναι ο αγαπώµενος,στο πρόσωπο του οποίου αντικρίζω τον αδήριτα συν-υπάρχοντα
µε εµένα. Και αναφερόµενοι στην χριστιανική αγάπη δεν επικαλούµαστε ένα
αφηρηµένο ορισµό, µια απρόσωπη και γενική συνταγή, αλλά τον συγκεκριµένο και
τον πιο προσωπικό τρόπο ζωής, µια κένωση προσωπική.39 Όπως σηµειώνει ο
Μάξιµος Οµολογητής;’Ὁ ἀγαπῶν τον Χριστόν,πάντως και µιµεῖται αὐτον κατά
δύναµιν`οἶον
ὁ
Χριστός
τους
ἀνθρώπους
εὐεργετῶν
οὐκ
ἐπαύσατο`και,τυπτόµενος ὑπ’αὐτῶν και φονευόµενος, ὑπέµεινε,µηδενί το
σύνολον το κακόν λογιζόµενος’40 Για τον χριστιανισµό, ο άλλος δεν είναι η
κόλαση του Σάρτρ,που απειλεί το πρόσωπο.41[Το Εγώ του Ιδεαλισµού,όπως θα
αναλυθεί σε επόµενο κεφάλαιο, δεν επιθυµεί να αυτοθυσιαστεί,αλλά να θυσιάσει τον
κάθε άλλο,ως το µέσον εξυπηρέτησης των σκοπών του. Οι άλλοι αποτελούν την
κόλαση για το Εγώ του Fichte,διότι παρεµβαίνουν και ‘καταπατούν’µε την παρουσία
τους και µόνον την σφαίρα µοναδικότητάς του. Ο κάθε άλλος αποτελεί διάσπαση της
εικόνας του Εγώ,έναν τυραννικό εισβολέα της µοναξιάς του.]
Η κόλαση αδυνατεί να εντάξει την έννοια της αγάπης, ταυτίζεται µε αδιέξοδη
θλίψη ,µαρτύριο της καρδιάς. Κόλαση είναι να µην αγαπώ τους άλλους, τον Θεό. Οι
άλλοι δεν είναι κόλαση, αλλά ο µοναδικός τρόπος να υπάρχω ’ἐν ἀγάπη’.Την
προσωπική κόλαση πρέπει να καταπολεµήσω, να υπερβώ την αυτόνοµη-συµβατική36

Βλ π.Μ.Καρδαµάκη.Οι πειρασµοί της ιστορίας και η µαρτυρία της εκκλησίας,ό.π,σελ.120-122
Βλ π.Μ.Καρδαµάκη.Οι πειρασµοί της ιστορίας και η µαρτυρία της εκκλησίας,ό.π,,σελ.103-104
38
Βλ π.Μ.Καρδαµάκη.Οι πειρασµοί της ιστορίας και η µαρτυρία της εκκλησίας,ό.π,σελ.105-107: Το
πνεύµα της χριστιανικής αγάπης σφραγίστηκε µε τον Σταυρό και συν-υπάρχει αιώνια µε την ανάµνηση
της θυσίας του Ιησού(Ρωµ.5,7-10), µιας θυσίας που ατενίζει πάντα τον άλλο.
βλ. και π.Μ.Καρδαµάκη.Ορθόδοξη Πνευµατικότητα,ό.π,σελ.298: Εδώ σαρκώνεται η αιώνια αλήθεια
ότι δηλαδή ελεύθερος είναι εκείνος,που εξέρχεται απ’τον εαυτό του, προκειµένου να κοινωνήσει µε
τον άλλον, να ολοκληρωθεί µε αυτόν, τολµώντας να άρει τον σταυρό της αγάπης.
39
π.Μ.Καρδαµάκη.Ορθόδοξη Πνευµατικότητα,,ό.π,σελ.299
40
Μαξίµου Οµολογητού. Περί αγάπης..Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών.τ.Β.Εκδ.Οίκος.Αστήρ.Αθήνα
1958,σελ.46
41
Ι.Ζηζιούλα.Από το προσωπείον εις το πρόσωπο,ό.π,σελ.313 Βλ.και Ι.Ζηζιούλα Κοινωνία και
ετερότητα,ό.π,σελ.6-7: Η αποτυχία πραγµάτωσης της αληθινής κοινωνίας µε τον άλλο, τον οποίο
αποδεχόµαστε µόνο όταν είναι χρήσιµος ή έστω ακίνδυνος, µοιραία οδηγεί στην πτώση του
ανθρώπου,δηλαδή, φόβο για τον άνθρωπο ‘απέναντι’. Ο Ζηζιούλας αποτυπώνει ευκρινώς την άποψή
του, ότι δηλαδή, η αµαρτία οδήγησε στην απόρριψη του κατεξοχήν Άλλου, ήδη από τον Αδάµ.τον
φόβο του Άλλου. Προκειµένου ο άνθρωπος να επιβεβαιώσει τον εαυτό του, απορρίπτει τον άλλο,
τελικά και κάθε ετερότητα.Το διαφορετικό αποτελεί απειλή, προκαλεί απέχθεια αλλά βαθύτερα φόβο.
Γι’αυτό ο άνθρωπος σπεύδει να παρουσιάσει τον εαυτό του, να ορθώσει ανάστηµα απέναντι στην
ετερότητα, ο φόβος της οποίας δύναται να απολήγει σε προσδοκία για διαχωρισµό και διαίρεση.Τότε
πλέον η αυτόβουλη συνύπαρξη είναι αδύνατη και επέρχεται η κοινωνική, νοµικιστικού τύπου,
διευθέτηση της συν-ύπαρξης των ανθρώπων.
37
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κοσµική ηθική-την υποκειµενική θεώρηση της ζωής.: Η αποτυχία της προσωπικής
ύπαρξης ν’αποτελέσει οντολογική υπόσταση,ακολούθως η έκπτωσή της σε φυσική
ατοµικότητα,διεκδικούσα το απόλυτο δικαίωµα να υπάρχει καθεαυτήν,την καθιστά
αντιθετική προς τις ατοµικές φύσεις των ‘άλλων’. Εποµένως,ο κάθε ‘άλλος’
καθίσταται βεβαίωση της υπαρκτικής αποτυχίας του εγώ, της αδυναµίας του να
υπερβεί την φυσική θέληση, που έχει ταυτιστεί µε την αυτοάµυνα του βιολογικού και
ψυχολογικού εγώ.
Ο ‘άλλος’ συνιστά κόλαση, διότι αποκαλύπτει στο εγώ βασανιστικά την τραγική
καταδίκη της ατοµικής αυτοτέλειας,την αδυναµία του να απαλλαχθεί απ’τους
φυσικούς προκαθορισµούς αγαπώµενος και αγαπώντας. Αν,ωστόσο,
κόλαση
χαρακτηριστεί,το να µην αγαπάται κάποιος, τότε σηµαίνει, ότι οι ‘άλλοι’ είναι µόνο η
αφορµή για την δική µου κόλαση, ενώ η αληθινή αιτία βρίσκεται στην προσωπική
µου αδυναµία σχέσης, στον δικό µου εγκλωβισµό στο εγωκεντρικό υπόγειο της
ατοµικότητας. Η κόλαση γίνεται πιο βασανιστική,όταν ο ‘άλλος’ δεν είναι µια
ατοµικότητα σε απόσταση, που µηδενίζει τη, δυνατότητα της σχέσης, αλλά είναι ένα
Πρόσωπο που πραγµατώνει την αγαπητική του αυθυπέρβαση και
αυτοπροσφορά,προσκαλώντας σε ύπαρξή και σε ‘όντως ζωή’,την ταυτόχρονη στιγµή
που το εγώ επιµένει στην ατοµική του αυτοτέλεια42.
Το πρόσωπο του χριστιανού επιζητά και χρειάζεται την απόλυτη αµοιβαιότητα. Η
κένωση του Ιησού είναι το πρότυπο της προσωπικής µου κένωσης και της πρόσληψης
του άλλου. Ο χριστιανός αναζητά συνεχώς τον διάλογο µε το Θεό και τον άνθρωπο.
Η οντότητά του γίνεται αντιληπτή ως αδιάλειπτα επιζητούσα την ολοκλήρωση, τη
θέωση. Αυτή,όµως,πραγµατοποιείται µέσω της επικοινωνίας.Ο Αββάς Ιωάννης ο
Κολλοβός σηµειώνει:’ὁ θεµέλιος,ὁ πλησίον ἐστιν…εἰς αὐτον γαρ κρέµανται
πᾶσαι αἱ ἐντολαί τοῦ Χριστοῦ’ 43.Ο πλησίον είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται δίπλα
µου ή µακριά µου. Είναι ο ξένος, τον οποίο αντιλαµβάνοµαι ως οικείο, ο άλλος,τον
οποίο θέλω να πλησιάσω και να γνωρίσω. Η επιθυµία επικοινωνίας µε τον άλλο, µε
προσωπικό τρόπο σκέψης, συµπεριφοράς και βίωσης διαφαίνεται µε την οµιλία, τις
διακυµάνσεις της φωνής, την λεκτική ή µη λεκτική συµπεριφορά και έκφραση, τη
σιωπή,την ακρόαση,το βλέµµα,το χαιρετισµό,το χαµόγελο,το δάκρυ.’Τριετίαν νύκτα
και
ἡµέραν
οὐκ
ἐπαυσάµην
µετά
δακρύων
νουθετῶν
ἕνα
ἕκαστον’(Πραξ.20,31)δηλώνει ο Παύλος δεικνύοντας τη µοναδική ικανότητα
επικοινωνίας του µε τους ανθρώπους, επιποθώντας να τους συνδέσει µε τον Χριστό.
Ο κάθε άλλος αποτελεί µια εικόνα της θείας εικόνας του Ιησού,έχει προορισµό
αιώνιο. Μάλιστα ο Μάξιµος Οµολογητής προσθέτει;’Ὁ ἀγαπῶν τον Θεόν, οὐ
δύναται µη και πάντα ἄνθρωπον ὡς ἑαυτόν ἀγαπῆσαι,εἰ και προς τά πάθη
δυσχεραίνει τῶν µήπω κεκαθαρµένων~διό και την διόρθωσιν,ἀµετρήτῳ και
ἀνεκλαλήτῳ χαίρει χαρᾶ’44 Στον ‘τόπο’ της χριστιανικής κοινότητας,του ζωντανού
οργανισµού,ενσάρκωσης της αγάπης διατηρούνται τα µέλη ‘ἐν ἀγάπῃ’ και
δεικνύεται η διεύρυνση της, ακόµη και προς τους έξω,τους άλλους,όσους δεν
ανήκουν σ’αυτήν.’Οὐ καλόν εἶναι τον ἄνθρωπον µόνον’(Γεν2,18)διότι ο άνθρωπος
στον πειρασµό της µοναξιάς και της αποµόνωσης κινδυνεύει από το ‘ἐγώ εἰµί,και
οὐκ ἔστιν ἕτερος’(Ησ.47,8.10).
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Χ.Γιανναρά.Η ελευθερία του ήθους.ό.π,σελ.45

43

Ἀποφθέγµατα τῶν ἁγίων Γερόντων.Περί τοῦ ἀββᾶ Ἰωάννου τοῦ Κολλοβοῦ.PG 65,217 Α
Μαξίµου Οµολογητού. Περί αγάπης.,ό.π,σελ.5
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Γι αυτό αγαπώ-ως ταπείνωση και σταύρωση45 του αυτολατρευόµενου εγώ, χάριν
του άλλου,τον οποίο πρέπει αδιάλειπτα ν’αναζητώ και να αγαπώ ως την παραδείσια
ζωή και χαρά µου.46 Γι’αυτό ο χριστιανός αγαπά χωρίς διάκριση(Γαλ.3,28),χωρίς
τέλος, όλους και όλα,(Λκ14,13/7,39)µοιράζεται τη ζωή του,αγαπά,διακονεί,θεωρεί τα
πράγµατα ‘ἑτέρως’και αναζητά ‘τον κρυπτόν τῆς καρδίας ἄνθρωπον’.(
Ρωµ.7,22/Εφ.3,16/Α
Πέτρ.3,4)’Ἀγαπᾶτε
ἀλλήλους
καθώς
ἠγάπησα
ὑµᾶς’(Ιω13,34),εντολή παλαιά και όµως καινή:εγκαινιάζοντας µια εποχή ο Ιησούς
που δηµιουργεί νέες καρδιές.47
Ο Θεός κοινωνεί µόνο µε ότι είναι αγάπη ή φλέγεται από αγάπη. Ο Θεός αποτελεί
ένα Πρόσωπο,που συνίσταται στον Πατέρα, που υποστασιάζει το είναι του γεννώντας
τον Υιό και εκπορεύοντας το Πνεύµα, ασκώντας την ελευθερία του αγαπώντας. Ο
Θεός υπάρχει ως αγάπη,όχι γιατί είναι δέσµιος οποιασδήποτε φυσικής
αναγκαιότητας,αλλά καθαρά ως βούλησή Του..Ένας Θεός που θα ήταν
υποχρεωµένος να υπάρχει αναγκαία -φύσει, θα αποτελούσε ένα ανελεύθερο όν, πολύ
δε περισσότερο ανελεύθερος θα ήταν ο άνθρωπος, το δηµιούργηµά του. Επειδή όµως
ο Θεός της Εκκλησίας είναι αυτό που είναι,από ελεύθερη επιλογή, τότε και ο
άνθρωπος µπορεί να είναι πράγµατι ελεύθερος. Η ελευθερία αυτή φανερώνεται µόνο
όταν αγαπά, εικονίζοντας την κοινωνία αγάπης του Θεού. Ο Θεός ασκεί την
ελευθερία του µόνο θετικά,ως ελεύθερη αγαπητική κοινωνία, αποτελεί ένα συνεχές
ναι (βλ.Κορ.1,19), µια συνεχής αυτοπαράδοση στον άλλο. Ο Θεός αγαπά όχι
αναγκαία, αλλά εντελώς ελεύθερα. ‘Να αγαπάς τον χειρότερο, τον πιο
αλλοτριωµένο,να αγαπάς χωρίς να υπακούεις σε οποιονδήποτε κανόνα ή περιορισµό,
αυτός είναι ο τρόπος αγάπης του Θεού.»48 Η αγάπη των Ιουδαίων για το Νόµο
µετατρέπεται σε Νόµο που προβάλλει την αγάπη.49
Εφόσον το µυστήριο της Εκκλησίας πραγµατοποιείται στην καρδιά των
προσωπικών
υπάρξεων,
δεν
µπορεί
παρά
να
ανάγεται
σε
µια
σταυρωµένη,κατακαίουσα αλήθεια που οδηγεί σε σταυρωµένη και κατακαίουσα
αγάπη.50Μια αγάπη που ελεύθερα αποσκοπεί να γνωρίσει τον άλλο. Στην θέση του
υπέρλογου υποκειµένου που θηρά το ναρκισσιστικό του αντικείµενο,το άγαλµα51 της
επιθυµίας,το αντικείµενο πλέον υφίσταται στο πρόσωπο του αγαπώµενου που ψάχνει
τον αγαπώντα. Τον άλλο προσπαθώ να κατανοήσω ‘εἰς παροξυσµόν
ἀγάπης’52(Εβρ10,24),όχι απλώς να τον νοήσω,αλλά να τον κατά-νοήσω.Προϋπόθεση
45

Βλ π.Μ.Καρδαµάκη.Οι πειρασµοί της ιστορίας και η µαρτυρία της εκκλησίας,ό.π,,σελ.75-76: Η
σωτηρία δεν απορρέει µια υποκριτικού τύπου καθηκοντολογία, είναι ο σύνδεσµος µε τον βυθό της
απύθµενης αγάπης του Σταυρωµένου Θεού. Η παραδοξότητα του µυστηρίου της αγάπης αρχίζει µόλις
να αφήνει ίχνη στην θεώρηση της πίστης στην ταπείνωση, της ελευθερίας στην υπακοή, της αγάπης
στην κένωση, της δύναµης στην ασθένεια, της σοφίας στη µωρία, της δόξας στην ατίµωση,της ελπίδας
στην κόλαση.
46
Βλ,π.Μ.Καρδαµάκη.Από τα πάθη στα νοήµατα των πραγµάτων,ό,π,,σελ.56
47
C.Wiener λήµµα ‘αγάπη’,ό.π,σελ.15
48
Σ.Φωτίου,Ελευθερία και αγάπη:οδός και τέλος της Χριστιανικής Αγωγής ή µαθήµατα των παιδιών
προς τους µεγάλους,στο Σύναξη,τ.65,(1998),σελ.88-89
49
Βλ π.Μ.Καρδαµάκη.Οι πειρασµοί της ιστορίας και η µαρτυρία της εκκλησίας,ό.π,σελ.57:
50
π.Μ.Καρδαµάκη.Οι πειρασµοί της ιστορίας και η µαρτυρία της εκκλησίας,ό.π,σελ.72-73
51

Βλ ∆.Κυριαζή,Σηµειώσεις πάνω στο θέµα της Ελευθερίας:Ανθρωπολογικές προϋποθέσεις,στο
Σύναξη,τ.82,(2002),σελ.46
52
Ο Απόστολος Παύλος κατόρθωσε, άλλωστε, να διατυπώσει µε έξοχη ενάργεια όλο το νόηµα της
«ζῶσας» φιλοσοφίας του,και όχι µόνο αυτής, στον περίφηµο ύµνο της Αγάπης:«Εάν ταῖς γλώσσαις
τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καί τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δέ µή ἔχω, γέγονα χαλκός ἠχῶν ἤ κύµβαλον
ἀλαλάζον.καί ἐαν ἔχω προφητείαν καί εἰδῶ τά µυστήρια πάντα καί πᾶσαν τήν γνῶσιν, καί ἐαν
ἔχω πᾶσαν τήν πίστιν, ὥστε ὄρη µεθιστάνειν, ἀγάπην δέ µή ἔχω,οὐδεν εἰµί.καί ἐαν ψωµίσω
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αποτελεί,ωστόσο,να ‘περάσω’στη θέση του.Να επιτρέψω την µετατροπή του σε συνάνθρωπο και να επιδιώξω την µεταβολή του εγώ σε ‘άλλο’, να ‘αλλοιωθεί’ µε καλή
αλλοίωση,χωρίς να αλλοτριωθεί.Αν αναχθώ σε ‘ἀλλοῖο’ δεν θα καταντήσω
‘ἀλλότριος’,διότι θα κατανοήσω τον άλλο,θα τοποθετήσω εαυτόν στη θέση του,θα
δω µε άλλα µάτια.Αυτή η κατανόηση περικλείεται στην αγάπη.53
Τους τελευταίους αιώνες διεκδικείται όλο και πιο έντονα η αυτονοµία και
επίδειξη της λογικής-cogito ergo sum.Αυτή την διεκδίκηση ονοµάζει ο Sherrard
πτώση,διότι τότε η ψυχή ταυτίζεται µε το εγώ54 που δύναται να καταστεί ο χειρότερος
εχθρός του ανθρώπου. Αυτόν τον εαυτό θα πρέπει κάθε άνθρωπος να
απαρνηθεί(Λκ9,3),να απολέσει(Ματθ.10,39/16,25)προκειµένου να κληθεί µαθητής
Του.55∆ιότι το αιώνια ζητούµενο δεν είµαι εγώ αλλά ο άλλος,ο οποίος δεν είναι ο
άλλος µου εαυτός,αλλά ένας ‘άλλος’ άλλος.Αυτό το ‘πολύτιµο κάτι τι’,ο ‘θησαυρός
της καρδιάς µου’,’το άγαλµα’είναι τοποθετηµένο στη θέση του άλλου.Το
‘άγαλµα’είναι η αιτία της αγάπης και του έρωτα του.Είναι ‘κάτι τι’ που έχει χαθεί ή
αποκλειστεί απ’τον εαυτό του υποκειµένου και µέσα απ’την µη συνειδητή διαδικασία
της προβλητικής ταύτισης έχει τοποθετηθεί στον άλλο.56
Το πρόσωπο που έχει απεγκλωβιστεί απ’τη ναρκισσιστική σχέση µε το εσύ,και
αναγνωρίζει το εσύ,ως τον άλλο,τον έτερο που ίσταται δίπλα του και όχι υπό την
εξουσία της απολυτότητας του εγώ. Στον κάθε άνθρωπο έγκειται η τόλµη της
υλοποίησης µιας ‘καλής αλλοίωσης’ και µιας στάσης θετικής απέναντι στον άλλο,ο
οποίος είναι ‘ἀλλοῖος’-διαφορετικός,και όχι αλλότριος-ξένος-απόµακρος.57Η
συρρίκνωση στο εγώ (παύω να υπάρχω αυθεντικά )και επαληθεύει µια κατάσταση
παραλόγου και φαντασίωσης στην τύρβη και οδύνη της υποκειµενικής αντίληψης του
ανθρώπου.[Μέσα σε αυτήν την τύρβη και οδύνη της αυτιστικής αντίληψης του,το
Εγώ επαληθεύει τον παραλογισµό και την αυτό-λατρεία του,δίχως να µεριµνά για
ο,τιδήποτε άλλο]. Κανείς δεν υπάρχει,αν δεν συν-υπάρχει58.Αυτό που η
εκκλησιολογική ανθρωπολογία επιζητά είναι όχι η ανάδειξη µιας αυτοσχέσης του
ανθρώπου µε τους συνανθρώπους και τα πράγµατα,δηλαδή µια έµµεση
αµεσότητα,αλλά η γνωριµία µε τον εαυτό του,η παλινόρθωση δια των άλλων.Πολύ
περισσότερο η εξουθένωση του εγώ,του υποκειµένου,την απόσταση απ’τον εαυτό
µας,προκειµένου να τον ακροαστούµε καλύτερα,όπως και τον Άλλο.59
Σε ποιο πρόσωπο εντοπίζω τον άλλο; Στον αλλοεθνή,τον αλλόφυλο,τον
κοινωνικά και πολιτισµικά ακατάληπτο σε µένα. ∆εν αποφασίζω εγώ ποιος είναι ο
πλησίον, διότι υπάρχει παντού γύρω µου. Αγαπώ σηµαίνει απλώνω το χέρι µου,χωρίς
να επιλέξω σε ποιον, σηµαίνει άνοιγµα της καρδιάς χωρίς στυγνή παρεµπόδιση του
πάντα τά ὑπάρχοντά µου, καί ἐαν παραδῶ τό σῶµά µου ἵνα καυθήσοµαι, ἀγάπην δέ µή
ἔχω,οὐδεν ὠφελοῦµια.Ἡ ἀγάπη µακροθυµεῖ,χρηστεύεται, ἠ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ
φυσιοῦται, οὐκ ἀσχηµονεῖ, οὐ ζητεῖ τά ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τό κακόν, οὐ
χαίρει ἑπί τῆ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δέ τῆ ἀληθείᾳ. Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει,
πάντα ὑποµένει.ἡ ἀγάπη οὐδέποτε εκπίπτει….νυνί δε µένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τά τρία
ταῦτα.µείζων δέ τούτων ἡ ἀγάπη».(Ά Προς Κορ.13,1-13).
53
Μ.Μπέγζου,Φιλοσοφική
ανθρωπολογία
της
Θρησκείας.Εκδ.Ελληνικά.Γράµµατα.Αθήνα
1994,σελ.156
54
Β.Λόσκυ,Μυστική θεολογία της Ανατολικής εκκλησίας,ό.π,σελ.140: Ο Λόσκυ χαρακτηρίζει την
έµµονη ιδέα προβολής του ανθρώπινου εγώ, όχι απλά ως εγωϊσµό, αλλά µε τους όρους της Ανατολικής
Εκκλησίας ‘αὐτότης, φιλαυτία’.
55
P.Sherrard.Ο Βιασµός του ανθρώπου και της φύσης,,ό.π,σελ.43
56
Βλ ∆.Κυριαζή, Σηµειώσεις πάνω στο θέµα της Ελευθερίας,ό.π,σελ.55
57
Μ.Μπέγζου,Φιλοσοφική ανθρωπολογία της Θρησκείας,ό.π,σελ.156
58
Μ.Μπέγζου,Φιλοσοφική ανθρωπολογία της Θρησκείας,ό.π,σελ.318-319
59
Ι.Θεοδωρόπουλου.Η Απολυτότητα της µετάνοιας.Προλεγόµενα σε µια παιδαγωγική Ηθική,στο:
Παιδαγωγικός Λόγος,τόµος Ζ΄,τ.2, Αύγουστος 2001,σελ.9-10
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νου. Μόνο αν καταστώ Σαµαρείτης(και όχι ιερέας ή Λευίτης) θα προσφέρω εµαυτόν
στον άλλον.60Αντικρίζοντας µε µάτια ‘καθαρά’,συνειδητοποιώ ότι µόνο δίπλα στον
άλλο έχω ύπαρξη οντολογική. Πριν καν υποπτευθώ ότι cogito,ergo sum,ίσταµαι στο
ego,που φαντάζει άδειο και µόνο. Πώς να σταθεί,αν δεν έχει και Κάποιον άλλο,να
συνδηλώσει την προς αυτό αναφορά;(amo,ergo sum). Γι’αυτό θα αναχθώ σε µια
διαλεκτική µαζί του. Θα επι-κοινωνήσω µαζί του.Ο άλλος είναι το πρότυπο της
διαφορετικότητας,αυτός µου δίνει την ευκαιρία να δω την ‘αλλότητα’, αλλά και
εµπνέει την ανάγκη για εγγύτητα61.
Τον υποδέχοµαι,τον αποδέχοµαι,του επιτρέπω να προσχωρήσει στον κόσµο
µου,χωρίς να τον αφοµοιώσω και προσπαθώ να γνωρίσω τον δικό του.Αν το cogito
παραπέµπει στην αδυναµία προσδιορισµού και αντίληψης του άλλου,αυτόµατα ίσως
παραδέχεται και την ανικανότητα αµφισβήτησής του.Ίσως ο άλλος δεν αποτελεί
‘κάτι’που
συνειδητοποιείται,(αρκεί
ν’αντέχω
αγαπώντας,ακόµη
κι
όχι
αγαπώµενος)αλλά’Κάποιον άλλο’,µη συνειδητοποιούµενο.Το άνοιγµα προς τον άλλο
δεν σηµατοδοτεί την ανίχνευσή του,αυτή ίσως δεν επέλθει ποτέ.

3.3 Ο Μέγας Ξένος
‘Kαι ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο και ἐσκήνωσεν ἐν ὑµῖν’(Ιω.1,14),ως απόκριση στην
υπόσχεση‘και θήσων την σκηνήν µου..ἐν ἡµῖν..και ἐµπεριπατήσω ἐν
ὑµῖν’(Λευιτ.26,11). Ο Πατέρας αποφασίζει την έλευση του Υιού στη γη62,
αποκαλυπτόµενος(Ιω.1,18)’ἐνθυµούµενος το ἔλεός του’(Λουκ.1,54/Ρωµ.9,23).
Εκδηλώνει την αγάπη του(Ρωµ.8,39/Α Ιω.3,1/4,9) δια µέσου Eκείνου, που δεν είναι
µόνο ο αναµενόµενος Μεσσίας λυτρωτής(Λκ.2,11)αλλά είναι ακόµη ο ίδιος ο Υιός
του(Μκ.1,11/9,7/12,1)τον οποίον αγαπά(Ιω.3,35/10,17/15,9/Κολ.1,13). Μια νέα
διαθήκη πραγµατοποιείται και τελείται ένας αιώνιος γάµος του Νυµφίου µε την
ανθρωπότητα.63 Ωστόσο, ο Ιησούς δεν έρχεται ως επίγειος βασιλιάς,προκειµένου
60

Βλ.Σ.Γουνελά,Το ‘άλλο’ µαρτύριο,στο Σύναξη τ.26,Απρ-Ιούν.1998,σελ.46,50-52:Η κλήση µας δεν
συνίσταται στο ν΄αναλάβουµε τον κόσµο αλλά τον ‘άλλο’,στο πρόσωπο του οποίου αντικρύζουµε τον
‘αδελφό’ και το άχθος της καρδιάς του.Καλούµαστε να ελαφρύνουµε το φορτίο του,να ενωθούµε µε
εκείνον(ως προέκταση της ένωσης µε Εκείνον).Το ‘άλλο µαρτύριο’ µε καλεί να αναδηµιουργήσω µε
τον άλλο,έναν κόσµο και έναν εαυτό.Ν’αλλάξω εγώ,από µέσα προς τα έξω.Μόνο µε αυτόν τον
τρόποδύναµαι ν’αναχθώ στο θεϊκό µέγεθος και να ανοιχθώ στον άλλο.Αν δεν έχω αυτήν την πορεία
κινδυνεύω να ν’ανοιχθώ στον άλλο,µε ιδιοτελή και εγωκεντρικό τρόπο.{Και γιατί να ανοίξω την
καρδιά µου.∆ιότι η αληθινή ζωή είναι αυτή που απορρέει απ’την µυστηριακή εκκλησιαστική ζωή,των
συγκινήσεων-των σκιρτηµάτων-της καρδιάς και όχι της απλής διάνοιας}.Είναι µια ζωή που δεν
υπόκειται σε διανοητικές περιγραφές, µόνον βιώνεται.
61
Ο άλλος θεωρείται µέρος αχώριστο του κόσµου. Ακριβώς διότι ο κόσµος δεν αποτελείται από εµένα,
αλλά από εµένα και τον ξένο.« ἡ γάρ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ συνέχει ἠµᾶς, κρίναντας τοῦτο,ὅτι εἷς
ὑπέρ πάντων ἀπέθανεν»(΄Β Κορ.5,14).
62

Και έτσι ο άναρχος, άχρονος Θεός µέσα σε ‘µυστήριον ξένο και παράδοξο’ ενσαρκώνεται σε
άνθρωπο.’Το δε κρυπτῶς γινόµενον ἐν ἐµοί τῶ ἀσώτῳ και µερικώς τελούµενον ἐν γνωστῆ
ἀγνωσίᾳ-γνωστῆ µεν πάντως παρ’ἐµοί,ἀγνώστῳ δε τοῖς ἄλλοις -, ποία γλῶσσα λαλήσειε, ποῖος
νοῦς ἑρµηνεῦσῃ, ποῖος λόγος ἐκφράσειεν, ἵνα και χείρ µου γράψῃ;Φρικτόν γαρ ὄντως, δέσποτα,
φρικτόν και ὑπέρ λόγον, ὅτι ὁρᾶται µοι το φῶς, ὅ ὁ κόσµος οὐκ ἔχει, και ἀγαπᾶ µε ὁ µη ὤν
ἔνδον τόύτου τοῦ κόσµου και ἀγαπῶ τον µηδαµοῦ ὄντα ἐν ὁρωµένοις. Βλ.Symeon le Nouveau
Theologien.Hymnes I.,No 156,par J.Koder,Tr.J.Paramelle.Les editions du cerf.bd de Latur
Maubourg,Paris 1969,σελ.260

63

C.Wiener Λήµµα ‘αγάπη’,ό.π,σελ.12
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ν’αφανίσει τους εχθρούς του κράτους, αλλά ως Ξένος64, Ά-τοπος65,’Όλως Άλλος’,66
Περιπλανώµενος και ∆ούλος Θεού.
Η παρουσία του και ο ρόλος του αµφισβητήθηκαν, όσο κανενός άλλου. Ξένος
από κάθε κοσµικό στοιχείο που θ’ανέµεναν οι άνθρωποι της εποχής να συµµαρτυρεί,
αποτολµά κάθε παράδοξο. Συναντά τους δώδεκα, ανθρώπους απλούς και
καθηµερινούς,του µόχθου, και τους προσκαλεί να γίνουν εργάτες µιας άλλης
αποστολής. Συναναστρέφεται ανθρώπους απλούς, πόρνες, απατεώνες και τους µιλά
µε άλλα µάτια, αφουγκράζεται τον πόνο, όσων θεωρούνταν ‘περίσσευµα
ελαττωµατικό’ στην κοινωνία και τους τείνει το χέρι, πάροικος και παρεπίδηµος, ο
ίδιος, χωρίς κατοικία, περιουσία, βιογραφικό(‘αἱ ἀλώπεκες φωλεούς ἔχουσι και τα
πετεινά τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις, ὁ δε υἱός τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ την
κεφαλήν κλίνῃ’.Ματθ.8,20).Ο Θεός φανερώνεται φτωχός και επαίτης, αδύνατος και
ασθενής στον πόθο και στο πάθος, στον ωκεανό και στην παντοδυναµία της αγάπης
του, µε την οποία απαρνείται ελεύθερα την ισχύ του και καθίσταται, ένας από
εµάς.Υποφέροντας και διακονώντας67 δέχεται να ζήσει στη γη, να βιώσει την
επώδυνη ξενότητά του Ισραήλ(Λκ.9,31), του Αβραάµ, να περιπλανηθεί ως άγνωστος
‘τοῦ κόσµου τούτου’, µια ξενότητα που θα αποτελέσει τη βάση και το θεµέλιο λίθο
για την Εκκλησία του Παύλου.68
Ο Παύλος κάνει λόγο για την πορεία της Εκκλησίας,η οποία αναδύεται ως µια
κοινότητα ξένων69 µέχρι την Παρουσία στο υπόβαθρο της εικόνας της εξόδου και της
πορείας του λαού70 του Θεού στην έρηµο(Α Κορ.10,1-13)71Ο Χριστιανός βιώνει την
64

’ἀπεκρίθη Ἰησοῦς και εἶπεν αὐτοῖς κἄν ἐγώ µαρτυρῶ περί ἐµαυτοῦ,ἀληθής ἐστιν ἡ µαρτυρία
µου, ὅτι οἶδα πόθεν ἦλθον και ποῦ ὑπάγω ὑµεῖς δε οὐκ οἴδατε πόθεν ἔρχοµαι ἤ ποῦ ὑπάγω’
(Ιω.8,14)
65
[∆ια στόµατος Φαρισαίων] ’ἡµεῖς οἴδαµεν ὁτι Μωυσεῖ λελάληκεν ὁ Θεός τοῦτον δε οὐκ οἴδαµεν
πόθεν ἐστίν’ (Ιω.9,29)
66
Βλ V.Lossky.Κατ’εικόνα και καθ’οµοίωσιν Θεού,σελ.31:Η ετερότητα του Θεού παραµένει όλως
ανεξιχνίαστη και ακατάληπτη στην αλλότητά της γι’αυτό γράφει ο Λόσκυ:’Καθώς το φώς-και κυρίως
το άπλετο φώς-καθιστά τα σκότη αόρατα, ούτως η γνώσις των δηµιουργηµάτων-και κυρίως η
υπερβολική γνώσις-καταργεί την αγνωσίαν, η οποία είναι η µόνη οδός να φθάσει τις εις Αυτόν τον
ίδιον τον Θεόν’
67
π.Μ.Καρδαµάκη.Ορθόδοξη Πνευµατικότητα,ό.π,σελ.79
68
J.Kristeva.Ξένοι µέσα στον εαυτό µας,ό.π,σελ.105-106
69
J.Kristeva.Ξένοι µέσα στον εαυτό µας,ό.π,σελ.104
70
Βλ. Σ.Αγουρίδη,Ιστορία της θρησκείας του Ισραήλ,ό.π,σελ.59:’Καθ’όλη την ιστορία του,όταν ο
λαός θέλει να δηλώσει τη βαθύτερη σχέση του προς το Γιαχβέ,αναφέρεται στην Έξοδο,κι ο µεγάλος
Προφήτης της αιχµαλωσίας,ο λεγόµενος ∆ευτεροησαϊας(Ησ.40-55),όταν γράφει για την
απελευθέρωση του λαού από το ζυγό της Βαβυλώνας,αναφέρεται σε µια νέα Έξοδο.Αλλά και στην
Κ.∆ιαθήκη ο Ιησούς θεωρεί το θάνατο και την ανάστασή Του στα Ιεροσόλυµα ως ‘’την ἔξοδον αὐτοῦ
ἦν ἦµελλεν πληροῦν ἐν Ἱερουσαλήµ’’(Λκ.9,31).
71
Βλ Σ.Αγουρίδη.Ιστορία των χρόνων της Κ.∆,ό.π,σελ.251:Η ‘έρηµος’ στην ιστορία της Παλαιάς,όσο
και της Καινής ∆ιαθήκης έχει ένα ξεχωριστό ρόλο. ∆εν αποτελεί µόνον τον χώρο που καταφεύγουν οι
διωκόµενοι,αλλά κυρίως τον χώρο της ‘∆ιαθήκης’ και της ‘επαγγελίας’.Για τον λόγο αυτό εκκινούν
από την έρηµο, τα αναγεννητικά κινήµατα στα χρόνια του Ιησού(Εσσαίοι, Ιωάννης Βαπτ.,Ιησούς).Η
έρηµος,ωστόσο, δεν είναι µόνο γεωγραφικός, αλλά και ‘θεολογικός’ τόπος. Ο τρόπος ζωής της
‘διαθήκης’ στην έρηµο µεταξύ του Θεού και του λαού του κατεγράφη µέσα στην ιστορία της Γραφής,
πάντοτε µε µια στάση αµφισβήτησης προς τους µεγάλους γεωργικούς πολιτισµούς της αρχαιότητας
που επέβαλαν τα δικά τους µέτρα ζωής στον παλαιστινιακό γεωγραφικό χώρο. Πρβλ.και
Π.Βασιλειάδη.Βιβλικές ερµηνευτικές µελέτες,ό.π,σελ.478: Η εκκλησία εµφανίζεται την παλαιά εποχή,
ως η περιπλανώµενη στην έρηµο κοινότητα και ως η εσχατολογική ευχαριστιακή κοινότητα
προσανατολιζόµενη προς τον ευαγγελισµό του κόσµου την χριστιανική εποχή. Ακολούθως δεν παύει
να διακηρύσσει την πληρότητα και την κοινότητα της ερχόµενης βασιλείας του Θεού ως παγκόσµια
και οικουµενική ιεραποστολή.
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εµπειρία του Ισραήλ, δηλαδή δεν κατέχει µόνιµη κατοικία (Β Κορ.5,1).Βιώνει ως
ξένος την επίγεια ζωή,γιατί η γη ανήκει στο Θεό,και γιατί ο ίδιος αποτελεί πολίτη όχι
της επίγειας αλλά της ουράνιας πατρίδας.72 Εκεί θα είναι συµπολίτης των αγίων73 και
όχι φιλοξενούµενος ή ξένος,όπως στη επίγεια ζωή του74 Η ζωή στη γη είναι η
φιλοξενία και την φιλοξενία που ο χριστιανός βιώνει,την εντάσσει ως αναπόσπαστο
κοµµάτι της βιοτής του.
Κάθε περαστικός ξένος αποζητώντας στέγη(Πρµ.27,8/Εκ.29,21)θυµίζει τον τότε
υπόδουλο-πάροικο Ισραήλ(Λευιτ.19,33/Πραξ.7,6) και τον κατόπιν περαστικό από τη
γη Ισραήλ(Ψλ.38,13/Εβρ.11,13&13,14).Γι’αυτό κάθε ξένος,αποτελεί πρόσωπο
αγαπώµενο απ’το Θεό,δικαιούται να τύχει υποδοχής, τύπος ή πρότυπο της οποίας
αποτελεί ο Αβραάµ(Γεν.18,2-8)ή ο Ιώβ(Ιωβ 31,31),να τύχει φιλοξενίας(Λκ. 11,57/10,34/ΑΤιµ.3,2/Τιτ.1,8/Α Πετρ.4,9/Γ΄Ιω.5)και κάθε θυσίας (Γεν.19,8/Κρ.19,23).
Μια φιλοξενία που ο Ιησούς επιδοκιµάζει(Λκ.7,44-46) και στην οποία εκδηλώνεται η
αδελφική αγάπη του χριστιανού προς όλους(Ρωµ.12,13/13,2).75 Ο Παύλος υιοθετεί
και καλλιεργεί µε ενθουσιασµό το ουσιώδες στοιχείο της πνευµατικότητας την
φιλοξενία που διέπει αυτόν τον κόσµο, ο οποίος βρίθει από ξένους: Ο κάθε ξένος
είναι ο ίδιος ο Χριστός, συνεπώς αποδεχόµενος και υποδεχόµενος ο χριστιανός τον
ξένο καθίσταται δεκτός από τον Θεό.76

72

Βλ. και Ι.Ζηζιούλα.Ελληνισµός και Χριστιανισµός.Η συνάντηση των δυο κόσµων,στο:Ιστορία του
ελληνικού έθνους,τ.ΣΤ,ό.π,σελ.543: Οι πρώτοι χριστιανοί αντιλαµβάνονται ότι το ‘πολίτευµα’
τους,δηλαδή η ισχύς της υπόστασης και ταυτότητάς τους απορρέει από την πηγή δικαιοσύνης του
Θεού.Η Βασιλεία του Θεού ήταν η πραγµατική τους ‘µέλλουσα πόλις’,Η κρατική εξουσία
αντιµετώπιζε τους χριστιανούς µε διώξεις,διότι δεν αποτελούσαν έναν θίασο-αναγνωρισµένο νοµικά
θρησκευτικό σωµατείο.
73

Βλ. και Ι.Καραβιδόπουλου,Απ.Παύλου Επιστολές προς Εφ,ό.π,σελ.129: ‘Ἄρα οὖν οὐκέτι ἐστε
ξένοι και πάροικοι ἀλλά ἐστέ συµπολῖται τῶν ἁγίων και οἰκεῖοι τοῦ Θεοῦ’(Εφ.2,19 και
Κολ.1,21). ‘Ξένος’ είναι αυτός που κατοικεί προσωρινά σ’ένα τόπο,χωρίς να είναι πολίτης µε
δικαιώµατα,ενώ ‘πάροικος’(ger)είναι επίσης ο ξένος που µένει κάπου προσωρινά αλλ’έχει ορισµένα
δικαιώµατα στον τόπο που διαµένει και οι δυο αυτοί όροι συνδυάζονται µε το ‘παρεπίδηµος ’σ’άλλα
χωρία της Κ.∆.:Εβρ.11,13, Α Πετρ 1,1/2,11.Οι,από θρησκευτικής πλευράς,χωρίς πατρίδα και
δικαιώµατα εθνικοί καθίστανται τώρα ‘πολίτες’,εισάγονται στην χριστιανική κοινωνία ως ‘συµπολίται
των αγίων’.Με τον όρο ’άγιοι’ σηµασιοδοτούνται όλοι οι χριστιανοί,όλα τα µέλη του σώµατος του
Χριστού. Η έκφραση ‘συµπολίται τῶν ἁγίων’ συνεπώς,εκφράζει,ότι οι µακράν του Χριστού εθνικοί
είναι τώρα µέλη του σώµατος του,άγιοι µέλη της νέας οικογένεια του Θεού.
74
A.Darrientort λήµµα ξένος,ό.π,σελ.716 Αυτή την πνευµατική ξενότητα προς τα γήινα βίωσαν και οι
πριν ξένοι προς τα πνευµατικά Εθνικοί.Βλ. και Ι.Καραβιδόπουλου,Απ.Παύλου Επιστολές προς
Εφ…,ό.π,σελ.121-122,171-172:Η ζωή που απολάµβαναν οι εθνικοί ήταν ‘ἐν µαταιότητι νοός’,δηλαδή
µέσα σε αδυναµία διάκρισης του θείου θελήµατος από την αµαρτία. Το χωρίο Εφ.2,12’ὅτι ἦτε τῶ
καιρῶ ἐκείνὧ χωρίς Χριστοῦ ἀπηλλοτριωµένοι τῆς πολιτείας τοῦ Ἰσραήλ και ξένοι τῶν
διαθηκῶν τῆς ἐπαγγελίας,ἐλπίδα µη ἔχοντες και ἄθεοι ἐν τῶ κόσµῳ’,απευθύνεται προς τους
πρώην εθνικούς.Τελούσαν ‘ἐσκοτισµένοι τῆ διανοίᾳ ὄντες,ἀπηλλοτριωµένοι τῆς ζωῆς τοῦ Θεοῦ
διά την ἄγνοιαν την οὖσαν ἐν αὐτοῖς,διά την πώρωσιν τῆς καρδίας αὐτῶν’(Εφ.4,18).Εκείνοι δεν
γνώριζαν τον Χριστό και δεν υιοθετούσαν καµιά ελπίδα µεσσιανική,όπως έκαναν οι
Ιουδαίοι.(Ρωµ.3,21/Γαλ.3,16),Επίσης,ήταν αποξενωµένοι από την ‘πολιτεία του Ισραήλ’καθώς και
ξένοι της σωτηριώδους ελπίδας,επαγγελίας και των διαθηκών του Θεού προς τον λαό του,µέσα σε
σκότος άγνοιας.Μιας άγνοιας οφειλόµενης όχι µόνο ως αγνωσίας(Α Κορ.15,34),αλλά και ως άρνησης
της Θείας αποκάλυψης. Κατόπιν θα γίνουν και εκείνοι µαζί µε τους Ιουδαίους κοινωνοί των δώρων
του Θεού και θα συγκροτήσουν την Εκκλησία.Γι’αυτό ο Παύλος στο Εφ.2,17 περιγράφει τους τότε
‘µακράν’,ως πλέον ‘εγγύς’ χάρη στην θυσία του Ιησού.διότι τρόπος και τόπος εγγύτητας είναι ο
Ιησούς.
75
P-M.Galopin&M.-F.Lacan,λήµµα φιλοξενία,στο Λ.Β.Θ,µετ.Χ.Σωτηρόπουλος,σελ.979
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βλ.J.Kristeva.Ξένοι µέσα στον εαυτό µας,ό.π,σελ.104
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Η ζωή του χριστιανού είναι µια διαδροµή, έως ότου αφιχθεί στην οικεία/αιώνια
πατρίδα(Εφ.2,6/ Φιλ.3,20/Εβρ.11,16).77 Στο χωρίο που ακολουθεί αρθρώνεται µε
διαύγεια το ‘παράδοξον’:’’θαυµαστήν και ὀµολογουµένως παράδοξον
ἐνδείκνυνται την κατάστασιν τῆς ἐαυτῶν πολιτείας.Πατρίδας οἰκουσιν
ἰδίας,ἀλλ’ὡς πάροικοι µετέχουσι πάντων ὡς πολῖται, και πάνθ’ὑποµένουσιν ὡς
ξένοι πᾶσα ξένη πατρίς ἐστιν αὐτῶν, και πᾶσα πατρίς ξένη….ἐπί γῆς
διατρίβουσιν,ἀλλ’ἐν οὐρανῶ πολιτεύονται πείθονται τοῖς ὡρισµένοις νόµοις,
και τοῖς ἰδίοις βίοις νικῶσι τοῦς νόµους’78
’Καθ’όλη την διάρκεια της ‘διαδροµής’του νέου και ζωντανού δρόµου, την οποία
εγκαινίασε η Ανάληψη του Κυρίου, σε µια πορεία προς τα άδυτα του
ουρανού(Εβρ.10,19),την Πόλη του Θεού που αποτελεί την νέα Ιερουσαλήµ
(Απ.3,12/21,2),τον τόπο κατοικίας Θεού και ανθρώπων(Απ.21,3),79συντελείται η
περιπέτεια ενός ταξιδιώτη ξένου80(Α Πέτρ.2,11/4,4),όπως ακριβώς υπήρξε η ζωή των
Πατριαρχών(Εβρ.11,13)που παλαιότερα εγκατέλειψαν την γη
τους,για να
81
υλοποιήσουν την πορεία προς µια καλύτερη πατρίδα(Εβρ.11,16).
Σε αυτήν την περιπλάνηση,σ’αυτήν την ξενότητα βασίστηκε ολόκληρη η ζωή του
Ιησού. Στο πρόσωπο του ξένου ο ίδιος ο Χριστός φιλοξενείται είτε εκδιώκεται(Μτ.25,35.43), αναγνωρίζεται,είτε αγνοείται. Υπήρξε ως ξένος από την
γέννηση(Λκ.2,7) έως το τέλος της ζωής του(αλλά ο πάντα ξενίζων -φιλοξενών
όλους), ακόµη και για µια στιγµή από τους ίδιους του, τους µαθητές(Ιω.1,9).Γι’αυτό
στο πρόσωπο του ξένου διαφαίνεται όχι µόνο ένας άγγελος(Γεν.19,1) αλλά και ο ίδιος
ο Κύριος(Μκ.9,37/Μτ.10,40). Ο χριστιανός σε κάθε ξένο αντικρίζει τον Μέγα
Οικείο(Εφ.2,19).82
Αποκορύφωµα της ζωής Αυτού του Μέγα Ξένου απετέλεσε η Σταύρωση(µια
προς το ανθρώπινο γένος θυσία) , στην οποία οδηγήθηκε, ακριβώς διότι οι Ιουδαίοι
δεν κατόρθωσαν να τον αντικρύσουν µε τα ‘οικεία’ µάτια’.83 Ο όλως Άλλος Θεός,
στο πρόσωπο του Ιησού, επισκεπτόµενος και ξενιζόµενος στην αφιλόξενη και άξενη
γη, επιθυµεί µόνο τον ξενισµό των καρδιών, και παρά την σκληροκαρδία των
Ιουδαίων, δεν διστάζει να δοκιµάσει θάνατο φρικτό. Σαν να ‘χαν εφαρµογή ή
αντιστοιχία τα λόγια του Ερµή στον Προµηθέα:’Μην προσδοκάς το τέρµα των δεινών
σου, προτού φανεί κάποιος Θεός να φορτωθεί το πάθος σου, εθελοντής να κατεβεί
77
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Γ.Μαντζαρίδη.Κοινωνιολογία του Χριστιανισµού,ό.π,σελ.107
Β‘Κείµενον.Ιουστίνου φιλοσόφου µάρτυρος.Προς ∆ιόγνητον. 5,4-10.ΒΕΠΕΣ Β,σελ.253
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Βλ.I.de la Potterie,λήµµα καινόν,ό.π,σελ.542
ΒλE.FrommΚαι ως θεοί έσεσθε,ό.π,,σελ.98:Ο άνθρωπος βασανίζεται από την υπαρξιακή
αντίφαση(διχοτόµηση)του να είναι µέσα στη φύση και να ταυτόχρονα να την υπερβαίνει.Η
υπερβατικότητα αυτή συνίσταται στο ότι έχει αυτεπίγνωση και εκλογή. Η λύση αυτής της αντίφασης
επέρχεται, αν ο άνθρωπος οραµατιστεί και βιώσει τον εαυτό του σαν ξένο στον κόσµο,αποξενωµένο
από τον εαυτό του και την φύση. Ακολούθως,θα καταστεί και πάλι ένα µε τον εαυτό του,µε το
συνάνθρωπό του και µε την φύση,σε ένα ανώτερο επίπεδο.
81
A.Darrientort,λήµµα ξένος,σελ.716: ’Γεννηµένος ‘’ἄνωθεν’’ ο χριστιανός(Ιω 3,7),ο χριστιανός δεν
µπορεί παρά να είναι ξένος ή οδοιπόρος πάνω στη γη, γιατί είναι αδύνατη µια συµφωνία ανάµεσα
σ’αυτόν και στον κόσµο.Πράγµατι ο κόσµος βρίσκεται κάτω από την εξουσία του Πονηρού(Α Ιω
5,19).Αν όµως ο χριστιανός δεν είναι πια ‘’έκ τοῦ κόσµου τοῦτου’’,ξέρει όπως κι ο Χριστός από πού
έρχεται και που πηγαίνει,ακολουθεί το Χριστό,ο οποίος ‘’ἐσκήνωσεν ἐν ἡµῖν’’(Ιω 1,14) και,αφού
επέστρεψε στον Πατέρα(Ιω 16,28),προετοιµάζει ‘’τόπον’’ για τους δικούς του(Ιω 14,2),ώστε εκεί όπου
βρίσκεται ο ίδιος να µένει και ο υπηρέτης του(Ιω 12,26),στο σπίτι του Πατέρα’
80
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P-M.Galopin&M.-F.Lacan,Λήµµα ‘φιλοξενία’,ό.π,σελ.979
’Εἰ ὁ κόσµος ὐµᾶς µισεῖ, γινώσκετε ὅτι ἐµε πρῶτον ὑµῶν µεµίσηκεν. Εἰ ἐκ τοῦ κόσµου ἦτε, ὁ
κόσµος ἄν τον ἴδιον ἐφίλει, ὅτι δε ἐκ τοῦ κόσµου οὐκ ἐστέ, ἀλλ’ἐγώ ἐξελεξάµην ὑµᾶς ἐκ τοῦ
κόσµου, διά τοῦτο µισεῖ ὑµᾶς ὁ κόσµος’ γράφει ο Ιωάννης (Ιω.4,18-19)
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στον Άδη τον ανήλιαγο, στα σκοτεινά τα βάθη του Ταρτάρου. Στοχάσου ο
κοµπασµός αυτός πλαστός δεν είναι’84
‘Ἀπηλλοτριωµένος ἐγενήθην τοῖς ἀδελφοῖς µου, και ξένος τοῖς ὑοῖς τῆς
µητρός µου’85,γράφει ο µελωδός, αποτυπώνοντας το δράµα του χριστιανού, που
βιώνει εκείνο του Ιησού, προκειµένου να φτάσει ‘το νόστιµον ἦµαρ’, την ‘άλλη’
αιώνια πατρίδα του Θεού. Μιµούµενοι τον ‘ξένον τόκον86’, ‘ξενωθῶµεν τοῦ
κόσµου’, διότι τότε µόνον η ζωή αντί ‘δεσµός φυλακής’ καθίσταται αφορµή
ελευθερίας, έξω απ’τη γήινη προσκόλληση, έξω απ’τον εγωτικό κλοιό. Ο άνθρωπος
που διαισθάνεται το πρόσκαιρο της γήινης ζωής δεν αγωνίζεται να διατηρήσει κάτι
που δεν του ανήκει. Αυτό δίδαξε ο Ιησούς µε το παράδειγµά του, θυσιαζόµενος για
τους ‘άλλους’ του.Ο Χριστός ξενίστηκε στη γη ως Μεσσίας, δηλαδή µεσίτης µεταξύ
Θεού και ανθρώπου. Και πραγµατοποίησε τη µεσιτεία αυτή, προσεγγίζοντας τον
άνθρωπο ως πλησίον. Στάθηκε πεινασµένος, διψασµένος, ξένος, γυµνός, ασθενής,
φυλακισµένος. Στο πρόσωπό του απ-εικονίστηκε και απ-εικονίζεται έως σήµερα ο
‘άλλος’, προς τον οποίο καλούµαστε σε προσφορά τροφής, πόσης, στέγης, βοήθειας,
πάνω από όλα, όµως, αγάπης.(Μτθ.25,35-45).87
Ο Ιησούς υπήρξε ο Άγνωστος88, Εκείνος, του οποίου την έλευση, ήδη, ο προ
Χριστού χριστιανός Σωκράτης είχε προδηλώσει:’Κι έπειτα, τον υπόλοιπο καιρό θα
µείνετε βυθισµένοι στον ύπνο σας, αν δεν ενδιαφερθεί ο θεός να σας στείλει κάποιον
άλλον’.89 Πράγµατι, όµως, αυτός ο Άλλος εµφανίστηκε, αλλά ως ένας παράδοξος
βασιλιάς. Ενώ οι Ιουδαίοι ανέµεναν έναν βασιλιά περιτριγυρισµένο από χλιδή, θρόνο
εξουσίας και πλούτο, Εκείνος επέλεξε για θρόνο του, τον Σταυρό του µαρτυρίου.
Παράδοξος βασιλιάς που δεν αναζήτησε τη δόξα, αλλά την ψηλάφηση των
ανθρώπινων καρδιών. Ανάλωσε τη ζωή του ανάµεσα σε πλήθη ανθρώπων, λίγοι,
όµως, κατόρθωσαν να συλλάβουν ότι ο Μέγας αυτός περιπλανώµενος Ξένος90 της
84

Αισχύλου Προµηθεύς
2004,σελ.95

∆εσµώτης.Μετ.Κ.Χ.Μύρης.Εισ-Σχ.Α.Φραγκούλης.Εκδ.
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Πατάκη.Αθήνα

Ψαλµ.68
Symeon le Nouveau Theologien.Hymnes I.,No 156,par J.Koder,Tr.J.Paramelle.Les editions du
cerf.bd de Latur Maubourg,Paris 1969,σελ.150-151: Μορφή επίκλησης αποτελούν οι λόγοι του
Συµεών Νέου Θεολόγου, υµνώντας το µυστήριο της φανέρωσης και εκφράζοντας τον πόθο της
κοινωνίας του Πνεύµατος:...ἐλθέ το ἀποκεκρυµµένον µυστήριον, ὁ άκατανόµαστος θησαυρός, το
ἀνεκφώνητον πράγµα, το ἀκατανόητον πρόσωπον, ὁ ἀόρατος και ἀναφής πάντῃ και
ἀψηλάφητος. ὁ ἀεί µένων ἀµετακίνητος και καθ’ὥραν ὅλος µετακινούµενος, το περιπόθητον
ὄνοµα και θρυλούµενον, λαληθῆναι δε παρ’ἥµῶν ὄπερ ἧς και γνωσθῆναι ὁποῖος και ποταπός,
ὅλως ἡµῖν ἀνεπίδεκτον.’ Είναι προσθέτει ‘ὁ γενόµενος πόθος αὐτός ἐν ἐµοί και ποθεῖν σε ποιήσας
µε, τον ἀπρόσιτον παντελῶς’
87
Γ.Μαντζαρίδη.Χριστιανική Ηθική,ό.π,σελ.304
88
Εκείνος, τον οποίο κήρυξε ο Παύλος στους Αθηναίους: ‘ἀγνώστῳ Θεῳ.ὅν οὖν ἀγνοούντες
εὐσεβεῖτε, τοῦτον ἐγώ καταγγέλλω ὑµῖν’(Πραξ.17,23)
89
Απολογία Σωκράτους(Πλάτωνος). Μετ.Ι.Σακαλής.Σηµ-Σχ.J.Burnet. Βικελαία ∆ηµοτική
Βιβλιοθήκη,Ηράκλειο 1991,σελ.37
90
βλ τα λόγια του Ιωσήφ εξ Αριµαθαίας στον ψαλµό « ∆ός µοι τοῦτον τον ξένον, τον ἐκ βρέφους ὡς
ξένον ξενωθέντα τῶ κόσµῳ.δός µοιτοῦτον τον ξένον, ὅν ὁµόφυλοι µισοῦντες θανατοῦσιν ὡς
ξένον.δός µοι τοῦτον τον ξένον,ὅν ξενίζοµαι βλέπων τοῦ θανάτου το ξένον, ὅστις οἶδε ξενίζειν
τους πτωχούς και τους ξένους.δός µοι τοῦτον τόν ξένον, ὅν Ἑβραῖοι τῶ φθόνῳ ἀπεξένωσαν
κόσµῳ.δός µοι τοῦτον τον ξένον, ἵνακρύψω ἐν τάφῳ, ὅς ὡς ξένος οὐκ ἔχειτην κεφαλήν ποῦ
κλίνῃ.δός µοι τοῦτον τον ξένον, ὅν ἡ µήτηρ ὁρῶσα νεκρωθένταἐβόα…»
∆ιακονίας.Αθήνα
Αρχιµ.Επ.Θεοδωρόπουλου.Η
Μεγάλη
Εβδοµάς.Εκδ.Αποστολικής
1988,σελ..604-607. Η έννοια του ξένου µέσα από τον Θείο Ξένο λαµβάνει µια ξεχωριστή θέση. Ο
ξένος αποτελεί µια χωριστή οντότητα, η οποία µπορεί να καταστεί οικεία και γνώριµη, αν πραγµατικά
το επιθυµώ. Αντικρίζοντας τον, µε τον τρόπο που η εντολή µε προτρέπει:« Ἀγαπήσεις τον πλησίον
σου ὡς σεαὐτον»,όχι ως ένα άλλο Εγώ, αλλά ωσάν να ήταν ο εαυτός µου. ∆έχοµαι, δηλαδή, ότι είναι
86

95

γης, υπήρξε ο Μέγας Οικείος της αγάπης, ο‘Όλως Άλλος’ ή ‘Ιερώς Άλλος’ βρίσκεται
σε ένα σχήµα πραγµατικότητας ‘άλλης’,91αλλά είναι εφικτό να υπάρχει και στην
καρδιά µας.
Στον Μέγα Ξένο βρίσκει ο χριστιανός το πρότυπο ζωής του, βιώνοντας και ο ίδιος
την προσωρινή φιλοξενία. Πόθος άσβεστος, τι άλλο παρά να αποτινάξει το ‘οὐκ οἶδα
ὑµᾶς’(Μτθ.25,12) και να επαναπατριστεί στην αιώνια, ουράνια Χώρα, να αντικρύσει
αυτό που περιγράφει ο ποιητής: «Άξαφνα, ένα φώς νιώθεις να ξεχύνεται αυτούσιο,
καθάριο.∆εν πρόκειται για κανένα φως απ’αυτά που το µάτι συλλαµβάνει απ’έξω.
Πρόκειται για κάποιο άλλο, ακόµη λαµπρότερο, που ανήκει στο ίδιο το µάτι. Που και
τις νύχτες µες στο σκοτάδι, αναπηδάει και απλώνεται µπροστά σου.Που, κι αν
χαµηλώσεις το βλέµµα, επειδή δε θέλεις τίποτα να δείς, πάλι εκείνο εξακολουθεί να
φωτίζει. Που, και να πιέζεις το µάτι σου, πάλι το βλέπεις, αφού ενυπάρχει µέσα
του.Στην περίπτωση αυτή, βλέπεις χωρίς να βλέπεις τίποτα. Κι είναι τότε ακριβώς που
βλέπεις. Επειδή βλέπεις αυτό τούτο το φως. Αναρωτιέσαι από πού να’ρχεται:από τον
έξω κόσµο ή από τον µέσα. Μήτε που χρειάζεται να ερευνάς από πούθε έρχεται. Σηµείο
εκκίνησης δεν υπάρχει. Από πουθενά δεν έρχεται και δεν κατευθύνεται πουθενά. Μόνο
που εµφανίζεται κι εξαφανίζεται. Να γιατί δε χρειάζεται να ερευνάς. Χρειάζεται
υποµονετικά να προσµένεις την εµφάνισή του και να προετοιµάζεσαι για τη στιγµή
αυτή, ακριβώς όπως το µάτι που προσµένει να ξεπροβάλλει ο ήλιος. Βγαίνοντας εκείνος
πάνω από τον ορίζοντα-πάνω από τον ωκεανό, λένε οι ποιητές-προσφέρεται στα
βλέµµατα µας. Τον ατενίζουµε. Όµως από πού µπορεί να προβάλει Αυτός που απλώς
εικόνα του είναι ο ήλιος;Τίνος ορίζοντα τη γραµµή ν’ανέβει για να φανεί;Όχι, Αυτός
δεν έρχεται από κάπου, όπως θα το περίµενε κανείς. Ή κι αν έρχεται, είναι δίχως
να’ρχεται. Τον βλέπεις σαν κάτι που δεν έρχεται, αλλά είναι κιόλας εκεί πρίν από
κάθετι άλλο, πριν καν το διανοηθείς…Και βέβαια είν’ένα θαύµα αυτό! ∆εν ήρθε, και
όµως νά τος! ∆εν είναι πουθενά και ωστόσο δεν υπάρχει µέρος όπου να µην είναι!
Μπορεί βέβαια µ’αυτά όλα ν’απορείτε. Όµως, όποιος ξέρει θ’απορούσε, πιστεύω, µε το
αντίθετο. Ή µάλλον-κι εδώ θ’απορήσετε ακόµη περισσότερο-δε θα του ήτανε πια
δυνατόν ν’απορήσει».92

ένας άλλος άλλος. Ως εκ τούτου, δεν απεµπολώ την ύπαρξή µου, απλά αφήνω χώρο στην καρδιά µου,
στην ζωή µου, για να εισέλθει ο άλλος, να συνυπάρξει µαζί µου.
91
R.Otto.The Idea of the Holy.Tr.J.Harvey.Oxford University Press,pp 29
92
Ο.Ελύτη. Το θεϊκό φως κατά τον Πλωτίνο, στο :Ἐν Λευκῶ.Εκδ.Ίκαρος,σελ.311-312
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Εἰ γάρ χωρίς ἐστε παιδείας,
ἧς µέτοχοι γεγόνασι πάντες,
ἄρα νόθοι ἐστέ και οὐχ υἱοί.
Προς Εβραίους επιστολή 12,8

Κεφάλαιο 4. Η αγωγή του Χριστιανισµού

4.1 Η Αγωγή της Ιουδαϊκής κοινωνίας
Μέσα στα πλαίσια µιας φιλοσοφικής-παιδαγωγικής µελέτης,και ανάλυσης της
χριστιανικής ανθρωπολογίας του Παύλου,επιβάλλεται να πραγµατοποιηθεί µια
περιεκτική έκθεση της παιδαγωγικής ανθρωπολογίας του. Πρώτιστα,όµως,θα
επιχειρηθεί µια σύντοµη κατάδειξη της Ιουδαϊκής αγωγής.
Και στις δυο ∆ιαθήκες, η πίστη θεµελιώνεται πάνω στην θεία αποκάλυψη, φορείς της
οποίας είναι οι προφήτες µε έργο τους την κοινοποίηση της στους ανθρώπους. Αυτοί
θ’αναλάβουν την διδασκαλία, δηλαδή το κήρυγµα αναγγελίας της σωτηρίας, του
Θεού.1 Όλη η ιστορία του ισραηλιτικού λαού αποτελεί καταγραφή των σχεσιακών
διακυµάνσεων του, µε το Θεό του. Εκείνος απετέλεσε και τον άξονα της κοινωνίας
και περαιτέρω,του εκπαιδευτικού συστήµατος2 Ήδη στην Παλαιά ∆ιαθήκη η παιδεία
των αγοριών αποτελούσε µια καίρια επιδίωξη της οικογένειας, αυτού του πυρήνα της
αρρενοκρατικής κοινωνίας.3 Ένας λαός σαν τους Ιουδαίους, είχε να επιδείξει την
παιδαγωγία σε όλη του την ιστορία.4
1

A.Barucq- P.Grelot.Λήµµα’ διδάσκω’,στο Λ.Β.Θ,µετ.Π.Βασιλειάδης,σελ.262
Κ.Γιοκαρίνη. Η ∆ιδακτική και Παιδαγωγική του Ιησού.Κέντρο Βιβλικών µελετών άρτος ζωής.Αθήνα
1998,σελ.41
3
Βλ. σχετικά,Κ.Γιοκαρίνη. Η ∆ιδακτική και Παιδαγωγική του Ιησού,ό.π,σελ.44,50-55Βλ.και
Β.Βέλλα.Τα τέκνα παρ’Ισραήλ.Αλεξάνδρεια-Πατρ. Τυπογραφείον 1932,σελ.7,8,9:Τα τέκνα ανέτρεφε
στα πρώτα έτη η µητέρα(Παρ.6,20/31,1). Κατόπιν τα άρρενα αναλάµβανε ο πατέρας, ενώ για πλούσιες
οικογένειες ο διδάσκαλος(Αρ.11,12/Ησ.49,23/Β Σαµ.12,25/Β Βασ.10,1,5). Τα κορίτσια µέχρι να
παντρευτούν παρέµεναν υπό µητρική επίβλεψη. Ρόλος του πατέρα η εκµάθηση µιας τέχνης ή της
καλλιέργειας γης, στον γιο. Κυρίως, όµως, η διδασκαλία της θρησκείας των Πατέρων, αποτελούσε µια
αδήριτα µελετηµένη πράξη(Εξ.12,24/13,8, ∆ευτ.4,9/6,7/11,19).Πρόκειται, δηλαδή, για διδαχή των
έργων του Θεού, των µεγάλων γεγονότων του Ισραήλ(Εξ.12,26/13,8/∆ευτ.6,20/Ψλ.77,4-7) καθώς και
της εξέλιξης της πίστης και της διοργάνωσης των εορτών. Ιδιαίτερα στα Μεταιχµαλωσιακά χρόνια[βλ.
σχετικά και Η έννοια της Παιδείας στη χριστιανική παράδοση.σελ.143-144,στο Ελληνοχριστιανική
Αγωγή.τ.491,(2002),σελ.146-148],η θρησκευτική εκπαίδευση συνίσταται στη σπουδή του Νόµου ως
κέντρο της ζωής γι’αυτό οι εκπαιδευόµενοι υποχρεούνταν να αποµνηµονεύουν νοµικές διατάξεις
(Ιώσηπος Κατ’Απίων 1,12 ‘Μάλιστα δη πάντων περί παιδοτροφίαν φιλοκαλούντες, και το
φυλάττειν τους νόµους και την κατά τούτους παραδεδοµένην εὐσέβειαν ἔργον ἀναγκαιότατον
παντός τοῦ βῖου πεποιηµένοι) και να τελούν εν σεβασµώ προς τους γονείς, µε τιµωρία του
παραβάτη(Εξ.21,15.17/Λευιτ.20,9/Παρ.20,20). Σχολές δεν υπήρχαν, απλά εφάρµοζαν γραφή και
ανάγνωση(Ης.8,1/28,10) πιθανά σε κάποιο ιερό, ως είδος σχολής, διότι οι ιερείς (π.χ στους αρχαίους
λαούς της Ανατολής) είχαν την γνώση και τη σοφία. Στους χρόνους της Mishna(στην Παλαιστίνη)
υπήρχαν σχολές, ιδρυτής των οποίων (κατά την ιουδαϊκή παράδοση) υπήρξε (όπως µαρτυρεί ο Schurer
Ε)ο J.ben Gamla.Παράλληλα βλ.λήµµα’διδάσκω’,σελ.262-264: Αν σταθούµε λίγο παραπάνω στο
ποιος αναλαµβάνει την αγωγή εντοπίζουµε τα ακόλουθα. Αρχικά, αναφέρουµε τον πατέρα ως
υπεύθυνο ‘µετάδοσης’ της εθνικής και θρησκευτικής κληρονοµιάς και παιδείας. Πρόκειται για ηθική
κατήχηση(λειτουργική και ιστορική) των εντολών του Νόµου(∆τ.6,7/11,19). Τα µεγάλα γεγονότα είναι
εκείνα που υπενθυµίζονται και παραδίδονται στους νεότερους,πχ.Πάσχα (Εξ.12,26)ή γιορτή των
αζύµων(Εξ.13,8)Το Ισραηλιτικό πιστεύω (∆τ.6,20-25) και τα ποιήµατα, ως µέρος της
παράδοσης(∆τ.31,19.22/Β Βας.1,18) αποτελούν ένα ακόµη µέρος της θρησκευτικής διδασκαλίας
.Εξίσου σηµαντικό ρόλο είχαν αναλάβει οι ιερείς,, που τελούσαν τη λατρεία, την εφαρµογή του Νόµου
και το διδασκαλικό λειτούργηµα(π.χ όπως ο Μωϋσής στο Σινά, ως ο πρώτος διδάσκαλος του
Ισραήλ(Εξ.24,3.12).Αυτός ο Νόµος διδασκόταν απ’τους Λευίτες ώστε να γίνει
2
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Επίσης, σηµαντική θέση κατέχει για τους Ιουδαίους η εντολή της αγάπης(∆τ.6,49), ως προπαρασκευή κάθε µέλους της εβραϊκής κοινωνίας(βλ.απαιτήσεις Παλαιάς
∆ιαθήκης και πίστης Ισραήλ. Ματθ.22,36/Μαρκ.12,28-34/Λκ.10,25). Η
διακυβέρνηση του περιούσιου λαού γίνεται αντιληπτή µε µια σειρά εκφράσεων,
παραστάσεων, εικόνων, ως αποκάλυψη της αγάπης(του λαού) για
παιδαγωγία(Ψλ.77,79/Ης.1,2 και 49,15).5 Αν και στην Παλαιά ∆ιαθήκη, σχεδόν
απουσιάζει ο όρος ‘µαθητής’,ωστόσο, γνωρίζουµε ότι χρησιµοποιήθηκε στον
µεταγενέστερο ιουδαϊσµό(talmud) ολοκληρώνοντας την βιβλική παράδοση. Οι
µαθητές των σοφών, ονοµάζονταν ‘υιοί’ τους(Πρµ.1,8.10/2,1/3,1) και αποτελούσαν
τους αποδέκτες των παραδοσιακών διδασκαλιών. Ο θείος Λόγος υπήρξε η πρώτη
πηγή διδασκαλίας,εποµένως ο κάθε µαθητής, ήταν µαθητής του Θεού. Ο Θεός όντως
δάσκαλος των καρδιών αναγγέλλεται, ως αντικαταστάτης των επίγειων
δασκάλων(Ιερ.38,31-34) καθιστώντας όλους ‘διδακτούς Θεού’(Ης.54,13) γι’αυτό και
ο Ψαλµός.143,10. 12 προφέρει ‘(Κύριε) ∆ίδαξόν µε να κάµνω το θέληµά σου διότι συ
είσαι ο Θεός µου’.
Μετά την επάνοδο απ’την αιχµαλωσία, αφότου ο Νόµος έγινε το πρώτο
αντικείµενο διδασκαλίας, οι δάσκαλοι6-επιφορτισµένοι µε την µετάδοση αυτού
ονοµάστηκαν ‘Νοµοδιδάσκαλοι’. Είναι εκείνοι που ερµηνεύουν το Λόγο του Θεού
και συν τω χρόνω προσθέτουν την προσωπική τους αυθεντία(Μτ.23,2.1622)παραδίδοντας την διδασκαλία των δικών τους διδασκάλων. Ο µεταβιβλικός
ιουδαϊσµός θα οργανωθεί πάνω στην βάση του Talmud.7 Ήδη υπήρχε η musar,
µεταφραζόµενη ως διδασκαλία(δώρο σοφίας)αλλά και διόρθωση(επίπληξη). Είναι
βίωµα.(∆τ.17,10/33,10). Πλαίσιο της διδασκαλίας ήταν οι τελούµενες στο ιερό γιορτές, και εκείνη
εστίαζε στην µέθοδο της επανάληψης και ερµηνείας (∆τ.31,9-13) αλλά και την ιστορία της θείας
οικονοµίας(Ιης.24). Η διδασκαλία συνοδευόταν απ’την παραίνεση εφαρµογής του Νόµου. ∆εύτεροι
της σειράς οι προφήτες, µε αποστολή την µεταφορά του άµεσου λόγου του Θεού. Στον ‘οἶκον
παιδείας’(Σειρ.51,23) οι διδάσκαλοι παρέχουν προς όλους µια παιδεία στέρεη,(Σειρ.51,25) πηγή
αποκάλυψης του Θεού, δεν εφαρµόζουν µια διδασκαλία, µάλλον µια κατήχηση,οι δε µαθητές τους,
αναλάµβάναν να προσθέσουν και δικά τους στοιχεία,στην διδασκαλία των πρώτων, αλλά και να την
διαδώσουν. Τέλος οι σοφοί(διδάσκαλοι Εκ.12,9) επιτελούν έργο, ίδιο µε εκείνο του πατέρα(Σειρ.30,3).
Η διδασκαλία τους βασίζεται στην πείρα των γενεών και όχι τόσο στο θείο λόγο, αφοµοιώνει, ωστόσο,
το νοµικό περιεχόµενο. Φιλοδοξία όλων,η παραδοσιακή διδασκαλία να αναχθεί, µαζί µε γνώση και
φόβο Γιαχβέ(Πρµ.2,5/Ψλ.33,12)σε βάση µιας ευτυχισµένης ζωής.Επιπρόσθετα Βλ. Π.ΠαπαιωάννουΜπρατσιώτη Εβραίων παίδων αγωγή-Βιβλική-αρχαιολογική πραγµατεία,Τύποις Α.∆εληγιάννη,Αθήνα
1920,σελ.7-11,42:Ο ίδιος ο βίος για τους Εβραίους εκλαµβάνεται ως παιδεία, την κεντρική ιδέα της
Π.∆. Αλλά και η Π.∆ εκλαµβάνεται,πιθανά, ως βιβλίο διδακτικό και παιδαγωγικό µε σκοπό τη
διαπαιδαγώγηση ου Ισραήλ και άλλων εθνών.(Ρωµ.2,20/Γαλ.3,24). [Στην Εβραϊκή σκέψη το παιδί
(βλ.σχετικά Λ.Β.Θ,λήµµα παιδί,σελ.756)αποτελούσε αδύναµη και ατελής ύπαρξη,γι’αυτό και
προνοµοιούχο πλάσµα του Θεού-Ψλ.8,2/Εξ.22,21, πρώτο αποδέκτη της αποκάλυψης και
σωτηρίας].Γι’αυτό και αποτελούσε ύψιστη υποχρέωση των φυσικών παιδαγωγών, των γονιών, η
διαπαιδαγώγησή του. Σκοπός αυτής, η κατάδειξη του τρόφιµου-αληθινού ισραηλίτη-δούλο πιστό του
Jahve-αγαθό-της θεοκρατίας του λαού, πολίτη άξιο, όσων επαγγελιών οι πατέρες είχαν δεχθεί απ’το
Θεό. Η αγωγή επικεντρώνει, ιδιαίτατα, στο φόβο του Κυρίου και την ευλάβεια προς τους
γονείς(Παρ.1,7-8). Γνώµονας της παιδαγωγίας υπήρξε ο Λόγος του Θεού και ο Νόµος της Torah. Η
σοφιολογική γραµµατεία τονίζει την παιδεία του Νόµου, ενώ παιδεία και σοφία συχνά
ταυτίζονται(Παρ.1,1&7/1-11/Σοφ.Σειρ.πρόλογος και 24 23). Η σοφία προτάσσει την δικαιοσύνη, το
νόµο και το έλεος, τη φιλοπονία και τη λιτότητα, τη σωφροσύνη, τη φιλοπτωχία, τη φιλαλήθεια και
την αληθινή φιλία, ενώ τέλος αγάπη προς τον εχθρό.
4
Π.Παπαιωάννου-Μπρατσιώτη Εβραίων παίδων αγωγή,ό.π,,σελ.6
5
Π.Παπαιωάννου-Μπρατσιώτη Εβραίων παίδων αγωγή,ό.π,,σελ.6
6

Βλ.σχετικά Ι.Μαρκότση,Η έννοια της Παιδείας στη χριστιανική παράδοση,στο Ελληνοχριστιανική
Αγωγή.τ.491(2002), σελ.148,όπου περιγράφονται τα χαρακτηριστικά του δασκάλου της εποχής
7
A.Feuillet,Λήµµα’µαθητής’,στο Λ.Β.Θ.,µετ.Ι.Καραβιδόπουλος,σελ.621
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όρος των σοφιολογικών βιβλίων, αναφερόµενος είτε στην οικογενειακή ανατροφή,
είτε εκείνη των προφητών[βλ. και το ∆ευτερονόµιο].
Οι Εβδοµήκοντα µετέφρασαν τον όρο ως ‘παιδεία’ διαχωρίζοντας την παιδεία
των χρόνων της Γραφής, από την ελληνική παιδεία, η οποία αφυπνίζει την
προσωπικότητα βάσει ενός επίγειου ορίζοντα. Στην Αγία Γραφή, ο Θεός ως
κατεξοχήν παιδαγωγός εµπράκτως µε δοκιµασίες, όχι µόνο διδασκαλίες, επιτυγχάνει
την πίστη του λαού. Γι’αυτό και πιθανά, η παιδεία των σοφών ή της οικογενείας,
φαινοµενικά είναι εγκόσµια, αλλά ουσιαστικά είναι έκφραση της θείας
Παιδείας.(Πρµ.1,7/Σειρ.1,1).8 Η θεία µέριµνα απεικονίστηκε στον τρόπο
απελευθέρωσης και συγκρότησης του λαού απ’το Θεό, που στο ∆ευτερονόµιο
χαρακτηρίζεται συµπεριφορά πατέρα προς το παιδαγωγούµενο παιδί του.
(∆τ.8,5:’’Και γνώσῃ τῆ καρδίᾳ σου ὅτι ὡς εἴ τις ἄνθρωπος παιδεύσῃ τον υἱόν
αὐτοῦ, οὕτω Κύριος ὁ Θεός σου παιδεύσει σε). Ο πρώτος τρόπος αποκάλυψης(της
θείας µέριµνας) διαφαίνεται στα λόγια:‘Τάδε λέγει Κύριος,υἱός πρωτότοκος µου
Ἰσραήλ’’(Εξ.4,22).
Αλλά πως µεταφέρεται αυτό στην παιδεία του Ισραήλ; Σκοπός της παιδείας, η
απόκτηση σοφίας και µέσο εκπλήρωσής της, η διόρθωση.[Πατέρας-Θεός, Ισραήλµαθητής]. Ρόλος του δασκάλου ήταν τόσο η διδαχή της σοφίας,όσο και της σύνεσης,
της παιδείας του µαθητή(Πρµ.23,23). Αυτός είναι και ο καρπός της αγωγής, η
παιδεία:δηλαδή µια ικανότητα(Πρµ.1,2), ένας οδηγός, καλής συµπεριφοράς, τον
οποίο θα έπρεπε να κατακτήσει και να τηρήσει ο µαθητευόµενος σε όλη του τη ζωή,
(Πρµ.4,13). Η παιδεία(Πρµ.23,12) βοηθά στην επιτυχία της ζωής. Κάτι τέτοιο
µεταδίδεται απ’τους γονείς, των οποίων την αθέτηση εξουσίας ακολουθούν
κυρώσεις(∆τ.21,18-21). Η αγωγή είναι δύσκολη υπόθεση και χρήζει
νουθεσίας(Σειρ.22,6/30,1-13).9 Σκοπός της εβραϊκής παιδείας ήταν η εξασφάλιση της
επαφής του µαθητή µε το Γιαχβέ, τον παιδαγωγό και διδάσκαλο του λαού, την πηγή
όλης της σοφίας, Εφόσον ο Θεός κληθεί απ’τον άνθρωπο(Ψλµ.70,17), εκείνος
λαµβάνει διδασκαλία αληθινή.10 Μελετώντας κανείς την Ισραηλιτική παιδεία που
προσφέρει ο Γιαχβέ, αντιλαµβάνεται ότι αντικατοπτρίζει τις δυο όψεις οικογενειακής
αγωγής: αφενός τη σοφία και αφετέρου τη διόρθωση(και οι δυο εν σχέσει µε την
αµαρτία).
∆ιαπιστώνονται τρεις έννοιες του όρου παιδεία.α) Αρχικά οι ‘παιδείες του
Γιαχβέ’ αποτελούν τα σηµεία που φανερώθηκαν στην καρδιά της Αιγύπτου, τα
θαύµατα στην έρηµο, όλη την πορεία προς την απελευθέρωση(∆τ.11,2-7). Όλη η
δοκιµασία αυτή αποτελεί για το λαό σηµείο επαναστοχασµού, τόσο της δικής του
µελέτης καρδιάς, όσο και της επανάκτησης του διαλόγου µε το Γιαχβέ. Στο πλαίσιο
αυτό, ο Νόµος είναι µια αφορµή και επιθυµία για παιδεία(∆τ.4,36), εκφράζοντας το
θείο θέληµα, αλλά και καταδεικνύοντας τη θεία αγάπη και πρόνοια(∆τ.4,37/40). (Ο
Νόµος) γίνεται, στη θέση της παρελθούσας δοκιµασίας, το µέσον φανέρωσης της
φωνής του Γιαχβέ(∆τ.30,11-14) β) Επίσης η διόρθωση, δύναται σηµασιολογικά να
ποικίλλει,δηλώνοντας από την απειλή έως και την τιµωρία δια µέσου της επίπληξης.
8

X.Leon Dufour.Λήµµα’παιδεία’,στο Λ.Β.Θ,µετ.Χ.Σωτηρόπουλος,σελ.751-752
X.Leon Dufour .Λήµµα’παιδεία’,ό.π,σελ.752
10
Βλ.και A.Barucq- P.Grelot,λήµµα’διδάσκω’,ό.π,σελ.264:Πίσω από όλους τους ανθρώπινους
διδασκάλους, ο αληθινός ∆ιδάσκαλος είναι ο Γιαχβέ. Ο Λόγος Του,ο οποίος ενέπνευσε το Μωϋσή και
τους Προφήτες, είναι η πηγή παράδοσης που οι γονείς, οι ιερείς και οι σοφοί διδάσκουν. Εκείνος,
όµως, δεικνύει τις οδούς γνώσης και σοφίας, το Νόµο του(Ψλ.24,9/93,10). Ο Ιουδαίος που παρακαλεί
τον Θεό να τον διδάξει το θέληµα του, την οδό του(Ψλ.24,4/118,7.12) ανοίγει την καρδιά του στη
θεϊκή διδασκαλία, η οποία ξεπερνά τη θεωρητική γνώση του Νόµου και των Γραφών. Αλλά και
προϋποθέτει µια ενδόµυχη προσκόλληση που επιτρέπει τη βαθιά αντίληψη και είσπραξη του θεϊκού
µηνύµατος και την εφαρµογή του στην ζωή.
9
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Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να εξασφαλίζει την αποτελεσµατικότητα σωφρονισµού
των ‘παιδιών του Γιαχβέ’,πλήττωντας την ολιγωρία και αµαρτία του Ισραήλ. Στο
Πρόσωπο του Προφήτη Ωσηέ ή του Ιερεµία(Ιερ.6,8), ανατίθεται η υπενθύµιση και η
κατάδειξη του παιδαγωγικού χαρακτήρα των τιµωριών(Ως.7,12/10,10).
Γ) Τέλος, η παιδεία δεν θα τελειώσει παρά µόνο την ηµέρα που ο Νόµος θα χαρακτεί
στην καρδιά(Ιερ.38,33), µέσα και απ’την εξιλαστήρια διόρθωση του
∆ούλου(Ης.53,5).11

4.2 Ο Μέγας
Παιδαγωγικής

∆ιδάσκαλος:Απαρχή

µιας

νέας

Η συµπεριφορά του λαού Ισραήλ προς το Θεό δεν καταδήλωνε πάντοτε µια
εγκάρδια ευπείθεια. Αρκετοί άνθρωποι απαρνούνταν τη θεία παιδαγωγία δεικνύοντας
σκληροκαρδία. Για να επανακαθοριστεί η σχέση µε τους ανθρώπους, ο Θεός
προαναγγέλλει, στην υπόσχεσή του, την αποκάλυψη του κατεξοχήν
∆ιδασκάλου.(Ης.30,20) Μια δια ζώσης και άµεση διδασκαλία µαρτυρείται ότι θα
εκτυλιχτεί στον πυθµένα των ανθρώπινων καρδιών οδηγώντας στην
ευτυχία(Ησ.54,13)12 Ο Ιησούς θα αποκαλυφθεί ως ο ∆ιδάσκαλος, είναι Εκείνος που
σε όλη τη διάρκεια της ζωής του διδάσκει στις συναγωγές(Μτ.4,23),στο
Ναό(Μτ.21,23), σε γιορτές(Ιω.8,20),καθηµερινά και σε κάθε περίσταση(Μτ.26,55).
Ο Ιησούς χαρακτηρίζεται, ως ο όντως παιδαγωγός, του οποίου οι λόγοι
συνοδεύονταν από συνέπεια πράξεων. Απέραντη αγάπη, πραότητα, ταπεινοφροσύνη,
καλοσύνη, ευσπλαχνία, συγκατάβαση, αποτελούν µερικά µόνο απ’τα στοιχεία της
προσωπικότητά του, ιδιαίτερα προς τους αδύνατους και αµαρτωλούς ανθρώπους.
Μερικά ακόµη χαρακτηριστικά του διδασκάλου και παιδαγωγού Ιησού, προς τους
µαθητές του είναι η νουθεσία(Μαρκ.8,15),η προάσπιση(Μαρκ.2,16), η ενθάρρυνση, η
παρακίνηση προσφοράς στον άλλο, αλλά και απαραίτητα η γόνιµη παρατήρηση
αποτίναξης του εγωτισµού.13 Φαινοµενικά, διδάσκει όπως οι διδάσκαλοι της
εποχής14, µε τους οποίους και εκείνος σχετίστηκε(Λκ.2,46) λαµβάνοντας, εποµένως,
τον τίτλο του Ραββί(διδάσκαλος), αλλά ουσιαστικά, έχει µια όλως άλλη,µυστηριακή,
παρουσία, και σε κάθε αφορµή τονίζει,ότι αληθινός ∆ιδάσκαλος είναι µόνο
Ένας(Μτ.23,7).15 Η διαπαιδαγώγηση του λαού και των µαθητών προσφερόταν όχι
11

X.Leon Dufour.Λήµµα’παιδεία’,ό.π,σελ.753
Βλ.σχετικά Ι.Μαρκότση.Η έννοια της Παιδείας στη χριστιανική παράδοση,ό.π,σελ.146.:’’…ο Ιησούς
καλεί και θεωρεί τους µαθητές του φίλους, προφανώς γιατί αισθάνεται τέτοια πληρότητα από άποψη
προσωπικότητας και κύρους, ώστε να µη διστάζει να ανοιχθεί στους µαθητές Του κατ’αυτόν τον τρόπο
και ταυτόχρονα να διατηρεί το κύρος του. Συγχρόνως κοινοποιεί σ’αυτούς τις αλήθειες(εδώ και ως
γνωστικά αντικείµενα),χωρίς να κρατά κάτι για τον εαυτό του. ‘’Ὑµεῖς φίλοι µου ἐστε, ἑαν ποιῆτε ἅ
ἐγώ ἐντέλλοµαι ὑµῖν.οὐκέτι λέγω ὑµᾶς δούλους, ὅτι ὁ δοῦλος οὐκ οἶδεν τι ποιεῖ αὐτοῦ ὁ
κύριος`ὑµᾶς δε εἴρηκα φίλους, ὅτι πάντα ἅ ἤκουσα παρά τοῦ πατρός µου ἐγνώρισα
ὑµῖν’’(Ιω.15,14-15). Αυτή η συµπεριφορά υπενθυµίζει και το θεµέλιο κάθε παιδείας που είναι α)η
Αγάπη και β)Ο διάλογος µεταξύ δύο προσώπων.
13
Γ.Τσάµπη.Ιστορία της Αγωγής.Θεσ/νίκη 1966,σελ.152-153
14
Βλ.περαιτέρω,Κ.Γιοκαρίνη. Η ∆ιδακτική και Παιδαγωγική του Ιησού,ό.π,,σελ.62-69, όπου
περιγράφονται τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά διδασκαλίας Του,όπως γραφικότητα και απλότητα
οµιλίας ,επανάληψη, αντιθετικός ή συµπληρωµατικός παραλληλισµός.
15
A.Barucq- P.Grelot ,Λήµµα’διδάσκω’,ό.π,σελ.264.Βλ. και X.Leon Dufour ,λήµµα’παιδεία’,σελ.754755:Ο ∆ούλος παρουσιάζεται να παιδαγωγεί τους µαθητές σαν υιούς και στο πρόσωπό του, ο Θεός
αποκαλύπτει την εκπλήρωση του σχεδίου του. Είναι η προσωπικότητα που µε την άφατη και αόρατη
λάµψη του καθιστά τους µαθητές-κοινωνούς του οράµατος του. Προσφέρει σταδιακά και
προσαρµοσµένα στις ανάγκες τους, τη διδασκαλία. Ο αποκεκαλυµένος Ιησούς διανοίγει τη σχέση µαζί
12
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µόνο από την διδασκαλία, αλλά και απ’την προσωπική διαυγή ζωή του Ιησού.
Κάποια απ’τα χαρακτηριστικά µεθοδολογικά στοιχεία της αγωγής είναι:η εποπτική
διδασκαλία, µε διαµεσολάβηση εικόνων, µεταφορών, παραβολών. Επίσης η
πρόκληση του ενδιαφέροντος, για ερωτήµατα,έρευνα και αυτενεργό συµµετοχή των
µαθητών. Ο Ιησούς δεν αρκείτο σε µια από καθέδρας διδασκαλία, βρισκόταν σε
ετοιµότητα για µετάδοση αληθειών κάθε στιγµή της ηµέρας. Απευθυνόταν στον κάθε
µαθητή, και σε όλους, πάντα σε αναλογία µε τις ανάγκες, τον χαρακτήρα, την
προσωπικότητα του µαθητή. ∆ιδάσκαλος χωρίς χρονική και χωρική οριοθέτηση, µε
στόχο µοναδικό την έξοδο του ποιµνίου απ’το χαοτικό σκοτάδι και την επαναφορά
στη ζωή.16
Ως
∆ιδάσκαλος
συγκεντρώνει
γύρω
του
µαθητές,
τους
δώδεκα(Μτ.10,1/12,1).Εκτός από αυτούς υπήρχαν και πολυάριθµοι άλλοι
απεσταλµένοι σε αποστολές(Λκ.10,1/6,17/19,37/Ιω.6,60),κάποιοι,µόνο, απ’τους
οποίους παρέµειναν κοντά σε Εκείνον .17 Ωστόσο, αυτός ο ∆ιδάσκαλος είναι
ξεχωριστός, µιλά και ενεργεί ενίοτε σαν προφήτης ή παρουσιάζεται ως ο αυθεντικός
ερµηνευτής του Νόµου, τον οποίο οδηγεί στην τελειότητά του(Μτ.5,17). Έχει έναν
τρόπο να διδάσκει µε αυθεντία διαφορετική(Μτ.13,54)18και ‘όλως άλλη’απ’αυτή των
γραµµατέων.(Μτ.7,29). Άλλα στοιχεία είναι εκείνα που εµπεριέχει η διδασκαλία του
και έρχονται στο φως, συναρπάζοντας τους ακροατές(Μκ.1,27/11,28), αυθεντικά και
παράδοξα. Εκείνος ο ∆ιδάσκαλος δεν παρουσιάζει τη δική Του διδασκαλία, αλλά
Εκείνου που τον απέστειλε(Ιω.7,16). Και εκείνο που ζητά να αγρυπνεί είναι η καρδιά,
προς εκπλήρωση του θείου θελήµατος(Ιω.7,17) και ανάληψη µιας χάρης
εσωτερικής.19
Είναι αρκετά διαφορετικός απ’τους Ιουδαίους, διότι Εκείνος αναζητά την πλήρη
ενδοσκόπηση των ίδιων, των µαθητών.20 Τρία στοιχεία, αναγκαία για τη µαθητεία
κοντά Του,κοινοποιούν την διαφορετικότητα της αποστολής Του:
τους και προεκτείνει την αντιληπτικότητα προς το πρόσωπο του. Και φυσικά δεν αποτελεί παιδαγωγό
που αρκείται να διδάξει, πως πρέπει να πράξουν. ∆ίδει το παράδειγµα, τον παλµό της αποστολής. ∆εν
αποτελεί µόνο τον ήπιο και γλυκύ, αλλά και τον δυναµικό διδάσκαλο που καταδεικνύει την φενάκη
της εποχής.(Βλ.εκδίωξη πωλητών απ’το Ναό).και θέτοντας εαυτόν πρώτον ∆ούλον στην υπηρεσία των
άλλων.(Ιω.13,14). ∆εν είναι ο ‘καθ’έδρας διδάσκαλος’, αλλά ο διδάσκαλος που θα πλύνει τα πόδια των
µαθητών, προκειµένου εκείνοι να κατανοήσουν τι σηµαίνει αγαπώ, και εκείνος που θα σταυρωθεί για
να βιώσει την ‘αγάπη έως θανάτου’Με αυτό τον τρόπο ολοκλήρωσε τη διαπαιδαγώγηση του Ισραήλ.
16
ΓΤσάµπη Ιστορία της Αγωγής,ό.π,,σελ.150-151
17

A.Feuillet,Λήµµα’µαθητής’,ό.π,σελ.620-621.
Βλ
και
Γ.Μαντζαρίδη.Κοινωνιολογία
του
χριστιανισµού.Εκδ.Π.Πουρναρά.Θες/νίκη
1985,σελ.35-37:Ο
Ιησούς
επιλέγει
τους
δώδεκα(Ιω.15,16)όχι µε κριτήρια κοσµικά, αλλά ως εκείνα τα πρόσωπα(εργάτες)που θα προικιστούν,
προκειµένου να επιτελέσουν έργο δύσκολο και υπεύθυνο. Οι δώδεκα δεν ήταν οµοιογενείς, αλλά από
διαφορετικές ή και εχθρικές οµάδες κοινωνικές π.χ.τελώνες και ζηλωτές.Όλοι προέρχονταν από
µεσαία κοινωνικά στρώµατα(αλιείς, τελώνες),από χαµηλή οικονοµική τάξη. Η κοινή αναφορά και ο
δεσµός µε τον ∆ιδάσκαλο τους ενώνει και µεταµορφώνεται σε κοινωνία µεταξύ τους. Ο Μαντζαρίδης
παρουσιάζει µια µελέτη του Wach για τη διαφορετική σχέση διδασκάλου-µαθητή και διδάσκονταµαθητή, καθιστώντας κατανοητή την πρώτη ως σχέση περισσότερο ουσιαστική και προσωπική, ενώ τη
δεύτερη ως περισσότερο απρόσωπη.Ο διδάσκαλος είναι µεν εκείνος που επιφορτίζεται µε την στήριξη
και τον προσανατολισµό των µαθητών,αλλά δεν παύει να τονίζει τη σχέση προσφοράς και
διακονίας(Μτθ.20,25-28.) Ο ίδιος µε το παράδειγµά του διακονεί (Μτθ.10,24/Ιω.13,16) και καλεί τους
µαθητές. Να πράξουν το ίδιο. Ακολουθούν το διδάσκαλο όχι συµβατικά, αλλά ωτακούοντας την κλήση
και σφυγµοµετρώντας τη βούλησή τους, µε τρόπο απόλυτο και χαρακτήρα καθολικό. Είναι η απαρχή
για ένα νέο τρόπο ζωής.
18
Κ.Γιοκαρίνη. Η ∆ιδακτική και Παιδαγωγική του Ιησού,ό.π,σελ.306,322-323
19
A.Barucq- P.Grelot Λήµµα’διδάσκω’,ό.π,σελ.265
20
Κ.Γιοκαρίνη. Η ∆ιδακτική και Παιδαγωγική του Ιησού,ό.π,σελ.57-61:Η διδασκαλία του
Ιησού,ωστόσο, δεν απευθυνόταν µόνο στους δώδεκα, αλλά και σε κάθε ένα άνθρωπο, µε επιδίωξη να
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Α)Κλήση, είναι απαραίτητη προκειµένου κάποιος να συνυπολογιστεί µέλος για την
δύσκολη αποστολή. Οι διανοητικές ηθικές ιδιότητες δεν είναι αυτές που τον
καθορίζουν ως µαθητή, µάλλον δε η ανταπόκριση στο κάλεσµα του Ιησού(Μκ.1,1720/Ιω.1,38-50).
Β)Προσωπική αφοσίωση στο ∆ιδάσκαλο είναι απ’τα σηµαντικότερα στοιχεία. Η ζέση
της ψυχής που θα αποκριθεί στο ‘ἀκολούθει µοι’, αφήνοντας πίσω το παρελθόν και
συµ-µορφώνοντας τη ζωή του, µε τη ζωή του Σωτήρα(Μκ.8,34/10,21.4245/Ιω.12,26). Οι µαθητές των νοµοδιδασκάλων µελετούσαν τον Νόµο και κατόπιν
γίνονταν οι ίδιοι διδάσκαλοι, αντίθετα κάθε µαθητής του Ιησού συνδέεται µε ένα
πρόσωπο:Αυτό το πρόσωπο είναι το σηµαντικό(Μτ.10,37/Λκ.14,25).
Γ)Ο µαθητής του Ιησού έχει προορισµό που µοιράζεται µε το ∆άσκαλό του:να
σηκώσει το Σταυρό του(Μκ.8,34)και να πιει το ποτήρι του(Μκ.10,38)κατακτώντας τη
Βασιλεία(Μτ.19,38/Λκ.22,28/Ιω.14,3). Οι µαθητές αυτοί παραλαµβάνουν όχι
διδασκαλίες και ανθρώπινες παραδόσεις, αλλά βιώνουν την εκπλήρωση της
παλαιοδιαθηκικής προφητείας, ακούνε τον ίδιο το Θεό, καθίστανται ‘διδακτοί
Θεού’(Ιω.6,45).21

4.3 Ο Παιδαγωγός των Εθνών
Οι µαθητές του Ιησού αναλαµβάνουν την συνέχιση του έργου του, µε τρόπο
διαφορετικό,την ανάληψη της ευθύνης διάδοσης του ευ-αγγελίου, της καλής
αγγελίας(Μτ.10,7/28,19).∆ιδασκόµενοι
και
απ’το
Άγιο
Πνεύµα
(Ιω.14,26)καθίστανται τέλειοι συνεχιστές της διδασκαλίας του, στο όνοµα
Εκείνου,(Πραξ.4,18/5,28)του οποίου τα λόγια µεταδίδουν στο Ναό, σε
σπίτια,(Πραξ.5,21/13,14/5,42)σε κάθε µήκος της γης. Η διδασκαλία αυτή, πλήρως
παράδοξη και διαφορετική από εκείνη των παλαιότερων συντηρητικών διδασκαλιών,
εκπλήσσει τους ακροατές(Πραξ.17,19).22
Ένας από τους Αποστόλους που κήρυξε το Ευαγγέλιο υπήρξε και ο Παύλος.[Ο
Παύλος υλοποίησε την παιδαγωγία του θείου λόγου,σε όσα έθνη επισκέφθηκε.Η
πρόθεσή του και η επιτυχία του δεν αφορούσε σε µια εθνική παιδαγωγική, αλλά σε
µια διδασκαλία,την οποία θα µοιράζονταν τα έθνη. Όλα τα πρόσωπα,δίχως
διαχωρισµό φύλου,φυλής,έθνους καλούνταν να γνωρίσουν τον Θεό και να ενωθούν
στο σώµα της Εκκλησίας,ως πρόσωπα διατελούντα εν κοινωνία.Αντίθετα, ο Fichte θα
εισηγηθεί τον σχεδιασµό µιας εθνικής παιδαγωγικής,στην οποία τα άτοµα δεν
καλούνται να κοινωνήσουν µεταξύ τους,αλλά µόνον να ενωθούν για την ενδυνάµωση
του έθνους. Η πρόσκληση του Παύλου είναι παγκόσµιο,ενώ του Fichte καθαρά
εθνικιστικό]. Και εκείνος, αν και δεν γνώρισε ποτέ τον Ιησού προσωπικά, στην
επίγεια ζωή του, αναδείχθηκε λειτουργός και παιδαγωγός, φτάνοντας µέχρι την άκρη
του κόσµου και ως ‘πυρός φλόγα’ διδάσκοντας τον Λόγο Του.

τον βοηθήσει,να κατανοήσει την εκτροπή, την ηθική έκπτωση, τον πνευµατικό εκφαυλισµό του σε
κάθε επίπεδο οργανωµένης ζωής, περαιτέρω δε να καταδείξει τις επιπτώσεις µιας συντελούµενης
υπαρκτικής αλλοτρίωσης. Στόχος της διδασκαλίας του η πρόταση παρουσίασης ενός άλλου τρόπου
ζωής, µιας άλλης κοινωνίας.Πρέσβευε, ουσιαστικά, τον επαναπροσανατολισµό της οντικής παρουσίας,
την προσωπική αναγέννηση ’ενός προς ένα’.Ο ζωντανός λόγος του και η ήρεµη παρουσία του
προσέφεραν µια διδασκαλία διαφορετικών επιπέδων(διαβαθµισµένη).
21
A.Feuillet ,Λήµµα’µαθητής’,ό.π,σελ.622
22
A.Barucq- P.Grelot ,Λήµµα’διδάσκω’ό.π,,σελ.265-266
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Την Παιδαγωγική23 εκείνου προτιθέµεθα να παρουσιάσουµε παρακάτω. Ο ίδιος
είχε υψηλή µόρφωση, γνώρισε τόσο την ελληνική, όσο και την ισραηλιτική
γραµµατεία. Γεννηµένος στην Ταρσό, πνευµατικό κέντρο της εποχής, γρήγορα
επέδειξε µεγάλη φιλοµάθεια. Ο λόγος του έχει δοµή, ύφος, ακριβολογία, δύναµη
επιχειρηµάτων, ιδιαίτερα όταν το κοινό στο οποίο απευθύνεται είναι τόσο απαιτητικό,
όσο οι Έλληνες(Πραξ.17,22-31/13,16-41/20,17-35/22,1-21),γι’αυτό σύντοµα
αναδεικνύεται ξεχωριστός παιδαγωγός προς τους ακροατές του. Κάτοχος µόρφωσης
ξεχωριστής(ιουδαϊκή θεολογία,γνώση της Παλαιά .∆ιαθήκης απ’το πρωτότυπο,
γνώση της ιστορίας και των παραδόσεων του Ισραήλ), ζηλωτής ο
ίδιος(Γαλ.1,14)µαθήτευσε
κοντά
σε
φηµισµένο
δάσκαλο,
το
Γαµαλιήλ(Πραξ.21,39/22,3), µελετούσε, είχε το στοιχείο που αναδεικνύει κάθε
φωτισµένο παιδαγωγό. ∆ηλαδή, την ικανότητα να ψηλαφεί την ανθρώπινη
ιδιοσυστασία, τις προδιαθέσεις και εσωτερικές καταστάσεις της, την πολιτισµική και
κοινωνική καταβολή της, τα ήθη και έθιµα, τον τρόπο ζωής της κοινωνίας
της.(Ρωµ.1,29/2,14-15/3,10-13/Τιµ.3,2-25/Τιτ.3,3). ∆εν θα άφηνε ποτέ ούτε έναν
άνθρωπο, χωρίς να προσφέρει την βοήθεια του, προς επανάκτηση της εσωτερικής
ευγένειας και αξίας. Ωστόσο, πέρα από όλα τα υπόλοιπα υπήρξε ο παιδαγωγός της
πράξης, εκείνος που µε το ήθος του και το παράδειγµά του, δηλαδή την ακτινοβολία
του,µπορούσε να συνεπαίρνει τους µαθητές του.24
Ο Παύλος αποτελεί παράδειγµα διδασκάλου και παιδαγωγού. ∆ιδάσκει αρχικά µε
τη ζωή του και κατόπιν µε τον λόγο του, δηλαδή βιωµατικά. Ακολουθεί τον
∆ιδάσκαλο όλων, Ιησού:’ὑπόδειγµα γαρ δέδωκα και ὑµῖν, ἵνα καθώς ἐγώ
ἐποίησα ὑµῖν και ὑµεῖς ποιῆτε’(Ιω.13,15) και παράλληλα ‘…ὅς δ’ἄν ποιήςῃ και
διδάξῃ οὗτος µέγας κληθήσεται ἐν τῆ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν’(Μτ.5,19).Πρώτος ο
Ιησούς και δεύτερος ο Παύλος εναρµονίζουν ζωή και διδασκαλία, συνέπεια λόγου
και έργου. Για π.χ.ζητούσε να ζουν ταπεινά(Ρωµ.12,3-16/Εφ.4,2/Φιλ.2,3-4)και ο ίδιος
εφάρµοζε(Εφ.3,8/Α Τιµ.1.15)ή καλούσε (τον Τιµόθεο) σε αφοσίωση χωρίς ντροπή
στο Ευ-αγγέλιο(Β Τιµ.1,8),κάτι που ο ίδιος πρώτος έπραττε(Ρωµ.1,16/Β
Τιµ.1,12).Και αν καλεί τους µαθητές του να τον µιµηθούν(Α Κορ.11,1) το πράττει όχι
από εγωϊσµό, αλλά από γνώση της ακεραιότητας στο παράδειγµά του25.
Γνήσιος διάκονος της θείας παιδαγωγίας, µε προσωπικότητα δυναµική, ανησυχία
εσωτερική και ορµή ασίγαστη προς την τελειότητα, αναδείχθηκε σε εκείνη την
χαρισµατική µορφή που υλοποίησε την πνευµατική καθοδήγηση των ανθρώπων, για
την εντολή ‘…ἐγώ σε ἀποστέλλω ἀνοίξαι ὀφθαλµούς αὐτῶν, τοῦ ἐπιστρἐψαι
ἀπό σκότους εἰς φῶς…’(Πραξ.26,17-18). Ο Παύλος συνδύαζε την ακούραστη
εργασία για το Ευαγγέλιο µε την προικισµένη διδασκαλία και την πνευµατοφόρα
παιδαγωγία, αγαπώντας και οδηγώντας µέσα απ’την ‘κατά Χριστόν’ παιδεία κάθε
άνθρωπο, σε στόχους γνήσιους και υψηλούς. Είναι ο παιδαγωγός µε την επώνυµη
προσωπικότητα και την ταυτότητα στην προσφορά του.26Ο Παύλος χαρακτηρίζεται
ως ο πολυσέβαστος διδάσκαλος.27 Μέσα από τις επιστολές του,28 εκφράζει τις
23

W.Jaeger.Πρωτοχριστιανικοί χρόνοι και ελληνική παιδεία. Μετ.Γ.Βέρροιου Αθήνα 1966,σελ.34:Ο
Απ.Παύλος αποτελεί τον πρώτο, µετά τον Ένα, χριστιανό διδάσκαλο, που χρησιµοποίησε το µήνυµα
της αγάπης και στην παιδαγωγία του.
24
Ι.Κολιτσάρα, λήµµα ‘Παύλος ως Παιδαγωγός’,στο Παιδαγωγική και Ψυχολογική
Εγκυκλοπαίδεια,τ.2,σελ.680-681
25
Βλ. και Α.Μπιτσάκη.Ο Απόστολος Παύλος ως ∆ιδάσκαλος , Πνευµατικός πατέρας και
Παιδαγωγός,στο:Ελληνοχριστιανική Αγωγή,τ.521, (2005),σελ.149-150
26

ΑΜπιτσάκη, .Ο Απόστολος Παύλος ως ∆ιδάσκαλος , Πνευµατικός πατέρας και
Παιδαγωγός,στο:Ελληνοχριστιανική Αγωγή, ,τ.519.(2005),σελ.86
27
J.Holzner,Παύλος,ό.π,σελ.296
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πεποιθήσεις και τη διδασκαλία του, αναδεικνύει την σοβαρή ενασχόλησή του µε την
παιδαγωγία,ως κατεξοχήν παιδαγωγική προσωπικότητα, χρησιµοποιώντας την οικεία
ορολογία περισσότερο από κάθε άλλο συγγραφέα στην Καινής ∆ιαθήκης.29
Ο ρόλος του ως παιδαγωγού και διδασκάλου λαµβάνει αφόρµηση απ’το γεγονός,
ότι πρώτα απ’όλα αντιµετώπιζε τους µαθητές του, ως παιδιά του Θεού αλλά και δικά
του πνευµατικά και ‘ἐν Χριστῶ’ αναγεννούµενα ‘ἀγαπητά τεκνία’. Γνώρισµα
σηµαντικό και κύριο στην Παύλεια αγωγή αποτελεί η ανάγκη της πνευµατικής
αναγνώρισης των ανθρώπων ως ‘τεκνίων’. Είναι ο πνευµατικός πατέρας, και µια
τέτοιου είδους-ύψους ανάληψη ευθύνης ήταν δύσκολο και υπεύθυνο εγχείρηµα, µια
διαρκής παιδευτική διαδικασία. Ο Παύλος αισθάνεται να ανα-γεννά πνευµατικά και
µυστικά µε πόνο(παιδαγωγικό και αγάπη, όρους που θα αναλύσουµε σε επόµενο
κεφάλαιο), κόπο, θυσίες. τους µαθητές του. Είναι ο πατέρας και είναι οι υιοί του’οὐκ
ἐντρέπων ὑµᾶς γράφω ταῦτα, ἀλλ’ὡς τέκνα µου αγαπητά νουθετῶ. ἐαν γαρ
µυρίους παιδαγωγούς ἔχητε ἐν Χριστῶ, ἀλλ’οὐ πολλούς πατέρας. ἐν γάρ
Χριστῶ Ἰησοῦ δια τοῦ εὐαγγελίου ἐγώ ὐµᾶς ἐγέννησα.(Α Κορ.4,14-15)30.
Είναι πλήρως ευαισθητοποιηµένος ως προς την εύθραυστη και αναπτυσσόµενη
κατάσταση που αντιπροσωπεύει η παιδική ηλικία(Α Κορ.13,11/Γαλ.4,1/Εφ.4,14),
γι’αυτό και τίθεται εκείνη ως το πρότυπο πνευµατικής εξέλιξης. Κάθε πιστός,
καλείται να γίνει ένα παιδί, παιδί του Θεού, και του διδασκάλου του. Με τόνο
πατρικό απευθύνεται στα ‘τέκνα’του (Ιω.13,33), εκείνα ‘τα ἀσθενῆ τοῦ κόσµου
ἐξελέξατο ὀ Θεός’(Α Κορ.1,27).31 Ο Απ.Παύλος ενσαρκώνει τον πατέρα-παιδαγωγό
28

Βλ. και ΑΜπιτσάκη, .Ο Απόστολος Παύλος ως ∆ιδάσκαλος , Πνευµατικός πατέρας και
Παιδαγωγός,στο: Ελληνοχριστιανική Αγωγή,τ.521,(2005),σελ150:Είναι ο πνευµατικός πατέρας που
µεριµνά για τις Εκκλησίες που ίδρυσε(Β Κορ.11,28)επιλέγει και καταρτίζει τους συνεχιστές
του(πρεσβυτέρους και επισκόπους) και µεριµνώντας πνευµατικά και υλικά για τα ‘παιδιά’ του. Μέρος
αυτής της µέριµνας(εκτός από τις περιοδείες του) είναι και η συγγραφή επιστολών-ο γραπτός λόγοςπου κληροδοτεί-δείγµα ευθύνης και καθήκοντος.
29

ΑΜπιτσάκη, .Ο Απόστολος Παύλος ως ∆ιδάσκαλος , Πνευµατικός πατέρας και
Παιδαγωγός,στο:Ελλ.Αγωγή,τ.519,
(2005),σελ.87:Ἀγωγή(Β
Τιµ.3,10),
Παιδεία(Εφ.6,4/Β
Τιµ.3,16/Εβρ.12,5.7.11),Παιδεύειν(Α
Κορ.11,32/Β
Κορ.6,9/Α
Τιµ.1,20/Β
Τιµ.2,25/Τιτ.2,12/Εβρ.12,6.7.10),
Παιδευτής(Ρωµ.2,20/Εβρ.12,9),
Παιδαγωγός(Α
Κορ.4,15/Γαλ.3,24.25), διδαχή(Ρωµ.6,17/16,17/Α Κορ.14,6.26/Β Τιµ.4,2/Τιµ.1,9/Εβρ.6,2/13,9),
Τιµ.1,10/4,1.6.13.16/5,17/6,1.3/Β
διδασκαλία(Ρωµ.12,7/15,4/Εφ.4,14/Α
Τιµ.3,10.16/4,3/Τιτ.1,9/2,1.7.10),διδάσκαλος(Ρωµ.2,20/ΑΚ
ορ.12,28.29/Εφ.4,11/Α
Τιµ.2,7/Β
Τιµ.1,11/4,3/Εβρ.5,12),
διδάσκειν(Ρωµ.2,21/12,7/Α
Κορ.4,17/11,14/Γαλ.1,12/Εφ.4,21/Κολ.1,28/2,7/3,16/Β
Θες.2,15/Α
Τιµ.2,12/4,11/Β
Τιµ.2,2/Τιτ.1,11/Εβρ.5,12/8,11),
τύπος(Ρωµ.5,16/6,17/Α
Κορ.10,6/Φιλ.3,17/Α
Θεσ.3,9/Α
Τιµ.4,12/Τιτ.2,7/Εβρ.8,5), εκτρέφειν(Εφ.5,29/6,4),µορφοῦσθαι(Γαλ.4,19), µόρφωσις(Ρωµ.2,20/Β
Τιµ.3,5), αλλά ταυτόχρονα και η ύπαρξη µιας ιδιαίτερης µεθοδολογίας, στην οποία θα αναφερθούµε
παρακάτω.
30
Βλ. και ΑΜπιτσάκη, .Ο Απόστολος Παύλος ως ∆ιδάσκαλος , Πνευµατικός πατέρας και
Παιδαγωγός,στο:Ελλ.Αγωγή,τ.521,(2005),σελ.150
31

L.Roy.Λήµµα’παιδί’,στο Λ.Β.Θ,µετ.Ι.Καραβιδόπουλος,σελ.757. Στο ίδιο,σελ.755-757 βλ. και: Ήδη,
στους βιβλικούς συγγραφείς το παιδί τελεί ως µια ύπαρξη ατελής που χρήζει στέρεης παιδείας,
προκειµένου ν’απαλλαγεί απ’την µωρία(Πρµ.22,15) και την ιδιοτροπία(Μτ.11,16-19).Προκειµένου να
µην αφεθεί στον κλυδωνισµό των ανέµων(Εφ.4,14) χρειάζεται κηδεµονία(Γαλ.4,1). Ο ίδιος ο Ιησούς
ενσαρκώνεται και βιώνει την ανθρώπινη παιδική ηλικία, εγκαινιάζοντας µια νέα ∆ιαθήκη. Ένα παιδί
γεννηµένο στη φάτνη(Λκ.2,12), παρουσιαζόµενο στο Ναό(Λκ.2,27), υπακούοντας τους γονείς του,
αναδεικνύοντας την ανεξαρτησία από τους γονείς της γης και τον δεσµό µε τον Ουράνιο
Πατέρα(Λκ.2,43-51). Ως ενήλικος είναι ο ∆ιδάσκαλος που καλεί τα παιδιά, τα ευλογεί(Μκ.10,16) ως
ενοίκους της µέλλουσας Βασιλείας του Θεού.Η παιδικότητα ανυψώνεται στο πλέον άδολο και
χαριτόβρυτο στοιχείο στον κόσµο, ως καθεαυτή υπάρχουσα στην ιδιοσυστασία του παιδιού. Τα παιδιά
αποτελούν τους αυθεντικούς µαθητές, ‘τῶν γαρ τοιούτων ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν
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µε τη µητρική στοργή32 για τους χριστιανούς, τα µικρά παιδιά του(Α Κορ.4,15/
Γαλ.4,19/ Α Θεσ.2,7).33
Ως διορατικός και ισορροπηµένος παιδαγωγός επιθυµεί την αύξηση και την
τελειότητα των παιδιών-µαθητών του, ποθεί να αναπτυχθούν και να τον ξεπεράσουν,
σε αρετή και τελειότητα, δίχως πλέον να χρήζουν καθοδήγησής του. Να σηµειωθεί,
πριν την αναλυτικότερη παρουσίαση του διδασκαλικού και παιδαγωγικού του έργου,
ότι ο Παύλος έδρασε µέσα σε συγκεκριµένο ιστορικό και πολιτισµικό πλαίσιο. Η
ρωµαϊκή κυριαρχία, ο ελληνικός τρόπος ζωής, η επικράτηση της ‘Κοινής’ ελληνικής
γλώσσας και το ενιαίο πνεύµα της οικουµενικότητας, του κοσµοπολιτισµού, του
συγκρητισµού και της ανασφάλειας, ήταν τα κυριότατα χαρακτηριστικά του.34
Καταλογραφηµένος ως Ρωµαίος πολίτης,35 µε µόρφωση ελληνική, κατόρθωσε µε
λόγο ελληνικό να διαδώσει το χριστιανικό µήνυµα, διαρρηγνύοντας ταυτόχρονα κάθε
δεσµό του ιουδαϊκού αποµονωτισµού και της αποκλειστικότητας.36 Πρέπει να
επαναλάβουµε ότι το όραµα του, ως πνευµατικού πατέρα υπήρξε η µεταµόρφωση
κάθε ανθρώπου σε ‘ἐν Χριστῶ καινόν ἄνθρωπον ’, όραµα που αγωνίζεται να
υλοποιήσει ως διδάσκαλος και παιδαγωγός. Με βάση τη χριστοκεντρική αγωγή,37 την
εσχατολογική προοπτική, το Άγιο Πνεύµα και τη θεία χάρη αναλαµβάνει να δοµήσει
την παιδαγωγία του.38 Ακολουθεί τα βήµατα του δικού του ∆ιδασκάλου, αποδίδοντας
και την προσωπική του σφραγίδα. Η έµφαση δίδεται στη µέλλουσα ζωή(Α
Κορ.7,31/15,19/Β Κορ.4,18/Κολ.3,1-2.5/Φιλ.3,20/Εβρ.13,14). Ο παιδαγωγούµενος
βιώνει το παρόν, πραγµατώνοντας µέσα σε αυτό, τον προορισµό του µέλλοντος,
δηλαδή την σωτηρία.
Το Άγιο Πνεύµα, δύναµη της ζωής του χριστιανού(Ρωµ.8,12/16.32.8/ ΑΚορ.12,411/Β Κορ.3,17/4,13/ Γαλ.5,25/ Εφ.4,11)συντελεί σε αυτό και σταδιακά οδηγεί στη
χριστιανική αγωγή. Τέλος η θεία χάρη είναι η ενέργεια εκείνη ‘ἡ παιδεύουσα
οὐρανῶν’(Μτ.19,14). Από τα παιδιά, διδασκόµενοι, την γλυκύτητα και την απλότητα, όλοι οι ενήλικες
πρέπει να βιώσουν µια δεύτερη παιδικότητα, αν πράγµατι θέλουν να κληθούν πολίτες της θείας
Βασίλειας(Μκ.10,15). Η αναγέννηση(Ιω.3,5), την οποία και ο Παύλος θα τονίσει είναι εκείνη η
ευκαιρία να ανακτήσει κανείς το αληθινό, εσωτερικό µεγαλείο, να ‘ταπεινώσει κανείς ἑαυτόν ὡς
παιδίον’(Μτ.18,4).∆ηλαδή, εκείνος που θα αισθανθεί παιδί και µάλιστα του αληθινού πατέρα, το
‘νήπιο’(βλ.Γιοκαρίνη,σελ.132-όρος που αποκαλύπτει την αφετηρία κατάκτησης κάθε αρετής) της
καρδιάς θα αντικρίσει τα µυστήρια του Θεού,τα οποία, ούτε οι σοφοί δεν µπορούν να διακρίνουν. Ο
µαθητής, ως όρος, ταυτίζεται µε τον όρο ‘µικρός’(Μτ.10,42/Μκ.9,41), αυτή η ψυχική επιστροφή στην
ηλικία της τρυφερής καρδιάς, είναι το µυστικό της κατάστασης της Παραδείσιας ζωής.
32
’’Ὤ τῆς µακαρίου θρέµµατα παιδαγωγίας το καλόν τῆς Ἐκκλησίας πληρώσωµεν πρόσωπον
και προς την ἀγαθήν προσδράµωµεν οἱ νήπιοι µητέρα, κἅν ἀκροταί τοῦ Λόγου γενώµεθα, την
µακαρίαν δοξάζωµεν οἰκονοµίαν, δι’ἥν παιδαγωγεῖται µεν ὁ ἄνθρωπος, ἁγιάζεται δε ὥς Θεοῦ
παιδίον, και πολιτεύεται µεν ἐν οὐρανοῖς ἐπί γῆς παιδαγωγούµενος, Πατέρα δε ἐκεῖ λαµβάνει,
ὅν ἐπί γῆς µανθάνει. Πάντα ὁ Λόγος και ποιεῖ και διδάσκει και παιδαγωγεῖ’’ Κλήµης
Αλεξανδρεύς.
ΠαιδαγωγόςΓ,12(25-31),στο:Χ.Κρικώνη.Συλλογή
Πατερικών
Κειµένων,τ.Αεκδ.University Studio Press,σελ.142
33
L.Roy Λήµµα’παιδί’,ό.π,σελ.757
34
Σ.Αγουρίδη,Ιστορία των χρόνων της Κ.∆,ό.π,σελ.19-24
35
βλ.σχετικά. J Holzner.Παύλος,ό.π,,σελ.17-34
36
Α.Μπιτσάκη,.Ο
Απόστολος
Παύλος
ως
∆ιδάσκαλος,Πνευµατικός
πατέρας
και
Παιδαγωγός,στο:Ελλ.Αγωγή,τ.519,(2005), σελ.87
37
Κ.Γιοκαρίνη. Η ∆ιδακτική και Παιδαγωγική του Ιησού,ό.π,,σελ.84:Ο ίδιος ο Ιησούς υπήρξε ο τέλειος
διδάσκαλος, εφόσον στο πρόσωπό του ενσάρκωνε το περιεχόµενο της διδασκαλίας του. Η σκέψη του
πήγαζε από τη ζωή του. Γι’αυτό καλούσε ‘µάθετε ἀπ’εµοῦ’ ‘καθῶς ἐγώ ἠγάπησα ὐµᾶς’(Ιω.13,34).
∆εν είναι ο ∆ιδάσκαλος που δρα ως αυθεντία, αλλά ο ∆ιδάσκαλος που θέλει να προσφέρει όσα
γνωρίζει, µε την αγάπη της καρδιάς.Ένας τέτοιος διδάσκαλος, πώς να µην είναι το κέντρο και το
πρότυπο της παιδαγωγίας;
38
Α.Μπιτσάκη,.Ο
Απόστολος
Παύλος
ως
∆ιδάσκαλος,Πνευµατικός
πατέρας
και
Παιδαγωγός,στο:Ελλ.Αγωγή,τ.519,(2005), σελ.88
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ἡµᾶς’(Τιτ.2,11-12)που εκφράζει και τη θεία αγάπη.Ωστόσο, θα ήταν αναγκαίο να
σηµειωθεί, ότι µείζονος σηµασίας και αναφοράς, συνδεδεµένο µε την προσφορά
αγάπης του Θεού, είναι η κατάδειξη αγάπης απ’την πλευρά του ανθρώπου,αγάπης
ελεύθερης, σηµαίνουσας για την παιδαγωγική ανθρωπολογία του Παύλου. Ο ίδιος
σεβόταν απόλυτα την ελευθερία του προσώπου(Β Κορ.1,24/Γαλ.5,13).(Ο Ιησούς
κάλεσε ελεύθερα και αυτόβουλα όποιον θέλει να τον ακολουθήσει). Αυτό
αναδεικνύει και ο απόστολος, µε ελευθερία όποιος επιθυµεί να προσέρχεται στη
διδασκαλία και τη ζωή του σώµατος της Εκκλησίας.39
Σε σύνδεση µε τα ανθρωπολογικά δεδοµένα, και το θέµα περί ελευθερίας
ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν κάποιες κατευθύνσεις της εν γένει αγωγής του
Παύλου:Πρώτο και σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει, στην παιδαγωγική του
ανθρωπολογία, η ηθική αγωγή40, όχι ως στείρος ηθικισµός αλλά ταυτιζόµενη µε την
οντολογία του προσώπου, της ίδιας της ζωής. Κάνει λόγο για ένα ‘νέο’ ήθος, ένα
‘νέο’ τύπο ανθρώπου, ανταποκρινόµενο στο‘ήθος Χριστού’41 και εκφραζόµενο µε
όρους όπως’µίµησις’(Α Κορ.2,16/Εφ.5,1/Α Θεσ.3,7/Β Θεσ.3,9/Εβρ.6,12/13,7),
‘συµµόρφωσις’(Ρωµ.8,29/Φιλ.3,10),‘φρονεῖν’(Φιλ.2,2.5),‘περιπατεῖν’(Ρωµ.8,4/
Εφ.5,2.8/ Κολ.2,6),’στοιχεῖν’(Γαλ.5,10 /Φιλ.3,16)κ.α. Ένα ήθος, δηλαδή, που
αντιστοιχεί σε µετάνοια(Β Κορ.7,9,κ.ε/Β Τιµ.2,25-26), καταλλαγή(Ρωµ.5,10-11/Β
Κορ.5,18-19), µε σκοπό την αγιότητα(Ρωµ.6,22/Α Θεσ.4,3, 5,2/Εβρ.12,14) και την
τελείωση(Α Κορ.2,6/Φιλ.3,15/Κολ.1,28/4,12). Στυλοβάτης της ηθικής ζωής, οι
αρετές της πίστης, της ελπίδας, της αγάπης.42Μιλούµε λοιπόν για ένα ήθος
‘άλλης’ελευθερίας(Β Κορ.3,17 /Γαλ.5,1).43
Μια ακόµη µορφή αγωγής είναι η κοινωνική µορφή της,(που συνδέεται µε το
κοινοτικό µοντέλο του Παύλου) και συστοιχείται µε την ισοτιµία(Γαλ.3,18/
Κολ.3,10-11), την αδελφοσύνη(Ρωµ.8,14.17.29/9,3/14,10/Α Κορ.5,11), την
ενότητα(Α Κορ.12,27)44των ανθρώπων. Μια τέτοιου είδους ισοπολιτεία
εξασφαλίζεται µέσα από ένα µοντέλο ζωής που εµπεριέχει την δυσκολία και τον
αγώνα για την επιβίωση. Ο ίδιος υπήρξε σκηνοποιός προκειµένου να επιβιώσει,
39

Α.Μπιτσάκη,.Ο
Απόστολος
Παύλος
ως
Παιδαγωγός,στο:Ελλ.Αγωγή,τ.519,(2005),σελ.88

40

∆ιδάσκαλος,Πνευµατικός

πατέρας

και

Κ.Γιοκαρίνη. Η ∆ιδακτική και Παιδαγωγική του Ιησού,ό.π,,σελ.150151: -Η Ηθική διδασκαλία του
Ιησού, θεωρούµενη υπό το πρίσµα της αγάπης συνίσταται στην ένωση αγάπης κάθε ανθρώπου µε τον
Θεό και τον άλλο,την παγκοσµιοποίηση του όρου ‘πλησίον’, για όλους, αλλά και το ‘ἀγαπᾶτε τους
εχθρούς ἡµῶν’(Ματθ.5,44/Λκ.6,27),ως κέντρο της ζωής.
41
Βλ.σχετικά τη µελέτη,Μητρ.Βλασίου .Ιερόθεου. Το µυστήριο της Παιδείας του Θεού.Ιερά Μονή της
Θεοτόκου,1997
42
Βλ. και ΓΤσάµπη Ιστορία της Αγωγής,ό.π,σελ.143,144:Ο χριστιανισµός προχωρά ένα βήµα µπροστά
απ’τον αρχαίο ελληνικό κόσµο. Ο άνθρωπος πλέον δεν αποτελεί µόνο το λογικό ον, αλλά και το ον
που αγαπά, µε µια έννοια διαφορετική, από εκείνη που περιγράφεται στο Συµπόσιο του
Πλάτωνα.Πρόκειται για αγάπη ανιδιοτελή, υπό το πρίσµα του σεβασµού της ανθρώπινης
προσωπικότητας. Η αγάπη δεν υφίσταται, µόνο ως ιδέα, ή ιδανικό, αλλά καθίσταται ‘επώδυνο’ βίωµα.
∆εν αγαπά µόνο ο άνθρωπος, αγαπά πρώτα ο Θεός, που προσκαλεί µε την πίστη στην αγάπη του.
43
Βλ. και Κ.Γιοκαρίνη. Η ∆ιδακτική και Παιδαγωγική του Ιησού,ό.π,,σελ.96:Μια ελευθερία σαν αυτή
που ο ίδιος ο Ιησούς σηµασιοδοτεί, µέσα από την παραβολή του ασώτου υιού. Μια ελευθερία που δεν
καταναγκάζει τον πλούσιο(Ματθ.19,22), ούτε τα ευεργετηµένα πλήθη στη Γαλιλαία να τον
ακολουθήσουν.
44
Βλ. Και Κ.Γιοκαρίνη. Η ∆ιδακτική και Παιδαγωγική του Ιησού,ό.π,,σελ.118:Η ενότητα αυτή
συνδέεται στενά µε το οικουµενικό χρώµα της αγωγής του Ιησού, καθώς και την παγκοσµιότητα της
αποστολής Του(Ιω.1,9/3,19/9,5/12,46)και της στοχοθετικής Του για σωτηρία του κόσµου(Ιω.12,47), το
περιεχόµενο και την προοπτική της διδασκαλίας Του, το εύρος και την καθολικότητα του διδακτικού
και παιδαγωγικού έργου Του(Ιω3,16/Εφ.3,6),την ένωση όλων υπό την Θεανθρώπινη
µέριµνα(Ιω10,16/17,11.22.23/11,52/Πραξ.17,26)
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προτρέπει λοιπόν στην εργασία(Α Θεσ.4,11/Β Θεσ.3,10/Α Τιµ.5,18)καταδικάζοντας
τον πλουτισµό και την πλεονεξία(Εφ.5,5/Κολ.3,7/Α Τιµ.6,17).∆ίνει συµβουλές για τις
σχέσεις
πολίτη-κράτους(Ρωµ13,1-7/Τιτ.3,1)και
προβάλλει
µια
παιδεία
ειρήνης(Εφ.6,15/Φιλ.4,7). Ασχολείται και µε την διαφυλική και οικογενειακή
συµβουλευτική µιλώντας για ισότητα φύλων(Γαλ.3,28),την επιλογή γάµου και
αγαµίας(Α Κορ.7,1-7). Τέλος µιλά για τον τρόπο διαπαιδαγώγησης των
παιδιών(Κολ.3,21)και τη συµπεριφορά των γονιών προς αυτά(Εφ.6,1-2/ Κολ.3,20).
Η οικολογική αγωγή, το φυσικό περιβάλλον, περιλαµβάνεται επίσης στην
παιδαγωγική του. Θεός, κόσµος δηµιουργηµένος και άνθρωπος σχετίζονται στενά
µεταξύ τους. Ο άνθρωπος που σχετίζεται ‘ἐν ἀρµονίᾳ’µε το Θεό,πράττει όµοια και
µε το περικείµενό του. Η αδολεσχία του ανθρώπου(Ρωµ.1,23-25),παρουσιάζεται αιτία
της κατάχρασης του περιβάλλοντος, φυσική κατάληξη της διερρηγµένης σχέση του
µε το Θεό. Η φύση ‘συστενάζει και συνωδίνει’(Ρωµ.8,22)ως αποτέλεσµα της κακής
διαχείρισης της ανθρώπινης ελευθερίας,εποµένως, τεράστιες παρουσιάζονται οι
ευθύνες προστασίας απ’τον άνθρωπο-χρήστη.Να επισηµάνουµε,επιπρόσθετα, την
χρήση θετικής και αρνητικής αγωγής στην διαπαιδαγώγηση του Παύλου, ο οποίος
εφάρµοσε
εναλλασσόµενα
αρνητικά
µέσα(Α
Κορ.1,11-13/3,1-4/5,2/6,56/15,34/Γαλ.3,13/5,7)δηλαδή, έλεγχο, σωφρονισµό για την παρεκτρεπόµενη
συµπεριφορά45, αλλά και θετικά µέσα(Β Κορ.7,6.7.9-10/8,24)δηλαδή, επιδοκιµασία
και έκφραση ικανοποίησης για την πρόοδο.46
Αρχικά, ενδιαφέρον παρουσιάζει η έκθεση της γενικής διδακτικής σκοποθεσίας
του Παύλου, η οποία δεν ήταν άλλη απ’την ‘τελειότητα ἐν
Χριστῶ’(Εφ.4,13/Κολ.1,28), την απόκτηση ’νοῦ Χριστοῦ’(Α Κορ.2,16)και
‘καρδιάς Χριστοῦ’(Εφ.3,13)για κάθε άνθρωπο. Ο αγώνας του παιδαγωγούµενου
είναι να ‘ἐποικοδοµηθῆ ἐπί τῶ θεµελίῳ τῶν ἀποστόλων και προφητῶν, ὄντος
ἀκρογωνιαίου αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ’(Εφ.2,20) προκειµένου να γίνει ‘συµπολίτης
τῶν ἀγίων και οἰκεῖος τοῦ Χριστοῦ’(Εφ.2,19),και να αποκτήσει σωτήρια
κοινωνία.µε τον Χριστό.Κάθε επιµέρους στόχος συνυφαίνεται σε αρµονία µε το
γενικό σκοπό και φιλοδοξεί να τον πραγµατώσει µε τον καλύτερο τρόπο. Η
διδασκαλία του βρίθει ηθικού-θρησκευτικού και θεολογικού περιεχοµένου.
Εποµένως, οι στόχοι είναι πολλαπλοί και καλύπτουν τρεις τοµείς της σύγχρονης
ψυχοπαιδαγωγικής.47Οι τοµείς αυτοί είναι ο γνωστικός(cognitive domain), ο
συναισθηµατικός(affective domain), και ο ψυχοκινητικός(psychomotor domain).
Στον πρώτο εντάσσεται η θεολογική διδασκαλία του Παύλου, µε την οποία
πραγµατώνει µια γνώση και κατανόηση της ορθής πίστης. Μεταφέροντας το
Ευαγγέλιο, γίνονται γνωστές οι θείες ρήσεις και παρακαταθήκες(Ρωµ.10,14).π.χ.η
διδασκαλία περί της ανάστασης του Χριστού και της µελλοντικής των ανθρώπων(Α
Κορ.15,1-58)ή των χαρισµάτων του Αγ.Πνεύµατος(Α Κορ.12,11/Εφ.4,11-12)ή για τη
∆ευτέρα παρουσία(Α Θεσ.4,13/5,11/Β Θεσ.1,3/2,12).
Στο συναισθηµατικό τοµέα θα αντιστοιχούσε π.χ. η διδασκαλία περί αξίας του
προσώπου και της ελευθερίας που ‘ἐν Χριστῶ’ έχει αποκτήσει(Ρωµ.14,13),περί
45

βλ.Ι.Μαρκότση.Η έννοια της παιδείας στη χριστιανική παράδοση,στο Ελλ.Αγωγή τ.492,,(2002)
σελ.171-173:διαφαίνεται π.χ.η ανάγκη για συνετισµό(Α Κορ.4,16 /11,1), είτε η έκφραση της λύπης
του(Β Κορ.7,8-11), είτε η επίπληξη(Α Κορ.4,14/Πραξ.20,31)
46
Α.Μπιτσάκη,.Ο Απόστολος Παύλος ως ∆ιδάσκαλος,Πνευµατικός πατέρας και
Παιδαγωγός,στο:Ελλ.Αγωγή,τ.519,(2005),σελ.87-89
47
Α.Μπιτσάκη,.Ο Απόστολος Παύλος ως ∆ιδάσκαλος,Πνευµατικός πατέρας και
Παιδαγωγός,στο:Ελλ.Αγωγή,τ.519,(2005),σελ.90 Βλ.σχετικά µε την ταξινοµία των διδακτικών στόχων
το έργο του B.S.Bloom &DR.Krathwohl.Ταξινοµία διδακτικών στόχων,τ.Α.Γνωστικός
τοµέας.Μτφρ.Α.Λαµπράκη-Παγανού.Εκδ.Κωδικός,Θεσ/νίκη.1986
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εµπιστοσύνης(Ρωµ.4,16.23-35/8,35-39)ή περί σεβασµού(Α Κορ.6,15). Τέλος στον
ψυχοκινητικό τοµέα εντάσσονται οι προσπάθειες για επίτευξη µιας ενσυνείδητης και
ουσιαστικής µεταστροφής των διδασκοµένων προς τον νέο τρόπο ζωής, στον οποίον
ο ∆ιδάσκαλος προτρέπει.48
Ξεχωριστής σπουδαιότητας αποτελεί το γεγονός ότι ο Παύλος εκκινεί την
διδασκαλία του θέτοντας εαυτόν υπό την διαυγή κρίση των µαθητών του, επιθυµεί
την ‘συνεργία’ τους,49το κοινό έργο της συνεργασίας. Είναι ο διδάσκαλος που
επιθυµεί να στέκεται ως το ορθό πρότυπο, σε µια σχέση συνεργασίας. ∆εν επιθυµεί
να εκπαιδεύσει, αλλά να µορφώσει, να άγει τον µαθητή του, να τον ελκύσει µε τη
συµπεριφορά και το παράδειγµά του. Όταν περιορίζεται κανείς στα λόγια, οι
διδακτικές και παιδαγωγικές αρχές καταντούν γράµµα κενό. Αντίθετα εδώ
καταδεικνύεται το έµπρακτο, ζωντανό παράδειγµα του παιδαγωγού Παύλου,ο οποίος
εφαρµόζει όσα διδάσκει, προκειµένου εκτός των άλλων, να µην καταστεί αφορµή
βλασφηµίας του θείου ονόµατος(Ρωµ.2,24). Είναι εκείνος που θέτει εαυτόν µε
‘ειλικρίνεια και απλότητα Θεού και όχι σοφία σαρκική’.(Β Κορ.1,12)50
Ο νέος τρόπος ζωής και δράσης σύµφωνα µε τη νέα πίστη, δίνεται απ’τους
κανόνες ζωής που προτείνει(Εφ.4,25/6,20/Κολ.3,1-7):’Μιµηταί µου γίγνεσθε καθώς
καγώ Χριστοῦ’(Α Κορ.11,1/Α Κορ.4,16/ Γαλ.4,12/Εφ.5,1/Φιλ.3,17/4,9/Α
Θεσ.1,6),’…ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσωµεν’(Ρωµ.6,4),’…ἀξίως τοῦ εὐαγγελίου
πολιτεύεσθε’(Φιλ.1,27),’…µη συσχηµατίζεσθε τῶ αἰῶνι τοῦτῳ, ἀλλά
µεταµορφοῦσθε τῆ ἀνακαινώσει τοῦ νοός ὑµῶν’(Ρωµ.12,2/Β Κορ.3,18),
‘…ἐνδύσασθαι τον καινόν ἄνθρωπον…’(Εφ.4,24/Κολ.3,10)δείχνοντας το νέο
ήθος. Όλοι οι στόχοι τείνουν στο είδος της µάθησης, που αποκαλύπτεται ως
ενεργητική διαδικασία, γι’αυτό τονίζει στους Φιλιππησίους ‘ἅ και ἐµάθετε και
παρελάβετε
και
ἠκούσατε
και
εἴδετε
ἐν
έµοί,
ταῦτα
πράσσετε(Εφ.4,20&Φιλ.4,9).51 Ιδιαίτερο χρώµα χαρακτηρίζει και την διδακτική
µέθοδο, την δοµή,καθώς και το περιεχόµενο που χρησιµοποιούσε ο Παύλος.
Αν και όσα δίδασκε ενείχαν αλήθειες δύσκολες, είχε την ικανότητα να τις
απλοποιεί και να τις αισθητοποιεί µε εικόνες και παραδείγµατα προκειµένου να
γίνουν κατανοητές. Πολλές εικόνες της φύσης και της ζωής καθιστούσαν εποπτική τη

48

Α.Μπιτσάκη,.Ο Απόστολος Παύλος ως ∆ιδάσκαλος,Πνευµατικός πατέρας και
Παιδαγωγός,στο:Ελλ.Αγωγή,τ.519,(2005),σελ.90
49
Α.Στογιαννίδη,Μεταµοντέρνο και Ορθόδοξη χριστιανική αγωγή.ΕκδΑφοί Κυριακίδη.2003,σελ.33
50
Α.Βόσκου.Παιδαγωγικές αρχές του Παύλου,στο:Ελλ.Αγωγή,τ.29,(1976),σελ.178
51
Α.Μπιτσάκη,.Ο
Απόστολος
Παύλος
ως
∆ιδάσκαλος,Πνευµατικός
πατέρας
και
Παιδαγωγός,στο:Ελλ.Αγωγή,τ.519,(2005),σελ.90-91. Γράφει,ο Μ.Αθανάσιος,Λόγος Β,XV,35,Ὥς γαρ
ἀγαθός διδάσκαλος κηδόµενος τῶν ἑαυτόῦ µαθητῶν, τους µη δυναµένους ἐκ τῶν µειζόνων
ὠφεληθῆναι, πάντως διά τῶν εὐτελεστέρων συγκαταβαίνων αὐτους παιδεύει, οὕτως και ὁ τοῦ
Θεοῦ Λόγος, (Συλλογή Πατερικών Κειµένων,τ.Α΄University Studio Press,Θεσ/νίκη1994,σελ183,184.)
καθώς και ὁ Παύλος φησιν ‘ἐπειδή γαρ ἐν τῆ σοφίᾳ τοῦ Θεοῦ οὐκ ἔγνω ὁ κόσµος διά τῆς
σοφίας τον Θεόν, εὐδόκησεν ὁ Θεός διά τῆς µωρίας τοῦ κηρύγµατος σῶσαι τοῦς πιστεύοντας’(Α
Κορ.1,21). Βλ. και Κ.Γιοκαρίνη. Η ∆ιδακτική και Παιδαγωγική του Ιησού,ό.π,,σελ.96-97:Ο ίδιος ο
Παύλος βαδίζει στα χνάρια του Ιησού. Ο Ιησούς ήταν ο ∆ιδάσκαλος που µίλησε για αλήθειες µε
κόστος την απώλεια µαθητών. Κι αυτό γιατί δεν διαπραγµατευόταν, πρότεινε µια πορεία θυσίας και
αυταπάρνησης, γι’αυτό ‘ὅστις θέλει ὀπίσω µου ἐλθεῖν’(Μτθ.16,24)αναφέρει. ∆εν συµπλεκόταν µε τα
κοσµικά κριτήρια διδασκαλίας. Οι ριζοσπαστικοί σκοποί του Ιησού στις καρδιές των πιστών του δεν
ήταν ενάντια στο Νόµο ούτε και στην παράδοση, αλλά µάλλον ενάντια στην αλλοίωση αυτών. Θα
έλεγε κανείς ότι προσανατόλισε ουσιαστικά, προς µια πορεία ανακάλυψης της µεστής περιεχοµένου
ζωής, θεµελιωµένης στην συγκλονιστική και µεγαλειώδη έξοδο συνάντησης του συνανθρώπου µε
γνώρισµα καίριο την αυτοπροσφορά, ενός προσωπικού σταυρού. Βλ. και Ε.Θεοδώρου.Μθήµατα
κατηχητικής και χριστιανικής παιδαγωγικής.Αθήνα 1978
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διδασκαλία.52 [Ο Παύλος διδάσκει,όπως και ο Ιησούς, µε βιωµατικό τρόπο.
Χρησιµοποιεί εικόνες και στοιχεία της καθηµερινής Ιουδαϊκής,ζωής(Ρωµ.2,13-18/2426/Ρωµ.5,1-11/ΑΚορ.2,14-16/3,6-15/Εφ.3,14-21κ.α),παροµοιώσεις(Ρωµ.2,5-8/2,1920/ΒΚορ.6,7κ.α),παραδείγµατα(ΒΚορ.4,7κ.α),
µεταφορές(Ρωµ6,4-6/ΒΚορ.10,36/Εφ.6,14-17/Εβρ.12,29κ.α),παραλληλισµούς(Ρωµ.5,1214/Ρωµ.6,11/Γαλ.2,20κ.α),προτροπές(Ρωµ.3,4-8/Α Κορ.4,14-21/16,10-18/Εφ.6,1013κ.α)].Με τον τρόπο αυτό κατορθώνει την αισθητοποίηση των βασικών στοιχείων
της διδασκαλίας, προκειµένου να συνεγείρει και να προάγει το ενδιαφέρον των
µαθητών, αλλά και προκειµένου να καταστήσει απλά, σαφή και κατανοητά τα
διδάγµατα.
Με πόθο την προσαρµογή στις ανάγκες και τις δυνατότητες των πνευµατικών του
παιδιών, ενεργοποίησε την παραστατική µέθοδο της µετάδοσης, υψηλών σε νοήµατα
εννοιών, διατηρώντας ταυτόχρονα τη διδασκαλία ζωηρή, προσιτή, ευχάριστη.
Επιπρόσθετα στην αρχή της εποπτικότητας, τοποθετείται η αρχή της βιωµατικότητας.
Η αρχή αυτή προσέβλεπε στην ανάπτυξη των βιωµατικών καταστάσεων, που
συναρπάζει το συναίσθηµα και τον σύνολο ψυχικό κόσµο. Ο ίδιος εξέφραζε συνεχώς
τη δική του βιωµατική εµπειρία(βλ.Γαλ.2,20/Φιλ.1,21/Φιλ.3,12/Φιλ.4,13).Βίωνε τη
διδασκαλία του ενσύνειδα και αυτό φιλοδοξούσε και για τους µαθητές του. Η πίστη
ως εµπειρία ζωής είναι η επιτυχία του παιδαγωγού αυτού(Ρωµ.14,89/Γαλ.4,19/Εφ.3,14-17). Η εις βαθέων ρίζωση της πίστης(Κολ.2,6/Β Τιµ.3,14),
αποτελεί το αντικείµενο συνεχούς έκκλησης, ώστε ν’αντικατοπτριστεί και στον τρόπο
ζωής τους.(Φιλ.1,27/Κολ.1,10/Α Θεσ.2,12).53
Μια άλλη καινοτοµία υπήρξε η προσαρµογή του κηρύγµατος στο πνευµατικό
επίπεδο, τη µόρφωση, την κοινωνική θέση και τις παραδόσεις κάθε λαού54. Ο
διδάσκαλος που απευθύνεται στους µαθητές του, ως πρόσωπα, έδωσε ιδιαίτερη
βαρύτητα στις προσωπικές εµπειρίες των µαθητών του. Οι αλήθειες της πίστης, η
σύνδεσή τους µε την καθηµερινή εµπειρία επετεύχθη µέσα από την προσιτή, αλλά
διαυγή στην ουσία της, διδασκαλία.π.χ.:προβάλλει την εικόνα του ανθρώπινου
σώµατος, ως σώµα Χριστού προκειµένου να καταδείξει την ενότητα και
λειτουργικότητα της Εκκλησίας(Α Κορ.12,12-31)ή της οικοδοµής προκειµένου να
κατανοήσουν οι παιδαγωγούµενοι την έννοια και τις λειτουργικές διαστάσεις της
Εκκλησίας(Εφ.2,20-21/Εφ.4,12).
Παράλληλα, ως διδάσκαλος µε ευελιξία και νου ζωντανό και σπινθηροβόλο,
παρουσιάζει ποικιλία χειρισµών. Υλοποιεί πολλαπλά µοντέλα διδασκαλίας ανάλογα
µε τους αποδέκτες του, προκειµένου το λειτούργηµά του να αποδώσει. Ερευνά το
περιεχόµενο της διδασκαλίας σε πλήρη αλληλόδραση µε τις δυνατότητες των
διαφορετικών και ετερόκλητων µαθητών του.(σε πολιτισµικό, θρησκευτικό ή
µορφωτικό επίπεδο.)55∆ιέκρινε τις διαφορετικές οµιλίες Εβραίων και Ελλήνων.
Γνώριζε ότι το πλησίασµα της σκέψης τους διέφερε, γι’αυτό απευθυνόταν
διαφορετικά π.χ στους απολίτιστους κατοίκους των Λύστρων.(Πραξ.14,15-17)και της
∆έρβης, απ’ότι στους φιλοσοφικά παιδευθέντες Αθηναίους(Πραξ.17,22-31). Ο
52
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και

γνήσιος διδάσκαλος56 δεν φοβάται να αποτολµήσει άλµατα µπρος και πίσω
προκειµένου να προσφέρει ό,τι δύναται και να τους κερδίσει στο Χριστό(Α Κορ.9,2023).Στους συµπατριώτες του µίλησε στη γλώσσα τους(Πραξ.21,40)για το ΧριστόΜεσσία, το ίδιο έπραξε και στους εθνικούς, διότι και αυτοί είχαν δικαίωµα να
προσκληθούν στην γνωριµία µε τον αληθινό Θεό(Γαλ.4,8/Α Θες.1,9/Α Θες.4,5).57
Μπορεί, γενικότερα, ο χριστιανισµός να χρησιµοποίησε γλώσσα ελληνική για να
αποκαλύψει τις αλήθειες του και να γίνει κατανοητός στον κόσµο, και ο Παύλος,
ειδικότερα, θρησκευτικά σχήµατα και άλλα του ελληνισµού, για να προσαρµοστεί σε
εξωτερική µορφή, όµως ήταν δικό του το πνεύµα και εκ των έσω µεταµορφωµένο το
περιεχόµενο.58Κορυφαία στιγµή,δε, απετέλεσε η οµιλία στον Άρειο Πάγο, όπου ο
άγνωστος, κατ’εκείνους Θεός, γινόταν γνωστός στο πρόσωπο του Θεού, που τους
αποκάλυπτε στον πύρινο λόγο του(Πραξ.17,23). Είχε τον τρόπο ν’ανταποκριθεί στις
αναζητήσεις τους, αρκεί εκείνοι ν’άνοιγαν,εκτός από τα αυτιά τους, και τις ψυχές
τους.
Το ποιοτικό και ποσοτικό τµήµα της διδακτικής ύλης προσφερόταν σε αναλογία
τόσο µε τη µόρφωση, όσο και τη νοητική ικανότητα των µαθητών. Για π.χ Οι
Κορίνθιοι, ως πνευµατικά νήπια εθράφησαν µε ‘γάλα’πνευµατικό’ Το ίδιο και οι
Εβραίοι..Ενώ µε ‘Σοφίαν’, οι περισσότερο πνευµατικά ευσταθείς(Α
Κορ.2,6/3,2/Γαλ.4,11). Το διδακτικό υλικό προσφερόταν µε µέθοδο σταδιακής
αφύπνισης,ενώ σηµαντική θέση κατείχε η µέθοδος εύρεσης ψυχολογικών σηµείων
επαφής, προκειµένου να εγείρει το ενδιαφέρον όλων.59 Η διδακτική του πρακτική
έγκειται, σε σηµαντικό βαθµό, στην δηµιουργία-διασφάλιση κατάλληλου
παιδευτικού-συναισθηµατικού κλίµατος,προκειµένου να διεγείρει το ενδιαφέρον των
ακροατών του. ∆εν είναι ο τυπικός δάσκαλος που θα διδάξει µε τρόπο πρόχειρο.
Θέλει να συναρπάσει, να µεταφέρει στον όµορφο κόσµο της σωτηριώδους γνώσης
κάθε µαθητή του, γι’αυτό ελκύει την προσοχή και κινεί το ενδιαφέρον όλων,
ενεργοποιεί ψυχολογικά σηµεία επαφής µαζί τους.60
Ζητά την προσοχή τους(Πραξ.13,16/22,1/26,3), κάνει αφόρµηση χρησιµοποιώντας
προσφωνήσεις:
π.χ’ἄνδρες
Ἱσραηλῖται’(Πραξ.13,16)ή
‘ἀδελφοί
µου’(Ρωµ.7,4/15,14/Α
Κορ.1,11/11,33/15,58/Φιλ.3,1/4,1)ή
‘ἄνδρες
ἀδελφοί’(Πραξ.13,26/28,17).
Αλλά
και
τους
αιφνιδιάζει
ευχάριστα(Πραξ.17,22/17,3). ∆εν διστάζει να καταστήσει όσο δυνατόν
παραστατικότερη
και
ζωηρότερη
την
διδασκαλία,
µε
συστάσεις(Ρωµ.6,11.12.13.19/11,18.20/Α Κορ.4,5.6/Β Κορ.5,20/6,13/Γαλ.1,9/4,12) ή
µε,ερωτήσεις,εγκεντρίζουσες,νοήµατα(Ρωµ.2,3/ΑΚορ.1,13/2,21/3,4,11,22/Γαλ.3,1.3)
ή
ακόµη
και
διατυπώνοντας
ρηξικέλευθα
αιτήµατα(Εφ.4,1-3/4,2556
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µόρφωση, τη δική βελτίωση προκειµένου να µπορεί να διαθέσει,ακόµη περισσότερα,στους µαθητές
του, ώστε να καταστούν ‘ἄρτιοι’ και ‘προς πᾶν ἔργον ἀγαθόν ἐξηρτυµένοι’(Β Τιµ.3,17).
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32/Κολ.1,10/4,2.3/Α Θεσ.4,1).61 Πραγµατώνει διαβαθµιζόµενη κλιµάκωση της
µαθησιακής διδασκαλίας αλλά και επαναλήψεις για εµπέδωση ή επαναπλήρωση των
γνώσεων (Φιλ.3,1,γράφει χαρακτηριστικά), προκειµένου να καλύψει τις ανάγκες των
διδασκοµένων και να µεταδώσει το νόηµα και τη ζωή του Ευαγγελίου(Α Κορ.9,2023).62
Ο Παύλος υπήρξε φωτεινός φάρος, δεικνύοντας την προτεραιότητα για ατοµική
επικοινωνία µε τους χριστιανούς, την προσωπική επαφή και εξατοµικευµένη αγωγή.63
Ο Παύλος προτιµά κάθε παιδαγωγούµενος να νουθετείται χωριστά προκειµένου να
κερδίσει την αγάπη64, την αφοσίωση, την ψυχή του κάθε ενός, της οποίας το
πνευµατικό συµφέρον
φλέγεται να εξυπηρετεί πάντα. Αν και άγνωστη, η
παιδαγωγική αυτή ανάγκη, στην εποχή του Παύλου, εκείνος διορατικά την ασκεί µε
µεγάλο ζήλο.65 Γι’αυτό και ολόκληρες κοινότητες επιζητούν την συµβουλή του
διδασκάλου. Ατοµική επικοινωνία και προσωπική επαφή προς διαφωτισµό,
διόρθωση, συµβουλή, καθοδήγηση ’καθ’ἕνα ἕκαστον’ προς γνώση και τελείωση
ανήκουν στα χαρακτηριστικά της διδασκαλικής του πράξης(Πραξ.20,31),66διότι
επιθυµεί την προσωπική συνάντηση των µαθητών,µαζί του, µε κάθε µέσο,
π.χ.ασπασµοί(εγγύτητα-Β Τιµ.4,10-12/19-21).
Ο κάθε µαθητής του, ως ολότητα είχε τη δυνατότητα ν’αναγάγει όλο του ‘είναι’σε
ενεργοποίηση, όχι µόνο στη νόηση αλλά και τη βούληση, το συναίσθηµα, κάθε
ψυχική ανθρώπινη δύναµη. Κοντολογίς, ενεργοποιείται η σύµµετρη ανάπτυξη κάθε
πτυχής του ανθρώπινου προσώπου.67 Κύριο για το λόγο αυτό προβάλλει το διαλογικό
στοιχείο στην Παύλεια διδασκαλία,το οποίο αποκαλύπτεται και στους τύπους που
µαρτυρεί
ο
Λουκάς
στις
Πράξεις(συζητώ-Πραξ.18,19/διαλέγοµαιΠραξ.9,29/17,2/πείθω-Πραξ.13,43/18,4/19,8/ἐκτίθηµιΠραξ28,23/διαµαρτύροµαι-Πραξ.18,5/23,11/συµβάλλω-Πραξ.9,22.) αλλά και
απ’τις ερωτήσεις που λαµβάνουν χώρα στις επιστολές του. [Ο Παύλος πιθανά
61
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συνοµιλεί µε τον εαυτό του, αλλά και τους µαθητές του µε τρόπο εσωτερικό στις
επιστολές, γνωρίζοντας τις ανάγκες και το χαρακτήρα τους]. Απαραίτητος ο ανοιχτός
και διαρκής διάλογος,προκειµένου να διδάξει ή να απαντήσει σε καίρια ερωτήµατα.
Ο λόγος συνδυάζει την µορφή προσφοράς της διδακτικής ύλης αλλά και αρχή
παιδαγωγική. Αυτός ο λόγος ορίζεται ως σηµαντικός αποσαφηνίζοντας την ύπαρξη
των διαλογικών εταίρων που από κοινού εξασφαλίζουν ισότητα. Αυτή λειτουργεί ως
προοπτική καθοριστική στο έργο της θείας Οικονοµίας(Γαλ.3,26/4,7)προκειµένου να
αφυπνίσει τον άνθρωπο να πορευθεί στο δρόµο της οµοίωσης προς το Αρχέτυπο του
Θεού. Το διαλέγεσθαι θα χαρακτηριστεί ως η µέθοδος εξισορρόπησης της
δασκαλοκεντρικής και µαθητοκεντρικής διδασκαλίας.
Ο όρος ‘διάλογος’σηµατοδοτεί την προώθηση του λόγου σε συνδυασµό µε την
παρουσία τουλάχιστον δυο προσώπων(µια µορφή σχέσης). Το ‘δια’ προβάλλει την
σηµασία της διαίρεσης εξασφαλίζοντας απουσία κάθε µονοµέρειας. Περισσότερες
από µια µονάδες(ιδιαιτερότητες)κατοχυρώνονται στο ρόλο των διαλεγοµένων
εταίρων, χωρίς ωστόσο, η ιδιαιτερότητα να καταλύει την ενότητα(Α Κορ.12,26-28).
Αντιθέτως, η ενότητα επέρχεται µέσω της ιδιαιτερότητας, της οντολογικής αυτής
κατηγορίας, που προκαλεί και το διάλογο.Παράλληλα, το ‘δια’ δηλώνει και την
προσέγγιση της διασύνδεσης, της δια-πλοκής, της σχέσης σε τουλάχιστον δυο
πρόσωπα. Κάνω π.χ διαγωνίζοµαι-διασταυρώνω-διαφωνώ.κλπ. εκφράζοντας µια
δυαδική ή πολυαδική λειτουργία αντιπαράθεσης, που φανερώνει έξοχη παιδαγωγική
αξία. Ακόµη και το ‘δια’ δύναται να φανερώνει ολοκλήρωση(δια-βεβαιώ, διαγιγνώσκω) δηλαδή κατάληξη σε ένα συµπέρασµα ή αποτέλεσµα µέχρι πλήρωσης. Η
πλήρωση κάθε περιθωρίου, συµβάλλει στη σταδιακή µείωση της απόστασης των
διαλεγοµένων προσώπων. Τέλος ο διάλογος αποκαλύπτει µια προσπάθεια
αµοιβαιότητας(συντονισµού)µέσα από την ανταπόκριση των επιµέρους πλευρών, µε
στόχο µια κοινή επιθυµία;την αναζήτηση(από κοινού)της αλήθειας,δηλαδή, την
αλληλεπίδραση.68
Εκείνος θέτει ερωτήµατα, για να προκαλέσει το ενδιαφέρον και τη συζήτηση, να
εκκινήσει και να συγκινήσει τους ακροατές του. ∆ιδάσκαλος µε ικανότητα διδακτική,
αλλά και επίγνωση της ψυχολογικής διακύµανσης του µαθητή. Στοχεύει τόσο στο να
κατανοήσει,όσο και να λειτουργήσει επικουρικά, να ωθήσει εκ νέου τον διδασκόµενο
στην προσπάθεια για γνώση και ανα-µόρφωση.69 ‘Τοῦτο γαρ ζωή, τοῦτο
παράκλησις, τοῦτο παραµυθία διδασκάλῳ νοῦν ἔχοντι, ἡ ἐπίδοσις τῶν
µαθητευοµένων’70, γράφει ο Ι.Χρυσόστοµος. Η επίδοση των πνευµατικών ‘τέκνων’
και µαθητών του Παύλου δεν ήταν, ωστόσο, µόνο θέµα διδακτικής ικανότητας και
προσφοράς. Πρώτα απ’όλα ήταν κατάθεση ψυχής του παιδαγωγού τους.
Η ακτινοβολία της προσωπικότητας, είχε να κάνει µε το γεγονός ότι έπραττε όσα
δίδασκε.(Φιλ.4,9). Καθοδηγούσε το ίδιο το παράδειγµά του, µε συνέπεια λόγων και
έργων.71 Ο δυναµικός αυτός διδάσκαλος τροφοδοτούσε το έργο απ’την ιδιότητά
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Βλ.Κ.Γιοκαρίνη. Η ∆ιδακτική και Παιδαγωγική του Ιησού.Κέντρο Βιβλικών µελετών άρτος
ζωής.Αθήνα 1998,σελ.358-360
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Παύλος
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∆ιδάσκαλος,Πνευµατικός
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Παιδαγωγός,στο:Ελλ.Αγωγή,τ.520,(2005), σελ.105-106
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Ι.Χρυσοστόµου.Υπόµνηµα στην Β΄ Προς Κορινθίους Επιστολή.Οµιλία ΙΕ’(Β΄Κορ.7,812).ΕΠΕ19,σελ.412
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Βλ. Λ.Β.Θ.λήµµα’παιδεία σελ.755:Ο Παιδαγωγός Παύλος καλούσε τους παραλήπτες των επιστολών
του να µιµηθούν την συνέπειά του.(Α Θεσ.1,16/Β Θεσ.3,7/Α Κορ.4,16/11,1).Είχε το σθένος να
υπενθυµίζει(Εβρ.12,7),να
συµβουλεύει
την
υιοθέτηση
διορθωτικής
συµπεριφοράς(Α
Κορ.10,11/Τιτ.2,12/Β
Τιµ.3,16)προτροπή-κληροδότηµα
του
Ιησού(Μτ.18,15/Α
Θεσ.5,4/Β
Θεσ.3,15/Κολ.3,16/Β Τιµ.2,25)Η νουθεσία του ήταν έντονη, αλλά όχι αυστηρή(Α Κορ.4,21/Β
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του,τόσο ως ‘ἐν Χριστῶ’παιδαγωγού, όσο και ως του λειτουργού που όφειλε να άγει
τα παιδιά του Θεού, και τα δικά του πνευµατικά παιδιά, στην οδό της σωτηρίας. Κάθε
µαθητής ήταν το πρόσωπο για το οποίο ο Χριστός πέθανε(Α
Κορ.9,11).Προσαρµόζοντας την αγωγή του στην ιδιοτυπία κάθε προσώπου,
φιλοδοξεί να κερδίσει την αγάπη, την ψυχή, την αφοσίωση κάθε παιδαγωγούµενου(Α
Κορ.9,20-22/Α Κορ.3,1-2/Α Θεσ.5,14/Εβρ.5,13).72Η αγάπη73αυτή ωθεί τον ‘ποιµένα
λογικών προβάτων’ να απευθύνεται προς όλους µε τρυφερότητα: π.χ τους
Φιλιππησίους αποκαλεί ‘χαράν και στέφανον του’, ‘ἀδελφούς του ἀγαπητούς και
ἐπιποθήτους’(Φιλ.4,1). Τους Θεσσαλονικείς ‘ἐλπίδα και χαράν και στέφανον
καυχήσεως’(Α Θεσ.2,19).
Ο Παύλος ζούσε (για)-αυτό που έπραττε και βίωνε αληθινή εσωτερική
πληρότητα. Αισθάνεται ‘τροφός’που ‘θάλπει τά ἑαυτῆς τέκνα’. Τον συγκλονίζει η
σχέση µε τους µαθητές του(Α Θεσ.2,7-8). Η ‘αύξηση’ και αρετή των µαθητών του
χαρακτηρίζεται ως η αιτία της ευτυχίας του. Η συναναστροφή µαζί τους και η αγωγή
τους είναι ο ρόλος που τον µεταµορφώνει(Α Κορ.16,7) γι’αυτό επιθυµεί τη διαµονή
του κοντά τους, ακόµη ‘ζώντας ή πεθαίνοντας’(Β Κορ.7,3).Ζει για τη στιγµή που όλοι
θα ζήσουν µέσα στην αγάπη του Κυρίου(Α Θεσ.3,8-10). Σαρκώνει το πιο παράδοξο
όλων, εύχεται την απώλεια της δικής του ζωής και ψυχής προκειµένου να σωθούν οι
‘άλλοι’(Ρωµ.9,2-4).
Είναι ο παιδαγωγός που µεριµνά, ανησυχεί: π.χ. για τους Κορινθίους, µήπως
παρασυρθούν και αποµακρυνθούν απ’την πίστη74:.’οὐκ ἔσχηκα ἄνεσιν ἐν τῶ
πνεύµατί µου ἐν τῶ µη εὐρεῖν[εἰς Τρωάδα]Τίτον τον ἀδελφόν µου, ἀλλ’ἐξήλθον
εἰς Μακεδονίαν’Β ΄Κορ.2,13). Η στοργή του παιδαγωγού και ο ζήλος προς τον
άνθρωπο, συχνά παραλληλίζεται µε εκείνη του Θεού(Β Κορ.12,2).Σε κατάσταση
παροξυσµού αγάπης, επιτελεί κάθε του ενέργεια- ’εἴτε ἐξέτηµεν, Θεῶ, εἴτε
σωφρονοῦµεν ὑµῖν(Β Κορ.5,13)-δεν δύναται να συνθηκολογήσει και να
σταµατήσει(Β Κορ.2,13)τη µέριµνα..75Γνώριζε τον βαθµό δυσχέρειας στο έργο
ηθικής και πνευµατικής µόρφωσης του ανθρώπου, τους κινδύνους της ετερονοµίας
που παρασύρει(Ρωµ.7,10). Γι’αυτό διατελεί εν αγάπη και θυσία για τους µαθητές του,
ακόµη και κοπιάζοντας ή στερούµενος ή ἐν κινδύνοις(Β Κορ.1,8,9/4,8-12/11,2329/22,23-27).76
Έτοιµος ν’απαρνηθεί τον ίδιο του τον εαυτό, αρκεί να συντελούσε στην
‘οικοδόµηση’ των τέκνων του. Αδιαφιλονίκητα αποτελεί τον ακούραστο

Κορ.7,8-11)διότι γνώριζε ότι οι απαιτήσεις ήταν µεν δύσκολες-υψηλές, αλλά το δικό του βίωµα
επέτρεπε την παροχή δυναµικού στηρίγµατος και παραδείγµατος για τους πιστούς.
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Βλ. Α.Μπιτσάκη,.Ο Απόστολος Παύλος ως ∆ιδάσκαλος,Πνευµατικός πατέρας και
Παιδαγωγός,στο:Ελλ.Αγωγή,τ.520,(2005), σελ.108
73
Α.Μπιτσάκη,.Ο Απόστολος Παύλος ως ∆ιδάσκαλος,Πνευµατικός πατέρας και
Παιδαγωγός,στο:Αγωγή,τ.521,(2005), σελ.150:Η προσωπικότητα του Παύλου συγκλονίζεται από
αγάπη(Α Κορ.4,14/Β Κορ.6,12/Φιλ.1,8/Α Θες.2,8/Φιλ.10-12), από ταπεινοφροσύνη(Πραξ.20,19/Α
Κορ.3,5-7/Β Κορ.4,7/Εφ.3,8) από πραότητα(Α Θες.2,7Β Κορ.10,1)από παρρησία(Β Κορ.7,4/
Εφ.6,20/Α Θεσ.2,2)από επιείκεια(Φιλ.4,5/Α Τιµ.3,3/Τιτ.3,2)από ειλικρίνεια και ακεραιότητα(Β
Κορ.1,12/2,17/4,2 /Α Θεσ.2,3.5.10).
74
Α.Βόσκου.Παιδαγωγικές
αρχές του Παύλου,στο:Ελλ.Αγωγή,τ.29,(1976),σελ.178.Βλ. και
Ε.Ζιαζόπουλου.Ο Απόστολος Παύλος ως παιδαγωγό, στο:Ελλ.Αγωγήτ.404,(1993),σελ.234:Εκδηλώνει
τον πόνο του για τα σφάλµατα των άλλων, πενθούσε για το σκανδαλισµό ή την ηθική αναλγησία της
µη µετάνοιας’τις ἀσθενεῖ και οὐκ ἀσθενῶ;Τις σκανδαλίζεται και οὐκ πυροῦµαι;(Β Κορ.11,29)
75
Α.Βόσκου.Παιδαγωγικές αρχές του Παύλου,στο:Ελλ.Αγωγή,τ.29,(1976),σελ.179
76
Ι.Κολιτσάρα.,λήµµα ‘Απόστολος Παύλος ως Παιδαγωγός’ Ψυχολογική και παιδαγωγική
εγκυκλοπαίδεια σελ.681
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παιδαγωγό(Α Θεσ.2,8-9),77ο οποίος διατελεί, ακατάπαυστα,µοχθών και προσφέρων
‘Οὐδε δωρεάν ἄρτον ἐφάγοµεν παρά τινος, ἀλλ’ἐν κόπῳ και µόχθῶ, νύκτα και
ἠµέραν ἐργαζόµενοι προς το µη ἐπιβαρῆσαι τινα ὑµῶν’(Β Θεσ.3,8). Η δική του
αµοιβή ήταν το κήρυγµα του Ευαγγελίου, µε κάθε τρόπο, σε κάθε τόπο(Α
Κορ.9,18).∆εν διστάζει, όµως, να ασκήσει προς ευεργεσία και τον προληπτικό
καλοπροαίρετο έλεγχο78, προκειµένου να µειωθεί ο κίνδυνος ολίσθησης των
‘παιδιών’του. Ο φόβος,δεν προέρχεται από ένα ενδεχόµενο λάθος σε ανθρώπινα και
παιδαγωγικά πλαίσια, αλλά απ’τον ορατό κίνδυνο της παρεκτροπής.
Η αγάπη του παιδαγωγού δεν διστάζει να εκφραστεί µε γλώσσα αυστηρή,
προκειµένου να διορθώσει και να αν-ορθώσει. Η παιδαγωγική τιµωρία για την
βελτίωση, και όχι την καταρράκωση του παιδαγωγούµενου,79επιδρά καταλυτικά στην
αναγνώριση του λάθους, του παραπτώµατος και συντελεί στον επαναπροσδιορισµό
της δράσης(π.χ.βλ Γαλάτες -1,6/3,1- ή Κορίνθιους για έριδες που παρουσίαζαν).80 Σε
πλείστες περιπτώσεις επιβλήθηκε χρήση αυστηρού και δριµύ ελέγχου,αναφορικά µε
υποθέσεις βιοτικές και την κατάδειξη πνευµατικής αδυναµίας(Α Κορ.6,1-8) είτε,σε
άλλη περίπτωσή τους εγκαλεί προς διόρθωση, προκειµένου να επανέλθει η σύνεση
και να συναντηθούν εν χαρά(Β Κορ.2,3).
Σε άλλη περίπτωση νουθετεί τους Γαλάτες(Γαλ.1,6), όπου αν και σκληρά τα
λόγια του Παύλου,(Γαλ.3,1)προέρχονται απ’την αγωνία του πατέρα/δασκάλου που
δεν αντέχει, δεν δύναται να βαστάζει τον πόνο της αποµάκρυνσης των παιδιών του,
κρύβουν άπειρη στοργή και φροντίδα, λειτουργούν ως οδοδείκτες του σωστού. Το
όραµά του συνίσταται στην διατήρηση της καθαρότητάς τους(Γαλ.4,9-11),γι’αυτό
δεν διστάζει να τους επισηµαίνει τους φόβους του, καθώς και τους λόγους που τον
οδηγούν να εκφραστεί µε τόνο οξύ, να τους ευαισθητοποιήσει προκειµένου να
µεταµεληθούν. Εκφράζεται, ωστόσο, µε µέτρο και προσοχή, διότι ο λελογισµένος
έλεγχος,81ανάλογα µε τη θέση του,οριοθετούµενος, µέσα σε πλαίσια πραότητας,82
είναι σηµαντικός(Α Τιµ.5,1-2).
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πίστη(Πραξ.14,3/14,28/15.35/18,11.23/19,9-10/20,2-3.6.31/21,7.8.10/28,7.11.14/28,30-31)
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Παιδαγωγός,στο:Ελλ.Αγωγή,,τ521(2005) σελ.149,150:Ο Παύλος στηρίζει ψυχολογικά τους µαθητές
του, τους συγχωρεί τα λάθη τους, χωρίς να παραλείπει έµµετρα να νουθετεί, να
προτρέπει(Ρωµ.12,3.16/ Α Κορ.11,1Εφ.4,2/Φιλ.2,3-4/3,17/Β Θεσ.3,9)αλλά και να αναλάβει τις
αµαρτίες-τα ολισθήµατά των ‘παιδιών’ του, ως δικό του βάρος. Η υπερβολή και οι ακρότητες δεν
έχουν θέση στην παιδαγωγική του Παύλου.
79
Ι.Κολιτσάρα.,λήµµα ‘Απόστολος Παύλος ως Παιδαγωγός’ Ψυχολογική και παιδαγωγική
εγκυκλοπαίδεια σελ.682:Ο παιδαγωγικός έλεγχος είναι µέθοδος συνιστώµενη και για τους µαθητές
του(Β Τιµ3,16-17/Τιτ.1,10-11,13-14), όσους µάθαιναν να παιδαγωγούν, συνεχίζοντας το έργο του. Η
διόρθωση και όχι η εξουθένωση τίθεται ως σκοπός(Β Κορ.2,5)
80
Ι.Κολιτσάρα.,λήµµα ‘Απόστολος Παύλος ως Παιδαγωγός’ στο ΨΠΕ, ό.π,σελ.681
81
Βλ. και Κ.Γιοκαρίνη. Η ∆ιδακτική και Παιδαγωγική του Ιησού,ό.π,σελ.305-313:Η άσκηση ελέγχου
κατά την παιδευτική πράξη, προς τους µαθητές για πράξεις ή για παραλείψεις, αναφορικά µε τη
συµπεριφορά τους, υπαγορεύεται απ’το γεγονός ότι είναι µέλη της σχολικής κοινότητας, της οποίας η
δοµή και η λειτουργία έγκειται σε κανόνες. Το σύστηµα εκπαίδευσης ενέχει τόσο καθήκοντα
γνωσιακού χαρακτήρα,όσο και καθήκοντα παραγόµενα, στο πλαίσιο συγκρότησης και λειτουργίας της
σχολικής κοινότητας, προκειµένου να τηρηθεί οµαλότητα σχέσεων µαθητή-διδασκάλου και µαθητών
µεταξύ τους. Ωστόσο, η παιδαγωγική κοινότητα του Ιησού δεν περιείχε κανόνες(οργάνωση και
λειτουργία), δεν ενείχε χαρακτήρα θεσµικό, όπως ένα σύστηµα κοινωνικής οργάνωσης. Ο κάθε
µαθητής µπορεί να διατηρεί πειθαρχία(Πραξ.5,29), αλλά όχι αποτέλεσµα επιβολής κανόνων, µάλλον
αναµενόµενη λειτουργία της ελευθερίας,έκφραση της διδασκαλίας περί προσώπου, ως πειθαρχία στο
βίωµα του θείου θελήµατος(Λκ.6,46:Τι µε καλεῖτε Κύριε, Κύριε και οὐ ποιεῖτε ἅ λέγω;)Ήδη στα
χρόνια διδασκαλίας του, ο Ιησούς δεν επέβαλε τον εαυτό του,ούτε εξουσία, µε αυθεντικότητα και
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Ο παιδαγωγικός τρόπος τιµωρίας αντιστοιχεί στο ’ὅς φείδεται βακτηρίας µισεῖ
τον ὑίον αὐτοῦ’-‘Τις γαρ ἐστιν ὑίος ὅν οὐ παιδεύει πατήρ;’(Εβρ.12,5). Παίδευση
αγάπης, ελεγχόµενη παίδευση, µεθοδευµένη µελετηµένα και προσεκτικά,(π.χ.έλεγχος
για µορφή πορνείας στην Κόρινθο, την οποία οι κάτοικοι ανέχθηκαν). Η τιµωρία
είναι τρυφερή, απόρροια επιείκειας και η συγχώρεση λαµβάνει γρήγορα τη θέση της,
διότι δεν έχει καταστροφικό σκοπό(Β Κορ.2,6-8), αλλά διέπεται από λεπτότητα και
αγάπη.83
Σε περιπτώσεις, µόνο πολύ σηµαντικών παραπτωµάτων, ο πράτων καλείται να
αντιµετωπίσει την κατάσταση, προκειµένου να συνειδητοποιήσει την εκτροπή
του(βλ.Β Θεσ.3,14/Α Τιµ.1,20),προκειµένου να βελτιωθεί εκ νέου.Η µετάνοια
κερδίζει την επιείκεια, γι’αυτό και τελικά µετατρέπεται σε άµετρη, ολοκληρωτική
αγάπη.(βλ.π.χ.Φιληµ.10-12,16).84Ο Παύλος φλέγεται στην καρδιά του, όταν καλείται
να προβεί σε διορθωτικό έλεγχο. Είναι ο παιδαγωγός που προτιµά να αφορµάται για
έπαινο85 (χωρίς κολακεία), και κατάδειξη της πνευµατικής προόδου των παιδιών του.
Πιστοί και αλλόθρησκοι λαµβάνουν έπαινο,αφιδώς, όταν ‘πληρωθούν’ εσωτερικά
από το όποιο στοιχείο(Πραξ.13,.16/24 10), που συνίσταται κυρίως για τους πρώτους,
στην αρετή και την πίστη(Β Κορ.7,4/Εφ.1,15-16/Β Θεσ.1,34/Φιλ.1,3).
[Ο Παύλος αποτελεί τον διδάσκαλο και παιδαγωγό της προσωπικής αφοσίωσης προς
το πρόσωπο του κάθε µαθητή του.Αντίθετα,ο Fichte αποτελεί τον ακαδηµαϊκό και
παιδαγωγό,που εισηγείται ένα πλαίσιο,µια µέθοδο διδασκαλίας όµοια και
απαράλλακτη για όλους τους µαθητές. Ο Παύλος αντικρίζει τα πρόσωπα,ενώ ο Fichte
κύρος, αλλά µε τρόπο προληπτικό, ως µέτρο παιδαγωγικό, ο κλιµακούµενος
έλεγχος(Ι.ΧρυσοστόµουΥπόµνηµα εις την Προς Εφεσίους Επιστολήν.Οµιλία ΙΗ΄. PG62,122). Μια
πολυποίκιλη, κλιµακούµενη άσκηση ελέγχου, εξασφαλίζουσα ευελιξία. Μια πρώτη µορφή είναι µια
µέθοδος διορθωτικών παρεµβάσεων, προκειµένου να επιβληθούν κυρώσεις- ποινές, κατά το πρότυπο
ενός κώδικα ποινικής δικονοµίας, αλλά µέσα στο πλαίσιο µιας εκπαιδευτικής µέριµνας της κοινότητας.
Στους τρόπους επαν-αγωγής στην κατά Θεόν αγωγή συγκαταλέγονται αρκετοί:α) Η νουθεσία στο έργο
του Ιησού λειτουργεί, ως ‘νοῦς ἐµποιητικός’(Μτθ.23,37),ως τρόπος να διαιτηθεί η ψυχή, είτε µε
συµβουλή, είτε µε απαγόρευση. Με συµβουλευτικό τρόπο, προτρέποντας και παρακαλώντας. Με
απαγορευτικό τρόπο, όχι µε πνεύµα εχθρότητας, αλλά ως µέσο θεραπείας. Β) Υπάρχει η επιτίµηση,
που σκοπεύει στην κατάδειξη της εκτροπής και κίνητρο, την ωφέλεια. γ) Υπάρχει η επίκληση που
προσκαλεί
στην
ορθότητα.
δ)ο
έλεγχος
προς
γενικές
αρνητικές
στάσεις
και
συµπεριφορές(Μτθ.15,17/Μαρκ.7,18/Λκ.13,15).Όλα λειτουργούν ως µέσα θεραπείας και
απολύτρωσης της ανθρώπινης υπόστασης, τα οποία δεν επιδιώκουν την διαπόµπευση, αλλά την
εσωτερική συνειδητοποίηση. Ο Ιησούς ως ‘καρδιογνώστης’ ενεργοποιεί παιδαγωγικές µεθόδους που
αφυπνίζουν µέσα σε ψυχολογικές συνθήκες, τόσο τις εσωτερικές συνθήκες,όσο και την αγάπη για
σωτηρία. Ο παιδαγωγός δεν ‘κολάζει’, διότι εκείνος δεν αποτελεί ‘φρουρό’, αλλά από την εσωτερική
‘εκκένωση’ της ψυχής, από το προσωπικό τέλµα του µη αποδεχόµενου τη Μεγάλη Αγωγή. Η
παρέλευση της ηθικοπνευµατικής παιδικότητας καθιστά τον άνθρωπο, δέσµιο των παθών του και της
φιλαυτίας του. Χάνεται η οµαλότητα των λειτουργιών(ελευθερία-νους-λόγος) και εγκαθίσταται η
φαυλότητα.
82
Α.Βόσκου.Παιδαγωγικές αρχές του Παύλου,ό.π,σελ.175-176
83
Βλ. και Ι.Κολιτσάρα.,λήµµα ‘Απόστολος Παύλος ως Παιδαγωγός’ ΨΠΕ,,ό.π,σελ.682:Ο Παύλος
απαλύνει την αυστηρότητα του παιδαγωγικού του ελέγχου, µε την τρυφερότητα της αγάπης. Γράφει
στους Κορ.’Ἐκ πολλῆς θλίψεως και συνοχῆς καρδίας ἔγραψα ὑµῖν δια πολλῶν δακρύων, οὐχ
ἵνα λυπηθῆτε, ἀλλά την ἀγάπην ἵνα γνῶτε ἥν ἔχω περισσότέρως εἰς ὑµᾶς’(Β Κορ.2,4).
84
Α.Βόσκου.Παιδαγωγικές αρχές του Παύλου,ό.π,,σελ.178-179
85
Βλ.Α.Βόσκου.Παιδαγωγικές αρχές του Παύλου,ό.π,σελ.175:Ο έπαινος λαµβάνει τη θέση του
ελέγχου, στην υλοποίηση της επανόδου του πιστού. Είναι το παιδαγωγικό µέσο που ενεργοποιεί, ο
φωτισµένος παιδαγωγός, προκειµένου να ενισχύσει τη θέληση για πνευµατικό αγώνα.[βλ.π.χ.’ εἰ και
ἐλύπησα ὑµᾶς ἐν τῆ ἐπιστολῃ, οὐ µεταµέλοµαι, εἰ και µετεµελόµην.βλέπω γαρ ὅτι ἡ ἐπιστολή
ἐκείνη, εἰ και προς ὥραν ἐλύπησεν ὑµᾶς. Νῦν χαίρω, οὐχ ὅτι ἐλυπήθητε, ἀλλ’ὅτι ἐλυπήθητε εἰς
µετάνοιαν. Ἐλυπήθητε γαρ κατά Θεόν, ἵνα ἐν µηδενί ζηµιωθῆτε ἐξ ἡµῶν’.Χαίρετε, δηλαδή, µε την
αληθινή χαρά του κάθε µαθητή, την χαρά κατάκτησης της οδού προς Θεόν, της ευεπίφορης χαράς. .Β
Κορ.7,7-9]
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την ‘τάξη’. Ο πρώτος συµβουλεύει,νουθετεί,διδάσκει υπό το πρότυπο του πατέραδασκάλου, Ο δεύτερος εισηγείται την προσταγή,επιβολή νόµων,την διδασκαλία µέσα
απ’την ηθικιστική κοσµοθεωρία του απόλυτου µονάρχη λόγιου-παιδαγωγού].
Συνοψίζοντας, σηµειώνουµε ότι από τα ισχυρότερα αισθήµατα, που διαφαινόταν
στον χαρακτήρα του Παύλου, ήταν η συναίσθηση του καθήκοντος, στοιχείο,που τον
οδηγούσε να θέτει εαυτόν σε ετοιµότητα και να ενεργοποιεί µε µαεστρία κάθε
δύναµη σωµατική, ψυχική, προκειµένου να διεκπεραιώσει το έργο του, ως υπεύθυνος
ποιµένας των ‘λογικών προβάτων’του.
Η ευθύνη του, αλλά και η υπευθυνότητά του, τον κατέστησαν άριστο παιδαγωγό,
αναδεικνύοντα πολλές καινοφανείς για την εποχή του ιδέες. Αυτές κατέδειξαν τον
νεανικό παλµό και τη φλόγα της πίστης του σε
Αυτόν, που πόθησε και αξιώθηκε να υπηρετήσει, ταυτόχρονα µαθαίνοντας και τους
σύγχρονους παιδαγωγούς, ότι καρδία ‘καθαρά’ και αγωνιώσα οφείλει να διαθέτει,
όποιος επιθυµεί να διδάσκει και να παιδαγωγεί γνήσια. Γράφει χαρακτηριστικά:’Ὁ
λόγος τοῦ Χριστοῦ ἐνοικείτω ἐν ὑµῖν πλουσίως, ἐν πάσῃ σοφίᾳ διδάσκοντες
και νουθετοῦντες ἑαυτόῦς, ψαλµοῖς, ὕµνοις, ὠδαῖς πνευµατικαῖς ἐν χάριτι
ἄδοντες ἐν τήν καρδίαν ὑµῶν τῶ Κυρίῳ και πᾶν ὅ,τι ἐαν ποιῆτε ἐν λόγῳ ἤ ἐν
ἔργῶ, πάντα ἐν ὀνόµατι Κυρίου Ἱησοῦ, εὐχαριστοῦντες τῶ θεῶ πατρί δι’αὐτοῦ’.
(Κολ.3,16-17).
Συνοψίζει το κέντρο της ἐν Χριστῶ αγωγής, ζώντας σύµφωνα µε το Ευαγγέλιο
µέσα στην εκκλησία86, εµπεριστατώνοντας την διδαχή και τη νουθεσία του, µε έναν
χαρακτήρα πρακτικό, που σε καµιά περίπτωση δεν φιλοδοξεί, τον κατά
κόσµο,σοφότερο άνθρωπο, αλλά τον, προς την τελειότητα, άνθρωπο. ∆ιότι ‘ὁ νόµος
παιδαγωγός ἡµῶν γέγονεν εῖς Χριστόν, ἵνα ἐκ πίστεως δικαιωθῶµεν ἐλθούσης
δε τῆς πίστεως οὐκέτι ὑπό παιδαγωγόν ἐσµέν’(Γαλ.3,24-25)

4.4 Έχει διαχρονικότητα το παράδειγµα του Παύλου;
Πρόταση µιας χριστιανικής παιδαγωγικής.
4.4.1 Η σχολική πολιτεία ως κοινότητα προσώπων
‘Και προσέφερον αὐτῶ παιδία ἵνα αὐτῶν ἄψηται οἱ δε µαθηταί ἐπετίµων
τοῖς προσφέρουσι`ἰδών δε ὁ Ἰησοῦς ἠγανάκτησε και εἶπεν αὐτοῖς`ἄφετε τα
παιδία ἔρχεσθαι προς µε, και µη κωλύετε αὐτά`τῶν γαρ τοιούτων ἐστιν ἡ
βασιλεία τοῦ Θεοῦ.ἀµην λέγω ὑµῖν, ὅς ἐαν µη δέξηται την βασιλείαν τοῦ Θεοῦ
ὥς παιδίον, οὐ µη εἰσέλθῃ εἰς αὐτην.και ἐναγκαλισάµενος αὐτά κατυλόγει
τιθείς τας χεῖρας ἐπ’αὐτᾶ’(Μτθ.19,13-15/Μαρκ.10,13-16/Λκ.18,15-17). Το παρόν
χωρίο νοηµατοδοτεί µε εξέχουσα ενάργεια την αξία της παιδικότητας.
Ο Ιησούς απετέλεσε τον πρώτο διδάσκαλο της εποχής του, και ολόκληρης της
ανθρωπότητας, που δεν µερίµνησε απλά για την ενάρετη παιδαγωγία του µαθητή,
αλλά αντίκρισε-απευθύνθηκε στο παιδί, ως παιδί-πρόσωπο. Η έννοια της
παιδικότητας καταδεικνύεται ως το στοιχείο εκείνο, που ενατενίζει την αγάπη του
Θεού και την παραδείσια είσοδο, αλλά και πολύ περισσότερο είναι το ίδιο το παιδί, ο
µόνος άξιος πολίτης του Θεού.
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’’Παραλαβών δε οὖτος (ὁ διδάσκαλος)ὐµᾶς ὑπό καλῆ τεθραµµένους ἀγωγῆ ἐκδιδάξεται τα
λόγια. ∆ιδασκαλεῖον ἡ Ἐκκλησία ἥδε και ὁ νυµφίος ὁ µόνος διδάσκαλος, ἀγαθοῦ Πατρός
ἀγαθόν βούληµα, σοφία γνήσιος, ἁγίασµα γνῶσεως’’ (Κλήµης Αλεξανδρεύς. ΠαιδαγωγόςΓ,12(1215),στο:Χ.Κρικώνη.Συλλογή Πατερικών Κειµένων,τ.Αεκδ.University Studio Press,σελ.142)
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Πόσα στοιχεία δεν αναγνωρίζονται και δεν διδάσκονται µέσα από τα λόγια αυτά;Το
κλειδί στην παιδαγωγική επιστήµη και συµπεριφορά-το θησαυροφυλάκιο της αγωγής
βρίσκεται στα λόγια του Ιησού, και µάλιστα σε µια εποχή που το παιδί αµφισβητείτο,
(πρότυπο ήταν ο ηλικιωµένος)ως ελλιπής άνθρωπος.87 Και πάλι δεν διστάζει να
τονίσει:’προσῆλθον οἱ µαθηταί τῶ Ἰησοῦ λέγοντες.τις ἄρα µείζων ἐστίν ἐν τῆ
βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν;και προσκαλεσάµενος παιδίον ἔστησεν αὐτο ἐν µέσῳ
αὐτῶν και εἶπεν`ἀµην λέγω ὑµῖν, ἐαν µη στράφητε και γένησθε ὥς τα παιδία,
οὐ µη εἰσέλθητε εἰς την βασιλείαν τῶν οὐρανῶν(Μτθ.18,1-3).
Το παιδί καταδεικνύεται εναργώς, όχι µόνο ως πρόσωπο µε υπόσταση, αξία,
προσωπικότητα, αλλά και ως το πρότυπο της σωτηριώδους συµπεριφοράς στη ζωή.
Υπόρρητα, πολλές ψυχολογικές και παιδαγωγικές θεωρίες εµφωλεύουν σε αυτή την
απλή εικόνα ζωής. Ωστόσο, ήδη επισηµαίνουµε ότι το παιδί, φορέας παιδικότητας,
φανερώθηκε ως ο ‘πολίτης της θείας βασιλείας’, ως ο άξιος πολίτης της ουράνιας
κοινότητας. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να µελετήσουµε, εποµένως, αν σήµερα η
παιδαγωγική ατµόσφαιρα και επιστήµη επαναβεβαιώνουν το παιδί, τον µαθητή της
σχολικής κοινότητας, ως το πρόσωπο εκείνο που απολαµβάνει
τιµής,
αγάπης,µόρφωσης, ή απλά και µόνο το υποκείµενο που δικαιούται να απολάβει κάθε
γνώσης και δεξιότητας, µέσα στα πλαίσια της κοινωνικής λειτουργίας.
Η νεότερη παιδαγωγική,αν και έχει αναδείξει τον µαθητή ως βασικό κριτήριο της
όλης παιδευτικής διαδικασίας, δεν κατόρθωσε να αναδείξει εξίσου την υπαρξιακή
σηµασία της παιδικότητας. Η σύγχρονη εκπαίδευση αποδύεται σε ένα αγώνα
προετοιµασίας των παιδιών,προκειµένου να προσαρµοσθούν στον κόσµο των
µεγάλων. Εκείνο,όµως, που η ρηξικέλευθη αγωγή αποζητά είναι η ανάδειξη της
παιδικότητας του παιδιού και της προετοιµασίας των µεγάλων να παραµείνουν
παιδιά,ν’αντιστρατευθούν
την
εξαντικειµενίκευση
των
όντων,
την
διαµερισµατοποίηση της ζωής, την αποσπασµατοποίηση της γνώσης.
Αναζητούµε µια αγωγή που θα κοµίζει το άνοιγµα στο υπερβατικό, την
ακεραιότητα του προσώπου, την διυποκειµενικότητα της γνώσης, την καθολικότητα
της αλήθειας, την ενσάρκωση της ζωής, και τέτοια είναι η χριστιανική αγωγή. Μια
αγωγή που αναζητά να βιώνει καθηµερινά την αιώνια παιδικότητα88.Μια εκπαίδευση
που θ’ανοίγει τον δρόµο προς την υπερβατικότητα, συνιστώντας τόσο την
ανακάλυψη νοήµατος στη ζωή, όσο και το παιδί, ως ασκηµένο άνθρωπο.89
Μια πρόταση της χριστιανικής παιδαγωγικής θα προσπαθήσουµε ν’αρθρώσουµε
στις ακόλουθες σελίδες, µια αγωγή σε ρόλο αµφισβήτησης και ανατροπής της
χρησιµοθηρίας και του ωφελιµισµού, του απρόσωπου και του αφηρηµένου, µια
αγωγή, µορφώνουσα το πρόσωπο και µετα-µορφώνουσα τον κόσµο. Μια αγωγή που
σαρκώνει τη διαλεκτική αγάπη και ελευθερία.90 Στα όρια της ορθόδοξης χριστιανικής
αντίληψης περί ανθρώπου και περί του είδους, του εγκόσµιου και µεταφυσικού
87

Σ.Φωτίου.Ελευθερία και αγάπη:οδός και τέλος της Χριστιανικής Αγωγής ή µαθήµατα των παιδιών
προς τους µεγάλους.,στο:Σύναξη,τ.65(1998),σελ.85
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Σ.Φωτίου.Ελευθερία και αγάπη:οδός και τέλος της Χριστιανικής Αγωγής ή µαθήµατα των παιδιών
προς τους µεγάλους,ό.π,σελ.81
89
Ι.Θεοδωρόπουλου.
Ανακυάνωση:Έξι
τόποι
φιλοσοφικού
στοχασµού
για
την
εκπαίδευση,στο:Επιστήµες Αγωγής,τ.4/2003,σελ.99.Στο ίδιο σελ.100-101:Η άσκηση, χαρακτηρίζεται
από τον Ι.Θεοδωρόπουλο, ως µια διαδικασία ριζικής ανασωµάτωσης του ανθρώπου. Προτείνει την
µετάγγιση της άσκησης,από την πατερική παράδοση,ως µιας νέα παιδευτική αντίληψη-αποτίναξη των
παθών.Το πάθος του ψυχολογικού εγώ να εκριζωθεί, παραχωρώντας προτεραιότητα στη σχέση. Η
εγκεφαλική σκέψη αντικαθίσταται απ’τον εγκάρδιο νου, αποτρέποντας την εγκλεισµό του πνεύµατος
και την κυριαρχία του εξορθολογισµού.
90
Σ.Φωτίου.Ελευθερία και αγάπη:οδός και τέλος της Χριστιανικής Αγωγής ή µαθήµατα των παιδιών
προς τους µεγάλους,,ό.π,σελ.81-82
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προσανατολισµού του, οι προτάσεις αγωγής δεν αναλώνονται µόνο στο χώρο της
εκπαίδευσης ή των θεσµικών συστηµάτων, µε σκοπό την πραγµάτωση
προγραµµατισµού. Αναφέρονται σε µια πλειάδα ατοµικών επιλογών και κοινωνικών
δραστηριοτήτων.
Η ορθόδοξη αγωγή του προσώπου συνδέεται µε την αντίστοιχη ορθόδοξη
ανθρωπολογία και κοινωνιολογία, δηλαδή την εκκλησιολογία[εκκλησία=σώµα
ανθρωπίνων προσώπων], σύµφωνα µε την οποία, η εκκλησία δεν αποτελεί τον, στενά
και συχνά λανθασµένα αντιληπτό αποκλειστικά, λατρευτικό χώρο, αλλά εκτείνεται
και ως το πλήρωµα που προτάσσει το επικοινωνιακό πράττειν, νοηµατοδοτούµενο
απ’τα υπερφυσικά κανονιστικά αρχέτυπα της ύπαρξης και της ζωής.
Αρκετά συχνά οι αρχές της ορθοδοξίας βρίσκονται σε ρήξη ασυµφιλίωτη µε
εκείνες του πολιτειακού εκπαιδευτικού συστήµατος, κι αυτό διότι το αληθινό
χριστιανικό πνεύµα(κι όχι αυτό που κάποιοι εντός εκκλησίας, ιδιοποιούνται για να
εκπληρώσουν προσωπικές προφητείες)αντιδρά στην συντηρητικότητα και την
µετατροπή του σχολείου-ως φορέα ανελαστικής και συµβατικής οργάνωσης, που
νοµιµοποιεί θεσµοποιηµένες αξίες. Αντιδρά, δηλαδή, σε ένα σύστηµα που απαρνείται
τον επαναπροσδιορισµό του περιεχοµένου και της ηθικής αιτιολογίας των
καθιερωµένων προτύπων συµπεριφοράς, και καθίσταται ο εργαλειακός λόγος
ποικίλων συµφερόντων.91
Μια χριστιανική αγωγή που συνοδοιπορεί µε την σύγχρονη κοινωνία, αλλά και
επιθυµεί να διατηρήσει αξίες και οράµατα του παρελθόντος, προσηλώνει ταυτόχρονα
τον νου στα παραδείγµατα παιδαγωγών,όπως ο Παύλος, και αναβιβάζει την
µαθησιακή-παιδαγωγική διαδικασία από το τότε στο τώρα. Αντικαθιστώντας την
επιτηδευµένη και φτιασιδωµένη αναπαραγωγή και τους ‘επίπλαστους’ προοδευτικούς
σχεδιασµούς προβάλλει την υπέρβαση και αποδόµηση του δεδοµένου και του
ισχύοντος. Κατά το πρότυπο της χριστιανικής µετά-νοιας, ως αλλαγής σκέψης και
επιλογών, συνίσταται το ανασκευαστικό παράδειγµα που περικλείει την
ριζοσπαστική ανατοµία-τη ρήξη µε το ισχύον.
Μια πρόταση σαν αυτήν του, χριστιανικά µορφούµενου, ανθρώπου είναι εκείνη
που συνδέει την θεωρία µε την πράξη, την πνευµατικότητα µε την επικοινωνιακή
νοηµατοδότηση της ύπαρξης.92 Στην πρόταση αυτή, ο παράδεισος, η έσχατη
ανθρωπολογική και κοινωνική εντελέχεια δεν βρίσκεται στον υλιστικό ευδαιµονισµό,
αλλά στην οικειοθελή στέρηση και σταυρική θυσία του ατοµικού θελήµατος, το
λίκνο φανέρωσης της επικοινωνιακότητας και της αλληλοπεριχώρησης. Στον,
ορθόδοξα χριστιανικά, προσανατολιζόµενο χώρο αγωγής, το καθολικό φρόνηµα[σε
µια κοινωνία του εγώ]το υπερβατολογικά θεώµενο διακατέχεται απ’τον
εκκλησιαστικό προσανατολισµό, την ανάδειξη του κοινού.93
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Χ.Τερέζη.Όψεις της Ορθόδοξης χριστιανικής θεώρησης της Αγωγής,,στο:Επιστήµες
Αγωγής,τ.4/2003,σελ.20
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Χ.Τερέζη.Όψεις της Ορθόδοξης χριστιανικής θεώρησης της Αγωγήςό.π,σελ.21.
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Χ.Τερέζη.Όψεις της Ορθόδοξης χριστιανικής θεώρησης της Αγωγής,ό.π,,σελ.24.Βλ και
Γ.Κωσταρά,Φιλοσοφία,Επικοινωνία και ∆ιδακτική Πράξη,Τόµος 1,τ3(1984),στο :Ελληνική
φιλοσοφική επιθεώρηση,σελ.322-325:Σήµερα, η επικοινωνία έχει απωλέσει το χρώµα της συνάντησηςτης ανταπόκρισης. Η γνήσια επικοινωνία, σηµειώνει ο Κωσταράς, είναι εκείνη που το εγώ δεν
µονώνεται, ούτε και εξαρτάται απ’τους άλλους. ‘’Εγώ και συ’’, στην ορθή επικοινωνία, δεν χάνουν
την αυτονοµία τους, αλλά διατηρούν τα προσωπικά τους γνωρίσµατα, δεν παραδίνουν το είναι τους. Η
ουσία της επικοινωνίας, ωστόσο, προχωρεί και ανιχνεύεται, θα λέγαµε, όταν η δύναµη του εγώ και του
εσύ συµπλακούν, τότε θα αναζητήσουν την ισχύ στον διαχωρισµό τους. Η χριστιανική αγωγή µιλά για
πρόσωπα, όπου το ένα δεν φοβάται ν’αποδυθεί και να παραδοθεί στο άλλο.’Υπάρχω σηµαίνει
συνυπάρχω’. Το εγώ,όµως, που υπάρχει εξαιτίας του συ, για την χριστιανική αγωγή δεν διστάζει να
αποτινάξει τον τίτλο του, αν εκείνος αποτελέσει εµπόδιο, όχι απλά της συνάντησης, αλλά και της
κοινωνίας. Και αν για το Νίτσε ’η αλήθεια αρχίζει µε δυο’,εκείνη είναι σίγουρα απαιτητική και
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Αναγιγνώσκοντας την παιδαγωγική του Παύλου, εύκολα διαπιστώνει κανείς, ότι
αντικρίζει τον πυρήνα της χριστιανικής σκέψης. Η φιλοδοξία της ορθόδοξης
εµπειρίας συνδέεται µε την αναγωγή, του κοινωνικού σώµατος σε πρότυπο
αγαπητικής της λειτουργίας, ως εγκεντρισµού του συνόλου των αρεταϊκών
αρχετύπων στις λειτουργίες του. Ο λόγος της ορθόδοξης εµπειρίας έχει υπαρξιακό
και προσωποκεντρικό προσανατολισµό(δηλαδή τον προσανατολισµό, υπό την έννοια
της προσήλωσης της στον πραγµατικό, συγκεκριµένο στην ιστορία,
άνθρωπο).94Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο, η Αγωγή καθίσταται δίοδος επικοινωνίας
και κοινωνίας. Είναι ο ‘τόπος’ συναντησιακής σχέσης ενός δασκάλου και ενός
µαθητή, ενός παιδαγωγού και ενός παιδαγωγούµενου. Τόσο ο δάσκαλος, όσο και ο
µαθητής που εντάσσονται στην σχολική κοινότητα και ζωή βιώνουν και µαθαίνουν
να εκφράζουν αλήθειες της ανθρώπινης υπόστασης:α)αναγνωρίζουν και αποδέχονται
την συνύπαρξη µε τα πρόσωπα των άλλων, β)εποµένως, και να κοινωνούν µαζί τους,
γ) µαθαίνουν να οριοθετούν τις αξιώσεις τους και να µην προβάλλονται εγωκεντρικά
δ)συνεπώς, να εξελίσσονται και να µορφώνονται.95
Όλα τα παραπάνω αποτελούν στοιχεία, τα οποία εξελισσόµενα και αφοµοιούµενα
από τις δυο πλευρές βοηθούν και οδηγούν οµαλά την διδακτική διαδικασία. ∆ηλαδή,
η διδακτική πράξη96, η γνωριµία µε το µορφωτικό αγαθό συντελείται µόνον εφόσον
έχει πρώτα από κάθε άλλο διαµορφωθεί η κατάλληλη παιδαγωγική οικο-λογία της
τάξης.
Θα απορήσει κανείς στην ιδέα ενός συσχετισµού, της παιδαγωγικής πρακτικής, µε
εκείνη, την οποία το χριστιανικό παράδειγµα προτείνει, δεν θα έπρεπε όµως, εφόσον
είναι ένας χώρος που κατεξοχήν προσπαθεί να θέσει στο επίκεντρο του
ενδιαφέροντος την ανθρώπινη υπόσταση. Το χριστιανικό παράδειγµα δύναται
κάλλιστα να στηρίξει την παιδαγωγική επιστήµη. Η ίδια παρουσίασε ουσιαστικές
δυσκολίες ιστορικές ή περιστασιακές, αναφορικά µε την αντιµετώπιση ζητηµάτων,
σχετικών µε την ανθρώπινη ύπαρξη και τις αγωνίες της.97Μια χριστιανική
πολύπλοκη. Είναι ένας ‘συνεγγισµός ψυχών και πνευµάτων’. Κι όπως προσθέτει ο Κωσταράς, στη
θέση του’σκέπτοµαι, άρα υπάρχω’ τοποθετείται το ‘ανταποκρίνοµαι, άρα υπάρχω’. Η απόκριση-η
ανταπόκριση-η συνάντηση(η κοινωνία κατά την ορθόδοξη αγωγή)είναι εκείνη του δασκάλου µε το
µαθητή, µε κριτήρια τη σαφήνεια-την επιστηµονική εντιµότητα και την κριτική καθαρότητα. Η ίδια η
εκπαιδευτική πράξη, πρώτα και πάνω απ’όλα είναι ένα είδος επικοινωνίας:ως συν-οµιλία, διά-λογος,
συ-ζήτηση, συν-είναι. Είναι µια σχέση που ο δάσκαλος δεν φοβάται να ‘µάθει’απ’τον µαθητή του, και
ο µαθητής απ’τον δάσκαλο, δεν φοβούνται στην ‘κοινωνία’να αποκαλυφθεί το πραγµατικό τους
είναι.Βλ και Σ.Κυριαζόπουλου.Ελευθερία και αυθυπέρβασις.Αθήνα 1962,σελ.54-55: [Η ορθόδοξη
αγωγή σαρκωµένη ως αγωγή θυσίας, ο µαθητής, ο άλλος σε γενική βάση δεν είναι το εσύ του
προσώπου ή το πρόσωπο του εσύ]. Ή καλύτερα ονοµάζουµε το εσύ, ως τον χώρο µέσα στον οποίον
κινούµαι προκειµένου να αναδυθεί θυµίαµα θυσίας. ∆εν υπάρχει, ασφαλώς, κανένας νόµος που να
καταδεικνύει την συµπεριφορά. Μόνο η εσωτερική καθαρότητα θα αναγνωρίζει ότι το εσύ έχει άλλη
αρχή και τέλος, διαφορετικά απ’το εγώ. Το εσύ(προτιµούµε να ονοµάζουµε ο άλλος)δεν έχει ανάγκη
αναγνώρισης της έλλειψης του εγώ, καλύτερα λείπει το δικό του στίγµα, η απάντηση προς το εγώ, που
θα το ολοκληρώσει. Πέρα από το ‘εγώ-εσύ’ υπάρχουν δυο πρόσωπα που θέλουν να ενδοεπικοινωνήσουν
94
Χ.Τερέζη.Όψεις της Ορθόδοξης χριστιανικής θεώρησης της Αγωγής,ό.π,σελ.23.
95
Κ.Γρηγοριάδου. Θεολογική και Ανθρωπολογική θεώρηση της αγωγής.Αθήνα. 1975,σελ.23.
96
Κ.Γρηγοριάδου. Θεολογική και Ανθρωπολογική θεώρηση της αγωγής,ό.π,σελ.33:Το διδακτικό έργο
της παράδοσης βοηθά την εξέλιξη της ψυχοσωµατικής και προσωπικής υπόστασης του µαθητή.
Αφενός µεταδίδεται η γνώση των στοιχείων που περιβάλλουν και επηρεάζουν την ανθρώπινη ζωή,
βοηθώντας τον µαθητή να γίνει πολίτης του αύριο. Αφετέρου αυτή η διδακτική παράδοση γίνεται
αφορµή για κάτι ακόµη ουσιαστικότερο, την συνάντηση, την αλληλοπεριχώρηση του παιδαγωγού µε
τον παιδαγωγούµενο.
97
Κ ∆εληκωνσταντή.Η παιδαγωγική επικαιρότητα του ανθρωπολογικού στοχασµού,στο Επιστήµες
αγωγής.τ.4/2003,σελ.48
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παιδαγωγική που συνυπάρχει και συνδηλώνεται µε την ορθόδοξη ανθρωπολογία θα
µπορούσε να πλαισιώσει και να ενσταλάξει καίριες ανανεωτικές ιδέες στη σύγχρονη
αγωγή.
Η θέση της αγωγής, που διαµορφώνει ηθικές και πολιτικές προσωπικότητες
δύναται να εγκολπώσει δηµιουργικές ανατροπές, εάν εκκεντρίσει στον κορµό της µια
κοινωνική και προσωποκεντρική εκδοχή για τον άνθρωπο, δηλαδή µια συλλογική
θεώρηση των αναγκών, των αρχών, των αξιών και των γνώσεων. Φυσικά, και οι
αρχές µεθοδολογίας προσφοράς του γνωστικού υλικού και ο τρόπος οργάνωσης της
σχολικής ζωής, ως συλλογικού µορφώµατος, έχουν ρόλο σηµαντικό.98Αλλά
οδοδείκτης όλων είναι η κατάδειξη του µαθητή, ως προσώπου, µε ταυτότητα και
ετερότητα.
Μέσα απ’το παράδειγµα της χριστιανικής αγωγής του Ιησού, του Παύλου, των
οποίων η παιδαγωγία διαµόρφωσε ένα πρότυπο ζωής, δίδεται το εναρκτήριο
λάκτισµα, η θεωρία να συνδεθεί µε την πράξη. Με τον τρόπο αυτό, κανένα
παιδαγωγικό αξίωµα δεν στηρίζεται, αν δεν γίνεται βίωµα, µε αποτελέσµατα
µακρόχρονα, αλλά και δεν συνεπικουρεί την απελευθέρωση της αγωγικής σχέσης από
κάθε αποκρυσταλλωµένο και απηρχηωµένο κατασκεύασµα.99
Μέσα από την ανθρωπολογία και εκκλησιολογία του Παύλου λαµβάνουµε ένα
πρότυπο παράδοξο, για την σηµερινή διαµορφωµένη κοινωνία, αλλά εντελώς
αναγκαίο. Η κοινότητα των πιστών, των µαθητών του, θα ήταν εφικτό, να
αποτελέσει, ίσως, ένα πρότυπο για την σχολική κοινότητα100. Μια παιδαγωγική που
θ’αντικρίζει την σχολική τάξη ως κοινότητα , που πραγµατοποιεί τη ζωή της, ως
σχέση και δηµιουργική αναφορά.101
Αλλά και για τον µαθητή, ως το ‘πολιτικό υποκείµενο’, το πρόσωπο, κατά τη δική
µας εισήγηση, που εκδιπλώνει τον δυναµισµό της εσωτερικότητάς του, µε εξελικτική
πρόοδο. Αναφερόµαστε σε µια πνευµατική κατάσταση, κατά την οποία, ο µαθητής θα
δύναται να καθιστά την προσφερόµενη γνώση, αφετηρία προσωπικής ωρίµανσης και
δίαυλο συνάντησης µε τον Θεό, τον άλλο, το κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον,102
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Α.Κοσµόπουλου.Σχεσιοδυναµική παιδαγωγική του Προσώπου.Αθήνα 1983,σελ.156,160,161.:Το
καθοριστικό ερέθισµα για µια αγωγή ‘κοινοτικής διάστασης’, αποδοχής, αγάπης δίνεται απ’το πρότυπο
του µαθητή, τον εκπαιδευτικό. Εκείνος χαρακτηρίζεται από ένταση καρδιάς για το λειτούργηµά του,
και φλεγόµενο πόθο για το παιδί, κατοπτρίζοντας την κινητική κατάσταση της αγάπης µε αναχωρητική
ετοιµότητα(ψυχική-πνευµατική-σωµατική)-ως την υψηλότερη δυνατότητα σχεσιοδυναµικής
παιδαγωγικής κίνησης-είδος θανάτου-φιλιωµένου µε τη ζωή. Αυτή διαπνέεται από την πίστη στην
παιδαγωγική και επανορθωτική δυναµική της γνησιότητας των σχέσεων ανάµεσα στους δύο.
101
Α.Κοσµόπουλου.Το παιδαγωγικό ηµερολόγιο του ΠΕΣΤΑΛΟΤΣΙ.Αθήνα 1970,σελ.80:Το
χριστιανικό πνεύµα της παιδαγωγικής κοινότητας, µε προεκτάσεις µιας µη-βιολογικής οικογένειας,
ενέπνευσε, µετά τον Παύλο, έναν παιδαγωγό που ακολούθησε το πνεύµα του, τον Pestalozzi: «Το
θρησκευτικό πνεύµα, που είναι η ευλογία της οικογενειακής εστίας, υπάρχει ακόµη ανάµεσά µας, αλλά
υπάρχει χωρίς εσωτερική ζωή` είναι περιορισµένο σ’ένα πνεύµα συλλογισµών που δεν κάνει τίποτε
άλλο από το να αναπτύσσει µεθοδικά συλλογισµούς πάνω σ’ό,τι είναι Άγιο και θείο…Παρά ταύτα το
πνεύµα της χάριτος της αληθινής διδασκαλίας του Χριστού φαίνεται να φυτρώνει νέες και βαθειές
ρίζες µέσα στη διαφθορά της φυλής µας και να διατηρεί µέσα σε χιλιάδες ψυχές µια ζωή εσωτερικά
και αγνή..Μόνο απ’εδώ είναι δυνατό να ξαναπάρουµε και χρησιµοποιήσουµε µ’ένα τρόπο ευλογηµένο
τ’αληθινά και µοναδικά µέσα της λαϊκής και εθνικής εκπαιδεύσεως, που ο Θεός τοποθέτησε στην
οικογενειακή εστία και που από τους πρώτους καιρούς είχε διατηρήσει µε τον ανεξάντλητο θησαυρό
της πατρικής και µητρικής αγάπης…Η αγωγή των µικρών παιδιών δεν είναι άλλο πράγµα από µια
έξοχη επιστροφή στην αληθινή παιδαγωγική τέχνη, στην τέχνη αυτή της οικογενειακής εστίας µ’όλη
της την απλότητα»
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Χ.Τερέζη.Όψεις της Ορθόδοξης χριστιανικής θεώρησης της Αγωγής,ό.π,σελ.26.
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στοιχειοθετώντας αυτόβουλα, ως τεράστιας σηµασίας για την παιδαγωγική και
σχολική πραγµατικότητα, την συνύπαρξη των προσώπων.
Το σηµερινό σχολείο εκλαµβάνει ως κύριο έργο του, την διαρκή αύξηση της
γνώσης, της αντιληπτικής ενίσχυσης, της υπέρµετρης ‘τακτοποίησης της διδακτικής
ύλης’. Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να υποβαθµίζεται ο ρόλος του γνωστικού
υλικού ή της γνωσιακής διαδικασίας, ωστόσο, οι σχεσιακές παράµετροι, µέσα στις
οποίες συντελείται η αγωγική πράξη, αποτελούν καθοριστικό παράγοντα εξέλιξής
της.. ∆ιότι σπουδαιότητα έχει όχι µόνο το τι, αλλά και σε ποια ατµόσφαιρα, µε ποια
διαδικασία µεταγγίζεται το γνωστικό αγαθό. Έργο του κάθε διδάσκοντα δεν είναι να
’πει το µάθηµα’, αλλά να µπορεί να υποδείξει στους µαθητές του όλη τη δυναµική
και την προβληµατική του µαθήµατος, κυρίως βέβαια και τον συσχετισµό του µε τη
ζωή, την κοινωνία, µόνο τότε θα ενδυναµωθεί η σηµαντικότητα του.103
Ένα σχολείο104το οποίο λαµβάνει σοβαρά υπόψιν τον ρόλο της προσωπικής
ανάπτυξης του µαθητή καταφάσκει στην αξία του, ως προσώπου, εµπιστεύεται το
παιδί.105 Ένα σχολείο, σαν αυτό που ο Παύλος παρουσίασε βασίζεται στις σχέσεις. Η
ανθρώπινη επαφή µέσα στην κοινότητα επιβεβαιώνει το παιδί ως υπόσταση, και το
παροτρύνει να ανοίξει την οδό της νέας του ζωής. Η σχέση δίνει βήµα στην ελευθερία
και το διάλογο τόσο µεταξύ δασκάλου-µαθητή, όσο και των µαθητών µεταξύ τους. Οι
διδακτικές συµβαδίζουν µε τις ανθρώπινες ανάγκες.106
Μια παιδαγωγική κοινότητα(Πραξ.2,44-47) που µεριµνά για το πρόσωπο, είναι
εκείνη που βοηθά το παιδί να κατανοεί ότι ο συναισθηµατικός πλούτος και το βάθος
της καρδιάς είναι σηµαντικότερα στοιχεία απ’την αποστήθιση αράδων. Οι
προσωπικές ανάγκες και αναζητήσεις είναι η αφορµή για την προσφορά γνώσης.
Αναζητώντας την αλήθεια107στην γνώση, µαθαίνει ν’αναζητά, ουσιαστικά, την
αλήθεια στη ζωή. Το καινοφανές σε µια χριστιανική παιδαγωγική είναι ότι ο κάθε
µαθητής δεν θεωρείται ένα γνωστικό ή προς έρευνα υποκείµενο, αλλά ένα πρόσωπο
µε ταυτότητα και ετερότητα(ο τρόπος που αυτοπροσδιορίζοµαι και που µε
προσδιορίζουν), µέσα σε σύνολο αντίστοιχων ταυτοτήτων και ετεροτήτων.108 Κατά
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Κ.Πηγιάκη.Προετοιµασία, Σχεδιασµός και Αξιολόγηση της ∆ιδασκαλίας.Εκδ.ΓρηγόρηΑθήνα
2002,σελ.9
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D.Clark,Schools as Learning Communities.Cassell 1996,pp.114:Ο νέος τύπος σχολείου, που
αναζητούµε, συνάδει µε την αναγκαιότητα για ένα νέο τύπο δασκάλου. Ένας νέος τύπος δασκάλου(κι
όµως πολύ παλαιός, όπως αποδεικνύει ο Παύλος)καλείται να αναδυθεί –ένας δάσκαλος που
απευθύνεται στην πολυδιάστατη και απαιτητική εκπαιδευτική πραγµατικότητα. Ένα
σχολείο’κοινοτικού τύπου’, σηµείο συνάντησης ‘διαφορετικών’ µαθητών, ετεροτήτων, αποζητά ένα
δάσκαλο ευέλικτο και αγωνιστή. Εκείνος καλείται ν’ανακαλύπτει καθηµερινά και σταδιακά µια
µαθητική κοινότητα ‘πολυδιάστατης εθνικότητας’(συνύπαρξη µαθητών από διαφορετικές
εθνικότητες). Η ιδιαιτερότητα του συνίσταται όχι µόνο στην απόκτηση πολύτιµης εµπειρίας, αλλά και
στην µετάδοση κάθε συνιστώσας κοινοτικού-εκπαιδευτικού τύπου. Ανταποκρίνεται στις προκλήσεις,
δεν αναλώνεται στην εκπλήρωση ενός ιδεατού µοντέλου δασκάλου, αντίθετα διοχετεύει την ενέργειά
των ανθρώπινων του ικανοτήτων. Εκείνος είναι ο διαχειριστής τόσο των λεπτών ισορροπιών, όσο και
ο εµπνευστής της οµαδικής συνύπαρξης. Κάτι τέτοιο απαιτεί, ασφαλώς, χρόνο, κόπο, συνεχή
επιµόρφωση, απόκτηση ολοένα και περισσότερων δεξιοτήτων και ειδίκευσης. Ωστόσο, ο ρόλος του
δεν τερµατίζεται µε την συµπλήρωση των διδακτικών ωρών, ο δάσκαλος καλείται να επιτελεί το
λειτούργηµά του, να τιµά τον τίτλο του 24 ώρες την ηµέρα, 365 ηµέρες τον χρόνο.
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Α.Κοσµόπουλου.Σχεσιοδυναµική παιδαγωγική του Προσώπου,ό.π,σελ.72Βλ. σχετικά και
Τ.Μέρυ.ΠρόσκλησηστηνΠροσωποκεντρικήπροσέγγιση.Μετ.Γ.∆ίπλας.ΕπιµΕπ.Ι.Ιωσηφίδης.Εκδ.Καστα
νιώτη.Αθήνα 2002
106
Α.Κοσµόπουλου.Σχεσιοδυναµική παιδαγωγική του Προσώπου,ό.π,,σελ.72
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Α.Κοσµόπουλου.Σχεσιοδυναµική παιδαγωγική του Προσώπου,ό.π,σελ.73.
108
Α.Ε.Γκότοβου.Παιδαγωγική Αλληλεπίδραση. Εκδ.Σύγχρονη εκπαίδευση.Αθήνα 1985,σελ.45: Ως
βάση της αυτοσυνείδησης αναφέρει ο Γκότοβος, τίθεται το σύµβολο της γλώσσας. Μέσω αυτής ο
άνθρωπος αντιλαµβάνεται τον εαυτό-αντικείµενο. Αλλά και µέσω των άλλων προσώπων κατανοεί
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µια έννοια, αν ο µαθητής κατανοήσει εαυτόν ως ετερότητα σε σχέση µε το δάσκαλο
και τους άλλους µαθητές, τότε δεν λαµβάνει ούτε τη θέση του υποκειµένου, ούτε του
αντικειµένου, αλλά απλά της ετερότητας, της έννοιας του προσώπου,µέσα στη
σχολική τάξη, σηµειώνοντας το ιδιαίτερο και ανεπανάληπτο109.
Κατά το Νεωτερικό πρότυπο υποκείµενο είναι ο δάσκαλος και αντικείµενο είναι ο
µαθητής. Αυτό καταργείται στο χριστιανικό πρότυπο, δεν υπάρχουν υποκείµενα και
αντικείµενα, παρά µόνο πρόσωπα. ∆ιότι ένα µοντέλο Νεωτερικού τύπου, βλάπτει το
παιδαγωγικό κλίµα , προσφέροντας µια αντιθετικού τύπου λογική. ∆ιότι ο δάσκαλος
προβάλλει ως το µοναδικό λογικό ον, που κατέχει και µεταδίδει γνώση. Ενώ ο
µαθητής δεν αντιµετωπίζεται ως έχων µια ταυτότητα ταυτόχρονα και µια
ιδιαιτερότητα.
Επιµένουµε, ότι η ετερότητα προηγείται της ταυτότητας, διότι πρώτα αναδύοµαι
στον τόπο του άλλου. Σε µια κοινότητα προσώπων, ο δάσκαλος είναι το πρόσωπο
που προσφέρει, ενώ ο µαθητής διατηρεί την ετερότητα του , την διαλογική ‘ταυτοῦ
και ἐτέρου’, και µέσα στη σχολική τάξη βιώνει:α)την οµάδα, β)το ‘κοινό’ τον
σύνδεσµο. Οι αντιθέσεις δεν ‘εµποδίζουν’ την συνύπαρξη, αντίθετα την
προσυπογράφουν. Η µελέτη του Παύλειου µοντέλου ενδοσχεσιακής συνύπαρξης και
παιδαγωγικής δίνει έντονα το στίγµα της έννοιας ‘συν-υπάρχω’ και επι-κοινωνώ,
αλληλεπιδρώ. Η αλληλεπίδραση διαµορφώνει την συλλογική συνύπαρξη που
προδίδει ιδιαίτερες σκέψεις, τοποθετήσεις, ιδέες, γλώσσα. Και ακολούθως
εκδηλώνεται τόσο η ευκαιρία για δηµιουργική εργασία, όσο και η διαπλάτυνση της
σκέψης.
Η κοινότητα της σκέψης αποτελεί τον τόπο ανάδειξης του προσώπου µέσω του
σεβασµού προς τον άλλο, της ικάνωσης για δηµιουργία. Η κάθε τάξη είναι ο µικρός
πυρήνας του σχολείου, φορέας αγωγής για:α)γνώση,
β)κριτική ικανότητα,
γ)δηµιουργικότητα. Στόχος, δε, παραµένει η ανάδειξη της, σε οµάδα κοινωνική µε
δεσµούς πρωτογενείς, δηλαδή αυθόρµητους και λειτουργικούς. Τόσο το αναλυτικό
πρόγραµµα, η δράση δασκάλου-µαθητή, οι µέθοδοι διδασκαλίας, η διαρρύθµιση του
σχολικού χώρου, όλα επηρεάζουν την κοινωνικοποίηση στη σχολική τάξη.
Κυρίως, όµως, το φαινόµενο της αγωγής καθορίζεται από την σχέση των δυο
µερών, την αληθινή και ουσιαστική. Η αυθεντική τάξη αποδίδει ένα κλίµα, στο οποίο
κάθε µέλος αποσκορακίζει τις δυσκολίες του και αναπτύσσει κάθε πλευρά της
προσωπικότητας του. Ο κάθε µαθητής αποδύεται την ανωνυµία του υποκειµένου και
αναδύεται ή ενδύεται την επωνυµία της σύνολης οντότητάς του. 110 Αυτή η
διαπροσωπική επικοινωνία εκφράζει τη συνάντηση111ανθρώπινων προσώπων στη
εαυτόν, αναλαµβάνοντας τον ρόλο του άλλου και θεωρώντας µέσα από τα µάτια των άλλων. Η στάση
του άλλου,δηλαδή, αναφέρεται στο άτοµο και το άτοµο στη στάση του άλλου, αποκτά αυτοσυνείδηση.
109
Βλ.Α.Ε.Γκότοβου.Οικουµενικότητα,Ετερότητα και Ταυτότητα.Η επαναδιαπραγµάτευση του
νοήµατος..Ιωάννινα 2001,σελ.31-32:Ο Γκότοβος αναλύει τρεις όψεις της ετερότητας το ατοµικό, το
οµαδικό και το δι-οµαδικό. Αντιλαµβάνεται το εκπαιδευτικό σύστηµα και τους παιδαγωγούς ως
χειριστές της ετερότητας. Πρώτη πηγή αυτής είναι οι ατοµικότητες των παιδιών. Η δεύτερη πηγή
βασίζεται στην διαφοροποίηση σε πολλούς τοµείς(κοινωνικό-οικονοµικό-µορφωτικών δεικτών). Μια
τρίτη πηγή αναφέρεται στην επαφή εθνικώς κοινωνικού και εξωτερικού περιβάλλοντος. Τονίζει
µάλιστα την παρατηρούµενη παλινδρόµηση του σύγχρονου σχολείου, το οποίο αφενός επιθυµεί τον
περιορισµό της ετερότητας στο εσωτερικό έθνος, αφετέρου τονίζει την ετερότητα σε οικουµενικό
επίπεδο.
110
Ι.Κογκούλη.Η Σχολική τάξη ως κοινωνική οµάδα και η Συνεργατική διδασκαλία και
µάθηση.Εκδ.Αφοί Κυριακίδη.Θεσ/νίκη 1994,σελ.108-111
111
Ι.Κογκούλη Η Σχολική τάξη ως κοινωνική οµάδα και η Συνεργατική διδασκαλία και
µάθησηό.π,σελ.101-103:Η σχολική τάξη, το σύνολο των µελών που επιδιώκουν κοινούς σκοπούς είναι
µια οµάδα κοινωνική. ∆εν είναι µια πλειάδα παιδιών καθισµένων ακροατών του δασκάλου εν σιωπή.
Είναι ένας τόπος, στον οποίο υπό την καθοδήγηση του δασκάλου ή του καθηγητή µαθαίνει
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σχολική τάξη, και µάλιστα η διαπροσωπική επικοινωνία ως είδος
µαθησιακής,δηλαδή, πραγµάτωσης της αγωγής, οφείλει να συνδέεται µε το γενικό
όραµα, το κέντρο της αγωγής που συνδέεται µε τον άνθρωπο.112’
Ἡ παιδεία µετάληψις ἁγιότητος ἐστί’113, γράφει ο Ι.Χρυσόστοµος. Κοινωνία
αγιότητας, κοινωνία βιώµατος, δηλαδή όχι απλή παράθεση ιδεών η αγωγή και το
περιεχόµενό της, αλλά ο τρόπος ζωής, του οποίου καλούνται να γευτούν οι
παιδαγωγούµενοι.114 Η κάθε ανεπανάληπτη δηµιουργία του Θεού, ο κάθε άνθρωπος
απολαµβάνει µέσα στο πρότυπο της κοινότητας προσώπων, αισθήµατα αναγνώρισης,
ελευθερίας του προσώπου του. Κάθε µέλος-µαθητής στα πλαίσια µιας χριστιανικής
αγωγής,χαρακτηρίζεται απ’το γεγονός ότι χαίρει κάθε δυνατότητας, να κρίνει και να
επιλέγει υπεύθυνα. Ν’αναπτύσσεται και να προωθείται η κρίση του, να γίνεται µέλος
ενεργό της σχολικής τάξης και να αναπτύσσει γνωστικές και νοητικές δυνάµεις, να
σκέφτεται.115
Το σχολείο, ως περιβάλλον διαπαιδαγώγησης των παιδιών αποτελεί µια µορφή
κοινότητας. ∆εν αναφερόµαστε σε ένα απλό κοινοτικό µοντέλο, εισηγητής του
οποίου υπήρξε ο Sergiovanni και τόνιζε την ισάξια συµµετοχή όλων των
εµπλεκοµένων, χωρίς θεσµοθετήσεις ρόλων και ιεραρχικές διαφοροποιήσεις, αλλά µε
αυξηµένη ευαισθησία στις αξίες και τα συναισθήµατα των εµπλεκοµένων.116 Το
σχολείο, ως κοινότητα µε τον δανειζόµενο, απ’τον Παύλο, όρο, εισχωρεί βαθύτερα
στο στοιχείο της αλληλόδρασης των προσώπων.∆εν αναφερόµαστε µόνο σε σχολεία
εξατοµικευµένης διδασκαλίας,117 αλλά ένα σχολείο ανοικτό,118που το παιδί βιώνει
την ατοµικότητα, προβάλλεται ως το πρόσωπο, επιλέγει ελεύθερα µέσα στη σχέση µε
άλλα πρόσωπα, κατά τη σχολική ζωή και τη διδακτική διαδικασία.119
ν’αναπτύσσει πρωτοβουλίες, ν’ανταποκρίνεται στις σχολικές απαιτήσεις-το αναλυτικό πρόγραµµα-τα
µαθήµατα. Θα χαρακτήριζε κανείς την σχολική τάξη ως τόπο συνάντησης των ατοµικοτήτων.
Ουσιαστικά, όµως, είναι η συνάθροιση και συνύπαρξη παιδιών-προσώπων-ιδιαιτεροτήτων. Μέσα
απ’τη συνύπαρξή τους και τις κοινές τους εµπειρίες θ’αρχίσει η ανάπτυξη µιας µορφής κοινότητας.
Συναισθήµατα,όπως η αγάπη, η υπακοή, η συνεργασία, η αυτοπεποίθηση, η πρωτοβουλία
θ’αναπτυχθούν σταδιακά. Θα καταστεί χώρος οριοθετούµενης πειθαρχίας, αλλά κυρίως
ελευθερίας,επικοινωνίας και συνάντησης.Αναφερόµαστε σε οµάδα, γιατί οµαδικό κλίµα θ’αναπτυχθεί
στο οποίο θα καλλιεργηθεί η ειλικρίνεια, τα κοινά ενδιαφέροντα, η συνεργασία, η τιµιότητα, η
καλοσύνη. Οι δάσκαλοι διαθέτουν τόσο την ωριµότητα, όσο και την νοητική ετοιµότητα να
καθοδηγήσουν τους µαθητές(που κυµαίνονται στο ίδιο ή όχι νοητικό επίπεδο). Η κοινή ζωή και οι
συλλογικές υποχρεώσεις αλλά κυρίως η ενδιάθετη ροπή για συναισθηµατικό µοίρασµα και
επικοινωνία, είναι τα στοιχεία που συµπληρώνουν τον δεσµό των µαθητών
112
Α.Στογιαννίδη,Μεταµοντέρνο και Ορθόδοξη χριστιανική αγωγή.ΕκδΑφοί Κυριακίδη.2003,σελ.28.
113
Ι.Χρυσοστόµου.Ἐρµηνεία εἰς την Προς Ἐβραίους ἐπιστολήν.Οµιλία ΚΘ΄.PG63,205.
114
Α.Στογιαννίδη,Μεταµοντέρνο και Ορθόδοξη χριστιανική αγωγή,ό.π,,σελ.30.
115

Α.Στογιαννίδη,Μεταµοντέρνο και Ορθόδοξη χριστιανική αγωγή,ό.π,, σελ.59.
βλ.Η.Ματσαγγούρα.Η σχολική τάξη,Αθήνα 2000,σελ.15
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βλ.σχετικά.Η.Ματσαγγούρα.Η σχολική τάξη,ό.π,σελ.139
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βλ.Η.Ματσαγγούρα.Η σχολική τάξη,ό.π,σελ.140
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βλ.σχετικά,τη µελέτη H.Beare.Creating the Future School.Routledge Falmer 2001,pp.158-161:Στο
συγκεκριµένο κεφάλαιο περί του τρόπου µόρφωσης µέσα στην κοινότητα και για τον τρόπο εξέλιξης
µέσα σε αυτή σηµειώνει τα εξής:Το πρώτο σηµαντικό στοιχείο είναι η µελέτη συνθηκών της
διαβίωσης-συνύπαρξης σε µια µορφωτική κοινότητα. Σε γεωγραφικό-κρατικό επίπεδο, σε πολιτικό και
πολιτειακό, σε κοινωνικό-ηθικό-ιστορικό-αξιακό επίπεδο του σχολείου. Το παιδί δεν µαθαίνει να
υπακούει πιστά κάποια πρότυπα, αλλά να διερευνά, να αναλύει και να κρίνει, να γίνεται δηµιουργικό
της µέλος. Οι µαθητές θα πρέπει να λάβουν έχουν πρόσβαση σε ένα σύνολο κοινών γνώσεων για την
σχολική τους κοινότητα. Ένα δεύτερο στοιχείο η(συµ)µετοχή στο σχολείο εντάσσει σταδιακά τα
µορφούµενα µέλη της. Παράλληλα υπάρχει µια επίσηµη σταδιακά παρεχόµενη µόρφωση, η οποία
ετοιµάζει την κοινωνική ένταξη του παιδιού. Τα στάδια από την παιδική έως την εφηβική ηλικία και
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Θα ξεχωρίσουµε ως στοιχείο, ωστόσο, χαρακτηριστικό µιας συνυπάρχουσας
µορφωτικής κοινότητας, την έννοια της Συλλογικότητας120: Αυτή λειτουργεί ως
µορφή επικοινωνίας, δράσης και οργάνωσης, ως το αποτελεσµατικό πλαίσιο, όχι
µόνο για µάθηση και ανάπτυξη, αλλά και για εύρυθµη και αποτελεσµατική
λειτουργία κάθε οργανισµού.121Ωστόσο, το σχολείο µε µια πιο προσεκτική
παρατήρηση εµφανίζεται, όχι απλά ως ένας ζωντανός οργανισµός, αλλά αυτό που ο
Παύλος θεωρούσε ένα Σώµα, το οποίο διατηρώντας οµοψυχία ανυψώνεται σε µονάδα
ζωής των τρυφερών προσωπικοτήτων των µαθητών του. Εκτός, όµως, από τον
προγραµµατισµό και την οργάνωση των µαθηµάτων, σηµαντικό ρόλο κατέχει η
πραγµάτωση ενός σχολείου σχέσεων.
Ο τρόπος συµµετοχής µαθητών και εκπαιδευτικών σε µια σχολική τάξη
συνεπάγεται την ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων µεταξύ τους. Εικονίζει αρκετά απ’τα
χαρακτηριστικά µιας κοινωνικής οµάδας.(Η οµάδα εµφανίζει υποοµάδες µε φιλία,
κοινά ενδιαφέροντα κ.λ.π.)ενώ η σταδιακή γνωριµία και ψηλάφηση της οντότητας
του άλλου συντελεί στην συναρµολόγηση ενός ισχυρού συναισθηµατικού δεσµού. Το
εγώ και το εσύ µετατρέπονται σε Εµείς, σε διαπροσωπικές σχέσεις, εκ των οποίων
άλλες
αναφέρονται
στους
συµµαθητές(οριζόντιες)
και
άλλες
στους
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εκπαιδευτικούς(κάθετες).
Εστιάζουµε το ενδιαφέρον, τόσο το περιεχόµενο, όσο και στην ίδια την ουσία και
αξία της παιδαγωγικής, επικεντρώνοντας στο διδακτικό αγαθό και την µέθοδο, αλλά
κυρίως στο σχεσιακό πλαίσιο πραγµάτωσής αυτής. ∆ιότι το σχολείο είναι χώρος
οµαδικής και κοινοτικής ζωής ανηλίκων και ενηλίκων που αλληλοδιαµορφώνονται σε
πρόσωπα.123 Η παιδαγωγική κοινότητα διέπεται από διαπροσωπικές σχέσεις. Πληροί
εκείνο που ο Παύλος είχε ήδη εφαρµόσει:α)εξασφάλιση προσωπικών σχέσεων, β)σε
ένα συγκεκριµένο τόπο και µε αριθµηµένα µέλη γ)µέσα της συσσωµατώνονται τα

ενηλικίωση συµβαδίζουν µε την πλήρη βιολογική και ψυχολογική ανάπτυξη του ανθρώπου.Το τρίτο
στοιχείο αφορά την ικανότητα του σχολείου να διαµορφώνει τον πολίτη του κόσµου.(παγκόσµιο)και
πρέσβη του πλανητικού οικοσυστήµατος.Ο µαθητής λαµβάνει γνώση, όχι µόνο για τα πολιτικά και
γεωγραφικά πλάτη του κόσµου, αλλά και προετοιµάζεται γνωρίζοντας άλλες γλώσσες και κουλτούρες,
να συµβιώσει µε τους άλλους ένοικους της γης. Το τέταρτο στοιχείο αφορά την πλήρη προετοιµασία
του πολίτη της κοινωνίας. Πέραν των σχολικών πλαισίων γνώσης, το παιδί µαθαίνει να δέχεται την
κοινωνική µόρφωση(εκ των έξω). Μαθαίνει να βιώνει σε µια κοινωνία τηρώντας αρχές και κανόνες,
αλλά και να εξασφαλίζει την ιδιαιτερότητα της λήψης µόρφωσης και αγωγής. Μαθαίνει τον τρόπο να
συµβιώνει µε τους άλλους αρµονικά:α)Βέβαια, στα πλαίσια της ενδοπολιτισµικότητας ο µαθητής
µαθαίνει από κοινού γνώσεις-δεξιότητες-ικανότητες-που ολοκληρώνονται ή όχι και από το
οικογενειακό περιβάλλον. Β)από ήθη κα έθιµα.γ)από εµπειρίες ή βιώµατα, προσαρµοσµένα στην
ιδιαιτερότητα του κάθε ενός.δ)µε προγραµµατισµένη γνώση, µέσα από τµήµατα των παραπάνω
κατηγοριών.ε) µορφώνεται,όχι µόνο για την κοινωνία, αλλά και µέσα στην κοινωνία, µέσα,δηλαδή από
το αίσθηµα του ‘ανήκειν’. Εξετάζοντας τις ενδείξεις παραπάνω, κατανοούµε ότι πλέον το πρόγραµµα
αγωγής δεν δύναται να είναι πλέον γραµµικής µορφής, µονοδιάστατο, αλλά µάλλον διηρηµένο σε
θέµατα.[Μάλλον διαθεµατικό και ευέλικτο]. Τονίζουµε, εποµένως τρεις αναγκαίες διαστάσεις του
προγράµµατος των µαθηµάτων:α)Αυτοανάπτυξη και ανάπτυξη κοινότητας. Το παιδί θ’αναπτύξει την
ταυτότητα και τις ικανότητες του, β)απόκτηση δεξιοτήτων, για την καθηµερινή ζωή ή την επίλυση
προβληµάτων,
γ)ολοκλήρωση
ενός
γνωσιακού
κύκλου
βάσει
του
προγράµµατος
σπουδών(π.χ.αριθµητική, λογοτεχνία, επιστήµη). Και οι τρεις διαστάσεις εµπεριέχουν διακριτά
χαρακτηριστικά ίσου ενδιαφέροντος, που αλληλεπιδρούν και συνδυάζονται.
120
Βλ.Η.Ματσαγγούρα.Η σχολική τάξη,σελ.234.
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Βλ.Η.Ματσαγγούρα.Η σχολική τάξη,σελ.234
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Ι.Κογκούλη.Η Σχολική τάξη ως κοινωνική οµάδα και η Συνεργατική διδασκαλία και
µάθηση,ό.π,σελ.106-108.
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Α.Κοσµόπουλου.Σχεσιοδυναµική παιδαγωγική του Προσώπου.Αθήνα 1983,σελ.78.
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µέλη, αναπτύσσοντας το αίσθηµα του ‘ανήκειν’, δ)βασίζεται σε κοινή δοµή-µε κοινές
πεποιθήσεις-και κοινή παράδοση.124
Το σηµαντικό είναι να υφίσταται το σχολείο, ως ο τόπος εκδήλωσης της
δηµιουργικής κοινωνικότητας των µελών του και της πολύπλευρης ανάπτυξής του,
µέσα από συνειδητοποίηση του ανεπανάληπτου κάθε οντότητας. Μιλώντας για
ανεπανάληπτο, αναφερόµαστε στο ‘όλως άλλο και διαφορετικό’ µυστήριο που κρύβει
κάθε µαθητής. Το σχολείο που δεν αποζητά απ’τους µαθητές να προσαρµοστούν στη
δοµή του, αλλά το ίδιο προσαρµόζεται µε ευελιξία και προοδευτικότητα-δυναµισµό
στις ανάγκες των µαθητών ανά έτη.
Για να µπορεί να χαρακτηριστεί, ως σχολείο προσώπων θα πρέπει αφενός να
εξασφαλίζει προσωπική έκφραση και ζωή για κάθε µαθητή του. Αφετέρου δε, οι
νόρµες που διέπουν την σχολική κοινότητα πρέπει να απορρέουν και να
απευθύνονται σε κάθε έναν χωριστά. Όλοι λειτουργούν µε υπευθυνότητα και
συνέπεια χωρίς να απαλείφεται η εφαρµογή τους και για τον ένα και για τους
πολλούς125. Η έννοια του εγώ και του εσύ οδηγεί στην πλήρωση του εµείς. Οι
εµπειρίες που κάθε παιδί καλείται να κοµίσει απ’το σχολείο σχετίζονται άµεσα τόσο
µε την προσωπικότητα του, όσο και µε το περιβάλλον µέσα στο οποίο αναπτύσσεταιοικογενειακό και κοινωνικό.Επηρεάζεται, εποµένως, από τα στοιχεία που λαµβάνει
το ίδιο και τα πρόσωπα-οι συµµαθητές-που έχει γύρω του. Η έννοια της κοινότητας
µπορεί και σήµερα ν’αποδειχθεί ένας τρόπος διαπαιδαγώγησης που ανταποκρίνεται
στις ανάγκες της κοινωνίας:’Είναι ένα µέσο δηµοκρατικής µόρφωσης των µαθητών,
καθιστώντας φανερές έκδηλες ευκαιρίες να ‘ανοιχθούν’, να παραιτηθούν απ’τον
εγωκεντρισµό, να αναλάβουν πρωτοβουλίες, ευθύνες, να αισθανθούν την
κοινωνικοποίηση, την πειθαρχία, την ηθική συνείδηση.126 Παράλληλα,η µαθητική
κοινότητα είναι ένα πρώτο στάδιο ένταξης στην κοινωνία, στον ρυθµό της αληθινής
ζωής, αποτελεί ένα άριστο µέσο καλλιέργειας ενός πνεύµατος φιλίας, συνεργασίας
και αλληλεγγύης. Το πνεύµα που τις διέπει, συντελεί στην ώθηση των µαθητών προς
ανάληψη πρωτοβουλιών, όσο και ευθυνών για την τάξη και το σχολείο127.
Είναι, ταυτόχρονα, ο χώρος που ο µαθητής θα βιώσει αξίες όπως:εργατικότητα,
ειλικρίνεια, φιλία, καθώς και να συνυπάρχει και να συν-διαλέγεται.128
Η δηµιουργική συνένωση διαφόρων µερών σ’ένα λειτουργικό όλον, αποτελεί
καθαυτή µια περιπλοκή του ζώντος συστήµατος.129 Ένα τέτοιο ζωντανό σύστηµα
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πρέπει να απορρέουν και να απευθύνονται σε κάθε έναν χωριστά. Όλοι λειτουργούν µε υπευθυνότητα
και συνέπεια χωρίς να απαλείφεται η εφαρµογή τους και για τον ένα και για τους πολλούς.
125
Α.Κοσµόπουλου.Σχεσιοδυναµική παιδαγωγική του Προσώπου,ό.π,,σελ.81
126
Βλ.Η.Μετοχιανάκη.Εισαγωγή στην παιδαγωγική-Γενική θεώρηση.Ηράκλειο 2000, σελ.425
127
Βλ.Π.∆ιαµαντόπουλου.Σχολική Παιδαγωγική.Εκδ.Παπαζήση.Αθήνα 2002,σελ.99
128
βλ.και Α.Κοσµόπουλου.Σχεσιοδυναµική παιδαγωγική του Προσώπου,ό.π,,σελ.81-82.
129
Κ.Λόρεντς .Η πίσω όψη του Καθρέφτη.Μετ.Μ.∆ερµιτζάκης.Εκδ.Θυµάρι.Αθήνα 1982,σελ.61

125

είναι η σχολική µονάδα, η σχολική τάξη, µέσα στην οποία εκδιπλώνεται η
µοναδικότητα κάθε παιδιού. Μέσα στην τάξη, την παιδαγωγική αυτή κοινότητα, τα
παιδιά ζητούν την αλήθεια του ανθρώπινου προσώπου. Είναι η µοναδικότητα και
ετερότητα του κάθε ανθρώπου, που δεν υποτάσσεται σε καµιά σκοπιµότητα ή
χρησιµότητα. Είναι η κοινότητα, της οποίας την αλήθεια(στην καθηµερινή τους
συµβίωση αναζητούν)πειρώνται ν’αποκαλύψουν, µέσα στην οποία ερευνούν τα όρια
της ελευθερίας.130
4.4.2 Ἀλλήλων τα βάρη βαστάζοντες - Ο δάσκαλος και οι σηµαντικοί του άλλοι
Ο Πρώτος σηµαντικός ‘Άλλος’131 για τη ζωή του κάθε παιδιού στο
εξωοικογενειακό του περιβάλλον είναι ο δάσκαλος. Είναι εκείνος που κάθε
Παιδολογία132την µετουσιώνει σε καθηµερινή πράξη. Αυτή η πράξη δεν µπορεί να
θεωρείται µόνο πρόσκληση σε παροχή γνώσης, είναι πρώτα και πάνω απ’όλα µια
σχέση αισθήµατος, ενσυναίσθησης, εµπιστοσύνης και κατανόησης. Ο δάσκαλος
καλείται να µιλήσει την γλώσσα του παιδιού133και να το αντικρίσει πρόσωπο προς
πρόσωπο. Ο δάσκαλος είναι εκείνος,ο οποίος µε την ηθική και ψυχολογική ισορροπία
του προσφέρει το µοντέλο του προσώπου, το οποίο είναι ικανό να κατευθύνει την
ανάπτυξη ενός άλλου προσώπου, εκείνο του µαθητή.
Πρόκειται δηλαδή, για µια παιδαγωγία συνάντησης. Αυτή η συνάντηση στο
παράδειγµα του Παύλου προχωρά σε διαπλοκή και αλληλοπεριχώρηση, µεταξύ
δασκάλου και µαθητών, υπό το πνεύµα της πατρικής αγάπης.134 Η Παιδολογία που
καλείται ν’αποτυπώσει σε σχέση ο παιδαγωγός, πρέπει να ειδωθεί και να καταστεί
τέχνη εκφαντορική(δηλαδή, τέχνη που διασαφηνίζει και ερµηνεύει µε
σύµβολα)φέρουσα πρόσωπο µε πρόσωπο το παιδί µε την αλήθεια,
αποκωδικοποιώντας το αυτονόητο και υποψιάζοντας για το ακατανόητο, που δεν
αποστασιοποιείται για να αντικρίσει καλύτερα, αλλά πλησιάζει για να διακρίνει.135
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Ο δάσκαλος που αντικρίζει πρόσωπα, είναι εκείνος,ο οποίος µε την ηθική και
ψυχολογική ισορροπία του προσφέρει το µοντέλο του προσώπου, το οποίο είναι
ικανό να κατευθύνει την ανάπτυξη ενός άλλου προσώπου, εκείνο του µαθητή. Η
παιδαγωγική πράξη είναι µια πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνία δασκάλουµαθητή. Μια προς πρόσωπον αλληλεπιδρώσα διαδικασία, στης οποίας την µελέτη
συµβάλλει η θεωρία περί συµβολικής αλληλεπίδρασης.136 Εκδιπλώνεται η υγιής
φιλοδοξία εκ µέρους του παιδαγωγού ν’ασκήσει την συµπεριφορά του όχι ως εάν να
επρόκειτο για ένα υλικό διάπλασης,137αλλά αποζητώντας την αλληλεπίδραση και την
αναγνώριση των ατοµικών ιδιαιτεροτήτων του κάθε µαθητή.
Το σύγχρονο σχολείο τείνει να διαγράψει κάθε αναγκαιότητα αναγνώρισης της
ιδιαιτερότητας, της διαπροσωπικής επικοινωνίας, του διαλόγου.138 Η σωστή
επικοινωνιακή διάσταση της µαθησιακής σχέσης συνίσταται σε µια πρόσωπο προς
πρόσωπο αλληλοδιαπλοκή. Οι µαθητές χειρίζονται κοινωνικές δεξιότητες προς
συνεργασία και σε συγκεκριµένο χρόνο, ακολουθώντας κάποιους κανόνες. Ο κάθε
µαθητής επεξεργάζεται, συνοψίζει, διαπραγµατεύεται σε σχέση και αναλογία µε τους
άλλους. Συν-εργάζονται, βοηθούν ο ένας τον άλλον, υπό την άγρυπνη φροντίδα του
δασκάλου. Εκείνος έχει δώσει τα κίνητρα-το έναυσµα στα πρόσωπα,ώστε:α)εκείνα να
δράσουν ως υπεύθυνα µέλη της κοινότητας, µε σεβασµό προς τους άλλους, β)σε
αλληλεξάρτηση, γ)συνδέοντας τη γνώση µε την ζωή, αλλά και δ)αναπτύσσοντας και
ενδυναµώνοντας την κοινή και προσωπική προσπάθεια, κάθε µορφή δράσης, υψηλές
επιδιώξεις για τη ζωή139
Η αδήριτη προβολή της ανθρώπινης επικοινωνιακής διάστασης δεν αποτελεί
θεωρητική ιδεοληψία για την βελτίωση της παιδαγωγικής πραγµατικότητας, αντίθετα,
αποτελεί τον καταλύτη στη διαµόρφωση παιδαγωγικού κλίµατος. Και οι δυο πλευρές
έχουν συναισθηµατικές ιδιαιτερότητες και αυτές ζητούν τον τόπο συνάντησης,
προκειµένου να καταστήσουν γόνιµη την παιδαγωγική συνδιαλλαγή.140 Είναι
κίνηση, τα βήµατα της οποίας πρώτος αποκαλύπτει ο παιδαγωγός, αφορά στην αυθεντική κατάληψη
της Αλήθειας και του Ανθρώπου. Παιδαγωγός και παιδαγωγούµενος αποδύονται σε µια ‘θεία
περιπλάνηση’(Κρατύλος.Πλάτωνα421Β) αναζητώντας όχι µόνο την κοσµική γνώση, αλλά κύρια των
στοιχείων της ύπαρξής τους. Η σχέση που αναπτύσσεται, στην κοινή αυτή πορεία, διέπεται από µια
δίψα του αλλότριου, συνοδευόµενη από µια µέγιστη όσο και παράδοξη βεβαιότητα για το οικείο, της
καταγωγής της φύσης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ώριµος και ωριµάζων αναζητούν, και αυτός που
αποτελεί για τον καθένα Άλλο αποτελεί και εικόνα της Αλήθειας.Ο παιδαγωγός θα δώσει απλά την
ώθηση, δεν θα ταυτιστεί µε την Αλήθεια, θα δείξει το δρόµο της ‘Ιθάκης’στον παιδαγωγούµενο. Η
Αλήθεια που αναζητείται µέσα στην σχολική µονάδα καλλιεργείται:α)στην παιδαγωγική αντίληψη και
πράξη, β) στην ερµηνεία αυτής, γ)στην γνώση(µε τις κατάλληλες µεθόδους για τις ατοµικές ανάγκες),
δ)στις σχολικές σχέσεις.
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σηµαντικό, ο δάσκαλος, ο σηµαντικός αυτός άνθρωπος στη ζωή των µαθητών, να
τους βοηθήσει να προσλάβουν θετικά τον ρόλο τους και να διαµορφώσουν οµαλά την
προσωπικότητά τους, υπερβαίνοντας τα προβλήµατα και τις καθηµερινές
ψυχολογικές καθηλώσεις.
Ο δάσκαλος θα πρέπει να µάθει, να δέχεται και να αποστέλλει µηνύµατα
(λεκτικά και µη λεκτικά)προς τους µαθητές του. Η επίτευξη καλύτερης επικοινωνίας
πραγµατώνεται, όταν ο δάσκαλος αναπτύξει σε υψηλό επίπεδο, την δεξιότητα
αποστολής και λήψης µηνυµάτων από και προς τους µαθητές του. Το παρελθόν και
κυρίως το παρόν του µαθητή βρίσκεται στο κέντρο της προσοχής του, στον οποίο
απευθύνεται σε ενικό πρόσωπο οικειώνεται-βλέπει-βιώνει. Μέσω της γλωσσικής και
παραγλωσσικής επι-βεβαίωσης, οι µαθητές κατανοούν, ότι καθίστανται αποδεκτοί
και σηµαντικοί, εποµένως, τόσο η αρνητική, όσο και η θετική συµπεριφορά
ανατροφοδοτούνται µε ακρίβεια και εντιµότητα
Κάθε δάσκαλος πρέπει να ικανωθεί στην ακρόαση των µαθητών του, καθώς και
την εµπαθητική κατανόηση(προϋπόθεση ενσυναίσθησης). Η δεξιότητα προσεκτικής
ακρόασης επιτρέπει στον εκπαιδευτικό την δαµόρφωση ολοκληρωµένης εικόνας το
µαθητή και κατανόηση µε ‘άλλα µάτια’.Κοιτάζοντας στα µάτια, µεταδίδει την
βεβαιότητα της διείσδυσης στον µαθητή, έστω µη λεκτικά, κινώντας το κεφάλι, ή
λεκτικά. Με την θετικά κείµενη λεκτική ή µη λεκτική επικοινωνία ο δάσκαλος
δεικνύει, ότι αποδέχεται, ενθαρρύνει, δεν κρίνει, δεν απορρίπτει το µαθητή141.
Μέσω της επιµονής ν’ανατροφοδοτεί την επικοινωνία του ονοµαστικά και ευέλικτα
για κάθε µαθητή. Η ‘χωρίς προϋποθέσεις αποδοχή’ του κάθε µαθητή, ως προσώπου,
είναι κύριο στοιχείο διασφάλισης ‘ψυχολογικής ασφάλειας και συµβουλευτικής
σχέσης’. Η ασφάλεια και η αποδοχή είναι η βάση οικοδόµησης της θετικής
αυτοεικόνας.
Παράλληλα, η αποδοχή του προσώπου του άλλου εκφράζεται µέσα από την
οικειότητα, από τη στάση, δηλαδή, του διδάσκοντα, την καταδεικνύουσα ότι όλοι οι
µαθητές του είναι µέλη µιας σχολικής οικογένειας, µιας σχολικής κοινότητας.Ο
δάσκαλος
προσφέρεται
ευπρόσιτος
και
ευπροσήγορος,(ευέλικτος,
τρυφερός)χρησιµοποιεί τα µικρά ονόµατα των µαθητών του(όπως ο Θεός γνωρίζει
κάθε άνθρωπο ονοµαστικά), την ιδιαιτερότητα του προσώπου και µε τον τόνο-το
ύφος
της
φωνής
του,
παρέχει
ενδιαφέρον
και
φροντίδα
και
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ενθάρρυνση. Αναπτύσσοντας ενσυναίσθηση µαθαίνει ν’ακούει, να κοιτάζει στα
µάτια τους µαθητές του, να συζητά µε κάθε έναν προσωπικά.143 ∆ιότι ο δάσκαλος
διακρίνει το πρόσωπο του µαθητή του, µόνο αν το αντικρίσει από απόσταση και το
κατανοεί, εν συνεχεία, προσεγγίζοντάς το144.
ψηφιακούς(δηλαδή αλληλεπιδρούν τα πρόσωπα µε µηνύµατα αναλογικά-µε εικόνες, µεταφορές-ή
ψηφιακή-γράµµατα, αριθµούς., ε)Η επικοινωνία ανάµεσα σε δυο πρόσωπα είναι ισότιµη(συµµετρική)ή
άνιση(συµπληρωµατική)όπου και η σχέση των προσώπων προσδιορίζει και τη δυνατότητα
εξοµάλυνσης καταστάσεων
141
Η.Ματσαγγούρα.Η Σχολική τάξη,ό.π,σελ.231,232 Γράφει εύστοχα ο Ι.Θεοδωρόπουλος αναφορικά
µε το παραπάνω(Αποσωµάτωση.Παιδαγωγική σπουδή της σωµατικότητας.Εκδ.Κορφή.Αθήνα
2002,σελ.128,129):’Καθένας µας έχει µια εικόνα, έχει φτιάξει έναν ιερό ή έναν βέβηλο κόσµο του.
Τώρα τα µάτια παραδίδονται σε ένα αγαπηµένο πρόσωπο, που σε ευγνωµονεί, για τη διάθεση που
δείχνεις να το ακούς. Να παραιτηθώ απ’το µικρό εγώ µου σηµαίνει εκτός των άλλων να σταµατήσω
την παραγωγή εικόνων και να ακούσω τον άλλο’ και ‘το να µπορείς να ακούς τον Άλλο σηµαίνει
ετοιµότητα να αποδεχθείς, ότι ο λόγος του άλλου ανήκει σε σένα’.
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Το διδακτικό αντικείµενο είναι εκείνο που χρησιµοποιείται-προσφέρεται µέσα
στην αλληλόδραση δασκάλου-µαθητών, το σηµαντικότερο, όµως, είναι τόσο η σχέση
που εκτυλίσσεται κατά τη διδακτική διαδικασία, όσο και το είδος της επικοινωνίας
που διαδραµατίζεται145 Σε αυτή την σχέση και επικοινωνία αξίζει να δοθεί έµφαση
προκειµένου το σχολείο να µην αποτελεί ‘εις τους αιώνας’ χώρο διδακτισµού, αλλά
τόπο µετάγγισης ζωής.
Ο δάσκαλος, ή ο καθηγητής αποτελεί εκείνο τον µυσταγωγό που προσάγει τον
µαθητή στη σύνθεση και συγκρότηση του, ως προσώπου. Μέσα στην παιδευτική
διαδικασία που εµπερικλείει υπεροχική αγάπη, συναντάται στο βλέµµα του µαθητή,
όλο το σύµπαν, ορατό κι αόρατο, εκστατικά και νοσταλγικά.146 Αυτός ο αληθινός
υπηρέτης της µάθησης αγωνιά κάθε µέρα να πραγµατώσει το έργο του, δεν διστάζει
να βγει απ’τον κόσµο του και να τοποθετηθεί απέναντι στον άλλο. Ο αληθινός
δάσκαλος προκειµένου να τοποθετήσει εαυτόν µέσα στην καρδιά-το νου, του µαθητή
του, οφείλει να αναχθεί χρονικά στην δική του µαθητική ηλικία, να δει µέσα απ’τα
µάτια των παιδιών, να σκεφθεί, τον τρόπο µε τον οποίον εκείνος ως µαθητής
αντίκριζε τον δάσκαλο του. Είναι µια πρώτη δίοδος ενσυναίσθησης.
Ο Παύλος ως Φαρισαίος π.χ. αναγνώριζε, παρά τον ρόλο του ως διδασκάλου, τον
φανατισµό, τη δυσκολία της πίστης, από µέρους των υποψηφίων µαθητών του, προς
τον χριστιανισµό. Τοποθετώντας εαυτόν στην θέση τους, κατόρθωνε να αντλεί
τρόπους προσέγγισης. Εκτός από την πρώτη διάσταση, της διαλεκτικής κίνησης, που
ανάγεται στην Αλήθεια(και σχετίζεται µε τη διδακτική πράξη), µια δεύτερη διάσταση
της διαλεκτικής κίνησης είναι η ανάγκη µετακίνησης προς τον Άλλο. Ο πρώτος
Άλλος, το πρώτο σηµαντικό πρόσωπο,µετά από εκείνα των γονιών,είναι ο δάσκαλος,
ο οποίος καλύπτει την αναζήτηση ασφάλειας, επικοινωνίας, συµπλήρωσης,
αυτουπέρβασης. Ένας διάλογος, που πραγµατοποιείται ουσιαστικά, µε σκοπό την
συνάντηση και τη γνήσια επαφή147.
Στα περισσότερα διδακτικά σχήµατα ο δάσκαλος δρα ως υποκείµενο και ο
µαθητής ως υποκείµενο ή αντικείµενο, χωρίς να διαφαίνεται σε µια τέτοια σχέση η
ειλικρινής συν-ύπαρξη. ∆εν κατορθώνει, όµως, να πραγµατώσει το ιδανικό, µια
έµµεση αµεσότητα,148δηλαδή την γνώση του εαυτού, όχι δια του εαυτού. Αντίθετα,
προσιδιάζει στην φυγή απ’το υποκείµενο και την παλινόρθωση δια των Άλλων.149
Στο κέντρο κάθε σχέσης εγκαθίσταται η αναγνώριση της επιθυµίας από τον Άλλο,
αναζητούµε, δηλαδή την αναγνώριση µέσα απ’την επιθυµία και ταυτόχρονα
αναγνωρίζουµε τον Άλλο. Επιθυµώ να γνωρίσω τον Άλλο, συνεπάγεται να γνωρίσω
κατόπιν τον εαυτό µου. Αν και πάντοτε ελλοχεύει ο κίνδυνος συνδιαλεγόµενος να
αισθανθεί εξαρτηµένος ή αντικείµενο επιθυµίας, µέσον του Άλλου.
Η µορφωτική σχέση, λειτουργεί ως µέρος-τµήµα των επιθυµιών του παιδιού και
του παιδαγωγού, ο ένας αναζητά και ο άλλος παρακινείται ή παρακινεί. Η επιθυµία
να αγαπάς και να αγαπάσαι, να οικειοποιείσαι, να εξουσιάζεις, έχει κοινή παρουσία
σε δάσκαλο και µαθητή. Συνήθως ο πρώτος επιθυµεί να κυριαρχήσει και ο δεύτερος
να ελκύσει την προσοχή και την εύνοια. Στην διαυγή και ανυπόκριτη, ωστόσο, σχέση
δασκάλου και µαθητή, και προκειµένου η ετερότητα και ιδιαιτερότητα του κάθε ενός
145

Η.Ματσαγγούρα.Η σχολική τάξη,ό.π, σελ.470.
Γ..Παύλου.Από την αχρήστευση της παιδείας στην παιδεία του ανθρώπου,Σύναξη,τ.39,(.1991),
σελ.40-41
147
Α.Κοσµόπουλου.Σχεσιοδυναµική παιδαγωγική του Προσώπουό.π,,σελ.95-96
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Ι.Θεοδωρόπουλου..Η
απολυτότητα
µετάνοιας,
Προλεγόµενα
σε
µια
παιδαγωγική
Ηθική,στο:Παιδαγωγικός Λόγοςτόµος Ζ΄,τ.2(2001),σελ.9
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.Ι.ΘεοδωρόπουλοςΗ απολυτότητα µετάνοιας, Προλεγόµενα σε µια παιδαγωγική Ηθική,ό.π,σελ.9
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να διατηρηθεί, οι δεσµοί µιας φανταστικής δοµής πρέπει να λυθούν.150 Ο κάθε ένας
δεν θα πρέπει να καταλαµβάνει τη θέση ενός ‘άλλου εγώ’, αλλά τον άλλο στην
αλλότητά του. Στην προσπάθεια θεµελίωσης µιας σχέσης παιδαγωγικής, µιας επικοινωνίας, ο δάσκαλος από-πειράται να ανιχνεύσει και ερµηνεύσει τον Άλλο(µαθητή)
και ο µαθητής τον δάσκαλο. Η διαλογική συνάντηση των δυο µερών, δεν είναι τίποτα
άλλο παρά ο αγώνας κατανόησης, διαλλαγής, οικείωσης των ξένων.151
Ο γνήσιος λειτουργός της αγωγικής διαδικασίας δεν παρασύρεται από
αυτοεκπληρούµενες προφητείες152 και προκαταλήψεις, αλλά αναµένει υποµονετικά
απ’τον µικρό του ‘άλλο’ να ξεδιπλώσει κάθε πτυχή της τρυφερής του αλλότητας.
‘Γιατί η παιδαγωγία είναι δαπανηρή αφοσίωση του δασκάλου, µε επίπονη
διαπροσωπική σχέση, στον Άλλο, κατά τρόπο που η Ωραιότης τίθεται στη λειτουργία
του Καλού και το Καλό υπηρετεί την Ωραιότητα’.153 Και αυτή η Ωραιότητα
συνίσταται και µεταφράζεται σε µια αναζήτηση της ανήσυχης-διανοητικάπνευµατικά-υπαρξιακά-προσωπικότητας του δασκάλου, του άλλου, της δίψας του
άλλου.154
Και ποιος τρόπος, πιο γνήσιος(όχι µόνο διατήρησης της αλλότητας), από την
εµπειρία της ετερότητας του άλλου, θέαση από µια θέση απόστασης,155 δηλαδή
οφείλω να φύγω, προκειµένου να δω από κοντά. Αυτό απεικονίζει και ο διάλογος, το
στοιχείο που αποµακρύνει για να ενώσει.156’Για να κινηθείς προς τον άλλον πρέπει να
µη χορταίνεις µε τη µερικότητα σου, να µην υποφέρεις το χωρισµό’.157Αυτή τη
µερικότητα δεν αντέχει ο δάσκαλος γι’αυτό αναζητά τον άλλον, το µαθητή, µέσα από
µια ‘φυσική’ εξελικτική, προσωπική οδοιπορία. Έχει ψηλαφίσει τα σύνορά του,
γνωρίζει τις οριακές του καταστάσεις µέσα από τραγικές εµπειρίες αντιλαµβάνεται
την ένδειά του µαθητή του, και κινείται προς την συνάντηση. Φυσικά, ποτέ δεν θα
κατορθώσει να καταλύσει το ‘οχυρό’ του άλλου και να κυριαρχήσει στο µυστηριακό
του προσώπου του.158 ∆ιότι ο άλλος, ο µαθητής είναι κάτι ξένο, µη εξαντλούµενο
µέσα στην ερµηνεία, αλλά επανατιθέµενο.159
Γι’αυτό και ‘η οικειότητα του Ξένου και η ξένωση του Οικείου, είναι κορυφαία
διαλεκτικά περιεχόµενα που δεν συνιστούν επουδενί θρησκειοποίηση του Εγώ. Είναι
απεναντίας περιεχόµενα µε τα οποία καθένας µας ιδιοπροσδιορίζεται ως πρόσωπο,
υπάρχει εν σώµατι, και συνάµα αποκαλύπτεται, ότι είναι πέραν του σώµατός του σε
προσωπική κοινωνία µε Κάποιον’.160
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Ο ρόλος του δασκάλου, είναι σηµαντικότατος,σε όποια εκπαιδευτική βαθµίδα κι
αν υπηρετεί τον άνθρωπο. Είναι ο λειτουργός που πρώτιστα και πάνω απ’τον ρόλο
του ερευνητή, επιστήµονα, επιµορφωτή, είναι ο παιδαγωγός. Είναι εκείνος που
αποδύεται στην ευθύνη ν’ανοίξει τον στενό και σκοτεινό δρόµο της µάθησης, και να
οδηγήσει µε το υπεύθυνο και σταθερό του παράδειγµα, το παιδί, στην καινούργια του
ζωή. Άγει το παιδί-αυτόν τον εύθραυστο και σηµαντικό περιπλανητή και αναζητητή
του µυστηρίου της ζωής. Στην διαλεκτική αγάπης και ελευθερίας καλείται να κινηθεί
κάθε γενική ή παιδευτική διαδικασία.161
Οι γονείς, οι πρώτοι αυτοί παιδαγωγοί αποθέτουν το παιδί στο περιβάλλον του
σχολείου και στον παιδαγωγό. Το παιδί της µικρής ηλικίας αναγνωρίζει την εξάρτηση
του απ’τα πρόσωπα που συναντά πρώτα και κύρια στη ζωή του, τους γονείς.
Αναφέρεται, ως βρέφος, και εξαρτάται απ’τα πρόσωπα των γονιών, ως η πηγή της
αγάπης και κατόπιν οδηγείται στην διαµόρφωση εικόνας του εαυτού. Ως πρώτοι
παιδαγωγοί συντελούν στην βίωση και γνωριµία της θείας αγάπης.
Σταδιακά, η αγωγή του χριστιανικού πνεύµατος οδηγεί το παιδί στην αναγνώριση
των προσώπων των άλλων, ως δηµιουργηµάτων του Θεού, εικόνων του Θεού την ίδια
χρονική στιγµή, που πειράται να εκδηλώσει το εγώ του. Τόσο το βρέφος, όσο και το
παιδί εµπιστεύονται καθ’ολοκληρίαν τις υπάρξεις τους στους γονείς,
απροϋπόθετα,.’Φύσει’ ενδίδουν και εµπιστεύονται την προσδοκώµενη αγάπη των
γονιών, µια οντολογική αυτοπαράδοση. Αντίστοιχα, οι γονείς αναλαµβάνουν τον
ρόλο τους, και στην εκδηλούµενη αγάπη αντιπροσφέρουν τη δική τους. Σε αυτή την
αγαπητική αλληλοπεριχώρηση και συµπλοκή διαπλέκεται η ύπαρξη του παιδιού.
Σηµαντικό στοιχείο για την ευχαριστιακή ανταπόκριση του παιδιού, η ολοκληρωµένη
γονεϊκή-παιδαγωγική προσφορά σεβασµού και αγάπης στο πρόσωπό του.162
Συµβολικός πατέρας, ο παιδαγωγός έχει σηµαντικό ρόλο-να βοηθήσει το παιδί, να
το ικανώσει στην αποκωδικοποίηση συµβόλων και την οργάνωση της εσωτερικής του
ζωής. Είναι εκείνος ο µεσολαβητής παιδιού και κοινωνίας: ∆εικνύει στον ‘τρυφερό
ταξιδιώτη’, την διαδικασία και την αναγκαιότητα εσωτερίκευσης των νόµων της
κοινωνικής οµάδας, στην οποία έχει εισαχθεί. Περαιτέρω, δε, φωτίζει τις οδούς που
οδηγούν σε συναισθηµατικές και πνευµατικές υπερβάσεις. 163Η Παιδ-αγωγία είναι,
όπως αναφέρει και ο Κακουρής, διπολική. Ο ένας πόλος εκβάλλει στον παιδαγωγικό
πόνο και ο άλλος στην παιδαγωγική αγάπη.164 Όταν απουσιάζουν οι δυο αυτοί
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αγωγή µόνο µε τη µίµηση αυτή µπορεί να έχει αξία για την ανθρωπότητα. Η σχολική εκπαίδευση, αν
δεν υπολογίζει τις συνθήκες της οικογενειακής ζωής και κάθε τι που είναι αναγκαίο για την αγωγή του
ανθρώπου, δεν µπορεί να οδηγήσει κατά την γνώµη µου παρά σε µια µεθοδική εξασθένιση του
ανθρώπινου γένους’, γράφει ο Pestalozzi χρόνια µετά το οικογενειακό πρότυπο του Παύλου, όπου
οµολογεί, ότι σκοπός του για τα παιδιά υπήρξε ‘να δηµιουργήσουν µεταξύ τους συναισθήµατα µιας
αληθινής οικογενειακής ζωής, συναισθήµατα στοργής, δικαιοσύνης και ηθικότητος’
163
Βλ.M.Postic.Η Μορφωτική Σχέση,ό.π,,σελ.247
164
Η.Κακουρή.Οντολογικές πτυχές του παιδευτικού φαινοµένου,στο: Αγωγή,τ.448.(1998),σελ.42. Βλ
και Ι.Κογκούλη.Η Σχολική τάξη ως κοινωνική οµάδα και η Συνεργατική διδασκαλία και
µάθηση,ό.π,,σελ.135-136:Για τον χριστιανό παιδαγωγό αγάπη για το λειτούργηµά του αντιστοιχεί σε
αγάπη για τον άνθρωπο. Ο Παιδαγωγός που ενδιαφέρεται-πάσχει για το µαθητή του, θεµελιώνοντας
κάθε προσπάθειά του, στην αρετή των αρετών, την αγάπη. Το ‘φιλείναι και φιλείσθαι’ είναι στοιχείο
‘προς διδασκαλίαν ἐπαγωγόν’(Ι.Χρυσοστόµου.’Υπόµνηµα εἰς την προς Τιµόθεον ἐπιστολήν
πρώτην.Οµιλία ΣΤ΄.PG62,529).
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λειτουργικοί πόλοι-άξονες του πόνου και της αγάπης, η σχολική µορφωτική
διαδικασία ‘µετατρέπεται σε µια τυπική-συµβατική-άψυχη παράδοση και παραλαβή
γνώσεων, αφυδατωµένων, άχρωµων, άοσµων και άναφων’.165
Τί εννοούµε µε τον όρο παιδαγωγικός πόνος; Την αδιάκοπη και επίµοχθη
προσπάθεια του παιδαγωγού ν’αναπτύξει τις ικανότητες και δεξιότητες του,
προσφέροντας τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις, ανάπτυξης γνωσιακής και
προσωπικής του µαθητή του. Η προσωπικότητα του παιδαγωγού οφείλει να
χαρακτηρίζεται από σοφία, µια ικανότητα άρθρωσης δεσµού και
αλληλεπίδρασης,από όραµα,µια πεποίθηση, ότι τα µέλη της σχολικής κοινότητας
αυξάνονται και µορφώνονται(αλλοδαποί-έλληνες)χωρίς διαχωρισµό. Πρέπει να
διακατέχεται από ενθουσιασµό,δηλαδή, ενέργεια και σκίρτηµα καρδιάς να
κοινωνήσει το όραµά του. Να έχει ενσυναίσθηση, δηλαδή, ικανότητα να αντικρίζει
και να νιώθει µέσα απ’τα ‘άλλα µάτια’.Να έχει φαντασία, δηλαδή, να είναι ανοικτός
και σε κάθε καινοτόµο εναλλακτική. Να τον διακρίνει θάρρος, δηλαδή, ετοιµότητα να
υπερβεί δυσκολίες και εµπόδια, και να ιδρύσει νέες συνδέσεις δράσης. Τέλος, να
κατέχει αποφασιστικότητα, υποµονή και επιµονή σε καταστάσεις στάσιµες και
απογοητευτικές.166
Ο λειτουργός της αγωγικής διαδικασίας είναι το κεντρικό πρόσωπο, κατέχει
γνώση και δεξιότητες να διδάσκει, αποτελεί ευγενική αυθεντία και πρότυπο µίµησης
και ταύτισης. Η εικόνα του και η επίδραση που εκπέµπει διαµορφώνονται µέσα από
εσωτερικές διαδικασίες δυναµικής αλληλεπίδρασης και προσδιορίζονται, από τα
χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του δασκάλου.167 Η παιδαγωγική αγάπη που
εκπορθµεύεται από την καρδιά του παιδαγωγού είναι γνήσιο γνώρισµα µιας
χριστιανικής αγωγής. Από εκεί εκπορεύεται κάθε γνήσιο συναίσθηµα, κατά το
πρότυπο του παιδαγωγού Παύλου, που αντίκριζε στα πρόσωπα των µαθητών του,
τους πολίτες της Θείας Βασιλείας, εκείνος που ονοµαστικά αγάπησε ο ίδιος ο Θεός.
Όπως ο Παύλος γίνεται φλόγα και λιώνει στην αγάπη των µαθητών του, διότι είναι
εµπιστευµένα απ’τον Θεό στα χέρια του, πρόσωπα, κατά τον ίδιο συλλογισµό, ο
χριστιανός δάσκαλος αντικρίζει στις υπάρξεις των µαθητών του,168την δηµιουργία
του Θεού, χωρίς διαχωρισµό χρώµατος, φύλου, εθνικότητας, γλώσσας.
165

Η.Κακουρή.Οντολογικές πτυχές του παιδευτικού φαινοµένου,στο: Ελλ.Αγωγή,τ.448.(1998),σελ.43
Σηµειώνει ο Ε.Παπανούτσος στο ‘φιλοσοφία και Παιδεία’.Αθήνα 1958,σελ.83-84:’Παιδεία είναι το
µοναδικό εκείνο ψυχικό κύκλωµα, που ενώνει µέσα σε µια στιγµή ζωής τον Παιδαγωγό µε τον
παιδαγωγούµενο και πάλι τους δυο µε το αντικειµενικό πνεύµα, δηλαδή µε τα µορφωτικά αγαθά’.
166
D.Clark,Schools as Learning Communities.Cassell 1996,pp.112
167
σελ.226-227.Η. Ματσαγγούρας.Η Σχολική τάξη:Το παιδαγωγικό κύρος του διδασκάλου, που
απαιτείται για την επίλυση προβληµάτων έχει τέσσερις πηγές:α)την εξουσία του απ’τη δυνατότητα
ποινών και αµοιβών, β)εξουσία απ’τη θέση του σχολικού συστήµατος και των θεσµοθετηµένων
δικαιωµάτων που της απορρέουν, γ)εξουσία απ’τη γνώση, τη διδακτική του δεξιοτεχνία, την κατοχή
της ύλης, το δ)και κυριότερο, εκείνο που ‘οὐδέποτε ἐκπίπτει’, είναι η αγάπη και αφοσίωση, που
δείχνει αλλά και εισπράττει για το ενδιαφέρον και την προσφορά του προς τους µαθητές.
168
Κ.Γρηγοριάδη.Η.Εσχατολογική ∆ιάσταση στη Μόρφωση του Ανθρώπου(Θεολογική-Παιδαγωγική
προσέγγιση),ό.π,σελ.145:Μιλώντας για την ανθρώπινη ύπαρξη και ειδικότερα εκείνη του παιδιού, ο
κάθε εκπαιδευτικός οφείλει να επικεντρώσει το ενδιαφέρον του, σε µια διαβαθµιζόµενη κλίµακα
στοιχείων:1)Η δηµιουργία της ύπαρξης ‘ἐκ τοῦ µη ὄντος εἰς το εἶναι’,δήλωση της αγάπης του Θεού
φανερώνει, ότι αποτελεί προσωπική σύσταση, 2)Η αγάπη που ο αγαπών προσφέρει στον αγαπώµενο
απορρέει απ’την προσωπική υπόσταση, που είναι έτοιµη να την αποδεκτεί,3) Το ‘προαιρετικόν’ της
αποδοχής της δωρεάς της ύπαρξης, αποτελεί εξίσου έκφραση αγάπης,4)Η αγάπη του Θεού
απευθύνεται στην ελεύθερη βούληση του προσώπου,5)Η ύπαρξη φέρει έναν χαρακτήρα
‘δυναµικό’,δηλαδή, στον τρόπο προσφοράς της αποδεκτής ή όχι οντολογικά δοµηµένης ύπαρξης και
ένα ‘πυρηνικό ’δηλαδή, δυνάµενο να εκδιπλωθεί απ’τον ίδιο τον άνθρωπο,6)Το πρόσωπο φέρει
καταβολές τελειότητας, που αποκαλύπτονται µε τη θεία δωρεά της αγάπης, 7)Η αποδοχή του
προσώπου ‘ἐν ἀγάπη’ εκπληρώνει την ανάπτυξη των ικανοτήτων και δυνάµεων του.Γράφει ο
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Πώς γίνεται αντιληπτή η αγάπη του παιδαγωγού; Ως πλήρωση της επιταγής του
Μ.Βασιλείου:’Οὐ ζήτει ἐν γῆ καταλιπεῖν παῖδας, ἀλλ’ἀναγαγεῖν εἰς τον
οὐρανόν169,όπου η αγωγή υπερβαίνει τον ανθρωποκεντρικό και υλιστικό χαρακτήρα,
αλλά φωτίζεται και νοηµατοδοτείται υπό το πρίσµα της εσχατολογικής
διάστασης(όπως έπραττε ο Παύλος). Η αγάπη του παιδαγωγού που οραµατίζεται µια
αγωγή ‘ ἐν Χριστῶ’ είναι υλοποίηση καθηµερινής αιµοδοσίας των παιδιών µε
αγάπη170 και της αγάπης µε τα παιδιά ’εξαγοράζοντας’’ ένα ελάχιστο ποιοτικό
µέγεθος της υιοθεσίας του Κυρίου,171του οποίου το παράδειγµα θα µπορούσαν να
µιµηθούν οι παιδαγωγοί:Η εικόνα είναι καταλυτική στο τετράστιχο της Β΄στάσης των
Εγκωµίων ’Ὥσπερ πελεκάν τετρωµένος την πλευράν σου, Λόγε, σους θανόντας
παίδας ἐζώωσας, ἐπιστάξας ζωτικούς αὐτοῖς κρουνούς’.
∆εν είναι απλό συναίσθηµα, αλλά µια στάση ζωής η αγάπη του παιδαγωγού. ∆εν
συνιστά µόνο ένα µοίρασµα, µια αλληλεγγύη, ανάµεσα στο εγώ και το εσύ, µια
σχέση, δηλαδή ανταλλαγής, όπως περιγράφει µέσα απ’τα λόγια του Buber, ο
Κοσµόπουλος172. Η αληθινή παιδαγωγική αγάπη είναι ένα ολοκαύτωµα έκστασης,
που δεν ελευθερώνει ‘ἐν ησυχίᾳ’ τον παιδαγωγό. Ο παιδαγωγός βλέπει τα πρόσωπα
των µαθητών του και είναι ‘προσωπικός και σχεσιακός, απέναντι σε όλους και σε όλα
αδιάκριτα.Θεωρεί τον καθένα σαν θαύµα µιας αποκλειστικής και ελκυστικής
παρουσίας.173 Αυτή η αγάπη µπορεί γνήσια να εκπληρωθεί και να ανυψωθεί σε
παιδαγωγική ολοκλήρωση, διότι χωρίς προϋποθέσεις και όρους αποτελεί γνώση προς
τον άλλο, προς τον µαθητή, που δεν ‘καταστρέφει σαδιστικά΄, αλλά διασώζει την
ακεραιότητα του άλλου.174
Ο πόνος και η αγάπη του παιδαγωγού τέλεια εκφράζονται στον
Pestalozzi:’Έπρεπε τα παιδιά µου ν’αναγνώριζαν απ’την αρχή της ηµέρας µέχρι το
τέλος της βραδυάς και σε κάθε στιγµή, πάνω στο µέτωπο και στα χείλη µου, πως η
καρδιά µου ήταν σ’αυτά δοσµένη, πως η ευτυχία τους ήταν δική µου ευτυχία και οι
Pestalozzi (Α.Κοσµόπουλου.Το παιδαγωγικό ηµερολόγιο του ΠΕΣΤΑΛΟΤΣΙ,ό.π,σελ.41):’Ο άνθρωπος
δέχεται µε τόση προθυµία το καλό. Το παιδί τεντώνει µε τόση προθυµία σ’αυτό το αυτί του! Το αγαθό
που θέλεις να τ’οδηγήσεις δεν πρέπει να’ναι ένα καπρίτσιο του κεφιού ή του πάθους σου. Πρέπει
να’ναι το αγαθό, αυτό το ίδιο και κατά τη φυσική τάξη των πραγµάτων και το παιδί να το αναγνωρίζει
σαν αγαθό’.
169
Μ.Βασιλείου.Ασκητική προδιατύπωσις,PG31,621Β
170
Κ.Γρηγοριάδη.Η.Εσχατολογική ∆ιάσταση στη Μόρφωση του Ανθρώπου(Θεολογική-Παιδαγωγική
προσέγγιση),ό.π,σελ.148,149:Η αγάπη που καλείται να προσφέρει ο παιδαγωγός είναι ανιδιοτελής, δεν
υπολογίζει a priori ή a posteriori σε µια ανταπόδοση. Το παιδί αναζητά αυτή την αγάπη, ακόµη και τη
στιγµή που αδιαφορεί, αντιδρά ή και απορρίπτει αυτή την αγάπη. Η εγωκεντρικότητα που εµπλέκεται
στην αναπτυσσόµενη σχέση οδηγεί σε αποφυγή αυτής της εκδήλωσης αγάπης. Μέσα από αυτή την
ενέργεια ο παιδαγωγός οφείλει να κατανοεί ότι ‘υποκρύπτεται η βεβαιότητα του παιδιού ότι η αγάπη
ακτινοβολεί στο βάθος της ύπαρξεώς του και συνάπτεται µε τα ‘’αγαθά’’ στοιχεία του εαυτού του,
ώστε µε την ανάδυση και τον εφοδιασµό τους να παραµερίσουν και να ξεπεράσουν την εγωιστική
εµπλοκή’ Ο παιδαγωγός οφείλει να προσφέρει αγάπη και να υπερβαίνει κάθε δυσχέρεια, ώστε να
εικονίζει την υποµονή, την εγκαρτέρηση, την ταπείνωση, την θυσία που έδειξε και ο Παύλος. Ο
παιδαγωγός εφοδιασµένος µε αγάπη Χριστού διακονεί τους µαθητές του, χωρίς να επιβάλλει, να
βιάζει, να απαιτεί την αγάπη ή άµεση ανταπόκριση των παιδιών. Έως την θετική ενεργοποίηση του
αγαπώµενου, ο παιδαγωγός θα :1)θεµελιώσει υπερβατικά την αγάπη που προσφέρει, 2) θα θεωρήσει
τον αγαπώµενο υπό το πρίσµα της κατ’εικόνας Θεού δηµιουργίας,3) θα αναµένει µε ελπίδα την
απόκριση του µαθητή του, 4)θα προσφέρει αδιάκοπα την αγάπη του προς τον µαθητή.
171
Ι.Θεοδωρόπουλου.Η απολυτότητα µετάνοιας, Προλεγόµενα σε µια παιδαγωγική Ηθική,ό.π,σελ.22
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Βλ.σχετικά, Α.Κοσµόπουλου.Σχεσιοδυναµική παιδαγωγική του Προσώπου,ό.π,σελ.96 κ.ε, 105 κ.ε
Α.Κοσµόπουλου.Σχεσιοδυναµική παιδαγωγική του Προσώπου,ό.π,σελ.154.
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Α.Κοσµόπουλου.Σχεσιοδυναµική παιδαγωγική του Προσώπου,ό.π,σελ.155
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χαρές τους χαρές µου’175. «Η αγάπη είναι µια ενεργητική διείσδυση στο άλλο
πρόσωπο, στην οποία ο πόθος µου για γνώση κατασιγάζει µε τη συνένωση. Στην
πράξη της συνένωσης σε γνωρίζω, γνωρίζω τον εαυτό µου, γνωρίζω τον καθένα-και
πάλι δεν ‘γνωρίζω’ τίποτε (αναφερόµενος στο άψαυστο της ανθρώπινης
ετερότητας)…Κοµµάτιασα το άλλο ον, διέλυσα τα µέλη του κι ωστόσο το µόνο που
πέτυχα ήταν να το καταστρέψω.
Η αγάπη είναι ο µόνος τρόπος γνώσης, που στην πράξη της συνένωσης απαντά
στο αίτηµά µου. Στην πράξη της αγάπης, της προσφοράς του εαυτού µου(καταργεί το
εγώ), στην πράξη της διείσδυσης στο άλλο άτοµο, βρίσκω τον εαυτό µου,
ανακαλύπτω τον εαυτό µου(η αληθινή του αποστολή η προσφορά)ανακαλύπτω και
τους δυό µας, ανακαλύπτω τον άνθρωπο».176 Ο παιδαγωγός που αγαπά τους µαθητές
του και το έργο του, αγωνιά, παρατηρεί όσα διαδραµατίζονται µέσα στη σχολική
τάξη, παρεµβαίνει και συµβουλεύει, ως πνευµατικός πατέρας τους µαθητές του.
Μέσα απ’τον συνεχή και ειλικρινή διάλογο ελευθερίας και αγάπης, ασκεί τα παιδιά
στην συµ-βίωση της σχολικής πραγµατικότητας.177
Είναι, ωστόσο, ιδιαίτερα σηµαντικός ο τρόπος που και το παιδί δρα, λειτουργεί
απέναντι στην διπολική εκβολή πόνου και αγάπης απ’τον παιδαγωγό του. Ο πόνος
του παιδαγωγού µεταλαµπαδεύεται στην ψυχή του παιδαγωγούµενου, ο οποίος
συνειδητοποιεί την ψυχική του ένδεια και επιθυµεί την αρτίωσή του. Ο παιδαγωγός
που έχει σχέση ‘ερωτική’και βιωµατική µε τα µορφωτικά αγαθά και τους µαθητές
του, φανερώνει την ένταση και το πάθος του στα πρόσωπα των παιδιών. Και τότε το
παιδί αγαπά το σχολείο και κατόπιν το δάσκαλό και τους συµµαθητές του.178 Το παιδί
χρειάζεται µέσα από τις εκδηλώσεις του, την απόπειρα απόκτησης αυτάρκειας, έστω
µε ατέλειες και αστοχίες, την παρουσία της αγάπης που πλήρως το αποδέχεται. Στο
πρόσωπο των αγαπώντων θα αποκρυσταλλωθεί η προσωπική του αξία.
Ο προορατικός παιδαγωγός γνωρίζοντας τις προβαλλόµενες απαιτήσεις και
ανάγκες του παιδιού-δεν παγιδεύεται στις εγωτικές του διεκδικήσεις-αλλά οµαλοποιεί
και εναρµονίζει τη συµπεριφορά του. Εκτός από την ελευθερία, την συγκατάβαση, το
παιδί αποζητά µε συντριβή την απροϋπόθετη προσφορά αγάπης και την ανέκπτωτη
αγάπη(Α Κορ.13)προς το πρόσωπό του. Η αγάπη που η χριστιανική διδασκαλία
προβάλλει δεν εντάσσεται σε όρια και καλούπια της ανθρώπινης παιδαγωγίας. Είναι
µάλλον, υπερβατική, ένα ‘πλήρωµα και περίσσευµα ύπαρξης, ποτέ δεν µετατρέπεται
σε συναλλαγή της θεϊκής αγάπης, που διακρίνεται από κάθε άλλη ανθρώπινη
αγάπη’179Για την Παύλεια παιδαγωγική ο κάθε παιδαγωγούµενος αποτελεί ύπαρξη
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Α.Κοσµόπουλου.Το παιδαγωγικό ηµερολόγιο,ό.π, σελ.41
E.Fromm.Η τέχνη της αγάπης.Μετ.Ε.Γραµµένος.Εκδ.Μπουκουµάνης.Αθήνα 1978,σελ.43
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Βλ. περαιτέρω Γ.Κρουσταλάκη.Ο Ψυχοπαιδαγωγικός ρόλος του δασκάλου στο σχοελίο του
αύριο,στο Αγωγή,τ.499,(2003),σελ.70-72
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Η.Κακούρη.Οντολογικές πτυχές του παιδευτικού φαινοµένου,ό.π,σελ.43. Γράφει ο
Πεσταλότσι,(Α.Κοσµόπουλου.Το παιδαγωγικό ηµερολόγιο του ΠΕΣΤΑΛΟΤΣΙ,ό.π,σελ.47):’’Το κάθε
τι έπρεπε να προέλθει, όχι από ένα προετοιµασµένο σχέδιο, αλλά από τις σχέσεις µου µε τα παιδιά.
Εκεί αναζητούσα τις ανώτερες αρχές και τις µορφωτικές δυνάµεις που έπρεπε να δηµιουργηθούν
απ’ευθείας απ’την ίδια τη ζωή και την αρµονία, απ’την κοινότητα της προσοχής, της δραστηριότητος
και των αναγκών των παιδιών µου. Εξάλλου δεν ήταν δυνατό να κατορθώσω µε µια εξωτερική
οργάνωση την αναγέννηση που τόσο χρειάζονταν οι µαθητές µου…Ήµουν υποχρεωµένος και πρώτα
απ’όλα να ξυπνήσω µέσα τους αγνά συναισθήµατα, ηθικά και ανώτερα, για να µπορέσω κατόπιν να
επιτύχω µε την θέληση την προσοχή τους, τη δράση και την υπακοή τους για τα εξωτερικά πράγµατα.
∆εν µπορούσα παρά ν’ακολουθήσω την υψηλή εντολή του Χριστού’’.
179
Κ.Γρηγοριάδη.Η.Εσχατολογική ∆ιάσταση στη Μόρφωση του Ανθρώπου(Θεολογική-Παιδαγωγική
προσέγγιση),ό.π,,σελ.140-141.
176
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µοναδική και ανεπανάληπτη. Προς αυτήν την ετερότητα180και ο σηµερινός
παιδαγωγός πρέπει να αναδύεται. Ο παιδαγωγός να γνωρίζει τον µαθητή του, ως
ιδιαιτερότητα, µετατρέποντας τον εαυτό του σε ετερολογική κατηγορία.
Η σχολική τάξη κατά το πρότυπο της Παύλειας κοινωνίας εικονίζει ‘κοινωνία
θεανθρώπινης αγάπης’.181Αυτό το ‘ἕν ‘που είναι η Εκκλησία, η κοινωνία αγάπης,
πρέπει να καταστεί και το σχολείο.Ο άνθρωπος όλων των ηλικιών καλείται σε έναν
λειτουργικό εγκεντρισµό(κατά το πρότυπο της Παύλειας κοινότητας), να συναχθεί ως
κοινωνία αγάπης και ενότητας µε το Θεό, στο πρόσωπο του Χριστού και των άλλων
ανθρώπων.182 Ο παιδαγωγούµενος που χρήζει µιας αρµονικής ανάπτυξης ως
ψυχοσωµατική ενότητα και ολότητα, σηµασιοδοτεί την ανάγκη να ‘’αποφύγει τον
τεµαχισµό της φύσεώς του, τη διάσπαση και πολλαπλότητα των χρησιµοποιούµενων
‘προσωπείων’ .183
Αυτή η αγάπη που συντελείται µέσα στην παιδαγωγική σχέση κατοπτρίζει το
‘πρώτο κοινωνικό στοιχείο που αναδύεται και εκφράζεται από το θεµέλιο της
προσωπικής υπάρξεως βοηθεί τον παιδαγωγούµενο να ξεπεράσει την ατοµική
αυτάρκεια και την εγωϊστική διεκδίκηση µετέχοντας στη σύναξη της λειτουργούσας
αγάπης του Χριστού και των ανθρώπων’.184 Ο παιδαγωγός είναι εκείνος που καλείται
να προβάλλει µια παιδεία ηθικής185(όχι ηθικισµού)που θα περικλείει παράδοση και
ιδεολογία. Σε µια κοινωνία που όλα καταλήγουν στην παραγωγικότητα και την
κατανάλωση, όσοι υπηρετούν την παιδική ύπαρξη οφείλουν να υπερβούν το
κατεστηµένο προσφερόµενο και να διανοίξουν εναλλακτικές διόδους αµφισβήτησης
και αντίστασης.
Η πρόταση για χριστιανική αγωγή δεν επαφίεται µόνο στην γνωριµία µε το
αληθινό και το γνήσιο, αλλά και στην κατάδειξη της οδού προς τελείωση. Και
τελείωση σηµαίνει την απαλλαγή απ’το εγώ186 και την ένταξη σε µια σφαίρα
ενότητας. Το πνεύµα εκκλησιολογικής πρότασης του Παύλου,της πρόσκλησης σε
180

Κ.Γρηγοριάδη.Η.Εσχατολογική ∆ιάσταση στη Μόρφωση του Ανθρώπου(Θεολογική-Παιδαγωγική
προσέγγιση),ό.π,,σελ.142-142: Θα πρέπει ο παιδαγωγός να προβάλλει το αρχετυπικό υπόδειγµα της
ενυπόστατης αγάπης του Θεού. Αντλώντας δύναµη από το ισχυρό αυτό βιωµένο γεγονός(της έλευσης
του Θεού στη γη), πλέον η αγάπη ταυτίζεται µε τη ζωή στην προσωπική υπόσταση της ύπαρξης. Η
προσωπική ετερότητα που αποζητά ο άνθρωπος σε κάθε ηλικία διατηρείται, όταν αγαπά και αγαπάται.
Βλ. και Ζηζιούλα.Προσωπείο,σελ.320:θάνατος για το πρόσωπο σηµαίνει το να παύσει η αναµετάγγιση
της αγάπης’θάνατος για το πρόσωπον σηµαίνει το να παύση να αγαπάται και να αγαπά, να είναι
µοναδικόν και ανεπανάληπτον, ενώ ζωή δια το πρόσωπον σηµαίνει την επιβίωση της µοναδικότητος
της υπόστασής του, την οποία βεβαίωση και συντηρεί η αγάπη’.
181
Κ.Γρηγοριάδη.Η.Εσχατολογική ∆ιάσταση στη Μόρφωση του Ανθρώπου(Θεολογική-Παιδαγωγική
προσέγγιση),ό.π,σελ.143.
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Κ.Γρηγοριάδη.Η.Εσχατολογική ∆ιάσταση στη Μόρφωση του Ανθρώπου(Θεολογική-Παιδαγωγική
προσέγγιση),ό.π,σελ.143.
183

Κ.Γρηγοριάδη.Η.Εσχατολογική ∆ιάσταση στη Μόρφωση του Ανθρώπου(Θεολογική-Παιδαγωγική
προσέγγιση),ό.π,σελ.144.
184
Κ.Γρηγοριάδη.Η.Εσχατολογική ∆ιάσταση στη Μόρφωση του Ανθρώπου(Θεολογική-Παιδαγωγική
προσέγγιση),ό.π,σελ.144.
185
Βλ.σχετικά τη µελέτη Α.Κακαβούλη.Ηθική ανάπτυξη και αγωγή.Αθήνα 1994
186
Κ.Γρηγοριάδη.Η.Εσχατολογική ∆ιάσταση στη Μόρφωση του Ανθρώπου(Θεολογική-Παιδαγωγική
προσέγγιση),ό.π,,σελ.139:Το παιδί βιώνει το αίσθηµα της εγωκεντρικής ανακάλυψης, προτού
καλλιεργήσει την προσωπικότητά του,και αρχίσει ν’αναγνωρίζει σηµαντικά και ν’αναφέρεται σε
πρόσωπα διαφορετικά απ’τον εαυτό του. Ακόµη κι όταν το παιδί σχετίζεται αρνητικά µε τους άλλους,
ξανά θα επιζητήσει την αποκατάσταση των σχέσεων µε αυτούς, προκειµένου να διαµορφωθεί
σωστά.(ολοκληρωµένα). Ωστόσο, ο παιδαγωγός είναι εκείνος που θα ενισχύσει το παιδί προκειµένου
εκείνο να κατανοήσει΄, ότι σκοπός της εγωκεντρικότητας δεν είναι το ίδιο-το εγώ-αλλά η ανακάλυψη
του εαυτού. Έχοντας συντελεστεί εκείνη, θα αναδυθεί ο πυρήνας της υπάρξεως, η οποία ανακτά την
ορθή συνείδηση στην κοινωνία της αγάπης και της εµπιστοσύνης.
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κοινωνία, αποτελεί µια ισχυρή πρόκληση για την σηµερινή παιδαγωγική
πραγµατικότητα. Ένα σχολείο που ο δάσκαλος-παιδαγωγός κατ-ηχεί(κατά +ηχεί),
ηχεί δυνατά, ‘διδάσκει δια ζώσης’, διδάσκει άµεσα τους µαθητές
του187:’’κοινωνείτω…ὁ κατηχούµενος τοῦ λόγου τῶ κατηχούντι ἐν πάσιν
ἀγαθοῖς’’(Γαλ.6,6). Αυτή η ηχηρή πρόσκληση διατρανώνει την ανάγκη να
µεταδώσουµε στα παιδιά την ικανότητα να βιώνουν το παράδοξο της καρδιάς και της
ψυχής.
Όπως προτείνει και ο Ελβετός παιδαγωγός: ’Επιδίωξε πρώτα να πλατύνεις την
καρδιά των παιδιών σου και µέσα απ’την ικανοποίηση των καθηµερινών αναγκών, να
θέσεις την αγάπη και την αγαθοεργία σ’αδιάκοπη επαφή µε τις εντυπώσεις τους, µε
την πείρα και την ενεργητικότητά τους, ώστε ν’αναπτύξεις και στερεώσεις τα
συναισθήµατα αυτά µέσα στην καρδιά τους’.188 Ο παιδαγωγούµενος που στο
πρόσωπο του παιδαγωγού εµβιώνει συναισθήµατα υψηλά, συνεπώς ωθείται στην
εµπειρία ζωής µε τους άλλους(παιδαγωγός και συµµαθητές).189
Υψηλά αισθήµατα µέσα σε µια ενότητα ζωής, αυτό προσπαθεί να εκδηλώσει στις
ψυχές των παιδαγωγούµενων µια χριστιανική αγωγή. Αποδύεται στην εναγώνια
βίωση της Παύλειας ενότητας, αλληλοπεριχώρησης και συνοδοιπορίας. Ο
µορφούµενος, το παιδί ‘να βλέπει τον εαυτό του στα πρόσωπα των άλλων ανθρώπων,
ως εικόνων του Θεού και να ικανοποιεί τις ανάγκες του, όταν προσβλέπει και
ενδιαφέρεται πρωτίστως για τα αιτήµατα του άλλου ανθρώπου, ως αδελφού ‘ἐν
Χριστῶ’. Η ηλικία των παιδαγωγούµενων αναζητεί έναν τέτοιο αλτρουισµό και
φιλανθρωπία.190
Η χριστιανική παιδαγωγική προτάσσει την διάσωση και βίωση της παιδικότητας191
στο παιδί, προκειµένου να αναδείξει τον ανυπόκριτο πολίτη της Βασιλείας του Θεού.
187

Ι.Κογκούλη.Κατηχητική και Χριστιανική παιδαγωγική.Εκδ.Αφοί Κυριακίδη.Θες/νίκη 1998, σελ.24
Α.Κοσµόπουλου.Το παιδαγωγικό ηµερολόγιο του ΠΕΣΤΑΛΟΤΣΙ,ό.π,σελ.48
189
Α.Κοσµόπουλου.Το παιδαγωγικό ηµερολόγιο του ΠΕΣΤΑΛΟΤΣΙ,ό.π,,σελ.62: Μιλώντας για την
υψηλή-αληθινή θεώρηση,που είχε κατά νου, της σχολικής µόρφωσης σηµειώνει:’’Αυτή ήταν το
ξύπνηµα και η ενίσχυση των καλυτέρων τους συναισθηµάτων µε την βοήθεια των σχέσεων ακριβώς
που διατηρούσαν µεταξύ τους και µαζί µου στην καθηµερινή τους ζωή’’
190
Κ.Γρηγοριάδη.Η.Εσχατολογική ∆ιάσταση στη Μόρφωση του Ανθρώπου(Θεολογική-Παιδαγωγική
προσέγγιση),ό.π,σελ.144.Βλ
σχετικά
και
Π.Πολυχρονόπουλου.
Φιλοσοφία
της
Παιδείας,Εκδ.Παιδαγωγία. Αθήνα 1992,σελ.380
188
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Ι.Θεοδωρόπουλου,Ανακυάνωση:Έξι τόποι φιλοσοφικού στοχασµού για την εκπαίδευση,ό.π,σελ.9899:Σε µια ουσιαστική εκπαίδευση-κατηγορία ζωής- παρακάµπτουµε κάθε στοχασµό που αφανίζει το
παιδί, το ψευδώνυµο του Θεού, στον όποιο βιολογισµό και στο όποιο θεωρησιακό ή πολιτικό σύστηµα
εκπαίδευσης.Ως αυτοανάπλαση της παιδικότητας σε πλαίσια ελευθερία, ήτοι ως ανακυάνωση της
ύπαρξης του παιδιού,αποτελεί γεγονός σηµαντικότερο των βιολογικών της λειτουργιών και των
ανθρωπολογικών διαδικασιών, δηλαδή µετεξελίσσεται και σε κάθε γεγονός παιδείας. Αυτός ο
ανθρωπολογικός τρόπος θεώρησης της παιδικότητας αντικρίζει το παιδί ως οντότητα, µε αίµα και
σάρκα, αρνούµενος να θυσιάσει την υπερβατικότητά του στην χρονικότητα της εκπαίδευσης. Εκείνο
που αδήριτα αναζητούµε είναι µια εκπαίδευση, η οποία αποκωδικοποιεί.το ασυνείδητο του παιδιού. Η
παιδικότητα δεν ερµηνεύεται µόνο µε επιστηµονικές κατηγορίες. Η µητρική αγάπη π.χ.,ένα
‘φιλοσοφικό-παιδαγωγικό σκάνδαλο, α-περί-γραπτο για τη µάνα και το παιδί, δεν εξαντλείται µε
επιστηµονική ανάλυση, αλλά ούτε µε µια διαλεκτική Εγώ-Εσύ’.Η παιδαγωγικότητα δεν συνιστά ένα
ακόµα γνωστικό αντικείµενο,παρά ένα ‘πυρίκαυστο υπέδαφος, από το οποίο αναβλύζει διηνεκώς η
ζωή’. Χαρακτηρίζεται ως υπέδαφος,σύµφωνα µε τον συγγραφέα,διότι δεν έχει οφθαλµοφανή
χαρακτηριστικά, αλλά συνοδεύεται απ’την ωραία σιωπή του µυστηρίου. Χαρακτηρίζεται εξίσου και
πυρίκαυστο,διότι δεν παραπέµπει σε µια τυχαία έννοια, αλλά σε µια σαρκωµένη αλήθεια, στο παιδί,
‘στην έκφραση της ανακυάνωσης της ζωής, στον «κρυφό» της τόπο, ο οποίος δεν
εξαντικειµενικεύεται…(κάθε παιδί)είναι ζωή, πρόσωπο, ύπαρξη µε αξία, που δεν του την επιδαψιλεύει
η εκπαίδευση’.
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4.4.3 Ο µαθητής και οι σηµαντικοί του άλλοι. Εισβολείς ή ευφρόσυνοι φίλοι;
∆εύτεροι σε σηµαντικότητα για τη ζωή του νεαρού παιδιού(µετά τον
δάσκαλο)παρουσιάζονται-προβάλλονται οι συµ-µαθητές, τα συνυπάρχοντα στην ίδια
τάξη µέλη της σχολικής κοινότητας. Από την περίπτωση των ταξινοµούµενων,
οµοιογενώς, βάσει του φύλου, της γνωσιακής και νοητικής ανάπτυξης,των µαθητών
του σχολείων, ή ανοµοιογενών, σχολείων, καταλήγουµε στα οµοιογενή, βάσει τριών
κριτηρίων, σχολεία.:α)την χρονική ηλικία, β)την γενική νοητική ικανότητα, γ)την
σχολική επίδοση. Ανάλογα, βάσει κάποιου ή κάποιων στοιχείων απ’τα παραπάνω, το
σχολικό σύστηµα κατέτασσε τους µαθητές, σε διαφορετικούς τύπους σχολείων ή
τάξεων.
Πλέον, απ’τον 18ο αιώνα και έπειτα, οι µαθητές κατατάσσονται στην ανάλογη
τάξη, βάσει της ηλικίας του και µόνον, για την οποία προκαθορίστηκε ανάλογοαντίστοιχο αναλυτικό πρόγραµµα.192 Ωστόσο, σήµερα, περισσότερο παρά ποτέ το
Ευρωπαϊκό σχολείο δοκιµάζει την πρόκληση της συνύπαρξης των ανοµοιογενών,
µέσα στην πρώιµη αυτή µορφωτική µονάδα, το σχολείο. Εµείς, θα επιθυµούσαµε,
ωστόσο, µε αφορµή το ενδιαφέρον φαινόµενο εισόδου µεταναστών στη Ελλάδα, να
παραµείνουµε στο εσωτερικό της και να σχολιάσουµε τη διαµόρφωση των σχέσεων,
που προκύπτουν στην καθηµερινότητα του σχολείου, όταν ο πολιτογραφηµένος της
χώρας συναντά τον ξένο, τον αλλοδαπό µαθητή. Αν και το φαινόµενο της ένταξης
παιδιών, µε γονείς από άλλες χώρες ευρωπαϊκές, αλλά κυρίως µη ευρωπαϊκές είναι
συχνό, υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις κατά τις οποίες, η αποδοχή από τη σχολική
κοινότητα(π.χ.γονείς, κάποιους συµµαθητές, σπανιότερα δασκάλους) δεν είναι η
πλέον θετική.
Ήδη, κάθε παιδί µέσα στη σχολική µονάδα, αλλά και την σχολική τάξη είναι
απείρως διαφορετικό σε προσωπικότητα, σε οικογενειακές καταβολές από κάθε άλλο.
Με την ένταξη του στο σχολικό χώρο κάθε παιδί προσπαθεί ν’ανακαλύψει, µέσω της
αλληλεπίδρασης, τόσο την ταυτότητά του, όσο και εκείνη των άλλων193. Ο κάθε
συµ-µαθητής αποτελεί έναν ‘άλλο’ συνυπάρχοντα για τον ίδιο σκοπό, στον ίδιο χώρο.
Για το λόγο αυτό η κοινή ηλικιακή και τοπική συνύπαρξη, ανοίγει το δρόµο στην
192

Η.Ματσαγγούρα.Η σχολική τάξη,ό.π,σελ.131-132.134.Βλ. και Ι.Κογκούλη. Η Σχολική τάξη ως
κοινωνική οµάδα και η Συνεργατική διδασκαλία και µάθηση,ό.π, σελ.104-106:Η σχολική τάξη, απ’την
αρχή της συγκρότησης της θα κληθεί σε συνεχή δράση και πράξη. Οι συνισταµένες αυτών είναι το
ποιο-η ηλικία των µαθητών, ο εκπαιδευτικός και οι προϋποθέσεις του, ο τρόπος εργασίας µέσα στην
τάξη, η κτιριακή υποδοµή, το σύνολο πνεύµα. Αρχικά θα σχηµατιστούν µικρές οµάδες, µέχρι να
δηµιουργηθεί η απόλυτη συνοχή, η δέσµη δηλαδή, από δυνάµεις που συγκλονίζουν προς το εσωτερικό
της, ο βαθµός της οποίας προσδιορίζεται από τις διαπροσωπικές σχέσεις µαθητών και εκπαιδευτικών
και αυξάνει σε αναλογία µε την αύξηση των µελών. Τα κοινά καθήκοντα-στόχοι-ηλικία-επίπεδο
µόρφωσης συντελούν θετικά στη συνοχή. Η σχολική τάξη αναδεικνύεται σταδιακά σε µια
µικροκοινωνία, ανακλώσα κοινωνικές διαδικασίες και δυναµικές. Υλικοί παράγοντες-διδακτικοί
σκοποί και στόχοι-διαπροσωπική επικοινωνία και προσωπικότητα του διδάσκοντα, καθορίζουν το
κλίµα της τάξης, ενώ τυπικοί και άτυποι κανόνες προσδιορίζουν την οργάνωσή της. Η ιεραρχία των
µαθητών µέσα στην τάξη συµβαδίζει µε τους ρόλους. Κριτήρια είναι η βαθµολογία, το επίπεδο
νοηµοσύνης, τα προσωπικά χαρίσµατα. Σκοπός η µάθηση. ∆εν λείπουν και οι συγκρούσειςαποτέλεσµα της διαρολικής συνύπαρξης ή της σύγκρουσης των προσωπικών αναγκών
193
Ι.Θεοδωρόπουλου..Αποσωµάτωση.Παιδαγωγική σπουδή της σωµατικότητας,ό.π,σελ.109:Η
προσωπική προσπάθεια αυθυπέρβασης του Εαυτού αντιστοιχεί στην παιδεία του ανθρώπου..Η τρίτη
παράµετρος, πέραν του κληρονοµηµένου DNA και του περιβάλλοντος, πέραν της προσωπικής
σωµατικής ύπαρξης, το κάτι άλλο, που δεν υπήρχε στη βιολογική υποδοµή και δεν εξαρτάται από
περιβαλλοντικές συνθήκες, αυτό που γίνεται ο κάθε ένας και δεν γίνεται ο Άλλος, η ελευθερία και
ευθύνη του ανθρώπου να γίνει κάτι διαφορετικό, ντετερµινιστικά ανερµήνευτο και µυστήριο,
ανεξήγητο αποτελεί την παιδεία.Παιδεία ως προσωπική ευθύνη του κάθε ενός έναντι της ύπαρξής του,
δίχως πέρας.
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αλληλεπίδραση. Η αλληλεπίδραση αυτή συνυφαίνεται µε την παιδαγωγική
αναφορικότητα. Η περί συµβολικής αλληλεπίδρασης θεωρία εκκινεί απ’το ότι σε
κάθε κοινωνική αλληλεπίδραση παρεµβάλλεται ένα επίπεδο ερµηνειών και ορισµών.
Πρόκειται για ερµηνεία της συµπεριφοράς των ‘άλλων’ και ορισµών της στάσης του
ερµηνευτή. Εκδηλώνεται, δηλαδή, µια αναφορά εν χρόνω στον άλλο και σε εµένα,
µια κοινωνική αλληλεπίδραση αντιστοιχούσε σε διαλεκτική διαδικασία, όπου κάθε
πρόσωπο διαµορφώνει και διαµορφώνεται απ’τις περιστάσεις. Υπάρχει ένας ‘αγώνας’
διατήρησης ισορροπίας ανάµεσα σε αυτό που ο ένας αντιλαµβάνεται πως είναι, και
σε αυτό που ο άλλος τον καλεί να είναι..194
Η είσοδος του παιδιού στο σχολείο σηµατοδοτεί µια καινούρια περίοδο της ζωής
του, σχεδόν µια αιτία πολλών µεταβολών και αναδοµήσεων της κοινωνικής του
ταυτότητας.195 Το συναίσθηµα της ταυτότητας, η εικόνα του εαυτού, εµφανίζονται σε
πορεία σταθερότητας, χωρικά και χρονικά, η οποία σχετίζεται και µε την επιθυµία
του ανθρώπου να κατακτήσει αναγνώριση, απ’τον εαυτό και τον έτερο, της
µονιµότητας, της συνοχής, της µοναδικότητας που δύναται και να καταξιώσει την
ταυτότητά του.[Γιατί όχι και την ετερότητά της ταυτότητάς του]. Η ταυτότητα
οικοδοµείται απ’τον προσανατολισµό, τόσο προς τη διαφοροποίηση, την
µοναδικότητα, (την ετερότητα), όσο και από την οµοιότητα, τον δεσµό µε τον έτερο.
Ο όρος ταυτότητα έχει ανάγκη τόσο της οµοιότητας(ταυτός=ίδιος µε τους
άλλους), όσο και της µοναδικότητας. Έχει µια διττή λειτουργία, αµφιταλαντευόµενη,
αναζητώσα µέσα στην αντίθεση, την ισορροπία. 196 Το παιδί της σχολικής κοινότητας
χαρακτηρίζεται µαθητής και συµ-µαθητής. Υπάρχει και συνυπάρχει σε ένα νέο
περιβάλλον, που θα συντελέσει σηµαντικά, όχι µόνο στην ψυχοκοινωνική του
ανάπτυξη, αλλά και την εν γένει κοινωνικοποίησή του.197 Η διαλεκτική µεταξύ
διαφοροποίησης και αδιαφοροποίησης, της ταυτότητας[η οποία έχει να αναµετρηθεί
µε την αίσθηση ανοίκειου και οικείου, απρόσιτου και προσιτού, αναπαλλοτρίωτου
και ιδίου, µη αναγώγιµου και αναγώγιµου, που χαρακτηρίζει κάθε προσωπική
ετερότητα],συνδέεται µε την ταυτότητά και τον κοινωνικό δεσµό. Η ταυτότητα198
δοµείται µέσα από µια τέτοια διαλεκτική.
Η διαφοροποίηση µεταξύ εαυτού και άλλων, η συνοχή και ετερότητα, η απόδοση
στον εαυτό χαρακτηριστικών, ικανών να διαφέρουν απ’τους άλλους, είναι
προϋποθέσεις-αναγκαίες για τη γένεση ενός αισθήµατος ταυτότητας.[Αν υπήρχε µόνο
ταυτότητα, δεν θα υπήρχε ετερότητα. Αν υπήρχε µόνο ετερότητα, θα έπρεπε να
υπάρχει ταυτότητα. Κι ενώ η µια δεν εξαντλεί την άλλη, η ετερότητα προηγείται,
διότι κάθε ύπαρξη πρώτα αναδύεται στον τόπο του άλλου. Όταν αναδύεται η
ετερότητα στον τόπο του άλλου, αποκτά µια ταυτότητα-αναφορά στον εαυτό της.]
194

Α.Ε.Γκότοβου.Παιδαγωγική Αλληλεπίδραση,ό.π,σελ.51.
Α.Μιτίλη.Οι µειονότητες µέσα στη σχολική τάξη-Μια σχέση αλληλεπίδρασης.Εκδ.Οδυσσέας.Αθήνα
1998,σελ.217
195

196

Βλ. Μ.Σακαλάκη. Ετερότητες,Εκδ.Εξάντας.1996,σελ.31 Περαιτέρω βλ.Γ.∆ήµου.Απόκλιση –
Στιγµατισµός.Εκδ.Gutenberg.Αθήνα 1998,σχετικά µε την ταυτότητα, τον αυτοπροσδιορισµό και τους
άλλους.
197

Α.Μιτίλη.Οι µειονότητες µέσα στη σχολική τάξη-Μια σχέση αλληλεπίδρασης.,ό.π,σελ.217
Ι.Θεοδωρόπουλου..Αποσωµάτωση.Παιδαγωγική σπουδή της σωµατικότητας,ό.π,σελ.25:Η σχέση µε
τον Άλλο υποχωρεί στην θέα της ισχύος του ανθρώπινου προσδιορισµού, µέσα αλλά και πέρα από την
αναφορικότητα της συνείδησης. Ο ιδιοπροσδιορισµός δεν επιθυµεί,πάντα, την κατάργηση της σχέσης,
αλλά αναδεικνύει τα οντολογικά θεµέλια, την προσωπική ταυτότητα, τον αποκλειστικό τρόπο ύπαρξής
κάθε ανθρώπου. Εκλαµβάνεται αρχικώς ως αυθ-υπέρβαση της ανθρώπινης ύπαρξης και προσωπική
κατόπιν εµβίωση αυτής της αυθυπέρβασης.
198
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Άλλωστε, η εικόνα του εαυτού και η ταυτότητα εξαρτάται απ’την εικόνα που οι
άλλοι199 εκπέµπουν, προβάλλουν, αξιολογούν για το πρόσωπο.200
Κάθε παιδί-φορέας αρχών και ιδεών του δικού του οικογενειακού περιβάλλοντοςεντάσσεται µέσα στην οµάδα των συνοµηλίκων-αλληλεπιδρά και ανταλλάσσει
απόψεις σε διατοµικό και διοµαδικό επίπεδο, συχνά µεταβάλλοντας και
τροποποιώντας τις αρχικές του στάσεις και τοποθετήσεις.201 Μια υποοµάδα
σηµαντικών άλλων, δηλαδή συµµαθητών που σήµερα συναντάται συχνά και έχει
καίριο ρόλο στη ζωή του σχολείου, είναι εκείνη των αλλοδαπών µαθητών-των ξένων.
Το παιδί της ‘ξένης’γης καλείται να ενταχθεί, σε µια σχολική κοινότητα-να
αναζητήσει την ταυτότητά του, µέσα σε µια άλλη, από την πατρώα, πατρίδα. Ωστόσο,
καλείται ταυτόχρονα, να ισορροπήσει ανάµεσα στην διαφοροποίηση και την
αδιαφοροποίηση µέσα στο σύνολο των συµµαθητών.
Στον χωρικό τόπο του σχολείου, οι αλλοδαποί µαθητές ή εκείνοι που γεννήθηκαν
σε µια χώρα-στην Ελλάδα, αλλά οι γονείς τους είναι πολιτογραφηµένοι σε άλλη –
βιώνουν το αίσθηµα του ‘ξένου σώµατος’. Η συνήθης συµπεριφορική εκδήλωση των
µαθητών µιας πολυπρόσωπης
µειονότητας, ξένης τάξης συνίσταται:α)στην
αναζήτηση κοινωνικής διαφοροποίησης εξαιτίας, είτε του φόβου της απώλειας της
κοινωνικής ταυτότητας[Αναφέρεται ο συγγραφέας στο παράδειγµα των
µουσουλµάνων µαθητών]. Ο φόβος απώλειας της ταυτότητας οδηγεί, είτε στη
διαφοροποίηση από την πλειονότητα των µαθητών και την επίδειξη µειονοτικής
ακαµψίας, ιδιαίτερα όταν η διαφορετικότητα και ετερότητα τους δεν φαίνεται να
αναβαθµίζεται, παρά µόνο, ίσως, σε µια ενδοοµαδική αναβάθµιση που προσφέρει
συσπείρωση των µελών της µειονότητας. Στην περίπτωση,όµως, που η ανάγκη για
εµπιστοσύνη-ασφάλεια-κοινωνική αποδοχή πραγµατώνονται για τα άτοµα της
µειονότητας, εκείνα τείνουν προς την οµοιότητα ως στρατηγική άµυνας, (ως
ενδεικτικό γνώσης της προσωπικής αδυναµίας ή βελτίωσης της προσωπικής θέσης).
Ειδικότερα, σε περιπτώσεις χαµηλής, αριθµητικά, αντιπροσώπευσης της
µειονότητας, η επιθυµία αποφυγής µε χαρακτηρισµούς, όπως:’παρεκκλίνων199

Ι.Θεοδωρόπουλου..Αποσωµάτωση.Παιδαγωγική σπουδή της σωµατικότητας,ό.π,σελ.15. :τα παιδιά
µαθαίνουν ‘να είναι ο εαυτός τους, πέρα του εαυτού τους στον Άλλο’.Στο ίδιο σελ.109:Όσο
περισσότερο το παιδί βλέπει πέραν του εαυτού του, και ξεχνά τον εαυτό του, ενώ αφήνεται σ’ένα
αντικείµενο, ή σε έναν άλλο άνθρωπο, τόσο περισσότερο ολοκληρώνει τον εαυτό του. Πραγµατώνει
εαυτόν ως αυθυπέρβασή του. ‘Η λήθη του εαυτού οδηγεί στην αισθαντικότητα και η αυτοπαράδοση
στην ενεργητικότητα’
200
Βλ. Μ.Σακαλάκη. ΕτερότητεςΕκδ.Εξάντας.1996,σελ.30-31
201
Ο Γκότοβος(Α.Ε.Γκότοβου.Παιδαγωγική Αλληλεπίδραη,ό.π,σελ.49-51) χωρίζει επτά στάδια της
αλληλεπίδρασης:α)Μιλώντας για ταυτότητα,αναφέρεται στην ικανότητα προσδιορισµού του εαυτού,
ως δρώντος οργανισµού, ως αντικείµενο σκέψεων ή ενεργειών, β)Η Συµβολική αλληλεπίδραση είναι η
αλληλεπίδραση, µέσω της οποίας ο άνθρωπος κατανοεί περιβάλλον και εαυτόν. Το πιο σπουδαίο
σύµβολο για τη λειτουργία αυτή είναι η γλώσσα, το χαρακτηριστικό αυτό, µέσον επικοινωνίας, γ)Η
αλληλεπίδραση αποτελεί αφορµή δόµησης της δράσης του προσώπου, δ)∆ράση, η οποία αµοιβαία
ερµηνεύει στο πρόσωπο τον εαυτό και τον ‘απέναντι’, ε) Η σχολική τάξη είναι ένας τόπος, τµήµα της
κοινωνίας, και µέσα σε αυτήν τελείται µια κοινωνική αλληλεπίδραση, οργανωµένη γύρω από
συλλογικές ενέργειες, στις οποίες συµµετέχουν διαφορετικά άτοµα µε διαφορετικούς ρόλους, στ)Μέσα
σε αυτήν την κοινότητα εντοπίζουµε την πραγµάτωση ‘σχέσης µε τους άλλους’, πρόσωπο µε πρόσωπο.
Κάθε πρόσωπο παρουσιάζει µια ταυτότητα, την οποία φέρει και στηρίζει, ζ)Το είδος συµµετοχής κάθε
µετέχοντα στην αλληλεπίδραση, σχετίζεται τόσο µε την επικοινωνιακή πληρότητα(γνώση των
κανόνων επικοινωνίας), όσο και την λειτουργική πληρότητα(τον τρόπο αντιµετώπισης των
απαιτήσεων της αλληλεπίδρασης). Βλ. και Α.Μιτίλη.Οι µειονότητες µέσα στη σχολική τάξη-Μια
σχέση αλληλεπίδρασης,ό.π,,σελ.218:Το σηµαντικό προκειµένου, τόσο να ενταχθούν οµαλά όλα τα
παιδιά στη σχολική πραγµατικότητα, όσο και για την αρµονική συν-οδοιπορία, είναι η προσωπικότητα
του και το έργο του δασκάλου. Εκείνος δύναται να συµβάλλει στην απόρριψη ακραίωναντικοινωνικών τοποθετήσεων και στην υιοθέτηση και επικύρωση θετικών στάσεων.
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διαφορετικός’, που σηµατοδοτεί αποκλεισµό απ’την οµάδα, οι αλλοδαποί µαθητές
επιζητούν την οµοιότητα, την ευλυγισία, την επίδειξη ‘αρεστής συµπεριφοράς’. Είναι
µια οδός βελτίωσης της εικόνας για τα µάτια των άλλων. Στην δεύτερη περίπτωση
της ολιγοµελούς µειονότητας, προστίθεται και η περίπτωση(το παράδειγµα)της
‘κοινωνικογνωστικής µάθησης’ του A.Bandura, κατά την οποία, οι (εδώ, οι
αλλοδαποί)µαθητές που αναζητούν πρότυπα µελετούν τη συµπεριφορά τουςπροσλαµβάνουν πληροφορίες από αυτά(και τους άλλους συµµαθητές), τις οποίες
επεξεργάζονται και από-κωδικοποιούν, προκειµένου να τις χρησιµοποιήσουν για την
επίτευξη αµοιβής. Αυτό το κίνητρο οδηγεί τους ‘λίγους’ σε µια(αφοµοίωση)
συµπεριφορά, όµοια, µε εκείνη των πολλών202.
Μήπως, τελικά όµως, η αποδοχή του διαφορετικού203είναι η καρδιά της
Παιδαγωγικής πράξης, η οποία αλλοιώνεται µέσα στους µηχανισµούς της
πολυδιάστατης Επιστήµης; Μήπως δηλαδή, η παιδαγωγική προσέγγιση του ξένου
είναι πολύ πιο απλή και πιο αληθινή, από εκείνη την ιδιοποίηση του ξένου;204 Η
υποψία και µόνο, ότι η απειλή ξένωσης δεν είναι εκείνη που προέρχεται απ’τον
άλλον,δρα ως αλεξικέραυνο για την υπεράσπισή του. Το δεδοµένο είναι ότι πλέον τα
παιδιά δεν αποζητούν µόνο το γνωστικό αγαθό, αλλά περισσότερο το νόηµα της
ζωής.
Η παιδαγωγική πρέπει να δει µε τα µάτια των παιδιών, µια µατιά περισσεύµατος,
όχι έλλειψης.205 Η αποξενωµένη µατιά είναι εκείνη των ενηλίκων.[Στο παιδαγωγικό
τοπίο εντοπίζουµε την ξένωση, την αίσθηση που συντελεί ώστε το παιδί να βλέπει µε
άλλα µάτια και την αποξένωση, τον αφανισµό, δηλαδή, της παιδικότητας, τον 20ο
αιώνα]. Για το παιδί, ξένοι είναι οι άγνωστοι.206 Η αρχική µατιά προς το ξένο κοµίζει
την αίσθηση της απειλής, διότι το ξένο εκπροσωπεί: την ανοµοιότητα, την
εξωτικότητα, την ετερότητα, τη διαφορά. Βέβαια, ο κόσµος του Ξένου έχει έναν δικό
του ορίζοντα, διακριτό, από εκείνον του γνωστού-του οικείου. Συνίσταται σταδιακά,
ωστόσο, σε οργανικό µέρος της ζωής..207 Μέσα στην σχολική κοινότητα, το παιδί
εντάσσεται, προκειµένου να βιώσει κατεξοχήν την σχέση της απορίας και της ευπορίας ‘η σχολική ζωή του παιδιού είναι διαρκής ισολογισµός(µέτρηση)ικανότητας
και µη-ικανότητας, παιχνίδι και τέχνη εµπιστοσύνης µε το άγνωστο και το ξένο’.208 Η
µετάβαση απ’το οικείο οικογενειακό περιβάλλον στο ξένο σχολικό είναι η
καθοριστική αρχή για άνοιγµα προς κάθε τι το ξένο. Εκκινεί, εποµένως, µια
διαδικασία αποκάλυψης του πλέγµατος σχέσεων, του οικείου µε το ξένο. Ποια
202

Α.Μιτίλη.Οι µειονότητες µέσα στη σχολική τάξη-Μια σχέση αλληλεπίδρασης,ό.π,σελ.180-182
Κ.Πηγιάκη.Προετοιµασία, Σχεδιασµός και Αξιολόγηση της ∆ιδασκαλίας,ό.π,σελ.31-32:Η αποδοχή
του διαφορετικού προέρχεται απ’την πεποίθηση στο δικαίωµα του διαφέρειν. Η αποδοχή του
διαφορετικού εθίζει τους µαθητές, τόσο στην υποµονή, τον σεβασµό προς τον ‘άλλο’’ άνθρωπο, όσο
και την άλλη γνώµη, κοντολογίς, αναδεικνύει τη σηµασία του πλουραλισµού
204
Ι.Θεοδωρόπουλου. Με άλλα µάτια,ό.π,,σελ.188:Ο εγωκεντρισµός και ο λογοκεντρισµός, δυο µορφές
ιδιοποίησης συναντώνται στον εθνικισµό, την άµυνα που ο ίδιος τρόπος ζωής προβάλλει στον
αλλότριο. Πρόκειται δηλαδή, για την προτεραιότητα στον ίδιο λόγο, τον ευεπίφορο σε
ακρότητα:άµυνα κατά των αλλοτρίων εν ονόµατι προτεραιότητας του οικείου.
205
Ι.Θεοδωρόπουλου. Με άλλα µάτια,ό.π,,σελ.189.
206
Ι.Θεοδωρόπουλου. Με άλλα µάτια,ό.π,,σελ.189.
203
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Ι.Θεοδωρόπουλου. Με άλλα µάτια,ό.π,,σελ.190.

208

Ι.Θεοδωρόπουλου. Με άλλα µάτια,ό.π,σελ.190.
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διάσταση λαµβάνουν οι συµµαθητές(και µάλιστα οι αλλοδαποί)είναι ξένα εγώ ή είναι
οι Άλλοι;209
Είναι σίγουρα κάποιος πολύ διαφορετικός από εµένα και αφού εγώ είµαι εγώ(µε
ταυτότητα)ο άλλος δεν είναι εγώ, άρα είναι ένας άλλος άλλος. Με αυτόν εγώ είτε
επικοινωνώ,εποµένως, κατανοώ,210είτε τον αγνοώ, τον απορρίπτω, ένα γεγονός
ακοινωνησίας που οδηγεί στην ατοπία. Ο χώρος που βρίσκεται το οικείο, δύναται να
αποτελέσει και τόπο παρουσίας του άλλου, ο οποίος δικαιούται να παραµείνει ‘ξένος’
διότι αναζητά την αναγνώριση του στο καθέκαστον. Εφόσον βρίσκεται το ξένο στο
χώρο του οικείου,211µπορεί το δεύτερο να κατανοήσει το πρώτο αντικρίζοντας την
πραγµατικότητα µε τα δικά του µάτια.212 Εδώ ‘’η υπαρκτική πραγµάτωση του
ανθρώπου συναρτάται µε το θάνατο του εγώ, της εγωτικής τάσης, επέρχεται δια της
σχέσης µε τον Άλλο. Το σώµα του Άλλου δεν είναι τότε αντικείµενο ηδονής,
χρηστικό µέσο µιας σκοπιµότητας, αλλά φανέρωση του προσώπου του Άλλου και
τόπος φανέρωσης της σχέσης.213
Το Ξένο214 µπορεί να είναι για το παιδί το γνωστικό αντικείµενο, οι συµµαθητές,
ο δάσκαλος, ο εαυτός, η φύση, εκείνο όµως µε ανόθευτη µατιά κατορθώνει να
δηµιουργήσει τον οικείο του χώρο.215 Η παιδική φύση(παιδικότητα) έχει την σοφία να
αποζητά την προσχώρηση, τη φιλία216, την αγάπη, την συντροφικότητα του άλλου
στην οµάδα, σεβόµενη την ιδιοσυστασία του. Η παιδικότητα(µεταφραζόµενη ως ένας
ανθρωπολογικός τρόπος ερµηνείας των εκπαιδευτικών φαινόµένων επιτάσσει στο
χώρο του Ανθρώπινου, τίποτα να µην θεωρείται περιττό) αυτή αναδύεται διαρκώς
στην ανακάλυψη του άλλου παιδιού, του συµµαθητή, του οποίου την απόµακρη
ξενότητα διακαώς περιστοιχίζει.217
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Ι.Θεοδωρόπουλου. Με άλλα µάτια,ό.π,σελ.191.
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Κ.Πηγιάκη.Προετοιµασία, Σχεδιασµός και Αξιολόγηση της ∆ιδασκαλίας,ό.π,σελ.33:Η κατανόηση
κάποιου συνίσταται στην θέαση των πραγµάτων µέσα απ’τη δική του θέση και οπτική γωνία. ‘Είναι η
ικανότητα να ακούει κάποιος µέσα απ’τα αυτιά του άλλου, και να βλέπει µέσα από τα µάτια του’.
211
∆ηλαδή και το οικείο να ξενωθεί(όχι απλά να πλησιάσει)το ξένο, προκειµένου να το κατανοήσει.Βλ.
Ι.Θεοδωρόπουλου. Με άλλα µάτια,ό.π,σελ.244:’’Είµαστε µέσα στο Ξένο εµείς οι ίδιοι, είµαστε οι
πολλαπλές του σαρκώσεις…Συµπάσχουµε µ’αυτό, συν-εννοούµαστε µαζί του, γινόµαστε ο Άλλος
χωρίς να αποποιούµεθα τον εαυτό µας. Παράγει την ετερότητα του αυτού το Ξένο, το συγγενές του
οικείου…’
212

Ι.Θεοδωρόπουλου. Με άλλα µάτια,ό.π,σελ.196.:Η έξοδος από την ταυτότητα, η ακύρωση του
άµεσου και η κατάφαση του έτερου αποτελεί µορφή του ‘τιθέναι χωρίς’, στοιχείο που δεν αποδοµεί
αλλά ανυψώνει την ύπαρξη(Ο Παύλος είχε τονίσει πολλά χρόνια πριν, αυτό που ο Husserl
προσπαθούσε να εκφράσει, ότι δηλαδή, ο άλλος συνυπάρχει µαζί µου, συγκροτεί τον κόσµο µαζί µου.)
213

Ι.Θεοδωρόπουλου.Αποσωµάτωση.Παιδαγωγική σπουδή της σωµατικότητας,ό.π,σελ.73.
Ι.Θεοδωρόπουλου..Αποσωµάτωση.Παιδαγωγική σπουδή της σωµατικότητας,ό.π,σελ.87,89: το παιδί
µαθαίνει να ‘’ζει εξωκεντρικά’’ δηλαδή ‘ζει ουτοπικά, συνεχώς µεταβαίνει σε άλλο τόπο, ξενιτεύεται’.
Ζει έµµεσα επικοινωνώντας µε τον κόσµο εµµέσως άµεσα. Και συνεχίζει Εµµέσως άµεσα, παράγει
έργα πολιτισµού ισχυροποιεί ‘κοινωνικά’ την ζωή του. ∆ίχως τόπο και χρόνο, στο Τίποτα, πορεύεται
µπροστά, χωρίς να υπάρχει επιστροφή. Καθίσταται συνεχώς ‘άλλος’ χωρίς τέλος. ‘Αποσωµατώνεται
διηνεκώς’.
215
Ι.Θεοδωρόπουλου. Με άλλα µάτια,ό.π,σελ.245
216
‘’Τοῦτο γάρ ἐστι φιλία, µηκέτι εἶναι τόν φιλοῦντα και τόν φιλούµενον δύο διῃρηµένους,
ἀλλ’ἕνα τινά ἄνθρωπον`ὅπερ οὐδαµόθεν, ἀλλ’ἤ ἀπό τῆς ἀγάπης γίνεται.Μή τοίνυν ζήτει το σόν,
ἵνα εὕρῃς το σόν. Ὁ γάρ ζητών το ἑαυτόῦ, οὐχ εὑρίσκει το ἑαυτόῦ…Το γάρ οἰκεῖον συµφέρον ἐν
τῶ τοῦ πλησίον συµφέροντι κεῖται, και το ἐκείνου ἐν τούτω’.( Ι.Χρυσοστόµου.Υποθέσεις της
πρός Κορινθίους πρώτης ἐπιστολής.Οµιλία ΛΓ΄.PG 61,280
217
Ι.Θεοδωρόπουλου. Με άλλα µάτια,ό.π,σελ.246.
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Αυτή η παιδικότητα αποτυπώνει την ταυτότητα της ετερότητας του παιδιού, µια
ταυτότητα που κερδίζεται και διατηρείται, όχι βάσει της γενικής θεώρησης-ιδέας περί
ανθρώπου, αλλά βάσει της ίδιας του της εµπειρίας, της υπαρξιακής του πάλης µε τη
φιλαυτία και την εγώτητα. Όσο βαθύτερα συναντά κανείς εαυτόν(βιώσει την
παιδικότητά του), τόσο πιο ειλικρινά θα κατορθώσει να συναντήσει το άλλο
πρόσωπο, ως µοναδικό και ανεπανάληπτο.218 Πρόκειται, δηλαδή, για την απαρχή
µιας’διαβαίνουσας παιδευτικής λογικής’ κατά το πρότυπο του Welsch(όπως αναφέρει
ο Στογιαννίδης)κατά την οποία ‘θα αναθεωρούνται όλοι οι µύθοι της εποχής του
∆ιαφωτσµού που ήθελαν το ανθρώπινο υποκείµενο να µπορεί να γνωρίσει απόλυτα
τον εαυτό του, τον κόσµο και τους συνανθρώπους του, αντιµετωπίζοντας όλα αυτά
σαν αντικείµενα, τα οποία βρίσκονται έξω απ’αυτό και έγκεινται στην ολοκληρωτική
του εξουσία’. Και συνεχίζει επισηµαίνοντας ότι η εν λόγω διαβαίνουσα διαδικασία
αγωγής αντιλαµβάνεται τη σηµασία του ανθρωπίνου προσώπου,δηλαδή ’’κάθε
άνθρωπος είναι µια ανεπανάληπτη προσωπικότητα…Όταν κατανοώ τα όρια της
σκέψης µου, τότε αναγνωρίζω, ως η εµβέλεια της δεν έχει καθολικότητα, και πως έχω
ανάγκη τον τρόπο σκέψης του άλλου.
Αυτό µε κάνει δεκτικό στον άλλο και µε προετοιµάζει, για να επιχειρήσω
περάσµατα’στον τρόπο σκέψης του’’.219Ο άλλος ή ο ξένος συµµαθητής,είναι ένας
‘άγνωστος τόπος’,στον οποίο καλείται ν’αναδυθεί το παιδί προκειµένου να τον
αφουγκραστεί στην ετερότητά του. Είναι η ίδια διαδικασία που ακολουθεί ο
δάσκαλος στη σχέση µε τους µαθητές του. Η έξοδος απ’το εκστατικό εγώ και ο
εκστασιασµός µε το άλλο.220
Ποια ξενοφοβία µπορεί κανείς να διακρίνει στην εικόνα συνύπαρξης στο ίδιο θρανίο
µε τον αλλοδαπό µαθητή; Ή ποια αφοµοίωση µπορεί κανείς να επινοήσει στο
παιχνίδι221(αυτήν την γνήσια έκφραση της παιδικής ψυχής) κατά τη διάρκεια του
σχολικού διαλείµµατος; Ίσως τελικά το κάθε παιδί να µπορεί πολύ γνήσια ν’αποδυθεί
στον τόπο του άλλου, χωρίς προϋποθέσεις και ανταλλάγµατα. Ίσως, η καθαρότητα
της παιδικότητας να παρέχει ένα µάθηµα ζωής, ένα ανώτερο από κάθε άλλο,
συντελούµενο µέσα στη σχολική τάξη, µάθηµα.
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Α.Στογιαννίδη,Μεταµοντέρνο και Ορθόδοξη χριστιανική αγωγή,ό.π, σελ.41-42
Α.Στογιαννίδη,Μεταµοντέρνο και Ορθόδοξη χριστιανική αγωγήό.π,σελ.108.
220
Α.Κοσµόπουλου.Σχεσιοδυναµική παιδαγωγική του Προσώπου,ό.π,σελ.155-156:.Ασφαλώς, η γνώση
του άλλου, δεν προϋποθέτει την τήρηση απόστασης που µεταβάλλει τον ή το άλλο σε
αντικείµενο(αλλά απόσταση θεωρίας δυο προσώπων), γιατί η λειτουργία της δεν τηρεί µια εχθρική
ξενικότητα, αλλά µια βαθιά και εσωτερική οικειότητα που διακρίνεται για την αποκαλυπτική της
δυναµική. Εκείνο που απαιτεί η προσέγγιση του άλλου είναι η ελεύθερη, προσωπική κοινωνία. Η
κοινωνία-η σχέση είναι φαινόµενο ενεργητικό-πολυδιάστατο,το οποίο καθορίζει το παρόν και το
µέλλον του παιδιού
221
Ι.Θεοδωρόπουλου.Αποσωµάτωση.Παιδαγωγική σπουδή της σωµατικότητας,ό.π,σελ.141:Το σώµα
αποδεσµεύεται προσωρινά,τέτοιου είδους προσωρινή διαφυγή αποτελεί το παιχνίδι,απ’τον κόσµο της
καθηµερινότητας.Ωστόσο,το ψευδές παιχνίδι δεν αποτελεί µια ψευδ-αίσθηση, αλλά την πιο αυθεντική
‘απολάκτιση της δηµόσιας σοβαροφάνειας’. Τότε το σώµα καθίσταται αληθινό, ελεύθερο από
εξουσιαστικές και άλλες σκοπιµότητες, παραδοµένο στο ‘αίνιγµα’ της στιγµής,που του προσφέρει
χαρά.
219
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…βαθύτερα βυθίζοντας το βλέµµα,
ξάφνου, ν’ἀνοίγονται ἔνοιωσα για Σένα.
σα µάτια ἀιτού,στο θεῖο,κρυµµένο,ζόφο,
στηλά, τοῦ πρώτου µου ἑαυτόῦ τά µάτια!
Άγγελου Σικελιανού.Λυρικός βίος.
Κεφάλαιο 1. Η Νεωτερική Φιλοσοφία του Ιδεαλισµού.

1.1 Στα ίχνη του ∆ιαφωτισµού.
Στο πρώτο κεφάλαιο του πρώτου µέρους παρουσιάστηκε το περικείµενο,µέσα στο
οποίο εκτυλίχτηκε η σκέψη του Παύλου για το ‘Καινόν’.Στο παρόν κεφάλαιο θα
παρουσιαστεί η σκέψη του Fichte περί Νεωτερικότητας του Ιδεαλισµού.Στην
κατάδειξη της φιλοσοφίας του Παύλου,ο οποίος εισηγείται την καινλότητα του
µηνύµατος,του χριστιανικού κόσµου, του Ιησού,αντιπαρατάσσεται η ιδεαλιστική
φιλοσοφία του Fichte,ο οποίος εισηγείται την νεωτερικότητα της σκέψης και του
λόγου,που κληροδότησε ο ∆ιαφωτισµός.
Το γενικότερο θεωρητικό υπόβαθρο, το οποίο χαρακτηρίζει τη Νεωτερική
φιλοσοφία ή, αλλιώς, φιλοσοφία του Συνειδότος1 διέπεται από την ιδέα της
κυριαρχίας του υποκειµένου. «Το ‘υποκείµενο’, χάριν της αυτοσυντήρησης του και
της ακόρεστης δίψας του για αυτοεπιβεβαίωση, ευνουχίζει ακόµα και τις αναρχικές
ορµές ευδαιµονισµού της εσωτερικής του φύσης προκειµένου να κυριαρχήσει πάνω
στην ‘πορεία της φύσης, τους ανθρώπους,…τα γεγονότα της κοινωνίας (και) στη
λειτουργία των ψυχικών διαδικασιών’ µετατρέπει το παν σ’ένα γυµνό υπόβαθρο της
δικής του κυριαρχίας, επιδιώκοντας µε κάθε τρόπο να υποτάξει ο,τιδήποτε υπάρχει ή
δεν υπάρχει σε µια ‘υποστασιάζουσα’ λογική της έννοιας».2
Πρώτος εκκινεί ο Αυγουστίνος και κατόπιν έπεται ο Descartes. Η στροφή στο
υποκείµενο, το εγώ, την συνείδηση,εκείνη που χαρακτηρίζει τη νεότερη φιλοσοφία
και που φιλοδοξούσε άµεσα να αποδυθεί στην αναίρεση κάθε σκεπτικισµού,
προετοιµάζεται µε τον Αυγουστίνο.3Εκείνος προτάσσει την αµφιβολία, ως τη µόνη
πηγή βεβαιότητας(dubito, ergo sum)της αυτοσυνειδησίας. Τόσο τη δική του θέση
χαρακτήριζε η θεολογική διάσταση, που αντίκριζε τον άνθρωπο ως δηµιούργηµα που
µέσα του έφερε τα ίχνη του Θεού,4όσο και του δεύτερου η θέση χαρακτηριζόταν
απ’την βασιζόµενη σ’ένα Θεό αµφιβολία. Κατόρθωσε να διαµορφώσει και να
συνθέσει ολόκληρη την φιλοσοφία του Νεωτερικού, ως απόρροια του φιλοσοφικού
1

Π.Αναστασιάδη.Το Υποκείµενο και η ετερότητα. εκδ.Γρηγόρη.Αθήνα 1999,σελ.41
Π.Αναστασιάδη.Το Υποκείµενο και η ετερότητα,ό.π,,σελ.41-42
3
Αυγουστίνου.Περί Τριάδας.Βιβλία Πεντεκαίδεκα ἅπερ ἐκ τῆς Λατίνων διαλέκτων εἰς την Ἑλλάδα
µετήνεγκε Μάξιµος ὁ Πλανούδης.Εις-Ελλ.και Λατ. Κείµενα-Γλ.Μ.Παπαθωµόπουλος-Ι.ΤσαβαρηG.Rigotti.Κέντρο Εκδόσεως Ελλήνων Συγγραφέων.Αθήνα 1995,σελ.583:Γράφει στο βιβλίο Χ,10’Ζῆν
δε ἑαυτόν και µεµνῆσθαι και νοεῖν και θέλειν και λογίζεσθαι και γινώσκειν και κρίνειν
τις<ἄν>ἀµφιβάλλοι;Ὁπότε και εἰ διστάζει, ζῆ εἰ διστάζει,πόθεν διστάζει µέµνηται εἰ διστάζει,
διστάζοντα ἑαυτόν νοεῖ εἰ διστάζει,πληροφορηθῆναι βούλεται εἰ διστάζει, ἀναλογίζεται εἰ
διστάζει, οἶδεν ἑαυτόν µη εἰδότα εἰ διστάζει, κρίνει µη προπετῶς ἑαυτόν δεῖν
συντίθεσθαι.Ὅστις ἄρα ἑτέρωθι διστάζει, περί τούτων πάντων διστάζειν <οὐκ ὀφείλει,ἅ εἰ µη
εἶεν,περί τινος πράγµατος διστάζειν>οὐκ ἄν δύναιτο’ Παρουσιάζεται η αµφιβολία, ως πηγή και
απαρχή σκέψης και αναζήτησης της βεβαιότητας.
2

4

Ν.Αυγελή.Εισαγωγή στη Φιλοσοφία.Εκδ.Κώδικας.Θες/νίκη 1998,σελ.113
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προβληµατισµού του.5 Η δική του βεβαιότητα στηρίχθηκε σε ένα άλλο αρχιµήδειο
σηµείο,το cogito,ergo sum6, την ταυτότητα της συνείδησης.7 Το ζήτηµα για τον
Descartes ήταν να φωτίσει την σκέψη ως την πλέον γενική µορφή όλων των σκέψεων
που είναι το λάθος και η ψευδαίσθηση, προκειµένου να τις ξαναβρεί στο τέλος του
εγχειρήµατός του,να τις εξηγήσει, και να προσφέρει τότε την µέθοδο αντιµετώπισής
τους8.
Το cogito, ωστόσο,ο Καρτέσιος το ενέταξε στα στενά πλαίσια συνειδητοποίησης
της ατοµικής συνείδησης.9 Το cogito υπάρχει χωρίς καµιά γνήσια φιλοσοφική
πιστοποίηση εκτός αν η έκθεσή του κατατίθεται µε την φιλοδοξία καθιέρωσης ενός
τελικού,υπέρτατου θεµελίου. Αυτή η φιλοδοξία ευθύνεται για την σηµαντική
ταλάντευση που προκαλεί το’Εγώ’ του ‘εγώ σκέφτοµαι’ να εµφανιστεί,να ανυψωθεί
υπέρµετρα στα ύψη µιας πρώτης αλήθειας και κατόπιν να καταβαραθρωθεί στα βάθη
µιας χαώδους ψευδαίσθησης. Αν αυτή η φιλοδοξία ίδρυσης µιας υπέρτατης αρχής,
ριζοσπαστικοποιήθηκε από τον Descartes ως τον Kant,µετά απ’τον Kant ως
Fichte,και τελικά στον Husserl µε τους Καρτεσιανούς στοχασµούς,ωστόσο, (για τον
Ricoeur)φαίνεται ότι αρκεί κανείς να εστιάσει στην αρχικό σηµείο,τον ίδιο τον
Descartes,του οποίου η φιλοσοφία επιβεβαιώνει ότι η κρίση του cogito είναι
ταυτόχρονη µε την έκθεση του10.

5

Παγκόσµιος
Ιστορία
της
Φιλοσοφίας.Ακαδηµία
επιστηµών
Ε.Σ.Σ∆.Επιµ.Κ.Μετρινού.Εκδ.Αναγνωστίδη,τ.Α,σελ.249,250,251:Για τον Descartes το βασικό
πρόβληµα της γνώσης είναι η τελειοποίηση του ανθρώπου και η κυριαρχία του πάνω στις δυνάµεις της
φύσης.Για το λόγο αυτό αναζητά µια αυθεντική θέση και κατάλληλη µέθοδο,προκειµένου να
θεµελιώσουν µια επιστήµη.Η αναζήτησή του δεν καλύπτεται από τον σχολαστικισµό, στρέφεται,
εποµένως, σε φιλοσοφικές κρίσεις στηριζόµενες στην αµφιβολία για κάθε καθολική-αναγνωρισµένη
γνώση.Η αµφιβολία αυτή είναι µια ενέργεια της νόησης,εποµένως η ύπαρξη της πρώτης οφείλεται
στην δεύτερη,και τελικά στην ύπαρξη του στοχαστή.Καταλήγει στο cogito, ως ακλόνητο στήριγµα
γνώσης,της νόησης, του µόνου αυθεντικού στοιχείου, µια θέση που χρωµατίζεται από ένα ιδεαλιστικό
χαρακτήρα.Η σκέψη του δεν χρήζει λογικής απόδειξης,διότι αποτελεί απόρροια
ενόρασης,χαρακτηριζόµενης από διαυγή και σαφή αντίληψη περί αντικειµένου,αποκλείουσα κάθε
αµφιβολία.Ωστόσο,ο ιδεαλισµός του συναντάται,διαπλέκεται σχεδόν, µε την θεµελίωση ενός
ορθολογισµού. Ο ορθολογισµός αυτός δηµιουργία της αγωνίας για εξήγηση της, σύµφυτης στην
µαθηµατική γνώση, καθολικότητας και αναγκαιότητας.Παρασυρµένος από την θεωρητική ανάπτυξη
της σκέψης ο Καρτέσιος,σχεδόν αγνοεί την πρακτική. Εκκινώντας από αξιώµατα,αποδύεται σε µια
σειρά απαγωγών, οι οποίες ακολουθούν την ενόραση.Η ενόραση,η απαγωγή, το λογικό,προϋποθέσεις
του ορθολογισµού δύνανται,µέσα από σωστή µέθοδο, να οδηγήσουν στην αληθινή γνώση.
6
R.Descartes.Ο
Λόγος
περί
της
µεθόδου
και
Μεταφυσικοί
Στοχασµοί.Μετ.J.L.Skokko.Επιµ.Κ.Μετρινού.Εκδ.Αναγνωστίδη,σελ.38:’Και παρατήρησα πως η
αλήθεια:σκέφτοµαι, άρα υπάρχω ήταν τόσο σταθερή και σίγουρη, ώστε όλες µαζί οι εξωφρενικές
υποθέσεις των σκεπτικών φιλοσόφων δεν ήταν ικανές να την κλονίσουν. Άρα, µπορούσα λοιπόν να
την παραδεχτώ χωρίς ενδοιασµούς σαν την πρώτη αρχή της αναζητούµενης φιλοσοφίας…µε το να
σκέφτοµαι ακριβώς ν’αµφιβάλλω για την αλήθεια των άλλων πραγµάτων, γινόταν ολοφάνερο και
σίγουρο ότι εγώ υπήρχα.Ενώ, αν έπαυα µονάχα να σκέφτοµαι, δεν είχα λόγο να πιστεύω στην ύπαρξή
µου, έστω κι αν αληθεύανε όλα τα υπόλοιπα που είχα φανταστεί. Κι έτσι κατάλαβα πως ήµουνα µια
υπόσταση, που όλη της η ουσία ή φύση, ήταν να σκέφτεται και πως δεν έχει ανάγκη, για να υπάρχει,
ούτε από τόπο ούτε από ύλη.(Ο Καρτέσιος εδώ διαχωρίζει την ψυχή απ’το σώµα).Έτσι που το εγώ,
δηλαδή η ψυχή,που χάρη σ’αυτήν είµαι ό,τι είµαι,είναι κάτι εντελώς ξεχωριστό από το σώµα’
7

Ν.Αυγελή.Εισαγωγή στη Φιλοσοφία,ό.π,,σελ.117

8

Βλ.Μ.Φουκώ.Οι λέξεις και τα πράγµατα.Μετ.Κ.Παπαγιώργης.Εκδ.Γνώση.Αθήνα,σελ.444-445
Ε.Παπαµιχαήλ-Πασπαλίδη.Η συσχέτιση σκέψης και ύπαρξης και οι έννοιες του είναι και του
υποκειµένου στην ιστορία της φιλοσοφίας µέσα από µια κριτική προσέγγιση του καρτεσιανού
‘cogito’.στο:Ελληνική φιλοσική επιθεώρηση.17(2000)σελ.216-217.
10
P.Ricoeur.Oneself as Another.Transl.K.Blamey.The University of Chicago Press.1992,pp.4-5
9
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Κι αν ο Descartes θεωρείται ιδρυτής της νεότερης φιλοσοφίας, τοποθετώντας στο
επίκεντρό της προβλήµατα αυτοσυνειδησίας και µεθόδου, σηµειώνεται αρκετά
συχνά, ότι η αρχή των Νέων Χρόνων σηµαδεύεται κύρια από τη µαθηµατική φυσική
επιστήµη.11 Από την φιλοσοφία του 17ου αιώνα, που η φιλοσοφική γνώση γινόταν
αντιληπτή, υπό την µορφή συστήµατος και η γνώση απέρρεε από την σκέψη και την
deductio(παραγωγή),φτάνουµε στον 18ο αιώνα. Είναι ο αιώνας που η µέθοδος αυτή
εγκαταλείπεται. Στα ιδεώδη του Descartes,του Malebranche,του Leibniz,του Spinoza,
αντιπροτείνεται µια καινούργια έννοια αλήθειας και φιλοσοφίας, που καθιστά και τις
δυο ελεύθερες, συγκεκριµένες, ζωντανές.Το ιδεώδες αυτής της µορφής διανόησης
µορφώνεται από τον ∆ιαφωτισµό σύµφωνα µε το πρότυπο των φυσικών
επιστηµών(Newton) της εποχής του. Εισάγεται η αναλυτική µέθοδος, η οποία
λαµβάνει ως δεδοµένο τα φαινόµενα και ζητούµενο τις αρχές. Το δεδοµένο,πλέον,
είναι το προϊόν της παρατήρησης,η αρχή και ο νόµος, αποτελεί το ζητούµενο. Μια
νέα Λογική,(εκείνη των δεδοµένων)αναζητούν οι φιλόσοφοι. Πλέον το ιδεώδε;ς του
∆ιαφωτισµού βρίσκεται στην πρόοδο των φυσικών επιστηµών. Θριαµβεύει το
µοντέρνο αναλυτικό πνεύµα,το οποίο θέτει ως σκοπό την εύρεση ενός τύπουκανόνα,που συµπεριλαµβάνει την πολλαπλότητα των φαινοµένων. Ο G.Galilei θα
συνδυάσει το αναλυτικό πνεύµα,µε το συνθετικό.
Η φιλοσοφία του 18ου αιώνα ακολουθεί το παράδειγµα της φυσικής του Νεύτωνα
και το γενικεύει,καθιστά δε την ανάλυση,ως όργανο κάθε διανόησης.Σε αντίθεση µε
τον 17ο αιώνα,που η reason αποτελούσε περιοχή αιώνιων αληθειών,κοινών σε
ανθρώπινο και θείο πνεύµα,ο 18ος αιώναςδεν αποτελεί περίληψη έµφυτων ιδεών,αλλά
ενέργεια-δύναµη-συνεχή απόκτηση,µια ακατάπαυστη επιθυµία για δηµιουργική
γνώση12. «Το κύριο σηµείο µεταστροφής στην ιστορία της Νεωτερικής φιλοσοφίας,
ωστόσο, πραγµατώθηκε στην Γερµανία κατά τα τέλη του 18ου αιώνα. Ο Kant
υλοποίησε αυτή την επανάσταση, γι’αυτό και αναφερόµαστε στην ‘Καντιανή
Κοπερνίκεια επανάσταση’.13
Η ‘επανάσταση’ του Kant συνίσταται στην σύνοψη και έκφραση,της νέας εποχής
που εκκινεί στην Ευρώπη,µέσω της διαµαρτύρησης,µέσω µιας φιλοσοφικής
θεώρησης και στάσης. Οι µεταρρυθµιστές επαναστατούν µέσα στον θεολογικό χώρο,
στους εκκλησιαστικούς θεσµούς, ενώ ο φιλόσοφος µεταθέτοντας τον άξονα της
αλήθειας στον χώρο των γνωστικών ικανοτήτων του ανθρώπινου υποκειµένου.
Φιλοδοξία του, η απελευθέρωση της γνωστικής προσέγγισης χάριν του ατόµου, από
κάθε συσχετισµό µε αυθεντίες και δογµατισµούς. Η κριτική δύναµη παρουσιάζεται
σε αναγκαιότητα σύνδεσης µε την γνώση,κοντολογίς, σκοπός ανιχνεύεται να είναι η
αναίρεση της όποιας επιβολής είτε της φυσικής θεολογίας, είτε της νοησιαρχικής
σχολαστικής µεταφυσικής. Πρόκειται,εποµένως, για µια έκφραση της κριτικής
στάσης ενός ατοµοκεντρικού πρακτικισµού που εµφανίστηκε πρωταρχικά στους
κόλπους του προτεσταντισµού,τέλη του 17ου και αρχές του 18ου αιώνα,µετά την
εµφάνιση του πιετισµού,ενός κινήµατος,που επέβλεπε στην πρωταρχικότητα της
πρακτκής ευσέβειας σε αντιδιαστολή προς τη δογµατική πολεµική θεολογία. Μέγιστο
11

Π.Κονδύλη.Ο Ευρωπαϊκός ∆ιαφωτισµός,τ.Α,Εκδ.Θεµέλιο,1987,σελ.216
Α.Γιανναρά.Ο Αγγλικός εµπειρισµός και ο Γαλλικός ∆ιαφωτισµός.Εκδ.Παπαζήση.Αθήνα
1976,σελ.9-14
13
Ι.Καντ.Κριτική του Καθαρού ΛόγουΕισ-Μετ-Σχ.Α.Γιανναρά.Εκδ.Παπαζήση.,τ.Α΄,τ.Ι,,σελ.50:Το
έργο λοιπόν της Κριτικής του καθαρού θεωρητικού λόγου συνίσταται σ’αυτή την προσπάθεια,δηλαδή
ν’αλλάξει την τότε ισχύουσαµέθοδο της Μεταφυσικής και να επιχειρήσει µιαν ολική επανάσταση κατά
το παράδειγµα των Γεωµετρών και των Φυσικών.∆εν είναι παρά µια πραγµατεία περί της µεθόδου,όχι
ένα σύστηµα της επιστήµης καθ’εαυτήν όµως παρ’όλα αυτά σκιαγραφεί όλο το περίγραµµα της
επιστήµης αυτής,φανερώνοντας τόσο την άποψη των ορίων της, όσο και της εσωτερικής διαρθρώσεώς
της.
12

146

επίτευγµα της Καντιανής ‘επανάστασης’ απετέλεσε η γεφύρωση της αντίθεσης
υποκειµενισµού και αντικειµενικότητας, ατοµικής νοητικής βεβαιότητας και
δογµατικής αυθεντίας. Η καθαρή λογική στην πρακτική εφαρµογή της προτάσσει
νόµους και αρχές,αντικειµενικής φύσης. Η υποταγή σε λογικές αρχές συνδηλώνει
υποταγή στην ατοµική λογική θέληση,µια καθαυτή καθολική νοµοθεσία. Η κριτική
λειτουργίας της υποκειµενικής λογικής αποδίδει µια ηθική καθήκοντος
εξασφαλίζουσα ηθική αυτονοµία στο υποκείµενο,τον ηθικό νοµοθέτη του εαυτού
του.14
Ωστόσο, η πρόθεση του Kant για επανάσταση σχετίζεται περισσότερο µε το
όραµά του σχετικά µε την ανθρώπινη ιστορία., η οποία αποτελεί την βάση της ηθικής
του φιλοσοφίας.15 Η Κοπερνίκεια αναστροφή, την οποία ο Kant επεδίωξε, εστίασε όχι
στα αντικείµενα και την σχέση τους µε τις παραστάσεις της διανοητικής δύναµης,
αλλά στη σχέση των παραστάσεων της διανοητικής δύναµης του ανθρώπου µε την
γνωστική του ικανότητα.16 Το Καντιανό επίτευγµα,για τους Ιδεαλιστές συνίστατο
στην έκθεση της σχέσης του νου ή της συνείδησης,προς την φυσική τάξη σε µια
ριζικά νέα και ανυποψίαστη προοπτική. Η πνευµατική ή νοητική πρόοδος δεν
τίθενται ως εξαρτώµενες ή απορρέουσες από φυσικές. Το αντίθετο φάνηκε να
εµφανίζεται,µε ολόκληρο τον φυσικό κόσµο να εικονίζεται µε ένα τρόπο που τον
εξέθετε ως έχοντα µια διαβρωτική δοµή και χαρακτήρα στις λειτουργίες της
διανόησης17.
Ο ιδεαλισµός ή η ιδεαλιστική φιλοσοφία συνίσταται στην άποψη, σύµφωνα µε
την οποία, η πραγµατικότητα δεν υπάρχει αυτοτελώς, αλλά εξαρτηµένη απ’τον
παρατηρητή της. Ο ιδεαλισµός,εισήχθη ως όρος στη φιλοσοφική γραµµατεία απ’το
Λάιµπνιτς,απέκτησε τρεις µορφές. Πρώτη η ορθόδοξη έκφανση του ιδεαλισµού,ο
εµπειρισµός(17ος-18ος αιώνας),µε τους Locke,Berkeley,Hume. Εκείνο,που εννοούµε
ως πραγµατικό,πρέπει να είναι οι ιδέες,τα περιεχόµενα της εµπειρίας. Ο εµπειρικός
ιδεαλισµός αποτυπώνεται µε την πρόταση του Berkeley:’το είναι ταυτιζεται µε το
αντιλαµβάνεσθαι’. Η πραγµατικότητα συνίσταται στις παραστάσεις ή εικόνες των
πραγµάτων,που σχηµατίζουµε µέσω αισθήσεων. ∆εύτερος ο Κριτικός ή
Υπερβατολογικός Ιδεαλισµός υιοθέτησε την άποψη των εισηγητών της διδασκαλίας
του εµπειρικού ιδεαλισµού πως µε ό,τι ερχόµαστε σε επαφή και το γνωρίζουµε είναι
τα περιεχόµενα της εµπειρίας,αλλά πέραν των ορίων αυτής,υπάρχει η ανεξάρτητη
από εµάς πραγµατικότητα[Υπάρχουν τα φαινόµενα,πράγµατα µέσα απ’τις
αισθήσεις.Υπάρχουν και τα πράγµατα καθεαυτά,εκείνα του εξωτερικού κόσµου,τα
εκτός εµπειρίας,που δεν τα γνωρίζουµε].Αυτή δεν την γνωρίζουµε,ωστόσο,δυνάµεθα
να σκεφτούµε ότι υπάρχει. Τρίτος παρουσιάζεται ο Απόλυτος ιδεαλισµός(γερµανοί
φιλόσοφοι 18ου-19ου αι.Fichte,Schelling,Hegel).
Βάση του κόσµου αποτελεί το απόλυτο(καθαρή πνευµατική οντότητα).Για τον
πρώτο,πρεσβευτή του υποκειµενικού ιδεαλισµού, το Εγώ(Υποκείµενο ή ατοµική
ύπαρξη) καθολικό,απόλυτο,χαρακτηρίζεται από µια δράση ηθικού χαρακτήρα.Για τον
δεύτερο,πρεσβευτή του αντικειµενικού,απόλυτου ή ηθικού ιδεαλισµού,το πνεύµα-ο
νους-ο λόγος(προϊόν του οποίου είναι ολόκληρη η αντικειµενική
πραγµατικότητα)σκιαγραφούν το απόλυτο(το µη εξαρτώµενο από ο,τιδήποτε άλλο,
έξω από τον εαυτό του).Πραγµατικότητα είναι ο λόγος του κόσµου ή η παγκόσµια
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Βλ.Χ.Γιανναρά.Σχεδίασµα εισαγωγής στη φιλοσοφία.Εκδ.∆όµος..Αθήνα 2001,σελ.144,152
Α.Wood.Fichte’s philosophical revolution. Στο Philosophical topics 19,1992,pp 2
16
Κ.Παπαγιώργη.Ιστορία της Νεωτερικής και Σύγχρονης φιλοσοφίας.Εκδ.Καστανιώτη.Αθήνα
1996,σελ.242
17
Βλ.M.Pasley.Germany.A Companion to German Studies.Methuen CO&L.T.D.1975,pp.378
15
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συνείδηση/βούληση.Για τον τρίτο θέση απόλυτου ιδεαλισµού καλύπτει η ιστορία της
φιλοσοφίας18.
Στα τέλη του 18ου αιώνα,το κίνηµα του ροµαντισµού(Schlegel,Hegel
κ.λ.π.)προβάλλει κυρίως τη σηµασία που έχει ο ‘ανανεωµένος ιδεαλισµός’του
Descartes-ανανεωµένος σε σχέση µε τον αρχαιοελληνικό. Παρουσίασαν τον
Descartes ως τον κατεξοχήν ιδεαλιστή φιλόσοφο της µεταφυσικής,αντιπαραθέτοντας
την καρτεσιανή νοησιαρχία στον εµπειρισµό(empirismus)των Hobbes,Locke και
Hume.Επρόκειτο,δηλαδή για την ανάδειξη της αισθητής εµπειρίας σε αποκλειστική
οδό και µέθοδο θετικής γνώσης(:’οὐδεν ἐν τῆ νοήσει, ὅ µη πρότερον ἐν τῆ
αἰσθήσει’).Ο πολωτικός δυαλισµός νόησης και αισθήσεων(res cogitans- res
extensa),που ανάγεται στον Descartes,έχει µάλλον δευτερεύουσα σηµασία για την
ιστορία της φιλοσοφίας και την εξέλιξη του πολιτισµού.∆εν µπορεί να περιοριστεί
εκεί,στον απόλυτο ιδεαλισµό,ο αποφασιστικός για την διαµόρφωση των
λεγόµενων’νεώτερων χρόνων’ρόλος του Descartes.Την αλλαγή της πορείας της
φιλοσοφίας και του πολιτισµού στους ‘νεώτερους χρόνους’δεν απετέλεσε ο
ιδεαλιστικός χαρακτήρας του καρτεσιανού ρεαλισµού.Αντίθετα, είναι η µετάθεση του
άξονα της γνώσης στη θετική βεβαιότητα που µόνο το ανθρώπινο άτοµο έχει την
ικανότητα να πραγµατοποιήσει(µε τη νόηση ή µε τις αισθήσεις)-και αυτή την
µετάθεση εκπληρώνει πρώτος ο Descartes.19
Ο γερµανικός ιδεαλισµός20 και ο ροµαντισµός θα χρησιµοποιήσουν το κίνητρο
της κοπερνίκειας αυτής επανάστασης, προκειµένου να αναδείξουν και να
επιβεβαιώσουν την αρχή του θεωρητικού τους συστήµατος, το Εγώ.21
Πλέον,δηλαδή,η βεβαιότητα που συντηρούσε το κλασικό πνεύµα,µέσα στο
∆ιαφωτισµό, µετατρέπεται σε πνεύµα αβεβαιότητας υπό την καθοδήγηση της
παθολογικής γλώσσας του ροµαντισµού22,που φιλοδοξεί ν’απελευθερώσει απ’την
λογικοκρατία.Η προσπάθεια της γλώσσας του ροµαντισµού να προπαρασκευάσει
εαυτήν, στηρίχθηκε στην αναζήτηση ιδιαίτερων δυνάµεων. Αυτές προήλθαν από µια
αλληγορία ερµηνευτικής, µια παράδοση που ο ∆ιαφωτισµός εναγωνίως είχε εκδιώξει
από την πορεία του. Αυτή η ερµηνευτική,εµφανίστηκε όχι µόνο ως αντίδραση σε
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Θ.Πελεγρίνη. Λήµµα ‘Ιδεαλισµός.Λεξικό της Φιλοσοφίας.Εκδ.Ελληνικά Γράµµατα.Αθήνα
2004,σελ.288-289
19
Χ.Γιανναρά.Σχεδίασµα εισαγωγής στη φιλοσοφία.Εκδ.∆όµος..Αθήνα 2001,σελ.138-139
20
Βλ. M.Pasley.Germany.A Companion,ό.π,,pp.374:Οι διανοητές του 18ου αιώνα έτειναν στην υπόθεση
των επιστηµονικών ιδεών και τρόπων εξήγησης σε κάθε τµήµα της εµπειρίας.Το παράδειγµα αυτού
του τρόπου αντίληψης, κατανοήθηκε ως απευθυνόµενο στις απόψεις του Newton,των οπαδών του,περί
του χαρακτήρα της φυσικής πραγµατικότητας.Εµφανίστηκε µια ισχυρή τάση που υποστήριζε, ότι
ο,τιδήποτε συνέβη στην ανθρώπινη σφαίρα πρέπει, είτε να εξηγηθεί άµεσα από φυσικούς
παράγοντες,είτε πρέπει να υπάρχει ως τέτοιο,ώστε νόµοι, όµοιοι µε τους εφαρµοσµένους στο φυσικό
κόσµο,να διατυπώνονται για την κάλυψη συγκεκριµένων ψυχολογικών ή πνευµατικών
φαινοµένων.Ένα κύριο συστατικό της Ιδεαλιστικής σκέψης αφορά στην αντιστροφή των
προτεραιοτήτων που πρόβαλλαν αυτές οι προτάσεις.∆εν είναι τυχαίο,ότι οι Ιδεαλιστές έθεσαν ως
αρχικό σηµείο εκκίνησης,το αποκαλούµενο ‘υποκείµενο’ συνυποδηλώνοντας στοιχεία,όπως
λογικότητα, πρόθεση, βούληση.Το υποκείµενο τέθηκε ως πηγή κατηγοριών και σχηµάτων,µέσω των
οποίων η εµπειρική επιστήµη δύναται να κατανοήσει τον αντικειµενικό κόσµο.
21
Κ.Παπαγιώργη.Ιστορία της Νεωτερικής και Σύγχρονης φιλοσοφίας,ό.π,σελ.276.
22
Ν.Ι.Λούβαρη.Ιστορία
της
Φιλοσοφίας.τ.β.Εκδ.Ελευθερουδάκη-Νίκα.Αθήνα,σελ.137138:Ουσιαστικά,το κίνηµα των ροµαντικών επιθυµούσε την ανατροπή της νηφάλιας λογικής γνώσης,
αντιπαραβάλλοντας αποκαλύψεις του θυµικού,προσπαθώντας να συµφιλιώσει γνώση και
συναίσθηµα.Η αγάπη προς ο,τιδήποτε θαυµαστό, παράδοξο, εξαιρετικό, ονειρικό, θρυλικό, αποτελεί
χαρακτηριστικό γνώρισµα.Προβάλλουν ένα κόσµο διαφορετικό, φανταστικό. Γι’αυτό ανταποκρίθηκαν
θετικά στον απόλυτο υποκειµενισµό του Φίχτε, τον οποίο αυξάνουν σε µια µορφή ορµής προς το
απεριόριστο,και πόθου για το άπειρο.
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κάθε ορθολογιστικό στοιχείο,σε κάθε µηχανοκρατία του 18ου αιώνα, αλλά και ως
ανάδειξη των στοιχείων,των οραµάτων, που θα αναδείκνυαν την νέα απόπειρα.
Οι εκπρόσωποι του ροµαντικού κινήµατος πριν υιοθετήσουν την εικόνα του
poeta theologus όφειλαν πρώτιστα και γνήσια να αυτοκαθοριστούν,ώστε να
αναδείξουν την δηµιουργική δύναµη της φαντασίας.23Ο Ροµαντισµός εµπερικλείει
µια δέσµη ιδεών αναφορικά µε την αλήθεια,το καλό,το ωραίο, τις φιλοσοφικές ιδέες
υπό γενική και τεχνική άποψη.Φανερώνει έντονα τον συναισθηµατισµό,την
ευαισθησία,το χρώµα στην µορφή,το απρόσµενο στο ήδη γνωστό,την φαντασία,την
επιθυµία για περιπέτεια.Είναι, θα έλεγε κανείς, κάτι παραπάνω από ένα ρεύµα,µια
τάση στην τέχνη και τη λογοτεχνία ή την πολιτική άποψη.Αποτελεί µια φιλοσοφία,
καλύτερα ένα σύνολο φιλοσοφιών, τις οποίες συνδέει από κοινού η άρνηση για τον
ορθολογισµό του 18ου αιώνα. Πολλοί ανέπτυξαν την ροµαντική πεποίθηση για µια
σύζευξη υπερβατικού σχετιζόµενου µε την υπολογιστική λογική.Ανάµεσά τους ο
Schleiermacher και ο Fichte.24

1.2 Ο Ιδεαλισµός του Fichte.
1.2.1 Μετά τον Kant
Με το φιλοσοφικό του έργο ο Fichte, γνωστός ως συνεχιστής της φιλοσοφίας του
Kant25, εντάσσεται στο χώρο της «Νεωτερικής Φιλοσοφίας».Στα χρόνια διαµονής
στο Βερολίνο, βιώνει την πτώση των ιδεών της Γαλλικής επανάστασης. Κατά τα
χρόνια κατοχής της Γερµανίας από τις στρατιές του Ναπολέοντα,εκφράζει τις αστικοεθνικιστικές αντιλήψεις του, και καθίσταται κύριος ιδεολόγος του γερµανικοαπελευθερωτικού κινήµατος Ο Γερµανικός ιδεαλισµός µετά τον Καντ,όπως και η
µετέπειτα φιλοσοφία,επηρεάστηκαν ουσιαστικά απ’τη Γερµανική ιστορία πολλά από
εκείνα που φαίνονται παράδοξα στη γερµανική φιλοσοφική θεωρία,κατοπτρίζουν την
πνευµατική διάθεση ενός σφριγηλού έθνους που έχει στερηθεί,εξαιτίας διαφόρων
ιστορικών περιστατικών,το φυσικό του µερίδιο στην εξουσιαστική επιβολή.26.
Αποβλέποντας στην αναγέννηση και ενοποίηση της Γερµανίας,αποδύεται σε µια
κριτική των γερµανικών φεουδαρχικών σχέσεων. Αναπτύσσει µια διδασκαλία περί
πρακτικής φιλοσοφίας,φιλοδοξώντας να µελετήσει την ηθική και την διάρθρωση του
κράτους. Ωστόσο, οι πολιτικές δυσχέρειες,αλλά και η οπισθοδρόµηση της γερµανικής
κεφαλαιοκρατίας,συντελούν σε αντίθετα αποτελέσµατα.
Η πρακτική φιλοσοφία που αποπειράθηκε να αναπτύξει,τελικά περιορίστηκε
στην δραστηριότητα της ηθικής συνείδησης και µόνο. Η ‘πρακτική’του φιλοσοφία
23

Σ.Ροζάκη.Η ροµαντική εξέγερση.Εκδ.Έψιλον/βιβλία.Αθήνα 1987,σελ.12,17
C.Brinton.Word.Romanticism.The Encyclopedia of Philosophy.V7&8,Macmillan Publishing
Co.Inc&The Free Press 1967,pp.206,209
25
Mendelsshon,Kant,Hamann,Wieland,Riem,Herder,Lessing,Erhard,Schiller,Τι
είναι
∆ιαφωτισµός;Μτφρ.Ν.Μσκουτερόπουλος.Εκδ.Κριτική.1989,σελ.19,27: Όπως αρθρώνει ο ίδιος ο
Καντ«∆ιαφωτισµός είναι η έξοδος του ανθρώπου από την ανωριµότητά του για την οποία φταίει ο
ίδιος.Ανωριµότητα είναι η αδυναµία του ανθρώπου να µεταχειρίζεται το νου του χωρίς την
καθοδήγηση ενός άλλου.Φταίει γι’αυτή την ανωριµότητά του ο άνθρωπος όταν η αιτία της έγκειται όχι
σε ανεπάρκεια του νου αλλά στην έλλειψη της απόφασης και του θάρρους να µεταχειριστεί το νου του
χωρίς την καθοδήγηση ενός άλλου.Sapere aude!Να έχεις το θάρρος να µεταχειρίζεσαι τον δικό σου
νου! Αυτή είναι η εµβληµατική φράση του διαφωτισµού.Ζούµε τώρα σε µια διαφωτισµένη εποχή;η
απάντηση είναι:Όχι,αλλά ζούµε σε µια εποχή διαφωτισµού»
24

26

Μ.Ράσσελ.Ιστορία
της
Σηµ.Α.Χουρµούζιου.τ.Β.Εκδ.Αρσενίδη&ΣΙΑ,σελ.483
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∆υτικής

Φιλοσοφίας.Μετ.-

αναζητούσε να συνδεθεί µε ηθικές αρχές,θεµελιωµένες σε σύστηµα επιστηµονικό.
Εκκινεί έναν αγώνα αποκρυστάλλωσης της φιλοσοφίας,27ως επιστήµης.28 Καθήκον
της φιλοσοφίας για τον Fichte θεωρήθηκε ‘ο καθορισµός των θεµελίων κάθε
εµπειρίας’.29 Για τους Ιδεαλιστές η (καθιερωµένη έννοια)εµπειρία είχε απωλέσει το
νόηµά της. Υπό αυτήν την έννοια,εκείνοι όφειλαν να ερευνήσουν την ανθρώπινη
εµπειρία,και να δηµιουργήσουν ένα νέο είδος για αυτήν.
Ήταν αναπόφευκτο,να τεθεί το ζήτηµα των σχέσεων του εαυτού µε τον κόσµο και
τους άλλους ως το κεντρικό συνειδησιακό πρόβληµα:µε τεχνική ορολογία,η σχέση
του Υποκειµένου µε το Αντικείµενο,και η επαναθεµελίωση µιας νοητικής σύνδεσης
ανάµεσα
στον
Εαυτό
και
τον
φαινοµενικά
ξένο’µη
Εαυτό’30.
Απασχολούσε,εποµένως, το πώς και το γιατί µπορούµε να έχουµε συνείδηση των
αναπαραστάσεων που συνοδεύονται από ένα αίσθηµα αναγκαιότητας.31 Ο Fichte
πίστευε ότι υπάρχουν τρόποι κάθε τέτοια ‘εξήγηση’,να λάβει τη µορφή µιας
27

J.G.Fichte.Introductions to the Wissenschaftslehre and Other Writtings(1797-1800).EdTr..D.Breazeale.Hackett Publishing Company,Inc. Indianapolis/ Cambridge 1994,pp.8:Η φιλοσοφία
αποτελεί την επιστήµη που δίδει απάντηση στο ερώτηµα ποια είναι η βάση για το σύστηµα
αναπαραστάσεων που συνοδεύονται από ένα σύστηµα αναγκαιότητας,και ποια η βάση αυτού του ίδιου
συστήµατος αναγκαιότητας.Αυτό το σύστηµα των αναπαραστάσεων, συνοδευόµενων από µια
αναγκαιότητα είναι η ‘εµπειρία’-εσωτερική ή εξωτερική. Εποµένως η φιλοσοφία οφείλει να εκθέσει τη
βάση ή το θεµέλιο όλης της εµπειρίας.
28
Παγκόσµιος
Ιστορία
της
Φιλοσοφίας.Ακαδηµία
επιστηµών
Ε.Σ.Σ∆.Επιµ.Κ.Μετρινού.Εκδ.Αναγνωστίδη,τ.Α,σελ.385
Βλ.G Zoller.Fichte’s Transcendental philosophy.Cambridge University Press.1998,pp.26:Ο όρος
‘επιστήµη’(Wissenschaft) απευθύνεται στην έννοια της συστηµατικά θεµελιωµένης γνώσης.Σύµφωνα
µε τον Fichte,φιλοσοφία είναι ο επιστηµονικός κλάδος,που παρέχει τις αρχές και τα θεµέλια για κάθε
άλλο τοµέα αυστηρής,επιστηµονικής γνώσης. Η θεµελιακή ιδέα του περί γνώσης,καθιστά την
φιλοσοφία έξοχη επιστήµη,µεταβάλλοντας µε τον τρόπο αυτό, τη φύση της, από ‘φιλίαν σοφίας’,
ισχύουσα στον αρχαιοελληνικό όρο, σε βασική γνώση,κατανοητή ως γνώση που αφορά στη γνώση.
Επίσης βλ.J.G.Fichte.Early Philosophical Writing.Tr-Ed.D.Breazeale.Ithaca N.Y.Cornell University
Press 1988,pp.101,107,108:Γράφει χαρακτηριστικά ‘Η Φιλοσοφία είναι µια επιστήµη.Όλες οι
περιγραφές της φιλοσοφίας συµφωνούν στο σηµείο αυτό,ενώ διαφέρουν αναφορικά µε το αντικείµενο
αυτής της επιστήµης…Η επιστήµη κατέχει συστηµατική µορφή.Όλες οι προτάσεις µιας επιστήµης
βρίσκονται µαζί σε µια και µόνη αρχή,στην οποία ενώνονται προκειµένου να διαµορφώσουν ένα όλο’.
Προσθέτει ‘..Κάθε δυνατή επιστήµη έχει µια πρώτη αρχή,που δεν καταδεικνύεται µέσα στην ίδια την
επιστήµη,αλλά πρέπει να είναι βέβαιη,πριν από την ίδια την επιστήµη.Πώς θα αποδειχθεί η πρώτη
αυτή αρχή;Η απάντηση είναι αδιαµφισβήτητη:µέσα στην ίδια την επιστήµη που οφείλει να θεµελιώσει
την βάση για κάθε πιθανή επιστήµη.Υπό αυτή την οπτική η Επιστηµολογία έχει να περαιώσει δυο
καθήκοντα.Πρώτον να θεµελιώσει την πιθανότητα για κάθε πρώτη αρχή-να δείξει το πως,σε ποια
έκταση,υπό ποιες συνθήκες,και σε ποιο βαθµό ο,τιδήποτε µπορεί να θεωρείται βέβαιο,αλλά και πως
µεταφράζεται η πρόταση’να είναι βέβαιο’.∆εύτερον, έχει το ιδιαίτερο καθήκον κατάδειξης των
πρώτων αρχών όλων των επιστηµών που είναι δυνατές-γεγονός που δεν δύναται να συντελεστεί µέσα
στις ίδιες τις επιστήµες.Κάθε επιστήµη δεν αποτελείται από µια,µονωµένη πρόταση,αλλά από
διάφορες προτάσεις,οι οποίες από κοινού αποτελούν ένα όλον,κατέχουν συστηµατική µορφή.Αυτή η
µορφή αποτελεί προϋπόθεση,που διαχειρίζεται την σύνδεση ανάµεσα στις απορρέουσες προτάσεις και
την πρώτη αρχή. Παρέχεται η δικαιοδοσία συµπερασµού από αυτήν την σύνδεση,ότι,δηλαδή, οι
απορρέουσες προτάσεις είναι αναγκαία τόσο βέβαιες,όσο και η πρώτη αρχή.Στον χρόνο διατήρησης
της ενότητας αυτών των επιστηµών,χωρίς να ασχολούνται µε θέµατα,που δεν αναφέρονται σε
αυτές,αυτή η συστηµατική µορφή δεν δύναται πλέον να καταδεικνύεται µέσα σε αυτές τις ιδιαίτερες
επιστήµες απ’όσο δύναται η αλήθεια των πρώτων τους αρχών. Αντίθετα, η πιθανότητα των µορφών
τους ήδη προϋποτίθεται.Συνεπώς, µια καθολική Επιστηµολογία έχει την ευθύνη να καθιερώσει την
συστηµατική µορφή για κάθε πιθανή επιστήµη’.
29
Fichte’s Werke Band I, Walter de Gruyter & Co,Berlin 1971.σελ.423
30

Βλ.J.H.Randall.The career of philosophy.From the German enlightenment to the Age of
Darwin.V.II.Columbia University Press.1965,pp.212
31
D.Breazeale.Fichte on skepticism.Journal of the history of philosophy.,V29.n.3,1991,pp.429
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συστηµατικής,υπερβατολογικής επαγωγής της πιθανότητας του τελευταίου(των
αναπαραστάσεων,που αναφέραµε)από µια, αυταπόδεικτη πρώτη αρχή.Θεωρούσε ότι
η φιλοσοφία του αποτελούσε µια πιο συστηµατική παρουσίαση της
Καντιανής,γι’αυτό χρησιµοποιούσε συχνά τον όρο ‘Κριτική φιλοσοφία’προκειµένου
να σχεδιάσει το φιλοσοφικό σύστηµα που βασίζεται στον υπερβατολογικό
ιδεαλισµό.[Ωστόσο,η απόδοση του όρου ‘κριτική’για την φιλοσοφία του,µάλλον δεν
φαίνεται να επιβεβαιώνεται. Σε επόµενο κεφάλαιο θα εντοπίσουµε έναν,µάλλον,
απόλυτο χαρακτήρα].32
Για την εκκίνηση,σε ένα τέτοιο λαβύρινθο, η φιλοσοφία του έλαβε την ονοµασία
‘Επιστηµολογία’.33 Πρόκειται για το πνεύµα της φιλοσοφίας του,το οποίο
ακολουθείται από την απαίτηση για συστηµατική ενότητα της νόησης, από µια και
µόνη αρχή,που παράγει την πολλαπλότητα της εµπειρίας,και για µια καθολική
φιλοσοφική επιστήµη34.
Επέλεξε τον όρο Επιστηµολογία35 για το σχέδιό του, ακριβώς διότι αναφέρεται σε
µια ριζοσπαστική υπερβατολογική φιλοσοφία. Γράφει χαρακτηριστικά,ότι ‘η
Φιλοσοφία δεν είναι κάτι που ‘επιπλέει’ στη µνήµη µας ή τυπώνεται σε
βιβλία,προκειµένου να τα αναγνώσουµε’. Αποτελεί κάτι µεταµορφώνει το πνεύµα και
το έχει εγκαινιάσει σε µια υψηλότερη, πνευµατική τάξη πραγµάτων. Φιλοσοφία
αποτελεί αυτό που πρέπει να υπάρχει µέσα µας. Οφείλει να διαπνέει ολόκληρη την
ύπαρξή µας,ν’αποτελεί όλη την µόρφωση του πνεύµατος και της καρδιάς.. Αυτή είναι
η φιλοσοφία, απέναντι στην οποία όλοι οι διαλογισµοί ‘στοχεύουν και οφείλουν να
στοχεύουν’.Τίποτα (διδακτόν),θεωρεί, που το εγώ ή κάποιος δάσκαλος µπορεί να
διδάξει, αποτελεί την φιλοσοφία. Μόνος τρόπος να κατέχει την φιλοσοφία κανείς
είναι µόνος του, δεν δύναται να µεταδοθεί ή να χαριστεί..36
Η φιλοσοφία αφορά στην φύση της γνώσης ως τέτοια, και µπορεί να
περιγραφεί (ή και να οριστεί), ως η έρευνα για γνώση, που αφορά στην ίδια τη
γνώση. Ο όρος ‘γνώση’, στην φιλοσοφία, αναφέρεται στην γνώση των πιο γενικών
χαρακτηριστικών της γνώσης,σε ένα είδος µεταγνώσης37. Αυτή η µεταγνώση µπορεί

32

D.Breazeale.Fichte on skepticism.ό.π, pp.429,430
Ε.Craig.Routledge Encyclopedia of philosophy.Routledge 1998,pp.647
34
R.Adamson.Fichte.Books for Libraries Press.Freeport.N.Y.1969,pp.143
35
G Zoller.Fichte’s Transcendental philosophy,ό.π,,pp.83:Ως θεωρητική έννοια,η Επιστηµολογία
ανέρχεται σε ένα συστηµατικά ριζοσπαστικοποιηµένο Καντιανό υπερβατολογικό ιδεαλισµό,σύµφωνα
µε τον οποίο όλα τα αντικείµενα της δυνατής εµπειρίας, και όλα τα αντικείµενα,εν γένει, διέπονται
αναγκαία από κάποια µη εµπειρική δραστηριότητα του αντικειµένου. Βλ. και
R.Adamson.Fichte.,;o.p,,pp.153:Ως επιστήµη των επιστηµών ή θεωρία για ο,τιδήποτε προϋποτέθηκε
στη συνείδηση, η Επιστηµολογία πρέπει να θεωρήσει ότι κατάγεται από ό,τι χαρακτηρίζεται
ανεπίδεκτο απόδειξης.Η πρώτη αρχή της δεν δύναται ν’αποτελεί πρόταση,για την οποία
αναπτύσσονται αίτια.∆εν µπορεί να αποτελεί έκφραση ενός γεγονότος που είναι δεδοµένο στην
εµπειρία.Οφείλει να εκφράζει,εκείνο που τίθεται στη βάση κάθε εµπειρίας,κάθε συνείδησης.Το ζήτηµα
της πρώτης αρχής πρέπει να είναι απροϋπόθετο,όπως και η µορφή του.
36
J.G.Fichte.Early Philosophical Writing,όπ,pp.207
37
Τ.ΑΝΤΟΡΝΟ-Μ.ΧΟΡΚΧΑΙΜΕΡ.∆ΙΑΛΕΚΤΙΚΗ
ΤΟΥ
∆ΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ.Μετ.Λ.Αναγνώστου.Εκδ.Νήσος.Αθήνα 1996,σελ.61-62,63: Οι συγγραφείς κάνουν
λόγο για τον διαφωτισµό που«…παραµέρισε το κλασικό αίτηµα να σκέφτεται κανείς τη σκέψη-η
φιλοσφία του Φίχτε είναι η ακραία έκφραση του-[Νόησις νοήσεως ήταν το ουσιαστικό µέληµα της
φιλοσοφίας του Αριστοτέλη,δηλαδή αυτοστοχασµός,αυτοσυνείδηση του νοούντος ανθρώπινου
υποκειµένου]µε τη δικαιολογία ίτο αυτό εκτρέπει από το καθήκον της σκέψης να εξουσιάζει την
πρακτική, ενώ ο ίδιος ο Φίχτε ήθελε να εκπληρώσει αυτό το καθήκον» Βέβαια «ο Καντ συνδύασε τη
διδασκαλία για την ακατάπαυστη και επίπονη πρόοδο της σκέψης επ’άπειρον µε την επιµονή στην
επάρκεια της και τον αιωνίως πεπερασµένο χαρακτήρα της. Η κρίση που εξέφερε είναι χρησµός.∆εν
υπάρχει κανένα είναι στον κόσµο το οποίο η επιστήµη δεν θα µπορούσε να διαπεράσει,όµως αυτό που
33
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να οριστεί ως ‘υπερβατολογική’ γιατί υπερβαίνει την ειδική γνώση, ενώ ταυτόχρονα
παραµένει µέσα στα όρια της γενικής γνώσης.38
Επιθυµούσε ν’ακολουθήσει πιστά την Καντιανή φιλοσοφία. Ο Kant θέλησε να
καταδείξει ότι οι προτάσεις της επιστηµονικής σκέψης,εκκινώντας από εµπειρικές
παρατηρήσεις,µε υπολογισµούς,συλλογισµούς, προς επίτευξη σύλληψης των νόµων
που
διέπουν
την
λειτουργία
των
φαινοµένων,δεικνύονται
βέβαιες,
καθολικές,αναγκαίες, απόρροια της υπερβατολογικότητας του νου. Αυτή η τελευταία
ιδέα θ’αποτελέσει,για τη σκέψη, σηµείο απόκρουσης της αναγωγής του νοητού στο
αισθητό,που επιχείρησε το ‘κίνηµα των Φώτων’ δεικνύοντας, ταυτόχρονα,ότι η φύση
θεµελιώνει την ύπαρξή της,υπό την µέριµνα του ανθρώπινου λογικού στοιχείου39
Όπως και ο Καντ, ο Fichte παρουσιάζει µια έκθεση της θεωρητικής ή νοητικής
διάστασης της ανθρώπινης ύπαρξης, η οποία συνδέεται συστηµατικά µε τις πρακτικές
και επηρεάζουσες διαστάσεις της ανθρώπινης ύπαρξης. Ενώ ο Kant αντιµετωπίζει την
διάκριση ανάµεσα στην θεωρητική,πρακτική και την στοχαστική διεργασία του
πεπερασµένου λόγου,ως ένα δεδοµένο,που βρίσκεται πέραν περαιτέρω ανάλυσης,ο
Fichte αναζητά να διασαφηνίσει την απαρχή των κύριων διαιρέσεων,που επινοούν τη
βασική δοµή των πεπερασµένων λογικών όντων.Αυτό τον οδηγεί σε µια υψηλά
ολοκληρωµένη έκθεση της πεπερασµένης λογικότητας, στην οποία η υπερβατολογική
θεωρία της εµπειρίας και η υπερβατολογική θεωρία της ελευθερίας διαπλέκονται
τέλεια.40
Για τον Kant καθήκον της φιλοσοφίας ήταν να διαλύσει την αυταπάτη που
προήλθε από παρεξήγηση,έστω και αν αυτό επρόκειτο να στοιχίσει το χαµό µιας
πολύτιµης και αγαπηµένης χίµαιρας. Στην απασχόληση αυτή οραµατιζόταν την
διεξοδική διαπραγµάτευση. Ούτε ένα µεταφυσικό πρόβληµα δεν θα έµενε χωρίς να
λυθεί
µε
τον
ίδιο
τρόπο.
Αποσαφηνίζει,µάλιστα:«Ονοµάζω
υπερβατική(Transzendental)κάθε γνώση που γενικά δεν ασχολείται τόσο µε
αντικείµενα όσο µε το δικό µας µονάχα τρόπο γνώσεως αντικειµένων,εφόσον αυτός
πρόκειται να a priori είναι δυνατός(Α:αλλά µε τις a priori έννοιες µας αντικειµένων εν
γένει) Ένα σύστηµα τέτοιων εννοιών θα ονοµαζόταν Υπερβατική
Φιλοσοφία(Transzendental- Philosophie)» ∆ηλαδή η Υπερβατική Φιλοσοφία είναι η
ιδέα µιας επιστήµης,(Α:είναι εδώ µόνο µια ιδέα)για την οποία η Κριτική του
Καθαρού λόγου πρέπει να διατυπώσει όλο το σχέδιο της κατά τρόπο
αρχιτεκτονικό.Κι αυτό πάνω σε αρχές,µε πλήρη εγγύηση για την αρτιότητα και την
ασφάλεια όλων των µερών που απαρτίζουν το οικοδόµηµα αυτό. Εποµένως,η
Υπερβατική φιλοσοφία είναι µια φιλοσοφία του καθαρού λόγου,µάλιστα µόνο του
θεωρητικού. Καθετί το πρακτικό,εφόσον εµπεριέχει ελατήρια, αναφέρεται σε
συναισθήµατα,και αυτά ανήκουν στις εµπειρικές πηγές της γνώσης.41 Ωστόσο,η δική
του πορεία στη φιλοσοφική σκέψη, δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για να ασκήσει
έντονη κριτική42 στον προκάτοχό του43. Όπως από τη µια πλευρά οι κατηγοριακές
κάνει µε τον Καντ η φιλοσοφική κρίση στοχεύει στο νέο,και όµως δεν γνωρίζει τίποτε νέο,αφού
πάντοτε επαναλαµβάνει µόνον ό, τι ο Λόγος είχε ήδη εναποθέσει στο αντικείµενο».
38
G Zoller.Fichte’s Transcendental philosophy,ό.π,pp.16
39
Α.∆εληγιώργη.Ο Μοντερνισµός στη σύγχρονη φιλοσοφία.Εκδ.Αλεξάνδρεια,Αθήνα 1996,σελ.132
40
Βλ. Και G Zoller.Fichte’s Transcendental philosophy.ό.π,,pp.84
41
I.Kant.Κριτική του Καθαρού Λόγου.Εισ.-Μετ.-Σχ.Α.Γιανναρά.Εκδ.Παπαζήση.1977,σελ.29,97,99
42
Παγκόσµιος Ιστορία της Φιλοσοφίας,ό.π,σελ.386:Η επιστηµολογία δεν αποτελεί µια διατριβή για το
Είναι,αλλά για την επιστήµη.Σε αντίθεση µε τον Kant, ο Fichte θεωρούσε βέβαιη τη δυνατότητα
γνώσης του Είναι,γι’αυτό στην Επιστηµολογία,η θεωρία της γνώσης φανερώνεται στηριζόµενη στην
υποκειµενική-ιδεαλιστική θεώρηση ταυ Είναι.Αποκρούει την άποψη του Kant,ότι το ‘πράγµα
καθαυτό’ δεν γίνεται ποτέ γνωστό, και τον κρίνει υπό το πρίσµα του υποκειµενικού ιδεαλισµού,που ο
ίδιος θεωρούσε ότι πρέσβευε αυθεντικότερα. Βλ.και J.H.Randall.The career of philosophy.From the
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µορφές του ‘σκέπτοµαι’ χρήζουν ενός κατάλληλου περιεχόυοµένου,ενός
περιεχοµένου που δεν πηγάζει απ’αυτές τις ίδιες,προκειµένου να καταστήσουν
δυνατή την αλήθεια:[δηλαδή]τη γνώση της φύσης,έτσι από την άλλη πλευρά έγιναν
σεβαστά από τον Kant τόσο το ‘σκέπτοµαι’ όσο και οι κατηγοριακές µορφές ως ένα
είδος δεδοµένων.Υπό µια τέτοια οπτική είναι τουλάχιστον η Κριτική του Καθαρού
Λόγου µάλλον µια φαινοµενολογία της υποκειµενικότητας παρά ένα θεωρητικό
σύστηµα.
Με το ‘εµείς’,που απερίσκεπτα χρησιµοποιείται από τον Kant µε επίµονη
αφέλεια,αναγνωρίζεται η αναφορικότητα των κατηγοριακών µορφών,τόσο κατά την
εφαρµογή τους,όσο και κατά την προέλευσή τους,προς εκείνο ακριβώς το υπαρκτό,
τον άνθρωπο,το οποίο από την πλευρά του προέρχεται από το παιχνίδισµα των
µορφών µε το αισθητηριακό υλικό. Η σκέψη του Kant σταµατά σ’αυτό το σηµείο και
επιβεβαιώνοντας την µη αναγωγιµότητα του πραγµατικού στο πνεύµα,την διαπλοκή
των στιγµών. Ο Fichte δεν περιορίστηκε σ’αυτό, ώθησε την διάκριση του
υπερβατικού και του εµπειρικού υποκειµένου ανενδοίαστα πέρα από τον Kant,και
προσπάθησε λόγω του ασυµφιλίωτου αυτών των δύο,ν’αποσπάσει από την
πραγµατικότητα την Αρχή του Εγώ και µ’αυτό τον τρόπο να δικαιώσει τον ιδεαλισµό
σ’εκείνη την απολυτότητα,που πρόκειται να γίνει στη συνέχεια το µέσον του
εγελιανού συστήµατος.
Ο ριζοσπαστισµός του Fichte αποδέσµευσε αυτό που στον Kant κρυβόταν στο
µισοσκόταδο της υπερβατολογικής φαινοµενολογίας,πλην όµως έφερε παρά τη
θέλησή του στο φως και τον αµφισβητήσιµο χαρακτήρα του δικού του απόλυτου
υποκειµένου.»44Θεωρούσε το σύστηµά του,αρκετά όµοιο µε το Καντιανό,διατηρούσε
την ίδια άποψη περί υποκειµένου,σκηνοθετώντας αυτό,ωστόσο, µε έναν τρόπο
διαφορετικό,από εκείνον της Καντιανής παράστασης.45
Η φιλοσοφία του Fichte αρχίζει µε την ρήτρα ότι τα γεγονότα της εµπειρίας πρέπει
να εξετάζονται ως γεγονότα της αυτο-συνείδησης.Υπάρχουν µόνο για σκεπτόµενα
όντα και η σηµασία ή µετάφραση τους,για το σκεπτόµενο υποκείµενο αποτελεί την
German enlightenment to the Age of Darwin.V.II.Columbia University Press.1965,pp.215,216:Ο
Fichte αποφάσισε να στηρίξει πάνω στη βάση της πρωταρχικότητας του πρακτικού λόγου, την
αποτυχηµένη προσπάθεια του Reinhold να εκκινήσει την επαγωγή του από ένα γεγονός, την αρχή της
συνείδησης,στηριζόµενος στον θεωρητικό λόγο.Εκείνος θα µπορούσε να συµπληρώσει την Καντιανή
φιλοσοφία,συµπεραίνοντας ένα ολόκληρο σύστηµα λόγου από την δραστηριότητα,που είναι ο
Εαυτός.Θα µπορούσε να δείξει ότι ο χαρακτήρας και η ύπαρξη του µη-Εαυτού,που είναι η
φύση,πρέπει να κατανοηθεί ως αναγκαία προϋπόθεση της ελεύθερης δράσης του Εαυτού. Το
πρόβληµα της κατανόησης του κόσµου είναι ταυτόσηµο µε το πρόβληµα της εύρεσης προϋποθέσεων
για ηθική δράση.
43
J.H.Randall.The career of philosophy.From the German..,ό.π,pp.211-212:Το αληθινό πρόβληµα του
Fichte ήταν κάτι,που δεν µπορούσε να απασχολήσει ούτε τον Kant,ούτε τη γενιά του.Ο Kant,υπό την
επιρροή του Rousseau,υπήρξε ο φιλόσοφος της Επανάστασης,του διαφωτισµού,που αφιερώθηκε στα
δικαιώµατα του ανθρώπου και την δραστήρια ενεργοποίησή τους. Απ’την άλλη ο διάδοχός
του,απετέλεσε τον οµιλητή των νέων γενεών,στις οποίες η Επανάσταση προκαλούσε
αναταραχή,σύγχυση.Για τον Kant το σηµαντικό υπήρξε η τέλεση του καθήκοντος.Για τον δεύτερο η
φύση του καθήκοντος,και ο ανθρώπινος προορισµός ήταν ακόµη υπό διερεύνηση.
44
Βλ.T.Adorno.Τρεις µελέτες για τον Χέγκελ.Μετ.Ν.Λίβος.Εκδ.Κριτική.Αθήνα 1992,σελ.30-31
45
J.G.Fichte.Introductions to the Wissenschaftslehre and Other Writtings(1797-1800).,ό.π,,pp.4.Στο
ίδιο,σελ.5:Εξηγεί ότι δεν προτίθεται να εξηγήσει τον Καντ,ούτε να εξηγηθεί από αυτόν.∆εν φιλοδοξεί
να επανορθώσει,ως αντι-Καντιανές ή Καντιανές, κάποιες φιλοσοφικές έννοιες,που ήδη
ολοκληρώνονται.Επιθυµεί να επαναθεµελιώσει σύγχρονες έννοιες,προκειµένου να επιτύχει µια πλήρη
επανάσταση της σκέψης.Το αντικείµενο θα πρέπει να τίθεται και να καθορίζεται από την ατοµική
δύναµη της γνώσης.Το δικό του σύστηµα κρίνεται,αποδεικνύεται µόνο από τις δικές του αρχές,από
κανενός άλλου.Γι’αυτό κάποιος το αποδέχεται ή το απορρίπτει απόλυτα.
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ουσία της φιλοσοφίας.Η φιλοσοφία είναι ο επαναστοχασµός της εµπειρίας-η
προσπάθεια δόµησης µέσα από µεθοδική ανάλυση,εκείνο που στην καθηµερινή
συνείδηση παρουσιάζεται ως ένα πλήρες και δεδοµένο σύνολο. Η σκέψη,εποµένως,
δεν υπερβαίνει τα όρια της εµπειρίας. Η φιλοσοφία αποτελεί την υποκειµενική
όψη,εκείνου
που
αντικειµενικά
εµφανίζεται
ή
παρουσιάζεται
ως
πραγµατικότητα,στην καθηµερινή ζωή.
Η εµπειρία του πεπερασµένου υποκειµένου,µια εµπειρία στην οποία,όσον αφορά
τη νόηση, ο εσωτερικός και εξωτερικός κόσµος είναι διακριτοί. Μια εµπειρία στην
οποία,όσον αφορά την δράση,η αισθητηριακή παρόρµηση και η αιτιώδης πρόθεση,η
προσωπική επιθυµία και η γενική ή λογική βούληση συνδυάζονται. Μια εµπειρία
στην οποία,όσον αφορά όλη την σφαίρα πεπερασµένης ύπαρξης, η αίσθηση
προσωπικής ανεξαρτησίας, παραδόξως συνδέεται µε εκείνες τις προσπάθειες κατόπιν
άπειρης ύπαρξης και αναζήτησης ανεξαρτησίας. Σκοπός η εξήγηση της
εµπειρίας,παρά την διαιρέσεις που την διέπουν. Παρά το ότι η φιλοσοφία διαιρείται
σε πολλούς κλάδους,σε αναλογία µε τα διαφορετικά ζητήµατα, υπάρχει µια διπλή
αίσθηση ενότητας. ∆ιότι η εµπειρία µεταφράζεται ως µια,και συνίσταται στην έκθεση
της σηµαίας της εµπειρίας για αυτο-συνείδηση,που επίσης είναι µια.46
Το αντικείµενο της Επιστηµολογίας αναφέρεται στο σύστηµα47 της ανθρώπινης
γνώσης. Σύστηµα, µέσα στο οποίο εκτυλίσσεται ο σχεδιασµός τόσο της µορφής, την
οποία θα έχει η φιλοσοφική γνώση, όσο και της µορφής, την οποία θα έχει το
αντικείµενο της φιλοσοφικής γνώσης.48 «Συστηµατικά και ιστορικά, η φιλοσοφία του
αναπαριστά µια περαιτέρω ανάπτυξη της Κριτικής του Kant, εµπνευσµένη από την
πρώιµη σκέψη µέσω του Reinhold, του Schulze, του Jacobi, του Maimon.Η σχέση
του Fichte προς τους επιφανείς προκατόχους του, είναι ένα περίεργο συνονθύλευµα
απροϋπόθετης αφοσίωσης και µετακριτικής αποµάκρυνσης».49Ο ίδιος,ωστόσο,
στοχεύει σε µια ριζική θεµελίωση και µια επέκταση της έρευνας του λόγου.50
Φιλόσοφος της ελευθερίας για κάποιους, µε αρκετά,όµως, στοιχεία αυταρχικής
διδασκαλίας για κάποιους άλλους επιθυµεί να εξηγήσει την ύπαρξη της
πραγµατικότητας µόνο µε τη συνείδηση51, συνοδευόµενη από την παρουσία του
αντορθολογιστικού52 άµεσου συναισθήµατος. Η ιδεαλιστική φιλοσοφία
διαµορφώνεται µέσω της γερµανικής κλασσικής λογοτεχνίας. Ο Schlegel δίνει
46

Βλ.R.Adamson.Fichte,ό.π,,pp.122,123
G Zoller.Fichte’s Transcendental ..,ό.π,,pp.16-17,18:Ο όρος ‘σύστηµα’χρησιµοποιείται στην
φιλοσοφία του Fichte,προκειµένου να καταδείξει την αρχιτεκτονική µορφή της γνώσης,αλλά δεν
περιορίζεται στο σύστηµα της φιλοσοφικής γνώσης. Θεωρεί ότι η πιθανότητα ανάπτυξης ενός
συστήµατος γνώσης,που να αφορά τη γνώση στην Επιστηµολογία,προϋποθέτει ότι η γνώση ως τέτοια
έχει µια συστηµατική µορφή.∆ηλαδή ο όρος ‘σύστηµα’ σκιαγραφεί τη µορφή της φιλοσοφικής γνώσης
καθώς και την µορφή του αντικειµένου της φιλοσοφικής γνώσης.Τα δυο παραδείγµατα συνδέονται από
την συστηµατική φύση της γνώσης,εν γένει.Εκτός από σκιαγράφηση της επιστηµονικής µορφής της
ανθρώπινης γνώσης,εν γένει,καθώς και της ειδικής φιλοσοφικής γνώσης που αναφέρεται σε όλη την
υπόλοιπη γνώση,ο όρος ‘σύστηµα’ στον Fichte, αναφέρεται σε κάθε συγκεκριµένο φιλοσοφικό
σύστηµα ανεπτυγµένο,ως µια έκθεση του θεµελίου της εµπειρίας.Η διαδικασία επαναθεµελίωσης του
µη εµπειρικού θεµελίου της εµπειρικής γνώσης προέρχεται από την ελεύθερα επιλεγµένη πράξη του
φιλοσόφου,να διαχωρίσει ο,τιδήποτε είναι ενωµένο στην εµπειρία,εστιάζοντας σε ένα στοιχείο της
εµπειρίας εις βάρος οποιουδήποτε άλλου,ανυψωνόµενη από το επίπεδο της πραγµατικής εµπειρίας
στην κατοπινή δοµικό-οργανικό θεµέλιο.
48
G Zoller.Fichte’s Transcendental ..,ό.π,,pp17
49
G Zoller.Fichte’s Transcendental..,ό.π,pp.11
50
G Zoller.Fichte’s Transcendental..,ό.π,pp.11
51
G Zoller.Fichte’s Transcendental..,ό.π,pp.306.
52
Το Εγώ τοποθετείται απόλυτα,προσδιορίζεται από επιθυµία για δράση, ως η θέληση προς γνώση,
ο,τιδήποτε δε στέκει αντιµέτωπο αποτελεί τον κόσµο των αντικειµένων, των µη-Εγώ.
E.Laaths.Παγκόσµιος Ιστορία της Λογοτεχνίας.τ.Β,µετ.Πρωτόπαπα,Σ.Εκδ.Αρσενίδη.Αθήνα 1963,σελ.71
47
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χαρακτηριστικά την τάση αυτού του θεωρητικού ρεύµατος: «Ο ιδεαλισµός είναι το
κέντρο και το θεµέλιο της γερµανικής λογοτεχνίας. Χωρίς αυτόν δεν είναι δυνατή µια
φυσική που ν’αγκαλιάζει το σύνολο της φύσης και µια ανώτερη ποίηση σαν µια άλλη
έκφραση της ίδιας υπερβατικής άποψης των πραγµάτων δεν διαφέρει απ’αυτόν παρά
µόνον στη µορφή».53Είναι αποτυπωµένη, στα έργα των εκπροσώπων του
ροµαντισµού, η τάση για «ηγεµονία της ατοµικής διανόησης όλο και πιο ελεύθερα,
ώσπου να χωριστούν όλο και περισσότερο οι προηγούµενες συγχωνευµένες στο νου
δυνάµεις του ορθολογιστικού και του παράλογου».54
Οι Γερµανοί ροµαντικοί ανήκουν σε δυο διαφορετικές γενιές. Υπήρξαν οι
‘Πρώτοι Ροµαντικοί’,και οι ‘Ανώτεροι Ροµαντικοί’.Ενώ οι δεύτεροι αναπτύσσουν
προ-ροµαντικές τάσεις,π.χ.γοητεία του περασµένου, λατρεία του απλού,του ποιητικού
µελωδικού και αυθόρµητου,οι δεύτεροι διαφέρουν αρκετά. Είναι εκείνοι,οι οποίοι
συνειδητά είχαν διαµορφώσει µια οµάδα γύρω απ’τους αδερφούς
Σλέγκελ.Αποτελούσαν θεωρητικούς χειριστές ιδεών, περισσότερο παρά ποιητικούς
δηµιουργούς. Επανεκτίµησαν την ανθρώπινη ύπαρξη υπό την αντίληψη ενός άκρατου
και απόλυτου υποκειµενισµού, που κήρυσσε ο Fichte. Ο κόσµος,υποστήριζαν, ότι
εξαρτάται από τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται αντιληπτός απ’τον άνθρωπο, εποµένως
µπορεί να διαµορφωθεί σε έναν αδιάκοπα εξελικτικό και µαγικό ιδεαλισµό.Η
‘ποιητικοποίηση’ αυτή απορρέει από τη δηµιουργική φαντασία, ιδιαιτέρως η
καλλιτεχνική, ως υπέρτατο στοιχείο στο προγραµµατισµένο σχέδιο.Το έργο τέχνης
λειτουργεί, υποστήριζαν, ως το µέσο µεσολάβησης και απεικόνισης,συµβολικά
θεωρούµενο,του καλλιτεχνικού οράµατος.Αυτό το όραµα αφορά το υπερβατικό
βασίλειο,που προσεγγίζεται
µόνο µε τη φαντασία.Όλα λειτουργούν σε µια
ατµόσφαιρα αισθητικής, περιβαλλόµενης από διαίσθηση χρωµατισµένη µε ψευτοθρησκευτικό µυστικισµό.55
Το σχέδιο φιλοσοφίας του Fichte φιλοδοξεί να επιτύχει την ριζική θεµελίωση και
επέκταση της έρευνας περί λόγου, που είχε αρχίσει ο Kant, ενοποιώντας, ωστόσο, τις
τρεις Κριτικές του σε µια κατανοητή, συστηµατοποιηµένη έκθεση του λόγου.56
Κατόπιν«ο Hegel αποκατέστησε τις Κριτικές του Kant,µε το να κατακρίνει ο ίδιος το
δυϊσµό µορφής και περιεχοµένου στον Kant,και µε το να συµπεριλάβει στη δυναµική
του,τους άκαµπτους προσδιορισµούς της ετερότητας του Kant καθώς και,σύµφωνα µε
την ερµηνεία του Hegel,εκείνους του Fichte,χωρίς όµως να θυσιάσει το αδιάσπαστο
των στιγµών σε µιαν άµεση και επίπεδη ταυτότητα. Στον ιδεαλισµό του η λογική
γίνεται κριτική µε µιαν έννοια και πάλιν επικριτική έναντι του Kant,ως αρνητική,που
θέτει σε κίνηση τη στατικότητα τω παρ’όλα αυτά νοηθεισών στιγµών. Οι πόλοι, που
ο Kant αντιπαράθεσε:µορφή και περιεχόµενο,φύση και πνεύµα,θεωρία και πράξη,
ελευθερία και αναγκαιότητα,πράγµα καθ’εαυτό και φαινόµενο, όλοι αυτοί
διαπερνούνται από τον στοχασµό µε τέτοιον τρόπο,ώστε κανένας απ’τους
προσδιορισµούς να µη µένει ακίνητος ως κάτι έσχατο»57.
Ουσιαστικά, υλοποιεί την επέκταση της Κριτικής έρευνας του δασκάλου του,
περί δυνατότητας για αντικειµενική γνώση, αλλά και την ολοκληρώνει στην
επιστηµολογία του µέσα από µια κριτική διερεύνηση, της ίδιας της φιλοσοφικής
γνώσης. Περαιτέρω, ριζοσπαστικοποιεί το σχέδιο της φιλοσοφικής κριτικής από µια
Κριτική της φιλοσοφίας περί γνώσης του αντικειµένου σε µια µεταφιλοσοφία της
53

E.Laaths.Παγκόσµιος Ιστορία..,ό.π,,σελ.77
E.Laaths.Παγκόσµιος Ιστορία.,ό.π,,σελ.78
55
L.R.Furst.Ροµαντισµός.Μετ.Ι.Ράλλη-Κ.Χατζηδήµου.Εκδ.Methuen&CO.Ltd.Ερµής.Αθήνα
1974,σελ.58,60,61
56
G. Zoller.Fichte’s Transcendental..,ό.π,,pp.11
57
Βλ. Και T.Adorno.Τρεις µελέτες για τον Χέγκελ,.ό.π,,σελ.23-24
54
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φιλοσοφικής γνώσης.58 Φιλοδοξία του,η θεµελίωση µιας γνήσιας φιλοσοφίας της
ελευθερίας.59Εποµένως η ίδια η αλήθεια της ελευθερίας60 θα έπρεπε πρώτα να εκτεθεί
και να θεωρηθεί υπό το αδιαµφισβήτητο πρίσµα ‘δράσης του λόγου’ µε την Καντιανή
σηµασία. Κάτι τέτοιο δεν απάλλασσε από θεωρητικές ενστάσεις, αντίθετα, σίγουρος
για την αδυναµία του σκεπτικισµού για οποιαδήποτε θεωρητική ανασκευή,περί της
αλήθειας της ελευθερίας,ωθείται στην αναγνώριση της ‘πρωταρχικότητας του
πρακτικού’.
Η φιλοσοφία δύναται να είναι ‘πρακτική’,υπό την έννοια ότι µπορεί να
ασχολείται µε ‘πρακτικές’ όψεις της ανθρώπινης εµπειρίας και πραγµατικότητας,
δηλαδή,που αναφέρονται στον ελεύθερο ανθρώπινο αυτο-καθορισµό και δράση.
Μέσα στον (θεωρητικό)χώρο της,η φιλοσοφία µπορεί να φθάσει έως το σηµείο να
εγκαθιδρύσει την πρακτική δραστηριότητα-ή τουλάχιστον τον αγώνα για µια τέτοια
δραστηριότητα-είναι µια συνθήκη για την πιθανότητα της θεωρητικής κατανόησης
του. Αλλά ακόµη και µια φιλοσοφία,όπως η δική του, που κατηγορηµατικά
αναγνωρίζει την ‘προτεραιότητα του πρακτικού λόγου’παραµένει µια θεωρία σχετικά
µε την προτεραιότητα του πρακτικού λόγου. Καθορίζοντας το όρια ανάµεσα στο
σηµείο της καθηµερινής ζωής και εκείνο της φιλοσοφίας, είναι µια συνταγή κακής
φιλοσοφίας. Θεωρούσε ότι η άποψη της φιλοσοφίας πρέπει προσεκτικά να
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G. Zoller.Fichte’s Transcendental..ό.π,,pp.12.
E.Brehier.The history of philosophy.The nineteenth century period of systems 18001850.Transl.W.Baskin.V.vi.The university of Chicago press.1932,pp.112,113:Κατά τον συγγραφέα,η
φιλοσοφία του Fichte είναι κατά πολύ, µια’επιστηµονική’ κατάδειξη της ελευθερίας.Η φιλοσοφία του
έχει έναν αφηρηµένο χαρακτήρα, περίπου όπως οι δύσκολες µαθηµατικές έννοιες. ∆ύσκολη στην
κατανόησή της,αλλά µε τον εκφραστή της να θεωρεί ότι δύναται να ελευθερώσει την
ανθρωπότητα..Και αυτό όχι θέτοντας τη γνώση στο επίπεδο της κοινής αγέλης,αλλά µέσα από µια
δυσνόητη επιστήµη,που απαιτεί µια σπάνια ικανότητα ενόρασης,υλοποιώντας έννοιες ολότελα
διαφορετικές από όσες σχετίζονται µε την κοινή έννοια,ακόµη κι αν επιφανειακά έχουν τη ίδια
ονοµασία. Επιβεβαιώνει την ανεξαρτησία της γνώσης,που ανήκει στη ζωή. Όταν υποστήριζε την αιτία
της ελευθερίας,σκεφτόταν την ελευθερία πρωταρχικά,ως µια ηθική και πνευµατική βάση.Αρχικά
σκοπός του ήταν µόνο να γνωστοποιήσει την φιλοσοφία του Καντ και ν’αναπτύξει το πρακτικό της
αποτέλεσµα. Η δράση θεωρούσε,ότι δεν δύναται να εκτελεστεί(πρακτικά)αλλά µε µια εσωτερική
έµπνευση και πρόθεση.Η µοναδική πρακτική ιδέα του, είναι εκείνη της ελευθερίας,που ανακαλύπτει τα
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πρίσµα του κινήµατος Sturm und Drang,από το οποίο επηρεάστηκε ο Φίχτε,κατανοεί µια ελευθερία
χαοτική ή αναρχική.Εκείνη σε σχέση µε την χριστιανική ελευθερία διαφέρει ριζικά.Η Μια εγκεντρίζει
στις ανάγκες του Εγώ,µιας απόλυτης ιδέας,ενώ η άλλη εγκεντρίζει στις ανάγκες του άλλου].Η αληθινή
ελευθερία(για τον γερµανό φιλόσοφο)ανακαλύπτει το νόµο της µέσα στον εαυτό της, αποτελεί συνοχή
και ανακάλυψη,αποτελεί πίστη στον λόγο και επιθυµία για ανεξάρτητη σκέψη.αλλά ταυτόχρονα
ανακαίνιση του εαυτού.
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εµπειρίας της συνείδησης «το άνοιγµα στην άβυσσο που συνεπάγεται η ανθρώπινη αναζήτηση του
απόλυτου,γίνεται στο όνοµα της αλήθειας κι όχι της ελευθερίας».Εποµένως, δεν το επιχειρεί η
συνείδηση-έδρα του λογισµού και του συναισθήµατος-όπως πίστεψαν οι ροµαντικοί,πράγµα που τους
ώθησε να υπαγάγουν την ηθική στη θρησκεία και τη φιλοσοφία στην ποίηση,αλλά ο καθαρός νους
που,πλήρης από εµπειρίες της συνείδησης ή αλλιώς του υποκειµενικού ψυχισµού και στοχαζόµενος
πάνω σ’αυτές εξελίσσεται σε αντικειµενικό και στη συνέχεια σε απόλυτο πνεύµα. Την αδυναµία του
Fichte να βάλει όρια στα πετάγµατα της ροµαντικής έκφρασης-πώς θα µπορούσε άλλωστε,αφού είναι
ο ίδιος που θεµελίωσε την υπερβατολογικότητα πάνω στην ελευθεριάζουσα δράση του Εγώ-ο Hegel τη
µετατρέπει σε δύναµη,όταν εκκινώντας απ’το φιχτεϊκό Εγώ,παρακολουθεί τους αναβαθµούς της
αυτοσυνείδησής του.Μέσα απ’αυτά γίνεται τελικά απόλυτο πνεύµα. «Στην πορεία αυτή, ένας πρώτος
βαθµός αυτοσυνείδησης κατακτάται,όταν η συνείδηση κατανοεί την ενότητά της ως Εγώ που νοεί,
ένας δεύτερος,όταν κατανοεί την ένωσή της µε τον άλλο ως Εγώ που αναζητά την αλήθεια,στρέφοντας
την ορµή του πάθους ενάντια στο πάθος.»
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διαχωρίζεται από την κανονική της καθηµερινής ζωής. Η δεύτερη αποτελεί το σωστό
αντικείµενο της πρώτης,καθήκον της οποίας είναι η νοµιµοποίηση των υποθέσεων
π.χ. η ανεξάρτητη πραγµατικότητα των φυσικών αντικειµένων και η
αποτελεσµατικότητα της ανθρώπινης βούλησης61.
Ενός πρακτικού στοιχείου αναφορικά µε την επιλογή οποιασδήποτε φιλοσοφικής
εκκινούσας αρχής.62 Ερµήνευε τον Kant, δίνοντας προτεραιότητα σε ένα καινούργιο
νόηµα του πρακτικού λόγου.Ενώ ο ‘δάσκαλός’του προτάσσει τον πρακτικό λόγο,
αντιδιαστελλόµενο µε τη γνώση και τον θεωρητικό λόγο,για τον Fichte ο λόγος
νοµιµοποιείται ως θεωρητικός, όντας πρωταρχικά πρακτικός.63
1.2.2 ∆ογµατισµός ή ιδεαλισµός;
Ο γερµανός φιλόσοφος, µιας και µόνο φιλοσοφίας64 περιέγραψε µε ένα
συγκεκριµένο τρόπο σκέψης το καθήκον, που φιλοδοξεί να επιτελέσει η φιλοσοφία
του. Η επιστηµονική πορεία για κατάδειξη της εµπειρικής προσέγγισης θα πρέπει να
εµπεριέχει σειρά επαγωγών,οι οποίες να εµπεριέχουν µια γενική περιγραφή της βάσης
και της µορφής της ανθρώπινης εµπειρίας. Μια σειρά από επαγωγές θα πρέπει να
προέρχεται από µια και µόνη αρχή. Ο φιλόσοφος δεν µπορεί να αρνηθεί,εντελώς, την
την εµπειρία του,κάτι τέτοιο γίνεται µόνο µέσα στη διανόηση του. ∆ύναται να νοήσει
από την εµπειρία µε δυο τρόπους 65αφαιρετικά.66 Ένα πεπερασµένο λογικό ον δεν
κατέχει τίποτα πέραν της εµπειρίας του. Τα συστατικά της σκέψης του εµπεριέχονται
στην εµπειρία του. Οι ίδιες συνθήκες απευθύνονται για τον φιλόσοφο,και εµφανίζεται
ακατανόητο το πως θα µπορούσε να ανυψωθεί πάνω από την εµπειρία. Ο
φιλόσοφος,ωστόσο, µπορεί να ενεργοποιήσει την αφαίρεση. Με µια ελεύθερη σκέψη
61
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δύναται να διαχωρίσει τα πράγµατα,που συνδέονται µέσα στην εµπειρία. Απ΄την µια
π.χ.υπάρχει το πράγµα,ένα καθορισµένο κάτι, ανεξάρτητα από την ελευθερία µας,και
στο οποίο κατευθύνεται η νόησή µας. Απ’την άλλη π.χ.υπάρχει η διανόηση,το
υποκείµενο που υποτίθεται ότι συνδέεται µε τη λειτουργία της νόησης. Τα δυο αυτά
βρίσκονται αχώριστα δεµένα µεταξύ τους µέσα στην εµπειρία.
Ο φιλόσοφος δύναται να αναχθεί αφαιρετικά εκκινώντας από ένα εκ των
δυο,προκειµένου ν’ανυψωθεί απ’την εµπειρία. Αν εκκινήσει απ’το πράγµα µένει µε
την διανόηση,ως βάση εξήγησης της εµπειρίας. Αν εκκινήσει από την διανόηση,µένει
µε το πράγµα καθεαυτό,ως βάση εξήγησης της εµπειρίας. Ο πρώτος τρόπος
ονοµάζεται ιδεαλισµός,ο δεύτερος δογµατισµός. Μόνο αυτά τα δυο φιλοσοφικά
συστήµατα υπάρχουν. Σύµφωνα µε το πρώτο,για την εξήγηση της εµπειρίας,
προϋποτίθενται οι αναπαραστάσεις, συνοδευόµενες από το αίσθηµα αναγκαιότητας
που παράγονται από την διανόηση. Σύµφωνα µε το δεύτερο οι αναπαραστάσεις αυτές
αποτελούν προϊόν του πράγµατος καθαυτού,γεγονός προϋποτιθέµενο για το σύστηµα.
Ο δογµατισµός υποτίθεται ότι εξηγεί τις αναπαραστάσεις,και προσπαθεί να κάνει µια
συγκεκριµένη αναπαράσταση,κατανοητή στη βάση µιας αποτελεσµατικής δράσης
του καθ’αυτό πράγµατος. Ο δογµατιστής,ωστόσο, δεν επιτρέπεται να αρνηθεί την
µαρτυρία της άµεσης συνείδησης,που αφορά τις αναπαραστάσεις. Ο δογµατισµός δεν
κάνει τίποτα άλλο,παρά επαναλαµβάνει συνέχεια την αρχή του,µε διαφορετικές
µορφές.Ωστόσο, δεν δύναται να απορρέει από την αρχή µια παραγωγής των
αναγκαίων προς εξήγηση. Η φιλοσοφία,όµως,συνίσταται σε αυτήν ακριβώς την
παραγωγή.
Εποµένως, ακόµη και από την άποψη της σκέψης/του διαλογισµού,ο δογµατισµός
δεν αποτελεί φιλοσοφία,αλλά µια ανίσχυρη επιβεβαίωση και πεποίθηση.Ο µόνος
δυνατός τύπος φιλοσοφίας παραµένει ο ιδεαλισµός.67 Ο πρώτος είναι να
κατασκευάσει ένα περιβάλλον πραγµάτων,όπως ακριβώς είναι’καθεαυτά’, χωρίς
συµβολή της διανόησης ή της γνώσης και εµπειρίας του για αυτά. Ο δεύτερος τρόπος
είναι διαλογιστεί αφαιρετικά, όχι από το υποκείµενο αλλά από το αντικείµενο της
εµπειρίας,υιοθετώντας ως σηµείο εκκίνησης ή πρώτη αρχή, την ιδέα του εγώ ή της
‘ίδιας της διανόησης’. Το υλικό της φιλοσοφίας είναι αφ’εαυτού ένα πνευµατικό
προϊόν. Όποιος φιλοσοφεί δίχως πνεύµα, φιλοσοφεί δίχως νόηµα. Και εφόσον
κάποιος δεν δύναται να φιλοσοφείδίχως νόηµα,δεν φιλοσοφεί καθόλου. Άλλωστε,η
φιλοσοφία αποτελεί την συστηµατική ιστορία των καθολικών τρόπων δράσης του
ανθρώπινου πνεύµατος. Αν είναι δυνατή µια συστηµατική ιστορία αυτών των τρόπων
δράσης, τότε οφείλουµε να µετακινήσουµε απ’τη συνείδησή µας κάθε τι, που δεν
ανήκει σε αυτούς τους τρόπους δράσης.π.χ.πρέπει να µετακινήσουµε κάθε τι,που
αποτελεί µόνο αντικείµενο της δράσης του ανθρώπινου νου. Για τον σκοπό της
φιλοσοφίας προσλαµβάνουµε την αφαιρετική ικανότητα. Κάθε αναπαράσταση που
είναι παρούσα χωρίς καµιά συνειδητή προσπάθεια απ’την µεριά µας, βάλλεται κατά
µέρος, και ο χώρος που τοποθετούνται οι αναπαραστάσεις υποτίθεται να τον
καταλαµβάνουν άλλες αναπαραστάσεις,που,στη συνέχεια,ανακλώνται. Αλλά οι
αναπαραστάσεις στις οποίες υποτίθεται, ότι ανακλάται η φιλοσοφία,δεν παράγονται
µέσω απλής αφαίρεσης. Αυτές οι αναπαραστάσεις,τουλάχιστον εν µέρει, πρώτα
πρέπει να παραχθούν από την φαντασία. Η ικανότητα της φαντασίας,για να πράττει
έτσι, ιδιαίτερα όταν υψώνει στην συνείδηση υψηλές εικόνες, παραστάσεις, που δεν
συναντώνται στην καθηµερινή εµπειρία, αποκαλείται ‘πνεύµα’. Ακόµη και το υλικό
της φιλοσοφίας δεν δύναται να υπάρξει χωρίς πνεύµα.68
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Και στις δυο περιπτώσεις το καθήκον είναι ίδιο: να δείξει ότι το σύστηµα των
αναπαραστάσεων που συνοδεύεται από ένα αίσθηµα αναγκαιότητας,µπορεί να
προέλθει από µια συγκεκριµένη πρώτη αρχή.69
Καταλήγει, στον καθορισµό,γνωστό από το έργο του Επιστηµολογία (1797),δύο
ειδών φιλοσοφικής στρατηγικής:∆ιακρίνει τον δογµατισµό, κοντινό στοιχείο του
ρεαλισµού.Είναι το σύστηµα που αναζητεί την γνώση µέσω του πράγµατος
καθ’εαυτού (ding an sich),70και εξηγεί την εµπειρία ως αποτέλεσµα ή προϊόν
αυτού.Ένα συνεπές δογµατικό σύστηµα κατά τον Fichte θα πρέπει να αρνηθεί την
πραγµατικότητα της ανθρώπινης ελευθερίας, όπως και την ανεξαρτησία του νου, και
να µεταστραφεί σε υλισµό.71
Χαρακτηριστική είναι η άρνηση της αυτάρκειας του Εγώ,που ο ιδεαλιστής θεωρεί
θεµελιώδη βάση,ο χειρισµός του Εγώ απλά ως προϊόν των πραγµάτων. Η αρχή του
δογµατισµού,το πράγµα καθεαυτό, δεν είναι τίποτα,και δεν έχει πραγµατικότητα
πέραν αυτής που δύναται να διατηρήσει υπηρετώντας, ως θεµέλιο εξήγησης της
εµπειρίας. Αλλά ο ιδεαλιστής υπονοµεύει αυτή την απόδειξη,ως την έκταση
υπολογισµού της εµπειρίας µε ένα διαφορετικό τρόπο. Εποµένως, αρνείται τη βάση
πάνω στην οποία ο δογµατιστής επιθυµεί να σκηνοθετήσει την θεωρία του για την
εµπειρία. Το πράγµα καθεαυτό,τότε, γίνεται µια χίµαιρα,και κανένας άλλος λόγος δεν
καταδεικνύει-δικαιολογεί την υπόθεση ύπαρξης του καθαυτό πράγµατος.Ολόκληρο
το οικοδόµηµα του δογµατισµού φαίνεται να καταρρέει72 Στην άλλη πλευρά ο
ιδεαλισµός, τον οποίο αποκαλεί και ‘κριτικό’,δηλαδή κριτικό-υπερβατολογικό
ιδεαλισµό73-που εξηγεί το ίδιο σύστηµα αναπαραστάσεων ως επακόλουθο της
παραγωγικής δραστηριότητας του ίδιου του εγώ.74
69

D.Breazeale.How to make an idealist.Fichte’s ‘refutation of dogmatism’ and the problem of the
starting point of the Wissenschaftslehre.στο Philosophical Forum 19.No 2-3.1988,pp.99-100
70
R.Adamson.Fichte.ό.π,,pp.138:Να σηµειωθεί,ωστόσο, ότι για τον Καντ το πράγµα καθ’εαυτό,η
έκφραση ενός ατέρµονου αγώνα αυτό-συνείδησης,ανιχνεύεται µόνο ως απόλυτος νόµος του.Η δήλωση
αυτού του απόλυτου νόµου προσεγγίζεται βέβαια,από τον Καντ από µια εµπειρική άποψη ή από µια
αναλυτική µέθοδο και η θέση που ορίζει στην κατηγορική προσταγή,φαίνεται εκ πρώτης όψεως να
χωρίζει εντελώς το Λόγο από τον κόσµο της εµπειρίας.Μόνο,ωστόσο, στην κατηγορική προσταγή η
έννοια του πράγµατος καθ’εαυτού κατέχει µια θέση,ως µια πραγµατικότητα στην Καντιανή
µεταφυσική. Βλ.Μ.Ράσσελ.Ιστορία της ∆υτικής Φιλοσοφίας,ό.π,,σελ.480—481: Το πράγµα καθεαυτό
χαρακτηρίζει τη φιλοσοφία του Καντ.Μάλιστα, ήταν ένα ενοχλητικό στοιχείο της φιλοσοφίας του
Καντ και εγκαταλείφθηκε από τους άµεσους διαδόχους του.Εκείνοι κατόπιν αυτού περιέπεσαν σε κάτι
ανάλογο µε τον σολιπσισµό.Οι ασυνέπειες του Καντ συνετέλεσαν,ώστε οι επηρεασµένοι,από
εκείνον,φιλόσοφοι να λάβουν αναπόφευκτα και τάχιστα είτε την εµπειρική κατεύθυνση,είτε την
κατεύθυνση του απολύτου.Σε αυτή τη δεύτερη κατεύθυνση κινήθηκε πράγµατι η γερµανική φιλοσοφία
έως και µετά το θάνατο του Εγέλου. Ο άµεσος διάδοχος του Κάντ,ο Φίχτε άφησε κατά µέρος τα
πράγµατα καθεαυτά,εισάγοντας έναν υποκειµενισµό(που σχεδόν περικλείει ένα είδος τρέλλας)
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D.Breazeale.How to make an idealist.Fichte’s ‘refutation of dogmatism’ and the problem of the
starting..ό.π,pp100-101 Βλ. Σχετικά και Fichte’s Werke Band I, Walter de Gruyter & Co,Berlin
1971,pp 430-1
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J.G.Fichte.Introductions to the Wissenschaftslehre and Other Writtings(1797-1800).,ό.π,,pp.16.
G. Zoller.Fichte’s Transcendental philosophy,ό.π,pp.12,15,47,48:Στο κέντρο της κριτικής σκέψης του
Fichte περί της Επιστηµολογίας,εµφανίζεται η ιδέα του υπερβατολογικού ιδεαλισµού,ως ο δογµατικός
πυρήνας που επιβεβαιώνει την βασική ταυτότητα του δικού του συστήµατός,µε εκείνο του Kant. Με
αφορµή τις παρερµηνείες της Επιστηµολογίας,ο Fichte αναπτύσσει µια αυτό-ερµηνεία του
υπερβατολογικού ιδεαλισµού,που συνδυάζει την αντίληψη, µέσα στην αρχή της λογικής,του
υπερβατολογικού-ιδεαλιστή,µε την αναγνώριση της έκτασης και ειδικότερα των ορίων όλης αυτής της
σκέψης. Για τον Καντ η φράση ‘σύστηµα υπερβατολογικού ιδεαλισµού’δεν σκιαγραφεί το σύνολο της
υπερβατολογικής φιλοσοφίας. Ο όρος ‘σύστηµα’ στον Καντ διατηρεί το παλαιότερο νόηµα ενός λόγου
αναπτυγµένου για να εξηγήσει µια συγκεκριµένη κλίµακα φαινοµένων,όπως πράττει η αστρονοµία για
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Ο ιδεαλισµός εξηγεί τους καθορισµούς της συνείδησης,παραπέµποντας αυτά στη
δράση της νόησης,που θεωρείται κάτι απόλυτο και ενεργό,όχι κάτι παθητικό. Η
νόηση δεν µπορεί να είναι παθητική,διότι σύµφωνα µε το αξίωµα του
ιδεαλισµού,είναι αυτό που πρωταρχικά και ύψιστα και δεν προηγείται από ο,τιδήποτε
θα µπορούσε να υπολογιστεί για την παθητικότητά του. Για τον ίδιο λόγο,κανένα
αληθινό όν,καµία ουσία ή συνεχιζόµενη ύπαρξη, δεν ανήκει στην νόηση.Ένα τέτοιο
όν είναι αποτέλεσµα διαδικασίας αλληλεπίδρασης,και τίποτα δεν υπάρχει ή δεν
υποτίθεται να είναι παρόν µε το οποίο η νόηση θα µπορούσε να τεθεί σε
αλληλεπίδραση.Ο ιδεαλισµός θεωρεί την νόηση ως µια δράση και απόλυτα τίποτα
άλλο75.
∆ηλαδή αναζητεί την γνώση µέσω µιας ανυπέρβλητης αρχής76, εκείνης που ο
ίδιος αναγνώριζε ως ορθή, του Εγώ77 καθ’εαυτού (Ich an sich)78. Η έννοια της
‘δράσης’προβάλλεται ως σηµαντική,διότι εκείνη διαχωρίζει τον γνήσιο ιδεαλισµό
από κάθε άλλο ιδεαλισµό, που µιµείται τον δογµατισµό.79 Μολονότι ο Fichte θεωρεί
ότι κανένα από τα δυο συστήµατα δεν δύναται άµεσα να αντικρούσει το αντίθετό
του,αλλά και ότι η επιλογή ανάµεσα σε φιλοσοφικά σηµεία εκκίνησης δεν επιλύεται
φιλοσοφικά,ωστόσο, αρνείται ότι κάποιο δογµατικό σύστηµα που ξεκινά από την
τα
συστήµατα
του
Πτολεµαίου
και
του
Κοπέρνικου.Η
συγκεκριµένη
κλίµακα
φαινοµένων,προκειµένου να εξηγηθούν, υπό την στενή ιδέα του Καντιανού υπερβατολογικού
ιδεαλισµού,δεν υπόσχεται καµιά ταύτιση αυτού του συστήµατος µε την υπερβατολογική φιλοσοφία. Η
ιδεαλιστική σκοπιά που πρεσβεύει ο Fichte,εκφράζει ότι όλα τα αντικείµενα του ανθρώπινου νου
βασίζουν την πραγµατικότητά τους στους νόµους και τις λειτουργίες του νου,και γι’αυτό το λόγο
αποτελούν φαινόµενα(Erscheinungen).Για τον Zoller ο ιδεαλισµός του-όπως και εκείνος του Καντ, που
του οµοιάζει αρκετά-είναι υπερβατολογικός, δηλαδή ένας ιδεαλισµός που καθιστά την
πραγµατικότητα των φαινοµένων,εξαρτηµένη όχι πάνω σε ένα απόλυτο, υπεράνθρωπο νου ή
πνεύµα,αλλά σε a priori συνθήκες της ανθρώπινης πνευµατικής δραστηριότητας.
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J.G.Fichte.Introductions to the Wissenschaftslehre and Other Writtings(1797-1800),ό.π,pp.25-26
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D.Breazeale’Fichte .JG’. Routledge Encyclopedia of philosophy,V3,ό.π,,pp.647.Βλ. και Παγκόσµιος
Ιστορία της Φιλοσοφίας.ό.π,σελ.386,387:Η συνείδηση κατευθύνεται,ουσιαστικά, σε συµφωνία µε τη
δραστηριότητα της σκέψης.η συνείδηση αποδίδει και καθοδηγεί τον ιδεαλισµό του. Η διδασκαλία του
εκκινεί είτε από την ενόραση του δρώντος υποκειµένου,είτε από το ‘Εγώ’,του οποίου η δραστηριότητα
εµφανίζεται, ως µια ατέρµονη διαλεκτική πορεία που εµπεριέχει κάθε στοιχείο-δυνάµενο να νοηθεί.
77
D.Breazeale.Why Fichte now?.The journal of philosophy 88.N.10.1991,pp525-526:Όπως ο
Καρτέσιος,ο Φίχτε υψώνει σε σηµαντικότητα το ‘εγώ σκέφτοµαι’,και όπως ο Καντ κατανοεί αυτό το
‘εγώ σκέφτοµαι’ως δυνάµει παρών σε κάθε στιγµή της συνείδησης.Η θεωρία του για το εγώ
υπερβαίνει εκείνες των προκατόχων του. Η θεωρία του.1)Η άπειρη παλινδρόµηση απεφεύχθη µέσα
από την τοποθέτηση της αρχικής,αθεµελίωτης δράσης ,όπου το εγώ ταυτόχρονα θέτει
εαυτό,επιβεβαιώνει την ταυτότητά του, και διαχωρίζεται απ’τον εαυτό του.Η αυτοσυνείδηση
αποτελεί,δηλαδή, ένα επίτευγµα,µια δράση αυτό-παραγωγής και αυτοανακάλυψης.2)Η ενδεδειγµένη
ενότητα θεωρητικής-πρακτικής εµπειρίας,της γνωρίζουσας‘διανόησης’ και του ηθικού ‘φορέα’
θεµελιώνεται δεικνύοντας κάθε στιγµή της συνείδησης,αναγκαία εµπεριέχει ‘θεωρητικά’ και
‘πρακτικά’ στοιχεία,δηλαδή,τόσο η συνείδηση του αντικειµένου,όσο και εκείνη του στόχου, είναι
πάντα παρούσες µαζί…Η θέση του ότι το εγώ είναι εγώ, δεν εκλαµβάνεται ως δήλωση ή ταυτολογία,
αλλά ως έκφραση µιας απαίτησης:ναι σύµπλευση της αρµονίας µε τον εαυτό, το αντικείµενο
της(θεωρητικής) συνείδησης πρέπει να προσαρµόζεται στην βούληση του (πρακτικού)υποκειµένου.
Με αυτό τον τρόπο δείχνει να έχει προτάξει τον πρακτικό λόγο περισσότερο απ’τον Καντ.
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Ν.Γεωργοπούλου-Νικολακάκου.Η φιλοσοφία του Εγώ εις την επιστηµολογίαν του J.G.Fichte.
Αθήνα 1979, σελ.70 Βλ J.G.Fichte.Introductions to the Wissenschaftslehre and Other Writtings(17971800).ό.π,,pp17:Ουσιαστικά, η διαµάχη ιδεαλισµού και δογµατισµού συνίσταται στην διαµάχη
σχετικά µε το αν η αυτάρκεια του Εγώ θα πρέπει να θυσιαστεί για εκείνη του πράγµατος ή αντίθετα η
αυτάρκεια του πράγµατοςθα έπρεπε να θυσιαστεί για εκείνην του Εγώ.
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starting..ό.π,pp101
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αντικειµενικότητα θα µπορούσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της φιλοσοφίας.Ο
∆ογµατισµός δεν θα µπορούσε ποτέ να παρέξει µια υπερβατολογική επαγωγή της
συνείδησης, παρά µόνο διαπράττοντας ένα άλµα απ’το βασίλειο των πραγµάτων
σ’εκείνο των διανοητικών ιδεών.Αντίθετα, ο ιδεαλισµός όταν κατανοηθεί ορθά,ως το
είδος του Κριτικού ιδεαλισµού που αναγνωρίζει, ότι η ίδια η διανόηση λειτουργεί
σύµφωνα µε αναγκαίους νόµους-θα µπορούσε σε επίπεδο αρχής-να ανταποκριθεί στο
καθήκον της, εξηγώντας την εµπειρία των αντικειµένων µε όρους των αναγκαίων
λειτουργιών για την ίδια τη νόηση,χωρίς να απευθυνθεί στα πράγµατα ‘καθ’εαυτά’.80
Το παλιό δογµατικό σύστηµα έχει ως βάση το ‘πράγµα’(ding) και συνδέεται µε
τη θεωρία της αιτιοκρατίας81.Τα πράγµατα υπάρχουν ως ανεξάρτητα και όλα
εξηγούνται µε όρους αντικειµενικούς, η δε έννοια της ελεύθερης δραστηριότητας
µειώνεται σε κάθε αιτιακή αλληλόδραση των πραγµάτων. Αντίθετα, η νέα
ιδεαλιστική φιλοσοφία εκκινεί από την αδιαµεσολάβητη γνώση της δικής µας
ελεύθερης δραστηριότητας, παρά από µια έννοια ‘πράγµατος’ ή ‘ουσίας’, στην οποία
η δραστηριότητα υπάρχει έµφυτα.82 Η ιδεαλιστική εµπειρική ανασκευή της
ανθρώπινης νοηµοσύνης δύναται να ειδωθεί ως µια νοητική προσέγγιση της
απόλυτης φύσης του ανθρώπινου νου,υπό τις προϋποθέσεις της πεπερασµένης
σκέψης. Πράγµατι,στο ασταµάτητο έργο του σχεδίου της Επιστηµολογίας, προτείνει
η διαδικασία προσέγγισης δεν δύναται ποτέ να ολοκληρωθεί Η φιλοσοφία ως η
υπέρτατη αυτό-κατανόηση του ανθρώπινου νου αποτελεί τον ατέρµονο αγώνα του
νου ενάντια στις δικές του οριοθετήσεις-ένας αγώνας που πρέπει να πραγµατοποιηθεί
µέσα σε αυτά τα πλαίσια. Το γεγονός ότι ο Fichte συλλογίστηκε αυτό τον αγώνα ενώ
µαρτυρεί έναν ιδεαλισµό ενός ακόµη είδους στο σχέδιό του83.
Σχετικά µε την επιλογή ενός εκ των δύο84 αυτών συστηµάτων, γράφει ο γερµανός
φιλόσοφος: «…η απόφαση µεταξύ των δύο αυτών συστηµάτων είναι αυτή που
καθορίζεται απ’τη δύναµη της ελεύθερης επιλογής. Έτσι, εφόσον η ελεύθερη
επιλογή, υποτίθεται ότι έχει θεµέλια, είναι µια απόφαση καθορισµένη από διάθεση
και ενδιαφέρον. Αυτό που, τελικά, διαφοροποιεί τον ιδεαλιστή απ’τον δογµατιστή
είναι, συνεπώς, η διαφορά ενδιαφέροντος»85 Αναφέρεται στο γνήσιο ενδιαφέρον,
αυτό περί του εαυτού µας. Υποστηρίζει µάλιστα : «Το είδος της φιλοσοφίας που
επιλέγει κάποιος εξαρτάται από το τι είδους άνθρωπος είναι:[Η σαφής υπαρξιστική
θεµελίωση του φιλοσοφικού συστήµατος του Fichte στην πρωτοφιλοσοφική
80

Βλ. D.Breazeale’Fichte .JG’.Routledge Encyclopedia of philosophy.ό.π,,pp.647
J.G.Fichte.Introductions to the Wissenschaftslehre and Other Writtings(1797-1800).ό.π,,pp.21:Ο
δογµατιστής επιθυµεί να χρησιµοποιήσει την αρχή της αιτιότητας,προκειµένου να εξηγήσει την γενική
φύση της νόησης,όπως επίσης και των συγκεκριµένων καθορισµών του ίδιου.Η νόηση σε αυτήν την
περίπτωση υποτίθεται ότι είναι κάτι που προκλήθηκε.
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Α.Wood.Fichte’s philosophical revolution.ό.π,,pp.9 Βλ.επίσης,J.G.Fichte.Introductions to the
Wissenschaftslehre and Other Writtings(1797-1800).ό.π,,pp.80: Ωστόσο ο Fichte σε κάποιο σηµείο της
δεύτερης εισαγωγής της Επιστηµολογίας αναφέρει ότι το Εγώ µε το οποίο εκκινεί η Επιστηµολογία
αδιαµφισβήτητα κατέχει ένα είδος αντικειµενικότητας,αντικειµενικότητας για σκέψη. Η δράση µε
µέσα,που το Εγώ κατασκευάζει εαυτόν, δι’εαυτόν, κατέχει αυτό το είδος αντικειµενικότητας. ∆ιατηρεί
την αντικειµενικότητα,µόνο µέσω της σκέψης, και µόνο για τη σκέψη αυτή την
κατέχει,κατέχει,δηλαδή, την ιδανική ύπαρξη.
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G.Zoller.Fichte’s Transcendental philosophy,ό.π,pp.86
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G.Zoller.Fichte’s Transcendental philosophyό.π,,pp.28:Για τον Fichte ιδεαλισµός και δογµατισµός
αποτελούν τις βασικές εναλλακτικές της φιλοσοφικής άποψης. Και οι δυο θέσεις απευθύνουν το
καθήκον της υπερβατολογικής φιλοσοφίας,να αναζητήσει την µη εµπειρική θεµελίωση της εµπειρίας.
Ο ιδεαλισµός εγκαθιστά αυτό το θεµέλιο στον ανθρώπινο νου,ενώ ο δογµατισµός στο
πράγµα,κατανοητό ως γνήσια ανεξάρτητο απ’τον ανθρώπινο νου,δηλαδή,το πράγµα καθεαυτό.Η
φιλοσοφική επιλογή ανάµεσα σε αυτά τα δυο βασικά σηµεία,δεν αποτελεί ζήτηµα στάθµισης
θεωρητικών λόγων.Ούτε αποτελεί ζήτηµα επιλεκτικής προτίµησης.
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προοπτική,µαζί µε την οµολογία του για µια βασική πίστη στην γνήσια εξάρτηση του
εαυτού από κάθε υλική πραγµατικότητα,τον οδηγεί ν’αναπτύξει ένα ιδεαλιστικό
φιλοσοφικό σύστηµα επικεντρωµένο γύρω από την έννοια του εαυτού,ως αυθόρµητης
διανοητικής πράξης(Tun), που είναι γνήσια ανεξάρτητη από κάθε τι άλλο,πέραν του
εαυτού της.
Η ελευθερία από κάθε εξωτερική επιρροή που εµφανίζεται στην καρδιά του
ιδεαλισµού του Fichte δεν είναι ισοδύναµο µε άνοµη αταξία ή προσωπική
επιµονή.Μάλλον, η διανοητική δραστηριότητα σύµφωνα µε τους νόµους, που είναι
µέρος της ύπαρξής του,και που παρέχει προσδιορισµό-αποφασιστικότητα στην
δραστηριότητά του και στα παράγωγα της δραστηριότητας86]. ∆ιότι ένα φιλοσοφικό
σύστηµα δεν είναι ένα είδος νεκρού οικιακού εξοπλισµού που αφήνεται στην άκρη ή
χρησιµοποιείται κατά βούληση. Αντίθετα, πρόκειται για κάτι εµψυχωµένο από την
ψυχή του ατόµου που την υιοθετεί».87
Ο Fichte αντιλαµβάνεται τον ιδεαλισµό, τον οποίο συνθέτει ο ίδιος, ως ένα είδος
«Κριτικού ή Υπερβατολογικού88 ιδεαλισµού89».Αυτό το σύστηµα αποτελεί απόρροια
της αέναης δραστηριότητας του Εγώ90. Το Εγώ γνήσια εµφανίζεται να υπάρχει µέσω
της πράξης. Με αυτόν τον τρόπο το Εγώ υπάρχει πραγµατικά,µέσω µιας πράξης που
αυτόνοµα οδηγείται σε δράση.Σε αυτόν τον καθορισµένο τρόπο δράσης δεν
προηγείται ένα είδος ‘πράξης ως εάν’ ή ‘εν γένει’.Μόνο για τον φιλόσοφο το Εγώ
υπάρχει ήδη παρόν σε εξέλιξη,ως γεγονός.Έχει ήδη καθιερώσει την εµπειρία του
στην καθολικότητά του.Το Εγώ θα θέσει εαυτόν σε παρατήρηση,πρόκειται όµως για
µια δράση που δεν κατανοεί ο,τιδήποτε µέσω εννοιών.Πρόκειται για πράξη του Εγώ,
86
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ιδεαλισµός θεωρεί την διανόηση ως ένα είδος πράξης,τίποτα περισσότερο. Ο,τιδήποτε η διανόηση
νοιώθει εδώ δεν είναι µια εξωτερική εντύπωση. Αντίθετα, ο,τιδήποτε νοιώθει όταν δρα, οριοθετεί την
ίδια του τη φύση.Όποιος ιδεαλισµός προϋποθέτει την ύπαρξη τέτοιων απαραίτητων νόµων της
διανόησης, ονοµάζεται «κριτικός» ή «υπερβατολογικός» ιδεαλισµός.
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J.G.Fichte.Introductions to the Wissenschaftslehre and Other Writtings(1797-1800).ό.π,,pp.84: «Η
ουσία του ιδεαλισµού,ως τέτοια και πιο συγκεκριµένα,η ουσία του υπερβατικού ιδεαλισµού όπως
παρουσιάστηκε στην Επιστηµολογία,είναι ότι η ιδέα της ύπαρξης δεν νοείται ως πρωταρχική και
γνήσια έννοια,αλλά θεωρείται παράγωγη,ως µια έννοια παραγώµενη απ’την αντίθεση της στη
δραστηριότητα,και ως εκ τούτου,σε µια αρνητική έννοια. Για τον ιδεαλιστή,τίποτα δεν είναι
θετικό,εκτός από την ελευθερία,και η ύπαρξη δεν αποτελεί παρά µια άρνηση της ελευθερίας. Υπό
αυτόν τον όρο,ο ιδεαλιστής κατέχει µια στέρεη βάση και παραµένει συνεπής µε τον εαυτό του.
Αντίθετα,ο δογµατιστής πιστεύει ότι το σύστηµά του κατέχει ένα ασφαλές θεµέλιο ύπαρξης,το οποίο
συλλογίζεται ως µη περαιτέρω εξεταζόµενο,και δεν απαιτεί περαιτέρω βάση ή θεµελίωση.Ως εκ
τούτου θεωρεί τον ισχυρισµό του ιδεαλιστή ως παραλογισµό και φρίκη.,που απειλεί την ύπαρξή του»
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Βλ. και J.H.Randall.The career of philosophy.From the German enlightenmentό.π,,pp.214215:Αναζητώντας τον αυτοέλεγχο, την διανοητική ενόραση της δράσης ως την σηµαντική έννοια του
Εαυτού,ο Fichte υποστήριζε ότι φύσει δύναται να δράσει. Ο κόσµος της φύσης που ο άνθρωπος
συναντά υπάρχει, προκειµένου εκείνος να δράσει,αποτελεί το αναγκαίο εµπόδιο,το οποίο
πρέπει,ωστόσο, να υπερπηδήσει.Ο άνθρωπος ανακαλύπτει ένα σύστηµα φύσης.Η γνώση και η
επιστήµη,καθώς και ο κόσµος που κατασκευάζουν,είναι αναγκαία για την δράση και τον αγώνα που
είναι δηµιούργηµα του ανθρώπου. Ο Καντ κληροδότησε µια επιστήµη που προτάσσει τα γεγονότα της
εµπειρίας να συνάδουν µε την τυπική δοµή του. Γιατί εµφανίζονται τα γεγονότα αυτά;Πού βασίζεται η
εµπειρία,η αιτία του και το νόηµά του;Υπάρχουν δυο εναλλακτικές:βασίζεται σε ένα ανεξάρτητο
‘εξωτερικό κόσµο’,αυτή είναι η υπόθεση του επιστήµονα.Είτε µπορούµε να το ανιχνεύσουµε στην
προσωπική βαθειά φύση,στον πραγµατικό Εαυτό του-µε τις απαιτήσεις της ζωντανής ανθρώπινης
εµπειρίας.Η πρώτη εναλλακτική µεταφράζει την εσωτερική εµπειρία, υπό όρους του εξωτερικού
κόσµου:είναι ο ‘δογµατισµός’που υπερίσχυσε πριν τον Καντ. Η δεύτερη µεταφράζει τον εξωτερικό
κόσµο µε όρους της εσωτερικής ανθρώπινης εµπειρίας.Αυτός είναι ο ιδεαλισµός.Ανάµεσα στον
ιδεαλισµό και τον δογµατισµό οφείλουµε να επιλέξουµε υπό µια δράση πίστης.Αλλά υπάρχουν λογικά
θεµελιωµένα κίνητρα για την επιλογή του ιδεαλισµού.
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που θέτει το Εγώ σε θέση,στην οποία αυτοσυνείδηση-και κάθε άλλη συνείδησηγίνονται δυνατές.
Η δράση αποτελεί µέρος µιας ολόκληρης δραστηριότητας µέσω της οποίας η
νόηση ανάγει την συνείδηση της σε ύπαρξη. Το αυτό-δοµούµενο Εγώ δεν είναι
άλλο,απ’το Εγώ του φιλοσόφου.∆ύναται να διαισθανθεί την καταδεικνυόµενη δράση
του Εγώ,εν εαυτώ. Για να διαισθανθεί µια τέτοια δράση,πρέπει να την εκπληρώσει.
Ελεύθερα επιλέγει να παράγει ο ίδιος την δράση αυτή. Αυτή η δράση,είναι, εκ
φύσεως,αντικειµενική. Εγώ είµαι για τον εαυτό µου,αυτό είναι γεγονός. Υπάρχω για
τον εαυτό µου µέσω της δράσης,διότι είµαι ελεύθερος. ∆ρώντας µε τον συγκεκριµένο
αυτό τρόπο,υπάρχω. Με τον ίδιο τρόπο δράσης υπάρχω σε κάθε περίσταση,ενώ κάθε
άλλο τρόπο δράσης,υπάρχουν όλα τα αντίθετα γύρω µου,υποστηρίζει ο συγγραφέας.
Αυτή η δράση αποτελεί την ιδέα του Εγώ,και η ιδέα του Εγώ είναι η ιδέα της δράσης.
Αποτελούν το ίδιο πράγµα,και αναλογιζόµενοι αυτή την έννοια, λογιζόµαστε αυτό
που µόλις αναφέρθηκε. Υπάρχει τοιουτοτρόπως,διότι το Εγώ το θέτει τοιουτοτρόπως.
Ο φιλόσοφος,απλά, ξεκαθαρίζει στον εαυτό του,αυτό που σκέπτεται,κάθε φορά
που σκέπτεται εαυτόν. Το γεγονός ότι λογίζεται εαυτόν αποτελεί,δι’εαυτόν,ένα άµεσο
γεγονός συνείδησης. Και όχι µόνο παρατηρεί εαυτόν κατά την δράση δόµησης
προσωπικής αντίληψης του εαυτού.Αλλά περαιτέρω λογίζεται την ίδια την δράση,
στην οποία εµπλέκεται. Μια απλή ενόραση δεν αποδίδει την συνείδηση.Κάποιος
κατέχει την γνώση αυτού που συλλογίζεται και κατέχει διανοητικά. Αυτή η πράξη
κατανόησης της δράσης του,αποτελεί µια πράξη που πιθανόν ο φιλόσοφος να
επιτύχει. Κατέχει,ήδη,εµπειρία οπότε κατέχει και µια γενική αντίληψη της δράσης ως
τέτοιας-σε αντίθεση µε την ύπαρξη, µε την οποία είναι εξίσου εξοικιωµένος.
Επίσης,όµως, έχει µια αντίληψη του συγκεκριµένου είδους δράσης. Απ’την µια
πλευρά πρόκειται για µια δράση της νόησης,µια αγνή ιδέα δραστηριότητας και όχι
µια πραγµατική άσκηση της πρακτικής δύναµης µε την στενή σηµασία του όρου.
Απ’την άλλη από όλες τις πιθανές δράσεις στις οποίες εισχωρεί η νόηση,η
συγκεκριµένη δράση είναι επανέλευση δράσης της νόησης.∆εν πρόκειται για ένα
τύπο δράσης που κατευθύνεται προς ένα αντικείµενο91.
Ο Fichte στηρίχθηκε σε µια ‘διανοητική ενόραση’όχι ενός όντος ή ενός
αντικειµένου αλλά µιας δραστηριότητας ή µιας λειτουργίας.Το Εγώ που εκτίθεται
είναι ταυτόσηµο µε την πράξη της έκθεσης,µια τέτοια ενόραση δεν καταδεικνύεται
λογικά,χρήζει άµεσης εµπειρικής εµβίωσης.Αυτό συνδέεται στον Fichte µε την
‘υπερβατολογική ενότητα της αντίληψης’,που καθιστά πρώτη αρχή,όχι µόνο της
γνώσης,αλλά
και
της
δράσης,τη
λειτουργία
της
διανοητικής
δραστηριότητας.∆ρώ,υπάρχω,ο Εαυτός θέτει εαυτόν ως δρων,όλα σηµαίνουν το ίδιο
πράγµα.Η τεχνική µέθοδος της επαγωγής του Fichte προοριζόταν για µια σηµαντική
πορεία
ανάµεσα
στους
υπόλοιπους
ιδεαλιστές.
Ήταν
‘Υπερβατολογικός’,δηλαδή,ανέλυε την πρωτεύουσα αρχή προκειµένου να ανιχνεύσει
τις αναγκαίες προϋπόθέσεις,να τις αναλύσει,και να συνεχίσει τη διαδικασία,µέχρι το
περιεχόµενο της εµπειρίας να αποκαλυφθεί.Ό,τι κι αν είναι η αυτό-συνείδηση,είναι
τόσο βέβαιη,όσο αυτό το αρχικό γεγονός.Μια τέτοια επαγωγή δεν αποτελεί
κατάδειξη των καθολικών,µάλλον αποκάλυψη του περιεχοµένου που απροκάλυπτα
µέσα στο αρχικό γεγονός.Μια τέτοια εσωτερική αντίθεση,η θέση και η αντίθεση
συνδέονται σε µια νέα σύνθεση,της οποίας οι υπονοούµενες αντιθέσεις αναλύονται εκ
νέου.Αυτό το συνδυασµό της Καντιανής υπερβατολογικής µεθόδου,µε την διαδικασία
µεταχείρισης των αντινοµιών,ονοµάζει ο Fichte ‘διαλεκτική µέθοδος’. Παρακάτω θα
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εντοπίσουµε,αν ο ιδεαλισµός αυτός είναι εκείνος που υπόσχεται ή ένας απόλυτος
ιδεαλισµός92.
Ο όρος ‘δραστηριότητα’ είναι σηµαντικός Η διανοητική δραστηριότητα, στην
οποία ο φιλόσοφος αναφέρεται, λειτουργεί βάσει νόµων.Οι νόµοι αυτοί αποτελούν
µέρος της ύπαρξής της και καθορίζουν τόσο την ίδια την δραστηριότητα, όσο και τα
προϊόντα δράσης της. Επιπλέον, ο θεµελιακός νόµος, ο οποίος υπάρχει πίσω από κάθε
συγκεκριµένο νόµο της διανοητικής δραστηριότητας είναι ό,τι το διανοητικό ον
«δίνει στον εαυτό του τους νόµους του, κατά την πορεία της δράσης του»93.
Αιτία της σηµαντικότητας που προαναφέρθηκε αποδίδεται στο γεγονός,ότι διαχωρίζει
τον «γνήσιο ή κριτικό» ιδεαλισµό94 από άλλα είδη ιδεαλισµού που θεωρούν το Εγώ,
ως ένα είδος πράγµατος, είτε ουσίας. Τέτοια είδη µη-γνήσιου ιδεαλισµού
εκλαµβάνονται ως υποκατηγορίες του δογµατισµού.95 Για τον ίδιο,ωστόσο, µόνο ένα
από τα δυο συστήµατα µπορεί να επικρατήσει και να καταστεί αρχικό σηµείο96και η
ελεύθερη επιλογή του ενός εκ των δυο θα οφείλεται σε προσωπικό ενδιαφέρον και
κλίση.97 Επιπρόσθετα στην εµφάνιση της σχέσης ανάµεσα στο ιδεαλιστικό και το
δογµατιστικό φιλοσοφικό σύστηµα,οι υφιστάµενοι µεταφυσικοί στοχασµοί του Fichte
εµπεριέχουν εκτεταµένες συζητήσεις για την σχέση ανάµεσα στην άποψη της
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Βλ. J.H.Randall.The career of philosophy.From the German,όπ,,pp.217
G.Zoller.Fichte’s Transcendental philosophy,ό.π,,pp.19
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Γ.Χέγκελ.Φαινοµενολογία
του
πνεύµατος.Εκδ.∆ωδώνη.Αθήνα-Γιάννινα
1993,σελ.30,31,32,34:Γράφει,από µια άλλη οπτική γωνία ο Έγελος: «…Ως Λόγος, βέβαιος για τον
εαυτό του τον ίδιο, η αυτοσυνείδηση διάγει εν ηρεµία µ’αυτά και µπορεί να τα υποµένει~γιατί είναι
βέβαιη για τον εαυτό της πως είναι ρεαλιστική ύπαρξη ή ότι κάθε πραγµατικότητα δεν είναι τίποτε
άλλο παρά αυτή η ίδια η νόησή της είναι άµεσα η πραγµατικότητα~η συµπεριφορά της άρα προς τούτη
είναι εκείνη του Ιδεαλισµού…..Ο Λόγος είναι η βεβαιότητα ης συνείδησης πως αυτή είναι η κάθε
ρεαλιστική πραγµατικότητα` έτσι εκφράζει ο Ιδεαλισµός την έννοια του Λόγου.Με τον ίδιο τρόπο που
η συνείδηση,η οποία εµφανίζεται στο προσκήνιο ως Λόγος, κέκτηται άµεσα εκείνη τη βεβαιότητα
καθεαυτή, µε τον ίδιο τρόπο και ο Ιδεαλισµός εκφράζει άµεσα τούτη τη βεβαιότητα:Εγώ είµαι Εγώ,µε
την έννοια ότι το Εγώ,το οποίο είναι αντικείµενο για µένα,δεν είναι απλώς ένα κενό αντικείµενο εν
γένει,όπως στην αυτοσυνείδηση ως τέτοια,ούτε είναι,όπως στην ελεύθερη αυτοσυνείδηση,απλώς ένα
αντικείµενο που αυτό-αποµονώνεται από τα άλλα αντικείµενα,τα οποία παράπλευρα τούτου διατηρούν
ακόµη την αξία τους`απεναντίας πρόκειται για ένα αντικείµενο που έχει συνείδηση ότι οποιοδήποτε
άλλο αντικείµενο είναι ένα µη-Είναι,πρόκειται για το αντικείµενο που είναι το µοναδικό,που είναι η
κάθε ρεαλιστική και παροντική ύπαρξη.». Και συνεχίζει σε άλλο σηµείο «Ο Ιδεαλισµός,..αρχίζει µε
τούτο τον ισχυρισµό,είναι λοιπόν και αυτός καθαρή διαβεβαίωση,η οποία ούτε τον εαυτό της
συλλαµβάνει εννοιακά ούτε µπορεί να γίνεται κατανοητή στους άλλους.Ο Ιδεαλισµός εκφράζει µια
άµεση βεβαιότητα,προς την οποία αντίκεινται άλλες άµεσες βεβαιότητες,οι οποίες ωστόσο έχουν
χαθεί…Με το ίδιο δικαίωµα,συνεπώς, λαµβάνουν θέση παραπλεύρως της διαβεβαίωσης εκείνης της
βεβαιότητας και οι διαβεβαιώσεις τούτων των άλλων βεβαιοτήτων».
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D.Breazeale.How to make an idealist.Fichte’s ‘refutation of dogmatism’ and the problem of the
starting ό.π,pp.101
Βλ. και G.Zoller.Fichte’s Transcendental philosophyό.π,,pp.29:Η ριζική απόρριψη του δογµατικού
στοιχείου απ’τον Fichte µέσα στον υπερβατολογικό ιδεαλισµό,δεν σταµατά µόνο στην εξάλειψη του
πράγµατος καθεαυτού από κάθε ρόλο στην διανοητική αναπαράσταση.Επίσης επηρεάζει τις
φιλοσοφικές ιδέες µε τις οποίες η ίδια η διανόηση περιγράφεται. Οποιεσδήποτε έννοιες,οι οποίες
απευθύνονται πρωταρχικά στην ανάλυση των εξωτερικών αντικειµένων θεωρούνται ακατάλληλες, και
χρήζουν αντικατάστασης από έννοιες,που επαρκώς κατοπτρίζουν την ριζική ανεξαρτησία της
διανόησης από παράγοντες εξωτερικούς σε αυτήν.Υπό το φως του θεµελιακού ρόλου της ελευθερίας,ο
γερµανός φιλόσοφος προσφεύγει ολοκληρωτικά,στο πραξιολογικό πεδίο ιδεών, όταν χαρακτηρίζει τον
νου.Η διανόηση αναλύεται υπό τους όρους της δραστηριότητάς της,και ειδικότερα από την ικανότητα
παραγωγής αναπαραστάσεων.
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φιλοσοφίας και την άποψη περί συνηθισµένης συνείδησης. Το κεντρικό ενδιαφέρον
της µετακριτικής αυτο-ανίχνευσης είναι η εκδίωξη της προσωρινής αντίληψης περί
Επιστηµολογίας,ως οντολογικού ιδεαλισµού, που διδάσκει την παραγωγή του κόσµου
µέσω του νου. Ουσιαστικά, διευκρινίζει την άποψη του συστηµατικού
ιδεαλισµού,τονίζοντας τον ρόλο της εξωφιλοσοφικής πραγµατικότητας και
εστιάζοντας στην ανασκευαστική φύση της Επιστηµολογίας.98
Με την σκέψη αυτή ανάγεται στο ότι οι αποδέκτες των δυο συστηµάτων,
προσλαµβάνουν διαφορετική εικόνα του εαυτού.Ο δογµατικός δεν έχει αίσθηση
αυτονοµίας,εκλαµβάνει εαυτόν ως πράγµα.Αντίθετα, ο ιδεαλιστής έχει ισχυρή
αυτονοµία, καθώς και αίσθηση της διαφοράς ανάµεσα σε αυτόν και τα πράγµατα που
συναντά στα πλαίσια της εµπειρίας.Για το λόγο αυτό ο δεύτερος κατορθώνει να
αναγνωρίσει την ελευθερία του και να ξεπεράσει τα όρια του κόσµου που τον
περιβάλλει.99 Το στοιχείο,που θα αναλυθεί,στο επόµενο κεφάλαιο, και που θεωρεί ο
Φίχτε ότι υπερτερεί στην ιδεαλιστική φιλοσοφία είναι η ύπαρξη της αρχής του
Εγώ.Αυτό το αυτο-δρών εγώ, υπάρχει µέσα στη συνείδηση, µέσω της ελεύθερης και
ιδιαίτερης δράσης,φιλοσοφικής ενόρασης
Πρόκειται για ενόραση της δραστηριότητας,της οποίας προϊόν είναι η πράξη
αντικατοπτρισµού της συνείδησης-µια δραστηριότητα,που ο Fichte ονοµάζει
διανοτική ενόραση. Μάλιστα,ο όρος χρησιµοποιήθηκε στην φιλοσοφία του Kant και
του
Schelling.,δηλώνοντας
διαφορεικά
γεγονότα.Στην
Κριτική
φιλοσοφία,χρησιµοποιείται για να καταδείξει τον υποτιθέµενο τρόπο συνείδησης,από
την οποία εξασφαλίζεται η γνώση των πραγµάτων καθεαυτών.Γι’αυτό θεωρήθηκε
όρος αντιθετικός των αρχών του συστήµατος. Ο Fichte θεώρησε ότι ο όρος,όπως τον
έθεσε, δεν διαφέρει σε τίποτα από εκείνον του Kant Αλλά ταυτόχρονα σηµειώνει, ότι
όλη η κριτική ανάλυση βασίζεται στο γεγονός ενότητας της συνείδησης,και ότι για
την ενότητα αυτή,κανένας όρος δεν ήταν κατάλληλος,όσο ο όρος’διανοητική
ενόραση’.
Απ’την άλλη στο σύστηµα του Schelling,η διανοητική ενόραση δήλωνε την
συνείδηση του απόλυτου,τηςταυτότητας ανάµεσα στο υποκείµενο και το
αντκείµενο.Και εδώ οµοιάζει µε το εκείνο του Fichte.Υπάρχει,όµως, µια διαφορά.Ο
Fichte χρησιµοποιεί την έκφραση ελεύθερη δραστηριότητα,για να δηλώσει την
θεµελιώδη δράση και το παράγωγο του Εγώ.Αποκαλώντας την συνείδηση της
δραστηριότητας του Εγώ ενόραση,εκθέτει ένα διπλό σκοπό.Επιθυµούσε να διακρίνει
το γεγονός, ότι δεν ξεκινά µε µια αφηρηµένη έννοια,αλλά µε την δραστηριότητατου
Εγώ-δεν σχεδιάζεται µε την σκέψη,ή την βούληση,ή από άλλη σύνθετη,άσκοπη
έννοια.Επίσης,επιθυµούσε να καταδείξει από την αρχή,ποια ήταν η ιδιαίτερη φύση
της γενικής µεθόδου της Επιστηµολογίας.100. Αυτή η ‘διανοητική ενόραση’101,όπως
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G. Zoller.Fichte’s Transcendental philosophy.όπ,,pp.20-21
D.Breazeale.How to make an idealist.Fichte’s ‘refutation of dogmatism’ and the problem ό.π,,pp.103
Στο ίδιο 104-105:Ο συγγραφέας αναλύει τρεις θέσεις που προβάλλει ο φιλόσοφος,προκειµένου να
αναδείξει τον ιδεαλισµό.1)Ο δογµατισµός εκκινώντας απ’το πράγµα καθεαυτό,δεν µπορεί να παρέξει
µια επαρκή επαγωγή της εµπειρίας(SW,I,pp.435).∆εν δύναται να καταδείξει πως αναπαραστάσεις και
συνείδηση παράγονται απ’την αιτιακή αλληλόδραση των πραγµάτων. Αντίθετα επαρκές σύστηµα είναι
µόνο ο ιδεαλισµός(SW,I,pp.438).2)Ο υπερβατικός ιδεαλισµός µπορεί να διαχειριστεί την
εµπειρία.Ξεκινώντας µε την αρχή του εγώ,θα προκύψει ένα σύστηµα αναπαραστάσεων µε την
συνδροµή ενός αισθήµατος αναγκαιότητας.3)Το απόλυτο εγώ,η αρχή του ιδεαλιστή, εµφανίζεται µέσα
στη συνείδηση
100
R.Adamson.Fichte.ό.π,,pp.146,147 Βλ.σχετικά J.G.Fichte.Introductions to the Wissenschaftslehre
and Other Writtings(1797-1800).ό.π,pp.116: «Ανακαλύπτεις τον εαυτό σου να ενεργεί τόσο στην
πράξη της αναπαράστασης ενός αντικειµένου,όσο και στην πράξη αναπαράστασης του εαυτού σου.
Τώρα κοίταξε πάλι πολύ προσεχτικά,τι συµβαίνει µέσα σου,όταν µελετάς την αναπαράσταση αυτής
της δραστηριότητας. ∆ραστηριότητα σηµαίνει ευστροφία-ευκινησία ή εσωτερική κίνηση.Ο νους εδώ
99
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την αποκαλεί,(φορέας της οποίας δεν είναι η διάνοια,περιοριζόµενη στην εµπειρική
γνώση,αλλά το Εγώ που είναι συνείδηση,συνάµα,και βούληση,αισθητικότητα και
δράση,διαµορφώνοντας αυτό σε λόγο.
Η πορεία κατάκτησης της απόλυτης γνώσης,είναι η ζωή102 αποδίδει την πρώτη
αρχή που κατακλύζει το σύστηµά του103. Η αρχή αυτή για τον Γερµανό φιλόσοφο
γίνεται αντιληπτή κάθε στιγµή της καθηµερινής συνειδησιακής ζωής. ∆εν εννοεί ότι
έχω συνείδηση του εαυτού µου υπό την µορφή κάποιας υποστατικής οντότητας ή
αντικειµένου. Αλλά γνωρίζω τον εαυτό µου,απλά και µόνο ως δραστηριότητα.
Βασικά , το εγώ όπως παρουσιάζει τον εαυτό του µέσα στην συνείδηση,αποτελεί µια
καθαρή ‘πράξη’. Θεωρεί ότι δεν αποτελεί κάτι µυστηριώδες µέσα στην έννοια της
αυτοσυνείδησης. Αναφέρεται σε ό,τι θα µπορούσε να επιβεβαιωθεί από µια
παρουσίαση του στην κοινότατη εµπειρία,αναπαριστώντας τον χαρακτηριστικό τρόπο
υπό τον οποίο ο καθένας κατανοεί τον εαυτό του σε κάθε στιγµή. Αυτή η εσωτερική
έννοια του εαυτού,ως κέντρο της δραστηριότητας, συνοδεύεται από µια ισότιµα
ακαταµάχητη πεποίθηση ελευθερίας104 Το σχέδιο του στοχοθετεί µια εκκίνηση,µε την
γνώση του εγώ, παρέχοντας µια υπερβατολογική επαγωγή του µη-εγώ(υλικός
κόσµος), του σώµατος,ως το αναγκαίο όχηµα του εγώ προκειµένου αυτό
ν’αλληλεπιδράσει µε τον κόσµο,καθώς και της διυποκειµενικότητας, όλα ως
αναγκαίες προϋπόθέσεις για την ανάδειξη του εγώ. Το εγώ105 για τον Φίχτε δεν
αποτελεί ένα µικρόκοσµο, αλλά το ενεργό κέντρο ενός κόσµου. Ο ιδεαλισµός του
αποκολλάται από κάτι εντελώς αντίθετο(στην δραστηριότητα)-µια ακούσια περιγραφή,όπως ήταν να
καταστήσει κατανοητό το µη κατανοητό,αλλά αντίθετα είναι σχεδιασµένο να προσέξει πιο έντονα σε
µια ενόραση,υπαρκτή αναγκαία στον κάθε ένα.Αυτή την ευκινησία ενοράται κάποιος,µόνον,ως µια
διαδικασία µε µέσα, των οποίων η ενεργός δράση αποσπάται από την κατάσταση απάθειας»
101
J.G.Fichte.Introductions to the Wissenschaftslehre and Other Writtings(1797-1800).ό.π,pp.46,49,50:
‘∆ιανοητική ενόραση’είναι το όνοµα,που το Εγώ δίδει στην δράση που απαιτεί ο φιλόσοφος.Μια
δράση ενόρασης του εαυτού,ενώ ταυτόχρονα εφαρµόζει την δράση µε µέσα που το Εγώ δηµιουργεί
δι’εαυτόν.∆ιανοητική ενόραση είναι η άµεση συνείδηση,τόσο ότι το Εγώ δρα,όσο και του τι κάνει
όταν δρα. Χάρη σε αυτήν γνωρίζω κάτι διότι Εγώ το πράττω.Η κατοχή της ενόρασηε αυτής δεν
καταδεικνύεται µέσω εννοιών,ούτε η ίδια κατανοείται µέσω µιας παραγωγής εννοιών.Είναι κάτι που ο
καθένας πρέπει να ανακαλύψει άµεσα, µέσα στον εαυτό του. Η διανοητική ενόραση παρέχει το
µοναδικό σταθερό σηµείο,για κάθε φιλοσοφία.Ο,τιδήποτε συµβαίνει µέσα στην συνείδηση, εξηγείται
µόνο πάνω στην βάση της διανοητικής ενόρασης.Χωρίς αυτό-συνείδηση δεν υπάρχει καθόλου
συνείδηση, αλλά η αυτο-συνείδηση είναι δυνατή µόνο µε τον τρόπο που αναφέρθηκε. Εγώ είµαι µόνο
δρων.∆εν είναι δυνατόν να αναχθώ(από κάτι άλλο)από αυτή τη θέση.Αυτό είναι το σηµείο που η
φιλοσοφία του Fichte. καθίσταται πλήρως ανεξάρτητη από κάθε αυθαίρετη επιλογή και καθίσταται
προϊόν επιβεβληµένης αναγκαιότητας –στο βαθµό που ο ελεύθερος λόγος υπόκειται στην
αναγκαιότητα,γίνεται προϊόν της πρακτικής αναγκαιότητας.
102
Α.∆εληγιώργη.Ο Μοντερνισµός στη σύγχρονη ό.π,σελ.114
103
D.Breazeale.How to make an idealist.Fichte’s ‘refutation of dogmatism’ό.π,,pp.106
104
Βλ. M.Pasley.Germany.A Companion to German Studies.ό.π,,pp.386-387
105
J.G.Fichte.Introductions to the Wissenschaftslehre and Other Writtings(1797-1800).ό.π,,pp.100101:Ως διανοητική ενόραση,το Εγώ περιέχει την µορφή Εγώτητας,δράσης αυτο-επαναφοράς,που
καθίσταται περιεχόµενο του Εγώ.Το Εγώ υπάρχει σε αυτήν την µορφή µόνο για τον
φιλόσοφο.Κάποιος που το συλλαµβάνει σε αυτήν την µορφή,υψώνεται µε τον τρόπο αυτό στο επίπεδο
της φιλοσοφίας.Αλλά το Εγώ παρίσταται ως Ιδέα για το ίδιο το Εγώ,για το Εγώ ο φιλόσοφος(απλά)
παρατηρεί.Ο φιλόσοφος δεν το παριστάνει
ως δικό του Εγώ,αλλά ως την Ιδέα του
φυσικού,καλλιεργηµένου,ανθρώπινου όντος,εφόσον κανένα ‘όν’µε την ορθή έννοια του όρου,δεν είναι
παρόν για τον ίδιο τον φιλόσοφο,αλλά µόνο για το Εγώ που ερευνά.Αυτό το τελευταίο Εγώ βρίσκεται
σε µια εντελώς διαφορετική τάξη σκέψης απ’ότι το πρώτο.Το Εγώ,ως Ιδέα είναι όµοιο µε ένα λογικό
ον. Απ’την µια αυτό το τελευταίο,µιας και το ον πέτυχε να εκθέσει καθολική αιτία εν εαυτώ,κατέστη
λογικό.Ως τέτοιο,απέτυχε να γίνει όν-άτοµο, εξαιτίας των περιορισµών της αίσθησης. Απ’την άλλη, το
Εγώ,ως Ιδέα είναι το λογικό ον εφόσον αυτό κατόρθωσε να συνειδητοποιήσει την αιτία εκτός του
εαυτού του µέσα στον κόσµο,τον τιθέµενο µέσα στην Ιδέα.Το κοινό στοιχείο ανάµεσα στην Ιδέα του
Εγώ και το Εγώ ως ενόρασης είναι αυτό:σε καµία περίπτωση το Εγώ δεν θεωρείται ένα άτοµο.
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βασίζεται σε µια µεταµορφωµένη αντίληψη του νου, που διαρρηγνύει την
Καρτεσιανή παράδοση.106
Για τον Fichte ο Υπερβατολογικός ιδεαλισµός107 είναι όχι µόνο ανώτερος του
δογµατισµού,αλλά αποτελεί και το µόνο ‘αληθινό’ και βιώσιµο σύστηµα φιλοσοφίας,
διότι αποτελεί το µοναδικό που δύναται να φέρει εις πέρας το ιδιαίτερο καθήκον της
φιλοσοφίας.108 Σύµφωνα µε τον Fichte,ρεαλισµός –‘η υπόθεση ότι τα πράγµατα
υπάρχουν έξω και ανεξάρτητα από εµάς’- είναι το φυσικό σηµείο για κάθε ενεργό
υποκείµενο. Αλλά δεν αποτελεί ένα ‘βασικό και συνεπές ρεαλιστικό σύστηµα’
αντιτιθέµενο στο ιδεαλιστικό.
Αντίθετα,ο ρεαλισµός της καθηµερινής ζωής ‘προέρχεται από τον ιδεαλισµό και
επεξηγείται απ’αυτόν’. Κάνει ένα διαχωρισµό,ανάµεσα σε ένα ‘τρόπο σκέψης’ που
εκφράζει την συµπεριφορά µας στη ‘ζωή και την επιστηµονική γνώση’ και την
‘καθαρή διανόηση’που απαιτεί τόσο η φιλοσοφία, προκειµένου να θεµελιώσει και τα
δυο,όσο και η επιστηµονική σκέψη.Ο ρεαλισµός αποτελεί τον αναπόφευκτο τρόπο
σκέψης που υιοθετούµε όλοι, ‘µια φύσει δεδοµένη πράξη’.Εδώ ο φιλόσοφος
υποστηρίζει τον ρεαλισµό έναντι των σκεπτικών αµφιβολιών. Ωστόσο,’ο ιδεαλισµός
δεν θα υπάρξει ως τρόπος σκέψης,διότι είναι ένα σηµείο στοχασµού’. Ο ρεαλισµός
που αντιπαραθέτει δεν είναι πρακτικός, αλλά η δογµατική θέση που αρνείται το
σηµείο στοχασµού του ιδεαλισµού προσπαθώντας να µειώσει το Εγώ.Ο δογµατικός
ρεαλισµός συλλαµβάνει τη δράση µας,ως αποτέλεσµα αιτιακών αλληλεπιδράσεων
µέσα σε ένα κόσµο πραγµάτων.
Το ζήτηµα ανάµεσα στον δογµατικό ρεαλισµό και στον φιχτεϊκό Ιδεαλισµό δεν
υφίσταται σχετικά µε την ύπαρξη ενός εξωτερικού κόσµου, αλλά µε την ύπαρξη ενός
ενεργού Εγώ στο κέντρο του κόσµου. Ο ιδεαλισµός του δεν αποτελεί µια απόπειρα
µείωσης του υλικού κόσµου σε διανοητικό,αλλά είναι το σηµείο καταγωγής για ένα
πλήθος µοντέρνων δογµάτων θεµελιωµένη στην ισχυρή ανθρώπινη ικανότητα για
αιτιακές διαδικασίες. Η διαµάχη των δυο συστηµάτων µοιάζει µε µια επαναστατική
µάχη της ελεύθερης δράσης έναντι του διεφθαρµένου κόσµου της καταπίεσης.
Συνδέοντας τον δογµατικό ρεαλισµό µε την χρονική επικράτηση της αυθεντίας,
θεωρεί ότι πειράται να εξηγήσει την θεµελιώδη εµπειρία δράσης. Κι αυτό
στηρίζοντας τον λόγο σε παθητικές έξεις,συντηρητική πίστη, δεσποτική αυθεντία.
Στον αντίποδα θέτει τον κριτικό ιδεαλισµό, µια φιλοσοφία ελευθερίας, µια
φιλοσοφία,που ωστόσο, στηρίζεται σε µια άλλη ‘αυθεντία’,εκείνη της εµπειρίας του
δρώντος εγώ109.
Ο Υπερβατολογικός Ιδεαλισµός δεν είναι απλά το µόνο επαρκές φιλοσοφικό
σύστηµα, αλλά και η µόνη µορφή φιλοσοφίας συνεπής προς την συνειδητή άσκηση
της ελευθερίας σε συµφωνία µε τις απαιτήσεις της πρακτικής ηθικής και του
λόγου110,δηλαδή η φιλοσοφική σκέψη που συνάδει µε το καθήκον111.Με τον όρο
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Α.Wood.Fichte’s philosophical revolution. Ό.π,,pp.10
K.Ameriks.Kant.The Cambridge dictionary of philosophy.Cambridge university press,pp399:Στην
Κριτική του Καθαρού Λόγου ο Καντ καταλήγει στο δόγµα της ωριµότητάς του,τον υπερβατολογικό
ιδεαλισµό.Με τον όρο αυτό ανάγεται στο γεγονός ότι όλη η θεωρητική µας γνώση συγκεντρώνεται σε
συστηµατοποίηση των χωροχρονικών εµφανίσεων.Η θέση του αυτή ονοµάστηκε και ‘τυπικός’ ή
‘κριτικός’ ιδεαλισµός, ενώ τα πρώιµα έργα του Καντ καλούνται προ-κριτικά, όχι µόνο διότι
προηγούνται της Κριτικής,αλλά και διότι δεν εµπεριέχουν µια πλήρη σύνδεση µε τον ιδεαλισµό του.
108
D.Breazeale.How to make an idealist.Fichte’s ‘refutation of dogmatism’ and the problem of the
starting point ό.π,pp.106.
109
Α.Wood.Fichte’s philosophical revolution,ό.π,pp.10-11
110
D.Breazeale.How to make an idealist.Fichte’s ‘refutation of dogmatism’ and the problem of the
starting point ό.π,pp.109
111
J.G.Fichte ,SW,I,pp.467
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‘αντικείµενο της φιλοσοφίας’ αναλύει την επεξηγηµατική βάση, το θεµέλιο,που µια
συγκεκριµένη φιλοσοφία προϋποθέτει προκειµένου ν’αναφερθεί στην εµπειρία,διότι
ένα τέτοιο αντικείµενο υπάρχει µόνο µέσω και για την φιλοσοφία που το προτείνει.
Αναφορικά µε την σχέση προς την συνείδηση ως όλον,υπάρχει µια διαφορά
ανάµεσα στο αντικείµενο του ιδεαλισµού και του δογµατισµού. Για όλα όσα έχω
συνείδηση ονοµάζονται ‘αντικείµενο της συνείδησης’.Ένα τέτοιο αντικείµενο
δύναται να σχετίζεται µε το αναπαριστώµενο υποκείµενο, µε τρεις τρόπους: Ως κάτι
που πρώτιστα παράγεται µέσω της διανοητικής αναπαράστασης του ή ως κάτι παρόν
χωρίς ενίσχυση της διανόησης.Εδώ είτε οι ιδιότητες του αντικειµένου φαίνονται
καθορισµένες από το ίδιο το αντικείµενο,είτε ό,τι υποτίθεται ότι παρίσταται,αποτελεί
την απλή ύπαρξη του αντικειµένου,ενώ οι ιδιότητές του είναι καθορίσιµες από την
ελεύθερη διανόηση.Η πρώτη σχέση αντικειµένου συνείδησης και αναπαριστώµενου
υποκειµένου αποδίδει ένα ανακαλυπτόµενο αντικείµενο-µε ή χωρίς κάποιο
συγκεκριµένο σκοπό. Η δεύτερη σχέση εκθέτει ένα αντικείµενο της εµπειρίας. Η
τρίτη σχέση παρέχει ένα µοναδικό τύπο αντικειµένου. 112
Αντικείµενο του ιδεαλισµού είναι ακριβώς το ίδιο το Εγώ. Το αντικείµενο αυτού
του συστήµατος, ωστόσο, εµφανίζεται µέσα στην συνείδηση ως αληθινό γεγονός,
αλλά όχι ως πράγµα καθ’εαυτό. ∆ιότι αν εµφανιζόταν το Εγώ µέσα στη συνείδηση ως
πράγµα καθ’εαυτό, ο ιδεαλισµός θ’αναζητούσε να γίνει ό,τι χαρακτηρίζεται και ό,τι
θα µπορούσε να µεταµορφωθεί σε δογµατισµό. Αντίθέτα, το αντικείµενο του
ιδεαλισµού εµφανίζεται στη συνείδηση ως ένα Εγώ καθ’εαυτό. ∆εν εµφανίζεται εκεί
ως αντικείµενο της εµπειρίας, γιατί δεν είναι τίποτα καθορισµένο, αλλά ‘καθορίζεται
µόνο από εµένα, και χωρίς αυτόν τον καθορισµό δεν αποτελεί τίποτα τέτοιο και δεν
υπάρχει καθόλου. Εποµένως, εµφανίζεται µέσα στη συνείδηση113 ως κάτι υψωµένο
πάνω από κάθε εµπειρία’.114
Αρχή και τέλος του Υπερβατολογικού Ιδεαλισµού αποτελεί το Εγώ.Πώς
αναλύεται,ωστόσο,η αρχή αυτή;Σε τι συνίσταται;Γιατί συνάδει µε την φύση του
Ιδεαλισµού;Τα ερωτήµατα αυτά οδηγούν στην ανάλυση της πρώτης αρχής του
επιστηµονικού συστήµατος του Fichte,στο κεφάλαιο που ακολουθεί.
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J.G.Fichte.Introductions to the Wissenschaftslehre and other Writings (1797-1800).ό.π,pp.12
Α.∆εληγιώργη.Ο Μοντερνισµός στη σύγχρονη φιλοσοφία.,ό.π,σελ.151: Στην φιλοσοφία του Kant η
αυτοσυνείδηση του γνωστικού Υποκειµένου περιοριζόταν στην συνείδηση της αλληλεξάρτησης του µε
το αντικείµενο,όταν αναγνώριζε στο αντικείµενο το ρόλο του υλικού χωρίς αυτό η δική του
υπερβατολογικότητα(ως Υποκειµένου)έµενε ανενεργή.Στον Fichte,η προτεραιότητα του Υποκειµένου
καταλύεταιόταν η αυτοσυνείδηση του υποδηλώνει την αυτοαντίθεσή του;το γεγονός ότι είναι
ταυτόχρονα και Αντικείµενο,πράγµα που συνεπαγόταν την αληλοδιαπλοκή και αλληλοαποκλεισµό
των δύο όρων
114
J.G.Fichte.Introductions to the Wissenschaftslehre and other Writings (1797-1800).ό.π,pp.13 Στο
ίδιο pp.14:Το αντικείµενο του ιδεαλισµού έχει ένα πλεονέκτηµα,έναντι σε εκείνο του
δογµατισµού,διότι δύναται να φανερωθεί παρόν µέσα στη συνείδηση-όχι ως εξηγητική βάση της
εµπειρίας,διότι αυτό θα ήταν αντιθετικό και θα µεταµόρφωνε αυτό το σύστηµα,ως τέτοιο,µέσα στη
συνείδηση.Αντίθετα, το αντικείµενο του δογµατισµού δεν γίνεται αντιληπτό,παρά ως απλή
επινόηση,που µπορεί να εξελιχθεί σε κάτι αληθινό,µόνο µέσα από την επιτυχία αυτού του συστήµατος.
113
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Κ’ἐγώ, ὡς ἐκοίταζα,τραβοῦσα
ἔξω ἀπ’το χρόνο, µακριά ἀπ’το χρόνο,
ἐλεύτερος ἀπό µορφές κλεισµένες
στον καιρό,ἀπό ἀγάλµατα κ’εἰκόνες`
ἤµουν ἔξω ἀπό το χρόνο.
Άγγελος Σικελιανός. Λυρικός Βίος

Κεφάλαιο 2. Το Μονολογικό Εγώ του Fichte.

2.1 Οι τρεις αρχές της Επιστηµολογίας
Ολόκληρη η Καντιανή προβληµατική για το νοούµενο(πράγµα καθεαυτό)
διοχετεύεται στην αρχή του Εγώ που θέτει τον εαυτό του, µέσω της σκέψης και
αναγνωρίζει την τελικότητά της.1 Ενώ ο Kant ανέπτυξε την θεωρία του µέσα στο χώρο
των νοητών, θέτοντας τις έννοιες του θεωρητικού και πρακτικού λόγου, παρέµεινε
στην διάκριση των δύο, παρά στη συνένωση, ο Fichte δηµιούργησε όλη την
Υπερβατολογική του φιλοσοφία συνενώνοντας την νοητική (θεωρητικός λόγος) µε την
κατηγορική προσταγή (πρακτικός λόγος) µέσα στην έννοια του Εγώ,2 «Κατασκευάζω
τον εαυτό µου:το Είναι µου µε τη νόησή µου,απολύτως µε τη νόηση3»
Η αρχή αυτή εµφανίζεται για πρώτη φορά στην Επιστηµολογία του(1797).Θέτει
απόλυτα την αρχή της,ως ένα αυτο-σχετιζόµενο υποκείµενο-ως εκείνο,του οποίου οι
αναπαραστάσεις,οι κρίσεις,κλπ.δεν είναι αποτελέσµατα αιτιακού σφετερισµού,αλλά
έκφραση της αυτόνοµης νοητικής δράσης του4: «Το Εγώ θέτει εαυτό απόλυτα και
απροϋπόθετα.».5 «Η αυτοθεσία του Εγώ αποτελεί την ίδια την πράξη. Το Εγώ θέτει
εαυτό, και καθίσταται η απλή αυτοθεσία ικανή µέσω του εαυτού του. Και αλλιώς: Το
Εγώ είναι και θέτει το είναι του, θέτει ικανή την ύπαρξή του. Είναι ταυτόχρονα η
πράξη και το προϊόν της πράξης6». ∆ιότι ‘η αυτοθεσία και η ύπαρξη,όπως
εκδηλώνονται στο Εγώ,αποτελούν απολύτως ταυτόσηµες καταστάσεις.7’ «Ο καθένας
αποδέχεται αυτή την πρόταση,χωρίς κανένα δισταγµό. Αναγνωρίζεται από όλους ως
βεβαία και προφανής.Αν κάποιος ζητούσε απόδειξη για τη βεβαιότητά της,κανείς δεν
θα παρουσίαζε µια τέτοια απόδειξη θα έλεγε µόνο:’Αυτή η πρόταση είναι απόλυτα(που
σηµαίνει χωρίς περαιτέρω αναγωγή)βέβαιη’-και λέγοντας αυτό θα απέδιδε στον εαυτό
του την εξουσία να τοποθετεί΄κάτι απόλυτα8».Θέτει, εν συνεχεία, τρεις αξιωµατικές
αρχές, οι οποίες απορρέουν απ’την πρώτη.
Η πρώτη αρχή της ταυτότητας,αποτελεί την θέση :Α=Α.Το Εγώ9 θέτει απόλυτα το
Εγώ.Τίθεται και εκδηλώνεται ως άπειρη δραστηριότητα. Αυτή και µόνο η
1

Α.∆εληγιώργη.Ο Μοντερνισµός στη σύγχρονη φιλοσοφία.ό.π,σελ.109
Ν.Γεωργοπούλου-Νικολακάκου.Η φιλοσοφία του Εγώ ό.π,,σελ.25
3
J.G.Fichte. Ο Προορισµός του ανθρώπου.Εισαγ.-Μετ.-Σχ.Σ.Γερογιωργάκη.Εκδ.Παπαζήση.Αθήνα
2000,σελ.45
4
W.Martin. Idealism and Objectivity.Understanding Fichte’s Jena Project.Stanford University
Press,California 1997,pp.97
5
Fichte’s Werke Band I,ό.π,pp.96
6
Fichte’s Werke Band I, ό.π,,pp.96
7
Fichte’s Werke Band I, ό.π,,pp.98.
2

8
9

J.G.Fichte.Το εγώ.Μετ.G.K.Rounes,στο: Εποπτεία τ.2,1976,σελ.3-4
Βλ.Π.Αναστασιάδη.Το υποκείµενο και η ετερότητα,ό,π.,σελ.179.
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αρχή,καθορίζει την αντιφατικότητα του φιλοσόφου,που διεκδικεί τον τίτλο του
κριτικού φιλοσόφου. Η φιλοσοφία που πρεσβεύει δεν δύναται να είναι
κριτική,εφόσον προϋποθέτει µια αρχή απόλυτη και αδιαµφισβήτητη. Χαρακτηρίζεται
ως αρχή,που τίθεται αξιωµατικά,αρνούµενη κάθε ανάλυση,κάθε εξήγηση,
παραπέµποντας σε ένα είδος απολυταρχικής θεωρίας.
Η δεύτερη αρχή,ονοµάζεται αρχή της αντίφασης,αποτελεί την αντί-θεση:-Α όχι
=Α.Το µη-Εγώ10 αποτελεί απόλυτα το αντίθετο του Εγώ. Ή διαφορετικά:Το Εγώ
θέτει ένα µη Εγώ. Αυτή η αντίθεση προέρχεται εξίσου από πρωτοβουλία και δράση
του Εγώ[Το Εγώ θέτει το αντίθετό του. Το µη-Εγώ υπάρχει ως το αντίθετον του
Εγώ.Αντιπροσωπεύει ο,τιδήποτε δεν είναι το Εγώ, υπάρχει εξαιτίας του Εγώ, το
οποίο προσδιορίζει και το περιεχόµενό του. Κι αυτό γιατί το µη-Εγώ δεν έχει
αυτοτελές περιεχόµενο11]. Ο Εαυτός θέτει εαυτόν ‘στοχαστικά’,και συνειδητοποιεί
εαυτόν και την δράση του εαυτού,σε αντίθεση και διάκριση της δράσης του, µε
οποιοδήποτε άλλο στοιχείο,που δεν αποτελεί παρά αντικείµενο.12 Και αυτή η σχέση
γίνεται αντιληπτή µέσω της ενόρασης. Ενδιαφέρον παρουσιάζει,ωστόσο,το ότι η
αντίθεση που χαρακτηρίζει την σχέση των δυο,σκιαγραφεί µια δυναµική σχέση, µια
τάση αφανισµού του ενός φορέα από τον άλλο Φαίνεται να ξεφεύγουν απ’την λογική
σχέση,και να οδηγούνται σε µια φιλοσοφία αφηρηµένης αντίθεσης.13’ας καλέσουµε
αυτή την δεύτερη,που έπεται κάποιας άλλης,διαµεσολαβηµένη γνώση και την πρώτη
άµεση…Την πρώτη συνείδηση λοιπόν την απαντάς έτοιµη,όπως απαντάς τον εαυτό

Το µόνο γνώρισµα που το χαρακτηρίζει ,είναι ότι το ίδιο θέτει το εαυτό του, θέτει το είναι του,
αυθόρµητα και αυθαίρετα.και θέτει τον εαυτό του ως την πρώτη γνώση, ως το πρώτο προϊόν κάθε
γνώσης.Όλη του η ‘διδασκαλία περί επιστήµης’ αποσκοπεί σε τούτο :να δείξει πως ‘το εγώ παράγει
την πρώτη γνώση και η πρώτη γνώση αυτό το πρώτο, δηλαδή το εγώ’. Βλ. και W.Martin. Idealism and
Objectivity.Understanding Fichte’s Jena Project.Stanford University Press,California 1997,pp.9899:Τρεις µορφές της αρχής αυτής συγκεκριµενοποιούν την επάρκειά της,ως σηµείο φιλοσοφικής
εκκίνησης.Α)Τίθεται ως καθολικά αποδεκτή.Β)Τίθεται ως απόλυτα βέβαια.Γ)∆εν επιδέχεται
απόδειξης. Προτού θέσει την λογική αρχή της ταυτότητας,ως σηµείο αρχικό,επιµένει ότι δεν έχει
ιδιαίτερη σηµασία ποια πρόταση λαµβάνεται ως σηµείο εκκίνησης στην έρευνα, και προλαµβάνει να
αιτιολογήσει την επιλογή του.Βλ. Fichte’s Werke Band I, ό.π,pp.98-99:’ Ενεργώντας προς την
αναγκαίο στοχασµό,οφείλουµε να εκκινήσουµε από µια θέση που θ’αναγνωρίζει ο κάθε ένας χωρίς
διαφωνία. Και αναµφίβολα θα υπάρχουν πολλές τέτοιου είδους(προτάσεις).Ο στοχασµός είναι
ελεύθερος. Και δεν έχει σηµασία από πού εκκινεί. Επιλέγουµε εκείνη που µας προσφέρει την
συντοµότερη οδό για επίτευξη του σκοπού µας’.
10

Σηµειώνει ο συγγραφέας,στο Fichte’s Werke Band I,ό.π,,pp.104:’’Η έννοια του µη Εγώ
θεωρείται,κοινώς, µια ασυνάρτητη ή γενική έννοια,διατηρηµένη αφαιρετικά από ό,τιδήποτε είναι
παρόν’ W.Martin. Idealism and Objectivity.Understanding,ό.π,pp.132: Υπάρχει µια άποψη που
θέλει,το Εγώ να έχει, αρχικά,αναπαραστάσεις συγκεκριµένων πραγµάτων,και κατόπιν,µέσω µιας
αφαιρετικής νοητικής διαδικασίας, αφικνείται στην έννοια,που κοινά υπάρχει σε κάθε
αναπαριστώµενο πράγµα:ότι είναι µη Εγώ. Μια άλλη,συγκλίνουσα περισσότερο στο γερµανό
φιλόσοφο,θέτει το µη Εγώ,στην αρχή.όχι,δηλαδή,ως προϊόν αφαιρετικής νόησης,αλλά θεµελιακής
δράσης του υποκειµένου,µια βασικότερη δράση,από κάθε άλλη αναπαράσταση.
11
Ν.Γεωργοπούλου-Νικολακάκου.Η φιλοσοφία του Εγώ εις την επιστηµολογίαν του
J.G.Fichte.,ό.π,σελ.51
12
J.H.Randall.The career of philosophy.ό.π,pp.218
13
E.Brehier.The history of philosophy.Tr.W.Basin.The University of Chicago Press.1932,pp.122
Πρβλ.J.G.Fichte. Ο Προορισµός του ανθρώπου,ό.π,,σελ.60-1,όπου παρουσιάζεται ένας διάλογος
ανάµεσα στο πνεύµα και το Εγω΄Ένα παράδειγµα,προκαλλυµµένα,του τρόπου ανίχνευσης του
Εγώ(φέρνει ως παράδειγµα το χέρι του σώµατος).Ο τρόπος ανίχνευσης του χεριού γίνεται είτε
αγγίζοντάς το,είτε µέσω ενός άλλου σωµατικού τµήµατος,Το ίδιο αντιληπτό γίνεται το Εγώ γίνεται
είτε απ’το ίδιο,είτε από ένα άλλο στοιχείο,που δεν είναι άλλο απ’το µη Εγώ.Σε επόµενο κεφάλαιο θα
ερευνήσουµε τον τρόπο αντιµετώπισης του µη Εγώ..
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σου και δεν απαντάς τον εαυτό σου χωρίς αυτήν.Την δεύτερη την παράγεις κατ’αρχάς
ως συνέπεια της πρώτης’14
Το Εγώ,που θέτει ‘εαυτόν και αλλήλους’,καθοδηγεί σε µια τελευταία προκείµενη,των
δυο πρώτων να περιορίζονται αµοιβαία.15
Η τρίτη αρχή, ονοµάζεται αρχή του αποχρώντος λόγου,αποτελεί την σύνθεση :
Μέσα στο αµέριστο Εγώ αντιπαρατίθεται στο µεριστό Εγώ ένα µεριστό µη-Εγώ.16
Αυτή η αρχή ενέχει δυο θέσεις. Η πρώτη,που θεµελιώνει την πρακτική γνώση
συνίσταται στο: ‘Το Εγώ καθορίζει περιορισµένο το µη Εγώ’17.Ενώ,η δεύτερη
θέση,που θεµελιώνει τη θεωρητική γνώση συνιστά:’Το Εγώ θέτει εαυτό ως
καθοριζόµενο από το µη-Εγώ’18
‘Εγώ’ είναι µόνο το αυτοσυνείδητο όν,το υποκείµενο,το οποίο διακρίνει
αφ’εαυτού τα άλλα όντα ως αντικείµενα. Αυτό το άπειρο ον,αποτελεί ενιαίο λόγο και
κοινή ρίζα της εσωτερικής και εξωτερικής ύπαρξης. ∆εν αποτελεί Υποκείµενο ή
Αντικείµενο,αλλά και τα δυο ταυτόχρονα. Παρουσιάζεται να ίσταται πάνω από Εγώ
και µη Εγώ, κυρίαρχα και απόλυτα.19. Το Εγώ περιλαµβάνει δυο ειδών δράσεις:την
πραγµατική και την ιδεατή. Η πρώτη,ως εξαρτηµένη,παρουσιάζει το καθορισµένο,
Εγώ,να θέτει ένα µη Εγώ. Η δεύτερη,ως ανεξάρτητη,παρουσιάζει την
δραστηριότητα(του Εγώ)να τρέπεται ενάντια στο µη Εγώ.20
Η πραγµατική δράση,είναι και η ενεργός,ενώ η δεύτερη ακολουθεί την
πρώτη.Προφανώς,θέτει πρώτιστης σηµασίας την πρακτική,διότι εκείνη εµφανίζει τον
κόσµο της χρείας. Ως φυσικό επακόλουθο επέρχεται η αντίθεση. Το καθαρό
Εγώ,σκιαγραφεί βήµα προς βήµα το ατοµικό Εγώ,το οποίο εκδηλώνει,την εγωλογικά
δοµούµενη υποκειµενικότητα του οποιουδήποτε ανθρώπινου όντος. Μοιάζει να
απεικονίζει ένα πεπερασµένο Εγώ,ικανό για απόλυτη δράση. Ο φιλοσοφικός
στοχασµός του δεν αρκείται σε πεπερασµένη σκέψη,αλλά και στην σύλληψη της
απόλυτης φύσης του Εγώ.21 Το Εγώ είναι η ‘δρώσα δύναµη’,της οποίας η ουσία και ο
τρόπος εκδήλωσης δεν είναι ‘άλλος από το να προκαλεί υπό ορισµένες συνθήκες
µέσα στον ίδιο της τον εαυτό και για χάρη του εαυτού της’ ένα ‘καθορισµένο
αποτέλεσµα-και κανένα άλλο απολύτως-ετούτο όµως µε τέκεια βεβαιότητα και
ασφάλεια’. ‘Η αρχή της δραστηριότητας,της γένεσης και του γίγνεσθαι καθ’εαυτήν
και δι’εαυτήν είναι καθαρή δύναµη εν εαυτή,εφ’όσον είναι δύναµη,και δεν βρίσκεται
πουθενά έξω από ον εαυτό της.Η δύναµη ούτε ασκείται από άλλους ούτε τίθεται σε
κίνηση,θέτει σε κίνηση τον εαυτό της’.22
Στο ερώτηµα γιατί ένα ανεξάρτητο και αυτενεργό Εγώ αποδέχεται περιορισµό
από ένα µη Εγώ,η απάντηση συνάδει µε την απολυτοκρατία που εµπνέει. Ακόµα και
στην επιφαινόµενη πράξη του περιορισµού του,το Εγώ δεν περιορίζεται. Η πράξη
περιορισµού συνοδεύεται απ’την πράξη αντίστασης και αντίθεσης απέναντι στο µη
14
15

J.G.Fichte. Ο Προορισµός του ανθρώπου,ό.π,,σελ.67-8
J.H.Randall.The career of philosophy,ό.π,,pp.218

16

Ν.Γεωργοπούλου-Νικολακάκου.Η φιλοσοφία του Εγώ..ό.π,,σελ.54: Το µη-Εγώ είναι µεριστό διότι
αντιτίθεται στο απόλυτο Εγώ.Το Εγώ είναι µεριστό διότι αντιτίθεται στο απόλυτο Εγώ. Και τα δυο,
ωστόσο, περιορίζονται αµοιβαία, ταυτίζονται και αντιτίθενατι µεταξύ τους, ανήκουν εν τέλει στο Εγώ.
Όπως σηµειώνει ο συγγραφέας,στο Fichte’s Werke Band I, ό.π,pp.130:’’Το Εγώ θέτει εαυτόν ως
αυτοκαθοριζόµενο ενόσω καθορίζεται,και θέτει εαυτόν καθοριζόµενο ενόσω καθορίζει εαυτόν’.
17
Fichte’s Werke Band I, όπ,pp.125
18
Fichte’s Werke Band I, ό.π,pp.126
19
Κ.ΙΛογοθέτη.Η µετά Κάντιον Ιδεοκρατική Φιλοσοφία.ΟΕ∆Β.Αθήνα 1958,σελ.67
20
A.Wood.Fichte’s philosophical revolution.in Philosophical Topics 19,1992,pp.13 Βλ και J.G.Fichte
SW1,pp.258-9
21
G.Zooler.Fichte’s Transendental Philosophy.Cambridge University Press.1998,pp.76
22
J.G.Fichte. Ο Προορισµός του ανθρώπου,ό.π,,σελ.30-1
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Εγώ. Η παθητικότητα του Εγώ αποτελεί λειτουργία της δραστηριότητάς του.
Χρειάζεται,χρησιµοποιεί τον κόσµο του µη Εγώ,τον κόσµο των αντικειµένων,για την
δική του ύπαρξη.Στην Υπερβατολογική φιλοσοφία,ο αντικειµενικός κόσµος
σηµασιοδοτεί τον αναγκαίο αυτό-περιορισµό. Μεταµφιέζεται ως υπερβατολογικά
παραγώµενη αναγκαιότητα23.
Ουσιασικά,αυτό το µη Εγώ υπάρχει,προσφέροντας υπηρεσίες δράσης στο
Εγώ,συνιστά τον τεχνητό του αντίδικο.Ακόµη κι όταν αποπειράται να συνθέσει τα
δυο Εγώ και µη Εγώ,ενεργοποιεί τη φαντασία24,γεγονός που υποψιάζει ότι η νοερή
σύνθεση αληθεύει,η πραγµατική ποτέ.Κι αυτό διότι ο απόλυτος αγώνας απέναντι σε
κάτι, καθιστά το Εγώ υπαρκτό και ζωντανό.25 Για το λόγο αυτό η φιλοσοφία του
Φίχτε δεν δύναται να θεωρηθεί διαλεκτική,αλλά αέναα αντιθετική.26

2.2 Η σηµασιοδότηση του Υποκειµένου
Στην πραγµατικότητα το Εγώ,µολονότι προβάλλει ως θεωρητική αρχή, προδίδει
ότι αναφέρεται αναπόσπαστα στο ανθρώπινο οντολογικό επίπεδο. Χαρακτηριστικά
στο έργο ‘Ο Προορισµός του ανθρώπου’ εκτυλίσσεται το σχέδιο της
Επιστηµολογίας,των τριών αρχών σε συνάφεια µε την ανθρωπολογική διάσταση.
Ξετυλίγεται το κουβάρι του µύθου του Εγώ,µέσα από την αµφιβολία,την πίστη και
την γνώση,που τελικά διατείνεται ότι αιχµαλωτίζει.Το εκκινούν σηµείο αντιστοιχεί
στο ερώτηµα ‘Αλλά τι είµαι εγώ ο ίδιος και ποιος ο προορισµός µου;…Εάν αυτό που
γνωρίζω και αυτό για το οποίο είµαι πεπεισµένος είναι µόνον ό,τι έχω βρει ο ίδιος,εάν
το µόνο που ξέρω είναι ότι γνωρίζω το παραµικρό για τον προορισµό µου. Γνωρίζω
µόνον ό,τι οι άλλοι ισχυρίζονται ότι γνωρίζουν περί τούτου..διερευνούσα το λιγότερο
σηµαντικό,σ’ό,τι αφορά το σηµαντικότερο είχα επαφεθεί στην αξιοπιστία και στην
επιµέλεια ξένων…Τόσο πολύ υποβάθµιζα και υποτιµούσα τον εαυτό µου;Θέλω
ν’αλλάξει αυτό..Θέλω να γνωρίσω..Θέλω να στηρίζοµαι στο τι είµαι και τι θα γίνω’27
Είναι αρκετοί οι ‘προορισµοί’,στους οποίους στοχεύει και που σε όλο το έργο
αναφύονται.Ο φυσικός προορισµός ‘του ανθρώπου να σκέπτεται’Άλλωστε,’είµαι και
νοώ-και τα δύο απολύτως’.28 Τι άλλο να σκέπτεται απ’τον Εαυτό του!
Μέσα στον ιδεαλισµό του Fichte κυρίαρχη θέση καταλαµβάνει η
αυτοσυνειδησία29, την οποία το Εγώ διατηρεί για τον εαυτό του.30 Στο Β βιβλίο του
έργου του «Ο προορισµός του ανθρώπου» καταδεικνύει µε ενάργεια την λειτουργία
23

A.Wood.Fichte’s philosophical revolution..ό.π,,pp.13
Fichte’s Werke Band 1,ό.π,pp.209
25
J.H.Randall.The career of philosophy,ό.π,,pp.220
26
Παγκόσµιος ιστορία της Φιλοσοφίας.Ακαδηµία Επιστηµών
Ε.Σ.Σ.∆.Επιµ.Κ.Μετρινού.Εκδ.Αναγνωστίδη,τ.Α,σελ.389
27
J.G.Fichte. Ο Προορισµός του ανθρώπου,ό.π,σελ.24,26
28
J.G.Fichte. Ο Προορισµός του ανθρώπου,ό.π,,σελ.34,35
29
Ν.Γεωργοπούλου-Νικολακάκου.Η φιλοσοφία του Εγώ εις την επιστηµολογίαν του
J.G.Fichte,όπ,,σελ.76 Αυτοσυνειδησία είναι η άµεσος εποπτεία, την οποία το Εγώ έχει για τον εαυτό
του.Η εποπτεία αυτή ορίζει και την ουσία της αυτοσυνειδησίας, την αιτία της ύπαρξης του Εγώ.Η αιτία
αυτή δεν είναι άλλη από το ίδιο το Εγώ. Βλ. Fichte’s Werke Band I,ό.π,pp.459:’Μόνο µέσα και µέσω
αυτής της πράξης,δηλαδή,πράττοντας πάνω σε µια άλλη πράξη,χωρίς καµιά άλλη πράξη να βαίνει από
την τελευταία,ο Εαυτός γνήσια τίθεται δι’εαυτόν’ Στο ίδιο 293,276: «Η αυτοθεσία του Εγώ
συνυπάρχει µε µια ‘ικανότητα στοχασµού’»και επίσης «Αν υπάρχει ένα Εγώ,οφείλει να θέτει εαυτό,ως
αυτοτιθέµενο» Πρόκειται για αυτοθεσία που συνυπάρχει µε τον αυτοστοχασµό,τον οποίο το Εγώ
οφείλει να ασκεί.
30
Ν.Γεωργοπούλου-Νικολακάκου.Η φιλοσοφία του Εγώ..ό.π,,σελ.72.Η επιστηµολογία εκκινεί από τη
βεβαιότητα της αυτοσυνειδησίας του Εγώ και καταλήγει στην θέση ότι η πλήρως καθορισµένη
αυτοσυνειδησία αποτελεί την προϋπόθεση για κάθε άλλη συνείδηση.
24
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αυτής: «…ό,τι γνωρίζω είναι η ίδια µου η συνείδηση. Κάθε συνείδηση, είτε είναι
άµεση είτε είναι διαµεσολαβηµένη. Η πρώτη είναι αυτοσυνείδηση, η δεύτερη είναι
συνείδηση αυτού που δεν είναι Εγώ’. Καλεί Εγώ, τον συγκεκριµένο τρόπο της
συνείδησης, ο οποίος ονοµάζεται Εγώ ,ως άµεσος και ανακλαστικός αντικαθιστώντας
µια εξωστρεφή συνείδηση. Η συνείδηση ως όλον είναι δυνατή µόνον υπό όρους µιας
άµεσης συνείδησης.Αυτονόητο θεωρεί ο φιλόσοφος, ότι η συνείδηση του Εγώ
συνοδεύει όλες τις παραστάσεις, ότι βρίσκεται αναγκαία µέσα σ’αυτές ακόµη κι αν το
εγώ δεν το παρατηρεί πάντοτε µε διαύγεια. Σε κάθε στιγµή της συνείδησης επιθυµεί
ν’αρθρώνει :’Εγώ,,Εγώ, Εγώ και πάντα Εγώ – παναπεί Εγώ και όχι το
προσδιορισµένο πράγµα εκτός µου που νόησα σ’αυτή τη στιγµή’.31
Η αυτοθεσία,µε την οποία ξεκινά η φιλοσοφία του απόλυτου, φανερώνεται τόσο
άµεση,ώστε τίποτα να µην υποβαστάζει την θεµελίωσή της. Ο Εαυτός κατορθώνει να
συστήνεται ταυτόχρονα,ως το τιθέµενο και η δράση. ∆ράση µέσω της οποίας υπάρχει
δι’εαυτόν,και ταυτόχρονα µέσω της οποίας ο Εαυτός-Υποκείµενο32 αναγνωρίζει
εαυτόν ως Εαυτό-Αντικείµενο:Οι αρχές και οι νόµοι που διέπουν την γνωστική
διαδικασία,εδώ,εξηγούνται γενετικά, βάσει της δράσης(Tathandlung) που υπάρχει
στην βάση κάθε συνείδησης.Μέσα απ’την δράση σχηµατίζεται η παράσταση και η
νοητική εποπτεία ενός αντικειµένου που αποτελεί προβολή του Εγώ.Αφορά µια
δράση που αντικειµενοποιεί,αλλοτριώνει το Εγώ σε κάτι έξω απ’τον εαυτό του,το
οποίο,όµως,είναι µέρος του εαυτού του.
Η δράση ωθεί το Εγώ στην απόλυτη ένωση(ένωση εκµετάλλευσης,όπως θα
διαφανεί) µε το µη Εγώ.Το νοούν Υποκείµενο και το αντικείµενο που ζητά να
γνωρίσει αποποιούνται την κυριαρχία και την προτεραιότητα που προσέδιδε,στο µεν
πρώτο,ο απριορικός νοησιαρχικός ορθολογισµός,στο δεύτερο,ο εµπειρικός
ορθολογισµός. Καθίστανται ένα..Πρόκειται αφενός,όχι απλά για την συνύπαρξη
γνωστικού Υποκειµένου και γνωστικού Αντικειµένου,κατά τη γνωστική
διαδικασία,αλλά και για ταύτισή τους. Αφετέρου,το στοιχείο που εξασφαλίζει την
ταύτιση τους δεν είναι η διάνοια(που προσφέρει γνώση των φαινοµένων),αλλά ο
λόγος που γνωρίζει τον εαυτό µας,µέσω της νοητικής εποπτείας που τον
χαρακτηρίζει. 33’Η συνείδησή µου αρχίζει µε το αίσθηµα της κατάστασής µου.Προς
αυτό συνδέω άµεσα την παράσταση ενός αντικειµένου σύµφωνα µε το νόµο του
31

J.G.Fichte. Ο Προορισµός του ανθρώπου,ό.π,,σελ.93 Πρβλ.L.Wittgenstein.Φιλοσοφική
Γραµµατική.Εισ-Μετ-Σχ Κ.Κωβαίος.Αθήνα 1994,σελ.129-130:όπου στην βεβαιότητα του Fichte περί
του Εγώ,αντιπαραβάλλεται αβίαστα ένα ερώτηµα σαν αυτό που θέτει ο Wittgenstein «Έχω την
πρόθεση να κάνω µιαν ορισµένη ενέργεια,καταστρώνω ένα σχέδιο.Το σχέδιο στο µυαλό µου
συνίσταται στο ότι βλέπω τον εαυτό µου να κάνει τη συγκεκριµένη ενέργεια.Πώς το ξέρω όµως ότι
αυτός που βλέπω είµαι εγώ;∆εν είµαι βέβαια εγώ ο ίδιος,αλλά κάτι σαν εικόνα.Γιατί όµως την
ονοµάζω εικόνα µου;’Πώς το ξέρω πως αυτός είµαι εγώ;’:Το ερώτηµα έχει νόηµα όταν
λ.χ.,σηµαίνει:’Πώς το ξέρω πως αυτός που βλέπω εκεί είναι εγώ;’Και η απάντηση θα δώσει
χαρακτηριστικά,βάσει των οποίων θα κάνω την αναγνώριση.Αλλά το ότι η παράστασή µου µε
εκπροσωπεί είναι δική µου απόφαση.Και θα µπορούσα εξίσου να ρωτήσω ‘Πώς το ξέρω ότι η λέξη
‘Εγώ’µε εκπροσωπεί;’ ∆ιότι η µορφή µου στην εικόνα είναι κι αυτή σαν µια λέξη,όπως το ‘Εγώ’»
32

Όπως ο Φίχτε παρασύρει το Εγώ ανάµεσα στο νοητικά ασώµατο στοιχείο και το ασώµατο νοών
άτοµο,έτσι και ο Wittgenstein ‘παίζει’µε τις δυο συνιστώσες και το λογικά παράλογο
Βλ.L.Wittgenstein.The Blue and Brown Books.Basil Blackwell Oxford.1972,pp.69,70: θεωρεί,ότι σε
περιπτώσεις που το Εγώ χρησιµοποιείται ως Υποκείµενο,δεν χρησιµοποιείται δηλώνοντας το
συγκεκριµένο άτοµο απ’τα σωµατικά του χαρακτηριστικά. Κι αυτό δηµιουργεί την ψευδαίσθηση, ότι
η λέξη σηµασιοδοτεί κάτι ασώµατο,που,ωστόσο,κείται στο σώµα µας.Αυτό πραγµατικά µοιάζει να
είναι το αληθινό Εγώ,αυτό για το οποίο ελέχθη το ‘cogito,ergo sum’.∆εν υπάρχει,τότε νους,µα µόνο
σώµα. Απαντά,λοιπόν,ότι ο όρος ‘ νους’ έχει νόηµα,π.χ.,έχει µια χρήση στη γλώσσα µας.Αλλά αυτό
δεν αποδίδει κάθε χρήση της
33
Βλ και Α.∆εληγιώργη.Ο Μοντερνισµός στη σύγχρονη φιλοσοφία.ό.π,,σελ.112,116

173

αποχρώντος λόγου.Και τα δύο,η συνείδηση της κατάστασής µου και η παράσταση
ενός αντικειµένου,είναι αδιαχώριστα ενωµένα. Ανάµεσά τους δεν υπεισέρχεται
καµµία συνείδηση άλλη συνείδηση’ ‘Είµαι υποκείµενο και αντικείµενο κι αυτή η
υποκειµενο-αντικειµενικότητα,αυτή η επιστροφή της γνώσης στον ίδιο της τον
εαυτό,είναι που δηλώνω µε την έννοια του Εγώ,εάν νοώ εν γένει κάτι καθορισµένο
µ’αυτό’.34
Η πράξη θέσης του Εαυτού είναι απλή και καθαρή.Συνεπώς,δεν πραγµατώνεται
µέσω κάποιου πράγµατος ή οποιουδήποτε στοιχείου,έχει a priori τεθεί. Ο όρος
‘τίθεται’,χωρίς ποτέ να ανάγεται στην καθαρή ουσία του,σηµασιοδοτεί δυο
προκείµενες: Ότι κάτι,που πρώτιστα δεν υπήρχε, προκύπτει απόλυτα. Ό,τι κατά την
εµφάνισή του, εισέρχεται συνειδητά σε µια σχέση.Θέτει εαυτόν,χωρίς να χρήζει
οποιασδήποτε βάσης.Στο δίληµµα,αν η αυτοθεσία λαµβάνεται υπόψιν ως έννοια ή ως
ενόραση,θα
επιλέγαµε
την
δεύτερη
προοπτική,ως
ενόραση
εαυτού35.Αναφέροντας,όµως,ότι θέτει εαυτόν,θέτοντας εαυτόν,καθίσταται βέβαιο,ότι
ο Εαυτός γνωρίζει την φύση του,και αναγνωρίζει την πράξη θέσης του. Κατέχει τόσο
έναν διανοητικό,όσο και έναν ενορατικό ρόλο. Χάρη στον πρώτο αναγνωρίζει
εαυτόν,υπό όρους της ουσίας του. Χάρη στον δεύτερο γνωρίζει ότι είναι
πραγµατικό,ως κάτι τιθέµενο. Εποµένως, η αυτο-συνείδηση αποτελεί ταυτόχρονα
ενόραση και έννοια.36
Στον Kant το Εγώ,το ανθρώπινο συνειδέναι, δεν κατέχει µια αρχετυπική γνώση
του εαυτού-χωρίς εποπτείες δεν υπάρχει επιστηµονική γνώση-φανερώνοντας ένδεια
και δανειζόµενο απ’τον χώρο του φαινοµένου την εποπτεία. Ωστόσο,το Καντιανό
Εγώ νοµοθετεί µε ταυτότητα και σταθερότητα προς τη φύση,µόνο θεωρητικά,διότι
πρακτικά δεν δύναται ν’αποτελέσει νοµοθέτη του πνεύµατός του. Εποπτεύει το
φαινόµενο,αγνοεί την ουσία του. Πρόκειται για ένα υπερβατικό,γνωσιοθεωρητικό
Εγώ,που µετατρέπεται σε a priori οργανωτή και σύνδεσµο του πολλαπλού της
εποπτείας,µέσω της διάνοιας,η οποία ανάγεται στην έννοια της apperzeption.Το Εγώ
περιέχει υπερβατικά και συγκρατεί το αντικείµενο,οργανώνει συνθετικά τη γνώση
των νόµων(που παράγει και παριστά ως δηµιουργήµατά του) σχετικά µε τα
αντικείµενα της φύσης. Παρ’όλα αυτά το ego cogito του Kant αποτελεί µια λογική
συνθήκη,όρο γνώσης και σύνταξης των αντικειµένων,καθιστά δυνατή την
εµπειρία,χωρίς ν’αποτελεί εµπειρία37
Ο Kant συναρτούσε την αυτοσυνείδηση του νοούντος υποκειµένου, µέσα στη
γνωσιακή διαδικασία, θεµελιωδώς από την τελικότητα του λόγου, διαµεσολαβηµένη
από τη σχέση του µε το αντικείµενο38. Οι απαντήσεις στην αναζήτηση περί
34

J.G.Fichte. Ο Προορισµός του ανθρώπουό.π,,σελ.71,77
G.Zooler.Fichte’s Transendental Philosophy.Cambridge University Press.1998,pp.35,37:Η
αυτοσυνείδηση που χαρακτηρίζει την διανοητική ενόραση,είναι προ-στοχαστική και όχι
διαµεσολαβηµένη αυτο-συνείδηση,βασιζόµενη σε ένα στοχασµό του εαυτού εις εαυτόν.Η άµεση αυτοσυνείδηση αποτελεί υπερβατολογική συνθήκη,όχι µόνο της εµπειρικής αυτο-γνωσίας,αλλά και κάθε
άλλης µορφής συνείδησης. Το καθαρό Εγώ υπάρχει µε έναν διαφορετικό τρόπο,από εκείνον που
υπάρχουν τα αντικείµενα, µέσα στην συνείδηση. Εκείνο αποδίδει όλα τα αντικείµενα,εποµένως
‘ίσταται’ και υπερ-έχει αυτών.
36
D.E.Christensen.Contemporary German philosophy.The Pensylvania State University
Press1982,pp.25,29.
37
Μ.∆ηµητρακόπουλου.∆ιαλεκτική Ψυχολογία και Υπερβατική Συνειδησιολογία στην Κριτική
ιδεοκρατία του Καντ.Αθήνα 1983,σελ.9-10
35

38

Μ.∆ηµητρακόπουλου.∆ιαλεκτική Ψυχολογία και Υπερβατική Συνειδησιολογία..ό.π,,σελ.254:Το Εγώ
του Καντ διαθέτει αυτενέργεια και βρίσκεται µέσα στον αισθητό κόσµο,ενώ εκείνο του Φίχτε ως
αλόγιστα ελεύθερο και απείθαρχα αυτενεργό,βρίσκεται οχυρωµένο απόλυτα στο υπερβατικό
καταφύγιο ενός νοητού κόσµου. Και ενώ στον Καντ ο θεωρητικός λόγος προερχόταν από την
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ταυτότητας, προορισµού του υποκειµένου, επέρχονται κατόπιν εύρεσης των ορίων
της γνώσης και του τρόπου κατοχής αυτής, των ορίων της δράσης και της ελπίδας.
Αντίθετα, ο συνεχιστής του παρουσιάζει το Εγώ,το οποίο απ’την πρώτη κιόλας
στιγµή της ύπαρξής του αποκτά συνείδηση εαυτού39.Εκείνη απορρέει από:την
συνείδηση των παθών του Εγώ,και τη συνείδηση της ενέργειάς του.40Το νοούν
υποκείµενο δεν θεωρείται πλέον το γνωστικό ον, που µέσω των παραστάσεων, των
νοητικών κατηγοριών, του χρόνου, εκκινεί παθητικά τη γνωστική διαδικασία και θα
καταλήξει µέσω του λόγου να κυριαρχήσει σε όλα τα παραπάνω. Τώρα δηλώνεται η
ένωση υποκειµένου-αντικειµένου(ως οι δύο όψεις ενός Εγώ) µέσα σε µια συνείδηση,
την οποία αποκαλούµε Εγώ και είναι άµεσα επικεντρωµένη στον εαυτό της και όχι
προς ο,τιδήποτε εξωτερικό.41
Στον Hegel,που κινείται ανάµεσα σε Kant , Fichte,Schelling,διαφαίνεται ότι οο
νόηµα της εµπειρίας διευρύνεται-δεν είναι µόνο θεωρητική-και η διαλεκτική κίνηση
της συνειδήσεως,ως πορεία παιδευτικής αυτογνωσίας προς την απόλυτη
γνώση,προσπαθεί να προβάλλει,ως στιγµές του ιστορικά αυτογιγνόµενου
πνεύµατος,την συγκεκριµένη εµπειρία µε την πλήρως θεωρητική αλήθεια του
απόλυτου διαλεκτικού λόγου. Η συνείδηση δεν γνωρίζει την ξένωσή της στο
αντικείµενο της γνώσεως ,στο ‘έτερον’της φύσεως ή του κόσµου,παρά στην σύλληψη
του αντικειµένου της αυτοσυλλαµβάνεται η ίδια. Τοιουτοτρόπως έχει στο αντικείµενό
της αντικειµενική εµπειρία του εαυτού της,και σ’αυτή την αυτογνωσία της, την
ιστορική εµπειρία του αντικειµένου της. Η διαλεκτική κίνηση του γιγνόµενου και
εµφαινόµενου αυτοσυνειδέναι πραγµατώνεται ταυτόχρονα,τόσο πάνω στο
αντικείµενο του, όσο και πάνω στον εαυτό του,αφού η θεωρία της διαλεκτικής
γνώσεως είναι ταυτόχρονα γενετική πραγµατική θεωρία του αντικειµένου της
γνώσεως αυτής.42
Σε πλήρη αντιδιαστολή µε την εισήγηση του Παύλου περί προσώπου,εδώ
διακρίνεται η καύχηση του Εγώ για την µονολογική σιωπή του. Η πρόταση του
Παύλου συγκεντρώνει,µια γιατί όχι,ενότητα στοιχείων,που βρίσκονται πάνω από
κάθε φυσιοκρατική ή βιολογική αναγκαιότητα. Το πρόσωπο ως µια απόλυτη αξία
αποτελεί µια µικρή πληρότητα,έναν µικρόκοσµο µέσα στην αέναη κίνηση του
σύµπαντος και της ιστορίας. Νοείται σε µια κοινωνική διάσταση,µε κίνηση
χαρακτηριζόµενη ως έκφραση και ρόλο προσώπου,αποκαλύπτουσα την ύπαρξη
‘κοινωνικού δυναµισµού’.Αυτός ο δυναµισµός αποτελεί µια αποκλειστικά ανθρώπινη
ψυχοπνευµατική λειτουργία,µια δυναµική κίνηση,που σπάζει το φράγµα του
ατοµισµού,ταυτόχρονα δίνοντας ώθηση στον άνθρωπο προς την σφαίρα του
διαλόγου,στην διάσταση του κοινωνικού. Η κίνηση προς µια οριζόντια διάσταση της
συνάντησης µε τον άλλο εκφράζει την συνειδητή κοινωνικότητα. Το Εγώ που
εισηγείται ο Fichte αποτελεί ένα προσωπείο,το οποίο εκφράζει την διάσπαση του
προσώπου,και το οποίο υπό πίεση µόνον προσαρµόζεται στις κοινωνικές απαιτήσεις.
Το Εγώ αρνείται την ανάδειξη αληθινού προσώπου,εφόσον δεν έχει τέτοιο
προσωπικότητα,παρά µόνον προσωπεία.
χρησιµότητά του στο πρακτικό πεδίο,στον δεύτερο ο λόγος ως πρακτική βεβαιότητα,κυριεύει µε
θεωρητική αξίωση το καθαρό Είναι,και τελικά καθίσταται ελεύθερη λογική ενέργεια.
39
J.G.Fichte. Ο Προορισµός του ανθρώπου,ό.π,,σελ.66:’…η συνείδησή µου ως υποκειµενική,ως
προσδιορισµός µου,καθ’όσον είµαι εν γένει διανόηση,αφορά αυτό το πάθηµα(εννοεί την ενόραση)ως
έχουσα συνείδηση του παθήµατος και είναι συνεπώς αδιαχώριστη απ’το πάθηµα.Το γνωρίζω επειδή
έχω συνείδηση µόνο και µόνο υπό τον όρο ότι έχω γνώση ενός τέτοιου παθήµατος.Το γνωρίζω επειδή
γνωρίζω τούτο µε το να έχω γνώση του εαυτού µου εν γένει’.
40
J.G.Fichte. Ο Προορισµός του ανθρώπου,ό.π,,σελ.72
41
Α.∆εληγιώργη.Ο Μοντερνισµός στη σύγχρονη φιλοσοφία.ό.π,,σελ..109-110
42
Μ.∆ηµητρακόπουλου.∆ιαλεκτική Ψυχολογία και Υπερβατική Συνειδησιολογία,ό.π,σελ.11
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Προορισµός δεύτερος,εκτός από την σκέψη,αποτελεί και ‘το να πράττεις
σύµφωνα µε τη γνώση σου…Η πράξη και µόνον η πράξη σου προσδιορίζει την αξία
σου’.43
Εποµένως, η πρώτη πράξη(δράση), την οποία επιτελεί το Εγώ είναι η ‘εις εαυτόν
επιστροφή’, η εποπτεία του εαυτού…Η αυτοσυνειδησία της προτάσεως ‘εγώ είµαι’
αποτελεί το πόρισµα αυτής της ενέργειας.44 Το Εγώ, ωστόσο, αυτό διαµορφώνεται
και καθορίζεται µέσω µιας δράσης45, της θεωρητικής δράσης.
Ο φιλόσοφος παραλαµβάνει απ’τον προκάτοχο του την πνευµατική ικανότητα του
Εγώ για δράση και συνεχίζει πέρα απ’το όριο της Καντιανής σκέψης, όπου το Εγώ, η
αρχή του αποτελεί την αιτία όλης της κοσµικής πραγµατικότητας, τον δηµιουργό της
ιστορίας..46 ∆ιερωτάται ο φιλόσοφος σχετικά για τους προσδιορισµούς των
αντικειµένων. Υποθέτει,χωρίς άλλη απόδειξη, χωρίς την παραµικρή έρευνα ως
καθεαυτό γνωστό,άµεσα αληθές και απόλυτα κατανοητό, ότι οφείλουν την ύπαρξη
και την πραγµατικότητά τους σε κάτι έξωθεν κείµενο. Θεωρώντας,όµως, ύπαρξή τους
ανεπαρκή προβαίνει στην δικαιολόγηση των προσδιορισµών,την υπόθεση µια
ύπαρξης έξω απ’αυτούς.47
Μοιάζει αρκετά µε το Υποκείµενο του Wittgenstein: ‘Καλό και κακό εισάγονται
µε το Υποκείµενο και το Υποκείµενο δεν αποτελεί µέρος του κόσµου αλλά µια
προϋπόθεση της ύπαρξής του,το καλό και το κακό που είναι κατηγορήµατα του
Υποκειµένου,δεν αποτελούν ιδιότητες του κόσµου’. ∆ιερωτάται για την χρησιµότητα
ενός µεταφυσικού Υποκειµένου στον κόσµο. Καλό και κακό κατοπτρίζουν αναγκαία
και ταυτόχρονα το Εγώ,όχι τον κόσµο. Το Εγώ είναι µόνο βαθειά µυστηριώδες. Το
Υποκείµενο δεν είναι Αντικείµενο.Το Εγώ αντικειµενικά περιφρονεί κάθε
Αντικείµενο,αλλά όχι το ίδιο το Εγώ.Υπάρχει,πράγµατι,ένας τρόπος µε τον οποίον
µπορεί και πρέπει να αναφερθεί το Εγώ,στην φιλοσοφία,υπό µια µη ψυχολογική
έννοια.’Το Εγώ εµφανίζεται στη φιλοσοφία καθιστώντας τον κόσµο,κόσµο µου’.48
Τελικά όλα προορίζονται να αναχθούν µέσα στο Εγώ,που απλά ανέχεται τον
κόσµο της χρείας Κάθε αποτέλεσµα είναι καθορισµένο. Το αποτέλεσµα είναι µόνο το
αποτύπωµα,µόνο µια διαφορετική άποψη της επενέργειας της δύναµης,οπότε και η
επενεργούσα δύναµη καθορίζεται µέσα στην επενέργεια.Ενώ, ο λόγος αυτής της
προσδιορισιµότητας βρίσκεται εν µέρει στον εαυτό της,επειδή πέραν αυτού δεν θα
43
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αποτυπωνόταν ως ‘µεµονωµένη και δι’εαυτήν υπάρχουσα και εν µέρει έξω από τον
εαυτό της’. Κι όλα αυτά διότι η προσδιοριµότητα νοείται µόνον ως µια
προσδιορισιµότητα υπό όρους.49 Εµφανίζεται στην τροχιά της εγωτικής
αυτοσυστασίας και της άχρωµης µονοτονίας αφού τοποθετεί την φύση(αποδίδοντας
τον όρο,στο Εγώ) ένα συνεχόµενο όλο. ∆ιαρκώς κάθε µεµονωµένο τµήµα της
υπάρχει όπως είναι,διότι όλα υπάρχουν µ’ένα συγκεκριµένο τρόπο.50
Μια αναγκαιότητα ωθεί στην ταξινοµία του Εγώ,το οποίο είναι µιας ορισµένης
µορφής, επειδή µέσα σ’αυτήν την φύση µόνον µε τον τρόπο αυτό δύναται να
εµφανιστεί και µε κανέναν άλλο απολύτως. .Η συνάφεια εαυτού µε το όλον της
φύσης λαµβάνεται ως το στοιχείο που προσδιορίζει το παρελθόν,το παρόν και το
µέλλον του Εγώ. Ο,τιδήποτε είναι ή θα καταστεί, θα διακρίνεται από
αναγκαιότητα,χωρίς να δύναται να καταστεί άλλο. Η άµεση συνείδησή του,η ίδια
αντίληψη,δεν θα υπερβαίνει τον εαυτό του εγώ και τους προσδιορισµούς του.51
‘Είµαι µία εκδήλωση µίας αυτοκαθοριζόµενης φυσικής δύναµης,εκδήλωση που
καθορίζεται από το σύµπαν’ Ο εαυτός δεν µεταβάλλεται σε κάτι άλλο απ’αυτό για το
οποίο η φύση έχει επιλέξει το Εγώ. Εξουσιάζεται από µια αυστηρή αναγκαιότητα.
Εκείνη υποτάσσεται στους νόµους της και το εγώ πλήρως υποταγµένο στους δικούς
της.52
Το ίδιο το Εγώ παραδέχεται στον εαυτό του: «..βρίσκεσαι, µέσα στη σκοπιά της
άµεσης συνείδησης του εαυτού σου και το οµολογείς αυτό εφ΄όσον λές ότι εσύ ο
ίδιος είσαι το ύψιστο αντικείµενο του ενδιαφέροντός σου». Η φυσική ορµή που
διακατέχει το Εγώ επιστρέφει στον εαυτό της και επανεκκινεί σε µια αέναη
δραστηριότητα.Η ορµή κατοπτρίζει στην συνείδηση, την αγάπη και το ενδιαφέρον
για µια ελεύθερη και ξεχωριστή δραστηριότητα.53 Και συµπληρώνει :«Συ ο ίδιος
είσαι η περατότητά σου µέσω του εσώτερου λόγου της ουσίας σου54, καθώς στέκεις
εµπρός στον εαυτό σου τον ίδιο και ερριµένος έξω από αυτόν». Ό,τιδήποτε αντικρίζει
εκτός εαυτού καθρεφτίζει εαυτόν. Αυτή η συνείδηση αντιστοιχεί στην εποπτεία. Σε
κάθε συνείδηση το Εγώ εποπτεύει εαυτόν , ‘γιατί εγώ είµαι εγώ’55.
Ξεκάθαρα,το Εγώ του Fichte αποτελεί τον ανθρωπολογικό όρο,το υποκείµενο που
χαρακτηρίζεται από την εµµένεια στην µόνωσή του,και που υποκρύπτει απ’την
ανθρωπολογική του φύση. Οµοιάζει αρκετά µε εκείνο που µελέτησε και σχολίασε ο
Wittgenstein«Εδώ µπορούµε να δούµε ότι ο σολιψισµός συµπίπτει µε τον καθαρό
ρεαλισµό,αν το σκεφτούµε σοβαρά.Το Εγώ του σολιψισµού συρρικνώνεται σε ένα µη
εκτατό σηµείο και αυτό που παραµένει,είναι η πραγµατικότητα συντονίζεται µε
αυτό’. Συνδέει την ιστορία µε το Εγώ. Ο πρώτος και µόνος κόσµος ανήκει σε
αυτό,ανακαλύφθηκε απ’το Εγώ.’ Ό,τι µου έχουν πει,οι άλλοι για τον κόσµο,είναι ένα
µικρό και δευτερεύον τµήµα της εµπειρίας µου για τον κόσµο. Εγώ πρέπει να κρίνω
49
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τον κόσµο και να σταθµήσω τα πράγµατα’.Το φιλοσοφικό Εγώ ανάγεται πέρα απ’το
ανθρώπινο ον,το ανθρώπινο σώµα ή την ανθρώπινη ψυχή µε τις ψυχολογικές
ιδιότητες,ανυψώνεται στο µεταφυσικό Υποκείµενο,το όριο(όχι ένα µέρος)του
κόσµου. Ωστόσο,το ανθρώπινο σώµακύρια εκείνο του Εγώ,είναι ένα τµήµα του
κόσµου δίπλα σε άλλους. Ο άνθρωπος αποτελεί µικρόκοσµος. Το Εγώ αντιστοιχεί
στον κόσµο του Εγώ.56
Αυτή η διανοητική εποπτεία ή αλλιώς διανοητική ενόραση είναι το όνοµα που
δίνεται στην αναγκαία, για τον φιλόσοφο, δράση. Μια δράση ενόρασης57 του εαυτού
του ενώ ταυτόχρονα βιώνει την δράση, µε µέσα που το εγώ δηµιουργεί για τον ίδιο. Η
διανοητική ενόραση είναι η άµεση συναίσθηση, της δράσης,και του τι επιτελείται
κατ’αυτήν. Χάρη σ’αυτήν είναι δυνατόν να αναγνωρίζεται κάτι επειδή πράττεται. Το
γεγονός, ότι κατέχεται η δύναµη της διανοητικής ενόρασης, δεν καταδεικνύεται
µέσω εννοιών. Επίσης δεν δύναται το τι είναι η διανοητική ενόραση να προαχθεί από
έννοιες. Αυτό είναι κάτι που πρέπει κάθε ένας να ανακαλύψει άµεσα µέσα στον εαυτό
του58 Αναφερόµαστε σε δράση πρακτική,αν και ο φιλόσοφος εκτυλίσσει ένα σύστηµα
καθαρά θεωρητικό,βασιζόµενοι στο απόλυτο και άπειρο Εγώ,εµµένει να µιλά για
πράξη’Ο στοχασµός οφείλει να εκκινεί απ’το θεωρητικό µέρος(της
Επιστηµολογίας)…δεν καθιστά το θεωρητικό εφικτό το πρακτικό,αλλά το πρακτικό
καθιστά εφικτό το θεωρητικό’59.
Ο γερµανός φιλόσοφος εγκλωβίζει όλο τον µακρόκοσµο στον µικρόκοσµο του
Εγώ60,της δραστηριότητας που ‘περιέχει το λόγο του πάθους’61,του Απόλυτου
Εαυτού,της θεωρητικής αυτής βάσης για κάθε πραγµατικότητα62.’Ό,τι υπάρχει στη
φύση είναι αναγκαίως έτσι όπως είναι και είναι απολύτως αδύνατο να είναι αλλιώς’63
Ορίζει ως προορισµό αυτού τη δράση:64’Η σκέψη δεν έχει µόνον την όραση αλλά και
από αυτήν εκκινεί η δράση’65. Και αυτό γιατί το υποκείµενο της κυριαρχίας, το Εγώ,
ο άνθρωπος µιλώντας επί ρεαλιστικής βάσης, γίνεται τελειότερος, όσο περισσότερο
πράττει..66 Η πράξη67, ωστόσο, αυτή αντιστοιχεί σε µια θεωρητική καθαρά δράση,
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του λόγου η οποία αποτελεί το θεµέλιο της θεωρητικής ζωής,68 της διανόησης. Η
θεωρητική αυτή δράση ονοµάζεται και σκέψη, αυτή αποτελεί την ανώτερη φυσική
δράση. Η δράση δίνει την απόλυτη ευκαιρία για γνώση, εφόσον αποτελεί το
κατεξοχήν γνώρισµα της αρχής των πάντων. Το Εγώ, δηλαδή που είναι η φιλοσοφία
η ίδια, είναι το ίδιο πράξη, κίνηση και ζωή.69

2.3 Η αµφιβολία,η γνώση,η πίστη.
Είναι ιδιαίτερα δύσκολο,αναλύοντας την ιδεαλιστική φιλοσοφία του απόλυτου να
συλλάβει κανείς µια ισορροπηµένη ταξινοµία.Κι αυτό γιατί δεν υπάρχει µια τέτοια.Οι
αντιφάσεις,οι αντιθέσεις,οδηγούν στην παρουσίαση µιας θέσης και κατόπιν στην
αντινοµία της.Η προκατάληψη είναι έκδηλη,από την πρώτη στιγµή,που υποτίθεται ότι
αναζητάται η γνώση:’Αυτό που µπορώ να σε διδάξω το ξέρεις από καιρό,και τώρα το
µόνο που έχεις να κάνεις είναι να το θυµηθείς’70.Παραπέµπει στην Πλατωνική
αντίληψη περί γνώσης,ουσιαστικά όµως,κατά νου έχει τη δική του θεωρία,όχι των
ιδεών,αλλά του ιδεατού Εγώ.
Το Εγώ,το οποίο παρουσιάζει ο απόλυτος ιδεαλισµός του Fichte αποτελεί το
απόλυτο υπό-κείµενο,κείται µόνο στην διερευνητική µατιά του ίδιου του εαυτού του.
Πρόκειται αφενός,για το κείµενο, το οποίο ενώ αποτελεί την βάση,το θεµελιώδες
στοιχείο,θεωρεί ότι κυριαρχείται και καταπιέζεται από κάτι άλλο.(βλ.δεύτερη
αρχή).Οι συνθήκες,οι οποίες το περιβάλλουν,ορίζουν τον περιορισµό,ως κάτι
αναγκαία συνθήκη,στην οποία οφείλει να προσαρµοσθεί. Μετατρέπει την εαυτότητα
του σε ποσοτική ατοµική αξία,που έχει ως µέτρο την επιτυχία στον προσαρµοστικό
αγώνα. Αυτό δεν επιθυµεί την ποιοτική διάσταση στις σχέσεις του,διότι δεν επιθυµεί
καµιά σχέση. Πρόκειται για ένα ακοινώνητο Εγώ,αύταρκες στην µοναξιά του,το
οποίο διαµορφώνεται και καθηλώνεται µέσα από τις ταυτίσεις µε στοιχεία δικά του,εν
τέλει απολιθώνεται71. Αποτελεί απόλυτα αφηρηµένη αριθµητική µονάδα.
‘Έχω τη γνώση µέσα σ’εµένα τον ίδιο επειδή είµαι διανόηση. Γνωρίζω τι είµαι
διότι είµαι τούτο,κι αυτό το οποίο γνωρίζω έτσι άµεσα ότι εν γένει και µόνον
είµαι,είµαι εγώ,διότι εγώ µε γνωρίζω άµεσα’72 Ως εκ τούτου εµφανίζεται,ως οντότητα
αυτοδύναµη,µε ενιαίο εγώ και βούληση ελεύθερη.73Ακριβώς αυτή αποτελεί την
κεντρική δύναµη που χαρακτηρίζει την πρώτη αρχή, (εκτός από την διάνοια) και η
βούληση.74 Η βούληση,δεν είναι παρά µια άµεση συνείδηση της επενέργειας µίας
απ’τις εσωτερικές φυσικές δυνάµεις. Η άµεση συνείδηση εκζήτησης αυτών των
δυνάµεων,χωρίς ν’αποκρυσταλλώνουν ένα αποτέλεσµα, διότι αυτή η αναζήτηση
αναστέλλεται από ενάντιες δυνάµεις,βρίσκεται στη συνείδηση ως κλίση ή πόθος. Ο
αγώνας των αντικρουόµενων δυνάµεων είναι αναποφασιστικότητα. Η νίκη µίας
απ’αυτές είναι απόφαση της βούλησης.75 Η βούληση εκλαµβάνεται ως το δρων και
ζων στοιχείο του κόσµου του λόγου. Το Εγώ ως δύναµη τόσο ενός ορατού,όσο και
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ενός αόρατου κόσµου,αντιλαµβάνεται ότι η βούληση συνέχει και τους δύο.Μέσα από
τη βούληση αλλάζει ο κόσµος,όχι,όµως,απαραίτητα προς µια επιτυχηµενη οδό76
Ζητούµενο οφείλει ν’αποτελεί ‘η σύνολη ακέραιη δύναµη της ανθρώπινης
ουσίας’,προκειµένου ο πόθος µας να είναι υψηλός.(παραδέχεται ότι η ανθρώπινη
ουσία είναι εκείνο που αναζητά.Προδίδει το ενδιαφέρον για την οντολογική
διάσταση,και όχι µόνο για το ιδεατό πρότυπο δράσης).Το να αποζητείς την
ανθρώπινη ουσία,εάν τη νοήσουµε εν γένει,µπορεί να αποκληθεί µε συνέπεια ηθικός
νόµος.Η επενέργεια της ανθρώπινης ουσίας αποκαλείται απ’αυτήν αρετή’77 Αυτή η
ανθρώπινη ουσία,ταυτίζεται µε το Εγώ,που δίδεται στη σκέψη,το νου και που
αποσπάται από το δύσκολο έργο,που η βούληση διεκπεραιώνει,την θέαση της
αιώνιας αντιθετικότητας Εγώ και µη Εγώ.Το γεγονός αυτό,προκαλεί την οριστική
απώλεια της αθωότητας του πνεύµατος.Εύλογα κάποιος θα στοχαστεί,ότι η αθωότητα
αντιστοιχεί στην κυριαρχία του Εγώ,και η απώλειά της στην προσβολή απ’το µη
Εγώ.Ως συνθήκη,όµως,για την ύπαρξη του ενός καλείται η εµφάνιση του άλλου.Για
το λόγο αυτό,µια άλλη έννοια,εκείνη της ελευθερίας εµφανίζεται στο
προσκήνιο,προκειµένου να ισορροπήσει τα δεδοµένα.
‘Θέλω…να θέλω ελεύθερα78, κι αυτή η βούληση ως έσχατη που κανένας δυνατός
υψηλότερος λόγος δεν την καθιστά καθορισµένο λόγο πρέπει αρχικά να κινεί και να
µορφοποιεί το σώµα µου και µέσω αυτού τον κόσµο που µε περιβάλλει’79
Η βούληση εισάγει την έννοια µιας ελευθερίας, η οποία έχει άµεσους δεσµούς
συνύπαρξης µε αυτό το Εγώ.80 Εύλογα προκύπτει η απορία πως µπορεί, ωστόσο, µια
ελευθερία να καθορίζεται από την κοσµοποιό αρχή του και να θεωρείται ελευθερία.
Γιατί η ελευθερία αυτή σχεδόν ταυτίζεται µε αυτό. Η επιθυµία για ελευθερία
σηµαίνει, ότι το εγώ θέλει ν’αυτοκατασκευαστεί.81Αναζητά εναγωνίως ένα
‘άριστο’,σύµφωνο µε νόµους πνευµατικούς.Το αναζητά,το θέλει χάριν αυτής της
ίδιας της θέλησης,που αποτελεί και την δύναµη και την αιτία των πράξεων. Τότε
όµως ταυτίζει τη θέληση,µε το ίδιο το Εγώ. ∆εν αργεί να φανερώσει την πρόθεση:
«Θέλω να είµαι κύριος της φύσης και αυτή πρέπει να είναι υπηρέτης µου. Θέλω να
έχω µίαν επιρροή ανάλογη µε τη δύναµή µου,αυτή όµως να µην έχει καµµίαν επιρροή
επάνω µου82» Η αποτίναξη κάθε εξάρτησης και κυριαρχικής δύναµης πάνω στο
Εγώ,φανερώνει την αναζήτηση αέναης ελευθερίας.
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Πρόκειται µάλλον για µια θεωρητική ελευθερία, τόσο θεωρητική, όσο και η αρχή
της.. «Η ελευθερία…είναι µόνο σε διάνοιες νοητή…83». ∆ιάνοια,όπως το Εγώ
φαίνεται να δυσαρεστείται ακόµη κι απ’την ίδια την γνώση και ανίχνευσή του.
Η απόλυτη γνώση ταυτίστηκε µε το Εγώ. Το Εγώ έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει τον
αντικειµενικό\ αισθητηριακό κόσµο µέσω του µη-Εγώ. Ο ίδιος παραδέχεται,ότι όλος
ο αισθητηριακός κόσµος υπάρχει µόνο µε την γνώση και αποτελεί ο ίδιος τη γνώση
µας. Μόνο που η γνώση δεν είναι πραγµατικότητα, είναι µόνο γνώση.84
Ο ιδεαλιστής,είναι εξίσου επηρεασµένος απ’τον ροµαντισµό. Γι’αυτό υπενθυµίζει
στον εαυτό του,ότι οφείλει να εισάγει και την έννοια της φαντασίας. Εκείνη
συνοδεύει όλες τις παραστάσεις του Εγώ. Κατάληξη αντιφατική η
οµολογία:’Πουθενά δεν υπάρχει παραµονιµότητα..παρά µόνο µία αδιάκοπη
µεταβολή..Εγώ ο ίδιος δεν ξέρω διόλου και δεν υπάρχω. Εικόνες υπάρχουν.Αυτές
είναι ό,τι υπάρχει ..Εγώ ο ίδιος είµαι µία απ’αυτές τις εικόνες’ Ολόκληρη η
πραγµατικότητα µετατρέπεται σε όνειρο, το οποίο δηµιουργείται ονειρευόµενο τον
εαυτό του. Όνειρο είναι η εποπτεία. Η νόηση,αποδίδει το Είναι και κάθε
πραγµατικότητα την οποία φαντάζοµαι. Αποδίδει εξίσου το Είναι του Εγώ,την
δύναµή του,τους δικούς του σκοπών,είναι το όνειρο εκείνου του ονείρου. Εποµένως
αποδίδει το σύστηµα γνώσης,ως σύστηµα απλών εικόνων χωρίς καµία
πραγµατικότητα,σηµασία ή σκοπό. Η γνώση δεν κατοπτρίζει την πραγµατικότητα
συνιστά µόνο γνώση.85 Πρόκειται για µια αναίρεση της γνώσης από τον ίδιο. Κι αν
δεν βρίσκεται εκεί η αλήθεια, τότε που βρίσκεται;
Αρθρώνεται η επιθυµία αυτοπροσδιορισµού µέσω της ελεύθερης βούλησης,την
οποία εµπνέει η ορµή. Αποφασίζοντας ελεύθερα,επιδιώκει την σύλληψη της
σκέψης,που ανήκει στην πραγµατικότητα,την αλήθειας της και στην πραγµατικότητα
όλων όσων αυτή΄προϋποθέτει. Το όργανο µε το οποίο συλλαµβάνει αυτήν την
πραγµατικότητα. δεν είναι η γνώση,διότι καµµία γνώση δεν µπορεί να θεµελιώσει[να
δώσει λόγο] και να αποδείξει εαυτό ‘Η πίστη είναι το όργανο,αυτή η ηθεληµένη
στήριξη στη γνώµη που φυσικώ τω τρόπω µας παραδίδεται,διότι µόνο έχοντας αυτή
τη γνώµη µπορούµε να εκπληρώσουµε τον προορισµό µας’.Η πίστη,που δεν αποτελεί
γνώση, αλλά µία απόφαση της βούλησης να προσδώσει εγκυρότητα στη γνώση, όχι
µόνο επιδοκιµάζει την γνώση,αλλά την εξυψώνει σε βεβαιότητα και πεποίθηση.∆ίχως
αυτήν η γνώση θα χαρακτηριζόταν απλή αυταπάτη. 86
Η αµφισβήτηση περί της γνώσης,ουσιαστικά εισάγει την πίστη,την έννοια, η οποία
θεµελιώνει την αλήθεια.. Κάθε υποτιθέµενη αλήθεια, που προβάλλεται,ότι προκύπτει
απ’την απλή νόηση, αλλά ουσιαστικά στερείται θεµελίου στην πίστη, καταλήγει
εσφαλµένη και αντικείµενο σφετερισµού. Κι αυτό, διότι εφ’όσον η απλή και καθαρή
γνώση, οδηγηθεί στις πλήρεις συνέπειές της, οδηγεί στο συµπέρασµα, ότι τίποτα. ∆εν
γνωρίζεται αληθινά.87Η θεµελίωση της συνείδησης των έξω από το Εγώ πραγµάτων
γίνεται τελικά µέσω της πίστης στην ελευθερία και τη δύναµη του Εγώ, στο
πραγµατικό του πράττειν.88 Ωστόσο,τα πράγµατα στο σηµείο αυτό περιπλέκονται,
καθώς συγχέει ανάρµοστα τον σκοπό και τον προορισµό, που προσκαλεί στην
πράξη,µε την ηθική υποχρέωση για πράξη89. Ενδιαφέρον αποκτά η ανίχνευση του
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τρόπου που τελικά γίνεται αντιληπτό, ο,τιδήποτε υπάρχει εκτός του Εγώ. Ιδιαίτερα αν
λάβουµε υπόψιν, την φράση του δεύτερου βιβλίου: «Το φως δεν βρίσκεται εκτός µου
αλλά εντός µου και εγώ ο ίδιος είµαι το φως90»
Οι κύριες γραµµές της Επιστηµολογίας βοηθούν να κατανοήσουµε µια θεµελιώδη
µορφή της ανθρώπινης συνείδησης. Πως συνδέονται οι συνειδησιακές καταστάσεις
µε τις σχέσεις,που θεωρούνται ανεξάρτητες από την αναπαραστασιακή δράση.91 Με
τον τρόπο που εµφανίζεται,ωστόσο,στον Γερµανικό Ιδεαλισµό δεν αφήνει περιθώρια
για αντικειµενική θεώρηση. Ο άνθρωπος οµοιάζει όχι ως ον υπο-κείµενο στην
νατουραλιστική θεωρία, αλλά ως έρµαιο της αυτοµατοποιηµένης χρήσης του
Ενός,του ισχυρότερου,του αυτοτιθέµενου. Παρόλο που ο Fichte δεν δέχεται αµέσως
και
σαφώς,ότι
το
Εγώ
είναι
πραγµατικό,συγκεκριµένο,εµπειρικό,ατοµικό,παρουσιάζει την ταυτότητά του ως
γενική,υπερατοµική.Αντιφάσκει,όµως,την ταυτόχρονη στιγµή,που θεωρεί το Εγώ
κατατεµνόµενο σε εµπειρικά Εγώ,άτοµα,στα οποία απευθύνει την συνείδηση και την
ηθικότητα,ως κατευθυντήριες γραµµές.92 Αυτό οφείλεται,πιθανότατα,στο γεγονός ότι
η φιλοσοφία του,δεν αποτελεί αποκρυσταλλωµένη θεωρία,µε καθαρές θέσεις.
Κινείται ανάµεσα στο πραγµατικό και φαντασιακό(όπως θα φανεί σε επόµενο
κεφάλαιο),µε αποτέλεσµα την κατάληξη σε αντιθετική φιλοσοφία,µε φάσεις και
αντιφάσεις.

2.4 Η θεολογία του πιετισµού
Τόσο ο Kant,όπως αναφέρθηκε παραπάνω,όσο και γενικότερα η Γερµανική
διανόηση εκδήλωσαν τις επιστηµονικές τους σκέψεις,µέσα στο ιδεολογικό πλαίσιο
του πιετισµού.93Σε συνδυασµό µε τον Ουµανισµό,τον ∆ιαφωτισµό και το
90

JG.Fichte. Ο Προορισµός του ανθρώπου,ό.π,σελ.80. Ο Κριτικός ιδεαλισµός,που παρουσιάστηκε σε
προηγούµενο κεφάλαιο,φαίνεται να καταρρέει εκ θεµελίων.Πλέον,αρχίζει να γίνεται εµφανές το ότι ο
Απόλυτος ιδεαλισµός δεν δύναται να κρύπτεται υπό τον µανδύα του κριτικού πνεύµατος.
Πρβλ.Κ.Κατσιµάνη.Ιστορία της Φιλοσοφίας. Η Καντιανή επανάσταση.ΜΙΕΤ.Αθήνα 1987,σελ181:’Ο
Fichte θέτει µάλλον στην αφετηρία µια πρώτη αρχή,το απόλυτο Εγώ,θεµελιωµένο από τη διανοητική
εποπτεία και µέσα σ’αυτήν,αλλά δεν κατορθώνει ίσως να περάσει από το απόλυτο Εγώ στο άλλο,στο
µη Εγώ-άρα η φιλοσοφία του Fichte είναι µάλλον ένας απόλυτος ιδεαλισµός που ανάγει τον κόσµο στο
Εγώ,αφού µόνο το Εγώ υπάρχει απόλυτα για το Εγώ,ή τουλάχιστον ένας ιδεαλισµός τυπικός.Ο
φιλόσοφος άρα έχει ενδεχοµένως ιδρύσει την φιλοσοφία την πιο αντίθετη στο σχέδιό του(να αποδείξει
την ύπαρξη του άλλου),ο θεωρητικός ιδεαλισµός αντιφάσκει προς τον πρακτικό ρεαλισµό και, από τη
διάψευση αυτή, µπορεί ίσως να εξηγηθεί η µετέπειτα ανάπτυξη της W-L που,µε την αποφασιστική
άρνηση του ιδεαλισµού,θυσιάζει την άποψη του Εγώ στην άποψη του απολύτου.
91

W.Martin. Idealism and Objectivity.Understanding Fichte’s Jena Project.Stanford University
Press,California 1997,pp.142
92
Κ.ΙΛογοθέτη.Η µετά Κάντιον Ιδεοκρατική Φιλοσοφία.ΟΕ∆Β.Αθήνα 1958,σελ.29,44
93
Χ.Γιανναρά.Η ελευθερία του ήθους.Εκδ.Γρηγόρη.Αθήνα 1979,σελ.151-154:Πιετισµός ή ευσεβισµός
ονοµάζεται το φαινόµενο της εκκλησιαστικής ζωής µε συγκεκριµένη ιστορική και οµολογιακή’
αφετηριακή,καθώς και προεκτάσεις στον πνευµατικό βίο όλων των χριστιανικών
εκκλησιών.Εµφανίστηκε τέλη 17ου-αρχές 18ου αιώνα,πρεσβεύοντας προτεραιότητα στην πρακτική
ευσέβεια,αντίθεση στην δογµατική θεολογία της Μεταρρύθµισης.Στην νοησιαρχική και αφηρηµένη
περί Θεού και αλήθειας των δογµάτων,ο πιετισµός προβάλλει την έµπρακτη ενεργητική
ευσέβεια,δηλαδή, αγαθά έργα,µελέτη Βίβλου,αντικειµενική αυτοεξέταση για την επίτευξη προόδου σε
αρετές και άλλα στοιχεία.Ουσιαστικά,όµως, παρουσιάζεται ως µυστικισµός της πρακτικής
ευσέβειας,µια µορφή γνωσιοµαχίας. Βλ. και Χ.Γιανναρά.Σχεδίασµα εισαγωγής στη
φιλοσοφία.Εκδ.∆όµος..Αθήνα 2001,σελ144-145:Ο πιετισµός πρεσβεύει την πλέον ριζοσπαστική και
έµπρακτη κριτική αµφισβήτηση απέναντι στην θεσµοποιηµένη δογµατική αυθεντία. Η πίστη,η γνώση

182

‘πρακτικό’πνεύµα των νεότερων χρόνων,εκείνο της ‘αποδοτικότητας’ και
‘αποτελεσµατικότητας’,ο πιετισµός πρόβαλλε σε ολόκληρη την Ευρώπη,µια
αντίληψη, περί εκκλησίας,κοινωνικού τύπου,µε πρακτικές κοινωφελείς
δραστηριότητες,παρουσιάζοντας,συνάµα, ένα κήρυγµα σωτηρίας,ως αναγκαιότητα
ατοµικής αλλά και συλλογικής ηθικής.94
Στην Προς Γαλάτας επιστολή,στην οποία ο Παύλος διαπραγµατεύθηκε το θέµα
της δικαίωσης και σωτηρίας µε την πίστη,δεν προκύπτει κανένα στοιχείο σχετιζόµενο
µε την κοσµοθεωρία του προτεσταντισµού,διότι δεν αναφέρεται στις ηθικές πράξεις
του ανθρώπου µετά την σωτηρία του. Από όλη την διδασκαλία του Παύλου
προκύπτει, ότι εκτιµάται η ανθρώπινη συµβολή και ότι βάσει της κατάστασης
χάριτος,που απολαµβάνει ο χριστιανός,αµείβεται η ηθική πράξη.Συµπέρασµα,που δεν
συσχετίζεται,όµως,µε καµία µορφή παθητικού πιετισµού95.
Ο πιετισµός,αν δεν αποσκορακίζει,σίγουρα υπονοµεύει την οντολογική αλήθεια
της εκκλησιαστικής ενότητας και προσωπικής κοινωνίας. Η ‘ἐν Χριστῶ’ σωτηρία
του ανθρώπου γίνεται αντιληπτή ως ατοµικό γεγονός και δυνατότητα
ζωής,απεικονίζει,δηλαδή,µια αυτονόµηση της ατοµικής ευσέβειας,της υποκειµενικής
‘οικείωσης της σωτηρίας’,µεταθέτοντας, στα όρια της ατοµικής ηθικής
προσπάθειας,τις δυνατότητες της ανθρώπινης σωτηρίας. Σε αντίθεση µε την
συλλογιστική πορεία του Παύλου,ο πιετισµός,συγγενικό στοιχείο του γερµανικού
στοχασµού,η σωτηρία δεν συνίσταται σε γεγονός της εκκλησίας, σε θεανθρώπινη
‘καινή κτίση’ του σώµατος του Χριστού,σε τρόπο ύπαρξης του Τριαδικού
προσώπου,σε ενότητα της κοινωνίας των προσώπων. ∆εν αποτελεί την δυναµικήπροσωπική µετοχή στο σώµα της σωτήριας,για τον άνθρωπο,εκκλησιαστικής
κοινωνίας,παρά την ατοµική του αναξιότητα.
Αντίθετα,ο πιετισµός θέτει τα ανθρώπινα ατοµικά επιτεύγµατα,την ατοµική
µίµηση των ‘αρετών’του Χριστού,που, αντικειµενικά, εξασφαλίζουν την δικαίωση. Η
Εκκλησία αντιστοιχεί σε ένα επιφαινόµενο της ατοµικής δικαίωσης.
Εποµένως,όχι µόνο δεν κατορθώνει να απαρνηθεί την διανοητική
θρησκευτικότητα,αλλά υποπίπτει στον διαχωρισµό πρακτικής ευσέβειας από την
εκκλησιαστική αλήθεια και αποκάλυψη. Η ευσέβεια καταλήγει να απωλέσει το
οντολογικό της περιεχόµενο,παύει να φανερώνει την υπαρκτική αλήθεια του
ανθρώπου. Υψώνεται σε ατοµικό επίτευγµα που ‘βελτιώνει’τον χαρακτήρα,την
συµπεριφορά,ίσως τα κοινωνικά ήθη,χωρίς όµως να δύναται να µεταµορφώσει τον
τρόπο ύπαρξης,να µεταποιήσει την φθορά σε αφθαρσία,τον θάνατο σε ζωή,σε
ανάσταση. Η πίστη που την συνοδεύει είναι τέτοια που ‘δεν προσδοκά περισσότερο
απ’όσα µπορεί στον αιώνα τον άπαντα να συλλάβει εδώ κάτω’96.Αλήθεια και
πίστη,χωρισµένη από ζωή και πράξη, καταλήγει ένα σύνολο ‘αρχών’και ‘αξιών’,σαν
µια ιδεολογίας.∆ιακρίνοντας θεωρία και πράξη,αλήθεια και ζωή,δόγµα και
ήθος,παραπέµπει σε σχιζοφρενική διάσταση.
Πρόκειται,συνεπώς,για µια εκκλησιαστική ζωή περιορισµένη στην ηθική
πειθαρχία,την θρησκευτική καθηκοντολογία,τις κοινωνικές σκοπιµότητες.Σηµειώνει
χαρακτηριστικά ο Fichte :«Υπάρχει µετάνοια κι αυτή είναι η συνείδηση της συνεχούς
αναζήτησης της ανθρώπινης ουσίας µέσα µου ακόµη και µετά από µιαν ήττα
της,συνδεδεµένη µε το δυσάρεστο συναίσθηµα της ήττας». Προβάλλει ως η φύσει
κληρονοµηµένη ιδιότητα.Από την συνείδηση της βασικής ορµής προέρχεται εξίσου
τίθενται υπό την κρίση του πιετισµού,µέσα στα όρια της πρακτικής κατανόησης και εφαρµογής τους
από κάθε άνθρωπο.
94
Χ.Γιανναρά.Η ελευθερία του ήθους,ό.π,σελ.154-155
95
J.Holzner.Παύλος,ό.π,σελ.302
96
JG.Fichte. Ο Προορισµός του ανθρώπου,ό.π,σελ.164
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και η ηθική συνείδηση, η µεγαλύτερη ή µικρότερη οξύτητα και ευερεθιστότητα
‘µέχρι την απόλυτη έλλειψη σε διαφορετικά άτοµα’ Όποιος αποδεικνύεται λιγότερο
‘ευγενής’ χαρακτηρίζεται µη ικανός για µετάνοια, ως το ον ,στο οποίο επικρατούν οι
κατώτερες ορµές.97
Ακριβώς ο τρίτος προορισµός είναι η συνεπής και απροκατάληπτη υπακοή,προς
την φωνή της ηθικής συνείδησης,διότι από εκείνην εκπηγάζει κάθε αλήθεια,και
προσδιορίζεται η βούληση.98 Οδηγείται σε µια παραίτηση απ’το επίγειο,και
προτίµηση της πίστης στο αιώνιο99.Η βούληση στην οποία στρέφεται είναι ο νόµος
του υπεραισθητού κόσµου. Πρόκειται για µια βούληση ενεργούσα αφ’εαυτής καθαρά
και απλά ως βούληση,δίχως εργαλεία και αισθητηριακό υλικό,η οποία θ’αποτελεί
πράξη και προϊόν ταυτόχρονα.Η υψηλή αυτή βούληση αποτελεί τον πνευµατικό
δεσµό του έλλογου κόσµου.100
Η Ηθική που πρεσβεύει διαφθείρει την εκκλησία,µεταβάλλοντας τα κριτήριά της
σε
εγκόσµια
και
συµβατικά,κοντολογίς,η
λειτουργική-ευχαριστιακή
πραγµατικότητα,η ενότητα και κοινωνία ανθρώπων αλλοιώνονται,προβάλλει την
εκκλησία σε θεσµική εκπροσώπηση θρησκευόµενων ατοµικά,τελικά ανάγει το
µυστήριο ευσέβειας σε ορθολογική κοινωνική αναγκαιότητα.101 Η µετάθεση της
εκκλησιαστικής ευσέβειας σε ένα επίπεδο ατοµικής ηθικής,καθώς και η
αποµάκρυνση από την εκκλησιαστική αλήθεια συνεπάγεται την εγγύτητα ανάµεσα
στην αλήθεια και την ψευδαίσθηση της σωτηρίας,στην εκκλησία και την αιρετική
πλάνη. Η αναγωγή της ευσέβειας από εκκλησιαστικό γεγονός σε ατοµικό ηθικό
επίτευγµα, θα οδηγήσει αναπόφευκτα στην αποσύνδεση της ευσέβειας από την
αλήθεια.
Παράλληλα, το οντολογικό περιεχόµενο της αποδεσµεύεται από την
ολόκληρη,σωµατική µετοχή του ανθρώπου στη ζωή του Θεού-την ανάσταση του
σώµατος,τη λογοποίηση της ύλης,τη µεταµόρφωση του χρόνου και του χώρου σε
αµεσότητα κοινωνίας.102 Η οντολογική αλήθεια της εκκλησίας(χωρίς να
αµφισβητούνται οι διατυπώσεις της) τίθεται υπό την αρνητική κρίση του
πιετισµού.Θεωρούνται ως σχήµατα νοητικά,άσχετα µε την ανθρώπινη σωτηρία. Ένα
τέτοιο γεγονός εξυπηρετεί απόλυτα την πιετίστικη τυπική πιστότητα στο γράµµα της
δογµατικής διατύπωσης,γράµµα κενό,άσχετο µε τη ζωή και την υπαρκτική εµπειρία.
Εξίσου σηµαντικό είναι δε το γεγονός,ότι ο πιετισµός εµφανίζεται µέσα σε
συγκεκριµένες ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες,που διαµόρφωσαν το δυτικό
πολιτισµό. Το ατοµικιστικό πνεύµα,αλλά και εκείνο της λογικοκρατίας, της
αποτελεσµατικότητας, η προτεραιότητα της ορθολογιστικής οργάνωσης,ο µύθος της
‘αντικειµενικότητας’,των επιβαλλόµενων ‘αξιών’ της,η σύνδεση αλήθειας µε τη
χρησιµότητα,αλλά και γνώσης µε την ‘πρακτική’χρησιµότητα,λειτουργούν ως
παράγοντες που επηρρεάζουν και επηρεάζονται, διαµορφώνουν και διαµορφώνονται
σε σχέση µε τον πιετισµό. Ο διαφωτισµός,ο ουµανισµός,ο ροµαντισµός,ο θετικισµός
απετέλεσαν ρεύµατα και τάσεις ,που βρέθηκαν σε σχέση αλληλεξάρτησης,µε τέτοιου
είδους παράγοντες.103

97

J.G.Fichte. Ο Προορισµός του ανθρώπου,ό.π,σελ.41

98

J.G.Fichte. Ο Προορισµός του ανθρώπου,ο.π,σελ.107,110,132
J.G.Fichte. Ο Προορισµός του ανθρώπου,ό.π,σελ.140
100
J.G.Fichte. Ο Προορισµός του ανθρώπου,ό.π,σελ.145-6
101
Χ.Γιανναρά.Η ελευθερία του ήθους.Εκδ.Γρηγόρη.Αθήνα 1979,σελ.162-164
102
Χ.Γιανναρά.Η ελευθερία του ήθους,ό.π,σελ.166,168:
103
Χ.Γιανναρά.Η ελευθερία του ήθους,ό.π,σελ.170-171
99
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Η παραπάνω ανάλυση αποτελεί το έναυσµα για την κατάδειξη των
σχέσεων,ανάµεσα στην πρώτη και µοναδική αρχή,το Εγώ, µε την προκείµενη
προβληµατισµού,που παρουσιάζει,το µη Εγώ. Στο επόµενο κεφάλαιο θα
αποπειραθούµε να καταδείξουµε,µέσα στα πλαίσια µιας ανθρωπολογικής
ανάλυσης,τον τρόπο µε τον οποίο το Εγώ αποφασίζει να υποδεχθεί το µη Εγώ, το
‘άλλο’στοιχείο του κόσµου του. Έχοντας αναφερθεί στο πρώτο µέρος,στον τρόπο
υποδοχής του άλλου,µέσα στον χριστιανικό κόσµο του Παύλου,θα ίχε ενδιαφέρον να
ερευνήσουµε και την θέση που καταλαµβάνει ο άλλος,µέσα στον φιλοσοφικό κόσµο
του Fichte,ιδιαίτερα µέσα απ’το δηµοφιλές έργο του ‘Ο προορισµός του ανθρώπου’.
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Ποιας φυλής ανύπαρχτης γόνος να’µουν
τότε µόνο εννόησα
που η σκέψη του Άλλου
διαγώνια σαν ακµή γυαλιού
και Ορθόν ως πέρα µε χάραζε.
Ο.Ελύτης Το Άξιον Εστί

Κεφάλαιο 3. Η ελευθερία –η εκδίωξη του ξένου(του άλλου).

3.1 Προς µια Εγω-κρατική διακυβέρνηση
«Πράττε έτσι ώστε να χρησιµοποιείς την ανθρωπότητα, τόσο στο πρόσωπό σου
όσο και στο πρόσωπο κάθε άλλου ανθρώπου, πάντα ταυτόχρονα ως σκοπό και ποτέ
µόνο ως µέσο».1 Την δεύτερη αυτή διατύπωση της κατηγορικής προσταγής του
Kant,χρησιµοποιεί ο Fichte.2 Αυτή τη φορά όµως, προσαρµοσµένη στο δικό του
σύστηµα. Ρόλο καίριο θα διαδραµατίσει και πάλι το Εγώ. Η ηθική που εκβάλλει στο
γίγνεσθαι των αλλαγών, έχει ξανά πρωταγωνιστή το Υποκείµενο. Το καθήκον που
του επιτάσσει η αρχή θα λειτουργήσει χάριν αυτού,ωφελιµιστικά. Πρόκειται όχι για
µια ‘ηθική του καθήκοντος που απορρέει από την Κριτική λειτουργία της
υποκειµενικής λογικής’,εξασφαλίζουσα ηθική αυτονοµία στον άνθρωπο και
αναδεικνύουσα αυτόν ως ηθικό νοµοθέτη του εαυτού του. Ούτε,όµως,και για την
αθώα ‘αυτονοµία του καθήκοντος που απολυτοποιεί το απρόσωπο δέον(Sollen)ως
υποκειµενική απαίτηση και αναγκαιότητα’που καθιερώνει την αυτοτέλεια,την
αποτελεσµατικότητα και χρησιµότητα της νοητικής ικανότητας για τον καθορισµό
της συµπεριφοράς.3 Στον Fichte, η αρχή αυτή θα εκκινήσει µια αγωνιώδη πορεία
εκζήτησης της ηθικής αυτής αυτονοµίας,ως υπαρκτικής4 ελευθερίας του
ανθρώπου,ελευθερία από κάθε αναγκαιότητα που αναιρεί, περιορίζει, αλλοτριώνει
όχι τόσο την ‘προσωπική ετερότητα της ανθρώπινης ύπαρξης’5 αλλά την απόλυτη
(ετερότητα)του Εγώ.6
Στην τροχιά της απόλυτης σφαίρας του Εγώ δεν θα κατορθώσει ‘κάποιος’ άλλος
να επιβιώσει. Ήδη στην δεύτερη αρχή της Επιστηµολογίας,το µη Εγώ, δειλά,
εµφανίστηκε στον κόσµο του πρώτου. Γρήγορα η παρουσία του, θα καταστεί
‘αντικείµενο’εκµετάλλευσης. Όπως η τρίτη αρχή δεικνύει,ότι το µη Εγώ δεν θα
1

I.Kant.Τα θεµέλια της Μεταφυσικής των ηθών.Εισ-Μετ.-Σχ.Γ.Τζαβάρας.Εκδ.∆ωδώνη.Αθήνα
1984,σελ.81
2
‘Ο λόγος που δεν δέχοµαι κάτι εκτός εµού δεν βρίσκεται εκτός εµού αλλά µέσα σε µένα τον ίδιο,
στον περιορισµό του ίδιου µου του προσώπου’. Βλ. στο J.G.Fichte.Ο προορισµός του
ανθρώπου,ό.π,σελ.38-39
3
Χ.Γιανναρά.Σχεδίασµα εισαγωγής στη φιλοσοφία.Εκδ.∆όµος.Αθήνα 2001,σελ.152
4
Βλ. J.P.Sartre.Το Είναι και το µηδέν.Εις.-µετ.-σχ..Κ.Παπαγιώργη.Εκδ.Παπαζήση1977,σελ.43:Αν το
είναι είναι καθεαυτό τότε δεν παραπέµπει στον εαυτό του,είναι ο εαυτός του.∆ηλαδή είναι πληρωµένο
στον εαυτό του,εποµένως, είναι αυτό που είναι.Αυτό αποτελεί µια τυχαία αρχή του είναι
καθ’εαυτό,κατά τον Sartre. Η αρχή της ταυτότητας αποτελεί µια τυχαία αρχή του είναι. Ωστόσο,το
είναι είναι ταυτόχρονα µαζικό και αποµονωµένο στο είναι του,δεν επιθυµεί καµία συσχέτιση µε ό, τι
δεν ταυτίζεται µαζί του.
5
Χ.Γιανναρά.Σχεδίασµα,ό.π,σελ.152
6
Βλ. J.P.Sartre.Το Είναι,ό.π,σελ.44:Το είναι είναι αυτό που είναι,σηµαίνει ότι δεν θα µπορούσε να µην
είναι αυτό που δεν είναι. Αποτελεί µια πλήρη θετικότητα. ∆εν γνωρίζει την ετερότητα,δεν σχετίζεται
µε το άλλο. Είναι ο εαυτός του απροσδιόριστα και εξαντλείται µόνο στον εαυτό του. ∆εν παράγεται
από µια δυνατότητα,αλλά απλώς είναι.
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µπορέσει να επιβιώσει. Τουλάχιστον όχι µόνο του και αλώβητο. Θα διατηρηθεί υπό
τον έλεγχο και την ποδηγέτηση του. Εν προκειµένω δεν υφίσταται καν ,η υποψία
σχέσης κοινωνίας, πόσο µάλλον ‘απονοµή δικαιοσύνης στον Άλλο και το Άλλο’. Η
εµφάνιση της Φιλοσοφίας του Συνειδότος καθιστά τον τρόπο επικοινωνίας των
αλλοτρίων διαφορών σε σχέση καταπίεσης και κατίσχυσης του υποκειµενικού λόγου
επάνω στην ετερότητα των πραγµάτων,των κοινωνικών θεσµών, των προσώπων.7
Το λυτρωτικό µήνυµα του ∆ιαφωτισµού,ήδη, διακήρυσσε την αυτονοµία του Εγώ,την
αιχµαλωσία του Άλλου και την εκµηδένιση(εν τέλει)της ετερότητας υιοθετώντας το
όλον και αποβάλλοντας το καθέκαστον8παρέχοντας το βήµα του λόγου µόνο στο
κυρίαρχο υποκείµενο.
Πάνω σε αυτό το σενάριο θα εκτυλιχτεί το δράµα της υπαγωγής της ανθρώπινης
συµπεριφοράς σ’ένα γενικό κανόνα απόλυτου και αδιαµφισβήτητου κύρους. Τέτοιας
φύσης που αντλείται από απολυτοποίηση της απρόσωπης και ‘καθολικά
εξοµοιωµένης ατοµικής νοητικής λειτουργίας’’ και εγκαινιάζει µια µορφή
ολοκληρωτισµού. Εκφράζοντας ατοµικές, ‘εγωτικές’ απαιτήσεις επιβιώνει µέσα
απ’την αλλοτρίωση και το βιασµό της προσωπικής ετερότητας και ελευθερίας.9
Πρόσωπα δεν υπάρχουν στην σκηνή, µόνον το πνεύµα του Εγώ που σκιάζει όλα τα
άλλα. Ελευθερία δεν διεκδικείται, παρά µόνο απ’το Εγώ έναντι του Άλλου, για τον
εαυτό του πρώτου.
Ο Άλλος, το µη Εγώ, όπως το ονοµάζει ο Fichte,αποτελεί ο,τιδήποτε δεν είναι το
Εγώ. Ωστόσο, δεν υπάρχει προσωπικά και ανεξάρτητα αλλά εξαιτίας του Εγώ.10 Το
περιεχόµενο, η ύπαρξη ολόκληρη η σύσταση του µη Εγώ εξαρτάται απ’το
παντοδύναµο Εγώ. Όπως φαίνεται, στην τρίτη αρχή, µέσα στο Εγώ θα διεξαχθεί ο
αγώνας αντίθεσης του Εγώ και του Άλλου. Εκείνο θέτει τους κανόνες;’Άς
εγκαταλείψω κάθε τι ξένο’11 Άς αναχθεί µόνο,µέσα στον του, θέτοντας επαρκείς
συνθήκες ‘αγώνων λόγου’. Οι διακεκριµένες ολότητες12που αντιλαµβάνεται
υπόκειται σε µια σειρά εναλλαγών,αυστηρά νοµοθετηµένων.13 Σε µια νοµοκρατία του
Εγώ,που παράγει τα πάντα και δεν επιτρέπει τίποτα να παραχθεί εκ του µηδενός. Με
τον τρόπο αυτό,κάθε ‘άλλο’,κάθε µέρος, υπάρχει χάρη στο όλον,το Εγώ14.
Αρχή και τέλος οδηγούν στο Εγώ,ωσάν αέναος κύκλος καταλήγουν στην
ταυτολογία, της οποίας η δράση ανακηρύσσεται αυστηρά πολύτιµη. Όχι µόνο το Εγώ
οφείλει την ύπαρξή του στον Εαυτό του, αλλά και όλοι οι ‘Άλλοι’ οφείλουν την
ύπαρξή τους στο Εγώ. Οι ιδέες του Εγώ,του κόσµου, του Θεού υπόκεινται στην
ικάνωση και την δράση νόησης της ατοµικής διάνοιας.15 Ενώ, όµως,το Εγώ
ικανοποιείται απ’τη λειτουργία αυτή, οι ιδέες του κόσµου και του Θεού µοιάζουν
7

Π.Αναστασιάδη. Το υποκείµενο,ό.π,σελ.41
Π.Αναστασιάδη. Το υποκείµενο,ό.π,σελ.45
9
Χ.Γιανναρά.Σχεδίασµα,ό.π,σελ.153-154
10
Ν.Γεωργοπούλου-Νικολακάκου.Η φιλοσοφία του Εγώ..ό.π,σελ.51
11
J.G.Fichte. Ο προορισµός,ό.π,σελ.26
12
J.G.Fichte. Ο προορισµός,ό.π,σελ.27
8

13

J.G.Fichte. Ο προορισµός,ό.π, σελ.29
J.G.Fichte.Ο
προορισµός,ό.π,
σελ.29
Πρβλ.
και
J.G.Fichte.Early
Philosophical
Writtings.Tr.D.Breazeale.Ithaca.NY.Cornell University Press.1988,pp.83,85:Ουσιαστικά,το Εγώ ποθεί
την απόλυτη ενότητα µέσα του. Μ Μέσα απ’τον εαυτό του και τις δυνάµεις του το Εγώ είναι αιώνιο.
Όπως σηµειώνεται ‘κάποια µέρα εκείνο θα επηρεάζει ‘και ‘θα επηρεάζεται’. Θα παρασύρει στον
κύκλο του και θα ‘παρασυρθεί’. Ο άλλος θα καταστεί ο ‘συνεργάτης’ για το µεγάλο του σχέδιο. ‘Είµαι
ένα Εγώ και τέτοιο είναι, κάθε ένας,που αποτελεί ένα Εγώ,για µένα’
14

15

Χ.Γιανναρά.Σχεδίασµα,ό.π,σελ148
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ν’ανάγονται άδικά στο Εγώ. Καθίστανται ‘ποιότητες’όχι καθεαυτές και δι’εαυτές,
αλλά µόνον καθ’έτερον.16
Το παν ανήκει σε µια φύση-διαχειριστή, στης οποίας την δικαιδοσία ανήκει,
καθιστώντας αυτήν ικανή και ενισχυόµενη.17
Ας εστιάσουµε,στην σειρά των παραδοχών που εγείρονται στον κόσµο του Εγώ.
‘Υπήρχε µια εποχή…κατά την οποία εγώ δεν υπήρχα και µια στιγµή κατά την οποία
άρχισα να υπάρχω. Ήµουν µόνον για άλλους, όχι ακόµη για µένα’18 Ένα βήµα
‘προτού’το Εγώ εσωκλειστεί στον άχρωµο κόσµο του,δίδει το στίγµα του
‘µετά’.:’Ήταν αδύνατο αντί για µένα να γίνει κάποιος άλλος, είναι αδύνατο κάποιος,
αφού πια έχει γίνει, να καταστεί διαφορετικός απ’ότι είναι και θα είναι σε κάποια
στιγµή της ύπαρξής του.’19 Ο Προορισµός είναι δεδοµένος και απόλυτος,µη
εκδεχόµενος µεταβολής και διατάραξης. Πρέπει ‘..η δύναµη να συνεχίζει να αφήνεται
στον εαυτό της και να µην καταπιέζεται από µια ξένη, ανώτερή της…’20 Το είναι της
συνείδησης είναι ένα είναι,το οποίο µέσα στο είναι του τίθεται υπό συζήτηση το είναι
του. Η πυκνότητά του είναι, είναι άπειρη,είναι πληρότητα. Η αρχή της ταυτότητας
χαρακτηρίζεται ως συνθετική διότι µέσα της συνάγει την απειρία της πυκνότητας.
Ό,τι το Α είναι Α,σηµαίνει πως το Α(ή το Εγώ)υπάρχει σαν άπειρη πυκνότητα ή
κατανόηση. Η ταυτότητα αυτή αποτελεί έννοια ενοποίησης21.
Η ανωτερότητα του Άλλου είναι πλασµατική22 ιδιότητα που αποδίδεται στο
αφοµοιωνόµενο,απ’το Εγώ, µη Εγώ. Χάρη σε αυτήν, το Άλλο θα αποπειραθεί
ν’αντικρούσει το Εγώ, θα καταστεί, ωστόσο, υποχείριο. ∆ιότι αποτελεί την επίφαση,
που θα ωθήσει το Άλλο να συγκρουστεί µε το Εγώ. Η δύναµη ανήκει µόνο στο
16

J.G.Fichte. Ο προορισµός,ό.π, σελ30.Βλ. και Π.Αναστασιάδη. Το υποκείµενο,ό.π,σελ52; ‘Είτε
πρόκειται για την Ετερότητα του θεού ή την Ετερότητα του ανθρώπινου προσώπου,την φυσική
Ετερότητα των πραγµάτων και των ποιοτήτων ή την Ετερότητα των ιστορικών γεγονότων, τα πάντα
µηδενίζονται ,στην υποταγή τους στη λογική του ταυτιστικού λόγου’
17

J.G.Fichte. Ο προορισµός,ό.π, σελ32 Βλ. και Π.Αναστασιάδη. Το υποκείµενο,ό.π,σελ96,97: ‘Για να
µπορέσει η αυτοσυνειδησία του σκέπτεσθαι,το υποκείµενο να κατανοήσει το άλλο του εαυτού του,
δηλαδή τα ιστορικά γεγονότα,τους κοινωνικούς θεσµούς,τη φύση, το Θεό και τα πράγµατα, οφείλει να
υποτάξει την ετερότητά τους στη δική του υποκειµενική ταυτότητα…Το σύµπαν,όµως, του νοούµενου
κόσµου-τα αφαιρετικά σχήµατα, οι καθολικές ιδέες και έννοιες-είναι γυµνό και ‘απηρηµωµένο’ από
κάθε υπόσταση, από κάθε υπαρκτή ετερότητα που θα µπορούσε να αποδώσει ποιότητα και
περιεχόµενο στις κενές και ανυπόστατες έννοιες του νοούµενου κόσµου του υποκειµένου…Αυτό που
τελικά πραγµατώνεται ως αρχή όλων των σχέσεων είναι η εξουσία της ταυτιστικής λογικής του
υποκειµένου ή µάλλον το υποκείµενο στη µορφή της σκεπτόµενης ταυτότητας’
18
19

J.G.Fichte. Ο προορισµός,ό.π, σελ.33
J.G.Fichte. Ο προορισµός,ό.π, σελ.33
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J.G.Fichte. Ο προορισµός,ό.π, σελ.35

21

Βλ. J.P.Sartre.Το Είναι,ό.π,σελ138

22

Βλ. J.P.Sartre.Το Είναι,ό.π,σελ 105:Ο άλλος εκλαµβάνεται ως ένα επίπλαστο γεγονός,απ’το Εγώ ένα
ψέµα’..το ψέµα δε βάζει σε κίνηση την εσωδοµή της παρούσας συνείδησης(του Εγώ)όλες οι αρνήσεις
που το συγκροτούν αναφέρονται σε αντικείµενα που..έχουν αποδιωχθεί από τη συνείδηση,το ψέµα
λοιπόν δεν απαιτεί ειδικό οντολογικό θεµέλιο’.Ωστόσο για τον Σάρτρ προστίθεται το εξής:ότι ’..το
ψέµα..προϋποθέτει την ύπαρξή µου,την ύπαρξή του άλλου, την ύπαρξη µου για τον άλλον και την
ύπαρξή του άλλου γιαµένα.. Μέσω του ψέµατος η συνείδηση βεβαιώνει ότι από τη φύση της υπάρχει
σαν κρυµµένη από τον άλλον,χρησιµοποιεί προς όφελός της την οντολογική δυαδικότητα του εγώ και
του εγώ του άλλου.
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δεύτερο:’∆εν µπορούν να υπάρχουν πραγµατικά κατά την ίδια στιγµή δύο εντελώς
όµοια άτοµα. Έτσι είναι προσδιορισµένο τι θα πρέπει να είµαι εγώ, εγώ, αυτό το
καθορισµένο πρόσωπο..Είµαι αυτός που είµαι επειδή σ’αυτή τη συνάφεια του όλου
της φύσης µόνον ένας τέτοιος ήταν δυνατόν να υπάρξει και κανένας άλλος
απολύτως’23
Η σχετικότητα,µόνον, µπορεί ν’αποδωθεί σε κάθε ξένο,έτερο στοιχείο. Κι αυτό
γιατί εκτός από το σωµατικό εγώ και την διανοητκή ενόραση, το ξένο λειτουργεί ως
το τρίτο στοιχείο-προϋπόθεση της εγωτικής αυτοσυνειδησίας.24 Το άλλο Εγώ που
διανύει πορεία σύγκρουσης µε το Εγώ,µέσα στο Εγώ, είναι το µέσον,το χρηστικό
µέσον, ‘που προστίθεται στο Εγώ’25που ταλαντεύεται ως το ‘παίγνιο’,που
λησµονείται και άλλοτε υπάρχει προκειµένου το Εγώ ν’αναδειχθεί ως λογική φύση
και να ασκήσει την ελευθερία του.26 Πρόκειται για ελευθερία δέσµευσης του
άλλου:’Ναι µεν έχω εσώτατα την συνείδηση του ίδιου µου του εαυτού27 ως όντος
ανεξάρτητου και σε αρκετές περιστάσεις της ζωής µου ως ελεύθερου…Η άµεση
συνείδησή µου, η ίδια η αντίληψη δεν υπερβαίνει εµένα τον ίδιο και τους
προσδιορισµούς µου..Εγώ όµως, αυτό που καλώ το Εγώ µου, το πρόσωπό µου, δεν
είµαι η ίδια η φυσική δύναµη παρά µόνο µία από τις εκδηλώσεις της και µόνον αυτής
της εκδήλωσης ως του εαυτού µου28 έχω συνελιδηση,όχι εκείνης της δυναµης την
οποία συµπεραίνω µέσα από την αναγκαιότητα να εξηγήσω εµένα τον ίδιο.’’29
Ο Fichte διαπλέκει την έννοια του προσώπου µε εκείνη του υποκειµένου
καθιστώντας την αυτό-σχέση του Εγώ,µε τον εαυτό του σχέση επι-κοινωνίας.
Ωστόσο, µια σχέση Εγώ και Εαυτού δεν αποτελεί σχέση κοινωνίας,αλλά σχέση
23

J.G.Fichte. Ο προορισµός,ό.π, σελ36 Βλ. σχετικά J.G.Fichte.Early Philosophical
Writtings.Tr.D.Breazeale.Ithaca.NY.Cornell University Press.1988,pp.147: Ούτε και το Εγώ θα ήταν
δυνατόν να προέλθει απ’το µη Εγώ. Κάτι τέτοιο αντιβαίνει στην δύναµη του λόγου.

24

Ν.Γεωργοπούλου-Νικολακάκου.Η φιλοσοφία του Εγώ..ό.π,σελ68,69
J.G.Fichte.Early Philosophical Writtings.Tr.D.Breazeale.Ithaca.NY.Cornell University
Press.1988,pp148
26
Ν.Γεωργοπούλου-Νικολακάκου.Η φιλοσοφία του Εγώ..ό.π,σελ69
27
Βλ. J.P.Sartre.Το Είναι,ό.π,σελ175; ‘..ο λόγος της άπειρης κίνησης,µέσω της οποίας η αντανάκλαση
παραπέµπει στο αντανακλόν κι αυτό πάλι στην αντανάκλαση παραπέµπει στην αντανάκλαση εξ
ορισµού είναι κάτι ιδεώδες,ένα όριο. Κι αυτό που το κάνει να εµφανίζεται σαν όριο, είναι η
µηδενίζουσα πραγµατικότητα της παρουσίας του είναι στο είαι,µέσα στην ενότητα του είναι ως
οντολογικού τύπου..η πρώτη ανασκοπική κίνηση συνεπιφέρει µια άλλη:την εαυτότητα.’
25

28

Βλ. J.P.Sartre.Το Είναι,ό.π,σελ160,234: Η συγκεκριµένη συνείδηση αναφαίνεται όντας εν
καταστάσει, ατοµικοποιηµένη µε ενική συνείδηση αυτής της κατάστασης,αλλά και (του)εαυτού της εν
καταστάσει,,ενώ ο εαυτός είναι παρών στην συγκεκριµένη αυτή συνείδηση..Ο εαυτός αποτελεί
ατοµικό δηµιούργηµα,και προβάλλει το δι’εαυτόν ως ατοµικό του ολοκλήρωµα. Το αντανακλώµενο
πάνω στον εαυτό,δεν αποτελεί ένα καθαρό και άχρονο βλέµµα, αλλά το εγώ που διαρκεί, δεσµευµένο
στην κυκλοφορία της εαυτότητάς. Κάνοντας αυτό δεν παύει να διακινδυνεύει µέσα στον κόσµο,µε την
ιστορικότητά του. Ωστόσο,το δι’εαυτόν, το εγώ ζει την ιστορικότητα, το είναι στον κόσµο και την
κυκλοφορία της εαυτότητας µέσα από έναν ανασκοπικό διαχασµό.
29

J.G.Fichte. Ο προορισµός,ό.π, σελ36,37 Βλ. Και Λ.Βινσεντί.Αγωγή και ελευθερία.Καντ και
Φίχτε.Μετ. Γ.Πρελορέντζος.Εκδ.Πατάκη.Αθήνα 1999,σελ.9-11:[Η έννοια του προσώπου στον Φίχτε
παρουσιάζεται ταυτιζόµενη µε εκείνη του Υποκειµένου] Ο Πρελορέντζος θεωρεί την έννοια του
προσώπου δηλωτική οπουδήποτε µέλους της ανθρωπότητας,δεικνύοντας την διαφορά υποκειµένουατόµου. Το sub- jectum ,λατινικής ετυµολογίας είναι το υπο-κείµενο,φιλοσοφικά υπερ-κείµενο ,δηλών
όποιον δραστηριοποιείται και υπο-στηρίζει κάτι.Καθίσταται κυρίαρχο του εαυτού του και αυτόοριζόµενο,ανεξάρτητο από κα΄θε ‘άλλο’. Η άλλη ύπαρξη καθίσταται παρείσακτη. Το υποκείµενο είναι
ελεύθερο,αυτόνοµο,ανεξάρτητο,αυτοθεµελιούµενο,αυτοεπιβεβαιουµενο.
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στασιµότητας. Το Εγώ δεν έχει να προσδώσει στον Εαυτό του κάτι διαφορετικό.
∆ύναται να ενεργοποιεί και να ανακινεί µια ατέρµονη κυκλική πορεία επανάληψης.
Το cogito παραµένει ενδοσυνειδησιακό, αλλά δεν παύει να είναι οµόλογο προς το
ανασκοπικό, αφού υποχρέωση της ανασκοπικής συνείδησης είναι το να βλέπει τον
εαυτό της. Η σύλληψη της πίστης πλέον σαν πίστη,δεν αποτελεί τέτοια, αλλά πίστη
διαταραγµένη. Πλέον η σχέση αντανάκλασης-ανακλώµενου(εγώ, µη εγώ)παραπέµπει
σε ένα οντολογικό τρόπο διαφορετικό από εκείνον του καθεαυτόν. Αποτελεί µια
δυαδικότητα που υποκρύπτει ενότητα,µια ανάκλαση του εαυτού της. Η εαυτότητα
δεν θα µπορούσε να είναι ‘είναι’ καθεαυτό. Ο εαυτός παραπέµπει στο υποκείµενο,
υποδεικνύει τα τελικά µια δυαδική σχέση του εγώ µε τον εαυτό του. Ωστόσο, ο
εαυτός δεν δύναται να είναι πραγµατικός. Το υποκείµενο δεν µπορεί να είναι εαυτός,
διότι ο εαυτός του το εξαφανίζει. ∆εν θα µπορούσε ,όµως, και να µην είναι
εαυτός,διότι αυτός αποτελεί ένδειξη του υποκειµένου. Εποµένως, ο εαυτός παριστά
µια ιδεώδη διάσταση µέσα στην εµµένεια του υποκειµένου σε σχέση µε τον ίδιο του
τον εαυτό,έναν τρόπο να µην είναι η ίδια η σύµπτωσή του και να ξεφεύγει από την
ταυτότητα,αν και την θέτει σαν ενότητα. 30
Ο κόσµος που παρουσιάζει ο εν λόγω Ιδεαλισµός,αν τυχόν αποδεχτεί τις άλλες
σκεπτόµενες υπάρξεις31θα το πράξει µόνο για να έχει την ευκαιρία να τις υποτάξει
στη βούλησή του. Κι αυτό γιατί ‘κάθε τι το ξένον παραµένει προς την ουσίαν του εγώ
ξένον µόνον την κατεύθυνση της πράξεως του εγώ επηρεάζει.’32 Και ‘ό,τι µένει στην
βάση του εγώ,είναι η δύναµη της ενέργειάς του, η δυνατότητα συσχετισµού του
‘ξενου’, του ουκ εγώ, προς το εγώ’.33Η αυτοτέλεια του εγώ, η επίτευξη
αυτοσυνειδησίας του πραγµατώνεται µέσα απ’την συνειδητοποίηση της
ξένης(περιορισµένης)ελευθερίας και της αποδοχής του έργου εκείνου,που η
αυτοσυνειδησία των άλλων εγώ δηµιούργησε. Το ξένο εγώ, η υποχρεωτική για
αυτοσυνειδησία, εµπειρία του ‘άλλου’, αποτελεί ώθηση συνειδητοποίησης του εγώ
ως εαυτού δρώντος ως ελεύθερη ουσία.34
Η ελευθερία, όµως, δεν συνειδητοποιείται µόνον χρησιµοποιώντας το µη Εγώ,
τον άλλο, αλλά και εκδιώκοντας αυτόν. Η ελευθερία συνίσταται σε προσπάθεια
διαρραγής των περιορισµών,που θέτει ο άλλος35:’…βρίσκω σε µένα ένα ανεξάρτητο
ον,-γι’αυτόν
τον
ίδιο
λόγο
αντιλαµβάνοµαι
τον
εαυτό
µου
ως
ελεύθερο..Αντιλαµβάνοµαι τον εαυτό µου ως συνεσταλµένο και περιορισµένο..ως
εξαναγκασµένο, όταν αυτή η ατοµική δύναµη µέσω της υπέρτερης δύναµης άλλων,
αντίθετων σ’αυτήν, χρειάζεται να εκδηλωθεί ακόµη κι ενάντια στον ίδιο της το
νόµο.’36
Αν και το Εγώ γνωρίζει ότι ‘οι προϋποθέσεις της οντικής του αυτοτέλειας
βρίσκονται στα ‘ξένα’ εγώ και ότι έχει ανάγκη τον άλλο για να ανακτήσει την
συµπεριφορική δυνατότητά του, προκειµένου να αναδείξει τη δική του actus
30

Π.Αναστασιάδη. Το υποκείµενο,ό.π,σελ96,140,141
Ν.Γεωργοπούλου-Νικολακάκου.Η φιλοσοφία του Εγώ..ό.π,σελ.76
32
Ν.Γεωργοπούλου-Νικολακάκου.Η φιλοσοφία του Εγώ..ό.π,σελ80
33
Ν.Γεωργοπούλου-Νικολακάκου.Η φιλοσοφία του Εγώ..ό.π,σελ82 Το άλλο,µη εγώ θα λειτουργεί
πάντα ως µέσον. Βλ. J.P.Sartre.Το Είναι,ό.π,σελ108: ‘Ο Άλλος εµφανίζεται ως ο µοναδικός ικανός να
εκτελέσει τη σύνθεση ανάµεσα στην ασυνείδητη θέση και τη συνειδητή αντίθεση. ∆εν µπορώ να
γνωρίσω τον εαυτό µου παρά µόνο µέσω του άλλου,πράγµα που πάει να πεί πως σε σχέση µε το ‘αυτό’
µου κρατώ τη θέση του άλλου’
31

34
35
36

Ν.Γεωργοπούλου-Νικολακάκου.Η φιλοσοφία του Εγώ..ό.π,σελ85
Ν.Γεωργοπούλου-Νικολακάκου.Η φιλοσοφία του Εγώ..ό.π,σελ85
J.G.Fichte. Ο προορισµός,ό.π, σελ37
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essendi,37δεν κατορθώνει πάντοτε να αποκρύψει τα αληθινά του αισθήµατα που
προβάλλουν κραυγαλέα:’Σε κάθε η φύση παρατηρεί τον εαυτό της.. Καλώ τον εαυτό
µου ‘εγώ’και εσένα ‘εσύ’. Εσύ καλείς τον εαυτό σου ‘εγώ’ και εµένα ‘εσύ’. Για σένα
κείµαι εκτός σου,όπως κι εσύ κείσαι εκτός µου για µένα. Κατ’αρχάς συλλαµβάνω ως
εκτός µου ό,τι πρώτα-πρώτα µε περιορίζει..διαγράφουµε πολύ διαφορετικές
γραµµές..ποτέ δεν ακολουθούν την ίδια κατεύθυνση η µι δίπλα στην άλλη-όλα τα
πιθανά
άτοµα,συνεπώς
και
όλες
οι
δυνάµει
σκοπιές
της
συνείδησης,πραγµατοποιούνται. Αυτή η συνείδηση όλων των ατόµων,εάν εκληφθεί
συνολικά, συνιστά την σύνολη συνείδηση του σύµπαντος για τον εαυτό του και δεν
υπάρχει καµµία άλλη,διότι µόβο στο άτοµο υπάρχει τέλεια καθορισιµότητα και
πραγµατικότητα’38
Το Εγώ και το µη Εγώ διατελούν υπο µια αντιθετική σχέση, µάλλον ένα
καθεστώς αντιθετικής αλληλοδιαπλοκής καθώς ‘οι δύο αυτοί όροι του ανθρώπινου
βίου-το εγώ και η ετερότητα-διατελούν υπό το καθεστώς της υποκειµενικής
υποτέλειας και υποταγής, η σχέση τους θα είναι ‘αντινοµική’ και ασυµφιλίωτη.39Η
προνοµιακή θέση ανήκει στο Εγώ, το Υποκείµενο, εκείνο αποτελεί φορέα του Ορθού
λόγου.40 Ο Ορθός λόγος, που ταυτίζεται µε το εγώ, έχει αποκτήσει την θέση ενός
θεού ή ενός ειδώλου, το οποίο οφείλουν τα υπόλοιπα όντα να προσκυνούν.41Απαιτεί
την πίστη στην παντοδυναµία του ορθού λόγου,την θεώρηση της πραγµατικότητας
µέσα από το πρίσµα µιας ιδέας, µιας θεωρητικής σύλληψης που κείται έξω και
ίσταται πάνω απ’τα πράγµατα,την εµπιστοσύνη σε µια θρησκεία(στο Εγώ)εγγυήτρια
µιας κοσµοθεωρίας.42
Η λογική δύναµη στρατεύεται στην αναγνώριση των ‘άλλων’ του εγώ, δεν
κατορθώνει σε καµία περίπτωση,ωστόσο, την έκφραση σχέσης συνύπαρξης. Ακριβώς
γιατί η συνύπαρξη δύναται να οδηγήσει στην επι-κοινωνία του Εγώ µε το
διαφορετικό;’Αυτό που δεν µου ήρκεσε ήταν η ελευθερία,εκείνη που δεν ήταν δική
µου αλλά η ελευθερία µιας ξένης δύναµης εκτός εµού,η οποία απλά κατέστη υπό
συνθήκες µισή ελευθερία αυτής της ξένης δύναµης.Εγώ ο ίδιος,εκείνο του οποίου
έχω συνείδηση ως εαυτό µου,ως το πρόσωπό µου και το οποίο εµφανίζεται σ’αυτό το
θεωρητικό οικοδόµηµα ως απλή εκδήλωση ενός ανωτέρου-εγώ οίδιος θέλω να είµαι
ανεξάρτητος, κάτι όχι επί του άλλου,αλλά κάτι για µένα τον ίδιο’.
Το Εγώ ανεξάρτητο και ελεύθερο από κάθε εξωτερική επίδραση, θέτωντας τέλος
στην αναποφασιστικότητά του,τολµά ν’ αυτοπροσδιοριστεί ελεύθερα µέσα από µια
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εσωτερικά κατακτηµένη γνώση του αρίστου.43 Και από εδώ βαραθρώνει σε
αντίφαση την σκέψη του:’∆εν µπορώ να αποκτήσω συνείδηση του εαυτού µου ούτε
των εξωτερικών δυνάµεων,οι οποίες µε καθορίζουν(βλ.την τρίτη αρχή της
Επιστηµολογίας)µέσα στο σύστηµα της καθολικής αναγκαιότητας,(η επικάλυψη του
Εγώ)ούτε της ίδιας µου της δύναµης, δια της οποίας εγώ καθορίζω τον ίδιο µου τον
εαυτό µέσα στο σύστηµα της ελευθερίας’.44
Φτάνει στο σηµείο να αµφισβητεί την αυτοσυνείδηση του Εγώ,προκειµένου να
θέσει σε µετεωρισµό τον Άλλο.45Σαν να περιφέρει µια ανεξάρτητη του Εγώ ενέργεια,
ασυνείδητη και όµως δηµιουργική,εκείνη του φαντασιακού στοιχείου46:’Η
πραγµατική σου γνώση..είναι.µία ατελής γνώση,..πρέπει να συµπληρωθεί µε µία
άλλη. Αυτό το άλλο,το νέο πράγµα,το φαντάζεσαι,το περιγράφεις..ως τέτοια που
κανονικά θα έπρεπε να συλλαµβάνεις και θα συνελάµβανες εάν είχες το όργανο
γι’αυτό’.47
Το άλλο ή ο άλλος είναι ‘το κάτι που προέρχεται από σένα τον ίδιο’ και µπορεί
ν’αποτελέσει φαινόµενο για σένα ως Είναι εκτός σου και µάλιστα πώς πρέπει
αναγκαίως να αποτελέσει φαινόµενο’.48 Η αµφισβήτηση για το Εγώ δεν έχει
διάρκεια και δυναµικότητα. Συνθλίβεται από την επιτακτική του επιβολή. Γι’αυτό
επιλύει το γρίφο:’..η συνείδηση του Εγώ συνοδεύει όλες µου τις παραστάσεις..Αυτή
τη διασκορπισµένη αυτοσυνείδηση,..τη νοούµε..ως την ικανότητα της επινοηµένης
ικανότητας του να έχουµε παραστάσεις. Όλες οι παραστάσεις οι οποίες συνοδεύονται
από την άµεση συνείδηση της φαντασίας µου, πρέπει..να συνάγονται από τη µία και
την αυτή ικανότητα η οποία βασίζεται σ’ένα και το αυτό όν’.49
Εποµένως,καταφανώς ‘η πράξη του άλλου εξαρτάται’από εκείνη του Εγώ, χωρίς
Εκείνο να δέχεται τις ίδιες προϋποθέσεις, µε εκείνες που θέτει στους άλλους. Ο
ορισµός της ελευθερίας του Εγώ[συνίσταται στην κατάδειξη της δέσµευσης του
άλλου]καταδεικνύει τον περιορισµό της ελευθερίας του, µέσω της ελευθερίας του
άλλου.50Το Εγώ υπάρχει ορίζοντας τον εαυτό του,αλλά και την αντίθεσή του προς τα
άλλα εγώ.51Αναγκάζεται να τα ‘δηµιουργήσει’,να τα συνειδητοποιήσει:’Ίσως να
συµβαίνει,η συνείδηση µιας έκτασης έξω από σένα να ξεκινάει από τη συνείδηση της
ίδιας σου της έκτασης ως του υλικού σου σώµατος,και να προσδιορίζεται από
τούτη’.52 Ο Άλλος είναι το άσκεπτο53αντικείµενο ,η παράσταση του οποίου
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δηµιουργείται από την ξένη δύναµη,εκείνη που προστίθεται µε τη νόηση στο αίσθηµα
του Εγώ.54 Το Εγώ δεν θα αποδυθεί ποτέ σε µια ψηλάφηση του Άλλου,θα το διατηρεί
απλά µέσα στην αντίληψή του.55
∆ιερωτάται κανείς,ωστόσο, την κατάσταση µέσα στην οποία το απόλυτο Εγώ
υποδέχεται αρχικά τον Άλλο. Αναµφισβήτητα η διαπλοκή των δύο δεν είναι άµεσα
εµφανής. Ως το σηµείο αυτό η αυτοσυνειδησία εστίασε το ενδιαφέρον στην
ανεξαρτησία και ελευθερία της. Σκοπός,πάντα η διάσωση του εαυτού της, χάριν του
εαυτού της, πάντα σε βάρος του κόσµου ή(δήθεν)της δικής της ιδιαίτερης
πραγµατικότητας.56 Μά, αυτό είναι η επίφαση,που υποθάλπει την πρόφαση του
Εγώ,και του Λόγου του που ‘βέβαιος για τον εαυτό του’,µε αυτοσυνειδησία ‘βέβαιη
για τον εαυτό της..ότι η κάθε πραγµατικότητα δεν είναι τίποτε άλλο παρά αυτή η ίδια
η νόησή της είναι άµεσα η πραγµατικότητα’.57Ακόµη και την επιφαινόµενη
αντίθεση,που εγείρει το µη Εγώ, το Εγώ γνωρίζει µε µαεστρία να την τρέπει σε
αυτοεπιβεβαίωσή του. Ο κόσµος του µη Εγώ,ο κόσµος της χρείας,δύναται
ν’αποτελέσει την ‘άλλη’του ανύψωση σε µοναδικό και ανεπανάληπτο Εγώ-’Ο Λόγος
επικαλείται την αυτοσυνείδηση της κάθε ενικής συνείδησης. Το Εγώ εµµένει στην
εγώτητα, της οποίας ,το αντικείµενό µου και η ουσία είναι το Εγώ. Καµία συνείδηση
δεν θα αρνηθεί την αλήθεια αυτή ενώπιον του λόγου.
Αλλ’επειδή αυτός θεµελιώνει την αλήθεια της άλλης βεβαιότητας,δηλαδή πως
υπάρχει ένα Άλλο για µένα`πως ένα Άλλο,από το Εγώ είναι για µένα αντικείµενο και
ουσία,ή, εφόσον Εγώ είµαι στον εαυτό µου αντικείµενο και ουσία,είµαι αυτό µόνο
όταν Εγώ αποσύροµαι από το Άλλο στον εαυτό µου εν γένει και παίρνω θέση ως µια
πραγµατικότητα παραπλέυρως αυτού.-Μόνο όταν ο Λόγος,ως ανασκόπηση
αναδύεται απ’αυτή την αντίθετη βεβαιότητα και διαβεβαίωση,αλλά ως αλήθεια`και
όχι ως µια δίπλα στις άλλες,αλλά ως η µοναδική[αλήθεια].58
Υποκρύπτει τις προθέσεις του όταν γράφει:’Γνωρίζω ότι υπάρχει (το πράγµα)κι
αυτό µου αρκεί-δεν µ’ενδιαφέρει παραπέρα’.59Αλλά κι όταν γράφει:’Το πράγµα
πρέπει να είναι κάτι έξω από µένα,τον γινώσκοντα’.60’Η γνώση, στοιχείο ενδιάµεσο
ανάµεσα στο είναι και το µη είναι,όταν παίρνει υποκειµενικό χαρακτήρα, µε
παραπέµπει στο απόλυτο είναι,κι όταν πιστεύω ότι συλλαµβάνω το απόλυτο µε
παραπέµπει στον εαυτό µου’.61 Μέσα του και περιορισµένο επιθυµεί το πράγµα, τον
κόσµο της χρείας,του Άλλου. Έξω απ’το Εγώ υπάρχει ως ξένο, αλλά µέσα του ως
χρησιµοποιούµενο αντικείµενο. Επιβεβαιώνεται ο µονισµός του Εγώ, µέσα απ’τον
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Άλλο:Αποκτάς άµεση συνείδηση του πράγµατος που υπάρχει ή είναι δυνατόν να
υπάρξει και δεν υπάρχει άλλο πράγµα πέρα απ’αυτό του οποίου συνείδηση αποκτάς.
Σύ ο ίδιος είσαι αυυτό το πράγµα. Σύ ο ίδιος είσαι η περατότητά σου µέσω του
εσώτερου λόγου[Grund]της ουσίας σου.. Ό,τι παρατηρείς έξω από σένα δεν είσαι
παρά εσύ ο ίδιος..είναι δυνατή µια γνώση του πράγµατος..Απορρέει από σένα’.62
Το µεγαλείο της αυτιστικής φιλοσοφίας της ταυτότητας,µεστό απ’το αδηφάγο
σολιπσισµό63αρνείται την ετερότητα του άλλου,αρνείται την ιδιοσυστασία του. Το
‘θεωρεί’µόνον
υποταγµένο
και
ετεροκαθοριζόµενο,
καλύτερα
εγωκαθοριζόµενο:.Ολόκληρη η συνείδηση του αντικειµένου προσδιορίζεται απ’την
καθαρή, ακριβή συνείδηση της κατάστασης του Εγώ. Με τον τρόπο αυτό το Εγώ
συµπεραίνει τον λόγο έξω από τον εαυτό του, από ‘κάτι’ ,αναφερόµενο στον λόγο
τον οποίο γνωρίζει µέσα του.64 Η αναγκαιότητα ωθεί τον Άλλο, να έρθει σε
ύπαρξη:’Είσαι αναγκασµένος καθώς νοείς,να παραθέτεις ακόµη κάτι στη νόηση, έναν
λόγο για τη νόηση έξω από σένα µια ξένη δύναµη’65Μια δύναµη που
επινοείται,υφίσταται ως νενοηµένο αντικείµενο,πράγµα,66ως πλάσµα της φαντασίας
του Εγώ.67 Και ως τέτοιο ανταποκρίνεται στην αποπλάνηση του νου και των
αισθήσεων,που εξασφαλίζει το Εγώ:’..όταν,όπως,λέµε γνωρίζουµε και παρατηρούµε
τα πράγµατα,τότε πάντοτε κι αιωνίως αναγνωρίζουµε τους εαυτούς µας και µόνο,κι
αυτούς παρατηρούµε,και εν γένει σ’όλη τη συνείδησή µας δεν γνωρίζουµε τίποτ’άλλο
από εµάς του ίδιους..’68
Αυτή η γνώση απελευθερώνει απ’τον ταπεινωτικό βασανιστικό φόβο του
άλλου.69 Όλα τα ‘άλλα’ ανήκουν στην σφαίρα της φαντασίας, στο ίδιο το Εγώ που
γεννά τη φαντασία:’Τώρα αφού κατάλαβες ότι όλα αυτά υπάρχουν µόνο µέσα σε
σένα τον ίδιο και µέσ’από τον ίδιο, αναµφίβολα δεν θα φοβάσαι αυτό που
αναγνώρισες ως δικό σου δηµιούργηµα’. Το Εγώ θριαµβολογεί, ότι απελευθερώνεται
και απαλλάσσεται κάθε εξάρτηση, εκµηδενίζοντας τόσο εαυτόν,όσο και όλα εκείνα
γύρω του, από τα οποία δυνητικά θα εξαρτιόταν.70 Αναγνωρίζεται η αληθινή
κατάσταση της απόκλισης των αντιθέτων. Ασφαλώς όχι! Πάντοτε κάτι επιβιώνει, και
αυτό είναι το Εγώ. Εκείνο δεν πρόκειται να καταβαραθρωθεί,ούτε από τη
φαντασία,ούτε από τη νόηση. Γιατί να συµβαίνει αυτό; Απλά,διότι το Εγώ έχει
δηµιουργήσει τα πάντα, εκείνο ελέγχει:’Το φώς δεν βρίσκεται εκτός µου αλλά εντός
µου και εγώ ο ίδιος είµαι το φως’.71
Το φαντασιακό παραγωγικό ταξίδι που ενώνει τα αντίθετα72απολήγει στην
αιχµαλωσία του ανίσχυρου, του Άλλου,που γίνεται το µέσον του Εγώ.73Η δεδοµένη
και καθορισµένη σχέση του Εγώ µε τους άλλους αποτελεί σχέση εξωτερική. Τα άλλα
λογικά όντα οδηγούν το Εγώ στην ολοκλήρωση µέσα απ’το ‘µοίρασµα’πρακτικών
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στοχασµών. Οι άλλοι εξυπηρετούν τους στόχους του Εγώ,αφού πρώτα τους
θεµελιώσουν,ς αντικείµενα της συλλογιστικής του πορείας.74 Οι άλλοι απαιτείται να
υπάχουν έξω απ’το Εγώ.75 Το Εγώ,το αιώνιο και αδιάρρηκτο όχι(σαν µια διαρκή
άρνηση)76 δεν επιδιώκει ν’αναχθεί στην ετερότητα των Άλλων,µόνο να τους
χρησιµοποιήσει,να ‘συνεργαστούν’77 προς εκπλήρωση έργου εγω-τικής ωφέλειας. Το
Άλλο δεν αυτοσυστήνεται όπως το Εγώ, γι’αυτό και το Εγώ αντιτάσσεται78στα
‘ανώνυµα’αυτά
αντικείµενα.
Κοντά
στον
εαυτό
του
το
Εγώ
αντιλαµβάνεται(φαντασιακά)έναν περιπλανώµενο σωσία,να στοιχειώνει τον
πε΄ριγυρό του,περισσότερο,παρά εµφανίζεται σε αυτόν. Μοιάζει να είναι ένας
‘άλλος’πλασµένος απ’την ουσία του Εγώ, αλλά δεν είναι πια το Εγώ.79
Η πάλη του Εγώ.που στην προσπάθεια ν’αµφισβητήσει το µη Εγώ,ταλαντεύεται
ανάµεσα στην πληρότητα και το τίποτα,διαπιστώνει ότι ‘υπάρχει ένα εγώ που είναι
άλλου,που εδρεύει αλλού και µε παύει απ’την κεντρική µου θέση..’80Είναι το
‘άγαλµα’που παρατηρεί και θέτει υπό αµφισβήτηση την αυθορµησία του Ίδιου81κι
αυτό διι το Εγώ δεν επιθυµεί ούτε να αναχθεί στον Άλλο,ούτε να ανάγει
(αναγνωρίζοντας ισότιµα)τον Άλλο στον εαυτό του,82µόνο να το αιχµαλωτίσει και να
το εγκλωβίσει καθορίζοντας κάθε πτυχή του.
Η εµπειρία,(η οποία για τον Fichte τείνει σε ονειροφαντασία)του άλλου
συνίσταται σε αντίτυπο του Εγώ, ανταπάντηση ‘εις εαυτόν’. Ένα µυστήριοκατασκεύασµα του Υποκειµένου:’αν είµαι ικανός να φέρω στον κόσµο τον άλο και
να περιορισθώ απ’αυτόν, αυτό συµβαίνει ακριβώς γιατί είµαι ολότητα. Γιατί το
θαύµα της αντίληψης του άλλου έγκειται κατ’αρχήν στο ότι κάθε τι που µπορεί ποτέ
ν’αποκτήσει αξία στα µάτια µου σαν είναι..εµφανιζόµενο στον ισολογισµό της
εµπειρίας µου.’83 Ένας ισολογισµός,που δεν αποδεικνύει παρά τον υπολοιπόµενο,σε
πλούτο υπόστασης84,Άλλο. Ο εαυτός κατέχει αφ’ενός την ικανότητα να σχεδιάζει
µίαν έννοια εν γένει ,και ν’αποδίδει στον εαυτό του µία ενεργό δύναµη που παράγει
ένα Είναι, κάτι εντελώς διαφορετικό από την απλή ικανότητα των εννοιών. Η
πραγµατική δύναµη λαµβάνει τον προορισµό της απ’τις έννοιες αυτές.85
Αυτός ο προορισµός συνίσταται σε ικανοποίηση της εγω-λογίας:’..Να γνωρίσω
τον εαυτό µου πέρα για πέρα, πρέπει να δω εκείνον τον εξαναγκασµό, αυτός είναι ο
προορισµός µου..Η πηγή όλης µου της προκείµενης νόησης και της ζωής
µου,..διατελεί εν εµοί,δι’εµέ, και εξ εµού. Το εσώτατο πνεύµα του πνεύµατός µου δεν
είναι ξένο πνεύµα αλλά έχει πέρα για πέρα συσταθεί κυριολεκτικά από µένα τον
ίδιο..’86 Ξένο ό,τι δεν βρίσκεται στον κυκλικό κόσµο του Εγώ, ο,τιδήποτε εισβάλλει
αφιλόξενα στον πυρήνα του. ∆εν φαίνεται,ωστόσο, να απασχολεί το Εγώ,

74

AWood.Fichte’ s philosophical ..ό.π,pp20

75

Fichte’s .Werke Band VI, Walter de Gruyter &Co,Berlin 1971,pp304
J.P.Sartre.Το Είναι,ό.π,σελ103
77
Fichte’ s.Werke Band VI, ό.π,,pp308
78
Λ.Βινσεντί,ό.π,σελ.54
79
M.Merleau-Ponty.Η αντόληψη του άλλου και ο διάλογος.Μτφρ.Φ.Καλλία.Εποπτεία
τ.43/1980,σελ.118
80
M.Merleau-Ponty.ό.π,σελ.119
81
Μ.Ρήγου.Η ετερότητα του άλλου.Εκδ.Πλέθρον.,σελ.24
82
Μ.Ρήγου,ό.π,σελ.28
83
M.Merleau-Ponty.ό.π,σελ.119
84
Μ.Ρήγου,ό.π,σελ.34
85
J.G.Fichte. Ο προορισµός,ό.π, σελ103
86
J.G.Fichte. Ο προορισµός,ό.π, σελ108
76

195

ιδιαίτερα,διότι εφευρίσκει τον τρόπο να αιχµαλωτίσει το ‘ξένο ον που συστάθηκε
χωρίς να µε λάβει υπόψη’και µέσα στο οποίο δεν θα µπορούσε να εισχωρήσει ποτέ.87
Στο πνεύµα που αποπνέει η γραφή του Fichte διαισθάνεται κανείς έντονη την
απροθυµία του Εγώ να συµβιβαστεί µε την εµφάνιση του Άλλου. Όλα
παρουσιάζονται ως ‘εξαναγκασµός’. Για άλλη µια φορά ταλαντεύεται ανάµεσα στην
ύπαρξη και τη µη ύπαρξη των ‘οµοίων’. Ενώ, λοιπόν, αρνήθηκε την ύπαρξη
αυτών,των µη Εγώ,επαναφέρει την ύπαρξή τους.:’Κι από σένα υπάρχουν ακόµη
πολλοί όµοιοί σου,στων οποίων τη δύναµη υπολογίζει ο λόγος όπως και στη δική
σου,..επίτρεψέ τους την ίδια χρήση κατά το µέρος που τους αφορά,που προσφέρεται
σ’εσένα σ’ότι αφορά εσένα..εξαναγκάζοµαι να παρατηρώ αυτά τα πράγµατα..’88Για
µια ακόµη φορά, η αποδοχή των άλλων,ως πράγµατα,µέσα προς χρήση,θεµελιώνει
την ανυπαρξία οποιασδήποτε ετερότητας και µοναδικότητας του Άλλου,πρόκειται για
µια συναλλαγή που εµπεριέχει,µόνον τυπικά,την απόκριση στον Άλλο.89
Στο σηµείο αυτό,µια διαπλοκή παθητικότητας και ετερότητας αποδίδει τρεις
συνισταµένες:Παρατηρείται µια παθητικότητα(του Εγώ) απ’την εµπειρία ενός
σώµατος(του µη Εγώ)ως διαµεσολαβητή ανάµεσα στον εαυτό και τον κόσµο, που
συνάδει µε τις πολλαπλές εκφάνσεις της πρακτικότητας και ξενότητας. Επίσης
παθητικότητα εντοπίζεται στην σχέση του εαυτού µε το ξένο, µε την ακριβή έννοια
του άλλου. Επιπρόσθετα, η συνείδηση εισάγεται ως το στοιχείο εκείνο που σχετίζεται
µε την παθητικότητα-ετερότητα ενός σώµατος και άλλων σωµάτων. Καταλήγουµε σε
µια ‘διαλεκτική’του Ίδιου και του Άλλου,παραγόµενη από την ερµηνευτική
παραδοχή,ότι ο Άλλος δεν αποτελεί µόνον αντίγραφο του Ίδιου,αλλά, άµεσα ανήκει
στους άµεσους παράγοντες ίδρυσης της έννοιάς του.
Πλέον το Εγώ επιθυµεί να γεφυρώσει την απόσταση µέσω της οµοιότητας. Και
στον Fichte ,αντίθετα µε το Εγώ του Levinas που πριν συναντήσει το Άλλο παραµένει
κλειστό,90 εξακολουθεί να παραµένει ερµητικά κλεισµένο στον εαυτό του.91Κι αν
µοιάζει να επιθυµεί το ‘άνοιγµα’στο άλλο,υποκρύπτει την βαθιά και απόλυτη
ολοκλήρωσή του,εις βάρος της ‘άλλης’ οντότητας- προϋπόθεσης. Καθήκον του Εγώ
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να θέσει αυτήν υπό την καθολική του νοµοκρατία. Μια µεσολαβηµένη σχέση92 που
αποδεικνύει τον εγωτικά µεροληπτικό και ‘υπόρρητα’ ’σχιζοφρενή’ χαρακτήρα του
Εγώ. Την ταυτόχρονη στιγµή αυτοπαραδοχής του Εγώ και µόνον του Εγώ εισάγει
αναγκαία τον άλλο συνειδητά,για την ανύψωση του Εγώ.

3.2 Η απόλυτη ‘µήνις’
Σε αντίθεση µε την θεώρηση του Παύλου,κατά την οποία ο άλλος εµφανίζεται
προκειµένου ν’απελευθερώσει απ’την µόνωση του Εγώ του ατόµου και να προσφέρει
την ευκαιρία για συνάντηση(προς τοῖς ὁψοῖ)προς κάποια άλλη όψη,ο γερµανός
φιλόσοφος επιµελώς θα παρουσιάσει την πορεία απελευθέρωσης του Εγώ από κάθε
άλλο. Η κοινότητα του Παύλου προετοιµαζόταν για το άνοιγµα προς κάθε ξένο ή
άλλο, προκειµένου να τον υποδεχτεί στην ‘καινή ζωή’. Αντίθετα ο Fichte εµφανίζει
το Εγώ εσωκλειόµενο µακριά από κάθε ξένο ή άλλο(αν τελικά αυτό δεν αποτελούσε
παρά µια φαντασίωση ή παραίσθηση)προκειµένου να θεµελιώσει τον άχρωµο,
απαράλλακτα οµοιογενή και αβάσταχτα οµοιόµορφο κόσµο του Εγώ. Άµεσα και µε
διαύγεια γίνεται φανερή η διάσταση της ανθρωπολογικής τοποθέτησης του Φίχτε
αναφορικά µε το άλλο ή τον άλλο.
Στο τρίτο βιβλίο του έργου ‘Ο Προορισµός του ανθρώπου’,ο Fichte θα εκκινήσει
την τελική πορεία,εκείνη κατά την οποία ο τελικός επικρατών στον κόσµο αίσθησης
και νόησης θα είναι το Εγώ. Την θέση της αποδοχής του Άλλου,ως µέσου,θα
καταλάβει η αφηνιασµένη’άρνηση. Τα βήµατα που θα ακολουθήσει είναι σταδιακά.
‘Μόνο σχετιζόµενο προς εµένα υπάρχει ό,τι εν γένει υπάρχει για µένα. Παντού όµως
µόνο µία σχέση προς εµένα είναι δυνατή(προφανώς,εννοώντας την αυτ-σχέση µε το
Εγώ)και όλες οι άλλες είναι απλά υποκατηγορίες αυτής:ο προορισµός µου να πράττω
ηθική. Ο κόσµος µου όλος είναι αντικείµενο και σφαίρα των καθηκόντων µου και
τίποτε άλλο απολύτως. Άλλος κόσµος ή άλλες ιδιότητες του κόσµου δεν υπάρχουν
για µένα.. Ό,τι υπάρχει για µένα µου επιβάλλει την ύπαρξη και την πραγµατικότητά
του µόνο µ’αυτή τη σχέση κι εγώ µόνον απ’αυτή τη σχέση το συλλαµβάνω.Για να
συλλάβω δε µίαν άλλη ύπαρξη δεν διαθέτω διόλου όργανο’.93
Μοιάζει η ηθική του ν’απορρίπτει τον άλλο,και να ίσταται δίπλα στην χρήση, την
‘ιδιοποίηση ή την εξοµοίωση του ξένου’από το Εγώ,µε το Εγώ,και µια άλλη
παράµετρος. Πρόκειται για εκείνη της ‘αποβολής της ετερότητας του ξένου από το
Εγώ’94 Σε µια πρώτη φάση, δηλαδή, η εµφάνιση του Εγώ,του άλλου ενεργοποιεί µια
‘ιµπεριαλιστική-ολοκληρωτική στάση’του Εγώ,το οποίο δεν δέχεται κάτι όµοιό
του.95Αποφασίζει να το θέσει υπό την δουλωτική κυριαρχία και υπηρεσία του. Σε µια
δεύτερη,όµως, φάση η ολοκληρωτική στάση µετατρέπεται σε επιθυµία για ‘λογικό
µηδενισµό του οποιουδήποτε ετέρου’96 Ο µονόδροµος που φαίνεται να επιθυµεί
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ν’ακολουθήσει το Εγώ είναι εκείνος της ‘σφετεριστικής και µηδενίζουσας στάσης του
‘Εγώ’στη σχέση του προς την ετερότητα του άλλου’.97
‘Ό,τι ίσως ποτέ δεν ζητούν από τον εαυτό τους(οι άλλοι),το ζητούν σαφώς από
άλλους απέναντι στους ίδιους:να τους µεταχειρίζονται δηλαδή ως όντα που έχουν
περίσκεψη και στοχασµό και κάποιο σκοπό, όχι ως άλογα πράγµατα, αλλά ως
ελεύθερα και ανεξάρτητα όντα. Έτσι θα εξαναγκασθούν οπωσδήποτε,για να µπορούν
οι άλλοι να εκπληρώσουν αυτή την απαίτηση,να νοούν τους άλλους ως όντα έχοντα
περίσκεψη και ελεύθερα και ανεξάρτητα και αδέσµευτα από απλή φυσική βία98. Για
τον Fichte η συνάντηση µε τους άλλους προκύπτει,όταν γίνουν αντιληπτοί µέσω της
σκέψης,όταν η βασική ατοµική πρακτική οριοθέτηση κατοπτρίζει τις αναζητήσεις
άλλων ατόµων κατά την άσκηση της δικής τους ενεργής βούλησης. Όµως,µια πιο
προσεκτική διείσδυση προδίδει,ότι ο κόσµος των άλλων είναι κατασκεύασµα της
σκέψης,του στοχασµού,του ενός Εγώ,σχετικά µε την γνήσια πρακτική του
δραστηριότητα.
Εποµένως, οι άλλοι είναι νοούµενα,οντότητες της σκέψης99:’Έχω συνειδησιακές
παραστάσεις και άλλων φαινοµένων, τα οποία δεν θεωρώ ως όντα όµοια µε
µένα,αλλά ως άλογα πράγµατα..’100∆εν φαίνεται ο Fichte να επιδιώκει την γένεση
µιας ‘διαπροσωπικής σχέσης’101αλλά µάλλον την ακύρωση της ήδη ‘εξαρτηµένης’
σχέσης του άλλου απ’το Εγώ. Θα επιδιώξει την ελευθερία. Από την σφαίρα της
θεωρητικής γνώσης,το Εγώ θα στραφεί στην πράξη, και στην θεµελίωσή της, µέσω
της βούλησης,όπου το σύστηµα του Εαυτού και ο κόσµος αντανακλούν και
παρουσιάζουν το ανθρώπινο ενδιαφέρον για ελευθερία.102Μια ελευθερία που
ανακαλύτει τον ίδιο της το νόµο, µέσα της, αποτελεί ταυτόχρονα µια ανακάλυψη.
Επιθυµεί την πίστη στο λόγο και ποθεί την ανεξάρτητη σκέψη,ανανεώνοντας τον
Εαυτό.103 Άλλωστε η αρχική, απροϋπόθετη αρχή(του Εγώ) απ’την οποία απορρέουν
όλα τα υπόλοιπα αντικείµενα είναι ταυτόχρονα,η ίδια, ‘υποτιθέµενο’από όλα τα
‘επόµενα’της ως ‘συνθήκη για τη δυνατότητά της’. Η υπερβατολογική επαγωγή του
Fichte,περί δοµής της εµπειρίας καταδεικνύεται,τελικά, ως ανυπαρξία της
απόλυτης,απροϋπόθετης ελευθείας. Ακόµη κι αν πρέπει ο ελεύθερος φορέας
δράσης,να συλλογιστεί την ελευθερία ως απεριόριστη ‘εν αρχή’,η αληθινή ελευθερία
περιορίζεται πάντοτε104. Γι’αυτό και το Εγώ αποφασίζει ν’απελευθερωθεί, να
κατακτήσει µια ‘ελευθερία,που είναι σχέδιο,που θεµελιώνει το χρόνο ανοίγοντας το
µέλλον,στο οποίο το Εγώ θα πραγµατοποιηθεί και θα προσπαθήσει µε τη δράση να
υψώσει την ύπαρξή του ίσαµε το όν,αρνούµενο το µη Εγώ και µεταµορφώνοντας τον
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κόσµο σε Εγώ’.105 Ο άλλος,που πριν θεωρείτο εµπόδιο,πρέπει ν’αφανιστεί :’..πράξε
σαν να µην υπήρχε αυτός καθόλου..’106 Η ελευθερία που αποζητά το Εγώ δηλώνει
την ακόρεστη µισαλλοδοξία και επιθυµία του,το ίδιο ν’αποτελεί αιτία των πράξεών
του, ν’αποφασίζει για τις πράξεις του(και για όλα τα άλλα).107
Σε µια απόπειρα να µεταφέρει τα σχήµα κυριαρχίας του Εγώ στα εθνικά
δεδοµένα,προσπαθεί να ενώσει τα άτοµα υπό την επίβλεψη του κοινωνικού και
καθολικού Εγώ, ενός έθνους. Το κοινωνικό θα µεταφράζεται στις επιµέρους ατοµικές
υποστάσεις. Προβάλλει µια ενότητα,όχι για την επίτευξη και εξασφάλιση της
προσωπικής µοναδικότητας και ετερότητας των πολιτών,αλλά την απόδοση εός
τέλειου κράτους. Μια ένωση αποτελεί ‘το οργανικό όλο του λόγου’,αντικείµενο της
δραστηριότητας του Εγώ. ∆εν αντικρίζει την καθ’έκαστον ετερότητα,αλλά το όλον
ως µάζα:Η ανθρωπότητα είναι ένα οργανώνον και οργανωνόµενο όλον του λόγου.
Χωρισµένο σε πολλά µέρη,ανεξάρτητα(και όχι σε κοινωνία),η φυσική µορφή της
πολιτείας απεµπολεί την ανεξαρτησία, όλοι ενώνονται σε ένα όλο.108
Γράφει σε κάποιο σηµείο:’Όχι διχασµένοι πλέον από ατοµικούς σκοπούς,(οι
άνθρωποι)θα συνδέονται αναγκαίως για τον ενιαίο,κοινό σκοπό κι έτσι θα συσταθεί
ένα σώµα που θα το ζωοποιεί παντού το ίδιο πνεύµα και η ίδια αγάπη..Εδώ όπου θα
εκµηδενίζεται ο µικρός στενός εαυτός των προσώπων από το σύνταγµα και µόνον, ο
καθένας θα αγαπά κάθε άλλον αληθινά ως εαυτόν,µόνος αυτός,θα αποµείνει για
ν’αγαπηθεί. Ο δε αγαπών δεν θα είναι τίποτε περισσότερο από ένα µέρος και µόνον
αυτού του µεγάλου εαυτού.109 Ο άνθρωπος τίθεται ξανά,το µέσον για το κρατικόεθνικό Εγώ. ∆εν αναγνωρίζεται η προσωπικότητά του,αλλά οι δυνάµεις του, οι
υπηρεσίες του προς το έθνος.110Εποµένως, η ετερότητα δεν αναγνωρίζεται και η
κοινωνία προσώπων δεν αναζητείται. Μόνο η ένωση των ατόµων σε εθνικό επίπεδο.
∆εν προβάλλει µια γνήσια συνύπαρξη και επι-κοινωνία, αλλά µια
αυτονοµούµενη πολιτεία,που θα καθορίζει και θα σχεδιάζει τόσο την ισοπολιτεία των
ανθρώπων, όσο και τις οικονοµικές σχέσεις.111 Η πρώτη αρχή,η πολιτεία
αφοµοιώνοντας τις προσωπικότητες προβάλλει ως ύψιστο σκοπό την οµοφωνία.112 Η
ισότητα που προβάλλει στο κράτος δεν πείθει φαίνεται όπως και οι φιλοσοφικές του
αρχές να υπηρετούν το απόλυτο κρατικό Εγώ.113
Το ισχυρό Εγώ που δύναται να δράσει,θα επιβάλλει τη βούλησή του στους
άλλους114:’ποιος έχει το δικαίωµα να είναι ανώτατος αρχηγός:..Η ανώτατη
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ανθρώπινη νόηση και οι άνθρωποί του. Η έκφραση του άλογου µέσα στον κόσµο,που
υπάρχει ένα άτοµο µε καλύτερη κατανόηση, εναντιώνεται στο δικαίωµα του
ανθρώπου αυτού,και εκείνος έχει ένα τέλειο δικαίωµα να µην το ανεχτεί, αν µπορεί
να το εµποδίσει,και ν’αναγκάσει τους άλλους ,αν είναι αρκετά δυνατός.’115 Σε µια
διαδικασία που θέτει το Εγώ,πλέον ,σε εφαρµογή κάθε τι άλλο οφείλει να υποταχθεί.
Σ’αυτήν την διαδικασία της υποταγής,το άλλο σκέψης:το υλικό ,ο κόσµος, ο άλλος
άνθρωπος, ο θεός αντιπροσωπεύουν την παρουσία του ξένου.116
Η αφοµοίωση όλων των ‘άλλων’µέσα στο Εγώ είναι η αρχή του τέλους. Ο
έσχατος προορισµός θα παραµείνει ‘αιωνίως απροσπέλαστος,αν και ο άνθρωπος δεν
πρέπει να πάψει να είναι άνθρωπος και να γίνει Θεός’.117Αν ο άνθρωπος, εν τέλει
κατευθύνεται στην πραγµάτωση του, ως τελικού σκοπού, εκπλήρωση του
ηθικού,118αυτόµατα η ηθική του ταυτίζεται µε την εγω-λογία του. Αυτή η ηθική τάση
και η απαίτηση του καθήκοντος αποτελεί το διακριτικό στοιχείο του ανθρώπου,το
στοιχείο που ορίζει θετικά την ανθρώπινη ουσία και επιτρέπει την αναγνώριση του
εαυτού ως ελεύθερου υποκειµένου.119 Αυτό το ελεύθερο υποκείµενο λαµβάνει
υπερφυσικές διαστάσεις,θεοποιείται. Αυτό, πλέον, είναι ο θεός του:’Αυτή η ενότηταένα Εγώ,το οποίο καθορίζοντας εαυτόν,καθορίζει κάθε τι που είναι µη Εγώ,(η ιδέα
της θεότητας)-είναι ο τελικός σκοπός αλλά και τελικό επίτευγµα του αγώνα του.
Όταν ο σκοπός αναπαρίσταται απ’το νοητικό Εγώ,ως υπαρκτό πέραν του εαυτού
του,αυτός ο αγώνας είναι πίστη(πίστη στο θεό)’.120 Πλέον η πίστη(του θεϊστή)
ταυτίζεται µε την ηθική δράση. Ο αγώνας είναι πίστη. Η πίστη στο θεό υπάρχει ως
ανταπόκριση στις απαιτήσεις του ηθικού νόµου.121
Το Εγώ έχει πλέον τη δυνατότητα,ως ηθικό υποκείµενο,να επιβεβαιώνει την
ύπαρξη του θεού. Η ύπαρξη του θεού συνάγεται απ’τον ηθικό νόµο και εξαρτάται
από την ελευθερία του Εγώ. ∆ίχως αυτήν δεν συντελείται τίποτα
115

Fichte’s Werke B. IV,ό.π,pp445
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συµπεριφοράς, σε νόµους-προσδιορίζοντες ατοµικές σχέσεις δικαιωµάτων και υποχρεώσεων. Ένα
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νοηµατοδοτούµενο.122Η φιλοσοφία του Απόλυτου Ιδεαλισµού στηρίζει αυτό που ο
Schleiermacher µε την έννοια του προσώπου προσπάθησε ν’αντιδιαστείλει,την πίστη
σ’ένα πανθεϊστικό Εγώ.123 Αυτός ο πανθεϊσµός,ουσιαστικά, αναφέρεται σε έναν
θεό,ευρισκόµενο παντού στον κόσµο. Ο κόσµος δεν αποτελεί δε παρά µέρος ή τρόπο
ύπαρξης του θεού.124Πανθεϊστικό µοιάζει να είναι το απόλυτο Εγώ του
Ιδεαλισµού;’Η έννοια αυτή του απόλυτου σε θρησκευτικό χώρο είναι ό,τι
ονοµάζουµε θεότητα και εκφράζει µια αφαιρετική σκέψη της θεωρητικής
συνεδήσεως του ανθρώπου. Η απλή παραδοχή της υπερβατικής θεότητας
ανεξάρτητης από το συνειδησιακό Εγώ θα αντιστοιχούσε σε αντικειµενικοποίηση της
αλήθειας και θα παρέµενε σαν αντικείµενο,ξένη για το Εγώ. Θεότητα,όµως,ξένη για
τη συνείδηση του Εγώ δεν έχει ‘λόγο’ύπαρξης,γιατί η θεότητα πρέπει να κατέχει και
να κατέχεται από το Εγώ,να γνωρίζεται και να βιώνεται από την ανθρώπινη
συνείδηση.125
Η Ιδέα του Απολύτου,του θείου για τον Φίχτε,ενσαρκώνεται µέσα στο
κράτος,εκεί ενοποιούνται τα ‘Εγώ’.Μέσα σ’αυτό το κράτος δεν λειτουργούν
προσωπικότητες, αλλά άτοµα126: ‘Το απόλυτο κράτος στη µορφή του είναι ένα
τεχνητό καθίδρυµα,µε το σκοπό να κατευθύνει όλες του τις ατοµικές δυνάµεις στη
ζωή του γένους και να τις συγχωνεύει µέσα σ’αυτό’.127 Κάθε άτοµο είναι πάντα σε
ετοιµότητα να προσφέρει εαυτόν,να ενώσει την δύναµή του µε του άλλου,για την
εξυπηρέτηση του κράτους.128 Πρόκειται για ένα ‘απόλυτο κράτος’,στο οποίο τα
άτοµα υποχρεώνονται, ως ηθική αξίωσή τους, επιβάλλεται η θυσία προς το κράτος.
Αυτό το κράτος εκφράζει την θεία ζωή, την θεία ιδέα.129
Ένα τέτοιο απόλυτο κράτος είναι και το Εγώ, στην Ανώτερη Βούληση του
οποίου είναι ο ίδιος ο Εαυτός εξαναγκασµένος να υπακούει.130 Το Εγώ εγκολπώνει
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201

όλο τον Αντικειµενικό κόσµο,τον καθιστά κτήµα του, ιδιοποιείται τις ιδιότητές του.
Θεοποιείται ο Εαυτός, ο Λόγος, η πρακτική δράση του Λόγου.131Η δράση αυτή, όπως
σηµειώθηκε σε προηγούµενο κεφάλαιο, δεν είναι παρά η αιώνια αυτοθεσία. Μόνο
που πλέον,δεν µαρτυρεί την πρόθεση χρησιµοποίησης του Άλλου. Ως φορέας της
θεϊκής δύναµης επιθυµεί να πραγµατοποιήσει ένα περαιτέρω βήµα,τον αφανισµό του
Άλλου,διότι η προοπτική του Άλλου δεν πρόκειται να υπάρξει αιώνια.,όπως εκείνη
του Εγώ. ’Ό,τιδήποτε ανήκει στη σφαίρα του’µη Εγώ’,από τη φύση του δεν υπόκειται
µόνο, ακατάπαυστα στη φθορά και στο θάνατο`ο θάνατος είναι η επιβεβληµένη από
το ‘λόγο’ποινή του’132
[Κάθε άλλος είναι µια ‘ασθένεια’για το Εγώ. Αν έτσι αντιληφθούµε τα
πράγµατα,τότε κατανοούµε το παρακάτω].’Το βέβαιο τέλος κάθε άλγους είναι ο
θάνατος..Θα πεθάνω απολύτως όχι για µένα αλλά µόνον για άλλους-για όσους
µένουν πίσω,από των οποίων την συντροφιά αποσπώµαι. Για µένα η ώρα του
θανάτου είναι η ώρα της γέννησης σε µια νέα,πιο υπέροχη ζωή’. Προφανώς το Εγώ
αφανίζεται. Όµως,όχι, αφανίζεται το Εγώ από τον κύκλο των Άλλων. Κι αυτό διότι
εκείνα εξορίζονται από τον τόπο του.Το Εγώ εκδιώκει τα Άλλα,Ξένα, µη
Εγώ,νεκρώνει τον κόσµο του γι’αυτά:’Εφ’όσον έτσι η καρδιά µου για το παροδικό,το
σύµπαν εµφανίζεται ξεκάθαρα στα µάτια µου. Η νεκρή µάζα που το βάραινε[[εννοεί
το µη Εγώ],που απλά παραγέµιζε το χώρο,εξαφανίστηκε και στην θέση της ρέει και
κυµατίζει και βοά το αιώνιο ρεύµα της ζωής,της δύναµης και της δραστηριότητας-της
πρωταρχικής ζωής(άρα το Εγώ)της δικής Σου ζωής,ω άπειρε:διότι κάθε ζωή είναι
δική Σου ζωή και µόνο το θρησκευόµενο µάτι εισδύει στο βασίλειο της αληθινής
οµορφιάς’133
Το Εγώ από την ‘κοινωνική’ συνύπαρξη µε το Άλλο µέσα σε ένα πλέγµα
τυχαίων(και αναγκαστικών)αλληλεπιδράσεων και ανταγωνιστικών σχέσεων µαζί µε
τη φαντασία οδηγείται σε µια αλλοίωση της αγάπης για τον εαυτό σε φιλαυτία. Η
αγάπη για τον εαυτό εκφράζει µια κατάφαση προς τον εαυτό. Παρά την αρχική
έκφραση κατάφασης και προς τους άλλους,η συµπεριφορά αποτυπώνεται,εν τέλει, ως
αρνητικό αίσθηµα,διότι οι ίδιες οι σχέσεις δεν αποτελούν παρά σχέσεις σ’ένα τοπίο
ανάγκης. Προϊόν της φαντασίας και της σύγκρισης µε τη δύναµη του άλλου, έκφραση
πρωτόγονων σχέσεων ανταγωνισµού, η φιλαυτία134καταντά µια ανεύθυνη και
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προσέχει,δεν δίνει σηµασία σ’ο,τιδήποτε ή οποιονδήποτε άλλον. Μια µέρα υποκύπτει στον πειρασµό
να χαϊδεύσει την ‘εικόνα’του,πέφτει στο νερό και πνίγεται. Το νόηµα του µύθου αφορά, όχι τόσο στα
κακά της φιλαυτίας,όσο στον κίνδυνο της προβολής,της αντίδρασης απέναντι στον κόσµο ωσάν κάθε
πραγµατικότητα να κατανοείτο µέσω των εικόνων του Εγώ. ∆ύο νοήµατα αποδίδονται,εν
προκειµένω:η εγωπάθεια εµποδίζει το Νάρκισσο να γνωρίσει τι είναι και τι δεν είναι. Μια τέτοια
εγωπάθεια καταστρέφει όποιον υποκύπτει σ’αυτήν. Ο Νάρκισσος αντικρίζοντας εαυτόν να
καθρεφτίζεται στην επιφάνεια του νερού, λησµονεί ότι το νερό αποτελεί κάτι ‘άλλο’-΄εξω απ’τον
ίδιο,µε αποτέλεσµα την απώλεια της αίσθησης των κινδύνων του. Ο Νάρκισσος,µια διαταραχή της
προσωπικότητας είναι το αντίθετο της φιλαυτίας. Η εγωπάθεια δεν επιφέρει ικανοποίηση,αλλά βλάβη
στο Εγώ. Η εξάλειψη κάθε διαχωριστικής γραµµής ανάµεσα στο Εγώ και τον άλλο,σηµαίνει, ότι τίποτε
νέο ή ‘άλλο’δεν θα εισέλθει ποτέ στο Εγώ. Εκείνο καταβροχθίζεται,µετασχηµατίζεται έως ότου κανείς
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ανέντιµη εξουσιαστική δύναµη. Η ελευθερία ικανοποιεί την καρδιά [εννοώντας την
βούληση]του Εγώ,ενώ το αντίθετο ‘την σκοτώνει και την εκµηδενίζει’135και ενώ το
Εγω΄υποστηρίζει,ότι θέλω ν’αγαπήσει και ν’απολέσει εαυτόν συµµετέχοντας. Ενώ
διατρανώνει,ότι επιθυµεί να χαίρεται και να στενοχωριέται, γρήγορα λαµβάνει την
τελική θέση, εκείνη που απ’την πρώτη στιγµή, εκδηλώθηκε κυρίαρχα:’Το ύψιστο
αντικείµενο αυτής της συµµετοχής είµαι εγώ ο ίδιος. Το δε µοναδικό µου κτήµα..είναι
η πράξη µου.[∆ηλαδή,η πράξη αυτο-θεσίας του Εγώ και εκδίωξης του Άλλου]...Μόνο
αγάπη[το Εγώ]υπάρχει ζωή,έξω απ’αυτήν υπάρχει θάνατος και εκµηδένιση..ψυχρό
και θρασύ,το αντίθετο σύστηµα[το µη Εγώ]προχωρεί και περιπαίζει αυτή την
αγάπη’.136
Το αντικείµενο της εσώτατης κλίσης του Εγώ υπήρξε µια ονειροφαντασία,µια
ψευδαίσθηση. Αυτή η ξένη δύναµη137δεν υπήρξε πραγµατικά µέσα στο σώµα του
Εγώ,δεν είναι Εγω. ∆εν υπάρχει,εποµένως, µέσα στο είναι, γλιστράει ‘ύπουλα’µέσα
στην αντίληψη του Εγώ138.Και ό,τι είναι οφείλεται στο Εγώ. Σειρά του Εγώ
ν’αδιαφορήσει για την εξέλιξη του Άλλου. Άλλωστε,για τον Fichte,δεν αποτελεί ό,τι
και για τον Levinas.Για τον δεύτερο ο Άλλος είναι επιθυµία,όχι γνώσης ή κατοχής
του Άλλου,αλλά το ίδιο αντικείµενο της επιθυµίας. Εδώ η µόνη επιθυµία είναι εκείνη
για αφανισµό του. ∆εν υπάρχει καµιά προοπτική ακρόασης η γνώση του Άλλου,διότι
η υπόσταση του πλέον αγνοείται. ∆εν πρυτανεύει το βλέµµα και ο λόγος µεταξύ των
αντιθέτων,αλλά ο µονόλογος του Εγώ. Η ηθική συνείδηση του Εγώ υπαγορεύει τη
ναρκισσιστική του ικανοποίηση.
Εποµένως, ελευθερία του Άλλου δεν υπάρχει,διότι δεν υφίσταται ετερότητα
αυτού.139Τα διαφορετικά αλληλοαποκλείονται,140εποµένως η υπερισχύουσα αρχή του
Εγώ µπορεί ήσυχη να γνωρίζει, ότι θα διατηρήσει εαυτήν. Ο Άλλος που
παρασιτεί,141δεν αποτελεί παρά την παρόρµηση µιας αόρατης στο Εγώ ξένης
δύναµης,αποτελεί µάλλον µια παραίσθηση.142Η αυτοπεποίθηση του Εγώ αντικρίζει
την αδυναµία της ορµής αυτής. Η γνωριµία του Εγώ µε τον εαυτό του143καθιστά τον
στόχο του ξεκάθαρο:’..υψηλός προορισµός µου, η αληθινή µου ουσία.. Ο τελικός
σκοπός του λόγου είναι η καθαρή δραστηριότητά του, στην οποία προβαίνει όλως
δι’όλου δι’εαυτόν και δίχως να χρειάζεται εργαλείο εκτός εαυτού’.144
να θεωρεί,ότι αντικρίζει τον άλλο στον εαυτό του. Τότε καθίσταται χωρίς νόηµα. Ο Νάρκισσος δεν
αποζητά εµπειρίες αλλά εµπειρία. Απαξιώνει κάθε επί µέρους αλληλενέργεια ή σκηνή,διότι ποτέ δεν
του αρκεί,προκειµένου να συµπεριλάβει ό,τι είναι. Κι όλα αυτά στα πλαίσια µιας αέναης αναζήτησης
της έκφρασης του Εγώ στην εµπειρία. Π µύθος του Νάρκισσου µε ευστοχία συλλαµβάνει:πνίγεται
κανείς στο Εγώ του-πρόκειται για µια αποκλειστικά εντροπική κατάσταση.
135

J.G.Fichte. Ο προορισµός,ό.π, σελ.47
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Καταλήγει στην απόλυτη βεβαιότητα;’∆εν υπάρχει άλλη φύση,εσύ, µόνον εσύ
υπάρχεις’,145οµολογεί στο Εγώ. Το Άλλο τιµωρείται για όσα έπραξε στο Εγώ για την
εισβολή του146 γι’αυτό έχει πλέον εξαλειφθεί. ∆ιατρανώνει ο φιλόσοφος :’Εγώ, Εγώ
Εγώ και πάντα Εγώ’.147 Με µια αποκρυσταλλωµένη εικόνα για την κυριαρχική θέση
του Εγώ,θα µεταφερθούµε στην παιδαγωγική ανθρωπολογία του Φίχτε. Επιδίωξη η
µελέτη,τόσο της παιδαγωγικής θεωρίας του, όσο και της θέσης, την οποία
καταλαµβάνει το Εγώ, η βασική του αρχή, µέσα στην παιδαγωγική θεωρία του. Η
φιλοσοφία του επηρεάζει άµεσα την παιδαγωγική του. Μένει, λοιπόν, να
ερευνήσουµε αν η απολυτότητα του Εγώ θα εισαχθεί και στις παιδαγωγικές
θεωρήσεις του.
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J.G.Fichte.Ο προορισµός,ό.π, σελ152
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Το καίριο στη ζωή κείται πέραν του ατόµου.
Ο.Ελύτης. Ἐν λευκῶ

Κεφάλαιο 4. Η Παιδαγωγική του J.G.Fichte

4.1 Το γενικό πλαίσιο-(Η Bildung)
Στην ίδια ιδεολογική σφαίρα της Ιδεαλιστικής φιλοσοφίας λαµβάνει θέση η
Ιδεαλιστική Παιδαγωγική.Η Παιδαγωγική αυτή θα λάβει την αρχή διαµόρφωσής της,
από την έννοια της µόρφωσης (Bildung). Η έννοια της Bildung, της µόρφωσης ή
παιδείας, περικλείει µια πνευµατική έµφαση. Είναι εκείνη που περιλαµβάνει την
επιστηµονική γνώση της εποχής, την αισθητική καλλιέργεια (κλασική µουσική,
ποίηση, λογοτεχνία)την αυτόνοµη κρίση, την αίσθηση της αξίας, την εκλεπτυσµένη
συµπεριφορά, την ‘αξιοπρέπεια’. Ο όρος και το περιεχόµενο της ‘µόρφωσης’ εγείρει
και το ιδανικό της γερµανικής εµβρίθειας, την πειθαρχηµένη επιθυµία για µεστή
διείσδυση στο γνωστικό αντικείµενο. Και όλα αυτά, συνοδευόµενα από την
προσπάθεια κατανόησης του αντικειµένου και απλής ακριβόλογης έκφρασής του. Η
µόρφωση αποτελεί αιθέριο προϊόν της ακµής του Ουµανισµού, του γερµανικού
Ιδεαλισµού, µεταξύ 1780 και 1830.Εµφανίζεται ως η κλασική περίοδος των
γραµµάτων και των τεχνών όπου έζησαν, τόσο γνωστοί φιλόσοφου(Kant),όσο και
ποιητές και µουσικοί(Beethoven).1
Η Απόλυτη φιλοσοφία του Ιδεαλισµού στηριζόµενη σε ένα κυρίαρχο Εγώ, δεν θα
µπορούσε παρά να υπο-στηρίξει µια παιδαγωγική επιβαλλόµενων όρων. Η
φιλοσοφική ιδέα της µόρφωσης,ακµάζοντας, επιθυµούσε όλο και περισσότερο, τι
άλλο, παρά την µορφοποίηση της φυσικής ύπαρξης. Αποζητούσε τόσο των δαµασµό
των ζωϊκών ανθρώπων, µέσα από την αλληλοπροσαρµογή τους, όσο και διάσωση του
φυσικού στην αντίσταση κατά της τάξης του κατεστηµένου.2 Στη γερµανική ιστορία
του πνεύµατος επανειληµµένα εµφανίζεται,το σκηνικό, η νέα γενιά ν’αντιτάσσεται
στις στερεοποιηµένες µορφές. Έτσι αρχές του 18ου αιώνα η γενιά Sturm und Drang µε
1

T.W.Adorno.Θεωρία της ηµιµόρφωσης.Εισ-Μετ.Λ.Αναγνώστου.Εκδ.Αλεξάνδρεια.1989,σελ.9 Πρβλ.
και T.Pinkard.German Philosophy 1760- 1860.The Legacy of Idealism.Cambridge University Press
2002,pp.7-8,9,11:Η κουλτούρα της εποχής στην Γερµανία προσέγγιζε εκείνην των
καλλιεργηµένων,των ‘πνευµατικών’ σε αντίθεση µε εκείνην των ‘bourgeois’. Το ιδανικό αυτής της
κουλτούρας αποκρυστάλλωνε ο όρος Bildung ,δηλώνοντας το είδος εκπαίδευσης, καλλιέργειας,
πολιτισµένης σύλληψης του κόσµου. Οι αποδέκτες δεν αποτελούσαν ακροατές-δέκτες παθητικής
γνώσης, αλλά φορείς νοηµοσύνης και υψηλής πολιτισµικής κουλτούρας. Το ιδανικό αυτής της
εκπαίδευσης συνδέθηκε µε εκείνο του πιετισµού,στον χώρο του Προτεσταντισµού. Η ανάγνωση της
Βίβλου,η προσωπική και οµαδική προβολή της ‘καρδιάς’ ως µέσο αυτόµεταµόρφωσης, η επιθυµία για
κοινωνική ανα-µόρφωση,στα πλαίσια µιας εκκλησιαστικής ‘Μεταρρύθµισης’είναι µερικά απ’τα
γνωρίσµατα της τάσης. Ωστόσο, η έννοια της αυτό-καθοδήγησης για το άτοµο, και εκείνη της
υποκειµενικότητας ως αυτο-κατοπτρισµού,σε συνδυασµό µε ένα έντονο θρησκευτικό συναίσθηµα
ώθησε στην αυτοαντίληψη,συνοδοιπόρο ενός αυταρχικού- κονφορµιστικού κόσµου,εκείνου στον
οποίο ζούσαν. Πρβλ. επίσης και L.Dumont.German Ideology,The University of Chicago Press
1994,pp.131-132:Για τον Humbolt η µεσολάβηση της Bildung σε σχέση µε την γερµανική φιλοσοφία
εµφανίζεται στην οριοθέτηση τεσσάρων επιστηµών σχετιζοµένων µε το ανθρωπιστικό πνεύµα,στα
πλαίσια της ανώτερης εκπαίδευσης, ενάντια σε ένα γραφειοκρατικό κράτος. Πρόκειται για την
φιλοσοφία,την φιλολογία, την ιστορία, τα µαθηµατικά. Οι φυσικές επιστήµες υπάρχουν σε κατώτερο
επίπεδο, µην κατέχοντας την ευελιξία µεταλλαγής σε µια ‘γνήσια διανοητική εκπαίδευση’. Ο Fichte σε
αυτές προσθέτει και την φυσική επιστήµη.
2

T.W.Adorno.,ό.π,σελ.30
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τον νεαρό Goethe,Herder,Jacobi στρέφεται (µε πάθος)ενάντια στην επικρατούσα
τάξη. Οι κοινωνικές συµβατικότητες δεν ήταν παρά ένα εµπόδιο στην αυθόρµητη
ανθρώπινη κίνηση,οι προσταγές της επικρατούσας ηθικής µόνο µια καταπίεση στη
ζωή που αναπτύσσεται σύµφωνα µε τους δικούς της κανόνες, όλες οι επιφανειακά
αποκτηµένες γνώσεις άδειες και άσκοπες. Μόνο από προσωπική εµπειρία ήθελαν να
γνωρίσουν την πραγµατικότητα…3’
Πρόκειται για µια παιδαγωγική Νεωτερικού τύπου, και εν προκειµένω την
παιδαγωγική του Απόλυτου Ιδεαλισµού4ή του Νεοανθρωπισµού. Ο τελευταίος όρος
αποδίδεται σε ένα κίνηµα, µία κίνηση, η οποία υπερέβαλε την παιδαγωγική του
∆ιαφωτισµού και ταυτόχρονα δηµιούργησε µια εξέλιξη στο µορφωτικό σύστηµα της
εποχής. Μέχρι τότε, έχαιρε εκτίµησης η κλασική αρχαιότητα, την οποία επιθυµούσε
να καταστήσει παραγωγική, για το παρόν. Μια,όχι απλά µίµηση, αλλά άµιλλα προς
τους αρχαίους έλληνες ήταν εκείνη που θα προσέθετε ένα διαφορετικό πνεύµα ζωής.5
Όλα αυτά στα πλαίσια µιας εθνικής παιδαγωγικής. Ο Fichte από υποστηρικτής της
Γαλλικής επανάστασης(1793 και 1796)µετεξελίχθηκε σε εχθρό του Ναπολέοντα. Ως
ένας από τους προφήτες της Γερµανίας επέµεινε µε έντονο ύφος στην αποστολή της
χώρας να σώσει την ευρωπαϊκή ειρήνη και υπογράµµιζε επίµονα τον πρωταρχικό και
πρωτόγονο χαρακτήρα του γερµανικού λαού. Ως φύσει και θέσει ανώτερος,όµως,
κατά τη γνώµη του, όφειλε να ακολουθήσει µια παιδαγωγική βασιζόµενη στην
έµπνευση του Rousseau και του Pestalozzi.6
Η πολιτεία ως ρόλο της κύριο και πρωταρχικό θα έπρεπε ν’αντιλαµβάνεται την
εκπαιδευτική µέριµνα, την ηθική αναγέννηση του λαού. [Η εκπαίδευση συνδέεται µε
την ηθική διαµόρφωση και εκείνη κατόπιν µε την θρησκευτική διαµόρφωση. Οι τρεις
προκείµενες,εποµένως, βρίσκονται σε στενή συσχέτιση]. Η ηθική αναγέννηση της
ανθρωπότητας θα επηρεαζόταν από το ‘εκλεκτό’ γερµανικό έθνος. Εκείνο
προοριζόταν να ‘δια-παιδαγωγήσει’,αφού πρώτα θα δια-παιδαγωγούσε εαυτόν. Το
κράτος όφειλε να υπάρχει,όχι απλώς ως το όργανο της δικαιοσύνης, αλλά το υψηλό
ίδρυµα-θεσµός της διανοητικής και ηθικής µόρωσης, οδηγώντας τα έθνη της
ανθρωπότητας εµπρός και άνω,προς εκπλήρωση µιας ‘καθολικής ελευθερίας’.7
Ανάµεσα στο πνεύµα της Γαλλίας που εκπροσωπούσε τον ‘µοντερνισµό’µέσα απ’την
πολιτική της εικόνα, και εκείνο της Πολιτείας του Πλάτωνα, όπου η δύναµη και η
σοφία ήταν συγχρονισµένες, οι γερµανοί ακόλουθοι του ιδεαλισµού αξίωναν µια

3

Πρβλ.O.F.Bollnow.Φιλοσοφική Παιδαγωγική.Μετ.Μ΄και Κ.Βαϊνά.Εκδ.Γρηγόρη 1986,σελ.13
Βλ. σχετικά ∆.Γεωργοβασίλη.Φιλοσοφία της Παιδείας.Αθήνα 1988,σελ.72,74:Σκοπός της Αγωγής
για τους Ιδεαλιστές φιλοσόφους και παιδαγωγούς είναι η επικράτηση του υποκειµενικού πνεύµατος.
Αποτελεί,[στην ίδια πορεία µε την Νεωτερική Παιδαγωγική]µια Παιδαγωγική ρυθµιστικού τύπου,
διότι ανάγει εαυτήν, σε µια επιστήµη πνευµατοκρατική,επικαλούµενη νόρµες τόσο στην έρευνα,όσο
και στην εκπαιδευτική πράξη. ∆εν φαίνεται να εκδηλώνει ενδιαφέρον,ούτε και δύναται να επιθυµεί την
χρήση µιας ακριβολογικής µεθόδου,µελετώντας τις επιθυµίες των παιδαγωγών ή σταθµίζοντας µε
ακρίβεια τα δεδοµένα εκπαίδευσης των παιδιών. Παρόλο, δε, τις µεγαλεπίβολες προοπτικές για την
δυναµική νοησιαρχική προοπτική της Επιστήµης της Παιδαγωγικής, ακολουθεί τα ατοπήµατα της
Ιδεαλιστικής φιλοσοφίας, και µια αέναη αντιδιαστολή θεωρίας και πράξης. Ενώ στο θεωρητικό τµήµα
ακολουθεί την φιλοσοφία σπουδάζοντας τους σκοπούς,συστηµατοποιώντας σε γενικές αρχές και
κανόνες την παιδαγωγική εµπειρία. Στο πρακτικό τµήµα διακρίνεται ένα σύνολο συστηµατικής
επιβολής και υπαγόρευσης κανόνων-νορµών,τρόπων παιδαγωγικής πράξης, ως ευθυγραµµίσεις στις
αρχές της θεωρίας.
4

5

Βλ.ΑΤσιρίµπα-Ε.Κωνσταντόπουλου.Ιστορία της Παιδαγωγικής.Αθήνα 1964,σελ.130
Βλ. Ιστορία της Φιλοσοφίας. Η Καντιανή επανάσταση.ΜετΚ.Κατσιµάνη.ΜΙΕΤ.Αθήνα 1987,σελ.219
7
J.H.Randall.The Career of Philosophy,V.II.Columbia University Press,New York.1965,pp.224-225
6
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‘πατρίδα’ πολιτισµού και ένα φιλόδοξο, αλλά εύθραυστο πνεύµα εθνικής αναγέννησης. Σε αυτά τα πλαίσια ανέπτυξε ο Fichte ανέπτυξε τον εθνικισµό του.8
Ο Fichte ανέµενε το ανήσυχο, επαναστατικό πνεύµα της Γαλλίας να οδηγήσει την
ανθρωπότητα στο βασίλειο της απόλυτης ελευθερίας και της λογικής ηθικότητας.
Είκοσι χρόνια αργότερα,ο ρόλος αυτός θα υλοποιείτο απ’τους Γερµανούς,αφού οι
Γάλλοι είχαν αποτύχει9:’Από τους Γερµανούς, η αυτοκρατορία πρέπει να εκκινήσει,
µέσα από την τέλεια ατοµική ελευθερία,όχι µε άλλο τρόπο.Οφείλει να εκκινήσει
απ’την προ-διαµορφωµένη προσωπικότητα,σε κάθε πολιτεία,και κατόπιν σε
πολλαπλές πολιτείες,στις οποίες τώρα οι Γερµανοί είναι οργανωµένοι και κατόπιν θα
πρέπει να θυσιαστούν, ως απλά µέσα ενός υψηλού σκοπού. Με τον τρόπο αυτό θα
µπορέσουν ν’αντιπροσωπεύσουν ένα αληθινό νοµικό βασίλειο, ποτέ πριν υπαρκτό
στη γη, µε όλο τον ενθουσιασµό για την ελευθερία των πολιτών.Έναν παρόµοιο
αντικρίσαµε στον αρχαίο κόσµο,χωρίς ωστόσο την θυσία της πλειοψηφίας των
ανδρών ως σκλάβων,οι αρχαίες πολιτείες δεν θα είχαν υπάρξει. ∆ιότι η ελευθερία
βασίζεται στην ισοτιµία των όντων’10
Ωστόσο, δεν ήταν το έθνος ή η πολιτεία που καθόρισε την πορεία ή τον στόχο της
ανθρώπινης ιστορίας. Ο Fichte ήταν όχι µόνο ένας ‘εθνικιστής’,δηλαδή εκείνος που
απέδιδε αξία καθ’αυτήν στον εθνικισµό. Επηρεάζεται περαιτέρω,από την φιλοσοφική
του αρχή, την καθολική, λογική του φιλοσοφία.11 Η φιλοσοφία του παρακινεί σε
αναµόρφωση,σε δραστηριότητα, γνωριµία µε το ιδανικό της κλασικής παιδείας, την
µόρφωση ως αυτονοµία του πνεύµατος, ιστορική µνήµη και κριτική συνείδηση.12
Μια τέτοια ‘µόρφωση’οραµατίζεται για τους ‘εκλεκτούς’Γερµανούς:’Εκείνοι οι
άγριοι είναι προορισµένοι να είναι πρόγονοι ισχυρών, καλλιεργηµένων και
αξιοπρεπών γενεών`εκτός αυτού θα ήταν αδιανόητος οποιοσδήποτε σκοπός της
ύπαρξής τους, καθώς και η δυνατότητα αυτής της ύπαρξης θα ήταν ακατάληπτη
σ’έναν κόσµο οργανωµένο λογικά. Οι άγριες φυλές µπορούν να εκπολιτιστούν,διότι
τούτο έχει ήδη συµβεί και ακόµη και οι πιο πολιτισµένοι λαοί του νέου κόσµου
προέρχονταν οι ίδιοι από άγριους. Είτε λοιπόν η µόρφωση αναπτύσσεται άµεσα µέσα
από την ανθρώπινη κοινωνία, είτε είναι ανάγκη να επέλθει απ’έξω ώστε η πρώτη
πηγή κάθε ανθρώπινου πολιτισµού να πρέπει ν’αναζητηθεί σε µια υπερανθρώπινη
διδασκαλία. Οι τωρινοί άγριοι13 θ’αποκτήσουν τον πολιτισµό µε τον ίδιο τρόπο που
8

G.A.Kelly.Idealism,Politics and History.Cambridge University Press.Cambridge 1969,pp.270
H.Kohn.The Paradox of Fichte’s Nationalism.in Journal of the history of Ideas,V.10,1949,pp.324.
10
Fichte’s Werke. Β IV,ό.π,pp.423
11
H.Kohn, ό.π, pp.324 Πρβλ. Και G.H.Turnbull.The Changes in Fichte’s attitude toward State
Intervention in Education,V 47,1937,pp.241: Ο Fichte διαµόρφωσε την ιδεολογική του βάση, µέσα από
το πνεύµα των χρόνων του διαφωτισµού. Από την εστίαση στην αξία και σηµασία της έννοιας του
ατόµου σχετικά µε την πολιτική και την εκπαίδευση,στρέφει το ενδιαφέρον του σε µια άλλη
προοπτική. Η επίδραση της ροµαντικής σχολής τον ώθησε να ασχοληθεί µε την κοινότητα,
µεταβάλλοντας την περί κράτους και εκπαίδευσης ιδεολογία του. Αλλά, εξίσου,τον επηρέασαν οι
µακροχρόνιοι πόλεµοι,στην πολιτική του σκέψη. Ο εθνικισµός του συνδέθηκε, µε την εκπαίδευση,ως
το µέσον ανάκαµψης ενάντια στη Ναπολεόντια δύναµη.
9

12

T.W.Adorno.,ό.π,σελ.21
Βλ. και Ι.Κ.Λογοθέτη.Η Μετά Κάντιον Ιδεοκρατική..ό.π,σελ.75-77:Ο αρχέγονος λαός µέσα απ’το
λογικό ορµέµφυτο θα καταστεί ο φορέας κάθε µόρφωσης,ο παιδαγωγός των άλλων απολίτιστων
λαών.Πέντε στάδια θα οδηγήσουν στην ρύθµιση των ανθρωπίνων σχέσεων.:α)το στάδιο του
ορµέµφυτου λόγου,όπου οι άνθρωποι ενεργούν ανεπίγνωστα λογικά.β)το στάδιο της αρχόµενης
αµαρτίας,όπου οι άνθρωποι λειτουργούν λιγότερο ορµέµφυτα,και εµφανίζεται η τάση για
αυθαιρεσία.γ)το στάδιο της τέλειας αµαρτίας,όπου ην λογικότητα και η αυθεντία
απορρίπτονται.Αναρχία,φιλαυτία αποτελούν µερικά απ’τα ανερχόµενα προβλήµατα.δ) το στάδιο της
αρχόµενης λογικότητας,όπου το λογικό καθιερώνεται ως επιστήµη,µε ύψιστο πόθο ,την αλήθεια.ε0 το
στάδιο της τέλειας δικαιώσεως και αγιωσύνης,όπου επιστήµη και τέχνη ‘τελειώνουν’την έλλογη
13
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κατέληξαν σ’αυτόν τον πολιτισµό οι πρώτοι άγριοι. Οπωσδήποτε θα διέλθουν τους
ίδιους κινδύνους και αλλοιώσεις του πρώτου αισθητηριακού πολιτισµού από τις
οποίες βασανίζονται και σήµερα οι µορφωµένοι λαοί. Όπως και να έχει,έτσι θα
πορευθούν όντας ένα µε τη µεγάλη ολότητα της ανθρωπότητας και θα καταστούν
ικανοί να µετάσχουν στις περαιτέρω προόδους της’14.
Η επιδίωξη της προόδου,της ‘ευτυχίας’εµφανιζόταν ως ο αληθινός σκοπός ζωής.
Κι αυτός δεν ήταν άλλος από την ανάπτυξη και την εξάπλωση της ‘Κουλτούρας’,του
πολιτισµού(Kultur).15 Αυτή η Κουλτούρα θα αναβαθµίσει το Εγώ,το οποίο εικονίζει
το γερµανικό έθνος,διότι είναι ισχυρό και δραστήριο,όσο και εκείνο, µόνον οι
γερµανοί είναι ικανοί να κατανοήσουν το καθήκον του αιώνα, αυτή η κατανόηση και
αυτή η εξασφάλιση σκοπών αποκαλύπτει την ιδιότητα που κατέχουν;τον
πατριωτισµό.16
Ένας στόχος οφείλει να εκπληρωθεί:’Μέχρι να επιτευχθεί τούτος, µέχρι να
µοιραστεί η υπάρχουσα µόρφωση κάθε εποχής σ’όλη τη γήινη σφαίρα και το γένος
µας να καταστεί ικανό να επικοινωνεί χωρίς περιορισµούς, πρέπει το ένα έθνος, το
ένα µέρος του κόσµου να περιµένει το άλλο στην κοινή πορεία κι ο καθένας να
θυσιάσει στον καθολικό σύνδεσµο για τον οποίο και µόνο βρίσκεται εδώ, τους αιώνες
της φαινοµενικής του στασιµότητας ή οπισθοδρόµησης’17 Τα βήµατα για αυτήν την
‘κίνηση’θα υπο-δείξει ο γερµανικός λαός. Το Εγώ,ωστόσο, που ενσαρκώνει αυτός ο
λαός προτάσσει εαυτό, ως τον καθολικό,απεριόριστο,αιώνιο φορέα της σωτηρίας.18
Θ’αποτελέσει τον πρώτο µεταλαµπαδευτή,τον ‘Προµηθέα’ των άλλων λαών. Η
αγωγή που φιλοδοξεί να µεταδώσει, εκπληρώνει την εντολή υπέρβασης των ορίων
της ατοµικότητας και την εξοµοίωσή της µε τον λόγο. Πλέον, η υπέρβαση αντιστοιχεί
στην ‘αναπόφευκτη απόρριψη’, την καταστροφή της ατοµικότητας, η οποία
υποχρεούται να εξοµοιωθεί µέσα στην παντοδυναµία του έθνους.19

4.2 Ο ρόλος του Κράτους-Απαρχή µιας εθνικής Παιδείας
Ωστόσο,στην περίοδο της ‘αποµόνωσης’αρνήθηκε κάθε σκέψη περί αρχηγίας των
γερµανών ή την εκπαίδευση της ανθρωπότητας από τους γερµανούς.[Το ‘Κλειστό
διάταξη των ανθρωπίνων σχέσεων.Πλέον,η ανθρωπότητα επιγιγνώσκει ό,τι προηγουµένως κατείχε
ανεπίγνωστα.Την οδό τελείωσης καταδεικνύει ο λόγιος, ο καλλιτέχνης,ο διδάσκαλος,και τέλος ο
ιερέας και προφήτης.
14
J.G.F.Ο Προορισµός του ανθρώπου,ό.π,σελ.121
15
H.Kohn, ό.π, pp322
16
H.Kohn, ό.π, pp326
17
J.G.F.Ο Προορισµός,ό.π,σελ.122
18
Π.Αναστασιάδη.Το Υποκείµενο και η ετερότητα,ό.π,σελ.181
19
Π.Αναστασιάδη,ό.π,σελ.181 Πρβλ. και H.Kohn, ό.π, pp331: Ο εθνικισµός του Fichte απετέλεσε το
εκπαιδευτικό ‘όχηµα’που θα οδηγούσε από την απλή επιθυµία για ανα-γέννηση στην υλοποίηση της
για όλη την ανθρωπότητα.Το αξιοσηµείωτο,όµως,είναι ότι η ιδανική κοινωνία που οραµατιζόταν,θε
έπρεπε να εξελιχθεί µέσα σε ένα περιβάλλον αποµόνωσης. Στο Fichte’s Werke. Β
ΙΙΙ,pp.509:εντοπίζεται το εξής :’Είναι φανερό,ότι µέσα σ’ένα τέτοιο αποµονωµένο έθνος, του οποίου
τα µέλη ζουν το ένα µε το άλλο,αλλά σπάνια µε ξένους,και το οποίο διαµορφώνει έναν ιδιαίτερο τρόπο
ζωής,οργάνωσης,εθών,από αυτά τα µέτρα αποµόνωσης, το οποίο αγαπά αφοσιωµένα την πατρώα γη
και κάθε πατριωτικό,θ’αναπτυχθεί πολύ γρήγορα ένας βαθµός εθνικής τιµής και ένας ισχυρός εθνικός
χαρακτήρας.Θα δηµιουργηθεί ένα εντελώς καινούργιο έθνος’ Αντιλαµβάνεται κανείς,άµεσα, την
συνάφεια της φιλοσοφίας και του εθνικισµού του Fichte,που καταλήγουν στο Εγώ.Μολονότι τα άλλα
έθνη θα συνυπάρξουν,όπως οµολογεί µε το γερµανικό,αφήνει τα µονιστικά φιλοσοφικά ίχνη να
διαφανούν και στο εθνικιστικό µοντέλο. Αυτή η ‘ανάληψη καθήκοντος’θα υλοποιείτο µετά από µια
χρονική διάρκεια τελειοποίησης και αποµόνωσης του γερµανικού λαού,από άλλα κράτη
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κράτος’αποτελεί µια ουτοπία µιας κλειστής κοινωνίας,ενός κρατικού σοσιαλισµού µε
προσφορά απασχόλησης κάθε πολίτη.Σε αυτόν τον σκοπό το κράτος οφείλει να έχει
πλήρη αυτό-επάρκεια και κλειστά τα σύνορά του προς κάθε εµπορική συναλλαγή µε
ξένα κράτη. Εποµένως, αποκλείεται κάθε εµπορική συναλλαγή].Μετά από την
τελειοποίηση,την επίτευξη ικανοποιητικού µορφωτικού επιπέδου θα καθίστατο
‘ικανό έθνος επιρροής’. ∆ιατείνεται δε ότι κάθε ευρωπαϊκό κράτος θα λάµβανε την
γερµανική συνδροµή προκειµένου ν’αναπτύξει τον ίδιο τρόπο ζωής.Ο τελικός σκοπός
θα παρέµενε ‘κοινός’.20
Το κράτος εκφράζεται ως ο ελεγκτής των πολιτών. Οι απόψεις αυτές
διαµορφώθηκαν
µέσα
στο
γενικότερο
πλαίσιο
προβληµατισµού,του
φιλοσόφου,σχετικά µε τον κρατικό ρόλο, τους πολίτες,την εκπαίδευση. Οι απόψεις
του σχετικά µε την πολιτειακή παρέµβαση21στην εκπαίδευση άλλαζαν,ανάλογα µε τις
προσωπικές συνθήκες ζωής του και τα γεγονότα που τον επηρέαζαν,τις σκέψεις που
τον συνόδευαν.22Η αντιφατικότητα στις εκπαιδευτικές,όπως και τις φιλοσοφικές του
θέσεις υπήρξε έντονη. ∆ιαφορά,η οποία εκδηλώθηκε ανάµεσα στις ακαδηµαϊκές
απόψεις του ως διανοητή και στην συγκεκριµένη πολιτική, της πράξης του πολιτικού
ανθρώπου.
Εκκινώντας στα 1793 στα έργα του εκφράζει την άρνηση για ‘κρατική
εισβολή’στα εκπαιδευτικά ζητήµατα. Κι αυτό διότι θεωρείται γεγονός επιβολής
‘µοναρχικής πειθαρχίας,υποταγής,στο παλαιό ως φορέα κύρους,προκαθορισµένης
µεθοδολογίας’23 Θεωρεί, ότι µόνο οριοθετούµενη θα πρέπει να είναι η επίδραση,η
σφαίρα δράσης της πολιτείας,αντιτιθέµενος στην Αριστοτελική αντίληψη περί
κράτους,ως µέρους του απόλυτου σκοπού της ανθρώπινης ζωής. ∆ηλαδή,ως του
µέσου που διαµορφώνει µια τέλεια κοινωνία. Το κράτος για τον Fichte αποτελεί τον
φορέα,τον δεσµευµένο από την πολιτειακή συµφωνία,που απαιτεί από τους γονείς να
επιµορφώνουν τα παιδιά τους. Η ανατροφή και η φροντίδα αυτών αποτελούν
προϋποθέσεις για την διαµόρφωση της πολιτείας και εν τέλει της ανθρωπότητας.
Επίσης,δικαίωµα κρατικό αποτελεί η προστασία του µορφούµενου παιδιού,το οποίο
δεν αποτελεί περιουσία των γονιών του. Αν αποτελούσε, τότε το κράτος δεν θα
έπρεπε να παρέµβει,στο φυσικό καθήκον,των γονιών,την µόρφωση. Υποχρεούται η
πολιτεία να ιδρύσει σχολεία,όχι όµως και την επιβολή χρήσης τους απ’τους γονείς. Σε
καµία δε περίπτωση δεν αποφασίζει για τις αρχές ή τις µεθόδους. Οι γονείς
αναλαµβάνουν το έργο αυτό. Η ηθική συµπεριφορά θα πρέπει να καλλιεργείται µέσα
απ’την οικογενειακή ζωή. Και το ‘πνεύµα’της πολιτείας.

20

H.Kohn, ό.π, pp.331-2 Πλέον πιο πολύ από κάθε άλλη φορά,κάθε πολίτης καθίσταται υπο-κείµενο
της πολιτείας και εκείνη µεριµνά για την διαµόρφωση της υποταγής σε τέλεια και
καθολική.[Βλ.σχετικά και Fichte’ s Werke B VΙΙ,ό.π,pp.152,533]

21

πρβλ. και G.H.Turnbull,ό.π pp.239:Η τελική µορφή της πολιτικής του θεωρίας αναφέρεται σ’ένα
κράτος-πολιτεία,συνώνυµη µε το βασίλειο του λόγου.Μάλιστα θεωρεί ότι αν ο χριστιανισµός
διαµορφώσει το κράτος και το εµπνεύσει,µε το πνεύµα του,όλους τους νόµους και τους κρατικούς
θεσµούς,τότε θα εκφράσει την δικαιοσύνη.Το κράτος θα καταστεί µια ενότητα,η ανθρώπινη φυλή θα
ενωθεί υπό ένα χριστιανικό κράτος,κάθε κρατικός καταναγκασµός θα εξαλειφθεί.

22

G.H.Turnbull,ό.π pp.240:Οι επιρροές που δέχτηκε εκκινούν από την ζωή στο Βερολίνο,τη ζωή στην
Πρωσσία,τις προσωπικές επαφές µε φιλολόγους,ιστορικούς,µαθαίνοντας για την αρχαία Ελλάδα,τη
Ρώµη.Ακόµα και οι φιλοσοφικές ιδέες του,µε το απόλυτο Εγώ κατοπτρίζουν άµεσα τη θεωρία περί
κράτους και δικαιωµάτων.
23

G.H.Turnbull,ό.π pp.234
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Εποµένως, η πολιτεία µπορεί να εµπνεύσει,όχι όµως και να επιβάλλει την
ηθικότητα. Η ελευθερία σκέψης και έκφρασης θα πρέπει να διέπουν την πολιτεία και
να υλοποιούνται για κάθε λόγιο πολίτη. Για την ελευθερία δράσης,ωστόσο, ο Fichte
διατηρεί επιφυλάξεις.24Οι απόψεις του 1796,1798 υλοποιούνται σε µια ύστερη
στροφή σκέψης περί κράτους. Υποστηρίζει ότι το κράτος αποτελεί τον φορέα
προστασίας της φυσικής δύναµης,των φυσικών και πολιτικών δικαιωµάτων,πλέον
όµως,ως η θεµελιακή αρχή ενός λογικού κράτους,στην οποία κάθε πολίτης θα
διαβιώνει µε την δική του συµβολή.
Η πολιτεία δεν θα µεριµνά για την ηθικότητα των πολιτών,αλλά για την αποτροπή
του µη ηθικού. Μέριµνα,επίσης,οφείλει να λαµβάνει ένα τέτοιο κράτος για την
οικονοµία του,διατηρώντας την αυτάρκεια και την εσωτερική του ευηµερία.
Πλέον,διαβλέπει σ’ένα κράτος,όχι απλά ως νοµικό ίδρυµα,αλλά µια ενότητα που
καθοδηγεί τις δυνάµεις των πολιτών του,και εµπνέει την σύν-ταξή τους προς όφελος
της φυλής. ∆εν διαβιώνουν άτοµα,µόνον, αλλά άτοµα µιας κοινότητας.25
Μια κοινότητα που θα µεταβληθεί σταδιακά σε ισχυρό έθνος:’..η ολότητα των
ανθρώπων που ζουν στην κοινότητα,αναπαράγοντας εαυτούς φυσικά και πνευµατικά
αιωνίως,µια ολότητα που ζει και ανα-παριστά έναν καθορισµένο νόµο ανάπτυξης του
θεϊκού..Η πίστη του ευγενούς ανθρώπου στην αιώνια επιβίωση του έθνους ,εκτός του
οποίου ο ίδιος αναπτύχθηκε,όσο και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά(του
έθνους)…Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι τα Αιώνια,στα οποία εµππιστεύεται την
αιωνιότητα και επιβίωσή του,την αιώνια συνεισφορά.Οφείλει να επιθυµεί την
συνέχειά του,διότι µέσω αυτού και µόνο,δύναται το σύντοµο διάστηµα της ζωής του
εδώ κάτω, να αναλωθεί σε αιώνια ζωή στην γη..Η αντίληψή του,για την ίδια του τη
ζωή,ως αιώνια, αποτελεί τον δεσµό,που ενοποιεί πρώτα το έθνος του,και µέσω αυτού
όλη την ανθρωπότητα,πιο άµεσα µε τον εαυτό του. Και εισάγει όλες τις ανάγκες του,
ως την τελείωση των ηµερών,µέσα στην εκτεταµένη καρδιά του. Αυτή είναι η αγάπη
για το λαό του,πρώτα και κύρια,µε σεβασµό και εµπιστοσύνη προς αυτούς,µε χαρά
και τιµή προς τον εαυτό του,µέσω των απαρχών του από αυτούς. Το θεϊκό
24

G.H.Turnbull,ό.π pp.235

25

G.H.Turnbull,ό.π pp.235-6 Πρβλ. και G.A.Kelly,ό.π,pp.276:Σταδιακά απ’το 1798 ως το 1808 ο
Fichte πειράται να σκιαγραφήσει το ‘’φαινόµενο’ της καθολικότητας.Ενόσο το κράτος προσπαθεί να
θεµελιώσει την αρµονία στο εσωτερικό της κοινότητας ,ο λόγιος αναλαµβάνει τη διευθέτηση των
πολιτικών ζητηµάτων [εικόνα αντίστοιχη µε εκείνη του Πλάτωνα,στην Πολιτεία].Η σύνδεση της
φιλοσοφικής,της πολιτικής,της παιδαγωγικής σκέψης του Fichte θα αρχίσει να διαφαίνεται;το κλειστό
κράτος οµοιάζει µε κοσµοπολιτισµό,µε ουτοπία:’ο Λόγιος και ο καλλιτέχνης[τέχνη ως κατάδειξης της
ιδέας]ξεπερνούν τα όρια του κράτους’(βλ Fichte’s,Werke B ΙΙΙ,pp.506.) Επικοινωνούν ελεύθερα µε
άλλα κράτη(βλ. στο ίδιο513).Η ιδέα της πολιτικής και εκπαιδευτικής δύναµης,δύναται να εξελιχθεί
εκτός συνόρων.[Όπως σηµειώθηκε προηγούµενα,η δύναµη του γερµανικού λαού θα αποκαλύπτονταν
ύστερα από την διαπαιδαγώγησή του.Η τελειοποίηση του κράτους συµβαδίζει µε εκείνη της
µόρφωσης.]Γι’αυτό σηµειώνει:’το σχέδιο της ‘µόρφωσης’ συµβαδίζει,ταυτίζεται
εκείνο της
διακυβέρνησης’[βλ Fichte’s,Werke B VΙΙ,pp583.]Ωστόσο, η διακυβέρνηση λαµβάνεται ως
υποχρέωση.Μια υποχρέωση µόρφωσης-ελέγχουτου λαού απορρέουσα από τους κρατικούς νόµους.Η
υποχρέωση είναι µόρφωση,ανταποκρινόµενη σε ένα ηθικό προορισµό.( Fichte’ s,Werke B
VΙΙ,,ό.π,pp575)Στο πρόσωπο του λόγιου της πολιτείας κατοπτρίζεται η πολιτική και εκπαιδευτική
ετοιµότητα του κράτους.Αυτή η υποχρέωση αποτελεί προϋπόθεση για την εξασφάλιση και αποδοχή
πνεύµατος πειθαρχίας προς τον λαό.(βλ Fichte’s,Werke B IV,. pp 440) Όπως αναφέρεται στο
J.G.F.Early Philosophical Writing.Tr.D.Breazeale.Ithaca,NY,Cornell University Press 1988,pp.1723,174-5:Η λόγια τάξη προορίζεται να επιβλέπει την πρόοδο της ανθρώπινης φυλής.Υπάρχει για και
µέσω της κοινωνίας.Κάθε λόγιος αναλαµβάνει,διδάσκοντας µε το ‘παράδειγµα’, τον ρόλο του
παιδαγωγού προκειµένου να κατευθύνει την προσοχή του γένους στις ανάγκες του και την εκπλήρωσή
τους,µέσα στο συγκεκριµένο χωρόχρονο.
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(στοιχείο)εµφανίστηκε µέσα τους,και η Πηγή τους τίµησε καθιστώντας τους κανάλι
άµεσο προς τον κόσµο…Η ζωή,απλά ως ζωή,ως συνέχεια της µεταβαλλόµενης
ύπαρξης,δεν είχε ποτέ αξία για τον ευγενή χωριστά από αυτό[την δράση],αυτό που
ευχήθηκε εκείνος ως πηγή του Αιώνιου. Μόνο η ανεξάρτητη επιβίωση του έθνους
του,του επιβεβαιώνει αυτήν την αιωνιότητα. Για να την διασώσει οφείλει εκείνος να
επιθυµεί ακόµα και το θάνατο, ώστε να ζήσει το έθνος του, και ώστε εκείνος να ζήσει
τη µοναδική ζωή που επιθύµησε ποτέ’26
Στους ‘Λόγους για το γερµανικό έθνος’το κράτος που οραµατιζόταν,διατηρούσε
την συνήθη έννοια,τον φορέα εξασφάλισης της υλικής ευηµερίας,της προσωπικής
περιουσίας και ελευθερίας, της εσωτερικής ειρήνης των ενδοσχέσεων. Αν
ταυτόχρονα,όµως,αποτελεί
και
τον
παράγοντα
περιορισµού
της
ελευθερίας,προδιαµορφωµένης συµπεριφοράς,επιτηρητή,τότε δεν αποτελεί παρά το
µέσον προς ένα σκοπό. Συνυπάρχει ως κράτος-έθνος,µε τους ανθρώπους και την
γη,υπηρετώντας τους σκοπούς τους. Το έθνος ή οι άνθρωποι είναι,πλέον,το όχηµα
του αιώνιου,ο σκοπός του συνίσταται στο ότι το αιώνιο και το θεϊκό θα εξελίσσεται
και δεν θα σταµατήσει να γίνεται καθαρότερο,τέλειο,να προάγει πολιτισµό.27
Η δράση των ανθρώπων αποβλέπει στην ύψιστη ωφέλεια του επίγειου κράτους28.
Τέτοιοι άνθρωποι,προορισµένοι να δρουν για την τελειότητα,µε συνείδηση του
ηθικού,κοσµικού νόµου,του έλλογου νόµου αυτό-δράσης εκφράζουν την ίδια την
δράση.Ο λόγος της αυτοδράσης είναι µια βούληση,και αυτή η ιδανική Ηθική
βούληση,είναι αυτό που αποκαλείται θεότητα:κάθε άνθρωπος ταυτίζει εαυτόν µε την
θεότητα,απαρνούµενος την ίδια την ελευθερία, ενοποιώντας εαυτόν µε τους άλλους
για την επίτευξη της µορφής της θεότητας. Ο Fichte θεωρεί την ένωση του ανθρώπου
µε την ιδέα της θεότητας,ευλογία. Ο αγώνας (για τελειότητα)είναι ο
σκοπός,πραγµατικός
προορισµός
δε
η
βελτίωση
του
γένους,
της
ανθρωπότητας:υποταγή της φύσης στις ανθρώπινες προθέσεις,ενότητα της
ανθρωπότητας προς αδελφική συνεργασία,η ‘µόρφωση’προς καθήκοντα και
κλίσεις.Η αιώνια,ατέρµονη αγωνιστικότητα είναι το στοιχείο που τονίζεται
επαναλαµβανόµενα. Το καθολικό καταπνίγει το ατοµικό. Τότε µόνον,επέρχεται η
ταύτιση
µε
την
Υψηλή
Ηθική
Βούληση,δηλαδή
την
ζωή
του
29
καθολικού,ανακαλύπτοντας µια ειρήνη στην ταύτιση µε το θεϊκό.
Οι απαιτήσεις του κράτους χρωµατίζονται αρνητικά:να µην εµπλέκεται ο πολίτης
στα δικαιώµατα του άλλου πολίτη. Χρωµατίζονται,όµως,και θετικά;ο ίδιος να
απεργάζεται την διατήρηση τη δική του και το κράτους,στο οποίο ανήκει. Το κράτος
υποχρεούται να δηµιουργήσει ευκαιρίες για ελευθερία και πολιτισµό,να εξασφαλίσει
την ύψιστη ελευθερία και την ατοµική ανεξαρτησία. Ο τελικός στόχος,της πολιτείας,
ωστόσο,είναι η ηθικότητα,το βασίλειο της οποίας θέτει τέλος στην πολιτεία.
Μηδενίζει εαυτήν. Μόνο υπό αυτήν την προοπτική,λαµβάνεται ως απελευθερωτική
δύναµη,µε µια υποχρέωση και όχι απλά µια νοµιµοποιηµένη δύναµη εξουσίας. Η ίδια
η πολιτεία αναδεικνύει την κοινότητα. Και επειδή καθεαυτήν η πολιτεία δεν
αποτελεί,παρά µια αφηρηµένη έννοια,τονίζεται η αξία των πολιτών. Εκείνα

26

.Fichte’ s Werke B VΙΙ,pp378-383
G.H.Turnbull,ό.π pp237
28
J.G.F.Early
Philosophical
Writing.Tr.D.Breazeale.Ithaca,NY,Cornell
University
Press
1988,pp.167.:Η εκπαίδευση λειτουργεί για το καλό του συνόλου.Αποτελεί περιουσία της
κοινωνίας,ενώ όποιος δεν επιθυµεί να οφελήσει την κοινωνία κλέβει την περιουσία της.
29
J.H.Randall,ό.π,pp.230 Ουσιαστικά η Υψηλή βούληση,την οποία ο Fichte θεοποιεί αποτελεί την
γερµανική βούληση του έθνους,που οραµατιζόταν ως το τέλειο ηγετικό ιδανικό για την ανθρωπότητα.
27
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αποτελούν τα ενεργά-αληθινά άτοµα.30 Η διαµόρφωση των συνειδητών,έτοιµων να
προσφέρουν ‘εαυτούς’,πολιτών προετοιµάζεται µέσα από την εθνική αγωγή.
Η έννοια της αγωγής δύναται ν’αποτελέσει έναν συνδετικό κρίκο δικαίου και
ηθικής,προσδιορίζοντας την εξέλιξη του ατόµου στην καθολική ιστορία της
ανθρωπότητας.31 Το πρόβληµα δηµιουργίας του τέλειου κράτους,αναφέρθηκε
προηγουµένως,ότι εξαρτάται από την δηµιουργία µιας εθνικής ή κρατικής παιδείας.Η
πολιτεία νοµιµοποιείται να την καταστήσει αναγκαστική[παραδέχεται ο
φιλόσοφος,ενώ πριν απέφευγε].Ένα κράτος µε ‘µορφωµένους’πολίτες εξασφαλίζει
µελλοντικούς γενναίους υπερασπιστές της,αλλά και ειρηνικούς πολίτες.

4.3 Προς µια Παιδαγωγική του Εγώ.
Το πνεύµα που θα καλλιεργηθεί µέσα στην ανθρώπινη κοινότητα,ενός τέτοιου
κράτους, διαµορφώνει µαθητές,που θα βιώνουν την απόλυτη υποχρέωση προς
αυτήν.Μια τέτοια πολιτεία δεν χρειάζεται ισχυρό στρατό,διότι όλο το έθνος θα
εκδηλώσει ετοιµότητα,αν και εφόσον παραστεί ανάγκη.Οι νόµοι,τα σωφρονιστικά
ιδρύµατα θα εξαλειφθούν,οι άνθρωποι θα γίνουν ‘ανοιχτόµυαλοι’,θα καλλιεργήσουν
τις επιστήµες,την τέχνη του λόγου,θα διαµορφώσουν τις προϋποθέσεις για πρόοδο.32
Σηµαντική υπήρξε η επιρροή του Πλάτωνα[βλ.Πολιτεία]για τον γερµανό
φιλόσοφο.Οι πολιτικές και εκπαιδευτικές του απόψεις έδωσαν το πρώτο στίγµα του τι
είχε ο φιλόσοφος κατά νου.
Όµως ιδιαίτερα επηρέασαν οι ιδέες ενός ακόµη πιο ‘ειδικού’ στα εκπαιδευτικά
ζητήµατα,του Pestalozzi.33 Το ίδιο το κράτος εικονίζει ένα τεράστιο,συγκεντρωτικό
σχολείο. Ο Pestalozzi,ωστόσο,δεν υπήρξε εθνικιστής. Ήταν,µάλλον,ένας τρυφερός
ανθρωπιστής,που µετείχε στον κοσµοπολιτισµό των bourgeois του 18ου αιώνα
επηρεάζοντας τον 19ο αιώνα. Υπήρξε οραµατιστής ,αλλά µε µένα πρακτικό τρόπο. Η
συγγραφή βιβλίων και η ίδρυση σχολείων,όπως το φηµισµένο εκείνο του
Yverdon,υπήρξαν µερικές από τις δραστηριότητές του.Θεωρείται,δε,ότι επηρέασε την
φιλοσοφία της ιδιωτικής εκπαίδευσης(και όχι µόνο.)34
Ο Pestalozzi ήταν ρεαλιστής,δεν απευθυνόταν στην ‘ιδιαίτερη οµάδα-έθνος’.
Συντασσόταν µε όλες τις τάξεις,συµπάσχοντας ιδιαίτερα µε τις κατώτερες. Υπήρξε ο
δάσκαλος της ενεργητικής µεθόδου µάθησης35,αλλά και ο παιδαγωγός της
κατανόησης.
Το ιδανικό της διαπαιδαγώγησης που ο Ελβετός παιδαγωγός τόνιζε συνελήφθη ως
ιδιαίτερα συναρπαστικό για τον Fichte.Εφόσον το ιδεώδες στοιχείο βρίσκεται στη
συνάντηση του φυσικού πόθου και του κοινωνικού δεδοµένου,αποτελούσε
επιτακτική ανάγκη,η ορθή ρύθµιση αυτής της συνάντησης,η οργάνωση,η προβολή
ενός χειρισµού ικανού να εκµαιεύσει αποτελέσµατα απ’το ίδιο το άτοµο. Η γνώση,για
παράδειγµα, δύναται ν’απαλλάξει το παιδί από φυσικές µοιραίες καταστάσεις,αλλά
επίσης ως κοινωνική πραγµατικότητα,υποταγµένα σε συµφέροντα ή εξουσίες,να
οδηγήσουν σε διαφορά,αλλοιώνοντας την ελευθερία του. Ο ρόλος του παιδαγωγού,ως
κρίκος µεσολαβητικός(ανάµεσα σε µια φύση,που δεν χρειάζεται την γνώση,και µια
30

G.H.Turnbull,ό.π pp238
Ν.Γεωργακοπούλου-Νικολακάκου.Η φιλοσοφία του Εγώ..ό.π,σελ.29
32
G.H.Turnbull,ό.π pp238
33
G.H.Turnbull,ό.π pp241
31

34

G.A.Kelly,ό.π,pp.272
J.Houssaye.∆εκαπέντε
παιδαγωγοί.Σταθµοί
στην
ιστορία
σκέψης.Μετ.∆.Καρακατσάνη.Εκδ.Μεταίχµιο,επιστήµες.Αθήνα 2000,σελ.52
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παιδαγωγικής

κοινωνία,που δύναται να την εκµεταλλευτεί,καλείται ν’αναπτύξει µια τέχνη
βοηθητική προς το παιδί. Τότε εκείνο θα κατακτήσει τη γνώση,µέσα από την
ταυτόχρονη διεύρυνση πνεύµατος και προσωπικής ελευθερίας.)36
Το βιβλίο του Pestalozzi ‘Λεονάρδος και Γερτρούδη’37απετέλεσε σταθµό,ενώ ο
Fichte δεν άργησε να έλθει σε προσωπική επαφή µε τον παιδαγωγό για την
ανταλλαγή απόψεων. Στους ‘Λόγους για το Γερµανικό έθνος’καταφαίνεται η
υιοθέτηση του ‘σχολείου Pestalozzi’ ως µοντέλο ιδανικής παιδαγωγίας του
έθνους,τροποποιηµένο,βέβαια,σύµφωνα µε τους στόχους και τα οράµατα του
Υπερβατολογικού Ιδεαλισµού.
Η µέθοδος των δυο ανδρών διέφερε,αλλά πολύ περισσότερο η οπτική γωνία, υπό
την οποία αντίκριζαν τον κόσµο. Ο Pestalozzi ήταν περισσότερο ο δάσκαλος,ο
διευθυντής του σχολείου, ενώ ο Fichte περισσότερο ο νέο πλατωνιστής,δηµιουργός
διαπαιδαγώγηση
ενός
ανθρώπου
µιας
νέας
πολιτικής
τάξης.38:’Η
σηµαίνει:ν’αποκτήσει την ευκαιρία, να καταστεί πλήρως κύριος και ν’αναδείξει όλη
του τη δύναµη. ∆ιότι µία είναι η δύναµη του ανθρώπου και αποτελεί µια
καθολοκληρία’.39 [Λαµβάνοντας την αυτοδράση,µέσα απ’το σύστηµα φιλοσοφίας
του ο Fichte την συνδυάζει µε εκείνην του Pestalozzi].Ο Pestalozzi επιθυµώντας την
βελτίωση των συνθηκών ζωής για τις κατώτερες κοινωνικά τάξεις,εµπνέει την
αναβάθµιση της σχολικής παιδείας.Πλέον ο µαθητής είναι ο ενεργών.Κάθε άνθρωπος
δικαιούται και δύναται ν’αυτονοµηθεί µέσα από την’δραστηριότητα που την
αναπτύσσει ο ίδιος’.(αυθυπόστατη δράση-Selbsttatigkeit του Fichte),ο καθένας
οφείλει να καταστεί ικανός, να κατευθύνει τη ζωή του,µε τις δικές του επιλογές.Η
σχολική διδασκαλία είναι ο φορέας παρότρυνσης και ώθησης,του
µαθητή,προκειµένου εκείνος να καλλιεργήσει τις δικές του δυνάµεις.[Η παιδαγωγική
αυτή του Φίχτε δανεισµένη από τον Pestalozzi θα τεθεί,υπό αµφισβήτηση,όπως και οι
φιλοσοφικές αρχές του πρώτου,λόγω των αντιφατικών του προτάσεων]40
Αρχικά ο Fichte θα επιµείνει σε µια ταυτόχρονη πορεία µε την πρώτη φιλοσοφική
του αρχή,την αυτοενέργεια,την αυτοµόρφωση:’Κανέναν δεν ‘καλλιεργούν’,αλλά
κάθε ένας οφείλει να ‘καλλιεργήσει’εαυτόν’41Εφόσον η πολιτεία-έθνος του Fichte
τίθεται ως το ιδανικό σχολείο ,το σχολείο αναµένεται να γίνει µια πολιτεία εντελώς

36

J.Houssaye,ό.π,σελ.51
Βλ.και
Το
παιδαγωγικό
ηµερολόγιο
του
ΠΕΣΤΑΛΟΤΣΙ,επιµ.Α.Κοσµόπουλος.Αθήνα 1970,σελ.41:[Ο Pestalozzi ρεαλιστής και κινούµενος ,όχι
µέσα στον ακαδηµαϊκό κόσµο,όπως ο Fichte,αλλά στον κόσµο των άσηµων ,φτωχών παιδιών,δεν
αναζητούσε την τελειοποίηση του λαού,αλλά την διάνοιξη των οριζόντων των πολιτών. Εκκινεί µε
µέριµνες απλές,αλλά σηµαντικές. :’Ο,τιδήποτε κάνει (το παιδί )µε τη θέλησή του το θέλει`ό,τι το τιµά
το θέλει`ό,τι προσπαθεί να µεταβάλλη εντός του µεγάλες προσδοκίες σε πραγµατικότητα, το θέλει ό,τι
ξυπνάει εντός του δυνάµεις και του επιτρέπει να πη στ’αλήθεια:το µπορώ,το θέλει. Όµως η θέλησι
αυτή δεν φουντώνει µε τα λόγια,φουντώνει µ’ένα είδος καθολικής καλλιεργείας,που χαρίζει και τα
συναισθήµατα και τις δυνάµεις’
37
Βλ.Ι.Ε.Πεσταλότσι.Λεονάρδος και Γερτρούδη.Μτφρ.Ε.Κωνσταντόπουλου.Αθήνα 1954,σελ.67:Ουσιαστικά,αυτό το έργο,ως παιδαγωγικό µυθιστόρηµα,περικλείει ένα πρόγραµµα µόρφωσης και
προαγωγής των λαϊκών µαζών προς ένα ανώτερο πολιτισµικό πεδίο. Φαίνεται να απηχεί ιδέες πεί του
λαϊκού στοχασµού,της κοινωνικής αναµόρφωσης µέσα απ’τον θεσµό της οικογένειας, αλλά και ιδέες
για µια λαίκή παιδεία,για την στοιχειώδη εκπαίδευση.Ο Pestalozzi επιθυµούσε την µόρφωση κάθε
παιδιού,του έθνους, την ανύψωση και προαγωγή του λαού.[Σε καµία,όµως, περίπτωση τα ιδανικά
του,το πρόγραµµα εκπαίδευσης δεν απηχούσε τον οραµατισµό του τέλειου έθνους,που µελλοντικά θα
καθίστατο κυρίαρχος των εθνών.]
38
G.A.Kelly,ό.π,pp.273
39

Fichte’ s Werke B VΙΙ,ό.π,pp353
βλ J.Houssaye,ό.π,σελ.65-6
41
Fichte’ s Werke B VΙ,ό.π,pp90
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λογικών όντων.42 Αναγνωρίζεται στην αληθινή λογική σκέψη του ανθρώπου και στην
αυθεντική αυθυπόστατη γνώση,η κατεύθυνση της ορθής δράσης. Μια ‘µόρφωση’
,όµως, που θεωρείται άσκηση ,µια λειτουργία ‘αναγκαστική’,τότε η εκπαίδευση και
το µάθηµα νεκρώνονται,αντί να ελευθερώνουν και να προωθούν την ανθρώπινη
φύση.[αυτό το πρώτο,θα συντελεστεί στη συνέχεια43]
Ποια είναι τα στοιχεία ,όµως, από τα οποία αποτελείται το διδακτικό πρόγραµµα
του Ιδεαλιστικού Νεωτερικού σχολείου του Fichte;
Πρώτο και κύριο στοιχείο για την ανάπτυξη του λογικού πνεύµατος θεωρεί την
εκµάθηση της αρχαίας κλασικής γλώσσας.44Η ‘ζωντανή’ κοσµοθεωρία περί των
πραγµάτων καθ’αυτών,θα επέλθει µέσα από την σπουδή των γλωσσών. Η µορφή των
µαθηµάτων,οικεία απ’το παρελθόν περιλαµβάνει διδασκαλία της Λατινικής γλώσσας,
θυγατρικής της Ελληνικής,όπως ο ίδιος θεωρεί.45
Οι δυο αυτές θα δώσουν την ώθηση στην γερµανική γλώσσα να εµπνεύσει το
λαό της.Θεωρώντας τον ευρωπαϊκό πολιτισµό, προϊόν των λατίνων και των
γερµανών,επηρεασµένων από τις γερµανικές φυλές, µετά απ’την πτώση της ρωµαϊκής
αυτοκρατορίας,ο Fichte πίστευε ότι ανάµεσα σε εκείνους,µόνον οι γερµανοί
διατήρησαν την γνήσια γλώσσα τους,ενώ οι άλλοι υιοθέτησαν µια ξένη γλώσσα και
σταδιακά την διαµόρφωσαν ανάλογα µε τις ανάγκες τους. Μόνον οι γερµανοί
κατείχαν µια γλώσσα ριζωµένη στη φύση και ‘ζωντανή’,την ίδια ώρα που η γαλλική
ή ιταλική,η αγγλική ή ισπανική γλώσσα ήταν απονεκρωµένες στη ρίζα τους και
µπορούσαν µόνο να συγκροτήσουν µια υπερφυσική ζωή.Σε αυτήν την
διάκριση,στηρίχθηκαν και εξηγήθηκαν,οι διαφορές της διανοητικής και πνευµατικής
ζωής,για τον Fichte.Μόνον οι γερµανοί κατείχαν την αληθινή ‘κουλτούρα’,µόνον για
εκείνους είχαν ωριµάσει οι µελλούµενες ιστορικές αλλαγές.46
Μια ικανή ‘κατάκτηση της γλώσσας’θ’αποτελούσε βάση πολιτισµού,για τον
Pestalozzi,ο οποίος σε αντίθεση µε τον Fichte,εκτιµούσε εκτός από τις αρχαίες και τις
σύγχρονες γλώσσες. Ώθηση,ωστόσο,συνδύασε να παρέχει και στην διδακτική της
γεωγραφίας,της ιστορίας,της φυσικής ιστορίας,στο πλαίσιο ‘γνωριµίας’του µαθητή µε
το πολιτισµικό περικείµενο.47Από αυτό επηρεαζόµενος ο Fichte γράφει:’Είναι
κατανοητό,ότι µέσα από την γνώση των παλαιών γλωσσών,και τη θέαση του αρχαίου
κόσµου,της αρχαίας ιστορίας,γεωγραφίας κλπ.η γνώση του περικείµενου κόσµου δεν
θα λησµονηθεί.’. Η γνώση προκύπτει από την ζωντανή και µεσολαβηµένη
κοσµοθεώρηση, παρά απ’την νεκρή µελέτη και παράδοση. Περισσότερο µέσα από
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47

J.Houssaye,ό.π,σελ57

214

την άµεση πληροφόρηση και συζήτηση για το περικείµενο,παρά από τις ώρες
µαθήµατος,µεταφέρεται η γνώση.48
Αυτή η γνώση είναι το στοιχείο που ενθουσιάζει το Fichte . Μια γνώση που θα
καταστήσει αυτόνοµο τον µαθητή. Μια πηγή πρόσβασης στην αυτονοµία που
‘παρακινεί τον µαθητή να αναπτύξει την εποπτεία της ίδιας του της
δραστηριότητας,αντιπροσωπεύει στα µάτια του Fichte τη βλέψη ενός εγωτισµού, τη
συγκρότηση ενός Εγώ και την επιβεβαίωση του ανθρώπου ως ηθικού
υποκειµένου’49Η θεωρητική γνώση για τον Pestalozzi συνοδεύεται από την
απόκτηση της τεχνογνωσίας και την καλλιέργεια µιας δεξιοτεχνίας.
Εποµένως,αναγκαία ήταν η απόδοση σηµασίας και αξίας στην σωµατική άσκηση από
την στοιχειώδη γυµναστική. Στόχος αυτής η επανάκτηση από µέρους του παιδιού,της
σωµατικής αίσθησης και η εξασφάλιση του σωµατικού του ελέγχου.50
Αυτή την αντίληψη υιοθετεί και ο Fichte όταν γράφει:’Αυτό λογίζεται και
αποµένει ιδιαίτερος σκοπός της παιδαγωγίας, να καταστούν οι µαθητές κύριοι των
σωµάτων τους. ∆ιότι αυτά τους ανήκουν..’. ‘Η καθηµερινή απόλαυση του καθαρού
αέρα,η αρµονική εκπαίδευση του σώµατος µέσα από γυµναστικές ασκήσεις,όπως ο
Χορός, η Πάλη, η Ξιφασκία,η Ιππασία,όλα µαζί παρασκευάστηκαν µε σκοπό, να
οδηγήσουν το σώµα υπό την καθοδήγηση και κυριαρχία του πνεύµατος,επίσης να το
δυναµώσουν,και επίµονα να καταστήσουν το ίδιο(το σώµα)ένα εργαλείο. Έτσι το ίδιο
θα κατανοήσει, εξ ολοκλήρου τα σχέδια της παιδαγωγικής επιστήµης’51
Ο άνθρωπος αποτελεί πνεύµα(Geist).Εποµένως,συνεχίζει την πορεία της φύσης
ενώ ανακαλύπτει αιώνιους και αναλλοίωτους νόµους,συντελούντες κυρίαρχο ρόλο
προς την ανάπτυξη του σε τρεις κατευθύνσεις;το κεφάλη,την καρδιά,το χέρι. Όσο
τελειοποιείται η φύση,τόσο ο άνθρωπος αναπτύσσεται(er wachst). Ο άνθρωπος,όµως,
αποτελεί και ύπαρξη,ζωή(Leben). Η ανάπτυξη του καθαυτή εξαρτάται απ’την ύπαρξή
του,τις καταστάσεις και τα περιστατικά,τα οποία αυτή βιώνει. Ο άνθρωπος
διαπαιδαγωγείται µέσα απ’την ανθρώπινη θέληση και τέχνη. Η εκπαίδευση µέσα
απ’την απόσταση θ’ανακαλύψει το αυθύπαρκτον της. Μια απόσταση,που οφείλει
πάντα να διατηρείται ανάµεσα στα µέσα ανάπτυξης των βασικών ανθρώπινων
δυνάµεων και τα µέσα εφαρµογής τους, µέσα σ’ένα αληθινό πλαίσιο ατοµικών
καταστάσεων.
Η παιδαγωγική οικοδοµεί εαυτήν επάνω σε µια διαρκή ένταση,ανάµεσα στις
ανάγκες του παιδιού,το οποίο υπάρχει ως ιδιαιτερότητα,και την ανάπτυξη της φύσης
του ανθρώπου στην καθολική διάστασή της,εργάζεται πάνω στην τυχαιότητα,την
εξασφαλίζουσα την ύπαρξη αυτόνοµης ελευθερίας πάνω στο αναγκαίο,στο οποίο
δίδει την µορφή του.52 Ο Pestalozzi αν και υπήρξε πρωτεργάτης της νέας αγωγής,και
48
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J.Houssaye,ό.π,σελ57
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J.Houssaye,ό.π,σελ59 Πρβλ. και j.G.F,SW VΙΙI,pp356,357:’Το εσώτερο πνεύµα και ο χαρακτήρας
της διανοητικής αυτής µόρφωσης,χωρίς την οποία όλες οι εξωτερικές δεξιότητες και γνώσεις δεν
έχουν καµία αξία’είναι η κινητήριος δύναµη. ‘Όλα αποκτούνται µέσα από την ιδιαίτερη πνευµατική
δύναµη,καθόλου ‘µηχανικά’δεν µαθαίνει(ο µαθητής)κάτι..Η µέθοδος,εύκολη ή παιγνιώδης,στο
διάβασµα ή την εκµάθηση ,δεν δύναται ωστόο να εισαχθεί σε ένα λογικό εκπαιδευτική
πρόγραµµα,απ’το οποίο δεν εξαρτάται,το τι πρέπει να διδαχθεί,αλλά το τι δύναται πνευµατικά ο
µαθητής,και το πως αυτή η δύναµη,µέσα απ’την ύλη των µαθηµάτων θα εξελιχθεί..’Η προσαγωγή µιας
πλούσιας ύλης,η ενδυνάµωση της φαντασίας,η κατανόηση µέσω της εξάσκησης είναι ακόµη µερικά
στοιχεία της νέας παιδαγωγικής. ‘Το σώµα είναι µια τόσο καλή έκφραση όλης της ανθρώπινης
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της ‘γερµανικής ψυχής’,[όχι,όµως, και της’γερµανικής τελειότητας’]κληροδοτεί µόνο
τις θεωρητικές αρχές του στον Fichte .Ο δεύτερος θεωρεί ότι οφείλει να τον
ξεπεράσει,διότι δεν κατείχε ακριβή επίγνωση των αρχών που κληροδότησε.53Ενόσω ο
ελβετός παιδαγωγός αγωνιζόταν για ένα σχολείο περισσότερο ανθρώπινο,ο γερµανός
ιδεαλιστής ποθούσε ένα σχολείο εθνικό,για κάθε κοινωνική τάξη54(στο πλαίσιο της
φιλόδοξης απαρχής ενός ‘παν-γερµανισµού’),και το οποίο ενέπνευσε άλλους
παιδαγωγούς,όπως τον Froebel.55
Η νέα διαπαιδαγώγηση δύναται να (δια)µορφώσει και να ορίσει την αληθινή
ζωτικότητα και κίνηση των µαθητών της, µε ασφάλεια και ορθότητα.56Οι απόψεις του
Fichte διαγράφονται περισσότερο ‘παιδαγωγικές’, ενόσω επηρεάζονται απ’τον
Pestalozzi. Εκείνος,όµως, δεν υπήρξε ο µοναδικός άνθρωπος,του οποίου οι απόψεις
άσκησαν επίδραση στον Fichte. Ο Kant και πολύ περισσότερο ο Rousseau
κληροδότησαν το πρότυπο του ‘δασκάλου και µαθητή’57στην Νεωτερική
παιδαγωγική,στοιχειοθετώντας τον νέο µοντέλο παιδαγωγικής σχέσης.
Υπό την επίδραση του Rousseau58 ο Fichte στρέφεται σε µια παιδαγωγική,στην
οποία τα άτοµα θα πειθαρχήσουν, θα µορφωθούν έως ότου αναπτύξουν την
αυτοκυριαρχία τους. [Ωστόσο,ο µαθητής της Νεωτερικής σκέψης δεν θα κατορθώσει
να καταστεί ‘κύριος εαυτού’].Η ‘αναγκαστική’ µόρφωση συνδέεται µε την ιστορικοπολιτική διαδικασία. Σκοπός είναι η κατάκτηση του πρακτικού λόγου,ένας σκοπός
ταυτόσηµος µε εκείνον της φιλοσοφικής οπτικής. Η κατάκτηση του λόγου θα
οδηγήσει στην ηθική ανάπτυξη του παιδιού. Σε παράλληλη τροχιά µε τη ιδεαλιστική
φιλοσοφία,’η γένεση της συνείδησης,η γένεση του κόσµου,η γένεση της ηθικής
κοινότητας, όλα θ’αναπτυχθούν υπό την καθοδηγητική παιδαγωγία του οράµατος του
Fichte ’59
Ο Γάλλος στοχαστής,εξίσου ασυνεπής στις αρχικές φιλοσοφικές του αρχές και την
τελική του δράση,όπως ο Fichte,60 µετέδωσε στον δεύτερο, την αίσθηση ότι ο
φυσικός άνθρωπος ήταν καλός και ελεύθερος. Η κοινωνία θα έπρεπε να επιτρέπει και
να εξασφαλίζει την ελεύθερη πορεία της λογικής φύσης του ανθρώπου.61Κάτι τέτοιο,
δύναµης,όσο είναι και το πνεύµα’Σώµα και πνεύµα αρµονικά αναπτύσσονται µέσα απ’το περιεχόµενο
και τις µεθόδους της νέας παιδαγωγικής.
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ωστόσο, δεν συµβαίνει .Η κοινωνική ζωή εκφυλίζει τον άνθρωπο. Για το λόγο
αυτό,αναγκαία, προβάλλει η αγωγή; ’∆ιαµορφώνουµε τα φυτά µε την καλλιέργεια και
τους ανθρώπους µε την αγωγή’. Άλλωστε ‘ό,τι δεν έχουµε από τη γέννηση µας και το
έχουµε ανάγκη ως ενήλικες,αποκτάται µέσω της αγωγής’62Και αυτό το ‘ό,τι’για τον
νεωτερικό φιλοσοφικό και παιδαγωγικό στοχασµό δε είναι παρά η ‘η επινόηση του
παιδιού ή του ανθρώπου γενικότερα στην µορφή του αυτόνοµου υποκειµένου`η
εφεύρεση του τρόπου επιρροής,αγωγής και υπαγωγής του κατ’εξοχήν αγώγιµου
όντος σε µια αυτονοµία δράσης του Εγώ,σ’έναν αυτοπροσδιορισµό του λόγου’63
Η φιλοσοφία της παιδείας του Νεοανθρωπισµού θέτει στο κέντρο όλων των
µορφών της ανθρώπινης δραστηριότητας,όχι τόσο τον άνθρωπο,όσο την δύναµη της
µεταφυσικής ορµής του υποκειµένου για δύναµη64,την διανοητική δύναµη.
Ωστόσο,αν και θεωρητικά η δύναµη αυτή προβάλλεται ως η απελευθερώνουσα από
τα δεσµά,συµβάλλουσα(ως πρότυπο µορφωτικού στοιχείου)σ’ένα κίνηµα
απελευθέρωσης,δεικνύουσα
έναν
τρόπο
άµυνας
ή
εξύψωσης
της
ανθρωπότητας,καταντά ωσάν ένα όργανο του σώµατος που συρρικνούται και
µαραζώνει.65 Η Νεωτερική παιδαγωγική δεν κατόρθωσε µε όχηµα το λόγο να
σχεδιάσει µια χρηστική και βιώσιµη παιδαγωγική θεωρία. Ο λόγος στόχευε στην
αναγωγή όλων σε αντικείµενα,στην αδυσώπητη υποταγή της ύπαρξης απέναντι στο
‘µεγαλείο’ του.
Η δύναµη του λόγου ως κάτοχος µιας ανώτατης θέσης ανάµεσα στην ιεραρχία
των ικανοτήτων ,δεν θα διστάσει να προβληθεί ως η κανονιστική εξουσία που
ταξινοµεί κάθε έννοια,κάθε σύλληψη.66Τον ρόλο υπεράσπισης αυτής της
δύναµης,ταυτιζόµενος τρόπον τινά µε αυτήν, θ’αναλάβει ο παιδαγωγός.67Εκείνος θα
αναφανεί ως ο φορέας και διεκπεραιωτής ενός ‘πειθαναγκασµού’. Ο πειθαναγκασµός
αυτός αντιστοιχεί σε µια εκπαίδευση υπό την καθοδήγηση της ηθικής επιταγής.
Εκείνος κατά-λαµβάνει τον ρόλο των γονιών. Η ‘καθολική’ κοινή εκπαίδευση,που θα
πραγµατοποιηθεί στοχεύει στην ανάδειξη διανοητικών ‘ταλέντων’68,γεγονός που
καθορίζει την θέση κάθε ενός µέσα στο βασίλειο των έλλογων όντων. Ο παιδαγωγός
θα επιλέξει,ως ο πλέον αρµόδιος,φορέας ύψιστης νόησης, τους κανόνες.69
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δηµιουργική εργασία και ατοµική διαµόρφωση.Ο σηµαντικός τρόπος ανταπόκρισης ου µαθητή στην
πρόκληση του εκπαιδευτικού είναι η µιµητική δραστηριότητα. Πρώτα απ’όλα ο µαθητής οφείλει να
εκδηλώσει ενδιαφέρον,αν όχι άµεσα ,τότε µε επιβαλλόµενη έξωθεν πειθαρχία.Μόνο η ανταπόκριση
του µαθητή στα εκπαιδευτικά ερεθίσµατα,και τις δραστηριότητες του εκπαιδευτικού ,τον οδηγεί στην
ανάπτυξη. Ένα πρόγραµµα σπουδών που δεν επιθυµεί,παρά την υλοποίηση των παραπάνω
εµπερικλείει την πεποίθηση ότι η παροχή πολλών αντικειµένων και η ανάγνωση πολλών βιβλίων, είναι
αρκετά για να θεµελιώσουν µια στέρεη εκπαίδευση. Σε συνδυασµό,δε, µε µια περαιτέρω διείσδυση
στην γνώση καθίσταται στόχος η άµεση εµπειρική σχέση και σύνδεση αυτής µε την πραγµατικότητα.
Οι εκπαιδευτικές µέθοδοι στοχεύουν στην δηµιουργία µιας αγωνίας προς τον µαθητή, την ‘λύση’ της
οποίας θα επιφέρει η δράση του .[Μια δράση,ωστόσο,απόλυτα προβλέψιµη και κανονιστικά
νοµοθετηµένη απ’την αυθεντία του παιδαγωγού.].
68
Βλ.σχετικά A.Τσιρίµπα-Ε.Κωνσταντόπουλου,ό.π,σελ.132
69
G.H.Turnbull,ό.π pp239
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Σε αντίθεση µε την ‘αρνητική παιδαγωγική’70 του Rousseau,ο οποίος µεθοδικά
και ‘καρτερικά’ στοχεύει στην περιχαράκωση της παιδαγωγικής σχέσης,ο Fichte θα
συµπαρασυρθεί(λησµονώντας κάθε ανάγκη για αυτοδράση του µαθητή,που φάνηκε
να υποστηρίζει προηγούµενα)στην ανάγκη αυτοδράσης του εξουσιαστικού
δασκάλου. Κοντολογίς, ακολουθώντας τα ‘χνάρια’ της φιλοσοφικής απολυτότητας
του ιδεαλισµού παραδίδεται ‘σε µια βακχική µέθη περιαυτολογίας του Εγώ’71Μόνο
που εκείνος δεν θα ζητήσει συγκάλυψη,θ’αναζητήσει εξαρχής µια ‘θετική ηθική
διαπαιδαγώγηση’:’Μια θετική ηθική διαπαιδαγώγηση,δηλαδή,τέτοια,η οποία θέτει
τον σκοπό της και τον εκφράζει ρητά,που θα οδηγήσει τον µαθητή στην µόρφωση
αρετής,δεν υπάρχει’72 Οφείλει,λοιπόν, εκείνος να την διαµορφώσει και να την
επιβάλλει73.Ο παιδαγωγός,ως το ‘δρων εµπειρικό υποκείµενο’θα συγκεντρώσει όλη
την ενέργεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της παιδαγωγικής σχέσης στην
ύπαρξή του.
Πλέον, ‘η λογική των ‘συνειδητών παρεµβάσεων στη σφαίρα του άλλου’ (που δεν
είναι άλλος από τον µαθητή)µε σκοπό τις ζητούµενες ή τις προγραµµατισµένες
αντιδράσεις του,είναι ο τύπος ορθολογικότητας που χαρακτηρίζει τη δοµή της
‘παιδαγωγικής σχέσης’ από την ‘Αρνητική Παιδαγωγική’ του Rousseau µέχρι την
‘Ερµηνευτική Παιδαγωγική’του H.Nohl και την Παιδαγωγική της Επικοινωνίας
(Habermas)’. Το κοινό χαρακτηριστικό ‘γνώρισµα σ’όλα αυτά τα µοντέλα της
Νεωτερικής
Παιδαγωγικής
είναι
µια
δοµή
εξουσίας,
που
ως
τέτοια,άλλωστε,χαρακτηρίζει όλη την περιρρέουσα ατµόσφαιρα της νεωτερικής
φιλοσοφίας;ο άλλος εξουσιάζεται έτσι απ’το υποκείµενο,ώστε ο ίδιος να επενδύεται
σε µια λογική ελέγχου του αντικειµένου’74
Το ιδεαλιστικό παιδαγωγικό µοντέλο συνοδοιπορεί µε το φιλοσοφικό. Αν και
φαινοµενικά,η επιθυµία ήταν η αυτοδιάθεση,στα µύχια της ψυχής ο έλεγχος του
‘άλλου’αναµένει την πρόσκληση επιβολής της εξουσίας του. Η επιθυµία για
επικράτηση του Ενός,του Εγώ(που ισχυρότερο είναι εκείνο του δασκάλου)υπερνικά
το ιδανικό της αυτενέργειας. Η µόνη λύση ‘του δράµατος’επέρχεται από την
χειραγώγηση του πιο αδύναµου.Ο µαθητής οφείλει να καταστεί,είτε
αντικείµενο,υπαγόµενο
στις
απαιτήσεις
του
υποκειµένου,
είτε
υποκείµενο,εξοµοιωνόµενο στο κυρίαρχο Εγώ του δασκάλου του. Και οι δυο
ιδιότητες ύπαρξης ‘αντικείµενο ή υποκείµενο’καταπνίγουν την ετερότητα
του,καθιστούν τον µαθητή ‘εικόνα’που διατελεί υπό το πρίσµα των εννοιολογικών
ειδώλων. Η δική του δυναµική παρουσία διαστρέφεται. Η παρουσία του αποτελεί
70

Βλ.σχετικά
Ι.Πυργιωτάκη.Εισαγωγή
στην
Παιδαγωγική.Εκδ.Ελληνικά
Γράµµατα.Αθήνα
1999,σελ.78-79
71
Π.Αναστασιάδη.Υπάρχει..,ό.π,σελ.26
72
Fichte’ s Werke B VΙΙΙ,ό.π,pp358
73
Πρβλ.και J.G.F.In Introduction to the Wissenschaftslehre and Other Writtings.(17971800).Ed.andTr.,with
an
Introduction
and
Notes.D.Breazeale.Hackett
Publishing
Company.Indianapolis/ Cambridge 1994,pp.92:Η Επιστηµολογία κατανοείται καθολικά, γινόµενη
σκοπός κάθε εκπαίδευσης,προκειµένου να αναπτύξει την εσωτερική ενέργεια των µαθητών,και χωρίς
να την ωθήσει σε συγκεκριµένη κατεύθυνση.Προπαγάνδα της φιλοσοφίας αποτελεί η εκπαίδευση από
µικρή ηλικία.Η εκπαίδευση πρέπει να αποδεχτεί,αρχικά, να είναι περισσότερο αρνητική παρά
θετική.[π.χ.ως αλληλεπίδραση µε το µαθητή και χωρίς να ασκεί επιρροή σε αυτόν.Ωστόσο,πρέπει να
προσφύγει,να επηρεάσει το µαθητή,µόνο όταν η αλληλεπίδραση µε αυτόν φαίνεται αδύνατη.Συνειδητά
ή ανεπίγνωστα,ενόσω η εκπαίδευση επιδιώκει τον αντίθετο σκοπό,νοεί ότι η αρχή της χρησιµοποίησης
πηγάζει µέσα από το άτοµο,εποµένως,θα συνεχίσει να αποθεµελιώνει τη ρίζα της αυτοδραστηριότητας
απ’την ηλικία,ήδη,της νεότητας και να εξοικειώνει τους ανθρώπους στην µη αυτοδραστηριότητα,αλλά
πάντοτε να αναµένουν το πρώτο ερέθισµα από εξωτερικά στοιχεία.
74
Π.Αναστασιάδη.Υπάρχει..,ό.π,σελ.27
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,πλέον, προϊόν µεθοδευµένο µιας αντικειµενικοποιητικής υποκειµενικότητας,που
διευρύνεται στο άπειρο.75
Η Νεωτερική ‘αγωγή σχιζοφρενικά αυτονοµηµένη λόγω της κυριαρχίας του
ορθού λόγου’,ερµητικά αποστειρωµένη και προσηλωµένη στην ‘νοητική
διαδικασία’76 δεν φιλοδοξεί την θεµελίωση µιας παιδαγωγικής σχέσης που σκοπό θα
έχει ‘ να απελευθερώσει το γόνιµο γεγονός κοινωνίας και ‘ιδιοσυστασίας’ της
ετερότητας του άλλου’(του µαθητή),αλλά φιλοδοξεί µάλλον την διατήρηση υπό τον
ζυγό µιας απόλυτης δεσποτείας,εκείνης ‘της τερατώδους και απρόσωπης
ολοκληρωτικής καθολικότητας’(του δασκάλου).77
Ο Rousseau δεικνύει την οδό στον Fichte.Ο πρώτος ανιχνεύει µια παιδική
ατοµικότητα,εκείνη του Αιµίλιου,την οποία θα εντάξει µέσα σε µια ‘αντιθετικά
σκηνοθετηµένη’
αγωγή.
Η
ατοµικότητα
του
Αιµίλιου
είναι
φαντασιώδης,επινενοηµένη,όχι πραγµατική. Η παιδική ‘φύση’ του Αιµίλιου δεν
φαίνεται να αφορά στην συγκεκριµένη προσωπική, ιστορική ακόµα και βιολογική
ετερότητα ενός παιδιού.αλλά σε µια προσχεδιασµένη ουτοπία,που δήθεν επιθυµεί να
συµβάλλει στην ‘φυσική’ αγωγή του παιδιού. Ουσιαστικά,όµως,µεταβάλλεται σε
υποστασιοποιηµένο είδωλο ενός ολοκληρωτικού προγράµµατος,σε προϊόν της
βούλησης και της παιδαγωγικής στρατηγικής κάποιου µυθιστορηµατικού
παιδαγωγού.78 Ο Rousseau δεν αρνείται την προσποίηση στους διάφορους ρόλους
του.
Στον
Αιµίλιο,συγκεκεριµένα,συγκαλύπτει
τον
ρόλο
του
ως
καθοδηγητή,προσποιούµενος άγνοια,την στιγµή που ο µαθητής δεν γνωρίζει. Ο
Rousseau ως δάσκαλος συµπεριφέρεται στον µαθητή,ωσάν να ήταν έλλογος και
ικανός να γνωρίσει,παρέχοντας τον έναν ρόλο,χάρη στον οποίο θα µάθει να
σχετίζεται µε τον εαυτό του.79
Ο Fichte θεωρεί εξίσου,ότι µια ‘διαδικασία εσωτερικού ηθικού αισθήµατος’ θα
µόρφωνε ‘υποκριτικές’ και ‘άσπλαχνες’ατοµικότητες. Προτιµά,εποµένως, να
αναγκάσει µε εξωτερική ‘ηθική’ διαδικασία τον µαθητή,προκειµένου εκείνος να
75

Π.Αναστασιάδη.Υπάρχει..,ό.π,σελ.29

76

Α.Στογιαννίδη,ό.π,σελ.58
Π.Αναστασιάδη.Υπάρχει..,ό.π,σελ.25
78
Π.Αναστασιάδη.Υπάρχει..,ό.π,σελ.28 Πρβλ. και J.J.Rousseau,ό.π,σελ111,112:Απευθυνόµενος στους
παιδαγωγούς γράφει:’ Χρησιµοποιείτε τη δύναµη µε τα παιδιά και τη λογική µε τους ενήλικες,γιατί
αυτή είναι η φυσική τάξη. Ο συνετός άνθρωπος δεν έχει ανάγκη από νόµους.[Υπονοεί ότι το παιδί έχει
ανάγκη τους νόµους,καθότι µη συνετό ον]. Μεταχειρισθείτε τον µαθητή σας ανάλογα µε τη ηλικία του.
Τοποθετήστε τον πρώτα εκεί που πρέπει και κρατείστε τον εκεί τόσο καλά,ώστε να µην επιχειρήσει
πια να βγεί. Τότε,πριν µάθει σε τι συνίσταται η φρόνηση,θα έχει ήδη εφαρµόσει το σοπουδαιότερο
µάθηµα της. Ποτέ µην τον διατάζετε,ό,τι κι αν είναι αυτό,απολύτως τίποτα.Μάλιστα,µην τον κάνετε
καν να σκεφθεί ότι ισχυρίζεστε ότι έχετε κάποια εξουσία επάνω του. Αρκεί να ξέρει ότι είναι αδύναµος
και ότι εσείς είστε δυνατοί και ,λόγω αυτής της της κατάστασης,εξαρτάται αναγκαστικά από εσάς,
Πρέπει να το µάθει, να το γνωρίζει και να το αισθάνεται. Πρέπει να αισθανθεί έγκαιρα πάνω από το
αγέρωχο κεφάλι του τον σκληρό ζυγό που η φύση επιβάλλει στον άνθρωπο,τον βαρύ ζυγό της
αναγκαιότητας,υπό το βάρος του οποίου κάθε ολοκληρωµένο πλάσµα πρέπει να υποτάσσεται. Πρέπει
αυτό να το κατανοεί πάντα ως αναγκαιότητα των πραγµάτων και ποτέ ως παραξενιά των
ανθρώπων..’[Σε παραποµπή που παραθέτει,αναφέρεται:’Πρέπει να είµαστε βέβαιοι ότι το παιδί θα
θεωρήσει ιδιοτροπία κάθε βούληση αντίθετη προς τη δική του,και που δεν θα νιώσει τη λογική της.
∆ιότι ένα παιδί δεν αντιλαµβάνεται τη λογική ποτέ σε ό,τι συγκρούεται µε τις ιδιοτροπίες
του’]…αρνηθείτε µονάχα δείχνοντας απροθυµία,όµως όλες σας οι αρνήσεις πρέπει να είναι
αµετάκλητες και καµία ικεσία να µη σας κλονίζει.Το όχι που είπατε πρέπει να µοιάζει µε χαλύβδινο
τοίχο,τον οποίο το παιδί,αφού σπαταλήσει τις δυνάµεις του πέντε-έξι φορές,δεν θα επιχειρήσει πια να
τον γκρεµίσει’
77
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Βλ.Β.Γρηγοροπούλου.,Αγωγή και πολιτική στον Ρουσσώ.Εκδ.Αλεξάνδρεια.Αθήνα 2002,σελ.41
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πειθαρχήσει στις υποδείξεις του δασκάλου. Εκείνος θ’αναπτύξει το ‘αίσθηµα
ντροπαλής ησυχίας’,’χωρίς ‘κενολογία’ και ‘αυτό-κατοπτρισµό’ για ον µαθητή. Τότε
µόνον θα βλαστήσει η ηθικότητα. Ο παιδαγωγός θ’αποτελέσει ‘ακέραιο πρότυπο’για
τον µαθητή,τον άγρυπνο φρουρό,που θα κρατήσει µακριά τα ‘πρόστυχα και ευτελή’
πρότυπα.80 Ο µαθητής δε θα αποκτήσει ποτέ την ευκαιρία ν’ανακαλύψει µόνος του
τον κόσµο και την προσωπικότητά του,διότι αυτό επιθυµεί ο κυρίαρχος παιδαγωγός
του.
Κατά τον ίδιο τρόπο µε τον Αιµίλιο,ο κάθε µαθητής,της ιδεαλιστικής
µορφωτικής πρότασης, εξελίσσεται σε ένα ‘τερατώδες δηµιούργηµα µιας
µονοδιάστατης παιδαγωγικής σχέσης στην οποία η θέληση του παιδαγωγού
επαναλαµβάνεται στον τρόπο ζωής του παιδαγωγούµενου’81 Η βούληση του µαθητή
έχει ήδη πριν την παρότρυνση του εκπαιδευτικού λάβει µια κατευθυντήρια πορεία.
Εκείνην θα αφοµοιώσει ο εκπαιδευτικός µέσα στην δική του,ώστε εκείνη να έπεται
και ο άνθρωπος να πράξει,προς την κατεύθυνση που έχει εισάγει στη συνείδησή
του.82
∆ηλαδή,ο µαθητής φαινοµενικά θα πράττει σύµφωνα µε τη βούλησή
του,ουσιαστικά,όµως, θα πράττει κατευθυνόµενος απ’την κυριαρχούσα ,µέσα
του,εντολή του παιδαγωγού του. Ο παιδαγωγός, που επιθυµεί ο µαθητευόµενος του
να υπερβεί τις δυνατότητές, που διαγράφει µέσα του, οφείλει όχι απλά να του
µιλά,αλλά να τον διαµορφώνει,ώστε εκείνος να µην θέλει τίποτα διαφορετικό,από
αυτό
που
ο
παιδαγωγός
του
θέλει.83
Η
βούληση
του
παιδαγωγούµενου,άρρηκτα,ταυτίζεται µε εκείνη του παιδαγωγού.Μια ‘στέρεη’
βούληση,πειθαναγκασµένη προσφέρει η ιδεαλιστική παιδαγωγική,µέσα από τους
‘βέβαιους’ κανόνες84της αυθεντίας του παιδαγωγού. Εκείνου η ‘σίγουρη και συνετή
τέχνη’θα διαµορφώσει την προοπτική της ‘στέρεης και ορθής καλής βούλησης’.85
Αν το Εγώ επιβάλλεται µέσα από µια αντιπαράθεση(µε το µη Εγώ,τον
µαθητή)είναι σηµαντικό ο παιδαγωγός να µην υποκύψει στην βούληση,έστω και
επίµονη,του µαθητή. Εκείνος θα παραµείνει αντιπρόσωπος µιας απρόσωπης και
ψυχρής δύναµης,έτοιµης να συγκρουστεί και να σφυρηλατήσει(επάνω της)την
βούληση του παιδιού.86
Ο Fichte δεν στοχεύει στην καθοδήγηση του παιδιού ‘από την αγωγή προς την
πραγµατικά ελεύθερη ηθική πράξη’87αλλά στην ‘διαµόρφωση ενός νέου
80

Fichte’ s Werke B VΙIΙό.π,,pp358
Π.Αναστασιάδη.Υπάρχει..,ό.π,σελ.28
82
Fichte’ s Werke B VΙΙ,ό.π,pp282
83
Fichte’ s Werke B VΙΙ,pp282 Πρβλ. J.J.Rousseau,ό.π,σελ153:’Ακολουθήστε αντίθετο δρόµο µε τον
µαθητή σας,ώστε να νοµίζει πάντα ότι είναι ο αφέντης,πάντα όµως να είσθε εσείς.∆εν υπάρχει
υποταγή τόσο τέλεια όσο εκείνη που διατηρεί την επίφαση της επίφαση της
ελευθερίας.Έτσι,εξουσιάζουµε ακόµα και τη θέληση…Χωρίς αµφιβολία, πρέπει να πράττει µόνο ό,τι
επιθυµεί`αλλά δεν πρέπει να επιθυµεί παρά µόνο ότι εσείς θέλετε να πράττει.∆εν πρέπει να κάνει ούτε
βήµα που εσείς να µην το έχετε προβλέψει,δεν πρέπει να ανοίγει το στόµα του χωρίς να γνωρίζετε τι
θα πει’
Αναφορικά µε αυτόΒλ.Β.Γρηγοροπούλου.,Αγωγή..,ό.π,σελ.46:Ο παιδαγωγός Rousseau εκκινεί
γνωρίζοντας κάτι,προσποιούµενος,ωστόσο,άγνοια.Ωσάν να µιµείται τον µαθητή του,τον
εξαπατά,καθιστώντας βέβαιη την πίστη ότι ο παιδαγωγός και ο παιδαγωγούµενος βρίσκονται στην ίδια
θέση.
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Fichte’ s Werke B VΙΙ,όπ,pp282
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χαρακτήρα’88για τον µαθητή,υπό την άµεση εποπτεία του παιδαγωγού. Η
παιδαγωγική
σχέση
δεν
χαρακτηρίζει
‘αυτοσυνειδήσεις’που
απλά
‘αλληλοσυγκροτούνται,ανταλλάσσοντας αµοιβαία την γνώση,ως µέσον συγκρότησης
της ανθρώπινης φύσης’,δεν ‘αλληλοδιαπαιδαγωγούνται’89Πρόκειται για µια σχέση,
στην οποία ο παιδαγωγός κατέχει τη γνώση και η οποία ‘δεν αποτελεί σκοπό,αλλά
µέσο επιβεβαίωσης της ανθρώπινης φύσης και εδραίωσης της πρακτικής κυριαρχίας
του λόγου’90
Ο παιδαγωγός επι-βάλλει και ο µαθητής υπ-ακούει,σε µια παιδαγωγική που
λειτουργεί µε ‘ακρίβεια,επιρροή,κανονιστικές πρακτικές διαδικασίες προσδιορισµού,
σχέσεις
‘υποκειµένου’-εκπαιδευτικού
και
‘αντικειµενικού’περιβάλλοντος(συλλογικού και κοινωνικού)’στοιχεία που ‘καθορίζουν τον τρόπο µε
τον οποίο συγκροτείται η διδακτική πράξη και η ζωντανή επικοινωνία του
παιδαγωγού προς τα µέλη-µαθητές της µορφωτικής κοινότητας.’91 Αυτή η
συγκρότηση των µαθητών σε ‘κοινότητα’αποτελεί την πρόφαση του Fichte. Επιθυµεί
οι µαθητές,στην ‘νέα παιδαγωγική πραγµατικότητα’ να διαβιώσουν µαζί,
‘µορφώνοντας ένα κοινό σύνολο,µε σκοπό την,µέσα από τον λόγο και την λογική
εκπαίδευση,θεµελίωση της απαιτούµενης πολιτείας.92
Ουσιαστικά,η παιδαγωγική του σύλληψη προσβλέπει την προέκταση των
εξαναγκασµών που επιβαρύνουν,µε µια θετική αγωγή του πολίτη. Σε αντίθεση,µε τον
Καντ,που επέµενε στην πειθαρχία,ο Fichte εµµένει σε µια εξόντωση της
ανηθικότητας. Η ανηθικότητα που καταπολεµά η ‘αγωγή του πολίτη’συνίσταται στην
καταπολέµηση του εγωϊσµού. Ενός εγωϊσµού,ωστόσο, που στην φιλοσοφία του και
τώρα στην παιδαγωγική του εξυµνεί.93
Ο Fichte µοιάζει να αντιφάσκει αναφερόµενος σε καταπολέµηση του εγωϊσµού.
Στην πραγµατικότητα επιζητεί, το Εγώ,το οποίο ύµνησε στην φιλοσοφία του,και το
οποίο ενσαρκώνει ο παιδαγωγός να καταπνίξει τον εγωϊσµό του άλλου,του µαθητή. Ο
εγωϊσµός συνδέεται, για τον µαθητή, µε την κυριαρχία των αισθήσεων και την
εξυπηρέτηση των αναγκών που υπογραµµίζει.94Η κυριαρχία του λόγου,της δύναµης
την οποία το υποκείµενο-παιδαγωγός κατέχει και επιτάσσει,δύναται ν’απαλλάξει τον
παιδαγωγούµενο απ’τα στοιχεία εγωϊσµού.
Η υπέρβαση του ατοµικού σταδίου και η εισαγωγή στη συλλογική ζωή,σκοπό έχει
να εµπνεύσει στον µαθητή,τη έννοια του ‘κοινού καλού’.95 Ο κάθε µαθητής µαθαίνει
µέσα στα πλαίσια της παιδαγωγικής του Fichte ,την έννοια της ένταξης σε µια
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‘κοινωνική’τάξη,την οποία ‘µορφώνει’βαθµιαία ,παραλείποντας όσα θα έκανε ως
άτοµο96,εποµένως καθίσταται γνήσιος πολίτης του έθνους.
Ακόµα,όµως,και αυτή η επίφαση ότι η ατοµικότητα αποτινάσσεται δεν επαρκεί. Κι
αυτό διότι δεν γίνεται λόγος για την συνύπαρξη προσώπων,αλλά την διαµόρφωση
συλλογικότητας. Η σχολική τάξη του Fichte διαµορφώνεται µέσα σε κλίµα απόλυτου
προγραµµατισµού της ατοµικότητας του παιδιού. Ενώ η εισήγηση του Παύλου
συνιστά την τάξη,ως µικρή κοινότητα προσώπων,τα οποία διέπει η ελευθερία
έκφρασης και συµπεριφοράς.
Η παιδαγωγική του Fichte έρχεται σε πλήρη αντιδιαστολή µε εκείνην του
Παύλου.Ο Παύλος αγωνιζόταν να ωφελήσει τον κάθε µαθητή προσωπικά,ν’ακούσει
τις αµφιβολίες του,τις δυσκολίες του,τις ανάγκες του.Με την εξαιρετική του
ικανότητα να κατανοεί,τοποθετούσε εαυτόν στην θέση του µαθητή του,προσφέροντας
ακατάπαυστα καλοσύνη και ειλικρινή αφοσίωση. Οι µαθητές του,τόσο όσοι
αµφέβαλλαν ή δίσταζαν,όσοι ήταν δύσκολοι ή ορµητικοί,όσο και όσοι είχαν
αγωνίες,όλοι αποτελούσαν τα πρόσωπα,που τηρούσε στην καρδιά του και στην
σκέψη του.Μέσα από ένα τέτοιο σχολείο,που ο δάσκαλος πραγµατώνει την
καθηµερινή του αυτοθυσία,ο Τιµόθεος έµαθε την µέθοδο και το πνεύµα του
δασκάλου του.97
Η σχολική τάξη υπό το πρότυπο της Παύλειας κοινότητας κατέχει µια ιδιαίτερη
φυσιογνωµία,κάθε πρόσωπο αποτελεί το προς τους οφθαλµούς µέρος,στο οποίο
αντανακλάται η ψυχή και επικεντρώνεται η διάθεση,η δυνατότητα άµεσης ψυχικής
επικοινωνίας και επαφής µε άλλα πρόσωπα.98 Υπό την εισήγηση του Fichte η
σχολική τάξη διακρίνεται από την επιβαλλόµενη οµοιογένεια,καταπνίγοντας τις
συναισθηµατικές ανάγκες των µαθητών. Εκείνες αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα
στην τελειοποίηση της λειτουργίας . Γι’αυτό και καθορίζει τα εγώ των µαθητών
ετεροκαθοριζόµενα απ’το Εγώ του δασκάλου. Ωστόσο,τα πρόσωπο υπάρχει πέρα και
πάνω από το άτοµο,την ψυχοσύνθεση,τον εαυτό,το εγώ. ∆ιότι αποτελεί όλα αυτά
ταυτόχρονα αναπτύσσοντας και πραγµατώνοντας τα µε έναν ιδιαίτερο τρόπο99.Αυτήν
ακριβώς την ιδιαιτερότητα αρνείται ν’αναγνωρίσει ο Fichte.∆εν αποδέχεται ότι
κάποια µορφή ετερότητας δύναται να προκύψει από την απλή ατοµικότητα Η
δυναµική της του ιδεαλισµού βασίζεται και διέπεται από την ύπαρξη
αδιαφοροποίητων µαθητών,καθώς και την δεσπόζουσα αυθεντία του λόγιουπαιδαγωγού.
Ο παιδαγωγός στον Fichte από-πειράται,ν’αποτελέσει(ως λόγιος και σοφός)τον
διαµορφωτή των µαθητικών συνειδήσεων. Οµοιάζει αρκετά µε την επινόηση του
Rousseau, τον Νοµοθέτη, ο οποίος τελειοποιεί νόµους και έθιµα,τα ενσωµατώνει
στην
κοινωνία,καθορίζοντας
το
πεπρωµένο
των
ανθρώπων.100
Αντιστοιχεί,σχεδόν,στην έκκληση του Rousseau για ένα κοινό Εγώ,µια ‘έκκληση που
αντηχεί τόσο στο Κοινωνικό συµβόλαιο όσο και στο πρώτο βιβλίο του
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Αιµίλιου’101:’Υποχρεωµένοι να καταπολεµήσουµε τη φύση ή τους κοινωνικούς
θεσµούς,΄πρέπει να επιλέξουµε ανάµεσα στο να διαµορφώσουµε έναν άνθρωπο ή
έναν πολίτη ,διότι δεν µπορούµε να κάνουµε ταυτόχρονα και τα δύο. Κάθε επιµέρους
κοινωνία,όταν είναι µικρή και καλά δοµηµένη ,αποξενώνεται από κάποια
µεγαλύτερη. Κάθε γηγενής είναι σκληρός απέναντι στους ξένους:είναι απλώς
άνθρωποι ,δεν είναι τίποτα για εκείνον.Το µειονέκτηµα αυτό είναι αναπόφευκτο,αλλά
ασήµαντο. Το βασικό είναι να είσαι καλός µε τους ανθρώπους µε τους οποίους
συµβιώνεις…Ο άνθρωπος της φύσης είναι ένα όλον για τον εαυτόν.Είναι η
αριθµητική ενότητα ,το απόλυτο όλον ,που σχετίζεται µόνον µε τον εαυτό του ή τον
όµοιό του.Ο πολιτικός άνθρωπος είναι ενότητα κλασµατική,που εξαρτάται από τον
παρονοµαστή και η αξία του βρίσκεται στην αναφορά του στην ολότητα,που είναι το
κοινωνικό σώµα.Καλοί κοινωνικοί θεσµοί είναι όσοι µπορούν καλύτερα να
µετουσιώνουν τον άνθρωπο να του αφαιρούν την απόλυτη ύπαρξή του για να του
δώσουν µια σχετική και να µεταφέρουν το εγώ στην κοινή ενότητα,ώστε κάθε
ιδιώτης να µην αισθάνεται πια ως ένας,αλλά ως µέρος της ενότητας και να µην είναι
ευαίσθητος παρά µονάχα µέσα στο όλον’102
Κατά το πρότυπο αυτό οι γερµανοί µαθητές όφειλαν να κατανοήσουν την
αποστολή τους. Η ιδεαλιστική παιδαγωγική υπερθεµατίζει µε µισαλλοδοξία τον
απόλυτα νέο,ενάρετο,καταπιεσµένο πολίτη:ο εκπαιδευτικός θα αναδείξει την
εσωτερική φύση,αναγκάζοντας τον µαθητή να ‘φανεί’ενάρετος103
‘∆εν υπάρχει απολύτως καµµία υποψία για την απύθµενη απροσδιοριστία του
άλλου,για την ετερότητα του άλλου`ως ενός ριζικού άλλου,για τον άλλο ως ριζική
ετερότητα ως ρήγµα στην ‘τάξη’. Ο παιδαγωγούµενος,τελικά,θεωρείτο κα ακόµα
θεωρείται το αποτέλεσµα των συνειδητών επιδράσεων ή επί(καθορισµών)κάποιου
‘παιδαγωγού’104:’ο ίδιος θέτει (τους µαθητές)καθαρότατα και µε διαύγεια’,υπό
επιβλέπουσα θετική διαταγή. Υπό την τήρηση αυτής τηρούνται,χωρίς καµία εξαίρεση
και απαραβίαστα.’105
Ωσάν να ακούει τη φωνή του Rousseau:’Ασκήστε το σώµα του, τα όργανά του,τις
αισθήσεις του,τις δυνάµεις του, αλλά κρατήστε την ψυχή του αδρανή όσο γίνεται
περισσότερο. Να φοβάστε όλα τα συναισθήµατα που προϋπάρχουν της κρίσεως,η
οποία και τα αποτιµά. Συγκρατήστε, σταµατήστε εντυπώσεις που τρίτοι του
δηµιουργούν και,για να εµποδίσετε να γεννηθεί το κακό,µη βιάζεστε να κάνετε το
καλό. Γιατί το καλό είναι καλό µόνο όταν το φωτίζει η λογική’106 Προτρέπει το
µαθητή ν’αναπτύξει το ‘λογικό’ του,την σκέψη,η οποία θα ωφελήσει την
κοινωνία,µόνο µέσα σε αυτήν απολαµβάνει την χαρά δραστηριοποίησης και
ενέργειας. Μόνον µέσα από την σκέψη του και την επιθυµία για γνώση θα καταστεί
δι’έτερον(το έθνος)τέλειος πολίτης.107 Μόνο που η γνώση,η σκέψη θα προκύψει µέσα
από την µεσολάβηση του παιδαγωγού. Γι’αυτό η ιδεαλιστική παιδαγωγική
αντιστρατεύεται την λειτουργία της Σωκρατικής παιδαγωγικής και της ανάκλησης
µνήµης.108 Ο ‘άριστος’ τρόπος παιδαγωγίας πραγµατοποιείται απ’τον πανεπόπτηδάσκαλο.Εκείνος και µόνο, νοµιµοποιείται να θέσει τους κανόνες109 ,εκείνος
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βαστάζει τα ‘κλειδιά’ της ψυχής του µαθητή.∆εν διστάζει,ποτέ,µάλιστα να
υπερτονίσει τον τρόπο επιβολής του. Αυτός συνίσταται στην υπενθύµιση της
‘ποινής’,της τιµωρίας,που δεν κατανοεί ‘επιείκια ή εξαίρεση’.
Ο Fichte δεν διστάζει να οµολογήσει ότι η ηθικότητα των µαθητών,η υλοποίηση
των ‘διδασκαλικών’στόχων επισυµβαίνει υπό την βάσανο του φόβου. Η τέλεια
πολιτεία,εποµένως, και το τέλειο εκπαιδευτικό σύστηµα συνοδεύονται από την
‘εικόνα΄ της τιµωρίας, ‘Ο φόβος της τιµωρίας’ και όχι ‘η αγάπη για τάξη’ συνθέτει το
σκηνικό αυτής της παιδαγωγίας.110 Ο παιδαγωγός οφείλει ‘να αξιολογήσει την
ηθικότητα του µαθητή του,προκειµένου να ασκήσει το λειτούργηµά του’. Εκείνος θα
επιβάλλει πειθαρχία στο πρώην αυτεξούσιο και νυν ετεροκαθοριζόµενο άτοµοµαθητή,εκείνος θα υπερτονίσει τον εξαναγκαστικό χαρακτήρα των νόµων. Τα
εµπόδια που καθιστούσαν αδύνατη την αυθεντική ελευθερία εξαλείφονται,πλέον, η
ελευθερία που επιβεβαιώνεται και αναπτύσσεται µέσω της δράσης του
υποκειµένου111είναι η δράση του παιδαγωγού.
Με τον ίδιο αντιφατικό τρόπο της φιλοσοφίας του αντιµετωπίζει στην
παιδαγωγική του θεωρία ο Fichte το παράδοξο. Η αξία της κατοχής γνώσεων
προέρχεται από τον σκοπό:της ελεύθερης πράξης. Με την φιλοσοφία της αγωγής του
διέβλεπε τη νοµιµοποίηση κάθε παιδαγωγικής οδηγίας,νοµιµοποίηση συνδεόµενη και
θεµελιούµενη στην θεωρία της επιστήµης,η οποία καθιστά τη γνώση πράξη
ελευθερίας.112 Εκείνος,ωστόσο,που πράττει ελεύθερα, δεν είναι ο µαθητής, αλλά το
υποκείµενο-παιδαγωγός. Τόσο η θεωρητική γνώση, όσο και η καλλιέργεια
δεξιοτήτων113,όλη η παιδεία υπάγεται στην ηθικότητα,που δεν είναι άλλη απ’την
υπακοή στον παιδαγωγό,το µεγάλο Εγώ.
Αληθινή ελευθερία για το παιδί,αποτελεί σχήµα οξύµωρο,αντίφαση,εν τέλει, µια
ψευδαίσθηση:’Ο µόνος που πράττει σύµφωνα µε τη θέλησή του είναι εκείνος που δεν
έχει ανάγκη να προσθέσει τα χέρια κάποιου άλλου στην άκρη των δικών του για να
την ικανοποιήσει…Ο αληθινά ελεύθερος άνθρωπος δεν θέλει παρά µονάχα ό,τι
µπορεί και κάνει ό,τι του αρέσει,ιδού το βασικό µου θεωρητικό αξίωµα.’
Ωστόσο,αυτό φαντάζει ανέφικτο για τον µικρό µαθητή:’τα παιδιά δεν
απολαµβάνουν,ακόµα και στη φύση,παρά µιαν ατελή ελευθερία,όµοια µε εκείνη που
απολαµβάνουν οι άνθρωποι στην οργανωµένη κοινωνία. Αδυνατώντας να ζήσουµε
χωρίς τους άλλους,γινόµαστε πάλι,από από αυτή την άποψη,αδύναµοι και
δυσυχισµένοι..’114 Αναγνωρίζει ότι πρόκειται για ένα ιδανικό αγαθό. Η ελευθερία,για
τον µαθητή,παραµένει ένα ανικανοποίητο όνειρο.Η βούληση του µαθητή έχει
ταυτιστεί µε εκείνην του παιδαγωγού, που αδυνατεί να προβάλλει τον πόθο της
ελευθερίας.Εκείνος βρίσκεται σε ‘χειµερία νάρκη’,λησµονηµένος. Κάθε απόπειρα
ανάδειξης του Εγώ του µαθητή,κάθε απόπειρα φιλαυτίας115 θεωρείται µάταιη.
Τόσο ο Rousseau,όσο και ο Fichte λαµβάνουν την δράση του παιδαγωγού,ως την
ικανή συνθήκη επιβολής της δύναµης,επάνω στην αδυναµία και την απειρία116 του
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βλέµµα παρθενικό.[Μια άγνοια κάθε θετικής ή αρνητικής παιδαγωγικής] Προδίδει, παράλληλα,στο
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παιδαγωγούµενου. Το παιδί,ως πρόσωπο επιθυµεί να αναδείξει αβίαστα και φυσικά
τις παρθενικές αρετές του. Εκείνες ‘µη όντας υλικές, είναι τυπωµένες στην
ανθρώπινη µορφή-το παιδί-και µηνύουν τη µεταφυσική διάσταση της ύλης. Μη όντας
άϋλες,είναι µυστικές και πνευµατικές που δεν µπορούν να χωρισθούν απ’τη µορφή,τη
χρονική τους έκφραση. Το µυστήριο των καταγωγών εκφράζει λοιπόν τη διάσταση
του διαπροσωπικού:διαστατική και αδιάστατη ταυτόχρονα αλήθεια καθιστά την
έννοια βιωµένη κατάσταση,εντάσσει την παιδικότητα και την απειρία της στην τάξη
της ανθρώπινης µορφής και προσεγγίζει τις υπερβατικές έννοιες στην εγγύτητα και
εκφραστικότητα του προσώπου’117
Ωστόσο,µια παιδαγωγική Νεωτερικού τύπου υπερθεµατίζει την αναγωγή όλων
των αρετών του παιδιού στην απι-βεβληµένη κατοχή, της µίας, της λογικής
λειτουργίας. Και ενώ για το πρόσωπο του παιδιού(ως βίωµα α-περί-γραπτο) η
πρόοδος απ’το αίσθηµα στην σκέψη συντελείται εκστατικοθαυµαστικά,εκφράζοντας
αυτή την αλήθεια παραστατικά δεν δύναται ως ύπαρξη να αναλυθεί ή να παρασταθεί
λογική,δεν εξαντικειµενικεύεται. Το συναίσθηµα,πάντα,παραµένει για το παιδί η
‘αστάθµητη αλήθεια’, η ‘γνησιότερη ίσως έκφραση του διάπειρου’. Και ενώ η
υπαρξιακή διάσταση του διάπειρου σφραγίζεται µε την λογική ακολουθία,οι
αντιδράσεις του παραµένουν άλογες.118
Η Νεωτερική παιδαγωγική δεν δύναται να κατανοήσει,ότι το πνεύµα της
παιδικότητας,η βάση του ‘επιφαινόµενου’λογικού είναι το αλογικό.119 Την
παιδικότητα αυτή δεν κατόρθωσαν να την ανιχνεύσουν ούτε ο Rousseau, ούτε Fichte,
ακριβώς διότι δεν κατόρθωσαν να ψηλαφήσουν την αίσθηση του τραγικού,να
µυηθούν στην αιώνια εµπειρία του παιδικού προσώπου. Όσο το παιδικό πρόσωπο
εκπροσωπεί το τραγικό,που αγωνίζεται ,προσπαθεί να κοινοποιήσει την παρυσία του,
να ‘οικοδοµήσει’ τα προσωπικά θεµέλιά, να συνθέσει τη µελωδία της προσωπικής
του ταυτότητας και ετερότητας,τόσο το πάθος(για επικράτηση του
λογικού)αποκληρώνει την αρετή. Η ετερότητα του Εγώ ‘δεν ελπίζει,δεν
συγκατατίθεται,δεν προσφέρεται,δεν θυσιάζεται,δεν αγαπά’120 και συνάµα
καταβαραθρώνει το τραγικό.
Το πάθος προσεγγίζει το διάφορο ως όµοιο. Και ενώ η ετερότητα του παιδιού
από-πειράται να ‘µαρτυρήσει’ εαυτήν και να αποδεσµευτεί της προσπάθειας
διαλεύκανσής της121,’το απόλυτο της ετερότητας είναι εδώ η αιώνια επανάληψη όχι
µόνο του οµοίου αλλά και του ταυτού. Η ιδιαιτερότητα του άλλου-το πιο εύγλωττο
σηµείο διαµαρτυρίας κατά της εκπαιδευτικής πολιτικής του κονφορµισµούµεταφράζεται σε µια ορθολογική συνεκτικότητα της γλώσσας αφοριστική της
απύθµενης αβύσσου των διαφορών,και του λόγου των ετεροτήτων’.122
Οι σκηνές του παιδαγωγικού µυθιστορήµατος του Rousseau,,και του ιδεαλιστικού
εθνικού παιδαγωγικού σχήµατος του Fichte,ανακαλούν στη µνήµη ένα κόσµο κενό
από ετερογένεια χρωµάτων,που φανερώνουν το είναι του. Πρόκειται για έναν κόσµο
Η χωρίς ετερότητες,διαφορές, χωρίς παρεκκλίσεις ή αποκλίσεις,χωρίς δυνατότες
αλληλουχίας των αντιθέτων και αντιφάσεων,εένα κόσµο αγνοούντα την δυνατότητα
πρόσωπο του παιδιού,ένα Αυτό στα βάθη του οποίου κυοφορείται ένα Έτερο,το οποίο µελλοντικά θα
αποκαλυφθεί.
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επικοινωνίας των ετεροτήτων και των διαφορών. [Όπως ακριβώς και το Εγώ του
Fichte]Ο κόσµος αυτός είναι µονογενής,µονοδιάστατος, (αφόρητα)ολοκληρωτικός.
Σ’έναν τέτοιο κόσµο δεν δεσπόζει,παρά, εξουσιαστικά και απόλυτα το Εγώ του
δασκάλου. Οι άλλοι είναι τυραννικά και δέσµια ‘τα έρµαια και οι τυφλοί εκτελεστές
της θέλησης και πρακτικής του’123:Στο µικρό χρονικό διάστηµα που έµεινα µαζί του
κατάφερα… να τον κάνω να κάνει ό,τι ήθελα εγώ,χωρίς να του λέω εκ των προτέρων
τίποτα,χωρίς να του απαγορεύω το ένα ή το άλλο,χωρίς κηρύγµατα,χωρίς
συµβουλές,χωρίς ενοχλητικά και άχρηστα µαθήµατα’124
Το ‘πείραµα’ των Νεωτεριστών παιδαγωγών επέφερε αντίθετα,των προσδοκιών
τους, αποτελέσµατα. Ο στόχος µιας αυτοκαθορζόµενης προσωπικότητας έµελλε να
υποκρύπτει την διαµόρφωση της ετεροκαθοριζόµενης ατοµικότητας,που δύναται να
‘χρησιµοποιηθεί’στο όνοµα ‘της ωφέλειας της ανθρωπότητας’. Ποτέ δεν θα
αποκαλύψουν την αλήθεια,που ανιχνεύεται στα λόγια της Μοντεσσόρι: ‘Το παιδί
καταδικάστηκε σε ισόβια φυλάκιση,γιατί για όλη την ζωή του ως παιδιού το στέλνοµε
στη φυλακή. Κλειδωµένο,µέσα σε γυµνά κελιά,καθισµένο σε ξύλινους πάγκους κάτω
από το µαστίγιο ενός τυράννου που επιµένει ως και τα παιδιά σκέπτονται όπως
εκείνος επιθυµεί,µαθαίνουν ό,τι εκείνος θέλει και κάνουν ό,τι αυτός πάλι ζητάει. Το
λεπτό χέρι του παιδιού έχει πλαστεί για να γράφει. Το µυαλό του γεµάτο από
εφευρετικές δυνάµεις,πρέπει να συγκεντρώνεται στα ξερά σχήµατα του
αλφαβήτου,που δεν του αποκαλύπτουν τίποτε από τα πλεονεκτήµατα που η γνώση
του µας προσφέρει. Αυτά τα πλεονεκτήµατα αποκαλύφθηκαν ΄µονάχα από τον
ενήλικα’’.125
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Γενική Θεώρηση
Μέσα από την αναδίφηση στις θεωρήσεις τόσο του Παύλου,όσο και του Fichte,
οδηγούµαστε στην διαµόρφωση µιας πρότασης. Η πρόταση,η οποία συγκροτείται
συνίσταται σε εκείνην της Παιδαγωγίας του Προσώπου. Η θεώρηση του Παύλου για
την κοινωνία προσώπων δύναται να αποτελέσει το πρότυπο για µια σύγχρονη
παιδαγωγική.Θα µπορούσε,ωστόσο, ν’αναδυθεί το ερώτηµα:’Γιατί η εισήγηση περί
παιδαγωγίας του προσώπου να επιλεγεί στην θέση της παιδαγωγίας του
Εγώ;Γιατί,δηλαδή,να αποδεχθεί κανείς την εισήγηση για µια επικράτηση της
προσωπικής κοινωνίας,στην θέση της ατοµοκρατικής ύπαρξης;’
Η ατοµοκρατία,η εστίαση του ενδιαφέροντος στην κατίσχυση του ατόµου συνδέεται
µε την κατίσχυση του υποκειµένου, Η λογική του υποκειµένου αδυνατεί να
υιοθετήσει για τον κόσµο και τον ‘άλλο’ άνθρωπο,οποιαδήποτε άλλη θέση από
εκείνην της χρησιµοθηρικής εργαλειοποίησης. Κοντολογίς,για το υποκείµενο όλα
γύρω του αποτελούν αντικείµενα,τον κόσµο της χρείας. Η αναγωγή των πάντων σε
αντικειµενοποιηµένες δοµές δεν κατορθώνει ποτέ να αποδεχθεί την έννοια της
µοναδικότητας. Η οµοιογένεια των αντικειµένων αρνείται την αναγνώριση της
ετερότητας. Μια κοινωνία βασισµένη στην άρνηση της ετερότητας δεν δύναται παρά
να εισηγηθεί την µαζοποίηση των υποστάσεων και την οµογενοποίηση του κόσµου.
Τίποτα που να προδίδει πρόοδο και καινοτοµία δεν αναδύεται.
Ο Fichte, εισηγητής της Νεωτερικότητας,εµπνέει την αυτό-λατρεία του υποκειµένου,
του Εγώ. Ισχυρό και αναµφισβήτητο όπλο αυτού του Εγώ υπήρξε η λογική
λειτουργία,στόχο της οποίας πάντοτε αποτελούσε η καταβαράθρωση του οπουδήποτε
άλλου. Γι’αυτό ακόµα κι όταν η ιδεαλιστική φιλοσοφία συνδέεται µε το εθνικό όραµα
του Fichte,συνδέει την ‘σύναξη’ των ατοµικοτήτων των πολιτών,για την επίτευξη του
‘κοινού καλού’,το όφελος του έθνους.Κάθε άτοµο κεκληµένο από την ανώτατη
εξουσία,το κράτος στο οποίο υπάγεται η πολιτική και φυσική του οντότητα,οφείλει
υποχρεωτικά και όχι αυτόβουλα να επιδείξει υποταγή,να ενωθεί µε άλλα
άτοµα,προκειµένου να αναδείξει την ισχύ της ενότητας,στην οποία ανήκει.
Καταδεικνύει την συνύπαρξη ‘νοµικών προσώπων’,δηλαδή την συνύπαρξη
απρόσωπων και αδιαφοροποίητων µονάδων,ουδέτερων ατόµων, ενός οµοειδούς
συνόλου.1
Η πρόταση του Fichte για µια πολιτεία,η οποία παρουσιάζεται να άγει και να φέρει τα
άτοµα,επεκτείνει τα όρια της όχι σε σχέση,αλλά σε κανονιστικού χαρακτήρα
χρησιµοποίηση των ατόµων αυτών.Τα άτοµα διατελούν υπό την οµηρία των
κρατικών ρυθµίσεων και αποφάσεων. Γι’αυτό το Εγώ που πρεσβεύει ο Fichte
αντιπροσωπεύοντας
είτε
το
κράτος,είτε
το
λογικό
υποκείµενο,νοµιµοποιείται(αυθαίρετα
και
µοναρχικά)να
θωρακίζεται
ατοµοκεντρικά,εγωτικά παράγοντας ιδιοτέλεια, εκµεταλλευόµενος, ιδιοποιούµενος
τους όποιους άλλους.
Αντίθετα,ο Παύλος,εισηγητής του ‘Καινού κόσµου’,του λυτρωµένου από τα πάθη και
την ανθρώπινη αµαρτία προσκαλεί τους ανθρώπους της εποχής του και της εποχής
µας,σε µια καταλλαγή του ατοµικού φρονήµατος,στην αποτίναξη του Εγώ κάθε
ανθρώπου. Αντιπροτείνει την ‘σύναξη’,την δηµιουργία κοινωνίας,όχι µε σκοπό την
συνένωση των ατοµικοτήτων και την διαµόρφωση µιας νοµοκρατούµενης πολιτείας.
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Ο Παύλος ζητά απ’τους ανθρώπους ν’ανακαλύψουν το µεγαλείο της αγάπης,και την
διαµόρφωση µιας κοινότητας όπου ο κάθε ένας θα µεριµνά για τον ‘αδελφό’ του
περισσότερο απ’ότι για τον εαυτό του.
Η εισήγηση της κοινωνούσας συνύπαρξης προσώπων αφορµάται από την
αναγνώριση,ότι κάθε πρόσωπο αποτελεί τόσο ξεχωριστή και ανεπανάληπτη
οντότητα,ώστε να αποζητά το διαφορετικό της συµπλήρωµα,τον άλλο άνθρωπο.
Κάθε πρόσωπο αναζητά το άλλο πρόσωπο,επειδή είναι διαφορετικό και ικανό να
συγκροτήσει µια πολύ-χρωµη,πολύ-διάστατη κοινωνία. Η διαπροσωπική σχέση δεν
δύναται ν’αντικειµενοποιηθεί,διότι δέχεται ως δεδοµένη την ετερότητα των όρων που
την συγκροτούν. Η ετερότητα αυτή δίδει το απροσδόκητο,το καινοφανές στην σχέση.
Κάθε γεγονός κοινωνίας διέπεται από µια ανυπότακτη λογική.2
Το στοιχείο εκείνο,το οποίο διαφοροποιεί την κοινότητα του Παύλου,απ’την
εθνότητα του Fichte, είναι η προσφορά αγαπητικής αµοιβαιότητας ανάµεσα στους
ανθρώπους,η προσωπική αυθυπέρβαση και θυσιαστική αυτοπροσφορά,3 στοιχεία αδια-νόητα για την πολιτειακή δοµή του Fichte. Και ενώ ο Fichte παραπέµπει σ’ένα
Εγώ,το οποίο γνωρίζει να εκµεταλλεύεται,να αποµυζεί οφέλη για τον εαυτό
του,αντικειµενοποιώντας κάθε ‘άλλον’,δεν θα διστάσει ακόµη και να τον
αποπέµψει,προκειµένου να εδραιώσει την αυθεντία του. Το Εγώ,στην γνήσια µορφή,
την οποία εισηγείται ο Fichte αποδεικνύει την στυγνότητα της λογικής και της
χρησιµοθηρίας.
Στην εκ διαµέτρου αντίθετη εισήγησή του ο Παύλος καταδικάζει το Εγώ,ως την απάνθρωπη,αποπροσανατολιστική,εξαχρειωµένη πλευρά της ανθρώπινης ύπαρξης.Το
Εγώ του Fichte,ως λογική αρχή αναγκαιότητας,µια αρχή αναγκαία υπάρχουσα
υπερφαλαγγίζει ολόκληρο τον περικείµενο κόσµο. Αντίθετα,το Εµείς του Παύλου
υπαγορεύει έναν κοινό σύνδεσµο,την αγάπη. Η αρχή των προσώπων,του Εµείς
υλοποιεί και σταθεροποιεί την βάση της αγάπης,όχι µέσω µιας αναγκαιότητας,αλλά
µέσα από αυτόβουλη σύνδεση. Κάθε ένα πρόσωπο ‘απόλυτα ελεύθερο θέλει να
υπάρχει επειδή αγαπά,και µόνο επειδή ελεύθερα αγαπά υπάρχει’4 Η πρόταση
οργάνωσης της θεώρησης και της εµπειρίας στην Νεωτερική λογική αντίληψη
συνίσταται σε πίστη της ατοµικής πεποίθησης.5 Η Νεωτερικότητα αποδέχεται τον
θρησκευτικό,όσο και τον πολιτικό νοµικισµό,από την κοινή ανάγκη της κατοχύρωσης
του ατόµου.6
Αντίθετα,η χριστιανική εµπειρία,όπως παρουσιάζεται µέσα απ’την πρόταση του
Παύλου,επισηµαίνει την προτεραιότητα σχέσεων κοινωνίας,όχι την προτεραιότητα
ατοµικών εξασφαλίσεων.7 Ο άθρησκος και ιδεολογικά αµφιταλαντευόµενος
πολιτισµός της δυτικής νεωτερικότητας αποδεικνύεται έκδηλα παγιδευµένος στις
θρησκευτικές του ιδεοληψίες.8 Πρόκειται για εκφάνσεις της νοµικιστικής
θρησκευτικότητας, η οποία υποτάσσει την πίστη και την ηθική στο συµφέρον της
‘σωτηρίας’του Εγώ,του ατόµου. Αποτελεί µια αποτύπωση νοηµατοδότησης της
2

Χ.Γιανναρά. Η απανθρωπία του δικαιώµατος,ό.π,σελ.17
Χ.Γιανναρά Η απανθρωπία του δικαιώµατος,ό.π,σελ.33
4
Χ.Γιανναρά Η απανθρωπία του δικαιώµατος,ό.π,σελ.50
5
Χ.Γιανναρά Η απανθρωπία του δικαιώµατος,ό.π,σελ.84
6
Χ.Γιανναρά Η απανθρωπία του δικαιώµατος,ό.π,σελ.85
7
Χ.Γιανναρά Η απανθρωπία του δικαιώµατος,ό.π,σελ.113
3

8

Χ.Γιανναρά Η απανθρωπία του δικαιώµατος,ό.π,σελ.148

228

πολιτικής «µε γνώµονα την πληρέστερη δυνατή πειθάρχηση της συλλογικότητας στις
κωδικές προδιαγραφές της ‘σωτηρίας’».9 Το συλλογικό προέχει του ατοµικού,µόνον
µε σκοπό την ωφέλεια του έθνους. Καταφανώς, το προτεσταντικό πρότυπο[το οποίο
εκβάλλει την εποχή της Νεωτερικότητας στο φαινόµενο του πιετισµού]συνετέλεσε
στην εµφάνιση της προτεραιότητας εθνικιστικών και φυλετικών χαρακτήρων.10
Συχνά,ωστόσο,οι αναφορές της έρευνας γύρω απ’την θεώρηση της
Νεωτερικότητας,αποδίδουν τον χαρακτηρισµό ενός υπερεθνικού σχήµατος,µιας
υπερεθνικής ιδεολογίας,ριζωµένης στα ιδανικά του ∆ιαφωτισµού. Με µεγαλύτερη δε
ευχέρεια αποδίδεται στο χριστιανισµό και δη στον ορθόδοξο, ο χαρακτηρισµός της
συντηρητικής ιδεολογίας,που στηρίζει εθνικιστικά σχήµατα, λησµονώντας κάθε
επιµονή που επέδειξε στην καθολικότητα.Τον χαρακτηρισµό περί συντηρητισµού
έρχεται να διαψεύσει το παράδειγµα του Παύλου,ο οποίος αρθρώνει πρόταση γνήσιας
συνύπαρξης,ανιδιοτελούς δεσµού ανάµεσα στους ανθρώπους.
Η ιδεολογία του εθνικισµού,η ατοµική, ουσιαστικά,πεποίθηση ανθρώπων της εποχής
του ιδεαλισµού έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε τον Χριστιανισµό,ο οποίος απ’την
πρώτη στιγµή δήλωσε την ταυτότητά του,ως εκκλησία.11 Γι’αυτό και η πρώτη,ωσάν
φυσιοκρατικός ατοµοκεντρισµός µε τον άνθρωπο-άτοµο αδιαφοροποίητο,µονάδα
εξοµοιωµένη στο αριθµητικό σύνολο,12 δήλωσε το συνεταιρισµό συµφερόντων µε
χρησιµοθηρική σκοπιµότητα,την συνύπαρξη βάσει σύµβασης και την πειθάρχηση
των αντιθέσεων στους συµβατικούς όρους συνύπαρξης.13
Το φαινόµενο του εθνικισµού,έντονο στην φιλοσοφία και παιδαγωγική του
Fichte,εµφανίζεται και σήµερα, αφικνούµενο ως το σηµείο ν’απαρνηθεί τα ατοµικά
δικαιώµατα,14υποτάσσοντας τα στο όφελος του συνόλου. Ακόµη δηλαδή και η αξία
του ατόµου,ως άλλη Ιφιγένεια, θυσιάζεται στο βωµό της εξυπηρέτησης του
µαζικού.Ακόµη και το στοιχείο αυτό αντικρούει η Παύλεια εισήγηση.Εν προκειµένω
ο Παύλος αρθρώνει µια πρόσκληση προς µια δυναµική αυθυπέρβαση του ατόµου(της
υπαρκτικής του αυτάρκειας)όχι για την απλή ένταξη στο σύνολο,αλλά για την
πραγµάτωση του προσώπου(της υπαρκτικής ετερότητας µέσω της αγάπης ως
ελευθερίας από κάθε αναγκαιότητα).15
Από το πλαίσιο της κρατικής διαχειριστικής16 υποταγής των οµοιόµορφων
ατόµων,που υπηρετούν ένα έθνος,ο χριστιανισµός αναβιβάζει στην κοινωνικήκοινωνούµενη αποδοχή των διαφορών και των αντιθέσεων17όλων των προσώπων σε
αλληλοπεριχώρηση.
Τα
πρόσωπα
δεν
συνυπάρχουν
για
κάποιο
ετεροπροσδιοριζόµενο όφελος,αλλά προκειµένου να βιώσουν την εµπειρία ου
‘κοινωνείν’.Αυτό αποτελεί τρόπο ζωής,βίωµα. Η συλλογική συµβίωση του έθνους18
που τροφοδοτείται µε µια ιδεολογία,βρίσκεται στον αντίποδα του βιώµατος της
χριστιανικής κοινωνίας. Στο απόλυτο ‘καθεστώς’του Fichte αντιπροτείνεται το
σχετικό και σχεσιακό γεγονός του Παύλου.Στην ευθεία λογικοκρατική θεώρηση του
κόσµου των ιδεαλιστών, αντιπροτείνεται απ’τον Παύλο η πρόσκληση βίωσης του
9
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παράδοξου, του απρόσµενου. Το πρόσωπο,το οποίο χαρακτηρίζεται εν κοινωνία,για
τον Παύλο,δεν αποτελεί ούτε µόνον σύνολη την ανθρώπινη φύση,ούτε µόνον το
άτοµο της φύσης.Αποτελεί την πραγµάτωση και φανέρωση του τρόπου ύπαρξης της
καθολικής ανθρώπινης φύσης.Τρόπος, ένας και κοινός,η πραγµάτωση του
οποίου,µέσα στην ενική υπόσταση του προσώπου συγκεφαλαιώνει την καθολική
φύση. Κάθε άνθρωπος αποτελεί την καθόλου ανθρωπότητα,η οποία
ταυτόχρονα,όµως, φανερώνεται µε ολκληρωµένη ετερότητα. Ο καθολικός τρόπος
ενεργείται ως µοναδικό,ανόµοιο, ανεπανάληπτο γεγονός. Τα κοινά ανθρώπινα
ιδιώµατα συνυπάρχουν µε το ιδιάζον της προσωπικής ύπαρξης,την δεδοµένη
ετερότητα.19 Για τον Fichte ο άνθρωπος αποτελεί µόνον άτοµο,απόλυτα απαράλλακτο
από τα άλλα. Για τον Παύλο ο άνθρωπος αποτελεί πρόσωπο,µε ταυτότητα και
ετρότητα ελευθερίας από την φύση. Το Εγώ αρχικά αποδέχεται τον
άλλο,προκειµένου
να
τον
θέσει
στην
υπηρεσία
του,κατόπιν
τον
υπερφαλαγγίζει.Αντίθετα, η ετερότητα του προσώπου στον Παύλο και τον
χριστιανισµό είναι δυναµικά αναφορική,πραγµατώνεται ως αυτοσυνειδησία διαφοράς
σε αναφορά µε τον άλλο,ως γεγονός σχέσης.20
Οι διαφορές στην δι-άρθρωση των προτάσεων,των δυο ανδρών διαφέρουν εξίσου
όσον αφορά την παιδαγωγία. Κι αυτό διότι η παιδαγωγία του ιδεαλισµού µε συνέπεια
ακολουθεί την φιλοσοφία του.Χαρακτηρίζεται ως µια παιδαγωγική,την οποία διέπει η
ψυχρότητα των κανόνων και των απρόσωπων εντολών. Αντίθετα, οι παιδαγωγικές
αποχρώσεις του προτύπου του Παύλου προδίδουν µια γνήσια ανθρώπινη σχέση
διδασκάλου-µαθητών. Πρόκειται για µια σχέση βασιζόµενη στην ισοτιµία, την
ειλικρίνεια, την εµπιστοσύνη,την εγγύτητα.21Ο Παύλος αποτελεί τον παιδαγωγό,µε
την διαυγή προσωπικότητα,που δεν διστάζει ν’αποκαλύπτει στους µαθητές του τα
βιώµατά του,την προσωπική του πορεία µετανοίας. Η γνησιότητα και ειλικρίνεια
προς τον εαυτό του, και τους µαθητές του,τους δίδει το έναυσµα για την σταδιακή
‘οικοδόµηση’του ψυχικού δεσµού τους.22 Ο Παύλος αναδεικνύεται ο
προσωποκεντρικός παιδαγωγός,που επιθυµεί οι µαθητές του ν’αναπτύξουν οµαλή
σχέση µε τον εαυτό τους και τα µορφωτικά αγαθά, εν αντιθέσει µε τον απρόσωπο
παιδαγωγό
του
ιδεαλισµού,
ο
οποίος
λειτουργεί
µηχανικά
και
ενστικτωδώς,επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον του τόσο στο πρόγραµµα µαθηµάτων,
όσο και στην αυστηρή τήρηση κανονισµών.
∆ιότι στο εθνικό σχολείο του Fichte ο στόχος η εκ-παίδευση, η συγκεκριµένη
ευθύγραµµη και απαρέγκλιτη λειτουργία της λογικής λειτουργίας. Έννοιες όπως
εκείνες της διασχεσιακής διεργασίας,του γόνιµου και δηµιουργικού διαλόγου, της
επικοινωνίας ανάµεσα στον δάσκαλο και τον µαθητή του αποτελούν ουτοπίες.
Ολόκληρη η εκπαιδευτική διαδικασία εκκινεί και αφικνείται στη βάση της
εντεταλµένης βουλής του εκπαιδευτικού.
Αντίθετα στην κοινότητα του Παύλου στόχος είναι η παιδαγωγία. Ο παιδαγωγός
προσφέρει εαυτόν,προκειµένου να οδηγήσει τους µαθητές του σε µια εσωτερική
διαλεκτική23των λόγων του, σε µια αναθεµελίωση των νοηµάτων
τους,24προετοιµάζοντας την πορεία της πνευµατικής ανύψωσής τους.
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Αναζητούµε,εποµένως,µια γνήσια παιδαγωγική, για την διαµόρφωση µιας γνήσιας
ανθρώπινης κοινωνίας. Το Εγώ της ιδεαλιστικής θεώρησης προβάλλει την άρνηση
προς οποιονδήποτε ‘άλλο’. Το πρόσωπο της κοινοτικής θεώρησης προβάλλει µόνον
την πρόσκληση προς οποιονδήποτε ’άλλο’. Ο Παύλος δεν εισηγείται τον
πλουραλισµό,την ανοχή, την πολύ-πολιτισµική συνύπαρξη, το ανοικτό µοντέλο
εθνικισµού25, αλλά κάτι πολύ ανώτερο από αυτά. Εισηγείται τον συνεπή εµπειρισµό
‘της κοινωνίας των σχέσεων,της πίστης-εµπιστοσύνης,των ψηλαφήσεων της
προσωπικής ετερότητας και των ποιητικών της ενεργηµάτων’,αυτό είναι ‘το
πραγµατικά
και
ριζοσπαστικά
καινούργιο
στοιχείο
που κόµισε η
πρωτοχριστιανική(και µετά το Σχίσµα ορθόδοξη)βίωση του εκκλησιαστικού
γεγονότος’26 Μέσα από τις σχέσεις κοινωνίας της ζωής,και την ανάδειξη της
προσωπικής ετερότητας και ελευθερίας µέσα απ’τις σχέσεις, καταστούν στοιχεία
προτεραιότητας έναντι των εγωκεντρικών διασφαλίσεων,δύναται να διαφανεί η
πρόταση του κοινοτισµού των προσώπων του Παύλου,η ενσάρκωση της γνήσιας
συνάντησης των ανθρώπινων κοινωνιών27.
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Επίλογος
Μέσα από την πραγµάτευση των παραπάνω,ανιχνεύεται η απόπειρα ενός
παράλληλου αλλά και διαπλεκόµενου λόγου,ανάµεσα στην θεολογία,την φιλοσοφία,
και την παιδαγωγική. Στον Νεωτερικό φιλοσοφικό και παιδαγωγικό λόγο,που
προσεγγίζει τον άνθρωπο,ως ένα Εγώ µε πολλαπλά προσωπεία,ενδυναµούµενο ως
παντοδύναµο και αυτόνοµο υποκείµενο,αντιπροτείνεται ο φιλοσοφικός-θεολογικός
λόγος του Παύλου,ο οποίος πρεσβεύει το ανθρώπινο πρόσωπο,ως
ύπαρξη,προσανατολιζόµενη δηµιουργικά προς το µέλλον,οικοδοµώντας µια κοινωνία
αλληλοκατανόησης και αλληλοαποδοχής. Στην επιλογή του απόλυτου και στείρου
ορθολογισµού της ∆υτικής σκέψης, αντιπαραβάλλεται η ‘άνοιξη’ της καρδιάς και του
συναισθήµατος που προβάλλει η Χριστιανική σκέψη. Στην κατίσχυση του ατόµου και
του εγωτισµού του προτείνεται η δηµιουργία κοινωνίας και η επίκληση του άλλου
προς συνύπαρξη. Στην προοπτική αποδίωξης της διαφορετικότητας,της
ετερότητας,αντιπροτείνεται η πρόσκληση αναγνώρισης της ετερότητας και η συναδέλφωση µε αυτήν.
Η Νεωτερικότητα εξελίσσεται µέσα από την προοπτική της παντοδύναµης
ιδεολογίας του νου,ενώ ο καινοδιαθηκικός λόγος του Παύλου εξελίσσεται, µέσα από
την προοπτική του βιωµένου χριστιανισµού. Μέσα σε αυτόν δεν υπάρχει κανένα
άτοµο-Εγώ που αναζητά ‘τόπο’ύπαρξης ελευθερίας και αξίας. Αντίθετα, υπάρχουν
πολλά πρόσωπα,τα οποία αναζητούν να αναδυθούν στον ‘τόπο’ του άλλου, µε µια
παράδοξη ελευθερία,εκείνη της διακονίας και της αγάπης. Η πίστη του Παύλου, σε
αντίθεση του Νεωτερικού σε ένα αυτονεκρωένο Εγώ,το οποίο δεν έχει τίποτα να
αναδείξει,παρά το είδωλο του εγωϊστικού του µανδύα, είναι πίστη σ’ένα ζωντανό
Θεό. Εκείνος,στο πρόσωπο του άλλου προσκαλεί στην βίωση της αγάπης και της
προσφοράς.
Η παντοδυναµία της σκέψης και του λόγου προστάζει µια αυστηρή και άτεγκτη
υποταγή στην εξουσία της,δηµιουργώντας µια τροµο-κρατία,που αρνείται την άρνησή
της. Αυτήν την τροµο-κρατία αποδιώκει η φράση του Ιωάννη:’ὁ Θεός ἀγάπη ἐστι’. Ο
Παύλος δεικνύει,ότι η φράση αυτή απευθύνεται,όχι σε µια αόριστη ενέργεια, αλλά σε
ένα προσωπικό Θεό. Πρόκειται για τον Θεό,που αναζητά τον άνθρωπο και αναµένει
την ανταπόκρισή του,και όχι για έναν λογικοκρατικό εξουσιαστικό άρχοντα(νου)
ενσαρκωτή του ολοκληρωτισµού και της καταπίεσης.
Για τους λογικοκράτες, η ιδέα και µόνο της ‘κένωσης’,κατά το παράδειγµα του
Λόγου του Θεού, θεωρείται ασύλληπτο γεγονός. Ο άνθρωπος θα πρέπει να
οραµατίζεται έναν κόσµο τέλειο και ολοκληρωµένο να προβάλλει την φιλοδοξία των
φανταστικών συλλήψεων,να βλέπει τα πράγµατα ως αντικείµενα,βιώνοντας έναν
µύθο, µε ‘προσγείωση’στην πραγµατικότητα.
Αντίθετα, η θεολογία και παιδαγωγία του Παύλου επιθυµεί την αναγωγή στο
‘παράδοξο της κοινωνίας’του Θεού µε τους ανθρώπους,αλλά και των ανθρώπων
µεταξύ τους. Η λογική δεν αποσκορακίζεται, µόνο που δεν υψώνεται σε αλώβητο
αγαθό. Γεφυρώνει το χάσµα του λογικού και του υπέρ-λογου, προκειµένου ο
άνθρωπος να συναντήσει τον Θεό. Ο άνθρωπος, στην σκέψη του Παύλου,οφείλει να
υπερβεί την λογική προκειµένου να φτάσει στην κοινωνία. Στο σηµείο αυτό,
συντρίβεται η αφήγηση και αποειδωλοποιείται η ιδεολογία του παντοδύναµου
λόγου,του υποκειµένου. Η θεολογία είναι αντι-αφηγηµατική,το νόηµα ζωής, το οποίο
πρεσβεύει αποτελεί καρπό θεϊκής αποκάλυψης και εµπειρίας. Ο χριστιανισµός δεν
αποτελεί ιδεολογία, ούτε θρησκεία, αλλά εµπειρία, βίωµα και τρόπο ζωής.
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Ο άνθρωπος,ο οποίος µανθάνει να προσ-γειώνεται, να αποκολλάται από τον
χώρο του φαντασιακού Εγώ, του κόσµου που πλάθει ο νους του, εν τέλει
ανακαλύπτει το πραγµατικό πρόσωπό του,το πραγµατικό πρόσωπο των άλλων του
κόσµου.
Άλλωστε,θα ήταν ποτέ εφικτό, µε µοναδικό εχέγγυο την λογική, να οικοδοµηθεί
κοινωνία µελών µε αλληλοαποδοχή και αλληλοδιαπλοκή;
Σύµφωνα µε την εισήγηση του Παύλου,ένα τέτοιο γεγονός, θα ήταν ουτοπία.
Σύµφωνα,όµως, µε την εισήγηση του Fichte, το γεγονός της αλληλοδιαπλοκής δεν
είναι διόλου επιθυµητό, διότι το υποκείµενο ικανοποιεί τον εγωϊσµό και την δική του
φιλαυτία, µέσα από την απόλυτη δύναµη του δικού του νου. Η εγωπάθεια δεν
παραχωρεί χώρο στον άλλο.
Μόνον η θεώρηση του προσώπου, του εν κοινωνία,δηλαδή,ανθρώπου δύναται να
απελευθερώσει από την τυραννία του Εγώ.
Η θεοποίηση του νου,η παράνοια αυτό-λατρείας του, οδηγεί σε µια δικτατορική
συµπεριφορά,η οποία αποξενώνει και µονώνει τον άνθρωπο από κάθε έτερο και
διαφορετικό.
Ο Παύλος πειράται ν’αναδείξει την ανάγκη απεγκλωβισµού του ανθρώπου από
φαντασιώσεις,καθώς και την συνειδητοποίηση για έναν ‘παράδοξο’ ρεαλισµό. Έναν
ρεαλισµό της ύπαρξης του άλλου, χωρίς την ετερότητα του οποίου δεν δύναται ο
άνθρωπος να αποτελέσει κοινωνούσα, συνεπώς, ολοκληρωµένη ύπαρξη.
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Θεοδωρόπουλου
Επ.ΑρχιµΗ
∆ιακονίας.Αθήνα 1988

Μεγάλη

Εβδοµάς.Εκδ.Αποστολικής

Θεοδωρόπουλου Ι. Ανακυάνωση:Έξι τόποι φιλοσοφικού στοχασµού για την
εκπαίδευση,στο:Επιστήµες Αγωγής,τ.4/2003,σελ.97-106
Θεοδωρόπουλου Ι. Με άλλα µάτια.Εκδ.Γρηγόρη.Αθήνα 199
Θεοδωρόπουλου Ι..Η απολυτότητα µετάνοιας, Προλεγόµενα σε µια παιδαγωγική
Ηθική,στο;Παιδαγωγικός Λόγοςτόµος Ζ΄,τ.2(2001),σελ.7-27
Θεοδωρόπουλου Ι.Αποσωµάτωση.Παιδαγωγική
Εκδ.Κορφή.Αθήνα 2002.

σπουδή

της

σωµατικότητας.

Θεοδωρόπουλου Ι.Παιδαγωγία και παιδολογία.Σπουδή φιλοσοφίας της αγωγής
βασισµένη
στο
Μάξιµο
Οµολογητή,στο:Ελληνοχριστιανική
Αγωγή,τ.468.(2000),σελ.50-56
Θεοδώρου Ε. Μαθήµατα κατηχητικής και χριστιανικής παιδαγωγικής.Αθήνα 1978
Ιωάννη του ∆αµασκηνού,Έκδοσις ακριβής της ορθοδόξου
πίστεως,ΕΠΕ.1,(1976)σελ.208-221
Ιωάννη
του
∆αµασκηνού.Ἔκδοσις
πίστεως.ΕΠΕ1(1976),σελ.78-107

ακριβής

της

ὀρθοδόξου

Ιωάννη του ∆αµασκηνού.Ἔκδοσις ἀκριβής τῆς ὀρθοδόξου πίστεως,3, PG 94,981984
Ιωάννη του ∆αµασκηνού.Ἐκδοσις ἀκριβής τῆς Ὀρθοδόξου τῆς πίστεως,8,1.PG
94,807Β-834Α
Ιωάννη του ∆αµασκηνού.Περί των ἐν τῶ Χριστῶ δύο θεληµάτων και
ἐνεργειών,και περί τῶν φυσικῶν ἰδιωµάτων. ΕΠΕ5(1991),σελ.16-103
Ιωάννη
του
∆αµασκηνού.Περί
Ακεφάλων.ΕΠΕ5(1991),σελ.106-127

συνθέτου

Ιωάννη του ∆αµασκηνού. Έκδοσις ακριβής της ορθοδόξου πίστεως
ΕΠΕ1(1976),σελ.270-277
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φύσεως.Κατά

ἀκριβής

Ιωάννη
του
∆αµασκηνού.Ἔκδοσις
πίστεως.ΕΠΕ1(1976),σελ.460-475

ὁρθοδόξου

Ιωάννη του ∆αµασκηνού Έκδοσις ακριβής της ορθοδόξου πίστεως .ΕΠΕ1,σελ.438-447
Ιωάννη του ∆αµασκηνού.Περί της Ἁγίας Τριάδος.Λόγος.
Α΄.10,ΕΠΕ.4(1990),σελ.78-85
Ιωάννη του ∆αµασκηνού.Ἔκδοσις ἀκριβής τῆς ὁρθοδόξου πίστεως
3,15,PG94,1045C-1064D
Ιωάννη του ∆αµασκηνού Ἔκδοσις ἀκριβήςτῆς ὁρθοδόξου
πίστεως.1,8.PG94,807Β-834Α
Ιωάννη του ∆αµασκηνού.Έκδοσις ακριβή ορθ.πίστεως,10,PG94,837Β-842Α
Ιωάννη
του
∆αµασκηνού
∆ιαλεκτικά.
σχ.Ν.Ματσούκα.Εκδ.Π.Πουρναρά.Θεσ/νίκη 1995

Κείµ.-µετ-εισ-

Ιωάννη του Χρυσοστόµου.Ὑπόµνηµα εἰς την Α προς Κορινθίους.Λόγος ΙΘ΄Α
Κορ.7,1-40,ΕΠΕ18(1979),σελ.518-549
Ιωάννη του Χρυσοστόµου,Υπόµνηµα στην Β Προς Κορινθίους Επιστολή.Οµιλία
Γ΄.(Β΄Κορ.1,12-22)ΕΠΕ19(1986),σελ.80-119
Ιωάννη του Χρυσοστόµου.Υπόµνηµα στην Β΄ Προς Κορινθίους Επιστολή.Οµιλία
ΙΕ’(Β΄Κορ.7,8-12).ΕΠΕ19,(1986)σελ.400-429
Ιωάννη του Χρυσοστόµου.Υποθέσεις
ἐπιστολής.Οµιλία ΛΓ΄.PG 61,275-286

της

πρός

Κορινθίους

πρώτης

Ιωάννη του Χρυσοστόµου.Υπόµνηµα εις την Προς Εφεσίους Επιστολήν.Οµιλία ΙΗ΄.
PG62,121-128
Ιωάννη του Χρυσοστόµου.’Υπόµνηµα εἰς την προς Τιµόθεον ἐπιστολήν
πρώτην.Οµιλία ΣΤ΄.PG62,529-534.
Ιωάννη του Χρυσοστόµου.Ἐρµηνεία εἰς την Προς Ἐβραίους ἐπιστολήν.Οµιλία
ΚΘ΄.PG63,203-208
Κακαβούλη Α.Ηθική ανάπτυξη και αγωγή.Αθήνα 1994
Κακαβούλη Α.Το ανθρώπινο πρόσωπο και τα όρια ελευθερίας στη σχολική
τάξη.στο:Ελληνοχριστιανική Αγωγή.τ518(2005),σελ.38-43
Κακούρη
Η.Οντολογικές
πτυχές
του
παιδευτικού
Ελληνοχριστιανική Αγωγή,τ.448.(1998),σελ.41-48

φαινοµένου,στο:

Καντ.Ι.Κριτική του Καθαρού ΛόγουΕισ-Μετ-Σχ.Α.Γιανναρά.Εκδ.Παπαζήση.,τ.Α΄,τ.Ι
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Καραβιδόπουλου Ι.Η αµαρτία κατά τον Απόστολο Παύλο.Θεσ/νίκη 1969
Καραβιδόπουλου.Ι.ΑπΠαύλου
επιστολές
προς
Εφεσίους.Φιλιππησίους.Κολοσσαείς.Φιλήµονα.Εκδ.Π.Πουρναρά.Θες/νίκη 1981
Καρδαµάκη π.Μ.Ορθόδοξη πνευµατικότητα.Εκδ.Ακρίτας.Αθήνα 1980
Καρδαµάκη. π.Μ Οι πειρασµοί
εκκλησίας.Εκδ.ΑρµόςΑθήνα 2001

της

ιστορίας

και

η

µαρτυρία

της

Καρµίρη Ι. Ορθόδοξος Εκκλησιολογία.Αθήνα 1973
Καρµίρη Ι.ΝΧριστιανική Ηθική.Εκδ.Φοιτητικού θεολογικού Συνδέσµου.Αθήνα 1954
Κατερέλου Γ.. Θεωρία και πράξη στην εκπαιδευτική σχέση.Εκδ.Ελληνικά
Γράµµατα.Αθήνα 1999
Κατσιµάνη.Κ.Ιστορία της Φιλοσοφίας. Η Καντιανή επανάσταση.ΜΙΕΤ.Αθήνα 1987
Κλήµη Ρώµης.Ιουστίνου φιλοσόφου µάρτυρος.Προς ∆ιόγνητον. 5,4-10.ΒΕΠΕΣ
Β,(1955)σελ.251-257
Κογκούλη
Ι..Κατηχητική
Κυριακίδη.Θες/νίκη 1998

και

Χριστιανική

παιδαγωγική.Εκδ.Αφοί

Κογκούλη.ΙΗ Σχολική τάξη ως κοινωνική οµάδα και η Συνεργατική διδασκαλία και
µάθηση.Εκδ.ΑφοίΚυριακίδη.Θεσ/νίκη 1994
Κολιτσάρα, λήµµα ‘Παύλος ως Παιδαγωγός’,στο Παιδαγωγική και Ψυχολογική
Εγκυκλοπαίδεια,τ.2,σελ.680-682
Κονδύλη Π.Ο Ευρωπαϊκός ∆ιαφωτισµός,τ.Α,Εκδ.Θεµέλιο,1987
Κοσµόπουλου Α(επιµ).Το παιδαγωγικό ηµερολόγιο του ΠΕΣΤΑΛΟΤΣΙ.Αθήνα 1970
Κοσµόπουλου Α.Σχεσιοδυναµική παιδαγωγική του Προσώπου.Αθήνα 1983
Κοσσυβάκη Φ.Κριτική Επικοινωνιακή ∆ιδασκαλία-Κριτική
∆ιδακτικής πράξης.Εκδ.Gutenberg.Αθήνα 2002

προσέγγιση

της

Κρικώνη Χ..Συλλογή Πατερικών Κειµένων,τ.Αεκδ.University Studio Press,Θεσ/νίκη
1995
Κρουσταλάκη Γ..Ο Ψυχοπαιδαγωγικός ρόλος του δασκάλου στο σχολείο του
αύριο.Ελληνοχριστιανική Αγωγή,τ.499,(2003),σελ.70-72
Κρουσταλλάκη Γ..∆ιαπαιδαγώγηση,πορεία ζωής.Αθήνα 1995
Κυριαζή ∆..Σηµειώσεις πάνω στο θέµα της Ελευθερίας:Ανθρωπολογικές
προϋποθέσεις.στο Σύναξη τ.82,Απρίλιος-Ιούνιος 2002,σελ.34-56
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Κυρτάτα ∆.Η κοινωνική δοµή των χριστιανικών κοινοτήτων από τον πρώτο έως τον
τρίτο αιώνα.Εκδ.Βιβλιοπωλείο Εστίας.Αθήνα 1992
Κωνσταντίνου
Χ.Σχολική
πραγµατικότητα
και
Κοινωνικοποίηση
του
Μαθητή.Σκιαγράφηση των κοινωνικοποιητικών µηνυµάτων του Σχολείου και των
Εκπαιδευτικών.Εκδ.Gutenberg.Αθήνα 1997
Κωσταρά
Γ,Φιλοσοφία,Επικοινωνία
και
∆ιδακτική
1,τ3(1984),στο:Ελληνική φιλοσοφική επιθεώρηση,σελ321-325

Πράξη,Τόµος

Λεοντίου Βυζαντίου Λόγος κατά Νεστορίου και Ευτυχούς-Βοηθίου Βίβλος κατά
Ευτυχούς
και
Νεστορίου,Εις.-Σχ.-Μετ.Ν.Σαµοθράκη,Το
ενυπόστατο
του
προσώπου.Εκδ.Ίνδικτος.Αθήνα 1996
Λογοθέτη Κ.Ι.Η µετά Κάντιον Ιδεοκρατική Φιλοσοφία.ΟΕ∆Β.Αθήνα 1958
Λόρεντς Κ .Η πίσω όψη του Καθρέφτη.Μετ.Μ.∆ερµιτζάκης.Εκδ.Θυµάρι.Αθήνα 1982
Λόσκι
Β.Κατ’εικόνα
και
Θεού.Μετ.Μ.Γ.Μιχαηλίδη.Εκδ.Β.Ρηγόπουλου.Θες/νίκη 1934

καθ’οµοίωσιν

Λούβαρι Ν.Εισαγωγή εις τας περί Παύλου σπουδάς, Αστήρ.Αθήνα 1962
Λούβαρι.Ν.Ι.Ιστορία της φιλοσοφίας.Εκδ.Ελευθερουδάκη-Νίκα.Αθήνα,χ.χ.
Λουδοβίκου π.Ν..Η εκκλησιολογία του χαµένου υποκειµένου.στο
τ.91,Ι(2004),σελ21-33
Μακρή.Ν.Μεταφυσική
Γιάννινα 1983

του

πνεύµατος

της

Σύναξη

παιδικότητας.Εκδ.∆ωδώνη.Αθήνα-

Μαντζαρίδη Γ..Κοινωνιολογία του Χριστιανισµού.Εκδ.Π.Πουρναρά.Θεσ/νίκη 1985
Μαντζαρίδη Γ..Χριστιανική Ηθική.Εκδ.Π.Πουρναρά.Θες/νίκη 1995
Μαντζαρίδη Γ.Θέµατα κοινωνιολογίας της ορθοδοξίας.Εκδ.Π.Πουρναρά.Θες/νίκη
1975
Μαντζαρίδη Γ.Παλαµικά.Εκδ.Π.Πουρναρά,Θες/νίκη 1973
Μαξίµου του Οµολογητή,Περί θεολογίας και τῆς ἐνσάρκου οἰκονοµίας τοῦ
Υἱοῦ Θεοῦ,PG90,1123-1176Α
Μαξίµου του Οµολογητή,Κεφάλαια διάφορα θεολογικά τε και οἰκονοµικά.και
περί ἀρετῆς και κακίας,PG 90,1178-1222
Μαξίµου του Οµολογητή.Προς Θαλάσσιον τον Ὀσιώτατον πρεσβύτερον και
ἡγούµενον.Περί ∆ιαφόρων ἀπόρων της θείας Γραφής.PG 90, 735Β-774Β
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Μαξίµου του Οµολογητή. Προς Θαλάσσιον τον Ὀσιώτατον πρεσβύτερον και
ἡγούµενον.Περί ∆ιαφόρων ἀπόρων της θείας Γραφής. PG 90,665Α-688Β και
687Β-694Α
Μαξίµου του Οµολογητή.Προς Μαρίνον τον ὀσιότατον πρεσβύτερον.Περί τῶν
δύο τοῦ Χριστοῦ φύσεων.PG91,145 Α-150Β
Μαρκότση
Ι.,Η
έννοια
της
Παιδείας
στη
παράδοση,.στο:Ελληνοχριστιανική Αγωγή.τ.491(2002),σελ.143-150

χριστιανική

Μαρκότση Ι.Η έννοια της παιδείας στη χριστιανική παράδοση,στο
Ελληνοχριστιανική Αγωγή τ.492,(2002),σελ.170-173
Μαρτζέλου Γ.Γένεση και πηγές του όρου τηςΧαλκηδόνας.Εκδ.Π.Πουρναρά.Θες/νίκη
1986
Ματσαγγούρα Η.Η σχολική τάξη,Αθήνα 2000
Ματσούκα Ν.∆ογµατική και Συµβολική Θεολογία Β.Εκδ.Π.Πουρναρά.Θες/νίκη 1996
Μεθοδίου.Μ,Η σηµασία των όρων’πρόσωπον’’,’φύσις’,’υπόστασις’,’υποστατική
ένωσις’,’περιχώρησις’,’κένωσις’ και ‘οικονοµία’ µετά των αντιστοίχων λατινικών
εννοιών εν τη αρχαία εκκλησία.Αθήνα.Ανάτυπο από το περιοδικό Εκκλησιαστικός
Φάρος 1976, 1977,1978
ΜέρυΤ.ΠρόσκλησηστηνΠροσωποκεντρικήπροσέγγιση.Μετ.Γ.∆ίπλας.ΕπιµΕπ.Ι.Ιωση
φίδης.Εκδ Καστανιώτη.Αθήνα 2002
Μετοχιανάκη Η.Εισαγωγή στην παιδαγωγική-Γενική θεώρηση.Ηράκλειο 2000
Μιτίλη.Α.Οι
µειονότητες
µέσα
στη
αλληλεπίδρασης.Εκδ.Οδυσσέας.Αθήνα 1998

σχολική

τάξη-Μια

σχέση

Μοντεσσόρι Μ..Η διαµόρφωση του ανθρώπου.Μετ.Σ.Καλογεροπουλου.Εκδ.Γλάρος
1979
Μπέγζου Μ.Ελευθερία ή θρησκεία;Οι απαρχές της εκκοσµίκευσης στη φιλοσοφία
της θρησκείας του ∆υτικού Μεσαίωνα.Εκδ.Γρηγόρη.Αθήνα 1991
Μπέγζου
Μ.Φιλοσοφική
Θρησκείας.Εκδ.Ελληνικά.Γράµµατα.Αθήνα 1994

ανθρωπολογία

της

Μπιτσάκη Α.Ο Απόστολος Παύλος ως ∆ιδάσκαλος , Πνευµατικός πατέρας και
Παιδαγωγός. Ελληνοχριστιανική Αγωγή,τ.519, (2005),σελ86-93
Μπιτσάκη Α.Ο Απόστολος Παύλος ως ∆ιδάσκαλος , Πνευµατικός πατέρας και
Παιδαγωγός,Ελληνοχριστιανική Αγωγή, ,τ.520.(2005),σελ.104-110
Μπιτσάκη Α.Ο Απόστολος Παύλος ως ∆ιδάσκαλος,Πνευµατικός πατέρας και
Παιδαγωγός.Ελληνοχριστιανική Αγωγή, τ.521,(2005),σελ. 148-151
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Μπρατσιώτη Ν..Ανθρωπολογία της Παλαιάς ∆ιαθήκης.Αθήνα 1967
Μπρατσιώτη
Π.Ι.Λήµµα’Πεντάτευχος’,Θρησκευτική
Εγκυκλοπαίδεια,τόµος 10,σελ.271-277

και

Ηθική

Μπρατσιώτη.Π.ΙΛήµµα’ψυχή’, Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια,τόµος
12,σελ.496-498
Νέλλα Π..Γεννηθῆναι ‘ἄνωθεν’.-Οι δογµατικές, µυστηριακές και ανθρωπολογικές
προϋποθέσεις της πνευµατικής ζωής,στο :Σύναξη,τ.3,(1982),σελ.21-33
Νησιώτη Ν.Υπαρξισµός και χριστιανική πίστης.Εκδ.Μήνυµα.Αθήνα 1956
Ξιώνη Ν,Πρόσωπο-Αγαπητική Σχέση(Κριτική µε βάση τη διδασκαλία της ορθοδόξου
εκκλησίας),στο Ε.Ε.Θ.Σ,τ.7,Θεσ/νίκη 2001,σελ.259-286
Παγκόσµιος
Ιστορία
της
Φιλοσοφίας.Ακαδηµία
Ε.Σ.Σ∆.Επιµ.Κ.Μετρινού.Εκδ.Αναγνωστίδη,τ.Α,
Παναγόπουλου
Ι.Οντολογία
προσώπου:στο:Σύναξη,τ.14,(1985).σελ.35-47

ή

επιστηµών

θεολογία
και

Παπαγιώργη.Κ.Ιστορία
της
Νεωτερικής
φιλοσοφίας.Εκδ.Καστανιώτη.Αθήνα 1996
Παπαιωάννου-Μπρατσιώτη Π. Εβραίων παίδων
πραγµατεία,Τύποις Α.∆εληγιάννη,Αθήνα 1920

του
Σύγχρονης

αγωγή-Βιβλική-αρχαιολογική

Παπανούτσου Ε. Φιλοσοφία και Παιδεία.Αθήνα 1958
Παπαµιχαήλ -Πασπαλίδη Ε.Η συσχέτιση σκέψης και ύπαρξης και οι έννοιες του είναι
και του υποκειµένου στην ιστορία της φιλοσοφίας µέσα από µια κριτική προσέγγιση
του καρτεσιανού ‘cogito’στο.Ελληνική φιλοσοφική επιθεώρηση17(2000),σελ.215230
Παύλου Γ..Από την αχρήστευση της
ανθρώπου,στο:Σύναξη,τ.39,(.1991),σελ.33-45

παιδείας

στην

παιδεία

του

Πελεγρίνη Θ.Λεξικό της Φιλοσοφίας. Λήµµα ‘θεϊσµός’.Εκδ.Ελληνικά
Γράµµατα.Αθήνα 2004
Πελεγρίνη Θ.Λεξικό της Φιλοσοφίας. Λήµµα ‘προσωποκρατία’. Εκδ.Ελληνικά
Γράµµατα.Αθήνα 2004
Πελεγρίνη Θ. Λήµµα
Γράµµατα.Αθήνα 2004

‘Ιδεαλισµός’

Λεξικό

της

Φιλοσοφίας.Εκδ.Ελληνικά

Πεσταλότσι.Ι.ΕΛεονάρδος και Γερτρούδη.Μτφρ.Ε.Κωνσταντόπουλου.Αθήνα 1954
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Πέτρου Ι. Παράδοση και πολιτισµική προσαρµογή στη δεύτερη νεωτερικότητα, στο
Σύναξη,τ.75,(2000),σελ.25-35
Πηγιάκη
Κ.Προετοιµασία,
Σχεδιασµός
∆ιδασκαλίας.Εκδ.ΓρηγόρηΑθήνα 2002

και

Αξιολόγηση

της

Πλεξίδα Ι.Πρόσωπο και φύση.Προβληµατισµοί γύρω από την έννοια του προσώπου
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