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Abstract: Contemporary art, breaking away from old accepted forms, oftentimes stirs s the 

emotions  of believers by depicting holy persons in a disturbing / offensive manner. In this 

article, the author chooses controversial and provocative artworks, attempting a dialogue 

with the orthodoxy and the orthopraxy of the Church. The identity and the role of art 

today, the traditional and modern perception of blasphemy and the change in the 

perception of the holy are examined through the artworks as well as through the views and 

insights of the artists, which touch precisely upon these matters. The author addresses 

several crucial questions about the role of the Church and the reactions of certain 

pious people against these provocative works. All of the previous are thoroughly 

discussed within the context of the ongoing discussion about the limitations of art and 

the freedom of artistic expression.  

Keywords: Modern Art; Blasphemy; Andres Serrano; Chris Ofili; Thierry de Cordier; Giorgos 

Gabriel. 

Η σύγχρονη κοινωνία χαρακτηρίζεται από την έντονη σχετικοποίηση των πάντων. 

Όλες οι σταθερές, οι αξίες, οι βάσεις πάνω στις οποίες είχαμε τη δυνατότητα να 

πατήσουμε και να σταθούμε, χωρίς να φοβόμαστε ότι θα πέσουμε, έχουν κλονιστεί. 

Ελάχιστα μόνο παραμένουν στη θέση τους· καινούργιες αξίες έρχονται να τα 

αντικαταστήσουν. Σε αυτόν τον κόσμο της ρευστότητας και της διαρκούς 

αμφισβήτησης, η τέχνη ορθώνεται ως ένας πυλώνας, όχι απλώς πολιτισμού, αλλά 

ορθότητας, ως αγγελιαφόρος μηνυμάτων και ως φορέας προβληματισμού. Ως εκ 

τούτων, απαγορεύεται να φιμωθεί ή —έστω— να απορριφθεί, μέσα από την κριτική

του κοινού.

* Δρ Θεολογίας, ΜΑ Ιστορία της Τέχνης, Μέση Εκπαίδευση—Κυπριακή Δημοκρατία.
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«Γιατί δεν δεχόμαστε ότι η τέχνη πρέπει να υπόκειται σε περιορισμούς ανάλογους 

με άλλες πολιτιστικές δραστηριότητες για τη διαφύλαξη των συμβάσεων αυτών που η 

κοινωνία μας θεωρεί πολύτιμες;» σημειώνει ο Αυγουστίνος Ζενάκος.1

Η μόνη απάντηση που βρίσκω είναι ότι η τέχνη είναι μια από τις συμβάσεις αυτές. 

Υπάρχουν μερικοί οι οποίοι θυμούνται ότι η τέχνη οφείλει πάνω από όλα να 

«αφορά». Οφείλει, δηλαδή, να μας εισάγει αυτόματα και αβίαστα στον 

προβληματισμό της, διότι μας παρουσιάζει κάτι που αδυνατούμε να 

αμφισβητήσουμε. Αν ό,τι μας παρουσιάζει μας προσβάλλει, τότε μάλλον δεν 

αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει καν προβληματισμός. Αυτό είναι πρόβλημα της 

τέχνης, όχι δικό μας. Και αν η τέχνη υφίσταται απλώς ως θέαμα, τότε δεν θα αργήσει 

η στιγμή που δεν θα καταλαβαίνουμε τι ακριβώς τη διαχωρίζει από τα υπόλοιπα είδη 

θεάματος. Θα υπόκειται, πράγματι, στους ίδιους περιορισμούς. Και αυτό είναι 

ανησυχητικό τόσο για την τέχνη όσο και γι’ αυτούς καθεαυτούς τους θεσμούς, οι 

οποίοι υποτίθεται ότι διαφυλάσσουν τα όρια του δικαιώματός μας στην ελευθερία της 

έκφρασης.2

Το ζήτημα που προκύπτει εδώ είναι, πότε η τέχνη προβληματίζει και πότε απλώς 

προσβάλλει. Πότε ένα προκλητικό έργο τέχνης γίνεται αφορμή γόνιμου 

προβληματισμού και πότε μετατρέπεται σε κράχτη στερεότυπων συνθημάτων. Πότε 

θίγει τα κακώς κείμενα και πότε εξωτερικεύει υποκειμενικές απόψεις του καλλιτέχνη

(αν και, ο υποκειμενισμός είναι a priori χαρακτηριστικό της σύγχρονης κοινωνίας).

Εν τέλει, πότε ο καλλιτέχνης θέλει να προβληματίσει και πότε να προσβάλει —ή και 

να προβληθεί.

Στη σημερινή εποχή δεν τίθεται πλέον το ζήτημα της βλασφημίας. Τα 

θρησκευτικά πιστεύω, όπως και οτιδήποτε άλλο, είναι σχετικά. Όλα γίνονται 

αποδεκτά, φτάνει να μην προσβάλλουν μειοψηφικές ομάδες, που επιχειρούν (ενίοτε 

και με ακραίο τρόπο) να επιβληθούν στην κοινωνία. Στον δυτικό κόσμο η 

επικρατούσα θρησκεία, δηλαδή ο Χριστιανισμός, θεωρείται τις τελευταίες δεκαετίες 

ως προπύργιο του συντηρητισμού, του εθνικισμού και της οπισθοδρόμησης. Στον 

χώρο του Ρωμαιοκαθολικισμού, υπάρχει και η τραγική πληγή της σεξουαλικής 

κακοποίησης ανηλίκων, η οποία έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις τα τελευταία 

χρόνια και προκάλεσε την παραίτηση του πάπα Βενέδικτου ΙΣΤ΄. Έτσι, ο δυτικός 

1. Αυγουστίνος Ζενάκος, «Οι αφορισμένες εικόνες», στο: 
https://www.tovima.gr/2008/11/24/culture/oi-aforismenes-eikones/ [πρόσβ.: 22 Μαΐου 2022]. 

2. Ό.π.

https://www.tovima.gr/2008/11/24/culture/oi-aforismenes-eikones/
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άνθρωπος αντιμετωπίζει θετικά την κριτική απεικόνιση χριστιανικών συμβόλων και 

προσώπων. Θεωρείται ότι, με αυτόν τον τρόπο, η τέχνη προβληματίζει το κοινό για 

τις αρνητικές πλευρές του Χριστιανισμού. 

Η τέχνη, λοιπόν, γίνεται εικονοκλαστική, αμφισβητεί την κοινωνία, τους θεσμούς, 

τη θρησκεία, τον ίδιο τον εαυτό της. Συχνά απεικονίζει κριτικά —ή και 

προκλητικά— πρόσωπα και σύμβολα του χριστιανισμού. Παρ’ όλο που είναι σαφής η 

διαφορά ανάμεσα στην προκλητική απεικόνιση του Χριστού ή της Παναγίας και σε 

αυτήν ενός αρχιεπισκόπου ή πάπα, θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι και στη δεύτερη 

περίπτωση, δεν απεικονίζεται απλώς ένας συγκεκριμένος άνθρωπος, αλλά ένας 

θεσμός· πρόκειται, λοιπόν, για την κριτική της Εκκλησίας ως θεσμού, κυρίως όσον 

αφορά στην κοινωνική της δράση. Σε αυτήν τη δεύτερη κατηγορία 

συμπεριλαμβάνονται έργα, όπως η «Ένατη ώρα» του Maurizio Cattelan3 και ο 

πίνακας του Κύπριου Γιώργου Γαβριήλ με τον αρχιεπίσκοπο Κύπρου.4 Στο παρόν 

άρθρο θα εξεταστεί η πρώτη κατηγορία έργων, αυτή, δηλαδή, που απεικονίζει 

προκλητικά ιερά πρόσωπα και σύμβολα του χριστιανισμού, και συγκεκριμένα, 

τέσσερα πολύ χαρακτηριστικά έργα (ή ομάδες έργων).

Το 1989 εκτίθεται το έργο του Αμερικανού καλλιτέχνη Andres Serrano με τίτλο 

«Piss Christ». Πρόκειται για μια φωτογραφία: ένας φτηνός, πλαστικός 

Εσταυρωμένος, μέσα σε ένα δοχείο με ούρα του καλλιτέχνη και αίμα αγελάδας. Το 

έργο αυτό φυσικά θεωρήθηκε προκλητικό και βλάσφημο, υπήρξαν πάρα πολλές 

αντιδράσεις και, μάλιστα, Γάλλοι Ρωμαιοκαθολικοί το κατέστρεψαν με σφυριά.5

To 1996 o Βρετανός Chris Ofili ζωγραφίζει τον πίνακα «The Holly Virgin Mary»,

που εκτίθεται στην έκθεση «Sensation», η οποία ταξίδεψε στο Λονδίνο, το Βερολίνο 

και τη Νέα Υόρκη, από το 1997 μέχρι το 2000. Το έργο απεικονίζει μία μαύρη 

γυναίκα, η οποία φορά ένα μπλε φόρεμα, σύνηθες ένδυμα της Παναγίας, σε κίτρινο-

πορτοκαλί φόντο. Στον πίνακα, μεταξύ άλλων, είναι τοποθετημένες με τεχνική 

κολλάζ πορνογραφικές σκηνές, όπως επίσης και ξεραμένα κόπρανα ελέφαντα, μέρος 

των οποίων σχηματίζει ένα γυμνό στήθος. Οι αντιδράσεις γύρω από το έργο ποικίλες. 

3. Βλ. Paul Nyzam, «La nonna ora», στο: http://www.diptyqueparis-memento.com/en/nona-ora-the-

ninth-hour/ [πρόσβ.:17 Μαΐου 2022].
4. Βλ. ενδεικτικά, «Γαβριήλ Γιώργος. Ο αντισυστημικός ζωγράφος»,

http://www.polignosi.com/cgibin/hweb?-A=46621&-V=limmata [πρόσβ.: 27 Μαΐου 2022].
5. Βλ. Amanda Holpuch, «Andres Serrano's controversial Piss Christ goes on view in New York»,

στο: https://www.theguardian.com/artanddesign/2012/sep/28/andres-serrano-piss-christ-new-york

[πρόσβ.: 28 Μαΐου 2022].

http://www.diptyqueparis-memento.com/en/nona-ora-the-ninth-hour/
http://www.diptyqueparis-memento.com/en/nona-ora-the-ninth-hour/
http://www.polignosi.com/cgibin/hweb?-A=46621&-V=limmata
https://www.theguardian.com/artanddesign/2012/sep/28/andres-serrano-piss-christ-new-york
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Πιο χαρακτηριστική αυτή του τότε δημάρχου Νέας Υόρκης Rudolph Giulliani, ο 

οποίος το ονόμασε «αρρωστημένο» και «αηδιαστικό» και προσπάθησε να το 

αποσύρει από την έκθεση, απειλώντας με διακοπή της χορηγίας του δημαρχείου προς 

το Μουσείο και με έξωση από το κτίριο.

Το 1999 ο Βέλγος Thierry de Cordier ζωγραφίζει έναν πίνακα με τίτλο «Asperges

me», που στα ελληνικά σημαίνει «Ραντιείς με» και προέρχεται από τον πεντηκοστό 

ψαλμό.6 Ο πίνακας απεικονίζει έναν σταυρό, πάνω σε κάποιο αντικείμενο 

μισοσκεπασμένο με ένα σεντόνι, γερμένο σε έναν τοίχο και, στο άλλο άκρο του 

πίνακα, ένας φαλλός, που μόλις έχει εκσπερματίσει πάνω στον σταυρό. Ο πίνακας 

εκτέθηκε στη συλλογική έκθεση «Outlook» στην Αθήνα το 2003 και ξεσήκωσε 

θύελλα αντιδράσεων, και τελικά κατέβηκε και μάλιστα μετά από απαίτηση του ίδιου 

του ζωγράφου / καλλιτέχνη.7

Πιο πρόσφατα, το 2020, ο προαναφερθείς Κύπριος καλλιτέχνης Γιώργος Γαβριήλ 

κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο έργα του, τα οποία λίγο αργότερα εκτέθηκαν σε ατομική 

έκθεση με τίτλο «Προσχέδια», και στα οποία απεικονίζεται ο Χριστός ντυμένος 

μηχανόβιος, γυμνός από τη μέση και πάνω, πίσω από τα συρματοπλέγματα ενός 

χώρου φιλοξενίας προσφύγων, πάνω σε μια μηχανή, ντυμένος με σύγχρονα μοντέρνα 

ρούχα και με κασκόλ συγκεκριμένης ποδοσφαιρικής ομάδας, ανάμεσα στο πλήθος σε 

μια διαδήλωση και αντιμέτωπος με τις αστυνομικές δυνάμεις και —τέλος— ο 

Χριστός ολόγυμνος. Υπήρξαν, επίσης, μεγάλες αντιδράσεις και διατάχθηκε έρευνα 

από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, στο οποίο εργάζεται ως 

εκπαιδευτικός ο ζωγράφος, κατά την οποία αθωώθηκε. Για μία ακόμη φορά, η 

κοινωνία διχάστηκε.

Τα έργα των τεσσάρων καλλιτεχνών είναι προφανώς και ξεκάθαρα βλάσφημα, με 

την επκρατούσα έννοια του όρου, τουλάχιστον. Προκαλούν τους πιστούς, 

προσβάλλουν τα ιερά και τα όσιά τους. Εδώ, θα πρέπει να γίνει μια διευκρινιστική 

παρένθεση για τη βλασφημία στον ορθόδοξο χώρο. Συνήθως, βλασφημία θεωρείται η 

οποιαδήποτε προσβολή της θρησκευτικότητας, από οποιονδήποτε κι αν προέρχεται. 

Τα βιβλικά κείμενα, όμως, ως βλασφημία καταλογίζουν τη στρέβλωση του κοινού 

τρόπου εντός —και μόνο εντός— της εκκλησιαστικής κοινότητας. Όχι εκτός. 

6. Ψαλ. 50, 9: «Ραντιεῖς με ὑσσώπῳ, καὶ καθαρισθήσομαι».
7. Βλ. Θεόφιλος Τραμπούλης, «Outlook», στο: https://www.avgi.gr/tehnes/62973_outlook [πρόσβ.:

28 Μαΐου 2022].

https://www.avgi.gr/tehnes/62973_outlook
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Άλλωστε, τα βιβλικά κείμενα είναι ξεκάθαρα, όχι μόνο για το θέμα της βλασφημίας, 

αλλά γενικότερα για τη ζωή των χριστιανών μέσα στον κόσμο: οι συμβουλές και 

παραινέσεις, κυρίως του αποστόλου Παύλου, αφορούν ζητήματα της κοινότητας και 

μόνο αυτής. Είναι πολύ εύκολο, λοιπόν, να χαρακτηρίσουμε «βλασφημία» οτιδήποτε 

μας βγάζει από τη συνήθεια· θα πρέπει, όμως, να έχουμε τη διάκριση να 

διαχωρίζουμε τη βλασφημία του χριστιανού από την τοποθέτηση του μη χριστιανού.8

Η ερμηνεία αυτών των έργων σαν βλάσφημα είναι η πρώτη και πλέον προφανής 

ματιά. Άλλωστε, οι καλλιτέχνες, όπως θα δούμε, δηλώνουν πιστοί ή έστω, δεν 

διαχωρίζουν τον εαυτό τους από την εκκλησιαστική κοινότητα, με εξαίρεση τον de

Cordier, ο οποίος, όμως, δημιουργεί και μιλά ως πληγωμένο μέλος της 

Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Οι καλλιτέχνες, όμως, όπως οι ίδιοι δήλωσαν, δεν 

είχαν ως σκοπό τους την πρόκληση, αλλά ακριβώς αυτό που λέχθηκε άνωθι: τον 

προβληματισμό. 

Ο Serrano, σε συνέντευξή του, ανέφερε ότι στόχος του ήταν να στρέψει τα μάτια 

του κοινού στον σταυρό. Σύμφωνα με τον καλλιτέχνη, ο σταυρός έχει καταντήσει ένα 

αξεσουάρ, ανάμεσα σε πολλά, ενώ στην πραγματικότητα απεικονίζει την εκτέλεση 

ενός ανθρώπου. «Έτσι, αν ο “Piss Christ” σας αναστατώνει, τότε ίσως να είναι καλό 

να σκεφτείτε τι ακριβώς συνέβη στο σταυρό», καταλήγει ο καλλιτέχνης.9 Ο Serrano,

λοιπόν, υποστηρίζει ότι το έργο του δεν αποκηρύσσει τη θρησκεία —ο ίδιος δηλώνει 

πιστός— αλλά τους θεσμούς της· θέλει να δείξει ότι η ολέθρια εμπορευματοποίηση 

των πάντων έχει εισχωρήσει στον Χριστιανισμό και τον έχει αλλοιώσει, εξευτελίζει 

τη χριστιανική θρησκεία και τα σύμβολά της.10

Ο Ofili αναφέρει ότι, όταν ως παιδί υπηρετούσε στο ιερό (altar boy),

δυσκολευόταν να κατανοήσει τη γέννηση ενός παιδιού από παρθένο μητέρα. 

Μεγαλώνοντας, όμως, και βλέποντας τις απεικονίσεις της Παρθένου Μαρίας στην 

Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου, συνειδητοποίησε ότι η σεξουαλικότητα στις 

8. Βλ. σχετικά, Χρυστόστομος Σταμούλης, «“Η βλασφημία των ορκισμένων φρουρών”. Το ανέραστο
του οικείου τρόπου και ο διασυρμός του Θεού», Φάγαμε ήττα. Κείμενα για τον αυτοεγκλωβισμό της
Ορθοδοξίας, Αρμός, Αθήνα 2021, σ. 87-104.

9. Βλ. Holpuch, «Andres Serrano's controversial Piss Christ», ό.π.
10. Βλ. Cynthia Freeland, Μα είναι αυτό τέχνη;, μτφρ.: Μ. Αλμπάνη), Πλέθρον, Αθήνα 2005, σ. 28-29·

Tori Campbell, «Piss Christ by Andres Serrano», στο: https://magazine.artland.com/immersion-

piss-christ-stories-of-iconic-artworks/ [πρόσβ.: 28 Μαΐου 2022].

https://magazine.artland.com/immersion-piss-christ-stories-of-iconic-artworks/
https://magazine.artland.com/immersion-piss-christ-stories-of-iconic-artworks/
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εικόνες αυτές είναι εμφανής. «Η δική μου είναι απλώς μια hip hop εκδοχή», ανέφερε 

ο καλλιτέχνης.11

Η Παρθένος του Ofili είναι η πληθωρική, φολκλορική, γκροτέσκα φιγούρα μιας 

Αφρικανής γυναίκας, στοιχείο χαρακτηριστικό στο έργο του καλλιτέχνη, ο οποίος 

γεννήθηκε στην Αγγλία από Νιγηριανούς γονείς. Οι αναφορές στην αφρικανική 

κουλτούρα μέσα στο έργο (όπως τα περιττώματα ελέφαντα) αποτελούν σχόλιο στις 

ρατσιστικές πολιτικές ή νοοτροπίες του δυτικού κόσμου. Στον πίνακα του Ofili είναι 

εμφανέστερη, σε σχέση με τα υπόλοιπα έργα, η τάση να χρησιμοποιείται ένα ιερό 

πρόσωπο του Χριστιανισμού ως όχημα για να μεταδοθούν υποκειμενικές απόψεις.

Στην προκειμένη περίπτωση, η Αφρικανή Παναγία καταγγέλλει τον φυλετικό 

ρατσισμό.12 Παράλληλα, όμως, η εκκοσμίκευση της χριστιανικής τέχνης, που αρχίζει 

με την Αναγέννηση, αποκτά έναν συγκεκριμένο προσανατολισμό, τη

σεξουαλικότητα. Η —συχνά γήινη— ομορφιά των αναγεννησιακών μαντόνων, εδώ 

δεν υφίσταται, αλλά υπονομεύεται το δόγμα της «αμώμου συλλήψεως». Εδώ, λοιπόν, 

το έργο προβάλλει την προσωπική άποψη του ζωγράφου, που δεν αφορά στην 

Εκκλησία ως θεσμό, αλλά στη διδασκαλία της και έχει σκοπό να την αλλοιώσει.

Προκύπτει εδώ το ζήτημα, που πιστεύω ότι διέπει σύνολο τον προβληματισμό γύρω 

από τoν εικονοκλαστικό ρόλο της τέχνης: γιατί το μήνυμα, που θέλει να μεταδώσει ο 

καλλιτέχνης, θα πρέπει να αποτελεί μία αλήθεια και όχι απλώς την προσωπική του —

άρα πιθανώς και λανθασμένη— άποψη;13 Για ποιό λόγο η εσφαλμένη άποψη πρέπει 

να γίνει αποδεκτή, επειδή απεικονίζεται σε ένα έργο τέχνης; Και, εν τέλει, ο 

προβληματισμός που προκαλεί ένα τέτοιο έργο τέχνης είναι ως προς το βέλτιστον ή 

ως προν το χείρον; 

Ο de Cordier, ο οποίος επίσης έχει ασχοληθεί με τη σεξουαλικότητα του Χριστού,

παραπέμπει στη χριστιανική του ανατροφή και, κυρίως, στη φοίτησή του ως 

εσωτερικός σε Ρωμαιοκαθολικό κολλέγιο, όπου υπήρχαν προβλήματα παιδοφιλίας. Ο 

11. Βλ. Allison Young, «Chris Ofili, The Holly Virgin Mary», στο: https://smarthistory.org/chris-ofili-

the-holy-virgin-mary/ [πρόσβ.: 20 Μαΐου 2022].
12. Στο σημείο αυτό, βεβαίως, πολλά θα μπορούσαν να γραφτούν για τη συμβολή της

Ρωμαιοκαθολικής, κυρίως, Εκκλησίας στην ανάπτυξη του φυλετικού ρατσισμού, από την εποχή
των μεγάλων ανακαλύψεων και εξής.

13. Είκοσι χρόνια πριν, δημοσιεύτηκε το περίφημο μυθιστόρημα του Dan Brown Ο κώδικας Ντα
Βίντσι. Η κεντρική ιδέα του έργου περιστρέφεται γύρω από ένα μήνυμα, το οποίο υποτίθεται ο
Leonardo μεταδίδει κρυπτογραφικά μέσα από τον «Μυστικό Δείπνο» του. Η αποκάλυψη του
μηνύματος «κλόνισε τα θεμέλια του χριστιανισμού». Και εδώ προκύπτει το ίδιο ερώτημα: ακόμα
και αν όντως ο Leonardo ήθελε να μεταδώσει το συγκεκριμένο μήνυμα, αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό
ήταν ορθό.

https://smarthistory.org/chris-ofili-the-holy-virgin-mary/
https://smarthistory.org/chris-ofili-the-holy-virgin-mary/
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καλλιτέχνης υπονοεί ότι υπήρξε και αυτός θύμα, δηλώνοντας ότι «η θρησκεία είναι 

πάντοτε κάτι αντίθετο προς τη φύση. Ο πίνακας είναι ένα είδος αντιποίνων. Θέλω να 

πω ότι δεν είμαι Χριστιανός! Νιώθω προσβεβλημένος από τα πράγματα που κάποιοι 

επέβαλαν στο σώμα μου και στην ψυχή μου όταν εγώ ήμουν σε μια ηλικία που δεν 

μου επέτρεπε να αντιδράσω».14 Δέκα χρόνια αργότερα, ο πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ΄

αναγκαζόταν να παραιτηθεί από το αξίωμά του, κάτω από το βάρος των 

αποκαλύψεων εκατοντάδων περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών από 

Ρωμαιοκαθολικούς κληρικούς· έτσι, το έργο του de Cordier προβάλλει ιδιαιτέρως 

επίκαιρο και αποτελεί ένα δριμύ κατηγορώ για το ειδεχθές αυτό έγκλημα, που για 

δεκαετίες συνέβαινε εις βάρος ανυπεράσπιστων παιδιών, με δράστες ακριβώς αυτούς,

που όφειλαν να τα προστατεύσουν.

Ο Γιώργος Γαβριήλ, τέλος, δεν δηλώνει άθεος, παρ’ όλο που, όπως ο ίδιος 

αναφέρει, δεν έχει ιδιαίτερες σχέσεις με την Εκκλησία·15 τονίζει, όμως, ότι η 

χριστιανική θρησκεία αποτελεί την παράδοση του τόπου του, την οποία σέβεται 

απόλυτα, και για αυτό εμφανίζεται σε πολλά έργα του. Αναφέρει, μάλιστα, ότι έχει 

ζωγραφίσει τοιχογραφίες στην εκκλησία του χωριού του! Τονίζει, λοιπόν, ότι με τα 

επίμαχα έργα, δεν ήθελε να προκαλέσει, αντίθετα, να απεικονίσει τον αυθεντικό 

Χριστό: 

ο Χριστός αποτυπώνεται γυμνός μέσα σε εκκλησίες. Ακόμη και στην Κύπρο στη 

Γεροσκήπου και τη Χλώρακα. Κάποια στιγμή είχα εντοπίσει και κάποια κείμενα που 

χαρακτήριζαν ως καινοτομία της εποχής το γυμνό Χριστό. Στην καθολική εκκλησία, 

συναντάς παντού γυμνά αγάλματα του Χριστού. Ο Χριστός ήρθε στη γη σαν απλός 

άνθρωπος και είχε μια φυσιολογική ζωή. Αυτό ακριβώς ήθελα να απεικονίσω: Πως 

είναι ένας σαν εμάς. Τον ζωγράφισα ως πρόσφυγα, κατατρεγμένο, μηχανόβιο, οπαδό 

ομάδας πίσω από συρματοπλέγματα. Τον αποτύπωσα ως ένα καθημερινό άνθρωπο.16

14. Αυγουστίνος Ζενάκος, «Thierry de Cordier», στο:

https://www.tovima.gr/2008/11/24/culture/thierry-de-cordier/ [πρόσβ.: 20 Μαΐου 2022].
15. Θοδωρής Αντωνόπουλος, «Γιώργος Γαβριήλ: Ο Κύπριος καλλιτέχνης που διώχθηκε για την τόλμη

του έργου του μιλά στη LIFO», στο: https://www.lifo.gr/culture/eikastika/giorgos-gabriil-i-

eleytheria-ekfrasis-einai-adiapragmateyti [πρόσβ.: 13 Ιουλ. 2022].
16. Παναγιώτης Χατζηαποστόλου, «Συνέντευξη του καλλιτέχνη Γιώργου Γαβριήλ στον “Π”: “Είναι

μια νίκη, αλλά ο πόλεμος στην ελευθερία της έκφρασης συνεχίζεται”», στο:
https://politis.com.cy/politis-news/synenteyxi-toy-kallitechni-giorgoy-gavriil-ston-p-einai-mia-niki-

alla-o-polemos-stin-eleytheria-tis-ekfrasis-synechizetai/ [πρόσβ.: 20 Μαΐου 2022].

https://www.tovima.gr/2008/11/24/culture/thierry-de-cordier/
https://www.lifo.gr/culture/eikastika/giorgos-gabriil-i-eleytheria-ekfrasis-einai-adiapragmateyti
https://www.lifo.gr/culture/eikastika/giorgos-gabriil-i-eleytheria-ekfrasis-einai-adiapragmateyti
https://politis.com.cy/politis-news/synenteyxi-toy-kallitechni-giorgoy-gavriil-ston-p-einai-mia-niki-alla-o-polemos-stin-eleytheria-tis-ekfrasis-synechizetai/
https://politis.com.cy/politis-news/synenteyxi-toy-kallitechni-giorgoy-gavriil-ston-p-einai-mia-niki-alla-o-polemos-stin-eleytheria-tis-ekfrasis-synechizetai/
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«Δεν θεωρώ ότι προσβάλλω τον Χριστό ή τον θεό. Αντίθετα προβάλλω τη θέση που 

πρέπει να έχει ο Χριστός μέσα στον κόσμο».17

Ο Serrano, ο Ofili και ο de Cordier δίνουν τη δική τους μαρτυρία μέσα από 

αντισυμβατικές εικόνες, χρησιμοποιώντας σωματικά υγρά: τα ούρα, το σπέρμα, τα 

κόπρανα προκαλούν τα όρια του καθωσπρεπισμού, προκαλούν τις αντοχές του 

δυτικού πολιτισμού. Γιατί, όμως, τα ούρα, γιατί το σπέρμα, γιατί τα κόπρανα; Οι 

ερμηνείες είναι πολλαπλές: δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα σωματικά υγρά σε πολλές 

θρησκείες συμβολίζουν τον πόνο, ενώ ακόμα και στον χώρο του Χριστιανισμού, κατά 

την Lucy Lippard, χρησιμοποιούνται ως πηγές θρησκευτικής εξουσίας και δύναμης.18

Εδώ, η ιστορικός τέχνης παραπέμπει στο αίμα και τα λείψανα των αγίων, αλλά θα 

πρέπει, βεβαίως, να διευκρινιστεί ότι τα ιερά λείψανα στον χώρο της Ορθοδοξίας δεν 

αποτελούν πηγή εξουσίας, αλλά χάριτος· η χρήση τους ως εξουσιαστικών συμβόλων

αποτελεί διαστρέβλωση του πνεύματος του Χριστιανισμού. Μήπως, όμως, ακριβώς 

αυτήν τη διαστρέβλωση έρχονται να στηλιτεύσουν οι καλλιτέχνες, σε Ανατολή και 

Δύση;

Ο Serrano και ο de Cordier πιθανώς ναι, αλλά με διαφορετικές προϋποθέσεις ο

καθένας. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η τοποθέτηση του Χριστού μέσα σε ένα 

δοχείο με ούρα, η βεβήλωση του σταυρού, συμβολίζουν την κατάχρηση και τη 

βεβήλωση του προσώπου του από τους φορείς κάθε εξουσίας, εκκλησιαστικής, 

πολιτικής ή όποιας άλλης. Είναι αυτή ακριβώς η εξουσία που μιαίνει το πρόσωπο του

Χριστού και όχι ο καλλιτέχνης. Επιχειρούν, λοιπόν, να προβληματίσουν το κοινό για 

τη στρέβλωση του ίδιου του προσώπου του Χριστού από τη σύγχρονη Εκκλησία. Το 

ίδιο αποπειράται να κάνει και ο Γαβριήλ, ο οποίος επιχειρεί να απομακρύνει το 

πρόσωπο του Χριστού από την εξουσιαστική εικόνα του βασιλιά ή του αυστηρού 

κριτή του κόσμου και να θυμίσει στο κοινό τον ταπεινό και πράο Ιησού.

Παράλληλα, η χρήση των σωματικών υγρών από τον Serrano και τον Ofili, θυμίζει

ίσως στον θεατή ότι ο ενανθρωπήσας Λόγος περιέλαβε και αγίασε την ύλη, άρα τα 

πάντα αγιάζονται εν Χριστώ, ακόμη και τα πλέον περιφρονημένα. Αντίθετα, η 

αναφορά του de Cordier στα σωματικά υγρά έχει έναν τελείως διαφορετικό σκοπό: να 

17. Γιώργος Χρυσάνθους, «Δεν θεωρώ ότι προσβάλλω τον Χριστό ή τον Θεό», στο:
https://www.alphanews.live/cyprus/den-theoro-oti-prosballo-ton-hristo-i-ton-theo-binteofoto

[πρόσβ.: 20 Μαΐου 2022].
18. Βλ. Freeland, Μα είναι αυτό τέχνη;, ό.π., σ. 26-27.

https://www.alphanews.live/cyprus/den-theoro-oti-prosballo-ton-hristo-i-ton-theo-binteofoto
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καταγγείλει τον βιασμό, όχι απλώς των αθώων υπάρξεων, αλλά της ίδιας της ουσίας 

του Χριστιανισμού. Κάτω από το σεντόνι, όπως δήλωσε ο ίδιος, θα μπορούσε να 

βρίσκεται ο Χριστός, αλλά και ο ίδιος ο ζωγράφος·19 ο Θεός και η εικόνα του, ο 

άνθρωπος.

Οι πιθανές ερμηνείες είναι πολλές και αντικρουόμενες. Κινούνται από τον πλήρη 

εξευτελισμό του Χριστιανισμού, μέχρι ίσως και την αποκάλυψη θεολογικών 

αληθειών. Αν, όμως, δεχτούμε ότι τα έργα τέχνης που εξετάστηκαν έχουν σκοπό να 

προβληματίσουν το κοινό για τις αρνητικές πλευρές του Χριστιανισμού και εν τέλει 

να εξυγιάνουν την Εκκλησία, θα πρέπει ταυτόχρονα να αποδεχτούμε και την a priori

αποστολή του καλλιτέχνη ως φορέα της αλήθειας και να αφαιρέσουμε από την τέχνη 

κάθε περιορισμό και κάθε όριο;

Μπορεί κάποιος να οριοθετήσει τη σκέψη του καλλιτέχνη, τη φαντασία του; Η τέχνη 

υπάρχει για να ανοίγει ορίζοντες. Μια κοινωνία με την τέχνη μπορεί να αναπτυχθεί 

γιατί η τέχνη είναι συνυφασμένη με τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και είναι 

πολύ σημαντικό να μην μπορεί κάποιος να οριοθετήσει την τέχνη. Σε αντίθετη 

περίπτωση θα ήταν καταστροφικό για την κοινωνία. Η τέχνη δεν έχει κανένα όριο 

και, αν κάποιος θεωρεί ότι πρέπει να περιορίζεται, τότε δεν έχει ιδέα τι είναι η τέχνη. 

Η τέχνη είναι ένα μέσο επικοινωνίας και έκφρασης συναισθημάτων, βιωμάτων, 

προβληματισμών, ιδεών και θέσεων. Προσωπικά αυτό κάνω μέσα από τη δουλειά 

μου. Στο εξωτερικό μέσα από την τέχνη χλευάζουν και την πίστη τους αλλά και ό,τι 

άλλο ιερό μπορείς να φανταστείς. Υπάρχουν όμως όρια εκεί που αγγίζει ο 

καλλιτέχνης ευαίσθητες πτυχές της κοινωνίας. Εγώ σαν καλλιτέχνης, δεν θα 

σκιτσάρω μικρά παιδιά σε άσεμνες στάσεις αλλά ούτε θα θίξω ομάδες ανθρώπων που 

αντιμετωπίζουν προβλήματα. Το όριο στην τέχνη μπαίνει εκεί που προσβάλλεις την 

ανθρώπινη πλευρά,20

απαντά ο Γιώργος Γαβριήλ.

Ο ζωγράφος χρησιμοποιεί το ρήμα «χλευάζουν» και αυτό έχει τη σημειολογία του. 

Το ζήτημα, που προκύπτει εδώ είναι γιατί η κοινωνία θεωρεί —ορθώς, βεβαίως—

ανεπίτρεπτη, ανίερη, βλάσφημη, την απεικόνιση μικρών παιδιών σε άσεμνες στάσεις, 

αλλά θεμιτό, αποδεκτό, επαναστατικό, προοδευτικό τον χλευασμό της πίστης; Η 

19. Βλ. Ζενάκος, «Thierry de Cordier», ό.π.
20. Χατζηαποστόλου, «Συνέντευξη», ό.π.
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απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι ότι η περίφημη εκκοσμίκευση δεν συνίσταται στην 

κατάργηση του ιερού, αλλά στη μετατόπισή του.

Οτιδήποτε θεωρούνταν ιερό, αλλά ο σύγχρονος άνθρωπος αισθάνεται ότι τον 

καταπιέζει, το καταργεί: ο γάμος, η οικογένεια, η Εκκλησία, οτιδήποτε, δηλαδή, μας 

καλεί να εξέλθουμε από την εγωιστική μας αυτάρκεια, αυταρέσκεια, φιληδονία, μας 

δυσκολεύει, μας περιορίζει και έτσι το από-ιεροποιούμε, ονομάζοντας «ιερό», ό,τι 

εμείς επιλέγουμε. Ιερά γίνονται πλέον τα δικαιώματά μας, ένα είδος γκράαλ που 

απαγορεύεται να αγγίξουμε. Δικαίωμα αποτελεί η τεκνοποίηση —άρα τα παιδιά 

γίνονται είδωλα και όχι ιερά, ως δώρα Θεού— τα οποία τοποθετήσαμε σε υψηλά 

βάθρα και τα προσκυνούμε· οι επιλογές μας αποτελούν επίσης δικαίωμα, άρα 

γίνονται και αυτές ιερές. Έτσι, απαιτούμε από τους άλλους να προσκυνούν τις 

επιλογές μας, απαιτούμε από την Εκκλησία, όχι απλώς να τις αποδέχεται, αλλά και να 

τις ευλογεί, ασχέτως αν αυτές είναι επιβλαβείς για τη ψυχή μας. 

Άλλωστε, η σωτηρία της ψυχής αποτελεί απλώς ένα συμβολικό σχήμα και όχι μια 

πραγματικότητα. Η θρησκευτική πίστη μετατίθεται από το συλλογικό στο ατομικό 

και απαγορεύεται να εισβάλλει στη δημόσια ζωή. Γίνεται και αυτή δικαίωμα, αλλά 

δικαίωμα προσωπικό, το οποίο ο άνθρωπος δικαιούται —και επιβάλλεται— να μην 

δημοσιοποιεί. Οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα πρέπει να δημοσιοποιείται, στο πλαίσιο

μιας πανηγυρικής νίκης του ανθρώπου επί της οπισθοδρόμησης και του 

συντηρητισμού. Η τέχνη —ή μάλλον και  η τέχνη— γίνεται φορέας αυτού του νέου 

ιερού και —κυρίως— γίνεται φορέας της νίκης επί του παλαιού ιερού. 

Κανένας, λοιπόν, δεν έχει το δικαίωμα να προσβάλλεται όταν χλευάζεται η πίστη 

του, γιατί η πίστη είναι κάτι το προσωπικό και —εν τέλει— κρυφό. Ο χλευασμός της 

πίστης δεν θεωρείται ότι αγγίζει την «ανθρώπινη πλευρά», γιατί δεν αγγίζει «τις 

ευαίσθητες πτυχές της κοινωνίας», αφού η πίστη έχει εξοβελιστεί από την κοινότητα. 

Είναι, άλλωστε, εύκολο να χρησιμοποιούμε το πρόσωπο του Χριστού —ή 

οποιοδήποτε άλλο ιερό πρόσωπο— ως καθρέφτη ή φλάμπουρο για να 

διατυμπανίσουμε τις ιδέες μας. Πιστοί και άπιστοι, πολεμώντας ή χλευάζοντας. 

Αυτά για την ελευθερία του καλλιτέχνη. Τι γίνεται, όμως, με την ελευθερία του 

πιστού; Του θεατή γενικότερα; Τι συμβαίνει με τον άνθρωπο, ο οποίος, βλέποντας 

την πίστη του να χλευάζεται προσβάλλεται; Γιατί η ελευθερία του καλλιτέχνη δεν 

σταματά εκεί που αρχίζει η ελευθερία του πιστού; 
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Το ζήτημα, που προκύπτει, εδώ είναι πώς θα αντιδράσει ο πιστός. Όσο 

ανοιχτόμυαλος και προοδευτικός και αν είναι ένας χριστιανός, μία εικόνα που 

προσβάλλει τα ιερά και τα όσιά του, σίγουρα θα προκαλέσει τις αντοχές του. Στην 

πραγματικότητα, βέβαια, ο ίδιος ο άνθρωπος προσβάλλεται και όχι ο Θεός, ένας 

Θεός, που έφτασε στην έσχατη ταπείνωση και μακροθυμεί και συγχωρεί, επειδή 

αγαπά.21 Ας μην ξεχνάμε, ότι η συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού έχει 

ελάχιστη οικειότητα με τη σύγχρονη τέχνη, η οποία —παρά τις αξιώσεις της—

απευθύνεται σε μία μικρή ελίτ από connoisseurs. Είτε, λοιπόν, θα καταφύγει σε 

ερμηνείες που συμβιβάζουν τα πιστεύω του με την πρόκληση της εικόνας, είτε θα 

αντιδράσει με άλλον τρόπο. 

Αν ο πιστός θεωρεί την πίστη δικαίωμα, τότε θα προβεί σε αντίστοιχες 

αντιδράσεις. Υβριστικά μηνύματα και απειλές στο διαδίκτυο είναι οι συχνότερες, για 

να ακολουθήσουν μηνύσεις, κάποτε και συγκεντρώσεις έξω από τη γκαλερί που 

εκτίθεται το επίμαχο έργο. Σπανιότερα, οι μαινόμενοι πιστοί αποπειρώνται να 

καταστρέψουν το έργο και όλα αυτά όχι μόνο στον «δικό μας», «φανατικό» και 

«συντηρητικό» χώρο της ορθοδοξίας, αλλά —όπως είδαμε— και στην 

εκκοσμικευμένη και αποχριστιανοποιημένη Δύση. 

Ένα επιχείρημα, το οποίο συχνά επαναλαμβάνεται από τα χείλη των 

αγανακτισμένων Χριστιανών είναι το ακόλουθο: «Ας πάει να ζωγραφίσει έτσι τον 

Μωάμεθ στο Ιράν» (ή στην Τουρκία, ή στη Σαουδική Αραβία, ή στο Αφγανιστάν 

κ.ο.κ). Τι θα συνέβαινε αν ο καλλιτέχνης προέβαινε σε αυτήν την πράξη, είναι 

αυτονόητο· η επίθεση στα γραφεία του περιοδικού Charlie Hebdo τον Ιανουάριο του 

2015, με θλιβερό τρόπο, αποδεικνύει του λόγου το αληθές, που συνέβη μάλιστα, όχι 

σε ένα ισλαμικό καθεστώς, αλλά στο κέντρο του δυτικού πολιτισμού, το Παρίσι. 

Όσοι προβάλλουν αυτό το επιχείρημα, θέλουν κατ’ αρχήν να αποδείξουν τη 

θρασυδειλία του καλλιτέχνη, ο οποίος πράττει εκ του ασφαλούς, σε κράτη που 

ανέχονται αυτές τις «παρεκκλίσεις». Επιπλέον, όμως, υποδηλώνουν σαφέστατα ότι, 

αν μπορούσαν θα προχωρούσαν και αυτοί σε ανάλογες αντιδράσεις, οραματιζόμενοι 

21. Βλ. Σταμούλης, «“Η βλασφημία των ορκισμένων φρουρών”.», ό.π., σ. 103-104: «Όταν γίνεται
αναφορά στη βλασφημία, η βελόνα της πυξίδας του κυρίαρχου ηθικισμού του νεότερού μας
πολιτισμού δείχνει πάντα ή σχεδόν πάντα την προσβολή της θείας δικαιοσύνης. Στον Ορθόδοξο
χώρο, ο οποίος ακόμα διαφεύγει από την εξουσιαστική κυριαρχικότητα των ορκισμένων φρουρών
του Θεού, των αυτοαποκαλούμενων και σωτήρων του, τέτοια προσβολή δεν υφίσταται, καθότι
μιλούμε για ένα Θεό ελέους, έναν ηττημένο Θεό, του οποίου η αγάπη τραυματίζεται καθημερινά
από την ανθρώπινη ελευθερία, την οποία ο ίδιος χάρισε στο δημιούργημά του».
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ισλαμικού τύπου καθεστώτα. Το επιχείρημα αυτό, είναι επικίνδυνο· ταυτίζει 

ουσιαστικά τον Χριστιανισμό με το βίαιο μέρος του Ισλάμ και αναδεικνύει σαν ορθές 

τέτοιου τύπου εκδικητικές ενέργειες. 

Όλες αυτές οι αντιδράσεις καταδεικνύουν ανθρώπους, που αισθάνονται ότι θίγεται 

ή βλάπτεται κάποιο δικαίωμά τους, πράγμα, που οφείλεται στην πνευματική σύγχυση 

που υπάρχει στις σύγχρονες κοινωνίες, ακόμα και σε κοινωνίες όπως την ελληνική 

και την κυπριακή, που δεν θεωρούνται —ακόμα τουλάχιστον—

αποχριστιανοποιημένες. Η πλειοψηφία των χριστιανών θυμούνται τη χριστιανική 

τους ιδιότητα, όταν αισθάνονται ότι η πίστη τους απειλείται από κάποια εμφανή και 

συγκεκριμένη —και συνήθως ανούσια— απειλή και όχι, π.χ. από την έλλειψη 

βιωματικής σχέσης με τον Θεό, την ελλιπή άσκηση, την απουσία προσευχής στη ζωή 

τους. Υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής κατήχησης και η πίστη εξαντλείται σε συνθήματα 

και σπασμωδικές αντιδράσεις, σε προφητείες και θαύματα, αμφότερα αυθεντικά ή 

κάλπικα. 

Η έλλειψη κατήχησης, που εμπεριέχει και την άγνοια των Γραφών, δεν τους 

επιτρέπει να γνωρίζουν το αληθινό πνεύμα του χριστιανισμού: 

ἀπέστειλεν ἀγγέλους πρὸ προσώπου αὐτοῦ. καὶ πορευθέντες εἰσῆλθον εἰς κώμην 

Σαμαρειτῶν, ὥστε ἑτοιμάσαι αὐτῷ· καὶ οὐκ ἐδέξαντο αὐτόν, ὅτι τὸ πρόσωπον αὐτοῦ

ἦν πορευόμενον εἰς Ἱερουσαλήμ. Ἰδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης 

εἶπον· Κύριε, θέλεις εἴπωμεν πῦρ καταβῆναι ἀπὸ οὐρανοῦ καὶ ἀναλῶσαι αὐτούς, ὡς 

καὶ Ἠλίας ἐποίησε; Στραφεὶς δὲ ἐπετίμησεν αὐτοῖς καὶ εἶπεν· οὐκ οἴδατε ποίου 

πνεύματός ἐστε ὑμεῖς· ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθε ψυχὰς ἀνθρώπων ἀπολέσαι,

ἀλλὰ σῶσαι. Καὶ ἐπορεύθησαν εἰς ἑτέραν κώμην.22

Υπάρχει, λοιπόν, και ένας άλλος δρόμος: είναι ο δρόμος των ανθρώπων, που βιώνουν 

την πίστη ως δώρο, ως θυσία και ως αγάπη. Είναι ο δρόμος των αγίων. Ο άγιος δεν 

βλέπει τον άλλον ως ένοχο, αλλά κατηγορεί πρώτα τον εαυτό του. Έτσι, ο Χριστός,

πεταμένος σε ένα δοχείο με ούρα, η γκροτέσκα Παναγία, ο βεβηλωμένος σταυρός, ο 

γυμνός Χριστός, γίνονται δικά του δημιουργήματα, δικές του αμαρτίες. Και βάζει 

αρχή μετανοίας, αισθανόμενος ότι αυτός, και μόνον αυτός, θα σώσει τον κόσμο. 

Παράλληλα, δύναται να ερμηνεύσει τα έργα με τρόπο θετικό και γόνιμο. 

Βλέποντας, λοιπόν, τον «Piss Christ» του Serrano, θυμάται τον Α. Καρυώτογλου που, 

22 Λκ. 9:52-56.
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για να τονίσει την ορθότητα της προσκύνησης των εικόνων, πήρε την εικόνα του 

Χριστού, που κρεμόταν στον τοίχο της τάξης και την πέταξε στο πάτωμα.23

Βλέποντας το έργο του Ofili να τονίζει την «σεξουαλικότητα» της Παναγίας και τον 

de Cordier να απεικονίζει έναν βεβηλωμένο σταυρό, θυμάται όλες εκείνες τις φορές 

που προσέβαλε το πρόσωπο της Παναγίας και τον Εσταυρωμένο Χριστό με τη δική 

του ανηθικότητα. Βλέποντας τον Χριστό στα έργα του Γαβριήλ, θυμάται και πάλι τον 

Α. Καρυώτογλου, όταν συζητούσε με τους μαθητές του, κατά πόσον ο Χριστός ήταν 

παρών στο club, που διασκέδαζαν το προηγούμενο βράδυ:

Παιδιά, και βέβαια ήταν παρών ο Χριστός στο Club της Πολιτείας. Είναι ο 

Θεάνθρωπος Ιησούς και δεν λείπει από καμιά δραστηριότητά μας. Έχει όμως μεγάλη 

σημασία αν εσείς μπορούσατε να τον νιώσετε δίπλα σας. Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, 

τότε η διασκέδασή σας θα είχε ένα ιδιαίτερο ήθος. Θα μπορούσατε να διασκεδάζετε 

[…] χωρίς να περνάει από το νου σας η σκέψη να ξεφύγετε από την αίσθηση του 

μέτρου. Θα κουβεντιάζατε […] με συναίσθηση ότι δίπλα σας βρίσκονται πολλές 

εικόνες του Θεού. […] Αν όμως δεν είχατε την αίσθηση της παρουσίας του 

Θεανθρώπου τότε ο διπλανός σας θα ήταν σταθερά ένα «σκεύος ηδονής».24

Πρόκειται για έναν άλλο τρόπο θέασης του «προκλητικού» και του «βλάσφημου», το 

οποίο λειτουργεί ως όχημα, όχι για την επιβεβαίωση της ασέβειας, αλλά για την 

ανακάλυψη της αλήθειας. Το πέταμα της εικόνας στο πάτωμα και η συνειδητοποίηση 

ότι ο Χριστός είναι παρών σε έναν χώρο διασκέδασης, δεν οδηγούν στην από-

ιεροποίηση του προσώπου του, αλλά στη συνειδητοποίηση της πραγματικότητας της 

ενανθρώπησής του, κάτι που φέρνει το χριστιανικό ήθος. Με αυτό το ήθος θα 

μπορούσαν να διαβαστούν τα έργα, που εξετάστηκαν πιο πάνω. 

Το ζήτημα, λοιπόν, δεν είναι αν ο καλλιτέχνης θέλει να προβληματίσει ή να 

προκαλέσει· ο κόσμος πάντοτε θα προκαλεί, οι πειρασμοί πάντα θα υπάρχουν. Ο 

πιστός στέκεται μπροστά σε μια πρόκληση: τα ιερά και τα όσιά του εξευτελίζονται, 

βεβηλώνονται, βλασφημούνται. Ο πιστός μπορεί να δει την άλλη, μη προφανή, 

θετική ερμηνεία του έργου. Αν δεν μπορεί να το πράξει, μπορεί να ακολουθήσει τον 

23. Αλέκος (νυν π. Αλέξανδρος) Καρυώτογλου, Μαθητικό Συναξάρι, Ακρίτας, Αθήνα 42010, σ. 125-

127. Σε ένα δειγματικό μάθημα, ο Α. Καρυώτογλου κλήθηκε να διδάξει την Εικονομαχία.
Θέλοντας να κάνει μία «δυνατή αρχή», ανέβηκε πάνω στην έδρα, άρπαξε την εικόνα του Χριστού
που κρεμόταν στον τοίχο και την πέταξε βίαια στο πάτωμα. Η έκπληξη —ακόμα και η οργή—
μαθητών και καθηγητών, οδήγησε σε μία γόνιμη συζήτηση πάνω στο ζήτημα της τιμητικής
προσκύνησης των εικόνων.

24. Ό.π., σ. 58.
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δρόμο που έδειξε ο ίδιος ο Χριστός: της προσευχής, της συγχώρεσης, της σιωπής. 

Της άφεσης στο θέλημα, αλλά και στην κρίση του Θεού. Και τέλος, οφείλει να 

συνειδητοποιήσει τη δική του ευθύνη: αν ο ίδιος, αν όλοι οι πιστοί ζούσαν αληθινά 

τον τρόπο της Εκκλησίας, τότε δεν θα υπήρχε η ανάγκη για τέτοια έργα. 


