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Σο σώμα στη βιβλική παράδοση  

• Ο δυναμικός – εξελικτικός χαρακτήρας της 
δημιουργίας του κόσμου σε έξι ημέρες 

• Ο δραματικός χαρακτήρας της «εκ του 
μηδενός» δημιουργίας του κόσμου: ό,τι 
αρχίζει, οδεύει προς το τέλος. 

• Τι σημαίνει ότι ο άνθρωπος «προέρχεται από 
το χώμα»; 

 α. Η οργανική, αδιάσπαστη και ζωτική   
σχέση ανθρώπου και Φύσης. 
 β. Συνέπεια ο σεβασμός στους νόμους και 
στις αρχές (αλλιώς στη «σοφία») της Φύσης. 



Σο σώμα στη βιβλική παράδοση  



Σο σώμα στη βιβλική παράδοση  

• Ο άνθρωπος πλάθεται «σύμφωνα με την 
εικόνα του Θεού, ώστε να μπορεί να του 
μοιάζει». Δηλαδή; Είναι το μόνο πλάσμα 
στην κτίση, που έχει ελευθερία. 

• Ο θεϊκός σκοπός της σωματικότητας στον 
άνθρωπο: Ο άνθρωπος, χάρη στο σώμα, 
γίνεται μεσίτης ανάμεσα στον Θεό και την 
κτίση. 

• Η ελευθερία είναι ένα επικίνδυνο, αλλά 
αναγκαίο πράγμα. Χωρίς αυτήν, ο άνθρωπος 
δεν είναι άνθρωπος και δε διαφέρει από τα 
άλλα ζώα. 



Σο σώμα στη βιβλική παράδοση  



Σο σώμα σε άλλες παραδόσεις 

• Η αρχαιοελληνική υποτίμηση: Το 
σώμα είναι «σήμα», δηλαδή τάφος της 
ψυχής. 

• Ανατολικές θρησκείες (Ινδουισμός, 
Βουδισμός): Το σώμα είναι παγίδα στην 
οποία έχει εγκλωβιστεί η ψυχή στον 
ατέρμονο κύκλο των μετενσαρκώσεων 
(σαμσάρα). 



Σο σώμα σε άλλες παραδόσεις 

• Η ανατρεπτική θεώρηση του Χριστού 
για την ιερότητα του σώματος: 

• «Ο Λόγος σαρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν 
ημίν». 

• «Το σώμα είναι ναός, δηλαδή κατοικία, 
του αγίου Πνεύματος». 

• Στη θεία Λειτουργία προσφέρεται στους 
πιστούς η Κοινωνία του σώματος και του 
αίματος του Χριστού –και όχι μόνο του 
λόγου ή των ιδεών του.  



Η ανατρεπτική θεώρηση του Χριστού 
για την ιερότητα του σώματος 



Σα φύλα στη βιβλική παράδοση 

• Ο χωρισμός του ανθρώπου σε άρσεν και θήλυ. 
• Για ποιο λόγο; Η κατάλυση της μοναξιάς του 

κυρίαρχου ανθρώπου και η καθιέρωση της 
κοινωνικότητας. 

• Για ποιο σκοπό; Συντροφικότητα και 
αναπαραγωγή. 

• Το πρώτο ερωτικό τραγούδι στον ανθρώπινο 
πολιτισμό: «τούτο νυν οστούν εκ των οστέων 
μου και σαρξ εκ της σαρκός μου» και η 
σκοπιμότητά του (για να θυμούνται οι 
άνδρες...) 



Σα φύλα στη βιβλική παράδοση 



Σα φύλα στη βιβλική παράδοση 



Σα φύλα σε άλλες παραδόσεις 

• Αρχαιοελληνική υποτίμηση της 
γυναίκας: Πλάτωνας, Σωκράτης και 
Αθηναϊκή Δημοκρατία των [... ανδρών] 
πολιτών 

• Εβραϊκή υποτίμηση της γυναίκας: με 
τις κατσαρόλες και τα πρόβατα... 

• Ρωμαϊκή υποτίμηση της γυναίκας: 
res (πράγμα...) 



Σα φύλα σε άλλες παραδόσεις 

• Ισλαμική επιβίωση της εβραϊκής 
αντίληψης και εξάπλωση της 
υποτίμησης της γυναίκας: «όσο αντέχει η 
τσέπη του άνδρα», διαζύγιο, σωματική βία, 
μπούργκα και... ψυχοφάρμακα. 

• Μεσαιωνική υποτίμηση της γυναίκας: 
«Γυναίκα που διαβάζει είναι μάγισσα». 
Γιατί, άραγε, υπάρχουν ελάχιστες γυναίκες 
που ασχολήθηκαν με την επιστήμη, τη 
δημιουργία ή την τέχνη; 



Σα φύλα σε άλλες παραδόσεις 
Ισλάμ 



Σα φύλα σε άλλες παραδόσεις 
Μεσαίωνας 



Η ανατρεπτική θεώρηση του Χριστού για τα 
δύο φύλα και η υπέρβαση των στερεότυπων 

• Ο Χριστός είχε και μαθήτριες!  
• Ο διάλογος με τη Σαμαρείτισσα 
• Η περίπτωση της μοιχαλίδας 
• Η ξεχωριστή τιμή της Εκκλησίας στην 

Παναγία 
• «Ουκ ένι άρσεν ή θήλυ, Ιουδαίος ή 

Έλληνας, δούλος ή ελεύθερος. Εν γαρ 
Χριστώ Ιησού εις εσμέν» (απ. Παύλος) 



Η ανατρεπτική θεώρηση του Χριστού 
για τα δύο φύλα και τα στερεότυπα 



Η ανατρεπτική θεώρηση του Χριστού 
για τα δύο φύλα και τα στερεότυπα 



ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΕΡΕΟΣΤΠΑ 

• Ταυτότητα: α=α σημαίνει ότι α≠β. 
Δηλαδή, ότι εγώ είμαι εγώ και όχι κάποιος 
άλλος. 

• Τα δύο είδη της ταυτότητας: αποκλειστική 
και περιεκτική. 

• Η αποκλειστική ταυτότητα αναπαράγει 
και συντηρεί τα στερότυπα. 

• Ο δυναμικός χαρακτήρας της περιεκτικής 
ταυτότητας υπερβαίνει τα στερεότυπα. 



ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΕΡΕΟΣΤΠΑ 
Υπέρμαχοι της αποκλειστικής ταυτότητας σε δράση 



ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΕΡΕΟΣΤΠΑ 
Ο δυναμικός χαρακτήρας της περιεκτικής ταυτότητας 



Εγχειρίδιο οδηγιών για τη Ζωή 
το διάνυσμα από την αποκλειστική ταυτότητα στην περιεκτική 

https://www.youtube.com/watch?v=fgZCGMoiEn0


ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΕΡΕΟΣΤΠΑ 
Το σώμα και η ταυτότητα του νέου ανθρώπου 

«Petite Poucette  - Μικρός αντίχειρας», Μισέλ Σερ (Michel Serres) 

Αυτός ο καινούργιος μαθητής, αυτή η νέα φοιτήτρια δεν έχουν δει ποτέ 
τους μοσχάρι, αγελάδα, γουρούνι ή νεοσσό, δεν ζει πια συντροφιά με τα 
υπόλοιπα ζωντανά, δεν ζει στην ίδια γη μαζί τους και έτσι δεν έχει την ίδια 
σχέση με τον κόσμο. Αυτός ή αυτή συναντά την φύση μόνο μέσω των 
διακοπών, της ψυχαγωγίας ή του τουρισμού. Ζει στην πόλη. 
 
Μέσα σε 60 χρόνια, μοναδική περίοδο στην ιστορία της ανθρωπότητας, 
εκείνος ή εκείνη δεν έχουν γνωρίσει πόλεμο. Χάρη στην πρόοδο της 
ιατρικής και στην εξέλιξη στα φάρμακα, στα παυσίπονα και στα 
αναισθητικά, έχουν υποφέρει λιγότερο, σε στατιστική βάση, από τους 
προγόνους τους. Πείνασαν ποτέ άραγε;  
 
Οι προκάτοχοί τους συναντιούνταν σε τάξεις ή αμφιθέατρα πολιτιστικά 
ομοιογενή. Οι τωρινοί νέοι σπουδάζουν μέσα σε μια κοινότητα όπου 
υπάρχουν πλέον πολλές θρησκείες, πολλές γλώσσες, πολλές προελεύσεις 
και πολλά ήθη. Γι’ αυτούς, η πολυπολιτισμικότητα είναι κανόνας εδώ και 
μερικές δεκαετίες. Δεν έχουν πια τον ίδιο ανθρώπινο κόσμο. Γύρω τους, οι 
κόρες και οι γιοί των μεταναστών, προερχόμενοι από λιγότερο πλούσιες 
χώρες, έχουν ζήσει εμπειρίες εντελώς αντίθετες. 



ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΕΡΕΟΣΤΠΑ 
Το σώμα και η ταυτότητα του νέου ανθρώπου 

«Petite Poucette  - Μικρός αντίχειρας», Μισέλ Σερ (Michel Serres) 

Εκείνος και εκείνη δεν έχουν πια το ίδιο σώμα, το ίδιο προσδόκιμο ζωής, δεν 
ζουν στον ίδιο χώρο, δεν επικοινωνούν με τον ίδιο τρόπο, δεν 
αντιλαμβάνονται τον εξωτερικό κόσμο όπως οι παλαιότεροι, δεν ζουν την 
ίδια φύση. Γεννημένοι με επισκληρίδιο και κατόπιν προγραμματισμένης 
σύλληψης, δεν φοβούνται τον ίδιο θάνατο, εφόσον υπάρχει η 
καταπραϋντική περίθαλψη.  
Οι σημερινοί νέοι πλάθονται από τα media, στα οποία κυρίαρχη 
πραγματικότητα είναι η μετάδοση ενός εξωπραγματικού όγκου δεδομένων 
με μια εξωφρενική ταχύτητα. Media, όπου η πιο συχνή λέξη είναι η λέξη 
«θάνατος» και η πιο επαναλαμβανόμενη εικόνα αυτή των πτωμάτων. Από 
την ηλικία των δώδεκα ετών, χάρη στα media, τα παιδιά έχουν δει, 
θέλοντας και μη, πάνω από είκοσι χιλιάδες δολοφονίες. 
Οι νέοι ζουν έτσι μέσα σε μια πραγματικότητα εικονική. Οι γνωστικές 
επιστήμες δείχνουν ότι η χρήση του διαδικτύου, η ανάγνωση ή η γραφή 
μηνυμάτων με τον αντίχειρα, η χρήση της Wikipedia ή του Facebook, δεν 
διεγείρουν τους ίδιους νευρώνες όπως η χρήση του βιβλίου, του πίνακα ή 
του τετραδίου. Οι νέοι μπορούν να χειριστούν πολλές πληροφορίες 
συγχρόνως. Δεν γνωρίζουν, δεν αφομοιώνουν και δεν συνθέτουν όπως οι 
πρόγονοί τους. Δεν έχουν πια το ίδιο κεφάλι. 



ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΕΡΕΟΣΤΠΑ 
Το σώμα και η ταυτότητα του νέου ανθρώπου 

«Petite Poucette  - Μικρός αντίχειρας», Μισέλ Σερ (Michel Serres) 

Μέσω του κινητού τηλεφώνου έχουν πρόσβαση σε οποιονδήποτε. Μέσω του 
GPS, εντοπίζουν όλους τους τόπους. Με το διαδίκτυο, τους προσφέρεται 
όλη η γνώση. Δεν ζουν πια στον ίδιο χώρο. 
Εκείνος ή εκείνη γράφουν διαφορετικά. Διαπιστώσετε, με θαυμασμό, την 
ικανότητα να στέλνουν SMS, πιο γρήγορα από ότι θα μπορούσαν ποτέ να 
το καταφέρουν τα δικά μας μουδιασμένα δάκτυλα.  
Ο μικρός και η μικρή Αντίχειρας είναι άτομα  με όλη τη σημασία της λέξης. 
Χωρίς να ανήκουν σε μία κοινότητα, χωρίς να δεσμεύονται ή να εξαρτώνται 
από αυτήν. Συνειδητοποιείτε πόσο ζούσαμε στο παρελθόν μέσα από 
εξαρτήσεις: Έλληνες ή Αμερικάνοι, ορθόδοξοι ή εβραίοι, Κεφαλλονίτες ή 
Τεξανοί, πλούσιοι ή φτωχοί, γυναίκες ή άνδρες, όλοι ανήκαμε σε μια 
περιοχή, σε μια θρησκεία, σε έναν πολιτισμό ή σε ένα χωριό, σε μια 
πατρίδα. Σήμερα, μέσα από τα ταξίδια, την πληθώρα εικόνων, το 
διαδίκτυο, τη μετανάστευση και την προσφυγιά, όλα αυτά τα σημεία 
αναφοράς έχουν τιναχτεί στον αέρα.  



ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΕΡΕΟΣΤΠΑ 
Το σώμα και η ταυτότητα του νέου ανθρώπου 

«Petite Poucette  - Μικρός αντίχειρας», Μισέλ Σερ (Michel Serres) 

Ο άνθρωπος δεν ξέρει πια να ζει σε ζευγάρι. Χωρίζει. Δεν μπορεί να 
σταθεί στην τάξη, κάνει φασαρία και μιλάει. Δεν προσεύχεται στην 
εκκλησία, δεν ξέρει να γονατίζει. Οι πολιτικοί μας ξέρουν άραγε ακόμα 
πώς να φτιάχνουν ένα κόμμα; Ακούμε παντού πως οι ιδεολογίες 
πέθαναν οριστικά.  
Η άφιξη του ατόμου, αυτού του νεογέννητου, είναι μάλλον καλό νέο! 
Κάνουμε πέρα τα μειονεκτήματα και τις δυσάρεστες συνέπειες του 
εγωισμού και τα εγκλήματα του πολέμου που διαπράχθηκαν για, ή 
από τη λίμπιντο του «να ανήκεις». Αγαπώ πραγματικά αυτούς τους 
νέους! 
 Μένει να εφεύρουμε καινούργιους δεσμούς. Το μαρτυράει η 
στρατολόγηση του Facebook, σχεδόν ισοδύναμη με τον πληθυσμό της 
Γης. 
 

Σας ευχαριστώ, θν 
 


