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ΙΕΡΑ ΣΥΝΟ∆ΟΣ
ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

Αριθ. Πρωτ.: 4165/10 Άνω Σύρος, 1 Μαaου 2010

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ

«Σύνοψη της Κοινωνικής ∆ιδασκαλίας της Καθολικής Εκκλησίας» είναι ο
τίτλος του παρόντος βιβλίου, το οποίο συνοψίζει όλες τις ∆ιατάξεις και
την επίσηµη κοινωνική διδασκαλία της Εκκλησίας µας, όπως αυτή εκX
φράστηκε από τη Β΄ Σύνοδο του Βατικανού µε το ∆ιάταγµα: «Η ΕκκληX
σία στον σύγχρονο κόσµο», αλλά και από τις Εγκυκλίους Επιστολές των
Παπών, αρχής γενοµένης από τον Πάπα Λέοντα ΙΓ΄ µε την Εγκύκλιο «ReX
rum Novarum».

Η Ιερά Σύνοδος της Καθολικής Ιεραρχίας της Ελλάδος αποφάσισε τη
µετάφραση και έκδοση αυτής της Σύνοψης:

— για να δώσει τη δυνατότητα στους πιστούς της να γνωρίζουν ποιες
είναι οι αρχές της κοινωνικής διδασκαλίας της Εκκλησίας,

— να διαπιστώσουν ότι όλες πηγάζουν από το Ευαγγέλιο και απ’ όλα
τα Ιερά Βιβλικά κείµενα,

— να καθοδηγούνται από αυτές στην αντιµετώπιση των κοινωνικών
θεµάτων και προβληµάτων.

Έτσι θα συµβάλουν στη δηµιουργία µιας κοινωνίας, η οποία να θεµεX
λιώνεται στην αλήθεια και τη δικαιοσύνη και να εξασφαλίζει τα ύψιστα
αγαθά της ειρήνης και της ελευθερίας σε όλους τους ανθρώπους.

Το έργο αυτό, το οποίο περιέχει αρκετά στοιχεία κοινά σε όλους τους
Χριστιανούς, ευχόµαστε να αποβεί ωφέλιµο για σκέψη, περισυλλογή και
δράση ώστε από κοινού να προσφέρουµε υπηρεσία και να συµβάλλουµε
στην ειρηνική συµβίωση αλλά και την ευηµερία της ανθρώπινης οικογένειας.

† ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

Επίσκοπος Σύρου, Θήρας και Κρήτης
Πρόεδρος Ιεράς Συνόδου Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδος





ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΒΑΤΙΚΑΝΟ, 29 Ιουνίου 2004

Εκλαµπρότατε Καρδινάλιε

Στη διάρκεια της ιστορίας της, ιδιαίτερα στα τελευταία εκατό χρόνια, η
Εκκλησία δεν αρνήθηκε ποτέ —σύµφωνα µε τα λόγια του πάπα Λέοντος
ΙΓ΄— να πει το «λόγο που της αναλογεί» για τα θέµατα της κοινωνικής ζωής.
Συνεχίζοντας να επεξεργάζεται και να ενηµερώνει την πλούσια κληρονοµιά
της κοινωνικής διδασκαλίας της καθολικής Εκκλησίας, ο πάπας Ιωάννης
Παύλος Β΄ δηµοσίευσε, από την πλευρά του, τρεις µεγάλες Εγκυκλίους —
Laborem exercens (Για την ανθρώπινη εργασία), Sollicitudo rei socialis (Η
κοινωνική µέριµνα) και Centesimus annus (Το εργατικό ζήτηµα)—, οι οποίες
αποτελούν θεµελιώδεις σταθµούς της καθολικής σκέψης επί του θέµατος.
Από την πλευρά τους, πολυάριθµοι επίσκοποι σε κάθε µέρος του κόσµου συX
νεισέφεραν τα τελευταία χρόνια στην εµβάθυνση της κοινωνικής διδασκαX
λίας της Εκκλησίας. Το ίδιο έκαναν και πολλοί µελετητές σε κάθε ήπειρο.

1. Οπότε, ήταν επιθυµητή η µέριµνα για τη συγγραφή µιας σύνοψης
όλης αυτής της ύλης, ώστε να παρουσιαστούν µε τρόπο συστηµατικό οι
ακρογωνιαίοι λίθοι της καθολικής κοινωνικής διδασκαλίας. Αυτό το καX
θήκον ανέλαβε αξιέπαινα το Ποντιφικό Συµβούλιο για τη ∆ικαιοσύνη
και την Ειρήνη, αφιερώνοντας σ’ ετούτη την πρωτοβουλία εντατική ερX
γασία στη διάρκεια των τελευταίων ετών.

Έτσι, χαίροµαι για τη δηµοσίευση του τόµου Σύνοψη της κοινωνικής διT
δασκαλίας της Εκκλησίας, συµµεριζόµενος µ’ Εσάς τη χαρά να τον προσφέX
ρω στους πιστούς και σε όλους τους ανθρώπους καλής θελήσεως, σαν τροφή
για την ανθρώπινη και πνευµατική ανάπτυξη, προσωπική και δηµόσια.

Προς την Α. Εκλαµπρότητα
τον Καρδινάλιο RENATO RAFFAELLE MARTINO
Πρόεδρο του Ποντιφικού Συµβουλίου για τη ∆ικαιοσύνη και την Ειρήνη
ΠΟΛΙΣ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ



2. Το έργο παρουσιάζει πώς η καθολική κοινωνική διδασκαλία έχει
και αξία ευαγγελική (πρβλ. Centesimus annus, 54), επειδή συσχετίζει τον
άνθρωπο και την κοινωνία υπό το φως του Ευαγγελίου. Οι αρχές της κοιX
νωνικής διδασκαλίας της Εκκλησίας, που στηρίζονται στο φυσικό νόµο,
στη συνέχεια επιβεβαιώνονται και ενισχύονται, στην πίστη της ΕκκληX
σίας, από το Ευαγγέλιο του Χριστού.

Υπό αυτό το φως, ο άνθρωπος καλείται πρώτα απ’ όλα να αποκαλυX
φθεί ως υπερβατικό ον σε κάθε διάσταση της ζωής, συµπεριλαµβανοµένης
εκείνης που συνδέεται µε το κοινωνικό, οικονοµικό και πολιτικό πλαίσιο.
Η πίστη οδηγεί στην πληρότητα την έννοια της οικογένειας που, θεµελιωX
µένη στο γάµο ανάµεσα σε έναν άντρα και σε µια γυναίκα, αποτελεί το
πρώτο και ζωτικό κύτταρο της κοινωνίας^ επίσης, φωτίζει την αξιοπρέX
πεια της εργασίας που, ως δραστηριότητα του ανθρώπου προορισµένη
για την επίτευξή της, έχει προτεραιότητα έναντι του κεφαλαίου και προX
σφέρει δικαίωµα συµµετοχής στα έσοδα που θα προκύψουν.

3. Από το παρόν κείµενο αναδύεται η σηµασία των θεµελιωµένων στο
νόµο της Φύσης ηθικών αξιών, που είναι εντυπωµένος στη συνείδηση κάθε
ανθρώπου και γι’ αυτό πρέπει να αναγνωρίζεται και να γίνεται σεβαστός.
Η ανθρωπότητα ζητά σήµερα περισσότερη δικαιοσύνη για να αντιµετωπίX
σει το φαινόµενο της παγκοσµιοποίησης^ έχει έντονο ενδιαφέρον για την
οικολογία και για την ορθή διαχείριση των δηµοσίων υποθέσεων^ αντιX
λαµβάνεται την ανάγκη να διασωθεί η εθνική συνείδηση, δίχως όµως να
παραβλέπει το δικαίωµα και τη συνειδητοποίηση της ένωσης του ανθρώX
πινου γένους. Ο κόσµος της εργασίας, βαθύτατα τροποποιηµένος από τις
σύγχρονες τεχνολογικές κατακτήσεις, γνωρίζει εκπληκτικά επίπεδα ποιόX
τητας, αλλά πρέπει δυστυχώς να καταγράψει και πρωτόγνωρες µορφές
αβεβαιότητας, εκµετάλλευσης, µέχρι και σκλαβιάς στο εσωτερικό των κοιX
νωνιών που αποκαλούνται εύπορες. Σε διάφορες περιοχές του πλανήτη το
επίπεδο της ευηµερίας εξακολουθεί να αναπτύσσεται, όµως αυξάνεται
απειλητικά και ο αριθµός των νέων φτωχών και διευρύνεται, σε διάφορες
περιφέρειες, το χάσµα ανάµεσα σε χώρες λιγότερο ανεπτυγµένες και σε χώX
ρες πλούσιες. Η ελεύθερη αγορά, οικονοµική διαδικασία µε θετικές πλευX
ρές, φανερώνει παρ’ όλα αυτά τα όριά της. Από την άλλη, η προνοµιούX
χος αγάπη για τους φτωχούς αντιπροσωπεύει µιαν απαρέγκλιτη επιλογή
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της Εκκλησίας και προτείνεται σε όλους τους ανθρώπους µε καλή θέληση.
Η Εκκλησία πρέπει να κάνει αισθητή τη φωνή της για τα res novae, τυX

πικά της σύγχρονης εποχής, επειδή έχει καθήκον να καλέσει τους πάντες
να φροντίσουν ώστε να παγιωθεί ένας αυθεντικός πολιτισµός που θα
στοχεύει προς την αναζήτηση µιας ολοκληρωµένης και αλληλέγγυας εξέX
λιξης του ανθρώπου.

4. Τα σύγχρονα πολιτιστικά και κοινωνικά θέµατα εµπλέκουν κυρίως
τους λα�κούς πιστούς, οι οποίοι καλούνται, όπως υπενθυµίζει η Β΄ ΟικουX
µενική Σύνοδος του Βατικανού, να χειριστούν τα κοσµικά σύµφωνα µε
τις βουλές του Θεού (πρβλ. Lumen gentium [Περί Εκκλησίας], 31). Είναι
λοιπόν εύκολα κατανοητή η θεµελιώδης σηµασία της διαµόρφωσης των
λα�κών, ώστε µε την αγιότητα της ζωής τους και τη δύναµη της µαρτυρίας
τους να συνεισφέρουν στην πρόοδο της ανθρωπότητας. Ετούτο το κείµεX
νο προτίθεται να τους βοηθήσει στην καθηµερινή τους αποστολή.

Έχει σηµασία να παρατηρήσουµε ότι κι άλλες Εκκλησίες και εκκλησιαX
στικές κοινότητες, όπως και άλλες θρησκείες φαίνεται να συµµερίζονται τα
πολυάριθµα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί εδώ. Το κείµενο γράφτηκε µε
τέτοιον τρόπο, ώστε να είναι απολαυστικό όχι µόνο ad intra, δηλαδή από
τους καθολικούς, αλλά και ad extra. Πράγµατι, οι αδελφοί µε τους οποίους
µας ενώνει η βάπτιση, οι πιστοί άλλων θρησκειών και όλοι οι άνθρωποι µε
καλή θέληση µπορούν να αποκοµίσουν γόνιµες αφορµές στοχασµού και την
κοινή ώθηση για µια ολοκληρωµένη ανάπτυξη κάθε ανθρώπου.

5. Ο Άγιος Πατέρας, ενώ επιθυµεί το παρόν ντοκουµέντο να βοηθήσει
την ανθρωπότητα στην ενεργή αναζήτηση του κοινού καλού, επικαλείται
την ευλογία του Θεού σε όσους θα σταθούν να στοχαστούν πάνω στις διX
δασκαλίες αυτής της δηµοσίευσης. ∆ιατυπώνοντας και την προσωπική
µου ευχή για την επιτυχία ετούτου του έργου, συγχαίρω την ΕκλαµπρόX
τητά σας και τους συνεργάτες του Ποντιφικού Συµβουλίου για τη ∆ικαιοX
σύνη και την Ειρήνη για τη σηµαντική εργασία που φέρατε σε πέρας, ενώ
µε ξεχωριστά αισθήµατα σεβασµού θέλω να δηλώσω

Ειλικρινέστατα δικός σας εν Κυρίω
Καρδινάλιος ΑΝΤΖΕΛΟ ΣΟΝΤΑΝΟ

Γραµµατέας του Κράτους
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Είµαι ευτυχής που παρουσιάζω τη Σύνοψη της κοινωνικής διδασκαλίας
της Εκκλησίας, η οποία εκπονήθηκε, σύµφωνα µε την εντολή του Άγιου
Πατέρα Ιωάννη Παύλου Β΄, για να εκφράσει µε τρόπο συνθετικό αλλά
πλήρη την κοινωνική διδασκαλία της Εκκλησίας.

Να µετατρέψουµε την κοινωνική πραγµατικότητα µε τη δύναµη του
Ευαγγελίου, την οποία οµολογούν γυναίκες και άνδρες πιστοί στον ΙηX
σού Χριστό, ήταν ανέκαθεν µια πρόκληση και είναι ακόµη, στις αρχές της
τρίτης χιλιετίας της χριστιανικής εποχής. Το µήνυµα του Ιησού Χριστού,
«χαρµόσυνο άγγελµα» σωτηρίας, αγάπης, δικαιοσύνης και ειρήνης, δεν
γίνεται εύκολα αποδεκτό από τον κόσµο του σήµερα, που ακόµη σαρώX
νεται από πολέµους, φτώχεια και αδικίες^ ακριβώς γι’ αυτό ο άνθρωπος
της εποχής µας χρειάζεται περισσότερο από ποτέ το Ευαγγέλιο: την πίστη
που σώζει, την ελπίδα που φωτίζει, τη φιλανθρωπία που αγαπά.

Η Εκκλησία, πολύπειρη σε φιλανθρωπία, σε ενεργή και αισιόδοξη
αναµονή, εξακολουθεί να κοιτάζει προς τους «καινοὺς δὲ οὐρανοὺς» και
τη «γῆν καινὴν» (Β΄ Πε 3,13) και να τα αποκαλύπτει σε κάθε άνθρωπο,
για να τον βοηθήσει να ζήσει τη ζωή του στα πλαίσια του αγνού πνεύµαX
τος. «Gloria Dei vivens homo»: ο άνθρωπος που ζει µε αξιοπρέπεια δοξάX
ζει τον Θεό που του τη χάρισε.

Η ανάγνωση αυτών των σελίδων προτείνεται κυρίως για να στηρίX
ξει και να ωθήσει τη δράση των χριστιανών σε κοινωνικό επίπεδο,
ιδιαίτερα τους λα�κούς πιστούς, καθώς το περιβάλλον αυτό είναι δικό
τους^ όλη τους η ζωή πρέπει να χαρακτηρίζεται ως γόνιµο ευαγγελικό έρX
γο. Κάθε πιστός οφείλει να µάθει πρώτα απ’ όλα να υπακούει στον ΚύX
ριο µε τη δύναµη της πίστης, ακολουθώντας το παράδειγµα του Αγίου
Πέτρου: «ἐπιστάτα, δι᾿ ὅλης τῆς νυκτὸς κοπιάσαντες οὐδὲν ἐλάβοµεν·
ἐπὶ δὲ τῷ ῥήµατί σου χαλάσω τὸ δίκτυον» (Λκ 5,5). Κάθε αναγνώστης
µε «καλή θέληση» θα µπορέσει να αναγνωρίσει τις αιτίες που ωθούν την
Εκκλησία να παρέµβει κατηχητικά στο κοινωνικό πεδίο, ίσως εκ πρώX
της όψεως εκτός της αρµοδιότητάς της, και τους λόγους της συνάντηX



σης, του διαλόγου, της συνεργασίας για να υπηρετηθεί το κοινό καλό.
Ο προκάτοχός µου, ο πολυθρήνητος και αξιοσέβαστος Καρδινάλιος

ΦρανσουάXΞαβιέ Νγκουγιέν Βαν Τουάν, οδήγησε σοφά, µε σταθερότητα
και διορατικότητα, το σύνθετο στάδιο προετοιµασίας αυτού του ντοκουX
µέντου^ η ασθένεια τον εµπόδισε να την ολοκληρώσει µε τη δηµοσίευση.
Ετούτο το έργο που µου ανατέθηκε, και τώρα παραδίδεται στους αναX
γνώστες, φέρει λοιπόν τη σφραγίδα ενός µεγάλου µάρτυρα του Σταυρού,
δυνατού στην πίστη στα ζοφερά και τροµακτικά χρόνια του Βιετνάµ.
Εκείνος ξέρει πώς να δεχτεί την ευγνωµοσύνη µας για όλη την πολύτιµη
εργασία του, διαποτισµένη µε αγάπη και αφοσίωση, και να ευλογήσει
όσους σταθούν να στοχαστούν σ’ αυτές τις σελίδες.

Ζητώ τη µεσολάβηση του αγίου Ιωσήφ, Φύλακα του Λυτρωτή και ΣυX
ζύγου της Ευλογηµένης Παρθένου Μαρίας, προστάτη της παγκόσµιας
Εκκλησίας και της εργασίας, έτσι ώστε ετούτο το κείµενο να µπορέσει να
δώσει άφθονους καρπούς στην κοινωνική ζωή ως όργανο του ευαγγελιX
κού µηνύµατος, της δικαιοσύνης και της ειρήνης.

ΡΕΝΑΤΟ ΡΑΦΑΕΛΕ Καρδινάλιος ΜΑΡΤΙΝΟ

Πρόεδρος

ΤΖΑΜΠΑΟΛΟ ΚΡΕΠΑΛΝΤΙ

Γραµµατέας
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Codex Iuris Canonici (Κώδικας Κανονικού ∆ικαίου)
DS H. DENZINGERXA. SCHÖNMETZER, Enchiridion Symbolorum

definitionum et declarationum de rebus fidei et morum
Ed. Leon. SANCTI THOMAE AQUINATIS DOCTORIS ANGELICI

Opera omnia iussu impensaque Leonis XIII P.M. edita
in articulo α. (σχόλιο ή απάντηση)
LP Λατινική Πατρολογία (J. P. MIGNE)
PG Ελληνική Πατρολογία (J. P. MIGNE)
QQ.DD. Quaestiones disputatae (Αµφισβητούµενα ζητήµατα)
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III Tertia Pars Summae Theologiae
Απ. επ. Αποστολική επιστολή
Απ. διάτ. Αποστολική διάταξη
αυτ. αυτόθι
δ. διάκριση
∆ιακ. ∆ιακήρυξη
∆ιάτ. ∆ιάταξη
∆ιδ. ∆ιδαχή
∆ογµ. διάτ. ∆ογµατική διάταξη
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Κεφ. Κεφάλαιο
Ποιµ. διάτ. Ποιµαντική διάταξη
πρβλ. παράβαλε
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Αβ Αµβακούµ
Αγγ Αγγαίος
Αµ Αµώς
Απ Αποκάλυψις Ιωάννου
Αρ Αριθµοί
Ασµ Άσµα ασµάτων
Βαρ Βαρούχ
Α΄ Βασ Α΄ Βασιλειών
Β΄ Βασ Β΄ Βασιλειών
Γαλ Προς Γαλάτας
Γεν Γένεσις
∆ν ∆ανιήλ
∆τ ∆ευτερονόµιον
Εβρ Προς Εβραίους
Εκ Εκκλησιαστής (Κοχέλεθ)
Εξ Έξοδος
Εσδ Έσδρας
Εσθ Εσθήρ
Εφ Προς Εφεσίους
Ζαχ Ζαχαρίας
Ησ Ησαaας
Α΄ Θεσ Προς Θεσσαλονικείς Α΄
Β΄ Θεσ Προς Θεσσαλονικείς Β΄
Θρ Θρήνοι
Ιακ Επιστολή Ιακώβου
Ιεζ Ιεζεκιήλ
Ιερ Ιερεµίας
Ιουδα Επιστολή Ιούδα
Ιδθ Ιουδίθ

Ιησ Ιησούς Ναυή
Ιω Κατά Ιωάννην
Α΄ Ιω Επιστολή Α΄ Ιωάννου
Β΄ Ιω Επιστολή Β΄ Ιωάννου
Γ΄ Ιω Επιστολή Γ΄ Ιωάννου
Ιωβ Ιώβ
Ιλ Ιωήλ
Ιων Ιωνάς
Κολ Προς Κολοσσαείς
Α΄ Κορ Προς Κορινθίους Α΄
Β΄ Κορ Προς Κορινθίους Β΄
Κρ Κριταί
Λευ Λευιτικόν
Λκ Κατά Λουκάν
Α΄ Μακ Α΄ Μακκαβαίων
Β΄ Μακ Β΄ Μακκαβαίων
Μαλ Μαλαχίας
Μκ Κατά Μάρκον
Μτ Κατά Ματθαίον
Μιχ Μιχαίας
Νµ Ναούµ
Νε Νεεµίας
Οβδ Οβδιού
Πρµ Παροιµίαι
Α΄ Πε Επιστολή Α΄ Πέτρου
Β΄ Πε Επιστολή Β΄ Πέτρου
Πραξ Πράξεις Αποστόλων
Ρουθ Ρουθ
Ρωµ Προς Ρωµαίους
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Α΄ Σαµ Α΄ Σαµουήλ
Β΄ Σαµ Β΄ Σαµουήλ
Σειρ Σοφία Σειράχ
Σολ Σοφία Σολοµώντος
Σφν Σοφονίας
Α΄ Τιµ Α΄ προς Τιµόθεον
Β΄ Τιµ Β΄ προς Τιµόθεον
Τιτ Προς Τίτον

Τωβ Τωβίτ
Φλµ Προς Φιλήµονα
Φιλ Προς Φιλιππησίους
Α΄ Χρ Α΄ Χρονικών
Β΄ Χρ Β΄ Χρονικών
Ψλ Ψαλµοί
Ωσ Ωσηέ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΑΣ ΟΥΜΑΝΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟΣ

α) Στην αυγή της τρίτης χιλιετίας

1 Η Εκκλησία, περιπλανώµενος λαός, εισχωρεί στην τρίτη χιλιετία της χριT
στιανικής εποχής οδηγούµενη από τον Χριστό, «τὸν ποιµένα τῶν προβάX
των τὸν µέγαν» (Εβρ 13,20): Αυτός είναι η Αγία Πύλη (πρβλ. Ιω 10,9) που
διαβήκαµε στη διάρκεια του Μεγάλου Ιωβηλαίου του έτους 20001. Ο Ιησούς
Χριστός είναι η Οδός, η Αλήθεια και η Ζωή (πρβλ. Ιω 14,6): ατενίζοντας το
πρόσωπο του Κυρίου, επιβεβαιώνουµε την πίστη µας και την ελπίδα µας
σ’ Εκείνον, µοναδικό Σωτήρα και σκοπό της Ιστορίας.

Η Εκκλησία εξακολουθεί να ρωτά όλους τους λαούς και όλα τα έθνη,
επειδή µόνο στο όνοµα του Χριστού δίνεται στον άνθρωπο η σωτηρία. Η
σωτηρία, την οποία ο Κύριος κατέκτησε για µας «γὰρ τιµῆς» (Α΄ Κορ 6,20^
πρβλ. Α΄ Πε 1,18X19), πραγµατοποιείται στη νέα ζωή που περιµένει τους δίX
καιους µετά το θάνατο, αλλά περιβάλλει και αυτό τον κόσµο στην πραγµαX
τικότητα της οικονοµίας και της εργασίας, της τεχνολογίας και της επικοιX
νωνίας, της κοινωνίας και της πολιτικής, της διεθνούς κοινότητας και των
σχέσεων ανάµεσα σε πολιτισµούς και λαούς: «Ο Ιησούς ήρθε για να φέρει
την ολοκληρωτική σωτηρία, που περιβάλλει τον άνθρωπο και όλους τους
ανθρώπους, ανοίγοντας τους θαυµαστούς ορίζοντες της θε�κής στοργής»2.

1 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Απ. επ. Novo millennio ineunte (Στην αρχή της
νέας χιλιετίας), 1: AAS 93 (2001) 266.

2 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Redemptoris missio (αποστολή του Λυτρωτή),
11: AAS 83 (1991) 260.



2 Σ’ αυτή την αυγή της τρίτης χιλιετίας, η Εκκλησία δεν κουράζεται να
κηρύττει το Ευαγγέλιο που χαρίζει σωτηρία και αληθινή ελευθερία και
στα εγκόσµια πράγµατα, υπενθυµίζοντας την επίσηµη σύσταση που απευX
θύνει ο απόστολος Παύλος στον µαθητή του Τιµόθεο: «κήρυξον τὸν λόX
γον, ἐπίστηθι εὐκαίρως ἀκαίρως, ἔλεγξον, ἐπιτίµησον, παρακάλεσον, ἐν
πάσῃ µακροθυµίᾳ καὶ διδαχῇ. ἔσται γὰρ καιρὸς ὅτε τῆς ὑγιαινούσης διX
δασκαλίας οὐκ ἀνέξονται, ἀλλὰ κατὰ τὰς ἐπιθυµίας τὰς ἰδίας ἑαυτοῖς ἐπιX
σωρεύσουσι διδασκάλους κνηθόµενοι τὴν ἀκοήν, καὶ ἀπὸ µὲν τῆς ἀληθείας
τὴν ἀκοὴν ἀποστρέψουσιν, ἐπὶ δὲ τοὺς µύθους ἐκτραπήσονται. σὺ δὲ νῆX
φε ἐν πᾶσι, κακοπάθησον, ἔργον ποίησον εὐαγγελιστοῦ, τὴν διακονίαν
σου πληροφόρησον» (Β΄ Τιµ 4,2X5).

3 Στους άνδρες και στις γυναίκες της εποχής µας, συντρόφους της στο ταT
ξίδι, η Εκκλησία προσφέρει και τη δική της κοινωνική διδασκαλία. ΠράγX
µατι, όταν η Εκκλησία «επιτελεί την αποστολή της για τη διάδοση του
Ευαγγελίου, επιβεβαιώνει στον άνθρωπο, εν ονόµατι του Χριστού, την
αξιοπρέπειά του και τον προορισµό του στην κοινωνία των ανθρώπων^
του διδάσκει την ανάγκη της δικαιοσύνης και της ειρήνης, αντίστοιχες της
θε�κής σοφίας»3. Αυτή η διδασκαλία έχει µια δική της βαθιά ενότητα που
πηγάζει από την πίστη σε µια ολοκληρωµένη σωτηρία, από την ελπίδα σε
µια αληθινή δικαιοσύνη, από την αγάπη που καθιστά όλους τους ανθρώT
πους πραγµατικούς εν Χριστώ αδελφούς: είναι µια έκφραση της αγάπης
του Θεού για τον κόσµο, που Εκείνος τόσο αγάπησε «ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ
τὸν µονογενῆ ἔδωκεν» (Ιω 3,16). Ο νέος νόµος της αγάπης αγκαλιάζει ολόX
κληρη την ανθρωπότητα και δε γνωρίζει όρια, επειδή η αναγγελία της σωX
τηρίας εν Χριστώ απλώνεται «καὶ ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς» (Πραξ 1,8).

4 Ανακαλύπτοντας ότι ο Θεός τον αγαπάει, ο άνθρωπος κατανοεί την
υπερβατική του αξιοπρέπεια, µαθαίνει να µην ικανοποιείται από τον
εαυτό του και να συναντά τον άλλο σε ένα δίκτυο σχέσεων ολοένα και
περισσότερο αληθινά ανθρώπινο. Άνθρωποι που έγιναν «νέοι» χάρη
στην αγάπη του Θεού είναι σε θέση να αλλάξουν τους κανόνες, την ποιόX
τητα των σχέσεων αλλά και τις κοινωνικές δοµές: είναι πρόσωπα ικανά

3 Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.419.
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να φέρουν την ειρήνη εκεί όπου υπάρχουν συµπλοκές, να χτίσουν και να
καλλιεργήσουν αδελφικές σχέσεις εκεί όπου επικρατεί το µίσος, να αναX
ζητήσουν τη δικαιοσύνη εκεί όπου κυριαρχεί η εκµετάλλευση του ανX
θρώπου από άνθρωπο. Μόνο η αγάπη είναι ικανή να µετατρέψει µε ριζοX
σπαστικό τρόπο τις σχέσεις που τα ανθρώπινα πλάσµατα διατηρούν µεX
ταξύ τους. Με αυτή την προοπτική, κάθε άνθρωπος µε καλή θέληση µποX
ρεί να διακρίνει τους ευρείς ορίζοντες της δικαιοσύνης και της ανθρώπιX
νης εξέλιξης προς την αλήθεια και το καλό.

5 Η αγάπη έχει µπροστά της τεράστιο έργο στο οποίο η Εκκλησία θέλει
να συνεισφέρει και µε την κοινωνική της διδασκαλία, που ενδιαφέρει
τον άνθρωπο και απευθύνεται σε όλους. Πολλοί άποροι αδελφοί προX
σµένουν βοήθεια, πολλοί καταπιεσµένοι προσµένουν δικαιοσύνη, πολλοί
άνεργοι προσµένουν να εργαστούν, πολλοί λαοί προσµένουν σεβασµό:
«Είναι δυνατόν, στην εποχή µας, να υπάρχουν ακόµη άνθρωποι που πεX
θαίνουν από την πείνα; Που είναι καταδικασµένοι στον αναλφαβητισµό;
Που στερούνται της στοιχειώδους ιατρικής φροντίδας; Που δεν έχουν ένα
σπίτι να προφυλαχτούν; Η υπόθεση της φτώχειας µπορεί να διευρύνεται
επ’ άπειρον, αν προσθέσουµε στην παλιά και τη νέα φτώχεια, που πλήτX
τει συχνά και τα περιβάλλοντα και τις τάξεις που διαθέτουν οικονοµικά
αποθέµατα, αλλά είναι εκτεθειµένες στην απελπισία της έλλειψης σκοX
πού, στην παγίδα των ναρκωτικών, στην εγκατάλειψη κατά την τρίτη
ηλικία ή την ασθένεια, στην περιθωριοποίηση ή στις κοινωνικές διακρίX
σεις. Πώς είναι δυνατόν να παραβλέπουµε την προοπτική µιας οικολογιX
κής ανισορροπίας, που θα καταστήσει αφιλόξενες και εχθρικές για τον
άνθρωπο εκτεταµένες περιοχές του πλανήτη; Ή τα προβλήµατα της ειρήX
νης, που συχνά απειλείται από τον εφιάλτη καταστροφικών πολέµων; Ή
την περιφρόνηση βασικών ανθρωπίνων δικαιωµάτων πολλών συνανθρώX
πων µας, κυρίως παιδιών;»4

6 Η χριστιανική αγάπη οδηγεί στην καταγγελία, στην πρόταση και στη
δέσµευση για έναν κοινωνικό και πολιτιστικό προγραµµατισµό, σε µια

4 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Απ. επ. Novo millennio ineuente, 50X51: AAS 93 (2001)
303X304.
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ουσιαστική δράση που παροτρύνει όλους εκείνους που έχουν ειλικρινά
στην καρδιά τους τη µοίρα του ανθρώπου να προσφέρουν τη συµβολή
τους. Η ανθρωπότητα κατανοεί ολοένα και πιο ξεκάθαρα ότι τη συνδέει
το ίδιο πεπρωµένο που απαιτεί την κοινή ανάληψη ευθύνης, εµπνευσµένη
από έναν ολοκληρωµένο και αλληλέγγυο ουµανισµό: βλέπει ότι αυτή η
ενότητα του πεπρωµένου προετοιµάζεται και ενίοτε επιβάλλεται από την
τεχνολογία ή από την οικονοµία και αντιλαµβάνεται την ανάγκη για µια
µεγαλύτερη ηθική συνειδητοποίηση, που θα κατευθύνει την κοινή πορεία.
Σαστισµένοι από τους πολλαπλούς τεχνολογικούς νεωτερισµούς, οι άνX
θρωποι της εποχής µας επιθυµούν διακαώς η πρόοδος να στοχεύει στο
καλό της ανθρωπότητας του σήµερα και του αύριο.

β) Η σηµασία του ντοκουµέντου

7 Ο χριστιανός ξέρει ότι µπορεί να βρει στην κοινωνική διδασκαλία της
Εκκλησίας τις αρχές του στοχασµού, τα κριτήρια της κρίσης και τις
εντολές δράσης απ’ όπου εκκινεί για να αναπτύξει έναν ολοκληρωµένο
και αλληλέγγυο ουµανισµό. Η διάδοση αυτής της διδασκαλίας αποτελεί,
ωστόσο, µια αληθινή ποιµαντική προτεραιότητα, ώστε οι άνθρωποι, φωX
τισµένοι από αυτήν, να γίνουν ικανοί να ερµηνεύσουν την πραγµατικόX
τητα του σήµερα και να αναζητήσουν τις κατάλληλες οδούς για δράση:
«Η διδαχή και η διάδοση της κοινωνικής διδασκαλίας αποτελούν τµήµα
της αποστολής ευαγγελισµού της Εκκλησίας»5.

Υπ’ αυτή την προοπτική θεωρείται αρκετά χρήσιµη η δηµοσίευση ενός
ντοκουµέντου που θα διασαφηνίζει τις βασικές γραµµές της κοινωνικής
διδασκαλίας της Εκκλησίας και την υπάρχουσα σχέση ανάµεσα σ’ αυτή
τη διδασκαλία και στη νέα αποστολή ευαγγελισµού6. Το Ποντιφικό ΣυµX
βούλιο για τη ∆ικαιοσύνη και την Ειρήνη, που το επεξεργάστηκε και φέX
ρει όλη την ευθύνη, κατέφυγε σε ευρείες διασκέψεις, εµπλέκοντας τα µέλη
της και συµβούλους, µερικά Τµήµατα της Ρωµα�κής Κουρίας, Επισκοπικά

5 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β ,́ Εγκ. επ. Sollicitudo rei socialis, 41: AAS 80 (1988) 571X572.
6 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Απ. διάτ. Ecclesia in America (Η Εκκλησία στην ΑµεT

ρική), 54: AAS 91 (1999) 790.
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Συνέδρια από διάφορες χώρες, µεµονωµένους επισκόπους και ειδικούς
στα συγκεκριµένα θέµατα.

8 Σκοπός αυτού του ντοκουµέντου είναι να παρουσιαστεί συνολικά και
συστηµατικά, έστω και σε περιληπτική µορφή, η κοινωνική διδασκαλία,
που είναι καρπός σοφού στοχασµού του διδακτικού σώµατος και έκT
φραση της σταθερής δέσµευσης της Εκκλησίας στη χάρη της εν Χριστώ
σωτηρίας και στο στοργικό ενδιαφέρον όσον αφορά την τύχη της ανT
θρωπότητας. Οι πιο αξιόλογες θεολογικές, φιλοσοφικές, ηθικές, πολιτιX
στικές και ποιµαντικές όψεις αυτής της διδαχής επανέρχονται εδώ οργαX
νικά σε σχέση µε τα κοινωνικά ζητήµατα. Έτσι, επιβεβαιώνεται η γονιµόX
τητα της συνάντησης ανάµεσα στο Ευαγγέλιο και στα προβλήµατα που ο
άνθρωπος αντιµετωπίζει στην ιστορική του πορεία.

Στη µελέτη της Σύνοψης είναι καλό να έχουµε υπόψη ότι οι αναφορές
στα διδακτικά κείµενα προέρχονται από ντοκουµέντα διαφορετικών αρX
χών. ∆ίπλα στα συνοδικά κείµενα και στις εγκυκλίους, εµφανίζονται και
οµιλίες παπών ή κείµενα που επεξεργάστηκαν ιερές Σύνοδοι της Αγίας
Έδρας. Όπως είναι γνωστό, αλλά φαίνεται ενδεδειγµένο να το υπογραµX
µίσουµε, ο αναγνώστης οφείλει να γνωρίζει ότι πρόκειται για διαφορετιX
κά επίπεδα διδασκαλίας. Το ντοκουµέντο, που περιορίζεται να προσφέX
ρει µια έκθεση των θεµελιωδών γραµµών της κοινωνικής διδασκαλίας,
αφήνει στις Επισκοπικές Συνόδους την ευθύνη να ορίσουν τις κατάλληX
λες εφαρµογές που απαιτούνται από τις διάφορες τοπικές συνθήκες7.

9 Το ντοκουµέντο προσφέρει ένα γενικό πλαίσιο για τις θεµελιώδεις καT
τευθύνσεις όσον αφορά το διδακτικό «corpus» της καθολικής κοινωνιT
κής διδασκαλίας. Αυτό το πλαίσιο επιτρέπει να αντιµετωπίσουµε ρυθµιX
στικά τα κοινωνικά ζητήµατα της εποχής µας, τα οποία απαιτούν συνολιX
κή εκτίµηση, επειδή τα χαρακτηρίζει η ολοένα και µεγαλύτερη αλληλεπίX
δραση και αλληλεξάρτηση και αφορούν όλο και περισσότερο ολόκληρη
την ανθρώπινη οικογένεια. Η έκθεση των αρχών της κοινωνικής διδαX
σκαλίας έχει σκοπό να προτείνει µια συστηµατική µέθοδο για να αναζηX

7 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Απ. διάτ. Ecclesia in America, 54: AAS 91 (1999) 790^
Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 24.
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τηθούν οι λύσεις των προβληµάτων, ώστε η αντίληψη, η κρίση και οι επιX
λογές να απαντούν στην πραγµατικότητα, ενώ η αλληλεγγύη και η ελπίX
δα να καταφέρουν να επενεργήσουν αποτελεσµατικά και στις σύνθετες
σηµερινές συνθήκες. Πράγµατι, οι αρχές επανέρχονται και ερµηνεύουν η
µία την άλλη, καθώς εκφράζουν τη χριστιανική ανθρωπολογία8, καρπό της
Αποκάλυψης της αγάπης του Θεού για τον άνθρωπο. Πάντως, ας ληφθεί
σοβαρά υπόψη ότι το πέρασµα του χρόνου και η µεταβολή των κοινωνικών
πλαισίων απαιτούν σταθερή και σύγχρονη σκέψη για τα διάφορα θέµατα
που εκτίθενται εδώ, ώστε να ερµηνευτούν τα νέα σηµεία της εποχής.

10 Το ντοκουµέντο προτείνεται ως ένα εργαλείο της ηθικής και ποιµαT
ντικής αντίληψης των σύνθετων γεγονότων που χαρακτηρίζουν την εποT
χή µας^ σαν ένας οδηγός για να εµπνεύσει, σε ατοµικό και συλλογικό επίT
πεδο, συµπεριφορές και επιλογές που θα επιτρέψουν να κοιτάξουµε το
µέλλον µε εµπιστοσύνη και ελπίδα^ ως ένα βοήθηµα για τους πιστούς
όσον αφορά τη διδασκαλία της κοινωνικής ηθικής. Ενδέχεται να προκύX
ψει µια νέα δέσµευση ικανή να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της εποχής
µας, που θα εκτιµά τις ανάγκες και τα µέσα του ανθρώπου, αλλά κυρίως
την αδηµονία να αναδειχτούν νέες µορφές των εκκλησιαστικών χαρισµάX
των όσον αφορά την κοινωνική αποστολή ευαγγελισµού, επειδή «όλα τα
µέλη της Εκκλησίας συµµετέχουν στην κοσµική διάστασή της»9. Τέλος, το
κείµενο προτείνεται ως αφορµή διαλόγου µε όλους εκείνους που επιθυµούν
ειλικρινά το καλό του ανθρώπου.

11 Οι πρώτοι παραλήπτες αυτού του ντοκουµέντου είναι οι επίσκοποι,
που θα βρουν τον καταλληλότερο τρόπο για τη διάδοση και την ορθή ερT
µηνεία του. Πράγµατι, ανήκει στο δικό τους «munus docendi» να διδάX
ξουν ότι «στο έργο του Θεού ∆ηµιουργού η γήινη πραγµατικότητα και οι
ανθρώπινοι θεσµοί έχουν σκοπό και τη σωτηρία των ανθρώπων και µποX
ρούν να συνεισφέρουν όχι λίγα στην οικοδόµηση του Σώµατος του ΧριX

8 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 55: AAS 83 (1991)
860.

9 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Απ. διάτ. Christifideles laici (Οι πιστοί λα�κοί), 15:
AAS 81 (1989) 414.
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στού»10. Οι ιερείς, οι µοναχοί και οι µοναχές και γενικά οι παιδαγωγοί θα
βρουν έναν οδηγό για τη διδασκαλία τους και ένα όργανο ποιµαντικής
υπηρεσίας. Οι πιστοί λα�κοί, που αναζητώντας τη Βασιλεία των ΟυραX
νών «πραγµατεύονται και διευθετούν σύµφωνα µε τη βούληση του Θεού τα
επίγεια πράγµατα»11, θα καθοδηγηθούν για τα ιδιαίτερα καθήκοντά τους.
Οι χριστιανικές κοινότητες θα µπορέσουν να χρησιµοποιήσουν αυτό το
ντοκουµέντο για να αναλύσουν αντικειµενικά τις καταστάσεις, να τις αποX
σαφηνίσουν υπό το φως του αναλλοίωτου λόγου του Ευαγγελίου, να αντλήX
σουν αρχές στοχασµού, κριτήρια κρίσης και κατευθύνσεις για δράση12.

12 Αυτό το ντοκουµέντο προτείνεται και στους αδελφούς των άλλων
Εκκλησιών και Εκκλησιαστικών Κοινοτήτων, στους πιστούς των άλλων
θρησκειών, αλλά και σε όσους, άνδρες και γυναίκες µε καλή θέληση, δεT
σµεύονται να υπηρετήσουν το κοινό καλό: ας το υποδεχτούν σαν καρπό
µιας παγκόσµιας ανθρώπινης εµπειρίας, που τη στολίζουν πολυάριθµα
σηµάδια της παρουσίας του Πνεύµατος του Θεού. Είναι ένας θησαυρός
από παλιά και νέα πράγµατα (πρβλ. Μτ 13,52) που η Εκκλησία θέλει να
τα µοιραστεί για να ευχαριστήσει τον Θεό, από Τον Οποίο προέρχεται
«πᾶσα δόσις ἀγαθὴ καὶ πᾶν δώρηµα τέλειον» (Ιακ 1,17). Είναι ένα σηµάX
δι ελπίδας το γεγονός ότι σήµερα οι θρησκείες και οι πολιτισµοί εµφανίX
ζονται διαθέσιµοι στο διάλογο και αντιλαµβάνονται την κατεπείγουσα
ανάγκη να ενώσουν τις δυνάµεις τους για να προωθήσουν τη δικαιοσύνη,
την αδελφοσύνη, την ειρήνη και την ανάπτυξη του ανθρώπου.

Η Καθολική Εκκλησία συνδέει ιδιαίτερα τις προσπάθειές της µε όσα
επιτελούν στο κοινωνικό πεδίο οι άλλες Εκκλησίες και οι Εκκλησιαστικές
Κοινότητες, σε δογµατικό ή πρακτικό επίπεδο. Ταυτόχρονα µε αυτές, η
Καθολική Εκκλησία είναι πεπεισµένη ότι από την κοινή κληρονοµιά της
κοινωνικής διδασκαλίας που διαφυλάσσει η ζωντανή παράδοση του λαού

10 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, ∆ιάτ. Christus Dominus (Για το ποιµαντικό έργο
των επισκόπων µέσα στην Εκκλησία), 12: AAS 58 (1966) 678.

11 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, ∆ογµ. διάτ. Lumen gentium, 31: AAS 57 (1965) 37.
12 Πρβλ. ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ΄, Απ. επ. Octogesima adveniens (Κάλεσµα για δράση στη

δέκατη όγδοη επέτειο της εγκυκλίου Rerum Novarum [Για το κεφάλαιο και την
εργασία]) 4: AAS 63 (1971) 403.
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του Θεού προκύπτουν ερεθίσµατα και κατευθύνσεις για µια στενότερη
συνεργασία στην προώθηση της δικαιοσύνης και της ειρήνης13.

γ) Στην υπηρεσία της ολοκληρωµένης αλήθειας του ανθρώπου

13 Αυτό το ντοκουµέντο είναι µια πράξη προσφοράς της Εκκλησίας προς
τους άνδρες και τις γυναίκες της εποχής µας, στους οποίους αφιερώνει την
κληρονοµιά της κοινωνικής διδασκαλίας της, σύµφωνα µε την έκφραση του
ίδιου του Θεού στον Υιό Του τον Μονογενή που ενανθρωπίστηκε, «ὡς εἴ τις
λαλήσει πρὸς τὸν ἑαυτοῦ φίλον (πρβλ. Εξ 33,11^ Ιω 15,14X15) καὶ ἐν τοῖς ἀνX
θρώποις συνανεστράφη (πρβλ. Βαρ 3,38)»14. Εµπνεόµενο από την ΠοιµαντιX
κή διάταξη «Gaudium et spes» («Η εκκλησία µέσα στον σύγχρονο κόσµο»),
κι αυτό το ντοκουµέντο θέτει ως ακρογωνιαίο λίθο τον άνθρωπο: «ολόκληX
ρο, µε το σώµα και την ψυχή, µε την καρδιά και τη συνείδηση, τη διάνοια
και τη βούληση»15. Σ’ αυτή την προοπτική, η Εκκλησία «δεν κινείται από καX
µία κοσµική φιλοδοξία, αλλά στοχεύει σε ένα µόνο πράγµα: να συνεχίσει
δηλαδή, υπό την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύµατος, το έργο του Χριστού,
που ήρθε στον κόσµο για να φανερώσει την αλήθεια, για να σώσει και όχι
για να κρίνει, για να υπηρετήσει και όχι να Τον υπηρετήσουν»16.

14 Με το παρόν ντοκουµέντο η Εκκλησία σκοπεύει να συνεισφέρει στην
επαλήθευση του ζητήµατος της θέσης του ανθρώπου στη φύση και στην
κοινωνία, το οποίο αντιµετωπίζουν πολιτισµοί και κουλτούρες στις οποίες
εκφράζεται η σοφία της ανθρωπότητας. Βυθίζοντας τις ρίζες τους σε ένα
παρελθόν συχνά χιλιετιών, µε τη µορφή της θρησκείας, της φιλοσοφίας και
της ποιητικής έκφρασης κάθε εποχής και κάθε λαού, προσφέρουν ερµηνείες

13 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 92: AAS 58
(1966) 1.113X1.114.

14 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, ∆ογµ. διάτ. Dei Verbum (Για τη θε�κή αποκάλυT
ψη), 2: AAS 58 (1966) 818.

15 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 3: AAS 58 (1966)
1.026.

16 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 3: AAS 58 (1966)
1.027.
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για το σύµπαν και την ανθρώπινη συνύπαρξη και αναζητούν το νόηµα της
ύπαρξης και του µυστηρίου που την περιβάλλει. Ποιος είµαι; Γιατί υπάρχει
ακόµη ο πόνος, το κακό, ο θάνατος, µολονότι έχει σηµειωθεί τέτοια
πρόοδος; Σε τι χρησιµεύουν τόσες κατακτήσεις, αν το αντίτιµό τους είναι
συχνά ανυπόφορο; Τι υπάρχει µετά τη ζωή; Αυτά τα θεµελιώδη ερωτήµατα
χαρακτηρίζουν την πορεία της ανθρώπινης ζωής17. Σχετικά µε αυτό, µπορούX
µε να υπενθυµίσουµε την προειδοποίηση «Γνώθι σαυτόν» που είναι χαραγX
µένη στο επιστύλιο του ναού των ∆ελφών και οµολογεί τη βασική αλήθεια,
σύµφωνα µε την οποία ο άνθρωπος, έχοντας κληθεί να ξεχωρίσει ανάµεσα
σε όλα τα πλάσµατα της ∆ηµιουργίας, χαρακτηρίζεται άνθρωπος επειδή εκ
φύσεως προσανατολίζεται να γνωρίσει τον εαυτό του.

15 Η κατεύθυνση που χαράζει στην ύπαρξη, στην κοινωνική συνύπαρξη
και στην Ιστορία εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τις απαντήσεις που δόT
θηκαν στις ερωτήσεις για τη θέση του ανθρώπου στη φύση και στην κοινωT
νία, στις οποίες το παρόν ντοκουµέντο σκοπεύει να συνεισφέρει. ΠράγµαX
τι, η βαθυστόχαστη σηµασία της ανθρώπινης ύπαρξης αποκαλύπτεται στην
ελεύθερη αναζήτηση της αλήθειας που θα είναι ικανή να προσφέρει κατευX
θύνσεις και πληρότητα στη ζωή, αναζήτηση στην οποία παρόµοια ερωτηX
µατικά ωθούν αδιάκοπα την ευφυaα και τη θέληση του ανθρώπου. ΕκφράX
ζουν την ανθρώπινη φύση στο υψηλότερο επίπεδό της, επειδή εµπλέκουν
τον άνθρωπο σε µια απάντηση που προσµετρά το βάθος της δέσµευσής του
µε την ύπαρξή του. Επίσης, πρόκειται για ερωτηµατικά ουσιωδώς θρησκευT
τικά: «όταν το γιατί των πραγµάτων ερευνάται ολοκληρωτικά για την αναX
ζήτηση της τελευταίας και πιο εξαντλητικής απάντησης, τότε η ανθρώπινη
λογική φτάνει στο ανώτατο σηµείο της και ανοίγεται στη θρησκευτικότητα.
Πράγµατι, η θρησκευτικότητα αντιπροσωπεύει την πιο υψηλή έκφραση του
ανθρώπου, διότι είναι το απόγειο της λογικής της φύσης. Ξεπηδάει από τη
βαθιά τάση του ανθρώπου προς την αλήθεια και βρίσκεται στη βάση της
ελεύθερης και προσωπικής έρευνας που διεξάγει προς το θε�κό»18.

17 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 10: AAS 58 (1966)
1.032.

18 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Οµιλία στη γενική ακρόαση (19 Οκτωβρίου 1983), 2:
Insegnamenti di Giovanni Paolo II, [∆ιδαχές του Ιωάννη Παύλου Β΄], VI, 2 (1983)
815.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 39



16 Τα εκτενή ερωτηµατικά που συνοδεύουν ήδη από την αρχή την πορεία
του ανθρώπου αποκτούν στην εποχή µας µεγαλύτερη ακόµη σπουδαιότητα
χάρη στην ευρύτητα των προκλήσεων, τα καινοφανή ζητήµατα, τις αποφαT
σιστικές επιλογές που οι σηµερινές γενεές καλούνται να πάρουν.

Η πρώτη από τις µεγαλύτερες προκλήσεις, απέναντι στις οποίες βρίX
σκεται σήµερα η ανθρωπότητα, είναι η ίδια η αλήθεια του ανθρώπινου
πλάσµατος. Το όριο και η σχέση ανάµεσα στη φύση, στην τεχνολογία και
στην ηθική είναι ζητήµατα που απευθύνουν αποφασιστικά ερωτήµατα
στην ατοµική και συλλογική ευθύνη σχετικά µε τη συµπεριφορά που οφείX
λουµε να υιοθετήσουµε ως προς αυτό που είναι ο άνθρωπος, όσα µπορεί
να κάνει και ό,τι πρέπει να είναι. Μια δεύτερη πρόκληση τίθεται από την
κατανόηση και τη διαχείριση του πλουραλισµού και των διαφορών σε
όλα τα επίπεδα: σκέψης, ηθικής επιλογής, πολιτισµού, θρησκευτικής συµX
µετοχής, φιλοσοφίας για την ανάπτυξη του ανθρώπου και της κοινωνίας.
Η τρίτη πρόκληση είναι η παγκοσµιοποίηση, που έχει ευρύτερη και βαθύX
τερη σπουδαιότητα από την καθαρά οικονοµική, καθώς στην Ιστορία
ανοίγει µια νέα εποχή που αφορά το πεπρωµένο της ανθρωπότητας.

17 Οι πιστοί ακόλουθοι του Ιησού Χριστού εµπλέκονται σε αυτά τα
ερωτήµατα, τα έχουν στην καρδιά τους και θέλουν να καταπιαστούν µαT
ζί µε όλους τους ανθρώπους στην αναζήτηση της αλήθειας και του νοήT
µατος της ατοµικής και κοινωνικής ύπαρξης. Σ’ ετούτη την αναζήτηση
συνεισφέρουν µε τη γενναιόψυχη οµολογία της δωρεάς που δέχτηκε η ανT
θρωπότητα: ο Θεός της απεύθυνε το λόγο Του στην πορεία της Ιστορίας, και
µάλιστα Εκείνος άρχισε ένα διάλογο µαζί της και για να της αποκαλύψει
το σχέδιό Του για τη σωτηρία, τη δικαιοσύνη και την αδελφοσύνη. Με
τον Υιό Του, τον Ιησού Χριστό, που ενανθρωπίστηκε, ο Θεός µάς ελευθέX
ρωσε από τις αµαρτίες και µας έδειξε ποιο δρόµο να βαδίσουµε και σε
ποιο στόχο να στραφούµε.

δ) Υπό το έµβληµα της αλληλεγγύης, του σεβασµού και της αγάπης

18 Η Εκκλησία βαδίζει µε όλη την ανθρωπότητα στο δρόµο της Ιστορίας.
Ζει στον κόσµο και, µολονότι δεν είναι του κόσµου (πρβλ. Ιω 17,14X16), καX
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λείται να τον υπηρετήσει ακολουθώντας την εσώτερη κλήση της. Αυτού
του είδους η συµπεριφορά —συναντάται και στο παρόν ντοκουµέντο—
υποστηρίζεται από τη βαθιά πεποίθηση ότι είναι σηµαντικό για τον κόσµο
να αναγνωρίζει την Εκκλησία ως πραγµατικότητα και µαγιά της Ιστορίας,
αλλά και για την Εκκλησία να µην αγνοεί όσα δέχτηκε από την Ιστορία
και από την εξέλιξη του ανθρώπινου γένους19. Η Β΄ Σύνοδος του ΒατικαX
νού θέλησε να δώσει µια πολυσήµαντη απόδειξη της αλληλεγγύης, του σεX
βασµού και της αγάπης προς την ανθρώπινη οικογένεια, ξεκινώντας ένα
διάλογο µαζί της για πολλά προβλήµατα, «φέρνοντας το φως που αποκοX
µίζει από το Ευαγγέλιο και θέτοντας στη διάθεση του ανθρώπινου γένους
τη σωστική ενέργεια που η Εκκλησία, υπό την καθοδήγηση του Αγίου
Πνεύµατος, δέχεται από τον Ιδρυτή της. Πρόκειται για τη σωτηρία του ανX
θρώπου και το χτίσιµο της ανθρώπινης κοινωνίας»20.

19 Η Εκκλησία, σηµείο στην ιστορία της αγάπης του Θεού για τους ανθρώT
πους και της κλήσης ολόκληρου του ανθρώπινου γένους προς την ενότητα
των τέκνων του µοναδικού Πατρός21, µ’ αυτό το ντοκουµέντο για την κοιT
νωνική διδασκαλία προτίθεται να προτείνει σε όλους τους ανθρώπους
έναν ουµανισµό στο ύψος του σχεδίου της αγάπης του Θεού στην Ιστορία,
έναν ουµανισµό ολοκληρωµένο και αλληλέγγυο, ικανό να εµπνεύσει µια
νέα κοινωνική, οικονοµική και πολιτική τάξη, θεµελιωµένη στην αξιοπρέX
πεια και στην ελευθερία κάθε ανθρώπου, και ικανό να υλοποιείται εν ειρήX
νη, δικαιοσύνη και αλληλεγγύη. Αυτός ο ουµανισµός µπορεί να πραγµατοX
ποιηθεί αν οι µεµονωµένοι άνδρες και γυναίκες και οι κοινότητές τους καX
ταφέρουν να καλλιεργήσουν τις ηθικές και κοινωνικές αρετές µέσα τους και
να τις διαδώσουν στην κοινωνία, «έτσι ώστε να γίνουν στ’ αλήθεια νέοι άνX
θρωποι και δηµιουργοί µιας νέας ανθρωπότητας, µε την αναγκαία βοήθεια
της θείας χάριτος»22.

19 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 44: AAS 58 (1966)
1.064.

20 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 3: AAS 58 (1966)
1.026.

21 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, ∆ογµ. διάτ. Lumen gentium, 1: AAS 57 (1965) 5.
22 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 30: AAS 58 (1966)
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

«Η θεολογική διάσταση αποδεικνύεται αναγκαία
και για να ερµηνεύσει και για να λύσει

τα σηµερινά προβλήµατα της ανθρώπινης συνύπαρξης».

(Centesimus annus, 55)





ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ

Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

α) Το δώρηµα της εγγύτητας στον Θεό

20 Κάθε αληθινή θρησκευτική εµπειρία, σε όλες τις πολιτιστικές παραT
δόσεις, οδηγεί σε µια ενόραση του Μυστηρίου που, όχι σπάνια, επιτυγT
χάνει να συλλάβει κάποιο χαρακτηριστικό του προσώπου του Θεού. ΕµX
φανίζεται, αφενός, ως απαρχή αυτού που είναι, ως παρουσία που εγγυάX
ται στους κοινωνικά οργανωµένους ανθρώπους τις βασικές προ�ποθέσεις
της ζωής, θέτοντας στη διάθεσή τους τα αγαθά που είναι αναγκαία^ αφεX
τέρου, ως µέτρο αυτού που πρέπει να είναι, ως παρουσία που ερωτά το
ανθρώπινο φέρεσθαι —τόσο σε ατοµικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο —
για τη χρήση αυτών των αγαθών σε σχέση µε τους άλλους ανθρώπους.
Έτσι, σε κάθε θρησκευτική εµπειρία αποδεικνύεται σηµαντική και η διάX
σταση του χαρίσµατος και η διάσταση του δωρήµατος, η οποία γίνεται
αντιληπτή ως έκφραση της εµπειρίας που ο άνθρωπος βιώνει από τη συX
νύπαρξή του µε τους άλλους στον κόσµο, και ο αντίκτυπος ετούτης της
διάστασης στη συνείδηση του ανθρώπου, που αντιλαµβάνεται ότι καλείX
ται να διαχειριστεί µε τρόπο υπεύθυνο και σε αρµονική συνύπαρξη µε
τους άλλους το χάρισµα που δέχτηκε. Απόδειξη είναι η παγκόσµια αναX
γνώριση του χρυσού κανόνα, στον οποίο εκφράζεται, στο επίπεδο των
ανθρώπινων σχέσεων, το κάλεσµα που φθάνει στον άνθρωπο από το ΜυX



στήριο: «Πάντα οὖν ὅσα ἂν θέλητε ἵνα ποιῶσιν ὑµῖν οἱ ἄνθρωποι, οὕτω
καὶ ὑµεῖς ποιῆτε αὐτοῖς» (Μτ 7,12)23.

21 Στην ουσία, η οποία γίνεται δεκτή ποικιλοτρόπως, της παγκόσµιας
θρησκευτικής εµπειρίας δεσπόζει η σταδιακή Αυτοαποκάλυψη του Θεού
στο λαό του Ισραήλ. Απαντά στην αναζήτηση του ανθρώπου για το θε�T
κό µε τρόπο απρόσµενο και εκπληκτικό, χάρη σε πράξεις ιστορικές, ουT
σιαστικές και αποφασιστικές, µε τις οποίες εκδηλώνεται η αγάπη του
Θεού για τον άνθρωπο. Σύµφωνα µε το βιβλίο της Εξόδου, ο Κύριος απεύX
θυνε στον Μωυσή αυτόν το λόγο: «ἰδὼν εἶδον τὴν κάκωσιν τοῦ λαοῦ µου
τοῦ ἐν Αἰγύπτῳ καὶ τῆς κραυγῆς αὐτῶν ἀκήκοα ἀπὸ τῶν ἐργοδιωκτῶν·
οἶδα γὰρ τὴν ὀδύνην αὐτῶν, καὶ κατέβην ἐξελέσθαι αὐτοὺς ἐκ χειρὸς τῶν
Αἰγυπτίων καὶ ἐξαγαγεῖν αὐτοὺς ἐκ τῆς γῆς ἐκείνης καὶ εἰσαγαγεῖν αὐX
τοὺς εἰς γῆν ἀγαθὴν καὶ πολλήν, εἰς γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ µέλι» (Εξ 3,7X
8). Το δώρηµα της εγγύτητας στον Θεό —την οποία υποδηλώνει το ίδιο
το Όνοµά Του που Εκείνος αποκαλύπτει στον Μωυσή: «ἐγώ εἰµι ὁ ὤν»
(Εξ 3,14)— εκφράζεται στην απελευθέρωση από τη σκλαβιά και στην
υπόσχεση, που έγινε ιστορική πράξη, απ’ όπου ξεκινά η διαδικασία της
συλλογικής αναγνώρισης του λαού του Κυρίου, χάρη στην κατάκτηση
της ελευθερίας και της γης που ο Θεός τού χαρίζει.

22 Το δώρηµα της ιστορικά αποτελεσµατικής θε�κής παρέµβασης συνοT
δεύεται σταθερά από τη δέσµευση της ∆ιαθήκης που πρότεινε ο Θεός και
επωµίστηκε το Ισραήλ. Στο όρος Σινά, η πρωτοβουλία του Θεού υλοποιείται
στη ∆ιαθήκη µε το λαό Του, στον οποίο χαρίζεται ο ∆εκάλογος µε τις εντοT
λές που αποκάλυψε ο Κύριος (πρβλ. Εξ 19X24). Οι «δέκα λόγοι» (Εξ 34,28^
πρβλ. ∆τ 4,13^ 10,4) «εκφράζουν τι συνεπάγεται να ανήκεις στον Θεό που
καθορίστηκε διαµέσου της ∆ιαθήκης. Η ηθική ύπαρξη είναι ανταπόκριση
στην πρωτοβουλία αγάπης του Κυρίου. Είναι αναγνώριση, προσφορά
στον Θεό και ευχαριστία. Είναι συνεργασία στο σχέδιο που ο Θεός επιX
διώκει στην Ιστορία»24.

Οι ∆έκα Εντολές, που αποτελούν µια εκπληκτική πορεία ζωής και

23 Πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 1.789, 1.970, 2.510.
24 Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.062.

46 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ



δείχνουν τις πιο σίγουρες προ�ποθέσεις για µια ύπαρξη ελευθερωµένη
από τη σκλαβιά και την αµαρτία, περιέχουν µια προνοµιούχα έκφραση
του φυσικού νόµου. Μας «διδάσκουν την πραγµατική φύση του ανθρώX
που»25. Περιγράφουν την παγκόσµια ανθρώπινη ηθική. Όπως υπενθυµίζει
και ο Ιησούς στον πλούσιο νέο του Ευαγγελίου (πρβλ. Μτ 19,18), οι ∆έκα
Εντολές «αποτελούν τους πρωταρχικούς κανόνες κάθε κοινωνικής ζωής»26.

23 Από τον ∆εκάλογο απορρέει µια δέσµευση η οποία αφορά όχι µόνον
ό,τι σχετίζεται µε την πίστη προς τον µοναδικό και αληθινό Θεό, αλλά
και τις κοινωνικές σχέσεις στο εσωτερικό του λαού της ∆ιαθήκης. Αυτές
ρυθµίζονται, κυρίως, από εκείνο που καθορίστηκε ως το δικαίωµα του
φτωχού: «Ἐὰν δὲ γένηται ἐν σοὶ ἐνδεὴς ἐκ τῶν ἀδελφῶν σου […] οὐκ ἀποX
στέρξεις τὴν καρδίαν σου οὐδ᾿ οὐ µὴ συσφίγξῃς τὴν χεῖρά σου ἀπὸ τοῦ
ἀδελφοῦ σου τοῦ ἐπιδεοµένου· ἀνοίγων ἀνοίξεις τὰς χεῖράς σου αὐτῷ καὶ
δάνειον δανειεῖς αὐτῷ ὅσον ἐπιδέεται, καθότι ἐνδεεῖται (∆τ 15,7X8). Όλα
αυτά ισχύουν και απέναντι στον ξένο: «Ἐὰν δέ τις προσέλθῃ ὑµῖν προσήX
λυτος ἐν τῇ γῇ ὑµῶν, οὐ θλίψετε αὐτόν· ὡς ὁ αὐτόχθων ἐν ὑµῖν ἔσται ὁ
προσήλυτος ὁ προσπορευόµενος πρὸς ὑµᾶς, καὶ ἀγαπήσεις αὐτὸν ὡς
σεαυτόν, ὅτι προσήλυτοι ἐγενήθητε ἐν γῇ Αἰγύπτῳ· ἐγώ εἰµι Κύριος ὁ Θεὸς
ὑµῶν» (Λευ 19,33X34). Το δώρο της απελευθέρωσης και της γης της επαγX
γελίας, η ∆ιαθήκη του Σινά και ο ∆εκάλογος είναι λοιπόν στενά συνδεδεX
µένα µε µια πρακτική που πρέπει να ρυθµίσει, µε δικαιοσύνη και αλληX
λεγγύη, την εξέλιξη της ισραηλινής κοινωνίας.

24 Ανάµεσα στις πολλαπλές οδηγίες που τείνουν να υλοποιήσουν την έκT
φραση του δωρήµατος και της αποδοχής στη δικαιοσύνη που εµπνέει ο
Θεός, ο νόµος για το Σαββατικό έτος (ετηρείτο κάθε επτά χρόνια) και το
Ιωβηλαίο (κάθε πενήντα χρόνια)27 ξεχωρίζει ως µια σηµαντική κατεύθυνT
ση —έστω κι αν δεν πραγµατοποιήθηκε ποτέ εντελώς— για την κοινωνιT
κή και οικονοµική ζωή του λαού του Ισραήλ. Πρόκειται για ένα νόµο

25 Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.070.
26 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ., Veritatis splendor (Η λάµψη της αλήθειας),

97: AAS 85 (1993) 1.209.
27 Ο νόµος αναφέρεται στην Εξ 23, και στα ∆τ 15, Λευ 25.

ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ 47



που καθορίζει, εκτός από την αγρανάπαυση, την παραγραφή των χρεών
και τη γενική απελευθέρωση των προσώπων και των αγαθών: ο καθένας
µπορεί να επιστρέψει στην οικογένειά του και να ξαναπάρει στην κατοX
χή του την περιουσία του.

Αυτή η νοµοθεσία θέλει να καθορίσει ότι το σωτήριο γεγονός της
εξόδου και η πίστη στη ∆ιαθήκη αντιπροσωπεύουν όχι µόνο την ιδρυT
τική αρχή της κοινωνικής, πολιτικής και οικονοµικής ζωής του ΙσT
ραήλ, αλλά και τη ρυθµιστική αρχή για τα θέµατα που σχετίζονται µε
τη φτώχεια και τις κοινωνικές αδικίες. Πρόκειται για µιαν αρχή στην
οποία γίνεται επίκληση ώστε να µετασχηµατίζεται συνεχώς και από το
εσωτερικό η ζωή του λαού της ∆ιαθήκης, για να συµµορφώνεται στο
σχέδιο του Θεού. Για να εξαλείψει τις διακρίσεις και τις ανισότητες
που προκαλούνταν από την κοινωνικήXοικονοµική ανάπτυξη, κάθε
επτά χρόνια η ανάµνηση της εξόδου και της ∆ιαθήκης ερµηνεύεται µε
όρους κοινωνικούς και νοµικούς, έτσι ώστε να επαναφέρει τα θέµατα
της ιδιοκτησίας, των χρεών, του δανεισµού και των αγαθών στην πιο
βαθιά τους σηµασία.

25 Οι κανόνες του Σαββατικού και του Ιωβηλαίου έτους αποτελούν µια
κοινωνική διδασκαλία «in nuce»28. ∆είχνουν πώς οι αρχές της δικαιοσύX
νης και της κοινωνικής αλληλεγγύης εµπνέονται από τη δωρεά του γεγοX
νότος της σωτηρίας που υλοποίησε ο Θεός και δεν έχουν µόνο τη διορθωX
τική αξία µιας πρακτικής που κυριαρχείται από συµφέροντα και εγωιX
στικούς στόχους, αλλά οφείλουν να γίνουν µάλλον, ως «prophetia futuri»,
το ρυθµιστικό σηµείο αναφοράς προς το οποίο κάθε γενεά του Ισραήλ
πρέπει να συµµορφωθεί, αν θέλει να µείνει πιστή στον Θεό της.

Αυτές οι αρχές γίνονται ο θεµέλιος λίθος του προφητικού κηρύγµατος
που σκοπό έχει να τις εσωτερικεύσει. Το Άγιο Πνεύµα, διάχυτο στην
καρδιά του ανθρώπου —το λαλήσαν διά των προφητών—, θα κάνει να
ριζώσουν µέσα σας εκείνα τα συναισθήµατα δικαιοσύνης και ευσπλαχνίας
που ενδηµούν στην καρδιά του Κυρίου (πρβλ. Ιερ 31,33 και Ιεζ 36,26X27).
Τότε η βούληση του Θεού, η οποία εκφράζεται στον ∆εκάλογο που χάριX

28 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Απ. επ. Tertio millennio adveniente (Ενώ πληT
σιάζει η τρίτη χιλιετία), 13: AAS 87 (1995) 14.
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σε στο Σινά, θα µπορέσει να ριζώσει δηµιουργικά στα µύχια του ανθρώX
που. Από µια παρόµοια διαδικασία εσωτερίκευσης προέρχονται µεγαλύX
τερο βάθος και ρεαλισµός στην κοινωνική δράση, καθιστώντας δυνατή
την προοδευτική οικουµενικότητα της διάθεσης για δικαιοσύνη και αλT
ληλεγγύη, που ο λαός της ∆ιαθήκης καλείται να επωµιστεί προς όλους
τους ανθρώπους, προς κάθε λαό και έθνος.

β) Η αρχή της δηµιουργίας και η γενναιοδωρία του Θεού

26 Ο προφητικός και σοφός στοχασµός καταλήγει στην πρώτη εκδήλωT
ση και στην ίδια την πηγή του σχεδίου του Θεού για ολόκληρη την ανT
θρωπότητα, όταν φτάνει να διατυπώσει την αρχή της δηµιουργίας όλων
των πραγµάτων από τον Θεό. Στο πιστεύω του Ισραήλ, το να δηλώνεις
ότι ο Θεός είναι ο ∆ηµιουργός δε σηµαίνει να εκφράζεις µόνο µια θεωX
ρητική πεποίθηση, αλλά και να αντιλαµβάνεσαι τον πρωταρχικό ορίζοX
ντα της γενναιοδωρίας και της ευσπλαχνίας του Κυρίου για τον άνθρωX
πο. Πράγµατι, δίνει ελεύθερα οντότητα και ζωή σε καθετί το υπαρκτό. Ο
άνδρας και η γυναίκα, τους οποίους έπλασε κατ’ εικόνα και καθ’ οµοίωX
σιν (πρβλ. Γεν 1,26X27), καλούνται γι’ αυτό να είναι το ορατό σηµάδι
και το αποτελεσµατικό όργανο της θε�κής γενναιοδωρίας στον κήπο
όπου ο Θεός τους τοποθέτησε ως καλλιεργητές και φύλακες των αγαX
θών της δηµιουργίας.

27 Στη γενναιοδωρία του Θεού ∆ηµιουργού βρίσκει έκφραση η ίδια η ένT
νοια της δηµιουργίας, έστω κι αν έχει αµαυρωθεί και διαστρεβλωθεί από
τη δοκιµασία της αµαρτίας. Πράγµατι, η αφήγηση του προπατορικού
αµαρτήµατος (πρβλ. Γεν 3,1X24) περιγράφει τον διαρκή πειρασµό και
συγχρόνως την κατάσταση αταξίας όπου η ανθρωπότητα βρίσκεται µετά
την πτώση των πρωτόπλαστων. Ανυπακοή στον Θεό σηµαίνει να αποφεύX
γεις το γεµάτο αγάπη βλέµµα Του και να θέλεις να διαχειριστείς κατ’ ιδίαν
την ύπαρξη και τις πράξεις σου στον κόσµο. Η ρήξη της σχέσης κοινωX
νίας µε τον Θεό προκαλεί τη ρήξη της εσωτερικής ενότητας του ανθρώX
που, της σχέσης κοινωνίας ανάµεσα στον άνδρα και στη γυναίκα και
της αρµονικής σχέσης ανάµεσα στους ανθρώπους και στα άλλα πλάσµαX
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τα29. Σ’ αυτή την αρχική ρήξη πρέπει να αναζητηθούν οι πιο βαθιές ρίζες
όλων των κακών που επιβουλεύονται τις κοινωνικές σχέσεις ανάµεσα
στους ανθρώπους, όλων των καταστάσεων που στην οικονοµική και ποX
λιτική ζωή υπονοµεύουν την αξιοπρέπεια του ανθρώπου, τη δικαιοσύνη
και την αλληλεγγύη.

ΙΙ. Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ

α) Με τον Ιησού Χριστό εκπληρώνεται το αποφασιστικό γεγονός της
ιστορίας του Θεού µε τους ανθρώπους

28 Η φιλανθρωπία και η ευσπλαχνία, που διακρίνουν τη συµπεριφορά του
Θεού και προσφέρουν το κλειδί της ερµηνείας, γίνονται τόσο οικείες στον
άνθρωπο παίρνοντας τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου Ιησού, του Λόγου
που έγινε σάρκα. Στο κατά Λουκάν, ο Ιησούς περιγράφει τη µεσσιανική
αποστολή Του µε τα λόγια του Ησαaα που υπενθυµίζουν την προφητική σηX
µασία του Ιωβηλαίου: «Πνεῦµα Κυρίου ἐπ᾿ ἐµέ, οὗ εἵνεκεν ἔχρισέ µε, εὐαγγεX
λίσασθαι πτωχοῖς ἀπέσταλκέ µε, ἰάσασθαι τοὺς συντετριµµένους τὴν καρX
δίαν, κηρῦξαι αἰχµαλώτοις ἄφεσιν καὶ τυφλοῖς ἀνάβλεψιν, ἀποστεῖλαι τεX
θραυσµένους ἐν ἀφέσει, κηρῦξαι ἐνιαυτὸν Κυρίου δεκτόν» (Λκ 4,18X19^
πρβλ. Ησ 61,1X2). Ο Ιησούς τίθεται λοιπόν στη γραµµή της εκπλήρωσης, όχι
µόνο επειδή πραγµατοποιεί την υπόσχεση που είχε δοθεί και την προσδοT
κούσε το Ισραήλ, αλλά και µε την —πιο βαθιά— έννοια ότι σ’ Αυτόν εκπληT
ρώνεται το αποφασιστικό γεγονός της ιστορίας του Θεού µε τους ανθρώT
πους. Πράγµατι, διακηρύσσει: «ὁ ἑωρακὼς ἐµὲ ἑώρακε τὸν πατέρα» (Ιω
14,9). Με άλλα λόγια, ο Ιησούς εκδηλώνει απτά και µε τρόπο οριστικό
ποιος είναι ο Θεός και πώς φέρεται στους ανθρώπους.

29 Η αγάπη που εµπνέει την αποστολή του Ιησού ανάµεσα στους ανθρώT
πους είναι εκείνη που νιώθει ο Υιός στην πιο ιδιαίτερη ένωση µε τον ΠαT

29 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 13: AAS 58 (1966)
1.035.
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τέρα. Η Καινή ∆ιαθήκη µάς επιτρέπει να εισχωρήσουµε στην εµπειρία
που ο ίδιος ο Ιησούς βιώνει και µεταδίδει της αγάπης του Πατρός Του —
αββά— και έτσι στην ίδια την καρδιά της θε�κής ζωής. Ο Ιησούς ανακοιX
νώνει τη λυτρωτική ευσπλαχνία του Θεού απέναντι σ’ εκείνους που συX
ναντά στο δρόµο Του, αρχίζοντας από τους φτωχούς, τους περιθωριοX
ποιηµένους, τους αµαρτωλούς, και τους προσκαλεί να Τον ακολουθήX
σουν, επειδή Εκείνος πρώτος, και µε τρόπο εντελώς ξεχωριστό, υπακούει
στο σχέδιο αγάπης του Θεού ως απεσταλµένος Του στον κόσµο.

Η συναίσθηση που έχει ο Ιησούς ότι είναι ο Υιός εκφράζει ακριβώς αυX
τή την πρωταρχική εµπειρία. Ο Υιός δέχτηκε τα πάντα από τον Πατέρα:
«πάντα ὅσα ἔχει ὁ πατὴρ ἐµά ἐστι» (Ιω 16,15). Εκείνος, µε τη σειρά του,
έχει ως αποστολή να κάνει µέτοχους αυτού του χαρίσµατος και της υιικής
σχέσης όλους τους ανθρώπους: «οὐκέτι ὑµᾶς λέγω δούλους, ὅτι ὁ δοῦλος
οὐκ οἶδε τί ποιεῖ αὐτοῦ ὁ κύριος· ὑµᾶς δὲ εἴρηκα φίλους, ὅτι πάντα ἃ
ἤκουσα παρὰ τοῦ πατρός µου ἐγνώρισα ὑµῖν» (Ιω 15,15).

Το να αναγνωρίσει την αγάπη του Πατρός σηµαίνει για τον Ιησού να
εµπνεύσει τις πράξεις Του µε την ίδια γενναιοδωρία και ευσπλαχνία του
Θεού, ζωοδότριες νέας ζωής, και να γίνει έτσι, µε την ίδια Του την ύπαρT
ξη, παράδειγµα και πρότυπο για τους ακολούθους Του. Αυτοί καλούX
νται να ζήσουν όπως Εκείνος και, µετά το δικό Του Πάσχα θανάτου και
ανάστασης, να ζήσουν εν Χριστώ και από τον Χριστό, χάρη στο πλουσιοX
πάροχο δώρο του Αγίου Πνεύµατος, του Παρηγορητή που εσωτερικεύει
στις καρδιές τον τρόπο ζωής του ίδιου του Χριστού.

β) Η αποκάλυψη της τριαδικής Αγάπης

30 Η µαρτυρία της Καινής ∆ιαθήκης, µε το πάντα ξεχωριστό δέος εκείT
νου που θαµπώθηκε από την άρρητη αγάπη του Θεού (πρβλ. Ρωµ 8,26),
συλλαµβάνει στο φως της πλήρους αποκάλυψης της τριαδικής Αγάπης
που προσφέρεται από το Πάσχα του Ιησού Χριστού την έσχατη έννοια
της ενανθρώπισης του Υιού και της αποστολής Του ανάµεσα στους ανT
θρώπους. Γράφει ο απόστολος Παύλος: «εἰ ὁ Θεὸς ὑπὲρ ἡµῶν, τίς καθ᾿ ἡµῶν;
ὅς γε τοῦ ἰδίου υἱοῦ οὐκ ἐφείσατο, ἀλλ᾿ ὑπὲρ ἡµῶν πάντων παρέδωκεν
αὐτόν, πῶς οὐχὶ καὶ σὺν αὐτῷ τὰ πάντα ἡµῖν χαρίσεται;» (Ρωµ 8,31X32).
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Παρόµοιο λόγο χρησιµοποιεί και ο ευαγγελιστής Ιωάννης: «ἐν τούτῳ
ἐστὶν ἡ ἀγάπη, οὐχ ὅτι ἡµεῖς ἠγαπήσαµεν τὸν Θεόν, ἀλλ᾿ ὅτι αὐτὸς ἠγάX
πησεν ἡµᾶς καὶ ἀπέστειλε τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἱλασµὸν περὶ τῶν ἁµαρτιῶν
ἡµῶν» (Α΄ Ιω 4,10).

31 Η όψη του Θεού, που αποκαλύφθηκε σταδιακά στην ιστορία της σωT
τηρίας, ακτινοβολεί την πληρότητα στην όψη του Εσταυρωµένου και
Αναστηµένου Χριστού. Ο Θεός είναι τριαδικός: Πατήρ, Υιός και Άγιον
Πνεύµα, αληθώς ξεχωριστοί και αληθώς ένα επειδή είναι αέναη κοινωT
νία αγάπης. Η αγάπη του Θεού για την ανθρωπότητα αποκαλύπτεται κυX
ρίως ως πηγαία αγάπη του Πατρός, από Τον Οποίο εκπορεύονται τα πάX
ντα^ ως χάρη επικοινωνίας που ο Υιός τη µετουσιώνει, προσφερόµενος
στον Πατέρα και στους ανθρώπους^ όπως πάντα, νέα γονιµότητα της θε�X
κής αγάπης που το Άγιο Πνεύµα διαχέει στην καρδιά των ανθρώπων
(πρβλ. Ρωµ 5,5).

Με λόγια και µε έργα και πλήρως και οριστικά µε το θάνατο και την
ανάστασή Του30, ο Ιησούς Χριστός αποκαλύπτει στην ανθρωπότητα ότι
ο Θεός είναι ο Πατέρας και όλοι καλούµαστε να γίνουµε τέκνα Του εν
Πνεύµατι (πρβλ. Ρωµ 8,15^ Γαλ 4,6), οπότε αδελφοί και αδελφές µεταξύ
µας. Γι’ αυτόν το λόγο η Εκκλησία πιστεύει ακράδαντα ότι «το κλειδί, το
κέντρο και το τέλος όλης της ανθρώπινης ιστορίας βρίσκονται στον ΚύX
ριο και ∆ιδάσκαλό της»31.

32 Ατενίζοντας τη γενναιοδωρία και την αφθονία του θε�κού δώρου του
Υιού εκ µέρους του Πατρός, το οποίο ο Ιησούς δίδαξε και απέδειξε προT
σφέροντας τη ζωή Του για µας, ο ευαγγελιστής Ιωάννης συλλαµβάνει το
βαθύτατο νόηµα και την πιο λογική συνέπεια: «Ἀγαπητοί, εἰ οὕτως ὁ Θεὸς
ἠγάπησεν ἡµᾶς, καὶ ἡµεῖς ὀφείλοµεν ἀλλήλους ἀγαπᾶν. Θεὸν οὐδεὶς πώX
ποτε τεθέαται· ἐὰν ἀγαπῶµεν ἀλλήλους, ὁ Θεὸς ἐν ἡµῖν µένει καὶ ἡ ἀγάπη
αὐτοῦ τετελειωµένη ἐστὶν ἐν ἡµῖν» (Α΄ Ιω 4,11X12). Την αµοιβαιότητα της
αγάπης απαιτεί η εντολή που ο Ιησούς χαρακτηρίζει νέα και δική Του:

30 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, ∆ογµ. διάτ. Dei Verbum, 4: AAS 58 (1966) 819.
31 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes 10: AAS 58 (1966)

1.033.

52 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ



«καθὼς ἠγάπησα ὑµᾶς ἵνα καὶ ὑµεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους» (Ιω 13,34). Η
εντολή της αµοιβαίας αγάπης χαράζει το δρόµο για να ζήσουµε εν ΧριX
στώ την τριαδική ζωή στην Εκκλησία, Σώµα του Χριστού, και να µετουX
σιώσουµε µαζί Του την Ιστορία µέχρι την εκπλήρωσή της στην επουράνια
Ιερουσαλήµ.

33 Η εντολή της αµοιβαίας αγάπης, που αποτελεί νόµο ζωής για το λαό
του Θεού32, πρέπει να εµπνεύσει, να εξαγνίσει και να εξυψώσει όλες τις
ανθρώπινες σχέσεις στην κοινωνική και πολιτική ζωή: «Ανθρωπότητα
σηµαίνει κάλεσµα στη διαπροσωπική κοινωνία»33, επειδή το κατ’ εικόνα
και καθ’ οµοίωσιν του τριαδικού Θεού είναι η ρίζα «όλου του ανθρώπιX
νου “ήθους”… το απόγειο του οποίου είναι η εντολή της αγάπης»34. Το σηX
µερινό κοινωνικό, οικονοµικό, πολιτικό και πολιτιστικό φαινόµενο της
αλληλεξάρτησης, που εντείνει και καθιστά ιδιαίτερα εµφανείς τους δεX
σµούς που ενώνουν την ανθρώπινη οικογένεια, καθιστά ανάγλυφο για
άλλη µια φορά, υπό το φως της Αποκάλυψης, «ένα νέο πρότυπο ενότητας
του ανθρώπινου γένους, στο οποίο οφείλει να εµπνεύσει την αλληλεγγύη.
Αυτό το υπέρτατο πρότυπο ενότητας, εικόνα του εσώτατου πνεύµατος
του Θεού, ενός σε τρία Πρόσωπα, είναι αυτό που εµείς οι χριστιανοί ορίX
ζουµε µε τη λέξη “κοινωνία”»35.

ΙΙΙ. Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ
ΣΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

α) Η τριαδική Αγάπη, αφετηρία και προορισµός του ανθρώπου

34 Η αποκάλυψη εν Χριστώ του µυστηρίου του Θεού ως τριαδικής ΑγάT
πης είναι συγχρόνως η αποκάλυψη της κλήσης του ανθρώπου προς την αγάT

32 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, ∆ογµ. διάτ. Lumen gentium 9: AAS 57 (1965) 12X14.
33 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Απ. επ. Mulieris dignitatem (Η αξιοπρέπεια και η κλήT

ση της γυναίκας), 7: AAS 80 (1988) 1.666.
34 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Απ. επ. Mulieris dignitatem, 7: AAS 80 (1988) 1.665X

1.666.
35 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Sollicitudo rei socialis, 40: AAS 80 (1988) 569.
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πη. Αυτή η αποκάλυψη φωτίζει την αξιοπρέπεια και την προσωπική ελευT
θερία του άνδρα και της γυναίκας και την έµφυτη ανθρώπινη κοινωνιT
κότητα σε όλο τους το εύρος: «Το να είµαστε κατ’ εικόνα και καθ’ οµοίωσιν
του Θεού συνεπάγεται […] µια ύπαρξη σε σχέση και αναλογία µε το άλλο
“εγώ”»36, επειδή ο ίδιος ο Θεός, ένας και τριαδικός, είναι κοινωνία του
Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύµατος.

Στην κοινωνία αγάπης που είναι ο Θεός, όπου ανάµεσα στα τρία θε�κά
Πρόσωπα υπάρχει αµοιβαία αγάπη και είναι ο Μοναδικός Θεός, ο άνθρωT
πος καλείται να ανακαλύψει την αφετηρία και τον προορισµό της ύπαρξής
του στην Ιστορία. Οι συνοδικοί πατέρες, στην Ποιµαντική διάταξη «GauT
dium et spes», διδάσκουν ότι ο «Ιησούς Χριστός, όταν παρακαλεί τον ΠατέX
ρα “ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡµεῖς ἕν ἐσµεν” (Ιω 17,21X22), θέτοντας δυσπρόσιτους
στόχους στην ανθρώπινη λογική, αναφέρεται σε µια σχετική οµοιότητα
ανάµεσα στην ένωση των θε�κών Προσώπων και στην ένωση των τέκνων
του Θεού στην αλήθεια και στην αγάπη. Ετούτη η οµοιότητα διακηρύσσει
ότι ο άνθρωπος, που είναι το µόνο πλάσµα στη γη το οποίο ο Θεός θέλησε
γι’ αυτό που είναι, δεν µπορεί να τα καταφέρει πλήρως παρά µόνο στο ειλιX
κρινές δόσιµο του εαυτού του (πρβλ. Λε 17,33)»37.

35 Η χριστιανική αποκάλυψη ρίχνει νέο φως στην ταυτότητα, στον προοριT
σµό και στην ύστατη µοίρα του ανθρώπου και του ανθρωπίνου γένους.
Κάθε άνθρωπο τον έχει πλάσει ο Θεός, τον αγάπησε και τον λύτρωσε µε
τον Ιησού Χριστό, και πραγµατώνεται υφαίνοντας πολλαπλές σχέσεις
αγάπης, δικαιοσύνης και αλληλεγγύης µε τους άλλους, ενώ εκθέτει την
πολυσχιδή δραστηριότητά του στον κόσµο. Οι ανθρώπινες ενέργειες,
όταν τείνουν να προωθήσουν την αξιοπρέπεια και την ολοκληρωµένη
κλήση του ανθρώπου, την ποιότητα των συνθηκών της ύπαρξής του, τη
συνάντηση και την αλληλεγγύη των λαών και των εθνών, συµφωνούν µε
το σχέδιο του Θεού, που δε σταµατά ποτέ να δείχνει την αγάπη και την
πρόνοιά Του στα τέκνα Του.

36 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Απ. επ. Mulieris dignitatem, 7: AAS 80 (1988) 1.664.
37 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes 24: AAS 58 (1966)
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36 Οι σελίδες του πρώτου βιβλίου της Αγίας Γραφής, που περιγράφουν
τη δηµιουργία του άνδρα και της γυναίκας κατ’ εικόνα και καθ’ οµοίωσιν
του Θεού (πρβλ. Γεν 1,26X27), περιέχουν µια θεµελιώδη διδασκαλία για
την ταυτότητα και τον προορισµό του ανθρώπου. Μας λέγουν ότι η δηX
µιουργία του άνδρα και της γυναίκας είναι µια πράξη ελεύθερη και γενX
ναιόδωρη του Θεού^ ότι ο άνδρας και η γυναίκα αποτελούν, ως ελεύθεροι
και ευφυείς, το εσύ που έπλασε ο Θεός και που µόνο στη σχέση µαζί Του
µπορούν να ανακαλύψουν και να εκπληρώσουν το αληθινό και πλήρες
νόηµα της προσωπικής και κοινωνικής τους ζωής^ ότι αυτοί, ακριβώς στη
συµπληρωµατικότητα και στην αµοιβαιότητά τους, είναι η εικόνα της τριαX
δικής Αγάπης στο σύµπαν που δηµιουργήθηκε^ ότι σ’ αυτούς, που είναι η
κορυφή της δηµιουργίας, ο ∆ηµιουργός αναθέτει το καθήκον να ορίσουν
σύµφωνα µε το σχέδιό Του τη φύση που δηµιούργησε (πρβλ. Γεν 1,28).

37 Η Γένεσις µας προτείνει µερικούς άξονες της χριστιανικής ανθρωποT
λογίας : την αναφαίρετη αξιοπρέπεια του ανθρώπου, που έχει τις ρίζες
και την εγγύησή της στο σχέδιο δηµιουργίας του Θεού^ τη δοµική κοινωX
νικότητα του ανθρώπου, που έχει το πρότυπό της στην πρωταρχική σχέX
ση ανάµεσα στον άνδρα και στη γυναίκα, η «ένωση των οποίων αποτελεί
την πρώτη µορφή κοινωνίας προσώπων»38^ η σηµασία των ενεργειών του
ανθρώπου στον κόσµο συνδέεται µε την ανακάλυψη και το σεβασµό του
φυσικού νόµου που ο Θεός χάραξε στο σύµπαν, έτσι ώστε η ανθρωπότητα
να το κατοικήσει και να το προστατεύσει σύµφωνα µε το σχέδιό Του. Αυτή
η άποψη για τον άνθρωπο, την κοινωνία και την Ιστορία έχει τις ρίζες της
στον Θεό και φωτίζεται από την εκπλήρωση του σχεδίου Του για λύτρωση.

β) Η χριστιανική σωτηρία: για όλους τους ανθρώπους και όλο
τον άνθρωπο

38 Η λύτρωση που, χάρη στην πρωτοβουλία του Θεού Πατρός, προσφέT
ρεται µέσω του Ιησού Χριστού και εκπληρώνεται και διαδίδεται από το
Άγιο Πνεύµα είναι σωτηρία για όλους τους ανθρώπους και τον άνθρωπο:

38 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes 12: AAS 58 (1966) 1.034.
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είναι σωτηρία παγκόσµια και ολοκληρωµένη. Αφορά τον άνθρωπο σε κάθε
του διάσταση: προσωπική και κοινωνική, πνευµατική και σωµατική, ιστοT
ρική και υπερβατική. Αρχίζει να εκπληρώνεται ήδη στην Ιστορία, επειδή
ό,τι δηµιουργήθηκε είναι καλό και το θέλησε ο Θεός και επειδή ο Υιός του
Θεού έγινε ένας από εµάς39. Η ολοκλήρωσή της όµως βρίσκεται στο µέλλον
που µας επιφυλάσσει ο Θεός, όταν θα κληθούµε, µαζί µε όλη τη δηµιουργία
(πρβλ. Ρωµ 8), να συµµετάσχουµε στη ανάσταση του Χριστού και στην
αιώνια κοινωνία της ζωής µε τον Πατέρα, στη χαρά του Αγίου Πνεύµατος.
Ετούτη η προοπτική δείχνει ακριβώς το λάθος και την απάτη των καθαρά
εµµονοκρατικών απόψεων για την έννοια της Ιστορίας και τους ισχυριX
σµούς περί αυτοσωτηρίας του ανθρώπου.

39 Η σωτηρία που προσφέρει ο Θεός στα τέκνα Του απαιτεί τη δική τους
ελεύθερη ανταπόκριση και αποδοχή. Σ’ αυτό συνίσταται η πίστη, διαµέX
σου της οποίας «ο άνθρωπος εγκαταλείπεται εκουσίως στον Θεό»40, ανταX
ποκρινόµενος στην αστείρευτη και προαγγελθείσα από τον Θεό Αγάπη
(πρβλ. Α΄ Ιω 4,10) µε την πραγµατική αγάπη προς τους αδελφούς και µε
αµετακίνητη ελπίδα επειδή «πιστὸς γὰρ ὁ ἐπαγγειλάµενος» (Εβρ 10,23).
Πράγµατι, το θε�κό σχέδιο σωτηρίας δεν τοποθετεί τον άνθρωπο σε µια
κατάσταση απόλυτης παθητικότητας ή κατωτερότητας απέναντι στον
∆ηµιουργό του, διότι η σχέση µε τον Θεό, που ο Ιησούς Χριστός µας φαX
νερώνει και στην οποία µας εισάγει χάρη στο Άγιο Πνεύµα, είναι µια σχέX
ση υιικότητας: η ίδια που ο Ιησούς βιώνει απέναντι στον Πατέρα (πρβλ.
Ιω 15X17^ Γαλ 4,6X7).

40 Η οικουµενικότητα και η καθολικότητα της σωτηρίας, που δόθηκε µε
τον Ιησού Χριστό, καθιστούν ακατάλυτο το δεσµό ανάµεσα στη σχέση
που ο άνθρωπος καλείται να έχει µε τον Θεό και την ευθύνη απέναντι
στον πλησίον όσον αφορά την πραγµατικότητα των ιστορικών καταT
στάσεων. Αυτό το διαισθανόµαστε, έστω και συγκεχυµένα και όχι δίχως
λάθη, στην οικουµενική αναζήτηση του ανθρώπου για την αλήθεια και

39 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes 22: AAS 58
(1966) 1.043.

40 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, ∆ογµ. διάτ. Dei Verbum, 5: AAS 58 (1966) 819.
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το πνεύµα, αλλά γίνεται φέρουσα δοµή της Συνθήκης του Θεού µε το ΙσX
ραήλ, όπως πιστοποιούν οι πλάκες του Νόµου και ο προφητικός λόγος.

Αυτός ο δεσµός εκφράζεται µε σαφήνεια και τελειότητα στη διδασκαT
λία του Ιησού Χριστού και επιβεβαιώνεται οριστικά από την υπέρτατη
απόδειξη του δώρου της ζωής Του, υπακούοντας στη βούληση του Πατρός
και στην αγάπη προς τους αδελφούς. Σε έναν από τους γραµµατείς που
Τον ερώτησε: «ποία ἐστὶ πρώτη πάντων ἐντολή;» (Μκ 12,28), ο Ιησούς απάX
ντησε: «πρώτη πάντων ἐντολή· ἄκουε, Ἰσραήλ, Κύριος ὁ Θεὸς ἡµῶν Κύριος
εἷς ἐστι· καὶ ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ
ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου.
[…]καὶ δευτέρα ὁµοία, αὕτη· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. µείX
ζων τούτων ἄλλη ἐντολὴ οὐκ ἔστι» (Μκ 12,29X31).

Στην καρδιά του ανθρώπου πλέκεται άρρηκτα η σχέση µε τον Θεό, που
αναγνωρίζεται ως ∆ηµιουργός και Πατέρας, πηγή και εκπλήρωση της ζωής
και της σωτηρίας, και το άνοιγµα στην αληθινή αγάπη προς τον άνθρωπο,
που πρέπει να του φερθούµε ως έναν άλλο εαυτόν έστω κι αν είναι εχθρός
(πρβλ. Μτ 5,43X44). Στην εσώτερη διάσταση του ανθρώπου ριζώνει, εντέλει,
η δέσµευση για δικαιοσύνη και αλληλεγγύη, για την οικοδόµηση µιας κοιX
νωνικής, οικονοµικής και πολιτικής ζωής σύµφωνα µε το σχέδιο του Θεού.

γ) Ο πιστός ακόλουθος του Χριστού ως νέο δηµιούργηµα

41 Η αµαρτία παραµονεύει την προσωπική και κοινωνική ζωή όπως και
τις ανθρώπινες ενέργειες στον κόσµο, αλλά ο Ιησούς Χριστός «υποφέροX
ντας για µας όχι µόνο µας άφησε ένα παράδειγµα ώστε να ακολουθούµε
τα ίχνη Του, αλλά µας άνοιξε κι ένα δρόµο που, διατρέχοντάς τον, η ζωή
και ο θάνατος καθαγιάζονται και αποκτούν ένα νέο νόηµα»41. Ο πιστός
ακόλουθος του Χριστού, µε την πίστη και διαµέσου των θείων µυστηX
ρίων, συναινεί στο πασχαλινό µυστήριο του Ιησού, έτσι ώστε ο παλαιός
εαυτός του, µε τις κακές του τάσεις, σταυρώνεται µε τον Χριστό. Ως νέο
δηµιούργηµα µπορεί να δεχτεί τη χάρη και «ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήX

41 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes 22: AAS 58 (1966)
1.043.
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σωµεν» (Ρωµ 6,4). Παρ’ όλα αυτά όµως, ετούτη η πορεία «ισχύει όχι µόνο
για τους χριστιανούς, αλλά και για όλους τους ανθρώπους καλής θέληX
σης, στις καρδιές των οποίων ενεργεί αόρατη η χάρη. Επειδή ο Χριστός
πέθανε για όλους µας και επειδή η έσχατη κλήση του ανθρώπου είναι
όντως µόνο µία, δηλαδή η θε�κή, οφείλουµε να θεωρήσουµε ότι το Άγιο
Πνεύµα προσφέρει σε όλους τη δυνατότητα να ενωθούν, µε τον τρόπο
που ο Θεός γνωρίζει, σ’ αυτό το πασχαλινό µυστήριο»42.

42 Η εσωτερική µεταµόρφωση του ανθρώπου, στην προοδευτική του
διαµόρφωση εν Χριστώ, είναι βασική προ�πόθεση για την πραγµατική
ανανέωση των σχέσεών του µε τους άλλους: «Έτσι απαιτείται να στηριX
χθούµε στις πνευµατικές και ηθικές ικανότητες του ανθρώπου και στη
σταθερή ανάγκη της εσωτερικής µεταστροφής του για να επιτευχθούν οι
κοινωνικές αλλαγές που είναι πραγµατικά στην υπηρεσία του. Η αναX
γνωρισµένη προτεραιότητα της µεταστροφής της καρδιάς δεν εξαλείφει
καθόλου, µάλλον επιβάλλει την υποχρέωση να επιφέρουµε στους θεσµούς
και στις συνθήκες ζωής, όταν προκαλούν την αµαρτία, τις κατάλληλες
εξυγιάνσεις, ώστε να συµµορφωθούν µε τους κανόνες της δικαιοσύνης
και να ευνοήσουν το καλό αντί να το εµποδίζουν»43.

43 ∆εν είναι δυνατόν να αγαπάς τον πλησίον όπως τον εαυτόν σου και
να επιµένεις σ’ αυτή τη συµπεριφορά, δίχως τη σταθερή και αµετακίνητη
θέληση να δεσµευτείς για το καλό όλων και του καθενός, επειδή όλοι είT
ναι πραγµατικά υπεύθυνοι για όλους44. Σύµφωνα µε τη συνοδική διδαX
σκαλία: «Ο σεβασµός και η αγάπη οφείλουν να επεκταθούν και σ’ εκείX
νους που σκέφτονται ή ενεργούν διαφορετικά από εµάς στα κοινωνικά,
πολιτικά, ακόµη και θρησκευτικά πράγµατα, επειδή µε όσο περισσότερη
τιµιότητα και αγάπη κατανοήσουµε τον τρόπο που σκέφτονται, τόσο πιο
εύκολα θα µπορέσουµε να αρχίσουµε το διάλογο µαζί τους»45. Σ’ αυτή την

42 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes 22: AAS 58 (1966) 1.043.
43 Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 1.888.
44 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Sollicitudo rei socialis, 38: AAS 80 (1988) 565X

566.
45 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes 28: AAS 58 (1966)
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πορεία είναι αναγκαία η χάρη, που Θεός προσφέρει στον άνθρωπο για
να τον βοηθήσει να ξεπεράσει τις αποτυχίες, για να τον αποσπάσει από
τα δίχτυα του ψεύδους και της βίας, για να τον στηρίξει και να τον παραX
κινήσει να ξανα�φάνει, µε ολοένα και πιο ανανεωµένη διάθεση, το δίχτυ
των πραγµατικών και ειλικρινών σχέσεων µε τους όµοιούς του46.

44 Και η σχέση µε σύµπασα τη δηµιουργία και οι διάφορες δραστηριότηT
τες που ο άνθρωπος αφιερώνει στη φροντίδα και στη µεταµόρφωσή του,
οι οποίες απειλούνται καθηµερινά από την αλαζονεία και από την άκραT
τη αγάπη για τον εαυτό του, πρέπει να εξαγνιστούν και να τελειοποιηθούν
από το σταυρό και την ανάσταση του Χριστού: «Λυτρωµένος από τον
Χριστό και έχοντας γίνει νέο δηµιούργηµα µέσω του Αγίου Πνεύµατος, ο
άνθρωπος µπορεί και πρέπει να αγαπάει τα πράγµατα που δηµιούρX
γησε ο Θεός. Από τον Θεό τα δέχεται, τα κοιτάζει και τα τιµά όντας δηX
µιουργήµατα του Θεού. Ευχαριστώντας γι’ αυτά τον Ευεργέτη και συναX
ναστρεφόµενος και απολαµβάνοντας τα πτωχά και ελεύθερα τω πνεύµατι
πλάσµατα, εισέρχεται στην πραγµατική κατοχή του κόσµου, όπως εκείνος
που δεν κατέχει τίποτα και αντίθετα κατέχει τα πάντα: πάντα ὑµῶν ἐστιν,
ὑµεῖς δὲ Χριστοῦ, Χριστὸς δὲ Θεοῦ (Α΄ Κορ 3,22X23)»47.

δ) Η υπερβατικότητα της σωτηρίας και η αυτονοµία της κοσµικής
πραγµατικότητας

45 Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού που ενανθρωπίστηκε, µέσω
του Οποίου και χάρη σ’ Αυτόν ο κόσµος και ο άνθρωπος αντλούν τη
γνήσια και πλήρη αλήθεια τους. Το µυστήριο της άπειρης εγγύτητας του
Θεού προς τον άνθρωπο —εκπληρώθηκε µε την ενσάρκωση του Ιησού
Χριστού, που έφτασε µέχρι την εγκατάλειψη στο σταυρό και στο θάναX
το— δείχνει ότι όσο περισσότερο ο άνθρωπος εξετάζεται υπό το φως του
σχεδίου του Θεού και ζει σε κοινωνία µε Αυτόν, τόσο περισσότερο ενδυT

46 Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 1.889.
47 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes 37: AAS 58 (1966)
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ναµώνεται και ελευθερώνεται η ταυτότητά του και η ελευθερία που είναι
γνώρισµά του. Η συµµετοχή στην υιική ζωή του Χριστού, που έγινε δυX
νατή µε την ενσάρκωση και το πασχαλινό δώρο του Αγίου Πνεύµατος,
µακριά από το να ταπεινώσει, έχει ως αποτέλεσµα να απελευθερώνει την
αληθινή και αυτόνοµη ισχύ και ταυτότητα του ανθρώπου, σε όλες του τις
εκφράσεις.

Αυτή η προοπτική προσανατολίζει προς µια ορθή αντίληψη της κοT
σµικής πραγµατικότητας και της αυτονοµίας της, που υπογραµµίζεται
από τη διδασκαλία της Β΄ Συνόδου του Βατικανού: «Αν ως προς την αυX
τονοµία της κοσµικής πραγµατικότητας εννοούµε ότι τα δηµιουργήµατα
και οι κοινωνίες απολαµβάνουν τους νόµους και τις αξίες τους, που ο άνX
θρωπος βαθµιαία οφείλει να ανακαλύψει, να χρησιµοποιήσει και να συX
ντονίσει, τότε είναι απολύτως αναγκαίο να την απαιτήσει: αυτό… συµφωX
νεί µε τη βούληση του ∆ηµιουργού. Πράγµατι, ως δηµιουργήµατα, όλα τα
πράγµατα είναι προικισµένα µε τη δική τους συνοχή, αλήθεια, καλοσύνη,
νόµους και κανόνες, τα οποία ο άνθρωπος οφείλει να σέβεται, αποδεχόX
µενος τις µεθόδους των µεµονωµένων επιστηµών ή τεχνών»48.

46 ∆εν υπάρχει σύγκρουση ανάµεσα στον Θεό και στον άνθρωπο, αλλά
µια σχέση αγάπης όπου ο κόσµος και τα αποτελέσµατα των πράξεων του
ανθρώπου στον κόσµο είναι αντικείµενο ανταποδοτικού δώρου ανάµεσα
στον Πατέρα και στα τέκνα, και των τέκνων µεταξύ τους, εν Χριστώ:
από Εκείνον και χάρη σ’ Εκείνον ο κόσµος και ο άνθρωπος αντλούν την
αληθινή και πρωταρχική σηµασία τους. Σε µια οικουµενική θέαση της
αγάπης του Θεού που αγκαλιάζει ό,τι υπάρχει, ο Θεός ο ίδιος µας αποκαX
λύφθηκε εν Χριστώ ως πατήρ και ζωοδότης, κι ο άνθρωπος µας αποκαX
λύπτεται ως εκείνος που, εν Χριστώ, δέχεται τα πάντα από τον Θεό ως
δώρηµα, µέσα σε ταπεινότητα και ελευθερία, και κατέχει τα πάντα ως διX
κά του, όταν γνωρίζει και ζει καθετί ως εκ Θεού, που πηγάζει από τον
Θεό και στον Θεό καταλήγει. Σχετικά µε αυτό, η Β΄ Σύνοδος του ΒατικαX
νού διδάσκει: «Εάν… µε την έκφραση αυτονοµία της επίγειας πραγµατιT

48 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes 36: AAS 58 (1966)
1.054^ πρβλ. ίδιο, ∆ιάτ. Apostolicam actuositatem (Για την ιεραποστολή των λα�T
κών), 7: AAS 58 (1966) 843X844.
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κότητας εννοούµε ότι όσα δηµιουργήθηκαν δεν εξαρτώνται από τον Θεό,
κι ότι ο άνθρωπος µπορεί να τα χρησιµοποιεί χωρίς να τα συσχετίζει µε
τον ∆ηµιουργό, όποιος αναγνωρίζει τον Θεό αντιλαµβάνεται πόσο λανX
θασµένες είναι παρόµοιες απόψεις. Χωρίς τον ∆ηµιουργό το δηµιούργηµα
εξαφανίζεται»49.

47 Ο άνθρωπος, καθ’ εαυτόν και µε την κλήση του, ξεπερνά τον ορίζοντα
του δηµιουργηµένου σύµπαντος, της κοινωνίας και της Ιστορίας: ο απώT
τατος σκοπός του είναι ο ίδιος ο Θεός50, που αποκαλύφθηκε στους ανT
θρώπους για να τους προσκαλέσει και να τους εισαγάγει στην κοινωνία
µαζί Του51: «Ο άνθρωπος δεν µπορεί να προσφέρει τον εαυτό του σε ένα
σχέδιο της πραγµατικότητας αποκλειστικά ανθρώπινο, σ’ ένα ιδανικό
αφηρηµένο ή σε ψευδείς ουτοπίες. Ως πρόσωπο, µπορεί να προσφέρει τον
εαυτό του σε ένα άλλο πρόσωπο ή σε άλλα πρόσωπα και, τέλος, στον
Θεό, που είναι ο δηµιουργός του και ο µοναδικός που µπορεί να αποδεX
χτεί πλήρως το δώρο του»52. Γι’ αυτόν το λόγο «είναι αλλοτριωµένος ο άνX
θρωπος που αρνείται να υπερβεί τον εαυτό του και να ζήσει την εµπειρία
του δωρήµατος του εαυτού του και της διάπλασης µιας αυθεντικής ανX
θρώπινης κοινότητας, προσανατολισµένης στο ύστατο πεπρωµένο της
που είναι ο Θεός. Είναι αλλοτριωµένη η κοινωνία που, στις διάφορες
πλευρές της κοινωνικής, παραγωγικής και καταναλωτικής οργάνωσης,
καθιστά πιο δύσκολη την εκπλήρωση ετούτου του δωρήµατος και τη συX
γκρότηση αυτής της διανθρώπινης αλληλεγγύης»53.

48 Ο άνθρωπος δεν µπορεί και δεν πρέπει να γίνεται αντικείµενο εκµεT
τάλλευσης των κοινωνικών, οικονοµικών και πολιτικών δοµών, επειδή
κάθε άνθρωπος έχει την ελευθερία να προσανατολίζεται προς τον ύσταT
το σκοπό του. Από την άλλη, κάθε πολιτιστική, κοινωνική, οικονοµική
και πολιτική επίτευξη, όπου ιστορικά επιδρά η κοινωνικότητα του ανT

49 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes 36: AAS 58 (1966) 1.054.
50 Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.244.
51 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, ∆ογµ. διάτ. Dei Verbum, 2: AAS 58 (1966) 818.
52 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 41: AAS 83 (1991) 844.
53 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 41: AAS 83 (1991) 844X
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θρώπου και η µεταµορφωτική: σε σχέση µε το σύµπαν δραστηριότητά
του, οφείλει πάντα να εξετάζεται και από την άποψη µιας πραγµατικόT
τητας σχετικής και πρόσκαιρης^ «πρόσκαιρο γὰρ τὸ σχῆµα τοῦ κόσµου
τούτου» (Α΄ Κορ 7,31). Πρόκειται για µια εσχατολογική σχετικότητα, µε
την έννοια ότι ο άνθρωπος και ο κόσµος θα συναντηθούν στο τέλος που
είναι η ολοκλήρωση του πεπρωµένου τους εν Χριστώ^ και για µια θεολογιT
κή σχετικότητα κατά την οποία το δώρο του Θεού, διαµέσου του οποίου θα
πραγµατοποιηθεί η οριστική µοίρα της ανθρωπότητας και της δηµιουργίας,
ξεπερνά απείρως τις δυνατότητες και τις προσµονές του ανθρώπου. ΟποιαX
δήποτε απολυταρχική άποψη της κοινωνίας και του κράτους και οποιαδήX
ποτε ενδοκοσµική ιδεολογία της προόδου είναι αντίθετες στην ολοκληρωX
µένη αλήθεια του ανθρώπου και στο σχέδιο του Θεού για την Ιστορία.

IV. ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΚΑΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

α) Η Εκκλησία, σηµάδι και προστασία της υπερβατικότητας
του ανθρώπου

49 Η Εκκλησία, κοινότητα εκείνων που κλήθηκαν από τον Αναστάντα
Ιησού Χριστό και τέθηκαν στην ακολουθία Του, είναι «σηµάδι και προT
στασία της υπερβατικότητας του ανθρώπου»54. Η Εκκλησία «είναι εν
Χριστώ ως θείο µυστήριο, δηλαδή σηµάδι και όργανο της εσώτατης κοιX
νωνίας µε τον Θεό και της ενότητας όλου του ανθρώπινου γένους»55. ΑποX
στολή της Εκκλησίας είναι να αναγγέλλει και να κοινωνεί τη σωτηρία
που εκπληρώθηκε εν Χριστώ Ιησού, που Εκείνος ονοµάζει «βασιλεία τοῦ
Θεοῦ» (Μκ 1,15), δηλαδή την κοινωνία µε τον Θεό και ανάµεσα στους
ανθρώπους. Ο προορισµός της σωτηρίας, η Βασιλεία του Θεού, αγκαλιάX
ζει όλους τους ανθρώπους και θα πραγµατοποιηθεί πλήρως επέκεινα της
Ιστορίας, εν Θεώ. Η Εκκλησία δέχτηκε «την αποστολή να αναγγείλει και

54 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes 76: AAS 58 (1966)
1.099.

55 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, ∆ογµ. διάτ. Lumen gentium 1: AAS 57 (1965) 5.
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να εγκαθιδρύσει σε όλους τους λαούς τη Βασιλεία του Χριστού και του
Θεού, κι αυτής της Βασιλείας αποτελεί στη γη το σπέρµα και την αρχή»56.

50 Η Εκκλησία τίθεται πραγµατικά στην υπηρεσία της Βασιλείας του
Θεού κυρίως κηρύσσοντας και κοινωνώντας το Ευαγγέλιο της σωτηρίας
και ιδρύοντας νέες χριστιανικές κοινότητες. Επίσης, «υπηρετεί τη ΒασιX
λεία διαδίδοντας στον κόσµο τις “ευαγγελικές αξίες”, που είναι έκφραση
της Βασιλείας και βοηθούν τους ανθρώπους να δεχτούν το σχέδιο του Θεού.
Είναι αλήθεια λοιπόν ότι η αρχική πραγµατικότητα της Βασιλείας µπορεί
να βρεθεί και πέρα από τα όρια της Εκκλησίας σε ολόκληρη την ανθρωX
πότητα, επειδή ζει τις “ευαγγελικές αξίες” και ανοίγεται στην ενέργεια
του Αγίου Πνεύµατος που εµφυσά όπου και όπως θέλει (πρβλ. Ιω 3,8)^
πρέπει όµως να προσθέσουµε αµέσως ότι αυτή η επίγεια διάσταση της
Βασιλείας είναι ατελής, αν δε συντονίζεται µε τη Βασιλεία του Χριστού,
παρούσα στην Εκκλησία και προσανατολισµένη προς την εσχατολογική
πληρότητα»57. Από αυτό συνεπάγεται κυρίως ότι η Εκκλησία δε συγχέεT
ται µε την πολιτική κοινότητα και δε συνδέεται µε κανένα πολιτικό σύT
στηµα58. Πράγµατι, η πολιτική κοινότητα και η Εκκλησία, στο δικό τους χώX
ρο, είναι ανεξάρτητες και αυτόνοµες η µία από την άλλη και είναι αµφότεX
ρες, έστω και διαφορετικά, «στην υπηρεσία της προσωπικής και κοινωνικής
κλήσης των ίδιων ανθρώπων»59. Αντίθετα, µπορούµε να δηλώσουµε ότι η
διάκριση ανάµεσα στη θρησκεία και στην πολιτική και στην αρχή της θρηX
σκευτικής ελευθερίας αποτελούν µια ιδιαίτερη κατάκτηση του χριστιανιX
σµού, µεγάλης σηµασίας σε επίπεδο ιστορικό και πολιτιστικό.

51 Στην ταυτότητα και στην αποστολή της Εκκλησίας στον κόσµο, σύµT
φωνα µε το σχέδιο του Θεού που ενσαρκώθηκε εν Χριστώ, αντιστοιχεί
«ένα σωστικό και εσχατολογικό σκοπό, τον οποίο δεν µπορούµε να το

56 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, ∆ογµ. διάτ. Lumen gentium 5: AAS 57 (1965) 8.
57 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Redemptoris missio, 20: AAS 83 (1991) 267.
58 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes 76: AAS 58

(1966) 1.099^ Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.245.
59 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes 76: AAS 58

(1966) 1.099.
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πετύχουµε πλήρως παρά µόνο στον µελλοντικό κόσµο»60. Ακριβώς γι’ αυX
τό η Εκκλησία προσφέρει µια δηµιουργική και αναντικατάστατη συνειX
σφορά µε την προτροπή που την ωθεί να καταστήσει πιο ανθρώπινη την
οικογένεια των ανθρώπων και την ιστορία της και να σταθεί σαν προX
πύργιο απέναντι σε κάθε απολυταρχικό πειρασµό, δείχνοντας στον άνX
θρωπο την ολοκληρωµένη και οριστική του κλήση61.

Με το κήρυγµα του Ευαγγελίου, τη χάρη των θείων µυστηρίων και
την εµπειρία της αδελφικής κοινωνίας, η Εκκλησία «αποκαθιστά και εξυX
ψώνει την αξιοπρέπεια του ανθρώπου, σταθεροποιεί τη δοµή της ανθρώX
πινης κοινωνίας και περιβάλλει µε νόηµα και µε βαθύτερη σηµασία την
καθηµερινή δουλειά του ανθρώπου»62. Στο επίπεδο της πραγµατικής ιστοX
ρικής δυναµικής, η έλευση της Βασιλείας του Θεού δεν αφήνεται να διαX
φανεί στην προοπτική µιας συγκεκριµένης και τελεσίδικης κοινωνικής,
οικονοµικής και πολιτικής οργάνωσης. Αυτό, µάλλον, πιστοποιείται από
την ανάπτυξη µιας ανθρώπινης κοινωνίας που είναι για τους ανθρώπους
προζύµι για ολοκληρωµένη πραγµάτωση, για δικαιοσύνη και αλληλεγX
γύη, στο άνοιγµα προς το υπερβατικό ως σηµείο αναφοράς για την οριX
στική προσωπική εκπλήρωση.

β) Εκκλησία, Βασιλεία του Θεού και ανανέωση των κοινωνικών σχέσεων

52 Ο Θεός, εν Χριστώ, δε λυτρώνει µόνο τον µεµονωµένο άνθρωπο αλλά
και τις κοινωνικές σχέσεις ανάµεσα στους ανθρώπους. Όπως διδάσκει ο
απόστολος Παύλος, η ζωή εν Χριστώ αναδεικνύει µε τρόπο νέο και πλήX
ρη την ταυτότητα και την κοινωνικότητα του ανθρώπου, µαζί µε τα απτά
τους αποτελέσµατα σε ιστορικό επίπεδο: «πάντες γὰρ υἱοὶ Θεοῦ ἐστε διὰ
τῆς πίστεως ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· ὅσοι γὰρ εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν
ἐνεδύσασθε. οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθεX

60 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes 40: AAS 58
(1966) 1.058.

61 Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.244.
62 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes 40: AAS 58

(1966) 1.058.
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ρος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ ὑµεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ»
(Γαλ 3,26X28). Σ’ αυτή την προοπτική, οι εκκλησιαστικές κοινότητες, έχοX
ντας κληθεί από το µήνυµα του Ιησού Χριστού και συναθροιστεί υπό του
Αγίου Πνεύµατος γύρω από τον αναστηθέντα Χριστό (πρβλ. Μτ 18,20^
28,19X20^ Λκ 26,46X49), προτείνονται ως τόποι κοινωνίας, µαρτυρίας και
αποστολής για τη λύτρωση και την αλλαγή των κοινωνικών σχέσεων. Το
κήρυγµα του Ευαγγελίου του Ιησού παρακινεί τους πιστούς ακολούθους
Του να προεξοφλήσουν το µέλλον ανανεώνοντας τις αµοιβαίες σχέσεις.

53 Η αλλαγή των κοινωνικών σχέσεων που ανταποκρίνεται στις απαιτήT
σεις της Βασιλείας του Θεού δεν καθορίζεται µια για πάντα. Πρόκειται,
µάλλον, για ένα καθήκον που έχει ανατεθεί στη χριστιανική κοινότητα,
η οποία οφείλει να το επεξεργαστεί και να το υλοποιήσει µέσα από το
στοχασµό και την πρακτική που εµπνέονται από το Ευαγγέλιο. Είναι το
ίδιο το Πνεύµα του Κυρίου που οδηγεί το λαό του Θεού και συγχρόνως
γεµίζει το σύµπαν63, εµφυσά από καιρού εις καιρόν νέες και επίκαιρες λύX
σεις στην υπεύθυνη δηµιουργικότητα του ανθρώπου64, στην κοινότητα
των χριστιανών που περιλαµβάνεται στον κόσµο και στην Ιστορία και
γι’ αυτό είναι ανοιχτή στο διάλογο µε όλους τους ανθρώπους καλής θέληX
σης για την κοινή αναζήτηση των σπόρων της αλήθειας που είναι σκορπιX
σµένοι στο ευρύ πεδίο της ανθρωπότητας65. Η δυναµική αυτής της ανανέωX
σης στηρίζεται στις αναλλοίωτες αρχές του φυσικού νόµου, που χαράσX
σεται από τον Θεό σε κάθε πλάσµα Του (πρβλ. Ρωµ 2,14X15) και φωτίζεX
ται εσχατολογικά διαµέσου του Ιησού Χριστού.

63 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes 11: AAS 58
(1966) 1.033.

64 Πρβλ. ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ΄, Απ. επ. Octogesima adveniens, 37: AAS 63 (1971) 426X
427.

65 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Redemptor hominis (Ο Λυτρωτής του
ανθρώπου), 11: AAS 71 (1979) 276: «Ορθώς οι Πατέρες της Εκκλησίας έβλεπαν
στις διάφορες θρησκείες σχεδόν άλλες τόσες αντανακλάσεις µιας µοναδικής αλήX
θειας όπως οι “σπόροι του Λόγου”, οι οποίοι πιστοποιούν ότι, έστω και από διαX
φορετικές οδούς, στρέφεται προς µία κατεύθυνση η πιο βαθιά επιδίωξη του ανX
θρωπίνου πνεύµατος».
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54 Ο Ιησούς Χριστός µάς αποκαλύπτει ότι «ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστὶν» και µας
διδάσκει ότι «ο θεµελιώδης νόµος της ανθρώπινης τελειότητας, άρα και
του µετασχηµατισµού του κόσµου, είναι η νέα εντολή της αγάπης. Με αυX
τό τον τρόπο εξασφαλίζει σε όσους πιστεύουν στη θε�κή αγάπη ότι η
οδός της αγάπης είναι προσιτή σε όλους τους ανθρώπους και ότι η προX
σπάθεια για να δηµιουργηθεί η παγκόσµια αδελφοσύνη δεν είναι µάX
ταιη»66. Αυτός ο νόµος καλείται να γίνει το µέτρο και ο έσχατος κανόνας
για κάθε δυναµική όπου αναπτύσσονται οι ανθρώπινες σχέσεις. Εν ολίX
γοις, είναι το ίδιο µυστήριο του Θεού, η τριαδική Αγάπη, που θεµελιώνει
τη σηµασία και την αξία του ανθρώπου, της κοινωνικότητας και της ανX
θρώπινης δράσης στον κόσµο, επειδή αποκαλύφθηκε και συµµετέχει στην
ανθρωπότητα χάρη στον Ιησού Χριστό και στο Άγιο Πνεύµα.

55 Ο µετασχηµατισµός του κόσµου παρουσιάζεται ως µια κυρίαρχη προσT
δοκία της εποχής µας. Γι’ αυτή την ανάγκη την κοινωνική διδασκαλία της
Εκκλησίας σκοπεύει να προσφέρει τις απαντήσεις που επικαλούνται τα
σηµεία των καιρών, δείχνοντας κυρίως την αµοιβαία αγάπη µεταξύ των ανT
θρώπων υπό το βλέµµα του Θεού ως το ισχυρότερο όργανο για αλλαγή σε
προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο. Πράγµατι, η αµοιβαία αγάπη, συµµετέX
χοντας στην άπειρη αγάπη του Θεού, είναι ο αυθεντικός ιστορικός και
υπερβατικός σκοπός της ανθρωπότητας. Άρα, «η επίγεια πρόοδος, µολονόX
τι πρέπει επιµελώς να διακρίνεται από την εξέλιξη της Βασιλείας του ΧριX
στού, είναι σηµαντική για τη Βασιλεία του Θεού, επειδή µπορεί να βοηθήσει
στην καλύτερη διευθέτηση της ανθρώπινης κοινωνίας»67.

γ) Νέοι ουρανοί και νέα γη

56 Η υπόσχεση του Θεού και η ανάσταση του Ιησού Χριστού δηµιουρT
γούν στους χριστιανούς τη βάσιµη ελπίδα ότι για όλους τους ανθρώπους

66 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes 38: AAS 58
(1966) 1.055X1.056.

67 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes 39: AAS 58
(1966) 1.057.
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έχει προετοιµαστεί µια νέα και αιώνια διαµονή, µια γη όπου βασιλεύει η
δικαιοσύνη (πρβλ. Β΄ Κορ 5,1X2^ Β΄ Πε 3,13): «Τότε, έχοντας νικηθεί ο θάX
νατος, τα τέκνα του Θεού θα αναστηθούν εν Χριστώ, κι ό,τι ήταν αδύναX
µο και φθαρτό θα περιβληθεί το άφθαρτο^ και, αποµένοντας µόνο η αγάX
πη και οι πράξεις του, θα ελευθερωθούν από τη σκλαβιά της µαταιότητας
όλη η δηµιουργία που έπλασε ο Θεός για τον άνθρωπο»68. Αυτή η ελπίδα
αντί να αποδυναµώσει, µάλλον θα εντείνει τη φροντίδα για το ανάλογο
έργο στην παρούσα πραγµατικότητα.

57 Τα αγαθά, όπως η αξιοπρέπεια του ανθρώπου, η αδελφοσύνη και η
ελευθερία, όλοι οι καλοί καρποί της φύσης και της εργατικότητάς µας,
διάσπαρτα στη γη χάρη στο Πνεύµα του Κυρίου και σύµφωνα µε την εντοT
λή Του, εξαγνισµένα από κάθε στίγµα, φωτισµένα και µεταµορφωµένα,
ανήκουν στο Βασίλειο της αλήθειας και της ζωής, της αγιότητας και της
χάρης, της δικαιοσύνης, της αγάπης και της ειρήνης που ο Χριστός θα
παραδώσει στον Πατέρα και όπου εµείς θα τα βρούµε. Θα αντηχήσουν
τότε για όλους, στην αναµφισβήτητη αλήθεια τους, τα λόγια του ΧριX
στού: «δεῦτε οἱ εὐλογηµένοι τοῦ πατρός µου, κληρονοµήσατε τὴν ἡτοιµαX
σµένην ὑµῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσµου. ἐπείνασα γάρ, καὶ ἐδώκαX
τέ µοι φαγεῖν, ἐδίψησα, καὶ ἐποτίσατέ µε, ξένος ἤµην, καὶ συνηγάγετέ µε,
γυµνός, καὶ περιεβάλετέ µε, ἠσθένησα, καὶ ἐπεσκέψασθέ µε, ἐν φυλακῇ
ἤµην, καὶ ἤλθετε πρός µε. […]ἐφ᾿ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν
µου τῶν ἐλαχίστων, ἐµοὶ ἐποιήσατε» (Μτ 25,34X36,40).

58 Η ολοκληρωµένη πραγµατοποίηση του ανθρώπου, η οποία εκπληρώT
θηκε εν Χριστώ χάρη στο δώρο του Αγίου Πνεύµατος, ωριµάζει στην
Ιστορία και διαµεσολαβείται από τις σχέσεις του ανθρώπου µε τους άλT
λους ανθρώπους, σχέσεις που µε τη σειρά τους επιτυγχάνουν την τελειότηT
τα χάρη στη δέσµευση που σκοπεύει να βελτιώσει τον κόσµο µε δικαιοT
σύνη και ειρήνη. Οι ανθρώπινες πράξεις είναι αφ’ εαυτών σηµαντικές και
ικανές για την οριστική έλευση της πλήρους υπερβατικής Βασιλείας, έστω
κι αν αυτό παραµένει δώρο του Θεού. Ετούτες οι πράξεις, όταν σέβονται

68 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes 39: AAS 58
(1966) 1.057.
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την αντικειµενική τάξη της κοσµικής πραγµατικότητας και φωτίζονται
από την αλήθεια και την αγάπη, βοηθούν στην πραγµατοποίηση της ολοX
ένα πληρέστερης και ολοκληρωµένης δικαιοσύνης και ειρήνης και προεX
ξοφλούν στο παρόν την υπεσχηµένη Βασιλεία.

Καθώς συµµορφώνεται µε τον Λυτρωτή Χριστό, ο άνθρωπος αντιλαµT
βάνεται την ύπαρξή του ως πλάσµα που το θέλησε ο Θεός και το έχει από
πάντοτε επιλέξει και το έχει καλέσει στη χάρη και στη δόξα, σε όλη την
πληρότητα του µυστηρίου στο οποίο συµµετέχει εν Χριστώ69. Η συµµόρX
φωση προς τον Χριστό και η ενατένιση του προσώπου Του70 εµφυσούν
στον χριστιανό µιαν ασυγκράτητη λαχτάρα να προεξοφλήσει σ’ αυτό τον
κόσµο, στο πλαίσιο των ανθρώπινων σχέσεων, εκείνο που θα είναι η πραγX
µατική αλήθεια, στην προσπάθειά του να δώσει να φάει, να πιει, να ντύσει,
να στεγάσει, να φροντίσει, να υποδεχτεί και να συντροφεύσει τον Κύριο
που χτυπά την πόρτα του (πρβλ. Μτ 25,35X37).

δ) Η Παρθένος Μαρία και το δικό Της «γένοιτο» στο σχέδιο αγάπης
του Θεού

59 Κληρονόµος της ελπίδας των δικαίων του Ισραήλ και πρώτη ανάµεσα
στους πιστούς ακολούθους του Ιησού Χριστού είναι η Παρθένος Μαρία.
Η µητέρα Του, µε το δικό Της «γένοιτο» στο σχέδιο αγάπης του Θεού
(πρβλ. Λκ 1,38), στο όνοµα όλης της ανθρωπότητας, δέχεται τον ΑπεX
σταλµένο του Πατρός, τον Σωτήρα των Ανθρώπων: στον ύµνο «ΜεγάλυT
νον» κηρύσσει την έλευση του Μυστηρίου της Σωτηρίας, την έλευση του
«Μεσσία των ταπεινών» (πρβλ. Ησ 11,4^ 61,1). Ο Θεός της Συνθήκης, του
οποίου υµνείται η ευφροσύνη του Πνεύµατος από την Παρθένο της ΝαX
ζαρέτ, είναι Εκείνος που ανατρέπει τους ισχυρούς από τους θρόνους και
εξυψώνει τους ταπεινούς, γεµίζει µε αγαθά τους πεινασµένους και διώχνει
τους πλούσιους µε άδεια χέρια, σκορπίζει τους αλαζόνες και διατηρεί

69 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Redemptor hominis, 13: AAS 71 (1979)
283X284.

70 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Απ. επ. Novo millennio ineunte, 16X28: AAS 93
(2001) 276X285.
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την ευσπλαχνία Του για κείνους που Τον φοβούνται (πρβλ. Λκ 1,50X53).
Αντλώντας από την καρδιά της Παρθένου Μαρίας, από τα βάθη της

πίστης Της που εκφράζονται µε τα λόγια τού «Μεγάλυνον», οι πιστοί
ακόλουθοι του Χριστού καλούνται να ανανεώνουν ολοένα και πιο πολύ
µέσα τους «τη συνειδητοποίηση ότι δεν είναι δυνατόν να διαχωριστεί η
αλήθεια για τον Θεό που λυτρώνει, για τον Θεό που είναι πηγή κάθε δωX
ρεάς, από την εκδήλωση της αγάπης Του για τους φτωχούς και τους ταT
πεινούς, η οποία, όπως υµνείται στο Μεγάλυνον, βρίσκεται στα λόγια και
στα έργα του Ιησού»71. Η Παρθένος Μαρία, εξαρτηµένη πλήρως από τον
Θεό και προσανατολισµένη ολότελα προς Αυτόν µε την ώθηση της πίστης
Της, «είναι η πιο τέλεια εικόνα της ελευθερίας και της απελευθέρωσης της
ανθρωπότητας και του κόσµου»72.

71 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Redemptoris Mater (Η µητέρα του Λυτρωτή),
37: AAS 79 (1987) 410.

72 ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ, ∆ιδ. Libertatis conscientia (Η συT
νείδηση της Ελευθερίας), 97: AAS 79 (1987) 597.

ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ 69



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ

ΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ

α) Η Εκκλησία, τόπος συγκατοίκησης του Θεού µε τους ανθρώπους

60 Η Εκκλησία, συµµέτοχος στη χαρά και στην ελπίδα, στην αγωνία και
στη θλίψη του ανθρώπου, είναι αλληλέγγυα µε κάθε άνδρα και κάθε γυT
ναίκα κάθε τόπου και εποχής και τους µεταφέρει τη χαρµόσυνη είδηση για
τη Βασιλεία του Θεού, που µαζί µε τον Ιησού Χριστό ήρθε και έρχεται ανάX
µεσά τους73. Αυτό είναι στην ανθρωπότητα και στον κόσµο το θείο µυστήX
ριο της αγάπης του Θεού και η πιο µεγάλη ελπίδα, που ενεργοποιεί και
υποστηρίζει κάθε αυθεντικό σχέδιο και δέσµευση για την ανθρώπινη απεX
λευθέρωση και πρόοδο. Η Εκκλησία είναι ανάµεσα στους ανθρώπους η
σκηνή της συντροφιάς του Θεού —«ἡ σκηνὴ τοῦ Θεοῦ µετὰ τῶν ἀνθρώX
πων» (Απ 21,3)—, έτσι ο άνθρωπος δεν είναι µόνος, σαστισµένος ή τροµοX
κρατηµένος στη δέσµευσή του να κάνει πιο ανθρώπινο τον κόσµο, αλλά
βρίσκει υποστήριξη στη λυτρωτική αγάπη του Χριστού. Είναι λειτουργός
της σωτηρίας όχι αφηρηµένα ή µε την καθαρά πνευµατική έννοια, αλλά
στο πλαίσιο της Ιστορίας και του κόσµου όπου ζει ο άνθρωπος74, όπου τον

73 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 1: AAS 58
(1966) 1.025X1.026.

74 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 40: AAS 58
(1966) 1.057X1.059^ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 53X54: AAS 83
(1991) 859X860^ ιδίου, Εγκ. επ. Sollicitudo rei socialis, 1: AAS 80 (1988) 513X514.



αγγίζει η αγάπη του Θεού και η κλήση να ανταποκριθεί στο θε�κό σχέδιο.

61 Μοναδικός και ανεπανάληπτος στην ατοµικότητά του, κάθε άνθρωT
πος είναι ένα πλάσµα ανοιχτό στη σχέση µε τους άλλους στην κοινωνία.
Η συµβίωση στο δίκτυο των σχέσεων που συνδέει µεταξύ τους άτοµα, οιX
κογένειες, ενδιάµεσες οµάδες σε σχέσεις συνάντησης, επικοινωνίας και
ανταλλαγής, εξασφαλίζει στη ζωή µια καλύτερη ποιότητα. Το κοινό καλό
που οι άνθρωποι αναζητούν και επιδιώκουν σχηµατίζοντας την κοινότηX
τα αποτελεί εγγύηση για το προσωπικό και το οικογενειακό καλό και τις
συναναστροφές75. Γι’ αυτούς τους λόγους γεννιέται και παίρνει µορφή η
κοινωνία µε τις δοµικές της διευθετήσεις, δηλαδή τις πολιτικές, οικονοµιX
κές, νοµικές, πολιτιστικές. Στον άνθρωπο, «καθώς έχει ενταχθεί στο σύνX
θετο δίκτυο των σχέσεων που χαρακτηρίζουν τις σύγχρονες κοινωνίες»76,
η Εκκλησία απευθύνεται µε την κοινωνική διδασκαλία. «Έµπειρη στον
ανθρωπισµό»77, είναι σε θέση να τον κατανοήσει στην κλήση και στις φιX
λοδοξίες του, στα όρια και στην ανέχειά του, στα δικαιώµατα και στα
καθήκοντά του, κι έχει γι’ αυτόν ένα λόγο ζωής που θα αντηχήσει στα
ιστορικά και κοινωνικά γεγονότα της ανθρώπινης ύπαρξης.

β) Γονιµοποιώντας και ζυµώνοντας την κοινωνία µε το Ευαγγέλιο

62 Με το κοινωνικό της δόγµα, η Εκκλησία προτίθεται να κηρύξει και να
υλοποιήσει το Ευαγγέλιο στο σύνθετο δίκτυο των κοινωνικών σχέσεων.
∆εν ενδιαφέρεται µόνο για τον άνθρωπο στην κοινωνία, τον άνθρωπο ως
παραλήπτη του ευαγγελικού µηνύµατος, αλλά επιζητά να γονιµοποιήσει
και να ζυµώσει την ίδια την κοινωνία µε το Ευαγγέλιο78. Ωστόσο, φροντίζοX
ντας τον άνθρωπο, η Εκκλησία εµπλέκει και την κοινωνία στην ιεραποστοX

75 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 32: AAS 58
(1966) 1.051.

76 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 54: AAS 83 (1991) 859.
77 ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ΄, Εγκ. επ. Populorum progressio (Για την ανάπτυξη των λαών),

13: AAS 59 (1967) 263.
78 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 40: AAS 58

(1966) 1.057X1.059.
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λική και σωστική µέριµνά της. Η κοινωνική συµβίωση συχνά καθορίζει την
ποιότητα της ζωής, άρα και τις συνθήκες όπου κάθε άνδρας και γυναίκα θα
κατανοήσουν τον εαυτό τους και θα αποφασίσουν για την κλήση τους.
Γι’ αυτόν το λόγο η Εκκλησία δεν είναι αδιάφορη για καθετί που επιλέγεX
ται, παράγεται και βιώνεται στην κοινωνία για την ηθική, δηλ. πραγµατικά
ανθρώπινη, ποιότητα της κοινωνικής ζωής. Η κοινωνία και µαζί της η πολιX
τική, η οικονοµία, η εργασία, τα δικαιώµατα, η παιδεία δεν αποτελούν ένα
πλαίσιο καθαρά επίγειο και εγκόσµιο, άρα υποδεέστερο και ξένο για το µήX
νυµα και την οικονοµία της σωτηρίας. Πράγµατι, η κοινωνία µε όσα επιτεX
λούνται σ’ αυτήν αφορά τον άνθρωπο. Είναι η κοινωνία των ανθρώπων, «η
πρώτη θεµελιώδης οδός της Εκκλησίας»79.

63 Με την κοινωνική της διδασκαλία η Εκκλησία επιφορτίζεται µε το καT
θήκον του κηρύγµατος που της ανέθεσε ο Κύριος. Υλοποιεί στα ιστορικά
γεγονότα το µήνυµα της απελευθέρωσης και της λύτρωσης του Χριστού,
το Ευαγγέλιο της Βασιλείας. Η Εκκλησία, κηρύσσοντας το Ευαγγέλιο,
«επιβεβαιώνει στον άνθρωπο, στο όνοµα του Χριστού, την αξιοπρέπεια
και την κλήση του στην κοινωνία των ανθρώπων^ του διδάσκει τις αξιώX
σεις για δικαιοσύνη και ειρήνη που συµφωνούν µε τη θε�κή σοφία»80.

Το Ευαγγέλιο που αντηχεί ξανά διαµέσου της Εκκλησίας στο σήµερα
του ανθρώπου81, η κοινωνική διδασκαλία είναι λόγος που ελευθερώνει. ΑυX
τό σηµαίνει ότι έχει τη δυναµική της αλήθειας και της χάρης του Πνεύµατος
του Κυρίου που εισχωρεί στις καρδιές, προετοιµάζοντάς τες να καλλιεργούν
σκέψεις και σχέδια αγάπης, δικαιοσύνης, ελευθερίας και ειρήνης. ΚηρύσσοX
ντας το Ευαγγέλιο ενσταλάζει στην καρδιά των ανθρώπων το φορτίο της
έννοιας και της λύτρωσης του Ευαγγελίου, έτσι ώστε να προαχθεί µια κοιX
νωνία στα µέτρα του ανθρώπου επειδή είναι στα µέτρα του Χριστού: να χτίX
σουµε µια πιο ανθρώπινη πολιτεία για τον άνθρωπο, καθώς συµφωνεί πεX
ρισσότερο µε το Βασίλειο του Θεού.

79 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Redemptor hominis, 14: AAS 71 (1979) 284.
80 Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.419.
81 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Omelia della messa di Pentecoste nel I centenarT

io della «Rerum novarum» (Οµιλία στη λειτουργία της Πεντηκοστής στην Α΄ εκαT
τονταετηρίδα της Εγκ. Επ. «Περί νέων πραγµάτων) (19 Μαaου 1991): AAS 84
(1992) 282.
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64 Η Εκκλησία, µε την κοινωνική της διδασκαλία, όχι µόνο δεν αποµακρύT
νεται από την αποστολή της, αλλά παραµένει αµετακίνητα πιστή σ’ αυT
τήν. Η λύτρωση που εκπληρώθηκε από τον Χριστό και ανατέθηκε στη σωX
στική αποστολή της Εκκλησίας είναι οπωσδήποτε υπερφυσικής τάξεως.
Αυτή η διάσταση δεν είναι περιοριστική αλλά ολοκληρωτική έκφραση της
σωτηρίας82. Το υπερφυσικό δεν πρέπει να εννοηθεί σαν οντότητα ή σαν ένας
χώρος που αρχίζει εκεί όπου τελειώνει το φυσικό, αλλά ως ανύψωσή του,
έτσι ώστε τίποτα από τη φύση της δηµιουργίας και του ανθρώπινου να µην
είναι ξένο και αποκλεισµένο από την υπερφυσική και θεολογική ουσία της
πίστης και της χάρης, αλλά να αναγνωριστεί εκεί, να αναληφθεί και να εξυX
ψωθεί: «Στον Ιησού Χριστό ο ορατός κόσµος, ο οποίος δηµιουργήθηκε από
τον Θεό για τον άνθρωπο (πρβλ. Γεν 1,26X30) —αυτός ο κόσµος που, έχοX
ντας εισέλθει στην αµαρτία “υποδουλώθηκε στη φθορά” (Ρωµ 8,20^ πρβλ.
ίδιο, 8,19X22)— αποκτά εκ νέου τον πρωταρχικό δεσµό µε την ίδια τη θε�κή
πηγή της Σοφίας και της Αγάπης. Πράγµατι, “οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς
τὸν κόσµον, ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν µονογενῆ ἔδωκεν” (Ιω 3,16). Όπως
στον άνθρωποXΑδάµ αυτός ο δεσµός διερράγη, έτσι µε τον άνθρωποXΧριX
στό στερεώθηκε ξανά (πρβλ. Ρωµ 5,12X21»83.

65 Η Λύτρωση αρχίζει µε την Ενανθρώπιση, διαµέσου της οποίας ο Υιός
του Θεού εκτός από την αµαρτία παίρνει τα πάντα από τον άνθρωπο, σύµT
φωνα µε την αλληλεγγύη που θεµελιώθηκε από τη δηµιουργό Θεία Σοφία,
και περιλαµβάνει τα πάντα στο δώρο της λυτρωτικής Αγάπης. Από αυτή
την Αγάπη ο άνθρωπος φτάνει στην ολότητα του είναι του: είναι σωµατικό
και πνευµατικό ον σε σχέση αλληλεγγύης µε τους άλλους. Στη θεία οικονοX
µία σωτηρίας του Ευαγγελίου περιλαµβάνεται ολόκληρο το ανθρώπινο γέX
νος — όχι µία ψυχή ξεχωριστή ή ένα πλάσµα κλειστό στην ατοµικότητά του,
αλλά ο άνθρωπος και η κοινωνία των ανθρώπων. Φορέας του ευαγγελικού
µηνύµατος της Ενανθρώπισης και της Λύτρωσης, η Εκκλησία δεν έχει άλλο

82 Πρβλ. ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ΄, Απ. διάτ. Evangelii nuntiandi (Για τον ευαγγελισµό του
σύγχρονου κόσµου), 9.30: AAS 68 (1976) 10X11, 25X26^ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β ,́ Οµιλία
στην Τρίτη Γενική ∆ιάσκεψη των Λατινοαµερικανών Επισκόπων, Πουέµπλα (28
Ιανουαρίου 1979), III/4X7: AAS 71 (1979) 199X204^ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ

ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ, ∆ιδ. Libertatis conscientia, 63X64, 80: AAS 79 (1987) 581X582, 590X591.
83 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Redemptor hominis, 8: AAS 71 (1979) 270.
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δρόµο: µε την κοινωνική της διδασκαλία και µε την αποτελεσµατική δράση
της, όχι µόνο δεν αλλοιώνει τη φύση και την αποστολή της, αλλά παραµένει
πιστή στον Χριστό και αποκαλύπτεται στους ανθρώπους ως «παγκόσµιο
θείο µυστήριο σωτηρίας»84. Αυτό είναι ιδιαίτερα αληθινό σε µια εποχή όπως
η δική µας, η οποία χαρακτηρίζεται από µιαν αυξανόµενη αλληλεξάρτηση
και από την οικουµενικότητα των κοινωνικών ζητηµάτων.

γ) Κοινωνική διδασκαλία, ευαγγελισµός και ανθρώπινη πρόοδος

66 Η κοινωνική διδασκαλία είναι µέρος απαραίτητο της διακονίας ευαγT
γελισµού της Εκκλησίας. Καθετί που αφορά την κοινότητα των ανθρώπων
—καταστάσεις και προβλήµατα σχετικά µε τη δικαιοσύνη, την απελευθέρωX
ση, την ανάπτυξη, τις σχέσεις ανάµεσα στους λαούς, την ειρήνη— δεν είναι
ξένο στο κήρυγµα του Ευαγγελίου και δε θα ήταν πλήρες αν δε λάµβανε
υπόψη την αµοιβαία επίκληση ανάµεσα στο Ευαγγέλιο και στην προσωπιX
κή και κοινωνική ζωή του ανθρώπου85. Μεταξύ του κηρύγµατος του ΕυαγX
γελίου και της ανθρώπινης προόδου υπάρχουν στενοί δεσµοί: «∆εσµοί ανX
θρωπολογικής τάξεως, επειδή ο άνθρωπος που θα δεχθεί το κήρυγµα του
Ευαγγελίου δεν είναι ένα αφηρηµένο ον, αλλά επηρεάζεται από τα κοινωνιX
κά και οικονοµικά ζητήµατα. ∆εσµοί θεολογικής φύσεως, επειδή δεν είναι
δυνατόν να διαχωριστεί το σχέδιο της δηµιουργίας από εκείνο της ΣωτηX
ρίας, που φτάνει µέχρι συγκεκριµένες καταστάσεις αδικίας που πρέπει να
καταπολεµηθούν και δικαιοσύνης που πρέπει να αποκατασταθεί. ∆εσµοί
υψηλής ευαγγελικής φύσεως, όπως εκείνος της αγάπης: πώς θα διακηρύX
ξουµε τη νέα εντολή αν δεν προωθήσουµε µε δικαιοσύνη και οµόνοια την
αληθινή, την πραγµατική ανάπτυξη του ανθρώπου;»86

67 Η κοινωνική διδασκαλία «έχει αφ’ εαυτού την αξία ενός µέσου της
διάδοσης του Ευαγγελίου»87 και αναπτύσσεται στη συνεχώς ανανεώσιµη

84 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, ∆ογµ. διάτ. Lumen gentium, 48: AAS 57 (1965) 53.
85 Πρβλ. ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ΄, Απ. διάτ. Evangelii nuntiandi, 29: AAS 68 (1976) 25.
86 ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ΄, Απ. διάτ. Evangelii nuntiandi, 31: AAS 68 (1976) 26.
87 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 54: AAS 83 (1991) 860.
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σχέση ανάµεσα στο ευαγγελικό µήνυµα και στην ανθρώπινη ιστορία. Μ’ αυX
τή την έννοια, η διδασκαλία ετούτη είναι το χαρακτηριστικό µέσο για
την άσκηση της διακονίας του Λόγου και της προφητικής αποστολής της
Εκκλησίας88: «για την Εκκλησία το να διδάσκει και να διαδίδει ανήκει στην
αποστολή της να διαδίδει το Ευαγγέλιο και είναι ουσιώδες τµήµα του χριX
στιανικού µηνύµατος, επειδή αυτή η διδασκαλία προτείνει τις άµεσες συνέX
πειες στη ζωή της κοινωνίας και οργανώνει την καθηµερινή εργασία και
τους αγώνες για δικαιοσύνη σύµφωνα µε τη µαρτυρία του Σωτήρα ΧριX
στού»89. ∆ε βρισκόµαστε µπροστά σ’ ένα συµφέρον ή σε µια δευτερεύουσα
δράση, που προστίθεται στην αποστολή της Εκκλησίας, αλλά στην ίδια την
καρδιά του λειτουργήµατός της: µε την κοινωνική διδασκαλία η Εκκλησία
«αναγγέλλει τον Θεό και το µυστήριο της σωτηρίας εν Χριστώ σε κάθε άνX
θρωπο και, για τον ίδιο λόγο, αποκαλύπτει τον άνθρωπο στον εαυτό
του»90. Και πρόκειται για ένα λειτούργηµα που απορρέει όχι µόνο από
την αναγγελία αλλά και από τη µαρτυρία.

68 Η Εκκλησία δεν επιφορτίζεται µε τη ζωή στην κοινωνία από κάθε άποT
ψη αλλά µε τη δικαιοδοσία της, που είναι η αναγγελία του Χριστού ΛυT
τρωτή91: «Η αποστολή που ο Χριστός εµπιστεύθηκε στην Εκκλησία Του
δεν είναι πολιτικής, οικονοµικής ή κοινωνικής φύσεως: ο σκοπός της είναι
θρησκευτικής φύσεως. Από αυτήν ακριβώς τη θρησκευτική αποστολή προX
έρχονται το καθήκον, το κύρος και οι δυνάµεις που θα απαιτηθούν για
να δηµιουργηθεί και να παγιωθεί η κοινότητα των ανθρώπων σύµφωνα
µε το θε�κό Νόµο»92. Αυτό σηµαίνει ότι η Εκκλησία µε την κοινωνική της διX
δασκαλία δεν υπεισέρχεται σε θέµατα τεχνικά και δεν ιδρύει ούτε προX
τείνει συστήµατα ή πρότυπα κοινωνικής οργάνωσης93: αυτό δεν περιλαµX

88 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Sollicitudo rei socialis, 41: AAS 80
(1988) 570X572.

89 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 5: AAS 83 (1991) 799.
90 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 54: AAS 83 (1991) 860.
91 Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.420.
92 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 42: AAS 58 (1966)

1.060.
93 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Sollicitudo rei socialis, 41: AAS 80

(1988) 570X572.
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βάνεται στην αποστολή που της εµπιστεύθηκε ο Χριστός. Η Εκκλησία
έχει το καθήκον που αφορά το Ευαγγέλιο: το µήνυµα της λύτρωσης του
ανθρώπου που ανήγγειλε και µαρτύρησε ο Υιός του Θεού.

δ) ∆ικαιώµατα και καθήκοντα της Εκκλησίας

69 Με την κοινωνική διδασκαλία της η Εκκλησία «προτίθεται να βοηθήT
σει τον άνθρωπο στην πορεία του προς τη σωτηρία»94: πρόκειται για το
βασικό και µοναδικό της σκοπό. ∆εν υπάρχουν άλλοι σκοποί που να τείX
νουν να αντικαταστήσουν ή να εκτοπίσουν τα καθήκοντα άλλων, παραX
µελώντας τα δικά της, ή επιδιώξεις ξένες προς την αποστολή της. Αυτή η
αποστολή διαµορφώνει το δικαίωµα και συγχρόνως το καθήκον της ΕκT
κλησίας να επεξεργαστεί τη δική της κοινωνική διδασκαλία αποτυπώνοX
ντάς τη στην κοινωνία και στις δοµές της, µέσω της ευθύνης και των καX
θηκόντων που αυτή η διδασκαλία δηµιουργεί.

70 Η Εκκλησία έχει το δικαίωµα να διδάσκει την αλήθεια της πίστης στον
άνθρωπο: την αλήθεια όχι µόνο του δόγµατος, αλλά και της ηθικής που πηT
γάζει από την ίδια την ανθρώπινη φύση και από το Ευαγγέλιο95. Πράγµατι,
ο λόγος του Ευαγγελίου δεν πρέπει µόνο να ακούγεται, αλλά και να εφαρX
µόζεται (πρβλ. Μτ 7,24^ Λκ 6,46X48^ Ιω 14,21,23X24^ Ιακ 1,22): η συνέπεια στη
συµπεριφορά φανερώνει τη συµµετοχή του πιστού και δεν περιορίζεται µόX
νο στο καθαρά εκκλησιαστικό και πνευµατικό πλαίσιο, αλλά περιλαµβάνει
τον άνθρωπο σε όλο του το βάθος και σύµφωνα µε τις ευθύνες του. Όντας
κοσµικές, έχουν ως θέµα τον άνθρωπο, δηλαδή αυτόν που ο Θεός καλεί διαX
µέσου της Εκκλησίας να µοιραστεί το λυτρωτικό Του δώρηµα.

Στο λυτρωτικό δώρηµα ο άνθρωπος οφείλει να ανταποκριθεί όχι µε τη
µερική, αφηρηµένη ή προφορική συµµετοχή του, αλλά µε όλη του τη ζωή
και µε τις σχέσεις που αυτή συνεπάγεται, έτσι ώστε τίποτα στα όρια του

94 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 54: AAS 83 (1991) 860.
95 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, ∆ιακ. Dignitatis humanae (Ανθρώπινη

αξιοπρέπεια), 14: AAS 58 (1966) 940^ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ., Veritatis spT
lendor, 27. 64. 110: AAS 85 (1993) 1.154X1.155, 1.183X1.184, 1.219X1.220.
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κοσµικού και του επίγειου να µην εγκαταλειφθεί ως ασήµαντο ή ξένο
προς τη σωτηρία. Γι’ αυτό η κοινωνική διδασκαλία δεν αποτελεί για την
Εκκλησία προνόµιο, παρέκβαση, σκοπιµότητα ή ανάµειξη: είναι δικαίωT
µά της να κηρύξει το Ευαγγέλιο στην κοινωνία, δηλαδή να διαλαλήσει
τον απελευθερωτικό λόγο του Ευαγγελίου στο σύνθετο κόσµο της παραX
γωγής, της εργασίας, της επιχειρηµατικότητας, των δηµόσιων οικονοµικών,
του εµπορίου, της πολιτικής, του δικαίου, της παιδείας, της κοινωνικής
επικοινωνίας, όπου ζει ο άνθρωπος.

71 Ετούτο το δικαίωµα είναι συγχρόνως και καθήκον, επειδή η Εκκλησία
δεν µπορεί να παραιτηθεί από αυτό δίχως να διαψεύσει τον εαυτό της και
την πίστη της στον Χριστό: «οὐαὶ δὲ µοί ἐστιν ἐὰν µὴ εὐαγγελίζωµαι» (Α΄
Κορ 9,16). Η προειδοποίηση που ο απόστολος Παύλος απευθύνει στον εαυX
τό του αντηχεί στη συνείδηση της Εκκλησίας ως ένα κάλεσµα που πρέπει
να διατρέξει όλες τις οδούς της διάδοσης του Ευαγγελίου^ όχι µόνο εκείX
νες που οδηγούν στις ατοµικές συνειδήσεις, αλλά κι εκείνες που κατευθύX
νουν στους δηµόσιους θεσµούς: από τη µια, δεν πρέπει «να ωθούµε λανX
θασµένα το θρησκευτικό γεγονός στην καθαρά ιδιωτική σφαίρα»96 και
από την άλλη, δεν µπορεί το χριστιανικό µήνυµα να κατευθύνει προς µία
σωτηρία καθαρά υπερκόσµια, ανίκανη να φωτίσει την παρουσία στη γη97.

Εξαιτίας της σηµασίας του Ευαγγελίου και της πίστης για τον κόσµο
και εξαιτίας των συνεπειών της ανοµίας, δηλαδή της αµαρτίας, η ΕκκληT
σία δεν µπορεί να αδιαφορήσει για τα κοινωνικά ζητήµατα98 : «είναι καX
θήκον της Εκκλησίας να διακηρύττει παντού και πάντοτε τις ηθικές αξίες
και στον κοινωνικό τοµέα, κι έτσι να εκφέρει την κρίση της για κάθε ανX
θρώπινη πραγµατικότητα, καθώς το απαιτούν τα θεµελιώδη δικαιώµατα
του ανθρώπου ή η σωτηρία της ψυχής»99.

96 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Μήνυµα προς τον Γενικό Γραµµατέα των Ηνωµένων
Εθνών επί τη ευκαιρία της τριακοστής επετείου της Παγκόσµιας ∆ιακήρυξης
των ∆ικαιωµάτων του ανθρώπου (2 ∆εκεµβρίου 1978): Insegnamenti di Giovanni
Paolo II, Ι (1978) 261.

97 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 5: AAS 83 (1991)
799.

98 Πρβλ. ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ΄, Απ. διάτ. Evangelii nuntiandi, 34: AAS 68 (1976) 28.
99 CIC, κώδικας 747, § 2.
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ΙΙ. Η ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ

α) Γνώση φωτισµένη από την πίστη

72 Η κοινωνική διδασκαλία δε σχεδιάστηκε από την αρχή σαν ένα οργανιT
κό σύστηµα, αλλά διαµορφώθηκε µε το πέρασµα του χρόνου, µέσα από τις
πολυάριθµες επεµβάσεις του ∆ιδακτικού Σώµατος της Εκκλησίας στα κοιT
νωνικά θέµατα. Αυτή η γένεση εξηγεί τις διακυµάνσεις γύρω από τη φύση,
τη µέθοδο και την επιστηµολογική δοµή της κοινωνικής διδασκαλίας της
Εκκλησίας. Έχοντας προηγηθεί µια σηµαντική αναφορά στην εγκύκλιο
«Laborem exercens»100, µια καθοριστική αποσαφήνιση προς αυτή την καX
τεύθυνση περιέχεται στην εγκύκλιο «Sollicitudo rei socialis»: η κοινωνική διX
δασκαλία της Εκκλησίας «δεν ανήκει… στο πεδίο της ιδεολογίας, αλλά στη
θεολογία και ιδιαίτερα στην ηθική θεολογία»101. ∆εν ορίζεται σύµφωνα µε
κοινωνικοXοικονοµικές παραµέτρους. ∆εν είναι ένα σύστηµα ιδεολογικό ή
συνηθισµένο, µε σκοπό να προσδιορίσει και να συνθέσει τις οικονοµικές,
πολιτικές και κοινωνικές σχέσεις, αλλά µια κατηγορία από µόνη της: πρόX
κειται για «την προσεκτική διατύπωση των αποτελεσµάτων που προέρχοX
νται από επιστάµενο στοχασµό για τη σύνθετη πραγµατικότητα της ύπαρX
ξης του ανθρώπου σε κοινωνικό και διεθνές πλαίσιο, υπό το φως της πίστης
και της εκκλησιαστικής παράδοσης. Πρωταρχικός σκοπός του είναι να ερT
µηνεύσει αυτή την πραγµατικότητα, εξετάζοντας τις αντιστοιχίες και τις
αναντιστοιχίες, σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις της διδασκαλίας του ΕυαγγεX
λίου για τον άνθρωπο και την επίγεια και ταυτόχρονα υπερβατική κλήση
του^ για να προσανατολίσει τη χριστιανική συµπεριφορά»102.

73 Η κοινωνική διδασκαλία είναι εποµένως θεολογικής φύσεως, και µάT
λιστα θεολογικήςTηθικής, «καθώς πρόκειται για µια διδασκαλία που στοX
χεύει να καθοδηγήσει τη συµπεριφορά του ανθρώπου»103. «Βρίσκεται στο

100 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Laborem exercens, 3: AAS 73 (1981)
583X584.

101 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Sollicitudo rei socialis, 41: AAS 80 (1988) 571.
102 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Sollicitudo rei socialis, 41: AAS 80 (1988) 571.
103 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Sollicitudo rei socialis, 41: AAS 80 (1988) 572.
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σταυροδρόµι της ζωής και της χριστιανικής συνείδησης µε τις καταστάσεις
του κόσµου και εκδηλώνεται στις προσπάθειες που κάνουν µεµονωµένα
άτοµα, οικογένειες, κοινωνικοί και πολιτιστικοί λειτουργοί, πολιτικοί και
άνθρωποι του κράτους να τη διαµορφώσουν και να την εφαρµόσουν στην
Iστορία»104. Η κοινωνική διδασκαλία αντανακλά εκ των πραγµάτων τα
τρία επίπεδα του θεολογικούXηθικού µαθήµατος: το προγραµµατικό των αιX
τιολογήσεων^ το διαχειριστικό για τους κανόνες της κοινωνικής ζωής^ το
συµβουλευτικό των συνειδήσεων, οι οποίες καλούνται να µεσολαβήσουν
ανάµεσα στους αντικειµενικούς και γενικούς κανόνες για την εφαρµογή
τους στις απτές και ιδιαίτερες κοινωνικές καταστάσεις. Αυτά τα τρία επίπεX
δα καθορίζουν αναµφισβήτητα και τη µέθοδο και την ιδιαίτερη επιστηµοX
λογική δοµή της κοινωνικής διδασκαλίας της Εκκλησίας.

74 Η κοινωνική διδασκαλία βρίσκει το πρωταρχικό της θεµέλιο στη βιT
βλική Αποκάλυψη και στην παράδοση της Εκκλησίας. Από αυτή την πηX
γή, που έρχεται από ψηλά, αντλεί την έµπνευση και το φως για να καταX
νοήσουµε, να κρίνουµε και να κατευθύνουµε την ανθρώπινη εµπειρία και
ιστορία. Πρώτα και πάνω απ’ όλα βρίσκεται το σχέδιο του Θεού για την
πλάση και ιδιαίτερα για τη ζωή και για τη µοίρα του ανθρώπου που καX
λείται στην τριαδική κοινωνία.

Η πίστη, που αποδέχεται το θε�κό λόγο και τον εφαρµόζει στην πράξη,
αλληλεπιδρά επαρκώς µε τη λογική. Η ευφυaα της πίστης, ιδιαίτερα εκείνης
που στρέφεται στην πράξη, δοµείται από τη λογική και ωφελείται απ’ όλες
τις συνεισφορές της. Και η κοινωνική διδασκαλία, ως γνώση εφαρµοσµένη
στις περιστάσεις και στην ιστορική πραγµατικότητα των πράξεων, συζευX
γνύει «fides et ratio»105 και είναι εύγλωττη έκφραση της γόνιµης σχέσης τους.

75 Η πίστη και η λογική αποτελούν τις δύο γνωστικές οδούς της κοινωνιT
κής διδασκαλίας, εφόσον είναι δύο οι πηγές από τις οποίες αντλεί: η ΑποT
κάλυψη και η ανθρώπινη φύση. Η γνώση της πίστης αντιλαµβάνεται και
κατευθύνει τον άνθρωπο στο φως του ιστορικούXλυτρωτικού µυστηρίου,

104 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 59: AAS 83 (1991) 864X865.
105 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Fides et ratio (Πίστη και λογική): AAS

91 (1999) 5X88.
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της αποκάλυψης και του δωρήµατος του Θεού εν Χριστώ για µας τους ανX
θρώπους. Αυτή η αντίληψη της πίστης εµπεριέχει τη λογική, διαµέσου της
οποίας, όσο είναι δυνατόν, εξηγεί και κατανοεί την αποκαλυφθείσα αλήθεια
και τη συµπληρώνει µε την αλήθεια της ανθρώπινης φύσης, η οποία καταρτίX
στηκε στο θε�κό σχέδιο που εκφράστηκε µε τη δηµιουργία106, δηλαδή την ολοT
κληρωµένη αλήθεια του ανθρώπου ως πνευµατικού και υλικού πλάσµατος
σε σχέση µε τον Θεό, µε τους άλλους ανθρώπους και µε τα άλλα πλάσµατα107.

Ωστόσο, η ευθυγράµµιση µε το µυστήριο του Χριστού δεν αποδυναT
µώνει ούτε αποκλείει το ρόλο της λογικής^ οπότε, δε στερεί από την κοιT
νωνική διδασκαλία τη λογική αληθοφάνεια και συνεπώς τον παγκόσµιο
προορισµό της. Επειδή το µυστήριο του Χριστού φωτίζει εκείνο του ανX
θρώπου, η λογική προσφέρει το πλήρες νόηµα για την κατανόηση της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των ηθικών απαιτήσεων που την υπεραX
σπίζονται. Η κοινωνική διδασκαλία είναι µια γνώση που τη φωτίζει η
πίστη, η οποία —επειδή έχει ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά— εκφράX
ζει µια µεγαλύτερη ικανότητα γνώσης. Παρέχει αιτιολογήσεις σε όλους
για τις αλήθειες που κηρύττει και για τα καθήκοντα που συνεπάγεται:
µπορεί να γίνει αποδεκτή και να τη συµµεριστούν όλοι.

β) Σε εγκάρδιο διάλογο µε κάθε γνώση

76 Η κοινωνική διδασκαλία της Εκκλησίας επωφελείται απ’ όλα τα γνωT
στικά µέσα, απ’ οποιαδήποτε γνώση κι αν προέρχονται, και κατέχει µια σηT
µαντική διεπιστηµονική διάσταση: «Για να ενσαρκώσει καλύτερα τη µοναX
δική αλήθεια για τον άνθρωπο σε διαφορετικά κοινωνικά, οικονοµικά και
πολιτικά πλαίσια που συνεχώς αλλάζουν, αρχίζει διάλογο µε τις διάφορες
επιστήµες οι οποίες ασχολούνται µε τον άνθρωπο, ενσωµατώνοντας τα αποX
τελέσµατά τους»108. Η κοινωνική διδασκαλία ωφελείται από τη σηµαντική
συνεισφορά της φιλοσοφίας και από τις διευκρινίσεις των επιστηµών.

106 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, ∆ιακ. Dignitatis humanae, 14: AAS 58
(1966) 940.

107 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ., Veritatis splendor, 13. 50. 79: AAS 85
(1993) 1.143X1.144, 1.173X1.174, 1.197.

108 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 59: AAS 83 (1991) 864.
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77 Πρώτα απ’ όλα όµως, ουσιώδης είναι η συµβολή της φιλοσοφίας, που
απορρέει από το κάλεσµα προς την ανθρώπινη φύση ως πηγή και από τη
λογική ως γνωστική οδό της ίδιας της πίστης. Μέσω της αιτιολόγησης, η
κοινωνική διδασκαλία ενσωµατώνει την εσωτερική λογική της φιλοσοX
φίας, δηλαδή την επιχειρηµατολογία.

Υποστηρίζοντας κανείς ότι η κοινωνική διδασκαλία πρέπει να συµπεριT
ληφθεί στη θεολογία και όχι στη φιλοσοφία, δεν παραγνωρίζει ούτε υποτιT
µά το ρόλο και τη συνεισφορά της φιλοσοφίας. Πράγµατι, η φιλοσοφία
αποτελεί ένα ιδανικό και απαραίτητο όργανο για την ορθή κατανόηση των
βασικών εννοιών της κοινωνικής διδασκαλίας — όπως ο άνθρωπος, η κοιX
νωνία, η ελευθερία, η συνείδηση, η ηθική, το δίκαιο, η δικαιοσύνη, το κοινό
καλό, η αλληλεγγύη, η επικουρικότητα, το κράτος—, αντίληψη που θα
εµπνεύσει µια αρµονική κοινωνική συµβίωση. Επίσης, η φιλοσοφία προβάλX
λει το εύλογο του φωτός που το Ευαγγέλιο ρίχνει στην κοινωνία και παροX
τρύνει στο άνοιγµα και στην παραδοχή της αλήθειας από κάθε συνείδηση.

78 Σηµαντική είναι η συνεισφορά στην κοινωνική διδασκαλία της ΕκT
κλησίας από τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήµες109: καµία γνώT
ση δεν αποκλείεται για το µερίδιο αλήθειας που φέρει. Η Εκκλησία αναX
γνωρίζει και δέχεται καθετί που συµβάλλει στην κατανόηση του ανθρώX
που στο ολοένα πιο εκτεταµένο, µεταβλητό και σύνθετο δίκτυο των κοιX
νωνικών σχέσεων. Έχει συνείδηση του γεγονότος ότι η βαθιά γνώση του
ανθρώπου δεν επιτυγχάνεται µόνο µε τη θεολογία, δίχως τη συνεισφορά
πολλών γνώσεων, στις οποίες αναφέρεται και η θεολογία.

109 Είναι σηµαντική, ως προς αυτό το θέµα, η ίδρυση της Ποντιφικής ΑκαδηX
µίας των Κοινωνικών Επιστηµών^ στο Motu proprio (Ιδιόβουλο) της ίδρυσης διαX
βάζουµε: «Οι έρευνες των κοινωνικών επιστηµών µπορούν να συνεισφέρουν
επαρκώς στη βελτίωση των ανθρωπίνων σχέσεων, όπως αποδεικνύει η πρόοδος
που σηµειώθηκε στους διάφορους τοµείς της συνύπαρξης, κυρίως στη διάρκεια
του αιώνα που τείνει προς το τέλος του. Γι’ αυτόν το λόγο η Εκκλησία, πάντα σε
εγρήγορση για το πραγµατικό καλό του ανθρώπου, στράφηκε µε αυξηµένο ενX
διαφέρον στο συγκεκριµένο πεδίο της επιστηµονικής έρευνας, για να αντλήσει
απτές ενδείξεις σχετικά µε την εκπλήρωση των διδακτικών της καθηκόντων»: ΙΩΑΝX

ΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Motu proprio Socialium Scientiarum (Περί κοινωνικών επιστηT
µών) (1η Ιανουαρίου 1994): AAS 86 (1994) 209.
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Το προσεκτικό και σταθερό άνοιγµα στις επιστήµες τροφοδοτεί την κοιT
νωνική διδασκαλία µε αρµοδιότητες, ουσία και ρεαλισµό. Χάρη σε αυτά, η
Εκκλησία µπορεί να κατανοήσει πληρέστερα τον άνθρωπο στην κοινωνία,
να µιλήσει στους ανθρώπους για την εποχή τους µε τρόπο πιο πειστικό και
να εκπληρώσει µε µεγαλύτερη επάρκεια το καθήκον της να ενσαρκώσει, στη
συνείδηση και στην κοινωνική ευαισθησία του καιρού µας, το Λόγο του
Θεού και την πίστη, από τα οποία η κοινωνική διδασκαλία «εκκινεί»110.

Αυτός ο διεπιστηµονικός διάλογος ωθεί και τις επιστήµες να αντιληX
φθούν τις προοπτικές της έννοιας, της αξίας και της υποχρέωσης που
αποκαλύπτει η κοινωνική διδασκαλία και να «ανοίξουν ευρύτερους ορίX
ζοντες στην υπηρεσία κάθε ανθρώπου, ο οποίος έτσι γνωρίζεται και αγαX
πιέται στην πληρότητα της κλήσης του»111.

γ) Η έκφραση της διδακτικής λειτουργίας της Εκκλησίας

79 Η κοινωνική διδασκαλία ανήκει στην Εκκλησία επειδή η Εκκλησία την
επεξεργάζεται, τη διαδίδει και τη διδάσκει. ∆εν είναι προνόµιο µιας συνιX
στώσας του εκκλησιαστικού σώµατος αλλά ολόκληρης της κοινότητας: αποX
τελεί έκφραση του τρόπου µε τον οποίο η Εκκλησία κατανοεί την κοινωνία
και τοποθετείται απέναντι στις δοµές και στις µεταβολές της. Όλη η εκκληX
σιαστική κοινότητα —ιερείς, µοναχοί και λα�κοί— συµβάλλει στη δηµιουρX
γία της κοινωνικής διδασκαλίας ανάλογα µε την ποικιλία των καθηκόντων,
των χαρισµάτων και των διακονηµάτων στο εσωτερικό της.

Οι πολλαπλές και πολυσχιδείς συνεισφορές —εκφράσεις κι αυτές της
«υπερφυσικής έννοιας της πίστης όλου του Λαού»112— προσλαµβάνοT
νται, ερµηνεύονται και ενοποιούνται από το ∆ιδακτικό Σώµα της ΕκT
κλησίας που δηµοσιοποιεί την κοινωνική διδασκαλία ως διδασκαλία
της Εκκλησίας. Το ∆ιδακτικό Σώµα της Εκκλησίας συνθέτει, στην ΕκX
κλησία, όλα εκείνα που τίθενται από το «munus docendi», δηλαδή το διX
δακτικό καθήκον στο πεδίο της πίστης και της ηθικής µε την εξουσία που

110 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 54: AAS 83 (1991) 860.
111 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 59: AAS 83 (1991) 864.
112 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, ∆ογµ. διάτ. Lumen gentium, 12: AAS 57 (1965) 16.
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έλαβαν από τον Χριστό. Η κοινωνική διδασκαλία δεν είναι µόνο ο καρX
πός της σκέψης και του έργου των αρµοδίων, αλλά είναι το πνεύµα της
Εκκλησίας, έργο του ∆ιδακτικού Σώµατος της Εκκλησίας το οποίο διδάX
σκει µε την εξουσία που ο Χριστός έδωσε στους αποστόλους και στους
διαδόχους τους: ο Πάπας και οι επίσκοποι σε κοινωνία µαζί Του113.

80 Για την κοινωνική διδασκαλία της Εκκλησίας αρµόδιο είναι το ∆ιδαT
κτικό Σώµα της Εκκλησίας µε όλες του τις συνιστώσες και τις εκφράσεις.
Πρωταρχικό είναι το παγκόσµιο διδακτικό Λειτούργηµα του Πάπα και
της Οικουµενικής Συνόδου: αυτό είναι που καθορίζει την κατεύθυνση και
επισηµαίνει την εξέλιξη της κοινωνικής διδασκαλίας. Αυτή µε τη σειρά της
ολοκληρώνεται από το διδακτικό Λειτούργηµα των Επισκόπων που εξειδιX
κεύει, ερµηνεύει και εκσυγχρονίζει τη διδασκαλία στις συγκεκριµένες και
χαρακτηριστικές ιδιαίτερες συνθήκες των διαφορετικών τοπικών καταστάX
σεων114. Η κοινωνική διδασκαλία των επισκόπων συνεισφέρει στο διδακτιX
κό Λειτούργηµα του Ποντίφικα. Πραγµατοποιείται έτσι ένας κύκλος που
εκφράζει εκ των πραγµάτων το συλλογικό χαρακτήρα των Ποιµένων που
ενώνονται µε τον Πάπα στην κοινωνική διδασκαλία της Εκκλησίας. Το σύX
νολο της διδασκαλίας που προκύπτει περιλαµβάνει και ενσωµατώνει την
παγκόσµια διδασκαλία των Παπών και την ιδιαίτερη των Επισκόπων.

Ως τµήµα της ηθικής διδασκαλίας της Εκκλησίας, η κοινωνική διδαT
σκαλία έχει την ίδια αξία και το ίδιο κύρος. Είναι το αυθεντικό ∆ιδαT
κτικό Σώµα της Εκκλησίας που απαιτεί την αποδοχή και τη συµµετοχή
των πιστών115. Το διδακτικό βάρος των διαφόρων διδασκαλιών και η συX
γκατάθεση που απαιτούν θα εκτιµηθούν ανάλογα µε τη φύση τους, το
βαθµό ανεξαρτησίας τους από απρόβλεπτα και µεταβλητά στοιχεία και
από τη συχνότητα µε την οποία αναφέρονται116.

113 Πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.034.
114 Πρβλ. ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ΄, Απ. επ. Octogesima adveniens, 3X5: AAS 63 (1971) 402X

405.
115 Πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.037.
116 Πρβλ. ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ, ∆ιδ. Donum veritatis (ΠεT

ρί της αλήθειας του δώρου), 16X17, 23: AAS 82 (1990) 1.557X1.560.
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δ) Για µια κοινωνία συµφιλιωµένη στη δικαιοσύνη και στην αγάπη

81 Το αντικείµενο της κοινωνικής διδασκαλίας είναι ουσιαστικά το ίδιο
που αποτελεί και το λόγο ύπαρξής του: ο άνθρωπος που έχει κληθεί στη
σωτηρία και τον οποίο ο Χριστός έχει εµπιστευτεί στη φροντίδα και
στην ευθύνη της Εκκλησίας117. Με την κοινωνική της διδασκαλία, η ΕκX
κλησία αγωνιά για τη ζωή του ανθρώπου στην κοινωνία, έχοντας συναίX
σθηση ότι από την ποιότητα της κοινωνικής ζωής, δηλαδή από τις σχέσεις
δικαιοσύνης και αγάπης από τις οποίες είναι συνυφασµένη, εξαρτάται
αποφασιστικά η εξασφάλιση και η προαγωγή των ανθρώπων, για τους
οποίους δηµιουργήθηκε κάθε κοινότητα. Πράγµατι, στην κοινωνία διαX
κυβεύονται η αξιοπρέπεια και τα δικαιώµατα του ανθρώπου και η οµόX
νοια στις σχέσεις ανάµεσα στους ανθρώπους και στις κοινότητες. Αγαθά
που η κοινότητα οφείλει να επιδιώκει και να εγγυάται.

Υπό αυτό το πρίσµα, η κοινωνική διδασκαλία επιτελεί ένα καθήκον
αναγγελίας αλλά και καταγγελίας.

Πρώτα απ’ όλα αναγγέλλει αυτό που κατέχει η Εκκλησία: «µία άποψη
για τον άνθρωπο και την ανθρωπότητα»118, σε επίπεδο όχι µόνο θεολογικό
αλλά και πρακτικό. Πράγµατι δεν προσφέρει µόνο έννοιες, αξίες και κριτήX
ρια ορθοφροσύνης, αλλά και τους κανόνες και τις κατευθύνσεις δράσης που
συνεπάγονται119. Με αυτή τη διδασκαλία η Εκκλησία δεν αποσκοπεί στη
διάρθρωση και στην οργάνωσης της κοινωνίας, αλλά στο να παρακινήσει, να
κατευθύνει και να διαµορφώσει τις συνειδήσεις.

Η κοινωνική διδασκαλία συνεπάγεται επίσης κι ένα καθήκον καταγγεT
λίας στην παρουσία της αµαρτίας: πρόκειται για την αµαρτία της αδικίας
και της βίας που µε διάφορους τρόπους διαπερνά την κοινωνία και παίρνει
σάρκα και οστά120. Αυτή η καταγγελία κρίνει και προασπίζεται τα παραX

117 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β ,́ Εγκ. επ. Centesimus annus, 53: AAS 83 (1991) 859.
118 ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ΄, Εγκ. επ. Populorum progressio, 13: AAS 59 (1967) 264.
119 Πρβλ. ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ΄, Απ. επ. Octogesima adveniens, 4: AAS 63 (1971) 403X

404^ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Sollicitudo rei socialis, 41: AAS 80 (1988) 570X
572^ Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.423^ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ

ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ, ∆ιδ. Libertatis conscientia, 72: AAS 79 (1987) 586.
120 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 25: AAS 58

(1966) 1.045X1.046.
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γνωρισµένα και καταστρατηγηµένα δικαιώµατα, ιδιαίτερα τα δικαιώµατα
των φτωχών, των µικρών, των αδυνάτων121, και γίνεται τόσο πιο έντονη όσο
οι αδικίες και η βία εξαπλώνονται, εµπλέκοντας ολόκληρες κατηγορίες ανX
θρώπων και µεγάλες γεωγραφικές περιοχές του κόσµου, προκαλώντας κοιT
νωνικά θέµατα, δηλαδή καταπιέσεις και ανισορροπίες που συγκλονίζουν
την κοινωνία. Μεγάλο µέρος της κοινωνικής διδασκαλίας της Εκκλησίας
παροτρύνεται και καθορίζεται από τα µεγάλα κοινωνικά ζητήµατα, τα
οποία επιθυµεί να αντικαταστήσει µε κοινωνική δικαιοσύνη.

82 Ο σκοπός της κοινωνικής διδασκαλίας είναι θρησκευτικής και ηθικής
φύσεως122. Θρησκευτικής επειδή η αποστολή ευαγγελισµού και σωτηρίας
της Εκκλησίας αγκαλιάζει τον άνθρωπο «στην πλήρη αλήθεια της ύπαρX
ξής του, του προσωπικού και συγχρόνως συλλογικού και κοινωνικού του
είναι»123. Ηθική επειδή η Εκκλησία στοχεύει σε έναν «απόλυτο ουµανισµό,
δηλαδή στην «απελευθέρωση από καθετί που καταπιέζει τον άνθρωπο»125

και στην «ανάπτυξη όλου του ανθρώπου και όλων των ανθρώπων»126. Η
κοινωνική διδασκαλία χαράζει το δρόµο προς µία κοινωνία συµφιλιωµένη
και εναρµονισµένη µε τη δικαιοσύνη και την αγάπη, που προβλέπεται στην
Ιστορία εναρκτήρια και προεικονιστικά από «καινοὺς δὲ οὐρανοὺς καὶ γῆν
καινὴν […], ἐν οἷς δικαιοσύνη κατοικεῖ» (Β΄ Πε 3,13).

121 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 76: AAS 58
(1966) 1.099X1.100^ ΠΙΟΣ ΙΒ΄, Ραδιοφωνικό µήνυµα για την 50ή επέτειο της «RerT
um Novarum»: AAS 33 (1941) 196X197.

122 Πρβλ. ΠΙΟΣ ΙΑ΄, Εγκ. επ. Quadragesimo anno (Στο τεσσαρακοστό έτος)
Ανασκόπηση της εγκυκλίου «Rerum novarum»: AAS 33 (1941) 196X197^ Β΄ ΣΥX

ΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 42: AAS 58 (1966) 1.079^ ΙΩΑΝX

ΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Sollicitudo rei socialis, 41: AAS 80 (1988) 570X572^ Ιδίου,
Εγκ. επ. Centesimus annus, 53: AAS 83 (1991) 859^ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ

ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ, ∆ιδ. Libertatis conscientia, 72: AAS 79 (1987) 585X586.
123 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Redemptor hominis, 14: AAS 71 (1979) 284^

πρβλ. Ιδίου, Οµιλία στην Τρίτη Γενική ∆ιάσκεψη των Λατινοαµερικανών ΕπιT
σκόπων, Πουέµπλα (28 Ιανουαρίου 1979), III/2: AAS 71 (1979) 199.

124 ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ΄, Εγκ. επ. Populorum progressio, 42: AAS 59 (1967) 278.
125 ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ΄, Απ. διάτ. Evangelii nuntiandi, 9: AAS 68 (1976) 10.
126 ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ΄, Εγκ. επ. Populorum progressio, 42: AAS 59 (1967) 278.
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ε) Ένα µήνυµα για τα τέκνα της Εκκλησίας και την ανθρωπότητα

83 Πρώτος παραλήπτης της κοινωνικής διδασκαλίας είναι η εκκλησιαστική
κοινότητα και όλα τα µέλη της, επειδή όλοι πρέπει να αναλάβουν κοινωνιT
κές ευθύνες. Η συνείδηση καλείται από την κοινωνική διδασκαλία να αναX
γνωρίσει και να εκπληρώσει τα καθήκοντα της δικαιοσύνης και της αγάπης
στην κοινωνική ζωή. Αυτή η διδαχή είναι φως ηθικής αλήθειας, που οδηγεί
στις κατάλληλες απαντήσεις, σύµφωνα µε την κλήση και την αποστολή κάθε
χριστιανού. Το έργο του ευαγγελισµού, δηλαδή της διδασκαλίας, κατήχησης
και διάπλασης που εµπνέει η κοινωνική διδασκαλία της Εκκλησίας προορίX
ζεται για κάθε χριστιανό, σύµφωνα µε τις αρµοδιότητες, τα χαρίσµατα, τα
διακονήµατα και την αποστολή της αναγγελίας του καθενός127.

Η κοινωνική διδασκαλία συνεπάγεται και ευθύνες σχετικές µε την οιT
κοδόµηση, την οργάνωση και τη λειτουργία της κοινωνίας: υποχρεώσεις
πολιτικές, οικονοµικές, διοικητικές, δηλαδή κοσµικής φύσεως, που ανήX
κουν στους πιστούς λα�κούς, όχι στους ιερείς και στους µοναχούς128. ΑυX
τές οι ευθύνες προσιδιάζουν στους λα�κούς µε χαρακτηριστικό τρόπο,
χάρη στην κοσµική ζωή τους και στον κοσµικό χαρακτήρα της κλήσης
τους129 : µέσα από αυτές τις ευθύνες οι λα�κοί εφαρµόζουν την κοινωνική
διδαχή και εκπληρώνουν την κοσµική αποστολή της Εκκλησίας130.

84 Πέρα από τον πρωταρχικό και συγκεκριµένο προορισµό προς τα τέκνα
της Εκκλησίας, η κοινωνική διδασκαλία έχει και έναν παγκόσµιο προοριT
σµό. Το φως του Ευαγγελίου, που η κοινωνική διδασκαλία αντανακλά στην
κοινωνία, φωτίζει όλους τους ανθρώπους^ κάθε συνείδηση και διάνοια είναι
σε θέση να αντιληφθεί το βάθος των εννοιών και των αξιών που εκφράζει
και τις ανθρωπιστικές και εκπολιτιστικές υπηρεσίες των κανόνων δράσης
του. Έτσι ώστε όλοι, στο όνοµα του ανθρώπου, της µίας και µοναδικής του

127 Πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.039.
128 Πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.442.
129 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Απ. διάτ. Christifideles laici, 15: AAS 81 (1989)

413^ Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, ∆ογµ. διάτ. Lumen gentium, 31: AAS 57 (1965) 37.
130 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 43: AAS 58

(1966) 1.061X1.064^ ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ΄, Εγκ. επ. Populorum progressio, 81: AAS 59 (1967)
296X297.
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αξιοπρέπειας, της προστασίας και της προώθησής του στην κοινωνία, όλοι,
εν ονόµατι του Θεού, ∆ηµιουργού και ύστατου σκοπού του ανθρώπου, είX
ναι παραλήπτες της κοινωνικής διδασκαλίας της Εκκλησίας131. Η κοινωνική
διδασκαλία είναι µια διδαχή που απευθύνεται ρητώς σε όλους τους ανθρώT
πους καλής θέλησης132 και, πράγµατι, ακούγεται από τα µέλη των άλλων
Εκκλησιών και Εκκλησιαστικών Κοινοτήτων, από τους πιστούς άλλων θρηX
σκευτικών παραδόσεων και από πρόσωπα που δεν ανήκουν σε καµία θρηX
σκευτική οµάδα.

στ) Με σκοπό τη συνέχεια και την ανανέωση

85 Προσανατολισµένο από το αιώνιο φως του Ευαγγελίου και µε σταθεT
ρό ενδιαφέρον για την εξέλιξη της κοινωνίας, η κοινωνική διδασκαλία
χαρακτηρίζεται από τη συνέχεια και την ανανέωση133.

Φανερώνει κυρίως τη συνέχεια µιας διδασκαλίας που αναφέρεται στις
παγκόσµιες αξίες οι οποίες προέρχονται από την Αποκάλυψη και την ανX
θρώπινη φύση. Γι’ αυτόν το λόγο η κοινωνική διδασκαλία δεν εξαρτάται
από τις διάφορες κουλτούρες, από τις διαφορετικές ιδεολογίες, από τις διάX
φορες απόψεις: είναι µια σταθερή διδαχή που «παραµένει σταθερή στον
κυρίαρχο σκοπό της, στις “αρχές στοχασµού” της, στα “κριτήρια ορθοφροX
σύνης” της, στις βασικές “γραµµές δράσης” της και κυρίως στη ζωτική της
σύνδεση µε το Ευαγγέλιο του Κυρίου»134. Με αυτό τον υγιή και σταθερό

131 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΓ΄, Εγκ. επ. Mater et magistra (Μήτηρ και διδάσκαλος):
AAS 53 (1961) 453.

132 Αρχίζοντας από την εγκύκλιο Pacem in terris (Επί γης ειρήνη) του Ιωάννη
ΚΓ΄, αυτός ο προορισµός σηµειώνεται στην αρχική διεύθυνση κάθε κοινωνικού
ντοκουµέντου.

133 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Sollicitudo rei socialis, 3: AAS 80
(1988) 515^ ΠΙΟΣ ΙΒ΄, Οµιλία προς τους συµµετέχοντες στη Συνδιάσκεψη της ΚαT
θολικής ∆ράσης (29 Απριλίου 1945): Οµιλίες και ραδιοφωνικά µηνύµατα του
Πίου ΙΒ΄, VII, 37X38^ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Οµιλία στο ∆ιεθνές Συµπόσιο «Από
τη “Rerum novarum” στη “Laborem exercens”: προς το έτος 2000» (3 Απριλίου
1982): Insegnamenti di Giovanni Paolo II, V, 1 (1982) 1.095X1.096.

134 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Sollicitudo rei socialis, 3: AAS 80 (1988) 515.
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πυρήνα της η κοινωνική διδασκαλία της Εκκλησίας διαπερνά την Ιστορία
χωρίς να υπόκειται σε εξαρτήσεις της και χωρίς να διατρέχει τον κίνδυνο
να διαλυθεί.

Από την άλλη, µε τη σταθερή της στροφή προς την Ιστορία και λαµβάνοX
ντας υπόψη τα συµβάντα της, η κοινωνική διδασκαλία της Εκκλησίας εµT
φανίζει µια ικανότητα συνεχούς ανανέωσης. Η σταθερότητα στις αρχές δεν
την καθιστά ένα άκαµπτο σύστηµα διδαχών, αλλά µια διδασκαλία ικανή να
ανοιχτεί στα νέα πράγµατα, δίχως να αλλοιώνεται135: µια διδαχή «υποκείµεX
νη στις αναγκαίες και κατάλληλες προσαρµογές που υποδεικνύονται από τη
µεταβολή των ιστορικών καταστάσεων και την αδιάκοπη ροή των γεγονόX
των, όπου κινείται η ζωή των ανθρώπων και της κοινωνίας»136.

86 Η κοινωνική διδασκαλία παρουσιάζεται σαν ένα πάντα ανοιχτό «ερT
γοτάξιο», όπου η αιώνια αλήθεια εισχωρεί και διαποτίζει τους πιθανούς
νεωτερισµούς, χαράζοντας οδούς δικαιοσύνης και ειρήνης. Η πίστη δεν
προ�ποθέτει τον περιορισµό της µεταβαλλόµενης κοινωνικοπολιτικής
πραγµατικότητας σε ένα σχήµα κλειστό137. Αληθεύει µάλλον το αντίθετο: η
πίστη είναι ζύµωση νεωτερισµού και δηµιουργικότητας. Η διδαχή που έχει
σ’ αυτό την αφετηρία της «αναπτύσσεται µέσα από το στοχασµό σε σχέX
ση µε τις µεταβαλλόµενες καταστάσεις ετούτου του κόσµου, υπό την ώθηX
ση του Ευαγγελίου ως πηγής ανανέωσης»138.

Μητέρα και διδάσκαλος, η Εκκλησία δεν κλείνεται στον εαυτό της και
δεν αποσύρεται, αλλά εκτείθεται, προβάλλεται και απευθύνεται στον άνT
θρωπο, του οποίου η µοίρα σωτηρίας συνιστά το λόγο ύπαρξής της. Αυτή,
ανάµεσα στους ανθρώπους, είναι η ζωντανή εικόνα του Καλού Ποιµένα,
που αναζητεί να βρει τον άνθρωπο εκεί όπου αυτός είναι, στην υπαρξιαX
κή και ιστορική κατάσταση της ζωής του. Εδώ, η Εκκλησία έρχεται προς
συνάντησή του µε το Ευαγγέλιο που είναι µήνυµα απελευθέρωσης και
συµφιλίωσης, δικαιοσύνης και ειρήνης.

135 ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ, ∆ιδ. Libertatis conscientia, 72:
AAS 79 (1987) 585X586.

136 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Sollicitudo rei socialis, 3: AAS 80 (1988) 515.
137 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 46: AAS 83 (1991)

850X851.
138 ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ΄, Απ. επ. Octogesima adveniens, 42: AAS 63 (1971) 431.
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ΙΙΙ. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ:
ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

α) Η αφετηρία µιας νέας πορείας

87 Η έκφραση κοινωνική διδασκαλία αποδίδεται στον Πίο ΙΑ΄139 και προσX
διορίζει το διδακτικό «corpus» το οποίο αφορά θέµατα κοινωνικής σπουX
δαιότητας που, εκκινώντας από την εγκύκλιο «Rerum novarum»140 του
Λέοντα ΙΓ΄, αναπτύχθηκε στην Εκκλησία µέσα από το ∆ιδακτικό ΛειτούρX
γηµα των Ρωµαίων Ποντιφίκων και των επισκόπων σε κοινωνία µε αυX
τούς141. Η κοινωνική µέριµνα δεν άρχισε βέβαια µε αυτό το ντοκουµέντο,
επειδή η Εκκλησία δε σταµάτησε ποτέ να ενδιαφέρεται για την κοινωνία:
εντούτοις, η εγκύκλιος «Rerum novarum» δίνει το σήµα εκκίνησης για µια
νέα πορεία: µπολιασµένη σε µια παράδοση πολλών αιώνων, σηµατοδοτεί
µια νέα αρχή και την ουσιαστική εξέλιξη της διδαχής σε κοινωνικό πεδίο142.

Με την αδιάκοπη έγνοια της για τον άνθρωπο στην κοινωνία, η ΕκκληT
σία συσσώρευσε µια πλούσια διδακτική κληρονοµιά. Έχει τις ρίζες της στην
Αγία Γραφή, ιδιαίτερα στο Ευαγγέλιο και σε όλα τα αποστολικά κείµενα,
και πήρε µορφή και σάρκα ξεκινώντας από τους Πατέρες της Εκκλησίας και
από τους µεγάλους ∆ασκάλους του Μεσαίωνα, διαµορφώνοντας µια διδαX
σκαλία όπου, έστω και δίχως ξεκάθαρες και άµεσες επεµβάσεις σε επίπεδο
∆ιδακτικού Λειτουργήµατος, η Εκκλησία σιγά σιγά αναγνωρίστηκε.

139 Πρβλ. ΠΙΟΣ ΙΑ΄, Εγκ. επ. Quadragesimo anno: AAS 23 (1931) 179^ o ΠΙΟΣ

ΙΒ΄, στο Ραδιοφωνικό µήνυµα για την 50ή επέτειο της «Rerum novarum»: AAS
33 (1941) 197, οµιλεί για «καθολική κοινωνική διδασκαλία, ενώ στην Απ. διάτ.
Menti nostrae (Τα πνεύµατά µας), την 23η Σεπτεµβρίου 1950: AAS 42 (1950) 657,
για «κοινωνική διδασκαλία της Εκκλησίας». Ο Ιωάννης ΚΓ΄ διατηρεί την έκφραX
ση «κοινωνική διδασκαλία της Εκκλησίας» (Εγκ. επ. Mater et magistra: AAS 53
[1961] 453^ Εγκ. επ. Pacem in terris: AAS 55 [1963] 300X301) ή επίσης «χριστιανιX
κή κοινωνική διδασκαλία» (Εγκ. επ. Mater et magistra: AAS 53 [1961] 453), ή
«καθολική κοινωνική διδασκαλία» (Εγκ. επ. Mater et magistra: AAS 53 [1961] 454).

140 Πρβλ. ΛΕΩΝ ΙΓ ,́ Εγκ. επ. Rerum novarum: Acta Leonis XIII (Πράξεις Λέοντος
ΙΓ΄), 11 (1892) 97X144.

141 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Laborem exercens, 3: AAS 73 (1981)
583X584^ Ιδ. Sollicitudo rei socialis, 1: AAS 80 (1988) 513X514.

142 Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.421.
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88 Τα οικονοµικής φύσεως γεγονότα που συνέβησαν το 19ο αιώνα είχαν
καταιγιστικές κοινωνικές, πολιτικές και πολιτιστικές συνέπειες. Τα συµβάX
ντα που συνδέονταν µε τη Βιοµηχανική Επανάσταση ανέτρεψαν πολύχροX
νες κοινωνικές δοµές, προκαλώντας σοβαρά προβλήµατα δικαιοσύνης και
παρουσιάζοντας το πρώτο µεγάλο κοινωνικό πρόβληµα, το εργατικό, το
οποίο όξυνε η σύγκρουση ανάµεσα στο κεφάλαιο και στην εργασία. Σ’ αυτό
το πλαίσιο η Εκκλησία συνειδητοποίησε την ανάγκη να επέµβει µε νέο τρόX
πο: τα «res novae», που διαµορφώθηκαν από εκείνα τα γεγονότα, αντιπροX
σώπευαν µια πρόκληση για τη διδαχή της και αιτιολογούσαν µια ιδιαίτερη
ποιµαντική µέριµνα προς τις πλατιές µάζες ανδρών και γυναικών. ΧρειαζόX
ταν µια ανανεωµένη αντίληψη για την κατάσταση, που θα ήταν σε θέση να
δώσει κατάλληλες λύσεις σε ασυνήθιστα και ανεξερεύνητα προβλήµατα.

β) Από τη «Rerum novarum» στις µέρες µας

89 Ως απάντηση στο πρώτο µεγάλο κοινωνικό ζήτηµα, ο Λέων ΙΓ΄ δηµοT
σιοποιεί την πρώτη κοινωνική εγκύκλιο, τη «Rerum novarum»143. ΕξετάX
ζει τις συνθήκες των µισθωτών εργαζοµένων, ιδιαίτερα αλγεινές για τους
εργάτες στις βιοµηχανίες, οι οποίοι υπέφεραν από τη φτώχεια. Το εργατιT
κό ζήτηµα εξετάζεται στο πραγµατικό του εύρος: ερευνώνται όλες οι κοιX
νωνικές και πολιτικές διαρθρώσεις του για να εκτιµηθεί κατάλληλα υπό
το φως των διδακτικών αρχών που θεµελιώνονται στην Αποκάλυψη, στο
νόµο και στη φυσική ηθική.

Η «Rerum novarum» απαριθµεί τα λάθη που προκαλούν το κοινωνικό
κακό, αποκλείει το σοσιαλισµό σαν διέξοδο και εκθέτει, προσδιορίζοντας
και εκσυγχρονίζοντας «το καθολικό δόγµα για την εργασία, για το δικαίωX
µα της ιδιοκτησίας, για τις αρχές της συνεργασίας που αντιτίθενται στον ταX
ξικό αγώνα ως θεµελιώδες µέσο για την κοινωνική αλλαγή, για τα δικαιώX
µατα των αδυνάτων, για την αξιοπρέπεια των φτωχών και για τις υποχρεώX
σεις των πλουσίων, για την τελειοποίηση της δικαιοσύνης διαµέσου της
αγάπης, για το δικαίωµα να υπάρχουν επαγγελµατικά σωµατεία»144.

143 Πρβλ. ΛΕΩΝ ΙΓ΄, Εγκ. επ. Rerum novarum: Acta Leonis XIII, 11 (1892) 97X144.
144 ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ∆ΙΑΠΑΙ∆ΑΓΩΓΗΣΗ, Orientamenti per lo studio e
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Η «Rerum novarum» έγινε το εµπνευσµένο ντοκουµέντο αναφοράς της
χριστιανικής δραστηριότητας στο κοινωνικό πεδίο145. Το κεντρικό θέµα
της Εγκυκλίου είναι η ίδρυση µιας δίκαιης κοινωνικής τάξης, ενόψει του
οποίου είναι πρέπον να εντοπιστούν τα κριτήρια ορθοφροσύνης που θα
βοηθήσουν να εκτιµηθούν οι υπάρχουσες κοινωνικοπολιτικές διατάξεις και
να χαραχθούν γραµµές δράσης για τον κατάλληλο µετασχηµατισµό τους.

90 Η «Rerum novarum» αντιµετώπισε το εργατικό ζήτηµα µε µία µέθοδο
που θα γίνει «ένα διαρκές παράδειγµα»146 για τις διαδοχικές εξελίξεις της
κοινωνικής διδασκαλίας. Οι αρχές που υποστηρίχτηκαν από τον Λέοντα
ΙΓ΄ θα εξεταστούν ξανά και θα τύχουν εµβάθυνσης από τις επόµενες κοιX
νωνικές εγκυκλίους. Όλη η κοινωνική διδασκαλία θα µπορούσε να ενX
νοηθεί ως ένας εκσυγχρονισµός, µια εµβάθυνση και µια διεύρυνση του
αρχικού πυρήνα των αρχών που εκτίθενται στη «Rerum novarum». Με
αυτό το κείµενο, θαρραλέο και διορατικό, ο Λέων ΙΓ΄ «προσφέρει στην
Εκκλησία σχεδόν ένα “καταστατικό δικαιωµάτων” στη µεταβαλλόµενη
πραγµατικότητα της δηµόσιας ζωής»147 και «καταγράφει έναν καθοριστιX
κό λόγο»148, που γίνεται ένα «διαρκές στοιχείο της κοινωνικής διδασκαX
λίας της Εκκλησίας»149, δηλώνοντας ότι τα σοβαρά κοινωνικά προβλήµαX
τα «θα µπορούσαν να λυθούν µόνο µε τη συνεργασία ανάµεσα σε όλες τις
δυνάµεις»150 και προσθέτοντας επίσης: «Όσον αφορά την Εκκλησία, δε θα
παραλείψει ποτέ το έργο της»151.

l’insegnamento della dottrina sociale della Chiesa nella formazione sacerdotale (ΚαT
τευθύνσεις για τη µελέτη και τη διδαχή της κοινωνικής διδασκαλίας της ΕκκλησίT
ας για την ιερατική συγκρότηση), 20, Tipografia Poliglotta Vaticana, Ρώµη 1988, σ.
24.

145 Πρβλ. ΠΙΟΣ ΙΑ ,́ Εγκ. επ. Quadragesimo anno: AAS 23 (1931) 189^ ΠΙΟΣ ΙΒ ,́ ΡαT
διοφωνικό µήνυµα για την 50ή επέτειο της «Rerum novarum»: AAS 33 (1941) 198.

146 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 5: AAS 83 (1991) 799.
147 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 5: AAS 83 (1991) 799.
148 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 56: AAS 83 (1991) 862.
149 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 60: AAS 83 (1991) 865.
150 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 60: AAS 83 (1991) 865.
151 ΛΕΩΝ ΙΓ΄, Εγκ. επ. Rerum novarum: Acta Leonis XIII, 11 (1892) 143. Πρβλ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 56: AAS 83 (1991) 862.
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91 Στις αρχές της δεκαετίας του ’30, µεσούσης της µεγάλης οικονοµικής κρίX
σης του 1929, ο Πίος ΙΑ΄ δηµοσιεύει την εγκύκλιο «Quadragesimo anno»152,
σε ανάµνηση των σαράντα χρόνων της «Rerum novarum». Ο Πάπας ξαναX
διαβάζει το παρελθόν υπό το φως µιας οικονοµικοκοινωνικής κατάστασης
όπου στη βιοµηχανοποίηση είχε προστεθεί η εξάπλωση της ισχύος των οικοX
νοµικών συγκροτηµάτων σε εθνικό και διεθνές πλαίσιο. Ήταν η µεταπολεX
µική περίοδος, όπου εδραιώνονταν στην Ευρώπη τα ολοκληρωτικά καθεX
στώτα, ενώ οξύνονταν οι ταξικοί αγώνες. Η Εγκύκλιος προειδοποιεί για
την έλλειψη σεβασµού όσον αφορά την ελευθερία των σωµατείων και τονίX
ζει τις αρχές της αλληλεγγύης και της συνεργασίας για να ξεπεραστούν οι
κοινωνικές αντιφάσεις. Οι σχέσεις ανάµεσα στο κεφάλαιο και στην εργασία
οφείλουν να είναι υπό το έµβληµα της συνεργασίας153.

Η «Quadragesimo anno» υπογραµµίζει την αρχή ότι ο µισθός πρέπει
να είναι ανάλογος όχι µόνο µε τις ανάγκες του εργαζόµενου αλλά και της
οικογένειάς του. Το κράτος, στις σχέσεις του µε τον ιδιωτικό τοµέα, οφείX
λει να εφαρµόσει την αρχή της επικουρικότητας, αρχή που θα γίνει ένα
σταθερό στοιχείο της κοινωνικής διδασκαλίας. Η Εγκύκλιος αρνείται το
φιλελευθερισµό εννοούµενο σαν απεριόριστο ανταγωνισµό των οικονοX
µικών δυνάµεων, αλλά επιβεβαιώνει την αξία της ιδιωτικής ιδιοκτησίας,
επικαλούµενη την κοινωνική λειτουργία. Σε µια κοινωνία που πρέπει να
αναδοµηθεί µέχρι τις οικονοµικές βάσεις της, που γίνεται η ίδια ολόκληρη
«το ζήτηµα» που πρέπει να αντιµετωπιστεί, «ο Πίος ΙΑ΄ ένιωσε το καθήX
κον και την ευθύνη να προωθήσει µια ευρύτερη γνώση, µια πιο ακριβή
ερµηνεία και µια πιο επείγουσα εφαρµογή του ηθικού νόµου που ρυθµίζει
τις ανθρώπινες σχέσεις… µε σκοπό να ξεπεραστεί η σύγκρουση των τάξεων
και να επιτευχθεί µια νέα κοινωνική τάξη που θα βασίζεται στη δικαιοX
σύνη και στην αγάπη»154.

92 Ο Πίος ΙΑ΄ δεν παρέλειψε να υψώσει τη φωνή του ενάντια στα ολοT

152 Πρβλ. ΠΙΟΣ ΙΑ΄, Εγκ. επ. Quadragesimo anno: AAS 23 (1931) 177X228.
153 Πρβλ. ΠΙΟΣ ΙΑ΄, Εγκ. επ. Quadragesimo anno: AAS 23 (1931) 186X189.
154 ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ∆ΙΑΠΑΙ∆ΑΓΩΓΗΣΗ, Orientamenti per lo studio

e l’insegnamento della dottrina sociale della Chiesa nella formazione sacerdotale,
21, Tipografia Poliglotta Vaticana, Ρώµη 1988, σ. 24.
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κληρωτικά καθεστώτα που στη διάρκεια της παποσύνης του εγκαθίσταT
ντο στην Ευρώπη. Ήδη στις 29 Ιουνίου 1931 είχε διαµαρτυρηθεί ενάντια
στις καταχρήσεις εξουσίας του φασιστικού καθεστώτος στην Ιταλία µε
την εγκύκλιο «Non abbiamo bisogno» (∆εν έχουµε ανάγκη)155. Το 1937 εξέX
δωσε την εγκύκλιο «Mit brennender Sorge» (Με φλέγουσα ανησυχία)156

για την κατάσταση της Καθολικής Εκκλησίας στο γερµανικό Ράιχ. Το
κείµενο της «Mit brennender Sorge» διαβάστηκε από τον άµβωνα όλων
των καθολικών εκκλησιών της Γερµανίας, αφού διαδόθηκε µε τη µεγαλύX
τερη µυστικότητα. Η Εγκύκλιος έφτανε ύστερα από χρόνια καταχρήσεων
και βιαιοτήτων και την είχαν ζητήσει ξεκάθαρα από τον Πίο ΙΑ΄ οι ΓερX
µανοί επίσκοποι, έπειτα από τα ολοένα και περισσότερο εξαναγκαστικά
και κατασταλτικά µέτρα που υιοθετούσε το Ράιχ το 1936, ιδιαίτερα απέX
ναντι στους νέους, οι οποίοι υποχρεώνονταν να εγγραφούν στη «ΧιτλεX
ρική νεολαία». Ο Πάπας απευθύνθηκε στους ιερείς και στους µοναχούς,
στους λα�κούς πιστούς για να τους ενθαρρύνει και να τους καλέσει να
αντισταθούν, έως ότου επέλθει µια πραγµατική ειρήνη ανάµεσα στην ΕκX
κλησία και στο κράτος. Το 1938, µπροστά στην εξάπλωση του αντισηµιX
τισµού, ο Πίος ΙΑ΄ δήλωσε: «Είµαστε πνευµατικά σηµίτες»157.

Με την εγκύκλιο «Divini Redemptoris» (Θείος Λυτρωτής)158, για τον
άθεο κοµµουνισµό και τη χριστιανική κοινωνική διδασκαλία, ο Πίος ΙΑ΄
άσκησε κριτική µε συστηµατικό τρόπο στον κοµµουνισµό, ορίζοντάς τον
ως «εσωτερικά διεστραµµένο»159 και υπέδειξε ως κύρια µέσα για την ίαση
από τα κακά που προκαλεί την ανανέωση της χριστιανικής ζωής, την
άσκηση της ευαγγελικής αγάπης, την εκπλήρωση των καθηκόντων δικαιοX
σύνης σε διαπροσωπικό και κοινωνικό επίπεδο µε σκοπό να επιτευχθεί

155 Πρβλ. ΠΙΟΣ ΙΑ΄, Εγκ. επ. Non abbiamo bisogno: AAS 23 (1931) 285X312.
156 Επίσηµο κείµενο (γερµανικά): AAS 29 (1937) 145X167. Ιταλικό κείµενο:

AAS 29 (1937) 168X188.
157 ΠΙΟΣ ΙΑ΄, Οµιλία στους Βέλγους δηµοσιογράφους του ραδιοφώνου (6 ΣεX

πτεµβρίου 1938), στο ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Οµιλία προς τα στελέχη της “ΑντιT
∆υσφηµιστικής Ένωσης του B’nai B’rith” (22 Μαρτίου 1984): Insegnamenti di GiT
ovanni Paolo II, VII, 1 (1984) 740X742.

158 Επίσηµο κείµενο (λατινικά): AAS 29 (1937) 65X106. Ιταλικό κείµενο: AAS
29 (1937) 107X138.

159 ΠΙΟΣ ΙΑ΄, Εγκ. επ. Divini Redemptoris: AAS 29 (1937) 130.
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το κοινό καλό, η θεσµοθέτηση επαγγελµατικών και διεπαγγελµατικών
σωµάτων.

93 Τα Χριστουγεννιάτικα ραδιοφωνικά µηνύµατα του Πίου ΙΒ160, µαζί µε
άλλες σηµαντικές παρεµβάσεις σε κοινωνικά θέµατα, εµβαθύνουν το διX
δασκαλικό στοχασµό για µια νέα κοινωνική τάξη, όπου θα κυβερνά η
ηθική και το δίκαιο και θα στηρίζεται στη δικαιοσύνη και στην ειρήνη.
Στη διάρκεια της παποσύνης του, ο Πίος ΙΒ΄ βίωσε τα φρικτά χρόνια του
∆ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου και τα δύσκολα της ανασυγκρότησης.
∆εν εξέδωσε κοινωνικές εγκυκλίους, παρ’ όλα αυτά όµως εκδήλωσε σταX
θερά, σε πολυάριθµες περιπτώσεις, την ανησυχία του για τη διεθνή τάξη
που είχε αναστατωθεί: «Στα χρόνια του πολέµου και τα µεταπολεµικά
χρόνια, το κοινωνικό διδακτικό Λειτούργηµα του Πίου ΙΒ΄ αντιπροσωX
πεύει για πολλούς λαούς σε όλες τις ηπείρους και για εκατοµµύρια πιX
στών και µη τη φωνή της παγκόσµιας συνείδησης, την οποία ερµήνευε και
διακήρυσσε σε στενή σχέση µε το Λόγο του Θεού. Με το ηθικό του κύρος
και την αίγλη του, ο Πίος ΙΒ΄ έφερε το φως της χριστιανικής σοφίας σε
άπειρους ανθρώπους κάθε κατηγορίας και κοινωνικού επιπέδου»161.

Ένα από τα χαρακτηριστικά των παρεµβάσεων του Πίου ΙΒ΄ βρίσκεται
στην έµφαση που δίνει στη σχέση ανάµεσα σε ηθική και δίκαιο. Ο Πάπας
επιµένει στην έννοια του φυσικού δικαίου, ως ψυχή του κανόνα που θα καX

160 Πρβλ. ΠΙΟΣ ΙΒ΄, Χριστουγεννιάτικα ραδιοφωνικά µηνύµατα: για την ειρήX
νη και τη διεθνή τάξη στα έτη: 1939: AAS 32 (1940) 5X13^ 1940: AAS 33 (1941) 5X
14^ 1941: AAS 34 (1942) 10X21^ 1945: AAS 38 (1946): 15X25^ 1946: AAS 39 (1947)
7X17^ 1948: AAS 41 (1949) 8X16^ 1950: AAS (1951) 49X59^ 1951: AAS 44 (1952) 5X
15^ 1954: AAS 47 (1955) 15X28^ 1955: AAS 48 (1956) 26X41^ για την εσωτερική τάX
ξη των εθνών, του 1942: AAS 35 (1943) 9X24^ για τη δηµοκρατία, του 1944: AAS
37 (1945) 10X23^ για το ρόλο του χριστιανικού πολιτισµού, της 1ης Σεπτεµβρίου
1944: AAS (1944) 249X258^ για την επιστροφή στον Θεό µε γενναιοδωρία και
αδελφότητα, του 1947: AAS 40 (1948) 8X16^ για το χρόνο της µεγάλης επιστροφής
και της µεγάλης συγχώρεσης, του 1949: AAS 42 (1950) 121X133^ για την αποπροX
σωποποίηση του ανθρώπου, του 1952: AAS (1953) 33X46^ για το ρόλο της τεχνιX
κής προόδου και της ειρήνης των λαών, του 1953: AAS 46 (1954) 5X16.

161 ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ∆ΙΑΠΑΙ∆ΑΓΩΓΗΣΗ, Orientamenti per lo studio
e l’insegnamento della dottrina sociale della Chiesa nella formazione sacerdotale,
20, Tipografia Poliglotta Vaticana, Ρώµη 1988, σ. 25.
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θιερωθεί σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Μία άλλη σηµαντική πλευρά της διX
δαχής του Πίου ΙΒ΄ βρίσκεται στην προσοχή του για τις επαγγελµατικές και
επιχειρηµατικές κατηγορίες που καλούνται να συνεισφέρουν µε ιδιαίτερο
τρόπο για την επίτευξη του κοινού καλού: «Για την ευαισθησία και την ευX
φυaα του να αντιλαµβάνεται τα “σηµεία των καιρών”, ο Πίος ΙΒ΄ µπορεί να
θεωρηθεί ο άµεσος πρόδροµος της Β΄ Συνόδου του Βατικανού και της κοιX
νωνικής διδαχής των παπών που τον διαδέχτηκαν»162.

94 Στη δεκαετία του ’60 ανοίγονται πολλά υποσχόµενοι ορίζοντες: η ανάX
καµψη µετά τις καταστροφές του πολέµου, η αρχή της αποαποικιοποίησης,
τα πρώτα δειλά σηµάδια ενός ξεπαγώµατος ανάµεσα στα δύο µπλοκ, το
αµερικανικό και το σοβιετικό. Σε αυτό το κλίµα, ο µακάριος Ιωάννης ΚΓ΄
διαβάζει εις βάθος τα «σηµεία των καιρών»163. Το κοινωνικό ζήτηµα παγκοT
σµιοποιείται και περιλαµβάνει όλες τις χώρες: δίπλα στο εργατικό ζήτηX
µα και στη Βιοµηχανική Επανάσταση παρουσιάζονται τα προβλήµατα
της γεωργίας, των υπό ανάπτυξη περιοχών, της δηµογραφικής αύξησης
και εκείνων που σχετίζονται µε την ανάγκη µιας παγκόσµιας οικονοµικής
συνεργασίας. Οι ανισότητες, που προηγουµένως γίνονταν αντιληπτές στο
εσωτερικό των εθνών, εµφανίζονται πλέον σε διεθνές επίπεδο και προX
βάλλουν µε ολοένα και µεγαλύτερη σαφήνεια τη δραµατική κατάσταση
που βρίσκεται ο Τρίτος Κόσµος.

Ο Ιωάννης ΚΓ΄, µε την εγκύκλιο «Mater et magistra»164, «σκοπεύει να
εκσυγχρονίσει τα ήδη γνωστά ντοκουµέντα και να κάνει ένα βήµα µπροX
στά στη διαδικασία για να εµπλακεί όλη η χριστιανική κοινότητα»165. Οι
λέξειςXκλειδιά της Εγκυκλίου είναι κοινότητα και κοινωνικοποίηση166: η

162 ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ∆ΙΑΠΑΙ∆ΑΓΩΓΗΣΗ, Orientamenti per lo studio
e l’insegnamento della dottrina sociale della Chiesa nella formazione sacerdotale,
20, Tipografia Poliglotta Vaticana, Ρώµη 1988, σ. 25.

163 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΓ΄, Εγκ. επ. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 267X269, 278X279,
291, 295X296.

164 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΓ΄, Εγκ. επ. Mater et magistra: AAS 53 (1961) 401X464.
165 ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ∆ΙΑΠΑΙ∆ΑΓΩΓΗΣΗ, Orientamenti per lo studio

e l’insegnamento della dottrina sociale della Chiesa nella formazione sacerdotale,
20, Tipografia Poliglotta Vaticana, Ρώµη 1988, σ. 26.
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Εκκλησία καλείται —στην αλήθεια, στη δικαιοσύνη και στην αγάπη— να
συνεργαστεί µε όλους τους ανθρώπους για την οικοδόµηση µιας αληθινής
κοινωνίας. Ακολουθώντας αυτή την οδό, η οικονοµική ανάπτυξη δε θα
περιορίζεται στην ικανοποίηση των αναγκών των ανθρώπων, αλλά θα
µπορέσει να προωθήσει και την αξιοπρέπειά τους.

95 Με την εγκύκλιο «Pacem in terris»167, ο Ιωάννης ΚΓ΄ δίνει έµφαση στο
θέµα της ειρήνης, σε µια εποχή κατά την οποία σηµειώνεται εξάπλωση
των πυρηνικών. Επίσης, στην «Pacem in terris» περιέχεται µια πρώτη
εκτεταµένη εµβάθυνση της Εκκλησίας για τα δικαιώµατα^ είναι η ΕγκύX
κλιος της ειρήνης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Συνεχίζει και συµπληX
ρώνει τη συζήτηση της «Mater et magistra» και, ακολουθώντας την κατεύX
θυνση του Λέοντα ΙΓ΄, υπογραµµίζει τη σπουδαιότητα της συνεργασίας
όλων: είναι η πρώτη φορά που ένα ντοκουµέντο της Εκκλησίας απευθύX
νεται και «σε όλους τους ανθρώπους καλής θέλησης»168, οι οποίοι καλούX
νται για ένα «τεράστιο καθήκον: το καθήκον να ανασυνθέσουν τις σχέX
σεις της συµβίωσης µέσα στην αλήθεια, στη δικαιοσύνη, στην αγάπη,
στην ελευθερία»169. Η «Pacem in terris» µένει στις δηµόσιες εξουσίες της
παγκόσµιας κοινότητας, οι οποίες καλούνται να «αντιµετωπίσουν και να
λύσουν τα οικονοµικά, κοινωνικά, πολιτικά και πολιτιστικά προβλήµατα
που θέτει το παγκόσµιο κοινό καλό»170. Στη δέκατη επέτειο της «Pacem in
terris», ο καρδινάλιος Μορίς Ρουά, πρόεδρος της Ποντιφικής Αποστολής
∆ικαιοσύνη και Ειρήνη, έστειλε στον Παύλο ΣΤ΄ µια επιστολή κι ένα ντοX
κουµέντο µε µια σειρά στοχασµών για τη δυνατότητα της διδασκαλίας
της Εγκυκλίου του Ιωάννη ΚΓ΄ να φωτίσει τα νέα προβλήµατα που συνX
δέονται µε την προώθηση της ειρήνης171.
96 Η Ποιµαντική ∆ιάταξη «Gaudium et spes»172 της Β΄ Συνόδου του ΒατιX

166 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΓ΄, Εγκ. επ. Mater et magistra: AAS 53 (1961) 415X418.
167 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΓ΄, Εγκ. επ. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 257X304.
168 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΓ΄, Εγκ. επ. Pacem in terris, αναφορά: AAS 55 (1963) 257.
169 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΓ΄, Εγκ. επ. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 257X301.
170 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΓ΄, Εγκ. επ. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 294.
171 Πρβλ. ΡΟΥΑ ΚΑΡ∆. ΜΟΡΙΣ, Επιστολή στον Παύλο Στ΄ και Ντοκουµέντο επί

τη ευκαιρία της 10ης επετείου της εγκυκλίου «Pacem in terris»: εφηµερίδα L’OssT
ervatore Romano, 11 Απριλίου 1973, σσ. 3X6.
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κανού αποτελεί µια σηµαντική απάντηση της Εκκλησίας στις προσδοκίες
του σύγχρονου κόσµου. Σ’ αυτή τη ∆ιάταξη, «σε συντονισµό µε την αναX
νέωση της εκκλησιολογίας, αντανακλάται µια νέα αντίληψη του να είµαX
στε κοινότητα πιστών και λαός του Θεού. Η ∆ιάταξη προκάλεσε ένα νέο
ενδιαφέρον για τη διδασκαλία των προηγούµενων ντοκουµέντων όσον
αφορά τη µαρτυρία και τη ζωή των χριστιανών ως αυθεντικές οδούς για
να καταστεί ορατή η παρουσία του Θεού στον κόσµο»173. Η «Gaudium
et spes» καθορίζει τη µορφή µιας Εκκλησίας «στενά αλληλέγγυας µε το ανX
θρώπινο γένος και την ιστορία του»174, που πορεύεται µε όλη την ανθρωπόX
τητα και υπόκειται µαζί µε τον κόσµο στην ίδια επίγεια µοίρα, αλλά συγX
χρόνως είναι «σαν ζύµη και σχεδόν ψυχή της ανθρώπινης κοινωνίας για να
την ανανεώσει εν Χριστώ και να τη µετατρέψει σε οικογένεια του Θεού»175.

Η «Gaudium et spes» αντιµετωπίζει οργανικά τα θέµατα της παιδείας,
της οικονοµικοXκοινωνικής ζωής, του γάµου και της οικογένειας, της ποX
λιτικής κοινότητας, της ειρήνης και της κοινότητας των λαών υπό το φως
της χριστιανικής ανθρωπολογικής άποψης και της αποστολής της ΕκκληX
σίας. Όλα εξετάζονται ξεκινώντας από τον άνθρωπο και µε κατεύθυνση τον
άνθρωπο: «το µοναδικό πλάσµα επί της γης που ο Θεός θέλησε γι’ αυτό το
ίδιο»176. Η κοινωνία, οι δοµές της και η ανάπτυξή της οφείλουν να στοX
χεύουν στην «τελειοποίηση του ανθρώπου»177. Για πρώτη φορά το ∆ιδακτιX
κό Σώµα της Εκκλησίας, στο πιο υψηλό επίπεδό του, εκφράζεται µε τρόπο
τόσο άρτιο για τις διάφορες κοσµικές πλευρές της χριστιανικής ζωής: «ΟφείX

172 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 92: AAS 58
(1966) 1.025X1.120.

173 ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ∆ΙΑΠΑΙ∆ΑΓΩΓΗΣΗ, Orientamenti per lo studio
e l’insegnamento della dottrina sociale della Chiesa nella formazione sacerdotale,
20, Tipografia Poliglotta Vaticana, Ρώµη 1988, σ. 27.

174 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 1: AAS 58 (1966)
1.026.

175 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 40: AAS 58 (1966)
1.058.

176 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 24: AAS 58 (1966)
1.045.

177 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 25: AAS 58 (1966)
1.045.
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λουµε να αναγνωρίσουµε ότι η σηµασία που έδωσε η ∆ιάταξη στις κοινωνιX
κές, ψυχολογικές, πολιτικές, οικονοµικές, ηθικές και θρησκευτικές αλλαγές
ενέτεινε ακόµη πιο πολύ… την ποιµαντική µέριµνα της Εκκλησίας για τα
προβλήµατα των ανθρώπων και το διάλογο µε τον κόσµο»178.

97 Ένα άλλο ντοκουµέντο της Β΄ Συνόδου του Βατικανού, πολύ σηµαX
ντικό στο «corpus» της κοινωνικής διδασκαλίας της Εκκλησίας, είναι η
διακήρυξη «Dignitatis humanae»179, όπου διακηρύσσεται το δικαίωµα της
θρησκευτικής ελευθερίας. Το ντοκουµέντο πραγµατεύεται το θέµα σε δύο
κεφάλαια. Στο πρώτο, γενικού χαρακτήρα, υποστηρίζεται ότι το δικαίωX
µα της θρησκευτικής ελευθερίας θεµελιώνεται στην αξιοπρέπεια του ανX
θρώπου και ότι πρέπει να θεσµοθετηθεί ως αστικό δικαίωµα στις νοµικές
διατάξεις της κοινωνίας. Το δεύτερο κεφάλαιο εξετάζει το θέµα υπό το
φως της Αποκάλυψης και διασαφηνίζει τα ποιµαντικά συµπεράσµατα,
υπενθυµίζοντας ότι πρόκειται για ένα δικαίωµα που αφορά όχι µόνο τα
µεµονωµένα άτοµα αλλά και τις διάφορες κοινότητες.

98 «Η ανάπτυξη είναι το νέο όνοµα της ειρήνης»180, υποστηρίζει ο Παύλος
ΣΤ΄ στην εγκύκλιο «Populorum progressio»181, που µπορεί να θεωρηθεί σαν
µια προέκταση του κεφαλαίου για την οικονοµικοκοινωνική ζωή της
«Gaudium et spes», µολονότι εισάγει ορισµένες σηµαντικές καινοτοµίες.
Το ντοκουµέντο χαράζει κυρίως τις συντεταγµένες µιας ολοκληρωµένης
ανάπτυξης του ανθρώπου και µιας ενιαίας ανάπτυξης της ανθρωπότητας:
«δύο θεµατικές που πρέπει να θεωρούνται οι άξονες γύρω από τους οποίους
υφαίνεται ο ιστός της Εγκυκλίου. Θέλοντας να πείσει τους παραλήπτες
για το επείγον της ενιαίας δράσης, ο Πάπας παρουσιάζει την ανάπτυξη
ως το “πέρασµα από λιγότερο ανθρώπινες συνθήκες ζωής σε πιο ανθρώX

178 ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ∆ΙΑΠΑΙ∆ΑΓΩΓΗΣΗ, Orientamenti per lo studio
e l’insegnamento della dottrina sociale della Chiesa nella formazione sacerdotale,
20, Tipografia Poliglotta Vaticana, Ρώµη 1988, σσ. 28X29.

179 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, ∆ιακ. Dignitatis humanae, 58: AAS 58
(1966) 929X946.

180 ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ΄, Εγκ. επ. Populorum progressio, 76X80: AAS 59 (1967) 294X296.
181 Πρβλ. ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ΄, Εγκ. επ. Populorum progressio: AAS 59 (1967) 257X299.
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πινες συνθήκες” και αποσαφηνίζει τα χαρακτηριστικά»182. Αυτό το πέραT
σµα δεν περιορίζεται στις καθαρά οικονοµικές και τεχνικές διαστάσεις, αλX
λά απαιτεί για κάθε άτοµο την απόκτηση κουλτούρας, το σεβασµό της αξιοX
πρέπειας των άλλων, την αναγνώριση «των υπέρτατων αξιών και του Θεού
που είναι η πηγή και το πέρας»183. Η ανάπτυξη προς όφελος όλων απαντά
στην ανάγκη για δικαιοσύνη σε παγκόσµιο επίπεδο που θα εγγυάται την ειX
ρήνη σε όλο τον πλανήτη και θα καθιστά πιθανή την πραγµατοποίηση
«ενός απόλυτου ουµανισµού»184, που θα κυβερνάται από πνευµατικές αξίες.

99 Με αυτή την προοπτική, ο Παύλος ΣΤ΄ συγκροτεί το 1967 την Παπική
Επιτροπή «Iustitia et Pax» (∆ικαιοσύνη και Ειρήνη), πραγµατοποιώντας
µια ευχή των Συνοδικών Πατέρων, για τους οποίους «ενδείκνυται η δηX
µιουργία ενός παγκόσµιου οργανισµού της Εκκλησίας που θα έχει σκοπό
να ευαισθητοποιήσει την κοινότητα των καθολικών να προωθήσει την
πρόοδο στις περιοχές που έχουν ανάγκη και την κοινωνική δικαιοσύνη
µεταξύ των εθνών»185. Με πρωτοβουλία του Παύλου ΣΤ΄, αρχίζοντας από
το 1968, η Εκκλησία γιορτάζει την πρωτοχρονιά την Παγκόσµια Ηµέρα
για την Ειρήνη. Ο ίδιος Ποντίφικας αρχίζει την παράδοση των ΜηνυµάX
των που ασχολούνται µε το επιλεγµένο θέµα για κάθε Παγκόσµια Ηµέρα
για την Ειρήνη, αυξάνοντας έτσι το «corpus» της κοινωνικής διδασκαλίας.

100 Στις αρχές της δεκαετίας του ’60, σ’ ένα θυελλώδες κλίµα έντονων ιδεοX
λογικών αµφισβητήσεων, ο Παύλος ΣΤ΄ επανέρχεται στην κοινωνική διX
δασκαλία του Λέοντος ΙΓ΄ και την εκσυγχρονίζει, µε την ευκαιρία της
ογδοηκοστής επετείου της «Rerum novarum», µε την Αποστολική ΕπιX
στολή «Octogesima adveniens»186. Ο Πάπας εξετάζει τη µεταβιοµηχανική
κοινωνία µε όλα τα σύνθετα προβλήµατά της, τονίζοντας την ανεπάρκεια

182 ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ∆ΙΑΠΑΙ∆ΑΓΩΓΗΣΗ, Orientamenti per lo studio
e l’insegnamento della dottrina sociale della Chiesa nella formazione sacerdotale,
20, Tipografia Poliglotta Vaticana, Ρώµη 1988, σ. 29.

183 ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ΄, Εγκ. επ. Populorum progressio, 21: AAS 59 (1967) 267.
184 ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ΄, Εγκ. επ. Populorum progressio, 42: AAS 59 (1967) 278.
185 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 90: AAS 58 (1966)

1.112.
186 Πρβλ. ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ΄, Απ. επ. Octogesima adveniens: AAS 63 (1971) 401X441.
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των ιδεολογιών να ανταποκριθούν σε παρόµοιες προκλήσεις: η αστικοX
ποίηση, η κατάσταση των νέων, η θέση της γυναίκας, η ανεργία, οι διαX
κρίσεις, η µετανάστευση, η δηµογραφική αύξηση, η επίδραση των µέσων
επικοινωνίας, το φυσικό περιβάλλον.

101 Ενενήντα χρόνια µετά τη «Rerum novarum», ο Ιωάννης Παύλος Β΄
αφιερώνει την εγκύκλιο «Laborem exercens»187 στην εργασία, θεµελιώδες
αγαθό για το άτοµο, πρωταρχικό παράγοντα της οικονοµικής δραστηX
ριότητας και κλειδί του κοινωνικού ζητήµατος. Η «Laborem exercens» πεX
ριγράφει την πνευµατικότητα και την ηθική της εργασίας στα πλαίσια
ενός έντονου θεολογικού και φιλοσοφικού στοχασµού. Η εργασία δεν
πρέπει να εννοείται µόνο µε την αντικειµενική και υλική έννοια, αλλά
οφείλουµε να εξετάζουµε και την υποκειµενική της διάσταση, καθώς είX
ναι µια δραστηριότητα που εκφράζει πάντα το άτοµο. Εκτός από το να
αποτελεί καθοριστικό υπόδειγµα της κοινωνικής ζωής, η εργασία έχει όλη
την αξιοπρέπεια ενός πλαισίου στο οποίο πρέπει να πραγµατοποιηθεί η
φυσική και η υπερφυσική κλήση του ατόµου.

102 Με την εγκύκλιο «Sollicitudio rei socialis»188, ο Ιωάννης Παύλος Β΄ εόρX
ταζε την εικοστή επέτειο της «Populorum progressio» και αντιµετώπιζε εκ
νέου το θέµα της ανάπτυξης σύµφωνα µε τις ακόλουθες κατευθύνσεις: «αφεX
νός, τη δραµατική κατάσταση του σύγχρονου κόσµου, υπό την οπτική γωX
νία της µη ανάπτυξης του Τρίτου Κόσµου και, αφετέρου, την έννοια, τις
συνθήκες και τις απαιτήσεις µιας ανάπτυξης αντάξιας του ανθρώπου»189. Η
Εγκύκλιος εισάγει τη διαφορά ανάµεσα σε πρόοδο και ανάπτυξη και δηX
λώνει ότι «η αληθινή ανάπτυξη δεν µπορεί να περιοριστεί στον πολλαπλαX
σιασµό των αγαθών και των υπηρεσιών, δηλαδή σε ό,τι κατέχουµε, αλλά

187 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Laborem exercens: AAS 73 (1981) 577X
647.

188 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Sollicitudo rei socialis: AAS 80 (1988)
513X586.

189 ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ∆ΙΑΠΑΙ∆ΑΓΩΓΗΣΗ, Orientamenti per lo studio
e l’insegnamento della dottrina sociale della Chiesa nella formazione sacerdotale,
20, Tipografia Poliglotta Vaticana, Ρώµη 1988, σ. 32.
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οφείλει να συνεισφέρει στην πληρότητα της “ύπαρξης” του ανθρώπου. Με
αυτό τον τρόπο σκοπεύουµε να περιγράψουµε ξεκάθαρα την ηθική φύση
της πραγµατικής ανάπτυξης»190. Ο Ιωάννης Παύλος Β΄, επικαλούµενος το
απόφθεγµα της παποσύνης του Πίου ΙΒ΄, «Opus iustitiae pax», ειρήνη ως
καρπός δικαιοσύνης, σχολιάζει: «Σήµερα θα µπορούσαµε να πούµε µε την
ίδια ακρίβεια και την ίδια δύναµη βιβλικής έµπνευσης (πρβλ. Ησ 32,17^ Ιακ
3,18): Opus solidaritatis pax, η ειρήνη καρπός της αλληλεγγύης»191.

103 Στην εκατοστή επέτειο της «Rerum novarum», ο Ιωάννης Παύλος Β΄
εκδίδει µια τρίτη κοινωνική εγκύκλιο, την «Centesimus annus»192, από την
οποία αναδύεται η συνέχεια εκατό χρόνων της κοινωνικής διδασκαλίας
της διδάσκουσας Εκκλησίας. Συνεχίζοντας µία από τις βασικές αρχές της
χριστιανικής αντίληψης για την κοινωνική και πολιτική οργάνωση, που
ήταν το κεντρικό θέµα της προηγούµενης Εγκυκλίου, ο Πάπας γράφει: «η
αρχή, που σήµερα αποκαλούµε της αλληλεγγύης…, διατυπώθηκε πολλές
φορές από τον Λέοντα ΙΓ΄ µε τη λέξη “φιλία”…^ από τον Πίο ΙΑ΄ προσδιοX
ρίστηκε µε την εξίσου σηµαντική ονοµασία “κοινωνική αγαθοεργία”, ενώ
ο Παύλος ΣΤ΄, διευρύνοντας την έννοια σύµφωνα µε τις σύγχρονες και
πολλαπλές διαστάσεις του κοινωνικού προβλήµατος, µιλούσε για “πολιτιX
σµό της αγάπης”»193. Ο Ιωάννης Παύλος Β΄ τονίζει το πώς η κοινωνική διδαX
σκαλία της Εκκλησίας κινείται κατά µήκος του άξονα της αµοιβαιότητας
ανάµεσα στον Θεό και στον άνθρωπο: η προ�πόθεση για την αυθεντική
ανάπτυξη του ανθρώπου είναι η αναγνώριση του Θεού σε κάθε άνθρωπο
και κάθε ανθρώπου στον Θεό. Η σαφής και ενδελεχής ανάλυση των «res noT
vae», και ιδιαίτερα της µεγάλης καµπής του 1989 µε την κατάρρευση του σοX
βιετικού συστήµατος, περιλαµβάνει µια εκτίµηση για τη δηµοκρατία και για
την ελεύθερη οικονοµία, στο πλαίσιο της αναγκαίας αλληλεγγύης.

190 ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ∆ΙΑΠΑΙ∆ΑΓΩΓΗΣΗ, Orientamenti per lo studio
e l’insegnamento della dottrina sociale della Chiesa nella formazione sacerdotale,
20, Tipografia Poliglotta Vaticana, Ρώµη 1988, σ. 32.

191 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Sollicitudo rei socialis, 39: AAS 80 (1988) 568.
192 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus: AAS 83 (1991) 793X

867.
193 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus 10: AAS 83 (1991) 805.
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γ) Με το φως και την ώθηση του Ευαγγελίου

104 Τα ντοκουµέντα που αναφέρθηκαν αποτελούν τους ακρογωνιαίους
λίθους για την πορεία της κοινωνικής διδασκαλίας από την εποχή του
Λέοντος ΙΓ΄ µέχρι τις µέρες µας. Αυτή η συνοπτική παράθεση θα επιµηX
κυνόταν πολύ, αν λαµβάναµε υπόψη µας όλες τις αιτιολογηµένες επεµβάX
σεις, εκτός από ένα ειδικό θέµα, «την ποιµαντική φροντίδα να προτείνει
στη χριστιανική κοινότητα και σε όλους τους ανθρώπους καλής θέλησης
τις θεµελιώδεις αρχές, τα παγκόσµια κριτήρια και τις κατάλληλες κατευX
θύνσεις για να υποδείξει τις βασικές επιλογές και την αντίστοιχη πρακτιX
κή για κάθε συγκεκριµένη κατάσταση»194.

Για την επεξεργασία και τη διάδοση της κοινωνικής διδασκαλίας, η
Εκκλησία δεν εµπνέεται από θεωρητικούς σκοπούς αλλά από ποιµαντιX
κούς, όταν βρίσκεται αντιµέτωπη µε τον αντίκτυπο των κοινωνικών µεX
ταβολών στα µεµονωµένα άτοµα, σε άνδρες και γυναίκες, στην ίδια τους
την αξιοπρέπεια, σε πλαίσια όπου «αναζητείται άοκνα µια καλύτερη κοX
σµική τάξη, χωρίς ταυτόχρονα να υπάρχει η πνευµατική πρόοδος»195. Γι’ αυX
τούς τους λόγους διαµορφώθηκε και αναπτύχθηκε η κοινωνική διδασκαX
λία, «ένα εκσυγχρονισµένο διδακτικό “corpus” που εκφέρεται ενώ η ΕκX
κλησία, στην πληρότητα του Λόγου που αποκάλυψε ο Ιησούς Χριστός
και µε την αρωγή του Αγίου Πνεύµατος (πρβλ. Ιω 14,16.26^ 16,13X15), ερX
µηνεύει τα γεγονότα καθώς εξελίσσονται στην πορεία της Ιστορίας»196.

194 ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ∆ΙΑΠΑΙ∆ΑΓΩΓΗΣΗ, Orientamenti per lo studio
e l’insegnamento della dottrina sociale della Chiesa nella formazione sacerdotale,
20, Tipografia Poliglotta Vaticana, Ρώµη 1988, σ. 33.

195 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 4: AAS 58 (1966)
1.028.

196 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Sollicitudo rei socialis, 1: AAS 80 (1988) 514^
πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.422.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ

Ι. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΣΟΝΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

105 Η Εκκλησία βλέπει στον άνθρωπο, σε κάθε άνθρωπο, τη ζωντανή ειT
κόνα του ίδιου του Θεού: εικόνα που βρίσκει και καλείται συνεχώς να
ξαναβρίσκει ολοένα πιο βαθιά πλήρη εξήγηση στο µυστήριο του ΧριT
στού. Εικόνα τέλεια του Θεού, αποκαλυπτική του Θεού στον άνθρωπο
και του ανθρώπου στον εαυτό του. Σ’ αυτό τον άνθρωπο, που δέχτηκε
από τον ίδιο τον Θεό µια ασύγκριτη και αναφαίρετη αξιοπρέπεια, η ΕκX
κλησία απευθύνεται και του προσφέρει την πιο υψηλή και µοναδική υπηX
ρεσία, καλώντας τον σταθερά στην υψηλότατη κλήση του, ώστε να έχει
ολοένα και µεγαλύτερη αυτογνωσία και να είναι άξιος. Ο Χριστός, ο Υιός
του Θεού, «µε την ενανθρώπισή Του ενώθηκε κατά µία έννοια µε κάθε άνX
θρωπο»197^ γι’ αυτό η Εκκλησία αναγνωρίζει ως θεµελιώδες καθήκον της
ετούτη η ένωση να πραγµατοποιείται και να ανανεώνεται συνεχώς. Εν ΧριX
στώ, πρώτη η Εκκλησία δείχνει και προτίθεται να ακολουθήσει την οδό του
ανθρώπου198 και καλεί να αναγνωρίσουµε στον οποιονδήποτε, κοντινό ή
µακρινό, γνωστό ή άγνωστο και κυρίως στον φτωχό και στον βασανισµένο,
έναν αδελφό «δι᾿ ὃν Χριστὸς ἀπέθανεν» (Α΄ Κορ 8,11^ Ρωµ 14,15)199.

197 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 22: AAS 58 (1966)
1.042.

198 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Redemptor hominis, 14: AAS 71 (1979)
284.

199 Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 1.931.



106 Όλη η κοινωνική ζωή είναι έκφραση του αναµφισβήτητου πρωταγωT
νιστή της: του ανθρώπου. Η Εκκλησία κατάφερε να γίνει πολλές φορές
και µε διάφορους τρόπους σηµαντικός ερµηνευτής αυτής της γνώσης,
αναγνωρίζοντας και επιβεβαιώνοντας τον κεντρικό ρόλο του ανθρώπου
σε κάθε πλαίσιο και εκδήλωση της κοινωνικότητας: «Η ανθρώπινη κοιX
νωνία είναι αντικείµενο της κοινωνικής διδασκαλίας της Εκκλησίας, από
τη στιγµή που δε βρίσκεται ούτε έξω ούτε πάνω από τους κοινωνικά ενωX
µένους ανθρώπους, αλλά υπάρχει αποκλειστικά σε αυτούς και, κατά συX
νέπεια, γι’ αυτούς»200. Ετούτη η σηµαντική αναγνώριση εκφράζεται στη
δήλωση ότι «µακράν του να είναι το αντικείµενο και ένα παθητικό στοιX
χείο της κοινωνικής ζωής», ο άνθρωπος «είναι αντίθετα, και οφείλει να είX
ναι και να παραµείνει, το υποκείµενο, το θεµέλιο και ο σκοπός»201. ΕξάλX
λου, από αυτόν αρχίζει η κοινωνική ζωή, η οποία δεν µπορεί να µην τον
αναγνωρίσει ως υποκείµενο δραστήριο και υπεύθυνο και ότι σ’ αυτόν
πρέπει να στοχεύει κάθε αποτελεσµατική ενέργεια της κοινωνίας.

107 Ο άνθρωπος µέσα στην ιστορική του πραγµατικότητα αντιπροσωπεύT
ει την καρδιά και την ψυχή της καθολικής κοινωνικής διδαχής202. ΠράγµαT
τι, όλη η κοινωνική διδασκαλία αναπτύσσεται ξεκινώντας από την αρχή
που υποστηρίζει την απαραβίαστη αξιοπρέπεια του ανθρώπου203. Μέσα
από τις πολλαπλές εκφράσεις αυτής της γνώσης, η Εκκλησία φρόντισε
κυρίως να προστατέψει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια απέναντι σε κάθε απόX
πειρα να προταθούν µορφές µειωτικές και διαστρεβλωµένες^ εξάλλου, επαX
νειληµµένα κατήγγειλε τις διάφορες παραβιάσεις. Η Ιστορία µαρτυρεί ότι
από το πλέγµα των κοινωνικών σχέσεων αναδύονται µερικές από τις πιο
σηµαντικές δυνατότητες ανύψωσης του ανθρώπου, εκεί όµως φωλιάζουν
και οι πιο απεχθείς παραγνωρίσεις της αξιοπρέπειάς του.

200 ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ∆ΙΑΠΑΙ∆ΑΓΩΓΗΣΗ, Orientamenti per lo studio
e l’insegnamento della dottrina sociale della Chiesa nella formazione sacerdotale,
20, Tipografia Poliglotta Vaticana, Ρώµη 1988, σ. 39.

201 ΠΙΟΣ ΙΒ΄, Ραδιοφωνικό µήνυµα (24 ∆εκεµβρίου 1944), 5: AAS 37 (1945) 12.
202 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 11: AAS 83 (1991)

807.
203 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΓ΄, Εγκ. επ. Mater et magistra: AAS 53 (1961) 453, 459.
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ΙΙ. Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ «ΕΙΚΟΝΑ ΘΕΟΥ»

α) Πλάσµα κατ’ εικόνα του Θεού

108 Το θεµελιώδες µήνυµα της Αγίας Γραφής αναγγέλλει ότι ο άνθρωπος
είναι πλάσµα του Θεού (πρβλ. Ψλ 139, 14X18) και εντοπίζει το στοιχείο
που τον χαρακτηρίζει και ξεχωρίζει στην κατ’ εικόνα του Θεού ύπαρξή
του: «καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, κατ᾿ εἰκόνα Θεοῦ ἐποίησεν αὐX
τόν, ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς» (Γεν 1,27). Ο Θεός τοποθετεί τον
άνθρωπο στο κέντρο και στην κορυφή της δηµιουργίας: στον άνδρα (στα
εβρα�κά «adam»), που τον έπλασε από χώµα («adamah»), ο Θεός ενεφύX
σησε τη ζωή (πρβλ. Γεν 2,7). Εποµένως, «όντας κατ’ εικόνα του Θεού, ο άνX
θρωπος έχει την αξιοπρέπεια του προσώπου: δεν είναι µόνο κάτι, αλλά
κάποιος. Είναι ικανός να αναγνωριστεί, να αυτοσυγκρατηθεί, ελεύθερα
να δοθεί και να έρθει σε κοινωνία µε άλλα πρόσωπα^ καλείται, από τη
χάρη που δέχτηκε, σε µια διαθήκη µε τον ∆ηµιουργό του, να Του δώσει
µια απάντηση πίστης και αγάπης που κανείς άλλος δε δύναται να δώσει
υποκαθιστώντας τον»204.

109 Η οµοιότητα µε τον Θεό φανερώνει ότι η ουσία και η ύπαρξη του
ανθρώπου σχετίζονται από τη σύστασή τους µε τον Θεό µε τον βαθύτερο
τρόπο205. Πρόκειται για µια σχέση που υπάρχει αφ’ εαυτής, δεν επιτυγχάX
νεται σε ένα δεύτερο χρόνο και δεν προσαρτάται απ’ έξω. Όλη η ζωή του
ανθρώπου είναι ένα αίτηµα και µια αναζήτηση του Θεού. Αυτή η σχέση
µε τον Θεό ενδέχεται να αγνοηθεί ή να ξεχαστεί ή να αποτραπεί, αλλά
δεν µπορεί να εξαλειφθεί. Πράγµατι, ανάµεσα σε όλα τα πλάσµατα του
ορατού κόσµου µόνο ο άνθρωπος έχει «”την ικανότητα” για τον Θεό»
(«homo est Dei Capax»206. Ο άνθρωπος είναι ένα πλάσµα ιδιαίτερο που το

204 Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 357.
205 Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 356, 358.
206 Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, τίτλος του 1ου κεφ., τµ. 1ο, µ. 1ο^ πρβλ.

Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 12: AAS 58 (1966) 1.034^
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄ Εγκ. επ. Evangelium vitae (Το Ευαγγέλιο της ζωής), 34: AAS
87 (1995) 440.
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έπλασε ο Θεός για τη σχέση µαζί Του, που µόνο σ’ αυτή τη σχέση µπορεί
να ζήσει και να εκφραστεί και τείνει φυσικά προς Αυτόν207.

110 Η σχέση ανάµεσα στον Θεό και στον άνθρωπο αντανακλάται στις
συγγενικές και κοινωνικές σχέσεις του ανθρώπου. Πράγµατι, ο άνθρωX
πος δεν είναι ένα µοναχικό πλάσµα, αλλά χάρη «στην εσώτερη φύση του
είναι ένα πλάσµα κοινωνικό και δεν µπορεί να ζήσει ή να αναπτύξει τα
χαρίσµατά του δίχως τις σχέσεις µε τους άλλους»208. Με αυτή την οπτική,
αποδεικνύεται σηµαντικό το γεγονός ότι ο Θεός εδηµιούργησεν απ’ αρT
χής άνδρα και γυναίκα209 (πρβλ. Γεν 1,27): «Πόσο εύλογη είναι η δυσαρέX
σκεια η οποία κυριαρχεί στη ζωή του ανθρώπου στην Εδέµ όσο η µοναδιX
κή του αναφορά παραµένει ο φυτικός και ο ζωικός κόσµος (πρβλ. Γεν 2,20).
Μόνο η εµφάνιση της γυναίκας, ενός πλάσµατος δηλαδή που είναι σάρκα
από τη σάρκα του και οστό από τα οστά του (πρβλ. Γεν 2,23), στην οποία
ζει εξίσου το πνεύµα του Θεού ∆ηµιουργού, µπορεί να ικανοποιήσει την
απαίτηση του διαπροσωπικού διαλόγου που είναι τόσο ζωτικός για την
ανθρώπινη ύπαρξη. Στον άλλο, άνδρα ή γυναίκα, αντανακλάται ο ίδιος ο
Θεός, λιµάνι έσχατο και απολύτως ικανοποιητικό κάθε ανθρώπου»210.

111 Ο άνδρας και η γυναίκα έχουν ίση αξιοπρέπεια και ίση αξία211, όχι µόT
νο επειδή αµφότεροι, στη διαφορετικότητά τους, είναι εικόνα του Θεού,
αλλά πολύ περισσότερο επειδή είναι εικόνα του Θεού η δύναµη της αµοιT
βαιότητας που εµψυχώνει το εµείς του ανθρώπινου ζευγαριού 212. Στη σχέX
ση της αµοιβαίας κοινωνίας, ο άνδρας και η γυναίκα πραγµατώνουν εις βάX
θος τον εαυτό τους και ξαναβρίσκονται ως πρόσωπα δωρίζοντας ειλικρινά
τον εαυτό τους213. Η συµφωνία της ένωσής τους παρουσιάζεται στην Αγία
Γραφή σαν µια εικόνα της Συµφωνίας του Θεού µε τους ανθρώπους (πρβλ.

207 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄ Εγκ. επ. Evangelium vitae, 35: AAS 87 (1995)
440X441^ Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 1.721.

208 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 12: AAS 58 (1966)
1.034.

209 Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 369.
210 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄ Εγκ. επ. Evangelium vitae, 35: AAS 87 (1995) 440.
211 Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.334.
212 Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 371.
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Ωσ 1X3^ Ησ 54^ Εφ 5,21X33) και συγχρόνως σαν µια υπηρεσία προς τη ζωή214.
Πράγµατι, το ανθρώπινο ζευγάρι µπορεί να συµµετέχει στη δηµιουργικότηX
τα του Θεού: «καὶ εὐλόγησεν αὐτοὺς ὁ Θεός, λέγων· αὐξάνεσθε καὶ πληθύX
νεσθε καὶ πληρώσατε τὴν γῆν» (Γεν 1,28).

112 Ο άνδρας και η γυναίκα σχετίζονται µε τους άλλους κυρίως σαν διαT
χειριστές της ζωής τους215: «καὶ ἐκ χειρὸς ἀνθρώπου ἀδελφοῦ ἐκζητήσω
τὴν ψυχὴν τοῦ ἀνθρώπου» (Γεν 9,5) τονίζει ο Θεός στον Νώε µετά τον καX
τακλυσµό. Με αυτή την προοπτική, η σχέση µε τον Θεό απαιτεί να θεωρείX
ται η ζωή του ανθρώπου ιερή και απαραβίαστη216. Η πέµπτη εντολή «οὐ
φονεύσεις» (Εξ 20,13^ ∆τ 5,17) έχει αξία επειδή µόνον ο Θεός είναι Κύριος
της ζωής και του θανάτου217. Ο σεβασµός που οφείλεται στο απαραβίαX
στο και στην ακεραιότητα της ζωής έχει την αιχµή του στη ρητή εντολή
«καὶ ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν» (Λευ 19,18), µε την οποία ο
Ιησούς Χριστός δεσµεύεται να φροντίζει τον πλησίον (πρβλ. Μτ 22,37X40^
Μκ 12,29X31^ Λκ 10,27X28).

113 Με αυτή την ιδιαίτερη κλήση προς τη ζωή, ο άνδρας και η γυναίκα
βρίσκονται απέναντι και σε όλα τα άλλα πλάσµατα. Μπορούν και οφείT
λουν να τα θέσουν στην υπηρεσία τους και να τα απολαύσουν, αλλά η
εξουσία τους στον κόσµο απαιτεί την άσκηση ευθύνης, δεν είναι µια
ελευθερία αυθαίρετης και εγωιστικής εκµετάλλευσης. Πράγµατι, όλα τα
δηµιουργήµατα έχουν την αξία του «καλού» (πρβλ. Γεν 1, 4,10,12,18,21,25)
στο βλέµµα του Θεού, που είναι ο ∆ηµιουργός τους. Ο άνθρωπος οφείλει
να ανακαλύψει και να σεβαστεί την αξία τους: αυτή είναι µια θαυµάσια
πρόκληση για την ευφυaα του, η οποία πρέπει να τον ανυψώσει σαν φτεX

213 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄ Επ. προς τις οικογένειες Gratissimam sane, 6, 8,
14, 16, 19X20: AAS 86 (1994) 873X874, 876X878, 893X896, 899X903, 910X919.

214 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 50: AAS 58
(1966) 1.070X1.072.

215 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄ Εγκ. επ. Evangelium vitae, 19: AAS 87 (1995)
421X422.

216 Πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.258.
217 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 27: AAS 58

(1966) 1.047X1.048^ Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.259X2.261.
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ρό218 προς τη σκέψη της αλήθειας όλων των πλασµάτων, δηλαδή σε ό,τι
καλό βλέπει ο Θεός σ’ αυτά. Πράγµατι, η Γένεσις διδάσκει ότι η κυριαρX
χία του ανθρώπου στον κόσµο συνίσταται στο να δώσει όνοµα στα
πράγµατα (πρβλ. Γεν 2,19X20): µε την ονοµασία ο άνθρωπος οφείλει να
αναγνωρίζει τα πράγµατα γι’ αυτό που είναι και να ορίσει µε καθένα µια
σχέση ευθύνης219.

114 Ο άνθρωπος βρίσκεται σε σχέση και µε τον εαυτό του και µπορεί να
στοχαστεί για τον εαυτό του. Η Αγία Γραφή αναφέρει γι’ αυτή την εκτίX
µηση της καρδιάς του ανθρώπου. Η καρδιά καθορίζει ακριβώς την πνευX
µατική εσωτερικότητα του ανθρώπου, δηλαδή ό,τι τον διακρίνει από κάX
θε άλλο πλάσµα: «σύµπαντα, ἃ ἐποίησε, καλὰ ἐν καιρῷ αὐτοῦ, καί γε σὺν
τὸν αἰῶνα ἔδωκεν ἐν καρδίᾳ αὐτῶν, ὅπως µὴ εὕρῃ ὁ ἄνθρωπος τὸ ποίηµα, ὃ
ἐποίησεν ὁ Θεὸς ἀπ᾿ ἀρχῆς καὶ µέχρι τέλους» (Εκ 3,11). Σε τελική ανάλυX
ση, η καρδιά δείχνει τα πνευµατικά χαρίσµατα του ανθρώπου, δικές του
ιδιότητες επειδή δηµιουργήθηκε κατ’ εικόνα του Πλάστη του: η λογική, η
αντίληψη του καλού και του κακού, η ελεύθερη βούληση220. Όταν ακούει
τη βαθιά επιθυµία της καρδιάς του, κάθε άνθρωπος δεν µπορεί να µην κάX
νει κτήµα του την αλήθεια που εξέφρασε ο άγιος Αυγουστίνος: «Εσύ µας
έπλασες για Σένα, ω, Κύριε, και η καρδιά µας είναι ανήσυχη όσο δεν αναX
παύεται σ’ Εσένα»221.

β) Το δράµα της αµαρτίας

115 Το θαυµαστό όραµα της δηµιουργίας του ανθρώπου από τον Θεό είT
ναι αδιαχώριστο από το δραµατικό πλαίσιο του προπατορικού αµαρτήT

218 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄ Εγκ. επ. Fides et ratio. Πρόλογος: AAS 91
(1999) 5.

219 Πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 373.
220 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄ Εγκ. επ. Evangelium vitae, 34: AAS 87 (1995)

438X440.
221 ΑΓΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ, Confessiones (Εξοµολογήσεις), 1, 1: PL 32, 661: «Tu

excitas, ut laudare te delectet^ quia fecisti nos ad te, et inquietam est cor nostrum,
donec requiescat in te».
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µατος. Με µια επιγραµµατική δήλωση ο απόστολος Παύλος συνθέτει την
αφήγηση της πτώσης του ανθρώπου που περιέχεται στις πρώτες σελίδες
της Βίβλου: «ὥσπερ δι᾿ ἑνὸς ἀνθρώπου ἡ ἁµαρτία εἰς τὸν κόσµον εἰσῆλθε
καὶ διὰ τῆς ἁµαρτίας ὁ θάνατος» (Ρωµ 5,12). Ο άνθρωπος, ενάντια στην
απαγόρευση του Θεού, αφήνεται να εξαπατηθεί από το φίδι και απλώνει
το χέρι προς το δέντρο της ζωής, πέφτοντας στην εξουσία του θανάτου.
Μ’ αυτή την κίνηση ο άνθρωπος τείνει να παραβιάσει τα όριά του ως
πλάσµατος, προκαλώντας τον Θεό, µοναδικό Κύριό του και πηγή της ζωής.
Είναι µια αµαρτία ανυπακοής (πρβλ. Ρωµ 5,19) που χωρίζει τον άνθρωπο
από τον Θεό222.

Από την Αποκάλυψη γνωρίζουµε ότι ο Αδάµ, ο πρώτος άνθρωπος,
παρακούοντας την εντολή του Θεού, χάνει την αγιότητα και τη δικαιοT
σύνη µε τις οποίες είχε πλαστεί, που τις δέχθηκε όχι µόνο για τον εαυτό
του αλλά και για όλη την ανθρωπότητα: «υποκύπτοντας στον πειρασµό,
ο Αδάµ και η Εύα διαπράττουν µια προσωπική αµαρτία, αλλά αυτή η
αµαρτία προσβάλλει την ανθρώπινη φύση, την οποία µεταδίδουν σε µια
κατάσταση ξεπεσµού. Πρόκειται για ένα αµάρτηµα που θα διασπαρθεί
σε όλη την ανθρωπότητα, δηλαδή µε τη µετάδοση µιας ανθρώπινης φύσης
που θα στερείται την αρχική αγιότητα και δικαιοσύνη»223.

116 Στη ρίζα των προσωπικών και κοινωνικών δεινών, που προσβάλT
λουν σε διαφορετικό βαθµό την αξία και την αξιοπρέπεια του ανθρώT
που, βρίσκεται µια πληγή στα ενδόµυχα του ανθρώπου : «Υπό το φως της
πίστης εµείς το αποκαλούµε το αµάρτηµα: αρχίζοντας από το προπατοριX
κό αµάρτηµα, που ο καθένας µας φέρει από τη γέννηση ως κληρονοµιά
που δεχτήκαµε από τους γεννήτορες, έως το αµάρτηµα που ο καθένας
διαπράττει εκµεταλλευόµενος την ελευθερία του»224. Η συνέπεια του
αµαρτήµατος, ως πράξη χωρισµού από τον Θεό, είναι ακριβώς η αποξέX
νωση, δηλαδή η αποµάκρυνση του ανθρώπου όχι µόνο από τον Θεό αλX

222 Πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 1.850.
223 Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 404.
224 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄ Απ. διάτ. Reconciliatio et paenitentia (Μετάνοια και

καταλλαγή), 2: AAS 77 (1985) 188^ πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας,
1.849.

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ 109



λά και από τον εαυτό του, από τους άλλους ανθρώπους και από τον κόσµο
που τον περιβάλλει: «η ρήξη µε τον Θεό κυλάει δραµατικά στο χωρισµό
ανάµεσα στ’ αδέλφια. Στην περιγραφή της “πρώτης αµαρτίας”, η ρήξη µε τον
Γιαχβέ κόβει συγχρόνως το νήµα της φιλίας που ένωνε την ανθρώπινη οικοX
γένεια, έτσι ώστε οι επόµενες σελίδες της Γενέσεως µας δείχνουν τον άνδρα
και τη γυναίκα να τείνουν σχεδόν τον δείκτη κατηγορίας ο ένας κατά του
άλλου (πρβλ. Γεν 3,12)^ µετά ο αδελφός που, εχθρικός προς τον αδελφό, καX
ταλήγει να του αφαιρέσει τη ζωή (πρβλ. Γεν 4,2X16). Σύµφωνα µε την αφήX
γηση των γεγονότων της Βαβέλ, η συνέπεια του αµαρτήµατος είναι το θρυµX
µάτισµα της ανθρώπινης οικογένειας, που είχε ήδη αρχίσει µε το προπατοριX
κό αµάρτηµα και πλέον φτάνει στα άκρα στην κοινωνική του µορφή»225.
Στοχαζόµενοι το µυστήριο του αµαρτήµατος δεν είναι δυνατόν να µην παX
ρατηρήσουµε αυτή την τραγική αλληλουχία αιτίας και αποτελέσµατος.

117 Το µυστήριο του αµαρτήµατος αποτελείται από µια διπλή πληγή, την
οποία ο αµαρτωλός ανοίγει στο πλευρό του και στη σχέση του µε τον πληT
σίον. Γι’ αυτό µπορούµε να µιλήσουµε για αµάρτηµα προσωπικό και κοιT
νωνικό: κάθε αµάρτηµα είναι προσωπικό υπό µία άποψη^ υπό άλλη άποψη,
κάθε αµάρτηµα είναι κοινωνικό επειδή έχει και κοινωνικές συνέπειες. Το
αµάρτηµα, µε την πραγµατική και κυριολεκτική του έννοια, είναι µια πράX
ξη του προσώπου, επειδή είναι µια πράξη ελεύθερη ενός µεµονωµένου ανX
θρώπου και όχι µιας οµάδας ή µιας κοινότητας, αλλά σε κάθε αµάρτηµα
µπορούµε να αποδώσουµε αδιαµφισβήτητα το χαρακτήρα του κοινωνικού
αµαρτήµατος, λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι «χάρη σε µια τόσο µυX
στηριώδη και αδιόρατη όσο και πραγµατική και υπαρκτή ανθρώπινη αλληX
λεγγύη, το αµάρτηµα καθενός επηρεάζει κατά κάποιον τρόπο και τους άλX
λους»226. Πάντως, δεν είναι νόµιµη και αποδεκτή µια σηµασία του κοινωνιX

225 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄ Απ. διάτ. Reconciliatio et paenitentia, 15: AAS 77
(1985) 212X213.

226 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄ Απ. διάτ. Reconciliatio et paenitentia, 16: AAS 77 (1985)
214. Το κείµενο εξηγεί επίσης ότι αυτός ο νόµος της καθόδου, σ’ αυτή την κοινωνία
του αµαρτήµατος, ώστε µια ψυχή που υποβιβάζεται για την αµαρτία υποβιβάζει
µαζί της και την Εκκλησία και, κατά κάποιο τρόπο, ολόκληρο τον κόσµο, αντιX
στοιχεί στο νόµο της ανόδου, το βαθύ και υπέροχο µυστήριο της κοινωνίας των
αγίων, χάρη στην οποία κάθε ψυχή που ανυψώνεται ανυψώνει τον κόσµο.
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κού αµαρτήµατος που, λιγότερο ή περισσότερο συνειδητά, οδηγεί να διυλίX
σουµε και σχεδόν να εξαλείψουµε την προσωπική παράµετρο για να αποX
δεχτούµε µόνο κοινωνικές ενοχές και ευθύνες. Στο βάθος κάθε αµαρτήµατος
βρίσκεται πάντα ο άνθρωπος που αµαρτάνει.

118 Εξάλλου, ορισµένα αµαρτήµατα αποτελούν, για το ίδιο τους το
αντικείµενο, µια άµεση προσβολή στον πλησίον. Ιδιαίτερα, αυτά τα
αµαρτήµατα χαρακτηρίζονται ως κοινωνικά. Είναι κοινωνικό κάθε
αµάρτηµα που διαπράττεται κατά της δικαιοσύνης των διαπροσωπικών
σχέσεων. Είναι κοινωνικό κάθε αµάρτηµα ενάντια στα δικαιώµατα του
ανθρώπου, αρχίζοντας από το δικαίωµα της ζωής, περιλαµβάνεται και ο
αγέννητος, ή εναντίον της φυσικής ακεραιότητας κάποιου^ κάθε αµάρτηX
µα κατά της ελευθερίας του άλλου, ιδιαίτερα κατά της ελευθερίας να πιX
στεύουν στον Θεό και να Τον λατρεύουν^ κάθε αµάρτηµα κατά της αξιοX
πρέπειας και της τιµής του πλησίον. Κοινωνικό είναι κάθε αµάρτηµα εναX
ντίον του κοινού καλού και των αξιώσεών του σε ολόκληρη τη σφαίρα
που περιλαµβάνει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των πολιτών. ΤέX
λος, κοινωνικό είναι κάθε αµάρτηµα που «αφορά τις σχέσεις ανάµεσα
στις διάφορες ανθρώπινες κοινότητες. Αυτές οι σχέσεις δεν είναι πάντα σε
συµφωνία µε το σχέδιο του Θεού, που θέλει στον κόσµο δικαιοσύνη,
ελευθερία και ειρήνη ανάµεσα στα άτοµα, στις οµάδες, στους λαούς»227.

119 Οι συνέπειες της αµαρτίας τροφοδοτούν τις δοµές της. Αυτές ριζώT
νουν στο προσωπικό αµάρτηµα και έτσι συνδέονται πάντα µε συγκεκριT
µένες πράξεις των ανθρώπων που τις προκαλούν, τις εδραιώνουν και τις
καθιστούν δύσκολες να αποµακρυνθούν. Κι έτσι ενισχύονται, εξαπλώνοX
νται, γίνονται πηγή άλλων αµαρτηµάτων και καθορίζουν τη διαγωγή
των ανθρώπων228. Πρόκειται για περιορισµούς και εµπόδια που διαρκούν
πολύ περισσότερο από τις πράξεις που επιτέλεσε στη σύντοµη διάρκεια
της ζωής του ένα άτοµο και επιδρούν και στη διαδικασία της εξέλιξης
των λαών, η καθυστέρηση ή η βραδύτητα των οποίων κρίνονται και υπό

227 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄ Απ. διάτ. Reconciliatio et paenitentia, 16: AAS 77
(1985) 216.

228 Πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 1.869.
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αυτή την άποψη229. Οι πράξεις και οι ενέργειες που αντιτίθενται στη βούX
ληση του Θεού, στο καλό του πλησίον και στις δοµές που συνεπάγονται
φαίνονται να είναι σήµερα κυρίως δύο: «αφενός, η αποκλειστική λαχτάX
ρα για κέρδος και, αφετέρου, η δίψα για εξουσία µε σκοπό να επιβάλουX
µε στους άλλους τη βούλησή µας. Σε καθεµία από αυτές τις συµπεριφορές
µπορούµε να προσθέσουµε, για να τις χαρακτηρίσουµε καλύτερα, την έκX
φραση: “µε οποιοδήποτε κόστος”»230.

γ) Η παγκοσµιότητα του αµαρτήµατος και η παγκοσµιότητα
της σωτηρίας

120 Η διδασκαλία του προπατορικού αµαρτήµατος, που διδάσκει την
παγκοσµιότητα του αµαρτήµατος, έχει θεµελιώδη σηµασία: «ἐὰν εἴπωµεν
ὅτι ἁµαρτίαν οὐκ ἔχοµεν, ἑαυτοὺς πλανῶµεν καὶ ἡ ἀλήθεια οὐκ ἔστιν ἐν
ἡµῖν» (Α΄ Ιω 1,8). Αυτή η διδασκαλία ωθεί τον άνθρωπο να µην παραµέX
νει στην ενοχή και να µην την παίρνει στα ελαφρά, αναζητώντας συνεχώς
αποδιοποµπαίους τράγους στους άλλους και δικαιολογίες στο περιβάλX
λον, στην κληρονοµικότητα, στους θεσµούς, στις δοµές και στις σχέσεις.
Πρόκειται για µια διδασκαλία που ξεσκεπάζει αυτές τις απάτες.

Πάντως, η διδασκαλία της παγκοσµιότητας του αµαρτήµατος δεν πρέT
πει να αποσυνδέεται από την παγκοσµιότητα της σωτηρίας του Ιησού ΧριT
στού. Αν αποµονωθεί, προκαλεί ένα ψευδές άγχος του αµαρτήµατος και µια
απαισιόδοξη θεώρηση για τον κόσµο και τη ζωή, που οδηγεί στην περιφρόX
νηση των πολιτιστικών και πολιτικών επιτευγµάτων του ανθρώπου.

121 Ο χριστιανικός ρεαλισµός βλέπει τις αβύσσους του αµαρτήµατος,
αλλά υπό το φως της ελπίδας, που είναι πιο µεγάλη από κάθε κακό και
δόθηκε από τη λυτρωτική πράξη του Ιησού Χριστού που εξολόθρευσε το
αµάρτηµα και το θάνατο (πρβλ. Ρωµ 5,18X21^ Α΄ Κορ 15,56X57): «Σε Αυτόν ο

229 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Sollicitudo rei socialis, 36: AAS 80
(1988) 563.

230 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Sollicitudo rei socialis, 37: AAS 80 (1988) 571X
572.
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Θεός συµφιλίωσε τον άνθρωπο µε τον Εαυτό Του»231. Ο Χριστός, η Εικόνα
του Θεού (πρβλ. Β΄ Κορ 4,4^ Κολ 1,15), είναι Εκείνος που φωτίζει πλήρως και
φέρνει σε πέρας την εικόνα και οµοίωση του Θεού στον άνθρωπο. Ο Λόγος
που έγινε άνθρωπος στον Ιησού Χριστό είναι ανέκαθεν η ζωή και το φως
του ανθρώπου, φως που φωτίζει κάθε άνθρωπο (πρβλ. Ιω 1,4, 9). Ο Θεός θέX
λησε στον µοναδικό µεσολαβητή τον Ιησού Χριστό, τον Υιό Του, τη σωτηX
ρία όλων των ανθρώπων (πρβλ. Α΄ Τιµ 2,4X5). Ο Ιησούς Χριστός είναι συγX
χρόνως ο Υιός του Θεού και ο νέος Αδάµ, δηλαδή ο νέος άνθρωπος (πρβλ.
Α΄ Κορ 15,47X49^ Ρωµ 5,14): «Με την αποκάλυψη του µυστηρίου του Πατρός
και της αγάπης Του ο Χριστός, ο νέος Αδάµ, φανερώνει πλήρως τον άνθρωX
πο στον άνθρωπο και του αποκαλύπτει την ύψιστη κλήση του»232. Σ’ Αυτόν
είµαστε αυτοί που ο Θεός «προώρισε συµµόρφους τῆς εἰκόνος τοῦ υἱοῦ αὐX
τοῦ, εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν πρωτότοκον ἐν πολλοῖς ἀδελφοῖς» (Ρωµ 8,29).

122 Η νέα πραγµατικότητα που ο Ιησούς Χριστός χαρίζει δεν µπολιάζεT
ται στην ανθρώπινη φύση, δεν προστίθεται απ’ έξω: είναι η πραγµατικόT
τητα της κοινωνίας µε τον τριαδικό Θεό προς την οποία οι άνθρωποι
ανέκαθεν στρέφονται από τα βάθη της ύπαρξής τους, χάρη στην οµοιότητα
—εκ δηµιουργίας— µε τον Θεό^ πρόκειται όµως και για µια πραγµατικόX
τητα που δεν µπορούν να φτάσουν µόνο µε τις δυνάµεις τους. ∆ιαµέσου
του Πνεύµατος του Ιησού Χριστού, ενσαρκωµένου Υιού του Θεού, στον
Οποίο αυτή η πραγµατικότητα της κοινωνίας έχει ήδη πραγµατωθεί µε
τρόπο µοναδικό, οι άνθρωποι γίνονται δεκτοί ως τέκνα του Θεού (πρβλ.
Ρωµ 8,14X17^ Γαλ 4,4X7). ∆ιαµέσου του Χριστού συµµετέχουµε στη φύση
του Θεού, που µας χαρίζει απείρως περισσότερα «ὧν αἰτούµεθα ἢ νοοῦµεν»
(Εφ 3,20). Αυτό που οι άνθρωποι έχουν ήδη δεχτεί δεν είναι παρά µια ένX
δειξη ή µια «προκαταβολή» (Β΄ Κορ 1,22^ Εφ 1,14) απ’ ό,τι θα αποκτήX
σουν συνολικά µόνο ενώπιον του Θεού, όταν θα έρθουν «πρόσωπον πρὸς
πρόσωπον» (Α΄ Κορ 13,12), δηλαδή µια προκαταβολή της αιώνιας ζωής:
«αὕτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωή, ἵνα γινώσκωσί σε τὸν µόνον ἀληθινὸν Θεὸν
καὶ ὃν ἀπέστειλας Ἰησοῦν Χριστόν» (Ιω 17,3).

231 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄ Απ. διάτ. Reconciliatio et paenitentia, 10: AAS 77 (1985)
205.

232 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 22: AAS 58 (1966) 1.042.
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123 Η παγκοσµιότητα της χριστιανικής ελπίδας περιλαµβάνει, εκτός από
τους άνδρες και τις γυναίκες όλων των λαών, και τον ουρανό και τη γη:
«εὐφρανθήτω ὁ οὐρανὸς ἄνωθεν, καὶ αἱ νεφέλαι ῥανάτωσαν δικαιοσύX
νην· ἀνατειλάτω ἡ γῆ καὶ βλαστησάτω ἔλεος, καὶ δικαιοσύνην ἀνατειλάX
τω ἅµα· ἐγώ εἰµι Κύριος ὁ κτίσας σε» (Ησ 45,8). Σύµφωνα µε την Καινή
∆ιαθήκη και ολόκληρη η δηµιουργία, πράγµατι, µαζί µε όλη την ανθρωX
πότητα είναι εν αναµονή του Λυτρωτή: καθώς υποµένει τη µεταβατικότηX
τα, τείνει γεµάτη ελπίδα, ανάµεσα στα βογκητά και στις ωδίνες της γένX
νας, περιµένοντας να ελευθερωθεί από τη διαφθορά (πρβλ. Ρωµ 8,18X22).

ΙΙΙ. Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΛΕΣ ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ

124 Θησαυρίζοντας το θαυµαστό βιβλικό µήνυµα, η κοινωνική διδασκαT
λία της Εκκλησίας σταµατά κυρίως στις πρωταρχικές και αδιαχώριστες
διαστάσεις του ανθρώπου, έτσι ώστε να κατανοήσει τις πιο σηµαντικές
πλευρές του µυστηρίου και της αξιοπρέπειάς του. Πράγµατι, δεν έλειψαν
στο παρελθόν και προβάλλουν ακόµη δραµατικά στο σκηνικό της τωριX
νής ιστορίας πολλαπλές µειωτικές αντιλήψεις ιδεολογικού χαρακτήρα ή
που οφείλονται απλώς σε διαδεδοµένες µορφές εθίµων και σκέψεων που
αφορούν τη θεώρηση του ανθρώπου, της ζωής και του πεπρωµένου του,
µαζί µε την προσπάθεια να θολώσουν την εικόνα υπογραµµίζοντας ένα
µόνο χαρακτηριστικό του, αγνοώντας όλα τα άλλα233.

125 Τον άνθρωπο δεν είναι δυνατόν να τον σκεφτόµαστε µόνον ως απόT
λυτη ατοµικότητα, δοµηµένη από τον εαυτό της και για τον εαυτό της,
λες και τα χαρακτηριστικά της δεν εξαρτώνται από τους άλλους αλλά
από αυτήν. Ούτε µπορούµε να τον σκεφτούµε σαν το κύτταρο ενός οργαT
νισµού διατεθειµένου να του αναγνωρίσουµε το πολύ πολύ το λειτουργιT
κό ρόλο στο εσωτερικό ενός συστήµατος. Οι µειωτικές αντιλήψεις της πλήX
ρους αλήθειας του ανθρώπου έχουν γίνει ήδη πολλές φορές αντικείµενο της

233 Πρβλ. ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ΄, Απ. επ. Octogesima adveniens, 26X39: AAS 63 (1971)
420X428.
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κοινωνικής µέριµνας της Εκκλησίας, που δεν παρέλειψε να υψώσει τη φωνή
της απέναντι σ’ αυτήν και σε άλλες προοπτικές, δραστικά µειωτικές, φροX
ντίζοντας να διακηρύξει αντίθετα «ότι τα άτοµα δε µας φαίνονται αποδεX
σµευµένα µεταξύ τους σαν κόκκοι άµµου, αλλά είναι ενωµένα σε οργανικές,
αρµονικές και αµοιβαίες σχέσεις»234 και ότι ο άνθρωπος δεν είναι δυνατόν
να εννοηθεί σαν «ένα απλό στοιχείο και ένα µόριο του κοινωνικού οργανιX
σµού»235, φροντίζοντας λοιπόν στη δήλωση της πρωτοκαθεδρίας του ανX
θρώπου να µην αντιστοιχεί µια εικόνα ατοµικιστική ή µαζικοποιηµένη.

126 Η χριστιανική πίστη ενώ προσκαλεί να αναζητήσουµε οπουδήποτε
ό,τι είναι καλό και άξιο για τον άνθρωπο (πρβλ. Α΄ Θεσ 5,21), «τίθεται
υπεράνω και µερικές φορές αντιτίθεται στις ιδεολογίες επειδή αναγνωρίX
ζει τον Θεό, υπερβατικό και ∆ηµιουργό, που καλεί σε όλα τα επίπεδα της
δηµιουργίας τον άνθρωπο ως πλάσµα υπεύθυνο και ελεύθερο»236.

Η κοινωνική διδασκαλία επιφορτίζεται µε τις διαφορετικές διαστάX
σεις του µυστηρίου του ανθρώπου, που ζητά να προσεγγίσει «την πλήρη
αλήθεια της ύπαρξής του, του προσωπικού του είναι και συγχρόνως του
συλλογικού και κοινωνικού είναι του»237 µε µια ιδιαίτερη προσοχή, ώστε
να επιτρέψει µιαν ακριβέστερη εκτίµηση.

Α) Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ

127 Ο άνθρωπος δηµιουργήθηκε από τον Θεό ως ενότητα της ψυχής και
του σώµατος238: «Η πνευµατική και αθάνατη ψυχή είναι η αρχή της ενότηX
τας του ανθρώπου, είναι αυτό για το οποίο υπάρχει ως σύνολο —“σαρξ
και ψυχή µία”— επειδή είναι άτοµο. Αυτοί οι ορισµοί δε δείχνουν µόνον

234 ΠΙΟΣ ΙΒ ,́ Εγκ. επ. Summi Pontificatus: AAS 31 (1939) 463.
235 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 13: AAS 83 (1991) 809.
236 ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ΄, Απ. επ. Octogesima adveniens, 27: AAS 63 (1971) 421.
237 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Redemptor hominis, 14: AAS 71 (1979) 284.
238 ∆΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΛΑΤΕΡΑΝΟΥ, Κεφ. 1, De fide catholica (Για την καθολική πίT

στη): DS 800, σ. 259^ Α΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Dei Filius (Υιός Θεού),
Κεφ. 1: De Deo rerum omnium Creatore (Για τον Θεό, ∆ηµιουργό των πάντων):
DS 3002, σ. 587^ ίδιο, κανόνες 2,5: DS 3022, 3025, σσ. 592X593.
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ότι και το σώµα, στο οποίο έχει υποσχεθεί η ανάσταση, θα συµµετάσχει
στη δόξα: θυµίζουν επίσης το δεσµό της λογικής και της ελεύθερης βούληX
σης µε όλες τις σωµατικές και αισθητηριακές ιδιότητες. Ο άνθρωπος, πεT
ριλαµβανοµένου του σώµατος, ανατίθεται πλήρως στον εαυτό του, ενώ
στην ένωση της ψυχής και του σώµατος γίνεται το υποκείµενο των δικών
του ηθικών πράξεων»239.

128 Μέσα από τη σωµατική του ύπαρξη ο άνθρωπος ενώνει στον εαυτό του
τα στοιχεία του υλικού κόσµου, που «σ’ αυτόν αγγίζουν την κορυφή τους και
υψώνουν τη φωνή για την ελεύθερη εξύµνηση του ∆ηµιουργού»240. Ετούτη η
διάσταση επιτρέπει στον άνθρωπο να συνδεθεί µε τον υλικό κόσµο, το χώρο
της πραγµάτωσης και της ελευθερίας του, όχι όπως σε µια φυλακή ή στην εξοX
ρία. ∆εν είναι θεµιτό να περιφρονούµε την σωµατική ζωή^ τουναντίον, ο άνX
θρωπος «οφείλει να θεωρεί καλό και άξιο τιµής το σώµα του επειδή το δηX
µιούργησε ο Θεός και προορίζεται να αναστηθεί την Ηµέρα της Κρίσεως»241.
Πάντως, η σωµατική διάσταση, µετά την πληγή του αµαρτήµατος, δοκιµάζει
στον άνθρωπο τις εξεγέρσεις του σώµατος και τις αµαρτωλές τάσεις της καρX
διάς, για τις οποίες οφείλει πάντα να προσέχει ώστε να µην παραµείνει σκλάX
βος και να µη γίνει θύµα ενός οράµατος καθαρά γήινου της ζωής του.

Με την πνευµατικότητά του ο άνθρωπος ξεπερνά το σύνολο των
πραγµάτων και εισχωρεί στην πιο βαθιά δοµή της πραγµατικότητας.
Όταν στρέφεται στην καρδιά, δηλαδή όταν συλλογίζεται το πεπρωµένο
του, ο άνθρωπος ανακαλύπτει πως είναι ανώτερος από τον υλικό κόσµο
χάρη στο µοναδικό του αξίωµα ως συνοµιλητής του Θεού, κάτω από το
βλέµµα του Οποίου αποφασίζει για τη ζωή του. Στην εσωτερική του ζωή
αναγνωρίζει ότι έχει «µέσα του µια πνευµατική και αθάνατη ψυχή» και
γνωρίζει ότι δεν είναι µόνο «ένα σωµατίδιο της φύσης ή ένα ανώνυµο
στοιχείο της ανθρώπινης πολιτείας.

239 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ., Veritatis splendor, 48: AAS 85 (1993) 1.172.
240 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 14: AAS 58 (1966)

1.035^ πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 364.
241 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 14: AAS 58 (1966)

1.035.
242 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 14: AAS 58 (1966)

1.036^ πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 363, 1.703.
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129 Έτσι, ο άνθρωπος έχει δύο διαφορετικά χαρακτηριστικά: είναι ένα
πλάσµα υλικό, δεµένο σ’ αυτό τον κόσµο διαµέσου του σώµατος, κι ένα
πλάσµα πνευµατικό, ανοιχτό στην υπερβατικότητα και στην ανακάλυψη
«µιας πιο βαθιάς αλήθειας» χάρη στην ευφυaα του, µε την οποία συµµετέX
χει «στο φως του θε�κού πνεύµατος»243. Η Εκκλησία δηλώνει: «Η ενότητα
της ψυχής και του σώµατος είναι τόσο βαθιά, ώστε οφείλουµε να θεωρήX
σουµε την ψυχή σαν τη “µορφή” του σώµατος^ αυτό σηµαίνει ότι χάρη
στην πνευµατική ψυχή το σώµα, αποτελούµενο από ύλη, είναι ανθρώπινο
και ζωντανό^ το πνεύµα και η ύλη στον άνθρωπο δεν είναι δύο ενωµένες
φύσεις, αλλά η ένωσή τους σχηµατίζει µια µοναδική φύση»244. Ούτε ο
πνευµατισµός, που περιφρονεί την πραγµατικότητα του σώµατος, ούτε ο
υλισµός, που θεωρεί το πνεύµα ξεκάθαρη εκδήλωση της ύλης, δεν αποδίX
δουν το σύνθετο, το σύνολο και την ενότητα του ανθρώπου.

Β) ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΟΝΑ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

α) Ανοιχτός στην υπερβατικότητα

130 Στον άνθρωπο ανήκει το άνοιγµα στην υπερβατικότητα: ο άνθρωπος
είναι ανοιχτός προς το άπειρο και προς όλα τα πλάσµατα. Είναι ανοιχτός
κυρίως προς το άπειρο, δηλαδή τον Θεό, επειδή µε την ευφυaα και τη βούληX
σή του υψώνεται πάνω απ’ όλη τη δηµιουργία και από τον εαυτό του, καX
θίσταται ανεξάρτητος από τα πλάσµατα, είναι ελεύθερος απέναντι σε
όλα τα πράγµατα που δηµιουργήθηκαν και τείνει προς την απόλυτη αλήX
θεια και το απόλυτο καλό. Είναι ανοιχτός και προς τον άλλο, τους άλX
λους ανθρώπους και τον κόσµο, επειδή µόνον όταν εννοείται σε σχέση µε
ένα εσύ µπορεί να πει εγώ. Βγαίνει από τον εαυτό του, από την εγωιστική
θεώρηση της ζωής του, για να µπει σε µια σχέση διαλόγου και κοινωνίας
µε τον άλλο.

243 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 15: AAS 58 (1966)
1.036.

244 Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 365.
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Ο άνθρωπος είναι ανοιχτός στο σύνολο της ύπαρξης, στον απεριόριT
στο ορίζοντά της. Πράγµατι, διαθέτει την ικανότητα να υπερβαίνει τα µεX
µονωµένα αντικείµενα που γνωρίζει χάρη σ’ αυτό του το άνοιγµα προς
την ύπαρξη χωρίς όρια. Η ανθρώπινη ψυχή είναι κατά µία έννοια, χάρη
στη γνωστική της διάσταση, όλα τα πράγµατα: «όλα τα άυλα πράγµατα
χαίρουν ενός κάποιου απείρου, καθώς αγκαλιάζουν τα πάντα, ή επειδή
πρόκειται για την ουσία µιας πνευµατικής πραγµατικότητας που καθίX
σταται το πρότυπο και η οµοίωση για όλα, όπως συµβαίνει στην περίX
πτωση του Θεού, ή επειδή κατέχει την οµοιότητα κάθε πράγµατος ή “εν
ενεργεία” όπως στους αγγέλους ή “εν δυνάµει” όπως στις ψυχές»245.

β) Μοναδικός και ανεπανάληπτος

131 Ο άνθρωπος υπάρχει ως πλάσµα µοναδικό και ανεπανάληπτο, υπάρT
χει ως ένα «εγώ» ικανό να αυτοκατανοηθεί, να αυτοκατακτηθεί, να αυT
τοπροσδιοριστεί. Ο άνθρωπος είναι ένα πλάσµα έξυπνο και συνειδητό,
ικανό να στοχαστεί για τον εαυτό του και, κατά συνέπεια, να έχει συνείX
δηση για τον εαυτό του και τις πράξεις του. Πάντως, δεν είναι η ευφυaα, η
συνείδηση και η ελευθερία που καθορίζουν τον άνθρωπο, αλλά ο άνθρωX
πος βρίσκεται στη βάση των πράξεων ευφυaας, συνείδησης και ελευθερίας.
Οι συγκεκριµένες πράξεις ενδέχεται και να λείψουν, χωρίς αυτό να σηX
µαίνει ότι ο άνθρωπος παύει να είναι άνθρωπος.

Ο άνθρωπος πρέπει πάντα να κατανοείται στην ανεπανάληπτη και

245 ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΚΙΝΑΤΗΣ, Commentum in tertium librum Sententiarium
(Σχόλια στο τρίτο βιβλίο Γνωµών), δ. 27, ε. 1, α. 4: «Ex utraque autem parte res
immateriales infinitatem habent quodammodo, quia sunt quodammodo omnia, sive
inquantum essential rei immaterialis est exemplar et similitudo omnium, sicut in
Deo accidit, sive quia habet similitudinem omnium vel actu vel potential, sicut acciX
dit in Angelis et animabus»^ ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΚΙΝΑΤΗΣ, Commento alle Sentenze di
Pietro Lombardo e testo integrale di Pietro Lombardo. Libro Terzo. Distinzioni 23T
40. Le virtù in Cristo e le virtù nei fedeli (Σχόλια στις γνώµες του Πιέτρο ΛοµπάρT
ντο και ολόκληρο το κείµενο του Πιέτρο Λοµπάρντο. Τρίτο βιβλίο. ∆ιακρίσεις
23T40. Οι αρετές του Χριστού και οι αρετές των πιστών), µτφρ. P. LORENZO PEX

ROTTO, O.P., Εκδόσεις Studio Domenicano, Μπολόνια 2000, σ. 315^ πρβλ. ιδίου
Summa theologiae (Σύνοψη θεολογίας), Ι, ε. 75, α. 5: Ed. Leon. 5, 201X203.

118 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ



απεριόριστη µοναδικότητά του. Πράγµατι, ο άνθρωπος υπάρχει κυρίως
ως υποκειµενικότητα, ως κέντρο της συνείδησης και της ελευθερίας, του
οποίου η ζωή µοναδική και µη συγκρίσιµη µε καµία άλλη εκφράζει την
ακλόνητη στάση του σε κάθε προσπάθεια εξαναγκασµού σε σχήµατα
σκέψης ή συστήµατα εξουσίας, ιδεολογικά ή όχι. Αυτό επιβάλλει κυρίως
την απαίτηση όχι µόνο για απλό σεβασµό εκ µέρους οποιουδήποτε, και
ιδιαίτερα από τους πολιτικούς και κοινωνικούς θεσµούς και από τους
υπεύθυνούς τους όσον αφορά κάθε άνθρωπο πάνω στη Γη, αλλά πολύ
περισσότερα, που σηµαίνει ότι η κύρια δέσµευση καθενός προς τον άλλο
και ιδιαίτερα αυτών των θεσµών πρέπει να στρέφεται ακριβώς προς την
προώθηση της ολοκληρωµένης ανάπτυξης του ανθρώπου.

γ) Ο σεβασµός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας

132 Μια κοινωνία σωστή µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο αν σέβεται την
υπερβατική αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Αυτή αντιπροσωπεύει τον ύστατο
σκοπό της κοινωνίας, στον οποίο και προς τον οποίο κατευθύνεται: «ΟπόX
τε, η κοινωνική τάξη και η πρόοδός της οφείλουν πάντα να φροντίζουν να
υπερισχύει το καλό του ανθρώπου, επειδή η τάξη των πραγµάτων πρέπει να
προσαρµόζεται στην τάξη των ανθρώπων και όχι το αντίθετο»246. Ο σεβαX
σµός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας δεν µπορεί επ’ ουδενί να διαχωρίζεται
από το σεβασµό αυτής της αρχής: είναι ανάγκη «να θεωρούµε τον πλησίον,
µηδενός εξαιρουµένου, ως σεαυτόν, λαµβάνοντας υπόψη πρωτίστως τη ζωή
του και τα αναγκαία µέσα για να τη ζήσει αξιοπρεπώς»247. Πρέπει όλα τα
κοινωνικά, επιστηµονικά και πολιτιστικά προγράµµατα να διαπνέονται
από την επίγνωση της πρωτοκαθεδρίας κάθε ανθρώπου248.

133 Σε καµία περίπτωση ο άνθρωπος δεν πρέπει να γίνεται αντικείµενο
εκµετάλλευσης για σκοπούς ξένους προς την ανάπτυξή του, η οποία

246 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 26: AAS 58 (1966)
1.046X1.047.

247 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 27: AAS 58 (1966)
1.047.

248 Πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.235.
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µπορεί να βρει την πλήρη και οριστική ολοκλήρωσή της µόνο στον Θεό
και στο σχέδιο σωτηρίας Του: πράγµατι, ο άνθρωπος, στην εσωτερικόX
τητά του, υπερβαίνει το σύµπαν και είναι το µοναδικό πλάσµα που ο Θεός
το θέλησε γι’ αυτό που είναι249. Γι’ αυτόν το λόγο ούτε η ζωή του, ούτε η
εξέλιξη της σκέψης του, ούτε τα αγαθά του, ούτε όσοι συµµερίζονται την
προσωπική και οικογενειακή του ζωή µπορούν να υποβληθούν σε άδιX
κους περιορισµούς στην άσκηση των δικαιωµάτων και της ελευθερίας
τους.

Ο άνθρωπος δεν µπορεί να γίνεται αντικείµενο σχεδίων οικονοµικού,
κοινωνικού και πολιτικού χαρακτήρα τα οποία επιβάλλει η οποιαδήποX
τε αρχή, έστω και στο όνοµα µιας υποτιθέµενης προόδου της αστικής κοιX
νότητας στο σύνολό της ή άλλων προσώπων στο παρόν ή στο µέλλον.
Ωστόσο, είναι αναγκαίο οι δηµόσιες αρχές να επαγρυπνούν ώστε κάθε
περιορισµός της ελευθερίας ή, πάντως, κάθε υποχρέωση που επιβάλλεται
να µην προσβάλλει την αξιοπρέπεια του ατόµου και να εγγυώνται την
πραγµατική άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Όλα αυτά για άλλη
µια φορά θεµελιώνονται στη θεώρηση του ανθρώπου ως προσώπου, δηX
λαδή ως δραστήριου και υπεύθυνου υποκειµένου για τη δική του διαδιX
κασία ανάπτυξης µαζί µε την κοινότητα στην οποία ανήκει.

134 Οι αυθεντικές κοινωνικές αλλαγές είναι αποτελεσµατικές και διαρT
κείας µόνο αν βασίζονται σε αποφασιστικές αλλαγές της προσωπικής
συµπεριφοράς. ∆ε θα είναι ποτέ δυνατή µια αληθινή ηθικοποίηση της
κοινωνικής ζωής, αν δεν ξεκινά από τον άνθρωπο και δεν αφορά αυτόν:
πράγµατι, «η άσκηση της ηθικής ζωής εγγυάται την αξιοπρέπεια του ανX
θρώπου»250. Στους ανθρώπους αρµόζει προφανώς η εξέλιξη της ηθικής
νοοτροπίας, θεµελιώδους για κάθε συµβίωση που θέλει να λέγεται
πραγµατικά ανθρώπινη (δικαιοσύνη, τιµιότητα, φιλαλήθεια κτλ.), την
οποία µε κανέναν τρόπο δεν πρέπει να περιµένουµε από άλλους ή να
την αφήνουµε στους θεσµούς. Σε όλους, και ιδιαίτερα σ’ εκείνους που µε
διάφορες µορφές έχουν πολιτικές, νοµικές ή επαγγελµατικές ευθύνες,

249 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 24: AAS 58 (1966)
1.045^ Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 27, 356, 358.

250 Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 1.706.
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ανατίθεται το καθήκον να είναι η άγρυπνη συνείδηση της κοινωνίας
και οι πρώτοι µάρτυρες µιας συνύπαρξης πολιτισµένης και άξιας κάθε
ανθρώπου.

Γ) Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

α) Αξία και όρια της ελευθερίας

135 Ο άνθρωπος µπορεί να στραφεί στο καλό µόνο εν ελευθερία, που
ο Θεός του έδωσε ως υψηλότατο σηµάδι της εικόνας Του251: «Ο Θεός
άφησε τον άνθρωπο στα χέρια της ελεύθερης θέλησής του (πρβλ. Σειρ
15,14), ώστε να αναζητήσει αυθόρµητα τον ∆ηµιουργό του και, αποδεX
χόµενός Τον, να φτάσει ελεύθερα στην πλήρη και µακάρια τελειότητα.
Γι’ αυτό η αξιοπρέπεια του ανθρώπου αξιώνει ώστε να ενεργεί σύµφωX
να µε µια συνειδητή και ελεύθερη επιλογή, δηλαδή να κινείται και να
ωθείται ενδόµυχα και όχι από µια τυφλή εσωτερική παρόρµηση ή από
ξεκάθαρο εξωτερικό πειθαναγκασµό»252.

Ο άνθρωπος ορθώς εκτιµά την ελευθερία και την αναζητά µε πάθος:
δικαίως θέλει, και πρέπει, να διαµορφώνει και να οδηγεί µε την ελεύθερη
πρωτοβουλία του την προσωπική και κοινωνική του ζωή, αναλαµβάνοX
ντας προσωπικά την ευθύνη253. Πράγµατι, η ελευθερία όχι µόνο επιτρέπει
στον άνθρωπο να αλλάξει προς το συµφέρον του την εξωτερική προς αυX
τόν κατάσταση των πραγµάτων, αλλά καθορίζει την εξέλιξή του ως προX
σώπου χάρη σε επιλογές που συµφωνούν µε το πραγµατικό καλό254: µε
αυτό τον τρόπο ο άνθρωπος αναπαράγει τον εαυτό του, είναι ο πατέρας
της ύπαρξής του255, δοµεί την κοινωνική τάξη256.

251 Πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 1.705.
252 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 17: AAS 58 (1966)

1.037^ Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 1.730X1.732.
253 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Veritatis splendor, 34: AAS 85 (1993)

1.160X1.161^ Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 17: AAS 58
(1966) 1.038.

254 Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 1.733.
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136 Η ελευθερία δεν έρχεται σε αντίθεση µε την εξάρτηση του ανθρώπου
ως δηµιουργήµατος του Θεού 257. Η Αποκάλυψη διδάσκει ότι η δύναµη
να καθορίζεις το καλό και το κακό δεν ανήκει στον άνθρωπο αλλά µόνο
στον Θεό (πρβλ. Γεν 2,16X17): «Ο άνθρωπος είναι οπωσδήποτε ελεύθερος,
από τη στιγµή που µπορεί να κατανοήσει και να αποδεχτεί τις εντολές
του Θεού. Και έχει στην κατοχή του µια ελευθερία πραγµατικά ευρεία,
επειδή µπορεί να φάει “απ’ όλα τα δέντρα του κήπου”. Αυτή όµως η ελευX
θερία δεν είναι απεριόριστη: πρέπει να σταµατήσει µπροστά στο “δέντρο
της γνώσης του καλού και του κακού”, αφού κλήθηκε να αποδεχτεί τον
ηθικό νόµο που ο Θεός δίνει στον άνθρωπο. Στην πραγµατικότητα, ακριX
βώς σ’ αυτή την αποδοχή η ελευθερία του ανθρώπου βρίσκει την αληθινή
και πλήρη υλοποίησή της»258.

137 Η ορθή άσκηση της προσωπικής ελευθερίας απαιτεί ακριβείς συνθήT
κες οικονοµικής, κοινωνικής, νοµικής, πολιτικής και πολιτιστικής τάξης
που «πάρα πολύ συχνά παραγνωρίζονται και παραβιάζονται. […] καταX
στάσεις συσκότισης και αδικίας βαραίνουν στην ηθική ζωή και οδηγούν
τόσο τους ισχυρούς όσο και τους αδύναµους στον πειρασµό να αµαρτήX
σουν ενάντια στην αγάπη. Καθώς αποµακρύνεται από τον ηθικό νόµο, ο
άνθρωπος προσβάλλει την ελευθερία του, γίνεται σκλάβος του εαυτού
του, διαρρηγνύει την αδελφοσύνη µε τους οµοίους του και εξεγείρεται
ενάντια στη θε�κή βούληση»259. Η απελευθέρωση από τις αδικίες προωθεί
την ανθρώπινη ελευθερία και αξιοπρέπεια: παρ’ όλα αυτά όµως «χρειάX
ζεται, κυρίως, να επικαλεστούµε τις πνευµατικές και ηθικές ικανότητες
του ανθρώπου και τη διαρκή ανάγκη για εσωτερική µεταστροφή, αν θέX
λουµε να πετύχουµε οικονοµικές και κοινωνικές αλλαγές που θα είναι

255 Πρβλ. ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΥΣΣΗΣ, Εις τον βίον του προφήτου Μωυσέως, 2,
2X3.

256 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 13, AAS 83 (1991)
809X810.

257 Πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 1.706.
258 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Veritatis splendor, 35: AAS 85 (1993) 1.161X

1.162.
259 Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 1.740.
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πραγµατικά στην υπηρεσία του ανθρώπου»260.

β) Ο δεσµός της ελευθερίας µε την αλήθεια και το φυσικό νόµο

138 Στην άσκηση της ελευθερίας, ο άνθρωπος επιτελεί πράξεις ηθικά καT
λές, εποικοδοµητικές για τον εαυτό του και την κοινωνία, όταν υπακούει
στην αλήθεια, δηλαδή όταν δεν απαιτεί να είναι δηµιουργός και απόλυT
τος κύριος αυτής της τελευταίας και των ηθικών κανόνων261. Πράγµατι, η
ελευθερία «δεν έχει το δικό της απόλυτο και ανεπιφύλακτο σηµείο εκκίνηX
σης αφ’ εαυτής, αλλά στην ύπαρξη µέσα στην οποία βρίσκεται και αντιπροX
σωπεύει γι’ αυτήν ένα όριο και µια δυνατότητα συγχρόνως. Είναι η ελευX
θερία ενός πλάσµατος, δηλαδή µια ελευθερία που χαρίστηκε, την οποία
πρέπει να δεχτούµε σαν ένα σπέρµα που οφείλουµε να το βοηθήσουµε υπεύX
θυνα να ωριµάσει»262. Στην αντίθετη περίπτωση, πεθαίνει ως ελευθερία,
καταστρέφει τον άνθρωπο και την κοινωνία263.

139 Η αλήθεια γύρω από το καλό και το κακό αναγνωρίζεται ουσιαστιT
κά και πραγµατικά από την κρίση της συνείδησης, η οποία οδηγεί να
αναλάβουµε την ευθύνη για το καλό που επιτελέσαµε και το κακό που
διαπράξαµε: «Έτσι, στην πρακτική κρίση της συνείδησης, που επιβάλλει
στον άνθρωπο την υποχρέωση να επιτελέσει µια συγκεκριµένη πράξη,
αποκαλύπτεται ο δεσµός της ελευθερίας µε την αλήθεια. Ακριβώς γι’ αυX
τό η συνείδηση εκφράζεται µε πράξεις “κρίσης” που αντανακλούν την
αλήθεια στο καλό και όχι σαν αυθαίρετες “αποφάσεις”. Και η ωριµότητα
και η υπευθυνότητα αυτών των κρίσεων —και, σε τελική ανάλυση, του
ανθρώπου που είναι το υποκείµενό τους— υπολογίζονται όχι µε την απεX
λευθέρωση της συνείδησης από την αντικειµενική αλήθεια, υπέρ µιας
υποτιθέµενης αυτονοµίας των αποφάσεών µας, αλλά, αντιθέτως, µε µία

260 ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ, ∆ιδ. Libertatis conscientia, 75:
AAS 79 (1987) 587.

261 Πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 1.749X1.756.
262 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Veritatis splendor, 86: AAS 85 (1993) 1.201.
263 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Veritatis splendor, 44, 99: AAS 85

(1993) 1.168X1.169, 1.210X1.211.
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πιεστική αναζήτηση της αλήθειας και µε την καθοδήγηση των ενεργειών
µας από αυτήν»264.

140 Η άσκηση της ελευθερίας συνεπάγεται την αναφορά σε έναν ηθικό
φυσικό νόµο, οικουµενικού χαρακτήρα, που προηγείται και ενώνει όλα
τα δικαιώµατα και τα καθήκοντα265. Ο φυσικός νόµος «δεν είναι άλλο
παρά το φως της ευφυaας που διαχέεται σ’ εµάς από τον Θεό. Χάρη σε αυX
τό γνωρίζουµε ό,τι πρέπει να επιτελέσουµε και ό,τι οφείλουµε να αποφύX
γουµε. Αυτό το φως ή αυτόν το νόµο ο Θεός τον χάρισε στη δηµιουργία»266

και συνίσταται στη συµµετοχή στον αιώνιο νόµο Του, ο οποίος ταυτίζεX
ται µε τον ίδιο τον Θεό267. Αυτός ο νόµος αποκαλείται φυσικός επειδή η
αιτία που τον θεσπίζει είναι γνώρισµα της ανθρώπινης φύσης. Είναι οιX
κουµενικός, ισχύει για όλους τους ανθρώπους επειδή καθορίζεται από τη
λογική. Στις κύριες διατάξεις του ο φυσικός και θε�κός νόµος εκτίθεται στον
∆εκάλογο και δείχνει τους πρώτους και ουσιώδεις κανόνες που ρυθµίζουν
την ηθική ζωή268. Έχει ως άξονά της την επιθυµία και την υποταγή στον Θεό,
πηγή και κριτή κάθε καλού, επίσης την αίσθηση του άλλου ως ίδιου µε εµάς.
Ο φυσικός νόµος εκφράζει την αξιοπρέπεια του ανθρώπου και θέτει τις βάX
σεις για τα θεµελιώδη δικαιώµατα και τα καθήκοντά του269.

264 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Veritatis splendor, 61: AAS 85 (1993) 1.181X
1.182.

265 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Veritatis splendor, 50: AAS 85 (1993)
1.173X1.174.

266 ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΚΙΝΑΤΗΣ, In duo praecepta caritatis et in decem Legis praeT
cepta expositio (Υπόµνηµα σε δύο εντολές αγάπης και σε δέκα εντολές του ΝόT
µου), Κεφ. 1: «Nunc autem de scientia operandorum intendimus: ad quam tractanX
dam quadruplex lex invenitur. Prima dicitur lex naturae^ et haec nihil aliud est nisi
lumen intellectus insitum nobis a Deo, per quod cognoscimus quid agendum et quid
vitandum. Hoc lumen et hanc legem dedit Deus homini in creatione»: DIVI THOMX

AE AQUINATIS, DOCTORIS ANGELICI, Opuscola Theologica (Θεολογικά φυλλάT
δια), τ. ΙΙ: De re spirituali (Περί πνευµατικών πραγµάτων), επιµέλεια και µελέτη
P. FR. RAYMUNDI SPIAZZI, O.P., εκδ. Marietti, Taurini XΡώµη 1954, σ. 245.

267 Πρβλ. ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΚΙΝΑΤΗΣ, Summa theologiae, ΙXΙΙ, ε. 91, α. 2: Ed. LeX
on. 7, 154: «partecipatio legis aeternae in rationali creatura lex naturalis dicitur».

268 Πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 1.955.
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141 Στη διαφορετικότητα των πολιτισµών, ο φυσικός νόµος συνδέει τους
ανθρώπους µεταξύ τους, επιβάλλοντας κοινές αρχές. Μολονότι η εφαρµογή
του απαιτεί προσαρµογές στην ποικιλία των συνθηκών ζωής, σύµφωνα µε
τους τόπους, τις εποχές και τις περιστάσεις270, είναι αµετάβλητος, «παραµένει
κάτω από την εξέλιξη των ιδεών και των ηθών και υποστηρίζει την
πρόοδο… Έστω κι αν καταλήγουµε να αρνούµαστε τις αρχές του, δεν µποX
ρούµε να τον καταστρέψουµε, ούτε να τον ξεριζώσουµε από την καρδιά του
ανθρώπου. Πάντα προβάλλει στη ζωή των ατόµων και των κοινωνιών»271.

Πάντως, οι διατάξεις του δε γίνονται αντιληπτές απ’ όλους µε σαφήνεια
και αµεσότητα. Τις θρησκευτικές και ηθικές αλήθειες µπορούν να τις γνωρίX
σουν «όλοι και χωρίς δυσκολία, µε βεβαιότητα και δίχως καµία περίπτωση
λάθους»272 µόνο µε τη βοήθεια της Χάρης και της Αποκάλυψης. Ο φυσικός
νόµος προσφέρει ένα θεµέλιο προετοιµασµένο από τον Θεό στο νόµο που
αποκάλυψε και στη Χάρη, σε πλήρη αρµονία µε το έργο του Πνεύµατος273.

142 Ο φυσικός νόµος, που είναι νόµος του Θεού, δεν µπορεί να διαγραT
φεί από την ανθρώπινη κακεντρέχεια274. Θέτει το απαραίτητο ηθικό θεµέX
λιο ώστε να δοµηθεί η κοινότητα των ανθρώπων και να επεξεργαστούν
τον αστικό νόµο, που αντλεί τις συνέπειες πραγµατικού και απρόβλεπτου
χαρακτήρα από τις αρχές του φυσικού νόµου275. Αν συσκοτιστεί η αντίX
ληψη για την οικουµενικότητα του ηθικού φυσικού νόµου, δεν είναι δυX
νατόν να δοµηθεί µια πραγµατική και διαρκής κοινωνία µε τον άλλο,
επειδή όταν λείπει η σύγκλιση προς την αλήθεια και το καλό, «µε καταX
λογιστέο τρόπο ή όχι, οι πράξεις µας πληγώνουν την κοινωνία των ανθρώX

269 Πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 1.956.
270 Πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 1.957.
271 Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 1.958.
272 Α΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Dei Filius, Κεφ. 2: DS 3005, σ. 588^

πρβλ. ΠΙΟΣ ΙΒ΄, Εγκ. επ. Humani generis (Ανθρώπινο γένος): AAS 42 (1950) 562
273 Πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 1.960.
274 Πρβλ. ΑΓΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ, Confessiones, 2, 4, 9: PL 32, 678: «Furtum certe

punit lex tua, Domine, et lex scripta in cordibus hominum, quam ne ipsa quidem
delet iniquitas».

275 Πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 1.959.
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πων µε την αδικοκρισία καθενός»276. Πράγµατι, µόνο µια αλήθεια ριζωµέX
νη στην κοινή φύση µπορεί να καταστήσει όλους τους ανθρώπους υπεύX
θυνους και είναι σε θέση να αιτιολογήσει τη δηµόσια ηθική. Όποιος αυX
τοανακηρύσσεται µοναδικό µέτρο των πραγµάτων και της αλήθειας δεν
µπορεί να συµβιώσει ειρηνικά και να συνεργαστεί µε τους οµοίους του277.

143 Η ελευθερία τείνει µυστηριωδώς να προδώσει το άνοιγµα προς την
αλήθεια και το ανθρώπινο καλό και πάρα πολύ συχνά προτιµά το κακό
και το εγωιστικό κλείσιµο, καθώς υψώνεται σε δηµιουργική θεότητα του
καλού και του κακού: «∆ηµιουργηθείς από τον Θεό στη δικαιοσύνη, ο
άνθρωπος, µπαίνοντας σε πειρασµό από τον Πονηρό, από τις αρχές ήδη
της Ιστορίας εκµεταλλεύτηκε την ελευθερία του, ορθώνοντας το ανάστηX
µά του ενάντια στον Θεό και σκοπεύοντας να πετύχει το σκοπό του επέX
κεινα του Θεού. …Αρνούµενος συχνά να αναγνωρίσει τον Θεό ως αρχή
του, ο άνθρωπος διατάραξε και την ορθή τάξη που αφορά τον ύστατο
σκοπό του και συγχρόνως τον προσανατολισµό προς τον εαυτό του,
προς τους άλλους ανθρώπους και όλη τη δηµιουργία»278. Ωστόσο, η ελευT
θερία του ανθρώπου έχει ανάγκη να ελευθερωθεί. Ο Χριστός, µε τη δύναX
µη του πασχαλινού µυστηρίου Του, ελευθερώνει τον άνθρωπο από την
άκρατη αγάπη προς τον εαυτό του279, που είναι πηγή για την περιφρόνηX
ση του πλησίον και των σχέσεων µε χαρακτηριστικό την κυριαρχία στον
άλλο^ Εκείνος αποκαλύπτει ότι η ελευθερία πραγµατοποιείται χαρίζοX
ντας τον εαυτό280. Με τη θυσία Του στο σταυρό, ο Χριστός επαναφέρει
κάθε άνθρωπο στην κοινωνία µε τον Θεό και µε τους οµοίους του.

∆) Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

276 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ., Veritatis splendor, 51: AAS 85 (1993) 1.175.
277 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄ Εγκ. επ. Evangelium vitae, 19X20: AAS 87 (1995)

421X424.
278 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 13: AAS 58 (1966)

1.034X1.035.
279 Πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 1.741.
280 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ., Veritatis splendor, 87: AAS 85 (1993)

1.202X1.203.
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144 «Οὐκ ἔστι προσωπολήπτης ὁ Θεός» (Πραξ 10,34^ πρβλ. Ρωµ 2,11^ Γαλ
2,6^ Εφ 6,9), επειδή όλοι οι άνθρωποι έχουν την ίδια αξιοπρέπεια του
πλάσµατος κατ’ εικόνα και καθ’ οµοίωση281. Η Ενσάρκωση του Υιού του
Θεού καταδεικνύει την ισότητα όλων των ανθρώπων όσο και την αξιοX
πρέπεια: «οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος,
οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ ὑµεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» (Γαλ
3,28^ πρβλ. Ρωµ 10,12^ Α΄ Κορ 12,13^ Κολ 3,11).

Καθώς στο πρόσωπο κάθε ανθρώπου αντανακλά κάτι από τη δόξα
του Θεού, η αξιοπρέπεια κάθε ανθρώπου µπροστά στον Θεό αποτελεί το
θεµέλιο της αξιοπρέπειας του ανθρώπου µπροστά στους άλλους ανθρώT
πους282. Επίσης, αυτό είναι το ύστατο θεµέλιο της ριζικής ισότητας και
αδελφοσύνης ανάµεσα στους ανθρώπους, ανεξάρτητα από τη φυλή, το
έθνος, το φύλο, την καταγωγή, τον πολιτισµό, την τάξη.

145 Μόνο η αναγνώριση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας µπορεί να κάνει δυT
νατή την κοινή και την προσωπική ανάπτυξη όλων (πρβλ. Ιακ 2,1X9). Για να
ευνοηθεί µια παρόµοια ανάπτυξη είναι αναγκαίο να υποστηρίξουµε κυρίως
τους έσχατους, να εξασφαλίσουµε πραγµατικά συνθήκες ίσων ευκαιριών
ανάµεσα στον άνδρα και στη γυναίκα, να εγγυηθούµε µια αντικειµενική
ισότητα ανάµεσα στις διαφορετικές κοινωνικές τάξεις απέναντι στο νόµο283.

Και στις σχέσεις ανάµεσα σε λαούς και κράτη, οι συνθήκες αντικειµεT
νικότητας και ισότητας είναι η προ�πόθεση για µιαν αυθεντική πρόοδο
της διεθνούς κοινότητας284. Παρ’ όλες τις κινήσεις προς αυτή την κατεύX
θυνση, δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι υπάρχουν ακόµη πολλές ανισότητες και
µορφές εξάρτησης285.

281 Πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 1.934.
282 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 29: AAS 58

(1966) 1.048X1.049.
283 Πρβλ. ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ΄, Απ. επ. Octogesima adveniens, 16: AAS 63 (1971) 413.
284 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΓ ,́ Εγκ. επ. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 279X281^ ΠΑΥΛΟΣ

ΣΤ΄, Οµιλία στη Γενική Συνέλευση του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών (4 ΟκτωX
βρίου 1965), 5: AAS 57 (1965) 881^ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Οµιλία στη Γενική ΣυT
νέλευση του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών για τον εορτασµό της 50ής επετείου
από την ίδρυσή του (5 Οκτωβρίου 1995), 13: Insegnamenti di Giovanni Paolo II,
XVIII, 2 (1995) 739X741.
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Σε µια ισότητα προς την αναγνώριση της αξιοπρέπειας κάθε ανθρώT
που και λαού πρέπει να αντιστοιχεί η συνειδητοποίηση ότι η ανθρώπινη
αξιοπρέπεια θα µπορεί να φυλάσσεται και να προωθείται µόνο σε συλT
λογική µορφή, εκ µέρους όλης της ανθρωπότητας. Μόνο µε τη σύµφωνη
δράση ανθρώπων και λαών που ενδιαφέρονται ειλικρινά για το καλό
όλων των άλλων µπορούµε να πετύχουµε µιαν αυθεντική παγκόσµια αδελX
φοσύνη286^ αντιθέτως, εάν παραµένουν οι συνθήκες σοβαρότατων ανισοX
τήτων και διαφορών φτωχαίνουµε όλοι.

146 Το «αρσενικό» και το «θηλυκό» διαφοροποιούν δύο άτοµα ίσης
αξιοπρέπειας, που δεν αντανακλούν όµως µια στατική ισότητα, καθώς
το ιδιαίτερο του θηλυκού διαφέρει από το ιδιαίτερο του αρσενικού, κι
αυτή η διαφορά στην ισότητα εµπλουτίζει και είναι απαραίτητη για την
αρµονική ανθρώπινη συµβίωση: «Η συνθήκη για να εξασφαλίσουµε τη
σωστή παρουσία της γυναίκας στην Εκκλησία και στην κοινωνία είναι
µια εκτίµηση πιο διεισδυτική και εµπεριστατωµένη από τα ανθρωπολογιX
κά θεµέλια της αρσενικής και θηλυκής κατάστασης, η οποία προορίζεται
να προσδιορίσει την προσωπική ταυτότητα της γυναίκας στη σχέση της
διαφορετικότητάς της και της αµοιβαίας συµπληρωµατικότητας µε τον
άνδρα, όχι µόνο όσον αφορά τους ρόλους που θα αναλάβουν και τις
αποστολές που θα φέρουν σε πέρας, αλλά κι ακόµη πιο βαθιά όσον αφοX
ρά τη δοµή της και την προσωπική της σηµασία»287.

147 Η γυναίκα είναι το συµπλήρωµα του άνδρα, όπως ο άνδρας είναι το
συµπλήρωµα της γυναίκας: γυναίκα και άνδρας συµπληρώνονται αµοιT
βαία, όχι µόνο σωµατικά και ψυχικά, αλλά και οντολογικά. Χάρη στη
δυαδικότητα του «αρσενικού» και του «θηλυκού», το «ανθρώπινο» πραγX
µατώνεται πλήρως. Είναι «η ένωση των δύο»288, δηλαδή µια «µονοXδυαδιX
κή» σχέση, που επιτρέπει στον καθένα να νιώσει τη διαπροσωπική και

285 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 84: AAS 58
(1966) 1.107X1.108.

286 Πρβλ. ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ΄, Οµιλία στη Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών (4
Οκτωβρίου 1965), 5: AAS 57 (1965) 881^ ιδίου, Εγκ. επ. Populorum Progressio, 43X
44: AAS 59 (1967) 278X279.

287 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Απ. διάτ. Christifideles laici, 50: AAS 81 (1989) 489.
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αµοιβαία σχέση ως ένα δώρο που είναι συγχρόνως και µια αποστολή:
«Σ’ αυτή την “ένωση των δύο” έχει εµπιστευθεί ο Θεός όχι µόνο το έργο
της αναπαραγωγής και τη ζωή της οικογένειας, αλλά την ίδια τη δόµηση
της Ιστορίας»289. «Η γυναίκα είναι “βοήθεια” για τον άνδρα, όπως ο άνX
δρας είναι “βοήθεια” για τη γυναίκα»290: στη συνάντησή τους πραγµατοX
ποιείται η ενωτική αντίληψη του ανθρώπου που δε βασίζεται στη λογική
του εγωκεντρισµού και της αυτοXεπιβεβαίωσης, αλλά σ’ εκείνη της αγάX
πης και της αλληλεγγύης.

148 Τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες είναι υποκείµενα πλήρως ανθρώπινα,
µε δικαιώµατα και καθήκοντα: «έστω µε τους περιορισµούς και τα βάσαX
να που είναι εγγεγραµµένα στο κορµί και στις ικανότητές τους, υπογραµX
µίζουν πιο έντονα την αξιοπρέπεια και το µεγαλείο του ανθρώπου»291. ΕπειX
δή τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες είναι υποκείµενα µε όλα τους τα δικαιώX
µατα, οφείλουµε να τα βοηθάµε να συµµετέχουν στην οικογενειακή και
κοινωνική ζωή σε όλες τις περιστάσεις και σε όλα τα επίπεδα που είναι
προσιτά στις δυνατότητές τους.

Οφείλουµε να προωθούµε µε ικανά και κατάλληλα µέτρα τα δικαιώT
µατα των ατόµων µε ειδικές ανάγκες : «Θα ήταν κυριολεκτικά ανάξιο του
ανθρώπου και άρνηση του κοινού ανθρωπισµού να δεχόµαστε στη ζωή
της κοινωνίας, κατά συνέπεια και στην εργασία, µόνο τα πλήρως λειX
τουργικά µέλη, επειδή, κάνοντάς το, θα υποπίπταµε σε µια βαριά µορφή
διάκρισης, εκείνη των δυνατών και των υγιών εναντίον των αδύναµων
και των ασθενών»292. Μεγάλη προσοχή πρέπει να επιδείξουµε όχι µόνο
στις σωµατικές και ψυχολογικές συνθήκες εργασίας, στη δίκαιη αµοιβή,

288 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Απ. επ. Mulieris dignitatem, 11: AAS 80 (1988) 1.678.
289 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Lettera alle donne (Επιστολή στις γυναίκες), 8: AAS

87 (1995) 808.
290 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Άγγελος Κυρίου (9 Ιουλίου 1995): Insegnamenti di

Giovanni Paolo II, XVIII, 2 (1995) 74^ πρβλ. ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΙX

ΣΤΗΣ, Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica sulla collaborazione del’uomo e deT
lla donna nella Chiesa e nel mondo (Επιστολή στους επισκόπους της Καθολικής
Εκκλησίας για τη συνεργασία του άνδρα και της γυναίκας στην Εκκλησία και
στον κόσµο), Libreria Editrice Vaticana, Πόλις του Βατικανού 2004.

291 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Laborem exercens, 22: AAS 73 (1981) 634.

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ 129



στη δυνατότητα προώθησης και στην εξάλειψη των διαφόρων εµποδίων,
αλλά και στη συναισθηµατική και σεξουαλική πλευρά των ατόµων µε ειX
δικές ανάγκες: «Και αυτοί νιώθουν την ανάγκη να αγαπήσουν και να
αγαπηθούν, την ανάγκη για τρυφερότητα, προσέγγιση, οικειότητα»293,
σύµφωνα µε τις δυνατότητές τους και µε το σεβασµό της ηθικής τάξης,
που είναι ίδια για τους υγιείς και για κείνους µε ειδικές ανάγκες.

Ε) Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑ

149 Ο άνθρωπος είναι κοινωνικό ον294, επειδή έτσι τον θέλησε ο Θεός
που τον δηµιούργησε295. Πράγµατι, η φύση του ανθρώπου δηλώνεται ως
φύση ενός πλάσµατος που απαντά στις ανάγκες του στη βάση µιας υποT
κειµενικότητας σχέσεων, δηλαδή µε τον τρόπο ενός πλάσµατος ελεύθεX
ρου και υπεύθυνου, το οποίο αναγνωρίζει την ανάγκη να ολοκληρωθεί
και να συνεργαστεί µε τους όµοιούς του και είναι ικανό για κοινωνία µαX
ζί τους στην αλληλουχία της γνώσης και της αγάπης: «Η κοινωνία είναι
ένα σύνολο προσώπων που συνδέονται µε τρόπο οργανικό από µια αρχή
ενότητας που ξεπερνά το καθένα τους. Συνέλευση ταυτόχρονα ορατή και
πνευµατική, η κοινωνία διαρκεί στο χρόνο: είναι κληρονόµος του παρελX
θόντος και προετοιµάζει το µέλλον»296.

Ωστόσο, χρειάζεται να υπογραµµίσουµε ότι η συλλογική ζωή είναι
ένα φυσικό χαρακτηριστικό που διακρίνει τον άνθρωπο από τα υπόλοιT
πα γήινα πλάσµατα. Η κοινωνική δράση φέρει ένα ιδιαίτερο σηµάδι του
ανθρώπου και της ανθρωπότητας, εκείνο ενός προσώπου που δραστηX
ριοποιείται σε µια κοινότητα ατόµων: ετούτο το σηµάδι καθορίζει τα

292 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Laborem exercens, 22: AAS 73 (1981) 634.
293 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Μήνυµα στο διεθνές συµπόσιο «Αξιοπρέπεια και

δικαιώµατα του ατόµου µε νοητικές ειδικές ανάγκες» (5 Ιανουαρίου 2004):
L’Osservatore Romano, 9 Ιανουαρίου 2004, σ. 5.

294 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 12: AAS 58
(1966) 1.034^ Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 1.879.

295 ΠΙΟΣ ΙΒ΄, Ραδιοφωνικό µήνυµα (24 ∆εκεµβρίου 1942), 6: AAS 35 (1943) 11X
12^ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΓ΄, Εγκ. επ. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 264X265.

296 Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 1.880.
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εσωτερικά του προσόντα και αποτελεί κατά µία έννοια την ίδια του τη
φύση297. Αυτό το χαρακτηριστικό των σχέσεων αποκτά µε το φως της πίX
στης µια πιο βαθιά και σταθερή έννοια. Έχοντας δηµιουργηθεί κατ’ εικόX
να και καθ’ οµοίωση του Θεού (πρβλ. Γεν 1,26) και συγκροτηθεί στο οραX
τό σύµπαν για να ζήσει σε κοινωνία (πρβλ. Γεν 2,20,23) και να κυριαρχήX
σει στη γη (πρβλ. Γεν 1,26,28X30), ο άνθρωπος καλείται ακριβώς στην κοιX
νωνική ζωή: «Ο Θεός δε δηµιούργησε τον άνθρωπο σαν ένα “µοναχικό
ον”, αλλά τον θέλησε “κοινωνικό ον”. Οπότε, η κοινωνική ζωή δεν είναι
ξένη προς τον άνθρωπο: δεν µπορεί να αναπτυχθεί ούτε να πραγµατοX
ποιήσει την κλήση του παρά µόνο σε σχέση µε τους άλλους»298.

150 Η ανθρώπινη κοινωνικότητα δε ρέει αυτόµατα προς την κοινωνία των
προσώπων, προς το δώρο του εαυτού. Εξαιτίας της αλαζονείας και του
εγωισµού, ο άνθρωπος ανακαλύπτει µέσα του σπέρµατα αντικοινωνικότηX
τας, ατοµικιστικού κλεισίµατος και κυριαρχίας επί του άλλου299. Κάθε κοιX
νωνία, άξια αυτού του ονόµατος, µπορεί να θεωρήσει ότι βρίσκεται στην
αλήθεια όταν κάθε µέλος της, χάρη στην ικανότητά του να γνωρίζει το καX
λό, το επιδιώκει για τον εαυτό του και για τους άλλους. Για την αγάπη του
πλησίον και το καλό των άλλων ενωνόµαστε σε σταθερές οµάδες, έχοντας
ως σκοπό την επίτευξη ενός κοινού αγαθού. Και οι διάφορες κοινωνίες οφείX
λουν να έρθουν σε σχέσεις αλληλεγγύης, επικοινωνίας και συνεργασίας,

297 Η φυσική κοινωνικότητα του ανθρώπου φανερώνει ότι η προέλευση της
κοινωνίας δε βρίσκεται σε ένα «συµβόλαιο» ή συµβατική «συνθήκη», αλλά στην
ίδια την ανθρώπινη φύση^ από αυτήν προέρχεται η δυνατότητα να πραγµατοX
ποιήσει ελεύθερα διάφορες συµφωνίες συνεταιρισµού. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι
οι ιδεολογίες του κοινωνικού συµβολαίου στηρίζονται σε µια ψευδή ανθρωποX
λογία^ κατά συνέπεια, τα αποτελέσµατά τους δεν µπορούν να είναι –εκ των
πραγµάτων δεν υπήρξαν– προσοδοφόρα για την κοινωνία και για τα πρόσωπα.
Το ∆ιδακτικό Σώµα της Εκκλησίας χαρακτήρισε αυτές τις απόψεις ως ξεκάθαρα
παράλογες και εξαιρετικά επιβλαβείς: πρβλ. ΛΕΩΝ ΙΓ΄ Εγκ. επ. Libertas praestanT
tissimum: Acta Leonis XIII (Για τη φύση της ανθρώπινης ελευθερίας: Πράξεις
Λέοντος ΙΓ΄), 8 (1889) 226X227.

298 ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ, ∆ιδ. Libertatis conscientia, 32:
AAS 79 (1987) 567.

299 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 25: AAS 58
(1966) 1.045X1.046.
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στην υπηρεσία του ανθρώπου και του κοινού καλού300.

151 Η ανθρώπινη κοινωνικότητα δεν είναι οµοιόµορφη, αλλά υιοθετεί πολT
λές εκφράσεις. Πράγµατι, το κοινό καλό εξαρτάται από έναν υγιή κοινωνιT
κό πλουραλισµό. Οι πολλαπλές κοινωνίες καλούνται να αποτελέσουν έναν
αρµονικό και ενιαίο ιστό, στο εσωτερικό του οποίου θα είναι δυνατόν στον
καθένα να διατηρήσει και να αναπτύξει τη δική του φυσιογνωµία και αυX
τονοµία. Μερικές κοινότητες, όπως η οικογένεια, η αστική και η θρησκευτιX
κή κοινότητα απαντούν πιο άµεσα στην ενδόµυχη φύση του ανθρώπου, άλX
λες πηγάζουν µάλλον από την ελεύθερη βούληση: «Με σκοπό να ευνοήσουX
µε τη συµµετοχή όσο το δυνατόν µεγαλύτερου αριθµού προσώπων στην κοιX
νωνική ζωή, οφείλουµε να ενθαρρύνουµε τη δηµιουργία ενώσεων και θεX
σµών “µε σκοπό οικονοµικό, πολιτιστικό, κοινωνικό, αθλητικό, ψυχαγωγιX
κό, επαγγελµατικό, πολιτικό, τόσο στο εσωτερικό των πολιτικών κοινοτήX
των όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο”. Αυτή η “κοινωνικοποίηση” εκφράζει
εξίσου τη φυσική τάση που ωθεί τον άνθρωπο να συνεταιριστεί, µε σκοπό
να πετύχει στόχους που ξεπερνούν τις ατοµικές δυνατότητες. Αναπτύσσει
ιδιαίτερα τα χαρίσµατα του ατόµου, το πνεύµα πρωτοβουλίας και την αίX
σθηση ευθύνης. Αγωνίζεται να διαφυλάξει τα δικαιώµατά του»301.

IV. ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

α) Η αξία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων

152 Το κίνηµα για την αναγνώριση και τη διακήρυξη των δικαιωµάτων
του ανθρώπου είναι µία από τις πιο σηµαντικές προσπάθειες για να απαT
ντηθούν επαρκώς οι αναπόδραστες απαιτήσεις της ανθρώπινης αξιοπρέT
πειας302. Η Εκκλησία εντοπίζει σ’ αυτά τα δικαιώµατα την εκπληκτική ευX

300 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Sollicitudo rei socialis, 26: AAS 80 (1988) 544X
547^ Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 76: AAS 58 (1966)
1.099X1.100.

301 Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 1.882.
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καιρία που η εποχή µας προσφέρει ώστε, µέσα από την επιβεβαίωσή τους,
η ανθρώπινη αξιοπρέπεια να αναγνωριστεί πιο αποτελεσµατικά και να
προωθηθεί παγκοσµίως ως χαρακτηριστικό που αποτύπωσε ο Θεός ∆ηX
µιουργός στο πλάσµα Του303. Το ∆ιδακτικό Σώµα της Εκκλησίας δεν παX
ρέλειψε να εκτιµήσει θετικά την Παγκόσµια διακήρυξη των δικαιωµάτων
του ανθρώπου, που προκήρυξαν τα Ηνωµένα Έθνη στις 10 ∆εκεµβρίου
1948, την οποία ο Ιωάννης Παύλος Β΄ χαρακτήρισε «έναν πραγµατικό θεX
µέλιο λίθο στην πορεία για την ηθική πρόοδο της ανθρωπότητας»304.

153 Πράγµατι, τη ρίζα των δικαιωµάτων πρέπει να την αναζητήσουµε
στην αξιοπρέπεια που ανήκει σε κάθε άνθρωπο305. Αυτή η αξιοπρέπεια,
έµφυτη στην ανθρώπινη ζωή και ίδια για κάθε άτοµο, εντοπίζεται και καX
τανοείται κυρίως µε τη λογική. Το φυσικό θεµέλιο των δικαιωµάτων εµX
φανίζεται ακόµη πιο στέρεο αν, στο υπερφυσικό φως, θεωρήσουµε ότι
την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, αφότου χαρίστηκε από τον Θεό και πληγώX
θηκε βαθύτατα από το αµάρτηµα, ανέλαβε και λύτρωσε ο Ιησούς Χριστός
µε την ενσάρκωση, το θάνατο και την ανάστασή Του306.

Η ύστατη πηγή των ανθρωπίνων δικαιωµάτων δε βρίσκεται στην
αγνή βούληση των ανθρώπων307, στην πραγµατικότητα του κράτους, στις
δηµόσιες εξουσίες, αλλά στον ίδιο τον άνθρωπο και στον Θεό τον ∆ηT

302 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, ∆ιακ. Dignitatis humanae, 1: AAS 58
(1966) 929X930.

303 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 41: AAS 58
(1966) 1.059X1.060^ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ∆ΙΑΠΑΙ∆ΑΓΩΓΗΣΗ, OrientamenT
ti per lo studio e l’insegnamento della dottrina sociale della Chiesa nella formazione
sacerdotale, 32, Tipografia Poliglotta Vaticana, Ρώµη 1988, σσ. 36X37.

304 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Οµιλία στη Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών
(2 Οκτωβρίου 1979), 7: AAS 71 (1979) 1.147X1.148^ για τον Ιωάννη Παύλο Β΄ αυX
τή η ∆ιακήρυξη «παραµένει µία από τις πιο υψηλές εκφράσεις της ανθρώπινης
συνείδησης της εποχής µας»: Οµιλία στη Γενική Συνέλευση του Οργανισµού
Ηνωµένων Εθνών για τον εορτασµό της 50ής επετείου από την ίδρυσή του (5
Οκτωβρίου 1995), 2: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XVIII, 2 (1995) 731X732.

305 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 27: AAS 58
(1966) 1.047X1.048^ Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 1.079.

306 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΓ΄, Εγκ. επ. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 259^ Β΄ ΣΥΝΟX

∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 22: AAS 58 (1966) 1.079.
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µιουργό του. Αυτά τα δικαιώµατα είναι «οικουµενικά, απαραβίαστα,
αναφαίρετα»308. Οικουµενικά, επειδή είναι παρόντα σε όλους τους ανX
θρώπους, δίχως εξαίρεση χρόνου, τόπου και υποκειµένων. Απαραβίαστα,
επειδή είναι «έµφυτα στον άνθρωπο και στην αξιοπρέπειά του»309 και
επειδή «θα ήταν µάταιο να διακηρύξουµε τα δικαιώµατα, αν συγχρόνως
δεν καταβάλλαµε κάθε προσπάθεια ώστε να εξασφαλιστεί πλήρως ο σεX
βασµός τους απ’ όλους, οπουδήποτε και απέναντι σε οποιονδήποτε»310.
Αναφαίρετα, επειδή «κανείς δεν µπορεί νόµιµα να στερήσει ετούτα τα διX
καιώµατα από τον όµοιό του, όποιος κι αν είναι, επειδή αυτό θα σήµαινε
άσκηση βίας στη φύση του»311.

154 Τα ανθρώπινα δικαιώµατα πρέπει να προστατεύονται όχι µόνο µεT
µονωµένα αλλά στο σύνολό τους: η µερική προστασία τους θα µεταφραT
ζόταν σ’ ένα είδος ελλιπούς αναγνώρισης. Αντιστοιχούν στις απαιτήσεις
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και συνεπάγονται κατ’ αρχάς την ικανοX
ποίηση των ουσιαστικών αναγκών του ατόµου σε υλικό και πνευµατικό
επίπεδο: «αυτά τα δικαιώµατα αφορούν όλα τα στάδια της ζωής και κάX
θε πολιτικό, κοινωνικό, οικονοµικό ή πολιτιστικό πλαίσιο. Σχηµατίζουν
ένα ενιαίο σύνολο, προσανατολισµένο αποφασιστικά στην προώθηση
κάθε όψης του καλού του ανθρώπου και της κοινωνίας… Η ολοκληρωµέX
νη προώθηση κάθε κατηγορίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων είναι η
πραγµατική εγγύηση για τον πλήρη σεβασµό κάθε µεµονωµένου δικαιώX
µατος»312. Η παγκοσµιότητα και το αδιαίρετο είναι τα διακριτικά χαραX
κτηριστικά των ανθρωπίνων δικαιωµάτων: «είναι δύο αρχέςXοδηγοί που
αξιώνουν πάντως την απαίτηση να ριζωθούν τα ανθρώπινα δικαιώµατα

307 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΓ΄, Εγκ. επ. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 278X279.
308 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΓ΄, Εγκ. επ. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 259.
309 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για την Ειρήνη

1999, 3: AAS 91 (1999) 379.
310 ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ΄, Μήνυµα στη διεθνή διάσκεψη για τα ανθρώπινα δικαιώµατα

(15 Απριλίου 1968): AAS 60 (1968) 285.
311 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για την Ειρήνη

1999, 3: AAS 91 (1999) 379.
312 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για την Ειρήνη

1999, 3: AAS 91 (1999) 379.
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στους διάφορους πολιτισµούς, αλλά και να εµβαθύνουν το νοµικό τους
περίγραµµα για να εξασφαλιστεί ο πλήρης σεβασµός τους»313.

β) Ο προσδιορισµός των δικαιωµάτων

155 Οι διδαχές του Ιωάννη ΚΓ΄314, της Β΄ Συνόδου του Βατικανού315, του
Παύλου ΣΤ΄316 πρόσφεραν ευρείες ενδείξεις για την έννοια των δικαιωµάX
των που περιγράφονται στο ∆ιδακτικό Σώµα της Εκκλησίας. Ο Ιωάννης
Παύλος Β΄ χάραξε έναν κατάλογο στην εγκύκλιο «Centesimus annus»: «το
δικαίωµα στη ζωή, του οποίου είναι σηµαντικό µέρος το δικαίωµα να µεγαX
λώνεις στην αγκαλιά της µητέρας από τη στιγµή που γεννήθηκες^ το δικαίωX
µα να ζεις σε µια οικογένεια ενωµένη και σ’ ένα περιβάλλον ηθικό, που ευX
νοεί την ανάπτυξη της προσωπικότητας^ το δικαίωµα να ωριµάζεις τον νου
και την ελευθερία σου στην αναζήτηση και στη γνώση της αλήθειας^ το διX
καίωµα να συµµετέχεις στην εργασία για να αξιοποιήσεις τα αγαθά της γης
και να αποκοµίσεις τη διατροφή τη δική σου και των αγαπηµένων σου^ το
δικαίωµα να σχηµατίζεις ελεύθερα µια οικογένεια, να υποδέχεσαι και να
διαπαιδαγωγείς τα παιδιά ασκώντας υπεύθυνα τη σεξουαλικότητά σου.
Πηγή και σύνθεση αυτών των δικαιωµάτων είναι κατά µία έννοια η θρηX
σκευτική ελευθερία, εννοούµενη ως δικαίωµα να ζεις στην αλήθεια της πίX
στης σου και σύµφωνα µε την υπερβατική αξιοπρέπειά σου»317.

Το πρώτο δικαίωµα που καταγράφεται σ’ αυτό τον κατάλογο είναι το
δικαίωµα στη ζωή, από τη σύλληψη µέχρι τη γέννηση318, που προ�ποθέτει

313 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για την Ειρήνη
1998, 2: AAS 90 (1998) 149.

314 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΓ΄, Εγκ. επ. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 259X264.
315 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 26: AAS 58

(1966) 1.046X1.047.
316 Πρβλ. ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ΄, Οµιλία στη Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών (4

Οκτωβρίου 1965), 6: AAS 57 (1965) 883X884^ ιδίου, Μήνυµα στους επισκόπους που
συγκεντρώθηκαν για τη Σύνοδο (26 Οκτωβρίου 1974): AAS 66 (1974) 631X639.

317 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 47: AAS 83 (1991) 851X
852^ πρβλ. ιδίου Οµιλία στη Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών (2 ΟκτωX
βρίου 1979), 13: AAS 71 (1979) 1.152X1.153.
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την άσκηση κάθε άλλου δικαιώµατος και συνεπάγεται ιδιαίτερα την ανοX
µία κάθε µορφής ηθεληµένης έκτρωσης και ευθανασίας319. ΥπογραµµίζεT
ται η υψηλότατη αξία του δικαιώµατος στη θρησκευτική ελευθερία : «όπως
όλοι οι άνθρωποι οφείλουν να παραµείνουν απαλλαγµένοι από εξαναX
γκασµούς είτε από άτοµα και κοινωνικές οµάδες είτε από κάθε ανθρώπιX
νη εξουσία, έτσι και σε θρησκευτικό επίπεδο, µέσα σε ορισµένα όρια, καX
νείς δεν πρέπει να εξαναγκάζεται να ενεργεί ενάντια στη συνείδησή του,
ούτε να εµποδίζεται να ενεργεί σύµφωνα µε τη συνείδησή του, κατ’ ιδίαν
και δηµόσια, µόνος ή µαζί µε άλλους»320. Ο σεβασµός αυτού του δικαιώX
µατος είναι εµβληµατικό σηµάδι «αυθεντικής προόδου του ανθρώπου σε
κάθε καθεστώς, σύστηµα ή περιβάλλον»321.

γ) ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις

156 Συνδεόµενο άρρηκτα µε το θέµα των δικαιωµάτων είναι εκείνο των
υποχρεώσεων του ανθρώπου, που υπογραµµίζεται στις παρεµβάσεις του
∆ιδακτικού Σώµατος της Εκκλησίας. Συχνά γίνεται επίκληση της αλληλοX
συµπλήρωσης ανάµεσα σε δικαιώµατα και υποχρεώσεις, αρραγώς ενωµέX
να πρωτίστως στον άνθρωπο που είναι ο επίσηµος κάτοχος322. Αυτός ο δεX
σµός παρουσιάζει και µία κοινωνική διάσταση: «Στην ανθρώπινη συµβίωση
κάθε φυσικό δικαίωµα συνεπάγεται την αντίστοιχη υποχρέωση σε όλα
τα άλλα άτοµα: την υποχρέωση να αναγνωρίζεται και να γίνεται σεβαX
στό αυτό το δικαίωµα»323. Το ∆ιδακτικό Σώµα της Εκκλησίας υπογραµT
µίζει την έµφυτη αντίφαση σε µια έκθεση των δικαιωµάτων που δεν προT

318 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄ Εγκ. επ. Evangelium vitae, 2: AAS 87 (1995) 402.
319 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 27: AAS 58

(1966) 1.047X1.048^ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ., Veritatis splendor, 80: AAS
85 (1993) 1.197X1.198^ ιδίου, Εγκ. επ. Evangelium vitae, 7X28: AAS 87 (1995)
408X433.

320 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, ∆ιάκ. Dignitatis humanae, 2: AAS 58 (1966) 930X
931.

321 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Redemptor hominis, 17: AAS 71 (1979) 300.
322 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΓ΄, Εγκ. επ. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 259X264^ Β΄ ΣΥX

ΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 26: AAS 58 (1966) 1.046X1.047.
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βλέπει την αντίστοιχη ευθύνη: «Ωστόσο, εκείνοι που ενώ διεκδικούν τα
δικαιώµατά τους ξεχνούν ή δεν αναδεικνύουν όσο πρέπει τις αντίστοιχες
υποχρεώσεις διατρέχουν τον κίνδυνο να δηµιουργούν µε το ένα χέρι και
να καταστρέφουν µε το άλλο»324.

δ) ∆ικαιώµατα των λαών και των εθνών

157 Το πεδίο των δικαιωµάτων του ανθρώπου διευρύνθηκε στα δικαιώT
µατα των λαών και των εθνών325: πράγµατι, «ό,τι είναι αλήθεια για τον
άνθρωπο είναι και για τους λαούς»326. Το ∆ιδακτικό Σώµα της Εκκλησίας
υπενθυµίζει ότι το οικουµενικό δικαίωµα «στηρίζεται σε αρχές ίσου σεX
βασµού των κρατών, στο δικαίωµα αυτοπροσδιορισµού κάθε λαού και
στο δικαίωµα της ελεύθερης συνεργασίας ενόψει του υπέρτατου κοινού
αγαθού της ανθρωπότητας»327. Η ειρήνη θεµελιώνεται όχι µόνο στο σεβαX
σµό των δικαιωµάτων του ανθρώπου, αλλά και σ’ εκείνον των δικαιωµάX
των των λαών, ιδιαίτερα στο δικαίωµα της ανεξαρτησίας328.

Τα δικαιώµατα των εθνών δεν είναι άλλο από «τα “ανθρώπινα δικαιώX
µατα” συγκεντρωµένα σ’ αυτό το ιδιαίτερο επίπεδο της συλλογικής ζωής»329.
Το έθνος έχει «το θεµελιώδες δικαίωµα της ύπαρξης»^ της «ξεχωριστής γλώσX
σας και του πολιτισµού, χάρη στα οποία ένας λαός εκφράζεται και προωθεί
την πνευµατική του “κυριαρχία”^ να «διαµορφώνει τη ζωή του σύµφωνα µε

323 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΓ΄, Εγκ. επ. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 264.
324 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΓ΄, Εγκ. επ. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 264.
325 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Sollicitudo rei socialis, 33: AAS 80

(1988) 557X559^ ιδίου Εγκ. επ. Centesimus annus, 21: AAS 83 (1991) 818X819.
326 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Επ. Για την πεντηκοστή επέτειο της έναρξης του ∆ευT

τέρου Παγκοσµίου Πολέµου, 8: AAS 82 (1990) 56.
327 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Επ. Για την πεντηκοστή επέτειο της έναρξης του ∆ευT

τέρου Παγκοσµίου Πολέµου, 8: AAS 82 (1990) 56.
328 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Οµιλία στο διπλωµατικό σώµα (9 Ιανουαρίου

1988), 7X8: AAS 80 (1988) 1.139.
329 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Οµιλία στη Γενική Συνέλευση του Οργανισµού ΗνωT

µένων Εθνών για τον εορτασµό της 50ής επετείου από την ίδρυσή του (5 ΟκτωX
βρίου 1995), 13: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XVIII, 2 (1995) 736.
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τις παραδόσεις του, αποκλείοντας φυσικά κάθε παραβίαση των θεµελιωδών
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και ιδιαίτερα την καταπίεση των µειονοτήτων»^
να «χτίζει το µέλλον του εφοδιάζοντας µε την κατάλληλη µόρφωση τις νεόX
τερες γενιές»330. Η διεθνής τάξη απαιτεί µια ισορροπία ανάµεσα στην ιδιαιT
τερότητα και στην παγκοσµιότητα, για την πραγµατοποίηση της οποίας καX
λούνται όλα τα έθνη, το πρώτο καθήκον των οποίων είναι να ζουν µε ειρήX
νη, σεβασµό και αλληλεγγύη µε τα άλλα έθνη.

ε) Γεφυρώνοντας την απόσταση ανάµεσα στο γράµµα και στο πνεύµα

158 Η επίσηµη διακήρυξη των δικαιωµάτων του ανθρώπου αντικρούεται
από µία οδυνηρή πραγµατικότητα παραβιάσεων, πολέµων και βιαιοτήτων
κάθε είδους, κατ’ αρχάς τις γενοκτονίες και τις µαζικές απελάσεις, την εξάX
πλωση σχεδόν παντού νέων µορφών δουλείας όπως το εµπόριο ανθρώπων,
τα παιδιά στρατιώτες, την εκµετάλλευση των εργαζοµένων, το εµπόριο ναρX
κωτικών, την πορνεία: «Ακόµη και στις χώρες όπου υπάρχουν δηµοκρατικές
κυβερνήσεις αυτά τα δικαιώµατα δε γίνονται πάντα σεβαστά»331.

Υπάρχει δυστυχώς µια απόσταση ανάµεσα στο «γράµµα» και στο
«πνεύµα» των ανθρωπίνων δικαιωµάτων332, στα οποία αποδίδεται συχνά
ένας σεβασµός καθαρά τυπικός. Η κοινωνική διδασκαλία, σε συνεργασία
µε το προνόµιο που παραχωρήθηκε από το Ευαγγέλιο στους φτωχούς,
διατρανώνει επανειληµµένα ότι «οι πιο ευνοούµενοι οφείλουν να απαρT
νηθούν ορισµένα δικαιώµατά τους για να θέσουν τα αγαθά τους µε γενX
ναιοδωρία στην υπηρεσία των άλλων» κι ότι η υπερβολική αξίωση ισόX
τητας «µπορεί να προκαλέσει έναν ατοµικισµό όπου ο καθένας θα διεκX
δικεί τα δικαιώµατά του, αποφεύγοντας την ευθύνη του κοινού καλού»333.

330 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Οµιλία στη Γενική Συνέλευση του Οργανισµού ΗνωT
µένων Εθνών για τον εορτασµό της 50ής επετείου από την ίδρυσή του (5 ΟκτωX
βρίου 1995), 8: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XVIII, 2 (1995) 736X737.

331 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 47: AAS 83 (1991) 852.
332 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Redemptor hominis, 17: AAS 71 (1979)

295X300.
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159 Η Εκκλησία, έχοντας επίγνωση ότι η ουσιαστικά θρησκευτική της
αποστολή περιλαµβάνει την προστασία και την προώθηση των θεµελιωT
δών δικαιωµάτων του ανθρώπου334, «εκτιµά αρκετά το δυναµισµό της
σύγχρονης εποχής, µε τον οποίο αυτά τα δικαιώµατα προωθούνται παX
ντού»335. Η Εκκλησία αισθάνεται βαθιά την ανάγκη να γίνεται σεβαστή στο
εσωτερικό της η δικαιοσύνη336, όπως και τα ανθρώπινα δικαιώµατα337.

Η ποιµαντική δέσµευση αναπτύσσεται σε διπλή κατεύθυνση, στην αναγT
γελία της χριστιανικής βάσης των δικαιωµάτων του ανθρώπου και στην καT
ταγγελία όταν παραβιάζονται338: πάντως, «η αναγγελία είναι πιο σηµαντική
από την καταγγελία και γι’ αυτό δεν µπορεί να παραµερίζεται, αφού προX
σφέρει αληθινή σταθερότητα και τη δύναµη του πιο υψηλού κινήτρου»339.
Για να γίνει πιο αποτελεσµατική, µια παρόµοια δέσµευση είναι ανοιχτή στην
οικουµενική συνεργασία, στο διάλογο µε τις άλλες θρησκείες, σε όλες τις καX
τάλληλες επαφές µε κυβερνητικούς και µη οργανισµούς σε επίπεδο εθνικό
και διεθνές. Η Εκκλησία εµπιστεύεται κυρίως τη βοήθεια του Κυρίου και του
Αγίου Πνεύµατος που, καθώς διαχέεται στις καρδιές, είναι η πιο σίγουρη εγX
γύηση για να γίνει σεβαστή η δικαιοσύνη και τα ανθρώπινα δικαιώµατα
και, κατά συνέπεια, να συνεισφέρει στην ειρήνη: «Ανέκαθεν σταθερή ασχοX
λία της Εκκλησίας στο όνοµα της εντολής που δέχτηκε από τον Κύριο ήταν
να προωθεί τη δικαιοσύνη και την ειρήνη και να διαπερνά µε το φως και µε
το προζύµι του Ευαγγελίου όλα τα πεδία της κοινωνικής ύπαρξης»340.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

333 ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ΄, Απ. επ. Octogesima adveniens, 23: AAS 63 (1971) 418.
334 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 54: AAS 83 (1991)

859X860.
335 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 41: AAS 58 (1966) 1.060.
336 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Οµιλία στους αξιωµατούχους και στους δικηT

γόρους του εκκλησιαστικού δικαστηρίου Ρότα Ροµάνα (17 Φεβρουαρίου 1979),
4: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, ΙI, 1 (1979) 413X414.

337 Πρβλ. CIC, κανόνες 208X223.
338 Πρβλ. ΠΟΝΤΙΦΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ», La Chiesa e i diriT

tti dell’uomo (Η Εκκλησία και τα ανθρώπινα δικαιώµατα), 70X90, Πόλις του ΒαX
τικανού 1975, σσ. 47X55.

339 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Sollicitudo rei socialis, 41: AAS 80 (1988) 572.
340 ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ΄, Motu proprio Iustitiam et Pacem: AAS 68 (1976) 700.
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ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Ι. ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΟΤΗΤΑ

160 Οι σταθερές αρχές της κοινωνικής διδασκαλίας της Εκκλησίας341

αποτελούν τους πραγµατικούς θεµέλιους λίθους της καθολικής κοινωνιT
κής διδασκαλίας : πρόκειται για την αρχή της αξιοπρέπειας του ανT
θρώπου —αναφερθήκαµε ήδη στο προηγούµενο κεφάλαιο—, στην οποία
θεµελιώνεται κάθε άλλη αρχή και περιεχόµενο της κοινωνικής διδασκαX
λίας342, για το κοινό καλό, τη διδαχή και την αλληλεγγύη. Αυτές οι αρχές,
έκφραση ολόκληρης της αλήθειας για τον άνθρωπο που γνωρίσαµε χάρη
στη λογική και στην πίστη, ξεπηδούν «από τη συνάντηση του ευαγγελιX
κού µηνύµατος και των απαιτήσεών του, που ανακεφαλαιώνονται στην
υπέρτατη εντολή της αγάπης για τον Θεό και τον πλησίον και στη δικαιοX
σύνη, µε τα προβλήµατα τα οποία προέρχονται από τη ζωή στην κοινωX
νία»343. Η Εκκλησία, στη διάρκεια της Ιστορίας και υπό το φως του Αγίου
Πνεύµατος, στοχαζόµενη σοφά στο εσωτερικό της παράδοσης της πίστης,
µπόρεσε να δώσει σ’ αυτές τις αρχές ολοένα και πιο προσεγµένη θεµελίωX
ση και περίγραµµα, ενσωµατώνοντάς τα προοδευτικά, στην προσπάθεια
να απαντήσει µε συνέπεια στις απαιτήσεις των εποχών και στη συνεχή
εξέλιξη της κοινωνικής ζωής.

341 Πρβλ. ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ∆ΙΑΠΑΙ∆ΑΓΩΓΗΣΗ, Orientamenti per lo
studio e l’insegnamento della dottrina sociale della Chiesa nella formazione sacerdT
otale, 29X42, Tipografia Poliglotta Vaticana, Ρώµη 1988, σσ. 35X43.

342 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΓ΄, Εγκ. επ. Mater et magistra: AAS 53 (1961) 453.
343 ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ, ∆ιδ. Libertatis conscientia, 72:

AAS 79 (1987) 585.



161 Αυτές οι αρχές έχουν ένα γενικό και θεµελιώδη χαρακτήρα, καθώς
αφορούν την κοινωνική πραγµατικότητα στο σύνολό της : από τις διαπροX
σωπικές σχέσεις που χαρακτηρίζονται από την εγγύτητα και την αµεσότηX
τα σ’ εκείνες όπου µεσολαβεί η πολιτική, η οικονοµία και το δίκαιο^ από τις
σχέσεις ανάµεσα σε κοινότητες ή οµάδες σε σχέσεις ανάµεσα σε λαούς και
έθνη. Για τη σταθερότητά τους στο χρόνο και την οικουµενικότητα της σηT
µασίας τους, η Εκκλησία τις υποδεικνύει ως την πρώτη και θεµελιώδη παX
ράµετρο αναφοράς για την ερµηνεία και την εκτίµηση των κοινωνικών
φαινοµένων, αναγκαία επειδή εκεί µπορούν να εντοπιστούν τα κριτήρια
διάκρισης και ο οδηγός της κοινωνικής δράσης σε κάθε πλαίσιο.

162 Οι αρχές της κοινωνικής διδασκαλίας πρέπει να εκτιµηθούν στο ενιαίο
σύνολο, στη σύνδεση και στη διάρθρωσή τους. Αυτή η απαίτηση έχει τη ρίX
ζα της στη σηµασία που αποδίδεται από την ίδια την Εκκλησία στην κοινωX
νική της διδασκαλία, το ενιαίο διδακτικό «corpus» που ερµηνεύει τις κοινωX
νικές πραγµατικότητες µε οργανικό τρόπο344. Η προσοχή στην ιδιαιτερότητα
κάθε µεµονωµένης αρχής δεν πρέπει να οδηγήσει σε µία µερική και λανθαX
σµένη χρήση της, που συµβαίνει όποτε την επικαλούµαστε σαν να είναι αποX
διαρθρωµένη και αποσυνδεδεµένη όσον αφορά όλες τις άλλες. Η θεωρητική
εµβάθυνση και η ίδια η εφαρµογή έστω και µίας από τις κοινωνικές αρχές
φέρνουν στην επιφάνεια µε σαφήνεια την αµοιβαιότητα, τη συµπληρωµατιX
κότητα, τους δεσµούς που τις συγκροτούν. Αυτοί οι θεµελιώδεις λίθοι της διX
δασκαλίας της Εκκλησίας αντιπροσωπεύουν, εξάλλου, πολύ περισσότερα
από µια διαρκή κληρονοµιά στοχασµού, που είναι όµως σηµαντικό µέρος
του χριστιανικού µηνύµατος, καθώς δείχνουν σε όλους τις πιθανές οδούς για
να οικοδοµήσουν µια καλή κοινωνική ζωή, πραγµατικά ανανεωµένη345.

163 Οι αρχές της κοινωνικής διδασκαλίας στο σύνολό τους αποτελούν
την πρώτη άρθρωση για την αλήθεια της κοινωνίας, από την οποία κάθε

344 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Sollicitudo rei socialis, 1: AAS 80
(1988) 513X514.

345 Πρβλ. ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ∆ΙΑΠΑΙ∆ΑΓΩΓΗΣΗ, Orientamenti per lo
studio e l’insegnamento della dottrina sociale della Chiesa nella formazione sacerdT
otale, 47, Tipografia Poliglotta Vaticana, Ρώµη 1988, σ. 47.
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συνείδηση ερωτάται και καλείται να αλληλεπιδρά µε κάθε άλλη, ελεύθεT
ρα, σε πλήρη συνυπευθυνότητα µε όλους και απέναντι σε όλους. ΠράγX
µατι, ο άνθρωπος δεν µπορεί να αποφύγει το θέµα της αλήθειας και της
έννοιας του κοινωνικού ζην, επειδή η κοινωνία δεν είναι µια πραγµατιX
κότητα ξένη προς την ύπαρξή του.

Αυτές οι αρχές έχουν µια βαθιά ηθική σηµασία επειδή παραπέµπουν
στα ύστατα και ρυθµιστικά θεµέλια της κοινωνικής ζωής. Για την πλήρη
κατανόησή τους χρειάζεται να δράσουµε προς την κατεύθυνσή τους,
στην οδό της ανάπτυξης που µας υποδεικνύουν για µια ζωή άξια του ανX
θρώπου. Η ηθική απαίτηση που ενυπάρχει στις µεγάλες κοινωνικές αρχές
αφορά τόσο την προσωπική δράση των ατόµων, επειδή είναι τα πρώτα
και αναντικατάστατα υποκείµενα της κοινωνικής ζωής σε κάθε επίπεδο
όσο συγχρόνως τους θεσµούς, που αντιπροσωπεύονται από νόµους, καX
νόνες ηθών και αστικών δοµών, λόγω της ικανότητάς τους να επηρεάX
ζουν τις επιλογές πολλών και για πολύ καιρό. Πράγµατι, οι αρχές θυµίX
ζουν ότι η ιστορικά υπαρκτή κοινωνία ξεπηδά από την περιπλοκή των
ελευθεριών όλων των προσώπων που αλληλεπιδρούν, συνεισφέροντας
µέσα από τις επιλογές τους στην οικοδόµηση ή στην αποδυνάµωσή της.

ΙΙ. Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΛΟΥ

α) Σηµασία και κυριότερα επακόλουθα

164 Από την αξιοπρέπεια, την ενότητα και την ισότητα όλων των ανT
θρώπων προέρχεται πρωτίστως η αρχή του κοινού καλού, στο οποίο
πρέπει να αναφέρεται κάθε όψη της κοινωνικής ζωής για να αποκτήσει
πληρότητα νοήµατος. Σύµφωνα µε έναν πρώτο και ευρύ ορισµό, κοινό
καλό εννοούµε «το σύνολο εκείνων των συνθηκών της κοινωνικής ζωής
που επιτρέπουν και στις συλλογικότητες και στα µεµονωµένα µέλη να
φτάσουν πληρέστερα και πιο γρήγορα στην τελειοποίησή τους»346.

Το κοινό καλό δε συνίσταται στην απλή άθροιση των ιδιαίτερων αγαT
θών κάθε υποκειµένου του κοινωνικού σώµατος. Καθώς είναι όλων και καT

346 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 26: AAS 58 (1966)
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θενός, υφίσταται και παραµένει κοινό επειδή είναι αδιαίρετο και επειδή
µόνο µαζί µπορούµε να το επιτύχουµε, να το αναπτύξουµε και να το φυλάT
ξουµε λαµβάνοντας υπόψη το µέλλον. Όπως η ηθική δράση του ατόµου
πραγµατοποιείται επιτελώντας το καλό, έτσι και η κοινωνική δράση φτάνει
στην πληρότητα υλοποιώντας το κοινό καλό. Πράγµατι, το κοινό καλό µποX
ρεί να εννοηθεί ως η κοινωνική και συλλογική διάσταση του ηθικού καλού.

165 Η κοινωνία που σε όλα τα επίπεδα επιθυµεί να παραµείνει στην υπηT
ρεσία του ανθρώπου είναι εκείνη που προτείνει ως πρωταρχικό της στόT
χο το κοινό καλό, επειδή είναι καλό για όλους τους ανθρώπους και για
τον άνθρωπο347. Το άτοµο δεν µπορεί να βρει την ολοκλήρωση µόνο στον
εαυτό του, αποφεύγοντας δηλαδή την ύπαρξή του «µε» και «για» τους
άλλους. Αυτή η αλήθεια τού επιβάλλει όχι µία απλή συµβίωση στα διάφορα
επίπεδα της κοινωνικής ζωής και των σχέσεων, αλλά την ακατάπαυστη
αναζήτηση πρακτικά και όχι µόνο ιδεολογικά του καλού, δηλαδή του νοήX
µατος και της αλήθειας που συναντά στις υπάρχουσες µορφές της κοινωνιX
κής ζωής. Καµία εκφραστική φόρµα της κοινωνικότητας —από την οικογέX
νεια, την ενδιάµεση κοινωνική οµάδα, το συνεταιρισµό, την επιχείρηση οιX
κονοµικού χαρακτήρα, την πόλη, το νοµό, το κράτος, µέχρι τις κοινότητες
των λαών και των εθνών— δεν µπορεί να αποφύγει το ερωτηµατικό γύρω
από το δικό της κοινό καλό, που είναι χαρακτηριστικό της σηµασίας της και
πραγµατικός λόγος για την ίδια της την ύπαρξη348.

β) Η ευθύνη όλων για το κοινό καλό

166 Οι απαιτήσεις για το κοινό καλό προέρχονται από τις κοινωνικές
συνθήκες κάθε εποχής και συνδέονται στενά µε το σεβασµό και την ολοT
κληρωµένη αγωγή του ανθρώπου και των θεµελιωδών δικαιωµάτων

1.046^ πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 1.905X1.912^ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΓ΄,
Εγκ. επ. Mater et magistra: AAS 53 (1961) 417X421^ ιδίου, Εγκ. επ. Pacem in terris:
AAS 55 (1963) 272X273^ ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ΄, Απ. επ. Octogesima adveniens, 46: AAS 63
(1971) 433X435.

347 Πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 1.912.
348 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΓ΄, Εγκ. επ. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 272.
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του349. Αυτές οι απαιτήσεις αφορούν κυρίως τη δέσµευση για την ειρήνη,
την οργάνωση των εξουσιών του κράτους, µια στέρεη νοµική τάξη, την
προστασία του περιβάλλοντος, την απόδοση εκείνων των υπηρεσιών που
είναι ουσιώδεις για τον άνθρωπο, µερικές από τις οποίες αποτελούν συγX
χρόνως και δικαιώµατα του ανθρώπου: τροφή, κατοικία, εργασία, µόρX
φωση και πρόσβαση στην παιδεία, µεταφορές, υγεία, ελεύθερη κυκλοφοX
ρία των πληροφοριών και προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας350. ∆εν
πρέπει να ξεχνάµε τη συνεισφορά που κάθε έθνος οφείλει για µια πραγX
µατική διεθνή συνεργασία, ενόψει του κοινού καλού για όλη την ανθρωX
πότητα και τις µελλοντικές γενιές351.

167 Το κοινό καλό δεσµεύει όλα τα µέλη της κοινωνίας: κανείς δεν πρέT
πει να απουσιάσει από τη συνεργασία, ανάλογα µε τις ικανότητές του,
για την επίτευξη και την ανάπτυξή του352. Το κοινό καλό απαιτεί να το
υπηρετούν πλήρως, όχι σύµφωνα µε µειωτικές απόψεις οι οποίες εξαρX
τώνται από τα οφέλη που ορισµένοι ενδέχεται να αποκοµίσουν, αλλά
στη βάση µιας λογικής που τείνει στην πιο ευρεία ανάληψη ευθυνών. Το
κοινό καλό είναι επακόλουθο των πιο υψηλών τάσεων του ανθρώX
που353, αλλά είναι ένα καλό επίπονο να επιτευχθεί επειδή απαιτεί ικανόX
τητα και σταθερή αναζήτηση του καλού των άλλων σαν να ήταν δικό µας.

Όλοι έχουν το δικαίωµα να απολαµβάνουν τις συνθήκες τις κοινωνικής

349 Πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 1.907.
350 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 26: AAS 58

(1966) 1.046X1.047.
351 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΓ΄, Εγκ. επ. Mater et magistra: AAS 53 (1961) 421.
352 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΓ΄, Εγκ. επ. Mater et magistra: AAS 53 (1961) 417^ ΠΑΥX

ΛΟΣ ΣΤ΄, Απ. επ. Octogesima adveniens, 46: AAS 63 (1971) 433X435^ Κατήχηση της
Καθολικής Εκκλησίας, 1.913.

353 Ο ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΚΙΝΑΤΗΣ τοποθετεί στο πιο υψηλό και πιο ιδιαίτερο
επίπεδο των «φυσικών τάσεων» του ανθρώπου το «να γνωρίσει την αλήθεια για
τον Θεό» και το «να ζει στην κοινωνία» (Summa theologiae, IXII, ε. 94, α. 2, Ed.
Leon. 7, 170: «Secundum igitur ordinem inclinationum naturalium est ordo praeceX
ptorum legis naturae… Tertio modo inest homini inclinatio ad bonum secundum naX
turam rationis, quae est sibi propria^ sicut homo habet naturalem inclinationem ad
hoc quod veritatem cognoscat de Deo, et ad hoc quod in societate vivat»).
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ζωής που απορρέουν από την αναζήτηση του κοινού καλού. Ηχεί ακόµη
επίκαιρη η διδαχή του Πίου Στ :́ «Οφείλουµε να φροντίζουµε ώστε η διανοX
µή των αγαθών που δηµιουργούνται, την οποία όλοι βλέπουν πόσο είναι αιX
τία δυσφορίας εξαιτίας της µεγάλης ανισορροπίας ανάµεσα στους λίγους
πάρα πολύ πλούσιους και στους πολυάριθµους πένητες, να γίνεται σύµφωX
να µε τους κανόνες του κοινού καλού και της κοινωνικής δικαιοσύνης»354.

γ) Οι υποχρεώσεις της πολιτικής κοινότητας

168 Εκτός από τα µεµονωµένα άτοµα, η ευθύνη για την επιδίωξη του κοιT
νού καλού ανήκει και στο κράτος, καθώς το κοινό καλό είναι ο λόγος
ύπαρξης των πολιτικών αρχών355. Πράγµατι, το κράτος πρέπει να εγγυάX
ται συνοχή, ενότητα και οργάνωση της αστικής κοινωνίας της οποίας είX
ναι έκφραση356, έτσι ώστε το κοινό καλό να επιδιωχθεί µε τη συνεισφορά
όλων των πολιτών. Ο µεµονωµένος άνθρωπος, η οικογένεια, τα ενδιάµεX
σα στρώµατα δεν είναι σε θέση να επιτύχουν από µόνοι τους την πλήρη
ανάπτυξή τους^ εξ ου και η ανάγκη για πολιτικούς θεσµούς, ο σκοπός
των οποίων είναι να καταστήσουν προσιτά στον κόσµο τα αναγκαία
αγαθά —υλικά, πολιτιστικά, ηθικά, πνευµατικά— ώστε να διάγουν µια
πραγµατικά ανθρώπινη ζωή. Σκοπός της κοινωνικής ζωής είναι το ιστοριX
κά υλοποιήσιµο κοινό καλό357.

169 Για να εξασφαλιστεί το κοινό καλό η κυβέρνηση κάθε χώρας έχει το
ιδιαίτερο καθήκον να εναρµονίσει δίκαια τα συµφέροντα των διαφόρων
τοµέων358. Ο ορθός διακανονισµός για τα ιδιαίτερα αγαθά οµάδων και
ατόµων είναι µία από τις πιο λεπτές λειτουργίες της δηµόσιας εξουσίας.

354 ΠΙΟΣ ΙΑ΄, Εγκ. επ. Quadragesimo anno: AAS 23 (1931) 197.
355 Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 1.910.
356 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 74: AAS 58

(1966) 1.095X1.097^ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Redemptor hominis, 17: AAS 71
(1979) 295X300.

357 Πρβλ. ΛΕΩΝ ΙΓ΄, Εγκ. επ. Rerum novarum: Acta Leonis XIII, 11 (1892) 133X
135^ ΠΙΟΣ ΙΒ΄, Ραδιοφωνικό µήνυµα για την πεντηκοστή επέτειο της εγκυκλίου
«Rerum novarum»: AAS 33 (1941) 200.
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Εξάλλου, δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι στο δηµοκρατικό κράτος, όπου συX
νήθως οι αποφάσεις λαµβάνονται πλειοψηφικά από τους αντιπροσώπους
της λα�κής βούλησης, εκείνοι στους οποίους ανήκει η ευθύνη της κυβέρνηX
σης οφείλουν να ερµηνεύουν το κοινό καλό της χώρας τους όχι µόνο σύµX
φωνα µε τους προσανατολισµούς της πλειονότητας, αλλά στην προοπτιX
κή του πραγµατικού καλού όλων των µελών της αστικής κοινότητας, συX
µπεριλαµβανοµένων και εκείνων της µειονότητας.

170 Το κοινό καλό της κοινωνίας δεν είναι αυτοσκοπός^ έχει αξία µόνο
όσον αφορά την επίτευξη του ύστατου στόχου του ανθρώπου και το οιT
κουµενικό κοινό καλό ολόκληρης της δηµιουργίας. Ο Θεός είναι ύστατος
σκοπός των δηµιουργηµάτων Του και για κανένα λόγο δεν µπορούµε να
στερήσουµε το κοινό καλό της υπερβατικής Του διάστασης, που ξεπερνά
αλλά και ολοκληρώνει την ιστορική διάσταση359. Αυτή η προοπτική επιX
τυγχάνει την πληρότητά της χάρη στη δύναµη της πίστης στο Πάσχα του
Ιησού Χριστού, που προσφέρει άπλετο φως για την πραγµατοποίηση του
αληθινού κοινού καλού της ανθρωπότητας. Η ιστορία µας —η προσωπιX
κή και συλλογική προσπάθεια ανύψωσης της ανθρώπινης κατάστασης—
αρχίζει και κορυφώνεται µε τον Ιησού: χάρη σ’ Αυτόν, διαµέσου Αυτού
και ενόψει Αυτού, κάθε πραγµατικότητα, περιλαµβανοµένης της ανθρώX
πινης κοινωνίας, µπορεί να οδηγηθεί στο ύψιστο Αγαθό της, στην εκπλήX
ρωσή του. Μια οπτική καθαρά ιστορική και υλιστική θα κατέληγε να µεX
τατρέψει το κοινό καλό σε απλή κοινωνικοTοικονοµική ευηµερία, χωρίς
κανέναν υπερβατικό στόχο, δηλαδή τον βαθύτερο λόγο ύπαρξής του.

358 Πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 1908.
359 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 41: AAS 83 (1991)

843X845.
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ΙΙΙ. Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

α) Προέλευση και σηµασία

171 Ανάµεσα στις πολλαπλές νύξεις του κοινού καλού, άµεση σπουδαιότηT
τα προσλαµβάνει η αρχή του οικουµενικού προορισµού των αγαθών: «Ο
Θεός προόρισε τη γη µε όσα υπάρχουν πάνω της στη χρήση όλων των ανX
θρώπων και των λαών, καθώς τα αγαθά που δηµιουργούνται πρέπει να
φτάνουν σε όλους µε αµερόληπτα κριτήρια, έχοντας ως οδηγό τη δικαιοX
σύνη και ως σύντροφο την αγάπη»360. Αυτή η αρχή στηρίζεται στο γεγοX
νός ότι «η πρώτη αρχή για καθετί που θεωρείται καλό είναι η ίδια η πράX
ξη του Θεού που δηµιούργησε τη γη και τον άνθρωπο, και στον άνθρωπο
έδωσε τη γη για να κυριαρχήσει µε την εργασία του και να χαρεί τους
καρπούς της (πρβλ. Γεν 1,28X29). Ο Θεός έδωσε τη γη σε όλο το ανθρώπιX
νο γένος ώστε να θρέψει όλα του τα µέλη, δίχως να αποκλείει ούτε να ευX
νοεί κανένα. Εδώ βρίσκεται η ρίζα του οικουµενικού προορισµού των
αγαθών της γης. Αυτή, χάρη στη γονιµότητά της και στην ικανότητά της
να ικανοποιεί τις ανάγκες του ανθρώπου, είναι το πρώτο δώρο του Θεού
για τη συντήρηση της ανθρώπινης ζωής»361. Πράγµατι, δεν µπορεί να την
πραγµατοποιήσει χωρίς τα υλικά αγαθά που καλύπτουν τις πρωταρχικές
του ανάγκες και αποτελούν τις βασικές συνθήκες για την ύπαρξή του^ αυX
τά τα αγαθά είναι απολύτως απαραίτητα για να τραφεί και να αναπτυX
χθεί, να επικοινωνήσει, να συνεταιριστεί και να καταφέρει να πετύχει
τους πιο υψηλούς στόχους για τους οποίους έχει κληθεί362.

172 Η αρχή του οικουµενικού προορισµού των αγαθών της γης βρίσκεT
ται στη βάση του οικουµενικού δικαιώµατος της χρήσης των αγαθών. Κάθε
άνθρωπος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διαθέτει την απαραίτητη ευηµεX
ρία για την πλήρη εξέλιξή του: η αρχή της κοινής χρήσης των αγαθών είναι

360 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 69: AAS 58
(1966) 1.090.

361 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 31: AAS 83 (1991) 831.
362 Πρβλ. ΠΙΟΣ ΙΒ΄, Ραδιοφωνικό µήνυµα για την πεντηκοστή επέτειο της

εγκυκλίου «Rerum novarum»: AAS 33 (1941) 199X200.
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η «πρώτη αρχή όλης της ηθικοκοινωνικής τάξης»363 και «τυπική αρχή της
χριστιανικής κοινωνικής διδασκαλίας»364. Γι’ αυτόν το λόγο η Εκκλησία
θεώρησε πρέπον να διασαφηνίσει τη φύση και τα χαρακτηριστικά της.
Πρόκειται πρώτα απ’ όλα για ένα δικαίωµα φυσικό, εγγεγραµµένο στην
ανθρώπινη φύση, και όχι για ένα δικαίωµα µόνο θετικό, συνδεδεµένο µε το
ιστορικό ενδεχόµενο^ επίσης, αυτό το δικαίωµα είναι «πρωταρχικό»365. ΕνυX
πάρχει στο µεµονωµένο άτοµο, σε κάθε άτοµο, κι έχει προτεραιότητα σχεX
τικά µε οποιαδήποτε συµµετοχή του ανθρώπου στα αγαθά, σε οποιαδήποX
τε νοµική διάταξη κάθε είδους, σε οποιοδήποτε σύστηµα και οικονοµικοX
κοινωνική µέθοδο: «Όλα τα άλλα δικαιώµατα, µεταξύ των οποίων και της
ιδιοκτησίας και της ελεύθερης αγοράς, υπάγονται σ’ αυτό [τον οικουµενικό
προορισµό των αγαθών]: δεν πρέπει λοιπόν να το εµποδίζουν, αλλά να
διευκολύνουν την υλοποίησή του και είναι σηµαντικό και επείγον κοινωνιX
κό καθήκον να το επαναφέρουµε στον πρωταρχικό σκοπό του»366.

173 Η πραγµατοποίηση της αρχής του οικουµενικού προορισµού των
αγαθών, σύµφωνα µε τα διάφορα κοινωνικά και πολιτιστικά πλαίσια, συT
νεπάγεται έναν ακριβή ορισµό των τρόπων, των ορίων, των αντικειµένων.
Οικουµενικός προορισµός και χρήση δε σηµαίνει όλα να είναι στη διάθεση
του καθενός ή όλων, ούτε ότι το ίδιο πράγµα χρησιµεύει ή ανήκει στον καX
θένα ή σε όλους. Αν είναι αλήθεια ότι όλοι γεννιούνται µε το δικαίωµα στη
χρήση των αγαθών, είναι εξίσου αλήθεια ότι για να εξασφαλίσουµε µιαν
αµερόληπτη και οργανωµένη πρακτική είναι αναγκαίες ρυθµιστικές επεµX
βάσεις, καρπός εθνικών και διεθνών συµφωνιών, κι ένα σύστηµα απονοµής
δικαιοσύνης που θα καθορίζει και θα αποσαφηνίζει αυτή την πρακτική.

174 Η αρχή του οικουµενικού προορισµού των αγαθών µάς καλεί να καλT
λιεργήσουµε µιαν άποψη για την οικονοµία η οποία θα εµπνέεται από
τις ηθικές αξίες που επιτρέπουν να µη λησµονούµε ποτέ ούτε την προέλευT
ση ούτε το σκοπό αυτών των αγαθών, έτσι ώστε να επιτύχουµε έναν κόT

363 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Laborem exercens, 3: AAS 73 (1981) 525.
364 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Sollicitudo rei socialis, 42: AAS 80 (1988) 573.
365 ΠΙΟΣ ΙΒ΄, Ραδιοφωνικό µήνυµα για την πεντηκοστή επέτειο της εγκυκλίου

«Rerum novarum»: AAS 33 (1941) 199.
366 ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ΄, Εγκ. επ. Populorum progressio, 22: AAS 59 (1967) 268.
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σµο δίκαιο και αλληλέγγυο, όπου ο σχηµατισµός του πλούτου µπορεί να
προσλάβει µια θετική λειτουργία. Πράγµατι, ο πλούτος παρουσιάζει αυX
τό το σθένος στην πολλαπλότητα των µορφών που µπορούν να τον εκX
φράσουν ως το αποτέλεσµα µιας παραγωγικής διαδικασίας τεχνικοXοικοX
νοµικής επεξεργασίας των διαθέσιµων φυσικών και παραγόµενων πόX
ρων, που θα καθοδηγείται από την εφευρετικότητα, από την ικανότητα
προγραµµατισµού, από την εργασία των ανθρώπων και θα χρησιµοποιείται
ως χρήσιµο µέσο για την ευηµερία των ανθρώπων και των λαών και θα
αντιτάσσεται στον αποκλεισµό και στην εκµετάλλευσή τους.

175 Ο οικουµενικός προορισµός των αγαθών συνεπάγεται µια κοινή προT
σπάθεια ώστε να επιτευχθούν για όλους τους λαούς και για κάθε άνθρωT
πο οι αναγκαίες συνθήκες για την ολοκληρωµένη ανάπτυξη, έτσι ώστε
να είναι σε θέση να συνεισφέρουν όλοι στην προώθηση ενός πιο ανθρώT
πινου κόσµου, «όπου ο καθένας θα µπορεί να παίρνει και να δίνει και όπου
η πρόοδος του ενός δε θα αποτελεί εµπόδιο για τον άλλο, ούτε δικαιολοX
γία για την υποταγή του»367. Αυτή η αρχή αντιστοιχεί στο αδιάκοπο κάX
λεσµα που απευθύνει το Ευαγγέλιο στους ανθρώπους και στις κοινωνίες
κάθε εποχής, που στον πειρασµό είναι πάντα εκτεθειµένες στον πειρασµό
της λαχτάρας για κατοχή, στον οποίο ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός θέλησε να
υποβληθεί (πρβλ. Μκ 1,12X13^ Μτ 4,1X11^ Λκ 4,1X13) ώστε να µας δείξει
την οδό για να τον ξεπεράσουµε µε τη χάρη Του.

β) Οικουµενικός προορισµός των αγαθών και ιδιωτική ιδιοκτησία

176 ∆ιαµέσου της εργασίας ο άνθρωπος, χρησιµοποιώντας την ευφυZα
του, καταφέρνει να κυριαρχεί στη γη και να την καθιστά άξια διαµονή
του : «Με αυτό τον τρόπο κάνει δικό του ένα µέρος της γης, το οποίο απέX
κτησε ακριβώς µε την εργασία. Εδώ βρίσκεται η προέλευση της ατοµικής
ιδιοκτησίας»368. Η ιδιωτική ιδιοκτησία και οι άλλες µορφές ιδιωτικής κυX
ριότητας αγαθών «εξασφαλίζουν στον καθένα τον πραγµατικά αναX

367 ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ, ∆ιδ. Libertatis conscientia, 90:
AAS 79 (1987) 594.

368 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 31: AAS 83 (1991) 832.
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γκαίο χώρο για την προσωπική και οικογενειακή αυτονοµία και πρέπει
να θεωρούνται ως προέκταση της ανθρώπινης ελευθερίας. Σε τελική ανάX
λυση, αποτελούν µία από τις συνθήκες των πολιτικών ελευθεριών, επειδή
προκαλούν ερεθίσµατα για να τηρούµε το καθήκον και τις υποχρεώX
σεις»369. Η ιδιωτική ιδιοκτησία είναι ουσιαστικό στοιχείο µιας πραγµατιX
κά κοινωνικής και δηµοκρατικής οικονοµικής πολιτικής και αποτελεί εγX
γύηση για την ορθή κοινωνική τάξη. Η κοινωνική διδασκαλία απαιτεί η
ιδιοκτησία των αγαθών να είναι αντικειµενικά προσιτή σε όλους370, έτσι
ώστε να γίνονται όλοι τουλάχιστον σε κάποιο βαθµό ιδιοκτήτες, και αποX
κλείει την προσφυγή σε µορφές «κοινής και αδιάκριτης κυριαρχίας»371.

177 Η χριστιανική παράδοση δεν αναγνώρισε ποτέ ως απόλυτο και ταT
µπού το δικαίωµα στην ιδιωτική ιδιοκτησία : «Αντίθετα, ανέκαθεν το αντιX
λαµβανόταν στο ευρύτερο πλαίσιο του κοινού δικαιώµατος όλων να χρησιX
µοποιούν τα αγαθά της δηµιουργίας: το δικαίωµα στην ιδιωτική ιδιοκτησία
ως υποδεέστερο του δικαιώµατος της κοινής χρήσεως, στον οικουµενικό
προορισµό των αγαθών»372. Η αρχή του οικουµενικού προορισµού των αγαX
θών υποστηρίζει ότι είναι πλήρης και αιώνια η κυριότητα του Θεού σε κάθε
πραγµατικότητα και την ανάγκη τα αγαθά της δηµιουργίας να παραµένουν
µε σκοπό και προορισµό την εξέλιξη ολόκληρου του ανθρώπου και ολόX
κληρης της ανθρωπότητας373. Αυτή η αρχή δεν αντιτίθεται στο δικαίωµα της
ιδιοκτησίας374, αλλά δείχνει την ανάγκη να ρυθµιστεί. Πράγµατι, η ατοµική

369 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 71: AAS 58 (1966)
1.092X1.093^ πρβλ. ΛΕΩΝ ΙΓ΄, Εγκ. επ. Rerum novarum: Acta Leonis XIII, 11 (1892)
103X104^ ΠΙΟΣ ΙΒ΄, Ραδιοφωνικό µήνυµα για την πεντηκοστή επέτειο της εγκυT
κλίου «Rerum novarum»: AAS 33 (1941) 199^ ιδίου, Ραδιοφωνικό µήνυµα (24 ∆εX
κεµβρίου 1942): AAS 35 (1943) 17^ ιδίου, Ραδιοφωνικό µήνυµα (1 Σεπτεµβρίου
1944): AAS 36 (1944) 253^ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΓ΄, Εγκ. επ. Mater et magistra: AAS 53
(1961) 428X429.

370 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 6: AAS 83 (1991)
800X801.

371 ΛΕΩΝ ΙΓ΄, Εγκ. επ. Rerum novarum: Acta Leonis XIII, 11 (1892) 102.
372 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Laborem exercens, 14: AAS 73 (1981) 613.
373 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 69: AAS 58

(1966) 1.090X1.092^ Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.402X2.406.
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ιδιοκτησία, όποιες κι αν είναι οι συγκεκριµένες µορφές των καθεστώτων
και των σχετικών νοµικών κανόνων, είναι στην ουσία της µόνο ένα όργανο
για το σεβασµό της αρχής του οικουµενικού προορισµού των αγαθών και
είναι κατά συνέπεια, σε τελική ανάλυση, όχι σκοπός αλλά µέσον375.

178 Η κοινωνική διδασκαλία της Εκκλησίας προτρέπει να αναγνωριστεί
ο κοινωνικός ρόλος κάθε µορφής ιδιωτικής κυριότητας376, µε ξεκάθαρη
αναφορά στις απαραίτητες απαιτήσεις του κοινού καλού377. Ο άνθρωπος
«οφείλει να θεωρεί τα εξωτερικά πράγµατα που νόµιµα κατέχει όχι αποX
κλειστικά ως δικά του αλλά και κοινά, µε την έννοια ότι µπορούν να είX
ναι χρήσιµα όχι µόνο σ’ αυτόν αλλά και στους άλλους»378. Ο οικουµενικός
προορισµός των αγαθών συνεπάγεται περιορισµούς στη χρήση τους από
την πλευρά των νόµιµων ιδιοκτητών. Το µεµονωµένο άτοµο δεν µπορεί να
ενεργήσει αγνοώντας τις επιπτώσεις της χρήσης των πόρων του, αλλά οφείX
λει να δρα µε σκοπό την επιδίωξη και του κοινού καλού εκτός από το προX
σωπικό και το οικογενειακό όφελος. Συνεπάγεται το καθήκον των ιδιοX
κτητών να µην κρατούν αδρανή τα αγαθά που κατέχουν και να τα προοX
ρίζουν στην παραγωγική δραστηριότητα, ακόµη και να τα εµπιστευτούν
σε όποιον έχει την επιθυµία και την ικανότητα να τα κάνει να παράγουν.

179 Η σύγχρονη ιστορική περίοδος, θέτοντας στη διάθεση της κοινωνίας
νέα αγαθά, εντελώς άγνωστα µέχρι πρόσφατα, επιβάλλει µια εκ νέου
ανάγνωση της αρχής του οικουµενικού προορισµού των αγαθών της γης,
καθιστώντας αναγκαία µια επέκταση που θα περιλαµβάνει και τα αποT
τελέσµατα της πρόσφατης οικονοµικής και τεχνολογικής προόδου. Η καX

374 Πρβλ. ΛΕΩΝ ΙΓ΄, Εγκ. επ. Rerum novarum: Acta Leonis XIII, 11 (1892) 102.
375 Πρβλ. ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ΄, Εγκ. επ. Populorum progressio, 22X23: AAS 59 (1967)

268X269.
376 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΓ΄, Εγκ. επ. Mater et magistra: AAS 53 (1961) 430X431^ ΙΩX

ΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Οµιλία στην Τρίτη Γενική ∆ιάσκεψη των Λατινοαµερικανών
Επισκόπων, Πουέµπλα (28 Ιανουαρίου 1979), III/4: AAS 71 (1979) 199X201.

377 Πρβλ. ΠΙΟΣ ΙΑ΄, Εγκ. επ. Quadragesimo anno: AAS 23 (1931) 191X194, 196X
197.

378 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 69: AAS 58 (1966)
1.090.
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τοχή των νέων αγαθών που προέρχονται από τη γνώση, την τεχνική και
την εκµάθηση γίνεται όλο και πιο αποφασιστική, επειδή πάνω της «θεµεX
λιώνεται ο πλούτος των βιοµηχανοποιηµένων εθνών περισσότερο και
από εκείνη των φυσικών πόρων»379.

Οι νέες τεχνικές και επιστηµονικές γνώσεις πρέπει να υπηρετούν τις
πρωταρχικές ανάγκες του ανθρώπου, ώστε να µπορέσει να αυξήσει σταT
διακά την κοινή περιουσία της ανθρωπότητας. Η πλήρης πραγµατοποίηση
της αρχής του οικουµενικού προορισµού των αγαθών απαιτεί ενέργειες
σε διεθνές επίπεδο και πρωτοβουλίες προγραµµατισµένες απ’ όλες τις χώX
ρες: «Είναι ανάγκη να σπάσουµε τα φράγµατα και τα µονοπώλια που
αφήνουν πολλούς λαούς στο περιθώριο της εξέλιξης, να εξασφαλίσουµε
σε όλους —άτοµα και έθνη— τις βασικές συνθήκες που θα τους επιτρέX
ψουν να συµµετάσχουν στην ανάπτυξη»380.

180 Αν και στη διαδικασία της οικονοµικής και της κοινωνικής ανάπτυT
ξης αποκτούν ιδιαίτερη σηµασία µορφές ιδιοκτησίας άγνωστες στο παT
ρελθόν, δεν µπορούµε εντούτοις να ξεχάσουµε τις παραδοσιακές. Η ατοT
µική ιδιοκτησία δεν είναι η µόνη νόµιµη µορφή κυριότητας. ΠροσλαµβάT
νει ιδιαίτερη σηµασία η αρχαία µορφή της κοινοτικής ιδιοκτησίας που,
µολονότι τη βλέπουµε και σε χώρες οικονοµικά προοδευµένες, χαρακτηX
ρίζει µε ξεχωριστό τρόπο την κοινωνική δοµή πολυάριθµων λαών. Είναι
µια µορφή ιδιοκτησίας που επιδρά πολύ έντονα στην οικονοµική, πολιτιX
στική και πολιτική ζωή αυτών των λαών, αποτελώντας ένα θεµελιώδες
στοιχείο για την επιβίωση και την ευηµερία τους. Πάντως, η προστασία
και η αξιοποίηση της κοινόχρηστης ιδιοκτησίας δεν πρέπει να αποκλείουν
τη συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι και αυτή η µορφή ιδιοκτησίας είX
ναι µοιραίο να εξελιχθεί. Αν ενεργούσαµε έτσι ώστε να εγγυηθούµε µόνο
τη διατήρησή της, θα διατρέχαµε τον κίνδυνο να την κρατήσουµε δέσµια
του παρελθόντος και να τη διακυβεύσουµε381.

Παραµένει πάντα κρίσιµο, ιδιαίτερα στις υπό ανάπτυξη χώρες ή σ’ εκείT

379 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 32: AAS 83 (1991) 832.
380 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 35: AAS 83 (1991) 837.
381 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 69: AAS 58

(1966) 1.090X1.092.
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νες που βγήκαν από κολεκτιβιστικά ή αποικιοκρατικά συστήµατα, η ίση
κατανοµή της γης. Στις αγροτικές περιοχές, η δυνατότητα πρόσβασης στη
γη χάρη στις ευκαιρίες που προσφέρουν και οι αγορές εργασίας και τα
πιστωτικά ιδρύµατα είναι αναγκαία συνθήκη για την πρόσβαση σε άλλα
αγαθά και υπηρεσίες^ εκτός του ότι αποτελεί µια ικανή οδό για τη σωτηX
ρία του περιβάλλοντος, η δυνατότητα αυτή αντιπροσωπεύει ένα σύστηX
µα κοινωνικής ασφάλειας εφαρµόσιµο και στις χώρες που έχουν αδύναµη
διοικητική δοµή382.

181 Η ιδιοκτησία προσφέρει στον κάτοχο, είτε είναι µεµονωµένο άτοµο
είτε κοινότητα, µια σειρά από αντικειµενικά πλεονεκτήµατα: συνθήκες
καλύτερης ζωής, ασφάλεια για το µέλλον, περισσότερες ευκαιρίες επιλοX
γής. Εξάλλου, από την ιδιοκτησία µπορεί να προέλθει και µια σειρά από
απατηλές και δελεαστικές υποσχέσεις. Ο άνθρωπος ή η κοινωνία που
φτάνουν στο σηµείο να καθιστούν απόλυτο το ρόλο της καταλήγουν να
νιώσουν την εµπειρία της πιο ολοκληρωτικής σκλαβιάς. Πράγµατι, καµία
κυριότητα δεν µπορεί να θεωρηθεί αδιάφορη εξαιτίας της επίδρασης που
έχει τόσο στα άτοµα όσο και στους θεσµούς: ο ιδιοκτήτης που απερίσκεX
πτα λατρεύει τα αγαθά του (πρβλ. Μτ 6,24^ 19,21X26^ Λκ 16,13) σκλαβώX
νεται περισσότερο από ποτέ383. Μόνο αναγνωρίζοντας την εξάρτηση από
τον Θεό ∆ηµιουργό και στρέφοντάς τα συνεπώς προς το κοινό καλό, είX
ναι δυνατόν να προσδώσουµε στα υλικά αγαθά το λειτουργικό ρόλο
χρήσιµων οργάνων για την ανάπτυξη των ανθρώπων και των λαών.

γ) Οικουµενικός προορισµός των αγαθών και προνοµιακή επιλογή
των φτωχών

182 Η αρχή του οικουµενικού προορισµού των αγαθών απαιτεί να κοιT
τάξουµε µε ιδιαίτερη φροντίδα τους φτωχούς, εκείνους που βρίσκονται

382 ΠΟΝΤΙΦΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ, Per una miglT
iore distribuzione della terra. La sfida della riforma agraria (Για µία καλύτερη διαT
νοµή της γης. Η πρόκληση της αγροτικής µεταρρύθµισης) (23 Νοεµβρίου 1997),
27X31, Libreria Editrice Vaticana, Πόλις του Βατικανού 1997, σσ. 26X29.

383 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Sollicitudo rei socialis, 27X34, 37: AAS 80
(1988) 547X560, 563X564^ ιδίου, Εγκ. επ. Centesimus annus, 32: AAS 83 (1991) 832.
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σε καταστάσεις περιθωριοποίησης και, σε κάθε περίπτωση, τα άτοµα
που οι συνθήκες ζωής απαγορεύουν την κατάλληλη ανάπτυξη. Επί τη ευX
καιρία, πρέπει να τονιστεί η προνοµιακή επιλογή των φτωχών384: «Αυτή
είναι µια επιλογή ή µια ειδική µορφή προτεραιότητας στην άσκηση της
χριστιανικής αγάπης, την οποία µαρτυρεί όλη η παράδοση της Εκκλησίας.
Αναφέρεται στη ζωή κάθε χριστιανού επειδή είναι µιµητής της ζωής του
Χριστού, αλλά εφαρµόζεται εξίσου στις κοινωνικές µας ευθύνες και γι’ αυX
τό στο δικό µας ζην, στις αποφάσεις που θα πάρουµε κι έχουν συνέπειες
ως προς την ιδιοκτησία και τη χρήση των αγαθών. Σήµερα όµως, σύµφωX
να µε την παγκόσµια διάσταση που έχει προσλάβει το κοινωνικό ζήτηµα,
αυτή η προνοµιούχος αγάπη, µε τις αποφάσεις που µας εµπνέει, δεν µποX
ρεί να µην αγκαλιάσει τα άπειρα πλήθη των πεινασµένων, των επαιτών,
των άστεγων, των χωρίς ιατρική περίθαλψη και κυρίως εκείνων που δεν
έχουν ελπίδα για ένα καλύτερο µέλλον»385.

183 Η ανθρώπινη φτώχεια είναι το εµφανές σηµάδι της κατάστασης αδυναT
µίας του ανθρώπου και της ανάγκης του για σωτηρία386. Αυτήν ευσπλαχνίX
στηκε ο Χριστός Σωτήρας που ταυτίστηκε µε την «τῶν ἀδελφῶν µου τῶν
ἐλαχίστων» (Μτ 25,40, 45): «Ο Ιησούς Χριστός θα αναγνωρίσει τους εκλεX
κτούς του απ’ ό,τι θα έχουν πράξει για τους φτωχούς. Όταν οι “πτωχοὶ εὐαγX
γελίζονται” (Μτ 11,5) αποτελεί σηµάδι ότι ο Χριστός είναι παρών»387.

Ο Ιησούς λέει: «τοὺς πτωχοὺς γὰρ πάντοτε ἔχετε µεθ᾿ ἑαυτῶν, ἐµὲ δὲ οὐ
πάντοτε ἔχετε» (Μτ 26,11^ πρβλ. Μκ 14,7^ Ιω 12,8) όχι για να αντιτάξει
στην υπηρεσία των φτωχών την προσοχή που απευθύνεται σ’ Αυτόν. Ο
χριστιανικός ρεαλισµός εκτιµά τις αξιέπαινες προσπάθειες που καταβάλX
λονται για να νικηθεί η φτώχεια, αλλά τίθεται σε επιφυλακή απέναντι σε

384 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Οµιλία στην Τρίτη Γενική ∆ιάσκεψη των ΛαT
τινοαµερικανών Επισκόπων, Πουέµπλα (28 Ιανουαρίου 1979), I/8: AAS 71
(1979) 194X195.

385 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Sollicitudo rei socialis, 42: AAS 80 (1988) 572X
573^ πρβλ. ιδίου, Εγκ. επ. Evangelium vitae, 32: AAS 87 (1995) 436X437^ ιδίου, Απ.
επ. Tertio millennio adveniente, 51: AAS 87 (1995) 36^ ιδίου, Απ. επ. Novo millenT
nio ineunte, 49X50: AAS 93 (2001) 302X303.

386 Πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.448.
387 Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.443.
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ιδεολογικές θέσεις και µεσσιανισµούς που τροφοδοτούν την αυταπάτη
ότι µπορεί να εξαλειφθεί ολοκληρωτικά από αυτό τον κόσµο το πρόβληX
µα της φτώχειας. Κάτι που θα συµβεί µόνο µε την επιστροφή Του, όταν
Εκείνος θα είναι µαζί µας ξανά για πάντα. Στο µεταξύ, οι φτωχοί παραT
µένουν στη φροντίδα µας και γι’ αυτή την ευθύνη θα κριθούµε στο τέλος
(πρβλ. Μτ 25,31X46): «Ο Κύριός µας µας προειδοποιεί ότι θα αποµακρυνX
θούµε από Αυτόν αν δε συντρέξουµε στις µεγάλες τους ανάγκες τους
φτωχούς και τους ελάχιστους που είναι αδέλφια Του»388.

184 Η αγάπη της Εκκλησίας για τους φτωχούς εµπνέεται από το ΕυαγγέT
λιο των µακαρισµών, από την πενία του Ιησού και από τη φροντίδα Του
προς τους φτωχούς. Αυτή η αγάπη αφορά την υλική φτώχεια και τις ποT
λυάριθµες µορφές πολιτιστικής και θρησκευτικής φτώχειας389. Η ΕκκληX
σία, «από τις απαρχές της, παρ’ όλη την απιστία πολλών µελών της, δε
σταµάτησε να προσπαθεί να τους ανακουφίσει, να τους προστατέψει και
να τους ελευθερώσει. Αυτό έκανε µε άπειρες πράξεις αγαθοεργίας, που
παραµένουν πάντα και παντού απαραίτητες»390. Εµπνεόµενη από την ευX
αγγελική ρήση «δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε» (Μτ 10,8), η Εκκλησία διX
δάσκει να συντρέχουµε τον πλησίον στις διάφορες ανάγκες του και επιτεX
λεί στην ανθρώπινη κοινότητα πολυάριθµες υλικές και πνευµατικές πράT
ξεις ελέους: «Ανάµεσα σ’ αυτές τις πράξεις, το να δίνεις ελεηµοσύνη στους
φτωχούς είναι µία από τις πρωταρχικές µαρτυρίες της αδελφικής αγάπης:
είναι όµως και µια πρακτική δικαιοσύνης που αρέσει στον Θεό»391, έστω
κι αν η πρακτική της αγάπης δεν ανάγεται στην ελεηµοσύνη, αλλά υποX
δηλώνει την προσοχή στην κοινωνική και πολιτική διάσταση του προX
βλήµατος της φτώχειας. Για τη σχέση ανάµεσα σε αγάπη και δικαιοσύνη
επανέρχεται σταθερά η διδαχή της Εκκλησίας: «Όταν χαρίζουµε στους
φτωχούς τα απαραίτητα, δεν τους κάνουµε προσωπικές δωρεές, αλλά
τους αποδίδουµε αυτό που είναι δικό τους. Περισσότερο από το να επιτεX
λούµε µια πράξη αγάπης, εκπληρώνουµε ένα καθήκον δικαιοσύνης»392. Οι

388 Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 1.033.
389 Πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.444.
390 Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.448.
391 Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.447.
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Συνοδικοί Πατέρες προτρέπουν να επιτελείται αυτό το καθήκον «ώστε
να µην προσφέρεται σαν πράξη αγάπης ό,τι ήδη οφείλεται δικαιωµατιX
κά»393. Η αγάπη για τους φτωχούς είναι οπωσδήποτε «ασυµβίβαστη µε
την άµετρη αγάπη για τα πλούτη ή µε την εγωιστική τους χρήση»394 (πρβλ.
Ιακ 5,1X6).

IV. Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ

α) Προέλευση και σηµασία

185 Η επικουρικότητα είναι ανάµεσα στις πιο σταθερές και χαρακτηριT
στικές κατευθύνσεις της κοινωνικής διδασκαλίας της Εκκλησίας, παρούσα
από την πρώτη κιόλας κοινωνική εγκύκλιο395. Είναι αδύνατον να προX
ωθήσουµε την αξιοπρέπεια του ανθρώπου, αν δε φροντίσουµε την οικοX
γένεια, τις οµάδες, τους συνδέσµους, τις τοπικές πραγµατικότητες, εν συX
ντοµία εκείνες τις συνεταιριστικές εκφράσεις οικονοµικής, κοινωνικής,
πολιτιστικής, αθλητικής, ψυχαγωγικής, επαγγελµατικής, πολιτικής µορφής,
στις οποίες οι άνθρωποι δίνουν αυθόρµητα ζωή και καθιστούν δυνατή µια
πραγµατική κοινωνική ανάπτυξη396. Αυτό είναι το πλαίσιο της αστικής κοιT
νωνίας, εννοούµενης ως το σύνολο των σχέσεων ανάµεσα σε άτοµα και
ανάµεσα σε ενδιάµεσες κοινωνίες, που υλοποιούνται σε αυθεντική µορφή
και χάρη στη «δηµιουργική υποκειµενικότητα του πολίτη»397. Το δίκτυο
αυτών των σχέσεων δίνει ζωή στον κοινωνικό ιστό και αποτελεί τη βάση

392 ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΕΓΑΣ, Regula pastoralis (Ποιµαντικός κανών), 3, 21: PL
77, 87: «Nam cum quaelibet necessaria indigentibus ministramus, sua illis reddimX
us, non nostra largimur^ iustitiae potius debitum soluimus, quam misericordiae opX
era implemus».

393 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, ∆ιάτ. Apostolicam actuositatem, 8: AAS 58 (1966)
845^ πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.446.

394 Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.445.
395 Πρβλ. ΛΕΩΝ ΙΓ΄, Εγκ. επ. Rerum novarum: Acta Leonis XIII, 11 (1892) 101X

102, 123.
396 Πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 1.882.
397 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Sollicitudo rei socialis, 15: AAS 80 (1988) 529^
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για µία αληθινή κοινότητα των ανθρώπων, καθιστώντας δυνατή την αναX
γνώριση πιο υψηλών µορφών κοινωνικότητας398.

186 Η απαίτηση να προασπίσουµε και να προωθήσουµε τις αυθεντικές
εκφράσεις της κοινωνικότητας υπογραµµίζεται από την Εκκλησία στην
Εγκύκλιο «Quadragesimo anno», όπου η αρχή της επικουρικότητας δηT
λώνεται ως σηµαντική αρχή της «κοινωνικής φιλοσοφίας»: «Καθώς είναι
παράνοµο να αφαιρέσουµε από τα άτοµα ό,τι µπορούν να επιτελέσουν
µε τις δυνάµεις και τη φιλοπονία τους και να το εµπιστευθούµε στην κοιX
νότητα, είναι εξίσου άδικο να αναθέτουµε σε µια µεγαλύτερη και πιο υψηλή
κοινωνία εκείνο που µπορούν να πετύχουν µικρότερες και υποδεέστερες
κοινότητες. Και είναι συγχρόνως σοβαρή απώλεια και αναταραχή της ορθής
τάξης της κοινωνίας επειδή το φυσικό αντικείµενο κάθε επέµβασης της ίδιας
της κοινωνίας είναι να βοηθάει συµπληρωµατικά τα µέλη του κοινωνικού
σώµατος, κι όχι να τα καταστρέφει ή να τα απορροφά»399.

Στη βάση αυτής της αρχής, όλες οι κοινωνίες ανώτερης βαθµίδας οφείT
λουν να έχουν διάθεση βοήθειας («subsidium») —δηλαδή επικουρικότηT
τας, υποστήριξης, προώθησης, ανάπτυξης— για τις υποδεέστερες. Με αυX
τό τον τρόπο τα κοινωνικά ενδιάµεσα στρώµατα µπορούν να επιτελέX
σουν επαρκώς τις αποστολές που τους αντιστοιχούν, δίχως να χρειάζεται
να τις παραχωρήσουν άδικα σε άλλες κοινωνικές οµάδες ανωτέρου επιX
πέδου, από τις οποίες θα κατέληγαν να απορροφηθούν, να αντικατασταX
θούν και τελικά να δουν να τους στερείται αξιοπρέπεια και ζωτικός χώρος.

πρβλ.^ ΠΙΟΣ ΙΑ΄, Εγκ. επ. Quadragesimo anno: AAS 23 (1931) 203^ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΓ΄,
Εγκ. επ. Mater et magistra: AAS 53 (1961) 439^ Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ.
διάτ. Gaudium et spes, 65: AAS 58 (1966) 1.086X1.087^ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑX

ΛΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ, ∆ιδ. Libertatis conscientia, 73, 85X86: AAS 79 (1987) 586, 592X
593^ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 48: AAS 83 (1991) 852X854^
Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 1.883X1.885.

398 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 49: AAS 83 (1991)
854X856 και επίσης του ιδίου, Εγκ. επ. Sollicitudo rei socialis, 15: AAS 80 (1988)
528X530.

399 ΠΙΟΣ ΙΑ΄, Εγκ. επ. Quadragesimo anno: AAS 23 (1931) 203^ πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 48: AAS 83 (1991) 852X854^ Κατήχηση της
Καθολικής Εκκλησίας, 1.883.
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Στην επικουρικότητα εννοούµενη θετικά, ως βοήθεια οικονοµική, θεX
σµική, νοµική που προσφέρεται στις πιο µικρές κοινωνικές οντότητες,
αντιστοιχεί µια σειρά από αρνητικές συνέπειες, που επιβάλλουν στο κράX
τος να αποστασιοποιηθεί απ’ ό,τι θα περιόριζε εκ των πραγµάτων το ζωX
τικό χώρο των µικρότερων και θεµελιωδών κυττάρων της κοινωνίας. Η
πρωτοβουλία, η ελευθερία και η ευθύνη τους δεν πρέπει παραγκωνιστούν.

β) Πραγµατικές ενδείξεις

187 Η αρχή της επικουρικότητας προστατεύει τους ανθρώπους από τις
αυθαιρεσίες των ανώτερων κοινωνικών υπηρεσιών και παρακινεί τις τεT
λευταίες να βοηθήσουν τα µεµονωµένα άτοµα και τα ενδιάµεσα σώµατα
να αναπτύξουν τα καθήκοντά τους. Αυτή η αρχή επιβάλλεται επειδή κάT
θε άνθρωπος, οικογένεια και ενδιάµεσο στρώµα έχει κάτι το πρωτότυπο
να προσφέρει στην κοινότητα. Η εµπειρία βεβαιώνει ότι η άρνηση της
επικουρικότητας ή ο περιορισµός της στο όνοµα µιας υποτιθέµενης δηµοX
κρατικοποίησης ή ισότητας όλων στην κοινωνία περιστέλλει και µερικές
φορές εκµηδενίζει το πνεύµα της ελευθερίας και της πρωτοβουλίας.

Με την αρχή της επικουρικότητας εµποδίζουµε µορφές συγκεντρωτιX
σµού, γραφειοκρατίας, την τάση για υπέρµετρη βοήθεια, την αδικαιολόX
γητη και υπερβολική παρουσία του κράτους και του δηµόσιου µηχανιX
σµού: «Επεµβαίνοντας άµεσα και αφαιρώντας ευθύνες από την κοινωνία,
το κράτος πρόνοιας προκαλεί την απώλεια ανθρώπινης ενέργειας και την
υπερβολική αύξηση δηµόσιων µηχανισµών όπου κυριαρχεί περισσότερο
η γραφειοκρατική πολιτική παρά η έγνοια για την εξυπηρέτηση των καX
ταναλωτών, µε τεράστια αύξηση δαπανών»400. Η ελλιπής ή ακατάλληλη
αναγνώριση της ιδιωτικής και οικονοµικής πρωτοβουλίας και της δηµόX
σιας λειτουργίας της, χωρίς να αναφέρουµε τα µονοπώλια, διαγωνίζονται
ποιο θα απονεκρώσει την αρχή της επικουρικότητας.

Για την πραγµατοποίηση της αρχής της επικουρικότητας ανταποκρίT
νονται: ο σεβασµός και η αποτελεσµατική προώθηση της πρωτοκαθεX
δρίας του ατόµου και της οικογένειας^ η αξιοποίηση των συλλόγων και

400 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 48: AAS 83 (1991) 854.
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των ενδιάµεσων οργανώσεων στις θεµελιώδεις επιλογές τους και σ’ εκείX
νες που δεν είναι δυνατόν να εξουσιοδοτηθούν ή να τις αναλάβουν άλX
λοι^ η ενθάρρυνση που προσφέρεται στην ιδιωτική πρωτοβουλία, έτσι
ώστε κάθε κοινωνικός οργανισµός να υπηρετεί µε τα δικά του χαρακτηX
ριστικά το κοινό καλό^ η πλουραλιστική διάρθρωση της κοινωνίας και η
αντιπροσώπευση των ζωτικών της δυνάµεων^ η διαφύλαξη των ανθρωπίX
νων δικαιωµάτων και των µειονοτήτων^ η γραφειοκρατική και διοικητιX
κή αποκέντρωση^ η ισορροπία ανάµεσα στη δηµόσια και στην ιδιωτική
σφαίρα, µε την επακόλουθη αναγνώριση της κοινωνικής λειτουργίας του
ιδιωτικού^ η κατάλληλη ανάληψη ευθυνών του πολίτη στο να είναι ενερX
γό «µέρος» της πολιτικής και κοινωνικής πραγµατικότητας της χώρας.

188 ∆ιαφορετικές περιστάσεις ενδέχεται να συνηγορήσουν ώστε το κράT
τος να ασκήσει µια λειτουργία αναπλήρωσης401. Για παράδειγµα, ας σκεX
φτούµε τις καταστάσεις όπου είναι αναγκαίο το ίδιο το κράτος να προωθήX
σει την οικονοµία λόγω της αδυναµίας της αστικής κοινωνίας να αναλάX
βει αυτόνοµα την πρωτοβουλία^ ας σκεφτούµε τις περιπτώσεις σοβαρής ανιX
σοµέρειας και κοινωνικής αδικίας, όπου µόνο η δηµόσια παρέµβαση µπορεί
να δηµιουργήσει συνθήκες µεγαλύτερης ισότητας, δικαιοσύνης και ειρήνης.
Υπό το φως της αρχής της επικουρικότητας όµως, αυτή η θεσµική αναπλήX
ρωση δεν πρέπει να επιµηκυνθεί και να επεκταθεί πέρα από το αναγκαίο,
από τη στιγµή που αιτιολογείται µόνο από το έκτακτο της κατάστασης. Σε
κάθε περίπτωση, το κοινό καλό ορθώς εννοούµενο, οι απαιτήσεις του
οποίου δεν πρέπει µε κανένα τρόπο να έρθουν σε αντίθεση µε την προάσπιX
ση και την προώθηση της πρωτοκαθεδρίας του ανθρώπου και των πρωταρX
χικών του κοινωνικών εκφράσεων, οφείλει να παραµείνει το κριτήριο της
διάκρισης όσον αφορά την εφαρµογή της αρχής της επικουρικότητας.

401 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 48: AAS 83 (1991)
852X854.
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V. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

α) Σηµασία και αξία

189 Χαρακτηριστική συνέπεια της επικουρικότητας είναι η συµµετοχή402,
που εκφράζεται ουσιαστικά µε µια σειρά δραστηριοτήτων µέσα από τις
οποίες ο πολίτης, µεµονωµένα ή σε συνεταιρισµό µε άλλους, συνεισφέρει
στην πολιτιστική, οικονοµική, κοινωνική και πολιτική ζωή της κοινότητας
όπου ανήκει403. Η συµµετοχή είναι υποχρέωση την οποία οφείλουν να ασκήT
σουν όλοι ενσυνείδητα, µε τρόπο υπεύθυνο και ενόψει του κοινού καλού404.

∆εν µπορεί να οριοθετηθεί ή να περιοριστεί σε κάποιο ιδιαίτερο πεT
ριεχόµενο της κοινωνικής ζωής, δεδοµένης της σηµασίας της για την ανX
θρώπινη κυρίως ανάπτυξη, σε περιβάλλοντα όπως ο κόσµος της εργασίας
και οι οικονοµικές δραστηριότητες στην εσωτερική τους δυναµική405, η
πληροφορία και ο πολιτισµός και σε µεγαλύτερο βαθµό η κοινωνική και
πολιτική ζωή έως το υψηλότερο επίπεδο, όπως είναι εκείνο από το οποίο
εξαρτάται η συνεργασία όλων των λαών για τη δηµιουργία µιας αλληX
λέγγυας διεθνούς κοινότητας406. Σ’ αυτή την προοπτική γίνεται αναπόX
φευκτη η απαίτηση να ευνοήσουµε τη συµµετοχή κυρίως των µειονεκτούX
ντων και την εναλλαγή των πολιτικών ηγετών, µε σκοπό να µην υπάρX
ξουν σκοτεινά προνόµια^ επίσης, είναι αναγκαία µια ισχυρή ηθική τάση,
ώστε η διαχείριση του δηµόσιου βίου να είναι ο καρπός της συνυπευθυX
νότητας καθενός απέναντι στο κοινό καλό.

402 Πρβλ. ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ΄, Απ. επ. Octogesima adveniens, 22, 46: AAS 63 (1971)
417, 433X435^ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ∆ΙΑΠΑΙ∆ΑΓΩΓΗΣΗ, Orientamenti per lo
studio e l’insegnamento della dottrina sociale della Chiesa nella formazione sacerdT
otale, 40, Tipografia Poliglotta Vaticana, Ρώµη 1988, σσ. 41X42.

403 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 75: AAS 58
(1966) 1.097X1.099.

404 Πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 1.913X1.917.
405 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΓ΄, Εγκ. επ. Mater et magistra: AAS 53 (1961) 423X425^ ΙΩX

ΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Laborem exercens, 14: AAS 73 (1981) 612X616^ ιδίου,
Εγκ. επ. Centesimus annus, 35: AAS 83 (1991) 836X838.

406 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Sollicitudo rei socialis, 44X45: AAS 80
(1988) 575X578.
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β) Συµµετοχή και δηµοκρατία

190 Η συµµετοχή στη συλλογική ζωή δεν είναι µόνο µία από τις µεγαλύτερες
επιθυµίες του πολίτη, ο οποίος καλείται να ασκήσει ελεύθερα και υπεύθυνα
τον αστικό του ρόλο µε και για τους άλλους, αλλά και στήριγµα όλων των
δηµοκρατικών δοµών407, εκτός ότι είναι µία από τις µεγαλύτερες εγγυήσεις
για τη σταθερότητα της δηµοκρατίας. Πράγµατι, η δηµοκρατική κυβέρνηση
ορίζεται ξεκινώντας από την ανάθεση εκ µέρους του λαού εξουσιών και
αξιωµάτων που ασκούνται εν ονόµατί του, για λογαριασµό του και υπέρ
των συµφερόντων του^ είναι προφανές λοιπόν ότι κάθε δηµοκρατία πρέπει
να είναι συµµετοχική408. Αυτό συνεπάγεται πως τα διάφορα υποκείµενα της
αστικής κοινότητας, σε κάθε επίπεδό της, πρέπει να είναι ενηµερωµένα, να ειX
σακούγονται και να συµµετέχουν στην άσκηση των λειτουργιών της.

191 Η συµµετοχή µπορεί να επιτευχθεί σε όλες τις πιθανές σχέσεις ανάµεσα
στον πολίτη και στους θεσµούς: προς αυτόν το σκοπό, ιδιαίτερη προσοχή
πρέπει να δώσουµε στα ιστορικά και κοινωνικά πλαίσια όπου οφείλει να
υλοποιηθεί. Η υπέρβαση των πολιτιστικών, νοµικών και κοινωνικών εµποX
δίων, που συχνά παρεµβάλλονται σαν πραγµατικά φράγµατα στην αλληT
λέγγυα συµµετοχή των κατοίκων στο µέλλον της κοινότητάς τους, απαιτεί
ένα έργο πληροφόρησης και διαπαιδαγώγησης409. Με αυτή την έννοια αξίX
ζουν προσεκτικής εκτίµησης όλες οι συµπεριφορές που οδηγούν τον πολίτη
σε ανεπαρκείς ή µη ορθές µορφές συµµετοχής και στη διάχυτη αποξένωση σε
ό,τι αφορά τη σφαίρα της κοινωνικής και πολιτικής ζωής: για παράδειγµα, ας
αναλογιστούµε τις προσπάθειες των πολιτών να «διαπραγµατευτούν» πιο
πλεονεκτικές συνθήκες µε τους θεσµούς, λες και αυτοί υπηρετούν εγωιστικές
ανάγκες, και στην πρακτική να περιορίζονται στην έκφραση της εκλογικής

407 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΓ΄, Εγκ. επ. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 278.
408 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 46: AAS 83 (1991)

850X851.
409 Πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 1.917.
410 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 30X31: AAS

58 (1966) 1.049X1.050^ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 47: AAS
83 (1991) 851X852.
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επιλογής, φτάνοντας σε πολλές περιπτώσεις στο σηµείο να απέχουν410.
Στο µέτωπο της συµµετοχής, µια επιπλέον πηγή ανησυχίας προέρχεται

από τις χώρες µε ολοκληρωτικά ή δικτατορικά καθεστώτα, όπου το θεX
µελιώδες δικαίωµα της συµµετοχής στη δηµόσια ζωή στερείται παντελώς,
επειδή θεωρείται απειλή για το ίδιο το κράτος411^ από τις χώρες όπου αυX
τό το δικαίωµα είναι µόνο τυπικό, αλλά δεν µπορεί να ασκηθεί πραγµαX
τικά^ από άλλες ακόµη όπου η παχυδερµία του γραφειοκρατικού µηχανιX
σµού αρνείται εκ των πραγµάτων στους πολίτες τη δυνατότητα να προX
ταθούν ως αληθινοί παράγοντες της κοινωνικής και πολιτικής ζωής412.

VI. Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

α) Σηµασία και αξία

192 Η αλληλεγγύη προσδίδει ιδιαίτερη έµφαση στην έµφυτη κοινωνικόT
τητα του ανθρώπου, στην ισότητα όλων όσον αφορά την αξιοπρέπεια
και τα δικαιώµατα, στην κοινή πορεία των ανθρώπων και των λαών
προς µία ολοένα και περισσότερο σταθερή ένωση. Ποτέ άλλοτε δεν
υπήρξε τέτοια συνειδητοποίηση για το δεσµό αλληλεξάρτησης ανάµεσα
σε ανθρώπους και λαούς, που εκδηλώνεται σε κάθε επίπεδο413. Ο ταχύταX
τος πολλαπλασιασµός των οδών και των µέσων επικοινωνίας «σε πραγX
µατικό χρόνο», όπως είναι η τηλεµατική, η εκπληκτική πρόοδος της πληX
ροφορικής, το αυξηµένο ποσοστό εµπορικών συναλλαγών και πληροφοX

411 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 44X45: AAS 83
(1991) 848X849.

412 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Sollicitudo rei socialis, 15: AAS 80 (1988)
528X530^ πρβλ. ΠΙΟΣ ΙΒ ,́ Ραδιοφωνικό µήνυµα (24 ∆εκεµβρίου 1952): AAS 45 (1953)
37^ ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ΄, Απ. επ. Octogesima adveniens, 47: AAS 63 (1971) 435X437.

413 Στην αλληλεξάρτηση µπορεί να συνδεθεί το κλασικό θέµα της κοινωνιT
κοποίησης, που το έχει εξετάσει επανειληµµένα η κοινωνική διδασκαλία της
Εκκλησίας: πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΓ΄, Εγκ. επ. Mater et magistra: AAS 53 (1961) 415X
417^ Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 42: AAS 58 (1966)
1.060X1.061^ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Laborem exercens, 14X15: AAS 73
(1981) 612X618.
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ριών βεβαιώνουν ότι για πρώτη φορά από την αρχή της ιστορίας της ανX
θρωπότητας είναι πλέον δυνατόν, τουλάχιστον τεχνικά, να καθιερώσουX
µε σχέσεις και ανάµεσα σε πολύ µακρινά ή άγνωστα πρόσωπα.

Απέναντι στο φαινόµενο της αλληλεξάρτησης και της σταθερής του
εξάπλωσης εξακολουθούν να υπάρχουν σε όλο τον κόσµο ισχυρότατες
ανισοµέρειες ανάµεσα σε αναπτυγµένες χώρες και σε χώρες υπό ανάπτυT
ξη, οι οποίες τροφοδοτούνται και από διάφορες µορφές εκµετάλλευσης,
καταπίεσης και διαφθοράς που επιδρούν αρνητικά στην εσωτερική και
διεθνή ζωή πολλών κρατών. Η διαδικασία επιτάχυνσης της αλληλεξάρT
τησης ανάµεσα σε πρόσωπα και λαούς πρέπει να συνοδεύεται από µια
δέσµευση σε ηθικοκοινωνικό επίπεδο εξίσου έντονο, ώστε να αποφευX
χθούν οι δυσοίωνες συνέπειες µιας κατάστασης αδικίας πλανητικών διαX
στάσεων, προορισµένη να επενεργεί αρνητικά και στις χώρες που τώρα
ευνοούνται περισσότερο414.

β) Η αλληλεγγύη ως κοινωνική αρχή και ηθική αρετή

193 Οι νέες σχέσεις αλληλεξάρτησης ανάµεσα σε ανθρώπους και λαούς,
που είναι εκ των πραγµάτων µορφές αλληλεγγύης, πρέπει να µετατραπούν
σε σχέσεις που θα τείνουν σε µία αληθινή ηθικοTκοινωνική αλληλεγγύη, η
οποία είναι η έµφυτη ηθική αξίωση σε όλες τις ανθρώπινες σχέσεις. Η αλX
ληλεγγύη παρουσιάζεται λοιπόν κάτω από δύο συµπληρωµατικές όψεις:
εκείνη της κοινωνικής αρχής415 και εκείνη της ηθικής αρετής416.

Η αλληλεγγύη πρέπει να γίνει αντιληπτή κυρίως µε την αξία της κοιT
νωνικής αρχής που ρυθµίζει τους θεσµούς, στη βάση της οποίας οι «δοµές
του αµαρτήµατος»417, που κυριαρχούν στις σχέσεις ανάµεσα σε πρόσωπα
και λαούς, οφείλουν να ξεπεραστούν και να µετατραπούν σε δοµές αλληT

414 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Sollicitudo rei socialis, 11X22: AAS 80
(1988) 525X540.

415 Πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 1.939X1941.
416 Πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 1.942.
417 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Sollicitudo rei socialis, 36X37: AAS 80 (1988)

561X564^ πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄ Απ. διάτ. Reconciliatio et paenitentia, 16:
AAS 77 (1985) 213X217.
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λεγγύης µέσα από τη δηµιουργία ή την κατάλληλη τροποποίηση νόµων,
κανόνων της αγοράς, διατάξεων.

Η αλληλεγγύη είναι επίσης και µία πραγµατική ηθική αρετή, όχι ένα
«συναίσθηµα αόριστης συµπόνιας ή επιφανειακής κατανόησης για τα βάσαX
να τόσων ανθρώπων, κοντινών ή µακρινών. Αντιθέτως, είναι η σταθερή και
επίµονη αποφασιστικότητα να δεσµευτούµε για το κοινό καλό: δηλαδή για
το καλό όλων και καθενός, επειδή όλοι είµαστε πραγµατικά υπεύθυνοι για
όλους»418. Η αλληλεγγύη υψώνεται στο επίπεδο της θεµελιώδους κοινωνικής
αρετής επειδή τοποθετείται στη διάσταση της δικαιοσύνης, αρετής προσαX
νατολισµένης κατεξοχήν στο κοινό καλό, και στη «δέσµευση για το καλό
του πλησίον µε τη διάθεση, κατά την ευαγγελική έννοια, να “χαθεί” για τον
άλλο αντί να τον εκµεταλλευτεί, να τον “υπηρετήσει” αντί να τον καταπιέσει
προς όφελός του (πρβλ. Μτ 10,40X42, 20,25^ Μκ 10,42X45^ Λκ 22,25X27)»419.

γ) Αλληλεγγύη και κοινή ανάπτυξη των ανθρώπων

194 Το µήνυµα της κοινωνικής διδασκαλίας για την αλληλεγγύη τονίζει
το γεγονός ότι υπάρχουν στενοί δεσµοί ανάµεσα στην αλληλεγγύη και
στο κοινό καλό, στην αλληλεγγύη και στον οικουµενικό προορισµό των
αγαθών, στην αλληλεγγύη και στην ισότητα ανάµεσα σε ανθρώπους και
λαούς, στην αλληλεγγύη και στην ειρήνη στον κόσµο420. Ο όρος «αλληX

418 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β ,́ Εγκ. επ. Sollicitudo rei socialis, 38: AAS 80 (1988) 565X566.
419 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Sollicitudo rei socialis, 38: AAS 80 (1988) 566^

πρβλ. επίσης, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β ,́ Εγκ. επ. Laborem exercens, 8: AAS 73 (1981) 594X
598^ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 57: AAS 83 (1991) 862X863.

420 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Sollicitudo rei socialis, 17, 39, 45: AAS 80
(1988) 532X533, 566X568, 577X578. Και η διεθνής αλληλεγγύη είναι µια ανάγκη ηθικής
τάξεως^ η ειρήνη στον κόσµο εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από αυτήν: πρβλ. Β΄ ΣΥX

ΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 83X86: AAS 58 (1966) 1.107X1.110^
ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ΄, Εγκ. επ. Populorum progressio, 48: AAS 59 (1967) 281^ ΠΑΠΙΚΗ ΕΠΙX

ΤΡΟΠΗ «∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ», Al servizio della comunità umana: un approccio
etico al debito internazionale (Στην υπηρεσία της ανθρώπινης κοινότητας: µια ηθική
προσέγγιση για το διεθνές χρέος) (27 ∆εκεµβρίου 1986), Ι, 1, Tipografia Poliglotta
Vaticana, Πόλις του Βατικανού 1986, σσ. 10X11^ Κατήχηση της Καθολικής ΕκκλησίT
ας, 1.941, 2.438.
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λεγγύη», που χρησιµοποιείται ευρέως από τη ∆ιδάσκουσα Εκκλησία421

εκφράζει συνοπτικά την απαίτηση να αναγνωρίσουµε στο σύνολο των
δεσµών που ενώνουν τους ανθρώπους και τις κοινωνικές οµάδες µεταξύ
τους το χώρο που προσφέρεται στην ανθρώπινη ελευθερία για να προX
βλέψει την κοινή ανάπτυξη στην οποία µετέχουν όλοι. Η δέσµευση προς
αυτή την κατεύθυνση µεταφράζεται στη θετική συνεισφορά να µη λείX
ψουν από την κοινή υπόθεση και από την αναζήτηση τα σηµεία πιθανής
συνεννόησης ακόµη κι εκεί όπου υπερισχύει µια λογική διαίρεσης και
θρυµµατισµού, και στη διάθεση να αναλωθείς για το καλό του άλλου πέX
ρα από κάθε ατοµικισµό και ωφελιµισµό422.

195 Η αρχή της αλληλεγγύης συνεπάγεται ότι οι άνθρωποι της εποχής µας
θα καλλιεργήσουν περισσότερο τη συνειδητοποίηση του χρέους που έχουν
απέναντι στην κοινωνία µέσα στην οποία εντάσσονται: είναι οφειλέτες των
συνθηκών που καθιστούν βιώσιµη την ανθρώπινη ύπαρξη, όπως επίσης

421 Η αλληλεγγύη, µολονότι λείπει ακόµη η ξεκάθαρη έκφραση, είναι µία από τις
βασικές αρχές της «Rerum novarum» (πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΓ΄, Εγκ. επ. Mater et magistT
ra: AAS 53 [1961] 407). «Η αρχή, που σήµερα ονοµάζουµε της αλληλεγγύης, […] έχει
διατυπωθεί επανειληµµένα από τον Λέοντα ΙΓ΄ µε τον όρο “φιλία”, που τον βρίX
σκουµε ήδη στην ελληνική φιλοσοφία, από τον Πίο ΣΤ΄ ορίζεται µε τον όχι λιγότεX
ρο σηµαντικό όρο “κοινωνική αγάπη”, ενώ ο Παύλος ΣΤ΄, διευρύνοντας την έννοια
σύµφωνα µε τις σύγχρονες και πολλαπλές διαστάσεις του κοινωνικού ζητήµατος,
οµιλούσε για “πολιτισµό της αγάπης”» (ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus
annus, 10: AAS 83 [1991] 805). Η αλληλεγγύη είναι µία από τις βασικές αρχές ολόX
κληρης της κοινωνικής διδασκαλίας της Εκκλησίας (πρβλ. ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆Ι∆ΑX

ΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ, ∆ιδ. Libertatis conscientia, 73: AAS 79 [1987] 586). Ξεκινώντας
από τον Πίο ΙΒ΄ (πρβλ. ΠΙΟΣ ΙΒ΄, Εγκ. επ. Summi Pontificatus: AAS 31 [1939] 426X
427), ο όρος «αλληλεγγύη» χρησιµοποιήθηκε µε αύξουσα συχνότητα και πάντα µε
µεγαλύτερη ευρύτητα ως προς τη σηµασία: από «νόµος» στην ίδια Εγκύκλιο, µέχρι
«αρχή» (πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΓ΄, Εγκ. επ. Mater et magistra: AAS 53 [1961] 407), «καθήX
κον» πρβλ. ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ΄, Εγκ. επ. Populorum progressio, 17, 48: AAS 59 [1967] 265X
266, 281) και «αξία» (πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Sollicitudo rei socialis, 38:
AAS 80 [1988] 564X566) και τέλος «αρετή» (πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ.
Sollicitudo rei socialis, 38, 40: AAS 80 [1988] 564X566, 568X569).

422 ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ∆ΙΑΠΑΙ∆ΑΓΩΓΗΣΗ, Orientamenti per lo studio
e l’insegnamento della dottrina sociale della Chiesa nella formazione sacerdotale,
38, Tipografia Poliglotta Vaticana, Ρώµη 1988, σσ. 40X41.
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εκείνης της κληρονοµιάς, αόρατης και απαραίτητης, που αποτελείται από
τον πολιτισµό, από την επιστηµονική και τεχνολογική γνώση, από τα υλικά
και µη αγαθά, από καθετί που ο άνθρωπος έχει παραγάγει. Ένα παρόµοιο
χρέος πρέπει να τιµηθεί στις διάφορες εκδηλώσεις της κοινωνικής δράσης,
έτσι ώστε να µη διακοπεί η πορεία των ανθρώπων, αλλά να παραµείνει
ανοιχτή στις τωρινές και µελλοντικές γενεές, οι οποίες καλούνται µαζί, και
οι µεν και οι δε, να µοιραστούν µε αλληλεγγύη το ίδιο δώρο.

δ) Η αλληλεγγύη στο βίο και στο µήνυµα του Ιησού Χριστού

196 Η ανυπέρβλητη κορυφή ετούτης της προοπτικής είναι ο βίος του ΙηT
σού Χριστού, του Θεανθρώπου, αλληλέγγυου µε την ανθρωπότητα έως
το «θάνατο στο σταυρό» (Φιλ 2,8): σ’ Εκείνον είναι πάντα πιθανόν να
αναγνωρίσουµε το ζωντανό Σηµάδι της απροσµέτρητης και υπερβατικής
αγάπης του Θεού µεθ’ ηµών, που επωµίζεται τις αδυναµίες του λαού Του,
πορεύεται µαζί του, τον σώζει και τον συγκροτεί σε ενότητα423. Σ’ ΕκείX
νον, και χάρη σ’ Εκείνον, και η κοινωνική ζωή µπορεί να ανακαλυφθεί εκ
νέου, έστω και µε όλες τις αντιφάσεις και τις ασάφειές της, ως χώρος ζωής
και ελπίδας, καθώς είναι σηµάδι µιας Χάρης που προσφέρεται συνεχώς σε
όλους και καλεί σε µορφές πιο υψηλές που συνεπάγονται την αποδοχή.

Ο Ιησούς της Ναζαρέτ κάνει να ακτινοβολεί µπροστά στα µάτια όλων
των ανθρώπων ο δεσµός ανάµεσα στην αλληλεγγύη και στην αγάπη, φωτίT
ζοντας ολόκληρη τη σηµασία τους424: «Με το φως της πίστης, η αλληλεγγύη
τείνει να υπερβεί τον εαυτό της, να καλύψει τις ιδιαίτερα χριστιανικές διαX
στάσεις της δωρεάς, της συγχώρεσης και της συµφιλίωσης. Τότε ο πλησίον
δεν είναι µόνο ένα ανθρώπινο πλάσµα µε τα δικαιώµατά του και τη θεµεX
λιώδη ισότητά του απέναντι σε όλους, αλλά γίνεται η ζωντανή εικόνα του

423 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 32: AAS 58
(1966) 1.051.

424 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Sollicitudo rei socialis, 40: AAS 80
(1988) 568: «Η αλληλεγγύη είναι αναµφίβολα µια χριστιανική αρετή. Ήδη στην
προηγούµενη έκθεση ήταν δυνατόν να διακρίνουµε πολυάριθµα σηµεία επαφής
ανάµεσα σ’ αυτήν και στην αγάπη, που είναι το διακριτικό σηµάδι των πιστών
του Χριστού (πρβλ. Ιω 13,35)».
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Θεού Πατρός, λυτρωµένη από το αίµα του Ιησού Χριστού και τοποθετηµέX
νη κάτω από τη συνεχή δράση του Αγίου Πνεύµατος. Ωστόσο, οφείλουµε να
τον αγαπούµε, έστω κι αν είναι εχθρός, µε την ίδια αγάπη µε την οποία τον
αγαπάει ο Κύριος και πρέπει να είµαστε έτοιµοι για την υπέρτατη θυσία:
“ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν τὰς ψυχὰς τιθέναι” (πρβλ. Α΄ Ιω 3,16)»425.

VII. ΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΕΙΣ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

α) Η σχέση ανάµεσα σε αρχές και αξίες

197 Η κοινωνική διδασκαλία της Εκκλησίας, εκτός από τις αρχές που
πρέπει να δεσπόζουν στη διαµόρφωση µιας κοινωνίας άξιας του ανθρώT
που, υποδεικνύει και τις θεµελιώδεις αξίες. Η σχέση ανάµεσα σε αρχές
και αξίες είναι αναµφίβολα σχέσεις αµοιβαιότητας, αφού οι κοινωνικές
αξίες εκφράζουν την εκτίµηση η οποία πρέπει να αποδοθεί σε ορισµένες
πλευρές του ηθικού καλού που οι αρχές σκοπεύουν να επιδιώξουν, προX
βάλλοντας ως σηµεία αναφοράς για την κατάλληλη δόµηση και την ορX
γανωµένη διαχείριση της κοινωνικής ζωής. Ωστόσο, οι αξίες απαιτούν και
την πρακτική των θεµελιωδών αρχών της κοινωνικής ζωής και την προX
σωπική άσκηση της αρετής και, κατά συνέπεια, την ηθική συµπεριφορά
που αντιστοιχεί στις ίδιες τις αξίες426.

Όλες οι κοινωνικές αξίες σχετίζονται µε την αξιοπρέπεια του ανθρώT
που, της οποίας ευνοούν την πραγµατική ανάπτυξη και είναι κυρίως: η
αλήθεια, η ελευθερία, η δικαιοσύνη, η αγάπη427. Η πρακτική τους είναι η
σίγουρη και αναγκαία οδός για να φτάσουµε στην προσωπική τελειότηX
τα και σε µια κοινωνική συµβίωση πιο ανθρώπινη^ αποτελούν την αναX
πόφευκτη αναφορά για τους υπεύθυνους των δηµοσίων πραγµάτων, που
καλούνται να εφαρµόσουν «τις ουσιαστικές µεταρρυθµίσεις στις οικονοX

425 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Sollicitudo rei socialis, 40: AAS 80
(1988) 569.

426 Πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 1.886.
427 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 26: AAS 58

(1966) 1.046X1.047^ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΓ΄, Εγκ. επ. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 265X266.
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µικές, πολιτικές, πολιτιστικές και τεχνολογικές δοµές και τις αναγκαίες
αλλαγές στους θεσµούς»428. Ο σεβασµός της νόµιµης αυτονοµίας της κοX
σµικής πραγµατικότητας ωθεί την Εκκλησία να µην αναλαµβάνει ειδικά
καθήκοντα τεχνικής και κοσµικής τάξεως429, αλλά δεν την εµποδίζει να
επεµβαίνει για να δείξει ότι στις διάφορες επιλογές του ανθρώπου αυτές
οι αξίες επιβεβαιώνονται ή, αντιθέτως, αναιρούνται430.

β) Η αλήθεια

198 Οι άνθρωποι οφείλουν µε ιδιαίτερο τρόπο να τείνουν συνεχώς προς
την αλήθεια, να τη σέβονται και να τη µαρτυρούν ελεύθερα431. Το ζην εν
αληθεία έχει ιδιαίτερη σηµασία στις κοινωνικές σχέσεις: πράγµατι, η συµX
βίωση ανάµεσα στους ανθρώπους στο εσωτερικό µιας κοινότητας είναι
οργανωµένη, γόνιµη και ανταποκρίνεται στην αξιοπρέπειά τους όταν
στηρίζεται στην αλήθεια432. Όσο περισσότερο οι άνθρωποι και οι κοινωX
νικές οµάδες προσπαθούν να λύσουν τα κοινωνικά προβλήµατα σύµφωX
να µε την αλήθεια, τόσο περισσότερο αποµακρύνονται από την αυθαιρεX
σία και εναρµονίζονται µε τις αντικειµενικές απαιτήσεις της ηθικότητας.

Η εποχή µας απαιτεί µια έντονη διαπαιδαγωγική δραστηριότητα433

και µια αντίστοιχη δέσµευση απ’ όλους, ώστε η αναζήτηση της αλήθειας,

428 ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ∆ΙΑΠΑΙ∆ΑΓΩΓΗΣΗ, Orientamenti per lo studio
e l’insegnamento della dottrina sociale della Chiesa nella formazione sacerdotale,
43, Tipografia Poliglotta Vaticana, Ρώµη 1988, σσ. 43X44.

429 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 36: AAS 58
(1966) 1.053X1.054.

430 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 1: AAS 58 (1966)
1.025X1.026^ ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ΄, Εγκ. επ. Populorum progressio, 13: AAS 59 [1967] 263X264.

431 Πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.467.
432 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΓ΄, Εγκ. επ. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 265X266, 281.
433 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 61: AAS 58

(1966) 1.081X1.082^ ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ ,́ Εγκ. επ. Populorum progressio, 35, 40: AAS 59 [1967]
274X275, 277^ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β ,́ Εγκ. επ. Sollicitudo rei socialis, 44: AAS 80 (1988)
575X577. Για τη µεταρρύθµιση της κοινωνίας «το πρωταρχικό καθήκον, που καθοX
ρίζει την επίτευξη όλων των άλλων, είναι παιδαγωγικής τάξεως»: ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΓΙΑ ΤΗ

∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ, ∆ιδ. Libertatis conscientia, 99: AAS 79 (1987) 599.
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η οποία δεν ανάγεται στο σύνολο ή σε κάποια από τις διάφορες απόψεις,
πρέπει να προωθηθεί σε κάθε πλαίσιο και να υπερισχύσει σε κάθε προσπάX
θεια να σχετικοποιηθούν οι ανάγκες ή να προκληθεί παράπτωµα434. Είναι
µια υπόθεση που αφορά µε ιδιαίτερο τρόπο τον κόσµο της δηµόσιας επικοιX
νωνίας και της οικονοµίας. Η αδίστακτη χρήση του χρήµατος προβάλλει
ολοένα και πιο πιεστικά ερωτήµατα, που παραπέµπουν αναγκαστικά σε µια
ανάγκη διαφάνειας και τιµιότητας στην κοινωνική και προσωπική δράση.

γ) Η ελευθερία

199 Η ελευθερία είναι για τον άνθρωπο υπέρτατο σηµάδι της θε�κής ειT
κόνας και, κατά συνέπεια, σηµάδι της ύψιστης αξιοπρέπειας κάθε ανT
θρώπου435: «Η ελευθερία ασκείται στις σχέσεις ανάµεσα στους ανθρώX
πους. Κάθε άνθρωπος που δηµιουργήθηκε κατ’ εικόνα του Θεού έχει το
φυσικό δικαίωµα να αναγνωριστεί ως ένα ελεύθερο και υπεύθυνο ον.
Όλοι έχουν προς όλους το καθήκον αυτού του σεβασµού. Το δικαίωµα
της άσκησης της ελευθερίας είναι µια απαίτηση αδιαχώριστη από την
αξιοπρέπεια του ανθρώπου»436. ∆εν πρέπει να περιορίσουµε τη σηµασία
της ελευθερίας, κρίνοντάς τη σε µια προοπτική ξεκάθαρα ατοµικιστική
και ανάγοντάς τη σε µια αυθαίρετη και ανεξέλεγκτη άσκηση της προσωX
πικής αυτονοµίας: «Μακριά από το να ολοκληρωθεί σε µια πλήρη αυταρX
χία του εγώ και στην απουσία σχέσεων, η ελευθερία δεν υφίσταται πραγX
µατικά, παρά µόνο εκεί όπου αµοιβαίοι δεσµοί, ρυθµισµένοι από την
αλήθεια και τη δικαιοσύνη, ενώνουν τους ανθρώπους»437. Η κατανόηση
της ελευθερίας γίνεται βαθιά και ευρεία όταν προασπίζεται, έστω και σε

434 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 16: AAS 58
(1966) 1.037^ Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.464X2.487.

435 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 17: AAS 58
(1966) 1.037X1.038^ Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 1.705, 1.730^ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΓΙΑ

ΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ, ∆ιδ. Libertatis conscientia, 28: AAS 79 (1987) 565.
436 Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 1.738.
437 ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ, ∆ιδ. Libertatis conscientia, 26:

AAS 79 (1987) 564X565.
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κοινωνικό επίπεδο, στο σύνολο των διαστάσεών της.

200 Η αξία της ελευθερίας, ως έκφραση της ιδιαιτερότητας κάθε ανθρώT
που, γίνεται σεβαστή όταν σε κάθε µέλος της κοινωνίας επιτρέπεται να
υλοποιήσει την προσωπική του κλήση^ αναζητούµε την αλήθεια και εκX
φράζουµε τις θρησκευτικές, πολιτιστικές και πολιτικές µας ιδέες^ εκφράX
ζουµε τις απόψεις µας^ αποφασίζουµε για την κατάσταση της ζωής µας
και, όσο είναι δυνατόν, για την εργασία µας^ αναλαµβάνουµε πρωτοβουX
λίες οικονοµικού, κοινωνικού και πολιτικού χαρακτήρα. Αυτά πρέπει να
γίνουν σε ένα «στέρεο νοµικό πλαίσιο»438, στα όρια του κοινού καλού και
της δηµόσιας τάξης και σε κάθε περίπτωση υπό το έµβληµα της ευθύνης.

Εξάλλου, η ελευθερία πρέπει να αναπτυχθεί και ως ικανότητα άρνηT
σης αυτού που είναι ηθικά αρνητικό, υπό οποιαδήποτε µορφή παρουT
σιάζεται439, ως ικανότητα αποτελεσµατικής αποµάκρυνσης από καθετί
που µπορεί να εµποδίσει την προσωπική, οικογενειακή και κοινωνική
ανάπτυξη. Η πληρότητα της ελευθερίας συνίσταται στην ικανότητα να
διαθέτουµε τον εαυτό µας ενόψει του πραγµατικού καλού, µέσα στον
ορίζοντα του παγκόσµιου κοινού καλού440.

δ) Η δικαιοσύνη

201 Η δικαιοσύνη είναι µια αξία που συνοδεύει την άσκηση της αντίT
στοιχης πρωταρχικής ηθικής αρετής441. Σύµφωνα µε την πιο κλασική διαX
τύπωση, «συνίσταται στη σταθερή και ακλόνητη βούληση να προσφέX
ρουµε στον Θεό και στον πλησίον ό,τι τους οφείλεται»442. Από υποκειµεX

438 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 42: AAS 83 (1991) 846. Η
δήλωση αφορά την οικονοµική πρωτοβουλία, παρ’ όλα αυτά φαίνεται να επεX
κτείνεται ορθώς και στα πλαίσια της προσωπικής δράσης.

439 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 17: AAS 83 (1991)
814X815.

440 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΓ΄, Εγκ. επ. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 289X290.
441 Πρβλ. ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΚΙΝΑΤΗΣ, Summa theologiae, ΙXΙΙ, ε. 6: Ed. Leon. 6,

55X63.
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νική άποψη, η δικαιοσύνη ερµηνεύεται στη συµπεριφορά που καθορίζεT
ται από τη βούληση να αναγνωρίσουµε τον άλλο ως πρόσωπο, ενώ από
αντικειµενική άποψη αποτελεί το καθοριστικό κριτήριο της ηθικότητας
στο διυποκειµενικό και κοινωνικό πλαίσιο443.

Το κοινωνικό ∆ιδακτικό Σώµα της Εκκλησίας καλεί στο σεβασµό των
κλασικών µορφών της δικαιοσύνης: την εµπορική, τη διανεµητική, τη νοµιT
κή444. Μια ολοένα µεγαλύτερη έµφαση προσέλαβε η κοινωνική δικαιοσύT
νη445, που αντιπροσωπεύει την πραγµατική ανάπτυξη της γενικής δικαιοσύT
νης, η οποία ρυθµίζει τις κοινωνικές σχέσεις µε βάση το κριτήριο της τήρησης
του νόµου. Η κοινωνική δικαιοσύνη, ανάγκη που συνδέεται µε το κοινωνιT
κό ζήτηµα, η οποία σήµερα λαµβάνει παγκόσµιες διαστάσεις, αφορά κοινωX
νικές, πολιτικές και οικονοµικές όψεις και κυρίως τη δοµική διάσταση των
προβληµάτων και των αντίστοιχων λύσεων446.

202 Η δικαιοσύνη αποδεικνύεται ιδιαίτερα σηµαντική στο σηµερινό
πλαίσιο, όπου η αξία του ανθρώπου, της αξιοπρέπειάς του και των διT
καιωµάτων του, πέρα από τις διακηρύξεις προθέσεων, απειλείται σοβαT
ρά από τη διάχυτη τάση να καταφύγουµε αποκλειστικά σε κριτήρια χρηT
σιµότητας και κτήσης. Και η δικαιοσύνη, στη βάση αυτών των κριτηρίων,
γίνεται αντιληπτή µε τρόπο µειωτικό, ενώ αποκτά µια πιο πλήρη και αυX
θεντική σηµασία στη χριστιανική ανθρωπολογία. Πράγµατι, η δικαιοσύX
νη δεν είναι µια απλή ανθρώπινη συνθήκη, καθώς εκείνο που είναι «σωX
στό» δεν έχει καθοριστεί πρωταρχικά από το νόµο, αλλά από τη βαθιά
ταυτότητα του ανθρώπου447.
203 Η πλήρης αλήθεια για τον άνθρωπο επιτρέπει να ξεπεράσουµε τη

442 Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 1.807^ πρβλ. ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΚΙΝΑX

ΤΗΣ, Summa theologiae, ΙΙXΙΙ, ε. 6, α. 1: Ed. Leon. 9, 9X10: «iustitia est perpetua et coX
nstans voluntas ius suum unicuique tribuendi».

443 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΓ΄, Εγκ. επ. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 282X283.
444 Πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.411.
445 Πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 1.928X1.942, 2.425X2.449, 2832^

ΠΙΟΣ ΙΑ΄, Εγκ. επ. Divini Redemptoris: AAS 29 (1937) 92.
446 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Laborem exercens, 2: AAS 73 (1981) 580X583.
447 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Sollicitudo rei socialis, 40: AAS 80

(1988) 568^ Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 1.929.
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διαπραγµατευτική άποψη της δικαιοσύνης, που είναι περιορισµένη, και
να ανοίξουµε για τη δικαιοσύνη τον ορίζοντα της αλληλεγγύης και της
αγάπης: «Από µόνη της η δικαιοσύνη δεν αρκεί. Μπορεί να φτάσει στο
σηµείο να αυτοαναιρεθεί, αν δε διευρυνθεί προς εκείνη την πιο βαθιά δύX
ναµη που είναι η αγάπη»448. Πράγµατι, στην αξία της δικαιοσύνης η κοιX
νωνική διδασκαλία προσεγγίζει εκείνη της αλληλεγγύης, καθώς είναι προX
νοµιούχος οδός της ειρήνης. Αν η ειρήνη είναι καρπός της δικαιοσύνης,
«σήµερα θα µπορούσαµε να πούµε µε την ίδια ακρίβεια και την ίδια δύX
ναµη βιβλικής έµπνευσης (πρβλ. Ησ 32,17^ Ιακ 3,18): Opus solidaritatis pax, η
ειρήνη ως καρπός της αλληλεγγύης»449. Πράγµατι, ο στόχος της ειρήνης «θα
επιτευχθεί οπωσδήποτε µε την εφαρµογή της κοινωνικής και διεθνούς διX
καιοσύνης, αλλά και µε την πρακτική των αρετών που ευνοούν τη συµβίωX
ση και µας διδάσκουν να ζούµε ενωµένοι, για να δηµιουργήσουµε ενωµένοι,
δίνοντας και παίρνοντας, µια νέα κοινωνία και έναν καλύτερο κόσµο»450.

VIII. Η Ο∆ΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

204 Ανάµεσα στις αρετές στο σύνολό τους, και ιδιαίτερα ανάµεσα σε
αρετές, κοινωνικές αξίες και αγάπη υπάρχει ένας βαθύς δεσµός, ο οποίος
πρέπει να αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο. Η αγάπη, περιορισµέX
νη συχνά στο πλαίσιο των σχέσεων εγγύτητας ή σε υποκειµενικές µόνο
πλευρές της δράσης για τον άλλο, πρέπει να αντιµετωπιστεί εκ νέου στην
αυθεντική της αξία ως υπέρτατου και παγκόσµιου κριτηρίου για ολόκληT
ρη την κοινωνική ηθική. Ανάµεσα σε όλες τις οδούς και σ’ αυτές που αναX
ζητήσαµε και διατρέξαµε για να αντιµετωπίσουµε τις πάντα νέες µορφές
του σύγχρονου κοινωνικού ζητήµατος, η «καθ᾿ ὑπερβολὴν ὁδὸς» (Α΄ Κορ
12, 31) είναι εκείνη που χαράσσει η αγάπη.

205 Οι αξίες της αλήθειας, της δικαιοσύνης, της ελευθερίας γεννιούνται και

448 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για την Ειρήνη
2004, 10: AAS 96 (2004) 121.

449 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Sollicitudo rei socialis, 39: AAS 80 (1988) 568.
450 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Sollicitudo rei socialis, 39: AAS 80 (1988) 568.
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αναπτύσσονται από την εσωτερική πηγή της αγάπης: η ανθρώπινη συνύX
παρξη είναι οργανωµένη, γόνιµη σε καλό και απαντά στην αξιοπρέπεια του
ανθρώπου όταν στηρίζεται στην αλήθεια^ υλοποιείται σύµφωνα µε τη διX
καιοσύνη, δηλαδή µε τον αποτελεσµατικό σεβασµό των δικαιωµάτων και
την τίµια εκπλήρωση των αντίστοιχων υποχρεώσεων^ εφαρµόζεται στην
ελευθερία που αρµόζει στην αξιοπρέπεια των ανθρώπων, τους οποίους ωθεί
η ίδια φυσική λογική τους να αναλάβουν την ευθύνη των πεπραγµένων
τους^ παίρνει ζωή από την αγάπη, που την κάνει να νιώθει δικές της τις ανάX
γκες και τις απαιτήσεις των άλλων και καθιστά ολοένα και πιο έντονες την
κοινωνία των πνευµατικών αξιών και τη φροντίδα για τις υλικές ανάX
γκες451. Αυτές οι αξίες αποτελούν τα στηρίγµατα από τα οποία αντλεί σταX
θερότητα και ισχύ το οικοδόµηµα του ζην και του ενεργείν: είναι αξίες που
καθορίζουν την ποιότητα κάθε δράσης και κάθε κοινωνικού θεσµού.

206 Η αγάπη προ�ποθέτει και ξεπερνά τη δικαιοσύνη: η τελευταία
«οφείλει να βρει την ολοκλήρωσή της στην αγάπη»452. Αν η δικαιοσύνη είX
ναι «αφ’ εαυτής ιδανική να “διαιτητεύσει” ανάµεσα στους ανθρώπους την
αµοιβαία κατανοµή των αντικειµενικών αγαθών σύµφωνα µε την ισοµέX
ρεια, η αγάπη αντίθετα και µόνο η αγάπη (ακόµη κι εκείνη η ευγενική
αγάπη που ονοµάζουµε “έλεος”) είναι ικανή να αποδώσει τον άνθρωπο
στον εαυτό του»453. ∆εν µπορούν να ρυθµιστούν οι ανθρώπινες σχέσεις
µόνο µε το µέτρο της δικαιοσύνης: «Η εµπειρία του παρελθόντος και της
εποχής µας αποδεικνύει ότι η δικαιοσύνη από µόνη της δεν αρκεί και ότι
µάλλον µπορεί να οδηγήσει στην άρνηση και στην εκµηδένισή της… Η
ιστορική εµπειρία, µεταξύ άλλων, οδήγησε να διατυπωθεί η ρήση: sumT
mum ius, summa iniuria — η αυστηρότητα του νόµου είναι το αποκορύX
φωµα της καταπίεσης»454. Πράγµατι, η δικαιοσύνη «σε κάθε σφαίρα των
ανθρωπίνων σχέσεων πρέπει να δεχτεί, τρόπος του λέγειν, µια αξιοσηµείωT

451 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΓ΄, Εγκ. επ. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 265X266.
452 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για την Ειρήνη

2004, 10: AAS 96 (2004) 120.
453 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β ,́ Εγκ. επ. Dives in misericordia (Η ευσπλαχνία του Θεού),

14: AAS 72 (1980) 1.223.
454 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Dives in misericordia, 12: AAS 72 (1980) 1.216.
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τη “διόρθωση” από εκείνη την αγάπη που —όπως κηρύσσει ο απόστολος
Παύλος— “είναι υποµονετική” και “ευγενική” ή, µε άλλα λόγια, φέρει τα
γνωρίσµατα της ευσπλαχνικής αγάπης, τόσο ουσιαστικά για το ΕυαγγέX
λιο και για τον χριστιανισµό»455.

207 Καµία νοµοθεσία, κανένα σύστηµα κανόνων ή διατάξεων δε θα καT
ταφέρει να πείσει ανθρώπους και λαούς να ζήσουν ενωµένοι, µε αδελφοT
σύνη και εν ειρήνη, καµία επιχειρηµατολογία δε θα καταφέρει να ξεπεT
ράσει το κάλεσµα της αγάπης. Μόνο η αγάπη, µε την ιδιότητα της «forma
virtutum — µορφή των αρετών»456, µπορεί να εµψυχώσει και να πλάσει
την κοινωνική δράση προς την κατεύθυνση της ειρήνης, στο πλαίσιο ενός
κόσµου ολοένα και πιο σύνθετου. Μέχρι να συµβούν όλα αυτά, είναι
ανάγκη να παρουσιάσουµε την αγάπη όχι µόνο ως εµπνεύστρια της ατοX
µικής δράσης, αλλά και ως δύναµη ικανή να ανοίξει νέες οδούς για να αντιX
µετωπιστούν τα προβλήµατα του σηµερινού κόσµου και να ανανεωθούν
εσωτερικά δοµές, κοινωνικές οργανώσεις, νοµικές διατάξεις. Με αυτή την
προοπτική η αγάπη γίνεται κοινωνική και πολιτική: η κοινωνική αγάπη
µάς κάνει να αγαπούµε το κοινό καλό457 και να αναζητούµε αποτελεσµαX
τικά το καλό όλων των ανθρώπων, όχι µόνο ατοµικά αλλά και στην κοιX
νωνική διάσταση που τους ενώνει.

208 Η κοινωνική και η πολιτική αγάπη δεν εξαντλείται στις σχέσεις ανάT
µεσα στους ανθρώπους, αλλά ξεδιπλώνεται στο δίκτυο όπου αυτές οι
σχέσεις παρεµβάλλονται, δηλαδή στην κοινωνική και πολιτική κοινότηT
τα, και εκεί επεµβαίνει, στοχεύοντας στο εφικτό καλό για την κοινότητα
στο σύνολό της. Από πολλές πλευρές, ο πλησίον που πρέπει να αγαπήX
σουµε παρουσιάζεται «στην κοινωνία», ώστε αγαπώντας τον πραγµατιX

455 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Dives in misericordia, 14: AAS 72 (1980)
1.224^ πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.212.

456 ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΚΙΝΑΤΗΣ, Summa theologiae, ΙΙXΙΙ, ε. 23, α. 8: Ed. Leon. 8,
172^ Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 1.827.

457 ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ΄, Οµιλία στην έδρα του ∆ιεθνούς Οργανισµού Τροφίµων και
Γεωργίας (FAO) στην ΚΕ΄ επέτειο του θεσµού (16 Νοεµβρίου 1970): InsegnameT
nti di Paolo VI (∆ιδαχές Παύλου Στ΄), VIII (1970) 1.153.
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κά, προστρέχοντας στην ανάγκη του ή στην ανέχειά του µπορεί να σηX
µαίνει κάτι διαφορετικό από την αγάπη σε επίπεδο καθαρά διαπροσωπιX
κό: να αγαπούµε σε κοινωνικό επίπεδο σηµαίνει, ανάλογα µε τις καταT
στάσεις, να αξιοποιούµε τις κοινωνικές διαµεσολαβήσεις για να βελτιώT
σουµε τη ζωή του ή να αποµακρύνουµε τους κοινωνικούς παράγοντες
που προκαλούν την ένδειά του. Πρόκειται αναµφίβολα για µια κίνηση
αγάπης η πράξη ελέους µε την οποία ανταποκρινόµαστε εδώ και τώρα σε
µια πραγµατική και πιεστική ανάγκη του πλησίον, αλλά είναι και µια κίX
νηση αγάπης εξίσου απαραίτητη η δέσµευση να οργανώσουµε και να δοT
µήσουµε την κοινωνία µε τρόπο ώστε ο πλησίον να µη βρεθεί στη φτώX
χεια, κυρίως όταν η φτώχεια γίνεται µια κατάσταση στην οποία βασανίX
ζεται ένας ατέλειωτος αριθµός ανθρώπων, ακόµη και ολόκληρων λαών,
µια κατάσταση που προσλαµβάνει σήµερα διαστάσεις ενός πραγµατικά
παγκόσµιου κοινωνικού ζητήµατος.
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∆ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

«…η κοινωνική διδασκαλία έχει αφ’ εαυτής την αξία ενός ορT
γάνου ευαγγελισµού: µε αυτή την ιδιότητα αναγγέλλει τον
Θεό και το µυστήριο της σωτηρίας εν Χριστώ σε κάθε άνθρωX
πο και, για τον ίδιο λόγο, αποκαλύπτει τον άνθρωπο στον
εαυτό του. Σε αυτό το φως, και µόνο σε αυτό, ασχολείται µε
τα υπόλοιπα: για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και ιδιαίτερα
τους “προλετάριους”, την οικογένεια και τη διαπαιδαγώγηση,
τις υποχρεώσεις του κράτους, τη διευθέτηση της εθνικής και
διεθνούς κοινωνίας, την οικονοµική ζωή, τον πολιτισµό, τον
πόλεµο και την ειρήνη, το σεβασµό της ζωής από τη στιγµή
της σύλληψης µέχρι το θάνατο».

(Centesimus annus, 54)





ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΖΩΤΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ι. Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

209 Η σπουδαιότητα και η κεντρική θέση της οικογένειας σε σχέση µε το
άτοµο και την κοινωνία τονίζεται επανειληµµένα στην Αγία Γραφή: «οὐ
καλὸν εἶναι τὸν ἄνθρωπον µόνον» (Γεν 2,18). Από τα κείµενα που αφηX
γούνται τη δηµιουργία του ανθρώπου (πρβλ. Γεν 1,26X28^ 2,7X24) προβάλX
λει ότι —στο σχέδιο του Θεού— το ζευγάρι αποτελεί «την πρώτη µορφή
κοινωνίας προσώπων»458. Η Εύα πλάστηκε όµοια µε τον Αδάµ, ως εκείνη
που µε τη διαφορετικότητά της τον συµπληρώνει (πρβλ. Γεν 2,18) για να
σχηµατίσει µαζί του «σάρκα µίαν» (Γεν 2,24^ πρβλ. Μτ 19,5X6)459. ΣυγχρόX
νως, και οι δύο αναλαµβάνουν το αναπαραγωγικό καθήκον, που τους
καθιστά συνεργάτες του ∆ηµιουργού: «αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε καὶ
πληρώσατε τὴν γῆν» (Γεν 1,28). Η οικογένεια διαγράφεται στο σχέδιο
του ∆ηµιουργού ως «ο πρωταρχικός χώρος “εξανθρωπισµού” του ατόµου
και της κοινωνίας» και «λίκνο της ζωής και της αγάπης»460.

210 Στην οικογένεια µαθαίνουµε να αναγνωρίζουµε την αγάπη και την
πιστότητα του Κυρίου και την ανάγκη να ανταποκριθούµε (πρβλ. Εξ
12,25X27^ 13,8,14X15^ ∆τ 6,20X25^ 13,7X11^ Α΄ Σαµ 3,13)^ τα παιδιά µαθαίX

458 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 12: AAS 58
(1966) 1.034.

459 Πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 1.605.
460 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Απ. διάτ. Christifideles laici, 40: AAS 81 (1989) 469.



νουν τα πρώτα και πιο αποφασιστικά µαθήµατα πρακτικών γνώσεων µε
τα οποία συνδέονται οι αρετές (πρβλ. Πρµ 1,8X9^ 4,1X4^ 6,20X21^ Σειρ 3,1X
16^ 7,27X28). Για όλα αυτά ο Κύριος γίνεται εγγυητής της συζυγικής αγάX
πης και πίστης (πρβλ. Μαλ 2,14X15).

Ο Ιησούς γεννήθηκε και έζησε σε µια πραγµατική οικογένεια, δέχτηκε
όλα τα χαρακτηριστικά της461 και προσέδωσε ανυπέρβλητη αξιοπρέπεια
στο συζυγικό θεσµό, καθιστώντας τον θείο µυστήριο της νέας συµµαχίας
(πρβλ. Μτ 19,3X9). Με αυτή την προοπτική, το ζευγάρι βρίσκει όλη του
την αξιοπρέπεια και η οικογένεια τη σταθερότητά της.

211 Φωτισµένη από το φως του βιβλικού µηνύµατος, η Εκκλησία θεωρεί
την οικογένεια ως την πρώτη φυσική κοινωνία, κάτοχο πρωταρχικών
και αποκλειστικών της δικαιωµάτων και τη θέτει στο κέντρο της κοινωT
νικής ζωής: αν περιορίσουµε την οικογένεια «σε έναν υποδεέστερο και
δευτερεύοντα ρόλο, αποκλείοντάς την από τη θέση που της ανήκει στην
κοινωνία, προκαλούµε µεγάλη ζηµία στην αυθεντική ανάπτυξη ολόκληX
ρου του κοινωνικού σώµατος»462. Πράγµατι, η οικογένεια που γεννιέται
από την ιδιαίτερη κοινωνία της συζυγικής ζωής και αγάπης που θεµελιώX
νεται στο γάµο ανάµεσα σε έναν άνδρα και σε µια γυναίκα463 κατέχει µια
ειδική και αρχέτυπη κοινωνική διάσταση, καθώς είναι ο κατεξοχήν χώX
ρος για διαπροσωπικές σχέσεις, πρώτο και ζωτικό κύτταρο της κοινωT
νίας464: είναι ένας θε�κός θεσµός που θεµελιώνει τη ζωή των ανθρώπων ως
πρότυπο κάθε κοινωνικής διάταξης.

461 Η Αγία Οικογένεια είναι ένα πρότυπο οικογενειακής ζωής: «Η Ναζαρέτ µάς
θυµίζει τι είναι η οικογένεια, τι είναι η κοινωνία αγάπης, η λιτή και απλή της οµορX
φιά, ο ιερός και απαραβίαστος χαρακτήρας της^ µας δείχνει πόσο γλυκιά και αναX
ντικατάστατη είναι η διαπαιδαγώγηση στην οικογένεια^ µας διδάσκει τη φυσική
λειτουργία της στην κοινωνική τάξη. Τέλος, µαθαίνουµε το µάθηµα της εργασίας»:
ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ΄, Οµιλία στη Ναζαρέτ (5 Ιανουαρίου 1964): AAS 56 (1964) 168.

462 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄ Επ. προς τις οικογένειες Gratissimam sane, 17: AAS
86 (1994) 906.

463 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 48: AAS 58
(1966) 1.067X1.069.

464 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, ∆ιάτ. Apostolicam actuositatem, 11: AAS
58 (1966) 848.
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α) Η σηµασία της οικογένειας για τον άνθρωπο

212 Η οικογένεια είναι σηµαντική και έχει κεντρική θέση όσον αφορά
τον άνθρωπο. Σ’ αυτή την κοιτίδα της ζωής και της αγάπης, ο άνθρωπος
γεννιέται και αναπτύσσεται: όταν γεννιέται ένα παιδί, στην κοινωνία γίX
νεται το δώρο ενός νέου ανθρώπου, που «καλείται από τα ενδόµυχά του
στην κοινωνία µε τους άλλους και στη δωρεά προς τους άλλους»465. ΩστόX
σο, στην οικογένεια η αµοιβαία δωρεά του εαυτού από τον άνδρα και τη
γυναίκα που έχουν ενωθεί σε γάµο δηµιουργεί ένα περιβάλλον ζωής όπου
το παιδί µπορεί «να αναπτύξει τις δυνατότητές του, να συνειδητοποιήσει
την αξιοπρέπειά του και να ετοιµαστεί να αντιµετωπίσει τη µοναδική και
ανεπανάληπτη µοίρα του»466.

Στο κλίµα της φυσικής στοργής που συνδέει τα µέλη µιας οικογενειακής
κοινότητας, τα πρόσωπα αναγνωρίζονται και γίνονται υπεύθυνα στην
ολότητά τους: «Η πρώτη και θεµελιώδης δοµή υπέρ της “ανθρώπινης οικοX
λογίας” είναι η οικογένεια, στην αγκαλιά της οποίας ο άνθρωπος δέχεται τις
πρώτες και καθοριστικές γνώσεις γύρω από την αλήθεια και το καλό, µαX
θαίνει τι σηµαίνει να αγαπάς και να σε αγαπούν και, κατά συνέπεια, τι σηX
µαίνει πραγµατικά να είσαι άνθρωπος»467. Πράγµατι, οι υποχρεώσεις των
µελών της δεν περιορίζονται από τους όρους ενός συµβολαίου, αλλά προέρX
χονται από την ίδια την ουσία της οικογένειας, που θεµελιώνεται σε µια συX
ζυγική συµφωνία αµετάκλητη και δοµηµένη από τις σχέσεις που προέρχοX
νται ύστερα από τη γέννηση ή την υιοθέτηση των παιδιών.

β) Η σηµασία της οικογένειας για την κοινωνία

213 Η οικογένεια, φυσική κοινότητα όπου δοκιµάζεται η ανθρώπινη
κοινωνικότητα, συνεισφέρει µε τρόπο µοναδικό και αναντικατάστατο
στο καλό της κοινωνίας. Πράγµατι, η οικογενειακή κοινότητα γεννιέται
από την κοινωνία των προσώπων: «Η “κοινωνία” αφορά την προσωπική

465 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Απ. διάτ. Christifideles laici, 40: AAS 81 (1989) 468.
466 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 39: AAS 83 (1991) 841.
467 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 39: AAS 83 (1991) 841.
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σχέση ανάµεσα στο “εγώ” και στο “εσύ”. Αντίθετα, η “κοινότητα” ξεπερX
νά αυτό το σχήµα προς την κατεύθυνση µιας “κοινωνίας” του “εµείς”.
Οπότε, η οικογένεια, κοινότητα προσώπων, είναι η πρώτη ανθρώπινη
“κοινωνία”»468.

Μια κοινωνία στα µέτρα της οικογένειας είναι η καλύτερη εγγύηση
ενάντια σε κάθε παρέκκλιση ατοµικιστικού ή κολεκτιβιστικού τύπου,
καθώς σ’ αυτήν το πρόσωπο είναι πάντα στο κέντρο της προσοχής ως
σκοπός και ποτέ ως µέσο. Είναι εντελώς προφανές ότι το καλό των προX
σώπων και η καλή λειτουργία της κοινωνίας συνδέονται στενά «µε µία
ευτυχή διευθέτηση συζυγικής και οικογενειακής κοινότητας»469. ∆ίχως
ισχυρές στην κοινωνία και σταθερές στη δέσµευση οικογένειες, οι λαοί
αποδυναµώνονται. Στην οικογένεια ενσταλάζονται από τα πρώτα χρόX
νια κιόλας της ζωής οι ηθικές αξίες, µεταβιβάζεται η πνευµατική κληρονοX
µιά της θρησκευτικής κοινότητας και η πολιτιστική των εθνών. Εκεί γίνεX
ται η µαθητεία για τις κοινωνικές ευθύνες και την αλληλεγγύη470.

214 Πρέπει να τονιστεί η προτεραιότητα της οικογένειας απέναντι στην
κοινωνία και στο κράτος. Πράγµατι η οικογένεια, τουλάχιστον στην
αναπαραγωγική της λειτουργία, είναι η ίδια η συνθήκη της ύπαρξής τους.
Στις άλλες λειτουργίες υπέρ καθενός από τα µέλη της προέχουν σε σηµασία
και αξία οι λειτουργίες που η κοινωνία και το κράτος οφείλουν να φέρουν
σε πέρας471. Η οικογένεια, επίσηµο υποκείµενο απαραβίαστων δικαιωµάτων,
βρίσκει τη νοµιµοποίησή της στην ανθρώπινη φύση και όχι στην αναγνώριX
ση του κράτους. Οπότε, δεν είναι για την κοινωνία και για το κράτος, αλλά
η κοινωνία και το κράτος υπάρχουν για την οικογένεια.

Κάθε κοινωνικό µοντέλο που σκοπεύει να υπηρετήσει το καλό του
ανθρώπου δεν µπορεί να αγνοεί την κεντρική θέση και την κοινωνική ευT

468 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Επ. προς τις οικογένειες Gratissimam sane, 7: AAS 86
(1994) 875^ πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.206.

469 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 47: AAS 58 (1966)
1.067^ πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.210.

470 Πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.224.
471 Πρβλ. ΑΓΙΑ Ε∆ΡΑ, Carta dei diritti della famiglia (Χάρτης των δικαιωµάτων

της οικογένειας) (22 Οκτωβρίου 1983), Εισαγωγή, DTE, Tipografia Poliglotta VaX
ticana, Πόλις του Βατικανού 1983, σ. 6.
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θύνη της οικογένειας. Η κοινωνία και το κράτος, στις σχέσεις τους µε την
οικογένεια, έχουν αντίθετα την υποχρέωση να τηρήσουν την αρχή της
επικουρικότητας. ∆υνάµει αυτή της αρχής, οι δηµόσιες αρχές δεν πρέπει
να αφαιρέσουν από την οικογένεια εκείνα τα καθήκοντα που µπορεί να
φέρει σε πέρας µόνη της ή συνεργαζόµενη ελεύθερα µε άλλες οικογένειες^
από την άλλη, οι ίδιες αρχές έχουν το καθήκον να υποστηρίξουν την οιX
κογένεια, εξασφαλίζοντάς της κάθε βοήθεια που χρειάζεται για να αναX
λάβει σωστά όλες τις ευθύνες της472.

ΙΙ. Ο ΓΑΜΟΣ ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

α) Η αξία του γάµου

215 Η οικογένεια έχει τα θεµέλιά της στην ελεύθερη βούληση των συζύT
γων να ενωθούν σε γάµο, στο σεβασµό των εννοιών και των αξιών αυτού
του θεσµού, που δεν εξαρτάται από τον άνθρωπο αλλά από τον ίδιο τον
Θεό: «αυτός ο ιερός δεσµός ενόψει του καλού και των συζύγων και των
παιδιών που στην κοινωνία δεν εξαρτώνται από την ανθρώπινη αυθαιX
ρεσία. Πράγµατι, ο ίδιος ο Θεός είναι ο δηµιουργός του γάµου, που έχει
προικιστεί µε πολλαπλές αξίες και σκοπούς»473. Ο θεσµός του γάµου —«στεX
νή συζυγική κοινωνία ζωής και αγάπης, θεµελιωµένη από τον ∆ηµιουργό
και προικισµένη µε δικούς της νόµους»474— δεν είναι λοιπόν µια δηµιουρX
γία που οφείλεται σε ανθρώπινες συµβάσεις και σε νοµοθετικές εντολές,
αλλά οφείλει τη σταθερότητά του στη θε�κή διάταξη475. Είναι ένας θεσµός
που γεννιέται, και για την κοινωνία, «από την ανθρώπινη πράξη µε την
οποία οι σύζυγοι προσφέρουν και παίρνουν αµοιβαία»476 και θεµελιώνεX

472 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Απ. διάτ. Familiaris consortio (Περί των καθηT
κόντων της χριστιανικής οικογένειας), 45: AAS 74 (1982) 136X137^ Κατήχηση της
Καθολικής Εκκλησίας, 2.209.

473 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 48: AAS 58 (1966)
1.067X1.068.

474 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 48: AAS 58 (1966) 1.067.
475 Πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 1.603.
476 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 48: AAS 58 (1966) 1.067.
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ται στην ίδια τη φύση της συζυγικής αγάπης που ως δώρο ολοκληρωτικό
και αποκλειστικό από πρόσωπο σε πρόσωπο σηµαίνει µια δέσµευση οριX
στική η οποία εκφράζεται µε την αµοιβαία, αµετάκλητη και δηµόσια συX
ναίνεση477. Αυτή η δέσµευση σηµαίνει ότι οι σχέσεις ανάµεσα στα µέλη της
οικογένειας χαρακτηρίζονται και από την αίσθηση της δικαιοσύνης, άρα
και από το σεβασµό των αµοιβαίων δικαιωµάτων και υποχρεώσεων.

216 Καµία εξουσία δεν µπορεί να καταργήσει το φυσικό δικαίωµα στο
γάµο ούτε να τροποποιήσει τα χαρακτηριστικά και τους σκοπούς του.
Πράγµατι, ο γάµος είναι προικισµένος µε τα δικά του σταθερά και βασιT
κά χαρακτηριστικά. Παρά τις πολυάριθµες αλλαγές που πραγµατοX
ποιήθηκαν µε το πέρασµα των αιώνων στους διάφορους πολιτισµούς,
στις κοινωνικές δοµές και στις πνευµατικές τάσεις, σε όλους τους πολιτιX
σµούς υπάρχει η αξιοπρέπεια της συζυγικής ένωσης, έστω κι αν δε φαίνεX
ται µε την ίδια σαφήνεια478. Αυτή η αξιοπρέπεια πρέπει να γίνεται σεβαX
στή σε όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, που απαιτούν προστασία
απέναντι σε κάθε απόπειρα αλλοίωσής τους. Η κοινωνία δεν ωφελείται
από τη συζυγική ένωση, µε την οποία οι δύο σύζυγοι υπόσχονται πίστη,
φροντίδα και υποδοχή των παιδιών, αλλά έχει όλες τις δυνατότητες να
ελέγξει τα αστικά αποτελέσµατα.

217 Ο γάµος έχει ως δικά του χαρακτηριστικά: την ολότητα, χάρη στην
οποία οι σύζυγοι προσφέρονται αµοιβαία µε όλο τους το είναι, σωµατικό
και πνευµατικό^ την ενότητα, που τους καθιστά «σάρκα µίαν» (Γεν 2,24)^
το αδιάλυτο και την πίστη που επιφέρει η οριστική και αµοιβαία προX
σφορά^ τη γονιµότητα, στην οποία φυσικά ανοίγεται479. Το σοφό σχέδιο
του Θεού για το γάµο —σχέδιο αντιληπτό από την ανθρώπινη λογική,
παρ’ όλες τις δυσκολίες που οφείλονται στη σκληρότητα της καρδιάς
(πρβλ. Μτ 19,8^ Μκ 10,5)— δεν µπορεί να εκτιµηθεί αποκλειστικά υπό το
φως δεδοµένης συµπεριφοράς ή συγκεκριµένων καταστάσεων που βρίX

477 Πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 1.639.
478 Πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 1.603.
479 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Απ. διάτ. Familiaris consortio, 13: AAS 74

(1982) 93X96.
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σκονται σε απόσταση από αυτό. Η πολυγαµία είναι µια ριζική άρνηση
του πρωταρχικού σχεδίου του Θεού, «επειδή είναι αντίθετη στην ισότητα
της αξιοπρέπειας του άνδρα και της γυναίκας, που στο γάµο δίνονται µε
ολοκληρωτική αγάπη και γι’ αυτό είναι µοναδικός και αποκλειστικός»480.

218 Ο γάµος, στην «υποκειµενική» του αλήθεια, ρυθµίζεται από την τεT
κνοποίηση και τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών481. Πράγµατι, η συζυγιX
κή ένωση οδηγεί στο να βιωθεί πλήρως το ειλικρινές δώρο του εαυτού,
καρπός του οποίου είναι τα παιδιά, που µε τη σειρά τους είναι δώρο για
τους γονείς, για ολόκληρη την οικογένεια και όλη την κοινωνία482. Παρ’ όλα
αυτά, ο γάµος δε θεσµοθετήθηκε αποκλειστικά για την τεκνοποίηση483: το
αδιάλυτο του χαρακτήρα του και η αξία του ως κοινωνίας παραµένουν
ακόµη κι όταν τα παιδιά, µολονότι είναι επιθυµητά, δεν έρχονται για να
ολοκληρώσουν τη συζυγική ζωή. Οι σύζυγοι στην προκειµένη περίπτωση
«µπορούν να επιδείξουν τη γενναιοδωρία τους υιοθετώντας παιδιά εγκαX
ταλειµµένα ή επιτελώντας σηµαντικές υπηρεσίες για τον πλησίον»484.

β) Το ιερό µυστήριο του γάµου

219 Η ανθρώπινη και αρχέγονη πραγµατικότητα του γάµου βιώνεται από
τους βαφτισµένους, διά της συστάσεώς του από τον Χριστό, µε την υπερT
φυσική µορφή του ιερού µυστηρίου, σηµείο και όργανο της Χάρης. Η ιστοX
ρία της σωτηρίας διατρέχεται από το θέµα της γαµήλιας συνθήκης, σηµαντιX
κή έκφραση της κοινωνίας της αγάπης ανάµεσα στον Θεό και στους ανθρώX
πους και συµβολικό κλειδί για να κατανοήσουµε τους σταθµούς της µεγάλης

480 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Απ. διάτ. Familiaris consortio, 19: AAS 74 (1982) 102.
481 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 48, 50: AAS

58 (1966) 1.067X1.069, 1.070X1.072.
482 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Επ. προς οικογένειες Gratissimam sane, 11:

AAS 86 (1994) 883X886.
483 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 50: AAS 58

(1966) 1.070X1.072.
484 Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.379.
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Συνθήκης ανάµεσα στον Θεό και στο λαό Του485. Το κέντρο της αποκάλυψης
του σχεδίου της θε�κής αγάπης είναι το δώρο που ο Θεός κάνει στην ανθρωX
πότητα µε τον Υιό Του Ιησού Χριστό, «τον Νυµφίο που αγαπά και προσφέX
ρεται ως Σωτήρας στην ανθρωπότητα, ενώνοντάς τη µαζί Του ως σώµα Του.
Αυτός αποκαλύπτει την αρχέγονη αλήθεια του γάµου, την αλήθεια της “αρX
χής” (πρβλ. Γεν 2,24^ Μτ 19,5) και, ελευθερώνοντας τον άνθρωπο από τη
σκληρότητα της καρδιάς, τον καθιστά ικανό να την υλοποιήσει πλήρως»486.
Από τη γαµήλια αγάπη του Χριστού για την Εκκλησία, που παρουσιάζει
την πληρότητά της στην προσφορά πάνω στο Σταυρό, κατάγεται το ιερό
µυστήριο του γάµου, η Χάρη του οποίου συνδέει την αγάπη των συζύγων µε
την Αγάπη του Χριστού για την Εκκλησία. Ο γάµος ως ιερό µυστήριο είναι
η συνθήκη ενός άνδρα και µιας γυναίκας εν αγάπη487.

220 Το ιερό µυστήριο του γάµου προσλαµβάνει την ανθρώπινη πραγµατιT
κότητα της συζυγικής αγάπης µε όλα τα επακόλουθα και «καθιστά κανείς
και δεσµεύει τους χριστιανούς συζύγους και γονείς να βιώσουν την κλήση
τους ως λα�κών και επιπλέον να “αναζητήσουν το βασίλειο του Θεού χειριX
ζόµενοι τα κοσµικά πράγµατα και διευθετώντας τα σύµφωνα µε τη βούληX
ση του Θεού”»488. Βαθιά ενωµένη µε την Εκκλησία χάρη στο δεσµό του ιερού
µυστηρίου που την καθιστά «κατ’ οίκον ή µικρή Εκκλησία», η χριστιανική

485 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Απ. διάτ. Familiaris consortio, 12: AAS 74 (1982)
93: «Γι’ αυτό η κεντρική φράση της Αποκάλυψης, “Ο Θεός αγαπάει το λαό Του”,
ανακοινώνεται και µέσα από τις ζωντανές και πραγµατικές λέξεις µε τις οποίες ο
άνδρας και η γυναίκα εκφράζουν τη συζυγική τους αγάπη. Ο δεσµός της αγάπης
τους γίνεται η εικόνα και το σύµβολο της Συνθήκης που ενώνει τον Θεό και το λαό
Του (πρβλ., για παράδειγµα, Ωσ 2,21^ Ιερ 3,6X13^ Ησ 54). Και το ίδιο αµάρτηµα, που
µπορεί να πληγώσει τη συζυγική συµφωνία, γίνεται εικόνα της απιστίας του λαού
προς τον Θεό του: η ειδωλολατρία είναι πορνεία (πρβλ. Ιεζ 16,25), η απιστία είναι
µοιχεία, η ανυπακοή στο νόµο είναι εγκατάλειψη της γαµήλιας αγάπης του Κυρίου.
Η απιστία όµως του Ισραήλ δεν καταστρέφει την αιώνια πίστη του Κυρίου και,
ωστόσο, η πάντα πιστή αγάπη στον Θεό τίθεται ως δείγµα των σχέσεων πιστής αγάX
πης που πρέπει να υπάρχει ανάµεσα στους συζύγους (πρβλ. Ωσ 3)».

486 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Απ. διάτ. Familiaris consortio, 13: AAS 74 (1982) 93X94.
487 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 48: AAS 58

(1966) 1.067X1.069.
488 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Απ. διάτ. Familiaris consortio, 47: AAS 74 (1982) 139.
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οικογένεια καλείται «να είναι σηµείο ενότητας για τον κόσµο και να ασκεί
µε αυτό τον τρόπο τον προφητικό της ρόλο, µαρτυρώντας το Βασίλειο και
την ειρήνη του Χριστού, προς τα οποία βαδίζει ολόκληρος ο κόσµος»489.

Η συζυγική αγάπη, η οποία πηγάζει από την ίδια την αγάπη του Θεού
που προσφέρεται διαµέσου του ιερού µυστηρίου, καθιστά τους χριστιαX
νούς συζύγους µάρτυρες µιας νέας κοινωνίας, εµπνευσµένης από το ΕυαγX
γέλιο και από το πασχαλινό Μυστήριο. Η φυσική διάσταση της αγάπης
τους εξαγνίζεται σταθερά, παγιώνεται και ανυψώνεται από τη χάρη του
ιερού µυστηρίου. Με αυτό τον τρόπο οι χριστιανοί σύζυγοι, εκτός από
την αµοιβαία βοήθεια στην πορεία της αγιοποίησης, γίνονται σηµάδι και
όργανο της αγάπης του Χριστού στον κόσµο. Με την ίδια τους τη ζωή
καλούνται να είναι µάρτυρες και να αναγγέλλουν τη θρησκευτική σηµαX
σία του γάµου, που η σηµερινή κοινωνία δυσκολεύεται ολοένα και πεX
ρισσότερο να αναγνωρίσει, ιδιαίτερα όταν δέχεται σχετικιστικές απόψεις
και για το ίδιο το φυσικό θεµέλιο του γαµήλιου θεσµού.

ΙΙΙ. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

α) Η αγάπη και η διαµόρφωση µιας κοινότητας προσώπων

221 Η οικογένεια προβάλλει ως χώρος αυτής της κοινωνίας, τόσο αναT
γκαίας σε έναν κόσµο ολοένα και πιο ατοµικιστικό, όπου πρέπει να αναT
πτυχθεί µια αυθεντική κοινότητα προσώπων490 χάρη στον αδιάκοπο δυT
ναµισµό της αγάπης, που είναι η θεµελιώδης διάσταση της ανθρώπινης
εµπειρίας και βρίσκει ακριβώς στην οικογένεια τον κατάλληλο χώρο για
να εκδηλωθεί: «Η αγάπη καταφέρνει να ολοκληρωθεί ο άνθρωπος µέσα

Η εσωτερική σηµείωση αναφέρεται στη Β΄ ΣΥΝΟ∆Ο ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, ∆ογµ. διάτ. LuT
men gentium, 31: AAS 57 (1965) 37.

489 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Απ. διάτ. Familiaris consortio, 48: AAS 74 (1982) 140^
πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 1.656X1.657, 2.204.

490 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Απ. διάτ. Familiaris consortio, 18: AAS 74
(1982) 100X101.
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από την ειλικρινή προσφορά του εαυτού: αγαπώ σηµαίνει δίνω και παίρX
νω ό,τι δεν είναι δυνατόν να αγοραστεί ή να πουληθεί, αλλά µόνο να
προσφερθεί ελεύθερα και αµοιβαία»491.

Χάρη στην αγάπη, ουσιώδη πραγµατικότητα για να ορίσουµε το γάT
µο και την οικογένεια, κάθε πρόσωπο, άνδρας και γυναίκα, αναγνωρίT
ζεται, γίνεται δεκτό και σεβαστό στην αξιοπρέπειά του. Από την αγάπη
γεννιούνται σχέσεις που βιώνονται υπό το έµβληµα της δωρεάς, η οποία
«σεβόµενη και ευνοώντας σε όλους και στον καθένα την προσωπική
αξιοπρέπεια ως µοναδικό τίτλο αξίας, γίνεται εγκάρδια υποδοχή, συνάX
ντηση και διάλογος, ανυστερόβουλη διάθεση, γενναιόδωρη υπηρεσία, βαX
θιά αλληλεγγύη»492. Η ύπαρξη οικογενειών που ζουν µε αυτό το πνεύµα
αποκαλύπτει τις ελλείψεις και τις αντιφάσεις µιας κοινωνίας προσανατοX
λισµένης κυρίως, αν όχι αποκλειστικά, από κριτήρια παραγωγικά και
λειτουργικά. Η οικογένεια, που ζει χτίζοντας κάθε µέρα ένα δίκτυο διαX
προσωπικών σχέσεων, εσωτερικών και εξωτερικών, τίθεται αντίθετα ως
«πρώτο και αναντικατάστατο σχολείο κοινωνικότητας, παράδειγµα και
ερέθισµα για τις πιο ευρείες κοινοτικές σχέσεις υπό το έµβληµα του σεβαX
σµού, της δικαιοσύνης, του διαλόγου, της αγάπης»493.

222 Η αγάπη εκφράζεται και µέσα από την όλο φροντίδα προσοχή προς
τους ηλικιωµένους που ζουν στην οικογένεια: η παρουσία τους αποκτά µεT
γάλη αξία. Είναι ένα παράδειγµα σύνδεσης ανάµεσα στις γενεές, µια πηγή
για την ευηµερία της οικογένειας και ολόκληρης της κοινωνίας: «Όχι µόνο
µπορούν να βεβαιώσουν το γεγονός ότι υπάρχουν πλευρές στη ζωή, όπως οι
ανθρώπινες και πολιτιστικές αξίες, οι ηθικές και οι κοινωνικές, που δεν υποX
λογίζονται µε όρους οικονοµικούς και λειτουργικούς, αλλά να συνεισφέX
ρουν αποτελεσµατικά σε εργασιακό πλαίσιο και σ’ εκείνο της ευθύνης. ΠρέX
πει όχι µόνο να κάνουµε κάτι για τους ηλικιωµένους, αλλά να τους δεχόµαX
στε ως υπεύθυνους συνεργάτες µε τρόπο αποτελεσµατικό, ως συντελεστές
κοινών σχεδίων στο στάδιο και του προγραµµατισµού και του διαλόγου

491 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Επ. προς τις οικογένειες Gratissimam sane, 11: AAS
86 (1994) 883.

492 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Απ. διάτ. Familiaris consortio, 43: AAS 74 (1982) 134.
493 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Απ. διάτ. Familiaris consortio, 43: AAS 74 (1982) 134.
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ή της υλοποίησης»494. Όπως λέει η Αγία Γραφή, τα πρόσωπα «καὶ τὸ γῆρας
µου ἐν ἐλαίῳ πίονι — ἔτι πληθυνθήσονται ἐν γήρει πίονι καὶ εὐπαθοῦX
ντες ἔσονται» (Ψλ 92). Οι ηλικιωµένοι αποτελούν ένα σηµαντικό σχολείο
ζωής, ικανό να µεταδώσει αξίες και παραδόσεις και να βοηθήσει την ανάX
πτυξη των πιο νέων, οι οποίοι µαθαίνουν έτσι να αναζητούν όχι µόνο το καX
λό το δικό τους αλλά και των άλλων. Αν οι ηλικιωµένοι ζουν δυστυχισµένοι
και βρίσκονται σε µια κατάσταση ένδειας και εξάρτησης, δεν έχουν ανάγκη
µόνο από ιατρική φροντίδα και κατάλληλη παρακολούθηση αλλά, κυρίως,
να τους φερόµαστε µε αγάπη.

223 Ο άνθρωπος είναι φτιαγµένος να αγαπάει και δίχως αγάπη δεν µπορεί
να ζήσει. Όταν εκδηλώνεται στο ολοκληρωτικό δόσιµο δύο προσώπων µέX
σα στη συµπληρωµατικότητά τους, η αγάπη δεν µπορεί να περιοριστεί στις
συγκινήσεις και στα συναισθήµατα ούτε, ακόµη περισσότερο, στη σεξουαX
λική έκφραση µόνο. Μια κοινωνία που τείνει ολοένα και περισσότερο να
σχετικοποιήσει και να καταστήσει κοινότοπη την εµπειρία της αγάπης και
της σεξουαλικότητας εξυψώνει τις εφήµερες όψεις της ζωής και θαµπώνει τις
θεµελιώδεις αξίες: επείγει λοιπόν να αναγγείλουµε και να µαρτυρήσουµε ότι
η αλήθεια της συζυγικής αγάπης και της σεξουαλικότητας υπάρχει εκεί
όπου υλοποιείται το πλήρες και ολοκληρωτικό δόσιµο των προσώπων µε τα
χαρακτηριστικά της ένωσης και της πίστης495. Αυτή η αλήθεια, πηγή χαράς,
ελπίδας και ζωής, παραµένει αδιαπέραστη και απρόσιτη όσο θα παραµέX
νουµε κλειστοί στο σχετικισµό και στο σκεπτικισµό.

224 Απέναντι στις θεωρίες που αντικρίζουν την ταυτότητα του γένους
µόνο σαν ένα πολιτιστικό και κοινωνικό προ�όν που προέρχεται από
την αλληλεπίδραση ανάµεσα στην κοινότητα και στο άτοµο, αγνοώντας
τη σεξουαλική και την προσωπική ταυτότητα και δίχως καµία αναφορά
στην αληθινή σηµασία της σεξουαλικότητας, η Εκκλησία δε θα κουραT
στεί να επαναλαµβάνει τη διδασκαλία της: «Είναι υπόθεση του καθενός,

494 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Μήνυµα στη δεύτερη παγκόσµια συνδιάσκεψη για
τα γηρατειά (3 Απριλίου 2002): AAS 94 (2002) 582^ πρβλ. ιδίου, Απ. διάτ. FamiT
liaris consortio, 27: AAS 74 (1982) 113X114.

495 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 48: AAS 58
(1966) 1.067X1.069^ Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 1.644X1.651.
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ανδρός ή γυναικός, να αναγνωρίσει και να αποδεχτεί τη σεξουαλική του
ταυτότητα. Η διαφορά και η φυσική, ηθική και πνευµατική συµπληρωT
µατικότητα είναι προσανατολισµένες προς το καλό του γάµου και την
ανάπτυξη της οικογενειακής ζωής. Η αρµονία του ζευγαριού και της κοιX
νωνίας εξαρτάται εν µέρει από τον τρόπο µε τον οποίο βιώνεται µεταξύ
των φύλων η συµπληρωµατικότητα, η αµοιβαία ανάγκη και η βοήθεια»496.
Αυτή είναι µια προοπτική που µας κάνει να θεωρούµε δίκαιη τη συµµόρT
φωση του θετικού δικαίου στο φυσικό νόµο, σύµφωνα µε τον οποίο η σεT
ξουαλική ταυτότητα είναι αναφαίρετη, καθώς αποτελεί την αντικειµενιX
κή συνθήκη για να σχηµατιστεί ένα ζευγάρι στο γάµο.

225 Η φύση της συζυγικής αγάπης απαιτεί τη σταθερότητα της γαµήλιας
σχέσης και το αδιάλυτό της. Η έλλειψη αυτών των χαρακτηριστικών
υπονοµεύει τη σχέση αποκλειστικής και ολοκληρωτικής αγάπης του συX
ζυγικού δεσµού, µε σοβαρά προβλήµατα για τα παιδιά και βλαβερές συX
νέπειες στον κοινωνικό ιστό.

Η σταθερότητα και το αδιάλυτο της γαµήλιας ένωσης δεν πρέπει να
επαφίενται αποκλειστικά στην πρόθεση και στη δέσµευση των εµπλεκόX
µενων ατόµων: η ευθύνη για την προστασία και την προώθηση της οικοX
γένειας ως θεµελιώδους φυσικού θεσµού, εκτιµώντας ακριβώς τις ζωτικές
και αναφαίρετες πλευρές του, ανήκει µάλλον σε ολόκληρη την κοινωνία.
Η ανάγκη να προσδώσουµε ένα θεσµικό χαρακτήρα στο γάµο, θεµελιώX
νοντάς τον σε µια δηµόσια πράξη, κοινωνικά και νοµικά αναγνωρίσιµη,
προέρχεται από βασικές απαιτήσεις κοινωνικής φύσεως.

Η εισαγωγή του διαζυγίου στις αστικές νοµοθεσίες τροφοδότησε µια
σχετικιστική πλευρά του γαµήλιου δεσµού και αποδείχθηκε «πραγµατική
κοινωνική µάστιγα»497. Τα ζευγάρια που διατηρούν και αναπτύσσουν τα
αγαθά της σταθερότητας και του αδιάλυτου «επιτελούν… µε τρόπο ταX
πεινό και θαρραλέο το καθήκον που τους έχει ανατεθεί να αποτελούν
ένα “σηµάδι” —ένα µικρό και πολύτιµο σηµάδι, που µερικές φορές δοκιX
µάζεται και από τον πειρασµό, αλλά πάντα ανανεώνεται— της άοκνης
αφοσίωσης µε την οποία ο Θεός και ο Ιησούς Χριστός αγαπούν όλους

496 Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.333.
497 Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.385^ πρβλ. επίσης 1650X1651, 2384.
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τους ανθρώπους και κάθε άνθρωπο»498.

226 Η Εκκλησία δεν εγκαταλείπει εκείνους που, µετά το διαζύγιο, ξαναT
παντρεύονται. Η Εκκλησία προσεύχεται γι’ αυτούς, τους ενθαρρύνει
στις δυσκολίες πνευµατικής φύσεως που συναντούν και τους στηρίζει
στην πίστη και στην ελπίδα. Από την πλευρά τους, εφόσον είναι βαπτιX
σµένοι, µπορούν και µάλλον πρέπει να συµµετέχουν στην εκκλησιαστική
ζωή: παροτρύνονται να ακούν το Λόγο του Θεού, να παρακολουθούν το
µυστήριο της Θείας Λειτουργίας, να επιµένουν στην προσευχή, να πολλαX
πλασιάζουν τα έργα αγάπης και τις πρωτοβουλίες της κοινότητας υπέρ
της δικαιοσύνης και της ειρήνης, να διαπαιδαγωγούν τα παιδιά στην πίX
στη, να καλλιεργούν το πνεύµα και το έργο της µετάνοιας εκλιπαρώντας
έτσι κάθε µέρα τη χάρη του Θεού.

Η µυστηριακή άφεση —ανοίγει το δρόµο στο µυστήριο της ευχαριστίας—
µπορεί να παραχωρηθεί σ’ εκείνους που, έχοντας µετανοήσει, είναι ειλιX
κρινά διατεθειµένοι µόνο σε µια µορφή ζωής όχι πλέον σε αντίθεση µε το
αδιάλυτο του γάµου499.

Ενεργώντας µε αυτό τον τρόπο, η Εκκλησία πρεσβεύει την πίστη της
στον Χριστό και στην αλήθεια Του^ συγχρόνως, φέρεται µε µητρική φροντίX
δα ιδιαίτερα προς εκείνα τα τέκνα της που δίχως να φταίνε εγκαταλείφθηX
καν από το νόµιµο σύζυγο. Με ακλόνητη εµπιστοσύνη πιστεύει πως όσοι
αποµακρύνθηκαν από την εντολή του Κυρίου και ζουν έτσι µέχρι τώρα
µπορούν να πετύχουν από τον Θεό τη χάρη της µεταστροφής και της σωτηX
ρίας, αν έχουν επιµείνει στην προσευχή, στη µετάνοια και στην αγάπη500.

227 Οι ελεύθερες συµβιώσεις, ο αριθµός των οποίων αυξήθηκε σταδιαT
κά, στηρίζονται σε µια ψευδή αντίληψη όσον αφορά την ελευθερία επιT

498 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Απ. διάτ. Familiaris consortio, 20: AAS 74 (1982) 104.
499 Ο σεβασµός που οφείλεται και στο µυστήριο του γάµου και στους συζύγους

και στους οικείους τους, ακόµη και στην κοινότητα των πιστών, απαγορεύει σε κάX
θε ποιµένα, για οποιονδήποτε λόγο ή δικαιολογία, ακόµη και ποιµαντική, να προX
χωρήσει σε οποιαδήποτε τελετή υπέρ των διαζευχθέντων που ξαναπαντρεύονται.
Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Απ. διάτ. Familiaris consortio, 20: AAS 74 (1982) 104.

500 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Απ. διάτ. Familiaris consortio, 77, 84: AAS 74
(1982) 175X178, 184X186.
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λογής των ατόµων501 και σε µια ιδιωτική θεώρηση του γάµου και της οιT
κογένειας. Ο γάµος δεν είναι µια απλή συµφωνία συµβίωσης, αλλά µια
σχέση µε µοναδική κοινωνική διάσταση σε σύγκριση µε όλες τις άλλες,
καθώς η οικογένεια, προβλέποντας τη φροντίδα και τη διαπαιδαγώγηση
των παιδιών, προβάλλει ως πρωταρχικό όργανο για την ολοκληρωµένη
ανάπτυξη κάθε ατόµου και για τη θετική του ένταξη στην κοινωνική ζωή.

Η ενδεχόµενη νοµοθετική εξίσωση ανάµεσα στην οικογένεια και στις
«ελεύθερες συµβιώσεις» θα µεταφραζόταν σε µια ανυποληψία του οικογεT
νειακού προτύπου, που δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε µια επισφαλή
σχέση µεταξύ προσώπων502, αλλά µόνο στη σταθερή ένωση που προέρχεται
από το γάµο, δηλαδή από τη συµφωνία ανάµεσα σε έναν άντρα και σε µια
γυναίκα, η οποία θεµελιώνεται στην αµοιβαία και ελεύθερη επιλογή που
συνεπάγεται η πλήρης συζυγική κοινωνία προσανατολισµένη στην τεκνοX
ποίηση.

228 Ένα ιδιαίτερο πρόβληµα που συνδέεται µε τις ελεύθερες συµβιώσεις είT
ναι εκείνο που αφορά τη νοµική αναγνώριση των οµοφυλοφιλικών ενώT
σεων, που τελευταία έχει γίνει αντικείµενο δηµόσιων συζητήσεων. Μόνο µια
ανθρωπολογία που ανταποκρίνεται στην πλήρη αλήθεια του ανθρώπου
µπορεί να δώσει την κατάλληλη απάντηση στο πρόβληµα, το οποίο παρουX
σιάζει διάφορες όψεις και σε κοινωνικό και σε εκκλησιαστικό επίπεδο503. Με
το φως αυτής της ανθρωπολογίας αποκαλύπτεται «πόσο ανακόλουθη είναι
η απαίτηση να αποδοθεί µια “συζυγική” πραγµατικότητα στην ένωση προX
σώπων του ιδίου φύλου. Πρωτίστως, έρχεται σε αντίθεση η αντικειµενική
αδυναµία να δώσει καρπούς η συµβίωση µέσω της µετάδοσης της ζωής, σύµX
φωνα µε το σχέδιο που χάραξε ο Θεός στην ίδια τη δοµή του ανθρώπου.
Επίσης, εµπόδιο αποτελεί η απουσία των προ�ποθέσεων για κείνη τη διαX
προσωπική συµπληρωµατικότητα που θέλησε ο ∆ηµιουργός, τόσο σε φυσιX

501 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄ Επ. προς τις οικογένειες Gratissimam sane, 14:
AAS 86 (1994) 893X896^ Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.390.

502 Πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.390.
503 Πρβλ. ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ, Επ. La cura pastorale deT

lle persone omosessuali (Η ποιµαντική φροντίδα των οµοφυλοφίλων) (1η ΟκτωX
βρίου 1986), 1X2: AAS 79 (1987) 543X544.
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κόXβιολογικό επίπεδο όσο κυρίως και στο ψυχολογικό, ανάµεσα στο αρσεX
νικό και στο θηλυκό. Μόνο στην ένωση δύο προσώπων διαφορετικού φύX
λου µπορεί να υλοποιηθεί η τελειοποίηση του ατόµου, σε µια σύνθεση ένωX
σης και αµοιβαίας ψυχοφυσικής συµπλήρωσης»504.

Η αξιοπρέπεια505 του οµοφυλόφιλου πρέπει να γίνεται σεβαστή και να
ενθαρρύνεται να ακολουθήσει το σχέδιο του Θεού µε µια ιδιαίτερη δέσµευT
ση στην άσκηση της αγνότητας506. Ο προσήκων σεβασµός δε σηµαίνει νοµιX
µοποίηση συµπεριφορών που δεν αρµόζουν στον ηθικό νόµο ούτε, ακόµη
λιγότερο, αναγνώριση δικαιώµατος γάµου ανάµεσα σε πρόσωπα του ιδίου
φύλου, µε τη συνεπακόλουθη εξίσωση της ένωσής τους µε την οικογένεια507:
«Αν από νοµική άποψη ο γάµος ανάµεσα σε δύο πρόσωπα διαφορετικού
φύλου θεωρούνταν απλώς σαν ένας από τους πιθανούς γάµους, η έννοια
του γάµου θα δεχόταν µια ριζική αλλαγή, µε σοβαρές φθορές για το κοινό
καλό. Θέτοντας την οµοφυλοφιλική ένωση σε ένα νοµικό επίπεδο ανάλογο
µε εκείνο του γάµου ή της οικογένειας, το κράτος ενεργεί αυθαίρετα και έρX
χεται σε αντίφαση µε τα καθήκοντά του»508.
229 Η σταθερότητα του οικογενειακού πυρήνα είναι ένα καθοριστικό

504 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Οµιλία στο εκκλησιαστικό δικαστήριο Ρότα
Ροµάνα (21 Ιανουαρίου 1999), 5: AAS 91 (1999) 625.

505 Πρβλ. ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ, Μερικές παρατηρήσεις
όσον αφορά την απάντηση στις προτάσεις νόµου για τη µη διάκριση των οµοT
φυλοφίλων (23 Ιουλίου 1992): L’Osservatore Romano, 24 Ιουλίου 1992, σ. 4^ ιδίX
ου, ∆ιακ. Persona humana (Ανθρώπινο πρόσωπο) (29 ∆εκεµβρίου 1975), 8: AAS
68 (1976) 84X85.

506 Πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.357X2.359.
507 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Οµιλία στους Ισπανούς επισκόπους κατά την

επίσκεψη ad limina (19 Φεβρουαρίου 1998), 4: AAS 90 (1998) 809X810^ ΠΟΝΤΙΦΙX

ΚΗ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, Famiglia, matrimonio e «unioni di fatto» (ΟιT
κογένεια, γάµος και «ελεύθερη συµβίωση») (26 Ιουλίου 2000), 23, Libreria EditrX
ice Vaticana, Πόλις του Βατικανού 2000, σσ. 42X44^ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ

ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ, Considerazioni circa i progetti di riconoscimento legale delle unioni tra
persone omosessuali (Παρατηρήσεις σχετικά µε τη νοµική αναγνώριση των ενώT
σεων ανάµεσα σε οµοφυλόφιλους) (3 Ιουνίου 2003), Libreria Editrice Vaticana,
Πόλις του Βατικανού 2003, σ. 9.

508 ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ, Considerazioni circa i progetti di
riconoscimento legale delle unioni tra persone omosessuali (3 Ιουνίου 2003), LibreX
ria Editrice Vaticana, Πόλις του Βατικανού 2003, σ. 9.
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στοιχείο για την ποιότητα της κοινωνικής συµβίωσης, γι’ αυτό η αστική
κοινότητα δεν µπορεί να µείνει αδιάφορη απέναντι στις διαλυτικές τάT
σεις που στοχεύουν τη βάση των θεµελίων της. Αν µια νοµοθεσία µπορεί
ενίοτε να ανεχτεί συµπεριφορές ηθικά απαράδεκτες,509 δεν πρέπει ποτέ να
αποδυναµώσει την αναγνώριση της αδιάλυτης µονογαµικής γαµήλιας
ένωσης ως µοναδικής µορφής της οικογένειας. Οπότε, είναι αναγκαίο οι
δηµόσιες αρχές, «ανθιστάµενες σ’ αυτές τις διαλυτικές τάσεις της ίδιας της
κοινωνίας και επιζήµιες για την αξιοπρέπεια, την ασφάλεια και την ευηX
µερία των µεµονωµένων κατοίκων, να φροντίσουν ώστε η κοινή γνώµη
να µην υποτιµήσει τη θεσµική σηµασία του γάµου και της οικογένειας»510.

Είναι καθήκον της χριστιανικής κοινότητας και όλων εκείνων που
έχουν στην καρδιά τους το καλό της κοινωνίας να τονίσουν ότι «η οικοX
γένεια αποτελεί —περισσότερο από έναν απλό νοµικό, κοινωνικό και οιX
κονοµικό πυρήνα— µια κοινότητα αγάπης και αλληλεγγύης που είναι µε
µοναδικό τρόπο κατάλληλη να διδάξει και να µεταδώσει πολιτιστικές,
ηθικές, κοινωνικές, πνευµατικές και θρησκευτικές αξίες, ουσιώδεις για
την ανάπτυξη και την ευηµερία των µελών της και της κοινωνίας»511.

β) Η οικογένεια είναι το ιερό της ζωής

230 Η συζυγική αγάπη είναι από τη φύση της ανοιχτή στην υποδοχή της
ζωής512. Στο αναπαραγωγικό καθήκον αποκαλύπτεται µε ξεχωριστό τρόX
πο η αξιοπρέπεια του ανθρώπου, η οποία καλείται να ερµηνεύσει την καX
λοσύνη και τη γονιµότητα που προέρχονται από τον Θεό: «Η ανθρώπινη
πατρότητα και µητρότητα, µολονότι είναι βιολογικά όµοιες µε εκείνες
των άλλων πλασµάτων της φύσης, περιέχουν µε τρόπο ουσιώδη και αποX

509 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄ Εγκ. επ. Evangelium vitae, 71: AAS 87 (1995) 483^
Πρβλ. ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΚΙΝΑΤΗΣ, Summa theologiae, ΙXΙΙ, ε. 91, α. 2: («Utrum ad leX
gem humanam pertineat omnia vitia cohibere»: Ed. Leon. 7, 181.

510 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Απ. διάτ. Familiaris consortio, 81: AAS 74 (1982) 183.
511 ΑΓΙΑ Ε∆ΡΑ, Carta dei diritti della famiglia, Εισαγωγή, E, Tipografia PoligloX

tta Vaticana, Πόλις του Βατικανού 1983, σ. 6.
512 Πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 1.652.
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κλειστικό µια «οµοιότητα» µε τον Θεό, στην οποία θεµελιώνεται η οικοX
γένεια, εννοούµενη ως κοινότητα της ανθρώπινης ζωής, ως κοινότητα
προσώπων ενωµένων εν αγάπη (communio personarum)»513.

Η τεκνοποίηση εκφράζει την κοινωνική υποκειµενικότητα της οικοT
γένειας και ένα δυναµισµό αγάπης και αλληλεγγύης ανάµεσα στις γενεές
που βρίσκεται στη βάση της κοινωνίας. Πρέπει να ανακαλύψουµε ξανά
την κοινωνική αξία του µορίου του κοινού καλού που είναι έµφυτο σε
κάθε νέο ανθρώπινο πλάσµα: κάθε παιδί «αποτελεί ένα δώρο για τους
αδελφούς του, τις αδελφές του, τους γονείς του, ολόκληρη την οικογένεια.
Η ζωή του γίνεται δώρο για τους ίδιους τους δωρητές της ζωής, οι οποίοι δε
γίνεται να µην αισθανθούν την παρουσία του παιδιού, τη συµµετοχή του
στην ύπαρξή τους, τη συνεισφορά του στο δικό τους κοινό καλό και το
καλό της οικογενειακής κοινότητας»514.

231 Η οικογένεια που θεµελιώνεται στο γάµο είναι όντως το ιερό της ζωής,
«ο χώρος όπου η ζωή, δώρο του Θεού, µπορεί να γίνει δεκτή και να προX
φυλαχτεί από τις πολλαπλές επιθέσεις στις οποίες είναι εκτεθειµένη και
να αναπτυχθεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της αληθινής ανθρώπινης ανάX
πτυξης»515. Καθοριστικός και αναντικατάστατος είναι ο ρόλος της οικοX
γένειας για την προώθηση και τη δηµιουργία του πολιτισµού της ζωής516

ενάντια στη διάδοση ενός «καταστροφικού “αντιπολιτισµού”, όπως αποX
δεικνύεται σήµερα από πολλές τάσεις και καταστάσεις»517.

Οι χριστιανικές οικογένειες, µε τη δύναµη του µυστηρίου που δέχτηT
καν, έχουν την ιδιαίτερη αποστολή να γίνουν µάρτυρες και αγγελιοφόT
ροι του Ευαγγελίου της ζωής. Είναι µια δέσµευση που στην κοινωνία
προσλαµβάνει την αξία της πραγµατικής και θαρραλέας προφητείας. Γι’ αυX
τόν το λόγο το να «υπηρετείς το Ευαγγέλιο της ζωής συνεπάγεται ότι οι

513 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄ Επ. προς τις οικογένειες Gratissimam sane, 6: AAS 86
(1994) 874^ Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.366.

514 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄ Επ. προς τις οικογένειες Gratissimam sane, 11: AAS
86 (1994) 884.

515 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 39: AAS 83 (1991) 842.
516 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Evangelium vitae, 92: AAS 87 (1995) 505X507.
517 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Επ. προς τις οικογένειες Gratissimam sane, 13: AAS

86 (1994) 891.
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οικογένειες, κυρίως όταν συµµετέχουν στις κατάλληλες οργανώσεις, προX
σπαθούν ώστε οι νόµοι και οι θεσµοί του κράτους να µη βλάψουν µε καX
νέναν τρόπο το δικαίωµα στη ζωή, από τη σύλληψη µέχρι τον φυσικό θάX
νατο, αλλά να το υπερασπίζονται και να το προωθούν»518.

232 Η οικογένεια συνεισφέρει µε εξαιρετικό τρόπο στο κοινωνικό καλό
µέσα από την υπεύθυνη πατρότητα και µητρότητα, χαρακτηριστικές
µορφές της ιδιαίτερης συµµετοχής των συζύγων στο δηµιουργικό έργο
του Θεού 519. Το βάρος µιας παρόµοιας ευθύνης δεν µπορούµε να το επιX
καλεστούµε για να δικαιολογήσουµε εγωιστικά κλεισίµατα, αλλά πρέπει
να κατευθύνει τις επιλογές των συζύγων προς µια γενναιόδωρη υποδοχή
της ζωής: «Σε σχέση µε τις φυσικές, οικονοµικές, ψυχολογικές και κοινωX
νικές συνθήκες, µε τη φρόνιµη και γενναιόδωρη σκέψη να δηµιουργήσει
µια πολυάριθµη οικογένεια, αλλά και µε την απόφαση, όταν λαµβάνεται
για σοβαρούς λόγους και µε το σεβασµό του ηθικού νόµου, να αποφύγει
προσωρινά ή και σε απροσδιόριστο χρόνο µια νέα γέννηση»520. Οι λόγοι
που πρέπει να οδηγούν τους συζύγους στην υπεύθυνη άσκηση της πατρόX
τητας και της µητρότητας προέρχονται από την πλήρη αναγνώριση των
υποχρεώσεών τους προς τον Θεό, προς τους ίδιους, προς την οικογένεια
και προς την κοινωνία, σε µια ορθή ιεράρχηση αξιών.

233 Όσον αφορά τα «µέσα» για να πραγµατοποιηθεί µια υπεύθυνη τεT
κνοποίηση, οφείλουµε να αρνηθούµε ως ηθικά παράνοµες και τη στείρωT
ση και την άµβλωση521. Κυρίως η τελευταία είναι ένα ειδεχθές έγκληµα και
αποτελεί πάντα µια ιδιαίτερα σοβαρή ηθική αναταραχή522^ µακριά από
το να είναι ένα δικαίωµα, αποτελεί µάλλον ένα θλιβερό φαινόµενο που

518 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Evangelium vitae, 93: AAS 87 (1995) 507X508.
519 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 50: AAS 58

(1966) 1.070X1.072^ Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.367.
520 ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ΄, Εγκ. επ. Humanae vitae (Ανθρώπινη ζωή), 10: AAS 60 (1968)

487^ Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 50: AAS 58 (1966)
1.070X1.072.

521 Πρβλ. ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ΄, Εγκ. επ. Humanae vitae, 14: AAS 60 (1968) 490X491.
522 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 51: AAS 58

(1966) 1.072X1.073^ Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.271X2.272^ ΙΩΑΝΝΗΣ
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συνεισφέρει βαρύτατα στη διάδοση µιας νοοτροπίας κατά της ζωής, απειX
λώντας επικίνδυνα την ορθή και δηµοκρατική κοινωνική συµβίωση523.

Οφείλουµε επίσης να αρνηθούµε τα αντισυλληπτικά σε κάθε µορφή
τους524: αυτή η άρνηση στηρίζεται σε µια ορθή και ολοκληρωµένη αντίT
ληψη για τον άνθρωπο και τη σεξουαλικότητά525 του και έχει την αξία ηθιT
κής απαίτησης για την προστασία της πραγµατικής ανάπτυξης των λαών526.
Οι ίδιοι λόγοι ανθρωπολογικής τάξεως δικαιολογούν όµως ως νόµιµη την
περιοδική αποχή στις περιόδους της γυναικείας γονιµότητας527. Το να αρX
νούµαστε την αντισύλληψη και να καταφεύγουµε σε φυσικές µεθόδους
ρύθµισης των γεννήσεων σηµαίνει ότι επιλέγουµε να ορίζουµε τις διαπροX
σωπικές σχέσεις ανάµεσα στους συζύγους µε τον αµοιβαίο σεβασµό και
την πλήρη αποδοχή, µε θετικό αντίκτυπο και για την πραγµατοποίηση µιας
πιο ανθρώπινης κοινωνικής τάξης.

234 Η κρίση σχετικά µε το διάστηµα ανάµεσα στις γεννήσεις και τον
αριθµό των παιδιών αφορά µόνο τους συζύγους. Είναι ένα αναφαίρετο
δικαίωµά τους, που το ασκούν µπροστά στον Θεό, εξετάζοντας τις υποX
χρεώσεις προς τον εαυτό τους, προς τα παιδιά που έχουν ήδη γεννηθεί,
την οικογένεια και την κοινωνία528. Η επέµβαση των δηµόσιων αρχών,

ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Επ. προς τις οικογένειες Gratissimam sane, 21: AAS 86 (1994) 919X920^
ιδίου, Εγκ. επ. Evangelium vitae, 58X59, 61X62: AAS 87 (1995) 466X468, 479X472.

523 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Επ. προς οικογένειες Gratissimam sane, 21:
AAS 86 (1994) 919X920^ ιδίου, Εγκ. επ. Evangelium vitae, 72, 101: AAS 87 (1995)
484X485, 516X518^ Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.273.

524 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 51: AAS 58
(1966) 1.072X1.073^ ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ΄, Εγκ. επ. Humanae vitae, 14: AAS 60 (1968) 490X
491^ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Απ. διάτ. Familiaris consortio, 32: AAS 74 (1982) 118X
120^ Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.370^ ΠΙΟΣ ΙΑ΄, Εγκ. επ. Casti connuT
bii (Για την ιερότητα του γάµου): AAS 22 (1930), 559X561.

525 Πρβλ. ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ΄, Εγκ. επ. Humanae vitae, 17: AAS 60 (1968) 493X494^ ΙΩX

ΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Απ. διάτ. Familiaris consortio, 32: AAS 74 (1982) 118X120.
526 Πρβλ. ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ΄, Εγκ. επ. Humanae vitae, 17: AAS 60 (1968) 493X494.
527 Πρβλ. ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ΄, Εγκ. επ. Humanae vitae, 16: AAS 60 (1968) 491X492^ ΙΩX

ΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Απ. διάτ. Familiaris consortio, 32: AAS 74 (1982) 118X120^
Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.370.
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στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους, για τη διάδοση της σωστής πληροX
φόρησης και την υιοθέτηση των κατάλληλων µέτρων σε δηµογραφικό
επίπεδο πρέπει να γίνει µε σεβασµό προς τα πρόσωπα και την ελευθερία
του ζευγαριού: δεν µπορεί ποτέ να υποκαταστήσει τις επιλογές τους529^ κι
ακόµη λιγότερο µπορούν να το κάνουν οι οργανώσεις που ασχολούνται
µε αυτό τον τοµέα.

Είναι ηθικά καταδικαστέα ως προσβολές κατά της αξιοπρέπειας του
προσώπου και της οικογένειας όλα τα προγράµµατα οικονοµικής βοήT
θειας που προορίζονται να χρηµατοδοτήσουν καµπάνιες στείρωσης και
αντισύλληψης ή υποστηρίζουν τέτοια προγράµµατα. Η λύση των προX
βληµάτων που συνδέονται µε τη δηµογραφική ανάπτυξη πρέπει να ακοX
λουθείται από τον ταυτόχρονο σεβασµό και της σεξουαλικής και της κοιX
νωνικής ηθικής, προωθώντας µεγαλύτερη δικαιοσύνη και πραγµατική
αλληλεγγύη για να δώσουµε οπουδήποτε αξιοπρέπεια στη ζωή, αρχίζοX
ντας από τις οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτιστικές συνθήκες.

235 Η επιθυµία της µητρότητας και της πατρότητας δεν αιτιολογεί κανέT
να «δικαίωµα στο παιδί», ενώ είναι προφανή τα δικαιώµατα του παιδιού
που θα γεννηθεί σύντοµα, στο οποίο πρέπει να εγγυηθούµε εξαιρετικές
συνθήκες ύπαρξης, µέσα από τη σταθερότητα της οικογένειας που θεµεT
λιώνεται στο γάµο και στη συµπληρωµατικότητα των δύο µορφών, της
πατρικής και της µητρικής530. Η εξέλιξη της έρευνας και των τεχνικών
εφαρµογών της στο πεδίο της αναπαραγωγής θέτει νέα και ευαίσθητα θέX
µατα που καλούν να πάρουν θέση η κοινωνία και οι κανόνες οι οποίοι
ρυθµίζουν την ανθρώπινη συµβίωση.

Χρειάζεται να τονίσουµε ότι δεν είναι ηθικά αποδεκτές όλες οι τεχνιT
κές αναπαραγωγής —όπως η δωρεά σπέρµατος ή ωοκυττάρων^ η παρένX
θετη µητρότητα^ η εξωσωµατική γονιµοποίηση— όπου καταφεύγουν στη
µήτρα ή στα γεννητικά κύτταρα ξένων προσώπων προς το συζυγικό ζεύX

528 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 50: AAS 58
(1966) 1.070X1.072^ Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.368^ ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ΄,
Εγκ. επ. Populorum progressio, 37: AAS 59 (1967) 275X276.

529 Πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.372.
530 Πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.378.
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γος, προσβάλλοντας το δικαίωµα του παιδιού να γεννηθεί από έναν παX
τέρα και από µια µητέρα βιολογικά και νοµικά, ή διαχωρίζουν την πράξη
της ένωσης από την αναπαραγωγική, καταφεύγοντας σε τεχνικές εργαX
στηρίου, όπως η σπερµατέγχυση και η εξωσωµατική γονιµοποίηση, έτσι
ώστε το παιδί να εµφανίζεται σαν το αποτέλεσµα µιας τεχνικής πράξης
περισσότερο παρά ο φυσικός καρπός της ανθρώπινης πράξης όπου πραγX
µατοποιείται η πλήρης και ολοκληρωτική δωρεά των συζύγων531. Το να
µην καταφεύγουµε στις διάφορες µορφές της επονοµαζόµενης υποβοηθούT
µενης αναπαραγωγής, που αντικαθιστά τη συζυγική πράξη, σηµαίνει να
σεβόµαστε —και για τους γονείς και για τα παιδιά που σκοπεύουν να
γεννήσουν— την αξιοπρέπεια του ανθρώπου στο σύνολό της532. Αντίθετα,
είναι νόµιµα τα µέσα που διαµορφώθηκαν ως βοήθεια της συζυγικής πράX
ξης ή για την επίτευξη των στόχων της533.

236 Ένα ζήτηµα µε ιδιαίτερη κοινωνική και πολιτιστική σπουδαιότητα
για τις πολλαπλές και σοβαρές ηθικές επιπλοκές που παρουσιάζει είναι
η ανθρώπινη κλωνοποίηση, όρος που από µόνος του γενικά σηµαίνει
αναπαραγωγή µιας βιολογικής οντότητας γενετικά ταυτόσηµης µε την
αρχική. Έχει προσλάβει πειραµατικά και θεωρητικά διάφορες έννοιες
που προ�ποθέτουν µε τη σειρά τους διαφορετικές διαδικασίες ως προς
την τεχνική για την πραγµατοποίησή της, αλλά και ως προς τους στόχους.
Μπορεί να σηµαίνει την απλή αναπαραγωγή κυττάρων ή τµηµάτων του
DNA στο εργαστήριο. Ιδιαίτερα όµως σήµερα σηµαίνει την αναπαραγωX
γή ατόµων σε εµβρυ�κό στάδιο µε διαφορετικούς τρόπους της φυσικής
γονιµοποίησης και µε τρόπο ώστε να είναι γενετικά όµοια µε το άτοµο
από το οποίο προέρχονται. Αυτός ο τύπος κλωνοποίησης µπορεί να έχει
ως σκοπό την αναπαραγωγή ανθρώπινων εµβρύων ή θεραπευτικούς σκοX
πούς, δηλαδή τη χρησιµοποίηση αυτών των εµβρύων για επιστηµονική

531 ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ, ∆ιδ. Donum vitae (Το δώρο της
ζωής), ΙΙ, 2, 3, 5: AAS 80 (1988) 88X89, 92X94^ Κατήχηση της Καθολικής ΕκκλησίT
ας, 2.376X2.377.

532 ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ, ∆ιδ. Donum vitae, ΙΙ, 7: AAS 80
(1988) 95X96.

533 Πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.375.
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έρευνα ή ειδικότερα για την παραγωγή βλαστοκυττάρων.
Από ηθικής απόψεως, η απλή αναπαραγωγή κανονικών κυττάρων ή

τµηµάτων DNA δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήµατα. Πολύ διαφορετιX
κή είναι η άποψη του ∆ιδακτικού Σώµατος της Εκκλησίας για την κλωX
νοποίηση. Αντιτίθεται στην αξιοπρέπεια της ανθρώπινης αναπαραγωγής
επειδή πραγµατοποιείται δίχως την πράξη προσωπικής αγάπης ανάµεσα
στους συζύγους, καθώς είναι µια αXσεξουαλική και αXγαµική αναπαραX
γωγή534. Επίσης, αυτός ο τρόπος αναπαραγωγής αντιπροσωπεύει µια µορX
φή ολοκληρωτικής κυριαρχίας στο άτοµο που αναπαράχθηκε από εκείX
νον που το παρήγαγε535. Το γεγονός ότι πραγµατοποιείται κλωνοποίηση
για να αναπαραχθούν έµβρυα από τα οποία θα αφαιρεθούν κύτταρα για
να χρησιµοποιηθούν ως θεραπεία δεν αµβλύνει την ηθική σοβαρότητα
και επειδή για να πάρουµε αυτά τα κύτταρα, το έµβρυο πρέπει πρώτα να
αναπαραχθεί και µετά να θανατωθεί536.

237 Οι γονείς, ως διδάσκαλοι της ζωής, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνούν ότι η
πνευµατική διάσταση της τεκνοποίησης αξίζει µια ανώτερη θεώρηση
από εκείνη που επιφυλάσσουν σε οποιαδήποτε άλλη: «Η πατρότητα και
η µητρότητα αντιπροσωπεύουν ένα καθήκον όχι απλώς σωµατικής φύσεως
αλλά πνευµατικής^ πράγµατι, µέσα από αυτές περνά η γενεαλογία του
ανθρώπου, που έχει την αιώνια αρχή της στον Θεό και σ’ Αυτόν οφείλει
να οδηγηθεί»537. Υποδεχόµενες την ανθρώπινη ζωή στο ενιαίο σύνολο των

534 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Οµιλία στην Ποντιφική Ακαδηµία για τη ζωή
(21 Φεβρουαρίου 2004), 2: AAS 96 (2004) 418.

535 ΠΟΝΤΙΦΙΚΗ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ, Riflessioni sulla clonazione (Σκέψεις
για την κλωνοποίηση), Libreria Editrice Vaticana, Πόλις του Βατικανού 1997^
ΠΑΠΙΚΗ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ, L’Église face au racism,
Contribution du SaintTSiège à la Conférence mondiale contre le Racisme, la DisT
crimination racial, la Xénophobie et l’Intolérance qui y est associée (Η Εκκλησία
απέναντι στο ρατσισµό, Παρέµβαση της Αγίας Έδρας στο Παγκόσµιο ΣυνέT
δριο ενάντια στο ρατσισµό, τη φυλετική διάκριση, την ξενοφοβία και τη µιT
σαλλοδοξία που συνδέεται µ’ αυτά), 21, Tipografia Vaticana, Πόλις του ΒατιX
κανού 2001, σ. 23.

536 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Οµιλία στο 18ο ∆ιεθνές Συνέδριο της Εταιρείας
Μεταµοσχεύσεων (29 Αυγούστου 2000), 8: AAS 92 (2000) 826.
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διαστάσεών της, φυσικών και πνευµατικών, οι οικογένειες συνεισφέρουν
στην «κοινωνία των γενεών» και συµβάλλουν έτσι µε τρόπο ουσιώδη και
αναντικατάστατο στην ανάπτυξη της κοινωνίας. Γι’ αυτόν το λόγο «η οιX
κογένεια δικαιούται φροντίδας από την πλευρά της κοινωνίας όσον αφοX
ρά τις υποχρεώσεις της γύρω από την αναπαραγωγή και τη διαπαιδαγώX
γηση των παιδιών. Τα συζευγµένα ζευγάρια, όσα διαθέτουν πολυάριθµη
οικογένεια, έχουν δικαίωµα στην κατάλληλη βοήθεια και δεν πρέπει να
υποβάλλονται σε διακρίσεις»538.

γ) Το καθήκον της διαπαιδαγώγησης

238 Με το διαπαιδαγωγικό της έργο η οικογένεια διαµορφώνει τον άνT
θρωπο στην πληρότητα της αξιοπρέπειάς του, σύµφωνα µε όλες τις διαT
στάσεις της, περιλαµβανοµένης και της κοινωνικής. Πράγµατι, η οικογέX
νεια αποτελεί «µια κοινότητα αγάπης και αλληλεγγύης που είναι µε µοX
ναδικό τρόπο κατάλληλη να διδάσκει και να µεταδίδει πολιτιστικές, ηθιX
κές, κοινωνικές, πνευµατικές και θρησκευτικές αξίες, ουσιώδεις για την
ανάπτυξη και την ευηµερία των µελών της και της κοινωνίας»539. Ασκώντας
τη διαπαιδαγωγική αποστολή της, η οικογένεια συνεισφέρει στο κοινό
καλό και αποτελεί το πρώτο σχολείο των κοινωνικών αρετών, τις οποίες
όλες οι κοινωνίες έχουν ανάγκη540. Τα πρόσωπα βοηθούνται στην οικογέX
νεια να µεγαλώσουν µε ελευθερία και υπευθυνότητα, απαραίτητες προ�ποX

537 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Επ. προς τις οικογένειες Gratissimam sane, 10: AAS
86 (1994) 881.

538 ΑΓΙΑ Ε∆ΡΑ, Carta dei diritti della famiglia, άρθρο 3, γ, Tipografia Poliglotta VaX
ticana, Πόλις του Βατικανού 1983, σ. 9. Η ∆ιεθνής ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων
του Ανθρώπου δηλώνει ότι «η οικογένεια είναι ο φυσικός και θεµελιώδης πυρήνας
της κοινωνίας και δικαιούται να προστατεύεται από την κοινωνία και το κράτος»
(άρθρο 16.3): ∆ιεθνής ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, Εκδόσεις της
ιταλικής κοινωνίας για τη διεθνή οργάνωση, Cedam, Πάντοβα 1950, σ. 31.

539 ΑΓΙΑ Ε∆ΡΑ, Carta dei diritti della famiglia, Εισαγωγή, E, Tipografia PoligloX
tta Vaticana, Πόλις του Βατικανού 1983, σ. 6.

540 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, ∆ιακ. Gravissimum educationis (Η σηµαT
σία της διαπαιδαγώγησης), 3: AAS 58 (1966) 731X732^ ίδια, Ποιµ. διάτ. Gaudium
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θέσεις για την ανάληψη οποιουδήποτε καθήκοντος στην κοινωνία. ΕπίX
σης, µε τη διαπαιδαγώγηση µεταδίδονται, για να απορροφηθούν και να
γίνουν κτήµα του καθενός, µερικές θεµελιώδεις αξίες, αναγκαίες για να είX
ναι πολίτες ελεύθεροι, τίµιοι και υπεύθυνοι541.

239 Η οικογένεια έχει έναν πρωταρχικό και αναντικατάστατο ρόλο στη
διαπαιδαγώγηση των παιδιών542. Η αγάπη των γονιών, καθώς τίθενται
στην υπηρεσία των παιδιών για να τα βοηθήσουν να βγάλουν τον καλύX
τερο εαυτό τους, ολοκληρώνεται ακριβώς στο καθήκον της διαπαιδαγώX
γησης: «η αγάπη των γονιών από πηγή γίνεται ψυχή και εποµένως κανόT
νας που εµπνέει και οδηγεί την αποτελεσµατική παιδαγωγική πρακτική,
εµπλουτίζοντάς τη µε τις αξίες της τρυφερότητας, της σταθερότητας, της
καλοσύνης, της φροντίδας, της ανυστεροβουλίας, του πνεύµατος θυσίας,
που είναι ο πολυτιµότερος καρπός της αγάπης»543.

Το δικαίωµαXκαθήκον των γονιών να διαπαιδαγωγούν τα παιδιά
τους χαρακτηρίζεται «ουσιώδες καθώς συνδέεται µε τη µετάδοση της ανX
θρώπινης ζωής^ πρωτότυπο και πρωταρχικό, όσον αφορά το διαπαιδαX
γωγικό καθήκον των άλλων για τη µοναδικότητα της σχέσης αγάπης που
υπάρχει ανάµεσα στους γονείς και στα παιδιά^ αναντικατάστατο και
αναφαίρετο, […] καθώς δεν µπορεί να ανατεθεί πλήρως σε άλλους, ούτε οι
άλλοι να το ιδιοποιηθούν»544. Οι γονείς έχουν το δικαίωµαXκαθήκον να
δώσουν θρησκευτική διαπαιδαγώγηση και να διαµορφώσουν ηθικά τα

et spes, 52: AAS 58 (1966) 1.073X1.074^ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Απ. διάτ. Familiaris coT
nsortio, 37: AAS 74 (1982) 127X129^ Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 1.653,
2.228.

541 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Απ. διάτ. Familiaris consortio, 43: AAS 74
(1982) 134X135.

542 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, ∆ιακ. Gravissimum educationis, 3: AAS 58
(1966) 731X732^ ίδια, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 61: AAS 58 (1966) 1.081X1.082^
ΑΓΙΑ Ε∆ΡΑ, Carta dei diritti della famiglia, άρθρο 5, Tipografia Poliglotta Vaticana,
Πόλις του Βατικανού 1983, σσ. 10X11^ Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας,
2.223. Ο Κώδικας του Κανονικού ∆ικαίου αφιερώνει σ’ αυτό το δικαίωµαXκαθήX
κον των γονιών τους κανόνες 793X799 και τον 1.136.

543 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Απ. διάτ. Familiaris consortio, 36: AAS 74 (1982) 127.
544 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Απ. διάτ. Familiaris consortio, 36: AAS 74 (1982) 126^

Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.221.
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παιδιά τους545: δικαίωµα που δεν µπορεί να διαγραφεί από το κράτος, αλX
λά να γίνει σεβαστό και να προωθηθεί^ καθήκον πρωταρχικό που η οικοX
γένεια δεν µπορεί να παραµελήσει ή να αναθέσει σε άλλους.

240 Οι γονείς είναι οι πρώτοι αλλά όχι οι µοναδικοί παιδαγωγοί των
παιδιών τους. Εξαρτάται από αυτούς, λοιπόν, να ασκήσουν µε αίσθηµα
ευθύνης το παιδαγωγικό έργο σε στενή και άγρυπνη συνεργασία µε τους
αστικούς και εκκλησιαστικούς οργανισµούς: «η ίδια η κοινοτική, αστική
και εκκλησιαστική διάσταση του ανθρώπου απαιτεί και οδηγεί σ’ ένα πιο
ευρύ και διαρθρωµένο έργο, που είναι ο καρπός της οργανωµένης συνερX
γασίας διαφορετικών παιδαγωγικών δυνάµεων. Αυτές οι δυνάµεις είναι
όλες αναγκαίες, έστω κι αν καθεµία µπορεί και οφείλει να επεµβαίνει µε
τη δική της αρµοδιότητα και τη δική της συνεισφορά»546. Οι γονείς έχουν
το δικαίωµα να επιλέξουν τα όργανα διάπλασης που ανταποκρίνονται
στις πεποιθήσεις τους και να αναζητήσουν τα µέσα που θα τους βοηθήX
σουν στο καθήκον τους ως παιδαγωγών σε πνευµατικό και θρησκευτικό
επίπεδο. Οι δηµόσιες αρχές έχουν το καθήκον να εγγυηθούν αυτό το διX
καίωµα και να εξασφαλίσουν τις αποτελεσµατικές συνθήκες που επιτρέX
πουν την άσκησή του547. Σ’ αυτό το πλαίσιο τίθεται κυρίως το θέµα της συX
νεργασίας ανάµεσα στην οικογένεια και στους σχολικούς θεσµούς.

241 Οι γονείς έχουν το δικαίωµα να ιδρύσουν και να υποστηρίξουν παιT
δαγωγικούς θεσµούς. Οι δηµόσιες αρχές πρέπει να φροντίσουν ώστε «οι
δηµόσιες επιδοτήσεις να δίνονται µε τρόπο ώστε οι γονείς να είναι πραγX
µατικά ελεύθεροι να ασκήσουν αυτό το δικαίωµα, δίχως να αντιµετωπίX
ζουν άδικα βάρη. ∆εν πρέπει να αναγκάζονται οι γονείς να καταφεύX
γουν, άµεσα ή έµµεσα, σε συµπληρωµατικά έξοδα, που εµποδίζουν ή πεX
ριορίζουν άδικα την άσκηση αυτής της ελευθερίας»548. Πρέπει να θεωρηX

545 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, ∆ιακ. Dignitatis humanae, 5: AAS 58
(1966) 933^ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για την ΕιρήT
νης 1994, 5: AAS 86 (1994) 159X160.

546 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Απ. διάτ. Familiaris consortio, 40: AAS 74 (1982) 131.
547 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, ∆ιακ. Gravissimum educationis, 6: AAS 58

(1966) 733X734^ Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.229.
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θεί αδικία η άρνηση της δηµόσιας οικονοµικής υποστήριξης στα µη κραX
τικά σχολεία που έχουν ανάγκη και προσφέρουν υπηρεσίες στην αστική
κοινωνία: «Όταν το κράτος διεκδικεί το σχολικό µονοπώλιο, ξεπερνά τα
δικαιώµατά του και προσβάλλει τη δικαιοσύνη… Το κράτος δεν µπορεί,
χωρίς να διαπράττει αδικία, να ικανοποιείται ανεχόµενο τα επονοµαζόX
µενα ιδιωτικά σχολεία. Αυτά προσφέρουν δηµόσια υπηρεσία και, κατά
συνέπεια, έχουν το δικαίωµα να στηρίζονται οικονοµικά»549.

242 Η οικογένεια έχει την ευθύνη να προσφέρει µια ολοκληρωµένη διαπαιT
δαγώγηση. Πράγµατι, κάθε αληθινή διαπαιδαγώγηση οφείλει να προωθεί
«τη διάπλαση του ανθρώπου ενόψει του ύστατου σκοπού του και συγX
χρόνως, για το καλό της κοινωνίας στην οποία είναι µέλος, ενόψει των ευX
θυνών που θα αναλάβει απέναντί της όταν ενηλικιωθεί»550. Η ολότητα είX
ναι εξασφαλισµένη όταν τα παιδιά —µε τη µαρτυρία της ζωής και µε το
λόγο— διαπαιδαγωγούνται στο διάλογο, στη συνάθροιση, στην κοινωνιX
κότητα, στη νοµιµότητα, στην αλληλεγγύη και στην ειρήνη, καλλιεργώX
ντας τις βασικές αρετές της δικαιοσύνης και της αγάπης551.

Στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών, ο µητρικός και ο πατρικός ρόλος
είναι εξίσου αναγκαίοι552. Έτσι, οι γονείς οφείλουν να ενεργούν από κοιX
νού. Το κύρος θα ασκείται µε σεβασµό και τρυφερότητα, αλλά και µε
σταθερότητα και σθένος: πρέπει να είναι πιστευτό, συνεπές, γνωστικό
και πάντα προσανατολισµένο προς το καλό των παιδιών.

243 Οι γονείς έχουν επίσης την ιδιαίτερη ευθύνη στο πεδίο της σεξουαλιT

548 ΑΓΙΑ Ε∆ΡΑ, Carta dei diritti della famiglia, άρθρο 5, Tipografia Poliglotta
Vaticana, Πόλις του Βατικανού 1983, σ. 11^ πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, ∆ιακ.
Dignitatis humanae, 5: AAS 58 (1966) 933.

549 ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ, ∆ιδ. Libertatis conscientia, 94:
AAS 79 (1987) 595X596.

550 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, ∆ιακ. Gravissimum educationis, 1: AAS 58 (1966)
729.

551 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Απ. διάτ. Familiaris consortio, 43: AAS 74
(1982) 134X135.

552 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 52: AAS 58
(1966) 1.073X1.074.
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κής διαπαιδαγώγησης. Είναι εξαιρετικά σηµαντικό για µια ισορροπηµέX
νη ανάπτυξη τα παιδιά να µάθουν µε τρόπο σωστό και προοδευτικό τη
σηµασία της σεξουαλικότητας και να µάθουν να εκτιµούν τις ανθρώπινες
και ηθικές αξίες που συνδέονται µαζί της: «Για τους στενούς δεσµούς που
µεσολαβούν ανάµεσα στη σεξουαλική διάσταση του προσώπου και στις
ηθικές αξίες του, το παιδαγωγικό καθήκον πρέπει να οδηγεί τα παιδιά να
γνωρίσουν και να εκτιµήσουν τους ηθικούς κανόνες ως αναγκαία και ποX
λύτιµη εγγύηση για µια υπεύθυνη ανάπτυξη της ανθρώπινης σεξουαλικόX
τητας»553. Οι γονείς οφείλουν να εξετάζουν τους τρόπους µε τους οποίους
πραγµατοποιείται η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στους παιδαγωγικούς
θεσµούς, µε σκοπό να ελέγξουν ότι ένα θέµα τόσο σηµαντικό και ευαίX
σθητο αντιµετωπίζεται µε τον κατάλληλο τρόπο.

δ) Αξιοπρέπεια και δικαιώµατα των παιδιών

244 Η κοινωνική διδασκαλία της Εκκλησίας υποδεικνύει σταθερά την
ανάγκη να γίνεται σεβαστή η αξιοπρέπεια των παιδιών: «Στην οικογέX
νεια, κοινότητα προσώπων, πρέπει να εξασφαλίζεται ιδιαίτερη προσοχή
στο παιδί, αναπτύσσοντας βαθιά εκτίµηση για την προσωπική του αξιοX
πρέπεια, όπως επίσης µεγάλο σεβασµό και µια γενναιόδωρη φροντίδα
για τα δικαιώµατά του. Αυτό ισχύει για κάθε παιδί, αλλά γίνεται ιδιαίτεX
ρα επείγον όσο πιο µικρό είναι το παιδί και χρειάζεται τα πάντα, είναι
άρρωστο, υποφέρει ή έχει ειδικές ανάγκες»554.

Τα δικαιώµατα των παιδιών πρέπει να προστατεύονται από νοµοθεT
τικές διατάξεις. Κατ’ αρχάς, είναι ανάγκη να αναγνωριστεί δηµόσια σε
όλες τις χώρες η κοινωνική αξία της παιδικής ηλικίας: «Καµία χώρα στον
κόσµο, κανένα πολιτικό σύστηµα δεν µπορεί να σκεφτεί το µέλλον του

553 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Απ. διάτ. Familiaris consortio, 37: AAS 74 (1982) 128^
ΠΑΠΙΚΗ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, Sessualità umana: verità e significato. OrT
ientamenti educativi in famiglia (Ανθρώπινη σεξουαλικότητα: αλήθεια και σηµαT
σία. Παιδαγωγικοί προσανατολισµοί στην οικογένεια) (8 ∆εκεµβρίου 1995), LiX
breria Editrice Vaticana, Πόλις του Βατικανού 1995.

554 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β ,́ Απ. διάτ. Familiaris consortio, 26: AAS 74 (1982) 111X112.
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παρά µόνο διαµέσου της εικόνας των νέων γενεών που θα πάρουν από
τους γονείς τους την πολλαπλή κληρονοµιά αξιών, υποχρεώσεων και φιX
λοδοξιών του έθνους στο οποίο ανήκουν και όλης της ανθρώπινης οικοX
γένειας»555. Το πρώτο δικαίωµα του παιδιού είναι «να γεννηθεί σε µια
πραγµατική οικογένεια»556, ένα δικαίωµα του οποίου ο σεβασµός υπήρξε
ανέκαθεν προβληµατικός και σήµερα γνωρίζει νέες µορφές παραβίασης
που οφείλονται στην εξέλιξη των γενετικών τεχνικών.

245 Η κατάσταση ενός µεγάλου αριθµού παιδιών ανά τον κόσµο κάθε
άλλο παρά ικανοποιητική µπορεί να θεωρηθεί εξαιτίας της έλλειψης συνT
θηκών που ευνοούν την ανάπτυξή τους, παρ’ όλη την ύπαρξη ενός ειδικού
διεθνούς νοµικού οργάνου για την προστασία των δικαιωµάτων του παιT
διού557, που δεσµεύει σχεδόν όλα τα µέλη της διεθνούς κοινότητας. ΠρόκειX
ται για συνθήκες οι οποίες συνδέονται µε την έλλειψη υγειονοµικών υπηρεX
σιών, κατάλληλης διατροφής, τη δυνατότητα να αποκτήσουν την ελάχιστη
σχολική µόρφωση και ένα σπίτι. Επίσης, παραµένουν άλυτα ορισµένα σοX
βαρότατα προβλήµατα: η αγοραπωλησία παιδιών, η εργασία ανηλίκων, το
φαινόµενο των «παιδιών του δρόµου», η χρησιµοποίηση παιδιών σε ένοπλες
συγκρούσεις, ο γάµος κοριτσιών, η χρησιµοποίηση παιδιών για το εµπόριο
πορνογραφικού υλικού, ακόµη και µέσα από τα πιο σύγχρονα και εξεζητηX
µένα µέσα κοινωνικής επικοινωνίας. Είναι απαραίτητο να καταπολεµήσουX
µε σε εθνικό και διεθνές επίπεδο τις παραβιάσεις που αφορούν την αξιοπρέX
πεια των παιδιών και οι οποίες οφείλονται στη σεξουαλική εκµετάλλευση
από ανθρώπους που επιδίδονται στην παιδοφιλία και σε βιασµούς κάθε είX
δους των πιο ανυπεράσπιστων ανθρωπίνων πλασµάτων558. Πρόκειται για

555 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Οµιλία στη Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών
(2 Οκτωβρίου 1979), 21: AAS 71 (1979) 1.159^ πρβλ. επίσης ιδίου, Μήνυµα προς
τον Γενικό Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών µε την ευκαιρία της Παγκόσµιας
Συνδιάσκεψης Κορυφής για τα παιδιά (22 Σεπτεµβρίου 1990): AAS 83 (1991)
358X361.

556 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Οµιλία στην Επιτροπή Ευρωπαίων ∆ηµοσιογράφων
για τα δικαιώµατα του παιδιού (13 Ιανουαρίου 1979): AAS 71 (1979) 360.

557 Πρβλ. Συνθήκη για τα δικαιώµατα του παιδιού, τέθηκε σε ισχύ το 1990^
την ενέκρινε και η Αγία Έδρα.
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εγκληµατικές πράξεις που πρέπει να καταπολεµηθούν ριζικά, µε τα καX
τάλληλα προληπτικά και ποινικά µέτρα, µέσω της αποφασιστικής δράX
σης διαφόρων αρχών.

IV. Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

α) Οικογενειακή αλληλεγγύη

246 Η κοινωνική υποκειµενικότητα των οικογενειών, και των µεµονωµέT
νων και των συνεργαζόµενων, εκφράζεται και µε εκδηλώσεις αλληλεγT
γύης και συµµετοχής, όχι µόνο ανάµεσα στις ίδιες οικογένειες, αλλά και
µέσα από διάφορες µορφές συµµετοχής στην κοινωνική και πολιτική
ζωή. Πρόκειται για αποτέλεσµα της οικογενειακής πραγµατικότητας που
θεµελιώνεται στην αγάπη: καθώς γεννιέται από την αγάπη και αναπτύσX
σεται εν αγάπη, η αλληλεγγύη ανήκει στην οικογένεια ως στοιχείο δοµικό
και συστατικό.

Είναι µια αλληλεγγύη που µπορεί να πάρει τη µορφή της φροντίδας
και της προσοχής σε όσους ζουν στη φτώχεια και στην ανέχεια, στα ορX
φανά, στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, στους ασθενείς, στους ηλικιωµένους,
στους πενθούντες, σε όσους ζουν µέσα στην αµφιβολία, στη µοναξιά ή
στην εγκατάλειψη^ µια αλληλεγγύη που ανοίγεται στην υποδοχή, στην εµπιX
στοσύνη ή στην υιοθεσία^ που ξέρει να γίνεται η φωνή σε κάθε κατάσταX
ση ταλαιπωρίας εκτός θεσµών, µέχρι να επέµβουν σύµφωνα µε τους ιδιαίτεX
ρους στόχους τους.

247 Οι οικογένειες, µακράν από του να είναι µόνο αντικείµενο της πολιT
τικής δράσης, µπορούν και πρέπει να γίνουν υποκείµενο αυτής της δραT
στηριότητας, ενεργώντας έτσι ώστε «οι νόµοι και οι θεσµοί του κράτους
όχι µόνο να µην προσβάλλουν, αλλά να υποστηρίζουν και να υπερασπίX
ζονται τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της οικογένειας. Με αυτή την

558 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για την Ειρήνη
1996, 2X6: AAS 88 (1996) 104X107.
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έννοια οι οικογένειες πρέπει να αναπτύσσονται µε τη συνείδηση ότι είναι
“πρωταγωνίστριες” της επονοµαζόµενης “οικογενειακής πολιτικής” και
να αναλαµβάνουν την ευθύνη της αλλαγής της κοινωνίας»559. Για το σκοX
πό αυτό πρέπει να ενισχυθούν οι οικογενειακοί σύνδεσµοι: «Οι οικογέX
νειες έχουν το δικαίωµα να ιδρύουν συνδέσµους µε άλλες οικογένειες και
θεσµούς για να φέρουν σε πέρας το ρόλο τους µε τρόπο αποτελεσµατικό
και πρόσφορο, όπως να προστατεύουν τα δικαιώµατα, να προωθούν το
καλό και να αντιπροσωπεύουν τα συµφέροντα της οικογένειας. Σε οικοX
νοµικό, κοινωνικό, νοµικό και πολιτιστικό επίπεδο πρέπει να αναγνωριX
στεί ο νόµιµος ρόλος των οικογενειών και των συνδέσµων τους για την
επεξεργασία και την υλοποίηση των προγραµµάτων που ενδιαφέρουν τη
ζωή της οικογένειας»560.

β) Οικογένεια, οικονοµική ζωή και εργασία

248 Η σχέση που µεσολαβεί ανάµεσα στην οικογένεια και στην οικονοT
µική ζωή είναι ιδιαίτερα σηµαντική. Πράγµατι, αφενός η «οικοTνοµία»
γεννήθηκε από την οικιακή εργασία: το σπίτι υπήρξε για πολύ µεγάλο
διάστηµα και ακόµη —σε πολλούς χώρους— συνεχίζει να είναι µονάδα
παραγωγής και κέντρο ζωής. Ο δυναµισµός της οικονοµικής ζωής, αφετέX
ρου, αναπτύσσεται µε την πρωτοβουλία των προσώπων και πραγµατοX
ποιείται, σύµφωνα µε οµόκεντρους κύκλους, σε ολοένα πιο ευρύτερα δίX
κτυα παραγωγής και ανταλλαγής αγαθών και υπηρεσιών, που εµπλέX
κουν µε αυξανόµενο βαθµό τις οικογένειες. Οπότε, η οικογένεια πρέπει
να θεωρηθεί δικαιωµατικά ουσιαστική πρωταγωνίστρια της οικονοµικής
ζωής, προσανατολισµένη όχι από τη λογική της αγοράς, αλλά της συµµεX
τοχής και της αλληλεγγύης ανάµεσα στις γενεές.

249 Μια εντελώς ξεχωριστή σχέση συνδέει την οικογένεια και την εργασία:

559 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Απ. διάτ. Familiaris consortio, 44: AAS 74 (1982) 136^
πρβλ. ΑΓΙΑ Ε∆ΡΑ, Carta dei diritti della famiglia, άρθρο 8, αTβ, Tipografia PoliglotX
ta Vaticana, Πόλις του Βατικανού 1983, σ. 12.

560 ΑΓΙΑ Ε∆ΡΑ, Carta dei diritti della famiglia, άρθρο 8, αTβ, Tipografia PoligloX
tta Vaticana, Πόλις του Βατικανού 1983, σ. 12.

208 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ



«η οικογένεια αποτελεί ένα από τα πιο σηµαντικά σηµεία αναφοράς, σύµX
φωνα µε τα οποία πρέπει να σχηµατιστεί µια ηθικοκοινωνική τάξη της ανX
θρώπινης εργασίας»561. Αυτή η σχέση έχει τις ρίζες της στην αναλογία που
υπάρχει ανάµεσα στα πρόσωπα και στο δικαίωµα να κατέχουν τον καρπό
της εργασίας τους και αφορά τον άνθρωπο όχι µόνο ως άτοµο αλλά και ως
µέλος µιας οικογένειας, εννοούµενης ως «οικιακής κοινωνίας»562.

Η εργασία είναι αναγκαία καθώς αντιπροσωπεύει τη συνθήκη που
καθιστά δυνατή τη θεµελίωση µιας οικογένειας, τα µέσα διατροφής της
οποίας αποκτούνται µε την εργασία. Η εργασία καθορίζει και τη διαδικαX
σία ανάπτυξης των προσώπων, καθώς µια οικογένεια που έχει χτυπηθεί
από την ανεργία κινδυνεύει να µην πετύχει πλήρως τους σκοπούς της563.

Η συµβολή που η οικογένεια µπορεί να προσφέρει στην πραγµατικότηT
τα της εργασίας είναι πολύτιµη και για πολλούς λόγους αναντικατάστατη.
Πρόκειται για µια συνεισφορά που εκφράζεται και µε οικονοµικούς όρους
και µέσα από τα µεγάλα αποθέµατα αλληλεγγύης που διαθέτει η οικογένεια
και αποτελούν ένα σηµαντικό στήριγµα για όποιον στο εσωτερικό της βρίX
σκεται χωρίς εργασία ή είναι σε αναζήτηση µιας απασχόλησης. Κυρίως και
πιο ριζικά, είναι µια συνεισφορά που πραγµατοποιείται µε τη διαπαιδαγώX
γηση ως προς την έννοια της εργασίας και µέσα από την προσφορά στόχων
και στηριγµάτων απέναντι στις ίδιες τις επαγγελµατικές επιλογές.

250 Για να προστατέψουµε αυτή τη σχέση ανάµεσα στην οικογένεια και
στην εργασία, ένα στοιχείο που οφείλουµε να εκτιµήσουµε και να διαφυT
λάξουµε είναι ο οικογενειακός µισθός, δηλαδή ένας µισθός αρκετός για
να συντηρηθεί και να ζήσει αξιοπρεπώς η οικογένεια564. Αυτός ο µισθός
πρέπει να επιτρέπει την πραγµατοποίηση µιας αποταµίευσης που θα ευνοεί
την απόκτηση κάποιας µορφής ιδιοκτησίας, ως εγγύηση ελευθερίας: το διX

561 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Laborem exercens, 10: AAS 73 (1981) 601.
562 ΛΕΩΝ ΙΓ΄, Εγκ. επ. Rerum novarum: Acta Leonis XIII, 11 (1892) 104.
563 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Laborem exercens, 10: AAS 73 (1981)

600X602.
564 Πρβλ. ΠΙΟΣ ΙΑ΄, Εγκ. επ. Quadragesimo anno: AAS 23 (1931) 200^ Β΄ ΣΥΝΟX

∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 67: AAS 58 (1966) 1.088X1.089^ ΙΩX

ΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Laborem exercens, 19: AAS 73 (1981) 625X629.
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καίωµα στην ιδιοκτησία συνδέεται στενά µε την ύπαρξη των οικογενειών,
που θα προφυλαχθούν από την ανάγκη χάρη και στην αποταµίευση και
στη συγκρότηση µιας οικογενειακής ιδιοκτησίας565. Αρκετοί µπορούν να είX
ναι οι τρόποι για να γίνει ουσιαστικός ο οικογενειακός µισθός. Στον προσX
διορισµό του συντελούν µερικά σηµαντικά κοινωνικά µέτρα, όπως οι οικοX
γενειακές επιταγές και άλλες συνεισφορές για τα άτοµα που έχει υπ’ ευθύνη
της, αλλά και η ανταµοιβή της οικιακής εργασίας ενός εκ των δύο γονιών566.

251 Στη σχέση ανάµεσα στην οικογένεια και στην εργασία ιδιαίτερη προT
σοχή πρέπει να δοθεί στην εργασία της γυναίκας στην οικογένεια, η επονοX
µαζόµενη εργασία φροντίδας, που απαιτεί και την ευθύνη του άνδρα ως συX
ζύγου και ως πατέρα. Η εργασία φροντίδας, αρχίζοντας από εκείνη της µηX
τέρας, ακριβώς επειδή στοχεύει και αφιερώνεται στην υπηρεσία για την
ποιότητα της ζωής, αποτελεί έναν τύπο εργασιακής δραστηριότητας κατεX
ξοχήν προσωπικής και προσωποποιηµένης, που πρέπει να αναγνωριστεί
και να εκτιµηθεί κοινωνικά567, έστω και µέσα από ένα οικονοµικό ισοδύναX
µο τουλάχιστον ίσο µε εκείνο άλλων εργασιών568. Συγχρόνως, είναι ανάγκη
να εξαλειφθούν όλα τα εµπόδια που δυσκολεύουν τους συζύγους να ασκήX
σουν ελεύθερα την αναπαραγωγική τους ευθύνη και, κυρίως, εκείνα που
αναγκάζουν τη γυναίκα να µην επιτελεί πλήρως τη µητρική της αποστολή569.

V. Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

565 Πρβλ. ΛΕΩΝ ΙΓ΄, Εγκ. επ. Rerum novarum: Acta Leonis XIII, 11 (1892) 105^
ΠΙΟΣ ΙΑ΄, Εγκ. επ. Quadragesimo anno: AAS 23 (1931) 193X194.

566 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Laborem exercens, 19: AAS 73 (1981)
625X629^ ΑΓΙΑ Ε∆ΡΑ, Carta dei diritti della famiglia, άρθρο 10, α, Tipografia PoligX
lotta Vaticana, Πόλις του Βατικανού 1983, σ. 14.

567 Πρβλ. ΠΙΟΣ ΙΒ ,́ Οµιλία στις γυναίκες για την αξιοπρέπεια και την αποστολή
της γυναίκας (21 Οκτωβρίου 1945): AAS 37 (1945) 284X295^ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄,
Εγκ. επ. Laborem exercens, 19: AAS 73 (1981) 625X629^ ιδίου, Απ. διάτ. Familiaris coT
nsortio, 23: AAS 74 (1982) 107X109^ ΑΓΙΑ Ε∆ΡΑ, Carta dei diritti della famiglia, άρθρο
10, β, Tipografia Poliglotta Vaticana, Πόλις του Βατικανού 1983, σ. 14.

568 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Επ. προς τις οικογένειες Gratissimam sane, 17:
AAS 86 (1994) 903X906.

569 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Laborem exercens, 19: AAS 73 (1981)
625X629^ ιδίου, Απ. διάτ. Familiaris consortio, 23: AAS 74 (1982) 107X109.
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252 Το σηµείο εκκίνησης για µία ορθή και εποικοδοµητική σχέση ανάµεT
σα στην οικογένεια και στην κοινωνία είναι η αναγνώριση της υποκειµεT
νικότητας και της κοινωνικής προτεραιότητας της οικογένειας. Η ιδιαίX
τερη σχέση τους απαιτεί «η κοινωνία να σταθεί στο ύψος της όσον αφορά
το θεµελιώδες καθήκον της να σέβεται και να προωθεί την ίδια την οικοX
γένεια»570. Η κοινωνία και ιδιαίτερα οι κρατικοί θεσµοί —µε σεβασµό στο
προβάδισµα και στην «προτεραιότητα» της οικογένειας— καλούνται να εγT
γυηθούν και να ευνοήσουν την πραγµατική ταυτότητα της οικογενειακής
ζωής, να αποφύγουν και να αντιπαλέψουν καθετί που την αλλοιώνει και
την προσβάλλει. Αξιώνει από τη νοµοθετική και πολιτική δράση να διαX
φυλάξουν τις αξίες της οικογένειας µε την προώθηση της οικειότητας και
της οικογενειακής συµβίωσης, µε σεβασµό προς τη ζωή που θα γεννηθεί
και την πραγµατική ελευθερία επιλογής για τη διαπαιδαγώγηση των παιX
διών. Ωστόσο, η κοινωνία και το κράτος δεν µπορούν ούτε να απορροX
φήσουν, ούτε να αντικαταστήσουν, ούτε να µειώσουν την κοινωνική διάX
σταση της ίδιας της οικογένειας^ µάλλον πρέπει να την τιµήσουν, να την
αναγνωρίσουν, να τη σεβαστούν και να την προωθήσουν σύµφωνα µε
την αρχή της επικουρικότητας571.

253 Η φροντίδα της κοινωνίας στην οικογένεια υλοποιείται µε την αναT
γνώριση, το σεβασµό και την προώθηση των δικαιωµάτων της οικογέT
νειας572. Όλα αυτά απαιτούν αυθεντικές και επαρκείς πολιτικές για την οιT
κογένεια µε παρεµβάσεις ακριβείας, ώστε να αντιµετωπιστούν οι ανάγκες
που προέρχονται από τα δικαιώµατα της οικογένειας. Με αυτή την έννοια,
προ�πόθεση αναγκαία, ουσιώδης και αναφαίρετη είναι η αναγνώριση —
που συνεπάγεται την προστασία, την εκτίµηση και την προώθηση— της
ταυτότητας της οικογένειας, φυσικής κοινωνίας που θεµελιώνεται µε το γάT
µο. Αυτή η αναγνώριση χαράζει µια γραµµή ξεκάθαρης οριοθέτησης ανάµεX
σα στην οικογένεια καθεαυτή και στις άλλες συµβιώσεις, οι οποίες εκ φύX

570 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Απ. διάτ. Familiaris consortio, 45: AAS 74 (1982) 136.
571 Πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.211.
572 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Απ. διάτ. Familiaris consortio, 46: AAS 74

(1982) 137X139.
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σεως δεν αξίζουν ούτε το όνοµα ούτε τη συγκρότηση της οικογένειας.

254 Η αναγνώριση, από την πλευρά των αστικών θεσµών και του κράτους,
της προτεραιότητας της οικογένειας απέναντι σε κάθε άλλη κοινότητα και
στην ίδια τη δηµόσια πραγµατικότητα συνεπάγεται να ξεπεραστούν οι καT
θαρά ατοµικιστικές αντιλήψεις και η παραδοχή της οικογενειακής διάσταT
σης ως πολιτιστικής και πολιτικής διάστασης, αναφαίρετης στη θεώρηση
των προσώπων. Αυτό δεν τίθεται ως εναλλακτική λύση, αλλά µάλλον ως
στήριγµα και προστασία των ίδιων των δικαιωµάτων που τα άτοµα έχουν
µεµονωµένα. Ετούτη η προοπτική καθιστά δυνατή την επεξεργασία κριτηX
ρίων για µια ορθή λύση των διάφορων κοινωνικών προβληµάτων, καθώς τα
άτοµα δεν πρέπει να θεωρούνται απλώς µεµονωµένα, αλλά και σε σχέση µε
τους οικογενειακούς πυρήνες όπου εντάσσονται, τις ιδιαίτερες αξίες και τις
απαιτήσεις των οποίων οφείλουµε να λάβουµε υπόψη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ι. ΒΙΒΛΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ

α) Το καθήκον της καλλιέργειας και της προστασίας της γης

255 Η Παλαιά ∆ιαθήκη παρουσιάζει τον Θεό ως παντοδύναµο ∆ηµιουρT
γό (πρβλ. Γεν 2,2^ Ιωβ 38X41^ Ψλ 104), που πλάθει τον άνθρωπο κατ’ εικόT
να Του, τον καλεί να δουλέψει τη γη (πρβλ. Γεν 2,5X6) και να διαφυλάξει
τον κήπο της Εδέµ όπου τον τοποθέτησε (πρβλ. Γεν 2,15). Στο πρώτο ανX
θρώπινο ζευγάρι ο Θεός αναθέτει το καθήκον να υποτάξει τη γη και να κυX
ριαρχήσει σε κάθε ζωντανό πλάσµα (πρβλ. Γεν 1,28). Πάντως, η κυριαρχία
του ανθρώπου στα άλλα πλάσµατα δεν πρέπει να είναι δεσποτική και παX
ράλογη^ το αντίθετο, οφείλει να «καλλιεργήσει και να διαφυλάξει» (πρβλ.
Γεν 2,15) τα αγαθά που δηµιούργησε ο Θεός: αγαθά που ο άνθρωπος δεν
έχει δηµιουργήσει, αλλά δέχτηκε ως πολύτιµο δώρο που έθεσε ο Θεός υπό
την ευθύνη του. Καλλιεργώ τη γη σηµαίνει δεν την εγκαταλείπω στην τύχη
της^ ασκώ κυριαρχία πάνω της και τη φροντίζω όπως ένας σοφός βασιλιάς
φροντίζει το λαό του και ένας βοσκός το ποίµνιό του.

Στο σχέδιο του ∆ηµιουργού, οι οντότητες που δηµιουργήθηκαν, καλές
αυτές καθεαυτές, υπάρχουν για την εξυπηρέτηση του ανθρώπου. Η έκπληX
ξη µπροστά στο µυστήριο του µεγαλείου του ανθρώπου κάνει τον ψαλX
µωδό να αναφωνήσει: «Τί ἐστιν ἄνθρωπος ὅτι µιµνῄσκη αὐτοῦ, ἢ υἱὸς ἀνX
θρώπου ὅτι ἐπισκέπτῃ αὐτόν; Ἠλάττωσας αὐτὸν βραχύ τι παρ' ἀγγέX
λους, δόξῃ καὶ τιµῇ ἐστεφάνωσας αὐτόν· καὶ κατέστησας αὐτὸν ἐπὶ τὰ ἔρX
γα τῶν χειρῶν σου, πάντα ὑπέταξας ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτοῦ, πρόβαX
τα καὶ βόας πάσας, ἔτι δὲ καὶ τὰ κτήνη τοῦ πεδίου» (Ψλ 8).



256 Η εργασία ανήκει στην πρωταρχική κατάσταση του ανθρώπου και
προηγείται της πτώσης του^ οπότε, δεν είναι ούτε τιµωρία ούτε κατάρα.
Γίνεται κόπος και άχθος εξαιτίας του αµαρτήµατος του Αδάµ και της Εύας,
που διαρρηγνύουν τη σχέση εµπιστοσύνης και αρµονίας µε τον Θεό
(πρβλ. Γεν 3,6X8). Η απαγόρευση να φάνε «ἀπὸ δὲ τοῦ ξύλου τοῦ γινώX
σκειν καλὸν καὶ πονηρόν» (Γεν 2,17) θυµίζει στον άνθρωπο ότι δέχτηκε
τα πάντα ως δώρο και ότι εξακολουθεί να είναι ένα δηµιούργηµα και όχι
ο ∆ηµιουργός. Το αµάρτηµα του Αδάµ και της Εύας προκλήθηκε ακριβώς
από αυτό τον πειρασµό: «ἔσεσθε ὡς θεοί» (Γεν 3,5). Ήθελαν να έχουν την
απόλυτη κυριαρχία σε όλα τα πράγµατα, δίχως να υποτάσσονται στη βούX
ληση του ∆ηµιουργού. Από τότε το έδαφος έγινε φειδωλό, άχαρο, εχθριX
κό (πρβλ. Γεν 4,12)^ µόνο µε τον ιδρώτα του µετώπου θα τρώει το ψωµί
του (πρβλ. Γεν 3,17, 19). Έστω και µε το προπατορικό αµάρτηµα όµως, το
σχέδιο του ∆ηµιουργού και το νόηµα των πλασµάτων Του και ανάµεσα
σ’ αυτά του ανθρώπου, ο οποίος καλείται να καλλιεργήσει και να διαφυX
λάξει τη δηµιουργία, παραµένουν αναλλοίωτα.

257 Η εργασία πρέπει να τιµάται επειδή είναι πηγή πλούτου ή, τουλάχιT
στον, αξιοπρεπούς διαβίωσης και γενικά ένα ικανό όργανο κατά της
φτώχειας (πρβλ. Πρµ 10,4), αλλά χωρίς να ενδώσουµε στον πειρασµό να
τη λατρέψουµε, επειδή δεν µπορούµε να βρούµε εκεί το ύστατο και οριT
στικό νόηµα της ζωής. Η εργασία είναι ουσιώδης, αλλά ο Θεός αποτελεί
και όχι η εργασία την πηγή της ζωής και το σκοπό του ανθρώπου. ΠράγX
µατι, η θεµελιώδης αρχή της Σοφίας είναι ο φόβος του Κυρίου^ η απαίτηX
ση για δικαιοσύνη που συνεπάγεται προηγείται εκείνης του κέρδους:
«κρεῖσσον µικρὰ µερὶς µετὰ φόβου Κυρίου ἢ θησαυροὶ µεγάλοι µετὰ ἀφοX
βίας» (Πρµ 15,16)^ «οἱ δὲ ὀρθῶς ζητοῦντες αὐτὸν εὑρήσουσιν εἰρήνην»
(Πρµ 16,8).

258 Κορυφή της βιβλικής διδασκαλίας για την εργασία είναι η εντολή
της ανάπαυσης του Σαββάτου. Στον άνθρωπο, που είναι συνδεδεµένος µε
την ανάγκη της εργασίας, η ανάπαυση ανοίγει την προοπτική µιας πιο
πλήρους ελευθερίας, εκείνης του αιώνιου Σαββάτου (πρβλ. Εβρ 4,9X10). Η
ανάπαυση επιτρέπει στους ανθρώπους να θυµηθούν και να ξαναζήσουν
τα έργα του Θεού, από τη ∆ηµιουργία ως τη Λύτρωση, να αναγνωρίσουν
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ξανά τον εαυτό τους ως έργο Του (πρβλ. Εφ 2,10), να ευχαριστήσουν για
τη ζωή και την ύπαρξή τους Εκείνον που είναι ο ∆ηµιουργός.

Η µνήµη και η εµπειρία του Σαββάτου αποτελούν ένα προπύργιο ενάT
ντια στην υποδούλωση της εργασίας, εθελοντικής ή αναγκαστικής, και
εναντίον κάθε µορφής εκµετάλλευσης, κρυφής ή φανερής. Πράγµατι, η
ανάπαυση του Σαββάτου, εκτός από το να επιτρέπει τη συµµετοχή στη
λατρεία του Θεού, θεσµοθετήθηκε για την προστασία του φτωχού^ αποX
τελεί και µια απελευθερωτική λειτουργία του αντικοινωνικού εκφυλιX
σµού της ανθρώπινης εργασίας. Αυτή η ανάπαυση, που µπορεί να διαρX
κέσει και ένα χρόνο, συνεπάγεται µιαν απαλλοτρίωση των καρπών της
γης υπέρ των φτωχών και την αναστολή των δικαιωµάτων ιδιοκτησίας
στους αφέντες της γης: «Ἓξ ἔτη σπερεῖς τὴν γῆν σου καὶ συνάξεις τὰ γενX
νήµατα αὐτῆς· τῷ δὲ ἑβδόµῳ ἄφεσιν ποιήσεις καὶ ἀνήσεις αὐτήν, καὶ ἔδοX
νται οἱ πτωχοὶ τοῦ ἔθνους σου, τὰ δὲ ὑπολειπόµενα ἔδεται τὰ ἄγρια θηX
ρία. οὕτω ποιήσεις τὸν ἀµπελῶνά σου καὶ τὸν ἐλαιῶνά σου» (Εξ 23,10X
11). Αυτή η συνήθεια απαντά σε µια βαθιά διαίσθηση: η συσσώρευση των
αγαθών από µερικούς µπορεί να γίνει αφαίρεση αγαθών για άλλους.

β) Ο Ιησούς άνθρωπος της εργασίας

259 Στα κηρύγµατά Του ο Ιησούς διδάσκει να εκτιµάµε την εργασία. ΑυX
τός που «έγινε ίδιος µ’ εµάς σε όλα, αφιέρωσε τα περισσότερα χρόνια της
ζωής Του πάνω στη γη στη χειρωνακτική εργασία, πάνω από έναν πάγκο
ξυλουργού»573, στο εργαστήρι του Ιωσήφ (πρβλ. Μτ 13,55^ Μκ 6,3), τον
οποίο υπάκουε (πρβλ. Λκ 2,51). Ο Ιησούς καταδικάζει τη συµπεριφορά
του τεµπέλη δούλου, που κρύβει το τάλαντο µέσα στη γη (πρβλ. Μτ
25,14X30) και υµνεί τον έµπιστο και φρόνιµο δούλο που ο κύριός του τον
βρίσκει να ασχολείται µε τις εργασίες που του έχουν αναθέσει (πρβλ. Μτ
24,46). Περιγράφει την αποστολή Του ως ένα εργάζεσθαι: «ὁ πατήρ µου
ἕως ἄρτι ἐργάζεται, κἀγὼ ἐργάζοµαι» (Ιω 5,17)^ και τους µαθητές Του ως
εργάτες στο θερισµό του Κυρίου, δηλαδή να κηρύξουν το Ευαγγέλιο
στην ανθρωπότητα (πρβλ. Μτ 9,37X38). Γι’ αυτούς τους εργάτες αξίζει η

573 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Laborem exercens, 6: AAS 73 (1981) 591.
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γενική αρχή, σύµφωνα µε την οποία «ἄξιος γὰρ ὁ ἐργάτης τοῦ µισθοῦ αὐτοῦ
ἐστι» (Λκ 10,7)^ αυτοί εξουσιοδοτούνται να µείνουν στα σπίτια όπου είναι
αποδεκτοί, να φάνε και να πιουν ό,τι τους προσφέρεται (πρβλ. αυτόθι).

260 Στα κηρύγµατά Του ο Ιησούς διδάσκει τους ανθρώπους να µην αφήT
νουν να τους σκλαβώνει η εργασία. Πρέπει να ανησυχούν πρωτίστως για
την ψυχή τους^ το να κερδίσουν ολόκληρο τον κόσµο δεν είναι ο σκοπός
της ζωής τους (πρβλ. Μκ 8,36). Πράγµατι, οι θησαυροί της γης φθείρονται,
ενώ οι θησαυροί του ουρανού είναι άφθαρτοι: σ’ αυτούς πρέπει να συνδέX
σουµε την καρδιά µας (πρβλ. Μτ 6,19X21). Η εργασία δεν πρέπει να µας καX
τατρύχει (πρβλ. Μτ 6,25,31,34): ανήσυχος και ανάστατος για πολλά πράγX
µατα, ο άνθρωπος κινδυνεύει να παραµελήσει το Βασίλειο του Θεού και τη
δικαιοσύνη Του (πρβλ. Μτ 6,33), τα οποία έχει πραγµατικά ανάγκη^ όλα τα
υπόλοιπα, συµπεριλαµβανοµένης της εργασίας, βρίσκουν τη θέση τους, την
έννοια και την αξία τους µόνο αν προσανατολίζονται σ’ αυτή τη µοναδική
ανάγκη, που δε θα του αφαιρεθεί ποτέ (πρβλ. Λκ 10,40X42).

261 Κατά τη διάρκεια της επίγειας αποστολής Του, ο Ιησούς εργάστηκε
άοκνα, επιτελώντας µεγάλα έργα για να ελευθερώσει τον άνθρωπο από
την ασθένεια, τα βάσανα και το θάνατο. Το Σάββατο, που η Παλαιά ∆ιαX
θήκη είχε προτείνει ως ηµέρα απελευθέρωσης και τηρούνταν µόνο τυπιX
κά, έχοντας αδειάσει από την αληθινή του σηµασία, επαναπροσδιορίζεX
ται από τον Ιησού στην αρχική του αξία: «τὸ σάββατον διὰ τὸν ἄνθρωX
πον ἐγένετο, οὐχ ὁ ἄνθρωπος διὰ τὸ σάββατον» (Μκ 2,27). Με τις θεραX
πείες που επιτέλεσε την ηµέρα της ανάπαυσης (πρβλ. Μτ 12,9X14^ Μκ 3,1X
6^ Λκ 6,6X11^ 13,10X17^ 14,1X6), θέλει να αποδείξει ότι το Σάββατο είναι διX
κό Του, επειδή Αυτός είναι πραγµατικά ο Υιός του Θεού, κι ότι είναι η µέX
ρα την οποία πρέπει να αφιερώνουµε στον Θεό και στους άλλους. Να
ελευθερωθούµε από το κακό, να ασκούµε την αδελφοσύνη και να συµµεX
ριζόµαστε σηµαίνει να προσδίδουµε στην εργασία την πιο ευγενή της σηX
µασία, εκείνη που επιτρέπει στην ανθρωπότητα να πορεύεται προς το αιώνιο
Σάββατο, όπου η ανάπαυση γίνεται η γιορτή την οποία ο άνθρωπος λαX
χταράει ενδόµυχα. Ακριβώς επειδή η ανθρωπότητα προσανατολίζεται
για να βιώσει το Σάββατο του Θεού και την εορταστική ζωή Του, η εργαX
σία εγκαινιάζει στη γη τη νέα δηµιουργία.
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262 Η ανθρώπινη δραστηριότητα πλουτισµού και µετατροπής του σύT
µπαντος µπορεί και πρέπει να φέρει στην επιφάνεια τις τελειότητες που
κρύβονται σ’ αυτό, οι οποίες στον προ�πάρχοντα Λόγο έχουν την αρχή
και το πρότυπό τους. Πράγµατι, τα κείµενα του Παύλου και του Ιωάννη
φέρνουν στο φως την τριαδική διάσταση της δηµιουργίας και ιδιαίτερα
το δεσµό που υπάρχει ανάµεσα στον ΥιόXΛόγο, τον «Λόγο», και στη δηX
µιουργία (πρβλ. Ιω 1,3^ Α΄ Κορ 8,6^ Κολ 1,15X17). ∆ηµιουργηµένο σε ΑυX
τόν και διαµέσου Αυτού, λυτρωµένο από Αυτόν, το σύµπαν δεν είναι
ένας τυχαίος σωρός, αλλά ένας «κόσµος»574, την τάξη του οποίου ο άνX
θρωπος πρέπει να ανακαλύψει, να συµµορφώσει και να οδηγήσει στην
ολοκλήρωση: «Στον Ιησού Χριστό ο ορατός κόσµος, τον οποίο δηµιούργηX
σε ο Θεός για τον άνθρωπο —αυτό τον κόσµο που, έχοντας εισέλθει η
αµαρτία, “τῇ µαταιότητι” (Ρωµ 8,20^ πρβλ. ίδιο, 8,19X22)— αποκτά εκ νέου
τον αρχικό δεσµό µε την ίδια θε�κή πηγή της Σοφίας και της Αγάπης»575. Με
αυτό τον τρόπο, δηλαδή φέρνοντας στο φως µε προοδευτική αύξηση «τὸν
ἀνεξιχνίαστον πλοῦτον τοῦ Χριστοῦ» (Εφ 3,8) στη δηµιουργία, η ανθρώX
πινη εργασία µετατρέπεται σε µια υπηρεσία για το µεγαλείο του Θεού.

263 Η εργασία αντιπροσωπεύει µια θεµελιώδη διάσταση της ανθρώπινης
ύπαρξης ως συµµετοχή όχι µόνο στο έργο της δηµιουργίας αλλά και της
λύτρωσης. Όποιος υποµένει τον κάµατο της εργασίας µαζί µε τον Ιησού,
κατά µία έννοια συνεργάζεται µε τον Υιό του Θεού στο λυτρωτικό Του
έργο και αποδεικνύεται µαθητής του Ιησού φέροντας το Σταυρό κάθε µέX
ρα στη δραστηριότητα που καλείται να ολοκληρώσει. Με αυτή την προX
οπτική, η εργασία µπορεί να θεωρηθεί σαν ένα µέσο αγιοποίησης και µια
αναζωογόνηση της γήινης πραγµατικότητας στο Πνεύµα του Χριστού576.
Σ’ αυτό το πλαίσιο η εργασία είναι έκφραση του πλήρους ανθρωπισµού
του ατόµου, στην ιστορική του κατάσταση και στον εσχατολογικό προX
σανατολισµό του: η ελεύθερη και υπεύθυνη δράση του φανερώνει την οιX
κεία σχέση µε τον ∆ηµιουργό και το δηµιουργικό δυναµικό του, ενώ καX

574 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Redemptor hominis, 1: AAS 71 (1979) 257.
575 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Redemptor hominis, 8: AAS 71 (1979) 270.
576 Πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.427^ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄,

Εγκ. επ. Laborem exercens, 27: AAS 73 (1981) 644X647.
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θηµερινά αντιπαλεύει την αµαρτία, έστω κι αν κερδίζει το ψωµί του µε
τον ιδρώτα του προσώπου του.

γ) Το καθήκον της εργασίας

264 Η συνειδητοποίηση της µεταβατικότητας της «σκηνής αυτού του κόT
σµου» (πρβλ. Α΄ Κορ 7,31) δεν απαλλάσσει από καµία ιστορική δέσµευT
ση, ακόµη λιγότερο από την εργασία (πρβλ. Β΄ Θεσ 3,7X15)^ όλοι παροX
τρύνονται από τον απόστολο Παύλο να γίνουν «ένα σηµείο τιµής» και να
εργάζονται µε τα ίδια τους τα χέρια έτσι ώστε «µηδενὸς χρείαν ἔχητε» (Α΄
Θεσ 4,11X12) και να επαγγέλλονται µια αλληλεγγύη και υλική, µοιράζοX
ντας τους καρπούς της εργασίας µε «τῷ χρείαν ἔχοντι» (Εφ 4,28). Ο απόX
στολος Ιάκωβος υπερασπίζεται τα δικαιώµατα των εργαζοµένων που καX
ταπατούνται: «ἰδοὺ ὁ µισθὸς τῶν ἐργατῶν τῶν ἀµησάντων τὰς χώρας
ὑµῶν ὁ ἀπεστερηµένος ἀφ᾿ ὑµῶν κράζει, καὶ αἱ βοαὶ τῶν θερισάντων εἰς
τὰ ὦτα Κυρίου Σαβαὼθ εἰσεληλύθασιν» (Ιακ 5,4). Οι πιστοί πρέπει να
βιώνουν την εργασία µε τον τρόπο του Χριστού και να την καθιστούν ευX
καιρία για χριστιανική µαρτυρία «πρὸς τοὺς ἔξω» (Α΄ Θεσ 4,12).

265 Οι Πατέρες της Εκκλησίας δε θεωρούν ποτέ την εργασία ως «opus
servile» —έτσι θεωρούνταν αντίθετα στο σύγχρονό τους πολιτισµό—, αλT
λά πάντα ως «opus humanum» και τείνουν να τιµούν όλες τις εκφράσεις
της. ∆ιαµέσου της εργασίας, ο άνθρωπος κυβερνά τον κόσµο µαζί µε τον
Θεό, µαζί Του είναι κύριος και επιτελεί πράξεις καλές για τον εαυτό του
και για τους άλλους. Η οκνηρία βλάπτει τον άνθρωπο, ενώ η εργατικότηX
τα ωφελεί το σώµα και το πνεύµα του577. Ο χριστιανός καλείται να εργαX
στεί όχι µόνο για να προµηθευτεί το ψωµί του, αλλά και από ενδιαφέρον
για τον πιο φτωχό πλησίον του, στον οποίο ο Κύριος ενθαρρύνει να του
δώσει να φάει, να πιει, να ντυθεί, να τον υποδεχτεί, να τον φροντίσει
και να τον συντροφέψει (πρβλ. Μτ 25,35X36)578. Κάθε εργαζόµενος, υποX

577 Πρβλ. ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Οµιλίες περί της αρχής των Πράξεων,
στο Acta Apostolorum Homiliae 35, 3: PG 60, 258.

578 Πρβλ. ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ, Όροι κατά πλάτος, 42: PG 31, 1.023X

218 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ



στηρίζει ο άγιος Αµβρόσιος, είναι το χέρι του Χριστού που συνεχίζει να
δηµιουργεί και να κάνει το καλό579.

266 Με την εργασία και την εργατικότητα ο άνθρωπος, συµµέτοχος στην
τέχνη και στη θε�κή σοφία, καθιστά πιο όµορφη τη δηµιουργία, τον ήδη
οργανωµένο από τον Πατέρα κόσµο580^ διεγείρει εκείνες τις κοινωνικές
και κοινοτικές δυνάµεις που τροφοδοτούν το κοινό καλό581, υπέρ κυρίως
εκείνων που έχουν µεγαλύτερη ανάγκη. Η ανθρώπινη εργασία, που έχει
ως σκοπό την αγάπη, γίνεται ευκαιρία ενόρασης, µετατρέπεται σε ευλαX
βική προσευχή, σε άγρυπνη άσκηση και σε άγρυπνη ελπίδα της ηµέρας
δίχως δύση: «Σ’ αυτή την ανώτερη θέαση, η εργασία, κάµατος και συγX
χρόνως βραβείο της ανθρώπινης δραστηριότητας, συνεπάγεται µια άλλη
σχέση, την κυρίως θρησκευτική δηλαδή, που εκφράστηκε κατάλληλα µε
τη ρήση των βενεδικτίνων: “ora et labora”! Το θρησκευτικό γεγονός προσX
δίδει στην ανθρώπινη εργασία µια εµψυχωτική και λυτρωτική πνευµατιX
κότητα. Αυτή η συγγένεια ανάµεσα σε εργασία και θρησκεία αντανακλά
τη µυστηριώδη αλλά πραγµατική συµφωνία που µεσολαβεί ανάµεσα
στην ανθρώπινη δράση και στην πρόνοια του Θεού»582.

ΙΙ. Η ΠΡΟΦΗΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ «RERUM NOVARUM»

267 Η πορεία της Ιστορίας σηµαδεύεται από τις βαθιές µεταβολές και
από τις εκπληκτικές κατακτήσεις της εργασίας, αλλά και από την εκµετάλT
λευση άπειρων εργαζοµένων και από τις προσβολές της αξιοπρέπειάς
τους. Η Βιοµηχανική Επανάσταση εξαπέλυσε στην Εκκλησία µια µεγάλη

1027^ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ, Βίος αγίου Αντωνίου, γ. 3: PG 26, 846.
579 Πρβλ. ΑΓΙΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ, De obitu Valentiniani consolatio (Παρηγορητικός

για το θάνατο του Βαλεντινιανού), 62: PL 16, 1.438.
580 Πρβλ. ΑΓΙΟΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΤΗΣ ΛΥΩΝ, Adversus haereses (Αντίθετες αιρέσεις),

5, 32, 2: PG 7, 1.210X1.211.
581 Πρβλ. ΑΓΙΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΗΤΟΣ Ο ΚΥΡΟΥ, Περί προνοίας λόγοι, 5X7: PG 83, 625X

686.
582 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Οµιλία κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στην ΠοµέT

τσια (14 Σεπτεµβρίου 1979), 3: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, ΙI, 2 (1979) 299.
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πρόκληση, στην οποία η κοινωνική διδασκαλία απάντησε µε τη δύναµη
της προφητείας, επιβεβαιώνοντας αρχές παγκόσµιας αξίας και συνεχούς
επικαιρότητας, υποστηρίζοντας τον άνθρωπο που εργάζεται και τα διT
καιώµατά του.

Παραλήπτρια του µηνύµατος της Εκκλησίας υπήρξε για αιώνες µια
κοινωνία αγροτικού τύπου, που χαρακτηριζόταν από κανονικούς και
κυκλικούς ρυθµούς^ το Ευαγγέλιο έπρεπε πλέον να κηρύσσεται και να
υπάρχει σε ένα νέο Άρειο Πάγο, στην αναταραχή των κοινωνικών γεγοX
νότων µιας πιο δυναµικής κοινωνίας, λαµβάνοντας υπόψη το σύνθετο
των νέων φαινοµένων και τις απίθανες µεταβολές που έγιναν δυνατές χάX
ρη στην τεχνολογία. Στο κέντρο του ποιµαντικού ενδιαφέροντος της ΕκX
κλησίας ετίθετο ολοένα και πιο επιτακτικά το εργατικό πρόβληµα, δηλαX
δή η εκµετάλλευση των εργαζοµένων συνέπεια της νέας βιοµηχανικής ορX
γάνωσης της εργασίας καπιταλιστικού τύπου, και το πρόβληµα, όχι λιγόX
τερο σοβαρό, της ιδεολογικής εκµετάλλευσης, σοσιαλιστικής και κοµµουX
νιστικής, των σωστών διεκδικήσεων του κόσµου της εργασίας. Στο εσωX
τερικό αυτού του ιστορικού ορίζοντα τοποθετούνται οι στοχασµοί και οι
προειδοποιήσεις της εγκυκλίου «Rerum novarum» του Λέοντος ΙΓ΄.

268 Η «Rerum novarum» είναι πρωτίστως µια ενδελεχής υπεράσπιση της
αναφαίρετης αξιοπρέπειας των εργαζοµένων, στην οποία συνδέεται η
σπουδαιότητα του δικαιώµατος της ιδιοκτησίας, της αρχής της συνεργαX
σίας ανάµεσα στις τάξεις, των δικαιωµάτων των αδυνάτων και των φτωX
χών, των υποχρεώσεων των εργαζοµένων και των εργοδοτών, του δικαιώX
µατος συµµετοχής σε συνδέσµους.

Οι ιδανικοί προσανατολισµοί που εκφράζονται στην Εγκύκλιο ενιT
σχύουν τη δέσµευση για χριστιανική αναζωογόνηση της κοινωνικής ζωής,
που εκδηλώθηκε µε τη γέννηση και την παγίωση πολυάριθµων πρωτοT
βουλιών υψηλού αστικού χαρακτήρα: ενώσεις και κέντρα κοινωνικών
σπουδών, σύνδεσµοι, εργατικές εταιρείες, συνδικάτα, συνεταιρισµοί, αγροX
τικές τράπεζες, ασφάλειες, έργα βοηθείας. Όλα αυτά έδωσαν µια αξιοσηX
µείωτη ώθηση στη νοµοθεσία της εργασίας για την προστασία των εργαX
τών, κυρίως των παιδιών και των γυναικών^ στη µόρφωση και στη βελτίωX
ση των µισθών και της υγιεινής.
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269 Ξεκινώντας από τη «Rerum novarum», η Εκκλησία δε σταµάτησε ποτέ
να εξετάζει τα προβλήµατα της εργασίας στο εσωτερικό ενός κοινωνικού
ζητήµατος που πήρε προοδευτικά παγκόσµιες διαστάσεις583. Η εγκύκλιος
«Laborem exercens» εµπλουτίζει την περσοναλιστική θεώρηση της εργασίας,
χαρακτηριστική των προηγούµενων κοινωνικών ντοκουµέντων, επιδειX
κνύοντας την ανάγκη για µία εµβάθυνση στις έννοιες και στις υποχρεώσεις
που συνεπάγεται η εργασία, εξετάζοντας το γεγονός ότι «εµφανίζονται συX
νεχώς νέα ερωτηµατικά και προβλήµατα, γεννιούνται συνεχώς νέες ελπίδες,
αλλά και φόβοι και απειλές που συνδέονται µε αυτή τη θεµελιώδη διάσταX
ση της ανθρώπινης ύπαρξης, µε την οποία η ζωή του ανθρώπου χτίζεται κάX
θε µέρα, από την οποία αντλεί τη δική της ιδιαίτερη αξιοπρέπεια, αλλά στην
οποία συγχρόνως περιέχεται το σταθερό µέτρο του ανθρώπινου κόπου, των
βασάνων αλλά και της ζηµίας και της αδικίας που εισχωρούν βαθιά στην
κοινωνική ζωή, στο εσωτερικό των µεµονωµένων εθνών και σε διεθνές επίX
πεδο»584. Πράγµατι, η εργασία, «ουσιαστικό κλειδί»585 όλου του κοινωνικού
προβλήµατος, καθορίζει όχι µόνο την οικονοµική αλλά και την πολιτιστική
και ηθική ανάπτυξη των προσώπων, της οικογένειας, της κοινωνίας και
ολόκληρου του ανθρώπινου γένους.

ΙΙΙ. Η ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

α) Η υποκειµενική και αντικειµενική διάσταση της εργασίας

270 Η ανθρώπινη εργασία έχει διπλή διάσταση: αντικειµενική και υποT
κειµενική. Με την αντικειµενική έννοια είναι το σύνολο των δραστηριοX
τήτων, των πόρων, των µέσων και των τεχνικών τις οποίες χρησιµοποιεί
ο άνθρωπος για να παράγει, να κυριαρχεί στη γη, σύµφωνα µε όσα γράX
φει η Γένεσις. Η εργασία µε την υποκειµενική έννοια είναι η δράση του
ανθρώπου ως δυναµικού όντος, ικανού να επιτελέσει διάφορες ενέργειες

583 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Laborem exercens, 2: AAS 73 (1981)
580X583.

584 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Laborem exercens, 1: AAS 73 (1981) 579.
585 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Laborem exercens, 3: AAS 73 (1981) 584.
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που ανήκουν στη διαδικασία της εργασίας και αντιστοιχούν στην προX
σωπική του κλήση: «Ο άνθρωπος πρέπει να υποτάξει τη γη, οφείλει να
την κυριαρχήσει, επειδή ως “εικόνα του Θεού” είναι ένα πρόσωπο, δηλαX
δή ένα υποκειµενικό πλάσµα ικανό να ενεργεί µε τρόπο προγραµµατικό
και λογικό, ικανό να αποφασίζει για τον εαυτό του και που τείνει να
ολοκληρωθεί. Ως πρόσωπο, ο άνθρωπος είναι λοιπόν υποκείµενο της ερX
γασίας»586.

Η εργασία µε την αντικειµενική έννοια αποτελεί την τυχαία όψη της
δραστηριότητας του ανθρώπου, που διαφέρει συνεχώς στους τρόπους
της καθώς µεταβάλλονται οι τεχνικές, οι πολιτιστικές, οι κοινωνικές και
οι πολιτικές συνθήκες. Αντίθετα, µε την υποκειµενική έννοια διαµορφώT
νεται η σταθερή του διάσταση, επειδή δεν εξαρτάται απ’ ό,τι ο άνθρωπος
υλοποιεί ούτε από το είδος της δραστηριότητας που ασκεί, αλλά αποX
κλειστικά και µόνο από την αξιοπρέπειά του ως ανθρώπου. Η διάκριση
είναι καθοριστική και για να κατανοήσουµε ποιο είναι το ύστατο θεµέλιο
της αξίας και της αξιοπρέπειας της εργασίας σε σχέση µε το πρόβληµα της
οργάνωσης των οικονοµικών και κοινωνικών συστηµάτων που θα σέβοX
νται τα δικαιώµατα του ανθρώπου.

271 Η υποκειµενικότητα παρέχει στην εργασία τη χαρακτηριστική της
αξιοπρέπεια, που εµποδίζει να τη θεωρούν σαν ένα απλό εµπόρευµα ή ένα
αδιάφορο στοιχείο της οργάνωσης παραγωγής. Η εργασία, ανεξάρτητα
από τη µικρότερη η µεγαλύτερη αντικειµενική αξία της, είναι ουσιαστική έκX
φραση του ανθρώπου, µια «actus personae». Οποιαδήποτε µατεριαλιστική ή
οικονοµικίστικη µορφή που τείνει να υποβιβάσει τον εργαζόµενο σε σκέτο
όργανο παραγωγής, σε απλή δύναµηTεργασίας, σε αξία αποκλειστικά υλιX
κή, θα καταλήξει να αλλοιώσει ανεπανόρθωτα την ουσία της εργασίας, στεX
ρώντας την από τον πιο ευγενικό και βαθιά ανθρώπινο στόχο της. Ο άνT
θρωπος είναι το µέτρο της αξιοπρέπειας της εργασίας: «Πράγµατι, δεν
υπάρχει καµία αµφιβολία ότι η ανθρώπινη εργασία έχει µια δική της ηθική
αξία, η οποία άµεσα και χωρίς µισόλογα συνδέεται µε το γεγονός ότι εκείνος
που τη φέρνει σε πέρας είναι ένας άνθρωπος»587.

586 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Laborem exercens, 6: AAS 73 (1981) 589X590.
587 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Laborem exercens, 6: AAS 73 (1981) 590.
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Η υποκειµενική διάσταση της εργασίας πρέπει να έχει προτεραιότηT
τα επί της αντικειµενικής, καθώς είναι εκείνη κατά την οποία ο ίδιος ο
άνθρωπος επιτελεί την εργασία, καθορίζοντας την ποιότητα και την υψηX
λότερη αξία της. Εάν λείπει αυτή η αντίληψη ή αν δε θέλουµε να αναγνωX
ρίσουµε ετούτη την αλήθεια, η εργασία χάνει την πιο αληθινή και βαθιά
σηµασία της: στην προκειµένη περίπτωση, δυστυχώς συχνή και διαδεδοX
µένη, η εργασιακή δραστηριότητα και οι τεχνικές που χρησιµοποιούνται
γίνονται πιο σηµαντικές από τον ίδιο τον άνθρωπο και από σύµµαχοι µεX
τατρέπονται σε εχθρούς της αξιοπρέπειάς της.

272 Η ανθρώπινη εργασία όχι µόνο απορρέει από τον άνθρωπο, αλλά
ρυθµίζεται και προορίζεται γι’ αυτόν. Ανεξάρτητα από το αντικειµενικό
περιεχόµενό της, η εργασία πρέπει να προσανατολίζεται προς το υποκείX
µενο που τη φέρνει σε πέρας, επειδή ο σκοπός της εργασίας, οποιασδήποX
τε εργασίας, παραµένει πάντα ο άνθρωπος. Μολονότι δεν µπορούµε να
αγνοήσουµε τη σπουδαιότητα της αντικειµενικής διάστασης της εργασίας
κάτω από το περίγραµµα της ποιότητάς της, αυτή η διάσταση πρέπει να
υποταχθεί στην ολοκλήρωση του ανθρώπου και, κατά συνέπεια, στην υποX
κειµενική διάσταση, χάρη στην οποία είναι δυνατόν να αποφανθούµε ότι
η εργασία είναι για τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος για την εργασία
και ότι «σκοπός της εργασίας, οποιασδήποτε εργασίας ασκεί ο άνθρωπος
—ακόµη και η πιο “δουλική”, η πιο µονότονη, η πιο περιθωριακή για τα
κοινά µέτρα— παραµένει πάντα ο ίδιος ο άνθρωπος»588.

273 Η ανθρώπινη εργασία διαθέτει και µία έµφυτη κοινωνική διάσταση.
Πράγµατι, η εργασία του ανθρώπου συσχετίζεται φυσικά µε εκείνη άλX
λων ανθρώπων: «Σήµερα περισσότερο από ποτέ η εργασία γίνεται µαζί
µε άλλους και για τους άλλους: να κάνεις κάτι για κάποιον»589. Και οι
καρποί της εργασίας προσφέρουν την ευκαιρία για ανταλλαγές, για σχέX
σεις και συναντήσεις. Ωστόσο, η εργασία δεν µπορεί να εκτιµηθεί σωστά
αν δε λάβουµε υπόψη την κοινωνική της φύση: «καθώς αν δεν υφίσταται

588 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Laborem exercens, 6: AAS 73 (1981) 592^ ΚαT
τήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.428.

589 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 31: AAS 83 (1991) 832.
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ένα σώµα πραγµατικά κοινωνικό και οργανικό, αν µία κοινωνική και νοX
µική τάξη δεν προστατεύει την άσκηση εργασίας, αν τα διάφορα αλληλεX
ξαρτώµενα µέρη δε συνδέονται µεταξύ τους και δεν ολοκληρώνονται µε
αλληλοβοήθεια κι αν επιπλέον δε συνεργάζονται, σχεδόν σχηµατίζοντας
ένα µόνο πράγµα, η ευφυaα, το κεφάλαιο, η εργασία, η ανθρώπινη δραX
στηριότητα δεν µπορούν να παραγάγουν τους καρπούς τους και, κατά
συνέπεια, δεν είναι δυνατόν να εκτιµηθεί ορθά ούτε να αµειφθεί κατάλX
ληλα εκεί όπου δεν υπολογίζεται η κοινωνική και ατοµική της φύση»590.

274 Η εργασία είναι «µια υποχρέωση, δηλαδή ένα καθήκον του ανθρώT
που»591. Ο άνθρωπος πρέπει να εργάζεται και επειδή του έδωσε εντολή ο
∆ηµιουργός και για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της διατήρησης και
της εξέλιξης της ανθρωπιάς του. Η εργασία περιγράφεται ως ηθική υποX
χρέωση σε σχέση µε τον πλησίον, που κατ’ αρχάς είναι η οικογένειά του,
αλλά και η κοινωνία στην οποία ανήκει, το έθνος του οποίου είµαστε παιX
διά, ολόκληρη η ανθρώπινη οικογένεια της οποίας είµαστε µέλη: έχουµε
κληρονοµήσει την εργασία γενεών και είµαστε δηµιουργοί του µέλλοντος
όλων των ανθρώπων που θα ζήσουν ύστερα από µας.

275 Η εργασία επιβεβαιώνει τη βαθιά ταυτότητα του ανθρώπου που δηT
µιουργήθηκε κατ’ εικόνα και καθ’ οµοίωση του Θεού: «Καθώς γίνεται —
διαµέσου της εργασίας του— ολοένα και περισσότερο κύριος της γης και
επιβεβαιώνοντας —πάλι διαµέσου της εργασίας— την κυριαρχία του στον
ορατό κόσµο, ο άνθρωπος σε κάθε περίπτωση και σε κάθε στάδιο αυτής της
διαδικασίας παραµένει στη γραµµή της αρχικής διάθεσης του ∆ηµιουργού,
η οποία παραµένει αναγκαστικά και ακατάλυτα συνδεδεµένη µε το γεγονός
ότι ο άνθρωπος δηµιουργήθηκε, ως άνδρας και γυναίκα, “κατ’ εικόνα του
Θεού”»592. Αυτό χαρακτηρίζει τη δραστηριότητα του ανθρώπου στο σύX
µπαν: δεν είναι ο κύριος αλλά ο έµπιστος, που καλείται να στοχαστεί στα
έργα του το αποτύπωµα Εκείνου του Οποίου είναι εικόνα.

590 ΠΙΟΣ ΙΑ΄, Εγκ. επ. Quadragesimo anno: AAS 23 (1931) 200.
591 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Laborem exercens, 16: AAS 73 (1981) 619.
592 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Laborem exercens, 4: AAS 73 (1981) 586.

224 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ



β) Οι σχέσεις ανάµεσα σε εργασία και κεφάλαιο

276 Η εργασία, χάρη στον υποκειµενικό ή προσωπικό της χαρακτήρα,
είναι ανώτερη από κάθε άλλον συντελεστή παραγωγής: αυτή η αρχή αξίT
ζει σεβασµού κυρίως από το κεφάλαιο. Σήµερα, ο όρος «κεφάλαιο» έχει
διαφορετικές έννοιες: άλλοτε δείχνει τα υλικά µέσα παραγωγής στην επιX
χείρηση, άλλοτε τους οικονοµικούς πόρους που διατίθενται για µια παX
ραγωγική πρωτοβουλία ή σε επιχειρήσεις στη χρηµαταγορά. Μιλάµε επίX
σης, µε τρόπο όχι εντελώς ταιριαστό, για «ανθρώπινο κεφάλαιο», εννοώX
ντας τους ανθρώπινους πόρους, δηλαδή τους ίδιους τους ανθρώπους ικαX
νούς για προσπάθεια εργασιακή, για γνώση, δηµιουργικότητα, για αντίληX
ψη των απαιτήσεων των οµοίων του, για αµοιβαία συνεννόηση ως µέλη µιας
οργάνωσης. Αναφερόµαστε και στο «κοινωνικό κεφάλαιο» όταν θέλουµε
να δείξουµε την ικανότητα συνεργασίας ενός συλλογικού οργάνου, καρπός
επένδυσης σε αµοιβαίους δεσµούς εµπιστοσύνης. Αυτή η πολλαπλότητα ενX
νοιών προσφέρει περαιτέρω αφορµές για να στοχαστούµε τι µπορεί να σηX
µαίνει σήµερα η σχέση ανάµεσα σε εργασία και κεφάλαιο.

277 Η κοινωνική διδασκαλία αντιµετώπισε τις σχέσεις ανάµεσα σε εργαT
σία και κεφάλαιο, επισηµαίνοντας την προτεραιότητα της πρώτης απέT
ναντι στο δεύτερο αλλά και τη συµπληρωµατικότητά τους.

Η εργασία έχει µια ουσιαστική προτεραιότητα απέναντι στο κεφάλαιο:
«Αυτή η αρχή αφορά απευθείας την ίδια τη διαδικασία παραγωγής, σε σχέX
ση µε την οποία η εργασία είναι πάντα µια επαρκής πρωταρχική αιτία, ενώ
το “κεφάλαιο”, καθώς είναι το σύνολο των µέσων παραγωγής, παραµένει
µόνο ένα όργανο ή η οργανική αιτία. Αυτή η αρχή είναι η προφανής αλήX
θεια που αναδύεται απ’ όλη την ιστορική εµπειρία του ανθρώπου»593 και
«ανήκει στη σταθερή κληρονοµιά της διδασκαλίας της Εκκλησίας»594.

Ανάµεσα σε εργασία και κεφάλαιο πρέπει να υπάρχει συµπληρωµαT
τικότητα: είναι η ίδια η ουσιαστική λογική της παραγωγικής διαδικασίας
που πρέπει να αποδείξει την αναγκαιότητα της αµοιβαίας διείσδυσής
τους και το επείγον της δηµιουργίας οικονοµικών συστηµάτων όπου η

593 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Laborem exercens, 12: AAS 73 (1981) 606.
594 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Laborem exercens, 12: AAS 73 (1981) 608.

Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 225



αντινοµία ανάµεσα σε εργασία και κεφάλαιο θα ξεπεραστεί595. Σε καιρούς
όπου στο εσωτερικό ενός λιγότερο σύνθετου οικονοµικού συστήµατος το
«κεφάλαιο» και η «µισθωτή εργασία» ταύτιζαν µε κάποια βεβαιότητα όχι
µόνο δύο παραγωγικούς συντελεστές, αλλά κυρίως δύο συγκεκριµένες κοιX
νωνικές τάξεις, η Εκκλησία υπογράµµιζε ότι και οι δύο είναι αφ’ εαυτών νόX
µιµες:596 «ούτε το κεφάλαιο µπορεί να σταθεί χωρίς την εργασία ούτε η ερX
γασία δίχως το κεφάλαιο»597. Πρόκειται για µιαν αλήθεια που ισχύει και τώX
ρα, καθώς «είναι εντελώς ψευδές να καταλογίσουµε µόνο στο κεφάλαιο ή
µόνο στην εργασία ό,τι επιτυγχάνεται µε τη σύνδεση του έργου και των δύο^
και είναι παντελώς άδικο το ένα να κρατά για τον εαυτό του ό,τι παράγεX
ται, αρνούµενο την αποτελεσµατικότητα του άλλου»598.

278 Εξετάζοντας τις σχέσεις ανάµεσα σε εργασία και κεφάλαιο, κυρίως
απέναντι στις τεράστιες µεταβολές της εποχής µας, πρέπει να λάβουµε υπόT
ψη ότι «πρωταρχικός πόρος» και «καθοριστικός παράγοντας»599 στη διάT
θεση του ανθρώπου είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, κι ότι «η ολοκληρωµένη ανάX
πτυξη του ανθρώπου στην εργασία δεν εµποδίζει, αλλά µάλλον ευνοεί τη
µεγαλύτερη παραγωγικότητα και αποτελεσµατικότητα της ίδιας της εργαX
σίας»600. Πράγµατι, ο κόσµος της εργασίας ανακαλύπτει ολοένα και περισX
σότερο ότι η αξία του «ανθρώπινου κεφαλαίου» βρίσκει την έκφρασή του
στις γνώσεις των εργαζοµένων, στη διάθεσή τους να υφάνουν σχέσεις, στη
δηµιουργικότητα, στην επιχειρηµατικότητά τους, στην ικανότητα να αντιX
µετωπίζουν συνειδητά το νέο, να εργάζονται µαζί και να επιδιώκουν κοιX
νούς στόχους. Πρόκειται για ιδιότητες καθαρά προσωπικές, που ανήκουν
περισσότερο στο υποκείµενο της εργασίας παρά στις αντικειµενικές, τεχνιX
κές, επιχειρησιακές όψεις της ίδιας της εργασίας. Όλα αυτά προ�ποθέτουν
µια νέα προοπτική στις σχέσεις ανάµεσα σε εργασία και κεφάλαιο: µπορούX

595 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Laborem exercens, 13: AAS 73 (1981)
608X612.

596 Πρβλ. ΠΙΟΣ ΙΑ΄, Εγκ. επ. Quadragesimo anno: AAS 23 (1931) 194X198.
597 ΛΕΩΝ ΙΓ΄, Εγκ. επ. Rerum novarum: Acta Leonis XIII, 11 (1892) 109.
598 ΠΙΟΣ ΙΑ΄, Εγκ. επ. Quadragesimo anno: AAS 23 (1931) 195.
599 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 32: AAS 83 (1991) 833.
600 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 43: AAS 83 (1991) 847.
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µε να βεβαιώσουµε πως, αντίθετα απ’ ό,τι συνέβαινε στην παλιά οργάνωση
της εργασίας όπου το υποκείµενο κατέληγε να ισοπεδωθεί από το αντικείX
µενο, τη µηχανή, σήµερα η υποκειµενική διάσταση της εργασίας τείνει να είX
ναι πιο αποφασιστική και σηµαντική από την αντικειµενική.

279 Η σχέση ανάµεσα στην εργασία και στο κεφάλαιο παρουσιάζει συT
χνά τα γνωρίσµατα της σύγκρουσης, που προσλαµβάνει νέα χαρακτηριT
στικά µε τη µεταβολή του κοινωνικού και οικονοµικού πλαισίου. ΠαλιόX
τερα, η σύγκρουση ανάµεσα σε κεφάλαιο και εργασία προερχόταν κυρίως
«από το γεγονός ότι οι εργαζόµενοι έθεταν τις δυνάµεις τους στη διάθεση
της οµάδας των επιχειρηµατιών, κι αυτοί, οδηγηµένοι από την αρχή του
µέγιστου κέρδους, προσπαθούσαν να ορίσουν τον πιο χαµηλό µισθό για
τη δουλειά των εργατών»601. Τώρα όµως η σύγκρουση παρουσιάζει νέες
πλευρές και ίσως πιο ανησυχητικές: η επιστηµονική και τεχνολογική
πρόοδος και η παγκοσµιοποίηση της αγοράς, αφ’ εαυτών πηγή ανάπτυX
ξης και προόδου, εκθέτουν τους εργαζόµενους στον κίνδυνο να γίνουν
αντικείµενο εκµετάλλευσης από τα γρανάζια της οικονοµίας και την ξέX
φρενη αναζήτηση παραγωγικότητας602.

280 ∆εν πρέπει να υποθέσουµε λανθασµένα ότι η διαδικασία να ξεπεραT
στεί η εξάρτηση της εργασίας από την ύλη αρκεί από µόνη της για να ξεT
περαστεί η αλλοτρίωση στο χώρο της εργασίας ή η αλλοτρίωση της εργαT
σίας. Η ανησυχία δεν αφορά µόνο τους πολλούς θύλακες µη εργασίας, µαύX
ρης εργασίας, της εργασίας των ανηλίκων, της κακοπληρωµένης εργασίας,
της εργασίας που γίνεται αντικείµενο εκµετάλλευσης που υπάρχουν ακόµη,
αλλά αφορά και τις νέες, πολύ πιο λεπτές µορφές εκµετάλλευσης νέων εργαX
σιών, υπερXεργασίας, της εργασίαςXκαριέρας που ενίοτε κλέβει χώρο από
διαστάσεις εξίσου ανθρώπινες και αναγκαίες για το πρόσωπο, την υπερβοX
λική ελαστικότητα της εργασίας που καθιστά επισφαλή και ενίοτε αδύνατη
την οικογενειακή ζωή, την ευέλικτη εργασία που κινδυνεύει να έχει σοX
βαρό αντίκτυπο στην ενωτική αντίληψη της ύπαρξης και στη σταθερότηX

601 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Laborem exercens, 11: AAS 73 (1981) 604.
602 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Οµιλία στην Ποντιφική Ακαδηµία των ΚοιT

νωνικών Επιστηµών (6 Μαρτίου 1999), 2: AAS 91 (1999) 889.
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τα των οικογενειακών σχέσεων. Αν ο άνθρωπος έχει αλλοτριωθεί όταν
αντιστρέφει µέσα και σκοπούς, ακόµη και στο νέο πλαίσιο της πνευµατιX
κής, ελαφριάς, περισσότερο ποιοτικής παρά ποσοτικής εργασίας, µπορούν
να υπάρξουν στοιχεία αλλοτρίωσης «ανάλογα µε το αν αυξάνεται η […]
συµµετοχή [του ανθρώπου] σε µια πραγµατικά αλληλέγγυα κοινότητα, ή
αν αυξάνεται η αποµόνωσή του σε ένα πλαίσιο σχέσεων εξοργιστικής
ανταγωνιστικότητας και αµοιβαίας αποξένωσης»603.

γ) Η εργασία, δικαίωµα στη συµµετοχή

281 Η σχέση ανάµεσα σε εργασία και κεφάλαιο βρίσκει έκφραση και µέσα
από τη συµµετοχή των εργαζοµένων στην ιδιοκτησία, στη διαχείρισή της,
στους καρπούς της. Αυτή είναι µια απαίτηση που πάρα πολύ συχνά παραX
λείπεται, την οποία είναι ανάγκη να αξιοποιήσουµε όσο το δυνατόν καλύX
τερα: «ο καθένας, µε βάση την εργασία του, έχει το πλήρες δικαίωµα να θεωX
ρηθεί συγχρόνως “συνXιδιοκτήτης” του µεγάλου πάγκου εργασίας όπου ερX
γάζεται µαζί µε όλους. Και µια οδός προς αυτόν το στόχο θα µπορούσε να
είναι η σύνδεση, όσο είναι δυνατόν, της εργασίας µε την ιδιοκτησία του κεX
φαλαίου και η δηµιουργία µιας ευρείας κλίµακας ενδιάµεσων οικονοµικών,
κοινωνικών, πολιτιστικών φορέων: φορείς που θα έχουν πραγµατική αυτοX
νοµία απέναντι στη δηµόσια εξουσία, που θα επιδιώκουν σε σχέσεις αµοιX
βαίας ειλικρινούς συνεργασίας τους δικούς τους ιδιαίτερους στόχους, υποX
τάσσοντάς τους στις απαιτήσεις του κοινού καλού, και θα παρουσιάζουν τη
µορφή και την ουσία µιας ζωντανής κοινότητας, δηλαδή ότι εκεί τα αντίX
στοιχα µέλη θα θεωρούνται και θα τους συµπεριφέρονται ως άτοµα και θα
παροτρύνονται να πάρουν ενεργό µέρος στη ζωή τους»604. Η νέα οργάνωση
εργασίας, όπου η µάθηση υπολογίζεται περισσότερο µόνο από την ιδιοκτηX
σία των µέσων παραγωγής, βεβαιώνει µε συγκεκριµένο τρόπο ότι η εργασία,
χάρη στον υποκειµενικό χαρακτήρα της, παρέχει δικαίωµα συµµετοχής: είX
ναι απαραίτητο να προσκολληθούµε σ’ αυτή την αντίληψη για να εκτιµήX
σουµε την ορθή θέση της εργασίας στην παραγωγική διαδικασία και για να

603 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 41: AAS 83 (1991) 844.
604 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Laborem exercens, 14: AAS 73 (1981) 616.
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βρούµε τους τρόπους συµµετοχής συνεπείς µε την υποκειµενικότητα της ερX
γασίας στις ιδιαιτερότητες των διαφόρων συγκεκριµένων καταστάσεων605.

δ) Σχέση ανάµεσα σε εργασία και ιδιωτική ιδιοκτησία

282 Η κοινωνική διδασκαλία της Εκκλησίας συνδέει τη σχέση ανάµεσα σε
εργασία και κεφάλαιο και το θεσµό της ιδιωτικής ιδιοκτησίας µε το αντίT
στοιχο δικαίωµα και τη χρήση της. Το δικαίωµα στην ιδιωτική ιδιοκτησία
υποτάσσεται στην αρχή του οικουµενικού προορισµού των αγαθών και
δεν πρέπει να αποτελέσει αιτία παρεµπόδισης της εργασίας και της ανάX
πτυξης των άλλων. Η ιδιοκτησία, που αποκτάται κατά κύριο λόγο µε την
εργασία, πρέπει να υπηρετεί την εργασία. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τη διαX
δικασία των µέσων παραγωγής^ αυτή η αρχή όµως αφορά και τα αγαθά
του χρηµατοοικονοµικού, τεχνικού, πνευµατικού και ιδιωτικού κόσµου.

Τα µέσα παραγωγής «δεν µπορούν να κατέχονται ενάντια στην εργαX
σία, δεν µπορούν να κατέχονται απλώς για να κατέχονται»606. Η κατοχή
τους γίνεται παράνοµη όταν η ιδιοκτησία «δεν εκτιµάται ή χρησιµεύει για
να εµποδίσει την εργασία σε άλλους, για να επιτευχθεί ένα κέρδος που δε
γεννιέται από τη συνολική επέκταση της εργασίας και από τον κοινωνιX
κό πλούτο, αλλά µάλλον από τη συµπίεσή τους, από την παράνοµη εκµεX
τάλλευση, από την κερδοσκοπία και τη διάρρηξη της αλληλεγγύης στον
κόσµο της εργασίας»607.

283 Η ιδιωτική και δηµόσια ιδιοκτησία αλλά και οι διάφοροι µηχανιT
σµοί του οικονοµικού συστήµατος πρέπει να προδιατίθενται για µια οιT
κονοµία στην υπηρεσία του ανθρώπου, ώστε να συνεισφέρουν για να
πραγµατοποιηθεί η αρχή του οικουµενικού προορισµού των αγαθών. Με
αυτή την προοπτική καθίσταται σηµαντικό το ζήτηµα της ιδιοκτησίας
και της χρήσης νέων τεχνολογιών και γνώσεων, που αποτελούν στην εποX

605 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 9: AAS 58
(1966) 1.031X1.032.

606 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Laborem exercens, 14: AAS 73 (1981) 613.
607 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 43: AAS 83 (1991) 847.
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χή µας µιαν άλλη ιδιαίτερη µορφή ιδιοκτησίας, όχι µικρότερης σηµασίας
από εκείνη της γης και του κεφαλαίου608. Αυτοί οι πόροι, όπως όλα τα άλX
λα αγαθά, έχουν έναν οικουµενικό προορισµό^ και πρέπει να ενταχθούν σε
ένα πλαίσιο µε νοµικούς και κοινωνικούς κανόνες που θα εγγυούνται την
εµπνευσµένη χρήση µε κριτήρια δικαιοσύνης, ισότητας και σεβασµού των
δικαιωµάτων του ανθρώπου. Οι νέες γνώσεις και οι τεχνολογίες, χάρη στην
τεράστια δυναµικότητά τους, µπορούν να συνεισφέρουν αποφασιστικά
στην προώθηση της κοινωνικής προόδου, αλλά κινδυνεύουν να γίνουν πηX
γή ανεργίας και να διευρύνουν την απόσταση ανάµεσα σε αναπτυγµένες
περιοχές και σε υπανάπτυκτες, αν παραµείνουν επικεντρωµένες στις πιο
πλούσιες χώρες ή στα χέρια στενών κύκλων εξουσίας.

ε) Η εορταστική ανάπαυση

284 Η εορταστική ανάπαυση είναι δικαίωµα609. Ο Θεός «κατέπαυσε τῇ
ἡµέρᾳ τῇ ἑβδόµῃ ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ» (Γεν 2,2): και οι άνθρωX
ποι, που δηµιουργήθηκαν κατ’ εικόνα Του, οφείλουν να χαίρονται την
ανάπαυση και να έχουν ελεύθερο χρόνο που θα τους επιτρέπει να φροντίX
ζουν την οικογενειακή, πολιτιστική, κοινωνική και θρησκευτική ζωή610.
Σ’ αυτό συνεισφέρει ο θεσµός της ηµέρας του Κυρίου611. Οι πιστοί, στη
διάρκεια της Κυριακής και στις άλλες ηµέρες υποχρεωτικής εορτής, πρέX
πει να απέχουν από «εργασίες ή δραστηριότητες που εµποδίζουν την
οφειλόµενη λατρεία στον Θεό, την ευδαιµονία της ηµέρας του Κυρίου,
την πράξη έργων φιλανθρωπίας και την αναγκαία χαλάρωση του πνεύX
µατος και του σώµατος»612. Οικογενειακές ανάγκες ή οι κοινωνικές απαιX
τήσεις µπορούν κάλλιστα να εξαιρούνται από την κυριακάτικη ανάπαυX

608 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 32: AAS 83 (1991)
832X833.

609 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Laborem exercens, 19: AAS 73 (1981)
625X629^ ιδίου, Εγκ. επ. Centesimus annus, 9: AAS 83 (1991) 804.

610 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 67: AAS 58
(1966) 1.088X1.089.

611 Πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.184.
612 Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.185.
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ση, αλλά χωρίς να δηµιουργούν επιζήµιες συνήθειες για τη θρησκεία, την
οικογενειακή ζωή και την υγεία.

285 Η Κυριακή είναι µια ηµέρα που καθαγιάζεται µε πράξεις ευσπλαχνίας,
µε φροντίδα προς την οικογένεια και τους συγγενείς, αλλά και τους ασθεT
νείς, τους ανήµπορους, τους ηλικιωµένους^ δεν πρέπει να ξεχνάµε εκείνους
τους «αδελφούς που έχουν τις ίδιες ανάγκες και τα ίδια δικαιώµατα και δεν
µπορούν να αναπαυθούν εξαιτίας της φτώχειας και της ένδειας»613^ επίσης,
είναι ο κατάλληλος χρόνος για στοχασµό, σιωπή, µελέτη, που ευνοούν την
ανάπτυξη της εσωτερικής και χριστιανικής ζωής. Οι πιστοί οφείλουν να ξεX
χωρίζουν και αυτή την ηµέρα µε τη µετριοφροσύνη τους, αποφεύγοντας
όλες τις υπερβολές και τις βιαιότητες που συχνά χαρακτηρίζουν τις µαζικές
διασκεδάσεις614. Η ηµέρα του Κυρίου πρέπει να βιώνεται πάντα ως η ηµέρα
της απελευθέρωσης, που µας ωθεί να συµµετέχουµε, «πανηγύρει καὶ ἐκκληX
σίᾳ πρωτοτόκων ἐν οὐρανοῖς ἀπογεγραµµένων» (Εβρ 12,22X23), προσδοκώX
ντας τον εορτασµό του ύστατου Πάσχα, στη δόξα του ουρανού615.

286 Οι δηµόσιες αρχές έχουν το καθήκον να επαγρυπνούν ώστε να µην
αφαιρείται από τους πολίτες, για λόγους οικονοµικής παραγωγικότητας, ο
χρόνος που προορίζεται για την ανάπαυση και τη λατρεία του Θεού. Οι
εργοδότες έχουν ανάλογη υποχρέωση απέναντι στους υπαλλήλους τους616.
Οι χριστιανοί οφείλουν να φροντίσουν, µε το σεβασµό της θρησκευτικής
ελευθερίας και του κοινού καλού όλων, ώστε οι νόµοι να αναγνωρίσουν
τις Κυριακές και τις άλλες λειτουργικές επισηµότητες ως αργίες: «Είναι καX
θήκον τους να προσφέρουν σε όλους ένα δηµόσιο παράδειγµα προσευχής,
σεβασµού και χαράς και να υπερασπιστούν τις παραδόσεις τους ως µια
πολύτιµη συνεισφορά στην πνευµατική ζωή της ανθρώπινης κοινωνίας»617.

613 Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.186.
614 Πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.187.
615 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Απ. επ. Dies Domini (Η ηµέρα του Κυρίου), 26

AAS 90 (1998) 729: «Ο εορτασµός της Κυριακής, ηµέρας “πρώτης” και συγχρόX
νως “ογδόης”, σπρώχνει τον χριστιανό προς το στόχο της αιώνιας ζωής».

616 Πρβλ. ΛΕΩΝ ΙΓ΄, Εγκ. επ. Rerum novarum: Acta Leonis XIII, 11 (1892) 110.
617 Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.188.
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Κάθε χριστιανός πρέπει «να αποφεύγει να επιβάλλει χωρίς λόγο στους
άλλους αυτό που θα τους εµπόδιζε να τηρούν την ηµέρα του Κυρίου»618.

IV. ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

α) Η εργασία είναι αναγκαία

287 Η εργασία είναι θεµελιώδες δικαίωµα και αγαθό για τον άνθρωπο619:
ένα αγαθό χρήσιµο, άξιό του επειδή είναι κατάλληλο για να εκφράζει
και να αυξάνει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η Εκκλησία διδάσκει την
αξία της εργασίας όχι µόνο επειδή είναι πάντα προσωπική, αλλά και
επειδή έχει το χαρακτήρα της αναγκαιότητας620. Η εργασία είναι αναX
γκαία για να σχηµατιστεί και να διατηρηθεί µια οικογένεια621, για να
έχουµε δικαίωµα στην ιδιοκτησία622, για να συνεισφέρει στο κοινό καλό
της ανθρώπινης οικογένειας623. Η εκτίµηση της ηθικής εµπλοκής που συνεX
πάγεται το ζήτηµα της εργασίας στην κοινωνική ζωή παρακινεί την ΕκX
κλησία να εµφανίσει την ανεργία ως «πραγµατική κοινωνική καταιγίX
δα»624, κυρίως σε σχέση µε τις νέες γενεές.

618 Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.187.
619 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 26: AAS 58

(1966) 1.046X1.047^ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Laborem exercens, 9, 18: AAS
73 (1981) 598X600, 622X625^ ιδίου, Οµιλία στην Ποντιφική Ακαδηµία των ΚοινωT
νικών Επιστηµών (25 Απριλίου 1999), 3: AAS 90 (1998) 139X140^ ιδίου, Οµιλία
στην Παγκόσµια Ηµέρα για την Ειρήνη 1999, 8: AAS 91 (1999) 382X383.

620 Πρβλ. ΛΕΩΝ ΙΓ΄, Εγκ. επ. Rerum novarum: Acta Leonis XIII, 11 (1892) 128.
621 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Laborem exercens, 10: AAS 73 (1981)

600X602.
622 Πρβλ. ΛΕΩΝ ΙΓ΄, Εγκ. επ. Rerum novarum: Acta Leonis XIII, 11 (1892) 103^

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Laborem exercens, 14: AAS 73 (1981) 612X616^ ιδίου,
Εγκ. επ. Centesimus annus, 31: AAS 83 (1991) 831X832.

623 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Laborem exercens, 16: AAS 73 (1981)
618X620.

624 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Laborem exercens, 18: AAS 73 (1981)
623.
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288 Η εργασία αποτελεί ένα αγαθό για όλους και πρέπει να διατίθεται
σε όσους είναι ικανοί. Ωστόσο, η «πλήρης απασχόληση» είναι επιβεβληT
µένη για κάθε οικονοµικό σύστηµα που είναι προσανατολισµένο προς τη
δικαιοσύνη και το κοινό καλό. Μια κοινωνία όπου αποθαρρύνεται ή αρX
νείται συστηµατικά το δικαίωµα στην εργασία και όπου τα µέτρα της ποX
λιτικής οικονοµίας δεν επιτρέπουν στους εργαζόµενους να φτάσουν σε
ικανοποιητικά επίπεδα απασχόλησης, «δεν µπορεί να επιδιώξει ούτε την
ηθική νοµιµοποίησή της ούτε την κοινωνική ειρήνη»625. Ένας ρόλος σηµαX
ντικός και µια ιδιαίτερη και βαριά ευθύνη ανήκουν σ’ αυτό το πλαίσιο
στον «έµµεσο εργοδότη»626, δηλαδή σ’ εκείνα τα υποκείµενα —πρόσωπα ή
διάφορους θεσµούς— που είναι σε θέση να κατευθύνουν σε εθνικό ή διεX
θνές επίπεδο την πολιτική της εργασίας και της οικονοµίας.

289 Η προγραµµατική ικανότητα µιας κοινωνίας που προσανατολίζεται
προς το κοινό καλό και προβάλλεται στο µέλλον υπολογίζεται κυρίως
βάσει της προοπτικής της εργασίας που είναι σε θέση να προσφέρει. Το
υψηλό ποσοστό ανεργίας, η παρουσία απαρχαιωµένων συστηµάτων επιX
µόρφωσης και οι δυσκολίες πρόσβασης στην εκπαίδευση και στην αγορά
εργασίας αποτελούν κυρίως για πολλούς νέους ένα ισχυρό εµπόδιο στο
δρόµο της ανθρώπινης και επαγγελµατικής ολοκλήρωσης. Πράγµατι,
όποιος είναι άνεργος ή υποαπασχολείται υποµένει τις βαθιά αρνητικές
συνέπειες που µια τέτοια κατάσταση προκαλεί στην προσωπικότητα και
κινδυνεύει να τεθεί στο περιθώριο της κοινωνίας, να γίνει θύµα του κοιX
νωνικού αποκλεισµού627. Κι αυτό είναι ένα δράµα που εκτός από τους νέους
χτυπάει κυρίως τις γυναίκες, τους λιγότερο εξειδικευµένους εργαζόµεX
νους, τους ανίκανους, τους µετανάστες, τους πρώην φυλακισµένους, τους
αναλφάβητους, όλους όσοι αντιµετωπίζουν µεγαλύτερες δυσκολίες στην
αναζήτηση µιας θέσης στον κόσµο της εργασίας.

290 Η διατήρηση της απασχόλησης εξαρτάται ολοένα και περισσότερο

625 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 43: AAS 83 (1991) 848^
πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.433.

626 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Laborem exercens, 17: AAS 73 (1981)
620X622.

627 Πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.436.
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από την επαγγελµατική ικανότητα628. Το σύστηµα µόρφωσης και διαπαιT
δαγώγησης δεν πρέπει να παραµελεί την ανθρώπινη και τεχνική διάπλαT
ση, αναγκαία για να ολοκληρωθούν επιτυχώς τα καθήκοντα που απαιT
τούνται. Η ολοένα και πιο διαδεδοµένη ανάγκη για αλλαγή απασχόληX
σης αρκετές φορές στη διάρκεια της ζωής επιβάλλει στο παιδαγωγικό σύX
στηµα να ευνοήσει τη διαθεσιµότητα των ατόµων σε µια διαρκή ενηµέX
ρωση και µετεκπαίδευση. Οι νέοι πρέπει να µάθουν να δρουν αυτόνοµα,
να γίνουν ικανοί να αναλαµβάνουν υπεύθυνα το καθήκον να αντιµετωX
πίζουν µε κατάλληλες αρµοδιότητες τους κινδύνους που συνδέονται µε
ένα µεταβαλλόµενο και συχνά απρόβλεπτο στα αναπτυξιακά του σενάX
ρια οικονοµικό πλαίσιο629. Είναι εξίσου απαραίτητο να προσφερθούν οι
κατάλληλες ευκαιρίες επιµόρφωσης στους ενήλικες που θέλουν να αναX
βαθµιστούν και στους ανέργους. Γενικότερα, η εργασιακή πορεία των ανX
θρώπων πρέπει να βρει νέες συγκεκριµένες µορφές υποστήριξης, αρχίζοX
ντας ακριβώς από το εκπαιδευτικό σύστηµα, έτσι ώστε να είναι λιγότερο
δύσκολο να περάσουν τα στάδια αλλαγής, αβεβαιότητας, επισφάλειας.

β) Ο ρόλος του κράτους και της αστικής κοινωνίας στην προώθηση
του δικαιώµατος στην εργασία

291 Τα προβλήµατα της απασχόλησης καλούν το κράτος να αναλάβει τις
ευθύνες του, το οποίο έχει την υποχρέωση να προωθήσει ενεργές πολιτικές
για την εργασία, δηλαδή τέτοιες που θα ευνοήσουν τη δηµιουργία εργασιαX
κών ευκαιριών στο εσωτερικό της επικράτειας, παρέχοντας κίνητρα προς
αυτόν το σκοπό στον παραγωγικό κόσµο. Η υποχρέωση του κράτους δε συX
νίσταται τόσο στο να εξασφαλίσει απευθείας το δικαίωµα στην εργασία
όλων των πολιτών του, οργανώνοντας στρατιωτικά όλη την οικονοµική
ζωή και νεκρώνοντας την ελεύθερη πρωτοβουλία των ατόµων, αλλά µάλX
λον «να ενισχύσει τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων, δηµιουργώντας

628 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 26: AAS 58
(1966) 1.087X1.088.

629 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Laborem exercens, 12: AAS 73 (1981)
605X608.
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συνθήκες που θα εξασφαλίζουν ευκαιρίες εργασίας, ενεργοποιώντας τες
όπου αποδεικνύονται ανεπαρκείς ή στηρίζοντάς τες σε στιγµές κρίσης»630.

292 Απέναντι στις πλανητικές διαστάσεις που πήραν οι οικονοµικέςT
χρηµατοοικονοµικές σχέσεις και η αγορά εργασίας, πρέπει να προωθήT
σουµε µια ισχυρή διεθνή συνεργασία µεταξύ των χωρών, µε συνθήκες,
συµφωνίες και σχέδια κοινής δράσης που θα διαφυλάττουν το δικαίωµα
στην εργασία ακόµη και στα πιο κρίσιµα στάδια του οικονοµικού κύX
κλου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Χρειάζεται να συνειδητοποιήσουµε
το γεγονός ότι η ανθρώπινη εργασία είναι ένα δικαίωµα από το οποίο
εξαρτάται η προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και της αστικής ειρήX
νης. Σηµαντικά καθήκοντα προς αυτή την κατεύθυνση αρµόζουν στις
συνδικαλιστικές και στις διεθνείς οργανώσεις: συνδεδεµένες κατάλληλα,
θα πρέπει να δεσµευτούν στην ύφανση «ενός ολοένα και πιο πυκνού ιστού
νοµικών διατάξεων που θα προστατεύουν την εργασία των ανδρών, των
γυναικών και θα τους εξασφαλίζουν µιαν αξιοπρεπή αµοιβή»631.

293 Για την προώθηση του δικαιώµατος στην εργασία είναι σηµαντικό,
σήµερα όπως και στην εποχή της «Rerum novarum», να υπάρχει µια «ελεύT
θερη διαδικασία οργάνωσης της κοινωνίας»632. Σηµαντικές µαρτυρίες και
παραδείγµατα αυτοXοργάνωσης µπορούν να αναζητηθούν στις πολυάX
ριθµες πρωτοβουλίες, επιχειρηµατικές και κοινωνικές, που χαρακτηρίζοX
νται από µορφές συµµετοχής, συνεργασίας και αυτοδιαχείρισης, οι οποίες
αποκαλύπτουν την τήξη αλληλέγγυων ενεργειών. Προσφέρονται στην
αγορά σαν ένας ποικιλόµορφος τοµέας εργασιακών δραστηριοτήτων
που διακρίνονται για την ιδιαίτερη µέριµνα όσον αφορά τη σχετική συνιX
στώσα των αγαθών που παράγονται και των υπηρεσιών που κατανέµοX
νται σε πολλαπλά πλαίσια: µόρφωση, προστασία της υγείας, βασικές κοιX
νωνικές υπηρεσίες, πολιτισµός. Οι πρωτοβουλίες του επονοµαζόµενου

630 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 48: AAS 83 (1991) 853.
631 ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ΄, Οµιλία στη ∆ιεθνή Οργάνωση Εργασίας (10 Ιουνίου 1969),

21: AAS 61 (1969) 500^ πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Οµιλία στη ∆ιεθνή ΟργάνωT
ση Εργασίας (15 Ιουνίου 1982), 13: AAS 74 (1982) 1.004X1.005.

632 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 16: AAS 83 (1991) 813.
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«τρίτου τοµέα» αποτελούν µια ευκαιρία ολοένα και πιο σηµαντική για
την ανάπτυξη της εργασίας και της οικονοµίας.

γ) Η οικογένεια και το δικαίωµα στην εργασία

294 Η εργασία είναι «το θεµέλιο όπου στηρίζεται η οικογενειακή ζωή, η
οποία είναι φυσικό δικαίωµα και κλήση του ανθρώπου»633: εξασφαλίζει τα
µέσα για τη συντήρηση και εγγυάται την παιδαγωγική διαδικασία των παιX
διών634. Οικογένεια και εργασία, καθώς αλληλεπιδρούν τόσο στενά στην
εµπειρία της µεγάλης πλειονότητας των λαών, αξίζουν επιτέλους µια εκτίµηX
ση σε σχέση µε την πραγµατικότητα, µια προσοχή που θα τις περιλαµβάνει
µαζί, δίχως τα όρια µιας ιδιωτικής αντίληψης της οικογένειας και µιας οικοX
νοµικίστικης της εργασίας. Από αυτή την άποψη, είναι αναγκαίο οι επιχειX
ρήσεις, οι επαγγελµατικές οργανώσεις, τα συνδικάτα και το κράτος να
προωθήσουν πολιτικές εργασίας που δε θα τιµωρούν, αλλά θα ευνοούν τον
οικογενειακό πυρήνα από την άποψη της απασχόλησης. Πράγµατι, η οικοX
γενειακή ζωή και η εργασία καθορίζονται αµοιβαία µε διάφορους τρόπους.
Η πολύωρη καθηµερινή µετακίνηση, η διπλή εργασία, η σωµατική και ψυX
χολογική κόπωση µειώνουν το χρόνο που αφιερώνουµε στην οικογενειακή
ζωή635^ οι καταστάσεις ανεργίας έχουν υλικό και πνευµατικό αντίκτυπο στις
οικογένειες, όπως οι εντάσεις και οι οικογενειακές κρίσεις επιδρούν αρνητιX
κά στη συµπεριφορά και στην απόδοση σε εργασιακό επίπεδο.

δ) Οι γυναίκες και το δικαίωµα στην εργασία

295 Η γυναικεία ιδιοφυZα είναι αναγκαία σε όλες τις εκφράσεις της κοιT
νωνικής ζωής, γι’ αυτό οφείλουµε να εγγυηθούµε την παρουσία των γυT
ναικών και στο εργασιακό πλαίσιο. Το πρώτο απαραίτητο βήµα προς

633 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Laborem exercens, 10: AAS 73 (1981) 600.
634 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Laborem exercens, 10: AAS 73 (1981)

600X602^ ιδίου, Απ. διάτ. Familiaris consortio, 23: AAS 74 (1982) 107X109.
635 ΑΓΙΑ Ε∆ΡΑ, Carta dei diritti della famiglia, άρθρο 10, Tipografia Poliglotta

Vaticana, Πόλις του Βατικανού 1983, σ. 14.
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αυτή την κατεύθυνση είναι η πραγµατική δυνατότητα για την πρόσβαση
στην επαγγελµατική συγκρότηση. Η αναγνώριση και η προστασία των
δικαιωµάτων των γυναικών στο εργασιακό πλαίσιο εξαρτώνται συνήθως
από την οργάνωση της εργασίας, που πρέπει να υπολογίσει την αξιοπρέT
πεια και την κλήση της γυναίκας, της οποίας η «πραγµατική προώθηση…
απαιτεί η εργασία να είναι δοµηµένη µε τέτοιο τρόπο, ώστε να µη χρειαστεί
να πληρώσει την ανέλιξή της µε την εγκατάλειψη της οικογένειας, όπου
έχει ως µητέρα ένα ρόλο αναντικατάστατο»636. Πρόκειται για µια κατάX
σταση όπου αναµετρώνται η ποιότητα της κοινωνίας και η πραγµατική
προστασία του δικαιώµατος στην εργασία των γυναικών.

Η ύπαρξη πολλών διακρίσεων που προσβάλλουν την αξιοπρέπεια και
την κλήση της γυναίκας στη σφαίρα της εργασίας οφείλονται σε µια σειX
ρά συνθηκών που τιµωρούν τη γυναίκα, που είχαν και έχουν ακόµη «διαX
στρεβλώσει τις ιδιότητές της, που συχνά την περιθωριοποιούν φτάνοντας
µέχρι τη σκλαβιά»637. ∆υστυχώς, αυτές οι δυσκολίες δεν ξεπεράστηκαν,
όπως αποδεικνύουν παντού οι διάφορες συνθήκες που αποθαρρύνουν τις
γυναίκες και τις καθυποτάσσουν σε µορφές πραγµατικής εκµετάλλευσης.
Το πόσο επείγον είναι να αναγνωριστούν πραγµατικά τα δικαιώµατα
των γυναικών στην εργασία το βλέπουµε κυρίως υπό την άποψη της
αµοιβής, της ασφάλειας και της κοινωνικής πρόνοιας638.

ε) Η εργασία ανηλίκων

296 Η εργασία ανηλίκων, στις χειρότερες µορφές της, αποτελεί έναν τύT
πο βίας λιγότερο εµφανή από άλλους, αλλά όχι λιγότερο τροµακτικό 639.
Μια βία που, πέρα από την πολιτική, οικονοµική και νοµική συνενοχή,

636 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Laborem exercens, 19: AAS 73 (1981) 628.
637 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Επιστολή στις γυναίκες (29 Ιουνίου 1995), 3: AAS 87

(1995) 804.
638 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Απ. διάτ. Familiaris consortio, 24: AAS 74

(1982) 109X110.
639 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για την ΕιT

ρήνη 1996, 5: AAS 88 (1996) 106X107.
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παραµένει ουσιαστικά ένα ηθικό πρόβληµα. Παραθέτουµε τη νουθεσία
του Λέοντος ΙΓ΄: «Όσο για τα παιδιά, προσέξτε να µην τα βάζετε στα ερX
γοστάσια, αν δεν έχουν αναπτύξει µε την ηλικία τις σωµατικές, διανοητιX
κές και ηθικές δυνάµεις τους. ∆υνάµεις που στην παιδική ηλικία προβάλX
λουν όµοια µε τα φυτά που ανθίζουν, µια πρόωρη κίνηση τις καταστρέX
φει και τότε γίνεται αδύνατη η ίδια η διαπαιδαγώγηση των παιδιών»640.
Η µάστιγα της παιδικής εργασίας, αν και έχουν περάσει πάνω από εκατό
χρόνια, δεν έχει παταχθεί.

Μολονότι γνωρίζουµε ότι τουλάχιστον για την ώρα σε ορισµένες χώX
ρες δεν µπορεί κανείς να αρνηθεί τη συνεισφορά της εργασίας των παιX
διών στον οικογενειακό προ�πολογισµό και στις εθνικές οικονοµίες και
ότι µερικές µορφές εργασίας περιορισµένου χρόνου µπορούν να είναι
αποδοτικές για τα ίδια τα παιδιά, η κοινωνική διδασκαλία καταγγέλλει την
αύξηση της «εργασιακής εκµετάλλευσης των παιδιών σε συνθήκες πραγX
µατικής σκλαβιάς»641. Αυτή η εκµετάλλευση αποτελεί µια σοβαρή παραβίαX
ση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας την οποία κάθε άτοµο φέρει, «όσο µιX
κρός ή φαινοµενικά ασήµαντος κι αν είναι µε όρους χρησιµότητας»642.

στ) Η µετανάστευση και η εργασία

297 Η µετανάστευση µπορεί να είναι ένα απόθεµα και όχι ένα εµπόδιο
για την ανάπτυξη. Στο σηµερινό κόσµο, όπου επιδεινώνεται η ανισορροX
πία ανάµεσα σε χώρες πλούσιες και φτωχές και όπου η εξέλιξη των επιX
κοινωνιών µειώνει ταχύτατα τις αποστάσεις, αυξάνονται οι µεταναστεύX
σεις ανθρώπων που αναζητούν καλύτερες συνθήκες ζωής και προέρχοX
νται από τις λιγότερο ευνοηµένες περιοχές της Γης: η άφιξή τους στις ανεX
πτυγµένες χώρες γίνεται συχνά αντιληπτή σαν απειλή για το υψηλό επίX

640 ΛΕΩΝ ΙΓ΄, Εγκ. επ. Rerum novarum: Acta Leonis XIII, 11 (1892) 129.
641 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για την Ειρήνη

1998, 6: AAS 90 (1998) 153.
642 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Μήνυµα στον Γενικό Γραµµατέα των Ηνωµένων

Εθνών µε την ευκαιρία της διάσκεψης κορυφής για τα παιδιά (22 Σεπτεµβρίου
1990): AAS 83 (1991) 360.
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πεδο ευηµερίας που πέτυχαν χάρη στις δεκαετίες οικονοµικής ανάπτυξης.
Παρ’ όλα αυτά όµως οι µετανάστες, στην πλειονότητα των περιπτώσεων,
ανταποκρίνονται σε µια ζήτηση εργασίας που διαφορετικά θα παρέµενε
ανικανοποίητη, σε τοµείς και εδάφη όπου τα εργατικά χέρια είναι ανεX
παρκή ή δεν είναι διατεθειµένα να προσφέρουν την εργασιακή συνεισφοX
ρά τους.

298 Οι θεσµοί των χωρών υποδοχής πρέπει να επαγρυπνούν ώστε να µην
εξαπλωθεί ο πειρασµός να εκµεταλλεύονται τους ξένους εργάτες, στερώT
ντας τους από τα εγγυηµένα δικαιώµατα των ντόπιων, τα οποία πρέπει
να διασφαλίζονται σε όλους χωρίς διακρίσεις. Η ρύθµιση της µεταναX
στευτικής ροής σύµφωνα µε κριτήρια ισότητας και ισορροπίας643 είναι µία
από τις απαραίτητες προ�ποθέσεις ώστε η ένταξη να γίνει µε τις εγγυήX
σεις που απαιτεί η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Τους µετανάστες πρέπει να
τους υποδεχόµαστε και να τους βοηθάµε ώστε µαζί µε τις οικογένειές τους
να ενσωµατωθούν στην κοινωνική ζωή644. Σε αυτή την προοπτική πρέπει
να γίνεται σεβαστό και να προωθείται το δικαίωµα στην οικογενειακή
επανένωση645. Συγχρόνως, όσο είναι δυνατόν, πρέπει να ευνοηθούν όλες
εκείνες οι συνθήκες που επιτρέπουν αυξηµένες δυνατότητες εργασίας στις
χώρες της προέλευσής τους646.

ζ) Ο αγροτικός κόσµος και το δικαίωµα στην εργασία

643 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για την ΕιT
ρήνη 2001, 13: AAS 93 (2001) 241^ ΠΟΝΤΙΦΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ COR UNUM – ΠΟΝΤΙX

ΦΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΛΑΝΟX

∆ΙΟΥΣ, I rifugiati, una sfida alla solidarietà (Οι πρόσφυγες, µια πρόκληση στην
αλληλεγγύη), 6, Libreria Editrice Vaticana, Πόλις του Βατικανού 1992, σ. 8.

644 Πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.241.
645 ΑΓΙΑ Ε∆ΡΑ, Carta dei diritti della famiglia, άρθρο 12, Tipografia Poliglotta

Vaticana, Πόλις του Βατικανού 1983, σ. 14^ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Απ. διάτ. FamT
iliaris consortio, 77: AAS 74 (1982) 175X178.

646 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 66: AAS 58
(1966) 1.087X1.088^ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για
την Ειρήνη 1993, 3: AAS 85 (1993) 431X433.
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299 Ιδιαίτερης προσοχής αξίζει η αγροτική εργασία, χάρη στον κοινωνιT
κό, πολιτιστικό και οικονοµικό ρόλο που κατέχει στα οικονοµικά συT
στήµατα πολλών χωρών, για τα πολυάριθµα προβλήµατα που πρέπει να
αντιµετωπίσει στο πλαίσιο µιας οικονοµίας ολοένα και πιο παγκοσµιοT
ποιηµένης, για την αυξανόµενη σπουδαιότητα όσον αφορά τη διαφύλαT
ξη του φυσικού περιβάλλοντος: «είναι λοιπόν αναγκαίες και επιτακτικές
οι ριζοσπαστικές αλλαγές για να ξαναδώσουµε στη γεωργία —και στους
ανθρώπους των αγρών— τη σωστή αξία ως βάση µιας υγιούς οικονοµίας,
στο σύνολο της ανάπτυξης της κοινωνικής κοινότητας»647.

Οι βαθιές και ριζοσπαστικές αλλαγές που συντελούνται σε κοινωνικό
και πολιτιστικό επίπεδο και στη γεωργία και ευρύτερα στον αγροτικό
κόσµο επαναπροτείνουν επιτακτικά µια έρευνα για τη σηµασία της αγροX
τικής εργασίας στις διάφορες διαστάσεις της. Πρόκειται για µια πρόκληX
ση αξιοσηµείωτης σπουδαιότητας, που πρέπει να αντιµετωπιστεί µε
αγροτική και περιβαλλοντική πολιτική ικανή να ξεπεράσει την υπολειµX
µατική και βοηθητική αντίληψη και να τύχουν επεξεργασίας νέες προοX
πτικές για µια σύγχρονη γεωργία, που θα αναλάβει ένα σηµαντικό ρόλο
στην κοινωνική και οικονοµική ζωή.

300 Σε µερικές χώρες είναι απαραίτητη η αναδιανοµή της γης, στο πλαίT
σιο µιας επαρκούς πολιτικής για την αγροτική µεταρρύθµιση, µε σκοπό
να ξεπεραστούν τα εµπόδια που οι µη παραγωγικοί µεγαλοκτηµατίες,
καταδικασµένοι από την κοινωνική διδασκαλία της Εκκλησίας648, παT
ρεµβάλλουν στην πραγµατική οικονοµική ανάπτυξη: «Οι υπό ανάπτυξη
χώρες µπορούν να αντιµετωπίσουν επαρκώς τη σηµερινή διαδικασία συX
γκέντρωσης ιδιόκτητης γης, αν αντιµετωπίσουν ορισµένες καταστάσεις
που χαρακτηρίζονται ως πραγµατικές δοµικές δυσκολίες. Αυτές είναι οι
ελλείψεις και οι καθυστερήσεις σε νοµοθετικό επίπεδο όσον αφορά την
αναγνώριση των τίτλων ιδιοκτησίας της γης και σε σχέση µε την πιστωτιX
κή αγορά^ η αδιαφορία για την έρευνα και την εκπαίδευση στη γεωργία^

647 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Laborem exercens, 21: AAS 73 (1981) 634.
648 Πρβλ. ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ΄, Εγκ. επ. Populorum progressio, 23: AAS 59 (1967) 268X

269.
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η παραµέληση των κοινωνικών υπηρεσιών και υποδοµών στις αγροτιX
κές περιοχές»649. Η αγροτική µεταρρύθµιση γίνεται ωστόσο, εκτός από
πολιτική αναγκαιότητα, ηθική υποχρέωση, καθώς η ελλιπής πραγµατοX
ποίησή της εµποδίζει σ’ αυτές τις χώρες τα ευεργετικά αποτελέσµατα
που προέρχονται από το άνοιγµα των αγορών και, γενικότερα, από τις
επωφελείς ευκαιρίες ανάπτυξης που µπορεί να προσφέρει η παγκοσµιοX
ποίηση650.

V. ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

α) Η αξιοπρέπεια των εργαζοµένων και ο σεβασµός των δικαιωµάτων τους

301 Τα δικαιώµατα των εργαζοµένων, όπως όλα τα άλλα δικαιώµατα,
βασίζονται στη φύση του ανθρώπου και στην υπερβατική του αξιοπρέT
πεια. Η κοινωνική διδασκαλία της Εκκλησίας θεώρησε ότι έπρεπε να
απαριθµήσει µερικά, ευχόµενη την αναγνώρισή τους στις νοµικές διατάX
ξεις: το δικαίωµα σε µια σωστή ανταµοιβή651^ το δικαίωµα της ανάπαυX
σης652^ το δικαίωµα «σε περιβάλλοντα εργασίας και σε παραγωγικές διαX
δικασίες που δε θα ζηµιώνουν τη σωµατική υγεία των εργαζοµένων και
δε θα πληγώνουν την ηθική τους ακεραιότητα»653^ το δικαίωµα να διαφυX
λάσσεται η προσωπικότητά του στο χώρο εργασίας, «δίχως να βιάζεται
µε κανέναν τρόπο η συνείδηση ή η αξιοπρέπειά του»654^ το δικαίωµα σε

649 ΠΟΝΤΙΦΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ, Per una miglT
iore distribuzione della terra. La sfida della riforma agraria (23 Νοεµβρίου 1997),
13, Libreria Editrice Vaticana, Πόλις του Βατικανού 1997, σ. 17.

650 ΠΟΝΤΙΦΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ, Per una miglT
iore distribuzione della terra. La sfida della riforma agraria (23 Νοεµβρίου 1997),
35, Libreria Editrice Vaticana, Πόλις του Βατικανού 1997, σ. 31.

651 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Laborem exercens, 19: AAS 73 (1981)
625X629.

652 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Laborem exercens, 19: AAS 73 (1981)
625X629.

653 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Laborem exercens, 19: AAS 73 (1981)
625X629.
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αξιοπρεπείς επιδοτήσεις για την επιβίωση των ανέργων και των οικογεX
νειών τους655^ το δικαίωµα στη σύνταξη αλλά και στην ασφάλεια για τα
γηρατειά, την ασθένεια και την περίπτωση ατυχηµάτων που συνδέονται
µε τις εργασιακές επιδόσεις656^ το δικαίωµα σε κοινωνικά µέτρα που συνX
δέονται µε τη µητρότητα657^ το δικαίωµα να συναθροίζονται και να συνεX
ταιρίζονται658. Αυτά τα δικαιώµατα προσβάλλονται συχνά, όπως πιστοX
ποιούν τα θλιβερά φαινόµενα κακοπληρωµένης εργασίας, η οποία στεX
ρείται προστασίας ή δεν παρουσιάζεται µε τον κατάλληλο τρόπο. ΣυµX
βαίνει συχνά οι συνθήκες εργασίας για άνδρες, γυναίκες και παιδιά, ιδιαίτεX
ρα στις υπό ανάπτυξη χώρες, να είναι τόσο απάνθρωπες, ώστε να προX
σβάλλουν την αξιοπρέπειά τους και να βλάπτουν την υγεία τους.

β) Το δικαίωµα στη δίκαιη αµοιβή και στην κατανοµή των εσόδων

302 Η αµοιβή είναι το πιο σηµαντικό µέσο για να εφαρµοστεί η δικαιοT
σύνη στις σχέσεις εργασίας659. Ο «δίκαιος µισθός είναι ο νόµιµος καρπός
της εργασίας»660^ διαπράττει µεγάλη αδικία όποιος την αρνείται ή δεν τη
δίνει όποτε πρέπει και ανάλογα µε την εργασία που έγινε (πρβλ. Λευ

654 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 15: AAS 83 (1991)
812.

655 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Laborem exercens, 18: AAS 73 (1981)
622X625.

656 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Laborem exercens, 19: AAS 73 (1981)
625X629.

657 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Laborem exercens, 19: AAS 73 (1981)
625X629.

658 Πρβλ. ΛΕΩΝ ΙΓ΄, Εγκ. επ. Rerum novarum: Acta Leonis XIII, 11 (1892) 135^
ΠΙΟΣ ΙΑ΄, Εγκ. επ. Quadragesimo anno: AAS 23 (1931) 186^ ΠΙΟΣ ΙΒ΄, Sertum laeT
titiae (Στην Εκκλησία των Ηνωµένων Πολιτειών): AAS 31 (1939) 643^ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΓ΄, Εγκ. επ. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 262X263^ Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ,
Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 68: AAS 58 (1966) 1.089X1.090^ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄,
Εγκ. επ. Laborem exercens, 20: AAS 73 (1981) 629X632^ Εγκ. επ. Centesimus annT
us, 7: AAS 83 (1991) 801X802.

659 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Laborem exercens, 19: AAS 73 (1981)
625X629.

660 Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.434^ πρβλ. ΠΙΟΣ ΙΑ΄, Εγκ. επ. QuaT
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19,13^ ∆τ 24, 14X15^ Ιακ 5,4). Ο µισθός είναι το µέσο που επιτρέπει στον ερX
γαζόµενο να έχει πρόσβαση στα αγαθά της γης: «η εργασία πρέπει να αµείX
βεται, έτσι ώστε να εγγυάται στον άνθρωπο τη δυνατότητα να διαθέτει
αξιοπρεπώς υλική, κοινωνική, πολιτιστική ζωή δική του και των συγγενών
του, σε σχέση µε τα καθήκοντα και την απόδοση καθενός, στις συνθήκες της
εταιρείας και για το κοινό καλό»661. Η απλή συµφωνία ανάµεσα στον εργαX
ζόµενο και στον εργοδότη γύρω από την αξία της αµοιβής δεν αρκεί για να
χαρακτηριστεί «σωστή» η συµφωνηµένη αµοιβή, καθώς «δεν πρέπει να είναι
κατώτερη της συντήρησης»662 του εργαζόµενου: η φυσική δικαιοσύνη
προ�πάρχει και είναι ανώτερη από την ελευθερία της σύµβασης.

303 Η οικονοµική ευηµερία µιας χώρας δεν υπολογίζεται αποκλειστικά µε
την ποσότητα των παραγόµενων προ�όντων, αλλά λαµβάνοντας υπόψη τον
τρόπο µε τον οποίο παράγονται και το βαθµό ισότητας στην κατανοµή των
εσόδων, που θα έπρεπε να επιτρέπει σε όλους να έχουν στη διάθεσή τους
ό,τι τους χρειάζεται για την ανάπτυξη και την ολοκλήρωσή τους. Η ίση καX
τανοµή των εσόδων επιδιώκεται µε βάση όχι µόνο δίκαιων κριτηρίων, αλλά
και κοινωνικών, λαµβάνοντας υπόψη δηλαδή, εκτός από την αντικειµενική
αξία των εργασιακών επιδόσεων, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια εκείνων που
τις επιτελούν. Μια αυθεντική οικονοµική ευηµερία επιδιώκεται και µέσα
από την κατάλληλη κοινωνική πολιτική ανακατανοµής των εσόδων που,
υπολογίζοντας τις γενικές συνθήκες, θεωρεί ορθώς την αξία και τις ανάγκες
κάθε κατοίκου.

γ) Το δικαίωµα της απεργίας

304 Η κοινωνική διδασκαλία αναγνωρίζει τη νοµιµότητα της απεργίας
«όταν εµφανίζεται ως το αναπόφευκτο µέσο, ή τουλάχιστον το αναX

dragesimo anno: AAS 23 (1931) 198X202: «Ο δίκαιος µισθός» είναι ο τίτλος του
Κεφαλαίου 4 του Β΄ Μέρους.

661 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 67: AAS 58 (1966)
1.088X1.089.

662 ΛΕΩΝ ΙΓ΄, Εγκ. επ. Rerum novarum: Acta Leonis XIII, 11 (1892) 131.
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γκαίο, ενόψει ενός αναλογικού πλεονεκτήµατος»663, εφόσον αποδείχθηX
καν ανεπαρκείς όλοι οι άλλοι τρόποι για να ξεπεραστούν οι συγκρούX
σεις664. Η απεργία, µία από τις πιο κοπιώδεις κατακτήσεις του συνεταιριX
στικού συνδικαλισµού, µπορεί να οριστεί ως η συλλογική και επικεντρωX
µένη άρνηση από την πλευρά των εργαζοµένων να επιτελέσουν την εργαX
σία τους, µε σκοπό να πετύχουν χάρη στην πίεση που ασκούν στους ερX
γοδότες, στο κράτος και στην κοινή γνώµη καλύτερες συνθήκες στην ερX
γασία και στην κοινωνική τους κατάσταση. Και η απεργία, όσο κι αν παX
ρουσιάζεται «σαν… ένα είδος τελεσίγραφου»665, πρέπει να είναι πάντα µια
ειρηνική µέθοδος διεκδίκησης και αγώνα για τα δικαιώµατα των εργαζοX
µένων^ γίνεται όµως «ηθικά απαράδεκτη όταν συνοδεύεται από βία ή της
αποδίδονται στόχοι που δε συνδέονται άµεσα µε τις συνθήκες εργασίας ή
έρχονται σε αντίθεση µε το κοινό καλό»666.

VI. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

α) Η σπουδαιότητα των συνδικάτων

305 Η ∆ιδάσκουσα Εκκλησία αναγνωρίζει το θεµελιώδη ρόλο που έχουν
τα συνδικάτα των εργαζοµένων, ο λόγος ύπαρξης των οποίων συνίσταT
ται στο δικαίωµα των εργαζοµένων να σχηµατίζουν συνδέσµους ή ενώT
σεις για να προστατεύουν τα ζωτικά συµφέροντα των ανθρώπων που
ασχολούνται στις διάφορες εργασίες. Τα συνδικάτα «αναπτύχθηκαν στη
βάση του αγώνα των εργαζοµένων, του κόσµου της εργασίας και πρωτίX
στως των βιοµηχανικών εργατών, για την προστασία των δικαιωµάτων
τους απέναντι στους επιχειρηµατίες και στους ιδιοκτήτες των µέσων παX
ραγωγής»667. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, επιδιώκοντας τον ιδιαίτερο

663 Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.435.
664 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 68: AAS 58

(1966) 1.089X1.090^ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Laborem exercens, 20: AAS 73
(1981) 629X632^ Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.430.

665 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Laborem exercens, 20: AAS 73 (1981) 632.
666 Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.435.
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σκοπό τους στην υπηρεσία του κοινού καλού, είναι ένας εποικοδοµητικός
παράγοντας κοινωνικής τάξεως και αλληλεγγύης, άρα ένα στοιχείο απαT
ραίτητο της κοινωνικής ζωής. Η αναγνώριση των δικαιωµάτων της εργαX
σίας αποτελεί ανέκαθεν ένα πρόβληµα µε δύσκολη λύση, επειδή πραγµατοX
ποιείται στο εσωτερικό σύνθετων ιστορικών και θεσµικών διαδικασιών,
ενώ ακόµη και σήµερα µπορούµε να πούµε ότι είναι ανολοκλήρωτη. Αυτό
καθιστά όσο ποτέ άλλοτε επίκαιρη και αναγκαία τη δηµιουργία µιας πραγX
µατικής αλληλεγγύης ανάµεσα στους εργαζόµενους.

306 Η κοινωνική διδασκαλία διδάσκει ότι οι σχέσεις στο εσωτερικό του
κόσµου της εργασίας πρέπει να χαρακτηρίζονται από τη συνεργασία: το
µίσος και ο αγώνας για να εξαλειφθεί ο άλλος αποτελούν µεθόδους εντελώς
απαράδεκτες, επειδή σε κάθε κοινωνικό σύστηµα είναι απαραίτητα στη
διαδικασία παραγωγής τόσο η εργασία όσο και το κεφάλαιο. Με αυτή την
αντίληψη, η κοινωνική διδασκαλία «δε θεωρεί ότι τα συνδικάτα αποτελούν
µόνο την αντανάκλαση της “ταξικής” δοµής της κοινωνίας και ότι είναι ο εκX
πρόσωπος των ταξικών αγώνων, που αναπόφευκτα διέπει την κοινωνική
ζωή»668. Τα συνδικάτα είναι οι πρωτεργάτες των αγώνων για την κοινωνική
δικαιοσύνη, για τα δικαιώµατα των ανθρώπων της εργασίας στα ιδιαίτερα
επαγγέλµατά τους: «Αυτό τον “αγώνα” πρέπει να τον βλέπουµε ως µια φυX
σιολογική ενασχόληση “για” το ορθό καλό^ […] δεν είναι ένας αγώνας “καX
τά” των άλλων»669. Το συνδικάτο, όντας κυρίως ένα όργανο αλληλεγγύης
και δικαιοσύνης, δεν µπορεί να εκµεταλλευτεί τα µέσα του αγώνα^ µε αφορX
µή την κλήση του, οφείλει να υπερνικήσει τους πειρασµούς της σωµατειακής
οργάνωσης, να καταφέρει να αυτορρυθµιστεί και να εκτιµήσει τις συνέπειες
των επιλογών του όσον αφορά το κοινό καλό670.

307 Στο συνδικάτο, εκτός από την αµυντική και διεκδικητική λειτουργία
του, αναλογούν και η αντιπροσώπευση που αποσκοπεί να «οργανώσει
σωστά την οικονοµική ζωή»671, αλλά και η διαπαιδαγώγηση της κοινωνιT

667 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Laborem exercens, 20: AAS 73 (1981) 629.
668 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Laborem exercens, 20: AAS 73 (1981) 630.
669 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Laborem exercens, 20: AAS 73 (1981) 630.
670 Πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.430.
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κής συνείδησης των εργαζοµένων, ώστε να νιώσουν ενεργό µέρος, σύµX
φωνα µε τις ικανότητες και τα χαρίσµατα καθενός, στο έργο της οικονοX
µικής και κοινωνικής ανάπτυξης και στη δηµιουργία του παγκόσµιου
κοινού καλού. Το συνδικάτο και οι άλλες µορφές συνεταιρισµού των ερX
γαζοµένων πρέπει να αναλάβουν ένα ρόλο συνεργασίας µε τα άλλα κοιX
νωνικά υποκείµενα και να ενδιαφερθούν για τη διαχείριση των δηµόσιων
πραγµάτων. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν το καθήκον να επηρεάX
σουν την πολιτική εξουσία, έτσι ώστε να την ευαισθητοποιήσουν δεόX
ντως για τα προβλήµατα της εργασίας και να την παροτρύνουν να σέβεX
ται τα δικαιώµατα των εργαζοµένων. Παρ’ όλα αυτά όµως, τα συνδικάτα
δεν έχουν το χαρακτήρα «πολιτικών κοµµάτων» που αγωνίζονται για
την εξουσία και δεν πρέπει ούτε να υποτάσσονται στις αποφάσεις των
λα�κών κοµµάτων ούτε να έχουν υπερβολικά στενούς δεσµούς µ’ αυτά:
«σε µια τέτοια κατάσταση χάνουν εύκολα την επαφή µε ό,τι είναι το ιδιαίX
τερο καθήκον τους, να εξασφαλίζουν δηλαδή τα σωστά δικαιώµατα των
ανθρώπων της εργασίας στο πλαίσιο του κοινού καλού ολόκληρης της
κοινωνίας, και γίνονται αντίθετα ένα όργανο για άλλους σκοπούς»672.

β) Νέες µορφές αλληλεγγύης

308 Το σηµερινό κοινωνικοTοικονοµικό πλαίσιο, που χαρακτηρίζεται
από ολοένα και πιο γρήγορες οικονοµικές διαδικασίες παγκοσµιοποίησης,
ωθεί τα συνδικάτα να ανανεωθούν. Σήµερα τα συνδικάτα καλούνται να
δράσουν µε νέες µορφές,673 επεκτείνοντας την ακτίνα δράσης τους όσον
αφορά την αλληλεγγύη, έτσι ώστε να προφυλάξουν, εκτός από τις παραX
δοσιακές εργατικές κατηγορίες, τους εργαζόµενους µε άτυπες συµβάσεις ή
συµβάσεις περιορισµένου χρόνου^ τους εργαζόµενους των οποίων η απαX

671 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 68: AAS 58
(1966) 1.090.

672 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Laborem exercens, 20: AAS 73 (1981) 631.
673 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Οµιλία στη ∆ιεθνή ∆ιάσκεψη για τους συνδιT

καλιστικούς αντιπροσώπους (2 ∆εκεµβρίου 1996), 4: Insegnamenti di Giovanni
Paolo II, XIX, 2 (1996) 865.
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σχόληση κινδυνεύει από συγχωνεύσεις επιχειρήσεων που συµβαίνουν
ολοένα και πιο συχνά σε διεθνές επίπεδο^ όσους δεν έχουν απασχόληση,
τους µετανάστες, τους εποχιακά εργαζόµενους, εκείνους που από έλλειψη
επαγγελµατικής ενηµέρωσης εκδιώχθηκαν από την αγορά εργασίας και
δεν µπορούν να επανέλθουν δίχως την κατάλληλη επιµόρφωση.

Απέναντι στις αλλαγές που επήλθαν στον κόσµο της εργασίας, η αλT
ληλεγγύη µπορεί να ανακτηθεί και ίσως να θεµελιωθεί καλύτερα σε σχέT
ση µε το παρελθόν µε την εκ νέου ανακάλυψη της υποκειµενικής αξίας
της εργασίας: «είναι ανάγκη να συνεχίσουµε να αναρωτιόµαστε για το
υποκείµενο της εργασίας και για τις συνθήκες όπου ζει». Γι’ αυτό «χρειάζοX
νται πάντα νέες κινήσεις αλληλεγγύης των ανθρώπων της εργασίας και
αλληλεγγύης µε τους ανθρώπους της εργασίας»674.

309 Επιδιώκοντας «νέες µορφές αλληλεγγύης»675, οι ενώσεις των εργαζοT
µένων πρέπει να προσανατολίζονται προς την ανάληψη µεγαλύτερων ευT
θυνών, όχι µόνο σε σχέση µε τους παραδοσιακούς µηχανισµούς της αναX
κατανοµής, αλλά και απέναντι στην παραγωγή του πλούτου και στη δηX
µιουργία κοινωνικών, πολιτικών και πολιτιστικών συνθηκών που θα επιX
τρέψουν σε όλους εκείνους που µπορούν και επιθυµούν να εργαστούν να
ασκήσουν το δικαίωµά τους στην εργασία, µε πλήρη σεβασµό της αξιοX
πρέπειάς τους ως εργαζοµένων. Η σταδιακή υπερίσχυση του οργανωτιX
κού µοντέλου που στηρίζεται στη µισθωτή εργασία στη µεγάλη επιχείρηX
ση καθιστά επίκαιρη µια ενηµέρωση των κανόνων και των συστηµάτων
κοινωνικής ασφάλειας, µέσα από τα οποία οι εργαζόµενοι προφυλάσσοX
νται, διατηρώντας τα θεµελιώδη δικαιώµατά τους.

VII. ΤΑ «RES NOVAE» ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

674 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Laborem exercens, 8: AAS 73 (1981) 597.
675 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Μήνυµα στους συµµετέχοντες στη ∆ιεθνή Συνάντηση

για την εργασία (14 Σεπτεµβρίου 2001) 4: L’Osservatore Romano, 16 Σεπτεµβρίου
2001, σ. 7.
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α) Ένα στάδιο εποχικής µετάβασης

310 Το φαινόµενο της παγκοσµιοποίησης προσφέρει ένα από τα σηµαT
ντικότερα κίνητρα για τη σύγχρονη αλλαγή στην οργάνωση της εργαT
σίας, που επιτρέπει τη δοκιµή νέων µορφών παραγωγής, µε τη µεταφορά
των εγκαταστάσεων σε διαφορετικές περιοχές από εκείνες όπου λαµβάT
νονται οι στρατηγικές αποφάσεις και µακριά από τις αγορές κατανάλωT
σης. ∆ύο είναι οι παράγοντες που δίνουν ώθηση σ’ αυτό το φαινόµενο: η
εκπληκτική ταχύτητα επικοινωνίας χωρίς όρια χώρου και χρόνου και η
σχετική ευκολία µεταφοράς εµπορευµάτων και προσώπων από τη µια µεX
ριά του πλανήτη στην άλλη. Αυτό συνεπάγεται διάφορες συνέπειες στις παX
ραγωγικές διαδικασίες: η ιδιοκτησία είναι ολοένα και πιο µακριά, συχνά
αδιάφορη για τα κοινωνικά αποτελέσµατα από τις επιλογές που κάνει. Από
την άλλη, αν αληθεύει ότι η παγκοσµιοποίηση δεν είναι a priori καλή ή καX
κή αφ’ εαυτής, αλλά εξαρτάται από τη χρήση που της κάνει ο άνθρωπος676,
πρέπει να τονίσουµε ότι είναι αναγκαία η παγκοσµιοποίηση της προσταT
σίας, των βασικών θεµελιωδών δικαιωµάτων, της ισότητας.

311 Ένα από τα πιο σηµαντικά χαρακτηριστικά της νέας οργάνωσης ερT
γασίας είναι ο φυσικός κατακερµατισµός του παραγωγικού κύκλου, ο
οποίος προωθείται για να επιτευχθεί µεγαλύτερη παραγωγή και µεγαλύT
τερο κέρδος. Με αυτή την προοπτική, οι παραδοσιακές συντεταγµένες
χώροςXχρόνος µέσα στις οποίες διαγραφόταν ο παραγωγικός κύκλος υφίX
στανται µια µεταβολή χωρίς προηγούµενο, που καθορίζει µιαν αλλαγή
στην ίδια τη δοµή της εργασίας. Όλα αυτά έχουν σηµαντικές συνέπειες
στη ζωή των ατόµων και των κοινοτήτων, που δέχονται ριζικές αλλαγές
και στο επίπεδο των υλικών συνθηκών και σε πολιτιστικό και αξιακό
επίπεδο. Αυτό το φαινόµενο περιλαµβάνει σε τοπικό και παγκόσµιο επίX
πεδο εκατοµµύρια ανθρώπων, ανεξάρτητα από το επάγγελµά τους, την
κοινωνική τους κατάσταση, την πολιτιστική τους προπαρασκευή. Η αναX

676 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Οµιλία στην Ποντιφική Ακαδηµία ΚοινωνιT
κών Επιστηµών (27 Απριλίου 2001), 2: AAS 93 (2001) 599.
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διοργάνωση του χρόνου, η ρύθµισή του και οι αλλαγές που συντελούνται
στη χρήση του χώρου —που συγκρίνονται για το εύρος τους µε την πρώX
τη Βιοµηχανική Επανάσταση καθώς εµπλέκουν όλους τους παραγωγιX
κούς τοµείς, σε όλες τις ηπείρους, δίχως να λαµβάνουµε υπόψη το βαθµό
της ανάπτυξής τους— πρέπει να θεωρηθούν ως µια καθοριστική πρόκληX
ση και σε ηθικό και πολιτιστικό επίπεδο, ώστε να προσδιοριστεί ένα αναX
νεωµένο σύστηµα για την προστασία της εργασίας.

312 Η παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας, µε την απελευθέρωση της αγοT
ράς, την ένταση του ανταγωνισµού, την αύξηση εξειδικευµένων επιχειT
ρήσεων για προ�όντα και υπηρεσίες απαιτεί µεγαλύτερη ευελιξία στην
αγορά εργασίας, στην οργάνωση και στη διαχείριση των παραγωγικών
διαδικασιών. Για την εκτίµηση αυτού του ευαίσθητου υλικού, φαίνεται
επίκαιρο να εξασφαλίσουµε µεγαλύτερη ηθική, πολιτιστική και προX
γραµµατική προσοχή για να κατευθύνουµε την κοινωνική και πολιτική
δράση στα θέµατα που συνδέονται µε την ταυτότητα και τα περιεχόµενα
της νέας εργασίας, σε µια νέα αγορά και οικονοµία. Πράγµατι, οι αλλαX
γές στην αγορά εργασίας είναι συχνά το αποτέλεσµα των µεταβολών της
ίδιας της εργασίας και όχι µια αιτία αυτών.

313 Η εργασία, κυρίως στα οικονοµικά συστήµατα των πιο ανεπτυγµέT
νων χωρών, περνά ένα στάδιο που σηµατοδοτεί το πέρασµα από µια οιT
κονοµία βιοµηχανικού τύπου σε µια οικονοµία που επικεντρώνεται στις
υπηρεσίες και στις τεχνολογικές καινοτοµίες. ∆ηλαδή οι υπηρεσίες και οι
δραστηριότητες που ασχολούνται πιο έντονα µε την πληροφορία αυξάX
νονται ταχύτερα απ’ ό,τι εκείνες που ασχολούνται µε τους παραδοσιαX
κούς τοµείς, πρωτεύοντες και δευτερεύοντες, µε συνέπειες ευρείας κλίµαX
κας στην οργάνωση της παραγωγής και των ανταλλαγών, στο περιεχόµεX
νο και στη µορφή των εργασιακών επιδόσεων και στα συστήµατα κοινωX
νικής προστασίας.

Χάρη στις τεχνολογικές καινοτοµίες, ο κόσµος της εργασίας εµπλουT
τίζεται µε νέα επαγγέλµατα, ενώ άλλα εξαφανίζονται. Πράγµατι, στο σηX
µερινό µεταβατικό στάδιο παρακολουθούµε ένα συνεχές πέρασµα των
απασχολούµενων από τη βιοµηχανία στις υπηρεσίες. Ενώ χάνει έδαφος
το οικονοµικό και κοινωνικό µοντέλο που συνδέεται µε το µεγάλο εργοX
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στάσιο και µε την εργασία µιας οµοιογενούς εργατικής τάξης, βελτιώνοX
νται οι προοπτικές απασχόλησης στον τριτογενή τοµέα και αυξάνονται
ιδιαίτερα οι εργασιακές δραστηριότητες που αφορούν τις υπηρεσίες του
ανθρώπου, τις εργασίες part time, προσωρινές και «παράτυπες», δηλαδή
µορφές εργασίας που δε χαρακτηρίζονται ούτε ως εξαρτηµένη εργασία
ούτε ως αυτόνοµη.

314 Η εν εξελίξει µετάβαση σηµατοδοτεί το πέρασµα από την εξαρτηµέT
νη εργασία απεριόριστου χρόνου, εννοούµενη ως σταθερή, σε µια εργαT
σιακή πορεία που χαρακτηρίζεται από µία πολλαπλότητα εργασιακών
δραστηριοτήτων^ από έναν κόσµο συµπαγούς εργασίας, προσδιορισµέX
νης και αναγνωρισµένης, σε ένα σύµπαν εργασιών ποικιλόµορφο, ρευX
στό, πλούσιο σε υποσχέσεις, αλλά και γεµάτο ανησυχητικά ερωτηµατικά,
ιδιαίτερα απέναντι στην αυξανόµενη αβεβαιότητα γύρω από τις προοX
πτικές απασχόλησης, σε επίµονα φαινόµενα δοµικής ανεργίας, στην ακαX
ταλληλότητα των τωρινών συστηµάτων κοινωνικής ασφάλειας. Οι απαιX
τήσεις του ανταγωνισµού, των τεχνολογικών καινοτοµιών και του πολύX
πλοκου της οικονοµικής ροής πρέπει να εναρµονιστούν µε την προσταX
σία του εργαζόµενου και των δικαιωµάτων του.

Η ανασφάλεια και η αβεβαιότητα δεν αφορούν µόνο την εργασιακή
κατάσταση όσων ζουν στις πιο ανεπτυγµένες χώρες, αλλά αφορούν κυX
ρίως τους λιγότερο ανεπτυγµένους οικονοµικά του πλανήτη, τις χώρες
υπό ανάπτυξη και τις χώρες µε µεταβατική οικονοµία. Οι τελευταίες,
εκτός από σύνθετα προβλήµατα που συνδέονται µε την αλλαγή των οικοX
νοµικών και παραγωγικών µοντέλων, πρέπει να αντιµετωπίσουν καθηµεX
ρινά τις δύσκολες απαιτήσεις που προέρχονται από την παγκοσµιοποίηση.
Η κατάσταση αποδεικνύεται ιδιαίτερα δραµατική για τον κόσµο της ερX
γασίας, ο οποίος δέχεται ευρείες και ριζικές πολιτιστικές και δοµικές αλX
λαγές, σε πλαίσια που συχνά στερούνται στηριγµάτων νοµοθετικών, µορX
φωτικών και κοινωνικής πρόνοιας.

315 Η παραγωγική αποκέντρωση, που αναθέτει στις µικρότερες επιχειT
ρήσεις πολλαπλά καθήκοντα, τα οποία προηγουµένως ήταν συσσωρευµένα
στις µεγάλες παραγωγικές µονάδες, προσδίδει ισχύ και δίνει νέα ώθηση
στις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις. Προβάλλουν έτσι, δίπλα στην παX
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ραδοσιακή βιοτεχνία, νέες επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται από µικρές
παραγωγικές µονάδες που ασχολούνται σε τοµείς σύγχρονης παραγωγής
ή σε αποκεντρωµένες δραστηριότητες των µεγάλων επιχειρήσεων. Πολλές
δραστηριότητες που πριν απαιτούσαν εξαρτηµένη εργασία, σήµερα πραγX
µατοποιούνται µε νέες µορφές που ευνοούν την ανεξάρτητη εργασία και χαX
ρακτηρίζονται από ένα µεγαλύτερο ποσοστό κινδύνου και ευθύνης.

Η εργασία στις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, η εργασία στις βιοτεT
χνίες και η ανεξάρτητη εργασία µπορούν να αποτελέσουν µια ευκαιρία
για να γίνει πιο ανθρώπινο το εργασιακό βίωµα είτε καθορίζοντας θετιX
κές διαπροσωπικές σχέσεις σε κοινότητες µικρών διαστάσεων είτε προX
σφέροντας ευκαιρίες από µεγαλύτερες επιχειρήσεις και εργολαβίες^ αλλά
δεν είναι λίγες σε αυτούς τους τοµείς οι περιπτώσεις άδικης συµπεριφοX
ράς, κακοπληρωµένης και ιδιαίτερα επισφαλούς εργασίας.

316 Επίσης, στις χώρες υπό ανάπτυξη διαδόθηκε τα τελευταία χρόνια το
φαινόµενο επέκτασης των «άτυπων» ή «ανεπίσηµων» οικονοµικών δραT
στηριοτήτων που αντιπροσωπεύουν ένα σηµάδι πολλά υποσχόµενης οιT
κονοµικής ανάπτυξης, αλλά εµφανίζουν ηθικά και νοµικά προβλήµατα.
Πράγµατι, η σηµαντική αύξηση των θέσεων εργασίας σε παρόµοιες δραX
στηριότητες οφείλεται στην απουσία εξειδίκευσης ενός µεγάλου µέρους
εργαζοµένων και στην ακατάστατη ανάπτυξη των επίσηµων οικονοµιX
κών τοµέων. Ένας υψηλός αριθµός προσώπων σήµερα αναγκάζεται να
εργάζεται σε συνθήκες µεγάλης ένδειας και σε ένα πλαίσιο δίχως κανόνες
που να προστατεύουν την αξιοπρέπεια του εργαζόµενου. Τα επίπεδα παX
ραγωγικότητας, κέρδους και τρόπου ζωής είναι εξαιρετικά χαµηλά και
συχνά αποδεικνύονται ανεπαρκή να εγγυηθούν στους εργαζόµενους και
στις οικογένειές τους ότι θα καταφέρουν να επιτύχουν ένα ικανοποιητικό
επίπεδο διαβίωσης.

β) Κοινωνική διδασκαλία και «res novae»

317 Απέναντι στα επιβλητικά «res novae» του κόσµου της εργασίας, η
κοινωνική διδασκαλία της Εκκλησίας συστήνει πρώτα απ’ όλα να αποφύT
γουµε το λάθος να θεωρήσουµε ότι οι εν εξελίξει αλλαγές γίνονται καθοT
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ριστικές. Ο αποφασιστικός παράγοντας και «διαιτητής» αυτού του σύνX
θετου σταδίου αλλαγής είναι για µια ακόµη φορά ο άνθρωπος, που οφείX
λει να παραµείνει ο αληθινός πρωταγωνιστής της εργασίας του. Μπορεί
και πρέπει να αναλάβει µε τρόπο δηµιουργικό και υπεύθυνο τις τωρινές
καινοτοµίες και αναδιοργανώσεις, έτσι ώστε να ευνοήσουν την ανάπτυX
ξη του ανθρώπου, της οικογένειας, της κοινωνίας και ολόκληρης της ανX
θρώπινης οικογένειας677. ∆ιαφωτιστική είναι για όλους η παραποµπή
στην υποκειµενική διάσταση της εργασίας, την οποία διδάσκει η κοινωX
νική διδασκαλία της Εκκλησίας για να δοθεί η οφειλόµενη προτεραιότηX
τα, καθώς η ανθρώπινη εργασία «προέρχεται απευθείας από ανθρώπους
που δηµιουργήθηκαν κατ’ εικόνα του Θεού και κλήθηκαν να συνεχίσουν
µε και για τους άλλους το έργο της δηµιουργίας κυριαρχώντας στη γη»678.

318 Οι µηχανοκρατικές και οικονοµικίστικες ερµηνείες της παραγωγικής
δραστηριότητας, µολονότι υπερισχύουν και επηρεάζουν ακόµη, αποδειT
κνύονται ξεπερασµένες από την ίδια την επιστηµονική ανάλυση των
προβληµάτων που συνδέονται µε την εργασία. Αυτές οι αντιλήψεις αποX
δεικνύονται σήµερα εντελώς ακατάλληλες να ερµηνεύσουν τα γεγονότα
που φανερώνουν καθηµερινά την αξία της εργασίας ως ελεύθερης και δηX
µιουργικής δραστηριότητας του ανθρώπου. Ακόµη και από τους παραλX
ληλισµούς πρέπει να προέρθει η ώθηση για να ξεπεραστούν δίχως χρονοX
τριβές θεωρητικοί ορίζοντες και στενά και ανεπαρκή εργασιακά κριτήX
ρια όσον αφορά την εν εξελίξει δυναµική, ανίκανη από τη φύση της να
εντοπίσει τις συγκεκριµένες και πιεστικές ανθρώπινες ανάγκες στην ευX
ρεία κλίµακά τους, που απλώνεται πέρα από τις οικονοµικές µόνο κατηX
γορίες. Η Εκκλησία γνωρίζει καλά κι ανέκαθεν διδάσκει ότι ο άνθρωπος,
διαφορετικός από κάθε άλλο έµβιο πλάσµα, έχει ανάγκες που δεν περιοX
ρίζονται µόνο στο «έχω»679, επειδή η φύση και η κλήση του είναι σε αδιάX
λυτη σχέση µε το Υπερβατικό. Ο άνθρωπος αντιµετωπίζει την περιπέτεια

677 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Laborem exercens, 10: AAS 73 (1981)
600X602.

678 Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.427.
679 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 35: AAS 58

(1966) 1.053^ ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ΄, Εγκ. επ. Populorum progressio, 19: AAS 59 (1967) 266X
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της µεταµόρφωσης των πραγµάτων µέσα από την εργασία του για να
ικανοποιήσει ανάγκες κυρίως υλικές, αλλά το επιχειρεί ακολουθώντας
µια παρόρµηση που τον σπρώχνει πέρα από τα αποτελέσµατα που έχουν
επιτευχθεί, αναζητώντας εκείνο που µπορεί να αντιστοιχεί πιο βαθιά στις
απαράγραπτες εσωτερικές ανάγκες του.

319 Τα ιστορικά σχήµατα στα οποία εκφράζεται η ανθρώπινη εργασία
µεταβάλλονται, αλλά δεν πρέπει να αλλάξουν οι σταθερές ανάγκες της,
που ανακεφαλαιώνονται στο σεβασµό των αναφαίρετων δικαιωµάτων
του ανθρώπου που εργάζεται. Απέναντι στον κίνδυνο άρνησης αυτών
των δικαιωµάτων, πρέπει να επινοηθούν και να δηµιουργηθούν νέες µορφές
αλληλεγγύης, υπολογίζοντας την αλληλεξάρτηση που συνδέει τους ανθρώX
πους της εργασίας. Όσο πιο βαθιές είναι οι αλλαγές, τόσο πιο αποφασιστική
πρέπει να είναι η δέσµευση της διάνοιας και της βούλησης για να διαφυλαX
χθεί η αξιοπρέπεια της εργασίας, ενισχύοντας σε διάφορα επίπεδα τους ενX
διαφερόµενους θεσµούς. Αυτή η προοπτική επιτρέπει να προσανατολίσουX
µε όσο δυνατόν καλύτερα τις τωρινές µετατροπές προς την τόσο αναγκαία
κατεύθυνση της συµπληρωµατικότητας ανάµεσα στην τοπική και στην παX
γκόσµια οικονοµική διάσταση^ ανάµεσα στην «παλιά» οικονοµία και στη
«νέα»^ ανάµεσα στις τεχνολογικές καινοτοµίες και στην ανάγκη να προσταX
τευτεί η ανθρώπινη εργασία^ ανάµεσα στην οικονοµική ανάπτυξη και στην
περιβαλλοντική συµβατότητα της ανάπτυξης.

320 Για να λυθούν τα µεγάλα και σύνθετα προβλήµατα της εργασίας, τα
οποία σε µερικές περιοχές προσλαµβάνουν δραµατικές διαστάσεις, οι
επιστήµονες και οι άνθρωποι του πολιτισµού καλούνται να προσφέρουν
την ιδιαίτερη συνεισφορά τους, τόσο σηµαντική για τις ορθές λύσεις.
Πρόκειται για µια ευθύνη που απαιτεί από αυτούς να φανερώσουν τις
ευκαιρίες και τους κινδύνους που διαγράφονται στις αλλαγές και κυρίως
να προτείνουν γραµµές δράσης ώστε να οδηγήσουν τις αλλαγές προς την
πιο ευνο�κή κατεύθυνση για να αναπτυχθεί ολόκληρη η ανθρώπινη οικοX
γένεια. Σ’ αυτούς εναποτίθεται το βαρύ καθήκον να διαβάσουν και να ερX

267^ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Laborem exercens, 10: AAS 73 (1981) 600X602^
ιδίου, Εγκ. επ. Sollicitudo rei socialis, 28: AAS 80 (1988) 548X550.
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µηνεύσουν τα κοινωνικά φαινόµενα µε ευφυaα και αγάπη για την αλήX
θεια, δίχως ανησυχίες που υπαγορεύονται από συµφέροντα οµάδων ή
προσώπων. Πράγµατι, η συνεισφορά τους, ακριβώς επειδή είναι θεωρητιX
κής φύσεως, γίνεται ένα ουσιώδες σηµείο αναφοράς για τη συγκεκριµένη
δράση της οικονοµικής πολιτικής680.

321 Τα σηµερινά σενάρια για τη βαθιά µεταβολή της ανθρώπινης εργασίας
καθιστούν ακόµη πιο επιτακτική µια ανάπτυξη αυθεντικά οικουµενική και
αλληλέγγυα, ικανή να συµπεριλάβει όλες τις περιοχές του κόσµου, ακόµη
και τις λιγότερο ευνοηµένες. Για τις τελευταίες, η εκκίνηση µιας διαδικασίας
µε αλληλέγγυα ανάπτυξη ευρείας κλίµακας όχι µόνο αντιπροσωπεύει µια
πραγµατική δυνατότητα για να δηµιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, αλλά
διαγράφεται και ως µια πραγµατική προ�πόθεση επιβίωσης για ολόκληX
ρους λαούς: «Πρέπει να παγκοσµιοποιήσουµε την αλληλεγγύη»681.

Οι υπάρχουσες οικονοµικές και κοινωνικές ανισορροπίες στον κόσµο
της εργασίας πρέπει να αντιµετωπιστούν µε τον επαναπροσδιορισµό της
σωστής ιεραρχίας αξιών και µε την τοποθέτηση της αξιοπρέπειας του ερT
γαζόµενου ανθρώπου στην πρώτη θέση: «Ποτέ οι νέες πραγµατικότητες,
που περιβάλλουν την παραγωγική διαδικασία, όπως η παγκοσµιοποίηση
της οικονοµίας, των επενδύσεων, του εµπορίου και της εργασίας, δεν πρέπει
να βιάζουν την αξιοπρέπεια και την κεντρική θέση του ανθρώπου, ούτε την
ελευθερία και τη δηµοκρατία των λαών. Η αλληλεγγύη, η συµµετοχή και η
δυνατότητα να ελεγχθούν αυτές οι ριζικές αλλαγές αποτελούν αν όχι τη λύX
ση, οπωσδήποτε την αναγκαία ηθική εγγύηση ώστε οι άνθρωποι και οι λαοί
να µη γίνουν όργανα αλλά πρωταγωνιστές του µέλλοντός τους. Όλα αυτά
µπορούν να πραγµατοποιηθούν και, επειδή είναι δυνατόν, πρέπει»682.
322 Αποδεικνύεται ολοένα και πιο αναγκαία µια προσεκτική θεώρηση

680 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Μήνυµα στους συµµετέχοντες στη ∆ιεθνή ΣυT
νάντηση για την εργασία (14 Σεπτεµβρίου 2001), 5: L’Osservatore Romano, 16 ΣεX
πτεµβρίου 2001, σ. 7.

681 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Οµιλία στην ιωβηλαία συνάντηση µε τον κόσµο της ερT
γασίας (1η Μαaου 2000), 2: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XXΙΙΙ, 1 (2000) 720.

682 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Κήρυγµα στη Θεία Λειτουργία για το Ιωβηλαίο των
εργαζοµένων (1η Μαaου 2000), 3: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XXΙΙΙ, 1
(2000) 717.

254 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ



για τη νέα κατάσταση εργασίας στο σηµερινό πλαίσιο της παγκοσµιοT
ποίησης, σε µια προοπτική που θα εκτιµά αντικειµενικά τη φυσική ροπή
των ανθρώπων να δηµιουργούν σχέσεις. Με αυτή την ευκαιρία πρέπει να
δηλώσουµε ότι η οικουµενικότητα είναι µια διάσταση του ανθρώπου και
όχι των πραγµάτων. Η τεχνική µπορεί να είναι η οργανική αιτία της παγκοX
σµιοποίησης, αλλά η οικουµενικότητα της ανθρώπινης οικογένειας είναι
η ύστατη αιτία της. Οπότε, και η εργασία έχει µια οικουµενική διάσταση
επειδή θεµελιώνεται στη δηµιουργία σχέσεων του ανθρώπου. Οι τεχνικές,
ιδιαίτερα οι ηλεκτρονικές, επέτρεψαν να διευρυνθεί ετούτη η πλευρά της
εργασίας σε όλο τον πλανήτη, αποτυπώνοντας στην παγκοσµιοποίηση
ένα ρυθµό ιδιαίτερα ταχύ. Το τελευταίο θεµέλιο αυτού του δυναµισµού
είναι ο άνθρωπος που εργάζεται, είναι πάντα το υποκειµενικό στοιχείο
και όχι το αντικειµενικό. Και η παγκοσµιοποιηµένη εργασία έχει την
προέλευσή της στο ανθρωπολογικό θεµέλιο της εργασίας να δηµιουργεί
σχέσεις. Οι αρνητικές πλευρές της παγκοσµιοποίησης της εργασίας δεν
πρέπει να διαγράψουν τις δυνατότητες που ανοίγονται για όλους να εκT
φράσουν σε πλανητικό επίπεδο την ανθρώπινη όψη της εργασίας και την
αλληλεγγύη του κόσµου της εργασίας, ώστε δουλεύοντας σ’ ένα παρόX
µοιο πλαίσιο, διευρυµένο και αλληλοσυνδεόµενο, ο άνθρωπος θα καταX
νοήσει καλύτερα την ενωτική και αλληλέγγυα κλήση του.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒ∆ΟΜΟ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ

Ι. ΒΙΒΛΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ

α) Ο άνθρωπος, η φτώχεια και ο πλούτος

323 Στην Παλαιά ∆ιαθήκη συναντούµε δύο ειδών διαθέσεις απέναντι
στα οικονοµικά αγαθά και στα πλούτη. Αφενός, εκτίµηση προς τη διαθεT
σιµότητα των υλικών αγαθών που θεωρούνται αναγκαία για τη ζωή: άλX
λοτε η αφθονία —αλλά όχι ο πλούτος ή τα λούσα— φαίνεται ως ευλογία
του Θεού. Στα κείµενα της Παλαιάς ∆ιαθήκης η φτώχεια περιγράφεται ως
αρνητική συνέπεια της οκνηρίας και της έλλειψης εργατικότητας (πρβλ.
Πρµ 10,4), αλλά και ως φυσικό γεγονός (πρβλ. Πρµ 22,2). Αφετέρου, τα
οικονοµικά αγαθά και τα πλούτη δεν καταδικάζονται αφ’ εαυτών, αλλά
για την κακή τους χρήση. Η προφητική παράδοση στιγµατίζει τις απάτες,
την τοκογλυφία, την εκµετάλλευση, τις εµφανείς αδικίες, ιδιαίτερα απέX
ναντι στους πιο φτωχούς (πρβλ. Ησ 58,3X11^ Ιερ 7,4X7^ Ωσ 4,1X2^ Αµ 2,6X7^
Μιχ 2,1X2). Αυτή η παράδοση, µολονότι θεωρεί κακό τη φτώχεια των καX
ταπιεσµένων, των αδύνατων, των πενήτων, βλέπει σ’ αυτήν κι ένα σύµβοX
λο της κατάστασης του ανθρώπου µπροστά στον Θεό^ από Αυτόν προέρX
χεται κάθε καλό ως δώρο να το διαχειριστούµε και να το µοιραστούµε.

324 Εκείνος που αναγνωρίζει την ένδειά του απέναντι στον Θεό, σε
οποιαδήποτε κατάσταση κι αν ζει, είναι αντικείµενο ιδιαίτερης προσοT
χής από τον Θεό: όταν ο φτωχός αναζητά, ο Κύριος απαντά^ όταν κραυX
γάζει, Εκείνος τον ακούει. Στους φτωχούς απευθύνονται οι θε�κές υποX
σχέσεις: αυτοί θα είναι οι κληρονόµοι της συνθήκης ανάµεσα στον Θεό
και στο λαό Του. Η σωστική παρέµβαση του Θεού θα πραγµατοποιηθεί



µέσα από τον νέο ∆αβίδ (πρβλ. Ιεζ 34,22X31) ο οποίος, όπως ο βασιλιάς
∆αβίδ κι ακόµη περισσότερο, θα είναι ο προστάτης των φτωχών και ο εγX
γυητής της δικαιοσύνης^ Αυτός θα καθορίσει τη νέα συνθήκη και θα γράX
ψει ένα νέο νόµο στην καρδιά των πιστών (πρβλ. Ιερ 31,31X34).

Η φτώχεια, όταν γίνεται αποδεκτή ή αναζητείται µε θρησκευτικό πνεύT
µα, προδιαθέτει στην αναγνώριση και στην αποδοχή της δηµιουργικής
τάξης^ «πλούσιος», υπό αυτή την προοπτική, είναι εκείνος που εναποθέX
τει την εµπιστοσύνη του περισσότερο στα πράγµατα που κατέχει παρά
στον Θεό, ο άνθρωπος που γίνεται δυνατός χάρη στα έργα των χεριών του
και εµπιστεύεται µόνο αυτή τη δύναµη. Η φτώχεια αναδεικνύεται σε ηθική
αξία όταν εκδηλώνεται ως ταπεινή διαθεσιµότητα και άνοιγµα προς τον
Θεό, µε εµπιστοσύνη σ’ Εκείνον. Ετούτη η συµπεριφορά καθιστά τον άνX
θρωπο ικανό να αναγνωρίσει τη σχετικότητα των οικονοµικών αγαθών
και να τα χειριστεί σαν θε�κά δώρα που θα τα διαχειριστεί και θα τα µοιX
ραστεί, καθώς η αρχική κατοχή όλων των αγαθών ανήκει στον Θεό.

325 Ο Χριστός καταπιάνεται µε ολόκληρη την παράδοση της Παλαιάς
∆ιαθήκης και για τα οικονοµικά αγαθά, τα πλούτη και τη φτώχεια, αποT
δίδοντάς τους µια οριστική σαφήνεια και πληρότητα (πρβλ. Μτ 6,24 και
13,22^ Λκ 6,20X24 και 12,15X21^ Ρωµ 14,6X8 και Α΄ Τιµ 4,4). Εκείνος, δωρίζοX
ντας το Πνεύµα Του και αλλάζοντας τις καρδιές, έρχεται να εγκαθιδρύσει
το «Βασίλειο του Θεού», έτσι ώστε να καταστήσει δυνατή µια νέα συνύX
παρξη µε δικαιοσύνη, αδελφοσύνη, αλληλεγγύη και συµµετοχή. Το ΒασίX
λειο που εγκαινιάζει ο Χριστός τελειοποιεί την πρωταρχική καλοσύνη του
δηµιουργήµατος και της ανθρώπινης δραστηριότητας, που τέθηκε σε κίνX
δυνο από το αµάρτηµα. Ελευθερωµένος από το κακό και επανενταγµένος
στην κοινωνία µε τον Θεό, κάθε άνθρωπος µπορεί να συνεχίσει το έργο του
Ιησού µε τη βοήθεια του Αγίου Πνεύµατος: απονέµει δικαιοσύνη στους
φτωχούς, ενθαρρύνει τους καταπιεσµένους, παρηγορεί τους θλιµµένους,
αναζητεί δραστήρια µια νέα κοινωνική τάξη όπου θα προσφέρονται οι καX
τάλληλες λύσεις για την υλική φτώχεια και θα αντικρούονται επαρκώς οι
δυνάµεις που εµποδίζουν τις προσπάθειες των πιο αδύνατων να ξεφύγουν
από µια κατάσταση ένδειας και σκλαβιάς. Όταν συµβαίνει αυτό, το ΒασίX
λειο του Θεού παρουσιάζεται εκ νέου στη γη, µολονότι δεν της ανήκει. Εκεί
θα πραγµατοποιηθούν τελικά οι υποσχέσεις των προφητών.
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326 Υπό το φως της Αποκάλυψης, η οικονοµική δραστηριότητα πρέπει
να θεωρείται και να επιτελείται ως απάντηση ευγνωµοσύνης προς την
κλήση που ο Θεός επιφυλάσσει για κάθε άνθρωπο. Έχει τοποθετηθεί
στον Κήπο για να τον καλλιεργεί και να τον φυλάει, χρησιµοποιώντας
τον σύµφωνα µε όρια πολύ σαφή (πρβλ. Γεν 2,16X17), µε τη δέσµευση να
τον τελειοποιήσει (πρβλ. Γεν 1,26X30^ 2,15X16^ Σολ 9,2X3). Καθώς γίνεται
µάρτυρας του µεγαλείου και της καλοσύνης του ∆ηµιουργού, ο άνθρωX
πος οδεύει προς την πληρότητα της ελευθερίας προς την οποία τον καλεί
ο Θεός. Μια καλή διαχείριση των δώρων που δέχθηκε, ακόµη και των υλιX
κών, είναι έργο δικαιοσύνης προς τον εαυτό του και προς τους άλλους:
αυτό που δεχόµαστε πρέπει να χρησιµοποιηθεί καλά, να διατηρηθεί, να
αυξηθεί, όπως διδάσκει η παραβολή µε τα τάλαντα (πρβλ. Μτ 25,14X30^
Λκ 19,12X27).

Η οικονοµική δραστηριότητα και η υλική πρόοδος οφείλουν να τεθούν
στην υπηρεσία του ανθρώπου και της κοινωνίας^ αν αφοσιωθούµε σε αυX
τά µε πίστη, ελπίδα και την αγάπη των µαθητών του Χριστού, η οικονοX
µία και η πρόοδος µπορούν να µετατραπούν σε χώρους σωτηρίας και
αγιοποίησης^ και σε αυτά τα πλαίσια είναι δυνατό να δώσουµε έκφραση
σε µιαν αγάπη και σε µιαν αλληλεγγύη περισσότερο και από ανθρώπινες
και να συνεισφέρουµε στην ανάπτυξη µιας νέας ανθρωπότητας, που προX
εικονίζει τον κόσµο των έσχατων χρόνων. 683Ο Ιησούς συνθέτει όλη την
Αποκάλυψη ζητώντας από τον πιστό να πλουτίσει ενώπιον του Θεού
(πρβλ. Λκ 12,21)^ και η οικονοµία είναι χρήσιµη γι’ αυτόν το σκοπό, όταν
δεν προδίδει τη λειτουργία της ως οργάνου για την ολοκληρωµένη ανάπτυX
ξη του ανθρώπου και της κοινωνίας, της ανθρώπινης ποιότητας της ζωής.

327 Η πίστη στον Ιησού Χριστό επιτρέπει την ορθή κατανόηση της κοιT
νωνικής ανάπτυξης, στο πλαίσιο ενός ολοκληρωµένου και αλληλέγγυου
ουµανισµού. Γι’ αυτόν το σκοπό αποδεικνύεται αρκετά χρήσιµη η συνειX
σφορά του θεολογικού στοχασµού που προσφέρεται από την κοινωνική
διδασκαλία: «Η πίστη στον Λυτρωτή Χριστό, ενώ φωτίζει από το εσωτεX

683 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Laborem exercens, 25X27: AAS 73
(1981) 638X647.
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ρικό τη φύση της ανάπτυξης, οδηγεί και στο καθήκον της συνεργασίας.
Στην επιστολή του αποστόλου Παύλου προς τους Κολοσσαείς διαβάζουµε
ότι ο Χριστός είναι “πρωτότοκος πάσης κτίσεως” και ότι “τὰ πάντα δι᾿ αὐX
τοῦ καὶ εἰς αὐτὸν ἔκτισται” (1,15X16). Πράγµατι, “ἀποκαταλλάξαι τὰ πάX
ντα εἰς αὐτόν”, επειδή “εἰρηνοποιήσας διὰ τοῦ αἵµατος τοῦ σταυροῦ αὐX
τοῦ, δι᾿ αὐτοῦ εἴτε τὰ ἐπὶ τῆς γῆς εἴτε τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς”(ίδιο) 1,20). Σ’ αυX
τό το θε�κό σχέδιο, που αρχίζει από την αιωνιότητα του Χριστού, “εικόνα”
τέλεια του Πατρός που κορυφώνεται σ’ Εκείνον, “πρωτότοκος ἐκ τῶν νεX
κρῶν, ἵνα γένηται ἐν πᾶσιν αὐτὸς πρωτεύων” (ίδιο 1,15X18), παρεµβάλλεται
η Ιστορία µας, που σηµατοδοτείται από την προσωπική και τη συλλογική
µας προσπάθεια να ανυψώσουµε την κατάσταση του ανθρώπου, να ξεπεX
ράσουµε τα εµπόδια που παρουσιάζονται πάντα κατά µήκος της πορείας
µας, φροντίζοντας έτσι να συµµετέχουµε στην πληρότητα που “ενυπάρχει
στον Κύριο” και Αυτός κοινωνεί στην Εκκλησία “ἥτις ἐστὶν τὸ σῶµα αὐτοῦ”
(ίδιο 1,18^ πρβλ. Εφ 1,22X23), ενώ το αµάρτηµα, που πάντα µας επιβουλεύεX
ται και θέτει σε κίνδυνο ό,τι υλοποιούµε, υπερνικάται και λυτρώνεται από
τη “συµφιλίωση” που επιτελεί ο Χριστός (πρβλ. Κολ 1,20)»684.

β) Ο πλούτος υπάρχει για να µοιράζεται

328 Τα αγαθά, έστω κι αν κατέχονται νόµιµα, διατηρούν πάντα έναν οιT
κουµενικό προορισµό: είναι ανήθικη κάθε µορφή άδικης συσσώρευσης,
καθώς έρχεται σε ανοιχτή αντίθεση µε τον οικουµενικό προορισµό που
προσέδωσε ο Θεός, ∆ηµιουργός όλων των αγαθών. Πράγµατι, η χριστιαX
νική σωτηρία είναι µια ολοκληρωµένη απελευθέρωση του ανθρώπου,
απελευθέρωση από την ανάγκη αλλά και σεβασµός στην ίδια την κτήση:
«ῥίζα γὰρ πάντων τῶν κακῶν ἐστιν ἡ φιλαργυρία, ἧς τινες ὀρεγόµενοι
ἀπεπλανήθησαν ἀπὸ τῆς πίστεως καὶ ἑαυτοὺς περιέπειραν ὀδύναις πολX
λαῖς» (Α΄ Τιµ 6,10). Οι Πατέρες της Εκκλησίας επιµένουν ότι είναι ανάγκη
να µετατραπούν και να µεταβληθούν οι συνειδήσεις των πιστών µάλλον,
παρά να αλλάξουν οι κοινωνικές και πολιτικές δοµές της εποχής τους, παX

684 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Sollicitudo rei socialis, 31: AAS 80 (1988) 554X
555.
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ροτρύνοντας όποιον επιτελεί µια οικονοµική δραστηριότητα και κατέχει
αγαθά να θεωρείται διαχειριστής όσων του εµπιστεύθηκε ο Θεός.

329 Τα πλούτη πραγµατοποιούν τη λειτουργία τους στην υπηρεσία του
ανθρώπου όταν προορίζονται να παράγουν οφέλη για τους άλλους και
την κοινωνία685: «Πώς θα µπορέσουµε να πράξουµε το καλό στον πλησίον
—αναρωτιέται ο Κλήµης ο Αλεξανδρεύς— αν κανένας δεν κατέχει τίποX
τα;»686 Στη θεώρηση του αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόµου τα πλούτη ανήX
κουν σε µερικούς, έτσι ώστε να γίνουν άξιοι καθώς θα τα µοιράζονται µε
τους άλλους687. Είναι ένα αγαθό που προέρχεται από τον Θεό: όποιος τα
κατέχει πρέπει να τα χρησιµοποιεί και να τα διακινεί, έτσι ώστε και όσοι
έχουν ανάγκη να µπορούν να τα χαρούν^ το κακό πρέπει να το βλέπουµε
στην υπερβολική προσκόλληση στα πλούτη, στην επιθυµία κατοχής τους.
Ο άγιος Βασίλειος ο Μέγας καλεί τους πλούσιους να ανοίξουν τις πόρτες
από τα µαγαζιά τους και αναφωνεί: «Ένα µεγάλο ποτάµι ξεχύνεται από χίX
λια κανάλια σε γόνιµο έδαφος: έτσι, από χίλιους δρόµους προσπάθησε να
φτάσουν τα πλούτη στα σπίτια των φτωχών»688. Τα πλούτη, εξηγεί ο άγιος
Βασίλειος, είναι όπως το νερό που αναβρύζει πάντα πιο καθαρό από την
πηγή, αν αντλείται συχνά, ενώ σαπίζει αν η πηγή παραµένει αχρησιµοποίηX
τη689. Ο πλούσιος, θα πει αργότερα ο άγιος Γρηγόριος ο Μέγας, δεν είναι παX
ρά ένας διαχειριστής όσων κατέχει^ το να δώσει τα αναγκαία σε όποιον τα
χρειάζεται είναι έργο που πρέπει να φέρει σε πέρας µε ταπεινότητα, επειδή
τα αγαθά δεν ανήκουν σε όποιον τα µοιράζει. Όποιος κρατάει τα πλούτη
µόνο για τον εαυτό του δεν είναι αθώος^ δίνοντας σε όσους έχουν ανάγκη
σηµαίνει ότι πληρώνει ένα χρέος690.

685 Πρβλ. ΕΡΜΑ, Ποιµήν, Βιβλίο Τρίτο, Οµοιότης Ι: PG 2, 954.
686 ΚΛΗΜΗΣ Ο ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΥΣ, Τις ο σωζόµενος πλούσιος, 13: PG 9, 618.
687 Πρβλ. ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Οµιλία 21 προς Αντιοχείς, 2, 6X8:

PG 49, 41X46.
688 ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ, Προς πλουτούντας, 5: PG 31, 271.
689 Πρβλ. ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ, Προς πλουτούντας, 5: PG 31, 271.
690 ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ, Regula pastoralis (Ποιµαντικός κανών), 3: PL

77, 87X89. Τίτλος της § 21: «Quomodo admonendi qui aliena non appetunt, sed sua
retinent^ et qui sua tribuentes, aliena tamen rapiunt».

260 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒ∆ΟΜΟ



ΙΙ. ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

330 Η κοινωνική διδασκαλία της Εκκλησίας επιµένει στα ηθικά γνωρίT
σµατα της οικονοµίας. Ο Πίος ΙΑ΄, σε µια σελίδα της εγκυκλίου «QuadraX
gesimo anno», αντιµετωπίζει τη σχέση ανάµεσα σε οικονοµία και ηθική:
«Μολονότι η οικονοµία και η ηθική διδασκαλία, καθεµία στο πλαίσιό
της, στηρίζονται στις αρχές τους, θα ήταν λάθος να δηλώσουµε ότι η οιX
κονοµική και η ηθική τάξη είναι τόσο ανόµοιες και ξένες η µία µε την άλX
λη, ότι η πρώτη δεν εξαρτάται µε κανέναν τρόπο από τη δεύτερη. Βέβαια,
οι νόµοι που αποκαλούνται οικονοµικοί, βγαλµένοι από την ίδια τη φύX
ση των πραγµάτων και από την ουσία της ψυχής και του ανθρώπινου σώX
µατος, καθορίζουν ποια όρια στο οικονοµικό πεδίο η εξουσία του ανX
θρώπου δεν µπορεί και ποια είναι σε θέση να φτάσει και µε ποια µέσα^
και η ίδια λογική, από τη φύση των πραγµάτων και από την κοινωνική
και ατοµική φύση του ανθρώπου, συνάγει ξεκάθαρα ποιος είναι ο σκοπός
του ∆ηµιουργού Θεού που προτείνεται σε όλη την οικονοµική τάξη. ΜόX
νον ο ηθικός νόµος, όπως µας παροτρύνει να αναζητήσουµε στο σύνολο
των πράξεών µας τον ανώτατο και ύστατο σκοπό, έτσι και στα ιδιαίτερα
είδη δραστηριοτήτων µάς λέει να αναζητήσουµε εκείνους τους ειδικούς
σκοπούς, που σ’ αυτή την τάξη ενεργειών προκαθορίζονται από τη φύση
ή, µάλλον, από τον Θεό, Πλάστη της φύσης, και να υποτάξουµε αρµονικά
τους ειδικούς σκοπούς στον ύστατο σκοπό»691.

331 Η σχέση ανάµεσα στην ηθική και στην οικονοµία είναι αναγκαία
και ουσιαστική: η οικονοµική δραστηριότητα και η ηθική συµπεριφορά
διαπερνούν η µία την άλλη. Η αναγκαία διάκριση µεταξύ ηθικής και οιT
κονοµίας δε συνεπάγεται ένα διαχωρισµό ανάµεσα στις δύο σφαίρες αλT
λά µια σηµαντική αµοιβαιότητα. Όπως στην ηθική σφαίρα πρέπει να
λαµβάνουµε υπόψη τους λόγους και τις απαιτήσεις της οικονοµίας, δρώντας
στην οικονοµική σφαίρα πρέπει να είµαστε ανοιχτοί στις ηθικές εντολές:
«Και στην οικονοµικήXκοινωνική ζωή χρειάζεται να τιµούµε και να
προωθούµε την αξιοπρέπεια του ανθρώπου, τη συνολική κλήση του και
το καλό όλης της κοινωνίας. Πράγµατι, ο άνθρωπος είναι δηµιουργός, το

691 ΠΙΟΣ ΙΑ΄, Εγκ. επ. Quadragesimo anno: AAS 23 (1931) 190X191.
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κέντρο και ο σκοπός όλης της οικονοµικήςXκοινωνικής ζωής»692. Το να δώX
σουµε το σωστό και αναγκαίο βάρος στους λόγους της οικονοµίας δε σηX
µαίνει να αρνηθούµε ως παράλογο κάθε στοχασµό µεταXοικονοµικής φύX
σεως, ακριβώς επειδή ο σκοπός της οικονοµίας δε βρίσκεται στην ίδια την
οικονοµία αλλά στον ανθρώπινο και κοινωνικό προορισµό της693. ΠράγX
µατι, δεν ανατίθεται στην οικονοµία, σε επιστηµονικό και πρακτικό
πλαίσιο, ο σκοπός της εκπλήρωσης του ανθρώπου και της καλής ανθρώX
πινης συνύπαρξης αλλά ένα µερικό καθήκον: η παραγωγή, η διανοµή και
η κατανάλωση υλικών αγαθών και υπηρεσιών.

332 Η ηθική διάσταση της οικονοµίας αντιλαµβάνεται ως αδιαίρετο κι
όχι ως χωριστό και εναλλακτικό σκοπό την οικονοµική δραστηριότητα
και την προώθηση µιας αλληλέγγυας ανάπτυξης της ανθρωπότητας. Η
ηθική, συνιστώσα της οικονοµικής ζωής, δεν είναι ούτε αντίθετη ούτε ουX
δέτερη: αν εµπνέεται από τη δικαιοσύνη και την αλληλεγγύη, αποτελεί
έναν παράγοντα κοινωνικής αποτελεσµατικότητας της ίδιας της οικονοX
µίας. Είναι υποχρέωση να αναπτύσσεται µε αποτελεσµατικό τρόπο η
δραστηριότητα παραγωγής αγαθών, διαφορετικά καταναλώνονται πόX
ροι^ αλλά δεν είναι αποδεκτή µια οικονοµική ανάπτυξη που επιτυγχάνεX
ται εις βάρος ανθρώπων, ολόκληρων λαών και κοινωνικών οµάδων, οι
οποίοι καταδικάζονται στην ένδεια και στον αποκλεισµό. Η αύξηση του
πλούτου, ορατή στη διαθεσιµότητα αγαθών και υπηρεσιών, και η ηθική
απαίτηση για ίση διανοµή τους πρέπει να παρακινούν τον άνθρωπο και την
κοινωνία στο σύνολό της να εφαρµόζουν τη θεµελιώδη αρετή της αλληλεγX
γύης694 για να καταπολεµηθούν σε πνεύµα δικαιοσύνης και αγάπης, οπουX
δήποτε φανερωθούν, εκείνες οι «αµαρτωλές δοµές»695 που προκαλούν και
διατηρούν τη φτώχεια, την υπανάπτυξη και την υποβάθµιση. Αυτές οι δοµές
δηµιουργήθηκαν και παγιώθηκαν από πολλές συγκεκριµένες πράξεις του
ανθρώπινου εγωισµού.

692 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 63: AAS 58 (1966)
1.084.

693 Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.426.
694 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Sollicitudo rei socialis, 40: AAS 80

(1988) 568X569.
695 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Sollicitudo rei socialis, 36: AAS 80 (1988) 561.
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333 Για να αποκτήσει ηθικά χαρακτηριστικά η οικονοµική δραστηριόT
τητα πρέπει να έχει ως υποκείµενα όλους τους ανθρώπους και τους λαούς.
Όλοι έχουν το δικαίωµα να συµµετέχουν στην οικονοµική ζωή και την
υποχρέωση να συνεισφέρουν, ανάλογα µε τις ικανότητές τους, στην πρόοδο
της χώρας τους και ολόκληρης της ανθρώπινης οικογένειας696. Αν σε κάX
ποιο βαθµό όλοι είναι υπεύθυνοι για όλους, ο καθένας έχει το καθήκον
να ασχοληθεί µε την οικονοµική ανάπτυξη όλων697: είναι υποχρέωση της
αλληλεγγύης και της δικαιοσύνης, αλλά και ο καλύτερος τρόπος για να
προοδεύσει ολόκληρη η ανθρωπότητα. Αν βιωθεί ηθικά, η οικονοµία είX
ναι λοιπόν πράξη αµοιβαίου καθήκοντος, µέσα από την παραγωγή αγαX
θών και υπηρεσιών χρήσιµων για την ανάπτυξη καθενός, ενώ αποτελεί
ευκαιρία για κάθε άνθρωπο να ζήσει την αλληλεγγύη και την κλήση προς
την «κοινωνία µε τους άλλους ανθρώπους για την οποία ο Θεός τον έπλαX
σε»698. Η προσπάθεια να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν οικονοµικάX
κοινωνικά προγράµµατα ικανά να ευνοήσουν µια κοινωνία πιο δίκαιη
και έναν κόσµο πιο ανθρώπινο αντιπροσωπεύει µια αιχµηρή πρόκληση,
αλλά κι ένα προκλητικό καθήκον για όλους τους οικονοµικούς παράγοX
ντες και τους λάτρεις των οικονοµικών επιστηµών699.

334 Αντικείµενο της οικονοµίας είναι ο σχηµατισµός πλούτου και η
προοδευτική αύξησή του µε όρους όχι µόνο ποσοτικούς αλλά και ποιοτιT
κούς: όλα αυτά είναι ηθικώς ορθά αν στοχεύουν στην ολοκληρωµένη και
αλληλέγγυα ανάπτυξη του ανθρώπου και της κοινωνίας στην οποία ζει
και εργάζεται. Πράγµατι, η ανάπτυξη δεν µπορεί να περιοριστεί σε σκέX
τη διαδικασία συσσώρευσης αγαθών και υπηρεσιών. Αντιθέτως, η σκέτη
συσσώρευση, ακόµη κι αν γίνεται για το κοινό καλό, δεν είναι µια κατάX
σταση που αρκεί για να ολοκληρωθεί η αληθινή ανθρώπινη ευτυχία. Με
αυτή την έννοια, η ∆ιδάσκουσα Εκκλησία προειδοποιεί για τους κινδύX

696 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 65: AAS 58
(1966) 1.086X1.087.

697 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Sollicitudo rei socialis, 32: AAS 80
(1988) 556X557.

698 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 41: AAS 83 (1991) 844.
699 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για την ΕιT

ρήνη 2000, 15X16: AAS 92 (2000) 366X367.
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νους που κρύβει ένας τύπος ανάπτυξης µόνο ποσοτικός, καθώς η «υπερT
βολική διαθεσιµότητα κάθε είδους υλικών αγαθών προς όφελος ορισµέX
νων κοινωνικών τµηµάτων καθιστά εύκολα τους ανθρώπους σκλάβους
της “κτήσης” και της άµεσης απόλαυσης… Είναι ο επονοµαζόµενος πολιτιX
σµός της “κατανάλωσης” ή καταναλωτισµός…»700

335 Με την προοπτική της ολοκληρωτικής και αλληλέγγυας ανάπτυξης
µπορούµε να κάνουµε µια ορθή εκτίµηση της ηθικής αξίας που προσφέρει
η κοινωνική διδασκαλία στην οικονοµία της αγοράς ή, απλούστατα, στην
ελεύθερη οικονοµία: «Εάν µε τον “καπιταλισµό” εννοούµε ένα οικονοµικό
σύστηµα που αναγνωρίζει το θεµελιώδη και θετικό ρόλο της επιχείρησης,
της αγοράς, της ιδιωτικής ιδιοκτησίας και της συνεπαγόµενης ευθύνης για
τα µέσα παραγωγής, της ελεύθερης ανθρώπινης δηµιουργικότητας στον τοX
µέα της οικονοµίας, η απάντηση είναι οπωσδήποτε θετική, έστω κι αν θα
ήταν πιο σωστό να µιλήσουµε για “οικονοµία της επιχείρησης” ή για “οικοX
νοµία της αγοράς” ή απλώς για “ελεύθερη οικονοµία”. Αν όµως µε “καπιταX
λισµό” εννοούµε ένα σύστηµα όπου η ελευθερία στον τοµέα της οικονοµίας
δεν τίθεται σε ένα στέρεο νοµικό πλαίσιο που να τη θέτει στην υπηρεσία
της ολοκληρωτικής ανθρώπινης ελευθερίας και να τη θεωρεί σαν µια ιδιαίX
τερη διάσταση αυτής της ελευθερίας, το κέντρο της οποίας είναι ηθικό και
θρησκευτικό, τότε η απάντηση είναι αποφασιστικά αρνητική»701. Με αυτό
τον τρόπο ορίζεται η χριστιανική προοπτική γύρω από τις κοινωνικές και
πολιτικές συνθήκες της οικονοµικής δραστηριότητας: όχι µόνο οι κανόνες
της αλλά και η ηθική ποιότητά της και η σηµασία της.

ΙΙΙ. Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

336 Η κοινωνική διδασκαλία της Εκκλησίας θεωρεί την ελευθερία του
ανθρώπου στον οικονοµικό τοµέα θεµελιώδη αξία και αναφαίρετο διT
καίωµα που πρέπει να προωθηθεί και να διαφυλαχθεί: «Ο καθένας έχει
το δικαίωµα της οικονοµικής πρωτοβουλίας^ ο καθένας µπορεί να χρησιX

700 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Sollicitudo rei socialis, 28: AAS 80 (1988) 548.
701 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 42: AAS 83 (1991) 845X846.
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µοποιήσει νόµιµα τα χαρίσµατά του ώστε να συµβάλει για έναν πλούτο
που όλοι µπορούν να χαρούν και για να δρέψει τους δίκαιους καρπούς
των προσπαθειών του»702. Αυτή η διδασκαλία προειδοποιεί για τις αρνηX
τικές συνέπειες που θα προέρχονταν από την αποθάρρυνση ή την άρνηση
του δικαιώµατος της οικονοµικής πρωτοβουλίας: «Η εµπειρία µάς αποδειX
κνύει ότι η άρνηση αυτού του δικαιώµατος ή ο περιορισµός του στο όνοµα
µιας υποτιθέµενης “ισότητας” όλων στην κοινωνία µειώνει ή µάλλον καταX
στρέφει εκ των πραγµάτων το πνεύµα πρωτοβουλίας, δηλαδή τη δηµιουργιT
κή υποκειµενικότητα του πολίτη»703. Υπό αυτή την προοπτική, η ελεύθερη
και υπεύθυνη πρωτοβουλία στον οικονοµικό τοµέα µπορεί να οριστεί και
ως µια πράξη που φανερώνει τον ουµανισµό του ανθρώπου τόσο ως υπεύX
θυνου δηµιουργίας όσο και των σχέσεων. Ωστόσο, αυτή η πρωτοβουλία
πρέπει να απολαµβάνει έναν ευρύ χώρο. Το κράτος έχει την ηθική υποχρέωX
ση να θέτει δεσµευτικούς κανόνες µόνο όσον αφορά την ασυµβατότητα
ανάµεσα στην επιδίωξη του κοινού καλού και στον τύπο της εν λειτουργία
οικονοµικής δραστηριότητας ή στους τρόπους της ανάπτυξής της704.

337 Και στον επιχειρηµατικό τοµέα η δηµιουργική διάσταση είναι ένα ουT
σιώδες στοιχείο της ανθρώπινης δράσης και εκδηλώνεται ιδιαίτερα στις
ικανότητες σχεδιασµού και καινοτοµίας: «Να οργανώσεις µια τέτοια παραX
γωγική προσπάθεια, να σχεδιάσεις τη διάρκειά της στο χρόνο, να φροντίX
σεις ώστε να ανταποκρίνεται πραγµατικά στις ανάγκες που οφείλει να ικαX
νοποιήσει, αναλαµβάνοντας τους αναγκαίους κινδύνους: είναι κι αυτό µια
πηγή πλούτου της σηµερινής κοινωνίας. Έτσι γίνεται ολοένα πιο σαφής
και καθοριστικός ο ρόλος της µεθοδικής και δηµιουργικής εργασίας και
—ουσιαστικός συντελεστής αυτής της εργασίας— η ικανότητα πρωτοβουT

702 Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.429^ πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ,
Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 63: AAS 58 (1966) 1.084X1.085^ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄,
Εγκ. επ. Centesimus annus, 48: AAS 83 (1991) 852X854^ ιδίου, Εγκ. επ. Sollicitudo rei
socialis, 15: AAS 80 (1988) 528X530^ ιδίου, Εγκ. επ. Laborem exercens, 17: AAS 73
(1981) 620X622^ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΓ΄, Εγκ. επ. Mater et magistra: AAS 53 (1961) 413X415.

703 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Sollicitudo rei socialis, 15: AAS 80 (1988) 529^
πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.429.

704 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 16: AAS 83 (1991)
813X814.
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λίας και επιχειρηµατικότητας»705. Στη βάση αυτής της διδασκαλίας πρέπει
να εντοπιστεί η πεποίθηση ότι «πρωταρχική πηγή του ανθρώπου µαζί µε τη
γη είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Είναι η ευφυaα του που τον ωθεί να ανακαλύX
ψει τις παραγωγικές δυνατότητες της γης και τους πολύµορφους τρόπους µε
τους οποίους οι ανθρώπινες ανάγκες µπορούν να ικανοποιηθούν»706.

α) Η επιχείρηση και οι σκοποί της

338 Η επιχείρηση πρέπει να χαρακτηρίζεται από την ικανότητα να υπηρεT
τεί το κοινό καλό της κοινωνίας µέσα από την παραγωγή αγαθών και χρήT
σιµων υπηρεσιών. Προσπαθώντας να παράγουν αγαθά και υπηρεσίες σε
µια λογική αποτελεσµατικότητας και ικανοποίησης των συµφερόντων των
διαφόρων ατόµων που εµπλέκονται, δηµιουργεί πλούτο για όλη την κοινωX
νία: όχι µόνο για τους ιδιοκτήτες, αλλά και για τα άλλα υποκείµενα που ενX
διαφέρονται για τις δραστηριότητές της. Εκτός από αυτή την τυπικά οικοX
νοµική λειτουργία, η επιχείρηση επιτελεί και µια κοινωνική λειτουργία, δηT
µιουργώντας ευκαιρίες συνάντησης, συνεργασίας, αξιοποίησης των ικανοT
τήτων όσων εµπλέκονται. Ωστόσο, στην επιχείρηση η οικονοµική διάσταση
είναι προ�πόθεση για την επίτευξη όχι µόνο των οικονοµικών αλλά και των
κοινωνικών και ηθικών στόχων που θα επιδιωχθούν από κοινού.

Ο στόχος της επιχείρησης πρέπει να πραγµατοποιηθεί µε όρους και
κριτήρια οικονοµικά, αλλά δεν πρέπει να παραµεληθούν οι αληθινές αξίες
που επιτρέπουν την πραγµατική ανάπτυξη του ανθρώπου και της κοινωT
νίας. Υπό αυτή την περσοναλιστική οπτική που αφορά και το κοινό καX
λό «η επιχείρηση δεν µπορεί να θεωρηθεί µόνο σαν µια “κοινωνία κεφαX
λαίων”^ συγχρόνως, είναι µια “κοινωνία προσώπων” όπου εισέρχονται
για να συµµετάσχουν µε τρόπο διαφορετικό και µε ιδιαίτερες ευθύνες και
εκείνοι που προµηθεύουν το αναγκαίο κεφάλαιο για τη δραστηριότητα
και εκείνοι που συνεργάζονται µε την εργασία τους»707.

705 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 32: AAS 83 (1991) 833.
706 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 32: AAS 83 (1991) 833.
707 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 43: AAS 83 (1991) 847.
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339 Οι εταίροι της επιχείρησης πρέπει να γνωρίζουν ότι η κοινότητα
στους κόλπους της οποίας επιχειρούν αντιπροσωπεύει ένα αγαθό για
όλους και όχι µία δοµή που επιτρέπει να ικανοποιούνται αποκλειστικά
τα προσωπικά συµφέροντα κάποιου. Μόνο αυτή η γνώση επιτρέπει την
οικοδόµηση µιας οικονοµίας πραγµατικά στην υπηρεσία του ανθρώπου
και την επεξεργασία ενός σχεδίου αληθινής συνεργασίας ανάµεσα στις
κοινωνικές τάξεις.

Ένα πολύ σηµαντικό παράδειγµα προς αυτή την κατεύθυνση προέρT
χεται από τη δραστηριότητα που αφορά τις συνεργατικές επιχειρήσεις,
από τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, από τις βιοτεχνίες και από τις
αγροτικές οικογενειακών διαστάσεων επιχειρήσεις. Η κοινωνική διδαX
σκαλία υπογράµµισε τη συνεισφορά τους στην εξέλιξη της εργασίας,
στην ανάπτυξη της αίσθησης προσωπικής και κοινωνικής ευθύνης, στη
δηµοκρατική ζωή, στις ανθρώπινες αξίες που είναι χρήσιµες για την πρόοδο
της αγοράς και της κοινωνίας708.

340 Η κοινωνική διδασκαλία αναγνωρίζει τη σωστή λειτουργία του κέρT
δους ως πρώτης ένδειξης για την καλή πορεία της επιχείρησης: «όταν µια
επιχείρηση παράγει κέρδος, αυτό σηµαίνει ότι οι συντελεστές παραγωγής
χρησιµοποιήθηκαν σωστά»709. Αυτό δεν επισκιάζει τη γνώση του γεγονόX
τος ότι το κέρδος δε σηµαίνει πάντα ότι η επιχείρηση υπηρετεί κατάλληT
λα την κοινωνία710. Παραδείγµατος χάρη, ενδέχεται «τα οικονοµικά αποX
τελέσµατα να είναι εντάξει και συγχρόνως να ταπεινώνεται και να προX
σβάλλεται η αξιοπρέπεια των ανθρώπων, που αποτελούν το πολυτιµότεX
ρο περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης»711. Και συµβαίνει αυτό, όταν η
επιχείρηση εντάσσεται σε κοινωνικάXπολιτικά συστήµατα που χαρακτηX
ρίζονται από την εκµετάλλευση του ανθρώπου, που τείνουν να ξεφεύX
γουν από τις υποχρεώσεις της κοινωνικής δικαιοσύνης και να παραβιάX
ζουν τα δικαιώµατα των εργαζοµένων.

Είναι απαραίτητο, στο εσωτερικό της επιχείρησης, η νόµιµη επιδίωξη

708 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΓ΄, Εγκ. επ. Mater et magistra: AAS 53 (1961) 422X423.
709 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 35: AAS 83 (1991) 837.
710 Πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.424.
711 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 35: AAS 83 (1991) 837.
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του κέρδους να εναρµονίζεται µε την αδιαπραγµάτευτη προστασία της
αξιοπρέπειας όσων εργάζονται εκεί. Οι δύο απαιτήσεις δεν έρχονται καX
θόλου σε αντίθεση η µία µε την άλλη από τη στιγµή που, αφενός, δε θα
ήταν ρεαλιστικό να εγγυηθούµε το µέλλον της επιχείρησης δίχως την παX
ραγωγή αγαθών και υπηρεσιών και δίχως να επιδιώκεται το κέρδος που
θα είναι ο καρπός της οικονοµικής δραστηριότητας που επιτελείται^ αφεX
τέρου, επιτρέποντας σε όσους εργάζονται να αναπτυχθούν, ευνοείται η
µεγαλύτερη παραγωγικότητα και αποτελεσµατικότητα της ίδιας της ερX
γασίας. Η επιχείρηση πρέπει να είναι µια κοινότητα αλληλεγγύης712, όχι
κλειστή στα σωµατειακά συµφέροντα, που θα τείνει σε µια «κοινωνική
οικολογία»713 της εργασίας και θα συνεισφέρει στο κοινό καλό και µέσω
της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

341 Αν στην οικονοµική και επενδυτική δραστηριότητα η αναζήτηση ίσου
κέρδους είναι αποδεκτή, η προσφυγή στην τοκογλυφία είναι ηθικά καταδιT
καστέα: «Όσες αγορές χρησιµοποιούν τοκογλυφικές πρακτικές και προκαX
λούν την πείνα και το θάνατο στα αδέλφια τους στην ανθρωπότητα διαX
πράττουν εµµέσως δολοφονία, που τους καταλογίζεται»714. Αυτή η καταδίX
κη επεκτείνεται και στις διεθνείς οικονοµικές σχέσεις, ιδιαίτερα όσον αφορά
την κατάσταση στις λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες, στις οποίες δεν πρέπει να
εφαρµόζονται «παράνοµα ή τοκογλυφικά οικονοµικά συστήµατα»715. Το
πρόσφατο ∆ιδακτικό Σώµα της Εκκλησίας χρησιµοποίησε λέξεις δυνατές
και σαφείς για µια πρακτική που ακόµη και τώρα επεκτείνεται δραµατικά:
«Μην ασκείτε τοκογλυφία, πληγή που και στις µέρες µας είναι άθλια πραγX
µατικότητα, ικανή να στραγγαλίσει τη ζωή πολλών προσώπων»716.

342 Η επιχείρηση κινείται σήµερα στο πλαίσιο ολοένα και πιο ευρέων οιT
κονοµικών σεναρίων, στο εσωτερικό των οποίων τα κράτη παρουσιάζουν

712 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 43: AAS 83 (1991)
846X848.

713 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 38: AAS 83 (1991) 841.
714 Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.269.
715 Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.438.
716 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Οµιλία στη γενική ακρόαση (4 Φεβρουαρίου 2004),

3: L’Osservatore Romano, 5 Φεβρουαρίου 2004, σ. 4.
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όρια στην ικανότητά τους να διαχειριστούν τις ταχύτατες διαδικασίες αλX
λαγής που θέτουν οι οικονοµικέςXεπενδυτικές διεθνείς σχέσεις^ αυτή η κατάX
σταση οδηγεί τις επιχειρήσεις να αναλάβουν νέες και µεγαλύτερες ευθύνες
σε σύγκριση µε το παρελθόν. Ποτέ άλλοτε ο ρόλος τους δεν αποδείχτηκε πιο
καθοριστικός ενόψει της πραγµατικά αλληλέγγυας και ολοκληρωτικής ανάX
πτυξης της ανθρωπότητας, και υπό αυτή την έννοια είναι εξίσου καθοριστιX
κό το επίπεδο συνειδητοποίησης του γεγονότος ότι «η ανάπτυξη ή γίνεται
κοινή σε όλα τα µέρη του κόσµου ή θα υποστεί µια διαδικασία οπισθοχώX
ρησης και στις περιοχές όπου συναντάµε σταθερή πρόοδο. Φαινόµενο ιδιαίX
τερα ενδεικτικό σχετικά µε τη φύση της πραγµατικής ανάπτυξης: ή συµµετέX
χουν όλα τα έθνη του κόσµου ή δε θα είναι πραγµατική»717.

β) Ο ρόλος του επιχειρηµατία και του διευθυντικού στελέχους

343 Η οικονοµική πρωτοβουλία είναι έκφραση της ανθρώπινης ευφυZας
και της χρείας να ανταποκριθεί στις ανάγκες του ανθρώπου µε τρόπο
δηµιουργικό και συνεργατικό. Η πραγµατική αντίληψη του επιχειρηµαX
τικού ανταγωνισµού είναι εγγεγραµµένη στη δηµιουργικότητα και στη
συνεργασία: ένα cumTpetere, δηλαδή να αναζητήσουµε µαζί τις καταλληX
λότερες λύσεις, µπορεί να απαντήσει µε τον ιδανικότερο τρόπο στις ανάX
γκες που σιγά σιγά εµφανίζονται. Η αίσθηση ευθύνης που ξεπηδάει από
την ελεύθερη οικονοµική πρωτοβουλία διαγράφεται όχι µόνον ως ατοµιT
κή αρετή αναγκαία για την ανάπτυξη του ανθρώπου, αλλά και ως κοιT
νωνική αρετή αναγκαία για την ανάπτυξη µιας αλληλέγγυας κοινωνίας:
«Σε αυτή τη διαδικασία εµπλέκονται σηµαντικές αρετές, όπως η επιµέX
λεια, η εργατικότητα, η σύνεση όταν πρόκειται να αναληφθούν λογικά
ρίσκα, η εµπιστοσύνη και η πίστη στις διαπροσωπικές σχέσεις, η δύναµη
για την πραγµατοποίηση δύσκολων και οδυνηρών αλλά αναγκαίων αποX
φάσεων για την κοινή εργασία της επιχείρησης και για να αντιµετωπιX
στούν ενδεχόµενες κακοτυχίες»718.

717 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Sollicitudo rei socialis, 17: AAS 80 (1988) 532.
718 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 32: AAS 83 (1991) 833.
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344 Οι ρόλοι του επιχειρηµατία και του διευθυντικού στελέχους αποT
κτούν µεγάλη σηµασία από κοινωνικής πλευράς, επειδή τοποθετούνται
στην καρδιά του δικτύου των τεχνικών, εµπορικών, οικονοµικών και
πολιτιστικών δεσµών που χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη πραγµατικότητα
της επιχείρησης. Από τη στιγµή που οι εταιρικές αποφάσεις παράγουν,
λόγω της αυξανόµενης περιπλοκότητας της επιχειρηµατικής δραστηριόX
τητας, µια ποικιλία συνεπειών µεγάλης σηµασίας όχι µόνο οικονοµικής
αλλά και κοινωνικής, η άσκηση της επιχειρηµατικής και διευθυντικής ευX
θύνης απαιτεί, εκτός από µια συνεχή προσπάθεια ειδικής ενηµέρωσης,
σταθερό στοχασµό για τα ηθικά κίνητρα που πρέπει να οδηγούν τις προX
σωπικές επιλογές όποιου αναλαµβάνει αυτά τα καθήκοντα.

Οι επιχειρηµατίες και τα διευθυντικά στελέχη δεν µπορούν να λαµβάT
νουν υπόψη τους αποκλειστικά τους οικονοµικούς στόχους της εταιρείας,
τα κριτήρια της οικονοµικής αποδοτικότητας, τις απαιτήσεις για τη φροT
ντίδα του «κεφαλαίου» ως συνόλου των µέσων παραγωγής: είναι καθήT
κον τους και ο πραγµατικός σεβασµός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας των
εργαζοµένων που δουλεύουν στην επιχείρηση719. Αυτοί αποτελούν «το
πολυτιµότερο περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης»720, τον αποφασιστιX
κό συντελεστή της παραγωγής721. Οι µεγάλες στρατηγικές και οικονοµικές
αποφάσεις αγοράς ή πώλησης, µείωσης ή κλεισίµατος εγκαταστάσεων
και η πολιτική των συγχωνεύσεων δε γίνεται να περιοριστούν αποκλειX
στικά σε κριτήρια καθαρά οικονοµικά ή εµπορικά.

345 Η κοινωνική διδασκαλία επιµένει στην ανάγκη ο επιχειρηµατίας και
ο διευθύνων την επιχείρηση να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να
χτίσουν την εργασιακή δραστηριότητα στις εταιρείες τους µε τρόπο που
θα ευνοεί την οικογένεια, ιδιαίτερα τις µητέρες της οικογένειας για να
φέρουν σε πέρας τα καθήκοντά τους722^ να υποστηρίξουν, υπό το φως µιας
ολοκληρωµένης θεώρησης του ανθρώπου και της ανάπτυξης, την αξίωση

719 Πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.432.
720 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 35: AAS 83 (1991) 837.
721 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 32X33: AAS 83

(1991) 832X835.
722 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Laborem exercens, 19: AAS 73 (1981)

625X629
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της ποιότητας «των εµπορευµάτων που θα παραχθούν και θα καταναλωX
θούν^ των υπηρεσιών που θα χρησιµοποιηθούν^ του περιβάλλοντος και
της ζωής γενικότερα»723^ να επενδύουν, όποτε υπάρχουν οι οικονοµικές συνX
θήκες και η πολιτική σταθερότητα, σ’ εκείνους τους τόπους και σ’ εκείX
νους τους παραγωγικούς τοµείς που προσφέρουν στα άτοµα και στους
λαούς «την ευκαιρία να αξιοποιήσουν την εργασία τους»724.

IV. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ
ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

346 Ένα από τα κυρίαρχα θέµατα της οικονοµίας είναι η χρήση των πόT
ρων725, δηλαδή όλα εκείνα τα αγαθά και οι υπηρεσίες στα οποία τα οικοT
νοµικά, παραγωγικά και καταναλωτικά υποκείµενα, ιδιωτικά και δηµόT
σια, αποδίδουν αξία χάρη στην εγγενή χρησιµότητά τους στον παραγωT
γικό και καταναλωτικό τοµέα. Οι πόροι είναι ποσοτικά λίγοι στη φύση
κι αυτό επιβάλλει αναγκαστικά σε κάθε µεµονωµένο οικονοµικό υποκείX
µενο, όπως και σε κάθε κοινωνία να επινοήσουν µια στρατηγική για να
τους χρησιµοποιήσουν µε τον ορθολογικότερο τρόπο, ακολουθώντας τη
λογική που υπαγορεύει η αρχή της οικονοµικότητας. Από αυτό εξαρτώX
νται και η αποτελεσµατική λύση του γενικότερου και θεµελιώδους οικοX
νοµικού προβλήµατος και κυρίως ο περιορισµός των µέσων σε σχέση µε
τις ατοµικές και κοινωνικές ανάγκες, δηµόσιες και ιδιωτικές, και η συνοX
λική, δοµική και λειτουργική αποτελεσµατικότητα ολόκληρου του οικοX
νοµικού συστήµατος. Ετούτη η ικανότητα επηρεάζεται άµεσα από την
υπευθυνότητα και την ικανότητα διάφορων παραγόντων, όπως η αγορά,
το κράτος και τα ενδιάµεσα κοινωνικά στρώµατα.

α) Ο ρόλος της ελεύθερης αγοράς

723 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 36: AAS 83 (1991) 838.
724 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 36: AAS 83 (1991) 840.
725 Όσον αφορά τη χρήση των πόρων και των αγαθών, η κοινωνική διδασκαX

λία της Εκκλησίας προτείνει τη διδαχή της σχετικά µε τον οικουµενικό προοριX
σµό των αγαθών και της ιδιωτικής ιδιοκτησίας^ πρβλ. Τέταρτο Κεφάλαιο, ΙΙΙ.
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347 Η ελεύθερη αγορά είναι ένας θεσµός κοινωνικά σηµαντικός χάρη
στην ικανότητά της να εγγυάται επαρκή αποτελέσµατα στην παραγωγή
αγαθών και υπηρεσιών. Ιστορικά, η αγορά έδωσε αποδείξεις ότι ξέρει να
ξεκινά και να υποστηρίζει, σε µεγάλες περιόδους, την οικονοµική ανάX
πτυξη. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να πιστέψουµε ότι σε πολλές περιστάX
σεις «η ελεύθερη αγορά είναι το πιο αποτελεσµατικό όργανο για να διευX
θετήσει τους πόρους και να καλύψει επαρκώς τις ανάγκες»726. Η κοινωνιX
κή διδασκαλία της Εκκλησίας εκτιµά τα σίγουρα πλεονεκτήµατα που
προσφέρουν οι µηχανισµοί της ελεύθερης αγοράς και όσον αφορά την
καλύτερη διαχείριση των πόρων και για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής
των προ�όντων^ αυτοί οι µηχανισµοί «τοποθετούν σε κεντρικό σηµείο τη
βούληση και τις προτιµήσεις του ατόµου που συναντώνται στη συµφωνία
µε τη βούληση και τις προτιµήσεις ενός άλλου ατόµου»727.

Μια πραγµατικά ανταγωνιστική αγορά είναι ένα αποτελεσµατικό όρT
γανο για να επιτευχθούν σηµαντικοί στόχοι δικαίου : ο περιορισµός του
υπερβολικού κέρδους µεµονωµένων επιχειρήσεων^ η ανταπόκριση στις
απαιτήσεις των καταναλωτών^ η καλύτερη διαχείριση και εξοικονόµηση
των πόρων^ η επιβράβευση των επιχειρηµατικών προσπαθειών και η ικαX
νότητα ανανέωσης^ η διάχυση των πληροφοριών, έτσι ώστε να είναι
πραγµατικά εφικτό να συγκρίνουµε και να αγοράζουµε προ�όντα σε ένα
πλαίσιο υγιούς ανταγωνισµού.

348 Η ελεύθερη αγορά δεν µπορεί να κριθεί αν δε λάβουµε υπόψη µας
τους σκοπούς που επιδιώκει και τις αξίες που µεταδίδει σε κοινωνικό
επίπεδο. Πράγµατι, η αγορά δεν µπορεί να βρει στον εαυτό της την αρχή
της νοµιµότητάς της. Εναπόκειται στην ατοµική συνείδηση και στη δηµόX
σια ευθύνη να καθορίσει µια δίκαιη σχέση ανάµεσα στα µέσα και τους
σκοπούς728. Το προσωπικό όφελος του κεφαλαίου, µολονότι είναι νόµιµο,
δεν πρέπει να γίνει ποτέ ο µοναδικός στόχος. ∆ίπλα του υπάρχει άλλος ένας

726 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 34: AAS 83 (1991) 835.
727 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 40: AAS 83 (1991) 843.
728 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 41: AAS 83 (1991)

843X845.
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εξίσου θεµελιώδης και ανώτερος, ο στόχος της κοινωνικής χρησιµότητας,
που πρέπει να πραγµατοποιηθεί όχι σε αντίθεση αλλά σε συνάφεια µε τη
λογική της αγοράς. Όταν επιτελεί τις σηµαντικές λειτουργίες που αναφέρθηX
καν προηγουµένως, η ελεύθερη αγορά γίνεται λειτουργική για το κοινό καX
λό και την ολοκληρωµένη ανάπτυξη του ανθρώπου, ενώ η αντιστροφή της
σχέσης ανάµεσα σε µέσα και σκοπούς µπορεί να την εκφυλίσει σε ένα θεσµό
απάνθρωπο και αλλοτριωτικό, µε ανεξέλεγκτο αντίκτυπο.

349 Η κοινωνική διδασκαλία της Εκκλησίας µολονότι αναγνωρίζει στην
αγορά τη λειτουργία ως αναντικατάστατης ρύθµισης στο εσωτερικό του
οικονοµικού συστήµατος, προβάλλει την ανάγκη της σύνδεσής της µε
ηθικούς στόχους, που θα εξασφαλίζουν και συγχρόνως θα οριοθετούν
ορθά το χώρο της αυτονοµίας της729. ∆ε συµµεριζόµαστε την ιδέα ότι µποX
ρούµε να εµπιστευτούµε αποκλειστικά στην αγορά την προµήθεια όλων
των αγαθών, καθώς στηρίζεται σε µια µειωτική εικόνα του ανθρώπου και
της κοινωνίας730. Απέναντι στον πραγµατικό κίνδυνο µιας «ειδωλολατρίας»
της αγοράς, η κοινωνική διδασκαλία της Εκκλησίας υπογραµµίζει τα
όριά της, τα οποία εντοπίζονται εύκολα στην αποδεδειγµένη ανικανότηX
τά της να ικανοποιήσει σηµαντικές ανθρώπινες ανάγκες, για τις οποίες
χρειάζονται αγαθά που «από τη φύση τους δεν είναι ούτε µπορούν να είX
ναι απλά εµπορεύµατα»731, αγαθά τα οποία δε γίνονται αντικείµενο διαX
πραγµάτευσης σύµφωνα µε τον κανόνα της «ανταλλαγής ισοδύναµων»
και τη λογική του συµβολαίου, που είναι τυπικές της αγοράς.

350 Η αγορά αναλαµβάνει µια σηµαντική κοινωνική λειτουργία στις
σύγχρονες κοινωνίες, γι’ αυτό είναι σηµαντικό να εντοπίσουµε τις πιο
θετικές δυνατότητες και να δηµιουργήσουµε συνθήκες που θα επιτρέπουν
την πραγµατική ανάπτυξή τους. Οι παράγοντες της αγοράς πρέπει να είναι

729 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Octogesima adveniens, 41: AAS 63
(1971) 429X430.

730 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 34: AAS 83 (1991)
835X836.

731 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 40: AAS 83 (1991)
843^ πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.425.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ 273



αληθινά ελεύθεροι να συγκρίνουν, να εκτιµήσουν και να επιλέξουν ανάµεX
σα σε διάφορες εναλλακτικές, όµως η ελευθερία σε οικονοµικό πλαίσιο πρέX
πει να ρυθµίζεται από το κατάλληλο νοµικό πλαίσιο, ώστε να τη θέτει στην
υπηρεσία της ολοκληρωτικής ανθρώπινης ελευθερίας: «η οικονοµική ελευX
θερία είναι µόνο ένα στοιχείο της ανθρώπινης ελευθερίας. Όταν καθίσταται
αυτόνοµη, όταν δηλαδή ο άνθρωπος αντιµετωπίζεται περισσότερο ως παX
ραγωγός ή καταναλωτής αγαθών παρά ως υποκείµενο που παράγει και καX
ταναλώνει για να ζήσει, τότε χάνει την αναγκαία σχέση της µε τον άνθρωπο
και καταλήγει να τον αποξενώνει και να τον καταπιέζει»732.

β) Η δραστηριότητα του κράτους

351 Η δραστηριότητα του κράτους και των άλλων δηµόσιων αρχών οφείT
λει να προσαρµοστεί στην αρχή της επικουρικότητας και να δηµιουργήσει
ευνο�κές συνθήκες για την ελεύθερη άσκηση της οικονοµικής δραστηριότηT
τας^ πρέπει να εµπνέεται και από την αρχή της αλληλεγγύης και να καθορίT
σει τα όρια της αυτονοµίας των µερών για να υπερασπιστεί την πιο αδύναT
µη733. Πράγµατι, η αλληλεγγύη χωρίς επικουρικότητα µπορεί να εκφυλιστεί
εύκολα σε ταπεινωτική ελεηµοσύνη, ενώ η επικουρικότητα χωρίς αλληλεγX
γύη κινδυνεύει να τροφοδοτήσει µορφές εγωιστικού τοπικισµού. Για να γίX
νουν σεβαστές αυτές οι δύο θεµελιώδεις αρχές, η επέµβαση του κράτους σε
οικονοµικό επίπεδο δεν πρέπει να είναι ούτε παρεµβατική ούτε ελλιπής, αλX
λά να λαµβάνει υπόψη τις πραγµατικές ανάγκες της κοινωνίας: «Το κράτος…
έχει το καθήκον να υποβοηθά τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων, δηX
µιουργώντας συνθήκες που θα εξασφαλίζουν ευκαιρίες εργασίας, παρέχοX
ντάς τους κίνητρα εκεί όπου αποδεικνύονται ανεπαρκείς ή στηρίζοντάς τες
στις στιγµές κρίσης. Επίσης, το κράτος έχει το δικαίωµα να επεµβαίνει όταν
ιδιαίτερες συνθήκες µονοπωλίου προκαλούν προσκόµµατα ή εµπόδια στην
ανάπτυξη. Πέρα όµως από αυτά τα καθήκοντα εναρµόνισης και καθοδήX
γησης της ανάπτυξης, σε εξαιρετικές καταστάσεις µπορεί να αναλάβει

732 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 39: AAS 83 (1991) 843.
733 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 15: AAS 83 (1991)
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αναπληρωµατικούς ρόλους»734.

352 Το θεµελιώδες καθήκον του κράτους στο οικονοµικό πεδίο είναι να
προσδιορίσει ένα νοµικό πλαίσιο ικανό να ρυθµίζει τις οικονοµικές σχέT
σεις, µε σκοπό «να διαφυλάξει[…] τους βασικούς όρους µιας ελεύθερης οιX
κονοµίας, που προ�ποθέτουν µια σχετική ισότητα των επιµέρους πλευX
ρών, έτσι ώστε καµία να µην είναι ισχυρότερη από την άλλη περιορίζοX
ντάς την ουσιαστικά σε δουλεία»735. Η οικονοµική δραστηριότητα, κυρίως
στα πλαίσια της ελεύθερης αγοράς, δεν µπορεί να επιτελείται σε θεσµικό,
νοµικό και πολιτικό κενό: «Αντιθέτως, προ�ποθέτει ασφάλεια γύρω από
τις εγγυήσεις της ατοµικής ελευθερίας και της ιδιοκτησίας, εκτός από ένα
σταθερό νόµισµα και αποτελεσµατικές δηµόσιες υπηρεσίες»736. Για να φέX
ρει σε πέρας το καθήκον του, το κράτος οφείλει να επεξεργαστεί την καX
τάλληλη νοµοθεσία, αλλά και να κατευθύνει προσεκτικά την οικονοµική
και κοινωνική πολιτική, έτσι ώστε να µην καταχράται ποτέ τις διάφορες
δραστηριότητες της αγοράς, η λειτουργία των οποίων πρέπει να παραµέX
νει ελεύθερη από οποιοδήποτε εποικοδόµηµα και αυταρχικούς ή, ακόµα
χειρότερα, απολυταρχικούς περιορισµούς.

353 Το κράτος και η αγορά πρέπει να δρουν σε συµφωνία και να γίνονται
συµπληρωµατικά. Η ελεύθερη αγορά µπορεί να προκαλέσει ευεργετικά
αποτελέσµατα στην κοινωνία µόνο αν υπάρχει µια κρατική οργάνωση που
θα καθορίζει και θα κατευθύνει την οικονοµική ανάπτυξη, που θα σέβεται
κανόνες ισονοµίας και διαφάνειας, που θα επεµβαίνει άµεσα και για όσο
χρειάζεται737 στις περιπτώσεις όπου η αγορά δεν καταφέρνει να πετύχει τα
επιθυµητά παραγωγικά αποτελέσµατα και όταν πρόκειται να πραγµατοX
ποιήσει την αρχή της ανακατανοµής. Πράγµατι, σε ορισµένα πλαίσια η αγοX

734 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 48: AAS 83 (1991) 853^
πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.431.

735 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 15: AAS 83 (1991) 811.
736 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 48: AAS 83 (1991) 852X

853^ πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.431.
737 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 48: AAS 83 (1991)
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ρά δεν είναι σε θέση, στηριζόµενη στους µηχανισµούς της, να εγγυηθεί την
ίση κατανοµή ορισµένων αγαθών και τις βασικές υπηρεσίες για την ανάπτυX
ξη των πολιτών: σε αυτή την περίπτωση η συµπληρωµατικότητα ανάµεσα
στο κράτος και στην αγορά είναι απολύτως αναγκαία.

354 Το κράτος µπορεί να παροτρύνει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις
στην προώθηση του κοινού καλού προβλέποντας µια οικονοµική πολιτιT
κή που θα ευνοεί τη συµµετοχή όλων των πολιτών σε παραγωγικές δραT
στηριότητες. Ο σεβασµός στην αρχή της επικουρικότητας πρέπει να ωθήX
σει τις δηµόσιες αρχές να αναζητήσουν ευνο�κές συνθήκες ώστε να αναX
πτυχθούν οι ικανότητες πρωτοβουλίας, αυτονοµίας και προσωπικής ευX
θύνης των πολιτών, απέχοντας από κάθε παρέµβαση που θα µπορούσε
να καθιερώσει την αθέµιτη εξάρτηση των επιχειρηµατικών δυνάµεων.

Ενόψει του κοινού καλού πρέπει πάντα να επιδιώκουµε µε αποφασιT
στικότητα τη σωστή ισορροπία ανάµεσα στην ιδιωτική ελευθερία και
στη δηµόσια δράση, εννοούµενη και ως άµεση παρέµβαση στην οικονοT
µία και ως δραστηριότητα στήριξης της οικονοµικής ανάπτυξης. Πάντως, η
δηµόσια παρέµβαση πρέπει να στηρίζεται σε κριτήρια ισότητας, ορθολοX
γισµού και παραγωγικότητας και να µην αντικαθιστά τη δραστηριότητα
των ατόµων ενάντια στο δικαίωµά τους όσον αφορά την ελευθερίας της
οικονοµικής πρωτοβουλίας. Το κράτος, στην προκειµένη περίπτωση, γίX
νεται επιβλαβές για την κοινωνία: µια άµεση εξαιρετικά παρεµβατική ταX
κτική καταλήγει να αφαιρεί υπευθυνότητα από τους πολίτες και προκαX
λεί υπερβολική ανάπτυξη των δηµόσιων µηχανισµών, οι οποίοι διαπνέονται
περισσότερο από τη λογική της γραφειοκρατίας παρά από εκείνη να ικαX
νοποιεί τις ανάγκες των ατόµων738.

355 Τα φορολογικά έσοδα και τα δηµόσια έξοδα είναι εξαιρετικά σηµαT
ντικά σε κάθε αστική και πολιτική κοινότητα: ο σκοπός τους είναι µια
δηµόσια οικονοµία ικανή να προταθεί ως όργανο ανάπτυξης και αλληT
λεγγύης. Μια δηµόσια οικονοµία δίκαιη, αποτελεσµατική, επαρκής παράγει
λαµπρά αποτελέσµατα για την οικονοµία, επειδή ευνοεί την αύξηση της

738 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 48: AAS 83 (1991)
852X854.
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απασχόλησης, υποστηρίζει επιχειρηµατικές δραστηριότητες και πρωτοβουX
λίες που δε στοχεύουν στο κέρδος και αυξάνει την αξιοπιστία του κράτους
ως εγγυητή των συστηµάτων πρόνοιας και κοινωνικής προστασίας, οι
οποίες προορίζονται κυρίως για να προστατεύουν τους πιο αδύναµους.

Η δηµόσια οικονοµία προσανατολίζεται προς το κοινό καλό όταν ενT
διαφέρεται για κάποιες θεµελιώδεις αρχές: την πληρωµή των φόρων739 ως
εξειδίκευση του καθήκοντος της αλληλεγγύης^ τον εξορθολογισµό και
την ισότητα στην επιβολή φόρων740^ την αυστηρότητα και την ακεραιότητα
στη διαχείριση και στον προορισµό των δηµόσιων πόρων741. Στην αναX
κατανοµή των πόρων, η δηµόσια οικονοµία πρέπει να ακολουθεί τις αρX
χές της αλληλεγγύης, της ισότητας, της αξιοποίησης των ταλέντων και να
δίνει µεγάλη προσοχή στην υποστήριξη των οικογενειών, προορίζοντας
γι’ αυτόν το σκοπό την κατάλληλη ποσότητα πόρων742.

γ) Ο ρόλος των ενδιάµεσων στρωµάτων

356 Το οικονοµικοTκοινωνικό σύστηµα πρέπει να χαρακτηρίζεται από
την κοινή παρουσία της δηµόσιας και της ιδιωτικής δράσης, περιλαµβάT
νοντας την ιδιωτική δράση δίχως σκοπούς κέρδους. Σχηµατίζεται έτσι
ένα πλήθος από κέντρα αποφάσεων και δράσης. Υπάρχουν ορισµένες
κατηγορίες συλλογικών και κοινής χρήσεως αγαθών, η χρησιµοποίηση
των οποίων δεν µπορεί να εξαρτάται από τους µηχανισµούς της αγοράς743

κι ούτε µπορεί να είναι της αποκλειστικής αρµοδιότητας του κράτους. Το
καθήκον του κράτους όσον αφορά αυτά τα αγαθά είναι µάλλον να αξιοX

739 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 30: AAS 58
(1966) 1.049X1.050.

740 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΓ΄, Εγκ. επ. Mater et magistra: AAS 53 (1961) 433X434, 438.
741 Πρβλ. ΠΙΟΣ ΙΑ΄, Εγκ. επ. Divini Redemptoris: AAS 29 (1937) 103X104.
742 Πρβλ. ΠΙΟΣ ΙΒ΄, Ραδιοφωνικό µήνυµα για την 50ή επέτειο της «Rerum novarT

um»: ASS 33 (1941) 202^ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 49: AAS
83 (1991) 854X856^ Απ. διάτ. Familiaris consortio, 45: AAS 74 (1982) 136X137.

743 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 40: AAS 83 (1991)
843.
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ποιήσει όλες τις οικονοµικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες που έχουν δηX
µόσια αποτελέσµατα, τις οποίες προωθούν τα ενδιάµεσα στρώµατα. Η
αστική κοινωνία, οργανωµένη σε ενδιάµεσα στρώµατα, είναι ικανή να
συνεισφέρει στην επιδίωξη του κοινού καλού, δηµιουργώντας µια σχέση
συνεργασίας και επαρκούς συµπληρωµατικότητας όσον αφορά το κράX
τος και την αγορά, ευνοώντας έτσι την ανάπτυξη µιας οικονοµικής δηµοX
κρατίας. Σ’ ένα παρόµοιο πλαίσιο, η επέµβαση του κράτους πρέπει να χαX
ρακτηρίζεται από πραγµατική αλληλεγγύη, έτσι ώστε να είναι αδιαχώριX
στη από την επικουρικότητα.

357 Οι ιδιωτικές µη κερδοσκοπικές οργανώσεις έχουν έναν ιδιαίτερο δικό
τους χώρο στο οικονοµικό πλαίσιο. Αυτό που ξεχωρίζει τις συγκεκριµένες
οργανώσεις είναι η θαρραλέα προσπάθεια να ταιριάξουν αρµονικά την
παραγωγική δραστηριότητα και την αλληλεγγύη. Συνήθως σχηµατίζονται
στη βάση µιας συνεργατικής συµφωνίας και είναι έκφραση της κοινής ιδανιX
κής τάσης των υποκειµένων που αποφασίζουν ελεύθερα να συµµετάσχουν.
Το κράτος καλείται να σεβαστεί τη φύση αυτών των οργανώσεων και να
αξιοποιήσει τα χαρακτηριστικά τους, υλοποιώντας πραγµατικά την αρχή
της επικουρικότητας, που αξιώνει το σεβασµό και την προώθηση της αξιοX
πρέπειας και της αυτόνοµης ευθύνης του «επικουρούµενου» υποκειµένου.

δ) Αποταµίευση και κατανάλωση

358 Οι καταναλωτές, οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις διαθέτουν µεγάλη
αγοραστική δύναµη πέρα από το όριο της επιβίωσης, µπορούν να επηρεάT
σουν σηµαντικά την οικονοµική πραγµατικότητα µε τις ελεύθερες επιλοT
γές τους ανάµεσα σε κατανάλωση και αποταµίευση. Πράγµατι, η δυναX
τότητα επιρροής των επιλογών του οικονοµικού συστήµατος βρίσκεται
στα χέρια εκείνων που πρέπει να αποφασίσουν για τον προορισµό των
οικονοµικών τους πόρων. Σήµερα περισσότερο απ’ ό,τι στο παρελθόν
µπορούµε να εκτιµήσουµε τις διαθέσιµες εναλλακτικές λύσεις όχι µόνο
στη βάση της προβλεπόµενης απόδοσης ή του βαθµού κινδύνου, αλλά και
εκφράζοντας µια ορθή κρίση για τα σχέδια επένδυσης που θα χρηµατοX
δοτήσουν οι πόροι, µε τη γνώση ότι «η επιλογή επενδύσεων σε ένα µέρος
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αντί σε κάποιο άλλο, σε έναν παραγωγικό τοµέα παρά σε κάποιον άλλο,
είναι πάντα µια επιλογή ηθική και πολιτιστική»744.

359 Η χρησιµοποίηση της αγοραστικής δύναµης πρέπει να ασκείται στο
πλαίσιο των ηθικών αναγκών της δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης και
µε συγκεκριµένες κοινωνικές ευθύνες: δεν πρέπει να ξεχνάµε «το καθήκον
της ευσπλαχνίας, δηλαδή την υποχρέωση να βοηθάµε µε το “περίσσευµά”
µας και ενίοτε µε το “αναγκαίο” για να δώσουµε ό,τι είναι απαραίτητο
στη ζωή του φτωχού»745. Αυτή η ευθύνη προσφέρει στους καταναλωτές
τη δυνατότητα να κατευθύνουν, χάρη στη µεγαλύτερη διάδοση της πληX
ροφορίας, τη συµπεριφορά των παραγωγών µε την απόφαση —ατοµική ή
συλλογική— να προτιµούν τα προ�όντα µερικών επιχειρήσεων αντί για
άλλων, λαµβάνοντας υπόψη όχι µόνο την τιµή και την ποιότητα, αλλά
και την ύπαρξη σωστών συνθηκών εργασίας στις επιχειρήσεις, όπως και
το βαθµό προστασίας που εξασφαλίζει για το φυσικό περιβάλλον.

360 Το φαινόµενο του καταναλωτισµού διατηρεί ένα σταθερό προσαναT
τολισµό προς το «έχω» παρά προς το «είµαι». Αυτό εµποδίζει να «διαX
κρίνουµε ορθά τις νέες και πιο υψηλές µορφές ικανοποίησης των αναγκών
του ανθρώπου από τις νέες ανάγκες που επιβάλλονται, οι οποίες εµποδίX
ζουν τη διαµόρφωση µιας ώριµης προσωπικότητας»746. Για να αντικρούX
σουµε αυτό το φαινόµενο χρειάζεται να δηµιουργήσουµε «τρόπους ζωής
όπου η αναζήτηση του αληθινού, του ωραίου και του καλού και η κοινωX
νία µε τους άλλους ανθρώπους για µια κοινή ανάπτυξη θα είναι τα στοιX
χεία που θα καθορίζουν τις επιλογές κατανάλωσης, αποταµίευσης και
επενδύσεων»747. Είναι αναντίρρητο ότι οι επιδράσεις του κοινωνικού
πλαισίου στον τρόπο ζωής είναι σηµαντικές: γι’ αυτό η πολιτιστική πρόX
κληση που θέτει σήµερα ο καταναλωτισµός πρέπει να αντιµετωπιστεί µε
µεγαλύτερη αποφασιστικότητα, κυρίως αν αναλογιστούµε τις µελλοντιX
κές γενεές, οι οποίες κινδυνεύουν να ζήσουν σ’ ένα φυσικό περιβάλλον λεηX

744ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 36: AAS 83 (1991) 839X840.
745 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 36: AAS 83 (1991) 839.
746 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 36: AAS 83 (1991) 839.
747 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 36: AAS 83 (1991) 839.
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λατηµένο εξαιτίας της αλόγιστης και υπερβολικής κατανάλωσης748.

V. ΤΑ «RES NOVAE» ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

α) Η παγκοσµιοποίηση: ευκαιρίες και κίνδυνοι

361 Η εποχή µας σηµαδεύεται από το σύνθετο φαινόµενο της χρηµατοοιT
κονοµικής παγκοσµιοποίησης, δηλαδή από µια διαδικασία αυξανόµενης
ολοκλήρωσης των εθνικών οικονοµιών στον τοµέα της αγοράς αγαθών
και υπηρεσιών και οικονοµικών συµφωνιών, όπου ένας συνεχώς µεγαλύX
τερος αριθµός επιχειρηµατιών έχει έναν παγκόσµιο ορίζοντα επιλογών για
τις ευκαιρίες ανάπτυξης και κέρδους. Ο νέος ορίζοντας της παγκόσµιας
κοινωνίας δεν προέρχεται απλώς από την παρουσία οικονοµικών δεσµών
ανάµεσα σε εθνικούς παράγοντες που επιχειρούν σε διάφορες χώρες, οι
οποίοι ανέκαθεν υπήρχαν, όσο από τη διεισδυτικότητα και την πρωτόX
γνωρη φύση του συστήµατος σχέσεων που αναπτύσσονται. Ο ρόλος της
οικονοµικής αγοράς γίνεται ολοένα πιο αποφασιστικός και κεντρικός,
ενώ οι διαστάσεις της, έπειτα από την απελευθέρωση των ανταλλαγών
και της κυκλοφορίας των κεφαλαίων, αυξήθηκαν υπερβολικά µε εντυπωX
σιακή ταχύτητα, σε σηµείο να επιτρέπει στους επενδυτές να µετακινούν
«σε πραγµατικό χρόνο» από τη µια µεριά του πλανήτη στην άλλη µεγάλα
κεφάλαια. Πρόκειται για µια πολύµορφη κι όχι εύκολα αποκωδικοποιήσιX
µη πραγµατικότητα, καθώς ξεδιπλώνεται σε διάφορα επίπεδα και εξελίσX
σεται συνεχώς σε τροχιές που δύσκολα µπορούν να προβλεφθούν.

362 Η παγκοσµιοποίηση τροφοδοτεί νέες ελπίδες, αλλά προκαλεί και
ανησυχητικά ερωτηµατικά749.

Μπορεί να παράγει αποτελέσµατα δυνάµει ευεργετικά για ολόκληρη
την ανθρωπότητα: συνυφασµένη µε τη ραγδαία εξέλιξη των τηλεπικοινωX
νιών, η πορεία ανάπτυξης του συστήµατος των χρηµατοοικονοµικών σχέX

748 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β ,́ Εγκ. επ. Centesimus annus, 37: AAS 83 (1991) 840.
749 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Απ. διάτ. Ecclesia in America, 20: AAS 91 (1999)
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σεων επέτρεψε συγχρόνως µιαν αξιοσηµείωτη µείωση του κόστους των
επικοινωνιών και των νέων τεχνολογιών, αλλά και µια επιτάχυνση της
επέκτασης των εµπορικών ανταλλαγών και των οικονοµικών συµφωνιών
σε πλανητική κλίµακα. Με άλλα λόγια, τα δύο φαινόµενα, η χρηµατοοιX
κονοµική παγκοσµιοποίηση και η τεχνολογική πρόοδος ενισχύθηκαν
αµοιβαία, καθιστώντας εξαιρετικά γρήγορη τη σύνθετη δυναµική της σηX
µερινής οικονοµικής φάσης.

Αναλύοντας το σηµερινό πλαίσιο, εκτός του ότι εντοπίζουµε τις ευκαιT
ρίες που παρουσιάζονται στην εποχή της παγκόσµιας οικονοµίας, αντιT
λαµβανόµαστε και τους κινδύνους που συνδέονται µε τις νέες διαστάσεις
των χρηµατοοικονοµικών σχέσεων. Πράγµατι, δε λείπουν οι ενδείξεις µιας
τάσης αύξησης των ανισοτήτων τόσο ανάµεσα στις ανεπτυγµένες χώρες και
στις χώρες υπό ανάπτυξη όσο και στο εσωτερικό των βιοµηχανοποιηµένων
χωρών. Τον αυξανόµενο οικονοµικό πλούτο ο οποίος έγινε δυνατός από τις
διαδικασίες που περιγράψαµε συνοδεύει µια αύξηση της σχετικής φτώχειας.

363 Η φροντίδα του κοινού καλού επιβάλλει να αδράξουµε τις νέες ευT
καιρίες ανακατανοµής του πλούτου ανάµεσα στις διάφορες περιοχές του
πλανήτη, υπέρ των λιγότερο ευνοηµένων και µέχρι τώρα αποκλεισµένων
ή όσων βρίσκονται στα όρια της κοινωνικής και οικονοµικής προόδου750:
«Η πρόκληση είναι να εξασφαλίσουµε µια παγκοσµιοποίηση αλληλεγγύX
ης, µια παγκοσµιοποίηση χωρίς περιθωριοποιήσεις»751. Η ίδια η τεχνολοX
γική πρόοδος κινδυνεύει να µοιράσει και πάλι άνισα ανάµεσα στις χώρες
τα θετικά της αποτελέσµατα. Πράγµατι, οι καινοτοµίες µπορούν να ειX
σχωρήσουν και να εξαπλωθούν στο εσωτερικό µιας ορισµένης κοινότηX
τας, αν οι δυνάµει ευεργετηµένοι επιτύχουν ένα ελάχιστο όριο γνώσεων
και οικονοµικών πόρων: είναι προφανές ότι µε την ύπαρξη µεγάλων ανιX
σοτήτων ανάµεσα στις χώρες µε πρόσβαση στις τεχνικέςXεπιστηµονικές
γνώσεις και στα πιο πρόσφατα τεχνολογικά προ�όντα, η διαδικασία της
παγκοσµιοποίησης καταλήγει να διευρύνει αντί να µειώνει τις ανισότητες

750 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Οµιλία στα µέλη του Ιδρύµατος «Centesimus anT
nus» (9 Μαaου 1998), 2: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XXΙ, 1 (1998) 873X874.

751 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για την Ειρήνη 1998,
3: AAS 90 (1998) 150.
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ανάµεσα στις χώρες όσον αφορά την οικονοµική και την κοινωνική ανάX
πτυξη. Από τη φύση της εν εξελίξει δυναµικής, η ελεύθερη κυκλοφορία
των κεφαλαίων δεν αρκεί από µόνη της για να ευνοήσει την προσέγγιση
των υπό ανάπτυξη χωρών µε τις πιο ανεπτυγµένες.

364 Το εµπόριο αντιπροσωπεύει µια θεµελιώδη συνισταµένη των διεT
θνών οικονοµικών σχέσεων, συνεισφέροντας µε τρόπο καθοριστικό
στην παραγωγική εξειδίκευση και στην οικονοµική ανάπτυξη των διαT
φόρων χωρών. Σήµερα περισσότερο από ποτέ το διεθνές εµπόριο αν είναι
κατάλληλα προσανατολισµένο, προωθεί την ανάπτυξη και είναι ικανό να
δηµιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και να προσφέρει χρήσιµους πόρους. Η
κοινωνική διδασκαλία φώτισε πολλές φορές τις στρεβλώσεις του διεθνούς752

εµπορικού συστήµατος που συχνά, εξαιτίας µιας πολιτικής προστατευτιX
σµού, διαχωρίζει τα προ�όντα που προέρχονται από φτωχές χώρες και
εµποδίζει την ανάπτυξη βιοµηχανικών δραστηριοτήτων και τη µεταφορά
τεχνολογίας προς αυτές753. Η συνεχής επιδείνωση όσον αφορά τους όρους
της ανταλλαγής πρώτων υλών και η επιβάρυνση της διαφοράς ανάµεσα σε
πλούσιες και φτωχές χώρες ώθησε το ∆ιδακτικό Σώµα της Εκκλησίας να
επικαλεστεί τη σηµασία των ηθικών κριτηρίων που πρέπει να διαπνέουν τις
διεθνείς οικονοµικές σχέσεις: η επιδίωξη του κοινού καλού και ο οικουµενιX
κός προορισµός των αγαθών^ η ισότητα στις οικονοµικές σχέσεις^ η φροντίX
δα για τις ανάγκες και τα δικαιώµατα των πιο φτωχών στην εµπορική πολιX
τική και στη διεθνή συνεργασία. ∆ιαφορετικά, «οι φτωχοί θα παραµένουν
φτωχοί, ενώ οι πλούσιοι θα γίνονται όλο και πιο πλούσιοι»754.

365 Μια αλληλεγγύη προσαρµοσµένη στην εποχή της παγκοσµιοποίησης
απαιτεί την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Το ∆ιδακτικό
Σώµα της Εκκλησίας σηµειώνει ότι όχι µόνο «η προοπτική […] µιας διεθνούς
δηµόσιας αρχής στην υπηρεσία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, της ελευX
θερίας και της ειρήνης δεν έχει υλοποιηθεί ακόµη, αλλά δυστυχώς οφείX

752 Πρβλ. ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ΄, Εγκ. επ. Populorum progressio, 61: AAS 59 (1967) 287.
753 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Sollicitudo rei socialis, 43: AAS 80

(1988) 574X575.
754 ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ΄, Εγκ. επ. Populorum progressio, 57: AAS 59 (1967) 285.
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λουµε να καταγράψουµε τη συχνή διστακτικότητα της διεθνούς κοινότηX
τας απέναντι στο χρέος του σεβασµού και της εφαρµογής των ανθρωπίX
νων δικαιωµάτων. Αυτή η υποχρέωση αγγίζει όλα τα θεµελιώδη δικαιώX
µατα και δεν επιτρέπει αυθαίρετες επιλογές, οι οποίες θα µπορούσαν να
προκαλέσουν µορφές διακρίσεων και αδικίας. Συγχρόνως, γινόµαστε
µάρτυρες της εδραίωσης µιας ανησυχητικής ψαλίδας ανάµεσα σε µια σειX
ρά από νέα “δικαιώµατα” που προωθούνται στις κοινωνίες µε ανεπτυγµέX
νη τεχνολογία και των στοιχειωδών δικαιωµάτων που ακόµη και σήµερα
δεν τηρούνται κυρίως σε καταστάσεις υπανάπτυξης: σκεφτόµαστε, για
παράδειγµα, το δικαίωµα στην τροφή, στο πόσιµο νερό, στο σπίτι, στον
αυτοπροσδιορισµό και στην ανεξαρτησία»755.

366 Η εξάπλωση της παγκοσµιοποίησης πρέπει να συνοδεύεται, εκ µέT
ρους των οργανώσεων της αστικής κοινωνίας, από µία πιο ώριµη συνειT
δητοποίηση των νέων καθηκόντων στα οποία καλούνται σε παγκόσµιο
επίπεδο. Χάρη και στην αποφασιστική δράση αυτών των οργανώσεων,
θα είναι δυνατόν να τοποθετήσουµε τη σηµερινή διαδικασία ανάπτυξης
της οικονοµίας σε πλανητικό επίπεδο σε έναν ορίζοντα που θα εγγυάται
τον αποτελεσµατικό σεβασµό των δικαιωµάτων του ανθρώπου και των
λαών αλλά και την ίση ανακατανοµή των πόρων στο εσωτερικό κάθε
χώρας και ανάµεσα σε διαφορετικές χώρες: «Η ελευθερία των ανταλλαX
γών δεν είναι ίση αν αυτή δεν υπόκειται στις απαιτήσεις της κοινωνικής
δικαιοσύνης»756.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δείξουµε στις τοπικές ιδιαιτερότητες
και στις πολιτιστικές διαφορές, που κινδυνεύουν από τις εν εξελίξει οιT
κονοµικές διαδικασίες: «Η παγκοσµιοποίηση δεν πρέπει να γίνει ένας νέος
τύπος αποικιοκρατίας. Οφείλει να σέβεται τις διαφορές πολιτισµού που,
στο πλαίσιο της οικουµενικής αρµονίας των λαών, είναι τα ερµηνευτικά
κλειδιά της ζωής. Κυρίως, δεν πρέπει να στερήσει από τους φτωχούς απ’ ό,τι
τους είναι πολυτιµότερο, και βέβαια τα πιστεύω και τις θρησκευτικές τεX
λετές, καθώς οι αυθεντικές θρησκευτικές πεποιθήσεις είναι η πιο ξεκάθαX

755 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για την Ειρήνη
2003, 5: AAS 95 (2003) 343.

756 ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ΄, Εγκ. επ. Populorum progressio, 59: AAS 59 (1967) 286.
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ρη εκδήλωση της ανθρώπινης ελευθερίας»757.

367 Στην εποχή της παγκοσµιοποίησης πρέπει να υπογραµµιστεί έντονα η
αλληλεγγύη ανάµεσα στις γενεές: «Στο παρελθόν η αλληλεγγύη ανάµεσα
στις γενεές ήταν σε πολλές χώρες µια φυσιολογική συµπεριφορά της οικογέX
νειας^ σήµερα έχει γίνει καθήκον και της κοινότητας»758. Είναι καλό να συνεX
χιστεί να επιδιώκεται αυτή η αλληλεγγύη στις εθνικές πολιτικές κοινότητες,
αλλά σήµερα το πρόβληµα τίθεται και για την παγκόσµια πολιτική κοινότηX
τα, ώστε η παγκοσµιοποίηση να µην πραγµατοποιείται εις βάρος των πιο
φτωχών και των πιο αδύναµων. Στον παγκόσµιο σχεδιασµό, η αλληλεγγύη
ανάµεσα στις γενεές απαιτεί να δρούµε σύµφωνα µε την αρχή του οικουµεX
νικού προορισµού των αγαθών, που καθιστά ηθικά αθέµιτο και οικονοµικά
αντιπαραγωγικό να φορτώνουµε το σηµερινό κόστος στις µελλοντικές γεX
νεές: ηθικά αθέµιτο επειδή σηµαίνει να µην αναλαµβάνουµε τις ευθύνες που
µας αναλογούν, οικονοµικά αντιπαραγωγικό επειδή η διόρθωση της ζηµιάς
είναι πιο ακριβή από την πρόληψη. Αυτή η αρχή εφαρµόζεται κυρίως —αλX
λά όχι µόνο— για τους πόρους της Γης και για την προστασία της δηµιουρX
γίας, που έχει γίνει εξαιρετικά ευαίσθητη από την παγκοσµιοποίηση, η
οποία αφορά όλο τον πλανήτη, εννοούµενο ως µοναδικό οικοσύστηµα759.

β) Το διεθνές χρηµατοπιστωτικό σύστηµα

368 Οι χρηµατοδοτικές αγορές δεν είναι βέβαια ένας νεωτερισµός της
εποχής µας: εδώ και πολύ καιρό, κάτω από διάφορες µορφές, ανέλαβαν
να απαντήσουν στην απαίτηση χρηµατοδότησης των παραγωγικών δραT
στηριοτήτων. Η ιστορική εµπειρία βεβαιώνει ότι χωρίς τα κατάλληλα
χρηµατοοικονοµικά συστήµατα, δε θα είχαµε οικονοµική ανάπτυξη. Οι

757 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Οµιλία στην Ποντιφική Ακαδηµία των Κοινωνικών
Επιστηµών (27 Απριλίου 2001), 4: AAS 93 (2001) 600.

758 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Οµιλία στην Ποντιφική Ακαδηµία των Κοινωνικών
Επιστηµών (11 Απριλίου 2002), 3: AAS 94 (2002) 525.

759 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Οµιλία στην ακρόαση των ACLI (Ένωση Ιταλών
Χριστιανών Εργαζοµένων) (27 Απριλίου 2002), 4: L’Osservatore Romano, 28
Απριλίου 2002, σ. 5.
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σε ευρεία κλίµακα επενδύσεις, τυπικές της σύγχρονης οικονοµίας της αγοX
ράς, δε θα ήταν δυνατές χωρίς το θεµελιώδη ενδιάµεσο ρόλο των χρηµαX
τοπιστωτικών αγορών, οι οποίες επέτρεψαν, µεταξύ άλλων, να εκτιµήX
σουµε τις θετικές λειτουργίες της αποταµίευσης για τη συνολική ανάπτυX
ξη του οικονοµικού και κοινωνικού συστήµατος. Αν η δηµιουργία αυτού
που ονοµάστηκε η «παγκόσµια αγορά κεφαλαίων» παρήγαγε ευεργετικά
αποτελέσµατα χάρη στο γεγονός ότι η µεγαλύτερη κινητικότητα των κεX
φαλαίων επέτρεψε στις παραγωγικές δραστηριότητες µεγαλύτερη ευκοX
λία στη διαθεσιµότητα πόρων, η αυξηµένη κινητικότητα πολλαπλασίασε
τον κίνδυνο χρηµατοπιστωτικών κρίσεων. Η ανάπτυξη της χρηµατοδότηX
σης, της οποίας οι συµφωνίες ξεπέρασαν σε µέγεθος την πραγµατικότητα,
κινδυνεύει να ακολουθήσει µια λογική ολοένα και πιο αυτοαναφορική,
δίχως σύνδεση µε την πραγµατική βάση της οικονοµίας.

369 Η χρηµατοδοτική οικονοµία ως αυτοσκοπός είναι µοιραίο να έρθει σε
αντίθεση µε τους σκοπούς της, καθώς στερείται από τις ρίζες και τη συστατιT
κή της αιτία, δηλαδή από τον πρωταρχικό και ουσιώδη ρόλο της στην υπηT
ρεσία της πραγµατικής οικονοµίας και εντέλει της ανάπτυξης των ατόµων
και της ανθρώπινης κοινότητας. Το συνολικό πλαίσιο αποδεικνύεται ακόµη
πιο ανησυχητικό υπό το φως της έντονα ασύµµετρης διαµόρφωσης που χαX
ρακτηρίζει το διεθνές χρηµατοδοτικό σύστηµα: οι διαδικασίες εκσυγχρονιX
σµού και απορρύθµισης των χρηµατοδοτικών αγορών τείνουν πράγµατι να
παγιωθούν µόνο σε ορισµένα σηµεία του πλανήτη. Αυτό είναι πηγή µεγάλων
ανησυχιών ηθικής φύσεως, καθώς οι χώρες που αποκλείονται από τις διαδιX
κασίες που περιγράψαµε, µολονότι δε χαίρονται τα ευεργετήµατα αυτών των
προ�όντων, δεν προφυλάσσονται από τις ενδεχόµενες αρνητικές συνέπειες
της χρηµατοπιστωτικής αστάθειας στα πραγµατικά οικονοµικά τους συστήX
µατα, κυρίως αν είναι εύθραυστα και µε καθυστερηµένη ανάπτυξη760.

Η ξαφνική επιτάχυνση διαδικασιών όπως η τεράστια αύξηση της αξίας
των χαρτοφυλακίων που διαχειρίζονται τα χρηµατοδοτικά ιδρύµατα και
ο ταχύτατος πολλαπλασιασµός νέων και νοθευµένων χρηµατοοικονοµικών
οργάνων καθιστούν επιτακτική όσο ποτέ την εξεύρεση θεσµικών λύσεων

760 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Οµιλία στην Ποντιφική Ακαδηµία των ΚοιT
νωνικών Επιστηµών (25 Απριλίου 1997), 6: AAS 93 (1998) 141X142.
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που θα µπορούν να ευνοήσουν επαρκώς τη σταθερότητα του συστήµατος,
δίχως να µειώσουν τη δυναµικότητα και την παραγωγικότητά του. Είναι
απαραίτητο να εισαγάγουµε ένα ρυθµιστικό πλαίσιο που θα επιτρέπει να
διαφυλάξουµε αυτή τη σταθερότητα σε όλες τις σύνθετες διαρθρώσεις της,
να προωθήσουµε τον ανταγωνισµό ανάµεσα στους µεσολαβητές και να εξαX
σφαλίσουµε τη µεγαλύτερη διαφάνεια υπέρ των επενδυτών.

γ) Ο ρόλος της διεθνούς κοινότητας στην εποχή
της παγκόσµιας οικονοµίας

370 Η απώλεια της επικέντρωσης από τους κρατικούς παράγοντες πρέT
πει να συµπέσει µε µια µεγαλύτερη δέσµευση της διεθνούς κοινότητας
για την άσκηση ενός πιο αποφασιστικού ρόλου µε οικονοµική και χρηT
µατοοικονοµική κατεύθυνση. Πράγµατι, µια σηµαντική συνέπεια της παX
γκοσµιοποίησης συνίσταται στη βαθµιαία απώλεια της ικανότητας του κράX
τους να κατευθύνει την εθνική οικονοµικήXχρηµατοοικονοµική δυναµική.
Οι κυβερνήσεις των µεµονωµένων χωρών βλέπουν τη δράση τους σε οικονοX
µικό και κοινωνικό επίπεδο να καθορίζεται ολοένα και περισσότερο από
τις προοπτικές της διεθνούς αγοράς κεφαλαίων και από τις ολοένα και πιο
πιεστικές απαιτήσεις αξιοπιστίας που προέρχονται από τον χρηµατοοικοX
νοµικό κόσµο. Εξαιτίας των νέων δεσµών ανάµεσα στους παγκόσµιους συX
ντελεστές, τα παραδοσιακά αµυντικά µέτρα των κρατών εµφανίζονται καX
ταδικασµένα σε αποτυχία και, απέναντι στις νέες περιοχές ανταγωνισµού,
περνά σε δεύτερη µοίρα η έννοια της εθνικής αγοράς.

371 Όσο περισσότερο το παγκόσµιο χρηµατοοικονοµικό σύστηµα φτάνει
σε υψηλά επίπεδα οργανωτικής και λειτουργικής πολυπλοκότητας, τόσο
περισσότερο τίθεται επιτακτικά το καθήκον της ρύθµισης αυτών των διαT
δικασιών, κατευθύνοντάς τες προς το κοινό καλό της ανθρώπινης οικογέT
νειας. Συγκεκριµένα, αναφύεται η ανάγκη να αναλάβει η ίδια η διεθνής
κοινότητα αυτό τον ευαίσθητο ρόλο, εκτός από τα κράτη, µε πολιτικά και
νοµικά όργανα κατάλληλα και επαρκή.

Είναι λοιπόν απαραίτητο τα διεθνή οικονοµικά και χρηµατοοικονοµιX
κά ιδρύµατα να βρουν τις κατάλληλες θεσµικές λύσεις και να επεξεργαX
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στούν τη στρατηγική δράσης µε σκοπό να κατευθύνουν µιαν αλλαγή που,
υφιστάµενη παθητικά και αφηµένη στον εαυτό της, θα προκαλούσε δραµαX
τικές συνέπειες κυρίως εις βάρος των πιο αδύναµων και ανυπεράσπιστων
στρωµάτων του παγκόσµιου πληθυσµού.

Στους διεθνείς οργανισµούς πρέπει να αντιπροσωπεύονται ισοµερώς τα
συµφέροντα της µεγάλης ανθρώπινης οικογένειας^ είναι αναγκαίο αυτά τα
ιδρύµατα, «εκτιµώντας τις συνέπειες των αποφάσεών τους, να λαµβάνουν
υπόψη εκείνους τους λαούς και τις χώρες που έχουν µικρό εκτόπισµα στη
διεθνή αγορά, αλλά συγκεντρώνουν τις πιο ζωτικές και οδυνηρές ανάγκες
και χρειάζονται µεγαλύτερη υποστήριξη για την ανάπτυξή τους»761.

372 Η πολιτική εξίσου µε την οικονοµία πρέπει να µάθει να επεκτείνει
την ακτίνα δράσεώς της πέρα από τα εθνικά όρια, αποκτώντας ταχύταT
τα την παγκόσµια λειτουργική διάσταση που θα της επιτρέψει να κατευT
θύνει τις διαδικασίες εν εξελίξει υπό το φως όχι µόνο οικονοµικών αλλά
και ηθικών παραµέτρων. Ο βασικός στόχος είναι να οδηγήσει αυτές τις
διαδικασίες εξασφαλίζοντας την αξιοπρέπεια του ανθρώπου και τη συX
νολική ανάπτυξη της προσωπικότητάς του στον ορίζοντα του κοινού καX
λού762. Η ανάληψη αυτού του καθήκοντος συνεπάγεται την ευθύνη να
επιταχυνθεί η εδραίωση των υπαρχόντων θεσµών όπως και η δηµιουργία
νέων οργάνων στα οποία θα ανατεθούν οι συγκεκριµένες ευθύνες763.
Πράγµατι, η οικονοµική ανάπτυξη µπορεί να είναι διαρκείας αν αναπτυX
χθεί στο εσωτερικό ενός ξεκάθαρου και προσδιορισµένου πλαισίου καX
νόνων και ενός ευρύτατου σχεδίου ηθικής, αστικής και πολιτιστικής ανάX
πτυξης ολόκληρης της ανθρώπινης οικογένειας.

δ) Μια ολοκληρωµένη και αλληλέγγυα ανάπτυξη

761 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 58: AAS 83 (1991) 864.
762 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Octogesima adveniens, 43X44: AAS 63

(1971) 431X433.
763 Πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.440^ ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ΄, Εγκ. επ.

Populorum progressio, 78: AAS 59 (1967) 295^ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. SolliT
citudo rei socialis, 43: AAS 80 (1988) 574X575.
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373 Ένα από τα θεµελιώδη καθήκοντα των παραγόντων της διεθνούς οιT
κονοµίας είναι η επίτευξη της ολοκληρωµένης και αλληλέγγυας ανάπτυT
ξης της ανθρωπότητας, δηλαδή «η προώθηση όλων των ανθρώπων και
όλου του ανθρώπου»764. Αυτό το καθήκον απαιτεί µιαν αντίληψη της οιX
κονοµίας που σε διεθνές επίπεδο θα εγγυάται την ίση κατανοµή των πόX
ρων και θα απαντά στην επίγνωση της αλληλεξάρτησης —οικονοµικής,
πολιτικής και πολιτιστικής— που ενώνει οριστικά πλέον τους λαούς µεX
ταξύ τους και τους κάνει να νιώθουν πως έχουν ένα µόνο πεπρωµένο765.
Τα κοινωνικά προβλήµατα προσλαµβάνουν ολοένα και περισσότερο πλαX
νητική διάσταση. Κανένα κράτος δεν µπορεί πια να τα αντιµετωπίσει και
να τα λύσει µόνο του. Οι σύγχρονες γενεές πείθονται για την ανάγκη της αλX
ληλεγγύης και αντιλαµβάνονται πραγµατικά πόσο αναγκαίο είναι να ξεπεX
ράσουν την ατοµικιστική παιδεία766. Καταγράφεται ολοένα και πιο διάχυX
τα η χρεία για µοντέλα ανάπτυξης που δε θα προβλέπουν µόνο «να ανυψώX
σουµε όλους τους λαούς στο επίπεδο που έχουν σήµερα οι πιο πλούσιες χώX
ρες, αλλά να χτίσουµε µε την αλληλέγγυα εργασία µια καλύτερη ζωή, να
αναπτύξουµε αποτελεσµατικά την αξιοπρέπεια και τη δηµιουργικότητα κάX
θε ατόµου, την ικανότητά του να ανταποκρίνεται στην κλήση του και, κατά
συνέπεια, στο κάλεσµα του Θεού που περιέχεται σε αυτήν»767.

374 Μια πιο ανθρώπινη και αλληλέγγυα ανάπτυξη θα ευεργετήσει και
τις πλούσιες χώρες. «Αισθάνονται συχνά ένα είδος υπαρξιακής απώλειας,
µια ανικανότητα να ζήσουν και να χαρούν έντιµα το νόηµα της ζωής έστω
και µέσα στην αφθονία υλικών αγαθών, µια αποξένωση και µια απώλεια
της ανθρωπιάς σε πολλούς, που νιώθουν να υποβιβάζονται σε ρόλο γραX
ναζιών του µηχανισµού παραγωγής και κατανάλωσης και δε βρίσκουν
τον τρόπο να διατηρήσουν την αξιοπρέπεια του ανθρώπου που δηµιουρX
γήθηκε κατ’ εικόνα και καθ’ οµοίωση του Θεού»768. Οι πλούσιες χώρες απέX

764 ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ΄, Εγκ. επ. Populorum progressio, 14: AAS 59 (1967) 264.
765 Πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.437X2.438.
766 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για την Ειρήνη

2000, 13X14: AAS 92 (2000) 365X366.
767 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 29: AAS 83 (1991) 828X829^

πρβλ. ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ΄, Εγκ. επ. Populorum progressio, 40X42: AAS 59 (1967) 277X278.
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δειξαν ότι έχουν την ικανότητα να δηµιουργούν υλική ευηµερία, αλλά συX
χνά εις βάρος του ανθρώπου και των πιο αδύναµων κοινωνικών οµάδων:
«δεν µπορούµε να αγνοήσουµε ότι τα σύνορα του πλούτου και της φτώX
χειας διαπερνούν στο εσωτερικό τους τις ίδιες κοινωνίες, και τις ανεπτυγµέX
νες και τις υπό ανάπτυξη. Πράγµατι, όπως υπάρχουν κοινωνικές ανισότητες
µέχρι σηµείου ένδειας στις πλούσιες χώρες, παράλληλα στις λιγότερο ανεX
πτυγµένες χώρες βλέπουµε συχνά εκδηλώσεις εγωισµού και επίδειξης πλούX
του, τόσο ενοχλητικές όσο και σκανδαλώδεις»769.

ε) Η ανάγκη ενός µεγάλου παιδαγωγικού και πολιτιστικού έργου

375 Για την κοινωνική διδασκαλία, η οικονοµία «είναι µόνο µία όψη και
µία διάσταση της σύνθετης ανθρώπινης δραστηριότητας. Αν γίνει απόλυX
τη, αν η παραγωγή και η κατανάλωση των εµπορευµάτων καταλήξουν
να καταλάβουν το κέντρο της κοινωνικής ζωής και γίνουν η µοναδική
αξία της κοινωνίας, που δε θα υπάγεται σε καµία άλλη, η αιτία πρέπει να
αναζητηθεί όχι µόνο και όχι τόσο στο ίδιο το οικονοµικό σύστηµα, όσο
στο γεγονός ότι ολόκληρο το κοινωνικόXπολιτιστικό σύστηµα, αγνοώX
ντας την ηθική και τη θρησκευτική διάσταση, έχει αποδυναµωθεί και πλέον
περιορίζεται στην παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών µόνο»770. Η ζωή του
ανθρώπου, και η κοινωνική και η συλλογική, δεν µπορεί να περιοριστεί
σε µια υλιστική διάσταση, έστω κι αν τα υλικά αγαθά είναι απολύτως
αναγκαία και για την επιβίωση και για τη βελτίωση του τρόπου ζωής:
«στη βάση κάθε πλήρους ανάπτυξης της ανθρώπινης κοινωνίας υπάρχει
η ανάπτυξη της γνώσης του Θεού και της αυτογνωσίας»771.

376 Απέναντι στην ταχύτατη πορεία της τεχνικής και οικονοµικής ανάT
πτυξης και στην εξίσου γρήγορη µεταβολή των διαδικασιών παραγωγής

768 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Οµιλία την 1η ΜαZου 1991: Insegnamenti di Giovanni
Paolo II, XIV, 1 (1991) 1.985X1.991^ πρβλ. ιδίου, Εγκ. επ. Sollicitudo rei socialis, 9:
AAS 80 (1988) 520X523.

769 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β ,́ Εγκ. επ. Sollicitudo rei socialis, 14: AAS 80 (1988) 526X527.
770 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 39: AAS 83 (1991) 842.
771 Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.441.
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και κατανάλωσης, το ∆ιδακτικό Σώµα της Εκκλησίας προειδοποιεί για
την ανάγκη ενός µεγάλου παιδαγωγικού και πολιτιστικού έργου: «η αξίωX
ση για µια ζωή πιο ικανοποιητική και πιο πλούσια ποιοτικά είναι αφ’ εαυX
τής νόµιµη, αλλά δεν µπορούµε να µην υπογραµµίσουµε τις ευθύνες και
τους κινδύνους που συνδέονται µε αυτή την ιστορική φάση… ΑνιχνεύοX
ντας νέες ανάγκες και νέους τρόπους για την ικανοποίησή τους, οφείλουX
µε να οδηγηθούµε από µια ολοκληρωµένη εικόνα του ανθρώπου που θα
σέβεται όλες τις διαστάσεις της ύπαρξής του και θα υποτάσσει τις υλικές
και ενστικτώδεις στις εσωτερικές και πνευµατικές[…] Γι’ αυτό είναι αναX
γκαίο και επιτακτικό ένα µεγάλο παιδαγωγικό και πολιτιστικό έργο, το
οποίο θα περιλαµβάνει τη διαπαιδαγώγηση των καταναλωτών προς µία
υπεύθυνη χρήση της δύναµης επιλογής που έχουν, τη διαµόρφωση µιας
υψηλής αίσθησης ευθύνης στους παραγωγούς και, ιδιαίτερα, στους επαγX
γελµατίες της µαζικής επικοινωνίας, εκτός από την αναγκαία επέµβαση
των δηµόσιων αρχών»772.

772 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 36: AAS 83 (1991) 838X
839.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓ∆ΟΟ

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Ι. ΒΙΒΛΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ

α) Η εξουσία του Θεού

377 Ο λαός του Ισραήλ, στο αρχικό στάδιο της ιστορίας του, δεν έχει βασιT
λιά όπως οι άλλοι λαοί επειδή αναγνωρίζει µόνο την εξουσία του Γιαχβέ. Ο
Θεός επεµβαίνει στην Ιστορία µέσα από ανθρώπους χαρισµατικούς, όπως
µαρτυρεί το Βιβλίο των Κριτών. Από τον τελευταίο αυτών των ανθρώπων,
τον Σαµουήλ, προφήτη και κριτή, ο λαός θα ζητήσει ένα βασιλιά (πρβλ. Α΄
Σαµ 8,5^ 10,18X19). Ο Σαµουήλ θέτει σε επιφυλακή τους Ισραηλίτες γύρω
από τις συνέπειες µιας δεσποτικής άσκησης της βασιλείας (πρβλ. Α΄ Σαµ
8,11X18)^ η βασιλική εξουσία όµως µπορεί να δοκιµαστεί και ως δώρο του
Γιαχβέ που έρχεται να βοηθήσει το λαό Του (πρβλ. Α΄ Σαµ 9,16). Τελικά, ο
Σαούλ θα δεχτεί το βασιλικό χρίσµα (πρβλ. Α΄ Σαµ 10,1X2). Το συµβάν υποX
δεικνύει τις εντάσεις που οδήγησαν το Ισραήλ σε µια αντίληψη της βασιλείας
διαφορετική από εκείνη των γειτονικών λαών: ο βασιλιάς, τον οποίο επιλέγει
ο Γιαχβέ (πρβλ. ∆τ 17,15^ Α΄ Σαµ 9,16) και καθιερώνει (πρβλ. Α΄ Σαµ 16,12X
13), θα ιδωθεί σαν γιος Του (πρβλ. Ψλ 2,7) και πρέπει να καταστήσει ορατή
την εξουσία του και το σχέδιο της σωτηρίας (πρβλ. Ψλ 72). Οφείλει λοιπόν
να γίνει προστάτης των αδυνάτων και να εξασφαλίσει στο λαό τη δικαιοσύX
νη: οι καταγγελίες των προφητών θα στραφούν κυρίως στις παραβάσεις των
βασιλέων (πρβλ. Α΄ Βασ 21^ Ησ 10,1X4^ Αµ 2,6X8^ 8,4X8^ Μιχ 3,1X4).

378 Το πρότυπο του βασιλιά που επιλέγει ο Γιαχβέ είναι ο ∆αβίδ, η βιβλική
αφήγηση του οποίου υπογραµµίζει µε ικανοποίηση την ταπεινή καταγωγή
του (πρβλ. Α΄ Σαµ 16,1X13). Ο ∆αβίδ είναι ο θεµατοφύλακας της υπόσχεσης



(πρβλ. Β΄ Σαµ 7, 13X16^ Ψλ 89, 2X38^ 132, 11X18) που τον καθιστά µυητή µιας
ξεχωριστής βασιλικής παράδοσης, της «µεσσιανικής». Αυτή, παρά τις αµαρX
τίες και τις απιστίες του ∆αβίδ και των διαδόχων του, κορυφώνεται στον ΙηX
σού, τον «χρισµένο από τον Γιαχβέ» (δηλαδή «καθιερωµένο από τον Κύριο»:
πρβλ. Α΄ Σαµ 2,35^ 24,7,11^ 26,9,16 και Εξ 30,22X32) κατεξοχήν υιό του ∆αβίδ
(πρβλ. τις δύο γενεαλογίες στα Μτ 1,1X17 και Λκ 3,23X38 και Ρωµ 1,3).

Η αποτυχία της βασιλείας σε ιστορικό επίπεδο δε θα οδηγήσει στην
εξαφάνιση του ιδανικού ενός βασιλιά που, πιστός στον Γιαχβέ, θα κυT
βερνά µε σοφία και θα είναι δίκαιος. Αυτή η ελπίδα επανεµφανίζεται συX
χνά στους Ψαλµούς (πρβλ. Ψλ 2^ 18^ 20^ 21^ 72). Στις µεσσιανικές προφηX
τείες αναµένεται, σε εσχατολογικό χρόνο, η µορφή ενός βασιλιά όπου θα
κατοικεί το Πνεύµα του Κυρίου, γεµάτου σοφία και ικανού να απονείµει διX
καιοσύνη στους φτωχούς (πρβλ. Ησ 11,2X5^ Ιερ 23,5X6). Αληθινός ποιµένας
του λαού του Ισραήλ (πρβλ. Ιεζ 34,23X24^ 37,24), θα φέρει την ειρήνη στον
κόσµο (πρβλ. Ζαχ 9,9X10). Στην Παλαιά ∆ιαθήκη ο βασιλιάς παρουσιάζεται
όπως εκείνος που εκφέρει σωστές κρίσεις και απεχθάνεται την ανισότητα
(πρβλ. Πρµ 29,14), κρίνει τους φτωχούς δίκαια και είναι φίλος του ανθρώX
που µε αγνή καρδιά (πρβλ. Πρµ 22,11). Σιγά σιγά γίνεται πιο ξεκάθαρη η
αναγγελία όσων τα Ευαγγέλια και τα άλλα κείµενα της Καινής ∆ιαθήκης
βλέπουν να πραγµατοποιούνται στον Ιησού της Ναζαρέτ, οριστική ενσάρX
κωση της µορφής του βασιλιά που περιγράφεται στην Παλαιά διαθήκη.

β) Ο Ιησούς και η πολιτική εξουσία

379 Ο Ιησούς αρνείται την καταπιεστική και δεσποτική εξουσία των
αρχηγών επί των εθνών (πρβλ. Μκ 10,42) και την αξίωσή τους να αποκαT
λούνται ευεργέτες (πρβλ. Λκ 22,25), αλλά δεν αµφισβητεί ποτέ απευθείας
τις αρχές της εποχής Του. Στην κριτική για το τι πρέπει να δοθεί στον
Καίσαρα (πρβλ. Μκ 12,13X17^ Μτ 22,15X22^ Λκ 20,20X26), Εκείνος δηλώX
νει ότι οφείλουµε να δίνουµε στον Θεό αυτό που είναι του Θεού, καταδιX
κάζοντας ανεπιφύλακτα κάθε προσπάθεια θεοποίησης και δεσποτισµού
της κοσµικής εξουσίας: µόνον ο Θεός µπορεί να απαιτεί τα πάντα από
τον άνθρωπο. Συγχρόνως, η κοσµική εξουσία έχει δικαίωµα σ’ αυτό που
της πρέπει: ο Ιησούς δε θεωρεί άδικη την εισφορά στον Καίσαρα.
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Ο Ιησούς, ο υπεσχηµένος Μεσσίας, πολέµησε και νίκησε τον πειραT
σµό ενός πολιτικού µεσσιανισµού, που χαρακτηρίζεται από την κυριαρT
χία επί των εθνών (πρβλ. Μτ 4, 8X11^ Λκ 4, 5X8). Είναι ο Υιός του ανθρώX
που που ήρθε «διακονῆσαι, καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ» (Μκ 10,45^
πρβλ. Μτ 20,24X28^ Λκ 22, 24X27). Στους µαθητές Του που συζητούν ποιος
είναι πιο µεγάλος, ο Κύριος διδάσκει να γίνουν οι τελευταίοι και να υπηX
ρετούν όλους (πρβλ. Μκ 9, 33X35), δείχνοντας στα παιδιά του Ζεβεδαίου,
Ιακώβ και Ιωάννη, που φιλοδοξούν να καθίσουν στα δεξιά Του, το δρόX
µο του σταυρού (πρβλ. Μκ 10, 35X40^ Μτ 20, 20X23).

γ) Οι πρώτες χριστιανικές κοινότητες

380 Η όχι παθητική αλλά για λόγους συνείδησης υποταγή (πρβλ. Ρωµ 13,5)
στην εξουσία ανταποκρίνεται στην τάξη που καθόρισε ο Θεός. Ο απόστοX
λος Παύλος ορίζει τις σχέσεις και τα καθήκοντα των χριστιανών προς τις
Αρχές (πρβλ. Ρωµ 13,1X7). Εµµένει στο αστικό καθήκον για πληρωµή εισφοX
ρών: «ἀπόδοτε οὖν πᾶσι τὰς ὀφειλάς, τῷ τὸν φόρον τὸν φόρον, τῷ τὸ τέλος
τὸ τέλος, τῷ τὸν φόβον τὸν φόβον, τῷ τὴν τιµὴν τὴν τιµήν» (Ρωµ 13,7). Ο
απόστολος δε σκοπεύει βέβαια να νοµιµοποιήσει κάθε εξουσία, αλλά µάλX
λον να βοηθήσει τους χριστιανούς να προνοήσουν για ό,τι είναι καλό για
όλους [«µηδενί κακὸν ἀντὶ κακοῦ ἀποδίδοντες προνοούµενοι καλὰ ἐνώT
πιον πάντων ἀνθρώπων» (Ρωµ 12,17)] και στις σχέσεις µε τις Αρχές, εφόσον
αυτές είναι στην υπηρεσία του Θεού για το καλό του ατόµου (πρβλ. Ρωµ
13,4^ Α΄ Τιµ 2,1X2^ Τιτ 3,1) και «ἔκδικος τῷ τὸ κακὸν πράσσοντι» (Ρωµ 13,4).

Ο απόστολος Πέτρος παροτρύνει τους χριστιανούς «Ὑποτάγητε οὖν
πάσῃ ἀνθρωπίνῃ κτίσει διὰ τὸν Κύριον, εἴτε βασιλεῖ, ὡς ὑπερέχοντι» (Α
Πε 2,13). Ο βασιλιάς και οι κυβερνήτες του έχουν το καθήκον «εἰς ἐκδίκηX
σιν µὲν κακοποιῶν, ἔπαινον δὲ ἀγαθοποιῶν» (Α΄ Πε 2,14). Η εξουσία τους
πρέπει να είναι «τιµηµένη» (πρβλ. Α Πε 2,17), δηλαδή αναγνωρισµένη, καX
θώς ο Θεός απαιτεί µια ορθή συµπεριφορά που θα κλείνει «τὴν τῶν ἀφρόX
νων ἀνθρώπων ἀγνωσίαν» (Α Πε 2,15). Η ελευθερία δεν µπορεί να χρησιX
µοποιηθεί για να καλύψει τη δολιότητα, αλλά για να υπηρετεί τον Θεό
(πρβλ. ίδιο). Πρόκειται λοιπόν για µια υπακοή ελεύθερη και υπεύθυνη προς
µια εξουσία που σέβεται τη δικαιοσύνη, εξασφαλίζοντας το κοινό καλό.
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381 Η προσευχή για τους κυβερνώντες, την οποία συστήνει ο απόστολος
Παύλος στη διάρκεια των διωγµών, δείχνει ξεκάθαρα αυτό που οι πολιT
τικές αρχές πρέπει να εγγυώνται: µια ζωή ήρεµη και ήσυχη, που διάγεται
µε ευλάβεια και αξιοπρέπεια (πρβλ. Α΄ Τιµ 2,1X2). Οι χριστιανοί οφείλουν
«πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἑτοίµους εἶναι» (Τιτ 3,1), «πᾶσαν ἐνδεικνυµέX
νους πρᾳότητα πρὸς πάντας ἀνθρώπους» (Τιτ 3,2), γνωρίζοντας ότι σώX
θηκαν όχι για τα έργα τους αλλά χάρη στην ευσπλαχνία του Θεού. ∆ίχως
«λουτροῦ παλιγγενεσίας καὶ ἀνακαινώσεως Πνεύµατος Ἁγίου, οὗ ἐξέχεεν
ἐφ᾿ ἡµᾶς πλουσίως διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ σωτῆρος ἡµῶν» (Τιτ 3,5X6),
όλοι οι άνθρωποι είναι «ἀνόητοι, ἀπειθεῖς, πλανώµενοι, δουλεύοντες ἐπιX
θυµίαις καὶ ἡδοναῖς ποικίλαις, ἐν κακίᾳ καὶ φθόνῳ διάγοντες, στυγητοί,
µισοῦντες ἀλλήλους» (Τιτ 3,3). ∆εν πρέπει να ξεχνάµε τη δυστυχία της ανX
θρώπινης κατάστασης, η οποία σηµαδεύεται από το αµάρτηµα και λυX
τρώνεται από την αγάπη του Θεού.

382 Όταν η ανθρώπινη εξουσία βγαίνει από τα όρια της τάξης που θέληT
σε ο Θεός, αυτοTθεοποιείται και ζητά την απόλυτη υποταγή: γίνεται τότε
το Θηρίο της Αποκάλυψης, εικόνα της αυτοκρατορικής διωκτικής εξουT
σίας, που µεθάει «ἐκ τοῦ αἵµατος τῶν ἁγίων καὶ ἐκ τοῦ αἵµατος τῶν µαρX
τύρων Ἰησοῦ» (Απ 17,6). Το Θηρίον έχει στην υπηρεσία του τον «ψευδοX
προφήτη» (Απ 19,20), που ωθεί τους ανθρώπους να το λατρέψουν µε
οιωνούς που γοητεύουν. Αυτό το όραµα υποδεικνύει προφητικά κάθε δέX
λεαρ που χρησιµοποιεί ο Σατανάς για να κυβερνήσει τους ανθρώπους,
διεισδύοντας στο πνεύµα τους µε το ψεύδος. Ο Χριστός όµως είναι ο Αµνός
Νικητής κάθε εξουσίας που γίνεται απόλυτη στην πορεία της ανθρώπινης
ιστορίας. Απέναντι σ’ αυτή την εξουσία, ο ευαγγελιστής Ιωάννης συµβουX
λεύει την αντίσταση των µαρτύρων: µε αυτό τον τρόπο οι πιστοί δηλώX
νουν ότι η διεφθαρµένη και σατανική εξουσία έχει νικηθεί, επειδή δεν
έχει πια καµία εξουσία πάνω τους.

383 Η Εκκλησία αναγγέλλει ότι ο Χριστός, νικητής του θανάτου, βασιλεύT
ει στο σύµπαν που ο Ίδιος λύτρωσε. Το βασίλειό Του εκτείνεται και στο παT
ρόν και θα τελειώσει µόνον όταν όλα θα έχουν παραδοθεί στον Πατέρα
και η ανθρώπινη ιστορία θα ολοκληρωθεί µε την τελική κρίση (πρβλ. Α΄
Κορ 15,20X28). Ο Χριστός αποκαλύπτει στην ανθρώπινη εξουσία, η οποία
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πάντα δοκιµάζεται από την κυριαρχία, την πραγµατική και πλήρη σηµαX
σίας της ως υπηρεσία. Ο Θεός είναι ο µοναδικός Πατέρας και ο Χριστός ο
µοναδικός διδάσκαλος για όλους τους ανθρώπους, που είναι αδέλφια. Η
ηγεµονία ανήκει στον Θεό. Πάντως, ο Κύριος «δε θέλησε να κρατήσει µόνο
για τον εαυτό του την άσκηση όλων των εξουσιών. Αναθέτει σε κάθε πλάX
σµα τη λειτουργία που είναι σε θέση να ασκήσει, σύµφωνα µε τις δυνατότηX
τες της φύσης του. Αυτό τον τρόπο του διοικείν πρέπει να µιµηθούµε στην
κοινωνική ζωή. Ο τρόπος του Θεού στη διακυβέρνηση του κόσµου, που
µαρτυρεί βαθύτατο σεβασµό για την ανθρώπινη ελευθερία, θα έπρεπε να
εµπνέει τη φρόνηση εκείνων που κυβερνούν τις ανθρώπινες κοινότητες. ΑυX
τοί οφείλουν να συµπεριφέρονται ως λειτουργοί της Θείας Πρόνοιας»773.

Το βιβλικό µήνυµα εµπνέει αδιάκοπα τη χριστιανική σκέψη για την
πολιτική εξουσία, υπενθυµίζοντας ότι προέρχεται από τον Θεό και ότι είX
ναι συµπληρωµατικό τµήµα της τάξης που Εκείνος δηµιούργησε. Αυτή η
τάξη γίνεται αντιληπτή από τις συνειδήσεις και υλοποιείται στην κοινωX
νική ζωή µέσα από την αλήθεια, τη δικαιοσύνη, την ελευθερία και την αλX
ληλεγγύη που εξασφαλίζουν την ειρήνη774.

II. ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ
ΚΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

α) Πολιτική κοινότητα, άνθρωπος και λαός

384 Ο άνθρωπος είναι το θεµέλιο και ο σκοπός της πολιτικής συµβίωσης775.
Προικισµένος µε ορθολογισµό, είναι υπεύθυνος για τις επιλογές του και

773 Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 1.884.
774 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΓ΄, Εγκ. επ. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 266X267, 281X

291, 301X302^ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Sollicitudo rei socialis, 39: AAS 80
(1988) 566X568.

775 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 25: AAS 58
(1966) 1.045X1.046^ Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 1.881^ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΓΙΑ ΤΗ

∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ, Nota Dottrinale circa alcune questioni riguardanti l’impT
egno e il comportamento dei cattolici nella vita politica (∆ιδακτική διακοίνωση για
µερικά θέµατα που αφορούν τη δέσµευση και τη συµπεριφορά των καθολικών
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ικανός για σχέδια που δίνουν νόηµα στη ζωή του σε ατοµικό και κοινωνιX
κό επίπεδο. Το άνοιγµα προς την Υπερβατικότητα και προς τους άλλους είX
ναι το γνώρισµα που τον χαρακτηρίζει και τον διακρίνει: µόνο σε σχέση µε
την Υπερβατικότητα και µε τους άλλους ο άνθρωπος επιτυγχάνει την πλήX
ρη πραγµατοποίηση του εαυτού του. Αυτό σηµαίνει ότι για τον άνθρωπο,
πλάσµα εκ φύσεως κοινωνικό και πολιτικό, «η κοινωνική ζωή δεν είναι κάX
τι δευτερεύον»776 αλλά µια ουσιώδης και αναφαίρετη διάσταση.

Η πολιτική κοινότητα ξεπηδάει από τη φύση των ανθρώπων, η συνείT
δηση των οποίων «αποκαλύπτει και επιτάσσει να ακολουθήσουν»777 την
τάξη που χάραξε ο Θεός σε όλα τα πλάσµατά Του: «µια ηθικήXθρησκευτιX
κή τάξη, η οποία επιδρά περισσότερο από κάθε άλλη υλική αξία στις καX
τευθύνσεις και στις λύσεις που δίνονται στα προβλήµατα της ατοµικής
και συλλογικής ζωής στο εσωτερικό των εθνικών κοινοτήτων και των µεX
ταξύ τους σχέσεων»778. Αυτή η τάξη πρέπει να αποκαλυφθεί βαθµιαία και
να αναπτυχθεί από την ανθρωπότητα. Η πολιτική κοινότητα, πραγµατικόX
τητα έµφυτη στους ανθρώπους, υπάρχει για να επιτευχθεί ένας στόχος διαX
φορετικά ακατόρθωτος: η πληρέστερη ανάπτυξη των µελών της, που καX
λούνται να συνεργαστούν για να πραγµατοποιηθεί το κοινό καλό779, κάτω
από την ώθηση της φυσικής τους τάσης προς την αλήθεια και το καλό.

385 Η πολιτική κοινότητα βρίσκει σε σχέση µε το λαό την πραγµατική
της διάσταση: «είναι και πρέπει να είναι η οργανική και οργανωτική µοX
νάδα ενός αληθινού λαού»780. Ο λαός δεν είναι ένα άµορφο πλήθος, µια
αδρανής µάζα που γίνεται αντικείµενο χειραγώγησης και εκµετάλλευσης,
αλλά ένα σύνολο προσώπων, καθένα από τα οποία —«στη θέση του και

στην πολιτική ζωή), (24 Νοεµβρίου 2002), 3, Libreria Editrice Vaticana, Πόλις του
Βατικανού 2002, σ. 8.

776 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 25: AAS 58 (1966)
1.045.

777 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΓ΄, Εγκ. επ. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 258.
778 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΓ΄, Εγκ. επ. Mater et magistra: AAS 53 (1961) 450.
779 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 74: AAS 58

(1966) 1.095X1.097.
780 ΠΙΟΣ ΙΒ΄, Χριστουγεννιάτικο ραδιοφωνικό µήνυµα (24 ∆εκεµβρίου 1944):

AAS 37 (1945) 13.
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µε τον τρόπο του»781 — έχει τη δυνατότητα να διαµορφώνει τη γνώµη του
για τα δηµόσια πράγµατα και την ελευθερία να εκφράζει την πολιτική του
ευαισθησία, αξιοποιώντας τη µε τρόπο που να αρµόζει στο κοινό καλό. Ο
λαός «ζει από την πληρότητα της ζωής των ανθρώπων που τον συνθέτουν,
καθένας από τους οποίους… έχει συνείδηση των ευθυνών και των πεποιθήX
σεών του»782. Όσοι ανήκουν σε µια πολιτική κοινότητα, µολονότι είναι ορT
γανικά ενωµένοι µεταξύ τους σαν λαός, διατηρούν µιαν ακατάλυτη αυτονοT
µία σε επίπεδο ατοµικής ύπαρξης και για τους σκοπούς που επιδιώκουν.

386 Αυτό που χαρακτηρίζει κατά κύριο λόγο ένα λαό είναι η συµµετοχή
στη ζωή και στις αξίες που είναι πηγή κοινωνίας σε πνευµατικό και ηθιT
κό επίπεδο: «Η ανθρώπινη συµβίωση[…] πρέπει να θεωρηθεί κυρίως ως
ένα πνευµατικό γεγονός: επικοινωνία αντιλήψεων υπό το φως της αλήθειας^
άσκηση δικαιωµάτων και εκπλήρωση των υποχρεώσεων^ προτροπή και
κάλεσµα για το ηθικό καλό^ και ως ευγενής κοινή απόλαυση του ωραίου
σε όλες τις νόµιµες εκφράσεις του^ διαρκής διάθεση να µεταδώσουν οι µεν
στους δε το καλύτερο του εαυτού τους^ λαχτάρα για µια αµοιβαία και
ολοένα πιο άρτια αφοµοίωση των πνευµατικών αξιών: αξίες στις οποίες
βρίσκουν την αέναη εµψύχωσή τους και τον βαθύ προσανατολισµό τους
οι πολιτιστικές εκφράσεις, ο οικονοµικός κόσµος, οι κοινωνικοί θεσµοί,
τα κινήµατα και τα πολιτικά καθεστώτα, οι νοµικές διατάξεις και όλα τα
άλλα εξωτερικά στοιχεία, στα οποία διαρθρώνεται και εκφράζεται η
συµβίωση στην αδιάκοπη εξέλιξή της»783.

387 Σε κάθε λαό αντιστοιχεί συνήθως ένα έθνος, αλλά για διάφορους λόT
γους δε συµπίπτουν πάντα τα κρατικά σύνορα µε τα εθνικά784. ΠροβάλT
λει έτσι το πρόβληµα των µειονοτήτων, που ιστορικά προκάλεσε αρκετές
συγκρούσεις. Το ∆ιδακτικό Σώµα της Εκκλησίας υποστηρίζει ότι οι µειοT

781 ΠΙΟΣ ΙΒ΄, Χριστουγεννιάτικο ραδιοφωνικό µήνυµα (24 ∆εκεµβρίου 1944):
AAS 37 (1945) 13.
782 ΠΙΟΣ ΙΒ΄, Χριστουγεννιάτικο ραδιοφωνικό µήνυµα (24 ∆εκεµβρίου 1944):
AAS 37 (1945) 13.

783 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΓ΄, Εγκ. επ. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 283.
784 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΓ΄, Εγκ. επ. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 283.
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νότητες αποτελούν οµάδες µε ιδιαίτερα δικαιώµατα και υποχρεώσεις.
Κατ’ αρχάς, µια µειονοτική οµάδα έχει δικαίωµα στην ύπαρξή της: «Αυτό
το δικαίωµα µπορεί να παραβλεφθεί µε διάφορους τρόπους, έως τις
ακραίες περιπτώσεις όπου το αρνούνται µέσα από εκδηλωµένες ή έµµεσες
µορφές γενοκτονίας»785. Εξάλλου, οι µειονότητες έχουν δικαίωµα να διαX
τηρούν τον πολιτισµό και τη γλώσσα τους, όπως και τις θρησκευτικές πεX
ποιθήσεις τους, στις οποίες περιλαµβάνοντα οι λατρευτικές τελετές. Για
τη νόµιµη διεκδίκηση των δικαιωµάτων τους, οι µειονότητες ενδέχεται να
αναζητήσουν µεγαλύτερη αυτονοµία ή ακόµη την ανεξαρτησία: σ’ αυτά
τα ευαίσθητα γεγονότα, ο διάλογος και οι διαπραγµατεύσεις είναι ο δρόX
µος για να φτάσουµε στην ειρήνη. Σε κάθε περίπτωση, η προσφυγή στην
τροµοκρατία είναι αδικαιολόγητη και βλάπτει την υπόθεση που θέλουν
να υπερασπιστούν. Οι µειονότητες έχουν και υποχρεώσεις, κυρίως τη συX
νεργασία για το κοινό καλό του κράτους όπου έχουν ενταχθεί. Ιδιαίτερα,
«µια µειονοτική οµάδα έχει το καθήκον να προωθεί την ελευθερία και
την αξιοπρέπεια καθενός από τα µέλη της και να σέβεται τις επιλογές κάX
θε µέλους της, ακόµη κι όταν κάποιος αποφασίζει να περάσει στον πολιX
τισµό της πλειονότητας»786.

β) Προστασία και προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων

388 Θεωρώντας τον άνθρωπο θεµέλιο και σκοπό της πολιτικής κοινότηT
τας, πρέπει να ασχοληθούµε κυρίως µε την αναγνώριση και το σεβασµό
της αξιοπρέπειάς του προστατεύοντας τα θεµελιώδη και αναφαίρετα διT
καιώµατά του: «Στη σύγχρονη εποχή, η υλοποίηση του κοινού καλού βρίX
σκει τη βαθύτερη ένδειξή της στα δικαιώµατα και στα καθήκοντα του
προσώπου»787. Στα ανθρώπινα δικαιώµατα συµπυκνώνονται οι πρωταρX

785 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για την Ειρήνη
1989, 5: AAS 81 (1989) 98.

786 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για την Ειρήνη
1989, 11: AAS 81 (1989) 101.

787 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΓ΄, Εγκ. επ. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 273^ πρβλ. Κατήχηση
της Καθολικής Εκκλησίας, 2.237^ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Μήνυµα στην ΠαγκόT
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χικές ηθικές και νοµικές αξιώσεις που πρέπει να δεσπόζουν στη δόµηση
της πολιτικής κοινότητας. Αυτές συνιστούν έναν αντικειµενικό κανόνα
που είναι το θεµέλιο του συγκεκριµένου δικαιώµατος και που δεν πρέπει
να αγνοείται από την πολιτική κοινότητα, επειδή το άτοµο προηγείται
οντολογικά και τελεολογικά: το συγκεκριµένο δικαίωµα πρέπει να εγX
γυάται την ικανοποίηση των ανθρωπίνων θεµελιωδών αναγκών.

389 Η πολιτική κοινότητα επιδιώκει το κοινό καλό προσπαθώντας για
τη δηµιουργία ενός ανθρώπινου περιβάλλοντος όπου οι πολίτες θα µποT
ρούν να ασκήσουν πραγµατικά τα ανθρώπινα δικαιώµατα και να εκT
πληρώσουν πλήρως τις σχετικές υποχρεώσεις τους: «η εµπειρία βεβαιώνει
ότι όποτε λείπουν οι κατάλληλες ενέργειες της δηµόσιας εξουσίας, οι οιX
κονοµικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ανισότητες ανάµεσα στους ανX
θρώπους τείνουν, κυρίως στην εποχή µας, να οξύνονται^ κατά συνέπεια,
τα θεµελιώδη δικαιώµατα του ανθρώπου κινδυνεύουν να παραµείνουν
χωρίς περιεχόµενο^ και κινδυνεύει η εκπλήρωση των αντίστοιχων υποX
χρεώσεων»788.

Η πλήρης πραγµατοποίηση του κοινού καλού απαιτεί από την πολιτιT
κή κοινότητα να αναπτύσσει, στο πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωµάT
των, µια διπλή και συµπληρωµατική ενέργεια, προστασίας και προώθηT
σης: «Πρέπει λοιπόν να αποφύγουµε, µέσα από την προτίµηση που επιX
δεικνύεται για την προστασία των δικαιωµάτων ορισµένων ατόµων ή
κοινωνικών οµάδων, να δηµιουργηθούν προνοµιούχες θέσεις^ και οφείX
λουµε να αποφύγουµε, σκοπεύοντας στην προώθηση των δικαιωµάτων
που προαναφέραµε, να καταλήξουµε στο παράλογο αποτέλεσµα να πεX
ριορίσουµε υπερβολικά ή να καταστήσουµε αδύνατη τη γνήσια άσκηση
των δικαιωµάτων αυτών»789.

σµια Ηµέρα για την Ειρήνη 2000, 6: AAS 92 (2000) 362^ ιδίου, Οµιλία στη ΓενιT
κή Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών για τον εορτασµό της 50ής επετείου από
την ίδρυσή του (5 Οκτωβρίου 1995), 3: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XVIII,
2 (1995) 732X733.

788 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΓ΄, Εγκ. επ. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 274.
789 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΓ΄, Εγκ. επ. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 275.
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γ) Η συµβίωση που βασίζεται στην αστική φιλία

390 Η βαθιά σηµασία της αστικής και πολιτικής συµβίωσης δεν προβάλT
λει αµέσως από τον κατάλογο των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων
του ανθρώπου. Αυτή η συµβίωση αποκτά όλη τη σηµασία της όταν στηT
ρίζεται στην αστική φιλία και στην αδελφοσύνη790. Πράγµατι, το πεδίο
των δικαιωµάτων είναι εκείνο του συµφέροντος που προστατεύεται και
του εξωτερικού σεβασµού, της προστασίας των υλικών αγαθών και της
αναδιανοµής τους σύµφωνα µε προσδιορισµένους κανόνες^ αντίθετα, το
πεδίο της φιλίας είναι εκείνο της ανυστεροβουλίας, της αποµάκρυνσης
από τα υλικά αγαθά, της εισφοράς τους, της εσωτερικής διαθεσιµότητας
στις ανάγκες του άλλου791. Η αστική φιλία792, εννοούµενη έτσι, είναι η πιο
αυθεντική υλοποίηση της αρχής της αδελφοσύνης, που είναι αδιαχώριστη
από εκείνη της ελευθερίας και της ισότητας793. Πρόκειται για µια αρχή

790 Πρβλ. ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΚΙΝΑΤΗΣ, Sententiae Octavi Libri Ethicorum (ΑπόT
ψεις για το όγδοο βιβλίο ηθικής), αν. 1: Ed. Leon. 47, 443: «Est enim naturalis amiX
citia inter eos qui sunt unius gentis ad invicem, inquantum communicant in moribus
et convictu. Quartam rationem ponit ibi: Videtur autem et civitates continere amiciT
tia. Et dicit quod per amicitiam videntur conservari civitates. Unde legislatores magX
is student ad amicitiam conservandam inter cives quam etiam ad iustitiam, quam quX
andoque intermittunt, puta in poenis inferendis, ne dissensio oriatur. Et hoc patet
per hoc quod concordia assimulatur amicitiae, quam quidem, scilicet concordiam, leX
gislatores maxime appetunt, contentionem autem civium maxime expellunt, quasi inX
imicam salutis civitatis. Et quia tota moralis philosophia videtur ordinari ad bonum
civile, ut in principio dictum est, pertinent ad moralem considerare de amicitia».

791 Πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.212X2.213.
792 Πρβλ. ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΚΙΝΑΤΗΣ, De regno. Ad regem Cypri (Περί βασιλείας.

Στον βασιλέα της Κύπρου), Ι, 10: Ed. Leon. 42, 461: «Omnis autem amicitia super
aliqua communion firmatur: eos enim qui conueniunt uel per nature originem uel
per morum similitudinem uel per cuiuscumque communionem , uidemus amicitia
coniungi… Non enim conseruatur amore, cum parua uel nulla sit amicitia subiecte
multitudinis ad tyrannum, ut prehabitis patet».

793 «Ελευθερία, ισότητα, αδελφοσύνης» υπήρξε το µότο της Γαλλικής ΕπανάX
στασης. «Κατά βάθος είναι χριστιανικές ιδέες», δήλωσε ο Ιωάννης Παύλος Β΄ στη
διάρκεια του πρώτου ταξιδιού του στη Γαλλία: Οµιλία στη Λε Μπουρζέ (1η ΙουX
νίου 1980), 5: AAS 72 (1980) 720.
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που παρέµεινε σε µεγάλο βαθµό απραγµατοποίητη στις µοντέρνες πολιτιX
κές κοινωνίες, κυρίως εξαιτίας της επιρροής που άσκησαν οι ιντιβιX
ντουαλιστικές και κολεκτιβιστικές ιδεολογίες.

391 Μια κοινότητα είναι στέρεα θεµελιωµένη όταν τείνει στην ολοκληT
ρωτική προώθηση του ανθρώπου και του κοινού καλού^ σ’ αυτή την πεT
ρίπτωση, το δικαίωµα προσδιορίζεται, γίνεται σεβαστό και βιώνεται και
µε όρους αλληλεγγύης και αφοσίωσης στον πλησίον. Η δικαιοσύνη απαιτεί
ότι ο καθένας µπορεί να χαρεί τα αγαθά και τα δικαιώµατά του και µπορεί
να θεωρηθεί το ελάχιστο µέτρο της αγάπης794. Η συµβίωση γίνεται τόσο πιο
ανθρώπινη όσο περισσότερο χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια για µια
ώριµη συνειδητοποίηση του ιδανικού προς το οποίο πρέπει να τείνουµε,
που είναι ο «πολιτισµός της Αγάπης»795.

Ο άνθρωπος είναι πρόσωπο και όχι απλώς ένα άτοµο796. Με τον όρο
«πρόσωπο» εννοούµε «µια φύση προικισµένη µε νοηµοσύνη και ελεύθεT
ρη βούληση»797: είναι µια πραγµατικότητα πολύ ανώτερη από εκείνη ενός
υποκειµένου που εκφράζεται µε τις ανάγκες οι οποίες προέρχονται από
την καθαρά υλική διάσταση. Πράγµατι, ο άνθρωπος µολονότι συµµετέχει
δραστήρια στο έργο που αποσκοπεί στην ικανοποίηση των αναγκών µέX
σα στην οικογενειακή, αστική και πολιτική κοινωνία, δε βρίσκει την πλήX
ρη αυτοπραγµάτωσή του αν δεν υπερβεί τη λογική της ανάγκης καταλήX
γοντας σ’ εκείνη της δωρεάς και του δώρου, που αποκρίνονται πλήρως
στην ουσία του και στην κοινωνική του κλήση.

392 Η ευαγγελική εντολή για αγάπη φωτίζει τους χριστιανούς όσον αφοT
ρά την πιο βαθιά έννοια της πολιτικής συµβίωσης. Για να την καταστήσει
πραγµατικά ανθρώπινη «δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να ευνοήX
σει την εσωτερική αίσθηση της δικαιοσύνης, της φιλανθρωπίας και της

794 Πρβλ. ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΚΙΝΑΤΗΣ, Summa theologiae, ΙXΙΙ, ε. 99: Ed. Leon. 7,
199X205^ ε. 23, a. 3, ad lum: Ed Leon. 8, 168.

795 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για την Ειρήνη
1977, 5: AAS 68 (1976) 709.

796 Πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.212.
797 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΓ΄, Εγκ. επ. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 259.
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φροντίδας για το κοινό καλό, αλλά και να ενισχύσει τις βασικές πεποιθήX
σεις για την πραγµατική φύση της πολιτικής κοινότητας και για το σκοX
πό, τη νόµιµη άσκηση και τα όρια της δηµόσιας αρχής»798. Ο στόχος που
οι πιστοί πρέπει να θέσουν είναι η υλοποίηση των κοινωνικών σχέσεων
ανάµεσα στα πρόσωπα. Το χριστιανικό όραµα της πολιτικής κοινωνίας
δίνει την ύψιστη έµφαση στην αξία της κοινότητας και ως οργανωτικού
µοντέλου συµβίωσης και ως τρόπου καθηµερινής ζωής.

ΙΙΙ. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ

α) Το θεµέλιο της πολιτικής εξουσίας

393 Η Εκκλησία αντιπαρατέθηκε µε διάφορες έννοιες της εξουσίας,
έχοντας πάντα την έγνοια να προστατέψει και να προτείνει ένα µοντέT
λο που θα στηρίζεται στην κοινωνική φύση των προσώπων: «ΠράγµαX
τι, ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο κοινωνικό εκ φύσεως^ και καθώς δεν
µπορεί να υπάρξει “κοινωνία που θα διατηρηθεί αν δεν υπάρχει κάποιος
που να δεσπόζει στους άλλους, ωθώντας τον καθένα µε ικανότητα και
ενότητα των µέσων προς έναν κοινό σκοπό, στην αστική συµβίωση είX
ναι απαραίτητη η εξουσία που θα την κυβερνά^ η οποία, όπως και η
κοινωνία, είναι φυσική και γι’ αυτό προέρχεται από τον Θεό”»799. Η ποT
λιτική εξουσία είναι ωστόσο αναγκαία800 εξαιτίας των καθηκόντων

798 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 73: AAS 58 (1966)
1.095.

799 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΓ΄, Εγκ. επ. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 269^ πρβλ. ΛΕΩΝ ΙΓ΄,
Εγκ. επ. Immortale Dei (Αθάνατος Θεός): Acta Leonis XIII, 5 (1885) 120.

800 Πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 1.898^ ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΚΙX

ΝΑΤΗΣ, De regno. Ad regem Cypri, Ι, 1: Ed. Leon. 42, 450: «Si igitur naturale est
homini quod in societate multorum uiuat, necesse est in omnibus esse aliquid per
quod multitudo regatur. Multis enim existentibus hominibus et unoquoque id quX
od est sibi congruum prouidente, moltitudo in diuersa dispergetur nisi etiam essX
et aliquid de eo quod ad bonum multitudinis pertinet curam habens, sicut et corX
pus hominis et cuiuslibet animalis deflueret nisi esset aliqua uis regitiua commX
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που της ανατέθηκαν και πρέπει να είναι ένας θετικός και αναντικατάT
στατος παράγοντας της αστικής συµβίωσης801.

394 Η πολιτική εξουσία, δίχως να υποκαθιστά την ελεύθερη δραστηριόT
τητα των ατόµων και των οµάδων, οφείλει να εγγυάται την ορθή και
διατεταγµένη ζωή της κοινότητας διαπαιδαγωγώντας την και κατευθύνοT
ντάς τη µε σεβασµό και προστασία των ατοµικών και κοινωνικών υποκειT
µένων στην υλοποίηση του κοινού καλού. Η πολιτική αρχή είναι το συντοX
νιστικό και κατευθυντήριο όργανο, µέσα από το οποίο τα άτοµα και τα ενX
διάµεσα κοινωνικά σώµατα πρέπει να προσανατολίζονται προς µία τάξη,
όπου οι σχέσεις, οι θεσµοί και οι διαδικασίες θα είναι στην υπηρεσία της
ολοκληρωτικής ανθρώπινης ανάπτυξης. Πράγµατι, η άσκηση της πολιτικής
εξουσίας «και στην κοινωνία και στους οργανισµούς που αντιπροσωπεύουν
το κράτος πρέπει πάντα να εφαρµόζεται µέσα στα όρια της ηθικής τάξης
ώστε να προωθεί το κοινό καλό —εννοούµενο όµως δυναµικά—, σύµφωνα
µε νοµικές διατάξεις που ορίστηκαν ή θα οριστούν νόµιµα. Τότε οι πολίτες
είναι υποχρεωµένοι να υπακούσουν συνειδητά»802.

395 Το υποκείµενο της πολιτικής εξουσίας είναι ο λαός, εννοούµενος στο
σύνολό του ως κάτοχος της κυριαρχίας. Ο λαός, µε διάφορες µορφές, µεταX
βιβάζει την άσκηση της κυριαρχίας του σ’ εκείνους που ελεύθερα εκλέγει ως
αντιπροσώπους του, αλλά διατηρεί τη δυνατότητα να τους αξιολογήσει
ελέγχοντας τα πεπραγµένα τους, όπως και να τους αντικαταστήσει εάν δεν
εκπληρώνουν ικανοποιητικά το έργο τους. Μολονότι τούτο είναι ένα ισχυX
ρό δικαίωµα σε κάθε κράτος και σε κάθε πολιτικό καθεστώς, το δηµοκρατιX
κό σύστηµα, χάρη στην ελεγκτική του διαδικασία, επιτρέπει και εγγυάται
την καλύτερη εφαρµογή του803. Η λα�κή συναίνεση όµως δεν αρκεί για να
θεωρήσουµε σωστούς τους τρόπους άσκησης της πολιτικής εξουσίας.

unis in corpora, quae ad bonum commune omnium membrorum intenderet. QuX
od considerans Salomon dixit: “Ubi non est gubernator, dissipabitur populous”».

801 Πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 1.897^ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΓ΄, Εγκ. επ.
Pacem in terris: AAS 55 (1963) 279.

802 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 74: AAS 58 (1966) 1.096.
803 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 46: AAS 83 (1991)

850X851^ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΓ΄, Εγκ. επ. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 271.
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β) Η εξουσία ως ηθική δύναµη

396 Η εξουσία οφείλει να καθοδηγείται από τον ηθικό νόµο: όλη της η
αξιοπρέπεια προέρχεται από την άσκησή της στα πλαίσια της ηθικής τάT
ξης804, «η οποία θεµελιώνεται στον Θεό, που είναι η πρώτη αρχή και ο
ύστατος σκοπός»805. Λόγω της αναγκαίας αναφοράς σ’ αυτή την τάξη
που προηγείται και τη θεµελιώνει, στους σκοπούς της και στους παραλήX
πτες, η εξουσία δεν µπορεί να εννοηθεί ως µια δύναµη που καθορίζεται
από κριτήρια καθαρά κοινωνιολογικού και ιστορικού χαρακτήρα: «Σε
ορισµένες […] αντιλήψεις, δυστυχώς, δεν αναγνωρίζεται η ύπαρξη της ηθιX
κής τάξης: τάξης υπερβατικής, οικουµενικής, απόλυτης, ίσης και ισχύουX
σας για όλους. Μειώνονται έτσι οι πιθανότητες να συναντηθούµε και να
συνεννοηθούµε πλήρως και µε ασφάλεια υπό το φως του ίδιου δίκαιου
νόµου που θα είναι αποδεκτός και θα τον εφαρµόζουν όλοι»806. Αυτή η
τάξη «δε στηρίζεται παρά στον Θεό: διαχωρισµένη από τον Θεό, διαλύεX
ται»807. Ακριβώς από ετούτη την τάξη η εξουσία έλκει τη δύναµη να υποX
χρεώνει808 και την ηθική της νοµιµοποίηση809^ όχι από τη βούληση ή από
την επιθυµία για εξουσία810, και οφείλει να µεταφράζει αυτή την τάξη σε
συγκεκριµένες πράξεις για να επιτευχθεί το κοινό καλό811.

397 Η εξουσία πρέπει να αναγνωρίζει, να σέβεται και να προωθεί τις ανT
θρώπινες και ουσιώδεις ηθικές αξίες. Είναι έµφυτες, «ξεπηδούν από την
ίδια την αλήθεια του ανθρώπου, ενώ εκφράζουν και προστατεύουν την
αξιοπρέπεια του προσώπου: αξίες, ωστόσο, που κανένα άτοµο, καµία

804 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 74: AAS 58
(1966) 1.095X1.097.

805 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΓ΄, Εγκ. επ. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 270^ πρβλ. ΠΙΟΣ ΙΒ΄,
Χριστουγεννιάτικο ραδιοφωνικό µήνυµα (24 ∆εκεµβρίου 1944): AAS 37 (1945)
15^ Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.235.

806 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΓ΄, Εγκ. επ. Mater et magistra: AAS 53 (1961) 449X450.
807 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΓ΄, Εγκ. επ. Mater et magistra: AAS 53 (1961) 450.
808 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΓ΄, Εγκ. επ. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 269X270.
809 Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 1.902.
810 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΓ΄, Εγκ. επ. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 258X259.
811 ΠΙΟΣ ΙΒ΄, Εγκ. επ. Summi Pontificatus: AAS 31 (1939) 432X433.
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οµάδα και κανένα κράτος δε θα µπορέσουν ποτέ να δηµιουργήσουν, να
τροποποιήσουν ή να καταστρέψουν»812. ∆ε θεµελιώνονται σε πρόσκαιρες
ή µεταβλητές «πλειοψηφίες» γνώµης, αλλά πρέπει απλώς να αναγνωX
ριστούν, να γίνουν σεβαστές και να προωθηθούν ως στοιχεία ενός αµεX
ρόληπτου ηθικού νόµου, ενός φυσικού νόµου χαραγµένου στην καρδιά
του ανθρώπου (πρβλ. Ρωµ 2,15) και ρυθµιστικού σηµείου αναφοράς του
ίδιου του αστικού νόµου813. Όταν, εξαιτίας µιας τραγικής σύγχυσης της
συλλογικής συνείδησης, ο σκεπτικισµός φτάνει να θέσει υπό αµφισβήτηX
ση ακόµη και τις θεµελιώδεις αρχές του ηθικού νόµου814, το ίδιο το κρατιX
κό σύστηµα ενδέχεται να κλονιστεί εκ θεµελίων και να περιοριστεί σε
έναν απλό ρυθµιστικό µηχανισµό των διαφορετικών και αντιτιθέµενων
συµφερόντων815.

398 Η εξουσία πρέπει να ψηφίζει δίκαιους νόµους, δηλαδή ανάλογους
µε την αξιοπρέπεια του ανθρώπου και τις υπαγορεύσεις της ορθής λογιT
κής: «Ο ανθρώπινος νόµος όσο και εφόσον συµφωνεί µε την ορθή λογική
προέρχεται από τον αιώνιο νόµο. Αντίθετα, όταν ένας νόµος έρχεται σε
αντίθεση µε τη λογική, αποκαλείται άδικος^ στην προκειµένη περίπτωση
σταµατά να είναι νόµος και γίνεται µάλλον µια πράξη βίας»816. Η εξουσία
που άρχει σύµφωνα µε τη λογική τοποθετεί τον πολίτη όχι τόσο σε µια
σχέση υποταγής σ’ έναν άλλο άνθρωπο, όσο σε µια σχέση υπακοής στην

812 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄ Εγκ. επ. Evangelium vitae, 71: AAS 87 (1995) 483.
813 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄ Εγκ. επ. Evangelium vitae, 70: AAS 87 (1995)

481X483^ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΓ΄, Εγκ. επ. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 258X259, 279X280.
814 Πρβλ. ΠΙΟΣ ΙΒ΄, Εγκ. επ. Summi Pontificatus: AAS 31 (1939) 423.
815 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄ Εγκ. επ. Evangelium vitae, 70: AAS 87 (1995)

481X483^ ιδίου, Εγκ. επ., Veritatis splendor, 97 και 99: AAS 85 (1993) 1.209X1.211^
ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ, Nota Dottrinale circa alcune questioni
riguardanti l’impegno e il comportamento dei cattolici nella vita politica (24 ΝοεµX
βρίου 2002), 5X6, Libreria Editrice Vaticana, Πόλις του Βατικανού 2002, σσ. 11X14.

816 ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΚΙΝΑΤΗΣ, Summa theologiae, ΙXΙΙ, ε. 93, α. 3, ad 2um: Ed. LeX
on. 7, 164: «Lex humana intantum habet rationem legis, inquantum est secundum
rationem rectam: et secundum hoc manifestum est quod a lege aeterna derivatur. InX
quantum vero a ratione recedit, sic dicitur lex iniqua: et sic non habet rationem legX
is, sed magis violentiae cuiusdam».
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ηθική τάξη και άρα στον ίδιο τον Θεό που είναι η ύστατη πηγή817. Όποιος
αρνείται την υπακοή στην εξουσία που δρα σύµφωνα µε την ηθική τάξη
«τῇ ἐξουσίᾳ τῇ τοῦ Θεοῦ διαταγῇ ἀνθέστηκεν» (Ρωµ 13,2)818. Αντίστοιχα,
η δηµόσια εξουσία που έχει τα θεµέλιά της στην ανθρώπινη φύση και
ανήκει στην τάξη που όρισε ο Θεός819 όποτε δεν ενεργεί για να πραγµαX
τοποιήσει το κοινό καλό, παραβλέπει τον πρωταρχικό σκοπό της κι έτσι
χάνει τη νοµιµότητά της.

γ) Το δικαίωµα στην αντίρρηση συνείδησης

399 Ο πολίτης δεν είναι υποχρεωµένος να ακολουθεί εκ συνειδήσεως τις
εντολές των αστικών αρχών αν έρχονται σε αντίθεση µε τις απαιτήσεις
της ηθικής τάξης, µε τα θεµελιώδη δικαιώµατα του ανθρώπου ή µε τη διT
δασκαλία του Ευαγγελίου820. Οι άδικοι νόµοι θέτουν τους ηθικά σωστούς
ανθρώπους απέναντι σε δραµατικά προβλήµατα συνείδησης: όταν καλούT
νται να συνεργαστούν σε πράξεις ηθικά κακές, έχουν την υποχρέωση να
αρνηθούν821. Εκτός του ότι είναι ηθικό καθήκον, αυτή η άρνηση αποτελεί
επίσης κι ένα βασικό ανθρώπινο δικαίωµα που ακριβώς γι’ αυτόν το λόγο ο
ίδιος ο αστικός νόµος οφείλει να αναγνωρίσει και να προστατέψει: «Όποιος
καταφεύγει στην αντίρρηση συνείδησης πρέπει να διαφυλάσσεται όχι µόνο
από τις ποινικές κυρώσεις, αλλά και από οποιαδήποτε ζηµία σε νοµικό, πειX
θαρχικό, οικονοµικό και επαγγελµατικό επίπεδο»822.

Είναι µια σοβαρή υποχρέωση της συνείδησης να µη συνεργάζεται ούT
τε τυπικά µε πρακτικές που, µολονότι είναι αποδεκτές από την αστική
νοµοθεσία, έρχονται σε αντίθεση µε το Νόµο του Θεού. Πράγµατι, αυτή
η συνεργασία δεν µπορεί να δικαιολογηθεί, ούτε αν επικαλείται το σεβαX

817 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΓ΄, Εγκ. επ. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 270.
818 Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 1.899X1.900.
819 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 74: AAS 58

(1966) 1.095X1.097^ Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 1.901.
820 Πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.242.
821 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄ Εγκ. επ. Evangelium vitae, 74: AAS 87 (1995) 488.
822 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Evangelium vitae, 74: AAS 87 (1995) 488.
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σµό στην ελευθερία του άλλου, ούτε αν στηρίζεται στο γεγονός ότι ο
αστικός νόµος την προβλέπει και την απαιτεί. Την ηθική ευθύνη των πράX
ξεων που τελέσθηκαν κανείς δεν µπορεί να την αποφύγει και γι’ αυτή την
ευθύνη ο καθένας θα κριθεί από τον ίδιο τον Θεό (πρβλ. Ρωµ 2,6^ 14,12).

δ) Το δικαίωµα της αντίστασης

400 Αναγνωρίζοντας ότι το φυσικό δίκαιο θεµελιώνει και ορίζει το θετικό
δίκαιο, παραδεχόµαστε πως είναι νόµιµο να αντιστεκόµαστε στην εξουσία
οποτεδήποτε παραβιάζει σοβαρά και επανειληµµένα τις αρχές του φυσικού
δικαίου. Ο άγιος Θωµάς ο Ακινάτης γράφει πως «υποχρεωνόµαστε να υπαX
κούµε […] όσο το απαιτεί η τάξη της δικαιοσύνης»823. Το θεµέλιο του δικαιώX
µατος της αντίστασης είναι λοιπόν φυσικό δικαίωµα.

Οι συγκεκριµένες εκδηλώσεις που ενδέχεται να προσλάβει η πραγµαX
τοποίηση αυτού του δικαιώµατος µπορεί να είναι διάφορες. Η αντίσταση
κατά της αρχής στοχεύει να ενισχύσει την αξία µιας διαφορετικής οπτιX
κής των πραγµάτων είτε όταν προσπαθούµε να πετύχουµε µια µερική αλX
λαγή, για παράδειγµα τροποποιώντας κάποιους νόµους, είτε όταν αγωνιX
ζόµαστε για τη ριζική αλλαγή της κατάστασης.

401 Η κοινωνική διδασκαλία υποδεικνύει τα κριτήρια για την άσκηση
του δικαιώµατος της αντίστασης : «Η αντίσταση στην καταπίεση της ποX
λιτικής εξουσίας δεν καταφεύγει νόµιµα στα όπλα, εκτός κι αν υπάρχουν
όλες µαζί οι ακόλουθες προ�ποθέσεις: 1. στην περίπτωση που παραβιάζοX
νται σοβαρά και επί µακρόν θεµελιώδη δικαιώµατα^ 2. αφού έχουν δοκιX
µαστεί όλες οι άλλες οδοί^ 3. δίχως να προκαλούνται χειρότερες ταραχές^
4. όποτε υπάρχουν βάσιµες ελπίδες επιτυχίας^ 5. αν δε διαφαίνονται λογιX
κά καλύτερες λύσεις»824. Ο ένοπλος αγώνας κρίνεται ως ακραίο µέσο για
να τεθεί τέλος σε µια «τυραννία προφανή και µακρόχρονη που υπονοµεύει

823 ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΚΙΝΑΤΗΣ, Summa theologiae, ΙΙXΙΙ, ε. 104, α. 6, ad 3um: Ed.
Leon. 9, 392: «Princibus saecularibus intantum homo oboedire tenetur, inquantum
ordo iustitiae requirit».

824 Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.243.
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σοβαρά τα θεµελιώδη δικαιώµατα του ανθρώπου και βλάπτει επικίνδυνα
το κοινό καλό µας χώρας»825. Η σοβαρότητα των κινδύνων που συνεπάX
γεται σήµερα η προσφυγή στα όπλα µάς ωθεί να προτιµούµε την παθητιT
κή αντίσταση, «που συµφωνεί περισσότερο µε τις ηθικές αρχές και υπόX
σχεται παρόµοια επιτυχία»826.

ε) Η επιβολή ποινών

402 Για να διαφυλαχθεί το κοινό καλό, η νόµιµη δηµόσια αρχή έχει το διT
καίωµα και την υποχρέωση να επιβάλλει ποινές ανάλογες µε τη σοβαρόT
τητα των εγκληµάτων827. Το κράτος έχει τη διπλή υποχρέωση να καταT
στέλλει τις συµπεριφορές που βλάπτουν τα δικαιώµατα του ανθρώπου
και τους θεµελιώδεις κανόνες της αστικής συµβίωσης, αλλά και να επαT
νορθώνει µε το ποινικό σύστηµα την ταραχή που προκλήθηκε από την
εγκληµατική δράση. Στο κράτος δικαίου, η εξουσία επιβολής ποινών έχει
ανατεθεί ορθώς στη δικαστική αρχή: «Τα συντάγµατα των σύγχρονων
κρατών, προσδιορίζοντας τις σχέσεις που πρέπει να υπάρχουν ανάµεσα
στη νοµοθετική, στην εκτελεστική και στη δικαστική εξουσία, εγγυώνται
στην τελευταία την αναγκαία ανεξαρτησία στα πλαίσια του νόµου»828.

403 Η ποινή δε χρησιµεύει µόνο για να προασπίσει τη δηµόσια τάξη και
να εγγυηθεί την ασφάλεια των προσώπων: γίνεται εξίσου ένα όργανο
για το σωφρονισµό του ενόχου, σωφρονισµό που προσλαµβάνει και την
ηθική αξία της εξιλέωσης, όταν ο ένοχος δέχεται εκούσια την ποινή
του829. Ο σκοπός προς τον οποίο τείνει είναι διπλός: αφενός, να ευνοήσει
την επανένταξη των καταδικασµένων^ αφετέρου, να προωθήσει µια συµT

825 ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ΄, Εγκ. επ. Populorum progressio, 31: AAS 59 (1967) 272.
826 ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ, ∆ιδ. Libertatis conscientia, 79:

AAS 79 (1987) 590.
827 Πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.266.
828 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Οµιλία στην Ιταλική Ένωση ∆ικαστικών (31 Μαρτίου

2000), 4: AAS 92 (2000) 633.
829 Πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.266.
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φιλιωτική δικαιοσύνη, ικανή να αποκαταστήσει τις σχέσεις αρµονικής
συνύπαρξης που διαταράχθηκαν από την εγκληµατική πράξη.

Σχετικά µε αυτό, είναι σηµαντικό το έργο που καλούνται να φέρουν
σε πέρας οι ιερείς των φυλακών, όχι µόνο χάρη στο θρησκευτικό κυρίως
χαρακτηριστικό του, αλλά και για την προστασία της αξιοπρέπειας των
φυλακισµένων. ∆υστυχώς, οι συνθήκες όπου εκτίουν την ποινή τους δεν
ευνοούν πάντα το σεβασµό της αξιοπρέπειάς τους: συχνά οι φυλακές γίX
νονται θέατρο νέων εγκληµάτων. Το περιβάλλον αυτών των ιδρυµάτων
προσφέρει όµως ένα προνοµιούχο έδαφος όπου µπορούµε να καταγράX
ψουµε για άλλη µια φορά τη χριστιανική καλοσύνη σε κοινωνικό επίπεX
δο: «ἐν φυλακῇ ἤµην, καὶ ἤλθετε πρός µε» (Μτ 25, 35X36).

404 Η δραστηριότητα των θεσµών που έχουν δηµιουργηθεί για την εκτίµηT
ση των ποινικών ευθυνών, που είναι πάντα προσωπικού χαρακτήρα, πρέT
πει να τείνει προς την αυστηρή αναζήτηση της αλήθειας και να ασκείται µε
πλήρη σεβασµό της αξιοπρέπειας και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων: να
διασφαλίσουµε τα δικαιώµατα του ενόχου όπως εκείνα του αθώου. Πρέπει
πάντα να έχουµε υπόψη τη γενική νοµική αρχή, χάρη στην οποία δεν µποX
ρούµε να επιβάλουµε µια ποινή αν δεν έχει αποδειχθεί το έγκληµα.

Κατά τη διενέργεια των ερευνών πρέπει να τηρείται σχολαστικά ο καT
νόνας που απαγορεύει την πρακτική των βασανιστηρίων, ακόµη και για τα
πιο σοβαρά εγκλήµατα: «Ο µαθητής του Ιησού αρνείται κάθε προσφυγή σε
παρόµοια µέσα, που τίποτε δε θα µπορούσε να δικαιολογήσει και όπου η
ανθρώπινη αξιοπρέπεια τόσο του θύτη όσο και του θύµατος καταρρακώνεX
ται»830. Οι διεθνείς νοµικοί οργανισµοί για τα δικαιώµατα του ανθρώπου
υποδεικνύουν ορθά την απαγόρευση των βασανιστηρίων ως µια αρχή από
την οποία δεν πρέπει να παρεκκλίνουµε σε καµία περίσταση.

Πρέπει επίσης να αποκλειστεί «η προσφυγή σε φυλάκιση µε την αιτιοX
λογία να αποσπαστούν σηµαντικές πληροφορίες για τη δίκη»831. Επίσης,
πρέπει να εξασφαλίζεται «η ταχύτητα της δίκης: η υπερβολική επιµήκυνX

830 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Οµιλία στη ∆ιεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού,
Γενεύη (15 Ιουνίου 1982), 5: L’Osservatore Romano,17 Ιουνίου 1982, σ. 2.

831 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Οµιλία στο συνέδριο της Ιταλικής Ένωσης ∆ικαστιT
κών (31 Μαρτίου 2000), 4: AAS 92 (2000) 633.
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σή τους γίνεται ανυπόφορη για τους πολίτες και καταλήγει να ερµηνεύεX
ται ως πραγµατική αδικία»832.

Οι δικαστικοί οφείλουν να τηρούν την οφειλόµενη µυστικότητα στην
εξέλιξη των ερευνών τους ώστε να µην παραβιάζεται το δικαίωµα των
υπό έρευνα ατόµων για διακριτικότητα και για να µην αποδυναµωθεί η
αρχή αθωότητας. Επειδή και ο δικαστής µπορεί να κάνει λάθος, είναι σωX
στό η νοµοθεσία να προβλέπει αποζηµίωση για το θύµα ενός δικαστικού
λάθους.

405 Η Εκκλησία βλέπει ως σηµάδι ελπίδας «την όλο και πιο διαδεδοµένη
αποστροφή της κοινής γνώµης απέναντι στη θανατική ποινή ακόµη και
σαν όργανο κοινωνικής “νόµιµης άµυνας”, εκτιµώντας τη δυνατότητα της
σύγχρονης κοινωνίας να καταστείλει επαρκώς το έγκληµα µε τρόπους
που, ενώ καθιστούν ακίνδυνο εκείνον που το διέπραξε, δεν του αφαιροX
ύν οριστικά τη δυνατότητα να λυτρωθεί»833. Μολονότι η παραδοσιακή
διδαχή της Εκκλησίας δεν αποκλείει —µε προ�πόθεση την πλήρη επιX
βεβαίωση της ταυτότητας και της ευθύνης του ενόχου— την ποινή θανάX
του, «όταν είναι η µοναδική εφαρµόσιµη οδός για να προστατέψουµε
επαρκώς τη ζωή ανθρώπων από τον άδικα επιτιθέµενο»834, οι αναίµακτες
µέθοδοι καταστολής και τιµωρίας προτιµούνται επειδή «ανταποκρίνοX
νται καλύτερα στις πραγµατικές συνθήκες του κοινού καλού και ταιριάX
ζουν περισσότερο στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια»835. Ο αυξανόµενος αριθX
µός χωρών που υιοθετούν µέτρα για την κατάργηση της θανατικής ποινής
ή για να διακοπεί η εφαρµογή της είναι επίσης µια απόδειξη του γεγονόX
τος ότι οι περιπτώσεις όπου είναι απολύτως αναγκαίο να θανατωθεί ο
ένοχος «είναι πλέον πολύ σπάνιες, εάν όχι πρακτικά ανύπαρκτες»836.

832 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Οµιλία στο συνέδριο της Ιταλικής Ένωσης ∆ικαστιT
κών (31 Μαρτίου 2000), 4: AAS 92 (2000) 633.

833 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄ Εγκ. επ. Evangelium vitae, 27: AAS 87 (1995) 432.
834 Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.267.
835 Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.267.
836 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄ Εγκ. επ. Evangelium vitae, 56: AAS 87 (1995) 464^

πρβλ. ιδίου, Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για την Ειρήνη 2001, 19: AAS 93
(2001) 244, όπου η προσφυγή στη θανατική ποινή ορίζεται «κάθε άλλο παρά
αναγκαία».
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IV. ΤΟ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

406 Μια ρητή και εµπεριστατωµένη κρίση για τη δηµοκρατία περιέχεται
στην εγκύκλιο «Centesimus annus»: «Η Εκκλησία εκτιµά το δηµοκρατικό
σύστηµα επειδή εξασφαλίζει τη συµµετοχή του πολίτη στις πολιτικές επιX
λογές και εγγυάται στους κυβερνώµενους και να εκλέγουν και να ελέγX
χουν τους κυβερνώντες, αλλά και να τους αντικαθιστούν ειρηνικά όπου
κρίνεται αναγκαίο. Ως εκ τούτου, δεν µπορεί να ευνοήσει το σχηµατισµό
κλειστών διευθυντικών οµάδων, οι οποίες για ίδιο συµφέρον ή για ιδεοX
λογικούς σκοπούς σφετερίζονται την εξουσία του κράτους. Η αληθινή δηX
µοκρατία είναι δυνατή µόνο σε ένα κράτος δικαίου και στη βάση της ορθής
αντίληψης του ανθρώπου. Απαιτεί να υπάρχουν οι αναγκαίες προ�ποθέX
σεις για την προώθηση των µεµονωµένων προσώπων µέσα από τη διαX
παιδαγώγηση και την καλλιέργειά τους στα αληθινά ιδανικά, αλλά και
από την “υποκειµενικότητα” της κοινωνίας χάρη στη δηµιουργία δοµών
συµµετοχής και συνυπευθυνότητας»837.

α) Οι αξίες και η δηµοκρατία

407 Η αληθινή δηµοκρατία δεν είναι µόνο το αποτέλεσµα ενός τυπικού
σεβασµού κανόνων, αλλά ο καρπός της σταθερής αποδοχής αξιών που
διαπνέουν τις δηµοκρατικές διαδικασίες: η αξιοπρέπεια κάθε ανθρώπου, ο
σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, η παραδοχή του «κοινού καT
λού» ως σκοπού και ρυθµιστικού κριτηρίου της πολιτικής ζωής. Αν δεν
υπάρχει η γενική αποδοχή αυτών των αξιών, χάνεται η σηµασία της δηX
µοκρατίας και διακυβεύεται η σταθερότητά της.

Η κοινωνική διδασκαλία εντοπίζει στον ηθικό σχετικισµό έναν από
τους µεγαλύτερους κινδύνους για τις σύγχρονες δηµοκρατίες, που θεωρεί
ότι δεν υπάρχει ένα αντικειµενικό και οικουµενικό κριτήριο για να καT
θοριστεί η βάση και η ορθή ιεράρχηση αξιών: «Σήµερα τείνουµε να δηλώX
σουµε ότι ο αγνωστικισµός και ο σκεπτικιστικός σχετικισµός είναι η φιX
λοσοφία και η θεµελιώδης συµπεριφορά που αποκρίνονται στις δηµοκρατιX

837 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 46: AAS 83 (1991) 850.
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κές πολιτικές µορφές, κι ότι δεν πρέπει να εµπιστευόµαστε από δηµοκραX
τική άποψη όσους έχουν πειστεί πως γνωρίζουν την αλήθεια και συµµετέX
χουν σταθερά σε αυτήν, καθώς δε δέχονται ότι η αλήθεια καθορίζεται
από την πλειονότητα ή ότι µεταβάλλεται ανάλογα µε τις διαφορετικές
πολιτικές ισορροπίες. Επί τη ευκαιρία, πρέπει να παρατηρήσουµε ότι αν
δεν υπάρχει καµία ύστατη αλήθεια που να οδηγεί και να κατευθύνει την
πολιτική δράση, τότε οι ιδέες και οι πεποιθήσεις µπορούν εύκολα να χρηX
σιµοποιηθούν για εξουσιαστικούς σκοπούς. Μια δηµοκρατία χωρίς αξίες
µεταστρέφεται εύκολα σε ανοιχτό ή κρύφιο απολυταρχισµό, όπως αποX
δεικνύει η Ιστορία»838. Η δηµοκρατία είναι ουσιαστικά «ένας “κανόνας”,
άρα όργανο και όχι σκοπός. Ο “ηθικός” χαρακτήρας της δεν είναι αυτόX
µατος, αλλά εξαρτάται από την αντιστοιχία µε τον ηθικό νόµο στον
οποίο, όπως κάθε άλλη ανθρώπινη συµπεριφορά, πρέπει να υποταγεί:
εξαρτάται δηλαδή από την ηθική των σκοπών που επιδιώκει και από τα
µέσα που χρησιµοποιεί»839.

β) Θεσµοί και δηµοκρατία

408 Το ∆ιδακτικό Σώµα της Εκκλησίας αναγνωρίζει την αξία της αρχής
που αφορά στον καταµερισµό των εξουσιών σ’ ένα κράτος: «Είναι προτιX
µότερο κάθε εξουσία να ισορροπείται από άλλες εξουσίες και από διαX
φορετικές σφαίρες αρµοδιότητας, που θα τη διατηρούν στα σωστά όριά
της. Αυτή είναι η αρχή του “κράτους δικαίου”, όπου δεσπόζει ο νόµος και
όχι η αυθαίρετη βούληση των ανθρώπων»840.

Στο δηµοκρατικό σύστηµα, η πολιτική εξουσία είναι υπεύθυνη απέT
ναντι στο λαό. Οι αντιπροσωπευτικοί οργανισµοί πρέπει να υποβάλλοX
νται σε πραγµατικό έλεγχο από το κοινωνικό σώµα. Αυτός ο έλεγχος είX
ναι δυνατός πρωτίστως µε ελεύθερες εκλογές, οι οποίες επιτρέπουν την
επιλογή αλλά και την αντικατάσταση των αντιπροσώπων. Η υποχρέωση
εκ µέρους των εκλεγέντων να απολογούνται για τα πεπραγµένα τους, εγX

838 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 46: AAS 83 (1991) 850.
839 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄ Εγκ. επ. Evangelium vitae, 70: AAS 87 (1995) 482.
840 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 44: AAS 83 (1991) 848.
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γυηµένη από το σεβασµό στις εκλογικές διορίες, είναι συστατικό στοιχείο
της δηµοκρατικής αντιπροσώπευσης.

409 Στο ιδιαίτερο πεδίο τους (επεξεργασία νόµων, αρµοδιότητα της κυT
βέρνησης και έλεγχός της) οι εκλεγέντες οφείλουν να ασχοληθούν µε την
υλοποίηση όσων ευνοούν την καλή πορεία της αστικής συνύπαρξης στο
σύνολό της841. Η υποχρέωση των κυβερνώντων να απαντούν στους κυX
βερνώµενους δε συνεπάγεται καθόλου ότι οι αντιπρόσωποι είναι απλοί
παθητικοί παράγοντες των εκλογέων. Πράγµατι, ο έλεγχος που ασκούν
οι πολίτες δεν αποκλείει την αναγκαία ελευθερία την οποία πρέπει να
απολαµβάνουν οι εκλεγέντες στην ενασχόλησή τους µε τους στόχους που
πρέπει να επιτευχθούν: δεν εξαρτώνται αποκλειστικά από κοµµατικά
συµφέροντα, αλλά σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό από τη λειτουργία σύνθεX
σης και παρέµβασης ενόψει του κοινού καλού, που αποτελεί έναν από
τους βασικούς και αναφαίρετους σκοπούς της πολιτικής αρχής.

γ) Οι ηθικές συνιστώσες της πολιτικής αντιπροσώπευσης

410 Όσοι έχουν πολιτικές ευθύνες δεν πρέπει να ξεχνούν ή να υποτιµούν
την ηθική διάσταση της αντιπροσώπευσης, που συνίσταται στη δέσµευση
να συµµεριστούν το πεπρωµένο του λαού και να αναζητήσουν τη λύση
των κοινωνικών προβληµάτων. Σε αυτή την προοπτική, υπεύθυνη αρχή
σηµαίνει εκείνη που ασκείται µε την εφαρµογή των αρετών που ευνοούν
την άσκηση της εξουσίας µε πνεύµα χρέους842 (υποµονή, µετριοφροσύνη,
ταπεινότητα, ευσπλαχνία, προσπάθεια συµµετοχής)^ η αρχή που ασκείται
από πρόσωπα που δέχονται πραγµατικά ως σκοπό των πράξεών τους το
κοινό καλό και όχι το κύρος ή τα προσωπικά πλεονεκτήµατα.

411 Ανάµεσα στις διαστρεβλώσεις του δηµοκρατικού συστήµατος, η ποT
λιτική διαφθορά είναι από τις σοβαρότερες843 επειδή προδίδει και τις αρT

841 Πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.236.
842 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Απ. διάτ. Christifideles laici, 42: AAS 81 (1989) 472X476.
843 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Sollicitudo rei socialis, 44: AAS 80 (1988)
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χές της ηθικής και τους κανόνες της κοινωνικής δικαιοσύνης^ θέτει σε
κίνδυνο την ορθή λειτουργία του κράτους, επιδρώντας αρνητικά στη σχέX
ση ανάµεσα σε κυβερνώντες και κυβερνώµενους^ εισάγει µιαν αυξανόµεX
νη δυσπιστία όσον αφορά τους δηµόσιους θεσµούς, προκαλώντας την
προοδευτική αποξένωση των πολιτών απέναντι στην πολιτική και στους
αντιπροσώπους τους, µε την επακόλουθη αποδυνάµωση των θεσµών. Η
διαφθορά διαστρεβλώνει ριζικά το ρόλο των αντιπροσωπευτικών θεX
σµών επειδή τους χρησιµοποιεί σαν πεδίο ανταλλαγών ανάµεσα σε πελαX
τειακά αιτήµατα και παροχές των κυβερνώντων. Με αυτό τον τρόπο οι
πολιτικές επιλογές ευνοούν τους περιορισµένους στόχους όσων κατέχουν
τα µέσα για να τις επηρεάσουν και εµποδίζουν την πραγµατοποίηση του
κοινού καλού όλων των πολιτών.

412 Η δηµόσια διοίκηση σε οποιοδήποτε επίπεδο —εθνικό, νοµαρχιακό,
δηµοτικό— ως όργανο του κράτους έχει σκοπό να υπηρετεί τους πολίτες:
«Καθώς τίθεται στην υπηρεσία των πολιτών, το κράτος είναι ο διαχειριX
στής των συµφερόντων του λαού, τον οποίο πρέπει να διοικεί ενόψει του
κοινού καλού»844. Αντίθετη µε αυτή την προοπτική είναι η υπερβολική
γραφειοκρατία, που αποδεικνύεται όταν «οι θεσµοί, όντας σύνθετοι στην
οργάνωσή τους και απαιτώντας να διαχειριστούν κάθε διαθέσιµο χώρο,
καταλήγουν να καταστρέφονται από τον απρόσωπο λειτουργισµό, από
την υπερβολική γραφειοκρατία, από τα άδικα προσωπικά συµφέροντα,
από την εύκολη και γενικευµένη αδιαφορία»845. Ο ρόλος όσων εργάζοX
νται στη δηµόσια διοίκηση δεν πρέπει να εννοείται σαν κάτι το απρόσωX
πο και το γραφειοκρατικό, αλλά ως πρόθυµη βοήθεια για τους πολίτες
που ασκείται µε πνεύµα χρέους.

575X577^ ιδίου, Εγκ. επ. Centesimus annus, 48: AAS 83 (1991) 852X854^ ιδίου, ΜήνυT
µα στην Παγκόσµια Ηµέρα για την Ειρήνη 1999, 6: AAS 91 (1999) 381X382.

844 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για την Ειρήνη 1998,
5: AAS 90 (1998) 152.

845 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Απ. διάτ. Christifideles laici, 41: AAS 81 (1989)
471X472.
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δ) Όργανα πολιτικής συµµετοχής

413 Τα πολιτικά κόµµατα έχουν το καθήκον να ευνοούν την εκτεταµένη
συµµετοχή και την πρόσβαση όλων στις δηµόσιες ευθύνες. Τα κόµµατα
καλούνται να ερµηνεύσουν τις επιθυµίες της αστικής κοινωνίας κατευθύX
νοντάς τες προς το κοινό καλό846, προσφέροντας στους πολίτες την πραγX
µατική δυνατότητα να συµβάλλουν στη διαµόρφωση των πολιτικών επιX
λογών. Τα κόµµατα πρέπει να είναι δηµοκρατικά στο εσωτερικό τους,
ικανά για πολιτική σύνθεση και σχεδιασµό.

Όργανο πολιτικής συµµετοχής είναι και το δηµοψήφισµα, όπου πραγX
µατοποιείται µια άµεση µορφή πρόσβασης στις πολιτικές επιλογές. ΠράγµαX
τι, ο θεσµός της αντιπροσώπευσης δεν αποκλείει οι πολίτες να µπορούν να
ερωτώνται άµεσα για επιλογές µεγάλης σπουδαιότητας στην κοινωνική ζωή.

ε) Πληροφόρηση και δηµοκρατία

414 Η πληροφόρηση είναι ανάµεσα στα σηµαντικότερα όργανα της δηT
µοκρατικής συµµετοχής. Είναι αδιανόητη κάθε συµµετοχή χωρίς τη γνώX
ση των προβληµάτων της πολιτικής κοινότητας, των πραγµατικών γεγοX
νότων και των διαφόρων προτάσεων για τη λύση τους. Πρέπει να εξαX
σφαλιστεί ένας αληθινός πλουραλισµός σ’ αυτό τον ευαίσθητο τοµέα της
κοινωνικής ζωής, που να διαβεβαιώνει για την ποικιλία των µορφών και
των οργάνων στο χώρο της πληροφορίας και της επικοινωνίας και να
διευκολύνει συνθήκες ισότητας στην κατοχή και στη χρήση αυτών των
οργάνων µε τη βοήθεια των κατάλληλων νόµων. Ανάµεσα στα εµπόδια
που τίθενται για την πλήρη πραγµατοποίηση του δικαιώµατος στην
αντικειµενικότητα της πληροφόρησης847, αξίζει ιδιαίτερη προσοχή το
φαινόµενο της συγκέντρωσης εκδοτικών και τηλεοπτικών µέσων, µε επιX
κίνδυνα αποτελέσµατα για ολόκληρο το δηµοκρατικό σύστηµα όταν σ’ αυX
τό το φαινόµενο αντιστοιχούν δεσµοί ολοένα και πιο στενοί ανάµεσα στην

846 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 75: AAS 58
(1966) 1.097X1.099.

847 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΓ΄, Εγκ. επ. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 260.
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κυβερνητική δραστηριότητα, στις οικονοµικές δυνάµεις και στην πληροφόX
ρηση.

415 Τα µέσα της κοινωνικής επικοινωνίας πρέπει να χρησιµοποιούνται
για να οικοδοµούν και να υποστηρίζουν την ανθρώπινη κοινότητα σε
διάφορους τοµείς, οικονοµικούς, πολιτικούς, πολιτιστικούς, παιδαγωγιT
κούς, θρησκευτικούς848: «Η πληροφόρηση διαµέσου των Μέσων Μαζικής
Επικοινωνίας είναι στην υπηρεσία του κοινού καλού. Η κοινωνία έχει το
δικαίωµα σε µια πληροφορία που θεµελιώνεται στην αλήθεια, στην ελευX
θερία, στη δικαιοσύνη και στην αλληλεγγύη»849.

Το βασικό πρόβληµα µε το σηµερινό σύστηµα πληροφόρησης είναι αν
συνεισφέρει για να γίνει ο άνθρωπος πραγµατικά καλύτερος, δηλαδή πιο
ώριµος πνευµατικά, πιο συνειδητός για την αξιοπρέπεια της ανθρωπιάς
του, πιο υπεύθυνος, πιο ανοιχτός στους άλλους, κυρίως προς εκείνους
που έχουν µεγαλύτερη ανάγκη και τους πιο αδύναµους. Μια άλλη σηµαX
ντική πλευρά είναι η αναγκαιότητα να σέβονται οι νέες τεχνολογίες τις
νόµιµες πολιτιστικές διαφορές.

416 Στον κόσµο των µέσων κοινωνικής επικοινωνίας οι έµφυτες δυσκοT
λίες της επικοινωνίας συχνά µεγεθύνονται από την ιδεολογία, από την
επιθυµία κέρδους και πολιτικού ελέγχου, από τον ανταγωνισµό και τις
συγκρούσεις ανάµεσα σε οµάδες και από άλλα κοινωνικά κακά. Οι ηθιX
κές αξίες και αρχές ισχύουν και για τον τοµέα της κοινωνικής επικοινωνίας:
«Η ηθική διάσταση αγγίζει όχι µόνο το περιεχόµενο της επικοινωνίας (το
µήνυµα) και τη διαδικασία της επικοινωνίας (πώς γίνεται η επικοινωνία),

848 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, ∆ιάτ. Inter mirifica (Μεταξύ του υπέροT
χου), 3: AAS 56 (1964) 146^ ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ΄, Απ. παραίνεση. Evangelii nuntiandi, 45:
AAS 68 (1976) 35X36^ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Redemptoris missio, 37: AAS
83 (1991) 282X286^ ΠΟΝΤΙΦΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ,
Communio et progressio (Επικοινωνία και πρόοδος), 126X134: AAS 63 (1971)
638X640^ ίδιο, Aetatis novae (Μια νέα εποχή), 11: AAS 84 (1992) 455X456^ ίδιο, EtT
ica nella pubblicità ( Η ηθική στις διαφηµίσεις) (22 Φεβρουαρίου 1997), 4X8, LibX
reria Editrice Vaticana, Πόλις του Βατικανού 1997, σσ. 10X15.

849 Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.494^ πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑX

ΝΟΥ, ∆ιάτ. Inter mirifica, 11: AAS 56 (1964) 148X149.
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αλλά και θεµελιώδη δοµικά και συστηµικά ζητήµατα, που συχνά εµπλέX
κουν κι εκείνα που σχετίζονται µε την πολιτική καταµερισµού της τεχνοX
λογίας και των εξεζητηµένων προ�όντων — ποιος θα είναι πλούσιος και
ποιος φτωχός σε πληροφορίες;»850

Και στις τρεις περιοχές —του µηνύµατος, της διαδικασίας, των δοµιT
κών ζητηµάτων— ισχύει πάντα η θεµελιώδης ηθική αρχή: το πρόσωπο και η
ανθρώπινη κοινότητα είναι ο σκοπός και το µέτρο για τη χρήση των µέσων
κοινωνικής επικοινωνίας. Μια δεύτερη αρχή είναι συµπληρωµατική της
πρώτης: το καλό των προσώπων δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί ανεξάρτηT
τα από το κοινό καλό της κοινότητας στην οποία ανήκουν851. Είναι αναX
γκαία η συµµετοχή στη διαδικασία αποφάσεων που αφορούν την πολιτική
των επικοινωνιών. Αυτή η δηµόσιας µορφής συµµετοχή πρέπει να είναι
πραγµατικά αντιπροσωπευτική και όχι να ευνοεί ειδικές οµάδες, όταν τα
µέσα κοινωνικής επικοινωνίας επιδιώκουν το κέρδος852.

V. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

α) Η αξία της αστικής κοινωνίας

417 Η πολιτική κοινότητα συστάθηκε για να είναι στην υπηρεσία της
αστικής κοινωνίας, απ’ όπου προέρχεται. Στη διάκριση ανάµεσα σε πολιX
τική κοινότητα και αστική κοινωνία η Εκκλησία συνεισέφερε µε τη θεώX
ρησή της για τον άνθρωπο, εννοούµενο ως ένα πλάσµα αυτόνοµο, που
δηµιουργεί σχέσεις, ανοιχτό στην Υπερβατικότητα, την οποία αµφισβήτηX

850 ΠΟΝΤΙΦΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Etica nelle coT
municazioni sociali ( Η ηθική στις κοινωνικές επικοινωνίες), (4 Ιουνίου 2000), 20,
Libreria Editrice Vaticana, Πόλις του Βατικανού 2000, σ. 24.

851 ΠΟΝΤΙΦΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Etica nelle coT
municazioni sociali, (4 Ιουνίου 2000), 22, Libreria Editrice Vaticana, Πόλις του
Βατικανού 2000, σσ. 26X27.

852 ΠΟΝΤΙΦΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Etica nelle coT
municazioni sociali, (4 Ιουνίου 2000), 24, Libreria Editrice Vaticana, Πόλις του
Βατικανού 2000, σσ. 29X30.
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σαν και πολιτικές ιδεολογίες ατοµικιστικού χαρακτήρα και απολυταρχιX
κές ιδεολογίες που τείνουν να αφοµοιώσουν την αστική κοινωνία στη
σφαίρα του κράτους. Η δέσµευση της Εκκλησίας υπέρ του κοινωνικού
πλουραλισµού στοχεύει στην επιδίωξη µιας πιο πλήρους πραγµατοποίησης
του κοινού καλού και της ίδιας της δηµοκρατίας, σύµφωνα µε τις αρχές
της αλληλεγγύης, της επικουρικότητας και της δικαιοσύνης.

Η αστική κοινωνία είναι ένα σύνολο από σχέσεις και πολιτιστικά και
συνεταιριστικά κεφάλαια, σχετικά αυτόνοµα και στο πολιτικό και στο
οικονοµικό πεδίο: «Ο σκοπός της αστικής κοινωνίας είναι οικουµενικός,
επειδή αφορά το κοινό καλό, στο οποίο όλοι οι πολίτες έχουν το δικαίωX
µα που νόµιµα τους αναλογεί»853. Χαρακτηρίζεται από την ικανότητά της
για προγραµµατισµό, προσανατολισµένη να ευνοήσει µια κοινωνική συµX
βίωση πιο ελεύθερη και πιο δίκαιη, όπου διάφορες οµάδες πολιτών συνεX
ταιρίζονται για να επεξεργαστούν και να εκφράσουν τους προσανατολιX
σµούς τους, για να αντιµετωπίσουν τις θεµελιώδεις ανάγκες τους και να
προασπίσουν τα θεµιτά συµφέροντά τους.

β) Η υπεροχή της αστικής κοινωνίας

418 Η πολιτική κοινότητα και η αστική κοινωνία, µολονότι συνδέονται
αµοιβαία και αλληλεπιδρούν, δεν είναι ίδιες στην ιεράρχηση των σκοT
πών. Η πολιτική κοινότητα είναι ουσιαστικά στην υπηρεσία της αστικής
κοινότητας και, σε τελευταία ανάλυση, των προσώπων και των οµάδων
που την αποτελούν854. Η αστική κοινωνία δεν µπορεί να θεωρηθεί παX
ράρτηµα ή εκδοχή της πολιτικής κοινότητας: αντιθέτως, έχει εξέχουσα θέX
ση επειδή η πολιτική κοινότητα αιτιολογεί την ύπαρξή της στην ίδια την
αστική κοινωνία.

Το κράτος πρέπει να προνοεί για το κατάλληλο νοµικό πλαίσιο ώστε
να ασκούν ελεύθερα τις δραστηριότητές τους τα κοινωνικά υποκείµενα
και να είναι έτοιµο να επέµβει όταν είναι αναγκαίο, σεβόµενο την αρχή
της επικουρικότητας, ώστε να κατευθύνει προς το κοινό καλό τη διαλεX

853 Πρβλ. ΛΕΩΝ ΙΓ΄, Εγκ. επ. Rerum novarum: Acta Leonis XII, 11 (1892) 134.
854 Πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 1.910.
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κτική ανάµεσα στις ενεργές ενώσεις της δηµοκρατικής ζωής. Η αστική
κοινωνία είναι σύνθετη και τραχιά, γεµάτη ασάφειες και αντιφάσεις: είX
ναι επίσης χώρος σύγκρουσης ανάµεσα σε διαφορετικά συµφέροντα, µε
κίνδυνο ο πιο ισχυρός να υπερισχύσει του πιο αδύναµου.

γ) Εφαρµόζοντας την αρχή της επικουρικότητας

419 Η πολιτική κοινότητα οφείλει να ρυθµίζει τις σχέσεις της απέναντι
στην αστική κοινωνία σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας855: είX
ναι ουσιώδες η ανάπτυξη της δηµοκρατικής ζωής να ξεκινά από τον κοιX
νωνικό ιστό. Οι δραστηριότητες της αστικής κοινωνίας —κυρίως εθελοT
ντισµός και συνεργασία στο πλαίσιο του ιδιωτικούTκοινωνικού, που συX
νοπτικά αποκαλείται «τρίτος τοµέας» για να τον διακρίνουµε από τα
πλαίσια του κράτους και της αγοράς— αποτελούν τον καταλληλότερο
τρόπο για να αναπτύξουµε την κοινωνική διάσταση του ατόµου, που σε
αυτές τις δραστηριότητες µπορεί να βρει χώρο για να εκφραστεί πλήρως. Η
προοδευτική επέκταση των κοινωνικών πρωτοβουλιών πέρα από την
κρατική σφαίρα δηµιουργεί νέους χώρους για τη δραστήρια παρουσία
και για την άµεση δράση των πολιτών, ολοκληρώνοντας τις λειτουργίες
που έχει αναλάβει το κράτος. Ετούτο το σηµαντικό φαινόµενο συχνά
πραγµατοποιείται µέσω ανεπίσηµων µεθόδων και οργάνων, δίνοντας ζωή
σε νέους και συγκεκριµένους τρόπους για την άσκηση των δικαιωµάτων
του ατόµου που εµπλουτίζουν ποιοτικά τη δηµοκρατική ζωή.

420 Η συνεργασία, ακόµη και στις λιγότερο δοµηµένες µορφές της, διαT
γράφεται ως µία από τις πιο ισχυρές απαντήσεις στη λογική της σύγκρουT
σης και του ανταγωνισµού δίχως όρια, που σήµερα φαίνεται να υπεριT
σχύει. Οι σχέσεις που δηµιουργούνται σ’ ένα συνεργατικό και αλληλέγX
γυο κλίµα ξεπερνούν τους ιδεολογικούς διαχωρισµούς, ωθώντας στην
επιδίωξη αυτού που µας ενώνει αντί εκείνου µας χωρίζει.

Πολλές εθελοντικές πρακτικές αποτελούν ένα επιπλέον παράδειγµα

855 Πρβλ. ΠΙΟΣ ΙΑ΄, Εγκ. επ. Quadragesimo anno: AAS 23 (1931) 203^ ΚατήχηT
ση της Καθολικής Εκκλησίας, 1.883X1.885.
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µεγάλης αξίας, που ωθεί να θεωρήσουµε την αστική κοινωνία ως ένα χώT
ρο όπου είναι πάντα πιθανή η ανασύνθεση µιας δηµόσιας ηθικής επικεT
ντρωµένης στην αλληλεγγύη, στην αληθινή συνεργασία, στον αδελφικό
διάλογο. Στις δυνατότητες που εµφανίζονται µ’ αυτό τον τρόπο, καλούX
νται όλοι να κοιτάξουν µε εµπιστοσύνη και να προσφέρουν το προσωπιX
κό τους έργο για το καλό της κοινότητας γενικά και για το καλό των πιο
αδύναµων και των πιο φτωχών ειδικά. Κι έτσι επιβεβαιώνεται η αρχή της
«υποκειµενικότητας της κοινωνίας»856.

VI. ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Α)Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΕΝΑ ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ

∆ΙΚΑΙΩΜΑ

421 Η Β΄ Σύνοδος του Βατικανού δέσµευσε την Καθολική Εκκλησία
για την προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας. Η ∆ιακήρυξη «DigniT
tatis humanae» επισηµαίνει στον υπότιτλο ότι σκοπεύει να διακηρύξει «το
δικαίωµα της κοινωνικής και αστικής ελευθερίας του προσώπου και της
κοινότητας στο θρησκευτικό πεδίο». Για να µπορέσει να ασκηθεί αυτή η
ελευθερία που θέλησε ο Θεός και είναι εγγεγραµµένη στην ανθρώπινη φύση,
δεν πρέπει να παρεµποδίζεται, δεδοµένου ότι «η αλήθεια δεν επιβάλλεται
παρά µόνο µε τη δύναµη της ίδιας της αλήθειας»857. Η αξιοπρέπεια του ανX
θρώπου και η ίδια η φύση της αναζήτησης του Θεού απαιτούν την απαλλαX
γή όλων από κάθε εξαναγκασµό στο θρησκευτικό πεδίο858. Η κοινωνία και
το κράτος δεν πρέπει να εξαναγκάζουν κάποιον να δρα εναντίον της συνείX
δησής του, ούτε να τον εµποδίζουν να ενεργεί σύµφωνα µ’ αυτήν859. Η θρηX

856 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 49: AAS 83 (1991)
855.

857 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, ∆ιακ. Dignitatis humanae, 1: AAS 58 (1966) 929.
858 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, ∆ιακ. Dignitatis humanae, 2: AAS 58 (1966) 930X

931^ Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.106.
859 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, ∆ιακ. Dignitatis humanae, 3: AAS 58 (1966) 931X

932.
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σκευτική ελευθερία δεν είναι ηθική άδεια να συναινείς στην πλάνη, ούτε
ένα επακόλουθο δικαίωµα στην πλάνη860.

422 Η ελευθερία της συνείδησης και της θρησκείας «αφορά τον άνθρωπο
ατοµικά και κοινωνικά»861: το δικαίωµα στη θρησκευτική ελευθερία πρέπει
να αναγνωρίζεται από τις νοµικές διατάξεις και να επικυρώνεται ως αστικό
δικαίωµα,862 χωρίς να είναι από µόνο του ένα απεριόριστο δικαίωµα. Τα
σωστά όρια για την άσκηση της θρησκευτικής ελευθερίας πρέπει να καθοX
ρίζονται για κάθε κοινωνική περίσταση µε πολιτική σύνεση, σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις του κοινού καλού, και να εγκρίνονται από τις αστικές αρχές µέX
σα από νοµικούς κανόνες σύµφωνους µε την αντικειµενική ηθική τάξη: αυX
τοί οι κανόνες απαιτούνται «για να προασπίζονται επαρκώς τα δικαιώµαX
τα όλων των πολιτών και η ειρηνική συνύπαρξή τους, για την επαρκή φροX
ντίδα της δηµόσιας ειρήνης που είναι οργανωµένη συµβίωση εν δικαίω και
για την επιβεβληµένη διαφύλαξη της δηµόσιας ηθικής»863.

423 Χάρη στους ιστορικούς και πολιτιστικούς δεσµούς της µε ένα έθνος,
µια θρησκευτική κοινότητα µπορεί να γίνει αποδέκτης µιας ιδιαίτερης
αναγνώρισης εκ µέρους του κράτους: αυτή η αναγνώριση δεν πρέπει µε
κανέναν τρόπο να δηµιουργεί διαχωρισµούς αστικής ή κοινωνικής τάξεως
για τις άλλες θρησκευτικές οµάδες864. Το όραµα των σχέσεων ανάµεσα σε
κράτη και θρησκευτικές οργανώσεις, που προωθεί η Β΄ Σύνοδος του ΒαX
τικανού, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του κράτους δικαίου και στους
κανόνες του διεθνούς δικαίου865. Η Εκκλησία γνωρίζει ότι δε συµµερίζοX
νται όλοι αυτό το όραµα: το δικαίωµα στη θρησκευτική ελευθερία, δυX

860 Πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.105.
861 Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.105.
862 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, ∆ιακ. Dignitatis humanae, 2: AAS 58 (1966)

930X931^ Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.108.
863 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για την Ειρήνη 1999,

5: AAS 91 (1999) 380X381.
864 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, ∆ιακ. Dignitatis humanae, 6: AAS 58 (1966)

933X934^ Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.107.
865 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για την Ειρήνη 1999,

5: AAS 91 (1999) 380X381.
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στυχώς, «παραβιάζεται από πολλά κράτη, µέχρι του σηµείου να κάνεις ή
να επιθυµείς να σου κάνουν ή να δέχεσαι κατήχηση να αποτελεί έγκληµα
που επισύρει κυρώσεις»866.

Β) ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

α) Αυτονοµία και ανεξαρτησία

424 Η Εκκλησία και η πολιτική κοινότητα, µολονότι εκφράζονται και οι
δύο µε εµφανείς οργανωτικές δοµές, είναι διαφορετικής φύσεως και ως
προς τη διαµόρφωσή τους και ως προς τους σκοπούς που επιδιώκουν. Η
Β΄ Σύνοδος του Βατικανού επαναβεβαίωσε επίσηµα: «Στο πεδίο τους, η
πολιτική κοινότητα και η Εκκλησία είναι ανεξάρτητες και αυτόνοµες η
µία από την άλλη»867. Η Εκκλησία οργανώνεται µε µορφές ικανές να ικαX
νοποιήσουν τις πνευµατικές ανάγκες των πιστών της, ενώ οι διάφορες ποX
λιτικές κοινότητες δηµιουργούν σχέσεις και θεσµούς στην υπηρεσία όσων
υπεισέρχονται στο κοσµικό κοινό καλό. Η αυτονοµία και η ανεξαρτησία
τους αποδεικνύονται ξεκάθαρα κυρίως στο χαρακτήρα των στόχων.

Η υποχρέωση του σεβασµού της θρησκευτικής ελευθερίας υποχρεώνει
την πολιτική κοινότητα να εγγυάται στην Εκκλησία τον αναγκαίο χώρο
δράσης. Η Εκκλησία, από την άλλη, δεν έχει ένα ιδιαίτερο πεδίο αρµοX
διότητας όσον αφορά τη δοµή της πολιτικής κοινότητας: «Η Εκκλησία σέX
βεται τη νόµιµη αυτονοµία της δηµοκρατικής τάξης και δεν έχει πρόθεση
να εκφράσει προτιµήσεις για τη µία ή την άλλη θεσµική ή συνταγµατική
λύση»868 ούτε το καθήκον να εκφραστεί για τα πολιτικά προγράµµατα,
παρά µόνο για τις θρησκευτικές και ηθικές συνεπαγωγές τους.

866 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Απ. διάτ. Catechesi tradendae (Κατήχηση στην εποχή
µας), 14: AAS 71 (1979) 1.289.

867 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 76: AAS 58 (1966)
1.099^ πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.245.

868 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 47: AAS 83 (1991) 852.
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β) Συνεργασία

425 Η αµοιβαία αυτονοµία της Εκκλησίας και της πολιτικής κοινότητας
δεν προκαλεί ένα διαχωρισµό που να αποκλείει τη συνεργασία τους: και
οι δύο, έστω και µε διαφορετικό σκοπό, είναι στην υπηρεσία της προσωX
πικής και κοινωνικής κλήσης των ίδιων ανθρώπων. Πράγµατι, η ΕκκληX
σία και η πολιτική κοινότητα εκφράζονται µε οργανωτικές µορφές που
στοχεύουν όχι στη δική τους αλλά στην υπηρεσία του ανθρώπου, ώστε
να του επιτρέπουν την πλήρη άσκηση των δικαιωµάτων του, σύµφυτων
µε την ιδιότητα του πολίτη και του χριστιανού, και τη σωστή εκπλήρωση
των αντίστοιχων υποχρεώσεων. Η Εκκλησία και η πολιτική κοινότητα
µπορούν να φέρουν σε πέρας την υπηρεσία τους «υπέρ όλων µε τρόπο τόX
σο πιο επαρκή όσο καλύτερα συνδέονται µεταξύ τους σε µια υγιή συνερX
γασία, λαµβάνοντας υπόψη τις συνθήκες του χώρου και του χρόνου»869.

426 Η Εκκλησία έχει δικαίωµα στη νοµική αναγνώριση της ταυτότητάς
της. Ακριβώς επειδή η αποστολή της αγκαλιάζει όλη την ανθρώπινη πραγX
µατικότητα, η Εκκλησία, νιώθοντας «αληθινά και εσωτερικά αλληλέγγυα
µε το ανθρώπινο γένος και την Ιστορία του»870, διεκδικεί την ελευθερία να
εκφράζει την ηθική της κρίση γι’ αυτή την πραγµατικότητα οποτεδήποτε
απαιτείται για την προάσπιση των θεµελιωδών δικαιωµάτων του ανθρώX
που ή της σωτηρίας των ψυχών871.

Έτσι, η Εκκλησία ζητά: ελευθερία στην έκφραση, στη διδασκαλία,
στην κήρυξη του Ευαγγελίου^ ελευθερία να εκφράζει δηµόσια τη λατρεία^
ελευθερία να οργανώνεται και να έχει τους δικούς της εσωτερικούς κανόX
νες^ ελευθερία να οικοδοµεί θρησκευτικά κτίρια^ ελευθερία να αποκτά
και να κατέχει αγαθά κατάλληλα για τις δραστηριότητές της^ ελευθερία

869 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 76: AAS 58 (1966)
1.099.

870 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 1: AAS 58 (1966)
1.026.

871 Πρβλ. CIC, κανόνας 747, § 2^ Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας,
2.246.
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να συνεταιρίζεται όχι µόνο για θρησκευτικούς αλλά και για παιδαγωX
γικούς, πολιτιστικούς, υγειονοµικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς872.

427 Με σκοπό την αποτροπή ή την άµβλυνση πιθανών συγκρούσεων
ανάµεσα στην Εκκλησία και στην πολιτική κοινότητα, η νοµική εµπειρία
της Εκκλησίας και του κράτους έχει περιγράψει σταθερές µορφές σχέσεων
και οργάνων που µπορούν να εγγυηθούν την αρµονική τους σχέση. Αυτή
η εµπειρία είναι ένα ουσιαστικό σηµείο αναφοράς για όλες τις περιπτώX
σεις όπου το κράτος έχει την απαίτηση να εισβάλει στο πεδίο δράσης της
Εκκλησίας, εµποδίζοντας την ελεύθερη δραστηριότητά της ακόµη και καX
ταδιώκοντάς την ανοιχτά ή, το αντίθετο, στις περιπτώσεις όπου οι εκκληX
σιαστικές οργανώσεις δεν ενεργούν ορθά απέναντι στο κράτος.

872 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Επιστολή προς τους αρχηγούς κρατών που υπέγραT
ψαν την τελική Πράξη του Ελσίνκι (1η Σεπτεµβρίου 1980), 4: AAS 72 (1980)
1.256X1.258.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

Η ∆ΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Ι. ΒΙΒΛΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ

α) Η ενότητα της ανθρώπινης οικογένειας

428 Οι βιβλικές αφηγήσεις της Γένεσης αποδεικνύουν την ενότητα του ανT
θρώπινου γένους και διδάσκουν ότι ο Θεός του Ισραήλ είναι ο κύριος της
Ιστορίας και του κόσµου: η δράση Του αγκαλιάζει όλο τον κόσµο και ολόX
κληρη την ανθρώπινη οικογένεια, για την οποία προορίζεται το έργο της δηX
µιουργίας. Η απόφαση του Θεού να πλάσει τον άνθρωπο κατ’ εικόνα και
καθ’ οµοίωση (πρβλ. Γεν 1,26X27) του προσδίδει µια µοναδική αξιοπρέπεια,
που εκτείνεται σε όλες τις γενεές (πρβλ. Γεν 5) και σε όλη τη γη (πρβλ. Γεν 10).
Εξάλλου, το Βιβλίο της Γένεσης αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος δε δηµιουργήT
θηκε αποµονωµένος, αλλά στο εσωτερικό ενός πλαισίου όπου συστατικό
του µέρος είναι ο ζωτικός χώρος που του εξασφαλίζει την ελευθερία (ο ΚήX
πος), η διαθεσιµότητα τροφίµων (τα δέντρα του Κήπου), η εργασία (η εντοX
λή να καλλιεργήσει) και κυρίως η κοινότητα (το δώρο της βοήθειας ίδιας µε
αυτόν) (πρβλ. Γεν 2,8X24). Οι συνθήκες που εξασφαλίζουν πληρότητα στην
ανθρώπινη ζωή είναι, σε όλη την Παλαιά ∆ιαθήκη, αντικείµενο της Θείας ευX
λογίας. Ο Θεός θέλει να εγγυηθεί στον άνθρωπο τα αναγκαία αγαθά για την
ανάπτυξή του, τη δυνατότητα να εκφράζεται ελεύθερα, το θετικό αποτέλεX
σµα της εργασίας, τον πλούτο των σχέσεων ανάµεσα στους οµοίους του.

429 Η συνθήκη του Θεού µε τον Νώε (πρβλ. Γεν 9,1X17) και µέσω αυτού µε
όλη την ανθρωπότητα, µετά την καταστροφή που προκάλεσε ο κατακλυT
σµός, αποδεικνύει ότι ο Θεός θέλει να διαφυλάξει για την ανθρώπινη κοιT



νότητα την ευλογία της γονιµότητας, την εντολή να κυριαρχήσει στη δηX
µιουργία και την απόλυτη αξιοπρέπεια και την ακεραιότητα της ανθρώπιX
νης ζωής που χαρακτήριζαν την πρώτη δηµιουργία, µολονότι σε αυτήν παX
ρεµβλήθηκε µε το αµάρτηµα ο εκφυλισµός στη βία και στην αδικία, που τιX
µωρήθηκε µε τον κατακλυσµό. Το Βιβλίο της Γένεσης παρουσιάζει µε θαυX
µασµό την πολυµορφία των λαών, αποτέλεσµα του δηµιουργικού έργου του
Θεού (πρβλ. Γεν 10,1X32) και συγχρόνως µε το επεισόδιο του πύργου της ΒαX
βέλ στιγµατίζει τη µη αποδοχή εκ µέρους του ανθρώπου της κατάστασής του
ως δηµιουργήµατος (πρβλ. Γεν 11,1X9). Όλοι οι λαοί στο θε�κό σχέδιο είχαν
«γῆ χεῖλος ἕν, καὶ φωνὴ µία πᾶσι» (Γεν 11,1), αλλά οι άνθρωποι διαχωρίζοX
νται, στρέφοντας την πλάτη στον ∆ηµιουργό (πρβλ. Γεν 11,4).

430 Η συνθήκη του Θεού µε τον Αβραάµ, που εκλέχτηκε για να γίνει «παX
τὴρ πλήθους ἐθνῶν» (Γεν 17,4), ανοίγει το δρόµο για την επανένωση της ανT
θρώπινης οικογένειας µε τον ∆ηµιουργό της. Η ιστορία της σωτηρίας οδηγεί
το λαό του Ισραήλ να συλλογιστεί ότι η θε�κή δράση περιορίζεται µόνο στη
γη του, παρ’ όλα αυτά παγιώνεται σιγά σιγά η πεποίθηση ότι ο Θεός ασχοX
λείται και µε τα άλλα έθνη (πρβλ. Ησ 2,2X5^ 66,18X23). Οι Προφήτες θα αναγX
γείλουν, για τους έσχατους χρόνους, το προσκύνηµα των λαών στο Ναό του
Κυρίου και µια εποχή ειρήνης ανάµεσα στα Έθνη (βλ. Ησ. 2,2X5, 66, 18X23).
Το Ισραήλ, διασκορπισµένο στην εξορία, θα αποκτήσει οριστικά συνείδηση
του ρόλου του ότι είναι µάρτυρας του µοναδικού Θεού (πρβλ. Ησ 44,6X8),
Κυρίου του κόσµου και της ιστορίας των λαών (πρβλ. Ησ 44,24X28).

β) Ο Ιησούς Χριστός πρότυπο και θεµέλιο της νέας ανθρωπότητας

431 Ο Ιησούς Χριστός είναι το πρότυπο και το θεµέλιο της νέας ανθρωT
πότητας. Σε Αυτόν, που είναι η πραγµατική «εἰκὼν τοῦ Θεοῦ» (Β΄ Κορ
4,4), βρίσκει την εκπλήρωσή του ο άνθρωπος που ο Θεός τον έπλασε κατ’ ειX
κόνα Του. Στην ύστατη µαρτυρία αγάπης που ο Θεός φανέρωσε στη σταύX
ρωση του Χριστού, όλα τα εχθρικά προσκόµµατα έχουν ήδη καταπέσει
(πρβλ. Εφ 2,12X18), και για όσους ζουν τη νέα ζωή εν Χριστώ οι φυλετικές
και πολιτιστικές διαφορές δεν αποτελούν πια αιτία διαχωρισµού (πρβλ.
Ρωµ 10,12^ Γαλ 3,26X28^ Κολ 3,11).
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Χάρη στο Άγιο Πνεύµα, η Εκκλησία γνωρίζει το θε�κό σχέδιο που
αγκαλιάζει ολόκληρο το ανθρώπινο γένος (πρβλ. Πραξ 17,26) και έχει
στόχο να επανενώσει, στο µυστήριο της σωτηρίας που πραγµατοποιείται
εν Χριστώ (πρβλ. Εφ 1,8X10), όλη την πραγµατικότητα της δηµιουργίας
που έχει διασπαστεί και σκορπιστεί. Από την ηµέρα της Πεντηκοστής,
όταν αναγγέλθηκε η Ανάσταση στους διάφορους λαούς και έγινε καταX
νοητή από τον καθένα στη γλώσσα του (πρβλ. Πραξ 2,6), η Εκκλησία εκX
πληρώνει το καθήκον να αποκαταστήσει και να βεβαιώσει την ενότητα
που χάθηκε στη Βαβέλ: χάρη σ’ αυτό το εκκλησιολογικό µυστήριο, η ανX
θρώπινη οικογένεια καλείται να ανακαλύψει εκ νέου την ενότητά της και
να αναγνωρίσει τον πλούτο των διαφορών της, ώστε να φτάσει στην
«πλήρη ένωση εν Χριστώ»873.

γ) Η οικουµενική κλήση του χριστιανισµού

432 Το χριστιανικό µήνυµα προσφέρει ένα οικουµενικό όραµα για τη
ζωή των ανθρώπων και των λαών στη γη,874 που µας κάνει να κατανοούT
µε την ενότητα της ανθρώπινης οικογένειας875. Αυτή η ενότητα δεν οικοX
δοµείται µε τη δύναµη των όπλων, του τρόµου ή της βιαιοπραγίας, αλλά
είναι το αποτέλεσµα του «υπέρτατου προτύπου ενότητας που ανταναX
κλάται από την εσωτερική ζωή του Θεού, ένας σε τρία Πρόσωπα, […] που
εµείς οι χριστιανοί προσδιορίζουµε µε τη λέξη “κοινωνία”»876 και είναι µια
κατάκτηση της ηθικής και πολιτιστικής δύναµης της ελευθερίας877. Το
χριστιανικό µήνυµα στάθηκε καθοριστικό για να κατανοήσει η ανθρωX
πότητα ότι οι λαοί τείνουν να ενωθούν όχι µόνο λόγω οργανωτικών µορX

873 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, ∆ογµ. διάτ. Lumen gentium, 1: AAS 57 (1965) 5.
874 ΠΙΟΣ ΙΒ΄, Οµιλία στους καθολικούς νοµοµαθείς για τις κοινότητες των

κρατών και των λαών (6 ∆εκεµβρίου 1953), 2: AAS 45 (1953) 795.
875 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 42: AAS 58 (1966)

1.060X1.061.
876 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Sollicitudo rei socialis, 40: AAS 80 (1988) 569.
877 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Οµιλία στη Γενική Συνέλευση του Οργανισµού των

Ηνωµένων Εθνών για τον εορτασµό της 50ής επετείου από την ίδρυσή του (5
Οκτωβρίου 1995), 12: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XVIII, 2 (1995) 739.
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φών, οικονοµικών σχεδίων ή ενός αφηρηµένου και ιδεολογικού διεθνιX
σµού, αλλά επειδή προσανατολίζονται ελεύθερα προς τη συνεργασία,
γνωρίζοντας ότι «είναι ζωντανά µέλη µιας παγκόσµιας κοινότητας»878. Η
παγκόσµια κοινότητα πρέπει να προτείνεται ολοένα και περισσότερο ως
η πραγµατική µορφή της ενότητας που θέλησε ο ∆ηµιουργός: «Η ενότητα
της ανθρώπινης οικογένειας υπήρξε σε κάθε εποχή, καθώς έχει ως µέλη τα
ανθρώπινα πλάσµατα που είναι όλα ίσα χάρη στη φυσική τους αξιοπρέX
πεια. Κατά συνέπεια, θα υπάρχει πάντα η αντικειµενική ανάγκη για την
επαρκή πραγµατοποίηση του οικουµενικού κοινού καλού, δηλαδή του
κοινού καλού ολόκληρης της ανθρώπινης οικογένειας»879.

ΙΙ. ΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΤΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

α) ∆ιεθνής κοινότητα και αξίες

433 Η κεντρικότητα του ανθρώπου και η φυσική κλίση των λαών να
αναπτύσσουν σχέσεις µεταξύ τους είναι τα θεµελιώδη στοιχεία για να οιT
κοδοµηθεί µια πραγµατική διεθνής κοινότητα, η οργάνωση της οποίας
πρέπει να τείνει προς ένα αποτελεσµατικό οικουµενικό κοινό καλό880.
Μολονότι είναι ευρέως διαδεδοµένη η επιθυµία προς µια πραγµατική διεX
θνή κοινότητα, η ενότητα της ανθρώπινης οικογένειας δεν έχει πραγµαX
τοποιηθεί ακόµη, καθώς εµποδίζεται από υλιστικές και εθνικιστικές ιδεοX
λογίες που αρνούνται τις αξίες των οποίων φορέας είναι ο άνθρωπος σε
όλες του τις διαστάσεις, την υλική και την πνευµατική, την ατοµική και
τη συλλογική. Κάθε θεωρία ή συµπεριφορά στην οποία αποτυπώνονται
ο ρατσισµός και οι φυλετικές διακρίσεις είναι απαράδεκτη881.

Η συνύπαρξη των εθνών θεµελιώνεται στις ίδιες αξίες που πρέπει να

878 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΓ΄, Εγκ. επ. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 296.
879 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΓ΄, Εγκ. επ. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 292.
880 Πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 1.911.
881 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, ∆ιακ. Nostra aetate (Στην εποχή µας), 5: AAS 58

(1966) 743X744^ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΓ΄, Εγκ. επ. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 268, 281^
ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ΄, Εγκ. επ. Populorum progressio, 63: AAS 59 (1967) 288^ ιδίου, Απ.
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διέπουν τη συνύπαρξη των ανθρώπων: στην αλήθεια, στη δικαιοσύνη,
στην αλληλεγγύη και στην ελευθερία882. Η διδασκαλία της Εκκλησίας
όσον αφορά τις συστατικές αρχές της διεθνούς κοινότητας απαιτεί οι σχέX
σεις ανάµεσα στους λαούς και στις πολιτικές κοινότητες να βρουν τη σωX
στή ρύθµισή τους στη λογική, στην ισότητα, στο δίκαιο, στις διαπραγµαX
τεύσεις, ενώ αποκλείει την προσφυγή στον πόλεµο και στη βία, σε µορφές
διακρίσεων, εκφοβισµού και εξαπάτησης883.

434 Το δικαίωµα τίθεται ως όργανο εγγύησης της διεθνούς τάξης,884 δηX
λαδή της συνύπαρξης πολιτικών κοινοτήτων που επιδιώκουν χωριστά το
κοινό καλό των πολιτών τους και συλλογικά πρέπει να τείνουν προς το
καλό όλων των λαών885, µε την πεποίθηση ότι το κοινό καλό ενός έθνους
δε διαχωρίζεται από εκείνο ολόκληρης της ανθρώπινης οικογένειας886.

Η διεθνής κοινότητα είναι µια νοµική κοινότητα που θεµελιώνεται
στην κυριαρχία κάθε κράτουςTµέλους, δίχως δεσµεύσεις υποταγής που
θα αρνούνται ή θα περιορίζουν την ανεξαρτησία του887. ΑντιλαµβανόµεX
νοι έτσι τη διεθνή κοινότητα, δε σηµαίνει πως σχετικοποιούµε και αποT
θαρρύνουµε τα διαφορετικά και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε λαού,
αλλά ευνοούµε την έκφρασή τους888. Η εκτίµηση των διαφορετικών ταυX

επ. Octogesima adveniens, 16: AAS 63 (1971) 413^ ΠΟΝΤΙΦΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗ

∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ, L’Église face au racism. Contribution du SaintTSiège à
la Conférence mondiale contre le Racisme, la Discrimination raciale, la XénoT
phobie et l’Intolérance qui y est associée, Tipografia Vaticana, Πόλις του ΒατικαX
νού 2001.

882 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΓ΄, Εγκ. επ. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 279X280.
883 ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ΄, Οµιλία στα Ηνωµένα Έθνη (4 Οκτωβρίου 1965), 2: AAS 57

(1965) 879X880.
884 ΠΙΟΣ ΙΒ΄, Εγκ. επ. Summi Pontificatus: AAS 31 (1939) 438X439.
885 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΓ΄, Εγκ. επ. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 292^ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 52: AAS 83 (1991) 857X858.
886 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΓ΄, Εγκ. επ. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 284.
887 Πρβλ. ΠΙΟΣ ΙΒ΄, Χριστουγεννιάτικος λόγος (24 ∆εκεµβρίου 1939): AAS 32

(1940) 9X11^ ιδίου, Οµιλία στους καθολικούς νοµοµαθείς για τις κοινότητες κραT
τών και λαών (6 ∆εκεµβρίου 1953): AAS 45 (1953) 395X396^ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΓ΄, Εγκ.
επ. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 289.
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τοτήτων βοηθάει να ξεπερνούµε τις διάφορες µορφές διαχωρισµού που
τείνουν να χωρίζουν τους λαούς κάνοντάς τους φορείς ενός εγωισµού µε
αποσταθεροποιητικά αποτελέσµατα.

435 Το ∆ιδακτικό Σώµα της Εκκλησίας αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα
της εθνικής κυριαρχίας, εννοούµενης κυρίως ως έκφραση ελευθερίας που
πρέπει να ρυθµίζει τις σχέσεις µεταξύ των κρατών889. Η κυριαρχία αντιπροX
σωπεύει την υποκειµενικότητα890 ενός έθνους από πολιτική, οικονοµική,
κοινωνική και πολιτιστική άποψη. Η πολιτιστική διάσταση αποκτά ιδιαίτεX
ρη σηµασία ως σηµείο δύναµης για την αντίσταση σε επιθετικές πράξεις ή σε
µορφές κυριαρχίας που θέτουν υπό όρους την ελευθερία µιας χώρας: ο πολιX
τισµός αποτελεί την εγγύηση για να διατηρηθεί η ταυτότητα ενός λαού, εκX
φράζει και προωθεί την πνευµατική του κυριαρχία891.

Η εθνική κυριαρχία όµως δεν είναι κάτι απόλυτο. Τα έθνη µπορούν
να αρνηθούν ελεύθερα την άσκηση ορισµένων δικαιωµάτων τους ενόψει
ενός κοινού στόχου, µε τη συνειδητοποίηση ότι σχηµατίζουν µια «οικογέX
νεια»892, όπου πρέπει να βασιλεύουν η αµοιβαία εµπιστοσύνη, η αλληλοX
βοήθεια και ο σεβασµός. Με αυτή την προοπτική, αξίζει ιδιαίτερης προX
σοχής η απουσία µιας διεθνούς συµφωνίας που θα αντιµετωπίζει µε τον
κατάλληλο τρόπο «τα δικαιώµατα των εθνών»893, η προετοιµασία της

888 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Οµιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟργανιT
σµού Ηνωµένων Εθνών για τον εορτασµό της 50ής επετείου από την ίδρυσή του
(5 Οκτωβρίου 1995), 9X10: L’Osservatore Romano, 23 Ιουν. 1980, σ. 11.

889 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΓ΄, Εγκ. επ. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 289^ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Οµιλία στη Γενική Συνέλευση του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών
για τον εορτασµό της 50ής επετείου από την ίδρυσή του (5 Οκτωβρίου 1995), 15:
Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XVIII, 2 (1995) 741X742.

890 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Sollicitudo rei socialis, 15: AAS 80
(1988) 528X530.

891 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Οµιλία στην UNESCO (2 Ιουνίου 1980), 14: AAS 72
(1980) 744X745.

892 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Οµιλία στη Γενική Συνέλευση του Οργανισµού ΗνωµέT
νων Εθνών για τον εορτασµό της 50ής επετείου από την ίδρυσή του (5 Οκτωβρίου
1995), 14: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XVIII, 2 (1995) 741^ πρβλ. ιδίου, ΟµιT
λία προς το ∆ιπλωµατικό Σώµα (13 Ιανουαρίου 2001), 8: AAS 93 (2001) 319.
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οποίας θα µπορούσε να αντιµετωπίσει δεόντως τα ζητήµατα που έχουν
σχέση µε τη δικαιοσύνη και την ελευθερία στον σύγχρονο κόσµο.

β) Σχέσεις που θεµελιώνονται στη σύµπνοια της νοµικής µε την ηθική
τάξη

436 Για να υλοποιηθεί και να παγιωθεί µια διεθνής τάξη που θα εγγυάT
ται επαρκώς την ειρηνική συνύπαρξη των λαών, ο ηθικός νόµος που διέT
πει τη ζωή των ανθρώπων πρέπει να ρυθµίζει και τις σχέσεις µεταξύ των
κρατών : «ηθικός νόµος, η τήρηση του οποίου πρέπει να ενσταλάζεται και
να προωθείται από την κοινή γνώµη όλων των εθνών και των κρατών µε τέX
τοια οµοψυχία φωνής και δύναµης, ώστε κανείς να µην τολµήσει να τον αµX
φισβητήσει ή να χαλαρώσει την υποχρεωτική του δέσµευση»894. Είναι αναX
γκαίο ο οικουµενικός ηθικός νόµος, γραµµένος στην καρδιά του ανθρώπου,
να θεωρείται αποτελεσµατικός και δεσµευτικός ως ζωντανή έκφραση της
συνείδησης που η ανθρωπότητα έχει από κοινού, µια «γραµµατική»895 ικαX
νή να κατευθύνει το διάλογο για το µέλλον του κόσµου.

437 Ο οικουµενικός σεβασµός των αρχών που εµπνέουν µια «νοµική ρύθT
µιση σε αρµονία µε την ηθική τάξη»896 είναι η αναγκαία συνθήκη για τη
σταθερότητα της διεθνούς ζωής. Η αναζήτηση µιας παρόµοιας σταθερόT
τητας ευνόησε τη βαθµιαία επεξεργασία ενός δικαίου των εθνών897 («ius geT
ntium»), που µπορεί να θεωρηθεί ως «ο πρόγονος του διεθνούς δικαίου»898.

893 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Οµιλία στη Γενική Συνέλευση του Οργανισµού ΗνωT
µένων Εθνών για τον εορτασµό της 50ής επετείου από την ίδρυσή του (5 ΟκτωX
βρίου 1995), 6: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XVIII, 2 (1995) 735.

894 ΠΙΟΣ ΙΒ΄, Χριστουγεννιάτικο ραδιοφωνικό µήνυµα (24 ∆εκεµβρίου 1941):
AAS 34 (1942) 16.

895 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Οµιλία στη Γενική Συνέλευση του Οργανισµού ΗνωT
µένων Εθνών για τον εορτασµό της 50ής επετείου από την ίδρυσή του (5 ΟκτωX
βρίου 1995), 3: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XVIII, 2 (1995) 732.

896 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΓ΄, Εγκ. επ. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 277.
897 Πρβλ. ΠΙΟΣ ΙΒ΄, Εγκ. επ. Summi Pontificatus: AAS 31 (1939) 438X439^ ιδίου,

Χριστουγεννιάτικο ραδιοφωνικό µήνυµα (24 ∆εκεµβρίου 1941): AAS 34 (1942)
16X17^ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΓ΄, Εγκ. επ. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 290X292.
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Ο νοµικός και ο θεολογικός στοχασµός, ριζωµένος στο φυσικό δίκαιο,
διατύπωσε «οικουµενικές αρχές που είναι προγενέστερες και ανώτερες
του εσωτερικού δικαίου των κρατών»899, όπως η ενότητα του ανθρώπιX
νου γένους, η ισότητα κάθε λαού στην αξιοπρέπεια, η άρνηση του πολέX
µου για να ξεπεραστούν οι αντιθέσεις, η υποχρέωση της συνεργασίας για
το κοινό καλό, η απαίτηση να τηρούνται οι συµφωνίες που έχουν υποX
γραφεί («pacta sunt servanda»). Η τελευταία αρχή πρέπει να υπογραµµιX
στεί ιδιαίτερα για να αποφευχθεί «ο πειρασµός να γίνεται επίκληση του
δικαιώµατος της ισχύος αντί της ισχύος του δικαιώµατος»900.

438 Για να λυθούν οι συγκρούσεις που εµφανίζονται ανάµεσα στις διάT
φορες πολιτικές κοινότητες και απειλούν τη σταθερότητα των εθνών και
τη διεθνή ασφάλεια, είναι απαραίτητο στις συµφωνίες να αναφερόµαστε
σε κοινούς κανόνες που τους εµπιστευόµαστε, αρνούµενοι οριστικά την
ιδέα να αναζητηθεί η δικαιοσύνη µέσω της προσφυγής στον πόλεµο901: «ο
πόλεµος µπορεί να τελειώσει χωρίς νικητές και ηττηµένους, σε µια αυτοX
χειρία της ανθρωπότητας, και τότε είναι ανάγκη να αποκηρύξουµε τη λοX
γική που οδηγεί σε αυτόν, την ιδέα ότι ο αγώνας για την καταστροφή του
αντιπάλου, η αντίθεση και ο ίδιος ο πόλεµος είναι παράγοντες προόδου
και προώθησης της Ιστορίας»902.

Ο Χάρτης των Ηνωµένων Εθνών απαγορεύει όχι µόνο την προσφυγή
στη βία, αλλά και την απειλή να χρησιµοποιηθεί 903: αυτή η διάταξη δηX
µιουργήθηκε µετά την τραγική εµπειρία του ∆ευτέρου Παγκοσµίου ΠοX

898 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Οµιλία προς το ∆ιπλωµατικό Σώµα (12 Ιανουαρίου
1991), 8: L’Osservatore Romano, 13 Ιανουαρίου 1991, σ. 5.

899 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για την Ειρήνη
2004, 5: AAS 96 (2004) 116.

900 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για την Ειρήνη
2004, 5: AAS 96 (2004) 117^ πρβλ. ιδίου, Μήνυµα προς τον έξοχο πρύτανη του
Ποντιφικού Πανεπιστηµίου του Λατερανού (21 Μαρτίου 2002), 6: L’Osservatore
Romano, 22 Μαρτίου 2002, σ. 6.

901 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 23: AAS 83 (1991)
820X821.

902 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 18: AAS 83 (1991) 816.
903 Πρβλ. Χάρτης των Ηνωµένων Εθνών (26 Ιουνίου 1945), άρθρο 2,4^ ΙΩΑΝX
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λέµου. Το ∆ιδακτικό Σώµα της Εκκλησίας δεν παρέλειψε, στη διάρκεια
της σύγκρουσης, να εντοπίσει µερικούς αναγκαίους παράγοντες για να
οικοδοµηθεί µια νέα διεθνής τάξη: η ελευθερία και η εδαφική ακεραιότητα
κάθε έθνους^ η προάσπιση των δικαιωµάτων των µειονοτήτων^ ο ίσος καX
ταµερισµός των πόρων της γης^ η άρνηση του πολέµου και η εφαρµογή
του αφοπλισµού^ η τήρηση των συµφωνηθέντων όρων^ η κατάπαυση του
θρησκευτικού διωγµού904.

439 Για να σταθεροποιηθεί η υπεροχή του δικαίου, ισχύει πρωτίστως η αρT
χή της αµοιβαίας εµπιστοσύνης905. Σε αυτή την προοπτική, τα ρυθµιστικά
όργανα για την ειρηνική λύση των αντιθέσεων πρέπει να επανεξεταστούν,
ώστε να ενισχυθεί η έκταση και η επιβολή τους. Οι θεσµοί της διαπραγµάX
τευσης, της διαµεσολάβησης, της διαιτησίας, που είναι εκφράσεις της διεX
θνούς νοµιµότητας, πρέπει να ενισχυθούν µε τη δηµιουργία «µιας νοµικής
αρχής πραγµατικά αποτελεσµατικής σε έναν συµφιλιωµένο κόσµο»906. Μια
πρόοδος προς αυτή την κατεύθυνση θα επιτρέψει στη διεθνή κοινότητα να
προταθεί όχι πλέον ως µια απλή στιγµή συνάθροισης στη ζωή των κρατών,
αλλά ως µια δοµή όπου οι συγκρούσεις µπορούν να λυθούν ειρηνικά:
«Όπως στο εσωτερικό των µεµονωµένων κρατών […] η τακτική της οικογεX
νειακής εκδίκησης και των αντιποίνων αντικαταστάθηκε από την κυριαρX
χία του νόµου, έτσι και στη διεθνή κοινότητα επείγει να λάβει χώρα µια τέX
τοια πρόοδος»907. Σε τελευταία ανάλυση, το διεθνές δίκαιο «πρέπει να αποX
τρέψει από το να υπερισχύει ο νόµος του ισχυρότερου»908.

ΙΙΙ. Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ

904 ΠΙΟΣ ΙΒ΄, Χριστουγεννιάτικο ραδιοφωνικό µήνυµα (24 ∆εκεµβρίου 1941):
AAS 34 (1942) 18.

905 ΠΙΟΣ ΙΒ΄, Χριστουγεννιάτικο ραδιοφωνικό µήνυµα (24 ∆εκεµβρίου 1945):
AAS 38 (1946) 22^ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΓ΄, Εγκ. επ. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 287X288.

906 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Οµιλία στο ∆ιεθνές ∆ικαστήριο της Χάγης (13 Μαaου
1985), 4: AAS 78 (1986) 520.

907 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 52: AAS 83 (1991) 858.
908 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για την Ειρήνη

2004, 9: AAS 96 (2004) 120.

ΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για την Ειρήνη 2004, 6: AAS
96 (2004) 117.
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ΤΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

α) Η αξία των διεθνών οργανώσεων

440 Η πορεία προς την πραγµατική διεθνή «κοινότητα», που βρήκε το
δρόµο της µε την ίδρυση του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών το 1945, συT
νοδεύεται από την Εκκλησία: αυτός ο Οργανισµός «έχει συνεισφέρει σηX
µαντικά στην προώθηση του σεβασµού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της
ελευθερίας των λαών και της ανάγκης για ανάπτυξη, προετοιµάζοντας το
πολιτιστικό και θεσµικό έδαφος όπου θα οικοδοµηθεί η ειρήνη»909. Γενικά
η κοινωνική διδασκαλία εκτιµά θετικά το ρόλο των διακυβερνητικών ορX
γανώσεων, ιδιαίτερα εκείνων που δρουν σε ειδικούς τοµείς910, παρά τις
επιφυλάξεις όταν αντιµετωπίζουν µε αθέµιτο τρόπο τα προβλήµατα911. Το
∆ιδακτικό Σώµα της Εκκλησίας συστήνει η δράση των διεθνών οργανιX
σµών να ανταποκρίνεται στις ανθρώπινες ανάγκες της κοινωνικής ζωής
και των σηµαντικών εκφάνσεών της για ειρηνική και οργανωµένη συνύX
παρξη των εθνών και των λαών912.

441 Η έγνοια για µια οργανωµένη και ειρηνική συµβίωση της ανθρώπιT
νης οικογένειας ωθεί τη ∆ιδάσκουσα Εκκλησία να τονίσει την ανάγκη

909 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για την Ειρήνη
2004, 7: AAS 96 (2004) 118.

910 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΓ΄, Εγκ. επ. Mater et magistra: AAS 53 (1961) 426, 439^ ΙΩX

ΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Οµιλία στην 20ή Γενική Συνδιάσκεψη της FAO (12 ΝοεµβρίX
ου 1979): Insegnamenti di Paolo ΙI, II (1979) 1.136X1.137^ ιδίου, Λόγος στην UNT
ESCO (2 Ιουνίου 1980), 5, 8: AAS 72 (1980) 737, 739X740^ ιδίου, Οµιλία στο συµT
βούλιο υπουργών στη διάσκεψη για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην ΕυT
ρώπη (CSCE) (30 Νοεµβρίου 1993), 3, 5: AAS 86 (1994) 750X752.

911 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Μήνυµα στην κυρία Ναφίς Σαντίκ, γενική
γραµµατέα της ∆ιεθνούς ∆ιάσκεψης για τον Πληθυσµό και την Ανάπτυξη (18
Μαρτίου 1994): AAS 87 (1995) 191X192^ ιδίου, Μήνυµα στην κυρία Γερτρούρδη
Μοντζέλα, γενική γραµµατέα της Τέταρτης Παγκόσµιας ∆ιάσκεψης των ΗνωµέT
νων Εθνών για τη Γυναίκα (26 Μαaου 1995): Insegnamenti di Giovanni Paolo II,
XVIII, 1 (1985) 1.571X1.577.

912 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 84: AAS 58
(1966) 1.107X1.108.
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ίδρυσης «µιας οικουµενικής δηµόσιας αρχής ευρέως αποδεκτής, που να
διαθέτει πραγµατική ισχύ για να εγγυάται σε όλους και την ασφάλεια
και την τήρηση του νόµου και το σεβασµό των δικαιωµάτων»913. Στη
διάρκεια της Ιστορίας, παρά την αλλαγή απόψεων στις διάφορες εποχές,
έγινε φανερή η ανάγκη για µία παρόµοια αρχή που θα απαντά στα παγκοX
σµίων διαστάσεων προβλήµατα που τίθενται από την αναζήτηση του
κοινού καλού: θεωρούµε σηµαντικό αυτή η αρχή να είναι αποτέλεσµα
συµφωνίας και όχι επιβολής και να µην εννοείται σαν «ένα παγκόσµιο
υπερXκράτος»914.

Η πολιτική αρχή που θα ασκείται στο πλαίσιο της διεθνούς κοινότηT
τας πρέπει να ρυθµίζεται από το δίκαιο, να προσανατολίζεται προς το
κοινό καλό και να σέβεται την αρχή της επικουρικότητας: «Οι δηµόσιες
Αρχές της διεθνούς κοινότητας δεν έχουν σκοπό να περιορίσουν την εξουX
σία των µεµονωµένων πολιτικών κοινοτήτων κι ακόµη λιγότερο να τις αντιX
καταστήσει^ αντίθετα, οφείλει να συνεισφέρει στη δηµιουργία σε παγκόX
σµιο επίπεδο ενός περιβάλλοντος όπου η δηµόσια εξουσία των µεµονωµέX
νων πολιτικών κοινοτήτων, οι πολίτες και τα ενδιάµεσα στρώµατα να µποX
ρούν να ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους, να εκπληρώνουν τις υποX
χρεώσεις τους, να ασκούν τα δικαιώµατά τους µε µεγαλύτερη ασφάλεια»915.

442 Μια διεθνής πολιτική που θα έχει στόχο την ειρήνη και την ανάπτυT
ξη µε την υιοθέτηση συντονισµένων µέτρων916 έγινε αναγκαία περισσότεX
ρο από ποτέ λόγω της παγκοσµιοποίησης των προβληµάτων. Το ∆ιδακτιX
κό Σώµα της Εκκλησίας θεωρεί ότι η αλληλεξάρτηση ανθρώπων και
εθνών αποκτά ηθική διάσταση και καθορίζει τις σχέσεις οικονοµικού,
πολιτιστικού, πολιτικού και θρησκευτικού χαρακτήρα του σύγχρονου
κόσµου. Σε αυτό το πλαίσιο προβλέπεται µια αναθεώρηση των διεθνών

913 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 82: AAS 58 (1966)
1.105^ πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΓ΄, Εγκ. επ. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 293 και ΠΑΥX

ΛΟΣ ΣΤ΄, Εγκ. επ. Populorum progressio, 78: AAS 59 (1967) 295.
914 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για την Ειρήνη

2003, 6: AAS 95 (2003) 344.
915 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΓ΄, Εγκ. επ. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 294X295.
916 Πρβλ. ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ΄, Εγκ. επ. Populorum progressio, 51X55 και 77X79: AAS 59

(1967) 282X284, 295X296.
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οργανισµών, µια διαδικασία που «προ�ποθέτει να ξεπεραστούν οι πολιX
τικές αντιπαλότητες και να απορριφθεί κάθε επιθυµία εκµετάλλευσης αυX
τών των οργανώσεων, που έχουν µοναδικό λόγο ύπαρξης το κοινό καT
λό»917, µε σκοπό να επιτύχουµε «έναν ανώτερο βαθµό διεθνούς οργάνωT
σης»918.

Οι διακυβερνητικές οργανώσεις πρέπει να ασκούν ικανοποιητικά τις
ελεγκτικές και καθοδηγητικές λειτουργίες τους στο χώρο της οικονοµίας,
καθώς η επίτευξη του κοινού καλού γίνεται ένας εξαιρετικά δύσκολος
στόχος για τα µεµονωµένα κράτη, έστω κι αν είναι κυρίαρχα µε όρους
ισχύος, πλούτου και πολιτικής δύναµης919. Επίσης, οι διεθνείς οργανισµοί
πρέπει να εγγυώνται εκείνη την ισότητα που είναι το θεµέλιο του δικαιώX
µατος όλων να συµµετέχουν στη διαδικασία πλήρους ανάπτυξης, µε σεX
βασµό στις νόµιµες διαφορές920.

443 Το ∆ιδακτικό Σώµα της Εκκλησίας εκτιµά θετικά το ρόλο των οµάδων
που σχηµατίστηκαν στην αστική κοινωνία αναλαµβάνοντας το σηµαντικό
έργο της ευαισθητοποίησης της κοινής γνώµης για τις διαφορετικές όψεις
της διεθνούς ζωής, µε ιδιαίτερη προσοχή στο σεβασµό των δικαιωµάτων του
ανθρώπου, όπως αποκαλύπτει «ο αριθµός των ιδιωτικών ενώσεων, µερικές
από τις οποίες σε παγκόσµια κλίµακα, που ιδρύθηκαν πρόσφατα και σχεX
δόν όλες παρακολουθούν µε µεγάλο ενδιαφέρον και αξιέπαινη αντικειµενιX
κότητα τα διεθνή γεγονότα σε ένα τόσο ευαίσθητο πεδίο»921.

Οι κυβερνήσεις θα έπρεπε να ενθαρρύνονται από παρόµοιες δεσµεύX
σεις, που σκοπό έχουν να εφαρµόσουν στην πράξη τα ιδανικά τα οποία
διαπνέουν τη διεθνή κοινότητα, «ιδιαίτερα µέσα από τις ειρηνευτικές

917 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Sollicitudo rei socialis, 43: AAS 80 (1988) 575.
918 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Sollicitudo rei socialis, 43: AAS 80 (1988) 575^

πρβλ. ιδίου, Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για την Ειρήνη 2004, 7: AAS 96
(2004) 118.

919 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 58: AAS 83 (1991)
863X864.

920 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Sollicitudo rei socialis, 33, 39: AAS 80
(1988) 557X559, 566X568.

921 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Sollicitudo rei socialis, 26: AAS 80 (1988) 544X
547.
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και αλληλέγγυες πράξεις των πολλών ατόµων που εργάζονται και στις
µη κυβερνητικές οργανώσεις και στα κινήµατα για τα δικαιώµατα του
ανθρώπου»922.

β) Ο νοµικός χαρακτήρας της Αγίας Έδρας

444 Η Αγία Έδρα —ή Αποστολική923 Έδρα— αναγνωρίζεται διεθνώς ως
κυρίαρχη αρχή που υλοποιεί πράξεις νοµικά ενδεδειγµένες. Ασκεί εξωτεT
ρική ηγεµονία, αναγνωρισµένη στο πλαίσιο της διεθνούς κοινότητας, η
οποία αντανακλά εκείνη που ασκείται στο εσωτερικό της Εκκλησίας και
χαρακτηρίζεται από την οργανωτική ενότητα και την ανεξαρτησία. Η
Εκκλησία ενισχύεται από εκείνες τις νοµικές ενέργειες που αποδεικνύοX
νται αναγκαίες ή χρήσιµες για την εκπλήρωση της αποστολής της.

Η διεθνής δραστηριότητα της Αγίας Έδρας εκδηλώνεται µε διάφοT
ρους τρόπους, µεταξύ των οποίων: το δικαίωµα της ενεργητικής και παT
θητικής επίσηµης αντιπροσωπείας^ η άσκηση του «ius contrahendi» µε
τους όρους των συµφωνιών^ τη συµµετοχή σε διακυβερνητικές οργανώT
σεις, όπως για παράδειγµα εκείνες που παίρνουν µέρος στις διαδικασίες
των Ηνωµένων Εθνών^ µε πρωτοβουλίες διαµεσολάβησης σε περιπτώσεις
συγκρούσεων. Αυτή η δραστηριότητα έχει ως σκοπό να προσφέρει µια
ανυστερόβουλη υπηρεσία στη διεθνή κοινότητα καθώς δεν αναζητά πλεοT
νεκτήµατα για τη µια πλευρά ή την άλλη, αλλά προβάλλει το κοινό καλό
ολόκληρης της ανθρώπινης οικογένειας. Σε αυτό το πλαίσιο η Αγία Έδρα
χρησιµοποιεί κυρίως το δικό της διπλωµατικό προσωπικό.

445 Η διπλωµατική υπηρεσία της Αγίας Έδρας, καρπός µιας αρχαίας
και παγιωµένης πρακτικής, είναι ένα όργανο που ασχολείται όχι µόνο
για τη «libertas Ecclesiae», αλλά και για την προάσπιση και την προώθηT
ση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, όπως και για µια κοινωνική τάξη που
θα βασίζεται στις αξίες της δικαιοσύνης, της αλήθειας, της ελευθερίας και

922 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για την Ειρήνη
2004, 7: AAS 96 (2004) 118.

923 Πρβλ. CIC, κανόνας 361.
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της αγάπης: «Με το εγγενές δικαίωµα της ίδιας της πνευµατικής µας αποX
στολής, που στηρίζεται από την κοσµική εξέλιξη των ιστορικών γεγονόX
των, στέλνουµε τους λεγάτους µας στις ανώτατες αρχές των κρατών όπου
είναι εδραιωµένη ή κατά κάποιο τρόπο παρούσα η Καθολική Εκκλησία.
Είναι γνωστό πως οι σκοποί της Εκκλησίας και του κράτους διαφέρουν
και ότι και οι δύο είναι κοινωνίες τέλειες, που διαθέτουν τα δικά τους µέX
σα και είναι ανεξάρτητες η καθεµία στη δική της σφαίρα, αλλά αληθεύει
επίσης ότι και η µία και το άλλο δρουν υπέρ ενός κοινού υποκειµένου,
του ανθρώπου, που ο Θεός τον κάλεσε στην αιώνια σωτηρία και τον τοX
ποθέτησε στη γη, επιτρέποντάς του µε τη βοήθεια της χάρης να την επιτύX
χει µε µια εργατική ζωή που του φέρνει ευηµερία µε ειρηνική συµβίωX
ση»924. Το καλό των ανθρώπων και των κοινοτήτων τους ευνοείται από
τον οργανωµένο διάλογο ανάµεσα στην Εκκλησία και στις αστικές αρX
χές, που εκφράζεται και µέσα από τη συνοµολόγηση αµοιβαίων συµφωX
νιών. Αυτός ο διάλογος τείνει να καθορίσει ή να ενισχύσει τις σχέσεις
αµοιβαίας κατανόησης και συνεργασίας, αλλά και να προλάβει ή να επαX
νορθώσει τυχόν αντεγκλήσεις, µε σκοπό να συνεισφέρει στην πρόοδο κάX
θε λαού και όλης της ανθρωπότητας µε δικαιοσύνη και ειρήνη.

IV. Η ∆ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

α) Η συνεργασία για να εγγυηθούµε το δικαίωµα στην ανάπτυξη

446 Για να λυθεί το πρόβληµα της ανάπτυξης απαιτείται η συνεργασία των
µεµονωµένων πολιτικών κοινοτήτων: «Οι πολιτικές κοινότητες αλληλεξαρX
τώνται και µπορούµε να υποστηρίξουµε ότι καθεµία καταφέρνει να αναX
πτύσσεται συνεισφέροντας στην ανάπτυξη των άλλων. Επιβάλλεται λοιπόν
ανάµεσά τους η συνεννόηση και η συνεργασία»925. Η υπανάπτυξη φαίνεται
µια κατάσταση που είναι αδύνατον να εξαλειφθεί, σχεδόν µια µοιραία καX

924 ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ΄, Εγκ. επ. Sollicitudo omnium ecclesiarum (Η φροντίδα όλων των
εκκλησιών): AAS 61 (1969) 476.

925 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΓ΄, Εγκ. επ. Mater et magistra: AAS 53 (1961) 449^ πρβλ. ΠΙΟΣ ΙΒ΄,
Χριστουγεννιάτικο ραδιοφωνικό µήνυµα (24 ∆εκεµβρίου 1945): AAS 38 (1946) 22.

338 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ



ταδίκη, αν λάβουµε υπόψη το γεγονός ότι δεν είναι µόνο αποτέλεσµα των
λανθασµένων ανθρώπινων επιλογών, αλλά και των «οικονοµικών, χρηµαX
τοοικονοµικών και κοινωνικών µηχανισµών»926 και των «δοµών της αµαρX
τίας»927 που εµποδίζουν την πλήρη ανάπτυξη των ανθρώπων και των λαών.

Πάντως, αυτές οι δυσκολίες πρέπει να αντιµετωπιστούν µε σταθερή
και επίµονη αποφασιστικότητα, καθώς η ανάπτυξη δεν είναι µόνο επιT
θυµία αλλά και δικαίωµα928 το οποίο, όπως και όλα, συνεπάγεται µια υποT
χρέωση: «Πράγµατι, η συνεργασία για την ανάπτυξη όλου του ανθρώπου
και κάθε ανθρώπου είναι υποχρέωση όλων προς όλους και πρέπει να είναι
κοινή και στα τέσσερα σηµεία του κόσµου: Ανατολή και ∆ύση, Βορρά και
Νότο»929. Σύµφωνα µε το ∆ιδακτικό Σώµα της Εκκλησίας, το δικαίωµα
στην ανάπτυξη θεµελιώνεται στις ακόλουθες αρχές: ενότητα προέλευσης
και κοινότητα όσον αφορά το πεπρωµένο της ανθρώπινης οικογένειας^
ισότητα προσώπων και κοινοτήτων που βασίζεται στην ανθρώπινη αξιοX
πρέπεια^ οικουµενικός προορισµός των αγαθών της γης^ ολοκληρωµένη ένX
νοια της ανάπτυξης^ κεντρικότητα του ανθρώπου^ αλληλεγγύη.

447 Η κοινωνική διδασκαλία ενθαρρύνει µορφές συνεργασίας ικανές να
προαγάγουν την είσοδο στη διεθνή αγορά χωρών που έχουν σηµαδευτεί
από τη φτώχεια και την υπανάπτυξη: «Πριν από χρόνια υποστηρίχθηκε
ότι η ανάπτυξη εξαρτιόταν από την αποµόνωση των πιο φτωχών χωρών
από τη διεθνή αγορά και από τη στήριξή τους στις δικές τους µόνο δυνάX

926 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Sollicitudo rei socialis, 16: AAS 80 (1988) 531.
927 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Sollicitudo rei socialis, 36X37, 39: AAS 80

(1988) 561X564, 567.
928 ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ΄, Εγκ. επ. Populorum progressio, 22: AAS 59 (1967) 268^ ιδίου,

Απ. επ. Octogesima adveniens, 43: AAS 63 (1971) 431X432^ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄,
Εγκ. επ. Sollicitudo rei socialis, 32X33: AAS 80 (1988) 556X559^ ιδίου, Εγκ. επ. CeT
ntesimus annus, 35: AAS 83 (1991) 836X838^ πρβλ. και ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ΄, Οµιλία στη
∆ιεθνή Οργάνωση Εργασίας (10 Ιουνίου 1969), 22: AAS 61 (1969) 500X501^ ΙΩX

ΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Οµιλία στη διάσκεψη για την κοινωνική διδασκαλία της ΕκT
κλησίας (20 Ιουνίου 1997), 5: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, ΧΧ, 1 (1997)
1.554X1.555^ ιδίου, Οµιλία στα στελέχη εργατικών συνδικάτων και µεγάλων εταιT
ρειών (2 Μαaου 2000), 3: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, ΧΧΙΙΙ, 1 (2000) 726.

929 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Sollicitudo rei socialis, 32: AAS 80 (1988) 556.
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µεις. Η πρόσφατη εµπειρία απέδειξε ότι οι χώρες που αποµονώθηκαν
γνώρισαν τη στασιµότητα και την οπισθοδρόµηση, ενώ γνώρισαν την ανάX
πτυξη οι χώρες που κατάφεραν να εισχωρήσουν στη γενική διασύνδεση των
οικονοµικών δραστηριοτήτων σε διεθνές επίπεδο. Φαίνεται λοιπόν ότι το
µεγαλύτερο πρόβληµα είναι να επιτύχεις την ίση πρόσβαση στη διεθνή αγοX
ρά, η οποία θεµελιώνεται όχι στη µονόπλευρη αρχή της εκµετάλλευσης των
φυσικών πόρων αλλά στην αξιοποίηση ανθρώπινων δυνατοτήτων»930. ΑνάX
µεσα στις αιτίες που συµβάλλουν περισσότερο στην ερµηνεία της υπανάX
πτυξης και της φτώχειας, εκτός από την αδυναµία πρόσβασης στη διεθνή
αγορά931, πρέπει να συµπεριλάβουµε τον αναλφαβητισµό, τη διατροφική
ανασφάλεια, την απουσία δοµών και υπηρεσιών, την έλλειψη µέτρων που
εγγυώνται τη στοιχειώδη ιατρική φροντίδα, την έλλειψη πόσιµου νερού, τη
διαφθορά, την αβεβαιότητα των θεσµών και της ίδιας της πολιτικής ζωής. Σε
πολλές χώρες η φτώχεια συνδέεται µε την έλλειψη ελευθερίας, την έλλειψη
κάθε δυνατότητας οικονοµικής πρωτοβουλίας, την έλλειψη κρατικής διοίκηX
σης ικανής να σχεδιάσει ένα σύστηµα διαπαιδαγώγησης και πληροφορίας.

448 Το πνεύµα της διεθνούς συνεργασίας απαιτεί πέρα από τη στενή λογιT
κή της αγοράς να υπάρχει η συνειδητοποίηση µιας υποχρέωσης αλληλεγT
γύης, κοινωνικής δικαιοσύνης και οικουµενικής αγάπης932^ πράγµατι,
υπάρχει «κάτι που οφείλεται στον άνθρωπο επειδή είναι άνθρωπος, χάρη
στην ξεχωριστή αξιοπρέπειά του»933. Η συνεργασία είναι ο δρόµος που πρέX
πει να δεσµευτεί η διεθνής κοινότητα στο σύνολό της ότι θα ακολουθήσει
«σύµφωνα µε την ανάλογη αντίληψη για το κοινό καλό ολόκληρης της ανX
θρώπινης οικογένειας»934. Τα αποτελέσµατα θα είναι πολύ θετικά όπως, για
παράδειγµα, η αυξηµένη εµπιστοσύνη στις δυνατότητες των στερηµένων
προσώπων, άρα και των φτωχών χωρών και η ίση κατανοµή των αγαθών.
β) Αγώνας κατά της φτώχειας

930 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 33: AAS 83 (1991) 835.
931 Πρβλ. ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ΄, Εγκ. επ. Populorum progressio, 56X61: AAS 59 (1967)

285X287.
932 Πρβλ. ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ΄, Εγκ. επ. Populorum progressio, 44: AAS 59 (1967) 279.
933 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 34: AAS 83 (1991) 836.
934 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 58: AAS 83 (1991) 863.
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449 Στην αρχή της νέας χιλιετίας, η φτώχεια εκατοµµυρίων ανδρών και
γυναικών είναι «το ζήτηµα που περισσότερο από κάθε άλλο κινητοποιεί
την ανθρώπινη και χριστιανική µας συνείδηση»935. Η φτώχεια θέτει ένα
δραµατικό θέµα δικαιοσύνης: η φτώχεια, στις διαφορετικές µορφές και
συνέπειές της, χαρακτηρίζεται από άνιση αύξηση και δεν αναγνωρίζει σε
κάθε λαό «το ίσο δικαίωµα “να καθίσει στο τραπέζι του κοινού συµποX
σίου”»936. Αυτή η φτώχεια καθιστά αδύνατη την πραγµατοποίηση εκείνου
του απόλυτου ουµανισµού που η Εκκλησία επιθυµεί και επιδιώκει, ώστε
τα άτοµα και οι λαοί να µπορέσουν «να είναι κάτι περισσότερο»937 και
να ζουν σε «συνθήκες πιο ανθρώπινες»938.

Ο αγώνας κατά της φτώχειας βρίσκει ισχυρό κίνητρο στην προτίµηση
επιλογής, ή προνοµιούχο αγάπη, της Εκκλησίας για τους φτωχούς939. Σε
όλες τις κοινωνικές της διδαχές η Εκκλησία δεν κουράζεται να τονίζει και
άλλες θεµελιώδεις αρχές: πρώτη απ’ όλες εκείνη για τον οικουµενικό προT
ορισµό των αγαθών940. Με τη σταθερή επιβεβαίωση της αρχής της αλληT
λεγγύης, η κοινωνική διδασκαλία προτρέπει να περάσουµε στη δράση
για να προωθήσουµε «το καλό όλων και καθενός, επειδή όλοι είναι πραγX
µατικά υπεύθυνοι για όλους»941. Η αρχή της αλληλεγγύης, και στον αγώX
να κατά της φτώχειας, πρέπει να συνοδεύεται πάντα από την αρχή της επιT
κουρικότητας, χάρη στην οποία είναι δυνατόν να διεγείρουµε το πνεύµα
πρωτοβουλίας, θεµελιώδη βάση κάθε κοινωνικήςXοικονοµικής ανάπτυξης
στις ίδιες τις φτωχές χώρες942: τους φτωχούς πρέπει να τους κοιτάµε «όχι σαν

935 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για την Ειρήνη
2000, 14: AAS 92 (2000) 366^ πρβλ. ιδίου, Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για
την Ειρήνη 1993, 1: AAS 85 (1993) 429X430.

936 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Sollicitudo rei socialis, 33: AAS 80 (1988) 558^
ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ΄, Εγκ. επ. Populorum progressio, 47: AAS 59 (1967) 280.

937 ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ΄, Εγκ. επ. Populorum progressio, 6: AAS 59 (1967) 260^ πρβλ. ΙΩX

ΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Sollicitudo rei socialis, 28: AAS 80 (1988) 548X550.
938 ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ΄, Εγκ. επ. Populorum progressio, 20X21: AAS 59 (1967) 267X268.
939 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Οµιλία στην Τρίτη Γενική ∆ιάσκεψη των ΛατινοαµεριT

κανών Επισκόπων, Πουέµπλα (28 Ιανουαρίου 1979), I/8: AAS 71 (1979) 194X195.
940 Πρβλ. ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ΄, Εγκ. επ. Populorum progressio, 22: AAS 59 (1967) 268.
941 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Sollicitudo rei socialis, 38: AAS 80 (1988) 566.
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πρόβληµα, αλλά σαν εκείνους που µπορούν να γίνουν υποκείµενα και πρωX
ταγωνιστές ενός νέου και πιο ανθρώπινου µέλλοντος για όλο τον κόσµο»943.

γ) Το εξωτερικό χρέος

450 Το δικαίωµα στην ανάπτυξη πρέπει να προβλέπεται στα ζητήµατα
που συνδέονται µε την κρίση του χρέους πολλών φτωχών χωρών944. Αυτή
η κρίση προέρχεται από σύνθετες, διαφόρων ειδών αιτίες είτε διεθνούς
χαρακτήρα —διακύµανση των ανταλλαγών, χρηµατοοικονοµικές κερδοX
σκοπίες, οικονοµική νεοXαποικιοκρατία— είτε από αιτίες στο εσωτερικό
των χρεωµένων κρατών — διαφθορά, κακή διαχείριση του δηµόσιου χρήX
µατος, στρεβλή χρήση των δανείων. Τα µεγαλύτερα δεινά, τα οποία οδηX
γούν και σε δοµικά προβλήµατα αλλά και σε προσωπικές συµπεριφορές,
βαραίνουν τον πληθυσµό των χρεωµένων και φτωχών χωρών, ο οποίος
δεν έχει καµία ευθύνη. Η διεθνής κοινότητα δεν µπορεί να αγνοήσει µια
τέτοια κατάσταση: µολονότι τονίζουµε ότι το χρέος πρέπει να πληρωθεί,
οφείλουµε να βρούµε τον τρόπο ώστε να µη διακινδυνέψει το «θεµελιώδες
δικαίωµα των λαών στην ύπαρξη και στην πρόοδο»945.

942 Πρβλ. ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ΄, Εγκ. επ. Populorum progressio, 55: AAS 59 (1967) 284^
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Sollicitudo rei socialis, 44: AAS 80 (1988) 575X577.

943 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για την Ειρήνη
2000, 14: AAS 92 (2000) 366.

944 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Απ. επ. Tertio millennio adveniente, 51: AAS 87
(1995) 36^ ιδίου, Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για την Ειρήνη 1998, 4: AAS
90 (1998) 151X152^ ιδίου, Οµιλία στη Σύνοδο της ∆ιακοινοβουλευτικής Ένωσης
(30 Νοεµβρίου 1998): Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XXI, 2 (1998) 1.162X
1.163^ ιδίου, Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για την Ειρήνη 1999, 9: AAS 91
(1999) 383X384.

945 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 35: AAS 83 (1991) 838^
πρβλ. και το ντοκουµέντο Al servizio della comunità umana: un approccio etico al
debito internazionale (Στην υπηρεσία της ανθρώπινης κοινότητας: µια ηθική προT
σέγγιση για το διεθνές χρέος), δηµοσιεύθηκε από την Ποντιφική Επιτροπή «∆ιX
καιοσύνη και Ειρήνη» (27 ∆εκεµβρίου 1986), Πόλις του Βατικανού 1986.
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Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ι. ΒΙΒΛΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ

451 Η ζωντανή εµπειρία της θε�κής παρουσίας στην Ιστορία είναι το θεT
µέλιο της πίστης του λαού του Θεού: «οἰκέται ἦµεν τῷ Φαραὼ ἐν γῇ ΑἰX
γύπτῳ, καὶ ἐξήγαγεν ἡµᾶς Κύριος ἐκεῖθεν ἐν χειρὶ κραταιᾷ καὶ ἐν βραχίοX
νι ὑψηλῷ» (∆τ 6,21). Ο στοχασµός επί της Ιστορίας επιτρέπει να ανακεφαX
λαιώσουµε το παρελθόν και να ανακαλύψουµε το έργο του Θεού µέχρι τις
απαρχές του: «Ένας περιπλανώµενος Αραµαίος ήταν ο προπάτοράς µου»
(∆τ 26,5)^ ένας Θεός που µπορεί να πει στο λαό Του: «καὶ ἔλαβον τὸν πατέX
ρα ὑµῶν τὸν Ἁβραὰµ ἐκ τοῦ πέραν τοῦ ποταµοῦ» (Ιησ 24,3). Είναι ένας συλX
λογισµός που επιτρέπει να στραφούµε µε εµπιστοσύνη στο µέλλον, χάρη
στην υπόσχεση και στη συνθήκη που ο Θεός ανανεώνει συνεχώς.

Η πίστη του Ισραήλ ζει στο χρόνο και στο χώρο αυτού του κόσµου, ο
οποίος εννοείται όχι σαν ένα περιβάλλον εχθρικό ή σαν ένα κακό από το
οποίο πρέπει να ελευθερωθούµε, αλλά µάλλον ως το ίδιο το δώρο του
Θεού, ο χώρος και το σχέδιο που Εκείνος εµπιστεύτηκε στην υπεύθυνη
καθοδήγηση και στην εργατικότητα του ανθρώπου. Η φύση, έργο της
θείας δηµιουργίας, δεν είναι µια επικίνδυνη αντίπαλος. Ο Θεός, που έπλαX
σε όλα τα πράγµατα, είδε σε καθένα από αυτά «ὅτι καλόν» (Γεν
1,4,10,12,18,21,25). Στην κορυφή της δηµιουργίας Του, ως «καλό λίαν»
(Γεν 1,31), ο ∆ηµιουργός θέτει τον άνθρωπο. Μόνο τον άνδρα και τη γυX
ναίκα, ανάµεσα σε όλα τα πλάσµατα, θέλησε ο Θεός «κατ᾿ εἰκόνα» (Γεν
1,27): σε αυτούς ο Κύριος αναθέτει την ευθύνη όλης της δηµιουργίας, το
καθήκον να προστατεύουν την αρµονία και την ανάπτυξη (πρβλ. Γεν
1,26X30). Ο ιδιαίτερος δεσµός µε τον Θεό εξηγεί την προνοµιούχο θέση
του ανθρώπινου ζεύγους στην τάξη της δηµιουργίας.



452 Η σχέση του ανθρώπου µε τον κόσµο είναι ένα συστατικό στοιχείο
της ανθρώπινης ταυτότητας. Και γεννιέται ως καρπός της ακόµα πιο βαT
θιάς σχέσης του ανθρώπου µε τον Θεό. Ο Κύριος θέλησε τον άνθρωπο ως
συνοµιλητή Του: µόνο σε διάλογο µε τον Θεό ο άνθρωπος βρίσκει την
αλήθεια του, από την οποία έλκει έµπνευση και κανόνες για να σχεδιάσει
το µέλλον του κόσµου, έναν Κήπο που ο Θεός τού έδωσε για να τον καλX
λιεργεί και να τον φυλάει (πρβλ. Γεν 2,15). Το αµάρτηµα δεν εξαλείφει
αυτή την υποχρέωση, την οποία βαραίνει ο πόνος και τα βάσανα της ερX
γασίας (πρβλ. Γεν 3,17X19).

Η δηµιουργία υµνείται πάντα στην προσευχή του Ισραήλ: «Ὡς ἐµεγαX
λύνθη τὰ ἔργα σου, Κύριε, πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας» (Ψλ 103, 24). Η σωX
τηρία γίνεται αντιληπτή ως νέα δηµιουργία, που αποκαθιστά την αρµοX
νία και τις δυνατότητες ανάπτυξης που απείλησε το αµάρτηµα: «ἔσται
γὰρ ὁ οὐρανὸς καινὸς καὶ ἡ γῆ καινή» (Ησ 65,17) —λέει ο Κύριος— «καὶ
ἔσται ἔρηµος ὁ Χέρµελ, καὶ ὁ Χέρµελ εἰς δρυµὸν λογισθήσεται. […]καὶ διX
καιοσύνη ἐν τῷ Καρµήλῳ κατοικήσει· […]καὶ κατοικήσει ὁ λαὸς αὐτοῦ ἐν
πόλει εἰρήνης» (Ησ 32,15X18).

453 Η οριστική σωτηρία, που ο Θεός προσφέρει σε όλη την ανθρωπότηT
τα µε τον ίδιο Του τον Υιό, δε γίνεται έξω από αυτό τον κόσµο. ΜολονόT
τι πληγωµένος από το αµάρτηµα, προορίζεται να γνωρίσει ένα ριζικό
εξαγνισµό (πρβλ. Β΄ Πε 3,10) από τον οποίο θα εξέλθει ανανεωµένος
(πρβλ. Ησ 65,17^ 66, 22^ Απ 21,1) και θα γίνει τελικά ο χώρος όπου «ἐν οἷς
δικαιοσύνη κατοικεῖ» (Β΄ Πε 3,13).

Στο δηµόσιο λειτούργηµά Του ο Ιησούς δίνει αξία στα φυσικά στοιT
χεία. ∆εν είναι µόνο σοφός ερµηνευτής της φύσης στις εικόνες που Του
αρέσει να παρουσιάζει και στις παραβολές, αλλά και κυρίαρχός της
(πρβλ. το επεισόδιο µε την καταιγίδα που ηρέµησε στο Μτ 14,22X33^ Μκ
6,45X52^ Λκ 8,22X25^ Ιω 6,16X21): ο Κύριος τη θέτει στην υπηρεσία του διX
κού Του σχεδίου λύτρωσης. Ζητά από τους µαθητές Του να κοιτάξουν τα
πράγµατα, τις εποχές και τους ανθρώπους µε την εµπιστοσύνη τέκνων
που ξέρουν ότι δε θα τους εγκαταλείψει ένας τόσο συνετός Πατέρας
(πρβλ. Λκ 11,11X13). Μακριά από το να γίνει σκλάβος των πραγµάτων, ο
πιστός µαθητής του Χριστού πρέπει να ξέρει να τα χρησιµοποιεί για να
τα µοιράζεται και να δηµιουργεί αδελφοσύνη (πρβλ. Λκ 16,9X13).
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454 Η είσοδος του Ιησού Χριστού στην ιστορία του κόσµου κορυφώνεT
ται το Πάσχα, όπου η ίδια η φύση συµµετέχει στο δράµα του Υιού του
Θεού και στη νίκη της Ανάστασης (πρβλ. Μτ 27,45,51^ 28,2). ΑντικρούοX
ντας το θάνατο και µπολιάζοντάς τον µε το θαυµαστό νέο της ΑνάσταX
σης, ο Ιησούς εγκαινιάζει ένα νέο κόσµο όπου όλα υποτάσσονται σε Αυτόν
(πρβλ. Α΄ Κορ 15,20X28) και αποκαθιστά τις σχέσεις τάξης και αρµονίας που
είχε καταστρέψει το αµάρτηµα. Η συνειδητοποίηση των ανισορροπιών ανάX
µεσα στον άνθρωπο και στη φύση πρέπει να συνοδεύεται από τη γνώση ότι
εν Χριστώ επήλθε η συµφιλίωση του ανθρώπου και του κόσµου µε τον Θεό,
έτσι ώστε κάθε ανθρώπινο πλάσµα, γνωρίζοντας τη θε�κή Αγάπη, να ξαναX
βρεί τη χαµένη ειρήνη «ὥστε εἴ τις ἐν Χριστῷ καινὴ κτίσις· τὰ ἀρχαῖα παX
ρῆλθεν, ἰδοὺ γέγονε καινὰ τὰ πάντα» (Β΄ Κορ 5,17). Η φύση, που δηX
µιουργήθηκε µε το Λόγο, διαµέσου του ίδιου Λόγου που γίνεται σάρκα συµX
φιλιώνεται µε τον Θεό και ειρηνεύει (πρβλ. Κολ 1,15X20).

455 ∆ε θεραπεύεται µόνο η εσωτερική φύση του ανθρώπου, αλλά η λυT
τρωτική δύναµη του Χριστού αγγίζει όλη τη σωµατική του υπόσταση^
ολόκληρη η δηµιουργία συµµετέχει στην ανανέωση που πηγάζει στο ΠάT
σχα του Κυρίου, έστω και µε τα βογκητά των ωδινών του τοκετού (πρβλ.
Ρωµ 8,19X23), αναµένοντας να έρθει στο φως «οὐρανὸν καινὸν καὶ γῆν
καινήν» (Απ 21,1) που είναι το δώρο των έσχατων καιρών, της πλήρους
σωτηρίας. Στο µεταξύ, τίποτα δεν είναι ξένο σ’ αυτή τη σωτηρία: σε οποιαδήX
ποτε συνθήκη ζωής, ο χριστιανός καλείται να υπηρετήσει τον Χριστό, να
ζήσει σύµφωνα µε το Πνεύµα Του, αφήνοντας να οδηγηθεί από την αγάX
πη, αρχή µιας νέας ζωής, που επαναφέρει τον κόσµο και τον άνθρωπο
στο σχέδιο της προέλευσής τους: «εἴτε κόσµος εἴτε ζωὴ εἴτε θάνατος εἴτε
ἐνεστῶτα εἴτε µέλλοντα, πάντα ὑµῶν ἐστιν, ὑµεῖς δὲ Χριστοῦ, Χριστὸς δὲ
Θεοῦ» (Α΄ Κορ 3,22X23).

ΙΙ. Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

456 Το βιβλικό όραµα εµπνέει τη στάση των χριστιανών σε σχέση µε τη
χρήση της γης, αλλά και µε την ανάπτυξη των επιστηµών και της τεχνιT
κής. Η Β΄ Σύνοδος του Βατικανού αναφέρει ότι ο άνθρωπος «συµµετέχοX
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ντας στο φως του θε�κού νου χάρη στη διάνοιά του […] νιώθει δικαίως να
υπερβαίνει κάθε πραγµατικότητα»946^ οι Συνοδικοί Πατέρες αναγνωρίX
ζουν τις προόδους που έγιναν µε το πέρασµα των αιώνων στις εµπειρικές
επιστήµες, στις τέχνες και στη φιλελεύθερη διδασκαλία χάρη στην άοκνη
επιβολή της ανθρώπινης νοηµοσύνης947. Ο άνθρωπος σήµερα, «ειδικά χάX
ρη στην επιστήµη και στην τεχνολογία, επέκτεινε και συνεχώς επεκτείνει
την κυριαρχία του σχεδόν σε όλη τη φύση»948.

Επειδή ο άνθρωπος, «που δηµιουργήθηκε κατ’ εικόνα του Θεού, έλαβε
την εντολή να κυβερνήσει τον κόσµο µε δικαιοσύνη και αγιότητα, υποX
τάσσοντας τη γη µε ό,τι περιέχεται σε αυτήν και να αναφέρει στον Θεό
τον εαυτό του και το σύµπαν ολόκληρο, αναγνωρίζοντάς Τον ως ∆ηX
µιουργό των πάντων, επειδή στην υποταγή όλων των πραγµάτων στον
άνθρωπο µεγαλύνεται το όνοµα του Θεού σε όλη τη γη», η Σύνοδος διδάX
σκει ότι «η ατοµική και η συλλογική ανθρώπινη δραστηριότητα, δηλαδή η
γιγαντιαία προσπάθεια µε την οποία οι άνθρωποι στο πέρασµα των αιώνων
προσπαθούν να βελτιώσουν τις συνθήκες της ζωής τους, θεωρούµενη καX
θεαυτήν αντιστοιχεί στο σχέδιο του Θεού»949.

457 Τα αποτελέσµατα της επιστήµης και της τεχνολογίας είναι από µόνα
τους θετικά: οι χριστιανοί «δε σκέφτονται να αντιτάξουν στην εξουσία
του Θεού όσα οι άνθρωποι δηµιούργησαν µε την ευφυaα και τη δύναµή
τους, ούτε ότι το έλλογο πλάσµα είναι σχεδόν ανταγωνιστικό του ∆ηµιουρX
γού^ αντίθετα, έχουν πειστεί ότι οι νίκες της ανθρωπότητας είναι σηµάδι
του µεγαλείου του Θεού και καρπός του άφατου σχεδίου Του»950. Οι ΣυX
νοδικοί Πατέρες τονίζουν και το γεγονός ότι «όσο αυξάνεται η ισχύς των

946 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 15: AAS 58 (1966)
1.036.

947 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 15: AAS 58 (1966)
1.036.

948 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 33: AAS 58 (1966)
1.052.

949 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 34: AAS 58 (1966)
1.052.

950 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 34: AAS 58 (1966)
1.053.
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ανθρώπων, τόσο µεγαλώνει η ευθύνη των ατόµων και των κοινοτήτων»951

και ότι κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα πρέπει να αντιστοιχεί, σύµφωνα
µε το σχέδιο του Θεού και τη θέλησή Του, στο πραγµατικό καλό της ανθρωX
πότητας952. Σε αυτή την προοπτική, το ∆ιδακτικό Σώµα της Εκκλησίας υποX
γράµµισε επανειληµµένα ότι η Καθολική Εκκλησία δεν αντιτίθεται µε κανέX
ναν τρόπο στην πρόοδο953, αντιθέτως θεωρεί «την επιστήµη και την τεχνοX
λογία… υπέροχο προ�όν της ανθρώπινης δηµιουργικότητας που είναι δώρο
του Θεού, από τη στιγµή που µας προσφέρουν θαυµάσιες δυνατότητες από
τις οποίες επωφελούµαστε µε ευγνωµοσύνη»954. Γι’ αυτόν το λόγο, «ως πιX
στοί του Θεού, που θεώρησε “καλή” τη φύση που Εκείνος δηµιούργησε, εµείς
επωφελούµαστε από τις τεχνικές και οικονοµικές προόδους, τις οποίες καX
ταφέρνει να πραγµατοποιήσει ο άνθρωπος µε την ευφυaα του»955.

458 Οι παρατηρήσεις του ∆ιδακτικού Σώµατος της Εκκλησίας για την
επιστήµη και την τεχνολογία ισχύουν γενικά και στις εφαρµογές τους
στο φυσικό περιβάλλον και στη γεωργία. Η Εκκλησία εκτιµά «τα οφέλη
που προέρχονται —και µπορούν ακόµη να προέλθουν— από τη µελέτη
και τις εφαρµογές της µοριακής βιολογίας, η οποία ολοκληρώνεται από
άλλες επιστήµες όπως η γενετική, και την τεχνολογική της εφαρµογή στη
γεωργία και στη βιοµηχανία»956. Πράγµατι, «η τεχνολογία θα µπορούσε
να αποτελέσει, µε την ορθή εφαρµογή της, ένα πολύτιµο όργανο για την

951 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 34: AAS 58 (1966)
1.053.

952 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 35: AAS 58
(1966) 1.053.

953 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Οµιλία κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο
«Mercy Maternity Hospital», Μελβούρνη (28 Νοεµβρίου 1986): Insegnamenti di
Giovanni Paolo II, ΙΧ, 2 (1986) 1.732X1.736.

954 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Οµιλία κατά τη διάρκεια της συνάντησής του µε
τους επιστήµονες και τους αντιπροσώπους από τα πανεπιστήµια των Ηνωµένων
Εθνών, Χιροσίµα (25 Φεβρουαρίου 1981), 3: AAS 73 (1981) 422.

955 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Οµιλία στους εργαζόµενους της Ολιβέτι στην Ιβρέα
(19 Μαρτίου 1990), 5: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, ΧΙΙΙ, 1 (1990) 697.

956 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Οµιλία στην Ποντιφική Ακαδηµία Επιστηµών (3
Οκτωβρίου 1981), 3: AAS 73 (1981) 670.
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επίλυση σοβαρών προβληµάτων, αρχίζοντας από εκείνα της πείνας και
των ασθενειών, µέσω της παραγωγής πιο ανθεκτικών και πιο εξελιγµένων
φυτών και πολύτιµων φαρµάκων»957. Είναι σηµαντικό όµως να τονίσουX
µε την έννοια της «ορθής εφαρµογής», επειδή «εµείς γνωρίζουµε ότι αυτή
η δυναµική δεν είναι ουδέτερη: µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για την
πρόοδο του ανθρώπου και για τον εκφυλισµό του»958. Γι’ αυτόν το λόγο
«είναι αναγκαίο […] να συµπεριφερόµαστε µε σωφροσύνη και να επαγρυX
πνούµε για τη φύση, τους σκοπούς και τις µορφές της εφαρµοσµένης τεX
χνολογίας»959. Οι επιστήµονες λοιπόν οφείλουν «να χρησιµοποιούν την
έρευνα και τις τεχνικές ικανότητές τους στην υπηρεσία της ανθρωπότηX
τας»960, υποτάσσοντάς τες «στις αρχές και στις ηθικές αξίες που σέβονται
και πραγµατώνουν την αξιοπρέπεια του ανθρώπου»961.

459 Κεντρικό σηµείο αναφοράς κάθε επιστηµονικής και τεχνολογικής
εφαρµογής είναι ο σεβασµός του ανθρώπου, που οφείλει να συνοδεύεται
από την πρέπουσα συµπεριφορά σεβασµού απέναντι στα άλλα ζωντανά
πλάσµατα. Ακόµη και όταν σκεφτόµαστε µία µετάλλαξή τους, «πρέπει να
λαµβάνουµε υπόψη τη φύση κάθε πλάσµατος και την αµοιβαία σύνδεσή
του µ’ ένα οργανωµένο σύστηµα»962. Με αυτή την έννοια, οι εκπληκτικές
δυνατότητες της βιολογικής έρευνας προκαλούν βαθιές ανησυχίες, καθώς
«δεν είµαστε ακόµη σε θέση να υπολογίσουµε τις διαταραχές στη φύση
από γενετικούς χειρισµούς χωρίς διακρίσεις και από την αλόγιστη ανάX

957 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Οµιλία στους συµµετέχοντες στο συνέδριο που οργάT
νωσε η Εθνική Ακαδηµία Επιστηµών στη διακοσιοστή επέτειο από την ίδρυσή της
(21 Σεπτεµβρίου 1982), 4: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, V, 3 (1982) 513.

958 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Οµιλία κατά τη διάρκεια της συνάντησής του µε τους
επιστήµονες και τους αντιπροσώπους από τα πανεπιστήµια των Ηνωµένων Εθνών,
Χιροσίµα (25 Φεβρουαρίου 1981), 3: AAS 73 (1981) 422.

959 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Οµιλία στους εργαζόµενους της Ολιβέτι στην Ιβρέα (19
Μαρτίου 1990), 4: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, ΧΙΙΙ, 1 (1990).

960 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β ,́ Οµιλία στον εορτασµό του Victorian Racing Club, ΜελX
βούρνη (28 Νοεµβρίου 1986): Insegnamenti di Giovanni Paolo II, ΙΧ, 2 (1986) 1.730.

961 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Οµιλία στην Ποντιφική Ακαδηµία Επιστηµών (23
Οκτωβρίου 1982), 6: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, V, 3 (1982) 898.

962 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Sollicitudo rei socialis, 34: AAS 80 (1988) 559.
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πτυξη νέων φυτών και µορφών ζωής, δίχως να αναφερθούµε στις απαράX
δεκτες παρεµβάσεις στην προέλευση της ίδιας της ανθρώπινης ζωής»963.
Πράγµατι, «αποδείχθηκε ότι η εφαρµογή ορισµένων ανακαλύψεων σε βιοX
µηχανικό και αγροτικό πλαίσιο προκαλεί σε βάθος χρόνου αρνητικές συνέX
πειες. Αυτό εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι κάθε επέµβαση σε µια πεX
ριοχή του οικοσυστήµατος δεν µπορεί να µην εξετάζει τις συνέπειές της σε
άλλες περιοχές και γενικά στην ευηµερία των µελλοντικών γενεών»964.

460 Ο άνθρωπος, λοιπόν, δεν πρέπει να ξεχνά ότι «η ικανότητά του να µεT
τατρέπει και, κατά µία έννοια, να δηµιουργεί τον κόσµο µε την εργασία
του […] επιτελείται πάντα στη βάση της πρώτης δωρεάς των πραγµάτων εκ
µέρους του Θεού»965. ∆εν πρέπει «να διαθέτει αυθαίρετα τη γη, υποτάσσοX
ντάς την ανεπιφύλακτα στη θέλησή του, σαν να µην έχει τη µορφή της και
τον προορισµό που της έδωσε ο Θεός, κάτι που ο άνθρωπος µπορεί να αναX
πτύξει, αλλά όχι να προδώσει»966. Όταν συµπεριφέρεται µε αυτό τον τρόπο,
«αντί να αναλαµβάνει το ρόλο συνεργάτη του Θεού στο έργο της δηµιουρX
γίας, ο άνθρωπος αντικαθιστά τον Θεό κι έτσι καταλήγει να προκαλεί την
εξέγερση της φύσης, την οποία περισσότερο καταπιέζει παρά κυβερνά»967.

Αν ο άνθρωπος επεµβαίνει στη φύση δίχως να την καταχράται και να
τη βλάπτει, µπορούµε να πούµε ότι «επεµβαίνει όχι για να τροποποιήσει
τη φύση, αλλά για να τη βοηθήσει να αναπτυχθεί σύµφωνα µε την ουσία
της, εκείνη της δηµιουργίας, εκείνη που θέλησε ο Θεός. Εργαζόµενος σε
αυτό το, προφανώς ευαίσθητο, πεδίο ο ερευνητής συµµετέχει στο σχέδιο
του Θεού. Ο Θεός θέλησε να είναι ο άνθρωπος ο βασιλιάς της δηµιουρX
γίας»968. Κατά βάθος, ο ίδιος ο Θεός προσφέρει στον άνθρωπο την τιµή να
συνεργαστεί µε όλη τη δύναµη της ευφυaας του στο έργο της δηµιουργίας.

963 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για την Ειρήνη
1990, 7: AAS 82 (1990) 151.

964 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για την Ειρήνη
1990, 6: AAS 82 (1990) 150.

965 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 37: AAS 83 (1991) 840.
966 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 37: AAS 83 (1991) 840.
967 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 37: AAS 83 (1991) 840.
968 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Οµιλία στην 35η γενική συνέλευση της Παγκόσµιας

Ιατρικής Ένωσης (29 Οκτωβρίου 1983), 6: AAS 76 (1984) 394.
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ΙΙΙ. Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ
ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

461 Το βιβλικό µήνυµα και το ∆ιδακτικό Σώµα της Εκκλησίας αποτελούν
τα ουσιώδη σηµεία αναφοράς για να εκτιµήσουµε τα προβλήµατα που τίT
θενται στη σχέση ανάµεσα στον άνθρωπο και στο περιβάλλον969. Στις ρίX
ζες αυτών των προβληµάτων αναγνωρίζουµε την απαίτηση να ασκήσει ο
άνθρωπος µιαν απεριόριστη κυριαρχία στα πράγµατα, αδιαφορώντας
για σκέψεις ηθικής τάξεως που θα έπρεπε, αντίθετα, να διέπουν κάθε του
δραστηριότητα.

Η τάση για «αλόγιστη»970 εκµετάλλευση των πόρων της δηµιουργίας
είναι το αποτέλεσµα µιας µακράς ιστορικής και πολιτιστικής διαδικασίας:
«Η σύγχρονη εποχή καταγράφει την αυξανόµενη ικανότητα τροποποιηX
τικής παρέµβασης εκ µέρους του ανθρώπου. Η παρουσία κατάκτησης και
κατάχρησης των πόρων έγινε κυρίαρχη και επιδροµική και έφτασε σήµεX
ρα να απειλεί την ίδια την ικανότητα φιλοξενίας του περιβάλλοντος: το
περιβάλλον ως “πόρος” κινδυνεύει να απειλήσει το περιβάλλον ως “οίκο”.
Εξαιτίας των ισχυρών µέσων µετατροπής που προσφέρει ο τεχνολογικός
πολιτισµός, φαίνεται ότι η ισορροπία άνθρωποςXπεριβάλλον έχει φτάσει
σε κρίσιµο σηµείο»971.

462 Η φύση εµφανίζεται σαν ένα όργανο στα χέρια του ανθρώπου, µια
πραγµατικότητα που πρέπει να χειραγωγεί συνεχώς, ιδιαίτερα διαµέσου
της τεχνολογίας. Ξεκινώντας από την αποδεδειγµένα λανθασµένη προ�πόX
θεση ότι υπάρχει µια απεριόριστη ποσότητα ενέργειας και διαθέσιµων
πόρων, ότι η αναδηµιουργία τους είναι δυνατή άµεσα και ότι οι αρνητιX
κές συνέπειες από το χειρισµό της φυσικής τάξης µπορούν εύκολα να
απορροφηθούν, διαδόθηκε µια µειωτική αντίληψη που διαβάζει τον φυX
σικό κόσµο µε µηχανιστικό κλειδί και την ανάπτυξη µε καταναλωτικό^ η

969 Πρβλ. ΠΑΥΛΟΣ ΣT΄, Απ. επ. Octogesima adveniens, 21: AAS 63 (1971) 416X417.
970 ΠΑΥΛΟΣ ΣT΄, Απ. επ. Octogesima adveniens, 21: AAS 63 (1971) 417.
971 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Οµιλία στους συµµετέχοντες σ’ ένα συνέδριο για το πεT

ριβάλλον και την υγεία (24 Μαρτίου 1997), 2: Insegnamenti di Giovanni Paolo II,
ΧΧ, 1 (1997) 521.
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προτεραιότητα που δόθηκε στο κάνω και στο έχω παρά στο είµαι προX
καλεί σοβαρές µορφές ανθρώπινης αλλοτρίωσης972.

Αυτή η συµπεριφορά δεν προέρχεται από την επιστηµονική και τεT
χνολογική έρευνα, αλλά από µια ιδεολογία επιστηµονισµού και τεχνοT
κρατίας που τείνει να την καθορίσει. Η επιστήµη και η τεχνική µε την
πρόοδό τους δεν εξαλείφουν την ανάγκη για υπέρβαση και δεν είναι από
µόνες τους η αιτία της πλήρους εκκοσµίκευσης που οδηγεί στο µηδενισµό^
ενώ συνεχίζουν την πορεία τους, εγείρουν ερωτήµατα γύρω από την ουX
σία τους και αυξάνουν την ανάγκη σεβασµού της υπερβατικής διάστασης
του ανθρώπου και της ίδιας της δηµιουργίας.

463 Μια ορθή αντίληψη του περιβάλλοντος ενώ από τη µια δεν µπορεί
να υποβιβάζει ωφελιµιστικά τη φύση σε σκέτο αντικείµενο χειρισµού
και εκµετάλλευσης, από την άλλη δεν πρέπει να την απολυτοποιεί και να
τη θέτει πάνω από την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Σ’ αυτή την περίπτωX
ση, φτάνουµε στο σηµείο να θεοποιούµε τη φύση ή τη γη, όπως εύκολα
µπορούµε να δούµε σε µερικά οικολογικά κινήµατα που ζητούν να δοθεί
θεσµικός χαρακτήρας µε διεθνή επιβεβαίωση στις αντιλήψεις τους973.

Το ∆ιδακτικό Σώµα της Εκκλησίας δικαιώνει την αντίθεσή της σε µιαν
αντίληψη του περιβάλλοντος που εµπνέεται από εγωκεντρισµό και βιοT
κεντρισµό, καθώς «προτείνει να παραλειφθεί η οντολογική και η αξιολοX
γική διαφορά ανάµεσα στον άνθρωπο και στα άλλα ζωντανά πλάσµατα,
θεωρώντας τη βιόσφαιρα σαν µια βιοτική µονάδα ουδέτερης αξίας. Έτσι
εξαλείφεται η ανώτερη ευθύνη του ανθρώπου υπέρ µιας εξισωτικής θεώX
ρησης όσον αφορά την “αξιοπρέπεια” όλων των έµβιων όντων»974.

972 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Sollicitudo rei socialis, 28: AAS 80
(1988) 548X550.

973 Πρβλ., για παράδειγµα, ΠΟΝΤΙΦΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ – ΠΟX

 ΝΤΙΦΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΛΟΓΟ ΜΕΤΑΞΥ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ, Gesù Cristo portattore
dell’acqua viva. Una riflessione cristiana sul «New Age» (Ο Ιησούς Χριστός φορέας
του ζώντος ύδατος. Χριστιανικές σκέψεις για το «New Age»), Libreria Editrice
Vaticana, Πόλις του Βατικανού 2003, σ. 35.

974 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Οµιλία στους συµµετέχοντες σ’ ένα συνέδριο για το
περιβάλλον και την υγεία (24 Μαρτίου1997), 5: Insegnamenti di Giovanni Paolo
II, ΧΧ, 1 (1997) 522.
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464 Μια αντίληψη του ανθρώπου και των πραγµάτων αποσυνδεδεµένη
από κάθε αναφορά στην υπερβατικότητα οδήγησε στο να αρνηθούν οριT
σµένοι την έννοια της δηµιουργίας και να αποδώσουν στον άνθρωπο και
στη φύση µια ύπαρξη εντελώς αυτόνοµη. Έτσι ο δεσµός που ενώνει τον
κόσµο στον Θεό διαρρηγνύεται: αυτή η ρήξη κατέληξε να απαγκιστρώσει
από τη γη και τον άνθρωπο και, πιο ριζικά, αποδυνάµωσε την ταυτότητά
του. Ο άνθρωπος ξαναβρέθηκε να σκέφτεται τον εαυτό του ξένο προς το
περιβάλλον όπου ζει. Η συνέπεια είναι φανερή: «η σχέση που έχει ο άνX
θρωπος µε τον Θεό καθορίζει τη σχέση του µε τους όµοιούς του και µε το
περιβάλλον. Ορίστε γιατί ο χριστιανικός πολιτισµός αναγνώριζε ανέκαX
θεν στα πλάσµατα που περιέβαλλαν τον άνθρωπο παρόµοια δώρα του
Θεού που οφείλει να καλλιεργήσει και να διαφυλάξει µε αίσθηµα ευγνωX
µοσύνης προς τον ∆ηµιουργό. Το πνευµατικό περιεχόµενο ιδιαίτερα των
βενεδικτίνων και των φραγκισκανών µαρτυρεί αυτού του είδους τη συγX
γένεια του ανθρώπου µε το περιβάλλον της δηµιουργίας, καλλιεργώντας
του µια συµπεριφορά σεβασµού προς κάθε πραγµατικότητα του περιβάλX
λοντος κόσµου»975. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στη βαθιά σύνδεση
που υπάρχει ανάµεσα στην περιβαλλοντική οικολογία και στην «ανθρώT
πινη οικολογία»976.

465 Το ∆ιδακτικό Σώµα της Εκκλησίας υπογραµµίζει την ευθύνη του ανT
θρώπου για να διατηρηθεί ένα περιβάλλον ακέραιο και υγιές για όλους977:
«Η ανθρωπότητα σήµερα, αν καταφέρει να συνδέσει τις νέες επιστηµονιX
κές δυνατότητες µε µια ισχυρή ηθική διάσταση, θα είναι οπωσδήποτε σε
θέση να αναβαθµίσει το περιβάλλον ως κατοικία και ως πόρο για τον άνX
θρωπο και όλους τους ανθρώπους, θα είναι σε θέση να εξαλείψει τους παX
ράγοντες ρύπανσης, να εξασφαλίσει συνθήκες υγείας και ευηµερίας καX
τάλληλες τόσο για µικρές οµάδες όσο και για µεγάλες ανθρώπινες εγκαX

975 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Οµιλία στους συµµετέχοντες σ’ ένα συνέδριο για το
περιβάλλον και την υγεία (24 Μαρτίου1997), 4: Insegnamenti di Giovanni Paolo
II, ΧΧ, 1 (1997) 521.

976 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 38: AAS 83 (1991) 841.
977 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Sollicitudo rei socialis, 34: AAS 80

(1988) 559X560.
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ταστάσεις. Η τεχνολογία που ρυπαίνει µπορεί και να µη ρυπαίνει πλέον,
η παραγωγή που συσσωρεύει µπορεί να µοιράσει ισοµερώς, µε την προ�πόX
θεση ότι θα υπερισχύσει η ηθική του σεβασµού απέναντι στη ζωή και
στην αξιοπρέπεια του ανθρώπου, απέναντι στα δικαιώµατα των τωρινών
γενεών και αυτών που θα έρθουν»978.

IV. ΜΙΑ ΚΟΙΝΗ ΕΥΘΥΝΗ

α) Το περιβάλλον, ένα συλλογικό αγαθό

466 Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί πρόκληση για ολόκληρη
την ανθρωπότητα: πρόκειται για την κοινή και οικουµενική υποχρέωση
να σεβαστούµε ένα συλλογικό αγαθό979 που προορίζεται για όλους, εµποX
δίζοντας να «χρησιµοποιούνται ατιµωρητί οι διαφορετικές κατηγορίες
πλασµάτων, ζωντανών ή άψυχων —ζώα, φυτά, στοιχεία της φύσης—
όπως θέλουµε, ανάλογα µε τις απαιτήσεις µας»980. Είναι µια ευθύνη που
οφείλει να ωριµάσει στη βάση της παγκοσµιότητας της σηµερινής οικολοX
γικής κρίσης και στην ανάγκη να αντιµετωπιστεί παγκοσµίως, καθώς όλα
τα πλάσµατα εξαρτώνται τα µεν από τα δε στην οικουµενική τάξη που
όρισε ο ∆ηµιουργός: «είναι ανάγκη να λάβουµε υπόψη µας τη φύση κάθε
πλάσµατος και την αµοιβαία σύνδεσή του µε ένα οργανωµένο σύστηµα,
που είναι ακριβώς ο κόσµος»981.

Αυτή η προοπτική αποκτά ιδιαίτερη σηµασία αν λάβουµε υπόψη, στο
πλαίσιο των στενών δεσµών που ενώνουν τα διάφορα οικοσυστήµατα,
την περιβαλλοντική αξία της βιοδιαφορετικότητας, την οποία πρέπει να
αντιµετωπίσουµε µε αίσθηµα ευθύνης και φροντίδας, καθώς αποτελεί

978 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Οµιλία στους συµµετέχοντες σ’ ένα συνέδριο για το
περιβάλλον και την υγεία (24 Μαρτίου1997), 4: Insegnamenti di Giovanni Paolo
II, ΧΧ, 1 (1997) 522.

979 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 40: AAS 83 (1991)
843.

980 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Sollicitudo rei socialis, 34: AAS 80 (1988) 559.
981 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Sollicitudo rei socialis, 34: AAS 80 (1988) 559.
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έναν εκπληκτικό πλούτο για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Επί τη ευκαιX
ρία, ο καθένας µπορεί εύκολα να αντιληφθεί, για παράδειγµα, τη σηµαX
σία της περιοχής του Αµαζονίου, «ενός χώρου πολύτιµου για τη βιοποικιX
λότητά του, που τον καθιστά ζωτικό για την περιβαλλοντική ισορροπία
όλου του πλανήτη»982. Τα δάση συνεισφέρουν στο να διατηρούνται ουX
σιαστικές φυσικές ισορροπίες, απαραίτητες για τη ζωή983. Η καταστροφή
τους, και µε εµπρησµούς, επιταχύνει τις διαδικασίες ερηµοποίησης µε επιX
κίνδυνες συνέπειες για τα αποθέµατα νερού, απειλώντας και τη ζωή πολX
λών ιθαγενών λαών και την ευηµερία των µελλοντικών γενεών. Όλοι,
άτοµα και θεσµικοί οργανισµοί, πρέπει να φροντίσουν για την προσταX
σία της δασικής κληρονοµιάς και, όπου είναι αναγκαίο, για την προώθηX
ση κατάλληλων προγραµµάτων αναδάσωσης.

467 Η ευθύνη απέναντι στο περιβάλλον, κοινή κληρονοµιά του ανθρώT
που, εκτείνεται όχι µόνο στις απαιτήσεις του παρόντος αλλά και σ’ εκείT
νες του µέλλοντος: «Κληρονόµοι από τις προηγούµενες γενεές και καρπωX
τές της εργασίας των συγχρόνων µας, έχουµε υποχρεώσεις προς όλους και
δεν µπορούµε να αδιαφορήσουµε για κείνους που θα έρθουν ύστερα από
µας για να µεγαλώσουν τον κύκλο της ανθρώπινης οικογένειας. Η οικουX
µενική αλληλεγγύη, που αποτελεί ένα γεγονός και για µας ευλογία, είναι
επίσης και υποχρέωση»984. Πρόκειται για µια ευθύνη που οι τωρινές γενεές
έχουν απέναντι στις µελλοντικές985, µια ευθύνη που ανήκει και στα µεµοX
νωµένα κράτη και στη διεθνή κοινότητα.

468 Η ευθύνη προς το περιβάλλον πρέπει να βρει την κατάλληλη ερµηT
νεία σε νοµικό επίπεδο. Είναι σηµαντικό η διεθνής κοινότητα να επεξερX
γαστεί τους κανόνες που αρµόζουν, ώστε αυτή η ρύθµιση να επιτρέπει
στα κράτη να ελέγχουν µε µεγαλύτερη επάρκεια τις διάφορες δραστηριόX

982 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Απ. παρ. Ecclesia in America, 25: AAS 91 (1999) 760.
983 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Οµιλία στη Βαλ Βισντέντε στην εορτή του Σαν ΤζοT

βάνι Γκουαλµπέρτο (12 Ιουλίου 1987): Insegnamenti di Giovanni Paolo II, Χ, 3
(1987) 67.

984 ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ΄, Εγκ. επ. Populorum progressio, 17: AAS 59 (1967) 266.
985 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 37: AAS 83 (1991)
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τητες που επηρεάζουν αρνητικά το περιβάλλον και να προφυλάσσουν τα
οικοσυστήµατα προλαβαίνοντας πιθανά ατυχήµατα: «Κάθε κράτος, στα
πλαίσια της επικράτειάς του, έχει το καθήκον να προλαµβάνει την υποX
βάθµιση της ατµόσφαιρας και της βιόσφαιρας, ελέγχοντας προσεκτικά,
µεταξύ άλλων, τα αποτελέσµατα των νέων τεχνολογικών και επιστηµονιX
κών ανακαλύψεων και προσφέροντας στους πολίτες τους την εγγύηση
ότι δεν εκτίθενται σε ρυπογόνα στοιχεία ή σε τοξικά απόβλητα»986.

Το νοµικό περιεχόµενο του «δικαιώµατος σ’ ένα περιβάλλον υγιές και
ασφαλές»987 θα είναι ο καρπός µιας βαθµιαίας επεξεργασίας, για την
οποία πιέζει η κοινή γνώµη ώστε να ρυθµιστεί η χρήση των αγαθών της
δηµιουργίας σύµφωνα µε τις απαιτήσει του κοινού καλού και στα πλαίX
σια της κοινής βούλησης να θεσπιστούν κυρώσεις για όσους ρυπαίνουν.
Πάντως, οι νοµικοί κανόνες από µόνοι τους δεν αρκούν988^ δίπλα τους
πρέπει να ωριµάσει ένα ισχυρό αίσθηµα ευθύνης αλλά και µια πραγµατιX
κή αλλαγή νοοτροπίας και τρόπου ζωής.

469 Οι αρχές που καλούνται να πάρουν αποφάσεις για να αντιµετωπιT
στούν οι υγειονοµικοί και περιβαλλοντικοί κίνδυνοι βρίσκονται απέναT
ντι σε καταστάσεις όπου τα διαθέσιµα επιστηµονικά στοιχεία είναι αντιT
φατικά ή πολύ περιορισµένα: µπορεί λοιπόν να είναι σωστή µια εκτίµηση
που θα εµπνέεται από την «αρχή της προφύλαξης», που δε συνεπάγεται
κάποιον κανόνα, αλλά έναν προσανατολισµό στον τρόπο διαχείρισης
αµφίβολων καταστάσεων. ∆ηµιουργείται η απαίτηση µιας προσωρινής
και τροποποιήσιµης απόφασης µε βάση τις νέες γνώσεις που πιθανόν να
διαθέτουµε. Η απόφαση πρέπει να είναι ανάλογη των µέτρων που εφαρX
µόζονται για άλλους κινδύνους. Η πολιτική προστασίας, βασισµένη στην
αρχή της πρόληψης, αξιώνει οι αποφάσεις να βασίζονται στη σύγκριση

986 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για την Ειρήνη
1990, 9: AAS 82 (1990) 152.

987 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Οµιλία στην Ευρωπα�κή Επιτροπή για τα δικαιώµατα
του ανθρώπου, Στρασβούργο (8 Οκτωβρίου 1988), 5: AAS 81 (1989) 685^ ιδίου, ΜήT
νυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για την Ειρήνη 1990, 9: AAS 82 (1990) 152^ Μήνυµα
στην Παγκόσµια Ηµέρα για την Ειρήνη 1999, 10: AAS 91 (1999) 384X385.

988 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για την Ειρήνη
1999, 10: AAS 91 (1999) 384X385.
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ανάµεσα στους κινδύνους και τα πιθανά οφέλη κάθε εναλλακτικής λύX
σης, συµπεριλαµβανοµένης και της απόφασης για µη επέµβαση. Με την
πρόληψη συνδέεται η απαίτηση να προωθηθεί κάθε προσπάθεια για να
αποκτήσουµε πιο βαθιές γνώσεις, έστω και µε τη συνειδητοποίηση ότι η
επιστήµη δεν µπορεί να καταλήξει γρήγορα σε συµπεράσµατα γύρω από
την απουσία κινδύνων. Οι αµφίβολες ή προσωρινές καταστάσεις καθιX
στούν ιδιαίτερα σηµαντική τη διαφάνεια στη διαδικασία αποφάσεων.

470 Ο προγραµµατισµός της οικονοµικής ανάπτυξης πρέπει να εξετάσει
προσεκτικά «την ανάγκη να σεβαστούµε την ακεραιότητα και τους ρυθT
µούς της φύσης»989, καθώς οι φυσικοί πόροι είναι περιορισµένοι και µεT
ρικοί µη ανανεώσιµοι. Ο σηµερινός ρυθµός εκµετάλλευσης θέτει σε σοβαX
ρό κίνδυνο την τωρινή και µελλοντική διαθεσιµότητα ορισµένων φυσιX
κών αποθεµάτων990. Η λύση του οικολογικού προβλήµατος απαιτεί από την
οικονοµική δραστηριότητα µεγαλύτερο σεβασµό προς το περιβάλλον, συµX
βιβάζοντας τις ανάγκες της οικονοµικής ανάπτυξης µε εκείνες της προX
στασίας του περιβάλλοντος. Κάθε οικονοµική δραστηριότητα που ωφελείT
ται από τα φυσικά αποθέµατα πρέπει να φροντίζει και για την προστασία
του περιβάλλοντος και να προβλέπει το κόστος, που πρέπει να αντιµετωπίX
ζεται σαν «µια στοιχειώδης φωνή για το κόστος της οικονοµικής δραστηX
ριότητας»991. Σ’ αυτό το πλαίσιο οφείλουν να εξεταστούν οι σχέσεις της ανX
θρώπινης δραστηριότητας µε τις κλιµατικές αλλαγές που, µε δεδοµένη την
περιπλοκότητά τους, πρέπει να παρακολουθούνται κατάλληλα και σταθεX
ρά σε εθνικό και διεθνές επιστηµονικό, πολιτικό και νοµικό επίπεδο. Το κλίX
µα είναι ένα αγαθό που οφείλουµε να προστατέψουµε και το οποίο απαιτεί
στη συµπεριφορά των καταναλωτών και των υπεύθυνων των βιοµηχανικών

989 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Sollicitudo rei socialis, 26: AAS 80 (1988) 546.
990 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Sollicitudo rei socialis, 34: AAS 80

(1988) 559X560.
991 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Οµιλία στη XXV συνεδρίαση στη Συνδιάσκεψη της

FAO (16 Νοεµβρίου 1989), 8: AAS 82 (1990) 673.
992 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Οµιλία σε µια οµάδα µελέτης της Ποντιφικής

Ακαδηµίας Επιστηµών (6 Νοεµβρίου 1987): Insegnamenti di Giovanni Paolo II,
Χ, 3 (1987) 1.018X1.020.
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δραστηριοτήτων µεγαλύτερο αίσθηµα ευθύνης992.
Μια οικονοµία που σέβεται το περιβάλλον δε θα επιδιώκει µόνο τη

µεγιστοποίηση των κερδών της, επειδή η προστασία του περιβάλλοντος
δεν µπορεί να εξασφαλιστεί µόνο στη βάση του χρηµατοοικονοµικού
υπολογισµού του κόστους και του οφέλους. Το περιβάλλον είναι ένα από
εκείνα τα αγαθά που οι µηχανισµοί της αγοράς δεν είναι σε θέση να προαX
σπίσουν ή να προωθήσουν κατάλληλα993. Όλες οι χώρες, ιδιαίτερα οι ανεX
πτυγµένες, οφείλουν να κατανοήσουν ότι είναι επιτακτική η ανάγκη να
επανεξεταστούν οι τρόποι χρήσης των φυσικών αγαθών. Θα πρέπει να
προωθηθεί η έρευνα για καινοτοµίες ικανές να αµβλύνουν την επίδραση
της παραγωγής και της κατανάλωσης στο περιβάλλον.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δείξουµε στους σύνθετους προβληµατιX
σµούς που αφορούν τα ενεργειακά αποθέµατα994. Τα µη ανανεώσιµα αποX
θέµατα, τα οποία αντλούν οι εκβιοµηχανισµένες χώρες και όσες εκβιοµηχαX
νίστηκαν πρόσφατα, πρέπει να τεθούν στην υπηρεσία όλης της ανθρωπότηX
τας. Σε µια ηθική προοπτική που θα χαρακτηρίζεται από την ισότητα και
την αλληλεγγύη µεταξύ γενεών, οφείλουµε επίσης να προσπαθήσουµε, χάρη
στη συνεισφορά της επιστηµονικής κοινότητας, να εντοπίσουµε νέες πηγές
ενέργειας, να αναπτύξουµε τις εναλλακτικές πηγές και να αυξήσουµε τα επίX
πεδα ασφάλειας της πυρηνικής ενέργειας995. Η χρήση της ενέργειας, εξαιτίας
της στενής της σχέσης µε θέµατα ανάπτυξης και περιβάλλοντος, φέρνει στο
προσκήνιο επί τη ευκαιρία την πολιτική ευθύνη των κρατών, της διεθνούς
κοινότητας και του κεφαλαίου^ αυτή την ευθύνη πρέπει να τη φωτίζει και
να την οδηγεί η συνεχής αναζήτηση του οικουµενικού κοινού καλού.

471 Ιδιαίτερης προσοχής αξίζει η σχέση που έχουν οι ιθαγενείς λαοί µε

993 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 40: AAS 83 (1991)
843.

994 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Οµιλία στην ολοµέλεια της Ποντιφικής ΑκαT
δηµίας Επιστηµών (28 Οκτωβρίου 1994): Insegnamenti di Giovanni Paolo II, ΧVX
II, 2 (1994) 567X568.

995 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Οµιλία στους συµµετέχοντες σ’ ένα συµπόσιο
για τη φυσική (18 ∆εκεµβρίου 1982): Insegnamenti di Giovanni Paolo II, V, 3
(1982) 1.631X1.634.
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τη γη τους και τα αποθέµατά της: πρόκειται για µια θεµελιώδη έκφραση
της ταυτότητάς τους996. Πολλοί λαοί έχουν ήδη χάσει ή κινδυνεύουν να
χάσουν, υπέρ των ισχυρών αγροτικώνXβιοµηχανικών προ�όντων ή εξαιτίας
της διαδικασίας αφοµοίωσης και αστικοποίησης, τα εδάφη όπου ζουν997,
µε τα οποία συνδέεται η ίδια τους η ύπαρξη998. Τα δικαιώµατα των ιθαγεX
νών λαών πρέπει να προστατευτούν κατάλληλα999. Αυτοί οι λαοί προσφέX
ρουν ένα παράδειγµα ζωής εναρµονισµένης µε το περιβάλλον, το οποίο
έµαθαν να γνωρίζουν και να διαφυλάττουν1000 : η εκπληκτική τους εµπειX
ρία, που είναι ένας αναντικατάστατος πλούτος για όλη την ανθρωπότηX
τα, κινδυνεύει να χαθεί µαζί µε το περιβάλλον απ’ όπου πηγάζει.

β) Η χρήση της βιοτεχνολογίας

472 Τα τελευταία χρόνια τέθηκε έντονα το ζήτηµα της χρήσης της νέας
βιοτεχνολογίας για σκοπούς που συνδέονται µε τη γεωργία, τη ζωοτεT
χνία, την ιατρική και την προστασία του περιβάλλοντος. Οι νέες δυναT
τότητες που προσφέρουν οι σύγχρονες τεχνικές της βιολογίας και της

996 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Οµιλία σε αυτόχθονες λαούς της Αµαζονίας,
Μανάους (10 Ιουλίου 1980): AAS 72 (1980) 960X961.

997 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Οµιλία στη διάρκεια της λειτουργίας του ΛόT
γου για τους αυτόχθονες λαούς της περουβιανής Αµαζονίας (5 Φεβρουαρίου
1985), 4: AAS 77 (1985) 897X898^ πρβλ. και ΠΟΝΤΙΦΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΚΑΙΟX

ΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ, Per una migliore distribuzione della terra. La sfida della riT
forma agraria (23 Νοεµβρίου 1997), 11, Libreria Editrice Vaticana, Πόλις του ΒαX
τικανού 1997, σσ. 15X16.

998 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Οµιλία στους Αβορίγινες της Αυστραλίας (29
Νοεµβρίου 1986), 4: AAS 79 (1987) 974X975.

999 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Οµιλία στους ιθαγενείς της Γουατεµάλας (7
Μαρτίου 1983), 4: AAS 75 (1983) 742X743^ ιδίου, Οµιλία στους αυτόχθονες λαούς
του Καναδά (18 Σεπτεµβρίου 1984), 7X8: AAS 77 (1985) 421X422^ ιδίου, Οµιλία
στους αυτόχθονες λαούς του Εκουαδόρ (31 Ιανουαρίου 1985), ΙΙ,1: AAS 77
(1985) 861^ ιδίου, Οµιλία στους Αβορίγινες της Αυστραλίας (29 Νοεµβρίου
1986), 10: AAS 79 (1987) 976X977.

1000 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Οµιλία στους Αβορίγινες της Αυστραλίας (29
Νοεµβρίου 1986), 4: AAS 79 (1987) 974X975^ ιδίου, Οµιλία στους Αµερινδούς (14
Σεπτεµβρίου 1987), 4: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, Χ, 3 (1987) 514X515.
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βιογενετικής προκαλούν από τη µια µεριά ελπίδες και ενθουσιασµό και
από την άλλη ανησυχία και εχθρότητα. Οι εφαρµογές της βιοτεχνολογίας, η
νοµιµότητά τους από ηθική άποψη, οι συνέπειές τους για την υγεία του ανX
θρώπου, η επίδρασή τους στο περιβάλλον και στην οικονοµία αποτελούν
αντικείµενο µελέτης κα ζωηρού διαλόγου. Πρόκειται για αντιφατικές καταX
στάσεις που εµπλέκουν επιστήµονες και ερευνητές, πολιτικούς και νοµοθέX
τες, οικονοµολόγους και περιβαλλοντολόγους, κεφάλαιο και καταναλωτές.
Οι χριστιανοί δεν είναι αδιάφοροι απέναντι σ’ αυτούς τους προβληµατιX
σµούς, έχοντας επίγνωση της σηµασίας των αξιών που διακυβεύονται1001.

473 Η χριστιανική άποψη της δηµιουργίας συνεπάγεται µια εκτίµηση της
νοµιµότητας των επεµβάσεων του ανθρώπου στη φύση, όπου περιλαµβάT
νονται και τα άλλα έµβια όντα, και συγχρόνως ένα ισχυρό κάλεσµα στο
αίσθηµα ευθύνης1002. Πράγµατι, η φύση δεν είναι µια ιερή ή θε�κή πραγX
µατικότητα, την οποία υπεξαιρεί η ανθρώπινη δραστηριότητα. Είναι
µάλλον ένα δώρο που πρόσφερε ο ∆ηµιουργός στην ανθρώπινη κοινότηX
τα, το οποίο εµπιστεύθηκε στην ευφυaα και στην ηθική ευθύνη του ανX
θρώπου. Γι’ αυτό δε διαπράττει κάτι παράνοµο όταν, σεβόµενος την τάX
ξη, την οµορφιά και τη χρησιµότητα των µεµονωµένων έµβιων όντων και
τη λειτουργία τους στο οικοσύστηµα, επεµβαίνει τροποποιώντας µερικά
χαρακτηριστικά και ορισµένες ιδιότητές τους. Είναι κατακριτέες οι επεµX
βάσεις του ανθρώπου όταν καταστρέφουν τα ζωντανά πλάσµατα ή το
φυσικό περιβάλλον, ενώ είναι αξιέπαινες όταν µεταφράζονται σε βελτίωX
σή τους. Οι ηθικοί προβληµατισµοί δεν εξαντλούνται στη νοµιµότητα της
χρήσης των βιολογικών και βιογενετικών τεχνικών: όπως για κάθε ανX
θρώπινη συµπεριφορά, είναι αναγκαίο να εκτιµήσουµε ενδελεχώς την
αληθινή τους χρησιµότητα, όπως και τις πιθανές συνέπειές τους, ακόµη
και τα όρια επικινδυνότητας. Στο πλαίσιο των σφοδρών και ευρέων τεX
χνικώνXεπιστηµονικών επεµβάσεων στους ζωντανούς οργανισµούς, µε πιX

1001 Πρβλ. ΠΟΝΤΙΦΙΚΗ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΥΠΕΡ ΖΩΗΣ, Ζωικές και φυτικές βιοτεχνοT
λογίες. Νέα σύνορα και νέες ευθύνες, Libreria Editrice Vaticana, Πόλις του ΒατιX
κανού 1999.

1002 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Οµιλία στην Ποντιφική Ακαδηµία Επιστηµών (23
Οκτωβρίου 1982), 6: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, V, 3 (1982) 898.
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θανότητα σοβαρού αντίκτυπου σε βάθος χρόνου, δεν επιτρέπεται να
ενεργούµε µε ελαφρότητα και ανευθυνότητα.

474 Οι σύγχρονες βιοτεχνολογίες έχουν ισχυρή κοινωνική, οικονοµική
και πολιτική επίδραση σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο: πρέπει να
εκτιµώνται µε κριτήρια ηθικά τα οποία οφείλουν να κατευθύνουν πάντα
τις δραστηριότητες και τις ανθρώπινες σχέσεις στο κοινωνικοTοικονοµιT
κό και πολιτικό πλαίσιο1003. Είναι ανάγκη να προτείνονται κριτήρια διT
καιοσύνης και αλληλεγγύης, µε τα οποία οφείλουν κυρίως να συνδέονται
τα άτοµα και οι οµάδες που ασχολούνται µε την έρευνα και την εµπορευX
µατοποίηση στο χώρο της βιοτεχνολογίας. Πάντως, δεν πρέπει να υποπέX
σουµε στο λάθος και να πιστέψουµε ότι µόνο η διάδοση των πλεονεκτηX
µάτων που συνδέονται µε τις νέες βιοτεχνολογίες µπορούν να λύσουν τα
επείγοντα προβλήµατα της φτώχειας και της υπανάπτυξης που ακόµη ταX
λαιπωρούν πολλές χώρες του πλανήτη.

475 Με πνεύµα διεθνούς αλληλεγγύης, µπορούν να εφαρµοστούν διάφοT
ρα µέτρα σε σχέση µε τη χρήση των νέων βιοτεχνολογιών. Κατ’ αρχάς, πρέX
πει να διευκολυνθεί η ίση εµπορική ανταλλαγή, ελεύθερη από άδικες υποT
χρεώσεις. Η προώθηση όµως της ανάπτυξης των λαών που µειονεκτούν πεX
ρισσότερο δε θα είναι πραγµατική και επαρκής, αν περιοριστεί στην ανταλX
λαγή προ�όντων. Είναι απαραίτητο να ευνοήσουµε και την αύξηση της αναT
γκαίας επιστηµονικής και τεχνολογικής αυτονοµίας των ίδιων των λαών,
προωθώντας τις ανταλλαγές επιστηµονικών και τεχνολογικών γνώσεων
και τη µεταφορά τεχνολογίας προς τις υπό ανάπτυξη χώρες.

476 Η αλληλεγγύη συνεπάγεται και ένα κάλεσµα στις ευθύνες που έχουν
οι υπό ανάπτυξη χώρες, και ιδιαίτερα οι πολιτικές αρχές τους, να προωθήT
σουν µια εµπορική πολιτική που θα ευνοεί τους λαούς τους και την
ανταλλαγή τεχνολογιών που θα βελτιώσουν τις διατροφικές και υγειοT
νοµικές συνθήκες. Σε αυτές τις χώρες πρέπει να αυξηθούν οι επενδύσεις
στην έρευνα, µε ιδιαίτερη προσοχή στα χαρακτηριστικά και στις ιδιαίτεX

1003 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Οµιλία στην Ποντιφική Ακαδηµία Επιστηµών (3
Οκτωβρίου 1981): AAS 73 (1981) 668X672.
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ρες ανάγκες της επικράτειάς τους και του λαού τους, λαµβάνοντας κυρίως
υπόψη ότι µερικές έρευνες στο χώρο της βιοτεχνολογίας, δυνάµει ευεργεX
τικές, απαιτούν σχετικά µέτριες επενδύσεις. Γι’ αυτόν το σκοπό θα ήταν
χρήσιµη η δηµιουργία εθνικών οργανισµών που θα προστατεύουν το κοιX
νό καλό χάρη σε µια σωστή διαχείριση των κινδύνων.

477 Οι επιστήµονες και οι τεχνικοί που ασχολούνται στον τοµέα της βιοT
τεχνολογίας καλούνται να εργαστούν µε επιδεξιότητα και επιµονή ώστε
να βρουν τις καλύτερες λύσεις για τα σοβαρά και επείγοντα προβλήµατα
της διατροφής και της υγείας. ∆εν πρέπει να ξεχνούν ότι οι δραστηριότηX
τές τους αφορούν έµβια και µη υλικά, που ανήκουν στην ανθρωπότητα
ως κληρονοµιά η οποία προορίζεται και για τις µελλοντικές γενεές^ για τους
πιστεύοντες πρόκειται για ένα δώρο που δέχθηκαν από τον ∆ηµιουργό,
που το εµπιστεύθηκε στην ανθρώπινη διάνοια και ελευθερία, δώρα κι αυX
τά του Μεγαλοδύναµου. Οι επιστήµονες οφείλουν να αφοσιώνονται µε
όλη τους την ενεργητικότητα και όλες τους τις ικανότητες σε µια έρευνα
την οποία θα καθοδηγεί µια συνείδηση καθαρή και τίµια1004.

478 Οι επιχειρηµατίες και οι υπεύθυνοι των δηµόσιων οργανισµών που
ασχολούνται µε την έρευνα, την παραγωγή και το εµπόριο προ�όντων
που προέρχονται από τις νέες βιοτεχνολογίες πρέπει να λαµβάνουν υπόT
ψη όχι µόνο το νόµιµο κέρδος αλλά και το κοινό καλό. Αυτή η αρχή, που
ισχύει για κάθε οικονοµική δραστηριότητα, γίνεται ιδιαίτερα σηµαντική
όταν πρόκειται για δραστηριότητες που έχουν σχέση µε τη διατροφή, την
ιατρική, την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος. Με τις αποφάX
σεις τους, οι επιχειρηµατίες και οι υπεύθυνοι των ενδιαφερόµενων δηµόX
σιων οργανισµών µπορούν να κατευθύνουν τις εξελίξεις στον τοµέα της
βιοτεχνολογίας προς πολλά υποσχόµενους στόχους όσον αφορά τον αγώX
να κατά της πείνας, ιδιαίτερα στις πιο φτωχές χώρες, τον αγώνα κατά των

1004 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Οµιλία στην Ποντιφική Ακαδηµία Επιστηµών (23
Οκτωβρίου 1982), 6: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, V, 3 (1982) 895X898^ ιδίου,
Οµιλία στους συµµετέχοντες στο συνέδριο που οργάνωσε η Εθνική Ακαδηµία
Επιστηµών στη διακοσιοστή επέτειο από την ίδρυσή της (21 Σεπτεµβρίου 1982),
4: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, V, 3 (1982) 511X515.
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ασθενειών και τον αγώνα για την προστασία του οικοσυστήµατος, το
οποίο αποτελεί κληρονοµιά όλων.

479 Οι πολιτικοί, οι νοµοθέτες και οι δηµόσιοι λειτουργοί έχουν την ευT
θύνη να εκτιµήσουν τις δυνατότητες, τα πλεονεκτήµατα και τους ενδεχόT
µενους κινδύνους που συνδέονται µε τη χρήση της βιοτεχνολογίας. ∆εν
πρέπει οι αποφάσεις τους, σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο, να υπαγορεύονται
από πιέσεις που προέρχονται από συµφέροντα. Οι δηµόσιες αρχές πρέπει
να ευνοούν την ορθή πληροφόρηση της κοινής γνώµης και να ξέρουν να
παίρνουν τις πιο συµφέρουσες αποφάσεις για το κοινό καλό.

480 Και οι υπεύθυνοι της πληροφόρησης έχουν ένα σηµαντικό καθήκον
που πρέπει να εκπληρώσουν µε προσοχή και αντικειµενικότητα. Η κοινωX
νία περιµένει από αυτούς πλήρη και αντικειµενική πληροφόρηση, που θα
βοηθάει τους πολίτες να διαµορφώνουν σωστή άποψη για τα βιοτεχνολογιX
κά προ�όντα, κυρίως επειδή πρόκειται για κάτι που τους αφορά σε πρώτο
πρόσωπο καθώς είναι πιθανοί καταναλωτές. Ωστόσο, δεν πρέπει να υποκύX
ψουµε στον πειρασµό µιας επιφανειακής πληροφόρησης, που θα τροφοδοX
τείται από εύκολους ενθουσιασµούς ή από αδικαιολόγητες ανησυχίες.

γ) Περιβάλλον και κατανοµή των αγαθών

481 Και στο χώρο της οικολογίας η κοινωνική διδασκαλία καλεί να λάT
βουµε υπόψη ότι τα αγαθά της γης δηµιουργήθηκαν από τον Θεό για να
τα χρησιµοποιούν σοφά όλοι: αυτά τα αγαθά πρέπει να κατανέµονται
ισοµερώς, σύµφωνα µε τη δικαιοσύνη και την αγάπη. Ουσιαστικά, πρόX
κειται για πρόληψη της αδικίας να αποθησαυρίζονται τα αποθέµατα: η
πλεονεξία, είτε ατοµική είτε συλλογική, είναι αντίθετη στην τάξη της δηX
µιουργίας1005. Τα σηµερινά πλανητικού χαρακτήρα οικολογικά προβλήT
µατα µπορούν να αντιµετωπιστούν επαρκώς µόνο χάρη σε µια διεθνή συT

1005 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 69: AAS 58
(1966) 1.090X1.092^ ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ΄, Εγκ. επ. Populorum progressio, 22: AAS 59 (1967)
268.
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νεργασία ικανή να εγγυηθεί έναν καλύτερο συντονισµό της χρήσης των
αποθεµάτων της γης.

482 Η αρχή του οικουµενικού προορισµού των αγαθών προσφέρει ένα
βασικό ηθικό και πολιτιστικό προσανατολισµό για να λυθεί ο σύνθετος
δεσµός που συνδέει την περιβαλλοντική κρίση µε τη φτώχεια. Η σηµεριX
νή περιβαλλοντική κρίση χτυπά ιδιαίτερα τους πιο φτωχούς είτε επειδή
ζουν σ’ αυτά τα µέρη που είναι ευάλωτα στη διάβρωση και στην ερηµοX
ποίηση, είτε επειδή εµπλέκονται σε ένοπλες συγκρούσεις ή αναγκάζονται
σε αναγκαστική φυγή, είτε επειδή δε διαθέτουν τα οικονοµικά και τεχνοX
λογικά µέσα για να προστατευτούν.

Πάρα πολλοί από αυτούς τους φτωχούς ζουν σε µολυσµένα προάστια
των πόλεων, µέσα σε αυτοσχέδια καταλύµατα ή σε παράγκες ετοιµόρροX
πες και επικίνδυνες (slums, bidonvilles, barrios, favelas). Στις συγκεκριµέX
νες περιπτώσεις πρέπει να προωθηθεί η µετακίνησή τους, και για να µην
προσθέσουµε δυστυχία στη δυστυχία, είναι ανάγκη να τους δώσουµε την
κατάλληλη πληροφόρηση, να τους προσφέρουµε εναλλακτικές και αξιοX
πρεπείς κατοικίες και να εµπλέξουµε άµεσα τους ενδιαφερόµενους.

Επίσης, ας έχουµε υπόψη την κατάσταση των χωρών που τιµωρούνται
από τους κανόνες της άνισης διεθνούς αγοράς, όπου αποµένουν ελάχιστα
κεφάλαια που συχνά επιβαρύνονται µε το εξωτερικό χρέος: σε αυτές τις
περιπτώσεις η πείνα και η φτώχεια καθιστούν σχεδόν αναπόφευκτη την
έντονη και υπερβολική εκµετάλλευση του περιβάλλοντος.

483 Ο στενός δεσµός που υπάρχει ανάµεσα στην ανάπτυξη των πιο φτωT
χών χωρών, στις δηµογραφικές µεταβολές και σε µια ανεκτή χρήση του
περιβάλλοντος δεν πρέπει να χρησιµοποιείται ως δικαιολογία για πολιT
τικές και οικονοµικές επιλογές που δε συµφωνούν µε την αξιοπρέπεια
του ανθρώπου. Στο Βορρά του πλανήτη παρακολουθούµε µια «µείωση
των γεννήσεων, µε συνέπεια τη γήρανση του πληθυσµού, ανίκανου ακόX
µη και να ανανεωθεί βιολογικά»1006, ενώ στο Νότο η κατάσταση είναι
διαφορετική. Αν αληθεύει ότι η άνιση κατανοµή του πληθυσµού και των

1006 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Sollicitudo rei socialis, 25: AAS 80 (1988)
543^ πρβλ. ιδίου, Εγκ. επ. Evangelium vitae, 16: AAS 87 (1995) 418.
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διαθέσιµων πόρων προκαλεί εµπόδια στην ανάπτυξη και σε µια ανεκτή
χρήση του περιβάλλοντος, πρέπει να αναγνωρίσουµε ότι η δηµογραφική
ανάπτυξη είναι πλήρως συµβατή µε µια ολοκληρωµένη και αλληλέγγυα
ανάπτυξη1007: «Είµαστε όλοι σύµφωνοι ότι η δηµογραφική πολιτική είναι
µόνο ένα µέρος µιας στρατηγικής για την παγκόσµια ανάπτυξη. Κατά συX
νέπεια, είναι σηµαντικό όλες οι συζητήσεις για τη δηµογραφική πολιτική
να εξετάσουν τη σηµερινή και τη µελλοντική ανάπτυξη των εθνών και
των περιοχών. Συγχρόνως, είναι αδύνατο να µη λαµβάνουµε υπόψη την
πραγµατική φύση της σηµασίας που έχει ο όρος “ανάπτυξη”. ΟποιαδήποX
τε ανάπτυξη άξια αυτού του ονόµατος πρέπει να είναι πλήρης, δηλαδή να
στρέφεται στο πραγµατικό καλό των ανθρώπων και του ανθρώπου»1008.

484 Η αρχή του οικουµενικού προορισµού των αγαθών εφαρµόζεται φυσιT
κά και στο νερό, που θεωρείται στην Αγία Γραφή σύµβολο εξαγνισµού
(πρβλ. Ψλ 51^ Ιω 13,8) και ζωής (πρβλ. Ιω 3,5^ Γαλ 3,27): «Ως δώρο του Θεού,
το νερό είναι ζωτικό στοιχείο, απαραίτητο για την επιβίωση, άρα δικαίωµα
όλων»1009. Η χρήση του νερού και των υπηρεσιών που συνδέονται µε αυτό
πρέπει να προσανατολίζεται στην ικανοποίηση των αναγκών όλων και κυX
ρίως όσων ζουν στη φτώχεια. Η περιορισµένη πρόσβαση σε πόσιµο νερό
επιδρά στην ευηµερία ενός τεράστιου αριθµού ανθρώπων και συχνά προX
καλεί ασθένειες, δεινά, συγκρούσεις, φτώχεια, ακόµη και το θάνατο: για να
λυθεί αυτό το πρόβληµα «πρέπει να τεθεί µε τέτοιο τρόπο, ώστε να καθοριX
στούν ηθικά κριτήρια που θα βασίζονται στην αξία της ζωής και στο σεβαX
σµό των δικαιωµάτων και της αξιοπρέπειας όλων των ανθρώπων»1010.

1007 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β ,́ Εγκ. επ. Sollicitudo rei socialis, 25: AAS 80 (1988)
543X544.

1008 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β ,́ Μήνυµα στην κυρία Ναφίς Σαντίκ, γενική γραµµατέα
της ∆ιεθνούς ∆ιάσκεψης για τον Πληθυσµό και την Ανάπτυξη (18 Μαρτίου 1994), 3:
AAS 87 (1995) 191.

1009 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Μήνυµα στον Καρδινάλιο Τζεράλντο Μα�έλα Ανιέλο
επί τη ευκαιρία για την καµπάνια της Αδελφότητας της Συνόδου των Επισκόπων
στη Βραζιλία (19 Ιανουαρίου 2004): L’Osservatore Romano, 4 Μαρτίου 2004, σ. 5.

1010 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Μήνυµα στον καρδινάλιο Τζεράλντο Μα�έλα Ανιέλο
επί τη ευκαιρία για την καµπάνια της Αδελφότητας της Συνόδου των Επισκόπων
στη Βραζιλία (19 Ιανουαρίου 2004): L’Osservatore Romano, 4 Μαρτίου 2004, σ. 5.
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485 Το νερό δεν µπορεί από την ίδια του τη φύση να αντιµετωπίζεται
σαν ένα εµπόρευµα µεταξύ άλλων και η χρήση του πρέπει να διακρίνεται
από λογική και αλληλεγγύη. Η διανοµή του ανήκει παραδοσιακά στην
ευθύνη των δηµόσιων οργανισµών, καθώς το νερό ανέκαθεν εθεωρείτο δηX
µόσιο αγαθό, χαρακτηριστικό που πρέπει να διατηρηθεί αν η διαχείρισή
του δοθεί στον ιδιωτικό τοµέα. Πράγµατι, το δικαίωµα στο νερό1011, όπως
όλα τα δικαιώµατα του ανθρώπου, βασίζεται στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια
και όχι σε εκτιµήσεις καθαρά ποσοτικές, που αντιλαµβάνονται το νερό µόX
νο σαν ένα οικονοµικό αγαθό. ∆ίχως νερό η ζωή απειλείται. Άρα το δικαίωX
µα στο νερό είναι ένα οικουµενικό και αναφαίρετο δικαίωµα.

δ) Νέοι τρόποι ζωής

486 Τα σοβαρά οικολογικά προβλήµατα απαιτούν µια αποτελεσµατική
αλλαγή νοοτροπίας που θα οδηγήσει στην υιοθέτηση νέων τρόπων ζωής1012,
«όπου η αναζήτηση της αλήθειας, του ωραίου και του καλού και η κοιX
νωνία µε τους άλλους ανθρώπους για µια κοινή ανάπτυξη είναι τα στοιX
χεία που καθορίζουν τις επιλογές κατανάλωσης, αποταµίευσης και επενX
δύσεων»1013. Ο τρόπος ζωής πρέπει να εµπνέεται από νηφαλιότητα, εγκράX
τεια, αυτοπειθαρχία σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο. Οφείλουµε να
βγούµε από τη λογική της κατανάλωσης και να προωθήσουµε µορφές
αγροτικής και βιοµηχανικής παραγωγής που θα σέβονται την τάξη της
δηµιουργίας και θα ικανοποιούν τις πρωταρχικές ανάγκες όλων. Μια παX

1011 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για την ΕιT
ρήνη 2003, 5: AAS 95 (2003) 343^ ΠΟΝΤΙΦΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ, Νερό, ένα ουσιώδες στοιχείο για τη ζωή. Η συνεισφορά της
αντιπροσωπείας της Αγίας Έδρας επί τη ευκαιρία του 3ου Παγκόσµιου Φόρουµ
για το Νερό, Κιότο, 16X23 Μαρτίου 2003.

1012 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 36: AAS 83 (1991)
838X840.

1013 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 36: AAS 83 (1991)
839.
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ρόµοια συµπεριφορά, που στηρίζεται στην ανανεωµένη συνειδητοποίηX
ση της αλληλεξάρτησης που δένει όλους τους κατοίκους της Γης, προσπαX
θεί να εξαλείψει τις διάφορες αιτίες οικολογικής καταστροφής και εγγυάX
ται τη γρήγορη και αποτελεσµατική ικανότητα αντίδρασης όταν αυτές οι
καταστροφές χτυπούν λαούς και εδάφη1014. Το οικολογικό πρόβληµα δεν
πρέπει να αντιµετωπιστεί µόνο για την τροµακτική προοπτική που διαX
γράφεται από την οικολογική υποβάθµιση: είναι ανάγκη να ερµηνευθεί
κυρίως ως µια ισχυρή αιτιολόγηση της πραγµατικής αλληλεγγύης σε διεX
θνείς διαστάσεις.

487 Η συµπεριφορά που πρέπει να χαρακτηρίζει τον άνθρωπο απέναντι
στη δηµιουργία είναι ουσιαστικά η ευγνωµοσύνη και η αναγνώριση:
πράγµατι, ο κόσµος παραπέµπει στο µυστήριο του Θεού που τον δηµιούρT
γησε και τον στηρίζει. Αν βάλουµε σε παρένθεση τη σχέση µε τον Θεό, µέX
νει κενή περιεχοµένου η φύση της βαθιάς σηµασίας της και εξασθενίζει.
Αντίθετα, αν καταφέρουµε να ξανανακαλύψουµε τη φύση ως δηµιούργηX
µα, µπορούµε να καθορίσουµε µαζί της µια σχέση κοινωνίας, να συλλάX
βουµε τη συµβολική και συγκαλυµµένη σηµασία της, ώστε να διεισδύσουX
µε στον ορίζοντα του µυστηρίου που ανοίγει στον άνθρωπο το δρόµο
προς τον Θεό, ∆ηµιουργό των ουρανών και της γης. Ο κόσµος προσφέρεT
ται στο βλέµµα του ανθρώπου ως ίχνος του Θεού, χώρος όπου αποκαλύX
πτεται η δηµιουργική, προνοητική και λυτρωτική δύναµή Του.

1014 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Οµιλία στο Κέντρο των Ηνωµένων Εθνών,
Να�ρόµπι (18 Αυγούστου 1985), 5: AAS (1986) 92.
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Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

Ι. ΒΙΒΛΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ

488 Προτού θεωρηθεί ένα δώρο του Θεού στον άνθρωπο και ένα ανθρώT
πινο σχέδιο που συµφωνεί µε το θε�κό, η ειρήνη είναι κυρίως ένα ουσιαT
στικό χαρακτηριστικό του Θεού: «Εἰρήνη Κυρίου» (Κρ 6,24). Η δηµιουρX
γία, που είναι µια αντανάκλαση της θε�κής δόξας, αποβλέπει στην ειρήνη.
Ο Θεός δηµιουργεί καθετί και όλη η δηµιουργία σχηµατίζει ένα σύνολο
αρµονικό, καλό σε κάθε πλευρά του (πρβλ. Γεν 1,4,10,12,18,21,25,31).

Η ειρήνη στηρίζεται στην πρωταρχική σχέση ανάµεσα σε κάθε άνX
θρωπο και στον ίδιο τον Θεό, µια σχέση που χαρακτηρίζεται από ευθύX
τητα (πρβλ. Γεν 17,1). Ως συνέπεια της εκούσιας πράξης µε την οποία ο
άνθρωπος αλλοιώνει τη θε�κή τάξη, ο κόσµος γνωρίζει αιµατοχυσίες και
διαχωρισµούς: η βία εκδηλώνεται στις διαπροσωπικές (πρβλ. Γεν 4,1X16)
και στις κοινωνικές σχέσεις (πρβλ. Γεν 11,1X9). Η ειρήνη και η βία δεν µποX
ρούν να κατοικούν στην ίδια οικία, όπου υπάρχει βία δεν µπορεί να
υπάρχει ο Θεός (πρβλ. Α΄ Χρ 22,8X9).

489 Στη βιβλική Αποκάλυψη η ειρήνη είναι πολύ περισσότερο από την
απλή απουσία πολέµου: αντιπροσωπεύει την πληρότητα της ζωής (πρβλ.
Μαλ 2,5)· µακράν από του να είναι ένα ανθρώπινο οικοδόµηµα, αποτελεί
ένα υπέρτατο θε�κό δώρο που προσφέρεται σε όλους τους ανθρώπους, το
οποίο συνεπάγεται υπακοή στο σχέδιο του Θεού. Η ειρήνη είναι το αποX
τέλεσµα της ευλογίας του Θεού στο λαό Του: «ἐπάραι Κύριος τὸ πρόσωX
πον αὐτοῦ ἐπὶ σὲ καὶ δώῃ σοι εἰρήνην» (Αρ 6,26). Αυτή η ειρήνη δηµιουργεί
γονιµότητα (πρβλ. Ησ 48,19), ευηµερία (πρβλ. Ησ 48,18), ευδαιµονία



(πρβλ. Ησ 54,13), απουσία φόβου (πρβλ. Λευ 26,6) και µεγάλη χαρά
(πρβλ. Πρµ 12,20).

490 Η ειρήνη είναι ο σκοπός της κοινωνικής συνύπαρξης, όπως φαίνεται
µε εκπληκτικό τρόπο στο µεσσιανικό όραµα της ειρήνης: όταν όλοι οι λαοί
οδηγηθούν στον οίκο του Κυρίου και Εκείνος τους δείξει τις οδούς Του,
θα µπορούν να βαδίσουν στα µονοπάτια της ειρήνης (πρβλ. Ησ 2,2X5).
Ένας νέος κόσµος ειρήνης, που θα αγκαλιάζει όλη τη φύση, θα υπάρχει
στη µεσσιανική εποχή (πρβλ. Ησ 11,6X9) και ο ίδιος ο Μεσσίας ορίζεται
«ἄρχων εἰρήνης» (Ησ 9,5). Εκεί όπου βασιλεύει η ειρήνη Του, εκεί όπου
αποκαλύπτεται έστω και εν µέρει, κανείς δε θα µπορεί πια να ρίξει το
λαό του Θεού στο φόβο (πρβλ. Σφν 3,13). Η ειρήνη τότε θα είναι διαρκείας,
αφού όταν ο βασιλιάς κυβερνά σύµφωνα µε τη δικαιοσύνη του Θεού, η
χρηστότητα βλαστάνει και η ειρήνη πληθαίνει «ἕως οὗ ἀνταναιρεθῇ ἡ σεX
λήνη» (Ψλ 71). Ο Θεός επιθυµεί να δώσει την ειρήνη στο λαό Του: «ὅτι
λαλήσει εἰρήνην ἐπὶ τὸν λαὸν αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τοὺς ὁσίους αὐτοῦ καὶ ἐπὶ
τοὺς ἐπιστρέφοντας καρδίαν ἐπ’ αὐτὸν» (Ψλ 84). Ο Ψαλµωδός, ακούγοX
ντας αυτό που έχει να πει ο Θεός στο λαό Του για την ειρήνη, ψέλνει τα
εξής λόγια: «ἔλεος καὶ ἀλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη καὶ εἰρήνη κατεX
φίλησαν» (Ψλ 84).

491 Η υπόσχεση για ειρήνη, που διατρέχει όλη την Παλαιά ∆ιαθήκη,
βρίσκει την εκπλήρωσή της στο Πρόσωπο του Ιησού. Πράγµατι, η ειρήνη
είναι το κατεξοχήν µεσσιανικό αγαθό, στο οποίο περιλαµβάνονται όλα
τα άλλα αγαθά της λύτρωσης. Η εβρα�κή λέξη «shalom», µε την ετυµολοX
γική της έννοια «πληρότητα» εκφράζει την έννοια της «ειρήνης» στην
ολότητα της σηµασίας της (πρβλ. Ησ 9,5 κε^ Μιχ 5,1X4). Το βασίλειο του
Μεσσία είναι ακριβώς το βασίλειο της ειρήνης (πρβλ. Ιωβ 25,2^ Ψλ 29^ 37^
72^ 85^ 119^ 125^ 128^ 147^ Ασµ 8,10^ Ησ 26,3,12^ 32,17^ 52,7^ 54,10^ 57,19^
60,17^ 66,12^ Αγγ 2,9^ Ζαχ 9,10 κ.ά.) Ο Ιησούς «ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡµῶν» (Εφ
2,14). Αυτός γκρέµισε το διαχωριστικό τοίχο της έχθρας ανάµεσα στους ανX
θρώπους, συµφιλιώνοντάς τους µε τον Θεό (πρβλ. Εφ 2,14X16): έτσι ο απόX
στολος Παύλος, µε αφοπλιστική απλότητα, καταδεικνύει το θεµελιώδη λόX
γο που ωθεί τους χριστιανούς σε µια ζωή και σε µια αποστολή ειρήνης.

Παραµονές του θανάτου Του, ο Ιησούς οµιλεί για τη δική Του σχέση
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αγάπης µε τον Πατέρα και για την ενωτική δύναµη που αυτή η αγάπη
ακτινοβολεί στους µαθητές^ είναι µια οµιλία αποχαιρετισµού που δείχνει
τη βαθύτερη έννοια της ζωής Του και η οποία µπορεί να θεωρηθεί ως σύνX
θεση όλης της διδασκαλίας Του. Το δώρο της ειρήνης σφραγίζει την πνευX
µατική διαθήκη Του: «Εἰρήνην ἀφίηµι ὑµῖν, εἰρήνην τὴν ἐµὴν δίδωµι ὑµῖν·
οὐ καθὼς ὁ κόσµος δίδωσιν, ἐγὼ δίδωµι ὑµῖν» (Ιω 14,27). Τα λόγια του
Αναστάντα δε θα ηχήσουν διαφορετικά^ κάθε φορά που θα συναντά τους
µαθητές Του, θα δέχονται από Εκείνον το χαιρετισµό και το δώρο της ειX
ρήνης: «εἰρήνη ὑµῖν» (Λκ 24,36^ Ιω 20,19,21,26).

492 Η ειρήνη του Χριστού είναι πρωτίστως η συµφιλίωση µε τον ΠατέT
ρα, η οποία πραγµατοποιείται µε τον αποστολικό προορισµό που εµπιT
στεύεται ο Ιησούς στους µαθητές Του^ αρχίζει µε την αναγγελία της ειρήT
νης: «εἰς ἣν δ᾿ ἂν οἰκίαν εἰσέρχησθε, πρῶτον λέγετε· εἰρήνη τῷ οἴκῳ τούτῳ»
(Λκ 10,5^ πρβλ. Ρωµ 1,7). Η ειρήνη είναι κατόπιν συµφιλίωση µε τους
αδελφούς, αφού ο Ιησούς στην προσευχή που µας δίδαξε, το «Πάτερ
ηµών», συνδέει τη συγχώρεση που ζητήθηκε από τον Θεό µε εκείνη που
συµφώνησε µε τους αδελφούς «καὶ ἄφες ἡµῖν τὰ ὀφειλήµατα ἡµῶν, ὡς καὶ
ἡµεῖς ἀφίεµεν τοῖς ὀφειλέταις ἡµῶν» (Μτ 6,12). Με αυτή τη διπλή συµφιX
λίωση ο χριστιανός µπορεί να γίνει πρωτεργάτης ειρήνης και να συµµετάX
σχει στο Βασίλειο του Θεού, σύµφωνα µε όσα κηρύττει ο ίδιος ο Ιησούς:
«µακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ Θεοῦ κληθήσονται» (Μτ 5,9).

493 Η δράση για την ειρήνη δε διαχωρίζεται ποτέ από το κήρυγµα του
Ευαγγελίου, που είναι ακριβώς «ὁ λόγος ὃν ἀπέστειλεν τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ
εὐαγγελιζόµενος εἰρήνην διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Πραξ 10,36· πρβλ. Εφ
6,15) και απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους. Στο κέντρο του «εὐαγX
γελίου τῆς εἰρήνης» (Εφ 6,15) παραµένει το µυστήριο του Σταυρού, καX
θώς η ειρήνη ενυπάρχει στη θυσία του Χριστού (πρβλ. Ησ 53,5: «παιδεία
εἰρήνης ἡµῶν ἐπ᾿ αὐτόν. τῷ µώλωπι αὐτοῦ ἡµεῖς ἰάθηµεν»): ο σταυρωθείς
Ιησούς ακύρωσε το διαχωρισµό, εγκαθιδρύοντας την ειρήνη και τη συµX
φιλίωση ακριβώς «διὰ τοῦ σταυροῦ, ἀποκτείνας τὴν ἔχθραν ἐν αὐτῷ»
(Εφ 2,16) και δωρίζοντας στους ανθρώπους τη σωτηρία της Ανάστασης.
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ΙΙ. Η ΕΙΡΗΝΗ: ΚΑΡΠΟΣ
ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

494 Η ειρήνη είναι αξία1015 και οικουµενική υποχρέωση1016 και βρίσκει
τα θεµέλιά της στη λογική και ηθική τάξη της κοινωνίας που έχει τις ρίT
ζες της στον ίδιο τον Θεό, «πρωταρχική πηγή ύπαρξης, ουσιώδης αλήX
θεια και υπέρτατο αγαθό»1017. Η ειρήνη δεν είναι απλώς απουσία πολέT
µου ούτε µια σταθερή ισορροπία ανάµεσα σε αντίπαλες δυνάµεις1018, αλT
λά θεµελιώνεται σε µια ορθή αντίληψη του ανθρώπου1019 και απαιτεί την
οικοδόµηση µιας τάξης σύµφωνα µε τη δικαιοσύνη και την αγάπη.

Η ειρήνη είναι καρπός της δικαιοσύνης (πρβλ. Ησ 32,17),1020 εννοούX
µενη µε την ευρύτερη σηµασία της ως σεβασµός στην ισορροπία όλων των
διαστάσεων του ανθρώπου. Η ειρήνη κινδυνεύει όταν δεν αναγνωρίζεται
στον άνθρωπο αυτό που του οφείλεται ως ανθρώπου, όταν δε γίνεται σεX
βαστή η αξιοπρέπειά του και όταν η συνύπαρξη δεν προσανατολίζεται
προς το κοινό καλό. Για να χτίσουµε µια ειρηνική κοινωνία και για να
αναπτυχθούν πλήρως άτοµα, λαοί και έθνη, αποδεικνύονται θεµελιώδη η
προστασία και η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων1021.

Η ειρήνη είναι καρπός και της αγάπης: «η αληθινή ειρήνη είναι περισX

1015 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για την ΕιT
ρήνη 1986, 1: AAS 78 (1986) 278X279.

1016 Πρβλ. ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ΄, Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για την Ειρήνη
1969: AAS 60 (1968) 771· ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα
για την Ειρήνη 2004, 4: AAS 96 (2004) 116.

1017 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για την Ειρήνη
1982, 4: AAS 74 (1982) 328.

1018 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 78: AAS 58
(1966) 1.101X1.102.

1019 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 51: AAS 83 (1991)
856X857.

1020 Πρβλ. ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ΄, Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για την Ειρήνη
1972: AAS 63 (1971) 868.

1021 Πρβλ. ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ΄, Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για την Ειρήνη
1969: AAS 60 (1968) 772· ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα
για την Ειρήνη 1999, 12: AAS 91 (1999) 386X387.
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σότερο καρπός της αγάπης παρά της δικαιοσύνης, επειδή η δικαιοσύνη
οφείλει να µετακινήσει µόνο τα εµπόδια της ειρήνης: την προσβολή και τη
ζηµία· η ίδια η ειρήνη όµως είναι µια ιδιαίτερη πράξη αγάπης»1022.

495 Η ειρήνη χτίζεται µέρα µε τη µέρα, αναζητώντας την τάξη που θέληT
σε ο Θεός1023 και µπορεί να ανθίσει µόνον όταν αναγνωρίζουν όλοι τις
ευθύνες τους για την προώθησή της1024. Για να προλάβουµε συγκρούσεις
και βιαιότητες, είναι απολύτως αναγκαίο η ειρήνη να αρχίσει να βιώνεται
ως βαθιά αξία µέσα σε κάθε άνθρωπο: έτσι µπορεί να επεκταθεί στις οιX
κογένειες και στις διάφορες µορφές κοινωνικής συνένωσης, µέχρι να συX
µπεριλάβει ολόκληρη την πολιτική κοινότητα1025. Σ’ ένα κλίµα οµόνοιας
και σεβασµού της δικαιοσύνης µπορεί να ωριµάσει ένας πραγµατικός ποX
λιτισµός ειρήνης1026, ικανός να διαδοθεί και στη διεθνή κοινότητα. Έτσι η
ειρήνη είναι «ο καρπός της τάξης που εισήγαγε στην ανθρώπινη κοινωνία
ο Θεµελιωτής της και πρέπει να υλοποιηθεί από τους ανθρώπους που διX
ψούν για την απόλυτη δικαιοσύνη»1027. Αυτό το ιδανικό της ειρήνης «δεν
είναι δυνατόν να επιτευχθεί αν δεν εξασφαλιστεί το καλό των ανθρώπων
κι αν δεν ανταλλάξουν οι άνθρωποι αυθόρµητα τον πλούτο της ψυχής
και της διάνοιάς τους»1028.

1022 ΠΙΟΣ ΙΑ΄, Εγκ. επ. Ubi arcano (Για την ειρήνη του Χριστού στο βασίλειο
του Χριστού): AAS 14 (1922) 686. Στην Εγκύκλιο γίνεται αναφορά στον ΑΓΙΟ

ΘΩΜΑ ΑΚΙΝΑΤΗ, Summa theologiae, ΙΙXΙΙ, ε. 29 άρθρο 3, ad 3um: Ed. Leon. 8, 238·
πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 78: AAS 58 (1966)
1.101X1.102.

1023 Πρβλ. ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ΄, Εγκ. επ. Populorum progressio, 76: AAS 59 (1967) 294X
295.

1024 Πρβλ. ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ΄, Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για την Ειρήνη
1974: AAS 65 (1953) 672.

1025 Πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.317.
1026 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Οµιλία στο ∆ιπλωµατικό Σώµα (13 Ιανουαρίου

1997), 3: AAS 89 (1997) 474.
1027 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 78: AAS 58 (1966)

1.101^ πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.304.
1028 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 78: AAS 58 (1966)
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496 Η βία δεν αποτελεί ποτέ τη σωστή απάντηση. Η Εκκλησία κηρύττει,
µε την πεποίθηση της πίστης της στον Χριστό και µε την επίγνωση της
αποστολής της, «ότι η βία είναι κακό, ότι η βία ως λύση στα προβλήµατα
είναι απαράδεκτη, ότι η βία είναι ανάξια του ανθρώπου. Η βία είναι ψεύX
δος, επειδή έρχεται σε αντίθεση µε την αλήθεια της πίστης µας, την αλήX
θεια της ανθρωπιάς µας. Η βία καταστρέφει ό,τι υποστηρίζει πως υπεραX
σπίζεται: την αξιοπρέπεια, τη ζωή, την ελευθερία του ανθρώπου»1029.

Ο σύγχρονος κόσµος έχει ανάγκη τη µαρτυρία των άοπλων προφηT
τών, δυστυχώς αντικείµενο χλεύης σε κάθε εποχή1030: «Εκείνοι που για
την προστασία των δικαιωµάτων του ανθρώπου αρνούνται τη βίαιη και
ωµή δράση και καταφεύγουν σε µέσα άµυνας που είναι στο χέρι των πιο
αδύναµων, πιστοποιούν την ευαγγελική αγάπη, αρκεί να γίνεται χωρίς
προκαταλήψεις για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των άλλων και
της κοινωνίας. Επιβεβαιώνουν νόµιµα τη σοβαρότητα των σωµατικών
και ηθικών κινδύνων όσων καταφεύγουν στη βία που προκαλεί καταX
στροφές και νεκρούς»1031.

ΙΙΙ. Η ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ: Ο ΠΟΛΕΜΟΣ

497 Το ∆ιδακτικό Σώµα της Εκκλησίας καταδικάζει «την αγριότητα του
πολέµου»1032 και ζητά µια εντελώς νέα προσέγγιση1033: πράγµατι, «µας είX
ναι σχεδόν αδύνατο να σκεφτούµε ότι στην ατοµική εποχή ο πόλεµος
µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν όργανο δικαιοσύνης»1034. Ο πόλεµος είναι

1029 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Οµιλία στην Ντρόγκεντα, Ιρλανδία (29 Σεπτεµβρίου
1979), 9: AAS 71 (1979) 1.081· πρβλ. ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ΄, Απ. παρ. Evangelii nuntiandi,
37: AAS 68 (1976) 29.

1030 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Οµιλία στην Ποντιφική Ακαδηµία ΕπιστηT
µών (12 Νοεµβρίου 1983), 5: AAS 76 (1984) 398X399.

1031 Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.306.
1032 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 77: AAS 58 (1966)

1.100· πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.307X2.317.
1033 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 80: AAS 58

(1966) 1.103X1.104.
1034 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΓ΄, Εγκ. επ. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 291.
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µια «µάστιγα»1035 και δεν αντιπροσωπεύει ποτέ το ιδανικό µέσο για να
λυθούν τα προβλήµατα που αναφύονται ανάµεσα στα έθνη: «∆εν υπήρξε
ποτέ και ποτέ δε θα είναι»1036, καθώς προκαλεί νέες και πιο σύνθετες συX
γκρούσεις1037. Όταν ξεσπάει, ο πόλεµος γίνεται µια «ανώφελη σφαγή»1038,
µια «περιπέτεια δίχως επιστροφή»1039, που διακυβεύει το παρόν και θέτει
σε κίνδυνο το µέλλον της ανθρωπότητας: «Τίποτα δε χάνεται µε την ειρήT
νη. Τα πάντα µπορούν να χαθούν µε τον πόλεµο»1040. Οι καταστροφές
που προκαλούνται από µια ένοπλη σύγκρουση δεν είναι µόνο υλικές αλX
λά και ηθικές1041. Ο πόλεµος είναι σε τελευταία ανάλυση «η αποτυχία κάX
θε αυθεντικού ανθρωπισµού»1042, «είναι πάντα µια ήττα της ανθρωπότηX
τας»1043 : «όχι πια οι µεν εναντίον των δε, όχι πια, ποτέ! […] όχι πια πόλεX
µος, όχι πια πόλεµος!»1044

1035 Πρβλ. ΛΕΩΝ ΙΓ΄, Αγόρευση στο Κολέγιο Καρδιναλίων, Acta Leonis XIII,
19 (1899) 270X272.

1036 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Συνάντηση µε τους λειτουργούς του βικαριάτου της
Ρώµης (17 Ιανουαρίου 1991): Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XIV, 1 (1991)
132· πρβλ. ιδίου, Οµιλία στου επισκόπους λατινικού τελετουργικού της Αραβίας
(1η Οκτωβρίου 1990), 4: AAS 83 (1991) 475.

1037 Πρβλ. ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ΄, Οµιλία στους Καρδινάλιους (24 Ιουνίου 1965): AAS
57 (1965) 643X644.

1038 ΒΕΝΕ∆ΙΚΤΟΣ ΙΕ΄, Κάλεσµα στους αρχηγούς εµπόλεµων λαών (1η ΑυγούX
στου 1917): AAS 9 (1917) 423.

1039 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Παράκληση για την ειρήνη στη διάρκεια της γενιT
κής ακρόασης (16 Ιανουαρίου 1991): Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XIV, 1
(1991) 121.

1040 ΠΙΟΣ ΙΒ΄, Ραδιοφωνικό µήνυµα (24 Αυγούστου 1939): AAS 31 (1939) 334·
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για την Ειρήνη 1993, 4:
AAS 85 (1993) 433X434· πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΓ΄, Εγκ. επ. Pacem in terris: AAS 55
(1963) 288.

1041 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 79: AAS 58
(1966) 1.102X1.103.

1042 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για την Ειρήνη
1999, 11: AAS 91 (1999) 385.

1043 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Οµιλία στο ∆ιπλωµατικό Σώµα (13 Ιανουαρίου
2003), 4: AAS 95 (2003) 323.

1044 ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ΄, Οµιλία στη Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών (4
Οκτωβρίου 1965), 5: AAS 57 (1965) 881.
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498 Η αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων για να αντιµετωπιστούν οι διεT
θνείς συγκρούσεις έχει προσλάβει σήµερα ένα χαρακτήρα δραµατικά
επιτακτικό, καθώς «η τροµακτική ισχύς των µέσων καταστροφής, στα
οποία έχουν πρόσβαση µεσαίες και µικρές δυνάµεις, και οι ολοένα πιο
στενοί δεσµοί που υπάρχουν ανάµεσα στους λαούς όλης της Γης καθιστούν
εξαιρετικά δύσκολο ή στην ουσία αδύνατο να περιοριστούν οι συνέπειες
µιας σύγκρουσης»1045. Είναι λοιπόν ουσιαστική η αναζήτηση των αιτιών
που προκαλούν µια πολεµική σύγκρουση, κυρίως εκείνων που συνδέοX
νται µε δοµικές καταστάσεις αδικίας, φτώχειας, εκµετάλλευσης, στις
οποίες είναι ανάγκη να επέµβουµε µε σκοπό να τις εξαλείψουµε: «Έτσι,
το άλλο όνοµα της ειρήνης είναι ανάπτυξη. Όπως υπάρχει η συλλογική
ευθύνη για να αποφευχθεί ο πόλεµος, έτσι υπάρχει η συλλογική ευθύνη
για να προωθήσουµε την ανάπτυξη»1046.

499 Τα κράτη δε διαθέτουν πάντα τα κατάλληλα µέσα για να φροντίT
σουν επαρκώς την άµυνά τους: από εδώ πηγάζει η ανάγκη και η σπουT
δαιότητα των διεθνών και περιφερειακών οργανισµών, που οφείλουν
να είναι σε θέση να συνεργαστούν για να αντιµετωπίσουν τις συγκρούX
σεις και να προωθήσουν την ειρήνη, εγκαθιδρύοντας σχέσεις αµοιβαίας
εµπιστοσύνης ικανές να καταστήσουν αδιανόητη την προσφυγή στον
πόλεµο1047: «Είναι νόµιµο[…] να ελπίζουµε ότι οι άνθρωποι, µε τις συναX
ντήσεις και τις διαπραγµατεύσεις, θα ανακαλύψουν καλύτερα τους δεX
σµούς που τους ενώνουν, οι οποίοι προέρχονται από τον κοινό τους ανX
θρωπισµό, και πρέπει επίσης να ανακαλύψουν ότι µία από τις πιο βαX
θιές ανάγκες του κοινού τους ανθρωπισµού είναι να βασιλεύει µεταξύ
τους και στους λαούς τους όχι ο φόβος αλλά η αγάπη: η οποία τείνει να
εκφραστεί σε ειλικρινή και ποικιλόµορφη συνεργασία, φορέας πολλών
αγαθών»1048.

1045 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 51: AAS 83 (1991) 857.
1046 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 52: AAS 83 (1991) 858.
1047 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΓ΄, Εγκ. επ. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 288X289.
1048 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΓ΄, Εγκ. επ. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 291.
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α) Η νόµιµη άµυνα

500 Ο επιθετικός πόλεµος είναι ουσιαστικά ανήθικος. Στην τραγική πεT
ρίπτωση που ξεσπάσει, οι υπεύθυνοι του κράτους που δέχτηκε την επίT
θεση έχουν το δικαίωµα και το καθήκον να οργανώσουν την άµυνά τους
χρησιµοποιώντας και τη δύναµη των όπλων1049. Η χρήση της δύναµης, για
να είναι νόµιµη, πρέπει να απαντά σε µερικές αυστηρές προ�ποθέσεις:
«—ότι η καταστροφή που προκλήθηκε από τον επιτιθέµενο στο έθνος ή
στην κοινότητα των εθνών είναι διαρκής, σοβαρή και βέβαιη^ —ότι όλα
τα άλλα µέσα για να τεθεί τέλος αποδείχθηκαν ανεφάρµοστα ή ανεπαρX
κή^ —ότι υπάρχουν βάσιµες προ�ποθέσεις επιτυχίας^ —ότι η προσφυγή
στα όπλα δε θα προκαλέσει πιο σοβαρά δεινά και αναστατώσεις από το
κακό που θέλει να εξαλείψει. Στην εκτίµηση των συγκεκριµένων προ�ποX
θέσεων έχει µεγάλη βαρύτητα η ισχύς των σύγχρονων µέσων καταστροX
φής. Αυτά είναι τα παραδοσιακά στοιχεία που απαριθµούνται στη διδαX
σκαλία του επονοµαζόµενου “δίκαιου πολέµου”. Η εκτίµηση αυτών των
προ�ποθέσεων ηθικής νοµιµότητας ανήκει στην κρίση εκείνων που έχουν
την ευθύνη για το κοινό καλό»1050.

Εάν ετούτη η ευθύνη δικαιολογεί την κατοχή µέσων που αρκούν για
να ασκηθεί το δικαίωµα της άµυνας, αποµένει για τα κράτη η υποχρέωση
να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να «εγγυηθούν τις συνθήκες ειρήνης όχι
µόνο στην επικράτειά τους αλλά και σε όλο τον κόσµο»1051. ∆εν πρέπει να
ξεχνάµε ότι «άλλο είναι να καταφεύγεις στα όπλα επειδή οι λαοί αµύνοX
νται νόµιµα και άλλο να θέλεις να υποτάξεις άλλα έθνη. Η πολεµική
ισχύς δεν καθιστά νόµιµη κάθε στρατιωτική ή πολιτική της µεταχείριση.
Ούτε γίνονται όλα νόµιµα ανάµεσα στους εµπλεκόµενους όταν ο πόλεµος
έχει δυστυχώς ξεσπάσει»1052.

1049 Πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.265.
1050 Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.309.
1051 ΠΟΝΤΙΦΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ, Il commercT

io internazionale delle armi (Το διεθνές εµπόριο όπλων) (1η Μαaου 1994), Ι, 6, LiX
breria Editrice Vaticana, Πόλις του Βατικανού 1994, σ. 12.

1052 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 79: AAS 58 (1966)
1.103.
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501 Ο Χάρτης των Ηνωµένων Εθνών, απόρροια της τραγωδίας του ∆ευT
τέρου Παγκοσµίου Πολέµου και µε σκοπό να προφυλάξει τις µελλοντιT
κές γενεές από τη µάστιγα του πολέµου, βασίζεται στη γενικευµένη απαT
γόρευση της προσφυγής στη δύναµη για να λυθούν οι αντιθέσεις ανάµεT
σα στα κράτη, εκτός από δύο περιπτώσεις: τη νόµιµη άµυνα και τα µέT
τρα που πήρε το Συµβούλιο Ασφαλείας στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων
του για να διατηρηθεί η ειρήνη. Πάντως, η άσκηση του δικαιώµατος
άµυνας οφείλει να σέβεται «τα παραδοσιακά όρια της ανάγκης και της
αναλογίας»1053.

Όσο για την προληπτική πολεµική δράση, η οποία γίνεται χωρίς εµT
φανείς αποδείξεις ότι ετοιµάζεται κάποια επίθεση, δεν µπορεί να µην
εγείρει σοβαρά ερωτήµατα από ηθική και νοµική άποψη. Ωστόσο, µόνο
µία απόφαση των αρµοδίων οργανισµών, µε βάση αυστηρές εκτιµήσεις
και θεµελιωµένες αιτιολογήσεις, µπορεί να προσδώσει διεθνή νοµιµότητα
στη χρήση της ένοπλης δύναµης, εντοπίζοντας συγκεκριµένες καταστάX
σεις ως απειλή για την ειρήνη και εξουσιοδοτώντας µια παρέµβαση στη
σφαίρα κυριαρχίας ενός κράτους.

β) Προστατεύοντας την ειρήνη

502 Οι απαιτήσεις της νόµιµης άµυνας δικαιολογούν την ύπαρξη ενόT
πλων δυνάµεων στα κράτη, η δράση των οποίων πρέπει να τίθεται στην
υπηρεσία της ειρήνης: εκείνοι που προασπίζονται µε τέτοιο πνεύµα την
ασφάλεια και την ελευθερία µιας χώρας συνεισφέρουν πραγµατικά στην
ειρήνη1054. Καθένας που υπηρετεί στις ένοπλες δυνάµεις καλείται πραγµαX
τικά να υπερασπιστεί το καλό, την αλήθεια και τη δικαιοσύνη στον κόX
σµο· δεν είναι λίγοι εκείνοι που σ’ αυτό το πλαίσιο θυσίασαν τη ζωή τους
για ετούτες τις αξίες και για να υπερασπιστούν αθώες ζωές. Ο αυξανόµεX
νος αριθµός στρατιωτικών που υπηρετούν σε πολυεθνικές δυνάµεις, στο

1053 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για την Ειρήνη
2004, 6: AAS 96 (2004) 117.

1054 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 79: AAS 58
(1966) 1.102X1.103^ Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.310.
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πλαίσιο «ανθρωπιστικών και ειρηνευτικών αποστολών» που προωθούν
τα Ηνωµένα Έθνη, είναι ένα σηµαντικό γεγονός1055.

503 Κάθε µέλος των ενόπλων δυνάµεων είναι ηθικά υποχρεωµένο να
αντιτίθεται σε διαταγές που το προτρέπουν να διαπράξει εγκλήµατα καT
τά του δικαίου των εθνών και των οικουµενικών αρχών του1056. Οι στραX
τιωτικοί έχουν την πλήρη ευθύνη για πράξεις που παραβιάζουν τα δικαιώX
µατα των ανθρώπων και των λαών ή τους κανόνες του διεθνούς ανθρωX
πιστικού δικαίου. Αυτές οι πράξεις δεν µπορούν να δικαιολογηθούν µε
την υπακοή σε διαταγές ανωτέρων.

Οι αντιρρησίες συνείδησης, οι οποίοι αρνούνται για λόγους αρχής να
υπηρετήσουν τη στρατιωτική θητεία στις περιπτώσεις όπου είναι υποT
χρεωτική, επειδή η συνείδησή τους τους υποχρεώνει να αρνηθούν τη
χρήση δύναµης ή τη συµµετοχή σε µια συγκεκριµένη σύγκρουση, πρέπει
να είναι διαθέσιµοι για άλλου είδους υπηρεσίες: «Φαίνεται […] σωστό οι
νόµοι να αντιµετωπίζουν µε κατανόηση τις περιπτώσεις εκείνων που, για
λόγους συνείδησης, αρνούνται να χρησιµοποιήσουν όπλα, ενώ δέχονται
να υπηρετήσουν µε άλλο τρόπο την ανθρώπινη κοινότητα»1057.

γ) Η υποχρέωση να προστατεύουµε τους αθώους

504 Το δικαίωµα στη χρήση δύναµης για σκοπούς νόµιµης άµυνας συνδέεT
ται µε την υποχρέωση να προστατεύουµε και να βοηθάµε τα αθώα θύµαT
τα που δεν µπορούν να αµυνθούν απέναντι στον επιτιθέµενο. Στις συX
γκρούσεις της σύγχρονης εποχής, που είναι συχνά εσωτερικές στο ίδιο
κράτος, οι διατάξεις του ανθρωπιστικού διεθνούς δικαίου πρέπει να γίT
νονται πλήρως σεβαστές. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις ο άµαχος πληθυX
σµός βάλλεται, µερικές φορές και ως πολεµικός στόχος. Σε ορισµένες πεX

1055 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Μήνυµα στην ΙΙΙ ∆ιεθνή Συνδιάσκεψη Μόνιµων
Στρατιωτικών (11 Μαρτίου 1994), 4: AAS 87 (1995) 74.

1056 Πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.313.
1057 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 79: AAS 58 (1966)

1.102X1.103^ πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.310.
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ριπτώσεις σφαγιάζεται κτηνωδώς ή ξεριζώνεται από τα σπίτια και από
τη γη του µε τη βία, µε τη δικαιολογία µιας απαράδεκτης «εθνικής κάX
θαρσης»1058. Σε αυτές τις τραγικές περιπτώσεις είναι αναγκαίο η ανθρωπιX
στική βοήθεια να φτάνει στον άµαχο πληθυσµό και να µη χρησιµοποιείται
ποτέ ως µέσον υποταγής των δικαιούχων: το καλό του ανθρώπου πρέπει
να προηγείται των διαφόρων συµφερόντων µιας σύγκρουσης.

505 Η αρχή του ανθρωπισµού, χαραγµένη στη συνείδηση κάθε ανθρώT
που και λαού, δηµιουργεί την υποχρέωση να προφυλάσσεται ο άµαχος
πληθυσµός από τις συνέπειες του πολέµου: «Εκείνη η ελάχιστη προσταX
σία της αξιοπρέπειας κάθε ανθρώπου, που την εγγυάται το διεθνές ανX
θρωπιστικό δίκαιο, παραβιάζεται πάρα πολύ συχνά στο όνοµα των
στρατιωτικών ή πολιτικών αναγκών, που δε θα έπρεπε ποτέ να υπεριX
σχύσουν της αξίας του ανθρώπου. Αντιλαµβανόµαστε σήµερα την ανάX
γκη µιας νέας συµφωνίας των ανθρωπιστικών αρχών και της ενίσχυσης
των θεµελίων της ώστε να προληφθεί η επανάληψη βιαιοτήτων και ακροX
τήτων»1059.

Μια ιδιαίτερη κατηγορία θυµάτων πολέµου είναι οι πρόσφυγες, αναX
γκασµένοι από τις µάχες να φύγουν από τον τόπο όπου ζουν, για να
βρουν καταφύγιο σε χώρες άλλες από εκείνες όπου γεννήθηκαν. Η ΕκX
κλησία είναι κοντά τους, όχι µόνο µε την ποιµαντική παρουσία και µε την
υλική βοήθεια, αλλά και µε τη φροντίδα να υπερασπιστεί την αξιοπρέX
πειά τους: «Η έγνοια για τους πρόσφυγες πρέπει να τονίζει και να υποX
γραµµίζει τα ανθρώπινα δικαιώµατα, παγκοσµίως αναγνωρισµένα, και
ως τέτοια να ζητά την πλήρη εφαρµογή τους»1060.

506 Οι προσπάθειες να εξαλειφθούν ολόκληρες τοπικές, εθνικές, θρηT
σκευτικές ή γλωσσικές οµάδες είναι εγκλήµατα κατά του Θεού και της

1058 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Άγγελος Κυρίου (9 Ιουλίου 1995): Insegnamenti di
Giovanni Paolo II, XVI, 1 (1993) 589· ιδίου, Οµιλία στο συµβούλιο υπουργών OST
CE (30 Νοεµβρίου 1993), 4: AAS 86 (1994) 751.

1059 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Οµιλία στη γενική ακρόαση (11 Αυγούστου 1999):
L’Osservatore Romano, 12 Αυγούστου 1999, σ. 5.

1060 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Μήνυµα για τη Σαρακοστή 1990, 3: AAS 82 (1990)
802.
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ίδιας της ανθρωπότητας και οι υπεύθυνοι αυτών των εγκληµάτων πρέπει
να κληθούν για να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη1061.Ο 20ός αιώνας σηX
µαδεύτηκε τραγικά από διάφορες γενοκτονίες: από εκείνη των Αρµενίων
µέχρι τη γενοκτονία των Ουκρανών, από εκείνη των Καµποτζιανών µέχρι
εκείνες που διαπράχθηκαν στην Αφρική και στα Βαλκάνια. ∆εσπόζει το
ολοκαύτωµα του εβρα�κού λαού, η Shoah: «οι µέρες της Shoah χάραξαν
µιαν αληθινή νύχτα στην Ιστορία, καταγράφοντας ανήκουστα εγκλήµαX
τα εναντίον του Θεού και του ανθρώπου»1062.

Η διεθνής κοινότητα στο σύνολό της έχει την ηθική υποχρέωση να
παρέµβει υπέρ αυτών των οµάδων που απειλείται ακόµη και η επιβίωσή
τους ή παραβιάζονται µαζικά τα θεµελιώδη τους δικαιώµατα. Τα κράτη,
ως µέλη της διεθνούς κοινότητας, δεν µπορούν να παραµένουν αδιάφορα:
αντιθέτως, αν όλα τα άλλα διαθέσιµα µέσα αποδειχθούν ανεπαρκή, είναι
«νόµιµο, ακόµη και υποχρεωτικό να αναλάβουν συγκεκριµένες πρωτοX
βουλίες για τον αφοπλισµό του επιτιθέµενου»1063. Η αρχή της εθνικής κυX
ριαρχίας δεν µπορεί να υιοθετηθεί ως δικαιολογία για να εµποδιστεί η
παρέµβαση που σκοπό έχει την προστασία των θυµάτων1064. Τα µέτρα
που λαµβάνονται πρέπει να υλοποιούνται µε πλήρη σεβασµό στο διεθνές
δίκαιο και στη θεµελιώδη αρχή της ισότητας ανάµεσα στα κράτη.

Η διεθνής κοινότητα διαθέτει επίσης το ∆ιεθνές ∆ικαστήριο για να τιX

1061 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για την Ειρήνη
1999, 7: AAS 91 (1999) 382^ ιδίου, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Μήνυµα στην ΠαγκόT
σµια Ηµέρα για την Ειρήνη 2000, 7: AAS 92 (2000) 362.[

1062 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Βασίλισσα των ουρανών (18 Απριλίου 1993), 3: InT
segnamenti di Giovanni Paolo II, XVI, 1 (1993) 922^ πρβλ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΡΗX

ΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΒΡΑxΣΜΟ, Noi ricordiamo: una riflessione sulla Shoah
(Εµείς θυµόµαστε: στοχασµοί για τη Shoah) (16 Μαρτίου 1998), Libreria Editrice
Vaticana, Πόλις του Βατικανού 1998.

1063 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για την Ειρήνη
2000, 11: AAS 92 (2000) 363.

1064 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Οµιλία στο ∆ιπλωµατικό Σώµα (16 Ιανουαρίου
1993), 13: AAS 85 (1993) 1.247X1.248^ ιδίου, Οµιλία που εκφωνήθηκε επί τη ευT
καιρία της ∆ιεθνούς ∆ιάσκεψης για τη ∆ιατροφή που οργάνωσε η FAO και η
OMS (∆ιεθνής Οργάνωση Υγείας) (5 ∆εκεµβρίου 1992), 3: AAS 85 (1993) 922X
923· ιδίου, Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για την Ειρήνη 2004, 9: AAS 96
(2004) 120.
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µωρεί τους υπεύθυνους για πράξεις ιδιαίτερα σοβαρές: εγκλήµατα γενοX
κτονίας, εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας, εγκλήµατα πολέµου. Το ∆ιX
δακτικό Σώµα της Εκκλησίας δεν παρέλειψε να ενθαρρύνει επανειληµµέX
να αυτή την πρωτοβουλία1065.

δ) Μέτρα εναντίον όποιου απειλεί την ειρήνη

507 Οι κυρώσεις, µε τις διαδικασίες που προβλέπονται από τις σύγχροT
νες διεθνείς διατάξεις, στοχεύουν να διορθώσουν τη στάση της κυβέρνηT
σης µιας χώρας που παραβιάζει τους κανόνες της ειρηνικής και οργανωT
µένης διεθνούς συνύπαρξης ή καταπιέζει κατάφωρα τον πληθυσµό. Ο
σκοπός των κυρώσεων πρέπει να διασαφηνιστεί απερίφραστα και τα µέX
τρα που θα υιοθετηθούν πρέπει να ελέγχονται περιοδικά από αρµόδιους
οργανισµούς της διεθνούς κοινότητας, για µια αντικειµενική εκτίµηση της
επάρκειάς τους και του πραγµατικού τους αντίκτυπου στον άµαχο πληX
θυσµό. Ο αληθινός σκοπός αυτών των µέτρων είναι να ανοίξει το δρόµο
στις διαπραγµατεύσεις και στο διάλογο. Οι κυρώσεις δεν πρέπει να αποT
τελούν ποτέ ένα όργανο άµεσης τιµωρίας εναντίον ολόκληρου του πληT
θυσµού : δεν είναι νόµιµο εξαιτίας των κυρώσεων να υποφέρει ολόκληρος
ο λαός και ιδιαίτερα τα πιο ευάλωτα µέλη του. Ιδιαίτερα οι οικονοµικές
κυρώσεις είναι ένα µέσο που πρέπει να χρησιµοποιείται µε µεγάλη περίT
σκεψη και να εξετάζεται µε αυστηρά νοµικά και ηθικά κριτήρια1066. Το οιT
κονοµικό εµπάργκο πρέπει να περιοριστεί χρονικά και δε δικαιολογείται
όταν οι συνέπειες που προκαλεί αποδεικνύεται ότι δεν κάνουν διακρίσεις.

1065 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Άγγελος Κυρίου (14 Ιουνίου 1998): Insegnamenti di
Giovanni Paolo II, XΧΙ, 1 (1998) 1376^ ιδίου, Οµιλία στην παγκόσµια διάσκεψη
για την ποιµαντική των ανθρωπίνων δικαιωµάτων (4 Ιουλίου 1998), 5: L’OsservatT
ore Romano, 5 Ιουλίου 1998, σ. 5· ιδίου, Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για την
Ειρήνη 1999, 7: AAS 91 (1999) 382· πρβλ. και ΠΙΟΣ ΙΒ΄, Οµιλία στο VI ∆ιεθνές ΣυT
νέδριο για το Ποινικό ∆ίκαιο (3 Οκτωβρίου 1953): AAS 45 (1953) 730X744.

1066 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Οµιλία στο ∆ιπλωµατικό Σώµα (9 Ιανουαρίου
1995), 7: AAS 87 (1995) 849.
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ε) Ο αφοπλισµός

508 Η κοινωνική διδασκαλία προτείνει το στόχο ενός «γενικού αφοπλιT
σµού, ισορροπηµένου και ελεγχόµενου»1067. Η τεράστια αύξηση των
όπλων αντιπροσωπεύει µια σοβαρή απειλή για τη σταθερότητα και την
ειρήνη. Η αρχή της επάρκειας, χάρη στην οποία ένα κράτος µπορεί να
κατέχει µόνο τα αναγκαία µέσα για τη νόµιµη άµυνά του, πρέπει να
εφαρµόζεται και από τα κράτη που αγοράζουν όπλα και από εκείνα που
τα παράγουν και τα προµηθεύουν1068. Οποιαδήποτε υπερβολική συσσώX
ρευση όπλων, ή το γενικευµένο εµπόριό τους, δεν µπορεί να δικαιολογηX
θεί ηθικά^ αυτά τα φαινόµενα οφείλουν να εκτιµηθούν και υπό το φως
της διεθνούς δεοντολογίας όσον αφορά την αύξηση, την παραγωγή, το
εµπόριο και τη χρήση διαφορετικών εξοπλισµών. Τα όπλα δεν πρέπει ποX
τέ να εκτιµώνται όπως τα άλλα αγαθά που ανταλλάσσονται σε παγκόX
σµιο επίπεδο ή στις εσωτερικές αγορές1069.

Άλλωστε, το ∆ιδακτικό Σώµα της Εκκλησίας έχει εκφράσει µια ηθική
εκτίµηση για το φαινόµενο της αποτροπής: «Η συσσώρευση των όπλων
φαίνεται σε πολλούς ένας παράδοξος τρόπος να αποτρέψεις από τον πόX
λεµο ενδεχόµενους εχθρούς. Αυτοί το θεωρούν ως το πιο επαρκές µέσο
για να εξασφαλιστεί η ειρήνη ανάµεσα στα έθνη. Όσον αφορά αυτό το
µέσο αποτροπής εγείρονται σοβαρές ηθικές επιφυλάξεις. Ο αγώνας για
εξοπλισµούς δεν εξασφαλίζει την ειρήνη. Μακριά από το να εξαλείψει τις
αιτίες του πολέµου, κινδυνεύει να τις επιβαρύνει»1070. Η πολιτική πυρηνιX
κής αποτροπής, τυπική της περιόδου που επονοµάστηκε Ψυχρός ΠόλεX
µος, πρέπει να αντικατασταθεί µε συγκεκριµένα µέτρα αφοπλισµού, που
θα βασίζονται στο διάλογο και στις πολύπλευρες διαπραγµατεύσεις.

1067 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Μήνυµα για την 40ή επέτειο του ΟΗΕ (14 ΟκτωX
βρίου 1985), 6: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, VIII, 2 (1985) 988.

1068 ΠΟΝΤΙΦΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ, Il commercio
internazionale delle armi (Το διεθνές εµπόριο όπλων) (1η Μαaου 1994), Ι, 9X11, LiX
breria Editrice Vaticana, Πόλις του Βατικανού 1994, σ. 13.

1069 Πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.316· ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄,
Οµιλία στον κόσµο της εργασίας, Βερόνα (17 Απριλίου 1988), 6: Insegnamenti di
Giovanni Paolo II, ΧI, 1 (1988) 940.

1070 Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.315.
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509 Τα όπλα µαζικής καταστροφής —βιολογικά, χηµικά και πυρηνικά—
αντιπροσωπεύουν µια ιδιαίτερα σοβαρή απειλή· όσοι τα κατέχουν έχουν
τεράστιες ευθύνες απέναντι στον Θεό και σε ολόκληρη την ανθρωπότηT
τα1071. Η αρχή του µη πολλαπλασιασµού των πυρηνικών όπλων, µαζί µε
τα µέτρα για τον πυρηνικό αφοπλισµό, όπως και η απαγόρευση των πυX
ρηνικών δοκιµών είναι στόχοι στενά συνδεδεµένοι µεταξύ τους, που πρέX
πει να επιτευχθούν όσο το δυνατόν συντοµότερα µέσα από επαρκείς
ελέγχους σε διεθνές επίπεδο1072. Η απαγόρευση της εξέλιξης, παραγωγής,
συσσώρευσης και χρήσης χηµικών και βιολογικών όπλων, όπως και τα
µέτρα που επιβάλλουν την καταστροφή τους, συµπληρώνουν το διεθνές
δεοντολογικό πλαίσιο για τη νόµιµη απαγόρευση αυτών των δυσοίωνων
όπλων1073, η χρήση των οποίων αποδοκιµάζεται ξεκάθαρα από το ∆ιδαX
κτικό Σώµα της Εκκλησίας: «Κάθε πολεµική δράση που στοχεύει αδιαX
κρίτως στην καταστροφή ολόκληρων πόλεων ή µεγάλων κατοικηµένων
περιοχών είναι ένα έγκληµα κατά του Θεού και του ανθρώπου και πρέπει
να καταδικαστεί αποφασιστικά και δίχως δισταγµούς»1074.

510 Ο αφοπλισµός πρέπει να επεκταθεί και στην απαγόρευση των
όπλων που προκαλούν υπερβολικά τραυµατικές συνέπειες ή που χτυπούν
αδιακρίτως, όπως και οι νάρκες κατά προσωπικού, ένας τύπος µικρού
εκρηκτικού απάνθρωπα επίβουλου, που εξακολουθεί να πλήττει πολύ
καιρό µετά το πέρας των εχθροπραξιών: τα κράτη που τις παράγουν, τις
εµπορεύονται ή και τις χρησιµοποιούν είναι υπεύθυνα επειδή καθυστεX
ρούν την πλήρη καταστροφή τους1075. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να συT

1071 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 80: AAS 58
(1966) 1.104· Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.314· ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄,
Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για την Ειρήνη 1986, 2: AAS 78 (1986) 280.

1072 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Οµιλία στο ∆ιπλωµατικό Σώµα (13 ΙανουαX
ρίου 1996), 7: AAS 88 (1996) 767X768.

1073 Η Αγία Έδρα θέλησε να γίνει µέλος των νοµικών οργάνων για τα πυρηνιX
κά, τα βιολογικά και τα χηµικά όπλα, ώστε να υποστηρίξει τις πρωτοβουλίες της
διεθνούς κοινότητας προς αυτή την κατεύθυνση.

1074 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 80: AAS 58 (1966) 1.104.
1075 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για την Ειρήνη

1999, 11: AAS 91 (1999) 385X386.
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νεχίσει το έργο της για την εξουδετέρωσή τους, προωθώντας µια ικανοX
ποιητική συνεργασία που θα περιλαµβάνει και την τεχνική εκπαίδευση
µε τις χώρες που δε διαθέτουν τα κατάλληλα µέσα για να πραγµατοX
ποιήσουν τον επιτακτικό καθαρισµό των εδαφών τους και δεν είναι σε
θέση να προσφέρουν την κατάλληλη περίθαλψη στα θύµατα των ναρκοX
πέδιων.

511 Είναι αναγκαία τα κατάλληλα µέτρα για τον έλεγχο της παραγωγής,
της πώλησης, της εισαγωγής και εξαγωγής ελαφρών και ατοµικών όπλων
που διευκολύνουν πολλές εκδηλώσεις βίας. Η πώληση και το εµπόριο αυX
τών των όπλων αποτελούν µια σοβαρή απειλή για την ειρήνη: είναι εκείX
να που σκοτώνουν περισσότερους και χρησιµοποιούνται περισσότερο σε
τοπικές συγκρούσεις^ η διαθεσιµότητά τους αυξάνει τον κίνδυνο για νέες
συγκρούσεις και την ένταση των εν εξελίξει. Η στάση των κρατών που
εφαρµόζουν αυστηρούς ελέγχους για τη διεθνή µεταφορά βαρέων όπλων,
ενώ δεν προβλέπουν ποτέ ή σε σπάνιες περιπτώσεις περιορισµούς στο
εµπόριο των ελαφρών και ατοµικών όπλων, αποτελεί µιαν απαράδεκτη
αντίφαση. Είναι απαραίτητο και επιτακτικό οι κυβερνήσεις να υιοθετήX
σουν κατάλληλους κανόνες για να ελέγξουν την παραγωγή, τη συσσώX
ρευση, την πώληση και το εµπόριο αυτών των όπλων1076, ώστε να εµποδίX
σουν την αυξανόµενη διάδοση ανάµεσα σε οµάδες µαχητών που σε µεγάX
λο βαθµό δεν ανήκουν στις στρατιωτικές δυνάµεις ενός κράτους.

512 Πρέπει να καταγγελθεί η χρησιµοποίηση παιδιών και εφήβων ως
στρατιωτών σε ένοπλες συγκρούσεις — µολονότι η ηλικία τους δεν επιT
τρέπει τη στράτευσή τους. Αναγκάζονται µε τη βία να πολεµήσουν ή το
επιλέγουν µε δική τους πρωτοβουλία δίχως να έχουν πλήρη επίγνωση των
συνεπειών. Πρόκειται για παιδιά τα οποία όχι µόνο στερούνται τη µόρX
φωση που θα δέχονταν υπό φυσιολογικές καταστάσεις και µια φυσιολοX
γική παιδική ηλικία, αλλά εκπαιδεύονται να σκοτώνουν: όλο αυτό αποX
τελεί ένα ανυπόφορο έγκληµα. Η χρησιµοποίησή τους στις µάχιµες δυνάX
µεις οποιασδήποτε µορφής πρέπει να σταµατήσει^ συγχρόνως, είναι ανάX

1076 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για την Ειρήνη
1999, 11: AAS 91 (1999) 385X386.
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γκη να προσφέρουµε κάθε δυνατή βοήθεια για τη φροντίδα, τη διαπαιX
δαγώγηση και την αναµόρφωση όσων ενεπλάκησαν σε µάχες1077.

στ) Η καταδίκη της τροµοκρατίας

513 Η τροµοκρατία είναι µία από τις πιο κτηνώδεις µορφές βίας που σήµεT
ρα διαταράσσει τη διεθνή κοινότητα: σπέρνει µίσος, θάνατο, επιθυµία για
εκδίκηση και αντίποινα1078. Από τυπική ανατρεπτική στρατηγική ορισµέX
νων εξτρεµιστικών οργανώσεων, µε σκοπό να καταστρέψει πράγµατα και
να σκοτώσει πρόσωπα, η τροµοκρατία µετατράπηκε σ’ ένα σκοτεινό δίκτυο
µε πολιτική συνενοχή, που χρησιµοποιεί εξεζητηµένα τεχνικά µέσα, διαθέτει
συχνά τεράστιους οικονοµικούς πόρους και επεξεργάζεται στρατηγικές σε
ευρεία κλίµακα, χτυπώντας πρόσωπα εντελώς αθώα, θύµατα τυχαία της
τροµοκρατικής δράσης1079. Στόχοι των τροµοκρατικών επιθέσεων είναι συX
νήθως οι χώροι της καθηµερινής ζωής και όχι στρατιωτικοί στόχοι στο πλαίX
σιο ενός κηρυγµένου πολέµου. Η τροµοκρατία δρα και χτυπά στο σκοτάδι,
πέρα από τους κανόνες µε τους οποίους οι άνθρωποι προσπάθησαν να πειX
θαρχήσουν τις συγκρούσεις τους, για παράδειγµα µε το διεθνές ανθρωπιστιX
κό δίκαιο: «Σε πολλές περιπτώσεις η προσφυγή σε τροµοκρατικές µεθόδους
θεωρείται ένα νέο σύστηµα πολέµου»1080. ∆εν πρέπει να αγνοηθούν οι αιτίες
που ενδέχεται να ενεργοποιούν αυτή την απαράδεκτη µορφή διεκδίκησης.
Ο αγώνας ενάντια στην τροµοκρατία προ�ποθέτει το ηθικό καθήκον να δηX
µιουργηθούν οι συνθήκες ώστε να µη γεννάται ή να αναπτύσσεται.

514 Η τροµοκρατία πρέπει να καταδικαστεί µε τον πιο απόλυτο τρόπο.
Φανερώνει την πλήρη περιφρόνηση για την ανθρώπινη ζωή και τίποτα
δεν µπορεί να τη δικαιολογήσει, καθώς ο άνθρωπος είναι ανέκαθεν σκοT

1077 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για την Ειρήνη
1999, 11: AAS 91 (1999) 385X386.

1078 Πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.297.
1079 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για την Ειρήνη

2002, 4: AAS 94 (2002) 134.
1080 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 79: AAS 58 (1966)

1.102.
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πός και όχι µέσο. Οι πράξεις τροµοκρατίας προσβάλλουν βαθιά την ανX
θρώπινη αξιοπρέπεια και αποτελούν προσβολή για ολόκληρη την ανX
θρωπότητα: «Υπάρχει έτσι ένα δικαίωµα προστασίας από την τροµοT
κρατία»1081. Αυτό το δικαίωµα δεν µπορεί όµως να ασκηθεί σε κενό ηθιX
κών και νοµικών κανόνων, καθώς ο αγώνας κατά των τροµοκρατών πρέX
πει να σέβεται τα δικαιώµατα του ανθρώπου και τις αρχές ενός κράτους
δικαίου1082. Ο εντοπισµός των ενόχων πρέπει να αποδεικνύεται, καθώς η
ποινική ευθύνη είναι πάντα προσωπική και δεν µπορεί να επεκτείνεται σε
θρησκείες, σε έθνη και εθνότητες στις οποίες ανήκουν οι τροµοκράτες. Η
διεθνής συνεργασία κατά της τροµοκρατικής δράσης «δεν µπορεί να
εξαντλείται µόνο σε κατασταλτικές ή εκδικητικές επιχειρήσεις. Είναι ουX
σιώδες ακόµη και η αναγκαία προσφυγή στη βία να συνοδεύεται από µια
θαρραλέα και ξεκάθαρη ανάλυση των αιτιών που βρίσκονται πίσω από
τις τροµοκρατικές επιθέσεις»1083. Είναι αναγκαία επίσης µια ιδιαίτερη δέX
σµευση σε «πολιτικό και παιδαγωγικό»1084 επίπεδο για να λύσουµε µε
θάρρος και αποφασιστικότητα τα προβλήµατα που σε ορισµένες δραµαX
τικές καταστάσεις µπορούν να τροφοδοτήσουν την τροµοκρατία: «ΠράγX
µατι, η στράτευση τροµοκρατών είναι πιο εύκολη στα κοινωνικά πλαίσια
στα οποία σπέρνεται το µίσος, τα δικαιώµατα καταπατούνται και συνεX
χίζονται για πολύ καιρό οι καταστάσεις αδικίας»1085.

515 Είναι βεβήλωση και ύβρις να αναγορεύονται τροµοκράτες στο όνοT
µα του Θεού:1086 έτσι γίνεται εκµετάλλευση όχι µόνο του ανθρώπου αλλά

1081 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για την Ειρήνη
2002, 5: AAS 94 (2002) 134.

1082 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για την ΕιT
ρήνη 2004, 8: AAS 96 (2004) 119.

1083 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για την Ειρήνη
2004, 8: AAS 96 (2004) 119.

1084 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για την Ειρήνη
2004, 8: AAS 96 (2004) 119.

1085 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για την Ειρήνη
2002, 5: AAS 94 (2002) 134.

1086 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Οµιλία στους αντιπροσώπους του κόσµου της
παιδείας, της τέχνης και της επιστήµης, Αστάνα, Καζακστάν (24 Σεπτεµβρίου
2001), 5: L’Osservatore Romano, 24X25 Σεπτεµβρίου 2001, σ. 16.
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και του Θεού, καθώς θεωρούν ότι κατέχουν πλήρως την αλήθεια Του
αντί να προσπαθούν να κατέχονται από αυτήν. Με το να αποκαλούνται
«µάρτυρες» όσοι πεθαίνουν επιχειρώντας τροµοκρατικές πράξεις διαX
στρέφουν την έννοια του µαρτυρίου, που είναι επικύρωση όποιου πεθαίX
νει για να µην αρνηθεί τον Θεό και την αγάπη Του και όχι όποιου σκοX
τώνει στο όνοµά Του.

Καµία θρησκεία δεν µπορεί να ανεχτεί την τροµοκρατία και, ακόµη
λιγότερο, να την πρεσβεύει1087.Οι θρησκείες είναι υποχρεωµένες να συX
νεργαστούν για να εξαλείψουν τις αιτίες της τροµοκρατίας και να προωθήX
σουν τη φιλία ανάµεσα στους λαούς1088.

IV. Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ

516 Η προώθηση της ειρήνης στον κόσµο είναι αναπόσπαστο τµήµα της
αποστολής µε την οποία η Εκκλησία συνεχίζει το λυτρωτικό έργο του
Χριστού στη γη. Πράγµατι, η Εκκλησία είναι εν Χριστώ «“µυστήριο”, δηX
λαδή σηµάδι και όργανο ειρήνης στον κόσµο και για τον κόσµο»1089. Η
προώθηση της πραγµατικής ειρήνης είναι µια έκφραση της χριστιανικής
πίστης στην αγάπη του Θεού για κάθε άνθρωπο. Από την απελευθερωτιX
κή πίστη στην αγάπη του Θεού προέρχεται ένα νέο όραµα του κόσµου
και ένας νέος κόσµος που θα προσεγγίσει τον άλλο, είτε είναι ένα µεµοX
νωµένο άτοµο είτε ένας ολόκληρος λαός: είναι µια πίστη που αλλάζει και
ανανεώνει τη ζωή, η οποία εµπνέεται από την ειρήνη που ο Χριστός παX
ραχώρησε στους µαθητές Του (πρβλ. Ιω 14,27). Κινούµενη αποκλειστικά
από αυτή την πίστη, η Εκκλησία έχει σκοπό να προωθήσει την ένωση των
χριστιανών και µια γόνιµη συνεργασία µε τους πιστούς άλλων θρηX

1087 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για την ΕιT
ρήνη 2002, 7: AAS 94 (2002) 135X136.

1088 Πρβλ. Ο ∆εκάλογος της Ασίζης για την ειρήνη, ν. 1, περιέχεται στην επιX
στολή που έστειλε ο Ιωάννης Παύλος Β΄ στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων
στις 24 Φεβρουαρίου 2002: L’Osservatore Romano, 4X5 Μαρτίου 2002, σ. 1.

1089 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για την Ειρήνη
2000, 20: AAS 92 (2000) 369.
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σκειών. Οι θρησκευτικές διαφορές δεν µπορούν και δεν πρέπει να αποτεX
λούν αιτία σύγκρουσης: η κοινή αναζήτηση της ειρήνης απ’ όλους τους πιX
στούς είναι µάλλον ένας ισχυρός παράγοντας ενότητας ανάµεσα στους
λαούς1090. Η Εκκλησία παροτρύνει πρόσωπα, λαούς, κράτη και έθνη να
συµµεριστούν την ανησυχία της για την αποκατάσταση και την παγίωση
της ειρήνης, υπογραµµίζοντας ιδιαίτερα τη σηµαντική λειτουργία του διεX
θνούς δικαίου1091.

517 Η Εκκλησία διδάσκει ότι η αληθινή ειρήνη είναι δυνατή µόνο µε τη
συγχώρεση και τη συµφιλίωση1092. ∆εν είναι εύκολο να συγχωρήσουµε
απέναντι στις συνέπειες του πολέµου και των συγκρούσεων, επειδή η βία,
ιδιαίτερα όταν οδηγεί «µέχρι τις αβύσσους της απανθρωπιάς και της δυX
στυχίας»1093, αφήνει πάντα κληρονοµιά ένα βαρύ φορτίο πόνου, το οποίο
µπορεί να αµβλυνθεί µόνο από ένα βαθύ, ειλικρινή και θαρραλέο στοχαX
σµό, κοινό στους ανταγωνιζόµενους, ικανό να αντιµετωπίσει τις δυσκοX
λίες του παρόντος µε µια συµπεριφορά εξαγνισµένη από τη µετάνοια. Το
βάρος του παρελθόντος, που δεν είναι δυνατόν να ξεχαστεί, µπορεί να γίX
νει δεκτό µόνο παρουσία µιας αµοιβαίας συγχώρεσης που προσφέρουµε
και αποδεχόµαστε: πρόκειται για µια πορεία µακρόχρονη και δύσκολη
αλλά όχι αδύνατη1094.

518 Η αµοιβαία συγχώρεση δεν πρέπει να ακυρώνει την απαίτηση δικαιοT
σύνης, κι ακόµη λιγότερο να αποκλείει την πορεία που οδηγεί στην αλήT
θεια: αντίθετα, δικαιοσύνη και αλήθεια αντιπροσωπεύουν τα συγκεκριT

1090 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για την ΕιT
ρήνη 1998, 2: AAS 80 (1998) 282X284.[

1091 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για την ΕιT
ρήνη 2004, 9: AAS 96 (2004) 120.[

1092 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για την ΕιT
ρήνη 2002, 9: AAS 94 (2002) 136X137· ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Μήνυµα στην ΠαT
γκόσµια Ηµέρα για την Ειρήνη 2004, 10: AAS 96 (2004) 121.[

1093 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Επ. Για την πεντηκοστή επέτειο από την έναρξη του
∆ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου, 2: AAS 82 (1990) 51.[

1094 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για την ΕιT
ρήνη 1997, 3X4: AAS 89 (1997) 193.
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µένα χαρακτηριστικά της συµφιλίωσης. Πρόσφορες αποδεικνύονται οι
πρωτοβουλίες που σκοπό έχουν την ίδρυση διεθνών νοµικών οργανιX
σµών. Παρόµοιοι οργανισµοί, επωφελούµενοι από την αρχή της οικουµεX
νικής δικαιοδοσίας και στηριζόµενοι σε κατάλληλες διαδικασίες, οι οποίες
σέβονται τα δικαιώµατα των κατηγορουµένων και των θυµάτων, µπορούν
να επιβεβαιώσουν την αλήθεια για τα εγκλήµατα που διαπράχθηκαν στη
διάρκεια των ένοπλων συγκρούσεων1095. Πάντως, είναι αναγκαίο να πάX
µε πέρα από τον ορισµό της εγκληµατικής συµπεριφοράς, ενεργού και κρυX
φής, κι εκτός από τις αποφάσεις που ευνοούν τις διαδικασίες επανόρθωX
σης, να καταλήξουµε στην αποκατάσταση των σχέσεων αµοιβαίας αποX
δοχής ανάµεσα στους διχασµένους λαούς υπό το έµβληµα της συµφιλίωX
σης1096. Επίσης, είναι αναγκαίο να προωθήσουµε το σεβασµό του δικαιώT
µατος στην ειρήνη: αυτό το δικαίωµα «ευνοεί το χτίσιµο µιας κοινωνίας
στο εσωτερικό της οποίας οι σχέσεις δύναµης υποσκελίζονται από τις σχέX
σεις συνεργασίας, ενόψει του κοινού καλού»1097.

519 Η Εκκλησία αγωνίζεται για την ειρήνη µε την προσευχή. Η προσευX
χή ανοίγει την καρδιά όχι µόνο σε µια βαθιά σχέση µε τον Θεό, αλλά και
στη σχέση µε τον πλησίον υπό το έµβληµα του σεβασµού, της εµπιστοσύX
νης, της κατανόησης, της εκτίµησης και της αγάπης1098. Η προσευχή εµπνέει
θάρρος και δίνει στήριξη σε όλους «τους αληθινούς φίλους της ειρήX
νης»1099, οι οποίοι προσπαθούν να την προωθήσουν στις διάφορες περιX

1095 Πρβλ. ΠΙΟΣ ΙΒ΄, Οµιλία στο VI ∆ιεθνές Συνέδριο για το Ποινικό ∆ίκαιο
(3 Οκτωβρίου 1953): AAS 65 (1953) 730X744· ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Οµιλία στο
∆ιπλωµατικό Σώµα (13 Ιανουαρίου 1997), 4: AAS 89 (1997) 474X475· ιδίου, ΙΩΑΝX

ΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για την Ειρήνη 1999, 7: AAS
91 (1999) 382.

1096 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για την ΕιT
ρήνη 1997, 3, 4, 6: AAS 89 (1997) 193, 196X197.

1097 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για την Ειρήνη
1999, 11: AAS 91 (1999) 385.

1098 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για την ΕιT
ρήνη 1992, 4: AAS 84 (1992) 323X324.

1099 ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ΄, Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για την Ειρήνη 1968: AAS
59 (1967) 1.098.
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στάσεις όπου τυχαίνει να ζουν. Η λειτουργική προσευχή είναι «η αποκοX
ρύφωση προς την οποία τείνει η δράση της Εκκλησίας και συγχρόνως η
πηγή από την οποία αντλεί όλη τη δύναµή της»1100· ιδιαίτερα η τελετουρX
γία της Θείας Ευχαριστίας, «πηγή και κορωνίδα όλης της χριστιανικής
ζωής»1101, είναι ανεξάντλητη πηγή κάθε αυθεντικής χριστιανικής ενασχόX
λησης για την ειρήνη1102.

520 Οι Παγκόσµιες Ηµέρες για την Ειρήνη είναι οι εορτασµοί µε ιδιαίτεT
ρη ένταση για την επίκληση της ειρήνης και για τη δέσµευση να χτιστεί
ένας κόσµος ειρήνης. Ο πάπας Παύλος Στ΄ τις εγκαθίδρυσε µε σκοπό να
«αφιερωθεί την πρώτη µέρα του πολιτικού έτους ένας ιδιαίτερος εορταX
σµός της έννοιας και των σκοπών της ειρήνης»1103. Τα ποντιφικά µηνύµαT
τα επ’ ευκαιρία αυτού του ετήσιου εορτασµού αποτελούν µια πλούσια
πηγή ενηµέρωσης και ανάπτυξης της κοινωνικής διδασκαλίας και επιδειX

1100 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, ∆ιάτ. Sacrosanctum Concilium (Ιερά σύνοδος)
10: AAS 56 (1964) 102.

1101 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, ∆ογµ. διάτ. Lumen gentium, 11: AAS 57 (1965) 15.
1102 Η τελετουργία της Θείας Ευχαριστίας αρχίζει µε ένα χαιρετισµό ειρήνης, το

χαιρετισµό του Χριστού στους πιστούς. Το ∆όξα είναι ένα αίτηµα ειρήνης για το
λαό του Θεού στη γη. Η προσευχή για την ειρήνη, στις αναφορές της Θείας ΛειX
τουργίας, διαρθρώνεται µε ένα κάλεσµα για την ειρήνη και την ενότητα της ΕκκληX
σίας· για την ειρήνη ολόκληρης της οικογένειας του Θεού σ’ αυτή τη ζωή· για την
πρόοδο της ειρήνης και τη σωτηρία του κόσµου. Στη διάρκεια του τελετουργικού
της Θείας Κοινωνίας, η Εκκλησία παρακαλεί τον Κύριο να δώσει «την ειρήνη στις
µέρες µας» και υπενθυµίζει το δώρο του Χριστού που συνίσταται στην ειρήνη Του,
επικαλούµενη «την ειρήνη και την ενότητα» της βασιλείας Του. Οι πιστοί προσεύX
χονται ώστε ο Αµνός του Θεού να άρει τις αµαρτίες του κόσµου και «να δώσει την
ειρήνη». Πριν από τη Θεία Κοινωνία, το εκκλησίασµα ανταλλάσσει µια ειρηνική
χειρονοµία· το τελετουργικό της Θείας Ευχαριστίας ολοκληρώνεται µε την αποχώX
ρηση των πιστών στην ειρήνη του Χριστού. Πολλές είναι οι προσευχές που, στη
διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, δέονται για την ειρήνη στον κόσµο· σε αυτές η ειX
ρήνη ενώνεται µερικές φορές µε τη δικαιοσύνη, για παράδειγµα στην περίπτωση της
εναρκτήριας προσευχής της όγδοης Κυριακής του Ενιαυτού µε την οποία η ΕκκληX
σία ζητά από τον Θεό τα γεγονότα αυτού του κόσµου να υλοποιούνται πάντα υπό
το έµβληµα της δικαιοσύνης και της ειρήνης, σύµφωνα µε τη βούλησή Του.

1103 ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ΄, Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για την Ειρήνη 1968: AAS
59 (1967) 1.100.
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κνύουν τη σταθερή ποιµαντική δράση της Εκκλησίας υπέρ της ειρήνης:
«Η ειρήνη παγιώνεται µόνο µε την ειρήνη, εκείνη που δε διαχωρίζεται
από τα καθήκοντα της δικαιοσύνης, αλλά τροφοδοτείται από τη θυσία,
από το έλεος, από την ευσπλαχνία, από την αγάπη»1104.

1104 ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ΄, Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για την Ειρήνη 1976: AAS
67 (1975) 671.
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ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ

«Για την Εκκλησία το κοινωνικό µήνυµα του Ευαγγελίου
δεν πρέπει να θεωρηθεί µια θεωρία, αλλά κυρίως ένα θεµέλιο

και µια αιτιολόγηση για δράση».

(Centesimus annus)





ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆Ω∆ΕΚΑΤΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ
ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ

Ι. Η ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

α) Κοινωνική διδασκαλία και πολιτιστική ενσωµάτωση της πίστης

521 Έχοντας επίγνωση της ανανεωτικής δύναµης του χριστιανισµού και
απέναντι στον πολιτισµό και στην κοινωνική πραγµατικότητα1105, η ΕκκληT
σία συνεισφέρει τη διδαχή της για το χτίσιµο της κοινωνίας των ανθρώT
πων, καταδεικνύοντας την κοινωνική σηµασία του Ευαγγελίου1106. Στα τέX
λη του 1700, το ∆ιδακτικό Σώµα της Εκκλησίας αντιµετώπισε οργανικά τα
σοβαρά κοινωνικά θέµατα της εποχής, καθιερώνοντας «ένα διαρκές παράX
δειγµα για την Εκκλησία. Πράγµατι, έχει λόγο απέναντι σε συγκεκριµένες
ανθρώπινες καταστάσεις, ατοµικές και συλλογικές, εθνικές και διεθνείς, για
τις οποίες διατυπώνει µια αληθινή διδασκαλία, ένα corpus, που της επιτρέX
πει να αναλύει την κοινωνική πραγµατικότητα, να παίρνει θέση γι’ αυτήν
και να κατευθύνει προς τη σωστή λύση τα προβλήµατα που προέρχονται
απ’ αυτήν»1107. Η παρέµβαση του Λέοντος ΙΓ΄ για την κοινωνική και πολιX
τική πραγµατικότητα της εποχής µε την εγκύκλιο «Rerum novarum» «έδωσε

1105 Πρβλ. ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΗΡΟ, Direttorio generale per la catechesi (Γενικές
κατευθύνσεις για την κατήχηση), 18, Libreria Editrice Vaticana, Πόλις του ΒατιX
κανού 1997, σ. 24.

1106 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Redemptoris missio, 11: AAS 83
(1991) 259X260.

1107 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 5: AAS 83 (1991) 799.



στην Εκκλησία σχεδόν ένα “καταστατικό ιθαγένειας” στη µεταβαλλόµενη
πραγµατικότητα της δηµόσιας ζωής, κι αυτό θα επιβεβαιωνόταν ακόµη
περισσότερο στη συνέχεια»1108.

522 Η Εκκλησία µε την κοινωνική της διδασκαλία προσφέρει πάνω
απ’ όλα ένα ολοκληρωµένο όραµα και την πλήρη κατανόηση του ανθρώT
που στην προσωπική και κοινωνική του διάσταση. Η χριστιανική ανX
θρωπολογία, αποκαλύπτοντας την απαραβίαστη αξιοπρέπεια κάθε προX
σώπου, εισάγει τα δεδοµένα της εργασίας, της οικονοµίας, της πολιτικής
σε µια πρωτότυπη προοπτική, που φωτίζει τις αυθεντικές ανθρώπινες
αξίες και εµπνέει και υποστηρίζει το καθήκον της χριστιανικής µαρτυρίας
στα διάφορα πλαίσια της προσωπικής, πολιτιστικής, και κοινωνικής ζωής.
Χάρη στην «ἀπαρχὴν τοῦ Πνεύµατος» (Ρωµ 8,23), ο χριστιανός «γίνεται
ικανός να εκπληρώσει το νέο νόµο της αγάπης (πρβλ. Ρωµ 8,1X11). Από
αυτό το Πνεύµα, που είναι “ἀῤῥαβὼν τῆς κληρονοµίας” (Εφ 1,14), ο άνX
θρωπος ανανεώνεται εσωτερικά, µέχρι την “ἀπολύτρωσιν τοῦ σώµατος”
(Ρωµ 8,23)»1109. Με αυτή την έννοια, η κοινωνική διδασκαλία αποδεικνύX
εται το θεµέλιο της ηθικής κάθε κοινωνικής δράσης που αφορά την ανάX
πτυξη του ανθρώπου και σηµειώνει τον κανόνα της κοινωνικής δράσης
σε αντιστοιχία µε το αληθινό καλό της ανθρωπότητας καθώς και µε το
καθήκον να δηµιουργεί συνθήκες που θα επιτρέπουν σε κάθε άνθρωπο
να υλοποιήσει την ολοκληρωµένη του κλήση.

523 Η χριστιανική ανθρωπολογία εµψυχώνει και υποστηρίζει το ποιµαT
ντικό έργο της πολιτιστικής ενσωµάτωση της πίστης, η οποία σκοπό έχει
να ανανεώσει εσωτερικά, µε τη δύναµη του Ευαγγελίου, τα κριτήρια της
κρίσης, τις καθοριστικές αξίες, τις γραµµές της σκέψης και τα πρότυπα
της ζωής του σύγχρονου ανθρώπου: «µε την πολιτιστική ενσωµάτωση η
Εκκλησία γίνεται πιο κατανοητό σύµβολο αυτού που είναι και καταλληX

1108 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 5: AAS 83 (1991) 799.
1109 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 22: AAS 58 (1966)

1.043.
1110 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Redemptoris missio, 52: AAS 83 (1991) 300^

πρβλ. ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ΄, Απ. παρ. Evangelii nuntiandi, 20: AAS 68 (1976) 18X19.[
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λότερο όργανο της αποστολής»1110. Ο σύγχρονος κόσµος σηµαδεύεται
από τη διάσταση ανάµεσα στο Ευαγγέλιο και στον πολιτισµό^ µια εκκοX
σµικευµένη θεώρηση της σωτηρίας τείνει να περιορίσει και το χριστιανιX
σµό σε «µια σοφία καθαρά ανθρώπινη, σχεδόν επιστήµη της ευηµερίας»1111.
Η Εκκλησία έχει επίγνωση ότι οφείλει να κάνει «ένα µεγάλο βήµα µπροT
στά στον ευαγγελισµό της, ότι πρέπει να εισέλθει σε ένα νέο ιστορικό
σταθµό του αποστολικού της δυναµισµού»1112. Σε αυτή την ποιµαντική
προοπτική βρίσκεται η κοινωνική διδαχή: «Ο “νέος ευαγγελισµός”, τον
οποίο ο σύγχρονος κόσµος έχει επιτακτική ανάγκη […] πρέπει να περιX
λαµβάνει ανάµεσα στα ουσιώδη συστατικά του την αναγγελία της κοιT
νωνικής διδασκαλίας της Εκκλησίας»1113.

β) Κοινωνική διδασκαλία και κοινωνική ποιµαντική

524 Η ουσιαστική αναφορά στην κοινωνική διδασκαλία αποφασίζει για
τη φύση, τη διατύπωση, τη διάρθρωση και τις εξελίξεις της κοινωνικής
ποιµαντικής. Είναι έκφραση του λειτουργήµατος του κοινωνικού ευαγγεX
λισµού, που σκοπό έχει να φωτίσει, να διεγείρει και να εποπτεύσει την
ολοκληρωτική προώθηση του ανθρώπου µέσω της άσκησης της χριστιαX
νικής απελευθέρωσης στην κοσµική και στην υπερβατική προοπτική της.
Η Εκκλησία ζει και λειτουργεί στην Ιστορία αλληλεπιδρώντας µε την κοιX
νωνία και τον πολιτισµό της εποχής της, ώστε να εκπληρώσει την αποX
στολή που έχει να µεταδώσει το νέο της χριστιανικής αναγγελίας σε
όλους τους ανθρώπους, στο πλαίσιο των δυσκολιών, των αγώνων και
των προκλήσεών τους, έτσι ώστε η πίστη να τους φωτίσει να κατανοήX
σουν την αλήθεια ότι «το να ανοίγεσαι στην αγάπη του Χριστού είναι
αληθινή απελευθέρωση»1114. Η κοινωνική ποιµαντική είναι ζωντανή και
συγκεκριµένη έκφραση µιας Εκκλησίας που έχει πλήρη επίγνωση της
αποστολής της να κηρύξει το Ευαγγέλιο στην κοινωνική, οικονοµική, ποX

1111 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β ,́ Εγκ. επ. Redemptoris missio, 11: AAS 83 (1991) 259X260.
1112 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Απ. παρ. Christifideles laici, 35: AAS 81 (1989) 458.
1113 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 5: AAS 83 (1991) 800.
1114 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Redemptoris missio, 11: AAS 83 (1991) 259.
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λιτιστική και πολιτική πραγµατικότητα του κόσµου.
525 Το κοινωνικό µήνυµα του Ευαγγελίου πρέπει να προσανατολίζει την
Εκκλησία σε ένα διπλό ποιµαντικό καθήκον: να βοηθήσει τους ανθρώT
πους να ανακαλύψουν την αλήθεια και να επιλέξουν το δρόµο που θα
ακολουθήσουν^ να ενθαρρύνει το καθήκον των χριστιανών να επιµαρτυT
ρήσουν µε προθυµία το Ευαγγέλιο σε κοινωνικό πεδίο: «Σήµερα περισX
σότερο από ποτέ ο λόγος του Θεού δεν µπορεί να αναγγελθεί και να
ακουστεί αν δε συνοδεύεται από τη µαρτυρία της δύναµης του Αγίου
Πνεύµατος, που γίνεται φανερή στις πράξεις των χριστιανών οι οποίες τίX
θενται στην υπηρεσία των αδελφών, ακριβώς εκεί όπου διακυβεύονται η
ύπαρξη και το µέλλον τους»1115. Η ανάγκη για ένα νέο ευαγγελισµό δίνει
στην Εκκλησία να καταλάβει «ότι το κοινωνικό µήνυµά της θα βρει την
αξιοπιστία του περισσότερο στη µαρτυρία των έργων απ’ ό,τι στη συνέX
πεια και στην εσωτερική της λογική»1116.

526 Η κοινωνική διδασκαλία υπαγορεύει τα θεµελιώδη στοιχεία της ποιT
µαντικής δραστηριότητας σε κοινωνικό επίπεδο: να κηρύξει το ΕυαγγέT
λιο^ να συσχετίσει το ευαγγελικό µήνυµα µε τα κοινωνικά δεδοµένα^ να
προγραµµατίσει δραστηριότητες που θα έχουν σκοπό να ανανεώσουν
αυτά τα δεδοµένα, συµµορφώνοντάς τα στις απαιτήσεις της χριστιανικής
ηθικής. Ο νέος κοινωνικός ευαγγελισµός απαιτεί πρωτίστως το κήρυγµα του
Ευαγγελίου: ο Θεός εν Χριστώ σώζει κάθε άνθρωπο και όλο τον άνθρωπο.
Αυτό το κήρυγµα αποκαλύπτει τον άνθρωπο στον εαυτό του και πρέπει να
αποτελέσει την αρχή της ερµηνείας των κοινωνικών δεδοµένων. Στο κήρυγX
µα του Ευαγγελίου, η κοινωνική διάσταση είναι ουσιώδης και αναπόφευX
κτη, µολονότι δεν είναι η µοναδική. Πρέπει να επισηµάνει την ανεξάντλητη
γονιµότητα της χριστιανικής σωτηρίας, έστω κι αν δεν µπορεί να πραγµαX
τοποιηθεί στην Ιστορία η τέλεια και οριστική συµµόρφωση των κοινωνικών
δεδοµένων µε το Ευαγγέλιο: κανένα αποτέλεσµα, ακόµη και το πιο πετυχηX
µένο, δεν µπορεί να ξεφύγει από τα όρια της ανθρώπινης ελευθερίας και

1115 ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ΄, Απ. επ. Octogesima adveniens, 51: AAS 63 (1971) 440.
1116 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 57: AAS 83 (1991) 862.
1117 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Sollicitudo rei socialis, 48: AAS 80

(1988) 583X584.
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από την εσχατολογική τάση κάθε δηµιουργηµένης πραγµατικότητας1117.

527 Η ποιµαντική δράση της Εκκλησίας στο κοινωνικό πλαίσιο πρέπει
πάνω απ’ όλα να µαρτυρήσει την αλήθεια στον άνθρωπο. Η χριστιανική
ανθρωπολογία επιτρέπει τη βαθιά γνώση των κοινωνικών προβληµάτων,
για τα οποία δεν µπορεί να βρεθεί λύση αν δε διαφυλαχθεί ο υπερβατικός
χαρακτήρας του ανθρώπου, που αποκαλύπτεται πλήρως στην πίστη1118.
Η κοινωνική δράση των χριστιανών πρέπει να εµπνέεται από τη θεµεT
λιώδη αρχή της κεντρικότητας του ανθρώπου1119. Από την ανάγκη να
προωθηθεί η ολοκληρωµένη ταυτότητα του ανθρώπου προέρχεται η πρόX
ταση εκείνων των µεγάλων αξιών που προaστανται σε µια οργανωµένη
και γόνιµη συνύπαρξη: αλήθεια, δικαιοσύνη, αγάπη, ελευθερία1120. Η κοιX
νωνική ποιµαντική χρησιµοποιείται έτσι ώστε η ανανέωση της δηµόσιας
ζωής να συνδέεται µε τον πραγµατικό σεβασµό αυτών των αξιών. Έτσι, η
Εκκλησία, χάρη στην ποικιλόµορφη ευαγγελική µαρτυρία της, σκοπό έχει
να προωθήσει την επίγνωση του καλού όλων και καθενός ως ανεξάντληX
του πόρου για την ανάπτυξη ολόκληρης της κοινωνικής ζωής.

γ) Η κοινωνική διδασκαλία και διαπαιδαγώγηση

528 Η κοινωνική διδασκαλία είναι ένα απαραίτητο σηµείο αναφοράς
για µια ολοκληρωµένη χριστιανική διαπαιδαγώγηση. Η επιµονή του ∆ιX
δακτικού Σώµατος της Εκκλησίας να την προτείνει ως πηγή εµπνεύσεων
για το κήρυγµα και για την κοινωνική δράση γεννιέται από την πεποίθηX
ση ότι αποτελεί ένα εκπληκτικό παιδαγωγικό µέσο: «για τους λα�κούς κυX
ρίως πιστούς που εµπλέκονται ποικιλοτρόπως στο κοινωνικό και πολιτιX
κό πεδίο είναι πάνω απ’ όλα αναγκαία η ακριβέστερη γνώση της κοινωX
νικής διδασκαλίας της Εκκλησίας»1121. Η κληρονοµηθείσα αυτή διδασκαX

1118 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 76: AAS 58
(1966) 1.099X1.100.

1119 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΓ΄, Εγκ. επ. Mater et magistra: AAS 53 (1961) 453^ ΙΩΑΝX

ΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 54: AAS 83 (1991) 859X860.
1120 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΓ΄, Εγκ. επ. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 265X266.
1121 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Απ. παρ. Christifideles laici, 60: AAS 81 (1989) 511.
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λία ούτε έχει διδαχθεί ούτε είναι γνωστή επαρκώς: και γι’ αυτόν το λόγο
δε µεταφράζεται ορθά σε συγκεκριµένες συµπεριφορές.
529 Η διαπαιδαγωγική αξία της κοινωνικής διδασκαλίας αναγνωρίζεται
καλύτερα στην κατηχητική δραστηριότητα1122. Κατήχηση είναι η οργανιX
κή και συστηµατική διδαχή της χριστιανικής διδασκαλίας, µε σκοπό να
µυηθούν οι πιστοί στην πληρότητα της ευαγγελικής ζωής1123. Ύστατος
σκοπός της κατήχησης «είναι να φέρει κάποιον όχι µόνο σε επαφή αλλά
σε κοινωνία, σε οικειότητα µε τον Ιησού Χριστό»1124, έτσι ώστε να µπορεί
να αναγνωρίσει την ενέργεια του Αγίου Πνεύµατος, από το οποίο προέρX
χεται το δώρο της νέας εν Χριστώ ζωής1125. Σ’ αυτή τη βαθύτερη προοπτιX
κή, στο έργο της να διαπαιδαγωγεί στην πίστη, η κατήχηση δεν πρέπει να
αποκρύπτει, αλλά «να ξεκαθαρίζει όπως πρέπει […] µερικά δεδοµένα,
όπως η δράση του ανθρώπου για την ολοκληρωτική του απελευθέρωση,
η αναζήτηση µιας κοινωνίας περισσότερο αλληλέγγυας και αδελφικής, οι
αγώνες για τη δικαιοσύνη και για την οικοδόµηση της ειρήνης»1126. Γι’ αυX
τόν το σκοπό είναι αναγκαίο να προνοήσουµε για µια ολοκληρωµένη παX
ρουσίαση του κοινωνικού ∆ιδακτικού Σώµατος της Εκκλησίας, της ιστοX
ρίας του, του περιεχοµένου του και της µεθοδολογίας του. Η απευθείας
ανάγνωση των κοινωνικών εγκυκλίων, που πραγµατοποιείται σε εκκληX
σιαστικό πλαίσιο, εµπλουτίζει την αποδοχή και την εφαρµογή, χάρη στη
συµβολή των διαφόρων αρµοδιοτήτων και της επαγγελµατικότητας που
υπάρχουν στην κοινωνία.

530 Κυρίως στο πλαίσιο της κατήχησης είναι σηµαντικό η διδαχή της
κοινωνικής διδασκαλίας να προσανατολίζεται στην αιτιολόγηση της

1122 Πρβλ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΗΡΟ, Direttorio generale per la catechesi, 30, LiX
breria Editrice Vaticana, Πόλις του Βατικανού 1997, σ. 33.

1123 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β ,́ Απ. παρ. Catechesi tradendae, (Η κατήχηση στην
εποχή µας), 18: AAS 71 (1979) 1.291X1.292.

1124 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Απ. παρ. Catechesi tradendae, 5: AAS 71 (1979) 1.281.
1125 Πρβλ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΗΡΟ, Direttorio generale per la catechesi, 54, LiX

breria Editrice Vaticana, Πόλις του Βατικανού 1997, σ. 56.
1126 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Απ. παρ. Catechesi tradendae, 29: AAS 71 (1979) 1.301X

1.302^ πρβλ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΗΡΟ, Direttorio generale per la catechesi, 17, LibX
reria Editrice Vaticana, Πόλις του Βατικανού 1997, σ. 23.[

398 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆Ω∆ΕΚΑΤΟ



δράσης για τον ευαγγελισµό και τον εξανθρωπισµό της κοσµικής πραγT
µατικότητας. Πράγµατι, µε αυτή τη διδασκαλία η Εκκλησία εκφράζει µια
θεωρητικήXπρακτική γνώση που υποστηρίζει το καθήκον της µεταµόρφωX
σης της κοινωνικής ζωής, ώστε να συµµορφώνεται ολοένα και περισσότερο
µε το θε�κό σχέδιο. Η κοινωνική κατήχηση στοχεύει στη διαµόρφωση των
ανθρώπων που, σεβόµενοι την ηθική τάξη, είναι εραστές της αγνής ελευθεX
ρίας, άνθρωποι οι οποίοι «µε προσωπικό κριτήριο κρίνουν τα πράγµατα
στο φως της αλήθειας, ασχολούνται µε τις δραστηριότητές τους µε αίσθηση
ευθύνης και προσπαθούν να επιδιώξουν καθετί που είναι αληθινό και δίX
καιο, συνεργαζόµενοι ευχαρίστως µε τους άλλους»1127. Η µαρτυρία που προT
σφέρεται από το βιωµένο χριστιανισµό αποκτά µια εκπληκτική διαπαιδαT
γωγική αξία: «είναι η ζωή της αγιότητας, που ακτινοβολεί σε πολλά µέλη
του Λαού του Θεού, ταπεινά και συχνά κρυµµένα από τα µάτια των ανX
θρώπων, αποτελούν το πιο απλό και γοητευτικό µέσο στο οποίο αντιλαµX
βανόµαστε αµέσως την οµορφιά της αλήθειας, την απελευθερωτική δύναµη
της αγάπης του Θεού, την αξία της ανεπιφύλακτης πίστης σε όλες τις απαιX
τήσεις του νόµου του Κυρίου ακόµη και στις πιο δύσκολες περιστάσεις»1128.

531 Η κοινωνική διδασκαλία πρέπει να τίθεται στη βάση ενός έντονου
και σταθερού διαπαιδαγωγικού έργου, κυρίως εκείνου που απευθύνεται
στους λα�κούς χριστιανούς. Αυτή η διαπαιδαγώγηση οφείλει να λαµβάT
νει υπόψη της τις υποχρεώσεις τους στην κοινωνική ζωή: «είναι καθήκον
τους, µέσα από την ελεύθερη πρωτοβουλία τους και δίχως να περιµένουν
παθητικά εντολές ή κατευθύνσεις, να εµποτίσουν µε το χριστιανικό πνεύX
µα τη νοοτροπία και τα ήθη, τους νόµους και τις δοµές της κοινωνίας
όπου ζουν»1129. Το πρώτο επίπεδο του διαπαιδαγωγικού έργου που απευX
θύνεται σε λα�κούς χριστιανούς πρέπει να τους καθιστά ικανούς να αντιX
µετωπίζουν επαρκώς τα καθηµερινά καθήκοντα σε πολιτιστικό, κοινωνιX

1127 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, ∆ιάκ. Dignitatis humanae, 8: AAS 58
(1966) 935.

1128 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ., Veritatis splendor, 107: AAS 85 (1993) 1.217.
1129 ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ΄, Εγκ. επ. Populorum progressio, 81: AAS 59 (1967) 296X297.
1130 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 75: AAS 58

(1966) 1.097X1.099.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ 399



κό, οικονοµικό και πολιτικό πλαίσιο, αναπτύσσοντάς τους την αίσθηση
του καθήκοντος στην υπηρεσία του κοινού καλού1130. Ένα δεύτερο επίπεT
δο αφορά τη διάπλαση της πολιτικής συνείδησης ώστε να προετοιµαστούν
οι λα�κοί χριστιανοί στην άσκηση της πολιτικής εξουσίας: «Όσοι είναι ή
µπορούν να αποδειχθούν ιδανικοί για πολιτική καριέρα, δύσκολη αλλά
συγχρόνως σπουδαία, να προετοιµαστούν και να προσπαθήσουν να την
ακολουθήσουν χωρίς να µεριµνούν για το συµφέρον τους ή για υλικά
πλεονεκτήµατα»1131.

532 Τα καθολικά παιδαγωγικά ιδρύµατα µπορούν και πρέπει να επιτελούν
πολύτιµο διαπαιδαγωγικό έργο, ασχολούµενα µε ιδιαίτερη φροντίδα για
την πολιτιστική ενσωµάτωση του χριστιανικού µηνύµατος, δηλαδή τη γόT
νιµη συνάντηση του Ευαγγελίου µε τις διάφορες γνώσεις. Η κοινωνική διX
δασκαλία είναι αναγκαίο όργανο για την αποτελεσµατική χριστιανική
διαπαιδαγώγηση στην αγάπη, στη δικαιοσύνη, στην ειρήνη, αλλά και για
να ωριµάσει η συναίσθηση των ηθικών και κοινωνικών υποχρεώσεων στο
πλαίσιο των διαφόρων πολιτιστικών και επαγγελµατικών αρµοδιοτήτων.

Ένα σπουδαίο παράδειγµα παιδαγωγικού θεσµού αντιπροσωπεύουν
οι «Κοινωνικές Εβδοµάδες» των καθολικών που ενθαρρύνει πάντα το
∆ιδακτικό Σώµα της Εκκλησίας. Αποτελούν έναν ποιοτικό χώρο έκφραX
σης και ανάπτυξης των πιστών λα�κών, ώστε να είναι ικανοί να προωθήX
σουν σε υψηλό επίπεδο την ιδιαίτερη συνεισφορά τους στην ανανέωση
της κοσµικής τάξης. Η πρωτοβουλία, που έχει δοκιµαστεί εδώ και πολλά
χρόνια σε διάφορες χώρες, είναι ένα πραγµατικό πολιτιστικό εργαστήρι
όπου αναδεικνύονται και παραβάλλονται συλλογισµοί και εµπειρίες,
εξετάζονται τα προβλήµατα που αναφύονται και εντοπίζονται νέοι επιX
χειρησιακοί προσανατολισµοί.

533 ∆εν είναι λιγότερο σηµαντικό το καθήκον να χρησιµοποιηθεί η κοιT
νωνική διδασκαλία στην εκπαίδευση των πρεσβυτέρων και των υποψήT
φιων κληρικών, οι οποίοι, στον ορίζοντα της λειτουργικής τους προεT
τοιµασίας, πρέπει να αναπτύξουν µια ποιοτική γνώση της διδασκαλίας

1131 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 75: AAS 58 (1966)
1.098.
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και του ποιµαντικού έργου της Εκκλησίας σε κοινωνικό πλαίσιο, αλλά
και ένα ζωντανό ενδιαφέρον απέναντι στα κοινωνικά θέµατα της εποχής
µας. Το κείµενο της Συνόδου για την Καθολική ∆ιαπαιδαγώγηση, «ΚαT
τευθύνσεις για τη µελέτη και τη διδαχή της κοινωνικής διδασκαλίας της
Εκκλησίας στην ιερατική εκπαίδευση»1132, προσφέρει ακριβείς ενδείξεις
και οδηγίες για τον ορθό και κατάλληλο ορισµό των σπουδών.

δ) Προώθηση του διαλόγου

534 Η κοινωνική διδασκαλία είναι ένα επαρκές όργανο διαλόγου ανάµεσα
στις χριστιανικές κοινότητες και στην πολιτική και αστική κοινωνία, ένα
όργανο κατάλληλο να προωθεί και να εµπνέει στάσεις ορθής και γόνιµης
συνεργασίας, µε τον κατάλληλο τρόπο για τις διάφορες περιστάσεις. Το καX
θήκον των πολιτικών και αστικών αρχών, που καλούνται να υπηρετήσουν
την προσωπική και κοινωνική κλήση του ανθρώπου ανάλογα µε την ασχοX
λία του και τα µέσα του, µπορεί να βρει στην κοινωνική διδασκαλία της ΕκX
κλησίας ένα σηµαντικό στήριγµα και µια πλούσια πηγή έµπνευσης.

535 Η κοινωνική διδασκαλία είναι γόνιµο έδαφος για την καλλιέργεια του
διαλόγου και της συνεργασίας σε οικουµενικό πεδίο, που υλοποιούνται σε
διάφορα πλαίσια και σε ευρεία κλίµακα: στην προάσπιση της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας^ στην προώθηση της ειρήνης^ στο συγκεκριµένο και αποτελεX
σµατικό αγώνα κατά των άθλιων καταστάσεων της εποχής µας, όπως η πείX
να και η ανέχεια, ο αναλφαβητισµός, η άνιση κατανοµή των αγαθών και η
έλλειψη κατοικίας. Αυτή η ποικιλόµορφη συνεργασία αυξάνει την επίγνωX
ση της εν Χριστώ αδελφοσύνης και διευκολύνει την οικουµενική πορεία.

536 Στην κοινή παράδοση της Παλαιάς ∆ιαθήκης, η Καθολική Εκκλησία
ξέρει ότι µπορεί να συνδιαλέγεται µε τους εβραίους αδελφούς και µέσα
από την κοινωνική της διδασκαλία, για να οικοδοµήσουν µαζί ένα µέλT
λον δικαιοσύνης και ειρήνης για όλους τους ανθρώπους, τέκνα του µοT

1132 30 ∆εκεµβρίου 1988, Tipografia Poliglotta Vaticana, Ρώµη 1988.
1133 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, ∆ιακ. Nostra aetate, 4: AAS 58 (1966) 742X743.
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ναδικού Θεού. Η κοινή πνευµατική κληρονοµιά ευνοεί την αµοιβαία
γνώση και εκτίµηση1133, στη βάση των οποίων µπορεί να αναπτυχθεί η
συµφωνία για το ξεπέρασµα κάθε διάκρισης και την προάσπιση της ανX
θρώπινης αξιοπρέπειας.

537 Η κοινωνική διδασκαλία χαρακτηρίζεται και από ένα διαρκές κάT
λεσµα σε διάλογο ανάµεσα σε όλους τους πιστούς του κόσµου, ώστε να
µάθουν να συµµερίζονται την αναζήτηση των καταλληλότερων µορφών
συνεργασίας: οι θρησκείες έχουν σηµαντικό ρόλο στην επιδίωξη της ειρήX
νης, που εξαρτάται από την κοινή δέσµευση για την ολοκληρωµένη ανάX
πτυξη του ανθρώπου1134. Στο πνεύµα των Συναντήσεων προσευχής που
έλαβαν χώρα στην Ασίζη1135, η Εκκλησία συνεχίζει να καλεί τους πιστούς
των άλλων θρησκειών σε διάλογο και να ευνοεί σε κάθε χώρο την αποτελεX
σµατική µαρτυρία των κοινών αξιών για όλη την ανθρώπινη οικογένεια.

ε) Οι υπεύθυνοι της κοινωνικής ποιµαντικής

538 Η Εκκλησία, εκπληρώνοντας την αποστολή της, δεσµεύει όλο το λαό
του Θεού. Με την οργάνωσή της και µε κάθε µέλος της, ανάλογα µε τα
χαρίσµατα και τις µορφές της πρακτικής που αντιστοιχούν σε κάθε κλήX
ση, ο λαός του Θεού πρέπει να ανταποκριθεί στην υποχρέωση να αναγX
γείλει και να µαρτυρήσει το Ευαγγέλιο (πρβλ. Α΄ Κορ 9,16), µε τη συναίX
σθηση ότι «η αποστολή αφορά όλους τους χριστιανούς»1136.

Το ποιµαντικό έργο στο κοινωνικό πλαίσιο προορίζεται για όλους
τους χριστιανούς, που καλούνται να γίνουν ενεργοί υπηρέτες στη µαρτυT
ρία της κοινωνικής διδασκαλίας και να εισαχθούν πλήρως στην παγιωX
µένη παράδοση της «γόνιµης εργατικότητας εκατοµµυρίων και εκατοµµυX
ρίων ανθρώπων που, παρακινηµένοι από το κοινωνικό ∆ιδακτικό Σώµα

1134 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Sollicitudo rei socialis, 32: AAS 80
(1988) 556X557.

1135 27 Οκτωβρίου 1986^ 24 Ιανουαρίου 2002.
1136 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Redemptoris missio, 2: AAS 83 (1991) 250.
1137 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 3: AAS 83 (1991) 795.
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της Εκκλησίας, προσπάθησαν να εµπνευστούν από αυτό όσον αφορά την
ενασχόλησή τους στον κόσµο»1137. Οι σηµερινοί χριστιανοί, ενεργώντας
ατοµικά ή συντονισµένα σε οµάδες, συνδέσµους και κινήσεις, πρέπει να
µάθουν να προτείνονται σαν «ένα µεγάλο κίνηµα για την προάσπιση του
ανθρώπου και την προστασία της αξιοπρέπειάς του»1138.

539 Στην Εκκλησία ιδιαίτερα, ο πρώτος υπεύθυνος για την ποιµαντική
ενασχόληση και τον κοινωνικό ευαγγελισµό είναι ο επίσκοπος, βοηθούX
µενος από τους ιερείς, τους κληρικούς και τους πιστούς λα�κούς. Με ιδιαίτεX
ρη αναφορά στην τοπική πραγµατικότητα, ο επίσκοπος έχει την ευθύνη
να προωθεί τη διδαχή και τη διάδοση της κοινωνικής διδασκαλίας, για
την οποία προνοεί χάρη σε κατάλληλους θεσµούς.

Το ποιµαντικό έργο του επισκόπου πρέπει να υλοποιείται στο λειτούρT
γηµα των πρεσβυτέρων που συµµετέχουν στη διδακτική αποστολή του,
στον καθαγιασµό και στην καθοδήγηση της χριστιανικής κοινότητας.
Προγραµµατίζοντας κατάλληλες εκπαιδευτικές µεθόδους, ο πρεσβύτερος
πρέπει να κάνει γνωστή την κοινωνική διδασκαλία και να προάγει στα
µέλη της κοινότητάς του τη συνείδηση του δικαιώµατος και της υποχρέωX
σης να είναι δραστήριοι υπηρέτες αυτής της διδασκαλίας. Μέσα από τα
ιερά µυστήρια, ιδιαίτερα της Θείας Ευχαριστίας και της Μετάνοιας, ο ιεX
ρέας βοηθάει να βιώσουµε το κοινωνικό καθήκον ως καρπό του σωτήX
ριου Μυστηρίου. Πρέπει να εµψυχώνει την ποιµαντική δράση σε κοινωX
νικό πλαίσιο, φροντίζοντας µε ιδιαίτερη έγνοια τη διαµόρφωση και την
πνευµατική εκπαίδευση των πιστών που ασχολούνται µε την κοινωνική
και την πολιτική ζωή. Ο πρεσβύτερος που εκπληρώνει την ποιµαντική
διακονία στις διάφορες εκκλησιαστικές συναθροίσεις, ιδιαίτερα σ’ εκείνες
τις κοινωνικής αποστολής, έχει την υποχρέωση να ενθαρρύνει την ανάX
πτυξή τους µε την κατάλληλη διδαχή της κοινωνικής διδασκαλίας.

540 Η ποιµαντική δράση στο κοινωνικό πλαίσιο επωφελείται και από το
έργο των αφιερωµένων προσώπων ανάλογα µε το χάρισµά τους^ οι φωT
τεινές µαρτυρίες τους, ιδιαίτερα σε καταστάσεις µεγάλης ένδειας, αποτεT
λούν ένα κάλεσµα για όλους στις αξίες της αγιότητας και της γενναιόδωT

1138 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 3: AAS 83 (1991) 796.
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ρης υπηρεσίας του πλησίον. Το ολοκληρωµένο δώρο του εαυτού των
αφιερωµένων προσφέρεται στον κοινό στοχασµό και ως ένα εµβληµατικό
και προφητικό σηµάδι της κοινωνικής διδασκαλίας: καθώς τίθενται ολοX
κληρωτικά στην υπηρεσία του µυστηρίου της αγάπης του Χριστού προς
τον άνθρωπο και προς τον κόσµο, οι µοναχοί προκαταλαµβάνουν και
επιδεικνύουν στη ζωή τους µερικά χαρακτηριστικά της νέας ανθρωπότηX
τας που η κοινωνική διδασκαλία θέλει να εξιλεώσει. Οι αφιερωµένοι στην
αγνότητα, στην ακτηµοσύνη και στην υπακοή άνθρωποι τίθενται στην υπηX
ρεσία της ποιµαντικής ευσπλαχνίας κυρίως µε την προσευχή, χάρη στην
οποία ατενίζουν το σχέδιο του Θεού για τον κόσµο, ικετεύοντας τον Κύριο
ώστε να ανοίξει την καρδιά κάθε ανθρώπου για να δεχτεί µέσα της το δώρο
της νέας ανθρωπότητας, το τίµηµα της θυσίας του Χριστού.

ΙΙ. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ
ΚΑΙ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΛΑKΚΩΝ ΠΙΣΤΩΝ

α) Ο λαgκός πιστός

541 Το κύριο χαρακτηριστικό των λα�κών πιστών που εργάζονται στο
αµπέλι του Κυρίου (πρβλ. Μτ 20,1X16) είναι ο κοσµικός χαρακτήρας της
ακολουθίας τους στον Χριστό που πραγµατοποιείται ακριβώς στον κόT
σµο: «επαφίεται στους λα�κούς να αναζητήσουν το βασίλειο του Θεού
αντιµετωπίζοντας και οργανώνοντας τα επίγεια πράγµατα σύµφωνα µε
τον Θεό»1139. Με το Βάπτισµα οι λα�κοί συνδέονται µε τον Χριστό και
συµµετέχουν στη ζωή και στην αποστολή Του σύµφωνα µε την ιδιαίτερη
ταυτότητά τους: «Με την ονοµασία λα�κοί εννοούµε… όλους τους πιστούς,
εκτός από τα µέλη του ιερού κλήρου και των µοναχικών ταγµάτων που
αναγνωρίζει η Εκκλησία, δηλαδή τους πιστούς που, καθώς έχουν ενωθεί
µε τον Χριστό µέσω της βάπτισης, αποτελούν το Λαό του Θεού και µε τον
τρόπο τους συµµετέχουν στο ιερατικό, προφητικό και βασιλικό αξίωµα
του Χριστού, εκπληρώνοντας από την πλευρά τους την αποστολή όλου

1139 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, ∆ογµ. διάτ. Lumen gentium, 31: AAS 57 (1965) 37.
1140 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, ∆ογµ. διάτ. Lumen gentium, 31: AAS 57 (1965) 37.
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του χριστιανικού λαού στην Εκκλησία και στον κόσµο»1140.

542 Η ταυτότητα του λα�κού πιστού γεννιέται και τροφοδοτείται από
τα µυστήρια: από το Βάπτισµα, το Χρίσµα και την Ευχαριστία. Το ΒάX
πτισµα συµµορφώνει µε τον Χριστό, Υιό του Πατρός, Πρωτότοκο κάθε
πλάσµατος, που στάλθηκε ως ∆ιδάσκαλος και Λυτρωτής για όλους τους
ανθρώπους. Το Χρίσµα διαµορφώνει εν Χριστώ, που στάλθηκε για να
αναζωογονήσει τη δηµιουργία και κάθε πλάσµα µε τη µετάδοση του ΠνεύX
µατός Του. Η Ευχαριστία καθιστά τον πιστό συµµέτοχο της µοναδικής
και τέλειας θυσίας που πρόσφερε ο Χριστός στον Πατέρα, µε τη σάρκα
Του, για τη σωτηρία του κόσµου.

Ο λα�κός πιστός γίνεται µαθητής του Χριστού ξεκινώντας από τα
µυστήρια και µε τη δύναµή τους, χάρη δηλαδή σε ό,τι έπραξε σε αυτόν
ο Θεός αποτυπώνοντάς του την ίδια την εικόνα του Υιού Του, του ΙηT
σού Χριστού. Από αυτό το θε�κό δώρο της χάρης, και όχι από ανθρώX
πινες παραχωρήσεις, γεννιέται το τριπλό «munus» (δώρο και καθήκον),
που καθιστά τον λα�κό προφήτη, ιερέα και βασιλιά, σύµφωνα µε τον
κοσµικό χαρακτήρα του.

543 Είναι καθήκον του λα�κού πιστού να κηρύξει το Ευαγγέλιο µε µια
υποδειγµατική µαρτυρία ζωής, ριζωµένη εν Χριστώ και βιωµένη στην
επίγεια πραγµατικότητα: οικογένεια^ επαγγελµατικές υποχρεώσεις στο
πλαίσιο της εργασίας, του πολιτισµού, της επιστήµης και της έρευνας^
ανάληψη κοινωνικών, οικονοµικών και πολιτικών ευθυνών. Όλες οι επίX
γειες ανθρώπινες πραγµατικότητες, προσωπικές και κοινωνικές, περιβάλX
λοντα και ιστορικές καταστάσεις, δοµές και θεσµοί είναι ο χώρος ζωής
και εργασίας των λα�κών χριστιανών. Αυτές οι πραγµατικότητες είναι οι
αποδέκτες της αγάπης του Θεού^ η ενασχόληση των λα�κών πιστών πρέX
πει να αντιστοιχεί σε αυτό το όραµα και να εκτιµάται ως έκφραση της
ευαγγελικής αγάπης: «το είναι και το πράττειν στον κόσµο αποτελούν
για τους λα�κούς πιστούς µια πραγµατικότητα όχι µόνο ανθρωπολογική
και κοινωνιολογική αλλά επίσης και ιδιαίτερα θεολογική και εκκλησιοX
λογική»1141.

1141 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Απ. παρ. Christifideles laici, 15: AAS 81 (1989) 415.
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544 Η µαρτυρία του λα�κού πιστού γεννιέται από ένα δώρο χάρης, αναT
γνωρισµένο, καλλιεργηµένο και οδηγηµένο στην ωριµότητα1142. Αυτός είX
ναι ο λόγος που καθιστά σηµαντικό το καθήκον του στον κόσµο και το
θέτει στον αντίποδα του ακατάληπτου της δράσης, γνώρισµα του άθεου
ανθρωπισµού, που στερείται του ύστατου θεµελίου και περιορίζεται σε καX
θαρά επίγειες προοπτικές. Ο εσχατολογικός ορίζοντας είναι το κλειδί που
επιτρέπει να κατανοήσουµε σωστά την ανθρώπινη πραγµατικότητα: στην
προοπτική των ύστατων αγαθών, ο λα�κός πιστός είναι σε θέση να σχεδιάX
σει µε αυθεντικότητα την επίγεια δραστηριότητά του. Το επίπεδο ζωής και
η µεγαλύτερη οικονοµική παραγωγικότητα δεν είναι οι µοναδικοί δείκτες
ικανοί να υπολογίσουν την πλήρη πραγµατοποίηση του ανθρώπου σε αυτή
τη ζωή και αξίζουν ακόµη λιγότερο αν αναφέρονται στη µελλοντική: «Ο άνX
θρωπος δεν περιορίζεται µόνο στην επίγεια τάξη αλλά, ζώντας στην ανθρώX
πινη ιστορία, διατηρεί ολοκληρωτικά την αιώνια κλήση του»1143.

β) Η πνευµατικότητα του λαgκού πιστού

545 Οι λα�κοί πιστοί καλούνται να καλλιεργήσουν µιαν αυθεντική λα�κή
πνευµατικότητα, που θα τους αναγεννήσει ως νέους άνδρες και γυναίT
κες, βυθισµένους στο µυστήριο του Θεού και ενταγµένους στην κοινωT
νία, αγίους και ικανούς να καθαγιάσουν. Αυτή η πνευµατικότητα οικοX
δοµεί τον κόσµο σύµφωνα µε το Πνεύµα του Ιησού: καθιστά ικανούς να
κοιτάξουν πέραν της Ιστορίας δίχως να αποµακρυνθούν^ να καλλιεργήX
σουν µιαν αγάπη µε πάθος για τον Θεό, χωρίς να αποστρέφουν το βλέµµα
από τους αδελφούς, τους οποίους θα καταφέρουν να βλέπουν όπως τους
βλέπει ο Κύριος και να τους αγαπούν όπως Εκείνος τους αγαπά. Είναι
µια πνευµατικότητα που αρνείται και τον κρυφό πνευµατισµό και τον
κοινωνικό ακτιβισµό και ξέρει να εκφράζεται σε µια ζωτική σύνθεση που

1142 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Απ. παρ. Christifideles laici, 24: AAS 81 (1989)
433X435.

1143 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 76: AAS 58 (1966)
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χαρίζει ενότητα, ουσία και ελπίδα στη για πολλούς και διάφορους λόX
γους αντιφατική και αποσπασµατική ύπαρξη. Εµψυχωµένοι από αυτή
την πνευµατικότητα, οι λα�κοί πιστοί µπορούν να συνεισφέρουν «ως ζύX
µη στον καθαγιασµό του κόσµου σχεδόν από το εσωτερικό, εκπληρώνοX
ντας τα καθήκοντά τους υπό την καθοδήγηση του ευαγγελικού πνεύµαX
τος, κι έτσι[…] να κηρύξουν τον Χριστό στους άλλους κυρίως µε τη µαρX
τυρία της ζωής τους»1144.

546 Οι λα�κοί πιστοί οφείλουν να ενδυναµώσουν την πνευµατική και
ηθική τους ζωή, αναπτύσσοντας τις ικανότητες που απαιτούνται για την
εκπλήρωση των κοινωνικών υποχρεώσεών τους. Η εµβάθυνση των εσωX
τερικών αιτιολογήσεων και η απόκτηση της κατάλληλης διαµόρφωσης
για τις υποχρεώσεις σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο είναι καρπός µιας
σταθερής και δυναµικής διαδροµής µε σκοπό να επιτευχθεί µια αρµονία
ανάµεσα στη ζωή στο σύνολό της και στην πίστη. Πράγµατι, στην καθηµεX
ρινότητα του πιστού «δεν µπορούν να υπάρχουν δύο παράλληλες ζωές:
αφενός, η επονοµαζόµενη “πνευµατική” ζωή, µε τις αξίες και τις ανάγκες της^
και αφετέρου, η επονοµαζόµενη “κοσµική”, δηλαδή η ζωή της οικογένειας,
της εργασίας, των κοινωνικών σχέσεων, της πολιτικής ενασχόλησης και του
πολιτισµού»1145. Η σύνθεση ανάµεσα στην πίστη και στη ζωή απαιτεί µια
πορεία που θα τονίζεται µε σοφία από τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη
χριστιανική διαδροµή: η αναφορά στο Λόγο του Θεού^ τελετές των ΜυστηX
ρίων της χριστιανικής πίστης^ η ατοµική προσευχή^ η γνήσια εκκλησιολογιX
κή εµπειρία, που εµπλουτίζεται από την ιδιαίτερη διαπαιδαγωγική υπηρεX
σία των σοφών πνευµατικών οδηγών^ η άσκηση της κοινωνικής αρετής και
η φιλόπονη ενασχόληση µε την επαγγελµατική και πολιτιστική εκπαίδευση.

γ) Ενεργώντας µε σύνεση

547 Ο λα�κός πιστός πρέπει να ενεργεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που

1144 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, ∆ογµ. διάτ. Lumen gentium, 31: AAS 57 (1965)
37X38.

1145 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Απ. παρ. Christifideles laici, 59: AAS 81 (1989) 509.
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υπαγορεύονται από τη σύνεση: είναι η αρετή που διαθέτει να αντιλαµβάT
νεται σε κάθε περίσταση το πραγµατικό καλό και να επιλέγει τα κατάλT
ληλα µέσα για να το εκπληρώσει. Χάρη σ’ αυτήν εφαρµόζονται ορθά οι
ηθικές αρχές σε ειδικές περιπτώσεις. Η σύνεση εκφράζεται σε τρία στάX
δια: αποσαφηνίζει την κατάσταση και την εκτιµά, εµπνέει την απόφαση
και δίνει ώθηση στη δράση. Το πρώτο στάδιο χαρακτηρίζεται από το
στοχασµό και τη συµβουλευτική για να µελετηθεί το θέµα αναζητώντας
τις αναγκαίες γνώµες^ το δεύτερο είναι το εκτιµητικό στάδιο της ανάλυT
σης και της κρίσης της πραγµατικότητας υπό το φως του σχεδίου του Θεού^
το τρίτο στάδιο, εκείνο της απόφασης, βασίζεται στα προηγούµενα στάX
δια, που καθιστούν δυνατή τη διάκριση ανάµεσα στα έργα τα οποία πρέX
πει να πραγµατοποιηθούν.

548 Η σύνεση µας καθιστά ικανούς να παίρνουµε ορθές αποφάσεις, µε
ρεαλισµό και αίσθηση ευθύνης απέναντι στις συνέπειες των πράξεών
µας. Η αρκετά διαδεδοµένη άποψη που ταυτίζει τη σύνεση µε την εξυX
πνάδα, τον ωφελιµιστικό υπολογισµό, τη δυσπιστία ή µε τη δειλία και
την αναποφασιστικότητα είναι αρκετά µακριά από την ορθή αντίληψη
αυτής της αρετής, γνώρισµα της πρακτικής λογικής, η οποία βοηθά να
αποφασίζουµε µε σύνεση και θάρρος τα έργα που πρέπει να φέρουµε σε
πέρας, όντας το µέτρο και των άλλων αρετών. Η σύνεση επιβάλλει το καλό
ως καθήκον και υποδεικνύει τον τρόπο µε τον οποίο ο άνθρωπος αποφασίX
ζει να το εκπληρώσει1146. Σε τελευταία ανάλυση, είναι µια αρετή που απαιτεί
την ώριµη άσκηση της σκέψης και της ευθύνης, µε την αντικειµενική γνώση
της κατάστασης και την ορθή βούληση που οδηγεί στην απόφαση1147.

1146 Πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 1.806.
1147 Η άσκηση της σύνεσης συνεπάγεται µια διαδροµή διαµόρφωσης για να αποX

κτήσουµε τις απαραίτητες ιδιότητες: η «µνήµη» ως ικανότητα για να κρίνουµε τις
παλιότερες εµπειρίες µας αντικειµενικά, δίχως παραχαράξεις (πρβλ. ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ

ΑΚΙΝΑΤΗΣ, Summa theologiae, ΙΙXΙΙ, ε. 49, α. 1: Ed. Leon. 8, 367)^ η «docilitas» (πραόX
τητα), που είναι η ικανότητα να αφήνεις να σε διδάσκουν και να κερδίζεις από τις
εµπειρίες των άλλων, στη βάση της γνήσιας αγάπης για την αλήθεια (πρβλ. ΑΓΙΟΣ

ΘΩΜΑΣ ΑΚΙΝΑΤΗΣ, Summa theologiae, ΙΙXΙΙ, ε. 49, α. 3: Ed. Leon. 8, 368X369)^ η «soleT
rtia» (φιλοπονία), δηλαδή η ικανότητα να αντιµετωπίζεις τα απρόβλεπτα δρώντας
αντικειµενικά, ώστε να στρέφεις κάθε κατάσταση στην υπηρεσία του καλού, υπερX
νικώντας τους πειρασµούς της υπερβολής, της αδικίας, της δειλίας (πρβλ. ΑΓΙΟΣ ΘΩX
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δ) Κοινωνική διδασκαλία και συλλογική εµπειρία

549 Η κοινωνική διδασκαλία της Εκκλησίας πρέπει να περιληφθεί ως απαT
ραίτητο µέρος της πορείας για τη διαµόρφωση του λα�κού πιστού. Η εµπειT
ρία αποδεικνύει ότι η εργασία διάπλασης είναι συνήθως δυνατή στο εσωT
τερικό των λα�κών εκκλησιαστικών συναθροίσεων, που ανταποκρίνονται
στα ακριβή εκκλησιαστικά κριτήρια1148: «Οι οµάδες, οι οργανώσεις και τα
κινήµατα έχουν τη θέση τους στη διάπλαση των λα�κών πιστών: πράγµατι,
έχουν τη δυνατότητα, καθένα µε τις µεθόδους του, να προσφέρουν µια διαX
παιδαγώγηση βαθιά ενταγµένη στην ίδια την εµπειρία της αποστολικής
ζωής, όπως έχουν επίσης την ευκαιρία να ενσωµατώσουν, να συγκεκριµενοX
ποιήσουν και να εξειδικεύσουν την εξάσκηση που οι οπαδοί τους δέχονται
από άλλα πρόσωπα και κοινότητες»1149. Η κοινωνική διδασκαλία της ΕκX
κλησίας υποστηρίζει και φωτίζει το ρόλο των οργανώσεων, των κινηµάτων

ΜΑΣ ΑΚΙΝΑΤΗΣ, Summa theologiae, ΙΙXΙΙ, ε. 49, α. 4: Ed. Leon. 8, 369X370). Αυτές οι
συνθήκες γνωστικού τύπου επιτρέπουν να αναπτύξουµε τις απαραίτητες προ�ποX
θέσεις για την αποφασιστική στιγµή: η «providentia» (πρόνοια), η ικανότητα να
εκτιµάς την επάρκεια µιας συµπεριφοράς εφόσον επιδιώκουµε τον ηθικό σκοπό
(πρβλ. ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΚΙΝΑΤΗΣ, Summa theologiae, ΙΙXΙΙ, ε. 49, α. 6: Ed. Leon. 8, 371),
και την «circumspection» (περίσκεψη), δηλαδή την ικανότητα να εκτιµούµε τις πεX
ριστάσεις που συντρέχουν να οικοδοµήσουµε την κατάσταση στην οποία υλοποιεX
ίται η δράση (πρβλ. ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΚΙΝΑΤΗΣ, Summa theologiae, ΙΙXΙΙ, ε. 49, α. 7: Ed.
Leon. 8, 372). Η σύνεση εξειδικεύεται, στο πλαίσιο της κοινωνικής ζωής, σε δύο ξεX
χωριστές µορφές: τη «δεσπόζουσα» σύνεση, δηλαδή την ικανότητα να διατάσσεις
καθετί για το µέγιστο καλό της κοινωνίας (πρβλ. ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΚΙΝΑΤΗΣ, Summa
theologiae, ΙΙXΙΙ, ε. 50, α. 1: Ed. Leon. 8, 374), και την «πολιτική» σύνεση που οδηγεί
τον πολίτη να υπακούει, ακολουθώντας τις υποδείξεις της αρχής (πρβλ. ΑΓΙΟΣ ΘΩX

ΜΑΣ ΑΚΙΝΑΤΗΣ, Summa theologiae, ΙΙXΙΙ, ε. 50, α. 2: Ed. Leon. 8, 375), δίχως να διαX
κυβεύεται η αξιοπρέπεια του ανθρώπου (πρβλ. ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΚΙΝΑΤΗΣ, Summa
theologiae, ΙΙXΙΙ, ε. 47X56: Ed. Leon. 8, 348X406).

1148 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Απ. παρ. Christifideles laici, 30: AAS 81 (1989)
446X448.

1149 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Απ. παρ. Christifideles laici, 62: AAS 81 (1989) 516X517.
1150 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΓ΄, Εγκ. επ. Mater et magistra: AAS 53 (1961) 455.
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και των λα�κών οµάδων που προσπαθούν να τονώσουν χριστιανικά
τους διαφόρους τοµείς της επίγειας τάξης1150: «Η εκκλησιαστική κοινωνία,
ήδη παρούσα και ενεργή στα µεµονωµένα πρόσωπα, βρίσκει µια ιδιαίτερη
έκφραση στη συλλογική δράση των λα�κών πιστών, δηλαδή στην αλληX
λέγγυα δράση τους καθώς συµµετέχουν υπεύθυνα στη ζωή και στην αποX
στολή της Εκκλησίας»1151.

550 Η κοινωνική διδασκαλία της Εκκλησίας είναι σηµαντικότατο για τις
εκκλησιαστικές συναθροίσεις που έχουν ως καθήκον την ποιµαντική
δράση σε κοινωνικό πλαίσιο. Αποτελούν ένα ιδιαίτερο σηµείο αναφοράς
καθώς ενεργούν στην κοινωνική ζωή σύµφωνα µε την εκκλησιαστική φυX
σιογνωµία τους και αποδεικνύουν έτσι πόσο σηµαντική είναι η αξία της
προσευχής, του στοχασµού και του διαλόγου για να αντιµετωπιστεί και
να βελτιωθεί η κοινωνική πραγµατικότητα. Πάντως, αξίζει η διάκριση
«ανάµεσα σε αυτά που επιχειρούν οι πιστοί εξ ονόµατός τους, µόνοι ή
συλλογικά, ως πολίτες που καθοδηγούνται από τη χριστιανική συνείδηX
ση, και σε αυτά που επιτελούν εξ ονόµατος της Εκκλησίας µαζί µε τους
ποιµένες τους»1152.

Και οι ειδικοί σύλλογοι, που ενώνουν τα µέλη τους στο όνοµα της
κλήσης και της χριστιανικής αποστολής στο εσωτερικό ενός συγκεκριµέT
νου επαγγελµατικού ή πολιτιστικού περιβάλλοντος, µπορούν να επιτελέT
σουν πολύτιµο έργο χριστιανικής ωριµότητας. Έτσι —για παράδειγµα—
ένα καθολικό σωµατείο γιατρών διαµορφώνει τα µέλη του µέσα από την
άσκηση της αξιολόγησης απέναντι στα τόσα προβλήµατα που η ιατρική
επιστήµη, η βιολογία και οι άλλες επιστήµες υποβάλλουν στην επαγγελX
µατική ικανότητα του γιατρού αλλά και στη συνείδηση και στην πίστη
του. Το ίδιο µπορούµε να πούµε για τους συλλόγους των καθολικών εκX
παιδευτικών, νοµικών, επιχειρηµατιών, εργαζοµένων, όπως και τους
αθλητικούς και οικολογικούς συλλόγους… Σε αυτό το πλαίσιο η κοινωνιX
κή διδασκαλία αποκαλύπτει τη διαπαιδαγωγική της ικανότητα απέναντι
στη συνείδηση κάθε ανθρώπου και στον πολιτισµό κάθε χώρας.

1151 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Απ. παρ. Christifideles laici, 29: AAS 81 (1989) 443.
1152 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 76: AAS 58 (1966)
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ε) Η υπηρεσία στα διάφορα πλαίσια της κοινωνικής ζωής

551 Η παρουσία του λα�κού πιστού στο κοινωνικό πεδίο χαρακτηρίζεται
από την υπηρεσία, σηµάδι και έκφραση αγάπης, που εκδηλώνεται στην οιT
κογενειακή, πολιτιστική, εργασιακή, οικονοµική και πολιτική ζωή µε
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: πειθαρχώντας στις διάφορες απαιτήσεις του
ιδιαίτερου πλαισίου ενασχόλησής τους, οι λα�κοί πιστοί εκφράζουν την
αλήθεια της πίστης τους και συγχρόνως την αλήθεια της κοινωνικής διδαX
σκαλίας της Εκκλησίας, που βρίσκει την πλήρη της πραγµατοποίηση όταν
βιώνεται µε συγκεκριµένους όρους στη λύση των κοινωνικών προβληµάτων.
Η ίδια η αξιοπιστία της κοινωνικής διδασκαλίας πριν από τη συνέπεια και
την εσωτερική λογική του βρίσκεται στη µαρτυρία των έργων1153.

Μπαίνοντας στην τρίτη χιλιετία της χριστιανικής εποχής, οι λα�κοί
πιστοί θα αποκαλυφθούν µε τη µαρτυρία τους σε όλους τους ανθρώπους
µε τους οποίους θα επιφορτιστούν τα πιο επιτακτικά καλέσµατα της
εποχής µας : «Όσοι από τους θησαυρούς της διδασκαλίας της Εκκλησίας
προτείνονται από την Ιερά Σύνοδο σκοπό έχουν να βοηθήσουν όλους
τους ανθρώπους της εποχής µας, είτε πιστεύουν στον Θεό είτε δεν Τον
αναγνωρίζουν ξεκάθαρα, ώστε, αντιλαµβανόµενοι σαφέστερα την ολοX
κληρωτική κλήση τους, να καταστήσουν τον κόσµο πιο σύµφωνο µε την
εξέχουσα αξιοπρέπεια του ανθρώπου, επιδιώκοντας µια οικουµενική
αδελφοσύνη που θα αιτιολογείται πληρέστερα και κάτω από την ώθηση
της αγάπης, να απαντήσουν µε γενναιόδωρη και κοινή προσπάθεια στα
πιο επιτακτικά καλέσµατα της εποχής µας»1154.

1. Η υπηρεσία στον άνθρωπο

1153 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΓ΄, Εγκ. επ. Mater et magistra: AAS 53 (1961) 454^ ΙΩΑΝX

ΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 57: AAS 83 (1991) 862X863.
1154 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 91: AAS 58 (1966)
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552 Στα πλαίσια των κοινωνικών υποχρεώσεων των λα�κών πιστών προT
βάλλει κυρίως η υπηρεσία στον άνθρωπο: η προώθηση της αξιοπρέπειας
κάθε προσώπου, η οποία είναι το πολυτιµότερο αγαθό κάθε ανθρώπου,
αποτελεί το «ουσιώδες και κατά µία έννοια το κύριο και ενωτικό καθήX
κον της υπηρεσίας που η Εκκλησία και οι λα�κοί πιστοί καλούνται να
προσφέρουν στην οικογένεια των ανθρώπων»1155.

Η πρώτη µορφή µε την οποία εκπληρώνεται αυτό το χρέος συνίσταT
ται στην υποχρέωση και στην προσπάθεια για εσωτερική ανανέωση, καX
θώς η ιστορία της ανθρωπότητας δεν κινείται από έναν απρόσωπο ντεX
τερµινισµό, αλλά από ένα γαλαξία υποκειµένων, από τις ελεύθερες πράX
ξεις των οποίων εξαρτάται η κοινωνική τάξη. Οι κοινωνικοί θεσµοί δεν
εγγυούνται από µόνοι τους, σχεδόν µηχανικά, το καλό όλων: «η εσωτεριX
κή ανανέωση του χριστιανικού πνεύµατος»1156 πρέπει να προηγείται της
φροντίδας να βελτιωθεί η κοινωνία «σύµφωνα µε το πνεύµα της ΕκκληX
σίας, εδραιώνοντας τη δικαιοσύνη και την κοινωνική αγάπη»1157.

Από τη µεταστροφή της καρδιάς ξεπηδά η έγνοια για τον άνθρωπο
που αγαπάµε ως αδελφό. Αυτή η έγνοια µάς κάνει να κατανοούµε ως
υποχρέωση το καθήκον να εξυγιανθούν οι θεσµοί, οι δοµές και οι συνθήX
κες ζωής που αντιτίθενται στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Οι λα�κοί πιστοί
πρέπει να εργάζονται συγχρόνως για τη µεταστροφή της καρδιάς και
για τη βελτίωση των δοµών, λαµβάνοντας υπόψη την ιστορική κατάσταX
ση και χρησιµοποιώντας νόµιµα µέσα, µε σκοπό να έχουµε θεσµούς όπου
η αξιοπρέπεια όλων των ανθρώπων θα γίνεται πραγµατικά σεβαστή και
θα προωθείται.

553 Η προώθηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας συνεπάγεται κυρίως την
υπογράµµιση του απαραβίαστου δικαιώµατος στη ζωή, από τη σύλληψη
µέχρι το φυσικό θάνατο, πρώτου ανάµεσα σε όλα και προ�πόθεση για
όλα τα άλλα δικαιώµατα του ανθρώπου1158. Ο σεβασµός της ανθρώπινης

1155 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Απ. παρ. Christifideles laici, 37: AAS 81 (1989) 460.
1156 ΠΙΟΣ ΙΑ΄, Εγκ. επ. Quadragesimo anno: AAS 23 (1931) 218.
1157 ΠΙΟΣ ΙΑ΄, Εγκ. επ. Quadragesimo anno: AAS 23 (1931) 218.
1158 ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ, ∆ιδ. Donum vitae (22 ΦεβρουX

αρίου 1987): AAS 80 (1988) 70X102.
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αξιοπρέπειας απαιτεί την αναγνώριση της θρησκευτικής διάστασης του
ανθρώπου, που δεν είναι «µια απλή “οµολογιακή” ανάγκη, αλλά µια
απαίτηση που βρίσκει τις ρίζες της στην ίδια την πραγµατικότητα του ανX
θρώπου»1159. Η ουσιαστική αναγνώριση του δικαιώµατος στην ελευθερία
συνείδησης και στη θρησκευτική ελευθερία είναι από τα πιο υψηλά αγαX
θά και από τις πιο σοβαρές υποχρεώσεις κάθε λαού που θέλει πραγµατιX
κά να εξασφαλίσει το καλό του ανθρώπου και της κοινωνίας1160. Στο σηX
µερινό πολιτιστικό πλαίσιο γίνεται ιδιαίτερα επιτακτικό το καθήκον της
προστασίας του γάµου και της οικογένειας, που µπορεί να εκπληρωθεί
κατάλληλα µόνο µε την αναγνώριση της µοναδικής και αναντικατάσταX
της αξίας αυτής της πραγµατικότητας για την αληθινή ανάπτυξη της ανX
θρώπινης συµβίωσης1161.

2. Η υπηρεσία στον πολιτισµό

554 Ο πολιτισµός πρέπει να αποτελεί προνοµιούχο χώρο παρουσίας και
ενασχόλησης για την Εκκλησία και τους µεµονωµένους χριστιανούς. Ο
διαχωρισµός ανάµεσα στη χριστιανική πίστη και στην καθηµερινή ζωή
κρίνεται από τη Β΄ Σύνοδο του Βατικανού ως ένα από τα πιο σοβαρά λάX
θη της εποχής µας1162. Η σύγχυση του µεταφυσικού ορίζοντα^ η απώλεια
της νοσταλγίας του Θεού στον αυτοαναφορικό ναρκισσισµό και στην
αφθονία των µέσων ενός καταναλωτικού τρόπου ζωής^ η υπεροχή που
αποδίδεται στην τεχνολογία και στην επιστηµονική έρευνα^ η έµφαση
στο φαίνεσθαι, στην αναζήτηση της εικόνας, στις τεχνικές επικοινωνίας:
όλα αυτά τα φαινόµενα πρέπει να κατανοηθούν στις πολιτιστικές τους
όψεις και να τεθούν σε σχέση µε το κεντρικό θέµα του ανθρώπου, της ολοX
κληρωτικής του ανάπτυξης, της ικανότητάς του για επικοινωνία και τη δηX

1159 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Απ. παρ. Christifideles laici, 39: AAS 81 (1989) 466.
1160 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Απ. παρ. Christifideles laici, 39: AAS 81 (1989)

466.
1161 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Απ. παρ. Familiaris consortio, 42X48: AAS 74

(1982) 134X140.
1162 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 43: AAS 58

(1966) 1.062.
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µιουργία σχέσεων µε τους άλλους ανθρώπους, της συνεχούς αµφισβήτησής
του για τα µεγάλα θέµατα που διαπερνούν την ύπαρξη. Πρέπει να λάβουµε
υπόψη ότι «ο πολιτισµός είναι αυτό για το οποίο ο άνθρωπος γίνεται πιο
άνθρωπος, “είναι” περισσότερο, πλησιάζει περισσότερο στο “είναι”»1163.

555 Ένας ιδιαίτερος χώρος ενασχόλησης για τους λα�κούς πιστούς πρέT
πει να είναι η καλλιέργεια ενός κοινωνικού και πολιτικού πολιτισµού
που θα εµπνέεται από το Ευαγγέλιο. Η πρόσφατη ιστορία απέδειξε την
αδυναµία και τη ριζική αποτυχία κυρίως σε κοινωνικό και πολιτικό επίX
πεδο των πολιτιστικών προοπτικών τις οποίες επί µακρόν συµµερίζονταν
πολλοί και παρουσιάζονταν σαν νικηφόρες. Σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτεX
ρα τις δεκαετίες µετά τον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, οι καθολικοί σε
διάφορες χώρες κατάφεραν να εδραιώσουν ένα υψηλό καθήκον που µαρX
τυρεί µε ολοένα και µεγαλύτερη σαφήνεια την εγκυρότητα της έµπνευσής
τους και της κληρονοµιάς των αξιών τους. Πράγµατι, το κοινωνικό και
πολιτικό καθήκον των καθολικών δεν περιορίζεται ποτέ µόνο στη µεταX
µόρφωση των δοµών, καθώς διατρέχει τη βάση του ένας πολιτισµός που
αποδέχεται και δικαιολογεί τα αιτήµατα που προέρχονται από την πίστη
και την ηθική, θέτοντάς τα ως θεµέλιο και στόχο συγκεκριµένων σχεδιαX
σµών. Όταν υστερεί αυτή η επίγνωση, οι ίδιοι οι καθολικοί καταδικάζοX
νται σε πολιτιστική διασπορά και καθιστούν ανεπαρκείς και περιορισµέX
νες τις προτάσεις τους. Αποτελεί και σήµερα επιτακτική ανάγκη να παX
ρουσιάσουµε µε σύγχρονους πολιτιστικούς όρους την κληρονοµιά της καX
θολικής παράδοσης, τις αξίες της, το περιεχόµενό της, ολόκληρη την πνευX
µατική, διανοητική και ηθική κληρονοµιά του καθολικισµού. Η πίστη
στον Ιησού Χριστό, που προσδιορίστηκε ως «ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ
ζωή» (Ιω 14,6), ωθεί τους χριστιανούς να προσπαθήσουν µε πάντα αναX
νεωµένο ενδιαφέρον για την οικοδόµηση ενός κοινωνικού και πολιτικού

1163 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Οµιλία στην UNESCO (2 Ιουνίου 1980), 7: AAS 72
(1980) 738.

1164 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 25: AAS 58
(1966) 1.045X1.046^ Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 1.881^ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΓΙΑ ΤΗ

∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ, Nota Dottrinale circa alcune questioni riguardanti l’impegT
no e il comportamento dei cattolici nella vita politica, (24 Νοεµβρίου 2002), 7, LibX
reria Editrice Vaticana, Πόλις του Βατικανού 2002, σ. 15.

414 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆Ω∆ΕΚΑΤΟ



πολιτισµού που θα εµπνέεται από το Ευαγγέλιο1164.

556 Η ολοκληρωµένη τελειότητα του ανθρώπου και το καλό όλης της
κοινωνίας είναι οι βασικοί σκοποί του πολιτισµού1165 : η ηθική διάσταση
του πολιτισµού είναι µια προτεραιότητα της πολιτικής και κοινωνικής
δράσης των λα�κών πιστών. Η αδιαφορία γι’ αυτή τη διάσταση µετατρέX
πει εύκολα τον πολιτισµό σε ένα όργανο εξαθλίωσης της ανθρωπότητας.
Ένας πολιτισµός µπορεί να γίνει στείρος και να κινηθεί προς την παρακX
µή όταν «κλείνεται στον εαυτό του και προσπαθεί να διαιωνίσει γεραX
σµένες µορφές ζωής, αρνούµενος κάθε ανταλλαγή και σύγκριση γύρω
από την αλήθεια του ανθρώπου»1166. Ο σχηµατισµός ενός πολιτισµού ικαX
νού να εµπλουτίσει τον άνθρωπο απαιτεί τη συµµετοχή του ανθρώπου, ο
οποίος αναπτύσσει τη δηµιουργικότητά του, την ευφυaα του, τη γνώση
του για τον κόσµο και τους ανθρώπους και επενδύει την ικανότητά του
για αυτοκυριαρχία, για προσωπική θυσία, για αλληλεγγύη και τη διάθεX
ση να προωθήσει το κοινό καλό1167.

557 Το κοινωνικό και πολιτικό χρέος του λα�κού πιστού σε πολιτιστικό
πλαίσιο προσλαµβάνει σήµερα µερικές ακριβείς κατευθύνσεις. Η πρώτη
είναι εκείνη που προσπαθεί να εγγυηθεί στον καθένα το δικαίωµα όλων
σε έναν πολιτισµό «που συµφωνεί µε την αξιοπρέπεια του ανθρώπου, δίX
χως διαχωρισµούς φυλής, φύλου, εθνικότητας, θρησκείας ή κοινωνικής
κατάστασης»1168. Αυτό το δικαίωµα συνεπάγεται το δικαίωµα των οικοX
γενειών και των ανθρώπων σε ένα σχολείο ελεύθερο και ανοιχτό^ ελευθεX
ρία πρόσβασης στα µέσα µαζικής επικοινωνίας, για τα οποία πρέπει να
αποφευχθεί κάθε µορφή µονοπωλίου και ιδεολογικού ελέγχου^ ελευθερία
αναζήτησης, διάδοσης της σκέψης, διαλόγου και σύγκρισης. Στη ρίζα της

1165 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 59: AAS 58
(1966) 1.079X1.080.

1166 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 50: AAS 83 (1991) 856.
1167 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Οµιλία στην UNESCO (2 Ιουνίου 1980), 11:

AAS 72 (1980) 742.
1168 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 60: AAS 58 (1966)
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φτώχειας πολλών λαών υπάρχουν διάφορες µορφές πολιτιστικής στέρηX
σης και ελλιπούς αναγνώρισης των πολιτιστικών δικαιωµάτων. Το καθήX
κον της διαπαιδαγώγησης και της διαµόρφωσης του ανθρώπου αποτελεί
ανέκαθεν την πρώτη έγνοια της κοινωνικής δράσης των χριστιανών.

558 Η δεύτερη πρόκληση του καθήκοντος του λα�κού πιστού αφορά το
περιεχόµενο του πολιτισµού, δηλαδή την αλήθεια. Το θέµα της αλήθειας
είναι ουσιώδες για τον πολιτισµό, επειδή υπολείπεται «η υποχρέωση κάX
θε ανθρώπου να πιστεύει στην έννοια του ολοκληρωµένου ανθρώπου,
στην οποία υπερτερούν οι αξίες της ευφυaας, της βούλησης, της συνείδηX
σης και της αδελφοσύνης»1169. Η σωστή ανθρωπολογία είναι το στοιχείο
της διαφώτισης και της επαλήθευσης όλων των ιστορικών πολιτιστικών
µορφών. Το καθήκον του χριστιανού στο πολιτιστικό πλαίσιο αντιτίθεX
ται σε κάθε περιοριστική και ιδεολογική άποψη του ανθρώπου και της
ζωής. Το δυναµισµό του ανοίγµατος προς την αλήθεια εγγυάται κυρίως
το γεγονός ότι «οι πολιτισµοί των διαφορετικών εθνών είναι κατά βάθος
άλλοι τόσοι τρόποι για να απαντηθεί το ερώτηµα γύρω από την έννοια
της ατοµικής ύπαρξης»1170.

559 Οι χριστιανοί πρέπει να αφοσιωθούν ώστε να αξιοποιηθεί πλήρως η
θρησκευτική διάσταση του πολιτισµού^ αυτό το καθήκον είναι πολύ σηT
µαντικό και επιτακτικό για την ποιότητα της ανθρώπινης ζωής σε ατοµιT
κό και κοινωνικό επίπεδο. Στο κέντρο κάθε πολιτισµού βρίσκεται το
ερώτηµα που προέρχεται από το µυστήριο της ζωής και αναφέρεται στο
µεγαλύτερο µυστήριο, εκείνο του Θεού^ όταν το εξαλείφουµε, φθείρονται
ο πολιτισµός και η ηθική ζωή των εθνών1171. Η αυθεντική θρησκευτική
διάσταση είναι συστατική του ανθρώπου και του επιτρέπει να ανοίγει
στις διάφορες δραστηριότητές του τον ορίζοντα όπου βρίσκουν σηµασία
και κατεύθυνση. Η θρησκευτικότητα ή πνευµατικότητα του ανθρώπου

1169 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 61: AAS 58 (1966)
1.082.

1170 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 24: AAS 83 (1991) 822.
1171 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 24: AAS 83 (1991)

821X822.
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εκδηλώνεται στις µορφές του πολιτισµού, στις οποίες χαρίζει ζωτικότητα
και έµπνευση. Το µαρτυρούν τα πολυάριθµα έργα τέχνης όλων των εποX
χών. Όταν καταργείται η θρησκευτική διάσταση ενός ανθρώπου ή ενός
λαού, νεκρώνεται ο ίδιος ο πολιτισµός^ και µερικές φορές φτάνει στο σηX
µείο να εξαφανιστεί.

560 Για την προώθηση ενός αυθεντικού πολιτισµού, οι λα�κοί πιστοί θα
δώσουν µεγάλη σηµασία στα µέσα µαζικής επικοινωνίας, εξετάζοντας
κυρίως το περιεχόµενο των πολυάριθµων επιλογών που κάνουν οι άνT
θρωποι: αυτές οι επιλογές, µολονότι διαφέρουν από οµάδα σε οµάδα και
από άτοµο σε άτοµο, έχουν όλες ένα ηθικό βάρος και πρέπει να εκτιµηθούν
κάτω από αυτή την οπτική. Για να επιλέξουν ορθά, οφείλουν να γνωρίX
ζουν τους κανόνες ηθικής τάξεως και να τους εφαρµόζουν πιστά1172. Η
Εκκλησία προσφέρει µια µακρόχρονη παράδοση σοφίας, ριζωµένη στη
θε�κή Αποκάλυψη και στον ανθρώπινο στοχασµό1173, ο θεολογικός προX
σανατολισµός των οποίων λειτουργεί ως σπουδαίο διορθωτικό τόσο απέX
ναντι στην «“άθεη” λύση, που στερεί τον άνθρωπο από µία θεµελιώδη συX
νιστώσα του, την πνευµατική, όσο και απέναντι στις ανεκτικές και καταX
ναλωτικές λύσεις, οι οποίες µε διάφορες δικαιολογίες στοχεύουν να τον
πείσουν για την ανεξαρτησία του από κάθε νόµο και από τον Θεό»1174.
Περισσότερο από το να κρίνει τα µέσα κοινωνικής επικοινωνίας, αυτή η
παράδοση τίθεται στην υπηρεσία τους: «ο πολιτισµός της σοφίας, χαραX
κτηριστικός της Εκκλησίας, µπορεί να αποτρέψει τον πολιτισµό της πληX
ροφορίας των µέσων κοινωνικής επικοινωνίας να γίνει µια συσσώρευση
γεγονότων χωρίς νόηµα»1175.

561 Οι λα�κοί πιστοί θα θεωρούν τα µέσα σαν πιθανά και ισχυρά όργαT

1172 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, ∆ιάτ. Inter mirifica, 4: AAS 56 (1964) 146.
1173 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Fides et ratio, 36X48: AAS 91 (1999)

33X34.
1174 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 55: AAS 83 (1991) 861.
1175 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Μήνυµα για την τριακοστή τρίτη Παγκόσµια ΗµέT

ρα για τις Κοινωνικές Επικοινωνίες 1999, 3: Insegnamenti di Giovanni Paolo II,
ΧΧΙI, 1 (1979) 283.
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να αλληλεγγύης: «Η αλληλεγγύη εµφανίζεται ως συνέπεια µιας αληθινής
και σωστής επικοινωνίας και µιας ελεύθερης κυκλοφορίας ιδεών, που ευX
νοούν τη γνώση και το σεβασµό των άλλων»1176. Αυτό δε θα συµβεί αν τα
µέσα κοινωνικής επικοινωνίας χρησιµοποιούνται για να δηµιουργηθούν
και να στηριχθούν οικονοµικά συστήµατα στην υπηρεσία της απληστίας
και της πλεονεξίας. Απέναντι σε σοβαρές αδικίες, η απόφαση να αγνοηX
θούν εντελώς κάποιες όψεις της ανθρώπινης δυστυχίας αντικατοπτρίζει
µιαν αδικαιολόγητη επιλογή1177. Οι δοµές και η πολιτική της επικοινωνίας
και η κατανοµή της τεχνολογίας είναι παράγοντες που συνεισφέρουν
ώστε ορισµένα πρόσωπα να είναι «πλούσια» σε πληροφορίες και άλλα
«φτωχά», σε µια εποχή όπου η ευηµερία, ακόµη κι η επιβίωση εξαρτώT
νται από την πληροφορία. Με αυτό τον τρόπο, λοιπόν, τα µέσα κοινωνιX
κής επικοινωνίας συµβάλλουν στις αδικίες και στις ανισορροπίες που
προκαλούν εκείνο τον πόνο τον οποίο ύστερα µεταφέρουν ως πληροφοX
ρία. Η τεχνολογία της επικοινωνίας και της πληροφορίας, µαζί µε την εκX
παίδευση στη χρήση τους πρέπει να στοχεύουν στην εξάλειψη αυτών των
αδικιών και των ανισορροπιών.

562 Οι επαγγελµατίες των µέσων κοινωνικής επικοινωνίας δεν είναι οι
µοναδικοί που έχουν ηθικές υποχρεώσεις. Και οι χρήστες έχουν υποχρεώT
σεις. Οι επιχειρηµατίες που επιχειρούν να αναλάβουν ευθύνες αξίζουν
ένα συνειδητοποιηµένο κοινό. Η πρώτη υποχρέωση του χρήστη των κοιX
νωνικών επικοινωνιών συνίσταται στη διάκριση και στην επιλογή. Οι γοX
νείς, οι οικογένειες και η Εκκλησία έχουν συγκεκριµένες και αναφαίρετες
ευθύνες. Σ’ εκείνους που εργάζονται µε διάφορους τρόπους στις κοινωνιX
κές επικοινωνίες αντηχεί δυνατά και ξεκάθαρα η προειδοποίηση του
απόστολου Παύλου: «∆ιὸ ἀποθέµενοι τὸ ψεῦδος λαλεῖτε ἀλήθειαν ἕκαX
στος µετὰ τοῦ πλησίον αὐτοῦ· ὅτι ἐσµὲν ἀλλήλων µέλη. […] πᾶς λόγος σαX
πρὸς ἐκ τοῦ στόµατος ὑµῶν µὴ ἐκπορευέσθω, ἀλλ᾿ εἴ τις ἀγαθὸς πρὸς οἰX
κοδοµὴν τῆς χρείας, ἵνα δῷ χάριν τοῖς ἀκούουσι» (Εφ 4,25,29). Η υπηρεX

1176 Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.495.
1177 Πρβλ. ΠΟΝΤΙΦΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Etica

nelle comunicazioni sociali (4 Ιουνίου 2000), 14, Libreria Editrice Vaticana, Πόλις
του Βατικανού 2000, σσ. 16X17.
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σία στον άνθρωπο µέσα από τη δόµηση µιας κοινότητας που θα βασίζεX
ται στην αλληλεγγύη, στη δικαιοσύνη και στην αγάπη και η διάδοση της
αλήθειας για την ανθρώπινη ζωή και για την τελική εκπλήρωσή της στον
Θεό είναι οι ουσιαστικές απαιτήσεις των µέσων κοινωνικής επικοινωνίας1178.
Στο φως της πίστης, η ανθρώπινη επικοινωνία πρέπει να θεωρείται µια
διαδροµή από τη Βαβέλ στην Πεντηκοστή, δηλαδή η προσωπική και κοιX
νωνική δέσµευση να ξεπεραστεί η κατάρρευση της επικοινωνίας (πρβλ.
Γεν 11,4X8) επιχειρώντας ένα άνοιγµα προς το δώρο των γλωσσών (πρβλ.
Πραξ 2,5X11), στην ανανεωµένη από τη δύναµη του Αγίου Πνεύµατος, που
έστειλε ο Υιός, επικοινωνία.

3. Η υπηρεσία στην οικονοµία

563 Μπροστά στην πολυπλοκότητα του σύγχρονου οικονοµικού πλαισίου,
ο λα�κός πιστός θα καθοδηγείται στη δράση του από τις αρχές του κοιT
νωνικού ∆ιδακτικού Σώµατος. Είναι αναγκαίο να γνωστοποιούνται και
να γίνονται δεκτές στην οικονοµική δραστηριότητα: όταν αυτές οι αρχές
αγνοούνται, µε πρώτη ανάµεσα σε όλες την κεντρικότητα του ανθρώπου,
διακυβεύεται η ποιότητα της οικονοµικής δραστηριότητας1179.

Η ενασχόληση του χριστιανού θα µεταφραστεί και σε µια προσπάθεια
πολιτιστικού στοχασµού που θα στοχεύει σε µιαν αντίληψη που θα αφοT
ρά τα σηµερινά πρότυπα οικονοµικήςTκοινωνικής ανάπτυξης. Ο περιοριX
σµός του ζητήµατος της ανάπτυξης σε πρόβληµα αποκλειστικά τεχνικό
θα προκαλούσε ένα κενό στο πραγµατικό περιεχόµενό του που αφορά
«την αξιοπρέπεια του ανθρώπου και των λαών»1180.

1178 Πρβλ. ΠΟΝΤΙΦΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Etica nelT
le comunicazioni sociali (4 Ιουνίου 2000), 33, Libreria Editrice Vaticana, Πόλις του
Βατικανού 2000, σσ. 43X44.

1179 ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ, Nota Dottrinale circa alcune queT
stioni riguardanti l’impegno e il comportamento dei cattolici nella vita politica (24
Νοεµβρίου 2002), 3, Libreria Editrice Vaticana, Πόλις του Βατικανού 2002, σ. 8.

1180 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Sollicitudo rei socialis, 41: AAS 80 (1988) 570.
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564 Οι ειδικοί της οικονοµικής επιστήµης, οι οικονοµικοί παράγοντες
και οι υπεύθυνοι πολιτικοί πρέπει να αντιληφθούν ότι είναι επιτακτική
µια αναθεώρηση της οικονοµίας, λαµβάνοντας υπόψη από τη µια µεριά
τη δραµατική υλική φτώχεια δισεκατοµµυρίων ανθρώπων και από την
άλλη το γεγονός ότι «οι σύγχρονες οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτιστιX
κές δοµές πασχίζουν να επιφορτιστούν µε τις απαιτήσεις µιας αυθεντικής
ανάπτυξης»1181. Οι νόµιµες απαιτήσεις της οικονοµικής δραστηριότητας
πρέπει να εναρµονιστούν καλύτερα µε εκείνες της πολιτικής συµµετοχής
και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Συγκεκριµένα, αυτό σηµαίνει να υφάX
νουµε µε αλληλεγγύη τα δίκτυα των οικονοµικών, πολιτικών και κοινωX
νικών αλληλεξαρτήσεων, που οι εν εξελίξει διαδικασίες της παγκοσµιοX
ποίησης τείνουν να µεγεθύνουν1182. Σε αυτή την προσπάθεια αναθεώρηX
σης, που διαγράφεται διαρθρωµένη και προορίζεται να επηρεάσει τις αντιX
λήψεις για την οικονοµική πραγµατικότητα, αποδεικνύονται πολύτιµες
οι χριστιανικής έµπνευσης οµάδες που κινούνται στον οικονοµικό χώρο:
σωµατεία εργαζοµένων, επιχειρηµατιών, οικονοµολόγων.

4. Η υπηρεσία στην πολιτική

565 Για τους λα�κούς πιστούς η πολιτική ενασχόληση είναι µια ποιοτική
και απαιτητική έκφραση της χριστιανικής δέσµευσης στην υπηρεσία των
άλλων1183. Η επιδίωξη του κοινού καλού σε πνεύµα υπηρεσίας^ η ανάπτυX
ξη της δικαιοσύνης µε ιδιαίτερη προσοχή απέναντι σε καταστάσεις φτώX
χειας και δυστυχίας^ ο σεβασµός στην αυτονοµία της επίγειας πραγµατιX
κότητας^ η αρχή της επικουρικότητας^ η προώθηση του διαλόγου και της
ειρήνης στον ορίζοντα της αλληλεγγύης: αυτές είναι οι κατευθύνσεις προς
τις οποίες οι λα�κοί χριστιανοί πρέπει να στρέφουν την πολιτική τους
δράση. Όλοι οι πιστοί, ως κάτοχοι των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων

1181 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β ,́ Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για την Ειρήνη 2000,
14: AAS 92 (2000) 366.

1182 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β ,́ Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για την Ειρήνη 2000,
17: AAS 92 (2000) 367X368.

1183 Πρβλ. ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ ,́ Απ. επ. Octogesima adveniens, 46: AAS 63 (1971) 433X436.

420 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆Ω∆ΕΚΑΤΟ



των πολιτών, οφείλουν να σέβονται αυτές τις κατευθύνσεις^ ιδιαίτερα πρέX
πει να τις λάβουν υπόψη όσοι έχουν άµεσα και θεσµικά καθήκοντα στη διαX
χείριση της σύνθετης προβληµατικής των δηµοσίων πραγµάτων, στην τοX
πική αυτοδιοίκηση, στους εθνικούς και διεθνείς θεσµούς.

566 Η υπεύθυνη εργασία στους κοινωνικούς και πολιτικούς θεσµούς
απαιτεί αυστηρή και διαρθρωµένη δέσµευση που, συνεισφέροντας στον
πολιτικό διάλογο, στο σχεδιασµό και στις επιχειρησιακές επιλογές, θα
ξέρει να προβάλλει την απόλυτη αναγκαιότητα για ηθική αναβάθµιση
της κοινωνικής και πολιτικής ζωής. Η περιορισµένη προσοχή προς την
ηθική διάσταση οδηγεί στην απανθρωπιά της συλλογικής ζωής και των
κοινωνικών και πολιτικών θεσµών, παγιώνοντας τις «δοµές της αµαρX
τίας»1184: «Αν ζεις και ενεργείς πολιτικά σε συµφωνία µε τη συνείδησή σου
δε γίνεσαι υποχείριο που υποχωρεί σε θέσεις ξένες προς το πολιτικό χρέος ή
σε µια µορφή φονταµενταλισµού, αλλά η έκφραση µε την οποία οι χριX
στιανοί προσφέρουν τη βοήθειά τους, καθώς µέσα από την πολιτική
εγκαθιδρύεται µια πιο σωστή και συνεπής προς την αξιοπρέπεια του ανX
θρώπου τάξη»1185.

567 Στο πλαίσιο της πολιτικής ενασχόλησης του λα�κού πιστού, η προεT
τοιµασία για την άσκηση εξουσίας την οποία πρέπει να αναλάβουν οι
χριστιανοί απαιτεί εξαιρετική προσοχή, ιδιαίτερα όταν τους καλεί σε
αυτό το αξίωµα η εµπιστοσύνη των συµπολιτών τους, σύµφωνα µε τους
δηµοκρατικούς κανόνες. Οφείλουν να εκτιµήσουν το δηµοκρατικό σύX
στηµα «επειδή εξασφαλίζει τη συµµετοχή των πολιτών στις πολιτικές επιX
λογές και εγγυάται στους κυβερνώµενους τη δυνατότητα να εκλέγουν και
να ελέγχουν τους κυβερνώντες και να τους αντικαθιστούν µε ειρηνικό
τρόπο, όπου αποδεικνύεται ενδεδειγµένο»1186 και να απωθούν σκοτεινές

1184 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Sollicitudo rei socialis, 36: AAS 80
(1988) 561X563.

1185 ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ, Nota Dottrinale circa alcune queT
stioni riguardanti l’impegno e il comportamento dei cattolici nella vita politica, (24 ΝοX
εµβρίου 2002), 6, Libreria Editrice Vaticana, Πόλις του Βατικανού 2002, σ. 13.

1186 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 46: AAS 83 (1991) 850.
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οµάδες εξουσίας που σκοπό έχουν να περιορίσουν ή να ανατρέψουν τη
λειτουργία των νόµιµων θεσµών. Η άσκηση της εξουσίας οφείλει να
προσλάβει το χαρακτήρα υπηρεσίας, που πρέπει να επιτελείται πάντα
στο πλαίσιο του ηθικού νόµου για την επιδίωξη του κοινού καλού1187:
όποιος ασκεί την πολιτική εξουσία πρέπει να προσπαθεί να συγκλίνει τις
ενέργειες όλων των πολιτών προς αυτόν το σκοπό, όχι µε αυταρχικό τρόX
πο, αλλά χρησιµοποιώντας την ηθική δύναµη που τροφοδοτείται από την
ελευθερία.

568 Ο λα�κός πιστός καλείται να εντοπίσει στις συγκεκριµένες πολιτικές
καταστάσεις τα όντως ρεαλιστικά βήµατα για να υλοποιηθούν οι αρχές
και οι ηθικές αξίες της κοινωνικής ζωής. Αυτό απαιτεί µια κριτική µέθοT
δο1188, ατοµική και συλλογική, διαρθρωµένη γύρω από µερικά κοµβικά σηX
µεία: τη γνώση των καταστάσεων, που θα έχουν αναλυθεί µε τη βοήθεια
των κοινωνικών επιστηµών και των κατάλληλων µέσων^ τη συστηµατική
µελέτη της πραγµατικότητας υπό το φως του αναλλοίωτου µηνύµατος του
Ευαγγελίου και της κοινωνικής διδασκαλίας της Εκκλησίας^ τον καθοριX
σµό των επιλογών που θα έχουν ως στόχο τη θετική εξέλιξη της παρούσας
κατάστασης. Από το βάθος της επαγρύπνησης και της ερµηνείας της πραγX
µατικότητας µπορούν να δηµιουργηθούν συγκεκριµένες και αποτελεσµατιX
κές επιχειρησιακές επιλογές^ πάντως, δεν πρέπει να τους αποδίδουµε απόX
λυτη αξία, επειδή κανένα πρόβληµα δεν µπορεί να λυθεί οριστικά: «η πίστη
δεν απαίτησε ποτέ να συγκρατήσει σ’ ένα αυστηρό σχήµα τα κοινωνιολοX
γικά ζητήµατα, έχοντας επίγνωση ότι η ιστορική διάσταση στην οποία ζει
ο άνθρωπος απαιτεί να ελεγχθεί η παρουσία των καταστάσεων που δεν είX
ναι τέλειες και συχνά µεταβάλλονται ταχύτατα»1189.

1187 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 74: AAS 58
(1966) 1.095X1.097.

1188 ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ∆ΙΑΠΑΙ∆ΑΓΩΓΗΣΗ, Orientamenti per lo studT
io e l’insegnamento della dottrina sociale della Chiesa nella formazione sacerdotale,
8, Tipografia Poliglotta Vaticana, Ρώµη 1988, σσ. 13X14.

1189 ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ, Nota Dottrinale circa alcune quesT
tioni riguardanti l’impegno e il comportamento dei cattolici nella vita politica, (24
Νοεµβρίου 2002), 7, Libreria Editrice Vaticana, Πόλις του Βατικανού 2002, σ. 16.
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569 Μια εµβληµατική κατάσταση για την άσκηση της διάκρισης αποτεT
λεί η λειτουργία του δηµοκρατικού συστήµατος, που σήµερα γίνεται αντιT
ληπτή από πολλούς µε µιαν αγνωστική και σχετικιστική προοπτική, η
οποία οδηγεί στο να θεωρήσουµε την αλήθεια σαν ένα προ�όν καθοριT
σµένο από την πλειονότητα και µε τους όρους που θέτουν οι πολιτικές
ισορροπίες1190. Σ’ ένα τέτοιο πλαίσιο, η διάκριση είναι ιδιαίτερα δεσµευX
τική όταν ασκείται σε πλαίσια όπως η αντικειµενικότητα και η ορθότητα
των πληροφοριών, η επιστηµονική έρευνα ή οι οικονοµικές επιλογές που
επιδρούν στη ζωή των πιο φτωχών ή σε πραγµατικότητες που παραπέX
µπουν σε θεµελιώδεις και αναφαίρετες ηθικές απαιτήσεις, όπως η ιερότηX
τα της ζωής, το αδιάλυτο του γάµου, η προώθηση της οικογένειας που θεX
µελιώνεται στο γάµο ανάµεσα σε άντρα και γυναίκα.

Σ’ αυτή την κατάσταση είναι χρήσιµες µερικές θεµελιώδεις αρχές: η
µοναδικότητα και συγχρόνως η σύνδεση ανάµεσα στη νόµιµη και στην
ηθική τάξη^ η πίστη στην ταυτότητά µας και ταυτόχρονα η διάθεση για
διάλογο µε όλους^ η ανάγκη κατά την κρίση και την κοινωνική ενασχόX
ληση ο χριστιανός να αναφέρεται στην τριπλή και αδιαίρετη αλήθεια των
φυσικών αξιών, σεβόµενος τη νόµιµη αυτονοµία της επίγειας πραγµατιX
κότητας, των ηθικών αξιών, προωθώντας την επίγνωση της έµφυτης ηθιX
κής διάστασης κάθε κοινωνικού και πολιτικού προβλήµατος, των υπερT
φυσικών αξιών, εκπληρώνοντας το καθήκον του στο πνεύµα του ΕυαγX
γελίου του Ιησού Χριστού.

570 Όταν σε πλαίσια και πραγµατικότητες που παραπέµπουν σε θεµεT
λιώδεις ηθικές απαιτήσεις προτείνονται ή πραγµατοποιούνται νοµοθετιT
κές και πολιτικές επιλογές αντίθετες στις χριστιανικές αρχές και αξίες,
το ∆ιδακτικό Σώµα της Εκκλησίας διδάσκει ότι «η καλά διαµορφωµένη
χριστιανική συνείδηση δεν επιτρέπει σε κανέναν να ευνοήσει µε την ψήT
φο του την πραγµατοποίηση ενός πολιτικού προγράµµατος ή ενός νόµου

1190 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 46: AAS 83 (1991)
850X851.

1191 ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ, Nota Dottrinale circa alcune
questioni riguardanti l’impegno e il comportamento dei cattolici nella vita politica, (24
Νοεµβρίου 2002), 4, Libreria Editrice Vaticana, Πόλις του Βατικανού 2002, σ. 9.
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όπου το βασικό περιεχόµενο της πίστης και της ηθικής ανατρέπεται από
την παρουσίαση εναλλακτικών ή αντίθετων σε αυτό προτάσεων»1191.

Στην περίπτωση που δε στάθηκε δυνατό να αποτρέψουµε την πραγµαX
τοποίηση παρόµοιων πολιτικών προγραµµάτων ή να εµποδίσουµε ή να καX
ταργήσουµε τέτοιους νόµους, το ∆ιδακτικό Σώµα της Εκκλησίας διδάσκει
ότι ένας κοινοβουλευτικός, του οποίου η προσωπική και απόλυτη αντίθεση
είναι ξεκάθαρη και σε όλους γνωστή, θα µπορούσε να προσφέρει νόµιµα
την υποστήριξή του σε προτάσεις που θα στοχεύουν να περιορίσουν τις
ζηµίες τέτοιων νόµων και προγραµµάτων και να περιορίσουν τα αρνητικά
αποτελέσµατα στο πολιτιστικό επίπεδο και στο επίπεδο της δηµόσιας ηθιX
κής. Από αυτή την άποψη, αποδεικνύεται εµβληµατική η περίπτωση ενός
νόµου υπέρ των αµβλώσεων1192. Η ψήφισή του σε κάθε περίπτωση δεν µποX
ρεί να ερµηνευθεί ως παραδοχή ενός αισχρού νόµου, αλλά µόνον ως συνειX
σφορά για να µειωθούν οι αρνητικές συνέπειες ενός νοµοθετικού µέτρου
την ευθύνη του οποίου έχει εξ ολοκλήρου εκείνος που τον θεσµοθέτησε.

Να ληφθεί υπόψη ότι, απέναντι στις πολλαπλές καταστάσεις όπου διαT
κυβεύονται θεµελιώδη και αδιαπραγµάτευτα ηθικά αιτήµατα, η χριστιανιT
κή µαρτυρία πρέπει να θεωρείται απαράβατο καθήκον που µπορεί να φτάT
σει µέχρι τη θυσία της ζωής, το µαρτύριο, στο όνοµα της αγάπης και της ανT
θρώπινης αξιοπρέπειας1193. Η ιστορία των είκοσι αιώνων, κι αυτή του τεX
λευταίου, είναι πλούσια από µάρτυρες της χριστιανικής αλήθειας, µάρτυρες
της ευαγγελικής πίστης, της ελπίδας, της αγάπης. Το µαρτύριο είναι η απόX
δειξη της προσωπικής συµµόρφωσης µε τον εσταυρωµένο Ιησού, που φτάνει
κανείς µέχρι το έσχατο σηµείο να δώσει ακόµη και το αίµα του, σύµφωνα µε
τη διδαχή του Ευαγγελίου: «ἐὰν µὴ ὁ κόκκος τοῦ σίτου πεσὼν εἰς τὴν γῆν
ἀποθάνῃ, […] πολὺν καρπὸν φέρει» (Ιω 12,24).

571 Η πολιτική ενασχόληση των καθολικών συσχετίζεται συχνά µε τη

1192 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Evangelium vitae, 73: AAS 87 (1995)
486X487.

1193 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Απ. παρ. Christifideles laici, 39: AAS 81 (1989)
466X468.

1194 Πρβλ. Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 76: AAS 58
(1966) 1.099X1.100.
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«λα�κότητα», δηλαδή τη διάκριση ανάµεσα στην πολιτική και στη θρηT
σκευτική σφαίρα1194. Αυτή η διάκριση «είναι µια αξία που αποκτήθηκε
και αναγνωρίστηκε από την Εκκλησία και ανήκει στην κληρονοµιά του
πολιτισµού»1195. Πάντως, η καθολική ηθική διδασκαλία αποκλείει ξεκάX
θαρα την προοπτική µιας λα�κότητας εννοούµενης ως αυτονοµίας του
ηθικού νόµου: «Πράγµατι, η “λα�κότητα” υποδεικνύει κατ’ αρχάς τη στάX
ση εκείνου που σέβεται τις αλήθειες που αναβρύζουν από τη φυσική γνώX
ση του ανθρώπου ο οποίος ζει στην κοινωνία, έστω κι αν αυτές οι αλήθειες
διδάχθηκαν από µια ορισµένη θρησκεία, επειδή η αλήθεια είναι µία»1196.
Το να αναζητάµε ειλικρινά την αλήθεια, να προωθούµε και να προX
στατεύουµε µε νόµιµα µέσα τις ηθικές αλήθειες που αφορούν την κοινωX
νική ζωή —τη δικαιοσύνη, την ελευθερία, το σεβασµό της ζωής και των
άλλων δικαιωµάτων του ανθρώπου— είναι δικαίωµα και υποχρέωση
όλων των µελών µιας κοινωνικής και πολιτικής κοινότητας.

Όταν το ∆ιδακτικό Σώµα της Εκκλησίας επεµβαίνει σε θέµατα που
αφορούν την κοινωνική και πολιτική ζωή, δεν παραβλέπει τις απαιτήσεις
για µια ορθή ερµηνεία της λα�κότητας, καθώς «δε θέλει να ασκήσει πολιτιX
κή εξουσία ούτε να περιορίσει την ελευθερία άποψης των καθολικών σε
συναφή θέµατα. Σκοπό έχει αντίθετα —όπως είναι καθήκον της— να διδάX
ξει και να φωτίσει τη συνείδηση των πιστών, κυρίως όσων ασχολούνται µε
την πολιτική ζωή, ώστε η δράση τους να είναι πάντα στην υπηρεσία της
ολοκληρωµένης προώθησης του ανθρώπου και του κοινού καλού. Η κοιX
νωνική διδαχή της Εκκλησίας δεν αναµειγνύεται στη διακυβέρνηση µεµοX
νωµένων χωρών. Βέβαια, θέτει ένα ηθικό καθήκον συνέπειας στους λα�X
κούς πιστούς, στη συνείδησή τους που είναι µία και ακέραιη»1197.

1195 ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ, Nota Dottrinale circa alcune quesT
tioni riguardanti l’impegno e il comportamento dei cattolici nella vita politica, (24 ΝοX
εµβρίου 2002), 6, Libreria Editrice Vaticana, Πόλις του Βατικανού 2002, σ. 11.

1196 ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ, Nota Dottrinale circa alcune quesT
tioni riguardanti l’impegno e il comportamento dei cattolici nella vita politica, (24 ΝοX
εµβρίου 2002), 6, Libreria Editrice Vaticana, Πόλις του Βατικανού 2002, σ. 12.

1197 ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ, Nota Dottrinale circa alcune quesT
tioni riguardanti l’impegno e il comportamento dei cattolici nella vita politica, (24
Νοεµβρίου 2002), 6, Libreria Editrice Vaticana, Πόλις του Βατικανού 2002, σ. 12X13.
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572 Η αρχή της λα�κότητας συνεπάγεται το σεβασµό κάθε θρησκευτικής
οµολογίας εκ µέρους του κράτους, «που εξασφαλίζει την ελεύθερη άσκηT
ση λατρευτικών, πνευµατικών, πολιτιστικών και φιλανθρωπικών δραT
στηριοτήτων της κοινότητας των πιστών. Σε µια πλουραλιστική κοινωT
νία η λα�κότητα είναι ένας τόπος επικοινωνίας ανάµεσα στις διάφορες
πνευµατικές παραδόσεις και στο έθνος»1198. ∆υστυχώς, ακόµη και στις δηX
µοκρατικές κοινωνίες διατηρούνται εκφράσεις µισαλλόδοξου λα�κισµού,
που εχθρεύονται κάθε µορφή πολιτικής και πολιτιστικής σηµασίας της πίX
στης, προσπαθώντας να υποβαθµίσουν την κοινωνική και πολιτική ενασχόX
ληση των χριστιανών επειδή οµολογούν τις αλήθειες που διδάσκει η ΕκκληX
σία και υπακούουν στο ηθικό καθήκον να είναι συνεπείς µε τη συνείδησή
τους και φθάνουν µέχρι του σηµείου να αρνηθούν επίσης και πλήρως την
ίδια τη φυσική ηθική. Αυτή η άρνηση, που αποδεικνύει µια κατάσταση ηθιX
κής αναρχίας µε προφανή συνέπεια την υπερίσχυση του πιο δυνατού στον
πιο αδύναµο, δεν µπορεί να γίνει δεκτή από καµία µορφή νόµιµου πλουραX
λισµού, καθώς δυναµιτίζει τις βάσεις της ανθρώπινης συνύπαρξης. Στο φως
αυτής της κατάστασης των πραγµάτων, «η περιθωριοποίηση του χριστιανιX
σµού… δε θα µπορούσε να ωφελήσει το προγραµµατικό µέλλον µιας κοινωX
νίας και την οµόνοια ανάµεσα στους λαούς, µάλλον θα ναρκοθετούσε τα
ίδια τα πνευµατικά και πολιτιστικά θεµέλια του πολιτισµού»1199.

573 Ένα ιδιαίτερο πλαίσιο διάκρισης για τους λα�κούς πιστούς αφορά
την επιλογή των πολιτικών οργάνων, δηλαδή τη συµµετοχή σε ένα κόµµα
και σε άλλες εκφράσεις πολιτικής συµµετοχής. Πρέπει να επιχειρήσουν
µια επιλογή συνεπή µε τις αξίες, λαµβάνοντας υπόψη τις πραγµατικές πεT
ριστάσεις. Πάντως, οποιαδήποτε επιλογή πρέπει να έχει τις ρίζες της στην
αγάπη και να τείνει στην αναζήτηση του κοινού καλού1200. Οι προσδοκίες
της χριστιανικής πίστης δύσκολα συναντώνται σε µία πολιτική τοποθέX

1198 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Οµιλία προς το ∆ιπλωµατικό Σώµα (12 Ιανουαρίου
2004), 3: L’Osservatore Romano, 12X13 Ιανουαρίου 2004, σ. 5.

1199 ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ, Nota Dottrinale circa alcune quesT
tioni riguardanti l’impegno e il comportamento dei cattolici nella vita politica, (24 ΝοX
εµβρίου 2002), 6, Libreria Editrice Vaticana, Πόλις του Βατικανού 2002, σ. 14.

1200 Πρβλ. ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ ,́ Απ. επ. Octogesima adveniens, 46: AAS 63 (1971) 433X435.
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τηση: η προσδοκία από ένα κόµµα ή από µια πολιτική παράταξη να
ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της πίστης και της χριστιανικής
ζωής δηµιουργεί επικίνδυνες παρεξηγήσεις. Ο χριστιανός δεν µπορεί να
βρει ένα κόµµα που να ανταποκρίνεται πλήρως στις ηθικές απαιτήσεις
που γεννιούνται από την πίστη και από το γεγονός ότι ανήκει στην ΕκX
κλησία: η συµµετοχή του σε µια πολιτική παράταξη δε θα είναι ποτέ ιδεοX
λογική αλλά πάντα κριτική, ώστε το κόµµα και ο πολιτικός του σχεδιαX
σµός να παροτρύνονται στην υλοποίηση σχηµατισµών που θα τείνουν να
πετύχουν το πραγµατικό κοινό καλό, στο οποίο περιλαµβάνεται ο πνευX
µατικός σκοπός του ανθρώπου1201.

574 Η διάκριση από τη µια των προσδοκιών της πίστης και των κοινωT
νικώνTπολιτικών επιλογών και από την άλλη των επιλογών µεµονωµέT
νων χριστιανών και εκείνων της χριστιανικής κοινότητας συνεπάγεται
ότι η συµµετοχή σ’ ένα κόµµα ή σε µια πολιτική παράταξη πρέπει να θεωT
ρείται µια απόφαση προσωπική, νόµιµη τουλάχιστον στα όρια των κοµT
µάτων και των θέσεων που δεν είναι ασυµβίβαστες µε την πίστη και τις
χριστιανικές αξίες1202. Η επιλογή του κόµµατος, της παράταξης, των προX
σώπων στα οποία θα εµπιστευθούµε την πολιτική ζωή, έστω κι αν δεσµεύεX
ται η συνείδηση καθενός, δεν µπορεί ωστόσο να είναι µια επιλογή αποT
κλειστικά ατοµική: «Εναπόκειται στις χριστιανικές κοινότητες να αναλύX
σουν αντικειµενικά την κατάσταση της χώρας τους, να την ξεκαθαρίσουν
στο αναλλοίωτο φως του ευαγγελικού λόγου, να αποκοµίσουν αρχές
στοχασµού, κριτήρια κρίσης και κατευθύνσεις δράσης από την κοινωνική
διδαχή της Εκκλησίας»1203. Πάντως, «κανένας δε νοµιµοποιείται να διεκX
δικεί αποκλειστικά υπέρ της άποψής του το κύρος της Εκκλησίας»1204^ οι
πιστοί πρέπει να αναζητήσουν µάλλον «την αµοιβαία κατανόηση µε ειλιX
κρινή διάλογο, εξασφαλίζοντας πάντα την αγάπη µεταξύ τους και την

1201 Πρβλ. ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ ,́ Απ. επ. Octogesima adveniens, 46: AAS 63 (1971) 433X435.
1202 Πρβλ. ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ ,́ Απ. επ. Octogesima adveniens, 50: AAS 63 (1971) 439X440.
1203 ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ΄, Απ. επ. Octogesima adveniens, 4: AAS 63 (1971) 403X404.
1204 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 43: AAS 58 (1966)

1.063.
1205 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 43: AAS 58 (1966)

1.063.
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έγνοια πρωτίστως για το κοινό καλό»1205.

1206 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 41: AAS 58 (1966)
1.059.

1207 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΓ΄, Εγκ. επ. Mater et magistra: AAS 53 (1961) 451.



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

α) Η βοήθεια της Εκκλησίας στον σύγχρονο άνθρωπο

575 Μια νέα ανάγκη νοήµατος γίνεται ευρέως αισθητή και βιώνεται στη
σύγχρονη κοινωνία: «Ο άνθρωπος θα επιθυµεί πάντα να µάθει, έστω και
µπερδεµένα, ποιο είναι το νόηµα της ζωής του, της εργασίας και του θαX
νάτου του»1206. Οι προσπάθειες να απαντήσει στην ανάγκη σχεδιασµού
του µέλλοντος στο νέο πλαίσιο των ολοένα και πιο σύνθετων και αλληX
λεξαρτώµενων, αλλά και ολοένα και λιγότερο συντεταγµένων και ειρηνιX
κών διεθνών σχέσεων αποδεικνύονται δύσκολες. Η ζωή και ο θάνατος
των ανθρώπων φαίνεται να παραπέµπουν αποκλειστικά στην επιστηµοX
νική και τεχνολογική πρόοδο που προχωρά πολύ πιο γρήγορα από την
ικανότητα του ανθρώπου να καθορίσει τους σκοπούς και να υπολογίσει
το κόστος. Αντίθετα, πολλά φαινόµενα αποδεικνύουν ότι «η αίσθηση της
αυξανόµενης δυσαρέσκειας που εξαπλώνεται στις εθνικές κοινότητες µε
υψηλό επίπεδο ζωής διαλύει την αυταπάτη ενός ονειρεµένου γήινου παραX
δείσου, αλλά συγχρόνως γίνεται […] πιο ξεκάθαρη η συνειδητοποίηση των
οικουµενικών και αναφαίρετων δικαιωµάτων του ανθρώπου, κι είναι πιο
ζωντανή η λαχτάρα για πιο σωστές και πιο ανθρώπινες σχέσεις»1207.

576 Στα ουσιαστικά ερωτηµατικά για το νόηµα και το σκοπό της ανθρώT
πινης περιπέτειας απαντά η Εκκλησία µε το κήρυγµα του Ευαγγελίου,
που σώζει την αξιοπρέπεια του ανθρώπου από την αµφιταλάντευση των

1208 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 41: AAS 58 (1966)
1.059.

1209 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 41: AAS 58 (1966)
1.059X1.060.

1210 ΠΙΟΣ ΙΒ΄, Εγκ. επ. Summi Pontificatus: AAS 31 (1939) 425.
1211 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 55: AAS 83 (1991) 860X861.
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απόψεων, εξασφαλίζοντας την ελευθερία του ανθρώπου όπως κανένας
ανθρώπινος νόµος δεν µπορεί να κάνει. Η Β΄ Σύνοδος του Βατικανού
έδειξε ότι η αποστολή της Εκκλησίας στο σύγχρονο κόσµο συνίσταται στο
να βοηθήσει κάθε άνθρωπο να ανακαλύψει στον Θεό το ύστατο νόηµα της
ύπαρξής του: η Εκκλησία γνωρίζει καλά ότι «µόνον ο Θεός, τον οποίο υπηX
ρετεί, απαντά στις πιο βαθιές επιθυµίες της ανθρώπινης καρδιάς, που ποτέ
δε θα χορτάσει πλήρως από το γήινο άρτο»1208. Μόνο ο Θεός, που δηµιούρX
γησε τον άνθρωπο κατ’ εικόνα Του και τον λύτρωσε από την αµαρτία, µποX
ρεί να προσφέρει στα θεµελιώδη ανθρώπινα ερωτήµατα την κατάλληλη
απάντηση χάρη στην Αποκάλυψη η οποία συντελέστηκε στον Υιό Του που
ενανθρωπίστηκε: Πράγµατι, το Ευαγγέλιο «κηρύσσει και αναγγέλλει την
ελευθερία των τέκνων του Θεού, απορρίπτει κάθε δουλεία που σε τελική
ανάλυση προέρχεται από το αµάρτηµα, σέβεται αυστηρά την αξιοπρέπεια
της συνείδησης και την ελεύθερη απόφασή της, παροτρύνει ασταµάτητα να
διπλασιαστούν όλα τα ανθρώπινα ταλέντα στην υπηρεσία του Θεού και
υπέρ των ανθρώπων^ τέλος, συµβουλεύει σε όλους την αγάπη για όλους»1209.

β) Ξεκινώντας ξανά από την πίστη στον Χριστό

577 Η πίστη στον Θεό και στον Ιησού Χριστό φωτίζει τις ηθικές αρχές
που είναι «το µοναδικό και αναντικατάστατο θεµέλιο εκείνης της σταθεT
ρότητας και της ηρεµίας, εκείνης της εσωτερικής και εξωτερικής τάξης,
ιδιωτικής και δηµόσιας, που µπορεί να δηµιουργήσει και να διαφυλάξει
την ευηµερία των κρατών»1210. Η κοινωνική ζωή πρέπει να προσδεθεί στο
θε�κό σχέδιο: «Η θεολογική διάσταση αποδεικνύεται αναγκαία και για
να ερµηνεύσει και για να λύσει τα σηµερινά προβλήµατα της ανθρώπινης
συνύπαρξης»1211. Απέναντι στις σοβαρές µορφές εκµετάλλευσης και κοιX
νωνικής αδικίας «γίνεται ολοένα και πιο έντονη και εξαπλώνεται συνεX
χώς η ανάγκη για µια ριζική κοινωνική και προσωπική ανανέωση, ικανή
να εξασφαλίσει δικαιοσύνη, αλληλεγγύη, τιµιότητα, διαφάνεια. ΟπωσδήX

1212 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ., Veritatis splendor, 98: AAS 85 (1993) 1.210^
ιδίου, Εγκ. επ. Centesimus annus, 24: AAS 83 (1991) 821X822.

1213 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Απ. επ. Novo millennio ineunte, 29: AAS 93 (2001) 285.
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ποτε µακρύς και κοπιαστικός είναι ο δρόµος που πρέπει να διατρέξουµε^
πολυάριθµες και γιγάντιες είναι οι προσπάθειες για να µπορέσει να υλοX
ποιηθεί µια παρόµοια ανανέωση και εξαιτίας της πολλαπλότητας και της
σοβαρότητας των αιτιών που προκαλούν και τροφοδοτούν τις καταστάX
σεις αδικίας που υπάρχουν σήµερα στον κόσµο. Όµως, όπως η Ιστορία
και η εµπειρία διδάσκουν, δεν είναι δύσκολο να ξαναβρούµε στη βάση
αυτών των καταστάσεων αιτίες καθαρά “πολιτιστικές”, που συνδέονται
δηλαδή µε συγκεκριµένες θεωρήσεις του ανθρώπου, της κοινωνίας και
του κόσµου. Στην πραγµατικότητα, στην καρδιά του πολιτιστικού ζητήT
µατος βρίσκεται το ηθικό νόηµα, που µε τη σειρά του θεµελιώνεται και ολοX
κληρώνεται στο θρησκευτικό νόηµα»1212. Και όσον αφορά το «κοινωνικό
ζήτηµα», δεν µπορούµε να δεχτούµε «την αθώα προοπτική ότι, απέναντι
στις µεγάλες προκλήσεις της εποχής µας, µπορεί να υπάρξει µια µαγική φόρX
µουλα. Όχι, δε θα µας σώσει µια φόρµουλα αλλά ένα Πρόσωπο και η βεX
βαιότητα ότι µας εµπνέει: Είµαι µαζί σας! Έτσι, δεν πρόκειται να επινοήX
σουµε ένα “νέο πρόγραµµα”. Το πρόγραµµα υπάρχει ήδη: είναι εκείνο που
υπήρχε ανέκαθεν, συγκεντρωµένο στο Ευαγγέλιο και στη ζωντανή παράδοX
ση. Επικεντρώνεται, σε τελευταία ανάλυση, στον ίδιο τον Χριστό, να Τον
γνωρίσουµε, να Τον αγαπήσουµε, να Τον µιµηθούµε, για να ζήσουµε σε ΑυX
τόν την τριαδική ζωή και να µεταµορφώσουµε µαζί Του την Ιστορία, µέχρι
την ολοκλήρωσή της στην ουράνια Ιερουσαλήµ»1213.

γ) Μία στέρεη ελπίδα

578 Η Εκκλησία διδάσκει στον άνθρωπο ότι ο Θεός τού προσφέρει την
πραγµατική δυνατότητα να ξεπεράσει το κακό και να φτάσει το καλό. Ο
Κύριος έσωσε τον άνθρωπο, τον λύτρωσε «γὰρ τιµῆς» (Α΄ Κορ 6,20). Το
νόηµα και το θεµέλιο του χριστιανικού καθήκοντος στον κόσµο προέρX
χονται από αυτή τη βεβαιότητα, ικανή να φωτίσει την ελπίδα, παρ’ όλο
το αµάρτηµα που σηµαδεύει βαθιά την ανθρώπινη ιστορία: η θε�κή υπόX

1214 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Sollicitudo rei socialis, 47: AAS 80 (1988) 580.
1215 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΓ΄, Εγκ. επ. Mater et magistra: AAS 53 (1961) 451.
1216 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, ∆ογµ. διάτ. Lumen gentium, 31: AAS 57 (1965) 37.

432 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ



σχεση εγγυάται ότι ο κόσµος δεν παραµένει κλειστός στον εαυτό του, αλT
λά είναι ανοιχτός στο Βασίλειο του Θεού. Η Εκκλησία γνωρίζει τα αποX
τελέσµατα από το «µυστήριον […] ἀνοµίας» (Β΄ Θεσ 2,7), αλλά γνωρίζει
επίσης ότι «υπάρχουν στον άνθρωπο αρκετά προτερήµατα και ενέργεια,
υπάρχει µια θεµελιώδης “καλοσύνη” (πρβλ. Γεν 1,31) επειδή είναι εικόνα
του ∆ηµιουργού, που τέθηκε υπό την λυτρωτική επίδραση του Χριστού,
“ο οποίος ενώθηκε µε συγκεκριµένο τρόπο σε κάθε άνθρωπο” και επειδή
η αποτελεσµατική ενέργεια του Αγίου Πνεύµατος “πεπλήρωκε τὴν οἰκουX
µένην” (Σολ 1,7)»1214.

579 Η χριστιανική ελπίδα δίνει µεγάλη ώθηση στην ενασχόληση στο κοιT
νωνικό πεδίο, εµπνέοντας εµπιστοσύνη στη δυνατότητα να δηµιουργηθεί
ένας κόσµος καλύτερος, στη συνειδητοποίηση ότι δεν µπορεί να υπάρξει
«παράδεισος στη γη»1215. Οι χριστιανοί, ιδιαίτερα οι λα�κοί πιστοί, προX
τρέπονται να συµπεριφέρονται έτσι ώστε «η δύναµη του Ευαγγελίου να
λάµπει στην καθηµερινή, στην οικογενειακή και στην κοινωνική ζωή.
Αποδεικνύονται τέκνα της υπόσχεσης αν, δυνατοί στην πίστη και στην
ελπίδα, επωφελούνται από τον παρόντα χρόνο (πρβλ. Εφ 5,16^ Κολ 4,5)
και περιµένουν µε εγκαρτέρηση τη µελλοντική δόξα (πρβλ. Ρωµ 8,25). Και
δεν κρύβουν αυτή την ελπίδα στα βάθη της ψυχής τους, αλλά µε τη συνεX
χή µετατροπή και τον αγώνα “πρὸς τοὺς κοσµοκράτορας τοῦ σκότους
τοῦ αἰῶνος τούτου, πρὸς τὰ πνευµατικὰ τῆς πονηρίας” (Εφ 6,12) την εκX
φράζουν και στις δοµές της επίγειας ζωής»1216. Τις θρησκευτικές αιτιολοX
γήσεις γι’ αυτή την ενασχόληση µπορεί να µην τις συµµερίζονται όλοι, αλX
λά οι ηθικές πεποιθήσεις που συνεπάγονται αποτελούν ένα σηµείο συνάX
ντησης ανάµεσα στους χριστιανούς και σε όλους τους ανθρώπους µε καX
λή θέληση.

1217 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 10: AAS 83 (1991) 805X806.
1218 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Sollicitudo rei socialis, 40: AAS 80 (1988) 568.
1219 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ποιµ. διάτ. Gaudium et spes, 38: AAS 58 (1966)

1.055X1.056^ πρβλ. ιδίου, ∆ογµ. διάτ. Lumen gentium, 42: AAS 57 (1965) 47X48^ ΚαT
τήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 826.

1220 Πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 1.889.
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δ) Χτίζοντας τον «πολιτισµό της αγάπης»

580 Άµεσος σκοπός της κοινωνικής διδασκαλίας είναι να προτείνει τις
αρχές και τις αξίες που µπορούν να στηρίξουν µια κοινωνία αντάξια του
ανθρώπου. Ανάµεσά τους, εκείνη της αλληλεγγύης που σε κάποιο βαθµό
περιλαµβάνει όλες τις άλλες: αποτελεί «µία από τις βασικές αρχές της χριX
στιανικής αντίληψης για την κοινωνική και πολιτική οργάνωση»1217.

Αυτή η αρχή φωτίζεται από την υπεροχή της αγάπης «που είναι το
διακριτικό σηµάδι των µαθητών του Χριστού (πρβλ. Ιω 13,35)»1218. Ο ΙηX
σούς «µας διδάσκει ότι ο θεµελιώδης νόµος της ανθρώπινης τελειότητας,
άρα και της µεταµόρφωσης του κόσµου, είναι η νέα εντολή της αγάX
πης»1219 (πρβλ. Μτ 22,40^ Ιω 15,12^ Κολ 3,14^ Ιακ 2,8). Η συµπεριφορά
καθενός είναι εντελώς ανθρώπινη όταν γεννιέται από την αγάπη, εκδηX
λώνει την αγάπη και ορίζεται από την αγάπη. Αυτή η αλήθεια ισχύει

1221 ΛΕΩΝ ΙΓ΄, Εγκ. επ. Rerum novarum: Acta Leonis XIII, 11 (1892) 143^ πρβλ.
ΒΕΝΕ∆ΙΚΤΟΣ ΙΕ΄, Εγκ. επ. Pacem Dei (Για την ειρήνη και τη χριστιανική συµφιT
λίωση): AAS 12 (1920) 215.

1222 Πρβλ. ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΚΙΝΑΤΗΣ, Περί ευσπλαχνίας, α. 9, γ: ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ

ΑΚΙΝΑΤΗΣ, Le Questioni Disputate (Τα αµφισβητούµενα θέµατα). Κείµενο λατινιX
κό του αγίου Θωµά και ιταλική µετάφραση, τ. Πέµπτος: 1 – Οι αρετές (De virtutT
ibus in comuni, De caritate, De correctione fraternal, De spe, De virtutibus cardinT
alibus) 2 – Η ένωση του ενσαρκωµένου Λόγου (De unione Verbi incarnate), εισαX
γωγή P. ABELARDO LOBATO, µτφρ. P. PIETRO LIPPINI, (Οι αρετές) και P. ROBERTO

COGGI (Η ένωση του ενσαρκωµένου λόγου), Edizioni Studio Domenicano, ΜποX
λόνια 2002, σσ. 368X381^ ΠΙΟΣ ΙΑ΄, Εγκ. επ. Quadragesimo anno: AAS 23 (1931)
206X207^ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΓ΄, Εγκ. επ. Mater et magistra: AAS 53 (1961) 410^ ΠΑΥΛΟΣ

ΣΤ΄, Οµιλία στη FAO (16 Νοεµβρίου 1970), 11: AAS 62 (1970) 837X838^ Πρβλ. ΙΩX

ΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Οµιλία στα µέλη της Ποντιφικής Επιτροπής «∆ικαιοσύνη
και Ειρήνη» (9 Φεβρουαρίου 1980), 7: AAS 72 (1980) 187.

1223 Πρβλ. ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ΄, Απ. επ. Octogesima adveniens, 46: AAS 63 (1971) 433X
435.[

1224 Β΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, ∆ιάτ. Apostolicam actuositatem, 8: AAS 58
(1966) 844X845^ ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ΄, Εγκ. επ. Populorum progressio, 44: AAS 59 (1967)
279^ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Απ. παρ. Christifideles laici, 42: AAS 81 (1989) 472X
476^ Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 1.939.

1225 Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Redemptor hominis, 15: AAS 71
(1979) 288.
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και στο κοινωνικό πλαίσιο: οι χριστιανοί πρέπει να είναι πεπεισµένοι
µάρτυρες και να ξέρουν να δείχνουν µε τη ζωή τους ότι η αγάπη είναι η
µοναδική δύναµη (πρβλ. Α΄ Κορ 12,31X14,1) που µπορεί να οδηγήσει
στην προσωπική και κοινωνική τελειότητα και να ωθήσει την Ιστορία
προς το καλό.

581 Η αγάπη πρέπει να είναι παρούσα και να διαπερνά όλες τις κοιT
νωνικές σχέσεις1220 : ιδιαίτερα εκείνοι που έχουν το καθήκον να προνοούν
το καλό των λαών «να τροφοδοτούν µέσα τους και να φωτίζουν στους
άλλους, µεγάλους και µικρούς, την αγάπη, κυρία και βασίλισσα όλων
των αρετών. Η επιθυµητή σωτηρία πρέπει να είναι κυρίως καρπός της
αγάπης^ εννοούµε τη χριστιανική αγάπη που συνοψίζει ολόκληρο το
Ευαγγέλιο και, έτοιµη πάντα να θυσιαστεί για τον πλησίον, είναι το
πιο σίγουρο αντίδοτο ενάντια στην αλαζονεία και στον εγωισµό του
αιώνα»1221. Αυτή η αγάπη µπορεί να ονοµαστεί «κοινωνική αγάπη ή «ποX
λιτική αγάπη»1223 και πρέπει να απλώνεται σε όλο το ανθρώπινο γένος1224.
Η «κοινωνική αγάπη»1225 βρίσκεται στον αντίποδα του εγωισµού και του
ατοµικισµού: δίχως να απολυτοποιούµε την κοινωνική ζωή, όπως συµβαίX
νει στα επίπεδα οράµατα των αποκλειστικά κοινωνιολογικών αναγνωX
σµάτων, δεν µπορούµε να ξεχνάµε ότι η ολοκληρωµένη πρόοδος του ανX
θρώπου και η κοινωνική ανάπτυξη αλληλοκαθορίζονται. Ωστόσο, ο εγωιX
σµός είναι ο πιο επιβλαβής εχθρός µιας οργανωµένης κοινωνίας: η Ιστορία
αποδεικνύει τι ερήµωση ψυχών προκαλείται όταν ο άνθρωπος δεν είναι
ικανός να αναγνωρίσει άλλη αξία και άλλη αποτελεσµατική πραγµατιX
κότητα εκτός από τα υλικά αγαθά, η εφιαλτική αναζήτηση των οποίων
πνίγει και αποκλείει την ικανότητα του να δοθεί.

1226 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Dives in misericordia, 14: AAS 72 (1980) 1.223.
1227 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β ,́ Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για την Ειρήνη 2004,

10: AAS 96 (2004) 121^ πρβλ. ιδίου, Εγκ. επ. Dives in misericordia, 14: AAS 72 (1980)
1.224^ πρβλ. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.212.

1228 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Οµιλία περί τέλειας αγάπης, 1, 2: PG 56,
281X282.

1229 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Απ. επ. Novo millennio ineunte, 49X51: AAS 93 (2001)
302X304.

1230 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄, Εγκ. επ. Centesimus annus, 5: AAS 83 (1991) 798X800.
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582 Για να κάνουµε την κοινωνία πιο ανθρώπινη, πιο άξια για τον άνT
θρωπο, χρειάζεται να επανεκτιµήσουµε την αγάπη στην κοινωνική ζωή
—σε πολιτικό, οικονοµικό, πολιτιστικό επίπεδο—, καθιστώντας την τον
σταθερό και υπέρτατο κανόνα της δράσης. Αν η δικαιοσύνη «είναι αφ’ εαυX
τής ιδανική να “διαιτητεύσει” ανάµεσα στους ανθρώπους στην αµοιβαία
ανακατανοµή των αντικειµενικών αγαθών µε ισοµέρεια, η αγάπη και µόX
νο η αγάπη (ακόµη και η σπλαχνική αγάπη που θα αποκαλέσουµε “έλεος”),
είναι ικανή να αποδώσει τον άνθρωπο στον εαυτό του»1226. ∆εν µπορούν
να ρυθµιστούν οι ανθρώπινες σχέσεις µόνο µε το µέτρο της δικαιοσύνης:
«Ο χριστιανός γνωρίζει ότι η αγάπη είναι ο λόγος για τον οποίο ο Θεός
έρχεται σε επικοινωνία µε τον άνθρωπο. Και την αγάπη περιµένει ΕκείX
νος ως απάντηση από τον άνθρωπο. Οπότε, η αγάπη είναι η πιο υψηλή
και πιο ευγενική µορφή σχέσης των ανθρώπων µεταξύ τους. Έτσι, η αγάX
πη πρέπει να εµψυχώνει κάθε τοµέα της ανθρώπινης ζωής, φτάνοντας και
στη διεθνή τάξη. Μόνο µια ανθρωπότητα όπου θα βασιλεύει ο “πολιτιX
σµός της αγάπης” θα µπορεί να χαρεί µια πραγµατική και µακρόχρονη ειX
ρήνη»1227. Με αυτή την προοπτική, το ∆ιδακτικό Σώµα της Εκκλησίας
προτείνει την αλληλεγγύη επειδή είναι σε θέση να εγγυηθεί το κοινό καX
λό, βοηθώντας την ολοκληρωµένη ανάπτυξη του ανθρώπου: η αγάπη «σε
κάνει να βλέπεις στον πλησίον έναν άλλο εαυτό»1228.

583 Μόνο η αγάπη µπορεί να αλλάξει εντελώς τον άνθρωπο1229. Μια παX
ρόµοια αλλαγή δε σηµαίνει ότι ακυρώνεται η γήινη διάσταση σε µια απεX
λευθερωµένη από τη σάρκα πνευµατικότητα1230. Όποιος σκέφτεται να
συµµορφωθεί µε την υπερφυσική αρετή της αγάπης δίχως να υπολογίζει
το αντίστοιχο φυσικό θεµέλιό της, που περιλαµβάνει την υποχρέωση της διX
καιοσύνης, εξαπατά τον εαυτό του: «Η αγάπη αντιπροσωπεύει την πιο
µεγάλη κοινωνική εντολή. Σέβεται τους άλλους και τα δικαιώµατά τους.

436 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

1231 Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 1.889.
1232 ΑΓΙΑ ΤΕΡΕΖΑ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΥΣ ΙΗΣΟΥ, Atto di offerta all’Amore misericordioso:

Preghiere: Opere complete (Πράξη προσφοράς στη σπλαχνική Αγάπη: Προσευχές:
Άπαντα), Libreria Editrice Vaticana, Πόλις του Βατικανού 1997, σσ. 942X943, το
απόσπασµα αναφέρεται στην Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, 2.011.



ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

Παλαιά ∆ιαθήκη

Γένεσις

1, 4.10.12.18.21.25 113, 451
1, 4.10.12.18.21.25.31 488
1, 26 149
1, 26X27 26, 36, 428
1, 26X28 209
1, 26.28X30 149
1, 26X30 64, 326, 451
1, 27 108, 110, 451
1, 28 36, 111, 209, 255
1, 28X29 171
1, 31 451, 578
2, 2 255, 284
2, 5X6 255
2, 7 108

2, 7X24 209
2, 8X24 428
2, 15 255, 452
2, 15X16 326
2, 16X17 136, 326
2, 17 256
2, 18 209
2, 19X20 113
2, 20 110
2, 20.23 149
2, 23 110
2, 24 209, 217, 219
3, 1X24 27
3, 5 256
3, 6X8 256
3, 12 116
3, 17X19 452
3, 17.19 256
4, 1X16 488
4, 2X16 116
4, 12 256

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΩΝ

Η δεύτερη στήλη αναφέρεται στην αρίθµηση των παραγράφων της Σύνοψης.
Ο αστερίσκος που ακολουθεί τους σχετικούς αριθµούς των παραθεµάτων υποT
δεικνύει ότι βρίσκονται σε υποσηµειώσεις.



5 428
9, 1X17 429
9, 5 112
10 428
10, 1X32 429
11, 1 429
11, 1X9 429, 488
11, 4 429
11, 4X8 562
17, 1 488
17, 4 430

Έξοδος

3, 7X8 21
3, 14 21
12, 25X27 210
13, 8.14X15 210
19X24 22
20, 13 112
23 24*
23, 10X11 258
30, 22X32 378
33, 11 13
34, 28 22

Λευιτικόν

19, 13 302
19, 18 112
19, 33X34 23
25 24*
26, 6 489

Αριθµοί

6, 26 489

∆ευτερονόµιον

4, 13 22
5, 17 112
6, 20X25 210
6, 21 451
10, 4 22
13, 7X11 210
15 24*
15, 7X8 23
17, 15 377
24, 14X15 302
26, 5 451

Ιησούς Ναυή

24, 3 451

Κριταί

6, 24 488

Α΄ Σαµουήλ

2, 35 378
3, 13 210
8, 5 377
8, 11X18 377
9, 16 377
10, 1X2 377
10, 18X19 377
16, 1X13 378
16, 12X13 377
24, 7.11 378
26, 9.16 378
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Β΄ Σαµουήλ

7, 13X16 378

Α΄ Βασιλειών

21 377

Α΄ Χρονικών

22, 8X9 488

Ιώβ

25, 2 491
38X41 255

Ψαλµοί

2 378
2, 7 377
8, 5X7 255
18 378
20 378
21 378
29, 11 491
37, 11 491
51, 4 484
72 377, 378
72, 3.7 491
72, 7 490
85, 9 490
85, 9.11 491
85, 11 490
89, 2X38 378
92, 15 222
104 255

104, 24 452
119, 165 491
125, 5 491
128, 6 491
132, 11X18 378
139, 14X18 108
147 255
147, 14 491

Παροιµίαι

1, 8X9 210
4, 1X4 210
6, 20X21 210
10, 4 257, 323
12, 20 489
15, 16 257
16, 8 257
16, 12 378
22, 2 323
22, 11 378
29, 14 378

Εκκλησιαστής

3, 11 114

Άσµα Ασµάτων

8, 10 491

Σοφία Σολοµώντος

1, 7 578
9, 2X3 326



Σοφία Σειράχ

3, 1X16 210
7, 27X28 210
15, 14 135

Ησα4ας

2, 2X5 430, 490
9, 5 490
9, 5ς 491
10, 1X4 377
11, 2X5 378
11, 4 59
11, 6X9 490
19, 18X25 430
26, 3.12 491
32, 15X18 452
32, 17 102, 203, 494
32, 17ς 491
44, 6X8 430
44, 24X28 430
45, 8 123
48, 18 489
48, 19 489
52, 7 491
53, 5 493
54 111, 219*
54, 10 491
54, 13 489
57, 19 491
58, 3X11 323
60, 17 491
61, 1 59
61, 1X2 28
65, 17 452, 453
66, 12 491
66, 18X23 430
66, 22 453

Ιερεµίας

3, 6X13 219*
7, 4X7 323
23, 5X6 378
31, 31X34 324
31, 33 25

Βαρούχ

3, 38 13

Ιεζεκιήλ

16, 25 219*
34, 22X31 324
34, 23X24 378
36, 26X27 25
37, 24 378

Ωσηέ

1X3 111
2, 21 219*
3 219*
4, 1X2 323

Αµώς

2, 6X7 323
2, 6X8 377
8, 4X8 377

Μιχαίας

2, 1X2 323
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3, 1X4 377
5, 1X4 491

Σοφονίας

3, 13 490

Αγγαίος

2, 9 491

Ζαχαρίας

9, 9X10 378
9, 10 491

Μαλαχίας

2, 5 489
2, 14X15 210

Καινή ∆ιαθήκη

Κατά Ματθαίον

1, 1X17 378
4, 1X11 175
4, 8X11 379
5, 9 492
5, 43X44 40
6, 12 492
6, 19X21 260
6, 24 181, 325
6, 25,31.34 260
6, 33 260
7, 12 20

7, 24 70
9, 37X38 259
10, 8 184
10, 40X42 193
11, 5 183
12, 9X14 261
13, 22 325
13, 52 12
13, 55 259
14, 22X33 453
18, 20 52
19, 3X9 210
19, 5 219
19, 5X6 209
19, 8 217
19, 18 22
19, 21X26 181
20, 1X16 541
20, 20X23 379
20, 24X28 379
20, 25 193
22, 15X22 379
22, 37X40 112
22, 40 580
24, 46 259
25, 14X30 259, 326
25, 31X46 183
25, 34X36.40 57
25, 35X36 265, 403
25, 35X37 58
25, 40.45 183
26, 11 183
27, 45.51 454
28, 2 454
28, 19X20 52

Κατά Μάρκον

1, 12X13 175
1, 15 49



2, 27 261
3, 1X6 261
6, 3 259
6, 45X52 453
8, 36 260
9, 33X35 379
10, 5 217
10, 35X40 379
10, 42 379
10, 42X45 193
10, 45 379
12, 13X17 379
12, 28 40
12, 29X31 40, 112
14, 7 183

Κατά Λουκάν

1, 38 59
1, 50X53 59
2, 51 259
3, 23X38 378
4, 1X13 175
4, 5X8 379
4, 18X19 28
6, 6X11 261
6, 20X24 325
6, 46X47 70
8, 22X25 453
10, 5 492
10, 7 259
10, 27X28 112
10, 40X42 260
11, 11X13 453
12, 15X21 325
12, 21 326
13, 10X17 261
14, 1X6 261
16, 9X13 453
16, 13 181

17, 33 34, 583
19, 12X27 326
20, 20X26 379
22, 24X27 379
22, 25 379
22, 25X27 193
24, 36 491
24, 46X49 52

Κατά Ιωάννην

1, 3 262
1, 4.9 121
3, 5 484
3, 8 50
3, 16 3, 64
5, 17 259
6, 16X21 453
10, 9 1
12, 8 183
12, 24 570
13, 8 484
13, 34 32
13, 35 196*, 580
14, 6 1, 555
14, 9 28
14, 16.26 104
14, 21.23X24 70
14, 27 491, 516
15X17 39
15, 12 580
15, 14X15 13
15, 15 29
16, 13X15 104
16, 15 29
17, 3 122
17, 14X16 18
17, 21X22 34
20, 19.21.26 491
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Πράξεις Αποστόλων

1, 8 3, 453
2, 5X11 562
2, 6 431
10, 34 144
10, 36 493
17, 26 431

Προς Ρωµαίους

1, 3 378
1, 7 492
2, 6 399
2, 11 144
2, 14X15 53
2, 15 397
5, 5 31
5, 12 115
5, 12X21 64
5, 14 121
5, 18X21 121
5, 19 115
6, 4 41
8 38
8, 1X11 522
8, 14X17 122
8, 15 31
8, 18X22 123
8, 19X22 64, 262
8, 19X23 455
8, 20 64, 262
8, 23 522
8, 25 579
8, 26 30
8, 29 121
8, 31X32 30
10, 12 144, 431
12, 17 380
13, 17 380

13, 2 398
13, 4 380
13, 5 380
13, 7 380
14, 6X8 325
14, 12 399
14, 15 105

Προς Κορινθίους Α΄

3, 22X23 44, 455
6, 20 1, 578
7, 31 48, 264
8, 6 262
8, 11 105
9, 16 71, 538
12, 13 144
12, 31 204
12, 31X14, 1 580
13, 12 122
15, 20X28 383, 454
15, 47X49 121
15, 56X57 121

Προς Κορινθίους Β΄

1, 22 122
4, 4 121, 431
5, 1X2 56
5, 17 454

Προς Γαλάτας

2, 6 144
3, 26X28 52, 431
3, 27 484
3, 28 144
4, 4X7 122



4, 6 31
4, 6X7 39

Προς Εφεσίους

1, 8X10 431
1, 14 122, 522
1, 22X23 327
2, 10 258
2, 12X18 431
2, 14 491
2, 14X16 491
2, 16 493
3, 8 262
3, 20 122
4, 25.29 562
4, 28 264
5, 16 579
5, 21X33 111
6, 9 144
6, 12 579
6, 15 493

Προς Φιλιππησίους

2, 8 196

Προς Κολοσσαείς

1, 15 121
1, 15X16 327
1, 15X17 262
1, 15X18 327
1, 15X20 454
1, 18 327
1, 20 327
3, 11 144, 431
3, 14 580

4, 5 579

Προς Θεσσαλονικείς Α΄

4, 11X12 264
4, 12 264
5, 21 126

Προς Θεσσαλονικείς Β΄

2, 7 578
3, 6X12 264
3, 7X15 264

Α΄ Προς Τιµόθεον

2, 1X2 380, 381
2, 4X5 121
4, 4 325
6, 10 328

Β΄ Προς Τιµόθεον

4, 2X5 2

Προς Τίτον

3, 1 380, 381
3, 2 381
3, 3 381
3, 5X6 381

Προς Εβραίους

4, 9X10 258
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10, 23 39
12, 22X23 285
13, 20 1

Επιστολή Ιακώβου

1, 17 12
1, 22 70
2, 1X9 145
2, 8 580
3, 18 102, 203
5, 1X6 184
5, 4 264, 302

Επιστολή Α΄ Πέτρου

1, 18X19 1
2, 13 380
2, 14 380
2, 15 380
2, 17 380

Επιστολή Β΄ Πέτρου

3, 10 453
3, 13 56, 82, 453

Επιστολή Α΄ Ιωάννου

1, 8 120
3, 16 196
4, 8 54
4, 10 30, 39
4, 11X12 32

Αποκάλυψις

17, 6 382
19, 20 382
21, 1 453, 455
21, 3 60

Οικουµενικές σύνοδοι

(Αναφέρονται σύµφωνα µε το DS,
µε εξαίρεση τη Β΄ Σύνοδο

του Βατικανού)

∆΄ Σύνοδος Λατερανού

800 127*

Α΄ Σύνοδος Βατικανού

3.002 127*
3.005 141
3.022 127*
3.025 127*

Β΄ Σύνοδος Βατικανού

Sacrosanctum Concilium
10 519

Inter mirifica
3 415*
4 560*
11 415*

Lumen gentium
1 19*, 49, 431
5 49
9 33*



11 519
12 79
31 11, 83*, 220*, 541, 545
35 579
42 580*
48 565

Christus Dominus
12 11

Gravissimum educationis
1 242
3 238*, 239*
6 240*

Nostra aetate
4 536*
5 433*

Dei Verbum
2 13, 47*
4 31*
5 39

Apostolicam actuositatem
7 45*
8 184, 581*
11 211*

Dignitatis humanae
97

1 152*, 421
2 155, 421*, 422*
3 421*
5 239*, 241*
6 423*
7 422
8 530
14 70*, 75*

Gaudium et spes
96*

1 60*, 96, 197*, 426
3 13, 18
4 104
9 281*
10 14*, 31
11 53*
12 37, 109*, 110, 149*, 209
13 27*, 143
14 128
15 129, 456, 456*
16 198*
17 135, 135*, 199*
22 38*, 41, 105, 121, 153*, 522
24 34, 96, 133*
25 81*, 96, 150*, 384, 384*
26 132, 155*, 156*, 164, 166*,

197*, 287*
27 112*, 132, 153*, 155*
28 43
29 144*
30 19, 191, 355*
31 191*
32 61*, 196*
33 456
34 456, 457
35 318*, 457*
36 45, 46, 197*
37 44
38 54, 580
39 55, 56
40 51, 60*, 62*, 96
41 152*, 159, 575, 576
42 68, 82*, 192*, 432*
43 83*, 554*, 574
44 18*
47 213
48 211*, 215, 218*, 219*, 223*
50 111*, 218*, 232*, 234*
51 233*
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52 238*, 242*
59 556*
60 557
61 198*, 239*, 558
63 331, 336*
65 185*, 333*
66 290*, 298*
67 250*, 284*, 302
68 301*, 304*, 307
69 171, 177*, 178, 180*, 481*
71 176
73 392
74 168*, 384*, 394, 396*, 398*,

567*
75 189*, 413*, 531, 531*
76 49, 50, 50*, 81*, 150*, 424,

425, 527*,544, 550, 571*
77 497
78 494*, 495
79 497*, 500, 502*, 503, 513
80 497*, 509, 509*
82 441
83 194*
84 145*, 194*, 440*
85 194*
86 194*
90 99
91 551
92 12*

Ποντιφικά κείµενα

Λέων ΙΓ΄
Εγκ. επ. «Immortale Dei»
(1η Νοεµβρίου 1885)

393*

Εγκ. επ. «Libertas praestantissimum»
(20 Ιουνίου 1888)

149*

Εγκ. επ. «Rerum novarum»
(15 Μαaου 1891)

87, 87*, 89, 89*, 90, 91,
100, 101, 103, 168*, 176,
176*, 177*, 185*, 249, 250*,
267, 268, 269, 277, 286*,
287*, 293, 296, 301*, 302,
417, 521, 581

Οµιλία στο Κολέγιο των Καρδιναλίων
(1899)

497

Βενέδικτος ΙΕ΄
Κάλεσµα στους αρχηγούς των εµπόλεT
µων λαών
(1η Αυγούστου 1917)

497

Εγκ. επ. «Pacem Dei» (23 Μαaου 1920)
581*

Πίος ΙΑ΄
Εγκ. επ. «Ubi arcano»
(23 ∆εκεµβρίου 1922)

494

Εγκ. επ. «Casti connubi»
(31 ∆εκεµβρίου 1930)

233*

Εγκ. επ. «Quadragesimo anno»
(15 Μαaου 1931)

82*, 87*, 89*, 91, 91*, 167,
178*, 185*, 186, 250*, 273,
277, 277*, 301*, 302*, 330,
419*, 552, 581*



Εγκ. επ. «Non abbiamo bisogno»
(29 Ιουνίου 1931)

92

Εγκ. επ. «Divini Redemptoris»
(19 Μαρτίου 1937)

92, 201*, 355*

Εγκ. επ. «Mit brennender Sorge»
(17 Μαρτίου 1937)

92

Αγορεύσεις
6 Σεπτεµβρίου 1938 92

Πίος ΙΒ΄
Εγκ. επ. «Summi Pontificatus»
(20 Οκτωβρίου 1939)

125, 194*, 396*, 397*, 434*,
437*, 577

Εγκ. επ. «Sertum laetitiae»
(1η Νοεµβρίου 1939)

301*

Εγκ. επ. «Humani generis»

(12 Αυγούστου 1950)
141*

Απ. παρ. «Menti nostrae»
(23 Σεπτεµβρίου 1950)

87*

Ραδιοφωνικό µήνυµα
(24 Αυγούστου 1939)

497

Χριστουγεννιάτικο ραδιοφωνικό µήT
νυµα (24 ∆εκεµβρίου 1939)

93*, 434*

Χριστουγεννιάτικο ραδιοφωνικό µήT
νυµα (24 ∆εκεµβρίου 1940)

93*

Ραδιοφωνικό µήνυµα για την 50ή επέT
τειο της «Rerum Novarum»
(1η Ιουνίου 1941)

93*, 436, 437*, 438*

Χριστουγεννιάτικο ραδιοφωνικό µήT
νυµα (24 ∆εκεµβρίου 1942)

93*, 149*, 176*

Ραδιοφωνικό µήνυµα
(1η Σεπτεµβρίου 1944)

93*, 176*

Χριστουγεννιάτικο ραδιοφωνικό µήT
νυµα (24 ∆εκεµβρίου 1944)

93*, 106, 385, 396*

Χριστουγεννιάτικο ραδιοφωνικό µήT
νυµα (24 ∆εκεµβρίου 1945)

439*, 446*

Χριστουγεννιάτικο ραδιοφωνικό µήT
νυµα (24 ∆εκεµβρίου 1946)

93*

Χριστουγεννιάτικο ραδιοφωνικό µήT
νυµα (24 ∆εκεµβρίου 1947)

93*

Χριστουγεννιάτικο ραδιοφωνικό µήT
νυµα (24 ∆εκεµβρίου 1948)

93*

Χριστουγεννιάτικο ραδιοφωνικό µήT
νυµα (24 ∆εκεµβρίου 1949)

93*
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Χριστουγεννιάτικο ραδιοφωνικό µήT
νυµα (24 ∆εκεµβρίου 1950)

93*

Χριστουγεννιάτικο ραδιοφωνικό µήT
νυµα (24 ∆εκεµβρίου 1951)

93*

Χριστουγεννιάτικο ραδιοφωνικό µήT
νυµα (24 ∆εκεµβρίου 1952)

93*, 191*

Χριστουγεννιάτικο ραδιοφωνικό µήT
νυµα (24 ∆εκεµβρίου 1953)

93*

Χριστουγεννιάτικο ραδιοφωνικό µήT
νυµα (24 ∆εκεµβρίου 1954)

93*

Χριστουγεννιάτικο ραδιοφωνικό µήT
νυµα (24 ∆εκεµβρίου 1955)

93*

Αγορεύσεις
29 Απριλίου 1945 85*
21 Οκτωβρίου 1945 251*
6 ∆εκεµβρίου 1953 432*, 434*
3 Οκτωβρίου 1953 506*, 518*

Ιωάννης ΚΓ΄
Εγκ. επ. «Mater et magistra»
(15 Μαaου 1961)

84*, 87*, 94*, 95, 107*, 160*,
164*, 166*, 167*, 176*, 178*,
185*, 189*, 192*, 194*, 336*,
339*, 355*, 384, 396, 440*,
446, 527*, 549*, 551*, 575,
579, 581*

Εγκ. επ. «Pacem in terris»

(11 Απριλίου 1963)
84*, 87*, 94, 95, 95*, 145*,
149*, 153, 153*, 155*, 156,
156*, 164*, 165*, 190*, 197*,
198*, 200*, 201*, 205*, 301*,
383*, 384, 386, 387*, 388,
389, 391, 393, 393*, 395*,
396, 396*, 397*, 398*, 414*,
432, 433*, 434*, 435*, 437,
437*, 439*, 441, 441*, 497,
497*, 499, 499*, 527

Παύλος ΣΤ΄
Εγκ. επ. «Populorum progressio»
(26 Μαρτίου 1967)

98, 98*, 102
6 449
12 61, 81, 197*
14 373
17 194*, 467
19 318*
20 449
21 98, 449
22 172, 177*, 446*, 449*, 481*
23 158, 177*, 300*
31 401
35 198*
37 234*
40 198*, 373*
41 373*
42 82, 98, 373*
43 145*
44 145*, 448*, 581*
47 449*
48 194*
51 442*
52 442*
53 442*
54 442*
55 442*, 449*
56 447*



57 364, 447*
58 447*
59 366, 447
60 447*
61 364*, 447*
63 433*
76 98, 495*
77 98, 442*
78 98, 372*, 441*, 442*
79 98, 442*
80 98
81 83*, 531

Εγκ. επ. «Humanae vitae»
(25 Ιουλίου 1968)
7 233*
10 232
14 233*
16 233*
17 233*

Απ. επ. «Sollicitudo omnium
ecclesiarum» (29 Ιουνίου 1969)

445

Απ. επ. «Octogesima adveniens»
(14 Μαaου 1971)

100, 100*
3 80*
4 11*, 80*, 81*, 574
5 80*
16 145*, 433*
21 461, 461*
22 189*
23 158
26 124*
27 124*, 126
28 124*
29 124*
30 124*
31 124*

32 124*
33 124*
34 124*
35 124*
36 124*
37 53*, 124*
38 124*
39 124*
41 349*
42 86
43 372*, 446*
44 372*
46 164*, 167*, 189*, 565*,

573*, 581*
47 191*
50 574*
51 525

Απ. παρ. «Evangeli nuntiandi»
(8 ∆εκεµβρίου 1975)
9 64*, 82
20 523*
29 66*
30 64*
31 66
34 71*
37 496*
45 415*

Motu proprio «Iustitiam et pacem proT
movere» (10 ∆εκεµβρίου 1976)

159

Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για
την Ειρήνη (1968)

519, 520

Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για
την Ειρήνη (1969)

494*
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Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για
την Ειρήνη (1972)

494*

Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για
την Ειρήνη (1974)

495*

Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για
την Ειρήνη (1976)

520

Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για
την Ειρήνη (1977)

391

Αγορεύσεις και άλλα µηνύµατα
5 Ιανουαρίου 1964

210*
24 Ιουνίου 1965

497*
4 Οκτωβρίου 1965

145*, 155*, 433*, 497
15 Απριλίου 1968

153
10 Ιουνίου 1969

292, 446*
16 Νοεµβρίου 1970

207*, 581*
26 Οκτωβρίου 1974

155*

Επιστολή του Καρδ. Μορίς Ρουά επί
τη ευκαιρία της 10ης επετείου της
εγκυκλίου «Pacem in terris»
(11 Απριλίου 1973) 95*

Ιωάννης Παύλος Β΄
Εγκ. επ. «Redemptor hominis»
(4 Μαρτίου 1979)
1 262

8 64, 262
11 53*
13 58*
14 62, 82, 105*, 126
15 581
17 155, 158*, 168*

Απ. παρ. «Catechesi tradendae»
(16 Οκτωβρίου 1979)
5 529
14 423
18 529*
29 529

Εγκ. επ. «Dives in misericordia»
(30 Νοεµβρίου 1980)
12 206
14 206, 582

Εγκ. επ. «Laborem exercens»
(14 Σεπτεµβρίου 1981)

72, 101*, 269
1 269
2 201*, 269*
3 72*, 87*, 269
4 275
6 259, 270, 271, 272
8 193*, 308
9 287*
10 249, 249*, 287*, 294, 294*,

317*
11 279
12 277, 290*
13 277*
14 177, 189*, 192*, 281, 282,

287*
15 192*
16 274, 287*
17 288*, 336*
18 287, 287*, 301*
19 172, 250*, 251*, 284*, 295,



301, 301*, 302*, 345
20 301*, 304, 304*, 305, 306,

307, 318*
21 299
22 148
25 326*
26 326*
27 263*, 326*

Απ. παρ. «Familiaris consortio»
(22 Νοεµβρίου 1982)
12 219*
13 217*, 219
18 221*
19 217
20 225
23 251*, 294*
24 295*
26 244
27 222*
32 233*
36 239
37 238*, 243
40 240
42 553*
43 221, 238*, 242*, 553*
44 247, 553*
45 214*, 252, 355*, 553*
46 253*, 553*
47 220, 553*
48 220, 553*
77 226*, 298*
81 229
84 226*

Απ. παρ 4. «Reconciliatio et paenitentia»
(2 ∆εκεµβρίου 1985)
2 116
10 121
15 116
16 117, 118, 193*

Εγκ. επ. «Redemptoris Mater»
(25 Μαρτίου 1987)
37 59

Εγκ. επ. «Sollicitudo rei socialis»
(30 ∆εκεµβρίου 1987)

72, 102, 102*
1 60*, 87*, 104, 162*
3 85, 85*
9 374*
11 192*
12 192*
14 192*, 374
15 185*, 191*, 192*, 336, 336*,

435*
16 192*, 446
17 192*, 194*, 342
18 192*
19 192*
20 192*
21 192*
22 192*
25 483, 483*
26 150*, 443, 470
27 181*
28 181*, 318*, 334, 449*, 462*
29 181*
30 181*
31 181*, 327
32 181*, 333*, 446, 446*, 537*
33 157*, 181*, 442*, 446, 446*,

449
34 181*, 459, 465*, 466, 470*
36 119*, 193, 332, 446, 566
37 119, 181*, 193, 446
38 43*, 193, 194*, 449
39 102, 194*, 203, 383*, 442*,

446
40 33, 194*, 196, 196*, 202*,

332*, 580
41 7, 67*, 68*, 72, 73, 81*,
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82*, 159, 563
42 172, 182
43 364*, 372*, 442
44 189*, 198*, 411*, 449*
45 189*, 194*
47 578
48 526*

Απ. επ. «Mulieris dignitatem»
(15 Αυγούστου 1988)
7 33, 34
11 147

Απ. παρ «Christifideles laici»
(30 ∆εκεµβρίου 1988)
15 10, 83*, 543
24 544*
29 549
30 549*
35 523
37 552
39 553, 553*, 570*
40 209, 212
41 412
42 410*, 581*
50 146
59 546
60 528
62 549

Απ. επ. «Στην πεντηκοστή επέτειο από
την έναρξη του ∆ευτέρου Παγκοσµίου
Πολέµου»
(27 Αυγούστου 1989)
2 157
8 517

Εγκ. επ. «Redemptoris missio»
(7 ∆εκεµβρίου 1990)
2 538
11 1, 521*, 523, 524

20 50
37 415*
52 523

Εγκ. επ. «Centesimus annus»
(1η Μαaου 1991)

103*
3 538
5 67, 71*, 90, 521, 523, 583*
6 176*
7 301*
9 284*
10 103, 194*, 580
11 107*
13 125, 135*
15 301, 351*, 352
16 293, 336*
17 200*
18 438
21 157*
23 438*
24 558, 559*, 577*
29 373
31 171, 176, 273, 287*
32 179, 278, 283*, 337, 343,

344*
33 344*, 447
34 347, 349*, 448
35 179, 189*, 340, 344, 446*,
450
36 345, 358, 359, 360, 376,

486, 486*
37 360*, 460, 467*
38 340, 464
39 212, 231, 350, 375
40 347, 349, 356*, 466*, 470*
41 47, 170*, 181*, 280, 333,

348*
42 200, 335
43 278, 282, 288, 338, 340*
44 191*, 408



45 191*
46 86*, 190*, 395*, 406, 407,

567, 569*
47 155, 158, 191*, 424
48 185*, 186*, 187, 188*, 291,

336*, 351, 352, 353*, 354*,
411*

49 185*, 355*, 420*
50 556
51 494*, 498
52 434*, 439, 498
53 60*, 81*, 82*
54 60*, 61, 67, 69, 78, 159*,

527*
55 9*, 560, 577
56 90, 90*
57 193*, 525, 551*
58 371, 442*, 448
59 73, 76, 78
60 90

Εγκ. επ. «Veritatis splendor»
(6 Αυγούστου 1993)
13 75*
27 70*
34 135*
35 136
44 138*
48 127
50 75*, 140
51 142
61 139
64 70*
79 75*
80 155*
86 138
87 143*
97 22, 397*
98 577
99 138*, 397*
107 530

110 70*

Motu proprio «Socialium Scientiarum»
(1η Ιανουαρίου 1994)

78*

Επιστολή στις οικογένειες «Gratissimam
sane» (2 Φεβρουαρίου 1994)
6 111*, 230
7 213
8 111*
10 237
11 218*, 221, 230
13 231
14 111*, 227*
16 111*
17 211, 251*
19 111*
20 111*
21 233*

Απ. επ. «Tertio millennio adveniente»
(10 Νοεµβρίου 1994)
13 25*
51 182*, 450*

Επιστολή στις γυναίκες
(29 Ιουνίου 1995)
3 295
8 147

Εγκ. επ. «Evangelium vitae»
(25 Μαρτίου 1995)
2 155*
7 155*
8 155*
9 155*
10 155*
11 155*
12 155*
13 155*
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14 155*
15 155*
16 155*, 483
17 155*
18 155*
19 112*, 142*, 155*
20 142*, 155*
21 155*
22 155*
23 155*
24 155*
25 155*
26 155*
27 155*, 405
28 155*
32 182*
34 109*, 114*
35 109*, 110
56 405
58 233*
59 233*
61 233*
62 233*
70 397*, 407
71 229*, 397
72 233*
73 399*, 570*
74 399
92 231*
93 231
101 233*

Απ. επ. «Dies Domini»
(31 Μαaου 1998)
26 285*

Εγκ. επ. «Fides et Ratio»
(14 Σεπτεµβρίου 1998)

74*

Πρόλογος 113*

36X48 560*

Απ. παρ. «Ecclesia in America»
(22 Ιανουαρίου 1999)
20 362*
25 466
54 7*, 8*

Απ. επ. «Novo Millennio ineunte»
(6 Ιανουαρίου 2001)
1 1*
16X28 58*
29 577
49 182*, 583*
50 5, 182*, 583*
51 5, 583*

Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα
για την Ειρήνη (1982)
4 494

Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα
για την Ειρήνη (1986)
1 494*
2 509*

Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα
για την Ειρήνη (1988)
3 516*

Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα
για την Ειρήνη (1989)
5 387
11 387

Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα
για την Ειρήνη (1990)
6 459
7 459
9 468, 468*



Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για
την Ειρήνη (1992)
4 519*

Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για
την Ειρήνη (1993)
1 449*
3 298*
4 497*

Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για
την Ειρήνη (1994)
5 239*

Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για
την Ειρήνη (1996)
2X6 245*
5 296

Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για
την Ειρήνη (1997)
3 517*, 518*
4 517*, 518*
6 518*

Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για
την Ειρήνη (1998)
2 154
3 363
4 450*
5 412
6 296

Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για
την Ειρήνη (1999)
3 153, 154
5 423*
6 411*
7 506*, 518*
8 287*
9 450*

10 468*
11 497, 510*, 511*, 512*, 518
12 494*

Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για
την Ειρήνη (2000)
6 388*
7 506*
11 506
13 373*
14 373*, 449, 564
15X16 333*
17 564*
20 516

Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για
την Ειρήνη (2001)
13 298*
19 405*

Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για
την Ειρήνη (2002)

4 513*
5 514
7 515*
9 517*

Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για
την Ειρήνη (2003)
5 365, 485*
6 441

Μήνυµα στην Παγκόσµια Ηµέρα για
την Ειρήνη (2004)
4 494*
5 437
6 438*, 501
7 440, 442*, 443
8 514, 514*
9 439, 506*, 516*
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10 203, 206, 517*, 582

Μήνυµα για τη Σαρακοστή (1990)
3 505

Μήνυµα για τη ΛΓ΄ Παγκόσµια Ηµέρα
των Κοινωνικών Επικοινωνιών (1999)
3 560

Αγορεύσεις, επιστολές και άλλα
µηνύµατα
2 ∆εκεµβρίου 1978 71
13 Ιανουαρίου 1979 244
28 Ιανουαρίου 1979 64*, 82*, 178*,

182*, 449*
17 Φεβρουαρίου 1979 159*
14 Σεπτεµβρίου 1979 266
29 Σεπτεµβρίου 1979 496
2 Οκτωβρίου 1979 152, 155*, 244
12 Νοεµβρίου 1979 440*
9 Φεβρουαρίου 1980 581*
1η Ιουνίου 1980 435*, 440*, 554,

556*
10 Ιουλίου 1980 471*
1η Σεπτεµβρίου 1980 426*
25 Φεβρουαρίου 1981 457, 458
3 Οκτωβρίου 1981 458, 474*
3 Απριλίου 1982 85*
15 Ιουνίου 1982 292*, 404
21 Σεπτεµβρίου 1982 458, 477*
23 Οκτωβρίου 1982 458, 473*, 477*
18 ∆εκεµβρίου 1982 470*
7 Μαρτίου 1983 471*
19 Οκτωβρίου 1983 15
29 Οκτωβρίου 1983 460
12 Νοεµβρίου 1983 496*
22 Μαρτίου 1984 92
18 Σεπτεµβρίου 1984 471*
31 Ιανουαρίου 1985 471*
5 Φεβρουαρίου 1985 471*
13 Μαaου 1985 439

18 Αυγούστου 1985 486*
14 Οκτωβρίου 1985 508
28 Νοεµβρίου 1986 457*, 458
29 Νοεµβρίου 1986 471*
12 Ιουλίου 1987 466*
14 Σεπτεµβρίου 1987 471*
6 Νοεµβρίου 1987 470*
9 Ιανουαρίου 1988 157*
17 Απριλίου 1988 508*
8 Οκτωβρίου 1988 468
16 Νοεµβρίου 1989 470
19 Μαρτίου 1990 457, 458, 505
22 Σεπτεµβρίου 1990 244*, 296
1η Οκτωβρίου 1990 497*
12 Ιανουαρίου 1991 437
16 Ιανουαρίου 1991 497
17 Ιανουαρίου 1991 497
1η Μαaου 1991 374
19 Μαaου 1991 63*
5 ∆εκεµβρίου 1992 506*
16 Ιανουαρίου 1993 506*
7 Μαρτίου 1993 504
18 Απριλίου 1993 506
30 Νοεµβρίου 1993 440*, 504*
11 Μαρτίου 1994 502*
18 Μαρτίου 1994 440*, 483
28 Οκτωβρίου 1994 470*
9 Ιανουαρίου 1995 507*
26 Μαaου 1995 440*
9 Ιουλίου 1995 147
5 Οκτωβρίου 1995 145*, 152*, 157,

388*, 432*, 434*,
435, 435*, 436

13 Ιανουαρίου 1996 509*
2 ∆εκεµβρίου 1996 308*
13 Ιανουαρίου 1997 495*, 518*
24 Μαρτίου 1997 461, 463, 464, \

465
25 Απριλίου 1997 287*, 369*
20 Ιουνίου 1997 446*
19 Φεβρουαρίου 1998 228*



9 Μαaου 1998 363*
14 Ιουνίου 1998 506*
4 Ιουλίου 1998 506*
30 Νοεµβρίου 1998 450*
21 Ιανουαρίου 1999 228
6 Μαρτίου 1999 279*
11 Αυγούστου 1999 505
31 Μαρτίου 2000 402, 404
1η Μαaου 2000 321
2 Μαaου 2000 446*
29 Αυγούστου 2000 236*
13 Ιανουαρίου 2001 435*
27 Απριλίου 2001 310*, 366
14 Σεπτεµβρίου 2001 309, 320*
24 Σεπτεµβρίου 2001 515*
24 Φεβρουαρίου 2002 515*
21 Μαρτίου 2002 437*
3 Απριλίου 2002 222
11 Απριλίου 2002 367
27 Απριλίου 2002 367*
13 Ιανουαρίου 2003 497
5 Ιανουαρίου 2004 148
7 Ιανουαρίου 2004 484
12 Ιανουαρίου 2004 572
4 Φεβρουαρίου 2004 341
21 Φεβρουαρίου 2004 236*

Εκκλησιαστικά κείµενα

Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας

Τίτλος 1ου Κεφ., Μέρος 1ο 109
24 8*
27 133*
356 109*, 133*
357 108
358 109*, 133*
363 128*
364 128*
365 129

369 110*
371 111*
373 113*
404 115
826 580*
1.033 183
1.603 215*, 216*
1.605 209*
1.639 215*
1.644 223*
1.645 223*
1.646 223*
1.647 223*
1.648 223*
1.649 223*
1.650 223*, 225*
1.651 223*, 225*
1.652 230*
1.653 238*
1.656 220*
1.657 220*
1.703 128*
1.705 135*, 199*
1.706 134, 136*
1.721 109*
1.730 135*, 199*
1.731 135*
1.732 135*
1.733 135*
1.738 199
1.740 137
1.741 143*
1.749 138*
1.750 138*
1.751 138*
1.752 138*
1.753 138*
1.754 138*
1.755 138*
1.756 138*
1.789 20*
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1.806 548*
1.807 201
1.827 207*
1.849 116*
1.850 115*
1.869 119*
1.879 149*
1.880 149
1.881 384*
1.882 151, 185*
1.883 185*, 186*, 419*
1.884 185*, 383, 419*
1.885 185*, 419*
1.886 197*
1.888 42
1.889 43*, 581*, 583
1.897 393*
1.898 393*
1.899 398*
1.900 398*
1.901 398*
1.902 396*
1.905 164*
1.906 164*
1.907 164*, 166*
1.908 164*, 169*
1.909 164*
1.910 164*, 168*, 418*
1.911 164*, 433*
1.912 164*, 165*
1.913 167*, 189*
1.914 189*
1.915 189*
1.916 189*
1.917 189*, 191*
1.928 201*
1.929 201*, 202*
1.930 153*, 201*
1.931 105*, 201*
1.932 201*
1.933 201*

1.934 144*, 201*
1.935 201*
1.936 201*
1.937 201*
1.938 201*
1.939 193*, 201*, 581*
1.940 193, 201*
1.941 193*, 194*, 201*
1.942 193*, 201*
1.955 140*
1.956 140*
1.957 141*
1.958 141*
1.959 142*
1.960 141*
1.970 20*
2.011 583*
2.034 79*
2.037 80*
2.039 83*
2.062 22
2.070 22
2.105 422
2.106 421*
2.107 423*
2.108 421*, 422*
2.109 422*
2.184 284*
2.185 284
2.186 285
2.187 285*, 286
2.188 286
2.204 220*
2.206 213*
2.209 214*
2.210 213*
2.211 252*
2.212 206*, 390*, 391*, 582*
2.213 390*
2.221 239*
2.223 239*



2.224 213*
2.228 238*
2.229 240*
2.235 132*, 396*
2.236 409*
2.237 388*
2.241 298*
2.242 399*
2.243 401
2.244 47*, 51*
2.245 50*, 424*
2.246 426*
2.258 112*
2.259 112*
2.260 112*
2.261 112*
2.265 500*
2.266 402*, 403*
2.267 405
2.269 341
2.271 233*
2.272 233*
2.273 233*
2.297 513*
2.304 495*
2.306 496
2.307 497*
2.308 497*
2.309 497*, 500
2.310 497*, 502*
2.311 497*, 503*
2.312 497*
2.313 497*, 503*
2.314 497*, 509*
2.315 497*, 508
2.316 497*, 508*
2.317 495*, 497*
2.333 224
2.334 111*
2.357 228*
2.358 228*

2.359 228*
2.366 230*
2.367 232*
2.368 234*
2.370 233*
2.372 234*
2.375 235*
2.376 235*
2.377 235*
2.378 235*
2.379 218
2.384 225*
2.385 225
2.390 227*
2.402 177*
2.403 177*
2.404 177*
2.405 177*
2.406 177*
2.411 201*
2.419 3, 63
2.420 68*
2.421 87*
2.422 104*
2.423 81*
2.424 340*
2.425 201*, 349*
2.426 201*, 331*
2.427 201*, 263*, 317
2.428 201*, 272*
2.429 201*, 336, 336*
2.430 201*, 304*, 306*
2.431 201*, 351*, 352*
2.432 201*, 344*
2.433 201*, 288*
2.434 201*, 302
2.435 201*, 304
2.436 201*, 289*
2.437 201*, 373*
2.438 194*, 201*, 341, 373*
2.439 201*
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2.440 201*, 372*
2.441 201*, 375
2.442 83*, 201*
2.443 183, 201*
2.444 184*, 201*
2.445 184, 201*
2.446 184*, 201*
2.447 184, 201*
2.448 183*, 184, 201*
2.449 201*
2.464 198*
2.465 198*
2.466 198*
2.467 198*
2.468 198*
2.469 198*
2.470 198*
2.471 198*
2.472 198*
2.473 198*
2.474 198*
2.475 198*
2.476 198*
2.477 198*
2.478 198*
2.479 198*
2.480 198*
2.481 198*
2.482 198*
2.483 198*
2.484 198*
2.485 198*
2.486 198*
2.487 198*
2.494 415
2.495 561
2.510 20*
2.832 201*

Σύνοδοι

Σύνοδος για τον κλήρο

Γενικές κατευθύνσεις για την κατήχηση
(15 Αυγούστου 1997)
17 529*
18 521*
30 529*
54 529*

Σύνοδος για τη διδασκαλία της πίστης

∆ιάτ. «Persona humana»
(29 ∆εκεµβρίου 1975)
8 228*

∆ιδ. «Libertatis conscientia»
(22 Μαρτίου 1986)
26 199
28 199*
32 149
63 64*
64 64*
72 81*, 82*, 85*, 160
73 185*, 194*
75 137
79 401
80 64*
85 185*
86 185*
90 175
94 241
97 59
99 198*

Επ. Η ποιµαντική έγνοια
για τους οµοφυλόφιλους
(1η Οκτωβρίου 1986)
1X2 228*



∆ιδ. «Donum vitae»
(22 Φεβρουαρίου 1987)

553*
ΙΙ/2.3.5 235*
ΙΙ/7 235*

∆ιδ. «Donum veritatis»
(24 Μαaου 1990)
16 80*
17 80*
23 80*

Ορισµένες παρατηρήσεις όσον αφορά
την απάντηση σε προτάσεις νόµου
ώστε να µην υπάρχουν διακρίσεις για
τους οµοφυλόφιλους
(23 Ιουλίου 1992)

228*

∆ιδακτικό µήνυµα σχετικά µε ορισµέT
να θέµατα που αφορούν την ενασχόT
ληση και τη συµπεριφορά των καθοT
λικών στην πολιτική ζωή
(24 Νοεµβρίου 2002)
3 384*, 563*
4 570
5 397*
6 397*, 566, 571, 572
7 555*, 568

Παρατηρήσεις όσον αφορά τα σχέδια
για νόµιµη αναγνώριση της ένωσης
µεταξύ οµοφυλοφίλων
(3 Ιουνίου 2003)
8 228

228*

Επιστολή στους επισκόπους της ΚαT
θολικής Εκκλησίας όσον αφορά τη
συνεργασία του άνδρα και της γυναίT
κας στην Εκκλησία και στον κόσµο

(30 ∆εκεµβρίου 1988)

8 568*
20 89
21 91
22 93
23 94
24 96
25 98
26 102
27 104
29 160*
30 160*
31 160*
32 152*, 160*
33 160*
34 160*
35 106, 160*
36 160*
37 160*
38 160*, 194*
39 160*
40 160*, 189
41 160*
42 160*
43 197
47 162*

Ποντιφικό Συµβούλιο

Ποντιφικό Συµβούλιο για τις κοινωνι/
κές επικοινωνίες

Communio et Progressio
(23 Μαaου 1971)
126X134 415*

Aetatis novae
(22 Φεβρουαρίου 1992)
11 415*
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Η ηθική στη διαφήµιση
(22 Φεβρουαρίου 1997)
4X8 415*

Η ηθική στις κοινωνικές επικοινωνίες
(4 Ιουνίου 2000)
14 561
20 416
22 416*
24 416*
33 562*

Ποντιφικό Συµβούλιο Cor Unum –
Ποντιφικό Συµβούλιο
της Ποιµαντικής για τους
Απόδηµους και τους Ταξιδιώτες

Οι πρόσφυγες. Μια πρόκληση για την
αλληλεγγύη (2 Οκτωβρίου 1992)
6 298*

Ποντιφικό Συµβούλιο για τον
Πολιτισµό – Ποντιφικό Συµβούλιο
για το ∆ιάλογο µεταξύ Θρησκειών

Ο Ιησούς Χριστός φορέας του ζώντος
ύδατος. Ο χριστιανικός στοχασµός
για το «New Age» (2003)

463*

Ποντιφικό Συµβούλιο
για τη ∆ικαιοσύνη και την Ειρήνη

Η Εκκλησία και τα δικαιώµατα του
ανθρώπου (10 ∆εκεµβρίου 1974)
70X90 159*

Στην υπηρεσία της χριστιανικής κοιT
νότητας: µια ηθική προσέγγιση του
διεθνούς χρέους
(27 ∆εκεµβρίου 1986)

450*
Ι, 1 194*

Το διεθνές εµπόριο όπλων
(1η Μαaου 1994)
6 500
9X11 508*

Για µια καλύτερη αναδιανοµή της γης.
Η πρόκληση της αγροτικής
µεταρρύθµισης (23 Νοεµβρίου 1997)
11 471*
13 300
27X31 180*
35 300*

L’Eglise face au racisme. Contribution
du SaintTSiège à la Conférence mondiaT
le contre le Racisme, la Discrimination
raciale, la Xénophobie et l’intolérance
qui y est associée (29 Αυγούστου 2001)
21 236*

433*

Water, an Essential Element for Life. A
Contribution of the Delegation of the
Holy See on the occasion of the 3rd
World Water Forum
(Κιότο, 16X23 Μαρτίου 2003)

485*

Επιτροπή για τις Θρησκευτικές
Σχέσεις µε τον Εβραgσµό

Εµείς θυµόµαστε: σκέψεις για το Shoah
(16 Μαρτίου 1998)

506*

Ποντιφική Ακαδηµία Pro Vita

Σκέψεις για την κλωνοποίηση



(25 Ιουνίου 1997)
236*

Ζωικές και φυτικές βιοτεχνολογίες:
νέα σύνορα και νέες ευθύνες (1999)

472*

Αγία Έδρα

Χάρτης των δικαιωµάτων της οικογέT
νειας (24 Νοεµβρίου 1983)
Προοίµιο, DXE 214*
Προοίµιο Ε 229, 238
Άρθρο 3, c 237
Άρθρο 5 239*
Άρθρο 5, b 241
Άρθρο 8, aXb 247
Άρθρο 9 247*
Άρθρο 10 294*
Άρθρο 10, a 250*
Άρθρο 10, b 251*
Άρθρο 12 298*

Κανονικό ∆ίκαιο

Κώδικας του κανονικού δικαίου
208X223 159*
361 444*
747, 2 71, 426*
793X799 239*
1.136 239*

Εκκλησιαστικοί συγγραφείς

Αθανάσιος Αλεξανδρείας (άγιος)

Βίος Αγίου Αντωνίου
Κ. 3: PG 26, 846 265*

Αµβρόσιος (άγιος)

De obitu Valentiniani consolatio
62: PL 16, 1.438 265*

Αυγουστίνος (άγιος)

Confessiones
1, 1: PL 32, 661 114
2, 4, 9: PL 32, 678 142*

Βασίλειος ο Μέγας (άγιος)

Προς πλουτούντας
5: PG 31, 271 329, 329*

Όροι κατά πλάτος
42: PG 31, 1.023X1.027 265*

Γρηγόριος ο Μέγας (άγιος)

Regula pastoralis
3, 21: PL 77, 87X89 184, 329*

Γρηγόριος Νύσσης (άγιος)

Εις τον βίον προφήτου Μωυσέως

2, 2X3: PG 44, 327ΒX328Β 135*

Ειρηναίος της Λυών (άγιος)

Κατά των αιρέσεων
5, 32, 2: PG 7, 1.210 266*
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Ερµά

Ποιµήν, Βιβλίο τρίτο, Οµοιότης
Ι: PG 2, 954 329*

Θεοδώρητος ο Κύρου

Περί προνοίας λόγοι
5X7: PG 83, 625X686 266*

Θωµάς Ακινάτης (άγιος)

Commentum in tertium librum SentenT
tiarum
d. 27, q. 1, a. 4 130

De Caritate
a. 9 581*

De regno. Ad regem Cypri
I, 1 393
I, 10 390*

In duo praecepta caritatis et in decem
Legis praecepta expositio
c. 1 140

Sententiae Octavi Libri Ethicorum
lect. 1 390*

Summa theologiae
I, q. 75, a. 5 130*
IXII, q. 6 201*
IXII, q. 91, a. 2, c 140*
IXII, q. 93, a. 3, ad 2um 398
IXII, q. 94, a. 2 167*
IXII, q. 96, a. 2 229*
IXII, q. 99 391*
IIXII, q. 23, a. 3, ad 1um 391*

IIXII, q. 23, a. 8 207
IIXII, q. 29, a. 3, ad 3um

494*
IIXII, qq. 47X56 548*
IIXII, q. 49, a. 1 548*
IIXII, q. 49, a. 3 548*
IIXII, q. 49, a. 4 548*
IIXII, q. 49, a. 6 548*
IIXII, q. 49, a. 7 548*
IIXII, q. 50, a. 1 548*
IIXII, q. 50, a. 2 548*
IIXII, q. 58, a. 1 201*
IIXII, q. 104, a. 6, ad 3um

400

Ιωάννης Χρυσόστοµος

Οµιλίες περί της αρχής των πράξεων
35, 3: PG 60, 258 265*

Οµιλία 21 προς Αντιοχείς
2, 6X8: PG 49, 41X46 329*

Οµιλία περί τελείας ευσπλαχνίας
1, 2: PG 56, 281X282 582

Κλήµης ο Αλεξανδρεύς

Τις ο σωζόµενος πλούσιος
Ι: PG 9, 61 329

Τερέζα του Βρέφους Ιησού (αγία)

Atto di offerta all’Amore Misericordioso
583



Αναφορές από το ∆ιεθνές ∆ίκαιο

Χάρτης των Ηνωµένων Εθνών
(26 Ιουνίου 1945)

άρθρο 2.4 438*

Παγκόσµια διακήρυξη των ανθρωπίT
νων δικαιωµάτων (1948)
16.3 237*

Συνθήκη για τα δικαιώµατα του παιT
διού (1990)

245*
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Α

ΑΓΑΘΑ

Ο Θεός, συνθήκες ζωής και αναγκαία
αγαθά, 20, 428

Σαββατικό έτος και ελεύθερα αγαθά, 24
Άνδρας και γυναίκα και αγαθά της

πλάσης, 26
Αγαθά, Ιησούς Χριστός και Βασίλειο

του Θεού, 57
Μεγαλυνάριο και αγαθά στους πειναX

σµένους, 59
Πραγµατική ανάπτυξη και πολλαπλαX

σιασµός των αγαθών, 102
Αγαθά του ανθρώπου και άδικοι περιοX

ρισµοί, 133
∆ικαίωµα στην εργασία και αγαθά, 155
Ευνοηµένοι και αγαθά στην υπηρεσία

των άλλων, 158
Κοινό καλό και ιδιαίτερα αγαθά, 164
∆ιανοµή των αγαθών της πλάσης και διX

καιοσύνη, 167
Πολιτικοί θεσµοί και αναγκαία αγαθά,

168
Αρχή του οικουµενικού προορισµού

των αγαθών, 171, 173X175, 177, 328,
346*, 364, 449

Οικουµενικό δίκαιο της χρήσης των
αγαθών, 172, 173

Ιδιωτική ιδιοκτησία και κατοχή των
αγαθών, 176, 177, 282, 346*

Αγαθά, περιορισµοί στη χρήση τους και
ιδιοκτήτες, 178

Νέα αγαθά και ο οικουµενικός προοριX
σµός τους, 179, 283

Χώρες υπό ανάπτυξη, γη και αγαθά, 180
Κάτοχος και ειδωλολατρία των αγαX

θών, 181
Ευχέρεια άσκησης προνοµίων για τους

φτωχούς και αγαθά, 182
Αλληλεγγύη και προορισµός των αγαX

θών, 194
Άνθρωποι και υλικά και άυλα αγαθά,

195
∆ικαιοσύνη και αναδιανοµή των αγαX

θών, 206, 582
Ζευγάρια και τα αγαθά του αδιάλυτου

του γάµου και της σταθερότητας, 225
Οικονοµική ζωή, οικογένεια και αγαθά,

248
Άνθρωπος και διαφύλαξη των αγαθών

που έπλασε ο Θεός, 255
Συσσώρευση και αφαίρεση αγαθών, 258
Ιδιοκτησία, εργασία και αγαθά, 282
Τριτογενής τοµέας και σχετικότητα των

αγαθών, 293
Μισθός και πρόσβαση στα αγαθά της

γης, 302
Οικονοµική ευηµερία και παραγόµενα

αγαθά, 303

* Οι αριθµοί παραπέµπουν σε παραγράφους.



Παλαιά ∆ιαθήκη και οικονοµικά αγαX
θά, 323

Θεός και σχετικότητα των οικονοµικών
αγαθών, 324

Ιησούς και οικονοµικά αγαθά, 325
∆ιαχείριση των αγαθών, 328, 329
Καθήκον της οικονοµίας και υλικά αγαX

θά, 331, 333
Επάρκεια και παραγωγή των αγαθών,

332
Πλούτος και διάθεση των αγαθών, 332
Ανάπτυξη και συσσώρευση των αγαX

θών, 334
Επιχείρηση και παραγωγή αγαθών, 338,

340
Οικονοµικά αποθέµατα, αγαθά και

υπηρεσίες, 346
Ελεύθερη αγορά και αγαθά, 347, 349,

353, 356
Άνθρωπος, παραγωγός και καταναλωX

τής αγαθών, 350
Παγκοσµιοποίηση και αγορά αγαθών,

361
Αλληλεγγύη µεταξύ των γενεών και

αγαθά, 367
Πλούσιες χώρες και υλικά αγαθά, 374
ΚοινωνικόXπολιτιστικό σύστηµα και

αγαθά, 375
∆ίκαιο, φιλία και υλικά αγαθά, 390
∆ικαιοσύνη και απόλαυση των αγαX

θών, 391
Ελευθερία να αποκτάς και να κατέχεις

αγαθά, 426
Προορισµός των αγαθών και δικαίωµα

στην ανάπτυξη, 446
∆ιεθνής συνεργασία και αγαθά, 448
Κοινή γνώµη και αγαθά της πλάσης, 468
Αγορά και περιβάλλον, αγαθό που πρέX

πει να προστατεύσουµε, 470
Οικολογία και µερισµός των αγαθών,

481

Προορισµός των αγαθών, περιβάλλον
και φτώχεια, 482

Προορισµός των αγαθών και νερό, 484
Αγάπη, συνεργασία και πολλά αγαθά,

499
Όπλα σαν ανταλλάξιµα αγαθά στην

αγορά, 508
Αγαθά και οικουµενικός διάλογος, 535
Επίγεια δραστηριότητα του λα�κού και

οριστικά αγαθά, 544
Θρησκευτική ελευθερία, ένα από τα πιο

υψηλά αγαθά, 553
Καρδιά και υλικά αγαθά, 581

ΑΓΑΠΗ

Κοινωνική διδασκαλία και ο νέος νόµος
της αγάπης, 3

Αγάπη και ανθρώπινες σχέσεις, 4, 5, 205,
527

Χριστιανική ανθρωπολογία και η αγάX
πη του Θεού, 9, 46, 65

Β΄ Σύνοδος Βατικανού και η αγάπη για
την ανθρώπινη οικογένεια, 18

Ουµανισµός και το σχέδιο αγάπης του
Θεού, 19

Ιστορικές πράξεις και η αγάπη του Θεού
για τον άνθρωπο, 21

Ηθική ύπαρξη και απάντηση στην αγάX
πη, 22

Ανυπακοή στον Θεό και το βλέµµα Του
αγάπης, 27

Ιησούς και αγάπη του Θεού Πατρός, 29,
491

Πάσχα του Ιησού και τριαδική Αγάπη,
30, 34, 121, 431

Αγία Τριάδα, άπειρη κοινωνία αγάπης,
31, 34, 54

Η εντολή της αµοιβαίας αγάπης, 32, 33,
160, 196
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Η εντολή της αγάπης και το ανθρώπινο
ήθος, 33, 580

Η κλήση του ανθρώπου προς την αγάX
πη, 34, 35

Το ανθρώπινο ζευγάρι και η Τριαδική
Αγάπη, 36

Πίστη, Αγάπη του Θεού και αγάπη
προς τους αδελφούς, 39, 516

Ο Ιησούς Χριστός και η αγάπη προς
τους αδελφούς, 40, 60, 65

Αγάπη και όσοι ενεργούν διαφορετικά,
43

Άκρατη αγάπη του εαυτού, 44, 143
Οικουµενικό όραµα της αγάπης του

Θεού, 46
Τριαδική αγάπη και η έννοια του προX

σώπου, 54
Αγάπη, όργανο αλλαγής, 55
Αµοιβαία αγάπη, σκοπός της ανθρωπόX

τητας, 55
Αγαθά και Βασίλειο της αγάπης, 57
Το «Γένοιτο» της Μαρίας της Παρθένου

και το σχέδιο αγάπης του Θεού, 59
Εκκλησία, θείο µυστήριο της αγάπης

του Θεού, 60
Κοινωνική διδασκαλία και σχέδια αγάX

πης, 63
Ο κόσµος και η θε�κή πηγή της Αγάπης,

64, 262
Κοινωνία συµφιλιωµένη µε την αγάπη,

82
Συνεργασία µε τους ανθρώπους εν αγάX

πη, 94
Σχέσεις συµβίωσης και αγάπης, 95
Ο Παύλος ΣΤ΄ και ο πολιτισµός της

αγάπης, 103
Απάντηση στην αγάπη του ∆ηµιουρX

γού, 108
Άνθρωπος και κανόνας της αγάπης, 149
Άνθρωποι και αγάπη για το καλό το διX

κό µας και των άλλων, 150

Προνοµιακή αγάπη για τους φτωχούς,
182, 184, 449

Αγάπα τον πλησίον, έστω κι αν είναι εχX
θρός, 196

Αγάπη, κοινωνική αξία και αξιοπρέX
πεια του ανθρώπου, 197

∆ικαιοσύνη και ορίζοντας της αγάπης,
203

Φιλεύσπλαχνη αγάπη και δικαιοσύνη,
206, 582

Οικογένεια και συζυγική αγάπη, 209X
212, 215

Ο Κύριος εγγυητής της συζυγικής αγάX
πης, 210

Συζυγική αγάπη, οριστική δέσµευση,
215

Γάµος και ολοκληρωτική αγάπη των
συζύγων, 217

Γαµήλια συµφωνία και αγάπη ανάµεX
σα στον Θεό και στους ανθρώπους,
219

Το µυστήριο του γάµου και η αγάπη,
220

Οικογένεια και δυναµισµός της αγάπης,
221

Αγάπη και προσοχή προς τους ηλικιωX
µένους, 222

Η αλήθεια της αγάπης και σχετικισµός,
223

Οικογένεια, κοινότητα αγάπης, 229,
230, 238

Συζυγική αγάπη και υποδοχή της ζωής,
230

Κλωνοποίηση και απουσία της αναπαX
ραγωγικής αγάπης, 236

Η αγάπη των γονιών και το διαπαιδαX
γωγικό καθήκον, 239

Αλληλεγγύη και οικογένεια που στηρίX
ζεται στην αγάπη, 246

Οικογένεια, κοινωνικά φαινόµενα και η
αγάπη της αλήθειας, 320



Αγάπη, οικονοµία και πρόοδος, 326
Θεσµός και η αγάπη του Κυρίου, 380
Ανθρώπινη κατάσταση και η αγάπη

του Θεού, 381
∆ικαιοσύνη, ελάχιστο µέτρο της αγάX

πης, 391
Πολιτισµός της αγάπης και ανθρώπινη

συνύπαρξη, 391
Αγία Έδρα, κοινωνική τάξη και αγάπη,

445
Άνθρωπος, θε�κή αγάπη και ειρήνη, 454
Αγάπη, αρχή της νέας ζωής, 455
Ειρήνη, καρπός και της αγάπης, 494
∆ιεθνείς οργανώσεις, ειρήνη και αγάπη,

499
Αγάπη και συνεργασία, 499
Μαρτύριο και αγάπη του Θεού, 515
Προσευχή και συνάντηση υπό το έµβληX

µα της αγάπης, 519
Νόµος της αγάπης και Άγιο Πνεύµα, 522
Απελευθέρωση και η αγάπη του Ιησού,

524
Αγιότητα και η απελευθερωτική δύναµη

της αγάπης του Θεού, 530
Κοινωνική διδασκαλία και διαπαιδαX

γώγηση στην αγάπη, 532
Κοσµική πραγµατικότητα, αποδέκτης

της αγάπης του Θεού, 545
Λα�κή πνευµατικότητα και αγάπη για

τον Θεό, 545
Η Εκκλησία, η αγάπη και η εποχή µας,

551
∆ηµιουργία µιας κοινότητας και αγάπη,

562
Η αγάπη ως κοινωνική αγάπη ή πολιτιT

κή αγάπη, 581
Αγάπη και κοινωνική ζωή, 582
Η υπερφυσική αρετή της αγάπης, 583
Πνεύµα του Θεού και αισθήµατα ελέους,

25
Ιησούς, έλεος και δράση του Θεού, 28, 29

Ιησούς και λυτρωτικό έλεος του Θεού,
29

Θεός και έλεος, 59
Υλικά και πνευµατικά έργα ελέους, 184
Έλεος, γλυκιά αγάπη, 206, 582
Έργο αγάπης, πράξη ευσπλαχνίας, 208
Πράξη των έργων ελέους, 284
Χριστιανοί και έλεος του Θεού, 381
Έλεος και αλήθεια, 490
Ειρήνη και έλεος, 520

ΑΓΙΑ Ε∆ΡΑ

Αγία Έδρα και Συνθήκη για τα δικαιώX
µατα του παιδιού, 245*

Αγία Έδρα και διεθνής κοινότητα, 444
∆ιπλωµατική υπηρεσία της Αγίας

Έδρας, 445
Αγία Έδρα και νόµιµη απαγόρευση των

όπλων, 509*

ΑΓΙΟΤΗΤΑ – ΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΑΘΑ/
ΓΙΑΣΜΕΝΟ

Ιησούς και καθαγιασµένη ζωή και θάX
νατος, 41

Αγαθά και Βασίλειο της αγιότητας, 57
Προπατορικό αµάρτηµα, Αδάµ και

αγιότητα, 115
Χριστιανοί σύζυγοι και καθαγιασµός,

220
Εργασία, µέσο καθαγιασµού, 263
Κυριακή, ηµέρα που καθαγιάζεται, 285
Οικονοµία, πρόοδος και καθαγιασµός,

326
Άνθρωπος και κυβέρνηση του κόσµου

µε αγιότητα, 456
Βιωµένος χριστιανισµός και ζωή αγιόX

τητας, 530
Πρεσβύτεροι και αποστολή καθαγιαX

σµού, 539
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Αφιερωµένα πρόσωπα και αξία της
αγιότητας, 540

Λα�κοί, άγιοι και αγιοποίηση, 545

ΑΓΟΡΑ

∆ιανοµή της γης και αγορές, 180
∆οµές αλληλεγγύης και νόµοι της αγοX

ράς, 193
Οικογένεια και λογική της αγοράς, 248
Εργασία, κεφάλαιο και χρηµατιστηριαX

κές αγορές, 276
Εργασία, κεφάλαιο και αγορές, 279
Προοπτικές εργασίας και αγορά εργαX

σίας, 289
∆ιεθνής συνεργασία και αγορά εργαX

σίας, 292
Αγορά και πρωτοβουλίες του τριτογεX

νούς τοµέα, 293
Γη και πιστωτική αγορά, 300
Εργαζόµενοι και αγορά της εργασίας,

308
Παγκοσµιοποίηση και καταναλωτικές

αγορές, 310
Παγκοσµιοποίηση, φιλελευθεροποίηση

και αγορές, 312
Ανάπτυξη, ηθική και οικονοµία της αγοX

ράς, 335
Συνεταιριστικές επιχειρήσεις και πρόοX

δος της αγοράς, 339
Αποτελεσµατικότητα του οικονοµικού

συστήµατος και αγορά, 346
Ελεύθερη αγορά, 347
Ελεύθερη αγορά, σκοποί και αξίες, 348
Αγορά και ηθικοί σκοποί, 349
Αγορά στις σύγχρονες κοινωνίες, 350
Κράτος, νοµικό πλαίσιο και αγορά, 352
Αγορά, κράτος και η συµπληρωµατικόX

τητά τους, 353
Οικονοµική δηµοκρατία και αγορά, 356

Παγκοσµιοποίηση και χρηµατοπιστωτιX
κές αγορές, 361

Χρηµατοπιστωτικές αγορές και παραX
γωγική δραστηριότητα, 368

Πραγµατική οικονοµία και χρηµατοδοX
τικές αγορές, 369

Κυβερνήσεις χωρών και διεθνείς αγορές,
370

∆ιεθνείς οργανώσεις και διεθνής αγορά,
371

Πολιτική κοινότητα και αγορά, 419
∆ιεθνής συνεργασία και διεθνής αγορά,

447, 448
Προστασία του περιβάλλοντος και αγοX

ρά, 470
Αφοπλισµός, εµπόριο όπλων και αγοX

ρές, 508

ΑΓΡΟΤΙΚΟ – ΓΕΩΡΓΙΚΟ

Ιωάννης ΚΓ΄, γεωργία και σηµάδια της
εποχής, 94

Χώρες υπό ανάπτυξη και πρόσβαση
στη γη, 180

Εκκλησία και κοινωνία αγροτικού τύX
που, 267

Rerum novarum και δηµιουργία αγροτιX
κών τραπεζών, 268

Αλλαγές στη γεωργία και αγροτική ερX
γασία, 268

Αναδιανοµή της γης και αγροτική µεX
ταρρύθµιση, 300

Οικογενειακές αγροτικές επιχειρήσεις,
339

Επιστήµη, τεχνολογία και γεωργία, 458
Βιοτεχνολογίες και γεωργία, 472
Αγροτική παραγωγή και οι πρωταρχιX

κές ανάγκες όλων, 486



ΑΓΩΝΑΣ

Rerum novarum και αγώνας των τάX
ξεων, 89

Quadragesimo anno και αγώνας των τάX
ξεων, 91

Απεργία, ειρηνική µέθοδος αγώνα, 304
Συνδικάτα και αγώνας των εργαζοµέX

νων, 305
Κόσµος της εργασίας, συνεργασία και

αγώνας, 306
Συνδικάτο και όργανα αγώνα, 306
Συνδικάτα και κόµµατα που αγωνίζοX

νται για την εξουσία, 307
∆ικαίωµα στην αντίσταση και ένοπλος

αγώνας, 401
Βασανιστήρια και αγώνας κατά της

τροµοκρατίας, 404
Αγώνας ως παράγοντας προόδου, 438
Προνοµιακή µεταχείριση των φτωχών

και αγώνας κατά της φτώχειας, 449
Βιοτεχνολογία και αγώνας κατά της

πείνας, 478
Αγώνας κατά της τροµοκρατίας, 513,

514
Εκκλησία, αγώνας για την ειρήνη και

προσευχή, 519
Οικουµενισµός, και αγώνας κατά της

ένδειας, 535

Α∆ΕΛΦΟΣΥΝΗ

Άνθρωποι, αγάπη του Θεού και αδελφιX
κές σχέσεις, 4

Οικουµενική συνεργασία και αδελφόX
τητα, 12, 535

Σχέδιο αδελφοσύνης του Θεού, 17
Εκκλησία, αδελφική κοινωνία και ανX

θρώπινη αξιοπρέπεια, 51
Αγάπη και παγκόσµια αδελφότητα,

54

Αδελφοσύνη και Βασίλειο της αλήθειας,
57

Άνθρωπος, ηθικός νόµος και αδελφότηX
τα, 137

Ισότητα και αδελφοσύνη ανάµεσα
στους ανθρώπους, 144

Ελεηµοσύνη στους φτωχούς και αδελφιX
κή ευσπλαχνία, 184

Κάλεσµα ευσπλαχνίας και αδελφότητα,
207

Αδελφοσύνη και σηµασία της εργασίας,
261

Συµµετοχή και αδελφική κοινότητα, 264
Οικονοµικά αγαθά, συνύπαρξη και

αδελφοσύνη, 325
Αστική συµβίωση και αδελφοσύνη,

390
Αρχή της αδελφοσύνη και αστική φιX

λία, 390
Γαλλική Επανάσταση και αδελφοσύνη,

390*
∆ηµόσια ηθική και αδελφικός διάλογος,

420
Μαθητής, χρήση των πραγµάτων και

αδελφοσύνη, 453
Κοινωνική διδασκαλία και αδελφική

κοινωνία, 529
Λα�κοί, πολιτισµός και αξία της αδελX

φοσύνης, 558

Α∆ΙΚΙΑ

Σαββατικό έτος και κοινωνικές αδικίες,
24

Ευαγγελισµός, πρόοδος και αδικία, 66
∆ηµόσια σπουδαιότητα του ΕυαγγεX

λίου και αδικία, 71
Κοινωνική διδασκαλία και αµαρτία της

αδικίας, 81
Προσωπική ελευθερία και καταστάσεις

αδικίας, 137
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Η προσωρινότητα του κράτους και κοιX
νωνική αδικία, 188

Αλληλεξάρτηση και πλανητική αδικία,
192

Αδικία και υποστήριξη των ιδιωτικών
σχολείων, 241

Laborem exercens και αδικία, 269
Μισθός και αδικία, 302
Οικονοµικά αγαθά και αδικία, 323
∆ιεθνής δηµόσια αρχή και αδικία, 365
Επιµήκυνση των διαδικασιών και αδιX

κία, 404
∆ηµιουργία, αµαρτία και αδικία, 429
Αγαθά και αδικία της πλεονεξίας, 481
Συγκρούσεις και καταστάσεις αδικίας,

498
Τροµοκρατία και καταστάσεις αδικίας,

514
Προσοχή, φιλοπονία και τάσεις αδικίX

ας, 548*
Μέσα επικοινωνίας και αδικίες, 561
Ανανέωση και µορφές κοινωνικής αδιX

κίας, 577

ΑΛΗΘΕΙΑ

Ιησούς, οδός, αλήθεια και ζωή, 1, 555
Παύλος και Τιµόθεος και αναγγελία της

αλήθειας, 2
Αγάπη και ανάπτυξη του ανθρώπου

στην αλήθεια, 4
Εκκλησία και µαρτυρία για την αλήX

θεια, 13
Σύνοψη και συνεισφορά της αλήθειας

για τον άνθρωπο, 14
Ανθρώπινη ύπαρξη και ελεύθερη αναX

ζήτηση της αλήθειας, 15
Πρώτη πρόκληση, αλήθεια του ανθρώX

πινου πλάσµατος, 16
Μαθητές του Χριστού και αναζήτηση

της αλήθειας, 17

Θε�κά πρόσωπα και τέκνα του Θεού εν
αληθεία, 34

Σωτηρία και οικουµενική αναζήτηση
της αλήθειας, 40

Ιησούς Χριστός και πλήρης αλήθεια για
τον άνθρωπο, 45

Κράτος και αλήθεια για τον άνθρωπο, 48
Χριστιανική κοινότητα και σπέρµατα

της αλήθειας, 53
Πατέρες, διαφορετικές θρησκείες και

σπέρµατα του Λόγου, 53*
Αγαθά και Βασίλειο της αλήθειας, 57
Βασίλειο και ανθρώπινη δράση εν αληX

θεία, 58
Μεγάλυνον, αλήθεια για τον Θεό και

φτωχοί, 59
Κοινωνική διδασκαλία και αλήθεια του

Πνεύµατος, 63
Εκκλησία, διδασκάλισσα της αλήθειας

της πίστης, 70
Πίστη, λογική και αλήθεια του ανθρώX

που, 75
Κοινωνική διδασκαλία και µοναδική

αλήθεια για τον άνθρωπο, 76, 82,
126

Κοινωνική διδασκαλία, φιλοσοφία και
αλήθεια, 77

Κοινωνική διδασκαλία, επιστήµες και
αλήθεια, 78

Κοινωνική διδασκαλία, φως της αλήX
θειας, 83

Κοινωνική διδασκαλία, αλήθεια και
καινοτοµία, 86

Εκκλησία και συνεργασία εν αληθεία,
94

Pacem in terris και συνύπαρξη εν αληX
θεία, 95

Άνθρωπος και προσήλωση στην αλήX
θεια, 113

Λόγος και αλήθεια του αγίου ΑυγουστίX
νου, 114



Προπατορικό αµάρτηµα και αλήθεια,
120

Μειωτικές αντιλήψεις για την αλήθεια
του ανθρώπου, 125

Ο άνθρωπος ανοιχτός σε µια πιο βαθιά
αλήθεια, 129

Άνθρωπος, υπερβατικότητα και απόλυX
τη αλήθεια, 130

Άνθρωπος, ελευθερία και υπακοή στην
αλήθεια, 138

Αλήθεια σχετικά µε το καλό και το καX
κό και συνείδηση, 139

Θρησκευτικές και ηθικές αλήθειες και
βοήθεια της χάριτος, 141

Οικουµενικότητα του φυσικού νόµου
και αλήθεια, 142

Ελευθερία και άνοιγµα στην αλήθεια,
143

Ανθρώπινη κοινωνικότητα και αλήθεια
της κοινωνίας, 150

Ευφυaα και γνώση της αλήθειας, 155
Αρχές και αλήθεια για τον άνθρωπο,

160
Αρχές και αλήθεια για την κοινωνία, 163
Άνθρωπος και αλήθεια των µορφών

κοινωνικής ζωής, 165
Αλήθεια για τον Θεό και ζωή στην κοιX

νωνία, 167*
Άνθρωπος, κοινωνικές αξίες και αλήX

θεια, 197, 198
Παιδαγωγική δραστηριότητα και αναX

ζήτηση της αλήθειας, 198
Ελευθερία και δεσµοί που ρυθµίζονται

µε αλήθεια, 199, 200
Αλήθεια για τον άνθρωπο και δικαιοX

σύνη, 203
Αξία της αλήθειας και αγάπη, 205
Ανθρώπινη οικολογία, οικογένεια και

αλήθεια, 212
Αναπαραγωγή και αλήθεια για το γάµο,

218

Χριστός και πρωταρχική αλήθεια του
γάµου, 219

Αλήθεια της αγάπης και της σεξουαλιX
κότητας, 223

∆ιαζευγµένοι που ξαναπαντρεύτηκαν
και η αλήθεια του Χριστού, 226

Ένωση οµοφυλοφίλων και αλήθεια για
τον άνθρωπο, 228

Αλήθεια της υποκειµενικής διάστασης
της εργασίας, 271

Αλήθεια της προτεραιότητας της εργαX
σίας επί του κεφαλαίου, 277

Άνθρωποι του πολιτισµού, κοινωνικά
φαινόµενα και αλήθεια, 320

Πολιτική εξουσία, τάξη που δηµιούργηX
σε ο Θεός και αλήθεια, 383

Αρχές, αξίες και αλήθεια του ανθρώπιX
νου πλάσµατος, 397

Ποινική ευθύνη και αναζήτηση της αλήX
θειας, 404

∆ηµοκρατία, ηθικός σχετικισµός και
αλήθεια, 407, 569

Κοινωνία, πληροφορία και αλήθεια,
415

Θρησκευτική ελευθερία και αλήθεια,
421

Συµβίωση µεταξύ των εθνών και αλήX
θεια, 433

Αγία Έδρα, κοινωνική τάξη και αλήX
θεια, 445

Αλήθεια του πλάσµατος και µέλλον του
κόσµου, 452

Ειρήνη, ευσπλαχνία και αλήθεια, 490
Ειρήνη, τάξη και αλήθεια, 494
Βία αντίθετη στην αλήθεια, 496
Ένοπλες δυνάµεις και προστασία της

αλήθειας, 502
Τροµοκράτες και ο ισχυρισµός ότι κατέX

χουν την αλήθεια, 515
Συγχώρεση, συµφιλίωση και αλήθεια,

518
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Κοινωνική ποιµαντική, αλήθεια και
απελευθέρωση, 524

Ποιµαντικό καθήκον της Εκκλησίας και
αλήθεια, 525

Κοινωνική ποιµαντική και αλήθεια για
τον άνθρωπο, 527

Κοινωνική κατήχηση, διαµόρφωση και
αλήθεια, 530

Σύνεση, πραότητα και αγάπη για την
αλήθεια, 548

Λα�κοί και αλήθεια της κοινωνικής διX
δασκαλίας, 551

Πολιτισµός και αλήθεια για τον άνθρωX
πο, 556

Περιεχόµενο του πολιτισµού και αλήX
θεια, 558

Μέσα επικοινωνίας και αλήθεια, 562
Μάρτυρες της χριστιανικής αλήθειας,

570
Λα�κότητα και αλήθεια, 571
Λα�κισµός και η αλήθεια που διδάσκει η

Εκκλησία, 572
Αλήθεια, συµπεριφορά και αγάπη,

580

ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ

Αλληλεξάρτηση, µοντέλο ενότητας και
ανθρωπιάς, 33

Εκκλησία και αλληλεξάρτηση, 65
Αλληλεξάρτηση και ανισότητες, 192
Αλληλεξάρτηση και αλληλεγγύη, 193
Οικογένεια και εργασία, αλληλεξαρτώX

µενα, 294
Αλληλεξάρτηση των ανθρώπων της ερX

γασίας, 319
Οικονοµία και αλληλεξάρτηση, 373
Πολιτική κοινότητα, αστική κοινωνία,

αλληλοεξαρτώµενες, 418
Αλληλεξάρτηση και ηθική διάσταση,

442

Αλληλεξάρτηση και οικολογικά προX
βλήµατα, 486

Αλληλεξαρτήσεις και διαδικασίες παX
γκοσµιοποίησης, 564

∆ιεθνείς σχέσεις, αλληλεξαρτώµενες, 575

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Κοινωνική διδασκαλία, φιλοσοφία και
αλληλεγγύη, 77

Quadragesimo anno και αρχή της αλληX
λεγγύης, 91

Gaudium et spes και αλληλέγγυα ΕκX
κλησία, 96

Populorum progressio και αλληλέγγυα
ανάπτυξη, 98

Sollicitudo rei socialis, ειρήνη και αλληX
λεγγύη, 102

Centesimus annus και αρχή της αλληX
λεγγύης, 103

Κοινωνική αµαρτία και ανθρώπινη αλX
ληλεγγύη, 117

Άνδρας και γυναίκα και η λογική της
αλληλεγγύης, 147

Ανθρώπινη κοινωνικότητα και σχέσεις
αλληλεγγύης, 150

∆ιεθνές πλαίσιο, έθνη και αλληλεγγύη,
157

Κοινωνική διδασκαλία και αρχή της αλX
ληλεγγύης, 160

Προορισµός των αγαθών και αλληλέγX
γυος κόσµος, 174

Συµµετοχή και αλληλέγγυα διεθνής κοιX
νότητα, 189

Έργο διαπαιδαγώγησης και αλληλέγX
γυα συµµετοχή, 191

Αλληλεγγύη, αρχή και ηθική αρετή,
193

Αλληλεγγύη και κοινή ανάπτυξη του
ανθρώπου, 194



Αλληλεγγύη και ευθύνη µεταξύ των γεX
νεών, 195

Ιησούς της Ναζαρέτ αλληλέγγυος µε την
ανθρωπότητα, 196

Όραµα της δικαιοσύνης και αλληλεγX
γύη, 203

Οικογένεια, ηθικές αξίες και αλληλεγX
γύη, 213

Αγάπη, οικογένεια και αλληλεγγύη, 221
Οικογένεια, κοινότητα αλληλεγγύης,

229, 238
Αναπαραγωγή και αλληλεγγύη ανάµεX

σα στις γενεές, 230
∆ηµογραφική ανάπτυξη και αλληλεγX

γύη, 234
Οικογένεια, διαπαιδαγώγηση των παιX

διών και αλληλεγγύη, 242
Υποκειµενικότητα της οικογένειας και

αλληλεγγύη, 246
Οικογένεια, οικονοµική ζωή και αλληX

λεγγύη, 248
Οικογένεια, εργασία και αλληλεγγύη,

249
Χριστιανοί και αλληλέγγυα κοινότητα,

264
Αλλοτρίωση στην εργασία και αλληX

λέγγυα κοινότητα, 280
Μέσα παραγωγής και αλληλεγγύη, 282
Τριτογενής τοµέας, αλληλέγγυες ενέρX

γειες και εργασία, 293
Συνδικάτα, εποικοδοµητικός παράγοX

ντας αλληλεγγύης, 305
Συνδικάτο, όργανο αλληλεγγύης, 306
Εργασία και κινήµατα αλληλεγγύης,

308
Ενώσεις εργαζοµένων και αλληλεγγύη,

309
∆ικαιώµατα του εργαζόµενου και µορX

φές αλληλεγγύης, 319
Ας παγκοσµιοποιήσουµε την αλληλεγX

γύη, 321

Ουµανισµός της εργασίας και αλληλεγX
γύη, 322

Ιησούς, οικονοµικά αγαθά και αλληλεγX
γύη, 325

Οικονοµία και πρόοδος, περιβάλλοντα
αλληλεγγύης, 326

Ιησούς Χριστός και αλληλέγγυος ουµαX
νισµός, 327

Οικονοµία, αποτελεσµατικότητα και
αλληλέγγυα ανάπτυξη, 332

Συµµετοχή, οικονοµική ζωή και αλληX
λεγγύη, 333

Πλούτος και αλληλέγγυα ανάπτυξη, 334
Αλληλέγγυα ανάπτυξη και οικονοµία

της αγοράς, 335
Κέρδη και επιχείρηση ως αλληλέγγυα

κοινότητα, 340
Αλληλέγγυα ανάπτυξη, κοινή σε όλο

τον κόσµο, 342
Ανταγωνιστικότητα και αλληλέγγυα

κοινότητα, 343
Οικονοµική δραστηριότητα, κράτος και

αλληλεγγύη, 351
∆ηµόσια χρηµατοδότηση, όργανο αλληX

λεγγύης, 355
Ενδιάµεσα στρώµατα, κράτος και αλληX

λεγγύη, 356
Οργανώσεις, αποτελεσµατικότητα και

αλληλεγγύη, 357
Καταναλωτές και αλληλεγγύη, 359
Πλούτος, παγκοσµιοποίηση και αλληX

λεγγύη, 363
Παγκοσµιοποίηση και αλληλεγγύη µεX

ταξύ των γενεών, 367
∆ιεθνής οικονοµία και αλληλέγγυα ανάX

πτυξη, 373
Πλούσιες χώρες και αλληλέγγυα ανάX

πτυξη, 374
Πολιτική εξουσία, τάξη και αλληλεγX

γύη, 384
Κοινότητα, δίκαιο και αλληλεγγύη, 391
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Κοινωνία, πληροφορία και αλληλεγγύη,
415

Αστική κοινωνία, πλουραλισµός και
αλληλεγγύη, 417

Εθελοντισµός, δηµόσια ηθική και αλληX
λεγγύη, 420

Εκκλησία αλληλέγγυα µε το ανθρώπινο
γένος, 426

Συνύπαρξη ανάµεσα στα έθνη και αλX
ληλεγγύη, 433

Μη κυβερνητικές οργανώσεις και αλληX
λεγγύη, 443

Συνεργασία, ανάπτυξη και αλληλεγγύη,
446

∆ιεθνής συνεργασία, καθήκον αλληλεγX
γύης, 448

Αγώνας κατά της φτώχειας και αρχή της
αλληλεγγύης, 449

Περιβάλλον, µελλοντικές γενεές και αλX
ληλεγγύη, 467

Βιοτεχνολογίες και κριτήριο αλληλεγγύX
ης, 474, 478

Βιοτεχνολογίες, διεθνής αλληλεγγύη και
εµπόριο, 475

Χρήση του περιβάλλοντος και αλληλέγX
γυα ανάπτυξη, 483

Νερό και αλληλέγγυα χρήση, 485
Τρόπος ζωής, οικολογία και παγκόσµια

αλληλεγγύη, 486
Κοινωνική διδασκαλία, κατήχηση και

αλληλέγγυα κοινωνία, 529
Συνεταιριστικό έργο των λα�κών και

αλληλέγγυα δράση, 549
Ηθική διάσταση του πολιτισµού και αλX

ληλεγγύη, 556
Λα�κοί και µέσα ως όργανα αλληλεγγύX

ης, 561
Μέσα επικοινωνίας, κοινωνία και αλληX

λεγγύη, 562
Οπαδοί της οικονοµίας και αλληλεγγύη,

564

Λα�κοί, πολιτική ενασχόληση και αλληX
λεγγύη, 565

Εκµετάλλευση, ανανέωση και αλληλεγX
γύη, 577

Αρχή της αλληλεγγύης και προτεραιότηX
τα της αγάπης, 580

Πολιτισµός της αγάπης, δικαιοσύνη και
αλληλεγγύη, 582

ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

Αλλοτριωµένος άνθρωπος και υπερβαX
τικότητα, 47

Αλλοτρίωση και αµαρτία, 116
Αλλοτρίωση και εργασία, 280
Η αγορά ως αλλοτριωτικός θεσµός, 348
Οικονοµική ελευθερία, αλλοτρίωση και

άνθρωπος, 350
Πλούσιες χώρες και αλλοτρίωση, 374
Υπεροχή του κάνω και του έχω και αλX

λοτρίωση, 462

ΑΜΑΡΤΗΜΑ – ΑΜΑΡΤΙΑ

Με τον Ιησού Χριστό, ο Θεός µάς ελευX
θέρωσε από την αµαρτία, 17

∆έκα Εντολές και σκλαβιά στην αµαρX
τία, 22

∆ηµιουργία και προπατορικό αµάρτηX
µα, 27, 115

Ιησούς, ευσπλαχνία του Θεού και αµαρX
τωλοί, 29

Υιός, θύµα για την εξιλέωση των αµαρX
τιών, 30

Ανθρώπινη δράση και αµαρτία, 41, 42
Υπερφυσικό, φυσικό και αµαρτία, 64
∆ηµόσια σπουδαιότητα του ΕυαγγεX

λίου και αµαρτία, 71
Κοινωνική διδασκαλία, καταγγελία

και αµαρτία, 81
Αµαρτία και αλλοτρίωση, 116



Προσωπική αµαρτία και κοινωνική,
117, 117*

Κοινωνικές αµαρτίες, επίθεση στον πληX
σίον, 118

Αµαρτία και δοµές της αµαρτίας, 119
Προπατορικό αµάρτηµα και παγκοX

σµιότητα της αµαρτίας, 120
Άβυσσοι της αµαρτίας και ελπίδα, 121
Υλική διάσταση του σώµατος, πληγή

της αµαρτίας, 128
∆ικαιώµατα και ανθρώπινη αξιοπρέX

πεια, πληγή της αµαρτίας, 128
∆οµές της αµαρτίας και αλληλεγγύη,

193
Συζυγική αγάπη και αµαρτία, 219*
Εργασία, τιµωρία και αιτία της αµαρX

τίας, 256
Ιησούς Χριστός, ορατός κόσµος και

αµαρτία, 262
Εργασία και η κακή εντύπωση της

αµαρτίας, 263
Καλοσύνη της δηµιουργίας, αµαρτία

και Βασίλειο του Θεού, 325
Ανάπτυξη, αµαρτία και συµφιλίωση, 327
Οικονοµία και δοµές της αµαρτίας, 332
Βασιλική παράδοση και η αµαρτία του

∆αβίδ, 378
Προσευχή για τους κυβερνώντες και

αµαρτία, 381
Συνθήκη, πρώτη δηµιουργία και αµαρX

τία, 429
Ανάπτυξη και δοµές της αµαρτίας, 446
∆ιαφύλαξη της δηµιουργίας και αµαρX

τία, 452
Κόσµος, αµαρτία και εξαγνισµός, 453
Ιησούς, νέος κόσµος και αµαρτία, 454
Τελετουργία της Θείας Ευχαριστίας και

αµαρτίες του κόσµου, 519*
Θεσµοί και δοµές της αµαρτίας, 566
Θεός και άνθρωπος, λυτρωµένος από

την αµαρτία, 576

Χριστιανική ενασχόληση, ελπίδα και
αµαρτία, 578

ΑΜΒΛΩΣΗ

Ανοµία της επιδιωκόµενης άµβλωσης,
155, 233

Άµβλωση, ειδεχθές έγκληµα, 233
Χριστιανοί βουλευτές και νόµος υπέρ

της άµβλωσης, 570

ΑΜΝΗΣΤΙΑ

Σαββατικό έτος και αµνηστία χρεών, 24

ΑΜΟΙΒΗ

Αµοιβή της οικιακής εργασίας, 250
Εργαζόµενοι και δίκαιη αµοιβή, 301
Συµβόλαιο, δικαιοσύνη και αµοιβή,

302

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ

Εκκλησία και αναγγελία του ΕυαγγεX
λίου, 2, 3, 49, 50, 62, 63, 383, 431,
524, 576

Προφήτες και αναγγελία, 25, 430
Ιησούς και αναγγελία, 28, 29
Άνθρωπος και ευαγγελική αναγγελία,

62
Κοινωνική διδασκαλία και αναγγελία,

63, 67, 81, 83
Αρµοδιότητα της Εκκλησίας και αναγX

γελία, 68
Εκκλησία και αναγγελία των ηθικών

αρχών, 71
Αγία Γραφή, αναγγελία και άνθρωπος,

108
Ποιµαντική, έργο και αναγγελία των

ανθρωπίνων δικαιωµάτων, 159
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Χριστιανοί σύζυγοι, αναγγελία και γάX
µος, 220

Αναγγελία και η αλήθεια της αγάπης,
223

Αναγγελία και Ευαγγέλιο της ζωής, 231
Βιοµηχανική επανάσταση και αναγγεX

λία, 267
Αναγγελία, Παλαιά ∆ιαθήκη και ΕυαγX

γέλια, 378
Θεός, αναγγελία και ειρήνη, 490
Μαθητές και αναγγελία της ειρήνης, 492
Ειρήνη και µήνυµα του Ευαγγελίου, 493
Μήνυµα της κοινωνικής διδασκαλίας

της Εκκλησίας, 523
Μήνυµα του Ευαγγελίου και κοινωνική

ποιµαντική, 526
Ο λαός του Θεού και το µήνυµα του

Ευαγγελίου, 538
Λα�κός και το µήνυµα του Ευαγγελίου,

543
Ευαγγέλιο, αναγγελία και ελευθερία

των τέκνων του Θεού, 576

ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ

Αναλφαβητισµός, φτώχεια και ΕκκληX
σία, 5

Αναλφαβητισµός, υπανάπτυξη και φτώX
χεια, 447

Αναλφαβητισµός και οικουµενική συX
νεργασία, 535

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

Ένωση των δύο και αναπαραγωγή,
147, 209

Κράτος, οικογένεια και αναπαραγωγιX
κή λειτουργία, 214

Γάµος και αναπαραγωγή, 218
Ελεύθερη συµβίωση, γάµος και τεκνοX

ποίηση, 227

Υποδοχή της ζωής και καθήκον τεκνοX
ποίησης, 230

Μέσα για υπεύθυνη τεκνοποίηση, 233
Τεχνικές αναπαραγωγής και πράξη

αναπαραγωγής, 235
Κλωνοποίηση και αξιοπρέπεια της αναX

παραγωγής, 236
Πνευµατική διάσταση της τεκνοποίηX

σης, 237

ΑΝΑΠΑΥΣΗ

Σαββατικό έτος, ιωβηλαίο και αγρανάX
παυση, 24

Εργασία και εντολή για την ανάπαυση
του Σαββάτου, 258

Ιησούς, Σάββατο και σηµασία της ανάX
παυσης, 261

Εορταστική ανάπαυση είναι δικαίωµα,
284

Αδέλφια που δεν µπορούν να αναπαυX
θούν εξαιτίας της φτώχειας, 285

∆ηµόσια αρχή και χρόνος ανάπαυσης,
286

Αξιοπρέπεια των εργαζοµένων και διX
καίωµα στην ανάπαυση, 301

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Αγάπη, σχέσεις και ανθρώπινη ανάπτυX
ξη, 4

Πλουραλισµός και φιλοσοφία της ανάX
πτυξης, 16

∆εκάλογος και ανάπτυξη της ισραηλίτιX
κης κοινωνίας, 23

Βασίλειο του Θεού και ανάπτυξη της
κοινωνικότητας, 51

Γήινη πρόοδος και ανάπτυξη του ΒασιX
λείου, 55

Κοινωνική διδασκαλία, ευαγγελισµός
και ανάπτυξη, 66



Κοινωνική διδασκαλία και ανάπτυξη,
82

Ιωάννης ΚΓ΄ και περιοχές υπό ανάπτυX
ξη, 94

Gaudium et spes και ανάπτυξη της κοιX
νωνίας, 96

Sollicitudo rei socialis και ανάπτυξη,
102

Centesimus annus και ανθρώπινη ανάX
πτυξη, 103

∆οµές της αµαρτίας και ανάπτυξη, 119
Άνθρωπος και ολοκληρωµένη ανάπτυX

ξη, 131, 133
Ανθρώπινα δικαιώµατα και ανάπτυξη

της προσωπικότητας, 155
Αρχές της κοινωνικής διδασκαλίας και

ανάπτυξη, 163
Κοινό καλό, συνεργασία και η ανάπτυX

ξή της, 167
Κοινό καλό, πολιτική αρχή και ανάπτυX

ξη, 168
Χρήση των αγαθών και ανάπτυξη του

ανθρώπου, 172, 175
Ιδιωτική ιδιοκτησία, αγαθά και ανάX

πτυξη του ανθρώπου, 177
Νέες γνώσεις και ανάπτυξη, 179
∆ιανοµή της γης και ανάπτυξη, 180
Επικουρικότητα και ανάπτυξη των µιX

κρότερων κοινωνιών, 186
Κοινωνικές αξίες και ανάπτυξη του ανX

θρώπου, 197
Χριστιανική κοινότητα, οικογένεια και

ανάπτυξη, 229
Αντισυλληπτικές µέθοδοι και ανάπτυξη

των λαών, 233
Υποδοχή της ζωής και ανάπτυξη της

κοινωνίας, 237
Παιδαγωγικό έργο της οικογένειας και

ανάπτυξη, 238
Παιδιά στον κόσµο και ολοκληρωµένη

ανάπτυξη, 245

Οικογένεια, εργασία και ανάπτυξη του
ανθρώπου, 249

Laborem exercens, εργασία και ανάπτυX
ξη, 269

Εργασία και ανάπτυξη του ουµανιX
σµού, 274

Εργασία, κεφάλαιο και ανάπτυξη του
ανθρώπου, 278

Σύγκρουση ανάµεσα στην εργασία και
στο κεφάλαιο και ανάπτυξη, 279

Εργασία, ιδιωτική ιδιοκτησία και ανάX
πτυξη, 282

Τριτογενής τοµέας και ανάπτυξη της ερX
γασίας, 293

Μετανάστευση, πόρος για την ανάπτυX
ξη, 297

Γεωργία και ανάπτυξη της κοινωνικής
κοινότητας, 299

∆ιανοµή της γης και ανάπτυξη, 300
∆ιανοµή των κερδών και ανάπτυξη, 303
Συνδικάτο και οικονοµική και κοινωνιX

κή ανάπτυξη, 307
Οργάνωση της εργασίας και ανάπτυξη,

311
Ανεπίσηµη οικονοµία και ανάπτυξη,

316
Περιβαλλοντική συµβατότητα της ανάX

πτυξης, 319
Εργασία, επιστήµονες και ανάπτυξη, 320
Εργασία και ολοκληρωµένη και αλληX

λέγγυα ανάπτυξη, 321
Πίστη στον Ιησού Χριστό και κοινωνιX

κή ανάπτυξη, 327
Οικονοµία, αποτελεσµατικότητα και

αλληλέγγυα ανάπτυξη, 332
Συµµετοχή στην οικονοµία και ανάπτυX

ξη, 333
Πλούτος και αλληλέγγυα και ολοκληX

ρωµένη ανάπτυξη, 334
Επιχείρηση και ανάπτυξη της κοινωX

νίας, 338
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Επιχείρηση και ανάπτυξη του κόσµου,
342

Επιχειρηµατικός ανταγωνισµός και
ανάπτυξη, 343

Εργασιακή δραστηριότητα, οικογένεια
και ανάπτυξη, 345

Ελεύθερη αγορά και οικονοµική ανάX
πτυξη, 347

Ελεύθερη αγορά και ανάπτυξη του ανX
θρώπου, 348

Κράτος στην οικονοµία και εµπόδια
στην ανάπτυξη, 351

Αγορά, κράτος και οικονοµική ανάπτυX
ξη, 353

Ατοµική ελευθερία, δηµόσια δράση και
ανάπτυξη, 354

∆ηµόσια χρηµατοδότηση, όργανο ανάX
πτυξης, 355

Ανάπτυξη της οικονοµικής δηµοκραX
τίας, 356

Ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών, 362
Παγκοσµιοποίηση, ανισότητες και ανάX

πτυξη, 363
∆ιεθνές εµπόριο και ανάπτυξη, 364
Χρηµατοδοτικές αγορές και ανάπτυξη,

368
Χρηµατοδοτική οικονοµία, πραγµατική

οικονοµία και ανάπτυξη, 369
∆ιεθνείς χρηµατοδοτικοί θεσµοί και

ανάπτυξη, 371
Πολιτική και οικονοµική ανάπτυξη, 372
∆ιεθνής οικονοµία και ανάπτυξη για

την ανθρωπότητα, 373
Πλούσιες χώρες και πιο ανθρώπινη και

αλληλέγγυα ανάπτυξη, 374
Αγαθά, ανάπτυξη της κοινωνίας και ένX

νοια του Θεού, 375
Ηνωµένα Έθνη και ανάγκη για ανάX

πτυξη, 440
∆ιεθνής πολιτική και στόχος της ανάX

πτυξης, 442

∆ιεθνής συνεργασία και ανάπτυξη, 446
∆ικαίωµα στην ανάπτυξη, 446
∆ιεθνής αγορά και ανάπτυξη, 447
Φτώχεια και κοινωνικήXοικονοµική

ανάπτυξη, 449
Ανάπτυξη και υπερχρέωση των φτωχών

χωρών, 450
Φύση και προστασία της ανάπτυξής

της, 451
Φύση και ανάπτυξη της επιστήµης και

της τεχνολογίας, 456
Βιολογική έρευνα και απερίσκεπτη

ανάπτυξη, 459
Φύση και ανάπτυξη µε καταναλωτική

κατεύθυνση, 462
Οικονοµική ανάπτυξη και ρυθµός της

φύσης, 470
Βιοτεχνολογίες, εµπόριο και ανάπτυξη,

475
Υπεύθυνοι και ανάπτυξη της βιοτεχνοX

λογίας, 478
Ανάπτυξη και λελογισµένη χρήση του

περιβάλλοντος, 483
∆ηµογραφική πολιτική και ολοκληρωX

µένη ανάπτυξη, 483
Ειρήνη, δικαιοσύνη και ολοκληρωµένη

ανάπτυξη, 494
Ειρήνη και ανάπτυξη, 498
Χριστιανική ανθρωπολογία και ανθρώX

πινη ανάπτυξη, 522
Κοινωνική ποιµαντική και ανάπτυξη

της κοινωνικής ζωής, 527
∆ιάλογος µεταξύ θρησκειών και ανάX

πτυξη του ανθρώπου, 537
Οικογένεια και οικονοµικήXκοινωνική

ανάπτυξη, 563
Οικονοµία και αυθεντική ανάπτυξη, 564
Κοινωνική αγάπη και ανάπτυξη του

ανθρώπου, 581
Πολιτισµός της αγάπης και ανάπτυξη

του ανθρώπου, 582



ΑΝΕΡΓΙΑ

Πολλοί άνεργοι περιµένουν εργασία, 5
Octogesima adveniens και ανεργία, 100
Οικογένεια εργασία και ανεργία, 249
Νέες γνώσεις και κίνδυνος ανεργίας,

283
Ανεργία, πραγµατική κοινωνική συµφοX

ρά, 287, 289
∆ιάπλαση του ανθρώπου, τεχνική και

ανεργία, 290
Ανεργία και αντίκτυπος στην οικογέX

νεια, 294
Επιχορηγήσεις και άνεργοι εργαζόµεX

νοι, 301
Μετάβαση και δοµική ανεργία, 314

ΑΝΕΧΕΙΑ

Έξοδος και ανέχεια του λαού στην ΑίX
γυπτο, 21

Rerum novarum και ανέχεια των εργαX
ζοµένων, 89

Ανθρώπινη ανέχεια και αδυναµία του
ανθρώπου, 183

Αγάπη και κατάσταση ανέχειας του
πλησίον, 208

Κυριακή, αγάπη και αδελφοί σε ανέX
χεια, 285

Βασίλειο του Θεού και λύτρωση από
την ανέχεια, 325

Πλούσιες χώρες, ανισότητες και ανέX
χεια, 374

Πνεύµα και ανέχεια της ανθρώπινης καX
τάστασης, 381

Ένοπλη σύγκρουση και καταστάσεις
ανέχειας, 498

Οικουµενική συνεργασία και ανέχεια,
535

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ

Εκκλησία, άνθρωπος και η αξιοπρέπειά
του, 3, 51, 63, 551, 552

Θεός, άνθρωπος και η υπερβατική του
αξιοπρέπεια, 4

Νέα κοινωνική τάξη, αξιοπρέπεια και
άνθρωπος, 19

Οικονοµική ζωή και ανθρώπινη αξιοX
πρέπεια, 19

Τριαδική αγάπη και ανθρώπινη αξιοX
πρέπεια, 34

Ανθρώπινη δράση και ανθρώπινη αξιοX
πρέπεια, 35

Ανθρωπολογία και ανθρώπινη αξιοπρέX
πεια, 37

Αγαθά, ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ΒαX
σίλειο, 57

Λογική και ανθρώπινη αξιοπρέπεια,
75

Ανθρώπινη αξιοπρέπεια και κοινωνική
διδασκαλία, 84

Rerum novarum και η αξιοπρέπεια των
φτωχών, 89

Οικονοµική ανάπτυξη και ανθρώπινη
αξιοπρέπεια, 94

Pacem in terries και ανθρώπινη αξιοπρέX
πεια, 95

Θρησκευτική ελευθερία και ανθρώπινη
αξιοπρέπεια, 97

Ανάπτυξη και σεβασµός της αξιοπρέX
πειας των άλλων, 98

Αξιοπρέπεια της εργασίας και άνθρωX
πος, 101

Μεταβολές και αξιοπρέπεια των ανX
θρώπων, 104

Ο Θεός και η αναφαίρετη αξιοπρέπεια
του ανθρώπου, 105

Κοινωνική διδασκαλία και ανθρώπινη
αξιοπρέπεια, 107, 124, 160
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Η εικόνα του Θεού και ανθρώπινη αξιοX
πρέπεια, 108

Άνδρας και γυναίκα, ίδια αξιοπρέπεια,
111

∆εινά και ανθρώπινη αξιοπρέπεια, 116
Κοινωνική αµαρτία και η αξιοπρέπεια

του πλησίον, 118
Ανώτερος άνθρωπος στον κόσµο και

µοναδική αξιοπρέπεια, 128
∆ίκαιη κοινωνία και ανθρώπινη αξιοX

πρέπεια, 132
Ανθρώπινη αξιοπρέπεια και σεβασµός

του πλησίον, 132
Αρχές, ελευθερία και προσωπική αξιοX

πρέπεια, 133
Ηθική ζωή και ανθρώπινη αξιοπρέπεια,

134
Ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ελεύθερη

επιλογή, 135
Απελευθέρωση, αδικίες και ανθρώπινη

αξιοπρέπεια, 137
Φυσικός νόµος και ανθρώπινη αξιοπρέX

πεια, 140
Όλοι οι άνθρωποι έχουν την ίδια αξιοX

πρέπεια, 144
Ενανθρώπιση, ισότητα και αξιοπρέX

πεια, 144
Ανθρώπινη αξιοπρέπεια και κοινή ανάX

πτυξη, 145
Αρσενικό, θηλυκό και ίση αξιοπρέπεια,

146
Άτοµα µε ειδικές ανάγκες και ανθρώπιX

νη αξιοπρέπεια, 148
Ανθρώπινη αξιοπρέπεια και δικαιώµαX

τα του ανθρώπου, 152X154
Θρησκευτική ελευθερία και ανθρώπινη

αξιοπρέπεια, 155
Ανθρώπινη αξιοπρέπεια και κοινό καX

λό, 164
Ανθρώπινη αξιοπρέπεια και συναθροίX

σεις, 185

Αλληλεγγύη, ισότητα και αξιοπρέπεια,
192

Κοινωνικές αξίες και ανθρώπινη αξιοX
πρέπεια, 197

Συνύπαρξη, αλήθεια και ανθρώπινη
αξιοπρέπεια, 198, 205

Ελευθερία και η αξιοπρέπεια κάθε ανX
θρώπου, 199, 205

Ανθρώπινη αξιοπρέπεια και κριτήριο
της χρησιµότητας, 202

Ιησούς και αξιοπρέπεια στο θεσµό του
γάµου, 210

Γάµος, παιδί και αξιοπρέπεια, 212
Πολιτισµοί και αξιοπρέπεια του γάµου,

216
Αγάπη, άνθρωπος και αξιοπρέπεια,

221
Οµοφυλόφιλοι και αξιοπρέπεια, 228
∆ηµόσιες αρχές και αξιοπρέπεια των

πολιτών, 229
Αναπαραγωγή και αξιοπρέπεια του ανX

θρώπινου πλάσµατος, 230
Στείρωση και ανθρώπινη αξιοπρέπεια,

234
∆ικαιοσύνη, αλληλεγγύη και αξιοπρέX

πεια της ζωής, 234
Τεχνητή γονιµοποίηση και ανθρώπινη

αξιοπρέπεια, 235
Κλωνοποίηση και ανθρώπινη αξιοπρέX

πεια, 236
Οικογένεια, διαπαιδαγώγηση και ανX

θρώπινη αξιοπρέπεια, 238
Αξιοπρέπεια των παιδιών, 244
Βιασµός της αξιοπρέπειας των παιδιών,

245
Ιστορία και προσβολές της αξιοπρέX

πειας των εργαζοµένων, 267
Rerum novarum και η αξιοπρέπεια των

εργαζοµένων, 268
Εργασία και η αξιοπρέπεια της ζωής

του ανθρώπου, 269



Υποκειµενική εργασία και ανθρώπινη
αξιοπρέπεια, 270, 271

Εργασία και ανθρώπινη αξιοπρέπεια,
287

Εργασία και αξιοπρέπεια της γυναίκας,
295

Εργασία ανηλίκων και ανθρώπινη αξιοX
πρέπεια, 296

Μεταναστευτικά ρεύµατα και ανθρώπιX
νη αξιοπρέπεια, 298

∆ικαιώµατα των εργαζοµένων και ανX
θρώπινη αξιοπρέπεια, 301

∆ιανοµή του εισοδήµατος και ανθρώπιX
νη αξιοπρέπεια, 303

∆ικαίωµα στην εργασία και αξιοπρέX
πεια των εργαζοµένων, 309

Κανόνες και αξιοπρέπεια του εργαζόµεX
νου, 316

Αλλαγές και αξιοπρέπεια της εργασίας,
319

Ανισορροπίες και αξιοπρέπεια εκείνου
που εργάζεται, 321

Οικονοµική ζωή και ανθρώπινη αξιοX
πρέπεια, 331

Εταιρεία, κέρδος και ανθρώπινη αξιοX
πρέπεια, 340

Επιχειρηµατίες και αξιοπρέπεια των ερX
γαζοµένων, 344

Επικουρικότητα και αξιοπρέπεια του
ανθρώπου, 357

∆ιαδικασίες εν εξελίξει και ανθρώπινη
αξιοπρέπεια, 372

Μοντέλα ανάπτυξης και ανθρώπινη
αξιοπρέπεια, 373

Πλούσιες χώρες και ανθρώπινη αξιοX
πρέπεια, 374

Μειονοτική οµάδα και αξιοπρέπεια των
µελών της, 387

Πολιτική κοινότητα και ανθρώπινη
αξιοπρέπεια, 388

Αξιοπρέπεια των αρχών και ηθική τάX
ξη, 396

Αξίες και ανθρώπινη αξιοπρέπεια, 397
∆ίκαιοι νόµοι και ανθρώπινη αξιοπρέX

πεια, 398
Ιερείς και αξιοπρέπεια των κρατουµέX

νων, 403
Ποινική ευθύνη και ανθρώπινη αξιοX

πρέπεια, 404
Τιµωρία και ανθρώπινη αξιοπρέπεια,

405
∆ηµοκρατία και ανθρώπινη αξιοπρέX

πεια, 407
Σύστηµα πληροφοριών και ανθρώπινη

αξιοπρέπεια, 415
Θρησκευτικός πειθαναγκασµός και ανX

θρώπινη αξιοπρέπεια, 421
Άνθρωπος κατ’ εικόνα του Θεού και µοX

ναδική αξιοπρέπεια, 428
Συνθήκη µε τον Θεό και αξιοπρέπεια

της ανθρώπινης ζωής, 429
Ανθρώπινα πλάσµατα ίσα χάρη στη φυX

σική αξιοπρέπεια, 432
Ισότητα στην αξιοπρέπεια κάθε λαού,

437
Ηνωµένα Έθνη και ανθρώπινη αξιοX

πρέπεια, 440
Αγία Έδρα και ανθρώπινη αξιοπρέX

πεια, 445
∆ικαίωµα στην ανάπτυξη και ανθρώπιX

νη αξιοπρέπεια, 446
Αξιοπρέπεια του ανθρώπου επειδή είX

ναι άνθρωπος, 448
Επιστήµονες και ανθρώπινη αξιοπρέX

πεια, 458
Φύση και ανθρώπινη αξιοπρέπεια, 463
Τεχνολογία, ηθική και ανθρώπινη αξιοX

πρέπεια, 465
∆ηµογραφία, περιβάλλον και ανθρώπιX

νη αξιοπρέπεια, 483
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Νερό και ανθρώπινη αξιοπρέπεια, 484,
485

Ειρήνη και ανθρώπινη αξιοπρέπεια, 494
Βία και ανθρώπινη αξιοπρέπεια, 496
Ανθρωπιστικό δίκαιο και ανθρώπινη

αξιοπρέπεια, 505
Πρόσφυγες και η ανθρώπινη αξιοπρέX

πειά τους, 505
Τροµοκρατία και ανθρώπινη αξιοπρέX

πεια, 514
Ανθρωπολογία και ανθρώπινη αξιοπρέX

πεια, 522
Οικουµενισµός και ανθρώπινη αξιοπρέX

πεια, 535
Εβραίοι και προστασία της ανθρώπινης

αξιοπρέπειας, 536
Χριστιανοί και ανθρώπινη αξιοπρέX

πεια, 538
Λα�κοί και ιερατική, προφητική και βαX

σιλική αξιοπρέπεια, 541
Προσοχή και ανθρώπινη αξιοπρέπεια,

548*
Ανθρώπινη αξιοπρέπεια και δικαίωµα

στη ζωή, 553
Αξιοπρέπεια και θρησκευτική διάσταX

ση του ανθρώπου, 553
∆ικαίωµα στον πολιτισµό και ανθρώπιX

νη αξιοπρέπεια, 557
Ανάπτυξη και αξιοπρέπεια του ανθρώX

που και των λαών, 563
Πολιτική και ανθρώπινη αξιοπρέπεια,

566
Χριστιανικό µαρτύριο και ανθρώπινη

αξιοπρέπεια, 570
Ευαγγέλιο του Χριστού και ανθρώπινη

αξιοπρέπεια, 576

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

Κοινωνική διδασκαλία και χριστιανική
ανθρωπολογία, 9

Γένεσις και χριστιανική ανθρωπολογία,
37

Ευαγγελισµός και ανθρωπολογική τάX
ξη, 66

Gaudium et spes και ανθρωπολογικό
όραµα, 96

Αρσενική και θηλυκή ανθρωπολογία,
146

Κοινωνικό συµβόλαιο και ψευδής ανX
θρωπολογία, 149*

∆ικαιοσύνη και χριστιανική ανθρωποX
λογία, 202

Ανθρωπολογία και ένωση οµοφυλοφίX
λων, 228

Ανθρωπολογική τάξη και θηλυκή γονιX
µότητα, 233

Εργασία και ανθρωπολογικό θεµέλιο,
322

Χριστιανική ανθρωπολογία και εργαX
σία, 522

Χριστιανική ανθρωπολογία και πολιτιX
στική ενσωµάτωση της πίστης, 523

Χριστιανική ανθρωπολογία και άνθρωX
πος, 527

Χριστιανική ανθρωπολογία και αντίληX
ψη, 527

∆ράση των λα�κών και ανθρωπολογική
πραγµατικότητα, 543

Ανθρωπολογία και ιστορικές πολιτιστιX
κές µορφές, 558

ΑΝΘΡΩΠΟΣ – ΑΤΟΜΟ – ΠΡΟΣΩΠΟ

Ολοκληρωτική σωτηρία, άνθρωπος και
όλοι οι άνθρωποι, 1

Άνθρωποι, Εκκλησία και κοινωνική διX
δασκαλία, 3

Εκκλησία, άνθρωπος και η κλήση του
στην κοινωνία, 3, 63

Εκκλησία, άνθρωπος, δικαιοσύνη και
ειρήνη, 3, 63



Αγάπη του Θεού και άνθρωποι ειρήνης, 4
Αγάπη του Θεού, άνθρωπος και υπερX

βατική αξιοπρέπεια, 4
Άνθρωποι, αγάπη του Θεού και κοινωX

νικές δοµές, 4
Περιφρόνηση των ανθρωπίνων δικαιωX

µάτων και άνθρωπος, 5
Κοινωνική διδασκαλία, άνθρωπος και

άνθρωποι, 5
Άνθρωποι και πρόοδος της ανθρωπότηX

τας, 6
Άνθρωποι, κοινωνική διδασκαλία και

σηµερινή πραγµατικότητα, 7
Συνάντηση ανάµεσα στο Ευαγγέλιο και

στα προβλήµατα του ανθρώπου, 8
Χριστιανική ανθρωπολογία και άνθρωX

πος, 9
Εκκλησία, Σύνοψη και καλό του ανX

θρώπου, 10
Θρησκείες, πολιτισµοί και άνθρωπος, 12
Σύνοψη, υπηρεσία της Εκκλησίας στους

ανθρώπους, 13
Σύνοψη και άνθρωπος, θεµέλιο της ερX

µηνείας, 13X17
Θρησκευτικότητα και άνθρωπος, 15
Προκλήσεις και αλήθεια του ανθρώπιX

νου πλάσµατος, 16
Εκκλησία και σωτηρία του ανθρώπου,

18
Νέα τάξη και άνθρωπος, 19
∆ώρο, δωρεά και εµπειρία του ανθρώX

που, 20
Θεός και άνθρωποι, κοινωνικά οργανωX

µένοι, 20
Αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο και

ιστορικές κινήσεις, 21
∆έκα Εντολές και άνθρωπος, 22
Σαββατικό έτος και απελευθέρωση του

ανθρώπου, 24
Πνεύµα του Θεού, άνθρωπος, δικαιοσύX

νη και ευσπλαχνία, 25

Άνδρας, γυναίκα, δηµιουργία και δράX
ση του Κυρίου, 26, 326

Σχέση µε τον Θεό και άνθρωπος, 27
Ρήξη µε τον Θεό και ρήξη ανάµεσα σε

άνδρα και γυναίκα, 27
Ρήξη µε τον Θεό και ανάµεσα στους ανX

θρώπους και στα πλάσµατα, 27
Ιησούς και ιστορία του Θεού µε τους ανX

θρώπους, 28
Τριαδική Αγάπη και κοινωνικότητα

του ανθρώπου,
Άνθρωπος, µοναδικό πλάσµα που θέληX

σε ο Θεός, 34, 133
Τριαδική Αγάπη και άνθρωπος, 34, 54
Χριστιανική αποκάλυψη και ταυτότηX

τα του ανθρώπου, 35
Γένεσις και ταυτότητα του ανθρώπου,

36
∆ηµιουργία του ανθρώπου κατ’ εικόνα

του Θεού, 36
Ανθρώπινη αξιοπρέπεια και χριστιανιX

κή ανθρωπολογία, 37
Κοινωνικότητα και σχέση ανάµεσα στον

άνδρα και στη γυναίκα, 37
Σωτηρία για όλους τους ανθρώπους και

για τον άνθρωπο, 38
Λάθος και απαιτήσεις του ανθρώπου να

λυτρωθεί από µόνος του, 38
Πίστη, άνθρωπος και εγκατάλειψη στον

Θεό, 39
Πίστη, άνθρωπος, Αγάπη του Θεού και

αγάπη για τους αδελφούς, 39, 40
Άνθρωπος, κοινωνική ζωή και σχέδιο

του Θεού, 40
Σωτηρία και άνθρωπος, Άνθρωπος,

Θεός και πλησίον, 40
Μαθητής του Χριστού, χάρη και νέα

ζωή, 41
Άνθρωπος και κοινωνικές µεταβολές, 42
Άνθρωπος και πραγµατικές σχέσεις µε

τους οµοίους του, 43
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Άνθρωπος και σχέση µε το σύµπαν της
δηµιουργίας, 44

Άνθρωπος και ανθρώπινο και φως του
σχεδίου του Θεού, 45

Άνθρωπος και νόµοι και οι αξίες της δηX
µιουργίας, 45

Θεός, άνθρωπος, συγκρούσεις και αγάX
πη, 46

Άνθρωπος και Θεός ως ύστατος σκοπός,
47

Άνθρωπος και εκµετάλλευση, 48, 133
Εκκλησία και υπερβατικότητα του ανX

θρώπου, 49
Εκκλησία και ανθρώπινη αξιοπρέπεια,

51
Εκκλησία και ανθρώπινη οικογένεια, 51
Εκκλησία και ολοκληρωτική κλήση του

ανθρώπου, 51
Χριστός και κοινωνικότητα του ανθρώX

που, 52
Θεός και κοινωνικές σχέσεις ανάµεσα

στους ανθρώπους, 52
Χριστιανική κοινότητα και άνθρωπος,

53
Ανάσταση, άνθρωποι και αιώνια διαµοX

νή, 56
Άνθρωπος και δηµιουργία απελευθερωX

µένη από τη σκλαβιά, 56
Αγαθά, αξιοπρέπεια του ανθρώπου και

Βασίλειο, 57
Άνθρωπος και σχέσεις µε τους άλλους,

58
Άνθρωπος, πλάσµα που θέλησε ο Θεός

και το επέλεξε, 58
Εκκλησία, άνθρωπος και άνθρωποι, 60
Άνθρωπος και λυτρωτική αγάπη του

Χριστού, 60
Εκκλησία, άνθρωπος και κοινωνικές

σχέσεις, 61
Εκκλησία, άνθρωπος, κοινωνική διδαX

σκαλία και κοινωνία, 62

Άνθρωποι, πρώτη θεµελιώδης οδός της
Εκκλησίας, 62

Κοινωνική διδασκαλία, Ευαγγέλιο στο
σήµερα του ανθρώπου, 63

Άνθρωπος, υπερφυσικό και φυσικό, 64
Άνθρωπος, άνθρωποςXΑδάµ και άνθρωX

ποςXΧριστός, 64
Ευαγγέλιο, άνθρωπος και κοινωνία των

ανθρώπων, 65
Πληρότητα του ανθρώπου και οικονοX

µία του Ευαγγελίου, 65
Άνθρωπος και κάλεσµα ανάµεσα σε

Ευαγγέλιο και πραγµατική ζωή, 66
Κοινωνική διδασκαλία, σωτηρία και

άνθρωπος, 67, 69, 81
Θρησκευτική αποστολή της Εκκλησίας

και άνθρωποι, 68
Εκκλησία, διδασκάλισσα της αλήθειας

της πίστης για τον άνθρωπο, 70
Εκκλησία, κρίση και δικαιώµατα του

ανθρώπου, 71, 426
Κοινωνική διδασκαλία και ύπαρξη του

ανθρώπου, 72
Κοινωνική διδασκαλία και συµπεριφοX

ρά του ανθρώπου, 73
Κοινωνική διδασκαλία, σχέδιο του

Θεού και άνθρωπος, 74
Πίστη, λογική και αλήθεια του ανθρώX

που, 75
Γνώση της πίστης και βίωµα του ανθρώX

που, 75
Μυστήριο του Χριστού και µυστήριο

του ανθρώπου, 75
Κοινωνική διδασκαλία, επιστήµες και

αλήθεια για τον άνθρωπο, 76
Φιλοσοφία και κατανόηση του ανθρώX

που, 77
Επιστήµες και άνθρωπος, 78
Εκκλησία, άνθρωπος, κοινωνικές επιX

στήµες και επιστήµες του ανθρώπου,
78, 78*



Κοινωνική διδασκαλία και ειδικευµένοι
άνθρωποι, 79

Κοινωνική διδασκαλία, καταγγελία και
άνθρωποι, 81

Εκκλησία και συνολική άποψη για τον
άνθρωπο, 81, 82

Εκκλησία και ανάπτυξη του ανθρώπου,
82

Κοινωνική διδασκαλία, άνθρωποι και
θρησκευτική οµάδα, 84

Κοινωνική διδασκαλία και άνθρωποι
καλής θέλησης, 84

Εκκλησία και πεπρωµένο της σωτηρίας
του ανθρώπου, 86

Εκκλησία, κληρονοµιά και άνθρωπος
στην κοινωνία, 87

Αποπροσωποποίηση του ανθρώπου,
93*

Gaudium et spes και άνθρωπος, 96
Dignitatis humanae και άνθρωπος, 97
Populorum progressio και άνθρωπος, 98
Populorum progressio και ανάπτυξη του

ανθρώπου, 98
Laborem exercens και άνθρωπος, 101
Sollicitudo rei socialis και ανάπτυξη του

ανθρώπου, 102
Centesimus annus και ανάπτυξη του ανX

θρώπου, 103
Εκκλησία και αξιοπρέπεια του ανθρώX

που, 105
Κοινωνική ζωή και άνθρωπος, 106
Εκκλησία και κεντρικότητα του ανθρώX

που, 106
Άνθρωπος, υποκείµενο, θεµέλιο και κοιX

νωνική ζωή, 106
Κοινωνική διδασκαλία και ανθρώπινη

αξιοπρέπεια, 107
Άνθρωπος, ψυχή και κοινωνική διδαX

σκαλία, 107
Άνθρωπος, δηµιούργηµα κατ’ εικόνα

του Θεού, 108

Ζωή του ανθρώπου και αναζήτηση του
Θεού, 109

Homo est Dei capax, 109
Θεός, οριστικός σκοπός κάθε ανθρώX

που, 110
Άνθρωπος, κοινωνική διάσταση και ανX

θρώπινη φύση, 110
Άνδρας και γυναίκα, 111
Κοινωνία, άνδρας και γυναίκα ως άνX

θρωποι, 111
Άνδρας, γυναίκα και σχέση µε τους άλX

λους, 112
Ζωή του ανθρώπου ιερή και απαραβίαX

στη, 112
Άνδρας, γυναίκα και όλα τα άλλα πλάX

σµατα, 113
Άνθρωπος και αξία της δηµιουργίας,

113
Άνθρωπος και σχέση µε τον εαυτό του,

114
∆ηµιουργία του ανθρώπου και προπαX

τορικό αµάρτηµα, 115
Οδύνη και αξιοπρέπεια του ανθρώπου,

116
Άνθρωπος, αµαρτία και προσωπική και

κοινωνική οδύνη, 116
Αµαρτία, πράξη του ανθρώπου, 117
Αµαρτία, πράξη ελευθερίας ενός µεµοX

νωµένου ανθρώπου, 117
Κοινωνική αµαρτία, σχέσεις και άνθρωX

πος, 118
∆οµές της αµαρτίας και πράξεις των ανX

θρώπων, 119, 193
Προπατορικό αµάρτηµα και πραγµαX

τώσεις του ανθρώπου, 120
Άνθρωπος, αµαρτία και χριστιανική ελX

πίδα, 121
Κοινωνική διδασκαλία και άνθρωπος,

124
Μειωτική αντίληψη για τον άνθρωπο,

124

488 ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ



ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 489

Αλήθεια για τον άνθρωπο και παρόX
τρυνση της Εκκλησίας, 125, 126

Ενότητα της ψυχής και του σώµατος και
άνθρωπος, 127

Άνθρωπος, υλική διάστασή του και υλιX
κός κόσµος, 128

Άνθρωπος και πνευµατική και αθάνατη
ψυχή. 128

Άνθρωπος, υλικό και πνευµατικό ον,
129

Άνθρωπος και άνοιγµα στην υπερβατιX
κότητα, 130

Άνθρωπος, άνοιγµα, άπειρο και πλάX
σµατα, 130

Άνθρωπος, πλάσµα ευφυές και συνειδηX
τό, 131

Άνθρωπος, πλάσµα µοναδικό και ανεX
πανάληπτο, 131

Άνθρωπος ως ένα «εγώ», 131
∆ίκαιη κοινωνία και άνθρωπος, 132
Άνθρωπος και οικονοµικά σχέδια, 133
Άνθρωπος, εσωτερικότητα και σύµπαν,

133
Όραµα του ανθρώπου ως πρόσωπο, 133
Ηθικοποίηση, κοινωνική ζωή και άνX

θρωποι, 134
Ευθύνη και συνύπαρξη άξια του ανX

θρώπου, 134
Ελευθερία και ανάπτυξη του ανθρώX

που, 135
Άνθρωπος και ελευθερία, 135, 199
Ελευθερία και ανεξαρτησία του ανθρώX

που από τον Θεό, 136
Ελευθερία, ηθικός νόµος και άνθρωπος,

136, 137
Ικανότητα του ανθρώπου και αλλαγές,

137
Εποικοδοµητικές πράξεις του ανθρώX

που και αλήθεια, 138
Άνθρωπος, πράξεις ηθικά καλές και

αλήθεια, 138, 139

Πρακτική κρίση της συνείδησης και άνX
θρωπος, 139

Φυσικός νόµος και ανθρώπινη αξιοπρέX
πεια, 140

Φυσικός νόµος, άνθρωποι και κοινές αρX
χές, 141

Φυσικός νόµος και καρδιά του ανθρώX
που, 141

Αλήθεια, καλό και κοινωνία των ανX
θρώπων, 142

Άνθρωπος, ελευθερία και άρνηση του
Θεού, 143

Ιησούς, άνθρωπος και κοινωνία µε τον
Θεό, 143

Ισότητα, άνθρωποι και αξιοπρέπεια, 144
Ισότητα και αδελφοσύνη ανάµεσα

στους ανθρώπους, 144
Ίσες ευκαιρίες ανάµεσα σε άνδρα και

γυναίκα, 145
Ισότητα και αξιοπρέπεια κάθε ανθρώX

που, 145
Άνθρωποι και οικουµενική αδελφοσύX

νη, 145
Γυναίκα, άνδρας και συµπληρωµατικόX

τητα, 146, 147
Συνάντηση άνδρα και γυναίκας και άνX

θρωπος, 147
Άτοµα µε ειδικές ανάγκες, 148
Άτοµα µε ειδικές ανάγκες και µεγαλείο

του ανθρώπου, 148
Άνθρωπος, κοινωνικό ον, 149, 149*
Κοινωνικότητα και κοινωνία ανθρώX

πων, 150
Άνθρωπος και σπέρµατα αντικοινωνιX

κότητας, 150
Κοινωνία, σχέσεις και υπηρεσία του ανX

θρώπου, 150
Ενώσεις και συµµετοχή ανθρώπων,

151
Κοινωνικοποίηση και άνθρωπος, 151
Κοινωνία και φύση του ανθρώπου



Ανθρώπινα δικαιώµατα και άνθρωπος,
153

Θρησκευτική ελευθερία και ανάπτυξη
του ανθρώπου, 155

∆ικαιώµατα, υποχρεώσεις του ανθρώX
που, 156

Αδιαχώριστα δικαιώµατα από τις υποX
χρεώσεις του ανθρώπου, 156

Αληθινό για τον άνθρωπο και αληθινό
για τους λαούς, 157

Αρχή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και
αρχές, 160

Σταθερές αρχές και αλήθεια για τον άνX
θρωπο, 160

Κοινωνία και ελευθερία του ανθρώπου,
163

Άνθρωπος και νόηµα του κοινωνικού
ζην, 163

Αρχή του κοινού καλού και άνθρωπος,
164X166, 170

Κοινό καλό, καλό για όλους τους ανX
θρώπους, 165

Κοινό καλό και ουσιώδεις υπηρεσίες
στον άνθρωπο, 166

Κοινό καλό και κλήση του ανθρώπου,
167, 167*

Πολιτικοί θεσµοί, αγαθά και άνθρωποι,
168

Μεµονωµένος άνθρωπος και ανάπτυξη,
168

Άνθρωπος και υλικά αγαθά, 171
Θεός, γη και χρήση απ’ όλους τους ανX

θρώπους, 171
∆ικαίωµα στην κοινή χρήση των αγαX

θών και άνθρωπος, 172
Άνθρωπος, ευηµερία και ανάπτυξη, 172
Κοινή χρήση των αγαθών και φύση του

ανθρώπου, 172
Οικουµενικός προορισµός των αγαθών

και άνθρωπος, 175, 182
Εργασία, άνθρωπος και γη, 176

Αγαθά της δηµιουργίας και ανάπτυξη
του ανθρώπου, 177

Άνθρωπος και χρήση των πόρων του,
178

Άνθρωπος και εξωτερικά κοινά πράγX
µατα, 178

Νέες γνώσεις και ανάγκες του ανθρώX
που, 179

Άνθρωπος, ιδιότητες και σκλαβιά, 181
Φτώχεια και αδυναµία του ανθρώπου,

183
Άνθρωπος και ενδιάµεσες κοινωνίες, 185
Αρχή της επικουρικότητας και άνθρωX

πος, 187, 188
Αλληλεγγύη και άνθρωπος, 192, 193,

582
Ιησούς της Ναζαρέτ, νέος άνθρωπος,

196
Ιησούς της Ναζαρέτ, άνθρωποι, αλληX

λεγγύη και αγάπη, 196
Κοινωνική διδασκαλία και κοινωνία

άξια του ανθρώπου, 197
Κοινωνικές αξίες και άνθρωπος, 197,

397
Ανθρώπινη αξιοπρέπεια και αλήθεια,

198
Ελευθερία και αξιοπρέπεια κάθε ανX

θρώπου, 199, 200
∆ικαιοσύνη και άνθρωπος, 201
Αξία του ανθρώπου και κριτήριο της

χρησιµότητας, 202
Άνθρωπος, όραµα συµβολαίου και διX

καιοσύνη, 203
Συνύπαρξη, αξιοπρέπεια του ανθρώπου

και αξίες, 205
∆ικαιοσύνη, άνθρωποι και αντικειµενιX

κά αγαθά, 206, 582
Αγάπη και άνθρωπος, 206, 582
Κοινωνική αγάπη και πολιτική και άνX

θρωποι, 207, 208
∆ηµιουργία του ανθρώπου, 209
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Οικογένεια και άνθρωπος, 209, 211,
212, 221

Γάµος ανάµεσα σε άνδρα και σε γυναίX
κα, 211

Οικογένεια και άνθρωπος, 212
Οικογένεια, ανθρώπινη κοινότητα, 213,

244
Κοινωνικό µοντέλο, καλό του ανθρώX

που και οικογένεια, 214
Συζυγική αγάπη, δώρο από άνθρωπο σε

άνθρωπο, 215
Γάµος, άνθρωπος και Θεός, 215
Σύζυγοι και συστατικά του ανθρώπου,

217
Πολυγαµία και αξιοπρέπεια του άνδρα

και της γυναίκας, 217
Γάµος, συνθήκη ανθρώπων εν αγάπη,

219
Συνθήκη και κοινωνία ανάµεσα στον

Θεό και στους ανθρώπους, 219, 219*
Ιησούς Χριστός, Νυµφίος και άνθρωX

πος, 219
Αγάπη, άνθρωπος και ειλικρινές δώρο

του εαυτού, 221
Ηλικιωµένοι, άνθρωποι και υπεύθυνοι

συνεργάτες, 222
Συζυγική σεξουαλικότητα και δώρο του

ανθρώπου, 223
Άνδρας, γυναίκα και σεξουαλική ταυX

τότητα, 224
Αδιάλυτο του γάµου και άνθρωπος, 225
Θεός και Ιησούς Χριστός και αγάπη για

τους ανθρώπους, 225
∆ιαζευγµένοι που ξαναπαντρεύτηκαν

και εκκλησιαστική ζωή, 226
Οικογένεια, διαπαιδαγώγηση των παιX

διών και άνθρωπος, 227
Γάµος, συµφωνία ανάµεσα σε άνδρα

και γυναίκα, 227
Οικογένεια και άτοµα του ίδιου φύλου,

228

Αλήθεια για τον άνθρωπο και ένωση
οµοφυλοφίλων, 228

Οικογένεια, κοινότητα ανθρώπων και
αγάπη, 230

Αντισυλληπτικές µέθοδοι και άνθρωX
πος, 233

Μέτρα σε δηµογραφικό πεδίο και άνX
θρωπος, 234

Τεχνητή γονιµοποίηση και ανθρώπινη
αξιοπρέπεια, 235

Κλωνοποίηση και άνθρωπος, 236
Πατρότητα και γενεαλογία του ανθρώX

που, 237
Οικογένεια, άνθρωποι, ελευθερία και

ευθύνη, 238
Έργο διαπαιδαγώγησης και άνθρωπος,

238, 240, 242
∆ιαπαιδαγώγηση του ανθρώπου,

242
Σεξουαλική διάσταση, άνθρωπος και

ηθικές αξίες, 243
Παιδιά και άτοµα εµπλεκόµενα µε την

παιδοφιλία, 245
Οικονοµική ζωή και πρωτοβουλία του

ανθρώπου, 248
Οικογένεια, εργασία και άνθρωπος,

249, 294
Οικογενειακό επίδοµα και προστατευόX

µενα άτοµα, 250
Άνθρωπος και εργασία φροντίδας, 251
Κράτος, προτεραιότητα της οικογένειας

και άνθρωπος, 254
Θεός, εργασία και ο σκοπός του ανθρώX

που, 257
Άνθρωπος, εργασία και ανάπαυση,

258
Ιησούς, άνθρωποι και εργασία, 260
Άνθρωπος και τάξη του σύµπαντος, 262
Άνθρωπος, εργασία και αγιότητα, 263
Πατέρες, άνθρωπος και εργασία, 265,

266



Οικουµενικές αρχές και άνθρωπος που
εργάζεται, 267

Εργασία και ανάπτυξη του ανθρώπου,
269

∆ιάσταση της εργασίας και ζωή του ανX
θρώπου, 269

Εργασία και άνθρωπος, 270X272
Εργασία µε την αντικειµενική έννοια

και άνθρωπος, 270, 272
Εργασία µε την υποκειµενική έννοια

και άνθρωπος, 270X272
Σκοπός της εργασίας και άνθρωπος,

272
Εργασία ενός ανθρώπου και εκείνη των

άλλων, 273
Εργασία ως υποχρέωση και καθήκον

του ανθρώπου, 274
Εργασία και ταυτότητα του ανθρώπου,

275
Εργασία, κεφάλαιο και άνθρωπος, 277,

278
Ανάπτυξη του ανθρώπου και επαρκής

εργασία, 278
ΕργασίαXκαριέρα και άνθρωπος, 280
Εργασία, αλλοτρίωση και άνθρωπος,

280
Εργασία, ενδιάµεσοι φορείς και άνθρωX

πος, 281
Οικονοµία και υπηρεσία του ανθρώX

που, 283
Εργασία, δικαίωµα και καλό για τον

άνθρωπο, 287
Έµµεσος εργοδότης και άνθρωπος, 288
Εργασία, σύστηµα διαµόρφωσης και

άνθρωπος, 290
Οικογενειακή ζωή, δικαίωµα και κλήση

του ανθρώπου, 294
Μεταναστεύσεις και ανθρώπινη αξιοX

πρέπεια, 298
∆ικαιώµατα των εργαζοµένων και άνX

θρωπος, 301

Αµειβόµενη εργασία και άνθρωπος,
302

Εισόδηµα και ανάπτυξη του ανθρώπου,
303

Παγκοσµιοποίηση και µεταφορά ανX
θρώπων, 310

Παγκοσµιοποίηση και χρήση του ανX
θρώπου, 310

Νέα εργασία και εκατοµµύρια ανθρώX
πων, 311

Εργασιακή δραστηριότητα και υπηρεX
σίες για τον άνθρωπο, 313

Άτυπες ή κρυφές δραστηριότητες και
άνθρωπος, 316

Εργασία, αλλαγές και άνθρωπος, 317,
318

Εργασία, καινοτοµίες και άνθρωπος,
317, 318, 321

Αλληλεξάρτηση και άνθρωποι της ερX
γασίας, 319

Παγκοσµιοποίηση και ανθρώπινη αξιοX
πρέπεια, 321

Εργασία, οικουµενικότητα και άνθρωX
πος, 322

Ουµανισµός της εργασίας και άνθρωX
πος, 322

Αποκάλυψη, οικονοµικά αγαθά και άνX
θρωπος, 323X326, 328, 329

Ηθική, οικονοµία και άνθρωπος, 330X
334

Οικονοµική ζωή και ανθρώπινη αξιοX
πρέπεια, 331

Άνθρωπος, επίκεντρο και σκοπός της οιX
κονοµικής ζωής, 331

Ελευθερία του ανθρώπου σε οικονοµιX
κό επίπεδο, 336

Πρωτοβουλία σε οικονοµικό επίπεδο
και άνθρωπος, 336, 337, 343

Επιχείρηση, κοινωνία ανθρώπων, 338
Επιχείρηση, οικονοµία και υπηρεσία

του ανθρώπου, 339
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Επιχείρηση, κέρδος και άνθρωποι, 340
Τοκογλυφία και η ζωή πολλών ανθρώX

πων, 341
Εταιρεία, άνθρωπος και απαίτηση

ποιότητας, 345
Ελεύθερη αγορά και βούληση του ανX

θρώπου, 347
Αγορά και ολοκληρωµένη ανάπτυξη

του ανθρώπου, 348
Αγορά, αγαθά και όραµα του ανθρώX

που, 349
Οικονοµική ελευθερία και άνθρωπος,

350
Άνθρωπος, παραγωγός ή καταναλωτής

αγαθών, 350
Κράτος σε οικονοµία, µηχανισµοί και

άνθρωπος, 354
Ανάπτυξη του ανθρώπου και οικονοX

µία, 369
Πολιτική και σεβασµός στην αξιοπρέX

πεια του ανθρώπου, 372
Μοντέλα ανάπτυξης και ανθρώπινη

αξιοπρέπεια, 373
∆ιεθνής οικονοµία και προώθηση του

ανθρώπου, 373
Πλούσιες χώρες, αλλοτρίωση και άνX

θρωπος, 374
Πλούσιες χώρες και αξιοπρέπεια του

ανθρώπου, 374
Πλούσιες χώρες, ευηµερία και άνθρωX

πος, 374
Ζωή του ανθρώπου και υλική διάσταX

ση, 375
Νέες ανάγκες και ολοκληρωµένη εικόνα

του ανθρώπου, 376
Βασιλιάς, φίλος του ανθρώπου, 378
Ιησούς, επίγεια εξουσία και άνθρωπος,

379
Αρχές και καλό του ανθρώπου, 380
Πολιτική συνύπαρξη και άνθρωπος,

384

Άνθρωπος, πλάσµα εκ φύσεως κοινωνιX
κό και πολιτικό, 384

Λαός, σύνολο ανθρώπων, 385
Πολιτική κοινότητα και άνθρωπος, 388,

418
Συνύπαρξη, δικαιώµατα και υποχρεώX

σεις του ανθρώπου, 388X390
Πολιτική κοινωνία, ανάγκες και άνθρωX

πος, 391
Άνθρωπος, πρόσωπο και άτοµο, 391
Σχέσεις συλλογικότητας και άνθρωποι,

392
Αρχές και κοινωνική φύση του ανθρώX

που, 393
Φυσικός νόµος και καρδιά του ανθρώX

που, 397, 436
∆ίκαιοι νόµοι και ανθρώπινη αξιοπρέX

πεια, 398
Αρχές, πολίτης και άνθρωπος, 398
Αρχές και δικαιώµατα του ανθρώπου,

399
Τυραννία και θεµελιώδη δικαιώµατα

του ανθρώπου, 401
Ποινή, ασφάλεια, επανένταξη του ανX

θρώπου, 403
Ιερείς των φυλακών και κρατούµενοι,

403
Κρατούµενοι και σεβασµός της ανθρώX

πινης αξιοπρέπειας, 403
Ποινική ευθύνη και ανθρώπινη αξιοX

πρέπεια, 404
Αναίµακτες µέθοδοι καταστολής και

άνθρωπος, 405
∆ηµοκρατία και άνθρωπος, 406, 407
Αρχές, άνθρωποι και κοινό καλό, 410
Σύστηµα πληροφόρησης και άνθρωπος,

415
Εκκλησία, όραµα για τον άνθρωπο και

ιδεολογίες, 417
Αστική κοινωνία και ανθρώπινα διX

καιώµατα, 419



Άνθρωπος και θρησκευτική ελευθερία,
421

Ελευθερία συνειδήσεως και θρησκείας
και άνθρωπος, 422

Εκκλησία, πολιτική κοινότητα και υπηX
ρεσία του ανθρώπου, 425, 445

Θεός και άνθρωπος κατ’ εικόνα Του,
428, 576

Θεός, άνθρωπος και αγαθά αναγκαία
για την ανάπτυξή του, 428

Άνθρωπος και κατάσταση του πλάσµαX
τος, 429

Ιησούς και εκπλήρωση του ανθρώπου,
431

∆ιεθνής κοινότητα και άνθρωπος, 433
Ιδεολογίες και ολοκληρωµένος άνθρωX

πος, 433
Ηθικός νόµος και ζωή των ανθρώπων,

436
Άνθρωπος και µη κυβερνητικές οργανώX

σεις, 443
Άνθρωπος και διάλογος ανάµεσα στην

Εκκλησία και στις αστικές αρχές,
445

Άνθρωπος και δικαίωµα στην ανάπτυX
ξη, 446

Συνεργασία και ανάπτυξη των ανθρώX
πων, 446, 448

Συνεργασία και φτωχοί, 448
Απόλυτος ουµανισµός και άνθρωπος,

449
∆ηµιουργός, δηµιουργία και άνθρωπος,

451
Κύριος και άνθρωπος ως συνοµιλητής,

452
Άνθρωπος, κόσµος και ανθρώπινη ταυX

τότητα, 452
Ανισορροπίες ανάµεσα στον άνθρωπο

και στη φύση, 454
Χριστός και εσωτερικότητα του ανθρώX

που, 455

Αγάπη, άνθρωπος και πρωταρχικό σχέX
διο, 455

Άνθρωπος και σύµπαν των πραγµάτων,
456

Άνθρωπος και βοήθεια της επιστήµης
και της τεχνολογίας, 456

Άνθρωπος και η εντολή να κυριαρχήσει
στη γη, 456

Ευφυaα του ανθρώπου και δύναµη του
Θεού, 457

Εξουσία των ανθρώπων και ευθύνη, 457
Επιστήµονες, ηθικές αξίες και αξιοπρέX

πεια του ανθρώπου, 458
Τεχνολογία και πρόοδος του ανθρώX

που, 458, 459
Σεβασµός του ανθρώπου και έµβια

όντα, 459
Θεός, άνθρωπος και φύση, 460, 473
Άνθρωπος και περιβάλλον, 461X463, 465
Επιστήµη, τεχνική και άνθρωπος, 462
Απολυτοποίηση της φύσης και άνθρωX

πος, 463
∆ηµιουργία, άνθρωπος και υπερβατικόX

τητα, 464
Βιοτεχνολογίες και άνθρωπος, 472
Επεµβάσεις του ανθρώπου και φύση,

473
Βιοτεχνολογικά προ�όντα και άνθρωX

πος, 480
∆ηµογραφικές αλλαγές, περιβάλλον και

άνθρωπος, 483
Νερό και φτωχοί, 484
Άνθρωπος, πλάση και ευγνωµοσύνη,

487
Ειρήνη, δώρο του Θεού στον άνθρωπο,

488
Ειρήνη, άνθρωπος και θε�κή τάξη, 488
Ειρήνη και ανθρώπινη αξιοπρέπεια,

494
Ειρήνη και άνθρωπος, 494, 495
Βία, ανάξια του ανθρώπου, 496
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Άνθρωπος στις ένοπλες δυνάµεις, 502
Στρατιωτικοί και ανθρώπινα δικαιώµαX

τα, 503
Συγκρούσεις και καλό του ανθρώπου,

504
Αρχή της ανθρωπότητας και αξία του

ανθρώπου, 505
Shoah και εγκλήµατα κατά του Θεού

και του ανθρώπου, 506
Ένοπλη δράση και έγκληµα κατά του

ανθρώπου, 509
Τροµοκρατία και άνθρωπος, 513
Τροµοκρατία και άνθρωπος ως σκοπός,

514
Τροµοκράτες εν ονόµατι του Θεού και

άνθρωπος, 515
Εκκλησία, άνθρωπος και ειρήνη, 516
Ανθρωπολογία και αξιοπρέπεια κάθε

ανθρώπου, 522
Κοινωνική διδασκαλία και ολοκληρωX

µένο όραµα για τον άνθρωπο, 522
Πολιτιστική ενσωµάτωση της πίστης

και πρότυπα ζωής του ανθρώπου,
523

Κοινωνικός ευαγγελισµός και άνθρωX
πος, 524, 526, 527

Κοινωνικά προβλήµατα και άνθρωπος,
527

Κατήχηση και δράση του ανθρώπου,
529

Αρχές και κλήση του ανθρώπου, 534
Οικουµενική συνεργασία και άνθρωX

πος, 535
Ειρήνη και ολοκληρωµένη ανάπτυξη

του ανθρώπου, 537
Χριστιανοί και προστασία του ανθρώX

που, 538
Κοινωνική ποιµαντική και αφιερωµένα

πρόσωπα, 540
Μοναχοί, αγάπη του Χριστού και άνX

θρωπος, 540

Επίπεδο ζωής και πραγµάτωση του ανX
θρώπου, 544

Άνθρωπος, επίγεια τάξη και αιώνια
κλήση, 544

Σύνεση και άνθρωπος, 548, 548*
Εκκλησιαστική κοινωνία, ενώσεις και

άνθρωπος, 549
Λα�κοί και άνθρωποι της εποχής µας,

551
Λα�κοί και υπηρεσία για τον άνθρωπο,

552
Λα�κοί, µεταστροφή της καρδιάς και

άνθρωπος, 552
∆ικαίωµα στη ζωή και ανθρώπινα διX

καιώµατα, 553
Καλό του ανθρώπου και θρησκευτική

ελευθερία, 553
Θρησκευτική διάσταση του ανθρώπου,

553
Πίστη, καθηµερινή ζωή και άνθρωπος,

554
Πολιτισµός και άνθρωπος, 554, 556, 558,

559
Άνθρωπος και πολιτισµός, 556X559
Ανθρώπινα δικαιώµατα και ελεύθερο

και ανοιχτό σχολείο, 557
Μέσα επικοινωνίας και άνθρωπος, 560
Λα�κοί, άνθρωπος και µέσα επικοινωX

νίας, 560X562
∆ιδακτικό Σώµα της Εκκλησίας, άνθρωX

πος και οικονοµία, 563
Το ζήτηµα της ανάπτυξης και ανθρώπιX

νη αξιοπρέπεια, 563
Οικονοµία και φτώχεια, 564
Χριστιανοί, πολιτική και άνθρωπος, 566
Πίστη και ιστορική διάσταση του ανX

θρώπου, 568
Γάµος και άνθρωποι διαφορετικού φύX

λου, 569
Σεβασµός στη ζωή και ανθρώπινα διX

καιώµατα, 571



Λα�κότητα και φυσική γνώση για τον
άνθρωπο, 571

Χριστιανός, πολιτικό σχέδιο και σκοπός
του ανθρώπου, 573

Επιλογή των ανθρώπων και δηµόσια
ζωή, 574

Ζωή και θάνατος του ανθρώπου και
πρόοδος, 575

Άνθρωπος και νόηµα της ζωής, 575
Ευαγγέλιο, ανθρώπινα ταλέντα και άνX

θρωποι, 576
Καταστάσεις αδικίας και οράµατα του

ανθρώπου, 577
Εκκλησία, άνθρωπος και θεµελιώδης

καλοσύνη, 578
Εκκλησία, άνθρωπος, κακό και καλό,

578
Συµπεριφορά του ανθρώπου και αγάX

πη, 580
Κοινωνική διδασκαλία και κοινωνία

άξια του ανθρώπου, 580
Ανάπτυξη του ανθρώπου και κοινωνιX

κή εξέλιξη, 581
Άνθρωπος, υλικά αγαθά και η ικανότηX

τα να δίνεσαι, 581
Κοινωνία, άνθρωπος και αγάπη στην

κοινωνική ζωή, 582
Θεός, αγάπη και άνθρωπος, 582, 583

ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ

Νέος νόµος της αγάπης και ανθρωπότηX
τα, 3

Ανθρωπότητα δεµένη από ένα µοναδιX
κό πεπρωµένο, 6

Εκκλησία και µοίρα της ανθρωπότητας,
8, 18

Σοφία της ανθρωπότητας, πολιτισµός
και παιδεία, 14

Μεγάλες προκλήσεις και ανθρωπότητα
σήµερα, 16

Ανθρωπότητα και σχέδιο σωτηρίας, 17
Ηθικές και κοινωνικές αρετές και νέα

ανθρωπότητα, 19
∆έκα Εντολές και ανθρωπότητα, 22
Αρχή της δηµιουργίας και ανθρωπότηX

τα, 26
Πτώση των πρωτόπλαστων και ανθρωX

πότητα, 27
Αγάπη του Θεού για την ανθρωπότητα,

31, 54
Ανθρωπότητα και διαπροσωπική κοιX

νωνία, 33
Φυσικός νόµος και ανθρωπότητα, 37
Πεπρωµένο της ανθρωπότητας και δώX

ρο του Θεού, 48
Βασίλειο, Εκκλησία και ολόκληρη η ανX

θρωπότητα, 50, 53
Αµοιβαία αγάπη, σκοπός της ανθρωπόX

τητας, 55
Γένοιτο της Παρθένου Μαρίας και ανX

θρωπότητα, 59
Παρθένος Μαρία, εικόνα της ελευθερίX

ας της ανθρωπότητας, 59
Εκκλησία και ανθρωπότητα, 60, 96
Εκκλησία, έµπειρη µε την ανθρωπότηX

τα, 61
Εκκλησία και ολοκληρωµένο όραµα της

ανθρωπότητας, 81
Κοινωνική διδασκαλία και φορτίο της

ανθρωπότητας, 84
Populorum progressio, ανάπτυξη και ανX

θρωπότητα, 98
Προπατορικό αµάρτηµα και ανθρωπόX

τητα, 115
∆ηµιουργία, Λυτρωτής και ανθρωπότηX

τα, 123
Ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ολόκληρη

ανθρωπότητα, 145
Άρνηση της κοινής ανθρωπότητας, 148
∆ιακήρυξη των δικαιωµάτων του ανT

θρώπου και ανθρωπότητα, 152
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∆ιεθνές δίκαιο και καλό της ανθρωπόX
τητας, 157

∆ιεθνής συνεργασία και καλό της ανX
θρωπότητας, 166

Πάσχα του Χριστού και πραγµατικό
καλό της ανθρωπότητας, 170

Οικουµενικός προορισµός των αγαθών
και ανθρωπότητα, 177

Νέες γνώσεις, κληρονοµιά της ανθρωπόX
τητας, 179

Ιστορία της ανθρωπότητας και σχέσεις,
192

Ιησούς της Ναζαρέτ και ανθρωπότητα,
196, 219, 453

Κύριος και ευαγγελισµός της ανθρωπόX
τητας, 259

Εργασία και ανθρωπότητα, 261, 263,
274

Οικονοµία και νέα ανθρωπότητα, 326
Οικονοµία και αλληλέγγυα ανάπτυξη

της ανθρωπότητας, 332, 333, 336, 373
Τοκογλυφική πρακτική και αδέλφια

στην ανθρωπότητα, 341
Επιχειρήσεις και ανάπτυξη της ανθρωX

πότητας, 342
Παγκοσµιοποίηση και ανθρωπότητα,

362
Πλούσιες χώρες και απώλεια της ανX

θρωπιάς, 374
ΗθικήXθρησκευτική τάξη και ανθρωπόX

τητα, 384
Πληροφοριακό σύστηµα και ανθρωπόX

τητα, 415
Συνθήκη του Θεού µε τον Νώε και ανX

θρωπότητα, 429
Κύριος Ιησούς Χριστός, πρότυπο της

νέας ανθρωπότητας, 431
Ανθρωπότητα και παγκόσµια κοινότηX

τα, 432
Οικουµενικός ηθικός νόµος και ανθρωX

πότητα, 436

Πόλεµος και ανθρωπότητα, 438
Εκκλησία, αστικές αρχές και ανθρωπόX

τητα, 445
Νίκες της ανθρωπότητας και µεγαλείο

του Θεού, 457
Επιστήµονες στην υπηρεσία της ανθρωX

πότητας, 458
Ανθρωπότητα του σήµερα και περιβάλX

λον, 465, 466
Ιθαγενείς λαοί, πλούτος για την ανθρωX

πότητα, 471
Βιοτεχνολογίες και υλικά της ανθρωπόX

τητας, 477
Βία και αλήθεια της ανθρωπότητας,

496
Πόλεµος, ήττα της ανθρωπότητας, 497
Άνθρωποι και κοινή ανθρωπότητα, 499
Αρχή της ανθρωπότητας και συνέπειες

του πολέµου, 505
Εξάλειψη οµάδων, έγκληµα κατά της

ανθρωπότητας, 506
∆ιεθνές ∆ικαστήριο και εγκλήµατα καX

τά της ανθρωπότητας, 506
Όπλα καταστροφής και ανθρωπότητα,

509
Τροµοκρατία, προσβολή ολόκληρης της

ανθρωπότητας, 514
Ηθική της κοινωνικής δράσης και καλό

της ανθρωπότητας, 522
Μοναχοί και νέα ανθρωπότητα, 540
Ιστορία της ανθρωπότητας και ελεύθεX

ρες πράξεις, 552
Ηθική διάσταση του πολιτισµού και ανX

θρωπότητα, 556
Ανθρωπότητα και πολιτισµός της αγάX

πης, 582

ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

Κοινωνική διδασκαλία, καταγγελία και
ανισορροπίες, 81



Κοινό καλό και ανισορροπίες, 167
Προσωρινότητα του κράτους και βαριές

ανισορροπίες, 188
Μεταναστεύσεις και ανισορροπία ανάX

µεσα στις χώρες, 297
Ανισορροπίες στον κόσµο της εργασίας,

321
∆ηµόσια εξουσία και ανισορροπίες, 389
Ανισορροπίες ανάµεσα στον άνθρωπο

και στη φύση, 454
Μέσα κοινωνικής επικοινωνίας και ανιX

σορροπίες, 561

ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ

Κοινωνικό πρόβληµα και ανισότητες,
94

Σχέσεις ανάµεσα στους λαούς, ισότητα
και ανισότητες, 145

Αλληλεξάρτηση και ανισότητες ανάµεX
σα στις χώρες, 192

Παγκοσµιοποίηση και ανισότητες, 362
Πρόσβαση στη γνώση και ανισότητες,

363
Πλούσιες χώρες και κοινωνικές ανισόX

τητες, 374

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ

Κοινωνικότητα του ανθρώπου και σχέX
σεις ανταλλαγής, 61

Αλληλεξάρτηση και εµπορικές ανταλX
λαγές, 192

Οικογένεια, ανταλλαγή αγαθών και
υπηρεσίες, 248

Εργασία, ευκαιρία ανταλλαγών, 273
Εργασία και οργάνωση ανταλλαγών,

313
Ελεύθερη αγορά και ανταλλαγή προ�όX

ντων, 347
Αγορά και ανταλλαγή ισοδύναµων, 349

Παγκοσµιοποίηση και ανταλλαγές, 361,
362, 366

∆ιεθνές εµπόριοκαιόροιανταλλαγής, 364
∆ηµοκρατία, διαφθορά και πολιτικές

ανταλλαγές, 411
Βιοτεχνολογίες και εµπορικές ανταλλαX

γές, 475, 476
Άνθρωποι και ανταλλαγή πλούτου, 495
Όπλα που θεωρούνται αγαθά για

ανταλλαγή, 508
Πολιτισµός και ανταλλαγή για την αλήX

θεια του ανθρώπου, 556

ΑΝΤΙΛΗΨΗ

Αντίληψη και κοινωνική διδασκαλία, 9,
161

Σύνοψη και ποιµαντική αντίληψη, 10
Αντίληψη και Βιοµηχανική ΕπανάσταX

ση, 88
Αντίληψη του καλού και του κακού, 114
Κοινό καλό, κριτήριο αντίληψης, 188
Ανθρωπολογία και αντίληψη των προX

βληµάτων, 527
Προσοχή, αρετή της αντίληψης, 547
Ενώσεις και άσκηση της αντίληψης,

550
Αντίληψη και χρήστες των επικοινωX

νιών, 562
Αντίληψη και µοντέλα ανάπτυξης, 563
Μέθοδος αντίληψης, 568
∆ηµοκρατικό σύστηµα και αντίληψη,

569
Πολιτικά όργανα και αντίληψη, 573

ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗΣ

∆ικαίωµα στην αντίρρηση συνείδησης,
399

Αντιρρησίες συνείδησης, 503
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ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ

Άρνηση προσφυγής σε µεθόδους αντιX
σύλληψης, 233

Οικονοµική βοήθεια και καµπάνιες
αντισύλληψης, 234

ΑΞΙΑ

Αρχές, αξία της επανόρθωσης, 25
Αυτονοµία της γήινης πραγµατικότητας

και οι αξίες της, 45
Εκκλησία, Βασίλειο και ευαγγελικές

αξίες, 50
Τριαδική Αγάπη και αξία του ανθρώX

που, 54
Κοινωνική διδασκαλία, αξία ενός οργάX

νου, 67
∆ιάλογος µεταξύ διαφορετικών αρχών

και αξίες, 78
Κοινωνική διδασκαλία και αξίες, 81, 84,

197, 580
Κοινωνική διδασκαλία και οικουµενιX

κές αξίες, 85
Quadragesimo anno και αξία της ιδιοX

κτησίας, 91
Απόλυτος ουµανισµός και πνευµατικές

αξίες, 98
Άνδρας και γυναίκα, ίσης αξίας, 111
Πέµπτη Εντολή και η αξία της, 112
Άνθρωπος και αξία της δηµιουργίας,

113
Πληγές και αξία του ανθρώπου, 116
Αξία του δικαιώµατος στη θρησκευτική

ελευθερία, 155
Κοινό καλό, αξία και σκοποί του ανX

θρώπου, 170
Οικονοµία και ηθικές αξίες, 174
Αλληλεγγύη, αξία της κοινωνικής αρX

χής, 193, 194*
Σχέση ανάµεσα σε αρχές και αξίες, 197

Οι κοινωνικές αξίες, 197
Αξία της ελευθερίας, 200
Αξία της δικαιοσύνης, 201
Αξία του ανθρώπου και κριτήρια χρηX

σιµότητας, 202
Αξία της αλληλεγγύης, 203
∆εσµός ανάµεσα σε αρετή, κοινωνικές

αξίες και αγάπη, 204
Αξίες και εσωτερική πηγή της αγάπης,

205
Οικογένεια και ηθικές αξίες, 213, 229,

238
Γάµος και αξίες αυτού του θεσµού, 215
Αξία της οικογένειας και κράτος, 214,

553
Αξία της κοινωνίας του γάµου και παιX

διά, 218
Αγάπη και προσωπική αξιοπρέπεια, τίτX

λος αξίας, 221
Ηλικιωµένοι και αξίες, 222
Αξίες και οικονοµικοί όροι ή λειτουργιX

κότητας, 222
Αγάπη, σεξουαλικότητα και αξίες της

ζωής, 223
Κοινωνική αξία κάθε νέου ανθρώπινου

πλάσµατος, 230
Ευαγγέλιο της ζωής και αξία της προφηX

τείας, 231
Υπεύθυνη πατρότητα και ιεράρχηση

αξιών, 232
Αντισυλληπτικά και αξία της ηθικής

υποχρέωσης, 233
∆ιαπαιδαγώγηση και θεµελιώδεις αξίες,

238, 239
Παιδιά και ανθρώπινες και ηθικές αξίες

της σεξουαλικότητας, 243
Αναγνώριση της αξίας της παιδικής ηλιX

κίας, 244
Νέες γενεές και κληρονοµιά αξιών, 244
Πολιτική δράση και αξίες της οικογέX

νειας, 252, 254



Αξία πάντων, Βασίλειο του Θεού και η
δικαιοσύνη Του, 260

Αξία της εργασίας, 270, 271, 303
Αξία του ανθρώπινου κεφαλαίου, 278
Εκκλησία και αξία της εργασίας, 287
Αλλαγές και αξία της γεωργίας, 299
Υποκειµενική αξία της εργασίας και αλX

ληλεγγύη, 308
Αξίες και νέα οργάνωση της εργασίας,

311
Οικονοµικές ανισορροπίες και ιεράρχηX

ση αξιών, 321
Φτώχεια, ηθική αξία, 324
Ελευθερία στην οικονοµία, θεµελιώδης

αξία, 336
Επιχείρηση και αξίες, 338, 339
Πόροι, αξία της χρήσης τους, 346
Ελεύθερη αγορά και αξίες, 348
Κρίση αξίας και σχέδια επένδυσης,

358
Αξία χαρτοφυλακίου και χρηµατοδοτιX

κοί θεσµοί, 369
Κατανάλωση εµπορευµάτων, µοναδική

αξία, 375, 581
ΗθικήXθρησκευτική τάξη και υλική

αξία, 384
Λαός και συµµετοχή στη ζωή και στις

αξίες, 386
Πολιτική κοινωνία και αξία της κοινόT

τητας, 392
Αρχές και θεµελιώδεις ανθρώπινες και

ηθικές αξίες, 397
Ποινή, ηθική αξία και εξιλέωση, 403
∆ηµοκρατία και αξίες, 407
Κοινωνικές επικοινωνίες και αξίες,

416
Εθελοντισµός, παράδειγµα µεγάλης

αξίας, 420
Ιδεολογίες και αξίες του ανθρώπου, 433
∆ιπλωµατική υπηρεσία της Αγίας

Έδρας και αξίες, 445

Επιστήµονες και ηθικές αξίες, 458
Βιοκεντρισµός, βιόσφαιρα και αξία δίX

χως διακρίσεις, 463
Βιοτεχνολογίες και αξίες που διακυβεύX

ονται, 472
Νερό και αξία της ζωής, 484
Η ειρήνη είναι αξία, 494, 495
Ένοπλες δυνάµεις και αξίες του καλού,

502
Στρατιωτικές ανάγκες και αξία του ανX

θρώπου, 505
Χριστιανική ανθρωπολογία και ανθρώX

πινες αξίες, 522, 527
Πολιτιστική ενσωµάτωση της πίστης

και αξίες, 523
Κοινωνική ποιµαντική και αξίες, 527
∆ιαπαιδαγωγική αξία της κοινωνικής

διδασκαλίας, 529
∆ιαπαιδαγωγική αξία του βιωµένου

χριστιανισµού, 530
Συναντήσεις της Ασίζης και ανθρώπινες

αξίες, 537
Αφιερωµένα πρόσωπα και αξίες της

αγιότητας, 540
Πνευµατική ζωή, αξίες και επίγεια ζωή,

546
Εκκλησιαστικές συναθροίσεις και αξία

του διαλόγου, 550
Καθολικοί και κληρονοµιά αξιών, 555
Αξίες της καθολικής παράδοσης, 555
Άνθρωπος και αξίες, 558
Λα�κοί και ηθικές αξίες της κοινωνικής

ζωής, 568
Λα�κοί και αξίες, 569
Νοµοθετικές επιλογές και χριστιανικές

αξίες, 570
Λα�κότητα, αξία αναγνωρισµένη από

την Εκκλησία, 571
Πολιτικά όργανα και αξίες, 573
Συµµετοχή σε ένα κόµµα και χριστιανιX

κές αξίες, 574
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ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ

Έξοδος και απελευθέρωση από τη
σκλαβιά, 21

Απελευθέρωση και ισραηλιτική κοινωX
νία, 23

Σαββατικό έτος, ιωβηλαίο και απελευX
θέρωση, 24

Ιησούς και απελευθέρωση των φυλακιX
σµένων, 28

Ιησούς και απελευθέρωση των καταπιεX
σµένων, 28

Παρθένος Μαρία, εικόνα απελευθέρωX
σης, 59

Εκκλησία και ενασχόληση µε την ανX
θρώπινη απελευθέρωση, 60, 86

Κοινωνική διδασκαλία και µήνυµα απεX
λευθέρωσης, 63, 82

Απελευθέρωση και ευαγγελισµός, 63,
66

Αρµοδιότητες της Εκκλησίας και απεX
λευθέρωση, 68

Απελευθέρωση, ελευθερία και ανθρώπιX
νη αξιοπρέπεια, 137

Αλήθεια, καλό και κακό, απελευθέρωX
ση και συνείδηση, 139

Σάββατο, ηµέρα απελευθέρωσης, 261
Κυριακή, ηµέρα απελευθέρωσης, 285
Αγαθά και ολοκληρωτική απελευθέρωX

ση του ανθρώπου, 328
Κοινωνική ποιµαντική και χριστιανική

απελευθέρωση, 524
Κατήχηση και απελευθέρωση του ανX

θρώπου, 529

ΑΠΕΡΓΙΑ

∆ικαίωµα της απεργίας: νοµιµότητα και
όρια, 304

ΑΠΙΣΤΙΑ

Εκκλησία, φτωχοί και απιστία των µεX
λών, 184

Απιστία του λαού προς τον Θεό, 219*
Μεσσιανική παράδοση και απιστία του

∆αβίδ, 378

ΑΠΟ∆ΟΧΗ

Γάµος και αµοιβαία αποδοχή, 215
Πολιτικές αρχές και λα�κή αποδοχή, 395
∆ηµοκρατία και γενική αποδοχή των

αξιών, 407
Πόλεµος και αποδοχή των ανθρωπιστιX

κών αρχών, 505

ΑΠΟΙΚΙΟΚΡΑΤΙΑ

Παγκοσµιοποίηση και νέα αποικιοκραX
τία, 366

Εξωτερικό χρέος και νέα οικονοµική
αποικιοκρατία, 450

ΑΠΟΛΥΤΑΡΧΙΣΜΟΣ

Απολυταρχική άποψη, κοινωνία και
κράτος, 48

Εκκλησία και απολυταρχικός πειραX
σµός, 51

Quadragesimo anno και απολυταρχικά
καθεστώτα, 91

Πίος ΙΑ΄ και απολυταρχικά καθεστώτα,
92

Συµµετοχή και χώρες µε απολυταρχικό
καθεστώς, 191

Κράτος, αγορά και απολυταρχικοί εξαX
ναγκασµοί, 352

∆ηµοκρατία δίχως αξίες και απολυταρX
χισµός, 407

Πολιτική κοινότητα και απολυταρχικές
ιδεολογίες, 417



ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Κοινωνική διδασκαλία, Εκκλησία και
αποστολή, 3, 7, 64, 65, 67

Ενότητα του Υιού µε τον Πατέρα και
αποστολή, 29

Τριαδική Αγάπη και η αποστολή του
Ιησού, 30

Αποστολή της Εκκλησίας και Βασίλειο
του Χριστού, 49

Αποστολή της Εκκλησίας και εσχατολοX
γικός σκοπός, 51

Εκκλησιαστικές κοινότητες, χώροι αποX
στολής, 52

Τάξη της αποστολής της Εκκλησίας, 68
Αποστολή της Εκκλησίας και κοινωνιX

κή διδασκαλία, 69, 82
Κοινωνική διδασκαλία και αποστολή

των χριστιανών, 83
Gaudium et spes και αποστολή της ΕκX

κλησίας, 96
∆υαδικότητα ως δώρο και αποστολή,

147
∆ικαιώµατα και θρησκευτική αποστολή

της Εκκλησίας, 159
Οικογένεια, αποστολή και Ευαγγέλιο

της ζωής, 231
Παιδαγωγική αποστολή της οικογέX

νειας, 238
Ιησούς και η αποστολή Του ως εργάζεX

σθαι, 259
Εκκλησία, αποστολή και νοµική αναX

γνώριση, 426
Εκκλησία, νοµικές µορφές και αποστοX

λή, 444
Αγία Έδρα και πνευµατική αποστολή

του Πάπα, 445
Ιησούς και αποστολή ειρήνης των χριX

στιανών, 491
Ειρήνη του Ιησού και αποστολή των

µαθητών, 492

Βία και αποστολή της Εκκλησίας, 496
Ένοπλες δυνάµεις και ανθρωπιστικές

αποστολές, 502
Ειρήνη και αποστολή της Εκκλησίας,

516
Κοινωνική διδασκαλία και αποστολιX

κός δυναµισµός, 523
Κοινωνία, πολιτισµός και αποστολή της

Εκκλησίας, 524
Αποστολή και ενασχόληση των χριX

στιανών, 538
Κοινωνική διδασκαλία, πρεσβύτεροι

και αποστολή, 539
Λα�κοί και αποστολή του Ιησού, 541
Λα�κοί και αποστολή της Εκκλησίας,

549
Ενώσεις κατηγορίας και αποστολή,

550
Αποστολή της Εκκλησίας και έννοια

της ύπαρξης, 576

ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ

Οικογενειακός µισθός και αποταµίευση,
250

Αγορά και αποταµίευση των πόρων, 347
Καταναλωτές ανάµεσα σε κατανάλωση

και αποταµίευση, 358
Τρόπος ζωής και επιλογές των αποταX

µιευτών, 360, 486,
Χρηµατοδοτικές αγορές και αποταµίευX

ση, 368

ΑΡΕΤΗ

Ουµανισµός και καλλιέργεια της αρεX
τής, 19

Αλληλεγγύη ως ηθική και κοινωνική
αρετή, 193, 194*

Αλληλεγγύη ως χριστιανική αρετή,
196*
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Κοινωνικές αρχές και άσκηση της αρεX
τής, 197

∆ικαιοσύνη και αντίστοιχη θεµελιώδης
αρετή, 201

Ειρήνη, δικαιοσύνη και πρακτική της
αρετής, 203

∆εσµοί ανάµεσα στην αρετή, στις κοινωX
νικές αξίες και στην αγάπη, 204

Παιδιά στην οικογένεια και αρετή, 210
Οικογένεια, πρώτο σχολείο κοινωνικής

αρετής, 238
∆ιαπαιδαγώγηση και καλλιέργεια της

αρετής, 242
Πλούτος και αρετή της αλληλεγγύης,

332
Οικονοµική πρωτοβουλία ως αρετή, 343
Ηθική τάξη, αρχές και αρετή της υποX

χρέωσης, 396
Αρχές, αρετή και εξουσία ως υπηρεσία,

410
Λα�κοί και άσκηση της κοινωνικής αρεX

τής, 546
Λα�κοί και σύνεση ως αρετή, 547, 548
Αγάπη, κυρία και βασίλισσα απ’ όλες

τις αρετές, 581
Υπερφυσική αρετή της αγάπης και διX

καιοσύνη, 583

ΑΡΧΕΣ – ΚΥΡΟΣ

∆ιδακτικό Σώµα της Εκκλησίας και το
κύρος που δέχτηκε από τον Χριστό,
79

Το ηθικό κύρος του Πίου ΙΒ΄, 93
Άνθρωπος και σχέδια που επιβάλλονται

από τις αρχές, 133
Κοινό καλό και πολιτικές αρχές, 168
Επικουρικότητα, αρχές και οικογένεια,

214
Αρχές και σπουδαιότητα του γάµου,

229

Αρχές, γονείς και όργανα διάπλασης,
240

Αρχές, αρωγή και παιδαγωγικοί θεσµοί,
241

Γονείς και άσκηση του κύρους, 242
Αρχές και αξιοπρέπεια των παιδιών, 245
Αρχές, ανάπαυση και θε�κή λατρεία, 286
Αρχές και επιχειρηµατικές δυνάµεις, 354
∆ιδακτικό Σώµα της Εκκλησίας και διεX

θνής δηµόσια αρχή, 365
Αρχές και παιδαγωγικό, πολιτιστικό έρX

γο, 376
Ιησούς και οι αρχές της εποχής Του, 379
Απόστολος Παύλος, καθήκοντα των

χριστιανών και αρχές, 380
Αρχές, υπηρεσία του Θεού και καλό του

ανθρώπου, 380
Αρχές και ήρεµη, ήσυχη ζωή, 381, 394
Ανθρώπινες αρχές, εξουσία και υπηρεX

σία, 383
Όρια της πολιτικής αρχής, 392
Αρχές και κοινωνική φύση του ανθρώX

που, 393
Πολιτικές αρχές και αστική συνύπαρξη,

393
Αρχές και ελεύθερη δραστηριότητα των

ατόµων, 394
Πολιτικές αρχές και λαός, 395
Αρχές και ηθικός νόµος, 396
Αρχές και ανθρώπινες και ηθικές αξίες,

397
Αρχές και δίκαιοι νόµοι, 398
Συνείδηση και προγραφές των αρχών,

399
Αντίσταση στις αρχές, 400
∆ηµόσιες αρχές και ποινές, 402
∆ηµοκρατία, πολιτικές αρχές και λαός,

408
Πολιτικές αρχές και λειτουργία της σύνX

θεσης, 409
Αρχές και προσφυγή στις αρετές, 410



Όρια της θρησκευτικής ελευθερίας και
αρχές, 422

Νοµικές αρχές και διεθνής νοµιµότητα,
439

∆ιδακτικό Σώµα της Εκκλησίας και παX
γκόσµιο κύρος, 441

Αγία Έδρα, ανώτατη αρχή, 444
Κρατικές αρχές και οι λεγάτοι του ΠάX

πα, 445
∆ιάλογος ανάµεσα στην Εκκλησία και

στις αστικές αρχές, 445
Αρχές και αρχή της περίσκεψης, 469
∆ηµόσιες αρχές και βιοτεχνολογίες, 479
Αρχές και κοινωνική διδασκαλία, 534
Άσκηση της αρχής και υπηρεσία, 567
∆ιεκδίκηση του κύρους της Εκκλησίας,

574

ΑΡΧΕΣ ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ

Κοινωνική διδασκαλία και αρχές στοX
χασµού, 7

Σύνοψη και αρχές στοχασµού, 11
Κοινωνική διδασκαλία, σταθερή στις

αρχές, 85
Πολιτικές επιλογές και αρχές στοχαX

σµού, 574

ΑΡΧΗ

Αρχές και λύσεις των προβληµάτων, 9
Σαββατικό έτος και ιωβηλαίο, αρχή,

24
Αρχές της δικαιοσύνης και της αλληλεγX

γύης, 25
Αρχή της δηµιουργίας, 26
Αρχή της θρησκευτικής ελευθερίας, 50
Αµετάβλητες αρχές του φυσικού νόµου,

53
Εκκλησία, ηθικές αρχές και κοινωνική

τάξη, 71

Σταθερότητα στις αρχές και κοινωνική
διδασκαλία, 85

Εργατικό πρόβληµα και διδακτικές αρX
χές, 89

Αρχή της συνεργασίας και ταξικός αγώX
νας, 89, 268

Rerum novarum, αρχές και κοινωνικές
εγκύκλιοι, 90

Quadragesimo anno και αρχές, 91
Αρχή της αλληλεγγύης, 103, 194*, 580
Χριστιανική κοινότητα και θεµελιώδεις

αρχές, 104
Αρχή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας,

107
Ψυχή, αρχή της ενότητας του ανθρώπιX

νου πλάσµατος, 127
Ανθρώπινη αξιοπρέπεια, αρχή και πληX

σίον, 132
Φυσικός νόµος και κοινές αρχές, 141
Αστικός νόµος και αρχές του φυσικού

νόµου, 142
Άνθρωπος και Θεός ως αρχή του, 143
Κοινωνία, άνθρωπος και αρχή της ενόX

τητας, 149
Οικουµενικότητα και αδιαίρετο των διX

καιωµάτων, αρχές, 154
∆ιεθνές δίκαιο, αρχή του σεβασµού και

κράτη, 157
Σταθερές αρχές της κοινωνικής διδαX

σκαλίας, 160
Γενικός και θεµελιώδης χαρακτήρας των

αρχών, 161
Ενότητα, δεσµοί των αρχών, 162
Αρχές και αλήθεια της κοινωνίας, 163
Ηθικές ανάγκες και αρχές, 163
Αρχές του κοινού καλού, 164
Αρχή του οικουµενικού προορισµού

των αγαθών, 171X175, 177, 179,
182, 449

Αρχή της επικουρικότητας, 186X188,
449
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Αρχή της αλληλεγγύης, 193, 194*, 195,
449

Σχέσεις ανάµεσα σε αρχές και αξίες, 197
Κράτος, οικογένεια και αρχή της επιX

κουρικότητας, 214, 252
Θεµελιώδης αρχή της Σοφίας, 257
Εργάτες, γενική αρχή και αµοιβή, 259
Σύµπαν και αρχή του αδηµιούργητου

Λόγου, 262
Βιοµηχανική Επανάσταση και αρχές,

267
Αρχή της ανωτερότητας, εργασία και

παραγωγή, 276
Αρχή της προτεραιότητας, εργασία και

κεφάλαιο, 277
Αρχή, εργασία και επαρκής πρωταρχιX

κή αιτία, 277
Αρχή του µέγιστου κέρδους, 279
Ιδιοκτησία και αρχή του προορισµού

των αγαθών, 282, 283
Αρχή του οικονοµισµού, 346
Αγορά και αρχή της νοµιµοποίησης, 348
Κράτος και αρχές της επικουρικότητας

και της αλληλεγγύης, 351
Κράτος και αρχή της αναδιανοµής, 353
Αρχή της επικουρικότητας και πρωτοX

βουλία, 354, 418
Αρχές, δηµόσια χρηµατοδότηση και

κοινό καλό, 355
Αρχή της επικουρικότητας και οργαX

νώσεις, 357
Σχεδιασµός και αρχή του προορισµού

των αγαθών, 367
Αρχή του προορισµού των αγαθών και

γενεές, 367
Αρχή της αδελφοσύνης και αστική φιX

λία, 390
Σκεπτικισµός και αρχές του ηθικού νόX

µου, 397
Αντίσταση στην εξουσία και αρχές του

δικαίου, 400

Παθητική αντίσταση και ηθικές αρχές,
401

Αρχή τεκµηρίου της αθωότητας, 404
Αρχή της διαίρεσης των εξουσιών και

κράτος, 408
Αρχή του κράτους και δίκαιο, 408
Πολιτική διαφθορά και αρχές της ηθιX

κής, 411
Ηθικές αρχές και κοινωνικές επικοινωX

νίες, 416
Κοινό καλό, δηµοκρατία και αρχές,

417
Αστική κοινωνία και αρχή της επικουX

ρικότητας, 419
Αρχή της υποκειµενικότητας της κοινωX

νίας, 420
Αρχές και διεθνής κοινότητα, 433
Αρχές και νοµική διάταξη, 437
Οικουµενικές αρχές και δικαιώµατα

των κρατών, 437
Αρχή της ενότητας του ανθρώπινου γέX

νους, 437
Αρχή της ισότητας κάθε λαού, 437
Αρχή της άρνησης στον πόλεµο, 437
Αρχή της συνεργασίας για το κοινό καX

λό, 437
Αρχή να τηρούµε τις δεσµεύσεις, 437
∆ικαίωµα και αρχή της αµοιβαίας εµπιX

στοσύνης, 439
∆ιεθνείς αρχές και αρχή της επικουρικόX

τητας, 441
Αρχές και δικαίωµα στην ανάπτυξη, 446
Αρχή της εκµετάλλευσης των πόρων,

447
Αρχή της αποπληρωµής χρεών, 450
Αγάπη, αρχή µιας νέας ζωής, 455
Επιστηµονική έρευνα και αρχές, 458
Αρχή της σύνεσης, 469
Κέρδος, κοινό καλό και αρχή, 478
Αρχή του προορισµού των αγαθών και

περιβάλλον, 482



Αρχή του προορισµού των αγαθών και
νερό, 484

Ένοπλες δυνάµεις, διαταγές και οικουX
µενικές αρχές, 503

Αντιρρησίες συνείδησης, αρχή και
στρατιωτική υπηρεσία, 503

Αρχή της ανθρωπότητας και ανθρωπιX
στικές αρχές, 505

Αρχή της εθνικής κυριαρχίας και θύµαX
τα, 506

Αρχή της ισότητας των κρατών και θύX
µατα, 506

Αρχή της αποτελεσµατικότητας και
όπλα, 508

Αρχή του µη πολλαπλασιασµού των πυX
ρηνικών όπλων, 509

Τροµοκράτες και αρχές ενός κράτους διX
καίου, 514

Αρχή της οικουµενικής δικαιοδοσίας,
518

Ευαγγέλιο και αρχή της ερµηνείας της
πραγµατικότητας, 526

∆ράση και αρχή της κεντρικότητας του
ανθρώπου, 527

Σύνεση και ηθικές αρχές, 547
Λα�κοί, αρχές του ∆ιδακτικού Σώµατος

της Εκκλησίας και οικονοµία, 563
Οικονοµία και αρχή της κεντρικότητας

του ανθρώπου, 563
Αρχή της επικουρικότητας και λα�κοί,

565
Λα�κοί και αρχές της κοινωνικής ζωής,

568
Νοµοθετικές επιλογές και πολιτικές και

χριστιανικές αρχές, 570
Αρχή της λα�κότητας, 572
Ηθικές αρχές και ευµάρεια των κρατών,

577
Αρχή της αλληλεγγύης και ευσπλαχνία,

580

ΑΣΘΕΝΕΙΑ

Νέα φτώχεια και ασθένεια, 5
Χριστός: «ἠσθένησα, καὶ ἐπεσκέψασθέ

µε», 57
Άτοµα µε ειδικές ανάγκες και ασθενείς,

148
Προσοχή στο παιδί που ασθενεί, 244
Οικογένεια και προσοχή στους ασθεX

νείς, 246
Ιησούς και έργα για απαλλαγή από την

ασθένεια, 261
Κυριακή και προσοχή στους ασθενείς,

285
Εργαζόµενοι και ασφάλεια απέναντι

στις ασθένειες, 301
Τεχνική και προβλήµατα των ασθεX

νειών, 458
Βιοτεχνολογίες και αγώνας κατά των

ασθενειών, 478
Πρόσβαση στο πόσιµο νερό και ασθέX

νειες, 484

ΑΣΤΕΓΟΙ

Προνοµιακή µεταχείριση προς τους
φτωχούς και άστεγοι, 182

ΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κράτος και αστική κοινωνία, 168, 188
Αστική κοινωνία, σύνολο σχέσεων, 185,

417
Ιδιωτικά σχολεία, υπηρεσία στην αστιX

κή κοινωνία, 241
Αστική κοινωνία, κράτος και αγορά,

356
Αστική κοινωνία και οικονοµική δηµοX

κρατία, 356
Πολιτικά κόµµατα και αστική κοινωX

νία, 413
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Πολιτική κοινότητα και αστική κοινωX
νία, 417, 418

Αστική κοινωνία και δηµόσια ηθική,
420

Αστική κοινωνία και κοινή γνώµη, 443

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Πρόσβαση στη γη και κοινωνική ασφάX
λεια, 180

Ιδιοκτησία και ασφάλεια για το µέλλον,
181

∆ιάλυση του γάµου και ασφάλεια,
229

Rerum novarum, πρωτοβουλίες και
ασφάλεια, 268

Ασφάλεια γήρατος, ασθένειας και ατυX
χηµάτων, 301

Συστήµατα κοινωνικής ασφάλειας, 309,
314

Οικονοµική δραστηριότητα και ασφάX
λεια, 352

Ποινή και ασφάλεια του ανθρώπου,
403

∆ιεθνής ασφάλεια και κοινοί κανόνες,
438

Παγκόσµια αρχή και ασφάλεια, 441
Ένοπλες δυνάµεις και ασφάλεια µιας

χώρας, 502

ΑΥΤΟ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Πρωτοβουλίες και µορφές αυτοδιαχείX
ρισης, 293

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

Αυτονοµία της γήινης πραγµατικότηX
τας, 45, 46

Πολιτική κοινότητα και Εκκλησία, αυX
τόνοµες, 50, 424

Συνείδηση και υποτιθέµενη αυτονοµία,
139

Πολλαπλές κοινωνίες και αυτονοµία,
151, 188

Ιδιωτική ιδιοκτησία και προσωπική αυX
τονοµία, 176

Αυτονοµία της επίγειας πραγµατικότηX
τας και Εκκλησία, 197

Ελευθερία και προσωπική αυτονοµία,
199

Συµµετοχή των εργαζοµένων και αυτοX
νοµία, 281

Νέοι, εργασία και αυτόνοµη δράση,
290

Αγορά και ο χώρος της αυτονοµίας,
349

Αυτόνοµη οικονοµική ελευθερία και άνX
θρωπος, 350

Κράτος και αυτονοµία οιασδήποτε
πλευράς, 351

Αρχές και αυτονοµία των πολιτών,
354

Επικουρικότητα και αυτονοµία του
υποκειµένου, 357

Μέλη µιας κοινότητας και αυτονοµία,
385

Μειονότητες και αυτονοµία, 387
Αστική κοινωνία και αυτόνοµες σχέX

σεις, 417
Εκκλησία, αυτονοµία και δηµοκρατική

τάξη, 424
Εκκλησία, αυτονοµία και πολιτική κοιX

νότητα, 425
Άνθρωπος, αυτόνοµη ύπαρξη και υπερX

βατικότητα, 464
Επιστηµονική αυτονοµία των κρατών,

475
Αυτονοµία της γήινης πραγµατικότητας

και λα�κοί, 565, 569
Λα�κότητα και αυτονοµία του ηθικού

νόµου, 571



ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΣ

Αφοπλισµός και διεθνές δίκαιο, 438
Νόµιµος και πρέπων ο αφοπλισµός του

επιτιθέµενου, 506
Γενικός αφοπλισµός, ισορροπηµένος

και ελεγχόµενος, 508
Αφοπλισµός και πολιτική πυρηνικής

αποτροπής, 508
Πυρηνικός αφοπλισµός, 509
Αφοπλισµός και όπλα µε τραυµατικά

αποτελέσµατα, 510
Αφοπλισµός και νάρκες κατά προσωπιX

κού, 510

Β

ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ

Έρευνες και απαγόρευση των βασανιX
στηρίων, 404

∆ιεθνή νοµικά όργανα και βασανιστήX
ρια, 404

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Λα�κοί πιστοί και Βασίλειο του Θεού,
11

Σωτηρία και Βασίλειο του Θεού, 49
Εκκλησία και Βασίλειο του Χριστού

και του Θεού, 49, 50
Κοσµική διάσταση και Βασίλειο του

Χριστού, 50
Βασίλειο του Θεού και οριστική οργάX

νωση, 51
Βασίλειο του Θεού και ανθρώπινη κοιX

νωνικότητα, 51
Κοινωνικές σχέσεις και Βασίλειο του

Θεού, 53
Γήινη πρόοδος και Βασίλειο, 55

Αγαθά και Βασίλειο της αλήθειας και
της ζωής, 57

Ανθρώπινη δράση και εγκαθίδρυση του
Βασιλείου, 58

Βασίλειο, δώρο του Θεού, 58
Εκκλησία και χαρµόσυνη είδηση για το

Βασίλειο του Θεού, 60
Κοινωνική διδασκαλία και Ευαγγέλιο

του Βασιλείου, 63
Βασίλειο του Θεού, λα�κοί και επίγεια

πράγµατα, 220, 541
Χριστιανική οικογένεια και Βασίλειο

του Θεού, 220
Κόσµος και Βασίλειο του Χριστού, 220
Άνθρωπος, Βασίλειο του Θεού και η διX

καιοσύνη Του, 260
Βασίλειο, παρών χρόνος και τελική κρίX

ση, 383
Βασίλειο του Μεσσία και βασίλειο της

ειρήνης, 491
Χριστιανός, πρωταίτιος της ειρήνης και

Βασίλειο του Θεού, 492
Τελετουργία της Θείας Ευχαριστίας και

Βασίλειο του Χριστού, 519*
Θε�κή υπόσχεση, κόσµος και Βασίλειο

του Θεού, 578

ΒΙΑ

Θεός και εξέλιξη της βίας, 43
Κοινωνική διδασκαλία και το αµάρτηX

µα της βίας, 81
Στέρηση ανθρωπίνων δικαιωµάτων και

βία, 153
Μορφές εργασίας ανηλίκων και βία, 296
Άδικος νόµος, πράξη βίας, 398
Προσφυγή στη βία και παθητική αντίX

σταση, 401
∆ηµιουργία, αµαρτία και βία, 429
∆ιεθνής κοινότητα και προσφυγή στη

βία, 433
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Βία, διαπροσωπικές και κοινωνικές σχέX
σεις, 488

Θεός, ειρήνη και βία, 488
Η βία, 496
Προσφυγή στη βία, καταστροφές και

θάνατοι, 496
Ελαφρά όπλα και εκδηλώσεις βίας, 511
Τροµοκρατία, κτηνώδης µορφή βίας,

513
Βία, απανθρωπιά και φορτίο πόνου,

517

ΒΙΟΚΕΝΤΡΙΣΜΟΣ

Αντίληψη του περιβάλλοντος και βιοκεX
ντρισµός, 463

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Βιοµηχανική Επανάσταση και εργατικό
πρόβληµα, 88

Rerum novarum και εργάτες στη βιοµηX
χανία, 89

Quadragesimo anno και βιοµηχανοποίηX
ση, 91

Ιωάννης ΚΓ΄ και βιοµηχανική επανάX
σταση, 94

Octogesima adveniens και µεταXβιοµηχαX
νική κοινωνία, 100

Νέα µέσα και βιοµηχανοποιηµένα έθνη,
179

Εκκλησία και Βιοµηχανική ΕπανάσταX
ση, 267

Συνδικάτα και αγώνας των βιοµηχανιX
κών εργατών, 305

Νέα εργασία και πρώτη Βιοµηχανική
Επανάσταση, 311

Μετάβαση των απασχολούµενων από
τη βιοµηχανία στις υπηρεσίες, 313

Ανισότητες στις βιοµηχανοποιηµένες
χώρες, 362

Εµπορικό σύστηµα και βιοµηχανική
δραστηριότητα, 364

Πυρηνική βιολογία και βιοµηχανία, 458,
459

Ιθαγενείς λαοί και αγροτικάXβιοµηχανιX
κά συµφέροντα, 471

Βιοµηχανική παραγωγή και τάξη της
δηµιουργίας, 486

ΒΙΟΤΕΧΝΗΣ

Βιοτεχνία και βιοτεχνική εργασία, 315
Βιοτεχνικές επιχειρήσεις, 339
Κοινωνική διδασκαλία και βιοτεχνικές

επιχειρήσεις, 339

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Βιοτεχνολογίες, ελπίδες και εχθρότητα,
472

Τεχνικές βιολογικές και βιογενετικές και
ηθική, 473

Βιοτεχνολογίες, δικαιοσύνη και αλληX
λεγγύη, 474

∆ιεθνής αλληλεγγύη και βιοτεχνολογίες,
475

Χώρες υπό ανάπτυξη και βιοτεχνολοX
γίες, 476

Επιστήµονες, τεχνικοί και βιοτεχνολοX
γίες, 476

Αγορά της βιοτεχνολογίας, 478
Πολιτικοί, νοµοθέτες και βιοτεχνολοX

γίες, 479
Πληροφορία και βιοτεχνολογίες, 480

ΒΟΗΘΕΙΑ / ΦΡΟΝΤΙ∆Α

Εκκλησία και βοήθεια του Αγίου ΠνεύX
µατος, 104

Πλειονότητες δίχως ιατρική βοήθεια,
182



Συζυγικός δεσµός και βοήθεια, 216
Ηλικιωµένοι και ανάγκη για βοήθεια,

222
Οικογένεια και δικαίωµα στη φροντίδα,

237
Rerum novarum και έργα βοήθειας, 268
Ο κόσµος της εργασίας και κοινωνική

βοήθεια, 314
Ιατρική βοήθεια, υπανάπτυξη και φτώX

χεια, 447
Βοήθεια στα θύµατα από νάρκες, 510

Γ

ΓΑΜΟΣ

Gaudium et spes και θέµατα του γάµου,
96

Ιησούς και αξιοπρέπεια του γαµήλιου
θεσµού, 210

Οικογένεια θεµελιωµένη στο γάµο,
211

Οικογένεια, άνθρωπος και γάµος, 212
Γάµος και ελεύθερη βούληση των συζύX

γων, 215
Γάµος και θε�κή διευθέτηση, 215
Φυσικό δικαίωµα και γάµος, 216
Χαρακτηριστικά του γάµου, 216, 217
Πολυγαµία και γάµος, 217
Γάµος και παιδιά, 218
Γάµος, θείο µυστήριο χάριτος, 219
Γάµος και η ανθρώπινη πραγµατικότηX

τα της αγάπης, 220
Αγάπη και γάµος, 221
Σεξουαλική ταυτότητα και το καλό του

γάµου, 224
Το αδιάλυτο του γάµου, 225
∆ιαζευγµένοι που ξαναπαντρεύτηκαν

και γάµος, 226, 226*
Ελεύθερη συµβίωση και γάµος, 227

Οµοφυλόφιλοι και γάµος, 228
Νοµοθεσία και γάµος, 229
Οικογένεια, γάµος και ζωή, 231
Το παιδί που πρόκειται να γεννηθεί, οιX

κογένεια και γάµος, 235
Γάµος µικρών κοριτσιών, 245
Πολιτική για την οικογένεια, οικογένεια

και γάµος, 253
Προστασία του γάµου και ανάπτυξη,

553
Κρίση, οικογένεια και γάµος, 569

ΓΕΝΕΑ

Σηµερινές γενεές και καθοριστικές επιX
λογές, 16

Γενεές του Ισραήλ και σαββατικό έτος,
25

Έθνος, µέλλον και νεότερες γενεές, 157,
244

∆ιεθνής συνεργασία και µελλοντικές γεX
νεές, 166

Άνθρωποι και σηµερινές και µελλοντιX
κές γενεές, 195

Ηλικιωµένοι και σύνδεση ανάµεσα στις
γενεές, 222

Αναπαραγωγή και γενεές, 230
Οικογένεια και κοινωνία των γενεών,

237
Οικογένεια και αλληλεγγύη ανάµεσα

στις γενεές, 248
Κληρονόµοι και εργασία των γενεών, 274
Ανεργία και νέες γενεές, 287
Καταναλωτισµός και µελλοντικές γεX

νεές, 360
Παγκοσµιοποίηση, αλληλεγγύη και γεX

νεές, 367
Γενεές και ατοµικιστικός πολιτισµός,

373
Αξιοπρέπεια του ανθρώπου και γενεές,

428
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Οικοσύστηµα και µελλοντικές γενεές,
459

Ηθική του σεβασµού και ανθρώπινες γεX
νεές, 465

Ευθύνη, σηµερινές γενεές και µελλοντιX
κές, 467

Βιοτεχνολογίες, κληρονοµιά και µελλοX
ντικές γενεές, 477

Ηνωµένα Έθνη, µελλοντικές γενεές και
πόλεµος, 501

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

Φυσική µέθοδος και ρύθµιση των γεννήX
σεων, 233

Βόρεια του πλανήτη και ποσοστό γενX
νήσεων, 483

ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ

∆ικαιώµατα του ανθρώπου και γενοX
κτονίες, 158

Μειονότητες και µορφές γενοκτονίας,
387

20ός αιώνας και γενοκτονίες, 506

ΓΗ

Αναγγελία, σωτηρία και σύνορα της
γης, 3

Λαός του Κυρίου και απόκτηση γης,
21

Γη της Επαγγελίας και πράξη δικαιοσύX
νης, 23

Άνθρωπος, πλάσµα στη γη που το θέληX
σε για ό,τι είναι, 34

Εκκλησία στη γη και Βασίλειο του ΧριX
στού και του Θεού, 49

Άνθρωποι, γη και δικαιοσύνη, 56
Καρποί της φύσης, γη και Πνεύµα του

Κυρίου, 57

Χριστιανικό µήνυµα και παρουσία στη
γη, 71

Κοινωνία, νέοι ουρανοί και νέα γη, 82,
452

Εγκύκλιος Pacem in terris, 95
Εκκλησία, κόσµος και γήινο πεπρωµέX

νο, 96
Ο άνθρωπος πλάστηκε από γη, 108
Ο Θεός είπε: «πληθύνεσθε […]ἐπὶ τῆς

γῆς», 111, 209
Οικουµενικότητα της χριστιανικής ελπίX

δας και γη, 123
Σεβασµός στον άνθρωπο αυτής της γης,

131
Άνθρωπος και κυριαρχία επί της γης, 149
∆ικαίωµα στη συµµετοχή, εργασία και

αγαθά της γης, 155
Θεός, γη και χρήση απ’ όλους τους ανX

θρώπους και τους λαούς, 171
Οικουµενικός προορισµός των αγαθών

της γης, 171, 172, 179, 367
Εργασία, άνθρωπος και γη, 176
∆ίκαιη διανοµή της γης, 180
Παλαιά ∆ιαθήκη, άνθρωπος και γη, 255
Ανάπαυση του Σαββάτου και καρποί

της γης, 258
Ιησούς, ζωή στη γη και χειρωνακτική

εργασία, 259X261
Αντικειµενική εργασία και κυριαρχία

επί της γης, 270, 317
Κατοχή νέων τεχνολογιών και γη, 283
Μεταναστεύσεις και περιοχές λιγότερο

ευνοηµένες της γης, 297
Αναδιανοµή της γης, 300
Τίτλοι ιδιοκτησίας γης, 300
Μισθός και αγαθά της γης, 302
Βασίλειο του Θεού παρόν σ’ αυτή τη γη,

325
Πόροι του ανθρώπου και γη, 337
Αξιοπρέπεια του ανθρώπου και γη, 428
Θε�κή δράση και γη, 430



Οικουµενικό όραµα των λαών στη γη,
432

Ίση κατανοµή των πόρων της γης, 438,
481

Άνθρωπος, γη και αιώνια σωτηρία, 445
Αγαθά της γης και δικαίωµα στην ανάX

πτυξη, 446
Μαθητής του Χριστού και σύνορα της

γης, 453
Νέα γη και εκπληρωµένη σωτηρία, 455
Βιβλικό όραµα, χριστιανοί και χρήση

της γης, 456
Το όνοµα του Θεού δοξασµένο σε όλη

τη γη, 456
Άνθρωπος και η άποψή του για τη γη,

460
Θεοποίηση της γης, 463
Ρήξη ανάµεσα στον κόσµο και στον Θεό

και γη, 464
Ιθαγενείς λαοί και γη, 471
Πόροι της γης και διεθνής συνεργασία,

481
Αλληλεξάρτηση και κάτοικοι της γης,

486
Θεός, ∆ηµιουργός των ουρανών και της

γης, 487
∆εσµός ανάµεσα στους λαούς όλης της

γης, 498
Αστικός πληθυσµός, ξεριζωµένος από

τη γη, 504
Εκκλησία και λυτρωτικό έργο του ΧριX

στού στη γη, 516
∆όξα σοι, ειρήνη, λαός του Θεού και γη,

519*
Σπυρί από στάρι που έπεσε στη γη και

καρπός, 570
Έλλειψη ικανοποίησης και παράδεισος

στη γη, 575, 579
Ενέργεια του Αγίου Πνεύµατος και γη,

578

ΓΗΡΑΤΕΙΑ (πρβλ. ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ)

Γηρατειά και καρποί, 222
∆ικαιώµατα στην ασφάλεια για τα γηX

ρατειά, 301
Βορράς και γήρανση του πληθυσµού,

483

ΓΙΟΡΤΗ

Αιώνιο Σάββατο, γιορτή και άνθρωπος,
261

Η εορταστική ανάπαυση είναι δικαίωX
µα, 284

Κυριακή και εορταστική συνάθροιση,
285

Αναγνώριση και Κυριακές, ηµέρες γιορX
τής, 286

ΓΟΝΕΙΣ

Παιδιά, δώρο για τους γονείς, 218,
230

Χριστιανοί γονείς και κλήση των λα�X
κών, 220

Τεχνητή γονιµοποίηση και γονείς, 235
Γονείς και αναπαραγωγή, 237
Γονείς και διαπαιδαγώγηση των παιX

διών, 239
Γονείς και αστικοί και εκκλησιαστικοί

οργανισµοί, 240
Γονείς και δικαίωµα στους παιδαγωγιX

κούς θεσµούς, 241
Γονείς και συγγενικό έργο στη διαπαιX

δαγώγηση, 242
Γονείς και σεξουαλική διαπαιδαγώγηση

των παιδιών, 243
Νέες γενεές και κληρονοµιά των γονιών,

244
Αµοιβή, οικιακή εργασία και γονείς,

250
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Μέσα επικοινωνίας και γονείς, 562

ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ

Επικουρικότητα και γραφειοκρατία,
187

Συµµετοχή και γραφειοκρατικός µηχαX
νισµός, 191

∆ηµόσιοι µηχανισµοί και γραφειοκρατιX
κή λογική, 354

∆ιαχείριση και γραφειοκρατία, 412

ΓΥΝΑΙΚΑ

Κοινωνική διδασκαλία και γυναίκες της
εποχής µας, 3

Σύνοψη και γυναίκες καλής θέλησης,
12

Σύνοψη, Εκκλησία και γυναίκες, 13
Ουµανισµός, γυναίκες, ηθικές και κοιX

νωνικές αξίες, 19
Άνδρας και γυναίκα, φύλακες της πλάX

σης, 26
Προπατορικό αµάρτηµα, γυναίκα και

άνδρας, 27, 116
Τριαδική αγάπη και η αξιοπρέπεια της

γυναίκας, 34
∆ηµιουργία της γυναίκας κατ’ εικόνα

του Θεού, 36
Ανθρωπολογία και σχέση ανάµεσα σε

άνδρα και γυναίκα, 37
∆εν υπάρχει πια ούτε άνδρας ούτε γυX

ναίκα, 52
Η Εκκλησία αλληλέγγυα µε κάθε άνδρα

και γυναίκα, 60
Συµβίωση, ποιότητα της ζωής και γυναίX

κα, 62
Εργατικό πρόβληµα και γυναίκες, 88
Octogesima adveniens και γυναίκες, 100
Κοινωνική διδασκαλία, αλλαγές και γυX

ναίκες, 104

Ο άνθρωπος που δηµιουργήθηκε ως άνX
δρας και γυναίκα, 110

Άνδρας και γυναίκα, ίδια αξιοπρέπεια
και ίση αξία, 111

Άνδρας και γυναίκα, αρωγοί της ζωής
των άλλων, 112

Άνδρας, γυναίκα και τα άλλα πλάσµαX
τα, 113

Χριστιανική ελπίδα και γυναίκες, 123
Ισότητα των ανθρώπων, άνδρα και γυX

ναίκας, 144
Ανθρώπινη αξιοπρέπεια, γυναίκα και

ίσες ευκαιρίες, 145
Η γυναίκα στην Εκκλησία και στην κοιX

νωνία, 146
Γυναίκα, συµπλήρωµα του άνδρα, 147
Οικογένεια, γυναίκα και γάµος, 211, 212
Πολυγαµία και αξιοπρέπεια της γυναίX

κας, 217
Αγάπη του Θεού, γυναίκα και συζυγιX

κός δεσµός, 219
Οικογένεια, υποδοχή, άνδρας και γυX

ναίκα, 221
Άνδρας και γυναίκα και σεξουαλική

ταυτότητα, 224
Ελεύθερη συµβίωση, γυναίκα και γάX

µος, 227
Οικογένεια και οικιακή εργασία της γυX

ναίκας, 251
Rerum novarum και προστασία των γυX

ναικών, 268
Ανεργία, κοινωνικός αποκλεισµός και

γυναίκες, 289
∆ιεθνείς οργανώσεις και εργασία των

γυναικών, 292
Η παρουσία των γυναικών σε εργασιαX

κό περιβάλλον, 295
Τα δικαιώµατα των γυναικών στην ερX

γασία, 295
Εργασία και γυναίκες στις υπό ανάπτυX

ξη χώρες, 301



Φτώχεια, γυναίκες και χριστιανική συX
νείδηση, 449

Άνδρας, γυναίκα και πλάση, 451
Λα�κή πνευµατικότητα και γυναίκες,

545

∆

∆ΕΚΑΛΟΓΟΣ – ΕΝΤΟΛΕΣ

∆έκα εντολές, υποχρεώσεις και δικαιώX
µατα, 22

∆έκα εντολές και κοινωνική ζωή, 22
∆έκα εντολές και εξέλιξη της κοινωνίας,

23
∆έκα εντολές και βούληση του Θεού, 25
Πρώτη και δεύτερη εντολή του Ιησού, 40
Θε�κός, φυσικός νόµος και ∆έκα εντοX

λές, 22, 140
Ο ∆εκάλογος της Ασίζης για την ειρήνη,

515*

∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ – ΠΛΑΣΜΑ

Άνθρωπος και άλλα πλάσµατα, 14
Προπατορικό αµάρτηµα, άνθρωποι και

πλάσµατα, 27
Άνθρωπος, πλάσµα που το θέλησε ο

Θεός, 34, 96, 133, 451
Κάθε άνθρωπος δηµιουργήθηκε από

τον Θεό, 35
Άνδρας και γυναίκα, το Εσύ που έπλαX

σε ο Θεός, 36
Σχέδιο λύτρωσης και ανθρώπινο πλάX

σµα, 39
Μαθητής του Χριστού, νέο πλάσµα, 41
Άνθρωπος, νέο πλάσµα και τα πράγµαX

τα που δηµιουργήθηκαν, 44
Αυτονοµία της γήινης πραγµατικότητας

και πλάσµατα, 45

Πλάστης και πλάσµα, 46
Φυσικός νόµος και πλάσµα, 53
Χριστός, άνθρωπος και πλάσµα, 58
Ορατός κόσµος, δηµιουργήθηκε από

τον Θεό, 64
Αλήθεια του ανθρώπου και άλλα πλάX

σµατα, 75
Άνθρωπος, πλάσµα του Θεού, 108
Άνθρωπος, αποκορύφωµα της δηµιουρX

γίας, 108
Πλάσµατα και άνθρωπος, ικανός Θεού,

109
Άνδρας, γυναίκα και άλλα πλάσµατα,

113
Η καρδιά του ανθρώπου και άλλα πλάX

σµατα, 114
Προπατορικό αµάρτηµα και όρια της

δηµιουργίας, 115, 429
Άνθρωποι και δηµιουργική οµοιότητα

µε τον Θεό, 122
Ο άνθρωπος δηµιουργήθηκε από τον

Θεό, ψυχή τε και σώµατι, 127, 128
Άνοιγµα στον άνθρωπο και στα

πλάσµατα που δηµιουργήθηκαν,
130

Ελευθερία και δηµιουργική εξάρτηση
από τον Θεό, 136

Όρια της ελευθερίας και πλάσµα, 138,
143, 199

Άνθρωποι και αξιοπρέπεια των πλαX
σµάτων, 144

Συλλογική ζωή, άνθρωπος και γήινα
πλάσµατα, 149

Ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ∆ηµιουργός
και πλάσµα, 152

Κοινό καλό και αγαθά της δηµιουργίας,
167

Κοινό καλό, Θεός και σκοπός των πλαX
σµάτων, 170

Εύα, δηµιουργήθηκε όµοια µε τον
Αδάµ, 209
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Άνθρωπος και αγαθά που δηµιούργησε
ο Θεός, 255, 256

Σύµπαν, δηµιουργήθηκε εν Χριστώ, 262,
327

Εργασία και ο άνθρωπος που δηµιουρX
γήθηκε κατ’ εικόνα του Θεού, 275,
317, 456

Άνθρωποι, δηµιουργήθηκαν κατ’ εικόνα
του Θεού, και ανάπαυση, 284

Οικονοµική δραστηριότητα και άνθρωX
πος που δηµιουργήθηκε από τον
Θεό, 333

Πολιτική εξουσία και τάξη που δηµιούρX
γησε ο Θεός, 383, 384

Άνθρωπος, πλάσµα κοινωνικό και πολιX
τικό, 384

Ανθρώπινο πλάσµα, δηµιουργήθηκε
στο εσωτερικό ενός πλαισίου, 428

Χριστός και ολοκλήρωση του ανθρώX
που, 431

∆ιάλογος µε τον Θεό και ανθρώπινο
πλάσµα, 452

Άνθρωπος εν Χριστώ, νέο πλάσµα, 454
Επιστηµονική εφαρµογή και έµβια πλάX

σµατα, 459
Άνθρωπος και πλάσµατα, δώρα του

Θεού, 464
Αγαθά της γης, δηµιουργήθηκαν από

τον Θεό, 481
∆ιάσταση του πλάσµατος της φύσης,

487
Εσχατολογική τάση και πραγµατικότηX

τα που δηµιουργήθηκε, 526

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – ΠΛΑΣΗ

Αρχή της δηµιουργίας, 26
Η δράση του Θεού και η έννοια της δηX

µιουργίας, 27
∆ηµιουργία και ταυτότητα του ανθρώX

που, 36

Φυσικός νόµος και σύµπαν που δηX
µιουργήθηκε, 37, 140

Σωτηρία, ανάσταση, δηµιουργία, 38, 44,
56

Άνθρωπος και σύµπαν που δηµιουργήX
θηκε, 47, 130

Θεολογική σχετικότητα και δηµιουργία,
48

Τάξη, δηµιουργία και υπερφυσικό, 64
Σχέδιο της δηµιουργίας και της ΛύτρωX

σης, 66
Κοινωνική διδασκαλία, σχέδιο του

Θεού και πλάση, 74
Πίστη, λογική, θε�κό σχέδιο και δηX

µιουργία, 75
Ανθρώπινο πλάσµα, αποκορύφωµα της

δηµιουργίας, 108, 251
∆ηµιουργία, αξία του καλού πράγµαX

τος, 113
∆ηµιουργία του ανθρώπου και προπαX

τορικό αµάρτηµα, 115
∆ηµιουργία και αναµονή του Λυτρωτή,

123
Χριστιανική πίστη και δηµιουργία του

ανθρώπου, 126
Οικουµενικό κοινό καλό και δηµιουρX

γία, 170
Ιδιωτική ιδιοκτησία και αγαθά της δηX

µιουργίας, 177
Οικογένεια και δηµιουργία του ανθρώX

που, 209
Γάµος, δηµιουργία και συµβάσεις, 215
Άνθρωπος, καλλιεργητής και φύλακας

της δηµιουργίας, 256
Η ανάπαυση του Σαββάτου και η ∆ηX

µιουργία, 258
Αιώνιο Σάββατο και νέα δηµιουργία,

261
Τριαδική διάσταση και δηµιουργία, 262
Εργασία, πλούτος του Χριστού και δηX

µιουργία, 262



Εργασία, συµµετοχή και δηµιουργία,
263, 266, 317

Φτώχεια και τάξη της δηµιουργίας, 324
Βασίλειο και αυθεντική καλοσύνη της

Πλάσης, 325
Αλληλεγγύη και προστασία της πλάσης,

367
Ανθρώπινη οικογένεια και έργο της δηX

µιουργίας, 428
Συνθήκες, ανθρώπινη κοινότητα και

Πλάση, 429
Θε�κό σχέδιο και πραγµατικότητα της

δηµιουργίας, 431
∆ηµιουργία και προσευχή του Ισραήλ,

452
Πάσχα του Χριστού και δηµιουργία,

455
Άνθρωπος, Θεός και έργο της δηµιουρX

γίας, 460
Περιβάλλον και πόροι της Πλάσης,

461
Υπερβατική διάσταση της δηµιουργίας,

462
Περιβάλλον και έννοια της δηµιουργίας,

464
Υγιές περιβάλλον και αγαθά της ΠλάX

σης, 478, 481
∆ηµιουργία και επεµβάσεις στη φύση,

473
Οικολογικά προβλήµατα, τρόπος ζωής

και δηµιουργία, 486
Πλάση και συµπεριφορά ευγνωµοσύX

νης, 487
Ειρήνη και δηµιουργία, 488
Λα�κοί, Χριστός, Πνεύµα και δηµιουρX

γία, 542

∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΣ

Σχέδιο του Θεού ∆ηµιουργού και γήινη
πραγµατικότητα, 11

Θεός ∆ηµιουργός και η χαριστική δράX
ση του Κυρίου, 26

Θεός ∆ηµιουργός και η έννοια της δηX
µιουργίας, 27

∆ηµιουργός και δηµιουργία του ανθρώX
που, 36

∆ηµιουργικό σχέδιο του Θεού και άνX
θρωπος, 37

∆ηµιουργός και κατάσταση του ανθρώX
που, 39

Καρδιά, ∆ηµιουργός και άνοιγµα προς
τον άνθρωπο, 40

Γήινη πραγµατικότητα και βούληση του
∆ηµιουργού, 45, 46

Φυσικός νόµος και Θεός ∆ηµιουργός,
53

Ενανθρώπιση και θε�κή δηµιουργική
σοφία, 65

Θεός ∆ηµιουργός και ύστατος σκοπός
του ανθρώπου, 84

Άτοµο και συνθήκη µε τον ∆ηµιουργό,
108

Γυναίκα και πνεύµα του Θεού ∆ηµιουρX
γού, 110

Καρδιά του ανθρώπου και ∆ηµιουργός,
114

Χριστιανική πίστη, ιδεολογία και Θεός
∆ηµιουργός, 126

Υλική διάσταση του ανθρώπου και ∆ηX
µιουργός, 128

Ελευθερία του ανθρώπου και ∆ηµιουρX
γός, 135

Ανθρώπινα δικαιώµατα και Θεός ∆ηX
µιουργός, 152, 153

Αγαθά και δηµιουργική πράξη του ΘεX
ού, 171, 328

Υλικά αγαθά και Θεός ∆ηµιουργός,
181

Καθήκον αναπαραγωγής και ∆ηµιουρX
γός, 209

Οικογένεια και ∆ηµιουργός, 215
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Ένωση οµοφυλοφίλων και ∆ηµιουργός,
228

Πατρότητα και δηµιουργικό έργο του
Θεού, 232

Θεός ∆ηµιουργός, άνθρωπος και εργαX
σία της γης, 255

Σχέδιο του ∆ηµιουργού, άνθρωπος και
πλάση, 255

Προπατορικό αµάρτηµα και βούληση
του ∆ηµιουργού, 256

Εργασία, άνθρωπος και ∆ηµιουργός,
263, 265, 274, 275

Οικονοµική δραστηριότητα και ∆ηX
µιουργός, 326

Ο Θεός δηµιούργησε κοινωνικό τον άνX
θρωπο, 393

Ποικιλοµορφία των λαών και ∆ηµιουρX
γός, 429

Συνθήκη, ανθρώπινη οικογένεια και
∆ηµιουργός, 430

Παγκόσµια κοινότητα και ∆ηµιουργός,
432

∆ηµιουργός, αποκορύφωµα της δηX
µιουργίας και άνθρωπος, 451

Άνθρωπος και Θεός, ∆ηµιουργός όλων
των πραγµάτων, 456

Επιστήµη και τεχνική, δηµιούργηµα και
∆ηµιουργός, 457

Πλάσµατα, δώρα να προστατέψει και
∆ηµιουργός, 464

Περιβάλλον, παγκόσµια τάξη και ∆ηX
µιουργός, 466

Φύση, δώρο του ∆ηµιουργού, 473
Έµβια υλικά, δώρο του ∆ηµιουργού,

477
Φύση και Θεός ∆ηµιουργός, 487
Ειρήνη και Θεός που δηµιουργεί ένα

αρµονικό σύνολο, 488
Καλοσύνη του ανθρώπου, εικόνα του

∆ηµιουργού, 578

∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΑ

Ιωάννης ΚΓ΄ και δηµογραφική αύξηση,
94

Octogesima adveniens και δηµογραφική
αύξηση, 100

∆ηµόσια εξουσία σε δηµογραφικό επίX
πεδο, 234

∆ηµογραφική και ηθική ανάπτυξη,
234

∆ηµογραφική αύξηση και περιβάλλον,
483

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Centesimus annus και δηµοκρατία, 103,
406

Ανθρώπινα δικαιώµατα και δηµοκρατιX
κή κυβέρνηση, 158

∆ηµοκρατικό κράτος, πλειοψηφία και
µειονότητες, 169

Ιδιοκτησία και δηµοκρατική οικονοµιX
κή πολιτική, 176

Επικουρικότητα και απαίτηση δηµοX
κρατικοποίησης, 187

Συµµετοχή και δηµοκρατία, 190
Άµβλωση και κοινωνική δηµοκρατική

συνύπαρξη, 233
Παγκοσµιοποίηση και δηµοκρατία των

λαών, 321
∆ηµοκρατική ζωή και συνεταιριστικές

επιχειρήσεις, 339
Οικονοµική δηµοκρατία και αστική

κοινωνία, 356
∆ηµοκρατία και κυριαρχία του λαού,

395
Εκκλησία και δηµοκρατία, 406
Η δηµοκρατία, 406
∆ηµοκρατία, κανόνες και αξίες, 407
∆ηµοκρατικό σύστηµα και πολιτικές

αρχές, 408



∆ηµοκρατικό σύστηµα και πολιτική
διαφθορά, 411

Κόµµατα, δηµοκρατικά στο εσωτερικό
τους, 413

Πληροφορία και δηµοκρατική συµµετοX
χή, 414

∆ηµοκρατία και εκδοτικός συγκεντρωX
τισµός, 414

∆ηµοκρατία και κοινωνικός πλουραλιX
σµός, 417

∆ηµοκρατική ζωή και ελεύθερες ενώX
σεις, 418

Τριτογενής τοµέας και δηµοκρατική
ζωή, 419

Εκκλησία, αυτονοµία και δηµοκρατική
τάξη, 424

Πιστοί και το σύστηµα της δηµοκρατίX
ας, 567

Αντίληψη και δηµοκρατικό σύστηµα, 569
∆ηµοκρατικές κοινωνίες και λα�κισµός,

572

∆ΙΑΖΥΓΙΟ

∆ιαζύγιο και σχετικισµός στο συζυγικό
δεσµό, 225

Εκκλησία και φροντίδα των διαζευγµέX
νων που ξαναπαντρεύτηκαν, 226,
226*

∆ΙΑΚΡΙΣΗ

Νέα φτώχεια και κοινωνικές διακρίσεις,
5

Σαββατικό έτος και διακρίσεις, 24
Octogesima adveniens και διακρίσεις,

100
∆ιακρίσεις, εργασία και λειτουργικά µέX

λη, 148
Πολυάριθµη οικογένεια και διακρίσεις,

237

∆ιακρίσεις, γυναίκα και εργασία, 295
∆ικαιώµατα των εργαζοµένων και διαX

κρίσεις, 298
∆ιεθνές εµπόριο και διακρίσεις, 364
Ανθρώπινα δικαιώµατα και µορφές διαX

κρίσεων, 365
Κράτος, θρησκευτική κοινότητα και

διακρίσεις, 423
Φυλετικές διακρίσεις, 433
∆ιακρίσεις στις σχέσεις ανάµεσα στους

λαούς, 433
Εβραίοι και υπέρβαση κάθε διάκρισης,

536
Ανθρώπινος και αστικός πολιτισµός και

διακρίσεις, 557

∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

∆ιακυβέρνηση και έργο δικαιοσύνης,
326, 355

∆ιακυβέρνηση και υπηρεσία στους καX
τοίκους, 412

∆ιακυβέρνηση και διαπαιδαγώγηση,
447

Πιστοί και αυτοδιοίκηση, 565

∆ΙΑΛΟΓΟΣ

Σύνοψη, αφορµή διαλόγου µε όλους, 10
Θρησκείες, πολιτισµός και διάλογος, 12
Τρόπος διαλόγου µε τον Θεό, 13
Θεός και διάλογος µε την ανθρωπότητα,

17
Β΄ Σύνοδος Βατικανού, διάλογος και

ανθρώπινη οικογένεια, 18, 96
∆ιάλογος µε όποιον σκέφτεται διαφορεX

τικά, 43
Ανθρωπότητα, κοινότητα των χριστιαX

νών και διάλογος, 53
Κοινωνική διδασκαλία και διάλογος µε

τις επιστήµες, 76
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∆ιαπροσωπικός διάλογος και ύπαρξη,
110

Άνθρωπος και διάλογος µε τον άλλο,
130

Ανθρώπινα δικαιώµατα, διάλογος και
θρησκείες, 159

Οικογένεια, σχέσεις και διάλογος, 221
Ηλικιωµένοι, σχέδια αποδεκτά και διάX

λογος, 222
Παιδιά και διαπαιδαγώγηση στο διάλοX

γο, 242
∆ικαιώµατα των µειονοτήτων και διάX

λογος, 387
∆ηµόσια ηθική και αδελφικός διάλογος,

420
Οικουµενικός ηθικός νόµος, διάλογος

και µέλλον, 436
Εκκλησία, αρχές και διαρθρωµένος διάX

λογος, 445
Η αλήθεια του δηµιουργήµατος και διάX

λογος µε τον Θεό, 452
Κυρώσεις και οδός του διαλόγου, 507
Πυρηνική αποτροπή, αφοπλισµός και

διάλογος, 508
Κοινωνική διδασκαλία, όργανο διαλόX

γου, 534
Κοινωνική διδασκαλία και οικουµενιX

κός διάλογος, 535
Καθολική Εκκλησία και διάλογος µε

τους εβραίους, 536
Εκκλησία και διάλογος µε τους πιστούς

άλλων θρησκειών, 537
Αξία του διαλόγου και κοινωνική

πραγµατικότητα, 550
Πολιτική δράση, λα�κοί και διάλογος,

569
Πιστοί και ειλικρινής διάλογος, 574

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

Σύνοψη και ενασχόληση των παιδαγωX
γών, 11

Κοινωνική διδασκαλία και διαµόρφωX
ση συνειδήσεων, 81, 83

Γονείς και ηθική διαµόρφωση των παιX
διών, 239

Γονείς και επιλογή των οργάνων διάX
πλασης, 240

Οικογένεια και ολοκληρωτική διαµόρX
φωση, 242

Παιδιά και σχολική εκπαίδευση, 245
Rerum novarum και παρότρυνση για

µόρφωση, 268
Προοπτικές εργασίας και εκπαίδευση,

289
Εργασία και απαρχαιωµένα συστήµατα

εκπαίδευσης, 289
Απασχόληση, ευκαιρίες εκπαίδευσης

και ενήλικοι, 290
Απασχόληση και σύστηµα εκπαίδευσης,

290
∆ικαίωµα στην εργασία, τριτογενής τοX

µέας και εκπαίδευση, 293
Γυναίκες, εργασία και επαγγελµατική

εκπαίδευση, 295
Αγροτική µεταρρύθµιση και εκπαίδευX

ση στη γεωργία, 300
Αλλαγές στην εργασία και εκπαιδευτιX

κά βοηθήµατα, 314
Καταναλωτισµός και διαµόρφωση του

ανθρώπου, 360
Πρόοδος και διαµόρφωση των παραγωX

γών, 376
Κόµµατα και διαµόρφωση των πολιτιX

κών επιλογών, 413
Ναρκαλιεία και τεχνική εκπαίδευση,

510
Παιδιά στρατιώτες που στερήθηκαν τη

µόρφωση, 512



Κοινωνική διδασκαλία και διαµόρφωX
ση, 528X530

Η διαπαιδαγωγική αξία του βιωµένου
χριστιανισµού, 530

Κοινωνική διδασκαλία και διαµόρφωX
ση των λα�κών, 531

Παιδαγωγικοί θεσµοί και υπηρεσίες εκX
παίδευσης, 532

Κοινωνική διδασκαλία και διαµόρφωX
ση των πρεσβυτέρων, 533

Κοινωνική διδασκαλία, πρεσβύτεροι
και κατευθύνσεις διαµόρφωσης, 539

Λα�κοί και υπηρεσίες διαµόρφωσης των
πνευµατικών οδηγών, 546

Σύνεση και ικανότητα να αφεθείς να σε
εκπαιδεύσουν, 548*

Εκκλησιαστικές λα�κές συναθροίσεις
και διαµόρφωση, 549

∆ιαµόρφωση ενός πολιτισµού και του
ανθρώπου, 556

Κοινωνική δράση και διαµόρφωση του
ανθρώπου, 557

Εκπαίδευση και τεχνολογία της πληροX
φορίας, 561

Άνισοι νόµοι και διαµορφωµένη χριX
στιανική συνείδηση, 570

Λα�κότητα και ∆ιδακτικό Σώµα της ΕκX
κλησίας για τη διαµόρφωση της συX
νείδησης, 571

∆ΙΑΠΑΙ∆ΑΓΩΓΗΣΗ

Ανθρώπινα δικαιώµατα και το δικαίωX
µα της διαπαιδαγώγησης των παιX
διών, 155

∆ικαιώµατα των εθνών και διαπαιδαX
γώγηση, 157

Κοινό καλό και δικαίωµα της διαπαιδαX
γώγησης, 166

Συµµετοχή και έργο διαπαιδαγώγησης,
191

Αναζήτηση της αλήθειας και παιδαγωX
γική δραστηριότητα, 198

Μεταρρύθµιση της κοινωνίας και καθήX
κον διαπαιδαγώγησης, 198*

Ιερή Οικογένεια και διαπαιδαγώγηση
στην οικογένεια, 210*

Γάµος και διαπαιδαγώγηση των παιX
διών, 218, 237

∆ιαζευγµένοι που ξαναπαντρεύτηκαν
και διαπαιδαγώγηση των παιδιών,
226

Ελεύθερη συµβίωση και διαπαιδαγώγηX
ση των παιδιών, 227

Οικογένεια και κοινωνικό έργο διαπαιX
δαγώγησης, 238, 239

Γονείς και παιδαγωγικοί θεσµοί, 240,
241

Οικογένεια και ολοκληρωµένη διαπαιX
δαγώγηση, 242

Γονείς και σεξουαλική διαπαιδαγώγηX
ση, 243

Γονείς και διαπαιδαγώγηση στην εργαX
σία, 249, 294

Πολιτική δράση, οικογένεια και διαπαιX
δαγώγηση, 252

Απασχόληση και σύστηµα διαπαιδαγώX
γησης, 290

Εργασία ανηλίκων και διαπαιδαγώγηX
ση, 296

Συνδικάτο και διαπαιδαγώγηση των ερX
γαζοµένων, 307

Πρόοδος και σπουδαίο έργο διαπαιδαX
γώγησης, 376

∆ηµοκρατία και διαπαιδαγώγηση στις
αξίες, 406

Μέσα επικοινωνίας και τοµέας διαπαιX
δαγώγησης, 415

Εκκλησία, αναγνώριση και διαπαιδαX
γώγηση, 426

Φτώχεια και σύστηµα διαπαιδαγώγηX
σης, 447
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Παιδιά στρατιώτες και η εκ νέου διαX
παιδαγώγησή τους, 512

Κοινωνική διδασκαλία και διαπαιδαX
γώγηση στην πίστη, 529

Κοινωνική διδασκαλία και θεσµοί διαX
παιδαγώγησης, 532

Κοινωνική δράση και ενασχόληση µε τη
διαπαιδαγώγηση, 557

∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

Μειονότητες, αναζήτηση της αυτονοµίX
ας και διαπραγµάτευση, 387

Αντιθέσεις και θεσµοί διαπραγµάτευX
σης, 439

Μέτρα αποδοχής και πολύπλευρες διαX
πραγµατεύσεις, 508

∆ΙΑΤΑΞΗ

Rerum novarum και κοινωνικέςXπολιτιX
κές διατάξεις, 89

∆ίκαιο και εθνική και διεθνής διάταξη,
93

Θρησκευτική ελευθερία και νοµική διάX
ταξη, 97, 422

Κοινό καλό και νοµική διάταξη, 166
Χρήση των αγαθών και ηθικήXκοινωνιX

κή διάταξη, 172, 173
Κοινοτική ζωή και δηµοκρατικές διατάX

ξεις, 190
∆οµές, αµαρτία, αλληλεγγύη και διατάX

ξεις, 193
Αγάπη, ανανέωση και νοµικές διατάX

ξεις, 207
Οικογένεια και κοινωνική διάταξη, 211
Γαµήλιος θεσµός και θε�κή διάταξη, 215
∆ικαιώµατα των παιδιών και νοµικές

διατάξεις, 244
Απασχόληση και οικονοµική διάταξη,

288

∆ικαιώµατα των εργαζοµένων και νοµιX
κές διατάξεις, 301

Ανθρώπινη συνύπαρξη και νοµικές διαX
τάξεις, 386

Πολιτικές αρχές και νοµική διάταξη, 394
Ηθικός νόµος και κρατική διάταξη, 397
∆ηµοκρατία, µια διάταξη, 407
Κυρώσεις και διεθνείς διατάξεις, 507
Χριστιανοί και πιο ορθή διάταξη, 566

∆ΙΑΤΡΟΦΗ

∆ικαίωµα στη διατροφή, 166
Έλλειψη κατάλληλης διατροφής, 245
Επιστήµονες, βιοτεχνολογίες και διαX

τροφή, 477
Το κοινό καλό και η διατροφή, 478

∆ΙΑΦΘΟΡΑ

∆ηµιουργία και απελευθέρωση από τη
διαφθορά, 123

Μορφές διαφθοράς και αρνητική επίX
δραση, 192

∆ηµοκρατικό σύστηµα και πολιτική
διαφθορά, 411

∆ιαφθορά, υπανάπτυξη και φτώχεια,
447

∆ιαφθορά και υπερχρέωση, 450

∆ΙΕΘΝΕΣ ∆ΙΚΑΙΟ

∆ιεθνές δίκαιο και σεβασµός των κραX
τών, 157

Βάσεις του διεθνούς δικαίου, 157
Κράτη, θρησκευτικές οργανώσεις και

διεθνές δίκαιο, 423
∆ιεθνές δίκαιο και ο νόµος του ισχυρόX

τερου, 439
Στρατιωτικοί και διεθνές ανθρωπιστικό

δίκαιο, 503



Χρήση της δύναµης και διεθνές ανθρωX
πιστικό δίκαιο, 504

Λαοί και διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο,
505

Αφοπλισµός του επιτιθέµενου και διεX
θνές δίκαιο, 506

Τροµοκρατία και διεθνές ανθρωπιστικό
δίκαιο, 513

Εκκλησία και λειτουργία του διεθνούς
δικαίου, 516

∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εκκλησία και απαιτήσεις της δικαιοσύX
νης, 3, 63

Νέοι άνθρωποι, δικαιοσύνη και εκµεX
τάλλευση, 4

Καταπιεσµένοι και δικαιοσύνη, 5
Θρησκείες, πολιτισµοί και δικαιοσύνη,

12
Εκκλησίες, εκκλησιαστικές κοινότητες

και δικαιοσύνη, 12
Θεός και σχέδιο της δικαιοσύνης, 17
Νέα κοινωνική τάξη και δικαιοσύνη, 19
Συνθήκη του Σινά, ∆εκάλογος και διX

καιοσύνη, 23
Έκφραση δωρεάς και αποδοχής στη διX

καιοσύνη, 24
Αρχή της δικαιοσύνης και Ισραήλ, 25
∆ικαιοσύνη στην οικονοµική ζωή και

αµαρτία, 27
Άνθρωπος και σχέσεις δικαιοσύνης, 35
Άνθρωπος και δέσµευση για δικαιοσύX

νη, 40
Θεσµοί και κανόνες της δικαιοσύνης, 42
Ανθρώπινη κοινωνικότητα και η ζύµη

της δικαιοσύνης, 51
Νέα και αιώνια διαµονή και δικαιοσύX

νη, 56
Αγαθά και Βασίλειο της δικαιοσύνης,

57

Άνθρωπος, η δράση του και δικαιοσύX
νη, 58

Πνεύµα του Θεού και σχέδια δικαιοσύX
νης, 63

∆ικαιοσύνη και ευαγγελισµός, 66, 67
∆ικαιοσύνη, κοινωνική διδασκαλία και

φιλοσοφία, 77
Κοινωνική διδαχή και κοινωνική δικαιX

οσύνη, 81, 82
Υποχρεώσεις της δικαιοσύνης και κοιX

νωνική ζωή, 83
Αλήθεια, οδοί της δικαιοσύνης και νεωX

τερισµοί, 86
Ευαγγέλιο, µήνυµα δικαιοσύνης, 86
Βιοµηχανική Επανάσταση και προβλήX

µατα δικαιοσύνης, 88
Rerum novarum, δικαιοσύνη και αγάπη,

89
Κακά του κοµµουνισµού και καθήκοX

ντα της δικαιοσύνης, 92
Εκκλησία, δικαιοσύνη και συνεργασία,

94
Σχέσεις συνύπαρξης και δικαιοσύνη, 95
Ανάπτυξη, ειρήνη και δικαιοσύνη σε

παγκόσµια κλίµακα, 98
∆ικαιοσύνη και απόλυτος ουµανισµός,

98
Καθολικοί και κοινωνική δικαιοσύνη

µεταξύ των εθνών, 99
Ειρήνη, καρπός της δικαιοσύνης, 102,

203, 494
Αδάµ, εντολή του Θεού και δικαιοσύνη,

115
Προπατορικό αµάρτηµα, ανθρώπινη

φύση και δικαιοσύνη, 115
Κοινωνική αµαρτία και δικαιοσύνη,

118
Λύτρωση, γη και δικαιοσύνη, 123
∆ικαιοσύνη, ηθική στάση, 134
Ελευθερία, άνθρωπος και δικαιοσύνη,

143

522 ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ



ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 523

Εκκλησία, ανθρώπινα δικαιώµατα και
δικαιοσύνη, 159

Αρχές, εντολή της αγάπης και δικαιοσύX
νη, 160

Αγαθά και κανόνες της κοινωνικής διX
καιοσύνης, 167, 171

Κοινό καλό, δικαιοσύνη και παραταX
ξιακά συµφέροντα, 169

Ελεηµοσύνη, πράξη δικαιοσύνης, 184
Φτωχοί, ελεηµοσύνη και δικαιοσύνη
Αδικία, δηµόσια παρέµβαση και δικαιX

οσύνη, 188
Αλληλεγγύη, δικαιοσύνη και κοινό καX

λό, 193
∆ικαιοσύνη, κοινωνική αξία, 197
Ελευθερία, αµοιβαίοι δεσµοί και δικαιοX

σύνη, 199
∆ικαιοσύνη, πρωταρχική αξία και ηθιX

κή αρετή, 201
Μεταβατική, επιµεριστική και νοµική

δικαιοσύνη, 201
∆ικαιοσύνη και σηµερινό πλαίσιο, 202
∆ικαιοσύνη και χριστιανική ανθρωποX

λογία, 202, 203
∆ικαιοσύνη, αγάπη και αλληλεγγύη,

203
Ειρήνη και κοινωνική και διεθνής δικαιX

οσύνη, 203
∆ικαιοσύνη και αγάπη, 205, 206, 391,

582, 583
Οικογένεια και έννοια της δικαιοσύνης,

215
Οικογένεια, κοινές σχέσεις και δικαιοX

σύνη, 221
∆ιαζευγµένοι που ξαναπαντρεύτηX

καν, πρωτοβουλίες και δικαιοσύX
νη, 226

∆ηµογραφική ανάπτυξη και δικαιοσύX
νη, 234

Κράτος, σχολικό µονοπώλιο και δικαιοX
σύνη, 241

∆ικαιοσύνη και ολοκληρωµένη διαπαιX
δαγώγηση, 242

Εργασία και απαιτήσεις της δικαιοσύX
νης, 257

Άνθρωπος, Βασίλειο του Θεού και η διX
καιοσύνη Του, 260

Νέες τεχνολογίες και κριτήρια δικαιοX
σύνης, 283

Απασχόληση και δικαιοσύνη, 288
Ανθρώπινη εργασία και κοινωνική διX

καιοσύνη, 292
Εισόδηµα, µεταβατική και κοινωνική

δικαιοσύνη, 303
Συνδικάτα και κοινωνική δικαιοσύνη,

306
Νέος ∆αβίδ, θεµελιωτής της δικαιοσύX

νης, 324
Ιησούς και συνύπαρξη εν δικαιοσύνη,

325
Ιησούς και απόδοση δικαιοσύνης στους

φτωχούς, 325
∆ιαχείριση των δώρων, έργο δικαιοσύX

νης, 326
Ηθική εµπνευσµένη από τη δικαιοσύνη

και οικονοµία, 332
Πνεύµα δικαιοσύνης και δοµές της

αµαρτίας, 332
Οικονοµική ανάπτυξη και καθήκον της

δικαιοσύνης, 333
Πολιτιστικά συστήµατα και κοινωνική

δικαιοσύνη, 340
Ανταγωνιστική αγορά και δικαιοσύνη,

347
Αγοραστική δύναµη και δικαιοσύνη, 359
Ελευθερία ανταλλαγών και κοινωνική

δικαιοσύνη, 366
Ο βασιλιάς που επέλεξε ο Γιαχβέ και διX

καιοσύνη, 377, 378
Υπακοή στις αρχές και δικαιοσύνη, 380
Τάξη πλασµένη από τον Θεό και δικαιX

οσύνη, 383



∆ικαιοσύνη, αγαθά και δικαιώµατα,
391

Εσώτερη έννοια της δικαιοσύνης και
συνύπαρξη, 392

Ηθική τάξη και ο νόµος της δικαιοσύX
νης, 396

Υπακοή και τάξη της δικαιοσύνης, 400
Ποινή και συµφιλιωτική δικαιοσύνη,

403
Πολιτική διαφθορά και κοινωνική διX

καιοσύνη, 411
Κοινωνία, πληροφορία και δικαιοσύνη,

415
∆ηµοκρατία και αρχή της δικαιοσύνης,

417
∆ηµόσια ειρήνη και αληθινή δικαιοσύX

νη, 422
∆ικαιοσύνη, έθνη και άνθρωποι, 433
∆ικαιώµατα των εθνών και δικαιοσύνη,

435
∆ικαιοσύνη και προσφυγή στον πόλεX

µο, 438
Παγκόσµια αρχή και δικαιοσύνη, 441
Αγία Έδρα, κοινωνική τάξη και δικαιοX

σύνη, 445
Συνεργασία και παγκόσµια κοινωνική

δικαιοσύνη, 448
Φτώχεια, πρόβληµα δικαιοσύνης, 449
Έρηµος, κήπος και δικαιοσύνη, 452
Κόσµος και δικαιοσύνη, 453
Άνθρωπος και διακυβέρνηση του κόX

σµου εν δικαιοσύνη, 456
Κριτήριο δικαιοσύνης και βιοτεχνολογίX

ες, 474
Αγαθά της γης, δικαιοσύνη και αγάπη,

481
∆ικαιοσύνη και ειρήνη, 490
∆ικαιοσύνη, πολιτισµός της ειρήνης και

τάξη, 495
Ο πόλεµος σαν όργανο δικαιοσύνης,

497

Ένοπλες δυνάµεις και δικαιοσύνη στον
κόσµο, 502

Υπεύθυνοι εγκληµάτων και δικαιοσύνη,
506

Συγχώρεση και απαιτήσεις της δικαιοX
σύνης, 518

Ειρήνη και καθήκοντα της δικαιοσύνης,
520

∆ικαιοσύνη και οργανωµένη συνύπαρX
ξη, 527

Κατήχηση και αγώνες για δικαιοσύνη,
529

Κοινωνική διδασκαλία και διαπαιδαX
γώγηση στη δικαιοσύνη, 532

Εκκλησία, αδελφοί εβραίοι και το µέλX
λον της δικαιοσύνης, 536

Κοινωνία, Εκκλησία και δικαιοσύνη,
552

∆ικαιοσύνη και µέσα επικοινωνίας, 562
Οικονοµική δραστηριότητα και κοινωX

νική δικαιοσύνη, 564
Ανάπτυξη της δικαιοσύνης και πολιτική

δράση, 565
∆ικαιοσύνη, ηθικές αλήθειες και κοινωX

νική ζωή, 571
Προσωπική και κοινωνική ανανέωση

και δικαιοσύνη, 577

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Εκκλησία και περιφρόνηση των ανθρωX
πίνων δικαιωµάτων, 5

∆έκα εντολές και δικαιώµατα, 22
Κοινωνική διδασκαλία, άνθρωπος και

τα δικαιώµατά του, 61, 81
Εκκλησία, ηθικές αρχές και δικαιώµατα,

71
Παραγνωρισµένα δικαιώµατα φτωχών

και αδυνάτων, 81
Pacem in terries, Εκκλησία και δικαιώX

µατα, 95
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Κοινωνική αµαρτία και δικαιώµατα,
118

Υπερβατικότητα του ανθρώπου και διX
καιώµατα, 133

Φυσικός ηθικός νόµος και δικαιώµατα,
140

Άτοµα µε ειδικές ανάγκες, κάτοχοι διX
καιωµάτων, 148

Κοινωνικοποίηση και δικαιώµατα του
ανθρώπου, 151

Ανθρώπινη αξιοπρέπεια και διακήρυξη
δικαιωµάτων, 152

Ρίζα των δικαιωµάτων και άνθρωπος,
153

∆ικαιώµατα: οικουµενικά, απαραβίαX
στα και αναφαίρετα, 153

∆ικαιώµατα του ανθρώπου, προσταX
τευµένα στο σύνολό τους, 154

∆ιδακτικό Σώµα της Εκκλησίας και
προσδιορισµός των δικαιωµάτων,
155

Συµπληρωµατικότητα ανάµεσα σε διX
καιώµατα και υποχρεώσεις, 156

∆ικαιώµατα των λαών και των εθνών,
157

∆ικαιώµατα του ανθρώπου και καταX
στρατηγήσεις, 158

Αποστολή της Εκκλησίας και δικαιώX
µατα του ανθρώπου, 159

Κοινό καλό και θεµελιώδη δικαιώµατα,
166

Προορισµός των αγαθών και δικαιώµαX
τα, 172

Ιδιωτική ιδιοκτησία, ελευθερία και διX
καιώµατα, 176

Επικουρικότητα και ισότητα στα δικαιX
ώµατα, 192

Πίστη, χριστιανική αλληλεγγύη και διX
καιώµατα, 196

∆ικαιοσύνη και δικαιώµατα του ανX
θρώπου, 202

Ευσπλαχνία, δικαιοσύνη και σεβασµός
των δικαιωµάτων, 205

Οικογένεια, κάτοχος των δικαιωµάτων
της, 211, 214

Μέλη της οικογένειας και αµοιβαία διX
καιώµατα, 215

Μητρότητα και δικαιώµατα του παιX
διού που πρόκειται να γεννηθεί, 235

Κράτος, σχολικό µονοπώλιο και δικαιX
ώµατα, 241

∆ικαιώµατα των παιδιών και των βρεX
φών, 244, 245

Κράτος και δικαιώµατα της οικογέX
νειας, 247

Κοινωνία και δικαιώµατα της οικογέX
νειας, 253

Οικογένεια και δικαιώµατα του ατόX
µου, 254

Ανάπαυση του Σαββάτου και δικαιώX
µατα της ιδιοκτησίας, 258

Προστασία των δικαιωµάτων των ερX
γαζοµένων, 264

Επανάσταση, Εκκλησία και δικαιώµαX
τα του ανθρώπου, 267

Rerum novarum και δικαιώµατα των
φτωχών, 268

Εργασία και δικαιώµατα του ανθρώX
που, 270

Νέες τεχνολογίες και σεβασµός των διX
καιωµάτων, 283

Κυριακή και δικαιώµατα των άπορων
αδελφών, 285

∆ικαιώµατα των γυναικών σε εργασιαX
κό πλαίσιο, 295

Ξένα εργατικά χέρια και δικαιώµατα,
298

∆ικαιώµατα των εργαζοµένων, 301
Απεργία, ειρηνικός αγώνας για τα διX

καιώµατα, 304
Συνδικάτα και ορθά δικαιώµατα της ερX

γασίας, 305, 306



Συνδικάτα, δύναµη και δικαιώµατα των
εργαζοµένων, 307

Κοινωνική ασφάλεια και δικαιώµατα
των εργαζοµένων, 309

Εργασία και παγκοσµιοποίηση των ελάX
χιστων δικαιωµάτων, 310

Νεωτερισµοί και δικαιώµατα των εργαX
ζοµένων, 314

Ιστορικές µορφές και δικαιώµατα των
εργαζοµένων, 319

∆ιεθνείς οργανώσεις και δικαιώµατα
του ανθρώπου, 336, 443

Επιχείρηση, κέρδος και δικαιώµατα των
εργαζοµένων, 340

Εµπορική πολιτική και δικαιώµατα, 364
Παγκοσµιοποίηση και προστασία των

ανθρωπίνων δικαιωµάτων, 365
Νέα δικαιώµατα και στοιχειώδη δικαιώX

µατα, 365
Μειονότητες, οµάδες µε ιδιαίτερα δικαιX

ώµατα, 387
Πολιτική κοινότητα και δικαιώµατα

του ανθρώπου, 388, 389
Πολιτική συνύπαρξη, φιλία και δικαιώX

µατα, 390, 391
Αντίρρηση συνείδησης και ανθρώπινα

δικαιώµατα, 399
∆ικαίωµα στην αντίσταση και θεµελιώX

δη δικαιώµατα, 401
Κράτος, καταπίεση και δικαιώµατα του

ανθρώπου, 402
Ποινική ευθύνη και δικαιώµατα του ανX

θρώπου, 404
∆ηµοκρατία και σεβασµός των δικαιωX

µάτων του ανθρώπου, 407
Τριτογενής τοµέας και δικαιώµατα του

ανθρώπου, 419
Θρησκευτική ελευθερία και δικαιώµατα

των πολιτών, 422
Εκκλησία, πολιτική κοινότητα και διX

καιώµατα, 425

Εκκλησία και προστασία των δικαιωX
µάτων του ανθρώπου, 426

Έθνη και άρνηση ορισµένων δικαιωµάX
των, 435

∆εύτερος Παγκόσµιος Πόλεµος και διX
καιώµατα των µειονοτήτων, 438

Παγκόσµιες αρχές και σεβασµός των διX
καιωµάτων, 441

∆ικαιώµατα των σηµερινών και των
µελλοντικών γενεών, 465

∆ικαιώµατα των ιθαγενών, 471
Νερό και δικαιώµατα των ανθρώπων,

484, 485
Ειρήνη και προώθηση των ανθρωπίνων

δικαιωµάτων, 494
Άοπλοι προφήτες και δικαιώµατα του

ανθρώπου, 496
Στρατιωτικοί και καταστρατήγηση διX

καιωµάτων, 503
Αρχή του ουµανισµού, πρόσφυγες και

δικαιώµατα, 505
∆ικαιώµατα των απειλούµενων οµάX

δων, 506
Αγώνας κατά των τροµοκρατών και διX

καιώµατα του ανθρώπου, 514
∆ιεθνείς νοµικοί οργανισµοί και δικαιX

ώµατα, 518
∆ικαίωµα στη ζωή, πρώτο ανάµεσα σε

όλα, 553
Ανθρώπινος πολιτισµός και πολιτιστικά

δικαιώµατα, 557
Πιστοί και δικαιώµατα της ιθαγένειας,

565
Πολιτική κοινότητα, ηθικές αλήθειες και

δικαιώµατα, 571
Η ανάγκη της γνώσης και συνείδηση

των δικαιωµάτων, 575
Αγάπη και σεβασµός των δικαιωµάτων

των άλλων, 583
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∆ΙΚΑΙΟ – ∆ΙΚΑΙΩΜΑ

Ο λαός της Συνθήκης και το δίκαιο του
φτωχού, 23

∆ίκαιο και οικονοµία της λύτρωσης, 62
∆ίκαιο της Εκκλησίας και κοινωνική διX

δασκαλία, 69
∆ίκαιο της Εκκλησίας, διαφωτίστρια

της αλήθειας, 70
∆ικαίωµα της Εκκλησίας ο ευαγγελιX

σµός της κοινωνίας, 70
∆ικαίωµα και καθήκον της Εκκλησίας ο

ευαγγελισµός, 71
Κοινωνική διδασκαλία, φιλοσοφία και

δίκαιο, 77
Rerum novarum και δικαίωµα στην

ιδιοκτησία, 89, 268
Νέα κοινωνική τάξη και δίκαιο, 93
Ο Πίος ΙΒ΄ και η σχέση ανάµεσα στην

ηθική και στο δίκαιο, 93
Dignitatis humanae και δικαίωµα στη

θρησκευτική ελευθερία, 97
Κοινωνική αµαρτία και δικαίωµα στη

ζωή, 118
Ανθρώπινα δικαιώµατα και σεβασµός

σε κάθε δικαίωµα, 154
∆ικαίωµα στη ζωή, 155, 553
Το δικαίωµα να ζούµε σε µια ενωµένη

οικογένεια, 155
Το δικαίωµα για την ωρίµανση της ευX

φυaας και της ελευθερίας, 155
∆ικαίωµα συµµετοχής στην εργασία,

155
∆ικαίωµα να δηµιουργείς οικογένεια,

155
∆ικαίωµα να υποδέχεσαι και να διαπαιX

δαγωγείς τα παιδιά, 155
∆ικαίωµα στη θρησκευτική ελευθερία,

155, 156, 553
∆ικαίωµα στο αυτεξούσιο, 157
∆ικαίωµα στην ανεξαρτησία, 157

∆ικαίωµα στην ύπαρξη ενός έθνους,
157

∆ικαίωµα ενός έθνους στη γλώσσα και
στον πολιτισµό του, 157

∆ικαίωµα ενός έθνους στις παραδόσεις,
157

∆ικαίωµα ενός έθνους στο µέλλον του,
157

Αρχές και σχέσεις που πρεσβεύει το δίX
καιο, 161

∆ικαίωµα στην κατοικία, 166
∆ικαίωµα στη διαπαιδαγώγηση, 166
Κοινό καλό, δικαίωµα και κοινωνική

ζωή, 167
Οικουµενικό δικαίωµα η χρήση των

αγαθών, 172
∆ικαίωµα στη χρήση των αγαθών και η

άσκησή του, 173
∆ικαίωµα στην ιδιωτική ιδιοκτησία,

177
∆ικαίωµα συµµετοχής στη δηµόσια ζωή,

191
∆ικαίωµα στην άσκηση της ελευθερίας,

199
Σεξουαλική ταυτότητα και θετικό διX

καίωµα, 224
Οµοφυλόφιλοι και δικαίωµα στο γάµο,

228
Χριστιανικές οικογένειες, κράτος και διX

καίωµα στη ζωή, 231
Η άµβλωση δεν είναι δικαίωµα, 233
∆ικαίωµα των παντρεµένων, γεννήσεις

και αριθµός παιδιών, 234
Επιθυµία µητρότητας και δικαίωµα

στην τεκνοποίηση, 235
Οικογένεια και δικαίωµα στη φροντίδα,

237
∆ικαίωµα των γονιών να διαπαιδαγωX

γούν τα παιδιά τους, 239
∆ικαίωµα των γονιών και παιδαγωγιX

κοί θεσµοί, 241



∆ικαίωµα του παιδιού να γεννηθεί σε
µια οικογένεια, 244

∆ικαίωµα της οικογένειας να ιδρύει
ενώσεις, 247

Το δικαίωµα να κατέχουµε τους καρποX
ύς της εργασίας µας, 249

Εργασία, οικογένεια και δικαίωµα ιδιοX
κτησίας, 250

∆ικαίωµα στην ιδιωτική ιδιοκτησία,
282

Η εορταστική ανάπαυση είναι δικαίωX
µα, 284

Η εργασία είναι θεµελιώδες δικαίωµα,
287

∆ικαίωµα στην εργασία και πλήρης
απασχόληση, 288

Υποχρέωση του κράτους και δικαίωµα
στην εργασία, 291

∆ικαίωµα στην εργασία και συνεργαX
σία ανάµεσα στα κράτη, 292

∆ικαίωµα στην εργασία και αστική κοιX
νωνία, 293

Οικογένεια, φυσικό δικαίωµα, 294
∆ικαίωµα στην εργασία και γυναίκες,

295
∆ικαίωµα στην οικογενειακή επανένωX

ση, 298
∆ικαίωµα σε σωστή αµοιβή, 301
∆ικαίωµα σε υγιή περιβάλλοντα εργαX

σίας, 301
∆ικαίωµα στη διαφύλαξη της προσωπιX

κότητας, 301
∆ικαίωµα στις επιδοτήσεις για τους

άνεργους, 301
∆ικαίωµα στη σύνταξη, 301
∆ικαίωµα στην ασφάλεια, 301
∆ικαίωµα στα µέτρα για τη µητρότητα,

301
Το δικαίωµα για συνελεύσεις και ενώX

σεις, 301
Το δικαίωµα στην ίδρυση ενώσεων, 305

Ενώσεις και δικαίωµα στην εργασία,
309

∆ικαίωµα συµµετοχής στην οικονοµική
ζωή, 333

∆ικαίωµα στην οικονοµική πρωτοβουX
λία, 336

Κράτος, δικαίωµα και καταστάσεις µοX
νοπωλίου, 351

∆ικαίωµα στην ελευθερία της οικονοµιX
κής πρωτοβουλίας, 354

∆ικαίωµα στην τροφή, 365
∆ικαίωµα στο πόσιµο νερό, 365
∆ικαίωµα, αυτοXπροσδιορισµός και

ανεξαρτησία, 365
Κοσµική εξουσία και δίκαιο, 379
Μειονότητες και δικαίωµα στην ύπαρX

ξη, 387
Μειονότητες και δικαίωµα στον πολιτιX

σµό, 387
Ανθρώπινα δικαιώµατα και θετικό διX

καίωµα, 388
Φιλία και πεδίο του δικαιώµατος, 390,

391
∆ικαίωµα του λαού να ελέγχει τους κυX

βερνώντες, 395
Αντίρρηση συνείδησης, ανθρώπινο διX

καίωµα, 399
Φυσικό δικαίωµα και θετικό δικαίωµα,

400
∆ικαίωµα στην αντίσταση, 400, 401
Αρχές και το δικαίωµα επιβολής ποιX

νών, 402
Το δικαίωµα των ανακρινοµένων στη

διακριτικότητα, 404
∆ηµοκρατία και κράτος δικαίου, 406,

408
∆ικαίωµα στην αντικειµενικότητα, πληX

ροφορία και αξίες, 414, 415
Κοινό καλό και δικαίωµα των πολιτών,

417
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∆ικαίωµα στην ελευθερία σε θρησκευτιX
κό επίπεδο, 421

Εκκλησία και δικαίωµα στη νοµική
αναγνώριση, 426

Σχέσεις ανάµεσα σε λαούς και ρύθµιση
εν δικαίω, 433

∆ικαίωµα και εγγύηση στη διεθνή τάξη,
434

∆ικαίωµα των λαών και διεθνές δίκαιο,
437

Φυσικό δικαίωµα και εσωτερικό δίκαιο
των κρατών, 437

Πόλεµος, δίκαιο της ισχύος και ισχύς
του δικαίου, 437

Προτεραιότητα του δικαιώµατος και
αµοιβαία εµπιστοσύνη, 439

Αρχές της διεθνούς κοινότητας και δίX
καιο, 441

Οργανώσεις και δικαίωµα στη συµµετοX
χή, 442

Αγία Έδρα και δικαίωµα σε επίσηµη
αντιπροσωπεία, 444

Ποντιφικός λεγάτος και δικαίωµα του
Πάπα, 445

∆ικαίωµα στην ανάπτυξη, 446
Φτωχές χώρες και δικαίωµα στην ανάX

πτυξη, 450
∆ικαίωµα των λαών, ύπαρξη και πρόοX

δος, 450
∆ικαίωµα σ’ ένα υγιές και ασφαλές πεX

ριβάλλον, 468
∆ικαίωµα στο νερό, 484, 485
∆ικαίωµα στην άµυνα του κράτους που

δέχεται επίθεση, 500, 501
Στρατιωτικοί και εγκλήµατα κατά του

δικαιώµατος των λαών, 503
∆ικαίωµα στη χρήση δύναµης και ουµαX

νιστικό δίκαιο, 504
∆ικαίωµα στην προστασία από την

τροµοκρατία, 514
∆ικαίωµα στην ειρήνη, 518

Κοινωνική διδασκαλία, δικαίωµα και
δραστήρια υποκείµενα, 539

∆ικαίωµα σε έναν αστικό και ανθρώπιX
νο πολιτισµό, 557

Ηθικές αλήθειες και το δικαίωµα µιας
κοινότητας, 571

∆ΙΩΞΗ

Προσευχή για τους κυβερνώντες και
διώξεις, 381

Το Θηρίον της Αποκάλυψης και διωκτιX
κή εξουσία, 382

Θρησκευτικές διώξεις και διεθνής τάξη,
438

∆ΡΑΣΗ

Κοινωνική διδασκαλία και τρόποι δράX
σης, 7

Σύνοψη, εκκλησιαστικές κοινότητες και
δράση, 11

Εγγύτητα του Θεού και ιστορική δράX
ση, 21

Ηθική ύπαρξη και πράξη χάριτος, 22
Πατήρ, Ιησούς και το έργο Του, 29
Εκκλησία, ανθρωπότητα και ενέργεια

του Πνεύµατος, 50
∆ράση, κοινωνική διδασκαλία και ΕκX

κλησία, 65, 67
∆ίκαιη κοινωνική τάξη και γραµµές

δράσης, 89
Populorum progressio και πράξη αλληX

λεγγύης, 98
Αρµονική δράση και οικουµενική αδελX

φοσύνη, 145
Πλησίον και ενέργεια του Αγίου ΠνεύX

µατος, 196
Αξίες και ποιότητα κάθε κοινωνικής

πράξης, 205
Αγάπη και ατοµική πράξη, 207



Γονείς και παιδαγωγική πράξη, 239
∆ράση των αρχών και παιδιά, 245
Οικογένεια και πολιτική πράξη, 247,

252
Ελεύθερη δράση, άνθρωπος και ∆ηX

µιουργός, 263
Σχέδια κοινής δράσης και δικαίωµα

στην εργασία, 292
Συνδικάτα και πράξη αλληλεγγύης, 308
Επιστήµονες και γραµµή δράσης, 320
∆ράση του κράτους και επικουρία, 351
∆ράση του κράτους και αλληλεγγύη,

351
Ιδιωτική ελευθερία και δηµόσια δράση,

354, 356
∆ράση της αστικής κοινωνίας και οικοX

νοµία, 366
Κυβερνήσεις, δράση και διεθνείς αγορές,

370
Οικονοµικοί θεσµοί και στρατηγική

δράσης, 371
Πολιτική, δράση και εθνικά σύνορα, 372
∆ράση της δηµόσιας εξουσίας και ανιX

σορροπίες, 389
Πολιτική κοινότητα, ανθρώπινα δικαιX

ώµατα και δράση, 389
Κράτος, ποινές και εγκληµατική πράξη,

402
Ύστατη αλήθεια και πολιτική δράση, 407
Επικουρικότητα και άµεση δράση των

κατοίκων, 419
Θρησκευτική ελευθερία, Εκκλησία και

χώρος δράσης, 424
Κράτος και χώρος δράσης της ΕκκλησίX

ας, 427
Επενέργεια του Θεού του Ισραήλ και

ανθρώπινη οικογένεια, 428
Ποικιλοµορφία λαών και επενέργεια

του Θεού, 429
Ο λαός του Ισραήλ και θε�κή δράση,

430

∆ράση των διεθνών οργανισµών και
ανάγκη, 440

∆ηµόσια εξουσία και σφαίρα δράσης,
441

Εκκλησία, κράτος και σφαίρα δράσης,
445

Αλληλεγγύη και δράση για το καλό, 449
Φύση και θε�κή δηµιουργική δράση,

451
Φύση και ανθρώπινη δράση, 473
∆ράση για την ειρήνη και Ευαγγέλιο,

493
Βίαιη δράση και ευαγγελική αγάπη, 496
Προληπτική πολεµική δράση, 501
∆ράση των ενόπλων δυνάµεων και ειX

ρήνη, 502
Πολεµική δράση και έγκληµα, 509
Λειτουργική προσευχή και έργο της ΕκX

κλησίας, 519
Ποιµαντικό έργο της Εκκλησίας και ειX

ρήνη, 520
Κοινωνική διδασκαλία, κανόνας και

κοινωνική δράση, 522
Άγιο Πνεύµα και δράση των χριστιαX

νών, 525
Κοινωνική διδασκαλία και ποιµαντικό

έργο, 526
Ποιµαντική δράση και αλήθεια για τον

άνθρωπο, 527
Κοινωνική δράση και κεντρικότητα του

ανθρώπου, 527
Κοινωνική διδασκαλία και κοινωνική

δράση, 528
Κατήχηση και ενέργεια του Αγίου ΠνεύX

µατος, 529
Κοινωνική διδασκαλία, δράση και

εξανθρωπισµός, 530
Πρεσβύτεροι και ποιµαντική δράση,

533, 539
Ποιµαντική δράση του επισκόπου και

πρεσβυτέρων, 539
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Ποιµαντική δράση και αφιερωµένα
πρόσωπα, 540

Λα�κοί και το µυστηριακό της δράσης,
544

Προσοχή, απόφαση και δράση, 547
Εκκλησιαστικές συναθροίσεις και ποιX

µαντική δράση, 550
Πολιτισµός, κοινωνική δράση και πολιX

τική των λα�κών, 556
Άνθρωπος και κοινωνική δράση των

χριστιανών, 557
Λα�κοί, δράση και κοινωνικό ∆ιδακτιX

κό Σώµα της Εκκλησίας, 563
Πολιτική δράση των λα�κών και προX

σανατολισµοί, 565
Ενέργεια του Αγίου Πνεύµατος και άνX

θρωπος, 578

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Άνθρωπος και η ποικιλόµορφη δραστηX
ριότητά του, 35, 44

∆ραστηριότητα και µεταµόρφωση της
πλάσης, 44, 262

∆ραστηριότητα που µεταµορφώνει και
πραγµατοποιήσεις, 48

Rerum novarum και χριστιανική δραX
στηριότητα, 89

Εργασία και οικονοµική δραστηριότηX
τα, 101

Εργασία, δραστηριότητα και άνθρωX
πος, 101

Κατοχή αγαθών και παραγωγική δραX
στηριότητα, 178

Συµµετοχή, δραστηριότητα και αστική
κοινότητα, 178

Η εποχή µας και παιδαγωγική δραστηX
ριότητα, 198

Οικογένεια και πολιτική δραστηριότηX
τα, 247

Η οικιακή εργασία ως αναγνωρισµένη
δραστηριότητα, 251

Μαθητές του Χριστού και δραστηριόX
τητα, 263

∆ραστηριότητα, σώµα και πνεύµα του
ανθρώπου, 265

Εργασία, δοκιµασία και ανταµοιβή της
δραστηριότητας, 266

Αντικειµενική έννοια της εργασίας και
δραστηριότητα, 270

Η κοινωνική φύση της ανθρώπινης δραX
στηριότητας, 273

∆ραστηριότητα και ο άνθρωπος που
δηµιουργήθηκε κατ’ εικόνα του ΘεX
ού, 275

Κυριακή και αποχή από δραστηριότηX
τα, 284

Κράτος και δραστηριότητα των επιχειX
ρήσεων, 291, 351

∆ραστηριότητα και κοινωνική αυτοXορX
γάνωση, 293

Νέες εργασιακές δραστηριότητες, 313X
316

Εργασία, δηµιουργική δραστηριότητα
και άνθρωπος, 318

Η πρωταρχική καλοσύνη της ανθρώπιX
νης δραστηριότητας, 325

Η οικονοµική δραστηριότητα στην υπηX
ρεσία του ανθρώπου, 326, 328

Οικονοµική δραστηριότητα και ηθική,
331

Παραγωγική δραστηριότητα και αποX
τελεσµατικότητα, 332

Οικονοµική δραστηριότητα, άνθρωποι
και λαοί, 333

Ηθική ποιότητα της οικονοµικής δραX
στηριότητας, 335, 474

Οικονοµική δραστηριότητα και κοινό
καλό, 336, 478

Κεφάλαιο και επιχειρηµατική δραστηX
ριότητα, 338



Επιχειρηµατική δραστηριότητα, 339, 344
Κέρδη και οικονοµική δραστηριότητα,

340
Οικονοµική δραστηριότητα και προX

σφυγή στην τοκογλυφία, 341
Εργασιακή δραστηριότητα και οικογέX

νεια, 345
Κράτος και οικονοµική δραστηριότητα,

351
Οικονοµική δραστηριότητα και ελεύθεX

ρη αγορά, 352
Κράτος, συµµετοχή και παραγωγική

δραστηριότητα, 354
Χρηµατοδότηση και επιχειρηµατικές

δραστηριότητες, 355
∆ιεθνές εµπόριο και βιοµηχανική δραX

στηριότητα, 364
Χρηµατοδοτική αγορά και παραγωγική

δραστηριότητα, 368
Οικονοµία και ανθρώπινη δραστηριόX

τητα, 375
Πολιτικές αρχές και ελεύθερη δραστηX

ριότητα, 394
Η δραστηριότητα των ιερέων στις φυX

λακές, 403
∆ραστηριότητα των υπηρεσιών και ποιX

νική ευθύνη, 404
Κυβερνητική δραστηριότητα και αστιX

κή συνύπαρξη, 409
Κυβερνητική δραστηριότητα και πληX

ροφορία, 414
Νοµικό πλαίσιο και δραστηριότητα

των κοινωνικών υποκειµένων, 418
∆ραστηριότητα της αστικής κοινωνίας,

419
Εκκλησία, ελευθερία και προσωπική

δραστηριότητα, 426, 427
∆ιεθνής δραστηριότητα της Αγίας

Έδρας, 444
Αλληλοσύνδεση των οικονοµικών δραX

στηριοτήτων, 447

Ανθρώπινη δραστηριότητα και η βούX
ληση του Θεού, 456

Ανθρώπινη δραστηριότητα και το καλό
την ανθρωπότητας, 457

Ηθική τάξη και ανθρώπινη δραστηριόX
τητα, 461

Οικονοµική δραστηριότητα και περιX
βάλλον, 468, 470

∆ραστηριότητα των επιστηµόνων και
βιοτεχνολογίες, 477

Καταστροφές και ανεξέλεγκτη ανθρώX
πινη δραστηριότητα, 482

∆ραστηριότητα ναρκαλιείας, 510
Τροµοκρατική δραστηριότητα, 514
Κοινωνική διδασκαλία και κατηχητική

δραστηριότητα, 529
Κοινωνική κατήχηση, δραστηριότητα

και ευθύνη, 530
Οριστικά αγαθά, λα�κοί και κοσµική

δραστηριότητα, 544
Θρησκευτική διάσταση και δραστηριόX

τητα, 559
∆ιδακτικό Σώµα της Εκκλησίας και οιX

κονοµική δραστηριότητα, 563
Κράτος και δραστηριότητα των κοινοX

τήτων των πιστών, 572

∆ΩΡΕΑ

∆ωρεά και θρησκευτική εµπειρία, 20
∆ωρεά του θε�κού έργου, 22, 27
Ο τρόπος δωρεάς που ενέπνευσε ο Θεός,

24
Η δωρεά του γεγονότος της σωτηρίας,

25
Η πράξη δωρεάς του Κυρίου και ο άνX

θρωπος, 26
Άνδρας και γυναίκα και θε�κή δωρεά,

26
Αποστολή του Ιησού και δωρεά του

Θεού, 29
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Η δωρεά αγάπης του Θεού και η ανX
θρωπότητα, 31

Πατήρ και η δωρεά του θε�κού δώρου
του Υιού, 32

∆ηµιουργία του ανθρώπου, έργο δωX
ρεάς του Θεού, 36

Αλληλεγγύη και διάσταση της δωρεάς,
196

Αγάπη και σχέσεις δωρεάς, 221
Άνθρωπος και λογική της δωρεάς, 391

∆ΩΡΟ

Τέλειο δώρο και Θεός, 12
Επιβεβαίωση για το δώρο που δεχθήκαX

µε από τον Θεό, 17
∆ιάσταση του δώρου και ανθρώπινη

ύπαρξη, 20
Συµποσιακή διαχείριση και δώρο που

δεχθήκαµε από τον Θεό, 20
Ελευθερία και γη, δώρα του Θεού στο

λαό Του, 21, 23
Ιησούς, άνθρωποι και δώρο του Θεού,

29
∆ώρο του Αγίου Πνεύµατος, 29, 45
∆ώρο του Υιού εκ µέρους του Πατρός,

32, 219
Πραγµάτωση του ανθρώπου και δώρο

του εαυτού, 34, 47, 221, 391
∆ώρο η λύτρωση εν Ιησού Χριστώ, 40,

219
Αµοιβαίο δώρο ανάµεσα στον Πατέρα

και στα τέκνα, 46
Άνθρωπος και υποδοχή των πάντων ως

δώρο από τον Θεό, 46
∆ώρο του Θεού, δυνατότητες και προX

σµονή του ανθρώπου, 48
Πραγµάτωση του ανθρώπου και δώρο

του Πνεύµατος, 58
∆ώρο η λυτρωτική Αγάπη του Υιού του

Θεού, 65

Θεός, άνθρωπος και δώρο σωτηρίας, 70
Άνδρας και γυναίκα και δώρο του εαυX

τού, 111, 212. 218
Ελευθερία και δώρο του εαυτού, 143
∆ιαπροσωπική σχέση στο ζευγάρι και

δώρο, 147
Ανθρώπινη κοινωνικότητα και δώρο

του εαυτού, 150
Γη, δώρο του Θεού και διατροφή, 171
∆ικαιοσύνη και δώρο της αγάπης, 184
Γενεές και µερισµός του ίδιου δώρου,

195
Βρέφος, δώρο στους γονείς, οικογένεια,

κοινωνία, 212, 230
Συζυγική αγάπη, ολοκληρωτικό δώρο

δύο ατόµων, 215, 223
Ζωή, δώρο του Θεού, 231
Αγαθά της πλάσης, δώρο του ∆ηµιουρX

γού στον άνθρωπο, 255, 256, 323
Βασιλική εξουσία ως δώρο του Γιαχβέ,

377
∆ώρο στον άνθρωπο η βοήθεια όµοια

µε αυτόν, 428
Κόσµος, δώρο του Θεού, 451
Νέος ουρανός και νέα γη, δώρο και τέX

λος του χρόνου, 455
Ανθρώπινη δηµιουργικότητα, δώρο του

Θεού, 457
Φύση, δώρο του ∆ηµιουργού στην κοιX

νότητα, 473
∆ιάνοια και ελευθερία, δώρο του ΜεγαX

λοδύναµου, 477
Νερό, δώρο του Θεού, 484
Ειρήνη, δώρο του Θεού και του Ιησού

Χριστού, 488, 489, 491, 519*
Νέα ζωή εν Χριστώ, δώρο του ΠνεύµαX

τος, 529
Πιστοί και ολοκληρωτικό δώρο του

εαυτού, 540
Λα�κοί και θεία µυστήρια, θε�κό δώρο

χάρης, 542



Μαρτυρία του λα�κού και δώρο χάρης,
544

∆ώρο της γλώσσας, 562
Αγάπη και ζωή που δωρίζεται, 583

Ε

ΕΓΚΛΗΜΑ

∆ικαιοσύνη, ποινή και εγκληµατική
πράξη, 403

Θανατική ποινή και καταστολή του εγX
κλήµατος, 405

Ένοπλες δυνάµεις και εγκλήµατα, 503
Εξάλειψη οµάδων και εγκλήµατα, 506
Shoah και εγκλήµατα κατά του Θεού

και του ανθρώπου, 506
Πολεµική δράση χωρίς διακρίσεις, έγX

κληµα, 509
Παιδιά στρατιώτες, αβάσταχτο έγκληX

µα, 512
∆ιεθνείς νοµικοί οργανισµοί και εγκλήX

µατα, 518

ΕΓΩΚΕΝΤΡΙΣΜΟΣ

Αντίληψη του περιβάλλοντος και εγωX
κεντρισµός, 463

ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ

∆ιεθνής κοινότητα και εθνικιστικές
ιδεολογίες, 433

ΕΘΙΜΟ

Έννοια του ανθρώπου και έθος, 124
Φυσικός νόµος και ανάπτυξη των εθών,

141
Κοινωνικές αρχές και κανόνες εθών, 163

Λα�κοί και χριστιανικό πνεύµα των
εθών, 531

ΕΘΝΟΣ

Εκκλησία, έθνος και σωτηρία, 1
∆εκάλογος, λαός της Συνθήκης και

έθνος, 25
Ανθρώπινη δράση και αλληλεγγύη των

εθνών, 35
Πίος ΙΒ΄ και εσωτερική τάξη των εθνών,

93*
Ιωάννης ΚΓ΄, ανισότητες και έθνη, 94
Iustitia et Pax και δικαιοσύνη ανάµεσα

στα έθνη, 99
Ανθρώπινη αξιοπρέπεια, άνθρωποι και

έθνη, 144
∆ικαιώµατα των εθνών, 157
Αρχές και σχέσεις ανάµεσα στα έθνη, 161
Κοινωνικότητα, έθνη και κοινό καλό,

165
Έθνος και διεθνής συνεργασία, 166
Πλούτος των εθνών και νέα αγαθά, 179
Οικογένεια και περιουσία του έθνους,

213
Περιουσία του έθνους και γενεές, 244
Εργασία και κοινωνική ζωή των εθνών,

269, 274
Αυθεντική ανάπτυξη και έθνη του κόX

σµου, 342
Παγκοσµιοποίηση και κράτοςXέθνος, 370
Ιησούς και εξουσία των αρχηγών των

εθνών, 379
Ιησούς, πολιτικός µεσσιανισµός και

έθνη, 379
Λαός και έθνος, 387
Έθνος και θρησκευτική κοινότητα, 423
Προφήτες και ειρήνη ανάµεσα στα

έθνη, 430
Συνύπαρξη µεταξύ των εθνών και αρX

χές, 433
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Κοινό καλό, έθνος και ανθρώπινη οικοX
γένεια, 434

Κυριαρχία και υποκειµενικότητα ενός
έθνους, 435

Έθνη και άρνηση ορισµένων δικαιωµάX
των, 435

∆ιεθνής συµφωνία και δικαιώµατα των
εθνών, 435

Ηθικός νόµος, κοινή γνώµη και έθνη,
436

Συγκρούσεις και σταθερότητα των
εθνών, 438

Ελευθερία, ακεραιότητα, έθνος και διεX
θνής τάξη, 438

∆ιεθνείς οργανισµοί και συνύπαρξη
των εθνών, 440

Αλληλεξάρτηση και έθνη, 442
∆ηµογραφική πολιτική και µέλλον των

εθνών, 483
Ανάπτυξη των εθνών και ανθρώπινα διX

καιώµατα, 494
Πόλεµος και προβλήµατα µεταξύ των

εθνών, 497
Χρήση της δύναµης και έθνη, 500
Όπλα και ειρήνη ανάµεσα στα έθνη, 508
Ένοχοι τροµοκρατικών ενεργειών και

έθνη, 514
Εκκλησία, έθνη και ειρήνη, 516
Λα�κοί, πολιτισµός και διακρίσεις

εθνών, 557
Πολιτισµοί, έθνη και έννοια της ύπαρX

ξης, 558
Πολιτισµός των εθνών και µυστήριο της

ζωής, 559
Λα�κότητα, πνευµατικές παραδόσεις

και έθνος, 572

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Άνθρωπος µε ειδικές ανάγκες και δικαιX
ώµατα, 148

Αξιοπρέπεια του παιδιού µε ειδικές
ανάγκες, 244

Οικογένεια και υποκείµενα µε ειδικές
ανάγκες, 246

ΕΙΡΗΝΗ

Εκκλησία, άνθρωπος και απαιτήσεις της
ειρήνης, 3, 63

Άνθρωποι, αγάπη του Θεού και ειρήνη,
4, 5

Θρησκείες, πολιτισµοί και ειρήνη, 12
Εκκλησία, Εκκλησίες, εκκλησιαστικές

κοινότητες και ειρήνη, 12
Νέα κοινωνική τάξη και ειρήνη, 19
Χριστός, Βασίλειο της ειρήνης και αγαX

θά του ανθρώπου, 57
Σχέσεις, ανθρώπινη δράση και ειρήνη,

58
Πνεύµα, σκέψεις και σχέδια για την ειX

ρήνη, 63
Ειρήνη και ευαγγελισµός, 66
Ευαγγέλιο, µήνυµα ειρήνης, Εκκλησία

και άνθρωπος, 86
Ράιχ και ειρήνη ανάµεσα στην ΕκκληX

σία και στο Κράτος, 92
Πίος ΙΒ΄ και κοινωνική τάξη επικεντρωX

µένη στην ειρήνη, 93
Pacem in terris και θέµα της ειρήνης, 95
Gaudium et spes και θέµατα της ειρήνης,

96
Populorum progressio, ανάπτυξη και ειX

ρήνη, 94, 498
Πίος ΙΒ΄ και ειρήνη, καρπός της δικαιοX

σύνης, 102, 103
Sollicitudo rei socialis και ειρήνη, 102,

203
Θεός, ειρήνη και συντονισµός µε το σχέX

διό Του, 118
Ειρήνη, δικαιώµατα του ανθρώπου και

δικαιώµατα των λαών, 157



Πνεύµα του Κυρίου, καρδιά, Εκκλησία
και ειρήνη, 159

Κοινό καλό και ενασχόληση για την ειX
ρήνη, 166

Κοινωνική αδικία και συνθήκες ειρήνης,
188

∆εσµοί ανάµεσα σε αλληλεγγύη και ειX
ρήνη, 194, 194*, 203

Ειρήνη και πραγµατοποίηση της δικαιX
οσύνης, 203

Αγάπη, κοινωνική δράση και ειρήνη,
207

Οικογένεια, κόσµος και ειρήνη εν ΧριX
στώ, 220

∆ιαζευγµένοι που ξαναπαντρεύτηκαν
και πρωτοβουλίες για την ειρήνη, 226

∆ιαπαιδαγώγηση των παιδιών εν ειρήX
νη, 242

∆ικαίωµα στην εργασία και κοινωνική
ειρήνη, 288

Ανθρώπινη εργασία και αστική ειρήνη,
292

∆ηµόσια διεθνής αρχή και ειρήνη, 365
Βασιλιάς, µεσσιανικές προφητείες και

ειρήνη στον κόσµο, 378
Αλήθεια, δικαιοσύνη, ελευθερία, αλληX

λεγγύη και ειρήνη, 383
∆ιάλογος, διαπραγµάτευση και ειρήνη,

387
∆ηµόσια ειρήνη και συνύπαρξη εν διX

καιοσύνη, 422
Προφήτες και ειρήνη µεταξύ των εθνών,

430
Ηνωµένα Έθνη και ειρήνη, 440
∆ιεθνής πολιτική, ειρήνη και παγκοX

σµιοποίηση, 442
Ειρήνη και µη κυβερνητικές οργανώX

σεις, 443
Ειρήνη και διάλογος ανάµεσα στην ΕκX

κλησία και στις αστικές αρχές, 445
Λαός και διαµονή της ειρήνης, 452

Άνθρωπος, θε�κή Αγάπη και ειρήνη, 454
Βιβλική αποκάλυψη και ειρήνη, 488X493
Ειρήνη, αξία και υποχρέωση, 494
Ειρήνη, ορθολογική και ηθική τάξη της

κοινωνίας, 494
Ειρήνη και απουσία πολέµου, 494
Ειρήνη και έννοια του ανθρώπου, 494
Ειρήνη και τάξη σύµφωνα µε τη δικαιοX

σύνη και την αγάπη, 494
Ειρήνη, τάξη του Θεού κι ευθύνη, 495
Πολιτισµός της ειρήνης και ιδανικό της

ειρήνης, 495
Τίποτα δε χάνεται µε την ειρήνη, 497
∆ιεθνείς οργανώσεις και ειρήνη, 499
Υποχρέωση των κρατών και ειρήνη, 500
Ηνωµένα Έθνη, Συµβούλιο Ασφαλείας

και ειρήνη, 501
Ένοπλες δυνάµεις και ειρήνη, 502
Στρατιωτικοί, ανθρωπιστικές αποστοX

λές και ειρήνης, 502
Όπλα, αγώνας για εξοπλισµούς και ειX

ρήνη, 508, 511
Ειρήνη στον κόσµο και αποστολή της

Εκκλησίας, 516
Ειρήνη, συγχώρεση και συµφιλίωση, 517
∆ικαίωµα στην ειρήνη, 518
Εκκλησία και προσευχή για την ειρήνη,

519
Τελετή της θείας Ευχαριστίας και ειρήX

νη, 519, 519*
Παγκόσµια Ηµέρα για την Ειρήνη, 520
Κατήχηση και οικοδόµηση της ειρήνης,

529
Κοινωνική διδασκαλία και διαπαιδαX

γώγηση στην ειρήνη, 535
Καθολική Εκκλησία, αδελφοί εβραίοι

και ειρήνη, 536
Θρησκείες και επιδίωξη της ειρήνης,

537
Ειρήνη, χριστιανοί και πολιτική δράση,

565
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Πολιτισµός της αγάπης και ειρήνη διαρX
κείας, 582

ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εκκλησία, περιπλανώµενος λαός και
Χριστός, 1

Εκκλησία, Ευαγγέλιο και Τρίτη χιλιεX
τία, 2

Εκκλησία, Ευαγγέλιο και κοινωνική διX
δασκαλία, 3, 7, 13

Εκκλησία, κοινωνική διδασκαλία και
αγάπη, 5

Κοινωνική διδαχή και Εκκλησία, 8, 61
Η ενασχόληση της Εκκλησίας και η µοίX

ρα της ανθρωπότητας, 8
Εκκλησία και επίγεια διάσταση, 10
Σύνοψη και αδελφοί των άλλων ΕκκληX

σιών, 12
Σύνοψη, πράξη υπηρεσίας της ΕκκλησίX

ας, 13, 14
Εκκλησία, ανθρωπότητα και Ιστορία, 18
Εκκλησία, ολοκληρωµένος και αλληλέγX

γυος ουµανισµός, 19
Εκκλησία, Κύριος και κέντρο της ΙστοX

ρίας, 31
Τριαδική ζωή στην Εκκλησία, 32, 327
Εκκλησία και υπερβατικότητα του ανX

θρώπου, 49
Εκκλησία, και ενότητα του ανθρώπινου

γένους, 49
Εκκλησία, σωτηρία και Ιησούς Χριστός,

49
Εκκλησία και αρχή της Βασιλείας του

Χριστού, 49
Εκκλησία και νέες χριστιανικές κοινόX

τητες, 50
Εκκλησία, Βασίλειο και ευαγγελικές

αξίες, 50
Εκκλησία και πολιτική κοινότητα, 50,

424, 425, 427, 445

Εκκλησία, σωστικός και εσχατολογικός
σκοπός, 51

Εκκλησία και απολυταρχικός πειραX
σµός, 51

Αλληλέγγυα Εκκλησία, 60
Εκκλησία, µυστήριο της αγάπης του

Θεού, 60
Εκκλησία, έµπειρη σε ουµανισµό, 61, 62
Εκκλησία και άνθρωποι, πρώτη θεµεX

λιώδης οδός, 62, 65
Κοινωνική διδασκαλία, Εκκλησία και

αναγγελία, 63
Εκκλησία, κοινωνική διδασκαλία και

αποστολή, 64, 65
Κοινωνική διδασκαλία, ευαγγελισµός

και Εκκλησία, 66
Κοινωνική διδασκαλία, προφητική λειX

τουργία και Εκκλησία, 67
Εκκλησία και σχετική αρµοδιότητα πεX

ρί του Ευαγγελίου, 68, 81
Εκκλησία, δικαίωµαXυποχρέωση και

κοινωνική διδασκαλία, 69
Το δικαίωµα της Εκκλησίας στον ευαγX

γελισµό, 70
Υποχρέωση της Εκκλησίας και κοινωνιX

κές υποθέσεις, 71
Εκκλησία και κρίση της ανθρώπινης

πραγµατικότητας, 71
Παράδοση της Εκκλησίας και κοινωνιX

κή διδασκαλία, 74
Εκκλησία, γνώση του ανθρώπου και

επιστήµη, 78
Η κοινωνική διδασκαλία είναι της ΕκX

κλησίας, 79
∆ιδακτικό Σώµα, Εκκλησία και κοινωX

νική διδασκαλία, 79
Ηθική διδαχή και Εκκλησία, 80
Εκκλησία και παγκόσµιο όραµα του

ανθρώπου, 81, 82, 522
Λα�κοί και επίγεια αποστολή της ΕκX

κλησίας, 83



Κοινωνική διδασκαλία και τα τέκνα της
Εκκλησίας, 84

Κοινωνική διδασκαλία και άλλες ΕκX
κλησίες, 84

Εκκλησία, Μητέρα και ∆ιδασκάλισσα
και άνθρωπος, 86

Κοινωνική διδασκαλία, corpus και ΕκX
κλησία, 87, 162

Εκκλησία και Βιοµηχανική ΕπανάσταX
ση, 88, 267

Καταστατικό ιθαγένειας στην ΕκκληX
σία, 90, 521

Καθολική Εκκλησία και γερµανικό
Ράιχ, 92

Εκκλησία και συνεργασία µε τους ανX
θρώπους, 94

Gaudium et spes, Εκκλησία και κόσµος,
96

Ο οργανισµός της Εκκλησίας και κοινωX
νική δικαιοσύνη, 99

Εκκλησία και Παγκόσµια Ηµέρα για
την Ειρήνη, 99, 520

Εκκλησία, Κοινωνική διδασκαλία και
ποιµαντικές προθέσεις, 104

Εκκλησία και άνθρωπος, ζώσα εικόνα
του Θεού, 105

Εκκλησία, κοινωνικότητα και άνθρωX
πος, 106

Εκκλησία και αξιοπρέπεια του ανθρώX
που, 107

Εκκλησία και µειωτικές αντιλήψεις για
τον άνθρωπο, 125

Εκκλησία και ένωση της ψυχής και του
σώµατος, 129

Η παρουσία της γυναίκας στην ΕκκληX
σία, 146

Εκκλησία και δικαιώµατα του ανθρώX
που, 152, 159

Εκκλησία και αρχές της κοινωνικής διX
δασκαλίας, 160, 161

Εκκλησία και αρχές της κοινής χρήσης
των αγαθών, 172

Εκκλησία και προνοµιακή µεταχείριση
των φτωχών, 182, 184, 449

Εκκλησία και έργα ευσπλαχνίας, 184
Εκκλησία και σχέση ανάµεσα σε ευX

σπλαχνία και δικαιοσύνη, 184
Εκκλησία και εκφράσεις της κοινωνικόX

τητας, 186
Εκκλησία και αυτονοµία της γήινης

πραγµατικότητας, 197
Εκκλησία και οικογένεια, 211
Εκκλησία και γαµήλια αγάπη του ΧριX

στού, 219
Οικογένεια, κατ’ οίκον Εκκλησία ή µιX

κρή, 220
Εκκλησία και διδαχή γύρω από τη σεX

ξουαλικότητα, 224
Εκκλησία και διαζευγµένοι που ξαναX

παντρεύτηκαν, 226
Rerum novarum, Εκκλησία και εργασία,

269
Εκκλησία, κεφάλαιο και εργασία, 277
Εκκλησία, ανεργία και εργασία, 287
Εκκλησία και ανάγκες του ανθρώπου,

318
Εκκλησία, Χριστός και σύµπαν, 383
Εκκλησία και αντιλήψεις για τις αρχές,

393
Εκκλησία και θανατική ποινή, 405
Εκκλησία και το δηµοκρατικό σύστηµα,

406
Εκκλησία, πολιτική κοινότητα και αστιX

κή κοινωνία, 417
Εκκλησία και κοινωνικός πλουραλισµός,

417
Καθολική Εκκλησία και θρησκευτική

ελευθερία, 421
Εκκλησία, κράτη και θρησκευτικές ορX

γανώσεις, 423
Εκκλησία και νοµική αναγνώριση, 426
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Εκκλησία και ανθρώπινο γένος, 431
Εκκλησία και σχέσεις ανάµεσα στους

λαούς, 433
Εκκλησία και διεθνής κοινότητα, 440
Εκκλησία και ύψιστη αρχή της Αγίας

Έδρας, 444
Λεγάτοι της Εκκλησίας και κρατικές

αρχές, 445
Εκκλησία και φτώχεια δισεκατοµµυρίX

ων ανθρώπων, 449
Εκκλησία, πρόοδος, επιστήµη και τεχνοX

λογία, 457, 458
Εκκλησία και βία, 496
Εκκλησία και πρόσφυγες, 505
Εκκλησία και ειρήνη στον κόσµο και

για τον κόσµο, 516
Εκκλησία, ειρήνη, συγχώρεση και συµX

φιλίωση, 517
Εκκλησία και προσευχή για την ειρήνη,

519
Εκκλησία και η ανανεωτική δύναµη του

χριστιανισµού, 521
Εκκλησία και πολιτιστική ενσωµάτωση

της πίστης, 523
Εκκλησία, κοινωνική διδασκαλία και

κοινωνική ποιµαντική, 524, 525,
527, 530, 533

Εκκλησία και διάλογος µε τους αδελφοX
ύς εβραίους, 536

Εκκλησία και διάλογος µε τις άλλες
θρησκείες, 537

Εκκλησία και δέσµευση του λαού του
Θεού, 538

Εκκλησία και ενασχόληση του επισκόX
που, 539

Εκκλησία και ενασχόληση των λα�κών,
541, 549, 550

Εκκλησία και προώθηση του ανθρώX
που, 552

Εκκλησία και πολιτισµός, 554, 560

Εκκλησία και κοινωνικές επικοινωνίες,
562

Εκκλησία και λα�κότητα, 571
Εκκλησία και πολιτική δέσµευση των

χριστιανών, 572X574
Εκκλησία και ύστατη έννοια της ύπαρX

ξης, 576
Εκκλησία, το κακό και το καλό, 578

ΕΚΛΟΓΗ

Συµµετοχή και εκλογική επιλογή, 191
∆ηµοκρατία και δυνατότητα του εκλέX

γεσθαι, 406, 408, 567
Σχέσεις ανάµεσα σε εκλογείς και εκλεγέX

ντες, 409

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

Εκµετάλλευση του ανθρώπου από άνX
θρωπο, 4

Πλάσµατα και αυθαίρετη εκµετάλλευX
ση, 113

∆ικαιώµατα και εκµετάλλευση των ερX
γαζοµένων, 158

Πλούτος, ευηµερία και εκµετάλλευση,
174

Αλληλεξάρτηση και µορφές εκµετάλX
λευσης, 192

Αλληλεγγύη, πλησίον και εκµετάλλευX
ση, 193

Παιδιά και σεξουαλική εκµετάλλευση,
245

Ανάπαυση του Σαββάτου και εκµετάλX
λευση της εργασίας, 258

Βιοµηχανική Επανάσταση και εκµετάλX
λευση, 267

Εργασία, κεφάλαιο και εργαζόµενοι
που τους εκµεταλλεύονται, 279

Αλλοτρίωση και θύλακες εργασίας υπό
συνθήκες εκµετάλλευσης, 280



Μέσα παραγωγής και παράνοµη εκµεX
τάλλευση, 282

Γυναίκα, εργασία και εκµετάλλευση, 295
Εργασία ανηλίκων και εκµετάλλευση,

296
Μετανάστες και εκµετάλλευση, 298
Οικονοµικά αγαθά και εκµετάλλευση,

323
Επιχείρηση και εκµετάλλευση του ανX

θρώπου, 340
Φτωχές χώρες και εκµετάλλευση των

πόρων, 447
Πολιτιστική διαδικασία, εκµετάλλευση

και πόροι, 461
Περιβάλλον και εκµετάλλευση, 463
Ανάπτυξη και εκµετάλλευση των πόX

ρων, 470
Εµπόριο και εκµετάλλευση του περιX

βάλλοντος, 482
∆ιεθνείς συγκρούσεις και καταστάσεις

εκµετάλλευσης, 498
Ανανέωση και µορφές εκµετάλλευσης,

577

ΕΛΕΓΧΟΣ

Ελευθερία και έλεγχος της αυτονοµίας,
199

Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, γονείς
και έλεγχος, 243

Λαός, έλεγχος και κυβερνώντες, 395,
406, 567

∆ηµοκρατία και έλεγχος του κοινωνιX
κού σώµατος, 408, 409

Μέσα επικοινωνίας και πολιτικός έλεγX
χος, 409

∆ιακυβερνητικές δοµές και έλεγχος,
442

Περιβάλλον και έλεγχος των κρατών,
468

Ελεγχόµενος αφοπλισµός, 508

Πυρηνικός αφοπλισµός και διεθνής
έλεγχος, 509

Έλεγχος στην παραγωγή ελαφρών
όπλων, 511

Μέσα επικοινωνίας και ιδεολογικός
έλεγχος, 557

ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ

Ελεηµοσύνη στους φτωχούς και αδελφιX
κή αγάπη, 184

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ

Ελεύθερη συµβίωση και γάµος, 227
Νοµοθετική εξίσωση και ελεύθερη συµX

βίωση, 227
Ελεύθερη συµβίωση και ένωση οµοφυX

λοφίλων, 228

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Ευαγγέλιο και αληθινή ελευθερία, 2
Ολοκληρωτικός ουµανισµός και ελευθεX

ρία, 19
Έξοδος και κατάκτηση της ελευθερίας,

21
Τριαδική Αγάπη και ελευθερία του ανX

θρώπου, 34
Πράγµατα που δηµιουργήθηκαν και

ελευθερία του πνεύµατος, 44
Σχέδιο του Θεού και ελευθερία του ανX

θρώπου, 45
Άνθρωπος, το παν ως δώρο του Θεού

και ελευθερία, 46
Άνθρωπος, ύστατος σκοπός και ελευθεX

ρία, 48
Θρησκευτική ελευθερία και ιστορική

και πολιτιστική αποτύπωση, 50
Χριστιανική κοινότητα, χώρος ελευθεX

ρίας, 53
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Αγαθά, ελευθερία και Βασίλειο του
Θεού, 57

Παρθένος Μαρία, τέλεια εικόνα της
ελευθερίας, 59

Κοινωνική διδασκαλία και σχέδια ελευX
θερίας, 63

Κοινωνική διδασκαλία, φιλοσοφία και
ελευθερία, 77

Quadragesimo anno και ελευθερία των
ενώσεων, 91

Pacem in terris και συνύπαρξη εν ελευX
θερία, 95

Dignitatis humanae και θρησκευτική
ελευθερία, 97

Κυριαρχία στον κόσµο, ελευθερία και
εκµετάλλευση, 113

Αµαρτία και ελευθερία, 116, 117
Κοινωνική αµαρτία και η ελευθερία των

άλλων, 128
Άνθρωπος, ελευθερία και πράξεις ελευX

θερίας, 131
Άνθρωπος και περιορισµοί της ελευθεX

ρίας, 133
Άνθρωπος και αξία της ελευθερίας, 135
Ελευθερία και εξάρτηση πλάσµατος

από τον Θεό, 136
Ελευθερία και συνθήκες οικονοµικής

τάξεως, 137
Ελευθερία και υπακοή στην αλήθεια,

138, 139, 155
Ελευθερία και φυσικός ηθικός νόµος,

140, 142, 143
∆ικαίωµα στη θρησκευτική ελευθερία,

155, 553
Αρχές της κοινωνικής διδασκαλίας και

ελευθερία, 163
Κοινό καλό, δικαίωµα και θρησκευτική

ελευθερία, 166
Ιδιωτική ιδιοκτησία και ανθρώπινη

ελευθερία, 176
Επικουρικότητα και ελευθερία, 186, 187

Αλληλεγγύη και ανθρώπινη ελευθερία,
194

Κοινωνικές αξίες, ανάπτυξη και ελευθεX
ρία, 197

Ελευθερία και αξιοπρέπεια του ανθρώX
που, 199, 200

Αγάπη και αξία της ελευθερίας, 205
Ελεύθερη συµβίωση και ελευθερία, 227
Αριθµός παιδιών και ελευθερία του ζευX

γαριού, 234
Παιδαγωγικό έργο της οικογένειας και

ελευθερία, 238, 252
Γονείς, εκπαιδευτικοί θεσµοί και ελευθεX

ρία, 241
Οικογενειακός µισθός, εγγύηση ελευθεX

ρίας, 250
Ανάπαυση του Σαββάτου και ελευθεX

ρία, 258
Θρησκευτική ελευθερία και γιορτές, 286
Μισθός, δικαιοσύνη και ελευθερία συµX

βολαίου, 302
Οικονοµικές ανισορροπίες και ελευθεX

ρία των λαών, 321
Οικονοµία και πληρότητα της ελευθερίX

ας, 326
Καπιταλισµός και δηµιουργική ελευθεX

ρία, 335, 336
Αγορά, νοµικό πλαίσιο και ελευθερία,

350, 352
Οικονοµία, ιδιωτική ελευθερία και δηX

µόσια δράση, 354
Παγκοσµιοποίηση και ελευθερία

ανταλλαγών, 366
Χριστιανική σκέψη για την εξουσία και

ελευθερία, 380, 383
Πολιτική κοινότητα, λαός και ελευθεX

ρία, 385
Μειονότητες και καθήκον προώθησης

της ελευθερίας, 387
Αστική φιλία και αρχή της ελευθερίας,

390



Άδικοι νόµοι, συνεργασία και ελευθεX
ρία, 399

Έλεγχος των πολιτών και ελευθερία
των εκλεγέντων, 409

Πληροφορία και ελευθερία, 415
∆ικαίωµα στην κοινωνική και αστική

ελευθερία, 421X424
Εκκλησία, αναγνώριση και ελευθερία,

426
∆ηµιουργία του ανθρώπου και ελευθεX

ρία, 428
Ενότητα της ανθρώπινης οικογένειας

και ελευθερία, 432
Συνύπαρξη µεταξύ των εθνών και ελευX

θερία, 433
Εθνική κυριαρχία και ελευθερία, 435
∆ιεθνής τάξη και ελευθερία κάθε έθνους,

438
Ηνωµένα Έθνη και ελευθερία των

λαών, 440
Αγία Έδρα και ελευθερία, 445
Φτώχεια και έλλειψη ελευθερίας, 447
Επιστήµονες, βιοτεχνολογίες και ελευθεX

ρία, 477
Βία και ελευθερία των ανθρώπων, 496
Άµυνα, ένοπλες δυνάµεις και ελευθερία

µιας χώρας, 502
Σωτηρία και όρια της ανθρώπινης ελευX

θερίας, 526
Οργανωµένη συνύπαρξη και ελευθερία,

530
Πολιτισµός, ελευθερία και µέσα επικοιX

νωνίας, 557
Πολιτική εξουσία και η δύναµη της

ελευθερίας, 567
Λα�κότητα, ένωση και ελευθερία, 571
Ευαγγέλιο του Χριστού και ελευθερία

του ανθρώπου, 576

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

Άνθρωποι, αρκετή ανάπαυση και ελεύX
θερος χρόνος, 284

Ελεύθερος χρόνος και φροντίδα της ζωX
ής, 284

ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΑΞΗΣ / ΠΑΡΕΚΤΡΟΠΗ

Προπατορικό αµάρτηµα και έλλειψη
τάξης, 27

Άνθρωπος και άκρατη αγάπη για τον
εαυτό, 44

Χριστός και άκρατη αγάπη για τον εαυX
τό, 143

Άµβλωση, ηθική έλλειψη τάξης, 233
Φυσικό περιβάλλον και παρεκτροπή

στην κατανάλωση, 360
∆ικαίωµα στην αντίσταση και χειρότεX

ρες παρεκτροπές, 401
Κράτος, έλλειψη τάξης και εγκληµατική

δράση, 402
Χρήση της δύναµης και πιο σοβαρές παX

ρεκτροπές, 500

ΕΛΠΙ∆Α

Ελπίδα στον Χριστό, στόχος της ΙστορίX
ας, 1

Κοινωνική διδασκαλία, ελπίδα και πλήX
ρης δικαιοσύνη, 3

Ελπίδα και απήχηση στις καταστάX
σεις, 9

Σύνοψη και κοιτάζω στο µέλλον µε ελX
πίδα, 10

Ελπίδα και διάλογος των θρησκειών, 12
Πίστη και σταθερή ελπίδα στον Θεό, 39
Ελπίδα και εργασία στην παρούσα

πραγµατικότητα, 56
Παρθένος Μαρία, κληρονόµος της ελπίX

δας των δικαίων, 59

542 ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ



ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 543

Εκκλησία και ελπίδα των ανθρώπων, 60
Χριστιανικός ρεαλισµός και φως της ελX

πίδας, 121
∆ηµιουργία και ελπίδα, 123
Φτωχοί δίχως ελπίδα και καλύτερο µέλX

λον, 182
Ιησούς και κοινωνική ζωή ως τόπος ελX

πίδας, 196
Αλήθεια της αγάπης, πηγή ελπίδας, 223
∆ιαζευγµένοι που ξαναπαντρεύτηκαν

και υποστήριξη στην ελπίδα, 226
Υποχρεώσεις της εργασίας και νέες ελπίX

δες, 269
Οικονοµική δραστηριότητα, ελπίδα και

νέα ανθρωπότητα, 326
Παγκοσµιοποίηση και νέες ελπίδες, 362
Ψαλµοί και ελπίδα στο ιδανικό ενός βαX

σιλιά, 378
Ένοπλος αγώνας και βάσιµη ελπίδα επιX

τυχίας, 401
Σηµάδι ελπίδας και θανατική ποινή, 405
Βιολογικές και βιογενετικές τεχνικές και

ελπίδα, 472
Λα�κή πνευµατικότητα και ελπίδα στην

ύπαρξη, 545
Μάρτυρες της αλήθειας, µάρτυρες της

ελπίδας, 570
Χριστιανική ενασχόληση στον κόσµο

και ελπίδα, 578, 579

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

Αλληλεγγύη της οικογένειας και εµπιX
στοσύνη, 246

ΕΜΠΟΡΙΟ

∆ικαίωµα ευαγγελισµού και εµπόριο,
70

Προορισµός των αγαθών και ελεύθερο
εµπόριο, 172

Αλληλεξάρτηση και εµπορικές συναλX
λαγές, 192

Εµπόριο πορνογραφικού υλικού, 245
Αξίες και παγκοσµιοποίηση του εµποX

ρίου, 321
Εµπόριο, τοκογλυφικές πρακτικές, πείX

να και θάνατος, 341
Επιχείρηση και εµπορικοί δεσµοί, 344
Παγκοσµιοποίηση και εµπόριο των

αγαθών, 361, 362
∆ιεθνές εµπόριο και ανάπτυξη, 364
Εµπόριο της βιοτεχνολογίας, 474, 475,

478
Χώρες υπό ανάπτυξη και εµπορική ποX

λιτική, 476
Εµπόριο και εκµετάλλευση του περιX

βάλλοντος, 482
Εµπόριο όπλων, 508, 510, 511

ΕΝ∆ΕΙΑ – ΦΤΩΧΕΙΑ

Αγάπη, παλιά και νέα φτώχεια, 5
Λαός της Συνθήκης και δικαιώµατα του

φτωχού, 23
Σαββατικό έτος και οικονοµική φτώX

χεια, 24
Ιησούς και το χαρµόσυνο µήνυµα στους

φτωχούς, 28
Λυτρωτικό έλεος του Θεού και φτωχοί,

29
Η απόλαυση των πραγµάτων της δηX

µιουργίας και φτώχεια του πνεύµαX
τος, 44

Παρθένος Μαρία και αγάπη προτίµηX
σης για τους φτωχούς, 59

Κοινωνική διδασκαλία, καταγγελία και
δικαιώµατα των φτωχών, 81

Rerum novarum και αξιοπρέπεια των
φτωχών, 89

Εκκλησία και ο φτωχός ως αδελφός,
105, 184



Κοινωνική διδασκαλία και προνόµιο
των φτωχών, 158

Οικουµενικός προορισµός των αγαθών
και φτωχοί, 182

Προνοµιούχος αγάπη για τους φτωχούς,
182, 449

Ιησούς, φτωχοί και χριστιανική ευθύνη,
183

Έργα ευσπλαχνίας και ελεηµοσύνη
στους φτωχούς, 184

Οικογένεια και αλληλεγγύη στους φτωX
χούς, 246

Εργασία, όργανο κατά της φτώχειας,
257

Ανάπαυση του Σαββάτου και προσταX
σία του φτωχού, 258

Εργασία και έγνοια για το φτωχό, 265
Rerum novarum και δικαιώµατα των

φτωχών, 268
Κυριακή και αδέλφια στη φτώχεια, 285
Μετανάστευση, πλούσιες χώρες και

φτωχές, 297
Παλαιά ∆ιαθήκη, αγαθά και φτώχεια,

323
Ένδεια απέναντι στον Θεό, ηθική αξία,

324
Ιησούς, οικονοµικά αγαθά και φτώχεια,

329
Πλούτη, αλληλεγγύη και φτώχεια, 332
Αγοραστική δύναµη, αλληλεγγύη και

φτωχοί, 359
Παγκοσµιοποίηση και αύξηση της φτώX

χειας, 362
∆ιεθνές εµπορικό σύστηµα και φτωχές

χώρες, 366
Πλούσιες χώρες και σύνορα της φτώX

χειας, 374
Βασιλεία και δικαιοσύνη στους φτωχοX

ύς, 378
Επικοινωνία και φτωχοί πληροφοριών,

416, 561

∆ιεθνής Αγορά και χώρες που τις σηµαX
δεύει η φτώχεια, 447

Αιτίες της φτώχειας, 447
∆ιεθνής συνεργασία και φτωχές χώρες,

448
Νέα χιλιετία και φτώχεια, 449
Ανάπτυξη και υπερχρέωση των φτωχών

χωρών, 450
Βιοτεχνολογίες και προβλήµατα της

φτώχειας, 474
Προορισµός των αγαθών, περιβάλλον

και φτώχεια, 482
Φτωχές χώρες και δηµογραφικές αλλαX

γές, 483
Νερό και άτοµα που ζουν στη φτώχεια,

484
Αφιερωµένα πρόσωπα και φτώχεια, 540
Πολιτισµός και ένδεια της ανθρωπότηX

τας, 556
Φτώχεια και πολιτιστική στέρηση, 557
Αναθεώρηση της οικονοµίας και φτώX

χεια, 564
Λα�κοί, πολιτική ενασχόληση και φτώX

χεια, 565
∆ηµοκρατικό σύστηµα, αντίληψη και

φτωχοί, 569

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΣΤΡΩΜΑ

Κοινό καλό, κράτος και ενδιάµεσα
στρώµατα, 168

Επικουρικότητα και ενδιάµεσα κοινωX
νικά στρώµατα, 186, 187

Συµµετοχή, εργαζόµενοι και ενδιάµεσα
στρώµατα, 281

Οικονοµία και ενδιάµεσα κοινωνικά
στρώµατα, 346

Κράτος, αγορά και ενδιάµεσα στρώµαX
τα, 356

Πολιτικές αρχές και ενδιάµεσα στρώµαX
τα, 394
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Παγκόσµια κοινότητα και ενδιάµεσα
στρώµατα, 441

ΕΝΤΟΛΕΣ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ
Ο∆ΗΓΙΕΣ

Κοινωνική διδασκαλία και κατευθυντήX
ριες οδηγίες δράσης, 7, 81

Επικουρικότητα, κατευθυντήριες οδηγίX
ες και κοινωνική διδασκαλία, 185

Ενασχόληση των λα�κών χριστιανών
και κατευθυντήριες οδηγίες, 531

Πολιτικές επιλογές και κατευθυντήριες
οδηγίες, 574

ΕΝΩΣΗ / ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

Rerum novarum και επαγγελµατικές
ενώσεις, 89, 268

Quadragesimo anno και ενώσεις, 91
Ενώσεις και συµµετοχή, 151, 189
Ενώσεις, εκφραστική µορφή της κοινωX

νικότητας, 165
Ενώσεις και αξιοπρέπεια του ανθρώX

που, 185
Ενώσεις και αρχή της επικουρικότητας,

187
Οικογένειες και ενώσεις, 231
Οικογενειακός συνεταιρισµός, 247
Απεργία και συνδικαλισµός, 304
Συνδικάτα και δικαίωµα στο σχηµατιX

σµό ενώσεων, 305
Μορφές συνεταιρισµού των εργαζοµέX

νων, 307
Ενώσεις εργαζοµένων και αλληλεγγύη,

309
Ενώσεις εργαζοµένων και ευθύνη, 309
Κράτος, ελεύθερες ενώσεις και δηµοX

κρατική ζωή, 418
Εκκλησία και ελευθερία συνεταιρισµού,

426

Ιδιωτικές ενώσεις παγκοσµίου επιπέδου,
443

Σηµερινοί χριστιανοί και ενώσεις, 538
Ενώσεις και διάπλαση λα�κών, 549
∆ράση των πιστών και µόνοι και συνεX

ταιρισµένοι, 550
Ενώσεις κατηγορίας και χριστιανική

αποστολή, 550
Ενώσεις χριστιανικής πνοής, 564

ΕΞΟΥΣΙΑ

Octogesima adveniens και χρηµατοδοτιX
κή εξουσία, 91

Pacem in terris και δηµόσια εξουσία,
95

∆οµές της αµαρτίας και δίψα για εξουX
σία, 119

Άνθρωπος, σταθερότητα και συστήµαX
τα εξουσίας, 131

Άνθρωπος, εξουσία, καλό και κακό, 136
Πηγή των ανθρωπίνων δικαιωµάτων

και δηµόσια εξουσία, 153
Κοινό καλό και εξουσία του κράτους,

166
Ιδιαίτερα αγαθά και λειτουργία της δηX

µόσιας εξουσίας, 169
∆ηµοκρατική κυβέρνηση, λαός και εξουX

σία, 190
Εξουσία και φυσικό δικαίωµα στο γάX

µο, 216
∆ηµόσια εξουσία στο δηµογραφικό πεX

δίο, 234
Θεός και εξουσία που έδωσε στον άνX

θρωπο, 255
Ενδιάµεσα στρώµατα και δηµόσια εξουX

σία, 281
Νέες γνώσεις και κλειστές οµάδες εξουX

σίας, 283
Συνδικαλιστικές οργανώσεις και δηµόX

σια εξουσία, 307



Συνδικάτα και εξουσία, 307
Οικονοµικοί νόµοι και εξουσία του ανX

θρώπου, 330
∆ηµόσια εξουσία, επικουρικότητα και

αλληλεγγύη, 351
Βασιλική εξουσία, δώρο του Γιαχβέ,

377
Ιησούς και εξουσία, 379
Χριστιανοί και εξουσία, 380, 382
Ηγεµονία του Θεού και άσκηση εξουσίX

ας, 383
∆ηµόσια εξουσία και δικαιώµατα του

ανθρώπου, 389
Αντίσταση στην καταπίεση της εξουσίX

ας, 401
Κράτος δικαίου και εξουσία να επιβάλX

λει ποινές, 402
Νοµοθετική εξουσία, εκτελεστική και

δικαστική, 402
∆ικαστική εξουσία και ανεξαρτησία,

402
∆ηµοκρατία και εξουσία του κράτους,

406, 407
Αρχή της διαίρεσης της εξουσίας και

κράτος, 408
Πρακτική της εξουσίας και πνεύµα υπηX

ρεσίας, 410
Χρηµατοδοτική εξουσία και πληροφοX

ρία, 414
Παγκόσµια αρχή µε πραγµατική εξουX

σία, 441
Λα�κοί και άσκηση της πολιτικής εξουX

σίας, 531, 567
Κρυφές οµάδες εξουσίας, 567
Κοινωνικό διδακτικό σώµα της ΕκX

κλησίας και δηµόσια εξουσία, 571

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Rerum novarum και επαγγελµατικές
ενώσεις, 89

Divini Redemptoris και επαγγελµατικά
σώµατα, 92

Πίος ΙΒ΄ και επαγγελµατικές κατηγορίX
ες, 93

Κοινωνική ζωή και επαγγελµατική ευX
θύνη, 134

Κοινωνικός πλουραλισµός και επαγγελX
µατικοί θεσµοί, 151

Συναθροίσεις επαγγελµατικού τύπου,
185

Οικογένεια, εργασία και επαγγελµατιX
κές επιλογές, 249

Επαγγελµατική ολοκλήρωση των νέων,
289

Απασχόληση και επαγγελµατικές ικαX
νότητες, 290

Οικογένεια και επαγγελµατικές οργαX
νώσεις, 294

Γυναίκες και επαγγελµατική εκπαίδευX
ση, 295

Συνδικάτα, εργαζόµενοι και επαγγέλµαX
τα, 306

Εργαζόµενοι και επαγγελµατική ενηµέX
ρωση, 308

Εργασία, άνθρωποι και επάγγελµα, 311
Τεχνολογικοί νεωτερισµοί και επαγγέλX

µατα, 313
Αντιρρησίες συνείδησης και επαγγελµαX

τική ζηµία, 537
Λα�κοί και επαγγελµατική ενασχόληση,

543
Λα�κοί και επαγγελµατική συγκρότηση,

546
Αποστολή και επαγγελµατικό περιβάλX

λον, 550

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

Επαγγελµατικά και διXεπαγγελµατικά
σώµατα, 92

546 ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ



ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 547

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΠΑΓ/
ΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Πρόοδος και ευθύνη των επαγγελµαX
τιών, 376

Επαγγελµατικότητα της χριστιανικής
κοινότητας, 529

Επαγγελµατίες των µέσων επικοινωνίX
ας, 562

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Βιοµηχανική Επανάσταση και εργατικό
πρόβληµα, 88

Κοινωνικό πρόβληµα και Βιοµηχανική
Επανάσταση, 94

Βιοµηχανική Επανάσταση, πρόκληση
για την Εκκλησία, 267

Βιοµηχανική Επανάσταση και νέα ερX
γασία, 311

Γαλλική Επανάσταση και χριστιανικές
ιδέες, 390*

ΕΠΑΡΚΕΙΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ/
ΤΗΤΑ – ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

Οικογένεια, κοινωνία και κριτήρια λειX
τουργικά, 221

Οργάνωση της εργασίας και παραγωγιX
κότητα, 311

Οικονοµική επάρκεια και αλληλέγγυα
ανάπτυξη, 332

Επιχειρήσεις και λογική της αποτελεX
σµατικότητας, 338

Επιχειρηµατίες και κριτήρια οικονοµιX
κής δραστηριότητας, 344

Οικονοµικότητα και επάρκεια του συX
στήµατος, 346

Αγορά και επαρκή αποτελέσµατα, 347
Οικονοµία και επαρκείς δηµόσιες υπηX

ρεσίες, 352

Κράτος, αγορά και παραγωγικά αποτεX
λέσµατα, 353

∆ηµόσια παρέµβαση και κριτήρια παX
ραγωγικότητας, 354

Ανάπτυξη, αλληλεγγύη και επαρκής
χρηµατοδότηση, 355

Οικονοµικά ιδρύµατα και παραγωγικόX
τητα, 369

Αµφισβητήσεις και επαρκής νοµική αρX
χή, 439

Αναθεώρηση της οικονοµίας και ανάX
πτυξη, 564

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ

Επικουρικότητα και κοινωνική διδαX
σκαλία, 77, 160, 185

Κράτος, επικουρικότητα και ιδιωτικός
τοµέας, 91

Quadragesimo anno και αρχή της επιX
κουρικότητας, 91, 186

Αρχή της επικουρικότητας, 186X188
Συµµετοχή και επικουρικότητα, 189
Κράτος, οικογένεια και επικουρικότηX

τα, 214, 252
Κράτος, επικουρικότητα και αλληλεγX

γύη, 351
Επικουρικότητα, δηµόσια αρχή και

πρωτοβουλία, 354, 449
Αλληλεγγύη και επικουρικότητα, 356
Κράτος, επικουρικότητα και ιδιωτικές

οργανώσεις, 357, 418
∆ηµοκρατία και αρχή της επικουρικόX

τητας, 417
Πολιτική κοινότητα, αστική κοινωνία

και επικουρικότητα, 419
∆ιεθνής πολιτική αρχή και επικουρικόX

τητα, 441
Αλληλεγγύη, φτώχεια και επικουρικόX

τητα, 449



Επικουρικότητα, λα�κοί και πολιτική
δράση, 565

ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΚΕΨΕΙΣ

Επισκοπικές Σύνοδοι και Σύνοψη, 7, 8

ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

Σύνοψη, επίσκοποι και Επισκοπικές ΣύX
νοδοι, 7

Επίσκοποι, πρώτοι παραλήπτες της ΣύX
νοψης, 11

Κοινωνική διδασκαλία και ∆ιδακτικό
Σώµα των επισκόπων, 79

Κοινωνική διδασκαλία, επίσκοποι και
Πάπας, 80, 87

Mit brennender Sorge και Γερµανοί επίX
σκοποι, 92

Επίσκοπος και ευαγγελισµός της κοινωX
νίας, 539

Επίσκοπος και διάδοση της κοινωνικής
διδασκαλίας, 539

ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Αυτονοµία της γήινης πραγµατικότητας
και επιστήµες, 45

Κοινωνική διδασκαλία και ανθρωπιστιX
κές επιστήµες, 76, 78

Άνθρωπος και επιστηµονικά προγράµX
µατα, 132

Επιστηµονικές γνώσεις και άνθρωπος,
179

Αλληλεγγύη και επιστηµονική γνώση,
195

Εργασία, κεφάλαιο και επιστηµονική
πρόοδος, 279

Εργασία και επιστηµονική ανάλυση, 279
Εργασία και συνεισφορά των επιστηµόX

νων, 318

Ηθική, οικονοµία και επιστηµονικό πεX
ριβάλλον, 331

Κοινωνία και λάτρεις των οικονοµικών
επιστηµών, 333

Επιστηµονικές γνώσεις και ανεργία, 363
Χριστιανοί και εξέλιξη της επιστήµης,

456
Θετικά αποτελέσµατα της επιστήµης, 457
Επιστήµη και εφαρµογές στο περιβάλX

λον, 458
Επιστηµονική εφαρµογή και άνθρωπος,

459
Επιστηµονική έρευνα και επιστηµολογιX

κή ιδεολογία, 462
Περιβάλλον και νέες επιστηµονικές δυX

νατότητες, 465, 468
Κίνδυνοι και αντιφατικά επιστηµονικά

δεδοµένα, 469
Νέες βιοτεχνολογίες και επιστήµονες,

472
Ευθύνη και επιστηµονικές επεµβάσεις,

473
Επιστήµονες και διατροφή, 477
Χριστιανισµός και επιστήµη του ευ ζην,

523
Ενασχόληση του λα�κού και περιβάλX

λον της επιστήµης, 543
Καθολική ένωση και ιατρική επιστήµη,

550
Πολιτισµός και επιστηµονική έρευνα,

554
Οικονοµική επιστήµη και οικονοµία,

564
Λα�κοί, αντίληψη και κοινωνικές επιX

στήµες, 568
Αντίληψη και επιστηµονική έρευνα, 569
Νόηµα της ζωής και επιστηµονική πρόοX

δος, 575
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

Σχέσεις ανάµεσα σε εργαζόµενους και
επιχειρηµατίες, 279

Συνδικάτα και επιχειρηµατίες, 305
Ρόλος του επιχειρηµατία και του διοικηX

τικού στελέχους, 344
Επιχειρηµατίας, εργασιακή δραστηριόX

τητα και οικογένεια, 345
Επιχειρηµατίες, βιοτεχνολογία και κοιX

νό καλό, 478
Εκκλησιαστικές συναθροίσεις και επιX

χειρηµατίες, 550
Οικονοµία και ενώσεις επιχειρηµατιών,

564

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Εκκλησία και κόσµος της επιχειρηµατιX
κότητας, 70

Πίος ΙΒ΄ και επιχειρηµατικές κατηγορίX
ες, 93

Εργασία, ανθρώπινο κεφάλαιο και επιX
χειρηµατικότητα, 278

Ελεύθερη εργασία και επιχειρηµατικόX
τητα, 315

Ανθρώπινη εργασία και επιχειρηµατιX
κότητα, 337

∆ηµιουργικότητα και επιχειρηµατικός
ανταγωνισµός, 343

Επιχειρηµατικές δραστηριότητες και ευX
θύνη, 344

Αγορά και επιχειρηµατικές προσπάX
θειες, 347

Κράτος και επιχειρηµατικές δυνάµεις,
354

∆ηµόσια χρηµατοδότηση και επιχειρηX
µατικές δυνάµεις, 355

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Κοινό καλό και επιχειρήσεις οικονοµιX
κού χαρακτήρα, 165

Κεφάλαιο και µέσα παραγωγής της επιX
χείρησης, 276

Απασχόληση, κράτος και δραστηριότηX
τα των επιχειρήσεων, 291

Επιχειρήσεις, πολιτική της εργασίας και
οικογένεια, 294

Συνδικάτα, εργαζόµενοι και συγχωνεύX
σεις επιχειρήσεων, 308

Μοντέλο µεγάλης επιχείρησης, 309
Επιχειρήσεις και ελαστικότητα των

αγορών εργασίας, 312
Παραγωγική αποκέντρωση και επιχειX

ρήσεις, 315
Οικονοµία της αγοράς και ρόλος των

επιχειρήσεων, 335
Επιχειρήσεις, κοινό καλό και κοινωνική

λειτουργία, 338
Επιχείρηση, κοινωνία του κεφαλαίου

και άνθρωποι, 338
Παράγοντες της επιχείρησης, 339
Συνεταιριστικές επιχειρήσεις, 339
Μικρές και µεγάλες επιχειρήσεις, 339
Βιοτεχνικές και γεωργικές επιχειρήσεις,

339
Επιχείρηση, κέρδος και προστασία του

ανθρώπου, 340, 347
Επιχείρηση και κοινωνική οικολογία

της εργασίας, 340
Επιχείρηση του σήµερα και νέες ευθύX

νες, 342, 344
Κράτος, οικονοµική δραστηριότητα και

επιχειρήσεις, 351
Κράτος, επιχειρήσεις και κοινό καλό,

354
Καταναλωτές και προ�όντα επιχειρήX

σεων, 359



ΕΡΓΑ ΑΓΑΠΗΣ

Εκκλησία και έργα αγάπης, 184
Εορταστική ανάπαυση και έργα αγάX

πης, 284

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ

Rerum novarum και µισθωτοί εργαζόµεX
νοι, 89

Quadragesimo anno, µισθός και εργαζόX
µενος, 91

∆ικαιώµατα και εκµετάλλευση των ερX
γαζοµένων, 158

Προστασία των δικαιωµάτων των ερX
γαζοµένων, 264

Εργαζόµενος, χέρι του Χριστού, 265
Κατακτήσεις και εκµετάλλευση των ερX

γαζοµένων, 267
Rerum novarum και αξιοπρέπεια των

εργαζοµένων, 268
Ο εργαζόµενος ως δύναµηXεργασίας, 271
Ανθρώπινο κεφάλαιο και εργαζόµενοι,

278
Εργασία, κεφάλαιο και εργαζόµενοι, 279
Συµµετοχή των εργαζοµένων στην ιδιοX

κτησία, 281
Πολιτική οικονοµία και εργαζόµενοι,

288
Ανεργία και εργαζόµενοι, 289
Ξένα εργατικά χέρια και ντόπιοι εργαX

ζόµενοι, 298
Τα δικαιώµατα των εργαζοµένων, 301
Σωστός µισθός και εργαζόµενος, 302,

303
Απεργία και εργαζόµενοι, 304
Συνδικάτα των εργαζοµένων, 305
Συνδικάτο και κοινωνική συνείδηση

των εργαζοµένων, 307
Συνδικάτα, νέες µορφές δράσης και ερX

γαζόµενοι, 308

Ενώσεις των εργαζοµένων και ευθύνη,
309

Ανταγωνισµός και προστασία του ερX
γαζόµενου, 314

Ανεπίσηµη οικονοµία και εργαζόµενος,
316

Ιστορικές µορφές και δικαιώµατα του
ανθρώπου που εργάζεται, 319

Ανισορροπίες και αξιοπρέπεια του ανX
θρώπου που εργάζεται, 321

Παγκοσµιοποιηµένη εργασία και άνX
θρωπος που εργάζεται, 322

Επιχείρηση, κέρδος και άνθρωπος που
εργάζεται, 340

Ο ρόλος εκείνου που εργάζεται και διαX
χείριση, 412

Κοινωνική διδασκαλία και ενώσεις ερX
γαζοµένων, 550

Χριστιανικές συναθροίσεις και εργαζόX
µενοι, 564

ΕΡΓΑΣΙΑ

Χριστιανική σωτηρία και πραγµατικόX
τητα της εργασίας, 1

Αγάπη, άνεργοι και εργασία, 5
Εκκλησία και σηµασία της καθηµερινής

εργασίας, 51
Χριστιανική ελπίδα, εργασία και παροX

ύσα πραγµατικότητα, 56
Εργασία και οικονοµία της σωτηρίας, 62
Κοινωνική διδασκαλία, ευαγγελισµός

και εργασία, 67
Εκκλησία, ευαγγελισµός της κοινωνίας

και εργασία, 70
19ος αιώνας και σύγκρουση ανάµεσα

σε εργασία και κεφάλαιο, 88
Rerum novarum και διδασκαλία της ερX

γασίας, 89, 267
Quadragesimo anno, κεφάλαιο και ερX

γασία, 91
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Laborem exercens και εργασία, 101
Άτοµο µε ειδικές ανάγκες και συνθήκες

εργασίας, 148
Ανθρώπινα δικαιώµατα και δικαίωµα

συµµετοχής στην εργασία, 155
Κοινό καλό και δικαίωµα στην εργαX

σία, 166
Προορισµός των αγαθών, γη και εργαX

σία, 171
Πλούτη και εργασία των ανθρώπων,,

174
Ιδιοκτησία, εργασία και κυριαρχία στη

γη, 176
∆ιανοµή της γης και αγορά εργασίας,

180
Συµµετοχή και κόσµος της εργασίας, 189
Ελευθερία και το να αποφασίζεις για

την εργασία σου, 200
Αγία Οικογένεια και µάθηµα εργασίας,

210*
Ηλικιωµένοι και συνεισφορά στο εργαX

σιακό πλαίσιο, 222
Παιδιά και εργασία ανηλίκων, 245
Οικογένεια, εργασία και οικογενειακός

µισθός, 250
Εργασία της γυναίκας στην οικογένεια,

251
Θεός, άνθρωπος και κάλεσµα να δουλέX

ψει τη γη, 255
Εργασία και πρωταρχική κατάσταση

του ανθρώπου, 256
Εργασία τιµηµένη, αλλά όχι µέχρι σηX

µείου λατρείας, 257
Σάββατο και σκλαβιά της εργασίας, 258
Ιησούς και εκτίµηση της εργασίας, 259
Ιησούς και σκλαβιά της εργασίας, 260
Ιησούς, Σάββατο και σηµασία της εργαX

σίας, 261
Εργασία, υπηρεσία και η µεγαλοσύνη

του Θεού, 262
Εργασία και καθαγιασµός, 263

Η προσωρινότητα του κόσµου και ερX
γασία, 264

Πατέρες και εργασία ως opus humanT
um, 265

Εργασία, άνθρωπος και θε�κή σοφία,
266

Εργασία, προσήλωση και προσευχή,
266

Πορεία της Ιστορίας και κατακτήσεις
της εργασίας, 267

Rerum novarum και νοµοθεσία της ερX
γασίας, 268

Laborem exercens και όραµα της εργαX
σίας, 269

Αντικειµενική και υποκειµενική διάσταX
ση της εργασίας, 270, 271

Η εργασία είναι για τον άνθρωπο, 272
Κοινωνική διάσταση της εργασίας, 273
Εργασία και υποχρέωση του ανθρώX

που, 274
Εργασία και ταυτότητα του ανθρώπου,

275
Εργασία και συντελεστής παραγωγής,

276
Σχέσεις ανάµεσα σε εργασία και κεφάX

λαιο, 277
Εργασία και ανθρώπινο κεφάλαιο, 278
Σύγκρουση ανάµεσα σε εργασία και κεX

φάλαιο, 279
Αλλοτρίωση στην εργασία και της ερX

γασίας, 280
Εργασία και συµµετοχή των εργαζοµέX

νων, 281
Εργασία και ιδιωτική ιδιοκτησία, 282,

283
Εορταστική ανάπαυση και εργασία,

284
Εργασία, θεµελιώδες δικαίωµα, 287
Η εργασία είναι αναγκαία, 287
Εργασία, πλήρης απασχόληση και προοX

πτικές, 288, 289



Εργασιακή πορεία και σύστηµα εκπαίX
δευσης, 290

Κράτος και ενεργή πολιτική της εργασίX
ας, 291

Συνεργασία µεταξύ των κρατών και ερX
γασία, 292

Τριτογενής τοµέας και προώθηση της
εργασίας, 293

Εργασία και οικογενειακή ζωή, 294
Εργασία και γυναίκες, 295
∆ικαιώµατα των γυναικών στην εργαX

σία, 295
Εργασία ανηλίκων, 296
Μετανάστες και ζήτηση εργασίας, 297
Μετανάστες και εργασία στις χώρες

προέλευσης, 298
Αγροτική εργασία και αλλαγές στη γεωρX

γία, 299
∆ικαιώµατα των εργαζοµένων, 301
Αµοιβή και σχέσεις εργασίας, 302
Απεργία και συνθήκες εργασίας, 304
Συνδικάτα και κόσµος της εργασίας, 305
Κόσµος της εργασίας και συνεργασία,

306
Συνδικάτα, πολιτική εξουσία και εργαX

σία, 307
Νέες µορφές συνδικαλιστικής δράσης

και εργασία, 308
Ενώσεις των εργαζοµένων και δικαίωX

µα στην εργασία, 309
Παγκοσµιοποίηση και εργασία, 310X314
Εργασία στις βιοτεχνίες και ανεξάρτητη

εργασία, 315
Ανεπίσηµη οικονοµία, εργασία και καX

νόνες, 315
Res novae της εργασίας και ρόλος του

ανθρώπου, 317
Μηχανιστικές ερµηνείες και εργασία,

318
Αλλαγές, εργασία και σταθερές ανάX

γκες, 319

Επιστήµονες, άνθρωποι του πολιτισµού
και εργασία, 320

Εργασία και αλληλέγγυα ανάπτυξη,
321

Νέα εργασία και φυσική ροπή των ανX
θρώπων να δηµιουργούν σχέσεις,
322

Επιχειρηµατικότητα και ρόλος της ανX
θρώπινης εργασίας, 337

Επιχείρηση, κοινωνία ανθρώπων και
εργασία, 338

Συνεταιριστικές και βιοτεχνικές επιχειX
ρήσεις και εργασία, 339

Επιχείρηση, άνθρωποι και παραγωγιX
κότητα της εργασίας, 340

Επιχειρηµατικός ανταγωνισµός και ερX
γασία, 343

Εργασιακή δραστηριότητα στην επιχείX
ρηση και οικογένεια, 345

Κράτος, οικονοµία και ευκαιρίες εργαX
σίας, 351

Καταναλωτές και εργασία στις επιχειX
ρήσεις, 359

∆ιεθνής οικονοµία και αλληλέγγυα ερX
γασία, 373

Γένεσις, άνθρωπος και εργασία, 428
Εκκλησία, Κράτος, άνθρωπος και ζωή

εργασίας, 445
Προπατορικό αµάρτηµα και ευγένεια

στην εργασία, 452
Άνθρωπος και δηµιουργία του κόσµου

µε την εργασία, 460
Περιβάλλον, ευθύνη και εργασία, 467
Χριστιανική ανθρωπολογία και εργαX

σία, 522
Λα�κοί και περιβάλλον της εργασίας,

543, 551
Λα�κοί και αρµονία ανάµεσα σε ζωή,

πίστη και εργασία, 546
Συναθροίσεις και εργασία διάπλασης,

549
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Άνθρωπος και σηµασία της εργασίας,
575

ΕΡΓΑΤΗΣ

Εκκλησία και εργατικό πρόβληµα, 88,
267

Rerum novarum και βιοµηχανικοί εργάX
τες, 89

Rerum novarum και εργατικό πρόβληX
µα, 90

Ιωάννης ΚΓ΄ και εργατικό πρόβληµα, 94
Ιησούς και µαθητές ως εργάτες, 259
Rerum novarum και και εργατική κοιX

νωνία, 268
Συγκρούσεις ανάµεσα σε εργασία, κεX

φάλαιο και εργάτες, 279
Κόσµος της εργασίας και οµοιογενής ερX

γατική τάξη, 313

ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ

Έµµεσος εργοδότης, 288
Εργοδότης και αµοιβή, 302

ΕΣΟ∆Α

∆ιανοµή των εσόδων και δικαιοσύνη,
303

Ανεπίσηµες οικονοµικές δραστηριότηX
τες και χαµηλό εισόδηµα, 316

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αµειβόµενη εργασία και εταιρεία, 302
Αποκέντρωση παραγωγής και εταιX

ρείες, 315
Εταιρεία, κοινωνία προσώπων, 338
Βιοτεχνικές, γεωργικές και οικογενειαX

κές εταιρείες, 339
Κέρδος και εταιρεία, 340

∆ύσκολες αποφάσεις και εταιρεία, 343,
344

Εργαζόµενοι, περιουσία της εταιρείας,
344

Εταιρείες και οικογένεια, 345

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

Τρίτη χιλιετία και αναγγελία του ΕυαγX
γελίου, 2

Εκκλησία, Ευαγγέλιο και ανθρώπινη
αξιοπρέπεια, 3, 51

Σύνοψη, Ευαγγέλιο και προβλήµατα
του ανθρώπου, 8

Χριστιανικές κοινότητες, καταστάσεις
και Ευαγγέλιο, 11, 574

Αλληλεγγύη ανάµεσα στην Εκκλησία
και στον κόσµο και Ευαγγέλιο, 18

∆έκα Εντολές και ο πλούσιος του ΕυαγX
γελίου, 22

Εκκλησία, Βασίλειο του Θεού και ΕυαγX
γέλιο, 50

Ευαγγέλιο του Ιησού και πρόβλεψη του
µέλλοντος, 52

Κοινωνικές σχέσεις, πράξη και ΕυαγγέX
λιο, 53

Κοινωνική διδασκαλία, Ευαγγέλιο και
σχέσεις, 62

Γονιµοποιώντας την κοινωνία µε το ΕυX
αγγέλιο, 62

Κοινωνική διδασκαλία και Ευαγγέλιο
του Βασιλείου, 63

Άνθρωπος και λυτρωτική οικονοµία του
Ευαγγελίου, 65

Κοινωνική διδασκαλία, Ευαγγέλιο και
πραγµατική ζωή, 66

Εκκλησία, αρµοδιότητα και Ευαγγέλιο,
68

Εκκλησία, διδασκάλισσα της αλήθειας
και Ευαγγέλιο, 70



Ευαγγελισµός της κοινωνίας και ΕυαγX
γέλιο, 70, 71

∆ηµόσια σπουδαιότητα του ΕυαγγεX
λίου, 71

Ερµηνεία και Ευαγγέλιο για τον άνθρωX
πο, 72

Φιλοσοφία και Ευαγγέλιο για την κοιX
νωνία, 77

Ευαγγέλιο και κοινωνική διδασκαλία,
85X87

Ανθρώπινα δικαιώµατα και Ευαγγέλιο
στους φτωχούς, 158

Προορισµός των αγαθών και ΕυαγγέX
λιο, 175

Εκκλησία, φτωχοί και Ευαγγέλιο των
µακαρισµών, 184

∆ικαιοσύνη, ευσπλαχνική αγάπη και
Ευαγγέλιο, 206

Συζυγική αγάπη, κοινωνικότητα και
Ευαγγέλιο, 220

Χριστιανικές οικογένειες και Ευαγγέλιο
της ζωής, 231

Βιοµηχανική Επανάσταση και ΕυαγγέX
λιο, 267

Ιδανικό του βασιλιά, Ευαγγέλια και ΙηX
σούς της Ναζαρέτ, 378

Αντίρρηση συνείδησης και Ευαγγέλιο,
399

∆ηµιουργία, µαθητής και Ευαγγέλιο,
453

Ειρήνη και αναγγελία του Ευαγγελίου,
493

Κοινωνική σηµασία του Ευαγγελίου,
521

Ανθρωπολογία, πολιτιστική ενσωµάτωX
ση της πίστης και Ευαγγέλιο, 523

Ευαγγέλιο και κοινωνική διάσταση, 526
Παιδαγωγικοί θεσµοί, Ευαγγέλιο και

γνώσεις, 532
Ενασχόληση του λαού του Θεού και

Ευαγγέλιο, 538

Λα�κοί, Ευαγγέλιο και επίγεια πραγµαX
τικότητα, 543

Κοινωνική παιδεία και πολιτική και ΕυX
αγγέλιο, 555

Λα�κοί, αντίληψη και Ευαγγέλιο, 568
Ηθική διάσταση, αξίες και Ευαγγέλιο,

576
Κοινωνικό πρόβληµα, Χριστός και ΕυX

αγγέλιο, 577
Ελπίδα, κοινωνική ενασχόληση και ΕυX

αγγέλιο, 579
Κοινωνικές σχέσεις, χριστιανική αγάπη

και Ευαγγέλιο, 581

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

Κοινωνική διδασκαλία, ευαγγελισµός
και κοινωνία, 7, 10, 82

Ευαγγελισµός και ανθρώπινη κοινωνία,
63

Ευαγγελισµός και προώθηση του ανX
θρώπου, 66

Κοινωνική διδασκαλία, µέσο ευαγγελιX
σµού, 67

Εκκλησία και δικαίωµα του ευαγγελιX
σµού της κοινωνίας, 70, 71

Εκκλησιαστική κοινότητα και ευαγγελιX
σµός, 83

Ιησούς και ο ευαγγελισµός της ανθρωX
πότητας, 259

Εκκλησία και ελευθερία ευαγγελισµού,
426

Κοινωνική διδασκαλία και νέος ευαγγεX
λισµός, 523

Κοινωνική ποιµαντική, ευαγγελισµός
και κοινωνία, 524, 526

Νέος ευαγγελισµός και έργα, 525
Κοινωνική διδασκαλία, κατήχηση και

ευαγγελισµός, 530
Επίσκοπος και ευαγγελισµός της κοινωX

νίας, 539
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ΕΥΗΜΕΡΙΑ

Κοινό καλό και κοινωνικοXοικονοµική
ευηµερία, 170

Άνθρωπος, αναγκαία ευηµερία και ανάX
πτυξη, 172

Πλούτη και ευηµερία των ανθρώπων,
174

Ιδιοκτησία, ιθαγενείς λαοί και ευηµερία,
180

Ηλικιωµένοι και ευηµερία της οικογέX
νειας, 222

Αρχές και ευηµερία των πολιτών, 229
Οικογένεια και ευηµερία των µελών της,

229, 238
Μετανάστες, ευηµερία των αναπτυγµέX

νων χωρών, 297
Οικονοµική ευηµερία και εισόδηµα,

303
Πλούσιες χώρες, ευηµερία και πιο αδύX

ναµες περιοχές, 374
Άνθρωπος, ζωή εργασίας και ευηµερία,

445
Οικοσύστηµα, ευηµερία και µελλοντικές

γενεές, 459
Πρόσβαση στο νερό ευηµερία των ανX

θρώπων, 484
Βιβλική αποκάλυψη, ειρήνη και ευηµεX

ρία, 489

ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ

∆ικαίωµα στη ζωή και ανοµία της ευθαX
νασίας, 155

ΕΥΘΥΝΗ – ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Μοναδικό πεπρωµένο, ανθρωπότητα
και συνυπευθυνότητα, 6

Ευθύνη του Ποντιφικού Συµβουλίου
για τη ∆ικαιοσύνη και την Ειρήνη, 7

Ευθύνη των Επισκοπικών Συνόδων, 8
Αλήθεια του ανθρώπου και ευθύνη, 16
Χριστιανική σωτηρία και ευθύνη, 40
Κοινωνική διδασκαλία, Εκκλησία και

ευθύνη, 69
Ευαγγέλιο, πιστοί και ευθύνη, 70
Άνθρωπος, κοινωνική διδασκαλία και

ευθύνη, 81
Εκκλησιαστική κοινότητα και ευθύνη,

83
Κοινωνική διδασκαλία, λα�κοί και ευX

θύνη, 83
Quadragesimo anno και ευθύνη, 91
Άνδρας και γυναίκα, πλάσµατα και ευX

θύνη, 113
Αµαρτία και κοινωνική ευθύνη, 117
Πολιτική ευθύνη και συµπεριφορά, 134
Άνθρωπος, ελευθερία και ευθύνη, 135,

138, 200
Ευθύνη του καλού και του κακού, 139
Κοινωνικός πλουραλισµός και αίσθηση

ευθύνης, 151
∆ικαιώµατα και σχετική ευθύνη, 156
∆ικαιώµατα και ευθύνη για το κοινό

καλό, 158
Αρχές της συνυπευθυνότητας, 163
Κοινό καλό και ευθύνη, 167X169
Προνοµιακή µεταχείριση για τους φτωX

χούς και ευθύνη, 182, 183
Αρχή της επικουρικότητας και ευθύνη,

186
Συµµετοχή και άσκηση ευθύνης, 189
∆ηµόσια ζωή και συνυπευθυνότητα,

189
Αξίες και ευθύνη για τις πράξεις µας,

205
Οικογένεια και κοινωνική ευθύνη, 213,

214, 258
Ηλικιωµένοι και ευθύνη, 222
Ευθύνη για την προστασία της οικογέX

νειας, 225



Υπεύθυνη πατρότητα και µητρότητα,
232

Γονείς παιδαγωγοί και αίσθηση ευθύX
νης, 240

Οικογένεια, ευθύνη και διαπαιδαγώγηX
ση, 242

Ευθύνη και σεξουαλική διαπαιδαγώγηX
ση, 243

Οικογένεια, οικογενειακή πολιτική και
ευθύνη, 247

Ευθύνη του συζύγου και του πατέρα,
251

Άνθρωπος, έµβια όντα και ευθύνη, 255
Ευθύνη του έµµεσου εργοδότη, 288
Απασχόληση και ευθύνη του κράτους,

291
Ενώσεις εργαζοµένων και ευθύνη, 309
Ελεύθερη εργασία και ευθύνη, 315
Εργασία και ευθύνη των ανθρώπων του

πολιτισµού, 320
Καπιταλισµός και ευθύνη, 335
Εταιρεία και ειδικές ευθύνες, 338
Συνεταιριστικές επιχειρήσεις και ευθύX

νη, 339
Οικονοµικά σενάρια, επιχείρηση και ευX

θύνη, 342
Επιχειρηµατικός ανταγωνισµός και ευX

θύνη, 343
Επιχειρηµατικές ευθύνες, 344
Αρχή του οικονοµισµού και ευθύνη, 346
Αγορά και δηµόσια ευθύνη, 348
Οικονοµική πολιτική και ευθύνη, 354
Κράτος, ιδιωτικές οργανώσεις και ευθύX

νη, 357
Αγοραστική δύναµη και κοινωνική ευX

θύνη, 359
Αλληλεγγύη ανάµεσα στις γενεές και ευX

θύνη, 367
Παγκοσµιοποίηση, πολιτική και ευθύX

νη, 372

Τεχνολογική πρόοδος και νέες ευθύνες,
376

Λαός, άνθρωπος και ευθύνη, 385
Αντίρρηση συνείδησης και ευθύνη, 399
Βεβαίωση της ποινικής ευθύνης, 404
∆ηµοκρατία και δοµές της ευθύνης,

406
Πολιτική ευθύνη και αντιπροσώπευση,

410
Πολιτικά κόµµατα και δηµόσια ευθύνη,

413
Εξωτερικό χρέος και ευθύνη, 450
Κόσµος και υπεύθυνος οδηγός του ανX

θρώπου, 451
Επιστήµη, τεχνολογία και ευθύνη, 457
Εγωκεντρισµός και ευθύνη του ανθρώX

που, 463
Ανθρώπινη ευθύνη και περιβάλλον, 465,

466
Ευθύνη, περιβάλλον και µελλοντικές γεX

νεές, 467
Ευθύνη, περιβάλλον και νοµικό επίπεX

δο, 468
Επεµβάσεις στη γη και ευθύνη, 473
Βιοτεχνολογίες και ευθύνη, 476
Βιοτεχνολογίες και ευθύνη των πολιτιX

κών, 479
Νερό και ευθύνη των δηµόσιων οργανιX

σµών, 485
Ειρήνη και ευθύνη για την προώθησή

της, 495
Συλλογική ευθύνη για να αποφευχθεί ο

πόλεµος, 498
Ευθύνη του κράτους που δέχεται επίθεX

ση και άµυνα, 500
Συµβούλιο Ασφαλείας, ευθύνη και ειρήX

νη, 501
Όπλα καταστροφής και ευθύνη, 509
Αφοπλισµός, κράτη και ευθύνη, 510
Τροµοκρατία, ένοχοι και ποινική ευθύX

νη, 514
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Επίσκοπος, υπεύθυνος ευαγγελισµού,
539

Λα�κοί και κοινωνικές ευθύνες, 543
Σύνεση και αίσθηση ευθύνης, 548
Μέσα επικοινωνίας και ευθύνη, 562
Πολιτική ζωή και καθήκοντα ευθύνης,

566

ΕΥΣΠΛΑΧΝΙΑ – ΕΛΕΟΣ – ΑΓΑΠΗ

Ενότητα της κοινωνικής διδασκαλίας
και αγάπη, 3

Αγάπη και άνθρωποι αδελφοί εν ΧριX
στώ, 3

Ένωση των τέκνων του Θεού εν αγάπη,
34

Αγάπη για όποιον δρα διαφορετικά,
43

Εντολή της αγάπης, 54, 580
Νόµος της αγάπης και ανθρώπινες σχέX

σεις, 54
Η αγάπη και τα έργα της, 56
Ανθρώπινη δράση και αγάπη, 58
Ο δεσµός της αγάπης και ευαγγελική

τάξη, 66
Καθήκοντα αγάπης στην κοινωνική

ζωή, 83
Τελειοποίηση της δικαιοσύνης και αγάX

πη, 89
Νέα κοινωνική τάξη και αγάπη, 91
Ευαγγελική αγάπη και τα κακά του

κοµµουνισµού, 92
Κοινωνική αλληλεγγύη, 103, 194*
Αδικίες και αµαρτία εναντίον της αγάX

πης, 137
Αγάπη και µερισµός των αγαθών της

πλάσης, 171
Προνοµιακή µεταχείριση για τους φτωX

χούς και αγάπη, 182
Αδελφική αγάπη και ελεηµοσύνη στους

φτωχούς, 184

Η σχέση ανάµεσα στην αγάπη και στη
δικαιοσύνη, 184, 206

Αλληλεγγύη και αγάπη, 196, 196*
∆εσµοί ανάµεσα στην αρετή, στις κοιX

νωνικές αξίες και στην αγάπη, 204
Αγάπη και αξίες, 205
Αγάπη, forma virtutum, 207
Κοινωνική αγάπη και πολιτική, 207, 208
∆ιαζευγµένοι που ξαναπαντρεύτηκαν

και έργα ευσπλαχνίας, 226
Ολοκληρωµένη διαπαιδαγώγηση και η

αρετή της αγάπης, 242
Ανθρώπινη εργασία και αγάπη, 266
Κυριακή και πράξεις ευσπλαχνίας, 285
Οικονοµική δραστηριότητα και αγάπη,

326
∆οµές της αµαρτίας και το πνεύµα της

αγάπης, 332
Η υποχρέωση της ευσπλαχνίας και αγοX

ραστική δύναµη, 359
Αγάπη και πολιτική συνύπαρξη, 392
Ευσπλαχνία, εξουσία και πνεύµα υπηX

ρεσίας, 410
Οικουµενική αγάπη και διεθνής συνερX

γασία, 448
Μερισµός των αγαθών της γης και αγάX

πη, 481
Ειρήνη και αγάπη, 494, 520
Άοπλοι προφήτες και ευαγγελική αγάX

πη, 496
Αφιερωµένα πρόσωπα και ποιµαντική

αγάπη, 540
Ενασχόληση των λα�κών και ευαγγελιX

κή αγάπη, 543, 551
Κοινωνία και κοινωνική αγάπη, 552
Αγάπη, χριστιανική µαρτυρία και µαρX

τύριο, 570
Μάρτυρες, απόδειξη της ευαγγελικής

αγάπης, 570
Πολιτική επιλογή και αγάπη, 573
Πιστοί και αµοιβαία αγάπη, 574



Ευαγγέλιο και αγάπη όλων, 576
Αλληλεγγύη και υπεροχή της αγάπης,

580
Αγάπη και µαθητές του Χριστού, 580
Αγάπη, κυρία και βασίλισσα όλων των

αρετών, 581
Αγάπη και ο πλησίον ως άλλος εαυτός,

582
Αγάπη και κοινωνική εντολή, 583

ΕΦΗΒΟΣ

Έφηβοι στρατιώτες και επανεκπαίδευX
ση, 512

Ζ

ΖΩΗ

Ιησούς Χριστός, Οδός, Αλήθεια και
Ζωή, 1, 555

Χριστιανική σωτηρία και νέα ζωή, 1
Μέλλουσα ζωή, αίτηµα και ανθρώπινο

ζην, 14
Αναζήτηση της αλήθειας και πληρότητα

στη ζωή, 15
Θεός, πολιτιστικές παραδόσεις και συνX

θήκες ζωής, 20
∆έκα Εντολές και κοινωνική ζωή, 22
Σαββατικό έτος και ζωή του λαού του

Ισραήλ, 24
Συνθήκη και ζωή του Ισραήλ, 24
Ο Θεός δίνει ζωή σε καθετί που υπάρχει,

26
Ρήξη στη σχέση µε τον Θεό και ζωή, 27
Θε�κή ζωή και αγάπη του Θεού, 29
Ευσπλαχνία του Θεού και νέα ζωή, 29
Άγιο Πνεύµα και τρόπος ζωής του ΧριX

στού, 29
Ιησούς και το δώρο της ζωής Του, 32, 40

Ζωή εν Χριστώ και τριαδική ζωή στην
Εκκλησία, 32

Αγάπη, νόµος ζωής του λαού του Θεού,
33

Κοινωνία, αντανάκλαση της ενδότερης
ζωής του Θεού, 33

Άνδρας, γυναίκα, προσωπική και κοιX
νωνική ζωή και Θεός, 36

Μέλλον και αιώνια κοινωνία ζωής, 38
Άνθρωπος και χτίσιµο της κοινωνικής

ζωής, 40
Προσωπική και κοινωνική ζωή και

αµαρτία, 41
Μαθητής του Χριστού και νέα ζωή, 41
Συνθήκες ζωής και κατάλληλη εξυγίανX

ση, 42
Συµµετοχή στην υική ζωή του Χριστού,

45
Θεός, Πατέρας και δωρητής ζωής, 46
Ζωή εν Χριστώ και κοινωνικότητα του

ανθρώπου, 52
Χριστός, Πατέρας και Βασίλειο της

ζωής, 57
Εκκλησία, άνθρωπος και λόγος ζωής,

61
Κοινωνική συνύπαρξη και ποιότητα της

ζωής, 62
Εκκλησία και ηθική ποιότητα της κοιX

νωνικής ζωής, 62
Ευαγγέλιο και πραγµατική ζωή του ανX

θρώπου, 66
Κοινωνική διδασκαλία και ζωή στην

κοινωνία, 67
Εκκλησία, ζωή στην κοινωνία και αρµοX

διότητα, 68
Άνθρωπος, δώρο της σωτηρίας και ζωή,

70
Κοινωνική διδασκαλία, ζωή και καταX

στάσεις του κόσµου, 73
Σχέδιο του Θεού και ζωή του ανθρώX

που, 74
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Καθήκοντα της δικαιοσύνης, αγάπη και
κοινωνική ζωή, 83

Λα�κοί και κατάσταση ζωής, 83
Ζωή των ανθρώπων και ροή των γεγοX

νότων, 85
Λέων ΙΓ΄, Εκκλησία και πραγµατικότηX

τα της δηµόσιας ζωής, 90
Χριστιανική ζωή και άθεος κοµµουνιX

σµός, 92
Ζωή των χριστιανών και η παρουσία

του Θεού στον κόσµο, 96
Gaudium et spes και οικονοµικοXκοινωX

νική ζωή, 96
Gaudium et spes και χριστιανική ζωή, 96
Populorum progressio και οικονοµική

ζωή, 98
Εργασία, παράδειγµα κοινωνικής ζωής,

101
Κοινωνική ζωή και άνθρωπος, 106
Θεός, άνθρωπος και πνοή της ζωής, 108
Ζωή του ανθρώπου και αναζήτηση του

Θεού, 109
Ζωή του ανθρώπου στην Εδέµ και έλX

λειψη ικανοποίησης, 110
Ένωση ανάµεσα σε άντρα και γυναίκα

και υπηρεσία στη ζωή, 111
Άνδρας και γυναίκα προστάτες της ζωX

ής, 112
Κάλεσµα στη ζωή και άλλα πλάσµατα,

113
Άνθρωπος, απαγόρευση του Θεού και

δέντρο της ζωής, 115
Θεός, πηγή ζωής, 115
Αδελφός, εχθρικός στον αδελφό, και

ζωή, 116
Άνθρωπος και δικαίωµα στη ζωή, 118
∆οµές της αµαρτίας και ζωή ενός ατόX

µου, 119
Ζωή, αµαρτία και σωτηρία εν Ιησού

Χριστώ, 120

Λόγος που έγινε άνθρωπος και ζωή του
ανθρώπου, 121

Άνθρωποι και αιώνια ζωή, 122
Μειωτικές παρατηρήσεις και ζωή του

ανθρώπου, 124
Υλική ζωή και γήινη άποψη της ζωής,

128
Εσωτερική ζωή και σωµατίδιο της φύX

σης, 128
∆ιατήρηση της ζωής και κοινωνία, 130
Πλησίον και η ζωή του, 132
Ζωή του ανθρώπου και περιορισµοί,

133
Ηθικοποίηση της κοινωνικής ζωής και

άνθρωποι, 134
Ηθική ζωή και αξιοπρέπεια του ανθρώX

που, 134
Άνθρωπος, ελεύθερη πρωτοβουλία και

κοινωνική ζωή, 135
Αδικία και ηθική ζωή, 137
Θε�κός νόµος και φυσικός και ηθική

ζωή, 140
Φυσικός νόµος και συνθήκες ζωής, 141
Ένωση των δύο και ζωή της οικογέX

νειας, 147
Άτοµα µε ειδικές ανάγκες και οικογεX

νειακή ζωή, 148
Κοινοτική ζωή, κοινωνικό ον και άνX

θρωπος, 149
Συµµετοχή και κοινωνική ζωή, 151, 189
Αξιοπρέπεια του ανθρώπου και ανθρώX

πινη ζωή, 153
Ανθρώπινα δικαιώµατα και στάδια της

ζωής, 154
∆ικαίωµα στη ζωή, 155
∆ικαιώµατα των εθνών και κοινοτική

ζωή, 157
Αρχές και ζωή της κοινωνίας, 160, 162,

163
Κοινωνική ζωή και κοινό καλό, 164,

165, 167, 168



Αναγκαία αγαθά και πραγµατικά ανX
θρώπινη ζωή, 168

Γη και συντήρηση της ανθρώπινης ζωής,
171

Κοινοτική ιδιοκτησία και ζωή των ιθαX
γενών, 180

Καλύτερες συνθήκες ζωής και ιδιοκτηX
σία, 181

Φτωχοί και συνθήκες ζωής, 182
Συµµετοχή και δηµόσια ζωή, 189
Κοινοτική ζωή και δηµοκρατία, 190
∆ηµόσια ζωή και απολυταρχικά ή διX

κτατορικά καθεστώτα, 191
Γραφειοκρατικός µηχανισµός και κοιX

νωνική, πολιτική ζωή, 191
Εκµετάλλευση και εσωτερική και διεX

θνής ζωή, 192
Ιησούς της Ναζαρέτ, Χάρη και κοινωνιX

κή ζωή, 196
Κοινωνικές αξίες και κοινωνική ζωή,

197
Ελευθερία και κατάσταση της ζωής,

200
Πλησίον σε κοινωνικό επίπεδο και η

ζωή του, 208
Οικογένεια, λίκνο της ζωής και της αγάX

πης, 209, 212
Εκκλησία, οικογένεια και κοινωνική

ζωή, 211
Οικογένεια, περιβάλλον ζωής και παιδί,

212
Οικογένεια, πρώτα χρόνια της ζωής και

ηθικές αξίες, 213
Γάµος, συζυγική κοινωνία και ζωή, 215
Παιδιά και συζυγική ζωή, 218
Ζωή, σύζυγοι και σηµασία του γάµου,

220
Ηλικιωµένοι και σχολείο της ζωής, 222
Σεξουαλικότητα και ζωή, 223
Αλήθεια της συζυγικής αγάπης και ζωή,

223

Συµπληρωµατικότητα και οικογενειακή
ζωή, 224

∆ιαζευγµένοι που ξαναπαντρεύτηκαν
και εκκλησιαστική ζωή, 226

Οικογένεια και εισαγωγή στην κοινωνιX
κή ζωή, 227

Μετάδοση της ζωής και άτοµα του ίδιου
φύλου, 228

Συζυγική αγάπη και υποδοχή της ζωής,
230

Οικογένεια, βωµός της ζωής, 231
Η ζωή είναι δώρο του Θεού, 231
Οικογένεια και πολιτισµός της ζωής, 231
Χριστιανικές οικογένειες και Ευαγγέλιο

της ζωής, 231
Ευαγγέλιο της ζωής και δικαίωµα στη

ζωή, 231
Υπεύθυνη πατρότητα και υποδοχή της

ζωής, 232
Άµβλωση και νοοτροπία κατά της ζωής,

233
Αξιοπρέπεια της ζωής και συνθήκες, 234
Γονείς, λειτουργοί της ζωής, 237
Γενεές και ανθρώπινη ζωή, 237
Μετάδοση της ζωής και διαπαιδαγώγηX

ση, 239
Μαρτυρία της ζωής και διαπαιδαγώγηX

ση, 242
Πολιτική και υποκειµενική ζωή της οιX

κογένειας, 246
Ενώσεις και ζωή της οικογένειας, 247
Οικογένεια και οικονοµική ζωή, 248
Σπίτι, κέντρο της ζωής, 248
Εργασία φροντίδας και ποιότητα της

ζωής, 251
Κρατικοί θεσµοί και ταυτότητα της οιX

κογενειακής ζωής, 252
Πολιτική και νοµοθετική δράση και ζωή

που γεννιέται, 252
Εργασία και αξιοπρεπείς συνθήκες

ζωής, 257
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Εργασία και νόηµα της ζωής, 257, 264
Ανάπαυση και ευχαριστία στον Θεό για

τη ζωή µας, 258
Θεός, ∆ηµιουργός της ζωής, 258
Ιησούς, ζωή στη γη και χειρωνακτική

εργασία, 259
Κυριαρχία στον κόσµο και ανθρώπινη

ζωή, 260
Εργασία και ευδαίµων ζωή του Θεού,

261
Rerum novarum, εµψύχωση και κοινωX

νική ζωή, 268
Ζωή του ανθρώπου και εργασία, 269
Ελαστικότητα της εργασίας και οικογεX

νειακή ζωή, 280
Μέλη των ενδιάµεσων κοινωνικών στρωX

µάτων και ζωή, 281
Ελεύθερος χρόνος και ζωή, 284
Ανάγκες κοινωνικής χρησιµότητας και

οικογενειακή ζωή, 284
Στοχασµός και εσωτερική, χριστιανική

ζωή, 285
Παραδόσεις και πνευµατική ζωή της

κοινωνίας, 286
Εργασία και ηθικές περιπλοκές στην

κοινωνική ζωή, 287
Αλλαγή απασχόλησης και όριο της ζωX

ής, 290
Κράτος και οικονοµική ζωή, 291
Εργασία και οικογενειακή ζωή, 294
Θηλυκή ευφυaα και κοινωνική ζωή, 295
Μεταναστεύσεις και συνθήκες ζωής, 297
Μετανάστες και κοινωνική ζωή, 298
Σύγχρονη γεωργία και οικονοµική ζωή,

299
Αµειβόµενη εργασία και υλική ζωή, 302
Συνδικαλιστικές οργανώσεις και κοινωX

νική ζωή, 305
Ταξικός αγώνας και κοινωνική ζωή, 306
Παραγωγικός κύκλος και ζωή των κοιX

νοτήτων, 311

Ανεπίσηµη οικονοµία και ρυθµός ζωής,
316

Υλικά αγαθά και ζωή, 323
Οικονοµία και ποιότητα της ανθρώπιX

νης ζωής, 326
ΟικονοµικήXκοινωνική ζωή και άνθρωX

πος, 331
Ηθική και κοινωνική ζωή, 332
∆ικαίωµα στη συµµετοχή και οικονοµιX

κή ζωή, 333
∆ηµοκρατική ζωή και συνεταιριστικές

επιχειρήσεις, 339
Τοκογλυφία και ζωή πολλών ανθρώX

πων, 341
Εταιρεία και ποιότητα ζωής, 345
Περιττό, αναγκαίο και ζωή του φτωχού,

359
Καταναλωτισµός και τρόπος ζωής, 360
Πολιτισµοί και ερµηνευτικά κλειδιά της

ζωής, 366
Μοντέλα ανάπτυξης και πιο αντάξια

ζωή, 373
Πλούσιες χώρες και νόηµα της ζωής,

374
Κατανάλωση εµπορευµάτων και κοινωX

νική ζωή, 375
Ζωή του ανθρώπου και υλική διάσταX

ση, 375
Υλικά αγαθά και ρυθµός ζωής, 375
Ιησούς, υπηρεσία και προσφορά ζωής,

379
Πολιτική αρχή και ήρεµη και γαλήνια

ζωή, 381, 394
Τάξη που δηµιούργησε ο Θεός και κοιX

νωνική ζωή, 383
Άνθρωπος, νόηµα της ζωής και κοινωνιX

κή ζωή, 384
Λαός και πληρότητα της ανθρώπινης

ζωής, 385
Λαός και συµµετοχή στη ζωή και στις

αξίες, 386



Αξία της κοινότητας και καθηµερινή
ζωή, 392

Κοινό καλό και πολιτική ζωή, 407
Συµµετοχή, δηµοψήφισµα και κοινωνιX

κή ζωή, 413
Πληροφορία και κοινωνική ζωή, 414
Ελεύθερες ενώσεις και δηµοκρατική

ζωή, 418, 419
Πληρότητα της ανθρώπινης ζωής και

θε�κή ευλογία, 428
Νώε, Θεός και το απαραβίαστο της ανX

θρώπινης ζωής, 429
Νέα ζωή εν Χριστώ και φυλετικές διαX

κρίσεις, 431
Μήνυµα και οικουµενικό όραµα της ζωX

ής, 432
Ηθικός νόµος και ζωή των ανθρώπων,

436
∆ιεθνής ζωή, διάταξη και ηθική τάξη, 437
∆ιεθνής κοινότητα και ζωή των κρατών,

439
∆ιεθνείς οργανισµοί και κοινωνική ζωή,

440
Κοινή γνώµη και διεθνής ζωή, 443
Αιώνια σωτηρία και ζωή εργασίας, 445
Πολιτική ζωή, υπανάπτυξη και φτώX

χεια, 447
Συνθήκες ζωής, χριστιανοί και Χριστός,

455
Αγάπη, αρχή νέας ζωής, 455
Ανθρώπινη δραστηριότητα και συνθήX

κες ζωής, 456
Ανάπτυξη και νέες µορφές ζωής, 459
Επεµβάσεις και προέλευση της ανθρώX

πινης ζωής, 459
Περιβάλλον και ηθική του σεβασµού

για τη ζωή, 465
Περιβάλλον υγιές και ασφαλές και τρόX

πος ζωής, 468, 486
Ιθαγενείς, ζωή και περιβάλλον, 471

Νερό, ηθικά κριτήρια και αξία της ζωής,
484, 485

Ειρήνη και πληρότητα της ζωής, 489
Ιησούς, χριστιανοί και ζωή εν ειρήνη,

491
Βία και καταστροφή της ζωής, 496
Ένοπλες δυνάµεις και θυσία της ζωής,

502
Τροµοκρατικές επιθέσεις και καθηµεριX

νή ζωή, 513
Τροµοκρατία και περιφρόνηση της ανX

θρώπινης ζωής, 514
Χριστιανική πίστη και ζωή, 515
Τελετουργία της Θείας Ευχαριστίας και

χριστιανική ζωή, 519
Rerum novarum, Εκκλησία και δηµόσια

ζωή, 521
Χριστιανική µαρτυρία και περιβάλλοX

ντα ζωής, 522
Ποιµαντική δράση και τρόποι ζωής,

523
Κοινωνική ποιµαντική και δηµόσια

ζωή, 527
Κατήχηση και ευαγγελική ζωή, 529
Κοινωνική διδασκαλία, ζωή αγιότητας

και κοινωνική ζωή, 530
∆ιάπλαση των λα�κών και κοινωνική

ζωή, 531
Πρεσβύτερος και κοινωνική και πολιτιX

κή ζωή, 539
Μοναχοί, ζωή και νέα ανθρωπότητα,

540
Βάπτιση, λα�κοί και ζωή του Χριστού,

541
Λα�κοί, Ευαγγέλιο και µαρτυρία της

ζωής, 543, 545, 579
Επίπεδο της ζωής και άνθρωπος, 544
Λα�κοί και σύνθεση ανάµεσα στην πίX

στη και στη ζωή, 546, 554
Λα�κές συναθροίσεις και αποστολική

ζωή, 549
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Εκκλησιαστικές συναθροίσεις και κοιX
νωνική ζωή, 550

Λα�κοί και υπηρεσία στην οικογενειακή
ζωή, 551

Λα�κοί, συνθήκες ζωής και ανθρώπινη
αξιοπρέπεια, 552

Λα�κοί και δικαίωµα στη ζωή, 553
Πολιτισµός και µορφές γερασµένης ζωX

ής, 556
Μειωτικές και ιδεολογικές απόψεις της

ζωής, 558
Πολιτισµός και ποιότητα της ζωής, 559
Μυστήριο της ζωής και µυστήριο του

Θεού, 559
Αλήθεια, ανθρώπινη ζωή και µέσα επιX

κοινωνίας, 562
Ηθική, κοινωνική ζωή και πολιτική, 566,

568
Αντίληψη, φτωχοί και ιερότητα της ζωX

ής, 569
Χριστιανική µαρτυρία και θυσία της

ζωής, 570
Λα�κότητα, ηθικές αλήθειες και κοινωX

νική ζωή, 571
Κόµµα και ανάγκες της χριστιανικής

ζωής, 573
Χριστιανική κοινότητα και δηµόσια

ζωή, 574
Άνθρωπος και νόηµα της ζωής του, 575
Κοινωνική ζωή και θε�κό σχέδιο, 577
Χριστιανοί και κοινωνική ζωή, 579
Χριστιανοί, ζωή και αγάπη, 580
Κοινωνική ζωή και κοινωνιολογικά

αναγνώσµατα, 581
Πιο ανθρώπινη κοινωνία και αγάπη

στην κοινωνική ζωή, 582, 583

Η

ΗΘΙΚΗ

Κοινωνική διδασκαλία, φιλοσοφία και
ηθική, 77

Laborem exercens και ηθική της εργασίX
ας, 101

Ελευθερία και ηθικοί κανόνες, 138
Χρήση των αγαθών και ηθικοκοινωνιX

κή διευθέτηση, 172
Αλληλεξάρτηση και ηθικοκοινωνική δέX

σµευση, 192, 193
Αγάπη, κριτήριο ολόκληρης της κοινωX

νικής ηθικής, 204
Χριστιανική κοινότητα, οικογένεια και

ηθικές αξίες, 229
∆ιαπαιδαγωγικό έργο της οικογένειας

και ηθικές αξίες, 238
Γονείς, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση

και ηθικές αξίες, 243
Οικογένεια και ηθικοκοινωνική τάξη

της εργασίας, 249
Υποκειµενική διάσταση της οικογένειας

και ηθική αξία, 271
Απασχόληση, κοινωνία και ηθική νοµιX

µοποίηση, 288
Χρόνος, εργασία και πρόκληση σε ηθιX

κό επίπεδο, 311
Πληροφορική οικονοµία και ηθικά προX

βλήµατα, 316
Ανισορροπίες και αναγκαία ηθική εγγύX

ηση, 321
Καπιταλισµός, ελευθερία και ηθικό επίX

κεντρο, 355
∆ιεθνείς οικονοµικές σχέσεις και ηθικά

κριτήρια, 364
Χρηµατοδοτικό σύστηµα και ηθικές

ανησυχίες, 369
Οικονοµία, κοινωνικόXπολιτιστικό σύX

στηµα και ηθική, 375



Πολιτική κοινότητα και ηθικήXθρησκευX
τική τάξη, 384

∆ηµοκρατία και ηθικός σχετικισµός,
407

Μέσα επικοινωνίας και ηθική διάσταX
ση, 416

Συνεργασία, εθελοντισµός και δηµόσια
ηθική, 420

Ακέραιο περιβάλλον και ηθική διάσταX
ση, 465

Βιολογικές τεχνικές και ηθικά κριτήρια,
474

Οικονοµικές κυρώσεις και ηθικά κριτήX
ρια, 507

Λα�κοί και ηθική διάσταση του πολιτιX
σµού, 556

Μέσα επικοινωνίας και ηθικές απαιτήX
σεις, 562

Ηθική διάσταση κάθε προβλήµατος, 569
Νοµοθετικές επιλογές και ηθικές απαιX

τήσεις, 570
Λα�κότητα, λα�κισµός και φυσική ηθιX

κή, 572
Λα�κοί, πολιτικά όργανα και ηθικές

απαιτήσεις, 573

ΗΘΙΚΟ – ΑΝΗΘΙΚΟ

Ανθρωπότητα και ηθική συνειδητοX
ποίηση, 6

Ηθικές όψεις των κοινωνικών υποθέX
σεων, 8

Σύνοψη και ηθική αντίληψη, 10
Σχέση ανάµεσα σε φύση, τεχνική και

ηθική, 16
Ουµανισµός και ηθικές αξίες, 19
∆έκα Εντολές και οικουµενική ηθική,

22, 140
Ηθικές ικανότητες και κοινωνικές αλλαX

γές, 42
Εκκλησία και ηθική ποιότητα του κοιX

νωνικού ζην, 62
Εκκλησία, διδασκάλισσα της αλήθειας

της ηθικής, 70
Εκκλησία, ηθικές αρχές και κοινωνική

τάξη, 71
Κοινωνική διδασκαλία και ηθική θεοX

λογία, 72, 73
Ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ηθικές ανάX

γκες, 75
∆ιδακτικό Σώµα της Εκκλησίας, λειτοX

ύργηµα και ηθική, 79
Κοινωνική διδασκαλία και ηθική διX

δαχή, 80
Κοινωνική διδασκαλία και ηθική τάξη,

82
Κοινωνική διδαχή και ηθική αλήθεια, 83
Rerum novarum και φυσική ηθική, 89
Quadragesimo anno και ηθικός νόµος,

91
Ραδιοφωνικά µηνύµατα και ηθική, 93
Πίος ΙΒ΄ και σχέση ανάµεσα σε ηθική

και δίκαιο, 93
Gaudium et spes και ηθικές αλλαγές, 96
Sollicitudo rei socialis, ηθική και ανάX

πτυξη, 102
Άνθρωπος, υποκείµενο των δικών του

ηθικών πράξεων, 127
Ηθικοποίηση της κοινωνικής ζωής, 134
Ανθρώπινη ελευθερία και ηθικός νόµος,

136, 137
Ελευθερία και ηθικά καλές πράξεις, 138
Ελευθερία και φυσικός ηθικός νόµος,

140
Ηθικές αλήθειες και βοήθεια της χάρης,

141
Φυσικός νόµος, ηθική και αστικός νόX

µος, 142
∆ιακήρυξη των δικαιωµάτων και ηθική

πρόοδος, 152
Ηθικό περιβάλλον και προσωπικότητα,

155
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Αρχές και ηθική έννοια, 163
Κοινοτική διάσταση του ηθικού καλού,

164
Κοινό καλό και δηµόσια ηθική, 166
Πολιτικοί θεσµοί και ηθικά αγαθά,

168
Οικονοµία και ηθικές αξίες, 174
∆ηµόσια ζωή και ηθική ένταση, 189
Αλληλεγγύη, ηθική αρετή, 193
∆ιεθνής αλληλεγγύη και ηθική τάξη, 194
Αρχές, αξίες και ηθικό αγαθό, 197
Κοινωνικά προβλήµατα και ηθική, 198
Ελευθερία και το ηθικά αρνητικό, 200
∆ικαιοσύνη, θεµελιώδης ηθική αρετή,

201
Οικογένεια και ηθικές αξίες, 213
Ηλικιωµένοι και ηθικές αξίες, 222
Γένος και ηθική συµπληρωµατικότητα,

224
Ανεργία και ηθικές εµπλοκές, 287
Εργασία ανηλίκων, ηθικό πρόβληµα,

296
Αγροτική µεταρρύθµιση και ηθική ακεX

ραιότητα, 301
Απεργία, βία, ηθικά απαράδεκτη, 304
Ηθική σύνεση και νέα εργασία, 312
Φτώχεια, ηθική αξία, 324
Ανηθικότητα και συσσώρευση αγαθών,

328
Ηθική και οικονοµία, 330X335
Οικονοµική πρωτοβουλία και ηθική

υποχρέωση, 336
Επιχείρηση και ηθικά δικαιώµατα, 338
Τοκογλυφία, ηθικά καταδικαστέα, 341
Επιχειρηµατίες και ηθικές αιτιολογήX

σεις, 344
Αγορά και ηθικοί στόχοι, 349
Επένδυση, ηθική και πολιτιστική επιλοX

γή, 358
Αγοραστική δύναµη και ηθικές απαιτήX

σεις, 359

Ηθικά αθέµιτο και µελλοντικές γενεές,
367

Παγκοσµιοποίηση και ηθικές παράµεX
τροι, 372

Λαός, κοινωνία και ηθικό επίπεδο, 386
Ανθρώπινα δικαιώµατα και ηθικές

απαιτήσεις, 388
Πολιτική αρχή και ηθική τάξη, 394
Αρχές, ηθικός νόµος και ηθική τάξη, 396
Αρχές και ουσιώδεις ηθικές αξίες, 397
Αρχές και υπακοή στην ηθική τάξη, 398
∆ικαίωµα στην αντίσταση και ηθικές

αρχές, 401
Ποινή και ηθική αξία της εξιλέωσης, 403
Θανατική ποινή και ηθική ευαισθησία,

405
∆ηµοκρατία και ηθικός νόµος, 407
Ηθική διάσταση της αντιπροσωπείας,

410
Πολιτική και ηθική διαφθορά, 411
Κοινωνικές επικοινωνίες και ηθικές αρX

χές, 416
Θρησκευτική ελευθερία και ηθική άδεια,

421
Θρησκευτική ελευθερία και δηµόσια

ηθική, 422
∆ηµοκρατική τάξη και ηθικές εµπλοκές,

424
Εκκλησία και ηθική κρίση, 426
Ανθρώπινη οικογένεια και η ηθική δύX

ναµη της ελευθερίας, 432
Ρατσισµός, ηθικά απαράδεκτος, 433
∆ιεθνής τάξη και ηθικός νόµος, 436,

437
Οικουµενικός ηθικός νόµος, 436
Ηθική διάσταση της αλληλεξάρτησης,

442
Τεχνολογία, αρχές και ηθικές αξίες, 458
Περιβάλλον και ηθική τάξη, 461
Βιοτεχνολογίες και ηθική νοµιµότητα,

472



Φύση και ηθική ευθύνη του ανθρώπου,
473

Περιβάλλον, φτώχεια και ηθικός προX
σανατολισµός, 482

Πρόσβαση στο νερό και ηθικά κριτήX
ρια, 484

Ειρήνη και ηθική τάξη της κοινωνίας,
494

Ηθικοί κίνδυνοι της προσφυγής στη βία,
496

Ηθικές ζηµίες και ένοπλη σύγκρουση,
497

Επιθετικός πόλεµος, ανήθικος, 500
Ηθική νοµιµοποίηση και ένοπλη δύναX

µη, 500
Προληπτική ένοπλη δράση και ηθική,

501
Στρατιωτικός ηθικά υποχρεωµένος και

έγκληµα, 503
Ηθική υποχρέωση και εξάλειψη των

οµάδων, 506
Συσσώρευση όπλων, ηθικά αδικαιολόX

γητη, 508
Τροµοκρατία κι ηθικοί κανόνες, 514
Ηθικότητα της κοινωνικής δράσης και

άνθρωπος, 522
Κοινωνική ποιµαντική και χριστιανική

ηθική, 526
Κατήχηση, διαµόρφωση και ηθική τάξη,

530
Κοινωνική διδασκαλία και ηθικές υποX

χρεώσεις, 532
Λα�κοί, ηθική ζωή και αρµοδιότητες,

546
Λα�κοί, σύνεση και ηθικές αρχές, 547
Σύνεση, πρόνοια και ηθικός σκοπός,

548*
Πολιτική ενασχόληση και προσδοκίες

της ηθικής, 555
Ηθική κληρονοµιά του καθολικισµού,

555

Πολιτισµός και ηθική ζωή των εθνών,
559

Μέσα επικοινωνίας και ηθική, 560
Ηθική αναβάθµιση της πολιτικής ζωής,

566
Αρχές, ηθικός νόµος και ελευθερία, 567
Λα�κοί, αντίληψη και ηθικές αξίες, 568
Έννοµη τάξη και ηθική τάξη, 569
Πολιτικό πρόγραµµα και ηθική, 570
Μαρτυρία και ηθικές ανάγκες, 570
Ηθική καθολική διδασκαλία και λα�κόX

τητα, 571
Λα�κισµός και ηθική υποχρέωση, 572
Πίστη στον Θεό και ηθικές αρχές, 577
Πολιτιστική υπόθεση και ηθική έννοια,

577
Ηθικές πεποιθήσεις σηµείο συνάντησης,

579

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ (πρβλ. ΓΗΡΑΤΕΙΑ)

Η συνεισφορά των ηλικιωµένων, 222
Ηλικιωµένοι σε κατάσταση δυστυχίας,

222
Οικογένεια και προσοχή στους ηλικιωX

µένους, 246
Κυριακή και προσοχή στους ηλικιωµέX

νους, 285

ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ

∆ιακήρυξη δικαιωµάτων και Ηνωµένα
Έθνη, 152

Χάρτης των Ηνωµένων Εθνών και προX
σφυγή στη δύναµη, 438, 501

Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών, 440
Αγία Έδρα και σύστηµα των ΗνωµέX

νων Εθνών, 444
Ανθρωπιστικές αποστολές και των ΗνωX

µένα Έθνη, 502

566 ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ



ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 567

Θ

ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

Κοινή γνώµη και θανατική ποινή, 405
Χώρες, µέτρα και θανατική ποινή, 405

ΘΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ

Πρόνοια του Θεού απέναντι στα τέκνα
Του, 35

Ανθρώπινη δράση και πρόνοια του
Θεού, 266

Κυβερνώντες, λειτουργοί της πρόνοιας
του Θεού, 383

ΘΕΟΣ

Κοινωνική διδασκαλία και η αγάπη
του Θεού, 3

Άνθρωπος αγαπηµένος του Θεού, σχέX
σεις και δοµές, 4

Ανθρωπολογία, αποκάλυψη και αγάπη
του Θεού, 9

Θεός ∆ηµιουργός και γήινη πραγµατιX
κότητα, 11

Σύνοψη και παρουσία του Πνεύµατος
του Θεού, 12

Κοινωνική διδασκαλία και τρόπος διαX
λόγου του Θεού, 13

Μαθητές και σχέδιο λύτρωσης του
Θεού, 17

Εκκλησία, ουµανισµός και σχέδιο αγάX
πης του Θεού, 19

Θρησκευτική εµπειρία και αποκάλυψη
του Θεού, 21

Αποκάλυψη του Θεού και ιστορικές
πράξεις, 21

Συνθήκη, Θεός και Ισραήλ, 22
∆εκάλογος του Θεού και Ισραήλ, 22, 23
Ο Θεός εµπνέει τη δικαιοσύνη, 24

Σαββατικό έτος, Θεός και Ισραήλ, 24, 25
Σχέδιο του Θεού και αρχή της δηµιουρX

γίας, 26, 27
Ρήξη µε τον Θεό και διάρρηξη των σχέX

σεων, 27
Θεός Πατέρας, Ιησούς και άνθρωποι, 28,

29
Ιησούς και σχέδιο αγάπης του Θεού,

29
Θεός και αποκάλυψη της τριαδικής

Αγάπης, 30, 31
Θεός και εντολή της αµοιβαίας αγάπης,

32, 33
Τριαδικός Θεός και ανθρώπινο ήθος,

33
Ενότητα του ανθρώπινου γένους και η

ενδότερη ζωή του Θεού, 33
Μυστήριο του Θεού, τριαδική Αγάπη

και άνθρωπος, 34X37
Θεός, σωτηρία και άνθρωπος, 38X40
Θεός, πασχαλινό µυστήριο και νέα ζωή,

41
Θεός, χάρη και άνθρωπος, 43
Άνθρωπος και πράγµατα που έπλασε ο

Θεός, 44
Εγγύτητα του Θεού και ταυτότητα του

ανθρώπινου, 45
Θεός, άνθρωπος, σύγκρουση και αγάπη,

46
Ύστατος σκοπός του ανθρώπου και

Θεός, 47
∆ώρο του Θεού και προορισµός της ανX

θρωπότητας, 48
Θεός και απολυταρχικό όραµα του κράX

τους, 48
Θεός, εγκόσµια ιδεολογία και πρόοδος,

48
Εκκλησία, ένωση µε τον Θεό και ανθρώX

πινο γένος, 49
Εκκλησία, Βασίλειο του Θεού και σωτηX

ρία, 49, 50, 51



Θεός, λύτρωση, άνθρωπος και κοινωνιX
κές σχέσεις, 52X55

Φυσικός νόµος και Θεός ∆ηµιουργός, 53
Υπόσχεση του Θεού, άνθρωπος και

αιώνια διαµονή, 56, 58
Παρθένος Μαρία και σχέδιο αγάπης

του Θεού, 59
Η αλήθεια για τον Θεό που σώζει και

αγάπη για τους φτωχούς, 59
Άνδρας, γυναίκα, Εκκλησία και ΒασίX

λειο του Θεού, 60
Εκκλησία, θείο µυστήριο της αγάπης

του Θεού, 60
Εκκλησία, σκηνή για τη συντροφιά του

Θεού, 60
Εκκλησία, διαµονή του Θεού µε τους

ανθρώπους, 60
Άνθρωπος, αγάπη του Θεού και ΙστοX

ρία, 60
Κοινωνική διδασκαλία και Πνεύµα του

Θεού, 63
Κόσµος, πλασµένος από τον Θεό, και

πρωταρχικός δεσµός, 64
Κοινωνική διδασκαλία και άγγελµα

του Θεού, 67
Θεός, άνθρωπος και σωστικό δώρο, 70
Κοινωνική διδασκαλία και το σχέδιο

του Θεού για την πλάση, 74
Πίστη, προσφορά του Θεού εν Χριστώ

και άνθρωπος, 75
Κοινωνική διδασκαλία και Λόγος του

Θεού, 78
Θεός και παραλήπτες της κοινωνικής διX

δασκαλίας, 84
∆ιδακτικό Σώµα του Πίου ΙΒ΄ και ΛόX

γος του Θεού, 93,
Gaudium et spes και λαός του Θεού, 96
Μαρτυρία χριστιανών και παρουσία

του Θεού, 96
Εκκλησία, ανθρώπινη κοινωνία και οιX

κογένεια του Θεού, 96

Άνθρωπος, πλάσµα που θέλησε ο Θεός,
96

Ανάπτυξη και αναγνώριση του Θεού,
98

Κοινωνική διδαχή, αµοιβαιότητα, Θεός
και άνθρωπος, 103

Άνθρωπος, εικόνα του Θεού και αξιοX
πρέπεια, 105, 108

Χριστός, τέλεια Εικόνα του Θεού, 105
Άνθρωπος, πλάσµα του Θεού, 108
Θεός, άνθρωπος, και αποκορύφωµα της

δηµιουργίας, 108
Άνθρωπος και ουσιώδης σχέση µε τον

Θεό, 109
Θεός, κοινωνική διάσταση και ανθρώX

πινη φύση, 110
Ανθρώπινο ζευγάρι και εικόνα του

Θεού, 111
Ανθρώπινο ζευγάρι και δηµιουργικότηX

τα του Θεού, 111
Θεός και ιερή, απαραβίαστη ζωή του

ανθρώπου, 112
Θεός, Κύριος της ζωής και του θανάτου,

112
Θεός, Πρωταίτιος όλης της δηµιουργίας,

113
Θεός και καρδιά του ανθρώπου (πρβλ.

Εκ 3, 11), 114
Θεός, άνθρωπος και προπατορικό αµάρX

τηµα, 115
Αµαρτία, αποµάκρυνση από τον Θεό

και αλλοτρίωση, 116
Κοινωνική αµαρτία και Θεός, 118
Βούληση του Θεού, κέρδος και ισχύς, 119
Θεός, αµαρτία και χριστιανική συµφιλίX

ωση, 121, 122
Πίστη, ιδεολογίες και Θεός, 126
Άνθρωπος πλασµένος από τον Θεό και

ενότητα ψυχής και σώµατος, 127, 128
Άνθρωπος, υπερβατικότητα και Θεός,

130
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Άνθρωπος και εκπλήρωση στον Θεό,
133

Θεός, άνθρωπος και ελευθερία, 135, 136,
143, 199

Θεός, θε�κός και φυσικός νόµος, 140X
142

Θεός και ισότητα των ανθρώπων, 144
Θεός και ένωση των δύο, άνδρα και γυX

ναίκας, 147
Θεός και άνθρωπος ως κοινωνικό ον,

149
Ανθρώπινα δικαιώµατα και Θεός ∆ηX

µιουργός, 152, 153
Αρχές και εντολή της αγάπης του Θεού,

160
Η αλήθεια για τον Θεό και η κλήση του

ανθρώπου, 167*
Κοινό καλό και Θεός ως ύστατος σκοX

πός, 170
Θεός, άνθρωποι και προορισµός των

αγαθών, 171, 177, 181, 328, 481
Ελεηµοσύνη, πρακτική δικαιοσύνης και

Θεός, 184
Ιησούς, ο ΘεόςXµαζίXµας και αλληλεγX

γύη, 196
Θεός, πλησίον και δικαιοσύνη, 201
Σχέδιο του Θεού και ανθρώπινο ζευγάX

ρι, 209
Θεσµός του γάµου και Θεός, 215, 217
Πολυγαµία και πρωταρχικό σχέδιο του

Θεού, 217
Γαµήλια συνθήκη, Θεός και άνθρωποι,

219, 219*
Οικογένεια, Βασίλειο του Θεού και επίX

γεια πράγµατα, 220
Συζυγική αγάπη και πίστη στον Θεό,

225
∆ιαζευγµένοι που ξαναπαντρεύτηκαν

και Θεός, 226
Οµοφυλόφιλοι και το σχέδιο του Θεού,

228

Αναπαραγωγικό καθήκον και Θεός,
230X232, 234, 237

Θεός ∆ηµιουργός, άνθρωπος και γη,
255

Η αµαρτία του Αδάµ και της Εύας και
Θεός, 256

Θεός, εργασία και σκοπός του ανθρώX
που, 257

Η ανάπαυση του Σαββάτου και Θεός,
258

Άνθρωπος, πράγµατα και Βασίλειο του
Θεού, 260

Εργασία, Σάββατο και Θεός, 261
Ορατός κόσµος, δηµιουργήθηκε από

τον Θεό για τον άνθρωπο, 262
Εργασία, κόσµος, άνθρωπος και Θεός,

265
Ανθρώπινη δράση και δράση του Θεού,

266
Άνθρωπος, εικόνα του Θεού και εργαX

σία, 270, 275, 317
Πιστοί, Κυριακή και λατρεία του Θεού,

284
Υλικά αγαθά, φτώχεια και Θεός, 323X

327
Πλούτη, οικονοµική δραστηριότητα και

Θεός, 328, 329
Ηθική, οικονοµία και Θεός ∆ηµιουργός,

330, 333
Ανάπτυξη, άνθρωπος και κάλεσµα του

Θεού, 373, 374
Γνώση του Θεού και ανάπτυξη της ανX

θρώπινης κοινωνίας, 375
Θεός, Ιστορία και χαρισµατικοί άνθρωX

ποι, 377
Ιησούς, εξουσία και Θεός, 379
Χριστιανοί, εξουσία και τάξη που καX

θορίστηκε από τον Θεό, 380X384
Αρχές, κοινωνικά ανθρώπινα πλάσµαX

τα και Θεός, 393
Θεός, αρχές και ηθική τάξη, 396



Υπακοή στην εξουσία του Θεού, 398
Υπακοή και συνείδηση και Νόµος του

Θεού, 399
Θρησκευτική ελευθερία και Θεός, 421
Ένωση του ανθρώπινου γένους και

Θεός, 428X432
Άνθρωπος, Θεός και αιώνια σωτηρία,

445
Πίστη του Ισραήλ και κόσµος ως δώρο

του Θεού, 451X455
Κόσµος, Θεός και εργατικότητα του ανX

θρώπου, 451, 452, 460
Άνθρωπος, γη, δραστηριότητα και Θεός,

456, 457
∆έσµευση του ανθρώπου και δύναµη

του Θεού, 457
Άνθρωπος, κόσµος, υπερβατικότητα και

Θεός, 464
Νερό, δώρο του Θεού, 484
Άνθρωπος, κόσµος και µυστήριο του

Θεού, 487
Ειρήνη, Θεός και άνθρωπος, 488X492
Ειρήνη, τάξη της κοινωνίας και Θεός,

494, 495
Εξάλειψη οµάδων και εγκλήµατα κατά

του Θεού, 506
Όπλα µαζικής καταστροφής και Θεός,

509
Τροµοκράτες, µαρτύριο και Θεός, 515
Ειρήνη, Εκκλησία και Θεός, 516
Προσευχή για την ειρήνη και Θεός, 519,

519*
Λόγος του Θεού και δράση των χριστιαX

νών, 525
Ευαγγελισµός, Θεός και άνθρωπος, 526
Οδός της αγιοποίησης και αγάπη του

Θεού, 530
Εκκλησία, οι αδελφοί εβραίοι και ο µοX

ναδικός Θεός, 538
Αφιερωµένα πρόσωπα και σχέδιο του

Θεού, 540

Λα�κοί, Βασίλειο του Θεού και επίγεια
πράγµατα, 541, 543

Λα�κοί, µαθητές του Χριστού και Θεός,
542

Λα�κή πνευµατικότητα και µυστήριο
του Θεού, 545

Λόγος του Θεού και χριστιανική ποX
ρεία, 546

Σύνεση, πραγµατικότητα και σχέδιο
του Θεού, 547

∆ιδασκαλία της Εκκλησίας, άνθρωποι
του Θεού, 551

Πολιτισµός και νοσταλγία του Θεού,
554

Το µυστήριο του Θεού στο κέντρο κάθε
πολιτισµού, 559

Άνθρωπος και ανεξαρτησία από τον
Θεό, 560

Θεός και εκπλήρωση της ζωής του ανX
θρώπου, 562

Ανθρώπινο πλάσµα, Θεός και νόηµα της
ύπαρξης, 576

Πίστη στον Θεό και ηθικές αρχές, 577
Θεός, άνθρωπος, κακό και καλό, 578
Αγάπη, Θεός και άνθρωπος, 582
Αγάπη και αναφορά στον Θεό, 583

ΘΕΣΜΟΙ

Σχέδιο του Θεού ∆ηµιουργού και θεX
σµοί του ανθρώπου, 11

Θεσµοί, εξυγίανση, δικαιοσύνη και καX
λό, 42

Εκκλησία και δηµόσιοι θεσµοί, 71
Θεσµοθέτηση επαγγελµατικών σωµάX

των, 92
Άνθρωπος, θεσµοί και ενοχές, 120
Θεσµοί και ανάπτυξη του ανθρώπου,

131
Ανθρώπινη συνύπαρξη και θεσµοί,

134
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Θεσµοί και συµµετοχή στην κοινωνική
ζωή, 151

Αρχές της κοινωνικής διδασκαλίας και
θεσµοί, 163

Πολιτικοί θεσµοί και αναγκαία αγαθά,
168

Επίδραση της ιδιοκτησίας και θεσµοί,
181

Επικουρικότητα, θεσµική βοήθεια, 186
Θεσµική αναπλήρωση, 188
Σχέσεις ανάµεσα σε πολίτη και θεσµούς,

191
Αλληλεγγύη και θεσµοί, 193
Υπεύθυνοι και αλλαγές στους θεσµούς,

197
Αξίες και κοινωνικοί θεσµοί, 205
Οικογένεια, θε�κός θεσµός, 211
Θεσµός της οικογένειας και άνθρωποι,

211
Θεσµός της οικογένειας και κοινωνική

διευθέτηση, 211
Θεσµός του Χριστού και γάµος, 219
Οικογένεια, φυσικός θεσµός, 225
Θεσµικός χαρακτήρας του γάµου, 225,

229
Θεσµοί του κράτους και δικαίωµα στη

ζωή, 231
Οικογένεια και σχολικοί θεσµοί, 240
Γονείς και παιδαγωγικοί θεσµοί, 241,

243
Οικογένεια, ανέχεια και θεσµοί, 246
Θεσµοί του κράτους και οικογένεια, 247
Κρατικοί θεσµοί και η προτεραιότητα

της οικογένειας, 252
Αστικοί θεσµοί και προτεραιότητα της

οικογένειας, 254
Θεσµός της ηµέρας του Κυρίου, 284
Έµµεσος εργοδότης ως θεσµός, 288
Θεσµοί και ξένα εργατικά χέρια, 298
∆ικαιώµατα της εργασίας και θεσµικές

διαδικασίες, 305

Θεσµοί και αξιοπρέπεια στην εργασία,
319

Ελεύθερη αγορά, σηµαντικός θεσµός,
347

Ελεύθερη αγορά, απάνθρωπος θεσµός,
348

Οικονοµική δραστηριότητα και θεσµιX
κό κενό, 352

Αξία τίτλων χαρτοφυλακίου και χρηX
µατοδοτικοί θεσµοί, 369

Θεσµικές λύσεις και οικονοµικό σύστηX
µα, 369

∆ιεθνείς οικονοµικοί και χρηµατοδοτιX
κοί θεσµοί, 371

∆ιεθνείς πολιτικοί θεσµοί, 372
Χριστιανοί και ανθρώπινοι θεσµοί, 380
Πνευµατικές αξίες και κοινωνικοί θεX

σµοί, 386
Ενδιάµεσοι σχηµατισµοί και θεσµοί, 394
Πολιτική διαφθορά και δηµόσιοι θεX

σµοί, 411
Γραφειοκρατία και θεσµοί, 412
Πολιτικές κοινότητες και θεσµοί, 424
Εκκλησία και θεσµική λύση, 424
Ηνωµένα Έθνη, θεσµικός χώρος και ειX

ρήνη, 440, 441
Ενώσεις, θεσµοί, ανθρώπινα δικαιώµαX

τα, 443
Αβεβαιότητα των θεσµών και φτώχεια,

447
Οικολογικά κινήµατα και θεσµικά χαX

ρακτηριστικά, 463
Παιδαγωγικοί καθολικοί θεσµοί, 532
Κοινωνικές Εβδοµάδες, εποικοδοµητιX

κός θεσµός, 532
Επίσκοπος, θεσµοί και κοινωνική διδαX

σκαλία, 539
Θεσµοί και δράση των λα�κών, 543
Κοινωνικοί θεσµοί και το καλό όλων,

552
Πιστοί και θεσµικά καθήκοντα, 565, 566



Ηθική και αναλγησία των θεσµών, 566
∆ηµοκρατία και νόµιµοι θεσµοί, 567

ΘΕΣΜΟΣ / Ι∆ΡΥΜΑ

ΓΑΜΗΛΙΟΣ:

Ιησούς και αξιοπρέπεια του γαµήλιου
θεσµού, 210

Γαµήλιος θεσµός και θε�κή διάταξη, 215
Γαµήλιος θεσµός και συζυγική αγάπη,

215
Θεµέλιο του γαµήλιου θεσµού, 220

Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ:

Εργασία, κεφάλαιο και θεσµός της ιδιοX
κτησίας, 282

ΠΟΙΝΗΣ:

Σωφρονιστικά ιδρύµατα και χριστιανιX
κό ενδιαφέρον, 403

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ:

Θεσµός της αντιπροσώπευσης και πολίX
τες, 413

∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ:

Θεσµοί διαµεσολάβησης και διεθνής νοX
µιµότητα, 439

Θεσµοί διαµεσολάβησης και νοµική αρX
χή, 439

ΘΡΗΣΚΕΙΑ

Σύνοψη και άλλες θρησκείες, 12
Θρησκείες και διάθεση για διάλογο,
Πολιτισµός, παιδεία και µορφές της

θρησκείας, 14
Θρησκεία, πολιτική και χριστιανισµός,

50

Πατέρες της Εκκλησίας και διαφορετιX
κές θρησκείες, 53*

Κοινωνική διδασκαλία και θρησκευτιX
κές παραδόσεις, 84

Ποιµαντική ενασχόληση, ανθρώπινα διX
καιώµατα και θρησκείες, 159

Ελευθερία και πρεσβεύω τις θρησκευτιX
κές µου ιδέες, 200

Οικογένεια, κληρονοµιά και θρησκευτιX
κή κοινότητα, 213

Συγγένεια ανάµεσα σε εργασία και θρηX
σκεία, 266

Ανάπαυση, ελεύθερος χρόνος και θρηX
σκευτική ζωή, 284

Ανάγκες κοινωνικής χρησιµότητας και
θρησκεία, 284

Παγκοσµιοποίηση, φτωχοί και θρησκευX
τικά πιστεύω, 366

Μειονότητες και θρησκευτικές πεποιθήX
σεις, 387

Ελευθερία της θρησκείας και αστικό δίX
καιο, 422

Έθνος και θρησκευτική κοινότητα,
423

Κράτος και θρησκευτικές οργανώσεις,
423

Εκκλησία, ελευθερία δηµιουργίας ενώX
σεων και σκοπών, 426

Θρησκευτική δίωξη και διεθνής τάξη,
438

Εξάλειψη θρησκευτικών οµάδων και
εγκλήµατα, 506

Ποινική ευθύνη, θρησκείες και τροµοX
κράτες, 514

Θρησκείες και τροµοκρατία, 516
Εκκλησία, συνεργασία και θρησκείες,

516
Κοινωνική διδασκαλία, διάλογος και

θρησκείες, 537
Πολιτισµός και διακρίσεις θρησκείας,

557

572 ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ



ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 573

Λα�κότητα, αλήθεια και ιδιαίτερη θρηX
σκεία, 571

Λα�κότητα και θρησκευτική οµολογία,
572

Ι

Ι∆ΕΟΛΟΓΙΑ

Ενδοκοσµική ιδεολογία της προόδου,
48

Κοινωνική διδασκαλία και πεδίο της
ιδεολογίας, 72

Κοινωνική διδασκαλία και ιδεολογικό
σύστηµα, 72

Κοινωνική διδασκαλία και διαφορετιX
κές ιδεολογίες, 85

Ιδεολογική αµφισβήτηση και δεκαετία
του ’70, 100

Ανεπάρκεια των ιδεολογιών, 100
Μειωτικές αντιλήψεις ιδεολογικού χαX

ρακτήρα, 124
Χριστιανική πίστη και ιδεολογίες, 126
Ιδεολογίες του κοινωνικού συµβολαίου,

149*
Ατοµικιστικές και κολεκτιβιστικές ιδεοX

λογίες, 390
Επικοινωνία και ιδεολογία, 416
Άνθρωπος και πολιτικές ιδεολογίες, 417
Ιδεολογικός διεθνισµός, 432
Ενότητα της ανθρώπινης οικογένειας

και ιδεολογίες, 433
Ιδεολογία του επιστηµονισµού και τεX

χνοκρατία, 462
Ιδεολογικός έλεγχος και κοινωνική επιX

κοινωνία, 557
Χριστιανικό καθήκον και ιδεολογικά

οράµατα, 558

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ

Σαββατικό έτος και προβλήµατα ιδιοX
κτησίας, 24

Rerum novarum και δικαίωµα στην
ιδιοκτησία, 89, 268

Quadragesimo anno και αξία της ιδιοX
κτησίας, 91

Προορισµός των αγαθών και δικαιώµαX
τα της ιδιοκτησίας, 172, 177, 282,
347*

Εργασία και ατοµική ιδιοκτησία, 176,
287

Ιδιοκτησία αγαθών, προσβάσιµων σε
όλους, 176

∆ικαίωµα στην ιδιωτική ιδιοκτησία, 177
Ιδιοκτησία και κοινωνική λειτουργία

της κατοχής, 178
Προορισµός των αγαθών και ιδιοκτηX

σία νέων αγαθών, 179
Ατοµική ιδιοκτησία και κοινοτική ιδιοX

κτησία, 180
Ιδιοκτησία, πλεονεκτήµατα και υποσχέX

σεις πειρασµού, 181
Προνοµιούχος στάση απέναντι στους

φτωχούς και ιδιοκτησία, 182
Οικογενειακός µισθός και οικογενειακή

ιδιοκτησία, 250
Ανάπαυση του Σαββάτου και δικαιώX

µατα της ιδιοκτησίας, 258
Συµµετοχή των εργαζοµένων στην ιδιοX

κτησία, 281
Θεσµός της ιδιωτικής ιδιοκτησίας, 282
Ιδιωτική ιδιοκτησία και δηµόσια, 283
Ιδιοκτησία των νέων τεχνολογιών, 283
Αγροτική µεταρρύθµιση και ιδιοκτησία

της γης, 300
Αγροτική µεταρρύθµιση και τίτλοι ιδιοX

κτησίας, 300
Εργασία, παγκοσµιοποίηση και ιδιοX

κτησία, 310



Σχετικότητα των αγαθών και πρωταρX
χική ιδιοκτησία, 324

Οικονοµία της αγοράς, καπιταλισµός
και ιδιοκτησία, 335

Κράτος και εγγυήσεις της ιδιοκτησίας,
352

ΙΕΡΕΑΣ – ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ

Σύνοψη και ποιµαντική υπηρεσία των
ιερέων, 11

Κοινωνική διδασκαλία, κοινότητα και
ιερείς, 79

Κοινωνική διδασκαλία, λα�κοί και ιεX
ρείς, 83

Mit brennender Sorge, ιερείς και αντίX
σταση, 92

Κοινωνική διδασκαλία και ιερατική εκX
παίδευση των πρεσβυτέρων, 533

Κοινωνική διδασκαλία και λειτουργία
των πρεσβυτέρων, 539

Λα�κοί και ιερατική αξιοπρέπεια του
Χριστού, 541

Λα�κοί, ιερέας ξεκινώντας από τα θεία
µυστήρια, 542

ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ – ΥΙΟΣ ΘΕΟΥ

Εκκλησία, Χριστός, άνθρωπος και σωX
τηρία, 1, 3, 63, 64

Σύνοψη, Εκκλησία και η σωτηρία από
τον Χριστό, 8

Επίσκοποι, γήινη πραγµατικότητα και
Σώµα του Χριστού, 11

Σύνοψη, Υιός µονογενής και άνθρωποι,
13

Εκκλησία και έργο του Χριστού, 13
Μαθητές του Χριστού και ερωτηµατικά

του ανθρώπου, 17
Ιησούς Χριστός, αµαρτία, οδός και σκοX

πός, 17

Ιησούς, ∆έκα Εντολές και ο πλούσιος
νεαρός, 22

Ιησούς και η ιστορία του Θεού µε τους
ανθρώπους, 28

Αγάπη, διακονία του Ιησού, άνθρωποι
και Πατήρ, 29

Τριαδική Αγάπη και Ιησούς Χριστός,
30

Όψη του Θεού και Όψη του Ιησού ΧριX
στού, 31

Ο Θεός είναι Αγία Τριάδα: Πατήρ, Υιός,
Άγιο Πνεύµα, 31, 34

Ιησούς Χριστός, Θεός Πατέρας, παιδιά
και αδελφοί, 31, 32

Εντολή της αγάπης, Χριστός και ΕκκληX
σία, 32, 112

Χριστός, τριαδική Αγάπη και άνθρωX
πος, 34

Ιησούς, ένωση, Πρόσωπα θε�κά και τέX
κνα του Θεού, 34

Ιησούς Χριστός και ταυτότητα του ανX
θρώπου, 35

Ιησούς Χριστός και σωτηρία του ανX
θρώπου, 38X40

Ιησούς Χριστός και η ανθρώπινη δράση
στον κόσµο, 41

Μαθητής του Χριστού και θε�κή κλήση,
41

Άνθρωπος, συµµόρφωση µε τον Χριστό
και σχέσεις, 42

Άνθρωπος, πλάση και Χριστός, 44
Ιησούς Χριστός και αυτονοµία της γήιX

νης πραγµατικότητας, 45, 46
Αναστηµένος Χριστός και υπερβατικόX

τητα του ανθρώπου, 49
Εκκλησία και σχέδιο του Θεού που

πραγµατοποιήθηκε εν Χριστώ, 51
Χριστός, σωτηρία και κοινωνικές σχέX

σεις, 52, 53, 144
Ο Ιησούς Χριστός αποκαλύπτει ότι ο

Θεός είναι αγάπη, 54
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Ιησούς Χριστός, µεταµόρφωση του κόX
σµου και αγάπη, 54, 55, 580

Ιησούς Χριστός, άνθρωποι και νέα και
αιώνια κατοικία, 56

Χριστός και Βασίλειο της αλήθειας και
της ζωής, 57

Πραγµάτωση του ανθρώπου και ΧριX
στός, 58

Παρθένος Μαρία, πρώτη ανάµεσα
στους µαθητές του Ιησού Χριστού,
59

Μαθητές του Χριστού, Θεός και αγάπη
για τους φτωχούς, 59

Εκκλησία, άνθρωπος, Βασίλειο του
Θεού και Ιησούς Χριστός, 60

Εκκλησία και µήνυµα απελευθέρωσης
του Χριστού, 63, 65

Κοινωνική διδασκαλία και κοινωνία
στα µέτρα του Χριστού, 63

Χριστός, Εκκλησία και υπερφυσική τάX
ξη, 64

Ιησούς Χριστός και ορατός κόσµος, 64,
262

ΆνθρωποςXΧριστός και άνθρωποςX
Αδάµ, 64, 65

Κοινωνική διδασκαλία και Σωτήρας
Χριστός, 67

Αρµοδιότητα της Εκκλησίας και ΣωτήX
ρας Χριστός, 68

Εκκλησία, ευαγγελισµός της κοινωνίας
και Χριστός, 71

Κοινωνική διδασκαλία, µυστήριο του
Χριστού και λογική, 75

Μυστήριο του Χριστού και µυστήριο
του ανθρώπου, 75

∆ιδακτικό Σώµα της Εκκλησίας και
εξουσία του Χριστού, 79

Χριστός, άνθρωπος και ευθύνη της ΕκX
κλησίας, 81

Εκκλησία, ανθρώπινη κοινωνία και
Χριστός, 96

Εκκλησία, Ιησούς Χριστός και Ιστορία,
104

Χριστός, αποκαλύπτει τον Θεό στον άνX
θρωπο και τον άνθρωπο στον εαυτό
του, 105

Χριστός, ενανθρώπιση, ένωση και άνX
θρωπος, 105, 578

Χριστός Κύριος, Εκκλησία και οδός του
ανθρώπου, 105

Παγκοσµιότητα, αµαρτία και σωτηρία
εν

Χριστώ, 120X122
Ανθρώπινη ελευθερία και Ιησούς ΧριX

στός, 143
Υιός του Θεού και ισότητα των ανθρώX

πων, 144
Ανθρώπινα δικαιώµατα, ανθρώπινη

αξιοπρέπεια και Ιησούς Χριστός, 153
Πάσχα του Χριστού και κοινό καλό της

ανθρωπότητας, 170
Αγαθά, Ιησούς και λαχτάρα για κατοχή,

175
Προνοµιακή µεταχείριση για τους φτωX

χούς και ο βίος του Χριστού, 182X
184

Ιησούς, αλληλεγγύη και αγάπη, 196
Αγάπη και µαθητές του Χριστού, 196*,

580
Ιησούς, οικογένεια και θεσµός του γάX

µου, 210
Χριστός και θείο µυστήριο του γάµου,

219, 220
Συζυγική αγάπη, αγάπη του Χριστού

και κοινωνικότητα, 220
Το αδιάλυτο του γάµου και Χριστός,

225
Εκκλησία, διαζευγµένοι που ξαναπαX

ντρεύτηκαν και Χριστός, 226
Ιησούς και εργασία, 259, 260
Ιησούς και έργα ικανά για να ελευθερώX

σουν τον άνθρωπο, 261



Ιησούς και Σάββατο, 261
ΥιόςXΛόγος, Λόγος και δηµιουργία, 262
Κούραση της εργασίας στην ένωση µε

τον Ιησού, 263
Εργασία, καθαγιασµός και Πνεύµα του

Χριστού, 263
Χριστιανοί, εργασία και το υπόδειγµα

του Χριστού, 264
Εργαζόµενος, χέρι του Χριστού, 265
Ιησούς, οικονοµικά αγαθά, πλούτη και

φτώχεια, 325
Μαθητές του Χριστού, οικονοµία και

καθαγιασµός, 326
Πίστη στον Ιησού Χριστό και κοινωνιX

κή ανάπτυξη, 327
Ιησούς Χριστός, χρισµένος από τον

Γιαχβέ και υιός του ∆αβίδ, 378
Ιησούς της Ναζαρέτ, ενανθρώπιση του

βασιλέα, 378
Ιησούς, εξουσία και αρχή, 379
Ιησούς και πολιτικός µεσσιανισµός, 379
Προσευχή, χριστιανοί και Ιησούς ΧριX

στός, 381
Αυτοκρατορική εξουσία και µάρτυρες

του Ιησού, 382
Χριστός και εξουσία που γίνεται απόX

λυτη, 382
Εκκλησία, Χριστός που βασιλεύει στο

σύµπαν, 383
Βασίλειο του Χριστού, χρόνος και τελιX

κή κρίση, 383
Χριστός, ανθρώπινες αρχές και υπηρεX

σία, 383
Εκκλησία, Χριστός και ενότητα του ανX

θρώπινου γένους, 431
Ιησούς και φύση, 453X455
Ιησούς και ειρήνη, 491X493
Εκκλησία, πίστη στον Χριστό και βία,

496
Εκκλησία εν Χριστώ και ειρήνη στον

και για τον κόσµο, 516

Ευχαριστία, χαιρετισµός ειρήνης και
Χριστός, 519

Κοινωνική ποιµαντική, Χριστός και
αληθινή απελευθέρωση, 524

Κοινωνική ποιµαντική, ευαγγελισµός
και Χριστός, 526

Κατήχηση και κοινωνία µε τον Ιησού
Χριστό, 529

Οικουµενική συνεργασία και αδελφοX
σύνη εν Χριστώ, 535

Μοναχοί και µυστήριο της αγάπης του
Χριστού, 540

Λα�κοί, κοσµικός χαρακτήρας και ακοX
λουθία του Χριστού, 541

Λα�κοί, ιερά µυστήρια και Χριστός, 542
Λα�κοί, Ευαγγέλιο και Χριστός, 543
Λα�κή πνευµατικότητα και Πνεύµα του

Ιησού, 545
Ιησούς Χριστός, πολιτικός πολιτισµός

και Ευαγγέλιο, 555
Προσωπική και κοινωνική ενασχόληση,

Πνεύµα και Υιός, 562
Χριστιανοί, υπερφυσικές αξίες και ΧριX

στός, 569
Εκκλησία, Ευαγγέλιο του Χριστού και

η ανθρώπινη περιπέτεια, 569
Πίστη στον Ιησού Χριστό και ηθικές

αρχές, 577
Μεγάλες προκλήσεις της εποχής µας και

Χριστός, 577
Άνθρωπος και η λυτρωτική επίδραση

του Χριστού, 578

ΙΣΟΣ / ΙΣΟΤΗΤΑ

Άνδρας και γυναίκα, ίση αξία, 111
Φυσικός νόµος και ο άλλος ως ίσος, 140
Ενσάρκωση και ισότητα των ανθρώX

πων, 144
Κοινή ανάπτυξη και ισότητα ανάµεσα

στις τάξεις, 145
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Ισότητα και σχέσεις ανάµεσα σε λαούς
και κράτη, 145, 433

Αρσενικό θηλυκό και ίση αξιοπρέπεια,
146

∆ικαιώµατα και ίση αξιοπρέπεια των
ανθρώπων, 153

∆ιεθνή δικαιώµατα και ίσος σεβασµός
των κρατών, 157, 158

Κοινό καλό και ισότητα των ανθρώX
πων, 164

Επικουρικότητα και υποτιθέµενη ισότηX
τα, 187

Αναπλήρωση, κράτος και µεγαλύτερη
ισότητα, 188

Αλληλεγγύη και ισότητα όλων 192, 194
Αλληλεγγύη του Ιησού και ισότητα, 196
Χρήση των αποθεµάτων και κριτήρια

ισότητας, 283
Μεταναστευτικά ρεύµατα και κριτήρια

ισότητας, 298
Ισότητα και διανοµή των εσόδων, 303
Παγκοσµιοποίηση της ισότητας, 310
Οικονοµική πρωτοβουλία και απαίτηση

ισότητας, 336
Κράτος σε οικονοµία και ισότητα των

µερών, 352
Οικονοµία, δηµόσια παρέµβαση και

ισότητα, 354
Ισότητα και επιβολή των φόρων, 355
Χρηµατοδότηση και αρχή της ισότητας,

355
Ισότητα και εµπορικές σχέσεις, 364
Βασιλεύς, φτωχοί και ισότητα, 378
Αστική φιλία και αρχή της ισότητας,

390
Ισότητα και Γαλλική Επανάσταση,

390*
Αρχές και ίση ηθική τάξη για όλους,

396
Πληροφορία και συνθήκες ισότητας,

414

∆ίκαιο του κόσµου και ισότητα στην
αξιοπρέπεια, 437

∆ιεθνείς οργανισµοί και ισότητα, 442
∆ικαίωµα στην ανάπτυξη και ισότητα,

446
Φτώχεια και ίσα δικαιώµατα, 449
Βιοκεντρισµός και παρατηρήσεις ισότηX

τας, 463
∆ιεθνές δίκαιο και ισότητα µεταξύ των

κρατών, 506

ΙΩΒΗΛΑΙΟ

Χριστός και Μεγάλο Ιωβηλαίο του
2000, 1

Ιησούς και η προφητική σηµασία του
ιωβηλαίου, 28

Κ

ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Quadragesimo anno και απολυταρχικά
καθεστώτα, 91

Πίος ΙΑ΄ και απολυταρχικά καθεστώτα,
92

Θρησκευτική ελευθερία, πρόοδος και
καθεστώς, 155

Ιδιωτική ιδιοκτησία και πραγµατικές
µορφές καθεστώτων, 177

Χώρες µε απολυταρχικό ή δικτατορικό
καθεστώς, 191

Αξίες και πολιτικά καθεστώτα, 386
Λαός, κυβερνώντες και πολιτικό καθεX

στώς, 395

ΚΑΘΗΚΟΝ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

Οι ∆έκα Εντολές και οι υποχρεώσεις
του ανθρώπου, 22



Υποχρεώσεις της Εκκλησίας και κοινωX
νική διδασκαλία, 69, 71

Κοινωνική διδασκαλία και υποχρεώX
σεις, 75

Κοινωνική διδασκαλία και καθήκοντα
της δικαιοσύνης και της αγάπης, 83

Divini Redemptoris και υποχρεώσεις της
δικαιοσύνης, 92

Κοινωνική αµαρτία και υποχρεώσεις
των πολιτών, 118

Ελευθερία, φυσικός νόµος και υποχρεώX
σεις του ανθρώπου, 140

Άτοµα µε ειδικές ανάγκες, έχουν υποX
χρεώσεις, 148

∆ιασύνδεση ανάµεσα στα δικαιώµατα
και στις υποχρεώσεις του ανθρώX
που, 156

Έθνη και υποχρεώσεις να ζουν ειρηνιX
κά, 157

Προορισµός των αγαθών και κοινωνιX
κές υποχρεώσεις, 172

Ιδιωτική ιδιοκτησία και τήρηση των
υποχρεώσεων, 176

Υποχρεώσεις ιδιοκτητών και κατεχόX
ντων αγαθά, 178

∆ώρα στους φτωχούς, υποχρέωση της
δικαιοσύνης, 184

Συµµετοχή, υποχρέωση που οφείλουµε
να τηρήσουµε, 189

Κοινωνική διδαχή και αλληλεγγύη ως
καθήκον, 194*

Υποχρέωση ο σεβασµός για την ελευθεX
ρία του ανθρώπου, 199

Ανθρώπινη συνύπαρξη, δικαιοσύνη και
καθήκοντα, 205

Αρχές και το καθήκον συντήρησης της
οικογένειας, 214

Μέλη της οικογένειας και αµοιβαία καX
θήκοντα, 215

Υπεύθυνη πατρότητα και υποχρεώσεις
προς τον Θεό, 232

Σύζυγοι, αριθµός παιδιών και υποχρεώX
σεις, 234

Υποχρέωση των γονιών να διαπαιδαX
γωγούν τα παιδιά τους, 239, 239*

Όργανα διάπλασης και καθήκον των
αρχών, 240

Κράτος και προστασία των υποχρεώX
σεων της οικογένειας, 247

Η εργασία είναι υποχρέωση του ανθρώX
που, 274

Αρχές, καθήκον επαγρύπνησης, ανάX
παυση και λατρεία, 286

Απασχόληση, ορθός στόχος, 288
Κράτος και καθήκον προώθησης της ερX

γασίας, 291
Συνδικάτα και υποχρέωση να επηρεάζει

την εξουσία, 307
Καθήκον και οικονοµική επάρκεια, 332
Καθήκον να συνεισφέρουµε στην

πρόοδο, 333
Επιχειρηµατίες και υποχρέωση του σεX

βασµού, 344
Κράτος και καθήκον να διευκολύνει τις

επιχειρήσεις, 351
Η πληρωµή των φόρων ως καθήκον, 355
Αγοραστική δύναµη και η υποχρέωση

της αγάπης, 359
∆ιεθνείς αρχές και η υποχρέωση σεX

βασµού των δικαιωµάτων, 365
Αλληλεγγύη ανάµεσα στις γενεές, υποX

χρέωση, 367
Υποχρεώσεις των χριστιανών προς τις

αρχές, 380
Ανθρώπινη συνύπαρξη και εκπλήρωση

υποχρεώσεων, 386
Υποχρεώσεις των µειονοτήτων και κοιX

νό καλό, 387
Κοινό καλό και υποχρεώσεις του ανX

θρώπου, 388, 389
Συνύπαρξη και υποχρεώσεις του ανX

θρώπου, 390
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Άδικοι νόµοι και υποχρέωση στην
αντίρρηση, 399

Υποχρέωση να σεβόµαστε τη θρησκευτιX
κή ελευθερία, 424

Εκκλησία, πολιτική κοινότητα και υποX
χρεώσεις, 425

Εξουσία της παγκόσµιας κοινότητας
και καθήκοντα, 441

Ανάπτυξη, υποχρέωση όλων προς άλX
λους, 446

∆ιεθνής συνεργασία, υποχρέωση αλληX
λεγγύης, 448

Περιβάλλον και η υποχρέωση να σεβαX
στούµε ένα αγαθό, 466

Η υποχρέωση της αλληλεγγύης µεταξύ
των γενεών, 467

Η ειρήνη είναι οικουµενική υποχρέωση,
494

Άοπλοι προφήτες και υποχρεώσεις των
ανθρώπων, 496

Κράτος που δέχεται επίθεση και η υποX
χρέωση να αµυνθεί, 500

Η υποχρέωση να προστατεύουµε αθώα
θύµατα, 504

Ειρήνη και καθήκοντα της δικαιοσύνης,
520

Λα�κοί, αίσθηση του καθήκοντος και
κοινό καλό, 531

Κοινωνική διδασκαλία, ηθικές και κοιX
νωνικές υποχρεώσεις, 532

Λα�κοί και η υποχρέωση να είναι δραX
στήρια υποκείµενα, 539

Λα�κοί, πνευµατική ζωή και κοινωνικές
υποχρεώσεις, 546

Προσοχή και καλό ως υποχρέωση, 548
Θρησκευτική ελευθερία, µία από τις πιο

σοβαρές υποχρεώσεις, 553
Λα�κοί, υποχρέωση και έννοια του ανX

θρώπου, 558
Επαγγελµατίες της επικοινωνίας και

υποχρεώσεις, 562

Πιστοί και οι υποχρεώσεις των πολιX
τών, 565

Ηθικές απαιτήσεις και το καθήκον της
µαρτυρίας, 570

Οι υποχρεώσεις µιας κοινότητας και
ηθικές αλήθειες, 571

∆ιδαχή και το ηθικό καθήκον της συνέX
πειας, 571

Λα�κισµός και οι υποχρεώσεις των χριX
στιανών, 572

Αγάπη και η υποχρέωση να διασφαλίX
ζεις το καλό, 581

Αγάπη και καθήκοντα της δικαιοσύνης,
583

ΚΑΚΟ

Ερωτήσεις βάθους και παρουσία του
κακού, 14

Προπατορικό αµάρτηµα, ρίζα όλων των
κακών, 27

Rerum novarum, λάθη και κοινωνικό
κακό, 89

Divini Redemptoris και βάλσαµο για το
κακό, 92

∆ιάκριση του καλού και του κακού,
114, 136

Αµαρτία και ελπίδα, πιο µεγάλη από
κάθε κακό, 121

Αλήθεια γύρω από το κακό και κρίση
συνειδήσεων, 139

Ελευθερία και κακό, 143
Αλληλεγγύη και κακά πολλών ανθρώX

πων, 193
∆έντρο της γνώσης του καλού και του

κακού, 256
Εργασία και απελευθέρωση από το καX

κό, 261
Είναι κακό η φτώχεια των καταπιεσµέX

νων, 323



Οικονοµικά αγαθά και άνθρωπος ελευX
θερωµένος από το κακό, 325

Προσκόλληση στο χρήµα, ρίζα όλων
των κακών, 328

Αρχές και καταδίκη όποιου απεργάζεX
ται το κακό, 380

∆υσκολία επικοινωνίας και κοινωνικά
κακά, 416

Ο κόσµος εννοούµενος όχι ως κακό, 451
Η βία είναι κακό, 496
Προσφυγή στα όπλα και πιο σοβαρά

κακά, 500
Θεός και δυνατότητα να ξεπερνάς το

κακό, 578
Χριστιανική ελπίδα και πνεύµατα του

κακού, 579

ΚΑΛΟ

Άνθρωπος και ανθρώπινη ανάπτυξη
προς το καλό, 4

Άνθρωποι και το πραγµατικό καλό της
ανθρωπότητας, 6

Σύνοψη και το καλό του ανθρώπου, 10
Θεσµοί, εξυγίανση και καλό, 42
Αποφασιστικότητα και το καλό όλων,

43
Καλό και κοινωνική κοινότητα, 61
Εργασία, καλό για τον άνθρωπο, 101
∆ιάκριση του καλού και του κακού, 114
∆ράσεις αντίθετες στο καλό, κέρδος και

εξουσία, 119
Άνθρωπος και το απόλυτο καλό, 130
Κοινωνική τάξη και το καλό των ανX

θρώπων, 132
Άνθρωπος, καλό και ελευθερία, 135, 136
Αλήθεια, καλό και κρίση της συνείδηX

σης, 139
Θεός, πηγή και κριτής κάθε καλού, 140
Ελευθερία, αλήθεια και ανθρώπινο καX

λό, 142, 143, 165, 200

Αρµονική δράση και το καλό όλων, 145
Αγάπη για το καλό και σταθερές οµάX

δες, 150
Ανθρώπινα δικαιώµατα και το καλό

του ανθρώπου, 154
Ηθική δράση του ατόµου και καλό,

164
Κοινό καλό, καλό όλων και του ανθρώX

που, 165
Κοινό καλό, δύσκολος στόχος να επιX

τευχθεί, 167
Ευθύνη και καλό της αστικής κοινότηX

τας, 169
Ιησούς και το υπέρτατο Καλό, 170
Αλληλεγγύη, καλό όλων και καθενός,

193, 194
Ανθρώπινη συνύπαρξη, καλό και αλήX

θεια, 205
Κοινωνική αγάπη και καλό των ανθρώX

πων, 207, 208
Καλό και άνθρωπος µόνος, 209
Οικογένεια και έννοιες γύρω από το καX

λό, 212
Οικογένεια και το καλό της κοινωνίας,

213, 214, 229
Γάµος, το καλό των συζύγων και των

παιδιών, 215
Ηλικιωµένοι, νέοι και το καλό τους, 222
Συµπληρωµατικότητα και το καλό του

γάµου, 224
Υπεύθυνη πατρότητα και κοινωνικό

καλό, 232
∆ιαπαιδαγώγηση και το καλό της κοιX

νωνίας, 242
Κύρος των γονιών και το καλό των παιX

διών, 242
Ενώσεις και το καλό της οικογένειας,

247
Το δένδρο της γνώσης του καλού, 256
Εργαζόµενος, το χέρι του Χριστού και

το καλό, 265
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Εργασία, ένα καλό για όλους, 288
Αγώνας για δικαιοσύνη και καλό, 306
Ο Θεός και το καλό ως δώρο προς διαX

χείριση, 323
Πλούτη, ένα αγαθό που προέρχεται

από τον Θεό, 329
Οικονοµική ζωή και το καλό όλης της

κοινωνίας, 331
Επιχείρηση, καλό για όλους, 339
Αρχές και το καλό του ανθρώπου, 380
Φυσική τάση, άνθρωποι και καλό, 384
Ανθρώπινη συνύπαρξη και ηθικό καλό,

386
Κράτος, διαχειριστής του λα�κού καX

λού, 412
Το καλό των ανθρώπων και το καλό

της κοινότητας, 416, 420, 445
Κοινωνική διδασκαλία και το καλό

όλων και καθενός, 449
Ανθρώπινη δραστηριότητα και το καX

λό της ανθρωπότητας, 457, 522
Περιβάλλον, ένα συλλογικό καλό, 466
Ανάπτυξη, το καλό κάθε ανθρώπου

και της ανθρωπότητας, 483
Νερό, ένα δηµόσιο αγαθό, 485
Ειρήνη, µεσσιανικό καλό, 491
Θεός, υπέρτατο αγαθό, 494
Ειρήνη και το καλό των ανθρώπων,

495
Ένοπλες δυνάµεις και το καλό του κόX

σµου, 502
Το καλό του ανθρώπου και εµπόλεµα

µέρη, 504
Εκκλησία και το καλό όλων και καθεX

νός, 527
Σύνεση και διάκριση του πραγµατικού

καλού, 547, 548
Αξιοπρέπεια του ανθρώπου, πολύτιµο

καλό, 552
Θρησκευτική ελευθερία, ένα από τα πιο

υψηλά αγαθά, 553

Το καλό όλης της κοινωνίας και σκοπός
του πολιτισµού, 556

Θεός και η πιθανότητα να επιτευχθεί το
καλό, 578

Αγάπη, δύναµη στην Ιστορία προς το
καλό, 580, 581

ΚΑΝΟΝΑΣ – ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

Σαββατικό έτος και ρυθµιστική αναφοX
ρά, 25

Θεσµοί και κανόνες δικαιοσύνης, 42
Κοινωνική διδασκαλία και κανόνες της

κοινωνικής ζωής, 73
Συνειδήσεις, κανόνες και κοινωνικές καX

ταστάσεις, 73
Κοινωνική διδασκαλία και κανόνες

δράσης, 81, 84
Ελευθερία, αλήθεια και ηθικοί κανόνες,

138
Φυσικός νόµος, ∆εκάλογος και κανόνες,

140
Αρχές, θεσµοί και κανόνες έθους, 163
Αγαθά της δηµιουργίας και κανόνες του

κοινού καλού, 167
Ιδιωτική ιδιοκτησία και νοµικοί κανόX

νες, 177
Τεχνικές αναπαραγωγής και κανόνες,

235
Παιδαγωγική δράση και η αγάπη ως

κανόνας, 239
Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και ηθιX

κοί κανόνες, 243
Προτεραιότητα της οικογένειας και

δεοντολογικά κριτήρια, 254
Νέες τεχνολογίες και νοµικοί κανόνες,

283
Κανόνες κοινωνικής ασφάλειας, 309
Χρηµατοδοτικό σύστηµα και δεοντολοX

γικό πλαίσιο, 369



Οικονοµική ανάπτυξη και πλαίσιο καX
νόνων, 372

Αντικειµενικός κανόνας και θετικό διX
καίωµα, 388

Φυσικός νόµος, δεοντολογική αναφορά,
397

Πολιτική διαφθορά και κανόνες της διX
καιοσύνης, 411

Θρησκευτική ελευθερία και νοµικοί καX
νόνες, 422

Θρησκευτικές οργανώσεις και κανόνες
δικαίου, 423

Αντιθέσεις και δεοντολογικά όργανα,
439

∆ιάλογος του πλάσµατος και κανόνες,
452

Υγιές περιβάλλον και νοµικοί κανόνες,
468

Στρατιωτικοί και κανόνες του ανθρωπιX
στικού δικαίου, 503

Χηµικά όπλα και διεθνές πλαίσιο κανόX
νων, 509

Κανόνας της δράσης και καλό της ανX
θρωπότητας, 522

Μέσα επικοινωνίας και κανόνες, 560
Αγάπη, υπέρτατος κανόνας δράσης, 582

ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ

Εργασία και καπιταλιστική µήτρα, 267
Κοινωνική διδασκαλία και καπιταλιX

σµός, 335

ΚΑΡ∆ΙΑ

Ολοκληρωµένος άνθρωπος, µε την καρX
διά, 13

Οδηγώντας στην καρδιά τα αποφασιX
στικά ερωτήµατα, 17

Καρδιά και αδελφός που έχει ανάγκη,
23

Πνεύµα του Θεού και καρδιά του ανX
θρώπου, 25, 31, 63

Ιησούς και καρδιά της θε�κής εµπειρίας,
29

Να αγαπάµε τον Κύριο µε όλη την καρX
διά, 40

Καρδιά των ανθρώπων και χάρη, 41
Κοινωνική διδασκαλία, καρδιά και λειX

τούργηµα, 67
Άνθρωπος, καρδιά της κοινωνικής διδαX

χής, 107
Καρδιά και πνευµατική εσωτερικότητα

του ανθρώπου, 114
∆ιάσταση και προδιάθεση της καρδιάς,

128
Φυσικός νόµος και καρδιά του ανθρώX

που, 141
∆ικαίωµα στην ανάπτυξη και η καρδιά

της µητέρας, 155
Γάµος και σκληρότητα της καρδιάς, 217
Ιησούς Χριστός και σκληρότητα της

καρδιάς, 219
Καρδιά και θησαυροί του ουρανού,

260
∆αβίδ, νέος νόµος και η καρδιά των πιX

στών, 324
Επιχειρηµατίας και η καρδιά της επιχείX

ρησης, 344
Βασιλεύς, φίλος του ανθρώπου και της

αγνής καρδιάς, 378
Ειρήνη, Θεός και καρδιά, 490
Προσευχή, καρδιά, Θεός και πλησίον,

519
Καρδιά και δώρο της νέας ανθρωπότηX

τας, 540
Μεταστροφή της καρδιάς και άνθρωX

πος, 552
Θεός και επιθυµίες της ανθρώπινης καρX

διάς, 576
Ηθική και καρδιά της πολιτιστικής υπόX

θεσης, 577
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ΚΑΤΑΛΥΜΑ

Φτώχεια, στέγη και καταλύµατα, 482

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ –
ΑΠΟ∆ΟΧΗ

Θεός και τρόπος συµµετοχής, 24
Κοινωνική διδασκαλία και συµµετοχή,

75
Κοινωνική ζωή και µορφές συµµετοχής,

196
Οικογένεια και εκδηλώσεις συµµετοχής,

246
Οικογένεια και λογική της συµµετοχής,

248
Συµµετοχή και εργασία, 261
Ιησούς και συνύπαρξη στην αποδοχή,

325
Λαός και αποδοχή ζωής και αξιών, 386
Συµµετοχή, πρακτική της εξουσίας και

υπηρεσία, 410
Καταµερισµός των πόρων και διεθνής

τάξη, 438
Μαθητής του Χριστού και συµµετοχή,

453
Καταµερισµός των αγαθών και οικολοX

γία, 481X485

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ – ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

Κοινωνική αλλοτρίωση και µορφές καX
τανάλωσης, 47

Οι θησαυροί της γης καταναλώνονται,
260

Παραγωγικές εγκαταστάσεις και καταX
ναλωτικές αγορές, 310

Οικονοµία και κατανάλωση των υλιX
κών αγαθών, 331

Ποιότητα των εµπορευµάτων προς καX
τανάλωση, 345

Ιδιωτικοί και δηµόσιοι καταναλωτές,
346

Απαιτήσεις των καταναλωτών και διX
καιοσύνη, 347

Ο άνθρωπος ως καταναλωτής, 350
Καταναλωτές και αγοραστική δύναµη,

358
Καταναλωτές και παραγωγοί, 359
Τρόποι ζωής και επιλογές κατανάλωX

σης, 360, 486
Μελλοντικές γενεές και υπερβολική καX

τανάλωση, 360
Πρόσωπα και µηχανισµός κατανάλωX

σης, 374, 375
Κατανάλωση και έργο παιδαγωγικό

και πολιτιστικό, 376, 486
Περιβάλλον και κατανάλωση, 470
Βιοτεχνολογικά προ�όντα και καταναX

λωτές, 480

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ

Πλούτη, ανάπτυξη και καταναλωτιX
σµός, 334

Το φαινόµενο του καταναλωτισµού,
360

Ανάπτυξη µε καταναλωτικά πρότυπα,
462

Χριστιανοί και καταναλωτικός τρόπος
ζωής, 554

Μέσα επικοινωνίας και καταναλωτικές
επιλογές, 560

ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Κατοικία, υπηρεσία και δικαίωµα του
ανθρώπου, 166

ΚΕΡ∆ΟΣ

∆οµές του αµαρτήµατος και κέρδος, 119



Επιχείρηση και αρχή του µέγιστου κέρX
δους, 279

Οργάνωση της εργασίας και κέρδος, 311
Εταιρεία και σωστή λειτουργία του

κέρδους, 340
Κέρδος και αξιοπρέπεια του ανθρώπου,

340
Αναζήτηση ενός σωστού κέρδους και

τοκογλυφία, 341
Ανταγωνιστική αγορά και κέρδος, 347
Παγκοσµιοποίηση και ευκαιρίες κέρX

δους, 361
Μέσα επικοινωνίας και κέρδος, 416
Οικονοµία, περιβάλλον και κέρδος, 470
Βιοτεχνολογίες και νόµιµο κέρδος, 478

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Εργατικό πρόβληµα, κεφάλαιο και ερX
γασία, 88

Κεφάλαιο, εργασία και συνεταιρισµός,
91

Κεφάλαιο και ανθρώπινη δραστηριότηX
τα, 273

Κεφάλαιο, µέσα παραγωγής και επιχείX
ρηση, 276

Ανθρώπινο κεφάλαιο, 276
Κοινωνικό κεφάλαιο, 276
Σχέσεις ανάµεσα σε εργασία και κεφάX

λαιο, 277
Εργασία, κεφάλαιο και άνθρωπος, 278
Συγκρούσεις ανάµεσα σε εργασία και

κεφάλαιο, 279
Εργαζόµενοι και ιδιοκτησία του κεφαX

λαίου, 281
Εργασία, κεφάλαιο και ιδιωτική ιδιοX

κτησία, 282
Ιδιότητες του κεφαλαίου και νέες τεχνοX

λογίες, 283
∆ιαδικασία παραγωγής, εργασία και

κεφάλαιο, 306

Η επιχείρηση ως κοινωνία των κεφαX
λαίων, 338

Επιχείρηση, κεφάλαιο και εργασία, 338
Επιχειρηµατίες και φροντίδα του κεφαX

λαίου, 344
Παγκοσµιοποιηµένη κοινωνία και κυX

κλοφορία των κεφαλαίων, 361
Κεφάλαιο και προσέγγιση των χωρών,

363
Παγκοσµιοποιηµένη αγορά των κεφαX

λαίων, 368
Κινητικότητα των κεφαλαίων και πόX

ροι, 368
∆ιεθνείς αγορές των κεφαλαίων και κυX

βερνήσεις, 370
Κεφάλαια, εξωτερικό χρέος και εµπόX

ριο, 482

ΚΙΝΗΜΑ

Κινήµατα αλληλεγγύης των εργαζοµέX
νων, 308

Συνύπαρξη, πνευµατικές δυνάµεις και
κινήµατα, 386

Κυβερνήσεις και κινήµατα για τα δικαιX
ώµατα του ανθρώπου, 443

Περιβάλλον και οικολογικά κινήµατα,
463

Χριστιανοί, κίνηµα και προστασία του
ανθρώπου, 538

Κινήµατα και διάπλαση των λα�κών πιX
στών, 549

Κοινωνική διδασκαλία και ο ρόλος των
κινηµάτων, 549

ΚΛΗΣΗ

Εκκλησία, κλήση του ανθρώπου και
κοινωνία, 3, 63

Σύνοψη και κλήση των εκκλησιαστικών
χαρισµάτων, 10
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Εκκλησία, κόσµος και η κλήση του, 18
Κλήση του ανθρώπινου γένους στην

ενότητα, 19
Τριαδική Αγάπη και κλήση, 34
Χριστιανική αποκάλυψη και κλήση, 35,

36
Ύστατη κλήση του ανθρώπου, η θε�κή,

41
Άνθρωπος, κλήση και σύµπαν, 47
Εκκλησία, πολιτική κοινότητα και κλήX

ση, 50, 425
Εκκλησία και οριστική κλήση του ανX

θρώπου, 51
Άνθρωπος, κλήση και θε�κό σχέδιο, 60
Κοινωνική διδασκαλία και κλήση του

ανθρώπου, 61
Κοινωνική συνύπαρξη και κλήση, 62
Κοινωνική διδασκαλία και γήινη κλήX

ση, 72
∆ιεπιστηµονικός διάλογος και κλήση,

83
Λα�κοί, εγκόσµιος χαρακτήρας και κλήX

ση, 83
Laborem exercens, εργασία και κλήση,

101
Χριστός και κλήση του ανθρώπου, 105,

121
Άνδρας και γυναίκα και κλήση στη ζωή,

113
Κοινωνική διάσταση του ανθρώπου και

κλήση, 149
Ελευθερία και κλήση κάθε ανθρώπου,

200
Γάµος, σύζυγοι και κλήση, 220
Εργασία και κλήση του ανθρώπου, 270
Εργασία, οικογένεια και κλήση του ανX

θρώπου, 294
Εργασία και κλήση της γυναίκας, 295
Συνδικάτο και κλήση, 306
Ανάγκες και κλήση προς το υπερβατικό,

318

Ανθρωπιά στην εργασία και κλήση,
322

Οικονοµική δραστηριότητα και κλήση,
326

ΟικονοµικήXκοινωνική ζωή και κλήση,
331

Οικονοµία και κλήση του ανθρώπου,
333

Μοντέλα ανάπτυξης και κλήση, 373
Καλό της ανθρωπότητας και κλήση,

522
Αρχές και κλήση του ανθρώπου, 534
Λαός του Θεού και άσκηση κάθε κλήX

σης, 538
Εγκόσµια τάξη και αιώνια κλήση, 544
Ενώσεις, κλήση και αποστολή, 550
Άνθρωποι της εποχής µας και κλήση,

551

ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ

Κλωνοποίηση, κοινωνική και πολιτιστιX
κή σπουδαιότητα, 277

Ανθρώπινη κλωνοποίηση και ∆ιδακτιX
κό Σώµα της Εκκλησίας, 236

ΚΟΙΝΟ ΚΑΛΟ

Σύνοψη και κοινό καλό, 12
Κοινό καλό, εγγύηση για το προσωπικό

καλό, 61
Κοινό καλό και κοινωνική διδασκαλία,

77
Καθήκοντα της δικαιοσύνης και κοινό

καλό, 92
Επαγγελµατικές κατηγορίες και κοινό

καλό, 93
∆ηµόσια εξουσία και οικουµενικό κοινό

καλό, 95
Κοινωνική αµαρτία και κοινό καλό, 118
Σταθερές οµάδες και κοινό καλό, 150



Κοινό καλό και κοινωνικός πλουραλιX
σµός, 151

∆ιεθνές δίκαιο, κοινό καλό της ανθρωX
πότητας, 157

Υπερβολική ισότητα και κοινό καλό,
158

Η αρχή του κοινού καλού, 160, 164, 165
Οι απαιτήσεις του κοινού καλού, 166
Κοινό καλό και δέσµευση της κοινωνίX

ας, 167
Κράτος και κοινό καλό, 168, 169
Κοινό καλό και ύστατος σκοπός του ανX

θρώπου, 170
Κοινό καλό και προορισµός των αγαX

θών, 171
Κοινωνική λειτουργία της ιδιοκτησίας

και κοινό καλό, 178
Υλικά αγαθά και κοινό καλό, 181
Ιδιωτική πρωτοβουλία και κοινό καλό,

187
Κοινό καλό και η αρχή της επικουρικόX

τητας, 188
Συµµετοχή και κοινό καλό, 189
Αλληλεγγύη και κοινό καλό, 193, 194,

582
∆ικαιοσύνη και κοινό καλό, 193
Ελευθερία και κοινό καλό, 266, 287
Κοινωνική αγάπη και κοινό καλό, 207
Παιδί, σωµατίδιο του κοινού καλού,

230
Οικογένεια και κοινό καλό, 238
Εργασία και κοινό καλό, 266, 287
Ενδιάµεσα στρώµατα και κοινό καλό,

281
Κοινό καλό όλων και γιορτές, 286
Πλήρης απασχόληση και κοινό καλό,

288, 289
Αµειβόµενη εργασία και κοινό καλό,

302
Απεργία και κοινό καλό, 304
Συνδικάτα και κοινό καλό, 305X307

Επιχείρηση και κοινό καλό, 338
Επιχείρηση, κοινό καλό και περιβάλX

λον, 340
Ελεύθερη αγορά και κοινό καλό, 348
Πολιτική οικονοµία και κοινό καλό,

354
∆ηµόσια χρηµατοδότηση και κοινό καX

λό, 355
Αστική κοινωνία και κοινό καλό, 356
Κοινό καλό και διανοµή του πλούτου,

363
Κοινό καλό και διεθνείς οικονοµικές

σχέσεις, 364
Παγκόσµιο χρηµατοδοτικό σύστηµα

και κοινό καλό, 371
Πολιτική και ορίζοντες και κοινού καX

λού, 372
Αρχές και κοινό καλό, 380, 394, 396,

398, 409, 410, 567
Μέλη της πολιτικής κοινότητας και κοιX

νό καλό, 384
Λαός και κοινό καλό, 385
Μειονότητες και κοινό καλό του κράX

τους, 387
Κοινό καλό, δικαιώµατα και υποχρεώX

σεις του ανθρώπου, 388, 389
Πολιτική κοινότητα και κοινό καλό,

391, 392
Ένοπλος αγώνας και κοινό καλό µιας

χώρας, 401
Κοινό καλό, εγκλήµατα και ποινές,

402
Θανατική ποινή και κοινό καλό, 405
∆ηµοκρατικές διαδικασίες και κοινό

καλό, 407
Πολιτικές επιλογές και κοινό καλό, 411
Κράτος και κοινό καλό, 412
Κόµµατα και κοινό καλό, 413
Πληροφορία και κοινό καλό, 415
Καλό των ανθρώπων και κοινό καλό,

417, 418
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Θρησκευτική ελευθερία και κοινό καλό,
422

Πολιτικές κοινότητες και κοσµικό κοινό
καλό, 424

Οικουµενικό κοινό καλό, 432
∆ιεθνής κοινότητα και οικουµενικό κοιX

νό καλό, 433
Κοινό καλό, έθνος και ανθρωπότητα,

434
Κράτη, οικουµενικές αρχές και κοινό

καλό, 437
Παγκόσµια πολιτική αρχή και κοινό

καλό, 441
∆ιεθνείς οργανώσεις και κοινό καλό,

442
Αγία Έδρα, κοινό καλό και ανθρώπινη

οικογένεια, 444
∆ιεθνής συνεργασία και κοινό καλό,

448
Αγαθά της δηµιουργίας και κοινό καλό,

468
Βιοτεχνολογίες και κοινό καλό, 476,

478, 479
Ειρήνη και κοινό καλό, 494, 518
Χρήση της δύναµης και κοινό καλό, 494,

518
Λα�κοί και υπηρεσία του κοινού καλού,

531
Πολιτισµός και κοινό καλό, 556
Λα�κοί, πολιτική δράση και κοινό καλό,

565, 571, 573
Κοινό καλό και πνευµατικός σκοπός

του ανθρώπου, 573
Πιστοί και κοινό καλό, 574

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Ουµανισµός και κοινότητα των ανθρώX
πων, 19

Υπερβατικότητα του ανθρώπου και κοιX
νότητα, 47

Κήρυγµα του Ευαγγελίου, ανάπτυξη
και κοινότητα, 66

Εκκλησία και κοινότητα των ανθρώX
πων, 68, 82

Mater et magistra και κοινότητα, 94
Θρησκευτική ελευθερία και κοινότητα,

97, 421
Αµάρτηµα, άνθρωπος και κοινότητα,

117
Κοινωνικό αµάρτηµα και κοινότητα,

118
Άνθρωπος και κοινότητα, 133
Φυσικός νόµος και κοινότητα των ανX

θρώπων, 142
Ανθρώπινη αξιοπρέπεια και κοινοτική

µορφή, 145
Αρχές της κοινωνικής διδασκαλίας και

κοινότητα, 161
Κοινωνική διάσταση του ηθικού καλού,

164
Ιθαγενείς λαοί και κοινοτικές ιδιοκτησίX

ες, 180
Ιδιοκτησία, πλεονεκτήµατα και κοινόX

τητα, 181
Ανθρώπινη κοινότητα και έργα αγάπης,

184
Αστική κοινωνία και κοινότητα των ανX

θρώπων, 185X187
∆ηµοκρατία και κοινοτική ζωή, 190, 191
Αλήθεια, κοινωνικές σχέσεις και κοινόX

τητα, 198
Αγάπη και το καλό της κοινότητας, 208
Οικογένεια και κοινότητα, 213
Οικογένεια και ανάπτυξη της κοινότηX

τας, 221
Ταυτότητα του γένους, κοινότητα και

άτοµο, 224
Παιδαγωγικό έργο και κοινωνική διάX

σταση, 240
Προτεραιότητα της οικογένειας και κοιX

νότητα, 254



Εργασία και συµµετοχή σε µια κοινότηX
τα, 264

Άνθρωπος, εργασία και κοινοτική ενέρX
γεια, 266

Αλλοτρίωση στην εργασία και αλληX
λέγγυα κοινότητα, 280

Συµµετοχή των εργαζοµένων και κοινόX
τητα, 281

Νέα εργασία και ζωή της κοινότητας,
311

Εργασία στις µικρές επιχειρήσεις και
κοινότητα, 315

Κοινωνικό όραµα της επιχείρησης, 338,
339, 340

Επιχειρηµατικός ανταγωνισµός και κοιX
νότητα, 343

∆ιεθνής αλληλεγγύη, υποχρέωση της
κοινότητας, 367

Οικονοµία και ανθρώπινη κοινότητα,
369

Κυβέρνηση και ανθρώπινη κοινότητα,
383

Κοινότητα, άνθρωπος και κοινό καλό,
391

Πολιτική κοινωνία και αξία της κοινόX
τητας, 392

Πολιτικές αρχές και κοινότητα, 394
Μέσα επικοινωνίας και κοινότητα, 415,

416, 562
Εθελοντισµός και το καλό της κοινότηX

τας, 420
Γένεσις, άνθρωπος και κοινότητα, 428
Συνθήκη και ανθρώπινη κοινότητα, 429
Ιδεολογίες και κοινωνική διάσταση, 433
Εκκλησία, αστικές αρχές και ανθρώπινη

κοινότητα, 445
Ανάπτυξη, κοινότητα και ανθρώπινη

οικογένεια, 446
Φύση, ∆ηµιουργός και ανθρώπινη κοιX

νότητα, 473

Αντιρρησίες συνείδησης και κοινότητα,
503

∆ιδαχή της Εκκλησίας και κοινότητα,
521

Κοινωνική διδασκαλία, λα�κοί και κοιX
νότητα ζωής, 531

Λα�κές συναθροίσεις και κοινότητα,
549

Λα�κοί και κοινωνική αντίληψη, 568
Ανάγκη έννοιας και εθνικές κοινότητες,

575

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙ/
ΚΗ

Εκκλησία και πολιτική κοινότητα, 50,
424, 425, 427, 445

Gaudium et spes και πολιτική κοινότηX
τα, 96

Σκοπός του ανθρώπου και αστική κοιX
νότητα, 133

Κοινωνικός πλουραλισµός και αστική
κοινότητα, 151

Πλειοψηφία και το καλό της αστικής
κοινότητας, 169

Συµµετοχή και αστική κοινότητα, 189
Συµµετοχική δηµοκρατία και αστική

κοινότητα, 190
Κοινωνική και πολιτική ευσπλαχνία και

πολιτική κοινότητα, 208
Οικογενειακός πυρήνας και αστική κοιX

νότητα, 208
∆ηµόσια έξοδα, αστική και πολιτική

κοινότητα, 355
Αλληλεγγύη και εθνικές πολιτικές κοιX

νότητες, 367
Πολιτική κοινότητα και η φύση του ανX

θρώπου, 384
Πολιτική κοινότητα και λαός, 385
Πολιτική κοινότητα και ανθρώπινα διX

καιώµατα, 388, 389
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Πολιτική κοινότητα και συλλογικές σχέX
σεις, 392

Πολιτική κοινότητα, αρχές και ηθική
τάξη, 394

Πολιτική κοινότητα και δηµοκρατική
συµµετοχή, 414

Πολιτική κοινότητα και αστική κοινωX
νία, 417X419

Σχέσεις ανάµεσα στις πολιτικές κοινότηX
τες, 433

Πολιτικές κοινότητες και διεθνές δίκαιο,
434

Συγκρούσεις, πολιτικές κοινότητες και
πόλεµος, 438

Παγκόσµια κοινότητα και πολιτική κοιX
νότητα, 441

Συνεργασία ανάµεσα στις πολιτικές κοιX
νότητες, 446

Ειρήνη και πολιτική κοινότητα, 495
Χριστιανική κοινότητα και αστική και

πολιτική κοινότητα, 534
Ηθικές αλήθειες και πολιτική κοινότηX

τα, 571

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ∆ΙΕΘΝΗΣ

Χριστιανική σωτηρία και διεθνής κοιX
νότητα, 1

Pacem in terries και διεθνής κοινότητα,
95

Gaudium et spes και κοινότητα των λαών,
96

Ισότητα µεταξύ κρατών και διεθνής κοιX
νότητα, 145

Κοινό καλό και κοινότητα των λαών,
165

Συµµετοχή και διεθνής κοινότητα, 189
Παιδιά και διεθνής κοινότητα, 245
Ανθρώπινα δικαιώµατα και διεθνής

κοινότητα, 365

∆ιεθνής αλληλεγγύη και παγκόσµια
κοινότητα, 367

∆ιεθνής κοινότητα και ο ρόλος της καX
τεύθυνσης, 370, 371

∆ιεθνής κοινότητα και αξίες, 433
∆ιεθνής κοινότητα, νοµική κοινότητα,

434
∆ιεθνής κοινότητα και λύση των συγX

κρούσεων, 439
∆ιεθνής κοινότητα και Ηνωµένα Έθνη,

440
∆ιεθνής κοινότητα και παγκόσµια αρX

χή, 441
∆ιεθνής κοινότητα και οργανώσεις, 443
Αγία Έδρα και διεθνής κοινότητα, 448
∆ιεθνής κοινότητα και διεθνής συνεργαX

σία, 448
∆ιεθνής κοινότητα και εξωτερικό χρέος,

450
Περιβάλλον και διεθνής κοινότητα, 467,

468
∆ιεθνής κοινότητα και πολιτισµός της

ειρήνης, 495
Ισχύς και κοινωνία των εθνών, 500
∆ιεθνής κοινότητα και εξάλειψη οµάX

δων, 506
∆ιεθνής κοινότητα και κυρώσεις, 507
∆ιεθνής κοινότητα και πυρηνικά όπλα,

509*
∆ιεθνής κοινότητα και ναρκαλιεία, 510
∆ιεθνής κοινότητα και τροµοκρατία,

513

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Κοινό καλό και κοινωνική κοινότητα,
61

Κοινωνική, πολιτική αγάπη και κοινωX
νική κοινότητα, 208

Άνθρωποι των αγρών και κοινωνική
κοινότητα, 299



Ηθικές αλήθειες και κοινωνική κοινότηX
τα, 671

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ

Οικογενειακή κοινότητα και ανθρώπιX
νη οικολογία, 212

Οικογένεια, φυσική κοινότητα, 213
Οικογένεια, κοινότητα προσώπων, 221
Οικογένεια, κοινότητα αγάπης, 229, 238
Οικογένεια, κοινότητα ζωής, 230
Οικογενειακή κοινότητα και παιδιά, 230
Παιδιά και οικογένεια, κοινότητα προX

σώπων, 244

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ – ΕΚ/
ΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ

Σύνοψη και χριστιανική κοινότητα, 11
Εκκλησία και νέες χριστιανικές κοινόX

τητες, 50
Εκκλησιαστικές κοινότητες, χώροι κοιX

νωνίας, 52
Χριστιανική κοινότητα και κοινωνικές

σχέσεις, 53
Κοινωνική διδασκαλία και εκκλησιαX

στική κοινότητα, 79, 83
Mater et magistra και χριστιανική κοινόX

τητα, 94
Gaudium et spes και κοινότητα των πιX

στών, 96
Justitia et Pax και η κοινότητα των καX

θολικών, 99
∆ιδακτικό Σώµα της Εκκλησίας και χριX

στιανική κοινότητα, 104
Οικογένεια και θρησκευτική κοινότητα,

213
∆ιαζευγµένοι που ξαναπαντρεύτηκαν

και κοινότητα, 226, 226*
Χριστιανικές κοινότητες και οικογένεια,

229

Κοινωνική διδασκαλία και αρµοδιότηX
τες της κοινότητας, 529

Χριστιανικές κοινότητες και αστική και
πολιτική κοινότητα, 534

Πρεσβύτεροι και χριστιανική κοινότηX
τα, 539

Αρχή της λα�κότητας και κοινότητα
των πιστών, 572

ΚοινωνικέςXπολιτικές επιλογές και χριX
στιανική κοινότητα, 574

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χριστιανική σωτηρία και κοινωνία, 1
Σύνοψη, θέση του ανθρώπου και κοινωX

νία, 14, 15
Οικοδοµώντας την ανθρώπινη κοινωX

νία, 18
Κοινωνία και ηθικές, κοινωνικές αρετές,

19
Εξέλιξη της ισραηλίτικης κοινωνίας και

πράξη, 23
Κοινωνία και σχέδιο σωτηρίας του

Θεού, 37
Κοινωνία, νόµοι και αξίες, 45
Άνθρωπος και ορίζοντας της κοινωνίας,

47
Απολυταρχική άποψη της κοινωνίας

και άνθρωπος, 48
Εκκλησία και δόµηση της ανθρώπινης

κοινωνίας, 51
Γήινη πρόοδος και ανθρώπινη κοινωX

νία, 55
Άνθρωπος και σχέση µε τους άλλους

στην κοινωνία, 61
Εκκλησία, Ευαγγέλιο και κοινωνία, 62
Κοινωνία και οικονοµία της σωτηρίας,

62, 65
Κοινωνία στα µέτρα του ανθρώπου και

στο µέτρο του Χριστού, 63
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Κοινωνική διδασκαλία και ζωή της κοιX
νωνίας, 67, 72, 79

Εκκλησία, κοινωνία και αρµοδιότητα,
68, 69

Κοινωνία, κοινωνική διδασκαλία και
φιλοσοφία, 77

Επιστήµες του ανθρώπου και ο άνθρωX
πος στην κοινωνία, 78

Κοινωνική διδασκαλία και κοινωνία,
81X85

Κοινωνία, Εκκλησία και παρακαταX
θήκη διδασκαλίας, 87

Πίος ΙΑ΄ και κοινωνία να δοµηθεί εκ
νέου, 91

Gaudium et spes, Εκκλησία και κοινωX
νία, 96

Θρησκευτική ελευθερία και διάταξη της
κοινωνίας, 97

Octogesima adveniens και µεταXβιοµηχαX
νική κοινωνία, 100

Ανθρώπινη κοινωνία, αντικείµενο της
κοινωνικής διδασκαλίας, 106

∆ίκαιη κοινωνία και άνθρωπος, 132
Συνείδηση της κοινωνίας και ευθύνη,

134
Άνθρωπος, ελευθερία και κοινωνία,

138
Φυσικός νόµος και ζωή των κοινωνιών,

141
Γυναίκα στην κοινωνία και θεµέλια, 146
Ζωή της κοινωνίας και λειτουργικά µέX

λη, 148
Κοινωνία, άνθρωπος και αρχή της ενόX

τητας, 149
Κοινωνία και ιδεολογίες του κοινωνιX

κού συµβολαίου, 149*
Κοινωνικότητα, κοινωνία και καλό, 150
Κοινωνία, ενωτικός ιστός και αυτονοX

µία, 151
Κοινωνία, φύση του ανθρώπου και ελεX

ύθερη βούληση, 151

Σύνολο των δικαιωµάτων και καλό της
κοινωνίας, 154

Κοινωνία και δικαίωµα στη θρησκευτιX
κή ελευθερία, 155

Αρχές και ζωή της κοινωνίας, 160
Αρχές και αλήθεια της κοινωνίας, 163
Κοινωνία και κοινό καλό, 165, 167,

167*, 170
Ιησούς, ανθρώπινη κοινωνία και υπέρX

τατο Αγαθό, 170
Ευαγγέλιο, κοινωνία και πειρασµοί, 175
Σηµερινή ιστορική περίοδος, κοινωνία

και νέα αγαθά, 179
Κοινωνία, ιδιωτική ιδιοκτησία και

σκλαβιά, 181
Αρχή της επικουρικότητας και κοινωX

νία, 186, 187
Αρχή της αλληλεγγύης και κοινωνία,

195
Αρχές, αξίες και κοινωνία, 197
Μεταρρύθµιση της κοινωνίας και παιX

δαγωγικό καθήκον, 198*
Ελευθερία, κοινωνία και κλήση, 200
Πρακτική της αρετής και νέα κοινωνία,

203
Ο πλησίον για να αγαπήσουµε παρουX

σιάζεται στην κοινωνία, 208
Αγάπη και δόµηση της κοινωνίας, 208
Κεντρικότητα της οικογένειας και κοιX

νωνία, 209
Οικογένεια, κύτταρο της κοινωνίας,

211, 252
Παιδί, δώρο στην κοινωνία, 212, 218
Οικογένεια και καλό της κοινωνίας, 213
Οικογένεια, πρώτη ανθρώπινη κοινωX

νία, 213
Προτεραιότητα της οικογένειας απέναX

ντι στην κοινωνία, 214
Γάµος και καλό της κοινωνίας, 215
Κοινωνία, συζυγικός δεσµός και αστικά

αποτελέσµατα, 216



Κοινωνία και θρησκευτική έννοια του
γάµου, 220

Οικογένεια και εξατοµικευµένη κοινωX
νία, 221

Ηλικιωµένοι, πόρος για την κοινωνία,
222

Κοινωνία, αγάπη και σεξουαλικότητα,
223

Κοινωνία και συµπληρωµατικότητα
ανάµεσα στα φύλα, 224

Προώθηση της οικογένειας και κοινωX
νία, 225, 229, 252

Οικογένεια, αξίες και ανάπτυξη της κοιX
νωνίας, 229, 238

Αλληλεγγύη ανάµεσα στις γενεές και
κοινωνία, 230

Οικογένεια, Ευαγγέλιο της ζωής και
κοινωνία, 231

Κοινωνία, υπεύθυνη πατρότητα και µηX
τρότητα, 232

Γεννήσεις, αριθµός παιδιών και κοινωX
νία, 234

Κοινωνία και τεχνικές αναπαραγωγής,
235

Οικογένεια και ανάπτυξη της κοινωX
νίας, 237

Οικογένεια και φροντίδα της κοινωνίας,
237, 237*

Οικογένεια, κοινωνικές αρετές και κοιX
νωνία, 238

∆ιαπαιδαγώγηση, άνθρωπος και καλό
της κοινωνίας, 242

Οικογένεια και µετασχηµατισµός της
κοινωνίας, 247

Οικογένεια, οικιακή κοινωνία και εργαX
σία, 249

Ταυτότητα της οικογένειας, φυσική κοιX
νωνία, 253

Εκκλησία, γεωργική κοινωνία και πιο
δυναµική κοινωνία, 267

Εργατικές κοινωνίες και Rerum novarT
um, 268

Εργασία και ανάπτυξη της κοινωνίας,
269

Πλησίον και κοινωνία στην οποία ανήX
κει, 274

Χριστιανοί, παραδόσεις και ανθρώπινη
κοινωνία, 286

Κοινωνία και δικαίωµα στην εργασία,
288, 289

Εργασία και αυτοXοργάνωση της κοιX
νωνίας, 293

Ποιότητα της κοινωνίας, εργασία και
γυναίκα, 295

Συνδικάτα και δοµή της τάξης της κοιX
νωνίας, 306

Συνδικάτο και κοινό καλό της κοινωνίX
ας, 307

Καινοτοµίες και ανάπτυξη της κοινωνίX
ας, 317

Οικονοµία και ανάπτυξη της κοινωνίας,
326, 331

Πλούτος και ευεργετήµατα για την κοιX
νωνία, 329

Πλούτος, κοινωνία και αλληλεγγύη,
332, 334

Οικονοµικά σχέδια και πιο δίκαιη κοιX
νωνία, 333

∆ικαίωµα στην οικονοµική πρωτοβουX
λία και κοινωνία, 336, 337

Επιχείρηση και κοινό καλό της κοινωνίX
ας, 338

Εταιρεία, κοινωνία κεφαλαίων, κοινωX
νία ανθρώπων, 338

Πρόοδος της κοινωνίας και συνεταιριX
στικές επιχειρήσεις, 339

Κέρδος, εταιρεία και κοινωνία, 340
Κοινωνία και ορθολογική χρήση των

πόρων, 346
Μειωτική άποψη για την κοινωνία και

αγορά, 349
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Λειτουργία της αγοράς και σύγχρονες
κοινωνίες, 350

Κράτος σε οικονοµικό πλαίσιο και κοιX
νωνία, 351, 354

Παγκόσµια κοινωνία και σύστηµα σχέX
σεων, 361

∆ικαιώµατα στις προοδευµένες κοινωνίX
ες και στοιχειώδη δικαιώµατα, 365

Πλούτος, φτώχεια και κοινωνία, 374
Κατανάλωση εµπορευµάτων και κοινωX

νία, 375
Ανάπτυξη της κοινωνίας και έννοια του

Θεού, 375
Αρχή της αδελφοσύνης και πολιτικές

κοινωνίες, 390
Άνθρωπος και οικογενειακή και πολιτιX

κή κοινωνία, 391
Πολιτική κοινωνία και αξία της κοινόT

τητας, 392
Αρχές και κοινωνία, 393
Θανατική ποινή και σύγχρονη κοινωX

νία, 405
∆ηµοκρατία και υποκειµενικότητα της

κοινωνίας, 406
Κοινωνία και πληροφορία, 415
Αρχή της υποκειµενικότητας της κοινωX

νίας, 420
Κοινωνία, άνθρωπος και συνείδηση,

421
Εκκλησία και κράτος, τέλειες κοινωνίες,

445
Κοινωνία και βιοτεχνολογικά προ�όX

ντα, 480
Ειρήνη και τάξη της κοινωνίας, 494, 495
Ειρηνική κοινωνία και ανθρώπινα διX

καιώµατα, 494
Άρνηση στη βίαιη δράση και κοινωνία,

496
∆ικαίωµα στην ειρήνη και κοινωνία, 518
Εκκλησία και κοινωνία της εποχή της,

524

Κατήχηση και πιο αλληλέγγυα και αδελX
φική κοινωνία, 529

Λα�κοί, λα�κή πνευµατικότητα και κοιX
νωνία, 545

«Επικρατούσα» σύνεση και καλό της
κοινωνίας, 548*

Χριστιανικό πνεύµα και κοινωνία, 552
Καλό της κοινωνίας και ελευθερία συX

νειδήσεως, 553
Καλό της κοινωνίας και πολιτισµός, 556
Λα�κότητα, αλήθεια, άνθρωπος και κοιX

νωνία, 571
Πλουραλιστική κοινωνία, λα�κότητα

και παραδόσεις, 572
∆ηµοκρατικές κοινωνίες και λα�κισµός,

572
Περιθωριοποίηση του χριστιανισµού

και κοινωνία, 572
Ανάγκη λογικής και σύγχρονη κοινωX

νία, 575
∆ικαιοσύνη, πολιτιστικές αιτίες και κοιX

νωνία, 577
Κοινωνική διδασκαλία και κοινωνία

άξια του ανθρώπου, 580
Εγωισµός και οργανωµένη κοινωνία,

581
Πιο ανθρώπινη κοινωνία και αγάπη

στην κοινωνική ζωή, 582

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΕΣ

Κοινωνικές εβδοµάδες, πολιτιστικό ερX
γαστήριο, 532

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ – ΚΟΙ/
ΝΩΝΙΚΗ ∆Ι∆ΑΧΗ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

Κοινωνική διδασκαλία και η ενότητά
της, 3



Κοινωνική διδασκαλία και η αγάπη
του Θεού για τον κόσµο, 3

Κοινωνική διδασκαλία, άνθρωπος και
όλοι οι άνθρωποι, 5, 13

Κοινωνική διδασκαλία, ολοκληρωµένος
και αλληλέγγυος ουµανισµός, 7, 19

Κοινωνική διδασκαλία, αυθεντική ποιX
µαντική προτεραιότητα, 7

Σύνοψη και κοινωνική διδασκαλία, 7X9
Σαββατικό έτος και κοινωνική διδασκαX

λία «in nuce», 25
Κοινωνική διδασκαλία και κοινωνική

αλλαγή, 55
Κοινωνική διδασκαλία, άνθρωπος και

κοινωνικές σχέσεις, 61, 62
Κοινωνική διδασκαλία, Ευαγγέλιο και

κοινωνία, 62, 63
Κοινωνική διδασκαλία και αποστολή

της Εκκλησίας, 64, 65
Κοινωνική διδασκαλία, όργανο ευαγγεX

λισµού, 67
Κοινωνική διδασκαλία, Εκκλησία και

τεχνικά θέµατα, 68
Κοινωνική διδασκαλία και δικαίωµαX

υποχρέωση της Εκκλησίας, 69, 70
Φύση της κοινωνικής διδασκαλίας, 72
Κοινωνική διδασκαλία, κατηγορία αφ’

εαυτής, 72
Κοινωνική διδασκαλία και θεολογικήX

ηθική φύση, 73
Κοινωνική διδασκαλία, Αποκάλυψη

και Παράδοση, 74
Κοινωνική διδασκαλία και σχέση ανάX

µεσα σε πίστη και λογική, 74
Κοινωνική διδασκαλία, Αποκάλυψη

και ανθρώπινη φύση, 75
Κοινωνική διδασκαλία και ορθολογική

εξύµνηση, 75
Κοινωνική διδασκαλία και οικουµενιX

κός προορισµός, 75

Κοινωνική διδασκαλία, γνώση και πίX
στη, 75

Κοινωνική διδασκαλία και διεπιστηµοX
νική διάσταση, 76

Κοινωνική διδασκαλία και φιλοσοφία,
76, 77

Κοινωνική διδασκαλία και επιστήµες
του ανθρώπου, 76, 78

Η Κοινωνική διδασκαλία είναι της ΕκX
κλησίας, 79

Κοινωνική διδασκαλία και ∆ιδακτικό
Σώµα της Εκκλησίας, 80

Κοινωνική διδασκαλία και συµµετοχή
των πιστών, 80

Άνθρωπος, αντικείµενο της κοινωνικής
διδασκαλίας, 81

Κοινωνική διδασκαλία, αναγγελία και
καταγγελία, 81

Κοινωνική διδασκαλία, θρησκευτική
και ηθική τάξη, 82

Εκκλησιαστική κοινότητα και κοινωνιX
κή διδασκαλία, 83

Κοινωνική διδασκαλία και ευαγγελιX
σµός, 83

Κοινωνική διδασκαλία και δόµηση της
κοινωνίας, 83

Κοινωνική διδασκαλία και υποχρεώX
σεις κοσµικής φύσης, 83

Κοινωνική διδασκαλία και οικουµεX
νικός προορισµός, 84

Κοινωνική διδασκαλία, συνέχεια και
ανανέωση, 85

Κοινωνική διδασκαλία, εργοτάξιο πάX
ντα ανοιχτό, 86

Το λήµµα κοινωνική διδασκαλία, 87
Rerum novarum, παράδειγµα και κοινωX

νική διδασκαλία, 90
Επικουρικότητα και Κοινωνική διδαX

σκαλία, 91
Divini Redemptoris και κοινωνική διδαX

σκαλία, 92
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Κοινωνική διδασκαλία και Πίος ΙΒ΄, 93
Dignitatis humanae και κοινωνική διδαX

σκαλία, 97
Παύλος ΣΤ΄ και κοινωνική διδασκαλία,

99, 100
Centesimus annus και εκατό χρόνια κοιX

νωνικής διδασκαλίας της ΕκκλησίX
ας, 103

Κοινωνική διδασκαλία και ποιµαντικές
προθέσεις, 104

Κοινωνική διδασκαλία, διδακτικό corpT
us, 104

Ανθρώπινη κοινωνία, αντικείµενο της
κοινωνικής διδασκαλίας, 106

Άνθρωπος, ψυχή της κοινωνικής διδαX
σκαλίας, 107

Κοινωνική διδασκαλία και άνθρωπος,
124, 126

Κοινωνική διδασκαλία και οι περισσόX
τερο ευνοηµένοι, 158

Αρχές της κοινωνικής διδασκαλίας, 160,
162, 163

Κοινωνική διδασκαλία και κοινή χρήση
των αγαθών, 172

Κοινωνική διδασκαλία και ιδιοκτησία
των αγαθών, 176, 178

Κοινωνική διδασκαλία και επικουρικόX
τητα, 185

Κοινωνική διδασκαλία και αλληλεγγύη,
194, 194*

Κοινωνική διδασκαλία, αρχές και αξίες,
197

Κοινωνικό ∆ιδακτικό Σώµα της ΕκκληX
σίας και δικαιοσύνη, 201

Κοινωνική διδασκαλία, αλληλεγγύη και
ειρήνη, 203

Κοινωνική διδασκαλία και αξιοπρέπεια
των παιδιών, 244

Κοινωνική διδασκαλία και άνθρωπος
που εργάζεται, 267

Κοινωνική διδασκαλία και σχέσεις ανάX
µεσα σε εργασία και κεφάλαιο, 277

Κοινωνική διδασκαλία και ιδιωτική
ιδιοκτησία, 282

Κοινωνική διδασκαλία και εργασία
ανηλίκων, 296

Κοινωνική διδασκαλία και µη παραγωX
γικές µεγάλες εκτάσεις, 300

Κοινωνική διδασκαλία και δικαιώµατα
των εργαζοµένων, 301

Κοινωνική διδασκαλία και νοµιµότητα
της απεργίας, 304

Κοινωνική διδασκαλία, εργασία και συX
νεργασία, 306

Κοινωνική διδασκαλία και συνδικάτα,
306

Κοινωνική διδασκαλία και αλλαγές
στην εργασία, 317

Κοινωνική διδασκαλία και κοινωνική
ανάπτυξη, 327

Κοινωνική διδασκαλία και ηθική της οιX
κονοµίας, 330

Κοινωνική διδασκαλία και ποσοτική
ανάπτυξη, 334

Κοινωνική διδασκαλία και οικονοµία
της αγοράς, 335

Κοινωνική διδασκαλία και οικονοµική
πρωτοβουλία, 336

Κοινωνική διδασκαλία και συνεταιριX
στικές επιχειρήσεις, 339

Κοινωνική διδασκαλία και η λειτουρX
γία του κέρδους, 340

Κοινωνική διδασκαλία, εργασία και οιX
κογένεια, 345

Κοινωνική διδασκαλία και ελεύθερη
αγορά, 347, 349

Κοινωνική διδασκαλία και διεθνές
εµπορικό σύστηµα, 364

Κοινωνική διδασκαλία, οικονοµία και
ανθρώπινη δραστηριότητα, 375



Κοινωνική διδασκαλία και δικαίωµα
στην αντίσταση, 401

Κοινωνική διδασκαλία, δηµοκρατία και
σχετικισµός, 407

Κοινωνική διδασκαλία και διακυβερνηX
τικές οργανώσεις, 440

Κοινωνική διδασκαλία και πρόσβαση
στη διεθνή αγορά, 447

Κοινωνική διδασκαλία και αγάπη για
τους φτωχούς, 449

Κοινωνική διδασκαλία και το πεδίο της
οικολογίας, 481

Κοινωνική διδασκαλία και αφοπλιX
σµός, 508

∆ιδακτικό Σώµα της Εκκλησίας και το
φαινόµενο της αποτροπής, 508

Κοινωνική διδασκαλία και µηνύµατα
για την ειρήνη, 520

Κοινωνική διδασκαλία και ολοκληρωX
τικό όραµα για τον άνθρωπο, 522

Κοινωνική διδασκαλία και νέος ευαγγεX
λισµός, 523

Κοινωνική διδασκαλία και κοινωνική
ποιµαντική, 524, 526

Κοινωνική διδασκαλία και χριστιανική
διάπλαση, 528

Κοινωνική διδασκαλία και δραστηριόX
τητα κατήχησης, 529, 530

Κοινωνική διδασκαλία και διάπλαση
των λα�κών, 531, 532, 549

Κοινωνική διδασκαλία και ιερατική
µόρφωση των πρεσβυτέρων, 533

Κοινωνική διδασκαλία, όργανο διαλόX
γου, 534

Κοινωνική διδασκαλία και οικουµενιX
κός διάλογος, 535

Κοινωνική διδασκαλία και διάλογος µε
τους εβραίους αδελφούς, 536

Κοινωνική διδασκαλία και διάλογος µε
τις θρησκείες, 537

Κοινωνικό ∆ιδακτικό Σώµα της ΕκκληX
σίας και η εργατικότητα των χριX
στιανών, 538

Επίσκοπος και κοινωνική διδασκαλία,
539

Πρεσβύτεροι και κοινωνική διδασκαX
λία, 539

Κοινωνική διδασκαλία και πιστοί, 540
Κοινωνική διδασκαλία και λα�κές ενώX

σεις, 549, 550
Κοινωνική διδασκαλία και λα�κοί πιX

στοί, 551, 563
Κοινωνική διδασκαλία και στοχασµός

στην πραγµατικότητα, 568
Κοινωνική διδασκαλία και κοινωνία

άξια του ανθρώπου, 580

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ

Κοινωνική διδασκαλία, ποιµαντική
προτεραιότητα, 7

Σύνοψη και ποιµαντική αντίληψη, 10
Σύνοψη, όργανο ποιµαντικής υπηρεσίX

ας, 11
19ος αιώνας και ποιµαντική παρότρυνX

ση, 88, 267
∆ιδακτικό Σώµα της Εκκλησίας και

ποιµαντική ανησυχία, 104
Ποιµαντική ενασχόληση, αναγγελία και

καταγγελία, 159
Κοινωνική ποιµαντική και οικουµενική

συνεργασία, 159
Εκκλησία, πρόσφυγες και ποιµαντική

παρουσία, 505
Μηνύµατα για την Ειρήνη και ποιµαX

ντική δράση, 520
Ανθρωπολογία, ποιµαντικό έργο και

πολιτιστική ενσωµάτωση της πίστης,
523
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Κοινωνική διδασκαλία και κοινωνική
ποιµαντική, 524, 526

Κοινωνικό µήνυµα και ποιµαντική υποX
χρέωση, 525

Κοινωνική ποιµαντική και η αλήθεια
για τον άνθρωπο, 527

Υποψήφιοι ιερείς και κοινωνική ποιµαX
ντική, 533

Κοινωνική ποιµαντική και χριστιανοί,
538

Επίσκοπος και κοινωνική ποιµαντική,
539

Πρεσβύτερος και κοινωνική ποιµαντιX
κή, 539

Ποιµαντική δράση και αφιερωµένα
πρόσωπα, 540

Εκκλησιαστικές συναθροίσεις και κοιX
νωνική ποιµαντική, 550

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Αρχή του κοινού καλού και κοινωνικό
σώµα, 164

Αρχή της επικουρικότητας και κοινωνιX
κό σώµα, 186

Οικογένεια και ανάπτυξη του κοινωνιX
κού σώµατος, 211

Κοινωνική διάσταση, εργασία και κοιX
νωνικό σώµα, 273

∆ηµοκρατία και έλεγχος του κοινωνιX
κού σώµατος, 408

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Mater et magistra και κοινωνικοποίηση,
94

Κοινωνικοποίηση και τάσεις συνεταιριX
σµού, 151

Αλληλεξάρτηση και κοινωνικοποίηση,
192*

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑ

Τριαδική Αγάπη και κοινωνικότητα, 34,
54

Χριστιανική ανθρωπολογία και κοινωX
νικότητα, 37

Πραγµατώσεις, ανθρώπινη κοινωνικόX
τητα και σχετικότητα, 48

Βασίλειο του Θεού και ανθρώπινη κοιX
νωνικότητα, 51

Ζωή εν Χριστώ και κοινωνικότητα του
ανθρώπου, 52

Κεντρικότητα του ανθρώπου και κοιX
νωνικότητα, 106

Κοινωνικότητα του ανθρώπου και προX
έλευση της κοινωνίας, 149*

Ανθρώπινη κοινωνικότητα και σπέρµαX
τα αντικοινωνικότητας, 150

Ανθρώπινη κοινωνικότητα και κοινωνιX
κός πλουραλισµός, 151

Μορφές κοινωνικότητας και κοινό καX
λό, 165

Επικουρικότητα, κοινωνία και µορφές
κοινωνικότητας, 185

Πρωταρχικές εκφράσεις της κοινωνικόX
τητας, 186

Αλληλεγγύη και κοινωνικότητα του ανX
θρώπου, 192

Οικογένεια, κοινωνικότητα και καλό
της κοινωνίας, 213

Σύζυγοι χριστιανοί και νέα κοινωνικόX
τητα, 220

Οικογένεια, πρώτο σχολείο κοινωνικόX
τητας, 221

Οικογένεια και διαπαιδαγώγηση στην
κοινωνικότητα, 242

ΚΟΛΕΚΤΙΒΙΣΜΟΣ

Χώρες υπό ανάπτυξη και συστήµατα
κολεκτιβισµού, 180



Οικογένεια και παρέκκλιση του κολεX
κτιβισµού, 213

Αδελφοσύνη και κολεκτιβιστικές ιδεοX
λογίες, 390

KOMMA

Σχέσεις ανάµεσα σε συνδικάτα και ποX
λιτικά κόµµατα, 307

Κόµµατα και συµµετοχή στην πολιτική
ζωή, 413

Λα�κοί και συµµετοχή σε ένα κόµµα,
573, 574

ΚΟΣΜΟΣ

Σωτηρία και κόσµος της οικονοµίας, 1
Κοινωνική διδασκαλία, αγάπη του Θεού

για τον κόσµο, 3
Ο Θεός αγάπησε πολύ τον κόσµο, 3, 64
Χριστός, κόσµος και µαρτυρία για την

αλήθεια, 13
Η Εκκλησία ζει στον κόσµο, 18, 53
Άνθρωπος και οι άλλοι στον κόσµο, 20
Ανυπακοή στον Θεό και πράξεις στον

κόσµο, 27
Ιησούς, απεσταλµένος του Θεού στον

κόσµο, 29
Άνθρωπος και δραστηριότητα στον κόX

σµο, 35, 37
Ανθρώπινη δράση στον κόσµο και

αµαρτία, 41
Άνθρωπος και πραγµατική κατοχή του

κόσµου, 44
Κόσµος και πλήρης αλήθεια εν Ιησού

Χριστώ, 45, 46
Σχέση ανάµεσα στον Θεό, στον άνθρωX

πο και στον κόσµο, 46
Άνθρωπος, κόσµος και το πεπρωµένο

τους εν Θεώ, 48

Εκκλησία, Βασίλειο, κόσµος και ευαγX
γελικές αξίες, 50

Η Εκκλησία στον κόσµο και εσχατολοX
γικός σκοπός, 51

Νόµος µετασχηµατισµού του κόσµου
και αγάπη, 54, 55, 57, 580

Άνθρωπος και φροντίδα να βελτιώσει
τον κόσµο, 58, 60

Η Εκκλησία στον κόσµο, θείο µυστήριο
και η αγάπη του Θεού, 60

Ιησούς Χριστός, κόσµος και πρωταρχιX
κός δεσµός, 64, 262

Ευαγγελισµός της κοινωνίας και κόσµος
της εργασίας, 70

Κοινωνική διδασκαλία και καταστάX
σεις στον κόσµο, 73, 86

Αδικίες και περιοχές του κόσµου, 81
Gaudium et spes και προσδοκίες του κόX

σµου, 96
Sollicitudo rei socialis και κόσµος, 102
Πλάσµατα του κόσµου και άνθρωπος,

άξιος του Θεού, 109
Ο άνθρωπος στην Εδέµ και φυτικός κόX

σµος, 110
Κυριότητα στον κόσµο και ευθύνη, 113
Αµάρτηµα και κόσµος, 115, 116, 117*,

120
Ο Θεός θέλει στον κόσµο δικαιοσύνη,

ελευθερία και ειρήνη, 118
Υλική διάσταση του ανθρώπου και υλιX

κός κόσµος, 128X130
Πλούτη και κόσµος δίκαιος και αλληX

λέγγυος, 174
Φροντίδα όλων και πιο ανθρώπινος κόX

σµος, 175
Ιδεολογικές θέσεις και κόσµος της φτώX

χειας, 183
Κόσµος και ανισότητες, 192
Αλληλεγγύη και ειρήνη στον κόσµο,

194, 194*
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Αλήθεια και κόσµος της επικοινωνίας,
198

Να φτιάξουµε έναν καλύτερο κόσµο,
203

Αγάπη, ειρήνη και σύνθετος κόσµος,
207

Χριστιανική οικογένεια, σύµβολο για
τον κόσµο, 220, 225

Χώρες του κόσµου και νέες γενεές, 244
Κατάσταση των παιδιών στον κόσµο,

245
Μεταβατικότητα της σκηνής αυτού του

κόσµου, 260, 264
Άνθρωπος, εργασία και κυριαρχία στον

κόσµο, 265, 275
Ιδιοκτησία, εργασία και χρηµατοδοτιX

κός κόσµος, 282
Κράτος, εργασία και παραγωγικός κόX

σµος, 291
Σηµερινός κόσµος και µετανάστευση,

297
Αλλαγές και αγροτικός κόσµος, 299
Παγκόσµια ανάπτυξη και περιοχές του

κόσµου, 321
Νέα ανθρωπότητα και κόσµος των

έσχατων καιρών, 326
Οικονοµικά σχέδια και πιο ανθρώπινος

κόσµος, 333
Κοινή ανάπτυξη σε όλα τα µέρη του κόX

σµου, 342
Κυβερνήσεις των χωρών και χρηµατοX

δοτικός κόσµος, 370
Θεός, κυβέρνηση του κόσµου και ανX

θρώπινη ελευθερία, 383
Πνευµατικές αξίες και οικονοµικός κόX

σµος, 386
Κόσµος των µέσων κοινωνικής επικοιX

νωνίας, 416
∆ράση του Θεού και κόσµος, 428
Ισραήλ και ο µοναδικός Θεός, Κύριος

του κόσµου, 430

∆ικαιοσύνη και ελευθερία και σύγχροX
νος κόσµος, 435

Οικουµενικός ηθικός νόµος και µέλλον
του κόσµου, 436

Νοµικές αρχές και κόσµος εν ειρήνη, 439
Αλληλεξάρτηση και σχέσεις στο σηµεριX

νό κόσµο, 442
Συνεργασία για την ανάπτυξη και κόX

σµος, 446
Φτωχοί, πιο ανθρώπινο µέλλον και κόX

σµος, 449
Πίστη του Ισραήλ και χώρος αυτού του

κόσµου, 451
Σχέσεις του ανθρώπου µε τον κόσµο, 452
Αµαρτία, οριστική σωτηρία και κόσµος,

453
Ιησούς και συµφιλίωση του κόσµου µε

τον Θεό, 454
Αγάπη, κόσµος και πρωταρχικό σχέδιο,

455
Κυβερνώντας τον κόσµο µε αγιότητα,

456
Άνθρωπος, δηµιουργία του κόσµου και

εργασία, 460
Μηχανιστική αντίληψη και φυσικός κόX

σµος, 462
∆εσµός που διερράγη ανάµεσα στον κόX

σµο και στον Θεό, 464
Πνευµατικότητα των βενεδικτίνων και

κόσµος, 464
Κόσµος, ίχνος του Θεού, 487, 488
Νέος κόσµος ειρήνης και µεσσιανική

εποχή, 490
Ιησούς, ειρήνη και κόσµος, 491
Ειρήνη, κόσµος και άοπλοι προφήτες,

496
Κράτη και ειρήνη σε όλο τον κόσµο, 500
Στρατιωτικοί και δικαιοσύνη στον κόX

σµο, 502
Εκκλησία, όργανο της ειρήνης στον κόX

σµο, 516



Σωτηρία του κόσµου, ειρήνη και προX
σευχή, 519*, 520

Κόσµος και ρήξη ανάµεσα στο ΕυαγγέX
λιο και στον πολιτισµό, 523

Κοινωνική ποιµαντική και πραγµατικόX
τητα του κόσµου, 524

∆ιάλογος ανάµεσα στους πιστούς και
στις θρησκείες του κόσµου, 537

Λα�κοί πιστοί και ενασχόληση µε τον
κόσµο, 538, 541, 543, 544, 578

Μοναχοί, αγάπη του Χριστού και κόX
σµος, 540

Χριστός και σωτηρία του κόσµου, 542
Λα�κή πνευµατικότητα, καθαγιασµός

και κόσµος, 545
Εκκλησία, κόσµος και αξιοπρέπεια του

ανθρώπου, 551
Πολιτισµός, άνθρωπος και γνώση του

κόσµου, 556
Πολιτιστικές αιτίες και αδικία στον κόX

σµο, 577
Θε�κή υπόσχεση, κόσµος και Βασίλειο

του Θεού, 578, 579

ΚΡΑΤΟΣ

Απολυταρχική άποψη για το κράτος, 48
Κοινωνική διδασκαλία και άνθρωποι

του κράτους, 73
Κοινωνική διδασκαλία, φιλοσοφία και

κράτος, 77
Quadragesimo anno, επικουρικότητα

και κράτος, 91
Mit brennender Sorge και ειρήνη ανάµεX

σα σε Εκκλησία και κράτος, 92
Ανθρώπινα δικαιώµατα και πραγµατιX

κότητα του κράτους, 153
Κοινωνικότητα, κράτος και κοινό καλό,

165
Κοινό καλό και εξουσία του κράτους,

166

Κοινό καλό, δηµόσια αρχή και κράτος,
168

∆ηµοκρατικό κράτος, πλειοψηφία και
µειοψηφία, 169

Αρχή της επικουρικότητας και κράτος,
186, 252

Επικουρικότητα και συµπαράσταση
του κράτους, 187

Λειτουργία και αναπληρωµατικότητα
του κράτους, 188

Συµµετοχή, απολυταρχικό καθεστώς
και κράτος, 191

Προτεραιότητα της οικογένειας και
κράτος, 214, 254

Οικογένεια, δικαίωµα στη ζωή και κράX
τος, 231

∆ιακήρυξη των δικαιωµάτων, οικογέX
νεια και κράτος, 237*

Οικογένεια, διαπαιδαγώγηση των παιX
διών και κράτος, 239

Γονείς, παιδαγωγικοί θεσµοί και κράX
τος, 241

Οικογένεια, πολιτική δράση και κράτος,
247

Ταυτότητα της οικογενειακής ζωής και
κρατικοί θεσµοί, 252

Κράτος και πολιτική της εργασίας, 291,
294

Απεργία και πίεση στο κράτος, 304
∆ικαίωµα στην οικονοµική πρωτοβουX

λία και κράτος, 336
Αποτελεσµατικότητα του οικονοµικού

συστήµατος και κράτος, 346
Επικουρικότητα, αλληλεγγύη και κράX

τος, 351
Κράτος στην οικονοµία και νοµικό

πλαίσιο, 352
Συµπληρωµατικότητα ανάµεσα στην

αγορά και στο κράτος, 353
Κράτος, επιχειρήσεις και συµµετοχή, 354
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Ενδιάµεσα στρώµατα και κράτος, 356,
357

Παγκοσµιοποίηση και κράτος, 370
Πλανητικά κοινωνικά προβλήµατα και

κράτη, 373
Μειονότητες και συνεργασία του κράX

τους, 387
Πολιτική αρχή, ηθική τάξη και κράτος,

394, 397
Λαός, δηµοκρατία και κράτος, 395
Ποινές και καθήκον του κράτους, 402
Κράτος δικαίου και δικαστική αρχή,

402
∆ηµοκρατία και εξουσία του κράτους,

406
Κράτος δικαίου και διαίρεση εξουσιών,

408
∆ιαφθορά και λειτουργία του κράτους,

411
∆ηµόσια διαχείριση και κράτος, 412
Αστική κοινωνία, ιδεολογίες και κράX

τος, 417
Κράτος, κοινωνικά υποκείµενα και νοX

µικό πλαίσιο, 418
Κράτος, αγορά και τριτογενής τοµέας,

419
Θρησκευτική ελευθερία και κράτος, 421
Θρησκευτική κοινότητα και κράτος, 423
Σχέσεις ανάµεσα σε Εκκλησία και κράX

τος, 427
∆ιεθνής κοινότητα και κυριαρχία κάθε

κράτους, 434
Οικουµενική αρχή και παγκόσµιο υπερX

κράτος, 441
Αγία Έδρα, Εκκλησία και κράτος, 445
Περιβάλλον και υποχρέωση του κράX

τους, 468
Νόµιµη άµυνα και κράτος που δέχεται

επίθεση, 500
Ηνωµένα Έθνη και διαµάχες ανάµεσα

στα κράτη, 501

Ανθρωπιστικό δίκαιο και συγκρούσεις
του κράτους, 504

Αφοπλισµός, όπλα και κράτος, 508
Κράτη και εµπόριο ελαφρών όπλων, 511
Τροµοκρατία και αρχές ενός κράτους

δικαίου, 514
Λα�κότητα, θρησκευτικές οµολογίες και

κράτος, 572

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΡΙΣΗΣ

Κοινωνική διδασκαλία και κριτήρια ορX
θοφροσύνης, 7, 81, 85

Σύνοψη και κριτήρια ορθοφροσύνης, 11
Κοινωνική δραστηριότητα και κριτήρια

ορθοφροσύνης, 89
Πολιτιστική ενσωµάτωση της πίστης

και κριτήρια ορθοφροσύνης, 523
Πολιτικές επιλογές και κριτήρια ορθοX

φροσύνης, 574

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

∆ιδακτικό Σώµα της Εκκλησίας και οιX
κουµενικά κριτήρια, 104

Αρχές και κριτήρια διάκρισης, 161
Προορισµός των αγαθών και ίσα κριτήX

ρια, 171
Κοινό καλό, κριτήριο διάκρισης, 188
∆ικαιοσύνη, κριτήριο της ηθικής, 202
Αγάπη, υπέρτατο κριτήριο και οικουµεX

νικό, 204
Οικογένεια και κριτήριο λειτουργικότηX

τας, 221
Προτεραιότητα της οικογένειας και δεX

οντολογικά κριτήρια, 254
Νέες τεχνολογίες και κριτήριο δικαιοX

σύνης, 283
Μεταναστευτικά ρεύµατα και κριτήρια

ισότητας, 298



Εισόδηµα και κριτήρια δικαιοσύνης,
303

Παραγωγική δραστηριότητα και λειX
τουργικά κριτήρια, 318

Επιχείρηση και οικονοµικά κριτήρια,
338

Επιχείρηση και κριτήρια οικονοµικής
δραστηριότητας, 344

Ιδιωτικό και δηµόσιο και κριτήρια ισόX
τητας, 354

Πλούσιες και φτωχές χώρες και ηθικά
κριτήρια, 364

Αρχές και κοινωνιολογικά και ιστορικά
κριτήρια, 396

Κριτήρια για το δικαίωµα αντίστασης,
401

Κοινό καλό, ρυθµιστικό κριτήριο, 407
Βιοτεχνολογίες και κριτήριο αλληλεγγύX

ης, 474
Πρόσβαση στο νερό και ηθικά κριτήX

ρια, 484
Κυρώσεις και νοµικά και ηθικά κριτήX

ρια, 507
Κριτήρια της κοινωνικής ποιµαντικής,

526
Κοινωνική κατήχηση και προσωπικό

κριτήριο, 530
Οργανώσεις και εκκλησιαστικά κριτήX

ρια, 549
Πολιτισµός και κριτήριο επαλήθευσης,

558
∆ηµοκρατία και κριτήρια διάκρισης, 569

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Τάξη που κυβερνάται από την ηθική
και το δίκαιο, 93

Ουµανισµός που κυβερνάται από πνευX
µατικές αξίες, 98

∆ηµοκρατική κυβέρνηση και δικαιώµαX
τα του ανθρώπου, 158

Συνεργασία µε κυβερνητικούς οργανιX
σµούς, 159

Κοινό καλό, κλαδικά συµφέροντα και
κυβέρνηση, 190

Εργασία και διακυβέρνηση του κόσµου,
265

Συνδικάτα και ταξικός αγώνας που δεX
σπόζει, 306

Ανισορροπίες και δυνατότητες διακυX
βέρνησης, 321

Εθνικά κράτη και κυβέρνηση της αλλαX
γής, 342

Παγκοσµιοποίηση και δράση των κυX
βερνήσεων, 370

Ιδανικός βασιλιάς που κυβερνά µε σοX
φία, 378

Καθήκοντα των βασιλέων και των κυX
βερνητών τους, 380

Εξουσία και επιβουλή του Σατανά για
να κυβερνήσει, 382

Θεός και διακυβέρνηση του κόσµου, 383
Λαός και έργο των κυβερνώντων, 395
∆ηµοκρατία, κυβερνώµενοι και κυβερX

νώντες, 406
Εκλεγµένοι και δραστηριότητες της κυX

βέρνησης, 409
Πολιτική διαφθορά, κυβερνώντες και

κυβερνώµενοι, 411
Συγκέντρωση εκδοτικών και τηλεοπτιX

κών µέσων και κυβερνητικές δραX
στηριότητες, 414

Κυβερνήσεις και µη κυβερνητικές οργαX
νώσεις, 443

Άνθρωπος και διακυβέρνηση του κόX
σµου µε δικαιοσύνη, 456

Άνθρωπος και κυβερνώµενη φύση, 460
Ειρήνη, βασιλιάς που κυβερνά και διX

καιοσύνη του Θεού, 490
Κυρώσεις και η κυβέρνηση µιας χώρας,

507
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Ελαφρά όπλα, κυβερνήσεις και κανόX
νες, 511

Λα�κοί, δηµοκρατία και κυβερνώµενοι,
567

Λα�κότητα και κυβερνήσεις µεµονωµέX
νων χωρών, 571

Λ

ΛΑΘΟΣ

Λάθος των εµµονοκρατικών απόψεων
της Ιστορίας, 38

Η ανθρώπινη αναζήτηση της αλήθειας
και λάθη, 40

Rerum novarum και λάθη, 89
Θρησκευτικές και ηθικές αλήθειες και

λάθη, 141
Λάθη και µεταβολές του µέλλοντος,

317
Λάθος, οικονοµική και ηθική τάξη, 330
∆ικαστικό λάθος, 404
Θρησκευτική ελευθερία και λάθος, 421
Λάθος και βιοτεχνολογίες, 474
Αποµάκρυνση ανάµεσα σε πίστη και

ζωή, λάθος, 554

ΛΑKΚΙΣΜΟΣ

Λα�κισµός και η πολιτική σηµασία της
πίστης, 572

ΛΑKΚΟΙ

Σύνοψη και λα�κοί, 11
Κοινωνική διδασκαλία και λα�κοί, 79,

83
Πίος ΙΒ΄ και λα�κοί, 92
Γάµος και κλήση των λα�κών, 220
Λα�κοί και γνώση της κοινωνικής διδαX

σκαλίας, 528

Κοινωνική διδασκαλία και διάπλαση
των λα�κών, 531

Κοινωνικές Εβδοµάδες και λα�κοί, 532
Ευαγγελισµός, επίσκοποι και λα�κοί,

539
Λα�κοί, κοσµικός χαρακτήρας και ακοX

λουθία του Χριστού, 541, 542
Ταυτότητα του λα�κού και θεία µυστήX

ρια, 542
Καθήκον του λα�κού και αναγγελία του

Ευαγγελίου, 543
Λα�κοί και εσχατολογικός ορίζοντας,

544
Λα�κοί και λα�κή πνευµατικότητα, 545
Λα�κοί και προσωπική προσευχή, 546
Λα�κοί και αρµοδιότητες, 546
Λα�κοί, αντίληψη και σύνεση, 547
Λα�κοί και λα�κές εκκλησιαστικές συναX

θροίσεις, 549
Λα�κοί σε κοινωνικό πεδίο και υπηρεX

σία, 551
Λα�κοί και υπηρεσία στον άνθρωπο, 552
Λα�κοί και πολιτισµός εµπνευσµένος

από το Ευαγγέλιο, 555
Λα�κοί και ηθική διάσταση του πολιτιX

σµού, 556
Λα�κοί και δικαίωµα σε έναν αστικό

και ανθρώπινο πολιτισµό, 557
Λα�κοί, περιεχόµενο του πολιτισµού και

αλήθεια, 558, 559
Λα�κοί και µαζικά µέσα επικοινωνίας,

560, 561
Λα�κοί και σύγχρονο οικονοµικό πλαίX

σιο, 563
Λα�κοί και πολιτική ενασχόληση, 565
Λα�κοί και άσκηση της εξουσίας, 567
Λα�κοί και µέθοδος διάκρισης, 568, 569
Λα�κοί, λα�κότητα και το ηθικό χρέος

της συνέπειας, 571, 572
Λα�κοί και επιλογή πολιτικών οργάX

νων, 573, 574



Λα�κοί και χριστιανική ελπίδα, 579

ΛΑKΚΟΤΗΤΑ

Πολιτική ενασχόληση των καθολικών
και λα�κότητα, 571

Κοινωνική διδασκαλία και λα�κότητα,
571

Αρχή της λα�κότητας και πνευµατικές
παραδόσεις, 572

ΛΑΟΣ

Εκκλησία, περιπλανώµενος λαός, 1
Σωτηρία, Εκκλησία και λαοί, 1
Λαοί και σεβασµός, 5
∆ιδαχές και παράδοση του λαού του

Θεού, 12
Λαός, πολιτισµός και παιδεία, 14
Θεός, λαός του Ισραήλ και το δώρο της

ελευθερίας, 21
Πρωτοβουλία του Θεού και Συνθήκη µε

το λαό Του, 22
Λαός του Ισραήλ και ∆εκάλογος, 22, 23
Λαός του Ισραήλ και σαββατικό έτος,

24, 258
Λαός της Συνθήκης, δικαιοσύνη και αλX

ληλεγγύη, 25
Αµοιβαία αγάπη και λαός του Θεού, 53
Σχέσεις ανάµεσα στους λαούς και ευαγX

γελισµός, 66
Έννοια της πίστης όλου του Λαού, 79
∆ιδακτικό Σώµα του Πίου ΙΒ΄, φωνή

για πολλούς λαούς, 93
Gaudium et spes και λαός του Θεού, 96
Gaudium et spes και κοινότητα των

λαών, 96
Θεός και ειρήνη ανάµεσα στους λαούς,

118
∆οµές της αµαρτίας και ανάπτυξη των

λαών, 119, 446

Οικουµενικότητα της χριστιανικής ελπίX
δας και λαοί, 123

Ισότητα, λαοί και διεθνής κοινότητα,
145

Λαοί και οικουµενική αδελφοσύνη, 145
Τα δικαιώµατα των λαών, 157
Αρχές της κοινωνικής διδασκαλίας

και λαοί, 161
Κοινότητα των λαών και κοινό καλό,

165
Θεός, γη και χρήση απ’ όλους τους

λαούς, 171
Πλούτη και ευηµερία των λαών, 174
Λαοί και ολοκληρωµένη ανάπτυξη, 175
Ανάπτυξη, φραγµοί και λαοί, 179
Ιθαγενείς λαοί και κοινοτική ιδιοκτηX

σία, 180, 471
Υλικά αγαθά και ανάπτυξη των λαών,

181
Κοινωνική ζωή και συνεργασία των

λαών, 189
∆ηµοκρατική κυβέρνηση και λαός, 190
Αλληλεγγύη, αλληλεξάρτηση και λαοί,

192, 193, 373
∆οµές της αµαρτίας και σχέσεις ανάµεX

σα στους λαούς, 193
Αλληλεγγύη και ισότητα ανάµεσα

στους λαούς, 194
Θεός και αδυναµίες του λαού Του, 196
Λαοί και ζωή µε ενότητα και ειρήνη,

207
Φτώχεια και λαοί, 208
Ισχυρές οικογένειες και λαοί, 213
Συνθήκη ανάµεσα στον Θεό και στο

λαό Του, 219
Αντισυλληπτικές µέθοδοι και ανάπτυξη

των λαών, 233
Φροντίδα της γης, σοφός βασιλιάς και

φροντίδα του λαού, 255
Αλληλέγγυα ανάπτυξη και επιβίωση

των λαών, 321
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Παγκοσµιοποίηση και δηµοκρατία των
λαών, 321

Φτωχοί και συνθήκη ανάµεσα στον Θεό
και στο λαό, 324

Οικονοµική ανάπτυξη και λαοί, 332
Οικονοµική δραστηριότητα και λαοί,

333
Επιχειρηµατίες, επενδύσεις και λαοί,

345
Ανάπτυξη της οικονοµίας και δικαιώX

µατα των λαών, 366
∆ιεθνείς οργανισµοί, αγορά και λαοί,

371
Λαός του Ισραήλ, βασιλιάς και εξουσία

του Γιαχβέ, 377, 378
Πολιτική κοινότητα και λαός, 385
Λαός και µερισµός της ζωής και των

αξιών, 386
Λαός και έθνος, 387
Πολιτικές αρχές και λαός, 395, 408
Πολιτική αντιπροσώπευση και πεπρωX

µένο του λαού, 410
Κράτος, διαχειρίζεται το καλό του λαού,

412
Γένεσις και ποικιλοµορφία των λαών,

429
Αβραάµ, πατέρας πλήθους λαών, 430
Εσχατολογικός χρόνος και λαοί, 430
Θεός, κύριος της ιστορίας των λαών, 430
Πεντηκοστή, Ανάσταση και λαοί, 431
Χριστιανισµός και οικουµενικό όραµα

των λαών, 432
Λαοί, σχέσεις και διεθνής κοινότητα, 433
∆ιαφορετικά χαρακτηριστικά κάθε

λαού, 434
Πολιτισµός και ταυτότητα ενός λαού,

435
∆ιεθνής τάξη και συνύπαρξη ανάµεσα

στους λαούς, 436
Ισότητα κάθε λαού και δίκαιο των

Εθνών, 437

Ηνωµένα Έθνη και ελευθερία των λαών,
440

Εκκλησία, αρχές και πρόοδος κάθε
λαού, 445

Φτώχεια και ίσα δικαιώµατα κάθε λαού,
449

Απόλυτος ουµανισµός και λαοί, 449
∆ικαίωµα των λαών στην πρόοδο, 450
Θε�κή παρουσία και η πίστη του λαού

του Θεού, 451, 452
Ιθαγενείς λαοί, 471
Ανάπτυξη, επιστηµονική αυτονοµία και

λαοί, 475
Αρχές, εµπορική πολιτική και λαοί, 476
Οικολογικές καταστροφές και λαοί,

486
Ειρήνη, Θεός και λαός, 489, 490
Ανάπτυξη των λαών και ανθρώπινα διX

καιώµατα, 494
∆εσµοί µεταξύ των λαών και συγκρούX

σεις, 498
Ανάγκες της ανθρωπότητας, λαοί και

αγάπη, 499
Όπλα, λαοί και νόµιµη άµυνα, 500
Στρατιωτικοί και παραβίαση των δικαιX

ωµάτων των λαών, 503
Αρχή της ανθρωπιάς και λαός, 505
20ός αιώνας και ολοκαύτωµα του

εβρα�κού λαού, 506
Θρησκείες και φιλία ανάµεσα στους

λαούς, 515, 516
Αµοιβαία υποδοχή και διαιρεµένοι

λαοί, 518
Αγιότητα και µέλη του Λαού του Θεού,

530
Εκκλησία, αποστολή και λαός του

Θεού, 538
Λα�κοί, πιστοί που αποτελούν το Λαό

του Θεού, 541
Θρησκευτική ελευθερία, καλό για κάθε

λαό, 553



Φτώχεια πολλών λαών και πολιτιστική
στέρηση, 557

Θρησκευτική διάσταση ενός λαού και
πολιτισµός, 559

Ανάπτυξη και αξιοπρέπεια των λαών,
563

Περιθωριοποίηση του χριστιανισµού
και λαοί, 572

Λαοί και αγάπη, 581

ΛΟΓΙΚΗ

Το γιατί των πραγµάτων και η ανθρώX
πινη λογική, 15

Αδιάβατες οδοί για την ανθρώπινη λοX
γική, 34

Κοινωνική διδασκαλία, πίστη και λογιX
κή, 74, 75

Κοινωνική διδασκαλία, φιλοσοφία και
λογική, 77

Άνθρωπος, πνευµατικές ικανότητες και
λογική, 114

Άνθρωπος και δεσµός της λογικής και
της βούλησης, 127

Φυσικός νόµος και λογική, 140
∆ικαιώµατα του ανθρώπου, ανθρώπινη

αξιοπρέπεια και λογική, 153
Αρχές της κοινωνικής διδασκαλίας, λοX

γική και πίστη, 160
Σχέδιο του Θεού για το γάµο και λογιX

κή, 217
Σχέση ανάµεσα στην οικονοµία, στην

ηθική και στη λογική, 330
∆ίκαιοι νόµοι και υπαγορεύσεις της ορX

θής λογικής, 398
Σχέσεις ανάµεσα στους λαούς, ρύθµιση

και λογική, 433
Σύνεση, αρετή της πρακτικής λογικής,

548

Μ

ΜΕΓΑΛΑ ΚΤΗΜΑΤΑ

Αναδιανοµή της γης και µεγάλα κτήµαX
τα, 300

ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ

∆ικαιώµατα των εθνών και µειονότητες,
157

∆ηµοκρατικό κράτος, πλειονότητες και
µειονότητες, 169

Αρχή της επικουρικότητας και µειονόX
τητες, 187

Μειονότητες, δικαιώµατα και υποχρεώX
σεις, 387

∆ιεθνής τάξη και δικαιώµατα των µειοX
νοτήτων, 438

ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Octogesima adveniens και µέσα επικοιX
νωνίας, 100

Αλληλεγγύη και µέσα επικοινωνίας, 192
Μέσα επικοινωνίας και ανθρώπινη κοιX

νότητα, 415
Αξίες και αρχές και κοινωνικές επικοιX

νωνίες, 416
Ανθρώπινος πολιτισµός και µέσα επιX

κοινωνίας, 557
Λα�κοί και µαζικά µέσα επικοινωνίας,

560, 561
Μέσα επικοινωνίας και επαγγελµατίες,

562

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Octogesima adveniens και µετανάστευX
ση, 100

Ανεργία και µετανάστες, 289
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Μετανάστευση, πόρος ανάπτυξης, 297
Ρύθµιση των µεταναστευτικών ρευµάX

των, 298
Μετανάστες και οικογενειακή επανένωX

ση, 298
Παγκοσµιοποίηση, συνδικάτα και µεταX

νάστες, 308

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Υπεύθυνοι για τα δηµόσια πράγµατα
και µεταρρυθµίσεις, 197

Μεταρρύθµιση της κοινωνίας και καθήX
κον διαπαιδαγώγησης, 198*

Πολιτική για την αγροτική µεταρρύθµιX
ση, 300

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Κοινό καλό, υπηρεσία και µεταφορές,
166

ΜΗ∆ΕΝΙΣΜΟΣ

Εκκοσµίκευση οξυµένη και µηδενισµός,
462

ΜΗΤΕΡΑ

Παρθένος Μαρία, Μητέρα του Ιησού
Χριστού, 59

Εκκλησία, Μητέρα και ∆ιδασκάλισσα,
86

∆ικαίωµα να µεγαλώνεις κάτω από την
καρδιά της µητέρας, 155

∆ικαίωµα να γεννιέσαι από έναν πατέX
ρα και µία µητέρα, 235

Μητέρα και εργασία κοινωνικά αναX
γνωρισµένη, 251

Εργασία και ρόλος της γυναίκας ως µηX
τέρας, 295

ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ

Μητρότητα και οµοιότητα µε τον Θεό,
230

Μητρότητα και υποδοχή της ζωής, 232
Επιθυµία για µητρότητα και δικαίωµα

στην απόκτηση παιδιού, 235
Τεχνικές αναπαραγωγής και παρένθετη

µητρότητα, 235
Μητρότητα και καθήκον πνευµατικής

φύσεως, 237
Κοινωνικά µέτρα και µητρότητα, 301

ΜΙΣΘΟΣ

Rerum novarum και µισθωτοί εργαζόµεX
νοι, 89, 268

Quadragesimo anno και µισθός, 91, 302*
Οικογενειακός µισθός, 250
∆ικαιώµατα των εργαζοµένων και µιX

σθός, 264
Κεφάλαιο και µισθωτή εργασία, 277
Σύγκρουση ανάµεσα στην εργασία και

στο κεφάλαιο και µισθός, 279
∆ίκαιος µισθός, νόµιµος καρπός της ερX

γασίας, 302
Μισθωτή εργασία και κοινωνική ασφάX

λεια, 309

ΜΟΝΑΧΟΣ

Μοναχοί, µοναχές και Σύνοψη, 11
Συνεισφορά των µοναχών και κοινωνιX

κή διδασκαλία, 79
∆ιδασκαλία, υποχρεώσεις κοσµικής φύX

σης και µοναχοί, 83
Mit brennender Sorge και οι µοναχοί, 92
Κοινωνική διδασκαλία, επίσκοπος, µοX

ναχοί, 539



ΜΥΣΤΗΡΙΟ

Μυστήριο και ανθρώπινη ύπαρξη, 14
Θρησκευτική εµπειρία και Μυστήριο,

20
Αποκάλυψη εν Χριστώ και µυστήριο

του Θεού,
Μαθητής και πασχαλινό µυστήριο του

Ιησού, 41
Μυστήριο της εγγύτητας του Θεού, 45
Μυστήριο του Θεού και αξία του ανX

θρώπου, 54
Ιησούς Χριστός, άνθρωπος και πληρόX

τητα µυστηρίου, 58
Παρθένος Μαρία, Μεγάλυνον και ΜυX

στήριο της Σωτηρίας, 59
Κοινωνική διδασκαλία και µυστήριο

της σωτηρίας, 67
Κοινωνική διδασκαλία και µυστήριο

του Χριστού, 75
Μυστήριο του Χριστού και µυστήριο

του ανθρώπου, 75, 105
Μυστήριο της αµαρτίας, 116, 117, 117*
Μυστήριο του Πατρός, Χριστός και άνX

θρωπος, 121
Κοινωνική διδασκαλία και µυστήριο

του ανθρώπου, 124, 126
Άκρατη αγάπη για τον εαυτό και παX

σχαλινό µυστήριο, 143
Χριστιανοί σύζυγοι και πασχαλινό ΜυX

στήριο, 220
Μυστήριο και µεγαλείο του ανθρώπου,

255
Μυστήριο της σωτηρίας και πραγµατιX

κότητα του δηµιουργήµατος, 431
Κόσµος και µυστήριο του Θεού, 486
Φύση και ορίζοντας του µυστηρίου,

487
Μυστήριο του Σταυρού και αναγγελία

της ειρήνης, 493

Ιερέας, κοινωνικό πλαίσιο και ΜυστήX
ριο σωτηρίας, 539

Μοναχοί και µυστήριο της Αγάπης του
Χριστού, 540

Λα�κή πνευµατικότητα και µυστήριο
του Θεού, 545

Λειτουργικό τελετουργικό του χριστιαX
νικού Μυστηρίου, 546

Πολιτισµός, µυστήριο της ζωής και µυX
στήριο του Θεού, 559

Εκκλησία και µυστήριο της ανοµίας,
578

Ν

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Νέα φτώχεια και η επιβουλή των ναρX
κωτικών, 5

Εµπόριο ναρκωτικών, µορφή σκλαβιάς,
158

Εµπόριο ναρκωτικών και δικαιώµατα
του ανθρώπου, 158

ΝΕΟΣ

∆έκα Εντολές και ο πλούσιος νέος, 22
Mit brennender Sorge και οι νέοι, 92
Octogesima adveniens και νεανική συνX

θήκη, 100
∆ικαιώµατα των εθνών και οι γενεές

των νέων, 157
Έθνη και ανάπτυξη των νέων, 222
Ανεργία και οι γενιές των νέων, 287
Εκπαίδευση, αγορά εργασίας και νέοι,

289
Νέοι και κίνδυνοι του οικονοµικού

πλαισίου, 290
∆ιεθνείς οργανώσεις και η εργασία των

νέων, 292
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ΝΕΡΟ

Ο πλούτος είναι όπως το νερό, 329
Οικουµενικό δικαίωµα το πόσιµο νερό,

365, 485
Πόσιµο νερό, υπανάπτυξη και φτώχεια,

447
Ιησούς Χριστός φορέας του ζώντος ύδαX

τος, 463*
Οικουµενικός προορισµός των αγαθών

και νερό, 484

ΝΟΜΟΙ

Αυτονοµία της πραγµατικότητας και
νόµοι, 45

Κοινωνική διδασκαλία, θεσµοί και νόX
µοι, 163

∆οµές αλληλεγγύης και νόµοι, 193
Γάµος και νοµοθετικές δεσµεύσεις, 215
∆ικαίωµα στη ζωή και νόµοι του κράX

τους, 231
∆ικαιώµατα της οικογένειας και νόµοι

του κράτους, 247
Νόµοι και αναγνώριση της Κυριακής,

286
Οικονοµικοί νόµοι και ηθική, 330
Αρχές και δίκαιοι νόµοι, 398
Άδικοι νόµοι και αντίρρηση συνείδηX

σης, 399
∆ικαίωµα στην αντίσταση, σκοποί και

νόµοι, 400
Εκλεγµένοι και επεξεργασία των νόX

µων, 409
Πληροφορία, πλουραλισµός και νόµοι,

414
Πόλεµος, αντιρρησίες συνείδησης και

νόµοι, 503
Κοινωνική διδασκαλία, χριστιανικό

πνεύµα και νόµοι, 531

Νόµοι και περιεχόµενο της πίστης και
της ηθικής, 570

ΝΟΜΟΣ

Κοινωνική διδασκαλία και νέος νόµος
της αγάπης, 3

Νόµος του σαββατικού έτους και ιωβηX
λαίο, 24

Εντολή της αγάπης, νόµος της ζωής, 33
Αναζήτηση της αλήθειας και πίνακες

του Νόµου, 40
Αγάπη, θεµελιώδης νόµος της τελειότηX

τας, 54, 580
Εκκλησία, κοινότητα των ανθρώπων

και θε�κός νόµος, 68
Quadragesimo anno και ηθικός νόµος,

91
Ελευθερία και ηθικός νόµος, 136, 137
Οµοφυλόφιλοι και ηθικός νόµος, 228
Υπεύθυνη πατρότητα και ηθικός νόµος,

232
Νέος νόµος και η καρδιά των πιστών,

324
Οικονοµία και ηθικός νόµος, 330
Αρχές και ηθικός νόµος, 396, 567
Ανθρώπινος νόµος, ορθή λογική και αιX

ώνιος νόµος, 398
Άδικος νόµος, 398
Αντίρρηση συνείδησης και αστικός νόX

µος, 399
Πρακτικές σε αντίθεση µε το Νόµο του

Θεού, 399
∆ηµοκρατία, ηθικός σχετικισµός και

ηθικός νόµος, 407
∆ιεθνής τάξη και ηθικός νόµος, 436
∆ιεθνές δικαίωµα και νόµος του ισχυρόX

τερου, 439
Ανθρωπολογία και νόµος της αγάπης,

522



Ζωή αγιότητας και νόµος του Κυρίου,
530

Μέσα επικοινωνίας και νόµος, 560
Νόµος και περιεχόµενο της πίστης και

της ηθικής, 571
Ευαγγέλιο, άνθρωπος και ανθρώπινος

νόµος, 576

Ο

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Κοινωνικές υποθέσεις και ανθρώπινη
οικογένεια, 9

Β΄ Σύνοδος Βατικανού και ανθρώπινη
οικογένεια, 18

Σαββατικό έτος και αρχική οικογένεια,
24

Ανθρώπινη οικογένεια και αλληλεξάρX
τηση, 33

Εκκλησία και η οικογένεια των ανθρώX
πων, 51

Μισθός και οικογένεια του εργαζόµεX
νου, 91

Εκκλησία, κοινωνία και οικογένεια του
Θεού, 96

Gaudium et spes και θέµα της οικογέX
νειας, 96

Ρήξη µε τον Γιαχβέ, αµαρτία και οικογέX
νεια, 116

Ζωή της οικογένειας και ένωση των
δύο, 147

Οικογένεια και ενδότερη φύση του ανX
θρώπου, 151

Το δικαίωµα να ζεις σε οικογένεια, 155
Το δικαίωµα να δηµιουργείς οικογένεια,

155
Οικογένεια και κοινό καλό, 165
Οικογένεια και πλήρης ανάπτυξη, 168

Αξιοπρέπεια του ανθρώπου και οικογέX
νεια, 185

Οικογένεια και αρχή της επικουρικότηX
τας, 187

Οικογένεια και εξανθρωπισµός, 209
Οικογένεια, λίκνο της ζωής και της αγάX

πης, 209
Οικογένεια, αγάπη και πίστη στον ΚύX

ριο, 210
Ιησούς και πραγµατική οικογένεια, 210
Αγία Οικογένεια, πρότυπο οικογενειαX

κής ζωής, 210*
Οικογένεια, πρώτη φυσική κοινωνία,

211
Οικογένεια και άνθρωπος, 212
Οικογένεια και ανθρώπινη οικολογία,

212
Οικογένεια και κοινωνία, 213
Προτεραιότητα της οικογένειας, κοινωX

νία και κράτος, 214, 252, 254
Οικογένεια και γάµος, 215
Παιδιά, δώρο για την οικογένεια, 218,

230
Οικογένεια, κατ’ οίκον ή µικρή ΕκκληT

σία, 220
Οικογένεια, αγάπη και κοινωνία, 221
Ηλικιωµένοι και οικογένεια, 222
Προώθηση της οικογένειας και η κοινωX

νία ολόκληρη, 225
Ελεύθερη συµβίωση και οικογένεια, 227
Ένωση οµοφυλοφίλων και οικογένεια,

228
Μονογαµικός γάµος και οικογένεια, 229
Οικογένεια, κοινότητα αγάπης και αλX

ληλεγγύης, 229, 238
Η οικογένεια, κοινότητα ζωής, 230, 244
Αναπαραγωγή και υποκειµενικότητα

της οικογένειας, 230
Οικογένεια, ιερό της ζωής, 231
Οικογένεια και πολιτισµός της ζωής,

231, 237
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Χριστιανικές οικογένειες και Ευαγγέλιο
της ζωής, 231

Οικογένεια, νόµοι, θεσµοί και δικαίωµα
στη ζωή, 231

Οικογένεια, υπεύθυνη πατρότητα και
µητρότητα, 232

Οικογένεια και καµπάνιες στείρωσης,
234

Παιδί που πρόκειται να γεννηθεί και
σταθερότητα της οικογένειας, 235

Οικογένεια και κοινωνία των γενεών,
237

∆ιακήρυξη των δικαιωµάτων του ανT
θρώπου και οικογένεια, 237*

Έργο διαπαιδαγώγησης, οικογένεια και
άνθρωπος, 238

Οικογένεια και διαπαιδαγώγηση των
παιδιών, 239

Οικογένεια και σχολικός θεσµός, 240
Οικογένεια και ολοκληρωµένη διαπαιX

δαγώγηση, 242
Οικογένεια και δικαιώµατα του παιX

διού, 244
Υποκειµενικότητα της οικογένειας και

συµµετοχή, 246
Αλληλεγγύη και οικογένεια, 246
Οικογένεια και πολιτική δράση, 247
Οικογένεια και οικογενειακός συνεταιX

ρισµός, 247
Οικογένεια και οικονοµική ζωή, 248
Οικογένεια και εργασία, 249, 269, 274,

284, 287, 294
Οικογένεια, εργασία και οικογενειακός

µισθός, 250
Εργασία της γυναίκας και οικογένεια,

251, 295
Προώθηση της οικογένειας, κοινωνία

και κράτος, 252
∆ικαιώµατα της οικογένειας, 253
Ταυτότητα της οικογένειας και συµβιώX

σεις, 253

Κυριακή και οικογένεια, 285
Εργασία και κοινό καλό της ανθρώπιX

νης οικογένειας, 287
Νεωτερισµοί και ανθρώπινη οικογέX

νεια, 317
Επιστήµονες, αλλαγή και ανθρώπινη οιX

κογένεια, 320
Ανθρώπινη οικογένεια και παγκοσµιοX

ποίηση, 322
Πρόοδος και ανθρώπινη οικογένεια,

333
Εταιρεία, µητέρες και οικογένεια, 345
Αλληλεγγύη ανάµεσα στις γενεές και οιX

κογένεια, 367
Οικονοµικό σύστηµα και ανθρώπινη οιX

κογένεια, 371
∆ιεθνείς οργανισµοί και ανθρώπινη οιX

κογένεια, 371
Οικονοµική ανάπτυξη και ανθρώπινη

οικογένεια, 372
∆ράση του Θεού και ανθρώπινη οικογέX

νεια, 428
Ενότητα της ανθρώπινης οικογένειας,

431, 432
Ενότητα της ανθρώπινης οικογένειας

και ιδεολογίες, 433
Έθνος και καλό της ανθρώπινης οικογέX

νειας, 434
Συνειδητοποίηση των εθνών και οικογέX

νεια, 435
∆ιδακτικό Σώµα της Εκκλησίας και συX

νύπαρξη της ανθρώπινης οικογέX
νειας, 441

Αγία Έδρα και ανθρώπινη οικογένεια,
444

Ανθρώπινη οικογένεια και δικαίωµα
στην ανάπτυξη, 446

Συνεργασία και ανθρώπινη οικογένεια,
448

Μελλοντικές γενεές και ανθρώπινη οιX
κογένεια, 467



Θεία Λειτουργία και ειρήνη για ολόκληX
ρη την οικογένεια του Θεού, 519*

Κοινές αξίες για όλη την ανθρώπινη οιX
κογένεια, 537

Λα�κοί και ζωή στην οικογένεια, 543
Κοσµική ζωή, ζωή στην οικογένεια, 546
Άνθρωπος, Εκκλησία και οικογένεια

των ανθρώπων, 552
Προστασία της οικογένειας και συνύX

παρξη, 553
Προώθηση της οικογένειας και ηθική, 569

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χριστιανική σωτηρία και οικονοµία,
1

Νέα φτώχεια και οικονοµικά αποθέµαX
τα, 5

Ένωση της ανθρωπότητας και οικονοX
µία, 6

Παγκοσµιοποίηση και οικονοµική σηX
µασία, 16

Ουµανισµός και νέα οικονοµική τάξη,
19

Σαββατικό έτος και η οικονοµική ζωή
του Ισραήλ, 24

Έξοδος, Συνθήκη και οικονοµική ζωή
του Ισραήλ, 24

Η σχέση µε τον Θεό και οικονοµική ζωή,
27

Το οικονοµικό φαινόµενο της αλληλεX
ξάρτησης, 33

Εσωτερικός άνθρωπος και οικονοµική
ζωή, 40

Άνθρωπος και οικονοµική επίτευξη, 48
Βασίλειο του Θεού και οικονοµική ορX

γάνωση, 51
Κοινωνία, οικονοµική διευθέτηση και

κοινό καλό, 61
Οικονοµία, κοσµικό περιβάλλον και

σωτηρία, 62

Άνθρωπος και σωστική οικονοµία
του Ευαγγελίου, 65

Ευαγγελισµός του ανθρώπου και οικοX
νοµικά ζητήµατα, 66

Αποστολή της Εκκλησίας και οικονοµιX
κή τάξη, 68

Κοινωνική διδασκαλία και οικονοµικές
σχέσεις, 72

Αλήθεια για τον άνθρωπο και οικονοµιX
κό πλαίσιο, 76

Κοινωνική διδασκαλία, λα�κοί και οιX
κονοµικές υποχρεώσεις, 83

Συνέπειες και γεγονότα οικονοµικής φύX
σεως, 88

Quadragesimo anno και οικονοµική καX
τάσταση, 91

Ιωάννης ΚΓ΄ και οικονοµική συνεργαX
σία, 94

Οικονοµικά προβλήµατα και οικουµενιX
κό κοινό καλό, 95

Gaudium et spes και θέµατα της οικονοX
µικής ζωής, 96

Populorum progressio και οικονοµική
ζωή, 98

Εργασία και οικονοµική δραστηριότηX
τα, 101

Ελεύθερη οικονοµία και αλληλεγγύη,
103

Άνθρωπος και σχέδια οικονοµικού χαX
ρακτήρα, 133

Ελευθερία και συνθήκες οικονοµικής
τάξεως, 137

Οικονοµικές αλλαγές και άνθρωπος, 137
Θεσµοί µε οικονοµικούς σκοπούς και

συµµετοχή, 151
∆ικαιώµατα του ανθρώπου και οικονοX

µικό πλαίσιο, 154
Αρχές και σχέσεις µε τη διαµεσολάβηση

της οικονοµίας, 161
Επιχείρηση οικονοµικού χαρακτήρα

και κοινό καλό, 165
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Κοινό καλό και κοινωνικοοικονοµική
ευηµερία, 170

Προορισµός των αγαθών και οικονοX
µία, 174, 179

Ιδιωτική ιδιοκτησία και οικονοµική ποX
λιτική, 176

Κοινοτική ιδιοκτησία και οικονοµική
ζωή, 180

Συνεταιριστικές εκφράσεις οικονοµικού
τύπου, 185

Επικουρικότητα, οικονοµική βοήθεια
και κοινωνικές οντότητες, 186

Επικουρικότητα και οικονοµική πρωX
τοβουλία, 187

Κράτος και προώθηση της οικονοµίας,
188

Συµµετοχή και οικονοµική ζωή, 189
Υπεύθυνοι και οικονοµικές δοµές, 197
Αλήθεια, οικονοµία και χρήση του χρήX

µατος, 198
Κοινωνική δικαιοσύνη και οικονοµικές

απόψεις, 201
Αξίες και οικονοµικοί όροι, 222
Οικογένεια, οικονοµικός πυρήνας, 229
Υπεύθυνη πατρότητα και οικονοµικές

συνθήκες, 232
Στείρωση και οικονοµική βοήθεια, 234
Οικονοµική υποστήριξη και ιδιωτικά

σχολεία, 241
Οικονοµικό σχέδιο και ο ρόλος της οιX

κογένειας, 247
Οικογένεια και οικονοµική ζωή, 248,

249
Οικιακή εργασία και το οικονοµικό

αντίστοιχο, 251
Εργασία και οικονοµική ανάπτυξη, 269
Η αξιοπρέπεια στην εργασία και οικοX

νοµικά συστήµατα, 270
Κεφάλαιο, εργασία και οικονοµικά συX

στήµατα, 277, 279

Ενδιάµεσα στρώµατα και οικονοµικοί
σκοποί, 281

Οικονοµία στην υπηρεσία του ανθρώX
που, 283

Ανάπαυση, θε�κή λατρεία και οικονοµιX
κή παραγωγικότητα, 286

Απασχόληση και οικονοµική πολιτική,
288

Νέοι και ασταθές οικονοµικό πλαίσιο,
290

Κράτος και οικονοµική ζωή, 291
Τριτογενής τοµέας και ανάπτυξη της οιX

κονοµίας, 293
Οικονοµικές συνενοχές της εργασίας

ανηλίκων, 296
Παιδική εργασία και εθνική οικονοµία,

296
Μετανάστευση, χώρες και οικονοµική

ανάπτυξη, 297
Γεωργία, αγροτική εργασία και οικονοX

µία, 299
Μεγάλες αγροτικές εκτάσεις και οικοX

νοµική ανάπτυξη, 300
Οικονοµική ευηµερία, παραγόµενα

προ�όντα και εισόδηµα, 303
Συνδικάτο και οικονοµική ζωή, 307, 308
Παγκοσµιοποίηση, εργασία και οικονοX

µία, 312X314, 316, 318, 319, 321
Άνθρωποι του πολιτισµού και οικονοµιX

κή πολιτική, 320
Οικονοµικές ανισορροπίες και αξίες,

321
Παλαιά ∆ιαθήκη και οικονοµικά αγαX

θά, 323, 324
Ιησούς και οικονοµικά αγαθά, 325
Αποκάλυψη και οικονοµική δραστηX

ριότητα, 326
Πατέρες της Εκκλησίας και οικονοµική

δραστηριότητα, 328
Οικονοµία και ηθική, 330X333, 474



Οικονοµική επάρκεια και αλληλέγγυα
ανάπτυξη, 332

Συµµετοχή, αλληλεγγύη και οικονοµική
ζωή, 333

Οικονοµία και σχηµατισµός του πλούX
του, 334

Ηθική, οικονοµία της αγοράς και καπιX
ταλισµός, 335

∆ικαίωµα στην οικονοµική πρωτοβουX
λία, 336, 343

Επιχείρηση και οικονοµική λειτουργία,
338

Οικονοµία στην υπηρεσία του ανθρώX
που και επιχείρηση, 339

Οικονοµικοί υπολογισµοί, εταιρεία και
άνθρωποι, 340

Οικονοµική δραστηριότητα και τοκοX
γλυφία, 341

Επιχείρηση και οικονοµικά σενάρια,
342

Οικονοµική πρωτοβουλία και ευθύνη,
343

Επιχειρηµατικές αποφάσεις και οικονοX
µικά αποτελέσµατα, 344

Επιχείρηση και οικονοµική δραστηριόX
τητα, 344

Επενδύσεις και οικονοµικές συνθήκες,
345

Χρήση των αποθεµάτων και οικονοµία,
346

Αρχή του οικονοµισµού, 346
Αγορά και οικονοµική ανάπτυξη, 347
Όφελος ατοµικό και οικονοµικός παράX

γοντας, 348
Αγορά και οικονοµικό σύστηµα, 349
Οικονοµική ελευθερία και νοµικό πλαίX

σιο, 350
Οικονοµική ελευθερία και η ελευθερία

του ανθρώπου, 350
Κράτος και άσκηση της οικονοµικής

δραστηριότητας, 351, 352

Κράτος και προσανατολισµός της οικοX
νοµικής πολιτικής, 352

Κράτος, οικονοµική πολιτική και συµX
µετοχή, 354

Ιδιωτική ελευθερία, δηµόσια δράση και
οικονοµία, 354

Φορολογικά έσοδα, δηµόσια έξοδα και
οικονοµία, 355

Οικονοµικές πρωτοβουλίες και ενδιάµεX
σοι σχηµατισµοί, 356

Αστική κοινωνία και οικονοµική δηµοX
κρατία, 356, 357

Καταναλωτές και οικονοµική πραγµαX
τικότητα, 358

ΟικονοµικήXχρηµατοδοτική παγκοσµιοX
ποίηση, 361, 362

Παγκοσµιοποίηση και παγκόσµια οικοX
νοµία, 362, 363

Εµπόριο και διεθνείς οικονοµικές σχέX
σεις, 364

Ηθικά κριτήρια και διεθνείς οικονοµιX
κές σχέσεις, 364

Πλανητική οικονοµία και δικαιώµατα
του ανθρώπου, 366

Πολιτιστικές διαφορές και οικονοµικές
διαδικασίες, 366

Οικονοµικό κόστος και νέες γενεές,
367

Χρηµατοδοτικά συστήµατα και οικονοX
µική ανάπτυξη, 368

Χρηµατοδοτική οικονοµία και πραγµαX
τική οικονοµία, 369

∆ιεθνής κοινότητα και οικονοµικός
προσανατολισµός, 370, 371

∆ιεθνείς οικονοµικοί θεσµοί και αλλαX
γή, 371

Οικονοµία και ηθικές παράµετροι, 372
∆ιεθνής οικονοµία και ολοκληρωµένη

ανάπτυξη, 373
Οικονοµία και κοινωνικόXπολιτιστικό

σύστηµα, 375
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Οικονοµική πρόοδος και πολιτιστικό
έργο, 376

Πνευµατικές αξίες και οικονοµικός κόX
σµος, 386

∆ηµόσια εξουσία και οικονοµικές ανιX
σορροπίες, 389

Αντίρρηση συνείδησης και οικονοµική
ζηµία, 399

Μέσα επικοινωνίας και οικονοµικός τοX
µέας, 415

Αστική κοινωνία και οικονοµικό πλαίX
σιο, 417

Ένωση των λαών και οικονοµικά σχέX
δια, 432

Ηγεµονία ενός έθνους και οικονοµικά
χαρακτηριστικά, 435

Αλληλεξάρτηση, σχέσεις και οικονοµιX
κά χαρακτηριστικά, 442, 447

∆ιακυβερνητικές δοµές και οικονοµία,
442

Υπανάπτυξη και οικονοµικοί µηχανιX
σµοί, 446

Φτώχεια και οικονοµική πρωτοβουλία,
447, 449

Νέα οικονοµική αποικιοκρατία και
υπερχρέωση, 450

Πιστοί στον Θεό και οικονοµική πρόοX
δος, 457

Οικονοµική δραστηριότητα και περιX
βάλλον, 470

Οικονοµία και βιοτεχνολογίες, 472, 474
Κοινό καλό και οικονοµική δραστηριόX

τητα, 478
Φτωχοί, καταστροφές και οικονοµικά

µέσα, 482
∆ηµογραφία, περιβάλλον και οικονοµιX

κές επιλογές, 483
Το νερό ως οικονοµικό αγαθό, 485
Κυρώσεις και οικονοµικά εµπάργκο,

507

Χριστιανική ανθρωπολογία και οικοX
νοµία, 522

Κοινωνική ποιµαντική και οικονοµική
πραγµατικότητα, 524

Λα�κοί και οικονοµικό περιβάλλον, 531
Λα�κοί και οικονοµική ευθύνη, 543
Οικονοµική παραγωγικότητα και άνX

θρωπος, 544
Λα�κοί, ευσπλαχνία και οικονοµική

ζωή, 551
Μέσα επικοινωνίας και οικονοµικά συX

στήµατα, 561
Κοινωνικό ∆ιδακτικό Σώµα της ΕκκληX

σίας και οικονοµική δραστηριότητα,
563

Μοντέλα οικονοµικής ανάπτυξης, 563
Αναθεώρηση της οικονοµίας, 564
∆ιάκριση και οικονοµικές επιλογές,

569
Αγάπη στην κοινωνική ζωή και οικονοX

µικό επίπεδο, 582

ΟΙΚΟΝΟΜΙΣΜΟΣ

Εργασία και οικονοµισµός, 271
Οικογένεια, οικονοµικίστικη αντίληψη

και εργασία, 294
Παραγωγική δραστηριότητα και οικοX

νοµιστική ερµηνεία, 318

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ

Πλάση, µοναδικό οικοσύστηµα, 367
Επέµβαση σε µια περιοχή και οικοσύX

στηµα, 459
Νοµική ρύθµιση και οικοσυστήµατα,

468
Η λειτουργία των µεµονωµένων πλαX

σµάτων και οικοσύστηµα, 473
Βιοτεχνολογίες και διαφύλαξη του οιX

κοσυστήµατος, 478



ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ

Κοινωνική διδασκαλία και σφαιρική
άποψη για τον άνθρωπο, 81

Ολοκληρωτική διεύρυνση της εργασίας,
282

Εργασία, ριζική µεταβολή και άνθρωX
ποι, 311

Εργασία, τοπική οικονοµία και παγκόX
σµια, 319

Εργασία και αυθεντικά οικουµενική
και αλληλέγγυα ανάπτυξη, 321

Οικονοµία, όργανο για την παγκόσµια
ανάπτυξη, 326

Πλούτος και ολοκληρωµένη και αλληX
λέγγυα ανάπτυξη, 334

Παγκοσµιοποίηση και παγκόσµιος ορίX
ζοντας, 361

Παγκόσµια οικονοµία και ανισότητες,
362

Παγκόσµια πολιτική κοινότητα και αλX
ληλεγγύη, 367

Παγκόσµια αγορά και χρηµατοδοτική
κρίση, 368

Χρηµατοδοτική δυναµική και παγκόX
σµιοι παράγοντες, 370

Παγκόσµια αρχή και παγκόσµιο υπερX
κράτος, 441

Περιβάλλον και παγκοσµιότητα της οιX
κολογικής κρίσης, 466

∆ηµογραφική πολιτική και παγκόσµια
ανάπτυξη, 483

ΟΜΑ∆Α – ΟΜΑ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Ανθρώπινες σχέσεις και ενδιάµεσες οµάX
δες, 61

Κοινωνική διδασκαλία, άνθρωποι και
θρησκευτική οµάδα, 84

Quadragesimo anno και χρηµατοδοτικές
οµάδες, 91

Αµαρτία, άνθρωπος και οµάδα, 117
Κοινωνική αµαρτία και σχέσεις ανάµεX

σα σε οµάδες, 118
Ανθρώπινη κοινωνικότητα και σταθεX

ρές οµάδες, 150
Κοινωνική διδασκαλία και σχέσεις ανάX

µεσα σε οµάδες, 161
Αρχή του κοινού καλού και οµάδες,

164
Κοινωνικότητα, κοινό καλό και ενδιάX

µεση οµάδα, 165
Κοινό καλό και ιδιαίτερα αγαθά των

οµάδων, 169
Άνθρωπος, επικουρικότητα και οµάδες,

185
Αλληλεγγύη και δεσµοί των κοινωνιX

κών οµάδων, 194
Κοινωνικά προβλήµατα, αλήθεια και

κοινωνικές οµάδες, 198
Εργασία, κεφάλαιο και η οµάδα των

επενδυτών, 279
Νέες γνώσεις και κλειστές οµάδες εξουX

σίας, 283
Άνθρωποι του πολιτισµού και οµαδικά

συµφέροντα, 320
Οικονοµική ανάπτυξη και κοινωνικές

οµάδες, 332
Μειονότητες, οµάδες µε δικαιώµατα και

υποχρεώσεις, 387
Κοινό καλό και δικαιώµατα των κοινωX

νικών οµάδων, 389
Πολιτικές αρχές και ελεύθερη δραστηX

ριότητα των οµάδων, 394
∆ηµοκρατία και στενές διευθυντικές

οµάδες, 406
Μέσα επικοινωνίας, ανταγωνισµός µεX

ταξύ οµάδων, 416
Πολιτική κοινότητα, αστική κοινωνία

και οµάδες, 417, 418
Κοινότητα, αναγνώριση και θρησκευτιX

κές οµάδες, 423
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∆ιεθνής βίος και οµαδοποιήσεις της κοιX
νωνίας, 423

Περιβάλλον και υγεία για µικρές οµάX
δες, 465

Βιοτεχνολογίες και οµάδες έρευνας, 474
∆ιεθνής κοινότητα και επιβίωση των

οµάδων, 506
Ελαφρά όπλα και οµάδες µαχητών,

511
Προστασία του ανθρώπου, χριστιανοί

και οµάδες, 538
∆ιαµόρφωση των λα�κών και ο ρόλος

των οµάδων, 549
Μέσα επικοινωνίας, επιλογές και οµάX

δα, 560
Λα�κοί, δηµοκρατία και οµάδες εξουσίX

ας, 567

ΟΠΛΑ

Παιδιά σε ένοπλες συγκρούσεις, 245,
512

Αντίσταση στην εξουσία και προσφυγή
στα όπλα, 401

Ένοπλος αγώνας και τυραννία, 401
Ανθρώπινη οικογένεια και δύναµη των

όπλων, 432
Περιβάλλον, φτωχοί και ένοπλες συγX

κρούσεις, 481
Ο σηµερινός κόσµος και άοπλοι προφήX

τες, 496
Ένοπλη σύγκρουση και καταστροφές,

497
Κράτος που δέχτηκε επίθεση, άµυνα και

χρήση των όπλων, 496
∆ιεθνής νοµιµοποίηση και ένοπλη δύναX

µη, 501
Νόµιµη άµυνα και ένοπλες δυνάµεις,

502
Ένοπλες δυνάµεις και το δίκαιο των

εθνών, 503

Συνείδηση και άρνηση της χρήσης
όπλων, 503

Συσσώρευση όπλων και ειρήνη, 508
Όπλα και αποτροπή, 508
Όπλα µαζικής καταστροφής, 509
Όπλα µε τραυµατικά αποτελέσµατα,

510
Όπλα ελαφρά και ατοµικά, 511
Αλήθεια για εγκλήµατα και ένοπλες

συγκρούσεις, 518

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Iustitia et Pax, οργανισµός, 99
Άνθρωπος ως κύτταρο ενός οργανισµού,

125
Ανθρώπινα δικαιώµατα, ποιµαντική

ενασχόληση και οργανισµοί, 159
Επικουρικότητα, οργανισµός και κοινό

καλό, 187
∆ιαπαιδαγώγηση και αστικοί και εκX

κλησιαστικοί οργανισµοί, 240
Προστασία της εργασίας και διεθνείς

οργανισµοί, 292
Οικονοµικό σύστηµα και διεθνείς οργαX

νισµοί, 371
Πολιτικές αρχές, οργανισµοί και ηθική

τάξη, 394
Αντιπροσωπευτικοί οργανισµοί και

έλεγχος, 408
∆ιεθνείς οργανισµοί και συνύπαρξη

των εθνών, 440
∆ιεθνείς οργανισµοί και διαδικασία της

ανάπτυξης, 442
Τεχνικές επεµβάσεις και ζωντανοί οργαX

νισµοί, 473
Βιοτεχνολογίες και εθνικοί οργανισµοί,

476
Ένοπλη προληπτική δράση και οργανιX

σµοί, 501



Κυρώσεις και οργανισµοί της διεθνούς
κοινότητας, 507

Εγκλήµατα και διεθνείς νοµικοί οργανιX
σµοί, 518

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Υπερβατικότητα του ανθρώπου και ορX
γάνωση, 46

Βασίλειο του Θεού και οργάνωση, 51
Εκκλησία και µοντέλα κοινωνικής ορX

γάνωσης, 68, 81
Κοινωνική διδασκαλία και οργάνωση,

83
Centesimus annus και κοινωνική οργάX

νωση, 103
Κοινό καλό και οργάνωση του κράτους,

166
Κράτος και οργάνωση της αστικής κοιX

νωνίας, 168
Επικουρικότητα και ενδιάµεσες οργαX

νώσεις, 187
Αγάπη και κοινωνικές οργανώσεις, 207
Αγάπη και ενασχόληση για την οργάX

νωση της κοινωνίας, 208
∆ηµογραφικά µέτρα και οργανώσεις,

234
Βιοµηχανική οργάνωση της εργασίας,

267
Εργασία και οργάνωση, 270, 271
Ανθρώπινο κεφάλαιο και οργάνωση,

276
Ανθρώπινο κεφάλαιο και οργάνωση

της εργασίας, 278
Συµµετοχή και οργάνωση της εργασίας,

281
Εργασία και αυτοX οργάνωση της κοιX

νωνίας, 293
Οικογένεια, εργασία και οργανώσεις,

294

Γυναίκες και οργάνωση της εργασίας,
295

Συνδικαλιστικές οργανώσεις και κοινωX
νική τάξη, 305

Συνδικαλιστικές οργανώσεις και πολιτιX
κή εξουσία, 307

Παγκοσµιοποίηση και οργάνωση της
εργασίας, 310X313

Εργασία και επίκαιρες αναδιοργανώX
σεις, 317

Αγορά και οργάνωση του κράτους,
353

Αστική κοινωνία οργανωµένη και ενX
διάµεσα στρώµατα, 356

Μη κερδοσκοπικές ιδιωτικές οργανώX
σεις, 357

∆ιεθνείς οργανώσεις της αστικής κοινωX
νίας, 366

∆ηµόσια διαχείριση και οργάνωση, 412
Σχέσεις ανάµεσα σε κράτη και θρησκευX

τικές οργανώσεις, 423
Εκκλησίας και οργανωτικές δοµές, 424,

425
Εκκλησία και η ελευθερία να οργανώX

νεται κάποιος, 426
Κράτος και εκκλησιαστικές οργανώσεις,

427
Ανθρώπινη οικογένεια και µορφές ορX

γάνωσης, 432
Οργάνωση της διεθνούς κοινότητας, 433
Ρόλος των διεθνών οργανώσεων, 440
Αναθεώρηση των διεθνών οργανώσεων,

442
Μη κυβερνητικές οργανώσεις, 443
Αγία Έδρα και διακυβερνητικές οργαX

νώσεις, 444
Ειρήνη, προστασία και διεθνείς οργαX

νώσεις, 499
Τροµοκρατία και εξτρεµιστικές οργαX

νώσεις, 513
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Αλληλεγγύη και κοινωνική οργάνωση,
580

ΟΥΜΑΝΙΣΜΟΣ

Ολοκληρωµένος και αλληλέγγυος ουµαX
νισµός, 6, 7

Ουµανισµός και σχέδιο αγάπης του ΘεX
ού, 19

Εκκλησία και απόλυτος ουµανισµός, 82
Απόλυτος ουµανισµός και πνευµατικές

αξίες, 98
Ουµανισµός στην εργασία σε πλανητικό

επίπεδο, 322
Χριστός και αλληλέγγυος και ολοκληX

ρωµένος ουµανισµός, 327
Φτώχεια και απόλυτος ουµανισµός, 449
Πόλεµος, αποτυχία κάθε ουµανισµού,

497
Λα�κοί, µυστικοπαθής δράση και άθεος

ουµανισµός, 544

Π

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙ/
ΡΗΝΗ

Παύλος Στ΄ και Παγκόσµια Ηµέρα της
Ειρήνης, 99

Παγκόσµιες Ηµέρες της Ειρήνης, 520

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ

Εµπεριστατωµένα ερωτήµατα και παX
γκοσµιοποίηση, 16

Αγροτική εργασία και παγκοσµιοποιηX
µένη οικονοµία, 299

Συνδικάτα και διαδικασίες παγκοσµιοX
ποίησης, 308

Εργασία και παγκοσµιοποίηση της προX
στασίας, 310

Παγκοσµιοποίηση και ταυτότητα της
εργασίας, 312

Χώρες, εργασία και παγκοσµιοποίηση,
314

Εργασία και παγκοσµιοποίηση της αλX
ληλεγγύης, 321

Παγκοσµιοποίηση και ουµανισµός της
εργασίας, 322

ΟικονοµικήXχρηµατοδοτική παγκοσµιοX
ποίηση, 361, 362

Κοινό καλό και παγκοσµιοποίηση, 363
Παγκοσµιοποίηση και προστασία των

ανθρωπίνων δικαιωµάτων, 365
Παγκοσµιοποίηση και αστική κοινωX

νία, 366
Παγκοσµιοποίηση και αποικιοκρατία,

366
Παγκοσµιοποίηση, αλληλεγγύη και γεX

νεές, 367
Παγκοσµιοποίηση και κεντρικότητα

του κράτους, 370
Πολιτική και παγκοσµιοποίηση των

προβληµάτων, 442
Αναθεώρηση, οικονοµία και παγκοX

σµιοποίηση, 564

ΠΑΙ∆Ι

Αγάπη, θεµελιώδη δικαιώµατα και παιX
διά, 5

Ανθρώπινα δικαιώµατα και παιδιά
στρατιώτες, 158

Οικογένεια, άνθρωπος και παιδί, 212
Γάµος και υιοθεσία παιδιών, 218
Αλληλεγγύη ανάµεσα στις γενεές και

παιδιά, 230
Αξιοπρέπεια και δικαιώµατα των παιX

διών, 244



Η κατάσταση των παιδιών στον κόσµο,
245

Εµπόριο παιδιών, 245
Εργασία ανηλίκων, 245
Παιδιά του δρόµου, 245
Γάµος µικρών κοριτσιών, 245
Παιδιά και πορνογραφικό υλικό, 245
Παιδιά, εκµετάλλευση και παιδοφιλία,

245
Εργασία ανηλίκων και οικογενειακός

προ�πολογισµός, 296
Συνθήκες εργασίας για παιδιά, 301
Παιδιά στρατιώτες και ένοπλες συγκροX

ύσεις, 158, 245, 512

ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΠΡΟKΟΝ

Μορφές παραγωγής, άνθρωπος και αλX
ληλεγγύη, 47

Ευαγγελισµός της κοινωνίας και παραX
γωγή, 70

Πλούτος και παραγωγική διαδικασία,
174

Ιδιοκτήτες, αγαθά και παραγωγική
δραστηριότητα, 178

Ταυτότητα του γένους ως πολιτιστικό
προ�όν, 224

Παραγωγικός σκοπός και ανθρώπινη
κλωνοποίηση, 236

Σπίτι, µονάδα παραγωγής, 248
Οικογένεια και δίκτυο παραγωγής, 248
Σάββατο, ανάπαυση και προ�όν, 258
Εργασία και οργάνωση παραγωγής,

271
Εργαζόµενος ως όργανο παραγωγής,

271
Εργασία και συντελεστής παραγωγής,

276
Κεφάλαιο, µέσα παραγωγής και επιχείX

ρηση, 276, 277

Εργασία, κεφάλαιο και διαδικασία παX
ραγωγής, 277, 306

Εργασία, κεφάλαιο και παραγωγικοί
συντελεστές, 277

Ανάπτυξη του ανθρώπου και παραγωX
γικότητα, 278

Κέρδη από την παραγωγή και µισθός,
279

Παραγωγικότητα και εκµετάλλευση
των εργαζοµένων, 279

Νέα εργασία, γνώση και µέσα παραγωX
γής, 281

Μέσα παραγωγής και εργασία, 282
Οικονοµική παραγωγικότητα, ανάπαυX

ση και θε�κή λατρεία, 286
Κράτος και παραγωγικός κόσµος, 291
Τριτογενής τοµέας και παραγόµενα

αγαθά, 293
Εργαζόµενοι, παραγωγικές διαδικασίες

και υγιεινή, 301
Οικονοµική ευηµερία και παραγόµενα

προ�όντα, 303
Συνδικάτα, ιδιοκτήτες και µέσα παραX

γωγής, 305
Ενώσεις και παραγωγή πλούτου, 309
Παγκοσµιοποίηση και µορφές παραγωX

γής, 310, 321
Εργασία και θρυµµατισµός του κύκλου

παραγωγής, 311
Οικονοµία και οργάνωση της παραγωX

γής, 313
Χώρες υπό ανάπτυξη και µοντέλα παX

ραγωγής, 314
Αποκέντρωση παραγωγής και επιχειρήX

σεις, 315
Ανεπίσηµη οικονοµία και επίπεδα παX

ραγωγικότητας, 316
Ερµηνείες και παραγωγική δραστηριόX

τητα, 318
Οικονοµία και παραγωγή υλικών αγαX

θών, 331, 333
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Αποτελεσµατικότητα και παραγωγή
αγαθών, 332

Καπιταλισµός και µέσα παραγωγής, 335
Παραγωγική προσπάθεια και ανάγκες,

337
Επιχείρηση και παραγωγή αγαθών και

χρήσιµες υπηρεσίες, 338
Εταιρεία, κέρδος και παραγωγικοί συX

ντελεστές, 340
Επιχειρηµατίες και µέσα παραγωγής,

344
Επιχειρηµατίες, επενδύσεις και παραγωX

γικοί τοµείς, 345
Πόροι, παραγωγή και κατανάλωση, 346
Αγορά και παραγωγή µέσων και υπηρεX

σιών, 347
Οικονοµική ελευθερία και άνθρωπος ως

παραγωγός, 350
Κράτος, συµµετοχή και παραγωγικές

δραστηριότητες, 354
Παραγωγική αποτελεσµατικότητα και

αλληλεγγύη, 357
Επιλογή στις επενδύσεις και παραγωγιX

κός τοµέας, 358
Καταναλωτές, παραγωγοί και προ�όX

ντα, 359
Ανισότητα µεταξύ των χωρών και τεX

χνολογικά προ�όντα, 363
Εµπόριο και παραγωγική εξειδίκευση,

364
∆ιεθνές εµπόριο, προ�όντα και φτωχές

χώρες, 364
Χρηµατοδοτικές αγορές και παραγωγιX

κές δραστηριότητες, 368
Πλούσιες χώρες και µηχανισµός παραX

γωγής, 374
Παραγωγή εµπορευµάτων και πολιτιX

στικό σύστηµα, 375
Παιδαγωγικό έργο και παραγωγικές

διαδικασίες, 376

Εκπαίδευση και ευθύνη των παραγωX
γών, 376

Προ�όντα και µέσα επικοινωνίας, 416
Προ�όντα της ευφυaας και δύναµη του

Θεού, 457
Τεχνική και παραγωγή φυτών, 458
Παραγωγή και σεβασµός στη ζωή, 465
Καινοτοµίες, περιβάλλον και παραγωX

γή, 470
Ανάπτυξη και ανταλλαγή προ�όντων,

475
Υπεύθυνοι, παραγωγή και βιοτεχνολοX

γίες, 478
Πληροφορία και βιοτεχνολογικά προ�όX

ντα, 480
Γεωργική παραγωγή και τάξη της δηX

µιουργίας, 486
Αρχή της αποτελεσµατικότητας, παραX

γωγή και όπλα, 508X511
Παραγωγικότητα και πραγµατοποίηση

του ανθρώπου, 544
Η αλήθεια ως προ�όν και πλειοψηφία,

569

ΠΑΤΕΡΑΣ

Ο άνθρωπος είναι πατέρας της ύπαρ/
ξής του, 135

∆ικαίωµα να γεννηθείς από έναν πατέX
ρα και µια µητέρα, 235

Ευθύνη του άνδρα ως πατέρα, 251
Αβραάµ, πατέρας πλήθους λαών, 430,

451

ΠΑΤΡΟΤΗΤΑ

Πατρότητα και οµοιότητα µε τον Θεό,
230,

Πατρότητα και υποδοχή της ζωής, 232
Επιθυµία για πατρότητα και δικαίωµα

στην απόκτηση παιδιού, 235



Πατρότητα, υποχρέωση πνευµατικής
φύσεως, 237

ΠΕΙΝΑ

Εκκλησία, αγάπη και πείνα, 5
Λόγια του Χριστού: «Πεινάτε…», 57
Τοκογλυφική πρακτική και πείνα, 341
Τεχνικές εφαρµογές και το πρόβληµα

της πείνας, 458
Βιοτεχνολογίες και αγώνας κατά της

πείνας, 478
Περιβάλλον, φτώχεια και πείνα, 482
Οικουµενική συνεργασία και πείνα, 535

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ιδεολογίες και φυσικό περιβάλλον, 100
Προπατορικό αµάρτηµα και περιβάλX

λον, 120
Το κοινό καλό και το περιβάλλον, 166
Πρόσβαση στη γη και περιβάλλον,

180
Περιβαλλοντική πολιτική και περιβάλX

λον, 299
Συµβατότητα περιβάλλοντος και ανάX

πτυξης, 340
Επιχείρηση και προστασία του περιX

βάλλοντος, 340
Επιχειρηµατίας και ποιότητα του περιX

βάλλοντος, 345
Καταναλωτές και προστασία του περιX

βάλλοντος, 359
Μελλοντικές γενεές, κατανάλωση και

περιβάλλον, 360
Η πίστη του Ισραήλ και ο κόσµος, εχX

θρικό περιβάλλον, 451
Τεχνολογία και εφαρµογές στο περιX

βάλλον, 360
Το περιβάλλον ως πόρος και ως οίκος,

461

Περιβάλλον, άνθρωπος και εγωκεντριX
σµός, 463

Πνευµατικότητα και περιβάλλον, 464
Ευθύνη και ανέπαφο και υγιές περιβάλX

λον, 465
Προστασία του περιβάλλοντος και οιX

κουµενικό δικαίωµα, 466
Περιβάλλον και βιοδιαφορετικότητα,

466
Περιβάλλον και δάση, 466
Περιβάλλον, κληρονοµιά του ανθρώπιX

νου γένους, 467
Περιβάλλον και νοµικοί κανόνες, 468
Το δικαίωµα σε ένα περιβάλλον υγιές

και ασφαλές, 468
Αρχές και περιβαλλοντικοί κίνδυνοι,

469
Οικονοµική δραστηριότητα και περιX

βάλλον, 470, 478
Περιβάλλον και κλιµατικές αλλαγές,

470
Περιβάλλον και αποθέµατα ενέργειας,

470
Ιθαγενείς λαοί και περιβάλλον, 471
Βιοτεχνολογίες και προστασία του πεX

ριβάλλοντος, 472, 473
Περιβαλλοντική κρίση και φτώχεια,

180, 482
Φτωχές χώρες και ανεκτή χρήση του πεX

ριβάλλοντος, 180, 483
Περιβαλλοντική υποβάθµιση, 486

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

Νέα φτώχεια και περιθωριοποίηση, 5
Το έλεος του Θεού και οι περιθωριοX

ποιηµένοι, 29
Άνθρωπος και εργασία που περιθωριοX

ποιεί, 272
Εργασία και περιθωριοποιηµένη γυναίX

κα, 295
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ΠΕΡΙΤΤΟ

Περιττό και ζωή του φτωχού, 359

ΠΙΣΤΗ

Τρίτη χιλιετία, όψη του Κυρίου και πίX
στη, 1

Κοινωνική διδασκαλία και πίστη, 3
Σύνοψη και πίστη στη Χάρη, 8
∆εκάλογος και πίστη στον µοναδικό

αληθινό Θεό, 23
Πίστη στη Συνθήκη και κοινωνική ζωή

του Ισραήλ, 24
Σωτηρία εν Θεώ, ελεύθερη αποδοχή και

πίστη, 39
Μαθητής του Χριστού, πασχαλινό µυX

στήριο και πίστη, 41
Τέκνα του Θεού και η πίστη στον Ιησού

Χριστό, 52
Μαθητές του Χριστού και πίστη στην

Παρθένο Μαρία, 59
∆ηµιουργία και θεολογική τάξη της πίX

στης, 64
Εκκλησία, διδασκάλισσα της αλήθειας

της πίστης, 70
∆ηµόσια σπουδαιότητα της πίστης, 71
Εκκλησία, ευαγγελισµός και πίστη στον

Χριστό, 71
Ύπαρξη του ανθρώπου και φως της πίX

στης, 72
Κοινωνική διδασκαλία, πίστη και λογιX

κή, 74
Πίστη και λογική, δύο γνωστικές οδοί,

75
Φιλοσοφία, λογική και πίστη, 77
Επιστήµη, πίστη και κοινωνική διδαX

σκαλία, 78
Κοινωνική διδασκαλία, λειτούργηµα

και πίστη, 79

Κοινωνική διδασκαλία και πίστη ως ζύX
µωση, 86

Άνθρωπος και απάντηση πίστης στον
∆ηµιουργό του, 108

Πληγή και αµαρτία υπό το φως της πίX
στης, 116

Χριστιανική πίστη και ιδεολογίες, 126
Ανθρώπινη σχετικότητα και πίστη, 149
Θρησκευτική ελευθερία και αλήθεια της

πίστης, 155
Αρχές, αλήθεια του ανθρώπου και πίX

στη, 160
Κοινό καλό και πίστη στο Πάσχα, 170
Αλληλεγγύη υπό το φως της πίστης,

196
Οικογένεια και πίστη του Κυρίου, 210
Συζυγικός δεσµός και η πίστη των συζύX

γων, 216, 217
Απιστία του Ισραήλ και η πίστη του

Κυρίου, 219*
Συζυγική σεξουαλικότητα, ενότητα και

πίστη, 223
∆ιαζύγιο και άοκνη πίστη στον Θεό,

225
∆ιαζευγµένοι που ξαναπαντρεύτηκαν

και υποστήριξη της πίστης, 226
∆ιαζευγµένοι που ξαναπαντρεύτηκαν

και πίστη της Εκκλησίας, 226
Οικονοµική δραστηριότητα, πρόοδος

και πίστη, 326
Πίστη στον Ιησού Χριστό και κοινωνιX

κή ανάπτυξη, 327
Προσκόλληση στο χρήµα και πίστη, 328
Οικονοµική πρωτοβουλία και πίστη

στις σχέσεις, 343
Αποτυχία της βασιλείας και πίστη στον

Γιαχβέ, 378
Θε�κή παρουσία, θεµέλιο της πίστης, 451
Βία και πίστη στον Χριστό, 496
Προώθηση της ειρήνης και χριστιανική

πίστη, 516



Ανθρωπολογία και πολιτιστική ενσωX
µάτωση της πίστης, 523

Εκκλησία, Ιστορία και πίστη, 524
Κοινωνική ποιµαντική, άνθρωπος και

πίστη, 527
Κατήχηση και διαπαιδαγώγηση στην

πίστη, 529
Αγιότητα και πίστη στο νόµο του ΚυX

ρίου, 530
Λα�κοί και αρµονία ανάµεσα σε ζωή

και πίστη, 546
Ενώσεις, αρµοδιότητα και πίστη, 550
Πολιτισµός και διαχωρισµός µεταξύ ζωX

ής και πίστης, 554
Ενασχόληση των καθολικών και προσX

δοκία της πίστης, 555
Ανθρώπινη επικοινωνία και φως της πίX

στης, 562
∆ιάκριση, πίστη και ιστορικές καταστάX

σεις, 568
∆ηµοκρατία και πίστη στην ταυτότητά

µας, 569
Μάρτυρες της αλήθειας, µάρτυρες της

πίστης, 570
Λα�κότητα, λα�κισµός και σπουδαιότηX

τα της πίστης, 572
Λα�κοί, πολιτικά όργανα και πίστη, 573
Προσδοκίες της πίστης και προνοµιούX

χες επιλογές πολιτικής, 574
Πίστη στον Θεό και ευµάρεια των κραX

τών, 577
Ελπίδα και χριστιανοί ισχυροί στην πίX

στη τους, 579

ΠΙΣΤΩΣΗ

Πρόσβαση στη γη και πιστωτική αγοX
ρά, 180, 300

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

∆ιεθνείς χρηµατοδοτικοί θεσµοί και
πληθυσµός, 371

Εξωτερικό χρέος και πληθυσµός, 450
Βιοτεχνολογίες και πληθυσµός, 476
Γήρανση του πληθυσµού, 483
∆ιεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και πληX

θυσµός, 504
Αρχή του ουµανισµού και αστικός πληX

θυσµός, 505
Κυρώσεις και πληθυσµός, 507

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Απαιτήσεις του κοινού καλού και πληX
ροφορία, 106, 415

∆ικαίωµα στην κυκλοφορία της πληροX
φορίας, 166

Συµµετοχή και πληροφορία, 189
Αλληλεγγύη και µέγεθος πληροφοριών,

192
Αριθµός παιδιών και κατάλληλη πληροX

φόρηση, 234
Ανταγωνιστική αγορά και πληροφορία,

347
Καταναλωτές, κυκλοφορία και πληροX

φορία, 359
Πληροφορία και δηµοκρατική συµµετοX

χή, 414
Αντικειµενικότητα της πληροφορίας,

414
Σύστηµα πληροφοριών και άνθρωπος,

415
Πλούσιοι και φτωχοί της πληροφορίας,

416
Φτώχεια και σύστηµα πληροφοριών,

447
Βιοτεχνολογίες και ορθή πληροφόρηση,

479, 480
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Φτωχοί σε περιφέρειες πόλεων και
προηγούµενη πληροφόρηση, 482

Λα�κοί και πολιτισµός της πληροφορίX
ας, 560

∆οµές, πολιτική της επικοινωνίας και
πληροφορία, 561

Αντίληψη, ορθότητα και πληροφορία,
569

ΠΛΗΣΙΟΝ – ΕΓΓΥΤΗΤΑ

Έξοδος και εγγύτητα στον Θεό, 21
Σωτηρία, ευθύνη και πλησίον, 40, 43
Εγγύτητα του Θεού και ταυτότητα του

ανθρώπου, 45
Εκκλησία και ο πλησίον ως αδελφός,

105
Αγάπα τον πλησίον σου ως σεαυτόν,

112
Αµαρτία, πληγή της σχέσης µε τον πληX

σίον, 117
Κοινωνικές αµαρτίες, επίθεση στον πληX

σίον, 118
∆οµές της αµαρτίας και το καλό του

πλησίον, 119
Υπεροχή κάθε ανθρώπου και πλησίον,

132
Ελευθερία, άκρατη αγάπη για τον εαυX

τό και πλησίον, 143
Εντολή της αγάπης για τον πλησίον, 160
Κοινωνική διδασκαλία και σχέσεις εγX

γύτητας, 161
Έργα ευσπλαχνίας και πλησίον, 184
Αλληλεγγύη και ενασχόληση για τον

πλησίον, 193
Ιησούς, αλληλεγγύη και πλησίον, 196
∆ικαιοσύνη και πλησίον, 201
Αγάπη, κοινωνική ηθική και σχέσεις εγX

γύτητας, 204
Κοινωνική αγάπη, πολιτική και πλησίX

ον, 208

Σύζυγοι χωρίς παιδιά και πλησίον, 218
Χριστιανοί, εργασία και ο πιο φτωχός

πλησίον, 265
Εργασία, ηθική υποχρέωση και πλησίX

ον, 274
Πλούτη και καλό για τον πλησίον, 329
∆ικαιοσύνη, αγάπη και πλησίον, 391
Προσευχή για την ειρήνη και πλησίον,

519
Αφιερωµένα πρόσωπα και υπηρεσία

στον πλησίον, 540
Μέσα επικοινωνίας και αλήθεια για τον

πλησίον, 562
Χριστιανική αγάπη και πλησίον, 581,

582

ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΜΟΣ

Ανθρωπότητα του σήµερα και διαχείριX
ση του πλουραλισµού, 16

Κοινό καλό και κοινωνικός πλουραλιX
σµός, 151

Πλουραλιστική διάρθρωση της κοινωνίX
ας, 187

Εργασία και πλουραλισµός εργασιαX
κών δραστηριοτήτων, 314

Πλουραλισµός των κέντρων αποφάσεX
ων, 356

Πλουραλισµός και πλαίσιο της πληροX
φορίας, 414

Κοινωνικός πλουραλισµός και δηµοX
κρατία, 417

Πλουραλιστική κοινωνία, λα�κότητα
και επικοινωνία, 572

Φυσική ηθική και νόµιµος πλουραλιX
σµός, 572

ΠΛΟΥΤΟΣ

∆ίκαιος κόσµος και αλληλέγγυος και
πλούτος, 174



Πλούτος και θετικό σθένος, 174
Πλούτος των εθνών και νέα αγαθά, 179
Αγάπη για τους φτωχούς και αγάπη για

τα πλούτη, 184
Εργασία, πηγή πλούτου, 257
Ανθρώπινη δραστηριότητα και εµπλουX

τισµός του σύµπαντος, 262
Εργασία και πλούτη του Χριστού, 262
Παράνοµη ιδιοκτησία και κοινωνικός

πλούτος, 282
Ενώσεις και παραγωγή πλούτου, 309
Παλαιά ∆ιαθήκη και πλούτος, 323
Ιησούς και πλούτη, 325
Ιησούς, πιστός και πλουτισµός µπροστά

στον Θεό, 326
Πλούτη και µερισµός, 329
Αύξηση του πλούτου και αλληλεγγύη,

332
Οικονοµία και σχηµατισµός πλούτου,

334
Παραγωγική προσπάθεια και πλούτος,

337
Παραγωγή αγαθών, υπηρεσίες και πλοX

ύτος, 338
Πλούτος, παγκοσµιοποίηση και φτώX

χεια, 363
Σύνορα του πλούτου και της φτώχειας,

374
Ανθρώπινη εξέλιξη, αλληλέγγυα και

πλούσιες χώρες, 374
Θεός, άνθρωπος και πλούτος των σχέX

σεων, 428
Ανθρώπινη οικογένεια, πλούτος και

διαφορές, 431
Κοινό καλό, κράτη και πλούτος, 442
Πλούτος για την ανθρωπότητα και ιθαX

γενείς λαοί, 471
Ειρήνη, άνθρωποι και πλούτος της ψυX

χής τους, 495
Πολιτισµός ικανός να εµπλουτίσει τον

άνθρωπο, 556

ΠΟΛΕΜΟΣ

Πίος ΙΒ΄ και ∆εύτερος Παγκόσµιος ΠόX
λεµος, 93

Ιωάννης ΚΒ΄ και αναγέννηση µετά τον
πόλεµο, 94

∆ιεθνής κοινότητα και άρνηση του ποX
λέµου, 433

∆ιεθνές δίκαιο και άρνηση του πολέX
µου, 437

Συγκρούσεις, δικαιοσύνη και προσφυγή
στον πόλεµο, 438

Βιβλική αποκάλυψη, ειρήνη και πόλεX
µος, 489

Ειρήνη και απουσία πολέµου, 494
∆ιδακτικό Σώµα της Εκκλησίας και η

τερατωδία του πολέµου, 497
∆ιεθνείς συγκρούσεις και εναλλακτικές

λύσεις του πολέµου, 498
∆ιεθνείς οργανώσεις και προσφυγή

στον πόλεµο, 499
Επιθετικός πόλεµος, 500
∆ικαίωµα στην άµυνα και πόλεµος, 500
Ηνωµένα Έθνη και η µάστιγα του πολέX

µου, 501
Αστικός πληθυσµός και συνέπειες του

πολέµου, 505
Πρόσφυγες, θύµατα του πολέµου, 505
Αποτροπή και πόλεµος, 508
Τροµοκρατία, µη κηρυγµένος πόλεµος,

513
Εκκλησία, συµφιλίωση και πόλεµος, 517
Πολιτιστικές προοπτικές και µεταXπόλεX

µος, 555

ΠΟΛΗ

Κοινωνικός ευαγγελισµός και πόλη του
ανθρώπου, 63

Πνευµατικότητα και άνθρωπος σε ανX
θρώπινη πόλη, 128
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Κοινό καλό και πόλη, 165
Φτωχοί και µολυσµένη περιφέρεια της

πόλης, 482
Όπλα µαζικής καταστροφής και πόλη,

509

ΠΟΛΙΤΗΣ – ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

Καταστατικό ιθαγένειας της Εκκλησίας,
90, 521

Κοινωνικό αµάρτηµα, κοινό καλό και
πολίτες, 118

Κοινό καλό και συνεισφορά των πολιX
τών, 168

Επικουρικότητα και υποκειµενικότητα
των πολιτών, 185, 187

Συµµετοχή και πολίτες, 189, 191
Συµµετοχική δηµοκρατία και πολίτες,

189, 191
Οικογένεια και ευηµερία των πολιτών,

229
Οικογένεια, διαπαιδαγώγηση και ελεύX

θεροι πολίτες, 238
Αρχές, θε�κή λατρεία και πολίτες, 286
Κράτος, δικαίωµα στην εργασία και ποX

λίτες, 291
Εισόδηµα και ανάγκες του πολίτη, 303
Οικονοµία και υποκειµενικότητα του

πολίτη, 336
Κράτος, αγορά και ανάπτυξη των πολιX

τών, 353
Οικονοµία και συµµετοχή των πολιτών,

354
Πολιτική κοινότητα, πολίτες, δικαιώµαX

τα και υποχρεώσεις, 389
Αρχές, ηθική τάξη και πολίτες, 394, 398,

399
Μακροχρόνιες δίκες και πολίτες, 404
∆ηµοκρατία και έλεγχος των πολιτών,

409

Πολιτική διαφθορά και πολίτες, 411
∆ηµόσια διαχείριση και πολίτες, 412
Πολιτικά κόµµατα, δηµοψήφισµα και

πολίτες, 413
Αστική κοινωνία, κοινό καλό και πολίX

τες, 417
Πολιτική κοινότητα και άµεση δράση

των πολιτών, 419
Θρησκευτική ελευθερία και δικαιώµατα

των πολιτών, 422
Εκκλησία, πολιτική κοινότητα και πολίX

τες, 425
Πολιτικές κοινότητες και κοινό καλό

των κατοίκων, 434
Παγκόσµια κοινότητα και πολίτες, 441
Περιβάλλον υγιές και ασφαλές, κράτος

και πολίτες, 468
Πληροφορία, βιοτεχνολογίες και πολίX

τες, 480
Πολιτική σύνεση και πολίτης, 548*
Πιστοί ως πολίτες, 550
Πιστοί και καθήκοντα ιθαγένειας, 565
Λα�κοί, εξουσία και εµπιστοσύνη των

συµπολιτών, 567

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σωτηρία και κόσµος της πολιτικής, 1
Συνθήκη και πολιτική ζωή του Ισραήλ,

24
Αρχική ρήξη και πολιτική ζωή, 27
Εντολή της αγάπης και πολιτική ζωή, 33
Πολιτικό φαινόµενο της αλληλεξάρτηX

σης, 33
Ενασχόληση του ανθρώπου και πολιτιX

κή ζωή, 40
Άνθρωπος και πολιτικές δοµές, 48
Εκκλησία, πολιτική κοινότητα και πολιX

τικό σύστηµα, 50
Βασίλειο του Θεού και πολιτική οργάX

νωση, 51



Πολιτική και οικονοµία της σωτηρίας,
62

Εκκλησία, ευαγγελισµός και πολιτική,
70

Πίστη και κοινωνικοπολιτική πραγµαX
τικότητα, 86

Gaudium et spes και πολιτική κοινότηX
τα, 96

Centesimus annus και πολιτική οργάνωX
ση, 103

Σταθερές αρχές και πολιτική, 161
Κοινό καλό και πολιτικές αρχές, 168
Ιθαγενείς λαοί και πολιτική ζωή, 180
Ευσπλαχνία και πολιτική προσοχή για

τη φτώχεια, 184
Επικουρικότητα και πολιτική πραγµαX

τικότητα της χώρας, 187
Ιδιωτική ιδιοκτησία και οικονοµική ποX

λιτική, 176
Πολιτική ζωή της αστικής κοινότητας,

189
Εναλλαγή των πολιτικών ιθυνόντων,

189
Αποξένωση από τη σφαίρα της πολιτιX

κής ζωής, 191
Κοινωνική αγάπη και πολιτική, 207, 208
Οικογένεια και πολιτική ζωή, 246, 247
Οικογένεια και οικογενειακή πολιτική,

247
Πολιτική δράση και αξίες της οικογέX

νειας, 252, 254
Οικονοµική πολιτική και απασχόληση,

288
Πολιτική της αγροτικής µεταρρύθµισης,

300
Πολιτική των συγχωνεύσεων, 344
Επιχειρηµατίες και πολιτική σταθερότηX

τα, 345
Κράτος και οικονοµική πολιτική, 354
Πολιτική κοινότητα και δηµόσια έξοδα,

355

∆ιεθνής αλληλεγγύη και πολιτικές κοιX
νότητες, 367

Πολιτική και παγκόσµια εργασιακή
διάσταση, 372

Πολιτική αλληλεξάρτηση, 373
Πολιτικές αρχές και ήρεµη και ήσυχη

ζωή, 381
Άνθρωπος και πολιτική συνύπαρξη,

384, 388, 391
Πολιτική κοινότητα και λαός, 385
Ανθρώπινα δικαιώµατα και πολιτική

κοινότητα, 388
Πολιτική κοινότητα και κοινό καλό,

389, 407
Πολιτική συνύπαρξη και αστική φιλία,

390, 392
Πολιτική κοινωνία και αξία της κοινόT

τητας, 392
Πολιτικές αρχές και αστική συνύπαρξη,

393, 394
Πολιτικές αρχές και ηθική τάξη, 394
Πολιτικές αρχές και λαός, 395, 408
Χριστιανοί, αλήθεια και πολιτική δράX

ση, 407
Κοινό καλό και πολιτική αρχή, 409
Πολιτική διαφθορά, 411
Πολιτικά κόµµατα και συµµετοχή, 413
Πολιτική συµµετοχή και δηµοψήφισµα,

413
Συµµετοχή και πολιτική κοινότητα, 414
Πολιτική των επικοινωνιών, 416
Πολιτική κοινότητα και αστική κοινωX

νία, 417X419
Θρησκευτική ελευθερία και πολιτική

σύνεση, 422
Εκκλησία και πολιτική κοινότητα, 424,

425, 427
Πολιτικές αρχές και διεθνής κοινότητα,

441
∆ιεθνής πολιτική, ειρήνη και ανάπτυξη,

442
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 629

Πολιτική ζωή, υπανάπτυξη και φτώX
χεια, 447

Χώρες και εµπορική πολιτική, 476
Χρήση του περιβάλλοντος και πολιτικές

επιλογές, 483
Ειρήνη, αξία ολόκληρης της πολιτικής

κοινότητας, 495
Λέων ΙΓ΄ και πολιτική πραγµατικότητα

της εποχής του, 521
Χριστιανική ανθρωπολογία και πραγX

µατικότητα της πολιτικής, 522
Λα�κοί, διαµόρφωση και πολιτική εναX

σχόληση, 531
∆ιάλογος, χριστιανικές κοινότητες και

πολιτική, 534
Ιερέας, πιστοί και πολιτική ζωή, 539
«Πολιτική» σύνεση, 548*
Λα�κοί, υπηρεσία και πολιτική ζωή, 551,

565
Λα�κοί και πολιτικός πολιτισµός εµX

πνευσµένος από το Ευαγγέλιο, 555
Λα�κοί, πολιτισµός και πολιτική δράση,

556
Πολιτικοί και αναθεώρηση της οικονοX

µίας, 564
Ηθική αναβάθµιση της πολιτικής ζωής,

566
Πολιτική ενασχόληση των καθολικών

και λα�κότητα, 571
Λα�κισµός και πολιτική σπουδαιότητα

της πίστης, 572
Λα�κοί και επιλογή των πολιτικών ορX

γάνων, 573
Αλληλεγγύη και πολιτική οργάνωση,

580
Χριστιανική αγάπη, πολιτική αγάπη,

581

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ

Χριστιανική σωτηρία και σχέσεις ανάX
µεσα στους πολιτισµούς, 1

Χριστιανική αγάπη και πολιτιστικός
σχεδιασµός, 6

Κοινωνικά θέµατα και πολιτιστικές
απόψεις, 8

Θρησκείες, πολιτισµοί και διάλογος, 12
Η θέση του ανθρώπου στην κοινωνία

και πολιτισµοί, 14
Η θέση του ανθρώπου στον πολιτισµό, 14
∆ιαχείριση του πλουραλισµού και πολιX

τισµός, 16
Μυστήριο και πολιτιστικές παραδόσεις,

20
Πολιτιστικό φαινόµενο της αλληλεξάρX

τησης, 33
Πολιτιστική επίτευξη, πραγµατικότητα

σχετική και πρόσκαιρη, 48
Θρησκεία και πολιτική, πολιτιστική καX

τάκτηση, 50
Ανθρώπινη κοινωνικότητα και πολιτιX

στικές διευθετήσεις, 61
Πολιτισµός και οικονοµία της σωτηρίας,

62
Κήρυξη του Ευαγγελίου, κοινωνική

διδασκαλία και πολιτισµός, 70
Κοινωνική διδασκαλία και πολιτιστικοί

λειτουργοί, 73
Κοινωνική διδασκαλία, συνέχεια και

πολιτισµοί, 85
∆έκατος ένατος αιώνας και πολιτιστικές

συνέπειες, 88
Pacem in terries και πολιτιστικά προβλήX

µατα, 95
Gaudium et spes και πολιτιστικά θέµαX

τα, 96
Populorum progressio, ανάπτυξη και ποX

λιτισµός, 98



Σωτηρία εν Χριστώ και πολιτιστικά
επιτεύγµατα, 120

Προτεραιότητα του ανθρώπου και ποX
λιτιστικά προγράµµατα, 132

Ελευθερία και συνθήκες πολιτιστικής
τάξης, 137

Φυσικός νόµος και διαφορές των πολιτιX
σµών, 141

Ισότητα ανάµεσα στους ανθρώπους και
πολιτισµός, 144

Συµµετοχή και πολιτιστικοί θεσµοί, 151
∆ικαιώµατα του ανθρώπου και πολιτιX

στικό πλαίσιο, 154
Έθνη και δικαίωµα στον πολιτισµό

τους, 157
Κοινό καλό, δικαίωµα και πρόσβαση

στον πολιτισµό, 166
Κράτος, κοινό καλό και πολιτιστικά

αγαθά, 168
Προορισµός των αγαθών και πολιτιστιX

κό πλαίσιο, 173
Πολιτιστική ζωή των ιθαγενών, 180
Αγάπη της Εκκλησίας και πολιτιστική

ένδεια, 184
Επικουρικότητα και πολιτιστικές συναX

θροίσεις, 185
Συµµετοχή και πολιτιστική ζωή, 189
Αλληλέγγυα συµµετοχή και πολιτιστικά

εµπόδια, 191
Αλληλεγγύη και κληρονοµιά του πολιX

τισµού, 195
Κοινωνικές αξίες και πολιτιστικές δοµές,

197
Αξία της ελευθερίας και πολιτιστικές

ιδέες, 200
Οικογένεια, πολιτιστική κληρονοµιά

και έθνος, 213
Πολιτισµοί, αξιοπρέπεια και συζυγική

ένωση, 216
Ηλικιωµένοι και πολιτιστικές αξίες, 222

Ταυτότητα του γένους και πολιτιστικό
προ�όν, 224

Οικογένεια και πολιτιστικές αξίες, 229,
238

Οικογένεια και πολιτισµός της ζωής, 231
Οικογένεια, πολιτισµός της ζωής και

αντιXπολιτισµός, 231
∆ηµογραφική ανάπτυξη και πολιτιστιX

κές συνθήκες, 234
Προώθηση του ανθρώπου και πολιτιX

στική σπουδαιότητα, 236
Οικογενειακές ενώσεις και πολιτιστικός

ρόλος, 247
Προτεραιότητα, οικογένεια και πολιτιX

στική προοπτική, 254
Εργασία, πολιτισµός και Πατέρες, 265
Εργασία και πολιτιστική ανάπτυξη,

269
Εργασία και πολιτιστικές συνθήκες,

270, 309
Ενδιάµεσα στρώµατα και πολιτιστικοί

σκοποί, 281
Ανάπαυση και φροντίδα της πολιτιστιX

κής ζωής, 284
Τριτογενής τοµέας και περιβάλλον του

πολιτισµού, 293
Αγροτική εργασία και πολιτιστικός ρόX

λος, 299
Εργαζόµενος, µισθός και πολιτιστική

ζωή, 302
Εργασία, χρόνος και πρόκληση σε πολιX

τιστικό επίπεδο, 311
Παγκοσµιοποίηση, εργασία και πολιτιX

στική προσοχή, 312
Κόσµος της εργασίας και πολιτιστικές

αλλαγές, 314
Εργασία και άνθρωποι του πολιτισµού,

320
Ποσοτική ανάπτυξη και πολιτισµός της

κατανάλωσης, 334
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Επιχειρήσεις, κέρδος και κοινωνικάXποX
λιτιστικά συστήµατα, 340

Επιχειρηµατίες και δίκτυο πολιτιστικών
δεσµών, 344

Καταναλωτές και πολιτιστική επιλογή,
358

Καταναλωτισµός, πολιτιστική πρόκληX
ση, 360

Παγκοσµιοποίηση και πολιτιστικές διαX
φορές, 366

Οικονοµική και πολιτιστική ανάπτυξη,
372

∆ιεθνής οικονοµία και πολιτιστική αλX
ληλεξάρτηση, 373

Ανθρώπινη δραστηριότητα και κοινωX
νικόXπολιτιστικό σύστηµα, 375

Πρόοδος και έργο παιδαγωγικό, πολιτιX
στικό, 376

Λαός και πολιτιστικές εκφράσεις, 386
Μειονότητες και δικαίωµα στον πολιτιX

σµό τους, 387
∆ηµόσια εξουσία και πολιτιστικές ανιX

σορροπίες, 389
Μέσα επικοινωνίας, πολιτιστικός τοX

µέας, 415
Αστική κοινωνία, σχέσεις και πολιτιστιX

κοί πόροι, 417
Θρησκευτική κοινότητα και πολιτιστιX

κοί δεσµοί, 423
Εκκλησία και ενώσεις για πολιτιστικούς

σκοπούς, 426
Ιησούς, νέα ανθρωπότητα και πολιτιστιX

κές διαφορές, 431
Ένωση και πολιτιστική δύναµη της

ελευθερίας, 432
Υποκειµενικότητα, έθνος και πολιτιστιX

κό προφίλ, 435
Ηνωµένα Έθνη, πολιτιστικό έδαφος και

ειρήνη, 440
Αλληλεξάρτηση και πολιτιστικό προX

φίλ, 442

Εκµετάλλευση, πόροι και πολιτιστική
διαδικασία, 461

Τεχνολογικός πολιτισµός, άνθρωπος
και περιβάλλον, 461

Όραµα του ανθρώπου και χριστιανικός
πολιτισµός, 464

Αγαθά και πολιτιστικός προσανατολιX
σµός, 482

Πολιτισµός της ειρήνης, 495
Χριστιανισµός και πολιτισµός, 521
Χριστιανική ανθρωπολογία και πολιτιX

στική ζωή, 522
Ανθρωπολογία, Ευαγγέλιο και πολιτιX

σµός, 523
Κοινωνική ποιµαντική και πολιτισµός,

524
Κοινωνική διδασκαλία, λα�κοί και ποX

λιτιστικό περιβάλλον, 531
Πολιτιστική ενσωµάτωση της πίστης

και πολιτιστικές αρµοδιότητες, 532
Κοινωνικές Εβδοµάδες, πολιτιστικό ερX

γαστήριο, 532
Λα�κοί, επίγεια πραγµατικότητα και

πολιτισµός, 543
Λα�κοί και αρµονία ανάµεσα στη ζωή,

στην πίστη και στον πολιτισµό, 546
Ενώσεις και πολιτιστικό περιβάλλον, 550
Λα�κοί και υπηρεσία στην πολιτιστική

ζωή, 551
Προστασία του γάµου και πολιτιστικό

πλαίσιο, 553
Πολιτισµός, πεδίο ενασχόλησης για τους

χριστιανούς, 554
Κοινωνικός, πολιτικός πολιτισµός και

Ευαγγέλιο, 555
Ηθική διάσταση του πολιτισµού, 556
∆ικαίωµα σε έναν ανθρώπινο και αστιX

κό πολιτισµό, 557
Περιεχόµενο του πολιτισµού και αλήX

θεια, 558



Θρησκευτική διάσταση του πολιτισµού,
559

Λα�κοί, µέσα επικοινωνίας και πολιτιX
σµός, 560

Πολιτιστικός στοχασµός και µοντέλα
ανάπτυξης, 563

Οπαδοί της οικονοµίας και πολιτιστικές
δοµές, 564

Κοινοβουλευτικοί, άδικοι νόµοι και ποX
λιτισµός, 570

Λα�κότητα, κληρονοµιά του πολιτιX
σµού, 571

Λα�κότητα και άσκηση πολιτιστικής
δραστηριότητας, 572

Χριστιανισµός και θεµέλια του πολιτιX
σµού, 572

Πολιτιστικό πρόβληµα και ηθική ένX
νοια, 577

Κοινωνική ζωή και αγάπη σε πολιτιστιX
κό επίπεδο, 582

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

Αρχή της αλληλεγγύης και πολιτισµός
της αγάπης, 103

∆ικαιοσύνη και πολιτισµός της αγάπης,
391

Αγάπη, πολιτισµός της αγάπης και ειρήX
νη, 582

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ
ΠΙΣΤΗΣ

Χριστιανική ανθρωπολογία και πολιτιX
στική ενσωµάτωση της πίστης, 523

Παιδαγωγικοί θεσµοί και πολιτιστική
ενσωµάτωση της πίστης, 532

ΠΟΛΥΓΑΜΙΑ

Πολυγαµία και πρωταρχικό σχέδιο του
Θεού, 217

Πολυγαµία και αξιοπρέπεια του άνδρα
και της γυναίκας, 217

ΠΟΝΤΙΦΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗ
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΡΗ/
ΝΗ

Σύνοψη και Ποντιφικό Συµβούλιο, 7
Pacem in terris και Ποντιφική ΕπιτροX

πή, 95

ΠΟΡΝΕΙΑ

∆ικαιώµατα του ανθρώπου και πορX
νεία, 158

Απιστία του λαού στον Θεό και πορX
νεία, 219*

ΠΟΡΟΣ / ΑΠΟΘΕΜΑ

Ανθρώπινη φτώχεια και οικονοµικοί
πόροι, 5

Ανάγκες της εποχής µας και πόροι, 174
Πλούτος, παραγωγική διαδικασία και

πόροι, 174
Άνθρωπος και χρήση των πόρων του,

178
Ιδιοκτησία νέων αγαθών και φυσικοί

πόροι, 179
Ηλικιωµένοι, απόθεµα για την οικογέX

νεια και την κοινωνία, 222
Οικογενειακός πυρήνας, απόθεµα για

τη συµβίωση, 229
Εργασία, οικογένεια και αποθέµατα

αλληλεγγύης, 249
Εργασία µε την αντικειµενική έννοια,

σύνολο πόρων, 270
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Σηµασία του κεφαλαίου και χρηµατοX
δοτικά αποθέµατα, 276

Εργασία, κεφάλαιο και άνθρωπος ως
πόρος, 278

Νέες τεχνολογίες, πόροι, 283
Μετανάστευση, πόρος για την ανάπτυX

ξη, 297
Οικονοµική επάρκεια και πόροι, 332
Επιχειρηµατικότητα και άνθρωπος ως

πόρος, 337
Οικονοµία και διάθεση των πόρων, 346
Προορισµός των αγαθών και χρήση των

πόρων, 346*
Αγορά, όργανο για διευθέτηση των πόX

ρων, 347
∆ηµόσια χρηµατοδότηση και δηµόσιοι

πόροι, 355
Καταναλωτές και χρηµατοδοτικοί πόX

ροι, 358
Τεχνολογική πρόοδος και χρηµατοδοτιX

κοί πόροι, 363
∆ιεθνές εµπόριο, ανάπτυξη και πόροι,

364
Παγκοσµιοποίηση, αστική κοινωνία

και πόροι, 366
Πόροι της γης και προστασία της φύX

σης, 367
Παγκόσµια αγορά και διάθεση των πόX

ρων, 368
∆ιεθνής οικονοµία, ανάπτυξη και πόX

ροι, 373
Αστική κοινωνία, σύνολο των πόρων,

417
Ηνωµένα Έθνη και πόροι της γης,

438
Φτωχές χώρες και εκµετάλλευση των

πόρων, 447
Περιβάλλον και εκµετάλλευση των πόX

ρων, 461, 462
Περιβάλλον ως πόρος του ανθρώπου,

465

Οικονοµικός προγραµµατισµός και πόX
ροι, 470

Ιθαγενείς λαοί, γη και πόροι, 471
Οικολογία και κερδοσκοπία µε τους πόX

ρους, 481
Συγκρατηµένη χρήση του περιβάλλοX

ντος και πόροι, 483
Τροµοκρατία και οικονοµικοί πόροι,

513
Κοινωνική ποιµαντική και πιστοί ως

πόροι, 527
Κοινωνική διδασκαλία, απόθεµα εκπαίX

δευσης, 528

ΠΡΟΒΛΗΜΑ – ΥΠΟΘΕΣΗ –
ΖΗΤΗΜΑ

Το ζήτηµα της θέσης του ανθρώπου και
Εκκλησία, 14

Βιοµηχανική Επανάσταση και κοινωνιX
κό ζήτηµα, 88

Βιοµηχανική Επανάσταση και εργατικό
πρόβληµα, 88, 267

Rerum novarum και κοινωνικό πρόβληX
µα, 89, 269

Rerum novarum και εργατικό πρόβληX
µα, 89, 90

Πίος ΙΑ΄, κοινωνία και προβλήµατα να
αντιµετωπιστούν, 91

Ιωάννης ΚΓ΄ και κοινωνικό πρόβληµα,
94

Εργασία, κλειδί όλου του κοινωνικού
προβλήµατος, 101, 269

Παύλος Στ΄ και κοινωνικό πρόβληµα,
103

Αρχές και υπόθεση της κοινωνικής ζωX
ής, 163

Αγάπη για τους φτωχούς και κοινωνικό
πρόβληµα, 182

Κοινωνική δικαιοσύνη και κοινωνικό
πρόβληµα, 201



Αγάπη και κοινωνικό πρόβληµα, 204
Φτώχεια και παγκόσµιο κοινωνικό πρόX

βληµα, 208
Υπόθεση κοινωνικής σπουδαιότητας

και κλωνοποίηση, 236
Αγαθά και πρόβληµα των νέων τεχνοX

λογιών, 283
Πρόβληµα της εργασίας και ανεργία,

287
Γυναίκα και το ζήτηµα του δικαιώµατος

στην εργασία, 295
Έθνος και πρόβληµα των µειονοτήτων,

387
Φτώχεια, πρόβληµα και χριστιανική συX

νείδηση, 449
Πρόβληµα της χρήσης των νέων τεχνοX

λογιών, 472
Πρόβληµα του νερού και ηθικά κριτήX

ρια, 484
Οικολογικό πρόβληµα και παγκόσµια

αλληλεγγύη, 486
Υπόθεση της αλήθειας και πολιτισµός,

558
Πρόβληµα της ανάπτυξης και αξιοπρέX

πεια του ανθρώπου, 563
Πολιτιστική υπόθεση και ηθική έννοια,

577
Κοινωνικό πρόβληµα, Χριστός και

Ευαγγέλιο, 577

ΠΡΟΟ∆ΟΣ

Πρόοδος και καλό της ανθρωπότητας, 6
Παρουσία του κακού, του θανάτου και

πρόοδος, 14
Ενδοκοσµική ιδεολογία της προόδου,

48
Γήινη πρόοδος και ανάπτυξη του ΒασιX

λείου, 55
Επιτροπή «Iustitia et Pax» και πρόοδος,

99

Sollicitudo rei socialis, πρόοδος και ανάX
πτυξη, 102

Εγκόσµια τάξη και πνευµατική πρόοX
δος, 104

Κοινωνική τάξη, πρόοδος και άνθρωX
πος, 132

Άνθρωπος, υποτιθέµενη πρόοδος και
αστική κοινότητα, 133

Φυσικός νόµος, ιδέες και πρόοδος, 141
Λαοί και πρόοδος της διεθνούς κοινότηX

τας, 145
∆ιακήρυξη των δικαιωµάτων και

πρόοδος, 152
Θρησκευτική ελευθερία και πρόοδος

του ανθρώπου, 155
Οικουµενικός προορισµός των αγαθών

και πρόοδος, 175
Νέα αγαθά και οικονοµική πρόοδος,

179
Αλληλεξάρτηση και πρόοδος της πληX

ροφορικής, 192
Παγκοσµιοποίηση, πηγή προόδου, 279
Νέες γνώσεις και κοινωνική πρόοδος,

283
Υλική πρόοδος στην υπηρεσία του ανX

θρώπου, 326
Συµµετοχή και πρόοδος της χώρας, 333
Συνεταιριστικές επιχειρήσεις και πρόοX

δος της αγοράς, 339
Παγκοσµιοποίηση και τεχνολογική

πρόοδος, 362
Αναδιανοµή του πλούτου και πρόοδος,

363
Παιδαγωγικό έργο και πρόοδος, 376
Μάχη, πόλεµος και πρόοδος, 438
Κυριαρχία του νόµου και πρόοδος,

439
Εκκλησία, αστικές αρχές και πρόοδος,

445
Εξωτερικό χρέος και δικαίωµα των λαών

στην πρόοδο, 450
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Ανθρώπινη ευφυaα και πρόοδος της επιX
στήµης, 456, 457

Καθολική Εκκλησία και πρόοδος, 457
Τεχνολογία και πρόοδος του ανθρώX

που, 458
Επιστήµη, πρόοδος και υπερβατικότηX

τα, 462
Ζωή και θάνατος και επιστηµονική

πρόοδος, 575

ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Ο Ιησούς προσεύχεται στον Πατέρα,
34

∆ιαζευγµένοι που ξαναπαντρεύτηκαν
και προσευχή, 226

Ανθρώπινη εργασία, αγάπη και προX
σευχή, 266

Χριστιανοί και δηµόσιο παράδειγµα
προσευχής, 286

Προσευχή για τους κυβερνώντες, 381
∆ηµιουργία και προσευχή του Ισραήλ,

452
Συµφιλίωση και προσευχή του Ιησού,

492
Προσευχή και ειρήνη, 519
Προσευχή για την ειρήνη και ΕυχαριX

στία, 519*
Παγκόσµια Ηµέρα για την Ειρήνη και

προσευχή, 520
Θρησκείες και συναντήσεις προσευχής

στην Ασίζη, 537
Κοινωνική ποιµαντική, πιστοί και προX

σευχή, 540
Λα�κοί πιστοί και προσωπική προσευX

χή, 546
Εκκλησιαστικές συνάξεις και προσευχή,

550

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΑΜΥΝΑ

Εκκλησία, προστασία του ανθρώπου,
49

Ηθικές ανάγκες και προστασία της ανX
θρώπινης αξιοπρέπειας, 75

Κοινωνική διδασκαλία και προστασία
των δικαιωµάτων, 81

Κοινωνική διδασκαλία και προστασία
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, 84,
107

Κοινωνικοποίηση και προστασία των
δικαιωµάτων, 151

Προστασία των δικαιωµάτων του ανX
θρώπου στο σύνολό τους, 154

Εκκλησία και προστασία των θεµελιωX
δών δικαιωµάτων, 159

Προστασία της κοινοτικής ιδιοκτησίας,
180

Εκκλησία, φτωχοί και η δέσµευσή της
να τους προστατεύει, 184

Επικουρικότητα και προστασία της
κοινωνικότητας, 186

Αναπληρωµατικότητα του κράτους και
προστασία του ανθρώπου, 188

Ελευθερία προστατευµένη στο σύνολό
της, 199

Καθήκον της κοινωνίας και προστασία
της οικογένειας, 225

Κράτος και προστασία του δικαιώµαX
τος στη ζωή, 231

Αντισυλληπτικά και προστασία της
ανάπτυξης, 233

Προστασία των δικαιωµάτων του παιX
διού, 245

Κράτος και προστασία των δικαιωµάX
των της οικογένειας, 247

Προστασία της οικογένειας και της ερX
γασίας, 250

Οικογένεια και προστασία των δικαιωX
µάτων του ανθρώπου, 254



Ανάπαυση του Σαββάτου και προσταX
σία του φτωχού, 258

Προστασία των δικαιωµάτων των ερX
γαζοµένων, 264

Rerum novarum και προστασία των ερX
γαζοµένων, 268

Κοινωνική και νοµική τάξη και προσταX
σία της εργασίας, 273

Γιορτές και προστασία των παραδόX
σεων, 286

Τριτογενής τοµέας και προστασία της
υγείας, 293

Προστασία των δικαιωµάτων των γυX
ναικών και εργασία, 295

∆ικαιώµατα των εργαζοµένων και µη
προστατευµένη εργασία, 301

Συνδικάτα και προστασία των εργαζοX
µένων, 305

Συνδικάτο και προστασία των δικαιωX
µάτων των εργαζοµένων, 305

Συνδικάτο και αµυντικές λειτουργίες,
307

Συνδικάτα και κατηγορίες εργαζοµένων
που προστατεύονται, 308

Κοινωνική ασφάλεια και προστασία
των εργαζοµένων, 309

Εργασία και παγκοσµιοποίηση της προX
στασίας, 310, 311

Μετάβαση, εργασία και προστασία του
εργαζόµενου, 314

Ανεπίσηµη οικονοµία και προστασία
του εργαζόµενου, 316

Αλληλεγγύη και προστασία της εργασίX
ας, 319

Νέος ∆αβίδ, προστάτης των φτωχών,
324

Οικονοµική ελευθερία, δικαίωµα που
πρέπει να προστατευτεί, 336

Κέρδη και προστασία της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας, 340

Κράτος και προστασία του πιο αδύναX
µου, 351

Καταναλωτές, προ�όντα και προστασία
του περιβάλλοντος, 359

Παγκοσµιοποίηση και προστασία των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων, 365

Χρηµατοδοτικοί θεσµοί και προστασία
του συστήµατος, 369

Οικονοµικοί λειτουργοί και προστασία
των κρατών, 370

Βασιλιάς του Ισραήλ, προστάτης των
φτωχών, 377

Μειονότητες και υποθέσεις να υπεραX
σπιστούµε, 387

Πολιτική κοινότητα και προστασία των
δικαιωµάτων, 388, 3890

Κοινό καλό και δράση προστασίας, 389
Πεδίο του δικαίου και προστατευόµενο

συµφέρον, 390
Προστασία, µοντέλο και κοινωνικότηX

τα, 393
Πολιτική αρχή και προστασία των υποX

κειµένων, 394
Αρχές, αξίες και προστασία του ανθρώX

που, 397
Ποινές και προστασία του κοινού καX

λού, 402
Ποινή και προστασία της δηµόσιας τάX

ξης, 403
Θανατική ποινή και νόµιµη άµυνα, 405
Αστική κοινωνία και προστασία των

συµφερόντων, 417
Θρησκευτική ελευθερία και προστασία

των πολιτών, 422
Εκκλησία και προστασία των δικαιωX

µάτων του ανθρώπου, 426
Ηνωµένα Έθνη και προστασία των

µειονοτήτων, 438
Αγία Έδρα και προστασία της ανθρώX

πινης αξιοπρέπειας, 445
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∆ηµιουργία και υποχρέωση προσταX
σίας, 451

Προστασία του περιβάλλοντος ως συλX
λογικού αγαθού, 466

Αγορά και προστασία του περιβάλλοX
ντος, 470

Προστασία των δικαιωµάτων των ιθαX
γενών, 471

Ειρηνική κοινωνία και προστασία των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων, 494

Βία και ό,τι υποστηρίζει πως προστατεX
ύει, 496

Κράτη, όργανα και η προστασία τους,
499

Κράτος που δέχτηκε επίθεση, δικαίωµα,
καθήκον και προστασία, 500

Ηνωµένα Έθνη, πόλεµος και νόµιµη
άµυνα, 501

Ένοπλες δυνάµεις και νόµιµη άµυνα,
502

Νόµιµη άµυνα και ανθρωπιστικό δίX
καιο, 504

Πρόσφυγες, Εκκλησία και προστασία
της αξιοπρέπειας, 505

Απειλούµενες οµάδες και προστασία
των θυµάτων, 506

Αρχή της επάρκειας και νόµιµη άµυνα,
508

Το δικαίωµα να προστατευόµαστε από
την τροµοκρατία, 514

Χριστιανική ανθρωπολογία και προX
στασία του ανθρώπου, 527

Οικουµενισµός και προστασία του ανX
θρώπου, 535

Εκκλησία, εβραίοι και προστασία της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, 536

Χριστιανοί και προστασία του ανθρώX
που, 538

Χριστιανοί και προστασία της ανθρώX
πινης αξιοπρέπειας, 538

Προστασία του γάµου και της οικογέX
νειας, 553

Λα�κότητα, καθολικοί και προστασία
της αλήθειας, 571

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΣΜΟΣ

∆ιεθνές εµπόριο και πολιτική προσταX
τευτισµού, 364

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Πρόσφυγες, θύµατα του πολέµου, 505
Εκκλησία, ποιµαντική παρουσία και

πρόσφυγες, 505
Πρόσφυγες και ανθρώπινα δικαιώµατα,

505

ΠΡΟΩΘΗΣΗ

Οικουµενισµός και προώθηση της δικαιX
οσύνης, 12

Ευαγγελισµός και προώθηση του ανX
θρώπου, 60

Κοινωνική διδασκαλία και προώθηση
του ανθρώπου, 84

Επιστολή του Καρδ. Ρουά και προώθηX
ση της ειρήνης, 95

Θεσµοί και προώθηση του ανθρώπου,
131

∆ικαιώµατα και προώθηση του ανθρώX
που, 154

Εκκλησία και προώθηση των ανθρωπίX
νων δικαιωµάτων, 159

Κοινό καλό και προώθηση του ανθρώX
που, 166

Προορισµός των αγαθών και προώθηX
ση του κόσµου, 175

Επικουρικότητα και προώθηση της κοιX
νωνίας, 186



Επικουρικότητα και προώθηση της
οικογένειας, 187

Επικουρικότητα και προώθηση του ανX
θρώπου, 188

Σταθερότητα και προώθηση της οικογέX
νειας, 225

Προώθηση του πολιτισµού της ζωής,
231

Προώθηση της οικογενειακής συµβίωX
σης, 252

Προώθηση των δικαιωµάτων της οικοX
γένειας, 253

Νέες γνώσεις και προώθηση της προόX
δου, 283

Εργασία και προώθηση της κοινωνικής
δικαιοσύνης, 292

Προώθηση του δικαιώµατος της εργασίX
ας, 293

Εργασία και προώθηση της γυναίκας,
295

Οικονοµία και προώθηση της ανάπτυX
ξης, 332

Επιχειρήσεις και προώθηση του κοινού
καλού, 354

Κράτος και προώθηση του «επικουρούX
µενου» υποκειµένου, 357

∆ιεθνής οικονοµία και προώθηση του
ανθρώπου, 373

Πολιτική κοινότητα και προώθηση των
δικαιωµάτων, 388, 389

Αλληλεγγύη και προώθηση του ανθρώX
που, 391

∆ηµοκρατία και προώθηση του ανθρώX
που, 406

Εκκλησία και προώθηση της θρησκευτιX
κής ελευθερίας, 421

Αγία Έδρα και προώθηση της ανθρώπιX
νης αξιοπρέπειας, 445

Εµπόριο και προώθηση της ανάπτυξης,
475

Κοινωνία και προώθηση των ανθρωπίX
νων δικαιωµάτων, 494

Ευθύνη και προώθηση της ειρήνης, 495
Εκκλησία και προώθηση της ειρήνης,

516
Κοινωνική ποιµαντική και προώθηση

του ανθρώπου, 524
Οικουµενισµός και προώθηση της ειρήX

νης, 535
Λα�κοί και προώθηση της ανθρώπινης

αξιοπρέπειας, 552
Προώθηση της ανθρώπινης αξιοπρέX

πειας και ζωή, 553
Προώθηση του πολιτισµού, 560
Λα�κοί και προώθηση του διαλόγου και

της ειρήνης, 565
∆ηµοκρατία και προώθηση της οικογέX

νειας, 569
Πιστοί και προώθηση του ανθρώπου,

571

Ρ

ΡΥΠΑΝΣΗ

Περιβάλλον και παράγοντες ρύπανσης,
465

Σ

ΣΚΛΑΒΙΑ

Εγγύτητα και απελευθέρωση από τη
σκλαβιά, 21, 451

∆έκα Εντολές και η σκλαβιά της αµαρX
τίας, 22

Εν Χριστώ δεν υπάρχει ούτε σκλάβος
ούτε ελεύθερος, 52, 144

Ελπίδα και απελευθέρωση από τη
σκλαβιά, 56
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Υλική διάσταση του σώµατος, επαγρύX
πνηση και σκλαβιά, 128

Ηθικός νόµος και άνθρωπος σκλάβος
του εαυτού του, 137

∆ικαιώµατα του ανθρώπου και νέες
µορφές σκλαβιάς, 158

Ιδιοκτησία και ριζοσπαστική σκλαβιά,
181

Άνθρωπος, εργασία και σκλαβιά, 295
Εργασία ανηλίκων και συνθήκες σκλαX

βιάς, 296
Βασίλειο του Θεού και σκλαβιά, 325
Υλικά αγαθά και άνθρωποι σκλάβοι,

334
Οικονοµία, ισότητα και σκλαβιά, 352
Άγιο Πνεύµα και άνθρωποι σκλάβοι,

381
Μαθητής του Χριστού, όχι σκλάβος των

πραγµάτων, 453
Ευαγγέλιο και σκλαβιά της αµαρτίας,

576

ΣΤΕΙΡΩΣΗ

Στείρωση, ηθικά παράνοµη, 233
Βοήθεια και καµπάνιες στείρωσης, 234

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ

Άνθρωποι, αγάπη του Θεού και συγX
κρούσεις, 4

Συγκρούσεις, Θεός και άνθρωπος, 46
Rerum novarum και σύγκρουση, 88
Quadragesimo anno και σύγκρουση των

τάξεων, 91
Κατάσταση των παιδιών και ένοπλες

συγκρούσεις, 245
Συγκρούσεις ανάµεσα σε εργασία και

κεφάλαιο, 279
Απεργία και υπέρβαση των συγκρούX

σεων, 304

Προβλήµατα των µειονοτήτων και συγX
κρούσεις, 387

Μέσα επικοινωνίας και συγκρούσεις,
416

Συνεργασία και λογική της σύγκρουX
σης, 420

Συγκρούσεις ανάµεσα σε Εκκλησία και
πολιτική κοινότητα, 427

Συγκρούσεις ανάµεσα στις πολιτικές
κοινότητες και πόλεµος, 438

∆ιεθνής κοινότητα και λύση των συγX
κρούσεων, 439

Αγία Έδρα και διαµεσολάβηση στις
συγκρούσεις, 444

Περιβάλλον, φτώχεια και ένοπλες συγX
κρούσεις, 482

Πρόσβαση στο πόσιµο νερό και συγX
κρούσεις, 484

Ειρήνη και πρόληψη των συγκρούσεων,
495

Πόλεµος και νέες συγκρούσεις, 497
Λύσεις για τον πόλεµο και διεθνείς συγX

κρούσεις, 498
Αναζήτηση των αιτίων και ένοπλη σύγX

κρουση, 498
∆ιεθνείς οργανώσεις και συγκρούσεις,

499
Αντιρρησίες συνείδησης και σύγκρουX

ση, 503
Ανθρωπιστικό δίκαιο και συγκρούσεις,

504
Ελαφρά, ατοµικά όπλα και συγκρούX

σεις, 511
Παιδιά και έφηβοι στρατιώτες και συγX

κρούσεις, 512
Τροµοκρατία, ανθρωπιστικό δίκαιο και

συγκρούσεις, 513
Θρησκευτικές διαφορές και αιτία συγX

κρούσεων, 516
Συγχώρεση, συµφιλίωση και συγκρούX

σεις, 517



Νοµικές οργανώσεις και εγκλήµατα στη
διάρκεια συγκρούσεων, 518

ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ

Αλληλεγγύη και διάσταση της συγχώρεX
σης, 196

Πάτερ ηµών και συγχώρεση, 492
Παρελθόν, ειρήνη και συγχώρεση, 517
Συγχώρεση, ανάγκες της δικαιοσύνης

και αλήθεια, 518

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ

Σύνοψη και επιλογές σε συλλογικό επίX
πεδο, 10

Φύση και συλλογική ευθύνη, 16
Συλλογική ταυτοποίηση και ο λαός του

Κυρίου, 21
Άνθρωπος, συλλογικό ον, 126
Συλλογική ζωή, χαρακτηριστική του

ανθρώπου, 149
∆ικαιώµατα των εθνών και συλλογική

ζωή, 157
Ο Ιησούς και η Ιστορία ως συλλογική

προσπάθεια, 170, 327
Κεφάλαιο, συνεργασία και συλλογικόX

τητα, 276
Απεργία, συλλογική άρνηση υπηρεX

σιών, 304
Κράτος, αγορά και ευεργετήµατα για τη

συλλογικότητα, 353
Συλλογικά αγαθά και µηχανισµοί αγοX

ράς, 356
Καταναλωτές, συλλογική απόφαση και

παραγωγοί, 359
Νεωτερισµοί, συλλογικότητα και γνώX

ση, 363
Συλλογικότητα και υλιστική διάσταση,

375

Συλλογική συνείδηση και ηθικός νόµος,
397

Πολιτικές κοινότητες, συλλογικό και
κοινό καλό, 434

Συλλογική δραστηριότητα και η βούληX
ση του Θεού, 456

Η εξουσία των ανθρώπων και συλλογιX
κή ευθύνη, 457

Περιβάλλον, συλλογικό αγαθό, 466
Συλλογική απληστία και τάξη της δηX

µιουργίας, 481
Συλλογική ευθύνη, πόλεµος και ανάX

πτυξη, 498

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Εκκλησία, συµµετοχή και κοσµική διάX
σταση, 10

Συµµετοχή στην υική ζωή του Χριστού,
29, 38, 45, 58, 70

Τριαδική Αγάπη, συµµετοχή και ανθρωX
πότητα, 54

Συµµετοχή στην άπειρη αγάπη του
Θεού, 55

Εκκλησία που συµµετέχει και άνθρωX
ποι, 60

Ζευγάρι, συµµετοχή και δηµιουργικότηX
τα του Θεού, 111

Χριστός και συµµετοχή στη φύση του
Θεού, 122

Σώµα και συµµετοχή στη δόξα, 127
Άνθρωπος και συµµετοχή στο θε�κό

πνεύµα, 129, 456
Φυσικός νόµος, συµµετοχή και αιώνιος

νόµος, 140, 140*
Άτοµα µε ειδικές ανάγκες και συµµετοX

χή, 148
Συµµετοχή και κοινωνική ζωή, 151
∆ικαίωµα στη συµµετοχή, εργασία και

αγαθά της γης, 155
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Έθνη και συµµετοχή στην ανάπτυξη,
179

Επικουρικότητα και συµµετοχή, 189
Συµµετοχή και ζωή στην αστική κοινόX

τητα, 189
Συµµετοχή και δηµοκρατία, 190
Συµµετοχή, πολίτης και θεσµοί, 191
Απολυταρχικές χώρες και συµµετοχή,

191
∆ιαζευγµένοι που ξαναπαντρεύτηκαν

και συµµετοχή, 226
Συµµετοχή του παιδιού και γονείς, 230
Συµµετοχή της οικογένειας και ενώσεις,

231
Σύζυγοι και συµµετοχή στο δηµιουργικό

έργο, 232
Οικογένεια και συµµετοχή στην πολιτιX

κή ζωή, 246
Ανάπαυση του Σαββάτου και συµµετοX

χή στη λατρεία, 258
Εργασία και συµµετοχή, 263
Άνθρωπος και συµµετοχή στη θε�κή σοX

φία, 266
Συµµετοχή, κοινότητα και αλλοτρίωση,

280
Εργασία, κεφάλαιο, συµµετοχή και ερX

γαζόµενοι, 281
Ηµέρα του Κυρίου και συµµετοχή, 285
Κοινωνική αυτοXοργάνωση και συµµεX

τοχή, 293
Συµµετοχή, ηθική εγγύηση και λαοί,

321
Συµµετοχή και πληρότητα του Κυρίου,

327
∆ικαίωµα συµµετοχής στην οικονοµική

ζωή, 333
Αυθεντική ανάπτυξη και συµµετοχή,

342
Κοινό καλό και συµµετοχή, 354
Άνθρωπος και συµµετοχή, 391

∆ηµοκρατία και συµµετοχή των κατοίX
κων, 406, 567

Κοινωνία και δοµές συµµετοχής, 406
Πολιτικά κόµµατα και συµµετοχή, 413
∆ηµοψήφισµα και πολιτική συµµετοχή,

413
Πληροφορία και δηµοκρατική συµµετοX

χή, 414
Συµµετοχή και πολιτική των επικοινωX

νιών, 416
Ισότητα και συµµετοχή, 442
Αγία Έδρα και συµµετοχή σε οργανώX

σεις, 444
Πάσχα, φύση και συµµετοχή, 454
Ειρήνη και συµµετοχή στο Βασίλειο του

Θεού, 492
Αντιρρησίες και συµµετοχή σε µια σύγX

κρουση, 503
Παιδιά και συµµετοχή σε µάχες, 512
Εκκλησία, συµµετοχή και ειρήνη, 516
Πρεσβύτεροι, συµµετοχή και επίσκοπος,

539
Λα�κοί, συµµετοχή και θυσία του ΧριX

στού, 542
Οικονοµική επάρκεια και συµµετοχή,

564
Υποστήριξη σε ένα κόµµα και συµµετοX

χή, 573

ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ

Κοινωνική διδασκαλία και συµφιλιωµέX
νη κοινωνία, 82

Ευαγγέλιο, µήνυµα συµφιλίωσης, 87
Ιησούς Χριστός, Θεός και συµφιλιωµέX

νος άνθρωπος, 121, 491, 493
Αλληλεγγύη και συµφιλίωση, 196
Συµφιλίωση και διαζευγµένοι που ξαX

ναπαντρεύτηκαν, 226
Αµαρτία και συµφιλίωση, 327



Ένοχος και συµφιλιωτική δικαιοσύνη,
403

Θεός και συµφιλίωση του ανθρώπου
και του κόσµου, 454

Ειρήνη και συµφιλίωση, 492, 517
Συµφιλίωση, δικαιοσύνη και αλήθεια,

518
Συµφιλίωση και κοινωνική ενασχόληση,

539

ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗ – ΣΥΝΑΞΗ

Επικουρικότητα και ανώτερες συναX
θροίσεις, 186

Ειρήνη και µορφές κοινωνικής συνάX
θροισης, 495

Πρεσβύτεροι και εκκλησιαστικές συνάX
ξεις, 539

∆ιάπλαση και λα�κές συναθροίσεις, 549
Εκκλησιαστικές συνάξεις και κοινωνική

δέσµευση, 550
Οικονοµία και χριστιανικές συναθροίX

σεις, 564

ΣΥΝ∆ΙΚΑΤΟ

Rerum novarum και ίδρυση των συνδιX
κάτων, 268

Συνδικάτα, εργασιακή πολιτική και οιX
κογένεια, 294

Συνδικάτα και ο ρόλος τους στην κοιX
νωνική ζωή, 305

Συνδικάτα, δοµές της τάξης και ταξικός
αγώνας, 306

Συνδικάτα, προωθούν την κοινωνική
δικαιοσύνη, 306

Συνδικάτα και κοινωνική συνείδηση
των εργαζοµένων, 307

Συνδικάτα και πολιτικά κόµµατα,
307

Παγκοσµιοποίηση, ανανέωση και συνX
δικάτα, 308

ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗ

Σύνοψη, ολοκληρωµένος άνθρωπος και
συνείδηση, 13

Συνείδηση και διάσταση του δωρήµαX
τος, 20

Η συνείδηση του Ιησού πως είναι ο Υιός,
29

Συνείδηση, Εκκλησία και κήρυξη του
Ευαγγελίου, 71

Κήρυξη του Ευαγγελίου και ατοµικές
συνειδήσεις, 71

Κοινωνική διδασκαλία, κόσµος και χριX
στιανική συνείδηση, 73

Συνείδηση, έννοια της κοινωνικής διδαX
σκαλίας, 77

Καθήκον της Εκκλησίας, πίστη και συX
νείδηση, 78

Κοινωνική διδασκαλία, διαµόρφωση
και συνείδηση, 81

Συνείδηση και καθήκοντα της δικαιοX
σύνης και της αγάπης, 83

Συνείδηση και κανόνες της κοινωνικής
διδασκαλίας, 84

∆ιδακτικό Σώµα της Εκκλησίας, Πίος
ΙΒ΄ και οικουµενική συνείδηση, 93

Άνθρωπος και συνείδηση, 131
Άνθρωπος, άγρυπνη συνείδηση της κοιX

νωνίας, 134
Η κρίση της συνείδησης, 139
∆ιακήρυξη των δικαιωµάτων και ανX

θρώπινη συνείδηση, 152*
Συνείδηση και η αλήθεια της κοινωνίας,

163
Οικογένεια και η συνείδηση πως είναι

πρωταγωνίστρια, 247
Εργαζόµενοι, προσωπικότητα και συX

νείδηση, 301
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Συνδικάτο, διαπαιδαγώγηση και κοινωX
νική συνείδηση, 307

Πατέρες και µεταβολή των συνειδήX
σεων, 328

Μέσα, σκοποί και ατοµική συνείδηση,
348

Αστική κοινωνία και απόκτηση συνείX
δησης, 366

Οικονοµία και συνείδηση της αλληλεX
ξάρτησης, 373

Εξουσία και λόγοι συνείδησης, 380
Τάξη που δηµιουργήθηκε από τον Θεό

και συνειδήσεις, 383, 384
Πολίτες, συνείδηση και αρχές, 394
Σκεπτικισµός και συλλογική συνείδηση,

397
Άδικοι νόµοι και προβλήµατα συνείδηX

σης, 399
Σύστηµα πληροφοριών και συνειδητός

άνθρωπος, 415
Κοινωνία, κράτος και δράση ενάντια

στη συνείδηση, 421
Ελευθερία συνείδησης, 422
Ισραήλ και συνείδηση του ρόλου του,

430
Οικουµενικός νόµος και συνείδηση της

ανθρωπότητας, 436
Φτώχεια και ανθρώπινη και χριστιανιX

κή συνείδηση, 449
Συνείδηση των ανισορροπιών ανάµεσα

στον άνθρωπο και στη φύση, 454
Συνειδητοποιηµένοι χριστιανοί και βιοX

τεχνολογίες, 472
Επιστήµονες και συνείδηση καθαρή και

τίµια, 477
Αντιρρησίες συνείδησης, 503
Αρχή της ανθρωπότητας και συνείδηση,

505
Ανάπτυξη και συνείδηση του καλού, 527
∆ιαµόρφωση της πολιτικής συνείδησης,

531

Πρεσβύτεροι, κοινότητα και συνείδηση,
539

Πιστοί ως πολίτες και χριστιανική συX
νείδηση, 550

∆ιάκριση και συνείδηση του ανθρώπου,
550

Ελευθερία της συνείδησης και καλό της
κοινωνίας, 553

Άνθρωπος και αξίες της συνείδησης, 558
Χριστιανική συνείδηση και πολιτική

ενασχόληση, 566, 570X572, 574
Συνείδηση των απαραβίαστων και οιX

κουµενικών δικαιωµάτων, 575
Ευαγγέλιο και αξιοπρέπεια της συνείX

δησης, 576

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Ηθική ύπαρξη και συνεργασία, 22
Κεφάλαιο, εργασία και συνεργασία,

91
Παγκόσµια οικονοµική συνεργασία,

94
∆ιεθνές δίκαιο και συνεργασία µεταξύ

των λαών, 157
Έθνος και διεθνής συνεργασία, 166
Συνεργασία µε τον Υιό και εργασία, 263
Κοινωνική αυτοXοργάνωση και συνερX

γασία, 293
Επιχείρηση και συνεργασία ανάµεσα

στις κοινωνικές πλευρές, 339
Συνεργασία και επιχειρηµατικός ανταX

γωνισµός, 343
Φτωχοί και διεθνής πολιτική συνεργαX

σία, 364
Μειονότητες, συνεργασία και κράτος,

387
Συνεργασία και αστική κοινωνία, 419
Συνεργασία και λογική του ανταγωνιX

σµού, 420
Λαοί και συνεργασία, 432



Ανάπτυξη και συνεργασία, 446X448
Θεός, τιµή της συνεργασίας και δηµιουρX

γία, 460
∆ιεθνής συνεργασία και οικολογικά

προβλήµατα, 481
Νάρκες κατά προσωπικού και συνεργαX

σία, 510
Συνεργασία και οικουµενική πορεία, 535

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

Rerum novarum και δηµιουργία συνεX
ταιρισµών, 268

Συνεταιριστικές επιχειρήσεις και εργαX
σία, 339

ΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ

Συνδικάτο και συνδικαλισµός, 306
Επιχειρήσεις και συντεχνιακά συµφέροX

ντα, 340

ΣΥΣΤΗΜΑ

Εκκλησία και δεσµοί µε το πολιτικό σύX
στηµα, 50

Κοινωνική διδασκαλία και συστήµατα,
68

Κοινωνική διδασκαλία και σύστηµα,
72, 85

Centesimus annus και σοβιετικό σύστηX
µα, 103

Άνθρωπος και ο ρόλος στο εσωτερικό
ενός συστήµατος, 125

Άνθρωπος και συστήµατα εξουσίας, 131
∆ικαίωµα στη θρησκευτική ελευθερία

σε κάθε σύστηµα, 155
Χρήση των αγαθών, σεβασµός σε κάθε

σύστηµα, 172
Χώρες που βγήκαν από κολεκτιβιστικά

συστήµατα, 180

Σύστηµα κανόνων και κάλεσµα για
αγάπη, 207

Πολιτικό σύστηµα και νέες γενεές, 244
Εργασία και οργάνωση των συστηµάX

των, 270
Οικονοµικά συστήµατα, εργασία και

κεφάλαιο, 277, 306
Οικονοµικό σύστηµα στην υπηρεσία

του ανθρώπου, 283
Εργασία και ξεπερασµένα συστήµατα

εκπαίδευσης, 289
Απασχόληση και σύστηµα εκπαίδευσης,

290
Αγροτική εργασία και οικονοµικά συX

στήµατα, 299
Εργαζόµενοι και συστήµατα κοινωνιX

κής ασφάλειας, 309
Νέα εργασία και σύστηµα προστασίας

της εργασίας, 311
Οικονοµικά συστήµατα των πιο ανεX

πτυγµένων χωρών, 313
Εργασία και συστήµατα κοινωνικής

ασφάλειας, 314
Ο καπιταλισµός ως σύστηµα, 335
Επιχείρηση και κοινωνικάXπολιτιστικά

συστήµατα, 340
Χώρες λιγότερο προοδευµένες και χρηX

µατοδοτικά συστήµατα, 341
Αρχή του οικονοµισµού και οικονοµικό

σύστηµα, 346
Αγορά και ρύθµιση του οικονοµικού

συστήµατος, 349
∆ηµόσια χρηµατοδότηση και σύστηµα

πρόνοιας, 355
Οικονοµικό σύστηµα, δηµόσια και ιδιωX

τική δράση, 356
Καταναλωτές και οικονοµικό σύστηµα,

358
Παγκοσµιοποίηση και σύστηµα σχέσεX

ων, 361, 362
∆ιεθνές εµπορικό σύστηµα, 364
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Χρηµατοδοτικά συστήµατα και οικονοX
µική ανάπτυξη, 368, 369, 371

Οικονοµικό και κοινωνικόXπολιτιστικό
σύστηµα, 375

Κυριαρχία, λαός και σύστηµα της δηµοX
κρατίας, 395

Ποινικό σύστηµα, 402
Σύστηµα της δηµοκρατίας, 406
∆ηµοκρατικό σύστηµα και πολιτικές

αρχές, 411
∆ηµοκρατικό σύστηµα και συγχωνεύX

σεις, 414
Πληροφοριακό σύστηµα και άνθρωπος,

415
Μέσα επικοινωνίας και συστηµικά προX

βλήµατα, 416
∆ίκαιο και σύστηµα προσωπικής εκδίX

κησης, 439
Αγία Έδρα και σύστηµα των ΗνωµέX

νων Εθνών, 444
∆ιακυβέρνηση και παιδαγωγικό σύστηX

µα, 447
Η φύση κάθε πλάσµατος και οργανωµέX

νο σύστηµα, 459, 466
Τροµοκρατία ως νέο σύστηµα πολέµου,

513
Μέσα επικοινωνίας και οικονοµικά συX

στήµατα, 561
Λα�κοί και σύστηµα της δηµοκρατίας,

567
∆ιάκριση και δηµοκρατικό σύστηµα,

569

ΣΧΟΛΕΙΟ

Οικογένεια, πρώτο σχολείο κοινωνικόX
τητας, 221, 238

Ηλικιωµένοι, σηµαντικό σχολείο ζωής,
222

Ιδιωτικά σχολεία και οικονοµική βοήX
θεια, 241

∆ικαίωµα σ’ ένα σχολείο ελεύθερο και
ανοιχτό, 557

ΣΩΜΑ – ΥΛΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ

Γήινη πραγµατικότητα και Σώµα του
Χριστού, 11

Ολοκληρωµένος άνθρωπος, µε το σώµα
και την ψυχή, 13

Σωτηρία, υλική διάσταση και άνθρωX
πος, 38, 65

Άνθρωπος, ον πνευµατικό και υλικό, 75
Κοινωνική διδασκαλία και εκκλησιαX

στικό σώµα, 79
Άνθρωπος και ενότητα ψυχής και σώX

µατος, 127
Υλική διάσταση και υλικός κόσµος, 128,

129
Άτοµα µε ειδικές ανάγκες και περιοριX

σµοί του σώµατος, 148
Η ανθρωπότητα ενωµένη στον Θεό σαν

το σώµα Του, 219
∆ραστηριότητα και σώµα, 265
Εορταστική ανάπαυση και χαλάρωση

του σώµατος, 284
Οικονοµικοί νόµοι και προδιάθεση του

σώµατος, 330,
Η δύναµη του Χριστού και η υλική διάX

σταση του ανθρώπου, 455
Ανθρωπολογία, Πνεύµα και σώµα, 522
Λα�κοί ενσωµατωµένοι εν Χριστώ και

βάπτιση, 541

Τ

ΤΑΞΗ

Ουµανισµός και νέα κοινωνική τάξη, 19
Γήινη πραγµατικότητα, πλάσµατα και

δική τους τάξη, 45



Τάξη της δηµιουργίας και υπερφυσικό,
64

Ανθρωπολογική τάξη, θεολογική και
ευαγγελική, 66

Εκκλησία και δηµόσια τάξη, οικονοµιX
κή και κοινωνική, 68

Εκκλησία, ηθικές αρχές και κοινωνική
τάξη, 71

Κοινωνική διδασκαλία και θρησκευτιX
κή και ηθική τάξη, 82

Rerum novarum και δίκαιη κοινωνική
τάξη, 89

Rerum novarum και ταξικός αγώνας,
89

Quadragesimo anno και νέα κοινωνική
τάξη, 91

Quadragesimo anno και σύγκρουση των
τάξεων, 91

Ραδιοφωνικά µηνύµατα και κοινωνική
τάξη, 93

Κοινωνική διδασκαλία και επίγεια τάX
ξη, 104

Τάξη των πραγµάτων και τάξη των ανX
θρώπων, 132

Άνθρωπος, ελευθερία και κοινωνική τάX
ξη, 135

Ελευθερία και συνθήκες οικονοµικής
τάξης, 137

Ελευθερία, άρνηση του Θεού και ορθή
τάξη, 143

Ισότητα µεταξύ των ανθρώπων και τάX
ξη, 144

Ισότητα ανάµεσα στις κοινωνικές τάX
ξεις, 145

Υποκειµενικότητα των σχέσεων και τάX
ξη της αγάπης, 149

Ιδιωτική ιδιοκτησία και ορθή κοινωνιX
κή τάξη, 176

Επικουρικότητα και ορθή τάξη της κοιX
νωνίας, 186

Αξίες, οργανωµένη διαχείριση και κοιX
νωνική ζωή, 197

Ελευθερία και όρια της δηµόσιας τάξης,
200

Οικογένεια και λειτουργία στην κοινωX
νική τάξη, 210*

∆ιαζευγµένοι που ξαναπαντρεύτηκαν
και πνευµατική τάξη, 226

Αποχή, γονιµότητα και ανθρωπολογική
τάξη, 233

Σύµπαν, κόσµος και τάξη, 262
Rerum novarum, συνεργασία και τάξεις,

268
Κοινωνική και νοµική τάξη και εργαX

σία, 273
Κεφάλαιο, µισθωτή εργασία και κοινωX

νικές τάξεις, 277
Συνδικαλιστικές οργανώσεις και κοινωX

νική τάξη, 305
Συνδικάτα, δοµή και ταξικός αγώνας,

306
Τεχνολογικές καινοτοµίες και εργατική

τάξη, 313
Φτώχεια και τάξη της δηµιουργίας, 324
Βασίλειο του Θεού και νέα κοινωνική

τάξη, 325
Οικονοµική τάξη και κοινωνική τάξη,

330, 331
Εξουσία και τάξη που καθορίστηκε

από τον Θεό, 380, 382, 383
Πολιτική κοινότητα και ηθικήXθρησκευX

τική τάξη, 384
Πολιτικές αρχές, τάξη και ανθρώπινη

ανάπτυξη, 394
Αρχές και ηθική τάξη, 396, 398, 399
∆ικαίωµα στην αντίσταση και τάξη της

δικαιοσύνης, 400
Ποινή και προστασία της δηµόσιας τάX

ξης, 403
Θρησκευτική ελευθερία και αντικειµενιX

κή ηθική τάξη, 422, 423
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Εκκλησία, πολιτική κοινότητα και τάξη
των σκοπών, 424

Εκκλησία και αυτονοµία της δηµοκραX
τικής τάξης, 424

∆ίκαιο, εγγύηση της διεθνούς τάξης,
434

∆ιεθνής τάξη και οικουµενικός ηθικός
νόµος, 436

Νοµική διάταξη και ηθική τάξη, 437
∆εύτερος Παγκόσµιος Πόλεµος και διεX

θνής τάξη, 438
Αγία Έδρα, κοινωνική τάξη και αξίες,

445
Ανθρώπινο ζευγάρι και τάξη της δηX

µιουργίας, 451
Ανάσταση του Ιησού και σχέσεις τάξεX

ως, 454
Άνθρωπος, περιβάλλον και ηθική τάξη,

461
Χαλκεύσεις και φυσική τάξη, 462
Πλάσµατα και οικουµενική τάξη του

∆ηµιουργού, 466
Επεµβάσεις στη φύση και σεβασµός της

τάξης, 473
Αγαθά της γης και τάξη της δηµιουργίX

ας, 481
Ειρήνη, βία, αµαρτία και θε�κή τάξη,

494, 495
Στρατιωτικοί και διαταγές να διαπράX

ξουν εγκλήµατα, 503
Κοινωνική κατήχηση και ηθική τάξη,

530
Κοινωνικές Εβδοµάδες και κοσµική τάX

ξη, 532
Λα�κοί και µέλη της ιεράς τάξης, 541
Λα�κοί, κοσµική τάξη και αιώνια κλήX

ση, 544
Λα�κές συναθροίσεις και κοσµική τάξη,

549
Εσωτερική ανανέωση και ηθική τάξη,

552

Μέσα επικοινωνίας και ηθική τάξη, 560
∆ιάκριση, νοµική και ηθική τάξη, 569
Κράτη και ιδιωτική και δηµόσια τάξη,

577
Πολιτισµός της αγάπης και διεθνής τάX

ξη, 582

ΤΕΚΝΟ

Εκκλησία και ενότητα στα τέκνα του
Πατρός, 19, 39, 46

Θεός Πατήρ και τα τέκνα Του εν ΠνεύX
µατι, 31, 122

Ενότητα των θε�κών προσώπων και
των τέκνων του Θεού, 34, 52

Θεός και Πρόνοια όσον αφορά, τα τέX
κνα, 35, 255

Σωτηρία από τον Θεό και απάντηση
των τέκνων, 39

Τέκνα του Θεού αναστηµένα εν ΧριX
στώ, 56

Τέκνα της Εκκλησίας και κοινωνική διX
δασκαλία, 84

∆ικαίωµα για την αποδοχή και τη διαX
παιδαγώγηση των παιδιών, 155

Οικογένεια και τέκνα, 210, 212, 216,
227, 237

Γάµος και τέκνα, 218, 225
Εκκλησία και διαζευγµένοι που ξαναX

παντρεύτηκαν, τέκνα της, 226
∆ωρητές της ζωής και παρουσία του τέX

κνου, 230
Κρίση και αριθµός των τέκνων που θα

γεννηθούν, 234
Μητρότητα, πατρότητα και δικαίωµα

στο παιδί, 235
Οικογένεια και διαπαιδαγώγηση των

παιδιών, 239, 240, 242
Τέκνα και θεµελιώδεις αρετές, 242
Τέκνα και σηµασία της σεξουαλικότηX

τας, 243



Πολιτική δράση και διαπαιδαγώγηση
των παιδιών, 252

Εργασία, έθνος και παιδιά, 274
Εργασία και διαδικασία διαπαιδαγώX

γησης των παιδιών, 294
Ο κύριος και τα παιδιά του Ζεβεδαίου,

379
Ιησούς, µαθητές και η εµπιστοσύνη των

παιδιών, 453
Λειτουργοί της ειρήνης, τέκνα του Θεού,

492
Ειρήνη για τους ανθρώπους, τέκνα του

µοναδικού Θεού, 536
Ευαγγέλιο και ελευθερία των τέκνων

του Θεού, 576
Πιστοί λα�κοί, τέκνα της υπόσχεσης,

579

ΤΕΧΝΙΚΗ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Χριστιανική σωτηρία και πραγµατικόX
τητα της τεχνολογίας, 1

Ενότητα του ανθρώπινου πεπρωµένου
και τεχνολογία, 6

Σχέσεις ανάµεσα στη φύση, στην τεχνοX
λογία και στην ηθική, 16

Κοινωνική διδασκαλία και τεχνικά θέX
µατα, 68

Χριστουγεννιάτικα ραδιοφωνικά µηνύT
µατα και τεχνολογική πρόοδος, 93

Ολοκληρωµένη ανάπτυξη και τεχνική
διάσταση, 98

Πλούτος, διαδικασία τεχνικής επεξερX
γασίας, 174

Νέα αγαθά και τεχνολογική πρόοδος,
179

Αλληλεγγύη και τεχνολογική γνώση, 195
Αξίες και µεταρρύθµιση των τεχνολογιX

κών δοµών, 197
Τεχνικές αναπαραγωγής, 235

Κλωνοποίηση και τεχνικοί µέθοδοι, 236
∆ικαιώµατα των παιδιών και τεχνικές

γενετικής, 244
Εκκλησία, Βιοµηχανική Επανάσταση

και τεχνική, 267
Εργασία, σύνολο τεχνικής, 270, 271
Ανθρώπινο κεφάλαιο και τεχνικές όψεις

της εργασίας, 278
Εργασία, κεφάλαιο και τεχνολογική

πρόοδος, 279
Εργασία, ιδιοκτησία και αγαθά του κόX

σµου της τεχνολογίας, 282
Προορισµός των αγαθών και νέες τεX

χνολογίες, 283
Απασχόληση και τεχνική εκπαίδευση,

290
Εργασία και τεχνολογικές καινοτοµίες,

313, 314, 319
Παγκοσµιοποίηση, τεχνική και νέες τεX

χνολογίες, 322, 362
Επιχειρηµατίες, επιχείρηση και τεχνικοί

δεσµοί, 344
Ανισότητα και τεχνικέςXεπιστηµονικές

γνώσεις, 363
Εµπόριο και µεταφορά τεχνολογίας,

364
∆ικαιώµατα και τεχνολογικά προοδευX

µένες κοινωνίες, 365
Τεχνική πρόοδος και παιδαγωγικό έρX

γο, 376
Νέες τεχνολογίες της επικοινωνίας, 415
Κοινωνικές επικοινωνίες και τεχνολογίX

ες, 416, 561
Χριστιανική συµπεριφορά, επιστήµη

και τεχνική, 456, 457
Τεχνολογία, περιβάλλον και γεωργία,

458
Τεχνική εφαρµογή και σεβασµός στον

άνθρωπο, 459
Άνθρωπος, περιβάλλον και τεχνολογιX

κός πολιτισµός, 461, 462
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Τεχνολογία που ρυπαίνει και καθαρίζει,
465

Περιβάλλον, κράτος και τεχνολογικές
ανακαλύψεις, 468

Βιογενετικές τεχνικές, ελπίδες και εχX
θρότητα, 472, 473

Βιοτεχνολογίες και τεχνολογικές γνώX
σεις, 475, 476

Τεχνικοί, βιοτεχνολογίες, διατροφή και
υγεία, 477

Περιβαλλοντική κρίση, φτώχεια και τεX
χνολογικά µέσα, 482

Ναρκαλιεία και τεχνική εκπαίδευση,
510

Τροµοκρατία και εξεζητηµένα τεχνικά
µέσα, 513

Πολιτισµός, Εκκλησία και ηγεµονία της
τεχνολογίας, 554

Ανάπτυξη ως τεχνικό πρόβληµα, 563
Ανάγκη για λογική και τεχνολογική

πρόοδος, 575

ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΑ

Παράδοση προφητών και τοκογλυφία,
323

Οικονοµική δραστηριότητα και προX
σφυγή στην τοκογλυφία, 341

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ

Μειονότητες και προσφυγή στην τροµοX
κρατία, 387

Τροµοκρατία, κτηνώδης µορφή βίας,
513

∆ικαίωµα προστασίας από την τροµοX
κρατία, 514

Τροµοκρατικές ενέργειες, θρησκεία και
µαρτύριο, 515

Υ

ΥΓΕΙΑ – ΥΓΙΕΙΝΗ

Έλλειψη ιατρικής φροντίδας, 5
Κατηγορίες και εγκατάλειψη στην

ασθένεια, 5
Κοινό καλό και υγεία, 166
Αγάπη και ιατρική περίθαλψη, 182
Οικογενειακές ανάγκες και υγεία, 284
Εργασιακή δραστηριότητα και προσταX

σία της υγείας, 293
Περιβάλλον εργασίας και σωµατική

υγεία, 301
∆ικαίωµα στην ασφάλεια για την ασθέX

νεια, 301
Τεχνολογία, ασθένεια και περίθαλψη,

458
Ευθύνη και υγιές περιβάλλον, 465
Βιοτεχνολογίες και ιατρική, 472
Προβλήµατα υγείας και βιοτεχνολογίες,

477
Βιοτεχνολογίες, ασθένειες και υγεία, 478

ΥΙΟΘΕΣΙΑ

Υιοθεσία παιδιών και οικογένεια, 212,
246

ΥΛΗ – ΥΛΙΚΟ

Εργασία και υλική αίσθηση, 101
Υλική διάσταση του σώµατος και υλιX

κός κόσµος, 128
Υλικός κόσµος και χώρος πραγµάτωσης

του ανθρώπου, 128
Άνθρωπος, υλικό ον, 129
∆ικαιώµατα του ανθρώπου και ανάX

γκες σε υλικό επίπεδο, 154
Πολιτικοί θεσµοί και υλικά αγαθά, 168
Άνθρωπος και υλικά αγαθά, 171



Εξάρτηση από τον Θεό και υλικά αγαX
θά, 168

Εκκλησία, φτωχοί και υλική φτώχεια,
184

Άνθρωποι και κληρονοµιά υλικών αγαX
θών, 195

Αγάπη και υλικές ανάγκες, 205
Παιδιά και πορνογραφικό υλικό, 245
Απόστολος Παύλος και υλική αλληλεγX

γύη, 264
Εργαζόµενος και υλική αξία, 271
Κεφάλαιο και υλικά µέσα παραγωγής,

276
Εξάρτηση της εργασίας και ύλη, 280
Ανεργία και υλικός αντίκτυπος, 294
Αµειβόµενη εργασία και υλική ζωή, 302
Εργασία και υλικές συνθήκες, 311
Ύλη της εργασίας και παγκοσµιοX

ποίηση, 312
Μετασχηµατισµός των πραγµάτων και

υλικές ανάγκες, 318
Παλαιά ∆ιαθήκη και υλικά αγαθά, 323
Κοινωνική τάξη και υλική φτώχεια, 325
∆ιαχείριση υλικών αγαθών και δικαιοX

σύνη, 326
Υλική πρόοδος και υπηρεσία του ανX

θρώπου, 326
Υλικά αγαθά και οικονοµία, 331
Υλικά αγαθά και η σκλαβιά της ιδιοX

κτησίας, 334
Όροι ανταλλαγής και πρώτες ύλες, 364
Έννοια της ζωής και υλικά αγαθά,, 374
Υλικά αγαθά, επιβίωση και τρόπος ζωX

ής, 375
Άνθρωπος, υλικές και πνευµατικές διαX

στάσεις, 376
ΗθικήXθρησκευτική τάξη και υλική

αξία, 384
∆ικαίωµα, φιλία και υλικά αγαθά, 390
Άνθρωπος και υλική διάσταση, 391, 433

Ζώντα υλικά και κληρονοµιά της ανX
θρωπότητας, 477

Ένοπλη σύγκρουση και υλικές ζηµιές,
497

Εκκλησία, πρόσφυγες και υλική βοήX
θεια, 505

Πολιτική καριέρα και υλικό πλεονέκτηX
µα, 531

Υλική φτώχεια και οικονοµία, 564
Καταστροφή της καρδιάς και υλικά

αγαθά, 581

ΥΛΙΣΜΟΣ

Υλισµός και ένωση του ανθρώπου, 129
Κοινό καλό και υλιστικό όραµα, 170
Υλισµός και εργασία ως actus personae,

271
Οικονοµία, υλιστική διάσταση και ζωή,

375
Ανθρώπινη οικογένεια και υλιστικές

ιδεολογίες, 433

ΥΠΑΝΑΠΤΥΞΗ

Νέες γνώσεις και τεχνολογίες και υπαX
νάπτυξη, 283

Πλούτος, αλληλεγγύη και υπανάπτυξη,
332

Νέα δικαιώµατα και υπανάπτυξη,
365

Υπανάπτυξη και «δοµές της αµαρτίας»,
446

Συνεργασία και υπανάπτυξη, 447
Αιτίες της υπανάπτυξης, 474

ΥΠΟ∆ΟΧΗ

Υποδοχή προς τον Κύριο, 58
Υποδοχή της κοινωνικής διδασκαλίας,

75
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Υποδοχή των παιδιών, 216
Ανυστεροβουλία στις σχέσεις και υποX

δοχή, 221
Συζυγική αγάπη και υποδοχή της ζωής,

230, 232
Σχέσεις ανάµεσα στους συζύγους και

ολοκληρωµένη αποδοχή, 233
Αλληλεγγύη της οικογένειας και υποδοX

χή, 246
Υποδοχή του φτωχού, 265
Αµοιβαία υποδοχή και λαοί σε σύγκρουX

ση, 518

Φ

ΦΙΛΙΑ

Αρχή της αλληλεγγύης, «φιλία», 103,
194*

Φιλία, ανθρώπινη οικογένεια και το
πρώτο αµάρτηµα, 116

Αστική φιλία και πολιτική συνύπαρξη,
390X392

Φιλία ανάµεσα σε λαούς και θρησκείες,
515

ΦΟΡΟΙ

Φόροι, δηµόσια χρηµατοδότηση και
κοινό καλό, 355

∆ηµόσια χρηµατοδότηση και επιβολή
φόρων, 355

Πληρωµή φόρων και αλληλεγγύη, 355
Ιησούς και εισφορά στον Καίσαρα, 379
Αστικό καθήκον η πληρωµή των φόX

ρων, 380

ΦΥΛΑΚΗ – ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΣ

Ο Ιησούς και ο φυλακισµένος, 57

Ανεργία πρώην φυλακισµένων, 289
Αξιοπρέπεια των φυλακισµένων και

φυλακές, 403
Ιερείς των φυλακών, 403

ΦΥΛΗ – ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ

Ισότητα ανάµεσα στους ανθρώπους και
στις φυλές τους, Νέα ζωή εν Χριστώ
και φυλετικές διαφορές, 431

Ρατσισµός και φυλετικές διακρίσεις, 433
Πολιτισµός δίχως φυλετικές διακρίσεις,

557

ΦΥΛΟ – ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ

Ισότητα, ανεξαρτήτως φύλου, 144
Άτοµα µε ειδικές ανάγκες και σεξουαλιX

κή διάσταση, 148
Παιδιά και άσκηση της σεξουαλικότηX

τας, 155
Αγάπη και η σεξουαλική έκφρασή της,

223
Ταυτότητα του γένους και σεξουαλική

ταυτότητα, 224
Αλήθεια του ανθρώπου και άτοµα του

ίδιου φύλου, 228
Οµοφυλόφιλοι και γάµος, 228
Αντισυλληπτικές µέθοδοι και ανθρώπιX

νη σεξουαλικότητα, 233
∆ηµογραφικά θέµατα και ανθρώπινη

σεξουαλικότητα, 234
Κλωνοποίηση, σεξουαλική αναπαραX

γωγή, 236
Γονείς και σεξουαλική διαπαιδαγώγηση

των παιδιών, 243
Κορίτσια, αγόρια και σεξουαλική εκµεX

τάλλευση, 245
Πολιτισµός και σεξουαλικές διακρίσεις,

557



Γάµος ανάµεσα σε άτοµα διαφορετικού
φύλου, 569

ΦΥΣΗ

Πολιτισµός και θέση του ανθρώπου στη
φύση, 14, 15

Θρησκευτικότητα και ορθολογική φύση
του ανθρώπου, 15

Σχέση ανάµεσα σε φύση, τεχνική και
ηθική, 16

∆ικαιώµατα σχετικά µε τη φύση του ανX
θρώπου, 22

Καθήκον οργάνωσης της φύσης που δηX
µιουργήθηκε, 36

Καρποί της φύσης και Βασίλειο του
Χριστού, 57

Η αλήθεια της ηθικής και η φύση του
ανθρώπου, 70

Φύση της κοινωνικής διδασκαλίας της
Εκκλησίας, 72, 73

Ανθρώπινη φύση, πηγή της κοινωνικής
διδασκαλίας, 75, 77

∆ογµατικό βάρος, κοινωνική διδασκαX
λία και η φύση τους, 80

Κοινωνική διδασκαλία και υποχρεώX
σεις εγκόσµιας φύσης, 83

Οικουµενικές αξίες και ανθρώπινη φύX
ση, 85

Sollicitudo rei socialis, φύση της ανάπτυX
ξης, 102

Σχέση ανάµεσα στον Θεό, στον άνθρωX
πο και στην ανθρώπινη φύση, 110

Άνθρωπος, κοινωνικό ον από τη φύση
του, 110

Προπατορικό αµάρτηµα και ανθρώπιX
νη φύση, 115

Ιησούς Χριστός, ανθρώπινη φύση και
φύση του Θεού, 122

Άνθρωπος ως σωµατίδιο της φύσης,
128

Άνθρωπος, πνεύµα και ύλη, µια µοναδιX
κή φύση, 129

Η λογική είναι ίδιον της ανθρώπινης
φύσης, 140

Αστικός νόµος και συνέπειες πραγµατιX
κής φύσεως, 142

Ελευθερία και κοινή φύση, 142
Φύση του ανθρώπου και υποκειµενικόT

τητα των σχέσεων, 149
Κοινωνία, συµβόλαιο και ανθρώπινη

φύση, 149*
Κοινωνίες που απαντούν στη φύση του

ανθρώπου, 151
Στέρηση δικαιωµάτων και βία προς τη

φύση, 153
Φύση της αρχής για την κοινή χρήση

των αγαθών, 172
Άνθρωποι, φύση ορθολογική και υπεύX

θυνη, 205
Οικογένεια και νοµιµοποίηση στην ανX

θρώπινη φύση, 214
Γάµος και φύση της συζυγικής αγάπης,

215, 225, 230, 237, 253
Εργασία και η κοινωνική και ατοµική

φύση της, 273
∆ικαιώµατα των εργαζοµένων και φύX

ση του ανθρώπου, 301
Φύση του ανθρώπου και σχέση µε το

Υπερβατικό, 318
Πίστη στον Χριστό και φύση της ανάX

πτυξης, 327, 342
Οικονοµικοί νόµοι και φύση των πραγX

µάτων, 330
Πόροι της φύσης, ποσοτικά λίγοι, 346
Αγαθά που από τη φύση τους δεν είναι

εµπορεύµατα, 349
Κράτος και φύση των ιδιωτικών οργαX

νώσεων, 357
Πρωτόγνωρη φύση του συστήµατος

των σχέσεων, 361, 363
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Ανησυχίες ηθικής φύσεως και χρηµατοX
δοτικές αγορές, 369

Θεός, δηµιούργηµα και χαρακτηριστιX
κές ικανότητες της φύσης του, 383

Πολιτική κοινότητα και φύση των ανX
θρώπων, 384

Άνθρωπος, φύση προικισµένη µε ευφυaα
και βούληση, 391

Φύση της πολιτικής κοινότητας και συX
νύπαρξη, 392

Αρχές και κοινωνική φύση των ανθρώX
πων, 393, 398

Αντίσταση στις αρχές, φυσικό δικαίωX
µα, 400

Θρησκευτική ελευθερία και ανθρώπινη
φύση, 421

Εκκλησία και πολιτική κοινότητα, διαX
φορετικής φύσεως, 424

Φύση ως ανταγωνιστής του ανθρώπου,
451

Ιησούς, ερµηνευτής της φύσης, 453
Πάσχα και ισορροπίες ανάµεσα στον

άνθρωπο και στη φύση, 454
Άνθρωπος και κυριαρχία στη φύση,

456, 462, 463, 473
Ο Θεός έκρινε «καλή» τη φύση που

Εκείνος δηµιούργησε, 457
Φύση και µορφές εφαρµοσµένης τεχνοX

λογίας, 458X460
Οικολογικά κινήµατα και θεοποίηση

της φύσης, 463
Αναφορά στην υπερβατικότητα και φύX

ση, 464, 487
Φύση κάθε πλάσµατος και οικολογική

κρίση, 466
Οικονοµική ανάπτυξη και ρυθµοί της

φύσης, 470
Φύση, δώρο του ∆ηµιουργού στην ανX

θρώπινη κοινότητα, 473
Νερό, από τη φύση του, δεν είναι εµπόX

ρευµα, 485

Φύση και ορίζοντας του µυστηρίου,
487

Κόσµος ειρήνης, που αγκαλιάζει όλη τη
φύση, 490

Κοινωνική διδασκαλία και φύση της
κοινωνικής ποιµαντικής, 524

ΦΥΣΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ

Ο Πίος ΙΒ΄ και το φυσικό δικαίωµα, 93
Ανθρώπινη συνύπαρξη, φυσικό δικαίωX

µα και καθήκον, 156
∆ικαίωµα στη χρήση των αγαθών και

φυσικό δικαίωµα, 172
Εξουσία και φυσικό δικαίωµα στο γάX

µο, 216
Εργασία, οικογενειακή ζωή και φυσικό

δικαίωµα, 294
∆ικαίωµα στην αντίσταση και φυσικό

δικαίωµα, 400
∆ιεθνές δίκαιο και φυσικό δικαίωµα,

437

ΦΥΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

∆έκα Εντολές και φυσικός νόµος, 22
Ανθρώπινη δράση και φυσικός νόµος,

37
Κοινωνικές σχέσεις και φυσικός νόµος,

53
Αρχές διδασκαλίας και φυσικός νόµος,

89
Ηθικός φυσικός νόµος, 140
Φυσικός νόµος, δικαιώµατα και υποχρεX

ώσεις του ανθρώπου, 140
Φυσικός νόµος και κοινές αρχές, 141
Φυσικός νόµος και αστικός νόµος, 142
Φυσικός νόµος και νόµος του Θεού, 142
Φυσικός νόµος και ανθρώπινη µοχθηX

ρία, 142



Φυσικός νόµος και αστικός νόµος, 142,
224, 397

Οικουµενικότητα του ηθικού φυσικού
νόµου, 142

Φυσικός νόµος και σεξουαλική ταυτόX
τητα, 224

Αρχές, αξίες και φυσικός νόµος, 397

Χ

ΧΡΕΟΣ

Σαββατικό έτος και αµνηστία χρεών, 24
Πατέρες της Εκκλησίας, πλούτη και

χρέος, 329
Ανάπτυξη και υπερχρέωση των φτωχών

χωρών, 450
∆ιεθνές εµπόριο και εξωτερικό χρέος,

482
Πάτερ ηµών και άφεση των χρεών, 492

ΧΡΗΜΑ

∆ηµόσια επικοινωνία και χρήση του
χρήµατος, 198

Προσκόλληση στο χρήµα, 328
Υπερχρέωση και δηµόσιο χρήµα, 450

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

Ευαγγελισµός της κοινωνίας και χρηµαX
τοδότηση, 70

Quadragesimo anno και χρηµατοδοτικές
οµάδες, 91

Χρηµατοδοτώντας καµπάνιες στείρωX
σης, 234

Εργασία, κεφάλαιο και χρηµατοδοτικά
αποθέµατα, 276

Εργασία και αγαθά του χρηµατοδοτιX
κού κόσµου, 282

∆ιεθνής συνεργασία και χρηµατοδοτιX
κές σχέσεις, 292

Συνδικάτα και χρηµατοδοτική παγκοX
σµιοποίηση, 308

Προστασία του εργαζόµενου και χρηX
µατοδοτική ροή, 314

∆ηµοκρατία και παγκοσµιοποίηση της
χρηµατοδότησης, 321

Χρηµατοδοτική δραστηριότητα και
προσφυγή στην τοκογλυφία, 341

Επιχειρήσεις και διεθνείς χρηµατοδοτιX
κές σχέσεις, 342

Επιχειρηµατίας και δίκτυο χρηµατοδοX
τικών δεσµών, 344

Πληρωµή φόρων και δηµόσια χρηµατοX
δότηση, 355

∆ηµόσια χρηµατοδότηση και κοινό καX
λό, 355

Καταναλωτές και χρηµατοδοτικά αποX
θέµατα, 358

ΟικονοµικήXχρηµατοδοτική παγκοσµιοX
ποίηση, 361, 362

Καινοτοµίες και χρηµατοδοτικά αποθέX
µατα, 363

Παγκοσµιοποίηση, αστική κοινωνία
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368
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