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Ι 

Ὁ χριστιανισμὸς εἶναι βασικὰ κοινωνικὴ θρησκεία. Ὑπάρχει ἕνα παλιὸ λατινικὸ

ρητό: Ἕνας Χριστιανὸς ἴσον κανένας. Κανένας Χριστιανὸς δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ἀληθι-

νὰ Χριστιανὸς σὰν μονήρης καὶ ἀπομονωμένη ὕπαρξη. Ὁ Χριστιανισμὸς δὲν εἶναι

πρωταρχικὰ δόγμα ἤ τάξη ποὺ τὰ ἄτομα θὰ μποροῦσαν νὰ υἱοθετήσουν γιὰ προσωπι-

κή τους χρήση καὶ καθοδήγηση. Ὁ Χριστιανισμὸς εἶναι ἀκριβῶς κοινότητα, δηλαδή,

ἡ Ἐκκλησία. Ὑπ’ αὐτὴν τὴν ἄποψη ὑπάρχει προφανὴς συνέχεια παλαιοῦ καὶ νέου

μηνύματος. Οἱ Χριστιανοὶ εἶναι «ὁ νέος Ἰσραήλ». Ἡ ὅλη φρασεολογία τῶν Γραφῶν

εἶναι ἐξόχως ὁδηγητική. Ἡ Διαθήκη, ἡ Βασιλεία, ἡ Ἐκκλησία, «ἔθνος ἅγιον, λαὸς πε-

ριούσιος». Ὁ ἀφηρημένος ὅρος «Χριστιανὸς» εἶναι προφανῶς μεταγενέστερος. Ἀπὸ

τὴν ἀρχὴ ὁ Χριστιανισμὸς εἶχε κοινωνικὸ χαρακτήρα. Τὸ ὅλο πλαίσιο τῆς χριστιανι-

κῆς  ὑπάρξεως εἶναι  κοινωνικὸ καὶ  ὀργανικό.  Ὅλα τὰ χριστιανικὰ μυστήρια εἶναι

οὐσιαστικὰ «κοινωνικὰ μυστήρια»,  δηλ.  μυστήρια ἐνσωματώσεως.  Ἡ χριστιανικὴ

λατρεία εἶναι ὡσαύτως κοινὴ λατρεία,  publica et communis oratio κατὰ τὴν φράση

τοῦ Ἁγ. Κυπριανοῦ. Ὅθεν τὸ νὰ οἰκοδομήσωμε τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ σημαίνει

νὰ οἰκοδομήσωμε νέα κοινωνία,  καὶ  κατὰ συνέπειαν νὰ ἀνοικοδομήσωμε τὴν ἀν-

θρώπινη κοινωνία σὲ νέα βάση. Ὑπερτονίσθηκε πάντοτε τὸ ὁμόθυμον καὶ ἡ κοινὴ

ζωή. Ἕνα ἀπὸ τὰ παλαιότερα ὀνόματα τῶν Χριστιανῶν ἦταν ἁπλῶς «ἀδελφοί». Ἡ

Ἐκκλησία ἦταν καὶ ἔπρεπε νὰ γίνη δημιουργικὴ εἰκόνα κατὰ τὸ θεῖο ὑπόδειγμα. Τρία

1 «Τὸ κοινωνικὸ πρόβλημα στὴν Ὀρθόδοξη Ἀνατολικὴ Ἐκκλησία», δημοσιεύθηκε
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πρόσωπα μὰ ἕνας Θεός. Κατὰ ταῦτα, στὴν Ἐκκλησία, ὅλοι ἔπρεπε νὰ ὁλοκληρωθοῦν

σ’ ἕνα σῶμα. 

Φυσικὰ ὅλα αὐτὰ ἦταν ἡ κοινὴ κληρονομία ὅλης τῆς Ἐκκλησίας. Μὰ ἴσως αὐτὴ ἡ

σωματειακὴ ἔμφαση νὰ εἶχε γίνει ἰδιαίτερα ἰσχυρὴ στὴν ἀνατολικὴ παράδοση καὶ

ἴσως μέχρι  σήμερα νὰ ἀποτελῆ τὸ χαρακτηριστικὸ  γνώρισμα τῆς ἀνατολικῆς Ὀρ-

θόδοξης Ἐκκλησίας. Δὲν πρόκειται νὰ ὑπαινιχθοῦμε πὼς ὅλες οἱ κοινωνικὲς φιλοδο-

ξίες τοῦ Χριστιανισμοῦ εἶχαν οὐσιαστικὰ πραγματοποιηθῆ στὴν ἔμπρακτη ζωὴ τῆς

χριστιανικῆς ἀνατολῆς. Τὰ ἰδεώδη οὐδέποτε πραγματοποιήθηκαν πλήρως· ἡ Ἐκκλη-

σία εἶναι ἀκόμη στὴ μέση τοῦ δρόμου καὶ πρέπει νὰ παραδεχθοῦμε τὴν ὀδυνηρὴ ἀπο-

τυχία τῆς ἀνατολῆς νὰ γίνη καὶ νὰ διατηρηθῆ ἀληθινὰ χριστιανική. Μὰ τὰ ἰδεώδη δὲν

πρέπει νὰ παραβλεφθοῦν. Αὐτὰ εἶναι καὶ ἡ καθοδηγοῦσα ἀρχὴ καὶ ἡ κατευθυντήρια

δύναμη τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. Πάντα ὑπῆρξε σαφὴς θεώρηση τῆς σωματειακῆς φύ-

σεως τοῦ Χριστιανισμοῦ στὴν ἀνατολή. Ὑπάρχει ἀκόμη, ὅπως ὑπῆρξε ἐπὶ αἰῶνες,

ἰσχυρὸ κοινωνικὸ ἔνστικτο στὴν ἀνατολικὴ Ἐκκλησία παρ’ ὅλες τὶς ἱστορικὲς περι-

πλοκὲς καὶ ὀπισθοδρομήσεις. Καὶ ἴσως αὐτὸ εἶναι ἡ κύρια προσφορὰ ποὺ μπορεῖ νὰ

κάνη ἡ ἀνατολικὴ Ἐκκλησία στὸ σύγχρονο διάλογο γιὰ κοινωνικὰ ζητήματα.

ΙΙ

Ἡ πρώτη Ἐκκλησία δὲν ἦταν ἁπλῶς ἐθελοντικὸς σύλλογος γιὰ «θρησκευτικοὺς»

σκοποὺς. Ἦταν μάλλον ἡ νέα κοινωνία, μὰ καὶ ἡ νέα ἀνθρωπότητα πόλις ἤ πολίτευ-

μα ἡ ἀληθινὴ πολιτεία τοῦ Θεοῦ στὴν πορεία τῆς οἰκοδομῆς της. Καὶ κάθε τοπικὴ

κοινότητα ἦταν πλήρως ἐνημερωμένη γιὰ τὰ μέλη της, ποὺ τὰ θεωροῦσε σὰν ἕνα

ἑνιαῖο καὶ γενικὸ σύνολο. Ἡ Ἐκκλησία ἐθεωρήθηκε σὰν μιὰ ἀνεξάρτητη καὶ αὐτο-

διοικούμενη κοινωνικὴ τάξη, σὰν νέα κοινωνικὴ διάσταση, ἰδιαίτερο σύστημα πατρί-

δος καθὼς ὁ Ὠριγένης τὸ τοποθέτησε.  Σὲ ἔσχατη ἀνάλυση, οἱ πρῶτοι Χριστιανοὶ

αἰσθάνθηκαν πὼς ἦταν ἀρκετὰ ἔξω ἀπὸ τὴν ὑπάρχουσα κοινωνικὴ τάξη, ἁπλῶς ἐπει-

δὴ γι’ αὐτοὺς ἡ Ἐκκλησία ἦταν μιὰ «τάξη» μιὰ ἄλλου πολιτεύματος «ἀποικία τῶν

οὐρανῶν» στὴ γῆ (Φιλ. 3.20). Ἡ θέση αὐτὴ δὲν ἐγκαταλείφθηκε τελείως ἀκόμη καὶ



μεταγενέστερα ὅταν ἡ αὐτοκρατορία, οὕτως εἰπεῖν, συνθηκολόγησε μὲ τὴν Ἐκκλη-

σία. 

Ἡ πρώτη χριστιανικὴ θέση συνεχίσθηκε στὴ μοναχικὴ κίνηση, ποὺ ἀναπτύχθηκε

ραγδαῖα ἀκριβῶς σὲ μιὰ περίοδο προβαλλόμενης συνδιαλλαγῆς μὲ τὸν κόσμο. Φυσι-

κά, ὁ μοναχισμὸς ἦταν σύνθετο φαινόμενο, ἀλλὰ τὸ κύριο ρεῦμα του εἶχε ἀνέκαθεν

κοινωνικὴ νοοτροπία.  Δὲν ἦταν ἁπλῶς φυγὴ ἀπὸ τὸν κόσμο,  ὅσο προσπάθεια νὰ

ἀνοικοδομήση νέο κόσμο ἐπὶ νέας βάσεως. Ἕνα μοναστήρι ἦταν κοινότητα, μιὰ «μι-

κρὴ Ἐκκλησία» -ὄχι μόνο λατρευτικὴ κοινότητα ἀλλὰ καὶ  ἐργαζόμενη κοινότητα.

Μεγάλη ἔμφαση δόθηκε στὴν ἐργασία καὶ ἡ ἀργία θεωρήθηκε σοβαρὸ ἐλάττωμα.

Ἀλλὰ μιὰ ἐργασία ὤφειλε νὰ γίνεται γιὰ κοινὸ σκοπὸ καὶ ὠφέλεια. Αὐτὸ ἦταν ἤδη

πραγματικότητα γιὰ τὶς πρῶτες «Παχωμιανές» κοινότητες τῆς Αἰγύπτου. Ὁ Ἅγιος

Παχώμιος ἐδίδαξε τὸ «Εὐαγγέλιο τῆς συνεχοῦς ἐργασίας». Ἐλέχθη σωστὰ γι’ αὐτόν:

Ἡ καθ’ ὅλου ἐμφάνιση τῆς ζωῆς σ’ ἕνα Παχωμιανὸ μοναστήρι δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι

πολὺ διαφορετικὴ ἀπὸ τὴ ζωὴ καλὰ ὠργανωμένου κολλεγίου, πόλεως ἤ στρατεύμα-

τος» (Βρ.  Kirk, The Version of God). ).  Ὁ μέγας νομοθέτης τοῦ ἀνατολικοῦ μοναχι-

σμοῦ, ὁ Ἅγιος Βασίλειος Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας (c.  330-379), ἐνδιαφέρθηκε

πολὺ μὲ τὸ πρόβλημα τῆς κοινωνικῆς ἀνακαινίσεως. Παρατήρησε μὲ σοβαρὴ κατα-

νόηση τὴν πορεία τῆς κοινωνικῆς διασπάσεως ποὺ ἦταν τόσο χτυπητὴ στὴν ἐποχή

του. Ἔτσι ἡ ἔκκλησή του γιὰ σχηματισμὸ μοναχικῶν κοινοτήτων ἦταν προσπάθεια

νὰ ἀναζωπυρώση τὸ πνεῦμα τῆς ἀμοιβαιότητας στὸν κόσμο ποὺ φαινόταν πὼς εἶχε

χάσει κάθε αἴσθημα κοινωνικῆς ὑπευθυνότητας καὶ συνοχῆς. Κατὰ τὴ γνώμη του ὁ

ἄνθρωπος ἦταν οὐσιαστικὰ  κοινωνικὸν ζῶον,  οὔτε  ἄγριος οὔτε φίλος τῆς ἀπομο-

νώσεως. Δὲν μπορεῖ νὰ ὁλοκληρώση τὸ σκοπό του στὴ ζωὴ δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ἀλη-

θινὰ ἄνθρωπος, ἄν δὲν κατοικῆ σὲ κοινότητα. Γι’ αὐτὸ ὁ μοναχισμὸς δὲν ἦταν ἀνώτε-

ρο πεδίο τελειότητος, γιὰ τοὺς ὀλίγους, ἀλλὰ σοβαρὴ προσπάθεια νὰ δώση ἰδιαίτερη

ἀνθρώπινη  διάσταση  (νόημα)  στὴ  ζωὴ  τοῦ  ἀνθρώπου.  Οἱ  Χριστιανοὶ  ἔπρεπε  νὰ

θέσουν πρότυπο γιὰ μιὰ νέα κοινωνία γιὰ νὰ ἀντισταθμίσουν τὶς διαλυτικὲς ἐκεῖνες

δυνάμεις ποὺ συντελοῦσαν στὴ φθορὰ τοῦ κόσμου. Ἀληθινὴ συνοχὴ στὴν κοινωνία

μπορεῖ νὰ ἐπιτευχθεῖ μόνο μὲ ταυτότητα σκοποῦ, μὲ τὴν ὑποταγὴ ὅλων τῶν ἀτομικῶν

συμφερόντων στὸν κοινὸ σκοπὸ καὶ στὸ κοινὸ συμφέρον. Κατὰ κάποια ἔννοια ἦταν



σοσιαλιστικὸ πείραμα ἰδιαίτερου εἴδους ποὺ βασιζόταν στὴν ἐλευθερία. Καὶ ἡ ὑπα-

κοὴ ἀκόμη ὤφειλε νὰ θεμελιωθῆ στὴν ἀγάπη καὶ τὴν ἀμοιβαία ἀφοσίωση γιὰ μιὰ

ἐλεύθερη πραγματοποίηση τῆς ἀδελφικῆς ἀγάπης. Ἡ ὅλη ἔμφαση τοποθετήθηκε στὴ

«σωματικὴ» φύση τοῦ ἀνθρώπου. Ὅθεν ὁ ἀτομικισμὸς εἶναι αὐτοκαταστροφή. 

Ὅσο ἐκπληκτικὸ κι ἄν φανῆ, τὸ ἴδιο κοινοβιακὸ ὑπόδειγμα ἐθεωρήθηκε αὐτὴ τὴν

ἐποχὴ ὑποχρεωτικὸ γιὰ ὅλους τοὺς Χριστιανούς, ἔστω κι ἄν ἀκόμη ἦταν ἔγγαμοι. Θὰ

μποροῦσε ὅλη ἡ χριστιανικὴ κοινωνία νὰ ὀργανωθῆ σὰν ἕνα εἶδος μοναστηριοῦ: Ὁ

Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ὁ μέγας ἐπίσκοπος τῆς πρωτεύουσας τῆς αὐτοκρα-

τορίας, τῆς Κωνσταντινουπόλεως (c. 350-407), δὲν δίστασε ν’ ἀπαντήση καταφατικὰ

σ’ αὐτὸ τὸ ἐρώτημα. Αὐτὸ δὲν σήμαινε πὼς ὅλοι θἄπρεπε νὰ πᾶνε στὴν ἔρημο. Ἀντί-

θετα, οἱ Χριστιανοὶ θἄπρεπε νὰ ἀνοικοδομήσουν τὴν ὑπάρχουσα κοινωνία κατὰ τὸ

«κοινοβιακὸ» ὑπόδειγμα. Ἦταν ἀρκετὰ βέβαιοι πὼς ὅλα τὰ κοινωνικὰ κακὰ εἶχαν τὴ

ρίζα τους στὴν κτητικὴ ἔφεση τοῦ ἀνθρώπου, στὴν ἐγωιστικὴ ἐπιθυμία του νὰ κατέχη

ἀγαθὰ γιὰ ἀποκλειστικὴ του ὠφέλεια. Ἕνας ὅμως εἶναι ὁ νόμιμος κάτοχος ὅλων τῶν

ἀγαθῶν καὶ τῶν περιουσιῶν εἰς τὸν κόσμον, δηλαδὴ ὁ παντοδύναμος Κύριος. Οἱ ἄν-

θρωποι δὲν εἶναι παρὰ διάκονοι καὶ δοῦλοι καὶ ὤφειλαν νὰ χρησιμοποιοῦν τὰ δῶρα

τοῦ Θεοῦ μόνο γιὰ θείους σκοπούς, τουτέστιν, τελικὰ γιὰ τὶς κοινές ἀνάγκες. Οἱ ἰδέες

τοῦ Χρυσοστόμου γιὰ τὴν περιουσία ἦταν αὐστηρὰ τυπικές. Ἡ κτήση δικαιώνεται

μόνο μὲ τὴν εἰδικὴ χρήση. Νὰ εἴμαστε βέβαιοι πὼς ὁ Χρυσόστομος δὲν ἦταν κοινω-

νικὸς ἤ οἰκονομικὸς μεταρρυθμιστής, καὶ οἱ πρακτικές του ὑποθέσεις μπορεῖ νὰ φα-

νοῦν ἀβάσιμες, ἀκόμη καὶ ἀφελεῖς. Ἦταν ὅμως ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ μεγαλύτερους Χρι-

στιανοὺς προφῆτες τῆς κοινωνικῆς ἰσότητος καὶ δικαιοσύνης. Τίποτε αἰσθηματολογι-

κὸ δὲν ὑπῆρχε στὶς ἐκκλήσεις του γιὰ ἐλεημοσύνη. Ἡ χριστιανικὴ ἐλεημοσύνη στὴν

πραγματικότητα δὲν εἶναι μόνο στοργικὴ συγκίνηση. Οἱ Χριστιανοὶ δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ

ὑποκινοῦνται ἁπλῶς ἀπὸ τὴ δυστυχία, τὴν ἀνάγκη καὶ τὴν ἀθλιότητα τῶν ἄλλων ἀν-

θρώπων.  Πρέπει  νὰ κατανοοῦν πὼς ἡ  κοινωνικὴ ἀθλιότητα εἶναι  ἡ  συνεχιζόμενη

ἀγωνία τοῦ Χριστοῦ, ποὺ ὑποφέρει ἀκόμη στὸ πρόσωπο τῶν μελῶν του. Τὸ πάθος

καὶ ὁ ἠθικὸς ζῆλος τοῦ Χρυσοστόμου βασίζονταν στὴν καθαρὴ ὅραση τοῦ σώματος

τοῦ Χριστοῦ. 



Μπορεῖ νὰ ἰσχυρισθῆ κανεὶς πὼς στὴν πράξη πολὺ ὀλίγα ἀπέρρευσαν ἀπ’ αὐτὴ τὴ

ρωμαλέα διδασκαλία. Ἀλλὰ πρέπει νὰ κατανοήση πὼς ὁ πιὸ μεγαλύτερος περιορι-

σμὸς ποὺ τέθηκε στὴ χριστιανικὴ διδασκαλία τῆς κοινωνικῆς ἀρετῆς βασίσθηκε στὴν

πεποίθηση πὼς ἡ Ἐκκλησία θὰ μποροῦσε νὰ δράση μόνο μὲ τὴν πειθὼ καὶ οὐδέποτε

μὲ βία ἤ ἐξαναγκασμό. Φυσικά, οὐδέποτε ἡ Ἐκκλησία θὰ μποροῦσε νὰ ἀντισταθῆ

στὸν πειρασμὸ νὰ καλέση σὲ βοήθεια κάποια κοσμικὴ δύναμη, εἴτε τὴν πολιτεία, εἴτε

τὴν κοινὴ γνώμη, εἴτε νὰ ἀσκήση κάποια ἄλλη μορφὴ κοινωνικῆς πιέσεως. Ἀλλὰ τὰ

ἀποτελέσματα δὲν θὰ μποροῦσαν σὲ καμιὰ περίπτωση νὰ δικαιώσουν τὸ ἀρχικὸ ρῆγ-

μα στὴν ἐλευθερία. Ἡ ἀπόδειξη εἶναι πὼς ἀκόμη καὶ σήμερα δὲν ἔχομε μετακινηθῆ

πάρα πολὺ στὴν πραγματοποίηση τῶν χριστιανικῶν δεδομένων. Ἡ Ἐκκλησία τελικὰ

ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν ἀλλαγὴ τῆς καρδιᾶς καὶ τῆς σκέψεως καὶ ὄχι πρωταρχικὰ γιὰ

τὴν ἀλλαγὴ μιᾶς ἐξωτερικῆς τάξεως, ὅσο σπουδαία κι ἄν πρόκειται νὰ εἶναι ὁποιαδή-

ποτε κοινωνικὴ βελτίωση. Ἡ πρώτη Ἐκκλησία ἔκανε προσπάθεια νὰ πραγματοποιή-

ση ἀνώτερη κοινωνικὴ στάθμη μέσα στὶς τάξεις της. Ἡ ἐπιτυχία ἦταν σχετική. Ἡ

στάθμη ἐπρόκειτο νὰ καταπέση. Ἀκόμη, δὲν ἔγινε συμφιλίωση μὲ τὴν ὑπάρχουσα

ἀδικία. Μόνο ποὺ μᾶλλον ἀναγνωρίσθηκε μιὰ σύμφυτη ἀντινομία. Θὰ μποροῦσε ἡ

Ἐκκλησία νὰ χρησιμοποιήση,  στὸν ἀνθρώπινο ἀγῶνα γιὰ  ἐπιβίωση,  κάποιο  ἄλλο

ὅπλο ἐκτὸς ἀπὸ τὸν λόγο τῆς ἀλήθειας καὶ τοῦ ἐλέους; Ἐν πάση περιπτώσει, καθιε-

ρώθηκαν κάποιες βασικὲς ἀρχές, καὶ διαμορφώθηκαν τολμηρά, ποὺ εἶναι σχετικὲς

γιὰ κάθε ἱστορικὴ θέση (κατάσταση).

Πρῶτα ἀπ’ ὅλα ἀναγνωρίσθηκε ὁλοκληρωτικὴ ἰσότητα ὅλων τῶν ἀνθρώπων. Αὐτὸ

τὸ ἰσοπεδωτικὸ πνεῦμα εἶναι φυτευμένο βαθειὰ στὴν ὀρθόδοξη ἀνατολικὴ ψυχή. Δὲν

ὑπάρχει περιθώριο γιὰ κάποια κοινωνικὴ ἤ φυλετικὴ διάκριση μέσα στὸ σῶμα τῆς

ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας, παρὰ τὴν περίπλοκη ἱεραρχικὴ δομή της. Μπορεῖ κανεὶς ν’

ἀνακαλύψη εὔκολα στὸ βάθος αὐτοῦ τοῦ αἰσθήματος τὴν πρώτη χριστιανικὴ ἰδέα τῆς

Ἐκκλησίας σὰν τάξεως καθ’ ἑαυτήν. 

Δεύτερον, εἶναι παραδεκτὸ πὼς ἡ Ἐκκλησία ὀφείλει νὰ ἀσχοληθῆ πρωταρχικὰ μὲ

τοὺς ἔχοντας ἀνάγκη καὶ παραμελημένους, μὲ ὅλους ἐκείνους ποὺ εἶναι ἐξαθλιωμένοι

καὶ βαρυφορτωμένοι, μὲ τοὺς μετανοοῦντας ἁμαρτωλούς, ἀκριβῶς μὲ τοὺς «μετανο-

οῦντας τελώνας» καὶ ὄχι μὲ τοὺς αὐτοδικαιούμενους Φαρισαίους. Ὁ Χριστὸς στὴν



ἀνατολικὴ παράδοση εἶναι ἀκριβῶς ὁ ταπεινωθεὶς Χριστὸς, μὰ καὶ δοξασθεὶς ἀκρι-

βῶς μὲ τὴν ταπείνωσή Του, μὲ τὴν συγκαταβατικότητα τῆς σπλαχνικῆς Του ἀγάπης.

Αὐτὴ ἡ ἔμφαση σ’ ἕνα ὑπαρξιακὸ πάθος στὴν ἀνατολικὴ παράδοση φαίνεται ἐνίοτε

ἐξωγκωμένη στοὺς δυτικοὺς παρατηρητές -σχεδὸν νοσηρή. Ἀλλὰ εἶναι ἁπλῶς ὑπαι-

νιγμὸς στὸ βασικὸ αἴσθημα πὼς ἡ Ἐκκλησία ὑπάρχει στὸν κόσμο μᾶλλον σὰν θερα-

πευτήριο γιὰ τὸν ἀσθενῆ παρὰ σὰν πανδοχεῖο γιὰ τὸν τέλειο. Αὐτὸ τὸ αἴσθημα εἶχε

πάντα πολὺ ἄμεση ἐπίδραση στὴν ὅλη κοινωνικὴ σκέψη τῆς ἀνατολῆς. Τονίσθηκε

κυρίως ἡ ἄμεση βοήθεια πρὸς τοὺς πτωχοὺς καὶ τοὺς ἐνδεεῖς, καὶ ὄχι τὰ περίπλοκα

σχέδια γιὰ ἰδεώδη κοινότητα. Ἡ ἄμεση ἀνθρώπινη ἐπικοινωνία εἶναι σπουδαιότερη

κι ἀπὸ τὰ τελειότερα σχέδια. Τὸ κοινωνικὸ πρόβλημα ἀντιμετωπίσθηκε πάντα σὰν

ἠθικὸ πρόβλημα. Ἀλλὰ ἠθικὴ θεμελιώθηκε στὸ δόγμα, στὸ δόγμα τῆς σαρκώσεως

καὶ ἀπολυτρώσεως διὰ τοῦ σταυροῦ. Βρίσκει κανεὶς ὅλα αὐτὰ τὰ μοτίβα νὰ ὑπερτονί-

ζονται καὶ στὰ λαϊκὰ κηρύγματα καὶ στὰ παραδοσιακὰ λατρευτικὰ κείμενα, νὰ δια-

βάζωνται καὶ νὰ ἐπαναλαμβάνωνται συνεχῶς σὲ ὅλες τὶς ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες. Γενι-

κά, ἡ Ἐκκλησία εἶναι πάντα μὲ τοὺς ταπεινοὺς καὶ πράους καὶ ὄχι μὲ τοὺς δυνατοὺς

καὶ τοὺς ὑπερήφανους. Αὐτὸ ἴσως συχνὰ νὰ παραμελήθηκε ἀλλὰ οὐδέποτε ἀμφισβη-

τήθηκε ἀκόμη κι ἀπὸ ἐκείνους ποὺ πρακτικὰ πρόδωσαν τὴν παράδοση. 

Καὶ τρίτον,  ὑπάρχει αὐτὸ τὸ κληροδοτημένο ἔνστικτο ποὺ κάνει τὴν Ἐκκλησία

μᾶλλον πνευματικὸ οἶκο, παρὰ ἐξουσιαστικὸ ἵδρυμα. Πρέπει νὰ ἀρχίση κανεὶς ἀπὸ

μακρινὸ ἱστορικὸ ὑπόβαθρο ἐάν θέλη νὰ συλλάβη ἄμεσα τὸ πνεῦμα τῆς ἀνατολικῆς

Ἐκκλησίας.  Ἕνα ἀπὸ τὰ πλέον  διακριτικὰ χαρακτηριστικὰ αὐτῆς  τῆς  Ἐκκλησίας

εἶναι ἡ προσκόλλησή της στὴν παράδοση (trad). itionalism). Ὁ ὅρος μπορεῖ εὔκολα νὰ

παρανοηθῆ καὶ νὰ παρερμηνευθῆ. Στὴν πράξη, παράδοση σημαίνει συνέχιση καὶ ὄχι

στασιμότητα.  Δὲν  εἶναι  στατικὴ  ἀρχή.  Τὰ  ἤθη τῆς  ἀνατολικῆς  Ἐκκλησίας  εἶναι

ἀκόμη τὰ ἴδια ποὺ ἦταν καὶ στοὺς πρώτους αἰῶνες. Ἀλλὰ δὲν εἶναι καὶ ἡ ὑπαρξιακὴ

τοποθέτηση ἑνὸς Χριστιανοῦ πάντα ἡ ἴδια παρ’ ὅλες τὶς ριζικὲς καὶ φοβερὲς ἀλλαγὲς

στὴν ἱστορική του κατάσταση;



V

Ἡ Ἐκκλησία πράγματι «οὐκ ἐστιν ἐκ τοῦ κόσμου» μὰ ἔχει πάρα ταῦτα ὀλοφάνερη

καὶ σπουδαία ἀποστολὴ «ἐν τῷ κόσμῳ» διότι ἀκριβῶς ὁ κόσμος «ἐν  τῷ κακῷ κε-

ῖται». Ἐν πάσῃ περιπτώσει, δὲν μπορεῖ κανεὶς ν’ ἀποφύγη τουλάχιστον μιὰ διαπίστω-

ση. Εἶναι ἀπ’ ὅλους πιστευτὸ ἐπὶ αἰῶνες ὅτι ἡ βασικὴ χριστιανικὴ ἀποστολὴ εἶναι

ἀκριβῶς τὰ καθήκοντα φιλανθρωπίας καὶ δικαιοσύνης. Ἡ Ἐκκλησία ὑπῆρξε καὶ στὴν

ἀνατολὴ καὶ στὴ δύση ἔξοχος διδάσκαλος ὅλων τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν. Ὅλες οἱ ἠθικὲς

ἀξίες τοῦ σημερινοῦ πολιτισμοῦ ἀνάγονται στὶς χριστιανικὲς πηγὲς, καὶ πιὸ πολὺ στὸ

Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ. Ἐξ ἄλλου ἡ Ἐκκλησία εἶναι κοινότητα ποὺ ἀπαιτεῖ τὸν ὅλον

ἄνθρωπο στὴν ὑπηρεσία τοῦ Θεοῦ καὶ προσφέρει θεραπεία καὶ ἴαση στὸν ὅλον ἄν-

θρωπο, καὶ ὄχι μόνο στὴν «ψυχή του». Ἐάν ἡ Ἐκκλησία σὰν καθίδρυμα δὲν μπορεῖ

νὰ υἱοθετήσει τρόπο καθαρὰ κοινωνικῆς δράσεως, οἱ Χριστιανοὶ δὲν μποροῦν νὰ εκ-

πληρώσουν τὰ πολιτικά τους καθήκοντα, γιατὶ ἀνήκει σ’ αὐτοὺς ἡ τεράστια ὑποχρέω-

ση νὰ ἐνεργοῦν «στὴν ὑλικὴ σφαῖρα» ἀκριβῶς σὰν Χριστιανοὶ. 
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