
δημιουργίας, τις οποίες έχει ως καθήκον να τις αντιπροσφέρει στο Θεό ως ευχαρι-

στία. Όμως, λόγω της μοναδικότητας του κάθε ανθρώπου, ως ιδιαίτερης ύπαρξης, 

θα πρέπει να υπάρχει παράλληλα, εξατομικευμένη προσέγγιση στον τρόπο δράσης 

και συμπεριφοράς του, χωρίς ταυτόχρονα να διαγράφεται η κοινωνικότητα και η 

επίδραση των διανθρώπινων επαφών του. Εξάλλου, όπως πολύ σωστά έχει επιση-

μανθεί: «κάθε άνθρωπος δεν είναι μόνο ο εαυτός του, είναι επίσης το μοναδικό, το 

απολύτως ιδιαίτερο, το σημαντικό πάντοτε και αξιοπρόσεκτο σημείο όπου δια-

σταυρώνονται τα φαινόμενα του κόσμου για μια και ανεπανάληπτη φορά κατά το 

συγκεκριμένο τρόπο. Γι’ αυτό και η ιστορία του κάθε ανθρώπου είναι σημαντική, 

αιώνια, θεία, γι’ αυτό και κάθε άνθρωπος είναι, όσο ζει και εκπληρώνει τα θελήμα-

τα της φύσης, θαυμαστός και άξιος προσοχής. Σε κάθε άνθρωπο μορφοποιείται το 

πνεύμα, σε κάθε άνθρωπο υποφέρει η πλάση, σε κάθε άνθρωπο σταυρώνεται ένας 

Λυτρωτής… Η ζωή του κάθε ανθρώπου είναι ένας δρόμος προς τον ίδιο τον εαυτό 

του, η δοκιμή ενός δρόμου, η υπόδειξη ενός μονοπατιού. Κανένας άνθρωπος ποτέ 

δεν υπήρξε στην εντέλεια ο εαυτός του˙ όλοι όμως αγωνίζονται να γίνουν, άλλος 

νωθρότερα, άλλος χαλαρότερα, όπως μπορεί ο καθένας». 

Στη ζωή υπάρχουν επιτυχίες και αποτυχίες, όμορφες στιγμές με φίλους αλλά 

και προδοσίες από αγαπημένα πρόσωπα. Πρόσωπα τα οποία μας έταζαν τον παρά-

δεισο και μας έσυραν στην κόλαση με τη συμπεριφορά και τις πράξεις τους. Οι 

διανθρώπινες επαφές κρύβουν μέσα τους την απόλυτη ευτυχία, ενώ αρκετές φορές 

είναι και η αιτία της μεγαλύτερης δυστυχίας. Μια τέτοια σχέση μας αποκαλύπτει 

ένα σύγχρονο τραγούδι της ελληνικής δισκογραφίας: «όχι που τρέμω το σταυ-

ρό/αλλά που δεν μπορώ να βρω/χρυσά καρφιά που να αξίζουν τη θυσία/δε φεύγω 

για παλικαριά/αλλά που μου ‘πεσε βαριά/μες τον Παράδεισο η τόση προδοσία»! 

Δίκοπο μαχαίρι λοιπόν, και μισοάδειο ή μισογεμάτο το ποτήρι των διαπροσωπικών 

σχέσεων, μία αληθής σχοινοβασία στην πορεία του ανθρώπου εντός του κόσμου 

ετούτου. 

Η ζωή, συνεπώς, είναι γεμάτη από επαφές με άλλους ανθρώπους, γιατί πολύ 

απλά ο άνθρωπος είναι ζώο κοινωνικό και ολοκληρώνεται με την έννοια του προ-

σώπου, όταν δηλαδή έρχεται αντίκρυ με το βλέμμα του ομουσίου του που βρίσκε-

ται απέναντί του. Όμως προσοχή: «όταν αυτό το ‘’πρόσωπο’’ αφαιρείται, η αδυ-

ναμία του άλλου προσελκύει τη βία φυσικά και χωρίς προσπάθεια, όπως ακριβώς 

όταν ενδύεται το ‘’πρόσωπο’’, η ίδια αδυναμία ανοίγει ένα τεράστιο πεδίο αρωγής 

και φροντίδας». Επομένως, «για διαπροσωπικές σχέσεις μιλούμε, όταν οι ενέργειες 

και γενικότερα η συμπεριφορά ενός ατόμου επηρεάζει τη συμπεριφορά ενός ή άλ-

λων ατόμων, έτσι ώστε να έχουμε αλληλεπίδραση και αμοιβαία ρύθμιση της συ-

μπεριφοράς. Η αμοιβαιότητα αυτή αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο των διαπροσωπι-

κών σχέσεων και χωρίς αυτήν δεν μπορούμε να μιλούμε για διαπροσωπικές σχέ-

σεις. Με τον καιρό και με τις διαπροσωπικές σχέσεις αναπτύσσονται ανάμεσα στα 

μέλη κοινωνικές σχέσεις, όπως φιλίες, έχθρες, αποστροφές, συμπάθειες κλπ. Τέλος 

ένα τελευταίο βήμα στην ανάπτυξη της ομάδας αποτελεί η διαμόρφωση δομών, η 

λειτουργία των οποίων διέπεται από την αποκρυστάλλωση κανόνων της ομάδας». 

 

Γιά τόν μῆνα    ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2022 & το 12ήμερο  προγραμματίστηκαν: 
   1/12/2022   ΠΕΜ. Προφήτου Ναούμ     Ἁγιασμός    8 π.μ. 

   2/12/2022 ΠΑΡ. Ὁσίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου Θεία Λειτουργία  7 π.μ. 
   4/12/2022  ΚΥΡ. Μεγαλομ. Βαρβάρας Οσ. ‘Ιωάν. Δαμασκηνοῦ  Θεία Λειτουργία  7.30 π.μ. 
   6/12/2022  ΤΡ. Νικολάου ἀρχιεπ. Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ θαυματ. Θεία Λειτουργία  7 π.μ. 
 11/12/2022 ΚΥΡ. Σπυρίδωνος Τριμυθοῦντ. τοῦ θαυματουργοῦ  Θεία Λειτουργία  7.30 π.μ. 
 15/12/2022 ΠΕΜ. Ἱερομ. Ελευθερίου & Ἀνθίας μητρός αὐτοῦ  Θεία Λειτουργία  7 π.μ.  
 18/12/2022 ΚΥΡ. Πρό Χριστοῦ γεννήσεως Προφ. Δανιήλ & 3 παίδων  Θεία Λειτουργία  7.30 π.μ. 
 21/12/2022 ΤΡ. Θεμιστοκλέους μαρτ.  Ἰουλιανῆς & 500 μαρτ.  Θεία Λειτουργία  7 π.μ.  
 24/12/2022 ΠΑΡ. τῶν ἐν Κρήτη 10 μαρτ. Ὄρθρος,-Μεγ. Ὧρες-Θ.Λειτουργία  7 π.μ.  
 25/12/2022 ΚΥΡ.        Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Α Θεία Λειτουργία  6 π.μ.  
    1/1/2023 ΚΥΡ. ΠΕΡΙΤΟΜΗ τοῦ Χριστοῦ - Βασιλείου τοῦ Μεγ.  Θεία Λειτουργία  7.30 π.μ. 
    5/1/2023 ΠΕΜ. Προφ. Μιχαίου        Ὄρθρος,-Μεγ. Ὧρες-Θεία Λειτουργία  7 π.μ. 
    6/1/2023 ΠΑΡ.       Α Γ Ι Α    Θ Ε Ο Φ Α Ν Ε Ι Α  Θεία Λειτουργία  7.30 π.μ. 
      

 

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ 
Ἐξομολόγηση γίνεται:  Μόνο ὃταν μετά ἀπό τηλεφωνική συνεννόηση μέ  τόν ἐφημέριο 

καθοριστεῖ  συγκεκριμένη  μέρα  καί  ὣρα.   τηλ.  6934603304 
.                                                                                 

 «Σημείωση» 

Συχνά στο παρεκκλήσι μας τελούνται αγρυπνίες, Θεία Λειτουργία, ακολουθίες, & άλλες εκδηλώσεις  
οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο μηνιαίο προγραμματισμό μας. 

Όσοι επιθυμείτε να ενημερώνεστε γι αυτές με SMS, παρακαλούμε ζητήστε το. 
                                        . 

 

Ενσυναίσθηση ερμηνεία του όρου 
Από τό  pemptousia.gr 

Στις κοινωνικές επιστήμες ο όρος ενσυναίσθηση δηλώνεται με τον όρο 

εμπάθεια με τον οποίο «καλείται η κατανόηση της συμπεριφοράς ενός άλλου 

με βάση τη βίωση και συμπεριφορά του ίδιου του ατόμου». Ο όρος εμπάθεια 

είναι μετάφραση του γερμανικού όρου Einfühlung. 
Ο όρος Einfühlung μπήκε στο λεξιλόγιο της αγγλόφωνης κοινωνιοψυχολογί-

ας με τον εξελληνισμένο όρο empathy. Όμως, ο τεχνικός αυτός ψυχολογικός όρος 

προσκρούει στα ελληνικά με την κοινή σημασία της λέξεως εμπάθεια που σημαίνει 

το σφοδρό πάθος, ακόμη και μίσος από το οποίο κατέχεται κανείς και το οποίο συ-

νοδεύει τους λόγους και τις πράξεις του. Για το λόγο αυτό και αποδόθηκε ο όρος ως 

ενσυναίσθηση. Τα συστατικά της λέξης αποτελούνται από τις λέξεις εν, συν και 

αίσθηση, υποδηλώνοντας την επέκταση της αίσθησης του ατόμου πέρα από τον 

εαυτό του. Η ενσυναίσθηση στην ψυχοθεραπεία νοείται ως η στάση και η έκφραση 
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ενός ατόμου απέναντι σε κάποιο άλλο, έχει δηλαδή διαπροσωπικό χαρακτήρα. Ε-

νώ, όμως, αναπτύχθηκε ως εργαλείο της ψυχοθεραπείας, σύντομα αγκαλιάστηκε 

και από άλλες επιστήμες, αφού αναγνωρίστηκαν οι δυνατότητές της σε όλες τις 

μορφές των διαπροσωπικών σχέσεων, σε κάθε κατάσταση, δηλαδή, στην οποία 

ένας άνθρωπος προσπαθεί να καταλάβει αυτόν που βρίσκεται απέναντί του. 

Είναι άξιο προσοχής ότι ο όρος είναι αρκετά καινούργιος στην ελληνική 

κοινωνιοψυχολογική ορολογία, ούτως ώστε ο καθηγητής Γεώργιος Μπαμπινιώτης 

να μην την συμπεριλάβει στο λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας! Ο όρος μοιάζει 

με τη λέξη συμπάθεια, όμως δεν ταυτίζεται και είναι πέρα από την έννοια αυτή. Η 

συμπάθεια είναι η προσπάθεια κάποιου, η βαθιά κατανόηση και συμμετοχή στη 

ψυχική κατάσταση ενός άλλου που πάσχει. Ένας άνθρωπος μπορεί να συμπάσχει 

βιώνοντας τον ψυχικό πόνο του άλλου, αλλά δεν μπορεί να αντιληφθεί τα συναι-

σθήματα που προκαλούν αυτόν τον πόνο ή απορρέουν από αυτόν. Η έννοια της 

συμπάθειας περικλείει στοιχεία οίκτου, συλλύπησης και συμφωνίας, τα οποία δεν 

χαρακτηρίζουν την ενσυναίσθηση. Γενικά στη συμπάθεια η προσοχή του ατόμου 

στρέφεται στα δικά του συναισθήματα και στην υποτιθέμενη ομοιότητά τους με 

εκείνα του άλλου χωρίς να χάνει την προσωπική του ταυτότητα, ενώ στην ενσυ-

ναίσθηση η προσοχή του ατόμου στρέφεται στα συναισθήματα του άλλου χάνο-

ντας τον εαυτό του. Από την άλλη, η ενσυναίσθηση μπορεί να βοηθήσει στην αιτι-

ολόγηση των πράξεων του άλλου, όχι όμως και στη δικαιολόγησή τους. Προσπα-

θώντας να βιώσουμε τα συναισθήματα του άλλου μπορούμε να καταλάβουμε πώς 

οδηγήθηκε σε συγκεκριμένες πράξεις. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμ-

φωνήσουμε με αυτές. 

Συνεπώς, ενσυναίσθηση είναι η συναισθηματική ταύτιση με ένα άλλο άν-

θρωπο. Η αναγνώριση και η κατανόηση της θέσης, του συναισθήματος, των σκέ-

ψεων ή της κατάστασης κάποιου άλλου ανθρώπου. Όποιος χρησιμοποιεί την ενσυ-

ναίσθηση μπορεί να αναγνωρίσει, να αντιληφθεί και να αισθανθεί αυτό που αισθά-

νεται ένας άλλος άνθρωπος. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να βάλει τον εαυτό του στη 

θέση του άλλου, να κατανοήσει τη συμπεριφορά του και να αναγνωρίσει τα κίνη-

τρά της. Να δει δηλαδή τον κόσμο μέσα από τα μάτια του άλλου. Στην ψυχολογία 

η λέξη ‘’ενσυναίσθηση’’ χρησιμοποιείται με τρεις διακριτές έννοιες: α) αντιλαμ-

βάνομαι τα συναισθήματα του άλλου, β) αισθάνομαι αυτό που αισθάνεται και ο 

άλλος και γ) αντιδρώ συμπονετικά στη στενοχώρια του άλλου. Αυτές οι τρεις εκ-

δοχές φαίνονται να περιγράφουν μια αλληλουχία: σε προσέχω, σε συμπονώ, γι’ 

αυτό και ενεργώ για να σε βοηθήσω. Πρόκειται, δηλαδή, για ένα εξαιρετικά ισχυ-

ρό εργαλείο επικοινωνίας. Δυστυχώς, όμως, ενώ πρόκειται για μια ικανότητα που 

διαθέτουμε όλοι οι άνθρωποι, οι περισσότεροι την αγνοούμε και γι’ αυτό παραμέ-

νει αναξιοποίητη. 

Μπορεί να υπάρχουν πολλοί όροι μεταξύ των ερευνητών που να περιγρά-

φουν την ενσυναίσθηση, όπως είναι η ‘’ταύτιση’’, η ‘’διείσδυση’’ και η ‘’υιοθέτη-

ση’’, όμως όλοι οι ερευνητές αναφέρονται σε διαδικασίες κατά τις οποίες το άτομο 

προσπαθεί να δει τον κόσμο μέσα από τα μάτια κάποιου άλλου. Η ενσυναίσθηση 

συνιστά μια πολυσύνθετη διαδικασία. Αφορά την προσπάθεια ενός ατόμου να κα-

τανοήσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό την εμπειρία ενός άλλου, είτε πρόκειται για 

συμπεριφορά, είτε για συναίσθημα, είτε για διανοητική κατάσταση, είτε για πλαίσιο 

αναφοράς. Η ενσυναίσθηση με λίγα λόγια λειτουργεί ως αντίδοτο στο μίσος, γιατί 

επιδιώκει να κατανοήσει τον άλλο τόσο βαθιά, σαν να ήταν μέσα του. Για να βιώ-

σει κανείς τα συναισθήματα του άλλου δεν χρειάζονται πολλά. Με ένα απλό άγγιγ-

μα, με μια κίνηση του κεφαλιού, με ένα χάδι ή ακόμη, και με την απόλυτη σιωπή 

μπορεί να επιτευχθεί η ενσυναίσθηση. Η ενσυναίσθηση παίζει τον κεντρικό ρόλο 

στην παροχή φροντίδας, η οποία άλλωστε επικεντρώνεται στην ανταπόκριση στις 

ανάγκες των άλλων παρά στις δικές μας συναισθηματικές ανάγκες. Η συμπόνια, 

ένας πολύ σπουδαίος όρος, εμφανίζεται καθημερινά με διάφορες μορφές ως απλή 

διαθεσιμότητα, ως ευαισθησία ή ως ανταπόκριση, όλα σημάδια μιας καλής γονεϊ-

κής φροντίδας ή φιλικής σχέσης. 

Η ενσυναίσθηση στις διαπροσωπικές σχέσεις του σήμερα 
Ο άνθρωπος στη σύγχρονη πραγματικότητα διακατέχεται από σύγχυση και 

αποπροσανατολισμό από αξίες και συμπεριφορές που άλλοτε χαρακτήριζαν, τόσο 

τον ίδιο, όσο και την κοινωνία μας. Τα διάφορα κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα 

που ταλανίζουν τον κόσμο της Ύστερης Νεωτερικότητας, με αποτέλεσμα να της 

αποδώσουν τον όρο Ρευστή Νεωτερικότητα, έχουν κατά πολλού επιδράσει αρνητι-

κά στην ψυχοσωματική ύπαρξη του σύγχρονου ανθρώπου. Η σύγχρονη κοινωνία 

διακρίνεται για την επιδίωξη του εύκολου κέρδους, την αδιαφορία για τα κοινά, τον 

εγωκεντρισμό και τον άκρατο καταναλωτισμό. Η πολυμορφία των ρόλων, η αφθο-

νία των δομών, ο πλουραλισμός των τάσεων και η γραφειοκρατική πολυπλοκότητα, 

δημιουργεί στον άνθρωπο της εποχής μας έντονη κρίση ταυτότητας, ιδίως στη νέα 

γενιά. 

Η παραδοσιακή αγροτική κοινωνία έχει αντικατασταθεί – σχεδόν δύο και 

πλέον αιώνες στην Ευρώπη, τουλάχιστον έναν στον τόπο μας – με τη σύγχρονη 

αστική ζωή και παράλληλα οι δομές και οι αξίες που τόσα χρόνια διαμόρφωναν το 

χαρακτήρα και τον κοινωνικό βίο των ανθρώπων έχουν μεταβληθεί. Στη σύγχρονη 

κοινωνία στην οποία ζούμε, εύκολα διακρίνεται ο ανταγωνισμός, η ιδιώτευση, ο 

ατομισμός και η έλλειψη κοινωνικής ευθύνης. Το ανθρώπινο πρόσωπο υποτιμάται 

και μαζί με αυτό υποτιμούνται οι ανθρώπινες σχέσεις και η κοινωνικότητα. Απου-

σιάζουν οι πρωτογενείς σχέσεις και εντείνεται το πρόβλημα της μοναξιάς. Μπορεί 

να γίνεται πολύς λόγος στις μέρες μας για τα ατομικά δικαιώματα, και ο άνθρωπος 

της εποχής μας να μετατρέπεται σε ‘’ισχυρή’’ αυτόνομη οντότητα, που τυπικά έχει 

πολλά δικαιώματα και να βρίσκεται στο κέντρο του ενδιαφέροντος της κοινωνίας, 

ουσιαστικά όμως είναι αδύναμος, μάλλον κοινωνικά απροστάτευτος και αποκομμέ-

νος από κάθε συλλογική δραστηριότητα. Επομένως, σήμερα, το μεμονωμένο άτομο 

εξυψώνεται, μετατρέπεται από ον κοινωνικό σε ον περισσότερο ατομιστικό. Οι 

συλλογικές ταυτότητες του παρελθόντος χάνουν τη δύναμή τους και τη σημασία 

τους. Η διαδικασία της κοινωνικοποίησης παρουσιάζει ρήγματα και δυσχεραίνει τη 

διαδικασία ένταξης του ανθρώπου στο κοινωνικό σύνολο. 

Απεναντίας, ο άνθρωπος στην Ορθόδοξη Χριστιανική θεολογία χαρακτηρί-

ζεται ως μικρόκοσμος, επειδή εμπεριέχει μέσα του όλες τις δυνάμεις της κτιστής 


