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Abstract: This study discusses the reception of the surrealist Andreas Embιrikos’ novel, Ο

Μέγας Ανατολικός (The Great Eastern) by the theologian Nikos Matsoukas. One of the

major characteristics of The Great Eastern is the excessive evangelization of the (fictional) 

world with utopian characteristics, free relationships, new ethics, and freedom, along with 

a dominant and absolute erotic love. This fictional work and the main ideas of the author 

are presented at first with references to the characteristics of the surrealist movement in 

Greece. Nonetheless, beyond moralism and censorship, and the limitations of art (however 

they may be defined), the theological approach to the novel demonstrates the importance 

of the encounter and dialogue of theology with the remarkable cultural works. 

Keywords: God; human; creatureliness; sin; love; Ethics; Surrealism; Theology.  

Το αφιέρωμα του περιοδικού Συμ-βολή στην τέχνη και στο ερώτημα για τα όριά της 

έρχεται να ανοίξει ξανά τη συζήτηση για ένα θέμα, που απασχολεί διαχρονικά τον

δημόσιο λόγο. Το παρόν μελέτημα αποτελεί προσπάθεια αναστοχασμού επάνω σε μια

βιβλιοκρισία, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Καθ’ Όδόν.1 Συντάκτης της ο

θεολόγος Νικόλαος Ματσούκας και έργο προς κρίση, ένα ίσως από τα τολμηρότερα 

έργα της ελληνικής λογοτεχνίας, ο Μέγας Ανατολικός2 του Ανδρέα Εμπειρίκου.

⁎  BΑ, MΑ Θεολογίας (Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ), προπτυχιακός φοιτητής (Τμήμα Φιλοσοφίας και 
Παιδαγωγικής Α.Π.Θ).

1  Νικόλαος Ματσούκας, «Ανδρέας Εμπειρίκος, Ο Μέγας Ανατολικός», Καθ΄ Οδόν 3 (1992), σ. 173-

175, εδώ σ. 174.
2    Ανδρέας Εμπειρίκος, Ο Μέγας Ανατολικός, 8 τόμ., Άγρα, Αθήνα 1990, εδώ τ. Α΄, σ. 10.
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Ο Ανδρέας Εμπειρίκος, συγγραφέας της Υψικάμινου, που έχει χαρακτηριστεί ως 

«το βιβλίο με το οποίο έκαμε ο υπερρεαλισμός την επίσημη και την υπεύθυνη 
εμφάνισή του στην Ελλάδα»,3 ποιητής, φωτογράφος και ο πρώτος Έλληνας 

ψυχαναλυτής,4 είναι μια από τις πιο σημαντικές μορφές της «γενιάς του ’30». Το 

ιδιότυπο και τολμηρό του μυθιστόρημα, ο Μέγας Ανατολικός δημοσιεύτηκε αρχικά 

μετά τον θάνατό του σε 6 τόμους και υπήρξε σκανδαλώδες έργο εξαιτίας της 

τολμηρής του γλώσσας. Ξάφνιασε τα ελληνικά γράμματα με την πρωτοτυπία του και 

προκάλεσε αντιδράσεις με την ελευθεροστομία και το άκρως ερωτικό περιεχόμενο.

Ο Εμπειρίκος ανήκει στους ανθρώπους, που χρησιμοποίησαν το μελάνι για να 

θέσουν νέα όρια και προοπτικές. Στα κείμενά του η ψυχολογία συναντά τον 

σοσιαλισμό και η ιστορία του ανθρώπου γίνεται μέρος μιας νέας «μεθιστορίας», που 

θέλει να δώσει ώθηση για την αλλαγή του κόσμου. Το μυθιστόρημα ως μέσο 

αποτελεί ένα λαμπρό πεδίο για το ξεδίπλωμα των ιδεών και της προβληματικής γύρω 

από τον έρωτα, τα όρια, την πολιτική και την ψυχολογία. Όπως σημειώνει ο Λίνος 

Πολίτης:

Οι νέοι λογοτέχνες της γενιάς του '30 έστρεψαν τη ματιά τους προς 

ευρύτερους ορίζοντες, ζήτησαν να ανιχνεύσουν ψυχολογικές καταστάσεις 
συνθετότερες, να αντιμετωπίσουν προβλήματα κοινωνικά και ανθρώπινα, 

προσπάθησαν ακόμη να ξεπεράσουν τα στενά ελληνικά όρια και να 

πορευτούν παράλληλα με τη σύγχρονη ευρωπαϊκή πεζογραφία. Τέλος 

δοκίμασαν επίμονα, ξεπερνώντας τα όρια του διηγήματος και της νουβέλας, 

να εκφραστούν με το κατ’ εξοχήν σύγχρονο μέσο, το μυθιστόρημα.5

Ο υπερρεαλιστικός τρόπος γραφής του Εμπειρίκου δομεί έναν νέο κόσμο, πολιορκεί 

το ανεπίτρεπτο και περιγράφει τις ανθρώπινες σχέσεις χωρίς να φοβάται να πει τις 

σκοτεινές σκέψεις των ανθρώπων. Ο Οδυσσέας Ελύτης εύστοχα επισημαίνει ότι: 

«Δεν έχει κανείς πάρα να αντιπαραβάλλει τον Μέγα Ανατολικό με τις 120 μέρες των 

Σοδόμων για να αντιληφθεί πως είναι δυνατόν μια κόλαση ακατανόμαστη να 

μετατραπεί σ’ έναν επί γης Παράδεισο».6 Η σύγκριση του Εμπειρίκου με τον

3 Ανδρέας Καραντώνης, Εισαγωγή στη νεώτερη ποίηση, Δίφρος, Αθήνα 1958, σ. 165.
4 Βλ. Ιάκωβος Μ. Βούρτσης, Βιβλιογραφία Ανδρέα Εμπειρίκου (1935-1984), Εταιρεία Ελληνικού 

Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου, Αθήνα, 1984 και Νίκος Σιγάλας, Ο Ανδρέας Εμπειρίκος και 
η ιστορία του ελληνικού υπερρεαλισμού, Άγρα, Αθήνα 2012.

5 Λίνος Πολίτης, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης,
Αθήνα 91998, σ. 302.

6 Οδυσσέας Ελύτης, Αναφορά στον Ανδρέας Εμπειρίκο, Ύψιλον, Αθήνα 21980, σ. 16.
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μαρκήσιο ντε Σάντ φανερώνει τον τρόπο γραφής, το περιεχόμενο, αλλά και την 

αγωνία των δύο συγγραφέων, οι οποίοι αν και σε διαφορετικές εποχές, «κυνηγημένοι 

απ’ όλα τα καθεστώτα, σαν τα αγρίμια του Κάφκα, που τα πισινά τους ποδάρια 

κολλάνε στον παλιό κόσμο ενώ τα μπροστινά τους λαχταρούν να πατήσουν στο 

έδαφος ενός νέου κόσμου»,7 φτάνουν στο σημείο να μετατρέψουν το «τραύμα της 

ιστορίας» τους σε δημιουργία. Ο κόσμος και η ιστορία, γίνονται το πεδίο της 

καλλιτεχνικής έκφρασης, τα όρια μεταξύ ιερού και βέβηλου μοιάζουν δυσδιάκριτα 

και ο μύθος έρχεται μέσα από τον λόγο να προβληματίσει και να σοκάρει τον 

αναγνώστη. Ο ευαγγελισμός ενός νέου κόσμου δεν μπορεί πάρα να συγκινήσει και να 

προβληματίσει τους αποδέκτες. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Ν. Ματσούκας

βασικό στοιχείο ενός έργου τέχνης είναι: «πρώτιστος να δονεί και να συγκινεί τον 

αποδέκτη. Μετά ακολουθούν όλα τα άλλα: ιδέες, μηνύματα, οραματισμοί και τα 

παρόμοια».8

Θα πρέπει να λάβει κανείς υπόψιν ότι ο υπερρεαλισμός ως καλλιτεχνικό ρεύμα

δημιουργεί μια σειρά από έννοιες, με τις οποίες επιδιώκει τον επαναπροσδιορισμό 

των όρων της λογοτεχνικής παραγωγής. Κατασκευάζει μια παράδοση, μια γραμμή

αναφορών σε κείμενα και όρους, η οποία λειτουργεί ως πλαίσιο των επιδιώξεων του 

εκάστοτε συγγραφέα. Όπως έχει σημειωθεί:

Η έννοια που διαμορφώνει, και μέσω της οποίας επιχειρεί να προσδιορίσει 

τους όρους, βάσει των οποίων κατασκευάζεται η παράδοση, είναι αυτής της 

ανώτερης πραγματικότητας, της υπερ-πραγματικότητας (surréalité), η οποία 

συνδέεται με την παντοδυναμία του ονείρου (toute-puissance de rêve).9

Αυτή η παράδοση είναι που καθιστά τη γραφή του Ανδρέα Εμπειρίκου πολλές φορές 

γνώριμη. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, όπως διαβάζουμε στο κείμενο του Ν. Ματσούκα 

η γλώσσα στον Μεγάλο Ανατολικό, είναι σε ορισμένες περιπτώσεις εκκλησιαστική.

«Φως», «Μέγα Φως το Άκτιστο», «μέθεξις», «φωτοχυσία», «αγαπισμός», είναι λίγες 

από τις λέξεις που επανέρχονται σε καίρια σημεία και εξάπτουν το ενδιαφέρον. 

Η αιχμή του υπερρεαλισμού είναι η τεχνική της αυτόματης γραφής (écriture

automatique). Αυτή «ενισχύεται από την ψυχαναλυτική θεωρία περί του ονείρου, διά 

7 Μιχαήλ Σάββας, Πλούς και κατάπλους του «Μεγάλου Ανατολικού», Άγρα, Αθήνα 1995, σ. 22.
8 Νίκος Α. Ματσούκας, «Ανδρέας Εμπειρίκος, Ο Μέγας Ανατολικός» Πολιτισμός αύρας λεπτής, Το 

Παλίμψηστον, Θεσσαλονίκη 2000, σ. 361.
9 Μιχάλης Χρυσανθόπουλος, «Εκατό χρόνια πέρασαν και ένα καράβι». Ο ελληνικός υπερρεαλισμός 

και η κατασκευή της παράδοσης, Άγρα, Αθήνα 2012, σ. 48-50.
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της οποίας γίνεται δεκτή η διάκριση μεταξύ της συνείδησης ή του συνειδητού, 

αφενός, και ασυνειδήτου, αφετέρου, προκειμένου να δοθεί η πρωτοκαθεδρία στο 

ασυνείδητο».10 Με βάση αυτό και την ανάγκη για ελευθερία έκφρασης κατά την 

άσκηση της αυτοματικής συγγραφικής πράξης καταργούνται οι κανόνες της ηθικής 

και αισθητικής. Η ελευθερία των ονείρων ξεπερνάει τον υπαρκτό κόσμο και οι λέξεις 

γίνονται το μέσο για την περιγραφή του εσωτερικού γίγνεσθαι.11 Πέρα από τις λίγες 

επισημάνσεις για το πλαίσιο της συγγραφής αξίζει να παραθέσουμε ότι «για τον 

Εμπειρίκο τίποτα δεν είναι δόγμα, ούτε κι αυτός ο ίδιος ο υπερρεαλισμός. Όλα 

υπόκεινται στην τύρβη και το στρόβιλο της ζωής των πόλεων».12

Το μυθιστόρημά του, ο Μέγας Ανατολικός, είναι ένα ιδιόρρυθμο σύνολο 

περιγραφών και ιδεών στο οποίο συνυπάρχουν το ποιητικό και το κοινωνικό, ο 

στοχασμός για την ιστορία και τη σκέψη του ανθρώπου, αλλά και το μεσσιανικό 

όραμα για τη μέλλουσα ανθρωπότητα. Η νέα Εδέμ, που ευαγγελίζεται ο συγγραφέας,

αποτελεί μια πολιτεία, που προοικονομείται πάνω στον πλου του Μεγάλου 

Ανατολικού. Το ερωτολογικό μέρος του βιβλίου, παρά τις άκρως τολμηρές 

περιγραφές του ερωτικού ενστίκτου, καταλήγει σε ένα είδος καθαρτικής άσκησης,

και έτσι διαφοροποιείται ριζικά από το πνεύμα του μαρκήσιου ντε Σαντ, που 

αναφέραμε εισαγωγικά. Σκοπός είναι η πραγμάτωση μιας απόλυτης «ουτοπίας», στην 

οποία η οικουμένη θα χωρίζεται σε ζώνες εργασίας και ζώνες παραδείσου .13

Οι πληθυσμοί θα εναλλάσσονται αμοιβαία, θα κυκλοφορούν χαρτονομίσματα, που θα 

αλλοιώνονται, ώστε να μην είναι δυνατή η αποταμίευσή τους και θα λειτουργούν 

ειδικά σχολεία, όπου τα παιδιά θα διδάσκονται τη σημασία του έρωτα.

10 Μιχάλης Χρυσανθόπουλος, «Εκατό χρόνια πέρασαν και ένα καράβι», ό.π., σ. 50.
11 Ο ίδιος ο συγγραφέας, στην περίφημη Διάλεξη του 1935 θα αναφερθεί στη διαδικασία της γραφής 

και τη σημασία του ονείρου. Διαβάζουμε: «[…] Βάζοντας κατά μέρος τα εργαλεία και τις συνταγές 
των διαφόρων σχολών καθώς και τα παραδείγματα των μεγάλων ή μικρών ποιητών, ο
Σουρρεαλιστής ποιητής αντί να περιγράψει ένα όνειρο όπως θα έκανε οποιοσδήποτε άλλος, το ζει 
από τη στιγμή που περιέλθει σ’ αυτή την κατάσταση της αφαίρεσης που δικαιούμαστε σήμερα να 
ονομάσουμε σουρεαλιστική. Δηλαδή παραδέχεται πως είναι φορέας και σκηνή συνάμα του 
ποιήματος όπως και του ονείρου, και γράφοντας ή λέγοντας χωρίς να γράφει το ποίημά του, δεν 
μας περιγράφει τίποτε, μα μας το παρουσιάζει όπως υπάρχει μέσα στο γίγνεσθαι του, όπως 
συμβαίνει όταν ονειρευόμαστε, ενώ ο μη σουρρεαλιστής ποιητής γράφοντας ένα ποίημα κάνει το 
πολύ-πολύ ό,τι κάνουμε εμείς όταν ξυπνήσουμε και θέλουμε να εκφράσουμε σε άλλους αυτό που 
είδαμε στον ύπνο μας». Ανδρέας Εμπειρίκος, Περί σουρρεαλισμού. Η διάλεξη του 1935, επιμ.:
Γιώργης Γιατρομανωλάκης, Άγρα, Αθήνα 2009, σ. 71-72.

12 Νάνος Βαλαωρίτης, Ανδρέας Εμπειρίκος, Ύψιλον, Αθήνα 1991, σ. 11.
13 Βλ. Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου, «Ανδρέας Εμπειρίκος: Από την πρωτοπορία των ποιητών στην 

παράδοση των ειρώνων», Εφημ. Τα Νέα, 20.11.1999, στο:
https://www.tanea.gr/1999/11/20/greece/afierwma-o-ellinikos-20os-aiwnas-ta-proswpa-34/ 

[πρόσβ.: 15 Ιουν. 2022].

https://www.tanea.gr/1999/11/20/greece/afierwma-o-ellinikos-20os-aiwnas-ta-proswpa-34/
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Το έργο αποτελεί το μεγαλύτερο ελληνικό μυθιστόρημα. Χωρίζεται σε πέντε μέρη 

που εκτείνονται σε 100 αριθμημένα κεφάλαια και περίπου 2.000 σελίδες. Το 

μυθιστόρημα τοποθετείται χρονικά στη Βικτοριανή εποχή και πραγματεύεται το 

παρθενικό ταξίδι του υπερωκεανίου «Μέγας Ανατολικός» από το λιμάνι του 

Λίβερπουλ στη Νέα Υόρκη, με απόπλου για τον Ατλαντικό ωκεανό στις 22 Μαΐου 

του 1867. Σύμφωνα με την περιγραφή του Εμπειρίκου πρόκειται για το μεγαλύτερο 

πλοίο της υφηλίου.14 Τα συμβάντα που περιγράφονται στο μυθιστόρημα, καλύπτουν 

χρονικά δέκα ημέρες, από το απόγευμα της 21ης Μαΐου του 1867 μέχρι το μεσημέρι 

της 1ης Ιουνίου. Η αφήγηση είναι γραμμική, χωρίς να λείπουν χρονικές παρεκβάσεις 

και οι ετεροχρονισμένες αφηγήσεις των χαρακτήρων. Αν και ο αφηγητής εμφανίζεται 

να διαδραματίζει έναν ρόλο στα δρώμενα, η αφήγηση πραγματοποιείται σε τρίτο 

πρόσωπο. Η γλώσσα είναι προσεγμένη καθαρεύουσα. Σε όλη την έκταση του έργου, 

επιχειρείται η λεπτομερής περιγραφή όλων των εξελίξεων. Τα τρία πρώτα μέρη του 

περιγράφουν αντίστοιχα τις τρεις πρώτες ημέρες του ταξιδιού του «Μεγάλου

Ανατολικού». Στο τέταρτο μέρος παρουσιάζονται μία καταιγίδα διάρκειας δυο 

ημερών, που ξεσπά το βράδυ της τρίτης ημέρας, αλλά και οι εξελίξεις στο πλοίο κατά 

την έκτη και έβδομη ημέρα. Το πέμπτο μέρος του μυθιστορήματος εξιστορεί τα 

γεγονότα της δέκατης ημέρας, περιγράφοντας την άφιξη του Μεγάλου Ανατολικού 

στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. Διαβάζουμε στην Αναφορά στον Ανδρέα Εμπειρίκο, του 

Οδυσσέα Ελύτη, ότι το ταξίδι που περιγράφει ο Εμπειρίκος στον Μεγάλο Ανατολικό,

αποτελεί στην πραγματικότητα μία αφορμή «για να δημιουργήσει μία κινούμενη 

μονάδα-νησίδα όπου, χωρίς τους περιορισμούς της πιθανοφάνειας, θα συσσωρεύσει 

όλες τις παραλλαγές και τις εκφάνσεις της σαρκικής ομιλίας».15

Στο μυθιστόρημα αυτό μονάχα ο έρωτας είναι απόλυτος. Το ερωτικό ένστικτο 

«καθιερώνει την κοινωνία αγγελικών και αθώων πλασμάτων, χωρίς τις γνωστές 

σατανικές κακίες, ζηλοτυπίες και τα συμπαρομαρτούντα», σημειώνει ο Νίκος

Ματσούκας.16 Ο έρωτας και ο ίμερος γίνονται το κέντρο ως τα μόνα πράγματα τα 

οποία είναι βέβαια και οδηγούν, σύμφωνα με τον συγγραφέα, στην απελευθέρωση

του ανθρώπινου πνεύματος. Στην περιγραφή της οικουμενικής πολιτείας 

καταργούνται οι εχθρότητες, η κακία και τα σύνορα στο όνομα της ελευθερίας. Οι 

θρησκείες εκλείπουν και μόνο λίγοι εξακολουθούν να είναι πιστοί θρησκειών. Ο 

14 Εμπειρίκος, Ο Μέγας Ανατολικός, ό.π., τ. Α΄, σ. 10.
15 Οδυσσέας Ελύτης, Αναφορά στον Ανδρέα Εμπειρίκο, Ύψιλον, Αθήνα 21980, σ. 66.
16 Ματσούκας, «Ανδρέας Εμπειρίκος, Ο Μέγας Ανατολικός», ό.π., σ. 175.
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ρεαλισμός των περιγραφών μέσα από μια ψυχαναλυτική σκοπιά θέτει τη 

σεξουαλικότητα, το σώμα και τη συνείδηση στο προσκήνιο των εξελίξεων. Η 

επικρατούσα ηθική, που διαμορφώθηκε μέσα από τα χνάρια του ανθρώπου στην 

ιστορία, καταργείται και αντικαθίσταται από την ελεύθερη συμβίωση των ανθρώπων. 

Περιγράφεται ένας παράδεισος αθωότητας, αγαθότητας και ευδαιμονίας με κέντρο 

τον απόλυτο έρωτα, την συνουσία και την απόλαυση της ερωτικής πράξης. Ο γάμος 

καταργείται, η πορνεία καταδικάζεται, οι ερωτοπραξίες επιτρέπονται, κυριαρχούν οι 

ελεύθερες συμβιώσεις και το αρσενικό θεωρείται σε μερικές περιπτώσεις ισχυρότερο 

του θηλυκού.17 Τα παραπάνω συνθέτουν μόνο λίγες από τις αρχές της «νέας Εδέμ»

και όπως σχολιάζει ο Ν. Ματσούκας σε πολλές περιπτώσεις —τηρουμένων των 

αναλογιών— μας θυμίζουν G. Orwell και παραπέμπουν σε ολοκληρωτισμό.

Για τον συγγραφέα, ο ερωτικός επί γης παράδεισος έρχεται μέσα από την 

απελευθέρωση πνεύματος και σώματος από στεγανά και δεσμούς. Οι αναφορές του 

Εμπειρίκου στο υπαρξιακό ερώτημα περί Θεού δείχνουν να συνδέουν τη θρησκεία με 

τη θεσμική της διάσταση. Από την άλλη, το μεσσιανικό ύφος της γραφής του 

διαλέγεται με το θείο και εντυπωσιάζει το γεγονός ότι εκφράζει «τόσο ριζοσπαστικά 

και νέα πράγματα»18 μέσω της εκκλησιαστικής γλώσσας.

Μήπως οι απέραντοι κόσμοι που την αποτελούν ήσαν το έργο του Θεού, που 

η εκκλησία θέλει να μας επιβάλη, αλλ’ ενός Θεού τελείως διαφορετικού… 

όπως είναι υπαρκτή μα αόρατος η ενέργεια, όπως είναι υπαρκτόν μα αόρατον 
το πνεύμα, όπως είναι υπαρκτόν αλλά μη ορατόν εις πολλούς το Μέγα Φώς το 

Άπιαστον, το εν μεγαλείω και δόξη καταυγάζον, το εις τους αιώνας των 

αιώνων ορατόν, μόνον εις όσους ευλογήθηκαν με την υψίστην Χάριν το φως 

αυτό να δουν; Μήπως μια παμμέγιστη, μια υπέρτατη δύναμις η ενέργεια 
λελογισμένη και παντάνασσα, και επι Γης και εν Υψίστοις; Αλήθεια, μήπως 

αυτά ήσαν ο Θεός και όχι εκείνος ο ηθικολόγος τύραννος και τιμωρός 

κριτής;19

Ο συγγραφέας επικρίνει και απορρίπτει τον ηθικολόγο Χριστιανισμό. Κατά τον

Ματσούκα βρίσκεται αντιμέτωπος με την ηθικολογία και έναν Χριστιανισμό που 

δίδαξαν ανατολικοί και δυτικοί παιδαγωγοί, κοινωνιολόγοι και χριστιανοί 

17 Εμπειρίκος, Ο Μέγας Ανατολικός, ό.π., τ. Ε΄, σ. 15.
18 Ματσούκας, «Ανδρέας Εμπειρίκος, Ο Μέγας Ανατολικός», ό.π., σ. 175.
19 Εμπειρίκος, Ο Μέγας Ανατολικός, ό.π., τ. Α΄, σ. 108.
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ηθικολόγοι, δεν είναι γνώριμος με την οντολογία της Εκκλησίας και δεν ξέρει τίποτα 

«από ορθόδοξη πνευματικότητα που είναι πολέμιος της ηθικολογίας και χορηγός 

θεραπείας ή τουλάχιστο δάσκαλος της θεραπείας».20 Χωρίς να το γνωρίζει φανερώνει 

μια θέση της ορθόδοξης πνευματικότητας, που δεν είναι άλλη από την χορήγηση και 

διδαχή της θεραπείας. «Οι Άγιοι και οι ποιητές ίσως…»,21 μας δείχνουν πτυχές του 

χαρακτήρα του ανθρώπου, που υπόκεινται στη θεία παιδαγωγία, αλλά και στη 

δυσκολία διαίρεσης του κόσμου σε ιερό και βέβηλο. Είναι γεγονός ότι η ορθόδοξη 

πνευματικότητα θα συμφωνούσε με τον Εμπειρίκο στην ανάγκη «απελευθέρωσης του 

ανθρώπου μέσα σε μια αντιμανιχαϊστική πάλη».22 Ο µανιχαϊσµός ενοχοποιεί τη 

σάρκα και κατά συνέπεια τον υλικό κόσμο.23 Σώμα και πνεύμα κομματιάζονται στο 

όνομα μιας ηθικής, που απέχει από τη διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η 

ερωτική επιθυμία, το βέβηλο και η αμαρτία αποτελούν μια όψη της τραγωδίας του 

ανθρώπου. Εν τούτοις, μέσα από τον λόγο του ευαγγελιστή Ματθαίου,24 βλέπουμε 

ότι τα τραύματα του ανθρώπου και της οικουμένης χωράνε μέσα στη χώρα του 

αχωρήτου, την Εκκλησία.  

Ο έρωτας «είναι πάντοτε μια δυναμική επιδίωξη, ποτέ μια οριστική κατάκτηση, 

πάντοτε “ατέλεστος τελειότης”»,25 στην οποία ο άνθρωπος μέσα στον κτιστό κόσμο 

παλεύει να μετέχει. Ο Χριστιανισμός, αν και σε πολλές περιπτώσεις εκδηλώνει μια 

«φοβική εναντίωση στη σεξουαλικότητα»,26 αλλά και στον έρωτα, βρίσκεται στο 

κέντρο αυτής της προβληματικής και της κοινωνίας. Ο Π. Θωμά σε άρθρο του για τον 

έρωτα συνοψίζει ότι «ο τρόπος της ερωτικής κοινωνίας ανθρώπου και Θεού, όπως 

τον φανερώνει η μυστική εμπειρία του Χριστιανισμού, αποτελεί δείκτη της 

πραγματικής ερωτικής κοινωνίας και μεταξύ των ανθρώπων».27 Με αυτό ως βάση 

είναι αδύνατο να μην μετέχει στη θεραπεία του ίδιου του έρωτα. «Και ο ίδιος ο 
 

20  Ματσούκας, «Ανδρέας Εμπειρίκος, Ο Μέγας Ανατολικός», ό.π., σ. 175. 
21  Thornton Wilder, Η μικρή μας πόλη, μτφρ.: Ηλίας Βολανάκης, Ίκαρος, Αθήνα 1957, σ. 83. 
22  Ματσούκας, «Ανδρέας Εμπειρίκος, Ο Μέγας Ανατολικός», ό.π., σ. 175. 
23  Πρβλ. Χρυσόστομος Σταμούλης, «Ένα κορίτσι με μαγιό μπήκε στην Εκκλησία. Ένα ανέκδοτο 

ποίημα - αναστεναγμός υπαινικτικός- του Κυριάκου Χαραλαμπίδη και η ουσία της θεολογίας», 

Πάροδος 37 (2010) σ. 4426-2229, στο: 
https://antidosis.wordpress.com/2012/11/03/%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-

%ce%ad%ce%bd%ce%b1-%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%af%cf%84%cf%83%ce%b9-%ce%bc/ 

[πρόσβ.: 15 Ιουν. 2022].  
24   Μτ. 1:13: «οὐ γὰρ ἦλθον καλέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν».  
25  Χρήστος Γιανναράς, Ενάντια στη θρησκεία, Ίκαρος, Αθήνα 2010, σ. 99. 
26  Ό.π., σ. 187. 
27  Παναγιώτης Θωμά, «Έρωτας: Αποκάλυψη Ομορφιάς ή Αγαθό με Ημερομηνία Λήξης;», 

Intellectum 5 (2008), σ. 97-106, εδώ σ. 103. 

https://antidosis.wordpress.com/2012/11/03/%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-%ce%ad%ce%bd%ce%b1-%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%af%cf%84%cf%83%ce%b9-%ce%bc/
https://antidosis.wordpress.com/2012/11/03/%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-%ce%ad%ce%bd%ce%b1-%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%af%cf%84%cf%83%ce%b9-%ce%bc/
https://antidosis.wordpress.com/2012/11/03/%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-%ce%ad%ce%bd%ce%b1-%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%af%cf%84%cf%83%ce%b9-%ce%bc/
https://antidosis.wordpress.com/2012/11/03/%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-%ce%ad%ce%bd%ce%b1-%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%af%cf%84%cf%83%ce%b9-%ce%bc/
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έρωτας πρέπει να θεραπευτεί»,28 σχολιάζει ο θεολόγος της Θεσσαλονίκης και 

επεκτείνοντας τη σκέψη του πρέπει να τονίσουμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να 

αποβάλλουμε μανιχαϊστικές ιδέες, που διαχωρίζουν τον κόσμο και οδηγούνε στο 

ανέραστο. Διαβάζουμε σε κείμενο του Χρυσόστομου Σταμούλη πάνω στην ίδια 

προβληματική:  

Ο έρωτας, δηλαδή, μαζί και το σεξ, δεν είναι απλά και μόνο μια λειτουργία των 

γεννητικών οργάνων ξεκομμένη από τη συνολική ύπαρξη του ανθρώπου, αλλά 

τουναντίον, πραγματικότητα που αφορά το σύνολο της ύπαρξης. «Ο τρόπος της 

ερωτικής κοινωνίας ανθρώπου και Θεού, όπως τον φανερώνει η μυστική εμπειρία του 

Χριστιανισμού, αποτελεί δείκτη της πραγματικής ερωτικής κοινωνίας και μεταξύ των 

ανθρώπων». Μια δυνατότητα και μια δύναμη που επιτρέπει την κατάφαση στο 

μυστήριο. Ένας τρόπος, όχι απλά έκφρασης, αλλά πρωτίστως ύπαρξης, που 

προϋποθέτει σχέση και αναφορά. Μια αλήθεια ουσιώδης, η δύναμη της οποίας 

επιτρέπει τη συμβολική της χρήση για να εκφρασθούν στον ύψιστο βαθμό οι 

βαθύτερες και ως εκ τούτου δημιουργικότερες σχέσεις του κτιστού με το άκτιστο. 

«Μακάριος όστις τοιούτον προς Θεόν εκτήσατο έρωτα», σημειώνει ο άγιος Ιωάννης 

της Κλίμακος και συμπληρώνοντας αποκαλύπτει του λόγου το αληθές, «οἷον μανικὸς 

ἐραστὴς πρὸς τὴν ἑαυτοῦ ἐρωμένην κέκτηται».29 

 

28  Ματσούκας, «Ανδρέας Εμπειρίκος. Ο Μέγας Ανατολικός», ό.π., σ. 175. 
29  Χρυσόστομος Α. Σταμούλης, Η συμπλοκή των σωμάτων και η ερωτική συγκρότηση του βίου. Ο 

έρως, η σεξουαλικότητα, η επιθυμία και οι ηδονές στη θεολογία της Ορθόδοξης Ανατολής, στο: 
https://antidosis.wordpress.com/2022/02/14/%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-%ce%b7-

%cf%83%cf%85%ce%bc%cf%80%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%ae-%cf%84%cf%89/ [πρόσβ.: 
25 Ιουν. 2022].  

Βλ. Ιωάννης Σιναΐτης, Κλίμαξ, PG 88, 1156C. Πρβλ. Βασιλείου Αγκύρας, Περί της εν παρθενία 
αληθούς αφθορίας, PG 30, 676AC: «τοῦτον δὲ τὸν τρόπον, ἐξ ἑνὸς δύο, και ἐκ δύο πάλιν ἕν, τό τε 
ἄῤῥεν καὶ τὸ θῆλυ σοφῶς ἀναδείξας. Καὶ οὐ τὴν πρὸς ἄλληλα συμπλοκὴν μόνον, διὰ τῶν 
προειρημένων τρόπων, ἡδεῖαν τοῖς σώμασιν αὐτῶν ἐργασάμενος, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὸ ἐκ τῆς 
συμπλοκῆς ταῖς τοῦ ἔρωτος λαμπάσι δᾳδουχούμενον γένος, πολὺ τὸ φίλτρον ἐγκατασπείρας' 
ἐνεργητικὸν μὲν τὸ ἄῤῥεν, ὡς ἂν και κατὰ τὴν δημιουργίαν πρωτεῦον παθητικὸν δὲ τὸ θῆλυ, ὡς ἂν 
τῆς τοῦ ἀῤῥενος μοῖρας ἀποσπασθὲν, τὴν φύσιν ἐργάζεται. Καὶ ἵνα μὴ τῷ πρὸς τὴν τοῦ ὁμοίου 
γένους διαδοχὴν φίλτρω τὸ θῆλυ ἀγόμενον, ὡς ἂν παθητικὸν, ἀβοήθητον καταλείποιτο, ἡδονῆς 
ὅλον φάρμακον τῷ ἄῤῥενι τὸ θῆλυ κατασκευάσας, βιαίοις ὁλκαῖς, καὶ ἐπὶ τὴν καταβολὴν τῆς 
γονῆς, πρὸς αὐτὸ ἄγει τὸ αῤῥεν᾽ οὐχὶ πρὸς τὸ ἄῤῥεν ἄγων τὸ θῆλυ, ἀλλὰ τῇ τοῦ θήλεος ἡδονῇ τὸ 

ἀῤῥεν πρὸς αὐτὸ αἰχμάλωτον ἄγων. Ὡς γὰρ ἡ μαγνῆτις λίθος ἀῤῥητόν τινα δύναμιν κατὰ τοῦ 

σιδήρου ἐν τῇ φύσει λαβοῦσα, οὐκ αὐτὴ ἄγεται πρὸς τὸν σίδηρον, ἀλλὰ πόῤῥωθεν πρὸς ἑαυτὴν τὸν 
σίδηρον ἕλκει, οὕτω τὸ τοῦ θήλεος σῶμα, ἄφραστον κατὰ τοῦ ἄῤῥενος τὴν δύναμιν εἰληφὸς, καὶ μὴ 

εἰδυίας, ὡς ἂν εἴποι τις, τῆς ἐν αὐτῷ ψυχῆς, τὸ τοῦ ἄῤῥενος σῶμα πρὸς τὴν μίξιν αὐτόματον ἕλκει. 
Οὕτω τῷ ἀσθενεστέρῳ ζώῳ τοῦ Δημιουργοῦ βοηθῆσαι θελήσαντος, ἵνα τῇ ἐνούσῃ αὐτῷ ἡδονῇ 

μαγγανεῦον τὸ ἄῤῥεν, οὐ διὰ τὴν παιδοποιίαν μόνον, ἀλλὰ και δι᾽ αὐτὸν τὸν τῆς μίξεως οἶστρον, 
ὑπερμαχοῦν αὐτῷ ἔχῃ τὸ ἄῤῥεν. Ἀντὶ τούτου γοῦν, Καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ 
τὴν μητέρα, οὐ τὸ θῆλυ , ἀλλ᾽ ὃ άρρην, ὑπὸ τοῦ ἐγκειμένου οἴστρου πρὸς τὴν συνουσίαν τοῦ 

θήλεος ἐλὰυνόμενος. Καὶ προσχολληθήσεται τῇ γυναικὶ, φησὶν, ο ἀνὴρ, οὐχ ἢ γυνὴ τῷ ἀνδρὶ, καὶ 

https://antidosis.wordpress.com/2022/02/14/%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-%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bc%cf%80%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%ae-%cf%84%cf%89/
https://antidosis.wordpress.com/2022/02/14/%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-%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bc%cf%80%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%ae-%cf%84%cf%89/
https://antidosis.wordpress.com/2022/02/14/%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-%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bc%cf%80%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%ae-%cf%84%cf%89/
https://antidosis.wordpress.com/2022/02/14/%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-%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bc%cf%80%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%ae-%cf%84%cf%89/
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Η αισιόδοξη ουτοπία και ο απόλυτος έρωτας, που παρουσιάζεται στον Μεγάλο 

Ανατολικό μπορεί να ζητάει την απελευθέρωση του έρωτα από την υποκρισία, αλλά 

πρόκειται «για άκρως αισιόδοξη ουτοπία, καθαρά υπερρεαλιστική που αλίμονο αν 

διανοηθεί κανείς να την επιβάλει με ολοκληρωτικές μεθόδους».30 Η απαλλαγή του 

ανθρώπου από την ενοχή της αμαρτίας, η ατομικότητα, η έλλειψη πνεύματος 

μαθητείας31 και η καταδίκη της ηθικής είναι στοιχεία που προβληματίζουν και 

γεννούν ερωτήματα για το πώς μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει χωρίς βεβαιότητες. Για 

τον Ν. Ματσούκα η «παναγαθοσύνη», κατά Ελύτη του Εμπειρίκου είναι 

καλοδεχούμενη, αλλά αν από ουτοπία γίνει οργανωμένη κοινωνία τότε θυμίζει 

ολοκληρωτισμό. Με αφορμή την ουτοπία του Μεγάλου Ανατολικού ο θεολόγος 

στοχάζεται την απελευθέρωση της ζωής και του έρωτα από τον κλοιό της υποκρισίας, 

την καταδίκη της σεμνοτυφίας και την αναζήτηση της ελευθερίας όπως περιγράφεται 

στη Γυφτοπούλα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη.32  

Είναι γεγονός ότι ο υπερρεαλισμός, ως ρεύμα δέχτηκε σφοδρή κριτική, αλλά δεν 

έπαψε να εκπλήσσει και να προβληματίζει.33 Η γραφή του Ν. Ματσούκα μας δείχνει 

 

γενήσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν. Ταύτην δὲ τὴν δυναστείαν κατὰ τοῦ κρατοῦντος τῷ τοῦ θήλεος 
γένει ὁ Δημιουργὸς χαριζόμενος, και αὐτὴν τὴν τοῦ σώματος πλάσιν τε καὶ ἴδέαν τοῦ θήλεος 
μαλακωτέραν εἰργάσατο, ἵνα και ἀφῇ, και βλέμματι, καὶ κινήματι, καὶ τῇ τῶν μελῶν συνόλως 

ἀδρότητι, καὶ ὁρῶν καὶ ὁρώμενον, μάλαγμα ἡδονῆς ἧ τῷ ἄῤῥενι, κατὰ πᾶσαν αἰσθήσεως 
προσβολὴν πανταχόθεν προσπῖπτον». Για τη συζήτηση περί έρωτα και σεξουαλικότητας πρβλ. 
Χρυσόστομος Σταμούλης (επιμ.), Έρωτας και σεξουαλικότητα. Αφήγηση διεπιστημονική, από την 
αρχαιότητα στο σήμερα, από τους μικροοργανισμούς στον άνθρωπο, Αρμός, Αθήνα 2014. 

30  Ματσούκας, Πολιτισμός αύρας λεπτής, ό.π., σ. 368. 
31  Α’ Κορινθ. 4:14-15: «Οὐκ ἐντρέπων ὑμᾶς γράφω ταῦτα, ἀλλʼ ὡς τέκνα μου ἀγαπητὰ νουθετῶ. Ἐὰν 

γὰρ μυρίους παιδαγωγοὺς ἔχητε ἐν χριστῷ, ἀλλʼ οὐ πολλοὺς πατέρας· ἐν γὰρ χριστῷ Ἰησοῦ διὰ τοῦ 

εὐαγγελίου ἐγὼ ὑμᾶς ἐγέννησα». 
32  Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Άπαντα, κριτ. έκδ.: Ν. Δ. Τριανταφυλόπουλος, 5 τόμ., Δόμος, Αθήνα 

1989, εδώ τ. Α΄, σ. 650.  
33  Κατατοπιστικό δοκίμιο για την υποδοχή του υπερρεαλισμού από τα ελληνικά γράμματα είναι το 

Σουρεαλιστικό Σκάνδαλο του Σ. Τριβιζά. Διαβάζουμε: «Η επίθεση που εξαπέλυσαν οι [φιλολογικοί 
και παραφιλολογικοί] κύκλοι […] εναντίον των εκπροσώπων του κινήματος [του υπερρεαλισμού] 
υπήρξε πρωτοφανής και υπερέβη τα όρια μιας συνήθους φιλολογικής διαμάχης. Μετά από την 
έκδοση της Υψικαμίνου, και για το χρονικό διάστημα μιας πενταετίας, στον ημερήσιο και 
περιοδικό τύπο της εποχής παρουσιάζεται μια σειρά κειμένων σχετικών κατά τον άλφα ή βήτα 
τρόπο με τον υπερρεαλισμό. Η κίνηση αυτή αναζωπυρώνεται, όπως είναι φυσικό, ύστερα από την 
εμφάνιση του Ελύτη και του Εγγονόπουλου και αναστέλλεται, χωρίς να διακοπεί, με την κήρυξη 
του Πολέμου. Τα κείμενα αυτά μπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες: εκείνα που 
απορρίπτουν τον υπερρεαλισμό επιχειρώντας μια θεωρητική προσέγγισή του· εκείνα που τον 
αντιμετωπίζουν εφεκτικά διατυπώνοντας επιφυλακτικές απόψεις· εκείνα, τέλος, που δεν ξεφεύγουν 
από τα όρια του λιβελλογραφήματος ή της παρωδίας, που είναι και τα περισσότερα. 
Χαρακτηριστικό όλων αυτών των κειμένων είναι η σύγχυση, η άγνοια και η καχυποψία. Την εποχή 
εκείνη όσοι δεν χρησιμοποιούν τους παραδοσιακούς εκφραστικούς τρόπους βαφτίζονται 
υπερρεαλιστές και αναθεματίζονται. Αφού μάλιστα λείπει ο αντίλογος, ο λόγος που επιχειρούν να 
αρθρώσουν τα κείμενα αυτά κατρακυλάει σε απίστευτα χαμηλό επίπεδο, καθώς μεταχειρίζεται 
λοιδορίες, χλευασμούς, ύβρεις και χυδαιολογίες. Η λέξη «σουρρεαλισμός», που αρέσκονται να 
χρησιμοποιούν, γίνεται λέξη του συρμού και η λέξη σουρρεαλιστής περίπου συνώνυμη με ύβρι. 
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τη στάση μιας θεολογίας, που δεν φοβάται το ξένο, διαλέγεται και προβάλει την 

οντολογία της. Ο Ματσούκας θεολογεί με «τρόπο ολιστικό», γι’ αυτόν «τα πάντα και 

οι πάντες μπορούν να αποτελέσουν αφορμή θεολογίας».34 Στο πλαίσιο του σώματος 

της εκκλησίας, το δύσκολο δεν είναι να συνομιλήσουμε με αυτό που περιγράφεται ως 

βέβηλο, αλλά να φτάσουμε στην παραδοχή, που με επίγνωση της βαρύτητας της 

διατύπωσης  στην οποία οδηγείται ο Ν. Γ. Πεντζίκης: «Το σημαντικό είναι να 

κατανοήσουμε ότι άπασα η κτίση των φυσικώς ορατών προσβλέπει τον κεκοσμημένο 

νυμφώνα του Σωτήρος».35 Η ελευθερία της Ορθόδοξης εκκλησίας φαίνεται μέσα από 

το αυτεξούσιο του ανθρώπου.36 Αυτό του επιτρέπει να σχετιστεί με τον Θεό, να 

μετέχει στη ζωή, να σφάλλει και να μετανοήσει, να επιλέξει δηλαδή τι θα ποθεί.37

Αυτό, αν και σκανδαλώδες για τον ηθικιστή νου, ανοίγει διάπλατα τα όρια της 

εκκλησιαστικής αυτοσυνειδησίας. Η γραφή του Ν. Ματσούκα έρχεται να μας δείξει 

τη δυναμική, που μπορεί να αποκτήσει ο θεολογικός λόγος. Ένας λόγος, που δεν 

βάζει όρια στο τι θα σχολιάσει και αναζητά τη μαρτυρία των ανθρώπων. Η 

απελευθέρωση του ανθρώπου μέσα στην αντιμανιχαϊστική πάλη είναι το σημείο που 

η ορθόδοξη πνευματικότητα και η γραφή του Α. Εμπειρίκου συναντιούνται και αυτό 

είναι ένα συμπέρασμα, που αξίζει να υπογραμμιστεί.

Στο παρόν κείμενο δεν επιχειρήθηκε μια συνολική ερμηνευτική προσέγγιση και 

θεωρητική ανάλυση του έργου του Ανδρέα Εμπειρίκου. Οι αναφορές του 

μυθιστορήματος σε μνημεία του πολιτισμού, αλλά και στον βιβλικό λόγο ξαφνιάζουν 

και ζητούν περαιτέρω προσοχή. Μέσα από μια σύντομη περιγραφή και συζήτησή 

του, σκοπός μας ήταν η παρουσίαση της στάσης της θεολογίας, που δεν φοβάται να 

αναμετρηθεί με την τέχνη. Η λογοτεχνία είναι ίσως η πιο αυθεντική έκφραση της 

ανθρώπινης ανησυχίας. Οι συγγραφείς μας βγάζουν από τον κόσμο του 

ορθολογισμού και της γνώσης, καθώς ανατρέπουν τις βεβαιότητές μας. Ένα βιβλίο 

[…] Θα χρειαστεί να εμφανιστεί, μετά από τον πόλεμο, μια νέα ποιητική γενιά, η πρώτη 
μεταπολεμική, η οποία θα υιοθετήσει πολλά από τα διδάγματα του υπερρεαλισμού και θ’ 
αποκαταστήσει σταδιακά το χαμένο του κύρος». Σωτήρης Τριβιζάς, Το Σουρρεαλιστικό Σκάνδαλο.

Χρονικό της υποδοχής του υπερρεαλιστικού κινήματος στην Ελλάδα, Καστανιώτης, Αθήνα 22005, σ.
29-31.

34 Χρυσόστομος Σταμούλης, Κάλλος το Άγιον. Προλεγόμενα στη φιλόκαλη αισθητική της Ορθοδοξίας,

Ακρίτας, Αθήνα 42010, σ. 128.
35 Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης, Σημειώσεις εκατό ημερών, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1988, σ. 73.
36 Βλ. Ιωάννης Δαμασκηνός, Έκδοσις Ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως, PG 94, 924A: «Ἐποίησε δὲ

αὐτὸν φύσιν ἀναμάρτητον καὶ θέλησιν αὐτεξούσιον».
37 Ιωάννης Δαμασκηνός, Κατά Μανιχαίων διάλογος, PG 94, 1573: «Οἱ δέ ἁμαρτωλοί ποθούντες τήν 

ἁμαρτίαν καί μή ἔχοντας τάςὅλας τῆς ἁμαρτίας, ὡς ὑπό πυρόςκαί σκώλυκος κατεσθιόμενοι 
κολάζονται μηδεμίαν παρηγορίαν ἔχοντες. Τί γάρ ἐστι κόλασις εἰ μή τοῦ ποθουμένου στέρησις;».
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που γεννιέται μέσα από το όνειρα του συγγραφέα, δεν αποκαλύπτει ποτέ όλα του τα 

μυστικά και έχει να μας πει πάντα κάτι νέο. Μέσα από τη λογοτεχνία μαθαίνουμε για 

τις πιο κρυφές, σκοτεινές, αλλά και γεμάτες φως πτυχές της ανθρώπινης ύπαρξης. 

Αξίζει λοιπόν να αντιληφθούμε τη λογοτεχνία, αλλά και την καλλιτεχνική έκφραση 

ως ένα μεγάλο μάθημα ανθρωπογνωσίας. Πέρα από τον ηθικισμό και τη λογοκρισία, 

πέρα από τα όρια της τέχνης, όπως και να ορίζονται. Το μελάνι πάνω σε ένα χαρτί 

εννοείται ότι πάντα θα βρίσκεται υπό κρίση. Η διαδικασία υποδοχής και ερμηνείας 

είναι αυτή που θα καταστήσει γόνιμη την αναμέτρηση με το εκάστοτε κείμενο. 

Η στάση του θεολογεῖν38 οφείλει να διαλέγεται με την επιστημονική, φιλοσοφική 

και καλλιτεχνική γλώσσα της εποχής, βασιζόμενη όμως στην ειλικρίνεια και τον 

φωτισμό. Σε έναν κόσμο, που φλέγεται από τον ηθικισμό και την απομόνωση, η 

θεολογική σκέψη και η Εκκλησία έρχονται από την τολμηρή πλευρά της ιστορίας.39 

Καθίσταται έτσι επιτακτική ανάγκη, να αναζητήσουν διεξόδους για να οδηγηθεί ο 

άνθρωπος και η κτιστή οικουμένη προς το κάλλος . Η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο40 

και η θεολογία έχει τα εργαλεία για να αναζητήσει τις φωτεινές πτυχές του 

ανθρώπου. Και ερχόμαστε ξανά στο ερώτημα για το αν πρέπει να βάλει κανείς όρια 

στο τι συζητά η θεολογία. Η απάντηση βρίσκεται στον δημιουργικό διάλογο, ο οποίος 

δεν φοβάται να σχολιάσει ακόμα και θέματα που σκανδαλίζουν και κατά συνέπεια 

μπορεί να μας δώσει νέες προοπτικές για την κατανόηση του ανθρώπου. Κλείνοντας, 

παραθέτουμε ένα απόσπασμα από την Υψικάμινο του Α. Εμπειρίκου, το οποίο 

αναφέρεται στην αγάπη ως διαχρονική αξία της ανθρώπινης ύπαρξης και ύψιστο 

προορισμό της ζωής, φανερώνοντας την ευαισθησία του, σύμφωνα με κάποιους, 

βέβηλου  ποιητή, ο οποίος αναζητούσε την ουτοπία. 

Σκοπός της ζωής μας δεν είναι η χαμέρπεια 

Υπάρχουν απειράκις ωραιότερα πράγματα 

και απ’ αυτή την αγαλματώδη παρουσία του περασμένου έπους 

Σκοπός της ζωής μας είναι η αγάπη 

Σκοπός της ζωής μας είναι η ατελεύτητη μάζα μας 

Σκοπός της ζωής μας είναι η λυσιτελής παραδοχή της ζωής μας 

 

38  Νίκος Ματσούκας, Το πρόβλημα του κακού, Φ.Θ.Β. 5, Π. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 21992, σ. 312. 
39  Χρυσόστομος  Σταμούλης, Φάγαμε Ήττα, Αρμός, Αθήνα 2021, σ. 18. 
40  Φιοντόρ Ντοστογιέφσκυ, Ο Ηλίθιος, 2 τόμ., Γκοβόστης, Αθήνα 2004, εδώ τ. Β΄, σ. 94. 
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Της κάθε μας ευχής εν παντί τόπω εις πάσαν στιγμήν εις κάθε ένθερμον αναμόχλευση 

των υπαρχόντων Σκοπός της ζωής μας είναι το σεσημασμένο δέρας της υπάρξεώς 

μας.41 

 

 

41  Ανδρέας Εμπειρίκος, Υψικάμινος, Άγρα, Αθήνα, 1995, σ. 50. 


