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Μζγασ Βαςίλειοσ: ζνασ κορυφαίοσ ιεράρχησ
β. Ζνασ Ιεράρχησ απζναντι ςτον κόςμο τησ αδικίασ
Πϊσ κρίνετε τισ αντιλιψεισ του Μ. Βαςιλείου για τθν κοινωνικι ηωι , τθν τζλεια κοινωνία
και το μοναχικό βίο; Είναι ςιμερα επίκαιρεσ οι κοινωνικζσ του αντιλιψεισ;
Επεξεργαςία –χολιαςμόσ κειμζνων:
1. «Αυτό κάνουν οι πλοφςιοι. Μαηεφουν τα αγακά που είναι κοινά για όλουσ τουσ
ανκρϊπουσ και τα κεωροφν αποκλειςτικά δικά τουσ…… Λοιπόν, τόςουσ αδικείσ,
όςουσ κα μποροφςεσ να βοθκιςεισ και το αρνικθκεσ.»
Εισ το «κακελϊ μου τασ αποκικασ», Β.Ε.ΠΕ.. τόμ.54, εκδ. Απ. Διακονίασ, Ακινα 197, ςελ. 45, 7-8

2. «Σελειότατθ κοινωνία ονομάηω αυτιν , όπου ζχει καταργθκεί θ ιδιοκτθςία, ζχουν
εκλείψει οι προςωπικζσ διαφορζσ και ζχουν εξαφανιςτεί οι ζριδεσ και οι
φιλονικίεσ……Οι πολλοί ζνασ είναι και αυτόσ ο ζνασ δεν υπάρχει μόνοσ του, αλλά
ηει μζςα ςτουσ πολλοφσ.»
Αςκθτικζσ Διατάξεισ, Β.Ε.Π.Ε. τόμ. 57 ςς. 42-43,1

ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΔΙΚΙΑ
Παρά τισ ευνοϊκζσ εξελίξεισ και τθν πρόοδο που ζχει ςθμειϊςει ο πολιτιςμόσ
ο ςφγχρονοσ άνκρωποσ εξακολουκεί να πιζηεται από μεγάλα και δυςεπίλυτα
προβλιματα. Ζνα από αυτά είναι η αδικία με διάφορεσ μορφζσ. Δυςτυχϊσ ο
άνκρωποσ προόδευςε ςτθν τεχνολογία, αλλά ζμεινε πίςω ςτθν ανκρωπιά.
ίγουρα οι άνκρωποι αλλά και οι λαοί , κα ιταν πιο ευτυχιςμζνοι αν
αντιμετϊπιηαν όπωσ ο Μζγασ Βαςίλειοσ τα κοινωνικά προβλιματα. Απλά δθλαδι ,
μζςα από το πνεφμα του ότι δεν μποροφμε να απολαμβάνουμε όταν οι άλλοι
υποφζρουν χωρίσ να φταίνε. τον κόςμο μασ , κόςμο ατομικιςτικό, όπου βαςιλεφει
το δίκαιο του ςυνωμοτικά ιςχυρότερου και όπου θ ανκρϊπινθ αξιοπρζπεια
ςυκοφαντείται και εξευτελίηεται, οι ιδζεσ του Μ.Βαςιλείου φαντάηουν τρομερά
επίκαιρεσ και αναγκαίεσ.

Η ςθμερινι οικονομικι και κοινωνικι πραγματικότθτα τθσ Ελλάδασ όπωσ και
θ παγκόςμια οικονομικι κρίςθ φζρνουν ςτο προςκινιο διαπιςτϊςεισ και
προβλθματιςμοφσ όπωσ:
1. Σα χάςματα μεταξφ των χωρϊν του κόςμου βακαίνουν. Οι πλοφςιεσ χϊρεσ
γίνονται πλουςιότερεσ και οι φτωχζσ φτωχότερεσ λυγίηοντασ κάτω από το βάροσ
τεράςτιων εξωτερικϊν δανείων. Αλλά και ςτθν κάκε χϊρα εμφανίηονται νζα
ριγματα μεταξφ των εχόντων και ςτερουμζνων . τισ ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ από τισ
ελεφκερεσ ςυναλλαγζσ ωφελείται μόνο το 20% του πλθκυςμοφ.
2. ε όλα τα κράτθ διαμορφϊνεται μια μικρι μειοψθφία, εφρωςτθ οικονομικά, με
μεγάλεσ δυνατότθτεσ επιρροισ θ οποία αςχολείται με τθν επιδίωξθ των δικϊν τθσ
ςυμφερόντων. Ζνασ επόμενοσ κφκλοσ ατόμων και ομάδων προςπακοφν να
προςαρμόςουν τον ρυκμό τθσ ηωισ τουσ προσ εκείνο του προνομιακοφ κοινωνικοφ
πυρινα.
3.υγχρόνωσ εκατομμφρια άνκρωποι ωκοφνται ςτο περικϊριο και καταλιγουν ςε
ςυνκικεσ ηωισ κάτω του από το όριο τθσ φτϊχειασ. Παράλλθλα εξαρκρϊνονται οι
δυνατότθτεσ των τοπικϊν κοινωνιϊν να ςτθριχκοφν ςτισ δικζσ τουσ μορφζσ
πνευματικότθτασ και κοινωνικότθτασ.
4. Νζεσ μεγάλεσ μετακινιςεισ εργατικοφ δυναμικοφ παρατθροφνται και νζα κφματα
μεταναςτϊν και οικονομικϊν προςφφγων κατακλφηουν τισ εφπορεσ χϊρεσ. Η
ανεργία ογκοφται απειλθτικά και ςε πολλζσ χϊρεσ αναπτφςςεται επικίνδυνα θ
ξενοφοβία και ο ρατςιςμόσ
6.Ζγκλθμα και θ διαφκορά αναπτφςςονται με ανεξζλεγκτουσ τρόπουσ ςε πλανθτικό
επίπεδο με πλιρθ τεχνολογικό εκςυγχρονιςμό. Μεγάλο μζροσ , ιδιαίτερα τθσ
νεολαίασ, υπό τθν πίεςθ αυτισ τθσ δίνθσ αναηθτεί διζξοδο ςτθ βία ,ςτθν
αυτοεγκατάλειψθ, ςτα ναρκωτικά. Παρά τισ πολλζσ διακθρφξεισ για τθν αξία του
ανκρϊπου, κυριαρχεί θ περιφρόνθςθ τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ.
7. Άβυςςοσ υποκριςίασ χωρίηει τισ γενικζσ εξαγγελίεσ και τισ κεωρθτικζσ αρχζσ των
παγκοςμίων οργανιςμϊν, από τθν εφαρμογι τουσ ςτα διάφορα μικθ και πλάτθ τθσ
υδρογείου. Όπωσ εφγλωττα διατυπϊνει ο Χρ. Γιανναράσ , ζχουμε τθν ιεροποίθςθ
τθσ ελεφκερθσ αγοράσ και των κανονιςτικϊν επιταγϊν τθσ, τθ χρθςτικι εκδοχι των
ατομικϊν δικαιωμάτων(που επειδι είναι χρθςτικι, αλλά κρθςκειοποιθμζνθ εφκολα
προςαρμόηεται ςε απάνκρωπεσ ιερζσ φαριςαικζσ ςκοπιμότθτεσ.
8.το πολιτικό επίπεδο υπονομεφονται πολλοί από τουσ δθμοκρατικοφσ κεςμοφσ
και εξαςκενεί θ ιςχφσ, το κφροσ, θ αποτελεςματικότθτά τουσ. Σα εκνικά κζντρα
εξουςίασ δεν ελζγχουν πλιρωσ τθν οικονομικι πολιτικι. Είναι υποχρεωμζνα να
προςαρμόηονται ςτισ επιταγζσ άλλων διεκνϊν κζντρων ςτα ευρφτερα παγκόςμια
ρεφματα .Μετά το κρίαμβο τθσ οικονομίασ τθσ αγοράσ δφο είναι οι δυνατότθτεσ
που διαγράφονται. Όπωσ επιςθμαίνει ο Gerard J. Lafay: «Από τθ μια πλευρά θ
διαδικαςία τθσ παγκοςμιοποιιςεωσ που προωκείται από τισ επιχειριςεισ και
διευκολφνεται από τθ μείωςθ του κόςτουσ μεταφορϊν και επικοινωνιϊν. Από τθν

άλλθ, θ διατιρθςθ των εκνϊν που είναι προςκολλθμζνα ςτο ζδαφοσ τουσ και
ηθτοφν να οργανωκοφν ςε τοπικό πλαίςιο…»
9.Εξάλλου, με το τζλοσ του Ψυχροφ πολζμου δεν ιρκε θ ειρινθ ςτθ γθ. Άναψαν
ςχεδόν άλλοι 50 πόλεμοι και βρίςκονται ςε εξζλιξθ περί τουσ 40. Ζτςι ζχει
διαμορφωκεί κατά τθ διατφπωςθ του Μποφτροσ Γκάλι μια νζα κατθγορία κρατϊν
που δεν είναι οφτε ανεπτυγμζνα, οφτε αναπτυςςόμενα, οφτε βρίςκονται ςε
μεταβατικό ςτάδιο, αλλά ανικουν ςε μια τζταρτθ κατθγορία: κάνουν πόλεμο είτε
μεταξφ τουσ είτε εμφφλιο ι βρίςκονται ακόμθ ςε μεταβατικι περίοδο μετά από ζνα
πόλεμο που διιρκεςε χρόνια. Και ο τζωσ γεν. γραμματζασ του ΟΗΕ καταλιγει: Σα
πραγματικά προβλιματα που κα ταλαιπωριςουν τον πλανιτθ είναι προβλιματα
που δεν μποροφν να λυκοφν παρά ςε πλανθτικό επίπεδο. Σζτοια προβλιματα είναι
μεταξφ άλλων το δίκαιο των καλαςςϊν, οι κλιματικζσ μεταλλαγζσ, οι υδάτινοι
πόροι, τα νζα χθμικά και βιολογικά όπλα, οι μετακινιςεισ εκατομμυρίων
μεταναςτϊν ςε παγκόςμιο επίπεδο.
10. Είναι φανερό ότι θ παγκοςμιοποίθςθ ςυνδζεται με τθν ειςβολι ενόσ
πολιτιςμοφ, οι δθμιουργοί του οποίου ιςχυρίηονται ότι είναι ο καλφτεροσ. Η
ςφλλθψθ , τα κριτιρια και ο τρόποσ λειτουργίασ του όλου ςυςτιματοσ ζχουν
ςτθριχτεί ςτον δυτικό καπιταλιςμό, ςτθ λογικι μιασ ελεφκερθσ οικονομίασ, τθσ
οποίασ θ δυναμικι ςτθρίηεται ςτθ διαρκι κερδοφορία. Η παγκοςμιοποίθςθ δεν
είναι μόνο οικονομικι διαδικαςία. Πρόκειται για άμεςθ ι ζμμεςθ επιβολι ενόσ
ςυςτιματοσ ςκζψεωσ που αγνοεί ι και καταςτρζφει τισ ιδιαιτερότθτεσ των
επιμζρουσ λαϊν και ανκρϊπων και παραμερίηει ι και διαλφει αξίεσ όπωσ θ φιλία, θ
εντιμότθτα, θ εγκράτεια, προβάλλοντασ ζνα καταναλωτικό πρότυπο με αδιάκοπθ
επιδίωξθ κζρδουσ υπό τθν επίδραςθ του οποίου ςυχνά ςυνκλίβονται οι ανκρϊπινεσ
ςχζςεισ1.
Ζνασ κόςμοσ αδικίασ, εκμετάλλευςθσ, καταπίεςθσ δυςτυχίασ και
οικολογικισ καταςτροφισ δεν είναι δυνατόν να αφινει αδιάφορο το χριςτιανό.
Είναι λάκοσ να αρνείται οποιαδιποτε ανάμειξθ ςτα κοινωνικά με το πρόςχθμα τθσ
προςωπικισ ,πνευματικισ του τελείωςθσ ςτα πλαίςια τθσ εςχατολογικισ
προοπτικισ τθσ βαςιλείασ του κεοφ. Χωρίσ αυτό να ςθμαίνει και παραμζλθςθ τθσ
πνευματικισ του ηωισ ςτα πλαίςια τθσ κοινωνικισ δραςτθριότθτασ και προςφοράσ.
Ο πιςτόσ οφείλει λοιπόν να μθ μζνει αδιάφοροσ μπροςτά ςε οποιαδιποτε
μορφι αδικίασ αλλά να αγωνίηεται για μια κοινωνία δικαιοςφνθσ , ιςότθτασ,
ειρινθσ και αδελφοςφνθσ. Οποιαδιποτε ουδετερότθτα ι αδράνεια ςθμαίνει
αποδοχι και νομιμοποίθςθ τθσ αδικίασ αλλά και δειλία.
τθ ςφγχρονθ εποχι πρζπει να ςτραφοφμε ςτθ βιβλικοπατερικι παράδοςθ
για μια δυναμικι κεϊρθςθ και αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ τθσ κοινωνικισ
δικαιοςφνθσ με άμεςθ αναφορά ςτθ ςφγχρονθ πραγματικότθτα.
1

ΑΝΑΣΑΙΟΤ,Αρχιεπιςκόπου Σιράνων και πάςθσ Αλβανίασ, ‘’Παγκοςμιότθτα και Ορκοδοξία’’
ς.ς.246-250

Ζχοντασ ωσ βάςθ τισ δικζσ τουσ αρχζσ(που απθχοφν αιϊνιεσ χριςτιανικζσ
αλικειεσ) να προχωριςουμε ςτθν αναηιτθςθ των αιτίων τθσ αδικίασ, των ςχζςεων
και των δομϊν που ςυντθροφν και αναπαράγουν ςχζςεισ αδικίασ και
εκμετάλλευςθσ και τισ μορφζσ και τουσ τρόπουσ απαξίωςθσ του ανκρϊπου .τθ
ςυνζχεια να προτείνουμε λφςεισ διεξόδου από τθν κατάςταςθ τθσ αδικίασ.
Οι αρχζσ αυτζσ αφοροφν: τθν αγάπθ και το ενδιαφζρον για το φτωχό, τον
πάςχοντα και δυςτυχιςμζνο. Αναφζρονται κακολικά ςτθ ηωι του ανκρϊπου.
υνδζουν με τθν ιδιότθτά του χριςτιανοφ και του μζλουσ τθσ Εκκλθςίασ το
ενδιαφζρον για τθν πραγμάτωςθ τθσ δικαιοςφνθσ. Σονίηουν τθν χρθςιμότθτα των
κεςμϊν για τον άνκρωπο, χωρίσ να είναι πάνω από αυτόν. Είναι εναντίον τθσ
ςυγκζντρωςθσ δφναμθσ. Προβάλλουν ωσ αξίεσ για τθ διαμόρφωςθ των ανκρϊπινων
ςχζςεων τθ ςυνεργαςία , τθν αμοιβαιότθτα, τθν αλλθλεγγφθ και τθν αδελφοςφνθ.
Επομζνωσ θ εκμετάλλευςθ , ο ατομικιςμόσ ,ο ανταγωνιςμόσ και το δίκαιο του
ιςχυροτζρου , που προβάλλονται ωσ ςφγχρονεσ αξίεσ δεν είναι δυνατόν να γίνουν
αποδεκτζσ και να κεωρθκοφν ωσ ανκρϊπινεσ. Σονίηουν ότι πρζπει να καλφπτονται
οι ανάγκεσ όλων και ότι θ οργανωμζνθ κοινωνία πρζπει να διαςφαλίηει ςε όλουσ τθ
δυνατότθτα τθσ ηωισ και τθσ ελεφκερθσ ανάπτυξθσ τθσ προςωπικότθτάσ τουσ.
Είναι απαραίτθτο θ ζννοια τθσ κοινωνικισ αδικίασ να διευρυνκεί ςε ζνα
ευρφτερο πλαίςιο και ζτςι να περιλθφκοφν και άλλεσ διαςτάςεισ που καλφπτουν
ςφγχρονεσ ανάγκεσ ι αντιμετωπίηουν ςφγχρονα προβλιματα . Ζτςι εκτόσ από τθν
αναγκαιότθτα για διαςφάλιςθ των αναγκαίων όρων διαβίωςθσ καλφπτεται θ
αναγκαιότθτα για μόρφωςθ ,για πλθροφόρθςθ για ειρινθ κ.λ.π. αλλά και
ειδικότερεσ κατθγορίεσ κεμάτων όπωσ αναγκαιότθτα διαςφάλιςθσ τθσ ιςότιμθσ
ςυμμετοχισ τθσ γυναίκασ και των ιδιαιτζρων δικαιωμάτων του παιδιοφ. Επίςθσ θ
αντίκεςθ ςτθ με οποιοδιποτε τρόπο ςυγκζντρωςθ δφναμθσ, εκμετάλλευςθσ
πολιτικισ του ανκρϊπου και κεϊρθςισ του ωσ αντικείμενο εξουςιαςτικϊν ι
γραφειοκρατικϊν μθχανιςμϊν.
Οι χριςτιανοί οφείλουν να ςυμμετάςχουν ςε όλεσ τισ ςυλλογικζσ
προςπάκειεσ για τθν κατάργθςθ των αιτίων τθσ αδικίασ και τθσ καταπίεςθσ. Επίςθσ
να αγωνιςτοφν για τθν αλλαγι των άδικων δομϊν που ςυντθροφν το κακεςτϊσ τθσ
κοινωνικισ αδικίασ.
ΜΠΕΡΓΙΟΤ Β
Θεολόγοσ

Οι Τρεις Ιεράρτες, η οικονομική κρίζη & η κοινωνική πσραμίδα

Η παγθόζκηα νηθνλνκηθή θξίζε πνπ ηαιαηπσξεί ηα ηειεπηαία ρξόληα ην ζύλνιν ησλ ρσξώλ
ηνπ δπηηθνύ θόζκνπ, γεληθόηεξα, αιιά θαη ηελ παηξίδα καο, εηδηθόηεξα, απνηειεί,
αλακθηζβήηεηα, ην πην επίθαηξν ζέκα ησλ εκεξώλ καο. Απηή ε παγθόζκηα νηθνλνκηθή θξίζε
κνλνπσιεί θαζεκεξηλά ην ελδηαθέξνλ ησλ δεκνζηνγξάθσλ θαη απνηειεί ηελ θεληξηθή
είδεζε ζηα δειηία ησλ εηδήζεσλ θαη ζηα πξσηνζέιηδα ησλ εθεκεξίδσλ. Βαζαλίδεη ηε ζθέςε
ησλ εηδηθώλ νηθνλνκνιόγσλ θαη ηερλνθξαηώλ, πνπ αλαδεηνύλ ηελ νξηζηηθή ηεο ιύζε.
Δμσζεί ηηο εζληθέο θπβεξλήζεηο ζηε ιήςε επώδπλσλ κέηξσλ, πνπ αλαηξέπνπλ βίαηα ηα
νηθνλνκηθά θεθηεκέλα θαη ηα εξγαζηαθά δηθαηώκαηα ησλ ιαώλ ηνπο. Γεκίδεη κε θόβν θαη
αγσλία ηηο ςπρέο ησλ απιώλ αλζξώπσλ. Γνθηκάδεη αλάιγεηα ηα όξηα θαη ηηο αληνρέο ησλ
ζύγρξνλσλ θνηλσληώλ. Παίξλνληαο, ινηπόλ, αθνξκή από ηε ζεκεξηλή ενξηή, λνκίδνπκε, όηη
ζα άμηδε ηνλ θόπν, λα επηρεηξήζνπκε κηα ηδηόηππε πξνζέγγηζε ηνπ επίθαηξνπ δεηήκαηνο ηεο
παγθόζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο από ηελ πιεπξά ηεο ρξηζηηαληθήο δηδαζθαιίαο, εθθξαζηέο
ηεο νπνίαο ππήξμαλ νη ζήκεξα ηηκώκελνη Σξεηο Ιεξάξρεο.
Η ηδέα ηεο ηζόηεηαο ησλ αλζξώπσλ απνηειεί έλα από ηα βαζύηεξα θαη νληνινγηθά
αλώηεξα αηηήκαηα ηεο αλζξώπηλεο ζθέςεο. Σν όξακα ελόο θόζκνπ απόιπηεο δηθαηνζύλεο,
αιιειεγγύεο, εηξήλεο θαη επηπρίαο, πνπ ζεκειηώλεηαη ζηελ θνηλσληθή, πνιηηηθή θαη
νηθνλνκηθή ηζόηεηα ησλ αλζξώπσλ, ζεκάδεςε αλεμίηεια ηελ πνξεία ηεο ηζηνξίαο. Υάξηλ
απηνύ ηνπ νξάκαηνο δηαηππώζεθαλ, θαηά ην πέξαζκα ησλ αηώλσλ, πνιιέο θηινζνθηθέο θαη
πνιηηηθέο ζεσξίεο, μέζπαζαλ αηκαηεξνί πόιεκνη θαη επαλαζηάζεηο, ρύζεθαλ πνηάκηα
δαθξύσλ, αλζξώπηλεο δσέο ζπζηάζηεθαλ. Παξόια απηά, όκσο, ε πείξα πνπ απνθηήζεθε
απνδεηθλύεη κε θαηεγνξεκαηηθό ηξόπν όηη πνηέ θαη πνπζελά δελ πινπνηήζεθε ην όξακα
απηήο ηεο ηδαληθήο θνηλσλίαο, όηη πνηέ θαη πνπζελά δελ θαηέζηε δπλαηή ε πξαγκαηνπνίεζε
ηεο ηζόηεηαο ησλ αλζξώπσλ, όηη ε ίδηα ε θύζε επηβάιιεη παληνύ θαη πάληα, σο απαξάβαην
θπζηθό λόκν, ηελ αληζόηεηα ησλ όλησλ, όρη κόλν ζηελ θνηλσληθή καο δσή, αιιά θαη ζε
θάζε κνξθή ύπαξμεο ηνπ θπζηθνύ θόζκνπ.
Απνηέιεζκα απηήο ηεο νδπλεξήο θαη άδηθεο γηα ηελ αλζξώπηλε ινγηθή πξαγκαηηθόηεηαο
είλαη ε ηεξαξρηθή δηαίξεζε ησλ αλζξώπηλσλ θνηλσληώλ ζε αλώηεξα θαη θαηώηεξα επίπεδα, ε
επηβνιή κηαο ηεξαξρηθήο ηάμεο, πνπ, ζπλήζσο, απνθαιείηαη «θνηλσληθή ππξακίδα». Έηζη, νη
άλζξσπνη ρσξίδνληαη ζε θνηλσληθέο νκάδεο, πνπ ελσκέλεο ζπγθξνηνύλ ηελ αλζξώπηλε
θνηλσλία, αιιά, ηαπηόρξνλα, δηαθξίλνληαη κεηαμύ ηνπο σο πξνο ηε ζέζε ηνπο κέζα ζε κηα
επξύηεξε θνηλσληθή ππξακίδα. Οη πην αδύλαηεο θνηλσληθέο νκάδεο είλαη πάληα νη
πνιππιεζέζηεξεο θαη βξίζθνληαη ζηε βάζε ηεο ππξακίδαο. Οη νκάδεο απηέο δέρνληαη ηελ
πίεζε θαη ησλ βάξνο όισλ ησλ άιισλ νκάδσλ, πνπ βξίζθνληαη ζε ηεξαξρηθά αλώηεξε ζέζε,
ελώ νη ίδηεο δελ πηέδνπλ θακία νκάδα. Όζν πνξεύεηαη θαλείο από ηε βάζε πξνο ηελ θνξπθή

ηεο ππξακίδαο δηαπηζηώλεη όηη νη θνηλσληθέο νκάδεο ζπξξηθλώλνληαη όιν θαη πεξηζζόηεξν
αξηζκεηηθά, θαη, αθελόο κελ, δέρνληαη ιηγόηεξε πίεζε από ηηο ηεξαξρηθά αλώηεξεο νκάδεο,
αθεηέξνπ δε, πηέδνπλ νη ίδηεο, όιν θαη πεξηζζόηεξν, ηηο ηεξαξρηθά θαηώηεξεο, ζε ζρέζε κε
απηέο. ηε θνξπθή, ηέινο, ηεο ππξακίδαο ζπλαληάκε κία κηθξή αξηζκεηηθά νκάδα, πνπ ελώ
ζηεξίδεηαη ζε όιεο ηηο άιιεο, αζθώληαο ηνπο πίεζε, ε ίδηα δελ πηέδεηαη από πνπζελά, αιιά,
ιόγσ ζέζεσο θαη ηζρύνο, εμνπζηάδεη ην ζύλνιν ησλ νκάδσλ, πνπ ζπγθξνηνύλ ηελ
αλζξώπηλε θνηλσλία. Η ύπαξμε ηεο θνηλσληθήο ππξακίδαο –παξά ηελ πνιπκνξθία πνπ
παξνπζηάδεη αλάινγα κε ηηο επνρέο θαη ηηο θνηλσληθνπνιηηηθέο αληηιήςεηο ησλ αλζξώπσλ–
απνηειεί θαζνιηθό θαη παλαλζξώπηλν θαηλόκελν θαη απνδεηθλύεη κε αδηακθηζβήηεην ηξόπν
ηελ νληνινγηθά αλαπόθεπθηε αληζόηεηα, πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο αλζξώπηλεο θνηλσλίεο. Μαο
απνδεηθλύεη, δειαδή, όηη νη άλζξσπνη δελ ζα είλαη πνηέ ίζνη, αιιά πάληα ζα δηαθξίλνληαη ζε
δπλαηνύο θαη αδύλαηνπο, ζε πινύζηνπο θαη πησρνύο, ζε πεξηζζόηεξν ή ιηγόηεξν έμππλνπο,
ζε πεξηζζόηεξν ή ιηγόηεξν ηθαλνύο. Όπσο, θπζηθά, ζα δηαθξίλνληαη πάληνηε ζε ςεινύο θαη
θνληνύο, ζε όκνξθνπο θαη άζρεκνπο, ζε ρνλδξνύο θαη ιηγλνύο, ζε θαιιίθσλνπο θαη
παξάθσλνπο.
Μπξνζηά ζε απηό ην νδπλεξό αδηέμνδν πξνβάιινπλ, εθ πξώηεο όςεσο, δύν πηζαλέο
ιύζεηο. Η πξώηε είλαη ν ζπκβηβαζκόο κε ηελ πξαγκαηηθόηεηα θαη ε παξαίηεζε από ην αίηεκα
ηεο ηζόηεηαο ησλ αλζξώπσλ. Η δεύηεξε είλαη ε κεηάζεζε ηνπ αηηήκαηνο ηεο ηζόηεηαο έμσ
από ηα όξηα ηνπ ηζηνξηθνύ ρξόλνπ (ε πίζηε, δειαδή, όηη ζε έλαλ άιιν θόζκν, ζε θάπνηα
άιιε δσή, ζα επηθξαηήζεη ε ηζόηεηα, πνπ αδπλαηεί λα επηθξαηήζεη ζηηο ηζηνξηθέο θνηλσλίεο).
Η δηδαζθαιία, όκσο, ηεο Δθθιεζίαο απνξξίπηεη θαη ηηο δύν απηέο ιύζεηο, ππνδεηθλύνληαο
έλαλ άιιν δξόκν πξνο αληηκεηώπηζε ηνπ δεηήκαηνο.
Καη' αξρήλ, ε Δθθιεζία δελ αξλείηαη ηελ πξαγκαηηθόηεηα ηεο αληζόηεηαο ησλ αλζξώπσλ
θαη, σο εθ ηνύηνπ, δελ ζεσξεί ηελ ηδέα ηεο ηζόηεηαο σο ηελ ελδεηθλπόκελε απάληεζε ζην
αίηεκα ηεο νηθνδόκεζεο ελόο θόζκνπ δηθαηνζύλεο θαη επηπρίαο. Καηά ηε ρξηζηηαληθή
δηδαζθαιία ζεκειηώδεο αξρή ηεο αλζξώπηλεο ύπαξμεο είλαη ε ειεπζεξία, δειαδή, ε
δπλαηόηεηα ηνπ αλζξώπνπ λα επηιέγεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ θαθνύ, αθόκα θαη όηαλ έρεη
πιήξε ζπλείδεζε ηνπ ιαλζαζκέλνπ θαη αδηέμνδνπ ραξαθηήξα ηεο επηινγήο ηνπ. πλεπώο,
γηα ηελ Δθθιεζία ε πξαγκαηηθή αηηία ηεο θνηλσληθήο αδηθίαο θαη δπζηπρίαο, αιιά θαη όισλ
ησλ κνξθώλ ηνπ ιεγόκελνπ «θνηλσληθνύ θαθνύ», δελ βξίζθεηαη ζηελ αληζόηεηα ησλ
αλζξώπσλ, αιιά ζηελ θαθή ρξήζε ηεο αλζξώπηλεο ειεπζεξίαο. Δίλαη, άξαγε, πνηέ δπλαηόλ
λα επηθξαηήζεη ε δηθαηνζύλε θαη ε επηπρία ζηηο ηζηνξηθέο θνηλσλίεο, όζν νη άλζξσπνη ζα
αζθνύλ ηελ ειεπζεξία ηνπο κε αξλεηηθό ηξόπν; Η πείξα ησλ αηώλσλ επηβάιιεη ακείιηθηα κία
θαη κόλε απάληεζε: όρη. Όζν ζα ππάξρνπλ άλζξσπνη πνλεξνί θαη θαθνπξναίξεηνη,
θηιάξγπξνη θαη θηιόδνμνη, θίιαξρνη θαη εγσηζηέο, δόιηνη θαη απαηεώλεο, όζν, δειαδή, νη
άλζξσπνη ζα θπξηαξρνύληαη από ηα πάζε ηνπο, ε θνηλσληθή αδηθία θαη δπζηπρία ζα
αλαπαξάγεηαη αέλαα, θαη θακηά πνιηηηθή θαη θνηλσληθή ζεσξία, θαλέλα θόκκα θαη θακία
νηθνλνκηθή κεηαξξύζκηζε, θαλέλαο πόιεκνο θαη θακία επαλάζηαζε, δελ ζα κπνξέζνπλ, λα
ραξίζνπλ ζηελ πνιύπαζε αλζξσπόηεηα ηελ πνζνύκελε δηθαηνζύλε θαη επηπρία. Ση πξέπεη,
ινηπόλ, λα γίλεη; Μπνξνύλ, ηειηθά, λα ηθαλνπνηεζνύλ ηα παλαλζξώπηλα αηηήκαηα ηεο
θνηλσληθήο δηθαηνζύλεο θαη επηπρίαο; Καη, αλ λαη, κε πνην ηξόπν;
Ο Χξηζηόο ζην Επαγγέιην ππνδεηθλύεη, ωο ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο, όρη ηελ
ηζνπέδωζε ηεο θνηλωληθήο ππξακίδαο, αιιά ηελ πιήξε αληηζηξνθή ηεο. Ο Κύξηνο
δελ αξλείηαη ηελ αληζόηεηα θαη ηελ ηεξάξρεζε ηωλ αλζξώπωλ, δελ αξλείηαη ηε
ζπγθξόηεζε ηεο θνηλωληθήο ππξακίδαο, αιιά, αλαηξέπνληαο ηελ ππξακίδα απηή,
θαη ηνπνζεηώληαο ηελ θνξπθή ηεο πξνο ηα θάηω, καο δηδάζθεη ηελ έζραηε θαη
απόιπηε ηειεηόηεηα. Ο ίδηνο ν Υξηζηόο βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή απηήο ηεο αληεζηξακκέλεο
ππξακίδαο θαη εθνύζηα δέρεηαη επάλσ Σνπ ην βάξνο όιεο ηεο αλζξσπόηεηαο. Δίλαη, θαηά ηε
καξηπξία ηνπ Σηκίνπ Πξνδξόκνπ, «…ν ακλόο ηνπ Θενύ, ν αίξσλ ηελ ακαξηίαλ ηνπ
θόζκνπ…» (Ισάλλνπ 1,29). Όζνη αθνινπζνύλ ην Υξηζηό πνξεύνληαη –κέζα ζηα πιαίζηα ηεο
επξύηεξεο ππξακίδαο– πξνο Απηόλ. Όζν, όκσο, πεξηζζόηεξν πιεζηάδνπλ πξνο ην Υξηζηό,
ηόζν ιηγνζηεύνπλ νη άλζξσπνη, πνπ βξίζθνληαη δίπια ηνπο, θαη ηόζν κεγαιώλεη ε πίεζε,
πνπ δέρνληαη από ηα θνηλσληθά ζηξώκαηα, πνπ βξίζθνληαη πάλσ από απηνύο. Έηζη, ζην

πνζνζηό πνπ πιεζηάδνπλ ην Υξηζηό ζηελ θνξπθή ηεο αληεζηξακκέλεο ππξακίδαο,
εμνκνηώλνληαη κε Απηόλ, ζεθώλνληαο ηα βάξε ησλ αδειθώλ ηνπο, θαηά ην ιόγν ηνπ
Απόζηνινπ Παύινπ: «…Οθείινκελ εκείο νη δπλαηνί ηα αζζελήκαηα ησλ αδπλάησλ
βαζηάδεηλ θαη κε εαπηνίο αξέζθεηλ…» (Ρσκαίνπο 15,1). Ο Κύξηνο, αλαθεξόκελνο ζηελ
αλαηξνπή ηεο θνηλσληθήο ππξακίδαο θαη ζηελ ηδηαίηεξε ζέζε Σνπ ζηελ θνξπθή ηεο, είπε γηα
ηνλ Δαπηό Σνπ: «…κείδνλα ηαύηεο αγάπελ νπδείο έρεη, ίλα ηηο ηελ ςπρήλ απηνύ ζε ππέξ
ησλ θίισλ απηνύ…» (Ισάλλνπ 15,13) θαη «…ν Τηνο ηνπ αλζξώπνπ νπθ ήιζε δηαθνλεζήλαη,
αιιά δηαθνλήζαη θαη δνύλαη ηελ ςπρήλ Απηνύ ιύηξνλ αληί πνιιώλ…» (Μαηζαίνπ 20,28).
Έδσζε, κάιηζηα, εληνιή ζηνπο καζεηέο Σνπ, λα αθνινπζήζνπλ ην παξάδεηγκά Σνπ: «…νη
άξρνληεο ησλ εζλώλ θαηαθπξηεύνπζηλ απηώλ θαη νη κεγάινη θαηεμνπζηάδνπζηλ απηώλ. Οπρ
νύησο έζηαη ελ πκίλ αιι’ νο εάλ ζέιε ελ πκίλ κέγαο γελέζζαη, έζηαη πκώλ δηάθνλνο, θαη νο
εάλ ζέιε ελ πκίλίλαη πξώηνο, έζηαη πκώλ δνύινο…» (Μαηζαίνπ 20,25-27).
Σε απηήλ, αθξηβώο, ηελ αληηζηξνθή ηεο θνηλωληθήο ππξακίδαο βξίζθεηαη, θαηά ηε
δηδαζθαιία ηεο Εθθιεζίαο, ε ιύζε όρη κόλν ηεο ζεκεξηλήο νηθνλνκηθήο θξίζεο,
αιιά θαη όιωλ ηωλ θνηλωληθώλ πξνβιεκάηωλ. Θεκειηώδεο αξρή απηήο ηεο
ηδηόηππεο θνηλωληθνπνιηηηθήο ζεώξεζεο είλαη ε κεηαηξνπή θάζε κνξθήο δύλακεο
από «εμνπζία», πνπ θαηαπηέδεη ηνλ άλζξωπν, ζε «δηαθνλία», πνπ ηνλ ππεξεηεί.
Μόλν αλ αζθήζνπλ νη άλζξσπνη κε ζεηηθό ηξόπν ηελ ειεπζεξία ηνπο, σο αγάπε, θαηά ην
ππόδεηγκα ηνπ Υξηζηνύ, όιεο νη κνξθέο ηνπ θνηλσληθνύ θαθνύ ζα εμαθαληζηνύλ από ηε δσή
καο. Μόλν ηόηε ε δηθαηνζύλε θαη ε επηπρία ζα επηθξαηήζνπλ ζηηο ηζηνξηθέο θνηλσλίεο. Μόλν
ηόηε ε αθόξεζηε επηζπκία ησλ ηζρπξώλ γηα ρξήκα θαη εμνπζία ζα αληηθαηαζηαζεί εηξεληθά
θαη αλαίκαθηα από κία λέα νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή αληίιεςε, πνπ ζα ζεσξεί θέξδνο όρη ηε
ζπζζώξεπζε ηνπ πινύηνπ, αιιά ηελ θαιή ηνπ δηαρείξηζε κε ύςηζην θξηηήξην ηηο αλάγθεο
όισλ ησλ αλζξώπσλ. Μόλν ηόηε ζα εμαθαληζηνύλ από ηε δσή καο ε πείλα θαη ε θηώρεηα, ε
αδηθία θαη ε εθκεηάιιεπζε, ε εμαζιίσζε θαη ν αλαιθαβεηηζκόο, ην ςέκα θαη ν δόινο, ν
θόβνο ηνπ πνιέκνπ θαη, ηειηθά, ν ίδηνο ν πόιεκνο. Μόλν ηόηε ζα δεκηνπξγεζνύλ λόκνη θαη
ζεζκνί, δηεζλείο νξγαληζκνί θαη δηαθξαηηθέο ζπκκαρίεο πνπ ζα εμππεξεηνύλ όρη ην
εγσθεληξηθό ζπκθέξνλ ησλ νιίγσλ, αιιά ην ζπιινγηθό ζπκθέξνλ ησλ πνιιώλ. Απηόο είλαη
ν δξόκνο ηνπ Υξηζηνύ θαη ησλ Αγίσλ Σνπ.
Απηό ην δξόκν αθνινύζεζαλ νη ζήκεξα ενξηαδόκελνη Σξεηο Ιεξάξρεο θαη απηό ην δξόκν
καο δίδαμαλ κε ην πνιύπιεπξν έξγν ηνπο, σο νδό απόιπηεο ηειεηόηεηαο. Καη νη Σξεηο
θαηάγνληαλ από αξρνληηθέο θαη πινύζηεο νηθνγέλεηεο. Αξλήζεθαλ, όκσο, εθνύζηα ηνλ
πινύην θαη, αθνινπζώληαο ην παξάδεηγκα θαη ηελ εληνιή ηνπ Υξηζηνύ, κνίξαζαλ ηελ
πεξηνπζία ηνπο ζηνπο πησρνύο. Καη νη Σξεηο δηέζεζαλ όιεο ηηο ςπρνζσκαηηθέο ηνπο
δπλάκεηο, όιεο ηηο επηζηεκνληθέο ηνπο γλώζεηο, όια ηνπο ηα ηαιέληα, θαη όια ηα πινύζηα
ραξίζκαηά ηνπο ζηελ αληδηνηειή δηαθνλία ησλ αλζξώπσλ. Καη νη Σξεηο έιεγμαλ κε
απζηεξόηαηε γιώζζα ηνπο ηζρπξνύο ηεο επνρήο ηνπο. Άζθεζαλ, έηζη, δξηκύηαηε θξηηηθή
ζηνπο αλάμηνπο βαζηιηάδεο, θαηαδηθάδνληαο ηελ ηδηνηειή άζθεζε ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο.
Καηήγγεηιαλ δεκόζηα ηνπο δηεθζαξκέλνπο πνιηηηθνύο θαη ζξεζθεπηηθνύο άξρνληεο γηα ηελ
πξνζσπνιεςία ηνπο θαηά ηελ απόδνζε ηεο δηθαηνζύλεο θαη γηα ηνλ παξάλνκν ρξεκαηηζκό
ηνπο. ηειίηεπζαλ αλειέεηα ηνπο πινύζηνπο γηα ηελ θαθή ρξήζε ηνπ πινύηνπ, απαηηώληαο
επηηαθηηθά ηελ άζθεζε ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγύεο, πνπ, θαηά ηελ εληνιή ηνπ Υξηζηνύ,
ππνρξενύληαη λα επηδεηθλύνπλ νη δπλαηνί πξνο ηνπο αδύλαηνπο. Αγσλίζηεθαλ, ηέινο, κε
όιεο ηνπο ηηο δπλάκεηο γηα ηελ έκπξαθηε εθαξκνγή ηεο αγάπεο ζηηο αλζξώπηλεο θνηλσλίεο
θαη καο άθεζαλ, σο πνιύηηκε παξαθαηαζήθε, ηόζν ην πξνζσπηθό ηνπο παξάδεηγκα, όζν θαη
ηε ζεόπλεπζηε δηδαζθαιία ηνπο. Ο Μέγαο Βαζίιεηνο, γηα παξάδεηγκα, απαίηεζε από ηνπο
πινύζηνπο ηεο επνρήο ηνπ, λα κνηξάζνπλ ζηνπο πησρνύο ηα αγαζά πνπ είραλ θπιαγκέλα
ζηηο απνζήθεο ηνπο θαη, νπιηζκέλνο κε ην θύξνο πνπ ηνπ πξνζέδηδε ην πξνζσπηθό ηνπ
παξάδεηγκα, ηνπο έπεηζε, ηειηθά, λα ελεξγήζνπλ θαηά ηηο εληνιέο ηνπ. Έζσζε, έηζη, θαηά ην
ιηκό ηνπ 367 κ.Υ. ηνπο πησρνύο ηεο Καηζάξεηαο, ρσξίο λα ηνπο δηαθξίλεη ζε ρξηζηηαλνύο,
εζληθνύο θαη εβξαίνπο. Λίγν αξγόηεξα, σο αξρηεπίζθνπνο, πιένλ, Καηζαξείαο, κε ρξήκαηα
πνπ ζπγθέληξσζε από δσξεέο πινπζίσλ θαη κε ηελ αληδηνηειή εξγαζία ησλ κνλαρώλ έθηηζε
ηελ πεξίθεκε Βαζηιεηάδα. Έλα θνηλσθειέο ίδξπκα, πνπ πεξηειάκβαλε λνζνθνκείν,
πησρνθνκείν, νξθαλνηξνθείν θαη ζρνιείν γηα ηα πησρά παηδηά.

Σην δξόκν ηεο έκπξαθηεο εθαξκνγήο ηεο αγάπεο βξίζθεηαη –θαη θαηά ηελ ηαπεηλή καο
άπνςε– ε ιύζε ηεο ζεκεξηλήο παγθόζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο, πνπ είζε, κε ηηο ζεόδεθηεο
πξεζβείαηο ησλ Σξηώλ Ιεξαξρώλ, λα μεπεξαζηεί ην ζπληνκόηεξν δπλαηό γηα ην θαιό όινπ
ηνπ θόζκνπ θαη, θπξίσο, γηα ην θαιό ηεο παηξίδαο θαη ηνπ ιανύ καο.
Μπεξθνπηάθεο Μηραήι
Θενιόγνο – Εθπαηδεπηηθόο
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Τ.Γ. Η θεληξηθή ηδέα ηεο νκηιίαο εδξάδεηαη ζηε δηδαζθαιία ηνπ καθαξηζηνύ γέξνληνο σθξνλίνπ
αράξσθ (βιπ. «Ο Άγηνο ηινπαλόο ν Αζσλίηεο», Μέξνο Α΄, Κεθ. ΙΓ΄, ζει. 312-316) θαη
εθθσλήζεθε ζην Καξάηνπια Ηιείαο ηελ Παξαζθεπή 28 Ιαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2011 θαηά
ηελ ενξηή ησλ Σξηώλ Ιεξαξρώλ.
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