
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Θεολόγος Καθηγητής 

DEA Εκκλησιαστικής Ιστορίας ΑΠΘ 

Δρ. Θεολογίας ΑΠΘ 

E- mail: gzee11@otenet.gr / akalamatas@sch.gr  

  

Π
Ε
ΙΡ

Α
Μ

Α
Τ
ΙΚ

Ο
 Γ

Ε
Ν
ΙΚ

Ο
 Λ

Υ
Κ
Ε
ΙΟ

 Μ
Υ
Τ
ΙΛ

Η
Ν
Η
Σ
 Τ

Ο
Υ
 Π

Α
Ν
Ε
Π
ΙΣ

Τ
Η
Μ

ΙΟ
Υ
 Α

ΙΓ
A
IΟ

Υ
 

 

mailto:gzee11@otenet.gr
mailto:akalamatas@sch.gr


Θ.Ε. 5. ΚΑΚΟ 

5.3. Αδικία 



ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ 

Βιωματική· (2 ώρες) 



 

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

Οι μαθητές/μαθήτριες να:  

 επισημαίνουν τις κοινωνικές προεκτάσεις του 

κηρύγματος του Χριστού για τη δικαιοσύνη και 

την επίδρασή του στην αντιμετώπιση της αδικίας 

στον σύγχρονο κόσμο,  

 διατυπώνουν συλλογισμούς γύρω από το 

ερώτημα της θεοδικίας.  

  

 

 Σύνδεση της δικαιοσύνης με τον Χριστό.  

 Αξιολόγηση της επίδρασης του κηρύγματος του 

Χριστού για τη δικαιοσύνη στην αντιμετώπιση 

της αδικίας.  

 Διατύπωση συλλογισμών σχετικών με τη 

θεοδικία.  

  

 



ΚΑΡΕΚΛΑ ΑΦΗΓΗΣΗΣ 

 Ένας μαθητής/μια μαθήτρια καθισμένος/καθισμένη σε καρέκλα αφηγείται ως πρόσωπο που 

αδικεί, έχει προκαταλήψεις κ.λπ.  

 Στη συνέχεια γυρίζει την καρέκλα προς την άλλη κατεύθυνση και αφηγείται ως πρόσωπο που 

υφίσταται κάποια αδικία. 

 ΟΛΙΓΟΛΕΠΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ: Τι είδους αδικία; Πότε; Πού; Σε ποιους;  



Ματσούκας, Ν. (1986). Το πρόβλημα του κακού. Δοκίμιο Πατερικής Θεολογίας.  

Θεσσαλονίκη: Πουρναράς,  σσ. 279-280, 281-282, 283. 

 Θεοδικία ή σατανοδικία; 

 Σκέψου – Συζήτησε - Μοιράσου (TPS). 

o Επεξεργασία κειμένου με καθοδηγητικές ερωτήσεις.  

 Οι μαθητές/μαθήτριες μελετούν κείμενο του Νίκου Ματσούκα για τη θεοδικία.  

 Στη συνέχεια, απαντούν σε ερωτήσεις, όπως:  

 Ποιοι είναι αυτοί που πεινάνε και διψάνε για δικαιοσύνη;  

 Γιατί υπάρχει η αδικία;  

 Ο Θεός τιμωρεί;  

 Ποια είναι η δικαιοσύνη του Θεού;  



Πως μπορεί ο παντοδύναμος,  

πάνσοφος  και δίκαιος Θεός  

να ταυτιστεί με ένα φυσικό αντικείμενο  

και μια κοινωνική πραγματικότητα,  

όπως τη θέλουν  

οι ειδωλολάτρες της θεοδικίας; 

Ποιος ξέρει ποια είναι  

η δικαιοσύνη του Θεού; 

Και γιατί αυτή να μοιάζει  

με την ανθρώπινη; 

Πως ο άνθρωπος,  

ο «γη και σποδός» και επομένως 

 δημιούργημα από το μηδέν,  

μπορεί να αποδίδει στον Θεό 

 ιδιότητες ειλημμένες  

από τη φυσική και τη νομική τάξη; 

Ματσούκας, Ν. (1986).  

Το πρόβλημα του κακού. 

Δοκίμιο Πατερικής 

Θεολογίας.  

Θεσσαλονίκη: 

Πουρναράς,  σ. 282.. 



Η καθιέρωση του όρου θεοδικία 

 Ο Γκότφριντ Βίλχελμ Λάιμπνιτς (1646 - 1716) Γερμανός φιλόσοφος, μαθηματικός και ιστορικός 

καθιέρωσε τον όρο θεοδικία. Έγραψε μάλιστα και ολόκληρο βιβλίο με το παραπάνω τίτλο. 

 Ο Θεός εκλαμβάνεται ως δημιουργός του καλύτερου δυνατού κόσμου, όπου το καλό 

μεγιστοποιείται σε αντίθεση με κακό. το οποίο μετατοπίζεται στην ανθρώπινη φύση, κυρίως 

λόγω της αδυναμίας της να στρέφεται προς τη θεϊκή.  



Βερονίκη Πέτρου. (2015). Η έννοια του κακού στον Leibniz και τον Schelling.  

Πάτρα: Πανεπιστήμιο Πατρών / Τμήμα Φιλοσοφίας· [εδώ] 

 

 «Ο λαϊβνίτειος Θεός, ο δημιουργός, κατόπιν ο συντηρητής της κοσμικής ολότητας, κατέχει τη δύναμη και τη γνώση για να καταστρώσει, 

να πραγματώσει ελεύθερα το υπέρτατο σχέδιό του για έναν κόσμο που θα είναι ο καλύτερος δυνατός στη σύγκρισή του με τον 

οποιονδήποτε».  

 «Μόνο που το εν λόγω σχέδιό του φέρει ένα άκρως σημαντικό ψεγάδι που, αναφορικά με όλα ανεξαιρέτως τα “γνώριμα” όντα που 

βιώνουν το συγκεκριμένο συμπαντικό μοντέλο, διαβρώνει στον μέγιστο βαθμό την εικόνα που τείνει προς την τελειότητα. Αυτό το 

διαχρονικά αξιόμεμπτο ελάττωμα του συστήματος θα είναι το κακό [le mal]».  

 «Η θεοδικία θα επιχειρήσει τη διεισδυτική προσέγγισή της στην έννοια, τη φύση και την προέλευση του κακού σε συνάρτηση με τον 

Θεό και τον άνθρωπο, συντάσσοντας συνάμα τη δεξιοτεχνικά δομημένη απάντηση στους διάφορους επικριτές της, στους φιλοσόφους μα 

και τους θεολόγους, οι οποίοι θα επιμείνουν αφενός στο ασύμβατο της θεϊκής φύσης με το κακό, αφετέρου στο δισυπόστατό της». 

https://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/handle/10889/8514


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ / ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 

Γράφω εδώ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΤΑΞΗ – ΤΜΗΜΑ:          ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 
  



 

ΕΝΤΕΧΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ  

(ARTFUL THINKING)  

Ο Χριστός ως συμπαραστάτης  

των αδικημένων,  

ως πηγή δικαιοσύνης,  

και οι Πατέρες της Εκκλησίας  

έναντι της αδικίας. 

 

 Τι νομίζετε ότι απαντά ο Χριστός με 

τη σταύρωσή Του στους αδικημένους;  

 Τι σας κάνει να το λέτε αυτό; 

 

Θεοφάνης ο Kρης 

(1546), Η Σταύρωσις,  

Ι. M. ΣΤΑΥΡΟΝΙΚΗΤΑ  

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 

 

 



ΟΙ Πατέρες της Εκκλησίας έναντι της αδικίας 

 ΚΕΙΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Ιωάννου Χρυσοστόμου. 

2. Μεγάλου Βασιλείου. 

3. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ. (31985). Κοινωνιολογία του Χριστιανισμού. Θεσσαλονίκη: Πουρναρά, σσ. 221, 230· όπου 

αποσπάσματα για κριτική της κοινωνικής αδικίας & κοινωνική αδικία και χρήση βίας: [διαβάστε εδώ] 

 Οι μαθητές/μαθήτριες υποστηρίζουν τις ερμηνείες τους.  

 

https://rligionisepitoauto.blogspot.com/2020/05/5-53.html


Αντικειμενική ύπαρξη κάποιου 

κοινωνικού φαινομένου,  

λόγου χάριν η δουλεία, πλούσιοι 

και φτωχοί… 

Αναγνώριση αυτού  

του φαινομένου ως αρνητικού  

ή νοσογόνου παράγοντας  

της κοινωνικής ζωής,  

το οποίο μπορεί  

να καταπολεμηθεί  

ή και να εξαφανιστεί… 

1ο
ς  
 

2
ο
ς  

Δύο παράγοντες που δημιουργούν κοινωνικά προβλήματα ⇨ κοινωνική αδικία 



Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α 

Να απαντήσετε στα δύο παρακάτω ερωτήματα λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα κείμενα των επόμενων διαφανειών… 

Οι απαντήσεις σας να γραφούν σε Word το οποίο να στείλετε στο E-Mail: gzee11@otenet.gr    

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ: ‘Έως 07 Ιουνίου 2020. 

 

1. Πως είναι δυνατόν να υπάρχει Θεός με τόσο πόνο, δυστυχία και αδικία στον κόσμο; 

2. Πως επιτρέπει ο Θεός να γίνονται γενοκτονίες και τόσα ολοκαυτώματα ανθρώπων και λαών, και 

ταυτόχρονα να λέμε ότι ο Θεός αγαπά τους ανθρώπους; 

mailto:gzee11@otenet.gr


Θ. Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. (2014). «Ο πάσχων Θεός, ο σύντροφος Θεός»,  στη: Σύναξη, τχ. 129, σσ. 17-27. 

 

Https://synaxi.Wordpress.Com/2014/04/26/ο-πάσχων-θεός-ο-σύντροφος-θεός/  

https://synaxi.wordpress.com/2014/04/26/ο-πάσχων-θεός-ο-σύντροφος-θεός/
https://synaxi.wordpress.com/2014/04/26/ο-πάσχων-θεός-ο-σύντροφος-θεός/
https://synaxi.wordpress.com/2014/04/26/ο-πάσχων-θεός-ο-σύντροφος-θεός/
https://synaxi.wordpress.com/2014/04/26/ο-πάσχων-θεός-ο-σύντροφος-θεός/
https://synaxi.wordpress.com/2014/04/26/ο-πάσχων-θεός-ο-σύντροφος-θεός/
https://synaxi.wordpress.com/2014/04/26/ο-πάσχων-θεός-ο-σύντροφος-θεός/
https://synaxi.wordpress.com/2014/04/26/ο-πάσχων-θεός-ο-σύντροφος-θεός/
https://synaxi.wordpress.com/2014/04/26/ο-πάσχων-θεός-ο-σύντροφος-θεός/
https://synaxi.wordpress.com/2014/04/26/ο-πάσχων-θεός-ο-σύντροφος-θεός/
https://synaxi.wordpress.com/2014/04/26/ο-πάσχων-θεός-ο-σύντροφος-θεός/
https://synaxi.wordpress.com/2014/04/26/ο-πάσχων-θεός-ο-σύντροφος-θεός/
https://synaxi.wordpress.com/2014/04/26/ο-πάσχων-θεός-ο-σύντροφος-θεός/


Μ Ε Λ Ε Τ Η   Π Ε Ρ Ι Π Τ Ω Σ Η Σ 

Ελί Βίζελ. (2016). Η Νύχτα, μτφρ. Γιώργος Ξενάριος, επίμετρο Σταύρος Ζουμπουλάκης. Αθήνα: Μεταίχμιο, σσ. 102-107. 

 Ο Ελί Βίζελ επέζησε. Επέζησε της φρίκης στο Άουσβιτς και στο Μπούχενβαλτ, όπου βρέθηκε κρατούμενος σε ηλικία δεκαπέντε με δεκάξι ετών. 

Χρόνια αργότερα, μετά από πολύπλοκες διαδρομές, μίλησε συγκλονιστικά μέσα από το βιβλίο του υπό τον χαρακτηριστικό τίτλο «Η Νύχτα». 

Στέκομαι σε ένα σημείο του: 

 «Μια μέρα τα Ες-Ες απαγχόνισαν τρεις Εβραίους, δυο άντρες κι ένα αγόρι, μπροστά σ’ όλους τους φυλακισμένους. Ιδίως η μοίρα του αγοριού πάγωσε τους 

παραταγμένους θεατές». 

 «Πού είναι ο φιλεύσπλαχνος Θεός; Πού είναι;», ρώτησε κάποιος πίσω μου […]. Μετά από λίγο ήρθε η ώρα να παρελάσουμε μπροστά από τα θύματα. Οι δυο 

άντρες είχαν πεθάνει. Οι γλώσσες τους κρέμονταν έξω, πρησμένες και μαβιές. Όμως η τρίτη κρεμάλα ακόμη κουνιόταν: το παιδί […] ακόμα ανέπνεε. Κι αυτό 

συνεχίστηκε για πάνω από μισή ώρα, με το παιδί σε ρόγχο μεταξύ ζωής και θανάτου, να σπαρταράει μπροστά στα μάτια μας […]. Ακόμη ζούσε όταν πέρασα από 

μπρος του. Η γλώσσα του ήταν ακόμη κόκκινη και τα μάτια του δεν είχαν σβήσει ακόμη. Από πίσω μου άκουσα τον ίδιο άντρα να ρωτά: «Για τ’ όνομα του Θεού, 

πού είναι ο Θεός; Πού είναι; Εδώ ακριβώς είναι. Κρέμεται σ’ αυτές τις αγχόνες». 

 Ολόκληρο το απόσπασμα [εδώ] 

https://blogs.sch.gr/akalamatas/2020/05/29/thriskeytika-a-lykeioy-th-e-5-kako-5-3-adikia/


Ευχαριστώ για την προσοχή σας…  
 



 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 
 

COPYRIGHT: Α. Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ / Θεολόγος Καθηγητής στο Πειραματικό ΓΕ. Λ. Μυτιλήνης του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Οποιαδήποτε χρήση του παρόντος υλικού οφείλει να αναφέρει ρητώς τον παραπάνω συντάκτη και 

δικαιούχο. 


