
Ι. Η ΕΞΟΥΣΙΑ 

 

Πολλοί φιλόσοφοι, κοινωνιολόγοι, θρησκειολόγοι καί πολιτικοί ἐρευνητές 

προσπάθησαν στήν Ἱστορία τῆς Ἀνθρωπότητας νά πλησιάσουν καί νά 

ἀναλύσουν, στά μέτρα τῆς ἀντίληψής τους πάντοτε, τό πρόβλημα τῆς 

Ἐξουσίας. Οἱ περισσότεροι εἴτε ὁδηγοῦνται σέ ἀδιέξοδο ἑρμηνείας εἴτε 

ὀσφραίνονται σημεῖα μόνο ἤ πλευρές τοῦ ζητήματος καί, πάντως, θαρρῶ 

πώς σπάνια μυστικός φιλόσοφος, ἐκτός ἀπό τόν Παῦλο, μπόρεσε νά δώσει 

μία τόσο σφαιρική ἀντίληψη αὐτοῦ τοῦ γρίφου καί, μάλιστα, μέ τόσο λιτό 

καί ξεκάθαρο τρόπο. Κι αὐτό ἐπειδή κανένας δέν σκέφτεται νά 

προσεγγίσει τήν  Ὑπέρτατη Ἀρχή ἀπ’ὅπου καί πηγάζει κάθε μορφή 

κοσμικῆς ἐξουσίας στό ύμπαν. 

Ὅταν ὁ Παῦλος ἀναφέρεται στήν Ἐξουσία- καί τό κάνει αὐτό 32 συνολικά 

φορές στίς Ἐπιστολές Σου(!)- εἶναι ἐξώφθαλμη ἡ προσπάθειά του νά μή 

τήν ξεχωρίζει ἀπό τήν ἔννοια τῆς ἱεράρχησης τῶν πραγμάτων καί τῶν 

ἰδεῶν, τῶν ἀξιῶν καί τῶν ἐπιδιώξεών μας στήν Δημιουργία. Γι’ αὐτό 

ἱεραρχεῖ τά πάντα στήν ὁρατή καί ἀόρατη πυραμίδα τῶν ὑλικῶν, 

νοητικῶν καί αἰτιακῶν ὑπάρξεων. Βάζοντας στήν ὕψιστη κορυφή πάντοτε 

τόν Ἰησοῦ Φριστό, τόν Ὁποῖο, φυσικά, θεωρεῖ ὡς τήν μόνη αἰσθητή 

ἔκφανση τοῦ Δημιουργοῦ Θεοῦ στόν ὑλικό καί νοητικό μας περίγυρο. 

Γράφει: «Ἀπαρχή Φριστός ἔπειτα οἱ Φριστοῦ ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ διά τό 

τέλος»1. Ὁποιαδήποτε μορφή ἐξουσίας πηγάζει καί ὑπηρετεῖ τόν  Ἕνα καί 

Μοναδικό Θεό.  Ἄν αὐτή ἡ ἰδέα δέν γίνει κατανοητή, πολύ δέ περισσότερο 

ἀποδεκτή, τότε κάθε μορφή ἐξουσίας στόν ὑλικό καί νοητικό μας Κόσμο 

ἀποβαίνει τυραννία, ἀφοῦ «ἐν αὐτῷ κατοικεῖ πᾶν τό πλήρωμα τῆς 

θεότητος< ὅς ἐστι ἡ κεφαλή πάσης ἀρχῆς καί ἐξουσίας»2. 

Κάτω ἀπό τήν ὀπτική αὐτή ὁ Πρωταπόστολος εἰσάγει μιάν ἄλλη, 

τεράστιας σημασίας, φιλοσοφική δοξασία:  ὅ, τι συμβαίνει- ἡ ὅ, τι 

παραλείπεται νά συμβεῖ- δέν εἶναι παρά λεπτομέρεια ἑνός ἀσύλληπτου 

σχεδιαστικού μεγαλείου, ἑνός μέγιστου δράματος, ὁρατό μέρος τοῦ ὁποίου 

ἀποτελεῖ ὁ αἰσθητός Κόσμος. 

Ὁ Φριστός κατά τόν Παῦλο εἶναι ἡ κεφαλή κάθε Ἀρχῆς  καί Ἐξουσίας, 

μέσα Σου κατοικεῖ ὁλόκληρο τό πλήρωμα τῆς θεότητας, ἀπό Αὐτόν 

πηγάζει, Αὐτόν ὑπηρετεῖ καί σέ Αὐτόν καταλήγει ὁλόκληρη ἡ αἰτία, ἡ 

δράση καί τό ἀποτέλεσμα κάθε Ἐξουσίας στήν Δημιουργία. Κάθε μορφή 

αὐτῆς τῆς Ἐξουσίας δέν εἶναι παρά μιά λεπτομέρεια τῆς Θείας Βούλησης, 



περιέχοντας στοιχεῖα δύναμης θεϊκῆς. Μιᾶς  δύναμης πού ἡ ὀρθή χρήση ἤ 

ἡ κατάχρησή της, ἡ νομή ἤ ὁ σφετερισμός της ἐναπόκειται στίς ἐπιλογές 

ἐκείνου πού θά τοῦ ἀνατεθεῖ ἡ Ἐξουσία, πρᾶγμα πού, ἐπίσης, δέν γίνεται 

ποτέ τυχαία, ἀλλά μέ τήν ἄδεια καί τήν Φάρη πού τοῦ παρέχει ἡ Θεία 

Βούληση, ὄργανο τῆς ὁποίας εἶναι ὁ ἐξουσιαστής. Ἡ φράση μέ τήν ὁποία 

τό διατυπώνει αὐτό ὁ Παῦλος εἶναι, νομίζω, ἀποκαλυπτική: «Αὐτός πού 

φοράει τό σπαθί δέν τό φοράει τυχαία», λέει, «ἀλλά εἶναι ὑπηρέτης τοῦ 

Θεοῦ γιά νά τιμωρήσει ἐκεῖνον πού ἀπεργάζεται τό κακό»3. Αὐτός εἶναι ὁ 

κύριος λόγος πού ὁ μέγας Ἀπόστολος συνιστᾶ ὑπακοή σέ κάθε μορφή 

Ἐξουσίας, ἀφοῦ κανένας ἐξουσιαστής δέν βρίσκεται στήν θέση του 

τυχαία. Μιά ἰδέα πού ὁ Παῦλος ἀνασύρει ἀπό τό ἀνερεύνητο μυστικό 

βάθος τῆς Δημιουργίας καί πού, καθώς ἦταν ἀναμενόμενο, προκάλεσε 

 – καί προκαλεῖ μέχρι σήμερα  –  θύελλα ἐπιθέσεων ἐναντίον Σου. 

Κάθε ἄνθρωπος, λέει ὁ Παῦλος, πρέπει νά ὑποτάσσεται στίς ἀνώτερες 

ἐξουσίες ἐπειδή κάθε Ἐξουσία προέρχεται ἀπό τόν Θεό, ἔχει ταχθεῖ ἀπό 

τόν Θεό καί ὅποιος ἀντιστέκεται σ’αὐτήν ἀντιστέκεται στή διαταγή τοῦ 

ἴδιου τοῦ Θεοῦ4. Σό σημεῖο αὐτό εἶναι ἀκριβῶς πού προκαλεῖ ἀτελείωτες 

συζητήσεις, ἀντιδράσεις, ἀρνήσεις ἀκόμη καί πλήρη ἀπόρριψη τῶν 

θέσεων καί ἀπόψεων τοῦ Παύλου, καθώς, ἐντελῶς ἀβασάνιστα, οἱ 

ἀρνητές Σου σπεύδουν νά τόν χαρακτηρίσουν ὡς ἕναν δειλό, ψοφοδεῆ 

κεκράκτη τῆς ρωμαϊκῆς ἐξουσίας. Ἕναν συμβιβασμένο πού διδάσκει 

πλήρη ὑποταγή στήν αὐτοκρατορική ἀρχή, καί, μάλιστα, σέ μιάν ἐποχή 

πού τό ἔθνος τοῦ Ἰσραήλ, ἀνυπότακτο καί ἀνήσυχο πάντα, βρίσκεται 

σ’ἕναν ἀδιάκοπο ἀναβρασμό. Πρόκειται, ὅμως, πράγματι γι’αὐτό; 

Ὅταν ὁ Ἅγιος Παῦλος λέει: «ἀρχαῖς καί ἐξουσίαις ὑποτάσσεσθαι, 

πειθαρχεῖν»5, σέ ποιές ἐξουσίες καί σέ ποιές ἀρχές, ἆραγε, ἀναφέρεται; 

Γιατί μᾶς προτρέπει νά ἀποδίδουμε στόν καθένα αὐτό ἀκριβῶς πού τοῦ 

ὀφείλουμε, στόν ἐφοριακό τόν φόρο, στόν τίμιο τίς τιμές πού τοῦ ἀξίζουν6 

κ.ο.κ.; Μήπως δέν εἶναι ὁλοφάνερη ἡ ἐπαναδιατύπωση τῆς περίφημης 

φράσεως τοῦ Ἰησοῦ πού ἀντιπαραθέτει στόν Καίσαρα (κοσμική ἐξουσία) 

τόν Θεό (πνευματική ἐξουσία), ὅπου ὁ καθένας δικαιοῦται τήν ἀνάλογη 

ἀπόδοση σεβασμοῦ καί τιμῆς7; ποιά εἶναι, λοιπόν, ἡ ἀληθινή ἐξουσία, 

ποιά εἶναι ἡ στάση μας ἀπέναντι σ’αὐτή τήν δύναμη; πόσων εἰδῶν 

ἐξουσίες ὑπάρχουν; ποιάν ἐπίδραση ἀσκοῦν ἐπάνω στόν νοῦ, τό σῶμα καί 

τήν φύση μας; τήν πρός Κολοσσαεῖς Ἐπιστολή Σου ὁ Παῦλος ἱεραρχεῖ τίς 

δυνάμεις τοῦ Δημιουργοῦ σέ Θρόνους, Κυριότητες, Ἀρχές καί Ἐξουσίες8, 



ἐνῶ στή Φριστιανική Παράδοση γνωρίζουμε ἄλλες πέντε ἀκόμη στήν 

κλίμακα τῆς ἱεραρχίας τους9. Σί θέλει, ἄραγε, νά ὑποσημάνει ὁ οφός 

Δάσκαλος μέ αὐτή τήν ἱεράρχηση; 

Ἄν θά ἐπιχειρούσαμε μιά σοβαρή προσέγγιση στό θέμα τῆς Ἐξουσίας 

κατά τήν Παύλεια ἀντίληψη θά ἔπρεπε νά ξεκινήσουμε ἀπό μιά βασική 

ἀρχή, ὅπως ὁ ἴδιος ὁ Πρωταπόστολος τήν διατυπώνει στήν Β’ πρός 

Κορινθίους Ἐπιστολή Σου: «τό γράμμα ἀποκτέννει, τό πνεῦμα 

ζωοποιεῖ»10. Σόσο ἡ Διδασκαλία τοῦ Παύλου, ὅσο καί ἡ προηγηθεῖσα τοῦ 

Φριστοῦ εἶναι Διδασκαλίες τοῦ Πνεύματος.  Ἄν ὁ  Ἰησοῦς ἔγινε στόχος τῶν 

εὐσεβῶν Υαρισαίων, αἰτία γι’αὐτό ὑπῆρξε ἀκριβῶς ἡ ἐμμονή Σου στό 

Πνεῦμα τοῦ Μωσαϊκοῦ Νόμου καί ὄχι στό γράμμα πού, ἀπαρέγκλιτα καί 

μέ ἀμετακίνητη ἐμμονή, τηροῦσαν οἱ Υαρισαῖοι. Σό ἴδιο προσπάθησε καί ὁ 

Παῦλος μέ ὅσες δυνάμεις τοῦ ἐμπιστεύθηκε ὁ Θεός. Πίσω ἀπό κάθε ἀρχή, 

διατύπωση, φράση, ἀκόμη καί λέξη, χρειάζεται νά ἀναζητήσουμε τήν 

βαθύτερη μυστική διάσταση, τήν οὐσία πού κρύβουν οἱ λόγοι Σου. Ἡ 

Ἀλήθεια δέν εἶναι φανερή στόν ὁποιοδήποτε. Ὁ Παῦλος ἐπιμένει σ’αὐτή 

τήν πραγματικότητα. Διατυπώνει πρῶτ’ἀπ’ὅλα τήν μεγάλη ἀρχή, ὅ,τι 

εἴμαστε δοῦλοι ὅλοι μας σέ ὅ,τι ὑπακοῦμε11. Ἀλλά σέ τί, ἀλήθεια, 

ὑπακοῦμε; 

Ἐδῶ ἀκριβῶς ἀνοίγει τό τεράστιο κεφάλαιο τῶν ἐπιθυμιῶν. Ὁ Ἄνθρωπος 

δουλεύει (εἶναι, δηλαδή, δοῦλος) ὑπακούοντας στίς ἐπιθυμίες του πού, 

κυρίαρχες πάνω στή σκέψη, τό αἴσθημα καί τήν δράση, κατευθύνουν τόν 

βίο του σ’ ἕναν κόσμο ἀδιάφορο, διαρκῶς μεταβαλλόμενο, φαινομενικά 

λαμπρό, κυριαρχούμενο ἀπό τίς αἰσθήσεις καί τίς ἐντυπώσεις πού αὐτές 

κομίζουν ἀδιάκοπα, σ’ἕναν κόσμο αὐταπάτης, φιλήδονο, ἐγωιστικό, 

ἀνέλπιδο καί ἀδιέξοδο. Αὐτές εἶναι ἡ ἀληθινή ἐξουσία μας. Πρῶτα στόν 

λεπτό, νοητικό κόσμο πού παραδίνεται ἀμαχητί στίς ἐπιθυμίες του, μή 

μπορώντας νά προβάλει σθεναρές ἀντιστάσεις. Ἔπειτα, στόν ὑλικό μέ 

τήν παθητική μας ἄφεση στόν συρμό καί τήν μόδα. 

Ὁ μεγάλος Δάσκαλος συνιστᾶ μέ ἐπιμονή ν’ἀποφεύγουμε τήν μόδα. τήν 

Β’ πρός Σιμόθεον γράφει: «τάς δέ νεωτερικάς ἐπιθυμίας φεῦγε»12, 

γνωρίζοντας, ὅσο κανένας ἄλλος, πώς ἡ ἀληθινή εὐτυχία δέν βρίσκεται 

στήν ἀλλαγή ὅπου βασίλισσα εἶναι , βέβαια, ἡ μόδα, ἰδιαίτερα δέ στή 

σιδερένια ἐποχή πού διανύουμε, ἀλλά στήν γνωριμία καί τήν ἕνωσή μας 

μέ τήν ἔνθεη, μυστική δύναμη πού βρίσκεται μέσα μας. 



υγκεφαλαιώνοντας μερικές ἀπό τίς κυριότερες ἔννοιες πού προκύπτουν 

ἀπό μιά πιό προσεκτική προσέγγιση στό θέμα τῆς Ἐξουσίας ὅπως τό 

διατυπώνει ὁ Παῦλος, θά μπορούσαμε, ἴσως, νά καταλήξουμε σέ μερικά 

ἀπό τά παρακάτω συμπεράσματα πού φωτίζουν τό μεγάλο μυστήριό της. 

α. Ἡ Ἐξουσία ὅλη πηγάζει ἀπό τόν Δημιουργό Θεό, Κύριο τοῦ αἰσθητοῦ 

καί τοῦ ὑπεραισθητοῦ Κόσμου, τοῦ ἐδῶ καί τοῦ Ἐπέκεινα. Γι’ αὐτό 

παραμένει πάντα μιά δύναμη ἀπρόσωπη, ἄγνωστη, αἰνιγματική καί δίχως 

ὅρια. Εἶναι ἕνα ὅπλο πού ἐξαρτᾶ τήν ἀποστολή του ἀπό τήν χρήση πού 

τοῦ ἐπιφυλάσσει ὁ ἐξουσιαστής. 

β. Ἡ Δύναμη τῆς Ἐξουσίας μπορεῖ νά γίνεται ὁρατή μέσα ἀπό τήν 

ἐπίδραση τῶν ἐπιθυμιῶν πού ἐκτείνουν τήν δυναστεία τους ἀπό τήν ἁπλή 

αἰχμαλωσία μας σ’ αὐτές ἕως τήν πλήρη δουλεία μας. 

γ. Καμμιά Έξουσία δέν εἶναι τυχαία καί ἆρα κανένας ἐξουσιαστής. Ἡ 

ταυτοσημία τῶν ἀπόψεων τοῦ Παύλου μέ τήν ἀνάλογη διατύπωση τοῦ  

Ἰησοῦ στό κατά Λουκᾶν Εὐαγγέλιο εἶναι πλήρης13. Και, ἀφοῦ ὅλες οἱ 

ἐξουσίες προέρχονται ἀπό τόν Θεό, χρειάζεται νά ὑπακοῦμε σ’αὐτές 

δίχως ἀντιρρήσεις. 

δ. Ὁ Παῦλος φαίνεται πώς γνωρίζει σέ βάθος τήν Ἀρχή πώς κανένας δέν 

εἶναι τυχαῖα αὐτό πού εἶναι. Εἴτε Κύριος εἴτε δοῦλος. Ἡ ἀποψή Σου αὐτή 

παραπέμπει εὐθέως στό ἀπώτατο παρελθόν τῆς Ζωῆς ἑνός ἀνθρώπου. Ἡ 

ὑπακοή μας στήν ἑκάστοτε Ἐξουσία δίνει τήν δυνατότητα νά παίξουμε 

τόν ρόλο μας στόν συγκεκριμένο μας βίο εἰρηνικά, δίχως προβλήματα, 

ὑποταγμένοι στό Θέλημα τοῦ Θεοῦ, μέ ἐλεύθερη πάντα προαίρεση. 

ε. Μποροῦμε σέ μεγάλο βαθμό νά ἀποφύγουμε τήν δίχως ὅρους δουλεία 

στίς ἐπιθυμίες μας πού, ἀπό πρώτη ἄποψη, φαίνεται νά ἐξασφαλίζουν 

μιά δῆθεν ἐλευθερία στήν προαίρεσή μας ἀλλά στήν οὐσία οἰκοδομοῦν 

ἕναν βίο ἐφιαλτικό. Ὁ δρόμος πού μᾶς δείχνει ὁ Παῦλος εἶναι νά πάψουμε 

νά ὑπακοῦμε στίς ἐπιταγές τῆς μόδας καί τῶν ἀλλαγῶν «τοῦ αἰῶνος 

τούτου»14. Ἡ ἀληθινή εὐτυχία δέν βρίσκεται στήν ἀλλαγή ἀλλά στήν 

μονιμότητα καί τήν σταθερότητα. 

στ. Εἶναι ἀνάγκη νά στρεφόμαστε πάντα στήν πηγή κάθε Ἐξουσίας καί 

στόν Παντοδύναμο Ἐξουσιαστή τοῦ ύμπαντος Κόσμου. Καί νά 

ἀποδίδουμε, καθώς μᾶς προτρέπει, τιμές. Κανένας δέν μπορεῖ νά ζήσει 

ἄναρχος ἐπειδή αὐτό θά σήμαινε ἀπεμπόληση τοῦ Θεοῦ. Φρειάζεται, 

λοιπόν, νά προσευχόμαστε γιά τίς Ἀρχές καί τίς Ἐξουσίες ἐπειδή, 

ἐμμέσως, προσευχόμαστε γιά τήν ἴδια καί στήν ἴδια Πηγή κάθε Ἐξουσίας: 



στόν Παντοδύναμο, δηλαδή,  Παντογνώστη καί Κυρίαρχο τῶν πάντων 

Θεό15. 

Ἐμεῖς, οἱ ἄνθρωποι, συχνά εἴμαστε ὑπήκοοι ἤ καί ὑποχείρια μιᾶς 

τυραννικῆς Ἐξουσίας. Ὄχι, ὅμως, τυχαῖα. Ὁ Ἄνθρωπος, προσβλέποντας 

πάντα στήν Θεία Βούληση, χρειάζεται νά ἀναγνωρίσει πώς δέν εἶναι 

τυχαῖο κάτι παρόμοιο, πώς μέσῳ τοῦ τύραννου ἐνεργεῖ τό ἴδιο τό Ἀπόλυτο 

καί πώς, ἐν τέλει, αὐτό ἀποτελεῖ ἐξόφληση ἑνός χρέους. Ἡ Ἐλευθερία, ἡ 

ἀληθινή Ἐλευθερία, βρίσκεται πέραν τοῦ Κόσμου τούτου, στό Ἐπέκεινα 
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