Ηλεκτρονικό περιοδικό της
Ιεράς Μητρoπόλεως
Κυρηνείας

ΤΕΥΧΟΣ 8

2020

ΤΕΥΧΟΣ 8

Ηλεκτρονικό περιοδικό της
Ιεράς Μητρoπόλεως
Κυρηνείας

ΤΕΥΧΟΣ 8

2020

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα
Παναγιώτης Θωμά, Προλογικό σημείωμα…….……………………...……...………11

Α. ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ
Michaelangelo Anastasiou, The Hegemonic World Picture…………………………15
Παναγιώτης Θωμά, Μια θεολογική αποκρυπτογράφηση μεθιστοριών και εικόνων
αισθαντικών από τη συλλογή του Κυριάκου Χαραλαμπίδη Ηλίου και σελήνης
άλως…………………………………………………………………………..29
Ευαγγελία Ματθοπούλου, Aντισημιτισμός: ιστορικές ρίζες και σύγχρονες μορφές
του……………………………………………………………………………43
Δημήτρης Μπαλτάς, Όψεις του νεοφασιστικού φαινομένου στην Ευρώπη και τρόποι
υπέρβάσής του ………………………………………………..……………..…….55
Πέτρος Παναγιωτόπουλος, Η δημιουργία του κόσμου: στο σταυροδρόμι θεολογίας και
επιστήμης………………………………………………..……………………69
Άννα-Μαρία Παπαδάκη, «Τὸ εἰδεχθὲς προσωπεῖον». Η ανθρώπινη τραγωδία στο έργο
του Francis Bacon…………………………………………………………....81
Βασιλική Ρούσκα, «ὡς λυπούμενοι ἀεὶ δὲ χαίροντες»: Η έννοια της χαρμολύπης στην
ποιητική του Vincent Willem Van Gogh….………………………………....95
Πολυξένη Στυλιανού, Η εκπαίδευση για τον θάνατο………………………………..107
Νικόλαος Γ. Τσιρέβελος, Η ίδρυση χριστιανικών εκκλησιών σε ποικίλα πολιτισμικά
περιβάλλοντα. Τρόποι μετάδοσης του μηνύματος του Ευαγγελίου στην
ορθόδοξη θεολογική παράδοση και το έργο του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας
Αναστάσιου»…………………………………………………………………123
Στυλιανός Χ. Τσομπανίδης, Ο ορθόδοξος φονταμενταλισμός ως πρόκληση για την
οικουμενική Ορθοδοξία και την Οικουμενική Κίνηση. Παθογένεια και
θεραπεία…………………………………………………………………….143

Μαρία Χατζηαποστόλου, Αρρώστια και γιατρειά στον Μάνο Ελευθερίου…………159

Β. ΑΛΛΕΣ ΣΥΜ-ΒΟΛΙΚΕΣ ΨΗΦΙΔΕΣ
Παναγιώτης Θωμά, Κωνσταντίνος Λερούνης, Άννα-Μαρία Παπαδάκη, Δελτίο
Αναστοχασμών: The Two Popes………………………………………….……169
Χρυσόστομος Α. Σταμούλης, Η ακρότητα του σταυρού. Από τη βεβαιότητα της
αντιστροφής στη βεβαιότητα της διάνοιξης………………………………...185
Κυριάκος Χαραλαμπίδης, «Σημασία έχει να είναι αληθινός». Συνέντευξη στον
Παναγιώτη Θωμά…………………………………………………..………...195

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ· ΕΝΩΠΙΟΝ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ
ΕΠΟΧΗΣ: ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ
ΣΥΜ-ΒΟΛΗΣ

Πέρασαν πέντε χρόνια από την ανάρτηση του πρώτου τεύχους της Συμ-βολής. Ο χρόνος,
όσο πιεστικός και αδάμαστος και να είναι, έρχεται να μας ανταμείψει, καθώς δεν
μπορούμε παρά να εκφράζουμε ικανοποίηση για το αποτέλεσμα το οποίο σε μεγάλο
βαθμό επιβεβαιώνει τις πρώτες προθέσεις, τις πρώτες προδιαγραφές, που παραμένουν
σταθερές, ενώ την ίδια στιγμή συνεργάτες-συγγραφείς πλουτίζουν και στεριώνουν την
προσπάθειά μας. Εκλεκτοί, λοιπόν, συνεργάτες από την Κύπρο, την Ελλάδα και άλλες
χώρες, από τον ακαδημαϊκό / πανεπιστημιακό χώρο και τον ευρύτερο πολιτισμικό και
καλλιτεχνικό, προσέφεραν περιεχόμενο και ποιότητα στο πλαίσιο που εξαρχής
χαράξαμε: διάλογος της Εκκλησίας και της θεολογίας με τον σύγχρονο κόσμο, τη
σύγχρονη υπαρξιακή αγωνία, τις προκλήσεις της συνεχώς μεταβαλλόμενης συνθήκης
στην οποία καλούμαστε να υπάρξουμε: σε ένα κόσμο που φαντάζει χωρίς σύνορα και σε
ένα παγκόσμιο(ποιημένο) πεδίο που επιμένει να υψώνει σύνορα. Όλα τα κείμενα
ψηφίδες σε ένα ψηφιδωτό ή σε ένα μωσαϊκό που επιχειρεί να αναδείξει το όλον μέσα από
τα συμ-βάλλοντα μέρη. Τούτη τη σύμ-πραξη, τη συν-εργασία, τη συμβ-βολή την
έχουμε απόλυτη ανάγκη, εμείς και ο ταραγμένος κόσμος μας, ειδικότερα τώρα, σε αυτή
τη νέα πραγματικότητα που επέβαλε και εξακολουθεί να επιβάλλει η πανδημία του νέου
κορωνοϊού: Εκκλησία, κοινωνία και πολιτική εξουσία κρίθηκαν και κρίνονται. Δίνουμε
όμως χρόνο στον αυτό μας για να μην παρασυρθούμε από την επικαιρικότητα και να
αξιοποιήσουμε με μεγαλύτερη σύνεση τα νέα δεδομένα σε επόμενα τεύχη μας.
Καμίας και κανενός η γνώση, η αγωνία και η άποψη δεν περισσεύει στο πλαίσιο που
κάθε φορά χαράζουμε για να παραμένουμε συγκεκριμένοι και να δίνουμε στον εαυτό μας
και στους συνεργάτες μας τον χρόνο να εστιάσουν στο εκάστοτε

θέμα-ζήτημα-

πρόβλημα, έχοντας τη συναίσθηση και την αίσθηση, ότι το δικό τους μέρος θα ανήκει σε
ένα όλον· το συγκεκριμένο θα στοχεύσει σε κάτι καθολικότερο. Είναι κι αυτό ένα φρένο
για να μη χάνεται ένας άνθρωπος ή μια έκδοση μέσα στην ποικιλία που μπορεί να γίνει
αοριστία, ή απλός παράλληλος μονόλογος.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑ

Σε αυτό μας όμως το τεύχος, που διόλου επετειακό δεν είναι, απλά κάνει μια στάση,
έναν σταθμό για να ξανακοιτάξει τα πεπραγμένα, ώστε να αποκτήσουμε συνείδηση της
συνεχώς εμπλουτιζόμενης ταυτότητας του εγχειρήματός μας, δεν τηρούμε την σταθερή
τακτική μας να δώσουμε πλαίσιο και θέμα για να καλυφθεί από διαφορετικούς
συγγραφείς, αλλά, όπως ήδη διαφάνηκε, επιλέγουμε κυρίως στιγμές από προηγούμενα
τεύχη. Είναι, λοιπόν, μια ευκαιρία για μας, τη συντακτική ομάδα, να εντοπίσουμε τα
κείμενα που μας χαρακτηρίζουν ως περιοδική, επιστημονική έκδοση περισσότερο ή, από
την άλλη, ποιά από τα ήδη εκδοθέντα αξίζει —και τώρα, κάποια χρόνια μετά—, να
θυμίσουμε σε αναγνώστες που μας γνώρισαν στην πορεία· στα πιο πρόσφατα τεύχη και
όχι στα πρώτα. Εξυπακούεται δε —και διόλου φιλοφρονητικό ή διπλωματικό δεν είναι
αυτό—, ότι και τα λοιπά κείμενα δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτε από αυτά του παρόντος
τεύχους —ούτε σε ποιότητα, ούτε σε σημαντικότητα.
Δεν παραλείπουμε να καλωσορίσουμε τα τρία κείμενα που είναι νέα και εκδίδονται σε
αυτό το τεύχος πρώτη φορά: το άρθρο της Βασιλικής Ρούσκα για τη χαρμολύπη στο έργο
και τις γραπτές μαρτυρίες του αριστουργηματικού Vincent Van Gogh, μια άκρως
ενδιαφέρουσα μελέτη, που θα γνωρίσει στο ελληνικό κοινό μέρος της ιδιαίτερης
προσωπικότητας του ζωγράφου. Το κείμενο της Μαρίας Χατζηαποστόλου για την
αρρώστια και τη γιατρειά στους στίχους και τα κείμενα του αξέχαστου και
σπουδαιότατου Μάνου Ελευθερίου και, τέλος, αυτό του Κωνσταντίνου Λερούνη που,
μαζί με δύο από εμάς, προσφέρει τη συνεργασία του για την προσέγγιση της αξιόλογης
ταινίας The Two Popes, με τρόπο εμβριθή, γνώση και ολιστικότητα.
Ευχαριστώντας εγκάρδια τον πανιερώτατο Μητροπολίτη Κυρηνείας, ο οποίος με
πνεύμα ελευθερίας και αγάπης μας δίνει χώρο και στηρίζει με διάκριση το εγχείρημα
μας, στέλνουμε την ευγνωμοσύνη μας σε όλους τους μέχρι τώρα συνεργάτες που με την
εκλεκτή συνδρομή τους στα τεύχη αυτών των πέντε πρώτων χρόνων παρουσίας μας
έδωσαν περιεχόμενο και πραγματικό αντίκρισμα στη σπουδαία έννοια και κυρίως στάση
που ακούει στο όνομα Συμ-βολή. Σε όσους προέβαλαν και επικρότησαν με σοβαρότητα
και γνώση την προσπάθεια μας χρωστούμε επίσης μεγάλη ευγνωμοσύνη. Καλή
ανάγνωση!

Εκ μέρους της Συντακτικής Επιτροπής
Παναγιώτης Θωμά
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Α. ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ

Michaelangelo Anastasiou*

THE HEGEMONIC WORLD PICTURE1

Abstract: The present article examines the relationship between representation and politics.
Modern Western scholarship, being principally guided by the essentialist paradigm, typically
understands representations as mimeses of essences. Contemporary scholarship has, however,
increasingly destabilized the essentialist paradigm—a trend that culminates in the work of
post-structuralists. From the standpoint of post-structuralist theory, the distinction between
“essences” and “representations” is completely dissolved. This leads us to understand reality
as being discursively constructed through the ordering of meaningful representations—a
purely human endeavour. The political implications of this theoretical intervention are of
considerable significance. If what appears to be true (i.e. representations) and therefore natural
is culturally constructed, it can be molded in a manner that disproportionately serves the
interests of particular identities. In this sense, representations are understood as being
invariably undercut by dimensions of power and therefore inhere to the political dimension of
social life. Representations can by extension be understood as elements through which
hegemonic projects are constructed.
Keywords: Hegemony; Representation; Politics; Power; Language.

“Metaphysics grounds an age, in that through a specific interpretation of what is and through a specific
comprehension of truth it gives to that age the basis upon which it is essentially formed. This basis holds
complete dominion over all the phenomena that distinguish that age”.
Heidegger, “The Age of the World
Picture”

Our aim in the present article is to examine the relationship between politics and
representation. The enunciation of the problematic at once yields a definitional
ambivalence. What does it mean to represent? Are we referring to political

* PhD in Sociology (University of Victoria, Canada), independent researcher.
1
Reprint Symbol-e 5 (2018), σ. 17-30.

MICHAELANGELO ANASTASIOU

representation, as when a political leader mobilizes populations? Are we talking about
representation of politics, as when, for example, a political candidate or issue is depicted
by the media in a certain way? Or are we invoking the ethical dimensions of
representation as when a fact or a process is thought to be represented in a correct or
incorrect way? And is it possible to articulate the problem of representation without
invoking ethical and ideological commitments? Is there any such a thing as accurate
representation, or is “accuracy” that which conforms to our ethical values?
The guiding question that I would like to put forth is whether the dichotomy between
“true” and “false” representation can be substantiated against a more detailed
examination of the ontology of representation. It might indeed be the case that the
presumed dichotomy between “true” and “false” representation is symptomatic of the
constitutive ambivalence that inheres to representation. I would like to endorse the
following hypothesis: Any process of representation is constitutively ambiguous, and it
is this terrain of ambiguity that enables the constitution of power relations and thus
politics. Therefore, there can be, strictly speaking, no distinction between “true” and
“untrue” representations, and by extension “true” and “untrue” politics.
It is appropriate to proceed by briefly examining the theoretical history of
“representation” in Western canonical scholarship, in efforts to reveal the various
underlying assumptions that have “arrested” the notion. For most of its trajectory,
Western scholarly thought was fundamentally guided by the doctrine of essentialism,
which posits that the ultimately reality of objects, facts, processes, etc. is governed by an
internal and immovable essence that can be intelligibly understood. And while
essentialism assumes a variety of forms in the Western philosophical canon (e.g.,
differentiation between “essence” and “meaning”, “essence” and “appearance”, etc.), the
implication is that the innermost identity of an object can find an unadulterated
expression at the level of meaningful statements or contemplation. There can thus be, on
some level or under certain conditions of empirical or rational verification, a one-to-one
correspondence between “object” and “thought”, “object” and “idea”, “reality” and
“idea”, “object” and “language”, etc. Ergo, the inner-most identity of objects,
i.e., their essence, is governed by an immutable core that can be
16
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rationality grasped and articula ted, uncontaminated by the whims of
culture and language. The role of philosophy, at large, was to discover these
essences, the most significant of which were, in their various permutated forms, “the
essence of man”,2 “the essence of God”,3 “the essence of nature”,4 “the essence of
things”5 and “the essence of history”.6 The Enlightenment’s promise indeed relied on
these essentialist premises.7 Once the inner-most essence of “objects” and thus Truth was
discovered, human experience could be ordered according to its essential predicates and
be harmonious with itself.8
In linking this discussion with the problematic at hand (i.e. of representation), what
interests us is an age-old distinction that has governed theoretical knowledge and sociopolitical practice more generally—the distinction between “essences” and “appearances”
or between “essences” and “representations”. As already stated, the theoretical
assumption that had historically dominated Western scholarship was that the inner-most

2

3

4

5

6

7

8
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Stanford, CA 2002.
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truth of “facts”, “objects” or “processes” could be discovered and find an expression as a
meaningful statement, in an adulterated fashion. Thus, representations were understood as
either correct, incomplete or incorrect “mimeses” of essences.9 By extension, an
inaccurate articulation of what something is, would fall under the category of false
representation. As an example, the Marxian notion of “false consciousness”, which has
historically plagued the politics of the Left, is governed by this theoretical logic. Ideology
was understood by Marx as an inverted (i.e. false) representation of reality, where the
ideas of the ruling class, having been adopted by the working class, prevented the latter
from acknowledging their true conditions of existence, in other words, their essence.
In contemporary politics, we are seeing novel manifestations of this logic, namely,
people’s decision to abstain from voting because “politicians say one thing but do
another” or because “politics is by nature unethical”. In this sense, politicians’ actions are
seen as: (a) being distanced from presumably universal ethics; and (b) false
representations of their stated ideological stance or pre-election promises. But the
question should be raised: What differentiates right from wrong, and do political ethics
derive from any absolute (ontological) principles that can be universally applied? Or do
disagreements about what is right or wrong merely reflect differential ideological
positions? What seems like ethical political conduct to one person is certainly anathema
to another.
Let us proceed by contrasting two diametrically opposed understandings of truth. The
first is the essentialist understanding of truth that was outlined above: Any fact, object or
process is governed by an inherent essence that can find an accurate and unadulterated
expression in intelligible thought. In contradistinction, the pragmatic perspective
understands truth in terms of its effect: The relevance of the politician’s lie, as an
example, does not concern its empirical verifiability but the effects that it engenders. The
pragmatic “reading” of reality has increasingly penetrated contemporary social and
political thought—a development that is to a very large extent attributed to post-modern

9

See, as examples, Plato’s discussion of art in book X of Republic, and Aristotle’s Poetics. While
Aristotle believed that representations were the medium through which reality could be discovered,
Plato expressed a suspicion toward representations, since they were “removed” from ideal reality and
could inculcate illusions.
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and post-structuralist thought.10 The argument holds that no aspect of “reality” can be
evaluated in accordance with “objective” criteria and that any such evaluation is
embedded in cultural precepts that are not ontologically derived but culturally
constructed.11 In this sense, differential perspectives merely reflect conflicting
ideological currents that are, in a highly complex (and interwoven) fashion, embedded in
our social worlds. A one thousand Euro salary can be seen by one person as an
opportunity and by another as exploitation, depending on their respective ideological
dispositions. Neither evaluation is truer but all are a product of political
articulations—socially constructed cultural precepts that are disseminated in one way
or another in the social fabric.12 The implication to be drawn as far as our understanding
of representations goes is that, from a pragmatic standpoint, representations are no longer
evaluated in terms of their ideological consistency but in terms of the social and
political effects that they engender13 (more on this later).
Why should one espouse the pragmatic reading of reality? Let us briefly answer this
question by tracing the sequential destabilization of essentialist reasoning in formal
scholarship. While I cannot be exhaustive in the present article, I will identify what I
consider to be the most relevant theoretical “moments” that introduced certain disruptive
effects within the dominant essentialist paradigm that has long withheld the unwarranted
distinction between “essence” and (false) “representation”. Early relevant theoretical
breakthroughs were advanced in the phenomenological tradition, beginning with the work
of Husserl14 who blurred the distinction between “essence” and “appearance”, through his
notion of “phenomena”. The implication here is that “essences”, to the extent that they do
exist, can only be accessed through their phenomenal appearance, which is “adorned” by
10

11

12

13
14

See Simon Critchley, Jacques Derrida, Ernesto Laclau, and Rirchard Rorty, Deconstruction and
pragmatism, Routledge, London 1996.
See Ernesto Laclau and Chantal Mouffe, Hegemony and socialist strategy: Towards a radical
democratic politics, 2 ed. Verso, London 2001; Ernesto Laclau, The rhetorical foundations of society,
Verso, London 2014; Jacques Derrida, "Structure, sign, and play in the discourse of the human
sciences", in J. Natoli, L. Hutcheon (eds.), A postmodern reader, State University of New York,
Albany, NY 1993; Ernesto Laclau and Chantal Mouffe, "Post-Marxism without apologies", New Left
Review, 166 (1987), pp.79-106.
See Laclau and Mouffe, Hegemony and socialist strategy: Towards a radical democratic politics,
op.cit.
See Roland Barthes, Mythologies, The Noonday Press, New York, NY 1972.
See Edmund Husserl, First book: General introduction to a pure phenomenology, Martinus Nijhoff
Publishers, The Hague, Netherlands 1980, vol. ii.
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“doxa”, that is, common sense knowledge. The implications that were already
germinating in phenomenological thought would find their most developed expression in
the work of Heidegger who asserted that essences could only manifest themselves
through language. In this sense, language was understood as an ontological plane that
enabled the presencing of Being 15 —the ontological, as such. Language was thus
understood, not merely as an adornment of essences, but as something that allows an
essence to come into appearance. The appearance that essences assume, however,
manifests according to the linguistic structure, which is invariably subject to flux.
“Essences” thus appear differentially in each historic epoch.16
The Heideggerian assault on classical metaphysics would find its most effective
counterpart in contemporary linguistics and post-structuralism.17 From the standpoint of
contemporary linguistic epistemology, reality, being, existence, etc. are not only
channeled through, but constituted by language.18 The “essence” of anything is thus
understood as the total sum of meanings that come to co-constitute it at the level of
perception, which is invariably linguistic, as all ideas are understood as operating in the
general domain of language.19 These premises were pioneered by Ferdinand de
Saussure20 who demonstrated that there are no positive terms in language. In other words,
no linguistic term can be understood solely in reference to itself. Language is composed
by a series of signs that are only intelligible in terms of their oppositional and
associational difference, e.g. I am a man because I am not a woman, because I am a
father, because I am a brother, because I dress and behave in “masculine” ways, etc. In
this sense, what something is cannot be reduced to any presumed “internal essential
core” but is rather the sum total of its linguistic and therefore meaningful associations,
15

16

17
18

19
20

See Martin Heidegger, "Language", in A. Hofstadter (transl.), Poetry, language, thought, Perennial
Classics, New Haven, CT 2001, pp. 185–208.
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which, as various theorists have demonstrated, are invariably undercut by planes of
metonymy and metaphor.21 If representation is to be understood as a symbolic expression
of something else, then we can very well suggest that representation inheres to the
general structure of language, which is invariably symbolic in character. As an extension,
“representation” is not to be understood as an “attempt” to either replicate or express any
sort of underlying essence, but as that which constitutes the very identity of facts,
objects or processes . As Laclau and Mouffe, succinctly articulate it
There are not two planes, one of essences and the other of appearances, since there is no
possibility of fixing an ultimate literal sense for which the symbolic would be a second and
derived plane of signification. Society and social agents lack any essence, and their
regularities merely consist of the relative and precarious forms of fixation which accompany
the establishment of a certain order.22

Reality, therefore, is constituted through representations, whether we understand
representations in terms of communication media, e.g. television, books, internet, or any
sort of symbolic medium more broadly, i.e. language and thought. From this perspective,
the totality of language and therefore representations, to the extent that they constitute
perception, are no longer understood as descriptors of underlying essences.
Representations and, more broadly, language are understood as the building blocs of
social life—they acquire the status of an ontological ground.
Now, why would this matter in regards to our understanding of society and politics?
Quite simply because the sum total of our social experience is constituted by a
meaningful fabric that invariably operates through language—to the extent that
something is made intelligible, it operates in the general domain of language, which is
representational. By extension, the political dimension of social life ensues when
particular orderings of meaning result in uneven power relations . For example, if the
working class comes to accept that a subsistence salary constitutes what is normal, and
comes to accept such premise as fundamental, it enables employers to appropriate a
21
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See Roland Jakobson, "The metaphoric and metonymic pole", in R. Dirven, R. Porings (eds.), Metaphor
and metonymy in comparison and contrast, Mouton de Gruyter, Berlin, Germany 2003, pp.41-47;
Lacan, "The instance of the letter in the unconscious or reason since Freud", op. cit.; Laclau, The
rhetorical foundations of society, op. cit.
Laclau and Mouffe, Hegemony and socialist strategy: Towards a radical democratic politics, op. cit.
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higher portion of surplus value, e.g. a worker might produce three thousand Euros worth
of commodities, but is only paid eight hundred euros for their efforts. This discussion
reveals the full relevance of the pragmatic approach: the worker’s “true” interest is
something that is invariably contingent upon contextual ideological convictions. A
Marxist will assess the capitalist relations of production as exploitation, whereas workers
very often assesses them in terms of “opportunity”. If reality cannot be subjugated to any
underlying objective essence, neither of the two assessments can ultimately be
apodictically verified—they simply become two different perspectives. The situation
cannot, therefore, be assessed in reference to any seemingly objective criteria. But it can
be assessed in terms of the (power) effects that it engenders: When the worker interprets
an “exploitative” situation as “opportunity”, a relation of power that disproportionately
benefits the employer is established. The constitution of reality, therefore, consists in the
ordering of meaningful representations, the effect of which is the uneven
distribution of power. Politics and representation therefore concern, not a restricted
domain, but the very constitution of society.
I would at this point like to invoke a most-interesting passage from Heidegger, if only
allegorically, so as to fuel my argument. In his fascinating discussion of “The Age of the
World Picture”, he reaches the following conclusion:
The fundamental event of the modern age is the conquest of the world as picture. The word
“picture” [Bild] now means the structured image [Gebild] that is the creature of man’s
producing which represents and sets before. In such producing, man contends for the position
in which he can be that particular being who gives the measure and draws up the guidelines
for everything that is. Because this position secures, organizes, and articulates itself as a world
view, the modern relationship to that which is, is one that becomes, in its decisive unfolding, a
confrontation of world views.23

This thought-provoking passage poetically echoes the spirit of the present article. Why is
there such a confrontation of world views (or world representations) and what is the
political significance of such contestations? Due to various contemporary technological,
economic and political developments, cross-cultural interaction has drastically
23

Martin Heidegger, "The age of the world picture", in W. Lovvitt (tran.), The question concerning
technology and other essays, Garland, New York, NY 1977, pp.134-35.
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increased.24 The effects of inter-cultural communication have been variously outlined by
a number of authors: cultural hybridity,25 multiculturalism/cosmopolitanism,26 cultural
domination,27 etc. What interests me here is how the dissemination of various forms of
representations in the global social fabric engenders uneven relations of power, where
particular cultural constructs acquire political efficacy, in the sense that they are able to
effectuate a world in accordance with their image. They become the most desirable
cultural elements and the ones that are able to direct or subsume oppositional cultural
currents. In other words, they become hegemonic.
Some anecdotal considerations are appropriate. Upon my return to Cyprus from North
America, where I had lived for twelve years, nearly all of my friends and acquaintances
were shocked at my decision to return to my home island. I was, time and time again, met
with the following trite expression: “Why did you come back? I would have never chosen
to come back!” In their minds, the U.S. constituted an ideal. It was considered to be a
country with countless professional opportunities, high incomes, a rich social life replete
with diverse forms of entertainment, and so on and so forth. Granted, there was just
some truth to their perception of the U.S., but what was missing was the
comprehensive picture. To this day, when compared to other Western countries, the
U.S. tops the list in regards to a wide array of social problems, not least the highest
poverty rate. Its social life can be particularly deficient due to its lack of stable
communities and the dominance of individualism. Stable social relationships are hard to
come by, due to its incredible social dynamism and geographical mobility, and so on and
so forth. We can thus very well state that certain positive aspects of the U.S. had
“trumped” (pun intended!) its negative aspects, where one form of representation had
superseded and subverted another. In other words, particular representations of the
24
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U.S. had come to represent it as a totality—these particular representations, we can say,
had been “extended” beyond themselves, and thus came to “override” other
(oppositional) representations. “The part” had successfully come to represent “the
whole”. This process coincides with Laclau and Mouffe’s definition of hegemony.28
We can now extend this logic by considering the multifarious aspects of our social
worlds. Hegemony entails any sort of process wherein particularities come to assume the
role of representing totalities, in what is otherwise a pluralistic terrain . Let us
reconsider the case of the U.S. The U.S. is a highly pluralistic society (sometimes
described by post-modern theorists as “fragmented”). It is governed by ethnic, linguistic,
racial, etc. plurality. Yet, the nominal category of “American” comes to assume the role
of representing all identities, as if they were equivalent. The invocation of the national
category (i.e. American) thus overshadows society’s constitutive plurality. Now, as
various works have shown, this logic inheres to the general logic of language, or
discourse.29 What interests us, however, are the various power effects that are animated
by such processes of representation.
Let us return to our example. We already established that the category “American”
serves the purpose of obfuscating society’s constitutive plurality—it practically “effaces”
ethnic, racial, linguistic, etc. diversity. But does the category serve, to a greater
extent, the interest of one particular group? Let us answer this question vis-à-vis a
thought experiment. Surely, when I invoked the category of “American”, an image was
conjured in the reader’s mind. What was that image of? I would argue that it was, most
likely, the image of a white male. This reveals that representations are not innocent. The
category that comes to subsume all differences as equivalent30 (i.e. American) is, to a
greater extent, tied to particularistic content, i.e. white and male. This is not to suggest
that representations are absolute—they are invariably ambiguous and polysemic—but
28
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that they are governed by certain (dominant) representational tendencies, the effects of
which are multidimensional. When “white male” becomes, to a greater extent, equivalent
with “American”, it results in uneven relations of power. As just one example, a voter
might be less likely to vote for a black woman for Congress, precisely because the
representation of the black woman might be perceived, on some level, either consciously
or unconsciously, as being incompatible with “American”.
These are the discursive logics at play that underlie (implicit) forms of discrimination.
But it is important to note that representations are interwoven in a very complex fashion
and come to constitute the multilayered schemas of our perception. Thus, for many
Americans, “American” might come to be synonymous 31 with “liberal capitalism”,
“individual liberty”, “Starbucks”, “Walmart”, “American exceptionalism”, “strong
military”, “political and military intervention in other countries in order to serve our
interests”, etc. In other words, the hegemonic representations that constitute people’s
perception come to reference differential perceptions and life modalities that are
presumably equivalent with the category that symbolizes the totality, i.e. “American”.
The total sum of these representations conjure up what might be called a hegemonic
world picture, that is, a particular ordering of one’s perception and therefore actions,
according to dominant forms of representation32 that come to be saturated with affect.33
I should be clear that I use the term hegemonic to emphasize that these dominant
representations speak, to a larger extent, to the interest s of particular identities. One can
very easily see, as an example, how the association of “American interest” with “military
intervention” serves the economic interests of the military-industrial complex. Going
back to my friends’ and acquaintances’ reaction after having told them that I moved back
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to Cyprus, one can say that they desired 34 to live in the U.S. because of a dominant
narrative that, by virtue of various factors such as the media, has come to be widely
disseminated at the global level: that the U.S. is the land of opportunity. A hegemonic
world picture had thus come to materialize and, by extension, animate people’s
perceptions and actions. The effective dissemination and, therefore, hegemonization of
this world picture is one of the principal engines that drive American economic interests,
e.g. the U.S. fashion, entertainment and technology industries.
Let us now conclude the argument by laying out the general associated implications. If
the pragmatic understanding of reality is to be upheld, then it becomes clear that the
prime-most responsibility of political critique is to examine and expose how the
articulation of representations results in power effects. We do not relinquish efforts of
promoting what is “right” or “wrong”, but we are conscious that ethical judgments reflect
ideological commitments and that critique is invariably embedded in cultural precepts
that are socially constructed. This, of course, does not mean that we cannot put politicians
to the test when they “say one thing but do another” or when they act unethically, but I
believe that this preoccupation misses the broader picture. A civic attitude that is
appropriate for the challenges and complexities of the post-modern world needs
conceptual tools that extend far beyond this simplistic right/wrong logic. If, as established
earlier, power materializes when one representation effectively subverts other
representations, then political responsibility calls upon us to adopt the deconstructiv e
attitude.
The deconstructive attitude’s does not evaluate representations in terms of their
ideological consistency or verifiability. Rather, it aims to reveal: (a) the underlying values
that representations promote or foster; (b) how particular representations enable power
effects by subverting competing representations of reality; and (c) whose interests
particular representations promote. Let me demonstrate this by means of an example.
When Margaret Thatcher came into power in the 1980s her political ambitions were
bathed in rhetoric that heavily criticized the U.K.’s “dependency culture” that the Labour
34
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party had presumably nurtured. In contradistinction, Thatcher promised to support and
strengthen the U.K.’s “entrepreneurial culture”. Now, taken at face value, such rhetoric
might even have an “empowering” ring to it. But if we are to assess the effects that
Thatcherian policies had on U.K. society, an altogether different picture emerges: the
poverty rate nearly tripled over the course of a decade, the upper income tax bracket was
reduced from 83% to 30%, government services were privatized leading to higher costs
for citizens, collective bargaining rights were assaulted leading to less favourable
working conditions and lower incomes for the working class, welfare spending was
reduced resulting in less income for the poor. Thatcher’s appetite for an “entrepreneurial”
Britain was, to a large extent, consistent with her policies in that she effectively
empowered principally (big) business owners and the rich. But what her rhetoric and
actions obfuscated was that her empowering of entrepreneurs simultaneously
constituted an assault on the lower and working class. As just one example, terms such as
“entrepreneurial culture” were deployed in order to hide the fact that state expenditure
of many sorts had to be reduced in order to accommodate tax cuts for the
rich. When “entrepreneurial culture” was elevated to the status of a total
representation, it practically effaced its myriad constitutive elements, many of which
led to dire consequences for vulnerable populations. And this situation could not have
been evaluated in terms of a truth/lie dichotomy. On the one hand, Thatcher’s
commitment to “empowering” the U.K. by nurturing an “entrepreneurial culture” was
“truthful” and consistent with her policies, but it yielded ambiguous effects: it at once
strengthened some forms of entrepreneurialism, while gradually deteriorating social
and economic securities and benefits, the overall effects of which were to disempower the
lower social strata.
Today, we are in some respects living in the Thatcherian shadow, when terms such as
“entrepreneurialism”, “development”, “efficiency”, etc. are thrown around and presumed
to be innocuous. These particular terms (the part) become representations of total
economic policies (the whole), while obfuscating their plural constitutive dimensions
(hegemony). “Development” might sound good to the ear, but seldom will one ask:
“What kind of development and for whom”? Will lowering taxes in the name of
“development” empower citizens if it is simultaneously met with reductions in forms of
27
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income redistribution, such as reductions in education, healthcare, and welfare
expenditure?
It is simply a matter of which representation will prevail. If, as the post-structuralists
have it, reality is comprised of representations, then the sort of power that is enabled by
the play of representations is animated by processes of subversion. This game is called
politics, where one representation operates at the expense of another.
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ΜΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΕΘΙΣΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΙΣΘΑΝΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΕΛΗΝΗΣ ΑΛΩΣ1

Abstract: Kyriakos Charalampides, one of the most prominent and celebrated poets of
Hellenism, is now in his sixth decade of consistent poetic production but has never ceased
to renew the means of his craft and reinvent himself as one is able to observe in his most
recently published works. In his last collection of poems Ηλίου και Σελήνης Άλως (The
ring [or wreath] around the Son and the Moon), as the author of this short study contends,
the reader may come across magnificent poetic images, highly symbolic and moving. This
is a testament to the fact that Charalampides is able to transcend artistic genres, while
being inspired by them, by means of his ability to rise above history and transform it into
“meta-history” (μεθιστορία), thus presenting us with a view of the world that is mysterious
and therefore calls for a theological approach and interpretation. The article is a brief
commentary on the theological implications of some of the “meta-historic” poems in his
last collection, which—through lively, dynamic images—initiate the reader into the
mystery of the Incarnation of Logos: His Birth and His Passion and the unique relationship
with His Mother, the Theotokos. It is through Her eyes and utmost holiness that the poet
guides us to the encounter with the ultimate mystery of God’s advent to the world, His
desire to connect with it and redeem it. The poet reshapes the events of Christ’s life into
imaginative stories that praise the Son of God and, as the author claims, these reworkings
of the Christological pattern are as great as some of the greatest hymns of Ecclesiastical
Hymnography.
Keywords: Kyriakos Charalampides; Poetic images; “Meta-history”; Incarnation; Theotokos;
Hymnography.

Ο χαλκέντερός ποιητής μας διανύει την έκτη δεκαετία ποιητικής δημιουργίας. Τούτο
όμως, δεν είναι το μείζον, καθώς το πολυχρόνιον της συνεπούς παρουσίας που
* Δρ. Θεολογίας (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), Αγγλική Σχολή, Πανεπιστήμιο
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑ

χαρακτηρίζει την περίπτωση του Κυριάκου Χαραλαμπίδη το έχουν επιτύχει αρκετοί
άλλοι ποιητές —κάποιοι δε από αυτούς ανήκουν στους σημαντικότερους που έχει
αναδείξει ο Έλλην λόγος. Το σπουδαίο λοιπόν της διαχρονικής συμβολής του στα
ποιητικά και καλλιτεχνικά πράγματα είναι η αδιάπτωτη ποιότητα και το βάθος του
λόγου του, τον οποίο εξακολουθεί να φροντίζει ως επίμονος και φιλόπονος κηπουρός,
επιτρέποντας στις λέξεις του —τις βαφτισμένες στο χθες και το σήμερα της ποιητικής
διαχρονίας— να ανθίζουν εκπληκτικά μπροστά στα μάτια μας, αναδίδοντας
ολοζώντανο το άρωμά τους. Λόγος λοιπόν σαρκωμένος στη ζωή, στη φύση, στον
έρωτα που πλαταίνει για να χωρέσει τα αχώρετα: από τη κτίση σύμπασα, την
ανθρωπογεωγραφία που ανοίγεται από το τοπικό στο οικουμενικό, ως τον
σεσαρκωμένο Λόγο της Εκκλησίας, Tον Οποίον μπορεί και Τον βλέπει ως Παιδίον
Νέον και προ αιώνων Θεόν, δηλαδή ως Αυτόν που επανεντάσσεται ως
ανυπεράσπιστο πλάσμα στην κοινότητα των ανθρώπων, αφημένος στα χέρια της
τιμιότατης Μάνας Του, την ίδια στιγμή που κρατάει στην παλάμη Του το σύμπαν
ολάκερο. Ολοζώντανος, λοιπόν ο λόγος του Χαραλαμπίδη, νεανικός μέσα στον
ενθουσιασμό του για το δώρο της ποίησης που το προσέχει και το πολλαπλασιάζει·
εκστατικός μπροστά στο θαύμα της ζωής που ποτέ δεν παλιώνει. Με τούτα δεν
επιχειρώ να εξαντλήσω μια ποίηση που σαν ποτάμι δύσκολα εξαντλείται, αλλά να
εστιάσω σε αλήθειες, που ο ποιητής με συνέπεια μας κομίζει, καταφάσκοντας το
θεολογικό ήδη από τα πρώτα χρόνια της εκδοτικής του κατάθεσης.2
Όπως ο τίτλος του κειμένου μου προϊδεάζει, το εγχείρημά μου στις επόμενες
σελίδες θα είναι η θεολογική ψηλάφηση και αποκρυπτογράφηση εικόνων ποιητικών
από την πιο πρόσφατα εκδοθείσα συλλογή του Κ. Χαραλαμπίδη. Μάλλον με
παρασύρει ο ενθουσιασμός από τη μετάληψη των ποιητικών καρπών του
Αμμοχωστιανού σε τούτο εδώ το βιβλίο, δηλαδή το αμείωτο πάθος, ο παλμός και η
2

Ενδεικτικά και μόνο αναφέρω κάποια από τα παλαιότερα χριστολογικά διαμάντια του
Χαραλαμπίδη, τα οποία πιστεύω βαθειά, πως δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από την ποιητική
υμνογραφία της Εκκλησίας, ούτε σε έμπνευση ούτε σε βάθος θεολογικό. Τολμώ δε να πω, ότι
παραμένοντας πιστά στο πνεύμα της εκκλησιαστικής ποιητικής, το διευρύνουν ευφάνταστα και το
εμπλουτίζουν: «Τον κατεβάζαν με το φως του φεγγαριού, / κι όπως τ’ αγέρι Του ’γγιζε τα στήθια, /
σε λευκοσέντονο τον τύλιξαν / με μητρική στοργήν, Αυτόν / που τα βουνά μπορούσε να κινήση, /
κι όμως προτίμησε ν’ αναστενάξη». Κυριάκος Χαραλαμπίδης, «Αποκαθήλωση Β΄», Η άγνοια του
νερού. Ποιήματα, Ίκαρος, Αθήνα 1967, σ. 30· ο ίδιος, «Αυτός που βάδισε απάνω στο νερό», Το
αγγείο με τα σχήματα, Ποιήματα, χ.ε., Λευκωσία 1973, σ. 71-72: «Το μήνυμα ήρθε με το κουπί /
[…] / “Έρχεται ο Χριστός πάνω στα κύματα. / Τ’ αρέσουν οι αχινοί κι η σούπα η καραβίσια”. /
Καβούροι τότε και χελώνες μαζευτήκανε / για να τον βοηθήσουν να κατέβη / από τα κύματα στην
αμμουδιά. / Κι όταν με το καλό τελειώσανε όλα, / στρωθήκανε στο φαγητό. / […] / Δεν πέρασε
λίγη ώρα, και τον φέρανε. / Είχε παραπατήσει, λένε, στο ποτάμι, / Καθώς κοιτούσε μια γαλάζια
πεταλούδα».
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φρεσκάδα των πονημάτων του και ίσως με αυτό που θα εισηγηθώ να αδικώ κάπως
άλλες συλλογές του· πιστεύω, όμως, πως η εν λόγω σύναξη χαραλαμπίδειων
τεχνουργημάτων ξεχωρίζει ιδιαιτέρως για τον πλούτο των εικόνων της. Η πύκνωση
των νοημάτων, η συμπόσωση των αληθειών και η διάχυση των αισθήσεων που
συγκεφαλαιώνονται σε αυτές τις εικόνες σε αφήνουν εκστατικό, σε συγκινούν και σε
κάνουν να αναρωτιέσαι: έχει στ’ αλήθεια όρια η γλώσσα, ο λόγος ο ποιητικός, όταν
τον μεταχειρίζονται οι εκλεκτότεροι εργάτες του; Μέσω αυτών των εικόνων ο
ποιητής μας, έχω έντονη την αίσθηση, πως κατορθώνει να καταργήσει με την
απαράμιλλη γλώσσα του τα συμβατικά όρια μεταξύ των τεχνών, καθώς σου φαίνεται
ώρες-ώρες πως δεν γράφει αλλά ζωγραφίζει, πως δεν μεθ-ιστορεί απλώς αλλά
σκηνοθετεί,3 καθώς —κι αυτό δεν είναι όψιμο στο έργο του— θέτει, διά των
προαναφερθέντων, τον δάκτυλον επί τον τύπον της οντολογίας της τέχνης εν γένει.
Το πράττει δε αυτό, επ-εκτείνοντας τα όρια της όρασής του και εκθέτοντας την
οξυμμένη ευαισθησία του σε τόπους νέους, σε ετεροτοπίες και αγαθοτοπίες
θαυμάσιες. Αυτό δεν οφείλει να κάνει ο κάθε καλλιτέχνης, προκαλώντας αισθητικά
και παιδαγωγώντας τους μετόχους των έργων του;
Μου φαίνεται, πως ξανοίχτηκα ήδη πολύ σε μια θεωρητική ανάλυση, που όσο και
να δικαιώνεται —κατά την άποψή μου πάντοτε— από το ίδιο το έργο του ποιητή,
οφείλει ευθύς αμέσως να παραπέμψει σε αυτό, προσεγγίζοντας τις συνθέσεις, οι
οποίες μπορούν να υποστηρίξουν πληθωρικά θέσεις όπως αυτές που πιο πάνω
εξέθεσα. Οφείλουμε λοιπόν να ανιχνεύσουμε κατ’ αρχήν τον τίτλο που δίνει στη
συλλογή του ο Κ. Χαραλαμπίδης· περί ανίχνευσης και εξιχνίασης πρόκειται, καθώς
το γοητευτικό, υπαινικτικό και μυστηριώδες Ηλίου και Σελήνης Άλως δεν
προσφέρεται για μονοδιάστατες προσεγγίσεις.4 Παραπέμπει σαφώς στο φως,
αναφέροντας τα δύο ουράνια σώματα και στρέφοντάς τη ματιά μας στον Ουρανό.
3

4

Πρόκειται —οφείλω να το σημειώσω για τους λιγότερο μυημένους στην χαραλαμπίδεια ποιητική—
για τη μεταποίηση της ιστορίας που πραγματώνεται δια του μύθου ως μετα-ιστορίας, η οποία
αποκαλύπτει το μυστηριακό βάθος των πραγμάτων. Γνωστή ασφαλώς η ομότιτλη συλλογή
(Κυριάκος Χαραλαμπίδης, Μεθιστορία, Άγρα, Αθήνα 1995).
Ο ίδιος ο ποιητής μας διαφωτίζει επί του τίτλου της συλλογής του, διασαφηνίζοντας την λέξη
«άλως». Τούτο ασφαλώς οφείλει να το δει κανείς σαν ένα κλειδί, καθώς η ευρύτερη διακειμενική
συνάφεια της συλλογής φωτίζει και τον τίτλο της. Διαβάζουμε: «Άλως: Η ανταύγεια που
σχηματίζεται γύρω από τη σελήνη και τον ήλιο υπό μορφή δακτυλίου. Επίσης ο φωτοστέφανος
γύρω από την κεφαλή των αγίων, καθώς και ο ρόδινος αμαυρός κύκλος γύρω από τον μαστό».
Χαραλαμπίδης, «Σημειώσεις», Ηλίου και Σελήνης Άλως, σ. 87. Ένα τέτοιο ερμηνευτικό κλειδί
προδιαθέτει επαρκώς τον αναγνώστη για τη (θεολογικώς) ερωτική οντολογία του ποιητή. Σαν να
βλέπει κανείς μπροστά του τις πρώτες ύλες, την ανακάλυψη-αποκάλυψη της γενεσιουργού αιτίας
των ποιημάτων.
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Εκεί, φαίνεται, θέλει να μας ανυψώσει ο ποιητής, θέλοντας ίσως να μας πει πως χωρίς
τα ουράνια— τουλάχιστον για την όραση την ποιητική— μένουν ανερμήνευτα και τα
γήινα.5 «Ὡς ἐν οὐρανῷ», εξάλλου, αλλά «καὶ ἐπὶ τῆς γῆς» υφίσταται η σωτήρια
εκδήλωση της θείας ενέργειας κι έτσι —μοιάζει να μας λέει επίσης ο ποιητής—, από
εκεί, απ’ τον ουρανό, ο οποίος δεν είναι νεκρό σχήμα αλλά υπάρχει,6 εκπηγάζει η
ενέργεια του φωτισμού —του φυσικού ασφαλώς και εν ταυτώ πνευματικού.7
Μυσταγωγός σε ένα τέτοιο φωτισμό γίνεται ο ποιητής, που έτσι μας βοηθά να
ερμηνεύσουμε τους πλουτοφόρους ποιητικούς στοχασμούς του, οι οποίοι μας
συναντούν με τη μορφή τύπων, δυναμικών εικόνων και εύστοχων συμβολισμών.

5

6

7

Θείος έρως και έρως ανθρώπινος, ο ένας εικονίζοντας, διαρρηγνύοντας και ερμηνεύοντας τον
άλλον, έτσι όπως το θέλει η ορθόδοξη πατερική παράδοση, είναι το κλειδί για να καταλάβει κανείς
τη σύμπλεξη ουρανίων και επιγείων στον Κ. Χαραλαμπίδη. Μια τέτοια ολιστική θεώρηση είναι
ασφαλώς ξένη προς τη διχαστική στάση που ξεδιαλέγει τα «ιερά» από τα «ανίερα». Για να
δανειστώ την αναγκαία στήριξη των πιο πάνω από την πατερική-ασκητική μαρτυρία καταφεύγω
στον Ιωάννη τη Κλίμακος: «Μακάριος ὅστις τοιοῦτον πρὸς Θεὸν ἐκτήσατο ἔρωτα, οἷον μανικὸς
ἐραστὴς πρὸς τὴν ἑαυτοῦ ἐρωμένην κέκτηται.». Ιωάννης Σιναϊτης, Κλίμαξ, PG 88, 1156C.
Χαρακτηριστικότατο το ποίημα του Χαραλαμπίδη «Ένα Κορίτσι με Μαγιό», στο οποίο η ημίγυμνη
γυναίκα μπαίνει στον ναό εν ώρα λατρείας. Τούτο δεν διακόπτει το μυστήριο της θυσίας και ο
παπάς της χαμογελάει ενώ αυτή του προσφέρει τριαντάφυλλο· μια πρόσκληση, θα λέγαμε,
ερωτική. Βλ. Στη Γλώσσα της Υφαντικής, Μεταίχμιο, Αθήνα 2013, σ. 64. Σχολιάζοντας το
εντεχνότατο αυτό τραγούδι του ποιητή, ο Χρ. Σταμούλης το εντάσσει στον ολιστικό τρόπο της μιας
συν-ενωτικής-ερωτικής θεολογίας: «Ο Χαραλαμπίδης φαίνεται να γνωρίζει καλά, γι’ αυτό και
προχωρεί με τούτη τη σαλο-σχηματική τροπολογία, πως τη γύμνια των ανθρώπων του κόσμου
εντός της Εκκλησίας ντύνει ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος εν αρχή και εν τέλει αποτελεί το πρόσωπο
και τη στολή των βαπτιζομένων στο βαπτισμένο, σταυρωμένο, λοχευμένο και αναστημένο σώμα
του. «Ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε», μας πληροφορεί άλλωστε ο απόστολος, «Χριστὸν
ἐνεδύσασθε» και δείχνει με μιας το βάπτισμα της πρόσληψης, όχι απλά και μόνο της αποδοχής, το
βάπτισμα της ολοκληρωτικής αγάπης, τη μαρτυρία και το μαρτύριο της απόλυτης συσσωμάτωσης,
που δεν μπορεί παρά να προϋποθέτει την αγάπη, την ερωτική αγάπη του συνανθρώπου όσο και
του Θεού εντός της ιεράς θυσίας. Εξάπαντος όχι εκτός. Γιατί εν Χριστώ τα μέσα μας γίνανε εκτός
και τα εκτός μας μέσα, γιατί εν Χριστώ «τὰ πάντα καὶ ἐν πᾶσι Χριστός». Χρυσόστομος Σταμούλης,
«Ένα Κορίτσι με Μαγιό / Μπήκε στην Εκκλησία —Αναστεναγμός Υπαινικτικός του Κυριάκου
Χαραλαμπίδη και η Ουσία της Θεολογίας», Πάροδος 37 (2010), σ. 4428-4429.
Εδώ παραφράζω τους στίχους, που τονίζουν την εύρεση του ουρανού ως άθλημα ασκητικό, από
ποίημα της έτερης κορυφαίας του καιρού μας: «Βρέχει με απόλυτη ειλικρίνεια, / άρα δεν είναι
φήμη ο ουρανός / υπάρχει / και δεν είναι το χώμα λοιπόν / η μόνη λύση / όπως ισχυρίζεται ο κάθε
τεμπέλης νεκρός». Κική Δημουλά, «Άτιτλο», Μεταφερθήκαμε Παραπλεύρως, Ίκαρος, Αθήνα
3
2008, σ. 24.
Μια τέτοια μυστική όραση που φανερώνει αυτή την αλήθεια του εκκλησιαστικού βιώματος
μαρτυρεί η ακόλουθη αναφορά του Κ. Χαραλαμπίδη, στην οποία η θαυμάσια εικόνα από την Αγία
Σοφία, όπως την ανασυνθέτει ο ποιητής, αποκαλύπτει επί της γης —διά της μετοχής στο φως— τη
μυστηριακή συνύπαρξη κτιστού και ακτίστου. Το φυσικό (θάλασσα και φως) και το τεχνητό
σύμβολο (ναός) σε απόλυτη αρμονία: «Φλογίζει την καρδιά των δικαιούχων / η θέα του χρυσίου
επί της γης! / Κοντά σ’ αυτά προσθέστε και τη θέα / των τεσσάρω ροών του Παραδείσου / που
χύνονται στη θάλασσα του Μαρμαρά. / …σαν φως που μπαίνει από του θόλου τις θυρίδες / και
σελαγίζει στις βαθιά κυανές ψηφίδες». Χαραλαμπίδης, «Περί της Οικοδόμησης του Ναού της
Αγίας Σοφίας», Ηλίου και Σελήνης Άλως, σ. 49.
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Τούτο το πλέξιμο του γήινου με το ουράνιο, του φυσικού με το υπερφυσικό,8 σε
μια ασύγκριτα δυναμική εικονοποιία συναντάμε στο σπαραξικάρδιο «Ο Γυρισμός της
Ξενιτεμένης».9 Τη ματαίωση που βιώνεται ως πόνος για την αδυνατότητα
πραγματικής επιστροφής στο κατεχόμενο σπιτικό,10 διαδέχεται μια δι-όραση μυστική,
η οποία λειτουργεί ως έσχατη παρηγορία. Εδώ, πιστεύω, πως το έσχατη εγγράφεται
κάλλιστα στη μετοχή των εσχάτων στο παρόν, με τον τρόπο του ποιητή, ο οποίος
μεταμορφώνει πράγματα και φαντασία —ή τα πράγματα της φαντασίας—,
καθαγιάζοντάς τα:
Κι όμως, αλήθεια, είδα στο μπαλκόνι του / να λάμπουν από μόνες τους, σαν από θαύμα, /
οι γλάστρες π’ αναιρούσαν ξηρασίες / και καταρράχτης από νεκρολούλουδα / αντίκρυ μου
ξεφάντωνε. / Αν αυτό / παρηγορεί, δεν ξέρω· η δύναμη της θέλησης / των λουλουδιών —
την ώρα που τα χέρια μας / αγγίζουν τ’ αγκυλώματα των ήχων— / μ’ ένα νομίζω Θεό, που
παίζει πιάνο / επάνω σε παχύ κομμάτι πάγου, / συναγωνίζονται· τριγύρω του ριγούν /
περαστικών αγγέλων τα φτερά.11

Ο Θεός τούτος, που βγάζει από τον πάγο ουράνια μουσική —ως άλλος Μωυσής που
με τη δύναμή του ίδιου τούτου Θεού, σ’ αλλοτινή εποχή έκανε τον βράχο να
αναβλύσει—,12 έχει όνομα, είναι Λόγος Σεσαρκωμένος και εισέρχεται στην ιστορία

8

9
10

11
12

Βλ. Χαραλαμπίδης, «Το Θραύσμα», Ηλίου και Σελήνης Άλως, σ. 15: «Με τέτοια οι Έλληνες
καρδιολατρία / πληθαίνουμε την ύλη και το πυρ / το κατακαίμε ολόκληρο πάνω απ’ τις λέξεις /
πριν σμίξουμε τα αιθέρια / του έρωτός μας έλαια με τον κόσμο. / Κι αν αστεροσκοπείς στον ουρανό
/ αδήλωτα γαιώδη και ανθρώπινα / μιας πάγκαλης και θείας απελπισίας, / άι να χαθείτε, πάντες οι
εραστές»!
Χαραλαμπίδης, Ηλίου και Σελήνης Άλως, σ. 82-83.
Βλ. Χαραλαμπίδης, «Ο Γυρισμός της Ξενιτεμένης», Ηλίου και Σελήνης Άλως, σ. 82: «Ήξερα πως
δεν είχα καμιά δύναμη / το σπίτι να σηκώσω, να το ξεριζώσω, / κοντά μου να το σύρω […] τα
χέρια του ματώναν και γαντζώνονταν / στον πέρα τοίχο […]».
Χαραλαμπίδης, «Ο Γυρισμός της Ξενιτεμένης», Ηλίου και Σελήνης Άλως, σ. 83
Βλ. Έξοδος 17: 3-6: «ἐδίψησε δὲ ἐκεῖ ὁ λαὸς ὕδατι, καὶ διεγόγγυζεν […] πρὸς Μωυσῆν λέγοντες·
ἱνατί τοῦτο; ἀνεβίβασας ἡμᾶς ἐξ Αἰγύπτου ἀποκτεῖναι ἡμᾶς καὶ τὰ τέκνα ἡμῶν […] τῷ δίψει;
ἐβόησε δὲ Μωυσῆς πρὸς Κύριον […] τί ποιήσω τῷ λαῷ τούτῳ; […] καὶ εἶπε Κύριος […]·
προπορεύου τοῦ λαοῦ τούτου, λαβὲ δὲ σεαυτῷ ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ· καὶ τὴν ῥάβδον
[…] λαβὲ ἐν τῇ χειρί σου […]. ὅδε ἐγὼ ἕστηκα ἐκεῖ πρὸ τοῦ σε ἐπὶ τῆς πέτρας ἐν Χωρήβ· καὶ
πατάξεις τὴν πέτραν, καὶ ἐξελεύσεται ἐξ αὐτῆς ὕδωρ, καὶ πίεται ὁ λαός. ἐποίησε δὲ Μωυσῆς οὕτως
ἐναντίον τῶν υἱῶν Ἰσραήλ». Με τρόπο ατόφια προφητικό ο Κ. Χαραλαμπίδης περιγράφει την
ουσιαστική σχέση Παλαιάς και Καινής Διαθήκης (προ Χριστού εκτυλίσσεται το γεγονός) με
συνεκτικό κέντρο τον Χριστό στο ποίημα «Αγιασμός των Υδάτων εν Σμύρνη το 2016 π.Χ»,
μεταποιώντας σε σωτήρια την τραγική ιστορία του Ελληνισμού. Παραθέτω την κεντρική στροφή:
«Ημέρα των Φώτων, / σαν σήμερα, πριν από χρόνια / δεκάδες ιχθύες συνωστίζονταν / κάτω από τ’
άνθη και τον τίμιο σταυρό / που ρίχτηκαν στα ύδατα, να επανακτήσουν / τον βαπτιζόμενο Ποταμό
της Ζωής — την ανθρώπινη σάρκα του». Χαραλαμπίδης, Ηλίου και Σελήνης Άλως, σ. 44. Η
λύτρωση της ιστορίας, σε ένα Χριστολογικό και Χριστοκεντρικό «σήμερον», αποκαλυπτόμενο με
ποικίλους συμβολισμούς, μένει πιστή στο παύλειο: «καὶ πάντες τὸ αὐτὸ βρῶμα πνευματικὸν
ἔφαγον, καὶ πάντες τὸ αὐτὸ πόμα πνευματικὸν ἔπιον· ἔπινον γὰρ ἐκ πνευματικῆς ἀκολουθούσης
πέτρας, ἡ δὲ πέτρα ἦν ὁ Χριστός». Α΄ Κορινθ. 10: 3-4.
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για την ανατρέψει, να την αναποδογυρίσει ως διάκονος της σωτηρίας. Είναι ο
Χριστός των Ευαγγελίων, της Βίβλου και της ζωντανής Εκκλησίας. Ο Χαραλαμπίδης
Τον δοξάζει, μη παύοντας ποτέ να ανιχνεύει με στοχασμό και σεβασμό, γνώση και
δέος τη μυστηριακή ένωση θείας και ανθρώπινης φύσης στην υπόσταση του
σαρκωμένου Λόγου με τα επί της γης συνεπακόλουθά της.13 Ακολουθεί στο πιο κάτω
ποίημα την Παναγία στην πορεία της προς τη Βηθλεέμ· κι αν η αρχική εικόνα (βλ. το
κρίνο) θυμίζει πιο πολύ Ευαγγελισμό,14 ας αναλογιστούμε πως η σύλληψη του Ιησού
στη μήτρα της Παρθένου έλαβε ήδη χώρα με το «γένοιτό μοι κατὰ τὸ ῥῆμά σου» της
Θεοτόκου προς τον Γαβριήλ.15 Αυτό υπονοεί ο ποιητής,16 βάζοντας και την κτίση να
μετέχει ενεργά και πανηγυρικά στο μελλούμενο που είναι ήδη τελούμενο, τουτέστιν
πλέκοντας αριστουργηματικά έναν εισοδικό ύμνο στον Πλάστη:
Κρατώντας τον κρίνο / και τα σανδάλια στο χέρι / όδευε στα καθέκαστα της Βηθλεέμ. /
Σγουρές τριγύρω της φωνές πουλιών, / οι κορυφές του φοίνικα, η γύρη των βουνών, / η
θάλασσα του κύματος και λύκοι / με απαστράπτουσες περικνημίδες / ανέκραζαν
πρωτάκουστες πραγματικότητες / πετώντας πέτρες στο πηγάδι.17

Ακολουθεί, αμέσως μετά, ένα υπέροχο δοξαστικό, ισάξιο με λειτουργικό ύμνο, στο
οποίο απαντά ένας χαραλαμπίδειος υπομνηματισμός της κλασσικής ορθόδοξης
εικόνας της Γεννήσεως, που μοιάζει —μέσα από εκδίπλωση και δημιουργική
παρέμβαση—, να παράγει μια νέα εικόνα, υπέροχα θεολογική. Διαβάζουμε:
Ό,τι γεννιόταν γύρω του τον θάμπωνε: / Οι μάγοι (τα πολύχρωμα παλτά τους), / οι
μοσκομύριστοι άγγελοι (τα πούπουλά τους), / Η γλίτσα των ποιμένων, το νερό, η

13

14
15
16

17

Σε αυτό το θεολογικό πλαίσιο ο Χαραλαμπίδης δεν λησμονά να δώσει στην αμφιβολία και τη
δυσπιστία το μερίδιό της. Ο αφηγητής του ποιήματος «Ένα Σάββατο» σκοντάφτει στη μυστηριακή
ένωση και εκδήλωση των δύο φύσεων στον Χριστό όπως καταγράφεται στα εκτυλιχθέντα κατά την
Ανάσταση του Λαζάρου. Το ποίημα κλείνει με το παραστατικότατο: «Άνθρωπος είμαι και, θνητός,
στοχάζομαι / την καημένη λάμπα που τ’ ασήκωτο / σηκώνει βάρος του φωτός της και παιδεύομαι /
πώς να χωρέσω τόση Αλήθεια και Ζωή». Χαραλαμπίδης, Ηλίου και Σελήνης Άλως, σ. 43.
Βλ. Λουκ. 1: 26-38.
Λουκ. 1: 38.
Τούτη τη δογματική αλήθεια εκφράζει με ακρίβεια ο στίχος των «Χαιρετισμών» στη Θεοτόκο:
«Ἄγγελος πρωτοστάτης, οὐρανόθεν ἐπέμφθη, εἰπεῖν τῇ Θεοτόκῳ τὸ Χαῖρε· καὶ σὺν τῇ ἀσωμάτῳ
φωνή, σωματούμενόν σε θεωρῶν Κύριε, ἐξίστατο καὶ ἵστατο […]». «Χαιρετισμοί», Ακάθιστος
Ύμνος, Στάση Α΄, Ελληνικά Λειτουργικά Κείμενα της Ορθόδοξης Εκκλησίας, στο:
http://glt.goarch.org/#02 [πρόσβ.: 13 Νοεμβρ. 2018].
Χαραλαμπίδης, «Μια Παναγία», Ηλίου και Σελήνης Άλως, σ. 55. Η ρίψη πετρών στο πηγάδι, το
κλείσιμο του ολιγόστιχου ποιήματος που εκπλήσσει, αποδεικνύοντας πως η ευρηματικότητα στην
πλοκή δεικνύει και το βάθος του ταλάντου, επιδέχεται πολλών πιστεύω ερμηνειών. Θα
αποτολμήσω μόνο μία, που είναι θεωρώ πιστή με το πνεύμα της χαραλαμπίδειας θεολογίας: δρόμος
επιστροφής δεν υπάρχει, ο κύβος ερρίφθη, γεννάται οσονούπω ο Χριστός, νέο χαρμόσυνο, αλλά
ξεκινάει, ανεπιστρεπτί και η τραγική του πορεία προς το Πάθος.
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παιδίσκη, / τα κεχαριτωμένα της μητρός του χέρια, / τ’ αστέρι που τον κοίταζε με τόση
γλύκα, / το βόδι που η μουσούδα του τον ακουμπούσε, / ο γαϊδαράκος που ένιωθε το
σπήλαιο / σαν ένα πρόσχημα της θείας φύσης, / η κουρελού από άχυρο, τα λίγα δέντρα / κι
ο Ιωσήφ που κάποιονε παρηγορούσε.18

Έχει κανείς την αίσθηση πως ο ποιητής στους πιο πάνω στίχους, εγκολπώνεται
ολωσδιόλου την παιδική / βρεφική αφελότητα και απλότητα, την ίδια που ο
σαρκωμένος Λόγος προσλαμβάνει, ώστε να μιλήσει θεολογικά με τρόπο καίριο. Η
έκπληξη μπροστά στο μυστήριο που τελείται εξυπηρετείται κάλλιστα από τον
εναγκαλισμό της παιδικότητας από τον ποιητή, ο οποίος· όμως, στη θεολογικότητά
του είναι ώριμος και ακριβής. Στέκομαι ενδεικτικά —περί αισθητικής εδώ ο λόγος—
στα «πούπουλα» των αγγέλων, για να σημειώσω, πως αν είναι ορθό, ότι την
ορθόδοξη εικόνα υπομνηματίζει ο Χαραλαμπίδης, δεν διστάζει, εν τούτοις, να
σκανδαλίσει με μια τέτοια παρέκβαση τον σχολαστικό νου (ορθόδοξο ή μή
ορθόδοξο), όπως το έπραξε εξάλλου ένας Δομήνικος Θεοκόπουλος μέσα στην καρδιά
του σκοτεινού Μεσαίωνα.19 Επίσης, ο «γαϊδαράκος» θεολογεί, πράγμα που καθόλου
δεν εκπλήσσει για τον θεολογικώς μυθολογούντα ποιητή, ο οποίος μας δίνει, δι’
αυτού μια εικόνα, ένα σύμ-βολο (το σπήλαιο «ως πρόσχημα της θείας φύσης»), το
οποίο τολμά να περιγράψει το άρρητο (τη θεία φύση δηλαδή), για να φτάσει δηλαδή
πέρα απ’ εκεί που ο λόγος παύει και γίνεται αποφατική σιωπή. Τέτοια λοιπόν,
εκπληκτική, δίχως άλλο, η δυναμική των ποιητικά εμβαπτισμένων θεολογικών
συμβόλων.20 Επιπλέον, ο Σατανάς, που δεν τον ονομάζει ο ποιητής· αλλά, με
λαϊκότατη ειρωνεία υπαινίσσεται ως «κάποιονε», δεν πειράζει τον Ιωσήφ·21

18
19

20

21

Χαραλαμπίδης, «Η Γέννησή Του», Ηλίου και Σελήνης Άλως, σ. 56.
Στο περί Θεοτοκόπουλου ζήτημα, ο περίφημος ζωγράφος κλήθηκε να απολογηθεί για το μέγεθος
των φτερών των αγγέλων στα έργα του, καθώς αυτά θεωρήθηκαν από την Ιερά Εξέταση στην
Ισπανία πολύ μεγάλα. Καίριο σημείο της απολογίας του φαίνεται να ήταν το επιχείρημα, πως αν
κανείς είχε δει στ’ αλήθεια τους αγγέλους, τότε να του έλεγαν πώς πραγματικά ήταν και έτσι να
τους ζωγραφίσει. Βλ. Χρυσόστομος Σταμούλης, Έρως και Θάνατος. Δοκιμή για Έναν Πολιτισμό της
Σάρκωσης, Ακρίτας, Αθήνα 2009, σ. 281. Όπως σημειώνει ο Σταμούλης, με αφορμή τον El Greco,
εδώ έχουμε να κάνουμε (ζήτημα βέβαια οντολογίας και αισθητικής) με τον «χώρο της
υποκειμενικής δημιουργικής καλλιτεχνίας, που ψυχανεμίζεται ανάμεσα απόφανση και φαντασία».
Σταμούλης, Έρως και Θάνατος. Δοκιμή για Έναν Πολιτισμό της Σάρκωσης, σ. 281-282.
Προεκτείνοντας, εκφράζω τη θέση, ότι σ’ αυτό τον ίδιο χώρο εγγράφεται η φυσιοκρατική εικόνα
με τα πούπουλα των αγγέλων που μας παραδίδει ο Χαραλαμπίδης.
Πρβλ. Παύλος Ευδοκίμωφ, Η Τρελή Αγάπη του Θεού, Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου,
Λευκωσία 2003, σ. 23, 84.
Βλ. Σταύρος Φωτίου, «Η Καθολική Συνύπαρξη: η Εικόνα της Γέννησης του Χριστού»,
Εικονοστάσιο 4 (2013), σ. 147: «Μπροστά του στέκεται μεταμορφωμένος σε βοσκό ο διάβολος —
σε μερικές μάλιστα εικόνες παρουσιάζεται με κέρατα και ουρά— προσπαθώντας να διαβάλει τον
Θεό και να ενσπείρει αμφιβολίες για τη φιλανθρωπία του. Κρατώντας ένα αποξηραμένο ξύλο
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αντιθέτως, ο μνήστωρ της Θεοτόκου τον παρηγορεί, γιατί εκείνος ήδη βλέπει, πως η
δύναμή του —του θανάτου η δύναμη—, ωχριά μπροστά στο Βρέφος που θα γίνει ο
Αναστάς και θα τον καταπατήσει. Ήδη εξάλλου με την ένωση της θείας φύσης με την
ανθρώπινη στον Χριστό, έχει λάβει χώρα η ανακαίνιση των ανθρώπων, η άνευ
προηγουμένου δυναμική μετοχή του κτίσματος στην αγιαστική δόξα του θείου.
Αφού βρισκόμαστε στο κλίμα της κατ’ άνθρωπον Γέννας του Υιού του Θεού δεν
μπορούμε παρά να σταθούμε στο συγκινητικό ποίημα «Ο Τυφλός Μάγος»,22 στο
οποίο ο ποιητής μας εστιάζει ξανά στην εικόνα της Γεννήσεως, με τους ισχυρούς
συμβολισμούς της και την εμπλουτίζει εξαίσια για να στρέψει νου και καρδιά στην
ουσία της: με τα καθαρά τα μάτια του τυφλού αγοριού ο Χαραλαμπίδης μας καλεί να
δούμε τη δόξα του πραγματικού μέσα από την απώλεια που μπορεί να σημαίνει
εύρεση,23 δηλαδή παρά την απώλεια της φυσικής / βιολογικής αίσθησης, που
διανοίγει αλλιώς τον οφθαλμό της καρδίας για να βλέπει και να δοξολογεί τον
Πλάστη. Ενώπιόν μας λοιπόν η υπέροχη σύνθεση:
Ρωτώ τη λαγωνίκα μου μην κάποιο αστέρι / της μύρισε — όχι γνωστό ή κοινό […] / Αυτή,
κουνώντας την ουρά της, δείχνει / με το δεξί ποδάρι της ένα παράδοξο / ξεχωριστό αστέρι
που γεννήθηκε / με ειδική παραγγελιά. Δεν τρίζει / ουδέ τσακίζεται σε μάρμαρα ή /
σκαλώνει το φως του πουθενά. / Θητεύοντας στη γνώση και σε αρχέγονα / μορφώματ’
αρετής, θα πω στους άλλους / συναστρολόγους Πέρσες ν’ ανταμώσουμε / εκεί που χρέος
έχω το άστρο να οδηγήσω.24

Αναπλάθεται, λοιπόν, και ξαναπλάθεται η εικόνα της Γέννησης εκ των ένδον —από
τον μέσα οφθαλμό που βλέπει τα αόρατα να γίνονται αλλιώς ορατά— για να υμνηθεί

22
23

24

απευθύνεται στον Ιωσήφ, λέγοντάς του ότι όπως είναι αδύνατο να βλαστήσει ένα αποξηραμένο
ξύλο, έτσι είναι αδύνατο να γεννήσει μία γυναίκα παρθένος».
Χαραλαμπίδης, Ηλίου και Σελήνης Άλως, σ. 41.
Βλ. Λουκ. 9: 24: «ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ᾿ ἂν ἀπολέσῃ τὴν
ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, οὗτος σώσει αὐτήν». Το ευαγγελικό αυτό λόγιο, που έχει ασφαλώς
Χριστολογική και Χριστοκεντρική χροιά, μπορεί να καθιερώσει το σχήμα «απώλεια-εύρεση», το
οποίο, σύμφωνα με τον σπουδαίο λογοτέχνη και δοκιμιογράφο Wendell Berry, δύναται να
εφαρμοστεί σε πλείστες όσες εκφάνσεις του βίου. Βλ. Παναγιώτης Θωμά, Τόπος Χρονοποιός.
Κοινότητα, Φιλοπατρία, Ετεροτοπία και ο Τόπος των Εσχάτων στα Κείμενα των Νίκου Γαβριήλ
Πεντζίκη και Wendell Berry, Αρμός, Αθήνα 2017, σ. 74-75, 170-171, 340-341, 407-410. Η καθαρά
ασκητική ουσία του λογίου διαμηνύει, πως αν η όποια απώλεια (εν προκειμένω, της φυσικής
όρασης) αξιοποιηθεί στην πορεία εύρεσης και οικειοποίησης του Φωτός και της Αλήθειας (στη
σχέση του ανθρώπου με τον συνάνθρωπο, τη φύση και τον Θεό), τότε οδηγεί στην Ευχαριστία και
την πλησμονή, αξεχώριστες με την άσκηση εκφάνσεις του εκκλησιαστικού τρόπου ζωής. Φαίνεται
δε πως η απώλεια, η πτωχεία, η ανεπάρκεια —σε μια τέτοια διαδικασία— αποτελούν μάλλον
μονόδρομο, θυμίζοντας εξάλλου την τροπολογία της κένωσεως δια της οποίας ο Υιός του Θεού
ενώνεται με τον άνθρωπο και τον σώζει.
Χαραλαμπίδης, «Ο Τυφλός Μάγος», Ηλίου και Σελήνης Άλως, σ. 41.
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προφητικά το υπερβατικό του φυσικού (η Γέννα του Σωτήρος), το μυστηριακό του
υλικού που είναι πνευματικό: καρδιακή η όραση του υλικού· μα υλικό παραμένει το
δώρο στον Χριστό, ο καρπός της ακριβής όρασης, η οποία είναι το μείζον δώρο.
Συνεχίζει ο ποιητής:
Μου δόθηκε η στιγμή, σ’ απάτητους καιρούς, / να κάνω αυτό το πράγμα. Το βλέπω
καθαρά, / δεν με γελάν φαντάσματα και σκότη: / απόψε ότι προείδαμε τελείται. / Ωρίμασ’
ο Θεός, στη σύναξή του δέχεται / και μένα τον τυφλό με τη γκαμήλα μου, / χρυσό
θαμβωτικό να του προσφέρω / απ’ το υστέρημα των οφθαλμών μου.25

Ο εκπληκτικός στίχος «ωρίμασ’ ο Θεός […]» (ναι, γνωσιολογικά —και όχι
οντολογικά— ωριμάζει ο Θεός, δηλαδή η πίστη του ανθρώπου προς το θείο, που
σώζει τη θεία φιλανθρωπία στον κόσμο)26 καταδεικνύει, πως η Εκκλησία, που όλα τα
χωρά, καταξιώνει την ανεπάρκεια, την όποια ανεπάρκεια, ως τον μόνο δρόμο για τη
μετάληψη του πραγματικού, δείχνοντας την ολιστικότητα πέρα από την επάρκεια και
την αρτιότητα, οι οποίες —έτσι κι αλλιώς— μόνο ως αυταπάτες μπορούν να
υφίστανται. Συν τοις άλλοις, με τα λόγια του ανάπηρου παιδιού, ο ποιητής,
ερμηνεύοντας τη μυστηριακώς αισθαντική εικόνα της γέννησης, καρπώνεται την
αλήθεια της, δηλαδή μας καλεί στην εκμύθευση μέσα από τη αναμύθευση και
εξάπαντος όχι την απομυθοποίηση. Τούτη είναι εξάλλου η ουσία της μεθ-ιστορικής
τέχνης και τεχνικής του.
Στα ποιήματα της συλλογής που αποτελούν, εν πολλοίς, αναμυθευτικούς
αναστοχασμούς επάνω στο Πάθος του Θεανθρώπου, ο Κ. Χαραλαμπίδης εστιάζει
σε αυτό μέσα από τη ματιά της Θεοτόκου Μητέρας. Έχει εντρυφήσει ο ποιητής στο
νόημα της «ρομφαίας»,27 η οποία παραπέμπει στο μαρτυρικό θάνατο του Υιού της
και επενδύει με πίστη στη διευρυμένη όραση της Μαρίας, της Τιμιωτέρας των

25
26
27

Ό.π.
Πρβλ. Σταμούλης, Έρως και Θάνατος, σ. 381-384.
Βλ. Λουκ. 2: 35: «καὶ σοῦ δὲ αὐτῆς τὴν ψυχὴν διελεύσεται ῥομφαία, ὅπως ἂν ἀποκαλυφθῶσιν ἐκ
πολλῶν καρδιῶν διαλογισμοί». Πρόκειται για απόσπασμα από τους λόγους του Συμεώνος του
Θεοδόχου προς την Παναγία κατά την υποδοχή του Χριστού ως βρέφους στο Ναό. Είτε η ρομφαία
ερμηνεύεται ως οξύς πειρασμός (βλ. Χρυσόστομος Σταμούλης, «Η Θεοτόκος και το Μυστήριο του
Σταυρού», Άσκηση Αυτοσυνειδησίας, Το Παλίμψηστον, Θεσσαλονίκη 2004, σ. 105), είτε ως
απερίγραπτος πόνος, προοικονομεί το πάθος της Παναγίας ενώπιον του Πάθους του Υιού της. Η
Παναγία γνωρίζει, ασφαλώς, ότι μέσω του Πάθους θα έλθει η λύτρωση γι’ αυτό μπροστά στο
Σταυρό δεν θα πενθήσει μόνο αλλά και θα προσδοκήσει διακαώς την Ανάσταση του Υιού της και
του κόσμου. Βλ. Σταμούλης, «Η Θεοτόκος και το Μυστήριο του Σταυρού», Άσκηση
Αυτοσυνειδησίας, σ. 106.
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Χερουβίμ.28 Σε αυτό το κλίμα ανήκει φυσιολογικά το ποίημα «Η Αφελής Ερώτηση
της Μαρίας»,29 στο οποίο προβάλλεται το Πάθος και η Σταύρωση ήδη από τα
γεγονότα του Ευαγγελισμού:
Ως άκουσε τα λόγια του Αρχαγγέλου, / τον ρώτησε «Αν το πνεύμα του Θεού / σ’ εμέ
συλλάβει τον Υιόν του, θα γεννήσω / σαν όλες τις γυναίκες σ’ εννιά μήνες; / Ο άγγελος
γελά με την καρδιά του: / «Θα σε σκεπάσει δύναμις του Υψίστου / και θα γεννήσεις ναι,
κατά τα ειωθότα». / Εκείνη: «Ας γίνει, Κύριε, ό,τι θες, / δούλη σου είμαι και το ρήμα σου
αρραγές». / Ή, συνεχίζοντας περίτεχνα να υφαίνει / το πορφυρό πανί της,
σιγοτραγουδούσε: / «Αυτός που θα γεννήσω θα φανερωθεί / ανάμεσα στα φύλλα της
συκής. / Κοιμήσου, αγγελούδι μου, προτού χυθεί / το αίμα σου στα πέρατα της γης».30

Οι πρώτες τρεις στροφές τονίζουν μέσα από τη χαριτωμένη στιχομυθία την πλήρη
ανθρωπινότητα της Γέννησης του Θεανθρώπου. Το θαύμα της άσπορης σύλληψης
δεν καταργεί τα «ειωθότα» —σ’ αυτό συνίσταται το ξένο και το παράδοξο της που
καταφάσκει τα ανθρώπινα. Κορύφωση της σύνθεσης, ωστόσο, αποτελεί η τελευταία
στροφή, στην οποία χαίρεται κανείς τα πλουτοφόρα στρώματα της γραφής του
ποιητή, γιατί βρίθει συμβολισμών που χρήζουν θεολογικής ανίχνευσης και
εξιχνίασης: «το πορφυρό πανί» που υφαίνει η Παναγία προοικονομεί το αιματηρό
Πάθος· μοιάζει με σάβανο και εισάγει έτσι —με μια δυναμική εικόνα— και τη
Δυτική Τέχνη (βρέφος σπαργανωμένο ή νεκρός σε σουδάριο που παραπέμπει σε πιέτα
είναι ο Χριστός στα χέρια της Μαρίας), καθώς, την ίδια στιγμή, η Θεοτόκος που
υφαίνει παραπέμπει στην Πηνελόπη που προσδοκάει τον αγαπημένο της, για να
τονιστεί, έτσι —μέσα από τον διάλογο αρχαιοελληνικής και χριστιανικής
παράδοσης— η ιδιαίτερη σχέση Χριστού-Θεοτόκου. Είναι ο Υιός και ο Θεός της, το
Τέκνο και ο Νυμφίος της.31 Όλα αυτά, για να οικονομηθεί η οικουμενική σωτηρία,
28

29
30
31

Στο σημείο αυτό καταθέτω προσωπική μου μαρτυρία από συνομιλία μου για το θέμα με τον ίδιο
τον Κυριάκο Χαραλαμπίδη, ο οποίος με έμφαση μου τόνισε, πως πιστεύει βαθειά, ότι η Παναγία εξ
αρχής γνώρισε επακριβώς τί επρόκειτο να συμβεί στον Χριστό, δηλαδή όλη τη δραματική Του
πορεία προς το Πάθος και την Ταφή. Τούτη η πεποίθηση του ποιητή καταδεικνύει την ακονισμένη
διαίσθησή του, η οποία φρονώ, πως δυναμώνει αδιαμφισβήτητα από την εντρύφησή του στους
Ύμνους του Ρωμανού του Μελωδού και όχι μόνον.
Χαραλαμπίδης, Ηλίου και Σελήνης Άλως, σ. 54.
Χαραλαμπίδης, «Η Αφελής Ερώτηση της Μαρίας», Ηλίου και Σελήνης Άλως, σ.54.
Την εν Θεώ ερωτική σχέση Χριστού-Θεοτόκου δεν μπορεί κανείς να την αμφισβητήσει. Σε αυτή τη
συνάφεια εισηγούμαι εδώ μια ερμηνεία του ποιήματος «Η Γυναίκα του Ιησού»: έχω την αίσθηση,
ότι ο ποιητής σε αυτό τεχνηέντως σκανδαλίζει, παραπέμποντας ίσως στα Απόκρυφα Ευαγγέλια
(και αλλού το συνηθίζει), για να υπαινιχθεί, εν τέλει, το αυτονόητο. Ποιό είναι αυτό; Το διατυπώνω
ξανά με ερώτηση: θα μπορούσε η ακόλουθη σύνθεση (εξάπαντος ερωτική), να αποτυπώνει μια
εικόνα μητρικής θαλπωρής, ανάμεσα σε Χριστό και Θεοτόκο; Πιστεύω πως ναι. Παραθέτω το
ποίημα: «Γυναίκα πλήρως αρεστή στους ουρανούς. / Στη λάμα των ματιών της γράφονται τα χείλη
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αφού ο Νέος Αδάμ, δηλαδή ο Χριστός, που θα φανερωθεί (βλ. «στα φύλλα της
συκής»), θα ανακαινίσει με το αίμα του τον Παλαιό Αδάμ.
Η μεθ-ιστορική τέχνη του Χαραλαμπίδη γνωρίζει μια άλλη ξεχωριστή στιγμή της
σε ένα ποίημα της υπό σχολιασμό συλλογής, το οποίο εντάσσεται στη θεματική που
εισηγήθηκα στις τελευταίες παραγράφους του κειμένου μου, δηλαδή στο κλίμα του
Πάθους του Χριστού και στα συνεπακόλουθά του με κυρίαρχο πρόσωπο και σταθερό
σημείο αναφοράς τη Θεοτόκο. Στο ποίημα, που ακολούθως παραθέτω, κινείται ο
ποιητής μας στο περιθώριο των γεγονότων (παραδίδοντας, ωστόσο, αλήθεια κεντρική
και ολιστική)· στο ανομολόγητο μα καθόλα πιθανό μετά (της γνωστής ιστορίας) για
να μας παρουσιάσει τη μητέρα του Ιούδα, της οποίας ο υιός, που παρέδωκε τον
Κύριο, έχει οδηγηθεί στην τραγική αυτοκτονία:
Την άφησαν να σούρνεται στ’ ανώνυμο / της ερημιάς της πλήθος. / Παρών κανείς, να
μοίραζε τ’ αβάσταχτο / μαζί της που την έσφαζε μαντάτο / για το υγιό που γίνηκε κλαρί /
κι ο δάσκαλος πάνω σ’ αυτό ένα φύλλο.32

Κάνω μια παύση για να τονίσω την ερμητική μοναξιά της μάνας που σκιαγραφεί τόσο
σκηνοθετικά ο Χαραλαμπίδης, ήδη δίνοντας με τούτες τις παραστατικές εικόνες τον
τόνο τον συμ-παθητικό που θα κυριαρχήσει στη συνέχεια. Η εικόνα με το κλαρί και
το φύλλο —εκπληκτική και υπαινικτική—, φαίνεται να δηλώνει την προδοσία του
Χριστού, το ξεπούλημά του, αλλά και την αυτοκτονία του Ιούδα, 33 την ίδια στιγμή,
που το «ένα φύλλο», παραπεμπτικό στον Χριστό, υποδηλώνει και την άνθιση, τη
λύτρωση, την ανθοφορία διά της Αναστάσεως. Ακολουθεί εικόνα θρήνου της μάνας
του Ιούδα —τόσο για τον Χριστό όσο και για το παιδί της— απαράμιλλη,
υπερρεαλιστική, με τέτοια ένταση εσωτερική που συναντάει κανείς μόνο σε πίνακες
ενός Salvador Dali ή ενός El Greco. Πρόκειται όμως για υπερρεαλισμό που εκβάλλει
σε αλήθεια και προσδοκία ατόφια εκκλησιαστική:

32
33

της, / οι συλλαβές, τα σύμφωνα, ο μυστικός / συσχετισμός ημίρευστων εικόνων, / το βόδι π’
αγκαλιάζει το μουλάρι, / η φλόγα, η τρυφερότητα του κόρφου, / το αργό της βλέμμα, ο τόνος των
αισθήσεων. / Φεγγάρι που ξεπρόβαλε με μίσχο από δαντέλα / και τ’ αργυρό του πρόσωπο τρίβεται
στις μασχάλες / αγαπημένης γυναικός. Εγώ ειμί». Χαραλαμπίδης, Ηλίου και Σελήνης Άλως, σ. 52.
Χαραλαμπίδης, «Η Μάνα του Ιούδα», Ηλίου και Σελήνης Άλως, σ. 53.
Βλ. Ματθ. 27: 5-7: «Τότε ἰδὼν Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν ὅτι κατεκρίθη, μεταμεληθεὶς ἀπέστρεψε
τὰ τριάκοντα ἀργύρια τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ τοῖς πρεσβυτέροις λέγων· ἥμαρτον παραδοὺς αἷμα
ἀθῷον. οἱ δὲ εἶπον· τί πρὸς ἡμᾶς; σὺ ὄψει. καὶ ῥίψας τὰ ἀργύρια ἐν τῷ ναῷ ἀνεχώρησε, καὶ
ἀπελθὼν ἀπήγξατο». Πρβλ. Πράξ. 1: 18-19 όπου και διαφορετική εκδοχή για το τέλος του Ιούδα.
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Θρηνούσε και τους δυο σαν την αμνάδα / κι άπλωνε τα μαλλιά της ως τα σύννεφα /
πλεγμένα μ’ ασταπόβροντα π’ ανοίγουν / δρόμο για την ανάσταση των νεκρών. / —
Γυναίκα, η θεία μάνα του Σωτήρος / τ’ αμαρτωλό σπλαχνίζεται σου σπλάχνο, / που σ’ έχει
παραδώσει και προδώσει.34

Η Μητέρα του Πλάστη είναι το κλειδί για να ξεκλειδώσει ο αναγνώστης την αρετή
και το μυστήριο της συμ-πάθειας· την υπαρξιακή κατάφαση στη συμ-παθητική σχέση
με τον συνάνθρωπο, η οποία, δίχως άλλο, αποτελεί οντολογικό χαρακτηριστικό του
εκκλησιαστικού τρόπου —ως κοινοτικού και προσωπικού— στους αιώνες.35 Τόση
λοιπόν είναι η συμπάθεια της Θεοτόκου, κατά μίμηση και μέθεξη της συμπάθειας του
Υιού της, που μέσα στο δικό της θρήνο, ή πλαταίνοντας τον δικό της θρήνο,
σπλαχνίζεται και τη μάνα του Ιούδα, τη μητέρα αυτού που πρόδωσε το δικό της
αγαπημένο Τέκνο, τον ίδιο τον Υιό του Θεού. Πόσο, αλήθεια απέχουν όλα αυτά από
την εξαπλουστευμένη, σχηματοποιημένη και, εν πολλοίς, ψυχρά αντικειμενοποιημένη
στάση που χωρίζει στην ιστορία του θείου δράματος, δίκην χολιγουντιανής ταινίας,
σε καλούς και κακούς, αθώους και φταίχτες. Όσο για την παρ’ ημίν, της καθ’ ημάς
Ανατολής προσέγγιση, τολμώ να πω, πως η (δικαιολογημένη ίσως), αλλά μάλλον
υπέρμετρη έμφαση στο σφάλμα του Ιούδα στους ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδας,
αλλά και κάποια λαϊκά έθιμα συντείνουν σε μια παρόμοια στάση, με την οποία,
βέβαια, χάνεται το νόημα. Για να προσθέσω και το αυτονόητο —εμφανέστατο γίνεται
στο ποίημα—, η Θεοτόκος, ως μάνα αποκαλύπτει διά του συμπαθητικού τρόπου της,
πως ο Ιούδας, ως αυτόχειρας, δεν προδίδει μόνο την αγάπη του Χριστού, αλλά και
την αγάπη της μητέρας του, την οποία η Παναγία ουδόλως περιφρονεί, αν και
γνωρίζει το όλον, το σχέδιο της θείας οικονομίας εντός του οποίου συμβαίνει ό,τι
συμβαίνει προς σωτηρία ολάκερου του κόσμου.
Το υποσημείωσα στο πρότερο σημείο του κειμένου μου, θα το τονίσω και εδώ,
κλείνοντας τη σύντομη τούτη αναφορά μου στη εξαιρετική συλλογή του κραταιού της
ποίησης και ταπεινού, ακούραστου εργάτη της, του Κυριάκου Χαραλαμπίδη: δεν
34
35

Χαραλαμπίδης, «Η Μάνα του Ιούδα», Ηλίου και Σελήνης Άλως, σ. 53.
Βλ. Α΄ Κορινθ. 12: 26: «καὶ εἴτε πάσχει ἓν μέλος, συμπάσχει πάντα τὰ μέλη, εἴτε δοξάζεται ἓν
μέλος, συγχαίρει πάντα τὰ μέλη». Αν το αποστολικό τούτο λόγιο ερμηνεύεται στα στενά όρια μιας
οικογένειας, μιας κοινότητας, ή έστω κι ενός ολόκληρου έθνους, τότε στερεί από την Εκκλησία το
βαθύτερο, οικουμενικό περιεχόμενό της. Το ποίημα του Χαραλαμπίδη, ως «περιθωριακό», μας
υπενθυμίζει, πως αν η αγάπη και η συμπάθεια δεν φτάνουν ως εκεί, ως το περιθώριο, το κάθε
περιθώριο, τότε στερούνται εκκλησιολογικού βάθους και, συνεπώς, Χριστολογικού περιεχομένου.
Η ποιητική ευαισθησία ως ομόαιμη με την χριστιανική φιλανθρωπία είναι βέβαιον πως οδηγεί τον
ποιητή σε αυτές τις προεκτάσεις.
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έχουν τίποτε να ζηλέψουν τα ποιήματά του από αντίστοιχα της εκκλησιαστικής
υμνογραφίας. Τιμώντας πάντοτε την ελευθερία και το ανένταχτο της ποιητικής του
τέχνης, μας χαρίζει συνθέσεις που γέμουν θεολογικής αλήθειας, απαντούν δε με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο στο εύλογο αίτημα για μεταφορά των αληθειών της πίστης
στο παρόν με γλώσσα σύγχρονη και συγχρόνως ποιητική. Γι’ αυτό καλά θα κάνει η
θεολογία να εγκύψει στα χαραλαμπίδεια πονήματα, ενώ η Εκκλησία ας ανοίξει τις
κεραίες της, αφομοιώνοντας τα στο κήρυγμα, στην κατήχηση, γιατί όχι και στη
λατρεία της —έστω και ως παράλληλη μαρτυρία μιας πίστης που είναι δοξαστική του
Σαρκωμένου Λόγου χθες και σήμερον και εις τους αιώνες.
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Abstract: The Holocaust denial, the desecration of Jewish monuments and the hate speech
against Jewish population are only few of the facets of contemporary antisemitism in
Europe. On May 26th 2016 the International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA)
and its 31 member states adopted a working definition of antisemitism, which among
others refer to as “a certain perception of Jews, which may be expressed as a hatred
towards Jews”. The definition has been adopted in a resolution by the European Union
calling its member states for its recognition in order to effectively tackle the issue. The
paper seeks to approach the birth and evolution of antisemitism in Europe through the lens
of history, discussing measures for addressing contemporary forms and prejudice in
general towards social, ethnic or other groups.
Keywords: Antisemitism; History of Antisemitism; Xenophobia; Jews and Gentiles; Jews in
Medieval Europe; Jews in Cyprus; Holocaust; Post-Holocaust Period.

Τον Ιούνιο του 2018 συμμετείχα σε επιστημονικό συνέδριο στο Τορίνο της Βόρειας
Ιταλίας. Στη διαδρομή που ακολουθούσα καθημερινά για το συνέδριο και λίγα μέτρα
πιο κάτω από το χώρο διαμονής μου, ξεπρόβαλλε μια εντυπωσιακή συναγωγή, ο
χώρος της θρησκευτικής συνάθροισης της εβραϊκής κοινότητας της πόλης, την οποία
φρουρούσαν περιμετρικά νυχθημερόν ομάδα οπλισμένων αστυνομικών. Εντύπωση
μου δημιουργούσαν κάθε φορά που περνούσα από εκεί οι ερμητικά κλειστές πόρτες
και το απροσπέλαστο της εισόδου στο χώρο. Το αίσθημα ανασφάλειας που μου
δημιουργήθηκε ήταν έντονο, καθώς δεν είμαστε συνηθισμένοι να βιώνουμε τέτοια
φαινόμενα στους δικούς μας θρησκευτικούς χώρους, τις εκκλησίες και τα μοναστήρια
μας. Όμως σε κεντρικές πόλεις της υπόλοιπης Ευρώπης όπου υπάρχουν συναγωγές ή
άλλοι εβραϊκοί χώροι αυτή η εικόνα είναι πλέον πολύ συνηθισμένη. Προφανώς, το

* Δρ Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας (Πανεπιστήμιο Κύπρου), ΜΑ Διεθνείς Σχέσεις (London
School of Economics and Political Science), ΒΑ Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Πανεπιστήμιο
Κύπρου), Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια (Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου).
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Αναδημοσίευση, περ. Συμ-βολή 6-7 (2019), σ. 19-30.
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αίσθημα ανασφάλειας των Εβραίων, οι οποίοι διαμένουν στην Ευρώπη, είναι ακόμα
υπαρκτό αν και πέρασαν 70 χρόνια από τη συστηματική εξόντωση των 6 περίπου
εκατομμυρίων Εβραίων στην Ευρώπη από τους Ναζί. Πολλοί αναφέρονται σε μια
επανεμφάνιση του αντισημιτισμού στη σύγχρονη μορφή του, ενός από τα πολλά
προσωπεία της ξενοφοβίας και του ρατσισμού.
«Ο αντισημιτισμός κυριαρχεί στην καθημερινή ζωή, στη δημόσια σφαίρα
αναπαράγοντας και εδραιώνοντας αρνητικά στερεότυπα για τους Εβραίους,
υπονομεύει τα αισθήματα των Εβραίων για ασφάλεια, η παρενόχληση εναντίον των
Εβραίων είναι τόσο συχνή που γίνεται πλέον κανονικότητα».2 Αυτά είναι μερικά από
τα βασικά συμπεράσματα της δεύτερης έρευνας για την προκατάληψη και το
ρατσιστικό έγκλημα εναντίον των Εβραίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) του
Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (FRA) η οποία δημοσιοποιήθηκε τον
Δεκέμβριο του 2018. Στην έρευνα συμμετείχαν 16.395 Εβραίοι σε 12 κράτη μέλη της
ΕΕ, τα οποία συγκεντρώνουν το 96% του εβραϊκού πληθυσμού της Ευρώπης. Τα
άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα κλήθηκαν να εξηγήσουν από τη δική τους
σκοπιά πώς βιώνουν τον αντισημιτισμό και να καταγράψουν προσωπικές εμπειρίες
και περιστατικά, περιλαμβανομένων επιθέσεων και βανδαλισμών σε σημεία εβραϊκού
ενδιαφέροντος. Ο λόγος που διεξήχθη για δεύτερη φορά αυτή η έρευνα (η πρώτη
έλαβε χώρα το 2012) είναι η διαπίστωση εκ μέρους της ΕΕ για την ολοένα και
αυξανόμενη αντισημιτική τάση στον ευρωπαϊκό χώρο. Η αμφισβήτηση ότι υπήρξε
ποτέ Ολοκαύτωμα,3 η βεβήλωση εβραϊκών μνημείων και η ρητορική μίσους εναντίον
εβραϊκών πληθυσμών είναι μόνο μερικές από τις εκφάνσεις του σύγχρονου
αντισημιτισμού στην Ευρώπη.
Στις 26 Μαΐου 2016 η Διεθνής Συμμαχία για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος
(IHRA)4 και τα 31 κράτη μέλη της έδωσαν ένα μη νομικά δεσμευτικό ορισμό για το
2

3

4

Experiences and perceptions of antisemitism. Second survey on discrimination and hate crime
against Jews in the EU, European Union Agency for Fundamental Rights 2018
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-experiences-and-perceptions-of-antise
mitism-survey_en.pdf [προσβ.: 1 Σεπτ. 2019].
Το Ολοκαύτωμα (1941-1945) θεωρείται μια από τις χειρότερες περιπτώσεις γενοκτονίας στη
νεότερη ιστορία, ενορχηστρωμένη από τους Ναζί, κατά την οποία εξοντώθηκαν 6 περίπου
εκατομμύρια Εβραίοι στην Ευρώπη, βλ. Steven Beller, Antisemitism. A Very Short Introduction,
Oxford University Press, Νέα Υόρκη 2007, σ. 2.
Διεθνής οργανισμός στον οποίο εκπροσωπούνται κυβερνήσεις και συμμετέχουν εμπειρογνώμονες
με στόχο την ενίσχυση, προαγωγή και προώθηση της εκπαίδευσης, της μνήμης, και της έρευνας για
το Ολοκαύτωμα σε παγκόσμια κλίμακα και τη τήρηση των δεσμεύσεων της Δήλωσης της
Στοκχόλμης του 2005. Από τις 28 Νοεμβρίου 2018, η ΕΕ είναι μόνιμος διεθνής εταίρος της
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τί είναι σήμερα ο αντισημιτισμός. Και διατυπώθηκε ο ορισμός ως εξής:
«Αντισημιτισμός είναι μια συγκεκριμένη αντίληψη για τους Εβραίους, η οποία
ενδέχεται να εκφράζεται ως μίσος προς τους Εβραίους. Οι ρητορικές και φυσικές
εκδηλώσεις του αντισημιτισμού στρέφονται κατά Εβραίων ή μη Εβραίων και/ή της
περιουσίας τους, κατά θεσμών της εβραϊκής κοινότητας και θρησκευτικών
εγκαταστάσεων».5 Ο ορισμός αυτός υιοθετήθηκε σε ψήφισμα από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο τον Ιούνιο του 2017, το οποίο κάλεσε τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης σε αναγνώρισή του προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η
αντισημιτική αντίληψη που καλλιεργείται είτε πολιτικά είτε ιδεολογικά από
συγκεκριμένους χώρους. Την προεδρία της IHRA θα έχει το 2021 και η Ελλάδα,
όπου κατά τόπους υπήρχαν ενσωματωμένες εβραϊκές κοινότητες μέχρι και

το

Ολοκαύτωμα με σημαντικότερη εκείνη των περίπου 50.000 Εβραίων της
Θεσσαλονίκης. Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης κατά 95% εξοντώθηκαν στα
στρατόπεδα εξόντωσης στο Άουσβιτς. Ακόμα και σήμερα στον οικείο σε εμάς τους
Κυπρίους ελληνικό χώρο, στο ανατολικότερο άκρο της Ευρώπης, σημειώνονται
βεβηλώσεις μνημείων για τις χιλιάδες Ελλήνων Εβραίων που δολοφονήθηκαν κατά
το Ολοκαύτωμα, όπως για παράδειγμα τον Ιανουάριο του 2019 όταν άγνωστοι
ξήλωσαν και κατέστρεψαν τις αναμνηστικές πλάκες του παλαιού εβραϊκού
νεκροταφείου της Θεσσαλονίκης, το οποίο βρίσκεται στο χώρο του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου.
Ο αντισημιτισμός υπήρξε, ωστόσο, ένα διαχρονικό φαινόμενο μίσους εναντίον
των Εβραίων. Ως μορφή προκατάληψης, ο αντισημιτισμός υπήρξε πολύ διαφορετικός
από μορφές ξενοφοβίας έναντι άλλων μειονοτήτων, κοινωνικών ή εθνικών ομάδων.
Η διαφορετικότητά του έγκειται στον πολυεπίπεδο χαρακτήρα του φαινομένου, ο
οποίος υπήρξε ταυτόχρονα φυλετικός, θρησκευτικός, οικονομικός και πολιτικός.6
Πρόκειται για συμπεριφορά (πεποίθηση, αίσθημα, διάθεση) εχθρότητας απέναντι στη
Διεθνούς Συμμαχίας για το Ολοκαύτωμα προκειμένου να υπάρξει «στενότερη συνεργασία για την
καταπολέμηση της άρνησης του Ολοκαυτώματος, της αντιμετώπισης του ρατσισμού, της
ξενοφοβίας
και
του
αντισημιτισμού»,
βλ.
https://eurojewcong.org/news/news-and-views/european-commission-partners-with
ihra/?fbclid=IwAR2KAiczq1YL92UbhLgKpQpxyk2iYmTVx3JA5gJX55feqVcRs3yWSxx8G30
[προσβ.: 1 Σεπτ. 2019].
5
«Press
Release
Document
Antisemitism»,
στο:
https://www.holocaustremembrance.com/sites/default/files/press_release_document_antisemitism.p
df [προσβ.: 10 Αυγ. 2019].
6
William I. Brustein και Ryan D. King, “Anti-Semitism in Europe Before the Holocaust”,
International Political Science Review 25:1 (2004), σ. 35-53, εδώ σ. 38.
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συγκεκριμένη ομάδα, η οποία απορρέει από την ελληνο-ρωμαϊκή, χριστιανική ή
μουσουλμανική παράδοση. Βάσει αυτής της συμπεριφοράς ή τάσης, ο Εβραίος
εκλαμβάνεται ως πολιτιστική, κοινωνική, οικονομική και πολιτική απειλή, η οποία
διατυπώνεται με θρησκευτικούς, ρατσιστικούς, κοινωνικούς ή εθνικιστικούς όρους
από μικρές ομάδες ή μεγάλες πολιτικές δυνάμεις εξαιτίας εξωγενών ή ενδογενών
λόγων.7 Από τον αντισημιτισμό της ρωμαϊκής περιόδου μέχρι τον σύγχρονο
αντισημιτισμό υπήρξαν κομβικά σημεία αλλαγής ή εξέλιξης του φαινομένου.
Φτάνοντας στα μέσα του 20ού αιώνα, ο αντισημιτισμός βρήκε την πιο ακραία
ρατσιστική του μορφή στην «Τελική Λύση» του Αδόλφου Χίτλερ και τη μαζική
εξόντωση του εβραϊσμού της Ευρώπης. Ακόμα και το ίδιο το Ολοκαύτωμα που
εκτελέστηκε συστηματικά μεταξύ 1939 και 1945 από τους Ναζί στην Κεντρική και
Ανατολική Ευρώπη δεν στάθηκε ανάχωμα στην έξαρση αντισημιτικών τάσεων στους
κόλπους της σημερινής Ευρώπης.
Κατά τον Μεσαίωνα διαμορφώθηκε η χριστιανική πρόσληψη του αντι-εβραϊκού
μίσους, η οποία αποτέλεσε τη βάση για τη διαμόρφωση του νεότερου αντισημιτισμού
ως πολιτικής και ιδεολογικής κίνησης κατά τον 19ο αιώνα.8 Το αρνητικό στερεότυπο
εναντίον των Εβραίων που βρίσκονταν διεσπαρμένοι

στον ευρωπαϊκό χώρο,

κληροδοτήθηκε δια μέσου των αιώνων καταρχάς από μια χριστιανική δογματική
εχθρότητα απέναντι στον Εβραίο. Όπως σημειώνει ο Steven Beller η δογματική
εχθρότητα του Χριστιανισμού εναντίον των Εβραίων κατά τον Μεσαίωνα
τροφοδότησε τον αντισημιτισμό.9 Ο θρησκευτικός διαχωρισμός έχει τη δική του
εξέχουσα σημασία, καθότι η θρησκεία επηρέασε σε μεγάλο βαθμό την εικόνα του
Eβραίου ως «Άλλου»10 στην αντίληψη του Xριστιανού. Ο αντι-εβραϊσμός προέκυψε

7

8
9
10

Για τη συνοπτική επεξήγηση του πολυεπίπεδου όρου «αντισημιτισμός» βλ. Ben Halpern, “What is
Antisemitism?”, Modern Judaism 1 (1981), σ. 252-253.
Beller, Antisemitism, σ. 15.
Ό.π., σ. 11.
Το στερεότυπο του ξένου ή «Άλλου» ανανεώνεται στη φαντασιακή αντίληψη της κοινωνίας,
αποτελεί προσδιορισμό της ίδιας της εθνικής ή κοινωνικής ομάδας (δηλαδή του Εαυτού της),
αναπαράγεται σε μύθους, παραμύθια, στη λογοτεχνία, τον Τύπο, τον κινηματογράφο και τα ΜΜΕ.
Συχνά αποδίδονται στον Άλλο αρνητικά χαρακτηριστικά και δημιουργούνται εις βάρος του
προκαταλήψεις. Για τους Εβραίους η αρνητική εικόνα διαδόθηκε κατά το Μεσαίωνα μέσα ένα
θρησκευτικό προσδιορισμό των Χριστιανών απέναντι στους Εβραίους, την «άλλη» ή διαφορετική
θρησκεία. Η βιβλιογραφία για το ζήτημα του Άλλου είναι εκτενέστατη, καθώς επιδέχεται πολλών
ερμηνειών και διεπιστημονικών προσεγγίσεων. Ενδεικτικά βλ. Elizabeth Hallam και Brian V.
Street (επιμ.), Cultural Encounters. Representing ‘otherness’, Routledge, Λονδίνο 2000˙ Ρίσαρντ
Καπισίνκσι, Ο Άλλος, μτφρ.: Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, Μεταίχμιο, Αθήνα 2011˙ Κορνήλιος
Καστοριάδης, Η φαντασιακή θέσμιση της κοινωνίας, μτφρ.: Σωτήρης Χαλίκιας, Κώστας
Σπαντιδάκης, Γιούλη Σπαντιδάκη, Κέδρος, Αθήνα 2010. Ειδικότερα για την ιστορία και το μύθο
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ως μέρος του Χριστιανισμού από τα πρώτα κιόλας εκατό χρόνια ύπαρξής του,
αναπόφευκτα αφού από τη μια οι Εβραίοι αρνήθηκαν να αποδεχτούν την πεποίθηση
των Χριστιανών ότι ο Ιησούς της Ναζαρέτ ήταν ο Χριστός και από την άλλη επειδή
ευθύνονταν συλλογικά (κατά τους Χριστιανούς) για τη σταύρωσή του. Σε ένα
πλαίσιο ανταγωνισμού των δυο θρησκειών, οι Εβραίοι επιβίωσαν στη χριστιανική
σφαίρα ως οι «δολοφόνοι του Χριστού» και έτσι δια μέσου των αιώνων ζούσαν στις
ευρωπαϊκές κοινωνίες ως μια καταπιεσμένη και περιθωριοποιημένη μειονότητα. Το
1096 κατά την πρώτη Σταυροφορία σημειώθηκε η πρώτη λαϊκή εκδήλωση
αντι-εβραϊσμού στη βορειοδυτική Ευρώπη όταν όχλοι προέβησαν σε δολοφονίες
Εβραίων με τη κατηγορία ότι ήταν «δολοφόνοι του Χριστού».11
Στα μέσα του 12ου αιώνα ο αντισημιτισμός πήρε νέα μορφή με τη διασπορά
δεισιδαιμονιών, φημών και κατηγοριών εναντίον των Εβραίων. Αυτές σε μεγάλο
βαθμό κυκλοφόρησαν από τους εκκλησιαστικούς κύκλους της Καθολικής Εκκλησίας
(περιλαμβανομένου και του Πάπα), οι οποίοι αντιλαμβάνονταν ότι οι Εβραίοι
στηρίζονταν περισσότερο στο Ταλμούδ αντί στη Βίβλο για να στηρίξουν το
θρησκευτικό τους δόγμα.12 Ο θάνατος του μικρού Ουίλλιαμ στο Νόργουιτς το 1144
αποδόθηκε σκόπιμα σε τελετουργικό φόνο που δήθεν διέπραξαν Εβραίοι και έκτοτε
καλλιεργήθηκε η πεποίθηση ότι συμβολικά κάθε Πάσχα οι Εβραίοι γιόρταζαν την
σταύρωση του Χριστού σκοτώνοντας παιδιά χριστιανών ή ότι χρησιμοποιούσαν το
αίμα των παιδιών για να φτιάχνουν το matzoh τους (άζυμο ψωμί).13 Παρότι οι
χριστιανικοί και κοσμικοί κύκλοι προσπάθησαν να εξηγήσουν στα λαϊκά στρώματα
ότι αυτές οι φήμες και κατηγορίες δεν ήταν παρά ένα κατασκεύασμα, συχνά η
Καθολική Εκκλησία κατέληγε να αγιοποιεί τα «θύματα» του τελετουργικού, δήθεν,
φόνου από Εβραίους.14
Η καλλιέργεια της αντίληψης στο χριστιανικό ποίμνιο ότι η ενασχόληση με το
χρήμα και την τοκογλυφία ήταν αμαρτία σύμφωνα με την Καθολική Εκκλησία,

11

12
13
14

γύρω από τους Εβραίους βλ. Φραγκίσκη Αμπατζομπούλου, Ο Άλλος εν διωγμώ. Η εικόνα του
Εβραίου στη λογοτεχνία: ζητήματα ιστορίας και μυθοπλασίας, Θεμέλιο, Αθήνα 1998.
Beller, Antisemitism, σ. 11. William I. Brustein, Roots of Hate. Anti-Semitism in Europe before the
Holocaust, Cambridge University Press, Νέα Υόρκη 2003, σ. 51. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι μια
σύγχρονη προσέγγιση στην κυπριακή ποιητική παραγωγή σχετικά με την κατηγορία για τη
δολοφονία του Χριστού από τους Εβραίους παρατίθεται στο Κυριάκος Χαραλαμπίδης, «Ιστορία
των Εβραίων», Δοκίμιν, Άγρα 2000, σ. 97-98 (ευχαριστίες οφείλω στον Δρ Παναγιώτη Θωμά για
την επισήμανση του ποιήματος).
Brustein, Roots, σ. 52.
Βλ. Brustein, Roots, σ. 51-53 και Beller, Antisemitism, σ. 14.
Beller, Antisemitism, σ. 13.
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έδωσε τη δυνατότητα στους Εβραίους να καταπιαστούν με τέτοιου είδους
επαγγέλματα, καθώς σταδιακά εκτοπίζονταν από άλλα με τα οποία ασχολούνταν οι
Χριστιανοί. Έτσι, οι Εβραίοι ταυτίστηκαν στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη με το χρήμα
και τον αμοραλισμό παρότι τον Μεσαίωνα οι μεγαλύτεροι δανειστές χρημάτων ήταν
οι Χριστιανοί, ακόμα και τα μοναστήρια. Μέσα από τη μακρά απασχόλησή τους με
τον

δανεισμό

και

την

τοκογλυφία,

οικογένειες

Εβραίων

κατάφεραν

να

δημιουργήσουν στο πέρασμα των χρόνων αμύθητη περιουσία και κεφάλαιο, ιδιαίτερα
μέσα από τραπεζικές και χρηματοοικονομικές εργασίες, κάτι που ενέτεινε τον
υφιστάμενο οικονομικό ανταγωνισμό με τους Χριστιανούς. Δεν ήταν τυχαίο ότι σε
περιόδους οικονομικών κρίσεων κυριαρχούσε έντονα η φήμη ότι οι τραπεζίτες
Εβραίοι βρίσκονταν πίσω από ενορχηστρωμένες προσπάθειες καταστροφής των
ευρωπαϊκών οικονομιών,15 αντίληψη που παρατηρείται ότι επιβιώνει ακόμα και στις
μέρες μας.
Από το 1215 οι Εβραίοι αναγκάζονταν να φοράνε συγκεκριμένη ενδυμασία
προκειμένου να ξεχωρίζουν από τους Χριστιανούς, απεικονίζονταν σε αγιογραφίες
ως εβραϊκά γουρούνια ή αντίχριστοι. Ακόμα, τους αποδόθηκε η ευθύνη για την
επιδημία πανούκλας που ξέσπασε στα μέσα του 14ου αιώνα αποδεκατίζοντας τον
πληθυσμό της Ευρώπης, και έκτοτε γίνονταν τα εξιλαστήρια θύματα ή οι
αποδιοπομπαίοι τράγοι μιας καταστροφής.16 Όλα αυτά τα μεσαιωνικά στερεότυπα τα
οποία φτιάχτηκαν στη δυτική ευρωπαϊκή κοινωνία, απομόνωσαν το εβραϊκό στοιχείο
από τις χριστιανικές κοινωνίες. Στα τέλη του 14ου και αρχές του 15ου αιώνα
σημειώθηκαν οι μεγάλοι διωγμοί κατά των Σεφαραδιτών Εβραίων στην Ιβηρική
Χερσόνησο, οι οποίοι βρήκαν καταφύγιο σε χώρες της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης,
όπως η Πολωνία, η Ιταλία και η Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά και η Βρετανία και
η Γαλλία.
Οι ακραίες και προληπτικές μεσαιωνικές αντιλήψεις της Δυτικής Ευρώπης που
παρουσίαζαν τον Εβραίο ως τον αίτιο της σταύρωσης του Χριστού και αυτόν που
«έπινε» χριστιανικό αίμα τουλάχιστον μια φορά στη ζωή του εμφυτεύθηκαν και
επιβίωσαν

στον

ελληνορθόδοξο,

επίσης,

χώρο.17

«Ο

λαϊκός

μεσαιωνικός

Χριστιανισμός καλλιέργησε, εμπλούτισε και κληροδότησε στη νεωτερικότητα» τη
15
16
17

Brustein, Roots, σ. 181-188.
Beller, Antisemitism, σ. 13.
Βλ. Bernard Pierron, Εβραίοι και χριστιανοί στη νεότερη Ελλάδα. Ιστορία των διακοινοτικών
σχέσεων από το 1821 μέχρι το 1945, Πόλις, Αθήνα 2004, σ. 204.
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φαντασιακή αντίληψη του Εβραίου ως δαιμονικού εχθρού, ο οποίος προέβαινε σε
τελετουργικούς φόνους.18 Το «σύνδρομο» ότι οι Εβραίοι όφειλαν να σκοτώσουν στη
ζωή τους τουλάχιστον ένα παιδί Χριστιανών, κυριαρχούσε και στην αντίληψη του
Έλληνα Ορθόδοξου Χριστιανού στην Κύπρο. Οι πρώτοι Εβραίοι οι οποίοι
εγκαταστάθηκαν στο νησί στις απαρχές της Αγγλοκρατίας (1878-1900) κατέγραφαν
την εις βάρος τους θρησκευτική προκατάληψη και ως εκ τούτου την κοινωνική τους
απομόνωση από τους Έλληνες.19 Σύμφωνα με τον Edward Vizetelly, όταν στα τέλη
του 19ου αιώνα ένας Εβραίος επιχειρηματίας από την Αγγλία απεβίωσε στην Κύπρο,
δεν έτυχε αξιοπρεπούς κηδείας αφού καμία θρησκευτική ομάδα δεν αποδεχόταν την
ταφή ενός «Ιουδαίου» στα κοιμητήρια της: «Οι Έλληνες Ορθόδοξοι, οι οποίοι δεν
βάζουν εμπόδια στην ταφή Προτεσταντών στα κοιμητήρια τους δεν τον δέχτηκαν,
ούτε οι Μωαμεθανοί, ούτε οι Καθολικοί [...] και οι Προτεστάντες σ’ αυτά τα πρώτα
στάδια της κατοχής, δεν είχαν ούτε κλήρο, εκκλησίες ή κοιμητήρια [...]». Τελικά,
μερικοί ομόθρησκοι του νεκρού ενταφίασαν το πτώμα στην ακτή, όπου κατά τη
διάρκεια της νύχτας έγινε βορά των σκύλων.20
Το μεγάλο ποσοστό αναλφαβητισμού στον κυπριακό πληθυσμό (περίπου τα τρία
τέταρτα) και το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο συνέβαλαν στη διατήρηση θρησκευτικών
δοξασιών που καλλιέργησαν τη μισαλλοδοξία. Ο Χριστιανός στο νησί για
παράδειγμα συνήθιζε να γιορτάζει το Πάσχα με το έθιμο της καύσης του
«Οβραίου»,21 το οποίο συνηθιζόταν και στον ελληνορθόδοξο χώρο,22 και εξαιτίας του
οι λιγοστοί Εβραίοι κάτοικοι του νησιού αναγκάζονταν να εξαφανίζονται από
προσώπου γης τις ημέρες του Πάσχα.23 Το έθιμο επιβίωσε με το κάψιμο του Ιούδα,
του μαθητή που πρόδωσε τον Χριστό, την Κυριακή του Πάσχα στις εκκλησιές και
στα ξωκλήσια.24 Ωστόσο, οι θρησκευτικές δοξασίες που ήθελαν τον Εβραίο να
18
19

20

21
22

23
24

Ό.π., σ. 14.
Σχετική μαρτυρία και αναφορά του Εβραίου αστυνομικού επιθεωρητή στην Κύπρο Paul Blattner
στην εφημ. The Jewish Chronicle (13.1.1899).
Edward Vizetelly, From Cyprus to Zanzibar by the Egyptian Delta. The Adventures of a Journalist
in the Isle of Love, the Home of Miracles and The Land of Cloves, Λονδίνο 1901, σ. 24 (μετάφραση
δική μου).
Γεώργιος Σ. Φραγκούδης, «Οι Εβραίοι εν Κύπρω», εφημ. Ελευθερία (28.8.1938).
Βλ. αναφορές για τα Επτάνησα και τη Μακεδoνία, στο Pierron, Εβραίοι, ό.π., σσ. 40 και 86
αντίστοιχα.
Βλ. Φραγκούδης, «Εβραίοι».
Το έθιμο της πυράς του Ιούδα και τους διάφορους ευφάνταστους τρόπους που εφεύρισκαν οι
ενορίες για να διαπομπεύσουν τον Ιούδα και να ανταγωνιστούν η μια την άλλη στις αρχές του 20ού
αιώνα, περιγράφεται στην Magda Ohnefalsch-Richter, Ελληνικά Ήθη και Έθιμα στην Κύπρο, μτφρ.:
Άννα Μαραγκού, Πολιτιστικό Κέντρο Λαϊκής Τράπεζας, Λευκωσία 32004, σ. 78-80. Σύμφωνα με
τη δική της μαρτυρία, στη Λάρνακα το έθιμο γιορταζόταν στις εκκλησίες για μια βδομάδα. Ο
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διαπράττει τελετουργικά εγκλήματα με χριστιανικό αίμα και παιδοκτονίες παρέμειναν
χαραγμένες στη συνείδηση του μέσου Χριστιανού τουλάχιστον μέχρι τις αρχές του
20ού αιώνα περνώντας ακόμα και στα κυπριακά παραμύθια.25
Την ίδια περίοδο, στα τέλη του 19ου-αρχές του 20ού αιώνα και παράλληλα με την
άνοδο του εθνικισμού, η Ευρώπη γνώριζε τη νεότερη μορφή αντισημιτισμού με
βίαιους διωγμούς και επεισόδια εναντίον των Εβραίων κυρίως στη Ρωσία, την
Αυστροουγγαρία, χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, όπως η Ρουμανία, αλλά και της
Δυτικής Ευρώπης, όπως η Γαλλία και Γερμανία.26 Είναι αυτή η περίοδος κατά την
οποία γεννιέται ως αντίδραση στην άνοδο του αντισημιτισμού, το Σιωνιστικό Κίνημα
υπό τον Theodor Herzl, ο οποίος καταφέρνει να πολιτικοποιήσει την ιδέα για ίδρυση
ενός κράτους για την εβραϊκή διασπορά. Είναι, ακόμα, αυτή η περίοδος κατά την
οποία σημειώνονται τα πρώτα μεταναστευτικά ρεύματα Εβραίων από την Ευρώπη
στην Παλαιστίνη, τα οποία συμβάλλουν τη δημιουργία μιας εβραϊκής κοινότητας ως
προ-στάδιο της δημιουργίας εβραϊκού κράτους. Σαφώς, τα χρόνια από την άνοδο του
Χίτλερ στην εξουσία της Γερμανίας το 1933 μέχρι και την εφαρμογή της Τελικής
Λύσης κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου αποτέλεσαν το κομβικό
σημείο της ριζοσπαστικοποίησης του φαινομένου του αντισημιτισμού, το οποίο πήρε
εξτρεμιστικές και ρατσιστικές διαστάσεις.

25
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Ιούδας ήταν ένα ομοίωμα ανθρώπινων διαστάσεων, ντυμένο με εύφλεκτα ρούχα και επενδυμένο
στο εσωτερικό του με πυροτεχνήματα. Ο τρόπος «θανάτωσής» του ποίκιλλε πριν ριχθεί στην πυρά.
Συχνά, ο Ιούδας παρουσιαζόταν ως ξένος. Εκτενής περιγραφή του εθίμου στη Λευκωσία και στην
ενορία του Αγίου Κασσιανού γίνεται στο Νέαρχος Κληρίδης, «Ένα έθιμο που έσβησε. Η
διαπόμπευση του Ιούδα», Κυπριακά Γράμματα 6 (Μάιος 1951), σ. 154-155. Σύμφωνα με τον
Κληρίδη, το έθιμο καταργήθηκε το 1932, μετά την εξέγερση των Οκτωβριανών και την επιβολή
περιοριστικών μέτρων στις συγκεντρώσεις, ενώ για καιρό η προοδευτική μερίδα των Λευκωσιατών
αποδοκίμαζε το έθιμο ως βάρβαρο και μεσαιωνικό. Οι ρίζες του εντοπίζονται στη βυζαντινή
περίοδο ως ένα αυθόρμητο λαϊκό δημιούργημα με σκοπό τη διαπόμπευση του προδότη. Ο
Ξενοφώντας Π. Φαρμακίδης, Κυπριακή Λαογραφία, Λεμεσός 1938, σ. 160, αναφέρει ότι η καύση
του ομοιώματος του Ιούδα λάμβανε χώρα στη Λεμεσό τις τρεις πρώτες μέρες της Διακαινησίμου
«κρέμαται τούτο μετέωρον από τινος προχείρου στύλου, πεπληρωμένον φυσιγγίων, πυρίτιδος κ.τ.λ.
Καίεται δε τούτο μεταδιδομένου του πυρός εις αυτό δια πιστολίων, καθ’ ήν στιγμήν τελείται η
Λιτή, εν μέσω γελώτων, εμπτυσμάτων, γιουχαϊσμάτων […]». Σύμφωνα με τον Γεώργιο Χ.
Παπαχαραλάμπους, Κυπριακά Ήθη και Έθιμα, Λευκωσία 1965, σ. 186, σε μερικά χωριά όπως ο
Αστρομερίτης το Μεγάλο Σάββατο έψηναν άρτους σε σχήμα βατράχου, γιατί σύμφωνα με την
παράδοση οι Εβραίοι άναψαν φωτιά για να κάψουν τον Χριστό, η σαύρα έφερε ξύλα για τη φωτιά
ενώ ο βάτραχος έφερε νερό και έσβησε τη φωτιά.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του παραμυθιού της «αφτοτζηνάρας», το οποίο έγραψε ο
Θωμάς Γ. Κυριακίδης από το Παλαιχώρι στις αρχές της δεκαετίας του 1990 στο Θωμάς Γ.
Κυριακίδης, «Το παραμύθιν της αφτοτζηνάρας» (καταγραφή από τον Χρύσανθο Στ. Κυπριανού),
Λαογραφική Κύπρος 22 (1992), σ. 41-48.
Για μια συνοπτική καταγραφή του νεότερου αντισημιτισμού στις χώρες της Ευρώπης βλ. Jacob
Katz, From Prejudice to Destruction. Anti-Semitism, 1700-1933, Harvard University Press,
Cambridge, Massachusetts 1980. Επίσης, Léon Poliakov, The History of Antisemitism, 4 τόμ.,
University of Pensylvania Press, Φιλαδέλφια 1985-2003.
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Ο Χίτλερ μεθόδευσε σταδιακά τη ναζιστική αντι-σημιτική πολιτική προσπαθώντας
με κάθε τρόπο να απομονώσει το μισό εκατομμύριο Εβραίων της Γερμανίας από κάθε
πολιτική, πολιτιστική, οικονομική και κοινωνική έκφανση της χώρας. Μεθοδεύοντας
ένα «λυτρωτικό» αντισημιτισμό, ο οποίος παρουσιάζοντας τον Εβραίο ως το μιαρό
στοιχείο της κοινωνίας και «το διαβολικό σπέρμα της αποσύνθεσής» της στόχευε στη
σωτηρία του γερμανικού έθνους και τη φυλετική καθαρότητα,27 τουλάχιστον μέχρι το
1938 ο Χίτλερ επικεντρώθηκε στον εξαναγκασμό της μετανάστευσης των Εβραίων
από τη Γερμανία με διάφορα οικονομικά και νομοθετικά μέτρα, αφού διασφάλιζε ότι
ο εβραϊκός πλούτος θα παρέμενε στο γερμανικό κράτος. Οι Εβραίοι, οι οποίοι
θεωρούνταν ότι δεν ανήκαν στην Άρια φυλή, βρέθηκαν εξαρχής στο επίκεντρο της
εκστρατείας των Ναζί, με σειρά από μέτρα τα οποία τους περιθωριοποιούσαν από τη
δημόσια και οικονομική ζωή της Γερμανίας. Τέτοια ήταν ο νόμος περί δημόσιας
υπηρεσίας της 7ης Απριλίου 193328, η «συμφωνία μεταφοράς» του Αυγούστου του
1933 (Ha’avara agreement) με στόχο την ενθάρρυνση μεταφοράς κεφαλαίου και
μετανάστευσης Εβραίων στην Παλαιστίνη,29 οι Νόμοι της Νυρεμβέργης του 1935, οι
οποίοι στερούσαν το δικαίωμα ψήφου στους Εβραίους και το δικαίωμα άσκησης
επαγγέλματος, καθώς και η αφαίρεση της εθνικότητας από τους Γερμανούς Εβραίους.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι Εβραίοι να μη μπορούν να απασχοληθούν στο εμπόριο,
τις τράπεζες, τις εκδόσεις, σε νομικά και ιατρικά επαγγέλματα και δημόσιες θέσεις.30
Όσο επιταχυνόταν η δημιουργία του ζωτικού χώρου για τη Γερμανία προς την
Ανατολή τόσο εντατικοποιείτο και η εξόντωση των Εβραίων, είτε με τη μορφή
μέτρων για ενθάρρυνση της μετανάστευσης, είτε με τον εκτοπισμό σε στρατόπεδα
εργασίας είτε με την «οικονομική λογική», δηλαδή την κατάσχεση του κεφαλαίου
των εύπορων Εβραίων. Το γεγονός εκείνο που έδωσε το έναυσμα στην κλιμάκωση
της αμείλικτης ναζιστικής πολιτικής και αποτέλεσε προπομπό της Τελικής Λύσης,
ήταν τα επεισόδια της Νύκτας των Κρυστάλλων. Το βράδυ μεταξύ της 9ης και 10ης
Νοεμβρίου 1938 εξαπολύθηκαν σε όλη τη χώρα ενορχηστρωμένες και μαζικές

27

28

29
30

Saul Friedländer, Η Ναζιστική Γερμανία και οι Εβραίοι, 2 τόμ., Πόλις, Αθήνα 2013, εδώ τ. Α’: Τα
χρόνια των διώξεων, 1933-1939, σ. 124, 884.
Ο νόμος όριζε ως μη Άριο όποιο είχε ένα μη Άριο γονέα ή παππού. Με βάση αυτή την πρόνοια του
νόμου, χιλιάδες εκδιώχθηκαν από τη δημόσια υπηρεσία, την εκπαίδευση και άλλα επαγγέλματα.
Από τότε μια σειρά νομοθεσιών διασφάλιζε την περιθωριοποίηση των Εβραίων από τα σχολεία, τις
πολιτιστικές δραστηριότητες στη Γερμανία ενώ αφαιρείτο η γερμανική υπηκοότητα σε όσους είχε
δοθεί από τη δημοκρατία της Βαϊμάρης
Friedländer, Ναζιστική Γερμανία, σ. 198-199.
Ό.π., σ. 292.
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καταστροφές και σπάσιμο τζαμιών σε χιλιάδες συναγωγές, καταστήματα,
επιχειρήσεις και κτήρια που ανήκαν σε Εβραίους από τα τάγματα εφόδου των Ναζί
με τη συμμετοχή και Γερμανών πολιτών. Ήδη από την επόμενη μέρα ο Hermann
Göring, υπεύθυνος της Γκεστάπο, μιλούσε για την εφαρμογή της Τελικής Λύσης του
εβραϊκού προβλήματος. Η Τελική Λύση ήταν μια απάνθρωπη, ανορθολογική
αντιμετώπιση του εβραϊκού ζητήματος. Περιλάμβανε μαζικές δολοφονίες δεκάδων
χιλιάδων Εβραίων στο ανατολικό μέτωπο, αλλά και εγκλεισμό σε στρατόπεδα, όπου
οι θάνατοι προκαλούνταν σε θαλάμους αερίων και κρεματόρια, άλλοτε από ασιτία
και άλλοτε από πορείες θανάτου. Προέβλεπε τη μεταφορά όλων των Εβραίων που
βρίσκονταν στα εδάφη υπό τον έλεγχό τους όσο το δυνατό ανατολικότερα στην
Ευρώπη, αφού πρώτα είχαν αποδεκατιστεί σημαντικά. Συχνά, οι Εβραίοι
στοιβάζονταν σε φορτηγά αερίων, όπου πέθαιναν από ασφυξία με την εξάτμιση
δηλητηρίων κατά τη μεταφορά τους. Η Τελική Λύση βασίστηκε στη συστηματική
καταγραφή σε λίστες των Εβραίων κάθε ευρωπαϊκής χώρας, από τις οποίες επέλεγαν
αυτούς που είτε θα κατέληγαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης στη Δ. Ευρώπη είτε σε
γκέτο31 στην Ανατολική Ευρώπη. Δεν ήταν τίποτε άλλο από ένα μηχανισμό
δολοφονίας των Ευρωπαίων Εβραίων από τους Ναζί αλλά και μια μορφή
ριζοσπαστικοποίησης της γενοκτονίας. Το αποτέλεσμα ήταν η εξόντωση 6 περίπου
εκατομμυρίων Εβραίων.
Η Ευρώπη ήταν το 1945 πλέον ένα μη φιλόξενο περιβάλλον για τους επιζώντες
του Ολοκαυτώματος, πολλοί εκ των οποίων αποφάσισαν να μεταναστεύσουν στην
Παλαιστίνη (αργότερα το 1948 ανακηρύχθηκε το κράτος του Ισραήλ), όπου
θεωρούσαν ότι θα είχαν τη δυνατότητα να ζήσουν σε ένα ασφαλές πολιτικό
καθεστώς. Από τις 100 χιλιάδες που αποφάσισαν να εγκατασταθούν στην
Παλαιστίνη/Ισραήλ, οι περίπου 52.000 βρέθηκαν έγκλειστοι σε στρατόπεδα
κράτησης στην Κύπρο, αποικία τότε της Μεγάλης Βρετανίας. Τα στρατόπεδα αυτά
λειτουργούσαν στον Καράολο Αμμοχώστου και στην Ξυλοτύμπου μεταξύ 1946 και
1949 ως προσωρινοί χώροι κράτησης και ως ένα βρετανικό μέτρο αναχαίτισης της
μαζικής και συχνά λαθραίας εισόδου Εβραίων στην ελεγχόμενη μέχρι το 1948 από
τους Βρετανούς Παλαιστίνη. Ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη, ιδιαίτερα την Ανατολική,
31

Τα γκέτο ήταν περιθωριοποιημένες, κλειστές και πολυπληθείς εβραϊκές συνοικίες, οι οποίες
κατέληγαν σε παγίδες θανάτου λόγω των επιδημιών, του λιμού και των δολοφονικών επιδρομών
των Γερμανών εναντίον Εβραίων. Μέσα από τα γκέτο οργανώνονταν τάγματα εργασίας Εβραίων οι
οποίοι στέλνονταν σε καταναγκαστικά έργα ή σε στρατόπεδα εργασίας.
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ήταν ακόμα οξύ το αντισημιτικό κλίμα, στην Κύπρο οι Εβραίοι κρατούμενοι βρήκαν
ξανά την ανθρωπιά και την αλληλεγγύη. Ομάδες από Έλληνες και Τούρκους της
Κύπρου προσκείμενων στην αριστερά οργανώθηκαν για την παροχή κάθε είδους
βοήθειας για την περίθαλψη των εγκλείστων, ενώ δεν ήταν λίγοι αυτοί που
συμμετείχαν σε αποστολές δραπέτευσης Εβραίων από τα στρατόπεδα και ασφαλούς
μεταφοράς τους στα παράλια της Αμμοχώστου, όπου εβραϊκά καΐκια τους ανέμεναν
για να τους μεταφέρουν μυστικά στην Παλαιστίνη/Ισραήλ. Ακόμα και οι γυναίκες
επιστρατεύονταν στη μυστική αποστολή ετοιμάζοντας φαγητό ή συγκεντρώνοντας
ρουχισμό για τους Εβραίους φυγάδες.32 Αυτή η κοινή πτυχή της κυπριακής και
εβραϊκής ιστορίας παρέμεινε για χρόνια θαμμένη στο χρονοντούλαπο της κυπριακής
ιστορίας και ήρθε στην επιφάνεια μόνο όταν βελτιώθηκαν οι σχέσεις Κύπρου-Ισραήλ
σε διπλωματικό επίπεδο, μετά το 2012.
Σήμερα, ο αντισημιτισμός εκφράζεται τόσο με επιθετική ρητορική όσο και με
βίαιες ενέργειες με την άκρα αριστερά, την άκρα δεξιά και το ριζοσπαστικό Ισλάμ να
είναι οι εκφραστές του «νέου αντισημιτισμού». Ο Εβραίος προβάλλεται
προπαγανδιστικά από αυτούς τους κύκλους στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ ως ο υπαίτιος
δεινών, αυτός που ελέγχει τις διεθνείς σχέσεις και που υποκινεί πολέμους, ο
οικονομικός δυνάστης και ενορχηστρωτής της οικονομικής κρίσης. Μια τάση του
σύγχρονου αντισημιτισμού υιοθετεί στοιχεία της παραδοσιακής αντισημιτικής
ρητορικής που περιγράφηκε πιο πάνω, μια δεύτερη τάση εκφράζεται μέσα από την
αντίθεσή της σε συγκεκριμένες εβραϊκές πρακτικές (κυρίως γύρω από τη θρησκεία)
και η τρίτη τάση μέσα από τη συστηματική πολεμική ενάντια στις ενέργειες του
κράτους του Ισραήλ, ιδιαίτερα σε σχέση με τους Παλαιστινίους.33 Στη Γαλλία και τη
Γερμανία τα περιστατικά βίας κατά των Εβραίων πολιτών αυξήθηκαν κατά 74% και

32

33

Για την ιστορία των Εβραίων στην Κύπρο κατά την αγγλοκρατία και ειδικότερα για τα στρατόπεδα
κράτησης Εβραίων μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο βλ. Ευαγγελία Ματθοπούλου, «Η εβραϊκή
παρουσία στην Κύπρο, 1878-1949: ιδεολογικοί και κοινωνικο-πολιτικοί μετασχηματισμοί,
επιχειρηματικότητα και καινοτομία στο αποικιακό πλαίσιο», Πανεπιστήμιο Κύπρου 2016
[Διδακτορική διατριβή] και Βασιλική Σελιώτη, Βρετανικά στρατόπεδα Εβραίων προσφύγων στην
Κύπρο (1946-1949), Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2016.
Σχετικά με τον αντισημιτισμό σήμερα βλ. Mikael Shainkman, Antisemitism Today and Tomorrow:
Global Perspectives on the Many Faces of Contemporary Antisemitism, Academic Studies Press,
Brighton, MA 2019. Επίσης, Pierre-Andre Taguieff, Rising from the Muck: The new Anti-Semitism
in Europe, μτφρ.: Ivan R. Dee, Σικάγο 2004.
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60% αντίστοιχα τα τελευταία δύο χρόνια. Στη Γαλλία σημειώθηκαν πρόσφατα μέχρι
και δολοφονίες Εβραίων, ενώ βίαια περιστατικά καταγράφηκαν και στη Γερμανία.34
Η ρητορική μίσους, όπως προκύπτει μέσα από την προκατάληψη και την
εχθρότητα, δεν περιορίζεται μόνο στην περίπτωση των Εβραίων. Παρατηρείται ότι
αναπτύσσεται εναντίον κοινωνικών, εθνικών, φυλετικών ή άλλων ομάδων. Η
ξενοφοβία και ο ρατσισμός δυστυχώς υποθάλπονται από το διαδίκτυο και τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης όπου πολύ εύκολα τέτοια μορφής προπαγάνδα βρίσκει
πρόσφορο έδαφος σε μεγαλύτερα τμήματα της κοινωνίας. Ένα από τα βασικά μέτρα
αντιμετώπισης τέτοιων προκαταλήψεων είναι η γνώση και η παιδεία. Η αναδρομή
στις ρίζες του αντισημιτισμού είχε ως στόχο ακριβώς αυτό, να κατανοήσει ο
αναγνώστης πώς δημιουργήθηκε το αρνητικό στερεότυπο έναντι του Εβραίου, ότι
αυτό υπήρξε διαχρονικό και εμφυτεύθηκε στις σύγχρονες κοινωνίες και ανάλογα να
διαμορφώσει τη δική του κριτική προσέγγιση απέναντι σε φαινόμενα μισαλλοδοξίας.
Στις σύγχρονες κοινωνίες της δημοκρατίας, του σεβασμού στην ιδιαιτερότητα και
στην ισότητα, η γνώση της ιστορίας αλλά και η χρήση της ως εργαλείου για την
εκπαίδευση, ενημέρωση και κατάρτιση των σύγχρονων κοινωνιών σε θέματα
ρατσισμού και ξενοφοβίας είναι πολύ σημαντική στην αντιμετώπιση συμπεριφορών
που

στοχεύουν

στην

περιθωριοποίηση

συγκεκριμένων

ομάδων

και

στην

αντιμετώπιση αρνητικών στερεοτύπων. Ο συστηματικός διάλογος μεταξύ των
κοινωνικών ομάδων και ο συγχρωτισμός μέσω δράσεων του πολιτισμού μπορούν να
λειτουργήσουν αποτελεσματικά στην αποδόμηση

των επιχειρημάτων όσων

ενθαρρύνουν την προκατάληψη. Οι πολιτικές οργανώσεις, ακόμα και οι
εκκλησιαστικοί θεσμοί, ως φορείς διαμόρφωσης σημαντικών τμημάτων της κοινής
γνώμης μπορούν να διαδραματίσουν καταλυτικό ρόλο προς αυτό το στόχο καθότι
όπως φάνηκε από την ιστορική αναδρομή που προηγήθηκε, συχνά στην ιστορία ο
αντισημιτισμός, όπως και άλλες μορφές προκαταλήψεων και εχθρότητας, ήταν
απότοκα άλλοτε σε μικρό και άλλοτε σε μεγάλο βαθμό πολιτικών, οικονομικών και
θρησκευτικών παραγόντων.
34

Βλ. ενδεικτικά αποσπάσματα από τη διεθνή ειδησεογραφία: «Antisemitism rising sharply across
Europe,
latest
figures
show»,
εφημ.
Guardian
(15.02.2019)
στο
https://www.theguardian.com/news/2019/feb/15/antisemitism-rising-sharply-across-europe-latest-fi
gures-show [προσβ.: 15 Σεπτ. 2019], «Ο αντισημιτισμός εξαπλώνεται στην Ευρώπη», euronews
(29/06/2018), https://gr.euronews.com/2018/06/29/antisimitismos-evropi-anisixia-exaplosi [προσβ.:
15 Σεπτ. 2019] και «Ο αντισημιτισμός επέστρεψε στη Δύση», άρθρο μεταφρασμένο στα ελληνικά
του Patrick Kinglsey των New York Times, εφημ. Η Καθημερινή (6.04.2019) στο
https://www.kathimerini.gr/1018167/article/epikairothta/kosmos/o-antishmitismos-epestreye-sth-dy
sh [προσβ.: 15 Σεπτ. 2019].
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ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΟΥ1
Abstract: The article examines the existence of neo-fascist parties and groups in modern
Europe in our era of distress and confusion. In order to characterise the latter as
neo-fascist, it is first of all necessary to identify the degree to which they have been
influenced by traditional fascism which prevailed in Europe during the interwar period. In
any case, the current neo-fascist/radical right parties are characterised by extreme
nationalism, racism―that could even be reliriously motivated―and also populism. They
remain a serious threat to certain groups of people in the European world and beyond,
therefore to identify and peacefully and democratically confront them is undoubtly
necessary.
Keywords: Neofascism; Extreme Right Parties; Racism; Populism; Liberal Democracy;
Education.

Εἰσαγωγικά
Εἶναι γνωστὸ ὅτι ἡ ἰδεολογία τοῦ φασισμοῦ/ναζισμοῦ ἐμφανίστηκε καὶ κυριάρχησε
στὴν Εὐρώπη, κυρίως στὴν Ἰταλία καὶ στὴ Γερμανία, μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1919-1945.
Ἀπὸ τὴν ἄποψη τῆς ὁρολογίας, ἔχουν χρησιμοποιηθεῖ οἱ ὅροι «ἰδεολογία τοῦ
φασισμοῦ»,2 «φασιστικὸ κίνημα»,3 «κολὰζ διαφόρων πολιτικῶν καὶ φιλοσοφικῶν
ἰδεῶν».4 Μεταξὺ τῶν προσεγγίσεων ποὺ ἀφοροῦν τὴν ἰδεολογικὴ φύση τοῦ φασισμοῦ
ἐπιβάλλεται ἐξ ἀρχῆς, νομίζω, νὰ σημειωθεῖ ἡ ἄποψη τοῦ R. O. Paxton ὅτι ὁ
φασισμός «δὲν διαθέτει τὶς βάσεις ἑνὸς φιλοσοφικοῦ συστήματος»,5 στὸν βαθμὸ ποὺ
διακήρυσσε ὅτι διέθετε λ.χ. τὸ σοβιετικὸ καθεστώς. Ἐξ ἄλλου, ὅσον ἀφορᾶ τὴ
* Πτυχιοῦχος τῆς κλασσικῆς φιλοσοφίας (1991) καὶ διδάκτωρ φιλοσοφίας (2002) τοῦ ΕΚΠΑ. Ἔχει
γράψει βιβλία καὶ ἄρθρα πάνω σὲ ζητήματα βυζαντινῆς καὶ ρωσικῆς φιλοσοφίας. Ἔχει μεταφράσει
(2015) τὸ βιβλίο «Ἄρίστη αὐτοκρατορία» τοῦ Γιάροσλαβ Πέλικαν. Διαχειρίζεται τήν ἱστοσελίδα
«Φιλοσοφικὴ σκέψις», ἐνῶ εἶναι σύμβουλος ἔκδοσης τοῦ περιοδικοῦ «Στέπα».
1
Αναδημοσίευση, περ. Συμ-βολή 6-7 (2019), σ. 31-43.
2
Emilio Gentile, Φασισμός. Ἱστορία καὶ ἑρμηνεία, μετ. Β. Κατσιφός, Ἀσίνη, Ἀθήνα 2011, σ. 101 κ.ἑ.
3
Hannah Arendt, Τὸ ὁλοκληρωτικὸ σύστημα, μετφρ.: Γ. Λάμψας, Εὐρύαλος, Ἀθήνα 1988, σ. 38∙
Robert O. Paxton, Ἡ ἀνατομία τοῦ φασισμοῦ, μετ. Κ. Χαλμούκου, Κέδρος, Ἀθήνα 2006, passim.
4
Umberto Eco, Περὶ φασισμοῦ καὶ πολέμου, μετφρ.: Ἄν. Παπασταύρου, Ἑλληνικὰ Γράμματα,
Ἀθήνα 2018, σ. 44.
5
Robert O. Paxton, Ἡ ἀνατομία τοῦ φασισμοῦ, σ. 30.
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Γερμανία, ἔχουν κατὰ καιροὺς χρησιμοποιηθεῖ οἱ ὅροι «ναζιστικὴ ἰδεολογία»6 καί
«ἐθνικοσοσιαλιστικὴ

κοσμοθεωρία»,7

μὲ

τὰ

χαρακτηριστικὰ

«τοῦ

ἀντιμπολσεβικισμοῦ καὶ τοῦ μιλιταρισμοῦ».8
Τὶς τελευταῖες δεκαετίες συζητεῖται9 εὐρύτατα τὸ ζήτημα τῶν νεοφασιστικῶν
συμπεριφορῶν ποὺ παρατηροῦνται ὄχι μόνον στὴν Εὐρώπη ἀλλὰ παγκοσμίως. Γιὰ
λόγους ἱστορικοὺς καὶ μεθοδολογικούς, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἀποφυγὴ παρερμηνειῶν,
εἶναι ἀναγκαῖο νὰ πρέπει νὰ ἀναγνωρίζει κανεὶς τὸν κλασικὸ φασισμὸ ὡς τέτοιο10
στὶς σύγχρονες ἐκδηλώσεις κομμάτων, κινημάτων καὶ ὁμάδων, ὥστε νὰ κάνει ἐν
συνεχείᾳ λόγο γιὰ νεοφασισμό. Ὑπὸ τὴν ἔννοια αὐτή, τὸ ἐπίθετο «νέος» θὰ πρέπει νὰ
ἑρμηνευθεῖ εἴτε ὡς μία νέα ἐκδήλωση τοῦ παλαιοῦ φασισμοῦ, διατηρώντας
ὁπωσδήποτε ὁρισμένα ἀπὸ τὰ χαρακτηριστικά του, εἴτε ὡς μία συνέχεια-ἀντίγραφο
τοῦ παλαιοῦ φασισμοῦ.
Εἶναι ὅμως γεγονὸς ὅτι, ἂν καὶ σήμερα διάφορα κόμματα, κινήματα καὶ ὁμάδες
ἐκφράζουν φασιστικὲς ἀπόψεις ἢ παρουσιάζουν φασιστικὰ χαρακτηριστικά, μὲ κοινὴ
ἀφετηρία τὸ ἐθνικιστικό, τὸ ρατσιστικὸ καὶ τὸ λαϊκιστικὸ στοιχεῖο, ὡστόσο
διαπιστώνονται πολλὲς διαφορὲς σὲ σχέση μὲ τὴ μορφὴ καὶ τὴ λειτουργία τοῦ
φασιστικοῦ καὶ ναζιστικοῦ κόμματος τὴν ἐποχὴ τῆς κυριαρχίας τους. Γιὰ παράδειγμα,
τὰ σύγχρονα ἀκροδεξιὰ κόμματα (Radical Right, Extreme Right),11 τὰ ὁποῖα,
σημειωτέον, ἀποφεύγουν τεχνηέντως στὶς ὀνομασίες τους τὸν τίτλο «νεοφασιστικά»,
οὔτε προτείνουν «τὴν ἀντικατάσταση τῆς δημοκρατίας ἀπὸ μονοκομματικὴ

6

7

8

9

10

11

Ἐνδεικτικῶς βλ. Φράντς Νόϋμαν, Βεεμὼθ. Ἡ δομὴ καὶ ἡ πρακτικὴ τοῦ Ἐθνικοσοσιαλισμοῦ
(1933-1944), μετφρ.: Β. Τομανᾶς, Νησίδες, 2018, σ. 51-53∙ Hannah Arendt, Τὸ ὁλοκληρωτικὸ
σύστημα, passim.
Προχείρως βλ. Lionel Richard, Ναζισμὸς καὶ κουλτούρα, μετφρ.: Λ. Ἀβαγιανοῦ, Ἀστέρι, Ἀθήνα
1980, σ. 66.
Е. Д. Модржинской (ред.), Критика идеологии неофашизма [Κριτικὴ τῆς ἰδεολογίας τοῦ
νεοφασισμοῦ], Мысль, Μόσχα 1976, passim.
Ἐνδεικτικῶς βλ. Ηannah Arrendt, Τὸ ὁλοκληρωτικὸ σύστημα, σ. 33∙ Γκιουζέππε Γκάντι, Ὁ
νεοφασισμὸς στὴν Εὐρώπη, μετφρ.: Μπ. Τζουλιάνο-Βακαλοπούλου, Νέα Σύνορα, Ἀθήνα 1975∙
Aleksandr Shchipkov, Traditionalism, Liberalism and Neo-Nazism in the Current Political Space,
μετφρ.: J. Zimarskaya and J. D. Evick, Μόσχα 2016.
Πβ. Umberto Eco, Περὶ φασισμοῦ καὶ πολέμου, σ. 53-54: «Εἶναι δυνατὸν νὰ ἀφαιρέσουμε ἀπὸ ἕνα
φασιστικὸ καθεστὼς μία ἢ περισσότερες πλευρὲς καὶ πάντα νὰ τὸ ἀναγνωρίζουμε ὡς φασιστικό.
Ἀφαιρέστε ἀπὸ τὸν φασισμὸ τὸν ἰμπεριαλισμὸ καὶ θὰ ἔχετε τὸν Φράνκο καὶ τὸν Σαλαζάρ∙ βγάλτε
τὸν ἀποικιοκρατισμὸ καὶ θὰ ἔχετε τὸν φασισμὸ τῶν Βαλκανίων. Προσθέστε στὸν ἰταλικὸ φασισμὸ
ἕνα ριζοσπαστικὸ καπιταλισμό (ποὺ ποτὲ δὲν γοήτευσε τὸν Μουσολίνι) καὶ θὰ ἔχετε τὸν Ἔζρα
Πάουντ».
Ἐνδεικτικῶς βλ. Jens Rudgren (ed.), The Oxford Handbook of the Radical Right, Οxford Univeristy
Press, 2018, passim.
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δικτατορία» οὔτε εἰσηγοῦνται «τὴν διεξαγωγὴ ἐπεκτατικῶν πολέμων».12 Εἶμαι τῆς
γνώμης ὅτι τόσο ἡ τοποθέτηση ὅτι ὁ φασισμός «δὲν εἶναι μία πρόκληση, άλλὰ ἕνα
μεγάλο πρόβλημα, ἐπειδὴ ὁδηγεῖ ἀναπόφευκτα στὸν δεσποτισμό καὶ στὴ βία καὶ
συνεπῶς συνιστᾶ κίνδυνο γιὰ τὴν κοινωνία»,13 ὅσο καὶ ἡ ἄποψη ὅτι ὑπάρχει ὁ
κίνδυνος «ἑνὸς φασισμοῦ γενικῆς χρήσης»,14 δηλαδὴ μιᾶς ἄστοχα γενικευμένης
ἀπόδοσης φασιστικῆς συμπεριφορᾶς σὲ πρόσωπα καὶ πρακτικές, θὰ πρέπει νὰ
λαμβάνονται ὑπ’ ὄψιν στὴ σχετικὴ συζήτηση, ὥστε νὰ ἀποφεύγονται βεβιασμένες καὶ
ἄδικες ἀποτιμήσεις.
Νὰ προστεθεῖ, τέλος, ὅτι σήμερα συζητοῦνται ὄχι μόνον ἡ μορφὴ καὶ τὸ
περιεχόμενο τοῦ λεγόμενου «νεοφασισμοῦ» ἀλλὰ καὶ τὸ ἐνδεχόμενο ἑνὸς
«μεταφασισμοῦ», ἑνὸς ὅρου ὁ ὁποῖος περιγράφει «ἕνα μεταβατικό φαινόμενο, ἐν
ἐξελίξει, ὄχι ἀκόμα ἀποκρυσταλλωμένο», τὸ ὁποῖο «δέν ἔχει τήν ἴδια ὑπόσταση μὲ
τὴν ἔννοια τοῦ φασισμοῦ»,15 ἂν καὶ θυμίζει φασιστικὲς πρακτικές.
Ἔτσι

στὴν

παροῦσα

μελέτη

θὰ

παρουσιάσω

ὁρισμένες

σύγχρονες

ὄψεις-ἐκδηλώσεις αὐτοῦ τοῦ φαινομένου, καθιερωμένου ὑπὸ τὸν ὅρο «νεοφασισμός»
ἀλλὰ καὶ χαρακτηριζόμενου συχνὰ ὡς «μορφώματος», στὴν Εὐρώπη καὶ στὴ Ρωσία.
Παράλληλα, καὶ ἐπειδὴ γιὰ νὰ συγκροτηθεῖ ὁμαλὰ ἡ σύγχρονη κοινωνία εἶναι
ἀναγκαῖο νὰ θεμελιωθεῖ ἡ ἀνεκτικότητα καὶ ὁ σεβασμὸς πρὸς τὸν Ἄλλο, στὴ
συνέχεια θὰ συζητηθοῦν ἐνδεικτικοὶ τρόποι διὰ τῶν ὁποίων ὁ ἄνθρωπος καὶ ἡ
κοινωνία μπορεῖ νὰ σταθεῖ ἀπέναντι στὶς παρατηρούμενες φασιστικὲς συμπεριφορὲς
καὶ νὰ τὶς ὑπερβεῖ.

Α΄.
Ἂν καὶ σκοπός τῆς παρούσης μελέτης δὲν εἶναι ἁπλῶς μία ἱστορικὴ ἀφήγηση καὶ
παράλληλα μία στατιστικὴ καταγραφή, ἔχει ὁπωσδήποτε ἐνδιαφέρον, καὶ εἶναι καὶ
ἀναγκαῖο, νὰ δεῖ κανείς, σέ μία συγκριτική ἐξέταση, ὁρισμένα ἀπὸ τὰ κοινὰ
γνωρίσματα ἀλλὰ καὶ τὶς διαφορὲς μεταξὺ τῶν νεοφασιστικῶν μορφωμάτων καὶ

12
13
14
15

Robert O. Paxton, Ἡ ἀνατομία τοῦ φασισμοῦ, σ. 258.
Rob Riemen, Ἡ ἀέναη ἐπιστροφή, μετφρ.: Ἀλεξάνδρα Ζώη, Πατάκης, Ἀθήνα 2016, σ. 13-14.
Emilio Gentile, Φασισμός. Ἱστορία καὶ ἑρμηνεία, σ. 82.
Enzo Traverso, Τὰ νέα πρόσωπα τοῦ φασισμοῦ, μετφρ.: Ν. Κούρκουλος, Ἐκδόσεις τοῦ Εἰκοστοῦ
Πρώτου, Ἀθήνα 2017, σ. 13-14.
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ἐκδηλώσεων στὴ σημερινὴ Εὐρώπη, συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς Ρωσίας, ὥστε νὰ
προχωρήσει στὴν ἐξαγωγὴ ἀσφαλῶν συμπερασμάτων.
Ὁπωσδήποτε θὰ πρέπει νὰ τονισθεῖ ὅτι ὁ νεοφασισμὸς στὴν Εὐρώπη συνδέεται
καὶ σήμερα μὲ διάφορες μορφὲς ἐθνικισμοῦ. Στὸ σημεῖο αὐτό, καὶ γιὰ τὴν ἀκρίβεια
τοῦ πράγματος, θὰ σημειώσω ὅτι «ὑπάρχει μία διαφορά ἀνάμεσα στὸν ἐθνικισμὸ ποὺ
ἔχει κίνητρο τὴν ἐξάλειψη τῆς καταπίεσης καὶ στὸν ἐθνικισμὸ ποὺ ἀποσκοπεῖ στὴν
κυριαρχία ἐπὶ τῶν ἄλλων».16 Γιὰ νὰ ἀναφέρω ἕνα παράδειγμα: ὁ ἰνδικὸς
ἐθνισμός/πατριωτισμός, ὅπως αὐτὸς διατυπώθηκε καὶ ἐκφράστηκε μὲ τὸν Μαχάτμα
Γκάντι, στράφηκε ὡς γνωστὸν ἐναντίον τῆς βρετανικῆς ἀποικιοκρατίας.17 Ὡς ἐκ
τούτου, δὲν μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ ὅτι ὁ ἐθνισμός/πατριωτισμὸς τοῦ Γκάντι
περιλαμβάνεται στοὺς ἐθνικισμοὺς ποὺ ἀναφύονται τὶς τελευταῖες δεκαετίες καὶ
στρέφονται κατὰ συγκεκριμένων πληθυσμιακῶν ὁμάδων.
Ἀντιθέτως, ἀναδεικνύεται σήμερα ὁ ἐθνικισμὸς ὡς μέρος τοῦ νεοφασισμοῦ ἐκεῖ
ὅπου διαπιστώνονται κοινωνικὰ προβλήματα (λ.χ. ἀσφάλεια, ἐγκληματικότητα,
ἀνεργία), τὰ ὁποῖα προκύπτουν ἄμεσα ἤ ἔμμεσα ἀπὸ τὸ μεταναστευτικὸ ζήτημα. Ἐδῶ
ὁ νεοφασισμὸς συνοδεύεται ἀπὸ ἕναν λαϊκισμὸ ποὺ ἀγγίζει τὶς μεγαλύτερες μάζες
ἀνθρώπων καὶ μάλιστα νέων σὲ ἡλικία, ἰδίως μὲ τὶς ὑπεραπλουστευμένες
προσεγγίσεις τῆς κοινωνικῆς/πολιτικῆς πραγματικότητας τὶς ὁποῖες προτείνει. Ἀλλὰ
εὔστοχα διευκρινίζεται ὅτι ὁ λαϊκισμὸς ἀποτελεῖ «ἕνα πολιτικό ἐργαλεῖο ποὺ
ἀποσκοπεῖ στὸν στιγματισμὸ τοῦ ἀντιπάλου».18 Ὡς ἐκ τούτου ὁ λαϊκισμὸς εἶναι μία
μέθοδος, ἐργαλεῖο μιᾶς ἰδεολογίας, ἀλλὰ ὄχι ἰδεολογία.
Ἀναπτύσσεται δὲ σταδιακὰ ἕνας διαχωρισμός, μέσα στὴν κοινωνία, ἀνάμεσα στό
«ἐμεῖς» καὶ στό «αὐτοί», πρᾶγμα βεβαίως ποὺ παρετηρεῖτο καὶ τὴν ἐποχὴ κυριαρχίας
τοῦ φασισμοῦ/ναζισμοῦ. Ὁ διαχωρισμὸς αὐτὸς δὲν ἔχει μόνον ἐθνικό, ἀλλά καί
θρησκευτικὸ χαρακτήρα, ὅπως καὶ χαρακτήρα ταυτότητας. Σὲ κάθε περίπτωση,
πρόκειται γιὰ μία προσπάθεια δαιμονοποίησης τοῦ ξένου καὶ τοῦ διαφορετικοῦ. Ἡ
ρητορικὴ ποὺ συνοδεύει τὸν διαχωρισμὸ αὐτὸν χαρακτηρίζεται ἀπὸ ἐκφράσεις μίσους
καὶ ξενοφοβίας καὶ μάλιστα πρὸς συγκεκριμένες κοινωνικὲς ὁμάδες (μετανάστες,
ὁμοφυλόφιλους, ἀκτιβιστές, κ.ἄ).
16
17

18

Jason Stanley, Πῶς λειτουργεῖ ὁ φασισμός, σ. 118.
Ἐνδεικτικῶς βλ. Thomas R. Trautmann, Ἰνδία. Σύντομη ἱστορία ἑνὸς μεγάλου πολιτισμοῦ, μετφρ.:
Μ. Παπαηλιάδη, Π.Ε.Κ., Ἀθήνα 2019, σ. 319 κ.ἑ.
Enzo Traverso, Τὰ νέα πρόσωπα τοῦ φασισμοῦ, σ. 23.
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Ἀλλὰ ὁ νεοφασισμὸς ἔχει, κατὰ περίπτωση, καὶ θρησκευτικὸ περιεχόμενο. Ἀκόμα
καὶ σ’ αὐτὴν τὴν ἐκδοχή, πάντως, οἱ ἐκδηλώσεις τοῦ νεοφασισμοῦ δὲν εἶναι σαφῶς
ὁριοθετημένες καὶ μὲ ἀπόλυτη ἰσχύ, ἐὰν ληφθεῖ ὑπ’ ὄψιν ὅτι «ἕνας αὐθεντικὰ
ἀμερικανικὸς φασισμὸς στὶς ΗΠΑ θὰ στρεφόταν κατὰ τῶν μαύρων, στὴ Δυτικὴ
Εὐρώπη θὰ στρεφόταν κατὰ τῶν ἰσλαμιστῶν παρὰ κατὰ τῶν ἑβραίων, στὴν
Ἀνατολικὴ Εὐρώπη θὰ ἦταν κατὰ τῶν Ἑβραίων καὶ κατὰ τῶν Δυτικῶν. Τὰ νέα
φασιστικά καθεστῶτα θὰ προτιμοῦσαν τὸ γενικὰ ἀποδεκτὸ πατριωτικὸ ἔνδυμα τῆς
δικῆς τους χώρας καὶ ἐποχῆς παρὰ τὰ ξένα πλέον σύμβολα τῆς σβάστικας καί τοῦ
fascio».19 Πάντως, εἶναι ἀναμφισβήτητο ὅτι στὴ σημερινὴ ἐποχὴ καὶ στὸν
ἀντισημιτισμό ποὺ εἶναι πάντοτε παρών,20 ἔχει προστεθεῖ στὶς εὐρωπαϊκές κοινωνίες
ἡ ἰσλαμοφοβία.21
Ἐπίσης κατὰ περίπτωση, οἱ ἐκφράζοντες μία νεοφασιστικὴ συμπεριφορὰ
ἐπιτελοῦν πράξεις βίας, προχωρώντας μὲ εὐκολία καὶ στὴν ἀφαίρεση τῆς ἀνθρώπινης
ζωῆς. Πάντως, οἱ σύγχρονες φασίζουσες μορφὲς συμπεριφορᾶς, ἐκπροσωπούμενες
μέσα ἀπὸ ἀντίστοιχα κόμματα, δὲν ἔχουν στὸ πρόγραμμά τους «νὰ ξαναστήσουν
ἀποικιακὲς αὐτοκρατορίες οὔτε νὰ ὑποκινήσουν πολέμους καὶ μοιράζονται ἕναν
καταρχήν “εἰρηνόφιλο” ἀντιαμερικανισμό».22
Ἂν καὶ τὰ νεοφασιστικά/ἀκροδεξιά κόμματα στὴν Εὐρώπη μέμφονται τὴν
κοινοβουλευτικὴ δημοκρατία, ὡστόσο χρησιμοποιοῦν τὶς ἐλευθερίες ποὺ αὐτὴ
παρέχει καὶ ἔτσι ἐκπροσωποῦνται σήμερα στὰ Κοινοβούλια τῶν χωρῶν τους.
Πάντως, γιὰ τὴν ἱστορία, καὶ ἐπειδὴ ἴσως δὲν εἶναι ἰδιαιτέρως γνωστό, θὰ πρέπει νὰ
σημειωθεῖ ὅτι
«ὅταν γράφει κανεὶς γιὰ τὸν φασισμὸ στὴ Σκανδιναβία, στὴ Βρετανία, στὶς Κάτω Χῶρες,
ἢ ἀκόμα καὶ στὴ Γαλλία, ἀναγκαστικὰ γράφει γιὰ κινήματα ποὺ περιορίστηκαν στὴν
ἔκδοση μιᾶς ἐφημερίδας, στὴν ὀργάνωση διαδηλώσεων, στίς συναθροίσεις στὶς γωνιὲς
τῶν δρόμων. Ὁ Χοσὲ Ἀντόνιο Πρίμο δὲ Ριβιέρα καὶ τὰ φασιστικὰ κινήματα στὴ Γαλλία
δὲν συμμετεῖχαν ποτὲ στὴν ἐκλογικὴ διαδικασία».23

Μάλιστα διαπιστώνεται ὅτι τὰ σύγχρονα ἀκροδεξιὰ κόμματα ἀποφεύγουν ἐπιμελῶς
νὰ ἀποκαλοῦνται φασιστικά/νεοφασιστικά, ἀπομακρυνόμενα ἀπό «τή γλώσσα καί τά
19
20
21
22
23

Robert O. Paxton, Ἡ ἀνατομία τοῦ φασισμοῦ, ὅ.π., σ. 242.
Ό.π., σ. 87-92, 102.
Ό.π., σ. 36.
Ό.π., σ. 37.
Robert O. Paxton, Ἡ ἀνατομία τοῦ φασισμοῦ, σ. 79.
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σύμβολα τοῦ φασισμοῦ».24 Ἔτσι ὁ χαρακτηρισμός αὐτός, ἀσφαλῶς ὄχι ἄστοχος,
ἀποδίδεται ἀπὸ τοὺς ἀντιπάλους τους.
Ὕστερα ἀπὸ τὴν ἐπισήμανση τῶν κυριοτέρων χαρακτηριστικῶν ποὺ διακρίνουν
τὰ σύγχρονα νεοφασιστικά/ἀκροδεξιὰ κόμματα, ἂς δοῦμε τώρα ὁρισμένα
συγκεκριμένα παραδείγματα.25
Στὴ Γαλλία εἶναι γνωστό ὅτι ἡ «ἄκρα δεξιά» ἐκφράζεται κοινοβουλευτικὰ ἐδῶ καὶ
ἀρκετὰ χρόνια μὲ τὴ μορφὴ τοῦ «Ἐθνικοῦ Μετώπου» (Front National). Ὡστόσο, ὁ
γαλλικὸς ἐθνικισμὸς ἔχει μία μακρὰ παράδοση ποὺ δὲν συσχετίζεται ἀπολύτως καὶ
πάντοτε μὲ φασιστικά (ὑπὸ τὴν στενὴ ἔννοια τοῦ ὅρου) χαρακτηριστικά. Στὴ σχετικὴ
συζήτηση ἔχει παρατηρηθεῖ ὅτι «τὸ χάρισμα τῆς Μαρὶ Λεπὲν δὲν ἔχει πολλὰ κοινὰ μὲ
τὸ χάρισμα τοῦ Μουσολίνι ἢ τοῦ Χίτλερ. Τὸ Ἐθνικὸ Μέτωπο δὲν ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ
πιστοὺς ὀπαδούς, ἀπὸ ἕνα θεοποιημένο ἡγέτη, οὔτε ἀπὸ μιὰ πολιτικὴ θρησκεία».26
Μεταξὺ

τῶν χαρακτηριστικῶν τοῦ

Ἐθνικοῦ

Μετώπου

θὰ σημειώσω

τὶς

ἀντιμεταναστευτικὲς του τοποθετήσεις του,27 ἀλλὰ καὶ τὴ ρητορική του κατὰ τῆς
παγκοσμιοποίησης.28
Στὴ σημερινὴ Ἰταλία, τό κόμμα ὑπὸ τὸν τίτλο «Λέγκα τοῦ Βορρᾶ» (Lega Nord)
ἐκφράζει

τὴν

ἀντίστοιχη

ρητορικὴ

κατὰ

τῆς

μετανάστευσης

καὶ

τῆς

παγκοσμιοποίησης, χαρακτηριζόμενο καὶ αὐτὸ τὸ κόμμα ὡς ἐθνικιστικὸ καὶ
ἀκροδεξιό. Ἐὰν πάντως ἡ πολιτικὴ αὐτὴ θεωρηθεῖ ὅτι σήμερα συνιστᾶ μία ἀπειλὴ γιὰ
τὴν ἰταλικὴ κοινωνία καὶ τὴν Εὐρώπη, θὰ σημειώσω παρενθετικὰ μία ἄλλη,
ὁμολογουμένως ἐνδιαφέρουσα ἀλλὰ καὶ συζητήσιμη, ἀναφερόμενη στὴν Ἰταλία τῆς
δεκαετίας τοῦ ’70, ἄποψη τοῦ

Ρενάτο Κούρτσιο, ἱδρυτὴ τῶν «Ἐρυθρῶν

Ταξιαρχιῶν»:
Ἐμεῖς στοχεύαμε στὴν καρδιὰ τοῦ κράτους, στὴ Χριστιανοδημοκρατία. Δὲν βλέπαμε
στοὺς φασίστες ἕναν ὑπαρκτὸ κίνδυνο, ἀντίθετα ἀπαντούσαμε στοὺς τομεῖς τοῦ κινήματος
ποὺ ἀκόμα ἀσχολοῦνταν μὲ τὴν ἐπονομαζόμενη ἀντιφασιστικὴ πάλη, πὼς εἶχαν

24
25

26
27
28

Ό.π., σ. 255.
Γιὰ τὸν φασισμὸ στὶς χῶρες ποὺ ἀναφέρω ἐδῶ, εἶναι ἐπαρκὴς ἡ βιβλιογραφία ποὺ παραθέτει ὁ
Robert O. Paxton, Ἡ ἀνατομία τοῦ φασισμοῦ, σ. 334-346. Ὅπου χρειάζεται, παραθέτω
συμπληρωματικὴ βιβλιογραφία.
Enzo Traverso, Τὰ νέα πρόσωπα τοῦ φασισμοῦ, σ. 149.
Jason Stanley, Πῶς λειτουργεῖ ὁ φασισμός, σ. 183.
Enzo Traverso, Τὰ νέα πρόσωπα τοῦ φασισμοῦ, σ. 44.
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παρεκκλίνει ἐξαιτίας μιᾶς μεταπολεμικῆς κουλτούρας ἤδη ξεπερασμένης, ποὺ ἁπλῶς
ἀκόμα βόλευε καὶ ἔκρυβε τοὺς πραγματικοὺς κινδύνους.29

Στὴν προσέγγιση αὐτὴ φαίνεται ὅτι ὁ φασισμός/νεοφασισμὸς στὸν ὁποῖο ἀναφέρεται
ὁ συγγραφέας, δὲν συνιστᾶ πραγματικὴ ἀπειλὴ γιὰ τὴν κοινωνία, ἀκριβῶς διότι δὲν
διαθέτει τὶς προϋποθέσεις ὥστε νὰ καταλάβει τὴν ἐξουσία, ὅπως σὲ παλαιότερες
ἐποχές, ἐνῶ ἡ λεγόμενη ἀντιφασιστικὴ πάλη βασίζεται κατ’ αὐτὸν σὲ μία
ξεπερασμένη ἀντίληψη. Ἔχει δὲ σημασία, γιὰ τὴ σύγχρονη συζήτηση, ἡ πιὸ
πρόσφατη ἄποψη τοῦ Οὐμπέρτο Ἔκο ὅτι «ἡ Ἐθνική Συμμαχία ποὺ γεννήθηκε ἀπὸ τὸ
MSI [Movimento Sociale Italiano] εἶναι σίγουρα ἕνα δεξιὸ κόμμα, ἀλλὰ δὲν ἔχει
ἰδιαίτερη σχέση μὲ τὸν παλιὸ φασισμό».30
Ἀλλὰ καὶ στὴν Ἑλβετία τὸ ἀκροδεξιὸ κόμμα, ὑπὸ τὴν ὀνομασία «Ἑλβετικὸ Λαϊκὸ
Κόμμα» (Schweizerische Volkspartei), ἐκφράζει ἀντιμεταναστευτικὲς θέσεις. Γιὰ
παράδειγμα, τὸ Κόμμα αὐτό, τὸ 2016, πρότεινε τὴ διενέργεια ἑνὸς δημοψηφίσματος
μὲ τὸ ὁποῖο θὰ ἀπελαύνονταν «οἱ μετανάστες ἐὰν ἦταν ἔνοχοι γιὰ ὁποιοδήποτε
παράπτωμα».31 Ἐν τούτοις, ὡς γνωστόν, ἡ διεξαγωγὴ τοῦ δημοψηφίσματος
ματαιώθηκε.
Ὑπὸ τὴν παραπλανητικὴ ὀνομασία «Κόμμα γιὰ τὴν ἐλευθερία» (Partij voor de
Vrijheid) ἔχει δημιουργηθεῖ καὶ δρᾶ ἡ ἐκδοχὴ τοῦ νεοφασισμοῦ στήν Ὁλλανδία. Οἱ
θέσεις αὐτοῦ τοῦ Κόμματος, ποὺ ἐπίσης συγκροτοῦνται ἀπὸ ἕνα μεῖγμα ἐθνικισμοῦ
καὶ λαϊκισμοῦ, προβάλλονται μέσα ἀπὸ ψεύδη καὶ διαστρεβλώσεις σὲ βαθμὸ ποὺ
εἶναι εὔκολο νὰ ἐξαπατηθεῖ ὁ πολίτης καὶ ἡ κοινωνία.32
Οἱ περιπτώσεις τῆς Γερμανίας καὶ τῆς Αυστρίας εἶναι κάπως διαφορετικὲς ἀπὸ τὶς
ἀναφερεθεῖσες, ἐὰν μάλιστα ληφθεῖ ὑπ’ ὄψιν ὅτι ἐκεῖ οἱ ρίζες τοῦ φασιστικοῦ
μορφώματος εἶναι βαθύτερες. Μάλιστα τὰ χαρακτηριστικά τους εἶναι παρόμοια:
τρομοκρατικὴ συμπεριφορὰ πρὸς τοὺς μετανάστες καὶ τοὺς περιθωριοποιημένους,
ἴσως μία σαφέστερη ἰδεολογικὴ κατοχύρωση στὰ θεωρητικὰ κείμενα τοῦ Χίτλερ καὶ
τοῦ Γκέμπελς, ἀλλὰ ταυτόχρονα καὶ κοινοβουλευτικὴ ἐκπροσώπηση. Πάντως εἶναι
χαρακτηριστικό (ἂν καὶ ἀναμενόμενο) ὅτι, ἐνῶ ἐπιζητοῦν τὴν εἴσοδό τους στὸ
κοινοβούλιο, τὰ νεοφασιστικὰ μορφώματα, ὅπως ἡ «Ἐναλλακτικὴ γιὰ τὴν Γερμανία»
29
30
31
32

Ρενάτο Κούρτσιο, Μὲ ξεσκέπαστο πρόσωπο, Διάδοση, Ἀθήνα 2011, σ. 99.
Umberto Eco, Περὶ φασισμοῦ καὶ πολέμου, σ. 44.
Jason Stanley, Πῶς λειτουργεῖ ὁ φασισμός, σ. 133-134.
Γιά τήν περίπτωση τῆς Ὁλλανδίας βλ. ἀναλυτικὰ Rob Riemen, Ἡ ἀέναη ἐπιστροφή, σ. 53-90.
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(Alternative für Deutschland) καὶ τὸ «Κόμμα Ἐλευθερίας» (Freileitliche Partei
Österreichs) διακηρύσσουν, σὲ κάθε ἀφορμή, τὸν ἀντικοινοβουλευτισμό τους.
Παράλληλα, οἱ νεοφασιστικὲς ὁμάδες (ποικιλώνυμες καὶ πολυσυλλεκτικές)
ἐκφράζονται μὲ συγκεκριμένα σύμβολα (λ.χ. οἱ σκίνχεντ χρησιμοποιοῦσαν ναζιστικὰ
σύμβολα), ὑπὸ τοὺς ἤχους συγκεκριμένης μουσικῆς, ἐνῶ συνολικὰ διακρίνονται ἀπὸ
μία στρατιωτικοποιημένη λογική. Ὡστόσο, θὰ πρέπει νὰ λεχθεῖ ὅτι ἡ δράση τῶν
νεοφασιστικῶν μορφωμάτων στὴ Γερμανία καὶ στὴν Αὐστρία δὲν συσχετίζεται
πάντοτε μὲ τὴ λατρεία τοῦ Χίτλερ. Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Χάννα Ἄρεντ εἶχε παρατηρήσει
παλαιότερα ὅτι «ὁ Χίτλερ ὅσο ζοῦσε ἄσκησε μία ἀκατανίκητη, ὑποτίθεται, γοητεία
καὶ ἀπὸ τότε ποὺ πέθανε, ἔχει τόσο πολὺ λησμονηθεῖ ὥστε δὲν παίζει πιὰ κανένα
ρόλο, ἀκόμα καὶ στοὺς κόλπους τῶν νεοφασιστικῶν καὶ νεοναζιστικῶν ὁμάδων τῆς
Γερμανίας».33
Στὸ σημεῖο αὐτὸ θὰ κάνω μία ἰδιαίτερη ἀναφορὰ στὴν περίπτωση τῆς Ρωσίας. Στὴ
μετασοβιετικὴ Ρωσία ἡ ἐμφάνιση τοῦ κόμματος «Ρωσική Ἐθνική Ἕνωση» (Русское
Националъное Единство) καὶ ἀργότερα τοῦ κόμματος «Ἐθνικὴ Πατριωτικὴ Ἕνωση
τῆς Ρωσσίας» (РОДИНА), μέ σαφεῖς ἐθνικιστικὲς τοποθετήσεις, ἀλλὰ καὶ
μικρότερης ἐμβέλειας νεοφασιστικῶν ὁμάδων ὅπως ἡ Ἐθνικὴ-Σοσιαλιστικὴ
Ὀργάνωση (Национал- Социалистическое Общество), προκαλεῖ, κατ’ ἀρχὰς
τουλάχιστον, ὁρισμένη ἔκπληξη. Πρὸς ἀποφυγὴ παρερμηνειῶν θὰ σημειώσω ἐδῶ ὅτι
οἱ νεοφασιστικές/ἐθνικιστικὲς ὁμάδες στὴ σημερινὴ Ρωσία δὲν ἔχουν καμία σχέση μὲ
τὶς ἀπόψεις τῶν Σλαβόφιλων στὴ Ρωσία τοῦ 19ου αἰ.34 Βεβαίως καὶ στὴ σύγχρονη
Ρωσία ἡ ρητορικὴ τῶν νεοφασιστικῶν τάσεων ἀναπτύσσεται κατὰ βάσιν κατὰ τῶν
μεταναστῶν καὶ τῆς παγκοσμιοποίησης.35 Ὡστόσο, θὰ πρέπει νὰ ληφθεῖ ὑπ’ ὄψιν ὅτι
οἱ μετανάστες στὴ σημερινὴ Ρωσικὴ Ὁμοσπονδία εἶναι κατά βάσιν ἐγχώριοι, ὑπὸ τὴν
ἔννοια ὅτι προέρχονται ἀπὸ τὶς παλαιότερες «σοβιετικὲς δημοκρατίες», εἶναι κυρίως
μουσουλμανικοῦ θρησκεύματος, ἐνῶ ἀνήκουν στὶς φτωχότερες τάξεις. Δυστυχῶς, ἡ
ἄμεση κρατικὴ ἀντιμετώπιση τῶν περιστατικῶν βίας ποὺ ἀσκεῖται ἀπὸ νεοναζιστικὲς
ὁμάδες στὴ Ρωσία, ὅπως καὶ σὲ ἄλλες εὐρωπαϊκὲς χῶρες, εἶναι περιορισμένη.
Βεβαίως αὐτὸ δὲν εἶναι κάτι πρωτοφανὲς στὴν ἀχανὴ αὐτὴ χώρα, ἐὰν θυμηθεῖ κανεὶς
τὴν ἀντιμετώπιση τῶν ἐθνικῶν (Λιθουανῶν, Πολωνῶν, Ἑλλήνων, Οὐκρανῶν κ.ἄ.)
33
34

35

Ηannah Arrendt, Τὸ ὁλοκληρωτικὸ σύστημα, σ. 33.
Δημήτρης Μπαλτᾶς, «Σλαβόφιλοι καὶ Δυτικόφιλοι στὴν Ρωσία τοῦ 19ου αἰ.», Στέπα 13 (2019), σ.
65-71.
Aleksandr Shchipkov, Traditionalism, Liberalism and Neo-Nazism in the Current Political Space,
κεφ. ΙΙ.
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καὶ τῶν θρησκευτικῶν (Ἑβραίων, Χριστιανῶν κ.ἄ.) ὁμάδων ἐκ μέρους τοῦ
σοβιετικοῦ καθεστῶτος, ἰδιαιτέρως δὲ ἐκ μέρους τοῦ Στάλιν.36 Ἐξάλλου, θὰ
προκαλέσει ἐντύπωση ἡ γενικῶς ἀδιάφορη στάση τῆς Ρωσικῆς Ὀρθόδοξης
Ἐκκλησίας ἀπέναντι στὶς νεοφασιστικὲς ὁμάδες. Παράλληλα ἔχει ἐπισημανθεῖ ὅτι
ὁρισμένα μέλη τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας ἐκφράζουν ἐνίοτε ἐθνικιστικὲς ἀπόψεις.37
Πάντως αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι ἡ δράση τῶν νεοφασιστικῶν ὁμάδων στὴ Ρωσία ἔχει
συγκεκριμένη θρησκευτική παράμετρο.
Ὁμοίως καὶ εὐρύτερα στὴν Ἀνατολικὴ Εὐρώπη ἡ ἄνοδος ποικιλώνυμων
ἀκροδεξιῶν κομμάτων38 εἶναι σταθερὴ τὰ τελευταῖα χρόνια. Ἐπισημαίνεται ὅμως ὅτι
«ἡ ἀκροδεξιὰ στὴν Ἀνατολικὴ Εὐρώπη ἔχει τρία χαρακτηριστικὰ ποὺ τὴ διακρίνουν
ἀπὸ τὰ συγγενῆ κόμματα τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης: α΄. Οἱ ἀριστερὲς τοποθετήσεις στὴν
οἰκονομία β΄. οἱ ὁμοιότητες μεταξὺ τῆς ταυτότητας καὶ τῶν πολιτικῶν
μεταρρυθμίσεων καί γ΄. ἡ συνύπαρξη τῶν ἀκροδεξιῶν μὲ τυπικὰ ριζοσπαστικὰ
κόμματα».39 Ἕνα χαρακτηριστικὸ παράδειγμα ἀπὸ τὶς χῶρες τῆς Ἀνατολικῆς
Εὐρώπης, ἀποτελεῖ ἡ σημερινὴ Οὑγγαρία ἡ πολιτική τῆς ὁποίας παρουσιάζει τὰ
τελευταῖα χρόνια ἀκραῖα ἐθνικιστικὰ χαρακτηριστικά, τὰ ὁποῖα διαθέτει κυρίως τὸ
συντηρητικὸ κόμμα «Οὑγγρικὴ Πολιτικὴ Ἕνωση» (Fidesz). Ἐπισημαίνεται, μεταξὺ
ἄλλων, ὅτι ἡ κυβέρνηση τοῦ Ὄρμπαν «καταδίκασε τὰ σχολεῖα ὡς χώρους
φιλελεύθερης κατήχησης […]. Ἕνα νέο ἐθνικὸ κεντρικό ἐκπαιδευτικὸ πρόγραμμα
σύστηνε τὰ ἔργα ἀντισημιτῶν Οὕγγρων συγγραφέων. Τὰ σχολεῖα πῆραν ὁδηγίες νὰ
ἐνθαρρύνουν δραστηριότητες ποὺ ὑμνοῦν τὸ ἔνδοξο μυθικὸ οὑγγρικὸ

ἐθνικὸ

παρελθόν, ὅπως ἡ ἱππασία καὶ τὰ οὑγγρικὰ λαϊκὰ τραγούδια».40 Ἐπίσης καὶ στὴν
περίπτωση

τῆς

Οὑγγαρίας

ἡ

κυβερνητικὴ

πολιτικὴ

χαρακτηρίζεται

ἀπὸ

ἀντιμεταναστευτικὲς τοποθετήσεις καὶ πρακτικές.

36
37
38

39
40

Ἐνδεικτικῶς βλ. Hannah Arendt, Τὸ ὁλοκληρωτικὸ σύστημα, σ. 200.
Βλ. σχετικὰ Σέρτζ Σμέμαν, «Ἡ ψυχή τῆς Ρωσίας», National Geographic 22, no 4 (2009), σ. 23, 26.
Lenka Bustikova, «The Radical Right in Eastern Europe», στὸν τόμο Jens Rydgren (εοιμ.), The
Oxford Handbook of the Radical Right, Oxford University Press, 2018, σ. 567.
Lenka Bustikova, «The Radical Right in Eastern Europe», σ. 577.
Jason Stanley, Πῶς λειτουργεῖ ὁ φασισμός, σ. 69.
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Β΄.
Καθίσταται φανερὸ ὅτι ὁ νεοφασισμός, μὲ τὰ γνωρίσματα ποὺ ἔχω περιγράψει, ἔχει
πλέον δημιουργήσει ἰσχυρὰ θεμέλια μέσα στὶς σύγχρονες κοινωνίες, ἔστω
μετασχηματιζόμενος σὲ ἀκροδεξιὰ κόμματα καὶ ὀργανώσεις καὶ ἐκφραζόμενος
πολιτικὰ μέσῳ τῶν Κοινοβουλίων τῶν εὐρωπαϊκῶν χωρῶν. Ὡς ἐκ τούτου εἶναι
ἀναγκαῖο νὰ συζητηθοῦν ἐν συνεχείᾳ τρόποι, σὲ θεωρητικό καὶ κυρίως σὲ πρακτικὸ
ἐπίπεδο, ὑπέρβασης αὐτοῦ τοῦ ἐπικίνδυνου, σὲ κάθε περίπτωση, φαινομένου.
Κατ’ ἀρχάς, καὶ προκειμένου νὰ γνωρίζει κανεὶς γιὰ ποιό φαινόμενο γίνεται
λόγος,41 εἶναι χρήσιμο νὰ διακρίνει τὸν φασισμό/ναζισμὸ ποὺ θεμελιώθηκε τὴν ἐποχὴ
τοῦ μεσοπολέμου ἀπὸ τὰ νεοφαστικά/ἀκροδεξιὰ κόμματα τῶν δεκαετιῶν ἀπὸ τὸ 1970
μέχρι σήμερα, καθ’ ὅσον ἄλλο εἶναι τὸ «λειτουργικὸ ἰσοδύναμο» καὶ ἄλλο τό «πιστὸ
ἀντίγραφο» τοῦ κλασικοῦ φασισμοῦ, κατὰ τὴ χαρακτηριστικὴ διάκριση τοῦ R. O.
Paxton.42 Αὐτὸ διότι διαπιστώνονται μεταξύ τους, ὅπως, νομίζω, φάνηκε ἀπὸ τὴ μέχρι
τώρα πραγμάτευση καὶ τὰ σχετικὰ παραδείγματα, πολλὲς ὁμοιότητες ἀλλὰ καὶ πολλὲς
διαφορές.

Ἐὰν

ὁ

φασισμὸς

ὑπῆρξε

μία

ἀκραία

συμπεριφορά,

γεγονὸς

ἀναμφισβήτητο, αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι κάθε μεμονωμένη ἀκραία συμπεριφορὰ ἀνήκει
στὸν χῶρο τοῦ φασισμοῦ ἢ τῶν νεοφασιστικῶν μορφωμάτων. Κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο
θὰ ἀποφύγει κανεὶς τοὺς ἱστορικοὺς ἀναχρονισμοὺς καὶ τὶς μάταιες γενικεύσεις.
Παράλληλα, εἶναι ἀναγκαῖο νὰ ἔχει πάντοτε κανεὶς ὑπ’ ὄψιν του ὅτι ὁ κλασικὸς
φασισμός «συνδέεται πιὸ εὔλογα μὲ ἕνα σύνολο ἀπὸ ἐκεῖνα τὰ πάθη ποὺ
διαμορφώνουν τὴ φασιστικὴ δράση παρὰ μὲ κάποια συνεπὴ καὶ καλοσχηματισμένη
φιλοσοφικὴ θεωρία».43 Πρὸς τοῦτο θὰ ὑπομνησθοῦν ἐδῶ δύο ἐνδιαφέροντα
παλαιότερα κείμενα. Μὲ ἀφορμὴ τὴν ἀνάληψη τῆς ἐξουσίας ἀπὸ τὸν Χίτλερ ὁ Τόμας
Μὰν ἔγραφε στὸ ἡμερολόγιό του ὅτι εἶχε γίνει μάρτυρας ἑνὸς εἴδους ἐπανάστασης «ἡ
ὁποία δὲν στηριζόταν σὲ ἰδέες, ἦταν ἐνάντια στὶς ἰδέες, ἐνάντια σὲ ὁτιδήποτε
ἀνώτερο, καλύτερο, ἀξιοπρεπές, ἐνάντια στὴν ἐλευθερία, στὴν ἀλήθεια καὶ στὴν
δικαιοσύνη».44 Λίγα χρόνια ἀργότερα, στὸ κείμενο τῆς δεύτερης προκήρυξης (1942)
τῆς χριστιανικῆς ἀντιφασιστικῆς ὀργάνωσης «Λευκό Ρόδο» διαβάζουμε τὴ
διατύπωση:
41
42
43
44

Emilio Gentile, Chi è fascista, Laterza, Bari-Roma 2019, passim.
Robert O. Paxton, Ἡ ἀνατομία τοῦ φασισμοῦ, σ. 243.
Ό.π., σ. 63.
Ἡ ἀναφορὰ ἔχει ληφθεῖ ἀπὸ τὸν Robert O. Paxton (Ἡ ἀνατομία τοῦ φασισμοῦ, σ. 19).
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Εἶναι ἀδύνατο νὰ ἀντιπαρατεθεῖ κανεὶς πνευματικὰ στὸν ἐθνικοσοσιαλισμό, διότι ὁ
ἐθνικοσοσιαλισμὸς εἶναι τὸ ἀντίθετο τοῦ πνεύματος. Εἶναι λάθος νὰ γίνεται λόγος γιὰ
ἐθνικοσοσιαλιστικὴ ἰδεολογία, γιατὶ ἂν ὑπῆρχε κάτι τέτοιο, θὰ ἔπρεπε νὰ προσπαθήσει
κανεὶς νὰ τὴν ἐπαληθεύσει ἢ νὰ τὴν ἀντικρούσει μὲ μέσα πνευματικά. Ἡ πραγματικότητα
ὅμως μᾶς δίνει μία εἰκόνα τελείως διαφορετική: ἤδη ἀπὸ τὰ πρῶτα του βήματα τὸ κίνημα
αὐτὸ βασίστηκε στὴν ἐξαπάτηση τοῦ συνανθρώπου, ἤδη ἀπὸ τότε ἦταν ἕνα κίνημα
βαθύτατα σάπιο καὶ μόνο μὲ συνεχῆ ψέματα μποροῦσε νὰ σωθεῖ.45

Μὲ ὁρισμένα σημεῖα τοῦ ἀποσπάσματος (λ.χ. ἐὰν ὁ ἐθνικοσοσιαλισμὸς εἶναι ἢ ὄχι
ἰδεολογία) μπορεῖ νὰ διαφωνήσει κανείς, ἀλλὰ ὁπωσδήποτε θὰ συμφωνήσει μὲ τὸ ὅτι
ὁ ἐθνικοσοσιαλισμὸς ἐπιβλήθηκε «μὲ συνεχῆ ψέματα».46 Ἐδῶ τὸ ζήτημα εἶναι ὅτι καὶ
σήμερα, ὑπὸ τὶς μορφὲς ποὺ ἀναφέρθηκαν παραπάνω, τὰ νεοφασιστικά/ἀκροδεξιὰ
κόμματα χαρακτηρίζονται ἀπὸ τὴ ρητορικὴ ἐξαπάτησης τῶν πολιτῶν. Ἔτσι
καθίσταται ἀναγκαία ἡ ἔγκαιρη ἀνάδειξη τῶν φασιστικῶν χαρακτηριστικῶν καὶ ἡ
προσπάθεια ἀποτροπῆς τῆς ἐπιβολῆς τους στὴν κοινωνία.
Ὕστερα ἀπὸ τὶς δύο ἀναφερθεῖσες προϋποθέσεις κατανόησης τοῦ φαινομένου,
δημιουργεῖται εὔλογα τὸ ἐρώτημα πῶς μποροῦμε νὰ ὑπερβοῦμε στὶς φιλελεύθερες
κοινωνίες μας αὐτὴ τὴ νέα ἐπιστροφὴ τοῦ φασισμοῦ, ἀφοῦ βεβαίως προηγουμένως
τὸν ἔχουμε ἀναγνωρίσει ὡς τέτοιο.
Μία πρώτη ἀπάντηση μπορεῖ νὰ ἐξαχθεῖ άπὸ τὴ δημόσια συζήτηση ποὺ εἶχε γίνει
πρὶν ἀπὸ ἀρκετὰ χρόνια μεταξὺ τοῦ Κορνήλιου Καστοριάδη καὶ τοῦ Ντανιέλ
Κον-Μπεντίτ, ὅταν ὁ δεύτερος διατύπωσε τὴν ἄποψη ὅτι
ὁ φασισμός (ἐνν. τῆς Γερμανίας τοῦ Χίτλερ) ἦταν ἡ ἔκφραση ἑνὸς λαοῦ ποὺ δὲν εἶχε πιὰ
ταυτότητα∙ δὲν ἦταν οἱ δέκα χιλιάδες κακοὶ κεφαλαιοκράτες ποὺ ἐπιβλήθηκαν στὸν
γερμανικὸ λαό. Τὸ πρᾶγμα ξεκίνησε ἀπὸ τὰ κάτω […] Εἶμαι ὀπαδὸς τῆς ἐλευθερίας τοῦ
ἐκφράζεσθαι τὼν φασιστῶν καὶ ἔχω μπουχτίσει μ’ αὐτοὺς ποὺ λένε “ἐλευθερία γιὰ ὅλους
ἐκτός ἀπὸ τοὺς ἐχθροὺς τῆς ἐλευθερίας”. Γιατὶ αὐτὴ ἀκριβῶς αὐτὴ ἡ φράση θὰ μᾶς κάνει
ὅλους νὰ περάσουμε κάποια μέρα στὸ Γκουλάγκ … Θὰ ὑπερασπίσουμε τὰ πράγματα μὲ
πολιτικὸ τρόπο.47

45
46

47

Βλ. τὸν τόμο Δὲν θὰ σιωπήσουμε ποτέ. Οἱ προκηρύξεις τοῦ Λευκοῦ Ρόδου (1942-1943), μετφρ.: Θ.
Τσομίδης, Πατάκης, Ἀθήνα 2019, σ. 29.
Σχετικὰ μὲ τὴν ἀπάτη καὶ τὴν διαστρέβλωση ὡς μέσα ἐπιβολῆς τοῦ κλασικοῦ φασισμοῦ βλ. Lionel
Richard, Ναζισμὸς καὶ κουλτούρα, σ. 21.
Βλ. Κορνήλιος Καστοριάδης, Ντανιέλ Κον-Μπεντίτ, Ἀπὸ τὴν οἰκολογία στὴν αὐτονομία, μετφρ.: Ἀ.
Σταύρου, Ράππα, Ἀθήνα 1985, σ. 56-57.
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Ἔτσι, ὑπὸ ἕνα πνεῦμα ἐλευθερίας καὶ ἀνεκτικότητας, θὰ πρέπει, νομίζω, οἱ
φιλελεύθερες δυτικὲς κοινωνίες, ποὺ συχνὰ ἐπικρίνονται, καὶ ὄχι ἄδικα, ὡς
διεφθαρμένες, νὰ κατανοήσουν τὴν παρουσία καὶ τὴ δράση τῶν συγχρόνων
φασιστικῶν κομμάτων. Ἐὰν οἱ ἴδιοι οἱ ἐκπρόσωποι τῶν μορφωμάτων αὐτῶν
χλευάζουν τὴ δημοκρατία καὶ τὸν φιλελευθερισμό, αὐτό εἶναι πράγματι ἕνα ζήτημα.
Ἂλλὰ εἶναι ἀντιφατικὸ νὰ ἐπιχειρήσει νὰ περιορίσει ἡ σύγχρονη δημοκρατία μας τὸ
πεδίο ἔκφρασης τῶν νεοαφασιστῶν, διότι τότε ἀντανακλᾶ τὴ θεωρητικὴ ἰδεολογία
καὶ τὴν ἱστορικὴ πρακτική τους. Στὴν ἴδια αὐτὴ συνάφεια θὰ πρέπει νὰ περιληφθεῖ ἡ
χαρακτηριστικὴ διατύπωση τοῦ Οὐμπέρτο Ἔκο: «Εἶμαι ἀντίθετος στὴ θανατικὴ
ποινὴ καί, ἀκόμη κι ἂν εἶχα συλλάβει τὸν Χίτλερ, θὰ τὸν εἶχα στείλει στὸ
Ἀλκατράζ».48 Αὐτό, ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἐνέχει βεβαίως τὸν κίνδυνο νὰ δοθεῖ εὐρύτατος
χῶρος ἔκφρασης σὲ ἐξτρεμιστικὰ ἐκφραζόμενες νεοφαστιστικὲς ὁμάδες, ὅπως
συμβαίνει σήμερα στὴ Γερμανία καὶ στὴ Ρωσσία, καὶ μάλιστα σὲ πολλὲς περιπτώσεις
χωρὶς νὰ παρεμβαίνει τὸ κράτος. Ἀλλὰ καὶ ἐδῶ οἱ σύγχρονες εὐρωπαϊκὲς
δημοκρατίες ἔχουν τὴ δυνατότητα νὰ παρέμβουν πνευματικά (διὰ τῆς παιδείας) καὶ
πολιτικά (διὰ τῆς νομοθεσίας, ἀκριβέστερα ὅ,τι ἐμπίπτει στὸν χῶρο τοῦ Ποινικοῦ
Δικαίου) ὥστε νὰ ἐλέγξουν αὐτὰ τὰ φαινόμενα.
Καὶ ἐδῶ ἔρχομαι σὲ ἕνα δεύτερο τρόπο ὑπέρβασης αὐτῶν τῶν βίαιων ἐκδηλώσεων
τῶν νεοφασιστῶν. Κατ’ ἀρχὰς θὰ πρέπει νὰ ἀναγνωριστεῖ ὅτι παρὰ τὶς ἐκδηλώσεις σὲ
παγκόσμιο ἐπίπεδο, ὁ φασισμὸς ἔχει εὐρωπαϊκὴ ἀφετηρία. Ἔτσι παρατηρεῖται, μὲ
κάποια ὑπερβολή ἴσως ἀλλὰ σωστά, ὅτι «ἔχει τὶς ρίζες του στὸν δικό μας πολιτισμό,
στὴν κοινωνία μας ποὺ ἔχει ἀποκοπεῖ ἀπὸ τὶς πνευματικές της ἀξίες […] Σ’ αὐτὴ τὴ
βουτηγμένη στὴ μνησικακία κοινωνία καλλιεργήθηκε —καὶ καλλιεργεῖται ἐκ νέου—
ὁ φόβος γιὰ τὴν ἐλευθερία καὶ ἡ ἀπέχθεια γιὰ καθετί διαφορετικό».49 Ἡ ἑρμηνευτικὴ
αὐτὴ τονίζει τὴν καλλιέργεια τῶν πνευματικῶν ἀξιῶν στὶς εὐρωπαϊκὲς χῶρες, ὥστε
νὰ ἀναδειχθοῦν ἐκ νέου ἀξίες ποὺ θὰ ἀποτρέψουν τὴν ἐμφάνιση καὶ τὴ διατήρηση
νεοφασιστικῶν μορφωμάτων. Ἔτσι ἡ Ἐυρώπη θὰ πρέπει νὰ ἐπανανακαλύψει τὶς
ξεχασμένες

ἀξίες

τῆς

δημοκρατικῆς

συμπεριφορᾶς,

τῆς

φιλοξενίας,

τῆς

ἀνεκτικότητας.
Ἐπιβάλλεται λοιπὸν ἡ Εὐρώπη νὰ καλλιεργήσει τὶς πνευματικὲς ἀξίες μέσα ἀπὸ τὰ
ἐκπαιδευτικά της συστήματα, τὰ ὁποῖα βεβαίως εἶναι ἄστοχο, ἀλλὰ καὶ ἐπικίνδυνο, νὰ
48
49

Umberto Eco, Περὶ φασισμοῦ καὶ πολέμου, σ. 150.
Rob Riemen, Ἡ ἀέναη ἐπιστροφή, σ. 56.

66

ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΟΥ

ἔχουν ἕναν προσανατολισμὸ ἀποκλειστικὰ καὶ μόνον τεχνικὸ καὶ οἰκονομικό. Ἔτσι
τίθεται τὸ πρόβλημα τῆς παιδείας, διότι μὲ αὐτὴν μπορεῖ νὰ ὀχυρωθεῖ ὁ πολίτης καὶ ἡ
κοινωνία ἀπέναντι στὴ ρητορικὴ μίσους τῶν συγχρόνων φασιστικῶν κομμάτων.
Παράλληλα πρέπει νὰ κατανοηθεῖ πὼς ἡ ὑπέρβαση τῶν ὁποιουδήποτε τύπου
νεοφασιστικῶν συμπεριφορῶν δὲν μπορεῖ νὰ ἐπιτευχθεῖ διὰ τῆς βίας. Εἶναι εὐνόητο
ὅτι ἡ βία παράγει βία καὶ τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ἡ διατήρηση ἑνὸς διχαστικοῦ
πνεύματος μέσα στὴν κοινωνία, πραγματιικότητα ποὺ εὐνοεῖ τὴν παρουσία
νεοφασιστικῶν ὁμάδων, ἡ δράση τῶν ὁποίων βασίζεται στὴν ἀναφερθεῖσα διάκριση
τοῦ «ἐμεῖς» καί «οἱ ἄλλοι». Ἡ ἀπάντηση ἐκ μέρους τῆς σύγχρονης φιλελεύθερης
δημοκρατίας ἐπιβάλλεται νὰ προτείνει τὴν ἑνότητα καὶ ὄχι τὸν διχασμό.

Συμπέρασμα
Ἐὰν μπορέσουμε νὰ προσδιορίσουμε τὴ φύση καὶ τὴ λειτουργία τοῦ φασισμοῦ καὶ
περαιτέρω τοῦ νεοφασισμοῦ, θὰ ἀνιχνεύσουμε στὴ σύγχρονη κοινωνία μας τί ἀνήκει
καὶ τί δὲν ἀνἠκει σ’ αὐτὸ τὸ ἰδεολογικὸ μόρφωμα καὶ τὴ σχετικὴ συμπεριφορά.
Ἀσφαλῶς τὸ ἐθνικιστικό, τὸ ρατσιστικὸ καὶ τὸ λαϊκιστικὸ στοιχεῖο εἶναι μέρη μιᾶς
φασιστικῆς συμπεριφορᾶς, τὴν ὁποία ἐπιδεικνύουν, ἀλλὰ καὶ τὴν ὁποία ἀποφεύγουν
ἐπιμελῶς νὰ ἀποκαλέσουν φασιστική, τὰ σύγχρονα ἀκροδεξιά κόμματα καὶ κινήματα.
Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ὅπως ἔχουν διαμορφωθεῖ τὰ πράγματα ἐδῶ καὶ δεκαετίες, αὐτὲς οἱ
νεοφασιστικὲς συμπεριφορές, ἂν καὶ δὲν θυμίζουν τὸν κλασικὸ φασισμό, παραμένουν
μία ἀπειλητικὴ συμπεριφορὰ γιὰ συγκεκριμένες πληθυσμιακὲς ὁμάδες.
Ἡ ἀπάντηση ἐκ μέρους τῆς σύγχρονης, φιλελεύθερα θεμελιωμένης, δημοκρατικῆς
κοινωνίας ἀπέναντι στὶς φασιστικές/φασίζουσες συμπεριφορὲς μπορεῖ νὰ δοθεῖ σὲ
δύο ἐπίπεδα, στὸ πνευματικό (διὰ τῆς παιδείας καὶ τῆς ἠθικῆς) καὶ στὸ πολιτικό (διὰ
τῆς νομοθεσίας, ὁπωσδήποτε γιὰ τὶς περιπτώσεις ποὺ ἐμπίπτουν στὸν χῶρο τοῦ
Ποινικοῦ Δικαίου). Εἶμαι τῆς γνώμης ὅτι σὲ καμία περίπτωση κόμματα καὶ φορεῖς
ποὺ θέλουν νὰ ἀποκαλοῦνται δημοκρατικὰ δὲν πρέπει νὰ ἐπιδείξουν μία μὴ
δημοκρατικὴ συμπεριφορά, συστοιχιζόμενα ἔτσι μὲ τὶς ἀκραῖες ἐκδηλώσεις βίας τῶν
νεοφασιστικῶν ὁμάδων.
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Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ:
ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ1

Abstract: Man’s view of nature reveals much of his wider philosophical attitude. Ideas about
the structure and the beginning of the Universe had a notable 100 years “adventure”.
Finally, it seems that the so called Big Bang Model becomes the standard one, providing
the most suitable explanations of what we observe in the sky. Nevertheless, this
model―even along with its alternatives―also poses some very interesting theological
ramifications. This article is a brief presentation of debates developed about it among
scientists and theologians. It also discusses the attitude of both the scientists and the
theologians from an orthodox theological point of view, providing some useful insights
into the relationship between theology and science.
Keywords: Universe; Τheology; Big Bang; Creation; Religion; Science.

Το ερώτημα για την αρχή του κόσμου ανήκει παραδοσιακά στα μεγάλα εκείνα
ζητήματα που ανέκαθεν απασχολούν την ανθρώπινη διάνοια. «Πώς δημιουργήθηκε ο
κόσμος; Τί υπήρχε πριν από αυτά που βλέπουμε; Τί ήταν αυτό που τον έφερε στην
ύπαρξη;», αναρωτιέται ο ανήσυχος νους σε κάθε πολιτισμό και κάθε εποχή.
Ερωτήματα που ασφαλώς δημιουργούν ένα νοητικό ίλιγγο και ίσως δικαιολογούν την
αποφυγή τους, τη μη συστηματική ενασχόληση μ’ αυτά από το μέσο νου —εξάλλου
δεν φαίνεται να έχουν άμεση σχέση με τη ζέουσα πραγματικότητα, οπότε ο
παραμερισμός τους δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολος.
Κατά πόσο ισχύει όμως α κ ρ ι β ώ ς κάτι τέτοιο; Καταρχάς πιστεύεται ότι κ ά θ ε
άνθρωπος με στοιχειώδη νοημοσύνη απασχολείται από βαθύτερα ερωτήματα,
ανεξάρτητα από τις απαντήσεις που δίνει στον εαυτό και το βαθμό του
προβληματισμού του. Δεν θα ήταν υπερβολή, επιπλέον, αν λέγαμε ότι οι (όποιες)

* Φυσικός και Δρ Θεολογίας. Επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Θεολογίας του Α.Π.Θ. Διδάσκει
στην Ορθόδοξη Θεολογική Σχολή του Κογκό.
1
Αναδημοσίευση, περ. Συμ-βολή 2 (2016), σ. 51-64.
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απαντήσεις δίνει στα ερωτήματα αυτά, συναρτώνται με τη γενικότερη στάση του
απέναντι στη ζωή και τα πράγματα.2
Το σημείο αυτό σχετίζεται με μία θεμελιώδη παρανόηση που συμβαίνει συνήθως,
όταν αναφερόμαστε στη γένεση του φιλοσοφικού στοχασμού. Προφανώς κινούμενοι
από τη διάθεση να εξάρουμε τη συμβολή της σωκρατικής σκέψης στην πορεία της
αναζήτησης για την αλήθεια, την αντιδιαστέλλουμε ριζικά από την αντίστοιχη
προσωκρατική αναζήτηση, δηλώνοντας ότι με τον Αθηναίο φιλόσοφο, το κέντρο
βάρους μετατοπίζεται από την παρατήρηση της φύσης, στην οποία επέμεναν οι Ίωνες
φιλόσοφοι, προς τον προβληματισμό για τον ίδιο τον άνθρωπο —το βλέμμα από τον
έξω κόσμο στρέφεται προς το μέσα άνθρωπο. Κι όμως η προσωκρατική συμβολή δεν
υπήρξε αποκλειστικά φυσιοκρατική: Οι προτάσεις της συμπεριέλαβαν και συνέπειες
ηθικού χαρακτήρα και, μολονότι δεν αναδεικνύεται από το περιεχόμενό της κάποιο
συστηματικά επεξεργασμένο ανθρωπολογικό πρότυπο, αναφέρονται στη συνολική
θέση του ανθρώπου απέναντι στη ζωή του.3 Εξάλλου, η ηθική στάση του ανθρώπου
προσδιορίζεται άμεσα από τη νοηματοδότηση που αποδίδεται στο περιεχόμενο και τις
προοπτικές του βίου. Η θέση μας στον κόσμο φέρει λοιπόν τη δική της σημασία,
καθώς και από τον προσδιορισμό της αναδύεται ένα ξεχωριστό νόημα για την
ταυτότητα και τον προσδιορισμό μας.
***
Όσο αφορά την καθαυτό επιστημονική προσέγγιση της αρχής του κόσμου στον οποίο
ζούμε, συγκεκριμένα της Κοσμολογίας, δεν θα ήταν υπερβολή αν λέγαμε ότι εδώ και
κάποιες δεκαετίες ζούμε τη «χρυσή περίοδο» των κοσμολογικών ανακαλύψεων.4
Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι έχει κατανοηθεί πλήρως η δομή του σύμπαντος, ή ότι
2

3

4

Περισσότερο χαρακτηριστικά αυτό αποδίδεται (έστω και αν κατά βάση αναφέρεται στο
θρησκευτικό τομέα) από τη διάσημη ρήση του Φ. Ντοστογιέφσκι, στους Αδελφούς Καραμαζόφ:
«Αν δεν υπάρχει Θεός, όλα επιτρέπονται» (μτφρ: Άρης Αλεξάνδρου, Γκοβόστη, Αθήνα 1991, τ. Δ΄,
σ. 66).
Βλ. Wilhelm Windelband–Heinz Heimsoeth, Εγχειρίδιο ιστορίας της φιλοσοφίας, τ. Α΄, Η
φιλοσοφία των αρχαίων Ελλήνων, των Ελληνιστικών και των Ρωμαϊκών Χρόνων, μτφρ.: Ν. Μ.
Σκουτερόπουλος, Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 21986, σ. 86 κ.ε. και Κώστας Μιχαηλίδης, «Εισαγωγή», στο: Οι
Προσωκρατικοί, Imago, Αθήνα χ.χ., σ. 101-103.
Bλ. λ.χ. Edward Kolb, «The Golden Age of Cosmology», στο: J. Tran Thanh Van κ.ά. (επιμ.),
Fundamental Parameters in Cosmology, Frontieres, Παρίσι 1998, σ. 429-432· Alan Guth, «A
Golden
Age
of
Cosmology»,
12.2.2001,
στο:
http://edge.org/conversation/alan_guth-a-golden-age-of-cosmology, [πρόσβ.: 27 Οκτ. 2015]·
Donald Goldsmith, «Πρόλογος: The Golden Age of Cosmology.», στο: Understanding Cosmology,
Warner Books, Νέα Υόρκη 2002, σ. vii-x και Charles H. Lineweaver, «The Cosmic Microwave
Background», στο: Peter Coles (επιμ.), The Routledge Companion to the New Cosmology,
Routledge, Λονδίνο-Νέα Υόρκη 2005, σ. 62-80, εδώ σ. 79.
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έχουν απαντηθεί όλα τα ερωτήματα που μας απασχόλησαν στο παρελθόν —κάθε
άλλο. Πολλά ζητήματα παραμένουν και νέα αναδύονται, ενώ δεν λείπουν και
ορισμένα αδιέξοδα.
Αυτό όμως που συντηρεί την αισιοδοξία στους επιστημονικούς κύκλους είναι οι
βελτιώσεις στις παρατηρήσεις, που τροφοδοτούν με νέα δεδομένα τα θεωρητικά
μοντέλα μας, αλλά και οι ερευνητικές προτάσεις που εκτείνονται σε ποικίλες
κατευθύνσεις και υπόσχονται περαιτέρω κατανόηση των φυσικών διεργασιών που
συντελούνται σε μεγάλες κλίμακες. Προφανώς ορισμένες από τις προσπάθειες αυτές
θα αποδειχθούν ατελέσφορες στο μέλλον, αλλά έτσι προχωρά η επιστήμη και η
συμβολή κάθε απόπειρας είναι ξεχωριστή στο τελικό αποτέλεσμα της κατάκτησης
της γνώσης (ακόμη κάποτε και με τρόπο αρνητικό).
Ειδικότερα σε ό,τι έχει να κάνει με το ξεκίνημα του κόσμου μας, οι γνώσεις που
έχουμε αποκομίσει σχετικά περιλαμβάνουν πολλές ιστορίες αυτού του είδους
επιτυχιών και αποτυχιών. Κυρίως όμως, αυτές οι γνώσεις έχουν πολλά να πουν για τις
σχέσεις μεταξύ της επιστημονικής και της θρησκευτικής θέασης του κόσμου, σε
εποχές μάλιστα προϊούσας εκκοσμίκευσης και κατακόρυφης αύξησης του
επιστημονικού κύρους στο κοινωνικό πεδίο.
Όσον αφορά την προέλευση του σύμπαντος, η επικρατούσα άποψη της
επιστημονικής κοινότητας μέχρι τώρα ήταν η αιώνια ύπαρξή του. Με απαρχές που
ανάγονται στην αρχαιοελληνική σκέψη, η επιστημονική αντίληψη ανέκαθεν
θεωρούσε ότι το σύμπαν πάντοτε υπήρχε και θα υπάρχει. Όλα άλλαξαν όταν ο A.
Einstein (1879-1955) εισήγαγε τη Γενική θεωρία της σχετικότητας (1915, 1917) και
ειδικότερα όταν ο Ρώσος μαθηματικός Alexander Friedmann (1888-1925) έλυσε τις
εξισώσεις πεδίου της (1922), με αποτελέσματα που έδειχναν προς ένα διαστελλόμενο
σύμπαν.5
Λίγα χρόνια αργότερα, το 1927, ο Βέλγος (ρωμαιοκαθολικός) ιερέας και φυσικός
Georges Lemaître (1894-1966), εργαζόμενος ανεξάρτητα από τη δουλειά του
Friedmann, κατέληξε σε αντίστοιχα συμπεράσματα. Αρχικά, οι ιδέες του
αντιμετώπισαν τη γενική αδιαφορία (και στην περίπτωση του Einstein, μάλιστα, την
ευθεία απόρριψη), αλλά ένα εντυπωσιακό εύρημα έφερε την πρότασή του στο
5

«Über die Krümmung des Raumes» [Περί της καμπυλότητας του χώρου], Zeitschrift für Physik 10,
τχ. 1 (1997), σ. 377–386.
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προσκήνιο: Ο αστρονόμος E. Hubble (1889-1953) διαπίστωσε ότι όλοι οι γαλαξίες,
σε οποιαδήποτε θέση και αν βρίσκονται στο στερέωμα, απομακρύνονται από μας.
Δεδομένου δε και του γεγονότος ότι η Γη δεν έχει κάποια προνομιακή θέση στο
σύμπαν,6 το συμπέρασμα που άμεσα αναδύεται είναι πως το σύμπαν διαστέλλεται
ομοιόμορφα προς όλες τις κατευθύνσεις.
Το 1931 ο αββάς Lemaître προχώρησε ένα βήμα παραπέρα. Θεώρησε ότι αν σε
ένα διαστελλόμενο σύμπαν, όπως το δικό μας, «γυρίσει» ο χρόνος προς τα πίσω, θα
καταλήξει σε μια κατάσταση κατά την οποία αυτό το σύμπαν (δηλαδή όλη η ύλη του)
θα βρισκόταν στην αρχή του χρόνου συγκεντρωμένη σε μία υπέρπυκνη και
υπέρθερμη κατάσταση, που εξελικτικά έδωσε κατόπιν όλα όσα προέκυψαν στη
συνέχεια. Απέναντι στις απόψεις αυτές αναπτύχθηκε το μοντέλο του Σύμπαντος
σταθερής κατάστασης (Steady State Universe) από τον αστρονόμο Fred Hoyle
(1915-2001). Η κεντρική ιδέα του στοιχείται με τις παραδοσιακές επιστημονικές
πεποιθήσεις περί αιωνιότητας του σύμπαντος, ενώ ερμηνεύει τη διαστολή με τη
συνεχή δημιουργία ύλης. Παραδόξως, ο F. Hoyle, μέσα στη δίνη της σφοδρότητας με
την οποία αντιμετώπιζε τη θεωρία του αββά Lemaître, έγινε ο «νονός» της. Σε μια
ραδιοφωνική εκπομπή του το 1949, τη χαρακτήρισε υποτιμητικά ως Big Bang
(Μεγάλη Έκρηξη), όρος ο οποίος έκτοτε τη συνοδεύει.
Η θεωρητική επεξεργασία, που αναπτύχθηκε στο μεταξύ, ενίσχυε όλο και
περισσότερο το σχήμα της Μεγάλης Έκρηξης. Οι δύο αντίπαλες θεωρήσεις
παρέμειναν για χρόνια ανταγωνιστικές, μέχρι που το 1965 μια άλλη αστρονομική
ανακάλυψη έδωσε το καθοριστικό προβάδισμα στη θεωρία του Big Bang: Οι
ραδιοαστρονόμοι A. Penzias (γ. 1933) και R. Wilson (γ. 1936) εντόπισαν μία
θεωρητική

πρόβλεψη

της

Μεγάλης

Έκρηξης,

την

Κοσμική

Ακτινοβολία

Μικροκυμάτων Υποβάθρου (Cosmic Microwave Background Radiation), η οποία
διαπερνά όλο το χώρο του σύμπαντος και αποτελεί το υπόλειμμα του διαχωρισμού
της ύλης από την ακτινοβολία.7

6
7

Αρχή η οποία μπορεί να αναχθεί στην (ηλιοκεντρική) πρόταση του Ν. Κοπέρνικου.
Συνέβη περίπου 380.000 χρόνια μετά τη Μεγάλη Έκρηξη. H σχετική πρόβλεψη είχε γίνει από τον
G. Gamow και τους συνεργάτες του στα τέλη της δεκαετίας του ’40.
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Έκτοτε το κ α θ ι ε ρ ω μ έ ν ο κοσμολογικό μοντέλο είναι αυτό του Big Bang.8
Κάποια περαιτέρω προβλήματα που εντοπίστηκαν, απαντήθηκαν μέσα από τη
λεγόμενη θεωρία του «Πληθωρισμού» (Inflation), σύμφωνα με την οποία το σύμπαν
κατά τις πρώτες στιγμές του πέρασε από μια φάση ταχύτατης (εκθετικής) διαστολής.9
Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, οι επιτυχίες που περιγράφηκαν δεν
σημαίνουν ότι δεν υφίστανται και πολλά ακόμη ανοιχτά ζητήματα. Ήδη από τη
δεκαετία του ’30, είχαν διατυπωθεί πολλές εναλλακτικές προτάσεις —εκτός από το
Σύμπαν Σταθερής Κατάστασης— οι οποίες προσπαθούσαν να ερμηνεύσουν τα
παρατηρησιακά δεδομένα, χωρίς να υιοθετήσουν παρόμοιες θέσεις με αυτές του π.
Georges Lemaître.10 Στην πρόσφατη ειδικά περίοδο, εκείνο που «ενοχλεί» τους
ειδικούς είναι κυρίως η αρχική κατάσταση του σύμπαντος, η οποία μοιάζει μη
διαχειρίσιμη, καθώς παραμένει «αδιαπέραστη» στους γνωστούς μας νόμους της
Φυσικής. Για το λόγο ακριβώς αυτόν αποκαλείται «ανωμαλία» (ή ιδιομορφία —
singularity).

Αντίστοιχα,

διατυπώθηκαν

ερμηνευτικές

προτάσεις

ώστε

να

παρακαμφθεί η παρουσία της, χωρίς ωστόσο κάποια από αυτές να κερδίζει την
καθολική εκτίμηση.11

8

9

10

11

Με το μοντέλο αυτό μπορούμε να ερμηνεύσουμε θεμελιώδη γεγονότα του κόσμου μας, όπως είναι
η Κοσμική Ακτινοβολία Μικροκυμάτων Υποβάθρου, η ερμηνεία του νόμου του Hubble, η σύνθεση
των χημικών στοιχείων, ο σχηματισμός και η εξέλιξη των γαλαξιών και οι δομές μεγάλης κλίμακας
του σύμπαντος, βλ. Gary Steigman, «Big Bang Nucleosynthesis: Current Status», στο: Anthony
Mezzacappa (επιμ.), Stellar Evolution, Stellar Explosions and Galactic Chemical Evolution,
Institute of Physics, Μπρίστολ-Φιλαδέλφεια 2015, σ. 101-112, εδώ σ. 102.
Βασικός εισηγητής της είναι ο φυσικός Alan Guth (γ. 1947), στα τέλη της δεκαετίας του ’70. Μία
από τις επιτυχείς προβλέψεις του «Πληθωρισμού» είναι η ερμηνεία της επίπεδης γεωμετρίας του
χωροχρόνου του σύμπαντος.
Όπως οι θεωρίες του παλλόμενου σύμπαντος, της κινηματικής σχετικότητας και του
«κουρασμένου» φωτός, βλ. Simon Singh, Big Bang. Η πιο σημαντική επιστημονική ανακάλυψη
όλων των εποχών, μτφρ.: Θ. Γραμμένος, Τραυλός, Αθήνα 2005, σ. 322-330.
Λ.χ. η «χωρίς σύνορο πρόταση» (no boundary proposal) στο μοντέλο των Hartle-Hawking, η
χρήση του φανταστικού χρόνου του S. Hawking, το μοντέλο του «εκπυρωτικού» σύμπαντος, η
πρόταση των διαταραχών του κβαντικού κενού, το μοντέλο του χαοτικού πληθωρισμού κ.ά. Σε
πολλές περιπτώσεις τα προβληματικά σημεία είναι εμφανή, π.χ. το μοντέλο του παλλόμενου
σύμπαντος, ελκυστικό ενίοτε στο κοινό που αρέσκεται συστηματικά σε έργα εκλαΐκευσης της
επιστήμης, εμφανίζει σοβαρές δυσκολίες (σχετικά με τη διατήρηση της ομογένειας και της
ισοτροπίας του σύμπαντος, την ύπαρξη των μελανών οπών και το γενικότερο μηχανισμό που θα
προκαλεί την έκρηξη και τη σύνθλιψη), βλ. Evgeny Lifschitz–Isaak Khalatnikov, «Investigations in
Relativist Cosmology», Advances in Physics 12 (1963), σ. 207 και Katherine Freese κ.ά., «The
Phantom Bounce: A Νew Proposal for an Oscillating Cosmology», στο: Mersini-Houghton–Rudy
Vaas (επιμ.), The Arrows of Time. A Debate in Cosmology, Springer, Χαϊδελβέργη 2012, σ.
149-156, εδώ σ. 150. Οι κορυφαίοι φυσικοί S. Hawking και R. Penrose έχουν δείξει επίσης ότι πριν
την ανωμαλία δεν ήταν δυνατόν να υπάρξει οτιδήποτε, βλ. Stephen Hawking–Roger Penrose, The
Nature of Space and Time, Princeton University Press, Πρίνστον 1996, σ. 19-20.
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Πέρα από τον εγγενή στην ερευνητική διαδικασία έλεγχο των ισχυουσών
θεωριών12 και την οφειλόμενη διερεύνηση κάθε εναλλακτικής πρότασης, η οποία θα
δώσει τις αναζητητέες απαντήσεις, δύσκολα αποφεύγει κανείς την παρατήρηση ότι
ένα σημείο που παρακινεί την ανάγκη προσφυγής σε σχήματα που παρακάμπτουν το
καθιερωμένο κοσμολογικό πρότυπο της Μεγάλης Έκρηξης, αφορούν ακριβώς τη
στενή του συγγένεια με τη θρησκευτική εκδοχή της Δημιουργίας του κόσμου.
Πράγματι, η αποδοχή της έναρξης του σύμπαντος από κάποια χρονική στιγμή και
ύστερα προσιδιάζει περισσότερο στις βιβλικές (τουλάχιστον) διηγήσεις για την αρχή
του κόσμου, από τη θεία βούληση και παρέμβαση.
Εδώ τα πράγματα παίρνουν βέβαια μία διαφορετική τροπή. Από τη μία βρίσκεται
το μάλλον κυρίαρχο ρεύμα της αγνωστικιστικής/αθεϊστικής παράδοσης που
ακολουθεί η πλειονότητα των εκπροσώπων της επιστημονικής κοινότητας. Είναι
αναπόφευκτο ότι η εγγύτητα των κοσμολογικών ευρημάτων του 20ού αι. με τις
παραδοσιακές θρησκευτικές αντιλήψεις φέρνει τους εκπροσώπους αυτού του
ρεύματος, αν μη τι άλλο, σε μια προφανή αμηχανία.13 Από την άλλη πλευρά, οι
εκπρόσωποι του εκκλησιαστικού, θεολογικού κ.λπ. χώρου, που αποδέχονται την
ύπαρξη

ενός

προσωπικού

Δημιουργού,

διακατέχονται

συνήθως

από

έναν

απολογητικό οίστρο, που τους ωθεί σε μία (υπερ)εκμετάλλευση των δεδομένων που
τους προσφέρει, ίσως ανέλπιστα, η επιστήμη —ένας χώρος, δηλαδή, που είναι
κατεξοχήν υπεύθυνος για το τρωθέν κοινωνικό κύρος των θρησκευτικών

12

13

Οφείλουμε οπωσδήποτε να προσθέσουμε ότι ο έλεγχος δεν αφορά μόνο το θεωρητικό πεδίο, αλλά
επίσης και τις παρατηρήσεις όπως και τον πειραματικό έλεγχο. Βέβαια, ο τελευταίος εξαρτάται από
τις τεχνικές μας δυνατότητες, δηλαδή τα πειράματα που είμαστε σε θέση να εκτελέσουμε σε πολύ
υψηλές ενέργειες, κάτι που δεν είναι εύκολο να πραγματοποιηθεί, όπως είναι κατανοητό. Στις
ενέργειες αυτές μπορούμε να προσεγγίσουμε τις αρχικές συνθήκες του σύμπαντος και να
κατανοήσουμε τις φυσικές διεργασίες που έλαβαν χώρα τότε.
O ίδιος ο F. Hoyle τόνιζε («προπαγανδίζοντας» προφανώς την αναγκαιότητα της δικής του
πρότασης) ότι ένα μοντέλο σύμπαντος που προϋποθέτει μια αρχή, αναπόφευκτα απαιτεί ένα ον
εκτός αυτού, που θα είναι υπεύθυνο για την παρουσία αυτής της αρχής, βλ. Fred Hoyle Astronomy
Today, Heinemann, Λονδίνο 1975, σ. 165 και ο ίδιος, Astronomy and Cosmology: A Modern
Course, W. H. Freeman, Σαν Φρανσίσκο 1975, σ. 658. Για το συστηματικό «ποντάρισμα» του F.
Hoyle στις θρησκευτικές προεκτάσεις της θεωρίας της Μεγάλης Έκρηξης, βλ. Helge Kragh,
Cosmology and Controversy, Princeton University Press, Πρίνστον 1996, σ. 253-254. Θα πρέπει να
προσθέσουμε, ωστόσο, ότι —όπως έχει συμβεί και σε πολλές άλλες περιπτώσεις— υπήρχαν
θρησκευόμενοι επιστήμονες (με επιφανέστερη την περίπτωση του Αμερικανού φυσικού R.
Millikan) που πίστευαν ότι το μοντέλο του Σύμπαντος Σταθερής Κατάστασης ταιριάζει
περισσότερο με τις θρησκευτικές αντιλήψεις. Κάτι αντίστοιχο συνέβη και με την προαναφερθείσα
πρόταση της κινηματικής σχετικότητας του E. Milne, βλ. Kragh, Cosmology and Controversy, ό.π.,
σ. 66, 249 κ.ε.
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αντιλήψεων.14 Όχι σπάνια, τα απολογητικά επιχειρήματα μεταβάλλονται σε κανονική
θριαμβολογία, η οποία όμως με τη σειρά της ενισχύει την καχυποψία της «άλλης»
πλευράς και τις επιφυλάξεις της για το κοσμολογικό πρότυπο που έχει καθιερωθεί.
Τα πράγματα δεν έχουν πάντοτε την απλουστευμένη μορφή που μόλις
περιγράψαμε. Από πολλούς δεν θεωρήθηκε τυχαίο το γεγονός ότι η θεωρία της
Μεγάλης Έκρηξης ανάγεται στις προτάσεις ενός ρωμαιοκαθολικού ιερέα, ενώ
υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι και ο λιγότερο γνωστός Α. Friedmann, που κινήθηκε
προς την ίδια κατεύθυνση, ήταν πιστό τέκνο της Ορθόδοξης Εκκλησίας στη
μετεπαναστατική Ρωσία. Σε ένα πιο βαθύ θεολογικό επίπεδο, είναι αξιοσημείωτο ότι
ο Μέγας Βασίλειος, στην ερμηνεία του για την Εξαήμερο Δημιουργία, όπως
παραδίδεται από το βιβλίο της Γένεσης (ερμηνεία, βέβαια, που συμπεριλαμβάνει τις
επιστημονικές γνώσεις της εποχής του), κάνει λόγο για συμφυΐα του χώρου και του
χρόνου μαζί με τον κόσμο15 —όπως ακριβώς ισχυρίζεται και η θεωρία της Μεγάλης
Έκρηξης, η οποία «αρνείται» να τοποθετηθεί στο ερώτημα για το τί υπήρχε πριν από
αυτήν, αφού το Big Bang δεν νοείται σαν μια έκρηξη μ έ σ α στο χώρο, αλλά ως η
πράξη δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ς του χώρου και του χρόνου. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο
νοείται και η διαστολή του σύμπαντος: δεν πρόκειται για μια διαστολή μ έ σ α στο
χώρο, αλλά ως διαστολή του ίδιου του χώρου.16
Αυτή η διάσταση ήταν οπωσδήποτε προφανής στο μυαλό του πρωτεργάτη της
θεωρίας της Μεγάλης Έκρηξης, αββά G. Lemaître, ο οποίος και προσεκτικός
στάθηκε στις διατυπώσεις του και κράτησε πάντοτε χαμηλούς τόνους στις εκφράσεις

14

15

16

Χαρακτηριστική του κλίματος που επικρατούσε (τουλάχιστον στα μέσα του 20ού αι.) στις τάξεις
των θρησκευομένων σχετικά με τη θέση των πεποιθήσεών τους έναντι των επιστημονικών
αντιλήψεων και των προοπτικών που άνοιγε η διαφαινόμενη επικράτηση της θεωρίας του Big
Bang, είναι η περίπτωση του Ralph Aphler: O κοσμολόγος Aphler (1921-2007) υπήρξε συνεργάτης
του G. Gamow και ένας από τους συντελεστές της εδραίωσης της θεωρίας του Big Bang (στον
τομέα της πηρυνοσύνθεσης) και όπως διηγείται ο ίδιος, μολονότι δεν είχε εκδηλώσει κάποια
θρησκευτική άποψη, είχε λάβει πολλές επιστολές από ανθρώπους που τον ευγνωμονούσαν και του
δήλωναν ότι θα προσεύχονταν για την ψυχή του και τη σωτηρία της, βλ. Kragh, Cosmology and
Controversy, ό.π., σ. 112.
«Συμφυὴς ἄρα τῷ κόσμῳ, καὶ τοῖς ἐν αὐτῷ ζῴοις τε καὶ φυτοῖς, ἡ τοῦ χρόνου διέξοδος ὑπέστη,
ἐπειγομένη ἀεὶ καὶ παραρρέουσα, καὶ μηδαμοῦ παυομένη τοῦ δρόμου», Εἰς τὴν Ἑξαήμερον, Ὁμιλία
Α΄, PG 29, 13Β. Πβ. και στο ίδιο, 13Α. Βλ. επίσης και Γρηγόριος Θεολόγος, Λόγος 38, 8, PG 36,
320Β: «Αἰὼν γὰρ, οὔτε χρόνος, οὔτε χρόνου τι μέρος· οὐδὲ γὰρ μετρητόν· ἀλλ᾿ ὅπερ ἡμῖν ὁ χρόνος,
ἡλίου φορᾷ μετρούμενος, τοῦτο τοῖς ἀϊδίοις, αἰὼν, τὸ συμπαρεκτεινόμενον τοῖς οὖσιν, οἷόν τι
χρονικὸν κίνημα, καὶ διάστημα».
Βλ. Σταύρος Αυγολούπης, Αρχή και τέλος. Η ιστορία του σύμπαντος. Εγχειρίδιο κοσμολογίας–
αστροφυσικής, Πλανητάριο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2009, σ. 18, 35 και Riccardo Chiaberge,
Το σωματίδιο του Θεού. Από το Big Bang μέχρι τη θρησκεία, την επιστήμη και τη θεωρία των
χορδών, μτφρ.: Τ. Τσίτσιβιτς, Περίπλους, Αθήνα 2009, σ. 68.
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του, ενώ πάσχισε επιτυχώς να αποτρέψει τον πάπα Πίο ΧΙΙ (1939-1958) να
τοποθετηθεί δημόσια (και ενθέρμως, προφανώς) υπέρ της Μεγάλης Έκρηξης, όταν
ακόμη τα πράγματα δεν είχαν ξεκαθαρίσει απόλυτα.17 Αυτό βέβαια δεν τον εμπόδισε
να κάνει αρκετές φορές λόγο για την αρχή του σύμπαντος ως τη «μέρα που δεν είχε
χθες».18
Επιπλέον, η αλήθεια είναι ότι έχει αρχίσει να εμπεδώνεται στη συνείδηση της
επιστημονικής κοινότητας η αντίληψη τής εκ του μηδενός δημιουργίας, η οποία
προφανώς βρίσκεται πλησιέστερα σε μια θρησκευτική προσέγγιση των πραγμάτων.19
Ήδη μια μεγάλη μορφή της επιστήμης του 20ού αι., ο φυσικός και φιλόσοφος της
επιστήμης A. Eddington (1882-1944), με μια λογική που χρησιμοποιεί μάλλον το
«ξυράφι του Occam»,20 έλεγε ότι «οι δυσκολίες που παρουσιάζει μια αρχή (του
σύμπαντος) είναι τόσο ανυπέρβλητες, που θα μπορούσαν να αποφευχθούν αν
επικαλούμασταν μία υπερφυσική αιτία».21
Από την άλλη πλευρά, η επιστημονική σκέψη που κινείται στην παραδοσιακή
κατά τους τελευταίους αιώνες εγκοσμιοκρατική γραμμή, αναζητά τις ερμηνείες των
πραγμάτων μ έ σ α στο σύμπαν, χωρίς την επίκληση δηλαδή εξωκοσμικών οντοτήτων

17

18

19

20

21

Βλ. Singh, Big Bang, ό.π., σ. 417. H συγκρατημένη στάση που κράτησε ο Lemaître, πάντως,
αναγνωρίζεται ευρύτερα, βλ. Kragh, Cosmology and Controversy, ό.π., σ. 60.
Βλ. Georges Lemaître, The Primeval Atom. An Essay on Cosmology, Van Nostrand, Νέα Υόρκη
1950, σ. 133 και Mark Midbon, «“A Day Without Yesterday”: Georges Lemaitre and the Big
Bang», Commonweal Magazine 127, τχ. 6 (2000), σ. 18-19.
Βλ. λ.χ. James B. Hartle–Stephen W. Hawking, «Wave function of the Universe», Physical Review
D 28 (15 Δεκ. 1983), σ. 2960–2975, εδώ σ. 2961· Edward P. Tryon, «What Made the World;», New
Scientist 101 (8 Mαρτ. 1984), σ. 14· Alan Guth–Paul Steinhardt, «The Inflationary Universe»,
Scientific American 250 (Mάιος 1984), σ. 128· John Barrow–Frank Tipler, The Anthropic
Cosmological Principle, Clarendon Press, Οξφόρδη 1986, σ. 442· William E. Carroll, «Big Bang
Cosmology, Quantum Tunneling from Nothing, and Creation», Laval théologique et philosophique
44, τχ. 1 (1988), σ. 59-75· Alexei V. Filippenko–Jay M. Pasachoff, «A Universe from Nothing»,
Astronomical
Society
of
the
Pacific,
στο:
https://www.astrosociety.org/publications/a-universe-from-nothing/ [πρόσβ.: 31 Οκτ. 2015] και
Lawrence Krauss, A Universe from Nothing, Free Press, Νέα Υόρκη 2012. O S. Hawking είναι
ιδιαίτερα εμφατικός όταν αναφέρεται στην εκ του μηδενός δημιουργία: «όταν λέμε ότι το σύμπαν
προέρχεται από το τίποτα, εννοούμε κυριολεκτικά από το τίποτα: γιατί δεν υπάρχει τίποτα έξω από
το σύμπαν», βλ. Hawking–Penrose, The Nature of Space and Time, ό.π., σ. 85.
Μέθοδος σύμφωνα με την οποία, η ορθότερη λύση σε ένα πρόβλημα είναι η απλούστερη
(«κόβοντας» με το ξυράφι τις πιο πολύπλοκες). Ανάγεται στον Άγγλο φραγκισκανό μοναχό και
φιλόσοφο Γουλιέλμο του Όκαμ (1287-1347).
Βλ. Arthur Eddington, The Expanding Universe, Macmillan, Νέα Υόρκη 1933, σ. 178. Στο ίδιο
συμπέρασμα, από μία άλλη διαδρομή όμως, φαίνεται να καταλήγει και ο γνωστός φυσικός P.
Davies, θεωρώντας πώς η εναλλακτική για μία αρχή χωρίς δημιουργό είναι μια αρχή χωρίς καμιά
αιτία (προοπτική για την οποία δεν δείχνουν ιδιαίτερα ευτυχείς), βλ. Paul Davies, «The Birth of the
Cosmos», στο: Jill Gready (επιμ.), God, Cosmos, Nature and Creativity, Scottish Academic Press,
Εδιμβούργο 1995, σ. 8-9.
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και αρχών.22 Μια τέτοια προσπάθεια είναι και η πρόταση της λεγόμενης
Α ν θ ρ ω π ι κ ή ς Α ρ χ ή ς (Anthropic Principle), σύμφωνα με την οποία το σύμπαν
εξελίσσεται προς τη δημιουργία νοήμονων όντων (μολονότι για κάποιους συμβαίνει
ακριβώς το αντίθετο: η συγκεκριμένη πρόταση έχει μία σαφή θεολογική χροιά).23 Σε
μια άλλη περίπτωση, ο S. Hawking προσπαθεί να διεξέλθει το προφανές της
δημιουργίας μέσα από την έννοια μιας υπέρτατης φυσικής αναγκαιότητας, στην
οποία θα οφείλει νομοτελειακά να υπαχθεί ακόμη και ένας δημιουργός θεός.24
Γεγονός πάντως είναι ότι η επιστημονική σκέψη είναι ιδιαίτερα δημιουργική στην
κατάθεση προτάσεων, οι οποίες ξεπερνούν τους μεταφυσικούς σκόπελους που
αναδύονται από τα ευρήματά της. Οι προτάσεις αυτές, και τουλάχιστον όσες φέρουν
θεωρητική συνέπεια, αναμένουν την πειραματική επιβεβαίωσή τους. Μέχρι τότε οι
αρχές που επικαλούνται (αναίτια δημιουργία, τυχαιότητα, απροσδιοριστία/έλλειψη
νόμων κατ’ αυτήν κ.λπ.) δεν φαίνονται σε πρώτη ανάγνωση να είναι ιδιαίτερα
ενοχλητικές για το θετικό-επιστημονικό τρόπο τού σκέπτεσθαι —αντίθετα, οι
προοπτικές τους μάλλον είναι ενδιαφέρουσες ευπρόσδεκτες για τη διέξοδο που
προσφέρουν. Η αλήθεια πάντως είναι ότι έρχονται σε ευθεία αντίθεση με τη συνήθη
επιστημονική λογική που αναπτύσσεται και διδάσκεται —σαν να επιστρέφουν στο
σημείο που θέλουν να αποφύγουν.
***
Το ζήτημα της δημιουργίας του κόσμου αποτελεί από μόνο του ένα πεδίο συνάντησης
της θρησκευτικής με την επιστημονική θεώρηση του κόσμου. Ανατρέχοντας δε στις
πτυχές αυτής της «κοσμογονικής περιπέτειας», αξίζει οπωσδήποτε να σταθεί κανείς
22

23

24

Λ.χ.: «[…] τα συμπεράσματα της προσπάθειάς του [σ.σ. του Stephen Hawking] είναι [...] ένα
Σύμπαν που δεν χρειάζεται ένα Δημιουργό», Carl Sagan, «Πρόλογος» στο: Stephen Hawking, Το
χρονικό του χρόνου. Από το Big Bang στις Μαύρες Τρύπες, μτφρ.: Κ. Χάρακα, Κάτοπτρο, Αθήνα
2
1989, σ. 17. Λίγο πριν, ωστόσο, ο ίδιος έχει παραδεχτεί ότι στο έργο που προλογίζει, η λέξη
«Θεός» γεμίζει όλες τις σελίδες του (!), βλ. στο ίδιο. Η γραμμή αυτής της σκέψης ουσιαστικά
θεμελιώνεται στην πεποίθηση για την αιωνιότητα του σύμπαντος, βλ. David Hume, Dialogues
Concerning Natural Religion, IX, Bobbs-Merrill, Ινδιανάπολη 1947, σ. 190. Σε μία σαφώς
θετικιστική εκδοχή, ο μαθηματικός και φιλόσοφος B. Russell προτρέπει να αρκεστούμε στην
ύπαρξη του σύμπαντος και μόνο (χωρίς να είμαστε υποχρεωμένοι να αναζητήσουμε την αιτία και
την αρχή του), βλ. Bertrand Russell–Frederick Copleston, «The Existence of God», στο: John Hick
(επιμ.), The Existence of God, Macmillan, Νέα Υόρκη 1964, σ. 175.
Βλ. Barrow–Tipler, The Anthropic Cosmological Principle, ό.π. Μία άλλη πρόταση, η οποία σε
τεχνικό επίπεδο απαντά σε αδιέξοδα που προκύπτουν, είναι αυτή της ύπαρξης πολλών
(παράλληλων) συμπάντων. Βλ. William Stoeger, «God, Physics, and the Big Bang», στο: Peter
Harrison (επιμ.), The Cambridge Companion to Science and Religion, Cambridge University Press,
Κέιμπριτζ 2010, σ. 173-189.
Βλ. Hawking, Το χρονικό του χρόνου, ό.π., σ. 33.
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στη δυναμική που αναπτύσσεται στους κόλπους της επιστημονικής κοινότητας. Ιδέες
«πηγαίνουν κι έρχονται», ανερχόμενες ή κατερχόμενες, και σε κάθε περίπτωση υπό
τη συνεχή δοκιμασία των παρατηρησιακών δεδομένων.25 Αυτή η διάσταση έχει τη
σημασία της όταν αντιδιαστέλλεται η επιστημονική με τη θρησκευτική θεώρηση της
δημιουργίας. Η θρησκευτική αντίληψη μοιάζει στατική και παγιωμένη σε ι ε ρ ά
κείμενα, που γράφτηκαν όταν κυριαρχούσαν εντελώς διαφορετικά κοσμοείδωλα και
σε κοινωνικά περιβάλλοντα με πλήρως διαφορετική μορφωτική σύνθεση από το δικό
μας.
Συνήθως οι θρησκευτικές αιτιάσεις εντοπίζονται στο (σχετικά) εφήμερο των
επιστημονικών θεωριών, και μάλλον όχι άδικα. Λησμονείται όμως, ότι οι
επιστημονικές θέσεις, τουλάχιστον κατά τους τελευταίους αιώνες, στηρίζονται σε ένα
πολύ καλά θεμελιωμένο υπόβαθρο, την άχρονη γλώσσα των Μαθηματικών.26
Αυτά όμως αφορούν την πλευρά εκείνη των απολογητών της θρησκείας, που
(λόγω ανασφάλειας ή διάθεσης κυριαρχίας)27 επιλέγουν μία συγκρουσιακή ή
επιτιμητική τοποθέτηση απέναντι στην επιστημονική κοσμοθεώρηση. Αυτή η στάση
δεν εκφράζει σε καμία περίπτωση το πνεύμα της εκκλησιαστικής παράδοσης.
Καταρχάς, και δυστυχώς αντίθετα από ό,τι πιστεύεται ευρύτερα σήμερα, το
πνεύμα της εκκλησιαστικής γραμματείας είναι ιδιαίτερα θετικό απέναντι στην
έρευνα.28 Επιπλέον είναι δεκτό ότι μέσα από τη μελέτη της φύσης είναι δυνατόν να
αναχθεί κανείς στον ίδιο τον Δημιουργό της, αφού ο δεκτικός νους μπορεί να τον

25

26

27

28

Μάλιστα, και παρά τα κοινά τους χαρακτηριστικά, τα κοσμολογικά μοντέλα που αναπτύχθηκαν
τόσο στην αρχαιότητα όσο και στο μεσαίωνα ακόμα, εμφανίζουν μια εντυπωσιακή ποικιλία
αναφορικά με το εύρος των προτάσεών τους.
Ο Γαλιλαίος διατεινόταν ότι το βιβλίο της φύσης είναι γραμμένo στη γλώσσα των Μαθηματικών.
Επιπλέον, η καθοριστική επιβεβαίωση του ηλιοκεντρισμού ήλθε όταν ο Ι. Νεύτων έδωσε τη
μαθηματική μορφή των νόμων που διέπουν την κίνηση των πλανητών.
Ενδεχομένως και ολιγοπιστίας. O Francis Bacon (1561-1626) έλεγε ότι λίγη φιλοσοφία οδηγεί στον
αθεϊσμό, αλλά περισσότερη μάς φέρνει κοντά στη θρησκεία, βλ. Francis Bacon, «XVI: Of
Atheism», στο: ο ίδιος, Essays, John Parker & Son, Λονδίνο 1856, σ. 135. Αναρωτιέται κανείς,
λοιπόν, μήπως ισχύει και το αντίστροφο, ότι δηλαδή λίγη πίστη (άρα με μεγάλη δόση
ανασφάλειας) οδηγεί στην πολεμική, ενώ η βαθύτερη πίστη καταλήγει στο διάλογο.
Βλ. ενδεικτικά: «Μὴ ἀποκνήσωμεν πρὸς τὴν ἔρευναν», Μ. Βασίλειος, Εἰς τὴν Ἑξαήμερον, Ὁμιλία
Β΄, PG 29, 29Α· «Sic ergo quaeramus tanquam inventuri: et sic inveniamus tanquam quaesituri»
(Aς αναζητήσουμε επιθυμώντας να ανακαλύψουμε και ας ανακαλύψουμε επιθυμώντας να
αναζητήσουμε), Αυγουστίνος Ιππώνος, De Trinitate 9.1.1, PL 42, 961 και «Για ποιά αιτία
δημιούργησε ο Θεός να το ερευνάς, γιατί είναι δυνατή αυτή η γνώση», Μάξιμος Ομολογητής, Δ΄
Εκατοντάδα περί αγάπης, 5, Φιλοκαλία, τ. Β΄, μτφρ.: Α. Γαλίτης, Το Περιβόλι της Παναγίας,
Θεσσαλονίκη 21988, σ. 90.
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αναγνωρίσει στα κτίσματα.29 Αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος, για τον οποίο πολλοί
ερευνητές αντιλαμβάνονται την έρευνά τους ως ένα είδος π ρ ο σ ε υ χ ή ς , αφού
μελετώντας τη φύση, όπως οι ίδιοι ομολογούν, έρχονται σε άμεση επαφή με τα έργα
του Δημιουργού και θαυμάζουν τη σοφία του.30
Ακόμα περισσότερο δε, αντιλαμβάνονται το Θεό σε μία προσωπική σχέση. Όχι ως
μία έννοια αόριστη, μια γενική αρχή που διέπει το σύμπαν. Πολλές φορές, κατά το
παρελθόν αλλά και πρόσφατα, η απολογητική μέθοδος αρεσκόταν να παρουσιάζει το
Θεό σαν την αναγκαία παρουσία που αντιμετωπίζει τα κενά της επιστημονικής
έρευνας. Ήταν ο λεγόμενος «θεός των κενών» (god of the gaps). Η αυθεντική —και
απαλλαγμένη από το άγχος της επιβεβαίωσης— στάση απέναντι στο φυσικό κόσμο
αναζητά έναν προσωπικό χαρακτήρα, μια σχέση με τα πράγματα που θα υπερβαίνει
την ψυχρή αποστασιοποίηση από αυτά και τη στεγνή νοησιαρχική προσέγγισή τους.
Ο π. George Coyne (γ. 1933), αστρονόμος στο αστεροσκοπείο του Βατικανού,
εκφράζει ρητά αυτή τη διάθεση: «Προσπαθώ να κατανοήσω ένα σύμπαν που
δημιουργήθηκε από το Θεό που μ’ αγαπά. […] Προτιμώ ένα Θεό πατέρα και όχι
μηχανικό, για να καλύπτει τα κενά».31
Η ηθική αυτή διάσταση της επιστημονικής έρευνας, η οποία εν πολλοίς
επικυρώνει τη δυναμική της φυσικής φιλοσοφίας, για την οποία κάναμε λόγο
εισαγωγικά, συμπληρώνεται και από ένα επιπλέον χαρακτηριστικό: Ανεξάρτητα από
τις μεταφυσικές τους τοποθετήσεις, οι επιστήμονες που βρίσκονται στην πρωτοπορία
της
29

30

31

ερευνητικής

σκαπάνης

διακατέχονται

κατά

κανόνα

από

ένα

είδος

Βλ. λ.χ.: «Και ναι μεν δεν είναι ορατός [ο Θεός], είναι όμως φανερότατος μέσα στα ορατά», Μ.
Αντώνιος, Συμβουλές, 54, Φιλοκαλία, τ. Α΄, ό.π., σ. 36. Ο άνθρωπος μπορεί, μάλιστα, να εννοήσει
μέσα από τη «φυσική αποκάλυψη» και θεμελιώδη σημεία της θείας ύπαρξης: «...τῆς ἐγγινομένης
ἀπὸ τῶν κτισμάτων ἐπὶ τὸν δημιουργὸν ἀνόδου μεμνησαι. Τίς γάρ, οὐδὲ ἀπὸ τῶν δημιουργημάτων
ἔσται ἀπόδειξις ὅτι ἐστι δημιουργός; Οὐδὲ γνωστά ἐστι τινὰ τῶν ἀόρατων ἀπὸ τῶν ὁρωμένων;
Οὐδὲ τὸν θεῖον Παῦλον δεξὴ μαρτυροῦντα ὅτι “τὰ ἀόρατα τοῦ Θεοῦ ἀπὸ κτίσεως κόσμου τοῖς
ποιημασι νοούμενα καθορᾶται”, ἀλλ’ ὑπὲρ πᾶσαν ἐπαφὴν καὶ γνῶσιν πάντ’ ἐρεῖς τὰ θεῖα;... Ἐγὼ δὲ
οὐ μόνον ὅτι ἐστι δημιουργὸς κατανοῶ ἐκ τῶν δημιουργημάτων, ἀλλὰ καὶ ὅτι εἷς ἐστι καὶ νοῶ καὶ
ἀποδείκνυμι· πάντα γὰρ ὁρῶ μίας καὶ τῆς αὐτῆς βουλήσεως καὶ σοφίας καὶ δυνάμεως δεόμενα
γενέσθαι ἐκ μὴ ὄντων· μία δὲ βούλησις ἅμα καὶ σοφία καὶ δύναμις μίας φύσεως ἐστιν· εἷς ἄρα τῇ
φύσει ὁ δημιουργὸς Θεὸς ἡμῶν». Γρηγόριος Παλαμάς, Πρὸς Βαρλαὰμ 2, στο: Παναγιώτης
Χρήστου (επιμ.), Γρηγορίου του Παλαμά συγγράμματα, τ. Α΄, χ.ε., Θεσσαλονίκη 1962, σ. 274-275.
Βλ. Chiaberge, Το σωματίδιο του Θεού, ό.π., σ. 31-32. Κατά μία έννοια, αυτή η προσευχή γίνεται
σε ναό που έχει οικοδομηθεί απευθείας από τον ίδιο το Δημιουργό, βλ. Elizabeth Theokritoff,
«Cosmic Priesthood and the Human Animal. Speaking of Man and the Natural World in the
Scientific Age», στο: Assaad Kattan–Fadi Georgi (επιμ.), Thinking Modernity, Daccache, Amchit
2010, σ. 105-131, εδώ σ. 110.
Βλ. Chiaberge, Το σωματίδιο του Θεού, ό.π., σ. 31-32 και σ. 112-113, αντίστοιχα. Πβ. John
Polkinghorne, Επιστήμη ή Θεός;, μτφρ.: Θ. Γραμμένος, Τραυλός-Κωσταράκη, Αθήνα 1997, σ.
148-149.

79

ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ταπεινοφροσύνης και μετριοπάθειας, που δύσκολα συναντούν το αντίστοιχό τους στο
χώρο της καθ’ ημάς εκκλησιαστικής διανόησης (παρά την υπερπροβολή της
αποφατικής μεθόδου και της ταπείνωσης ως αρετής). Είναι πολύ πιθανό, αυτή η
συμπεριφορά των ερευνητών της θετικής επιστήμης να οφείλεται ακριβώς στην
επίγνωση ότι παρά την εντυπωσιακή πρόοδο που έχει σημειωθεί στην κατανόηση του
κόσμου μας, υπάρχουν ακόμη πολλές άγνωστες περιοχές, που επιβάλλουν
αυτοσυγκράτηση στο γνωσιολογικό ενθουσιασμό μας.32
Όσον αφορά, τέλος, το κεντρικό θέμα της πεποίθησης για τον τρόπο δημιουργίας
του κόσμου, αξίζει να επισημάνουμε ότι οι διαστάσεις της θεόσδοτης ελευθερίας
υπεισέρχονται κατά ένα θεμελιώδη τρόπο και στην περίπτωση αυτήν. Διατηρώντας,
λοιπόν, και πάλι τη συνέπεια ματαξύ περιεχομένου και διέπουσας αρχής, η αρχή της
ελευθερίας του προσώπου δίνει τις επιζητούμενες απαντήσεις. Ενα Ον που ελευθερα
δημιουργεί τον κόσμο, επιλέγει να τον δημιουργήσει έτσι ώστε ελεύθερα να
αναγνωρίζεται μέσα από το δημιούργημά του! Μπορεί να αναγνωριστεί μέσα από τον
τρόπο της δημιουργίας και μέσα από τα κτίσματα, αλλά όχι κατά τρόπο απόλυτα
δεσμευτικό. Κάτι τέτοιο θα παραβίαζε την ανθρώπινη ελευθερία κατά ένα λεπτό μεν
αλλά υπαρκτό τρόπο. Και πάλι, η προσωπική τοποθέτηση και η προαίρεση του είδους
της σχέσης με τα πράγματα καθορίζει την τελική απάντηση. Και αυτό την καθιστά
απολύτως σεβαστή.

32

Επιβεβαιώνουν δηλαδή την προτροπή του αγ. Μαξίμου Ομολογητή: «Αν θες να αποκτήσεις
μετριοφροσύνη, στρέψου στη γνώση των όντων. Εκεί θα διαπιστώσεις ότι αγνοείς τις αιτίες τους»,
Γ΄ Εκατοντάδα περί αγάπης, 80, Φιλοκαλία, τ. Β΄, ό.π., σ. 87.

80

Άννα- Μαρία Παπαδάκη*

«ΤΟ ΕΙΔΕΧΘΕΣ ΠΡΟΣΩΠΕΙΟΝ»
Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ FRANCIS BACON1

Abstract: The article discusses the problem of human tragedy as it is expressed in the
paintings of British painter Francis Bacon. Bacon’s persistence in depicting the
human figure and its deformation is an eloquent demonstration of human tragedy
in the twentieth century. The author’s theological approach to tragedy in Bacon’s
works comes to the conclusion that his human figures are a representation of hell
not as a form of punishment but as a state, i.e. the result of human choices. This
state may be reversed only through Christ, who transforms human nature, through
his incarnation and resurrection.
Keywords: Art; Painting; 20th Century; Francis Bacon; Human Being; Tragedy;
Icarnation.
«Λοιπόν νομίζεις ότι μόνο ο Θεός βλέπει την ψυχή, Βασίλη; Τράβα κείνη την κουρτίνα
και θα δεις τη δική μου». Η φωνή που μιλούσε ήταν κρύα και σκληρή.
«Είσαι τρελός, Ντόριαν, ή παίζεις μαζί μου», σιγοείπε ο Χόλγουορθ, συνοφρυωμένος.
«Δεν θέλεις; Τότε θα το κάνω μόνος μου», είπε ο νέος τραβώντας την κουρτίνα απ’ τη
βάση της και την πέταξε χάμω.
Ένα ξεφωνητό τρόμου ξέσπασε απ’ τα χείλη του ζωγράφου καθώς είδε μέσα στο
θαμπό φως το φρικτό πρόσωπο πάνω στο πανί να μορφάζει μπροστά του. Η έκφρασή του
είχε κάτι που το γέμισε με μίσος και σιχασιά. Θεέ μου! το πρόσωπο του ίδιου του Ντόριαν
Γκραίη έβλεπε! Ο τρόμος, όσος κι αν ήτανε, δεν είχε ακόμη χαλάσει κείνη την περίφημη
ομορφιά. Τ’ ανάρια μαλλιά είχαν ακόμη λίγο απ’ το χρυσάφι τους και το αισθησιακό
στόμα την κοκκινάδα του. Τα βαθουλά μάτια κρατούσαν ακόμη κάτι απ’ το γαλάζιο τους,
οι ευγενικές καμπύλες δεν είχαν ακόμη εξαφανιστεί απ’ τα σμιλεμένα ρουθούνια κι απ’
τον πλαστικό λαιμό. Ναι, ήτανε ο Ντόριαν ο ίδιος. Μα ποιός τον είχε κάνει; Φαινόταν σαν
ν’ αναγνώριζε την πινελιά του και την κορνίζα με την υπογραφή του. Η ιδέα ήτανε μια
* Δρ Θεολογίας, ΜΑ Ιστορία της Τέχνης, Μέση Εκπαίδευση —Κυπριακή Δημοκρατία.
Αναδημοσίευση, περ. Συμ-βολή 4 (2017), σ. 51-64.
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χτηνωδία, κι όμως φοβόταν. Άρπαξε την αναμένη καντήλα και την έβαλε μπροστά στο
πορτραίτο. Στην αριστερή γωνιά ήτανε τ’ όνομά του, χαραγμένο με μεγάλα γράμματα σε
γυαλιστερό βερνίκι.
Ήταν μια βρωμερή παραποίηση, μια άτιμη και αναίσχυντη σάτιρα. […]
«Δεν υπήρχε τίποτε το κακό μέσα σου. Τίποτε το αδιάντροπο. Μου ήσουν τέτοιο
ιδεώδες που ποτέ πια δεν θα ξαναδώ. Αυτό είναι το πρόσωπο κάποιου σάτυρου».
«Είναι το πρόσωπο της ψυχής μου».
«Χριστέ μου! τι πράγμα λάτρεψα! Έχει τα μάτια του διαβόλου».
«Ο καθένας μας έχει μέσα του τον Παράδεισο και την Κόλαση, Βασίλη», φώναξε ο
Ντόριαν με μια άγρια χειρονομία απόγνωσης.2

Η τέχνη, η αληθινή τέχνη, έχει προορισμό να απεικονίζει τον άνθρωπο· τον άνθρωπο
ως σώμα και ψυχή, ως ύλη και πνεύμα: το ―κατά Γρηγόριο Παλαμά―
συναμφότερον.3 Τον άνθρωπο που ως κτιστός και κινούμενος, ρέπει προς τον
παράδεισο, αλλά ρέπει και προς την κόλαση.4
Πάντοτε, ο αληθινός καλλιτέχνης, αναζητεί, μέσα και πίσω από το πρόσωπο, την
αρχέγονη καταγωγή, την προαιώνια εκείνη στιγμή της Δημιουργίας που ο Θεός «[…]
ἐνεφύσησεν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ πνοὴν ζωῆς […]».5 Αναζητεί, εν τέλει, στο
πρόσωπο του ανθρώπου το αρχέτυπον, τον ίδιο τον σαρκωθέντα Λόγο, τον Χριστό.6
Συχνά, όμως, ο ζωγράφος θα ανακαλύψει, στα βάθη της ανθρώπινης ύπαρξης το
κακό, τον θάνατο και την φθορά· τη δαιμονική και όχι τη θεία πλευρά του
ανθρώπου.7
«[…] Για μένα, το μυστήριο της ζωγραφικής στις μέρες μας είναι η όψη των
πραγμάτων. Ξέρω ότι κάτι μπορεί να απεικονιστεί, μπορεί να φωτογραφηθεί. Όμως,
2

3
4
5
6

7

Όσκαρ Ουάιλντ, Το πορτραίτο του Ντόριαν Γκραίη, μτφρ.: Γ. Αναστασίου, Εκδοτική
Θεσσαλονίκης, χ.η.ε., σ. 181-183.
Βλ. PG 150, 1361C.
Βλ. σχετικά, PG 44, 202B-204A.
Γεν.: 2:7.
Βλ. σχετικά, Παναγιώτης Νέλλας, Ζώον Θεούμενον. Προοπτικές για μια ορθόδοξη κατανόηση του
ανθρώπου, Αρμός, Αθήνα 2000, σ. 35-37.
Πρβλ. Νίκος Ματσούκας, Το πρόβλημα του κακού, Π. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 1992, σ. 18: «[…]
Η τέχνη δεν πείθει με την παρουσίαση του καλού, αλλά με την ερμηνεία των μηδενιστικών αυτών
δυνάμεων, εναντίον των οποίων μάχεται επώδυνα η ωραιότητα της ζωής. Γι’ αυτό η τέχνη δεν θα
μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο ηθικολόγου· εκφράζει και ερμηνεύει την πραγματικότητα του
κόσμου και της ζωής. Στην ίδια την τέχνη ερμηνεύεται αυτή η ελκυστικότητα του κακού […]».
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πώς μπορεί κανείς, άραγε, να αιχμαλωτίσει το μυστήριο της δημιουργίας; […]»8 θα
πει ο Ιρλανδός ζωγράφος Francis Bacon (1909- 1992),9 ο ζωγράφος που απεικόνισε
με τον πλέον μεγαλειώδη, αλλά ταυτόχρονα και σκοτεινό, τρόπο την τραγωδία της
ανθρώπινης ύπαρξης, ερχόμενος να συναντήσει τον μεγάλο συμπατριώτη του
συγγραφέα, ο οποίος συνόψισε στην περιγραφή ενός πίνακα την πτώση του
ανθρώπου.
Αρχίζοντας την καριέρα του αμέσως μετά τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο, ο Bacon
ζωγραφίζει με εμμονή την ανθρώπινη μορφή, υποβαθμίζοντάς την στο έσχατο όριο
του εξευτελισμού10. Αποδίδει την εσωτερική τραγωδία του ανθρώπου που βίωσε δύο
παγκόσμιους πολέμους, μια τραγωδία που η νίκη, η ευημερία και η καλπάζουσα
τεχνολογική πρόοδος δεν κατόρθωσαν να εξαλείψουν.11 Αντίθετα, η πρόοδος αυτή,
που αποτελεί προορισμό του ανθρώπου δοσμένο από τον Θεό,12 μετατρέπεται σε
όπλο που επαγγέλλεται την καταστροφή και τον θάνατο. Ο άνθρωπος αισθάνεται μια
διαρκή απειλή: την πιθανότητα του Τρίτου Παγκοσμίου πολέμου, που θα μετατραπεί
σταδιακά σε μία από τις συλλογικές φοβίες της ανθρωπότητας.
Όλα αυτά, όμως, δεν αποτελούν παρά τους εξωτερικούς παράγοντες της
τραγωδίας.13 Είναι τα συμφραζόμενα, εντός των οποίων υφίστανται οι εφιαλτικές
μορφές του Bacon, ανθρώπινες μαζί και ζωώδεις, συγκεχυμένες και ασαφείς,
κινούμενες και ασάλευτες, φρικτές και ταυτόχρονα κωμικές και γελοίες. Οι άνθρωποι
του Bacon είναι μάλλον μάζες από κρέας και αίμα και κάτι άλλο, άπιαστο και
τρομερό: από τους πίνακες του Bacon μοιάζει να εκπέμπεται μια φρικώδης κραυγή
πόνου και αγωνίας14 ή ―ακόμα χειρότερα― δίνεται η εντύπωση ενός ορθάνοιχτου
8
9
10

11
12
13

14

Το παράθεμα στο: Luigi Ficacci, Μπέικον, μτφρ.: Μαρία Μπάστα, Taschen, Κολωνία 2004, σ. 86.
Βιογραφικά στοιχεία του F. Bacon βλ. ό.π., σ. 88-94.
Βλ. Τζούλιο Κάρλο Αργκάν, Η μοντέρνα τέχνη, μτφρ.: Λ. Παπαδημήτρη, Π.Ε.Κ., Ηράκλειο 1999,
σ. 611.
Βλ. Ficacci, Μπέικον, ό.π., σ. 10.
Βλ. Νέλλα, Ζώον Θεούμενον, ό.π., σ. 27-28.
Πρβλ. τα λόγια του ίδιου του Bacon σε μία από τις συνεντεύξεις του στον David Sylvester: «[…]
Συνήθισα πάντα να ζω μέσα από διάφορες μορφές βίας […] αλλά αυτή η βία της ζωής μου, η βία
που έχω βιώσει, είναι, νομίζω, διαφορετική από τη βία στη ζωγραφική. Όταν μιλούμε για τη βία
του χρώματος πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν έχει καμία σχέση με τη βία του πολέμου. Πρόκειται
για μια προσπάθεια να ξανασυνθέσουμε τη βία της ίδιας της πραγματικότητας. Και η βία της
πραγματικότητας δεν είναι μόνο η απλή βία που εννοούμε όταν λέμε ότι ένα τριαντάφυλλο ή κάτι
άλλο είναι βίαιο, αλλά είναι και η βία που υποβάλλεται μέσω της ίδιας της εικόνας και που μπορεί
να μεταδοθεί μόνο μέσω του χρώματος […]», το παράθεμα στο: Άλκης Χαραλαμπίδης, Η τέχνη του
20ού αιώνα. Τόμος ΙΙΙ: Η Μεταπολεμική περίοδος, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1995, σ.
275.
Βλ. Ficacci, Μπέικον, ό.π., σ. 16: «[…] Αυτό που μεταδίδουν οι Τρεις σπουδές […] είναι η
σπαρακτική έκφραση μιας κραυγής, χωρίς όμως να εξηγείται η προέλευση ή η αιτία της. Πρόκειται
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στόματος που ουρλιάζει χωρίς ήχο, όπως συμβαίνει στους εφιάλτες.15 Ο τρόμος, ένας
τρόμος προαιώνιος, αυτόνομος και σχεδόν απτός, επικρατεί στο έργο του Βρετανού.
Οι «Τρεις σπουδές για μορφές στο κάτω μέρος μιας Σταύρωσης»16 του 1944 είναι
το πρώτο επιτυχημένο έργο του Bacon. Το θέμα της Σταύρωσης επανέρχεται συχνά
στο έργο του Bacon, απογυμνωμένο, όμως, από την ιερότητά του: ο αγνωστικιστής
Bacon θεωρεί ότι η Σταύρωση αποτελεί την έσχατη απεικόνιση του ανθρώπινου
πόνου και τρόμου.17 Οι μορφές, αποδοσμένες με ένα λερωμένο γκριζογάλανο χρώμα,
δεν έχουν πάνω τους τίποτα το ανθρώπινο:18 ζωόμορφοι άνθρωποι ή ανθρωπόμορφα
ζώα, στηρίζονται πάνω σε έπιπλα, στρεβλωμένα και αποκομμένα από την αρχική
τους χρήση. Το κουτί, μέσα στο οποίο ο Bacon τοποθετεί τις μορφές του, εγκιβωτίζει
τις μορφές, περιέχοντας το κενό που τις περιβάλλει. Το ασυνάρτητο και
παραμορφωμένο αυτό κουτί αποτελεί τον τρόπο με τον οποίο ο ζωγράφος σώζει την
ανθρώπινη μορφή από τη διάλυση και είναι ένα αποφασιστικό βήμα στη σχέση της με
τον περιβάλλοντα χώρο,19 όπως θα δούμε στη συνέχεια.
Στο έργο «Ζωγραφική 1946» της ίδιας χρονιάς, και πάλι μέσα σε ένα κουτί, μια
φρικαλέα, μαυροντυμένη ανθρώπινη μορφή, με ένα κίτρινο λουλούδι στην
μπουτονιέρα και καλυμμένη με μια κατάμαυρη ομπρέλα, στέκεται μπροστά από ένα

15

16

17
18

19

για μια κραυγή γεμάτη αχαλίνωτη δύναμη, περισσότερο ζωώδη παρά ανθρώπινη, η οποία αδυνατεί
πλέον να μεταδώσει οτιδήποτε το κατανοητό […]».
Βλ. Χαραλαμπίδης, Η τέχνη του 20ού αιώνα, ό.π., σ. 275: «[…] Η Dawn Ades σωστά επισημαίνει
ότι το στόμα είναι αυτό που εκφράζει φυσιολογικά την πιο συμπυκνωμένη αγωνία ή έκσταση και
σ’ αυτή την έκφραση είναι που ο άνθρωπος πλησιάζει περισσότερο το ζώο. Παραθέτει μάλιστα
ορισμένες σκέψεις του Georges Bataille: “Σε οριακές στιγμές η ανθρώπινη ζωή συγκεντρώνεται
κτηνωδώς στο στόμα. Ο θυμός μάς κάνει να σφίγγουμε τα δόντια, ο τρόμος και το φρικτό
βασάνισμα καθιστούν το στόμα όργανο σπαρακτικών κραυγών. Είναι εύκολο να παρατηρήσει
κανείς ότι το τρομοκρατημένο άτομο, καθώς τεντώνει το λαιμό του, σηκώνει υστερικά το κεφάλι
του προς τα επάνω έτσι που το στόμα φτάνει να στοιχηθεί, όσο είναι δυνατόν, στην προέκταση της
σπονδυλικής στήλης, δηλαδή παίρνει τη θέση που κατέχει στην κατηγορία του ζώου” […]».
O Bacon επιλέγει να περιλάβει στον τίτλο της συντριπτικής πλειοψηφίας των έργων του τον όρο
«σπουδές», για να καταστήσει σαφές ότι, το αντικείμενο του πίνακα είναι η ίδια η τέχνη. Βλ.
Ficacci, Μπέικον, ό.π., σ. 18-19. Με τον τρόπο αυτό υποδηλώνει ίσως ότι, κατ’ αρχήν δεν
απεικονίζει μια συγκεκριμένη στιγμή στον χώρο και στον χρόνο, αλλά μια κατάσταση υπεράνω
αυτών, ενώ παράλληλα, εκφράζοντας την επιθυμία της εικόνας να απεικονίζει τον εαυτό της και
όχι το αρχέτυπο, υποδηλώνει την αυτοκαταστροφή του ανθρώπου. Πρβλ. Νέλλα, Ζώον Θεούμενον,
σ. 103: «[…] Όταν το υλικό ζητάει να αυτονομηθή, να μην εικονίζει το αρχέτυπο αλλά τον εαυτό
του, δε διστάζει να διακηρύξη ότι με την πράξη του αυτή το υλικό αυτοκαταστρέφεται […]».
Βλ. Ficacci, Μπέικον, ό.π., σ. 64-66.
Πρβλ. PG 44, 192CD: «[…] Οὕτω μοι δοκεῖ διπλῆν φέρειν ὁ ἄνθρωπος πρὸς τὰ ἐνάντια τὴν
ὁμοιότητα-τῷ μὲν θεοειδεῖ τῆς διανοῖας πρὸς τὸ θεῖον κάλλος μεμορφωμένος, ταῖς δὲ κατὰ πάθος
ἐγγινομέναις ὁρμαῖς πρὸς τὸ κτηνῶδες φέρων τὴν οἰκειότητα· πολλάκις δὲ καὶ ὁ λόγος
ἀποκτηνοῦται, διὰ τῆς πρὸς τὸ ἄλογον ῥοπῆς τε καὶ διαθέσεως συγκαλύπτων τὸ κρεῖττον τῷ
χείρονι […]».
Βλ. Ficacci, Μπέικον, ό.π., σ. 39-40.
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σφαγμένο βόδι (ή μήπως είναι άνθρωπος;) το οποίο κρέμεται σε στάση
εσταυρωμένου. Μπροστά από τη μορφή, δύο σώματα σφαγμένου ζώου κείτονται
πάνω σε μια κατασκευή.
Η προφανής ομοιότητα με το προηγούμενο έργο εντοπίζεται στο στόμα: ένα στόμα
φρικτό, που δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί στόμα ζώου, ούτε, όμως, και
ανθρώπου. Τα δόντια, τα χείλη αποτελούν την ίδια την ενσάρκωση του τρόμου. Αυτό
το μη- ανθρώπινο στόμα είναι το μόνο χαρακτηριστικό προσώπου που αποδίδεται·
πρόκειται για την πλέον φρικιαστική λεπτομέρεια των μορφών του Bacon: η απουσία
προσώπου. Στη θέση του προσώπου υπάρχει συνήθως μια μάζα χρωμάτων που
υπονοούν την παραμόρφωση των ανθρώπινων χαρακτηριστικών ή, όταν το πρόσωπο
υποτυπωδώς

αποδίδεται,

τότε

θυμίζει

είτε

τέρατα

του

μύθου

και

του

κινηματογράφου, είτε μάσκες εφιαλτικών παλιάτσων. Πρόκειται για το «εἰδεχθὲς
προσωπεῖον»,20 την αποκρουστική μορφή στην οποία μεταβάλλεται ο άνθρωπος,
παραμορφώνοντας τη δημιουργία του Θεού και καταστρέφοντας τον εαυτό του. Είναι
η απώλεια του κάλλους, που συνιστά την πτώση.
Στον πίνακα «Σπουδή του ανθρώπινου σώματος» του 1949 απεικονίζεται ένας
γυμνός άνθρωπος που έχει την πλάτη γυρισμένη στον θεατή. Αποδοσμένος με ένα
υπόλευκο χρώμα, θυμίζει το πρόπλασμα ενός αγάλματος· οι χοντρές οριζόντιες
πινελιές δημιουργούν ένα είδος σωληνοειδών στηριγμάτων ή κουρτίνας,21 μέσα στην
οποία ο ήρωας μοιάζει να χάνεται, να συγχωνεύεται με τον περιβάλλοντα χώρο.
«Η αγωνιώδης αντίδραση του ζωγραφισμένου υποκειμένου, το οποίο μοιάζει να
καταρρέει αδύναμο, θυμίζει ήρωα που έχει χάσει την κυριαρχία του κόσμου, την
εξοικείωση με τον εαυτό του και με τις καταστάσεις, καθώς και το θείο χάρισμα να
αποτελεί επίκεντρο μιας αρμονικής πραγματικότητας»22 θα γράψει ο L. Ficacci και η
περιγραφή αυτή αποτελεί, όχι μόνο την περιγραφή ενός πίνακα, αλλά ταυτόχρονα και
την περιγραφή του πεπτωκότος ανθρώπου· θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελεί το
κλειδί μιας θεολογικής ανάγνωσης του έργου του Bacon.

20

21
22

Βλ. PG 44, 193С: «[…] Διὰ τοῦτο πολλάκις ἀγνοεῖσθαι ποιεῖ τὸ θεῖον δῶρον ἡ περὶ ἡμᾶς ἀθλιότης,
οἷον προσωπεῖον εἰδεχθὲς τῷ κατὰ τὴν εἰκόνα κάλλει τὰ πάθη τῆς σαρκὸς ἐπιπλαστοῦσα […]».
Πρβλ. Νέλλας, Ζώον Θεούμενον, ό.π., σ. 69.
Για το θέμα αυτό βλ. Ficacci, Μπέικον, ό.π., σ. 37-38.
Ο.π., σ. 31-37.
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Η φαινομενική διαφάνεια του σώματος της μορφής δεν μπορεί να παραπέμψει στη
διαφάνεια του σώματος του πρωτόπλαστου Αδάμ, που εξέφραζε την αγνότητα και τη
δεκτικότητα προς τη φύση.23 Αντίθετα, απεικονίζει μάλλον τη διάλυση του
ανθρώπου, την εξουθένωσή του, την εξαφάνισή του εξαιτίας του κακού που υπάρχει
μέσα του και στον κόσμο.
Οι πίνακες του Francis Bacon αποτελούν ένα διαρκές memento mori· η υπόμνηση
του θανάτου, υποβλητική, ωμή, ρεαλιστική βρίσκεται παντού: σφαγμένα ζώα, αίμα,
πόνος, φρίκη. Ο Bacon δίνει, κατά τον Ficacci, τη δυνατότητα στον άνθρωπο να
κατανοήσει το «[…] μείγμα βίας, οδύνης, άγχους, επιθυμίας, απόγνωσης, ξεπεσμού,
αναζήτησης της αγάπης και ζωώδους εξαθλίωσης που κρύβει μέσα του […]».24 Αυτό
το μείγμα είναι, κατά την ορθόδοξη θεολογική παράδοση, απότοκο της πτώσης του
ανθρώπου, δηλαδή της ρήξης της αγαπητικής σχέσης του με τον Θεό. Μετά από την
κατάφαση στην αμαρτία, δηλαδή την άρνηση του Θεού, ο άνθρωπος αποκτά εχθρούς:
το φυσικό περιβάλλον, τους άλλους ανθρώπους, τον ίδιό του τον εαυτό.
Ο άνθρωπος του Bacon είναι αυτός ο πεπτωκός άνθρωπος, ο οποίος βιώνει μιαν
αδιάκοπη κόλαση. Εντός του δεν υπάρχει ο ―κατά Oskar Wilde― παράδεισος και η
κόλαση, αλλά μόνο η κόλαση, σκοτεινή και φρικαλέα. Η σχέση του με τη φύση έχει
βιαίως διαρραγεί: ακόμα και όταν οι μορφές του Bacon βρίσκονται στο ύπαιθρο,
όπως συμβαίνει στα έργα «Μορφές σε κήπο» (1936), «Μορφή σε τοπίο» (1945) και
«Άντρας που γονατίζει στο γρασίδι» (1952), αποτελούν οντότητες αποκλεισμένες από
το φυσικό περιβάλλον, ενώ τα παραμορφωμένα κουτιά τους δεν τις προστατεύουν: ο
καθορισμός του χώρου δεν είναι παρά φαινομενικός και η παραμόρφωση και η
ασυναρτησία αφαιρούν από το κουτί τον προστατευτικό του ρόλο· δεν είναι παρά η
προέκταση της κατάστασης του ανθρώπου: είναι ο κόσμος, ο οποίος, διαλύεται,
συμπαρασυρόμενος από τον διαλυμένο από την αμαρτία άνθρωπο

.25

Ο κόσμος δεν

αποτελεί πλέον ένα κόσμημα, έναν παραδείσιο κήπο στον οποίο ο Θεός έβαλε την
κορωνίδα της Δημιουργίας του να κατοικήσει, αλλά ένα εχθρικό και επικίνδυνο
περιβάλλον, στο οποίο ο άνθρωπος καλείται να επιβιώσει.
23

24
25

Πρβλ. Νέλλα, Ζώον Θεούμενον, ό.π., σ. 56: «[…] Αν κατανοήσουμε τη “γυμνότητα” ως διαφάνεια,
μπορούμε να πούμε πως το σώμα του Αδάμ ήταν τόσο απλό, ώστε ήταν στην πραγματικότητα
διαφανές, ανοιχτό στην υλική κτίση, δεν της έφερνε καμμιά αντίσταση, κι ο κόσμος δεν έφερνε σ’
αυτό καμμιά αντίσταση, του ήταν παραδομένος […]».
Βλ. Ficacci, Μπέικον, ό.π., σ. 10.
Βλ. σχετικά, Χαραλαμπίδης, Η τέχνη του 20ού αιώνα, ό.π. σ. 274. Πρβλ. Νέλλας, Ζώον Θεούμενον,
ό.π., σ. 93.
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Ο πεπτωκός κόσμος του Bacon είναι πολύ χειρότερος από αυτόν που είχε να
αντιμετωπίσει ο πρώτος άνθρωπος· είναι η ίδια η κόλαση, η κόλαση της απουσίας
των άλλων. Ακόμα και όταν υπάρχουν περισσότερες από μία μορφές στον πίνακα,
δεν αποτελούν παρά όντα στον ίδιο χώρο. Υπάρχουν, αλλά δεν συνυπάρχουν.
Στο έργο «Δυο μορφές» του 1953 απεικονίζονται δύο μορφές σε ερωτική
συνεύρεση, οι οποίες αποδίδονται με ένα γκρι-υπόλευκο χρώμα πάνω σε λευκό
κρεβάτι, κλεισμένες σε ένα μαύρο κουτί. Στα παραμορφωμένα τους πρόσωπα δεν
ξεχωρίζουν παρά αμυδρά τα χαρακτηριστικά, ενώ στο πρόσωπο του ενός δεσπόζει
ένα σαρδόνιο, φρικαλέο, μη ανθρώπινο στόμα· τα πρόσωπα μεταμορφώνονται σε
μάσκες τρόμου και θανάτου, συνδέοντας έτσι αδιάρρηκτα τις δύο κορυφαίες στιγμές
της ανθρώπινης ύπαρξης: τον έρωτα και τον θάνατο.26
Για τον Bacon, όμως, ο έρωτας δε νικά τον θάνατο, ούτε ο θάνατος αποτελεί μια
ερωτική πράξη. Ο έρωτας είναι θάνατος και φθορά· παύει να είναι δημιουργικός και
μετατρέπεται σε πράξη θανάτου. Γίνεται μια πράξη δαιμονική. Το κουτί, παρόν και
σε αυτό το έργο, αδιόρατα παρόν, μετατρέπεται σε φυλακή των μορφών. Είναι η
φυλακή στην οποία μεταβάλλεται το σώμα όταν πάψει να αναφέρεται στον Θεό, και
ο έρωτας είναι η κατ’ εξοχήν ανθρώπινη κατάσταση εντός της οποίας πραγματώνεται
η συνάντηση με το θείον.27
Η εικόνα των δύο εραστών του Bacon δείχνει όλη την τραγικότητα του έρωτα
όταν απομακρύνεται από τον Θεό· οι δύο μορφές, παραμορφωμένες και αποδοσμένες
με ένα νεκρικό λευκό, μοιάζουν να παλεύουν σ’ έναν απεγνωσμένο αγώνα μεταξύ
τους, αλλά και με τον εαυτό τους. Είναι ενδεδυμένες με τους δερμάτινους χιτώνες, με
26
27

Βλ. την περιγραφή του έργου στο: Ficacci, Μπέικον, ό.π., σ. 44-51.
Οι πατέρες της Εκκλησίας ποτέ δεν δίστασαν να χρησιμοποιήσουν λόγια ερωτικά για να
περιγράψουν τη σχέση του ανθρώπου —τη δική τους σχέση— με τον Θεό. Δήλωναν πάντοτε
εραστές του θείου, μεθυσμένοι από έρωτα μανικό για το αντικείμενο του πόθου τους, τον Χριστό.
Όταν ο έρωτας προς τον άνθρωπο έχει ως αναφορά του τον θείο έρωτα, αποτελεί μια κατάσταση
χάρης. Όταν, όμως, ο έρωτας αγνοεί τον Θεό και φυλακίζεται στα στενά όρια της κτιστότητας, τότε
εκπίπτει από τη χάρη και καταλήγει να βιώνεται ως κόλαση. Βλ. ενδεικτικά, Συμεών Νέος
Θεολόγος, Ὕμνος 16, Ὕμνοι, 16-40, SC 174, (J. Koder) 1971, σ. 10-12. Παράδειγμα της ερωτικής
γλώσσας που χρησιμοποιούν οι πατέρες αποτελούν οι παρακάτω στίχοι: «[…] Περιπατῶ καὶ
καίομαι ζητῶν ὧδε κἀκεῖσαι / καὶ οὐδαμοῦ τὸν ἐραστὴν εὑρίσκω τῆς ψυχῆς μου· / καὶ
περιβλέπομαι συχνῶς, ἰδεῖν τὸν ποθητόν μου / ὅλος περιπλεκόμενος, ὅλον καταφιλεῖ με, / ὅλον τε
δίδωσιν αὑτὸν ἐμοὶ, τῷ ἀναξίῳ, / καὶ ἐμφοροῦμαι τῆς αὐτοῦ ἀγάπης καὶ τοῦ κάλλους, / καὶ ἡδονῆς
καὶ γλυκασμοῦ ἐμπίπλαμαι τοῦ θείου […]»· του ιδίου, Ὕμνος 28, 183-187· Ὕμνοι, 16-40, SC 174,
(J. Koder) 1971, σ. 308: «[…] ὥσπερ μαζὸς φωτοειδὴς καὶ γλυκασμὸς ὁρᾶσαι, / ἀστράπτων καὶ
στρεφόμενος, ὤ μυστηρίου ξένου! / Δὸς μοι σαυτὸν οὕτω καὶ νῦν, ὅπως ἐμφορηθῶ σου, / ὅπως
καταφιλήσω σου καὶ κατασπάσομαὶ σου / τὴν δόξαν τὴν ἀπόρρητον, τὸ φῶς τοῦ σοῦ προσώπου
[…]».
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τη νεκρότητα που ο άνθρωπος περιέπεσε μετά την παρακοή και την αμαρτία· είναι η
κατάσταση της ―κατά Γρηγόριον Νύσσης― «ἐν θανάτου ζωῆς», μιας κατάστασης
που αντιστρέφει την αληθινή ζωή του ανθρώπου, η οποία πλέον μεταβάλλεται σε
επιβίωση, μέσα στη ζοφερή επιβολή του θανάτου.28
Τα δύο πρόσωπα δεν κοιτάζονται· τα στόματά τους δεν σμίγουν σ’ ένα φιλί, αλλά
ξεγυμνώνουν τα ούλα τους σε μια γκριμάτσα θανάτου. Είναι η δαιμονική κατάσταση
του ανθρώπου, η δαιμονική κατάσταση του έρωτα.29 «Αγάπη είναι ο διάβολος»
(«Love is the Devil: Study for a Portrait of Francis Bacon», 1998) επιγράφεται η
βιογραφική ταινία για τον Bacon, η οποία αφηγείται ένα συγκλονιστικό επεισόδιο
από τη ζωή του ζωγράφου και καταλήγει με την αυτοκτονία του φίλου του, George
Dyer, στην τουαλέτα του ξενοδοχείου του στο Παρίσι, μία μέρα πριν από την
αναδρομική έκθεση του Bacon στη γαλλική πρωτεύουσα.
Την αυτοκτονία του Dyer, ο οποίος, υπήρξε και το βασικό του μοντέλο του Bacon
για τα έτη 1963-1971, απεικονίζει, ίσως, το έργο «Τρίπτυχο Μάιος-Ιούνιος 1973».
Στο αριστερό ταμπλό του τριπτύχου εικονίζεται μια ανθρώπινη μορφή καθισμένη στη
λεκάνη της τουαλέτας. Η βίαιη συστροφή του σώματος υποδηλώνει ίσως τον πόνο.
Στο ταμπλό στα δεξιά του τριπτύχου, η μορφή, με τα χαρακτηριστικά του προσώπου
ευκρινέστερα, είναι σκυμμένη πάνω από ένα νιπτήρα· πλένεται ή κάνει εμετό. Στο
κεντρικό ταμπλό, η μορφή, με τα χαρακτηριστικά του προσώπου αποδοσμένα με
περισσότερη λεπτομέρεια, αλλά ταυτόχρονα και φρικτά στρεβλωμένα, μοιάζει να
κάθεται. Πάνω από το κεφάλι της μια κρεμασμένη λάμπα φωτίζει ελάχιστα με το
ασθενικό της φως· και οι τρεις μορφές είναι τυλιγμένες στο σκοτάδι. Ένα σκοτάδι απ’
το οποίο μοιάζει να γεννιέται μια εφιαλτική σκιά που αποτελεί την προέκταση του
άντρα του κεντρικού ταμπλό. Μια σκιά που μοιάζει με την ίδια τη μορφή του
διαβόλου.

28

29

PG 44, 121D: «[…] Ἐπειδὴ τοίνυν ἀποστὰς τῆς τῶν ἀγαθῶν παγκαρπίας ὁ ἄνθρωπος τοῦ
φθοροποιοῦ καρποῦ διὰ τῆς παρακοῆς ἐνεπλήσθη (ὄνομα δὲ τοῦ καρποῦ τούτου ἡ θανατοποιὸς
ἀμαρτία), εὐθὺς ἐνεκρώθη τῷ κρείττονι βίῳ τὴν ἄλογον καὶ κτηνώδη ζωὴν τῆς θειοτέρας
ἀνταλλαξάμενος. Καὶ καταμιχθέντος ἄπαξ τοῦ θανάτου τῇ φύσει συνδειξῆλθε ταῖς τῶν τιτκομένων
διαδοχαῖς ἡ νεκρότης. Ὅθεν νεκρὸς ἡμᾶς διεδέξατο βίος αὐτὴς τρόπον τινὰ τῆς ζωῆς ἡμῶν
ἀποθανούσης· νεκρὰ γὰρ ἄντικρύς ἐστιν ἡμῶν ἡ ζωὴ τῆς ἀθανασίας ἐστερημένη […]». Πρβλ.
Νέλλα, Ζώον Θεούμενον, ό.π., σ. 50.
Πρβλ. Αργκάν, Η μοντέρνα τέχνη, ό.π., σ. 540.
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Αυτοκτονώντας εξευτελιζόμενος, ο Dyer υποδηλώνει ότι αυτή η αγάπη και αυτή η
φιλία είναι η ίδια η ενσάρκωση του διαβόλου… Είναι η απουσία της αγάπης, ένας
αιώνιος αποκλεισμός και εγκλεισμός στην ερεβώδη φυλακή του εαυτού.
Όπου κι αν βρίσκονται, μόνοι ή με άλλους ανθρώπους, σε σπίτι ή στο ύπαιθρο, οι
ήρωες του Bacon υποφέρουν φρικτά· υποφέρουν μόνοι. Η αιτία του πόνου τους
πουθενά δεν υποδηλώνεται. Πουθενά όργανα βασανιστηρίων, μορφές βασανιστών
και δημίων, έστω η ένδειξη κάποιας ασθένειας. Οι ήρωες του Bacon υποφέρουν από
ένα μαρτύριο που πηγάζει από τον ίδιό τους τον εαυτό· πρόκειται για την ασθένεια
που προκαλεί το κακό.30 Ο Bacon έρχεται να αντιστρέψει την περίφημη ρήση του
Sartre: για τους ήρωές του, η κόλαση δεν είναι οι άλλοι· η κόλαση είναι ο ίδιός τους ο
εαυτός.
Οποιαδήποτε διέξοδος από το μαρτύριο αυτό είναι ανέφικτη.31 Πουθενά δεν
υπάρχει διαφυγή, όπως συμβαίνει στους εφιάλτες. Κλεισμένες ή όχι μέσα στα κουτιά
τους, σε περιβάλλον ανθρώπινο ή μη, οι μορφές του Bacon είναι καταδικασμένες σε
έναν αέναο πόνο. Οι πίνακες του Bacon είναι η εικαστική απεικόνιση της κόλασης. Η
ομοιότητα με τις μεσαιωνικές απεικονίσεις της κόλασης, όπως και με αυτές του
Hieronymus Bosch είναι αδιαμφισβήτητη· υπάρχει, όμως, κάτι περισσότερο στους
πίνακες του Bacon: είναι η βαθύτατη αίσθηση ότι το μαρτύριο αυτό δεν είναι
αποτέλεσμα κάποιων εσφαλμένων επιλογών, συγκεκριμένων αμαρτιών, ή της
ανυπακοής σε ορισμένους κανόνες, αλλά είναι η ίδια η ζωή του ανθρώπου, επίγεια ή
μετά θάνατον. Το memento mori, που είναι πανταχού παρόν στους πίνακες του
Bacon, δεν αναφέρεται απλώς στον θάνατο, ως το βιολογικό τέλος του ανθρώπου.
Αναφέρεται μάλλον στον «δεύτερο θάνατο», την αιώνια δηλαδή καταδίκη. Είναι ο
θάνατος ως «ὀψώνιον τῆς ἀμαρτίας».32
Ο Francis Bacon κατόρθωσε να αποδώσει μία καθ’ όλα ορθόδοξη εικόνα της
κόλασης, όχι ως τόπου, αλλά ως μίας κατάστασης, η οποία αρχίζει από τον παρόντα
βίο και συνεχίζεται στη μεταθανάτια ύπαρξη του ανθρώπου. Η κόλαση αποτελεί
30

31

32

Για το θέμα του κακού στην πατερική παράδοση, βλ. Νίκος Α. Ματσούκας, Το πρόβλημα του
κακού. Δοκίμιο Πατερικής Θεολογίας, Π. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 32009 και κυρίως οι σ. 15-34.
Βλ. Αργκάν, Η μοντέρνα τέχνη, ό.π., σ. 409. Ο Argan αναζητεί τη διέξοδο στα πλαίσια της
εικαστικής έκφρασης. Νομίζω, όμως, ότι η ζωγραφική δεν μπορεί να αυτονομηθεί σε τέτοιο βαθμό
από την πραγματικότητα· ανήκει μάλλον οργανικά σε αυτήν, συνήθως την αντανακλά και συχνά
δύναται να τη μεταβάλει.
Βλ. Ρωμ.: 6:23. Η αμαρτία εννοείται εδώ ολιστικά, ως στάση και τρόπος ζωής και όχι ως απλώς η
απαρίθμηση ορισμένων πράξεων.
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τρόπο ζωής για τον άνθρωπο που έχει απομακρυνθεί εθελούσια από τον Θεό· τα
βασανιστήρια, όμως, της κόλασης, δεν επιβάλλονται από έναν Θεό τιμωρό και
σαδιστή, που εκδικείται τους ανθρώπους που δεν τον λάτρεψαν. Αποτελούν τη
φυσική συνέπεια της επιλογής του ανθρώπου να αρνηθεί τον Θεό και να ζήσει μακριά
από αυτόν και είναι βασανιστήρια εσωτερικά· είναι η ίδια η αγάπη του Θεού που
κατακαίει τον αμαρτωλό που την απορρίπτει.33
Ο Bacon, λοιπόν, απεικονίζει το πρόσωπο του ανθρώπου που αμαυρώθηκε από
την αμαρτία και την πτώση· το πρόσωπο του τέρατος, που μεταμορφώνεται από
άνθρωπο σε δαιμονική ύπαρξη. Βοηθά ίσως τον άνθρωπο να κατανοήσει αυτήν την
φρίκη, αλλά δεν τον βοηθά να λυτρωθεί από αυτήν. Το πρόσωπο του τέρατος δεν
βρίσκεται έξω από τον καλλιτέχνη· είναι ταυτόχρονα και το δικό του πρόσωπο. Οι
εικόνες του Bacon αποτελούν, ίσως, τη δική του κραυγή για βοήθεια:34 «[…]
Ταλαίπωρος ἐγὼ ἄνθρωπος· τις με ῥύσεται ἐκ τοῦ σώματος τοῦ θανάτου τούτου;
[…]»35
Η ζωγραφική του Bacon, όμως, ανήκει σ’ εκείνη την τέχνη, τη μεγάλη τέχνη, που
αναζητεί ―και, εν τέλει, κατορθώνει να εντοπίσει― την ουσία των πραγμάτων. «[…]
Το μοντέλο έχει σάρκα και οστά, και αυτό που πρέπει να αδράξετε είναι η ουσία του
[…]. Προς το παρόν διαπιστώνω ότι, αν πρόκειται να ζωγραφίσετε ένα πορτρέτο,
πρέπει να αποδώσετε το πρόσωπο. Όμως, μαζί με το πρόσωπο, πρέπει να
προσπαθήσετε να παγιδεύσετε και την ενέργεια που απορρέει από αυτό […]»36 θα πει
ο ίδιος ο ζωγράφος. Ο Francis Bacon κατάφερε όντως να αποδώσει την πραγματική
ανθρώπινη κατάσταση στις τραγικές στιγμές της, αυτό που ο ίδιος ονομάζει «ουσία
του ανθρώπου», απογυμνωμένη από το εκλεπτυσμένο λούστρο του πολιτισμού. Κάθε
πίνακας, λοιπόν, του Bacon λειτουργεί σαν ένας καθρέφτης,37 σαν ένα πορτραίτο του
33

34

35
36
37

Πρβλ. PG 90, 1088 ΑΒ: «[…] Ὁ Θεὸς, ἥλιός ἐστι δικαιοσύνης ὡς γέγραπται· πᾶσιν ἁπλῶς τὰς
ἀκτῖνας ἐπιλάμπων τῆς ἀγαθότητος· ἡ δὲ ψυχή, ἤ κηρὸς ὡς φιλόθεος ἤ πηλὸς ὡς φιλόυλος κατὰ
τὴν γνώμην γίνεσθαι πέφυκεν· ὥσπερ οὖν ὁ πηλὸς κατὰ φύσιν ἡλίῳ ξηραίνεται, ὁ δὲ κηρὸς
φυσικῶς ἀπαλύνεται, οὕτω καὶ πᾶσα ψυχή […]».
Πρβλ. Αργκάν, Η μοντέρνα τέχνη, ό.π., σ. 540: Σύμφωνα με τον Αργκάν, «[…] από το όλο έργο του
Bacon, προκύπτει πως δεν πιστεύει στην εξύψωση ή τη σωτηρία, αλλά στον εξευτελισμό ή στην
πτώση της ανθρωπότητας: συνεπώς και η ζωγραφική δεν είναι κάποιο προτσές ανύψωσης αλλά
ταπείνωσης […]».
Ρμ.: 7:24.
Το παράθεμα στο: Ficacci, Μπέικον, ό.π., σ. 78.
Πρβλ. Χαραλαμπίδης, Η τέχνη του 20ού αιώνα, ό.π., σ. 274. Σύμφωνα με τον Μ. Leiris, φίλο του
ζωγράφου, ο οποίος είχε φιλοτεχνήσει και το πορτραίτο του, ο πίνακας δεν είναι υποκατάστατο του
κόσμου μας ή κάποιο μοντέλο του σε μικρή κλίμακα, αλλά είναι η πραγματική αντανάκλασή του,
που ενσωματώνει και τον ίδιο τον θεατή.
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Ντόριαν Γκραίη, μέσα στο οποίο κάθε θεατής δύναται να παρατηρήσει τον εαυτό του,
να φρίξει με τον εαυτό του και να θελήσει, ίσως, να τον αλλάξει.
Στο έργο του Bacon δεν απεικονίζεται παρά ο άνθρωπος που ασθενεί και
διαβρώνεται από την αμαρτία. Είναι ο παλαιός άνθρωπος, ο οποίος έχει εντός του την
εικόνα του Θεού αμαυρωμένη· το πρωτότυπο της εικόνας, όμως, ο Χριστός,
προσλαμβάνοντας την ανθρώπινη φύση την καθαρίζει από το κακό, το οποίο μοιάζει
να είναι απόλυτο. Μπροστά στον Χριστό, όμως, το κακό δεν είναι πλέον τόσο
τρομακτικό· μετριάζεται και σχετικοποιείται. Το κακό δεν είναι πλέον παρά ένα
συμβάν, αποτυπωμένο σε ένα πίνακα ή και στο πρόσωπο του ανθρώπου· η σωτηρία,
όμως, που ήρθε στον κόσμο μέσω του Χριστού, πραγματοποιήθηκε μεν μέσα στον
χρόνο, αλλά βρίσκεται πέραν του χρόνου και του τόπου.38
Το κακό δεν παύει να υπάρχει μέσα στον κόσμο· αντίθετα, θεριεύει όλο και
περισσότερο. Οι πίνακες του Francis Bacon αποδεικνύουν αυτήν την αλήθεια με
τρόπο συγκλονιστικό. Δεν έχει, όμως, απόλυτη ισχύ· ο κόσμος δεν κυβερνάται από
δύο ισοδύναμες και άκρως αντίθετες θεότητες, την καλή και την κακή, οι οποίες
παλεύουν αιωνίως μεταξύ τους για να επικρατήσουν. Ο κόσμος κυβερνάται,
συνέχεται, ζωογονείται από τον ένα Θεό, τον Αγαθό και Καλό, ενώ το κακό
λειτουργεί παρασιτικά και διαβρωτικά, καταλαμβάνοντας την καλή λίαν δημιουργία.
Η Ενσάρκωση, ο θάνατος και η Ανάσταση του Χριστού δεν άλλαξαν την ισορροπία
του σύμπαντος· ο κόσμος παραμένει ο ίδιος και οι άνθρωποι συνεχίζουν να
πεθαίνουν. Λειτούργησαν, όμως, έτσι ώστε ο άνθρωπος να δει τα πράγματα στην
αληθινή τους όψη. Το πρόσωπο του Χριστού αποτελεί, λοιπόν, την απάντηση.39
«[…] Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη […]»40 θα γράψει ο απόστολος Παύλος,
δείχνοντας στον κατεστραμμένο άνθρωπο του Bacon το δρόμο. Τα ανθρωπόμορφα
τέρατα του Bacon έχουν παραιτηθεί απ’ ό,τι εξανθρωπίζει τον άνθρωπο: την πίστη
στον εαυτό τους, τον άνθρωπο και τον Θεό· την ελπίδα για το καλό και το ωραίο· την
αγάπη για τον Θεό και τον σύμπαντα κόσμο.
38
39

40

Πρβλ. Νέλλα, Ζώον Θεούμενον, ό.π., σ. 38-40, 43.
Πρβλ. Ματσούκας, Το πρόβλημα του κακού, ό.π. σ. 107: «[…] Με άλλα λόγια ο πόνος αν δεν
ταυτιστεί με τη σταυρική θυσία και με τις συνέπειές της, παύει να ’ναι δημιουργικός, και γίνεται
καταστροφικός […]».
Α΄ Κορ.: 13:13. Πρβλ. PG 44, 1133BC: «[…] Ἐπειδὰν δὲ παρέλθῃ ὁ χρόνος καὶ στῇ τὰ κινούμενα
κατὰ τὴν προσδοκωμένην τῆς ζωῆς ταύτης συντέλειαν, τότε τὸ οὐραῖόν τε καὶ τὸ ἔσχατον τοῦ
ἔχθροῦ καταργεῖται, τοῦτο δὲ ἐστιν ὁ θάνατος· καὶ οὑτως ὁ παντελὴς ἀφανισμὸς τῆς κακίας
γενήσεται, πάντων εἰς ζωὴν διὰ τῆς ἀναστάσεως ἀνακληθέντων […]».
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Ο Francis Bacon, μέσα στη δική του, φρικτή τραγωδία, επαναδιατυπώνει,
αντεστραμμένη τη ντοστογιεφσκική ρήση: η ασχήμια θα καταστρέψει τον κόσμο και
φτάνει μόνο να δούμε την άλλη πλευρά του νομίσματος για να μπορέσουμε να τον
σώσουμε· φτάνει μόνο να μετατρέψουμε την ασχήμια σε κάλλος για να σωθεί ο
κόσμος, και μαζί του και εμείς.41 Κι αυτό δεν μπορεί να συμβεί παρά εν Χριστώ· ο
διαλυμένος, παραμορφωμένος άνθρωπος, τόπος και χρόνος του Bacon, εν Χριστώ
έρχεται να ενοποιηθεί, να αποκτήσει το αρχαίον κάλλος και τη λαμπρότητα της
χάρης.42 Συμμορφούται με το αρχέτυπον, δηλαδή με τον ίδιο τον σαρκωμένο Λόγο,
χριστοποιείται, γίνεται υιός Θεού. «[…] Ἀλλ’ ἐπανέλθωμεν πάντες ἐπὶ τὴν θεοειδῆ
χάριν ἐκείνην ἐν ᾗ ἔκτισε τὸ κατ’ ἀρχὰς τὸν ἄνθρωπον ὁ Θεός, εἰπών· ὅτι
“Ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ’ εἰκόνα καὶ ὁμοίωσιν ἡμετέραν” […]».43

Εικ. 1: Τρεις σπουδές για το κάτω μέρος μιας Σταύρωσης (Three Studies for Studies at the of a
Crucifixion), 1944, λάδι σε μουσαμά, Λονδίνο, Tate Gallery.

41

42

43

Πρβλ. Νίκος Ματσούκας, Πολιτισμός αύρας λεπτής, Το Παλίμψηστον, Θεσσαλονίκη 2000, σ. 378:
«[…] Θα έλεγε κανείς ότι η αισθητική είναι μια διαρκής νίκη κατά του μετεωρισμού και του
κατακερματισμού […]».
Βλ. σχετικά, Χρυσόστομος Σταμούλης, Κάλλος το άγιον. Εισαγωγή στη φιλόκαλη αισθητική της
Ορθοδοξίας, Ακρίτας, Αθήνα 2004, κυρίως οι σ.135-224.
PG 44, 256C.
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Εικ. 2: Ζωγραφική 1946 (Painting 1946), 1946, λάδι σε λινό, Museum of Modern Art, Νέα
Υόρκη
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Εικ. 3: Τρίπτυχο Μάιος- Ιούνιος 1973 (Triptych May- June 1973), 1973, λάδι σε
μουσαμά, Ελβετία, Ιδιωτική συλλογή
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Βασιλική Ρούσκα*

«ὡς λυπούμενοι ἀεὶ δὲ χαίροντες»:
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΧΑΡΜΟΛΥΠΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΟΥ VINCENT
WILLEM VAN GOGH

Abstract: This article explores the perception and expression of the “sorrowful, yet always
rejoicing” experience (charmolypi) in Van Gogh’s works, i.e. his paintings but also his
letters. More particularly, it discusses the way in which Gogh perceived this experience
and the possibility that it might resemble the orthodox tradition. This does not mean that
we attempt to identify Van Gogh’s religiousness with the orthodox faith. It is rather a
critical study of the points of resemblance/analogy between Van Gogh’s way of life and
the orthodox modus vivendi.
Keywords: Aesthetics; Sorrowful; Rejoicing; Life; Death; Resurrection.

Αισθητική είναι η επιστήμη που εξετάζει το ωραίο και ειδικότερα το ωραίο στην
καλλιτεχνική δημιουργία, είναι η ομορφιά που ακολουθεί την εφαρμογή των κανόνων
που ορίζει η αισθητική, η ομορφιά του ανθρώπινου σώματος σαν αποτέλεσμα που
προέκυψε από συγκεκριμένες ενέργειες.1 Η Αισθητική είναι ακόμη η περί κάλλους
συζήτηση και αποτελεί τμήμα της Φιλοσοφίας.2 Αυτό που δεν είναι ευρέως —ίσως—
γνωστό είναι ότι και η επιστήμη της ορθόδοξης Θεολογίας έχει το δικό της κομμάτι
αισθητικής που είναι η φιλόκαλη αισθητική στον κλάδο της Δογματικής. Η αισθητική
ή φιλοκαλία νοείται ως ένας τρόπος υπάρξεως, ο κατεξοχήν τρόπος υπάρξεως των
μελών της εκκλησίας που αποβλέπει στην ενότητα και έχει αφετηρία και προορισμό
τον Θεό.3 Αυτός ο προσωπικός υπαρκτικός τρόπος του ανθρώπου έχει την ιδιότητα
να δημιουργεί. Η δημιουργική αυτή κίνηση του ανθρώπου έχει δυναμική, ονομάζεται
* Υποψήφια διδάκτορας Θεολογίας (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), Μέση Εκπαίδευση
—Ελληνική Δημοκρατία.
1
λ. «αισθητική», στο: Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη,
Θεσσαλονίκη 1998, σ. 39.
2
Βασίλης Ραφαηλίδης, Στοιχειώδης Αισθητική, Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου, Αθήνα 22010, σ.
17.
3
Βλ. Χρυσόστομος Σταμούλης, Κάλλος το Άγιον. Προλεγόμενα στη φιλόκαλη Αισθητική της
Ορθοδοξίας, Ακρίτας, Αθήνα 42010, σ. 152.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΡΟΥΣΚΑ

«αισθητική λειτουργία»4 και χαρακτηρίζεται από την αισθητή ύλη ή μορφή ζωής και
την προσωπική και δημιουργική ελευθερία του ανθρώπου. Ο δημιουργικός αυτός
τρόπος είναι και εκείνος που παράγει τέχνη. Η τέχνη είναι τρόπος μίμησης της
δημιουργίας του Θεού, είναι διαπροσωπική σχέση προσώπων, είναι δημιουργική
πορεία λύτρωσης.5 Μπορεί όμως η πίστη στον Θεό να παράγει τέχνη;
Ο Ολλανδός μεταϊμπρεσιονιστής ζωγράφος Vincent Willem van Gogh
(1853-1890) αποτελεί ένα παράδειγμα καλλιτεχνικής πορείας με αφετηρία και
προορισμό τον Θεό. Ο Van Gogh αρχικά αποφάσισε να γίνει εικονογράφος
περιοδικών και βιβλίων στα είκοσι οκτώ του χρόνια.6 Μέχρι τότε ο ίδιος επιχείρησε
να γίνει ιεροκήρυκας και να σπουδάσει θεολογία σε τρεις διαφορετικές σχολές, χωρίς
ιδιαίτερη επιτυχία (Ramsgate, Άμστερνταμ, Βέλγιο). Ακόμη, μετακόμισε στο Laken
(Βρυξέλλες) για μια τρίμηνη δοκιμαστική περίοδο κατάρτισης ως ευαγγελιστής.
Απορρίφθηκε τελικά από τη θεολογική σχολή του Βελγίου (25 Νοεμβρίου 1878). Στη
συνέχεια μετακόμισε στη Borinage για έξι μήνες ως ευαγγελιστής. Η Borinage ήταν
περιοχή εξόρυξης στο Βέλγιο. Εκεί ο Van Gogh ήρθε σε επαφή με τους κοινωνικά
αδυνάτους, τους ανθρώπους του μόχθου και διαμόρφωσε την ποιητική του αντίληψη
για τον κόσμο και την αισθητική του γύρω από τα ανθρακωρυχεία και τους
ανθρώπους τους.7 Στο περιβάλλον των ανθρακωρυχείων λοιπόν αποφάσισε να γίνει
και εικονογράφος.
Ο Van Gogh ένιωθε το αίσθημα της απόρριψης από τους γονείς του, από τους
κληρικούς αλλά και τους ακαδημαϊκούς. Ο ίδιος ένιωθε έντονα πως αντικαθιστούσε
το πρώτο παιδί της οικογένειας,8 το οποίο πέθανε ακριβώς ένα χρόνο πριν από τη
γέννησή του (30 Μαρτίου 1852) και είχε το ίδιο ακριβώς όνομα: Vincent Willem.9 Οι
γονείς του Van Gogh δεν πίστευαν στην επιτυχή εισαγωγή του στις σχολές στις
οποίες ήθελε να φοιτήσει και συχνά μάλωνε με τον κληρικό πατέρα του. Να
σημειώσουμε σε αυτό το σημείο ότι ο Van Gogh προέρχονταν από γενιά παστόρων.

4

5
6
7

8

9

Νίκος Ματσούκας, Το πρόβλημα του κακού. Δοκίμιο πατερικής θεολογίας, Πουρναράς,
Θεσσαλονίκη 2009, σ. 247.
Ό.π., σ. 250-251, 261.
Vincent van Gogh, επιστολή 219 (The Hague, LT219).
Julian Bell, Van Gogh: A Power Seething, Icons series, New Harvest- Houghton Mifflin Harcourt,
Βοστόνη 2015, σ. 20.
Ο Vincent Willem van Gogh είχε μία αδελφή, την Ana Cornelia, έναν αδελφό τον Theodorus
(Theo), μία μικρότερη αδελφή, την Elisabeth (Lies) και τον μικρότερο αδελφό τους Cornelis (Cor).
Για το σύνδρομο αντικατάστασης παιδιού βλ. Harry Eiss, Christ of the Coal Yards: A Critical
Biography of Vincent van Gogh, Cambridge Scholar Publishing, Newcastle 2010, σ. 66.
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Ο Van Gogh ανήκε με την οικογένειά του όχι στους αυστηρούς Καλβινιστές αλλά
στην Ολλανδική Εκκλησία της Μεταρρύθμισης ενώ ακολουθούσε τις πεποιθήσεις της
σχολής του Groningen όπως αυτές εκφράζονταν στο βιβλίο του Thomas à Kempis
«Μίμηση του Χριστού» (“Imitation of Christ”).10 Ο Van Gogh απέρριψε με τη σειρά
του τις αντιλήψεις των γονιών του, τους κληρικούς και τους ακαδημαϊκούς. Απέρριψε
κάθε κλειστό και εσωστρεφές σύστημα που τον κρατούσε δέσμιο αλλά κράτησε τον
Θεό γράφοντας χαρακτηριστικά στον αδερφό του Theo: «οι θρησκείες περνούν, ο
Θεός παραμένει»,11 φράση που δανείστηκε από τον Victor Hugo. Κανένα κλειστό
σύστημα δεν χωρούσε ούτε την βαθιά πίστη, ούτε την τέχνη του Van Gogh.
Χαρμολύπη, λέξη σύνθετη που συνδέει δύο έννοιες: τη χαρά και τη λύπη.12 Η
έννοια της χαρμολύπης απαντάται συχνά στις επιστολές του καλλιτέχνη. Από την
αλληλογραφία του διασώζονται 902 επιστολές από τις οποίες οι περισσότερες έχουν
παραλήπτη τον αδερφό του Theo. Η χαρμολύπη ως έννοια αλλά και η όλη αίσθησή
της διαχέεται και αιωρείται στις επιστολές σαν ένα παράλληλο αντιφατικό
συναίσθημα που ο ίδιος βιώνει. Θα μπορούσαμε συγκεκριμένα να κάνουμε αναφορά
στην «ήσυχη μελαγχολία», φράση που συχνά αναφέρει ο Van Gogh για να δηλώσει
την ψυχική του κατάσταση ή την κατάσταση που αφουγκράζεται γύρω του13 ή ακόμη
περισσότερο, στη βιβλική φράση «ὡς λυπούμενοι ἀεὶ δὲ χαίροντες».14 Να
υπογραμμίσουμε πως η παρούσα ανάλυση δεν αποσκοπεί σε κανενός είδους
προσθήκη του ορθόδοξου χριστιανικού πρόσημου στο έργο του Ολλανδού
καλλιτέχνη αλλά στην ανάδειξη της διαλογικής σχέσης μεταξύ ενός δημιουργού με
τον όντως Δημιουργό από τον δρόμο της αισθητικής. Καμία ταύτιση λοιπόν δεν
υφίσταται. Η έννοια της χαρμολύπης άλλωστε εμφανίζεται και στη Δύση. Το ζήτημα

10

11

12

13
14

Βλ. Anton Wessels, Van Gogh and the Art of Living- The Gospel According to Vincent van Gogh,
Wipf & Stock Publishers, Eugene, OR 2013, σ. 2.
Vincent van Gogh, επιστολή 294: “I like what Victor Hugo said: religions pass, but God remains”
(The Hague, LT294)
λ. «χαρμολύπη», Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Θεσσαλονίκη
1998, σ. 1465.
Η φράση «ήσυχη μελαγχολία» (quiet melancholy) απαντάται σε 121 επιστολές του καλλιτέχνη.
Β΄ Κορ. 6:10. Πρβλ.Vincent van Gogh, επιστολή 35 (Paris, LT35), επιστολή 51 (Paris, LT51),
επιστολή 88 (Isleworth, LT88), επιστολή 89 (Isleworth, LT89), επιστολή 90 (Isleworth, LT90),
επιστολή 94 (Isleworth, LT94), επιστολή 96 (Isleworth, LT96), επιστολή 99 (Isleworth, LT99),
επιστολή 102 (Dordrecht, LT102), επιστολή 103 (Dordrecht, LT103), επιστολή 104 (Dordrecht,
LT104), επιστολή 109 (Dordrecht, LT109), επιστολή 114 (Amsterdam, LT114), επιστολή 118
(Amsterdam, LT118), επιστολή 132 (Amsterdam, LT132), επιστολή 133 (Amsterdam, LT133),
επιστολή 135 (Amsterdam, LT135), επιστολή 136 (Amsterdam, LT136), επιστολή 137
(Amsterdam, LT137), επιστολή 143 (Amsterdam, LT143).
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εν προκειμένω είναι να δούμε σε ποιον βαθμό συγκλίνει η χαρμολύπη όπως τη βίωσε
ο Van Gogh με την ορθόδοξη εμπειρία της χαρμολύπης.
Η χαρμολύπη στη Θεολογία είναι εμπειρία, βίωμα το οποίο έχει αφετηρία τα πάθη
του Χριστού και τέλος την Ανάστασή Του. Το αίσθημα της χαρμολύπης συνδέεται
άμεσα με το πρόσωπο της Παναγίας αφού η ίδια ήταν εκείνη που γεύθηκε τη λύπη
για τη σταύρωση του Λόγου και τη χαρά της Ανάστασής Του. Η χαρμολύπη όμως δεν
σταματάει εκεί. Η χαρμολύπη βιώνεται εντός της Εκκλησίας στην καθημερινότητα
του πιστού όταν ο ίδιος αντιλαμβάνεται την παροδικότητα του ανθρώπινου αλλά
παράλληλα ελπίζει στη χαρά της σωτηρίας.15 Η κοινωνία του ανθρώπου με τα πάθη
και τον Σταυρό αλλά και την Ανάσταση επιτυγχάνεται μέσω της θείας Ευχαριστίας.
Κατά την τέλεση της θείας Ευχαριστίας τα μέλη της Εκκλησίας μεταμορφώνονται σε
«ομολογητές» και «θεασάμενους» του μυστηρίου του Σταυρού και της Ανάστασης.16
Η ζωή του ανθρώπου είναι μια πορεία δύσκολη, γεμάτη πτώσεις, λάθη, πόνο και
λύπες. Η πίστη όμως στον Χριστό είναι αυτή που δίνει στον άνθρωπο κουράγιο να
αντιμετωπίσει τις αντιξοότητες που απαντά στην καθημερινότητά του. Ο Χριστός
γίνεται το πρότυπο για κάθε άνθρωπο και εν δυνάμει πιστό που θέλει να ελπίσει και
να επιδιώξει τη χαρά της ανάστασης. Η θεία Ευχαριστία δίνει τη δυνατότητα στον
άνθρωπο να προγευθεί αυτή την ευχαριστιακή και κοινωνική εμπειρία μέσω της
μετάληψης του σώματος και του αίματος του Χριστού «εἰς ἄφεσιν ἀμαρτιῶν».17
Για την έννοια της χαρμολύπης ή αλλιώς του χαροποιού πένθους κάνει επίσης
λόγο ο Ιωάννης της Κλίμακος. Το πένθος ορίζεται σύμφωνα με τον Πατέρα της
Εκκλησίας ως το χαμηλό βλέμμα της ψυχής και η διάθεση της πονεμένης καρδιάς.18
Στον Ζ΄ λόγο του «Περὶ τοῦ χαροποιοῦ πένθους» περιγράφει το αληθινό πένθος και
τα χαρακτηριστικά του. Μέσω της κατάνυξης που είναι ο βασανισμός της
συνείδησης, και μέσω της εξομολόγησης, επιτυγχάνει ο άνθρωπος να δροσίζει την
φλεγόμενη καρδιά του. Η κατάκτηση του πένθους μπορεί να είναι πρόσκαιρη αν ο
άνθρωπος αποπροσανατολιστεί από τους θορύβους, τις μέριμνες του σώματος, την
καλοπέραση, την πολυλογία, τη χαριτολογία.19 Οι στεναγμοί και η κατήφεια
φωνάζουν προς τον Κύριο. Τα ανθρώπινα δάκρυα που προέρχονται από φόβο
15

16
17
18
19

Χρυσόστομος Σταμούλης, Θεοτόκος και ορθόδοξο δόγμα, Σπουδή στη διδασκαλία του αγίου
Κυρίλλου Αλεξανδρείας, Το Παλίμψιστον, Θεσσαλονίκη 2003, σ. 106.
Χρυσόστομος Σταμούλης, Άσκηση αυτοσυνειδησίας, Το Παλίμψηστον, Θεσσαλονίκη 2004, σ. 102.
Μθ. 26,28.
Βλ. PG 88, 801D.
Βλ. PG 88, 804A.
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μεσιτεύουν και τα δάκρια που προέρχονται από την αγάπη μάς αποδεικνύουν ότι η
ικεσία του ανθρώπου εισακούστηκε.20 Ο Ιωάννης Κλίμακος απευθύνεται στους
μοναχούς με έντονη παραινετική διάθεση. Το πένθος συνδέεται με την παράκληση
ενώ η καθαρότητα της καρδιάς δέχεται την «ἔλλαμψιν» που είναι η «ἄῤῥητος
ἐνέργεια, νοουμένη ἀγνώστως, καὶ ὁρωμένη ἀοράτως». Μέσω της παράκλησης ο
άνθρωπος της οδύνης δροσίζει την ψυχή του και χαίρεται σαν μικρό παιδί.
«Ἀντίληψις» είναι η ανανέωση της ψυχής που προήλθε από τη λύπη και μετέβαλε τα
δάκρυα από δάκρυα πόνου σε δάκρυα ανώδυνα. Τα δάκρυα του θανάτου γεννούν τον
φόβο. Ο φόβος γεννά την αφοβία, και έτσι προβάλλει η χαρά. Και όταν λήξει η χαρά
που είναι ατέρμονη, εμφανίζεται η αγάπη, μια αγάπη ευλογημένη.21
Απαντώντας σε μια επιστολή του Theo, ο Van Gogh χρησιμοποιεί βιβλικά χωρία
για να παρηγορήσει τον αδερφό του.22 Συγκεκριμένα γράφει: «καὶ οὐκ εἰμὶ μόνος, ὅτι
ὁ πατὴρ μετ᾿ ἐμοῦ ἐστιν»23 και «ἰδοὺ ἐγὼ μεθ᾿ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς
συντελείας τοῦ αἰῶνος. Ἀμήν».24 Ο Van Gogh γνωρίζει πολύ καλά τη Βίβλο και
σχεδόν κάθε επιστολή του περιέχει εδάφια. Σε αυτή την περίπτωση δίνει παρηγοριά
στον Theo ο οποίος μάλλον του είχε πει πως νιώθει μόνος. Η απάντηση του Vincent
είναι πως δεν μπορεί να νιώθει μόνος αφού ο Θεός είναι και θα είναι κοντά του μέχρι
το τέλος του κόσμου. Ο Van Gogh εκφράζει και τη δική του αίσθηση μοναξιάς μα
την αντισταθμίζει, λέγοντας: «Πιστεύω ακόμη κι εμπιστεύομαι ότι η ζωή μου θα
αλλάξει και ότι αυτή η λαχτάρα γι’ Αυτόν θα ικανοποιηθεί. Και εγώ, μερικές φορές,
είμαι λυπημένος και μόνος, ειδικά όταν περπατώ γύρω από μια εκκλησία ή μια
κατοικία εφημέριου».25
Για τον Vincent μοιάζει βέβαιη η αλλαγή της ζωής του καθώς και η αντιστάθμιση
των θλίψεων όταν συναντηθεί με τον Θεό. Χρησιμοποιεί μάλιστα και ένα χωρίο από
τον Matthias Claudius, γερμανό θεολόγο και ποιητή: «Μη φύγεις από αυτή τη ζωή
χωρίς να έχεις δείξει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο την αγάπη σου για τον Χριστό».26

20
21
22
23
24
25
26

Βλ. PG 88, 804B.
Βλ. PG 88, 813B.
Vincent van Gogh, επιστολή 108 (Dordrecht, LT108).
Ιω. 16:32.
Μθ. 28:20.
Vincent van Gogh, επιστολή 108 (Dordrecht, LT108).
Matthias Claudius, An meinem Sohn Johannes (To my son John), Sämtliche Werke, Ed. J. Perfahl
et al. Munich 1968, σ. 548.
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Με αφορμή την απώλεια ενός αγρότη και οικογενειακού φίλου της οικογένειας
Gogh στη Zundert, ο ζωγράφος γράφει για τον θάνατο. Αναφέρει πως όσο
βρίσκονταν στο ήσυχο κοιμητήριο, αναλογίζονταν την Ανάσταση. Η ησυχία του
κοιμητηρίου εκείνο το πρωί του θύμιζε την Ανάσταση. Πέρα από τις λεπτομέρειες
και τις περιγραφές που καταθέτει στο γράμμα του, ο Van Gogh, γράφει πως ένιωθε
χαρούμενος που βρισκόταν εκεί γιατί μοιράστηκε το κοινό αίσθημα λύπης με την
οικογένεια του εκλιπόντος αλλά και επειδή αγαπούσε τον άνθρωπο αυτόν.
Αντιλαμβάνεται κανείς πως το αίσθημα χαρμολύπης είναι έκδηλο και σε αυτή την
περίπτωση. Έκδηλη είναι και η κατάφαση του καλλιτέχνη στο μυστήριο του θανάτου
και της Ανάστασης ως πραγματικότητες που συνδέονται άρρηκτα με την ανθρώπινη
ύπαρξη. Ο Van Gogh φαίνεται να βιώνει το κατά Θεόν πένθος όπως περιγράφεται
στην ορθόδοξη Θεολογία, σαν:
Μια πραγματικότητα, που φανερώνει τη χαρά ως μέγεθος αναμεμειγμένο με τη λύπη και
τον πόνο, που κινείται πέρα από θεωρίες καθαρότητας και άσαρκης τυπολατρίας. Ως
μέγεθος, δηλαδή, σταθερά προσανατολισμένο στο λειτουργικό συναμφότερον, που
πιστοποιεί —αρνούμενο να συμβιβαστεί με οποιονδήποτε ευσεβιστικό και ως εκ τούτου
ηθικιστικό σκανδαλισμό— πως η Κυριακή, ως η κατεξοχήν γιορτή, παρότι κυριαρχείται
από την ανάσταση είναι με κάποιον τρόπο, καθώς έλεγε ο Τσιτσάνης, συννεφιασμένη. Μια
ημέρα, που σε αναγκάζει «να μετράς τους απόντες» και να ανοίγεις, δια της μνήμης των
κεκοιμημένων αδελφών —του σταυρού των μελών του εκκλησιαστικού σώματος—, αργά
μα σταθερά, στη μεταμορφωτική προσμονή του φωτός.27

Στη θεματική των έργων του Van Gogh απαντάται πολλές φορές το σύμβολο του
σπορέα και το αντιθετικό του σύμβολο που είναι αυτό του θεριστή. Ο σπορέας
συμβολίζει τη ζωή ενώ ο θεριστής τον θάνατο. Μαζί αναφέρονται και ως κύκλος της
ζωής.28 Ο σπορέας είναι σύμβολο καθόλα βιβλικό,29 το ίδιο και ο θεριστής.30 Ο Van

27
28

29

30

Χρυσόστομος Σταμούλης, Έρως και θάνατος, Ακρίτας, Αθήνα 2009, σ. 360-363.
Judy Sund, “The sower and the Sheaf: Biblical Metaphor in the art of Vincent van Gogh”, The Art
Bulletin, vol. 70/4 (1998), σ. 660.
Βλ. Εκκλ. 11:6: «ἐν πρωίᾳ σπεῖρον τὸ σπέρμα σου, καὶ εἰς ἑσπέραν μὴ ἀφέτω ἡ χείρ σου, ὅτι οὐ
γιγνώσκεις ποῖον στοιχήσει, ἢ τοῦτο ἢ τοῦτο, καὶ ἐὰν τὰ δύο ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἀγαθά». Πρβλ. Μτ 13:3-8:
«Kαὶ ἐλάλησεν αὐτοῖς πολλὰ ἐν παραβολαῖς λέγων· ἰδοὺ ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖρειν. καὶ ἐν τῷ
σπείρειν αὐτὸν ἃ μὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ ἐλθόντα τὰ πετεινὰ κατέφαγεν αὐτά· ἄλλα δὲ
ἔπεσεν ἐπὶ τὰ πετρώδη, ὅπου οὐκ εἶχεν γῆν πολλήν, καὶ εὐθέως ἐξανέτειλεν διὰ τὸ μὴ ἔχειν βάθος
γῆς, ἡλίου δὲ ἀνατείλαντος ἐκαυματίσθη, καὶ διὰ τὸ μὴ ἔχειν ῥίζαν ἐξηράνθη. ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ
τὰς ἀκάνθας, καὶ ἀνέβησαν αἱ ἄκανθαι καὶ ἀπέπνιξαν αὐτά. ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὴν γῆν τὴν καλὴν
καὶ ἐδίδου καρπὸν ὃ μὲν ἑκατόν, ὃ δὲ ἐξήκοντα, ὃ δὲ τριάκοντα», Πρβλ. Μκ 4:3-8, Λκ 8:5-8.
Βλ. τον ύμνο για τον θερισμό: Ψαλμ. 65 (64).
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Gogh χρησιμοποιεί στις επιστολές του βιβλικές αναφορές του σπορέα31 ή αναφέρεται
σε αυτήν,32 ενώ εμπνέεται και εντυπωσιάζεται από έναν κληρικό στο Άμστερνταμ,
τον αιδεσιμότατο Laurillard, ο οποίος χρησιμοποίησε στο κήρυγμά του την παραβολή
του σπορέα.33 Ο θεριστής ως σύμβολο θανάτου για τον καλλιτέχνη δεν αποτελεί
σύμβολο «κακό» αλλά όταν αναφέρεται σε αυτό γράφει:
Τότε είδα σε αυτόν τον θεριστή —μια ακαθόριστη φιγούρα που αγωνίζεται σαν το
διάβολο μέσα στη ζέστη της ημέρας να φτάσει ως το τέλος του μόχθου του— τότε είδα
την εικόνα του θανάτου σε αυτό, με την έννοια ότι η ανθρωπότητα θα ήταν το σιτάρι που
θερίστηκε. Έτσι αν συμφωνείς είναι το αντίθετο του σπορέα που δοκίμασα πριν. Αλλά σε
αυτόν τον θάνατο δεν υπάρχει τίποτε λυπηρό, συμβαίνει με το άπλετο φως της ημέρας
μαζί με έναν ήλιο με ένα φως από ωραίο χρυσό.34

Εικ.1: Vincent van Gogh, Ο Σπορέας, 1888, Van Gogh
Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Foundation)
31

32

33

34

Βλ. Vincent van Gogh, επιστολή 112: “For a ‘sower of the word’ as I hope to become” (Dordrecht,
LT112). Πρβλ. Μκ. 4:14: «ὁ σπείρων τὸν λόγον σπείρει». Στην ίδια επιστολή βλ.: “just like for a
sower of corn in the field”. Πρβλ. Μθ. 13:3-8.
Βλ. Vincent van Gogh, επιστολή 130: “This morning we read together the story of Elijah by the
brook Cherith and at the widow’s – because when we lived together in Montmartre we found that
the barrel of meal did not waste and the cruse of water did not fail—and yesterday evening the
parable of the sower and others” (Amsterdam, LT130).
Βλ. Vincent van Gogh, επιστολή 120: “He made a deep impression on me―he also spoke in that
sermon about the parable of the sower and about the man who cast seed into the ground, and he
should sleep, and rise day and night, and the seed should spring and increase and grow up, he
knoweth not how” (Amsterdam, LT120). Πρβλ. Μθ. 13, 3-8, Μκ. 4, 3-20, Λκ. 8, 5-15.
Vincent van Gogh, επιστολή 800 (Saint-Rémy-de-Provence, LT800).
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Εικ. 2: Vincent van Gogh, Σταροχώραφο με θεριστή, 1889, Van
Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Foundation)

Τα αντιθετικά λοιπόν αυτά σύμβολα σπορέα-θεριστή αφήνουν την αίσθηση της
χαρμολύπης, την αίσθηση ότι τίποτε δεν είναι τελεσίδικο με τον θάνατο αφού ο ήλιος
που στην ποιητική του Van Gogh είναι ο Θεός,35 φωτίζει την ανθρωπότητα με το
χρυσό φως του. Η λύπη του μυστηρίου του θανάτου36 που εκφράζεται με το σύμβολο
του θεριστή δεν είναι απόλυτη αφού υπερισχύει η χαρά που σπέρνει το φως.
Ένα άλλο έργο με συμβολική σημασία που ενέχει και την έννοια της ζωής αλλά
και του θανάτου και συνεπώς της χαρμολύπης είναι το Σταροχώραφο με κοράκια
(Wheatfield with crows, 1890). Το έργο είναι από τα τελευταία έργα που φιλοτέχνησε
ο καλλιτέχνης κι όχι το τελευταίο όπως συχνά αναφέρεται.37 Μάλιστα αποτελεί
σταθμό στην Ιστορία της Τέχνης αφού είναι προδρομικό έργο του εξπρεσιονισμού.
Το τελευταίο έργο του Van Gogh είναι Οι ρίζες δέντρων (Tree Roots, 1890). Δύο
35

36
37

Kathleen Powers Erickson, At Eternity's Gate: The Spiritual Vision of Vincent van Gogh, William
B. Eerdmans, Κέιμπριτζ, 1998, σ. 100.
Για το μυστήριο του θανάτου βλ. Σταμούλης, Έρως και θάνατος, σ. 201 εξ.
Θέση που επιβεβαιώνει και ο επικεφαλής επιμελητής του Μουσείου Van Gogh στο Άμστερνταμ
Edwin Becker.
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μέρες μετά τη δημιουργία του Σταροχώραφου με κοράκια ο Van Gogh υπέκυψε στο
τραύμα από τον αυτοπυροβολισμό του. Πολλοί μελετητές συνδέσανε το έργο με τη
θλίψη, τη μοναξιά και τον θάνατο βασιζόμενοι σε επιστολή του ζωγράφου αλλά και
στην μετέπειτα αυτοκτονία του.38 Όμως μια τέτοια θεώρηση μοιάζει μονοδιάστατη
και αδικεί το σύνολο του καλλιτεχνικού του έργου, τη συμβολική αλλά και τη γραπτή
του γλώσσα. Δύο επιστολές πριν την αναφορά του στο έργο με Σταροχώραφο ο
δημιουργός είχε γράψει: «Ακόμη αγαπώ την τέχνη και τη ζωή πάρα πολύ», παρότι
αντιμετώπιζε κρίσεις που επανεμφανίζονταν συχνά.39 Ο Van Gogh είχε ιστορικό σε
κρίσεις μανιοκατάθλιψης.40 Μπορεί οι παχιές στρώσεις χρώματος των σκοτεινών
ουρανών και τα κοράκια να εκφράζουν τη θλίψη, τη μοναξιά και τον θάνατο όμως
αυτό είναι το ένα μόνο κομμάτι του πίνακα. Το άλλο μέρος της σύνθεσης καλύπτεται
από το σταροχώραφο με το χαρακτηριστικό φωτεινό κίτρινο χρώμα του Van Gogh.
Το κίτρινο στην τέχνη του συνδέεται με το ιερό, με την πνευματικότητα,41 τη
μυστηριακότητα.42 Το κίτρινο του σταροχώραφου υπερισχύει του σκοτεινού μπλε
ουρανού. Και η ιστορία της σποράς και του θερισμού συμβολίζουν τον κύκλο της
ζωής. Μία από τις πολλές θεωρίες η οποία μοιάζει να αποδίδει ερμηνευτικά τη
συμβολική της σύνθεσης είναι αυτή του Cliff Edwards. Ο ερευνητής αναφέρεται στο
παράδοξο της ενότητας του πόνου και της χαράς στο συγκεκριμένο έργο.43 Οι τρεις
δρόμοι συμβολίζουν το ταξίδι της ζωής το οποίο οδηγεί στον ουρανό, στην
αιωνιότητα.44 Η χαρά της σποράς της ζωής και του ταξιδιού συναντά τη θλίψη και
38

39

40

41
42
43

44

Βλ. Vincent van Gogh, επιστολή 898: “They’re immense stretches of wheatfields under turbulent
skies, and I made a point of trying to express sadness, extreme loneliness” (Auvers-sur-Oise,
LT898).
Βλ. Vincent van Gogh, επιστολή 896: “And if my illness recurred you would excuse me, I still love
art and life very much” (Auvers-sur-Oise, LT896).
Βλ. σημείωση 1, Vincent van Gogh, επιστολή 155 (Cuesmes, LT155). Βλ. και επιστολές 185
(Etten, LT185), 186 (Etten, LT186), 227 (The Hague, LT227), 228 (The Hague, LT228), 234 (The
Hague, LT234), 235 (The Hague, LT235) όπου γίνεται αναφορά για την προσπάθεια του
Theodorus van Gogh να εισάγει τον γιο του σε κάποιο άσυλο για φρενοβλαβείς στο χωριό Geel στο
Βέλγιο. Βλ. και Vincent van Gogh, επιστολή 728 (Arles, LT728). Στην επιστολή 728
πληροφορούμαστε για τη νοσηλεία του Van Gogh σε νοσοκομείο της Άρλ. Στην 1η σημείωση της
επιστολής αναφέρεται ότι στις 23 Δεκεμβρίου 1888 ο Van Gogh υπέστη οξεία ψυχική βλάβη. Βλ.
και Vincent van Gogh, επιστολή 747 (Arles, LT747) η οποία αναφέρει πως ο Gogh επέστρεψε
σπίτι αφού νοσηλεύτηκε ξανά γύρω στις 4 Φεβρουαρίου 1889 λόγω δεύτερης διανοητικής βλάβης
(βλ. σημείωση 1 της επιστολής). Βλ. και Vincent van Gogh, επιστολή 772
(Saint-Rémy-de-Provence, LT772), όπου στην δεύτερη σημείωση πληροφορούμαστε για την
νευρασθένεια του Gogh στην αναφορά του γιατρού Urpar: οξεία μανία με γενικευμένο
παραλήρημα (“Van Gogh ‘suffered an attack of acute mania with generalised delirium”).
Βλ. Bell, Van Gogh, σ. 97.
Sund, “The sower and the Sheaf:”, σ. 669-670.
Cliff Edwards, Van Gogh's Ghost Paintings: Art and Spirit in Gethsemane, Eugene: Cascade
Books, U.S.A. 2015, σ. 94.
Βλ. Erickson, At Eternity's Gate, σ. 164.
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τον θάνατο. Η χαρμολύπη αποδίδεται λοιπόν στο έργο αυτό. Άλλη συμβολική και
άκρως ενδιαφέρουσα θεωρία είναι η ευχαριστιακή, με το σιτάρι να συμβολίζει τον
άρτο που μετουσιώνεται σε σώμα Χριστού στη Θεία Ευχαριστία. Υπό αυτή τη
θεώρηση ο πίνακας είναι και αναστάσιμος.45

Εικ. 3: Vincent van Gogh, Σταροχώραφο με κοράκια, 1890, Van Gogh Museum,
Amsterdam (Vincent van Gogh Foundation)

Ακόμη και στην ερωτική του ζωή ο Van Gogh βίωνε την έννοια της χαρμολύπης ως
στάση ζωής. Ο Van Gogh είχε ερωτευθεί τη χήρα ξαδέρφη του Kee Vos,46 κόρη του
κληρικού θείου του Johannes Paulus Stricker. Αυτός ο έρωτας δεν είχε κανένα
αντίκρισμα από τη μεριά της Kee Vos και μάλιστα υπήρξε αιτία διενέξεων μεταξύ
του πατέρα του Van Gogh Theodorus και του γιου του. Ο έρωτας του ζωγράφου τον
οδήγησε σε πρόταση γάμου προς την Kee, την οποία απέρριψε47. Η σκληρή
45
46

47

Βλ. Ό.π., σ. 162.
Cornelia (Kee) Adriana Vos-Stricker (Kee Vos, Kee ή K.V.) (1846-1918) κόρη του Johannes
Paulus Stricker Sr, σύζυγος του Christoffel Martinus Vos.
Βλ. Vincent van Gogh, επιστολή 181: “And as for ‘the rejection’ I got this summer, I’d be ashamed
if I hadn’t got it. I won’t trade it for ‘no rejection’ (it was suggested that I view it as ‘not having
happened’, but I said ‘it did happen’) in the sense of ‘not having happened’, but only for ‘no
rejection’ in the sense of ‘love on’!” (Etten, LT181).

104

ΩΣ ΛΥΠΟΥΜΕΝΟΙ ΑΕΙ ΔΕ ΧΑΙΡΟΝΤΕΣ»:
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΧΑΡΜΟΛΥΠΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΟΥ VINCENT WILLEM VAN GOGH

απάντηση με την τριπλή άρνηση «όχι, ποτέ, ουδέποτε» σημάδεψε τη συνείδηση του
καλλιτέχνη. Ο τελευταίος όντας απροετοίμαστος όπως περιγράφει σε επιστολή του,
αναφέρει πως έχασε τη γη κάτω από τα πόδια του.48 Δεν το έβαλε όμως κάτω, δεν
παραιτήθηκε κι αυτό γιατί έδωσε προτεραιότητα στην πίστη του στον Θεό και στη
βιβλική εντολή «ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν».49 Έτσι από τον τρόμο και
τη θλίψη της απόρριψης του ερώμενου προσώπου, ο Van Gogh μεταβαίνει σε ένα
άλλο επίπεδο που είναι αυτό της αγάπης. Δεν απελπίζεται σε καμία περίπτωση παρότι
η απόρριψη τον αιφνιδίασε και τον πλήγωσε βαθιά. Κράτησε το κομμάτι της αγάπης
για εκείνον και μάλιστα το μετουσίωσε σε δημιουργία αφού έπειτα άρχισε να
σχεδιάζει περισσότερο.50 Η χαρμολύπη εδώ λειτουργεί σαν δυνατότητα για τον
άνθρωπο, σαν δύναμη κι ελπίδα. Ο Van Gogh κρατάει την αγάπη και χάρη σε αυτή
δημιουργεί νέους κόσμους. «Όσο περισσότερο αγαπάει κανείς, τόσο περισσότερο
αυτός θα ενεργεί»51 γράφει ο Van Gogh για να τονίσει την άμεση σύνδεση της
ενέργειας με την αγάπη.
Ο Van Gogh βίωνε πολλές δυσκολίες, προσωπικές και επαγγελματικές. Ό,τι
χρήματα είχε του τα έστελνε ο αδερφός του ο οποίος τον συντηρούσε. Ζούσε υπό
άθλιες συνθήκες. Τα ελάχιστα χρήματα που είχε τα επένδυε στην τέχνη του, είτε για
να αγοράσει υλικά είτε για να πληρώνει τα μοντέλα που πόζαραν για εκείνον. Συχνά
μάλιστα παρομοιάζει την πορεία του με αυτή ενός προσκυνητή. Ο ίδιος είχε γράψει
πως «η ζωή μας είναι μια πρόοδος προσκυνηματική —ότι είμαστε ξένοι στη γη, αλλά
έστω κι αν είναι έτσι, ακόμη δεν είμαστε μόνοι γιατί ο Πατέρας μας είναι μαζί μας.
Είμαστε προσκυνητές, η ζωή μας μια μεγάλη βόλτα, ένα ταξίδι από τη γη στον
ουρανό».52 Αντιλαμβάνονταν πλήρως την δυσκολία της καθημερινότητας και παρόλα
αυτά ήλπιζε, αισιοδοξούσε για κάτι καλύτερο. Ένας άνθρωπος που ζούσε σε κάθε του
υπαρξιακή αβεβαιότητα την ελπίδα και την απελπισία μέσα από έναν τρόπο ποιητικά
δημιουργικό και διαλογικό αφού τα περισσότερα —αν όχι όλα— από τα έργα του
είχαν αποδέκτη τον Θεό μέσω της συμβολικής τους θεματικής.
48

49
50

51

52

Βλ. Vincent van Gogh, επιστολή 180: “When I heard the ‘no, nay, never’ this summer, O God, how
terrifying that was, even though I wasn’t unprepared for it, still, at first it was as shattering as
damnation. And yes — for a moment it cast me to the ground, as it were” (Etten, LT180).
Μθ. 5:43. Πρλβ. Μθ. 19:19· Μθ 22:39.
Βλ. Vincent van Gogh, επιστολή 181: “Since I love ‘in reality’ there’s also more reality in my
drawings, and I’m now sitting in the little room, writing to you with a whole collection of men,
women, children from Het Heike &c. all around me” (Etten, LT181).
Vincent Van Gogh, επιστολή 345: “The more one loves, the more one will act, I believe, for love
that is only a feeling I wouldn’t even consider to be love” (The Hague, LT345).
Vincent van Gogh, επιστολή 96 (Isleworth, LT96).
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Ερευνώντας κανείς διεξοδικά το έργο του Van Gogh στο σύνολό του κατανοεί πως
πολλά από τα σύμβολα στην τέχνη του εμφανίζονται ως αντιθετικά ζεύγη. Η ίδια η
αντίληψη

του

καλλιτέχνη

επίσης,

όπως

διαφαίνεται

στις

επιστολές

του,

χαρακτηρίζεται από την ήσυχη μελαγχολία για την οποία κάναμε λόγο στην αρχή. Η
χαρμολύπη γίνεται λοιπόν φανερή ως χαρακτηριστικό στοιχείο του ζωγράφου,
κομμάτι της ταυτότητάς του. Η αισιοδοξία του για τη ζωή παρ’ όλες τις δυστυχίες
είναι αυτή που τελικά υπερισχύει. Σε αυτό το σημείο η στάση ζωής του καλλιτέχνη
συγκλίνει με την ορθόδοξη εμπειρία της χαρμολύπης κατά την οποία τίποτε δεν
τελειώνει με τον θάνατο. Μέσα από τα πάθη και την κάθοδό Του στον Άδη ο Χριστός
κατάφερε να αναστηθεί. Υπό αυτή τη θεώρηση ο θάνατος μοιάζει με το απαραίτητο
μέσο για να βιώσει ο άνθρωπος την αναστάσιμη χαρά. Αυτή τη μετάβαση
αναγνωρίζει και ο Van Gogh αφού σύμφωνα με τον ίδιο «παίρνουμε τον θάνατο για
να φτάσουμε σε ένα αστέρι».53 Αυτή η κατάφαση στο μυστήριο της χαράς της ζωής
και της λύπης του θανάτου είναι που συγκλίνει αποκαλυπτικά στον Van Gogh και
στην ορθόδοξη θεολογία.

«Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση
και Διά Βίου Μάθηση», στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού
μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» (MIS-5000432), που υλοποιεί το Ίδρυμα Κρατικών
Υποτροφιών (ΙΚΥ)»

53

Vincent Van Gogh, επιστολή 638 (Arles, LT638).
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Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ (DEATH EDUCATION)1

Abstract: The primary objective of Death Education is to break the silence and denial regarding
death. Regardless of the fact that some guidelines on how to integrate Death Education in
schools may be found in many curricula ―especially those of primary school― the concept of
death remains a very difficult, if not impossible, task. Death education, as a field of study or a
curriculum program, is still fairly unknown to many teachers. However, many theorists and
researchers maintain the need of such an integration. Death Education could be approached
through many subjects studied at school, such as Health Education, Religious Education,
Children’s Literature, History and Arts. Any effort to integrate Death Education in schools
should be systematical and deliberate in order to successfully reach its goals. This is, after all,
a genuinely humanitarian and utterly existential aspect of education.
Keywords: Primary Education; Death Education; Death Management; Loss; Interdisciplinary
Approach; Meaning of Life; Human Relationships

Έναν αιώνα πριν, ένα παιδί λάμβανε μέρος στην περίθαλψη ενός ετοιμοθάνατου, στην
κηδεία και στα έθιμα του πένθους. Στις σύγχρονες όμως δυτικές κοινωνίες, οι άνθρωποι
έπαψαν να εκτίθενται πια στον θάνατο και αυτός έπαψε να αποτελεί μέρος του κύκλου
της ζωής, αλλά εκλαμβάνεται περισσότερο ως μια αποτυχία της τεχνολογίας που
αναλαμβάνεται από επαγγελματίες.2 Μέσω των ΜΜΕ, που αποτελούν έναν σύγχρονο
δάσκαλο αξιών, διαμορφώνεται σήμερα μια μη πραγματική εικόνα του θανάτου. Σε


1

2

Δρ στη Θεωρία της Παιδείας και Αναλυτικά Προγράμματα, MA Εκπαίδευση (Ψυχολογία), Δημοτική
Εκπαίδευση —Κυπριακή Δημοκρατία.
Αναδημοσίευση, περ. Συμ-βολή 1 (2015), σ. 33-48.— Η ανάγκη για ένταξη εννοιών που άπτονται του
θανάτου στην Εκπαίδευση, προβάλλει στις μέρες μας ίσως πιο έντονα από ποτέ λόγω της πανδημίας
Covid-19. Η κρίση του Κορονοϊού έφερε στο προσκήνιο την ανάγκη εκπαιδευτικοί και παιδιά να
συζητήσουν ζητήματα απώλειας και πένθους, όχι μόνο ως αποτέλεσμα των χιλιάδων θανάτων σε όλο
τον κόσμο, αλλά και επειδή οι άνθρωποι πενθούν την απώλεια της κανονικότητάς τους. Κι ενώ η
εμπειρία της πανδημίας και της αντιμετώπισής της μπορεί να είναι πρωτόγνωρη για μας σήμερα, η
απώλεια και το πένθος και ό,τι οι έννοιες αυτές συνεπάγονται αποτελούν εμπειρίες γνωστές, στις οποίες
οι άνθρωποι ανατρέξαμε για να αντλήσουμε δυνάμεις για να αντέξουμε.
Βλ. John Morgan, “Guest Editorial”, Mortality 3, 1 (1998), σ. 5-6.
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πολλές περιπτώσεις προβάλλεται ο θάνατος ως μη αναστρέψιμος (π.χ. ταινίες, κινούμενα
σχέδια), ως κάτι που συμβαίνει μόνο στους «άλλους», συνήθως τους κακούς, ότι κανένας
δεν πενθεί.3 Η άγνοια της οικουμενικότητας του θανάτου και του πένθους καθιστά τους
ανθρώπους λιγότερο έτοιμους να χειριστούν απώλειες πάσης φύσης στη ζωή τους. Για
αυτό κι η εμπειρία μιας πραγματικής απώλειας, προβάλλει έντονο το ερώτημα «Γιατί σε
μένα;».
Το πρώτο έναυσμα για την όλη συζήτηση γύρω από την ανάγκη συνειδητοποίησης
του θανάτου και ένταξης της έννοιάς του, με ό,τι αυτή συνεπάγεται, στην εκπαίδευση,
θεωρείται ότι δόθηκε από την Elisabeth Kübler-Ross το 1969 στην Αμερική.4 Το βιβλίο
της με τίτλο On Death and Dying άνοιξε το δρόμο για τη δημόσια συζήτηση γύρω από τη
νοσοκομειακή φροντίδα που προσφέρεται σε όσους/ες πεθαίνουν και σε όσους/ες
πενθούν την απώλεια κάποιου αγαπημένου προσώπου. Το βιβλίο αυτό έδωσε μάλιστα το
όνομά του στην ευρύτερη περιοχή γύρω από τον θάνατο και το πένθος, οδηγώντας σε
μιαν αλλαγή των κοινωνικών προτύπων στο θέμα του ταμπού για τον θάνατο. Σε αυτήν
τη συζήτηση τέθηκαν και οι πρώτοι στόχοι της Εκπαίδευσης για τον Θάνατο, οι οποίοι
ήταν να προωθηθεί ο διάλογος σχετικά με αυτόν, να εξηγηθεί η αναπτυξιακή διαδικασία
γύρω από την κατανόηση του θανάτου και του πένθους, να ευαισθητοποιηθεί ο
άνθρωπος γύρω από τις πολιτισμικές διαφορές που αφορούν στον θάνατο και στο πένθος
και να εκτιμηθεί η καθολική, αλλά και η ατομική πορεία της εμπειρίας του πένθους. Εν
ολίγοις, πρωταρχικός σκοπός της Εκπαίδευσης για τον Θάνατο ήταν να σπάσει τη σιωπή
και την άρνηση όσον αφορά στο πένθος και στον πόνο.5
Το 1976 εμφανίστηκε η έννοια της «θανατολογίας» η οποία όρισε την περιοχή της
επιστημονικής και εμπειρικής μελέτης γύρω από τον θάνατο. Η περιοχή αυτή
περιελάμβανε αρχικά περισσότερο συμβουλευτική, κοινωνιολογική και ποιμαντική παρά
ερευνητική κατεύθυνση. Αναγνώριζε, ωστόσο, τον θάνατο ως ανθρώπινη εμπειρία πέραν
από την ιατρικο-φαρμακευτική του διάσταση. Μετέπειτα, στο πλαίσιο της περιοχής
3

4
5

Βλ. Valerie Clark, “Death Education in the United Kingdom”, Journal of Moral Education 27, 3
(1998), σ. 393-400.
Βλ. Elizabeth Kübler-Ross, On Death and Dying, Routledge, Λονδίνο 1969.
Βλ. Lucy Bregman, “What Should a Course on Death and Dying Accomplish? ‘Death Education’ in an
Undergraduate Religion Course”, στο: Christopher M. Moreman (επιμ.), Teaching Death and Dying.
University Press, Οξφόρδη 2008, σ. 17-32.

108

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ (DEATH EDUCATION)

αυτής, ο θάνατος προσεγγίστηκε και μέσα από τη θρησκευτική αγωγή. Η όλη κίνηση για
το σπάσιμο της σιωπής γύρω από τον θάνατο κατάφερε να αντικαταστήσει τη σιωπή που
προϋπήρχε με την περιγραφή ή τη διήγηση ιστοριών, κυρίως βιογραφιών, οι οποίες
μάλιστα αποτέλεσαν τη βάση και για κινηματογραφικές ταινίες. Επίσης, πολλά βιβλία
και πολλές ιστορίες παρουσιάστηκαν από μη συγγραφείς, ανθρώπους που βίωσαν είτε
την εμπειρία της απώλειας είτε την εικόνα του θανάτου, υποφέροντας από καρκίνο ή
AIDS.6
Η κίνηση συνειδητοποίησης του θανάτου αναπτύχθηκε και σε πανεπιστημιακό
επίπεδο με την προσφορά μαθημάτων που πραγματεύονταν τον θάνατο σε διάφορα
τμήματα και προγράμματα, όπως αυτά της Ψυχολογίας, των επαγγελμάτων Υγείας, της
Νοσηλευτικής, της Φιλοσοφίας, της Κοινωνικής Εργασίας και της Θεολογίας,7 όχι όμως
των Παιδαγωγικών και της Εκπαίδευσης. Θεωρείται ότι το πρώτο μάθημα που δόθηκε
ποτέ σε πανεπιστημιακό επίπεδο για τον θάνατο ήταν από τον Charles Corr, καθηγητή
Φιλοσοφίας, το 1977 στο Southern Illinois University Edwardsville με θέμα «Death and
Dying» και περιελάμβανε τον Θάνατο σε σχέση με τα παιδιά.
Στις μέρες μας, ο βαθμός ένταξης των εννοιών του θανάτου και του πένθους στην
εκπαίδευση

επηρεάζεται

από

ένα

φάσμα

κοινωνικο-πολιτικών

παραγόντων.8

Εκπαιδευτικά συστήματα, που αναγνωρίζουν την ψυχο-κοινωνική ανάγκη να ενταχθεί η
Εκπαίδευση για τον Θάνατο δρουν επενδύοντας στην ένταξη ψυχολόγων σε κάθε
σχολείο, υποστηρίζουν οικονομικά την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών τους και
επιβάλλουν τον σχεδιασμό υποχρεωτικής σχετικής σχολικής πολιτικής.9 Κάτι τέτοιο
φαίνεται να εφαρμόζεται σήμερα από τις Κεντρικές Εκπαιδευτικές Αρχές της
Αυστραλίας, οι οποίες, όχι μόνο υποχρεώνουν τα σχολεία τους να έχουν ένα σχέδιο
δράσης σε περίπτωση κάποιου τραυματικού περιστατικού, αλλά παράλληλα εντάσσουν

6
7

8

9

Ό.π.
Βλ. Luciana Mascarenhas Fonseca και Ines Testoni, “The Emergence of Thanatology and Current
Practice in Death Education”, OMEGA 64, 2 (2011-2012), σ. 157-169. Πρβλ. Richard A. Kalish, Death,
Grief, and Caring Relationships, Cole Publishing Company and Brooks, Μοντερέι και Καλιφόρνια
2
1985 και Moreman, Teaching Death and Dying.
Louise Rowling και John Holland, “Grief and School Communities: The Impact of Social Context, a
Comparison Between Australia and England”, Death Studies, 24, 1 (2000), σ. 35-50.
Ό.π.
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προληπτικά θέματα που άπτονται του θανάτου, ακόμα και αυτό της αυτοκτονίας, στο
Αναλυτικό Πρόγραμμα (στο εξής ΑΠ) της εκπαίδευσης των παιδιών.
Ωστόσο, παρουσιάζονται πολλά εμπόδια ως προς την ένταξη της έννοιας του θανάτου
στη διδασκαλία με παιδιά δημοτικού σχολείου, όπως είναι η απροθυμία δασκάλων να
αναλάβουν ένα τέτοιο εγχείρημα, οι αμφιβολίες των γονιών σχετικά με την
καταλληλότητα του προγράμματος ή των εκπαιδευτικών που θα το διδάξουν, αλλά και η
έλλειψη επαρκούς

ενημέρωσης

και

εκπαίδευσης.10

Πολλοί

εξακολουθούν να

υποστηρίζουν ότι η Εκπαίδευση για τον Θάνατο θα πρέπει να αποτελεί ευθύνη του
σπιτιού. Εντούτοις, ο πιο συχνός τρόπος ενασχόλησης με το θέμα στο μοντέρνο σπίτι
είναι μέσω της σιωπής.11 Υποστηρίζεται ακόμη ότι η ένταξη της συζήτησης περί θανάτου
δεν εξετάζεται ως ενδεχόμενο στο Δημοτικό Σχολείο λόγω του ότι ο τρόπος προσέγγισής
του δεν εμπίπτει στην παραδοσιακή διδασκαλία.12 Έτσι, σε πολλά ΑΠ, και δη της
Δημοτικής Εκπαίδευσης, η ένταξη των εννοιών της απώλειας, του θανάτου και του
πένθους, φαίνεται να παρακάμπτεται ή να αγνοείται παντελώς. Σε εθνική έρευνα των
Wass κ.ά., βρέθηκε ότι λιγότερο από το 10% των Δημοτικών Σχολείων των Ηνωμένων
Πολιτειών Αμερικής ενσωμάτωναν την εκπαίδευση για τον θάνατο στα μαθήματά τους,
ενώ υπήρχε στο ΑΠ τους μια τέτοια πρόνοια.13 Πρόσθετα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη
μόνη ευρωπαϊκή χώρα με εκπαιδευτική πολιτική για την ένταξη της Εκπαίδευσης για τον
Θάνατο στο σχολείο, οι Τοπικές Εκπαιδευτικές Αρχές, παρόλο που ενθαρρύνουν τα
σχολεία να εφαρμόζουν ένα σχέδιο δράσης, εντούτοις, δεν τα υποχρεώνουν να το
πράξουν. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τους Rowling και Holland, σε πολλά από τα
σχολεία του Ηνωμένου Βασιλείου δεν υπάρχει καμιά ουσιαστική πρόνοια δράσης.14
Παραταύτα, σε αρκετές περιπτώσεις η Εκπαίδευση για τον Θάνατο, ακόμη και χωρίς
να εντάσσεται στο ΑΠ ενός σχολείου, αλλά έτσι όπως προκύπτει από τις εμπειρίες των
παιδιών, των εκπαιδευτικών ή της ευρύτερης κοινότητας, αποτελεί έργο του σχολείου.
Έρευνες που αφορούν στη στάση των εκπαιδευτικών έναντι της Εκπαίδευσης για τον
10
11
12
13

14

Fonseca και Testoni, “The Emergence of Thanatology”, σ. 157-169.
Ό.π.
Ό.π.
Βλ. Hannerole Wass, David Miller και Gordon Thornton, “Death Education and Grief/Suicide
Intervention in the Public Schools”, Death Studies 14 (1990), σ. 253-268.
Rowling και Holland, “Grief and School Communities”, σ. 35-50.
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Θάνατο υποστηρίζουν ότι οι εκπαιδευτικοί νιώθουν ότι θα έπρεπε να συζητήσουν τον
Θάνατο με τους/τις μαθητές/τριές τους, αλλά δεν έχουν τις ικανότητες να το κάνουν και
πιστεύουν ότι αυτό αποτελεί έργο των ειδικών.15 Οι γονείς, από την άλλη, διατείνονται
ότι η εκπαίδευση για τον Θάνατο δε θα πρέπει ούτε να αποτελεί αποκλειστική ευθύνη
του σχολείου, αλλά ούτε και να αγνοείται από αυτό, ενώ θέλουν και οι ίδιοι να
εμπλακούν στην όλη συζήτηση και αναμένουν κατευθυντήριες γραμμές και στήριξη από
το σχολείο μέσω μιας συνεχούς διαλογικής επαφής με τον/την εκπαιδευτικό.16 Στην
Ιρλανδία, σε μια έρευνα των McGovern και Barry, η οποία αφορούσε στις γνώσεις και
τις πεποιθήσεις Ιρλανδών γονιών και δασκάλων, φάνηκε ότι, τόσο οι γονείς όσο και οι
δάσκαλοι υποστήριζαν την ένταξη της Εκπαίδευσης για τον Θάνατο στο Δημοτικό
Σχολείο υπό την προϋπόθεση περαιτέρω επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στο θέμα αυτό
και ειδικά σε ό,τι αφορά στο πένθος των παιδιών.17

Η αναγκαιότητα της Εκπαίδευσης για τον Θάνατο
Ο Morgan κρίνει ότι η Εκπαίδευση για τον Θάνατο θα έπρεπε να εντάσσεται στη
δημόσια επίσημη εκπαίδευση από τα πρώτα κιόλας χρόνια της φοίτησης των παιδιών.18
Ο Leaman εισηγείται ότι μέσω του ΑΠ θα πρέπει να δίνονται δομημένες ευκαιρίες στα
παιδιά να μάθουν για την αλλαγή και τις επιπτώσεις της απώλειας στους ανθρώπους.19
Υποστηρίζεται δε ότι, με το τέλος της δημοτικής εκπαίδευσης, ένα παιδί θα πρέπει να
είναι σε θέση να μιλά για τον θάνατο ως μέρος της ζωής. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν σε μεγαλύτερο
βάθος τη διαδικασία που περιλαμβάνει η αλλαγή, να αντιμετωπίζουν την απώλεια, να
αντιλαμβάνονται τη σημαντικότητα του πένθους και τις φάσεις του, να συζητούν

15

16

17

18
19

Βλ. Maggie Jackson και Jim Cowell, “Talking to Children about Death”, Mortality 6, 3 (2001), σ.
321-325.
Βλ. Myra R. Lipman, Judy Sussman και Arlene Shneur, “Death Education in School: What Parents
Want”, στο: Robert G. Stevenson και Eileen P. Stevenson (επιμ.), Teaching Students about Death: A
Comprehensive Resource for Educators and Parents, The Charles Press, Φιλαδέλφια 1996, σ. 110-115.
Βλ. Marguerita McGovern και Margaret M. Barry, “Death Education: Knowledge, Attitudes, and
Perspectives of Irish Parents and Teachers”, Death Studies 24, 4 (2000), σ. 325-333.
Morgan, “Guest Editorial”, σ. 5-6.
Βλ. Oliver Leaman, Death and loss: Compassionate Approaches in the Classroom, Cassell, Λονδίνο
1995.
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ευαίσθητα θέματα που σχετίζονται με τον θάνατο και να αποκτήσουν δεξιότητες
συμπαράστασης σε πενθούντες συνανθρώπους τους.20
Όπως οι Jackson και Colwell εισηγούνται, ο θάνατος και η απώλεια μπορούν να
συζητηθούν φυσικά και αβίαστα μέσα από σχεδόν όλες τις περιοχές του ΑΠ με λίγη
φαντασία και δημιουργικότητα.21 Τα θέματα θα μπορούσαν να προσεγγιστούν
μεθοδολογικά με δύο τρόπους σύμφωνα με τη Wass: διδακτικά και εμπειρικά.22 Η πρώτη
μεθοδολογική προσέγγιση επιδιώκει την ανάπτυξη της γνώσης, περιλαμβάνοντας κυρίως
διαλέξεις και παρουσιάσεις, ενώ η δεύτερη στοχεύει στην ενεργή συμμετοχή των
παρισταμένων, προκαλώντας την έκφραση των συναισθημάτων τους και επιτρέποντας
την τροποποίηση των σχετικών με τον θάνατο πεποιθήσεών τους. Η εμπειρική
προσέγγιση περιλαμβάνει κατάθεση προσωπικών εμπειριών στην ομάδα συζήτησης,
υπόδυση ρόλων, αλλά και άλλες ασκήσεις ενσυναίσθησης. Προϋποθέτει δε την ύπαρξη
ατμόσφαιρας αμοιβαίας εμπιστοσύνης ανάμεσα στους/στις συμμετέχοντες/ουσες.23
Σύμφωνα με το International Work Group On Death, Dying and Bereavement,
τέσσερα κριτήρια θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σχετικά με την ένταξη της
Εκπαίδευσης για τον Θάνατο στα σχολεία: (1) να ενσωματώνει ένα οργανωμένο εύρος
γνώσεων, (2) να συνενώνει θεωρία και πράξη, (3) να προάγει την ευαισθησία της
προσωπικής φύσης του θέματος που πραγματεύεται

και (4) να προσφέρει

συναισθηματική στήριξη στους/στις μαθητές/μαθήτριες.24 Με το πέρας της επίσημης
εκπαίδευσης, θα πρέπει να επιτυγχάνονται οι στόχοι για την Εκπαίδευση για τον Θάνατο,
όπως πρωτοαναφέρθηκαν από τον Daniel Leviton το 1977 οι οποίοι αφορούν στην άνεση
για συζήτηση του θανάτου και του πένθους, στη γνώση της διαδικασίας του πένθους,

20

21

22

23
24

Βλ. Patsy Wagner, “Schools and Pupils: Developing their Responses to Bereavement”, στο: Ron Best,
Peter Lang, Caroline Lodge κ.ά. (επιμ.), Pastoral care and personal-social education, Cassell in
Association with the National Association for Pastoral Care in Education, Λονδίνο 1995.
Βλ. Maggie Jackson και Jim Cowell, A Teacher’s Handbook of Death, Jessica Kingsley Publishers,
Λονδίνο και Φιλαδέλφια 2002.
Βλ. Hannerole Wass, “Death Education”, στο: Encyclopedia of Death and Dying. στο:
www.deathreference.com./Da-Em/Death-Education.html [πρόσβ.: 12 Αυγ. 2007].
Ό.π.
Moreman, Teaching Death and Dying.
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στην ενημέρωση για τις πολιτισμικές διαφοροποιήσεις και αξίες, καθώς και στην
ανάπτυξη μιας φιλοσοφίας για τη ζωή.25

Εντάσσοντας τις έννοιες της απώλειας και του πένθους στη Δημοτική Εκπαίδευση
Η ένταξη των εννοιών της απώλειας και του πένθους στη Δημοτική Εκπαίδευση, ενώ
μπορεί να αποτελέσει μια καλή πρακτική στο Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας, θα ήταν καλό
να προσεγγίζεται διαθεματικά κάθε φορά. Για την όποια προσπάθεια εκπαιδευτικής
προσέγγισης των εννοιών, είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος με τον οποίο
τα παιδιά αντιλαμβάνονται την έννοια του θανάτου και του πένθους, καθώς και να
γίνονται κατανοητοί οι λόγοι για τους οποίους μια τέτοια συζήτηση κρίνεται χρήσιμη στη
Δημοτική Εκπαίδευση.

Το πένθος των παιδιών
Η φαινομενική απουσία λύπης στα παιδιά δε σημαίνει ότι δεν επηρεάζονται από μιαν
απώλεια, αλλά οφείλεται στις περιορισμένες ικανότητές τους να εκφράσουν τα
συναισθήματά τους και να αντέξουν τον συναισθηματικό πόνο. Εκείνο που θα πρέπει να
γνωρίζει κανείς γύρω από το πένθος των παιδιών είναι ότι το κάθε παιδί έχει τον δικό του
τρόπο να θρηνεί. Τα παιδιά θρηνούν κατά διαστήματα, εκφράζουν το θρήνο τους με έργα
και σπανιότερα με λόγια, δυσκολεύονται να ζητήσουν στήριξη και ο θρήνος τους
αποτελεί μια μακροχρόνια διεργασία.26
Η ηλικία των παιδιών επηρεάζει καθοριστικά την αντίδρασή τους στο πένθος.27
Σύμφωνα με τα αναπτυξιακά στάδια του Piaget,28 το παιδί, συνειδητοποιεί την
καθολικότητα και τη μη αναστρεψιμότητα στην ηλικία των 7-8 ετών. Τα παιδιά
25
26

27

28

Βλ. Daniel Leviton, “The Scope of Death Education”, Death Education, 1 (1977), σ. 41-56.
Βλ. Δανάη Παπαδάτου, Ειρήνη Μαμαντάκη, Ειρήνη Παπάζογλου κ.ά., Στηρίζοντας το παιδί που θρηνεί
το θάνατο αγαπημένου του προσώπου, Μέριμνα, Αθήνα 32004.
Βλ. Nina Job και Gill Frances, Childhood Bereavement: Developing the Curriculum and Pastoral
Support, National Children’s Bureau, Λονδίνο 2004.
Βλ. Marié-Frédérique Bacqué, Πένθος και υγεία: άλλοτε και σήμερα, μτφρ.: Χριστίνα Κουτρουμπά,
Θυμάρι, Αθήνα 22004.
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προσχολικής ηλικίας, αν και αντιλαμβάνονται την απουσία ενός σημαντικού προσώπου
από το περιβάλλον τους, δεν κατανοούν την οριστικότητα του θανάτου. Πιστεύουν ότι
αυτός που πέθανε μπορεί να γυρίσει ή ότι εξακολουθεί να ζει, να σκέπτεται και να
αισθάνεται εκεί που βρίσκεται. Τα παιδιά σχολικής ηλικίας κατανοούν ότι ο θάνατος
είναι ένα μη αναστρέψιμο γεγονός, αλλά πιστεύουν ότι συμβαίνει μόνο στους άλλους. Η
Kenyon αναφέρει ότι, παρόλο που τα πιο πολλά δεκάχρονα παιδιά αντιλαμβάνονται την
έννοια του θανάτου ως προς τη μη αντιστρεψιμότητα του, την καθολικότητά του, τη μη
λειτουργικότητά του και την αιτιότητά του, η αντίληψη αυτή διαφοροποιείται,
επηρεαζόμενη από διάφορους παράγοντες.29 Η γνωστική ανάπτυξη του κάθε παιδιού, η
λεκτική του ικανότητα, η κουλτούρα και οι θρησκευτικές του εμπειρίες δυνατό να
διαφοροποιήσουν την αντίληψη της έννοιας της οικουμενικότητας του θανάτου.
Επιπρόσθετα, οι άμεσες εμπειρίες μπορεί να επηρεάσουν την αντίληψη της μη
αντιστρεψιμότητας και της μη λειτουργικότητάς του. Ακόμα, συναισθηματικοί
παράγοντες παίζουν σημαντικό ρόλο στον τρόπο που τα παιδιά των δέκα ετών
τοποθετούνται σε ερωτήσεις που αφορούν στον θάνατο.30 Από την άλλη, οι έφηβοι
συνειδητοποιούν ότι όλοι οι άνθρωποι, όπως και οι ίδιοι, είναι θνητοί και είναι σε θέση
να δώσουν ακόμα και μεταφυσικές και συμβολικές ερμηνείες στον θάνατο.31

Διδάσκοντας (για) το πένθος
Εν πρώτοις διαφαίνεται δυσκολία στον τρόπο που προσεγγίζει κανείς εκπαιδευτικά τα
συναισθήματα γενικότερα, αλλά και αυτά που άπτονται του πένθους ειδικότερα. Η
αναφορά στο αίσθημα του πόνου, ο ορισμός και η ερμηνεία του, είναι μια προσπάθεια
που απαιτεί τη σύζευξη ποικίλων μεταβλητών. Κι αυτό γιατί τα ανθρώπινα
συναισθήματα δεν μπορούν να ιδωθούν ξεχωριστά ως καθαρά προσωπικές εμπειρίες,
αλλά ούτε και ως κοινωνικά κατασκευάσματα μόνον.32 Ωστόσο, η εκπαίδευση δεν
μπορεί να μείνει αμέτοχη στη συναισθηματική εξέλιξη των παιδιών. Η εκπαίδευση των
29

30
31
32

Βλ. Brenda L. Kenyon, “Current Research in Children’s Conceptions of Death: A Critical Review”,
OMEGA, 43, 1 (2001), σ. 63-91.
Ό.π.
Παπαδάτου, Μαμαντάκη, Παπάζογλου κ.ά., Στηρίζοντας το παιδί.
Βλ. Morwenna Griffiths, “Emotions and Education”, Journal of Philosophy of Education, 18, 2 (1984),
σ. 223-231.
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παιδιών δε θα πρέπει να αναφέρεται απομονωμένα ούτε στην κατάκτηση γνώσεων, αλλά
ούτε και στη διαμόρφωση χαρακτήρων και ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων.33 Θα
πρέπει να συν-στοχεύει σε όλα τα παραπάνω και μέσω αυτής της προοπτικής να ιδωθεί
και η προσέγγιση των εννοιών της απώλειας και του πένθους. Εκείνο που προέχει είναι
να βρεθεί ένας τρόπος η υφιστάμενη γνώση και έρευνα για το πένθος να περάσει στην
ευρύτερη κοινότητα απλά και κατανοητά.
Στο πλαίσιο της Συναισθηματικής Αγωγής που προσφέρεται από ένα σχολείο, μπορεί
πολύ φυσικά και αβίαστα να ενταχθούν οι έννοιες της απώλειας και του πένθους,
υπηρετώντας τους ευρύτερους στόχους που αφορούν στην Αγωγή Υγείας, όπως αυτοί
περιγράφονται στο ΑΠ. Στο ΑΠ που διέπει την Αγωγή Υγείας στην Εκπαίδευση στο
Ηνωμένο Βασίλειο (SEAL —Social and Emotional Aspects of Learning) για παράδειγμα,
γίνεται σαφής αναφορά στην εξέταση απωλειών, τις οποίες πιθανόν να βίωσαν τα παιδιά,
καθώς και στα συναισθήματα που σχετίζονται με την απώλεια. Ως επιμέρους στόχοι
ορίζονται η κατανόηση της διαφορετικότητας του τρόπου που πενθεί κανείς, η χρήση
στρατηγικών διαχείρισης των συναισθημάτων που σχετίζονται με την απώλεια, η
αναγνώριση και η ανάκληση των συναισθημάτων που έπονται της απώλειας κάποιου
αγαπημένου που έφυγε ή πέθανε και η αποδοχή της διαφορετικής έκφρασης των
συναισθημάτων. Επιδιώκεται επίσης, η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων στήριξης των
πενθούντων ατόμων.34
Όμως, η προσέγγιση των εννοιών που άπτονται του θανάτου δεν εξαντλείται ούτε
πρέπει να εξαντλείται στο Γνωστικό Αντικείμενο της Αγωγής Υγείας. Αντίθετα, είναι
χρήσιμο να επιχειρείται διαθεματικά. Παρακάτω προτείνονται κάποιες πιθανές
προσεγγίσεις μέσω των οποίων ένας ή μία εκπαιδευτικός θα μπορούσε να εντάξει την
έννοια του πένθους στην τάξη του/της.

33
34

Ό.π.
Βλ. Primary National Strategy, Excellence and Enjoyment: Social and Emotional Aspects of Learning
Relationships Year 5 and 6. Curriculum and Standards, Department for Education and Skills, Λονδίνο
2005.
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Το πένθος μέσω της Θρησκευτικής Αγωγής
Η προσέγγιση των διάφορων θρησκειών στην ανάλυση και την ερμηνεία του τρόπου με
τον οποίο αντιλαμβάνονται και χειρίζονται το πένθος προσφέρει μια διαπολιτισμική
οπτική του θέματος μέσω της οποίας θα προέκυπταν ομοιότητες και διαφορές,
προάγοντας παράλληλα έναν παραγωγικό διάλογο ανάμεσα στις παραδόσεις των
θρησκειών.35 Η Bregman σε μια προσπάθειά της να απαντήσει στο ερώτημα πώς η
Εκπαίδευση για τον Θάνατο θα μπορούσε να ενταχθεί στο πλαίσιο της θρησκευτικής
αγωγής, αναφέρει, πως στόχος μιας τέτοιας προσπάθειας είναι να εκφράσει τον τρόπο με
τον οποίο οι διάφορες θρησκείες του κόσμου πραγματεύονται θέματα καθολικά και
δίνουν απαντήσεις σε ερωτήματα υπαρξιακά, όπως το νόημα της ζωής και ο ρόλος του
θανάτου.36
Μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση προτείνει η Sasson, η οποία μπορεί μεν να αναφέρεται
σε τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά μέσα από την αναφορά της μπορεί να αντλήσει κανείς
θέματα για όλες τις βαθμίδες.37 Περιγράφει λοιπόν ως εκπαιδευτικό της στόχο τη
διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο οι πέντε μεγαλύτερες θρησκείες στον κόσμο —
Ιουδαϊσμός, Χριστιανισμός, Ισλαμισμός, Ινδουισμός και Βουδισμός— πραγματεύονται
τον θάνατο και το να πεθαίνει κανείς (death and dying). Το μάθημα στο πρώτο του μέρος
είναι καθαρά περιγραφικό για το τι πρεσβεύει η κάθε θρησκεία χωριστά. Στη συνέχεια,
εμβαθύνει σε συζητήσεις γύρω από τον θάνατο και τον τρόπο με τον οποίο οι θρησκείες
τον προσεγγίζουν τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και σε πρακτικό, δίνοντας έμφαση στο
πένθος. Η ερευνήτρια υπογραμμίζει, πως οι φοιτητές και οι φοιτήτριές της επιζητούσαν
στα μαθήματα αυτά πιο ευρείες συζητήσεις και συχνά ξέφευγαν από το περιεχόμενο της
Θρησκευτικής Αγωγής, γεγονός που υποδεικνύει την αναγκαιότητα διαθεματικής
προσέγγισης του ζητήματος.
Μια πρώτη άμεση προσπάθεια ένταξης του θέματος του θανάτου γίνεται μέσω των
Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων στην Εκπαίδευση της Κύπρου. Η δοκιμαστική
έκδοση του βιβλίου Θρησκευτικών της Γ΄ τάξης του Δημοτικού πραγματεύεται
35

36
37

Vanessa R. Sasson, “Teaching Death and Dying in the Context of Religious Studies”, στο: Moreman
(επιμ.), Teaching Death and Dying, σ. 49-64. Πρβλ. Moreman (επιμ.), Teaching Death and Dying.
Bregman, “What Should a Course on Death and Dying Accomplish?”, σ. 17-32.
Sasson, “Teaching Death and Dying in the Context of Religious Studies”, σ. 49-64.
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συναισθήματα που βιώνει ένα παιδί που χάνει τη γιαγιά του, το τελετουργικό μιας
κηδείας στην Ορθόδοξη Εκκλησία και τον ρόλο των μνημόσυνων. Η ενότητα «Ένας
προσωρινός αποχωρισμός: μια κηδεία», παράλληλα με τον ομολογιακό της χαρακτήρα,
μπορεί να αποτελέσει μια πολύ καλή αφορμή για διαθεματική προσέγγιση της απώλειας
και του πένθους.38

Το πένθος στην Παιδική Λογοτεχνία
Η Παιδική Λογοτεχνία αποτελεί ένα εργαλείο κατάλληλο για να παρουσιάσει κανείς την
έννοια του θανάτου στα παιδιά. Αποτυπώνει λογοτεχνικά τις ψυχολογικές αντιδράσεις
που συνδέονται με τις φάσεις του πένθους, προσπαθώντας να ασκήσει λειτουργίες
ανακουφιστικές, κατευναστικές, κοινωνικοποιητικές ή και πληροφοριακές στο μικρό
παιδί γύρω από τον θάνατο.39
Η ελληνική παιδική λογοτεχνία είναι πολύ περιορισμένη όσον αφορά στο θέμα του
θανάτου, γεγονός που αποδεικνύει την ελάχιστη ενασχόληση αυτόν στον ευρύτερο
ελληνικό χώρο. Τα τελευταία μόνο χρόνια παρατηρείται μια στροφή στη συγγραφή
παιδικών βιβλίων που πραγματεύονται τον θάνατο, αλλά και στις μεταφράσεις σχετικών
βιβλίων, κυρίως από την αγγλική. Ανάλογα με το πού επιλέγει ο/η εκάστοτε συγγραφέας
να εστιάσει, υπάρχουν βιβλία που αναφέρονται στο προ του θανάτου διάστημα, αλλά και
στο διάστημα μετά, δίνοντας την ευκαιρία στον/στην αναγνώστη/τρια να βιώσει τα
συναισθήματα των φίλων και των συγγενών που πενθούν και ταυτόχρονα, να δει τη
συνέχεια της ζωής μετά τον θάνατο ενός αγαπημένου προσώπου. Αυτό συμβαίνει στο
παραμύθι Ο παππούς του Ρόκο της Ζορμπά-Ραμμοπούλου.40 Υπάρχουν επίσης βιβλία
που δίνουν έμφαση στο γεγονός του θανάτου, χωρίς αναφορές στην προηγούμενη ζωή
του ήρωα όπως τα Αντίο Ποντικούλη,41 και Το λουλουδόπαιδο.42 Άλλα βιβλία
38

39

40
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Βλ. Τάσος Γεωργίου, Χρήστος Ηρακλέους και Παναγιώτης Ντουρής, Θρησκευτικά Γ΄ Δημοτικού, Όλοι
Είμαστε Αδέλφια, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου, Λευκωσία 2014.
Βλ. Ελένη Ντόλαντζα, «Λογοτεχνικές απεικονίσεις του θανάτου σε βιβλία για παιδιά προσχολικής και
πρωτοσχολικής ηλικίας», Κείμενα 7 (2008), στο: http://keimena.ece.uth.gr [πρόσβ.: 10 Νοεμβρ. 2014].
Βλ. Βησσαρία Ζορμπά-Ραμμοπούλου, Ο παππούς του Ρόκο, Μικρή Μίλητος, Αθήνα 2003.
Βλ. Robbie Α. Harris, Αντίο Ποντικούλη, επιμ.: Μυρτώ Νίλσεν, μτφρ.: Αποστολία Δημητρά, Ελληνική
Παιδεία, Αθήνα 2003.
Βλ. Λόπη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, Το λουλουδόπαιδο, Μίνωας, Αθήνα 2004.
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επικεντρώνονται στις στιγμές του θανάτου αυτού καθαυτού, όπως το Ο παππούς πετάει.43
Σε άλλα πάλι ο θάνατος μπορεί να μην είναι η βασική υπό επεξεργασία έννοια, αλλά να
γίνεται έντονη αναφορά σε αυτόν, όπως συμβαίνει, για παράδειγμα στο Δέντρο από
Αγάπη.44 Στα περισσότερα βιβλία γίνεται φανερή η προσπάθεια των ενηλίκων να
στηρίξουν το παιδί στην επαφή του με την ιδέα του θανάτου με τη χρήση λεξιλογίου
ρεαλιστικού και χωρίς να ωραιοποιείται το γεγονός του θανάτου.45
Η ενσωμάτωση της θεματικής του θανάτου στη σύγχρονη παιδική λογοτεχνία
φαίνεται να εξυπηρετεί την ανάγκη της αποδοχής του από την παιδική ακόμη ηλικία.
Σήμερα, οι συγγραφείς παιδικής λογοτεχνίας επιλέγουν να παρουσιάσουν κατά κύριο
λόγο τον θάνατο του παππού, ο οποίος, ενώ διατηρεί σχέση σημαντική με τα εγγόνια του,
εντούτοις δε φέρει την κύρια ευθύνη της ανατροφής τους.46

Το πένθος και η Ιστορία
Το μάθημα της Ιστορίας είναι αναπόφευκτα γεμάτο με μάχες και πολέμους, αλλά
παραδόξως εξαντλείται στην αναφορά των γεγονότων και στην κριτική για το πώς έγινε
τι. Για τις ανθρώπινες συνέπειες των πολέμων, ειδικά των εμφυλίων, τις απώλειες και το
πένθος των ανθρώπων, οι οποίοι είτε έχασαν αγαπημένα πρόσωπα είτε έγιναν πρόσφυγες
ή εκτοπίστηκαν, οι αναφορές είναι περιορισμένες ή, όπου υπάρχουν, είναι οι πρώτες που
παρακάμπτονται στη «μάχη» για την κάλυψη της διδακτέας ύλης. Ειδικά στην περίπτωση
της πρόσφατης ιστορίας της Κύπρου, όπου ακόμα τα γεγονότα της εισβολής παραμένουν
νωπά, αφού το πρόβλημα παραμένει άλυτο, εξακολουθεί να είναι δύσκολο να βρεθούν οι
λέξεις που θα καλύψουν την αλήθεια χωρίς να θίξουν το συναίσθημα.
Η ένταξη του πένθους στο πλαίσιο του μαθήματος της ιστορίας θα μπορούσε να
αποτελέσει μια πρόταση προσέγγισης του παραπάνω προβλήματος. Ο Zembylas
43
44
45
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Βλ. Ζίγκριντ Λάουμπε, Ο παππούς πετάει, μτφρ.: Χαρά Στρώνη, Κάστωρ, Αθήνα 2000.
Βλ. Τασούλα Τσιλιμένη, Δέντρο από αγάπη, Παπαδόπουλος, Αθήνα 2007.
Βλ. Αγγελική Γιαννικοπούλου, «Όταν ο θάνατος γίνεται λέξεις και χρώματα στα εικονογραφημένα
παιδικά βιβλία», Κείμενα 7 (2008), στο: http://keimena.ece.uth.gr [πρόσβ.: 10 Νοεμβρ. 2014] και Έφη
Πέτκου, «Ο θάνατος στην παιδική λογοτεχνία», Κείμενα 7 (2008), στο: http://keimena.ece.uth.gr
[πρόσβ.: 10 Νοεμβρ. 2014].
Αναστασία Πατέρα και Τασούλα Τσιλιμένη, «Ο θάνατος του παππού στα σύγχρονα εικονογραφημένα
παιδικά βιβλία», Κείμενα 7 (2008), στο: http://keimena.ece.uth.gr [πρόσβ.: 10 Νοεμβρ. 2014].
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υποδεικνύει πως η αναγνώριση της ανθρώπινης τρωτότητας σε ότι αφορά στην που
βιώνει ο άλλος, μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την κατανόηση και την ανάπτυξη της
πρώτης επαφής μεταξύ των ανθρώπων που βίωσαν έναν πόλεμο από στρατόπεδα
αντίπαλα. Κάτι τέτοιο θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο στις περιπτώσεις όπου επιβάλλεται η
επαναπροσέγγιση των δύο ομάδων μετά από έναν εμφύλιο ή όταν οι δυο λαοί
συμβιώνουν στον ίδιο χώρο, όπως είναι και η περίπτωση της Κύπρου.47 Η έκφραση του
πένθους σε επίπεδο κοινοτικό, η οποία θα μπορούσε να διδάσκεται στο σχολείο, θα
βοηθούσε στην αποδοχή της νέας ταυτότητας των ανθρώπων και του τόπου μετά από ένα
τέτοιο τραυματικό γεγονός. Αντίθετα, η παραγνώριση του πένθους συχνά παρατείνει
τους φόβους, τις ενοχές, ακόμα και το ίδιο το πένθος, αγνοώντας τις συνέπειές του.

Η εικαστική προσέγγιση του πένθους
Η εικαστική έκφραση, είναι μια μέθοδος να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με τις εμπειρίες
τους, και μάλιστα με κατάλληλο για την ηλικία τους τρόπο. Η Malchiodi καταγράφει μια
σειρά παρατηρήσεων που αφορούν στη ζωγραφική των παιδιών που θα μπορούσαν να
συσχετιστούν με την έκφραση βιωμάτων απώλειας και πένθους και οι οποίες θα πρέπει
να λαμβάνονται υπόψη από τον/την εκάστοτε εκπαιδευτικό που θα επιχειρήσει κάτι
τέτοιο.48 Μια χαρακτηριστική παρατήρηση είναι ότι τα παιδιά των οποίων η οικογένεια
αντιμετώπισε πρόσφατα μια διάσταση, έναν χωρισμό ή έναν θάνατο μπορεί να νιώθουν
αβέβαια και προβληματισμένα ως προς το ποια άτομα πρέπει να συμπεριλάβουν στη
ζωγραφιά τους.

Ηθικά διλήμματα γύρω από την ένταξη της έννοιας του πένθους στα σχολεία
Το πένθος σχετίζεται άμεσα με τον Θάνατο και η ανάγκη των ενηλίκων να
προστατέψουν την παιδική αθωότητα από θέματα που αφορούν σε αυτόν, ανήγαγε την

47
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Βλ. Mixalinos Zembylas, “Making Sense of Traumatic Events: Toward a Politics of Aporetic Mourning
in Educational Theory and Pedagogy”, Educational Theory 59, 1 (2009), σ. 85-79.
Βλ. Cathy A. Malchiodi, Κατανοώντας τη ζωγραφική των παιδιών, επιμ.: Νιζέττα Αναγνωστόπουλου,
μτφρ.: Χρύσα Ξενάκη και Λίνα Παπαδοπούλου, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2001.
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όλη συζήτηση σε ταμπού. Η Εκπαίδευση για τον Θάνατο εξακολουθεί να αποτελεί ένα
θέμα πολύ ευαίσθητο και η μη ένταξή του στο καθημερινό πρόγραμμα ενός σχολείου
οφείλεται σε μεγάλο βαθμό κυρίως στο ότι οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν τις επαρκείς
γνώσεις, αλλά ούτε και κατανοούν τους λόγους για τους οποίους πρέπει να εντάσσονται
συζητήσεις γύρω από τον θάνατο στο σχολείο.49 Η γενικότερη άγνοια ως προς την
παιδαγωγική προσέγγιση του θέματος οδηγεί σε προβληματισμούς ως προς τα όρια που
μπορεί να θέσει ένας/μία εκπαιδευτικός σε συζητήσεις που αφορούν στον θάνατο. Όρια
και περιορισμοί που θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τόσο το γνωστικό στάδιο του
παιδιού, όσο και το κοινωνικό του υπόβαθρο, τις αντιλήψεις της κοινωνίας στην οποία
ζει, της οικογένειας στην οποία μεγαλώνει, τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις, αλλά και
τις προσωπικές του εμπειρίες απώλειας και πένθους.
Ο Perring σε μια αναφορά του σχετική με τα ηθικά διλήμματα στη διδασκαλία του
θανάτου διατυπώνει μια σειρά ερωτημάτων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Κάποια
από αυτά σχετίζονται με την ακαδημαϊκή κατάρτιση που απαιτείται από έναν/μία
εκπαιδευτικό για να διδάξει ένα τέτοιο θέμα. Δίλημμα αποτελεί επίσης ο ρόλος που
μπορεί να διαδραματίσουν οι προσωπικές του/της εμπειρίες και κατά πόσον μπορεί να τις
καταθέσει στις σχετικές συζητήσεις με τους/τις μαθητές/τριες του/της. Είναι σημαντικό
επίσης ένας ή μία εκπαιδευτικός να απαντήσει σχετικά με τον τρόπο που θα χειριστεί
μαθητές/ήτριες που παρακολουθούν ένα τέτοιο μάθημα και οι ίδιοι/ες πενθούν ή βιώνουν
την εμπειρία του θανάτου προσωπικά. Τέλος, ένα δύσκολο ερώτημα να απαντηθεί είναι
και το κατά πόσον οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να προσπαθούν να κάνουν ένα τέτοιο
μάθημα λιγότερο αγχωτικό.50
Βιβλιογραφικά οι περισσότερες εισηγήσεις για τα ηθικά διλήμματα σχετικά με τη
διδακτική προσέγγιση της Εκπαίδευσης για τον Θάνατο αναφέρονται στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση και ειδικά στους φοιτητές και τις φοιτήτριες της ιατρικής. Εφόσον δεν
υπάρχουν αναφορές για τέτοια διλήμματα στην Δημοτική Εκπαίδευση, θα μπορούσε
κανείς να πάρει το έναυσμα για συζήτηση από αυτές τις έρευνες. Έστω και αν δεν
49

50

Lynne Bowie, “Is There a Place for Death Education in the Primary Curriculum?”, Pastoral Care in
Education: An International Journal of Personal, Social and Emotional Development 18, 1 (2000), σ.
22-26.
Βλ. Christian Perring, “Ethical Issues in Teaching Death and Dying: Pedagogical Aims in End-of-Life
Ethics”, στο: Moreman (επιμ.), Teaching Death and Dying, σ. 33-48.
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αφορούν όλοι οι προβληματισμοί στην περίπτωση των παιδιών δημοτικού σχολείου,
φαίνεται ότι στη φιλοσοφική τους βάση αφορούν άμεσα όλους και όλες τους/τις
εκπαιδευτικούς που προτίθενται να καταπιαστούν με ένα τέτοιο θέμα σε όποιαν
εκπαιδευτική βαθμίδα και αν υπηρετούν. Ο Moreman θέτει εύστοχα δύο τέτοια ηθικά
διλήμματα που προκύπτουν από τη διδασκαλία του πένθους και του θανάτου.51
Αναρωτιέται κατά πόσον αρμόζει σε έναν καθηγητή ή μία καθηγήτρια να χρησιμοποιεί
την τάξη και τους φοιτητές και τις φοιτήτριές του/της για να ξεπεράσει δικά του/της
προσωπικά βιώματα απώλειας και πένθους και κατά πόσον είναι πρέπον να ζητείται από
φοιτητές/τριες πανεπιστημίου να «γράψουν για τα συναισθήματα τους». Υπογραμμίζει
επίσης πως ο/η εκάστοτε υπεύθυνος/η να διδάξει ένα τέτοιο θέμα επιβάλλεται να έχει
πολύ καλές γνώσεις ως προς τον τρόπο προσέγγισης του θέματος. Η προσωπική εμπειρία
απώλειας και πένθους του/της εκάστοτε εκπαιδευτικού επιδρά στον τρόπο που χειρίζεται
το υλικό ενός τέτοιου μαθήματος, αλλά δεν είναι από μόνη της αρκετή.52

Κατακλείδα
Λέγεται ότι η απώλεια είναι η πρώτη εμπειρία που βιώνει ένας άνθρωπος όταν έρχεται
στη ζωή με τον αποχωρισμό του από τη μήτρα της μάνας του και ως εμπειρία με την
ευρεία της έννοια, παραμένει κομμάτι της ζωής μας καθημερινό με τους μικρούς ή
μεγάλους αποχαιρετισμούς που καλούμαστε να κάνουμε, σημαντικούς ή λιγότερο
σημαντικούς. Παραφράζοντας τον Derrida, το πένθος χρωματίζει από την αρχή κάθε νέα
μας γνωριμία, κάθε σχέση, που αναπόφευκτα θα λάβει τέλος53 (με όποιο τρόπο). Γιατί ο
ένας θα ζήσει να δει τον άλλο να φεύγει. Παρόλα αυτά, δε μάθαμε να μιλούμε γι αυτό,
δεν το δεχτήκαμε ποτέ ως κάτι βέβαιο —το μόνον βέβαιο— και αγνοώντας το
δυσκολεύουμε ακόμα περισσότερο την ώρα του αποχωρισμού —του όποιου
αποχωρισμού. Στην ερώτηση αν η γνώση λυτρώνει ή μπορεί να μειώσει τον πόνο μιας
απώλειας, η απάντηση είναι όχι. Αυτό που προσωπικά πιστεύω είναι πως, η μη άγνοια
51
52
53

Moreman (επιμ.), Teaching Death and Dying.
Ό.π.
Βλ. Penelope Deutscher, “Mourning the Other, Cultural Cannibal, and the Politics of Friendship
(Jacques Derrida and Luce Irigaray)”, Differences: A Journal for Feminist Cultural Studies, 10, 3
(1998), σ. 159-186.
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(δεν τολμώ να πω γνώση) μπορεί να μας βοηθήσει στον τρόπο που σκεφτόμαστε, που
χτίζουμε τις σχέσεις και τη ζωή μας και που ορίζουμε το είναι μας. Άρα ουσιαστικά, όσο
αντιφατικό κι αν ακούγεται, μιλώντας για τον θάνατο, μιλούμε για τη ζωή.
H συστηματική και σκόπιμη ένταξη της Εκπαίδευση για τον Θάνατο στα ΑΠ μπορεί
να συμβάλει στην αποφυγή δημιουργίας ενηλίκων που δυσκολεύονται, όχι μόνο να
αντιμετωπίσουν την εμπειρία της απώλειας και του πένθους, αλλά ακόμα και να
αναφέρονται στις έννοιες αυτές ως μια φυσιολογική εξέλιξη στον κύκλο της ζωής. Η
επεξεργασία των εννοιών αυτών μπορεί να βοηθήσει στη συνειδητοποίηση της
θνητότητάς μας και στην αναγκαιότητα να δώσουμε περαιτέρω νόημα στη ζωή μας.
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Η ΙΔΡΥΣΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΣΕ ΠΟΙΚΙΛΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ.
ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ1

Abstract: This article discusses the ways in which the message of the Gospel is
conveyed to the people of modern day era on the basis of the orthodox
ecclesiastical tradition as well as the scholarly and ecclesiastical work of the
Archbishop of Tirana and All Albania Anastasios Yannoullatos. This discussion
concerns the multicultural environment of modern day societies and includes
communities which are already Christian based. In particular, the article examines
the relationships of newly established ecclesiastical communities to the local
culture, the unique social, linguistic and religious tradition of the places in which
the good news of life in Christ is being spread. It also briefly assesses the
participation of the Orthodox Church in the inter-Christian and interreligious
dialogue. Finally, it investigates the qualities and skills of the persons who will
serve as leaders of new Christian communities and will ensure that the word of
God is spread among places which have not been given the opportunity to embrace
it yet.
Keywords: Archbishop of Tirana and All Albania Anastasios; Communication;
Preaching; Missionary Methods; Culture (of Incarnation); Native Language;
Christian Testimony.

* Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ και υπηρετεί ως
θεολόγος καθηγητής στο «Βενετόκλειο» 1ο Λύκειο Ρόδου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄
Δωδεκανήσου. Διδασκων στο Τμήμα Θεολογίας και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Logos
Albania. Το 2014 έλαβε Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής
του Α.Π.Θ.
1
Αναδημοσίευση, περ. Συμ-βολή 3 (2017), σ. 65-83.
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Εισαγωγή
Ο Κύριος μετά την ανάστασή Του παρέδωσε μια σαφή εντολή στους μαθητές Του:
«πορευθέντες οὖν μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη2 και οι Απόστολοι οι ίδιοι και
διαμέσου των αιώνων οι μαθητές τους μετέφεραν το μήνυμα στην οικουμένη, ότι με
την ανάσταση του Ιησού Χριστού «ἔσχατος ἐχθρὸς καταργεῖται ὁ θάνατος».3 Για
λόγους, όμως, ιστορικούς η ορθόδοξη χριστιανική μαρτυρία στα έθνη δε
συνεχίστηκε.4
Στον ελλαδικό χώρο το ενδιαφέρον για το κήρυγμα του Ευαγγελίου στην
οικουμένη αναζωπυρώθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1950 και σταδιακά αυξήθηκε
τα επόμενα χρόνια μέχρι και τις μέρες μας στις υπόλοιπες Ορθόδοξες Εκκλησίες.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την ίδρυση νέων τοπικών εκκλησιών στις χώρες της Ασίας,
της Αφρικής, της Λατινικής Αμερικής και της Ωκεανίας.
Σε όλη αυτή τη μακρά αποστολική πορεία της Εκκλησίας, η μετάδοση του
μηνύματος του Ευαγγελίου και η ίδρυση νέων εκκλησιαστικών κοινοτήτων σε
ποικίλα πολιτιστικά περιβάλλοντα ακολούθησαν ορισμένες προϋποθέσεις και
μεθόδους, ώστε το μήνυμα να καταστεί γνωστό και οικείο σε περισσότερους
αποδέκτες. Στις μέρες μας η πρόοδος των επιστημών και η εξέλιξη της τεχνολογίας
δύναται να υπηρετήσουν το έργο της Εκκλησίας, προάγοντας ποικιλότροπα τη
διάδοση του Ευαγγελίου στην οικουμένη.
Το ζητούμενο είναι πάντα από ποιούς και πώς θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα μέσα
για την επίτευξη της εν Χριστώ μαρτυρίας. Σχετικά με αυτό το θέμα ο πρωτεργάτης
της Ορθόδοξης ιεραποστολής κατά τον 20ο αιώνα, ο νυν Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας
Αναστάσιος, έγραφε το 1968:
Η ιεραποστολή ζητεί να διακονήσει δεν αρέσκεται σε «ενθουσιώδεις» ανακρίβειες […] ο
σεβασμός κάθε μορφής αλήθειας είναι λατρεία προς τον Θεό και άρα ιεραποστολικό δέον.
Για να μεταμορφώσουμε εν Χριστώ την πραγματικότητα, πρέπει πρώτα να τη
συνειδητοποιήσουμε και να την «προσλάβουμε» όπως είναι. Αν επιμένουμε να την

2
3
4

Μτθ. 28: 19.
Α΄ Κορ. 15: 26.
Αναστάσιος (Αρχιεπ. Τιράννων), Ιεραποστολή στα ίχνη του Χριστού, Αποστολική Διακονία, Αθήνα
2007, σ. 162.
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αγνοούμε, θα μας εκδικηθεί».5

Ήδη από την εποχή που ξεκινούσε η ελληνόφωνη ιεραποστολή,6 ο τότε λαϊκός και
νυν Αρχιεπίσκοπος Τιράνων Αναστάσιος καλούσε με προφητικό τρόπο όσους ήθελαν
να ασχοληθούν με την ιεραποστολή να μελετήσουν και να γνωρίσουν πρώτα το
κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον των χωρών που ακόμη δεν είχε φθάσει το
κήρυγμα του Χριστού.7 Συγχρόνως, αναζητούσε και σημείωνε πρακτικές λύσεις,
ώστε να ευδοκιμήσει ο παραπάνω στόχος. «Τί ακριβώς από το παρελθόν μπορεί να
υιοθετήσει μια νέα χριστιανική κοινότητα και τί να απορρίψει; Ποιά έθιμα, ποίοι
συμβολισμοί, ταυτίζονται αναπόσπαστα με την παλαιά θρησκεία και ποιά αποτελούν
απλώς τρόπο εκφράσεως κάποιας εμπειρίας, όπως π.χ. η έναρξη νέας περιόδου
ζωής»;8
Ο στόχος του παρόντος άρθρου είναι η προσπάθεια διερεύνησης των απαντήσεων
στα παραπάνω ερωτήματα. Ταυτόχρονα παραδίδονται ορισμένοι τρόποι μετάδοσης
του μηνύματος του Ευαγγελίου σύμφωνα με τη χριστιανική θεολογική παράδοση,9
αλλά και τον έμπρακτο λόγο του νυν Αρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστασίου
(Γιαννουλάτου), του πρωτοπόρου της αναβίωσης της Ορθόδοξης μαρτυρίας στα έθνη
κατά τον 20ο αιώνα. Όλος ο προβληματισμός εστιάζει στις πολυπολιτισμικές
συνθήκες των σημερινών κοινωνιών του πλανήτη. Σε αυτές περιλαμβάνονται πλέον
και οι κοινωνίες που έχουν ως βάση τη χριστιανική παράδοση και χρήζουν
επανευαγγελισμού.10 Ειδικότερα, εξετάζονται οι σχέσεις των νέων εκκλησιαστικών
5

6

7

8
9

10

Αναστάσιος (Αρχιεπ. Τιράννων), Η λησμονημένη εντολή «Πορευθέντες...». Από το λήθαργο στην
αφύπνιση, Αποστολική Διακονία, Αθήνα 2014, σ. 220.
Η ελληνόφωνη ιεραποστολή ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του ’60. Για περισσότερα βλ.
Θανάσης Παπαθανασίου, «Η “γενιά του ’60” και η ιεραποστολή. Δυσπιστία, δημιουργικότητα,
αμηχανία», στο: Παναγιώτης Καλαϊτζίδης (επιμ.), Αναταράξεις στη μεταπολεμική θεολογία. Η
«θεολογία του ’60», Ίνδικτος, Αθήνα 2009, σ. 367-428, εδώ σ. 367-382 και Νικόλαος Τσιρέβελος,
Τα ιεραποστολικά περιοδικά και η αποτύπωση της Ορθόδοξης μαρτυρίας. Επικοινωνιακή
προσέγγιση, Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ, Θεσσαλονίκη 2013, σ. 24-52
[Αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή].
Το «Διορθόδοξο Ιεραποστολικό Κέντρο “Πορευθέντες”», το οποίο ίδρυσε ο τότε διάκονος και νυν
Αρχιεπίσκοπος Τιράνων Αναστάσιος, είχε ξεκινήσει σεμινάρια σχετικά με την αφρικανική
εθνολογία και θρησκειολογία από το 1961. Για περισσότερα βλ. Νικόλαος Τσιρέβελος, Τα
ιεραποστολικά περιοδικά, σ. 52 κ.ε..
Αναστάσιος (Αρχιεπ. Τιράννων), Η λησμονημένη εντολή «Πορευθέντες...», σ. 218.
Για τις μεθόδους μαρτυρίας και το σχετικό θεολογικό προβληματισμό βλ.: Ηλίας Βουλγαράκης,
Ιεραποστολή - Δρόμοι και Δομές, Αρμός, Αθήνα 1989, σ. 146-147· James Stamoolis, Eastern
Orthodox Mission Theology today, Wipf and Stock Publishers, West Broadway, Eugene 2001, σ.
74-80 και Νεκταρία (Παραδείση μοναχής), «Πορεία προς την “ινδική” Ορθοδοξία», Σύναξη 78,
(Απρ.-Ιουν. 2001), σ. 113-115, εδώ σ. 115.
Για περισσότερα βλ. Δήμητρα Κούκουρα, «Επανευαγγελισμός στις «χριστιανικές» κοινωνίες. Μια
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κοινοτήτων με τον τοπικό πολιτισμό, την ιδιαίτερη κοινωνική, γλωσσική και
θρησκευτική παράδοση των περιοχών στις οποίες διακονείται η εν Χριστώ μαρτυρία.
Στο τέλος ερευνώνται τα χαρακτηριστικά των προσώπων που θα στελεχώσουν τις
νέες εκκλησίες και θα διακονήσουν τις ανάγκες των νέων κοινοτήτων, φροντίζοντας
για τη σπορά του λόγου του Θεού σε λευκές προς θερισμό περιοχές και χώρες.11

Ο σεβασμός προς τον πλησίον

1.

Βασική προϋπόθεση για την πρωταρχική και ομαλή μετάδοση του μηνύματος του
Ευαγγελίου αποτελεί ο σεβασμός της προσωπικότητας κάθε ανθρώπου. Ο σεβασμός
προς τον πλησίον δεν αποτελεί σε καμιά περίπτωση μία «ιεραποστολική μέθοδο».
Πολύ περισσότερο είναι απόρροια αυθεντικής δυναμικής της χριστιανικής
πνευματικής ζωής. Τα υλικά για την οικοδομή του ορθόδοξου ήθους δεν είναι άλλα
από τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος: «ὁ δὲ καρπὸς τοῦ πνεύματός ἐστιν ἀγάπη
χαρὰ εἰρήνη, μακροθυμία χρηστότης ἀγαθωσύνη, πίστις, πραΰτης, ἐγκράτεια».12 Αυτά
τα στοιχεία εκφράζουν σημεία συνεργασίας του ανθρώπου με τον Παράκλητο και τα
ίχνη τους εντοπίζονται ευδιάκριτα σε ολάκερη την κτίση.13 Επιπλέον, όμως,
αποτελούν τα απαραίτητα συστατικά για μία κοινωνία αδελφοσύνης των ανθρώπων.
Ιδιαίτερα στο χώρο της ορθόδοξης μαρτυρίας στα έθνη και στις προσπάθειες
επανευαγγελισμού των παραδοσιακά χριστιανικών και πολυπολιτιστικών κοινωνιών,
ο σεβασμός προς τον πλησίον και η έμπρακτη αναγνώριση της διαφορετικής
ιδιοσυγκρασίας του εκφράζουν τους καρπούς της αγιοπνευματικής ζωής. Το ήθος
αυτό

αναφέρεται

πρωταρχικά

στις

σχέσεις

μεταξύ

των

χριστιανών

και

αναμφισβήτητα επεκτείνεται σε όλους τους ανθρώπους,14 δίχως να γίνονται
διακρίσεις στο φύλο, στη γλώσσα, στη θρησκεία, στο έθνος, στην κοινωνική τους
κατάσταση. Ο σεβασμός στον πλησίον καλλιεργεί σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης
και αγάπης. Συγχρόνως, διευκολύνει τη μεταφορά των «χαρμόσυνων νέων» του

11
12
13

14

ορθόδοξη προσέγγιση», στο: http://ejournals.lib.auth.gr/synthesis/article/view/4302/4380 [πρόσβ.:
20 Σεπτ. 2015].
Ελεύθερη απόδοση του Ιω. 4: 35γ.
Γαλ. 5: 22.
Πρβλ. Νίκος Ματσούκας, «Η οικονομία του Αγίου Πνεύματος. Μια ορθόδοξη θεώρηση», Ελθέ,
Πνεύμα Άγιον, ανακαίνισον πάσαν την κτίσιν, επιμ.: Γ. Λαιμόπουλου, Τέρτιος, Κατερίνη 1991, σ. 7789, εδώ σ. 86.
Αναστάσιος (Αρχιεπ. Τιράνων), «Μοναχοί και Ιεραποστολή κατά τον Δ΄ αιώνα εις την Ανατολήν»,
Πορευθέντες, 30-31 (1967), σ. 34-39 και 42, εδώ σ. 39.
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Ευαγγελίου και παρέχει τα θεμέλια για μια βαθύτερη επικοινωνία μεταξύ των
ανθρώπων.
Στα ιεραποστολικά κλιμάκια και τις ενορίες οι επαφές των Ορθοδόξων με τους εν
δυνάμει χριστιανούς οφείλουν να υπερβαίνουν κάθε είδους εγωισμό —προσωπικό,
εθνικό, θρησκευτικό, κοινωνικό— και οπωσδήποτε να μην χαρακτηρίζονται από
ιδιοτελείς σκοπιμότητες και ποικίλα συμφέροντα (π.χ. εθνικά). Επιπροσθέτως,
απαιτείται να φανερώνεται έμπρακτα ο ειλικρινής σεβασμός προς την προσωπικότητα
κάθε ατόμου και λαού. Στο σημείο αυτό απαιτείται να μη λησμονούμε ότι η ρίζα του
κακού είναι η φιλαυτία.15 Η φιλαυτία είναι εκείνη που διασπά πάντοτε την ανθρώπινη
ενότητα και κατακρεουργεί κάθε είδους σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των ανθρώπων.
Η αποδοχή της ιδιαιτερότητας και η κατάφαση της προσωπικής ελευθερίας κάθε
ανθρώπου (και επομένως και κάθε λαού) επιβεβαιώνει την αγάπη προς τον
Σταυρωθέντα και Αναστάντα Κύριο. Η ενέργεια αυτή αναγνωρίζει πραγματικά στο
πρόσωπο κάθε ανθρώπου την «κατ᾿ εἰκόνα Θεοῦ» δημιουργία ανεξάρτητα από την
καταγωγή, την κοινωνική θέση, τη θρησκεία και την ιδεολογία∙ ταυτόχρονα ωθεί τον
χριστιανό προς την «καθ᾿ ὁμοίωσιν» του Θεού πορεία του. Κριτήριο της στάσης
τούτης παραμένει ο Ενσαρκωμένος Λόγος του Θεού. Ο Κύριος κατακτούσε τις
καρδιές των ανθρώπων με την ειρήνη, τη χαρά και την αγάπη. Κατά τον ίδιο τρόπο
οφείλουν τα μέλη της Εκκλησίας να λειτουργούν· «χωρίς πολεμικήν, χωρίς κριτικήν
των άλλων ομολογιών, χωρίς επιθέσεις», ούτε ακόμη εναντίον των άλλων
θρησκειών.16
Για την Ορθόδοξη Εκκλησία, ο Χριστός είναι ο απόλυτος Ένας και το μεγαλείο Του είναι
μοναδικό και ασύγκριτο. Επομένως, δεν υπάρχει ανάγκη να μειώσουμε τους άλλους, για
να εξυψώσουμε τη μεγαλοπρέπειά Του. Το μεγαλείο Του, αποκαλυπτόμενο πάντα στο
μυστήριο της ταπεινώσεως και της αγάπης, δεν περιφρονεί τον οποιονδήποτε ή το
οτιδήποτε, αλλά φανερώνει την αλήθεια που υπάρχει ακόμη και στην πιο απλή έμπνευση
μέσα στην ιστορία του κόσμου.17

Στη
15
16

17

θέση

αυτή

περιέχεται

η

πεμπτουσία

του

(ιερ-)αποστολικού

έργου·

Αναστάσιος (Αρχιεπ. Τιράννων), Παγκοσμιότητα και Ορθοδοξία, Ακρίτας, Τίρανα 2000, σ. 97.
Αναστάσιος (Αρχιεπ. Τιράννων), «Αφετηριακαί σκέψεις δια την Εξωτερικήν Ιεραποστολήν»,
Εκκλησία, τεύχ. 19 και 20 (1968), σ. 466-470 και 485-487 αντίστοιχα, εδώ σ. 468.
Αναστάσιος (Αρχιεπ. Τιράννων), Η λησμονημένη εντολή «Πορευθέντες...», σ. 324.
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επιβεβαιώνεται ότι η αλήθεια του Κυρίου αποκαλύπτεται με μαρτυρία ζωής και χωρίς
απολογητικό ή επιθετικό τρόπο απέναντι σε όποιο πρόσωπο φέρνει ο Θεός ενώπιον
των ιεραποστόλων καθώς και όλων των χριστιανών.
Η χριστιανική στάση απέναντι στους εκπροσώπους ή στα μέλη των άλλων
θρησκευμάτων χρειάζεται να είναι εποικοδομητικά κριτική. Με απλό και σαφή τρόπο
να φανερώνει τον ορθόδοξο βίο και λόγο, αλλά και τις διαφορετικές αντιλήψεις των
Ορθοδόξων από τις άλλες θρησκευτικές παραδόσεις χωρίς να προσβάλλει τις
θεμελιώδεις αρχές της πίστης τους. Η εποικοδομητική κριτική θεμελιώνεται στον υγιή
διάλογο που εν δυνάμει δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια γόνιμη και δίχως
μισαλλοδοξίες και εχθρότητες αλληλογνωριμία και συνεργασία των ανθρώπων
διαφορετικών θρησκειών. Βέβαια, στα πλαίσια του διαθρησκειακού διαλόγου
απαιτείται να τεθεί ως βασική προϋπόθεση «η καλή γνώση της ιστορικής
πραγματικότητας με όλα τα πολιτιστικά συμπαρομαρτούνται» των θρησκειών καθώς
και η εκτίμηση «της ιδιάζουσας κρισιμότητας των καιρών μας»,18 όπως υποστηρίζει ο
καθηγητής Νίκος Ματσούκας. Με άλλα λόγια, ο διάλογος αποτελεί βασική μέθοδο
μαρτυρίας της εν Χριστώ ζωής κατά την οποία χρειάζεται να προβάλλονται τα
ζωντανά μνημεία της Ορθόδοξης παράδοσης με «ταπεινότητα, αγάπη και ειρηνικό
πνεύμα με λόγο έμπρακτο και δυναμικό».19
Εξάλλου, η συμπεριφορά των χριστιανών έναντι των ανθρώπων οι οποίοι είναι
φορείς ενός διαφορετικού κοινωνικά και πολιτιστικά περιβάλλοντος είναι ανάγκη να
διαπνέεται από αποδοχή και κατανόηση, δίχως «απομονωτισμό ως αποτέλεσμα
ηθελημένης επιλογής και στάσης ζωής»20 κι οπωσδήποτε χωρίς εξάρσεις φανατισμού,
θεμελιοκρατικά (φονταμενταλιστικά) ιδεολογήματα και εχθρικές διαθέσεις ή
ενέργειες. Η αποδοχή και η κατανόηση του άλλου είναι ενέργειες της φλόγας της
αγάπης του Χριστού. Κάθε άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού, άσχετα αν οι
θρησκευτικές ή άλλες αντιλήψεις του είναι εσφαλμένες ή παραμορφωμένες.
Επομένως οι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος γίνονται αποδεκτές από όλους τους
ανθρώπους και αγκαλιάζουν το σύμπαν. Ως εκ τούτου, και «η Εκκλησία ως μυστήριο

18

19
20

Νίκος Ματσούκας, Οικουμενική Θεολογία, Π. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2005, σ. 342. Για τη
σχέση των Εκκλησιών με τις θρησκείες καθώς και τις μεθόδους του οικουμενικού διαλόγου βλ. στο
ίδιο σ. 329-357.
Ό.π., σ. 349.
Χρυσόστομος Σταμούλης, Η γυναίκα του Λωτ και η σύγχρονη θεολογία, Ίνδικτος, Αθήνα 2008, σ.
65.
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της Βασιλείας ενεργεί εκ μέρους και υπέρ της ανθρωπότητας ολοκλήρου».21 Η
προσφορά της αγάπης στον πλησίον, δηλαδή στον συνάνθρωπο-αδελφό, αποτελεί
«χριστιανική θεολογική συνέπεια» και με διαυγή τρόπο αποκαλύπτει την ορθοδοξία
ως ορθοπραξία, θέτοντας τις βάσεις για τη δημιουργία στέρεων νέων χριστιανικών
εκκλησιών στα πέρατα της γης.

2. Ο σεβασμός της πολιτιστικής ιδιαιτερότητας και των θρησκευτικών παραδόσεων
κάθε

λαού.

Η

συμμετοχή

των

Ορθοδόξων

στους

οικουμενικούς

και

αναφέρεται

στο

διαθρησκειακούς διαλόγους
Ο

οικουμενικός

χαρακτήρας

της

Ορθόδοξης

Εκκλησίας

πανανθρώπινο λυτρωτικό μήνυμα του Ιησού Χριστού που με το αθληματικό πνεύμα
των Αποστόλων και των αγίων μεταδόθηκε σε όλον τον κόσμο.22 Οι ανά τους αιώνες
μαθητές του Κυρίου μαρτύρησαν και μαρτυρούν την εν Χριστώ αγάπη μέσα από τον
αγώνα της πίστης, η οποία πολλές φορές οδηγεί στο μαρτύριο και τη θυσία της ίδιας
τους της ζωής. Ωστόσο, στη διάρκεια της ιστορίας και ειδικά στις μέρες μας το
οικουμενικό πνεύμα της Χριστιανικής Εκκλησίας ενίοτε αλλοιώθηκε και συνδέθηκε
με ακραίες ιδεολογικές θέσεις. Ενίοτε η παγκοσμιότητα του Ευαγγελίου ταυτίστηκε
με την καλλιέργεια μίας εξωτερικής εκκλησιαστικής ομοιομορφίας, η οποία επιδίωξε
να επιβάλει συγκεκριμένες εθνικοφυλετικές παραδόσεις.23 Άλλες πάλι φορές πρόβαλε
μια απρόσωπη και μαζοποιημένη παγκόσμια κοινωνία, που έχει απολέσει τα τοπικά
πολιτιστικά χαρακτηριστικά της24 και συνεπώς έχει αρνηθεί την ιστορική ταυτότητά
της. Και στις δύο περιπτώσεις λησμονήθηκε ότι η εν Χριστώ μαρτυρία είναι άρρηκτα
συνδεδεμένη με την οικουμενικότητα της Εκκλησίας και την ίδρυση αυτόνομων
πολιτιστικά νέων εκκλησιών σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης.
Η ίδρυση και η ανάπτυξη νέων εκκλησιών σε ποικίλα πολιτισμικά περιβάλλοντα
οφείλει να περιλαμβάνει και να διατηρεί την ιδιαίτερη πολιτιστική τους ταυτότητα
21
22

23

24

Αναστάσιος (Αρχιεπ. Τιράννων), Παγκοσμιότητα και Ορθοδοξία, σ. 205.
Νικόλαος Τσιρέβελος, Θεολογική θεμελίωση της Ορθόδοξης μαρτυρίας. Σπουδή στο έργο του
Αρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστασίου, Ostracon Publishing, Θεσσαλονίκη 2015, σ. 188-202.
Θανάσης Παπαθανασίου, Η Εκκλησία γίνεται όταν ανοίγεται. Η ιεραποστολή ως ελπίδα και ως
εφιάλτης, Εν πλω, Αθήνα 2008, σ. 290-291.
Αγία και Μεγάλη Σύνοδος, «Εγκύκλιος», στο: https://www.holycouncil.org/-/encyclicalholycouncil [προσβ.: 11 Οκτ. 2016].
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καθώς και τη ξεχωριστή τους εθνοφυλετική ιδιοσυγκρασία, ώστε το έργο της
ιεραποστολής να μην αποβεί άκαρπο. Αυτό άλλωστε διδάσκει όλη η ιστορική πορεία
της Εκκλησίας. Σύμφωνα με την παρατήρηση του Νίκου Νησιώτη, «η Ορθοδοξία
είναι ο πρώτος τρόπος πραγματοποιήσεως και εκφράσεως του χριστιανικού
μηνύματος· είναι η πρώτη Εκκλησία, όπως εφηρμόσθη με βάση το αποστολικό
κήρυγμα στις χώρες της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, που είχε αβίαστα και πολύ φυσικά
αποδεχθή τον ελληνικό πολιτισμό».25
Ας μη λησμονούμε ότι ο πολιτισμός κάθε λαού έχει την πηγή της προέλευσής του
στην αναζήτηση του Θεού.26 Ο άνθρωπος ως κατ’ εικόνα δημιούργημα του Θεού δεν
έχασε ποτέ τη θεία ιθαγένεια. «Η λαχτάρα του ανθρώπου να οργανώσει τη ζωή του,
να ξεπεράσει αυτό το οποίο είναι, εκφράζει μία θεόδοτη φορά και εντελέχεια· τα
επιτεύγματα του ανθρώπινου πνεύματος δεν βρίσκονται έξω από το σχέδιο, τη
βοήθεια και την αγάπη του Θεού».27
Στη συνάφεια αυτή είναι αναγκαίο να προβληθεί στο χώρο της χριστιανικής
μαρτυρίας η θεολογική θέση περί «σπερματικού Λόγου» του Ιουστίνου του Μάρτυρα.
Σε απολογητικό του λόγο ο Ιουστίνος έγραψε ουσιαστικά ότι η ελληνική φιλοσοφία
υπήρξε η προετοιμασία για την εν Χριστώ διδαχή. Συνεπώς, όλη την ανθρώπινη
ιστορία κάνει αισθητή την παρουσία του ο Άσαρκος και ο Ένσαρκος Λόγος.28 Κατά
αυτόν τον τρόπο, ο Ιουστίνος, όπως επίσης και ο Κλήμης ο Αλεξανδρείας,29
παρέδωσαν μια επιμέρους ερμηνεία για την κοινή πορεία των εθνών. Ο αρχαίος
ελληνικός

φιλοσοφικός

λόγος

χρησιμοποιήθηκε

ως

«ένδυμα»

και

τρόπος

κωδικοποίησης των χριστιανικών αληθειών στο τότε γνωστό κόσμο.30 Αυτό όμως δε
σημαίνει ότι ο Ιουστίνος αποδέχτηκε άκριτα ολάκερη την αρχαιοελληνική φιλοσοφία.
Ακολουθώντας το παράδειγμα και την εμπνευσμένη ομιλία του Αποστόλου Παύλου

25

26

27
28

29

30

Νίκος Νησιώτης, Ορθοδοξία, παράδοση και ανακαίνιση, [Αναλόγιο ΙΑ΄], Ευθύνη, Αθήνα 2001, σ.
81.
Πρβλ. Γρηγόριος Θεολόγος, Λόγοι Θεολογικοί-Λόγος Β΄ Περί Θεολογίας, ΒΕΠ 59, 15,45, σ. 227
και ΒΕΠ 59, 17, 1-5, σ. 227.
Αναστάσιος (Αρχιεπ. Τιράννων), Παγκοσμιότητα και Ορθοδοξία, σ. 118-119.
Ιουστίνος (Μάρτ.), Απολογία Β΄, ΒΕΠ 3, 2-4, σ. 203. Σχετικά με αυτό το θέμα πρβλ. τις καίριες
θέσεις για έναν σύγχρονο «πολιτισμό της σάρκωσης» του καθηγητή Χρυσόστομου Σταμούλη στο
Έρως και θάνατος. Δοκιμή για έναν πολιτισμό της σάρκωσης, Ακρίτας, Αθήνα 2009, σ. 120, 139,
327, 330-332.
Κλήμης Αλεξανδρείας, Προτρεπτικός προς Έλληνας, ΒΕΠ 7, 7, 79, σ. 55 και ο ίδιος, Στρωματείς Α΄,
ΒΕΠ 7, 5,105, σ. 247.
Νίκος Ματσούκας, Ορθοδοξία και Αίρεση στους εκκλησιαστικούς συγγραφείς του Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ αιώνα,
Π. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 1992, σ. 132-181.

130

Η ΙΔΡΥΣΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΣΕ ΠΟΙΚΙΛΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ. ΤΡΟΠΟΙ
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ
ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

στον Άρειο Πάγο,31 ο Ιουστίνος επέλεξε με διάκριση εκείνα τα σημεία από τον αρχαίο
ελληνικό φιλοσοφικό λόγο που λειτούργησαν ως «κοινοί κώδικες» για την
αναμετάδοση και την κοινοποίηση του χριστιανικού μηνύματος στον τρόπο σκέψης
και κατανόησης των συγχρόνων του.
Στη σύγχρονη εποχή η Χριστιανική Εκκλησία οφείλει να συνεχίσει αυτή την
παράδοση και να εφαρμόσει urbi et orbi την ίδια «μέθοδο» στον ιεραποστολικό αγρό.
Πρωταρχικό λοιπόν καθήκον είναι η μελέτη των χαρακτηριστικών και της νοοτροπίας
κάθε φυλής, με απώτερο σκοπό την μετάδοση του λυτρωτικού μηνύματος του
Κυρίου. Σύμφωνα με τις επιστημονικές παρατηρήσεις πολλών θρησκειολόγων και
ιεραποστόλων, πολλές φυλές που θεωρούνται πρωτόγονες για τα στενά κριτήρια του
δυτικού πολιτισμού έχουν μία μεγάλη πολιτιστική εξέλιξη.32 «Έχουν έναν εθιμικόν
κώδικα, με τον οποίον εκφράζουν τας διαθέσεις, τας εμπειρίας, τα βιώματά των».33
Αυτός ο κώδικας είναι εντελώς σύνθετος και αποτελεί πυρήνα της ζωής τους.
Επομένως, η γνώση αυτών των τοπικών ηθών και παραδόσεων κρίνεται εκ των ουκ
άνευ για την επιτυχή μετάδοση του ευαγγελικού μηνύματος.
Αρχικά απαιτείται να μελετηθεί αυτός ο εθιμικός κώδικας και στη συνέχεια όσα
στοιχεία του συμβαδίζουν με τη διδασκαλία της Εκκλησίας να γίνουν αποδεκτά, ενώ
τα υπόλοιπα να απορριφθούν. Υπάρχουν, όμως, ορισμένα τοπικά ήθη και έθιμα που
είναι θεολογικά εφικτό να μεταμορφωθούν εν Χριστώ Ιησού, ώστε να κωδικοποιηθεί
το μήνυμα του Ευαγγελίου στο περιρρέον πολιτιστικό περιβάλλον κάθε λαού.34 Με
αυτόν τον τρόπο, η χριστιανική διδαχή μπορεί να γίνει κατανοητή και να προσληφθεί
με αμεσότητα από τους γηγενείς εν δυνάμει χριστιανούς. Η τελευταία παράμετρος
αναφέρεται αποκλειστικά στα έθιμα που μπορούν να λάβουν νέο περιεχόμενο και να
εναρμονισθούν με το κήρυγμά της Εκκλησίας35 και αποκλείει ολότελα κάθε είδους
θρησκευτικό συγκριτισμό.
Στην αντίθετη περίπτωση η άκριτη και ολοκληρωτικά επιθετική απόρριψη των
τοπικών πολιτιστικών στοιχείων απογυμνώνει τον εθιμικό πλούτο γενεών. Σε ένα
31
32
33

34

35

Πρ. Απ. 17: 16-34.
Αναστάσιος (Αρχιεπ. Τιράννων), «Αφετηριακαί σκέψεις», σ. 469.
Ό.π.. Πρβλ. Ludwig Wittgenstein, Γλώσσα-Μαγεία-Τελετουργία, μτφρ. Κ. Κωβαίου, Καρδαμίτσας,
Αθήνα 1990, σ. 55 κ.ε.
Νικόλαος Τσιρέβελος, «Η αποστολή των χριστιανών στην οικουμένη και η μαρτυρία της αγάπης
του Τριαδικού Θεού», Πάντα τα Έθνη, 135 (Ιουλ.-Σεπ. 2015), σ. 2-6, εδώ σ. 4-5.
Αναστάσιος (Αρχιεπ. Τιράννων), Παγκοσμιότητα και Ορθοδοξία, σ. 196.
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τέτοιο ενδεχόμενο οι γηγενείς χάνουν την ιδιαίτερη υπόστασή τους και λειτουργούν
νοσηρά κι ατροφικά, αφού αποδέχονται δίχως αφομοίωση ξενότροπα νοητικά
κατασκευάσματα που καταλήγουν σε ιδεολογικά προσχήματα ή δεισιδαιμονικά
κατασκευάσματα. Η τακτική αυτή (ενν. της ολοκληρωτικής απόρριψης των τοπικών
πολιτιστικών στοιχείων) ακολουθήθηκε πολλές φορές από δυτικούς ιεραποστόλους οι
οποίοι απέρριψαν καθετί τοπικό ως ειδωλολατρικό. Το αποτέλεσμα ήταν το
ιεραποστολικό τους έργο να μην αποκτήσει ρίζες και να αποτύχει εξ ολοκλήρου με το
πέρασμα του χρόνου.36
Ένα ενδεικτικό παράδειγμα σχετικά με το θέμα μας είναι εκείνο της
προγονολατρίας στα περισσότερα αφρικανικά και ασιατικά θρησκεύματα.37 Η
λατρεία των προγόνων σε αυτές τις θρησκευτικές παραδόσεις μπορεί να αποτελέσει
μία κοινή συνισταμένη με τη χριστιανική αντίληψη περί των κεκοιμημένων.38
Οπωσδήποτε το θεολογικό υπόβαθρο και η χριστιανική ερμηνεία για την τιμή και τη
μνήμη των κεκοιμημένων είναι εντελώς διαφορετικά από τις αφρικανικές και
ασιατικές τοπικές θρησκευτικές παραδόσεις. Ωστόσο, η αναφορά αυτή παρέχει τη
δυνατότητα δημιουργίας ενός δίαυλου επικοινωνίας, ο οποίος μπορεί να λειτουργήσει
ως μέθοδος μαρτυρίας. Πιο συγκεκριμένα, εφόσον μελετηθούν οι εκφάνσεις της
λατρείας των προγόνων σε ορισμένες θρησκείες, είναι εφικτό να κατατεθεί η
θεολογική θέση της Εκκλησίας για την τιμή των αγίων. Συνάμα δίδεται η δυνατότητα
να παρουσιασθεί η χριστιανική πίστη για την ενότητα στρατευομένης και
θριαμβεύουσας Εκκλησίας, καθώς και η ουσιαστική σημασία που δίδεται σε κάθε
ευχαριστιακή σύναξη στη μνημόνευση των κεκοιμημένων και εκφράζεται ως
προέκταση της αγάπης από τους ζώντες προς τους τεθνεώτες. Με αυτόν τον τρόπο
36

37

38

Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα στην Κίνα του 19ο αιώνα. Για περισσότερα βλ. Γεώργιος Ε.
Πιπεράκης, Συναξαριον Ορθοδόξων Κινέζων Μαρτύρων, Αποστολική Διακονία, Αθήνα 1997, σ. 14
κ.ε..
Σχετικά με την προγονολατρία βλ. Ninian Smart, The religious experience of mankind, Scribner,
Νέα Υόρκη 1969, σ. 60.
Σχετικά με αυτό το θέμα ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ακόλουθες πρωτοποριακές –για την εποχή
τους κι όχι μόνο σκέψεις του Νίκου Γαβριήλ Πεντζίκη: «Ανάλογες συγχύσεις του γεμάτου
συγκίνηση αμέσου προς το αιώνιο, αναφέρθηκαν και σχολιάσθηκαν πολλές, από τους μελετητές
της νοοτροπίας των πρωτογόνων, που συχνά διαβιούντες επί της συμβαίνει να μπερδεύουν
ζωντανούς και νεκρούς. Μήπως η υπό της Εκκλησίας εντελλομένη κάθαρση των αισθήσεων
προκειμένου δια γάμους προς το φως εννοεί μια τέτοια επιστροφή προς τις ρίζες μας τις
ανθρώπινες και ζωικές»; στο: Προς Εκκλησιασμόν, Αγροτικές Συνεταιριστικές Εκδόσεις,
Θεσσαλονίκη 1986, σ. 156. Για μια σύντομη θεολογική ανάλυση του αποσπάσματος αυτού βλ.
Παναγιώτης Θωμά, Τόπος χρονοποιός και αγαθοποιός. Πραγμάτωση της έννοιας του τόπου στα έργα
των Νίκου Γαβριήλ Πεντζίκη & Wendel Berry, Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2010, σ. 40 και 155-156
[Αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή].

132

Η ΙΔΡΥΣΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΣΕ ΠΟΙΚΙΛΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ. ΤΡΟΠΟΙ
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ
ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

δίδεται έμφαση σε έναν «κώδικα» επικοινωνίας, ο οποίος «ενώνει» τα κοινά
εξωτερικά στοιχεία δύο διαφορετικών θρησκευτικών παραδόσεων και κατά
προέκταση (αυτός ο κώδικας) δύναται να λειτουργήσει ως ένα σύνολο σημείων
μετάδοσης των συγκεκριμένων χριστιανικών θεολογικών θέσεων.
Η θεμελιώδης γνώση των ηθών, των εθίμων και θρησκευτικών παραδόσεων των
γηγενών φυλών βοηθά πρώτιστα στην καλλιέργεια του σεβασμού προς τον πλησίον.
Κατά δεύτερον, οδηγεί στην κριτική αξιοποίηση και στη δημιουργική εν Χριστώ
ένταξη όσων τοπικών παραδόσεων δεν αντιβαίνουν στις αρχές του Ευαγγελίου.39 Η
ιεραποστολική εργασία δεν επιδιώκει να επιβάλλει την παθητική μίμηση της
πολιτιστικής ταυτότητας των παραδοσιακών χριστιανικών χωρών (δηλαδή του
δυτικού πολιτισμού), αλλά την προσφορά του υπόβαθρου για την αφομοίωση
ορισμένων πολιτιστικών στοιχείων και τη δημιουργία ενός νέου πολιτισμού με
πυρήνα την εν Χριστώ διδασκαλία και τα ιδιαίτερα πολιτιστικά στοιχεία κάθε τόπου.
Πιο συγκεκριμένα, κάθε προσπάθεια ευαγγελισμού οφείλει να αποδέχεται κριτικά τον
ιδιαίτερο πολιτισμό κάθε φυλής και να «εξαγιάζει» τα τοπικά έθιμα με γνώμονα το εν
Χριστώ ήθος.40 Η αποδοχή, άλλωστε, της πολιτιστικής πολυμορφίας υπήρξε
χαρακτηριστικό της χριστιανικής ζωής. Η Χριστιανική Εκκλησία, και δη η Ορθόδοξη,
λειτούργησε στις κοινωνίες που τη δέχθηκαν με βάση την ευχαριστιακήμεταμορφωτική αρχή. Με πυρήνα τη μετοχή στο μυστήριο της θείας Ευχαριστίας,
όπου ο άνθρωπος ενώνεται με το Χριστό, το συνάνθρωπό του και τη φύση, η
Ορθοδοξία ενέπνευσε για αλλαγές και μεταμορφώσεις στην καθημερινή ζωή κάθε
τόπου δίχως να επιβάλλει έναν συγκεκριμένο πολιτισμό.
Μια έμπρακτη έκφραση του σεβασμού στις πολιτιστικές και θρησκευτικές
παραδόσεις άλλων λαών και κοινωνιών αποτελεί η συμμετοχή της Ορθόδοξης
Εκκλησίας στους διαχριστιανικούς και διαθρησκειακούς διαλόγους, οι οποίοι
προσφέρουν τη δυνατότητα για μια άλλη μορφή μαρτυρίας. Η γνωριμία μεταξύ των
ανθρώπων διαφορετικών θρησκειών και η οικοδομή της αλληλοεμπιστοσύνης
αποτελούν προϋποθέσεις για την αρμονική συμβίωση σε έναν πολυθρησκευτικό και
πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Ο διαθρησκειακός διάλογος αποσκοπεί να οδηγήσει
39

40

Βλ. Ion Bria-Πέτρος Βασιλειάδης, Ορθόδοξη χριστιανική μαρτυρία, Τέρτιος, Κατερίνη 1989, σ. 93100.
Πρβλ. Θανάσης Παπαθανασίου, Η Εκκλησία γίνεται όταν ανοίγεται, σ. 347-348.
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στη γνωριμία και τη σύναψη υγιών σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων διαφόρων
θρησκειών. Ένας τέτοιος διάλογος βοηθάει στην αλληλοκατανόηση και τη
συνεργασία των μελών των μεγάλων και ζωντανών θρησκευμάτων απέναντι στα
παγκόσμια προβλήματα που ταλανίζουν τον πλανήτη.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία συμμετέχει στους οικουμενικούς διαλόγους και
αναδεικνύει τις προϋποθέσεις για την καλλιέργεια της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, την
επικράτηση της ειρήνης και την πραγματοποίηση της θρησκευτικής συμφιλίωσης. Οι
προϋποθέσεις αυτές της διαθρησκειακής συνεννόησης δύναται να αποτελέσουν το
αντίδοτο απέναντι στη νοσηρή θρησκευτικότητα, προβάλλοντας την υγιή συνεργασία
των θρησκευόμενων ανθρώπων. Ωστόσο και αυτή η μορφή διαλόγου οφείλει να
διέπεται από τις αρχές της νηφαλιότητας και του αλληλοσεβασμού, «διά τήν
εἰρηνικήν συνύπαρξιν καί κοινωνικήν συμβίωσιν τῶν λαῶν, χωρίς τοῦτο νά
συνεπάγεται οἱονδήποτε θρησκευτικόν συγκρητισμόν».41
Στο σημείο αυτό απαιτείται να διευκρινίσουμε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν
προδίδει την ιδιαίτερη ταυτότητά της και δεν υποχωρεί από την πίστη της κατά τη
διάρκεια των διαθρησκειακών διασκέψεων∙ αλλά ούτε βέβαια καλλιεργεί την
καχυποψία και την επιθετικότητα στις σχέσεις με τους ανθρώπους των άλλων
θρησκειών. Ο λόγος της ακολουθεί το παράδειγμα του Κυρίου και χαρίζει την ειρήνη
και τη μαρτυρία της αγάπης του Τριαδικού Θεού στην οικουμένη. Έτσι, η Ορθόδοξη
Εκκλησία συνεχίζει το διακόνημα της «καταλλαγής»,42 υπογραμμίζοντας «την
ιερότητα κάθε ανθρώπινου προσώπου, ανεξαρτήτως καταγωγής, εθνικότητος,
θρησκείας, ενοχής ή αρετής» και αποκαλύπτει ότι «η χριστιανική αγάπη έχει εξ
ορισμού πανανθρώπινες, παγκόσμιες διαστάσεις».43
Με άλλα λόγια, η Χριστιανική Εκκλησία παρέχει σε κάθε φυλή ή έθνος την
ευκαιρία και τη δυνατότητα της δημιουργίας και της ανάπτυξης του δικού τους
πολιτιστικού προσώπου. Καθοδηγητικό κριτήριο της ορθόδοξης μαρτυρίας σε ποικίλα
πολυπολιτιστικά

περιβάλλοντα

καθώς

και

στους

διαχριστιανικούς

και

διαθρησκειακούς διαλόγους αποτελούν οι ευαγγελικές σταθερές, που διακρίνονται με
41

42
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Αγία και Μεγάλη Σύνοδος, «Η αποστολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας εν τω συγχρόνω κόσμω»,
στο:
https://www.holycouncil.org/-/mission-orthodox-church-todaysworld?_101_INSTANCE_VA0WE2pZ4Y0I_languageId=el_GR [πρόσβ.: 12 Οκτ. 2016].
Β΄ Κορ. 5: 18-20.
Αναστάσιος (Αρχιεπ. Τιράννων), Συνύπαρξη. Ειρήνη, φύση, φτώχεια, τρομοκρατία, αξίες.
Θρησκειολογική θεώρηση, Αρμός, Αθήνα 2015, σ. 152-153.
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σαφήνεια από εθνικιστικά και ξένα από τη χριστιανική διδαχή προσωπεία. Εν τέλει,
«όπως έκαστος πιστός εντός του σώματος της Εκκλησίας έχει την ιδιαιτέραν
προσωπικότητα, η οποία εξαγιάζεται, χωρίς να απορροφάται και χάνεται, κατά
παρόμοιον τρόπον έκαστον έθνος δύναται να έχη την ιδιάζουσαν ομαδικήν
φυσιογνωμίαν του, η οποία αναπτύσσεται αυτονόμως επί τη βάσει πάντοτε της
παραδόσεως της Μιας Εκκλησίας».44

3. Η μετάδοση και η πρόσληψη του μηνύματος του Ευαγγελίου στη γλώσσα κάθε λαού
Οι πρώτες Χριστιανικές Εκκλησίες αναπτύχθηκαν ταυτόχρονα τόσο στο ιουδαϊκό
περιβάλλον όσο και στο ελληνορωμαϊκό. Ωστόσο, τα χαρμόσυνα νέα του ευαγγελίου
καταγράφηκαν στην κοινή ελληνική, μια γλώσσα εντελώς διαφορετική από την
αραμαϊκή, στην οποία κηρύχθηκε για πρώτη φορά ο λόγος του Θεού από τον Ιησού
Χριστό. Η πραγματικότητα αυτή σηματοδοτεί τις απαρχές του οικουμενικού
«ανοίγματος» της εκκλησιαστικής ζωής. «Ήδη λοιπόν από την πρώτη φάση (ενν. του
Χριστιανισμού) υιοθετούνται αλλά δεν απολυτοποιούνται οι πολιτισμοί».45 Κατά
συνέπεια, το Ευαγγέλιο και η πρώτη χριστιανική φιλολογία κωδικοποιείται
πρωταρχικά στην ελληνιστική γλώσσα, στη πιο διαδεδομένη γλώσσα της τότε
γνωστής οικουμένης, και μετέπειτα στις γλώσσες και τις διαλέκτους των εθνών.46
Το γεγονός της Πεντηκοστής, άλλωστε, αποτελεί θεολογικά το κατ’ εξοχήν σημείο
αποϊεροποίησης μιας γλώσσας, μιας φυλής, ενός πολιτισμού, ακόμα και ενός τρόπου
ζωής εντός των ορίων της Εκκλησίας. «Το Ευαγγέλιο, ενώ τονίζει τον αιώνιο και θείο
χαρακτήρα του, δεν δυσκολεύεται να σαρκωθεί εκάστοτε στο συγκεκριμένο
πολιτιστικό σώμα της εποχής»47 και συνεπώς στη γλώσσα κάθε έθνους. Η
Πεντηκοστή συνεχώς υπομνηματίζει τούτη την αλήθεια σε κάθε ορθόδοξη
ιεραποστολική δράση και φανερώνει την οδό και την πορεία της Εκκλησίας στο
χωροχρόνο. 48 Η πραγματικότητα που βίωσαν οι ακροατές των Αποστόλων την ημέρα
της επιφοίτησης του Αγίου Πνεύματος, περιγράφεται με γλαφυρό τρόπο από τον
44
45
46
47
48

Αναστάσιος (Αρχιεπ. Τιράννων), «Αφετηριακαί σκέψεις», σ. 468.
Ό.π., σελ. 121. Πρβλ. Νίκος Νησιώτης, Ορθοδοξία, παράδοση και ανακαίνιση, σ. 83.
Δήμητρα Κούκουρα, Εκκλησία και Γλώσσα, Π. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2006, σ. 39-104.
Αναστάσιος (Αρχιεπ. Τιράννων), Παγκοσμιότητα και Ορθοδοξία, σ. 121.
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Ευαγγελιστή Λουκά: «γενομένης δὲ τῆς φωνῆς ταύτης συνῆλθεν τὸ πλῆθος καὶ
συνεχύθη, ὅτι ἤκουον εἷς ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ λαλούντων αὐτῶν. ἐξίσταντο δὲ
καὶ ἐθαύμαζον λέγοντες· οὐχ ἰδοὺ ἅπαντες οὗτοί εἰσιν οἱ λαλοῦντες Γαλιλαῖοι»;49
Η μετέπειτα ιστορία της Ορθόδοξης Εκκλησίας αναδεικνύει ως βασική μέθοδο
ιεραποστολής τη μετάφραση της Αγίας Γραφής και των λατρευτικών κειμένων στην
γλώσσα και τη διάλεκτο κάθε έθνους. Άλλωστε, κατά τους πρώτες αιώνες οι
εκκλησιαστικές κοινότητες της Ανατολής και της Δύσης χρησιμοποιούσαν διάφορα
λειτουργικά κείμενα με πολλές διαφοροποιήσεις και σε διαφορετικές γλώσσες.50 Γι’
αυτό «η “Σάρκωσις” του Λόγου του Θεού εις την γλώσσαν και τα ήθη μιας χώρας»,
σύμφωνα με την περιώνυμη φράση του νυν Αρχιεπισκόπου Τιράνων Αναστασίου,
«υπήρξε, και πρέπει να παραμείνη, η πρώτη μέριμνα πάσης ορθοδόξου
ιεραποστολής».51
Το παράδειγμα των ιεραποστόλων αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου παραμένει
μοναδικό στην χριστιανική ιστορία. Στην προσπάθεια τους να μεταφέρουν το
Ευαγγέλιο στους Σλάβους, ασχολήθηκαν συστηματικά με τη δημιουργία ενός
αλφαβήτου, στο οποίο θα μπορούσε να καταγραφεί η μέχρι τότε προφορική σλαβική
γλώσσα. Με τη βοήθεια αυτού του αλφαβήτου μετέφρασαν επιλεγμένες περικοπές
από τα Κυριακάτικα αναγνώσματα των Ευαγγελίων και των αποστολικών κειμένων.52
Στη συνέχεια μετέφρασαν όλη τη Καινή Διαθήκη, μέρος των Ψαλμών και πολλών
λατρευτικών βιβλίων. Επομένως, η μέθοδος και το παράδειγμα ιεραποστολής των
Ισαποστόλων Θεσσαλονικέων παραμένουν πάντοτε επίκαιρα και καθοδηγούν τη
σύγχρονη παγκόσμια εν Χριστώ οργανωμένη μαρτυρία.
Η μετάφραση των χριστιανικών κειμένων στη γλώσσα κάθε λαού του δίνει την
αμεσότητα και την ολοκληρωμένη πρόσβαση για να κατανοήσει τις διαχρονικές
αλήθειες της πίστης. Βέβαια, η μεταφορά των θεολογικών εννοιών είναι ένα
πολυσύνθετο πρόβλημα, όπως παραδέχονται πολλοί ιεραπόστολοι.53 Εξαιτίας αυτού
προκύπτει η ανάγκη για συμβολή των γλωσσολόγων, οι οποίοι με την επιστημονική
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Πρ. Απ. 2: 6-7.
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τους γνώση μπορούν να επιλύουν τέτοια προβλήματα.54 Σε συνεργασία με τους
θεολόγους και κυρίως με μορφωμένους νεοφώτιστους δύνανται να γίνουν αξιόλογες
μεταφραστικές προσπάθειες. Τα κείμενα στη γηγενή γλώσσα οφείλουν να
ακολουθούνται από τη σχετική ερμηνεία και να περιλαμβάνουν τις ιδέες και τα
ξεχωριστά λεκτικά ιδιώματα κάθε φυλής, ώστε τα ευαγγελικά μηνύματα να
καταστούν εκ θεμελίων κτήμα των ντόπιων.
Εξάλλου, η μεταφορά των ιερών κειμένων σε μια γλώσσα είναι καθοριστική και
για πρακτικούς λόγους·λ.χ. βοηθά ενεργά στην κατανόηση της ορθόδοξης
λατρευτικής πράξης. Σε αυτό το θέμα ο νυν Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος, με
την πλούσια θρησκειολογική επιστημονική κατάρτιση και η (ιερ-)αποστολική
εκκλησιαστική του εμπειρία, προχωρά στην ακόλουθη διαπίστωση:
Η μυσταγωγική ατμόσφαιρά της (ενν. της ορθόδοξης λατρευτικής πράξης), η καθιστώσα
αδιακόπως παρόν το μυστήριον της σαρκώσεως του Λόγου και θεώσεως του ανθρώπου,
επηρεάζει βαθύτατα ολόκληρον το ανθρώπινον είναι· ως δε μαρτυρεί η πρόσφατος πείρα
των ορθοδόξων κοινοτήτων της Κένυα, είναι βασικός παράγων διαδόσεως και
σταθεροποιήσεως της Ορθοδοξίας.55

Η θέση αυτή επιβεβαιώνεται και από άλλους χριστιανούς ιεραποστόλους56
καθιστώντας επιτακτική την προεργασία για τη σάρκωση του λόγου του Θεού στην
γλώσσα εκάστοτε φυλής. Το ζητούμενο είναι, όπως διαρκώς τονίζει ο ίδιος, «όχι πως
θα αποφευχθή η χρήσις της ποικιλίας των φωνών, αλλά πως αι διάφοροι αύται φωναί
θα αποτελέσουν εναρμόνιον δοξολογίαν του Θεού».57

4. Η δημιουργία στελεχών και η σύσταση τοπικής εκκλησίας
Η καρποφορία όλων των παραπάνω μεθόδων φανερώνεται στην ίδρυση νέων τοπικών
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εκκλησιών που θα διατηρήσουν και θα αναπτύξουν τα δικά τους πολιτιστικά στοιχεία
εντός της πολυπολιτισμικής οικογένειας του Χριστού. Κάθε άλλη προσπάθεια, όπως
λ.χ. ο ιεραποστολικός εθνικός επεκτατισμός, οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην
αποτυχία του ευαγγελισμού των εθνών. Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα δυτικών
ιεραποστόλων οι οποίοι προσπάθησαν να επιβάλλουν τη δυτική παράδοση σε λαούς
της Αφρικής και της Ασίας, δημιουργώντας πνευματικές αποικίες ή παραρτήματα των
Εκκλησιών τους. Τελικά κατέληξαν σε παταγώδη αποτυχία. Η αναφομοίωτη
επικράτηση του Χριστιανισμού στις αφρικανικές φυλές είχε ως συνέπεια την
οριστική επαναφορά των παραδοσιακών θρησκειών στις επόμενες γενιές. Κατά
συνέπεια, «κάθε τοπική Εκκλησία υποχρεούται να προσφέρει και να αναπτύξει τις
θετικές αξίες του συγκεκριμένου πολιτισμού σύμφωνα με την εθνική, γλωσσική,
φυλετική της ιδιοσυγκρασία».58 Για να επιτευχθεί αυτό και συνάμα να αναδειχθεί ο
οικουμενικός πλούτος της Χριστιανοσύνης, επείγει η επιλογή γηγενών στελεχών.
Η εκπαίδευση και χειροτονία ιθαγενών κληρικών που θα διδάξουν τους
συμπατριώτες τους, σημαίνει πρωταρχικά σύναψη σχέσεων εμπιστοσύνης προς κάθε
τοπική κοινότητα. Επίσης, προσδίδει την ευκαιρία για αμεσότερη ενασχόληση και
προσωπική «ψηλάφηση» της αναστάσιμης εμπειρίας της χριστιανικής ζωής από τους
νεοφώτιστους. Ακόμη, προσφέρει τη δυνατότητα για μεταλαμπάδευση του
ιεραποστολικού έργου από τα μέλη των νέων εκκλησιών σε ετερόθρησκους, με την
ταυτόχρονη προαγωγή και μεταβολή των κατηχουμένων σε κατηχητές.
Η μέθοδος αυτή ακολουθεί το ιστορικό παράδειγμα της Ορθόδοξης παράδοσης και
εκφράζει την άμεση συνέχεια και σύνδεση με το έργο των Αποστόλων και των αγίων
της. Έτσι, παραδίδει την ευκαιρία ανάπτυξης «αυτοτελών» εκκλησιών σύμφωνα με
τις αρχές της οικουμενικής αυτοσυνειδησίας της Εκκλησίας, οι οποίες θα προσφέρουν
το δικό τους πολιτισμό στη Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Η
μέθοδος αυτή περιέχει ένα βαθύτερο και συνάμα πραγματοποιήσιμο όραμα∙ την
προοπτική της δημιουργίας τοπικών εκκλησιών που θα περιλαμβάνουν τις ποικίλες
γηγενείς παραδόσεις, μεταμορφωμένες και μπολιασμένες στην εν Χριστώ διδαχή.59
Ειδικότερα, στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο πλανήτη η μέθοδος τούτη φανερώνει
το χαρισματικό τρόπο και λόγο της Εκκλησίας, η οποία δεν πολτοποιεί αλλά
απελευθερώνει τους λαούς. Η σύσταση τοπικής εκκλησίας υποδεικνύει την οδό για
58
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Αναστάσιος (Αρχιεπ. Τιράννων), Παγκοσμιότητα και Ορθοδοξία, σ. 125.
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να διασωθεί κάθε τοπική παράδοση, ενώ προσδίδει και τις σταθερές για την αρμονική
συμβίωση με τους άλλους λαούς.60
Βέβαια, το έργο των νεοϊδρυθεισών εκκλησιών έχει μεγάλο εύρος και οπωσδήποτε
αναφέρεται σε ποικίλες εκφάνσεις του εκκλησιαστικού, αλλά και του κοινωνικού
βίου. Στο χαρισματικό κάλεσμα κάθε εκκλησιαστικής κοινότητας συνδράμουν
διάφοροι παράγοντες. Για παράδειγμα, ιδιαίτερα καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η
θεμελίωση σχολείων και βιβλιοθηκών από τις νεοϊδρυθείσες εκκλησίες των φτωχών
χωρών. Μέσω αυτών των δράσεων μπορεί να καλλιεργηθεί η μόρφωση, να
αναπτυχθεί η παιδεία και να προαχθεί ο τοπικός πολιτισμός. Οι πρωτοβουλίες αυτές
απαιτείται πάντα να διέπονται από τη συνεργασία των τοπικών παραγόντων. Έτσι
παρέχεται η δυνατότητα για μια ολοκληρωμένη ανάπτυξη κάθε τοπικής
εκκλησιαστικής κοινότητας. Ενδεικτικά είναι τα παραδείγματα της ιεραποστολικής
διακονίας του νυν Αρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστασίου στην Αφρική και την
Αλβανία.61
Η κοινωνική διακονία εκφράζει την έμπρακτη μαρτυρία της αγάπης του Τριαδικού
Θεού, η οποία φανερώνεται στην οικοδομή οικοτροφείων, ορφανοτροφείων,
νοσοκομείων, στη διανομή συσσιτίων σε κάθε άπορο ανεξαρτήτως χρώματος,
γλώσσας, φυλής, θρησκεύματος. Στο σημείο αυτό απαιτείται παρενθετικά να
διευκρινισθεί ότι η χριστιανική φιλανθρωπία δεν αποσκοπεί στην «εξαγορά» και την
ένταξη ατόμων από ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες στην Εκκλησία. Η
εκκλησιαστική διακονία δεν αποτελεί ένα μέσο προπαγάνδας ή προσηλυτισμού και σε
καμία περίπτωση δεν παραβιάζει την ανθρώπινη ελευθερία. Η ελεημοσύνη επιθυμεί
να θεραπεύσει τις πάσης φύσεως κοινωνικές πληγές και τον ανθρώπινο πόνο. Με
αυτόν τον τρόπο αποτελεί μια μορφή αποστολής προς τους περιθωριοποιημένους
ανθρώπους, που μέσα από το φιλανθρωπικό έργο των χριστιανών αποκαλύπτει την
αγάπη του Τριαδικού Θεού στον κόσμο. Έτσι το κοινωνικό έργο σε συνδυασμό με το
θεολογικό κίνητρο για τον ευαγγελισμό επιδεικνύει συνέπεια στην πίστη της
Εκκλησίας, διότι οι νεοφώτιστοι μεταφέρουν την αγάπη που νοιώθουν μεταξύ τους
στην ευρύτερη κοινωνία. Ταυτόχρονα, η παροχή κοινωνικής βοήθειας προσκαλεί τους
60
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γηγενείς να γνωρίσουν την Εκκλησία, μέσα από την προσπάθεια ανακούφισης και
θεραπείας κάθε είδους πόνου και κακού.
Η ανάδειξη ντόπιου κλήρου, ο οποίος θα ηγηθεί, και στελεχών, τα οποία θα
συνδράμουν στο ευαγγελικό έργο, αποτελούν θεμελιώδες ιεραποστολικές μεθόδους.
Σύμφωνα με το ευαγγελικό ρητό, ο σπόρος θα φέρει πολύτιμο καρπό στο μέλλον,62
ακόμη κι αν το ξεκίνημα ενός τέτοιου έργου φαντάζει απίστευτα δύσκολο. Η πίστη σε
Αυτόν που είναι «ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος, ὁ παντοκράτωρ»,63 μαζί με την
προσπάθεια σύσσωμου του πληρώματος Του, δύναται να αποφέρουν θαυμαστά
αποτελέσματα, αυξάνοντας την εν Χριστώ σοδειά. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως
είναι να δοθεί η δυνατότητα σε κάθε νέα τοπική εκκλησία να βασίσει το έργο της σε
γηγενή στελέχη. Έτσι οι νέες εκκλησιαστικές κοινότητες θα προσφέρουν τη δική τους
πολιτιστική παράδοση στη Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία.

Επίλογος
Η μετάδοση του μηνύματος του Ευαγγελίου σε ποικίλα πολιτιστικά περιβάλλοντα
ακολουθεί διάφορους τρόπους, ώστε το μήνυμα να φθάσει και να προσληφθεί από
ποικίλους αποδέκτες. Ο σεβασμός προς τον πλησίον είναι σε άμεση σχέση με τον
σεβασμό και την αποδοχή των πολιτιστικών εθίμων κάθε τόπου καθώς και με τη νέα
μορφή μαρτυρίας που προσφέρεται μέσα από το διαχριστιανικό και το διαθρησκειακό
διάλογο. Συγχρόνως, απαιτείται να κωδικοποιηθεί το μήνυμα του Ευαγγελίου στη
γλώσσα και τον τρόπο κατανόησης κάθε λαού και φυλής μέσα από τις διαπροσωπικές
σχέσεις αλλά και τη χρήση των σύγχρονων τεχνολογικών δυνατοτήτων, όπως του
διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η θεμελίωση και η ανάπτυξη των
νέων εκκλησιών με γηγενή στελέχη προσφέρει τις γέφυρες για άμεση επι-κοινωνία
και σύναψη σχέσεων εμπιστοσύνης με τους αυτόχθονες.
Κάθε νεοσύστατη τοπική εκκλησία, σύμφωνα με τον λόγο του νυν Αρχιεπισκόπου
Τιράνων Αναστασίου, «χωρίς να απολέσει την “τοπική” της ταυτότητα, οφείλει να
αναπτύξει την “καθολικότητά” της, ζώντας οργανικά την παράδοση, την ενότητα και
την κοινωνία με τη “μία, αγία, καθολικά και αποστολική Εκκλησία”, την Εκκλησία
62
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Ιω. 12: 24: «ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ ὁ κόκκος τοῦ σίτου πεσὼν εἰς τὴν γῆν ἀποθάνῃ, αὐτὸς
μόνος μένει· ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ, πολὺν καρπὸν φέρει».
Αποκ. 1: 8β.
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του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος».64 Η αλήθεια αυτή
υπογραμμίσθηκε έντονα και από την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδόξου
Εκκλησίας (Κρήτη, Ιούνιος 2016). Όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται στην Εγκύκλιο
της Συνόδου: «Ἡ ἀποστολή αὐτή (ενν. των χριστιανών) πρέπει νά ἐκπληροῦται ὄχι
ἐπιθετικῶς, ἀλλ’ ἐλευθέρως, ἐν ἀγάπῃ καί ἐν σεβασμῷ πρός τήν πολιτιστικήν
ταυτότητα ἀτόμων καί λαῶν».65
Η υπακοή στις εντολές του Κυρίου και η προσφορά της αγάπης Του δεν γνωρίζουν
γεωγραφικά όρια και πολιτισμικά σύνορα. Αναφέρονται σε κάθε άνθρωπο που
αναζητάει την αλήθεια για να απελευθερωθεί από τη φθορά της κτιστότητας. Η
αποστολή των χριστιανών —κατά το ιδιαίτερο χάρισμα και κατά την ιδίαν προκοπήν
του καθενός— είναι εξίσου ιερή σε κατ’ εξοχήν χριστιανικές αλλά και σε μη
χριστιανικές χώρες. Υπακούει στην τελευταία πριν την Ανάληψή του Κυρίου εντολή:
«καί ἔσεσθέ μοι μάρτυρες ἔν τε Ἰερουσαλήμ καί ἐν πάσῃ τῇ Ἰουδαίᾳ καί Σαμαρείᾳ
καί ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς».66 Επομένως, η εν Χριστώ μαρτυρία απευθύνεται στον
ευαγγελισμό των εθνών αλλά και τον επανευαγγελισμό των παραδοσιακά
χριστιανικών σύγχρονων πολυπολιτισμικών κοινωνιών.
Τελικά οι ανά την οικουμένη μαθητές του Χριστού οφείλουν να είναι «τὸ ἅλας τῆς
γῆς»67 που χαρισματικά διαμορφώνει πολιτισμό.
Ο πολιτισμός που δημιουργεί (ενν. η Ορθοδοξία) δεν ταυτίζεται με μια περιοχή, με ένα
λαό. Δεν γίνεται κλειστό κύκλωμα. Είναι συνεχώς ανοικτός προς όλες τις ανθρώπινες
ομάδες. Δεν αναζητείται η ομοιομορφία, αλλά η ομοψυχία στην πολυφωνία. Η αποδοχή
της πολιτιστικής πολυμορφίας υπήρξε πάντοτε χαρακτηριστικό της ορθόδοξης
χριστιανοσύνης.68

Κατά αυτόν τον τρόπο οι χριστιανοί με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος θα διακηρύξουν
έμπρακτα «καινούς ουρανούς και καινή γη»69 σε ολάκερη την κτίση και θα
καταστούν αυθεντικοί μάρτυρες της Αναστάσεως του Κυρίου!

64
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Ο ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΦΟΝΤΑΜΕΝΤΑΛΙΣΜΟΣ ΩΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ.
ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ1

Abstract: As recently as 2016 when the Panorthodox Synod would be held in Crete, groups of
ultra-orthodox people, clearly extreme and exclusive in their perception of Christian faith,
attacked the participants in the Synod and then doubted its decisions in the name of
authentic faith that was allegedly threatened by It. This has been an attitude which
undermines any attempt of the Orthodox Churches to hold a dialogue between themselves
but also with other Christian denominations, i.e. the Ecumenical Movement and Dialogue.
The author details the main characteristics of such fundamentalist groups and/or
individuals within Orthodoxy and places those in the broader socioeconomic and political
context of our era; an era that favors false knowledge and the distortion of truth due to the
access to, the persuasive and consistent use of the web and social media. The Decisions
that were released by the Ecumenical Patriarchate, which separate Orthodoxy from the
exclusivist, fundamentalist stances are being referred to in an attempt to propose ways in
which extremism will be confronted and eradicated, for dialogue is a theological and
ecclesiological prerequisite to unity.
Keywords: Ecumenical Movement; Ecumenical Dialogue, World Council of Churches,
extremism, fundamentalism, Orthodoxy.

Το αφιέρωμα του περιοδικού Συμ-βολή στην παθογένεια των ακροτήτων έρχεται να
καταστήσει

τη

βιβλιογραφία

πλουσιότερη

και

να

προσφέρει

γόνιμους

προβληματισμούς σε ένα θέμα που έχει σχέση με την απειλή κατά της
ενδοεκκλησιαστικής και της διανθρώπινης ενότητας, καθώς και με την επιδίωξη της
επιβολής μιας παρωχημένης τάξης σε Εκκλησία και κοινωνία. Στο άρθρο μου θα
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ασχοληθώ περισσότερο με τις ακραίες εκδηλώσεις στους κόλπους της Ορθοδοξίας
που τείνουν ή συγγενεύουν προς τον φονταμενταλισμό και απειλούν την ενότητά της,
καταφέροντας πλήγματα στο σώμα της με κίνδυνο να το καταστήσουν σώμα νεκρό
και αντικείμενο προς συντήρηση, ξένο προς τους αγωνιώδεις προβληματισμούς του
σύγχρονου κόσμου και αδιάφορου να δείξει σε αυτόν το αληθινό μήνυμα του
Ευαγγελίου.
Σύνολη η Ορθοδοξία τα τελευταία χρόνια ασχολήθηκε με τις φονταμενταλιστικές
τάσεις που εμφανίστηκαν στο χώρο της και ενεργούν ως διαιρετικά παράσιτα εις
βάρος όχι μόνο της Εκκλησίας αλλά και της κοινωνίας και του πολιτισμού.

Η καταδίκη του φονταμενταλισμού ως έκφραση «νοσηράς θρησκευτικότητος».
Συνοδικές αποφάσεις με μεγάλη σημασία
Εντός της Ορθοδοξίας αυτή που δέχθηκε και δέχεται τις περισσότερες και πιο
σκληρές επιθέσεις από μειοψηφικές αλλά θορυβώδεις ομάδες που καλλιεργούν
αντιλήψεις φονταμενταλιστικές, είναι η προσπάθεια της Ορθόδοξης Εκκλησίας —
από κοινού με τις άλλες χριστιανικές Εκκλησίες και Ομολογίες— να αρθρώσει λόγο
ενότητας, συμφιλίωσης και ελπίδας σε έναν κόσμο που κυριαρχείται από μίση,
φανατισμούς, ανάδυση των εθνικισμών, βία, απουσία σεβασμού του «άλλου» αλλά
και φτώχεια, κοινωνική αδικία, περιορισμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και
έλλειψη

σεβασμού

απέναντι

περιβάλλον.2

Αυτό

φάνηκε

ξεκάθαρα

όταν

ολοκληρώθηκε η μακρά και κοπιώδης προπαρασκευαστική περίοδος της Αγίας και
Μεγάλης Συνόδου της Ορθόδοξης Εκκλησίας και ανακοινώθηκε η ομόφωνη
απόφαση των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών να συγκληθεί το 2016
στην Κρήτη η προγραμματιζόμενη Πανορθόδοξη Σύνοδος. Αμέσως ξεκίνησε μια
άνευ προηγουμένου μαχητική κινητοποίηση για ματαίωση της Συνόδου και μετά για
απαξίωσή της, ιδίως σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις της —που πάρθηκαν με
συναίσθηση της ευθύνης των Ορθοδόξων Εκκλησιών για καταλλαγή και ενότητα και
της σημασίας τού να συλλαμβάνουν από κοινού τα «σημεία των καιρών»— για
2

Για τις προσπάθειες της Ορθόδοξης Εκκλησίας ως ζώσας Εκκλησίας να αρθρώσει λόγο επίκαιρο,
πραγματικά ανθρώπινο και οικουμενικό βλ. Στ. Τσομπανίδης, «Υπέρ της Οικουμένης»: Μελέτες για
την Οικουμενική Κίνηση και την αποστολή της Εκκλησίας στο σημερινό κόσμο, Ostracon,
Θεσσαλονίκη 2014 και του ίδιου, Εκκλησία της Εξόδου: Οικουμένη, Κοινωνία, Άνθρωπος. Θέματα
οικουμενικού προβληματισμού, Ostracon, Θεσσαλονίκη 2018, σ. 255.
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εδραίωση του οικουμενικού διαλόγου.3 Για άλλη μια φορά ακραίες ομάδες
υπονόμευσαν την ενότητα των Ορθοδόξων Εκκλησιών βαθαίνοντας το διαχωρισμό
του σώματος σε «συντηρητικούς» και «νεωτεριστάς», σε «παραδοσιακούς» και
«οικουμενιστάς», σε «πλειοδότας» και «μειοδότας» της ορθοδοξίας, σε πιστούς και
σε λιγότερο πιστούς στην Εκκλησία και στη διδασκαλία της.
Υπό το πνεύμα αυτό, η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος στην Κρήτη εύστοχα και με
συνείδηση ευθύνης, επειδή αφορά στην αποτελεσματική εμπλοκή της Ορθοδοξίας
στην Οικουμενική Κίνηση και στην ίδια την παρουσία της στον κόσμο, έλεγξε
αυστηρά εκείνους που, αγνοώντας τελείως τις πανανορθοδόξως και ομοφώνως
ειλημμένες αποφάσεις για τη συμμετοχή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στο Παγκόσμιο
Συμβούλιο Εκκλησιών (ΠΣΕ) και τους θεολογικούς διαλόγους, πολεμούν τους
διαλόγους αυτούς και κάθε προσπάθεια ειρηνικών και αδελφικών σχέσεων με τους
άλλους Χριστιανούς, υπονομεύουν την ενότητα των Ορθοδόξων Εκκλησιών με το
διαχωρισμό του πληρώματος σε «γνήσιους» και «νόθους», σε «πιστούς» και
«αποστάτες», και υψώνουν τον εαυτό τους υπεράνω των Επισκοπικών Συνόδων της
Εκκλησίας, με κίνδυνο να δημιουργήσουν σχίσματα μέσα στην Ορθοδοξία.4 Στην
Εισηγητική του Ομιλία κατά την έναρξη των εργασιών της Συνόδου ο Οικουμενικός
Πατριάρχης Βαρθολομαίος καταγράφει ως εξής το πρόβλημα:
«Ἀτυχῶς, κατὰ τὰς ἡμέρας ταύτας, ἐπιπολάζει τὸ φαινόμενον ὁμάδων ἢ ἀτόμων,
διεκδικούντων ὑπὲρ ἑαυτῶν τὸ ἀλάθητον ἐν τῇ ἑρμηνείᾳ τῶν Πατέρων καὶ τῆς
Ὀρθοδόξου πίστεως, κηρυττόντων “αἱρετικοὺς” πάντας τοὺς πρὸς αὐτοὺς διαφωνοῦντας,
καὶ ἐξεγειρόντων τὸν πιστὸν λαόν, ἐνίοτε καὶ ἐναντίον τῶν κανονικῶν αὐτοῦ ποιμένων.
Ἐντὸς τοῦ κλίματος τούτου, τὸ ὁποῖον δύναται νὰ ἀποβῇ ἄκρως ἐπικίνδυνον διὰ τὴν
ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας, τείνει νὰ λησμονηθῇ ὅτι τὰ ὅρια μεταξὺ αἱρέσεως καὶ

3

4

Τα κείμενα-αποφάσεις της Συνόδου της Κρήτης εκτός του ότι είναι διαθέσιμα στην επίσημη
ιστοσελίδα της, https://www.holycouncil.org/home, έχουν επίσης δημοσιευθεί στον Τόμο: Οι
αποφάσεις της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας (11), CEMES, Θεσσαλονίκη
2017 [πρόσβ.: 12 Σεπτ. 2019]. Ιδιαίτερα για την Οικουμενική Κίνηση και τη συμμετοχή της
Ορθόδοξης Εκκλησίας σε αυτή βλ. στον παραπάνω Τόμο το κείμενο «Σχέσεις της Ορθοδόξου
Εκκλησίας προς τον λοιπόν χριστιανικόν κόσμον», σ. 65-74. Πρβλ. ακόμη στο ίδιο το «Μήνυμα»,
σ. 13-20, §§ 3, 4, καθώς επίσης και την «Εγκύκλιο», σ. 27-46, ιδίως σ. 42-43, 45, §§ 17, 18 και 20.
Βλ. για τη σημασία των αποφάσεων της Συνόδου στην Κρήτη (2016) που αφορούν στις σχέσεις της
Ορθόδοξης Εκκλησίας με τις άλλες Εκκλησίες, καθώς και για την πρόκληση του
φονταμενταλισμού, στο Στ. Τσομπανίδης, H εκκλησιολογική πρόκληση μετά την Αγία και Μεγάλη
Σύνοδο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, Ostracon, Θεσσαλονίκη 2018.
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Ὀρθοδοξίας καθορίζονται συνοδικῶς καὶ μόνον, εἴτε ἀναφέρονται ταῦτα εἰς παλαιάς, εἴτε
εἰς νεωτέρας δοξασίας…».5

Μπροστά σε αυτόν τον κίνδυνο δηλώνεται με αποφασιστικότητα στην παράγραφο 22
του κειμένου-απόφαση της Συνόδου με τίτλο «Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας
προς τον λοιπόν χριστιανικόν κόσμον»:
Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία θεωρεῖ καταδικαστέαν πᾶσαν διάσπασιν τῆς ἑνότητος τῆς
Ἐκκλησίας, ὑπό ἀτόμων ἤ ὁμάδων, ἐπί προφάσει τηρήσεως ἤ δῆθεν προασπίσεως τῆς
γνησίας Ὀρθοδοξίας. Ὡς μαρτυρεῖ ἡ ὅλη ζωή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἡ διατήρησις
τῆς γνησίας ὀρθοδόξου πίστεως διασφαλίζεται μόνον διά τοῦ συνοδικοῦ συστήματος, τό
ὁποῖον ἀνέκαθεν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ἀπετέλει τήν ἀνωτάτην αὐθεντίαν ἐπί θεμάτων πίστεως
καί κανονικῶν διατάξεων (κανών 6 τῆς Β’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου).6

Εδώ πρόκειται για μια νέα δυναμική τοποθέτηση της Ορθοδοξίας ενώπιον νέων
προκλήσεων. Η καταδίκη των σεκταριστικών αντι-οικουμενικών ομάδων, εκτός του
ότι καταδεικνύει τη βούληση της Ορθόδοξης Εκκλησίας για τη συνέχιση και
ενδυνάμωση της ενεργού συμμετοχής της στην Οικουμενική Κίνηση, συνδέεται
επίσης με την αποστασιοποίησή της από φονταμενταλιστικούς κύκλους που
συναντώνται σε όλες τις θρησκείες. Ο φονταμενταλισμός ως «ζήλος ου κατ’
επίγνωσιν» (Ρωμ. 10,2), αποτελεί, σύμφωνα με την «Εγκύκλιο» της Συνόδου,
«έκφρασιν νοσηράς θρησκευτικότητος», για αυτό υπογραμμίζεται με έμφαση η
αναγκαιότητα του διαθρησκειακού διαλόγου, ο οποίος μπορεί να συμβάλει στην
καλλιέργεια της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, στην προώθηση της ειρήνης και της
καταλλαγής.7

Η παθογένεια του ορθόδοξου φονταμενταλισμού
Το πρόβλημα του φονταμενταλισμού και των ομάδων που λειτουργούν διασπαστικά
έλαβε ανησυχητικές διαστάσεις όταν μετά τις ραγδαίες κοινωνικοπολιτικές αλλαγές
στην Ανατολική Ευρώπη άλλαξε η κατάσταση των Ορθοδόξων Εκκλησιών και ήρθαν
στο προσκήνιο απωθημένες για πολλές δεκαετίες νοσηρές πτυχές φονταμενταλιστι-

5

6
7

Βλ. Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου, «Εισηγητική ομιλία κατά την έναρξη των εργασιών
της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου», Εκκλησία 93 (2016), σ. 625-633, εδώ σ. 631 .
Βλ. Οι αποφάσεις της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, σ. 73.
Βλ. Ό.π., σ. 42-43, § 17 και «Μήνυμα», σ. 15, § 4.
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κών και εθνικιστικών παροξυσμών και άρχισε να πνέει ένα ισχυρό αντιδυτικό και αντιοικουμενικό πνεύμα.8 Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι ο φονταμενταλισμός είναι
φαινόμενο που σχετίζεται με το μοντέρνο κόσμο. Αποτελεί κυρίως κίνηση
αντιμοντέρνα και ταυτόχρονα ενθουσιαστική «επιστροφή στα θεμέλια».9
Φονταμενταλισμός είναι η απόδοση του διεθνούς όρου «fundamentalism» (από το
λατινικό fundamentum=θεμέλιο) με τον οποίον υποδηλώνεται αρχικώς κάθε
ριζοσπαστική τάση στο πλαίσιο ενός κινήματος ή ενός ιδεολογικού ρεύματος, κυρίως
μιας θρησκευτικής παράδοσης, που επιδιώκει να «φτάσει στα θεμέλια» ή στα
θεμελιώδη στοιχεία, δηλαδή τα πρωταρχικά, άρα τα αυθεντικά και γνήσια μιας
διδαχής, κοσμοαντίληψης ή πίστης. Παρουσιάστηκε τις πρώτες δύο δεκαετίες του
20ού αι. προερχόμενος από τις τάξεις μεγάλων προτεσταντικών ομολογιών των ΗΠΑ
(κυρίως Πρεσβυτεριανών και Μεθοδιστών), με σκοπό να επαναβεβαιώσει τα
«θεμελιώδη δόγματα» του Χριστιανισμού και να ανακοπεί το ρεύμα του
εκμοντερνισμού. Οι «θεμελιακοί» άξονες του κηρύγματος τους ήταν η απόλυτη
προσήλωση στην αυθεντία της Αγίας Γραφής και των αλάθητων και θεόπνευστων
κειμένων της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Τα λόγια του Θεού και οτιδήποτε
άλλο καταγράφεται εκεί είναι απολύτως αληθινό και έχει κυριολεκτική αξία.10

8

8

10

Για τους παράγοντες που οδήγησαν σε αυτές τις τάσεις βλ. Β. Γεωργιάδου, «Θρησκεία και
Εθνικισμός. Θεωρητικά προλεγόμενα για τη σχέση θρησκείας και πολιτικής» στο: Τιμή Γεωργίου
Κ. Βλάχου. Πολιτική-Δίκαιο-Φιλοσοφία, επιμ.: Η. Κατσούλης και Α. Παπαρίζος, Σάκκουλας,
Αθήνα 1995, σ. 197-225, εδώ σ. 217 εξ.
Για τις παραγράφους που ακολουθούν βλ. ενδεικτικά Χ. Γιανναράς, Ενάντια στη θρησκεία, Ίκαρος,
Αθήνα 22007, σ. 174 κ.εξ· Π. Καλαϊτζίδης, Ν. Ντόντος (επ.), Ισλάμ και Φονταμενταλισμός–
Ορθοδοξία και Παγκοσμιοποίηση, Ίνδικτος, Αθήνα 2006· P. Kalaitzidis, “Theological, Historical
and Cultural Reasons for Anti-ecumenical Movements in Eastern Orthodoxy”, στο: P. Kalaitzidis,
Th. FitzGerald (et.al.), Orthodox Handbook on Ecumenism: Resources for Theological Education–
“That they all may be one” (John 17:21), Volos Academy Publications, WCC, Regnum Books
International, Volos 2013, σ. 134-152· Γ. Μαντζαρίδης, «Η ηθική υπέρβαση του
φονταμενταλισμού», Σύναξη 56 (1995), σ. 67-78· Ι. Πέτρου, «Το φαινόμενο του θρησκευτικού
φονταμενταλισμού» στο: του ίδιου, Πολυπολιτισμικότητα και θρησκευτική ελευθερία, Βάνιας,
Θεσσαλονίκη 22005, σ. 103-125 και Φ. Τερζάκης, Ανορθολογισμός, Φονταμενταλισμός και
Θρησκευτική Αναβίωση: τα χρώματα της σκακιέρας, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1998.
Με όπλο τους τη φανατική προσκόλληση στις διδαχές και εντολές της Βίβλου και την κατά γράμμα
ερμηνεία της, οι Αμερικανοί φονταμενταλιστές εξέθρεψαν έναν υποκριτικό ευσεβισμό και έναν
ηθικισμό που εξουθενώνει το ανθρώπινο πρόσωπο, ενώ συσπειρώθηκαν με δυνάμεις της
συντήρησης και της αντίδρασης, τόσο σε θρησκευτικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο, που
εγκολπώθηκαν ολόκληρο τον κοινωνικό κομφορμισμό και το αντικομμουνιστικό μένος της
ψυχροπολεμικής αμερικανικής Δεξιάς. Αργότερα συνδεόμενοι στενά με τη Νέα Δεξιά ανέπτυξαν
έντονες ρατσιστικές θεωρήσεις και υιοθέτησαν απροκάλυπτα ρατσιστικούς σεξιστικούς τρόπους
δράσης.
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Ο φονταμενταλισμός χαρακτηρίζεται από μισαλλοδοξία και επιθετικότητα
απέναντι σε όσους δεν συμμερίζονται το δικό του όραμα για τον κόσμο και την
ιστορία. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο κι έχει παρουσιαστεί σε όλες τις μείζονες
θρησκείες και πίστεις. Είναι έτοιμος, ανά πάσα στιγμή, να επιβάλει, στο όνομα του
Θεού, τη θέληση του δια της ισχύος, ενώ από την άλλη μεριά είναι στραμμένος προς
το παρελθόν και αρνείται να συμφιλιωθεί με κάθε νεωτερισμό, προπαντός το είδος
της πλουραλιστικής νεωτερικότητας που γεννήθηκε από το διαφωτισμό και τις
εκκοσμικευμένες αξίες του.
Τα γενικά χαρακτηριστικά όλων σχεδόν των φονταμενταλιστών παραπέμπουν στις
ίδιες γενεσιουργές αιτίες, δηλαδή στο φανατισμό, τη φοβία, τη μαζικοποίηση του
θρησκευτικού πλήθους, το χαμηλό πολιτιστικό ή πνευματικό επίπεδό του και κυρίως
στην ύπαρξη χαρισματικών πνευματικών ηγετών που αποκτούν προφητικό ρόλο και
αναλαμβάνουν τη χειραγώγηση και ποδηγέτηση των πιστών. Με λίγα λόγια ο
φονταμενταλισμός

είναι

προϊόν

(συνδυασμός)

κοινωνικοπολιτικών

και

επιστημονικών αλλαγών, αποτελεί πρόβλημα ψυχικής ταυτότητας11 και έχει να κάνει
με την προσωπική προβολή και τα οικονομικά οφέλη «χαρισματικών» ηγετών,
σχεδόν πάντα, ανδρών.
Φονταμενταλιστικές τάσεις, ομάδες, αδελφότητες ή και μεμονωμένες παρουσίες
εμφανίζονται και στον ορθόδοξο χώρο. Και αυτός διακρίνεται από ιδεοληψία και
πνεύμα ζηλωτισμού, επιθετικότητα προς τους διαφωνούντες και τους διαφορετικούς.
Η γνησιότητα της χριστιανικής ζωής ταυτίζεται και εδώ με το παλιό, με δεδομένες
μορφές και σχήματα του παρελθόντος. Η παράδοση δεν εκλαμβάνεται ως τρόπος
ζωής, αλλά ως αντικειμενικό γράμμα, για να καλύψει το πνευματικό κενό. Δεν

11

Υπό την προοπτική αυτή αναλύει το θέμα ο π. Βασίλειος Θερμός σε ένα εξαιρετικό άρθρο του «Το
δίλημμα “Ορθοδοξία ή αίρεση” ως πρόβλημα ψυχικής ταυτότητας», Σύναξη 59 (1996), σ. 81-88,
στο οποίο επισημαίνει (βλ. ιδίως σ. 81 και 83) ότι το εν λόγω δίλημμα κατ’ επίφασιν μόνο
αναφέρεται σε θεολογικές επιλογές· το κρίσιμο ζήτημα κατά βάθος έγκειται στην ε π ι τ α κ τ ι κ ή
α ν ά γ κ η σ υ γ κ ρ ο τ ή σ ε ω ς κ α ι δ ι α τ η ρ ή σ ε ω ς τ η ς ψ υ χ ι κ ή ς τ α υ τ ό τ η τ ο ς του
υποκειμένου που το διατυπώνει. Τότε το δίλημμα τίθεται στην υπηρεσία των ψυχικών μηχανισμών,
οι οποίοι προσδίδουν έναν χαρακτήρα α ν α γ κ α ι ό τ η τ ο ς στους θεολογικούς ισχυρισμούς ώστε
συχνά να εγγίζουν τα όρια του φ α ν α τ ι σ μ ο ύ . Μάλιστα, ο τελευταίος δεν διστάζει να θεωρήσει
αιρετικό όποιον απλώς διατηρεί διαφορετική άποψη… Ο πολωτικός αυτός τρόπος κατανοήσεως
της πραγματικότητος και σχέσεως μαζί της εκδηλώνεται ως κ α θ ή λ ω σ η σ ε ρ ι ζ ι κ ά
δ ι λ ή μ μ α τ α στα οποία το ένα σκέλος δ α ι μ ο ν ο π ο ι ε ί τ α ι (οι αιρετικοί· παλιά: οι
κομμουνιστές, γι’ άλλους οι Εβραίοι κλπ.). Συνυπάρχει δε καχυποψία και παρερμηνευτική
διάθεση· ό,τι λέγεται ερμηνεύεται έτσι ώστε να αποδείξη την ύπαρξη του ‘εχθρού’» (η
υπογράμμιση του κειμένου).
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κυριαρχεί η παράδοση αλλά κάποιο αποστεωμένο κέλυφός της. Δεν υπάρχει
παραδοσιακότητα αλλά επιθετικός συντηρητισμός, ο οποίος καταφεύγει σε
αντικειμενοποιήσεις της εκκλησιαστικής παράδοσης, νεκρώνει την αλήθεια της
πίστεως και απολυτοποιεί τους τύπους. Τα πατερικά κείμενα, οι τύποι και οι κανόνες
της εκκλησιαστικής ζωής, μετατρέπονται σε σύμβολα συσπειρώσεως και οπλοστάσιο
για την προάσπιση των υποκειμενικών επιλογών και την κατατρόπωση των
αντιπάλων.12
Η ταύτιση της Εκκλησίας με το παρελθόν, η αναφορά της εκκλησιαστικής
ταυτότητας σε σχήματα και δεδομένες μορφές του παρελθόντος, έχουν ως συνέπεια
να θεωρείται η ιστορία ως κάτι τετελεσμένο και ολοκληρωμένο και όχι ως κάτι
δυναμικά ανοιχτό. Παρακάμπτεται το «ήδη» και το «όχι ακόμη», ταυτίζεται Βασιλεία
του Θεού και Εκκλησία. Έτσι υποτιμάται η ιστορία, απωθείται η Εκκλησία στο
περιθώριο του ιστορικού γίγνεσθαι, πράγμα που οδηγεί σε έναν ανιστορικό, άσαρκο
και αστικό Χριστιανισμό, ο οποίος αρκείται στην ασφάλεια των ατομικών αρετών13
που ασχολείται με τη σωτηρία της ψυχής και με τα ουσιαστικά, τα «πνευματικά», και
όχι με τα «δευτερεύοντα κοινωνικοπολιτικά» προβλήματα, παραιτούμενος από την
αποστολή στον κόσμο. Η φονταμενταλιστική εκδοχή της Ορθοδοξίας συχνά γίνεται
πολύ σκληρή και καταγγέλλει με έναν ριζοσπαστικό λόγο τους δυτικούς, τους άθεους
αριστερούς, τους Εβραίους, τους Τούρκους, το Ισλάμ, την παγκοσμιοποίηση, τους
ομοφυλόφιλους, τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Σε καιρούς μάλιστα
οικονομικής κρίσης, που η ξενοφοβία και ο ρατσισμός αυξάνονται ραγδαία, γίνεται
πιο επιθετική.
Μέσω της «ομολογιακής εγωπάθειας», νοσηρό φαινόμενο που συμβαδίζει με τον
φονταμενταλισμό, η φονταμενταλιστική εκδοχή της Ορθοδοξίας καλλιεργεί
συστηματικά τη φαντασιακή κατασκευή εχθρών που απειλούν διαρκώς την
Ορθοδοξία και το έθνος. Οι εχθροί δεν είναι μόνον εξωτερικοί αλλά και εσωτερικοί.
Η ομολογιακή αυτή περιχαράκωση της σύγχρονης Ορθοδοξίας οδηγεί συχνά σε
ριζική άρνηση κάθε μορφής διαλόγου, διαχριστιανικού ή διαθρησκειακού, αφού η
αντίληψη περί κατοχής της απόλυτης αλήθειας θεωρείται ότι ανήκει de facto στους
Ορθοδόξους, όπως και η ευαγγελική σωτηρία και η «αιώνια ζωή». Στο χώρο της
12
13

Για περισσότερα βλ. στα έργα της υποσημείωσης 5.
Βλ. Θ. Παπαθανασίου, «Η Εκκλησία ως αποστολή. Ένα κριτικό ξανακοίταγμα της λειτουργικής
θεολογίας του π. Αλέξανδρου Σμέμαν», Θεολογία 80 (2009), σ. 67-108, σ. 102.
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Εκκλησίας «εχθροί» και «προδότες» της Ορθοδοξίας είναι οι «οικουμενιστές», όσοι
διαλέγονται θεσμικά ως εκπρόσωποι τοπικών Ορθοδόξων Εκκλησιών με την
ετερόδοξη Δύση. Κάθε επαφή και συνεργασία με τους ετερόδοξους θεωρείται ως
απόκλιση από τις εκκλησιολογικές και κανονικές αρχές της Ορθοδοξίας και
καταγγέλλεται ως προδοτική και κατακριτέα. Επίσης «εχθροί» και «προδότες» της
Ορθοδοξίας είναι και εκείνοι που ενδιαφέρονται για τη διορθόδοξη ενότητα και
οικουμενική έκφραση των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών.14 «Αίρεση» αποτελεί
όχι μόνο ό,τι προέρχεται από την ετερόδοξη Δύση, αλλά και κάθε σύγχρονος
θεολογικός προβληματισμός και ποιμαντική προσέγγιση των προβλημάτων του
σύγχρονου ανθρώπου που προέρχεται από τον ορθόδοξο χώρο.15 Ιδιαίτερα μετά τις
ραγδαίες πολιτικο-κοινωνικές αλλαγές στις αρχές της τελευταίας δεκαετίας του 20ού
αιώνα στα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη ορθόδοξες ομάδες, βαδίζοντας σε
παλαιοημερολογίτικες

ατραπούς,

ανέλαβαν

οργανωμένο

αγώνα

κατά

του

διαχριστιανικού και διαθρησκειακού διαλόγου που διεξάγει η Ορθοδοξία στο σύνολό
της με επίσημες αποφάσεις, ειδικότερα μάλιστα κατά της Οικουμενικής Κίνησης.
Μέσα σε ένα κλίμα «οντολογικής ανασφάλειας», αισθήματος φόβου για «απώλεια
της πατρίδας» ως απόρροια κυρίως του φόβου για την ελεύθερη αγορά και της
αμηχανίας σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των αρχών της φιλελεύθερης δημοκρατίας,16
η Οικουμενική Κίνηση θεωρήθηκε ως η ενσάρκωση των καταστροφικών δυνάμεων
του φιλελευθερισμού και του δυτικού μοντερνισμού.
Διάφοροι φονταμενταλιστικοί κύκλοι —υποκινούμενοι και από ακροδεξιά
πολιτικά εθνικιστικά κόμματα— σε μία προσπάθεια προσηλυτισμού των πιστών και

14

15

16

Πρβλ. για τα παραπάνω Στ. Γιαγκάζογλου, «Εκκλησία και νεοναζιστικός εθνικισμός. Θεολογικές
προσεγγίσεις στην αναζωπύρωση του νεοναζιστικού παγανισμού», στο: Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήμιο Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Επιστημονική Επιθεώρηση του Μεταπτυχιακού
Προγράμματος «Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία», τόμ. Γ΄, Πάτρα 2012, σ. 70-83, εδώ σ. 67.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα φονταμενταλιστικής νοοτροπίας, μισαλλοδοξίας και δείγμα της
βαθιάς κρίσης που διέρχεται ιδίως η Εκκλησία της Ρωσίας αποτελεί η δημόσια καύση
συγραμμάτων κορυφαίων Ορθοδόξων Ρώσων θεολόγων, όπως του Αλ. Σμέμαν και Ι. Μέγεντορφ,
με εντολή του επισκόπου Αικατερίνμπουρκ Νίκωνα τον Μάιο του 1998. Αιτία, σύμφωνα με την
αντίληψη του επισκόπου, για την καύση των βιβλίων ήταν οι προοδευτικές θέσεις των συγγραφέων
και η διάδοση μέσω των συγγραμμάτων τους αιρετικών θέσεων. Άμεσο θύμα της παραπάνω
φονταμενταλιστικής τοποθέτησης του Επισκόπου Νίκωνα ήταν ένας πρεσβύτερος, ο οποίος δε
συμμορφώθηκε με τις εντολές του Επισκόπου να πάψει να κάνει μνεία στις απόψεις των θεολόγων
που αναφέρθηκαν πιο πάνω καθώς και του Νικολάϊ Αθανάσιεφ Βλ. π. Γεώργιος Τσέτσης,
«Ορθοδοξία 2001-Άλμα προς τα εμπρός ή επιστροφή στον μεσαίωνα;» Ενημέρωσις ΙΔ-1998/6, σ.
1. Βλ. επίσης Επίσκεψις, έτος 29, αρ. 558, 30.6.1998, αναφορά σε δημοσίευμα της εφημερίδας
«Νεζαβίσιμαγια Γκαζέττα» γι’αυτά τα γεγονότα.
Βλ. Β. Γεωργιάδου, «Θρησκεία και Εθνικισμός. Θεωρητικά προλεγόμενα για τη σχέση θρησκείας
και πολιτικής», σ. 217 εξ.
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εδραίωσης της δικής τους «παρασυναγωγής», άρχισαν μια έντονη εκστρατεία κατά
της ηγεσίας των κανονικών Εκκλησιών, επικρίνοντας επισκόπους και θεολόγους για
«οικουμενιστικά ανοίγματα» και «θεολογικές ολισθήσεις». Ταυτόχρονα απαίτησαν
με μαχητικό τρόπο τον τερματισμό οποιασδήποτε επαφής με το δυτικό χριστιανικό
κόσμο.17
Βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που εκδηλώνεται από Ορθόδοξους επικριτική και
απορριπτική στάση έναντι της Οικουμενικής Κίνησης και κρίνεται η παρουσία της
Ορθόδοξης Εκκλησίας στο ΠΣΕ ως αντικανονική, ανεδαφική, υποτιμητική και
επιζήμια. Παράλληλα με τις μετρημένες και ισοζυγισμένες, με πνεύμα συμμετοχής,
επίσημες θέσεις των Εκκλησιών και τις τοποθετήσεις των υποστηρικτών της
συνεχούς, παρά τα εμπόδια, παρουσίας και μαρτυρίας της Ορθόδοξης Εκκλησίας
στην Οικουμενική Κίνηση, πάντοτε διέκρινε κανείς και την τάση που αντανακλά τους
φόβους και τις διαφωνίες των αντιπάλων του Οικουμενισμού.
Αν, όμως, κάποτε οι τάσεις αυτές περιορίζονταν στους παλαιοημερολογιτικούς
κύκλους σε διάφορες εκδοχές, πράγμα που εξαρτάται από το ποια είναι σε κάθε
περίπτωση η Ορθόδοξη Εκκλησία, τώρα πλέον βρίσκονται εντός των πυλών και
ασκούν πιέσεις στις επίσημες Εκκλησίες. Η κατακόρυφη μάλιστα άνοδος της
ηλεκτρονικής επικοινωνίας με παγκόσμια εμβέλεια και η δυνατότητα ανώνυμης
επικοινωνίας με πολύ περιορισμένο έλεγχο, κατέστησαν ιδανικό το διαδίκτυο και
έδωσαν την ευκαιρία στους οπαδούς ακραίων ιδεολογιών για τη διάδοση του
μισαλλόδοξου και αντι-οικουμενικού λόγου τους. Με το δίκτυο να είναι ευάλωτο στη
διαστρέβλωση του χριστιανικού λόγου, γίνεται απόπειρα να εμφανιστεί ο
διαχριστιανικός διάλογος και οι προσπάθειες των Εκκλησιών για ενότητα, καταλλαγή
και συνεργασία, δηλαδή η λεγόμενη Οικουμενική Κίνηση, ως ένα «Παγκόσμιο
Συνονθύλευμα των αιρέσεων» με κυρίαρχη αίρεση την προτεσταντική «παναίρεση»·
ως παγκόσμιο πολιτικό και θρησκευτικό κίνημα με σκοπό την υποταγή της
ανθρωπότητας κάτω από μία παγκόσμια κυβέρνηση και την ένωση όλων των
θρησκειών σε μια πανθρησκεία· ως ενσάρκωση του θρησκευτικού συγκρητισμού της
εποχής μας· ως κατασκευάσματος του Διεθνούς Σιωνισμού με σκοπό την πολιτική

17

Βλ. π. Γεώργιος. Τσέτσης, «Η Ορθόδοξη συμμετοχή στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών», στο
Αναλόγιον, τεύχ. 1 (Φθινόπωρο 2001), σ. 80-94, εδώ σ. 88 εξ· του ίδιου, «Ορθοδοξία 2001-Άλμα
προς τα εμπρός ή επιστροφή στον μεσαίωνα;», σ. 1-2 και του ίδιου, «Η “Διεθνής” των Ορθοδόξων
Σχισματικών», Ενημέρωσις ΙΔ-1998/7-8, σ. 1-2.
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και θρησκευτική κατάκτηση της οικουμένης· ως κίνηση, τέλος, που προωθεί τη
δημιουργία μιας «υπερ-εκκλησίας» και «υπερ-θρησκείας».18

Πανορθόδοξος προβληματισμός και έντονη αποδοκιμασία των ακραίων τάσεων
Η αναρρίπιση του φονταμενταλισμού εντός της Ορθόδοξης Εκκλησίας, με κύρια
χαρακτηριστικά τον ομολογιακό φανατισμό, τη ρητορική μίσους, τον αντιδυτικισμό
και τη συντονισμένη μαχητική κινητοποίηση ενάντια στους διαχριστιανικούς
διαλόγους και σε κάθε προσπάθεια καλλιέργειας ειρηνικών και αδελφικών σχέσεων
της Ορθόδοξης Εκκλησίας με τους άλλους χριστιανούς, είχε απασχολήσει ήδη από το
Μάρτιο του 1992 τη Σύναξη των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών στο
Φανάρι19 και ιδιαίτερα τη Διορθόδοξη Διάσκεψη που συνήλθε στη Θεσσαλονίκη το
1998, η οποία εξέτασε το θέμα: «Αξιολογήσεις νεωτέρων δεδομένων εις τας σχέσεις
Ορθοδοξίας και Οικουμενικής Κινήσεως»· 20 επίσης, απασχόλησε τη Ρωσική
Επισκοπική Σύνοδο τον Αύγουστο του 2000, που εξέδωσε τη Διακήρυξη «Βασικές
αρχές της σχέσης της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας προς τις άλλες χριστιανικές
Ομολογίες»,21 και πιο πρόσφατα το Οικουμενικό Πατριαρχείο, που εξαπέλυσε για το
λόγο αυτό την Πατριαρχική και Συνοδική Εγκύκλιο την Κυριακή της Ορθοδοξίας
στις 21 Φεβρουαρίου 2010.22 Σε όλα τα κείμενα αποδοκιμάζονται αυστηρά οι ακραίες
ομάδες που επιχειρούν τη δημιουργία διαιρέσεων και σχισμάτων εντός της
Ορθόδοξης Εκκλησίας και κρίνεται ομοφώνως απαραίτητη η συνέχιση της
συμμετοχής της Ορθοδόξου Εκκλησίας στην Οικουμενική Κίνηση, αφού η άρνηση
του διαλόγου θα αποτελούσε άρνηση της μαρτυρίας της Ορθοδοξίας στο σύγχρονο
κόσμο. Τονίζεται ότι στα πλαίσια της επί πολλών δεκαετιών ορθόδοξης συμμετοχής
στην Οικουμενική Κίνηση κανείς από τους επισήμους εκπροσώπους της μιας ή της
άλλης τοπικής Ορθοδόξου Εκκλησίας πρόδωσε την Ορθοδοξία. Επισημαίνεται ότι η

18

19

20

21

22

Για τα παραπάνω συνωμοσιολογία δεν χρειάζεται να παραπέμψει κανείς σε ειδική βιβλιογραφία,
αρκεί μια πρόχειρη περιήγηση στο διαδίκτυο, η οποία θα εστιάζει στην Οικουμενική Κίνηση και
τις αντιδράσεις προς αυτήν.
Βλ. «Μήνυμα των Προκαθημένων των Αγιοτάτων Ορθοδόξων Εκκλησιών», Καθ’ οδόν 2 (1992),
σ. 89-93, καθώς και σχολιασμό (σ. 94-125) των καθηγητών του Τμήματος Θεολογίας της
Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ. Ν. Ματσούκα, Ν. Ζαχαρόπουλου, Ι. Πέτρου, Π. Βασιλειάδη.
Βλ. το κείμενο της Διορθόδοξης Συνάντησης της Θεσσαλονίκης το 1998 στο περιοδικό Καθ’ οδόν
14 (1998), σ. 109-112 και στο Τσομπανίδης, «Υπέρ της Οικουμένης», Παράρτημα, σ. 677-681.
Βλ. τη Διακήρυξη στο: https://mospat.ru/gr/documents/attitude-to-the-non-orthodox/ [πρόσβ.: 12
Σεπτ. 2019].
Βλ. το σημαντικό αυτό κείμενο στο Τσομπανίδης, «Υπέρ της Οικουμένης», Παράρτημα, σ. 689-692.
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συμμετοχή της Ορθοδοξίας στην Οικουμενική Κίνηση είναι σύμφωνη όχι μόνο με
την επιθυμία του ίδιου του ιδρυτή της Εκκλησίας, ο οποίος προ του Πάθους
προσευχήθηκε «ἵνα πάντες ἓν ὦσιν», αλλά και με τη μακραίωνη θεολογική και
λειτουργική ορθόδοξη Παράδοση. Ταυτόχρονα υπογραμμίζεται ότι η συνεργασία και
ο διάλογος με τους ετερόδοξους στηρίχθηκε πάντοτε σε αποφάσεις των Ιερών
Συνόδων των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών και σε Πανορθοδόξες Διασκέψεις.
Στο σημείο αυτό αξίζει να παρατεθεί η παράγραφος 7.3. της Διακήρυξης της
Ρωσικής Επισκοπικής Συνόδου, η οποία βασίζεται στη Διορθόδοξη Διάσκεψη της
Θεσσαλονίκης:
Η Εκκλησία καταδικάζει εκείνους, οι οποίοι χρησιμοποιούν την παραπληροφόρηση για
την προμελετημένη διαστρέβλωση των στόχων της μαρτυρίας της Ορθόδοξης Εκκλησίας
ενώπιον του ετερόδοξου κόσμου και συκοφαντούν συνειδητά τις εκκλησιαστικές αρχές,
κατηγορώντας αυτές για “προδοσία της Ορθοδοξίας”. Σε αυτούς τους ανθρώπους, οι
οποίοι σπέρνουν τους σπόρους του σκανδάλου ανάμεσα στους απλούς ανθρώπους, πρέπει
να επιβληθούν οι κανονικές κυρώσεις. Σε σχέση με τα παραπάνω πρέπει να έχουμε ως
γνώμονα τις αποφάσεις της Διορθόδοξης Συνάντησης στη Θεσσαλονίκη (1998): “Οι
εκπρόσωποι ομοφώνως κατέκριναν τας σχισματικάς εκείνας ομάδας, ως επίσης και
ωρισμένας ακραίας ομάδας, εντός των κόλπων των Ορθοδόξων Εκκλησιών, αι οποίαι υπό
το πρόσχημα του θέματος του Οικουμενισμού ασκούν κριτικήν κατά της εκκλησιαστικής
ηγεσίας και υπονομεύουν την αυθεντίαν αυτής, επιχειρούσαι τοιουτοτρόπως την
δημιουργίαν διαιρέσεων και σχισμάτων εντός της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Αι ομάδες αύται
μεταχειρίζονται ανεξέλεγκτον υλικόν και προβαίνουν εις παραπληροφόρησιν προς
τεκμηρίωσιν της αδίκου αυτών κριτικής… Οι σύνεδροι ομοφώνως κρίνουν ως
απαραίτητον την συνέχισιν της συμμετοχής της Ορθοδόξου Εκκλησίας εις τα διαφόρους
μορφάς της διαχριστιανικής συνεργασίας”.23

Τις ακρότητες και την παρερμηνευτική μέθοδο που χρησιμοποιούν διάφοροι κύκλοι
εντός των Ορθοδόξων Εκκλησιών για να πολεμήσουν με φανατισμό κάθε προσπάθεια
συμφιλίωσης και αποκατάστασης της ενότητας μεταξύ των χριστιανών αποκαλύπτει
και απορρίπτει η Πατριαρχική και Συνοδική Εγκύκλιος την Κυριακή της Ορθοδοξίας
του 2010:

23

Βλ. «Βασικές αρχές της σχέσης της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας προς τις άλλες χριστιανικές
Ομολογίες», στο: https://mospat.ru/gr/documents/attitude-to-the-non-orthodox/ [πρόσβ.: 12 Σεπτ.
2019].
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Εἰς τὴν πολεμικήν των αὐτὴν οἱ ἐπικρίνοντες τὴν προσπάθειαν ἀποκαταστάσεως τῆς
ἑνότητος τῶν χριστιανῶν δὲν διστάζουν ἀκόμη καὶ νὰ διαστρέφουν τὴν πραγματικότητα,
διὰ νὰ παραπλανήσουν καὶ ἐξεγείρουν τὸν πιστὸν λαόν… Κατηγοροῦν ὅσους διεξάγουν
τοὺς διαλόγους ὡς δῆθεν “αἱρετικούς” καί “προδότας” τῆς Ὀρθοδοξίας, ἁπλῶς καὶ μόνον
διότι διαλέγονται μὲ τοὺς ἑτεροδόξους, προβάλλοντες εἰς αὐτοὺς τὸν πλοῦτον καὶ τὴν
ἀλήθειαν τῆς Ὀρθοδόξου πίστεώς μας. Ὁμιλοῦν ἀπαξιωτικὰ διὰ κάθε προσπάθειαν
συνδιαλλαγῆς μεταξὺ τῶν διῃρημένων χριστιανῶν καὶ ἀποκαταστάσεως τῆς ἑνότητός των
ὡς δῆθεν ‘παναίρεσιν τοῦ οἰκουμενισμοῦ’ χωρὶς νὰ παρέχουν καμμίαν ἀπόδειξιν ὅτι κατὰ
τὰς ἐπαφάς της μὲ τοὺς μὴ Ὀρθοδόξους ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἐγκατέλειψε ἢ ἀρνήθηκε
τὰ δόγματα τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων καὶ τῶν πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας… Ἡ
Ὀρθοδοξία δὲν ἔχει ἀνάγκην οὔτε φανατισμοῦ οὔτε μισαλλοδοξίας διὰ νὰ προστατευθῇ.24

Στην ίδια Εγκύκλιο διευκρινίζεται: «ἐὰν ἡ Ὀρθοδοξία κλεισθῇ εἰς τὸν ἑαυτόν της καὶ
δὲν διαλέγεται μὲ τοὺς ἐκτὸς αὐτῆς, ὄχι μόνον θὰ ἀποτύχῃ εἰς τὴν ἀποστολήν της,
ἀλλὰ καὶ θὰ μετατραπῇ ἀπό “καθολική” καί “κατὰ τὴν οἰκουμένην” Ἐκκλησία ποὺ
εἶναι, εἰς μίαν ἐσωστρεφῆ καὶ αὐτάρεσκον ὁμάδα, εἰς ἕνα “γκέττο” εἰς τὸ περιθώριον
τῆς ἱστορίας».25

Αντίδοτα κατά των φονταμενταλιστικών τάσεων
Πολύ σωστά, λοιπόν, η απόφαση της Συνόδου (§ 22)26 προβάλλει το σοβαρό αυτό
πρόβλημα, γιατί αυτή η διόλου εποικοδομητική κατάσταση αναδεικνύει την ευθύνη
της να φανερώσει και να περιφρουρήσει την ενότητα και την αλήθεια,
προλαμβάνοντας αυτούς που καραδοκούν να καταφέρουν πλήγματα στο σώμα της
Ορθόδοξης Εκκλησίας, να τη διαιρέσουν, να την αποδυναμώσουν και να την
καταστήσουν αντικείμενο προς συντήρηση. Βεβαίως, υπάρχει σοβαρή ευθύνη όχι
μόνο της εκκλησιαστικής ηγεσίας αλλά και όλων εκείνων των πιστών που δεν
συμμερίζονται ακραίες απόψεις.
Λαμβάνοντας, μάλιστα, κανείς υπόψη τη σύγχρονη αντι-ιεραρχική πρόκληση του
περιβάλλοντος της Εκκλησίας και την απάντηση που αναμένεται να δοθεί από την
πλευρά της, δεν μπορεί να μην επισημάνει ότι η σωστή άσκηση του διδακτικού
24
25
26

Βλ. το κείμενο στο Στ. Τσομπανίδης, «Υπέρ της Οικουμένης», Παράρτημα, ιδίως σ. 691.
Στο ίδιο, σ. 690.
Βλ. «Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν χριστιανικόν κόσμον», στο: Οι αποφάσεις
της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, σ. 73.
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αξιώματος και της κυβερνητικής μέριμνας της (κάθε) Συνόδου ούτε την «κεφαλή»
υποκαθιστά ούτε τα μέλη του «σώματος» και τα χαρίσματά τους αγνοεί. Γιατί δεν
πρόκειται περί γραφειοκρατικού συστήματος και θεσμού άσκησης εξουσιών, αλλά
περί λειτουργήματος ενεργοποίησης χαρισμάτων. Όταν ο συνοδικός τρόπος ζωής
λειτουργεί σωστά, δηλαδή συλλογικά και συμμετοχικά σε όλα τα επίπεδα, τότε «το
“σώμα” ενεργεί δια της Συνόδου και η Σύνοδος υπέρ του “σώματος”», τότε το
πλήρωμα της Εκκλησίας γίνεται πραγματικός θεματοφύλακας της ορθόδοξης πίστης
και της κατά Χριστόν ζωής· περιφρουρεί την ενότητα και την αλήθεια και
δραστηριοποιείται δυναμικά μέσα στον κόσμο.27
Υπό αυτό το πνεύμα η λύση του παραπάνω προβλήματος συνδέεται και
προϋποθέτει την επαρκή και απροκατάληπτη πληροφόρηση του πληρώματος της
Εκκλησίας για τα γενόμενα, τα τρέχοντα, τα σχεδιαζόμενα στο χώρο της
Οικουμενικής Κίνησης. Αυτή η ανάγκη πολύ σωστά τονίζεται στην παράγραφο 11
της απόφασης της Συνόδου για τις «Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον
λοιπόν χριστιανικόν κόσμον».28 Σε διαφορετική περίπτωση το κενό που
δημιουργείται από την έλλειψη πληροφόρησης θα γίνεται χώρος άνετης
«αξιοποίησης» από τους μισαλλόδοξους, φανατικούς και κατ’ επάγγελμα
κατηγόρους.
Επανειλημμένα έχει επισημανθεί σε διορθόδοξο επίπεδο ότι οποιαδήποτε
προσπάθεια αναζήτησης της χριστιανικής ενότητας και καταλλαγής δεν θα έχει
αποτελέσματα, εάν δεν ξεκινάει από τη «βάση», από τη «ρίζα προς τα επάνω» σε
κάθε τόπο, σε κάθε ενορία, σε κάθε Μητρόπολη, σε κάθε αυτοκέφαλη Εκκλησία.29 Η
συμβολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στο οικουμενικό όραμα «δύναται να διαρθρωθή

27

28

29

Βλ. για τα παραπάνω Αλ. Παπαδερός, Η Σύνοδος σε σχέση με το πλήρωμα της Εκκλησίας και τον
κόσμο, Χανιά 1978, ιδίως σ. 14-15, 22-23. Πρβλ. επίσης τον προβληματισμό που αναπτύσσεται στο
σημαντικό αφιέρωμα της Σύναξης 133 (2015), «“Εκτός απροόπτου…”. Οι Ορθόδοξοι σε Σύνοδο»,
ιδιαίτερα σ. 16-19, 63-64, 68, 73,75, 79.
Βλ. Οι αποφάσεις της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, σ. 69: «Ἡ κατά τήν
διεξαγωγήν τῶν θεολογικῶν διαλόγων ἀκολουθουμένη μεθοδολογία ἀποσκοπεῖ εἴς τε τήν λύσιν
τῶν παραδεδομένων θεολογικῶν διαφορῶν ἤ τῶν τυχόν νέων διαφοροποιήσεων καί εἰς τήν
ἀναζήτησιν τῶν κοινῶν στοιχείων τῆς χριστιανικῆς πίστεως, προϋποθέτει δέ τήν σχετικήν
πληροφόρησιν τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας ἐπί τῶν διαφόρων ἐξελίξεων τῶν διαλόγων».
Σε σχέση με το θέμα αυτό έχουν βαρύνουσα σημασία οι με αυτοκριτική διάθεση δηλώσεις του
Μητροπολίτη Χαλκηδόνος Μελίτωνα μετά τη λήξη των εργασιών της Β΄ Προσυνοδικής
Πανορθόδοξης Διάσκεψης (1982), της οποίας προήδρευσε. βλ. Συνοδικά VII. Β΄ Προσυνοδική
Πανορθόδοξος Διάσκεψις Σαμπεζύ, 3–12 Σεπτεμβρίου 1982. Πρακτικά–Κείμενα, Chambésy-Γενεύη
1994, σ. 207-208.
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και να εκπληρωθή μόνον όταν αύτη συμμετέχει εις την βάσιν» και η συμμετοχή της
θα ήταν περισσότερο αποτελεσματική «εάν εδίδετο μεγαλυτέρα προσοχή εις τον
καταρτισμόν κληρικών και λαϊκών ανδρών και γυναικών εις τα
οικουμενικά θέματα».30
Πόσες όμως τοπικές Ορθόδοξες Εκκλησίες το εφάρμοσαν αυτό; Πόσα από τα
μέλη των Ορθοδόξων Εκκλησιών, ακόμη και από εκείνα που ασκούν ποιμαντικό και
θεολογικό έργο σε ανώτερα επίπεδα ευθύνης, έχουν επαρκή ενημέρωση για τα
γενόμενα, τα τρέχοντα, τα σχεδιαζόμενα στο χώρο της Οικουμενικής Κίνησης, αλλά
και τα συμπαρομαρτούντα; Πόσες Μητροπόλεις πραγματοποίησαν ιερατικές
συνάξεις για να ενημερώσουν τους ιερείς τους για τα θέματα και την πορεία των
διαλόγων; Πόσες Μητροπόλεις ενημέρωσαν κληρικούς και λαϊκούς για την Αγία και
Μεγάλη Σύνοδο και τις αποφάσεις της; Τί έκαναν οι Μητροπόλεις τόσα χρόνια που
Οργανώσεις, ομάδες ιεραρχών, κληρικών, μοναχών και λαϊκών, ποικιλώνυμες και
ποικιλόμορφες παρασυναγωγές, λυμαίνονταν τις εκκλησιαστικές συνειδήσεις στην
Ελλάδα, μονοπολούσαν την Ορθοδοξία, την κατανοούσαν με όρους ομολογιακούς,
και σε πολλές περιπτώσεις κατάφεραν να τη θέσουν στο περιθώριο της ιστορίας;
Διαχώρισε κάποια Ιερά Σύνοδος τοπικής Εκκλησίας τη θέση της από Μητροπολίτη
που διαδίδει, υποκινεί ή δικαιολογεί το ρατσιστικό μίσος, την ξενοφοβία, τον
αντισημιτισμό ή άλλες μορφές μίσους που βασίζεται στη μισαλλοδοξία,
συμπεριλαμβανομένων αυτής που εκφράζεται μέσω του επιθετικού εθνικισμού και
εθνοκεντρισμού, των διακρίσεων, της αποστροφής και της εχθρότητας κατά
ανθρώπων με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό, κατά των μειονοτήτων, των
μεταναστών και των ανθρώπων με καταγωγή από την αλλοδαπή και πιστών άλλης
Ομολογίας ή θρησκείας; Μήπως οι τοπικές Εκκλησίες λείαναν επί δεκαετίες τις
αντιστάσεις σε ακραίες θέσεις και αντι-οικουμενικές επιθέσεις, κλείνοντάς τους
πολλές φορές το μάτι;
Είναι ελπιδοφόρο το γεγονός ότι σήμερα έχει συνειδητοποιηθεί πως η παράκαμψη
μεγάλου μέρους του λαού και του κλήρου και η έλλειψη ενημέρωσής του είναι οι
κυριότεροι λόγοι για να αναπτυχθούν ακραίες τάσεις που οδηγούν στην άρνηση της

30

Βλ. «“Αι Ορθόδοξοι Εκκλησίαι και το ΠΣΕ”: Έκθεση της Διορθοδόξου Συσκέψεως Ορθοδόξων
και Ορθοδόξων μη Χαλκηδονίων Εκκλησιών-μελών του ΠΣΕ (Σαμπεζύ, Ελβετία, 12-16
Σεπτεμβρίου 1991)», στο: Γ. Λαιμόπουλος (επιμ.), Η Ζ΄ Γενική Συνέλευση του ΠΣΕ, Καμπέρρα,
Φεβρουάριος 1991. Χρονικό-Κείμενα-Αξιολογήσεις, Τέρτιος, Κατερίνη 1992, σ. 93-106, εδώ σ. 104.
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Οικουμενικής Κίνησης, στην απόρριψη του διαλόγου και του «άλλου» και στην
παραίτηση από την αποστολή στον κόσμο.31 Σε αυτό οφείλεται και η παράλυση κάθε
προσπάθειας για δράση και εφαρμογή αυτών που αποφασίζονται. Είναι ευκαιρία
σήμερα, κατά τη μετασυνοδική πορεία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, να αλλάξουν τα
πράγματα και να γίνουν αυτοδιορθωτικές κινήσεις στο θέμα αυτό. Είναι καιρός να
βελτιωθούν οι εσωτερικές σχέσεις, να ξεπεραστεί η ιεραρχική δομή και να
αναζητηθούν τρόποι για την έκφραση της συλλογικότητας στην Ορθόδοξη
Εκκλησία.32 Με άλλα λόγια είναι ευκαιρία να καλλιεργηθεί και να ανθίσει το
«μυστήριο της συνυπευθυνότητας».33
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, όπως πολύ σωστά έχει υποστηριχθεί, οι τοπικές
Εκκλησίες πρέπει «να στρέφονται και να διαλέγονται με την πλειονότητα των πιστών
που συνήθως δεν διακατέχονται από ακραίες τάσεις και να μη δίνουν την εντύπωση
ότι υπολογίζουν στη δύναμη που θέλουν να εμφανίζουν ότι έχουν οι
φονταμενταλιστικές ομάδες».34 Το ζήτημα αυτό είναι πολύ σοβαρό εάν ληφθεί υπόψη
ότι πολλές φορές η εκκλησιαστική διοίκηση προτιμά να διαλέγεται με τις ομάδες
αυτές και τις υπολογίζει περισσότερο από όσο θα έπρεπε, παραβλέποντας ότι οι ιδέες
τους είναι εκτός τόπου και χρόνου και ασύμβατες με τη σύγχρονη πραγματικότητα.35
Υπάρχουν περιπτώσεις, ιδίως στην Ανατολική Ευρώπη, που ακραίες ομάδες
μπόρεσαν να επιβάλουν σε τοπικές Ορθόδοξες Εκκλησίες τον τρόπο σκέψης τους και
τις επιδιώξεις τους.36

31

32

33

34
35
36

Από τους πρώτους που έθεσαν το θέμα αυτό επιτακτικά και με σαφήνεια στον ορθόδοξο χώρο είναι
ο Αλέξανδρος Παπαδερός με τη μελέτη-παρέμβαση Η Σύνοδος σε σχέση με το πλήρωμα της
Εκκλησίας και τον κόσμο, χ.ε., Χανιά 1978. Βλ. ακόμη του ίδιου, «Λειτουργική Διακονία» στο:
Λειτουργική Διακονία, Η κοινωνική αποστολή της Εκκλησίας στο σύγχρονο κόσμο. Πρακτικά
Διορθοδόξου Διασκέψεως, Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης, Χανιά 1981, σ. 23‐83, ιδίως σ. 60 εξ. και
σ. 65.
Βλ. πλείστα όσα ενδιαφέροντα παρατηρεί σε σχέση με το θέμα αυτό και με αφορμή αποφάσεις της
Αγίας και Μεγάλης Συνόδου ο καθηγητής Ιωάννης Πέτρου, Χριστιανισμός και Κοινωνία, (Β΄
έκδοση αναθεωρημένη και επαυξημένη), Μπαρμπουνάκης, Θεσσαλονίκη 22017, ιδίως σ. 314 και
316.
Ωραία και σωστή εκκλησιολογικά διατύπωση από τον Χρυσόστομο. Σταμούλη, σε απάντηση
ερωτήματος που έθεσε σε αφιερωματικό της τεύχος με τίτλο «“Εκτός απροόπτου…”. Οι
Ορθόδοξοι σε Σύνοδο», Σύναξη 133 (2015) σ. 78-79, εδώ σ. 79.
Βλ. Ι. Πέτρου, «Το φαινόμενο του θρησκευτικού φονταμενταλισμού», σ. 123.
Βλ. Ό.π., σ. 123 και 115-116.
Οι Ορθόδοξες Εκκλησίες των χωρών αυτών αντί να κωφεύσουν στις υστερικές αντιοικουμενικές
κραυγές και την προπαγάνδα των ακραίων αυτών ομάδων και τάσεων τις υπολόγισαν και έφτασαν
στο σημείο να θέσουν το ερώτημα για το σκόπιμο της συμμετοχής τους στην Οικουμενική Κίνηση
απειλώντας ταυτόχρονα με αποχώρηση. Για παράδειγμα, η αποχώρηση της Ορθόδοξης Εκκλησίας
της Γεωργίας το Μάιο του 1997 από το ΠΣΕ και το ΚΕΚ, όπως και της Βουλγαρίας ένα χρόνο
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Επίσης μέσα σε ένα κλίμα συνυπευθυνότητας είναι απαραίτητο οι Εκκλησίες να
μεριμνήσουν για την προσαρμογή τους στη σύγχρονη πραγματικότητα και να
ανανεώσουν τις κοινωνικές, επιστημονικές και πολιτιστικές αντιλήψεις τους. Έτσι
μπορούν να καλλιεργούν και να θωρακίζουν τους πιο απλούς πιστούς που μπορεί να
είναι λόγω άγνοιας και προκαταλήψεων ευάλωτοι απέναντι στα κηρύγματα και τα
κελεύσματα των φανατικών μελών τους.
Ιδιαίτερα χρειάζεται να δοθεί έμφαση στις οικουμενικές αξίες της αλήθειας, της
αλληλεγγύης και της αγάπης, για να μπορεί ο πιστός να μην τρομάζει μπροστά στο
άλλο, το διαφορετικό, το ξένο, αλλά να μάθει να διαλέγεται, να συμπορεύεται και να
συμπάσχει. Μαζί με αυτό χρειάζεται να αναπτυχθεί, όπως πολύ σωστά έχει προταθεί,
προβληματισμός για την «ποιμαντική του εκκλησιαστικού φανατισμού», για να μην
αντιμετωπίζεται ο φανατικός με το ίδιο ήθος, πράγμα που θα επιδεινώνει και εν τέλει
θα δικαιώνει τη συμπεριφορά του.37 Τελευταίο, αλλά όχι πιο ασήμαντο, είναι να
συνεχιστούν οι διάλογοι, διαχριστιανικοί και διαθρησκειακοί,38 που έχουν ως στόχο
την αμοιβαία γνώση, την ενότητα και την καταλλαγή και βοηθούν στην αποδόμηση
των διχοτομικών προκαταλήψεων, στην αποφυγή των αντιπαραθέσεων, της
κινδυνολογίας και της βίας.

37

38

μετά, έγινε με την ανάμειξη και υπόθαλψη σχισματικών ομάδων. Την ίδια χρονική περίοδο η
Εκκλησία της Ρωσίας, πιεζόμενη από παρόμοιες ομάδες, βρέθηκε στα πρόθυρα της εξόδου από το
ΠΣΕ.
Βλ. π. Βασίλειος Θερμός, «Το δίλημμα ‘Ορθοδοξία ή αίρεση’ ως πρόβλημα ψυχικής ταυτότητας»,
σ. 8
Αυτό προτείνεται και από την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Κρήτης. Βλ. σχετικά Οι αποφάσεις της
Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, «Εγκύκλιος», σ. 42-43, § 17 και
«Μήνυμα», σ. 15, § 4.
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Μαρία Χατζηαποστόλου*
ΑΡΡΩΣΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΤΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΜΑΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
Αφιερώνω τούτο το μικρό άρθρο
στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό
της Ελλάδας και της Κύπρου, μα και κάθε χώρας.
Στους ανθρώπους που νύχτα και μέρα
παλεύουν ακατάπαυστα σαν τον Διγενή Ακρίτα με τον θάνατο.
«Με τις πέτρες που μου ’ρίξαν
έχτισα μιαν εκκλησιά
να ’ρχονται οι βασανισμένοι
για να βρουν παρηγοριά
Όποιος τραγουδάει τον πόνο
στη ζωή δε θα χαθεί
κι ένας φίλος μες τον κόσμο
θα του συμπαρασταθεί»
Μάνος Ελευθερίου, «Όποιος τραγουδάει τον πόνο».1

Abstract: In the midst of the Covid-19 crisis the author introduces us to the literary work of
Manos Eleutheriou, one of the most prolific Greek songwriters/lyricists, and particularly
discusses how the concepts of disease and cure appear in his works. A creative encounter
between song and theology.
Keywords: Manos Eleutheriou; Disease; Cure; Love; Doctors; Christ.

Ο Μάνος Ελευθερίου που έγραψε τούτους τους στίχους δεν χρειάζεται καν
συστάσεις. Ο κορυφαίος Έλληνας στιχουργός του 20ού, αλλά και 21ου αιώνα, που την
πορεία του κοσμούν πάνω από 400 τραγούδια, αγαπούσε κάθε άνθρωπο που
δοκιμάζεται παντοιοτρόπως και βιώνει τον πάσης φύσεως πόνο. Και τους ήξερε καλά
τούτους τους βασανισμένους, γιατί υπήρξε κι εκείνος ένας άνθρωπος που πολύ

* Δρ. Θεολογίας (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης.
Τούτο το τραγούδι, που είναι ένα πολύ ωραίο ζεϊμπέκικο και που δυστυχώς δεν ακούστηκε
ιδιαίτερα, ανήκει στον δίσκο Τρελοί και άγγελοι (1986) και εκφράζει με υπέροχο τρόπο τη σκέψη
του στιχουργού περί ασθενείας και ίασης. Η παραγωγή ανήκει στη δισκογραφική εταιρεία Minos
EMI.
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πικράθηκε, δίδοντας το αίμα της καρδιάς του και δίχως ποτέ να ζητά αντάλλαγμα.2
Τους ήξερε για τούτο και ήξερε να τραγουδά τον πόνο τους κι «έχτιζε εκκλησιές με
τις πέτρες που του έριχναν», να έχουν καταφύγιο και παραμυθία οι βασανισμένοι.
Ο ποιητής Μάνος Ελευθερίου γεννήθηκε στη Σύρα την οποία υπεραγαπούσε και
την περιρρέουσα ατμόσφαιρα της οποίας συναντούμε στο βιβλίο του, με τίτλο:
Μαύρα μάτια,3 όπου αναφέρει εκτενώς και με λεπτομέρειες τις πανδημίες που
έπληξαν το νησί του, στις αρχές του περασμένου αιώνα, όπως η ευλογιά, η
διφθερίτιδα και ο τυφοειδής πυρετός.
Για τον Μάνο Ελευθερίου το τραγούδι το ίδιο ήταν γιατρειά, αλλά και ταυτόχρονα
αρρώστια, όπως ο ίδιος εκφράζει στη συνολική στιχουργική του και ιδιαίτερα στο
τραγούδι «Είναι αρρώστια τα τραγούδια»,4 όπου φανερώνει ολόκληρη την οντολογία
του ελληνικού τραγουδιού, τονίζοντας μία άλλη ασκητική διάσταση της αγάπης,
εκείνης του πάθους που κυριαρχεί σε όποιον αρρωσταίνει από αγάπη! Με τούτη τη
συλλογιστική το τραγούδι νοείται ως πάθος, όπως ακριβώς συμβαίνει σε κάποιον που
αρρωσταίνει για ό,τι αγαπά. Και μάλιστα πρόκειται για ένα «πάθος ατελείωτο»,5 για
μια αρρώστια ανίατη καθώς:
Είν’ αρρώστια τα τραγούδια τι θαρρείς
βρες αγάπες άλλες φως μου να χαρείς
τα τραγούδια που έχουν αίμα και καρδιά
είν’ αρρώστια που δε γίνεται καλά.

Ακολούθως, στο ομώνυμο βιβλίο του, μας φανερώνει μία από τις πιο μύχιες επιθυμίες
του: «Από πολλά χρόνια, όσες φορές έφτανα σε αδιέξοδο από τις αρρώστιες και τις
απογοητεύσεις μου, πάντα σκεπτόμουν ν’ αποσυρθώ σε μια μικρή πόλη, μάλλον
παραθαλάσσια, να ξεφύγω απ’ τη βρομιά της πρωτεύουσας και ν’ ανοίξω ένα μικρό
καφενεδάκι».6 Έτσι,

2

3

4

5

6

Οι περισσότεροι γνωρίζουμε τη στιχουργική και τα τραγούδια του Μάνου Ελευθερίου, όχι όμως
και τη γενικότερη λογοτεχνική και συγγραφική του προσφορά στον τόπο.
Βλ. Μάνος Ελευθερίου, Μαύρα Μάτια. Ο Μάρκος Βαμβακάρης και η συριανή κοινωνία στα χρόνια
1905-1920, Μεταίχμιο, Αθήνα 2013.
Βλ. Μαρία Δημητριάδη, «Είναι αρρώστια τα τραγούδια», στίχ. Μάνος Ελευθερίου μουσ. Σταύρος
Ξαρχάκος, Δελτίο Καιρού CBS Records, 1980.
Βλ. Γρηγόρης Μπιθικώτσης, «Απελπίστηκα [(Τι πάθος ατελείωτο)]», στίχ. και μουσ. Μάρκος
Βαμβακάρης, 78 στροφές, Columbia, 1960.
Μάνος Ελευθερίου, Είναι αρρώστια τα τραγούδια, Καστανιώτης, Αθήνα 2002, σ. 13.
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Παρ’ όλες τις παλινδρομήσεις η ιδέα τού καφενείου δεν μ’ αφήνει. […] και πάντα
καταλήγω ότι το καλύτερο θα ήταν να το στήσω απέναντι από κάποια φυλακή, για να
σερβίρω δικηγόρους και τυραννισμένους συγγενείς φυλακισμένων και να μπορώ
καμιά φορά να δίνω παρηγοριά (ιδού θέματα για τραγούδια […]), ή να το στήσω
δίπλα ή απέναντι από ένα αστυνομικό τμήμα, για να βλέπω πρώτος πρώτος, μέρα και
νύχτα, τους φόβους και τους τρόμους των ανθρώπων που θα μπαινοβγαίνουν και να
τους συντρέχω όπως μπορώ (αυτό κι αν έχει θέματα για τραγούδια).7

Ενώ, «Είναι ν’ απορεί κανείς με τι πανάκριβα υλικά είμαστε φτιαγμένοι που τα
καταντούμε σκουπίδια και πόσο πολλές φορές αυτά τα σκουπίδια και τα κουρέλια τα
μεταμορφώνουμε σε αυτοκρατορικά ενδύματα. Και όταν το άγνωστο χέρι αγγίζει το
δικό μας για να πει κάποιος την εξομολόγησή του με περισσότερη άνεση, τότε
πραγματικά καταργείται ο θάνατος. Ώσπου να βρεθεί ο αρχαγγελικός ποιητής που
όλα αυτά θα τα κάνει τραγούδια…».8
Αναμφισβήτητα, οι έννοιες του πόνου και της αγάπης ως δύναμης θεραπευτικής
και αντίρροπης έναντι του θανάτου, όπως αυτή εκφράζεται στη σκέψη του, όχι μόνο
δεν λείπει από το έργο του, αλλά κατέχει και περίοπτη θέση. Στην προοπτική αυτή
είναι πασιφανές στον εκάστοτε αναγνώστη ή μελετητή, πως ο συγγραφέας
διακατέχεται από μια ευαισθησία προς τους ηλικιωμένους και ιδιαίτερα τους
ασθενούντες:
Καθηλωμένοι σε άβουλα φορεία, κοίταζαν σιωπηλοί και περίτρομοι τους δικούς τους
που συνόδευαν και που ασφαλώς θα τους πήγαιναν κατευθείαν στο γηροκομείο. Μια
κίτρινη λύπη είχε κολλήσει στο μαραμένο δέρμα τους, χαρακωμένο από βαθιές
ρυτίδες και μελανές ραβδώσεις, μισοί μέσα στις γάζες και με πληγές που δεν θα
ξανάκλειναν. Ένα δέρμα που δεν θυμόταν τίποτε από την δροσιά μιας άγιας μακρινής
ηλικίας.9

Ο Συριανός συγγραφέας δεν ανέχεται την παράλογη λογική, κατά την οποία
ορισμένοι επιβάλλουν μια «ημερομηνία λήξης» στον πάσχοντα και ιδιαίτερα στον
ηλικιωμένο ασθενούντα άνθρωπο που δεν έχει πια τις δυνάμεις να ανταποκριθεί στις
απαιτήσεις της ζωής και να είναι παραγωγικός, μη σεβόμενοι —με αυτόν τον
τρόπο— το ανθρώπινο πρόσωπο.

7
8
9

Ό.π., σ. 15.
Ό.π., σ. 73.
Μάνος Ελευθερίου, Ο καιρός των χρυσανθέμων, Μεταίχμιο, Αθήνα 2004, σ. 24-25.
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Ο ίδιος ως ασθενής υπήρξε υπάκουος. Μέσα στην καρδιά του, έτρεφε μια βαθιά
εκτίμηση προς τους ιατρούς. Αισθανόταν ασφαλής με τους ιατρούς και γι’ αυτό
φρόντιζε να χαίρεται την παρέα με εκείνους. Εκτός από τα τραγούδια του, που
περιέχουν ιατρική ορολογία —ποιητικά δοσμένη και οργανικά ενταγμένη στην
ποιητική του— υπάρχει στη σκέψη του διάχυτη η αγάπη για τους ιατρούς, γεγονός
που κάνει τον λόγο του, πιο επίκαιρο από ποτέ, δίδοντας με αυτόν τον τρόπο ένα
ωραίο μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας. Αυτήν την αγάπη που είχε για τους ιατρούς
προφανώς μέσα από την προσωπική εμπειρία και το βίωμα που είχε μαζί τους,
εξέφρασε στην τελευταία του εκπομπή στο ραδιόφωνο, όπου αναφέρει:
Καμιά φορά κι η καλή κουβέντα έχει κάτι από τα φάρμακα που μας δίνουν οι
σπουδαίοι γιατροί, γιατί κακά τα ψέματα οι γιατροί μας κάνουν καλό, όπως και να το
κάνουμε. Είναι τόσο χρήσιμοι όσο και τα έργα του Πολιτισμού, είναι τόσο
απαραίτητοι, όπως το ψωμί και το νερό, είναι τόσο καλοί ορισμένοι και ως άνθρωποι
που αυτό βγαίνει και στη δουλειά τους, βγαίνει στη σχέση τους με τους αρρώστους.
Βγαίνει στη σχέση τους με την ανθρωπότητα ολόκληρη. Κρατούν με λίγα λόγια τη
ζωή των ανθρώπων, όπως πολλές φορές την κρατούν ζωντανή τα μεγάλα έργα της
ανθρωπότητας. Να είναι πάντα καλά όλοι τους.10

Με φωνή που τρεμόπαιζε από τη συγκίνηση —κατά τη διάρκεια της ραδιοφωνικής
εκπομπής— θαρρείς και είχε ψυχανεμισθεί το επερχόμενο τέλος, έμοιαζε σαν να
αποχαιρετούσε τους πάντες, φίλους κι εχθρούς. Ακόμη και η επιλογή των τραγουδιών
δεν ήταν τυχαία, με το συγκλονιστικό «Ποιός την ζωή μου»11 να ανοίγει την
εκπομπή. Εφτά ημέρες μετά και μέσα στο κατακαλόκαιρο, ταξίδεψε προς τους
ουρανούς μια αναστάσιμη Κυριακή, στις 22 Ιουλίου 2018, σε ηλικία 80 ετών. Και η
Ελλάδα έγινε ακόμη πιο φτωχή, δίχως τον άρχοντα των ταπεινών, Μάνο Ελευθερίου.
Όπως ο ίδιος έλεγε χαρακτηριστικά, «Εμένα ο θάνατος δεν με ενδιαφέρει, εκεί ο
πέλεκυς είναι μία και καλή, μία κι έξω σε κόβει και τελειώνεις. Εκείνο που φοβάται
κανείς είναι ο πόνος, τα μαρτύρια, τα βασανιστήρια».12

10

11

12

Βλ. την τελευταία ραδιοφωνική εκπομπή του Μάνου Ελευθερίου με τίτλο: Τα λόγια της αγάπης,
στις 15 Ιουλίου 2018 και στον Αθήνα 9,84, λίγες ημέρες πριν από την κοίμησή του,
Micxcloud.com/ΑΘΗΝΑ984/τα-λόγια-της-αγάπης-15-07-2018 [πρόσβ.: 31 Μαΐου 2020].
Βλ. Μαρία Φαραντούρη, «Ποιος την ζωή μου», στίχ.: Μάνος Ελευθερίου, μουσ.: Μίκης
Θεοδωράκης, Τα τραγούδια του αγώνα, Minos EMI, 1971.
Μάνος Ελευθερίου, «Ο Μάνος Ελευθερίου αδιαφορεί για τον θάνατο. Μία μεγάλη συνέντευξη με
τον σπουδαίο Έλληνα ποιητή, στιχουργό και πεζογράφο που “έφυγε” από τη ζωή σε ηλικία 80
ετών. Συνέντευξη στον Γιώργο Βουδικλάρη», στο: https://popaganda.gr/people/o-manoseleftheriou-adiafori-gia-ton-thanato/ [πρόσβ.: 31 Μαΐου 2020].
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Αυτοσαρκάζεται στο «Έχω πρόβλημα υγείας»13 για να ξεγελάσει τον θάνατο:
Έχω πρόβλημα να λύσω
με ποιόν τρόπο να μιλήσω
σ’ ένα πρόσωπο που κάποτε θ’ αφήσω.
Είναι θέμα πια υγείας περιττής απολογίας
να μιλάς όπως το θύμα μιας θυσίας.

Ακολουθούν «Τα φάρμακα»,14 εκεί όπου απουσιάζει η αγάπη:
Φάρμακα για τις αϋπνίες,
φάρμακα για τις αναμνήσεις,
για κάποιων ξένων αμαρτίες
και φάρμακα για συναντήσεις.
Φάρμακα για τα όνειρά σου
και συνταγές για όλες τις λύπες,
για όσα κλώτσησες μια νύχτα
κι όσα μετάνιωσες που είπες.

Στο σπαρακτικό «Γιατρέ μου»,15 ο ιατρός νοείται ως ιατρός ψυχών και σωμάτων και
γίνεται δέκτης του παραπόνου του πάσχοντος ανθρώπου:
Γιατρέ το φως μου πια λιγόστεψε πολύ
ή δεν υπάρχεις ή δεν έχεις εντολή,

13

14

15

Βλ. Ηλίας Ψινάκης, «Έχω πρόβλημα υγείας», στίχ.: Μάνος Ελευθερίου, μουσ.: Δημήτρης
Κοντόπουλος, Universal Music, 2008. Το αμφισβητούμενο αυτό τραγούδι που προκάλεσε
αρνητικές αντιδράσεις, χαρακτηρίστηκε από τον Μάνο Ελευθερίου ως ένα απλό «event», ενώ ο
στιχουργός δήλωσε πως δεν είχε επιλεγεί από τον ίδιο ο Ηλίας Ψινάκης ως ερμηνευτής, καθώς
αποφάσισε μόνος του, να ερμηνεύσει το τραγούδι. Αναρωτιέμαι, όμως: αν δεν είχε δικαίωμα ο
τεράστιος Μάνος Ελευθερίου να παίξει με τις λέξεις και τη σοβαροφάνεια, τότε ποιος έχει άραγε;
Βλ. Λαυρέντης Μαχαιρίτσας και Κατερίνα Στανίση, «Τα φάρμακα», στίχ.: Μάνος Ελευθερίου,
μουσ.: Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, Στο αφιερώνω, Minos EMI, 2003.
Βλ. Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, «Γιατρέ μου», στίχ.: Μάνος Ελευθερίου, μουσ.: Λαυρέντης
Μαχαιρίτσας, Ψέμα στο Ψέμα, Minos EMI, 2019. Οι στίχοι του Μάνου Ελευθερίου συνταράσσουν.
Ωστόσο, εκείνο που, επίσης, φανερώνει το μυστήριο της ζωής και του θανάτου είναι μία ανάρτηση, που
είχε κάνει ο τραγουδιστής, στον λογαριασμό του, στο Facebook. Ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, είχε
αναρτήσει τότε τους στίχους αυτούς. Δυστυχώς, ο Λαυρέντης, ο νεότερος σε ηλικία και καλός φίλος
του Μάνου Ελευθερίου, θα τον ακολουθήσει στο μεγάλο ταξίδι έναν χρόνο μετά. Βλ. την
«Προφητική ανάρτηση του Λ. Μαχαιρίτσα με στίχους του Μ. Ελευθερίου: “Γιατρέ, το φως μου πια
λιγόστεψε πολύ”», στο: https://www.mononews.gr/life-style/i-profitiki-anartisi-tou-l-macheritsa-mestichous-tou-m-eleftheriou-giatre-to-fos-mou-pia-ligostepse-poli [πρόσβ.: 31 Μαΐου 2020].
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να δίνεις χάδια και σιρόπια και φιλιά
προτού ακουστεί κι η τελευταία πιστολιά.

Στην υπαρξιακή αγωνία του ανθρώπου που αρνείται να παραδεχθεί τον θάνατο:
Γιατρέ, γιατρέ
ποιός άγγελος θνητός θε να νοιαστεί
για να ρωτήσει και για μας το πώς και τί,
πόσα κορμιά αλέθει τούτη η μηχανή
και ποιός μας δίκασε ισόβια ποινή

Γι’ αυτό και αγωνίζεται για να ξορκίσει τον θάνατο:
Γιατρέ, γιατρέ
τί γέγραπται στο σώμα μου και τί στην ψυχήν
απόστησον, φυγάδευσον του Άδου την ισχύν.16

Για να ολοκληρώσει το τραγούδι με την τριπλή ικετευτική επίκληση: «Γιατρέ, γιατρέ,
γιατρέ».17
Ο λόγος του Μάνου Ελευθερίου συγκλονίζει, αγγίζοντας πολλούς ανθρώπους,
μεταγγίζοντάς τους την ελπίδα σαν αίμα ζωτικό. Όλοι θα συναντήσουν κάπου εκεί
κάτι από τον εαυτό τους. Για τούτο και η σκέψη του, σχετίζεται άμεσα με τη
συγκυρία που διανύουμε με τον φονικό ιό Covid-19. Αισθάνεται κανείς πως τα
τραγούδια αυτά γράφτηκαν σήμερα και για το σήμερα. Γιατί με τη διορατική και
διεισδυτική ματιά του, ήξερε να αφουγκράζεται τον παλμό της εποχής και να τον
εκφράζει με τον ομορφότερο τρόπο. Πικραμένος από διάφορες καταστάσεις
πρεσβεύει μια ελπίδα που κινείται πέρα από την αισιοδοξία και την απαισιοδοξία, σε
μια δική του ιδιότυπη χαρμολύπη, που συνδέεται και με τη χριστιανική μας
παράδοση. Αυτός ο κόσμος σε απελπίζει. Αλλά μέσα στο αδιέξοδο, υπάρχει φως. Και
το φως αυτό γλυκαίνει τις καρδιές μέσα από το τραγούδι.
Και για τους πλέον δύσπιστους που αρνούνται να αντικρίσουν τούτη την αλήθεια
κατάματα, παραπέμπουμε στην εξής ιστορία του αγαπητού μας δασκάλου
Χρυσόστομου Σταμούλη, ο οποίος —κατά τον ποιητή της Θεσσαλονίκης, Ντίνο
Χριστιανόπουλο— «έβαλε το τραγούδι μέσα στη θεολογία»: «Κάποτε, κάποιος
16

17

Βλ. ό.π. Η επιβλητική αυτή ορολογία θυμίζει έντονα την εκκλησιαστική μας γλώσσα, τους
εξορκισμούς, καθώς και τις ευχές από το Μέγα Ευχολόγιο.
Μαχαιρίτσας, «Γιατρέ μου».

164

ΑΡΡΩΣΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΤΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΜΑΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

φίλος, αναφερόμενος στον Νίκο Ματσούκα, μου είπε με αγανάχτηση, πως θεολογία
δεν γίνεται με τα τραγούδια˙ τον κοίταξα απορημένος, δεν απάντησα, πικράθηκα και
έφυγα. Για πολύ καιρό δεν μπορούσα να εξηγήσω στον εαυτό μου ή δεν μπορούσα να
χωνέψω γιατί να γίνεται ζωή και θάνατος με τα τραγούδια και όχι θεολογία».18 Γιατί
κατά τον μακαριστό Νίκο Ματσούκα, «Έρωτας και Χάρος, λοιπόν, εντός ενός άλλου
κόσμου, ενός άλλου τρόπου, δια του τραγουδιού, αδελφώνουν και δείχνουν το
αναπότρεπτο μιας συνεχιζόμενης απορίας-πορείας, το τέλος της οποίας φαίνεται να
είναι “η κρυμμένη και απρόσμενη ομορφιά του κόσμου και της ζωής”».19
Στη ζωή δεν υπάρχει κάποια απάντηση για το μυστήριο του θανάτου. Όπως δεν
υπάρχει ποτέ απάντηση για το μυστήριο. Μόνο να τον αντιμαχόμαστε μπορούμε
μέσα από τη δημιουργικότητα και την αγάπη. Αναμφισβήτητα ο ίδιος ο Χριστός είναι
Εκείνος που έδωσε την απάντηση με τη Σταύρωση και την Ανάστασή του. Το
ερώτημα, όμως, είναι εκεί και παραμένει, ταλανίζοντας την αδυναμία της ανθρώπινης
φύσης μας και δοκιμάζοντας ολοένα τη μέσα μας αμφισβήτηση. Ο θάνατος είναι ένα
μέγεθος αβάσταχτο και η αμφιβολία εισχωρεί στην καρδιά μας, κάθε φορά που μας
επισκέπτεται. Η ασθένεια είναι μια μορφή έκφρασης του ευάλωτου της ανθρώπινης
φύσης και του επικείμενου θανάτου. Όμως, στην ορθόδοξη παράδοση ζούμε και
κινούμαστε μέσα σε μια αέναη χαρμολύπη. Για τούτο και το έργο του Μάνου
Ελευθερίου, που θυμίζει ελεγεία περί φθοράς, αλλά στην ουσία αποτελεί αγάπη για
τη ζωή, έχει δύο πλευρές: εκείνης του σκοτεινού τοπίου, αλλά και του παραθύρου
από όπου μπαίνει το φως. Δηλαδή, εκεί που νομίζεις ότι όλα είναι σκοτεινά, στο
τέλος σου δίνει λύση στο αδιέξοδο και η λύση αυτή δεν είναι άλλη από την αγάπη.
Την κραταιά και ανίκητη δύναμη της αδυναμίας που νικά κατά κράτος τον φόβο και
τον θάνατο.
Και στρώσε τη ζωή σου
μ’ αγρύπνια και μαράζι
για του καιρού τ’ αγιάζι
και για την αμοιβή σου
νερό του παραδείσου θα γινώ

18

19

Χρυσόστομος Α. Σταμούλης, «Τα τραγούδια στη θεολογία του Νίκου Ματσούκα», στο: ο ίδιος,
Άσκηση αυτοσυνειδησίας, Το Παλίμψηστον, Θεσσαλονίκη 2004, σ. 44-53, εδώ σ. 46.
Νίκου Ματσούκα, Γλυκόπικρες ρίζες. Μυθιστορηματική αυτοβιογραφία, Βάνιας, Θεσσαλονίκη
1991, σ. 195.
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Τώρα που θα φύγεις
πάρε μαζί σου και το Χριστό.20

Στο Φαρμακείο Εκστρατείας ο ηλικιωμένος πρωταγωνιστής συγγραφέας —ο οποίος
ίσως να αποτελεί αυτοβιογραφική μορφή του ίδιου του Ελευθερίου— επιστρέφει στη
γενέτειρά του, και ακολουθεί εικόνες, σκιές, αρώματα, αναζητώντας τα φάρμακα που
χρειάζονται όσοι πάσχουν από αναμνήσεις και μοναξιά. Κουβεντιάζει με ζώντες και
τεθνεώτες, μονολογεί για μοναχικούς ανθρώπους στους οποίους δίδει φωνή στο
σύμπαν του Φαρμακείου Εκστρατείας, του πιο ποιητικού —όπως έχει ειπωθεί— από
τα πεζά κείμενα του Μάνου Ελευθερίου, καθώς σε αυτό εκφράζεται πως η αγάπη
είναι το φάρμακο και η γιατρειά! Γιατί, «Πάντα χρειάζεται. Πάντα χρειάζεται δίπλα
σου. Στις μικρές και τις μεγάλες χαρές. Στις καταστροφές και στην αρρώστια. Στον
αέρα και στις βροχές. Στον ήλιο και στη θάλασσα. Πάντα χρειάζεται να υπάρχει ένας
άνθρωπος δίπλα σου. Αυτός είναι όλα μαζί τα φαρμακεία και τα φάρμακα του
κόσμου».21
Αυτό τον καιρό η σκέψη και η συμπεριφορά μας έχουν αιχμαλωτιστεί από τον
Κορωνοϊό. Και τα «Μαλαματένια Λόγια» η μόνη παρηγοριά μας:
Πώς έγινε με τούτο τον αιώνα
και γύρισε καπάκι η ζωή
πώς το ’φεραν η μοίρα και τα χρόνια
να μην ακούσεις έναν ποιητή22

Ειπώθηκε πως ο ιός αυτός εξευτέλισε την ανθρωπότητα. Όχι. Την επαλήθευσε. Την
εξακόντισε στον ουρανό. Γιατί μας βοήθησε να κοιτάξουμε και πάλι μέσα μας, να
δούμε τον άλλον, να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπο, εκείνον που θεωρούσαμε
άγνωστο και μακρινό και που στην ουσία είναι ο ίδιος μας, ο εαυτός. Ένας ιός μας
έκανε και πάλι ανθρώπινους, αφού καταλάβαμε την ανεπανάληπτη μοναδικότητα της
χαράς της κοινωνίας των προσώπων. Την πρόσωπο προς πρόσωπο επι-κοινωνία σε
όλα τα επίπεδα. Τούτη η πρωτόγνωρη δοκιμασία ανέτρεψε όλες μας τις βεβαιότητες.
Και μας θύμισε μια νέα, λησμονημένη βεβαιότητα. Ότι η αλληλεγγύη είναι ότι πιο
20

21
22

Γιώργος Νταλάρας, «Τώρα που θα φύγεις», στίχ.: Μάνος Ελευθερίου, μουσ.: Σταύρος
Κουγιουμτζής, Μικρές Πολιτείες, Minos EMI, 1974.
Βλ. Μάνος Ελευθερίου, Φαρμακείον Εκστρατείας, Μεταίχμιο, Αθήνα 2016, σ. 194.
Βλ. Χαράλαμπος Γαργανουράκης, Λάκης Χαλκιάς και Τάνια Τσανακλίδου, «Μαλαματένια λόγια»,
στίχ.: Μάνος Ελευθερίου, μουσ.: Γιάννης Μαρκόπουλος, Θητεία, Columbia Graphophone
Company, 1974.
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σημαντικό. Τούτη η κρίση μας βοήθησε να κερδίσουμε έναν άλλον, φονικότερο ιό,
τον ιό του εγωκεντρισμού. Κερδίσαμε μία μάχη, αλλά ο πόλεμος δεν κρίθηκε ακόμη.
Εκτιμήσαμε αυτό που θεωρούσαμε δεδομένο και το χάσαμε. Εκτιμήσαμε το μέλλον
μας, καθώς θα αγωνιστούμε όχι απλώς για να το κατακτήσουμε, αλλά για να το
φέρουμε. Κι αγωνιστήκαμε μαζί. Για μια νίκη για τη ζωή. Για να πραγματώσουμε την
ουτοπία, όπως τούτη διαφαίνεται στην αμελοποίητη «Ακτινογραφία θώρακος»:
Στον Άδη πάνε οι φίλοι. Κι άλλοι φίλοι.
Μονάχοι, ανυπεράσπιστοι, βουβοί.
Με τη φωνή κλεισμένη σε κοχύλι
την ύστατη να βρούνε αμοιβή.
Εκεί που βρίσκουν όλα θεραπεία.
Στο πέραν. Στο ποτέ. Στην ουτοπία.23

23

Μάνος Ελευθερίου, «Ακτινογραφία θώρακος», στο: ο ίδιος, Η Πόρτα της Πηνελόπης, Γαβριηλίδης,
Αθήνα 2003, σ. 41.
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Παναγιώτης Θωμά, Κωνσταντίνος Λερούνης, Άννα-Μαρία Παπαδάκη

THE TWO POPES
ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΩΝ

Κατά τη διάρκεια της καραντίνας που επέβαλε η πανδημία του νέου κορωνοϊού οι
προβολές ταινιών στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Κυρηνείας στη Λευκωσία για
ευνόητους λόγους διακόπηκαν. Συνεπώς, το «Δελτίο Αναστοχασμών», που
προέκυπτε από αυτές, δηλαδή τα κείμενα φίλων που συμμετέχουν στις προβολές δεν
θα μπορούσε να προκύψει με τον ίδιο τρόπο. Γι’ αυτό τον λόγο αποφασίσαμε κάτι
διαφορετικό, ώστε και το παρόν τεύχος να περιέχει την κινηματογραφική του
συμβολή. Τρεις συγγραφείς που είδαμε την αξιόλογη ταινία The Two Popes του 2019
σε σκηνοθεσία του Fernando Meirelles την προσεγγίζουμε σε σύντομα κείμενα,
ευελπιστώντας, ότι αυτά την ερμηνεύουν ολιστικά, αναδεικνύοντας συγχρόνως τη
σημαντικότητα και την ομορφιά της διαφορετικής άποψης. Εννοείται δε πως η εν
λόγω ταινία προσφέρεται —όχι μόνο εξαιτίας του θέματος της αλλά και του τρόπου
που το αποδίδει—, για τον διάλογο θεολογίας και Εκκλησίας με τη σύγχρονη αγωνία
και αναζήτηση.
****
Ο σπουδαίος και αξέχαστος μουσικοσυνθέτης Σταύρος Κουγιουμτζής έλεγε σε
κοντινούς του φίλους και ομότεχνους, πως «το τραγούδι δεν είναι δοκίμιο
φιλοσοφίας». Ο ίδιος είχε πει επίσης, πως «υπάρχει τέχνη με ύφος και τέχνη χωρίς
ύφος. Σήμερα αποκτήσαμε και ύφος χωρίς τέχνη».1 Είμαι της άποψης ότι τούτες οι
απόψεις του Κουγιουμτζή ενός λόγιου και συνάμα λαϊκού δημιουργού ή λόγιου ως
λαϊκού —όπως ο ίδιος και πάλι έλεγε— μπορεί να ισχύσουν ίσως για κάθε μορφή
τέχνης από τη στιγμή που αυτή αποτείνεται σε κοινό και διεκδικεί την προσοχή του,
ανοίγοντας έτσι έναν δυνητικά δημιουργικό διάλογο. Δεν μπορεί πάντως παρά να
ισχύσουν για τον κινηματογράφο που από τη γένεσή του υπήρξε τέχνη για τις μάζες·
έστω και αν η πλατεία ή αποθήκη προβολών μεταβλήθηκε σε αίθουσα (στούντιο)2 και
1
2

Σταύρος Κουγιουμτζής, Εικοσιδύο Τραγούδια, Νάκας, Αθήνα 1984, σ. 62.
Βλ. Κωνσταντίνος Μπλάθρας, «Χόλλυγουντ· η παγκόσμια κυριαρχία των κινηματογραφικών
ονείρων», Σύναξη 86 (2003), σ. 39-63, εδώ σ. 42.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΡΟΥΝΗΣ, ΆΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

τελευταία σε ιδιωτική, αρκούντως ευμεγέθη οθόνη ιδιωτικών —ως επί το πλείστον—
προβολών. Εν τη σοφία του και αφού πάλεψε με τη δική του τέχνη ο Κουγιουμτζής
τονίζει, λοιπόν, πως το καλλιτεχνικό έργο δεν μπορεί, αφ’ ενός, να χαρακτηρίζεται
από υπέρμετρη πύκνωση ιδεών που ρέπουν προς έναν —εξάπαντος ενοχλητικό—
διδακτισμό, αλλά ούτε και να φροντίζει μόνο για το περιτύλιγμα χωρίς να διαθέτει το
βάθος που να αποκαλύπτει, ότι η ελλειπτικότητα δεν είναι άγνοια αλλά επιλογή και
επίγνωση περί της σωστής δοσολογίας —για να χρησιμοποιήσω τη μαγειρική
αναλογία που μου φαίνεται καθ’ όλα κατάλληλη για το περί τέχνης ζήτημα.
Πώς συσχετίζω αυτές της κρυστάλλινες και γενναίες θέσεις Θεσσαλονικιού
συνθέτη με την ταινία που σχολιάζουμε εδώ; Πολύ απλά πιστεύω πως χαρακτηρίζεται
από αυτήν τη σωστή δοσολογία: δεν κινείται στην επιφάνεια και μόνον της ιστορίας
και της προσωπικότητας των δύο εξεχουσών ιεραρχών, των σύνθετων δηλαδή
χαρακτήρων που αποτυπώνει, αλλά επιχειρεί με αρκετή μάλλον επιτυχία να αποδώσει
το βάθος τους και τη συνθετότητα της βιωτής τους —έστω και με μια
σχηματοποίηση, ίσως αναπόφευκτη, ώστε να χωρέσουν στον κινηματογραφικό χώρο
και χρόνο. Οφείλουμε βέβαια να πούμε, πως Βενέδικτος (Joseph Ratzinger) και
Φραγκίσκος (Bergoglio) επί της οθόνης αποτελούν κινηματογραφικές μορφές, που
όσο και να συνδέονται με τα πραγματικά πρόσωπα διατηρούν και την εντός ορίων
αυτονομία τους από αυτά. Πρόκειται σίγουρα για περιορισμένη αυτονομία και
αυτοτέλεια, καθώς μιλάμε για πρόσωπα υπαρκτά, ονόματα που έχουν γράψει ή και
γράφουν ακόμα τη δική τους ιστορία.
Στέκομαι σε κάποιες στιγμές του έργου και συγκεκριμένα των συζητήσεων /
διαλόγων μεταξύ των πρωταγωνιστών, που διατηρούν —όπως προσημείωσα και
πάντα κατά την προσωπική μου κρίση— μια αμεσότητα, την ίδια στιγμή που θίγουν
με τρόπο σοβαρό και εύστοχο άκρως σημαντικά ζητήματα της Χριστιανοσύνης. Σοφή
η επιλογή των κινηματογραφιστών η πρώτη στιχομυθία των δύο ιεραρχών να λάβει
χώρα εκτός, στη φύση, στην ύπαιθρο, ωσάν να απαλλάσσονται —όσο είναι εφικτό
για άνδρες εκκλησιαστικούς— από το θεσμικό πλαίσιο που επιβάλλουν οι τοίχοι των
χειροποίητων

ναών·

πόσο

μάλλον

των

αναπόφευκτα

γραφειοκρατικών

περιβαλλόντων. Ίσως έτσι η συζήτησή τους αποκτά αμέσως μια ένταση και έναν
ρυθμό που την λυτρώνουν από περιττά κλισέ (κάτι που δεν ισχύει πάντοτε σε
επόμενες, εντός κλειστών χώρων συζητήσεις τους), ακριβώς γιατί λαμβάνει χώρα
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εκτός, δηλαδή αναπνέει καλύτερα!3 Ή ένταση βέβαια τούτη είναι ανάλογη της
σοβαρότητας που έχουν τα προβλήματα με τα οποία καταπιάνονται: αγαμία
κληρικών, συγχώρεση και τιμωρία, σεξουαλικά σκάνδαλα και άλλα φλέγοντα για τη
Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Το σημείο ασφαλώς που ξεχωρίζει ως απόδοση της
διαφορετικότητας των δύο —τουλάχιστον σε πρώτο επίπεδο ερμηνείας— είναι εκείνο
της αλλαγής, την οποία οφείλει να πραγματοποιεί η Εκκλησία στην απότανση της
προς τον κόσμο, που υποστηρίζει ο Μπεργκόλιο, ενώ τη μέμφεται και την απορρίπτει
ο Βενέδικτος ως απλό συμβιβασμό: «You compromised» λέει ο πρώτος· «No. Not
compromised. I changed. It’s a different thing», θα αποκριθεί ο δεύτερος.
Στη συνάφειά που εντάσσονται τούτες οι φράσεις (ο Θεός κινείται προς τον
άνθρωπο συνεχώς κοκ.) έχουν ένα θεολογικό αντίκρισμα και υπόβαθρο, αλλά δεν
μπορώ παρά να επισημάνω (χωρίς να κρύψω πως είμαι επηρεασμένος από την όλη
δυσκολία που επέδειξε σε αρκετές περιπτώσεις η Ορθόδοξη Εκκλησία σε αυτή τη
φάση της πρώτης έξαρσης του νέου κορωνοϊού, να διαχωρίσει τον τύπο από την
ουσία και κυρίως να καρπωθεί την ουσία ξεπερνώντας τον τύπο), πως η θεμελιακή
βάση της αλλαγής ως τρόπου εκκλησιαστικού θα πρέπει να είναι η ίδια η σάρκωση
του Λόγου. Μπορεί κανείς να διανοηθεί και να συλλάβει σε αυτό το μέγα και κατ’
εξοχήν μυστήριο της Εκκλησίας, τί άραγε σημαίνει, ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού
γίνεται από άσαρκος σαρκωμένος, από άυλος υλικός, από υπερκόσμιος εγκόσμιος
χωρίς να απολέσει τίποτε από την θεϊκή του φύση; Και όλα αυτά προς τί; Για να
φέρει την εξοικείωση, εξοικειούμενος με τα ανθρώπινα, χάριν βέβαια κοινωνίας με
τον άνθρωπο και ολικής μεταμόρφωσής του. Η μορφή λοιπόν αλλάζει, το περίβλημα,
το ένδυμα της αλήθειας γίνεται εισοδικό σε αυτήν.
Μια από τις τελευταίες σκηνές των Δύο Παπών, που έπεται του τελευταίου μέρους
των κατ’ ιδίαν συναντήσεων τους, όπου η αλληλοεξομολόγηση και περί διαδοχής
συνομιλία, τους τοποθετεί σε μία από τις εξόδους των παπικών διαμερισμάτων, ενώ ο
Μπεργκόλιο είναι έτοιμος να αποχωρήσει και ο νέος του φίλος και αξιοσέβαστος
συλλειτουργός βγαίνει να τον αποχαιρετήσει. Ό,τι ακολουθεί είναι τόλμημα των
κινηματογραφιστών και πρόκληση για τον θεατή: ο Αργεντινός ιερωμένος δίνει την
ευκαιρία στον Πάπα (ναι στον κραταιό Πάπα της Ρ/κής Εκκλησίας) να μάθει έστω

3

Τούτα τα χαρακτηριστικά προκύπτουν, έχω την αίσθηση, και εξαιτίας της εκρηκτικής και
μαεστρικής ερμηνείας του πολύπειρου Hopkins.
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κάποιες φιγούρες ταγκό και, ελλείψει άλλου δασκάλου ή ντάμας, γίνεται ο ίδιος και
τα δύο! Ο Βενέδικτος γελάει αμήχανα και αθώα, σαν παιδί· κοιτάει γύρω μήπως τους
βλέπει κανείς και σκανδαλιστεί, αλλά δεν αρνείται τούτη τη απρόσκλητη χαρά. Το
τόλμημα των δημιουργών έγκειται στο ότι ο (ιστορικός / πραγματικός) Βενέδικτος
βαρύνεται ήδη από την κατηγορία ανοχής σεξουαλικών σκανδάλων στον κλήρο,
συνεπώς ένα τέτοιο θέαμα εύκολα μπορούσε να οδηγήσει σε πονηρές προεκτάσεις
που δεν απαιτούν και πολλή φαντασία. Έστω όμως και με αυτήν την κάπως κωμική ή
άβολη σκηνή οι θεατές-συμ-μέτοχοι στο έργο δοκιμάζονται, καθώς καλούνται να
υιοθετήσουν ή να απορρίψουν τον ριζοσπαστικό χριστιανικό αντιμανιχαϊσμό:4 αυτό
που φαίνεται κακό δεν είναι πάντα ή μόνον τέτοιο· το ίδιο ισχύει και για το καλό.
Επειδή ξεκίνησα το σύντομο σχόλιό μου με αναφορά σε άνθρωπο σημαντικό του
ελληνικού τραγουδιού, θα επαναφέρω την αναλογία μεταξύ των τεχνών (εν
προκειμένω ασμάτων και ταινιών) και θυμίζοντας την απολαυστική, τελευταία σκηνή
της ταινίας, όπου οι Πάπες χαίρονται σαν απλοί άνθρωποι έναν αγώνα ποδοσφαίρου
(μπορεί ένας Πάπας να βλέπει ποδόσφαιρο και να κάνει απλά διάλειμμα); καταλήγω
στον Ιωάννη της Κλίμακος, ο οποίος νομιμοποιεί και κανονικοποιεί όλα τα κοσμικά,
αναφερόμενος —και αυτός— στα τραγούδια. Τα συμπεράσματα, οι αναλογίες και οι
προεκτάσεις, απ’ εδώ και πέρα επαφίενται στον καθένα μας: «Τῷ αὐτῷ κανόνι, καὶ
ἐπὶ τῶν μελῳδικῶν καὶ ᾀσμάτων χρησόμεθα. Οἱ μὲν γὰρ φιλόθεοι, εἰς ἱλαρότητα καὶ
θείαν ἀγάπην, καὶ δάκρυα, καὶ ἐκ τῶν ἔξωθεν, καὶ ἐκ τῶν πνευματικῶν ᾠδῶν
κινεῖσθαι πεφύκασιν· οἱ δὲ φιλήδονοι, τὸ ἐναντίον».5 (Παναγιώτης Θωμά)
****
ΜΙΑ ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ
Η αναφορά σε δύο —Ρωμαιοκαθολικούς— Πάπες, μόλις πριν μερικά χρόνια, θα
έκανε κάθε Ρωμαιοκαθολικό να τρομάξει (ή τουλάχιστον έτσι με διαβεβαιώνουν
αρκετοί Ρωμαιοκαθολικοί). Η εικόνα δύο Παπών αναδεύει μνήμες της μεσαιωνικής
Χριστιανοσύνης, της εξορίας στην Αβινιόν και της διαίρεσης της Καθολικής
Εκκλησίας εκείνη την περίοδο. Και όμως, μετά την παραίτηση του Βενεδίκτου ΙΣΤ΄ η
4

5

Αντίθετα με την ηγουμένη Aloysius (Meryl Strip) στο εκπληκτικό Doubt (2008), η οποία με
απόλυτη εμπιστοσύνη στην προσωπική της, προκατειλημμένη κρίση ερμηνεύει κάθε κίνηση του
πατέρα Flynn (Philip Seymour Hoffman), από κοντά ή από μακριά, ως επιβεβαίωση της υποψίας
της για την παιδοφιλία του. Είναι μια καχυποψία που στο τέλος την ισοπεδώνει.
Ιωάννης Σιναίτης, «Περὶ ἁγνείας», Κλίμαξ, PG 88, 893A.
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Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία βρέθηκε με δύο Πάπες. Η ταινία αφηγείται μία σειρά —
υποτιθέμενων— συναντήσεων μεταξύ των δύο ανδρών και ανήκει σε εκείνη την
κατηγορία καλλιτεχνικών έργων που, εν μέρει, αντλούν την σημασία τους από τον
βίο των προσώπων στα οποία αναφέρονται με τρόπο τέτοιο που κάνει την αυτόνομη
ερμηνεία τους αδύνατη, αφού οι συναντήσεις δίνουν δραματική υπόσταση στις
θεολογικές και προσωπικές διαφορές των δύο ιεραρχών. Κρίσεις όπως αυτές που
εμπεριέχονται στην κινηματογραφική στήλη του Atlantic, η οποία χαρακτηρίζει την
ταινία ως κατ’ εξοχήν «Κωμωδία φιλικών σχέσεων» («Buddy comedy») παρά
βιογραφία,6 δίνουν μια ένδειξη της ελλιπούς κατάρτισης αρκετών κριτικών
κινηματογράφου, διότι ούτε το ένα είναι ούτε το άλλο. Οι Δύο Πάπες δεν είναι μια
απλή κωμωδία. Δεν υπάρχει αμφιβολία για την παρουσία του κωμικού στοιχείου και
με τις δύο από τις σημαντικότερες μορφές του, διακριτές αλλά σε ποικίλους βαθμούς
συνυπάρχουσες στην ιστορία της κωμωδίας: η πρώτη συνίσταται στην πρόκληση
ευθυμίας στην ψυχή του θεατή, ενώ η δεύτερη στην κωμωδία με τον τρόπο που αυτή
αποτυπώνεται στον κανόνα της Ευρωπαϊκής λογοτεχνίας, μια δραματουργική
προσπάθεια —αναίμακτης— συμφιλίωσης των αρχικών αντιθέσεων. Στην περίπτωση
των «Δύο Παπών» θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε μια ιστορική κωμωδία,7
αφού τα πρόσωπα της ταινίας δεν υπάρχουν ανεξάρτητα από την ιστορική τους
υπόσταση. Θα ήταν δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να κατανοήσουμε ουσιαστικά τις
προσωπικές αποτυχίες που εξομολογούνται ο ένας στον άλλο στην κεντρική σκηνή
της ταινίας χωρίς κάποια αναφορά στα πνευματικά και εκκλησιαστικά μεγέθη που
εκπροσωπούν, αλλά και τις θυελλώδεις αντιδράσεις που ξεσήκωσαν.
Ο επίτιμος —πλέον— Πάπας Βενέδικτος και ο νυν Πάπας Φραγκίσκος Α΄ (πρώην
Καρδινάλιος Bergoglio) εκπροσωπούν δύο αντιθετικές τάσεις στην καρδιά της
Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Ο Πάπας Φραγκίσκος Α΄ είναι ο πρώτος Ιησουίτης
Πάπας8 και ο πρώτος Πάπας από την εποχή του Πίου Χ που αρνήθηκε να μείνει στα
Παπικά διαμερίσματα. Οι προσπάθειές του να επιφέρει μια σειρά αλλαγών την
Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία τον κατέστησαν ιδιαίτερα αγαπητό σε πολλούς
6

7
8

Βλ. David Sims, “The Two Popes Is Entertaining to a Fault”,
https://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2019/11/two-popes-review-anthony-hopkinsjonathan-pryce/602719/ [πρόσβ.: 10 Ιουν. 2020].
Ο όρος εδώ σχηματίζεται κατ’ αναλογίαν του υποείδους της ιστορικής τραγωδίας.
Βλ. Tom Heneghan, Mary Wisniewski, «First Jesuit pope brings new concerns, new style»,
https://www.reuters.com/article/us-pope-jesuit/first-jesuit-pope-brings-new-concerns-new-styleidUSBRE92D0UO20130314 [πρόσβ.: 10 Ιουν. 2020].
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Καθολικούς. Προκάλεσε σκάνδαλο όταν επέτρεψε σε Καθολικούς που είχαν
ξαναπαντρευτεί ή τελέσει πολιτικό γάμο να λαμβάνουν την Θεία Κοινωνία.
Χαρακτηριστικά σημεία, επιπλέον, των ευρύτατων αντιδράσεων στην Παποσύνη του
είναι τα dubia9 που του απηύθυνε μια ομάδα καρδιναλίων,10 η ανοιχτή επιστολή που
εξετάζει το ενδεχόμενο παρείσφρησης αιρέσεων στις αποφάνσεις του11 αλλά και η
χειρονομία12 του παραδοσιοκράτη Αυστριακού βαρώνου Alexander von Tschugguel
zu Tramin13 να ρίξει στον Τίβερη δύο αγάλματα (ενδεχομένως της Pachamama του
Αμαζονίου) τα οποία είχαν χρησιμοποιηθεί σε λατρευτική εκδήλωση στους κήπους
του Βατικανού, παρόντος του Πάπα Φραγκίσκου Α΄. Νομίζω ότι αυτές οι ενέργειες
δίνουν το μέτρο των σφοδρών αντιδράσεων στο έργο του. Πρόκειται, άλλωστε, για
τον Πάπα που τόνισε στον υπερθετικό βαθμό την ανικανότητά του να κρίνει τις
αμαρτίες των άλλων.
Αντίθετα η εκλογή του προκατόχου του Joseph Ratzinger είχε θεωρηθεί ως
θρίαμβος της συντηρητικής παράταξης. Η εμπειρία της Β΄ Βατικανής Συνόδου
φαίνεται να ήταν καταλυτικός παράγοντας στην απόρριψη των φιλελεύθερων τάσεων
της νεότητάς του.14 Αν και ήταν εξαιρετικά ανοιχτός στον Οικουμενικό Διάλογο με
ιδιαίτερη εκτίμηση για τον Ορθόδοξο Χριστιανισμό, πήρε κάποιες συντηρητικές
αποφάσεις σε Λειτουργικά θέματα (με το proprio motu Summorum Pontificum15

9

10

11

12

13

14

15

Η επίσημη αίτηση διευκρινίσεων από τον Πάπα, γνωστή με τον τεχνικό όρο dubia, δεν αποτελεί
την συνηθισμένη οδό αίτησης διευκρινίσεων αλλά έχει εξαιρετικό χαρακτήρα.
Για το προφίλ των τεσσάρων καρδιναλίων βλ το σχετικό δημοσίευμα Edward Pentin, “Four
Cardinals Formally Ask Pope for Clarity on ‘Amoris Laetitia’”, https://www.ncregister.com/dailynews/four-cardinals-formally-ask-pope-for-clarity-on-amoris-laetitia [πρόσβ.: 10 Ιουν. 2020].
Για την επιστολή βλ. Maria Benevento, “Letter signed by more than 1,500 accuses Pope Francis of
the ‘canonical delict of heresy’”, https://www.ncronline.org/news/quick-reads/letter-signed-more1500-accuses-pope-francis-canonical-derelict-heresy [πρόσβ.: 10 Ιουν. 2020]. Εδώ, ο
υπερσυντηρητικός Επίσκοπος Αστάνα Athanasius Schneider ανασκευάζει την κατηγορία αίρεσης:
Lisa Bourne “Bp. Schneider: Open letter accusing Pope Francis of heresy ‘went too far”,
https://catholiccitizens.org/views/87003/bp-schneider-open-letter-accusing-pope-francis-of-heresywent-too-far/ [πρόσβ.: 10 Ιουν. 2020].
Το άρθρο περιγράφει τις αρχικές αντιδράσεις στην πράξη Marco Gallina “Porträt der Woche:
Alexander Tschugguel”, https://www.die-tagespost.de/kirche-aktuell/aktuell/Portraet-der-WocheAlexander-Tschugguel;art4874,202823 [πρόσβ.: 10 Ιουν. 2020].
Μια συνέντευξη στην οποία ο Alexander von Tschugguel εξηγεί τις θέσεις του: Edward Pentin
“Austrian
Catholic:
Why
I
Threw
Pachamama
Statues
into
the
Tiber”
https://www.ncregister.com/blog/edward-pentin/austrian-catholic-why-i-threw-pachamama-statuesinto-the-tiber [πρόσβ.: 10 Ιουν. 2020].
«Όμως η σημαντικότερη έκπληξη της σταδιοδρομίας του ήταν η μεταμόρφωσή του από
επαναστάτη σε συντηρητικό κατά την δεκαετία του 1960». Edward Stourton, “The Pope: Journey
from liberal to conservative”, https://www.bbc.com/news/magazine-21425105 [πρόσβ.: 10 Ιουν.
2020].
Βλ. Το πλήρες κείμενο: Benedictus PP. XVI, “Litterae Apostolicae Motu Proprio Datae
Summurom Pontificum”,
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διεύρυνε κατά πολύ τις περιπτώσεις στις οποίες θα ήταν επιτρεπτή η τέλεση της
Τριδεντινής Λειτουργίας κατά τον Λειτουργικό Τύπο του 1962)16 και θεωρούσε τις
παραδοσιακές χριστιανικές αξίες ως αντίβαρο μιας καταστροφικής εκκοσμίκευσης
που δεν γνωρίζει όρια. Σε ηθικά ζητήματα υπήρξε ένας από τους προμάχους της
παραδοσιακής ερμηνείας της Καθολικής Διδασκαλίας. Η παποσύνη του πολεμήθηκε
σφοδρά από φιλελεύθερους ιεράρχες όπως ο Καρδινάλιος του Βελγίου Godfried
Danneels17 αλλά και απογοήτευσε κάποιους «προοδευτικούς» (εντός ή εκτός
εισαγωγικών) Ρωμαιοκαθολικούς Χριστιανούς σε ολόκληρο τον κόσμο.
Σε κάθε περίπτωση, όταν ερμηνεύουμε την πορεία δύο ιεραρχών αυτού του
διαμετρήματος θα ήταν ασύνετο να εγκλωβιζόμαστε στο δίπολο Παράδοσης και
Προόδου, παρά την όποια περιορισμένη εγκυρότητα των όρων αυτών σε
συγκεκριμένη συνάφεια. Δύσκολα θα μπορούσε κανείς να βρει στη σύγχρονη
θεολογία μία ριζοσπαστικότερη κατανόηση της ριζικά μη-κτητικής σχέσης ποιμένα
και ποιμνίου: «Έτσι ανήκουν τα πρόβατα, τα πρόσωπα που έπλασε ο θεός, οι εικόνες
του Θεού, στον ποιμένα —και όχι ως αντικείμενα τα οποία οικειώνεται ο κλέφτης και
ο ληστής. Εδώ ακριβώς έγκειται και η διαφορά μεταξύ του ιδιοκτήτη, του αληθινού
ποιμένα και του κλέφτη. Για τους κλέφτες, τους ιδεολόγους και τους δικτάτορες οι
άνθρωποι είναι μόνο πράγματα τα οποία κατέχουν. Για τους αληθινούς ποιμένες όμως

16

17

http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/la/motu_proprio/documents/hf_ben-xvi_motuproprio_20070707_summorum-pontificum.html [πρόσβ.: 10 Ιουν. 2020].
Μία αποτίμηση της επίδρασης της motu proprio Αποστολικής Επιστολής: Elise Harris, “Looking
forward to 10 years of Summorum Pontificum”, https://cruxnow.com/vatican/2017/06/lookingforward-10-years-summorum-pontificum/ [πρόσβ.: 10 Ιουν. 2020].
O Καρδινάλιος Godfried Danneels φέρεται από την Βρετανική εφημερίδα Telegraph να διέπραξε
ατόπημα το οποίο τιμωρείται με αφορισμό: «Αυτή η αυτόβουλη αποκάλυψη μαζί με την
αποκάλυψη της υποστήριξης του γάμου ομοφυλοφίλων στο Βέλγιο, σόκαρε βαθύτατα πολλούς
Καθολικούς, διότι καταδείκνυε πως ο Danneels και το περιβάλλον του υπονόμευαν με όποιον
τρόπο μπορούσαν την παποσύνη του Βενεδίκτου ΙΣΤ΄ και προσπαθούσαν να επηρεάσουν το
αποτέλεσμα της Παπικής Εκλογής, το οποίο επισύρει την ποινή αφορισμού». ( “Cardinal Godfried
Danneels, controversial liberal head of the Catholic Church in Belgium who presided over 30 years
of
decline–obituary”,
https://www.telegraph.co.uk/obituaries/2019/03/17/cardinal-godfrieddanneels-controversial-liberal-head-catholic/ [πρόσβ.: 10 Ιουν. 2020]). Αυτό που ενδιαφέρει σε
αυτό σημείο δεν είναι η στάση του σε διάφορα ποιμαντικά θέματα, αλλά το αδίκημά του το οποίο
σύμφωνα με το Αποστολικό Σύνταγμα Universi Dominici Gregis §81 επισύρει αυτομάτως την
ποινή του αφορισμού («Οι εκλέγοντες Καρδινάλιοι θα απέχουν από οποιαδήποτε συμφωνία ή
υπόσχεση ή οποιαδήποτε άλλη δέσμευση θα μπορούσε να τους κάνει να δώσουν ή να
παρακρατήσουν την ψήφο τους από κάποιο πρόσωπο ή πρόσωπα. […] επιβάλλω την ποινή του
αφορισμού latae sententiae.»). Το ερώτημα που δημιουργείται σε σχέση με τον Βενέδικτο της
ταινίας είναι αν όντως υπονοείται στους διαλόγους —όπως και φαίνεται— ότι ο Βενέδικτος
επιθυμούσε την εκλογή του Bergoglio μετά την παραίτησή του και αν σκηνοθέτης και
σεναριογράφος κατανοούν ότι με τον τρόπο αυτόν ενδεχομένως του καταλογίζουν, έστω και
έμμεσα, αντικανονική συμπεριφορά. Πρόκειται για ελάσσον —στην εξέταση της ταινίας όχι
γενικότερα— ζήτημα το οποίο δεν στερείται όμως εντελώς κάποιας σημασίας.
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είναι ελεύθεροι στην αλήθεια και την αγάπη».18 Με αυτή την σχηματική αντίθεση
Παράδοσης και Προόδου ξεκινάει βέβαια η ταινία και σε μεγάλο βαθμό η αντίθεση
συντηρείται μέχρι σχεδόν το τέλος, με τρόπο που μοιάζει, εν τέλει, άστοχος.
Η χρονική περίοδος στην οποία τοποθετείται η δράση της ταινίας είναι η
υποτιθέμενη ανακωχή μεταξύ δύο εντελώς διαφορετικών αντιλήψεων για την
Εκκλησία εν γένει και την Ρωμαιοκαθολική εκκλησίας γενικότερα. Μία ανακωχή που
επιτυγχάνεται —στο κινηματογραφικό έργο αν μη τι άλλο— με αυτή την ομολογία
αποτυχίας. Και αυτό είναι το κρυμμένο κέντρο της ταινίας. Ο Καρδινάλιος Bergoglio
ομολογεί την αποτυχία του να διαχωρίσει την θέση του από την δικτατορία της
Αργεντινής

ενώ

ο

Βενέδικτος

ΙΣΤ΄

μέμφεται

εαυτόν

για

την

έλλειψη

αποφασιστικότητας στην αντιμετώπιση του σκανδάλου κακοποίησης ανηλίκων.
Μέσα από την διπλή αυτή ομολογία αποτυχίας οι δύο διακεκριμένοι ιεράρχες
φτάνουν σε μια κοινή ανθρώπινη κατανόηση της θέσης του άλλου, καθώς
αχνοφαίνεται ο μυστηριώδης πυρήνας της συμφιλίωσης, η οποία, ωστόσο, είναι
αδύνατη. Η ομολογία αποτυχίας μοιάζει —τουλάχιστον— να δημιουργεί μια
διαλεκτική σύνθεση. Οι δύο ιεράρχες εξομολογούν ο ένας τον άλλον με πλήρη
συνείδηση ότι οι εξομολογήσεις τους δεν μπορούν να γιατρέψουν τις πληγές που οι
πράξεις —αλλά κυρίως οι παραλείψεις τους— άνοιξαν. Και οι δύο ασυνείδητα
επέλεξαν να αγνοήσουν την Ιστορία και η Ιστορία τους εκδικήθηκε. Ίσως, αν η ταινία
αφορούσε δύο λιγότερο γνωστούς ιεράρχες, ο θεματικός πυρήνας της συμφιλίωσης
να είχε αναδυθεί απρόσκοπτα μέσα από την αποτυχία στην διαχείριση των
εκκλησιαστικών ζητημάτων και την συνακόλουθη ομολογία.
Στους Δύο Πάπες οι πρωταγωνιστές συνομιλούν περί αδυναμίας περιτριγυρισμένοι
από ορισμένα από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα της Δυτικής τέχνης. Πρόκειται,
μάλλον, για μια ειδική αδυναμία, θα έλεγε κανείς. Δεν είναι μόνο η κατά Πεντζίκη
αδυναμία που γίνεται δύναμη στην Τέχνη αλλά και μια ζώσα ιστόρηση που
υπενθυμίζει στον εκάστοτε Ποντίφικα το Ρωμαιοκαθολικό δόγμα και συνάμα τους
θριάμβους και τις αποτυχίες της Εκκλησίας. Στη Ρωσική Κιβωτό του Σοκούρωφ, μια
οιονεί προφητική μορφή ρωτά ένα σχετικά νεαρό επισκέπτη που έχει κοντοσταθεί
μπροστά στον φιλοτεχνημένο από τον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο πίνακα των
Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου αν κατανοεί το μυστήριο της
18

Γιόζεφ Ράτσινγκερ, Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ΄, Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ, Α΄ Μερος: Από τη Βάπτιση
στον Ιορδάνη ως τη Μεταμόρφωση, Ψυχογιός, Αθήνα 2007, σ. 271.
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Εκκλησίας. Η απάντηση φαίνεται να είναι αρνητική. Κατά τον ίδιο τρόπο τα έργα
τέχνης που περικυκλώνουν τους δύο ιεράρχες (έστω και αν πρόκειται για ομοιώματα,
αφού τα περισσότερα γυρίσματα έλαβαν χώρα στα στούντιο της Σινετσιτά)19
αποτελούν απλά ένα πολυτελές φόντο. Για να μιλήσουμε αναλογικά, οι σκηνοθέτες
έχουν τη θέση του θορυβημένου νεαρού που δεν κατανοεί το μυστήριο που
απεικονίζεται. Ελάχιστες οι προσπάθειες οπτικής ή αφηγηματική εμβάθυνσης, εκτός
ίσως από μία σκηνή στην οποία ο Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ΄ αναζητεί κάποιο
συμβολισμό της ανθρώπινης φύσης του Χριστού και δείχνει με το δάχτυλο τα εμφανή
τραύματα του θριαμβεύοντος Χριστού στην τοιχογραφία της Καθολικής Κρίσης
(Δευτέρας Παρουσίας) του Μιχαήλ Αγγέλου.
Οι ανακρίβειες στην απεικόνιση των γεγονότων —για παράδειγμα η αναφορά σε
γεγονότα που δεν συνέβησαν ποτέ και οι ποικίλες προχρονολογήσεις και
μεταχρονολογήσεις— δεν θα μας ενδιέφεραν αν δεν προκαλούσαν αλλοίωση της
προοπτικής και της απεικόνισης των βασικών χαρακτήρων. Για παράδειγμα κανένας
Πάπας δεν θα εξέφραζε την παραμικρή προτίμηση για τον διάδοχό του, έστω και
ιδιωτικά, διότι αυτό θα έμοιαζε να αντιστρατεύεται την ζωοποιό επίδραση του Αγίου
Πνεύματος στην Εκκλησία. Όπως έχουμε ήδη δει, οποιαδήποτε απόπειρα συμφωνίας
ή δημιουργίας τετελεσμένου πριν το Κονκλάβιο τιμωρείται με αφορισμό. Μια
εξαντλητική εξέταση δεν είναι απαραίτητη εδώ, όμως η σκηνή του Βενέδικτου που
παίζει έναν αυτοσχεδιασμό τζαζ προδίδει μια κάποια αμηχανία του σκηνοθέτη με το
στοιχείο που κάνει τον Βενέδικτο αυτό που είναι ως άνθρωπος και ιεράρχης: την
αγάπη του για την Παράδοση και την ζηλωτική εμμονή του στην εκκλησιαστική
αλήθεια. Στην πραγματικότητα, ο Βενέδικτος προτιμά Μπετόβεν και Μπαχ.
Ο Νεοζηλανδός μυθιστοριογράφος και σεναριογράφος Anthony McCarten είναι
εξοικειωμένος περισσότερο με θέματα όπως o Freddie Mercury (Bohemian
Rhapsody) παρά με τον Churchill (Darkest Hour) ή, πολλώ δε μάλλον, τους δύο
Πάπες, αν και σε συνεντεύξεις του δεν παύει να δηλώνει εμμονικά ότι ανατράφηκε
ως Ρωμαιοκαθολικός,20 μάλλον για να διαβεβαιώσει τον εαυτό του ότι δεν είναι

19

20

Το άρθρο εμπεριέχει ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες: Ashley Lee, “The Two Popes’ couldn’t film
inside the Sistine Chapel. So Netflix built a bigger one”, https://www.latimes.com/entertainmentarts/movies/story/2019-12-20/two-popes-sistine-chapel-netflix [πρόσβ.: 10 Ιουν. 2020].
Μία από τις πολλές φορές που o Anthony McCarten μας θυμίζει το γεγονός αυτό: Tom Gjelten,
“‘The Pope’ Tells The Tale Of A Roman Catholic Church With Coexisting Pontiffs”,
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δυνατόν να μην ήταν ιδιαίτερα επιτυχής στην αναμέτρησή του με τα μεγέθη που
επέλεξε. Ως κωμωδία με ειλικρινή ανθρώπινα συναισθήματα Οι Δύο Πάπες είναι έργο
ποιότητας. Δημιουργείται όμως το ερώτημα αν είναι αναγκαίο να επιστρατευθούν δύο
εκκλησιαστικοί άνδρες αυτού του διαμετρήματος για να γραφτεί μια κωμωδία.
Η ταινία, παρότι ελαττωματική στην σύλληψή της, σώζεται, όσο μπορεί να σωθεί
μια ταινία, από τις εξαιρετικές ερμηνείες του Anthony Hopkins και του Jonathan
Pryce. Το καλύτερο μέτρο σύγκρισης της ερμηνείας του Anthony Hopkins είναι ο
παρεμφερής ρόλος του στην ταινία Shadowlands στην οποία υποδύεται μια άλλη
σημαντική μορφή της σύγχρονης Χριστιανοσύνης, τον Clive Staples Lewis. Με ένα
πολύ καλό —αλλά σε καμία περίπτωση όλως εξαιρετικό— σενάριο στο Shadowlands
ο Hopkins εξερευνά τις λεπτές αποχρώσεις του ύφους και την σκέψη του
υποκειμένου που αναδημιουργεί μπροστά στον φακό. Πρόκειται για ερμηνευτική
εμβάθυνση η οποία στους Δύο Πάπες, εξαιτίας του σεναρίου, δεν είναι δυνατή.
Θα χρειαζόταν ίσως ένας Παζολίνι για να «κατανοήσει» κινηματογραφικά τον
Φραγκίσκο Α΄ αλλά μόνο ο Βισκόντι και ο Σοκούρωβ θα μπορούσαν —από εντελώς
ετερότροπες πνευματικές αφετηρίες— να δωρίσουν κινηματογραφικά στη μορφή του
Βενεδίκτου την εσωτερικότητά του. (Κωνσταντίνος Λερούνης)
****
«ΧΑΡΑΣ ΠΕΠΛΗΡΩΚΑΣ ΤΑ ΠΑΝΤΑ...»
Παρακολούθησα την ταινία The two Popes κατά τη διάρκεια της καραντίνας λόγω
νέου κορωνοϊού. Δεν γνωρίζω αν αυτό εμπεριέχει κάποια συμβολική σημασία· όμως,
οι περίεργες εκείνες ημέρες, ίσως να επηρέασαν την πρόσληψη της ταινίας και των
βαθύτατων νοημάτων της, προσθέτοντας έναν έντονο τόνο συναισθηματισμού στις
εντυπώσεις που μου προκάλεσε.
Ένα μεγάλο μέρος της ταινίας αφιερώνεται στο παρελθόν του πάπα, Φραγκίσκου
Α’. Ίσως η ταινία αποτελεί μία απάντηση στους επικριτές του νυν πάπα, αλλά,
παράλληλα, θέτει και το αμείλικτο ερώτημα που τίθεται κάθε φορά που οι άνθρωποι
υποφέρουν· είναι το ίδιο ερώτημα που έθεταν οι φυλακισμένοι στα ναζιστικά
στρατόπεδα συγκέντρωσης: πού είναι ο Χριστός; Εδώ το ερώτημα δεν τίθεται από
https://www.npr.org/2019/02/08/691508649/the-pope-tells-the-tale-of-a-roman-catholic-churchwith-coexisting-pontiffs?t=1588430966454 [πρόσβ.: 10 Ιουν. 2020].
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κάποιον αμφισβητία του Χριστιανισμού, αλλά από τον ίδιο τον μελλοντικό πάπα:
«Πού ήταν ο Χριστός όλη εκείνη την περίοδο; Έπινε τσάι με την εξουσία ή
βασανιζόταν στις φυλακές;». Ο καρδινάλιος Μπεργκόλιο δεν θα δώσει απάντηση...
Δεν θα σταθώ, όμως, άλλο στο θέμα αυτό.
Αυτό το οποίο μου άφησε μία εσωτερική ζεστασιά δεν είναι άλλο από την έντονη
τρυφερότητα της ταινίας, η οποία παρουσιάζει το ανθρώπινο πρόσωπο του πάπα. Όχι
τόσο του Φραγκίσκου, ο οποίος ούτως ή άλλως, ως πάπας έχει ένα προφίλ προσιτό
και ανθρώπινο, αλλά κυρίως του Βενέδικτου ΙΣΤ’. Ο Βενέδικτος, ένας όχι ιδιαίτερα
συμπαθής πάπας, παρουσιάζεται κουρασμένος, μπερδεμένος, ευάλωτος, μόνος. Είναι
ένας άνθρωπος που αναζητεί τη χαρά, αλλά του είναι δύσκολο να τη βρει.
Στην ταινία δεν είναι όλα πολιτική και δημόσιες σχέσεις. Τα φοβερά σκάνδαλα
που ταλάνιζαν το Βατικανό και θεωρήθηκαν αιτία της παραίτησης του πάπα,
τοποθετούνται σε ένα απροσδιόριστο παρασκήνιο: είναι οι ανταποκρίσεις των
διαφόρων δημοσιογράφων που παίζουν σε οθόνες στο φόντο. Τα ίδια τα σκάνδαλα
μετατρέπονται σε φόντο, πάνω στο οποίο προβάλλεται το προσωπικό δράμα ενός
ανθρώπου. Παρ’ όλο που στην αρχή της ταινίας ο Βενέδικτος παρουσιάζεται
αρριβίστας και φιλόδοξος, πλήρης του εαυτού του —κατά Τσαρούχη—, στη συνέχεια
αποκαλύπτει ένα τρυφερό και ευαίσθητο πρόσωπο, αλλά και την οδύνη μιας
τρομερής αγωνίας· κυριολεκτικά, ένα πάλεμα με τον Θεό.
Ο Βενέδικτος παρουσιάζεται σχεδόν γυμνός στον θεατή: τη στιγμή που δαγκώνει
ένα κομμάτι πίτσα, ο θεατής δεν βλέπει τον πάπα, την «κεφαλή της Ρωμαιοκαθολικής
Εκκλησίας»· βλέπει απλώς έναν ηλικιωμένο άνθρωπο, ένα γέρο, που απολαμβάνει
μια στερημένη λιχουδιά. Λίγο αργότερα, θα ακολουθήσει η συγκινητική σκηνή με το
πλήθος στο παρεκκλήσι του πάπα Σίξτου, όπου ο απομονωμένος και δυστυχισμένος
πάπας θα δεχτεί την αγάπη και τον σεβασμό των ανθρώπων. Ίσως οι επισκέπτες να
τον χειρίζονται όπως οποιαδήποτε άλλη ατραξιόν, αλλά το σημαντικότερο είναι η
χαρά που βιώνει. «Look! He is happy! Let him live his moment», θα πει ο
Μπεργκόλιο στον βοηθό που σπεύδει σε αρωγή του ηλικιωμένου πάπα. Αμέσως μετά,
στην επίσης πάρα πολύ συγκινητική η σκηνή του ταγκό —παρά την αστεία εικόνα—
και πάλι επίκεντρο είναι η αναζήτηση της χαράς από τον Βενέδικτο, που ενισχύεται
από τα flash back με τον ίδιο να παίζει πιάνο, ξέγνοιαστος για λίγες στιγμές.
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Η παραίτηση του πάπα Βενέδικτου αποκτά έτσι ένα πολύ βαθύτερο νόημα. Η
ταινία παρουσιάζει έναν άνθρωπο του Θεού, έναν άνθρωπο που αφιέρωσε ολόκληρη
τη ζωή του στον Θεό και έχει πλέον χάσει την επικοινωνία με αυτόν. Δεν ακούει πια
τη φωνή του Θεού· αισθάνεται χαμένος. «Πάντα ήμουν μόνος (alone)» θα πει «αλλά
όχι έρημος (lonely)». Δεν γνωρίζει πλέον τί θέλει ο Θεός από αυτόν. Το αξίωμα του
πάπα παρουσιάζεται σαν ένα φοβερό βάρος, το οποίο ο Βενέδικτος δεν μπορεί να
σηκώσει. Η φιλοδοξία του σκότωσε την πίστη, τη γαλήνη, σκότωσε την ίδια την ψυχή
του. Ξαφνικά, όμως, η φωνή του Θεού θα ακουστεί και πάλι· είναι η φωνή του
Μπεργκόλιο, του επόμενου πάπα. Ο Βενέδικτος αισθάνεται ότι ο Θεός του δείχνει
τον δρόμο: απεκδυόμενος την παποσύνη, θα ξαναβρεί τον Θεό.
Αρχικά ο Μπεργκόλιο θα νομίσει ότι η παραίτηση έρχεται ως συνέπεια των
σκανδάλων και θα προσπαθήσει να τον μεταπείσει· «ο Χριστός δεν κατέβηκε από τον
σταυρό», αλλά ο Βενέδικτος θα κουνήσει το κεφάλι. Από πάνω τους δεσπόζει ο
Χριστός της Τελικής Κρίσης του Μιχαήλ Αγγέλου. Λίγο αργότερα, ακούγοντας την
εξομολόγηση του Μπεργκόλιο, θα σχολιάσει:

«Ακολουθούμε τον Χριστό, αλλά

αναρωτιόμαστε πόσο μπορούμε να τον ακολουθήσουμε, αφού είναι Θεός. Κοίτα,
όμως:

Άνθρωπος».

Η

υπενθύμιση

της

ανθρώπινης

φύσης

του

Χριστού

αποειδωλοποιεί την εικόνα του και τονίζει το οικείο που φέρνει η σάρκωση,
αποειδωλοποιώντας παράλληλα και το πρόσωπο του πάπα. Νωρίτερα, θα σχολιάσει
χαριτολογώντας, καθώς παίζει πιάνο: «Τα πλήκτρα είναι ίσως το μόνο σημείο όπου
δεν είμαι αλάθητος». Το χαμόγελό του είναι παγωμένο· στην πραγματικότητα, δεν
αισθάνεται καθόλου αλάθητος.
Ο Βενέδικτος αισθάνεται αμαρτωλός. Πρώτον γιατί δεν αφέθηκε στη ζωή. Πάντα,
ήδη από τη νεότητά του κρυβόταν πίσω από κάποιο παραπέτασμα, που ο ίδιος
δημιουργούσε. Η μεγαλύτερη αμαρτία του, όμως, υπήρξε η φιλοδοξία του, η φιλαυτία
του, που οδήγησαν στην συγκάλυψη των σκανδάλων.21 Ένα ακόμα παραπέτασμα: το
πρόβλημα δεν είναι τα σκάνδαλα, αλλά ο ίδιος ο Βενέδικτος. Η εξομολόγησή του
στον Μπεργκόλιο —που καλύπτεται από μία σοφή σιωπή— θα αφαιρέσει από πάνω
του το βάρος της αμαρτίας, που η ταινία το παρουσιάζει με τρόπο σχεδόν απτό.

21

Στο σημείο αυτό, αλλά και γενικότερα στο κείμενό μου, βασίζομαι αποκλειστικά στην ταινία και
όχι στα καθαυτό γεγονότα.
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Η χαρά που από τότε τον διακατέχει, καταλαμβάνει όλες τις υπόλοιπες σκηνές της
ταινίας, με αποκορύφωμα την τελευταία, που παίζει αποσπασματικά ανάμεσα στους
τίτλους τέλους: είναι οι δύο πάπες, δύο απλοί ηλικιωμένοι άνθρωποι, που
παρακολουθούν τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, πίνοντας μπύρα και
τρώγοντας σνακ, με φόντο βυζαντινές εικόνες. Είναι η ενότητα εξωτερικής και
εσωτερικής πραγματικότητας, ανθρώπου και Θεού, που ο Βενέδικτος, μέσω του
Φραγκίσκου, κατάφερε να κατακτήσει. Είναι η χαρά.
Το κερί, που στην αρχή της ταινίας, αφήνει σβήνοντας τον καπνό του να κατέβει
προς τα κάτω, ως σημάδι διαίρεσης και απελπισίας, στέλνει τώρα τον καπνό στον
ουρανό, ως σημείο και απόδειξη της χαράς του Θεού. (Άννα-Μαρία Παπαδάκη)

183

Χρυσόστομος Α. Σταμούλης*

Η ΑΚΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΑΠΟ ΤΗ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ
ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ1

Abstract: In this article the author explores the possibility that individuals and societies obtain
the skill to diagonally view reality that is, to attain an oblique sight of things which would
allow us to adopt a creative approach to human relationships. This could be indeed
considered an extreme approach—although not fostering hatred, animosity and exclusion
but rather, inclusion, embracement and reception of Others and otherness. All in the name
and through the imitation of Christ’s utmost humility that let Him to Passion for the sake
of total love, an erotic love which resists the ugliness and exclusivity of every extremist
group or movement that divides peoples and societies.
Keywords: Extremes; Diagonal Sight; Embracement; Otherness; Humility; Cross.

Ας προσπαθήσουμε, λοιπόν, να δούμε την πόλη από τη θάλασσα. Όπως ακριβώς
βλέπει ο Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης τη μητέρα Θεσσαλονίκη.
Από τη θάλασσα καθώς ερχόμαστε με πλοίο», σημειώνει

ο παιζω-γράφος, «απ’

ανατολάς ή από βορά και βορειοδυτικά, απ’ όποια μεριά κι αν δείτε τη Θεσσαλονίκη, για
να εκτιμήσετε τη γραφικότητα της άποψης της, πρέπει πάντα ν’ αφήνετε, δίχως διόλου να
σας φανεί αφελής η πρόταση, να συνάψει η όρασή σας με τον χαρακτήρα της πόλης ένα
γάμο. Όταν αφήνουμε σε μια τέτοια σχέση την όρασή μας, δεχόμαστε το αντικείμενο όχι
απλώς όπως φαίνεται, αλλά φορτωμένο ταυτόχρονα μ’ όλες της πάσης φύσεως μνήμες,
που η αίσθησή του μπορεί να ξεσηκώσει μέσα μας. Ότι όντως έτσι φορτωμένο και εξ
αιτίας του φόρτου παραλλαγμένο, εισχωρεί και υπάρχει μέσα στο υποκείμενο, το
αντικείμενο που θα δούμε απ’ έξω, είναι γνωστό από τα όνειρα, από τον τρόπο δηλαδή
που όταν καθεύδουμε, το βλέπουμε να εξέρχεται γυρεύοντας, υπό την πίεση ενός κυρίου
συναισθήματος να ξαναξεχωρίσει. Άντικρυ σε μια τέτοια παράσταση, όσο κι αν συνήθως
* ΒΑ Θεολογία (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), ΜΑ Θεολογίας (Durham University
Αγγλίας), PhD Θεολογίας
(Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), Καθηγητής της
Δογματικής και Συμβολικής Θεολογίας στο Τμήμα Θεολογίας του Α.Π.Θ.
1
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την αφήνουμε να κοιμάται, δεν είναι δυνατό να σταθούμε αδιάφοροι, ούτε χωράν
ερωτήματα αμφιβολίας, δίχως ποτέ ν’ αντιμετωπίζουμε το τυχαίο […] Ο τρόπος λοιπόν
που θα μας επιτρέψει να δούμε τη Θεσσαλονίκη, απαιτεί κατ’ αρχήν μια αισθητική
πειθαρχία, δηλαδή την αντίληψη κάποιας κοινής συνισταμένης των εσωτερικών
παραστάσεων, που δημιουργούνται στον καθένα μας, με την εξέλιξη της ζωής του μέσα
στα πλαίσια του χώρου της πόλης. Η δυσκολία επί του προκειμένου δεν έγκειται μόνο, στ’
ότι δεν υπάρχει σχηματισμένη ακόμα μια τέτοια αντίληψη για τη Θεσσαλονίκη, αλλά
πολύ περισσότερο γιατί, καταπώς νομίζω, δεν έχει γίνει καμιά τέτοια προσπάθεια
θεώρησης για καμιά πόλη της Ελληνικής Επικράτειας.2

Θα ήθελα να συνδέσω τα άκρα με την ταπείνωση. Ίσως ήλθε ο καιρός να φτιάξουμε
μια νέα «άκρα ταπείνωση», κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση της αντίστοιχης ακραίας,
πλήρους, δηλαδή, και ως εκ τούτου εξαντλητικής ταπείνωσης του Χριστού. Μέχρις
εκεί που μπορούμε να πούμε πως παρακάτω δεν πάει. Βέβαια, στις μέρες μας τα άκρα
συνδέονται με έναν φωνασκούντα φονταμενταλισμό ή με μια ελιστίστικη αγριότητα
που προσπαθεί με το στανιό να επιβάλλει τον εαυτό της στο σύνολο του κόσμου.
Λησμονώντας πως το ακραίο, για να είναι τέτοιο που το ίδιο ευαγγελίζεται, πρέπει να
είναι πάντα θυσιαστικό και σταυρωμένο. Ο «ὁ ἐμός ἔρως ἐσταύρωται»,3 λέγει ο
Ιγνάτιος ο Θεοφόρος και αποδεικνύει τη μόνη δυνατότητα που παρέχει ο έρωτας στο
υποκείμενο, τον μόνο δρόμο, που δεν είναι άλλος από τον δρόμο της λόγχης, των
ακανθών και της σταύρωσης. Ένας δρόμος έκστασης που επιδιώκει μετά μανίας τη
συνάντηση και την ένωση. Ο δρόμος αυτός έχει «όνομα, έχει χρώμα και θρησκεία»4
και δεν είναι άλλος από το «μανικό έρωτα» τον οποίο υμνεί ο Ιωάννης της
Κλίμακος,5 αλλά και ο Μάξιμος,6 που οι ακραίοι εξουσιαστές της εποχής φτάσανε
καταπώς λέγεται να του κόψουνε τη γλώσσα προκειμένου να τον φιμώσουνε μια για
πάντα. Και έτσι έμεινε στην ιστορία ως Μάξιμος ο Ομολογητής. Ομολογητής ενός
τρόπου, μα κυρίως ενός προσώπου, το οποίο ανεβαίνοντας στον σταυρό και χύνοντας
το αίμα του «ὑπὲρ τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως»7 και «ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς»,8 τον
μετέτρεψε ευθύς από όργανο ντροπής και εξευτελισμού σε σύμβολο αγιασμού και
2

3
4
5

6
7
8

Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης, «Θεσσαλονίκη και ζωή», Μητέρα Θεσσαλονίκη, Κέδρος, Αθήνα 1987,
σ. 56-57.
PG 3, 709B.
Διονύσης Σαββόπουλος, Ας κρατήσουν οι χοροί, Είκοσι χρόνια δρόμος (1983).
PG 88, 1156C: «Μακάριος ὅστις τοιοῦτον πρὸς Θεὸν ἐκτήσατο ἔρωτα, οἷον μανικὸς ἐραστὴς πρὸς
τὴν ἑαυτοῦ ἐρωμένην κέκτηται».
PG 4, 264B-269D.
Ειρηνικά Θείας Λειτουργίας.
Αγία Αναφορά Θείας Λειτουργίας.
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ζωοποίησης. «Οδός μανικού έρωτος», λοιπόν, το αντίδοτο απέναντι στη φιλαρέσκεια
της επιβολής ή άλλως Χριστός, αυτός που αυτοπροσδιορίστηκε ως «ἡ ὁδὸς καὶ ἡ
ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή».9 Μια οδός, μια αλήθεια και μια ζωή που η γνώση τους,
τουτέστιν η άκρα κοινωνία τους, η οικείωσή τους, ελευθερώνει.
Κατανοώντας πλήρως τη λειτουργική διαλεκτική του σταυρού με τον έρωτα, ο
Μάνος Χατζιδάκις, αυτός ο «μέγας ερωτικός», σημειώνει την Κυριακή 23
Δεκεμβρίου του 1979, τα εξής αποκαλυπτικά:
Λοιπόν τι να μιλήσω, και τι να πω; Ανήκω στους μελλοντικά απερχόμενους και δεν
λυπάμαι πια γι’ αυτό. Το θέλω. Αυτοί που δεν το θέλουν είναι ανυποψίαστοι. Δεν
συμπαθώ βέβαια τους επερχόμενους, κι όχι γιατί δεν μ’ έχουνε μαζί τους. Ίσως γιατί στο
πρόσωπό τους αναγνωρίζω μια ανεπαίσθητη ασκήμια, που τους χαράζει η άγνοια περί τα
κοινά, περί τα ανθρώπινα και περί τα όσα θα συμβούν μελλοντικώς ―που θα ’ναι και οι
ίδιοι υπεύθυνοι και ανεύθυνοι μαζί. Την ίδια ασκήμια που θα είχα κάποτε κι εγώ, αν δεν
ετύγχανε συγχρόνως να περιέχω δύο ισχυρά μου πάθη: τον έρωτα και την αναθεώρηση.
Γιατί η νεότητα χωρίς αυτά τα δύο πρωτογενή της πάθη, και μάλιστα σ’ ένα βαθμό
καταστροφής, είναι απωθητική, όσο και ένα πρόπλασμα χωρίς μορφή και δίχως φόρμα.
Με αυτό δεν θέλω να ισχυρισθώ πως οι απερχόμενοι δεν είναι δακρυσμένοι. Αντίθετα.
Δεν έχουν τρόπο να μας πουν τι νιώθουν, κι ας μας αγαπούν. Καταλαβαίνουν μέσα στη
σοφία των τελευταίων στιγμών, πως κι αν μπορούσαν να μας αποκαλύψουν ότι
κατενόησαν ετούτη την στερνή στιγμή τους, πάλι δεν θα παρείχαν σωτηρία, ούτε σ’
αυτούς που αφήνουν πίσω αγαπώντας τους. Γι’ αυτό δακρύζουν. Γιατί σε τελευταία
ανάλυση ο Σταυρός, πονάει αφόρητα μονάχα αυτόν που βρίσκεται εσταυρωμένος, κι ας
είναι απελπισμένοι οι άλλοι γύρω του για τον χαμό του. [Και καταλήγει], Ο
Εσταυρωμένος μόνο γνωρίζει το άθροισμα, το αποτέλεσμα, χιλιάδων μαθηματικών
υπολογισμών ενός βίου ολόκληρου, που θα το παραλάβει μαζί του εις τους ουρανούς για
να το θέσει μυστικά, προσεκτικά στην κορυφή οροσειράς λαμπρού αστερισμού
προσθέτοντας στο άπειρον ένα μυστήριο ακόμη, αιωνίως.10

Τα κοινά, λοιπόν, και ο περί αυτών έρωτας. Αναθεωρητικός κατά πάντα, γι’ αυτό και
άκρως αντιστασιακός. Μια αντιστασιακότητα, που δεν ταυτίζεται με τη θανατοφιλία
—με μια ακόμα δηλαδή απόδραση—, αλλά κατανοεί τον θάνατο ως εκείνη την
αδύναμη δύναμη, η οποία γεννά ύπαρξη στα όρια του ρίσκου. Δηλαδή, μια ύπαρξη
9
10

Ιω. 14: 6.
Μ. Χατζιδάκις, «Η σιωπηλή γιορτή του Ιησού και η λιτανεία των δακρυσμένων και των
απερχομένων», Τα σχόλια του Τρίτου. Μια νεοελληνική μυθολογία, Εξάντας, Αθήνα 2003, σ.
190-191.
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βαθιά ζυμωμένη με την επιθυμία της όντως ζωής, η οποία έχει νόημα μόνον όταν
μοιράζεται. Και ας είμαστε ειλικρινείς, ζωή χωρίς ρίσκο δεν υφίσταται. Η ζωή από
μόνη της είναι ένα συνεχές ρίσκο.
Το να παραχθεί κάτι νέο, [παρατηρεί ο γέροντας Σωφρόνιος του Έσσεξ], αποτελεί πάντα
ρίσκο και η δημιουργία του ανθρώπου από το Θεό, κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν Του,
ενέχει ένα συγκεκριμένο βαθμό ρίσκου. Δεν ήταν ότι διακινδύνευσε εισάγοντας ένα
στοιχείο αστάθειας ή σοκ μέσα στο αιώνιο Όν, αλλά δίνοντάς του θεϊκή ελευθερία,
«έκλεισε την πόρτα» ενάντια σε κάθε μορφή προκαθορισμένου προορισμού. Ο άνθρωπος
είναι πλήρης ελευθερίας ώστε να θέσει τον εαυτό του αρνητικά στη σχέση του με το Θεό,
ακόμη και να έλθει σε σύγκρουση και διαμάχη με Εκείνον. Όμως από άπειρη αγάπη ο
Ουράνιος Πατέρας δεν μπορεί να εγκαταλείψει τον άνθρωπο, τον οποίο ο ίδιος
δημιούργησε για την αιωνιότητα, με σκοπό να του επιδώσει κατά την τάξη τη θεία Του
πληρότητα. Εκείνος ζει μαζί με εμάς την ανθρώπινη τραγωδία. Εμείς εκτιμούμε αυτό το
ρίσκο, το τόσο συναρπαστικό μέσα στη λαμπρότητα του μεγαλείου του, όταν αναπολούμε
και ατενίζουμε τη ζωή του Χριστού στη γη.11

Δίχως άλλο, λοιπόν, η ζωή με νόημα προϋποθέτει την ανάληψη μιας ευθύνης που
διεκδικεί κίνηση. Κίνηση ζωτική και ως εκ τούτου άκρως δημιουργική. Κίνηση που
βγάζει την ύπαρξη από διακηρυγμένες ασφάλειες και τη σπρώχνει στον έξω χώρο
της αναζήτησης του ουσιώδους. «[…] διότι μαθαίνεις να επιβιώνεις», σημειώνει ο
Γιώργος Βέλτσος, «δεν σημαίνει μόνο συνετίζεσαι και συμφιλιώνεσαι με τη
θνητότητα. Σημαίνει επίσης και δοκιμάζεσαι, ρισκάρεις, ενοχλείς το προστατευτικό
ένστικτο αυτοσυντήρησης με διαταρακτικές επιλογές ζωής: έναν έρωτα, μια
εξέγερση, ένα ποίημα».12
Γεγονός που επαναφέρει στο προσκήνιο της συζήτησης την ουσιαστική σχέση του
σταυρού με την αντίσταση. Και προσέξτε, δεν μιλάω για τη σχέση του σταυρού με
11

12

Archimandrite Sophrony Sakharov, His Life is Mine, St. Vladimir’s Seminary Press, New York
1977, σ. 32: «To produce something new is always a gamble, and God’s creation of man in His
image and after His likeness involved a certain degree of risk. It was not that He risked introducing
an element of instability or shock into His Eternal Being but that to give man god –like freedom
shut the door against predestination in any form. Man is at full liberty to determine himself
negatively in relation to God– even to enter into conflict with Him. As infinite love, the Heavenly
Father cannot abandon man whom He created for eternity, in order to impact to His divine
plenitude. He lives with us our human tragedy. We appreciate this risk, so breath-taking in it’s
majesty, when we contemplate the life of Christ on earth». Το παράθεμα αποτελεί μετάφραση της
Δρ Μαρίας Χατζηαποστόλου.
Γιώργος
Βέλτσος,
«Ποιήματα
1993-2005»,
στο:
https://www.efsyn.gr/tehnes/ekdoseis-biblia/anoihto-biblio/119624_poiimata-pathimata [πρόσβ.: 10
Νοεμβρ. 2019].
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την επανάσταση. Η επανάσταση εν πολλοίς προσέλαβε, εντός της ιστορίας,
διαστάσεις εξουσιαστικές. Σε πολλές περιπτώσεις έγινε η ίδια μία ακόμα εξουσία στη
θέση της γκρεμισμένης εξουσίας. Ο επαναστάτης ζήλωσε την εξουσία του
εξουσιαστή και πάλεψε με νύχια και με δόντια ενάντια σε αυτόν και το σύστημά του,
προκειμένου να γίνει εν τέλει βασιλιάς στη θέση του βασιλιά. «Τα επαναστατικά
ξεσπάσματα βέβαια δεν είναι ποτέ εντελώς αυθόρμητα», γράφει ο Ιγκόρ Στραβίνσκι,
«υπάρχουν

πάντα

πονηροί

άνθρωποι

που

προκαλούν

επαναστάσεις

για

συμφεροντολογικούς σκοπούς. Πρέπει να φυλάγεσαι πάντα μη τυχόν και
παρεξηγηθείς από εκείνους που σου καταλογίζουν προθέσεις που εσύ δεν είχες».13
Κοντά σε αυτά και η πολυεπίπεδη εκμετάλλευση της επαναστατικότητας και των
επαναστατών από τις εκάστοτε διεφθαρμένες εξουσίες. Ο ασφαλέστερος τρόπος για
την εξουδετέρωση της επανάστασης και των επαναστατών είναι η νομιμοποίησή
τους. Γράφει ο Γιάννης Τσαρούχης,
Όταν το κράτος παραδέχεται επιτέλους μια «πρωτοποριακή» τάση, δύο κακά πράγματα
γίνονται. Πρώτον, μουμιοποιείται μια πρότασις που μένει αναπάντητη και δεύτερον, ότι
το κράτος βρίσκει ένα νέο τρόπο, πιο βολικό, για να εμποδίσει την ελευθερία. Αδικείται
μια επανάστασις και παραμορφώνεται με το να κηρύσσεται αγία, ενώ το κράτος
καμουφλάρει την αντιδραστική του νοοτροπία με το να «παραδέχεται» επιτέλους μια
επανάσταση που γίνηκε ακίνδυνη και σύμβολο των ατόλμων.14

Σε αυτόν τον πειρασμό ενέδωσε ουκ ολίγες φορές και ο Χριστιανισμός σε Ανατολή
και Δύση. Τον πειρασμό δηλαδή της ένταξής του στη γη της κανονικότητας. Μια
κανονικότητα που επέβαλε την αναχώρησή του από τη γη του «επικινδύνως ζην»
(«vivere pericolosamente») και την ταυτόχρονη μετατροπή του σε κλειστό και
οπωσδήποτε σκληρό σύστημα.15 Και είναι σαφές πως χριστιανισμός μη επικίνδυνος
δεν μπορεί να είναι χριστιανισμός.
Η αντίσταση από την άλλη μεριά συνδέεται με τη θυσία, όπως ακριβώς και ο
σταυρός. Στέκομαι απέναντι στη φθορά σημαίνει παλεύω για την εξαφάνισή της, την
ήττα της. Παλεύω για την επαναφορά της χαμένης φυσιολογίας του σώματος που την
καρπίζει ο σπόρος της δημιουργικότητας. Η νίκη του θανάτου, πνευματικού και
σωματικού, ως πράξη απολύτως αντιεξουσιαστική, προσμετράται στις πράξεις της
13
14
15

Ιγκόρ Στραβίνσκι, Μουσική ποιητική, Νεφέλη, Αθήνα 1980, σ. 23.
Αλέξης Σαββάκης, Ιωάννης Τσαρούχης, Καστανιώτης, Αθήνα 1993, σ. 58.
Βλ. σχετικά Χρυσόστομος Α. Σταμούλης, Έρως και θάνατος. Δοκιμή για έναν πολιτισμό της
σάρκωσης, Ακρίτας, Αθήνα 2009.
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ολικής αντίστασης, στις πράξεις άρνησης συμβιβασμού. Άλλωστε, ο σταυρός
σχετίζεται με μια κλήση. Πρόσκληση στα άκρα, που η ένταξή τους στον ορίζοντα
της αλήθειάς μας επεκτείνει την ύπαρξη και ανοίγει τα σύνορα. Μια διάνοιξη
σωστική, που αποκαλύπτει τη σημασία της πρόσληψης.
Μια πρόκληση είναι ο σταυρός για πλάτυνση της όρασης, για εξέγερση απέναντι
στην επανάπαυση και τη συνήθεια. Μια αποκάλυψη και μία έκπληξη που θέτει εν
αμφιβόλω τα παραδεδομένα ως δεδομένα. Ο σταυρός στ’ αλήθεια δεν αφήνει τίποτα
όρθιο. Γκρεμίζει για να ξαναχτίσει. Γκρεμίζει συνήθειες, γκρεμίζει τείχη, γκρεμίζει
βεβαιότητες και φέρνει το άγγελμα μιας νέας ζωής συγ-χώρησης. Μιας ζωής που
αρχίζει από την κένωση του εαυτού και φτάνει στην πρόσληψη της ετερότητας. Μιας
ζωής που οδηγεί την ύπαρξη και τα πράγματα «στου βλέμματος τον άκρο τομέα»,
εκεί που πέρα από το τελευταίο μέτρο στέρεας γης ξεκινά η κατολίσθηση.16 Για να
γεννηθεί ο καινούργιος κόσμος πρέπει να γκρεμιστεί ο παλιός και να παρασύρει μαζί
και όλα του τα είδωλα. Ένα γκρέμισμα σαν αυτό για το οποίο ο ευαγγελιστής
Ιωάννης μιλάει στο ευαγγέλιό του, όταν αναφέρεται στην επίσκεψη του Ιησού στο
ιερό των Ιεροσολύμων. Ένα γκρέμισμα που προκαλεί κάθε συμβατική σκέψη που
χάνεται στη χώρα της ακινησίας και της συνήθειας, στη χώρα της εξουσιαστικότητας
και της σύμβασης.
ἐμνήσθησαν δὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ [σημειώνει] ὅτι γεγραμμένον ἐστίν, ὁ ζῆλος τοῦ οἴκου σου
καταφάγεταί με. ἀπεκρίθησαν οὖν οἱ ᾿Ιουδαῖοι καὶ εἶπον αὐτῷ· τί σημεῖον δεικνύεις ἡμῖν ὅτι ταῦτα
ποιεῖς; ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς· λύσατε τὸν ναὸν τοῦτον, καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερῶ
αὐτόν. εἶπον οὖν οἱ ᾿Ιουδαῖοι· τεσσαράκοντα καὶ ἓξ ἔτεσιν ᾠκοδομήθη ὁ ναὸς οὗτος, καὶ σὺ ἐν
τρισὶν ἡμέραις ἐγερεῖς αὐτόν; ἐκεῖνος δὲ ἔλεγε περὶ τοῦ ναοῦ τοῦ σώματος αὐτοῦ. ὅτε οὖν ἠγέρθη
ἐκ νεκρῶν, ἐμνήσθησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι τοῦτο ἔλεγε, καὶ ἐπίστευσαν τῇ γραφῇ καὶ τῷ λόγῳ ᾧ
εἶπεν ὁ ᾿Ιησοῦς.17

Και ο Πεντζίκης τροπο-ποιητικά επεκτείνει:
Όταν ο ήλιος ανέβηκε περισσότερο απ’ την ανατολή, φάνηκαν ρόδινοι οι καπνοί των
σπιτιών. Ξυπνούσαν. Τότε θυμήθηκα τη διήγηση από ένα όνειρο που είχε δει
επανειλημμένα η γιαγιά μου, η μητέρα της μητέρας μου, πως στο πατρικό μας σπίτι από
16

17

«Το σκότος το δυσνόητο έρχεται ύστερα. / Όμως: θα υπήρχαν κρύσταλλοι χωρίς το σκότος; / Και:
θα υπήρχε σκότος δίχως καν κρυστάλλους; / Στου βλέμματος τον άκρο τομέα, / στην κορυφή τη
σχεδόν αφανή του δέντρου/ και στην τελική της λέξης λοξότητα, / το σκότος και ο κρύσταλλος/
είναι απλώς κατολίσθηση». Βλ. Roberto Juarroz, «Λέξεις σαν κρύσταλλοι», στο:
https://diastixo.gr/logotexnikakeimena/poihsh/2167-roberto-juarroz [πρόσβ.: 10 Νοεμβρ. 2019].
Ιω 2: 17-22.
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κάτω ήταν εκκλησία θαμμένη. Της παρουσιάζονταν Σεβάσμια μορφή, που έδινε την
εντολή να γκρεμίσουμε το σπίτι και να σκάψουμε, να βρούμε από κάτω την Εκκλησία.18

Άκρα ταπείνωση εν τέλει είναι ο θάνατος. Το γεγονός ότι ο Χριστός στην εικόνα της
άκρας ταπείνωσης στέκεται όρθιος, νεκρός αλλά όρθιος, δείχνει την υπαρκτική
αντίθεση ανάμεσα στο θάνατο και τη νίκη του. Διά του θανάτου ο Χριστός —
«θανάτῳ θάνατον πατήσας»— γίνεται ο «Βασιλεὺς τῆς δόξης».19 Βασιλεία και
θάνατος στην προκειμένη περίπτωση συνδέονται άρρηκτα. Ή με άλλα και
απλούστερα λόγια, η προϋπόθεση της πραγματικής βασιλείας είναι ο θάνατος, η
θυσία της εγωκεντρικότητας και της άπιστης ενικότητας. Η πίστη ζητά αριθμό
πληθυντικό και πραγματοποιείται ως γεγονός σχέσης πάντα εν κινήσει.
Σε ένα άκρως ενδιαφέρον μυθιστόρημά της, με τίτλο Η Άκρα ταπείνωση,20 η Ρέα
Γαλανάκη, αναφερόμενη στη νύχτα της 12ης Νοεμβρίου του 2012 που έκαψε την
Αθήνα και σημάδεψε το νεότερο τρόπο μας, στοχεύει το κέντρο της εικόνας και
αναδεικνύει την αγάπη ως εκείνη τη ρυθμιστική αρχή, εκείνο το λίπασμα που
επιτρέπει στο κατακομμένο δέντρο να ανθίσει ξανά. Έτσι, μεταφέρει την οντολογία
της βυζαντινής εικόνας στο σήμερα και «όλον τον κόσμο», καθώς

γράφει ο

Κυριάκος Χαραλαμπίδης, «κάνει μια εκκλησιά».21 Πολύ σωστά η Τέσυ Μπάιλα
σχολιάζοντας το βιβλίο γράφει τα εξής σημαντικά:
Δεν είναι τυχαίος άλλωστε ο τίτλος του βιβλίου, ο παρμένος από τη βυζαντινή
αγιογραφία. Η συγγραφέας επισημαίνει έτσι την εξαθλίωση στην οποία έχει βρεθεί η
ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια, τα χρόνια της κρίσης, του κοινωνικού μαρασμού,
της άκρατης τρομολαγνείας, της χαμένης αξιοπρέπειας, της ναζιστικής ανόδου, των
νεοαστέγων που γεμίζουν τους δρόμους τα τελευταία χρόνια και δημιουργούν ένα
παράλληλο, ωστόσο τεράστιο σύμπαν και της έσχατης ανθρώπινης παρακμής στην
Ευρώπη των ανισοτήτων, των τραγικά διαφορετικών ταχυτήτων. Η Ρέα Γαλανάκη γράφει
ενδεικτικά: «Σκεφτείτε το όμως, σήμερα μέσα στην Αθήνα είμαστε κάτι χιλιάδες άστεγοι,
έτσι λένε όσοι μας μετράνε κάθε τόσο, ας χαίρονται την τύφλα τους κι αυτοί. Εμείς
είμαστε αμέτρητοι ακριβώς επειδή είμαστε σκόρπιοι, είμαστε μια πολιτεία ολόκληρη, που
ζει σαν έμβρυο εφιαλτικό μέσα στην κοιλιά μιας γκαστρωμένης πάλι Αθήνας». Και λίγο
18
19

20
21

Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης, Ο πεθαμένος και η ανάσταση, Άγρα, Αθήνα 1987, σ. 152-153.
H. C. Evans (εκδ.), Byzantium: Faith and Power (1261-1557), Metropolitan Museum of Art, Νέα
Υόρκη 2004, σ. 456.
Ρέα Γαλανάκη, Η Άκρα ταπείνωση, εκδ. Καστανιώτης, Αθήνα 2015.
Χρυσόστομος Σταμούλης, Κυριάκος Χαραλαμπίδης, «Ωσάν πουλί επάνω στο βιολί του», δίσκος
Και τα μάτια τους στάζουν Καππαδοκία, Anemos Music Art ILP, Θεσσαλονίκη 2004, ερμηνεία
Γιώργος Καλογήρου.
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παρακάτω περιγράφει με ιδιαίτερο ρεαλισμό: «Νεοάστεγοι ονομαστήκαμε όσοι βγήκαμε
στον δρόμο εξαιτίας αυτής της οικονομικής καταστροφής, αυτής της κομψότατης
έκφρασης προκειμένου να μιλήσουμε για την δολοφονία της προηγούμενης ζωής μας,
όπου ο δολοφόνος ούτε δικάζεται ούτε μπαίνει φυλακή, αντίθετα καλοπερνά, κι ας έχει
εγκληματήσει» […] Ο στόχος αυτού του βιβλίου δεν είναι απλώς να θέσει ερωτήματα
φιλοσοφικού τύπου αλλά να δώσει απαντήσεις. «Δεν είχες, όμως, άλλο αντίδοτο στον
φόβο από την αγάπη», γράφει για να τονίσει ότι μια καφκική μεταμόρφωση με κέντρο την
αγάπη για τον άνθρωπο είναι εφικτή και ικανή να αλλάξει τα δεδομένα όταν εξεγερθούν
οι συνειδήσεις και οι άνθρωποι κοιτάξουν με κατανόηση τον συνάνθρωπό τους.
Χρειάζεται όμως πρώτα να φτάσει ο άνθρωπος στην εσχατιά της ταπείνωσης. Να βρει
νέους δρόμους που οδηγούν από την άκρα εξαθλίωση στην εξιλέωση. Για να γίνει αυτό
πρέπει πρώτα να συνειδητοποιήσει την εξεγερτική του φύση, τη δύναμη που κρύβει μέσα
της η αγάπη, η αποδοχή της διαφορετικότητας, ο πολυπολιτισμικός σεβασμός, ο
ευνουχισμός του φόβου και οι κοινωνικοί αγώνες για την κατάκτησή τους.22

Ιδού η διάνοιξη. Ιδού η αναχώρηση από τη βεβαίωση της αντιστροφής —
τουτέστιν των ειδωλοποιημένων ακροτήτων που μειώνουν τη ζωή— και εν τέλει της
διαστροφής όρων και πραγμάτων. Ιδού η ματιά της «άκρας πείρας».23 Ιδού το καινό
ενός τρόπου που νοηματοδοτεί το ακραίο από το μέγεθος της αγαπητικής θυσίας —
«λάβετε φάγετε· τοῦτό ἐστι τὸ σῶμά μου και τοῦτο γάρ ἐστι τὸ αἷμά μου»—
εξάπαντος όχι από το βαθμό της εγκληματικής παραβατικότητας και της πονηρής
μεγέθυνσης του κλειστού εαυτού. Μιας θυσίας που απλώνει την ύπαρξη στην
οικουμένη και τη φέρνει στα όρια της συνάντησης. Εκεί που το «εγώ», καταπώς
σημειώνει στο ομότιτλο ποίημά του ο «τερατώδης» για την αστυνομία της εποχής
Αρθούρος Ρεμπώ, «είναι ένας άλλος».24 Και είμαι της άποψης, πως τούτη η θέση του
Ρεμπώ, μοιάζει να βρίσκεται στον πρόναο της χριστιανικής θεολογίας. Εκεί, όπου η
22

23

24

Τέσυ Μπάιλα, «Η άκρα ταπείνωση-Ρέα Γαλανάκη: Κριτική βιβλίου»,
στο:
https://www.culturenow.gr/h-akra-tapeinwsh-rea-galanakh-kritikh-vivlioy/ [πρόσβ.: 20 Σεπτ.
2019].
«Κι είδα τ’ ωραίο σώμα που έμοιαζε / σαν απ’ την άκρα πείρα του να το ’καμεν ο Έρως»,
Κωνσταντίνος Καβάφης, «Στου καφενείου την άκρη», στο: Κωνσταντίνος Π. Καβάφης, Ποιήματα,
Ίκαρος, Αθήνα 1983, σ. 54.
«Στο δάσος, υπάρχει ένα πουλί, το τραγούδι του σας σταματά και σας κάνει να κοκκινίζετε. /
Υπάρχει ένα ρολόι που δεν χτυπά. / Υπάρχει μια χαράδρα με μια φωλιά με ζώα λευκά. / Υπάρχει
μια μητρόπολις που κατεβαίνει και μια λίμνη που ανεβαίνει. / Υπάρχει ένα μικρό αμάξι
εγκαταλειμμένο μέσα στο δάσος, ή που κατεβαίνει το μονοπάτι τρέχοντας, στολισμένο με
κορδέλες. / Υπάρχει ένας θίασος μικρών θεατρίνων με κοστούμια, διακρίνονται πάνω στο δρόμο
ανάμεσα απ’ το δάσος άκρη άκρη. / Υπάρχει, τέλος, όταν πεινά και διψά, κάποιος που σας
κυνηγά», στο: Αρθούρος Ρεμπώ, 20 πεζά ποιήματα από τις συλλογές οι Ερημιές του έρωτα,
Φωτισμοί, Μια εποχή στην κόλαση, μτφρ.: Εύα Μυλωνά, Χαράλαμπος Μπούρας, Αθήνα 41984, σ.
24-25.
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Εκκλησία, και ας μη μας τρομάζει αυτό, συγκροτείται εν τέλει από μία
«μαυροφορεμένη γριά», από έναν «τρελό» και το «εγώ». Ένα εγώ, βέβαια, που δεν
«επιτυγχάνεται διά μόνου του εαυτού μας». Ένα εγώ, πληθυντικό. «Δεν σκέπτομαι τα
ιδιαίτερα προσωπικά μου», σημειώνει ο παιζω-γράφος, «Συνειδητοποιώντας το
μηδέν, ο περίφημος ποιητής Μαλλαρμέ, υποθέτει ότι η αιωνιότητα αλλάζει έκαστον
εις εαυτόν. Η εκκλησία κάνει τον καθένα άλλον άνθρωπο. Έκαστος είναι ο πλησίον
του».25 Βέβαια, μια τέτοια στάση, μαζί με πολλά άλλα, θέλει και υπομονή. Διότι, «η
υπομονή γίνεται έκφραση δηλωτική του βαθύτερου εγώ ενός εκάστου εξ ημών, που
είναι ακριβώς ο πλησίον».26
«Της Σαλονίκης μοναχά της πρέπει το καράβι», λοιπόν. «Να μην τολμήσεις να τη
δεις ποτέ από τη στεριά».27 Όπως και του οικείου τρόπου της πολύτροπα
βασανισμένης και βιασμένης αμεσότητάς μας, του πρέπει η «λοξή όραση». Όραση
γενναία, θυσιαστική και εξάπαντος αναστάσιμη. «Όραση ακραία».

25

26
27

Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης, «Τοπογραφία και δομή», Προς Εκκλησιασμόν, ΑΣΕ, Θεσσαλονίκη
1986, σ. 131.
Πεντζίκης, «Δυνατότητες μνήμης», Προς Εκκλησιασμόν, σ. 109.
Νίκος Καββαδίας, Θεσσαλονίκη ΙΙ, Τραβέρσο, Ίκαρος, Αθήνα 1979.
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«ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΧΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΙΝΟΣ». ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΘΩΜΑ.1

Abstract: Kyriakos Charalampides is widely recognized as one of the most prominent Greek
poets, who perfected his craft and transcended the boundaries of his homeland, Cyprus, as
he is broadly celebrated for the profoundness and universality of his poetry. In addition,
his intellectual keenness—which is more than evident in his essays—and his exceptional
personality and ethos enable him to rise above the current, limiting perception of the word
“poet”. This is due to the fact that Charalampides prophetically delves into the
fundamentals of art and gracefully connects it to the meaning of life, God, nature and
history. He achieves this by transforming historical facts into a post-historical truth by
means of a redeeming myth-making creativity. In this interview one may encounter some
of the above described greatness of Charalampides along with the theological foreground
of his thought, which may enlighten us in our quest for a theology that is purely poetic and
thus truthful and beautiful.
Keywords: Creativity; Theology; Arts; Poetry; Truth; Christ; Inspiration.

Είναι δύσκολο να αποφύγει κανείς τον δοξολογικό τόνο, όταν αναφέρεται στον
ποιητή Κυριάκο Χαραλαμπίδη και στο έργο του.2 Ο Αμμοχωστιανός ποιητής, που
μετοικεί για τέσσερις τώρα δεκαετίες στη Λευκωσία, έχει πείσει το πανελλήνιο, αλλά
και τους «γευσιγνώστες της λογοτεχνίας»3 ―κατά τη δική του έκφραση― σε διεθνές
επίπεδο, ότι το έργο του είναι πανάξιο λόγου και μπορεί πια να συγκαταλεχθεί
ανάμεσα στα κλασσικά έργα των κορυφαίων ποιητών του Ελληνισμού με
οικουμενική δυναμική και απήχηση.4 Θα μπορούσαν, ασφαλώς κάποιοι, να

1
2

3

4

Αναδημοσίευση, περ. Συμ-βολή 2 (2016), σ. 75-84.
Για τη ζωή, το έργο και κάποιες από τις ουκ ολίγες βραβεύσεις του Κυριάκου Χαραλαμπίδη. βλ.
ενδεικτικά, Αλέξης Ζήρας, λ. «Χαραλαμπίδης Κυριάκος», Λεξικό Νεοελληνικής Λογοτεχνίας.
Πρόσωπα, έργα, ρεύματα, όροι, Πατάκης, Αθήνα 2007, σ. 2340-2341.
Η φράση προέρχεται από αφιέρωσή του Κ. Χαραλαμπίδη στον διαπρεπή φιλόλογο Γ. Π. Σαββίδη,
την οποία διαβάζουμε στον πρώτο τόμο των εκδομένων δοκιμίων του ποιητή: «Μνήμη Γ. Π.
Σαββίδη γευσιγνώστη της λογοτεχνίας». Βλ. Κυριάκος Χαραλαμπίδης, Ολισθηρός Ιστός, 2 τόμ.,
Άγρα, Αθήνα 2009, τ. Α΄, σ. 7.
Μαρτυρία περί τούτου αποτελούν και οι εκδομένες μεταφράσεις έργων του σε πολλές ξένες
γλώσσες, μεταξύ των οποίων η αγγλική, η γερμανική, η σουηδική, η βουλγαρική και η αλβανική.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑ

διαφωνήσουν ―στα όρια της όποιας θεμιτής διαφορετικής προτίμησης στα ποιητικά
τους αναγνώσματα― με θέσεις όπως οι πιο πάνω. Αλλά αυτές καταγράφουν
γεγονότα και όχι απλά προσωπικές απόψεις, καθώς η πενηντάχρονη και πλέον
ποιητική κατάθεση του Χαραλαμπίδη πείθει τους λάτρες της αληθινής λογοτεχνίας
για την πρωτοτυπία στην έκφραση, τη συνέπεια και το στοχαστικό βάθος που
διαχρονικά τη χαρακτηρίζουν.
Η ποίησή του, που αρνείται σχεδόν πεισματικά την αυτοαναφορικότητα, φτάνει
στις ρίζες της ανθρώπινης ύπαρξης στην επώδυνη ιστορική πορεία της ―συχνά με
προσωπεία αντιπροσωπευτικά των σημαντικών ιστορικών στιγμών της―, για να
αποκαλύψει τελικά, μέσα από την πολλαπλή, ευεργετική λειτουργία του μύθου, τον
πυρήνα της τέχνης, προσφέροντας τους πλούσιους χυμούς μιας γνήσιας
καλλιτεχνικής ευαισθησίας.5 Τούτη η τελευταία, ως απολύτως αναγκαία για τον
κόσμο θεώρηση και στάση, καθώς φωτίζει καθολικότερα τη ζωή μας, έχω την
αίσθηση, πως καθιστά τον Χαραλαμπίδη κάτι πέρα και πάνω από την έννοια του
ποιητή ―τουλάχιστον με τη συμβατική σημασία του όρου· ή, αν θέλουμε, με την
μειωμένη σημασία που συνήθως της προσδίδεται. Αυτή η καθολικότητα του
ποιητικού οράματος, που ενσαρκώνει με το έργο του αυτός ο Έλλην ποιητής της
Κύπρου, τον εντάσσει δικαιωματικά ―με παρούσα συνέντευξη που τιμά το περιοδικό
μας― στο παρόν τεύχος, το οποίο καταπιάνεται με τις έννοιες του Δημιουργού της
δημιουργίας και της δημιουργικότητας. Ένα τεύχος που προτείνει (θεματικό) φάσμα
τόσο ευρύ και συνάμα συγκεκριμένο για όσους θεωρούν την ανθρώπινη ύπαρξη ―σε
όλες τις εκφάνσεις του βίου― ως ύπαρξη δημιουργική, δηλαδή εξάπαντος ποιητική.
Επιπρόσθετα, δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει και τη θεολογικότητα του έργου του
Χαραλαμπίδη. Αυτή εντοπίζεται σε πλείστα όσα έργα του με τρόπο τόσο ουσιαστικό,
ώστε τον καθιστά, κατά την άποψή μου, φωνή σημαντική ανάμεσα στις άλλες φωνές
της σύγχρονης θεολογίας· πλην, όμως, χωρίς να πρέπει κανείς να του αφαιρέσει την

5

Βλ. Θεοδόσης Πυλαρινός, «Η ποίηση του Κυριάκου Χαραλαμπίδη extra muros (σε ευρωπαϊκό και
παγκόσμιο επίπεδο)», Κυπριακή Βιβλιοφιλία 17 (2011), σ. 6-9.
Μια αναγκαία υποσημείωση στις περί μύθου παρατηρήσεις στην ποίηση του Κ. Χαραλαμπίδη.
Αναφέρομαι στη χρήση και καθιέρωση από αυτόν του όρου «μεθιστορία», ο οποίος αποτελεί και
τίτλο ποιητικής συλλογής του, βραβευμένης με το πρώτο κρατικό βραβείο ποίησης της Ελλάδας το
1996. Βλ. Κυριάκος Χαραλαμπίδης, Μεθιστορία, Άγρα, Αθήνα 1995. Η «μεθιστορία» στον
Χαραλαμπίδη έρχεται να ονοματίσει τον ποιητικό τρόπο που χαρακτήριζε ανέκαθεν τα έργα του.
Στην ποιητική πια ωριμότητά του εφευρίσκει έναν όρο ο οποίος καταδεικνύει ένα σπάνιο χάρισμά
του: να μεταμορφώνει την ιστορία —πολλές φορές με ακραιφνώς θεολογικό τρόπο—, αντλώντας
από αυτήν και προσφέροντας εκλεκτά διδάγματα στον σύγχρονό του αναγνώστη. Τούτη είναι μια
λειτουργία της ποίησής του άκρως προφητική.
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ιδιαιτερότητα και το προνόμιο να ονομαστεί ποιητής-θεολόγος ―μια ιδιότητα κι ένα
χάρισμα που έδωσε τόσους θαυμαστούς καρπούς εντός των κόλπων της Εκκλησίας.
Χάρισμα και ιδιότητα που η απουσία τους ή η αποσιώπησή τους στεγνώνει τη
θεολογική γλώσσα μας.
Δεν θα επιχειρήσω να δώσω και μία προσωπογραφία του ποιητή Χαραλαμπίδη.
Αυτό θα απαιτούσε ίσως αρκετές σελίδες και θα είχε τόνο μάλλον προσωπικό, που
νομίζω δεν έχει θέση στο προλόγισμα αυτής της συνέντευξης. Δυο λόγια μόνο για τον
άνθρωπο Κυριάκο Χαραλαμπίδη, όπως τον γνωρίζω τα τελευταία δώδεκα και κάτι
χρόνια, που νομίζω θα εξέφραζαν και άλλους που έχουν τη χαρά να τον έχουν
συναναστραφεί. Άνθρωπος προσηνής, γλυκύς, με ευγένεια αρχοντική και παιδικότητα
σπάνια, εξαιρετικός ακροατής και ποιητής «ως τα μπούνια», που θα έλεγε ο
Σεφέρης,6 ακόμα και στον προφορικό του λόγο.7 Άνθρωπος με πάθος για όλα: τη
φιλία, τη φύση, τη συναναστροφή, τον τόπο του, τη γνώση, την αλήθεια· εν ολίγοις,
την αληθινή ζωή. Μιλάς μαζί του και πλουτίζεις, πασχίζοντας να κρατήσεις
αδιάπτωτη τη συγκέντρωσή σου, γιατί δεν λέει τίποτα το ευτελές· φεύγεις από κοντά
του γεμάτος ιδέες και όρεξη για δημιουργία, γνωρίζοντας πως από τη «σπορά» του
ποιητή που σου μίλησε σαν ξέφρενος χείμαρρος παράπεσαν και κάποια μικρά σπόρια
που δεν πρόλαβαν να βρουν θέση στο δικό σου χωράφι ή απλά είναι καθ’ οδόν για
τον προορισμό τους. Φεύγεις, επίσης, «ηττημένος», γιατί ο πλούτος και το βάθος της
σκέψης του θέτουν τον πήχη ψηλά και σου δείχνουν πως έχεις ακόμα πολύ δρόμο·
αλλά η χαρά μένει αμείωτη για τις λεπτές ποιητικές αποκαλύψεις τις οποίες
μετέλαβες ενώπιος ενωπίω με έναν άνδρα της τέχνης που περιέχει την αυθεντικότητα
μιας άλλης εποχής και τη ζωντάνια μιας διψασμένης για ουσία ύπαρξης.
Οι ερωτήσεις της παρούσας συνέντευξης δόθηκαν σε γραπτή μορφή στον ποιητή,
ο οποίος ανέλαβε να τις απαντήσει επίσης σε γραπτό κείμενο με την παράκληση να
περιοριστεί σε συγκεκριμένο αριθμό λέξεων, αλλά και την θεμιτή απέναντι στους

6

7

Βλ. Ιγνάτης Τρελός [= Γιώργος Σεφέρης], Οι ώρες της «Κυρίας Έρσης». Ένα ψευδώνυμο δοκίμιο
του Γιώργου Σεφέρη, Ερμής, Αθήνα 1987, σ. 16. Τη φράση τούτη χρησιμοποίησε ο Σεφέρης
αναφερόμενος στον Νίκο Γαβριήλ Πεντζίκη, φίλο του Κυριάκου Χαραλαμπίδη. Οι δυο τους
συναντήθηκαν και συνομίλησαν αρκετές φορές σε Κύπρο και Θεσσαλονίκη και τη σχέση τους
χαρακτήριζε μεγάλη, αμοιβαία εκτίμηση.
Να σημειώσω, αν και έχει κατά καιρούς επισημανθεί και από άλλους, ότι ο έντεχνος, πλουτοφόρος
λόγος του Χαραλαμπίδη, ξεπερνά κάθε ειδολογική διάκριση, δηλαδή μεταμορφώνει κάθε κείμενό
του σε ποίηση. Τούτο παρατηρεί ο ασκημένος αναγνώστης στα δοκίμιά του. Έχω την αίσθηση ότι
αυτή η παρατήρηση αναμφίβολα ισχύει και για τις απαντήσεις του στα ερωτήματα που
συναπαρτίζουν την παρούσα συνέντευξη.
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μεγάλους «άδεια» να ξεπεράσει το όποιο όριο όφειλε η σύνταξη του περιοδικού να
θέσει. Προηγήθηκε συνάντησή μας, μήνα Αύγουστο στα παραλιακά της πόλης του
Ζήνωνα, κατά την οποία του ζήτησα να μας παραχωρήσει τη συνέντευξη, για να
πλουτίσει τη νέα συμβ-ολική εκδοτική μας προσπάθεια και αποδέχθηκε με
ευχαρίστηση. Είμαι σίγουρος ότι όσα είπε έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον για όλους
μας. Αποχωρώντας από το τραπέζι μιας ―όπως πάντα― καρποφόρας συνάντησης,
παρόντος και του υιού Ρήσου Χαραλαμπίδη, τους εξέφρασα τη χαρά μου, καθώς
παρατήρησα, ότι πατέρας και υιός προτιμούν τα καλοκαίρια τις παραλίες της
Λάρνακας για να παραθερίσουν. Η απάντηση του πατέρα ποιητή ήταν απλή, μεστή,
συγκεκριμένη: «εδώ είναι πιο αληθινά». Α-λήθεια, που είναι μνήμη, αληθινός ως
ποιητής: λέξεις που ίσως μπορούν περιεκτικά να προοδοποιήσουν τα σοφά λόγια του
Κυριάκου Χαραλαμπίδη με τα οποία απάντησε στα ερωτήματά μας.

―Το παρόν τεύχος του περιοδικού μας είναι αφιερωμένο στο τρίπτυχο των εννοιών
«Δημιουργός, δημιουργία, δημιουργικότητα». Αν σας ζητούσαμε να συνδέσετε τις τρεις
αυτές έννοιες, καθώς κοινωνούν, όλες τους, με τη φύση της ποιητικής εργασίας, ποιές
θα ήταν οι σκέψεις σας;
―Θα μπορούσε να γράψει κανείς μια έκθεση ιδεών για την Ποίηση, που άλλωστε
αποτελεί, όπως δηλώνει τ’ όνομά της, τη ροπή και τη δύναμη προς Δημιουργία. Eν
προκειμένω η ταύτιση λέξης και περιεχομένου είναι ένα πράγμα. Προσέξτε: είπα
«πράγμα», γιατί κάθε δημιουργική έκφανση αποτελεί δυνητικά και μια προσπάθεια
του λόγου να εκφέρει τα έργα του Υψίστου Ποιητή-του Θεού τα πράγματα δηλαδή.
Εκείνος έλεγε και εγένετο. Ο Λόγος ήταν η κινούσα αρχή της σωματικής ύπαρξης και
της εν χρόνω σαρκώσεως των αόρατων και ακατασκεύαστων πραγμάτων. Φιλόσοφοι,
θεόσοφοι, αποκρυφιστές, αστρολόγοι και άλλοι μπορούν να έχουν κάποια θεωρία ως
προς αυτό. Η ουσία είναι αλλού και δεν σχετίζεται με θέσεις και απόψεις, παρά με τη
βιωμένη εμπειρία μιας άσκησης εσωτερικής. Αν πρέπει ωστόσο να δώσω κι εγώ από
τη σκοπιά μου μιαν απάντηση, θα έλεγα πως η δημιουργία ως πράξη ζωής δεσμεύει
αδιόρατα τον άνθρωπο, είτε είναι πραγματικός θεολόγος (εφόσον αναζητεί το λόγο
του Θεού), είτε ευσεβιστής (εφόσον περιορίζεται από την τυπολατρία), είτε
άγνωστικιστής, ακόμη και άθεος (εφόσον αφαιρεί προϋποθέσεις πίστεως και
ελπίδας). Το πώς επιτελείται αυτή η δέσμευση είναι κάτι που υπάγεται σε δρόμους
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μυστικούς. Κανείς δεν γνωρίζει τη συνέχεια, τις μεταπτώσεις, τις μεταστροφές, τι
τέξεται η αύριον. Αυτό θαρρώ πως είναι η μεγίστη ευεργεσία της δημιουργικότητας.
Διότι μας εισάγει σε μία κάθετη σχέση προς το μυστήριο της τέχνης και της ζωής,
όπως την δημιουργεί και την κατοπτεύει αενάως ο Κύριος της Δημιουργίας, «ο
πάντων επιστήμων».
―Ο Μάνος Χατζιδάκις, τον οποίο εξ όσων γνωρίζουμε, συναναστραφήκατε
προσωπικά, σε συνεντεύξεις και κείμενά του, τόνιζε πάντοτε την ουσιαστική σχέση της
έμπνευσης με την εργασία και όχι με μια έκτακτη, μαγική διαδικασία. Θα
συμφωνούσατε αν αναλογιζόσασταν τις επί δεκαετίες προσωπικές δημιουργικές σας
απόπειρες;
―Η αλήθεια είναι ότι γνώρισα τον Χατζιδάκι από κοντά μονάχα μία φορά, στο
Πρώτο Ποιητικό Συμπόσιο που έγινε στην Πάτρα, τη δεκαετία του ’80.
Συνομιλήσαμε για τη ζωή, όχι ειδικά για την τέχνη. Τούτο όμως ήταν αρκετό για να
καταλάβω τις συγχορδίες της ψυχής του, που είχαν το βασίλειό τους στο αδέσμευτο
πέρασμά του ανθρώπου από τη ζωή. Χωρίς αμφιβολία η έμπνευση, που το πρώτο
κύτταρό της μας δίνεται εξ ουρανού, προϋποθέτει καλλιέργεια και μόχθο για να
αποδώσει καρπούς. Θυμηθείτε την παραβολή με τα τάλαντα, καθώς και τη θεία
προτροπή «αιτείτε και δοθήσεται υμίν, την θύραν κρούετε και ανοιγήσεται». Και
ακόμη πιο πολύ, τη φράση «η Βασιλεία του Θεού βιάζεται και βιασταί αρπάζουσιν
αυτήν». Τίποτα δεν μας δίνεται χαριστικά. Μονάχα η Θεία Χάρις, εφόσον
αξιωνόμαστε να γίνουμε ταπεινοί θεράποντες της τέχνης, με ανεξάντλητο μόχθο και
πάθος καλλιέργειας.
―Ποιά είναι, ή ποιά θα μπορούσε να είναι, κατά τη γνώμη σας, η επιρροή της ποίησης,
ως δημιουργικής πράξης προικισμένων ανθρώπων, στην κοινωνία ευρύτερα; Είναι η
ποίηση για τους λίγους, ή προορισμένη να μιλάει στις καρδιές και στη σκέψη όσων
έχουν τις προϋποθέσεις να την προσλάβουν σε όλο της το εύρος;
―Αυτοί που είναι προικισμένοι να προσλάβουν την ποίηση σε όλο της το εύρος, θα
πρέπει μάλλον να είναι ισοδύναμοι με τον ποιητή. Η υψηλή τέχνη προϋποθέτει το
αντιζύγισμά της. Με λίγα λόγια, ο ιδιοφυής δημιουργός προϋποθέτει, ως πομπός,
ιδιοφυή αποδέκτη. Αν δεν επιτευχθεί μια τέτοια πνευματική, ας την πούμε, μετάληψη,
το πνεύμα δεν θα κοινωνήσει την ουσία του. Φυσικά δεν είναι τα πράγματα τόσο
άτεγκτα. Δεν μιλάμε για Παλαιά Διαθήκη. Η Νέα Διαθήκη προσδίδει στον άνθρωπο
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το γλυκοχάραμα της μειλιχιότητας, και από τούτο κινώντας, η ποίηση ιλαρώνει τον
κόσμο καθώς ευαγγελίζεται το πρόσωπο του Θεού. Το θείον κάλλος, που είναι και το
ζητούμενο κάθε μορφής τέχνης, ακόμα κι αν αυτή συνομολογείται με την αναρχία και
την άσκημη όψη των πραγμάτων, αναφύεται μέσα από τη ζωή, όπως δεν τη
γνωρίσαμε ή όπως εκδηλώνεται στο επίπεδο της τέχνης. Για να το πω πιο απλά, η
Ποίηση δεν επιδρά άμεσα, ούτε και πρέπει, εφόσον όλα τα πράγματα χρειάζονται το
χρόνο τους. Σε όσους με ρωτούν γιατί δεν προχώρησε ο κόσμος προς την εξελικτική
του τελειότητα, απαντώ: Στοχαστείτε πως έχουν περάσει μόλις δυο χιλιάδες χρόνια
από τη γέννηση του Χριστού. Στοχαστείτε πάνω στο ερώτημα του Άντον Τσέχοφ:
Πώς θα είναι άραγε ο κόσμος σε 100 ή 200 χρόνια από τώρα; Εφόσον η παγκόσμια
κοινωνία είναι γενικώς αντιποιητική, θα περιοριστούμε για την ώρα στις νησίδες που
παρέχουν προσφυγική κάλυψη στον μέγα «ξένο» που είναι ο Άνθρωπος και η τέχνη
του.
―Ποιά είναι η άποψή σας για τη δημιουργική συνάντηση ή σύμπλευση των τεχνών ως
δημιουργικών πράξεων; Ξέρουμε ότι η μελοποίηση ποιημάτων γνώρισε στον ελληνικό
χώρο κορυφαίες στιγμές καλλιτεχνικής έκφρασης και λαϊκής αποδοχής. Θα μπορούσαν
να υπάρξουν άλλες τέτοιες ευτυχείς συνευρέσεις της ποίησης, λόγου χάρη, με άλλες
τέχνες;
―Aυτό είναι δεδομένο. Οι τέχνες είναι αλληλεξαρτόμενες. Αλληλοσυμπληρώνονται
σ’ αλληλοπεριχώρηση (όρος θεολογικός), διατηρώντας ωστόσο την αυτονομία τους. Η
σύμμιξη προάγει νέες δυνατότητες τέχνης, νέες όψεις πραγμάτων, κάτι δηλαδή που
δημιουργείται από την ένωση των στοιχείων. Έχει και η τέχνη τη χημεία της, όπως
άλλωστε το καθετί. Παρόλα αυτά, κάθε τέχνη διαθέτει τα δικά της όρια έκφρασης. Η
ποίηση λόγου χάρη διαφέρει από την πεζογραφία, ακόμη κι όταν καταργεί τους
στίχους. Αξίζει να μελετηθεί ο ιδιαίτερος χώρος λειτουργίας κάθε καλλιτεχνικού
είδους. Εκεί που συνάπτονται τα είδη, αναπτύσσεται μια νέα δυναμική, ένα νέο είδος,
ας πούμε, νευρώνος, που προκαλεί καινούριες διασπάσεις, χημικές αντιδράσεις και
προωθητικούς αιφνιδιασμούς.
―Η μεταφραστική εργασία σας πάνω στα υμνολογικά κείμενα του Ρωμανού του
Μελωδού, η οποία είναι και βραβευμένη από την Ελληνική Εταιρεία Μεταφραστών
Λογοτεχνίας, αποτελεί μια πράξη βυθισμού στη ποιητική θεολογία της Ορθόδοξης
Εκκλησίας. Θα μπορούσατε να μοιραστείτε μαζί μας τους πνευματικούς καρπούς που
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δρέψατε με αυτή σας τη δημιουργική εργασία από την οπτική γωνία της «φιλόκαλης
αισθητικής» της Ορθοδοξίας;
―Η ισχυρή πεποίθησή μου είναι ότι ο Ρωμανός ο Μελωδός είναι ακόμη «άγνωστος».
Το μεταφραστικό εγχείρημά μου αποσκοπούσε στο να τον γνωρίσω από κοντά, να
πάρω τον παλμό των λέξεών του και να κερδίσω κάτι από την τέχνη του, μπαίνοντας
στο εργαστήρι του. Το είπα και αλλού: Kαθώς εργάζεσαι μαζί του, λέξη προς λέξη,
μαθαίνεις πώς να βηματίζεις στο ρυθμό του, ενστερνίζεσαι την ανάσα του. Στην αρχή
τον υποδύεσαι, σταδιακά ταυτίζεσαι μαζί του. Από την άλλη δοκιμάζεις και την
αντοχή της γλώσσας, και τούτο σε βοηθά να συντάσσεσαι, να συγκροτείσαι ως
άνθρωπος. Γιατί με τη «μετάφραση» —τη «μεταφορά» αίματος δηλαδή και από το
ένα σώμα στο άλλο, τη θυσιαστική σου εν τέλει πράξη— θητεύεις στην εγκράτεια και
την άσκηση, την ταπεινοφροσύνη και το σεβασμό προς τον καρπό του πνεύματος του
άλλου. Τί είναι άλλωστε η μετάφραση; Ένα δοκίμιο σκέψης· γράφοντας υποθηκεύεις
τον εαυτό σου στον αναγκαίο στοχασμό. Η διαμόρφωση του μέλλοντός μας
εξαρτάται από τις ασκήσεις ακριβείας του μυαλού. Εκείνο που μου αποκάλυψε,
πάντως, ο Ρωμανός είναι πως η γλώσσα του περικλείει τόσο τη λογιοσύνη όσο και τη
λαϊκότητα και ότι μπορεί, παραμένοντας πιστή στους δοτούς περιορισμούς του
δόγματος, ν’ απογειώνεται δοξολογώντας και μιαν άλλη Πλατυτέρα, που λέγεται
Ποίηση. Μη λησμονάμε ότι ο θεολογικός λόγος φθάνει στην κορύφωσή του όταν
διατυπώνεται ποιητικά. Χάρη σ’ αυτό ο Ρωμανός οδήγησε τον ύμνο στη μορφική
τελειότητα και την εκλέπτυνση, του προσέδωσε πλαστικότητα και ανέβασε τη
γλώσσα σε επίπεδο μοναδικού και ιερού Κάλλους. Τί θεολογικότερο από αυτό;
―Στο ποίημά σας «Παναγία η Κανακαριά» ολοκληρώνετε τη σύνθεση με τον εξής
καταληκτήριο τρίστιχο: «Δώσε στο χάος ελπίδα χρησιμότητας, / καθόρισε τη βάση της
μελλοντικής / διάκρισης στ’ ωραίο και το καλό».8 Είναι ένας στίχος μεστός, όπως όλοι
οι δικοί σας στίχοι και, φυσικά, εντάσσεται στην ευρύτερη συνάφεια του εν λόγω
ποιήματος. Εν τούτοις, έχει μία δυναμική ευρύτερη, η οποία θα μπορούσε να αφορά τη
διαχρονική μοίρα του Ελληνισμού και του κόσμου σε καιρούς χαλεπούς, όπως αυτοί
που ζούμε, κατά τους οποίους η δοκιμασία έχει αλλάξει σχήμα και όνομα. Αν σας
ζητούσαμε να μας μεταφέρετε τούτη τη δυναμική αυτών σας των στίχων σε σχέση με το
παρόν, το παρόν μας· τί θα μας λέγατε;

8

Χαραλαμπίδης, «Παναγία η Κανακαριά [Λεπτομέρεια]», Μεθιστορία, σ. 100, στίχ. 28-30.

201

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑ

―Ας θυμηθούμε πρώτα απ’ όλα την αφετηρία του ποιήματος. Αναφερόμουν στην
καταλήστευση και την υφαρπαγή των περίφημων ψηφιδωτών της ομώνυμης
εκκλησίας στην κατεχόμενη Λυθράγκωμη. Ήθελα να υπογραμμίσω ακριβώς ότι ο
κόσμος κυμαίνεται μεταξύ βαρβαρότητας και ελπίδας, ανάμεσα στις δυνάμεις του
Καλού και του Κακού. Και ποιά είναι η μοίρα των πραγμάτων; Όχι μονάχα του
Ελληνισμού στη διαχρονική του πορεία, μα και όλου του κόσμου που δυστυχώς
μαστίζεται αενάως από τις κακοτεχνίες του Διαβόλου. Περιττεύει να υπενθυμίσω τα
λόγια του Ντοστογιέφσκι, πως «η Ομορφιά θα σώσει τον κόσμο». Δεν υπάρχει
ομορφιά χωρίς τη διαμεσολάβηση του άλγους. Ο Πωλ Βαλερύ το λέει ευθέως: «Ο
ορισμός της ομορφιάς είναι απλός: η ομορφιά είναι πόνος». Εννοούσε υποθέτω τον
γλυκοπερίχυτο πόνο που προκαλεί η χαρμολύπη, την κατάσταση εκείνη της ψυχής
που κερδίζει την ευδαιμονία της με την απόσταξη του πόνου.
―«Αποκαθήλωση Α’» και «Αποκαθήλωση Β’», «Ιστορία Χριστολογική», «Πρόσκληση
σε δείπνο» και διάφορα άλλα ποιήματά σας έχουν ως κοινό γνώρισμα, κοινό κορμό ή
κεντρικό πρόσωπο τον Χριστό. Θα μπορούσαν να ονομαστούν Χριστολογικά ποιήματα.
Θα θέλατε να αναφερθείτε στο κίνητρό σας όταν ασχολείστε ποιητικά, μυθοποιώντας ή
«αναμυθεύοντας» ―όπως θα έλεγε ο Νίκος Ματσούκας―, (με) το πρόσωπο του
Θεανθρώπου;
―Eκείνο που με συναρπάζει και με συγκινεί στο Χριστό είναι το ανθρώπινό του
πρόσωπο, όπως εκδηλώνεται και κορυφώνεται ως ευπάθεια την ώρα του μαρτυρίου
του. Το γεγονός ότι ενσαρκώθηκε ως Υιός του Ανθρώπου, συνιστά και το κατεξοχήν
γνώρισμα της θεϊκότητάς του. Ουσιαστικά ο Χριστός ήρθε στη γη για να μας
υπενθυμίσει το πρόσωπό μας, να μας υποδείξει την ευπάθειά μας, που είναι και η
δικιά του. Αν σήκωσε απάνω του την αμαρτία του κόσμου, αυτό συμβολικά σημαίνει
πως μας πίστωσε με τη δυνατότητα να τον σώσουμε κι εμείς σηκώνοντας το δικό
του φορτίο αμαρτιών. Μιλώ για τις αμαρτίες που δεν έπραξε, αλλά που σήκωσε για
λογαριασμό μας. Έχουμε χρέος να κοιτάμε προς την κατεύθυνση της σωτηρίας, να
συνειδητοποιούμε την ευπάθειά μας που έχει θεϊκή την καταγωγή και να
εντασσόμαστε στο πλαίσιο της Αγίας Ευαισθησίας, έτσι ώστε να συλλαμβάνουμε το
μυστήριο της Ομορφιάς αυτού που είναι «ο ωραίος κάλλει παρά πάντας ανθρώπους».
Με τέτοια αισθήματα κι αισθήσεις θα έπρεπε να πορευόμαστε, για να
συλλαμβάνουμε ποιητικά την έννοια του Θεού και να «αναμυθεύουμε» την ιστορία.
Να προχωράμε δηλαδή πέρα από την ιστορία προς τη μεθιστορική διάσταση του
202

«ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΧΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΙΝΟΣ»

κόσμου, επιζητώντας εσχατολογικά την υπέρβαση των επίγειων πραγμάτων. Η
σωτηρία είναι το καθήκον και η ευθύνη μας. Μέσω αυτής επιτελείται η προσωπική
συνάντηση —η κοινωνία— ενός εκάστου με τον Χριστό ως Σωτήρα. Εφόσον το
αντιλαμβανόμαστε αυτό, παραμένουμε στη ζώνη του αληθινού Πυρός, στα χέρια του
ζωντανού Θεού. Με αυτό το πρίσμα συντάσσω κι εγώ τον εαυτό μου, συντάσσοντας
ποιήματα.
―Και τώρα μια ερώτηση που άπτεται στο περιεχόμενο του τρέχοντος τεύχους του
περιοδικού μας. Πώς ανακαλύπτει ο ποιητής τον Ποιητή του κόσμου; Υπάρχει σε αυτή
την πορεία ανακάλυψης-αποκάλυψης κάποια ειδική ποιητική μέθοδος; Αν ναι, είναι
αυτή η μέθοδος αντιεπιστημονική υπό την έννοια ότι δεν υπακούει στους όρους της
λογικής, αλλά του μύθου, της φαντασίας και της διαίσθησης;
—Η ερώτηση άπτεται και του περιεχομένου της τρέχουσας ζωής. Εάν δεν
επανεύρουμε τα σημεία που μας συνδέουν με την ολιστική αντίληψη των πραγμάτων,
εάν δεν βιώσουμε την αλήθεια ότι «πάντες έν εσμέν» (σύμφωνα με τη χριστιανική
θεώρηση) ή «έν τω παν» (σύμφωνα με την αρχαιοελληνική φιλοσοφία) δε θα
μπορέσουμε να λουστούμε στο αποκαλυπτικό φως της Θείας Παρουσίας. Ο Ποιητής
του Κόσμου είναι η πηγή και η κλήση μας. Συνέχεια μας καλεί κοντά του, στο Δείπνο
της Βασιλείας του. Αρκεί να το νιώσουμε βαθιά. Η μέθοδός του επαφίεται σε μας,
καθόσον σέβεται απόλυτα την αυτεξουσιότητά μας. Δεν παρεμβαίνει, γιατί θα
καταργούσε την ελευθερία μας. Ακόμη και η αμαρτία είναι «χάρις» δοσμένη από το
Θεό, εφόσον μας παρέχει το ελεύθερο να τη διαπράξουμε. Με τέτοια θεώρηση του
κόσμου, και της από Θεού εκπόρευσής του, τα ποιητικά σύνεργα του μύθου, της
φαντασίας και της διαίσθησης, ταγμένα από τη φύση τους να υπερβαίνουν τους όρους
της φυσιοκρατικής λογικής και της επιστημονικής τεκμηρίωσης, αγγίζουν
καταστάσεις άλλου τύπου εμπνοής. Όλα χρειάζονται στον κόσμο, καθετί λειτουργεί
καθώς του ετάχθη. Αλλά θα πρέπει και ν’ αποδεχτούμε πως υπάρχουν διαφορετικοί
τύποι ανθρώπων και διαφορετικές ως εκ τούτου αλήθειες. Το βασικό ερώτημα είναι:
«Τί εστίν Αλήθεια;» Η απάντηση βρίσκεται στην ίδια την Αλήθεια, που γνωρίζει ποιά
είναι αλλά δεν απαντά, σεβόμενη για μια ακόμη φορά το αυτεξούσιο της απορίας μας.
―Κλείνοντας, μία κάπως ιδιαίτερη ή «ιδιότροπη» ερώτηση: θα θέλατε να μας πείτε,
κατά τη γνώμη σας, «ποιός δεν είναι ποιητής»· ή, για να το θέσουμε διαφορετικά: «τί
δεν είναι ποίηση;»
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―Θα απαντήσω στο δεύτερο, που είναι…το πρώτο: Ποίηση είναι η ανάσα της ζωής.
Άρα τί δεν είναι ποίηση; Αυτό που στερείται ζωής και κείται καταγής νεκρό και
σήπεται και όζει. Ποίηση είναι η Ανάσταση της ζωής. Ο ποιητής ευαγγελίζεται τη
Θεία Γέννηση, την Αναγέννηση και την Ανάσταση. Σημασία έχει να είναι αληθινός,
ακόμη κι αν διέπεται από αγνωστικισμό ή αυτοπροσδιορίζεται ως άθεος. Η Ανάσταση
δεν έχει να κάνει με τη θεωρία, παρά με τη ζωή. Η αγωνία για τον κόσμο και η
τραγική αίσθηση των πραγμάτων είναι τα σωστικά σχοινιά για μιαν ανθρώπινη εις
Αδου κάθοδον.
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