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να ευεργετεί, γιʼ αυτό και ονομάζεται ευεργέτης, και όταν 
αποτυγχάνει στην υποχρέωσή του να ευεργετεί, μοιάζει 
να απαρνείται το αυτοκρατορικό του αξίωμα, σύμφωνα 
με την παράδοση334» . Οι Βυζαντινοί έβλεπαν όλες τις πτυ-
χές της ανθρώπινης ύπαρξης ως αλληλένδετες, συμπερι-
λαμβανομένων των ιερών και των κοσμικών, των προσω-
πικών και των κοινοτικών, των δογματικών και των ηθι-
κών . Για να διατηρηθεί η πίστη και να εδραιωθεί μια κοι-
νωνία βασισμένη στην ανθρωπιά και τη φιλανθρωπία, το 
κράτος και η Εκκλησία έπρεπε να συνεργαστούν335 . Εδώ, 
η Αυγούστα αναμένεται να ασκήσει το άλλο μισό της μο-
ναρχικής της εξουσίας απαντώντας με συμπόνια στα δει-
νά εκείνων που έχουν πέσει σε δύσκολες στιγμές ως απο-
τέλεσμα της τοκογλυφίας .

4.6  Η απάντηση του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα στο πνεύ-
μα της νεωτερικότητας, μετανεωτερικότητας και της 
παγκοσμιοποίησης που μαστίζει την εποχή μας

Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από το πνεύμα της νε-
ωτερικότητας336, που χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη 
της ατομικότητας έναντι της συλλογικότητας . Η σύγχρο-

334 . «τέλος τῷ βασιλεῖ τὸ εὐεργετεῖν, διὸ καὶ εὐεργέτης λέγεται, 
καὶ ἡνίκα τῆς εὐεργεσίας ἐξατονήσῃ, δοκεῖ κιβδηλεύειν κατὰ τοὺς 
παλαιοὺς τὸν βασιλικὸν χαρακτήραν» . Ἐπαναγωγὴ τοῦ νόμου, Τίτ-
λος δεύτερος Περὶ βασιλέως γ΄, επιμ . C . E . Zachariae von Lingenthal 
(Ι . Ζέπος, Π . Ζέπος, Jus Graecoromanorum, τόμ . 2ος, Αθήνα, 1931) 
σελ . 241 στο Ιωάννου Μάγιεντορφ, Βυζαντινή θεολογία, ελλ . μετ .-
επιμ . π . Παύλος Κουμαριανός και Βασίλης Τσάγκαλος (Αθήναι: Εκ-
δόσεις ΙΝΔΙΚΤΟΣ, 2010) σελ . 461 .

335 . Ιωάννου Μάγιεντορφ, όπ .π . σελ . 461-462 .
336 . Η νεωτερική εποχή εκτείνεται από την εποχή του διαφωτισμού 

έως τη δεκαετία του 1960 .
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νη εποχή είναι μια εποχή μεγάλων αλλαγών, με την εκβι-
ομηχάνιση να μεταμορφώνει το τοπίο, την επιστήμη να 
παρέχει νέα κατανόηση, τα αστικά κέντρα να αναπτύσ-
σονται γρήγορα και τις πολυεθνικές εταιρείες να γίνονται 
όλο και πιο ισχυρές . Αν και τα χαρακτηριστικά της σύγ-
χρονης εποχής δεν έχουν εκλείψει, έχουμε εισέλθει στη 
μετανεωτερική εποχή337, όπου θεμελιώδες χαρακτηριστι-
κό της ανθρώπινης ζωής είναι η απόρριψη κάθε ιδεολο-
γίας και η απόλαυση όλων των απολαύσεων που έχει να 
προσφέρει η υπερκαταναλωτική και όλο και περισσότερο 
παγκοσμιοποιημένη μας κοινωνία338 . Το πνεύμα του νε-
ωτερισμού και του μετανεωτερισμού έχει γεννήσει έναν 
νέο τύπο ανθρώπου, που είναι αυτοπροστατευτικός και 
ενδιαφέρεται μόνο για την εκπλήρωση των δικών του 
επιθυμιών . Ο σύγχρονος άνθρωπος απομονώνεται όλο 
και περισσότερο από την κοινότητά του και αδιαφορεί 
για τις υποχρεώσεις του προς την κοινωνία . Ο ανταγω-
νισμός που προωθεί ο καπιταλισμός και ο ατομικισμός 
του μοντερνισμού και του μεταμοντερνισμού έχουν βλά-
ψει την κοινωνία προβάλλοντας οικονομικά συμφέρο-
ντα . Στην εποχή μας έχει δημιουργηθεί μια αυτοκρατο-
ρία του κεφαλαίου, όπου τα χρηματοπιστωτικά ιδρύμα-
τα και οι λεγόμενες «αγορές» λειτουργούν ως αυτόνο-
μες οντότητες, τις οποίες ο Μαντζαρίδης πολύ εύστοχα 
χαρακτηρίζει «ως ωραιοποιημένα καρκινώματα της πα-
γκοσμιοποίησης339» .

337 . Η μετανεωτερική εποχή εκτείνεται από τα τέλη του 20ού αιώ-
να και εντεύθεν . Στη μετανεωτερική εποχή κυριαρχεί η αποβιομηχά-
νιση και η ανάπτυξη των δικτύων .

338 . Γεωργίου Μαντζαρίδη, «Ο τόκος κατά τους Πατέρες της Εκ-
κλησίας», Σύναξη, τ . 129 (2014) σελ . 37-38 .

339 . Γεωργίου Μαντζαρίδη, «Ο τόκος κατά τους Πατέρες της Εκ-
κλησίας», Σύναξη, τ . 129 (2014) σελ . 38 .
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Στο πλαίσιο αυτό, ο δανεισμός και οι μετέπειτα τόκοι 
λειτουργούν με βάση τους νόμους της παγκόσμιας αγο-
ράς . Πολλά άτομα, ακόμη και ορισμένα κράτη είναι χρε-
ωμένα και υποδουλωμένα στους δανειστές τους, με ελά-
χιστες ελπίδες να βελτιώσουν την κατάστασή τους . Όλα 
αυτά συμβαίνουν εντός των ορίων του νόμου, όπου κα-
νείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τις σχέσεις υποτέλει-
ας που αναπτύσσονται . Η εποχή του Νικολάου Καβάσι-
λα χαρακτηρίστηκε από διαφορετικούς τρόπους και σκο-
πούς χορήγησης δανείων, καθώς και από τον τρόπο χρέ-
ωσης των τόκων . Σε όλη την ιστορία, οι πλούσιοι δάνει-
ζαν χρήματα σε όσους έχουν ανάγκη, δείχνοντας ενδια-
φέρον για την ευημερία τους . Στον σημερινό κόσμο, ο δα-
νεισμός γίνεται κυρίως από τις τράπεζες . Αυτά τα ιδρύμα-
τα δανείζουν πολύ περισσότερα χρήματα από όσα έχουν 
στο αποθεματικό . Το αποθεματικό της τράπεζας αυξά-
νεται με κάθε δάνειο που χορηγείται . Πολλά από τα δά-
νεια χρησιμοποιούνται για την απόκτηση επιχειρήσεων με 
σκοπό να τις πουλήσουν στο μέλλον και να αποκομίσουν 
κέρδος340 . Γενικά, τα περισσότερα δάνεια σχετίζονται με 
την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, βοηθώντας τους 
ανθρώπους να αποκτήσουν τα υλικά αγαθά που χρειάζο-
νται για μια καλύτερη ζωή και ένα μικρό ποσοστό με την 
εξυπηρέτηση των βιοτικών αναγκών .

Αυτό το κλίμα εκμετάλλευσης και αδικίας οδήγησε 
στην ανάπτυξη θεολογικών ρευμάτων με στόχο την κατα-
πολέμηση αυτών των κακών . Μετά τον δεύτερο Παγκό-

340 . Ulrich Duchrow, «Η πνευματικότητα των κοινωνικών συμπρά-
ξεων: Για την απελευθέρωση της νεωτερικότητας από τον ολέθριο ερ-
γαλειακό ατομισμό», στο Βιβλική θεολογία της απελευθέρωσης, πα-
τερική θεολογία και αμφισημίες της νεωτερικότητας, εποπτ . ύλης Πα-
ντελής Καλαϊτζίδης (Αθήναι: Εκδόσεις «ΙΝΔΙΚΤΟΣ», 2012) σελ . 224 .
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σμιο Πόλεμο, η θεολογία άρχισε να επικεντρώνεται πε-
ρισσότερο σε πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα, με απο-
κορύφωμα την εμφάνιση της «θεολογίας της απελευ-
θέρωσης» στη δεκαετία του 1960 . Αυτός ο νέος κλάδος 
της θεολογίας ηγήθηκε από τους Gustavo Gutiérrez, Don 
Helder Camara και Camilo Torres . Αυτή η θεολογία πάλε-
ψε ενάντια στην εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο 
και προσπάθησε να οργανώσει την αντίσταση των φτω-
χών λαϊκών τάξεων στη Λατινική Αμερική . Το θέμα της 
μοναστικής περιουσίας χρησιμοποιήθηκε συχνά από πολι-
τικούς τον εικοστό αιώνα για να διεγείρει τη δημόσια συ-
ζήτηση . Κατά καιρούς έχουν ψηφιστεί νόμοι341 που αφαι-
ρούν μεγάλο μέρος της περιουσίας που ανήκουν σε μονα-
στήρια στην Ελλάδα . 

Η θεολογία και ο λόγος του Νικολάου Καβάσιλα απο-
καλύπτει τη χαρακτηριστική στάση ορισμένων αριστο-
κρατικών κύκλων . Γνώριζαν καλά την κοινωνική αδικία 
και την πολιτική διαφθορά, αλλά δεν είχαν πραγματική 
εμπειρία από τα κατώτερα στρώματα και δεν έκαναν πολ-
λά για να τους βοηθήσουν342 . Ο Θ . Παπαθανασίου διαπι-
στώνει ασυμφωνία στη στάση του Καβάσιλα μεταξύ της 
επιστολής «Περί τόκου» προς την αυτοκράτειρα Άννα, 
στην οποία της ζητά να παρέμβει κατά των τοκογλύφων, 
και της πραγματείας «Λόγος περί τόκου», στην οποία 

341 . Η περιπέτεια της μοναστηριακής περιουσίας στην Ελλάδα 
ξεκίνησε το 1833 με το Βασιλικό Διάταγμα της αντιβασιλείας του 
Όθωνα που έκλεισε όσα μοναστήρια είχαν λιγότερους από έξι μο-
ναχούς και δήμευσε την περιουσία τους . Ο τελευταίος νόμος ήταν ο 
1700/1987 με τον οποίο δημευόταν ένα μεγάλο μέρος της μοναστη-
ριακής περιουσίας .

342 . Θανάση Ν . Παπαθανασίου, «Οι εικόνες της Βασιλείας . Κά-
ποια αθέατα του Καβάσιλα και κάποιοι πειρασμοί της Ευχαριστιακής 
μας θεολογίας», Σύναξη, τ . 114 (2010) σελ . 20 .


