
ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ 2018  

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.1 -ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ 

  α) Ο Θεός είναι απρόσιτος στην ουσία του και μεθεκτός στις ενέργειές του.Αυτό σημαίνει ότι ο 

Θεός είναι άγνωστος στην ουσία του και γνωστός με τις ενέργειές του προς τον κόσμο. Δεν 

έχουμε τη δυνατότητα να προσδιορίσουμε την αυθύπαρκτη ουσία του Θεού, η οποία είναι 

απρόσιτη και αμέθεκτη. Το μυστήριο της ύπαρξης και της ουσίας του Θεού παραμένει απρόσιτο 

και ακατάληπτο και η γνώση του είναι αδύνατη. Ο πεπερασμένος ανθρώπινος νους αδυνατεί να 

συλλάβει την έννοια της ουσίας του Θεού, η οποία είναι άκτιστη, άπειρη, τέλεια και γνωστή μόνο 

στον ίδιο το Θεό .Ενέργειες είναι οι θεϊκές δυνάμεις που εκδηλώνονται στις σχέσεις του Θεού με 

τον άνθρωπο και τον κόσμο. Είναι μεν άκτιστες, όπως η ουσία Του, αλλά διαχέονται μέσα στη 

δημιουργία. Όλα τα όντα μετέχουν στην ουσιοποιό ενέργειά Του (δημιουργική ενέργεια, που 

δίνειτην ύπαρξη στα όντα), ενώ τα λογικά όντα (άγγελοι - άνθρωποι) μετέχουν και στη λογοποιό 

ενέργειά Του (ενέργεια που προικίζει τα όντα με λογική). Υπάρχουν συγκεκριμένες ενέργειες του 

Τριαδικού Θεού που φανερώνουν την παρουσία Του μέσα στην ιστορία του κόσμου και της 

ανθρωπότητας και την αγάπη Του προς τη δημιουργία Του.Σύμφωνα με τη διδασκαλία των 

Πατέρων της Εκκλησίας μπορούμε να γνωρίσουμε «τα περί τον Θεόν». Όταν ο άνθρωπος θέλει 

και επιθυμεί, μπορεί να αποκτήσει μερική γνώση του Θεού. Αυτή επιτυγχάνεται εν μέρει με τη 

φυσική αποκάλυψη και στην πληρότητά της με την υπερφυσική αποκάλυψη «ἐν Χριστῷ». Όσα 

λοιπόν είναι απαραίτητα για την προσέγγιση και τη μερική γνώση του Θεού τα έθεσε στη διάθεσή 

μας η άπειρη αγάπη Του. Πολλά όμως που μας είναι άγνωστα προς το παρόν θα μας 

αποκαλυφθούν στη μέλλουσα ζωή. Η ουσία λοιπόν του Θεού είναι απρόσιτη και ακατάληπτη, 

αλλά οι ενέργειές Του είναι μεθεκτές (μπορεί ο άνθρωπος να μετάσχει σ’ αυτές) με βάση το 

λογικό και με προϋπόθεση την πίστη. Η αγιότητα και η θέωση είναι ο ανώτατος βαθμός μέθεξης 

στις ενέργειες του Θεού. β) Ο Θεός είναι ένας και Τριαδικός.Η πίστη αυτή αποτελεί το ιδιαίτερο 

γνώρισμα του Χριστιανισμού,όσον αφορά στην περί του Θεού διδασκαλία. Το επίκεντρο της 

χριστιανικής διδασκαλίας και πίστης για το Θεό συνοψίζεται στη φράση:«ο ένας ως προς την 

ουσία ή φύση Θεός είναι Τριαδικός ως προς τις υποστάσεις ή πρόσωπα» (Πατέρας, Υιός και Άγιο 

Πνεύμα). Το μυστήριο του Τριαδικού Θεού είναι ασύλληπτο από την ανθρώπινη 

σκέψη.Επομένως, είναι αδύνατο να το διερευνήσουμε λογικά. Η μία και ενιαία φύση του 

Τριαδικού Θεού είναι άναρχη, αιώνια, άπειρη, άκτιστη και ακατάληπτη. Κάθε πρόσωπο του 

Τριαδικού Θεού είναι φορέας της θείας ουσίας και συγχρόνως είναι όλος ο Θεός. Η θεία ουσία 

«κατοικεί», υπάρχει «ασυγχύτως, ατρέπτως και αδιαιρέτως» ολόκληρη στα τρία πρόσωπα της 

Αγίας Τριάδας. Οι σχέσεις μεταξύ τους είναι σχέσεις ουσιαστικής αγάπης και «ομοουσιότητας», 

που εκφράζονται με τον όρο «αλληλοπεριχώρηση».Τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδας δεν είναι 

τρεις θεότητες, ούτε νοούνται ως τρόποι εμφάνισης και παρουσίας του ενός Θεού μέσα στην 

ιστορία και στη ζωή της Εκκλησίας. Αυτές και άλλες παρόμοιες αιρετικές αντιλήψεις 

καταδικάστηκαν από οικουμενικές συνόδους. Στην παράδοση της Εκκλησίας μας το τριαδικό 

δόγμα συγκεφαλαιώνεται στο Σύμβολο της Πίστεως και αναλυτικά παρουσιάζεται στα συγ-

γράμματα των Πατέρων και στη θεία Λατρεία. Από τη θ. Λατρεία ενδεικτικά αναφέρουμε το 

«Δόξα Πατρί καί Υἱῷ καί ἁγίῳ Πνεύματι…»· Τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδας έχουν τα 

προσωπικά τους ιδιώματα. Ο Πατέρας είναι αγέννητος, ο Υιός «γεννάται» προαιώνια από τον 

Πατέρα, και το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται προαιώνια από τον Πατέρα. Ο ομοούσιος Τριαδικός 

Θεός ενεργεί και εκδηλώνεται προς τον κόσμο ενιαία και αδιαίρετα. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 



 Η Γένεση, το πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής περιγράφει συμβολικά τη δημιουργία του κόσμου 

και του ανθρώπου σε έξι ημέρες. Ο κατά παράδοση συγγραφέας του βιβλίου Μωυσής, ένας 

θεολόγος της εμπειρίας, ενδιαφέρεται να απαντήσει κυρίως στα ερωτήματα ποιος και γιατί 

δημιουργεί τον κόσμο και τον άνθρωπο. Τα ερωτήματα πώς και πότε απαντά η επιστήμη. Απαντά 

και  σ ’αυτά και η Γένεση, αλλά με τρόπο φιλοσοφικό και συμβολικό. 

Στη διήγηση, στον πρώτο κιόλας στίχο εισβάλλει ο Θεός ως αυτονόητα προϋπάρχων(Άκτιστος) και 

«εν αρχή» δηλαδή εκ του μη όντος δημιουργεί τον κτιστό κόσμο συλλογικά (ως Αγία Τριάδα) και 

σταδιακά σε έξι μεγάλα χρονικά διαστήματα. Η ημέρα είναι σύμβολο και όχι 24ωρο. Ξεκινά από 

τα γενικά και απλούστερα και φτάνει στα ειδικά και πολυπλοκότερα με τελευταίο τον άνθρωπο. 

Μ’ αυτό ο Θεός δείχνει την ιεράρχηση των όντων στην κτίση , και την ανωτερότητα του 

ανθρώπου σε σχέση με τα υπόλοιπα κτιστά όντα: Είναι ο βασιλιάς αλλά και ο «ιερέας» του 

κόσμου. Αυτός κυριαρχεί αλλά και αυτός καθοδηγεί στο τέλειο. 

Η εξαήμερος δημιουργία: 

1η ημέρα – δημιουργία του φωτός 

2η ημέρα – χωρισμός των υδάτων – (ορίζοντας – κύκλος νερού) 

3η ημέρα – χωρισμός ξηράς – θάλασσας – δημιουργία φυτών 

4η ημέρα – δημιουργία (εμφάνιση) ουράνιων σωμάτων – χωρισμός νύχτας – ημέρας – εποχών 

5η ημέρα – δημιουργία ζώων θάλασσας – ερπετά – κήτη – πτηνά 

6η ημέρα – δημιουργία ζώων ξηράς – τετράποδα (κτήνη-θηρία) ερπετά, πτηνά και άνθρωπος 

Ο άνθρωπος δημιουργείται «κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν» δηλαδή με θεία χαρακτηριστικά και 

με προοπτική να φθάσει στην τελειότητα, τη θέωση. Έτσι δημιουργεί ο Θεός ένα ζευγάρι, μία 

κοινωνία αγάπης, όπως κοινωνία αγάπης είναι η Αγία Τριάδα. Η γυναίκα (Εύα) πλάθεται από την 

πλευρά του Αδάμ στη πασίγνωστη συμβολική διήγηση. Είναι από το ίδιο υλικό, άρα ισότιμη, 

γίνεται βοηθός και συνοδοιπόρος στην πορεία του Αδάμ για τη θέωση. Επίσης αφού όλες οι 

φυλές προέρχονται από το αρχέγονο ζευγάρι, είναι ισότιμες. Τέλος η έλλειψη ντροπής παρά τη 

γύμνια, δείχνει την αθωότητα του ανθρώπου και την  ασφάλεια που ένιωθε. Ο Θεός δίνει στον 

άνθρωπο λογική, ελεύθερη βούληση, αυτεξούσιο, δημιουργικότητα, κυριαρχική εξουσία, ηθική 

συνείδηση, συναισθήματα κλπ. και την εντολή να εργάζεται και να καλλιεργεί και το όμορφο 

φυσικό περιβάλλον αλλά και τον εαυτό του. Το «εργάζεσθαι και φυλάσσειν» έχει την έννοια της 

καλλιέργειας των πνευματικών χαρισμάτων και της προσοχής και προστασίας από την πτώση, 

αφού ο άνθρωπος είναι αυτεξούσιος, αλλά έχει και οικολογική διάσταση. Επίσης η εντολή για την 

ονοματοδοσία των ζώων από τον Αδάμ θέτει την άλογη κτίση κάτω από τη δημιουργική 

κυριαρχία του ανθρώπου, αλλά και τον άνθρωπο απέναντι στην ευθύνη του γι’ αυτήν. 

Στους διάφορους μύθους – Ησίοδο – Βαβυλωνιακά έπη κλπ. πρώτα γίνεται λόγος για θεογονία 

και έπειτα για κοσμογονία – ανθρωπογονία. Σε πολλούς από αυτούς τους μύθους, ο κόσμος και 

οι ορατές πλευρές του δημιουργούνται από κομμάτια μίας θεότητας που διαμελίζεται. Άρα θεός 

και κόσμος ταυτίζονται. 

Στις θρησκείες: Ισλάμ. Ο Αλλάχ είναι δημιουργός και κριτής του κόσμου. Ιουδαϊσμός: ο Γιαχβέ 

δημιουργεί τον κόσμο από το μηδέν. Στον Ινδουισμό: Τα πάντα απορρέουν από μία υπέρτατη 

θεία οντότητα, το Μπράχμαν, ακόμα και οι θεοί. Μία τριάδα θεοτήτων, διαχειρίζεται τον ορατό 

κόσμο: ο Βράχμα δημιουργεί, ο Βισνού συντηρεί και ο Σίβα καταστρέφει. Στο μαχαγυάνα 

Βουδισμό όλα απορρέουν και καταλήγουν σε έναν υπέρτατο Βούδδα. Αντίστοιχα και στον 



Ταοϊσμό όλα προέρχονται από το Τάο, λειτουργούν με βάση αυτό και σ ’αυτό καταλήγουν. Στα 

αφρικανικά θρησκεύματα τέλος, ένας δημιουργός Θεός που είναι ανώτερος από όλα τα 

πνεύματα, δημιουργεί τον κόσμο, αλλά αποστασιοποιείται από αυτόν λόγω κάποιου ανθρώπινου 

λάθους. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.3- ΒΙΩΜΑ  

     Έννοια: το βίωμα είναι εμπειρία ζωής, καθετί που ζούμε και χαράσσεται στη μνήμη μας και 

σημαδεύει τη ζωή μας. Υπάρχουν κοσμικά και θρησκευτικά βιώματα. Τα κοσμικά, προσωπικά, 

οικογενειακά και κοινωνικά βιώματα, ευχάριστα ή δυσάρεστα, είναι σημαντικά στη διαμόρφωση 

της προσωπικότητας του ανθρώπου και της πορείας του στη ζωή. Το θρησκευτικό βίωμα όμως 

είναι καθοριστικό για την πορεία του στην αιωνιότητα. Το θρησκευτικό βίωμα βασικά είναι 

εσωτερικό. Αφορά την αναζήτηση του Θεού από τον άνθρωπο και την αίσθηση της παρουσίας 

Του στη ζωή του. Εκδηλώνεται όμως και εξωτερικά στη ζωή του ανθρώπου με εμφανείς εκ 

βάθρων αλλαγές. Ο Ζακχαίος πρώτα αναζήτησε εσωτερικά το Χριστό, βίωσε εσωτερικά τη 

μετάνοια και έπειτα τον συνάντησε και ανακοίνωσε δημόσια την αλλαγή ζωής του. Παρόμοια και 

κάθε άνθρωπος που τον συνάντησε ή τον συναντά. Επομένως το αυθεντικό θρησκευτικό βίωμα 

δεν είναι οπωσδήποτε ένα τρανταχτό θαύμα, αλλά κυρίως εμπειρία πνευματικής ζωής, κάτι που 

μυστικά και δυναμικά οδηγεί στην ανακαίνιση του ανθρώπου.                                                  

Συνέπειες: Στο Χριστιανισμό, το βίωμα του πιστού είναι διαρκές στην άσκηση, στη λατρεία 

(μυστήρια, γιορτές, πανηγύρια) και στη ζωή της αγάπης. Το βίωμα δεν επηρεάζει μόνο την 

προσωπική ζωή και πορεία του ανθρώπου όταν είναι αυθεντικό, αλλά και τις διαπροσωπικές του 

σχέσεις, την κοινωνική ζωή, τη δημιουργικότητά του, και συνολικά την τέχνη, τη λογοτεχνία, την 

επιστήμη, την κοινωνία ολόκληρη, το παρόν και το μέλλον. Και όταν μέσα από αυτό 

αναδεικνύονται μορφές αγίων έχουμε διαχρονικά πρότυπα, ανανέωση και ενίσχυση του 

θρησκευτικού βιώματος στο λαό του Θεού. Ο σύγχρονος πιστός νιώθει πιο οικείο το σύγχρονο 

άγιο χωρίς να χάνεται η σχέση του με τους αγίους όλων των εποχών. Οι σύγχρονοι όμως άγιοι 

αποδεικνύουν τη δύναμη του αυθεντικού θρησκευτικού βιώματος. Το βίωμα των πιστών, των 

αληθινών χριστιανών και των αγίων έχει ιστορικά αποτυπωθεί στην παράδοση της Εκκλησίας, 

στην τέχνη (ναοδομία, ζωγραφική, υμνογραφία, μουσική) της Εκκλησίας, στην εκκλησιαστική ζωή 

και λατρεία (Συναξάρια, ευχογραφία, λειτουργικά κείμενα, μυστήρια, πανηγύρια, έθιμα κλπ.) 

αλλά και στην κοσμική τέχνη και λογοτεχνία. 

Θρησκείες: Στο Ισλάμ το καθημερινό βίωμα του πιστού είναι η ομολογία πίστης, η προσευχή και 

η ελεημοσύνη των φτωχών, μία φορά το χρόνο η νηστεία του ραμαζανιού, κάποιες γιορτές και 

μία φορά στη ζωή τουλάχιστον το ιερό προσκύνημα στη Μέκκα. 

Στον Ινδουισμό τους τελευταίους αιώνες στη καθημερινή εμπειρία του πιστού είναι η «τιμή» της 

θεότητας. Μέσα στο ναό γίνεται περιποίηση του αγάλματος της θεότητας, προσφορά αγιάσματος 

από τον ιερό ποταμό Γάγγη, τροφής, λουλουδιών, θυμιάματος κλπ. Επίσης υπάρχουν πολλά 

προσκυνήματα σε ναούς και ιερούς τόπους. 

Στο Βουδισμό αντίστοιχα υπάρχουν μοναστήρια όπου ασκούνται όχι μόνο οι μοναχοί αλλά και οι 
λαϊκοί ελπίζοντας σε μία καλύτερη μεταθανάτια ζωή,κυρίως με το διαλογισμό (τεχνική της 
γιόγκα) που είναι κοινό βίωμα σε όλες σχεδόν τις ανατολικές θρησκείες.    

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.4 -ΛΥΤΡΩΣΗ 



Η λύτρωση είναι ο βασικός σκοπός-επαγγελία κάθε θρησκείας για τους πιστούς. Ανάλογα με την 

παράδοση αφορά απαλλαγή (λύση) από το κακό κάθε μορφής (φθορά, θάνατος, πόνος κλπ.) και 

οικείωση του καλού (μεταθανάτια μακαριότητα, ένωση με το θείο κλπ.). Σε ορισμένες 

περιπτώσεις έχει κοσμικό χαρακτήρα, σε άλλες έξω-μετά-κοσμικό. 

Στο Χριστιανισμό γίνεται λόγος για σωτηρία «Εν Χριστώ». Ο Χριστός είναι λυτρωτής και σωτήρας. 

Σωτηρία σημαίνει όχι μόνο απαλλαγή από την αμαρτία που είναι η αιτία της φθοράς και του 

θανάτου, αλλά και διάσωση της ακεραιότητας του ανθρώπου, της αληθινής του υπόστασης, 

πραγμάτωση του «καθ’ ομοίωσιν», της θέωσης δηλαδή. 

Πηγή της Λύτρωσης-Σωτηρίας είναι ο Τριαδικός Θεός. Για να έρθει ο Χριστός, προηγείται η 

προετοιμασία της ανθρωπότητας από τον Θεό Πατέρα: η κλήση του Αβραάμ, η εκλογή του 

Ισραήλ, ο Νόμος του Δεκαλόγου που παραδίδεται στον Μωυσή, η κλήση και το έργο των 

προφητών είναι έργο της Αγίας Τριάδας με «πρωταγωνιστή» το Θεό Πατέρα. Ο Υιός Χριστός 

εκπληρώνει με το έργο Του την Πατρική υπόσχεση: ζητάει μετάνοια, κηρύττει, θαυματουργεί, 

σταυρώνεται, πεθαίνει και ανασταίνεται για να συντρίψει την κυριαρχία του κακού, της 

αμαρτίας, της φθοράς και του θανάτου. Μετά την ανάληψή Του, έρχεται ο Παράκλητος, Το Άγιο 

Πνεύμα που φωτίζει, δυναμώνει και καθοδηγεί την ανθρωπότητα και τους πιστούς, ζωοποιώντας 

την Εκκλησία και κατευθύνοντάς την στα έσχατα, ως τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, οπότε 

και θα έρθει σε πληρότητα η σωτηρία της ανθρωπότητας (Βασιλεία του Θεού). Το Άγιο Πνεύμα 

χαρίζει στους πιστούς μετάνοια (που είναι η προϋπόθεση της σωτηρίας) και ποικίλα πνευματικά 

όπλα (χαρίσματα) στους πιστούς για τον αγώνα της σωτηρίας μέσω των μυστηρίων της 

Εκκλησίας, αλλά και παρηγοριά (παράκλητος) στις δυσκολίες. Αυτά τροφοδοτούν την ελπίδα των 

πιστών (προσμονή σωτηρίας) στηρίζουν και δυναμώνουν, δίνουν τη δυνατότητα της υπέρβασης 

των δοκιμασιών και εμποδίων. Τροφοδοτούν τέλος τη δύναμη για την τήρηση των εντολών και τη 

βίωση του θυσιαστικού Πνεύματος της αγάπης στη ζωή και την υπομονή μέχρι την τελική 

λύτρωση. 

Θρησκείες: Στο Ισλάμ, η λύτρωση δεν επιτυγχάνεται μέσω κάποιου Μεσσία, γι’ αυτό δεν υπάρχει 

ιερατείο στην λατρεία. Υπάρχουν μόνο οι ηγέτες-οδηγοί (ιμάμηδες). Οι πιστοί πρέπει να μελετούν 

το μοναδικό ιερό βιβλίο (κοράνι) και να εκπληρώνουν τις 5 βασικές υποχρεώσεις (στύλοι) του 

Ισλάμ – ομολογία πίστης, προσευχή, νηστεία, ελεημοσύνη και ιερό προσκύνημα για να ελπίζουν 

σε ένα παράδεισο με υλικό βασικά χαρακτήρα. 

Στον Ινδουισμό όπου υπάρχει ένας συνδυασμός μονοθεΐας και πολυθεϊσμού βασική είναι η ιδέα 

περί κάρμα και μετενσάρκωσης. Ο πιστός, είτε τηρώντας κάποιους κανόνες, είτε μέσω της 

αφοσίωσης σε μία θεότητα, είτε μέσω ασκητικού τρόπου (γιόγκα), προσπαθεί να πετύχει μία 

καλή μετενσάρκωση βραχυπρόθεσμα ή την απελευθέρωση από τον κύκλο των μετενσαρκώσεων 

μακροπρόθεσμα και την ταύτιση με την υπέρτατη ύπαρξη του Μπράχμαν που είναι η πηγή των 

όντων (μόξα). 

Στο Βουδισμό η λύτρωση (νιρβάνα) επιτυγχάνεται βασικά με ασκητικό τρόπο ζωής και είτε έχει 

σκοπό το σβήσιμο του πόνου στη ζωή και της ύπαρξης του από τον κύκλο των 

μετενσαρκώσεων(χιναγυάνα βουδισμός) ή την ζωή σε κάποιο άλλο επίπεδο μαζί με τα 

φωτισμένα όντα (μαχαγυάνα βουδισμός).      

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.5- ΑΘΕΪΑ  



   Ορισμός-έννοιες: Αθεΐα είναι η μη αποδοχή της ύπαρξης θεού ή θεών στη ζωή του ανθρώπου. 

Είναι η άρνηση της πίστης. Αυτή η άρνηση αποτελεί ταυτόχρονα και απόρριψη του Θεού. Ο 

άθεος δεν αναζητά το Θεό, δεν προσεύχεται στο Θεό, δε λατρεύει το Θεό, δεν ασχολείται με το 

Θεό, πολύ περισσότερο με το θέλημά Του. Βρίσκει όμως υποκατάστατα. Στη θέση του Θεού βάζει 

κάτι άλλο. Μία ιδεολογία, το χρήμα, τη δόξα κλπ. Η αθεΐα δεν είναι πάντα ξεκάθαρη και 

απροκάλυπτη. Ξεκινά σαν αμφιβολία και δισταγμός για τις διδασκαλίες της Εκκλησίας ή για την 

ύπαρξη μεταθανάτιας ζωής ή γενικά μεταφυσικού κόσμου (σκεπτικισμός-αγνωστικισμός) ή ως 

ντεϊσμός (πίστη στην ύπαρξη αλλά όχι στην παρουσία του Θεού) μέχρι σταδιακά να πάρει κάποια 

ξεκάθαρη μορφή. Αξιοσημείωτη επίσης είναι η αθρησκία και η πρακτική αθεΐα, δηλαδή η μη 

ένταξη σε κάποια γνωστή θρησκεία παρά την κάποια θεωρητική πίστη και η θεωρητική πίστη σε 

ένα θεό χωρίς να υπάρχει ενδιαφέρον για πρακτική εφαρμογή αυτής της πίστης στη ζωή 

αντίστοιχα. 

Αθεϊσμός είναι η διατύπωση μιας θεωρίας αθεΐας που είναι θεμελιωμένη σε επιχειρήματα. Είναι 

μαχόμενη αθεΐα. Οι αθεϊστές είναι οι θεωρητικοί της αθεΐας, οι εκπρόσωποί της. Τέτοιοι στη 

νεότεροι εποχή ήταν αρκετοί διαφωτιστές (Βολταίρος κα) αργότερα οι Φόιερμπαχ, Μαρξ, Νίτσε, 

Φρόιντ, Σαρτρ. Γνωστές αθεϊστικές θεωρίες είναι ο ανθρωποθεϊσμός (Φόιερμπαχ), βιολογικός 

υλισμός (Νίτσε), ψυχαναλυτική αθεΐα (Φρόιντ), ιστορικός και διαλεκτικός υλισμός (Μαρξ), 

υπαρξιστική αθεΐα (Σαρτρ) κα.   

Οι περισσότερες θεωρίες αθεΐας βασίζονται στον ισχυρισμό της «απουσίας» του Θεού από έναν 

κόσμο στον οποίο κυριαρχεί το κακό και ο πόνος (πρόβλημα της θεοδικίας) και στην άποψη ότι η 

θρησκεία είναι δημιούργημα του ανθρώπου, αποτέλεσμα της ανάγκης να έχει στήριγμα στη ζωή 

του, επομένως ο Θεός είναι μία ψευδαίσθηση. Απέναντι σ ’αυτές τις απόψεις, η ορθόδοξη 

θεολογία  απαντά ότι η απουσία του Θεού  μόνο φαινομενική είναι. Μία φανερή παρουσία ή 

άμεση εξάλειψη του κακού θα συνιστούσε καταναγκασμό της πίστης και δέσμευση της 

συνείδησης ή της ελευθερίας. Επίσης τα αποτελέσματα της παρουσίας του Θεού στην ιστορία 

δυο χιλιάδων χρόνων είναι παραπάνω από εμφανής(χριστιανισμός). Τέλος, δεν μπορούμε να 

ταυτίζουμε το Θεό με τη θεολογία μας. Ανεξάρτητα από το τι λέει ή κάνει ο άνθρωπος, αυτά δεν 

αποκλείουν την ύπαρξη του Θεού. Επομένως πίστη και αθεΐα δεν αποδεικνύονται θετικά και 

επιστημονικά, αλλά αποτελούν ανθρώπινες επιλογές. Επίσης η πίστη είναι έκφραση ελευθερίας 

και βίωμα.  

Αίτια της αθεΐας είναι: ο εγωισμός του ανθρώπου που πιστεύει ότι όλα μπορεί να τα κατορθώσει 

και να κατανοήσει. Ο ορθολογισμός που αρνείται ό,τι δεν υπακούει σε αυτόν, η αθεϊστική 

προπαγάνδα, η αδυναμία αποδοχής της πίστης λόγω προσωπικών επιλογών, η ασυνέπεια 

εκπροσώπων της θρησκείας κα. 

Η επίδραση της αθεΐας στη διαμόρφωση ιδεών ή πεποιθήσεων είναι καθοριστικής σημασίας: από 

την απάντηση στο ερώτημα για την ύπαρξη του Θεού εξαρτώνται πολλά : το ερώτημα για τη 

δημιουργία του κόσμου και τον σκοπό του. Το ερώτημα για την καταγωγή του ανθρώπου και για 

τον προορισμό του, και μία σειρά ακόμα ερωτήματα για τη στάση ζωής του. Η ηθική του 

ανθρώπου εξαρτάται από το οντολογικό θεώρημα: ποιος είμαι; Ακολουθεί το πώς πρέπει να ζω, 

τι να κάνω. Με βάση τη γνωστή φράση από το βιβλίο του Ντοστογιέφσκι «Αδερφοί Καραμαζώφ» 

«Όταν λείπει ο Θεός όλα επιτρέπονται», μπορεί κανείς να ερμηνεύσει τις επιλογές νέων 

ανθρώπων που αμφισβητώντας τις παραδοσιακές αρχές ή το Θεό καταλήγουν σε επιζήμιες 

επιλογές(πχ ναρκωτικά, σαρκολατρία). Τελικά η πίστη ή η αθεΐα είναι συνειδητές επιλογές του 

ανθρώπου.   

 



ΕΝΟΤΗΤΑ2.1- ΙΕΡΟΤΗΤΑ 

     Ιερό είναι κάθε τι που αξίζει τιμή και σεβασμό. Συνώνυμα είναι :άγιο, θείο, υπερφυσικό, 

απόλυτο, κλπ. Στον κόσμο η ιερότητα έχει να κάνει με αξίες και θεσμούς, όπως η ελευθερία, η 

δημοκρατία, ηδικαιοσύνη, η ειρήνη, τα δικαιώματα, και κάποιοι θεσμοί όπως η οικογένεια, η 

μητρότητα κ.α. 

    Στη θρησκεία η ιερότητα έχει να κάνει με τη σχέση μας με το θείο. Το αντικείμενο όμως της 

θρησκείας, το θείο ή ιερό δηλ. δεν προσδιορίζεται ως προς την ουσία του από κάποιο ορισμό:αν 

προσπαθήσουμε να βρούμε αυτήν την ουσία,είναι αδύνατο να προσδιορίσουμε τι είναι 

«θεότητα». Συχνά η «θεότητα» αποδίδεται από τους θρησκειολόγους με τις λέξεις 

«απολυτότητα» ή «ιερότητα».Τότε το αντικείμενο της θρησκείας γενικά ονομάζεται το 

«απόλυτο» ή το «ιερό». Όμως, αν και αόριστα αισθανόμαστε τι θέλουν να πουν αυτές οι λέξεις, 

είναι αδύνατο να ορίσουμε ακριβώς το νόημά τους. Έτσι, οι ορισμοί του απόλυτου ή του ιερού 

περιγράφουν,κατά κανόνα, όχι τι είναι το ίδιο το απόλυτο ή το ιερό, αλλά τους διάφορους 

τρόπους με τους οποίους εμείς το αντιλαμβανόμαστε,π.χ. ως μια δύναμη, όπως στον ορισμό «ο 

Θεός είναι μια ανώτερη δύναμη» ή ως κάτι που υπερβαίνει τον κόσμο και είναι συνεπώς 

«υπερφυσικό».  Ο άνθρωπος είναι ον θρησκευτικό (homo religiosus). Η θρησκεία ως 

πανανθρώπινο φαινόμενο διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στην πνευματική ζωή των ανθρώπων, 

αλλά συγχρόνως επηρεάζει βαθιά την ουσία και τις εκφάνσεις του πολιτισμού των λαών. Το 

θρησκευτικό βίωμα χαρακτηρίζεται από το βάθος και την ένταση. Σ’ αυτό συμμετέχει όλος ο 

ψυχισμός του ανθρώπου ως νόηση, συναίσθημα και βούληση. Επηρεάζει βαθιά την 

προσωπικότητα του πιστού και τη διαμορφώνει ανάλογα με το είδος του απολύτου, στο οποίο 

αναφέρεται. Όταν το θρησκευτικό βίωμα συνίσταται από την άμεση, προσωπική και λυτρωτική 

βίωση της παρουσίας του Θεού, αποτελεί την πιο καθαρή και πιο ουσιαστική πτυχή της ζωής του 

ανθρώπου. Τότε το θρησκευτικό βίωμα είναι βίωμα του απολύτου, του προσωπικού και 

τελειότατου θείου όντος. Σύμφωνα με το θρησκειολόγο Ρούντολφ Όττο «το βίωμα του ιερού, του 

αγίου»έχει δύο χαρακτηριστικά: «βιώνεται ως μυστήριο φοβερό, (mysteriumtremendum), το 

οποίο δημιουργεί το δέος, την κατάνυξη, την επίγνωσητης μηδαμινότητας και της απόστασης 

ανθρώπου και Θεού. Βιώνεται όμως και ως μυστήριο σαγηνευτικό (mysterium fascinosum), 

γεμάτο από αγάπη, γαλήνη και μακαριότητα. Έτσι, η απόσταση ανθρώπου και Θεού ελαττώνεται 

και κυριαρχούν συναισθήματα οικειότητας, εμπιστοσύνης και αγάπης και ψυχοσωματική 

ισορροπία. Στην πρώτη φάση το Άγιο απωθεί, ενώ στη δεύτερη έλκει την ψυχή». 

    Στο χριστιανισμό, η ιερότητα ταυτίζεται με το τριαδικό Θεό. Οι χριστιανοί τιμούν και σέβονται 

πρώτα την Αγία Τριάδα, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, έπειτα τη Θεοτόκο και 

αειπάρθενο Μαρία, τη μητέρα του Χριστού δηλ., έπειτα τον Ιωάννη τον Πρόδρομο και τους 

άλλους αγίους: Αγγέλους, προφήτες, αποστόλους,θεοφόρους πατέρες, οσίους, μάρτυρες κ.α. 

Τιμούν επίσης τον ζωηφόρο Σταυρό, τον Πανάγιο Τάφο, τους ιερούς ναούς, το Άγιο Ευαγγέλιο,τις 

ιερές εικόνες, τα ιερά λείψανα των αγίων, την ιεροσύνη, τα μυστήρια της Εκκλησίας, τις γιορτές 

κλπ.   

ΕΝΟΤΗΤΑ 2.2- ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ 

       Ο σκοπός της θρησκείας σχετίζεται άμεσα με την όλη υπόσταση του ανθρώπου· είναι πάντα η 
επίτευξη κάποιου είδους σχέσης με ό,τι κάθε θρησκεία θεωρεί ως απόλυτο και η απαλλαγή από 
το σχετικό, δηλαδή από το πολύμορφο κακό. Η λύτρωση- ανταμοιβή, την οποία υπόσχεται κάθε 
θρησκεία, βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με το τι αυτή θεωρεί ως απόλυτο και τι ως σχετικό και 
με το σκοπό που ορίζει για την ανθρώπινη ύπαρξη. Έτσι υπάρχουν διάφορες μορφές λύτρωσης, 
όπως η αποκατάσταση της επικοινωνίας με το Θεό, η ευτυχία στην παρούσα ζωή με την 



απόκτηση εγκόσμιων αγαθών, η εξασφάλιση μελλοντικών αγαθών σε μια μεταθανάτια ζωή, η 
τελική απαλλαγή συνόλου του κόσμου από το κακό.  
   Στον ιουδαϊσμό, η ελπίδα του πιστού είναι η ανάδειξη του Ισραήλ σε παγκόσμιο ηγέτη. Στην 
παρούσα ζωή οι πιστοί ανταμείβονται με μακροζωία, πλούτο και πολυτεκνία ενώ στο τέλος με 
την ανάσταση των νεκρών. 
   Στον ινδουισμό η ανταμοιβή είναι η μέσω της μείωσης του κάρμα, επίτευξη μιας καλής 
μετενσάρκωσης βραχυπρόθεσμα και η απελευθέρωση(μόξα) δηλ. ένωση με την υπέρτατη θεία 
οντότητα(Μπράχμαν) μακροπρόθεσμα. 
Στο βουδισμό η ανταμοιβή είναι το σβήσιμο(νιρβάνα) του πόνου αλλά και της ύπαρξης από τον 
κύκλο των μετενσαρκώσεων- χιναγυάνα βουδισμός, ή η μετάβαση σε έναν παράδεισο με μια 
θεότητα , μέχρι την τελική απορρόφηση από τον υπέρτατο Βούδα – μαχαγυάνα βουδισμός. 
Στο ισλάμ η  ανταμοιβή συνίσταται σε μια παραδείσια ζωή με ποικίλες απολαύσεις, όσο και η 
καταδίκη, που συνίσταται σε φρικτά βασανιστήρια στην κόλαση περιγράφονται πολύ ζωντανά. 
Ιδιαίτερα τονίζεται η απόλαυση του παραδείσου ως ανταμοιβής για το θάνατο στη μάχη κατά 
των απίστων. Αυτή συνέβαλε στην ανάπτυξη του πολεμικού ζήλου που χαρακτήριζε τις στρατιές 
του Ισλάμ στη διάρκεια της ιστορίας του. 
    Ιδιαίτερα στη χριστιανική πίστη ο σκοπός του πιστού είναι, η μέσω του Χριστού ανάκτηση της 
αρμονίας σχέσεων του με το Θεό, με τον κόσμο, με το συνάνθρωπο με τον εαυτό του μέσα στα 
πλαίσια της ελευθερίας και της αγάπης. Έσχατος σκοπός είναι η Βασιλεία του Θεού, δηλαδή ένας 
κόσμος που θα έχει ανακτήσει συνολικά την κοινωνία με το Θεό και ταυτόχρονα θα έχει 
απαλλαγεί από το κακό και την κύρια συνέπειά του, τη φθορά και το θάνατο. Η Βασιλεία αυτή 
αναμένεται στα έσχατα, δηλαδή στο τέλος της ιστορίας· την εγκαινιάζει όμως ο Χριστός και για 
την έλευσή της συνεργάζεται και ο άνθρωπος.  
     Σύμφωνα με τους πατέρες της Εκκλησίας, τρία κίνητρα ωθούν τους ανθρώπους στη σχέση τους 
με το Θεό, ο φόβος, ο μισθός και η αγάπη, που αντιστοιχούν σε τρεις ανθρώπινους τύπους, στο 
δούλο, το μισθωτό και τον ελεύθερο ή υιό. Ο “δούλος” (με την έννοια που είχε ο όρος στην 
αρχαιότητα) προσπαθεί να τηρεί τις εντολές, για να αποφύγει την τιμωρία, που πιστεύει πως 
επισύρει η παράβασή τους. Βασικό κίνητρο του είναι ο φόβος. Η βαθμίδα αυτή μόνο ως πρώτο 
σκαλοπάτι μπορεί να κατανοηθεί. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επαναπαύεται κανείς 
θεωρώντας την ως υγιή σχέση. Στην επόμενη βαθμίδα ο άνθρωπος ενεργεί επειδή προσβλέπει 
στην ανταπόδοση, στο “μισθό” που θα λάβει. Και τούτη η βαθμίδα, μολονότι ελευθερώνεται από 
τον βραχνά του φόβου, δεν φανερώνει πλήρη ωριμότητα, διότι θεμελιώνει μια “λογιστική” και 
υπαλληλική σχέση. Και στις δυο αυτές βαθμίδες το πρόσωπο του άλλου παραμορφώνεται. Ο 
“δούλος” έχει μπροστά στα μάτια του ένα δικαστή κι εκδικητικό, κι ο “μισθωτός” ένα ταμία. Η 
κατεξοχήν βαθμίδα ωριμότητας είναι αυτή που κίνητρο έχει την αγάπη. Ο άνθρωπος εδώ ενεργεί 
σαν ελεύθερος κι όχι σαν δούλος, σαν γιος κι όχι σαν υπάλληλος. Ανοίγεται στον απέναντι επειδή 
βρίσκει νόημα σ' αυτό το άνοιγμα και το θέλει ελεύθερα και συνειδητά. 
 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 2.3 -ΠΑΡΑΔΟΣΗ 
 
     Με τον όρο Παράδοση της Εκκλησίας εννοούμε την αδιάσπαστη συνέχεια της πίστης της 
Εκκλησίας από την εποχή της επί γης παρουσίας του Χριστού, όπως παραδόθηκε στους πρώτους 
μαθητές του και τους διαδόχους τους. Η πίστη αυτή έχει ως αντικείμενο τον ίδιο το Χριστό και την 
εμπειρία της ζωής και του κοσμοσωτήριου έργου Του. Καθώς στο βασικό της μέρος η εμπειρία 
αυτή καταγράφηκε στην Καινή Διαθήκη, ονομάζουμε σήμερα Παράδοση ειδικά: α) τη διδασκαλία 
του Χριστού και των Αποστόλων που δεν έχει καταγραφεί στην Αγία Γραφή, αλλά παραδόθηκε 
στην Εκκλησία στην αρχή προφορικά και στη συνέχεια καταγράφηκε στα έργα των Αποστολικών 
Πατέρων ή των διαδόχων τους, καθώς και στις αποφάσεις των Συνόδων της Εκκλησίας, επομένως 
σήμερα η Παράδοση είναι γραπτή, και β) θέματα που σχετίζονται με τη λατρεία, τη διοίκηση και 
τη ζωή της Εκκλησίας, και η συνείδηση του σώματος της Εκκλησίας έχει αποδεχθεί ότι εκφράζουν 



την πίστη και το μήνυμα του Ευαγγελίου. Την πίστη αυτήν την έζησαν και τη ζουν οι χριστιανοί 
μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, δηλαδή στα μυστήριά της και την ευρύτερη εκκλησιαστική ζωή, 
κάτω από την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος. Κλήρος και λαός που ζουν αυτήν την 
εκκλησιαστική ζωή την αναπτύσσουν και τη διατυπώνουν ως διδασκαλία σε κάθε ευκαιρία και 
την κάνουν πράξη στη λατρευτική ζωή. Η Εκκλησία για να κατοχυρώσει τη διδασκαλία του 
Χριστού και να τη διαφυλάξει ανόθευτη, σε διάφορες Συνόδους με βάση τη συνέχεια της 
προφορικής αποστολικής διδασκαλίας καθόρισε ποια κείμενα θα αποτελέσουν τον «κανόνα» της 
Αγίας Γραφής, δηλαδή τον κατάλογο των γνήσιων βιβλίων που αποτελούν την Αγία Γραφή, ο 
οποίος είναι δεσμευτικός για το πλήρωμα της Εκκλησίας. Τέλος, η ερμηνεία της Αγίας Γραφής 
από τους Πατέρες της Εκκλησίας και τις Συνόδους έγινε με βάση την εκκλησιαστική εμπειρία και 
το βίωμα των Αγίων μέσα στην Εκκλησία, δηλαδή την Παράδοση. 
   Σύμφωνα λοιπόν με την Εκκλησία, η παράδοση αποτελεί ισόκυρη πηγή της θείας Αποκάλυψης 
μαζί με την Αγία Γραφή. 
 Η Παράδοση της Εκκλησίας δεν είναι κάτι στατικό και απαρχαιωμένο. Έχει στοιχεία δυναμικά και 
δημιουργικά που, αν αξιοποιηθούν σωστά, μπορούν σε κάθε εποχή να δώσουν νέα πνοή στη ζωή 
των πιστών και να εκφράσουν τις ανάγκες της κάθε εποχής, μέσα στο γνήσιο πνεύμα της ζωής της 
Εκκλησίας. Υπάρχουν παραδόσεις που δεν έχουν σχέση πάντοτε με το γνήσιο πνεύμα του 
Χριστιανισμού όπως αυτό εκφράστηκε από την Αγία Γραφή, τις Οικουμενικές Συνόδους και την 
ομόφωνη άποψη των Πατέρων της Εκκλησίας. Πρόκειται για τις επιμέρους «παραδόσεις», που 
δεν είναι πάντοτε παραδόσεις της Εκκλησίας, έστω και αν συνδέονται με γεγονότα της ζωής της 
Εκκλησίας, ή για λαϊκές παραδόσεις με παγανιστικά και λαϊκά στοιχεία που έχουν ζυμωθεί με τη 
θρησκευτική ζωή και είναι δύσκολο να διακρίνει ο απλός πιστός μέχρι πού οι παραδόσεις αυτές 
είναι γνήσιες παραδόσεις της Εκκλησίας. Αυτές και κριτική και αλλαγή επιδέχονται, στο βαθμό 
που δεν εκφράζουν τη γνήσια Παράδοση της Εκκλησίας. Επίσης, υπάρχουν οι παραδόσεις των 
ανθρώπων ή τοπικές παραδόσεις, όπως συμβαίνει σε τοπικές Εκκλησίες ή σε χώρες όπου 
αναπτύσσεται η ιεραποστολή, όπου τα τοπικά έθιμα και οι τοπικοί παραδοσιακοί τρόποι 
έκφρασης παραμένουν στη ζωή της τοπικής Εκκλησίας και η λατρευτική ζωή επίσης ακολουθεί 
άλλη πορεία σύμφωνη με τις τοπικές παραδόσεις.  
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 2.4 –ΜΥΗΣΗ 
  Η ένταξή μας στην Εκκλησία γίνεται με το μυστήριο του Βαπτίσματος. Το σύστησε ο ίδιος ο 
Κύριος με την εντολή που έδωσε στους μαθητές του να βαπτίζουν τους ανθρώπους στο όνομα 
του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος (Ματθ. 28,19). Ο ίδιος βαπτίστηκε και η 
βάπτισή του έγινε τύπος και υπογραμμός του δικού μας Βαπτίσματος. Στην πρώτη χριστιανική 
εποχή, οι άνθρωποι βαπτίζονταν μεγάλοι, όπως γίνεται σήμερα στις χώρες της ιεραποστολής και 
στην Ελλάδα με αρκετούς οικονομικούς πρόσφυγες. Η κατήχησή τους κρατούσε τρία χρόνια και 
τη νύχτα του Πάσχα βαπτίζονταν ομαδικά. Ανάλογα με το στάδιο της κατήχησης λέγονταν: 
ακροώμενοι, κυρίως κατηχούμενοι και φωτιζόμενοι. Οι πρώτοι άκουγαν το λόγο του Θεού, χωρίς 
άλλη υποχρέωση. Οι δεύτεροι παρακολουθούσαν το πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας με την 
υποχρέωση να ζουν χριστιανικά και οι τρίτοι ήταν εκείνοι που τους χώριζαν από το Βάπτισμα 
λίγες εβδομάδες. Αλλά και μετά το Βάπτισμα συνεχιζόταν η κατήχηση για τους νεοφώτιστους. 
Όταν επικράτησε ο νηπιοβαπτισμός (5ος αι.), η κατήχηση ανατέθηκε στον ανάδοχο και στους 
γονείς του νηπίου.  
Πριν αρχίσει το Βάπτισμα, ο ιερέας και ο ανάδοχος, κρατώντας στην αγκαλιά του το νήπιο, 
στέκονται στον πρόναο. Ο ιερέας, αφού σφραγίσει το πρόσωπο του παιδιού στο όνομα της Αγίας 
Τριάδος με το σημείο του σταυρού και εκφωνήσει το όνομα, διαβάζει ορισμένες ευχές. 
Στη συνέχεια, με στραμμένο το νήπιο προς τη δύση, γίνεται η απόταξη, η αποκήρυξη του σατανά. 
Ακολουθεί, με στροφή προς την ανατολή, που είναι(συμβολικά) το φωτεινό βασίλειο του 
Χριστού, η σύνταξη με αυτόν. Η παράδοση στην αγκαλιά του Χριστού επισφραγίζεται με την 
απαγγελία του Συμβόλου της Πίστεως. Τέλος, όπως λέει η τελευταία ευχή, παρακαλείται ο Θεός 
να προσκαλέσει το δούλο του στο άγιο φώτισμα και να τον αξιώσει της μεγάλης του χάρης.  



     Μετά ακολουθεί η καθαυτή τελετή του Βαπτίσματος. Πρώτα αγιάζεται το νερό και ευλογείται 
το λάδι με ευχές. Έπειτα λαδώνεται το παιδί από τον ιερέα και στη συνέχεια βυθίζεται τρεις 
φορές στην κολυμβήθρα. Η τριπλή κατάδυση και ανάδυση στο νερό της κολυμβήθρας σημαίνει 
τη συμμετοχή του βαπτιζόμενου στην τριήμερη ταφή και την Ανάσταση του Χριστού. Στη 
συνέχεια, χρίεται με άγιο μύρο, και το ντύνουμε στα ολόλευκα. Ανήκει πια στο Χριστό και στην 
Εκκλησία. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στο Βάπτισμα έχουν τη σημασία τους. Το νερό με τις 
ιδιότητες του καθαρισμού, της καταστροφής (πλημμύρας) και της ζωτικότητας συμβολίζει αυτά 
που γίνονται: ο πιστός καθαρίζεται από την αμαρτία, θάβει τον παλιό άνθρωπο και αναγεννιέται 
σε μια νέα ζωή. Αλείφεται με λάδι, όπως οι αθλητές της πάλης, γιατί θα παλέψει ενάντια στο 
κακό και στην αμαρτία. Έχουμε ακόμη μια συμβολική πράξη: το κόψιμο λίγων τριχών από το 
κεφάλι, από τέσσερα σημεία σε σχήμα σταυρού. Η πράξη αυτή συμβολίζει αφενός μεν μια μικρή 
θυσία του βαπτιζόμενου στο Λυτρωτή του και αφετέρου ότι ο νέος χριστιανός ανήκει πλέον στο 
Χριστό· όπως οι δούλοι στην αρχαία εποχή που με την κουρά ανήκαν στον κύριό τους. 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 2.5-ΙΕΡΟΣΥΝΗ/ΙΕΡΑΤΕΙΟ 
    Οι βαθμοί της Ιεροσύνης διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τη βούληση του Χριστού, τις ανάγκες 
της Εκκλησίας (π.χ. οι Εφτά Διάκονοι) και τη διδασκαλία των αποστόλων. Οι κληρικοί έχουν την 
ειδική Ιεροσύνη, δηλαδή τη χάρη να τελούν τα μυστήρια της Εκκλησίας. Όμως και οι λαϊκοί, με τα 
μυστήρια του Βαπτίσματος και του Χρίσματος, γίνονται φορείς της γενικής Ιεροσύνης. 
Κλήρος και λαός συναποτελούν το σώμα του Ιησού Χριστού και μετέχουν στο τριπλό αξίωμά του 
(ιερατικό, προφητικό, βασιλικό). Στη λατρεία, το ιερατικό αξίωμα του Χριστού φανερώνεται με 
τους 3 βαθμούς της Ιεροσύνης (Επίσκοπος, Πρεσβύτερος, Διάκονος).   Το μυστήριο της Ιεροσύνης 
συνέστησε ο Χριστός με την εκλογή των αποστόλων, που τους ανέδειξε «ἁλιεῖς ἀνθρώπων» 
(Ματθ. 4,19) και τους έδωσε την «εξουσία» να συγχωρούν αμαρτίες (Ιωαν. 20,23), να τελούν το 
μυστήριο στης Θείας Ευχαριστίας και να διδάσκουν. Μετά το Χριστό, οι απόστολοι όρισαν τους 
διαδόχους τους με χειροτονία (επίθεση των χειρών).  Η Ιεροσύνη στην Ορθόδοξη Εκκλησία έχει 
αδιάσπαστη τη συνέχεια των χειροτονιών. Αυτό ονομάζεται «αποστολική διαδοχή» και είναι 
κριτήριο της γνησιότητας της Εκκλησίας. Ακόμη η Εκκλησία, συνεχίζοντας την αποστολική 
παράδοση, χειροτονεί αυτούς που έχουν μέσα τους ζωντανή τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Το 
μυστήριο της Ιερωσύνης και για τους τρεις βαθμούς (επίσκοπος, πρεσβύτερος διάκονος) τελείται 
κατά τη διάρκεια της Θείας λειτουργίας (χειροτονία). Οι σχετικές ευχές ζητούν για το 
χειροτονούμενο τη χάρη του Θεού, ώστε να ανταποκρίνεται στην υψηλή αποστολή του, που είναι 
να οδηγεί τους πιστούς στη «Βασιλεία του Θεού*». Ο πρεσβύτερος αναλαμβάνει το κήρυγμα, για 
να «ανακαινίζει» το λαό του Θεού ως πνευματικός οδηγός του. Αλλά και ο επίσκοπος καλείται να 
γίνει «μιμητής του αληθινού Ποιμένος», του Χριστού δηλαδή, πρόθυμος πάντοτε να θυσιάζεται 
για το ποίμνιό του. Οι φράσεις των σχετικών ευχών δείχνουν το ύψος των ευθυνών που 
αναλαμβάνει.  Η Ιεροσύνη δεν είναι αξίωμα και εξουσία με την κοσμική σημασία, αλλά με την 
πνευματική. Σκοπός της είναι η διακονία του λαού. Κάθε λειτούργημα στην Εκκλησία είναι 
διακονία.  
Τέλος, στην Εκκλησία υπάρχει συνευθύνη κληρικών και λαϊκών. Γι’ αυτό είναι ανάγκη να 
αναλαμβάνουν και οι λαϊκοί την ευθύνη τους στη ζωή της Ενορίας. 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 3.1-ΠΟΛΙΤΗΣ  
   Το σύνολο των ιδεών και των ενεργειών, που σχετίζονται με τον τρόπο άσκησης της εξουσίας 
από το κράτος, αποτελεί αυτό που ονομάζουμε πολιτική.Η εξουσία που ασκείται από το κράτος 
οφείλει να κινείται με βάση κάποιους κανόνες δεοντολογίας. Πρέπει να σέβεται την ελεύθερη 
βούληση των μελών της κοινωνίας και να ασκείται με βάση τους νόμους και τους θεσμούς που η 
ίδια η κοινωνία έχει αποδεχθεί. Σε διαφορετική περίπτωση η εξουσία μετατρέπεται σε τυραννία. 
Παρότι η διάκριση ανάμεσα σε νόμιμη εξουσία και τυραννία υπήρχε πάντα στην ιστορία, στη 
νεότερη ιστορία η έννοια του κράτους δικαίου και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων 
των πολιτών, που χαρακτηρίζουν ένα δημοκρατικό κράτος, δημιουργήθηκε μετά το Διαφωτισμό 



(18ος αιώνας).  Όταν καταλύεται το κράτος του νόμου και του δικαίου, τότε το κράτος και η 
άσκηση της εξουσίας έχουν χαρακτήρα απολυταρχικό και ολοκληρωτικό. Το απολυταρχικό 
κράτος, ως υπέρτατη και ανεξέλεγκτη αρχή, επεμβαίνει στην προσωπική ζωή και συνείδηση των 
πολιτών, χωρίς να αφήνει σ’ αυτούς περιθώρια ελεύθερης επιλογής. Ο σύγχρονος πολίτης μπορεί 
και πρέπει να αντιστέκεται στον ολοκληρωτισμό με το να μαθαίνει τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις του, να απαιτεί και να εφαρμόζει την ισονομία και να αγωνίζεται συνειδητά για μια 
ευνομούμενη και δημοκρατική πολιτεία αντιστεκόμενος σε κάθε μορφή τυραννίας.     Αυτό 
μπορεί να γίνει με την πολιτική συνειδητοποίηση και το ενδιαφέρον όλων των πολιτών για τα 
κοινά, καθώς και με τον αγώνα για τη διεύρυνση των κοινωνικών δικαιωμάτων, όταν αυτά δεν 
αντιστρατεύονται το ευρύτερο συμφέρον της κοινωνίας.  
   Η Εκκλησία αντιλαμβάνεται την πολιτική και την οργανωμένη κοινωνία, το κράτος, ως δώρο του 
Θεού στον άνθρωπο με στόχο να οργανώσει τη ζωή του και τη ζωή της κοινωνίας και να 
βελτιώσει τις συνθήκες της. Μια κρατική εξουσία που θα προσπαθεί για μια ειρηνική και 
πολιτισμένη κοινωνία, που θα σέβεται τις ελευθερίες των πολιτών της και θα έχει επίγνωση των 
ορίων της, κινείται μέσα στα πλαίσια του ιδανικού που η Εκκλησία θέλει να πραγματοποιήσει, 
της Βασιλείας του Θεού. Όταν, όμως, η κρατική εξουσία υπερβαίνει τα όριά της, απολυτοποιεί 
τον εαυτό της και απαιτεί από το χριστιανό να πράξει αντίθετα από τη διδασκαλία του Χριστού, 
χωρίς σεβασμό προς τον άνθρωπο, χωρίς αγάπη και ελευθερία, τότε ο χριστιανός δεν την 
υπακούει. Σύμφωνα με αυτά η εξουσία πρέπει: 
• να έχει τα χαρακτηριστικά διακονίας (υπηρεσίας) του λαού και να θυσιάζεται γι’ αυτόν 
• να κατευθύνει όχι στον εαυτό της αλλά στο Θεό 
• να σέβεται τις συνειδησιακές επιλογές του λαού 
• να υπερασπίζεται τον αδύνατο, τον καταπιεσμένο και τον διωκόμενο,συμβάλλοντας στην 
κοινωνική ευημερία και ισορροπία. 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 3.2-ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ 
  Προκατάληψη ονομάζεται η άποψη που διαμορφώνει κανείς για πρόσωπα, ιδέες ή καταστάσεις 
χωρίς προηγουμένως να έχει πλήρη ενημέρωση και γνώση, χωρίς να έχει χρησιμοποιήσει τη 
λογική και την κριτική σκέψη. Η προκατάληψη διαμορφώνει στερεότυπα που καταλήγουν να 
δικαιολογούν συμφέροντα και αδικίες. Τέτοια φαινόμενα παρουσιάστηκαν στο παρελθόν, όταν 
παγιώθηκαν συγκεκριμένες φυλετικές προκαταλήψεις που οδήγησαν σε διωγμούς και διακρίσεις. 
Αυτό συνέβη κυρίως εναντίον των εγχρώμων στην Αμερική και εναντίον των Ιουδαίων στην 
Ευρώπη. Μέχρι σήμερα πολλοί λαοί διαμορφώνουν στερεότυπα για άλλους λαούς (π.χ. ότι ο 
τάδε λαός είναι εκ φύσεως βάρβαρος ή πολιτισμένος κτλ.), για διαφορετικές φυλές (π.χ. ότι η 
μαύρη φυλή είναι εκ φύσεως κατώτερη διανοητικά), διαφορετικές θρησκείες, κοινωνικές ομάδες 
ή φύλα. Στην τελευταία περίπτωση ανήκει και η από παλαιά εδραιωμένη κοινωνική διάκριση εις 
βάρος της γυναίκας από τη μεριά του άνδρα. Τα αποτελέσματα είναι γνωστά. Ρατσιστικοί νόμοι 
και οικονομική εκμετάλλευση ακολουθούν την προκατάληψη απέναντι στους θεωρούμενους 
«κατώτερους» ή «απολίτιστους». Επίσης, η προκατάληψη συμβάλλει στην περιθωριοποίηση και 
την πολιτιστική υπανάπτυξη κοινωνικών ή εθνικών μειονοτήτων επειδή σε κάθε χώρα λίγοι 
ενδιαφέρονται για να κατοχυρωθούν ίσες εκπαιδευτικές ή επαγγελματικές ευκαιρίες στους κάθε 
φορά «διαφορετικούς από μας». 
      Ο Χριστιανισμός από την εμφάνισή του έθεσε νέα κριτήρια για την αξιολόγηση όλων των 
ανθρώπων: Οι άνθρωποι ως παιδιά του ίδιου Πατέρα βασανίζονται από τον κοινό εχθρό, τη 
φθορά και το θάνατο, και σώζονται με την Ενανθρώπηση του Ιησού Χριστού. Ο Χριστός ενώνει 
τους ανθρώπους στο Σώμα Του και οι διακρίσεις ανάμεσά τους παύουν. «Σ’ αυτήν τη νέα 
κατάσταση δεν υπάρχουν πια εθνικοί και Ιουδαίοι,...βάρβαροι, Σκύθες, δούλοι, ελεύθεροι· του 
Χριστού είναι όλα και ο Χριστός είναι σε όλα» διακηρύττει ο απόστολος Παύλος (Κολ. 3, 11). Έτσι, 
μέσα στην Εκκλησία αρχίζει ο αγώνας για μια νέα κοινωνία. Βέβαια, ο Χριστιανισμός δεν 
επεδίωξε θεαματική ή βίαιη αλλαγή στο σύνολο της κοινωνίας (π.χ. γενική κατάργηση της 
δουλείας ή νομοθετική αλλαγή της θέσης της γυναίκας).Διαμόρφωσε όμως, σταδιακά τις 



συνειδήσεις με το να δίνει το παράδειγμα –παρόλα τα προβλήματα-για την υπέρβαση των 
προκαταλήψεων μέσα στο δικό του χώρο. 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 5.1-ΒΙΟΗΘΙΚΗ 
   Βιολογία είναι η επιστήμη που μελετά το ζωικό βασίλειο.   Βιοτεχνολογία είναι η εφαρμογή της 
τεχνολογίας στη βιολογία. Σήμερα πια έχουμε τις “βιοεπιστήμες”, δηλαδή όλους εκείνους τους 
κλάδους που έχουν ως αντικείμενο έρευνας το φαινόμενο της ζωής, από τα κύτταρα και τους 
μικροοργανισμούς μέχρι τα ζώα και τον άνθρωπο. Οι “βιοεπιστήμες” έχουν σημειώσει τέτοια 
αλματώδη εξέλιξη και τα επιτεύγματά τους κρίνονται από τους υποστηρικτές τους θετικά και 
είναι πολλά. Η τεχνητή ή εξωσωματική γονιμοποίηση, καθώς και η παρένθετη μητρότητα, 
επιτρέπουν σε άτεκνα ζευγάρια να αποκτήσουν επιτέλους απογόνους και να ζήσουν ευτυχισμένα 
κάνοντας πραγματικότητα το όνειρο μιας ζωής. Η κλωνοποίηση επιτρέπει, κατά τους θιασώτες 
της, την παραγωγή επιθυμητών κλώνων του ζωικού βασιλείου, πιστεύεται ότι καθιστά εφικτή την 
τελειοποίηση του είδους και ότι διευκολύνει την παραγωγή του άριστου απογόνου. Η στείρωση 
και η αντισύλληψη γίνονται πια πραγματικότητα. Ο καθορισμός του φύλου και η βελτίωση του 
είδους περνούν πια από τη σφαίρα του ονείρου στο χώρο της πραγματικότητας. Υποστηρίζεται 
από μερικούς επιστήμονες ότι ακόμη και η ανθρώπινη συμπεριφορά μπορεί να προβλεφθεί κι 
έτσι να αποφευχθεί η ελαττωματική φύση, για να επιτευχθεί η ιδεώδης προσωπικότητα με τέλεια 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα. 
   Κοντά σε αυτά τα ζητήματα, είναι και αυτό των αμβλώσεων με ό,τι αυτό συνεπάγεται καθώς και 
τα θέματα των μεταμοσχεύσεων οργάνων και της ευθανασίας. 
   Βιοηθική λέγεται η έρευνα των ηθικών προβλημάτων που σχετίζονται με τις εφαρμογές της 
βιολογίας στην καθημερινή ζωή μας. Δίπλα στο ερώτημα τι μπορούμε να κάνουμε σε 
συγκεκριμένα ζητήματα τίθεται επιτακτικά και το ερώτημα τι πρέπει να κάνουμε. Εκεί έρχεται η 
βιοηθική για να διακρίνει τι ωφελεί και τι ζημιώνει τον άνθρωπο. Η συμβολή επιστημόνων που το 
γνωστικό τους αντικείμενο άπτεται τέτοιων θεμάτων (γιατροί, δικαστές, νομικοί, θεολόγοι, 
εκκλησιαστικοί παράγοντες) κρίνεται καίρια για τη συνεννόηση, τη κοινή αποδοχή και τη λήψη 
αποφάσεων προς το πραγματικό όφελος του ανθρώπου. 
   Τα βιοϊατρικά επιτεύγματα οφείλουμε να τα μελετήσουμε και να τα αντιμετωπίσουμε με βάση 
τη χριστιανική πίστη και παράδοση. Η χριστιανική ηθική μπορεί, και πρέπει, να συμβάλει πάρα 
πολύ θετικά και δημιουργικά με το δικό της τρόπο. Οι κίνδυνοι από τέτοια παράχρηση ή 
κατάχρηση των νέων επιτευγμάτων είναι ορατοί και επισημαίνονται από επιστήμονες και 
θεολόγους. Με τρία κριτήρια της χριστιανικής ηθικής, μετρούμε το καλό και το κακό. Αυτά είναι: 
η αλήθεια, η αγάπη και η ελευθερία. 
    Ότι γίνεται να γίνεται από αγάπη , από αγαθά κίνητρα, χωρίς να ζημιώνεται η ελευθερία του 

ανθρώπου, και με καλό τρόπο. Οφείλουμε να λαμβάνουμε υπόψη την ιερότητα του ανθρωπίνου 

προσώπου, τα όρια της φύσης μας αλλά και τη Θεία Πρόνοια. 

 
 


