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Η ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΚΡΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ ΤΗΣ
ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΟΥΣ

Λοιπόν αγρίεψε ο κόσμος σαν καζάνι που βράζει,
σαν το αίμα που στάζει, σαν ιδρώτας θολός.
Πότε πότε γελάμε, πότε κάνουμε χάζι
και στα γέλια μας μοιάζει να γλυκαίνει ο καιρός.
Mα όταν κοιτάζω τις νύχτες τις ειδήσεις να τρέχουν
ξέρω ότι δεν έχουν νέα για να μου πουν.
Ήμουν εγώ στη φωτιά κι ήμουν εγώ η φωτιά
είδα το τέλος με τα μάτια ανοιχτά
(Αλκίνοος Ιωαννίδης, «Πατρίδα», Νεροποντή, Cobalt Music-Helladisc, Αθήνα 2009)

Το διπλό αυτό τεύχος της Συμ-βολής, με το οποίο φθάνουμε αισίως στο κατώφλι του
πέμπτου συνεχόμενου εκδοτικού μας έτους, φιλοξενούμε μελετήματα και άλλα κείμενα
που εντάσσονται οργανικά στο θεματικό πλαίσιο του τίτλου που προηγείται αυτού του
προλογίσματος. Σε τούτο τον τίτλο θα μπορούσε κάλλιστα να προστεθεί (αν και την
αποφύγαμε για λόγους συντομίας, αλλά και για να επιτύχουμε μια όσο το δυνατόν
συνολικότερη οπτική γωνία) η επεξήγηση: τα φαινόμενα του ρατσισμού, του
φανατισμού, του εθνικισμού, του θρησκευτικού (και άλλου) φονταμενταλισμού ως
νοσηρές αποκλειστικότητες —προϋποθέσεις και θεραπεία.
Ο Αλκίνοος προ δεκαετίας, στην αναμφίβολα αξιοσημείωτη δισκογραφική δουλειά
του Νεροποντή και, συγκεκριμένα, με το τραγούδι «Πατρίδα» φαντάζει προφητικός,
δηλαδή οσμίζεται και μαζί προγεύεται ένα «αγρίεμα» του κόσμου ολόκληρου (πατρίδα
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μας είναι ο κόσμος ολάκερος κι ας το ξεχνούμε) που φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια
κάνει το καζάνι όχι απλά να βράζει αλλά να ξεχειλίζει. Το αν η ιστορία επαναλαμβάνεται
δεν είναι της παρούσης, ούτε κι επιθυμούμε να μπούμε σε μια τέτοια συζήτησηˑ 1 μακριά
πάντως από ντετερμινισμούς και μοιρολατρίες οφείλει κανείς να παρατηρήσει το σχεδόν
αυτονόητο: κάθε φορά που λιγοστεύει το ψωμί του ανθρώπου, κάθε φορά που οι
άνθρωποι στερούνται την πρόσβαση στα βασικά αγαθά της ζωής, που η ανεργία
κυριαρχεί, που η μετανάστευση επιβάλλεται, ενώ οι ασίγαστοι πόλεμοι ξεβράζουν
ανθρώπους στις ακτές σαστισμένων λαών, τότε μπορεί να θεριέψει ο θυμός, να
κυριαρχήσει η παρόρμηση, να αποκαλυφθούν δηλαδή τα κενά της παιδείας ή, για να
είμαστε ακριβέστεροι, η πνευματική ανετοιμότητα των ατόμων, των Εκκλησιών, των
θρησκειών και των λαών. Τότε οι άνθρωποι γίνονται ευκολότερα έρμαιο των «αφόρητα
εγωκεντρικών αποτυχημένων, που θέλουν μ’ ένα λόγο δικό τους, να υποκαταστήσουν
την αλήθεια των πολλών αναπνοών»,2

όπως με οξύνοια και πνεύμα εγρήγορσης

παρατηρεί και σημειώνει ο Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης. Τότε, λοιπόν, οι πολλοί επιλέγουν
και ενστερνίζονται τις εύκολες απαντήσεις, καταφεύγοντας σε μια απλουστευμένη
ερμηνεία της πραγματικότητας που —αν μη τι άλλο— απορροφάει αρνητικά
συναισθήματα, απωθημένα και ιδεολογικά κατάλοιπα στον αγώνα ενάντια σε όσους
πιστεύουν πως απειλούν την ύπαρξή τους: τους υπαρκτούς και ανύπαρκτούς «Άλλους»,
τους αποδιοπομπαίους, δηλαδή, τράγους. Σε αυτή την μπερδεμένη συνθήκη, την άβολη
για τους πολλούς κατάσταση, όπου —στην επιφάνεια τουλάχιστον— δυσκολεύεται
καμιά φορά κανείς να διακρίνει τους θύτες από τα θύματα, σίγουρα δεν «αμαρτάνουν»
απλά «οι καιροί» (κατά την έκφραση του προσφιλούς σε πολλούς από εμάς Νίκου
Ματσούκα), αλλά αμαρτάνουν εξάπαντος και οι άνθρωποι.
1

2

Την αδυναμία του καταγραφέα της ιστορίας να αποτυπώσει και να αποδώσει την ιστορία με τρόπο
σωτήριο περιγράφει χαρακτηριστικά ο Θεοδόσης Νικολάου, παραδίδοντας, παρά την απελπισία, το
πέρασμα στην ελπίδα για τον κόσμο μέσα από μια μεταμορφωτική πίστη: «[…] Να γράψεις… Τί να
γράψεις; / Όταν συμβεί το κακό είναι πια αργά / Και το κακό είναι ανεπανόρθωτο. / Το πάθημα το δικό
σου / Δεν μπορεί να γίνει το αλφαβητάρι του άλλου / Και το μονοπάτι το βλέπεις όταν πια είσαι επάνω
στων κορφή τού βουνού. / Η σοφία είναι ένας καρπός που δεν ωριμάζει στην ώρα που πρέπει. / Η
συγγραφή μπορεί να διδάξει / Πώς ο άνθρωπος δεν μπορεί να καθίσει / Πάνω σε μια καρέκλα ή σ’ ένα
πεζούλι για πολλή ώρα / Και ν’ απολαύσει ένα καφέ ή τη φωνή / Του βασιλικού μέσα στο σούρουπο /
Δεν απελπίστηκε όμως. Από ωραία λουλούδια / Που μάζεψε δροσερά μέσα απ’ το καμίνι / Που έκαιγε
είκοσι εφτά χρόνια / Ένα στεφάνι έπλεξε για την ομορφιά που έγειρε στη γη. / Περίεργο! Πέρασαν
χρόνια, πέρασαν αιώνες / Και δεν έχασαν τη μυρωδιά τους ή το σχήμα τους / Τα άνθη τί εξαίσια του
Επιταφίου». Βλ. Θεοδόσης Νικολάου, «Ο Παλαιός Ιστορικός», Πεπραγμένα, χ.ε., Κύπρος 1980, σ. 39-40.
Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης, «Απόλογος. Τετράδιο Δεύτερο», Ομιλήματα, Ακρίτας, Αθήνα 21992, σ. 133.
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Τί θα γίνει, λοιπόν; Θα ριχτούμε σε έναν αγώνα κάθαρσης, να πολεμήσουμε τον
φανατισμό, τα στερεότυπα και τις αποκλειστικότητες σε κάθε μορφή τους σαν καθαροί
εμείς απόλυτα από όλα τούτα τα επικίνδυνα και θανάσιμα αμαρτήματα; Όχι, σίγουρα όχι
(ας κοιτάξουμε τον στίχο του Αλκίνοου: «Ήμουν εγώ στη φωτιά κι ήμουν εγώ η φωτιά»
—ποιός είναι τί λοιπόν); Αγώνας ήμερος και μετρημένος για γνώση και δι’ αυτής
διάκριση και απομόνωση του κακού σίγουρα χρειάζεται, αλλά όχι με ζητούμενο την
υπερφίαλη επιβολή της κάθαρσης αλλά την παράλληλη οικοδόμηση κοινωνικών και
κοινοτικών πραγματικοτήτων (κοινοτικός και κοινωνικός είναι και πρέπει να είναι
και ο πυρήνας της εκκλησιαστικής ζωής), οι οποίες θα λειτουργήσουν ως αντίδοτοˑ με
άλλα λόγια: ποθούμενο είναι η συνέχιση της ζωής επάνω σε ανανεωμένη βάση, ευρύτερη
και καθολικότερη. Τούτη εξάλλου είναι και η άλλη, η ουσιαστικότερη ίσως λειτουργία
του προφητικού χαρίσματος-λειτουργήματος, που προσιδιάζει στο ποιητικό, γι αυτό
γράφει, και πάλι, ο Πεντζίκης:
Ο ποιητής, σκέφτηκα, είναι η συνείδηση που προσπαθεί ν’ αποδείξει τη μόνη ορθή στάση για
το άτομο που ζει δίπλα, και ευθύς κατόπι από ένα μεγάλο γεγονός. Κάνει την τρομερή
εντύπωση Προφητείας ο λόγος του, που πηγαίνει να ορίσει τη μορφή ζωής ύστερα από το
μεγάλο συμβάν, που φαίνεται στους σαστισμένους ότι κατέστρεψε τη συνέχεια του
ανθρωπίνου βίου. Ο ποιητής ρωτιέται μέσα του, πώς αύριο μπορώ να ξημερώσω στη ζωή,
ύστερα από το θάνατο, χωρίς να καταντήσω εφήμερος, ίσκιος κούφιος, ξεχνώντας τα
περασμένα;3

Φλέγον λοιπόν το ζήτημα και το πρόβλημα που θίγουμε σε αυτό μας το τεύχος στο οποίο
επιχειρούμε ξανά, με τη συνδρομή ακόμα περισσότερων και λίαν εκλεκτών συγγραφέων,
να τιμήσουμε το όνομα του περιοδικού μας συμ-βάλλοντας από ποικίλες οπτικές γωνίες
στην αποτύπωση της πραγματικότητας και παράλληλα στην προβολή εισηγήσεων:
θεωρία, γνώση, εξοικείωση, που θα φέρουν πράξη και θα εργαστούν για τη σταδιακή
αλλαγή. Για έναν κόσμο πιο φιλόξενο, πιο ελεύθερο και πιο αδελφικό που θα ζητά, θα
τιμά και θα εναγκαλίζεται την ετερότητα.
Στο μέρος των «Μελετημάτων» η Ευαγγελία Ματθοπούλου μας παρουσιάζει
περιεκτικά το φαινόμενο του αντισημιτισμού από τις απαρχές του σε παλαιότερες
3

Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης, Ο πεθαμένος και η Ανάσταση, Άγρα, Αθήνα 1987, σ. 56.
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ιστορικές περιόδους μέχρι και το παρόν μαζί με προτάσεις αντιμετώπισής του. Ο
Δημήτρης Μπαλτάς μας συστήνει με νηφαλιότητα, μέσα από μια πολύπλευρη
προσέγγιση, το φαινόμενο του νεοφασισμού στη σύγχρονη Ευρώπη, προτείνοντας
παράλληλα τρόπους για την υπέρβασή του. Ο π. Βασίλειος Μπέμπης εστιάζει στο
φαινόμενο του «μονοπολιτιστικού πλουραλισμού» στην Ορθόδοξη Εκκλησία των ΗΠΑ
από την άποψη της Κοινωνιολογίας της Θρησκείας, προκρίνοντας κείμενα και πρακτικές
από την εκκλησιαστική παράδοση για την ποιμαντική θεραπεία του. Ο Θανάσης
Παπαθανασίου μας γνωρίζει —μέσα από πηγές λίγο έως καθόλου γνωστές στον
ελληνικό χώρο— το οικουμενικό όραμα του Μάρτιν Λούθερ Κίνκ, επισημαίνοντας το
θεολογικό υπόβαθρό και τις ουσιαστικές σχέσεις του με την Ορθοδοξία, μελέτη η οποία
μπορεί να αποτελέσει πρόταση για την καταπολέμηση της κοινωνικής αδικίας και του
ρατσισμού και στο παρόν. Ο Νίκος Τσιρέβελος επιχειρεί να συζητήσει το ζήτημα της
θρησκευτικής εκπαίδευσης απέναντι στις θρησκευτικές ετερότητες, επαναφέροντας την
οικουμενική οπτική της Ορθοδοξίας και παράλληλα τη διαπολιτισμική εκπαίδευση ως
αντίδοτα στον εθνικισμό και τον φονταμενταλισμό. Ο Στυλιανός Τσομπανίδης επιχειρεί
μια πολυδιάστατη παρουσίαση και κριτική προσέγγιση του φαινομένου του
θρησκευτικού φονταμενταλισμού (κυρίως) στους κόλπους της Ορθοδοξίας, ο οποίος
αποτελεί τροχοπέδη στην οικουμενική κίνηση και τον οικουμενικό διάλογο,
προκρίνοντας, επίσης, μεθόδους / τρόπους πρακτικής αντιμετώπισής του.

Τέλος, ο

πατήρ Χριστόφορος Χρόνης προσεγγίζει την τρίτη ηλικία στα κείμενα των
εκκλησιαστικών Πατέρων, θίγοντας και το σύγχρονο πρόβλημα της προκατάληψης
ενάντια στη γεροντική ηλικία («του ηλικιωτισμού») και προτείνοντας μια διαφορετική
στάση που θα οδηγήσει σε κοινωνίες μεγαλύτερης αποδοχής και ένταξης. Στις
«Συμ-βολικές Ψηφίδες», ο Χρυσόστομος Σταμούλης επαναφέρει δημιουργικά την
ακρότητα του Σταυρού και τη μίμηση της άκρας ταπείνωσης του Θεανθρώπου ως
πραγματικά αντίδοτα στην εξουσιαστικότητα και τον φανατισμό που αρνούνται την
ετερότητα, συζητώντας τον οντολογικό πυρήνα μίας εκ των έσω αλλαγής στις σύγχρονες
κοινωνίες. Σχόλια και αναστοχασμοί με αφορμή τις κινηματογραφικές προβολές που
συνεχίζονται για τρίτη χρονιά με διοργάνωση της Ιεράς Μητροπόλεως Κυρήνειας, κατά
τις οποίες παρακολουθούνται έργα που εντάσσονται στον θεματικό τίτλο του παρόντος
τεύχους, παρουσιάζονται στο τελευταίο κείμενο των «Ψηφίδων».
14
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Ευχαριστώντας από καρδιάς όλους τους συνεργάτες του τεύχους, κάποιοι από τους
οποίους υπήρξαν και είναι ακόμα για κάποιους από εμάς δάσκαλοι και πηγή εμπνεύσεως,
συνεπώς η τιμή που αισθανόμαστε είναι ιδιαίτερη, σας ευχόμαστε καλή ανάγνωση.
Ελπίζουμε δε, ότι τα κείμενα του τεύχους θα αποτελέσουν αφορμή για περαιτέρω
συζήτηση και διάλογο αλλά και εργαλείο για όσους αγωνίζονται να μάθουν για να
συνδράμουν σε έναν καλύτερο κόσμο.

Εκ μέρους της Συντακτικής Ομάδας
Παναγιώτης Θωμά
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Α. ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ

Ευαγγελία Ματθοπούλου*

AΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΣ: ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ
ΤΟΥ

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
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
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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».1 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,2 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)3 και τα 31 κράτη μέλη της έδωσαν ένα μη νομικά δεσμευτικό ορισμό για 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).
1
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].
2
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.
3
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
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.
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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».4 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.5
Πρόκειται για συμπεριφορά (πεποίθηση, αίσθημα, διάθεση) εχθρότητας απέναντι στη
συγκεκριμένη ομάδα, η οποία απορρέει από την ελληνο-ρωμαϊκή, χριστιανική ή
μουσουλμανική παράδοση. Βάσει αυτής της συμπεριφοράς ή τάσης, ο Εβραίος
https://eurojewcong.org/news/news-and-views/european-commission-partners-with
ihra/?fbclid=IwAR2KAiczq1YL92UbhLgKpQpxyk2iYmTVx3JA5gJX55feqVcRs3yWSxx8G30
[προσβ.: 1 Σεπτ. 2019].
4
«Press
Release
Document
Antisemitism»,
στο:
https://www.holocaustremembrance.com/sites/default/files/press_release_document_antisemitism.p
df [προσβ.: 10 Αυγ. 2019].
5
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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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.6 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.7 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.8 Ο θρησκευτικός διαχωρισμός έχει τη δική του
εξέχουσα σημασία, καθότι η θρησκεία επηρέασε σε μεγάλο βαθμό την εικόνα του
Eβραίου ως «Άλλου»9 στην αντίληψη του Xριστιανού. Ο αντι-εβραϊσμός προέκυψε
ως μέρος του Χριστιανισμού από τα πρώτα κιόλας εκατό χρόνια ύπαρξής του,

6

7
8
9

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
γύρω από τους Εβραίους βλ. Φραγκίσκη Αμπατζομπούλου, Ο Άλλος εν διωγμώ. Η εικόνα του
Εβραίου στη λογοτεχνία: ζητήματα ιστορίας και μυθοπλασίας, Θεμέλιο, Αθήνα 1998.
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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».10
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.11 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).12 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.13
Η καλλιέργεια της αντίληψης στο χριστιανικό ποίμνιο ότι η ενασχόληση με το
χρήμα και την τοκογλυφία ήταν αμαρτία σύμφωνα με την Καθολική Εκκλησία,
έδωσε τη δυνατότητα στους Εβραίους να καταπιαστούν με τέτοιου είδους
επαγγέλματα, καθώς σταδιακά εκτοπίζονταν από άλλα με τα οποία ασχολούνταν οι
10

11
12
13

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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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,14 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.15 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.16

«Ο

λαϊκός

μεσαιωνικός

Χριστιανισμός καλλιέργησε, εμπλούτισε και κληροδότησε στη νεωτερικότητα» τη
φαντασιακή αντίληψη του Εβραίου ως δαιμονικού εχθρού, ο οποίος προέβαινε σε

14
15
16

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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τελετουργικούς φόνους.17 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.18 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.19
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»,20 το οποίο συνηθιζόταν και στον ελληνορθόδοξο χώρο,21 και εξαιτίας του
οι λιγοστοί Εβραίοι κάτοικοι του νησιού αναγκάζονταν να εξαφανίζονται από
προσώπου γης τις ημέρες του Πάσχα.22 Το έθιμο επιβίωσε με το κάψιμο του Ιούδα,
του μαθητή που πρόδωσε τον Χριστό, την Κυριακή του Πάσχα στις εκκλησιές και
στα ξωκλήσια.23 Ωστόσο, οι θρησκευτικές δοξασίες που ήθελαν τον Εβραίο να
17
18

19

20
21

22
23

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
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.
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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.24
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.25 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.

24

25

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,26 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 193327, η «συμφωνία μεταφοράς» του Αυγούστου του
1933 (Ha’avara agreement) με στόχο την ενθάρρυνση μεταφοράς κεφαλαίου και
μετανάστευσης Εβραίων στην Παλαιστίνη,28 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.29
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
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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
γκέτο30 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,
30

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.31 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.32 Στη Γαλλία και τη
Γερμανία τα περιστατικά βίας κατά των Εβραίων πολιτών αυξήθηκαν κατά 74% και

31

32

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.33
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.
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Βλ. ενδεικτικά αποσπάσματα από τη διεθνή ειδησεογραφία: «Antisemitism rising sharply across
Europe,
latest
figures
show»,
εφημ.
Guardian
(15.02.2019)
στο
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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»,1 «φασιστικὸ κίνημα»,2 «κολὰζ διαφόρων πολιτικῶν καὶ φιλοσοφικῶν
ἰδεῶν».3 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»,4 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
Emilio Gentile, Φασισμός. Ἱστορία καὶ ἑρμηνεία, μετ. Β. Κατσιφός, Ἀσίνη, Ἀθήνα 2011, σ. 101 κ.ἑ.
2
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.
3
Umberto Eco, Περὶ φασισμοῦ καὶ πολέμου, μετφρ.: Ἄν. Παπασταύρου, Ἑλληνικὰ Γράμματα,
Ἀθήνα 2018, σ. 44.
4
Robert O. Paxton, Ἡ ἀνατομία τοῦ φασισμοῦ, σ. 30.
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Γερμανία, ἔχουν κατὰ καιροὺς χρησιμοποιηθεῖ οἱ ὅροι «ναζιστικὴ ἰδεολογία»5 καί
«ἐθνικοσοσιαλιστικὴ

κοσμοθεωρία»,6

μὲ

τὰ

χαρακτηριστικὰ

«τοῦ

ἀντιμπολσεβικισμοῦ καὶ τοῦ μιλιταρισμοῦ».7
Τὶς τελευταῖες δεκαετίες συζητεῖται8 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 τέτοιο9 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),10 τὰ ὁποῖα,
σημειωτέον, ἀποφεύγουν τεχνηέντως στὶς ὀνομασίες τους τὸν τίτλο «νεοφασιστικά»,
οὔτε προτείνουν «τὴν ἀντικατάσταση τῆς δημοκρατίας ἀπὸ μονοκομματικὴ

5

6

7

8

9

10

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».11 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»,12 ὅσο καὶ ἡ ἄποψη ὅτι ὑπάρχει ὁ
κίνδυνος «ἑνὸς φασισμοῦ γενικῆς χρήσης»,13 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»,14 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

11
12
13
14

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».15 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.16 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».17 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).
15
16

17

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».18 Πάντως, εἶναι ἀναμφισβήτητο ὅτι στὴ σημερινὴ ἐποχὴ καὶ στὸν
ἀντισημιτισμό ποὺ εἶναι πάντοτε παρών,19 ἔχει προστεθεῖ στὶς εὐρωπαϊκές κοινωνίες
ἡ ἰσλαμοφοβία.20
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».21
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».22

Μάλιστα διαπιστώνεται ὅτι τὰ σύγχρονα ἀκροδεξιὰ κόμματα ἀποφεύγουν ἐπιμελῶς
νὰ ἀποκαλοῦνται φασιστικά/νεοφασιστικά, ἀπομακρυνόμενα ἀπό «τή γλώσσα καί τά
18
19
20
21
22

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».23 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.24
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».25
Μεταξὺ

τῶν χαρακτηριστικῶν τοῦ

Ἐθνικοῦ

Μετώπου

θὰ σημειώσω

τὶς

ἀντιμεταναστευτικὲς του τοποθετήσεις του,26 ἀλλὰ καὶ τὴ ρητορική του κατὰ τῆς
παγκοσμιοποίησης.27
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

23
24

25
26
27

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.28

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».29
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».30 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.31
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»
28
29
30
31

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».32
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.33 Βεβαίως καὶ στὴ σύγχρονη
Ρωσία ἡ ρητορικὴ τῶν νεοφασιστικῶν τάσεων ἀναπτύσσεται κατὰ βάσιν κατὰ τῶν
μεταναστῶν καὶ τῆς παγκοσμιοποίησης.34 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.)
32
33

34

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.35 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.36
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 κομμάτων37 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».38 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».39 Ἐπίσης καὶ στὴν
περίπτωση

τῆς

Οὑγγαρίας

ἡ

κυβερνητικὴ

πολιτικὴ

χαρακτηρίζεται

ἀπὸ

ἀντιμεταναστευτικὲς τοποθετήσεις καὶ πρακτικές.
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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,40 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.41 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».42 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».43 Λίγα χρόνια ἀργότερα, στὸ κείμενο τῆς δεύτερης προκήρυξης (1942)
τῆς χριστιανικῆς ἀντιφασιστικῆς ὀργάνωσης «Λευκό Ρόδο» διαβάζουμε τὴ
διατύπωση:
40
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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.44

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».45 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.46

44
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46

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».47 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».48 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
47
48

Umberto Eco, Περὶ φασισμοῦ καὶ πολέμου, σ. 150.
Rob Riemen, Ἡ ἀέναη ἐπιστροφή, σ. 56.
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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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Abstract: This article examines the phenomenon of monocultural pluralism as a

pastoral problem within the life of the Greek Orthodox Church in multicultural
USA. Monocultural pluralism creates boundaries among people, and obstacles in
the sacramental, educational and philanthropic ministry of the Church. The
ecclesial tradition responds to this pastoral problem by offering paradigms of unity
in diversity and of people’s reconciliation. These paradigms serve as examples to
contemporary relations between sub-groups in the Church and among members of
the faith community. Furthermore, the church paradigms become useful for global
society in its battle with racism, discrimination and social marginalization of
people.
Keywords: Multiculturalism; Monocultural Pluralism; Discrimination; Ecclesial Paradigms ;
Reconciliation; Coexistence.

Η Εκκλησία είναι ασφαλώς, όπως προσδιορίζεται στο Σύμβολο της Πίστεως, «Μία,
Αγία, Καθολική και Αποστολική», αλλά ταυτόχρονα είναι και ένας πολυδιάστατος
οργανισμός, αποτελούμενος από ανθρώπους κάθε φυλής και γλώσσας. Η
παρατήρηση αυτή αφορά βέβαια την οικουμενική Εκκλησία αλλά ισχύει και στην
περιγραφή της ζωής τοπικών Εκκλησιών που ευρίσκονται σε πολυπολιτισμικά κράτη,
όπως λ.χ. οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ή σε κράτη που αποκτούν βαθμιαία
πολυπολιτισμικά χαρακτηριστικά στην εποχή της παγκοσμιοποίησης.
Η Ελληνορθόδοξη Εκκλησία, ως μέρος της όλης Εκκλησίας, είτε στην Ελλάδα,
είτε στην Κύπρο είτε στις απανταχού της γης κοινότητες που προέκυψαν από τις
αποδημίες των ελληνορθοδόξων, αποτελεί μία περίπτωση Εκκλησίας που στην
σύγχρονη τουλάχιστον εποχή (με το φαινόμενο της μαζικής μετανάστευσης, των
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μικτών γάμων, της διαδικτυακής επικοινωνίας και της απομάκρυνσης νεώτερων
γενεών από την ελληνική παιδεία) βιώνει την πολυπολιτισμικότητα σε μικρότερο ή
μεγαλύτερο βαθμό.
Σε μεγαλύτερο σίγουρα βαθμό τον βιώνει η ελληνορθόδοξη εκκλησία στις ΗΠΑ, η
οποία στο πέρασμα των δεκαετιών από τα τέλη του 19ου αιώνα ως σήμερα, έχει
υποχρεωθεί σε διάφορες πολιτισμικές προσαρμογές, με όλες τις δυσκολίες που κάτι
τέτοιο συνεπάγεται. Η απομονωμένη Εκκλησία των μεταναστών, οι οποίοι
συνοδεύονταν στο «Νέο Κόσμο» με ιερείς από την Ελλάδα (οι οποίοι ήταν και οι
ίδιοι μετανάστες), εξελίχθηκε σε ελληνοαμερικανική Εκκλησία με το πέρασμα του
χρόνου και την πρόσληψη των νέων μελών της, που είχαν πλέον γεννηθεί στην
Αμερική και παρακολουθήσει το αμερικανικό εκπαιδευτικό σύστημα. Με τη
δημιουργία της πρώτης, δεύτερης, τρίτης και τέταρτης γενιάς ελληνοαμερικανών
(κάποιοι εκ των οποίων εντάχθηκαν στον ιερό κλήρο) προέκυψε μία ιδιαίτερη
ελληνοαμερικανική κουλτούρα στην Εκκλησία (χρήση της αγγλικής γλώσσας μαζί με
την ελληνική στη λειτουργική ζωή, νέες εορτές όπως η «Ημέρα των Ευχαριστιών»,
χρήση μουσικών οργάνων στο ναό κ.ο.κ). Η κουλτούρα αυτή αναπτύχθηκε περαιτέρω
λόγω των μικτών γάμων και των προσήλυτων στην Ορθοδοξία Αμερικανών, οι οποίοι
αναπόφευκτα έφεραν μαζί τους στη ζωή της Εκκλησίας στοιχεία της δικής τους
δυτικής πολιτιστικής κληρονομιάς.1
Τις τελευταίες δεκαετίες, η πολυπολιτισμικότητα της ελληνοαμερικανικής
Ορθόδοξης Εκκλησίας διευρύνθηκε από το μεταναστευτικό κύμα των «Νέων
Ελλήνων» της δεκαετίας του 1970 που ήταν γαλουχημένοι με πολιτιστικές επιρροές
της μεταπολεμικής Ελλάδας,2 με τους Έλληνες και τους Κύπριους που ήρθαν στις
ΗΠΑ την περίοδο της πρόσφατης οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα και στην Κύπρο3
και βέβαια με την ανάπτυξη μοναστικών κοινοτήτων στην Αμερική κατά τα τέλη του
20ού αιώνα (καθοδηγούμενων πνευματικά σχεδόν καθ’ ολοκληρία από τον ίδιο
* M.Div Ορθόδοξη Θεολογία (Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού Βοστώνης), S.T.M.
Κοινωνιολογία της θρησκείας (Boston University), κληρικός της Ελληνορθόδοξης Μητροπόλεως
Βοστώνης και ως Ορθόδοξος Chaplain στο Harvard University του Κέμπριτζ της Μασαχουσέτης
(HΠΑ).
1
Βλ. Theodore Salutos, The Greeks in the United States, Harvard University Press, Κέμπριτζ 1995,
σ. 459.
2
Βλ. Charles C. Moskos, Greek Americans: Struggle and Success, Transaction, New Jersey 21989.
3
Βλ. Στράτος Καρακασίδης, «Το τρίτο μεταναστευτικό κύμα των Ελλήνων», στο:
https://www.kathimerini.gr/865921/article/epikairothta/ellada/to-trito-metanasteytiko-kyma-twn-ell
hnwn [προσβ.: 02 Ιουλ. 2016].
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Γέροντα),

οι

οποίες

αναδεικνύουν

θρησκευτικές-πολιτιστικές

αξίες

(μίας

συγκεκριμένης ασκητικής Ορθοδόξου πνευματικότητας) όχι ιδιαίτερα γνωστές ή
ευκόλως

αποδεκτές

στους

αγαπώντες

την

παλαιότερη

ελληνοαμερικανική

εκκλησιαστική πραγματικότητα.4
Από ποιμαντικής άποψης, η διαχείριση και διαποίμανση των πολυπολιτισμικών
ελληνορθοδόξων κοινοτήτων στις ΗΠΑ αποτελεί ένα δυσχερές έργο κυρίως ως προς
την διατήρηση της αρμονίας και της αγαπητικής συνύπαρξης ανθρώπων
διαφορετικών μεταξύ τους στον τρόπο σκέψης και προσέγγισης της εκκλησιαστικής
ζωής. Διότι η διαφορετικότητα και η πολυπολιτισμικότητα, ενώ μπορεί να
κατανοηθεί ως ευλογία για την εκκλησία, καθίσταται από την άλλη μεριά πηγή
προβλημάτων, συγκρούσεων και ρατσιστικών συμπεριφορών, όταν μετατρέπεται σε
μονοπολιτισμικό πλουραλισμό (monocultural pluralism)5 που περιχαρακώνει
ανθρώπους σε μία συμβατική συνύπαρξη στην Εκκλησία, μία συνύπαρξη ανάγκης,
μακριά από αυτό που στη θεολογική γλώσσα ονομάζεται αγαπητική κοινωνία
προσώπων.6
Ο μονοπολιτιστικός πλουραλισμός δημιουργεί αυτόνομες ομάδες στο χώρο της
εκκλησίας: Η ομάδα των νέων μεταναστών, η ομάδα των αγγλόφωνων, η ομάδα των
ελληνοφώνων, η ομάδα των προσυλήτων, η ομάδα των φιλομόναχων, η ομάδα των
συντηρητικών, η ομάδα των φιλελεύθερων κ.ο.κ. Το πρόβλημα βέβαια εστιάζεται όχι
στην ύπαρξη αλλά στην αυτονομία και την περιχαρακωμένη λειτουργία αυτών των
ομάδων, η οποία χαρακτηρίζεται από συγκρουσιακές συμπεριφορές και απαξίωση
των άλλων. («Οι Έλληνες μετανάστες που αρνούνται την ένταξη τους στην
αμερικανική κοινωνία», «οι αμερικανογεννημένοι ελληνοαμερικανοί που αλλοιώνουν
την παράδοση», «οι φιλομόναχοι που θέλουν να κάνουν τις ενορίες μοναστήρια», «οι
ξένοι που έγιναν Ορθόδοξοι αλλά δεν είναι ακριβώς δικοί μας», είναι μερικές από τις
4

5

6

Βλ. Richard Cimino, «Orthodox Church: monastic movement raising new controversy in Greek
Orthodoxy
in
America»,
στο:
https://ocl.org/orthodox-church-monastic-movement-raising-new-controversy-greek-orthodoxy-am
erica [προσβ.: 24 Νοεμβρ. 2011].
Μία ενδιαφέρουσα παρουσίαση όψεων του μονοπολιτιστικού πλουραλισμού, αποτελεί το
ακόλουθο σύγγραμμα: E. M. Kramer, The emerging monoculture: Assimilation and the “model
minority.” Praeger, Westport 2003, σ. 332. Ως μονοπολιτισμός (monoculturalism) ορίζεται η
περιχαράκωση μίας ομάδας σε δικές της συγκεκριμένες πολιτιστικές πρακτικές (θεωρούμενες
ανώτερες οιονδήποτε άλλων).
Βλ. Ιωάννης Ζηζιούλας (Μητρ. Περγάμου), «Από το προσωπείον εις το πρόσωπον», Χαριστήρια εις
τιμήν του Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος Μελίτωνος. [Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών
Μελετών], Θεσσαλονίκη 1977, σ. 287-323.
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απαξιωτικές τοποθετήσεις που συναντώνται εντός των διαφόρων περιχαρακωμένων
ομάδων, γνώστες των οποίων είναι όλοι σχεδόν οι υπηρετούντες σε κοινότητες
κληρικοί).
Πέραν τούτου, το πρόβλημα μεγεθύνεται και από εξωτερικές επιρροές:
Διακινούμενα παραεκκλησιαστικά έντυπα από την Ελλάδα με άποψη για τα
συμβαίνοντα στην ελληνορθόδοξη εκκλησία της Αμερικής και διχαστικά σχόλια
(ασχέτως αν οι συντάκτες τους δεν έχουν προσωπικά βιώματα στις ΗΠΑ),
καθοδηγητικές

και

εξ

ίσου

διχαστικές

παρεμβάσεις

περιοδευόντων

μοναχών-κληρικών από την Ελλάδα (με συμβουλές που αγνοούν την αμερικανική
πραγματικότητα —κάποιες φορές και την ελληνική!), απόψεις θεολογούντων στο
διαδίκτυο που αναπαράγονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιρροές από άλλες
χριστιανικές ομολογίες ή θρησκείες και από άλλες πολιτιστικές και ηθικές απόψεις
(μέσα από την τηλεόραση, την ανάγνωση βιβλίων και εφημερίδων, την καθημερινή
κοινωνική συναναστροφή κ.λ.π).
Ενώπιον αυτού του φαινομένου, ανάμεσα δηλαδή στον υπαρκτό πολυπολιτισμό
και τον αντιδραστικό μονοπολιτιστικό πλουραλισμό, η ποιμαντική της Εκκλησίας
οφείλει να προτάξει την δική της πολιτιστική πρόταση για έναν τρόπο ζωής με
συγκεκριμένα πλαίσια πίστης, αγαπητικής νοοτροπίας και ανεκτικής συμπεριφοράς,
στα οποία μπορούν να ενταχθούν και να κινηθούν —από κοινού— διαφορετικές
πολιτιστικές ομάδες. Η πρόταση αυτή είναι ωφέλιμη όχι μόνο για την Εκκλησία αλλά
για όλη την κοινωνία που σε περιόδους έξαρσης του ρατσισμού σε κοινωνικό,
φυλετικό και θρησκευτικό επίπεδο αναζητά πρότυπα που να εμπεδώνουν την
συνύπαρξη και τον αλληλοσεβασμό μεταξύ των ανθρώπων.
Τα προαναφερθέντα πλαίσια δεν είναι ασφαλώς άκαμπτες «ντιρεκτίβες» αλλά
οδικοί χάρτες που διευκολύνουν την πορεία της εκκλησιαστικής ζωής γενικότερα και
της ζωής του κάθε εκκλησιαζόμενου χριστιανού ειδικότερα. Ή, αν υιοθετήσουμε τη
γλωσσική προσέγγιση της θρησκείας, αποτελούν τα γραμματικά υποδείγματα που
βοηθούν στην χρήση της γλώσσας (Η κλίση λ.χ. του «amo, amas amat», μας βοηθά
να κλείνουμε το «rogo, rogas, rogat», επισημαίνει ο George Lindbeck, στο έργο του
The Nature of Doctrine).7

7

Βλ. George Lindbeck, The Nature of Doctrine: Religion and Theology in a Post-liberal Age, The
Westminster Press, Φιλαδέλφεια 1984, σ. 81.
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Τα πλαίσια και παραδείγματα αυτά υπάρχουν ήδη στην Καινή Διαθήκη και στη
ζωή της πρώτης αποστολικής Εκκλησίας, η οποία επιτυχώς κινήθηκε στην
πολυπολιτισμική κοινωνία της εποχής και στον υπάρχοντα και τότε μονοπολιτιστικό
πλουραλισμό εντός του εκκλησιαστικού βίου. Μονοπολιτιστικός πλουραλισμός που
αποπειράθηκε να διαχωρίσει το εκκλησιαστικό σώμα σε ιουδαΐζοντες και
ελληνίζοντες χριστιανούς8 και να δημιουργήσει ομάδες γύρω από πρόσωπα επιρροής,
ωθώντας τον Απόστολο Παύλο να αναρωτηθεί αν «μεμέρισται ὁ Χριστός» και να
καλέσει τους πιστούς να διαφυλάξουν την ενότητα της Εκκλησίας, απέναντι σε
διχόνοιες και εμπάθειες.9
Αλλά τα παραδείγματα της εκκλησιαστικής παράδοσης (καινοδιαθηκικής και
μεταγενέστερης) δεν είναι χρήσιμα μόνο ως προς τη συμφιλίωση των μελών της
Εκκλησίας δια του αγαπητικού χριστιανικού φρονήματος. Τονίζουν ότι πέραν των
δογματικών αληθειών, οι οποίες δεν επιδέχονται αμφισβήτηση ή διαπραγμάτευση,
υπάρχει μία πληθώρα δευτερευόντων και μη δογματικών θεμάτων (θεμάτων που
προκύπτουν λόγω των διαφορετικών πολιτιστικών προτιμήσεων ή προσεγγίσεων) στα
οποία θα πρέπει να υπάρχει ελαστικότητα και συγκαταβατικότητα.
Ένα τέτοιο παράδειγμα, διδασκόμενο σε όλους τους σπουδάζοντες θεολογία στο
μάθημα της εκκλησιαστικής ιστορίας, είναι το ζήτημα επίλυσης του προβλήματος
που ανέκυψε στην αρχαία Εκκλησία με τον διαφορετικό εορτασμό του Πάσχα από
τους λεγόμενους Τεσσαρεσκαιδεκατίτες χριστιανούς της Μικράς Ασίας. Εν συντομία,
η τοπική συνήθεια (εορτασμού του Πάσχα την 14η ημέρα του μηνός Νισάν) έγινε
δεκτή υπό του Αγ. Πολυκάρπου επισκόπου Σμύρνης και του Αγ. Ανικήτου επισκόπου
Ρώμης, σε μεταξύ τους συνάντηση, χωρίς να διακοπεί η εκκλησιαστική κοινωνία των
τοπικών Εκκλησιών.10
Ο Σωζομενός σχολιάζει χαρακτηριστικά τον τρόπο σκέψης των δύο αγίων ανδρών,
που οδήγησε στην απόφαση καταλλαγής, ως ακολούθως:
τοῦτο κοινῇ δόξαν, ἕκαστοι ὡς εἰώθεσαν ἑορτάζοντες τῆς πρὸς σφᾶς κοινωνίας οὐκ
ἐχωρίσθησαν. Εὔηθες γὰρ καὶ μάλα δικαίως ὑπέλαβον ἐθῶν ἕνεκα ἀλλήλων χωρίζεσθαι
περὶ τὰ καίρια τῆς θρησκείας συμφωνοῦντες οὐ γὰρ δὴ τὰς αὐτὰς παραδόσεις περὶ πάντα

8
9
10

Βλ. Πράξεις Αποστ. 6:1.
Βλ. Α’. Κορινθ. 1:13.
Βλ. Ευσέβιος, Εκκλησιαστική Ιστορία 5, 25,16 και Ειρηναίος, Επιστολή προς Βίκτωρα, ΒΕΠ 5, 173.
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ὁμοίας, κἂν ὁμόδοξοι εἶεν, ἐν πάσαις ταῖς ἐκκλησίαις εὑρεῖν ἔστι.11

Το παράδειγμα αυτό της εκκλησιαστικής παράδοσης χρησιμοποιήθηκε στη σύγχρονη
εποχή για να ρυθμιστεί το ζήτημα εορτασμού του Πάσχα στη Φιλανδία, όπου οι εκεί
Ορθόδοξοι συνεορτάζουν το Πάσχα σύμφωνα με το δυτικό ημερολόγιο των
ετερόδοξων χριστιανών, χωρίς αυτό να αίρει την κοινωνία τους με τις υπόλοιπες
Ορθόδοξες Εκκλησίες.12
Σε

επίπεδο

προσωπικής

πνευματικής

ζωής,

υποδείγματα

αγαπητικής

ανεκτικότητας και συνύπαρξης βρίσκονται στα κείμενα των νηπτικών πατέρων.
Διαβάζουμε, επί παραδείγματι στο Μέγα Γεροντικό:
Έστειλε κάποτε ο Επιφάνειος, ο επίσκοπος Κύπρου, μήνυμα στον αββά Ιλαρίωνα και τον
παρακαλούσε: Έλα να δούμε ο ένας τον άλλον, πριν αποχωρήσουμε από το σώμα.
Πράγματι πήγε ο αββάς και χάρηκαν που βρέθηκαν. Την ώρα που έτρωγαν, έφεραν στο
τραπέζι πτηνό. Το πήρε ο Επίσκοπος και το πρόσφερε στον αββά Ιλαρίωνα. Του λέει τότε
ο Γέροντας: Συγχώρεσέ με, από τότε που πήρα το σχήμα δεν έφαγα σφαχτό. Ο Επίσκοπος
αποκρίνεται: Εγώ από τότε που πήρα το σχήμα, δεν άφησα κανέναν να κοιμηθεί έχοντας
κάτι εναντίον μου, ούτε εγώ κοιμήθηκα έχοντας κάτι εναντίον κάποιου άλλου. Του λέει
τότε ο Γέροντας: Συγχώρα με, ο δικός σου τρόπος ζωής είναι ανώτερος απ’ τον δικό
μου.13

Εν

κατακλείδι,

η

ποιμαντική

διαχείριση

της

σύγχρονης

εκκλησιαστικής

πραγματικότητας στην ελληνορθόδοξη εκκλησία των ΗΠΑ (αλλά και σε άλλες
Εκκλησίες ευρισκόμενες σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες) προς αποφυγή υπαρχόντων
δυστυχώς κατά καιρούς και τόπους, διχασμών, ρατσιστικών συμπεριφορών και
αποκλεισμών προσώπων από την εκκλησιαστική ζωή, απαιτεί την ανάδειξη και
καλλιέργεια σε κάθε επίπεδο της Ορθόδοξης πολιτιστικής πρότασης βίου (αντίθετης
με τον μονοπολιτιστικό πλουραλισμό), η οποία προσφέρει πλαίσια και υποδείγματα
χριστιανικής νοοτροπίας και συμπεριφοράς. Τα πλαίσια και υποδείγματα αυτά θα
μπορούσαν πράγματι να συνοψιστούν σε μία φράση, αποδιδόμενη από κάποιους στον

11
12

13

Βλ. Σωζομενός, Ηistoria Εcclesiastica, 7, 18f.
Βλ.
Ιωάννης
Μ.
Κονιδάρης,
«Ο
κοινός
εορτασμός
του
Πάσχα»,
στο:
https://www.tovima.gr/2008/11/24/archive/o-koinos-eortasmos-toy-pasxa/ [προσβ.: 24 Νοεμβρ.
2008].
Βλ. «Το Μέγα Γεροντικόν», [Ιερόν Ησυχαστήριον Γενεσίου της Θεοτόκου], Πανόραμα
Θεσσαλονίκης,
Μάρτιος
1999,
τ.
Δ΄,
στο:
https://www.myriobiblos.gr/texts/greek/monasticism/mega_gerontiko.htm. [προσβ.: 24 Νοεμβρ.
2008].
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Η ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ
ΜΟΝΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΖΩΗ

Αγ. Αυγουστίνο: «In necessariis unitas, in non-necessariis libertas, in utrisque
caritas». (Στα σημαντικά συμφωνία, στα δευτερεύοντα ελεύθερη επιλογή και αγάπη
σε όλα).14

14

Βλ. James T. Bretzke, SJ. Consecrated Phrases: A Latin Theological Dictionary, Liturgical Press,
Collegeville 2013, σ. 105.
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ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΝ ΛΟΥΘΕΡ ΚΙΝΓΚ

Abstract: Martin Luther King, Jr. is widely known as a fervent advocate of the civil rights for
the US Afro-Americans in the ‘60s. However, he gradually moved to a broader and deeper
understanding of the racial problem, approaching it in connection with poverty, global
capitalism and imperialism. He envisioned the “beloved community”, that is a new world
order, where love and solidarity would dictate everything. King draw his inspiration from
the belief in the personal God of the Bible, as well as from the integrationist tradition of
the black churches, the Social Gospel movement and the philosophy of Josiah Royce.
Keywords: Martin Luther King; Justice; Universality; Beloved community; Racism; Kingdom
of God

Στις 3 Απριλίου 1968 ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ του Τεννεσσή εκφώνησε στη Μέμφις
την τελευταία ομιλία του. Το απόγευμα της επόμενης μέρας έπεφτε δολοφονημένος.
Είναι περίεργη η ομιλία αυτή! Της έχει δοθεί ο τίτλος «Έφτασα στη βουνοκορφή»
(«I’ve been to the Mountaintop»),1 ο οποίος αποδίδει το πνεύμα το οποίο διαπερνά
σαν ραχοκοκαλιά τις επιμέρους ενότητες της ομιλίας. Ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ
αναφέρθηκε στην πορεία των αγώνων του, ζήτησε ένταση των κινητοποιήσεων και
υπέδειξε μη-βίαιους τρόπους αντίδρασης (μποϋκοτάζ εταιριών και τραπεζών που
ακολουθούσαν ρατσιστική και άδικη πολιτική). Αλλά η ραχοκοκαλιά της ομιλίας
ήταν —θα έλεγα— η μνήμη θανάτου προσωπικά του ομιλητή.
* Διδάκτωρ Θεολογίας (Ιεραποστολικής), πτυχιούχος Νομικής και Θεολογίας. Διδάσκει (ΕΔΙΠ) στην
Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθήνας, καθώς και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΣΕΠ). Είναι αρχισυντάκτης του θεολογικού περιοδικού
Σύναξη και μέλος της European Society for Intercultural Theology and Interreligious Studies.
1
Martin Luther King, Jr., «I've been to the mountaintop» (3 April 1968), Stanford University, The
Martin
Luther
King,
Jr.
Research
and
Education
Institute,
στο:
https://kinginstitute.stanford.edu/king-papers/documents/ive-been-mountaintop-address-deliveredbishop-charles-mason-temple [πρόσβ.: 13 Σεπτ. 2019]. Η απόδοση των παραθεμάτων στη
Νεοελληνική είναι του γράφοντος (Θ.Ν.Π.). Σημειωτέον ότι το παρόν κείμενο είναι μέρος
ευρύτερου μελετήματος για την οικουμενικότητα του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ. Έχουν παρουσιαστεί
λιγοστά στοιχεία του, σε προφορικές εισηγήσεις (οι οποίες μάλιστα δεν είχαν θέμα ειδικά το
οικουμενικό όραμά του).

ΘΑΝΑΣΗΣ Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Ο Κινγκ ξεκίνησε την ομιλία διατυπώνοντας παιγνιωδώς το εξής ερώτημα: Αν ο
ίδιος θα βρισκόταν στην αρχή του χρόνου και έβλεπε να περνά μπροστά από τα μάτια
του όλη την κατοπινή πορεία της ανθρωπότητας μέχρι την ημέρα της ομιλίας, κι αν ο
Θεός του έδινε τη δυνατότητα να διαλέξει την εποχή στην οποία θα ήθελε να ζήσει, τί
θα διάλεγε άραγε; Ο Κινγκ έδωσε αμέσως την απάντηση στο ρητορικό ερώτημά του.
Δεν θα επέλεγε την Έξοδο των Ισραηλιτών από τη δουλεία της Αιγύπτου. Ούτε την
αρχαία Ελλάδα των φιλοσόφων. Ούτε την κραταιή ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Ούτε τη
λαμπρή Αναγέννηση. Ούτε τη γέννα της Διαμαρτύρησης από τον Λούθηρο (του
οποίου ο ίδιος έφερε το όνομα). Ούτε την ημέρα που ο Αβραάμ Λίνκολν αποφάσισε
την κατάργηση της δουλείας. Ούτε τη θαρραλέα αποτροπή της οικονομικής
κατάρρευσης των ΗΠΑ από τον πρόεδρο Φραγκλίνο Ρούσβελτ. Τί θα επέλεγε, εν
τέλει, ο μαύρος2 ηγέτης; «Είναι παράδοξο, αλλά θα γύρναγα στον Παντοδύναμο και
θα του έλεγα: “Θα είμαι ευτυχής αν με αφήσεις να ζήσω λίγα χρόνια στο δεύτερο
μισό του 20ού αιώνα”».
Για τον Κινγκ οι μέρες που ζούσε (μέρες στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα) ήταν
ιστορικές. Η χώρα του αλλά και όλη η υφήλιος βρίσκονταν σε σκοτεινή κατάσταση.
Ο ψυχρός πόλεμος ήταν στο απόγειό του, οι ΗΠΑ αιμορραγούσαν στο Βιετνάμ, η
Λατινική Αμερική στέναζε, η Κίνα αναδυόταν απρόβλεπτη και ο πυρηνικός όλεθρος
ήταν καθημερινή πιθανολόγηση. Ωστόσο, ακριβώς τότε αναδυόταν και μια περίπου
πρωτόφαντη ελπίδα. Φαινόταν ότι ο άνθρωπος μπορούσε πια να αντιπαλέψει κάποια
κακά τα οποία επί αιώνες ασελγούσαν στο σώμα της ανθρωπότητας. Το αίτημα για
ειρήνη γιγαντωνόταν, η μη-βία πρόβαλε ως η μόνη αληθινά ρεαλιστική επιλογή για
την πανανθρώπινη προκοπή, οι Αφροαμερικάνοι έκαναν βήματα χειραφέτησης. Κι
έτσι η τελευταία ομιλία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ απηχούσε αυτή την ελπίδα, και
μάλιστα αποτύπωνε τη μετακίνησή του από μια περιορισμένη, ενδοαμερικανική
προσέγγιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην εννόησή τους σε συνάρτηση με τη
φτώχεια, το οικονομικό σύστημα και τον ιμπεριαλισμό σε παγκόσμιο επίπεδο:
Οι λαϊκές μάζες εγείρονται. Κι όπου είναι συναγμένες σήμερα, είτε στο Γιοχάνεσμπουργκ
της Νότιας Αφρικής, είτε στη Νοϊρόμπη της Κένυας, είτε στην Άκρα της Γκάνας, είτε στη
Νέα Υόρκη, την Ατλάντα της Τζώρτζια, το Τζάκσον του Μισισιπή ή τη Μέμφις του
2

O Μάρτιν Λούθερ Κινγκ αποκαλούσε τους Αφροαμερικανούς Negroes. H λέξη δεν είχε τότε την
υβριστική φόρτιση που συνήθως της αποδίδεται σήμερα. Εξυπακούεται ότι και στο παρόν κείμενο
οι λέξεις «λευκός», «μαύρος», «κίτρινος» κλπ. είναι απλώς περιγραφικές.
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Τεννεσσή, η κραυγή είναι πάντα η ίδια: «Θέλουμε να είμαστε ελεύθεροι» […]. Τώρα
είμαι εντελώς ευτυχής που ο Θεός μου επέτρεψε να ζήσω σε αυτή την περίοδο και να δω
όσα εκτυλίσσονται. Και είμαι ευτυχής που μου επέτρεψε να βρίσκομαι σήμερα στη
Μέμφις.

Αλλά η κατάληξη της ομιλίας ήταν τέτοια, που να κάνει τους κατοπινούς αναγνώστες
της να αναρωτιούνται αν ο ομιλητής εξέφραζε μια αόριστη ανησυχία του ή κάτι
περισσότερο· μια διαίσθηση!
Έφτασα λοιπόν στη Μέμφις. Και μερικοί άρχισαν να απειλούν ή να μιλούν για τις απειλές
που πλανώνται, ή για το τι θα μπορούσε να μου συμβεί από μερικούς άρρωστους (sick)
λευκούς αδερφούς μας. Λοιπόν, δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί. Έχουμε μπροστά μας
μερικές δύσκολες μέρες. Αλλά πραγματικά δεν με νοιάζει τώρα, γιατί έφτασα στη
βουνοκορφή! Και δε με νοιάζει! Όπως κάθε άνθρωπος, θα ήθελα να ζήσω πολύ· η
μακροβιότητα έχει το νόημά της. Αλλά δεν με απασχολεί αυτή τη στιγμή. Θέλω μόνο να
κάνω το θέλημα του Θεού. Αυτός μου επέτρεψε ν’ ανέβω στο βουνό. Κοιτάζω γύρω και
βλέπω τη Γη της Επαγγελίας. Ίσως δεν θα μπω σ’ αυτήν μαζί σας. Αλλά θέλω να ξέρετε
απόψε ότι μαζί, ως λαός, θα φτάσουμε στη Γη της Επαγγελίας. Και είμαι τόσο χαρούμενος
σήμερα! Δεν φοβάμαι κανέναν άνθρωπο. Τα μάτια μου βλέπουν τη δόξα της έλευσης του
Κυρίου.

Ο Κινγκ εξέφραζε την αυτοσυνειδησία του ως ελευθερωτή ηγέτη, ως ενός νέου
Μωυσή, που βγάζει από τη δουλεία τον λαό στον οποίο ο ίδιος ανήκει, γινόμενος
ουσιαστικά συνεργός του Θεού, αλλά και ο οποίος τελικά δεν θα ζήσει για να δει την
καρποφορία των κόπων του. Είναι σαφής η υπαινικτική αναφορά του στην αφήγηση
της Παλαιάς Διαθήκης,3 σύμφωνα με την οποία ο Θεός οδήγησε τον Μωυσή στην
κορυφή του όρους Νεβώ, του έδειξε την υπεσχημένη γη και του ανακοίνωσε ότι θα
πέθαινε εκεί.
Και το περιεχόμενο της ομιλίας, και η συγκυρία για την οποία εκφωνήθηκε,
επισφράγισαν τις διαστάσεις τις οποίες έδινε πλέον ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ στους
αγώνες των περιθωριακών της αμερικανικής κοινωνίας και του κόσμου ολόκληρου.
Ο Κινγκ είχε πρωτοπάει στη Μέμφις στο πλαίσιο των αγώνων για τα ανθρώπινα

3

Δευτ. 34:1-5.
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δικαιώματα στις 31 Ιουλίου 1959.4 Στις 18 Μαρτίου του 1968 ξαναπήγε, για να
στηρίξει την απεργία των οδοκαθαριστών, η οποία είχε ξεκινήσει στις 11
Φεβρουαρίου. Για τον ίδιο λόγο πήγε και στις 3 Απριλίου —την ημέρα της
τελευταίας ομιλίας του.
Οι μαύροι οδοκαθαριστές της Μέμφις βυθίζονταν στην οικονομική εξαθλίωση και
τον αδιάκοπο κίνδυνο. Η απεργία ξέσπασε με αφορμή τον αποτρόπαιο θάνατο δύο
συναδέλφων τους, του τριανταεξάχρονου Echol Cole και του τριαντάχρονου Robert
Walker, οι οποίοι είχαν κομματιαστεί την 1η του μηνός από τον μηχανισμό ενός
κακοσυντηρημένου απορριματοφόρου, στο οποίο είχαν ζητήσει πρόχειρο καταφύγιο
από την καταρρακτώδη

βροχή. Οι όροι και οι συνθήκες εργασίας των

οδοκαθαριστών της Μέμφις περιγράφονται ως απάνθρωπες. Η δημοτική αρχή δεν
τους χορηγούσε γάντια, στολές και δυνατότητα μπάνιου μετά την εργασία τους.
Διέθετε ένα ιδιωτικό πρόγραμμα αυτοασφάλισης, το οποίο φυσικά ήταν δώρο άδωρο
για όσους δεν μπορούσαν να καταβάλλουν τις εισφορές. Οι δύο άτυχοι εργάτες ήταν
από αυτούς που δεν μπορούσαν να αυτασφαλιστούν. Εργάζονταν ως ωρομίσθιοι,
χωρίς πλήρη δικαιώματα, και υποκείμενοι στο δικαίωμα της εργοδοσίας να τους
απολύσει ανά πάσα στιγμή. Η κηδεία τους πραγματοποιήθηκε μόλις οι οικογένειές
τους μπόρεσαν να συγκεντρώσουν τα 900 δολάρια που χρειάζονταν για την καθεμία.
Αυτό που η υπηρεσία έδωσε στις οικογένειες, ήταν ένας μισθός και 500 δολάρια.5
Η συγκυρία της Μέμφις ανακεφαλαιώνει αυτό που ο Κινγκ θεωρούσε δεύτερη
φάση και βάθεμα των αγώνων για απελευθέρωση. Η περίπτωση της αυτασφάλισης
των μαύρων οδοκαθαριστών δείχνει εύγλωττα το ότι τα πολιτικά και ατομικά
δικαιώματα δεν αρκούν, νοούμενα αυτόνομα. Αντιθέτως, οφείλουν να κατανοούνται
και να λειτουργούν ως μέρος μιας κοινωνικής συνάρτησης. Στη Μέμφις κάθε εργάτης
είχε το δικαίωμα να κάνει αυτασφάλιση, πράγμα που σε μια ρηχή «φιλελεύθερη»
λογική σημαίνει ατομική ελευθερία (η ασφάλιση δεν ήταν υποχρεωτική) και ισότητα
δικαιωμάτων (δεν απαγορευόταν σε κανέναν να ασφαλιστεί). Στην πραγματικότητα
όμως η φτώχεια αναιρεί αυτό το ατομικό δικαίωμα, το οποίο απομένει νομικό
φάντασμα ή πρόσχημα. Είναι παγκόσμια αλήθεια ότι ίδια κονιορτοποίηση των
δικαιωμάτων λαμβάνει χώρα για πλήθος άλλων ζητημάτων (για την πρόσβαση σε
4

5

Michael K. Honey, Going Down Jericho Road. The Memphis Strike, Martin Luther King’s Last
Campaign, W.W. Norton, Νέα Υόρκη και Λονδίνο 2007, σ. 29 εξ.
Ό.π., σ. 1-2.
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καλά εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε υπηρεσίες υγείας, για τη δυνατότητα διακοπών
κλπ.), όποτε και όπου υπάρχουν συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού.
Ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, λοιπόν, διαπίστωσε τη συμφυΐα ρατσισμού και
κοινωνικής αδικίας,6 αλλά επί πλέον κατάλαβε ότι το αμερικανικό πρόβλημα ήταν
έκφανση ενός παγκοσμίου προβλήματος. Θα έλεγα, με άλλα λόγια, ότι κατάλαβε τις
παγκόσμιες διαστάσεις του δαιμονικού, το οποίο αντιστρατεύεται την παγκόσμια
πατρότητα και αγάπη του Θεού, και το όραμα της Βασιλείας του. Έτσι, ιδίως από το
1967 ο Κινγκ έφερνε αδιάκοπα στο προσκήνιο την αλήθεια ότι η φτώχεια και οι
πόλεμοι τυραννούσαν εκατομμύρια μη-προνομιούχων: Αφροαμερικανών, αλλά και
Πορτορικανών, Μεξικάνων, Ινδιάνων, λευκών7 και Βιετναμέζων.8
Η ισότητα με τους λευκούς δεν θα λύσει τα προβλήματα ούτε των λευκών ούτε των
μαύρων, αν αυτό σημαίνει ισότητα σε μια παγκόσμια κοινωνία που πλήττεται από τη
φτώχεια, και σε ένα σύμπαν καταδικασμένο σε εξαφάνιση από τον πόλεμο.9

Ο Κινγκ κατήγγειλε και τον ιμπεριαλισμό, τη νεοαποικιοκρατία και τον μιλιταρισμό10
και, πιο συγκεκριμένα, την αμερικανική συμμετοχή στον πόλεμο του Βιετνάμ. Και
έβλεπε ως ελπίδα τα κινήματα αντίστασης παγκόσμια:
Οι μέρες μας είναι επαναστατικές. Σε όλη την υφήλιο οι άνθρωποι εξεγείρονται κατά των
παλαιών συστημάτων της εκμετάλλευσης και καταπίεσης, και από τις πληγές ενός
εύθραυστου κόσμου γεννιούνται νέα συστήματα δικαιοσύνης και ισότητας. Οι γυμνοί και
ξυπόλητοι της γης εγείρονται όπως ποτέ ως τώρα. Οι άνθρωποι που βρίσκονται στο
σκοτάδι βλέπουν δυνατό φως.11 Εμείς στη Δύση πρέπει να υποστηρίξουμε αυτές τις
επαναστάσεις.12

6

7

8

9

10

11
12

Martin Luther King, Jr., «Racism and the white backlash», στο: του ίδιου, Where do We Go from
Here: Chaos or Community?, Beacon Press, Βοστώνη 1967, σ. 47-101, εδώ σ. 81-82.
Ο ίδιος, «The dilemma of Negro Americans», στο: του ίδιου, Where do We Go from Here, σ.
102-134, εδώ σ. 132.
Ο ίδιος, «Beyond Vietnam» (4 April 1967), Stanford University, The Martin Luther King, Jr.
Research
and
Education
Institute,
στο:
https://kinginstitute.stanford.edu/king-papers/documents/beyond-vietnam [πρόσβ.: 13 Σεπτ. 2019]
και ο ίδιος, «Where are we going», στο: του ίδιου, Where do We Go from Here, σ. 135-166, σ. 161.
Ο ίδιος, «The world house», του ίδιου, Where do We Go from Here: Chaos or Community?,
Beacon Press, Boston 1967, σ. 167-191, εδώ σ. 167.
Ό.π., σ. 174-175 και ο ίδιος, «On being a Good neighbor», στο: του ίδιου, Strength to Love,
Fortress Press, Φιλαδέλφια 91989, σ. 26-35, εδώ σ. 80.
Πρβλ. Ησ. 9:1 και Ματθ. 4:16.
Martin Luther King, Jr., «Beyond Vietnam».
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Οι αντίπαλοί του χαρακτήριζαν τον Κινγκ κομμουνιστή ή κρυφοκομμουνιστή και του
χρέωναν «un-Americanism», απώλεια της «αμερικανότητάς» του.13 Ο Κινγκ πάντως
δεν ήταν κομμουνιστής. Χωρίς να έχει κάποια επεξεργασμένη πολιτική ή κομματική
πρόταση, έκλινε προς τη σοσιαλδημοκρατία.14 Ασκούσε κριτική και στον αδηφάγο
καπιταλισμό (δεν αποκήρυττε καθαυτήν την ελεύθερη οικονομία) και στη δυτική
ευμάρεια, η οποία οδηγούσε σε αλαζονεία,15 αλλά και στον σοβιετικό κομμουνισμό.16
Καίριο σημείο στην εκ μέρους του αμφισβήτηση του «παραδοσιακού» (όπως τον
ονόμαζε)17 καπιταλισμού θεωρώ το γεγονός ότι ο Κινγκ κατανοούσε την ανεπάρκεια
της περιστασιακής φιλανθρωπίας (η οποία αφήνει απείραχτο —και μάλιστα
νομιμοποιεί— το σύστημα το οποίο παράγει την αδικία), και ζητούσε να
αντιμετωπιστούν τα γενεσιουργά αίτια της φτώχειας και της αδικίας. Για τον Κινγκ
όποιος περιοριζόταν στην περιστασιακή φιλανθρωπία, προσπερνούσε το βαθύτερο
πρόβλημα. Αυτό που χρειαζόταν ήταν μια κίνηση διπλή: και αντιμετώπιση των αιτίων
(προσπάθεια αλλαγής του συστήματος), και άμεση δράση (πρωτοβουλίες
αλληλεγγύης). Συχνά αυτό το διατύπωνε αναφερόμενος στην παραβολή του καλού
Σαμαρείτη, και διερωτώμενος, μήπως ο ιερέας και ο Λευίτης προσπέρασαν το θύμα
των ληστών, επειδή σκέφτονταν ότι χρειαζόταν μια ριζική αντιμετώπιση της αδικίας
(εδώ, η ανάπλαση του επικίνδυνου δρόμου Ιερουσαλήμ–Ιεριχούς, ο οποίος
προσφερόταν για ενέδρες ληστών) κι όχι μια ατομική περίθαλψη.18 Διαβάζοντας
κάποιος αυτή τη διερώτηση του Κινγκ μπορεί να υποθέσει ότι ο μαύρος ηγέτης
δικαίωνε αυτές τις δύο φιγούρες που σκιαγραφούνται αρνητικά στο ευαγγέλιο. Όμως
δεν πρόκειται γι’ αυτό. Για τον Κινγκ αυτή η (υποθετική) σκέψη του ιερέα και του
Λευίτη μπορεί μεν από μόνη της να ήταν σωστή, αλλά, μαζί με τον φόβο που οι ίδιοι
ένοιωσαν στον επικίνδυνο δρόμο, τους εγκλώβισε σε απραξία. Για τον Κινγκ ο

13

14

15

16
17
18

Stephen C. Ferguson II, «The philosopher King: An examination of the influence of dialectics on
King’s political thought and practice», στο: Robert E. Birt (επιμ.), The Liberatory Thought of
Martin Luther King Jr.: Critical Essays on the Philosopher King, Lexington Books, Lanham etc.
2012, σ. 87-108, εδώ σ. 103.
Robert E. Birt, «King’s radical vision of community», στο: Birt (επιμ.), The Liberatory Thought of
Martin Luther King Jr., σ. 157-176.
Martin Luther King, Jr., «Transformed nonconformist», στο: του ίδιου, Strength to Love, σ. 17-25,
εδώ σ. 20 καιMartin Luther King, Jr., «Beyond Vietnam».
Ο ίδιος, «How should a Christian view Communism?», του ίδιου, Strength to Love, σ. 96-105.
Ο ίδιος, «Transformed nonconformist», σ. 30.
Ο ίδιος «On being a good neighbor», σ. 30.
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ιδεώδης τύπος ήταν ο καλός Σαμαρείτης, διότι αυτός προχώρησε, εδώ και τώρα, «σε
έναν επικίνδυνο αλτρουισμό».19
Αλλά και από συνοδοιπόρους του δέχτηκε κριτική ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ.
Κάποιοι τον κατηγόρησαν ότι η αντιπολεμική στάση του (από τις αρχές του 1967) θα
αποδυνάμωνε τον αγώνα για πολιτικά δικαιώματα των Αφροαμερικανών. Ο Κινγκ
απέρριπτε την κατηγορία, αφενός επιμένοντας ότι η λύση του φυλετικού
προβλήματος των ΗΠΑ βρισκόταν σε συνάρτηση με την πανανθρώπινη
απελευθέρωση, και αφετέρου εξηγώντας ότι το εν λόγω πρόβλημα εσωτερικής
πολιτικής των ΗΠΑ ήταν συνυφασμένο με την εξωτερική πολιτική της: ο πόλεμος
του Βιετνάμ επιβάρυνε πάνω απ’ όλα τα φτωχότερα αμερικανικά στρώματα, και από
πλευράς οικονομικής και από πλευράς ανθρώπινου δυναμικού.20
Ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ εισηγούνταν έναν ανθρωπισμό θρεμμένο από τη
χριστιανική πίστη και τη σχέση του ανθρώπου με τον ζωντανό Θεό. Το θεμέλιο της
οπτικής του ήταν απλό, αλλά συγκλονιστικής δυναμικής, αν η χριστιανική πίστη
λαμβάνεται τοις μετρητοίς από τους ίδιους τους Χριστιανούς.

Ήταν η

ιουδαιο-χριστιανική πίστη ότι ο άνθρωπος έχει πλαστεί κατ’ εικόνα του Θεού. Αυτή η
εικονιστική ανθρωπολογία συνεπάγεται ότι όλοι ανεξαιρέτως οι άνθρωποι είναι
αδέρφια, ότι όλοι έχουν δημιουργηθεί ίσοι, ότι όλοι έχουν μερίδιο στη μοναδικότητα
και την αξιοπρέπεια και άρα ότι όλοι έχουν δικαιώματα, τα οποία ούτε
δημιουργούνται ούτε παραχωρούνται από το κράτος, αλλά είναι θεόσδοτα.21 Για τον
Μάρτιν Λούθερ Κινγκ κάθε ανθρώπινη ζωή αποτελεί «αντανάκλαση της θεότητας»,
κι έτσι κάθε αδικία έχει συντριπτική σοβαρότητα. Στρέφεται κατά της εικόνας του
Θεού στον άνθρωπο.22 Προσωπικά θα έλεγα ότι κάθε αδικία είναι θεομαχία.
Έτσι, για τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ η Βιβλική ανθρωπολογία επιφορτίζει τους
Χριστιανούς με ένα χρέος πράξης (η πρόταξη του οποίου, φυσικά, ενίσχυε τις
εναντίον του κατηγορίες για απεμπόληση της «αμερικανότητάς» του):
Καλούμαστε να μιλήσουμε για τους αδύναμους, για τους άφωνους, για τα θύματα του
έθνους μας, γι’ αυτούς που το έθνος μας τους αποκαλεί «εχθρούς» [σ.σ.: παραπάνω είχε
19
20
21
22

Ο ίδιος, «On being a Good neighbor», σ. 29-30.
Ο ίδιος, «Beyond Vietnam».
Ο ίδιος, «Racism and the white backlash», σ. 84, 97.
Ό.π., σ. 99-100.

59

ΘΑΝΑΣΗΣ Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

αναφερθεί στους Βιετκόνγκ και στον Φιντέλ Κάστρο], διότι καμιά ανθρώπινη απόφαση
δεν μπορεί να κάνει αυτούς τους ανθρώπους λιγότερο αδέρφια μας.23

Ο Κινγκ είχε φτάσει σε αυτή τη θεώρηση μέσα από την οδυνηρή εμπειρία των
μαύρων κοινοτήτων στην Αμερική,24 αλλά και από τη διαδρομή των θεολογικών
σπουδών του. Επηρεάστηκε από τη σκέψη του Αμερικανού Βαπτιστή θεολόγου και
πάστορα Walter Rauschenbusch (1861–1918), ο οποίος ήταν εκ των πρωταγωνιστών
του κινήματος του «Κοινωνικού Ευαγγελίου» («Social Gospel»). Το κίνημα αυτό είχε
σχηματιστεί στον προτεσταντικό χώρο των Ηνωμένων Πολιτειών τη δεκαετία του
1870 και γνώρισε την ακμή του μέχρι το 1917. Πρόβαλλε την κοινωνική δικαιοσύνη
ως ουσιώδες χαρακτηριστικό της Βασιλείας του Θεού και τόνιζε ότι η αποστολή της
Εκκλησίας δεν αφορά μόνο την ψυχή του κάθε ατόμου, αλλά ολόκληρη την
ανθρώπινη ζωή και τις κοινωνικές δομές.25 Ωστόσο το κίνημα κατηγορήθηκε ότι,
παρά το αξιόλογο κοινωνικό έργο του όσον αφορά τα εργασιακά δικαιώματα κ.ά.,
ήταν πολύ «λευκό»· σπανίως ασχολήθηκε με τον αποκλεισμό των μαύρων και των
γυναικών.26 Η συμβολή, λοιπόν του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ είναι εξαιρετικά
σημαντική, διότι γονιμοποίησε την οπτική του «Κοινωνικού Ευαγγελίου» με την
εμπειρία και την πνευματικότητα των αφροαμερικανικών αγώνων.
Εκεί όπου o Κινγκ διαφώνησε με το «Κοινωνικό Ευαγγέλιο» και ειδικά με τον
Rauschenbusch, ήταν η πίστη του δεύτερου στην «αναπόδραστη πρόοδο», ιδέα η
οποία δέσποζε κατά τον 19ο αιώνα και η οποία διακατεχόταν από μια αισιοδοξία
σχεδόν μηχανιστική (ότι η αγαθή φύση του ανθρώπου θα οδηγούσε, εν τέλει, από το
καλό στο καλύτερο). Διαφώνησε επίσης με τη διάθεση του Rauschenbusch να
ταυτίσει τη Βασιλεία του Θεού με κάποιο καθεστώς.27 Θεωρώ ότι οι αντιρρήσεις
αυτές του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ έχουν ιδιαίτερη σημασία για την Ορθόδοξη
θεολογία. Η προσέγγισή του στην ιστορία και στην εσχατολογία μοιάζουν με την
Ορθόδοξη θέση ότι η ιστορία είναι μια πορεία ανοιχτή και απροκαθόριστη, και ότι η
23
24

25

26

27

Ο ίδιος «Beyond Vietnam».
James H. Cone, «The theology of Martin Luther King, Jr.», Union Seminary Quarterly Review 40.4
(1986), σ. 21-42, εδώ σ. 26-28.
Donald K. Correll, «Social Gospel movement», στο: Nicholas Lossky κ.ά. (επιμ.), Dictionary of the
Ecumenical Movement, WCC Publications, Geneva 2002, σ. 1044.
Pierre J. Jacobs, «The Social Gospel movement revisited: Consequences for the church», HTS
Teologiese Studies/Theological Studies 71.3 (2015), σ. 1-8, εδώ σ. 3 Βλ. Cone, «The theology of
Martin Luther King, Jr.», σ. 22.
Martin Luther King, Jr., «Pilgrimage to nonviolence», στο: του ίδιου, Strength to Love, σ. 147-155,
εδώ σ. 150.
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Βασιλεία είναι μετα-ιστορική, πράγμα που σημαίνει ότι η Βασιλεία συνεπάγεται μεν
τη μεταμόρφωση της ιστορίας, αλλά δεν συμπίπτει με κάποια ενδοϊστορική φάση.
Αυτή η άρνηση προσδιορισμού της ολοκλήρωσης της ιστορίας σε κάποια φάση της
και, παρόμοια, η άρνηση αγκίστρωσης της Εκκλησίας σε κάποια ενδοϊστορική φάση,
αποτελούν δικλείδες ώστε η Εκκλησία να αποτελεί μια αδιάκοπη δύναμη
αμφισβήτησης του αιώνος τούτου και να μην επιθυμεί την επιβολή της, τη θεοκρατία
και τον οποιονδήποτε ολοκληρωτισμό.28
Επιπλέον, η θέση του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, και γενικότερα του «Κοινωνικού
Ευαγγελίου», ότι η περιστασιακή φιλανθρωπία δεν αρκεί, συνάδει προς παρόμοιες
θέσεις Πατέρων της Εκκλησίας,29 τις οποίες προφανώς ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ
αγνοούσε (όπως ―τί ειρωνεία― τις αγνοούν και πολλοί Ορθόδοξοι)!
Ποια είναι η ωφέλεια αν δημιουργείς πολλούς φτωχούς και ανακουφίζεις έναν; Αν δεν
υπήρχε το πλήθος των τοκιστών, δεν θα υπήρχε ούτε το πλήθος όσων ζουν σε φτώχεια.
Διάλυσε, λοιπόν, τη συντεχνία σου, και όλοι θα αποκτήσουμε αυτάρκεια.30
Είναι αδύνατο να συγκεντρώσεις τεράστιο πλούτο χωρίς να διαπράξεις αμαρτία.31

Μέσω του Rauschenbusch ο Κινγκ γνωρίστηκε επίσης με τον φιλελεύθερο (liberal)
Προτεσταντισμό, δηλαδή με εκείνα τα ρεύματα τα οποία απέρριπταν παραδοσιακά
δόγματα της Εκκλησίας (την ανάσταση κλπ.). Ο Κινγκ αποστασιοποιήθηκε από την
απόρριψη αυτή. Μάλιστα, μετά από κάποια περίοδο, κατά την οποία αμφέβαλε για
την ύπαρξη προσωπικού Θεού, κατέληξε στη θερμή αποδοχή της πίστης σε Θεό
προσωπικό και δρώντα.32 Στα κείμενά του η σπουδαιότητα της σχέσης με τον
προσωπικό Θεό του Χριστιανισμού και της ανταπόκρισης στο θέλημά του, κατέχουν

28

29

30

31

32

Βλ. Θανάσης Ν. Παπαθανασίου, Η Εκκλησία γίνεται όταν ανοίγεται. Η ιεραποστολή ως ελπίδα και
ως εφιάλτης, Εν Πλω, Αθήνα 22008, σ. 110-112, 341.
Βλ. Ο ίδιος, «Προοπτικές της Πατερικής σκέψης για μια θεολογία της απελευθέρωσης», στο:
Παντελής Καλαϊτζίδης (επιμ.), Βιβλική θεολογία της απελευθέρωσης, πατερική θεολογία και
αμφισημίες της νεωτερικότητας, Ίνδικτος, Αθήνα 2012, σ. 143-168.
«Τί ὠφελεῖς πολλοὺς πτωχοὺς ποιῶν καὶ ἕνα παραμυθούμενος; Εἰ μὴ πλῆθος ἦν τοκιστῶν, οὐκ ἂν
ἦν τὸ πλῆθος τῶν πενομένων. Λῦσόν σου τὴν φατρίαν, καὶ πάντες ἕξομεν τὴν αὐτάρκειαν.»·
Γρηγόριος Νύσσης, «Κατὰ τοκιζόντων», PG 46, 445 A-B.
«Ὕλας […] πλούτου σωρεῦσαι ἀναμαρτήτως, ἀμή χανον». Ἀστέριος Ἀμασείας, Ὁμιλία Α΄ εἰς τὸν
πλούσιον καὶ εἰς τὸν Λάζαρον, PG 40, 169A.
Cone, «The theology of Martin Luther King, Jr.», σ. 22-24. Βλ. George Yancy, «Dr. King’s
philosophy of religion: Theology of somebodiness», στο: Birt (επιμ.), The Liberatory Thought of
Martin Luther King Jr., σ. 54-55.
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κεντρική θέση. Η ίδια η ύπαρξη ελπίδας βασίζεται, κατά τον Κινγκ, ακριβώς στο ότι
ο Θεός είναι προσωπική και δρώσα ύπαρξη.33
O Μάρτιν Λούθερ Κινγκ συμμεριζόταν την προϋπάρχουσα προσπάθεια για ένταξη
των μαύρων κοινοτήτων στην ευρύτερη κοινωνία των ΗΠΑ (integrationism), κι έτσι
είχε ταχθεί κατά της αυτονομίας και του απομονωτισμού τους. Την αυτονομία και τον
απομονωτισμό (separatism) επέλεγαν όχι μόνο όσοι ήταν φοβισμένοι από τον
κοινωνικό περίγυρο, αλλά και διάφορες μαχητικές παρουσίες, οι οποίες απέκλειαν
κάθε δυνατότητα συνύπαρξης μαύρων και λευκών σε μια κοινωνία.34 Είναι
αυτονόητο, φαντάζομαι, ότι η στάση του Κινγκ αφορά άμεσα τις μέρες μας, και
συγκεκριμένα την ύπαρξη πολλών και διαφορετικών πολιτισμικών-εθνοτικών
κοινοτήτων σε κοινωνίες του δυτικού κόσμου. Όπου κυριαρχεί (είτε ηθελημένα είτε
αθέλητα) ο απομονωτισμός, αναπτύσσονται φαινόμενα γκέτο, στο εσωτερικό των
οποίων συχνά αναπτύσσεται μισαλλοδοξία και φανατισμός. Ο Κινγκ δεν αρνιόταν
την ταυτότητα κάθε κοινότητας (αντιθέτως, μάλιστα, για την υπόστασή της
αγωνιζόταν), αλλά τη νοούσε ως εταίρο μιας πολυποίκιλης συντροφιάς. Σ’ αυτή την
προοπτική ο Κινγκ ανέπτυσσε έντονη κριτική στον ατομικισμό, ο οποίος
χαρακτηρίζει σε μεγάλο βαθμό την αμερικάνικη νοοτροπία.
Την πανανθρώπινη ειρηνική και δίκαιη κοινωνία που οραματιζόταν ο Κινγκ την
ονόμαζε «αγαπημένη κοινότητα» («beloved community»). Δεν είχε κατασκευάσει ο
ίδιος τον όρο. Τον ερανίστηκε από το έργο του Αμερικανού φιλοσόφου Josiah Royce
(1855-1916), ο οποίος είχε υποστηρίξει με έμφαση ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να
κατανοηθεί καθ’ εαυτόν, δηλαδή χωρίς την ιδιότητα να είναι μέλος μιας κοινότητας.
Για τον Royce, την «αγαπημένη κοινότητα» τη γεννά η αφοσίωση στη δικαιοσύνη και
την ειρήνη. Τέτοια οφείλει να είναι η εκκλησιαστική κοινότητα, αλλά και η
παγκόσμια.35 Ο Κινγκ εκλαΐκευσε αυτό το όραμα και το ανακήρυξε προγραμματικό
στόχο, ο οποίος θα μπορούσε να επιδιωχθεί με πρακτικά οικονομικά και πολιτικά
33

34

35

Clanton C. W. Dawson Jr., «The concept of hope in the thinking of Dr. Martin Luther King Jr.»,
στο: Birt (επιμ.), The Liberatory Thought of Martin Luther King Jr., σ. 341-355. Βλ. Martin Luther
King, Jr., «The answer to a perplexing question», στο: του ίδιου, Strength to Love, σ. 132.
Martin Luther King, Jr., «Letter From a Birmingham Jail» (16 April 1963), σ. 2, Stanford
University, The Martin Luther King, Jr. Research and Education Institute,
https://kinginstitute.stanford.edu/king-papers/documents/letter-bi rmingham-jail [πρόσβ.: 13 Σεπτ.
2019]. Βλ. Ο ίδιος, «A knock at midnight», στο: του ίδιου, Strength to Love, σ. 62-63 και Cone,
«The theology of Martin Luther King, Jr.», εδώ σ. 22.
Josiah Royce, The Problem of Christianity, The Catholic University of America Press,
Ουάσινγκτον 22001, σ. 125.
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βήματα και με την υιοθέτηση της μη-βίαιης αγωνιστικότητας.36 Η μη-βίαιη
αγωνιστικότητα (η οποία ουδεμία σχέση έχει με την απραξία και την παθητικότητα)
ήταν βασικός άξονας στη σκέψη και την πρακτική του Κινγκ, και την είχε εμπνευστεί
τόσο από το Ευαγγέλιο, όσο και από τον Ινδό σοφό και ακτιβιστή Μαχάτμα Γκάντι.
«Ο Χριστός», είχε πει, «μου πρόσφερε το πνεύμα και το κίνητρο, κι ο Γκάντι τη
μέθοδο».37 Φυσικά, η πιστότητά του στη μη-βία αποτέλεσε καίριο σημείο διαφωνίας
του με άλλους κοινωνικούς αγωνιστές (όπως με το κίνημα της «Μαύρης Δύναμης»
(«Black Power»),38 και φυσικά συνεχίζει να συζητείται.
Στην οραματική «αγαπημένη κοινότητα», έλεγε ο Κινγκ,
οφείλουμε να ζήσουμε μαζί μαύροι και άσπροι, ανατολικοί και δυτικοί, εθνικοί και
εβραίοι, καθολικοί και προτεστάντες, μουσουλμάνοι και ινδουιστές, μια οικογένεια που
την έχουν χωρίσει ιδέες, πολιτισμοί και συμφέροντα.39

Στην προσέγγιση αυτή του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ το ανθρώπινο υποκείμενο δεν
διαλύεται μέσα στην κοινότητα. Η κριτική του, δηλαδή, κατά του ατομικισμού δεν
σήμαινε συνηγορία υπέρ του κολεκτιβισμού. Αυτό το διευκρίνιζε ρητά. Τόνιζε την
ιλιγγιώδη σπουδαιότητα της προσωπικής ευθύνης, χάριν της οποίας το υποκείμενο
μπορεί να χρειαστεί να έρθει σε ρήξη με την αγελαία μάζα.40
Ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ προστέθηκε στη χορεία όσων ανέβηκαν στη
βουνοκορφή, εκεί όπου ταυτίζονται η μαρτυρία και το μαρτύριο· ώστε όσοι
βρίσκονται στο σκοτάδι να βλέπουν δυνατό φως, εν παντί καιρώ και όπου γης.

36

37

38
39
40

Martin Luther King, Jr., «The Birth of a New Nation» (7 April 1957 [?]), Stanford University, The
Martin
Luther
King,
Jr.
Research
and
Education
Institute,
https://kinginstitute.stanford.edu/king-papers/documents/birth-new-nation-sermon-delivered-dexteravenue-baptist-church [πρόσβ.: 13 Σεπτ. 2019]. Βλ. και Dwayne A. Tunstall, Yes, but not Quite.
Josiah Royce’s EthicoReligious Insight, Fordham University Press, Νέα Υόρκη 2009, σ. 100-103.
Martin Luther King, Jr., «Pilgrimage to nonviolence», στο: του ίδιου, Strength to Love, σ. 151. Για
την επίδραση που άσκησε στον Κινγκ ο Γκάντι, βλ. Cone, «The theology of Martin Luther King,
Jr.», 24-26 και Anthony B. Pinn, Why, Lord? Suffering and Evil in Black Theology, Continuum,
Νέα Υόρκη 1995, σ. 73.
Βλ. Martin Luther King, Jr., «Black Power», στο: του ίδιου, Where do We Go from Here, σ. 23-66.
Ο ίδιος, «The world house», στο: του ίδιου, Where do We Go from, σ. 167.
Ο ίδιος, «Transformed nonconformist», σ. 19.
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Abstract: The study proposes a kind of Religious Education within pluralistic societies that is
addressed to all students irrespective of their religious faith or non-religious worldview.
The main objective is to highlight the importance of this lesson/subject in the tackling of
nationalism and religious extremism as well as the cultivation of the values that would
allow a peaceful coexistence between diverse groups of people. In discussing this matter
the author refers to the prerequisites of the universality of orthodox theology and stresses
the need to make use of intercultural education.
Keywords: Intercultural Education, Religious Education, Refugees, Migrants, Culture.

Εισαγωγή
Στο παρελθόν ο πολιτισμός μιας χώρας ήταν άμεσα συνδεδεμένος με μία
θρησκευτική παράδοση. Στον ευρωπαϊκό χώρο από τις αρχές του περασμένου αιώνα
και στον ελληνικό από τα μέσα της δεκαετίας του ’90 (ειδικά από το 2000 και μετά),
οι κοινωνίες άρχισαν να μεταβάλλονται και να αποκτούν πολλαπλά κοινωνικά και
πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Έτσι δημιουργήθηκαν οι σύγχρονες πλουραλιστικές
κοινωνίες. Με τον όρο αυτό χαρακτηρίζεται η κοινωνία στην οποία συνυπάρχουν
ομάδες ανθρώπων με διαφορετικές απόψεις, ιδέες, θρησκευτικές πεποιθήσεις κλπ.
Το ιδιαίτερο γνώρισμα αυτών των κοινωνιών, σύμφωνα με τον καθηγητή Βασίλη
Γιούλτση, είναι ότι
σχετικοποιείται η έννοια της εθνολογικής, πολιτιστικής, ηθικής, γλωσσικής και φυλετικής
ιδιαιτερότητας, η θρησκευτική πίστη, όχι πάντοτε, ούτε γενικά, αλλά συνήθως,
μετατοπίζεται από το εθνικό στο κοινοτικό πεδίο. Αυτό σημαίνει […] κυρίως συνύπαρξη
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πολλών ομάδων και κοινοτήτων με ευδιάκριτη θρησκευτική αυτονομία και ιδιαιτερότητα
θρησκευτικών πεποιθήσεων.1

Στη δημιουργία των σύγχρονων πλουραλιστικών κοινωνιών συνέβαλε οπωσδήποτε η
τεχνολογία, και ειδικά το διαδίκτυο που μεταβάλλει σε πιο σύνθετες τις ανθρώπινες
κοινωνίες, διευρύνοντας τα όρια τους.2 Επιπρόσθετα, διάφορες οικονομικές,
κοινωνικές, πολιτικές εξελίξεις οδήγησαν σε μεγάλες μετακινήσεις πληθυσμών και
στην

εγκατάστασή

τους

σε

χώρες

του

λεγόμενου

δυτικού

πολιτισμού,

διαμορφώνοντας έναν παγκοσμιοποιημένο τρόπο ζωής. Αυτός ο τρόπος ζωής είναι σε
διαρκή μεταβολή και σε γενικές γραμμές ευνοεί την πολιτισμική σχέση ή και
αλληλεπίδραση μεταξύ των λαών.3
Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες προέρχονται από διάφορα έθνη και είναι συνήθως
φορείς διαφορετικών θρησκευτικών και πολιτισμικών παραδόσεων, τις οποίες
διατηρούν στις χώρες υποδοχής. Στο σημείο αυτό χρειάζεται να επισημανθεί ότι η
συνύπαρξη των ετεροτήτων δεν αποτελεί καινούριο φαινόμενο στην Ιστορία. Σε όλες
τις εποχές άνθρωποι και ομάδες αναγκάζονται να αλλάξουν τόπο μόνιμης διαμονής
και να συμβιώσουν με ανθρώπους διαφορετικών πολιτισμικών καταβολών, γιατί
διώκονται ή αναζητούν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Άλλωστε τέτοιες ιστορίες
μετανάστευσης ατόμων ή ομάδων διηγούνται και τα ιερά βιβλία του Ιουδαϊσμού, του
Χριστιανισμού και του Ισλάμ.4
Στις μέρες μας η μετανάστευση και η προσφυγιά αυξάνονται διαρκώς, ενώ η
επίδρασή τους είναι πιο έντονη σε εκκοσμικεύμενες χώρες, όπως οι ευρωπαϊκές, που
έχουν αναπτυχθεί με βάση τα χριστιανικά ιδεώδη αλλά και τις αξίες του
Διαφωτισμού. Η υποδοχή των θρησκευτικών ετεροτήτων από τους τοπικούς
πληθυσμούς, θρησκευόμενους ή μη, έχει ποικίλες διακυμάνσεις. Έτσι υπάρχει η
* Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘκαι υπηρετεί ως
θεολόγος καθηγητής στο «Βενετόκλειο» 1ο Λύκειο Ρόδου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄
Δωδεκανήσου. Το 2014 έλαβε Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής
Σχολής του Α.Π.Θ.
1
Βασίλειος Γιούλτσης, Κοινωνιολογία της θρησκείας, Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 1996, σ. 119-120.
2
Πολύκαρπος Καραμούζης, «Η ψηφιακή παρουσία των θρησκευτικών προϊόντων στην κοινωνία της
πληροφορίας. Ηλεκτρονικές αποτυπώσεις ή επιβλαβείς επιβιώσεις του ανορθολογισμού;», στο: Σ.
Αλιβίζος (επιμ.), Παιδαγωγικές διαστάσεις των Νέων Μέσων, Γρηγόρης, Αθήνα 2009, σ. 126.
3
Σχετικά με τις θετικές και τις αρνητικές επιδράσεις της παγκοσμιοποίησης, βλ. Αναστάσιος
(Αρχιεπ. Τιράννων), Παγκοσμιότητα και Ορθοδοξία, Ακρίτας, Αθήνα 2000, σ. 246-250.
4
Βλ. Γεν. 12:1-9: Ο Αβραάμ μεταναστεύει από τη γη Χαρράν στη Γη Χαναάν. Πρβλ. Μτ. 2:13-23: Ο
Ιησούς Χριστός πρόσφυγας στην Αίγυπτο· Αναστάσιος (Αρχιεπ. Τιράνων) Γιαννουλάτος, Ισλάμ.
Θρησκειολογική επισκόπηση, Ακρίτας, Αθήνα 2005, σ. 118: Η φυγή του Μωάμεθ στη Μεδίνα
(Εγίρα).
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θετική ανταπόκριση που αρχιτεκτονεί την ειρηνική συνύπαρξη με τις ετερότητες.
Ωστόσο έντονη και ανησυχητική είναι η τάση που επιδιώκει την αφομοίωση και την
αλλαγή της θρησκευτικής ταυτότητας των ετεροτήτων. Μάλιστα στην ακραία εκδοχή
της υπερυψώνει ακραίες ιδεολογικές στάσεις που διέπονται από εθνικό και
θρησκευτικό φανατισμό.5 Κατά συνέπεια οι μετανάστες και οι πρόσφυγες
αντιμετωπίζονται ως εχθρική απειλή και επιδιώκεται η απομάκρυνσή τους με κάθε
τρόπο και μέσο από τις χώρες υποδοχής.
Αναμφίβολα ο πλουραλιστικός χαρακτήρας των κοινωνιών είναι σε άμεση σχέση
με την εκπαιδευτική διαδικασία και οπωσδήποτε τη Θρησκευτική Εκπαίδευση. Όσον
αφορά τη Θρησκευτική Εκπαίδευση (από εδώ και στο εξής ΘΕ) η συνύπαρξη των
θρησκευτικών

ετεροτήτων

στο

ίδιο

δημόσιο

σχολείο

εγείρει

διάφορους

προβληματισμούς. Πιο συγκεκριμένα, μπορεί η ΘΕ που διατηρεί έναν ολοκληρωτικά
κατηχητικό ή ομολογιακό χαρακτήρα να σέβεται στην πράξη τη θρησκευτική πίστη
των ετεροτήτων; Από την άλλη, ένα μάθημα καθαρά θρησκειολογικό, που θα
απευθύνεται σε όλους τους μαθητές/όλες τις μαθήτριες επαρκεί για την
ολοκληρωμένη γνώση της τοπικής θρησκευτικής παράδοσης; Επίσης, με ποιες
προϋποθέσεις μπορούν να συνυπάρξουν ειρηνικά οι ετερόθρησκοι-ετεροεθνείς
μαθητές/μαθήτριες στο ίδιο δημόσιο σχολείο; Πως μπορεί η ΘΕ να διαδραματίσει
ουσιαστικό ρόλο στην προετοιμασία για την ένταξη των μαθητών/μαθητριών στον
κοινωνικό χώρο και στη δημιουργία των προϋποθέσεων για την αρμονική συμβίωση;
Στα πλαίσια αυτών των προβληματισμών συγγράφτηκε το παρόν άρθρο. Βασικός
σκοπός του είναι να παρουσιάσει μια πρόταση για τη ΘΕ στη σύγχρονη
πλουραλιστική κοινωνία. Αρχικά, δίδονται ορισμένα στοιχεία για τους πρόσφυγες και
μετανάστες που ζουν στην Ελλάδα για να γίνει κατανοητό το μέγεθος του ζητήματος.
Στη συνέχεια, περιγράφονται τα Προγράμματα Σπουδών ΘΕ και οι ουσιαστικές
αλλαγές που επέφεραν στο μάθημα. Έπειτα ακολουθούν αναλυτικά οι προτάσεις για
μια ΘΕ που θα λειτουργεί ως αντίδοτο στον εθνικισμό και τη θρησκευτική
μισαλλοδοξία και θα απευθύνεται σε όλα τα παιδιά ανεξάρτητα από τη θρησκευτική
τους ή την απουσία αυτής.

5

Pantelis Kalaitzidis, “Holy Lands and Sacred Nations”, Concilium: International Review of
Theology, issue 2015/1, σ. 115-123.
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1.

Μετανάστες/Πρόσφυγες και θρησκευτική πίστη

Η Ελλάδα, όπως και η Κύπρος, ανήκει στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
υποδέχονται μεγάλο αριθμό μεταναστών και προσφύγων.6 Αυτονόητο είναι ότι η
εγκατάσταση στην Ελλάδα προσφύγων και μεταναστών, που είναι φορείς μιας
διαφορετικής πολιτισμικής ταυτότητας, δημιουργεί μια σειρά προκλήσεων, οι οποίες
έχουν οικονομικές, κοινωνικές, πολιτισμικές και θρησκευτικές διαστάσεις.
Όσον αφορά τη θρησκευτική πίστη, οι μετανάστες που προέρχονται από τις
Βαλκανικές χώρες είναι συνήθως Χριστιανοί Ορθόδοξοι ή ανήκουν σε άλλο
Χριστιανικό δόγμα, ενώ οι πρόσφυγες/μετανάστες που φθάνουν από τη Συρία, το
Ιράκ, το Αφγανιστάν και την Αφρική είναι οι περισσότεροι, όπως δηλώνουν,
Μουσουλμάνοι Σουνίτες, ακολουθούν αριθμητικά οι Σιίτες, οι Χριστιανοί διαφόρων
δογμάτων (μεγάλος αριθμός Σύριων είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι) καθώς και
άθεοι-άθρησκοι.7 Πολλοί από εκείνους που έρχονται από τις χώρες της Μέσης
Ανατολής έχουν εκδιωχθεί και για τη θρησκευτική τους πίστη (π.χ. Χριστιανοί,
Σουνίτες ή Σιίτες).
Η θρησκεία, ως σύνολο κοινωνικής συνύπαρξης, πολιτικής διαχείρισης και
πολιτισμικής δημιουργίας, αποτελεί βασικό στοιχείο της ατομικής και συλλογικής
ταυτότητας των μεταναστών/προσφύγων. Σύμφωνα με έρευνες, οι θρησκείες
διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διευκόλυνση ή την παρακώλυση της ένταξης
μεταναστών και προσφύγων σε κοινωνίες υποδοχής,8 ενώ ήδη έχει ξεκινήσει η
επιστημονική συζήτηση για το ρόλο της θρησκείας στη διαδικασία εναρμόνισης ή
αφομοίωσης.9 Εξάλλου άλλες έρευνες επισημαίνουν ότι οι πρόσφυγες και οι
μετανάστες στη χώρα εγκατάστασης ακολουθούν με μεγαλύτερη προσήλωση τις

6

7

8

9

Στατιστικά στοιχεία αναφέρουν ότι από το 2006-2015 εισήλθαν νόμιμα ή παράνομα πάνω από 1,8
εκατομμύρια άτομα στην Ελλάδα. Από το 2006-2011 οι περισσότεροι αλλοδαποί οικονομικοί
μετανάστες προήλθαν από τα Βαλκάνια (κυρίως από την Αλβανία) και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τα
έτη 2012-15, περίπου το 80% ήταν πρόσφυγες, που κατάγονταν από τη Συρία, το Ιράκ και το
Αφγανιστάν, όπου υπάρχουν εστίες πολέμου. Βλ. Ελληνική Στατιστική Αρχή 1 & Ελληνική
Στατιστική Αρχή 2 [πρόσβ.: 8 Σεπτ. 2019].
Νίκη Παπαγεωργίου, Θρησκεία και Μετανάστευση: Η κοινότητα των Σιχ στην Ελλάδα,
Σφακιανάκης, Θεσσαλονίκη 2011, σ. 112.
Phillip Connor, “Increase or Decrease? The Impact of the International Migratory Event on
Immigrant Religious Participation”, Journal for the Scientific Study of Religion, 47 (2008), σ.
243‐257.
Phillip Connor & Matthias Koenig, “Bridges and Barriers: Religion and Immigrant Occupational
Attainment across Integration Contexts”, International Migration Review, Vol 47, Nr 1 (2013), σ.
3–38.
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διατάξεις της θρησκείας τους.10 Επίσης, οργανώνουν τη ζωή τους με πυρήνα τη
θρησκευτική παράδοση της πατρίδας τους.11 Γι’ αυτό άλλωστε επιδιώκουν να
αυτοπροσδιορίζονται με θρησκευτικούς όρους και λιγότερο με εθνικούς ή
φυλετικούς, ώστε να διευκολύνουν την ένταξή τους στις χώρες υποδοχής.12
Με βάση όλα τα παραπάνω, αντιλαμβάνεται κανείς ότι η θρησκεία για τους
μετανάστες/πρόσφυγες αποτελεί ίσως το πιο βασικό στοιχείο διατήρησης της
ταυτότητάς τους στις χώρες υποδοχής. Όμως, η διαφορετική θρησκευτική πίστη, που
καθορίζει την καθημερινότητά τους (π.χ. εμφάνιση), αποτελεί και τον κύριο στόχο
της επίθεσης που δέχονται από τους συντηρητικούς/φονταμενταλιστικούς κύκλους.

2.

Ο εθνικο-θρησκευτικός φανατισμός στον Ορθόδοξο χώρο

Η υποδοχή μεταναστών/προσφύγων στις χώρες του δυτικού κόσμου, όπως και στην
Ελλάδα και την Κύπρο έχει ποικίλες όψεις. Σε μεγάλο βαθμό είναι αποδεκτοί με
φιλικό τρόπο ή με ορισμένες επιφυλάξεις. Ωστόσο υπάρχει μια μερίδα πολιτών, οι
οποίοι όχι μόνο είναι επιφυλακτικοί απέναντι στις θρησκευτικές ετερότητες, αλλά και
εναντιώνονται με βίαιες εκδηλώσεις. Η βίαιη έκφραση ξεκινάει από τη μη αποδοχή
σε τοπικό επίπεδο (π.χ. γειτονιά), συνεχίζεται με τη λεκτική κατά πρόσωπον βία ή
μέσα από κηρύγματα μίσους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το αποκορύφωμα
αποτελούν οι απειλές κατά της ζωής και η άσκηση σωματικής βίας ενάντια στις
ετερότητες.
Τέτοιες εξάρσεις φανατισμού υποκινούνται πολλές φορές από διάφορες ομάδες
πολιτών ή ακόμη και από πολιτικά κόμματα. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα υπάρχουν
πολιτικοί σχηματισμοί αλλά και υψηλόβαθμοι Ορθόδοξοι κληρικοί, οι οποίοι
κηρύττουν δημόσια τη δίωξη και αποπομπή των ήδη διωγμένων από τις χώρες τους

10

11

12

Raymond Williams, Religions of immigrants from India and Pakistan: New threads in the American
tapestry, Cambridge University Press, Νέα Υόρκη 1988, σ. 29.
Ενδεικτικά οι πρώτοι Έλληνες μετανάστες στις ΗΠΑ, πριν ακόμη ζητήσουν ιερέα από το
Οικουμενικό Πατριαρχείο, διαμόρφωναν έναν χώρο σε ναό και ενεργούσαν ως κοινωνία Χριστού,
χωρίς ιερείς. Γεώργιος Θεοδοσόπουλος, Η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία στις Ηνωμένες Πολιτείες
Αμερικής. Κοινωνιολογική και ιστορική προσέγγιση. Διδακτορική διατριβή, Τμήμα Θεολογίας ΑΠΘ,
Θεσσαλονίκη 2012, σ. 33.
Teresa Munoz & Shosana Neuman, “Is Religiosity of Immigrants a Bridge or a Buffer in the
Process of Integration? A Comparative Study of Europe and the United States”, IZA Discussion
Papers (2012), Institute for the Study of Laborp, σ. 4-42.
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προσφύγων ή των μεταναστών. Το επιχείρημα της αποπομπής τους εδραιώνεται στη
διάσωση της εθνικής ταυτότητας και τη διαφύλαξη της Ορθόδοξης πίστης. Σύμφωνα
με τους ίδιους, το έθνος και θρησκεία προσδιορίζουν την ελληνικότητα και επομένως
η εισβολή των ξένων απειλεί την ελληνορθόδοξη παράδοση. Τα ίδια πρόσωπα
συνήθως διαμορφώνουν προκαταλήψεις και διαδίδουν μισαλλόδοξες θέσεις.
Συγχρόνως, με «επιμέλεια» φροντίζουν να εμπνεύσουν τον φανατισμό σε ομάδες
πολιτών αλλά και στην κοινή γνώμη, στρεβλώνοντας θρησκευτικές θέσεις,
ερμηνεύοντας ιδεολογικά την Ιστορία, παραποιώντας επίσημα στοιχεία κλπ.
Αυτή η ιδεολογική δαιμονοποίηση ειδωλοποίηση του διαφορετικού ως εχθρού έχει
αποκτήσει στη συνείδηση ορισμένων μελών της Ορθόδοξης Εκκλησίας μόνιμα
χαρακτηριστικά. Γι’ αυτό άλλωστε τη συνδέουν με την Ορθόδοξη παράδοση και τα
ζωντανά μνημεία της Εκκλησίας. Έτσι καθετί διαφορετικό εκλαμβάνεται ως εισβολή
του ετερόθρησκου βέβηλου στον καθ’ ημάς ιερό χώρο. Μάλιστα, όταν οι
«υπερασπιστές» της ιερής Ορθόδοξης παράδοσης κρίνουν ότι απειλείται, τότε δε
διστάζουν να οδηγήσουν τους «πιστούς» στους δρόμους και να τους προτρέψουν σε
κάψιμο βιβλίων, καταστροφή κινηματογράφων, διαμαρτυρίες και ακραίες πράξεις
απέναντι σε προσφυγικά καταλύματα.13
Αυτός ο «ιερός ξεσηκωμός» φονταμενταλιστικού τύπου, που γίνεται στο όνομα
του Χριστού, έχει βαθύτερα αίτια, τα οποία πηγάζουν από πολιτικά κίνητρα και
προσωπικές ιδεοληπτικές και ψυχοπαθολογικές εμμονές. Έτσι οι οργανωτές αυτού
του «ξεσηκωμού» στην προσπάθειά τους πολλές φορές να πείσουν ότι η είσοδος των
ετερόθρησκων στην Ελλάδα αποτελεί ύβρη και αμαρτία, ωθούν στην «ιερή βία». Κι
έτσι η βία καλύπτεται από το ένδυμα της «τιμωρίας» από τον Θεό.14 Όλα τα
παραπάνω

αναφέρονται

στην

ιδεολογικοποίηση

της

θρησκείας.

Το

θείο

επιστρατεύεται για να πειστεί η νεοελληνική κοινωνία ότι πρέπει να διαφυλάξει, όχι

13

14

Τα παραπάνω συμπυκνώνουν πληθώρα πραγματικών γεγονότων που έχουν δημοσιευτεί σε
ιστοσελίδες μεγάλων ειδησεογραφικών οργανισμών και αφορούν διάφορες επιθέσεις εναντίον
προσφύγων στην Ελλάδα και την Ευρώπη από υψηλά ιστάμενα πρόσωπα και απλούς πολίτες.
Εντελώς
ενδεικτικά
βλ.:
https://www.enikos.gr/society/374987/petaxan-kefalia-gourounion-sto-stratopedo-margariti-sti-skyd
ra-photo.
Πρβλ.
https://www.cretalive.gr/world/to-eipe-eyroboyleyths-kefalia-goyroynion-sta-synora-tha-tromazan-t
oys-prosfyges.
Επίσης
βλ.
https://www.news247.gr/reportaz/aggeloi-kai-daimones-ston-prosfygiko-kataylismo-tis-soydas.647
6363.html [πρόσβ.: 8 Σεπτ. 2019].
Ρενέ Ζιράρ, Βία και Θρησκεία. Αιτία ή αποτέλεσμα;, μτφρ.: Αν. Καλατζής, Νήσος, σ. 79.
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τόσο τη θρησκεία, αλλά πολιτικές ιδεολογίες που έχουν ειδωλοποιηθεί.15 Όπως
υποστηρίζει ο καθηγητής Πολύκαρπος Καραμούζης, οι καταβολές αυτών των
νοσηρών καταστάσεων εντοπίζονται στο γεγονός ότι «η παρουσία της θρησκείας στο
νεοελληνικό κράτος συνδέθηκε μεταεπαναστατικά με το περιεχόμενο των πολιτικών
οραματισμών για τη διαμόρφωση ενός εθνικού κράτους […] και έτσι η παρουσία της
θρησκείας ήταν προσδιοριστική του περιεχομένου των ιδεολογικοπολιτικών
ταυτοτήτων».16 Επομένως για το φαντασιακό των ομάδων αυτών οι ιδέες της
θρησκείας και του έθνους αποτελούν το ιερό, ενώ η είσοδος των ετερόθρησκων
σηματοδοτεί βέβηλη διείσδυση που απειλεί την ελληνορθόδοξη ταυτότητα.
Πώς όμως μπορούν να αντιμετωπισθούν αυτά τα φαινόμενα που απειλούν την
κοινωνική συνοχή και προάγουν τον εθνικισμό, τον θρησκευτικό φανατισμό, τη βία
και τη μισαλλοδοξία απέναντι στις ετερότητες στο δημόσιο σχολείο; Μπορεί η
Θρησκευτική

Εκπαίδευση

να

συμβάλλει

στη

θεραπεία

τέτοιων

νοσηρών

καταστάσεων;

3.

Τα ισχύοντα Προγράμματα Θρησκευτικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα

Στο ελληνικό σχολείο τα τελευταία τρία χρόνια εφαρμόζονται δύο Προγράμματα
Σπουδών (ΠΣ) για τη ΘΕ, τα οποία αντικατέστησαν τα προηγούμενα Αναλυτικά
Προγράμματα.17 Οι αλλαγές συνδέονται με τις σύγχρονες κοινωνικές, οικονομικές,
πολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο, οι οποίες
επηρεάζουν και την εκπαίδευση.18 Επίσης, είναι σε άμεση σχέση και με τις
συνεχόμενες μεταβολές της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης στον ευρωπαϊκό χώρο που
ξεκίνησαν από τη δεκαετία του’60.19

15

16

17

18

19

Πολύκαρπος Καραμούζης, «Η εκλογίκευση της ανορθολογικότητας του θρησκευτικού φαινομένου
και η εκδήλωση της βίας», Επι-Κοινωνία, 24 (2003), σ. 15: «Με τον τρόπο αυτό η θρησκεία
αναγάγει τα έθνη σε ιερά σύμβολα, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην εθνικιστική βία».
Πολύκαρπος Καραμούζης, «Θρησκεία και κυρίαρχη ιδεολογία στη νεοελληνική κοινωνία»,
Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, τεύχ. 21 (2009), σελ. 83-84.
Πρβλ. Χρήστος Γιανναράς, Κεφάλαια Πολιτικής Θεολογίας, Γρηγόρη, Αθήνα 1983, σ. 201.
Πολύκαρπος Καραμούζης, Η κοινωνιολογία της θρησκείας μεταξύ εκπαίδευσης και κοινωνίας,
Ελληνικά Ηλεκτρονικά Ακαδημαϊκά Συγγράμματα και Βοηθήματα, Αθήνα 2015, σ. 163-168.
Εμμανουήλ Περσελής, Κατήχηση και Παιδεία. Μελετήματα Χριστιανικής Θρησκευτικής Αγωγής,
Γρηγόρη, Αθήνα 2003, σελ. 16.
Εμμανουήλ Περσελής, Χριστιανική Αγωγή και Σύγχρονος Κόσμος, Αρμός, Αθήνα 1994, σ. 165-226.
Βλ. Μάριος Κουκουνάρας-Λιάγκης, Τι θρησκευτικά χρειάζεται η εκπαίδευση σήμερα; Μια
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Το ΠΣ του Δημοτικού-Γυμνασίου (ΦΕΚ 2104/19-06-2017) και Λυκείου (ΦΕΚ
2105/19-6-2017), ξέχωρα από τις όποιες μεθοδολογικές διαφορές τους, άλλαξαν τα
δεδομένα της ΘΕ και δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για μια μάθηση που επιθυμεί
να είναι ρεαλιστική.20 Οι αλλαγές αναφέρονται στη διδακτική μεθοδολογία και στα
περιεχόμενα (θεολογική ύλη). Βασική επιδίωξη αποτέλεσε η δημιουργία ενός
σύγχρονου μαθήματος, το οποίο στοχεύει στο θρησκευτικό γραμματισμό, στην
καταπολέμηση των ακραίων θρησκευτικών στάσεων και τη συμμετοχή όλων των
μαθητών/μαθητριών, ανεξαρτήτως θρησκευτικών πεποιθήσεων ή απουσίας τους. 21
Γι’ αυτό τον λόγο δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στη χρήση σύγχρονων παιδαγωγικών
αρχών, τεχνικών και μεθόδων διδασκαλίας, που ανταποκρίνονται στον χαρακτήρα
των θρησκευτικών περιεχομένων. Με αυτόν τον τρόπο, προσφέρεται η δυνατότητα
στον/στην εκπαιδευτικό να αποφασίσει για το υλικό που θα χρησιμοποιήσει ανάλογα
με τους μαθητές/τις μαθήτριές του/της και «να επιλέξει μορφές δράσης που
υπηρετούν τις μαθησιακές, αναπτυξιακές, κοινωνικές και πολιτικές μακροεπιδιώξεις
της εκπαίδευσης».22
Όσον αφορά τη διδακτική μεθοδολογία, τα ισχύοντα ΠΣ αποτελούν μια τομή,
προτείνοντας ουσιαστικά η μετωπική διδασκαλία και η τυραννία της αποστήθισης να
τεθούν στο περιθώριο. Ας μη λησμονούμε ότι με αυτές τις μεθόδους, οι προοπτικές
διαλόγου και συμμετοχής των παιδιών στη μάθηση ήταν ελάχιστες και περιορίζονταν
στον μερικό σχολιασμό ή την έκφραση αποριών. Αντίθετα ο νέος προσανατολισμός
συμπορεύεται με τους στόχους της χριστιανικής αγωγής που είναι η συνάντηση εν
σχέσει ολοκληρωμένων σωματοψυχικά προσώπων.23
Πλέον στη ΘΕ εγκαινιάζεται μια νέα διδακτική διάσταση: το μάθημα «να
βασίζεται στην εμπειρία των μαθητών και να έχει εγγύτητα με την πραγματική τους

20

21

22

23

πολυδιάστατη έρευνα σε ελληνικό περιβάλλον, Gutenberg 2019, σ. 34-50.
Σύμφωνα με μία έρευνα, οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν τη σπουδαία αλλαγή στη ΘΕ, ωστόσο
επιζητούν επιμορφώσεις. Βλ. Πολύκαρπος Καραμούζης & Εμμανούηλ Φωκίδης & Νίκος
Τσιρέβελος, «Η αναγκαιότητα της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης: τα Προγράμματα Σπουδών και οι
Διδάσκοντες.
Μια
πανελλήνια
έρευνα», ΕλΘΕ,
2(1),
2019:
http://www.gjre.gr/images/documents/2019i/karamouzisetal_1030457-30420195.pdf [πρόσβ.: 9
Σεπτ. 2019].
Σταύρος Γιαγκάζογλου & άλλοι (επιμ.), Τα θρησκευτικά στο σύγχρονο σχολείο. Ο διάλογος και η
κριτική για το νέο Πρόγραμμα Σπουδών στα θρησκευτικά Δημοτικού και Γυμνασίου, Αρμός, Αθήνα
2013.
Ηλίας Ματσαγγούρας, Θεωρία της διδασκαλίας. Η προσωπική θεωρία ως πλαίσιο
στοχαστο-κριτικής ανάλυσης, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2002, σ. 43.
Εμμανουήλ Περσελής, Κατήχηση και Παιδεία, ό.π., σ. 144-151.
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ζωή».24 Αυτή η δυναμική δίδει την ευκαιρία στους μαθητές/στις μαθήτριες να
αυτενεργήσουν

και

μέσα

από

κατάλληλες

εκπαιδευτικές

διαδικασίες

να

οικοδομήσουν οι ίδιοι τη γνώση σύμφωνα με τις προϋπάρχουσες εμπειρίες τους.25
Οι προϋπάρχουσες εμπειρίες τους θεωρούνται χρήσιμες για να υπηρετηθούν τα
προσδοκώμενα

μαθησιακά

αποτελέσματα,

ενώ

η

δυναμική

εμπλοκή

των

μαθητών/μαθητριών στην πορεία μάθησης αποτελεί βασική επιδίωξη.26 Κατά αυτόν
τον τρόπο, οι μαθητές/μαθήτριες «μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν», αξιολογώντας
ταυτόχρονα τη θρησκευτική γνώση σε ένα μαθησιακό περιβάλλον που καλλιεργεί τη
διαθεματικότητα και τη διεπιστημονικότητα με «ανοίγματα σε άλλα γνωστικά
αντικείμενα».27

Έτσι

λαμβάνουν

πρωταγωνιστικό

ρόλο,

εκφράζονται

και

αναστοχάζονται μέσα από δημιουργικές εργασίες, ώστε να μεταβληθούν σε κριτικά
σκεπτόμενα άτομα.
Σε ένα τέτοιο ΠΣ είναι εντελώς διαφορετικός και ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού.
Ο/Η εκπαιδευτικός λειτουργεί ως ισότιμο μέλος της τάξης και επιλέγει τις
κατάλληλες δραστηριότητες για να βοηθήσει τον μαθητή/τη μαθήτρια να
καλλιεργήσει την κριτική του/της σκέψη. Από φορέας μετάδοσης γνώσεων
μεταβάλλεται σε εμψυχωτή της πορείας μάθησης, χωρίς όμως να παίρνει τη θέση των
μαθητών/μαθητριών.28 Γι’ αυτό λοιπόν απαιτείται ο/η εκπαιδευτικός να αναπτύξει
«ανοιχτοσύνη, θεολογική και παιδαγωγική φαντασία για να προσεγγίσει τον
σύγχρονο έφηβο μαθητή/τη σύγχρονη έφηβη μαθήτρια και τις ευαισθησίες του/της,
ώστε το θρησκευτικό μάθημα να αποκτήσει τα χαρακτηριστικά μιας σύγχρονης
παιδευτικής διαδικασίας».29
Η δεύτερη μεγάλη αλλαγή αναφέρεται στα περιεχόμενα της ύλης. Πιο
συγκεκριμένα, υιοθετήθηκε ένας σύνθετος τύπος μαθήματος με ανοίγματα τις άλλες
θρησκείες (δίχως το μάθημα να είναι θρησκειολογικό) και με επίκεντρο τον
24
25

26

27

28
29

Σταύρος Γιαγκάζογλου (επιμ.), Προγράμματα Σπουδών, ό.π. σ. 15.
Mary Kalantzis & Bill Cope, Νέα Μάθηση. Βασικές αρχές για της επιστήμη της εκπαίδευσης, μτφρ.
Χ. Γιώργος, Κριτική, Αθήνα 2013, σ. 247.
Μάριος Κουκουνάρας Λιάγκης, «Φιλοσοφία του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών: Συμβολή
στον σχεδιασμό της θρησκευτικής Εκπαίδευσης στο Λύκειο», Εκπαιδευτικός Κύκλος, 3 (2015), σ.
139-153.
Σταύρος Γιαγκάζογλου (επιμ.), Οδηγός Εκπαιδευτικού στα Θρησκευτικά Δημοτικού-Γυμνασίου, ΙΕΠ,
Αθήνα 2016, σ. 47.
Dennis Fox, “Personal theories of teaching”, Studies in Higher Education, vol 8 (1983), σ. 151-163.
Kωνσταντίνος Δεληκωνσταντής, «Το μάθημα των Θρησκευτικών: Ταυτότητα και προοπτικές»,
στο: Στ. Γιαγκάζογλου (επιμ.), Τα θρησκευτικά στο σύγχρονο σχολείο, ό.π., σ. 401-414.
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θρησκευτικό γραμματισμό.30 Με αυτή την επιλογή εγκαταλείφθηκε το κατηχητικό
μοντέλο, το οποίο επιδίωκε την τυφλή αναμετάδοση δυσνόητων θρησκευτικών
θεμάτων και αναδείκνυε την κυριαρχία του δογματισμού.31 Επίσης έγινε προσπάθεια
οι θεματικές να συνδέονται με τη ζωή και τα ενδιαφέροντα των παιδιών και να μην
έχουν τον χαρακτήρα μιας κλειστής «Ποιμαντικής και Ηθικής αγωγής».32
Ο χαρακτήρας της θρησκευτικής μόρφωσης προσανατολίζεται πλέον στη
θεμελιώδη κατανόηση κυρίως του Χριστιανισμού και ορισμένων θεματικών από τις
άλλες θρησκείες, στην αναζήτηση της παρουσίας της θρησκείας στον σύγχρονο
κόσμο και στη διερεύνηση του χριστιανικού πολιτισμού. Επιπροσθέτως, εστιάζει
στην ανάδειξη της διαχρονικής αναζήτησης του «ιερού» σε όλες τις κοινωνίες και
οπωσδήποτε στην ανάπτυξη σεβασμού της θρησκευτικής ετερότητας και των
διαφορετικών αντιλήψεων.33
Αναμφισβήτητα τα ισχύοντα ΠΣ έφεραν την ανανέωση, προσφέροντας μια
καινοτόμο παιδαγωγικά αντίληψη για τη σημασία και τον τρόπο της μάθησης της ΘΕ
στο ελληνικό σχολείο. Ένα τέτοιο πεδίο μάθησης θεωρώ, για να χρησιμοποιήσω τα
λόγια του Νίκου Ματσούκα, ότι υπενθυμίζει «μια χαρακτηριστική τάση της
πατερικής θεολογίας, όπου η γνώση είναι “έμπρακτη” και η πράξη “ελλόγιμη”».34
Όμως, στο σημείο αυτό επανέρχεται και ο αρχικός προβληματισμός. Με βάση
αυτές τις αλλαγές στα ΠΣ πού οφείλει να στοχεύει η ΘΕ, ώστε να απευθύνεται σε όλα
τα παιδιά ανεξάρτητα από την εθνική καταγωγή (πρόσφυγες, μετανάστες), τη
θρησκευτική ταυτότητα (Ορθόδοξοι, ετερόθρησκοι, άθρησκοι, αγνωστικιστές, άθεοι)
και την κοινωνική τάξη, και οπωσδήποτε δίχως να ασκεί προσηλυτισμό και να
παραβιάζει τη θρησκευτική τους συνείδηση; Πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν οι
εθνικο-θρησκευτικές ακρότητες και ο φανατισμός δίχως να προωθείται ένας
θρησκευτικός συγκρητισμός και να παραθεωρείται η εθνική και θρησκευτική

30
31

32

33
34

Σταύρος Γιαγκάζογλου (επιμ.), Προγράμματα Σπουδών, ό.π. σ. 20-22.
Χρυσόστομος Σταμούλης, «Ανασκαφή. Σχόλιο για την κατήχηση στην Ορθόδοξη Εκκλησία»,
Άσκηση αυτοσυνειδησίας. Μελετήματα δογματικής θεολογίας, Το Παλίμψηστον, Θεσσαλονίκη 2004,
σ. 92.
Μάριος Κουκουνάρας-Λιάγκης, «Η βραχεία ιστορία της “Διδακτικής των Θρησκευτικών” και το
μέλλον της στη Θεολογική Σχολή Αθηνών». Πρακτικά Θεολογικού Συμποσίου, 180 Χρόνια
Θεολογικών Σπουδών. ΕΚΠΑ, Αθήνα 2018, σ. 539-550.
Γιαγκάζογλου (επιμ.), Οδηγός Εκπαιδευτικού, ό.π., σ. 60.
Νίκος Ματσούκας, «Θεολογική θεώρηση των σκοπών του θρησκευτικού μαθήματος», στο:
Μυστήριον επί των ιερώς κεκοιμημένων και άλλα μελετήματα, Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 1992, σ.
112.
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ταυτότητα της χώρας υποδοχής;

4. Η ανάδειξη του οικουμενικού πολιτισμού της Ορθόδοξης θεολογίας
Η ΘΕ για να ανταπεξέλθει στις ανάγκες των καιρών και να προσφέρει τη δυνατότητα
της ισότιμης συμμετοχής όλων των μαθητών/μαθητριών, αλλά και για να
αντιμετωπίσει φαινόμενα, όπως ο εθνικισμός και ο θρησκευτικός φανατισμός,
χρειάζεται να προσανατολισθεί σε δύο βασικές κατευθύνσεις. Αυτές οι κατευθύνσεις
απαιτείται να είναι λειτουργικά εναρμονισμένες. Η πρώτη αναφέρεται στην ανάδειξη
των οικουμενικών και πανανθρώπινων στοιχείων της Ορθόδοξης θεολογίας και του
πολιτισμού που παρήγαγε. Η δεύτερη συνδέεται με την υιοθέτηση των αρχών της
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.
Όσον αφορά τη πρώτη διάσταση, οι εκπαιδευτικοί απαιτείται με βάση τα ισχύοντα
ΠΣ να προβάλλουν τις οικουμενικές αξίες της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Όπως με
σαφήνεια τονίζει ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος, «η οικουμενικότητα υπήρξε
ο αυτονόητος πνευματικός χώρος των Ορθοδόξων».35 Αυτό σημαίνει ότι ο
σχεδιασμός της διδασκαλίας θα βασίζεται σε ένα μάθημα γνωσιολογικού χαρακτήρα
που θα έχει άμεση σχέση με την τοπική πολιτιστική παράδοση και μέσα από τις
προτεινόμενες τεχνικές διδασκαλίας θα οδηγεί τα παιδιά να διερευνήσουν το
Ορθόδοξο ήθος, τη χριστιανική ζωή και πολιτισμό.
Στο σημείο αυτό απαιτείται μια διευκρίνιση. Αναμφίβολα στα ΠΣ αναδεικνύεται ο
οικουμενικός πλούτος της Ορθοδοξίας. Ωστόσο, ο/η εκπαιδευτικός χρειάζεται να
επιλέξει τα κατάλληλα περιεχόμενα, που θα προσανατολίσουν το μαθητή/τη μαθήτρια
να ανακαλύψει το οικουμενικό μήνυμα της Ορθόδοξης Εκκλησίας και να το συνδέσει
με επιμέρους τομείς της καθημερινής ζωής.36
Η οικουμενικότητα της Ορθοδοξίας έχει πολλές διαστάσεις και αναφορές. Στα
πλαίσια της ΘΕ τα παιδιά μπορούν να γνωρίσουν τη στενή σύνδεση του χριστιανικού
35
36

Αναστάσιος (Αρχιεπ. Τιράνων) Γιαννουλάτος, Παγκοσμιότητα και Ορθοδοξία, όπ., σ. 262.
Το υλικό για μια τέτοια προσέγγιση μπορεί να προέρχεται από τον Αγία Γραφή (Ιων. 4:11. Μτ.
5:1-11. Ρωμ. 11:16-21. Γαλ. 5:22), τους Πατέρες (Ιωάννης Δαμασκηνού, Έκδοσις ακριβής της
Ορθοδόξου πίστεως, PG94, 154Α), τους οικουμενικούς διαλόγους αλλά και σύγχρονα γεγονότα
(π.χ. ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ιάκωβος ως υποστηρικτής του κινήματος για την ελευθερία του
Martin Luther King ή ο νυν Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος και η ανθρωπιστική προσφορά
βοήθειας στους μουσουλμάνους πρόσφυγες του Κοσσυφοπεδίου).

75

ΝΙΚΌΛΑΟΣ Γ. ΤΣΙΡΈΒΕΛΟΣ

πολιτισμού με τον αρχαίο ελληνικό, όπου ο πρώτος έχει δημιουργικά αφομοιώσει
αλλά και διασώσει τον δεύτερο.37 Έτσι ενδείκνυται η συγκριτική διερεύνηση εννοιών,
όπως «φιλοξενία» (ξένιος Ζευς) και «ξένος» (ο Χριστός ως ξένος).38
Εξάλλου, έναν τέτοιο στόχο υπηρετεί και η διερεύνηση μέσω εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων των πολιτιστικών μνημείων, των εορτών, των ηθών και εθίμων, των
τραγουδιών, των λογοτεχνικών κειμένων και γενικά της ρωμαλέας τέχνης που έχει
σχέση με τη χριστιανική ζωή του τόπου.39 Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί
η ενασχόληση με την εικονογραφία, στην οποία αποτυπώνεται με υψηλή αισθητική
το μήνυμα που μεταδίδει η Εκκλησίας ότι δια του Ιησού Χριστού «ἔσχατος ἐχθρὸς
καταργεῖται ὁ θάνατος».40
Αυτός ο προσανατολισμός περιλαμβάνει την Αγία Γραφή, τους Πατέρες, τη
λειτουργική-μυστηριακή ζωή, τα Συναξάρια, την εκκλησιαστική Ιστορία. Η
αξιοποίησή αυτών των μνημείων είναι ξέχωρη από ηθικιστικές ερμηνείες αλλά
στοχεύει στην ανάδειξη του αγωνιστικού φρονήματος ως στάση ζωής. Με άλλα
λόγια, τα οικουμενικά μορφωτικά αγαθά της Ορθοδοξίας μπορούν να αποτελέσουν
έμπνευση για τους μαθητές/τις μαθήτριες για μια ζωή αθληματική, δυναμική και
μεταμορφωτική, εδραιωμένη στην κοινωνία προσώπων εν σχέσει.
Συγχρόνως, η ενασχόληση με τα κοινωνικά ζητήματα οφείλει να διεξάγεται με
βάση τις Ορθόδοξες θεολογικές προϋποθέσεις και να οδηγεί στη διαπίστωση ότι οι
θεμελιώδεις αιτίες της σημερινής παγκόσμιας απανθρωπιάς, της αδικίας, του πολέμου
και κάθε κακού ανάγονται στην εξύψωση του ανθρώπινου εγωισμού. Ας μη ξεχνάμε
ότι η Καινή Διαθήκη προτάσσει την ανάγκη για συμφιλίωση και ενότητα όλων των
ανθρώπων,41 ενώ «ο περιορισμός του Χριστού σε εθνικά πλαίσια μπορεί να
καταλήξει έμμεσα στην άρνησή Του».42
Με άλλα λόγια, η οικουμενική θεολογική παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας
περιέχει τα στοιχεία που μπορούν να καλλιεργήσουν και να αναπτύξουν τη
37
38

39

40
41
42

Νίκος Ματσούκας, Ιστορία της Φιλοσοφίας, Πουρναράς Θεσσαλονίκη 1997, σ. 255.
Για τον Χριστό ως ξένο βλ. Θανάσης Παπαθανασίου, Ο Θεός μου ο αλλοδαπός, Ακρίτας, Αθήνα
2008, σ. 36.
Νίκος Τσιρέβελος, «Διαχριστιανικές πολιτιστικές συνθέσεις σε μνημεία της Ρόδου», στο: Ε.
Μουλά & Ιω. Παπαδομαρκάκης (επιμ.), Καλλιεργώντας τις δεξιότητες του 21 ου αιώνα μέσα από τα
Προγράμματα Σπουδών, Ρόδος 2019, σ. 78-89.
Α΄ Κορ. 15:26.
Β΄ Κορ. 5:18. Ιω. 17:11.
Αναστάσιος (Αρχιεπ. Τιράνων) Γιαννουλάτος, Παγκοσμιότητα και Ορθοδοξία, ό.π., σ. 271.
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συμφιλίωση των λαών, ώστε να ευδοκιμήσει η αρμονική συνύπαρξή τους. Ένα τέτοιο
μάθημα απευθύνεται σε όλα τα παιδιά, γιατί τα οδηγεί στη γνωριμία με τις
πανανθρώπινες αρχές της τοπικής επικρατούσας θρησκείας, δηλαδή της Ορθόδοξης
Εκκλησίας.
Στο ζήτημα αυτό είναι καίρια η επισήμανση του καθηγητή Χρυσόστομου
Σταμούλη:
Η πολιτισμική κατανόηση του μαθήματος και η σύνδεση του με τον ελληνορθόδοξο
πολιτισμό δεν θα το καταστήσει, με άλλα λόγια δεν θα το υποβαθμίσει σε ένα συστατικό
στοιχείο της ελληνικότητας, που θα το απομακρύνει συνακόλουθα από τη θέση του στον
πολιτισμό της σάρκωσης που υπερβαίνει κάθε εθνικό και κρατικό περιορισμό και
αποκαλύπτει την οικουμενικότητα του Χριστού, συνεπώς και του μαθήματος των
Θρησκευτικών που στο κέντρο του έχει την Ορθόδοξη παράδοση. Δεν πρέπει να
εξαντλήσει το μάθημα το περιεχόμενό του στα όρια ενός κάποιου συγκεκριμένου
πολιτισμού. Θα πρέπει πάση θυσία να αποφευχθεί η αμαρτία του αυτοεγκλωβισμού.
Αμαρτία αντίστοιχη με αυτή του άσαρκου διεθνισμού.43

Επιπρόσθετα, οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να αναδείξουν τη σπουδαιότητα του
διαχριστιανικού και διαθρησκειακού διαλόγου σε θεσμικό επίπεδο αλλά και στα
πλαίσια των κοινοτήτων αλλά και των σχολικών μονάδων. Οι οικουμενικοί διάλογοι
στους οποίους συμμετέχει η Ορθόδοξη Εκκλησία, προάγουν την αλληλογνωριμία, τη
συναδέλφωση και τη συνεργασία των Χριστιανικών Εκκλησιών-Ομολογιών και των
θρησκειών ευρύτερα. Βασικός σκοπός τους δεν είναι η δημιουργία μιας
πανθρησκείας, αλλά η από κοινού εργασία με σκοπό την κυριαρχία της ειρήνης, την
καταπολέμηση της φτώχειας και της βίας, την επικράτηση της ισότητας των φύλων,
την επίλυση των σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων.
Ένα τέτοιο οικουμενικό πνεύμα πλαισιώνεται με διαθεματικές προσεγγίσεις που
αναδεικνύουν τις ανθρωπιστικές αξίες, όπως είναι η ειρήνη, η ισότητα, η δικαιοσύνη,
η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Επομένως οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να
ωθήσουν τα παιδιά να ανακαλύψουν το ορθόδοξο ήθος, το οποίο μετουσιώνει το

43

«Το
μάθημα
των
Θρησκευτικών
στη
Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση»:
https://antidosis.wordpress.com/2012/11/05/%CF%87%CF%81%CF%85%CF%83%CF%8C%CF
%83%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B1%
CE%BC%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%BF-%CE%BC%CE%
AC%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CF%89/ [πρόσβ.: 8 Σεπτ. 2019].
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ιδανικό της ελευθερίας σε πράξη, ξέχωρα από ρατσιστικά ιδεολογήματα, τακτικές
προσηλυτισμού, ψυχοπαθολογικούς φανατισμούς και φονταμενταλιστικές εξάρσεις.
Ωστόσο, μια τέτοια προσέγγιση για να είναι αποτελεσματική χρειάζεται να
αφουγκράζεται και τις σύγχρονες μεταβαλλόμενες συνθήκες σε τοπικό και παγκόσμιο
επίπεδο και να προσανατολίζεται στις συνθήκες-ανάγκες της πλουραλιστικής
κοινωνίας. Έτσι η γνωριμία με τις άλλες θρησκείες σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να
περιορίζεται στην αποστήθιση ορισμένων στοιχείων των θεωρητικών συστημάτων
τους. Ας μη λησμονούμε ότι στην εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας και επικοινωνίας,
τέτοιες πληροφορίες αποκτούνται εύκολα και άμεσα, ακόμη και μέσα από τις κινητές
συσκευές. Αυτό που επείγει, είναι η ΘΕ να δημιουργήσει το περιβάλλον για μια βαθιά
ουσιαστική επικοινωνία των μαθητών/μαθητριών με τον τρόπο ζωής και τον
πολιτισμό των ανθρώπων των άλλων θρησκειών, που πλέον κατοικούν και στην
Ελλάδα και την Κύπρο. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα από τη
διαπολιτισμική αγωγή.

5. Η διαπολιτισμική-διαθρησκειακή αγωγή
Το δημόσιο σχολείο οφείλει να αναδείξει τη θρησκευτική, εθνική και πολιτισμική
πολυμορφία της κοινωνίας, διότι τα ίδια τα μέλη της σχολικής κοινότητας είναι
φορείς διαφόρων θρησκευτικών και εθνικών παραδόσεων. Όμως η διάκριση και η
διαίρεση των μαθητών/μαθητριών στο δημόσιο σχολείο με κριτήριο τις θρησκευτικές
και κοσμικές τους αντιλήψεις, όπου εφαρμόσθηκε, θεωρήθηκε αντίθετη με την αρχή
δημιουργίας ενός ενιαίου σχολείου. Μάλιστα, χαρακτηρίστηκε και ως υποβάθμιση
του ίδιου του εκπαιδευτικού συστήματος.44
Αυτό που επείγει λοιπόν είναι η ισότιμη αποδοχή στην πράξη όλων των
θρησκευτικών κατανοήσεων και ιδεών καθώς και η προτροπή στα παιδιά να
καλλιεργήσουν έμπρακτα την εμπιστοσύνη στην ετερότητα. Γι’ αυτό η θρησκευτική
μόρφωση οφείλει να στοχεύει και στην επιστημονική εξέταση του θρησκευτικού
φαινομένου και την αντικειμενική μελέτη και αξιολόγηση διάφορων στοιχείων από
τις θρησκείες του κόσμου (σε συνδυασμό με τη μελέτη της τοπικής θρησκευτικής
44

Heid Leganger-Krogstad, “Dialogue among young citizens in a pluralistic religious education
classroom”, R. Jackson (ed), International Perspectives on Citizenship. Education and Religious
Diversity, Routledge Falmer, Λονδίνο 2003, σ. 169-190.
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παράδοσης). Με αυτόν τον τρόπο «η θρησκευτική γνώση έγκειται στη συνύπαρξη
διαφορετικών φιλοσοφικών και θρησκευτικών αντιλήψεων για τη ζωή και τον
άνθρωπο και στη διαμόρφωση των συνθηκών εκείνων ώστε να επιχειρηθεί μια επαφή
με τη διαφορετικότητα, ακόμη και όταν αυτή δεν είναι θρησκευτική».45
Η ΘΕ ως διαδικασία μάθησης, εφόσον επιθυμεί την εξοικείωση με τον
πλουραλιστικό χαρακτήρα της κοινωνίας, τότε χρειάζεται να μεταλλαχθεί σε ένα
πραγματικό forum διαλόγου μεταξύ μαθητών/μαθητριών και εκπαιδευτικών από
διαφορετικά θρησκευτικά ή ακόμη και αδιάφορα από θρησκευτικής άποψης
περιβάλλοντα. Αυτό συνεπάγεται ότι το μάθημα προσφέρει τις δυνατότητες για να
εξερευνηθούν οι διαφορετικές αντιλήψεις και θέσεις που αφορούν τη θρησκεία ή τις
θρησκείες και τη σχέση της/τους με τον πολιτισμό, την ηθική, τις τέχνες, την
πολιτική, την οικονομία. Αυτού του είδους η μάθηση για να είναι αποτελεσματική
οφείλει να προωθεί τη συνάντηση και την ανταλλαγή απόψεων με ανθρώπους
διαφορετικών θρησκευτικών παραδόσεων και ιδεολογικών καταβολών. Σε αυτό το
πλαίσιο προσφέρονται οι διαφορετικοί τρόποι κατανόησης και ερμηνείας του κόσμου
και καλλιεργείται η κριτική ικανότητα των μαθητών/μαθητριών. Ειδικά σε ένα
σχολείο που φιλοξενεί παιδιά από όλον τον κόσμο, η ΘΕ μπορεί να συμβάλλει στη
μετάλλαξη της σχολικής κοινότητας σε μια δημοκρατική κοινότητα. Κατά αυτόν τον
τρόπο η σχολική κοινότητα θα λειτουργήσει ως πραγματική προετοιμασία για την
ίδια τη ζωή.
Ένας τέτοιος προσανατολισμός στοχεύει στη διαρκή αναβάθμιση της ΘΕ και στη
διατήρηση του υποχρεωτικού χαρακτήρα της. Από την άλλη, η κατάργηση του
μαθήματος των Θρησκευτικών46 ή μετατροπή του σε προαιρετικό μάθημα, όπως και
η παρακολούθηση μαθημάτων από τα παιδιά ανάλογα με τη θρησκεία τους,
επιφέρουν πιο πολλά προβλήματα, «που γεννά η άγνοια, όπως είναι οι
προκαταλήψεις, τα στερεότυπα και ο φανατισμός».47
Έτσι είναι έντονος ο κίνδυνος τα παιδιά των μεταναστών/προσφύγων με την
45

46

47

Πολύκαρπος Καραμούζης, Πολιτισμός και Διαθρησκειακή Αγωγή, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα
2007, σ. 61.
Βλ. Μάριος Κουκουνάρας-Λιάγκης και Μανώλης Παπαιωάννου, «Η θέση της Θρησκευτικής
Εκπαίδευσης στο ελληνικό σχολείο του 21ου αιώνα: Ζητήματα υποχρεωτικότητας, προγράμματος
σπουδών και παιδαγωγικής προσέγγισης», στο: Σ. Γρόσδος, (επιμ.), Προγράμματα
Σπουδών-Σχολικά εγχειρίδια. Από το παρελθόν, στο παρόν και το μέλλον. τ. Β΄, Αθήνα 2016, σ.
201-212.
Πολύκαρπος Καραμούζης, Πολιτισμός και Διαθρησκειακή Αγωγή, ό.π., σ. 54.
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ίδρυση ξεχωριστών ειδικών σχολείων (σχολεία γκέτο) ή με την αποχώρησή τους
(απαλλαγή) κατά τη διάρκεια της ΘΕ, να απομονωθούν από την κοινωνία ή τη
σχολική κοινότητα αντίστοιχα. Κατά συνέπεια, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για
την ανάπτυξη ακραίων ιδεολογικών θέσεων που αναφέρονται στη θρησκευτική και
εθνική τους ταυτότητα, κι άρα κυοφορείται ο διχασμός, οι διαιρέσεις και ενδεχομένως
ένα συγκρουσιακό περιβάλλον. Γι’ αυτό λοιπόν οι γνώσεις που μπορούν να
ανακαλυφθούν και να χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια της ΘΕ απαιτείται να είναι
κοινές και με αφετηρία τις δημοκρατικές αρχές να κατευθύνουν προς την ειρηνική
συνύπαρξη.
Με βάση όλα τα παραπάνω, είναι αναγκαίο σήμερα η ΘΕ να συνδεθεί με τις αρχές
της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης αλλά και της διαθρησκειακής αγωγής.48 Μια τέτοια
προσπάθεια επιδιώκει οι μαθητές/μαθήτριες: α) να γνωρίσουν και να διαλεχθούν με
τη θρησκευτική ετερότητα και τα χαρακτηριστικά της, β) να ανακαλύψουν τη
σπουδαιότητα του διαθρησκειακού διαλόγου των κοινοτήτων, μελετώντας την
ιστορία και τα μνημεία ενός τόπου,49 γ) να εξοικειωθούν με εκπαιδευτικές τεχνικές
ενσυναίσθησης αλλά και κριτικής αντιμετώπισης των στερεοτυπικών αντιλήψεων,50
δ) να αξιοποιήσουν στα πλαίσια της διαπολιτισμικής αγωγής τις ΤΠΕ,

51

ε) να

αντιληφθούν ότι για τα ίδια θέματα που εξετάζει η θρησκεία υπάρχουν και άλλες
θεωρήσεις, οι οποίες δεν είναι θρησκευτικές,52 στ) να αγωνισθούν για την ειρηνική
συνύπαρξη των ετεροτήτων στον κοινωνικό χώρο.53
Στο σημείο όμως αυτό απαιτείται μια αναγκαία διευκρίνιση. Η διαθρησκειακή
αγωγή σε καμία περίπτωση δε σημαίνει θρησκευτικό συγκρητισμό και σχετικοποίηση
48

49

50

51

52
53

Κάτι τέτοιο προϋποθέτει και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της ΘΕ. Βλ. Πολύκαρπος
Καραμούζης και Νικόλαος Τσιρέβελος, «Εκπαίδευση και κατάρτιση εκπαιδευτικών στη
θρησκευτική εκπαίδευση: Το παρόν και το μέλλον για το όραμα του Νέου Σχολείου», Εκπαίδευση
εκπαιδευτικών: Προκλήσεις και προοπτικές σε έναν κόσμο που αλλάζει, Πρακτικά Συνεδρίου ΠΤΔΕ,
Ρόδος 2018, υπό έκδοση.
Βλ. Νίκος Τσιρέβελος, Θεολογική θεμελίωση της Ορθόδοξης μαρτυρίας. Σπουδή στο έργο του
Αρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστασίου, Ostracon Publ., Θεσσαλονίκη 2015, σ. 183.
Βλ. Πολύκαρπος Καραμούζης & Ηλίας Αθανασιάδης, (2011). Θρησκεία, εκπαίδευση,
μετανεωτερικότητα. Η θρησκευτική αγωγή στο σύγχρονο σχολείο, Κριτική, Αθήνα 2011, σ. 40.
Βασιλική Μητροπούλου, Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών στη διδακτική του
μαθήματος των Θρησκευτικών, Ostracon Publ., Θεσσαλονίκη 2015, σ. 276.
Βλ. Πολύκαρπος Καραμούζης, Πολιτισμός και Διαθρησκειακή Αγωγή, ό.π., σ. 62.
Βλ. Νίκος Τσιρέβελος, «Ο διαθρησκειακός διάλογος της ζωής μέσα από το παράδειγμα της
Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου. Θεολογική θεμελίωση και διδασκαλία με τη χρήση ιστολογίου»,
στο: Βασ. Μητροπούλου (επιμ.) Διδακτικές προσεγγίσεις στο μάθημα των Θρησκευτικών, Πρακτικά
1ου
Πανελληνίου
Συνεδρίου
Θεολόγων
2017:
http://kmaked.pde.sch.gr/site/attachments/article/1650/praktikaSYNEDRIOU-THEOLOGIAS%20
%2018-5-18.pdf [πρόσβ.: 9 Σεπτ. 2019].
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ή

άρνηση

της

θρησκευτικής

ταυτότητας

του/της

εκπαιδευτικού

ή

των

μαθητών/μαθητριών. Αντίθετα προάγει τη θρησκευτική τους συνείδηση μέσα από τη
γνωριμία με τις άλλες θρησκείες και τη διερεύνηση των ανθρωπιστικών διαστάσεων
της δικής τους θρησκείας. Μια τέτοια κατεύθυνση επιδιώκει τη δημιουργία
συγκεκριμένων προϋποθέσεων εντός του σχολικού περιβάλλοντος, οι οποίες θα
οδηγήσουν στην ελεύθερη και αρμονική συνύπαρξη των ετεροτήτων στον κοινωνικό
χώρο. Ας μη λησμονούμε ότι οι βασικοί στόχοι της διαθρησκειακής αγωγής είναι η
ενσυναίσθηση, η κριτική στάση απέναντι σε νόρμες και στερεότυπα θρησκευτικής
προέλευσης, ο διάλογος και η επικοινωνία και αλληλεπίδραση με το διαφορετικό.54
Οι στόχοι αυτοί μπορούν να επιτευχθούν μέσα από δράσεις που αναδεικνύουν τον
πολιτισμό των θρησκειών και καταρρίπτουν τις θεμελιοκρατικές ερμηνείες, οι οποίες
αναπαράγονται από φονταμενταλιστικούς θρησκευτικούς κύκλους. Τέτοιες δράσεις
στα πλαίσια της διαπολιτισμικής-διαθρησκειακής αγωγής συνδέονται με τη
διερευνητική και βιωματική μεθοδολογία καθώς και με στρατηγικές και τεχνικές
διδασκαλίας που συμβάλλουν στη θεμελιώδη γνώση της θρησκευτικής γλώσσας ως
στοιχείου πολιτισμού που προάγει την ειρηνική συνύπαρξη των ετεροτήτων.
Για να γίνει πιο κατανοητό το όλο θέμα αναφέρονται ορισμένα παραδείγματα που
έχουν δοκιμασθεί στην τάξη και υπηρέτησαν με επιτυχία τα προσδοκώμενα
μαθησιακά αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές/μαθήτριες διαφορετικών
θρησκευτικών παραδόσεων (Ορθόδοξοι, Καθολικοί, Προτεστάντες, Μουσουλμάνοι,
Βουδιστές, άθεοι κ.α.) λαμβάνουν ρόλους και (μέσα από την ασφάλεια του ρόλου)
εξετάζουν σε «πραγματικές» συνθήκες καταστάσεις, συναισθήματα, σκέψεις, ιδέες.
Για παράδειγμα, πώς μπορεί να αισθάνεται ο Ιουδαίος του Ευαγγελίου που έλαβε
βοήθεια από τον Σπλαχνικό Σαμαρείτη;55 Σύμφωνα με τις αντιλήψεις της εποχής οι
Σαμαρείτες ήταν σχισματικοί, μη «καθαροί» και υπήρχε μίσος με τους Ιουδαίους. Τη
βαθύτερη σημασία αυτού του θέματος που βασίζεται στη μελέτη της ευαγγελικής
περικοπής, μπορούν όλα τα παιδιά να την ανακαλύψουν μέσα από το εκπαιδευτικό
δράμα και με ερωτήσεις που θα κάνουν σε έναν υποτιθέμενο Σαμαρείτη ή Ιουδαίο,
που θα είναι ο συμμαθητής/η συμμαθήτριά τους. Στη συνέχεια καλούνται να
σκεφτούν, αν σήμερα υπάρχουν τέτοιες διενέξεις και πως μπορούν να

54
55

Πολύκαρπος Καραμούζης, Πολιτισμός και Διαθρησκειακή Αγωγή, ό.π., σ. 67-68.
Λκ. 10:25-37.
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αντιμετωπισθούν σύμφωνα με το Ευαγγέλιο.
Ένα ακόμη παράδειγμα αναφέρεται στη διδακτική αξιοποίηση ταινιών μικρού
μήκους, όπως του Θοδωρή Παπαδουλάκη «Οι Επισκέπτες».56 Οι μαθητές/μαθήτριες
αναλαμβάνουν τον ρόλο των Ορθόδοξων εγγονιών ή των Μουσουλμάνων παιδιών
της ταινίας. Στη συνέχεια, γράφουν σε προσωπικό ημερολόγιο τις σκέψεις τους για
όσα παρακολούθησαν. Μπορούν επίσης να δημιουργήσουν τη δική τους ταινία με
ανάλογο θέμα.
Ένα τελευταίο παράδειγμα αναφέρεται στη δημιουργία ψηφιακής αφίσας με θέμα
«Η ειρηνική συνύπαρξη των ετεροτήτων». Οι μαθητές/μαθήτριες μελετούν σε ομάδες
υλικό από διάφορες θρησκείες και δημιουργούν μια ψηφιακή αφίσα με το παραπάνω
θέμα. Έπειτα οι αφίσες εκτίθενται στην τάξη/στο σχολείο και οι μαθητές/μαθήτριες
ανταλλάσσουν απόψεις για αυτό το θέμα.57

Αντί επιλόγου
Το παρόν άρθρο συγγράφηκε πριν την έκδοση των αποφάσεων της Ολομέλειας του
Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία τα ισχύοντα ΠΣ «έρχονται σε
αντίθεση με τα άρθρα 16 παρ.2 και 13 παρ.1 του Συντάγματος».58 Αντί του επιλόγου
και σε άμεση σχέση με όσα αναπτύχθηκαν, ακολουθεί ένα σύντομο σχόλιο, το οποίο
αναφέρεται στη θεολογική και παιδαγωγική εξέταση του θέματος και όχι στη νομική
ερμηνεία ή την πολιτική θεώρηση της απόφασης.
Το πρώτο πράγμα που μπορεί να παρατηρήσει κανείς είναι ότι η απόφαση του
Συμβουλίου της Επικρατείας για ομολογιακό μάθημα προσκρούει στις υποδείξεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία «διακρίνοντας τη θρησκευτική πίστη από τη
θρησκευτική γνώση, προτρέπει τα κράτη μέλη της, ακόμη κι αν υπερισχύει μια
θρησκεία, να εντάσσουν στο σχολείο τη διδασκαλία όλων των θρησκειών».59 Γι’ αυτό
λοιπόν η διδασκαλία απαιτείται, όπως έχουμε αναφέρει, να περιλαμβάνει την υγιή
56
57

58
59

Στο https://vimeo.com/149921695 [πρόσβ.: 23 Οκτ. 2019].
Βλ. το ιστολόγιο «Η τέχνη του θεολογείν», στο https://ntsireve.blogspot.com/ [πρόσβ.: 8 Σεπτ.
2019].
Αποφάσεις 1749 και 1750/2019.
Συμβούλιο
της
Ευρώπης,
«Εκπαίδευση
και
Θρησκεία»,
στο:
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17373 [πρόσβ.: 8 Σεπτ.
2019].
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διερεύνηση για την τοπική θρησκευτική παράδοση και τον κόσμο των θρησκειών, να
αναδεικνύει τη θρησκευτική ελευθερία, να αναγνωρίζει την ισοτιμία των θρησκειών
και οπωσδήποτε να ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση και γνωριμία των ετεροτήτων.60
Απέναντι σε αυτή την αδιέξοδη κατάσταση, έχω την αίσθηση ότι η ελληνική ΘΕ
οφείλει να προσανατολισθεί σε ένα ομολογιακό μάθημα, το οποίο με βάση τον
οικουμενικό χαρακτήρα της χριστιανικής διδασκαλίας θα είναι ανοικτό και φιλόξενο
στις ετερότητες και δε θα αποκλείει τη γνωστική επαφή με τον υπόλοιπο θρησκευτικό
κόσμο. Μια τέτοια προσέγγιση εδραιώνεται στη θεολογική θεώρηση των άλλων
θρησκειών, σύμφωνα με τις πατερικές προϋποθέσεις τις οποίες με μεστό τρόπο
αποτυπώνει στο επιστημονικό του έργο ο νυν Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος
(Γιαννουλάτος).61
Αυτή η διάσταση είναι σύμφωνη με τις θεολογικές θέσεις της Ορθόδοξης
Εκκλησίας για συμμετοχή στους επίσημους διαχριστιανικούς-διαθρησκειακούς
διαλόγους καθώς και για την αρμονική συμβίωση των Ορθοδόξων με τους
ετερόθρησκους στη σύγχρονη πλουραλιστική κοινωνία.62 Γι’ αυτό λοιπόν απαιτείται
να στοχεύει στη γνωριμία με τον τρόπο ζωής των απλών ετερόθρησκων ανθρώπων
μέσα από τη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Ας μη λησμονούμε ότι όλες οι θρησκείες
έχουν θεολογικό βάθος και δεν αποτελούν μόνο κοινωνιολογικά φαινόμενα.
Σύμφωνα με όλα αυτά η γνωριμία σε βάθος με τα οικουμενικά στοιχεία της
Ορθόδοξης Εκκλησίας και η αξιοποίηση της διαπολιτισμικής αγωγής, που θα
αναδείξει τις εμπειρίες ανθρώπων άλλων παραδόσεων, αποτελούν ένα σημαντικό
βήμα στην κατεύθυνση αποδοχής της ετερότητας. Συγχρόνως προσπαθούν να
θεραπεύσουν

θεμελιοκρατικές

ερμηνείες/στάσεις

που

κυοφορούνται

από

φονταμενταλιστικούς θρησκευτικούς κύκλους και πολλές φορές αναπαράγονται και
από εκπαιδευτικούς. Μια τέτοια προοπτική αναδεικνύει την προσφορά της θρησκείας
στον πολιτισμό και συγχρόνως εμπνέει τους μαθητές/τις μαθήτριες για την προαγωγή
του πολιτισμού, την αντιμετώπιση του εθνικο-θρησκευτικού φανατισμού και την
60
61

62

Πολύκαρπος Καραμούζης, Η Κοινωνιολογία της Θρησκείας, ό.π., σ. 174.
Αναστάσιος (Αρχιεπ. Τιράνων) Γιαννουλάτος, Παγκοσμιότητα και Ορθοδοξία, ό.π., σ. 188.
Σύμφωνα με τον ίδιο, το σχεδίασμα μιας ορθόδοξης θεολογικής θέσης για τις άλλες θρησκείες
οφείλει να θεμελιώνεται στην «παγκόσμια ακτινοβολία της δόξης του Θεού, την κοινή αφετηρία
και τον κοινό προορισμό της ανθρωπότητας και τη συνεχή πρόνοια για τη δημιουργία και τους
ανθρώπους».
Οι αποφάσεις της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, CEMES, Θεσσαλονίκη
2017, σ. 41-63.
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ειρηνική συνύπαρξη με κάθε είδους ετερότητες. Ας μη ξεχνάμε τέλος ότι «μακάριοι
οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ θεοῦ κληθήσονται».63 Εκτός αν αυτά τα λόγια του
Ευαγγελίου απευθύνονται αποκλειστικά σε Έλληνες Ορθοδόξους!

63

Μτ. 5:9.
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Ο ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΦΟΝΤΑΜΕΝΤΑΛΙΣΜΟΣ ΩΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ.
ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

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 a 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
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
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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.1

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

* BA
Θεολογία
(Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης
και
Πανεπιστήμιo
Χαϊδελβέργης/Γερμανία), PhD Θεολογίας (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)
Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας με αντικείμενο «Οικουμενική Κίνηση:
Ιστορία-Θεολογικοί Διάλογοι».
1
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.2 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.3 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

2

3

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…».4

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).5

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.6

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-

4

5
6

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.7 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».8
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.9

7

8

9

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 ταυτότητας10 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

10

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.11
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 αρετών12
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
11
12

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.13 «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.14 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,15
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

13

14

15

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.16
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

16

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».17

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
Φανάρι18 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»· 19 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»,20 και πιο πρόσφατα το Οικουμενικό Πατριαρχείο, που εξαπέλυσε για το
λόγο αυτό την Πατριαρχική και Συνοδική Εγκύκλιο την Κυριακή της Ορθοδοξίας
στις 21 Φεβρουαρίου 2010.21 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

17

18

19

20

21

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”.22

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:

22

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.23

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».24

Αντίδοτα κατά των φονταμενταλιστικών τάσεων
Πολύ σωστά, λοιπόν, η απόφαση της Συνόδου (§ 22)25 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
23
24
25

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.26
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».27 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.28 Η
συμβολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στο οικουμενικό όραμα «δύναται να διαρθρωθή

26

27

28

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».29
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

29

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.30 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.31 Με άλλα λόγια είναι ευκαιρία να καλλιεργηθεί και να ανθίσει το
«μυστήριο της συνυπευθυνότητας».32
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».33 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.34
Υπάρχουν περιπτώσεις, ιδίως στην Ανατολική Ευρώπη, που ακραίες ομάδες
μπόρεσαν να επιβάλουν σε τοπικές Ορθόδοξες Εκκλησίες τον τρόπο σκέψης τους και
τις επιδιώξεις τους.35

30

31

32

33
34
35

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.36 Τελευταίο, αλλά όχι πιο ασήμαντο, είναι να
συνεχιστούν οι διάλογοι, διαχριστιανικοί και διαθρησκειακοί,37 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.

36

37

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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Abstract: In the Western World Third Age is treated with suspicion and distrust. Aging is
viewed as synonymous to decay and decadence. However, the study of the patristic and
liturgical texts of the Orthodox Church shows that the Holy Fathers do not only embrace
the elderly but see them as extremely creative. Older people are adorned with many virtues
despite the weight of years they carry and in spite of the stereotypes, the myths and
generally the prejudice they have to confront, which has been expressed in the concept of
Ageism.
Keywords: Old age, Greek Church Fathers, Divine Liturgy, Ageism, Stereotypes, Myths.

α) Η τρίτη ηλικία στα πατερικά κείμενα
Πότε αρχίζει η τρίτη ηλικία; Οι περισσότεροι επιστήμονες αποδέχονται τη θέση που
έχει επικρατήσει διεθνώς, ότι η ηλικία των 65 ετών, η οποία ταυτίζεται με την ηλικία
της συνταξιοδότησης και του τέλους της ενεργούς κοινωνικής συνεισφοράς, αποτελεί
το χρονικό όριο για την καταγραφή προσώπων, που ανήκουν στην τρίτη ηλικία. Την
άποψη αυτή την ενισχύει και η θέση της διεθνούς ιατρικής κοινότητας, σύμφωνα με
την οποία, κάθε ασθενής άνω των 65 ετών χαρακτηρίζεται και αντιμετωπίζεται ως
γηριατρικός.1
Μελετώντας κάποιος τα κείμενα των Ελλήνων Πατέρων της Ορθοδόξου
Εκκλησίας, θα διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει αυτοτελής πραγματεία που να αναφέρεται
στο γήρας ή στην τρίτη ηλικία, όπως καλείται σήμερα η γεροντική ηλικία. Τονίζεται

* Δρ. Θεολογίας (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), BA Θεολογίας (Πανεπιστήμιο
Αθηνών), ΜΑ Ηθική Φιλοσοφία (Πανεπιστήμιο Αθηνών τμήμα Φ.Π.Ψ.), Εφημέριος της Ιεράς
Μητροπόλεως Αιτωλίας κ΄ Ακαρνανίας.
1
Α. Γρηγοριάδου, Α. Πηγαδάς, Θ. Δαρδαβέσης και Β. Κατσουγιαννόπουλος, «Ωρίμανση και
γήρανση του ελληνικού πληθυσμού», Ελληνική Ιατρική, 57, 2 (1991), σ. 126-132, εδώ σ. 127.
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σαφώς, από τον άγιο Γρηγόριο Νύσσης, ότι το γήρας είναι κατάσταση μεταπτωτική,2
εισήλθε στον κόσμο μετά την πτώση των πρωτοπλάστων και δεν υπήρχε στην
παραδείσια ζωή, όπως δεν υπήρχαν η νηπιότητα, τα πάθη και οι ασθένειες.
Ασφαλώς και υπήρχαν ηλικιωμένοι στον πρωτοχριστιανικό και μετέπειτα κόσμο,
αλλά δεν εντοπίζεται κανένα χριστιανικό έργο, αντίστοιχο με το έργο του Κικέρωνα
Περί Γήρατος. Αυτό συμβαίνει διότι, για την διαρκώς εξαπλούμενη Εκκλησία, το
γήρας δεν ήταν ένα κεντρικό ανθρώπινο πρόβλημα, όπως είναι σήμερα, όπου γήρας
και θάνατος συσχετίζονται άμεσα.3 Την εποχή της εξάπλωσης του χριστιανισμού και
της πατερικής γραμματείας, ο θάνατος ήταν διαρκώς στο προσκήνιο, αφού δεν
περίμενε την γεροντική ηλικία για να κάνει την εμφάνισή του, στην οποία άλλωστε
λίγοι έφταναν, γι’ αυτό υπήρχε σύγχυση ως προς το χρονολογικό όριο της τρίτης
ηλικίας.
Η χήρα μητέρα του Ιερού Χρυσοστόμου τον παρακαλεί να μην την εγκαταλείψει
τώρα στη γεροντική της ηλικία, παρότι ήταν μόνο σαράντα ετών.4 Ο Μ. Βασίλειος, ο
οποίος έζησε μόλις 49 χρόνια, μιλάει για τον εαυτό του και υποστηρίζει, ότι ήδη έχει
καμφθεί από το βάρος της γεροντικής ηλικίας.5 Ο Γρηγόριος Νύσσης παρομοιάζει
τον εαυτό του με γέρικο άλογο, όντας λίγο μετά τα πενήντα του χρόνια.6 Ο Γρηγόριος
ο Θεολόγος, μιλώντας για τον θάνατο του Μ. Αθανασίου, στα περασμένα του
εβδομήντα, χαρακτηρίζει καλό το γήρας του.7 Ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός ανεβάζει
ακόμα τον ηλικιακό πήχη, τονίζοντας ότι είναι εφικτό ένας ηλικιωμένος να φτάσει τα
ογδόντα ή και τα εκατό έτη.8
Δύο είναι τα κύρια σημεία στα οποία στέκονται οι Πατέρες της Εκκλησίας, όταν
αναφέρονται στη γεροντική ηλικία. Τονίζουν τις αρετές και τα ξεχωριστά χαρίσματα
2

3

4

5
6

7

8

PG 46,148: «Ἀλλ’ ἐν τῇ πρώτῃ ζωῇ, ἧς αὐτὸς γέγονε δημιουργὸς ὁ Θεὸς, οὔτε γῆρας ἦν, ὡς
εἰκὸς, οὔτε νηπιότης, οὔτε κατὰ τὰς πολυτρόπους ἀῤῥωστίας πάθη, οὔτε ἄλλο τῆς σωματικῆς
ταλαιπωρίας [...]».
Rowan A. Greer, «Special Gift and Special Burden: Views of Old Age in the Early Church»,
στο: S. Hauerwas, C.B. Stoneking, K.G. Meador, D. Cloutier (επιμ.), Growing Old in Christ,
Wm. B. Eerdmans Publishing Co, Κέιμπριτζ 2003, σ. 19-37, εδώ σ. 19.
Βλ. PG 48, 625: «Τοὺς μὲν γὰρ νέους ἐλπὶς καὶ εἰς γῆρας ἥξειν μακρόν· οἱ δὲ γεγηρακότες
ἡμεῖς οὐδὲν ἕτερον ἢ τὸν θάνατον ἀναμένομεν».
Βλ. PG 32, 1012: «[...] εἰ μή καί τῳ γήρᾳ ἐβαρυνόμην [...]».
Βλ. PG 46, 161: «[…] ἡμεῖς δὲ κατὰ τοὺς γηραιοὺς τῶν ἵππων ἔξω τοῦ σταδίου τῆς ὑποθέσεως
μένοντες [...]».
Βλ. PG 35, 1128: «Ἐν γήρᾳ καλῷ καταλύει τὸν βίον, καὶ προστίθεται τοῖς πατράσιν αὐτοῦ
[...]».
Βλ. PG 96, 893: «Ἐν ὀγδοήκοντα μὲν ἢ καὶ ἑκατὸν ἔτεσιν εἰς τοῦτο τὸ γῆρας καταντῶσιν οἱ
ἄνθρωποι, εἶτα ἀποθνήσκουσι, μὴ ἄλλως ἐνδεχομένου».
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που την ακολουθούν και στον αντίποδα παρουσιάζουν το βάρος, τις σωματικές
δυσκολίες, αλλά και τις πνευματικές παρεκτροπές, που προκαλούν τα γηρατειά.
Η πίστη στον Ιησού Χριστό είναι η βάση και η αφετηρία της πνευματικής ζωής. Η
πίστη, που παραμένει μέχρι τα έσχατα γεροντικά χρόνια, προβάλλεται και μάλιστα
επαινείται στα πατερικά κείμενα. Εκπληκτική είναι η σταθερότητα της πίστης του
υπερήλικα μάρτυρα αγίου Πολυκάρπου, Επισκόπου Σμύρνης. Στην προτροπή του
ανθυπάτου να σεβασθεί τη μεγάλη του ηλικία και να προσφέρει θυσία, ο Πολύκαρπος
κάνει αυτό ακριβώς που του υποδείχθηκε. Σεβάστηκε την ηλικία του, έμεινε πιστός
σ’ Aυτόν που υπηρέτησε ογδόντα έξι χρόνια και τελικά έδωσε και το αίμα του για
χάρη Του.9
Υπόδειγμα πίστεως, παρά τη γεροντική του ηλικία, παρουσιάζεται από τον Ιερό
Χρυσόστομο, ο δίκαιος Αβραάμ. Η πίστη του παρομοιάζεται με διαμάντι, ενώ η
υπερβολική της δύναμη υπερνικά τη σωματική αδυναμία του. Ο Χρυσόστομος
τονίζει, πως η ατονία του σώματος δεν επηρεάζει την προθυμία της πίστεως.10
Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος θεωρεί ότι ο πιστός ηλικιωμένος, που έχει πλουτίσει από
τον Θεό, έχει καταστήσει το γήρας του φρόνιμο11 και πανίσχυρο,12 ένα ασφαλές
λιμάνι. Ο πιστός έχει ταυτόχρονα και φόβο Θεού, ο οποίος διατηρείται μέχρι τη
γεροντική ηλικία, την οποία και ομορφαίνει, ενώ γίνεται και φωτισμένος οδηγός
πολλών ανθρώπων.
Άλλη αρετή που προβάλλεται στα πατερικά κείμενα και κοσμεί την τρίτη ηλικία,
είναι η ηθική εγκράτεια, η σωφροσύνη . Ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει, ότι ο
ηλικιωμένος έχει την εγκράτεια και τη σωφροσύνη, που δεν έχουν οι νεότεροι, όμως
δεν θα πρέπει να περιμένει και μεγάλη ανταμοιβή, αφού η ηθική ασφάλεια
προέρχεται από τη μεγάλη του ηλικία.13 Η μεγάλη ηλικία καθιστά τα γηρατειά λιμάνι

9

10

11

12
13

Βλ. PG 5, 1025: «προσαχθέντα οὖν αὐτὸν ἀνηρώτα ὁ ἀνθύπατος [...] αἰδέσθητί σου τὴν
ἡλικίαν [...] ἔφη ὁ Πολύκαρπος· Ὀγδοήκοντα καὶ ἓξ ἔτη δουλεύω αὐτῷ καὶ οὐδέν με ἠδίκησεν
καὶ πῶς δύναμαι βλασφημῆσαι τὸν βασιλέα μου τὸν σώσαντά με»;
Βλ. PG 51, 737-738: «Εἴδετε πολιὰν σφριγῶσαν, καὶ γῆρας ἀκμάζον; [...] Κεχάλαστο μὲν
αὐτοῦ ὁ τόνος τῶν σαρκῶν, νενεύρωτο δὲ αὐτοῦ ὁ τόνος τῆς πίστεως [...] ἡ ἀτονία τοῦ
σώματος οὐδὲν λυμαίνεται τὴν προθυμίαντῆς πίστεως [...]».
Βλ.PG 35, 828: «γῆρας φρονήσεως, προθεσμία βίου, λιμὴν ἀσφαλέστερος, καὶ φιλία
πλουτοῦντος Θεῷ, καὶ πλουτίζοντος».
Βλ. ό.π.: «Οὐδὲν ἰσχυρότερον γήρως, καὶ οὐδὲν φιλίας αἰδεσιμώτερον».
Βλ. PG 58, 502: «καὶ γὰρ τὸ θαυμαστὸν τοῦτό ἐστιν, ὅταν ἐν νεότητι σωφροσύνη λάμπῃ, ὡς
ὅγε ἐν γήρᾳ σωφρονῶν οὐδὲ μισθὸν ἂν ἔχοι πολὺν, ἀκριβῆ τὴν ἀπὸ τῆς ἡλικίας ἀσφάλειαν
ἔχων [...]».
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ακύμαντο, που παρέχει ασφάλεια στις ψυχές των ηλικιωμένων, σε αντίθεση με τη
νεότητα που είναι ταραγμένη από τα κύματα της αμαρτίας.14
Ο Μ. Βασίλειος δέχεται και αυτός, ότι στον ηλικιωμένο έχει σβήσει πλέον το
σαρκικό φρόνημα και υπερισχύει η εγκράτεια,15 κάτι που δεν συμβαίνει σε νεότερες
ηλικίες, γι’ αυτό και απαγορεύει στον άγαμο πρεσβύτερο Γρηγόριο να συγκατοικεί με
συνείσακτο γυναίκα. Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος συσχετίζει τη νεότητα με το σφρίγος
και την σαρκική ακράτεια, και τα γηρατειά με τα ακριβώς αντίθετα. Παροτρύνει
μάλιστα ηλικιωμένους να μην αναβάλλουν το Άγιο Βάπτισμα, φοβούμενοι τα νεανικά
πάθη, τα οποία, εννοείται, έχουν μαραθεί από το βάρος των χρόνων.16
Στα πατερικά κείμενα βρίσκονται και αρκετές αναφορές, που περιγράφουν το
σωματικό και πνευματικό βάρος που φέρνει η μεγάλη ηλικία στον άνθρωπο. Το
γερασμένο σώμα, σύμφωνα με τον Γρηγόριο τον Θεολόγο, καταβάλλεται από την
εξάντληση, την ασθένεια και τον πόνο. Στον αποχαιρετιστήριό του λόγο, ο ίδιος
αναφέρει, ότι με δυσκολία διαλέγεται, καμπτόμενος από το βάρος των χρόνων του.17
Ο Χρυσόστομος αναφέρει, ότι τα γηρατειά φέρνουν ασθένειες των άκρων, συνάχι,
αλλά και πολλές ακόμα ασθένειες, τις οποίες ανέχονται, όσοι περιμένουν να τους
κληρονομήσουν.18
Οι ηλικιωμένοι έχουν άμεση ανάγκη γηροκομήσεως, κυρίως από τα παιδιά τους,
που έχουν αυτή την υποχρέωση. Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος εγκατέλειψε τους
ασκητικούς του αγώνες, για να γηροκομήσει τους ανήμπορους ηλικιωμένους γονείς
του. Θεωρεί δε, ότι είναι καθήκον του, να γίνει στήριγμα στη σωματική τους
αδυναμία.19 Ο Ιερός Χρυσόστομος, συγκινημένος από τις παρακλήσεις της χήρας

14

15

16
17

18

19

Βλ. PG 48, 698: «Ἡ μὲν γὰρ νεότης, ἀγαπητέ,πελάγει προσέοικε μαινομένῳ, κυμάτων ἀγρίων
καὶ πνευμάτων γέμοντι πονηρῶν· ἡ δὲ πολιὰ ὥσπερ εἰς λιμένα ἀκύμαντον τὰς τῶν
γεγηρακότων ὁρμίζει ψυχάς, παρέχουσα τῇ παρὰ τῆς ἡλικίας ἐντρυφᾶν ἀσφαλείᾳ».
Βλ. PG 32, 401: «Οὔτε γὰρ τὸν ἑβδομηκονταετῆ γεγονότα πείθομαι ἐμπαθῶς συνοικεῖν
γυναικί [...]».
Βλ. PG 36, 380: «Τί φοβῇ τὰ νεότητος ἐν βαθεῖ γήρᾳ, καὶ ταῖς ἐσχάταις ἀναπνοαῖς;».
Βλ. PG 36, 481: «Ἐμοὶ δὲ ὁρᾶτε καὶ τὸ σῶμα ὡς ἔχει τοῦτο,καὶ χρόνῳ, καὶ νόσῳ, καὶ πόνῳ
δαπανηθέν. Τί δεῖ σώματι μόνον, ἀλλὰ καὶ ταῖς φροντίσιν· ὃς μόλις καὶ ταῦτα ὑμῖν
διαλέγομαι;».
Βλ. PG 55, 62: «Οὐχ ὁρᾶτε, ὅτι πολλοὶ διὰ κληρονομίαν γέροντας περιίασιν ἀγρεύοντες, καὶ
πάντων τῶν τοῦ γήρως καὶ κορύζης, διὰ τοῦ προσεδρεύειν διηνεκῶς;»
Βλ. PG 35, 501: «Δεύτερον δὲ ἡ ἐμὴ φροντὶς, τὸ ἐμὸν ἔργον, ἡ τῶν ἱερῶν γονέων πολιὰ καὶ
ἀσθένεια, [...] ὧν γενέσθαι βακτηρία τῷ γήρᾳ, καὶ ὑπερείδειν τὴν ἀσθένειαν, τῶν πρώτων
εὐχὴν εὐξάμενος, καὶ μέντοι καὶ πληρώσας ταύτην, ὁπόση δύναμις· ὡς καὶ φιλοσοφίας
ὑπεριδεῖν αὐτῆς [...]».
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μητέρας του, παραμένει δίπλα της, στήριγμα, μέχρι τον θάνατό της.20 Ο Κλήμης
Αλεξανδρείας καταδικάζει τους πλούσιους που δείχνουν περισσότερο ενδιαφέρον για
τα κατοικίδια ζώα τους παρά για τις χήρες, τα ορφανά και τους ηλικιωμένους.21
Υπάρχουν όμως και πάθη στους ηλικιωμένους, για τα οποία υπεύθυνη δεν είναι η
μεγάλη τους ηλικία, αλλά η πνευματική νωθρότητα και η παραμονή στην αμαρτία. Ο
Ιερός Χρυσόστομος καταδικάζει τις φλύαρες και άσκοπες συζητήσεις των
ηλικιωμένων.22 Ελέγχει επίσης τη μικροψυχία ορισμένων γερόντων και την
παραφροσύνη τους,23 καθώς επίσης τις ασωτίες και τις ηθικές παρεκτροπές τους.24
Από τον Χρυσόστομο στηλιτεύεται και η προσπάθεια των γερόντων να έχουν νεανικό
παρουσιαστικό, πράγμα απαράδεκτο και καταδικαστέο.25 Με πολύ καυστική γλώσσα,
ο ίδιος συγγραφέας, διαμαρτύρεται για την απροθυμία των ηλικιωμένων, να
εκκλησιάζονται με κατάνυξη και ευλάβεια, ενώ τρέχουν με ασυγκράτητο
ενθουσιασμό στον ιππόδρομο, ντροπιάζοντας την ηλικία και τα γηρατειά τους.26 Ο
Κλήμης ο Αλεξανδρείας τέλος, παρομοιάζει τον παλιμπαιδισμό των γερόντων με τα
φίδια που αλλάζουν δέρμα,27 χωρίς όμως να μπορούν να ξεφύγουν τον θάνατο.

20

21

22

23

24

25

26

27

Βλ. PG 114, 1057: «χαρισάμενος τοιγαροῦν τῇ μητρί καί ἄκων τήν μέχρι τέλους παρέχων
γηροκομίαν».
Βλ. PG 8, 597: «καὶ χήραν μὲν παρορῶσι σωφρονοῦσαν Μελιταίου πολλῷ διαφέρουσαν
κυνιδίου, καὶ πρεσβύτην παραβλέπουσι δίκαιον, εὐπρεπέστερον, οἶμαι, τέρατος ἀργυρωνήτου·
παιδίον δὲ οὐδὲ προσίενται ὀρφανὸν αἱ τοὺς ψιττακοὺς καὶ τοὺς χαραδριοὺς ἐκτρέφουσαι[...]».
Βλ. PG 62, 470: «καὶ πρὸς ἡμᾶς ταῦτα χρήσιμα,ἵνα τῶν μύθων τῶν παιδικῶν καὶ τῶν
ληρημάτων τῶν γραϊκῶν ἀπαλλαγῶμεν».
Βλ. PG 62, 682, «Εἰσὶ γὰρ, εἰσὶ καὶ ἐν τοῖς γεγηρακόσι λυττῶντες ἄνθρωποι, παράφρονες, οἱ
μὲν ἀπὸ οἴνου, οἱ δὲ ἀπὸ λύπης· μικροψύχους γὰρ τὸ γῆρας ποιεῖ».
Βλ. PG 63, 65: «γέρων μεθύει, ἐν καπηλείοις καθέζεται, γέρων εἰς ἱπποδρομίας σπεύδει, γέρων
εἰς πλήθους. Ὄντως αἰσχύνη καὶ γέλως, τῇ μὲν πολιᾷ κοσμεῖσθαι ἔξωθεν, ἔνδοθεν δὲ παιδὸς
φρόνημα ἔχειν».
Βλ. PG 57, 49: «Ἀλλ’ ἐν κουρείῳ μὲν καθήμενος, καὶ τὴν κόμην ἀποκείρων, τὸ κάτοπτρον
λαβὼν περισκοπεῖς μετὰ ἀκριβείας τὴν τῶν τριχῶν σύνθεσιν, καὶ τοὺς παρεστῶτας ἐρωτᾷς, καὶ
τὸν ἀποκείραντα αὐτὸν, εἰ καλῶς τὰ πρὸς τῷ μετώπῳ συνέθηκε· καὶ γέρων ὢν πολλάκις, οὐκ
αἰσχύνῃ νεωτερικαῖς φαντασίαις ἐπιμαινόμενος».
Βλ. PG 54, 660: «Καὶ ἐνταῦθα μὲν οὐδὲ τὸν κύριον τῆς ἐκκλησίας τόπον πληρούμενον ἔστιν
ἰδεῖν· ἐκεῖ δὲ οὐ τὸν ἱππόδρομον μόνον, ἀλλὰ καὶ ὑπερῷα, καὶ οἰκίας, καὶ δώματα, καὶ
κρημνοὺς, καὶ μυρίους ἑτέρους ἄνωθεν καταλαμβάνουσι τόπους· καὶ οὔτε πενία, οὔτε
ἀσχολία, οὔτε ἀσθένεια σώματος, οὐ ποδῶν ἀῤῥωστία, οὐκ ἄλλο οὐδὲν τῶν τοιούτων ἐπέχει
τὴν ἀκάθεκτον μανίαν· ἀλλ' ἄνθρωποι γεγηρακότες νέων ἀκμαζόντων σφοδρότερον ἐκεῖ
τρέχουσι, τὴν πολιὰν καταισχύνοντες, τὴν ἡλικίαν παραδειγματίζοντες, τὸ γῆρας αὐτὸ
καταγέλαστον ποιοῦντες».
Βλ. PG 8, 577: «Ἡγοῦνται γὰρ καθάπερ ὄφις τῆς κεφαλῆς ἀπεκδύσασθαι τὸ γῆρας
μεταγράφοντες ἑαυτοὺςκαὶ νεοποιοῦντες· εἰ καὶ σοφίσονται τὰς τρίχας, ἀλλ' οὐ τὰς ῥυτίδας
διαφεύξονται, ἀλλ' οὐ λήσονται τὸν θάνατον σοφιζόμενοι τὸν χρόνον».
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β) Η τρίτη ηλικία στα κείμενα της Θείας Λειτουργίας
Στα κείμενα των Θείων Λειτουργιών, είναι εξαιρετικά λίγες οι σχετικές αναφορές για
την τρίτη ηλικία. Στη Θεία Λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου, υπάρχουν δύο
αναφορές, έμμεσες μάλιστα, περί ανεπαισχύντων τελών, μία στα πληρωτικά, μετά τον
Χερουβικό ύμνο28 και μία στα αντίστοιχα πληρωτικά, μετά την Κυριακή προσευχή.29
Ασφαλώς τα ανεπαίσχυντα τέλη, τα τέλη χωρίς ντροπιαστικές εικόνες, αναφέρονται
κυρίως στη γεροντική ηλικία, όπου η σωματική ανικανότητα μπορεί να φέρει τον
ηλικιωμένο σε δυσχερή θέση.
Ακριβώς η ίδια αναφορά απαντάται δύο φορές στα πληρωτικά της Θείας
Λειτουργίας του Μ. Βασιλείου30 και μία φορά στα πληρωτικά της Θείας Λειτουργίας
των Προηγιασμένων Δώρων.31 Προστίθεται όμως άλλη μία, θαυμάσια και περιεκτική
σε νοήματα, ονομαστική αναφορά, στη Θ. Λειτουργία του Μ. Βασιλείου. «Τό γῆρας
περικράτησον»,32 παρακαλεί ο λειτουργός ιερέας τον Θεό, στην ευχή μετά τον
καθαγιασμό των τιμίων δώρων. Το αίτημα περί περικρατήσεως33 του γήρατος είναι
σοφό και η σπουδαιότητά του έχει πολύπλευρη σημασία για τη ζωή του ηλικιωμένου
χριστιανού, αφού συγχρόνως αιτούμαστε στον Θεό σωματική σταθερότητα στα
έσχατα, αλλά και χαλιναγώγηση επί των παθών και των λογισμών μας, που δεν μας
εγκαταλείπουν, παρά το βάρος των χρόνων.34
Αναφορές στο γήρας υπάρχουν και στις λιγότερο γνωστές και χρησιμοποιούμενες
Θείες Λειτουργίες. Στη Θεία Λειτουργία του αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, ο
λειτουργός ιερέας, μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, απευθύνει ένα
συγκινητικό αίτημα προς τον Θεό: «τούς πρεσβύτας περίζωσον».35 Ο άγιος

28

29
30

31

32
33

34
35

Βλ. Μικρόν Ιερατικόν Α΄, Θεία Λειτουργία Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αποστολική Διακονία
της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αθήνα 92004, σ. 107: «Χριστιανὰ τὰ τέλη τῆς ζωῆς ἡμῶν,
ἀνώδυνα, ἀνεπαίσχυντα, εἰρηνικά, καὶ καλὴν ἀπολογίαν τὴν ἐπὶ τοῦ φοβεροῦ βήματος τοῦ
Χριστοῦ, αἰτησώμεθα».
Βλ. ό.π., σ. 117.
Βλ. Ιερατικόν Β΄, Θεία Λειτουργία Βασιλείου του Μεγάλου, Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας, Άγιον
Όρος 42001, σ. 110, 129.
Βλ. Ιερατικόν Γ΄, Η Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων, Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας, Άγιον
Όρος 31997, σ. 89.
Βλ. ό.π., σ. 125.
Το ρήμα περικρατώ έχει πολλαπλές χρήσεις αφού ενίοτε σημαίνει επικρατώ, υπερισχύω, νικώ
και ενίοτε εξουσιάζω και χαλιναγωγώ. Βλ. Δημήτρης Δημητράκος, λ. «περικρατώ», στο: Μέγα
Λεξικόν Όλης της Ελληνικής Γλώσσης, Δομή, Αθήνα χ.χ., τ. 11 ος , σ. 5701.
Πρβλ. Δ΄ Μακαβ. 1, 9: «[...] περικρατεῖ τῶν παθῶν ὁ λογισμός».
PG 36, 713C: «[…] Τοῖς πτωχοῖς τὴν βοήθειαν.Τοὺς πρεσβύτας περίζωσον. Τοὺς νέους
σωφρόνισον.Τοὺς ἀπίστους ἐπίστρεψον. Παῦσον τῆς Ἐκκλησίας τὰ σχίσματα […]».
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Γρηγόριος, αντιλαμβανόμενος την αδυναμία που φέρνει η μεγάλη ηλικία, παρακαλεί
τον Θεό να αναλάβει εξ’ ολοκλήρου και να ενδυναμώσει τους ηλικιωμένους.36
Στις δύο γνωστές Θείες Λειτουργίες (Χρυσοστόμου-Βασιλείου) υπάρχει άμεσο
αίτημα από τον λειτουργό, προς τον Κύριο, για μακροημέρευση37 του επιχώριου
Επισκόπου. Αντίστοιχο αίτημα υπάρχει και στη Θεία Λειτουργία των Αποστολικών
Διαταγών. Προστίθεται όμως και ένα νέο στοιχείο στο αίτημα αυτό, αφού ο
λειτουργός ιερέας, εκτός από μακρότητα ημερών του Επισκόπου, εύχεται τα γηρατειά
του να είναι τίμια, συνοδευμένα από ευσέβεια και δικαιοσύνη.38 Πανομοιότυπο
σχεδόν αίτημα υπάρχει και στη Θεία Λειτουγία του Ιακώβου του Αδελφοθέου.39
Είναι η μοναδική Θεία Λειτουργία της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην οποία υπάρχουν,
μία δέηση και μία αναφορά, που αναφέρονται αποκλειστικά στους ηλικιωμένους. Η
δεήση40 βρίσκεται μετά την ευχή της κεφαλοκλισίας, στην αρχή της προσκομιδής,
ενώ η αναφορά41 στο γήρας, αναπέμπεται προς τον Κύριο, αμέσως μετά τον
καθαγιασμό των τιμίων δώρων.

γ) Η προκατάληψη που υφίσταται η τρίτη ηλικία (Στερεότυπα, μύθοι, ηλικιακή
διάκριση-Ageism)
Στον σύγχρονο Δυτικό κόσμο, τα γηροκομεία και οι οίκοι ευγηρίας ανθούν και
πληθύνονται διαρκώς, εξαιτίας της αλματώδους αύξησης του αριθμού των
ηλικιωμένων. Είναι όμως παράδοξο το γεγονός, ότι ενώ οι «απολίτιστες και αμαθείς»
μεσαιωνικές και προβιομηχανικές κοινωνίες τοποθετούσαν τους ηλικιωμένους στο
επίκεντρο της κοινωνικής ζωής και τους περιέβαλλαν με σεβασμό, εντούτοις στον

36

37
38

39

40
41

Βλ. Δ. Δημητράκος, ό.π., λ. «περιζώννυμι» (περιβάλλω, περικυκλώνω και μτφ. αναλαμβάνω,
παίρνω δύναμη), σ. 5688.
ό.π., σ. 126 και Μικρόν Ιερατικόν Α΄, ό.π., σ. 127.
Βλ. Ιωάννης Φουντούλης, Θεία Λειτουργία των Αποστολικών Διαταγών, «Κείμενα
Λειτουργικής» 13, χ.ε., Θεσσαλονίκη 1978, σ. 35, «Καὶ ὑπὲρ τοῦ ἐπισκόπου ἡμῶν (δεῖνος) καὶ
τῶν παροικιῶν αὐτοῦ δεηθῶμεν, ὅπως ὁ οἰκτίρμων Θεὸς χαρίσηται αὐτόν ταῖς ἁγίαις αὐτοῦ
Ἐκκλησίαις σῶον [...] μακροημερεύοντα, καὶ τίμιον αὐτῶ τὸ γῆρας παράσχηται ἐν εὐσεβείᾳ
καὶ δικαιοσύνῃ».
Ιωάννη Φουντούλης, Θεία Λειτουργία Ιακώβου του Αδελφοθέου, «Κείμενα Λειτουργικής» 5,
χ.ε., Θεσσαλονίκη 1978, σ. 62-63, «[...] γῆρας αὐτῶ τίμιον χάρισαι, μακροχρόνιον αὐτόν
διαφύλαξον [...]».
Βλ. ό.π., σ. 47, «ὑπὲρ τῶν ἐν γῆρᾳ καί ἀδυναμίᾳ ὄντων [...]».
Βλ. ό.π., σ. 64, «Μνήσθητι, Κύριε, τῶν ἐν γῆρᾳ καί ἀδυναμίᾳ ὄντων [...]».
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σύγχρονο «πολιτισμένο και γενναίο νέο κόσμο (civilized brave new world)»,42 οι
ηλικιωμένοι τοποθετούνται στο περιθώριο, το οποίο τεχνηέντως καλλωπίζεται, για να
αποκρύπτει την αποκρουστικότητά του.43
Το σημαντικότερο αίτιο αυτής της κατάστασης είναι η χαλάρωση των
οικογενειακών

δεσμών.

Η

σύγχρονη

αστική

οικογένεια

είναι

πυρηνική

(γονείς-παιδιά) και δεν διαθέτει, ούτε τον χρόνο (πολλές και υπερβολικές
υποχρεώσεις), ούτε τον χώρο (μικρά διαμερίσματα), για να δεχθεί και να φιλοξενήσει
τους ηλικιωμένους γονείς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα όλο και περισσότεροι
υπερήλικες να ζουν μόνοι, μακριά από τον τόπο εργασίας και διαμονής των παιδιών
τους.44 Οι ηλικιωμένοι έχουν την ανάγκη να επανενταχθούν στην κοινωνία, που τους
περιθωριοποίησε, και αυτό μπορεί και πρέπει να γίνει σε συνεργασία με τις υπηρεσίες
της εκάστοτε τοπικής κοινότητας (ενορία, γηροκομείο, οίκος ευγηρίας, νοσοκομείο).
Μόνο έτσι σήμερα οι ηλικιωμένοι θα μπορέσουν να ενταχθούν ομαλά στη σύγχρονη
σκληρή πραγματικότητα και να μπορέσουν να ζήσουν με αξιοπρέπεια ως αυτόνομοι
πολίτες, μακριά από στερεότυπα και προσβλητικούς μύθους.

δ) Στερεότυπα και μύθοι που σχετίζονται με την τρίτη ηλικία
Η περίοδος της τρίτης ηλικίας είναι δυστυχώς στιγματισμένη από στερεότυπα και
μύθους, που κάθε άλλο ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Τους μύθους και τα
στερεότυπα αυτά, τα αναπαράγουμε στις συζητήσεις που κάνουμε, ακόμα και στα
αστεία μας. Λέγοντας «στερεότυπο», αναφερόμαστε στον συμβολικό χαρακτήρα που
αποδίδεται στα μέλη μιας ομάδας ανθρώπων και βασίζεται σε αυθαίρετες
γενικεύσεις.45 Αυτή η τάση να χαρακτηρίζουμε μία ομάδα ανθρώπων, χωρίς να

42

43

44

45

Ο όρος προέρχεται από το περίφημο προφητικό μυθιστόρημα του Χάξλεϋ Θαυμαστός Καινούργιος
Κόσμος, στο οποίο περιγράφεται ο εφιαλτικός καινούργιος κόσμος, με το απολύτως ιεραρχικό και
πανίσχυρο κράτος, με τα επιτεύγματα της τεχνολογίας, της γενετικής μηχανικής, της
φαρμακοβιομηχανίας, της εφαρμοσμένης ψυχολογίας. Οι άνθρωποι ζουν σε μία αρνητική Ουτοπία,
σε ευημερία, ασφάλεια, μα και σε ανελευθερία.
Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες (ΑμεΑ). Παρότι κάνουμε
Ολυμπιακούς αγώνες γι’ αυτούς, έχουμε ασανσέρ, θέσεις σταθμεύσεως και τουαλέτες
αποκλειστικά γι’ αυτούς, εντούτοις δεν τους θέλουμε πραγματικά δίπλα μας, αλλά στο περιθώριο,
για να μη μας ενοχλούν.
Βλ. Χρήστος Ν. Τσιρώνης, Παγκοσμιοποίηση και Τοπικές Κοινότητες-Συμβολή στην Κοινωνική
Ηθική και το Κοινοτικό Έργο, Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2007, σ. 89.
Βλ. Γεώργιος Μπαμπινιώτης, λ. «Στερεότυπο», στο: Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας,
Κέντρο Λεξικολογίας Ε.Π.Ε., Αθήνα 22002, σ. 1652.
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εξετάζουμε τις ατομικές τους διαφορές, είναι προσβλητική και δημιουργεί κλίμα
ρατσισμού, κοινωνικής απομόνωσης και υποτίμησης.
Εξετάζοντας τα στερεότυπα αυτά θα παρατηρήσουμε πως είναι απλώς μύθοι και
δημιουργήματα της φαντασίας και της άγνοιας:
•

Οι ηλικιωμένοι δεν είναι παραγωγικοί. Το στερεότυπο, που καταλήγει
να είναι μύθος, αναφέρεται στην ανικανότητα των ηλικιωμένων να είναι δια
βίου μαθητές και επομένως αντιπαραγωγικοί και βάρος στην κοινωνία. Ένας
ηλικιωμένος μπορεί να αφομοιώσει νέες γνώσεις (χρήση ηλεκτρονικού
υπολογιστή, Διαδίκτυο κ.α.), όχι τόσο γρήγορα όσο ένας νεότερος σε ηλικία,
αλλά η εμπειρία του υπερκαλύπτει τη νεανική ελαστικότητα.46 Για το αν οι
ηλικιωμένοι είναι αντιπαραγωγικοί, δεν έχει κανείς παρά να κοιτάξει γύρω
του και θα δει αναρίθμητους ηλικιωμένους να

αποτελούν την ψυχή της

κοινωνίας. Επίσκοποι, ιερείς, ιεραπόστολοι, μεγάλοι καλλιτέχνες, συγγραφείς,
πολιτικοί,

ιατροί,

στελέχη

επιχειρήσεων,

καθηγητές

πανεπιστημίων,

αποδεικνύουν την ικανότητα των ηλικιωμένων για μάθηση και παραγωγική
προσφορά.
•

Οι ηλικιωμένοι είναι ευπαθείς κ αι ασθενείς. Ο μύθος αναφέρει, ότι οι
ηλικιωμένοι ενήλικες είναι άρρωστοι, αδύναμοι, ανάπηροι, παρατημένοι σε
γηροκομεία και οίκους ευγηρίας. Το 2003 μόλις το 5% των ηλικιωμένων, άνω
των 65 ετών, λάμβανε μακροχρόνια ιατρική θεραπεία σε νοσοκομεία ή άλλα
νοσηλευτικά ιδρύματα παγκοσμίως.47 Άλλωστε όλοι παρατηρούμε, ότι οι
περισσότεροι ηλικιωμένοι, όχι μόνο δεν είναι ασθενείς και παρατημένοι σε
γηροκομεία, αλλά χαίρουν υγείας. Πλέον στον αιώνα μας, είναι κατορθωτός ο
συνδυασμός μακροχρόνιας ζωής με λιγότερες ασθένειες. Αυτό οδηγεί, όχι
μόνο στο να προσθέτουμε χρόνια στη ζωή μας αλλά και ζωή στα χρόνια μας.48

•

Οι ηλικιωμένοι είναι μοναχικοί, καταθλιπτικοί και απομονωμένοι
από την κοινωνία. Είναι γεγονός, ότι είναι παράξενο να γερνάει κάποιος
στη σημερινή εποχή, αφού συνέχεια ακούει και προσπαθεί να μάθει πως να
πεθάνει και όχι πως να γεράσει επιτυχημένα. Αυθαίρετα υποστηρίζεται, ότι ο

46

47

48

Βλ. James Houston and Michael Parker, A Vision for the Aging Church, IVP Academic,
Η.Π.Α. 2011, σ. 115.
Βλ. Richards H. Gentzler, Aging and Ministry in the 21 st Century, Discipleship Resources,
Nashville TN 2008, σ. 17.
Βλ. J. W. Rowe and R. L. Kahn, Successful Aging, Pantheon Books, Νέα Υόρκη 1998, σ. 18.
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ηλικιωμένος κλείνεται στον εαυτό του και αδιαφορεί για το κοινωνικό
σύνολο, με αποτέλεσμα και η κοινωνία να τον σπρώχνει στο περιθώριο.
Ακόμα και ο ψαλμωδός Δαυίδ είχε αυτό τον φόβο της απόρριψης και της
απομόνωσης, «μὴ ἀποῤῥίψῃς με εἰς καιρὸν γήρως, ἐν τῷ ἐκλείπειν τὴν ἰσχύν
μου μὴ ἐγκαταλίπῃς».49 Άλλωστε δεν πρέπει να συγχέεται ο μοναχικός
άνθρωπος, με αυτόν που ζει μόνος του. Η κατάθλιψη και η μοναξιά μπορούν
να χτυπήσουν την πόρτα της κάθε ηλικίας και όχι αποκλειστικά της τρίτης.
Είναι διαπιστωμένο πως η πλειοψηφία των ηλικιωμένων ανθρώπων σήμερα,
επιδεικνύει υψηλά ποσοστά επαφής με τις οικογένειές τους, τους γείτονες και
τους φίλους τους, επομένως η ισχύς του στερεοτύπου αυτού αδυνατίζει και
καταλήγει να είναι ένας ευφάνταστος μύθος.50
Τα στερεότυπα αυτά είναι διάχυτα σήμερα στον λεγόμενο «δυτικό πολιτισμό». Έχουν
καταφέρει όμως να επηρεάσουν και τις περιοχές του «ανατολικού πολιτισμού», την
Κίνα51 και την Ιαπωνία κυρίως, που στο θέμα του γήρατος έδειχναν μια πιο
προσεγμένη, παραδοσιακή και αξιοπρεπή στάση. Αρνητικός είναι και ο ρόλος της
τηλεόρασης στην εξάπλωση των στερεοτύπων. Οι ηλικιωμένοι χαρακτήρες, που
προβάλλονται στις ταινίες και στις τηλεοπτικές σειρές, ως επί το πλείστον, δεν είναι
οι φιλόσοφοι της εποχής μας, ούτε οι σοφοί και οι διανοούμενοι. Οι ηλικιωμένοι
προβάλλονται ως ασθενικοί, τεμπέληδες, δεν κατανοούν πολλά πράγματα, δε
νοιάζονται για τίποτα και μουρμουρίζουν συνεχώς. Ασφαλώς εύκολα γίνεται
αντιληπτό ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι.52
Το παράδοξο είναι, ότι τα στερεότυπα αυτά γίνονται αποδεκτά από την
πλειοψηφία της κοινωνίας. Η αποδοχή οδηγεί αναγκαστικά στη δημιουργία
επιβεβλημένων κανόνων (νόρμες) και οι κανόνες καταλήγουν στην προκατάληψη,
εξαιτίας της ηλικίας. Η προκατάληψη εξαιτίας της ηλικίας, ο ηλικιωτισμός
(ageism), είναι η συστηματική δυσμενής διάκριση απέναντι σε ανθρώπους λόγω της
αυξημένης ηλικίας τους, κάτι ανάλογο με τον ρατσισμό (racism) και τον σεξισμό

49
50

51

52

Ψαλμ. 70: 9.
Βλ. Department of Communities, Child Safety and Disability Services, Ageing- Myth and
Reality, Queensland Government, Αυστραλία 2012, σ. 26.
Οι Κινέζοι πιστεύουν πως όσο πιο μεγάλος είναι ένας άνθρωπος, τόσο πιο σοφός είναι. Εάν
ερωτηθεί ένας εξηντάχρονος Κινέζος «πόσο ετών είσαι;», μπορεί να πει ψέμματα, λέγοντας ότι
είναι εξηνταπέντε.
Βλ. Joan Chittister, The Gift of Years-Growing Older Gracefully, Blue Bridge, Νέα Υόρκη
2008, σ. 22.
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(sexism), που αναφέρονται στο χρώμα του δέρματος και στο φύλο αντίστοιχα.53 Η
ηλικιακή διάκριση είναι η χειρότερη και σκληρότερη μορφή απόρριψης, που μπορεί
να υποστεί ένας ηλικιωμένος. Επηρεάζει όχι μόνο τη ζωή του αλλά και τη ζωή των
νεοτέρων, αφού η δύναμη του ηλικιωτισμού είναι τεράστια.
Αυτή η διάκριση υφίσταται και στον τρόπο ζωής και οργάνωσης της Εκκλησίας,
κυρίως της ενορίας, αφού το μικρόβιο του ηλικιωτισμού προσβάλλει όλο και
περισσότερους χριστιανούς. Ο επικεφαλής της κάθε τοπικής εκκλησίας, ενορίας,
εκκλησιαστικού οργανισμού, επηρεασμένος προφανώς από τα αρνητικά στερεότυπα,
προτιμά στις συνάξεις, στους κύκλους, στις ομιλίες, νεανικό ακροατήριο, παρά
γηρασμένο. Οι ιερείς πολλές φορές χαίρονται με το νεανικό εκκλησίασμα και
δυσφορούν με το γηρασμένο, λέγοντας το γνωστό κλισέ στερεότυπο, ότι οι ενορίες
έχουν κατακλεισθεί από ηλικιωμένους και κινδυνεύουν να σβήσουν. Ακόμα και οι
πνευματικοί-εξομολόγοι, όλη τους την ενέργεια τη διοχετεύουν σε νέους ανθρώπους,
ενώ στους ηλικιωμένους δείχνουν μια πιο παθητική και τυπική στάση, αδιαφορώντας
για το γεγονός, ότι ο Χριστός είναι ο ίδιος, για νέους και ηλικιωμένους.
Αναπόφευκτο είναι τα στερεότυπα να οδηγούν, εκτός από την προκατάληψη, στον
φόβο του γήρατος, στη γηριοφοβία (geriophobia-fear of aging).54 Τα γκρίζα μαλλιά
και οι ρυτίδες προκαλούν απέχθεια και αποστροφή.

ε) Επιλογόμενα
Οι θεοφόροι Πατέρες της Εκκλησίας, μέσα στα κείμενά τους, τονίζουν τη
σπουδαιότητα και τη μοναδικότητα της τρίτης ηλικίας, όταν αυτή όμως είναι
συνδεδεμένη με την πίστη, την εγκράτεια και τη σωφροσύνη. Τίποτα δεν λειτουργεί
μηχανικά στην Εκκλησία. Ούτε η μεγάλη ηλικία ταυτίζεται απροϋπόθετα με τη σοφία
ούτε η νεότητα με την αφροσύνη.

53

54

Robert Butler, Growing Old in America-Why Survive?, Harper & Row, Νέα Υόρκη 1975, σ.10.
Ο συγγραφέας, ιατρός και πρώτος διευθυντής του τμήματος γηριατρικής ιατρικής στην
Αμερική, πρωτοχρησιμοποίησε τον όρο «ageism» στο παραπάνω βιβλίο του, το οποίο κέρδισε
και το βραβείο Πούλιτζερ. Ο Butler, κατά δήλωσή του, άκουσε έναν αμερικανό πάστορα να
αναφέρει ότι η εκκλησιαστική του κοινότητα αποτελούνταν από τρεις κατηγορίες: fast go (νέα
γενιά), slow go (μεσήλικες) και no go (ηλικιωμένοι). Ο Butler, παραμερίζοντας τα αρνητικά
στερεότυπα, διαπίστωσε ότι η τρίτη κατηγορία, η «no go», στην πραγματικότητα κινούνταν
(did indeed go) και προσέφερε πολλά στην τοπική ενορία, με την προσευχή και την εμπειρία
της.
Βλ. Rogers R. Joseph, Ministering to the Seniors, Lexington, KY, Η.Π.Α. 2012, σ. 77.
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Η υποτίμηση και η κοινωνική διάκριση (ηλικιωτισμός) που υφίσταται η τρίτη
ηλικία, είναι δείγμα οπισθοδρόμησης του πολιτισμού. Σήμερα όλα κινούνται
ταχύτατα. Όμως η ταχύτητα δεν επαρκεί από μόνη της. Χρειάζεται η σοφία, η
σταθερή πορεία και η συγκράτηση, στοιχεία που διαθέτει η τρίτη ηλικία. Για να φανεί
η σπουδαιότητα αυτών των στοιχείων, ένας αμερικανός πάστορας χρησιμοποίησε το
παράδειγμα του ρολογιού. Ένα ρολόι έχει τρεις δείκτες, των δευτερολέπτων, των
λεπτών και των ωρών. Ο πάστορας παρομοίασε τη νέα γενεά με τον δείκτη των
δευτερολέπτων, αφού τρέχει πολύ γρήγορα με μεγάλη ενέργεια, όπως οι νέοι. Η μέση
ηλικία ενός εκκλησιάσματος παρομοιάζεται με τον δείκτη των λεπτών, όπου ναι μεν
υστερεί κάπως σε ταχύτητα, αλλά εντούτοις γυρίζει ολόκληρο το ρολόι σε μία ώρα.
Οι ηλικιωμένοι του εκκλησιάσματος μοιάζουν με τον δείκτη των ωρών, που κινείται
πιο αργά από όλους αλλά παρ’ όλα αυτά καταφέρνει να φέρει τον κύκλο του
ρολογιού δύο φορές την ημέρα. Κάθε δείκτης έχει τη δική του λειτουργία. Ο
πάστορας κατέληξε λέγοντας κάτι καταπληκτικό. Εάν ένα ρολόι έχει μόνο τους
δείκτες των δευτερολέπτων και των λεπτών, τότε είναι αδύνατο να δούμε τι ώρα
είναι. Χρειάζεται οπωσδήποτε ο δείκτης της ώρας. Επομένως, τα ηλικιωμένα μέλη
είναι εξόχως απαραίτητα για την πνευματική υγεία και τη συνέχιση της
εκκλησιαστικής και κοινωνικής ζωής.55
Η τρίτη ηλικία, παρότι αποτελεί μια κρίσιμη καμπή στην ανάπτυξη του ανθρώπου,
εντούτοις καταλήγει να έχει σχέση με την ωρίμανση, τη διαφοροποίηση, την
εξατομίκευση και τη ροπή προς τη μοναδικότητα. Όσο η ηλικία προχωράει, με την
ανάλογη εξωτερική φθορά του οργανισμού, τόσο —στις υγιείς πάντα περιπτώσεις—
αυξάνεται η ψυχική ωρίμανση, η στροφή δηλαδή περισσότερο στον εαυτό και την
εμβάθυνση στα ουσιώδη της ζωής. Γι’ αυτό, σε μια υγιή κοινωνία οι ηλικιωμένοι μας
θα είναι πάντοτε αναντικατάστατοι. Σε τούτο μπορεί να συμβάλει, με το
συμπεριληπτικό της όραμα και η Εκκλησία.

55

Βλ. Richard Gentzler H. Jr., Older Adult Ministry, Descipleship Resources, Nashville TN 2006, σ.
28.
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Παναγιώτης Θωμά, Άννα Πιτζή, Μαρία Χατζηαποστόλου

ΟΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΩΝ

Οι προβολές ταινιών συνεχίζονται στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Κυρηνείας στη
Λευκωσία, η παρέα μας εμπλουτίζεται και ανανεώνεται· ενώ και με το παρόν κείμενο
συνεχίζουμε —και πιο επίσημα— το εγχείρημα της σύμπλευσης μεταξύ του εκάστοτε
τεύχους της Συμ-βολής και του θέματος του κύκλου προβολών που διεξάγονται σε
μηνιαία βάση. Έτσι λοιπόν έγινε επιλογή κινηματογραφικών έργων, τα οποία
προβάλλουν τον ρατσισμό, την ξενοφοβία, τον εξτρεμισμό και τον θρησκευτικό
φονταμενταλισμό, μαζί με τα στερεότυπα, τα προϊόντα δηλαδή εσφαλμένων αντιλήψεων,
που πάντοτε εκτρέφουν τέτοιες στάσεις και συμπεριφορές.
Η σοδειά πλούσια: από την έξυπνα δηκτική Ακαδημία Πλάτωνος, την πυκνή, σχεδόν
ασφυκτική ατμόσφαιρα του αμερικάνικου Crash, την ιλαρότητα της αλγερινής
μοναστικής αδελφότητας απέναντι στους εξτρεμιστές στο Des Hommes et Des Dieux, με
άλλους ενδιάμεσους σταθμούς έως και το οσκαρικό Green Book —έναν υψηλής
αισθητικής ύμνο στην φιλία μεταξύ ετέρων—, ταξιδέψαμε, πότε σε μικρές πότε σε
μεγαλύτερες παρέες, απορήσαμε, σκεφτήκαμε, προβάλαμε τη ζωή στην ταινία και την
ταινία στη ζωή και νοσταλγήσαμε όλοι μια καλύτερη, ανθρωπινότερη κοινωνία. Θέλω να
πιστεύω —το αισθάνομαι συχνά μετά τις προβολές—, πως φεύγουμε όλοι λίγο
διαφορετικοί, λίγο πιο διαφωτισμένοι και με το κίνητρό μας ανανεωμένο. Αν είναι έτσι,
τότε κάτι πετυχαίνουμε και σίγουρα το οφείλουμε πρωτίστως στην ουσία των
κινηματογραφικών έργων, στον υπαρξιακό τους χαρακτήρα και τον εύστοχο τρόπο που
μιλούν για την κοινωνία, τη ζωή και τις μεγάλες προκλήσεις της.
***

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑ, ΑΝΝΑ ΠΙΤΖΗ, ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Ας μου επιτραπεί, προτού περάσουμε στα όμορφα κείμενα των φίλων, που προσεγγίζουν
αναστοχαστικά και δημιουργικά κάποιες από τις ταινίες που παρακολουθήσαμε, ένα
σύντομο δικό μου σχόλιο σε μία ταινία, την οποία παρακολουθήσαμε προ διετίας αλλά
εντάσσεται οργανικά στο θέμα του παρόντος τεύχους. Ο λόγος για το δράμα του Rachid
Buchareb London River, μία παραγωγή του 2009, η οποία αξίζει την προσοχή μας και
προσωπικά με έχει απασχολήσει και με έχει ευεργετήσει και ως εκπαιδευτικό. Γι’ αυτό
εξάλλου είχα δημοσιεύσει το 2015 και σχετικό άρθρο σε περιοδικό που συζητά
αποκλειστικά το θέμα της σχέσης της θρησκείας και της θεολογίας με τον Κινηματογράφο.1
Προκειμένου λοιπόν περί της υπέρβασης των προκαταλήψεων και των στερεοτύπων που
οδηγούν στον ρατσισμό, στις δυσμενείς διακρίσεις και τη βία (ψυχολογική η φυσική), που
αυτά συνεπάγονται, η εν λόγω ταινία θέτει τον δάκτυλον επί των τύπων των ήλων. Ο
μαύρος, Αφρικανός και Μουσουλμάνος που πηγαίνει στο Λονδίνο μετά την τρομοκρατική
επίθεση της 7ης Ιουλίου του 2005 για να βρει τον γιό του, ο οποίος δεν δίνει σημεία ζωής
από τότε, συναντάει την λευκή, Χριστιανή και Αγγλίδα μάνα που φτάνει επίσης στην
αγγλική πρωτεύουσα για τον ίδιο ακριβώς λόγο, δηλαδή για να βρει την κόρη της, η οποία
επίσης είναι εξαφανισμένη από τη μέρα του τραγικού θανατηφόρου κτυπήματος. Δεν θέλω
να μπω σε λεπτομέρειες ως προς το τί εκτυλίσσεται στη συνέχεια της ταινίας, αλλά αυτό
που θα ήθελα να τονίσω είναι πως οι δημιουργοί της καταφέρνουν να προβάλουν πειστικά
και ρεαλιστικά τις αιτίες των προκαταλήψεων που υπάρχουν: τον φόβο, την βία που
ασκείται στο όνομα της θρησκείας (εν προκειμένω του Ισλάμ) από τους εξτρεμιστές της,
την ανασφάλεια μπροστά στο άγνωστο και Τον Άγνωστο συνάνθρωπο, τη δικαιολογημένη ή
αδικαιολόγητη διστακτικότητα προς το διαφορετικό.

Η Αγγλίδα μάνα, η Elizabeth,

εξαιτίας όλων των πιο πάνω, φέρεται στον Ousmane, τον Αφρικανό πατέρα, με τρόπο
απαίσιο, άκρως προκατειλημμένα· ενώ αυτός την αναζητά και της δείχνει τη φωτογραφία
των παιδιών τους μαζί απλά για να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον. Η άρνηση να του σφίξει
το χέρι ή να καθίσει δίπλα του στο παγκάκι, πόσο μάλλον να δεχθεί τις αγαθές του
προθέσεις, καταλήγει στην καταγγελία που του κάνει στην αστυνομία. Ο Ousmane
ανακρίνεται γι’ αυτό που είναι: μαύρος, Μουσουλμάνος, διαφορετικός, γι’ αυτό κατά

1

Βλ. Panayiotis Thoma, “Beyond the Confines of Tolerance in Rachid Buchareb’s London River:
Theological Discussion and Educational Approach to an Open Ended film”, Journal of Religion & Film
19 (2015), στο: https://digitalcommons.unomaha.edu/jrf/vol19/iss2/9 [πρόσβ.: 23 Νοεμβρ. 2019].
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συνθήκη ύποπτος. Όμως, τούτος ο ειρηνικός άνθρωπος, είναι και αυτός θύμα της ίδιας
βίας που, δυστυχώς —όπως εν τέλει θα μάθουν—, είχε σκοτώσει και την κόρη της
Χριστιανής Αγγλίδας και το δικό του παιδί.
Στο δεύτερο μισό της ταινίας, την απόλυτη προκατάληψη διαδέχεται η ευγένεια, η οποία
ανοίγει την πόρτα στη φιλοξενία που προσφέρει η χαροκαμένη χήρα Elizabeth στον νέο της
φίλο· ενώ το τέλος θα τους βρει αγκαλιασμένους να θρηνούν για την κοινή τους απώλεια.
Όσο για το θεολογικό στοιχείο, αν δεν έχει διαφανεί στο ανθρώπινο-κοινωνικό επίπεδο, σε
όσα ήδη ανέφερα, με την τελική νίκη της φιλίας επάνω στην προκατάληψη —που
επιτυγχάνεται σταδιακά και ασκητικά γι’ αυτό και μας πείθει—, είναι κατά τα άλλα
δοσμένο δημιουργικά μέσα από την επιβεβαίωση αλλά και την αμφισβήτηση ή τη διάψευση
τόσο του χριστιανικού όσο και του μουσουλμανικού modus vivendi σε επίπεδο
υπαρξιακό, πράξης και βιώματος. Μια ταινία που αληθινά αξίζει και μπορεί να γίνει
πυρήνας ή σκελετός ευρύτερων συζητήσεων για μια

συμ-περιληπτική κοινωνία πέρα από

τα όρια της απλής ανοχής, όραμα που εξάπαντος πρέπει να χαρακτηρίζει πρωτίστως την
Εκκλησία αλλά και την κάθε τοπική κοινωνία όπου γης (Παναγιώτης Θωμά)
***
Τροφή για σκέψη… από μια ταινία!
Μία συγκεκριμένη σκηνή από την ταινία Crash με έκανε να διερευνώ, για μέρες, την
συμπεριφορά μου απέναντι σε στερεότυπα και ρατσιστικές αντιδράσεις. Δεν της έδωσα
ιδιαίτερη σημασία αρχικά. Μέσα από τη συζήτηση, όμως, βγήκε το κρυμμένο της μήνυμα.
Πόσο βαθιά ριζωμένα είναι τελικά τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις στη ζωή μας;
Έχουν εμφυτευτεί στο υποσυνείδητό μας. Μήπως ενσωματώνονται και στο γενετικό μας
υλικό, σαν μέρος της εξέλιξης; Αυτό το θέμα πραγματευόταν η ταινία Crash, στερεότυπα!
Το πόσο αυτά επηρεάζουν την επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων, το ότι καταλήγουν ακόμα
και στη βία είναι γνωστό. Δεν χρειάζεται ανάλυση. Όλα αποδομένα από τον σκηνοθέτη με
απόλυτη ευστοχία και μαεστρία. Αυτό που πραγματικά με έκανε να διερωτηθώ, σε βαθμό
που για μέρες μελετούσα και την δική μου συμπεριφορά απέναντι σε ανθρώπους άλλων
εθνικοτήτων, θρησκειών, χρώματος κλπ, ήταν ένα συγκεκριμένο στιγμιότυπο. Ένας
αστυνομικός αρχικά φαίνεται να αντιδρά στις ρατσιστικές συμπεριφορές του συναδέλφου
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του. Τον ενοχλούν. Τον ίδιο αστυνομικό τον παρακολουθούμε αργότερα να πέφτει θύμα
των δικών, βαθιά ριζωμένων, προφανώς, στερεότυπων και να διαπράττει φόνο!
Εκεί που νομίζεις ότι έχεις ξεφύγει από την βαρύτητα των στερεότυπων, ένα τυχαίο
περιστατικό, σε μία στιγμή που το μυαλό χάνει στιγμιαία τον έλεγχο, λειτουργώντας
ενστικτωδώς, τα βλέπεις να ζωντανεύουν. Ακόμα και σε ανθρώπους που θα έλεγες ότι το
έχουν «δουλέψει» το θέμα. Ότι η κρίση τους έναντι της κοινωνικής ισότητας και
δικαιοσύνης είναι αρκετά ανεπτυγμένη. Εκεί που νομίζεις ότι έχεις ξεφύγει από την έλξη
τους, ανακαλύπτεις ότι απλά απομακρύνθηκες από το κέντρο, το οποίο έχει ακόμα
επίδραση πάνω σου. Μου θύμισε λίγο τον Πλούτωνα, τον τελευταίο πλανήτη στο ηλιακό
μας σύστημα. Τόσο μακριά από τα τεκταινόμενα αλλά ακόμα δεμένος στην βαρυτική έλξη
του Ήλιου. Ή τα ηλεκτρόνια στην τελευταία στιβάδα. Βρίσκονται εκεί, έτοιμα να τα
διεκδικήσει όποιο άλλο μόριο περάσει, αλλά ακόμα και αυτή η χαλαρή έλξη του πυρήνα
(των στερεότυπων), είναι αρκετή να τα κάνει να εκραγούν στις κατάλληλες συνθήκες.
(Άννα Πιτζή)
***
Το κέντρο του θανάτου και η τέχνη της αφής
«Είναι η αίσθηση της αφής. Σε κάθε μεγάλη πόλη περπατάς και πέφτεις πάνω σε
αγνώστους. Στο Λος Άντζελες δεν σε πειράζει κανείς. Είμαστε πάντα πίσω από σίδερο και
γυαλί. Μας λείπει αυτό το άγγιγμα και πέφτουμε πάνω σε κάποιον για να το νιώσουμε».
Από την ταινία Crash (2004)
Στο Gran Torino (2009) ο βετεράνος Γουόλ Κοβάλσκι δεν τα έχει με τους διαφορετικούς.
Τα έχει με τον ίδιο του τον εαυτό. Για αυτό και δεν μπορεί να συνάψει σχέση με κανέναν,
ούτε καν με την ίδια του την οικογένεια. Μισάνθρωπος που δεν θέλει να εξομολογηθεί και
να γίνει ενεργό μέλος της κοινωνίας, γνωρίζει περισσότερα για το θάνατο, παρά για τη
ζωή. Μόνη μορφή επικοινωνίας ο σκύλος του, η Νταίζη. Κι όμως στο τέλος αγκαλιάζει τον
εχθρό —μονάχα σε εκείνον εξομολογείται— και όλα τα πρότερα εγκλήματα παραγράφονται
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με το «Χαίρε Μαρία Κεχαριτωμένη» να είναι η μόνη, τελευταία προσευχή του και το κορμί
του, ένας σταυρός που κείτεται στο δρόμο, «θυσία στην καθαρότητα των ουρανών».2
Παράλληλα, η οσκαρική ταινία The green book (2018) αποτελεί ύμνο στη φιλία της
διαφορετικότητας, ενώ στην ταινία Hotel Mumbai (2018), η αληθινή ιστορία φανερώνει το
πιο σκοτεινό πρόσωπο της ανθρωπότητας, αποσπώντας τις καλύτερες κριτικές, καθώς
αποτελεί: «Ένα έξοχο, τρομακτικό θρίλερ» (The Guardian). Η επίθεση στη Βομβάη
αποτελεί έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, καθώς οι εθνικότητες που βάλλονται είναι
πολλές: ακόμη και ελληνικά ακούγονται από τα χείλη ενός θύματος. Απρόσωπα χτυπούν,
γιατί όπου κυριαρχεί ο –ισμός, μία πραγματικότητα υπάρχει: ο θάνατος. Ο παραλογισμός
γκρεμίζει ό,τι η ζωή χτίζει με κόπο και μεράκι. Η θρησκεία, όμως, οφείλει να έχει
θεραπευτικό ρόλο: ο υπάλληλος του ξενοδοχείου χρησιμοποιεί το τουρμπάνι του, για να
κλείσει την ανοιχτή πληγή ενός θύματος, επαληθεύοντας το ιερό αυτό σύμβολο των Σιχ, ως
σύμβολο τιμής και θάρρους.
Μία κόκκινη γραμμή, ένα αόρατο νήμα συνδέει όλες τις ταινίες: ύβρις, εξιλέωση, θυσία,
κάθαρση. Έχοντας ως κοινό άξονα το φόβο απέναντι στο διαφορετικό —ως μέγεθος που
οδηγεί στην τραγική αποτυχία της συνάντησης, αλλά και την επίγνωση του ρίσκου που
αναλαμβάνουν και που μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στη ματαίωση της συνάντησης— οι
ήρωες οδηγούνται στην εξαίσια ανατροπή του τέλους. Η σύγκρουση γίνεται συμφιλίωση
μέσα από μία ακολουθία υπαινικτικών συμβολισμών: «Νομίζεις ότι ξέρεις ποιος είσαι; Δεν
έχεις ιδέα», είναι η σιβυλλική φράση που φανερώνει τη διττή —αγγελική ή εωσφορική—
ανθρώπινη φύση στην ταινία Crash (2004). Όμως είναι Χριστούγεννα και το θαύμα
συντελείται, η μικρή δεν πεθαίνει, καθώς η αγάπη ακυρώνει τα όπλα και μηδενίζει το
θάνατο. Όλοι οι ήρωες παθαίνουν την καλή αλλοίωση και βρίσκουν και πάλι το χαμένο
τους πρόσωπο. Γιατί είναι Χριστούγεννα. Και χιονίζει. Όλα γίνονται πάναγνα: «―Σήκωσε
το μεγάλο δείπνο ν’ ανοιχτούμε. Ναι, χιονίζει, αρχίζουνε τα θαύματα…».3 (Μαρία
Χατζηαποστόλου)

2
3

Βλ. Οδυσσέας Ελύτης, Το Άξιον Εστί, Ίκαρος, Αθήνα 2011, σ. 66.
Διονύσης Σαββόπουλος, Αχαρνής. Ο Αριστοφάνης που γύρισε από τα θυμαράκια. Τραγούδια για νέους
κανταδόρους, (Lyra, 1977).
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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
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

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Α. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ

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.1

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»,2 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»3
και δεν είναι άλλος από το «μανικό έρωτα» τον οποίο υμνεί ο Ιωάννης της
Κλίμακος,4 αλλά και ο Μάξιμος,5 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»6 και «ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς»,7 τον
μετέτρεψε ευθύς από όργανο ντροπής και εξευτελισμού σε σύμβολο αγιασμού και
ζωοποίησης. «Οδός μανικού έρωτος», λοιπόν, το αντίδοτο απέναντι στη φιλαρέσκεια
* 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
Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης, «Θεσσαλονίκη και ζωή», Μητέρα Θεσσαλονίκη, Κέδρος, Αθήνα 1987,
σ. 56-57.
2
PG 3, 709B.
3
Διονύσης Σαββόπουλος, Ας κρατήσουν οι χοροί, Είκοσι χρόνια δρόμος (1983).
4
PG 88, 1156C: «Μακάριος ὅστις τοιοῦτον πρὸς Θεὸν ἐκτήσατο ἔρωτα, οἷον μανικὸς ἐραστὴς πρὸς
τὴν ἑαυτοῦ ἐρωμένην κέκτηται».
5
PG 4, 264B-269D.
6
Ειρηνικά Θείας Λειτουργίας.
7
Αγία Αναφορά Θείας Λειτουργίας.
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της επιβολής ή άλλως Χριστός, αυτός που αυτοπροσδιορίστηκε ως «ἡ ὁδὸς καὶ ἡ
ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή».8 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.9

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
βαθιά ζυμωμένη με την επιθυμία της όντως ζωής, η οποία έχει νόημα μόνον όταν
8
9

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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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.10

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».11
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
την επανάσταση. Η επανάσταση εν πολλοίς προσέλαβε, εντός της ιστορίας,
10

11

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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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».12
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.13

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.14 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
ολικής αντίστασης, στις πράξεις άρνησης συμβιβασμού. Άλλωστε, ο σταυρός
12
13
14

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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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.15 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.16

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

15

16

«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.17

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».18 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,19 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».20 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
17
18

19
20

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.21

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».22 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».23 Και είμαι της άποψης, πως τούτη η θέση του
Ρεμπώ, μοιάζει να βρίσκεται στον πρόναο της χριστιανικής θεολογίας. Εκεί, όπου η
21
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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».24 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».25
«Της Σαλονίκης μοναχά της πρέπει το καράβι», λοιπόν. «Να μην τολμήσεις να τη
δεις ποτέ από τη στεριά».26 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».
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1986, σ. 131.
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