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1. Εισαγωγή 

 

Σ’ αυτή τη διατριβή επιχειρείται µία κοινωνιολογική διερεύνηση των σχέσεων 

Εκκλησίας και πολιτικής την περίοδο της µεταπολίτευσης, επικεντρώνοντας στην 

ανάλυση της ιδεολογίας και των ιδεολογικών αντιπαραθέσεων. Η Εκκλησία δεν 

εκλαµβάνεται ως µία έξω-ιστορική, υπερ-κοινωνική οντότητα ή ένα µονολιθικό 

επιβίωµα µιας προνεωτερικής εποχής, αλλά ως ο κατεξοχήν θεσµός παραγωγής και 

διαχείρισης των νοηµάτων περί των αγαθών σωτηρίας (βλ. Weber 2005: 57-59). 

Υποθέτω ότι η Εκκλησία, από τη στιγµή που υπάρχει και δρα εντός της ιστορίας, δεν 

µπορεί παρά να ακολουθεί τις αλλαγές του ευρύτερου ιστορικοκοινωνικού πλαισίου. 

Η παρατήρηση αυτή θέτει στο επίκεντρο της ανάλυσης τους µετασχηµατισµούς της 

εκκλησιαστικής περιοχής, τόσο σε επίπεδο σχηµάτων σκέψης όσο και σε επίπεδο 

οργάνωσης και λειτουργίας. Στο µέτρο άλλωστε που η σύγχρονη κοινωνία δεν 

λειτουργεί υπό τη σκέπη συλλογικών αναπαραστάσεων (βλ. Ντυρκάιµ και Μως 

2001), αλλά της ιδεολογίας, τα διάφορα ρεύµατα σκέψης που αναπτύσσονται στο 

χώρο της θρησκείας συνιστούν ιδεολογικές εκφράσεις συγκεκριµένων κοινωνικών 

οµάδων.   

  Η Εκκλησία δεν µονοπωλεί τις θρησκευτικές αναπαραστάσεις, αλλά έχει µία 

δική της ιδεολογία, δηλαδή ένα συγκροτηµένο σύνολο αναπαραστάσεων γύρω από το 

θείο και τη σχέση της µε τον κόσµο. Η ιδεολογία αυτή δεν είναι αµετάβλητη, 

αντίθετα δέχεται επιδράσεις από ευρύτερα ρεύµατα σκέψης και αυτό προκειµένου να 

προσαρµόζεται στο εκάστοτε ιστορικό περιβάλλον, αλλά και να θέτει προοπτικές σε 

σχέση µε τα ιδεολογικά µορφώµατα που κυριαρχούν την κάθε ιστορική περίοδο. 

Αφού οι σύγχρονες κοινωνίες δεν λειτουργούν κάτω από ένα ενιαίο σύστηµα 

συλλογικών αναπαραστάσεων (βλ. Γεωργούλας 2010), η θρησκευτική ιδεολογία 

συνυπάρχει και ανταγωνίζεται µε άλλες νοηµατοδοτήσεις του κόσµου. Ταυτόχρονα, 

η Εκκλησία είναι µία εργασιακά οργανωµένη περιοχή, µέσα στην οποία υπάρχουν 

διακριτές οµάδες µε συγκεκριµένα δικαιώµατα και καθήκοντα. Εποµένως, δεν 

πρόκειται για ένα οµοιόµορφο και ενιαίο σύνολο που διαπνέεται από τις ίδιες αρχές 

και αξίες, αλλά υφίστανται και εσωτερικές διαφοροποιήσεις, οι οποίες µπορούν να 

πάρουν τη µορφή ανοιχτής αντιπαράθεσης. Η αναζήτηση των διαφοροποιήσεων 

προϋποθέτει την υπέρβαση της φαινοµενικής ταυτότητας που δηµιουργείται από τη 

χρησιµοποίηση κοινής θρησκευτικής ορολογίας. Όροι όπως θεός, άνθρωπος, 

εκκλησία, σωτηρία κ.α. µπορεί να είναι κοινοί στο θρησκευτικό λόγο, ωστόσο 
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ποικίλει σηµαντικά ο τρόπος νοηµατοδότησής τους. Υποθέτω και θα υποστηρίξω πως 

οι σηµασιολογικές αυτές αποκλίσεις δεν είναι ούτε αυθαίρετες ή τυχαίες, αλλά ότι 

παρουσιάζουν µία αξιοσηµείωτη λογική οργάνωση και συνοχή τόσο σε επίπεδο 

εσωτερικό, δηλαδή ως προς τις ιδιαίτερες θεωρητικές και µεθοδολογικές τους 

προϋποθέσεις, όσο και σε επίπεδο κοινωνικό, δηλαδή την προέλευση και απήχησή 

τους σε συγκεκριµένα εκκλησιαστικά και κοινωνικά στρώµατα.  

Η ιδιαίτερη κάθε φορά νοηµατοδότηση των βασικών κατηγοριών της 

θρησκευτικής σκέψης εκβάλλει στη διατύπωση διαφορετικών, συχνά διαµετρικά 

αντίθετων, εκκλησιαστικών αλλά και ευρύτερα κοινωνικοπολιτικών προταγµάτων, 

δηλαδή σε διαφορετικές αντιλήψεις για τη θέση και το ρόλο της Εκκλησίας στη 

σύγχρονη εποχή, αλλά και για τον τρόπο συγκρότησης της ελληνικής κοινωνίας. Η 

νοµιµοποίηση της µιας ή άλλης δυνατότητας εξαρτάται από την επιτυχή παραγωγή 

και διαχείριση των θρησκευτικών αναπαραστάσεων γύρω από την Εκκλησία. 

Υποθέτω ότι η διανόηση αναλαµβάνει το κρίσιµο ρόλο της τροποποίησης ή έστω της 

προσαρµογής της θρησκευτικής ιδεολογίας στις µεταβολές που λαµβάνουν χώρα σε 

δοµικό επίπεδο. Η διανόηση, ωστόσο, δεν είναι οµοιογενής, αντίθετα κατέχει 

διαφορετικές επαγγελµατικές θέσεις αλλά και έχει διαφορετική κοινωνική προέλευση 

(Γεωργούλας 2006: 20). Το ζητούµενο είναι να καταδειχθούν οι σχέσεις ανάµεσα 

στις διάφορες ιδεολογικές επεξεργασίες, στις θέσεις που καταλαµβάνουν οι φορείς 

και στις οµάδες εντός της εκκλησιαστικής περιοχής.     

  Η Εκκλησία, επιπλέον, ως θεσµός που κατέχει κεντρική θέση στο πλαίσιο της 

ελληνικής κοινωνίας1
, αναπτύσσει συγκεκριµένες σχέσεις µε την πολιτική οργάνωση 

της τελευταίας, δηλαδή το Κράτος. Μπορεί ο σύγχρονος καταµερισµός εργασίας να 

έχει οδηγήσει στο διαχωρισµό των σφαιρών δράσης, την πολιτική για το Κράτος και 

τη θρησκευτική-πνευµατική για την Εκκλησία 2
, εντούτοις δεν αποκλείονται οι 

προστριβές µεταξύ εκκλησιαστικής και πολιτικής εξουσίας. Αντίθετα, ακόµα και την 

                                                 
1
 Όπως έχει υποστηριχθεί η Εκκλησία έχει µία «διάχυτη επιρροή πάνω στην ελληνική κοινωνία» 

(Georgiadou 1995: 308) ως µία «φαντασιακή κοινότητα» ιστορικών και πολιτισµικών καταβολών 

(Γεωργιάδου 1996: 269-270), αλλά και εξαιτίας της «εργαλειοποίησής» της από την πολιτική εξουσία 

αλλά και από την ίδια (Georgiadou 1995: 307, Γεωργιάδου 1996: 250, 270-271, Γεωργιάδου και 
Νικολακόπουλος 2000: 153, Makrides 1991: 291). Η διάχυτη άλλωστε θρησκευτικότητα, είτε λαϊκή 

είτε επίσηµη (βλ. Kokosalakis 1987), µπορεί να εξηγηθεί αν ληφθεί υπόψη ότι η Ορθοδοξία 

«παραµένει ακόµα τόσο σε λαϊκό αίσθηµα όσο και στην πολιτική-δηµόσια σφαίρα πολύ στενά 

συνδεδεµένη µε την ελληνική ταυτότητα, την ιστορία, τους αγώνες, αξίες, προσδοκίες και µέλλον της» 

(Makrides 1991: 300, µετάφραση δική µου). 
2
 Σύµφωνα µε τον Weber (2005: 57-59) τόσο το Κράτος όσο και η Εκκλησία συνιστούν σταθερές και 
διαρκείς µορφές εξουσιαστικής οργάνωσης, το µεν Κράτος χάρη στο «µονοπώλιο του νόµιµου φυσικού 

καταναγκασµού», η δε Εκκλησία χάρη στο «µονοπώλιο του νόµιµου ιεροκρατικού καταναγκασµού» 

«µέσω παροχής ή άρνησης σωτηριακών αγαθών. 
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περίοδο της µεταπολίτευσης που εδραιώνεται η κοινοβουλευτική δηµοκρατία, 

σηµειώνονται δύο µείζονες συγκρούσεις µεταξύ Κυβέρνησης και Εκκλησίας, οι 

οποίες θέτουν σε αµφιβολία το σχήµα περί «διακριτών και αγαστών σχέσεων». Το 

ερώτηµα είναι πως µπορούµε να κατανοήσουµε αυτές τις αντιπαραθέσεις, τα αίτια και 

τα αποτελέσµατά τους. Υποθέτω ότι δεν πρόκειται απλώς για το αποτέλεσµα µιας 

διαφορετικής πρόσληψης του κόσµου ή για συγκρούσεις παγιωµένων θεσµικών 

περιοχών που ερίζουν για το πεδίο κυριαρχίας τους, αλλά πως εµπεριέχουν συν τοις 

άλλοις και κοινωνικά συµφέροντα, τα οποία µπορεί να εξηγήσουν την ένταση µε την 

οποία αυτές εκδηλώνονται. 

 Η έρευνα, λοιπόν, έχει διπλή κατεύθυνση, µία «εσωτερική» που αφορά τις 

ιδεολογικές και δοµικές τροποποιήσεις της εκκλησιαστικής περιοχής, και µία 

«εξωτερική» που αναφέρεται στις συγκρούσεις της διοίκησης της Εκκλησίας µε την 

Κυβέρνηση. Τους δύο ερευνητικούς δρόµους ενώνει το κοινό ενδιαφέρον για το πως 

οι ευρύτερες ιδεολογικές και κοινωνικές αλλαγές που σηµειώθηκαν κατά την περίοδο 

της µεταπολίτευσης σχετίζονται µε τον εκκλησιαστικό χώρο. Η παραπάνω έρευνα θα 

συνεισφέρει στην κατανόηση της δηµόσιας αντιπαράθεσης για τη θέση και το ρόλο 

της Εκκλησίας στη σύγχρονη Ελλάδα. Θα περάσω στην παρουσίαση του θεωρητικού 

και µεθοδολογικού πλαισίου της έρευνας, µε βάση το οποίο επιχειρώ να στηρίξω τις 

ανωτέρω υποθέσεις. 
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2. Ιδεολογία, κατηγορίες και ιεραρχικές αντιθέσεις 

  

Η κοινωνιολογική κατανόηση ενός γεγονότος ολοκληρώνεται µέσα από το 

συνδυασµό τριών επιπέδων ανάλυσης: το ιδεολογικό, το θεσµικό και κοινωνικό3
. Η 

ιδεολογία δεν ορίζεται, εδώ, ως µία µορφή ψευδούς συνείδησης, αλλά ως ένα 

«σύστηµα ιδεών και αξιών που λειτουργεί σε ένα δεδοµένο κοινωνικό περιβάλλον» 

(Ντυµόν 1988: 23). Πρόκειται για µορφές θέασης και δράσης επί του κόσµου, υπό 

την έννοια ότι προσφέρουν ένα νόηµα για την κοινωνική πραγµατικότητα, αναφορικά 

µε το οποίο δικαιολογούνται οι προσδοκίες, τα αιτήµατα και οι πρακτικές. Ο 

πληθυντικός αριθµός δηλώνει ότι υπάρχουν διαφορετικοί, για την ακρίβεια 

αντιτιθέµενοι, τρόποι κατανόησης της κοινωνικής πραγµατικότητας, δηλαδή 

διαφορετικές αναπαραστάσεις της τελευταίας. Οι παραστάσεις, ωστόσο, δεν είναι 

ανεξάρτητες από τον κοινωνικό κόσµο, αντίθετα συνδέονται µε συγκεκριµένα κάθε 

φορά κοινωνικά στρώµατα, τα οποία ανταγωνίζονται να επιβάλλουν τις δικές τους 

σηµασίες, εποµένως και τη δική τους κυριαρχία 4
. Η διανόηση αναλαµβάνει το 

κρίσιµο ρόλο της σύνδεσης, δηλαδή της επεξεργασίας και της διάχυσης των 

σχηµάτων σκέψης σε τµήµατα του κοινωνικού κόσµου, σύµφωνα µε επιµέρους 

εµπειρίες και προσδοκίες. Το κεντρικό, λοιπόν, ζητούµενο είναι η διερεύνηση των 

σχέσεων (ταυτότητας και αντίθεσης) ανάµεσα στα διάφορα σχήµατα σκέψης, τους 

φορείς θεσµικών θέσεων και την κοινωνική διαστρωµάτωση. 

Για την έρευνα αυτή απαιτείται η επεξεργασία ενός θεωρητικού και 

µεθοδολογικού µοντέλου5
 που θα µας επιτρέψει να διερευνήσουµε σε βάθος ό,τι ο 

Κονδύλης (1983) ονοµάζει «δοµή και κατεύθυνση της σκέψης» (ο.π.: 293). Κύρια 

πηγή µας είναι ο έντυπος λόγος βασικών εκπροσώπων της ευρύτερης εκκλησιαστικής 

περιοχής, κατεξοχήν βιβλία και άρθρα και δευτερευόντως οµιλίες και συνεντεύξεις, 

οι περισσότερες από αυτές διαθέσιµες σε γραπτή µορφή. Οι ιδέες και αξίες που 

υπάρχουν µέσα στο έργο κάθε συγγραφέα έχουν µία ορισµένη θέση και λειτουργία, 

                                                 
3
 Μία κατατοπιστική παρουσίαση των τριών επιπέδων ανάλυσης προσφέρει ο Christian de Montlibert 

(1998), στο τέταρτο µέρος µε τίτλο «Τα θεµελιώδη στοιχεία της κοινωνιολογικής ανάλυσης».   
4
 Αποκτά έτσι ιδιαίτερη σηµασία η επισήµανση του Christian de Montlibert (1998: 191) πως η 

κοινωνιολογία «αντί να αποδίδει στις ιδέες ένα σχεδόν µαγικό ρόλο κατά τον καθορισµό των 

παραστάσεων και των συµπεριφορών, είναι προτιµότερο να αντιστρέψει το πρόβληµα και να διερευνήσει 

τους κοινωνικούς παράγοντες και τα κοινωνικά επίµαχα σηµεία που έχουν ως αποτέλεσµα τη 

διαµόρφωση ενός ιδεολογικού λόγου και την επιβολή του σε ένα µέρος των µελών µιας κοινωνίας, τα 

οποία και τον διαδίδουν». 
5
 Για την επεξεργασία και εφαρµογή αυτού του µοντέλου στο επίπεδο της κοινωνικής θεωρίας, βλ. 

Γεωργούλας 2006, Γεωργούλας 2008, Γεωργούλας 2010. 
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εποµένως µας ενδιαφέρει να διερευνήσουµε τις σχέσεις αυτές µε στόχο να 

κατανοήσουµε τις ιδιαίτερες εκφάνσεις και εκφράσεις της θρησκευτικής ιδεολογίας 

(βλ. Ντυµόν 1988: 26-27). Η εργασία αυτή θα µας επιτρέψει κατόπιν να 

προχωρήσουµε στη σύγκριση των διαφόρων µορφών θεολογικής και 

θρησκευτικοθεωρητικής σκέψης, ώστε να αποκτήσουµε µία όσο το δυνατόν συνολική 

εικόνα για αυτές τις τάσεις και αυτά τα ρεύµατα. Η συγκριτική αυτή εργασία, δίχως 

να αδιαφορεί για τις οµοιότητες, επικεντρώνεται στις διαφορές που υπάρχουν µεταξύ 

των προσεγγίσεων, όπως αποτυπώνονται στον ιδιαίτερο τρόπο µε τον οποίο 

νοηµατοδοτούνται βασικές κατηγορίες της σκέψης6
 (για παράδειγµα χώρος, χρόνος, 

προσωπικότητα, ολότητα) αλλά και κεντρικές θρησκευτικές έννοιες (εκκλησία, 

σωτηρία κτλ.). Ωστόσο δεν µας ενδιαφέρει απλώς το διαφορετικό περιεχόµενο που 

αποδίδεται σε αυτές τις κατηγορίες, αλλά κυρίως ο ιδιαίτερος τρόπος µε τον οποίο 

αυτές συναρθρώνονται και απολήγουν σε διαφορετικά προτάγµατα για τη θέση και το 

ρόλο της Εκκλησίας ή/και για την οργάνωση συνολικά της κοινωνίας. Στο σηµείο 

αυτό η ιεραρχική αντίθεση του Ντυµόν (1988) συνιστά χρήσιµο µεθοδολογικό 

εργαλείο. Ο συγγραφέας έχει δείξει πως µέσα στην κάθε ιδεολογία υφίσταται 

ιεραρχία των ιδεών και αξιών, η οποία δεν παίρνει πάντα τη µορφή της διπολικής 

αντίθεσης, αλλά κυρίως της ιδιαίτερης σύµπλευσης (οπωσδήποτε ιεραρχικά 

συγκροτηµένης) των βασικών κατηγοριών (ο.π.: 33-35). Η αναζήτηση του τρόπου 

ιεράρχησης θα δείξει πως η κάθε προσέγγιση εκλαµβάνει τη σχέση µεταξύ Εκκλησίας 

και Κράτους, και θα εξηγήσει τις εντάσεις που δηµιουργούνται σε ιδεολογικό επίπεδο. 

Η συσχέτιση, ωστόσο, πρέπει να επεκταθεί, και αυτό για να αποφευχθεί ο 

κίνδυνος εγκλωβισµού στο επίπεδο των σχηµάτων σκέψης. Οι ιδεολογικές 

επεξεργασίες δεν γίνονται στο κενό, αντίθετα πραγµατοποιούνται από συγκεκριµένες 

οµάδες, κατεξοχήν τη διανόηση. Η τελευταία –όπως έχουµε πει- δεν είναι οµοιογενής, 

αλλά κατέχει διαφορετικές επαγγελµατικές θέσεις, εξίσου σηµαντικά έχει 

διαφορετική κοινωνική προέλευση. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να παράγονται 

διαφορετικές αντιλήψεις για τη θέση και το ρόλο της Εκκλησίας, οι οποίες δεν είναι 

ανεξάρτητες από τους κοινωνικούς προσδιορισµούς αλλά και τις θεσιακές οπτικές και 

προσδοκίες των στρωµάτων της διανόησης. Στο σηµείο αυτό πρέπει να επισηµανθεί 

και ο ιδιαίτερος ρόλος της δηµοσιογραφίας, αν όχι στην παραγωγή οπωσδήποτε όµως 

στη διάχυση των ιδεολογικών µορφωµάτων, µάλιστα µε τη µορφή ενεργητικής 

                                                 
6
 Για την κοινωνική προέλευση των κατηγοριών σκέψης, βλ. Ντυρκάιµ και Μως 2001. Βλ. στο ίδιο και 
το εισαγωγικό δοκίµιο του Γεωργούλα 2001.  
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υποστήριξης κατά την περίοδο των αντιπαραθέσεων7
. Επιπλέον, οι ανταγωνιστικές 

θεωρήσεις, καθώς δεν διαχέονται εξίσου σε όλες τις περιοχές του εκκλησιαστικού και 

ευρύτερα κοινωνικού κόσµου, δεν µπορεί παρά να εµφανίζουν µια αξιοσηµείωτη 

συνάφεια µε ορισµένες οµάδες των περιοχών αυτών. Γι’ αυτό το λόγο, θα 

επιχειρήσουµε να συσχετίσουµε τα σχήµατα σκέψης µε τα κοινωνικά περιεχόµενα των 

φορέων τους, και µε αυτό τον τρόπο να αναλύσουµε τα προτάγµατα, τα οποία 

παρουσιάζονται από τους φορείς τους µε αξιώσεις καθολικής ισχύος. Υπό την οπτική 

του Μανχάιµ (1997) αναζητούµε µέσα από µια απόπειρα «καθαρής ανάλυσης της 

δοµής της σκέψης» (ο.π.: 320) το «λανθάνον κοινωνικό υπόβαθρο», δηλαδή τις 

οµάδες που ανταγωνίζονται µεταξύ τους και αναπτύσσουν διαφορετικές ιδεολογικές 

επεξεργασίες (ο.π.: 317-318). Τέλος, υπάρχει µία ακόµη περιοχή όπου η σύγκριση θα 

εφαρµοστεί. Πρόκειται για την εσωτερική οργάνωση της Εκκλησίας, µε ιδιαίτερη 

έµφαση στο στελεχικό δυναµικό (αριθµός, µόρφωση) αλλά και τις εκκλησιαστικές 

δοµές (µητροπόλεις και ενορίες). Η συγκέντρωση και στατιστική ανάλυση των 

παραπάνω στοιχείων επιτρέπει τη συσχέτιση των ιδεολογικών µε τις δοµικές 

τροποποιήσεις της εκκλησιαστικής περιοχής.  

Η προσέγγιση που εδώ ακολουθείται εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο µιας 

ερµηνευτικής κοινωνιολογίας, η οποία θέτει ως στόχο την κατανόηση και εξήγηση 

των κοινωνικών φαινοµένων 8
. Η θεωρία παρέχει ένα σηµείο θέασης για την 

πολυσύνθετη κοινωνική πραγµατικότητα, µας εξοπλίζει µε ορισµένες γενικές έννοιες 

για την αρχική επεξεργασία του ερευνητικού αντικειµένου. Οι πολλές και εσωτερικά 

ασύνδετες πληροφορίες µπορούν να ταξινοµηθούν κάτω από ορισµένες κατηγορίες, 

οι οποίες διακρίνονται για τη σαφήνεια και τη συνοχή τους. Η περαιτέρω ανάπτυξη 

και διαµόρφωση των εννοιών διεξάγεται ταυτόχρονα µε την ερευνητική εργασία, 

στην πραγµατικότητα πρόκειται για µία συνεχή (αµφίδροµη) διαδικασία ανάλυσης 

και σύνθεσης, προς όλο και υψηλότερα επίπεδα αφαίρεσης, που και να 

ανταποκρίνονται στις κατηγορίες που χρησιµοποιούν οι ίδιοι οι δρώντες, αλλά και να 

παρέχουν τη δυνατότητα µιας σφαιρικής κατανόησης των κοινωνικών φαινοµένων. 

Για την ερµηνεία απαιτείται ταυτόχρονα η ιστορικοκοινωνική εµπλαισίωση των 

                                                 
7
 Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται κατεξοχήν στο ρόλο της επιστηµονικής διανόησης, µέσα από την 

ανάλυση των αντίστοιχων ιδεολογικών επεξεργασιών. Η εξέταση του λόγου των δηµοσιογράφων 

περιορίζεται σε ορισµένα χαρακτηριστικά παραδείγµατα δηµοσιογραφικής «ερµηνείας» της διαµάχης 
των ταυτοτήτων. 
8
 Για τις θεωρητικές και µεθοδολογικές προϋποθέσεις µιας ερµηνευτικής κοινωνιολογίας, βλ. Κυριαζή 

2006: 30-32, 51-54. Ειδικά για την κατανόηση και εξήγηση στη βεµπεριανή κοινωνιολογία, βλ. Weber 

2005: 8-10. 



8 

νοηµάτων, αφού τα νοήµατα συνιστούν απαντήσεις των ατόµων σε συγκεκριµένες 

συνθήκες ζωής. Η ερµηνεία προϋποθέτει ουσιαστικά την κοινωνιολογική 

«µετάφραση» του αντικειµένου της έρευνας µε βάση ορισµένα σταθερά σηµεία 

σύγκρισης, όπως εκλαµβάνονται εδώ οι κατηγορίες της σκέψης και οι εκκλησιαστικές 

αλλά και κοινωνικές σχέσεις. Η δυνατότητα ελέγχου που προσφέρει αυτή η 

διαδικασία σύγκρισης περιορίζει τον κίνδυνο να εισχωρήσουν αυθαίρετες και 

υποκειµενικές κρίσεις, για παράδειγµα κατά την ανάλυση των διαφόρων εκφράσεων 

της θρησκευτικής ιδεολογίας. 

Με την παραπάνω θεωρητική και µεθοδολογική λογική, θα εξετάσουµε  

επίσης κριτικά ορισµένες από τις ερµηνείες που έχουν προταθεί για τις διαµάχες 

µεταξύ Κυβέρνησης και Εκκλησίας την περίοδο της µεταπολίτευσης. Η εργασία αυτή 

κρίνεται σηµαντική όχι µόνο γιατί δεν υπάρχει παρθενογένεση στην περιοχή των 

κοινωνικών επιστηµών, αλλά γιατί συχνά και οι ίδιες οι προσεγγίσεις 

ενσωµατώνονται στο ερευνητικό αντικείµενο που φιλοδοξούν να ερµηνεύσουν (βλ. 

Γεωργούλας 1997: 30-31). ∆εν πρόκειται, ωστόσο, για µία διαδικασία «φυσικής» 

τάξης, όπου η κάθε ερµηνεία έχει τις ίδιες πιθανότητες διάχυσης και κατίσχυσης, µε 

µοναδικό κριτήριο την αρτιότερη αντικειµενική γνώση του κόσµου. Η παραγωγή 

γνώσης δεν είναι ανεξάρτητη από το κοινωνικό, εποµένως και από τις σχέσεις 

δύναµης µεταξύ των διαφόρων κοινωνικών οµάδων, καθώς ανταγωνίζονται για την 

επιβολή των ιδιαίτερών τους αναπαραστάσεων. Με βάση τη θεωρητική αυτή οπτική 

θα επιχειρήσουµε να κατανοήσουµε τόσο τις εσωτερικές λογικές του εκκλησιαστικού 

χώρου, όσο και τις αντιπαραθέσεις που αναπτύχθηκαν µεταξύ Κυβέρνησης και 

διοίκησης της Εκκλησίας κατά την περίοδο της µεταπολίτευσης. 

∆ύο είναι οι κύριες προσεγγίσεις των αντιπαραθέσεων µεταξύ Κυβέρνησης 

και Εκκλησίας: α) οι νοµικιστικές που εµφανίζονται σε δύο βασικές παραλλαγές, 

δηλαδή της «νόµω κρατούσης πολιτείας» και της «συναλληλίας», και β) οι 

ιδεολογικές που έχουν επίσης δύο µείζονες παραλλαγές, ανάλογα αν η έµφαση δίνεται 

στην παράδοση ή στον εκσυγχρονισµό. Οι νοµικιστικές περιορίζονται στα 

προβλήµατα που θέτει η νοµική µορφή των σχέσεων Κράτους και Εκκλησίας, για 

παράδειγµα εάν οι σχέσεις αυτές διέπονται από το σύστηµα της «νόµω κρατούσης 

πολιτείας» ή της «συναλληλίας», εάν είναι συνταγµατικά οριοθετηµένες ή εάν 
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χρειάζεται ο πλήρης διαχωρισµός τους9
. Σύµφωνα µε την επικρατέστερη αντίληψη οι 

εν λόγω σχέσεις συνιστούν µία ήπια εκδοχή του πολιτειοκρατικού συστήµατος, το 

λεγόµενο σύστηµα της «νόµω κρατούσας» Πολιτείας (βλ. ∆ηµητρόπουλος 2001: 31-

32, Σταθόπουλος 1993: 12-19). Υπάρχει ωστόσο και η άποψη πως το καίριο σηµείο 

στις σχέσεις Κράτους και Εκκλησίας, δεν είναι τόσο η όποια τυπολογία τους, αλλά το 

γεγονός ότι είναι συνταγµατικά ρυθµισµένες (Βενιζέλος 2000: 76-78). Την άποψη της 

«συναλληλίας» την συναντά κανείς κυρίως σε εκκλησιαστικούς παράγοντες (π.χ. 

Χριστόδουλος 2000b: 58-59), ή/και λαϊκούς φιλικά διακείµενους στην Εκκλησία. 

Τέλος, ο «χωρισµός» προβάλλεται ως αίτηµα από όσους επιθυµούν τη µεταβολή του 

υφιστάµενου πλαισίου σχέσεων Κράτους και Εκκλησίας (π.χ. Σταθόπουλος 1993, 

Μανωλεδάκης 1988: 28). Οι ιδεολογικές ερµηνείες για τις διαµάχες Κυβέρνησης και 

Εκκλησίας επικεντρώνονται στα ανταγωνιστικά σχήµατα σκέψης, κατεξοχήν στην 

αντίθεση µεταξύ παράδοσης και εκσυγχρονισµού 10
. Η κύρια άποψη είναι ότι η 

Εκκλησία ως φορέας παράδοσης έρχεται αναπόφευκτα σε σύγκρουση µε τις 

πρωτοβουλίες εκκοσµίκευσης που προωθεί η Κυβέρνηση, οι οποίες ταυτίζονται από 

συγκεκριµένους ιδεολογικούς φορείς  µε την πρόοδο.  

Τις δύο προσεγγίσεις, δηλαδή τις νοµικιστικές και ιδεολογικές, τις συνδέει το 

ενδιαφέρον να κατανοηθεί ο χαρακτήρας της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας, η 

                                                 
9
 Ο Τρωιάνος (1988), για παράδειγµα, θεωρεί πως οι σχέσεις Εκκλησίας και Κράτους συνεχίζουν να 

διέπονται από το σύστηµα της «νόµω κρατούσης πολιτείας», παρά τις υπαρκτές αλλαγές προς την 

κατεύθυνση του θρησκευτικού αποχρωµατισµού του Κράτους. Πιο κατηγορηµατικά, ο Παπαστάθης 
(1988: 82-83) υποστηρίζει πως «δεν υπάρχει ‘τάσις αµοιβαίας αποδεσµεύσεως’, παρά µονοµερής 

προϊούσα αποδέσµευση του Κράτους από την Ορθόδοξη Εκκλησία», µία διαδικασία που «εκκοσµικεύει 

το Κράτος και πολιτειοκρατεί την Εκκλησία». Η τελευταία, σύµφωνα µε τον συγγραφέα, εξακολουθεί -
µε κύρια ευθύνη του Κράτους- να διατηρεί τη «δοµή δηµόσιας υπηρεσίας» λειτουργώντας ως 
«θεραπαινίδα της Πολιτείας», γεγονός που δυσχεραίνει την «άσκηση της θρησκευτικής και εθνικής 

αποστολής της» (ο.π.: 83). Για τον Βενιζέλο (1988) δεν απαιτείται καµία αλλαγή της παρούσας µορφής 
των σχέσεων, αφού αυτές ως «σχέσεις νοµικές και µάλιστα συνταγµατικά τυποποιηµένες» (ο.π.: 90) 

επιτυγχάνουν µία «θεσµική ισορροπία» µεταξύ της «ιδιαίτερης θέσης της Ορθόδοξης Εκκλησίας» και 
της προστασίας της θρησκευτικής ελευθερίας (ο.π.: 91). Για τον Σπυρόπουλο (1988), αντίθετα, το 

ισχύον «σύστηµα της νόµω κρατούσης πολιτείας» είναι νοµοθετικά και όχι συνταγµατικά 

κατοχυρωµένο, εποµένως η εισαγωγή του χωρισµού Κράτους και Εκκλησίας «µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί από τον κοινό νοµοθέτη» (ο.π.: 112-113). Υπέρ του χωρισµού τάσσεται και ο νοµικός 
Μανωλεδάκης (1988), ο οποίος µάλιστα χρησιµοποιεί καθαρά εκκλησιαστικές έννοιες, όπως αγάπη, 

κοινοκτηµοσύνη, διδασκαλία και πρακτική Χριστού (ο.π.: 28).  Για «φιλικό» (Κονιδάρης 1993: 108) ή 

«έντιµο χωρισµό» µιλάει ο Κονιδάρης που όµως «δεν θα προσβάλει τους ακατάλυτους δεσµούς 

Ορθοδοξίας και Ελληνικού Έθνους ούτε θα οδηγεί στην οικονοµική εξαθλίωση της Ορθόδοξης 

Εκκλησίας» (ο.π.: 73-74). Είναι ενδιαφέρον πως ενώ επί αρχιεπισκοπίας Σεραφείµ ο Κονιδάρης 
δήλωνε κατηγορηµατικά πόσο «αναγκαία και επιβεβληµένη είναι η λύση του χωρισµού» (ο.π.: 74), µετά 

την εκλογή του Χριστοδούλου η αναγκαιότητα του χωρισµού καθίσταται υπό τις συνθήκες της κοινής 
συστράτευσης για τον εθνικό και εκκλησιαστικό εκσυγχρονισµό «επιπόλαιο, αν όχι εξαιρετικώς 

επικίνδυνο» τόλµηµα (Κονιδάρης 2000: 412).   
10

 Εδώ, µπορεί κανείς να συµπεριλάβει την πλειοψηφία των ερµηνειών για τη διαµάχη των ταυτοτήτων, 

βλ. Κεφάλαιο II του ∆εύτερου Μέρους της διατριβής.  
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οποία σε γενικές γραµµές θεωρείται πως διαφέρει ή υστερεί σε σύγκριση µε τις 

δυτικοευρωπαϊκές κοινωνίες. Η κοινωνία έτσι εµφανίζεται µε τρόπο παθητικό, σαν να 

υφίσταται µία προβληµατική κατάσταση, από την οποία εάν απαλλαγεί θα 

κατορθώσει να καλύψει το αναπτυξιακό της έλλειµµα. Το πρόβληµα αποδίδεται στην 

διεκδίκηση εκ µέρους της Εκκλησίας αρµοδιοτήτων αποκλειστικά πολιτειακών, 

δυνατότητα ανοιχτή χάρη στο υπάρχον καθεστώς «σφικτών» σχέσεων Κράτους και 

Εκκλησίας. Ως λύση προτείνεται ο διοικητικός χωρισµός των δύο θεσµών, ο οποίος 

θα επιτρέψει στην Εκκλησία να λειτουργεί αυτόνοµα στο χώρο της κοινωνίας των 

πολιτών, και στο Κράτος να εκκοσµικευθεί υπέρ των δικαιωµάτων ολόκληρης της 

πλουραλιστικής κοινωνίας και όχι µόνο του ορθόδοξου τµήµατός της. Οι αναλύσεις 

µάλιστα που επικεντρώνονται περισσότερο στην περιοχή των σχηµάτων σκέψης, 

καταδεικνύουν -τις περισσότερες φορές µανιχαϊστικά- τα ιδεολογικά σύµπαντα 

αναφοράς, για να καταλείξουν στην αναγκαιότητα της αντικατάστασης των 

παραδοσιακών σχηµάτων σκέψης από νεωτερικές αντιλήψεις.  

Οι παραπάνω απόψεις, αναµφίβολα, αναδεικνύουν υπαρκτά προβλήµατα στις 

σχέσεις Κράτους και Εκκλησίας. Εντούτοις, αρκετά συχνά επικεντρώνονται 

αποκλειστικά στις θεσµικές µεταρρυθµίσεις, τις οποίες εκλαµβάνουν ως κλειδί για 

την αλλαγή της κοινωνίας συνολικά. Η υπερβολική πίστη στη µεταµορφωτική 

δύναµη των θεσµικών µεταρρυθµίσεων απορρέει βασικά από το θεωρητικό και 

µεθοδολογικό παράδειγµα του εκσυγχρονισµού, που εκ προοιµίου ταυτίζει την 

πρόοδο µε την εκκοσµίκευση, την οποία µάλιστα εκλαµβάνει ως αναπόδραστο 

γεγονός. Η θρησκεία γενικά, και ειδικότερα η δηµόσια και πολιτική της παρουσία, 

θεωρείται κατάλοιπο της προ-νεωτερικής εποχής, το οποίο αργά ή γρήγορα θα 

περιθωριοποιηθεί ή και θα εκλείψει υπό την πίεση του λόγου. Όσο όµως ακόµα 

υφίσταται, καταγγέλλεται πως θέτει εµπόδια στην ανάπτυξη των σύγχρονων 

κοινωνιών, γι’ αυτό και προτείνεται ένας αποφασιστικός θεσµικός διαχωρισµός 

Κράτους και Εκκλησίας, ο οποίος θα λειτουργήσει ευεργετικά για την πρόοδο της 

κοινωνίας. 

Η θέαση της πραγµατικότητας µέσα από τη θεωρητική οπτική του 

εκσυγχρονισµού αποβαίνει τελικά εις βάρος της ίδιας της πραγµατικότητας: 

περισσότερο έχουµε προβολή επιθυµιών, παρά κατανόηση των ιστορικών συνθηκών 

µέσα στις οποίες η ορθοδοξία έχει αναπτύξει συγκεκριµένο (και πολιτικό) ρόλο. 

Σύµφωνα µε τις υπάρχουσες προσεγγίσεις η µεταβολή του εθνοκεντρικού ρόλου της 

Εκκλησίας θα επέλθει από µία εκ των άνω θεσµική αλλαγή των σχέσεων Κράτους και 
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Εκκλησίας ή/και από την επικράτηση διαφορετικών ιδεών σε επίπεδο πολιτισµού-

κουλτούρας11
. Σε αντίθεση µε τις παραπάνω προσεγγίσεις, υποθέτω πως οι εξελίξεις 

αυτές σχετίζονται µε τις κοινωνικές δοµές και τις διαδικασίες τροποποίησης αυτών. 

Αυτή η οπτική ανοίγει την προβληµατική πέρα από το στενό νοµικό-θεσµικό ή/και 

ιδεολογικό επίπεδο, καθώς επιχειρεί να κατανοήσει τις αλλαγές που λαµβάνουν χώρα 

σε αυτά τα επίπεδα σε σχέση µε τις τροποποιήσεις των κοινωνικών δοµών. 

 

 

3. Η διάρθρωση της διατριβής 

 

Η παρούσα εργασία οργανώθηκε σύµφωνα µε τις παραπάνω ερευνητικές 

έγνοιες. Συγκεκριµένα έχω χωρίσει τη διατριβή σε δύο Μέρη, καθένα από το οποίο 

αποτελείται από δύο Κεφάλαια. Στο Πρώτο Μέρος διερευνώ τη θεσµική οργάνωση 

της θρησκευτικής πίστης και τα ρεύµατα της θρησκευτικής ιδεολογίας, υπό το 

θεωρητικό και µεθοδολογικό πρίσµα της ιεραρχικής αντίθεσης. Το Κεφάλαιο I. 

αποτελείται από δύο επιµέρους ενότητες. Στην 1
η ενότητα εξετάζω τον τρόπο 

διοίκησης της Εκκλησίας, τόσο σε επίπεδο κεντρικό όσο και σε επίπεδο µητρόπολης, 

ενορίας και µοναστηρίων. Ο επισκοποκεντρικός χαρακτήρας της Εκκλησίας 

καταδεικνύεται από τη συγκέντρωση όχι µόνο της πνευµατικής αλλά και της υλικής 

εξουσίας στους επισκόπους. Στη 2
η
 ενότητα αναλύω την Εκκλησία ως µία εργασιακά 

καταµερισµένη περιοχή, επικεντρώνοµαι δηλαδή στις σχέσεις ταυτότητας και 

αντίθεσης που αναπτύσσονται µεταξύ των διαφόρων εκκλησιαστικών οµάδων. Η 

πυραµιδική οργάνωση της Εκκλησίας αντανακλά την πρωτοκαθεδρία της «τάξης» 

των επισκόπων, η οποία ενισχύεται από το αυστηρά καθορισµένο πλαίσιο 

επαγγελµατικής ανόδου. Στο πλαίσιο αυτό ελέγχεται η υπόθεση για τη 

µεταπολιτευτική αύξηση του σώµατος των αρχιµανδριτών, των µεθόδων εκτόνωσης 

της επαγγελµατικής πίεσης και των συνεπειών της στη γραφειοκρατικοποίηση της 

                                                 
11

  Βλ. ενδεικτικά Stavrakakis 2002: 24. Σύµφωνα µε τον Λιάκο (2005) η απουσία µεταπολίτευσης στην 

Εκκλησία πρέπει να αντιµετωπιστεί µέσα από το θεσµικό και ιδεολογικό της εκσυγχρονισµό, σε 
συνδυασµό µε την επικράτηση µιας δηµοκρατικής πολιτικής κουλτούρας σε επίπεδο ευρύτερης 
κοινωνίας. Ο Λιάκος (2000) αποδίδει την πειστικότητα της εκκλησιαστικής ιδεολογίας («µυθοποίηση 

της Ιστορίας») στην «έλλειψη µιας δηµόσιας κουλτούρας» και στην περιχαράκωση που συνεπάγεται η 

πρόσδεση στην ελληνικότητα. Γι’ αυτό το λόγο, προτείνεται ο «ιδεολογικός εκσυγχρονισµός» ως 
απαραίτητος όρος για τον «πολιτικό εκσυγχρονισµό της ελληνικής κοινωνίας και τον ευρωπαϊκό 

προσανατολισµό της». Απουσιάζει κάθε αναφορά στις οικονοµικοκοινωνικές συνθήκες ζωής των 

στρωµάτων, που θα εξηγούσε γιατί -µε τα λόγια του Λιάκου- από το «άνοιγµα των οριζόντων» 

προτιµούν τον «επανεγκλεισµό…στις φυλακές τις ιδεολογικής ακαµψίας».  
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Εκκλησίας. Τέλος το κεφάλαιο κλείνει µε τις πηγές νοµιµοποίησης της ηγεµονίας των 

επισκόπων, αλλά και των διαφορετικών νοηµατοδοτήσεων που προωθούν οι 

κατώτερες οµάδες στην προσπάθειά τους να µεταβάλλουν τον κλειστό 

επισκοποκεντρικό χαρακτήρα της Εκκλησίας. Η παραπάνω ανάλυση θα συµβάλλει σε 

µία πληρέστερη κατανόηση της διαµάχης για την εκκλησιαστική περιουσία, καθώς θα 

επιτρέψει να εκτιµηθούν τα αιτήµατα και οι αντιδράσεις των εµπλεκόµενων οµάδων. 

 Στο Κεφάλαιο II. στρέφω την έρευνα στην περιοχή της διανόησης, σε µία 

προσπάθεια να κατανοήσω το ρόλο της στην παραγωγή, διαχείριση αλλά και διάχυση 

των θρησκευτικών αναπαραστάσεων. Αρχικά, διακρίνω τις διάφορες µορφές 

θρησκευτικής διανόησης, µε κριτήριο την ύπαρξη επαγγελµατικής σχέσης µε το 

θεσµό της Εκκλησίας, και περιγράφω τη γενική λειτουργία των διανοούµενων, ως οι 

«ειδικοί» που πραγµατοποιούν τις συνδέσεις µεταξύ των σχηµάτων σκέψης και των 

περιοχών του κοινωνικού κόσµου. Η εισαγωγή αυτή κλείνει µε µία παρουσίαση των 

βασικών όρων της σύγκρισης που θα ακολουθήσει η ανάλυση στις επόµενες τρεις 

ενότητες. Στις ενότητες αυτές αναλύω τις βασικές µορφές θρησκευτικής ιδεολογίας, 

τόσο ως προς τις θεωρητικές και µεθοδολογικές τους προϋποθέσεις, όσο και σε 

επίπεδο προτάγµατος αλλά και αντιστοιχιών µε εκκλησιαστικά και κοινωνικά 

στρώµατα. Συγκεκριµένα, στην 1
η
 ενότητα εξετάζεται η περίπτωση της 

αντικειµενιστικής θεολογίας, η οποία εξαρτά και προσανατολίζει τη δράση προς τον 

εξωτερικό κόσµο, δηλαδή προς την ιστορική και κοινωνική πραγµατικότητα. Στη 2
η
 

ενότητα αναλύεται η φαινοµενολογική θεολογία, η οποία αντίθετα κατευθύνει την 

πράξη προς την εσωτερικότητα του ανθρώπου, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στο βίωµα 

και την προσωπική σχέση. Τέλος, στην 3
η
 ενότητα παρουσιάζω τον ατοµικισµό, ο 

οποίος παραχωρεί το πρωτείο στην περιοχή της νόησης και της λογικής, µε σκοπό 

την ανάδυση του σύγχρονου ατόµου. Η στάση που κρατούν οι παραπάνω τάσεις της 

θρησκευτικής ιδεολογίας προς την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία της 

Εκκλησίας, αλλά και στο ζήτηµα των σχέσεων της µε το Κράτος, θα µας επιτρέψει να 

αναλύσουµε τις κινήσεις όπως και τη στοχοθεσία της κάθε οµάδας κατά τις 

αντιπαραθέσεις µεταξύ Κυβέρνησης και διοίκησης της Εκκλησίας.  

 Το ∆εύτερο Μέρος της διατριβής αποτελείται από δύο Κεφάλαια, όπου 

αναλύω τις δύο µείζονες αντιπαραθέσεις µεταξύ Εκκλησίας και Κυβέρνησης κατά 

την περίοδο της µεταπολίτευσης. Συγκεκριµένα, στο Κεφάλαιο I. εξετάζω τη διαµάχη 

για την εκκλησιαστική περιουσία που σηµειώθηκε κατά τη δεύτερη περίοδο της 

διακυβέρνησης ΠΑΣΟΚ τη δεκαετία του 80. Η ανάλυση ξεκινά µε µία σύντοµη 
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εισαγωγή στο περιεχόµενο του νέου Νόµου για την εκκλησιαστική περιουσία και 

στην εξέλιξη της αντιπαράθεσης. Στην 1
η
 ενότητα διερευνώ τις πηγές νοµιµοποίησης 

των επιχειρηµάτων της κάθε πλευράς, γεγονός που µου επιτρέπει να καταδείξω τις 

κινήσεις (συµµαχίες και αντιθέσεις) που αναπτύσσονται µεταξύ των εµπλεκόµενων 

οµάδων. Παρενθετικά γίνεται και µία σύντοµη αναφορά σε µία πρόσφατη διαµάχη 

εντός της θεολογικής περιοχής, στην προσπάθεια να εξετάσω το χαρακτήρα των 

αντιθέσεων µεταξύ «µεταρρυθµιστών» και «συντηρητικών» θεολόγων αλλά και του 

τρόπου συνάρθρωσής τους µε την περιοχή της πολιτικής. Στη 2
η
 ενότητα επιχειρώ να 

επεκτείνω το πλαίσιο ανάλυσης για τη διαµάχη αναφορικά µε το ζήτηµα της 

εκκλησιαστικής περιουσίας, αφού πρώτα παρουσιάσω κριτικά ορισµένες από τις 

βασικές ερµηνείες που έχουν προταθεί.   

 Στο τελευταίο Κεφάλαιο II. αναλύω την πρόσφατη σύγκρουση Εκκλησίας και 

Κυβέρνησης που εκδηλώθηκε µε αφορµή το ζήτηµα της αναγραφής ή µη του 

θρησκεύµατος στις αστυνοµικές ταυτότητες το καλοκαίρι του 2000. Στην εισαγωγή 

παρουσιάζω τα γεγονότα της αντιπαράθεσης αλλά και την επιχειρηµατολογία που 

ανέπτυξε η κάθε πλευρά. Στις επόµενες δύο ενότητες αναδεικνύω τις στρατηγικές που 

αναπτύχθηκαν µέσα από τη διαφορετική χρήση βασικών όρων και ιδεών 

(«ταυτότητα» και «λαός»), οι οποίες δικαιολόγησαν θεωρητικά τον ιδεολογικό 

χαρακτήρα της αντιπαράθεσης. Στην 3
η
 ενότητα επιχειρώ να ταξινοµήσω τις βασικές 

αντιλήψεις για τη θέση και το ρόλο της Εκκλησίας στη σύγχρονη εποχή, όπως αυτές 

αναδύθηκαν κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης για τις ταυτότητες. Πρόκειται για 

την εθνοκεντρική, τη φιλελεύθερη και την «ενδιάµεση» αντίληψη. Στην 4
η
 ενότητα 

εξετάζω το ρόλο της δηµοσιογραφίας και της διανόησης στην παραγωγή και διάχυση 

του ιδεολογικού χαρακτήρα της σύγκρουσης. Η εργασία αυτή µου δίνει τη 

δυνατότητα να αναζητήσω µία νέα οπτική, η οποία επιχειρεί να συσχετίσει τις 

εντάσεις που παρατηρούνται σε ιδεολογικό και θεσµικό επίπεδο µε τις βασικές 

κοινωνικές εξελίξεις της περιόδου της µεταπολίτευσης (5η
 ενότητα). 

Η διατριβή κλείνει µε την παρουσίαση των βασικών συµπερασµάτων που 

προέκυψαν από την παραπάνω ανάλυση, συµπεράσµατα που αφορούν τόσο την 

οργάνωση, λειτουργία και ιδεολογία της Εκκλησίας, όσο και τις σχέσεις της µε το 

Κράτος. Τέλος, συνοψίζω τη λογική που ακολούθησε η έρευνα για τις αντιστοιχίες 

ανάµεσα στους ιδεολογικούς και δοµικούς µετασχηµατισµούς της ελληνικής 

κοινωνίας και εκκλησιαστικής περιοχής κατά τη περίοδο της µεταπολίτευσης, 

σηµειώνοντας την ανάγκη για µία πληρέστερη µελλοντική διερεύνηση. 
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I. 

H ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ H ΘΕΣΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ 

 

1. Η διοικητική διάρθρωση 

 

Η Εκκλησία της Ελλάδος12
, σύµφωνα µε τον Καταστατικό της Χάρτη που 

είναι και νόµος του Κράτους, αποτελεί νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, το οποίο 

διοικείται από δύο συλλογικά όργανα, την Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας και τη ∆ιαρκή 

Ιερά Σύνοδο13
. Η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας συνιστά το ανώτατο συλλογικό όργανο 

διοικήσεως, αποτελείται από όλους τους εν ενεργεία Ιεράρχες υπό την προεδρία του 

Αρχιεπισκόπου Αθηνών, συνέρχεται δε σε τακτική βάση µία φορά το χρόνο ή και 

εκτάκτως έπειτα από αίτηση των 1/3 των µελών του σώµατος. Στους Ιεράρχες 

συµπεριλαµβάνονται και οι Μητροπολίτες των αποκαλούµενων «Νέων Χωρών», η 

διοίκηση των οποίων ανατέθηκε επιτροπικώς στην Εκκλησία της Ελλάδος από το 

Οικουµενικό Πατριαρχείο µε την Πατριαρχική και Συνοδική Πράξη της 4
ης

 

Σεπτεµβρίου 1928. Η ∆ιαρκής Ιερά Σύνοδος, αποτελεί ένα µικρότερο και πιο 

ευέλικτο οργανωτικό σχήµα από δεκατρείς Ιεράρχες, και συγκεκριµένα τον 

Αρχιεπίσκοπο Αθηνών ως Πρόεδρο και δώδεκα Μητροπολίτες, οι οποίοι ορίζονται 

κάθε έτος εκ περιτροπής, ανά έξι, από τους Μητροπολίτες της Αυτοκέφαλης 

Εκκλησίας της Ελλάδος και τους µητροπολίτες των Νέων Χωρών. Όπως µαρτυρεί 

και η ονοµασία της, η Σύνοδος αυτή συνέρχεται σε διαρκή βάση προκειµένου να 

φέρει εις πέρας όλες τις τρέχουσες διοικητικές υποχρεώσεις της Εκκλησίας της 

Ελλάδος. 

Ο συνοδικός χαρακτήρας των οργάνων αυτών εξασφαλίζει ένα επίπεδο 

συλλογικής λειτουργίας και ευθύνης, αν και σε πρακτικό επίπεδο καθοριστική είναι η 

θέση του «πρώτου µεταξύ ίσων» επισκόπων, δηλαδή του εκάστοτε Αρχιεπισκόπου14
. 

Όπως υποστηρίζεται µπορεί όλοι οι ιεράρχες να είναι «ίσοι έναντι της µυστηριακής 

                                                 
12

 Αναφερόµαστε στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος και όχι στα λοιπά εκκλησιαστικά δίκαια που 

υπάρχουν στην ελληνική επικράτεια, δηλαδή της Εκκλησίας της Κρήτης, του Αγίου Όρους και του 

Οικουµενικού Πατριαρχείου στα ∆ωδεκάνησα, βλ. Κονιδάρης 1991: 34-35, υποσηµ. 9 και ο.π.: 87-89. 
13

 Για τα βασικά στοιχεία οργάνωσης και διοίκησης της Εκκλησίας της Ελλάδος, βλ. Νόµος 590/1977 

«Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος»-(Α’ 146), διαθέσιµο στο ΒΑΛΣΑΜΩΝ: 

Βάση ∆εδοµένων για το Ορθόδοξο Κανονικό και Εκκλησιαστικό ∆ίκαιο, 

http://www.valsamon.com/index.php?id=2&subid=1214. Για µία συνοπτική παρουσίαση της 
διοικητικής διάρθρωσης, βλ. επίσης ∆ηµητρόπουλος 2001: 87-104, VI. κεφάλαιο.  
14

 Για τη θεωρητική δικαιολόγηση αυτής της «υπεροχής», βλ. Χριστόδουλος (2000a: 21-24), την 

ενότητα µε τίτλο «αναζωογόνηση του Συνοδικού µας συστήµατος». 
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ιερωσύνης...η θέσις όµως του Πρώτου είναι εκ των πραγµάτων υπεροχική» 

(Χριστόδουλος 2000a: 21), αφού «ο εκάστοτε Αρχιεπίσκοπος είναι ο πρώτος 

υπεύθυνος, ο πρώτος αχθοφόρος, η πρώτη συνισταµένη των δυνάµεων της Ιεραρχίας, ο 

πρώτος συνδετικός κρίκος όλων, ο πρώτος εγγυητής των κανονικών θεσµίων, ο πρώτος 

φορεύς του εκκλησιαστικού πνεύµατος, ο πρώτος υπόλογος για την πορεία του σκάφους 

της Εκκλησίας, ο πρώτος Σταυροφόρος, ο πρώτος επικρινόµενος…» (ο.π.: 24), 

εποµένως «δεν νοείται Εκκλησία χωρίς Πρώτον, κάτι τέτοιο θα ήτο εκτρωµατικό, 

αντικανονικό και επικίνδυνο» (ο.π.: 22). ∆εν πρόκειται ωστόσο για µία εκ των 

προτέρων δεδοµένη κυριαρχία, καθώς µέσα στους κόλπους της ιεραρχίας 

αναπτύσσονται «οµάδες» που ανταγωνίζονται και για υλικά διακυβεύµατα, όπως το 

µεταθετό και η επισκοπική ανάδειξη15
. Σε κάθε περίπτωση, η δύναµη και η επιρροή 

της θέσης του αρχιεπισκόπου, όπως και η σύναψη ιδιαίτερων συµµαχιών χάρη στις 

οποίες άλλωστε αναδείχθηκε στον αρχιεπισκοπικό θώκο, εγγυώνται την πρωτοβουλία 

των κινήσεων εντός της εκκλησιαστικής περιοχής. Σε αυτό συµβάλλει και η 

προώθηση φίλα προσκείµενων αρχιµανδριτών σε θέσεις κλειδιά εντός του 

εκκλησιαστικού µηχανισµού, µε τελικό στόχο την επισκοποίησή τους 16
. Η 

επισκοποκεντρική, ωστόσο, δοµή της Εκκλησίας, δηλαδή η απόλυτη εξουσία του 

κάθε επισκόπου στα όρια της µητροπολιτικής του περιφέρειας, εµποδίζει µια 

αποκλειστικά αρχιεπισκοποκεντρική µετάλλαξη της Εκκλησίας17
. 

Η διάρθρωση της Εκκλησίας στηρίζεται στο µητροπολιτικό σύστηµα, δηλαδή 

σε µία πλειάδα µητροπόλεων, που κατά κανόνα αντιστοιχούν στην πολιτική διαίρεση 

της χώρας, και ενοριών σε τοπικό επίπεδο. Στην πραγµατικότητα πρόκειται για µία 

ιδιαίτερα συγκεντρωτική δοµή εξουσίας, όπως αποτυπώνεται στη δεσπόζουσα θέση 

του επισκόπου, όχι µόνο σε επίπεδο µητρόπολης, αλλά και σε επίπεδο ενορίας, ακόµα 

και µονών. Ο Μητροπολίτης κατέχει -σύµφωνα µε τους «ιερούς» κανόνες αλλά και 

µε την ελληνική νοµοθεσία- την αποκλειστική ευθύνη της συνολικής οργάνωσης της 

Μητροπόλεως, όπως για παράδειγµα στο ζήτηµα της διοίκησης και διαχείρισης της 

                                                 
15

 Χαρακτηριστική είναι η παραδοχή από τους ίδιους τους επισκόπους για την ύπαρξη ανταγωνιστικών 

«οµάδων» εντός της Ιεραρχίας, βλ. ενδεικτικά Ιερόθεος 2005a: §7. Για τις εσωτερικές αντιθέσεις στους 
κόλπους της Ιεραρχίας, βλ. Χριστόδουλος 2000a, την ενότητα µε τίτλο «οφειλοµένη απάντηση» (ο.π.: 

143 και εξής).  
16

 Βλ. οπωσδήποτε το υπόµνηµα Ιερόθεου (2005b) προς την Ιεραρχία, όπου επικρίνεται ο αδιαφανής 
και ουσιαστικά ελεγχόµενος από τον αρχιεπίσκοπο τρόπος ανάδειξης των επισκόπων. Βλ. επίσης 
Ιερόθεος 2008, αλλά και την ενότητα µε τίτλο «φαινόµενα ραγιαδισµού και καταδυναστεύσεως στη 

ζωή της Εκκλησίας» του π. Φάρου (1997: 131) όπου περιγράφεται ο δεσποτικός τρόπος επισκοπικής 
ανάδειξης και οι ψυχαναλυτικές του επιπτώσεις.  
17

 Χαρακτηριστική είναι η δυσφορία του αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου (2000a) για το γεγονός ότι οι 
κατά τόπους επίσκοποι συνδέονται χαλαρώς µε την «κυρίαρχη εκκλησιαστική Αρχή» (ο.π.: 39-40). 
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περιουσίας της. Υπάρχει, βέβαια, και το Μητροπολιτικό Συµβούλιο, το οποίο είναι 

αρµόδιο για τη σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισµού και απολογισµού της 

Μητρόπολης 18
, συνεπικουρεί δηλαδή τον Μητροπολίτη στο έργο της διοίκησης, 

ωστόσο τελεί υπό την άµεση εποπτεία και έλεγχό του, αφού αυτός κατέχει µόνιµα τη 

θέση του Προέδρου. Το Μητροπολιτικό Συµβούλιο αποτελείται επιπλέον από έναν 

δικαστικό λειτουργό, το ∆ηµόσιο Ταµία, δύο εφηµέριους και έναν εκκλησιαστικό 

σύµβουλο που ορίζονται µε κλήρωση από τα υπόλοιπα µέλη του Μητροπολιτικού 

Συµβουλίου από τους εφηµέριους και εκκλησιαστικούς συµβούλους της 

µητροπολιτικής περιφέρειας (βλ. Κονιδάρης 1991: 166). Ουσιαστικά δηλαδή ο 

Μητροπολίτης έχει τον αποφασιστικό λόγο για τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν το 

Μητροπολιτικό Συµβούλιο. Ιδιαίτερη µνεία πρέπει να γίνει στις µητροπολιτικές 

θέσεις του Πρωτοσύγκελλου και του Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου, οι οποίες 

στελεχώνονται κατά κανόνα από αρχιµανδρίτες και συνιστούν εφαλτήριο για 

µετέπειτα επισκοπική ανέλιξη19
.   

Σε επίπεδο, τώρα, ενορίας το αρµόδιο διοικητικό όργανο είναι το 

Εκκλησιαστικό Συµβούλιο, που είναι πενταµελές και αποτελείται από τον εφηµέριο 

του Ναού ως πρόεδρο και τέσσερις λαϊκούς ως µέλη, οι οποίοι σύµφωνα µε το 

σχετικό κανονισµό διορίζονται από τον κατάλογο των ενοριτών από το 

Μητροπολιτικό Συµβούλιο έπειτα από πρόταση του Μητροπολίτη20
. Στην πράξη ο 

εφηµέριος της ενορίας προτείνει µε έγγραφο του στον Μητροπολίτη τους υποψήφιους 

λαϊκούς, για να ακολουθηθεί η παραπάνω διαδικασία. Στην περίπτωση που υπάρχουν 

περισσότεροι εφηµέριοι, ο Μητροπολίτης ορίζει ως πρόεδρο του Εκκλησιαστικού 

Συµβουλίου τον εφηµέριο που έχει τα περισσότερα προσόντα21
. Το Εκκλησιαστικό 

Συµβούλιο έχει την ευθύνη των σχετικών µε την ενορία ζητηµάτων, όπως είναι η 

διοίκηση και διαχείριση της ενοριακής περιουσίας22
. Ωστόσο και το Εκκλησιαστικό 

                                                 
18

 Για τις αρµοδιότητες του Μητροπολιτικού Συµβουλίου, βλ. άρθρο 2, Κανονισµός Εκκλησίας 
Ελλάδος 58/1975 «Περί αρµοδιοτήτων και τρόπου λειτουργίας των Μητροπολιτικών Συµβουλίων» 

(ΦΕΚ Α΄ 4), διαθέσιµο στο ΒΑΛΣΑΜΩΝ: Βάση ∆εδοµένων για το Ορθόδοξο Κανονικό και 

Εκκλησιαστικό ∆ίκαιο, http://www.valsamon.com/index.php?id=2&subid=1359.  
19

 Χαρακτηριστική είναι η κριτική του Φάρου (1997) προς όλους τους «γραφιάδες του εκκλησιαστικού 

γραφειοκρατικού µηχανισµού», οι οποίοι «λόγω του γραφειοκρατικού τους πόστου έχουν τη δυνατότητα 

να ευρίσκονται σε συνεχή επαφή µε τους εκλέκτορες και να τους προσφέρουν παντοειδής εκδουλεύσεις»,  

κάτι που τους βοηθά στη µετέπειτα δική τους επισκοπική ανέλιξη (ο.π.: 186). 
20

 Βλ. άρθρο 7, Κανονισµός Εκκλησίας Ελλάδος 8/1979 «Περί Ιερών Ναών και Ενοριών» (ΦΕΚ Α΄ 
1/5.1.1980), διαθέσιµο στο ΒΑΛΣΑΜΩΝ: Βάση ∆εδοµένων για το Ορθόδοξο Κανονικό και 

Εκκλησιαστικό ∆ίκαιο, http://www.valsamon.com/index.php?id=2&subid=1323.  
21

 Βλ. άρθρο 37, §8, Νόµος 590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος». 
22

 Η περιουσία ενός ενοριακού ναού προέρχεται από διάφορες πηγές, όπως από τις εισπράξεις από τη 

πώληση κεριών, από δίσκους και εράνους, τις δωρεές και κληρονοµιές, τις προσφορές πιστών για την 
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Συµβούλιο υπόκειται στην εξουσία του Μητροπολιτικού Συµβουλίου (άρα του 

Μητροπολίτη), αφού υποχρεούται για σηµαντικές διοικητικές πράξεις να παίρνει την 

έγκριση του τελευταίου. Για παράδειγµα, ο καταρτισµός του ετήσιου 

προϋπολογισµού και απολογισµού, οι όροι εκµίσθωσης ή και εκποίησης ενοριακής 

περιουσίας υπόκεινται στην τελική έγκριση του Μητροπολιτικού Συµβουλίου23
. 

Η εξουσία του µητροπολίτη επεκτείνεται και στην περιοχή των µοναστηρίων, 

η διοίκηση των οποίων ασκείται από τον ηγούµενο της Μονής και το αρµόδιο 

ηγουµενοσυµβούλιο 24
. Η εκλογική διαδικασία µε µυστική ψηφοφορία είναι ο 

συνήθης τρόπος ανάδειξης ενός µοναχού στη θέση του ηγουµένου, χωρίς ωστόσο να 

λείπουν και πρακτικές απ’ ευθείας υπόδειξης του προσώπου από τον ίδιο τον 

Ηγούµενο της Μονής (για παράδειγµα, προφορικά ή µέσω διαθήκης), είτε ακόµα και 

απευθείας από τον ίδιο τον Μητροπολίτη όταν ο αριθµός των µοναχών της µονής δεν 

υπερβαίνει τους πέντε µοναχούς25
. Η σύνθεση του Ηγουµενοσυµβουλίου ορίζεται µε 

βάση τον αριθµό των µοναχών της κάθε µονής και αποτυπώνεται στον εσωτερικό 

κανονισµό της µονής, συνήθως είναι ένα τριµελές σώµα, το οποίο αποτελείται από 

τον Ηγούµενο ή την Ηγουµένη για τις γυναικείες µονές, που έχει ισόβια θητεία, και 

δύο Συµβούλους διετούς συνήθως θητείας µε δυνατότητα περαιτέρω ανανέωσης. Οι 

αποφάσεις στο Ηγουµενοσυµβούλιο λαµβάνονται «κατά πλειοψηφίαν» µε την ψήφο 

του ηγουµένου να αποδεικνύεται καθοριστική σε περίπτωση ισοψηφίας. Όπως 

τονίζεται χαρακτηριστικά «το Ηγουµενοσυµβούλιον…είναι το υπεύθυνον Όργανον δια 

την διοίκησιν και διαχείρησιν της Μονής, δια παν θέµα αυτης» (άρθρο 5, §1, σ. 47, Ε. 

Κ. της Ι. Μ. Οσιοµ. Φιλοθέης της Αθηναίας), και «η διοίκησις, διαχείρισις και ευθύνη 

επί παντός θέµατος της Ιεράς Μονής και της Αδελφότητος αυτης, ανήκει εις το 

Ηγουµενοσυµβούλιον» (άρθρο 5, §1, σ. 10, Ε. Κ. της Ι. Μ. Στροφάδων και Αγίου 

∆ιονυσίου Ζακύνθου). Η ξεχωριστή θέση του Ηγουµένου είναι αδιαµφισβήτητη, 

καθώς όχι µόνο είναι το εκτελεστικό πρόσωπο των αποφάσεων του 

                                                                                                                                            
τέλεση διαφόρων ιεροπραξιών, τα έσοδα από την κινητή και ακίνητη περιουσία του Ναού και το 

προϊόν από την εκποίηση αφιερωµάτων. Στα έξοδα περιλαµβάνονται οι δαπάνες για τη µισθοδοσία του 

τακτικού και εκτάκτου προσωπικού και για τη συντήρηση του Ναού αλλά και µία σειρά από 

υποχρεωτικές καταβολές, για παράδειγµα υπέρ του ∆ηµοσίου για τη κάλυψη της δαπάνης µισθοδοσίας 
των εφηµερίων, υπέρ της Μητρόπολης για τα έξοδα του µητροπολιτικού γραφείου, του αυτοκινήτου, 

των φιλανθρωπικών ιδρυµάτων, επίσης εισφορές για το Τ.Α.Κ.Ε., την Αποστολική ∆ιακονία κτλ. (βλ. 

άρθρο 5 και 6, Κανονισµός Εκκλησίας Ελλάδος 8/1979 «Περί Ιερών Ναών και Ενοριών»). 
23

 Βλ. ο.π.: άρθρα 10, 11, 12 και 16.  
24

 Βλ. άρθρο 39, Νόµος 590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος». 
25

 Για τον τρόπο ανάδειξης του Ηγουµένου, βλ. ενδεικτικά Ε. Κ. της Ι.Μ. Στροφάδων και Αγίου 

∆ιονυσίου Ζακύνθου (άρθρο 6, §§1-2, σ. 11.), Ε. Κ. της Ι. Μ. Αγίων Πάντων Σπετσών της Ιεράς 
Μητροπόλεως Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης (άρθρο 6, §β, σ. 43.), Ε. Κ. της Πατριαρχικής και 
Ιστορικής Ι. Μ. της Αγίας Λαύρας της Μητρ. Καλαβρύτων και Αιγιαλείας (άρθρο 8, §θ, σ. 55.) 
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Ηγουµενοσυµβουλίου (στο οποίο είναι ισόβιο µέλος), αλλά και ο υπεύθυνος για την 

«εν γένει λειτουργίαν της Ιεράς Μονής» (ο.π.: άρθρο 7, §1, σ. 12).  

Ουσιαστικά, ωστόσο, και οι µονές υπάγονται στον έλεγχο του Μητροπολίτη, 

αφού -όπως εµφατικά τονίζεται- «οὐδέν ενεργεῖται ἐν τῆ Ιερᾶ Μονῆ, εἴς τε τόν 

πνευµατικόν και τον υλικόν τοµέα, ἄν δεν υπάρχη ή προς τουτο έγκρισις του 

Μητροπολίτου» (ο.π.: άρθρο 1, §2, σ. 9), καθώς ο «Επίσκοπος ειναι ο ανώτατος 

Ηγούµενος πάντων των Ηγουµένων και ο Ηγούµενος πάντων των Μοναχων» (άρθρο 4, 

σ. 53, Ε. Κ. της Πατριαρχικής και Ιστορικής Ι. Μ. της Αγίας Λαύρας της Μητρ. 

Καλαβρύτων και Αιγιαλείας). Έτσι, κρίσιµες διοικητικές πράξεις όπως ο ετήσιος 

προϋπολογισµός και απολογισµός των Μονών υποβάλλονται για έγκριση στον οικείο 

Μητροπολίτη, όπου δηλαδή και ανήκει διοικητικά το µοναστήρι 26
. Η Ιεραρχία 

επιθυµεί να έχει κάτω από τον ουσιαστικό έλεγχό της τα µοναστήρια, όχι µόνο για 

λόγους πνευµατικής πρωτοκαθεδρίας αλλά και ως πηγή οικονοµικών εσόδων27
. Αυτό 

βέβαια δεν συµβαίνει πάντα, αντίθετα συχνές είναι οι προστριβές µεταξύ 

µητροπολιτών και ηγουµένων, γεγονός που φανερώνει τις δυνατότητες 

διαφοροποιήσεων µέσα σε ένα καθαρά επισκοποκεντρικό σύστηµα, ακόµα και όταν 

υπάρχουν επίσηµες καταδίκες από την Ι.Σ.Ι 28
. Οι περισσότερες από τις µονές, 

άλλωστε, διαθέτουν αξιόλογα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, ενώ 

ταυτόχρονα αποτελούν τόπους προσκυνήµατος, εποµένως και επιπρόσθετου 

εισοδήµατος.  

                                                 
26

 Σε Εσωτερικό Κανονισµό, διαβάζουµε, πως ο Μητροπολίτης «εποπτεύει και παρακολουθει την εν 

γένει πνευµατικήν ζωήν και οµαλην λειτουργίαν της Ι. Μονης και ασκει πάσας τας εκ των Ι. Κανόνων και 

των νόµων του Κράτους και του Καταστατικου Χάρτου της Εκκλησίας προβλεποµένας 

διακαιοδοσίας…Ασκει έλεγχον νοµιµότητος των γενοµένων δαπανων. Ασκει πειθαρχικον έλεγχον των 

τυχόν παρεκτρεποµένων  αδελφων…Εγκρίνει τον ετήσιον Προϋπολογισµόν…[µε] δικαίωµα να διαγράψη, 

να τροποποιήση και να προσθέση κονδύλια…εγκρίνει και τον απολογισµών εσόδων και εξόδων» (βλ. 

άρθρο 9, σ. 16, Ε. Κ. της Γυναικείας Ι. Μ. Αγίου Γερασίµου Οµαλά Κεφαλληνίας). Η δικαιοδοσία του 

Μητροπολίτη µπορεί µάλιστα να φτάσει στο σηµείο να µην εγκρίνει την εκλογή της ηγουµένης «εάν 

κατά την κρίσιν του, αυτό επιβάλλη το πνευµατικόν συµφέρον της Μονής» (βλ. άρθρο 8, §2, σ. 68, Ε. Κ. 

της Γυναικείας Κοινοβιακής Ι. Μ. Συλλήψεως Τιµίου Προδρόµου Καστρίτσης).           
27

 ∆εν είναι τυχαίο, πως σε πολλούς Κανονισµούς λειτουργίας των Μονών υπάρχει η ρητή πρόβλεψη 

σε περίπτωση διαλύσεως της µονής, η περιουσία αυτής να περιέρχεται στην οικεία Μητρόπολη (βλ. 

άρθρο 27, σ. 59, Ε. Κ. της Πατριαρχικής και Ιστορικής Ι. Μ. της Αγίας Λαύρας της Μητρ. 

Καλαβρύτων και Αιγιαλείας), ενώ για την κάλυψη πιο άµεσων υλικών αναγκών προβλέπονται 
τακτικές ή έκτακτές εισφορές υπέρ του Μητροπολιτικού Γραφείου και γενικά του έργου της 
Μητροπόλεως: «Εις τον προϋπολογισµόν εκάστου έτους εγγράφεται υποχρεωτικως συνεισφορά της Ιερας 

Μονης εκ ποσοστου 10% επί των εισπράξεων υπέρ του Μητροπολιτικού Γραφείου, ως και άλλαι 

οικονοµικαί παροχαί προς ενίσχυσιν του εν γένει έργου της ιερας Μητροπόλεως υπο την µορφήν 

τακτικων ή εκτάκτων εισφορων» (ο.π.: άρθρο 20, σ. 58). 
28

 Για σχετικές αντιπαραθέσεις, βλ. ενδεικτικά Ιερόθεος 2002: §9-10, Ιερόθεος 2003 και Ιερόθεος 
2005a: §11. 
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Συµπερασµατικά, η ισχύουσα µητροπολιτική διάρθρωση της Εκκλησίας της 

Ελλάδος έχει οδηγήσει σε µία υπερσυγκέντρωση της εξουσίας στα ανώτατα κλιµάκια 

του εκκλησιαστικού µηχανισµού και αντίστοιχα σε µία αποδυνάµωση της ενορίας. Η 

τελευταία, αν και θεολογικά αναφέρεται ως «κύτταρο» της εκκλησιαστικής ζωής, δεν 

συµµετέχει ουσιαστικά στη διοίκηση της Εκκλησίας. Η διοίκηση παραµένει 

αποκλειστικό προνόµιο της ιερωσύνης, για την ακρίβεια της ανώτατης 

εκκλησιαστικής βαθµίδας, όπως είναι οι επίσκοποι (βλ. επόµενη ενότητα). 

 

 

2. Ενδοεκκλησιαστική διαστρωµάτωση 

α) βαθµοί ιερωσύνης 

 

Μία βασική διάκριση εντός της Εκκλησίας είναι αυτή µεταξύ ιερατικών 

(κλήρος) και µη ιερατικών στρωµάτων (µοναχοί, λαϊκοί, θεολόγοι)29
. Ωστόσο, και η 

ίδια η ιερωσύνη είναι αυστηρά και ιεραρχικά συγκροτηµένη σε βαθµίδες, µε 

συγκεκριµένες αρµοδιότητες, που φέρουν µάλιστα και διακριτικά γνωρίσµατα: στον 

λεγόµενο πρώτο βαθµό ιερωσύνης βρίσκονται οι επίσκοποι, στο δεύτερο οι 

πρεσβύτεροι, και τέλος στον τρίτο οι διάκονοι: 

 

 

 

ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ 

 

ΑΡΧΙΜΑΝ∆ΡΙΤΗΣ 

-------------------------- 

ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ 

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ 

 

∆ΙΑΚΟΝΟΣ 

 

                                                 
29

 Βλ. τις ενότητες 2, 4, 5 της κοινωνιολογίας της θρησκείας του Weber (2007), όπου αναλύονται οι 
σχέσεις µεταξύ ιερατείου, προφητείας και λαϊκών στρωµάτων, υπό την οπτική του εξορθολογισµού της 
θρησκευτικής ηθικής. Οπωσδήποτε και το σηµαντικό 7

ο
 κεφ., ιδιαίτερα σελ. 131 και εξής όπου 

διακρίνεται η ιερατική από τη µη ιερατική διανόηση, όπως µοναχοί και λαϊκοί διανοούµενοι.   
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Κάθε µία από τις εκκλησιαστικές αυτές βαθµίδες αποτελεί αναγκαίο 

σκαλοπάτι που πρέπει να περάσει κανείς αν επιθυµεί την ανέλιξή του εντός της 

εκκλησιαστικής περιοχής. Η επαγγελµατική άνοδος εξαρτάται καθοριστικά από τη 

διάκριση µεταξύ έγγαµων και άγαµων κληρικών. Ο πρωτοπρεσβύτερος, για 

παράδειγµα, είναι το ανώτατο αξίωµα που µπορεί να φθάσει ένας έγγαµος ιερέας, σε 

αντίθεση µε τους άγαµους κληρικούς, οι οποίοι προορίζονται για τα ανώτατα 

κλιµάκια του εκκλησιαστικού µηχανισµού. Οι τελευταίοι ως αρχιµανδρίτες, αν και 

τυπικά µοναχοί30
, συνιστούν ένα ευδιάκριτο σώµα εντός της Εκκλησίας µε ιδιαίτερη 

επιρροή και εξουσία, καθώς στελεχώνουν τις κρίσιµες από επαγγελµατική προοπτική 

εκκλησιαστικές θέσεις, όπως αυτές του πρωτοσυγκέλλου, του γενικού αρχιερατικού 

επιτρόπου και του αρχιγραµµατέα της Ιεράς Συνόδου. Οι αρχιµανδρίτες έχουν 

χαρακτηριστεί ως «κληρικοί καριέρας» και «τρίτον γένος» σε σχέση µε τους έγγαµους 

ιερείς και τους µοναχούς (βλ. Ζουµπουλάκης 2005), ακριβώς για να δηλωθεί η 

διαφορετική τους θέση και χαρακτήρας εντός της εκκλησιαστικής περιοχής, η οποία 

απορρέει από το αποκλειστικό τους ενδιαφέρον για αναρρίχηση σε επισκοπικό θώκο. 

Πρόβληµα, ωστόσο, ανακύπτει όταν παρατηρείται διόγκωση του σώµατος 

των άγαµων κληρικών, δίχως να συνοδεύεται από αντίστοιχη αύξηση των 

προσφερόµενων επισκοπικών θέσεων, για τις οποίες συν τοις άλλοις ισχύει 

ισοβιότητα. Για παράδειγµα, ενώ το σχετικό ποσοστό των έγγαµων κληρικών 

σηµειώνει την περίοδο της µεταπολίτευσης µία µικρή αλλά φθίνουσα πορεία (από 91, 

17% το 1976 πέφτει σε 84,19% το 2010), το ποσοστό των άγαµων κληρικών την ίδια 

περίοδο σχεδόν διπλασιάζεται, από 8,83% σε 15,81% αντίστοιχα. Αξίζει επίσης να 

τονισθεί η εντυπωσιακή αύξηση της πρώτης µισθολογικής κατηγορίας, η οποία από 

6% το 1971 και 9,35% το 1976 ανεβαίνει σε 36,27% το 2010
31

. Τα παραπάνω 

στοιχεία φανερώνουν µία άνοδο του µορφωτικού επιπέδου του κλήρου, η οποία 

µπορεί να υποστηριχθεί πως αντιστοιχεί σε ευρύτερες δοµικές τροποποιήσεις της 

                                                 
30

 Οι αρχιµανδρίτες ως άγαµοι κληρικοί είναι ταυτόχρονα και µοναχοί. Ωστόσο, πρόκειται µάλλον για 

τυπική εγγραφή, αφού διαµένουν εκτός µονής. Σύµφωνα µε στοιχεία από την επίσηµη ιστοσελίδα της 
Εκκλησίας της Ελλάδος, στις συνολικά 206 ανδρικές Μονές αναφέρονταν 1161 εγγεγραµµένοι µοναχοί, 
ενώ µε βάση τους µόνιµα εγκατεστηµένους ο αριθµός τους µειωνόταν στους 990. Παρατηρήθηκαν 

µάλιστα Μονές το δυναµικό των οποίων απαρτίζεται από συντριπτικά περισσότερους εγγεγραµµένους 
παρά εγκαταβιούντες Μοναχούς. Για παράδειγµα, στη Μονή Ασωµάτων-Πετράκη της Αρχιεπισκοπής 
Αθηνών αναφέρονταν 72 εγγεγραµµένοι µοναχοί, 15 εγκαταβιούντες και 2 δόκιµοι. Οµοίως στη Μονή 

Κοιµ. Θεοτόκου Άνω Ξενίας της Μητρόπολης ∆ηµητριάδος-Αλµυρού: 31 εγγεγραµµένοι, 3 

εγκαταβιούντες, στην Μονή Θεοτόκου Πεντέλης της Αρχιεπισκοπής Αθηνών: 58 εγγεγραµµένοι, 17 

εγκατ., 1 δόκιµος.  Βλ. ΠΙΝΑΚΑΣ II, σελ. 222.  
31

 Τα στοιχεία από έρευνα που διεξήγαγα στα ∆ίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος, βλ. ΠΙΝΑΚΑΣ I, 

σελ. 221. 
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ελληνικής κοινωνίας κατά την περίοδο της µεταπολίτευσης, όπως είναι η διεύρυνση 

της «πνευµατικής» εργασίας (βλ. Γεωργούλας 2006: 14). Στην περίπτωση αυτή 

αναφύονται συγκρούσεις στο εσωτερικό της ιεραρχίας, το κύριο διακύβευµα των 

οποίων είναι η επαγγελµατική ανέλιξη των αρχιµανδριτών32
. Το πρόβληµα αυτό 

αντιµετωπίζεται εν µέρει µε τη (δύσκολη αλλά όχι αδύνατη) θέσπιση νέων 

µητροπόλεων 33
, µε τη δηµιουργία επιπλέον θέσεων βοηθών και τιτουλαρίων 

επισκόπων 34
 αλλά και µε τη διεύρυνση επιτροπών, οι οποίες κατά κανόνα 

στελεχώνονται από ιεράρχες (σε θέσεις προέδρων) και αρχιµανδρίτες (µέλη, 

συνεργάτες, γραµµατεία κτλ.), και δευτερευόντως από λαϊκούς µε εξιδίκευση στο 

αντικείµενο της επιτροπής.  

Για παράδειγµα, την περίοδο αρχιεπισκοπίας Χριστοδούλου 

αναδιοργανώνονται οι υπάρχουσες Συνοδικές Επιτροπές ενώ θεσπίζονται µία σειρά 

από Ειδικές Συνοδικές Επιτροπές (από δέκα το 2001 αυξάνονται σε δεκαπέντε το 

2010), η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων αφορά την αντιµετώπιση σύγχρονων 

ζητηµάτων, όπως αυτές της Παρακολουθήσεως Ευρωπαϊκών Θεµάτων, Βιοηθικής, 

Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, Θείας και Πολιτικής Οικονοµίας και Οικολογίας, 

Πολιτιστικής Ταυτότητος, Γυναικείων Θεµάτων, Αθλητισµού, Μεταναστών κ.α 35
.  

Αξίζει να επισηµανθεί η χρονική σύµπτωση της συγκρότησης αυτών των επιτροπών 

µε την απόπειρα εκ µέρους του αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου για µία δυναµική 

συµµετοχή της Εκκλησίας της Ελλάδος στο ευρωπαϊκό περιβάλλον, και η στελέχωση 

των επιτροπών φυσικά από ιεράρχες αλλά και από αρχιµανδρίτες. Η µεταπολιτευτική 

λοιπόν διεύρυνση των επιτροπών µπορεί να υποστηριχθεί πως δεν οφείλεται µόνο 

στην ενεργητική προσπάθεια της Εκκλησίας να απαντήσει στις απαιτήσεις και τα 

προβλήµατα της εποχής (βιοηθική, ανθρώπινα δικαιώµατα κτλ.), αλλά ότι έχει και 

µία εσωτερική αιτία, που είναι η αναζήτηση θέσεων για το διαρκώς διογκούµενο 

στελεχικό δυναµικό36
.         

                                                 
32

 Βλ. χαρακτηριστικά Ιερόθεος (2005a: §19-22), επίσης Ιερόθεος (2005c: §7), όπου εναντιώνεται στις 
µητροπόλεις «φέουδα, τα οποία δίδονται από κάποιον “φεουδάρχη” σε αυτούς που θα δώσουν 

υποσχέσεις πλήρους υποταγής» (§7). 
33

 Ο αριθµός των µητροπόλεων αυξάνεται από 69 το 1971 σε 77 το 1976, για να ανέλθει σε 81 το 2010 

(ενώ ήδη έχει εξαγγελθεί η περαιτέρω διχοτόµηση της πρώην µητρόπολης Αττικής). 
34

 Το 2010, για παράδειγµα, καταγράφονται στα ∆ίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος επτά θέσεις 
τιτουλαρίων µητροπολιτών, εννέα βοηθών επισκόπων και µία τιτουλαρίου επισκόπου. Το 2001 

αναφέρονται τέσσερις τιτουλάριοι µητροπολίτες, έξι βοηθοί επίσκοποι και ένας τιτουλάριος επίσκοπος, 
το 1989 τρεις βοηθοί επίσκοποι και δύο τιτουλάριοι επίσκοποι, ενώ το 1971 πέντε βοηθοί επίσκοποι.   
35

 Βλ. Χριστόδουλος (2000a) το κεφάλαιο µε τίτλο «Οι συνοδικές Επιτροπές» (ο.π.: 33-38).    
36

 Σε εισήγηση για τη συγκρότηση νέας µητροπόλεως προτείνεται χαρακτηριστικά «η γενικευµένη 

εφαρµογή του εν λόγω θεσµού των βοηθών Επισκόπων», η οποία πέρα από την κάλυψη ποιµαντικών 
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Η διεύρυνση αυτή συνεπιφέρει µία ακόµη περαιτέρω γραφειοκρατικοποίηση 

της Εκκλησίας, η οποία λειτουργεί περισσότερο ως κοσµική εταιρία-µηχανισµός, 

παρά ως πνευµατικό ίδρυµα. Η γραφειοκρατικοποίηση, ωστόσο, και εξουσιαστική 

ενίσχυση της διοίκησης της Εκκλησίας, δεν έχει µεταβάλλει την κεντρική 

αναπαράσταση του θεού στις µορφές συλλογικής συνείδησης της ελληνικής 

κοινωνίας, συνοπτικά ως ένα οικείο πρόσωπο που συµπαραστέκεται στις δυσκολίες 

και στα προβλήµατά της (βλ. Παπαρίζος 1991). Ταυτόχρονα προκαλείται και ένα 

ρήγµα στο εσωτερικό της ιερωσύνης: από τη µια οι επαγγελµατίες διαχειριστές 

υψηλού κύρους και οικονοµικών απολαβών, µε διασυνδέσεις στο χώρο της πολιτικής 

και τα ΜΜΕ, από την άλλη οι χαµηλόβαθµοι κληρικοί, που κατά κανόνα υπηρετούν 

στις περιφέρειες, µακριά δηλαδή από τα προσοδοφόρα αστικά κέντρα37
. Έτσι, όµως, 

µεγαλώνει η απόσταση («υλική και ψυχική») ανάµεσα στη κλειστή οµάδα διοίκησης 

και διαχείρισης της Εκκλησίας (σώµα κληρικοαρχιµανδριτών) και τα λοιπά 

εκκλησιαστικά και λαϊκά στρώµατα (βλ. Πινακούλας 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            
αναγκών θα έδινε λύση και στις πιέσεις για επισκοπική ανέλιξη, µε τα λόγια του Τιµοθέου «θα 

επροστάτευε ουσιαστικώς την Εκκλησίαν µας εκ πολλών δεινών και παρασκηνιακών γεγονότων, τα 

οποία δια διάφορους και κυρίως ιδιοτελείς και προσωπικούς λόγους ενίοτε διαδραµατίζονται προς 

ανάδειξιν συγκεκριµένων προσώπων ‘διαφόρων ρευµάτων’ κατά τας εκλογάς µητροπολιτών» (Τιµόθεος 
χ.χ. §42).  
37

 Αυτό βέβαια δε  σηµαίνει πως δεν υφίστανται αντιθέσεις και εντός της σχηµατικής αυτής διάκρισης, 
χαρακτηριστικοί για παράδειγµα είναι οι ανταγωνισµοί και στην περιφέρεια για τις «καλές» θέσεις, 
όπως προσοδοφόρες µητροπόλεις, ενορίες, ακόµα και νεκροταφεία κτλ. Για τους ανταγωνισµούς στο 

εσωτερικό του κλήρου, βλ. ενδεικτικά την ενότητα µε τίτλο «ανταγωνιζόµενοι τους αδελφούς» του 

Φάρου (1997: 225 και εξής), όπου γίνεται χαρακτηριστικά λόγος για «µάχη των αδελφών» µε 
διακύβευµα την «αναρρίχηση» (ο.π.: 228-229).    



24 

β) Η ηγεµονία των επισκόπων 

«"Πάντες τῷ ἐπισκόπῳ ἀκολουθεῖτε, ὡς ὁ Χριστὸς Ἰησοῦς τῷ Πατρί...Μηδεὶς χωρὶς 

ἐπισκόπου τι πρασσέτω τῶν ἀνηκόντων εἰς τὴν Ἐκκλησίαν...Ὅπου ἂν φανῇ ὁ ἐπίσκοπος, 

ἐκεῖ τὸ πλῆθος ἔστω, ὥσπερ ὅπου ὁ Χριστός...Τίμα ἐπίσκοπον, ὡς ἀρχιερέα, Θεοῦ εἰκόνα 

φοροῦντα...Ὁ τιμῶν ἐπίσκοπον ἀπὸ Θεοῦ τιμηθήσεται...Ἱερωσύνη γάρ ἐστι, τὸ πάντων 

ἀγαθῶν ἐν ἀνθρώποις ἀναβεβηκός" (Ἰγνατίου Πρὸς Σμυρναίους 8 καὶ 9)»38 

 

Η οργάνωση και λειτουργία της Εκκλησίας είναι -όπως είδαµε- 

επισκοποκεντρική, δηλαδή ο επίσκοπος κατέχει την απόλυτη πνευµατική αλλά και 

υλική εξουσία στα όρια της µητροπολιτικής του δικαιοδοσίας. Η αποκλειστική 

πρόσβαση του επισκόπου στο «µυστήριο της χειροτονίας» αποδίδει σε αυτόν θέση 

«ἐντολοδόχου Θεοῦ» όχι µόνο στο ζήτηµα της σωτηρίας των ψυχών, αλλά και στη 

«διοίκησιν ὅλων τῶν Ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων» (Κονιδάρης, 

Κωνσταντινίδης κ.α 1987: 486). Η κυριαρχία αυτή νοµιµοποιείται θεολογικά µε το 

σχήµα της αποστολικής διαδοχής: ο επίσκοπος ως χαρισµατικός διάδοχος των 

αποστόλων βρίσκεται «εις τύπον και τόπου» Χριστού, εποµένως τίθεται στο κέντρο 

της ευχαριστίας και συνολικά της Εκκλησίας: 

 

«ἡ Ἐκκλησία καὶ ὁ Ἐπίσκοπος εἶναι ΘΕΣΜΟΙ, οἱ ὁποῖοι δὲν 

ἠμποροῦν καὶ δὲν πρέπει νὰ ἐξομοιώνωνται μὲ καμμίαν 

Ὀργάνωσιν ἤ Ὑπηρεσίαν ἤ Ἐταιρίαν. Εἰς τὰ συστήματα ἐκεῖνα 

ὑπάρχει ἕνας ἄνθρωπος Διευθυντὴς Διαχειριστὴς μὲ τὸ 

Συμβούλιόν του. Ἐδῶ, εἰς τὴν Ἐκκλησίαν, ὑπάρχει ὁ ΘΕΙΩι 

ΔΙΚΑΙΩι χαρισματοῦχος, ταμειοῦχος τῆς Χάριτος, Θείῳ ἐλέει 

κεχειροτονημένος διὰ τοῦ Μυστηρίου τῆς Ἱερωσύνης Ἐπίσκοπος, 

μὲ ουρανίους, ἀναφαιρέτους καὶ ἰσοβίους ἐξουσίας…ὁ 

Ἐπίσκοπος εἶναι «εἰς τύπον Χριστοῦ»…καί, ὅπως ὁ Χριστὸς εἶναι 

ΑΡΧΗ ὑπεράνω ἀρχῶν καὶ ἐξουσιῶν, οὕτω καὶ ὁ Ἐπίσκοπος διὰ 

τὴν Ἐπισκοπὴν του, εἶναι ‘Κυρίαρχος ἑκάστης Ἐκκλησιαστικῆς 

περιφερείας ἀπὸ τῆς ἱδρύσεως τῆς Ἐκκλησίας’» (Μαντζουνέας 
παρατίθεται στο Στέφανος, Μητροπολίτης Τριφυλλίας 1987: 70).  

 

Η υπακοή στο πρόσωπο και στις αποφάσεις του επισκόπου προβάλλεται ως 

εκκλησιαστική αρετή, ακόµα περισσότερο ως επίγεια έκφραση του οντολογικού 

(τριαδικού) τρόπου ύπαρξης, που συµβάλλει στην ευρυθµία της εκκλησιαστικής 

λειτουργίας. Η Εκκλησία παραλληλίζεται µε ανθρώπινο σώµα που έχει ως «ορατή 

                                                 
38 Παρατίθεται από τον Χρυσόστοµο, Μητροπολίτη Μεσσηνίας, στη Συνεδρία Ιεραρχίας Όκτώβριος 

1998, διαθέσιµο στο http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/index.html. 
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κεφαλή» τον επίσκοπο, ο οποίος έχει τη θέση του «αντιπροσώπου» του Ιησού 

Χριστού39
, και µέλη τις υπόλοιπες βαθµίδες ιερωσύνης και τους λαϊκούς. Σύµφωνα 

µε το ανθρωποµορφικό αυτό σχήµα αντίληψης, η Εκκλησία για να είναι υγιής και να 

εκπληρώνει την αποστολή της, πρέπει το κάθε εκκλησιαστικό στρώµα να επιτελεί 

θυσιαστικά το ρόλο του («διακονία»), δηλαδή να µην επεµβαίνει στη λειτουργία των 

άλλων στρωµάτων της εκκλησιαστικής περιοχής. Σε διαφορετική περίπτωση 

επισείεται ο κίνδυνος για προβληµατική λειτουργία του εκκλησιαστικού σώµατος που 

µπορεί να οδηγήσει µέχρι και στη διάσπαση της ενότητας, όπως τονίζεται 

«ὁποιαδήποτε τάση αὐτονομήσεως τῶν μελῶν τοῦ ἑνὸς σώματος, ἤτοι τῆς 

κεφαλῆς ἀπὸ τὰ λοιπὰ μέλη ἤ τῶν μελῶν ἀπὸ τὴν κεφαλὴ, καταλύει τὴν 

ἴδια τὴν ὀργανικὴ καὶ τὴ λειτουργικὴ ἑνότητα τοῦ ἑνὸς σώματος τῆς 

τοπικῆς Εκκλησίας» (Φειδάς 1987: 291). Η ιεραρχική διάρθρωση της Εκκλησίας 

αποσυνδέεται έτσι από ζητήµατα δύναµης και εξουσίας, και καθίσταται µία θεϊκή 

δοµή για την ενότητα και αρµονία του εκκλησιαστικού σώµατος:  

 

«…η παύλεια εικόνα της εκκλησίας ως σώµατος, µε κεφαλή τον Χριστό. 

Υπάρχει µία µόνο διάκριση…µεταξύ της κεφαλής, του Χριστού δηλαδή, 

και του σώµατος, το οποίο απαρτίζουν όλοι οι πιστοί, ασχέτως προς την 

ποικιλία των λειτουργιών και χαρισµάτων τους…η οποία είναι 
απαραίτητη για να λειτουργεί αρµονικά το σώµα. ∆εν είναι πάντως νοητή 

η ισοπέδωση των ιδιαιτεροτήτων, διότι αυτό θα απέβαινε εις βάρος της 
ενότητος του σώµατος…το οποίον αποτελούµενον εξ ανθρώπων, έχει 
ανάγκη αρχής και ιεραρχίας· για το λόγο αυτό ο απόστολος Παύλος 
επεκτείνοντας µε επιτυχία τον παραλληλισµό της λειτουργίας του 

σώµατος, όπου ‘ο Θεός έθετο τα µέλη, εν έκαστον αυτών εν τω σώµατι 

καθώς ηθέλησεν’ στη λειτουργία της Εκκλησίας, διδάσκει ότι ‘ους µεν 

έθετο ο Θεός εν τη Εκκλησία πρώτον αποστόλους, δεύτερο προφήτας, 

τρίτον διδασκάλους, έπειτα δυνάµεις, έπειτα χαρίσµατα ιαµάτων, 

αντιλήψεις, κυβερνήσεις, γένη γλωσσών’. Η θεϊκή αυτή διοργάνωση και 
διαφοροποίηση αποκλείει τις εν ονόµατι οιασδήποτε ισότητος 
ισοπεδωτικές διεκδικήσεις, διότι είναι αδύνατο να επιτελούν όλοι όλα: 

‘Μή πάντες απόστολοι; Μή πάντες προφήται; Μή πάντες διδάσκαλοι; Μή 

πάντες δυνάµεις; Μή πάντες χαρίσµατα έχουσιν ιαµάτων; Μή πάντες 

γλώσσαις λαλούσιν; Μή πάντες διερµηνεύσουσιν;’» (Ζήσης 1989: 13-14, 

έµφαση στο κείµενο). 

 

                                                 
39

 Αναφέρει ο καθηγητής του Πανεπιστηµίου Αθηνών Φειδάς (1987: 290): «ὁ Ἐπίσκοπος εἶναι ἡ 

ὁρατὴ κεφαλὴ τοῦ ὅλου ἐκκλησιαστικοῦ σώματος τῆς τοπικῆς Εκκλησίας…εἶναι ὁ «τύπος 

Θεοῦ» καὶ ὁ ἀντιπρόσωπος τοῦ Χριστοῦ στὴν τοπικὴ Ἐκκλησία, γι’ αὐτὸ καὶ εἶναι ἡ 

κεφαλὴ καὶ ἡ ἔκφραση τῆς ἑνότητας τοῦ ὀργανικοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος τῆς τοπικῆς 

Εκκλησίας».  
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Η ύπαρξη διακριτών στρωµάτων µέσα στην Εκκλησία δεν αµφισβητείται, 

εντούτοις εννοηµατώνεται κατά τρόπο που δικαιολογεί τις υφιστάµενες 

εκκλησιαστικές σχέσεις. Οι εκκλησιαστικές «τάξεις» είναι ορατές και γίνονται δεκτές 

µε βάση την αντικειµενική τους θέση µέσα στον εκκλησιαστικό καταµερισµό 

εργασίας, ωστόσο –και αυτό έχει σηµασία- παρουσιάζονται αποστεωµένες από κάθε 

συνθήκη ανταγωνισµού, πόσο µάλλον σύγκρουσης συµφερόντων. Αντίθετα, 

τονίζεται εµφατικά η «ενότητα» των εκκλησιαστικών στρωµάτων, η ιεραρχική 

διάκριση των οποίων θεµελιώνεται στα ιδιαίτερα «καθήκοντα και δικαιώµατα», όπως 

αυτά προκύπτουν από το «θέληµα του Θεού» και τους συνοδικούς κανόνες και όρους: 

 

«δὲν ὑπάρχουν τάξεις μέσα στὴν Ἐκκλησία ποὺ ἀντιμάχονται 

μεταξύ τους, διεκδικώντας δικαιώματα. Τὸ πολίτευμα τῆς 

Ἐκκλησίας δὲν εἶναι ‘δημοκρατικὸ’ μὲ τὴν συνηθισμένη ἔννοια 

τοῦ ὅρου, ἀλλὰ ἱεραρχικό. Ὅταν λέμε λαὸ τοῦ Θεοῦ δὲν 

έννοοῦμε ἁπλῶς τοὺς λαϊκοὺς (λαοκρατία) οὐτε μόνο τοὺς 

Κληρικοὺς (κληρικοκρατία) ἀλλὰ τὴν ἑνότητα Κληρικῶν, 

λαϊκῶν καὶ μοναχῶν. Κάθε ἱδιαίτερη τάξη ἔχει καθήκοντα καὶ 

δικαιώματα καὶ ὅλοι μέσα στὴν Ἐκκλησία ὀφείλουν νὰ τηροῦν 

τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ συμμορφώνονται πρὸς τοῦς Ὅρους 

καὶ τοῦς Κανόνες τῶν Οἰκουμενικῶν καὶ Τοπικῶν Συνόδων»
  

(Ιερώνυµος 1987: 357). 
 

Η νοµιµοποίηση και αναπαραγωγή της ιεραρχικής οργάνωσης της Εκκλησίας 

ενισχύεται από τις έννοιες της διακονίας και του χαρίσµατος: κάθε θέση µέσα στην 

εκκλησιαστική περιοχή θεωρείται χαρισµατική, µε θεάρεστη λειτουργία και 

αποστολή, ενώ η εξουσία καλύπτεται πίσω από την έννοια της διακονίας ως 

θυσιαστική προσφορά και αλληλεγγύη. Η θεϊκά εγκαθιδρυµένη διακονία δεν 

θεωρείται προνόµιο µιας ορισµένης ιερατικής βαθµίδας, αλλά καθήκον για κάθε θέση 

εντός της Εκκλησίας, αφού όλες οι εκκλησιαστικές οµάδες υπηρετούν το κοινό έργο 

της σωτηρίας. Στο πλαίσιο της θρησκευτικής αυτής νοηµατοδότησης, κάθε απόπειρα 

µεταβολής της υπάρχουσας κατάστασης καταδικάζεται ως ανεπίτρεπτη 

διαστρέβλωση της οντολογικής αλήθειας, που αποµακρύνει από την εν Χριστώ ζωή. 

Με τον τρόπο αυτό, ενισχύεται η ηγεµονία της Ιεραρχίας πάνω στις άλλες 

εκκλησιαστικές οµάδες, ενώ αποκρύβεται ο ανταγωνιστικός χαρακτήρας των µεταξύ 

τους σχέσεων:  
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«Ἡ θέση καὶ ἡ ἐξουσία, μᾶλλον δὲ ἡ διακονία τῆς Ἐκκλησίας 

ὑπάρχει «θείῳ δικαὶῳ ἐπὶ τῆς γῆς». Τὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας εἶναι 

κατ’ ἐξοχὴν πνευματικὸ καὶ τὴν ἀποστολὴ καὶ τὴν ἐγκόσμια 

δράση της ὁρίζουν ἀρχὲς καὶ κανόνες ‘οἵτινες ἀρύονται τὸ κῦρος 

αῦτών ἔξωθεν καὶ δὴ καὶ ἐκ θείας ἀποκαλύψεως’…Καὶ οἱ ἀρχὲς 

καὶ οἱ σκοποὶ τῆς Ἐκκλησίας καίτοι ζῆ καὶ δρᾶ μέσα στὸν κόσμο 

εἶναι ἐξωκόσμιοι» (Ι.Σ.Ι. 1987a: 467). 

 

 

Η κυριαρχία αυτή εξασφαλίζεται και από το επισκοποκρατικό σύστηµα 

παροχής της εκκλησιαστικής δικαιοσύνης. Η αποκλειστική αρµοδιότητα των 

επισκόπων στην άσκηση της δικαστικής εξουσίας νοµιµοποιείται και πάλι µε 

αναφορά στην αποστολική διαδοχή, σχηµατικά Χριστός->Απόστολοι->Επίσκοποι40
:  

 

«Τὸ δικαίωμα ἀσκήσεως τοῦ δικαστικοῦ ἀξιώματος ἐν τῇ 

Ἐκκλησίᾳ…ἔχουν οἱ ἐπίσκοποι. Διὰ τῆς μεταβιβάσεως ὑπὸ τοῦ 

Ἱησοῦ Χριστοῦ εἰς τοῦς Ἀποστόλους τοῦ δικαιώματος ‘τοῦ 

κρίνειν τὸν ἀδελφὸν’…τὸ δικαίωμα αὐτὸ…ἀνήκει εἰς τὰ 

πρόσωπα ἐκεῖνα, τὰ ὁποῖα εἶναι διάδοχοι τῶν Ἀποστόλων, 

δηλαδὴ εἰς τοῦς ἐπισκόπους» (Παντελεήµων 1987: 362).         

 

 

Τα εκκλησιαστικά δικαστήρια, αν και δεν θεωρούνται δικαστήρια µε την 

κοσµική σηµασία του όρου, αλλά εκκλησιαστικά όργανα µε πνευµατικό χαρακτήρα, 

εντούτοις οι αποφάσεις τους επιφέρουν όχι µόνο πνευµατικές, αλλά και υλικές ποινές 

(π.χ. στέρηση µισθού, παύση κλπ). Ο εµπράγµατος χαρακτήρας των τελευταίων 

αποτελεί ένα µέσο πειθάρχησης και ελέγχου των διαφωνούντων µελών του 

εκκλησιαστικού σώµατος. Οι πραγµατικές, αρκετά συχνά συγκρουσιακές σχέσεις, 

που αναπτύσσονται µεταξύ των εκκλησιαστικών βαθµίδων καλύπτονται µέσα από το 

µεταφορικό σχήµα της θεραπευτικής επέµβασης. Ο «ιατρός»-επίσκοπος θεραπεύει 

µέσα από τα «φάρµακα»-ποινές τον «ασθενή»-κατώτερο κληρικό, ο οποίος δέχεται 

ακόµα και τον ακρωτηριασµό για την «υγεία»-αγιασµό του. Ο πνευµατικός αλλά και 

υλικός αυτός ακρωτηριασµός παρουσιάζεται σε επίπεδο σχηµάτων σκέψης ως 

θεραπευτικός, τόσο για τον ίδιο τον ασθενή όσο και για την αποτροπή µετάδοσης της 

µόλυνσης στην υπόλοιπη κοινότητα: 

                                                 
40

«Ἡ ἐντολὴ τῆς διαποιμάνσεως τῶν προβάτων τῆς λογικῆς ποίμνης ἐδόθη ἀπὸ τὸν 

Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν εἰς τοὺς ἀποστόλους καὶ μετεβιβάσθη ἀπὸ τοὺς ἁγίους 

ἀποστόλους εἰς τοὺς διαδόχους τους μέχρι σήμερον, διεμορφώθη δὲ εἰς τὰς λεπτομερείας 

ἐπινεύσει τοῦ ἀγίου πνεύματος ἀπό τὴν ἱερὰν παράδοσιν…» (Αρβανίτης 1987: 544). 
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«Ὁ δικηγόρος δὲν συνοδεύει τὸν ἀσθενῆ εἰς τὸν ἰατρόν. Μεταξὺ 

ἰατροῦ καὶ ἀσθενοῦς, ἀκόμη καὶ ὅταν ὁ ἰατρὸς ἀκρωτηριάζει τὸν 

ἀσθενῆ, δὲν ὑπάρχει σχέσις ἀντιπάλων…Στὸν ποιμένα τῆς 

ἐκκλησίας ὡς εἰς ἰατρὸν ὁ πιστὸς καταφεύγει ἐλευθέρως καὶ 

αὐτοβούλως. Τὴν ὑποδεικνυομένην θεραπευτικὴν ἀγωγὴν 

δέχεται ἤ ὄχι αὐτοπροαιρέτως καὶ ἐκουσίως. Ἄν ἔχει παράπονον 

τι ἤ διαφωνίαν καταφεύγει εἰς τὸν ἱεραρχικῶς ἀνώτερον ὡς εἰς 

ἐμπειρότερον ἰατρόν. Καὶ εἴτε γίνουν δεκταὶ αἱ ἀπόψεις του εἴτε 

ὄχι ὑποτάσσεται ὡς τῷ Κυρίῳ και, ἀγωνιζόμενος τὸν καλὸν 

ἀγῶνα τῆς ἀρετῆς, ἁγιάζεται, ἔστω καὶ μὲ φάρμακα πικρὰ ἤ 

ἀνεπιτήδεια…Καλούμενος δὲ ἤ ἀποδέχεται τὴν ποιμαντικὴν 

ἁρμοδιότητα τοῦ ὀρθοδόξου ποιμένος καὶ προσέρχεται ἐνώπιόν 

του προς θεραπείαν ἤ δὲν τὴν ἀποδέχεται καὶ ἀδιαφορεῖ. Στὴ 

δεύτερη περίπτωση ὁ ἰατρὸς διαπιστώνει τὴν ἀνίατον νόσον ἤ 

τὴν ἐπικίνδυνον διὰ τοὺς ὑγιεῖς μόλυνσίν του καὶ ἀναλόγως 

χορηγεῖ φάρμακον διὰ τὸν ἀσθενῆ καὶ τοὺς λοιποὺ ἐν τῇ 

ποίμνῃ» (Αρβανίτης 1987: 545). 

 

 

Υπάρχουν φυσικά και περιπτώσεις που αναγνωρίζεται ευθέως η απόσταση 

µεταξύ δέοντος (διακονία) και πραγµατικότητας (εξουσία) όσον αφορά τις σχέσεις 

εντός της εκκλησιαστικής περιοχής (βλ. Θερµός 1987). Οι εκκλησιαστικές οµάδες, 

σύµφωνα µε την κριτική αυτή, αντί να βασίζουν την ύπαρξη και τον σκοπό τους στην 

προσφορά διακονίας, ανταγωνίζονται για την απόκτηση περισσότερων 

«δικαιωµάτων», στην πραγµατικότητα µεγαλύτερου εύρους εξουσίας. Στην 

περίπτωση αυτή, η εκκλησιαστική εξουσία θεωρείται πως εκπίπτει από αγαπητική 

διακονία σε επιβολή του «νόµου» και «τάξης» της Εκκλησίας πάνω στους ανθρώπους, 

αντανακλά δε την έξαρση του κοσµικού-νοµικιστικού πνεύµατος εις βάρος της 

χαρισµατικής διάστασης της Εκκλησίας41
. 

                                                 
41

 «‘Ὅλοι μιλοῦμε γιὰ τὸν «κυρίαρχο ἐπίσκοπο», γιὰ τὴν «ἐξουσία τοῦ πρεσβυτέρου», γιὰ 

τὰ «δικαιώματα τῶν λαϊκῶν», ξεχνώντας ἔξω ἀπὸ τὴν μοιρασιὰ τὸν Παράκλητο, τὸν 

μόνο αἴτιο τῶν δικῶν μας δικαιοδοσιῶν» (Θερµός 1987: 37), «ἡ χρήση τῶν «δικαιωμάτων» 

τῶν διαφόρων τάξεων μέσα στὴν Ἐκκλησία δὲν ἐπιτελεῖται συνήθως μὲ τὴν συναίσθηση 

τοῦ χρέους τους νὰ διακονοῦν τὴν ἴδια πάντα ὑπόθεση τῆς σωτηρίας. Ἀντίθετα…ἡ 

ἐκκλησιολογικὴ ὑπακοὴ μεταφράζεται συχνὰ σὲ διοικητικὴ ὑποταγή…Ὁσο δὲ ἀφορᾶ 

στοὺς ἱεροὺς κανόνες, τὸ πρᾶγμα κυμαίνεται ἀπὸ τὴν πλήρη περιφρόνηση μέχρι καὶ τὴ 

συνειδητὴ παρερμηνεία. Ἔτσι, ὅταν οἱ κατώτεροι συμπεριφέρονται στοὺς ἀνώτερους μὲ 

φόβο κι ὄχι μὲ υἱκὴ ἀγάπη, καὶ ὅταν οἱ ἀνώτεροι θυμοῦνται τοὺς κατώτερους μόνο τὴν 

ὥρα ποὺ τοὺς ‘ἔχουν ἀνάγκη’…δὲν ἀπομένει παρὰ ἡ συνδικαλιστικὴ διάσταση (κι ὄχι 

διάκριση) τῶν τάξεων τὸ πρόβλημα δὲν ὀφείλει νὰ εἶναι πῶς θὰ διαμοιραστεῖ ἡ ἐξουσία 

σὲ περισσότερους, ἀλλὰ πῶς θὰ καταργηθεῖ κάθε κοσμικὴ ἀντίληψη ἐξουσίας» (ο.π.: 40, 

έµφαση δική µου). 
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Η παραπάνω θεώρηση, και µάλιστα από έναν φορέα της εκκλησιαστικής 

περιοχής, αν και αναγνωρίζει την ύπαρξη εσωτερικών αντιπαραθέσεων, που πολλές 

φορές εκδηλώνονται ως ανταγωνισµοί µεταξύ των διαφόρων ενδο-εκκλησιαστικών 

στρωµάτων (κλήρος-λαός, επίσκοπος-πρεσβύτεροι, µοναχοί-έγγαµοι κτλ), 

µετατοπίζει τελικά την αιτία των συγκρούσεων στην περιοχή της ψυχολογίας και του 

υποσυνειδήτου κάθε ατόµου, για παράδειγµα στις νευρώσεις, στις επιθυµίες και στην 

πνευµατική ανωριµότητα. Οι ενδοεκκλησιαστικές συγκρούσεις θεωρείται πως 

υπερβαίνουν το φαίνεσθαι των «συντεχνιακών» διεκδικήσεων, καθώς συνιστούν 

έκφανση βαθύτατων ψυχολογικών και πνευµατικών διαστρεβλώσεων που αφορούν 

το κάθε µέλος της Εκκλησίας στις σχέσεις του µε τον εαυτό του, τους συνανθρώπους 

του και τον Θεό: 

 

«Συχνὰ αὐτὴ ἡ ἀμαρτία παίρνει ταξικὸ χαρακτήρα, μὲ τὴ 

βοήθεια τοῦ ψυχολογικοῦ μηχανισμοῦ τῆς ταυτίσεως καὶ τῆς 

ψυχολογίας τῆς μάζας: Πρεσβύτερος-λαϊκοί, ἐπίσκοπος-

πρεσβύτεροι, μοναχοὶ-ἔγγαμοι, ἐνορία πρὸς ἐνορία, ὀργάνωση 

πρὸς ὀργάνωση, λαὸς-σύνοδος καὶ πολλὰ ἄλλα σχήματα…δὲν 

βρισκόμαστε πλέον στὸ ἐπίπεδο τῶν συντεχνιακῶν 

διεκδικήσεων, ἀλλὰ στὸ πρόβλημα τῆς προσωπικῆς εὐθύνης 

ἑκάστου μέλους ἀπέναντι στὸν Θεὸ καὶ στὸν ἑαυτό του. 

Ὁπωσδήποτε, εἶναι κακὸ τὸ ὅτι τὸ πρόβλημα αὐτὸ ἐνίοτε 

συλλογικοποιεῖται. Ἀκόμη χειρότερο, ὅμως, εἶναι ὅταν 

‘θεολογικοποιεῖται’, ὅταν, δηλαδή, ἐπιστρατεύεται ἡ νευρωτικὴ 

‘ἐκλογίκευση’ προκειμένου νὰ τεκμηριώσει τὶς ἀνομολόγητες 

ἐπιθυμίες μας…Δὲν ἔχει καμμιὰ σημασία ἄν πίσω ἀπὸ τὰ 

ἐπιχειρήματα τοῦ λαϊκισμοῦ κρύβεται μιὰ καρικατούρα τῆς 

διαφωτιστικῆς ἀρχῆς τῆς ἰσότητος ἤ τῆς πλειοψηφίας, ποὺ 

φιλοδοξεῖ νὰ θέσει σὲ ψηφοφορία καὶ τὴν Ἀλήθεια, 

καθιστώντας την συμβατική, ἤ πίσω ἀπὸ  τὰ ἐπιχειρήματα τοῦ 

κληρικαλισμοῦ μιὰ ἐπίδραση παλαιοδιαθηκικῶν καί, κυρίως, 

ρωμαιοκαθολικῶν καὶ κοσμικῶν δομῶν. Τὸ καίριο σημεῖο 

βρίσκεται στὴν προσωπικὴ μας ἀμαρτία ἀπέναντι τοῦ Θεοῦ, τοῦ 

Σώματος καὶ τοῦ ἑαυτοῦ μας» (Θερµός 1987: 41).           

             

 

Η παραπάνω θεώρηση παίρνει κριτικές αποστάσεις από τις κύριες 

αντιµαχόµενες πλευρές, διότι θεωρεί πως τόσο αυτοί που πρεσβεύουν την παρούσα 

εκκλησιαστική τάξη όσο και αυτοί που επιδιώκουν να την αλλάξουν δεν εκκινούν 

από γνήσια εκκλησιαστικά κριτήρια, αλλά από ατοµικές επιθυµίες, εκφράσεις 
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βαθύτατων ψυχολογικών διαστρεβλώσεων. Αντίθετα, προτείνεται η υπέρβαση τόσο 

του κληρικαλισµού όσο και του λαϊκισµού, µέσω µιας επανακάλυψης του 

εκκλησιαστικού θυσιαστικού και αγαπητικού τρόπου ζωής, ώστε να καταστεί η 

Εκκλησία κοινότητα προσώπων, και όχι χώρος εξουσιαστικών ανταγωνισµών και 

διεκδικήσεων (ο.π.: 42). 

Η διάκριση, όµως, σε εκκλησιαστικά στρώµατα δεν είναι αποτέλεσµα µόνο 

της διαφορετικής λειτουργίας που ασκούν στο πλαίσιο του εκκλησιαστικού 

καταµερισµού της εργασίας ή ατοµικών ψυχολογικών διαστρεβλώσεων, αλλά 

επιπλέον αντανακλά και τα µεταξύ τους διαφορετικά ή ακόµα και αντικρουόµενα 

(πνευµατικά και υλικά) συµφέροντα. Αυτό γίνεται ιδιαίτερα εµφανές σε περιόδους 

«κρίσης», όταν κατώτεροι κληρικοί ή λαϊκοί αγωνίζονται να µεταβάλλουν την 

ισχύουσα «επισκοποκρατική» οργάνωση της Εκκλησίας και αναπτύσσουν γι’ αυτό το 

λόγο και µία ιδεολογία υπηρετική των επιδιώξεών τους, όπως πρωτοχριστιανισµός, 

κοινοκτηµοσύνη, εκδηµοκρατισµός κτλ. Η απόδοση διαφορετικού νοήµατος σε 

βασικές έννοιες της Εκκλησίας µπορεί να κατανοηθεί στο πλαίσιο του αγώνα που 

διεξάγεται στους κόλπους της τελευταίας µεταξύ όσων επιδιώκουν και όσων 

αντιστέκονται στη µεταρρύθµισή της.  

Η έννοια, για παράδειγµα, του χαρίσµατος µπορεί να χρησιµοποιηθεί και µε 

τέτοιο τρόπο που να εξυπηρετήσει το αίτηµα µεταβολής του εκκλησιαστικού status 

quo, προς την κατεύθυνση µιας µεγαλύτερης ελευθερίας δράσης και ουσιαστικής 

συµµετοχής του κατώτερου κλήρου στους τοµείς της εκκλησιαστικής ζωής, όπως 

είναι η διοίκηση, η οικονοµία και η ανάδειξη των επισκόπων (βλ. Μόσχος 2006: 26). 

Η χρήση του χαρίσµατος εδώ αποσκοπεί στην αλλαγή της εδραιωµένης θεσµικής 

κατάστασης της Εκκλησίας. Αντίστοιχα, και η διακονία από αφηρηµένο ιδεολόγηµα 

που νοµιµοποιεί την ισχύουσα εκκλησιαστική δοµή, µετατρέπεται σε συγκεκριµένο 

κριτήριο ανάδειξης του σώµατος των πιστών λαϊκών, το οποίο µαζί µε τον κλήρο θα 

έχει ουσιαστική συµµετοχή στην εκλογή των επισκόπων (βλ. Πινακούλας 2006). Ο 

ισχύον τρόπος ανάδειξης επισκόπων επικρίνεται πως έχει δηµιουργήσει µέσα στην 

Εκκλησία µία κλειστή οµάδα µονοπωλιακής δύναµης, µε οµοιοµορφία σκέψης και 

δράσης γύρω από τον αγώνα επικράτησης εντός της εκκλησιαστικής διοίκησης, αλλά 

σε απόσταση από την καθηµερινότητα του λαϊκού σώµατος. Αντίθετα, η συµµετοχή 

του λαού και του κλήρου στην ανάδειξη των επισκόπων προβάλλεται ως 

«αποκατάσταση της κανονικής τάξεως» (ο.π.: 27), η οποία θα «επιφέρει…την 

κινητικότητα µεταξύ των τάξεων του πληρώµατος» (ο.π.: 28). 



31 

Ακόµα, και οι «ιεροί» κανόνες µπορεί να χρησιµοποιηθούν για την 

υποστήριξη διαµετρικά αντίθετων προταγµάτων, όπως είναι από τη µια πλευρά η 

νοµιµοποίηση της απόλυτης (πνευµατικής αλλά και υλικής) εξουσίας του επισκόπου, 

και από την άλλη η προώθηση µεταρρυθµίσεων εντός του εκκλησιαστικού χώρου. 

Στην πρώτη περίπτωση, οι «ιεροί» κανόνες που αναφέρονται στην επισκοπική 

υπεροχή γίνονται αντιληπτοί ως συνώνυµοι της ίδιας της Αλήθειας, άρα και 

διαχρονικοί, µε µία λέξη αµετάβλητοι. Στη δεύτερη περίπτωση, παράλληλα µε τους 

«ιερούς» κανόνες που αποδίδουν τη διοικητική και διαχειριστική εξουσία στους 

επισκόπους, αναφέρονται και άλλοι που προσπαθούν να περιορίσουν τον κίνδυνο 

µιας ανεξέλεγκτης επισκοπικής εξουσίας, εισάγοντας διατάξεις για διαφάνεια, ή/και 

διευρύνοντας τη διαχειριστική εξουσία στο σώµα των πρεσβυτέρων και διακόνων (βλ. 

Παπαθανασίου 1987: 56). Οι «ιεροί» κανόνες, τότε, δεν αποτελούν θέσφατα, αλλά 

προσπάθειες απάντησης σε συγκεκριµένα χωροχρονικά ζητήµατα, µε βάση τις αρχές 

της ορθόδοξης πίστης. Μία τέτοια θεώρηση αφήνει ανοιχτή τη δυνατότητα για 

αλλαγές και νέες συνθέσεις, εντούτοις παραµένει µέσα στο πλαίσιο των «ιερών» 

κανόνων, ανεξάρτητα αν δεν τους προσλαµβάνει ως αυτοφανερώσεις της Αλήθειας. 

Καθώς αδυνατεί να δει τους κανόνες ως αποκρυσταλλώσεις συσχετισµού δύναµης, το 

αποτέλεσµα εξαντλείται σε µία αντιπαράθεση «ιερών» κανόνων για την υποστήριξη 

της µιας ή της άλλης πλευράς.   
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II.  
 

ΤΟ Ι∆ΕΟΛΟΓΙΚΟ ΦΑΣΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

 

Εισαγωγή 

 

Ο καθηµερινός, ενίοτε και ‘επιστηµονικός’, λόγος εκλαµβάνει την Εκκλησία 

ως ένα ενιαίο και συµπαγή θεσµό που διαπνέεται από κοινές αντιλήψεις και 

πρακτικές. Μία τέτοια θεώρηση αδυνατεί να συλλάβει τις υπάρχουσες 

αντιπαραθέσεις εντός της εκκλησιαστικής περιοχής, ή στην καλύτερη περίπτωση τις 

εξηγεί µε αναφορά στην τυχαιότητα, στη συγκυρία ή ακόµα και στην ανθρώπινη 

φύση. Μία πιο προσεχτική, ωστόσο, εξέταση αποκαλύπτει την ύπαρξη διαφορετικών 

ρευµάτων θρησκευτικής σκέψης, και µάλιστα τροποποίηση της µορφής, θέσης και 

επιρροής τους ανάλογα µε το εκάστοτε ιστορικοκοινωνικό πλαίσιο ή/και το κυρίαρχο 

ιδεολογικό µόρφωµα. 

Η διανόηση αναλαµβάνει το κρίσιµο ρόλο της επεξεργασίας και διάχυσης των 

σχηµάτων σκέψης που νοηµατοδοτούν όσα εµπίπτουν στη σφαίρα αρµοδιότητας της 

θρησκευτικής περιοχής, συµβάλλοντας έτσι καθοριστικά στη διαµόρφωση 

αντιλήψεων για την εγκόσµια πορεία των πιστών και της Εκκλησίας· για παράδειγµα 

για τη θέση και το ρόλο που πρέπει να έχει µέσα στο εκάστοτε ιστορικοκοινωνικό 

περιβάλλον. Οι νοηµατοδοτήσεις αυτές, ακόµα και στις περιπτώσεις που εκκινούν 

από ή έχουν επιδίωξη ένα αποκλειστικά θεωρητικό ενδιαφέρον (π.χ. τη νοητική 

σύλληψη ενός υπερβατικού θεού), παράγουν αποτελέσµατα σε τµήµατα του 

κοινωνικού κόσµου. Και αυτό γιατί η ικανοποίηση του βασικού αξιακού ορίζοντα της 

σωτηρίας συνδέεται κατ’ ανάγκη µε ορισµένους υποχρεωτικούς τρόπους δράσης και 

πρακτικές42
. Ωστόσο, η σύγχρονη κοινωνία δεν λειτουργεί υπο τη σκέπη συλλογικών 

αναπαραστάσεων (βλ. Ντυρκάιµ και Μως 2001)  αλλά της ιδεολογίας, που σηµαίνει 

πως αναπτύσσονται διαφορετικά και συχνά ανταγωνιστικά µορφώµατα ιδεών και 

αξιών, τα οποία συνδέονται µε συγκεκριµένες κοινωνικές οµάδες. Η θεολογική 

διανόηση αναλαµβάνει την προσαρµογή της Εκκλησίας στο κυρίαρχο ιδεολογικό 

µόρφωµα, συµβάλλοντας ταυτόχρονα στη διάχυση και περαιτερω ενίσχυση αυτού 

του µορφώµατος. 

                                                 
42

 Κλασική παραµένει η ανάλυση του Βέµπερ για τις διαφορετικές οδούς σωτηρίας και τις συνέπειές 
τους στο πράττειν, βλ. το κεφάλαιο 10 της κοινωνιολογίας της θρησκείας του Weber 2007: 167 και 
εξής. 
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 Η διανόηση, ωστόσο, δεν είναι οµοιογενής, αντίθετα «έχει υλικά ή κοινωνικά 

συµφέροντα που συνδέονται µε τις συνθήκες ή τις προϋποθέσεις της επαγγελµατικής της 

ενεργοποίησης και της κοινωνικής της θέσης» (Γεωργούλας 2006: 20). Η ανάπτυξη 

ακριβώς του καταµερισµού της εργασίας έχει οδηγήσει σε έναν ιδεολογικό 

πλουραλισµό, δίχως αυτό να σηµαίνει πως έχει χαθεί ο ανταγωνιστικός του 

χαρακτήρας, ο οποίος απορρέει από την απαίτηση κάθε µορφής θρησκευτικής 

ιδεολογίας να διεκδικεί την αποκλειστικότητα στη νοηµατοδότηση της 

πραγµατικότητας. ∆εν πρόκειται, ωστόσο, για µία απλή θεωρητική διαφωνία, αλλά 

για έκφραση αντιθέσεων που δηµιουργούνται στο επίπεδο οργάνωσης της 

εκκλησιαστικής περιοχής. Το ζητούµενο ακριβώς είναι ο εντοπισµός των 

αντιστοιχιών µεταξύ των διαφόρων ιδεολογικών επεξεργασιών, των θέσεων που 

καταλαµβάνουν οι φορείς τους και εξίσου σηµαντικά της απήχησής τους σε τµήµατα 

της εκκλησιαστικής περιοχής. 

Με κριτήριο την ύπαρξη επαγγελµατικής σχέσης µε την Εκκλησία, µπορούµε 

να διακρίνουµε µεταξύ ιερατικής και µη ιερατικής  διανόησης (Weber 2007: 133). Η 

πρώτη ζει από και για την Εκκλησία, έχει δηλαδή µία σταθερή και διαρκή 

επαγγελµατική σχέση µε τον θεσµό της Εκκλησίας, όπως είναι κατεξοχήν ο κλήρος. 

Η δεύτερη περιλαµβάνει, πέρα από τους µοναχούς, τα στρώµατα διανοουµένων, που 

συµµετέχουν στην παραγωγή και διαχείριση των θρησκευτικών αναπαραστάσεων, ή 

ορθότερα –όπως είπαµε- της θρησκευτικής ιδεολογίας. Οι κληρικοί που στελεχώνουν 

τον εκκλησιαστικό οργανισµό αλλά και οι θεολόγοι αναλαµβάνουν τη σύνδεση των 

διαφόρων κοινωνιο-επιστηµονικών και φιλοσοφικών θεωριών µε την εκκλησιαστική 

πραγµατικότητα. Η προνοµιακή τους θέση νοµιµοποιείται µε αναφορά τόσο στη 

γνώση (π.χ. άριστη γνώση του λόγου του Θεού) όσο και στην αξία (κατανόηση 

περιεχοµένου και σκοπού του λόγου του Θεού, δηλαδή της σωτηρίας). Υπάρχουν, 

επίσης, και οι µοναχοί, οι οποίοι λόγω του ασκητικού τρόπου ζωής τους κατέχουν 

ιδιαίτερη θέση και κύρος στη συνείδηση του ορθόδοξου κόσµου. Τα πράγµατα 

περιπλέκονται ακόµα περαιτέρω, εάν αναλογιστεί κανείς ότι στην ελληνική 

περίπτωση η έλλειψη κληρικών διανοουµένων που εντοπίζεται από συγγραφείς43
 (βλ. 

                                                 
43

 Η Γεωργιάδου (1996: κυρίως 255-259) διαπιστώνει µία «µερική αδυναµία» της Εκκλησίας της 
Ελλάδος να «συγκροτήσει µε βάση τα κανονιστικά της περιεχόµενα, µια διαρκή, στενά θρησκευτική, 

επικοινωνία µε την κοινωνία και να ελέγξει το πεδίο της δογµατικής της επιρροής» (ο.π: 255), και αυτό 

παρά το προνοµιακό ιδεολογικό και θεσµικό καθεστώς που απολαµβάνει στο πλαίσιο του Κράτους. Η 

συγγραφέας εξηγεί την αντίφαση αυτή µε αναφορά σε δύο παράγοντες: πρώτον την απουσία ενός 
ισχυρού σώµατος εκκλησιαστικών διανοουµένων που να πραγµατοποιούν τις απαραίτητες συνδέσεις 
µεταξύ θρησκευτικών σχηµάτων σκέψης και κοινωνικής πραγµατικότητας (ο.π.: 255-256, οπωσδήποτε 
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Γεωργιάδου 1996), αναπληρώνεται από την έξω-εκκλησιαστική διανόηση, η οποία 

συµπεριλαµβάνει ένα αρκετά διευρυµένο σώµα λαϊκών που αρθρώνουν λόγο γύρω 

από θρησκευτικά ζητήµατα, όπως φιλόσοφοι, φιλόλογοι ακόµα και νοµικοί κ.α. Ο 

ρόλος της έξω-εκκλησιαστικής αυτής διανόησης αποδεικνύεται κρίσιµος, ιδιαίτερα 

σε περιόδους συγκρούσεων, όταν και παρέχουν µε το κύρος της «επιστηµονικής 

ουδετερότητας» νοµιµοποιητική ισχύ στην επιχειρηµατολογία της διοίκησης της 

Εκκλησίας.  

Η  εκκλησιαστική, λοιπόν, περιοχή δεν είναι οµοιογενής και ενιαία, αντίθετα 

υπάρχουν αντιπαραθέσεις, οι οποίες δεν οφείλονται µόνο στην ύπαρξη διαφορετικών 

κοσµοθεωριών ή αναπαραστάσεων, αλλά συνδέονται και µε τις επιδιώξεις των 

διαφόρων οµάδων. Στην πραγµατικότητα πρόκειται για ένα εσωτερικά πολύµορφο 

και αλληλοσυγκρουόµενο πεδίο θρησκευτικής διανόησης, το οποίο ωστόσο 

διαδραµατίζει ενεργό ρόλο στη διαµεσολάβηση και στην ιδιαίτερη πρόσληψη των 

αρχών πίστης. Εντούτοις, η πολυµορφία αυτή δεν είναι τελείως άναρχη, υπό την 

έννοια πως υπακούει σε συγκεκριµένες λογικές που έχουν να κάνουν µε τις 

θεωρητικές, τις ιδεολογικές αλλά και τις κοινωνικές προϋποθέσεις των φορέων της 

θρησκευτικής σκέψης. Από τη στιγµή που οι «ειδικοί» που πραγµατοποιούν τις 

συνδέσεις µεταξύ αναπαραστάσεων και κοινωνικού κόσµου δεν είναι αποκοµµένοι 

από τις συνθήκες της επαγγελµατικής αλλά και κοινωνικής τους θέσης, η ανάλυση 

λόγου πρέπει πέρα από τις ευρύτερες θεωρητικές προϋποθέσεις, να λάβει υπόψη και 

τις κοινωνικές ιδιότητες των φορέων. 

Στην ενότητα αυτή θα διερευνήσουµε από την οπτική της κοινωνιολογίας της 

γνώσης βασικές κατηγορίες της θρησκευτικής σκέψης. Με κριτήριο τη στάση 

απέναντι στους προσανατολισµούς της πράξης, η βασική αντίθεση που διαπερνά τους 

κόλπους της θρησκευτικής ιδεολογίας είναι ανάµεσα στην αντικειµενιστική από τη 

µια πλευρά, και τη φαινοµενολογική και ατοµικιστική θρησκευτικοθεωρητική τάση 

από την άλλη. Η πρώτη κατευθύνει την πράξη προς τον εξωτερικό κόσµο, µε άλλα 

λόγια χαρακτηρίζεται από µία έντονη διάθεση ενεργητικής µεταβολής των 

αντικειµενικών συνθηκών ζωής. Οι δύο άλλες τάσεις, παρά τις µεταξύ τους διαφορές, 

είναι προσανατολισµένες προς την εσωτερικότητα του ατόµου, αφήνοντας την 

αλλαγή του εξωτερικού κόσµου στη µυστική επενέργεια του πνεύµατος ή στην 

ψυχική καλλιέργεια του ατόµου. Τέλος, µία ακραία µορφή αντικειµενισµού,  αλλά µε 

                                                                                                                                            
υποσηµ. 20), και δεύτερον στα εσωτερικά προβλήµατα του εκκλησιαστικού µηχανισµού, συνέπεια της 
ιδιόµορφης πορείας εκδηµοκρατισµού της Εκκλησίας (ο.π.: 257-258).    
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συντηρητικό χαρακτήρα44
 συνιστά η περίπτωση του ζηλωτισµού, η µαχητικότητα του 

οποίου δεν ικανοποιείται ούτε από το συντηρητισµό µιας φαινοµενολογικής 

θεολογίας, αλλά ούτε από τα ανανεωτικά αιτήµατα µιας αντικειµενιστικής θεώρησης.   

Ο διαφορετικός προσανατολισµός της πράξης αποτυπώνεται και στον τρόπο 

µε τον οποίο αντιµετωπίζονται οι δύο κύριες ιδέες και αξίες της σύγχρονης κοινωνίας, 

δηλαδή η ισότητα και η ελευθερία45
. Ενώ η αντικειµενιστική θεολογία δίνει έµφαση 

στην εγκόσµια επικράτηση της ισότητας και δικαιοσύνης, οι δύο άλλες µορφές 

θεολογίας µετατοπίζουν το κέντρο βάρους προς την πλευρά της εσωτερικής 

ελευθερίας, θεωρώντας την ανισότητα ως µία φυσική κατάσταση των ιστορικών 

κοινωνιών. Φαινοµενολογική, ωστόσο, θεολογία και ατοµικισµός ιεραρχούν 

διαφορετικά τα βασικά ανθρωπολογικά στοιχεία που συγκροτούν την κάθε 

ιδεολογία46
 . Για παράδειγµα, η φαινοµενολογική θεολογία δίνει το πρωτείο στη 

σχέση συναίσθηµα-ηθική· ο άνθρωπος, υπό το πρίσµα της αγάπης-έρωτα, 

εκλαµβάνεται ως πρόσωπο ενώ το αιώνιο παρόν της ενορίας καθίσταται η κατάλληλη 

µορφή κοινωνικής συγκρότησης. Αντίθετα, η ατοµικιστική θεώρηση µετατοπίζει το 

πρωτείο προς το νου και τη λογική του ατόµου, σε τέτοιο βαθµό που µόνη αποδεκτή 

µορφή σχέσης θεωρείται αυτή ανάµεσα σε ευφυή άτοµα. 

Ο διαφορετικός τρόπος νοηµατοδότησης των βασικών κατηγοριών σκέψης 

εκβάλλει σε διαµετρικά αντίθετα προτάγµατα. Η αντικειµενιστική τάση µπορεί να 

κινηθεί µεταξύ ενός φιλελεύθερου εκδηµοκρατισµού της Εκκλησίας και ενός 

προτάγµατος µετασχηµατισµού συνολικά της κοινωνίας. Στην περίπτωση όµως του 

ζηλωτισµού ο εξωτερικός προσανατολισµός της πράξης στόχο έχει την ενεργητική 

προάσπιση της δεδοµένης κατάστασης πραγµάτων. Η φαινοµενολογική θεολογία 

καταλήγει κατά κανόνα στην προάσπιση της υπάρχουσας εκκλησιαστικής τάξης 

πραγµάτων, µε εξαίρεση ορισµένες εννοηµατώσεις του προσώπου που κινούνται 

προς µια κριτική κατεύθυνση. Τέλος, η ατοµικιστική θεώρηση τάσσεται υπέρ της 

θεσµικής και ιδεολογικής µεταρρύθµισης της Εκκλησίας, η οποία ταυτίζεται µε τον 

εκσυγχρονισµό.    

                                                 
44

 Η έννοια «συντήρηση», εδώ, µε την κοινωνιολογική σηµασία της προάσπισης µιας συγκεκριµένης 
κατάστασης ζωής, δηλαδή της άρνησης κάθε αιτήµατος µεταβολής της υπάρχουσας δοµής, βλ. 

Μανχάιµ 1997: 273.  
45

 Σύµφωνα µε τον Γεωργούλα (2010) οι νέες τάσεις της κοινωνικής θεωρίας που αναπτύσσονται την 

ύστερη ψυχροπολεµική περίοδο µετατοπίζουν το κέντρο βάρος από την ισότητα προς την πλευρά της 
ελευθερίας, τόσο σε επίπεδο πολιτισµού όσο και οικονοµίας (ο.π.: 17). Για αναλυτική έκθεση της 
σχέσης των διαφόρων κοινωνιολογικών θεωριών µε το πρόταγµα της ισότητας, βλ. Γεωργούλας 2008.  
46

 Για τη σηµασία της ανθρωπολογικής θεµελίωσης σε επίπεδο κοινωνικής θεωρίας, βλ. Γεωργούλας 
2008 και Γεωργούλας 2010. 
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Να θυµίσουµε πως πρόκειται για ιδεότυπους, τους οποίους σπανίως θα 

βρούµε στην πραγµατικότητα µε την καθαρότητα που εδώ περιγράφονται 47
. Ο 

ιδεότυπος συνιστά µία νοητική κατασκευή που προκύπτει µε αφαίρεση από την 

πραγµατικότητα εκείνων των ουσιωδών στοιχείων τα οποία διαρθρωµένα µε τρόπο 

λογικό δηµιουργούν µία εικόνα για το πώς είναι τα πράγµατα στην «καθαρή» τους 

µορφή. Η «καθαρότητα» αυτή δεν έχει δεοντολογική χροιά, δηλαδή για το πώς πρέπει 

να είναι τα πράγµατα, αλλά χρησιµοποιείται µε τη σηµασία της συνεκτικής 

διάρθρωσης των στοιχείων. Κατόπιν, οι τύποι αυτοί λειτουργούν ως µέτρο σύγκρισης 

µε την πραγµατική κατάσταση, ώστε να ερµηνευθούν οι τυχόν αποκλίσεις. Πρόκειται, 

µε άλλα λόγια, για απαραίτητα µεθοδολογικά εργαλεία που βοηθούν τον ερευνητή να 

προσεγγίσει το πολυσύνθετο κοινωνικό αντικείµενο. Αυτό που εδώ µας ενδιαφέρει 

είναι να αποτυπώσουµε το ιδιαίτερο «πνεύµα» της κάθε τάσης, µέσα από τη 

νοηµατική ανασυγκρότηση της σκέψης χαρακτηριστικών εκπροσώπων της 

θεολογικής και ευρύτερης εκκλησιαστικής περιοχής, πάντα σύµφωνα µε το 

θεωρητικό µας µοντέλο.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
47

 Για την έννοια του ιδεότυπου, βλ. Weber 1972: 56-77, Weber 2005: 20-22. Για µία κριτική ανάλυση 

της ιδεοτυπικής κατασκευής ως προς τις θεωρητικές και µεθοδολογικές της προϋποθέσεις, βλ. 

Γεωργούλας 2008: 158-169. 
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1) Η αντικειµενιστική θεολογία 

α) Η «συµφιλίωση» πίστης και ιστορίας 

 

Η ιστορία βρίσκεται στο επίκεντρο της αντικειµενιστικής θεολογίας 

(περίπτωση Αγουρίδη48
). Ο πιστός δεν µπορεί να αρκεστεί στην παθητικότητα µιας 

δοξολογικής στάσεως, αντιµετωπίζοντας την Εκκλησία ως καταφύγιο και 

αδιαφορώντας για τις εξελίξεις στο ιστορικό γίγνεσθαι. Αντίθετα, σκοπός της 

Εκκλησίας θεωρείται το άνοιγµα στην κοινωνική πραγµατικότητα µε τελική επιδίωξη 

το µετασχηµατισµό της σύµφωνα µε θεµελιώδεις χριστιανικές αξίες, όπως ισότητα, 

δικαιοσύνη και ειρήνη. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει την ενεργή συµµετοχή του πιστού 

µέσα στην κοινωνία σε όλες τις εκδηλώσεις της : 

 

«Η Λειτουργία δεν είναι ατοµικό καταφύγιο και ανάπαυση σε κάποιο 

παρελθόν…κάτι τέτοιο θα ήταν φυγή και απώλεια σε αρχαϊστικές 
φαντασιώσεις…Η Λειτουργία είναι κάτι που γίνεται δυναµικά από το 

συλλογικό πρόσωπο, που λέγεται λαός του Θεού, έχει αφετηρία στο 

παρελθόν, δυναµική παρουσία στο παρόν και ολοκλήρωση στο 

µέλλον…Αυτά σηµαίνουν πολύ απλά δυναµική παρουσία της 
ευχαριστιακής κοινότητας µέσα στην όλη ζωή (πνευµατική, κοινωνική, 

οικονοµική, κτλ.) του παρόντος, και συγχρόνως…ως βεβαιότητας της 
ελπίδας για γνήσια ανθρώπινη κοινωνία στο µέλλον» (Αγουρίδης 1979: 

305, έµφαση δική µου). 

 

 

Η ιστορία, εποµένως, δεν αντιµετωπίζεται εκ προοιµίου αρνητικά. Αντίθετα 

θεωρείται το πεδίο δραστηριότητας του ανθρώπου, συγκεκριµένα καθήκον και ευθύνη 

του πιστού να συµβάλλει µέσω της δράσης του στην πορεία της εσχατολογικής 

τελείωσης. Γι’ αυτό το λόγο, εξυψώνεται η Ιεραποστολή ως «δραστηριότητα της 

ευχαριστιακής κοινότητας µέσα στον κόσµο σαν ιστορική πραγµατικότητα» µε απώτερο 

σκοπό την «ένταξη της ανθρώπινης ιστορίας στην ιστορία της σωτηρίας, της 

ανθρώπινης κοινότητας στην κοινωνία της Βασιλείας του Θεού» (Αγουρίδης 1979: 

306). Η σωτηρία, σε αυτή την περίπτωση, δεν αναφέρεται σε µία κατάσταση 

µυστικονηπτικής ή ερωτικής έκστασης, αλλά σε συνάφεια µε την ιστορία καθεαυτή. 

Το ίδιο και η άσκηση και η αγάπη, από κάθαρση των εσωτερικών παθών µε σκοπό 

                                                 
48Θα διερευνήσουµε το χαρακτήρα της αντικειµενιστικής θεολογίας, µέσα κυρίως από τη βιβλική 

σκέψη του καθηγητή θεολογίας Σ. Αγουρίδη (1971, 1979, 1991, 1996). Ο Αγουρίδης υπήρξε συν τοις 
άλλοις «και ο άλλος πόλος της Σχολής της Θεσσαλονίκης, το αντίπαλο δέος του καθηγητή Παναγιώτη 

Χρήστου» (Καλαϊτζίδης 2009: 92-93), δηλαδή της φαινοµενολογικής τάσης, γνωστή και ως θεολογία 

του προσώπου (βλ. επόµενη ενότητα, σελ. 51).  
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την παθητική ένωση µε το θεό («θέωση»), µεταβάλλονται σε εκδήλωση διαµαρτυρίας, 

ακόµη και «οργής»
 ενάντια στις κοινωνικές αδικίες49

 (Παπαθανασίου 2005: 26). Το 

δόγµα ερµηνεύεται κριτικά, ουσιαστικά το ενδιαφέρον µετατοπίζεται από την 

τριαδολογική προβληµατική στην ενεργητική στάση του χριστιανού µέσα στον κόσµο.  

Ο χρόνος γίνεται αντιληπτός ως µία «δυναµική πορεία προς το πλήρωµα, 

ανάµεσα από ποικίλα συναπαντήµατα» (Αγουρίδης 1979: 326), που καθιστά το 

εκάστοτε παρόν µία προσωρινή -«αναµεταξύ»- περίοδο µέχρι την πλήρη έλευση της 

Βασιλείας του Θεού στο µέλλον (Αγουρίδης 1996b: 49-50). Η γραµµή εποµένως της 

ιστορίας-χρόνου δεν θεωρείται τέλεια ευθεία, αλλά µε «ανεβοκατεβάσµατα» 

(Αγουρίδης 1979: 359) και «σκαµπανεβάσµατα» (Αγουρίδης 1996f: 256), δίχως 

ωστόσο να αναιρείται ο γενικός προσανατολισµός 50
. Με τον τρόπο αυτό 

κατανοούνται καταστάσεις πολέµου και αδικίας, οι οποίες διαφορετικά θα κλόνιζαν 

την πίστη στην πορεία της σωτηρίας, αλλά εξίσου σηµαντικά εισάγεται η έννοια της 

ευθύνης του ανθρώπου, ο οποίος πρέπει ενεργητικά να συµβάλλει στην προώθηση του 

«σχεδίου του Θεού» (Αγουρίδης 1979: 313). Συνοψίζοντας, ο χρόνος είτε ως 

παρελθόν, είτε ως παρόν αποκτά ενότητα χάρη στην ιδιαίτερη σηµασία που έχει ο 

χρονικός ορίζοντας ‘µέλλον’, που δεν είναι άλλη από την εσχατολογική προοπτική 

της εγκαθίδρυσης της βασιλείας του θεού µέσα στον κόσµο. Με άλλα λόγια, 

παρελθόν-παρόν-µέλλον είναι άρρηκτα συνδεδεµένα χάρη στη σωτηριακή προοπτική 

του χριστιανικού µηνύµατος: «το µέλλον είναι το ‘σηµείο’ από το οποίο θεάται κανείς 

το παρελθόν και το παρόν. ∆ηλαδή αυτό που περιµένει η Εκκλησία του Θεού είναι η 

ουσιαστική αφετηρία για την κατανόηση παρελθόντος και παρόντος. Η οποιαδήποτε 

‘σύνθεση’ έχει εσχατολογικό χαρακτήρα» (Αγουρίδης 1979: 56). 

Στην πραγµατικότητα, παρατηρούµε µία απόπειρα εναρµόνισης ιστορίας και 

πίστης. Αυτό επιχειρείται µέσα από το θεολογικό σχήµα της «ιστορίας της 

                                                 
49

 Βλ. επίσης την κριτική του Αγουρίδη στην υπαρξιστική πρόσληψη της αγάπης: «Αν ο Θεός…ήταν 

πάντοτε και είναι ακόµα για µας η ίδια αγάπη, η ίδια ελευθερία, η ίδια κοινωνία, τότε δεν συνέβη 

τίποτε µοναδικό εν Χριστώ, ούτε και µπορεί να αναµένεται κάτι τέτοιο. Η λεγόµενη ιστορική-

συγκεκριµένη- αποκάλυψη εν Χριστώ χάνει τη µοναδικότητά της και µετατρέπεται σε αποκαλυπτικό 

παράθυρο, από όπου έχουµε τη θέα της Τριαδικότητας του Θεού κατά αιώνιο, γενικό και αφηρηµένο 

τρόπο. Η Τριάδα από αποκαλυπτικό-σωτηριολογικό γεγονός, δεµένο µε την ιερά ιστορία της θείας 
οικονοµίας, µετατρέπεται σε πολυδαίδαλο φιλοσοφικό-θεολογικό σύστηµα» (Αγουρίδης 1991: 112). 
50

 Η θέση αυτή είναι ανάλογη του ευαγγελικού θεολόγου  Cullmann: «αν σήµερα εγώ µιλώ για γραµµή, 

δείχνοντας τη γενική κατεύθυνση µέσα στην οποία κινείται η ιστορία, θα ήθελα να υπογραµµίσω ότι 
δεν πρόκειται για ευθεία, αλλά για κυµατοειδή γραµµή, στην οποία είναι δυνατόν να υφίστανται 
µεγάλες παρεκκλίσεις» (Cullman, O. (1967: XI) Heil als Geshichte. Heilsgeschichtliche Existenz im 

Neuen Testament, Τυβίγγη, παρατίθεται στο Gibellini 2002: 317).      
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σωτηρίας»
51

. Η Εκκλησία ως «συλλογικό πρόσωπο» (Αγουρίδης 1979: 305) αντλεί 

την ταυτότητα και τους όρους ύπαρξής της µέσω της αναφοράς της στον Θεό, 

ωστόσο υπάρχει και δρα εντός της γενικότερης ανθρώπινης ιστορίας52
. Το ερώτηµα 

που προκύπτει αφορά στη σχέση µεταξύ αυτής της ευρύτερης ιστορίας και της 

ευχαριστιακής κοινότητας. Το κλειδί για την προσπάθεια σύνδεσης ιστορίας και 

πίστης το παρέχει η αποκαλυπτική παραδοχή της ενότητας του Θεού, άρα της 

ενέργειάς του, και επί των δύο χώρων, δηλαδή και επί της ιστορίας και επί της πίστης 

(ο.π.: 308). Εποµένως, το κεντρικό χαρακτηριστικό της ευχαριστιακής κοινότητας, η 

σωτηρία, δεν απευθύνεται µόνο στην κοινότητα των πιστών, αλλά σε όλη την 

ανθρωπότητα. Η ανθρωπότητα ή αλλιώς η οικουµενικότητα αποτελεί µία ατελή 

έκφραση της κατηγορίας της ολότητας, καθώς η πλήρης ολοκλήρωση θα επιτευχθεί 

µε τη ‘καινή κτίσιν’ της βασιλείας του Θεού εντός της ιστορίας. Μία πρόγευση αυτής 

της ολότητας αποτελεί σε µικρό-επίπεδο η ίδια η εκκλησιαστική κοινότητα. Η 

τελευταία αποτελείται από τους ανθρώπους που έχουν ήδη επίγνωση του σωτηρίου 

σχεδίου του Θεού, οι οποίοι µε τη συλλογική τους δράση µέσα σε όλους τους τοµείς 

της ζωής (πνευµατικό, κοινωνικό, οικονοµικό κτλ.) καλούνται, λόγω της 

επαυξηµένης ευθύνης που φέρουν, να συµβάλλουν στο µετασχηµατισµό της 

ιστορικής πραγµατικότητας (ο.π.: 308).   

Επιχειρείται, λοιπόν, µία απόπειρα σύνδεσης µεταξύ της «ιστορίας της 

εκκλησίας» και της «ιστορίας του κόσµου», δηλαδή της εκκλησιαστικής κοινότητας 

και της παγκόσµιας ιστορικοκοινωνικής πραγµατικότητας 53
 (ο.π.: 314). Η πρώτη 

                                                 
51

 Στην περίφηµη, για παράδειγµα, «περί προσώπου» αντιπαράθεση ο Αγουρίδης αφού απορρίψει την 

υπαρξιστική ερµηνεία της αγίας Τριάδος, προκρίνει τη βιβλική προοπτική της «ιστορίας της 
σωτηρίας», βλ. Αγουρίδης 1991b. Για µία συνοπτική παρουσίαση της βιβλικής αντίληψης της ιστορίας, 
βλ. το οµότιτλο κεφάλαιο του Λεβίτ (2008: 275-289), οπωσδήποτε στο ίδιο και την υποσηµείωση 4, 

σελ. 287, όπου η βιβλική-εσχατολογική προοπτική (Cullmann) αντιπαρατίθεται στο διαρκές παρόν της 
υπαρξιστικής ερµηνείας (Kierkegaard, Heidegger, Bultmann). Η αντιπαράθεση ανάµεσα στον 

Αγουρίδη και Γιανναρά µπορεί να λεχθεί πως εκφράζει στην περιοχή της ελληνικής θεολογίας την 

αντίστοιχη θεωρητική διαµάχη στη ∆ύση µεταξύ υπαρξιστικής και βιβλικής-εσχατολογικής θεολογίας.  
52

 Σύµφωνα µε τον Αγουρίδη (1991c) είναι αδύνατο να κατανοήσει κανείς τη γέννηση της χριστιανικής 
θρησκείας, αλλά ούτε και το περιεχόµενο και τη δυναµική του µηνύµατός της πέρα και έξω από την 

ίδια την ιστορία. Η συνάντηση Θεού και ανθρώπου γίνεται µέσα στην ιστορία µε το χριστιανικό 

µήνυµα να επαγγέλλεται µια νέα εγκόσµια κοινωνία σχέσεων. Μέσα σε αυτή την ιστορική προοπτική 

η Εκκλησία ως κοινότητα αποτελεί ακριβώς µία «πρόγευση» της χριστιανικής σωτηρίας, εποµένως 
είναι απαραίτητο «να έχει συνείδηση βαθιάς ιστορικής αποστολής», µε άλλα λόγια, να προσλαµβάνει 
δυναµικά τη σχέση της τόσο µε το παρελθόν, όσο και µε το παρόν και µέλλον (ο.π.: 327). 
53

 Το πρόβληµα της σχέσεως µεταξύ «ιστορίας της σωτηρίας» και «ιστορίας του κόσµου» απηχεί 
ανάλογους προβληµατισµούς στο χώρο της προτεσταντικής θεολογίας, βλ. για παράδειγµα τη σχετική 

προσέγγιση του ευαγγελικού θεολόγου Cullmann, όπως αυτή παρουσιάζεται από τον Gibellini 2002: 

319-320. Βλ. επίσης Λεβίτ (2008: 275-289), όπου η παρουσίαση της ιστορίας της σωτηρίας βασίζεται 
στην προσέγγιση του Cullmann. Η ερµηνευτική προσέγγιση του Αγουρίδη φαίνεται περισσότερο να 

έχει δεχτεί επιδράσεις από την «θεολογία ως ιστορία» του γερµανού ευαγγελικού θεολόγου 
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συνιστά τον κινητήριο µοχλό που συµπαρασύρει δυναµικά, αλλά όχι και 

µονοδιάστατα, σύνολη την ανθρωπότητα στο µέλλον της τελικής λύτρωσης (ο.π.: 

340). Όπως υποστηρίζεται «ο Θεός βρίσκεται αδιάκοπα σε ιεραποστολή. Εργάζεται 

ακατάπαυστα για τη µεταµόρφωση του κόσµου σε Βασιλεία του, και το Πνεύµα πνέει 

στα πλάτη και στα µήκη των συµπάντων πολυµερώς και πολυτρόπως…» 

(Παπαθανασίου 2008: §31), κάτι που σηµαίνει πως το «όραµα της Βασιλείας» δεν 

αναφέρεται απλώς στη «µελλοντική σύναξη των νυν υφισταµένων κοινοτήτων» αλλά 

«-πολύ περισσότερο από αυτό- σύµπαντος του κόσµου» (ο.π.: §28). Γι’ αυτό σκοπός 

της Εκκλησίας, δηλαδή του κάθε πιστού που µετέχει στην εκκλησιαστική κοινότητα, 

δεν θεωρείται η µακαριότητα µιας υπερδοξολογικής στάσης, αλλά η «κοινωνική 

δράση» µέσα στον κόσµο σύµφωνα µε τις αρχές της σωτηριολογικής αποστολής 

(Αγουρίδης 1979: 356). Η αποκάλυψη εδώ γίνεται αντιληπτή ως ιστορία, υπό την 

έννοια πως ο Θεός επεµβαίνει «µέσα στην ιστορία», η οποία ως σύνολο πορεύεται 

προς την επίγεια ολοκλήρωσή της στους εσχάτους καιρούς54
: 

 

«Αυτό το ξεδίπλωµα του σχεδίου του Θεού κατά στάδια στο χώρο της 

Εκκλησίας και της Παγκόσµιας Ιστορίας αποτελεί ερµηνευτική αρχή για 

µια πραγµατική, χωρίς την καταστροφή της ιδιαιτερότητας κανενός, 
γεφύρωση του παρελθόντος µε το παρόν. Η Εκκλησία και η παράδοσή της 
έχουν δοµική σηµασία σε µία ερµηνευτική της παγκόσµιας ιστορίας» (ο.π.: 

313, έµφαση δική µου). 

 

 

«Η Γραφή είναι πρώτα από όλα…αποκάλυψη του σχεδίου του Θεού για 

τη σωτηρία της ανθρωπότητας, και πρόσκληση για συµµετοχή…προς 
όλους τους ανθρώπους. Πρέπει να µπει βαθιά στο νου µας αυτή η στενή-

πολύ στενή- σχέση Γραφής και ιστορίας, της παγκόσµιας µάλιστα ιστορίας»  

(ο.π.: 315, έµφαση δική µου).    

 

 

 

                                                                                                                                            
Pannenberg, βλ. Αγουρίδης 1979: 311-313. Για µία κατατοπιστική παρουσίαση της σκέψης του 

Pannenberg, βλ. Gibellini 2002: 334-344. 
54

 Για την φαινοµενολογική, αντίθετα, θεολογία η πρόσληψη της σωτηρίας µε όρους µιας παγκόσµιας 
ιστορικοκοινωνικής ολοκλήρωσης συνιστά προτεσταντική αλλοίωση της ορθόδοξης σωτηρίας ως  
µετοχής του ανθρώπου στον προσωπικό τρόπο ύπαρξης: 
«Η γενικευµένη Χριστολογία των ∆υτικών βλέπει σε κάθε ενέργεια του ανθρώπου πού προάγει τον 

πνευµατικό αλλά και τον τεχνικό πολιτισµό, τον άµεσο καρπό της σάρκωσης του Χριστού…µια 

συνεχή ‘προς τά πρόσω’ εξέλιξη ‘εν Χριστώ’ των ιστορικών γεγονότων και των κοινωνικών σχέσεων 

προς το σηµείο Ωµέγα της παγκόσµιας ολοκλήρωσης…Αυτόν τον αυτοµατισµό της αναγκαστικής 
εξέλιξης τον αποκρούει ο Νησιώτης, µε κριτήριο την εµµονή της ορθόδοξης Θεολογίας στην κοινή 

ενέργεια των προσώπων της Τριάδος…[τη] λειτουργική-ευχαριστιακή ενόραση της ∆ηµιουργίας…» 

(Γιανναράς 1992: 453). 
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Από την στιγµή που η ιστορία είναι η «Παγκόσµια Ιστορία», η Εκκλησία δεν 

θεωρείται πως πρέπει να εξαντλείται σε µία ευχαριστιακή παθητικότητα, αλλά να 

αναλαµβάνει δράση «για τη διαµόρφωση µιας σωστής ‘κοινωνίας’ ανθρώπων» (ο.π.: 

324), η οποία γίνεται αντιληπτή ως ένα «ένα είδος νέων σχέσεων µέσα στην ιστορία 

(αλήθεια, δικαιοσύνη, ειρήνη, κοινωνία, αδελφοσύνη, αγάπη)»
 
(Αγουρίδης 1991c: 326). 

Σε διαφορετική περίπτωση, όταν δηλαδή η Εκκλησία αναλώνεται µόνο σε µια 

µυστικολειτουργική αποστολή, ασκείται κριτική πως συµβάλλει στη διαιώνιση των 

καθεστώτων αδικίας και εκµετάλλευσης, ή ακόµα χειρότερα πως εκπίπτει και η ίδια 

σε αναπόσπαστο τµήµα των ανωτέρω εξουσιαστικών µηχανισµών: 

 

«Οι κληρικοί της Εκκλησίας είναι ακόµη βασιλείς και ιερείς όπως ο 

Χριστός, αλλά δυστυχώς δεν είναι πλέον προφήτες…Με την προφητεία 

εννοώ τη ‘διακύβευση της υπακοής’ για να αντιµετωπίσουµε τις αδικίες της 

ανθρώπινης κοινωνίας…Αυτό το είδος της προφητείας πρέπει να αποτελεί 
την αιχµή της αποστολής…Χωρίς αυτό, ο ευαγγελισµός συχνά υπηρετεί 

απλώς τη διατήρηση της υπάρχουσας κατάστασης...Προφητική 

αποστολή…σηµαίνει ότι η Εκκλησία δεν µπορεί παρά να παίρνει το µέρος 

των αδυνάτων, των δεινοπαθούντων και των καταπιεσµένων εναντίον των 

δυνάµεων που τους κρατούν σ’ αυτή την κατάσταση…να 

εργαζόµαστε…για µια νέα ανθρώπινη κοινότητα βασισµένη στη 

δικαιοσύνη του Θεού. Σε αυτή τη νέα πραγµατικότητα…‘ουκ ένι Ιουδαίος 
ουδέ Έλλην, ουκ ένι δούλος ουδέ ελεύθερος, ουκ ένι άρσεν και 
θήλυ· πάντες γαρ υµείς είς εστε εν Χριστώ Ιησού’ (Γαλ. 3:28)»

 
(Λάµπι 

2006: 313-315, έµφαση δική µου). 

 

 

Μπορεί, λοιπόν, να βρισκόµαστε µέσα στην περιοχή της θεολογίας, ωστόσο η 

θεωρία εδώ ανοίγει δυνατότητα για την υπεροχή του εξωτερικού προσανατολισµού 

της πράξης. Αυτό είναι εµφανές και στον τρόπο µε τον οποίο νοηµατοδοτείται το 

καίριο -από άποψη ιεραρχικής θέσης- στοιχείο της ανταγωνιστικής φαινοµελογικής 

θεολογίας, δηλαδή η ευχαριστία. Η τελευταία δεν εκλαµβάνεται εδώ ως µία απλή 

αντανάκλαση της µέλλουσας Βασιλείας, που προσδιορίζει αποκλειστικώς και στατικά 

την ουσία της Εκκλησίας, αλλά ως µία ανοιχτή στην ιστορία πραγµατικότητα (βλ. 

Παπαθανασίου 2008). Γι’ αυτό και συνδέεται άµεσα µε την έννοια της Ιεραποστολής, 

δηλαδή της εγκόσµιας πράξης, η οποία καθίσταται «ουσιώδες και αποφασιστικό 

στοιχείο της Εκκλησίας», ώστε «η Ευχαριστία και φτιάχνει και φτιάχνεται!» (ο.π.: 

§19). Η σηµασιολογική µετάβαση από τη «φανέρωση» στο «φτιάξιµο», η οποία 

σηµειώνεται στο παραπάνω άρθρο, είναι ενδεικτική της µετατόπισης του άξονα προς 

την πλευρά της εξωτερικά προσανατολισµένης πράξης. Αυτό δεν σηµαίνει πως η 
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ευχαριστία ακυρώνεται ή υποβαθµίζεται, αλλά ότι ιεραρχούνται διαφορετικά οι 

σχέσεις ανάµεσα στις αξίες και ιδέες που συγκροτούν τη θρησκευτική ιδεολογία. 

 Συµπερασµατικά, παρατηρούµε την προσπάθεια να κρατηθεί ακέραια η πίστη 

στο Θεό, δίχως αυτό να συνεπάγεται υποχώρηση από το διαφωτιστικό-κριτικό 

πρόταγµα της νεωτερικότητας (επιστήµη). Η φόρµουλα «συµφιλίωσης» αναζητείται 

στην ιστορία, η οποία γίνεται αποδεκτή ως αξία και αναλύεται κριτικά -όπως 

επιτάσσει το επιστηµονικό πνεύµα-, ταυτόχρονα όµως κατανοείται ως πορεία προς τη 

µελλοντική ολοκλήρωση, όπως θέλει η βιβλική παράδοση55
. Η δοµή, εποµένως, της 

αντικειµενιστικής θεολογίας δεν είναι «εσωτερική» αλλά «ενεργητική», µε την έννοια 

πως καλεί σε διαρκή ιστορικοκοινωνική δράση για την αλλαγή της κοινωνίας. Η 

«κοινωνική δράση», δηλαδή η συλλογική, θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για να 

υλοποιηθεί το «όραµα» του χριστιανισµού για «κοινωνική δικαιοσύνη και 

αλληλεγγύη», για την «κοινωνική πραγµάτωση της ισότητας»
 56

 (Παπαθανασίου 2005: 

9, 34). Την ιστορία εδώ δεν την δηµιουργούν οι λίγοι, οι προφήτες και οι άγιοι, αλλά 

τα ανθρώπινα σύνολα, οι οµάδες (Αγουρίδης 1979: 296-297). Όπως τονίζεται 

εµφατικά «η ‘καινή κτίσις’ δεν συνίσταται σε λίγους αγίους ως άτοµα, σε µια 

χριστιανική πνευµατική αριστοκρατία, αλλά στην Εκκλησία ως νέα ανθρωπότητα»
 57

 

(ο.π.: 323). Από τη στιγµή που αναγνωρίζεται ο συγκρουσιακός αλλά και ταυτόχρονα 

ανοιχτός στην έκβασή του χαρακτήρας της κοινωνίας, ο πιστός καλείται να παρέµβει 

µε στόχο να αλλάξει την κοινωνική πραγµατικότητα, σύµφωνα µε το όραµα της 

Βασιλείας του Θεού (δικαιοσύνη, ισότητα, ειρήνη). Η αλλαγή, εποµένως, κατανοείται 

                                                 
55

 Το συµπέρασµα του Gibellini (2002: 344) για τον Panneberg νοµίζω πως µπορεί να αποδοθεί και για 

την περίπτωση του Αγουρίδη: «η σφραγίδα του Wolfhart Panneberg, παραπέµποντας σταθερά στην 

ιστορία, παρουσιάζεται ως µια σύγχρονη, µεταδιαφωτιστική, ευρεία και συστηµατική απόπειρα 

αναθεµελίωσης της χριστιανικής θεολογίας, εν όψει µιας συµφιλίωσης µεταξύ χριστιανικής πίστης και 
κριτικής λογικής».         
56

 Ο Παπαθανασίου, θεολόγος στη β/αθµια εκπαίδευση και αρχισυντάκτης του περιοδικού Σύναξη, 

επιχειρεί µέσα από πατερικές απόψεις που στηλιτεύουν την αδικία, τον πλούτο και τις κοινωνικές 
ανισότητες µία «ριζική αµφισβήτηση της ταξικής κοινωνίας» (ο.π.: 20). Χαρακτηριστικό είναι το 

παράθεµα από τον Παπαδιαµάντη που τίθεται ως moto στο πάνω µέρος της προκήρυξης: «‘Ἡ 

πλουτοκρατία ἦτο, εἶναι καὶ θὰ εἶναι ὁ μόνιμος ἅρχων τοῦ κόσμου, ὁ διαρκής 

ἀντίχριστος’» (ο.π.: 15), όπως και οι τίτλοι των υποενοτήτων του κειµένου: «Η αποστέρηση του 

εργατικού µισθού ως φόνος», «η νοµιµότητα της ταξικής κοινωνίας», «το άλλοθι της ελεηµοσύνης», 

«για µια θεολογία της διεκδίκησης», «το κοινωνικό περιεχόµενο του χριστιανικού δόγµατος». Βλ. 

επίσης Παπαθανασίου 1982. 
57

 Η επίδραση του Pannenberg στη σκέψη του Αγουρίδη είναι εµφανής. Σύµφωνα µε τον Pannenberg η 

χριστιανική αλήθεια δεν είναι «υπόθεση µιας κλειστής οµάδας ανθρώπων» (1961: 100), «η αποκάλυψη 

του Θεού της Βίβλου, αντιθέτως, φανερώνεται σε όλους τους ανθρώπους και σε όλα τα έθνη· δεν είναι 

µια µυστική γνώση, προορισµένη µόνο για λίγους»  (ο.π.: 110), βλ. Pannenberg, W (1961) Offenbarung 

als Geschichte. Γοττίγγη,  τα αποσπάσµατα παρατίθενται στο Gibellini 2002: 337.  
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µε εξωτερικούς όρους, ως αποτέλεσµα της πρακτικής δράσης των χριστιανών και όχι 

ως µυστική επενέργεια του αγίου πνεύµατος: 

 

«Για την Ορθόδοξη θεολογία, η στάση των Χριστιανών µέσα στην 

ιστορία δεν µπορεί να είναι παθητική αναµονή του τέλους. Η ιστορία δεν 

αποτελεί ένα «στηµένο» παιχνίδι, αλλά µία πραγµατική σύγκρουση 

µεταξύ των φιλό-θεων και των αντί-θεων δυνάµεων. Ακριβώς επειδή το 

τέρµα της (η Βασιλεία) είναι µεταιστορικό, κι όχι ενδοιστορικό, η ιστορία 

δεν αποτελεί προκαθορισµένη διαδικασία, αλλά πορεία ανοιχτή στην 

ελεύθερη ανθρώπινη δράση και σε απρόσµενες εκβάσεις…Ο Χριστιανός, 
λοιπόν, εµπνεόµενος από το όραµα της Βασιλείας, καλείται σε ιστορική 

δράση και σε αγώνα κατά των ποικιλόµορφων δυνάµεων του θανάτου, 

κατά της ανισότητας, της αδικίας, της εξαθλίωσης του ανθρωπίνου 

προσώπου» (Παπαθανασίου 2005: 36-37, έµφαση δική µου).   

 

 

Εξετάσαµε τις κατηγορίες και τον προσανατολισµό της αντικειµενιστικής 

θεολογίας. Το επόµενο βήµα είναι να αναρωτηθούµε για τη στάση της απέναντι στην 

ισχύουσα εκκλησιαστική πραγµατικότητα, εάν δηλαδή προσανατολίζεται στη 

διάρρηξη ή στη διατήρηση της ισχύουσας εκκλησιαστικής τάξης πραγµάτων. Οι 

φορείς αυτής της θεολογίας προτείνουν µία σειρά από µεταρρυθµίσεις, µεταξύ των 

οποίων ο θεσµικός χωρισµός Κράτους-Εκκλησίας και η διοικητική αναδιοργάνωση 

της Εκκλησίας µέσα από την ουσιαστική συµµετοχή των λαϊκών στη διοίκησή της, 

στις εκλογές των επισκόπων κτλ.
58

. Η εφαρµογή αυτών των προτάσεων θα σήµαινε 

αναµφίβολα διάσπαση της παρούσας οργάνωσης και λειτουργίας της Εκκλησίας. Οι 

προτεινόµενες αλλαγές τίθενται υπό τη σκέπη του «εκδηµοκρατισµού» και 

νοµιµοποιούνται πάνω σε µία ιδιόµορφη σύζευξη παρελθόντος και µέλλοντος, 

δηλαδή µε αναφορά τόσο στην πρωτοχριστιανική κατάσταση πραγµάτων, αλλά και 

στο αφηρηµένο πλαίσιο της «κοινωνίας των πολιτών»
59

. Παρά τη χρήση του 

παρελθόντος, ο καθοριστικός ορίζοντας εδώ είναι το µέλλον, υπό την έννοια πως το 

παρελθόν χρησιµοποιείται για να ενισχυθεί η εγκυρότητα του επιδιωκούµενου 

προτάγµατος, µε τα λόγια του Scholem (χ.χ: 19) «είναι µάλλον ένα παρελθόν 

µετασχηµατισµένο και µεταµορφωµένο από το λαµπρό όνειρο της ουτοπίας». 

Με βάση τη λεπτή διάκριση µεταξύ ιδεολογίας και ουτοπίας της 

κοινωνιολογίας της γνώσης του Μανχάιµ (1997), η αντικειµενιστική θεολογία 

µπορούµε να ισχυριστούµε πως κλίνει προς την πλευρά των µορφών ουτοπικής 

                                                 
58

 Βλ. ενδεικτικά Αγουρίδης 1991d, 1996c, 1996d. 
59

 Για χαρακτηριστικές παραποµπές, βλ. σελ. 137 σε αυτή την εργασία. 
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συνείδησης, καθώς αποσκοπεί στη µεταβολή της εκκλησιαστικής δοµής που στηρίζει 

τον υφιστάµενο συσχετισµό δύναµης, δηλαδή πρόκειται για ένα ρεύµα «στηριγµένο 

σε µία ουτοπική θέαση του µέλλοντος και προσανατολισµένο στην ανανέωση» 

(Scholem χ.χ: 18). Αυτό δεν σηµαίνει την απουσία ιδεολογικών στοιχείων, αντίθετα 

το ιδεατό πρότυπο της «κοινωνίας σχέσεων» αποκτά εδώ τη φιλελεύθερη εικόνα της 

«κοινωνίας των πολιτών», η οποία µπορεί µεν να ευνοεί τη δράση για τη λήψη 

συγκεκριµένων µέτρων που διασπούν την εκκλησιαστική τάξη πραγµάτων, ωστόσο 

ενδέχεται (και παρά τις προθέσεις) να λειτουργήσει συγκαλυπτικά προς τις επιδιώξεις 

των κυρίαρχων οµάδων, εφόσον η «κοινωνία των πολιτών» παραµένει ένα σύνθηµα, 

δηλαδή δεν πραγµατώνεται στην υπάρχουσα κατάσταση της κοινωνικής ζωής (βλ. 

διαµάχη για τις ταυτότητες).   

 

 

β) Η ρήξη πίστης και ιστορίας 

 

Η αντικειµενιστική θεολογία µπορεί να λάβει καθαρότερη µορφή, όταν 

αρνηθεί την προσπάθεια συµφιλίωσης µεταξύ πίστης και ιστορίας (περίπτωση 

Πάλλα 60
). Οι εντάσεις εδώ µεταξύ της βασικής θεολογικής παραδοχής και της 

αναγκαιότητας των ιστορικών συνθηκών δεν καταπραύνονται µέσα από θεωρητικές 

σχηµατοποιήσεις (για παράδειγµα, όπως της «ιστορίας της σωτηρίας» του Αγουρίδη), 

αντίθετα εντείνονται σε σηµείο που η πίστη απορρίπτεται ως µορφή ψευδούς 

συνείδησης που αποκρύβει τις πραγµατικές σχέσεις των ανθρώπων. Η ιστορία, ως οι 

συγκεκριµένες συνθήκες ζωής των ανθρώπων, µονοπωλεί το ενδιαφέρον της 

µαρξίζουσας αυτής σκέψης, η χριστιανική πίστη εξοβελίζεται για να παραµείνει µόνο 

µε τη µορφή της πίστης στην ανθρώπινη πρόοδο µέσα στο διάβα της ιστορίας61
. Το 

                                                 
60

 Για τα βιογραφικά του Πάλλα (2005), βλ. την κατατοπιστική «Εισαγωγή» της Όλγας Γκράτζιου, 

ειδικά τις σελ. 11-13. Εννοείται πως το ίδιο το κείµενο του Πάλλα «∆οκιµή Αυτοβιογραφίας» αποτελεί 
πρωτογενή πηγή πληροφοριών. Πρόκειται, σύµφωνα µε την επιµελήτρια Γκράτζιου, για δύο κείµενα 

γραµµένα το 1972 και 1974, ως «αντίδραση…από τη µια στο λόγο για την ορθοδοξία ως το απαύγασµα 

της ελληνικής παράδοσης και ταυτότητας… και από την άλλη στον πολιτικό λόγο των δικτατόρων, ο 

οποίος πρόβαλλε το ιδεολόγηµα του ελληνοχριστιανικού πολιτισµού ως απόλυτη παγκόσµια αλήθεια» 

(ο.π.: 9-10).   
61

 Για τον Πάλλα (2005) οι όποιες αρνητικές εκδηλώσεις του ανθρώπου µέσα στην ιστορία δεν είναι σε 

θέση να ακυρώσουν την «προσδοκία» και την «ελπίδα» στον άνθρωπο, καθώς τα όποια «δυσάρεστα ή 

οδυνηρά περιστατικά, [είναι] περιορισµένης σηµασίας µέσα στην όλη ιστορία, στην ανοδική πορεία του 

ανθρώπου…» (ο.π.: 80). Η απόλυτη αυτή πίστη στον άνθρωπο και τις λογικές του δυνατότητες, πρέπει 
να κατανοηθεί µέσα στο πλαίσιο στο οποίο εκφέρεται, ως αντίδραση στη διάχυτη µεταπολεµική 

απαισιοδοξία και αµφισβήτηση του ορθολογισµού, η οποία άνοιγε το δρόµο είτε στο µηδενισµό είτε 

στην επάνοδο ανορθολογικών, µυστικοθρησκευτικών αιτηµάτων βίου. 
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µέλλον αποτελεί και εδώ την κεντρική κατηγορία του χρόνου, καθώς τόσο το 

παρελθόν όσο και το παρόν φωτίζονται στην προοπτική του µέλλοντος, το µεν 

παρελθόν ως θετική µορφή γνώσης, το δε παρόν ως το πλαίσιο αγωνιστικής 

προετοιµασίας του οράµατος της ανθρώπινης κοινωνίας (Πάλλας 2005: 173).  

Το πρόταγµα αφορά στη δηµιουργία µιας κοινωνίας ελευθερίας, ισότητας και 

δικαιοσύνης. Οι παραπάνω όµως ιδέες δεν κατανοούνται µε εσωτερικά ως προς τη 

θρησκεία κριτήρια, για παράδειγµα η ελευθερία ως απελευθέρωση από πάθη και 

αµαρτίες, η ισότητα ως ιεραρχική «διακονία» και η σωτηρία ως θέωση, αλλά 

κατεξοχήν «εξωτερικά»,  δηλαδή ως άρση των καθεστώτων ανισότητας, φτώχειας και 

αδικίας µεταξύ των ανθρώπων, που δηµιουργεί το υπάρχον καπιταλιστικό σύστηµα 

παραγωγής και διανοµής των αγαθών: 

 

«Η ηθική κρίση και οι όλες συναφείς προς αυτήν δυσκολίες της εποχής 
µας δεν είναι απότοκα της κατά µάζες παραγωγής αγαθών και της 
καταναλωτικής βουλιµίας, αλλά της αντίθεσης ανάµεσα σ’ εκείνους που 

κατέχουν τα µέσα παραγωγής και τα προϊόντα και σ’ εκείνους πού τα 

παράγουν και τα καταναλίσκουν. Το δε χρέος της εποχής µας έγκειται 

ακριβώς στην άρση αυτής της αντίθεσης. Να δεχθούµε ότι µπορεί να αρθεί 
µε την αποδοχή της θεωρητικής διδασκαλίας του Ψευδο-∆ιονυσίου 

Αρεοπαγίτη; ∆ύσκολο, οσοδήποτε και αν θέλουµε να είµαστε ή να 

γίνουµε ‘δια Χριστόν σαλοί’» (ο.π.: 128-129, έµφαση δική µου). 

 

 Η σωτηρία, εποµένως, είναι ενδοκοσµική, καθώς αφορά την αγωνιστική 

προσπάθεια για «λύτρωση υλική από την ανάγκη, από το κάθε τι πού βιάζει την ουσία 

µας ως ανθρωπίνων όντων» (ο.π.: 85). Οι µεταφυσικές ανησυχίες τοποθετούνται σε 

δεύτερο πλάνο, όπως αναφέρεται «για τα ‘µετά’, αφού χορτάσουµε ‘ψωµί’ -µε άλλα 

λόγια, αφού απαλλαγούµε από την εγκόσµια υλική ανάγκη και την άλλη καταπίεση» 

(ο.π.: 85). Κάθε αντιστροφή της παραπάνω προτεραιότητας χαρακτηρίζεται ως 

«αίτηµα µεσαιωνικής υφής» (ο.π.: 85). Με άλλα λόγια αντιµετωπίζεται ως µία φυγή 

από την πραγµατικότητα, που έχει ως αποτέλεσµα τη διαιώνιση του υπάρχοντος 

εκµεταλλευτικού συστήµατος, προφανώς σε βάρος των αδυνάτων και σε όφελος των 

κυρίαρχων τάξεων, διαµέσου της «µετάθεση[ς] του αιτήµατος για εγκόσµια ισότητα 

στη σφαίρα του υπερβατικού» (ο.π.: 76). Η γνωστή ρήση «ουκ ένι Ιουδαίος ουδέ Έλλην, 

ουκ ένι δούλος ουδέ ελεύθερος, ουκ ένι άρσεν και θήλυ· πάντες γαρ υµείς είς εστε εν 

Χριστώ Ιησού» δεν θεωρείται πως µπορεί να πραγµατώσει ιστορικά την ισότητα, 
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αφού θέτει αυτήν υπό την σκέπη του Χριστού, δηλαδή µία έξω-ανθρώπινης 

οντότητας62
 (ο.π.: 76-77). 

 Συνοψίζοντας, ο ενδοκοσµικός προσανατολισµός της µαρξίζουσας αυτής 

σκέψης έρχεται σε µετωπική σύγκρουση µε την υπερβατική, µυστικο-θρησκευτική 

αντίληψη του κόσµου και ανθρώπου. Μπορεί να αναγνωρίζεται η θρησκευτική 

αντίληψη ως µία τάση φυγής από τις δύσκολες συνθήκες της ζωής, ωστόσο 

κατακρίνεται γιατί µεταθέτει τη λύση των πραγµατικών προβληµάτων σε υπερβατικές 

σφαίρες, συµβάλλοντας µε τον τρόπο αυτό στη συνέχιση της ανθρώπινης δουλείας. Η 

σωτηρία από τα δεινά της σύγχρονης εποχής, δεν θεωρείται πως θα έρθει µε «µια 

µαγική αντίληψη για την υφή του κόσµου, µε ιερουργίες, υπερβατικές δοξασίες και 

συµβολικές αναγωγές» (ο.π.: 135), µε την «καλλιέργεια του ιερουργικού µυστικισµού 

και του µοναστικού ασκητικού πνεύµατος της Ορθοδοξίας» (ο.π.: 144), πρακτικά µε 

«επιστροφή σε µεσαιωνικές συνθήκες παραγωγής των αγαθών και κοινωνικής δοµής» 

(ο.π.: 145), αλλά µε τις υπαρκτές ακόµα «δυνατότητες του Λόγου» του ανθρώπου  

(ο.π.: 135), στην κατεύθυνση όµως της άρσης των ανισοτήτων του καπιταλιστικού 

συστήµατος (ο.π.: 129). 
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 Σύµφωνα µε τον Ντυµόν (1988: 57) η παραπάνω ρήση φανερώνει τη χριστιανική ισότητα ως µία 

«εξω-κόσµια ιδιότητα», µία επιπλέον απόδειξη για τον εξωκόσµιο προσανατολισµό των πρώτων 

χριστιανών.  
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γ) Ο ζηλωτισµός ως ακραία µορφή αντικειµενισµού  

 

Ο εξωτερικός προσανατολισµός της πράξης µπορεί να εκδηλωθεί και µε τη 

µορφή µιας µαχητικότητας, η οποία αποσκοπεί στην υπεράσπιση της δεδοµένης 

πραγµατικότητας 63
. Η τελευταία γίνεται αντιληπτή ως ιερή, άρα και αιώνια, µε 

αποτέλεσµα να απορρίπτεται κάθε αίτηµα µεταβολής ή έστω ανανέωσης που 

προτάσσει η αντικειµενιστική θεολογία, όπως είδαµε στην περίπτωση του Αγουρίδη. 

Ο ζηλωτισµός, ωστόσο, διαφοροποιείται και από τον απλό συντηρητισµό, είτε αυτός 

απορρέει από µια φιλοσοφικοθεολογική σκέψη τύπου Γιανναρά, είτε από το 

«ρεαλισµό» των ιερατικών στρωµάτων που έχουν την ευθύνη της διοίκησης και 

άσκησης εξουσίας (βλ. Ιερόθεος, Ζηζιούλας)64
. Γι’ αυτό και συγκεντρώνει τα βέλη 

των φορέων της φαινοµενολογικής θεολογίας, η οποία προσανατολίζει την πράξη 

στην περιοχή της ατοµικής ψυχολογίας65
. Η διαφορά αυτή µπορεί να εξηγηθεί από το 

ιδιαίτερο «πνεύµα» του ζηλωτισµού, που συνοψίζεται στην ενεργητική (και όχι 

εσωτερική) προάσπιση του δόγµατος: 

 

«Ο ‘Ο.Τ.’ θα συνεχίση να επαγρυπνή και να έχη υψηλά το αγωνιστικόν 

λάβαρον. Μόνον οι µη δυνάµενοι να γνωρίσουν τα σηµεία των 

αποκαλυπτικών καιρών δεν ανησυχούν και θα συνεχίσουν να 

παραδίδονται. Πάντες οι διαισθανόµενοι τα καταλυτικά σηµεία του 

Παναιρετικού Οικουµενισµού και πονούντες την Ορθοδοξίαν, ας 
αφήσουν τον ύπνον και ας αναλάβουν ‘τον θυρεόν της πίστεως’ και την 

‘µάχαιραν του πνεύµατος’…Ας αποτελέση εγερτήριον σάλπισµα ο λόγος 
του Αποστόλου Παύλου: ‘Εἰδότες τον καιρόν, ὅτι ὥρα ἡμᾶς ἤδη ἐξ 

ὕπνου ἐγερθῆναι’ (Ρωµ. ιγ’11)» (Ζερβός 2007: 6). 

                                                 
63

 Θα διερευνήσουµε το πνεύµα του ζηλωτισµού µέσα από την περίπτωση µοναχών του παλαιού 

ηµερολογίου, και δευτερευόντως µέσα από τη συντηρητική εφηµερίδα Ορθόδοξος Τύπος. Οι πρώτοι 
αυτοπαρουσιάζονται ως οι τηρητές της αυθεντικής Ορθοδοξίας, σε αντίθεση µε τους πάσης φύσεως 
«κακόδοξους» νέο-ηµερολογίτες. Εδώ, η διάκριση παλαιό vs νέο ηµερολόγιο ισοπεδώνει οποιαδήποτε 

άλλη εσωτερική διαφοροποίηση στους κόλπους της Ορθοδοξίας. Υπό την έννοια αυτή ακόµα και οι 
συντηρητικοί του «Ορθόδοξου Τύπου» καταγγέλλονται για δήθεν «συντηρητισµό», µε τα εισαγωγικά 

να δηλώνουν τη θεωρούµενη ως ψευδή πίστη τους στην παράδοση. Παρατηρούµε, λοιπόν, πως ακόµα 

και εντός του συντηρητικού ρεύµατος υπάρχουν λεπτές διαφοροποιήσεις, σε σηµείο µάλιστα που και η 

ίδια η έννοια του «συντηρητικού» να καθίσταται αντικείµενο διεκδίκησης ως προς την αυθεντικότητά 

της. Για σχετικά χωρία, βλ. Άγιος Αγαθάγγελος Εσφιγµενίτης: Μαρτυρία Αγωνιζοµένης Ορθοδοξίας 

Αγορειτών Μοναχών.  τχ. 82, Μάρτιος-Απρίλιος 1984: 7, 21, 47.   
64

 Βλ. πλήρη ανάλυση των περιπτώσεων Γιανναρά, Ζηζιούλα και Ιερόθεου στην επόµενη ενότητα µε 

τίτλο φαινοµενολογική θεολογία. 
65

 Βλ. για παράδειγµα την απέχθεια του Γιανναρά απέναντι στους «ροπαλοφόρους υπερασπιστές της 

Ορθοδοξίας», τα «µαινόµενα ‘ορθόδοξα’ φυλλάδια» (Γιανναράς 1968: 39) και τις «αφελείς φωνασκίες» 

(ο.π.: 26). Για την επίθεση του Γιανναρά στο συντητηρισµό των θρησκευτικών οργανώσεων και της 
εφηµερίδας Ορθόδοξος Τύπος, βλ. ενδεικτικά Γιανναράς 1987: 306-307, 323. Βλ. επίσης την κριτική 

του Ιερόθεου (1999e: §23) στον «ανορθόδοξο ακτιβισµό», και την πρόκριση αντίθετα µιας 
ησυχαστικής εσωτερικότητας (µετάνοια, υπακοή, ταπείνωση, προσευχή και ησυχία). 
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Οι ζηλωτές προσάπτουν στη διοίκηση της Εκκλησίας την κατηγορία δουλικού 

συµβιβασµού µε το πνεύµα του κόσµου, που οδηγεί ακόµα και στην αίρεση όταν η 

πίστη στο δόγµα και τους κανόνες ελαστικοποιείται προκειµένου να εξυπηρετηθούν 

καθηµερινά, δηλαδή εγκόσµια συµφέροντα66
. Οι φορείς της θεσµικής Εκκλησίας, από 

την πλευρά τους, επικρίνουν τους ζηλωτές για φονταµενταλισµό, για έλλειψη 

σεβασµού και υπακοής προς την επισκοπική τάξη, µε αποτέλεσµα να απειλείται η 

ενότητα του εκκλησιαστικού σώµατος67
. Απέναντι στην Εκκλησία ως διοικητική 

δοµή, οι ζηλωτές αντιτάσσουν ως θεµελιώδη προϋπόθεση την ορθή πίστη και στάση 

ζωής σύµφωνα µε το δόγµα και τους ιερούς κανόνες, όπως τονίζεται «οι θεσµοί εν 

προκειµένω, εφόσον είχαν αλωθεί από την αίρεσι, δεν παρείχαν a priori λόγω δοµής 

καµµιά Ορθοδοξία» (Ιωάννα, Μοναχή 2003: 21). Στο πλαίσιο αυτό, η οφειλόµενη 

υπακοή στην «τάξη» των επισκόπων εξαρτάται από την ποιότητα πίστης και 

πρακτικής συµπεριφοράς της τελευταίας: 

 

«Μας σώζει µόνον η υπακοή εις ποιµένας κατά πάντας Ορθοδόξους! Εάν 

βλέπωµεν ότι οι ποιµένες µας δεν είναι Ορθόδοξοι, έχοµεν υποχρέωσιν να 

παύσωµεν την υπακοήν των! Όχι απλώς µας δίδει ο Θεός και η Αγία Του 

Εκκλησία το δικαίωµα, αλλά την ΥΠΟΧΡΕΩΣΙΝ να φύγωµεν από την 

υπακοήν των!!!» (χ.ο. 1984: 17, έµφαση στο κείµενο). 

 

Οι ακτιβιστές µοναχοί αντιµετωπίζουν τα πειθαρχικά µέτρα που λαµβάνει η 

εκκλησιαστική διοίκηση εναντίον τους µε όρους «διωγµού», που στόχο έχουν να 

κάµψουν την αντίσταση του τελευταίου προπύργιου της Ορθοδοξίας. Ο «διωγµός» 

προσλαµβάνεται ως αδιαµφισβήτητο «κριτήριο Ορθοδοξίας», ως απόδειξη «αληθινής 

πίστης» (βλ. Ηλιόπουλος 2003), γι’ αυτό και ενισχύει το φρόνηµα µιας εξωτερικά 

                                                 
66

 «Από τότε που οι εκπρόσωποι της Εκκλησίας, οι Επίσκοποι, υπετάγησαν εις την Κοσµικήν εξουσίαν 

και ενδιαφέρονται δια τον Μισθόν, τις Λιµουζίνες, την Επίδειξιν και τα Αξιώµατα! ΠΩΣ ΝΑ υπάρχει 
Ελευθέρα και Ζώσα Εκκλησία, όταν οι επίσκοποι είναι δούλοι του Καίσαρος και των παθών των» 

(Άγιος Αγαθάγγελος Εσφιγµενίτης: Μαρτυρία Αγωνιζοµένης Ορθοδοξίας Αγορειτών Μοναχών,  τχ. 82, 

Μάρτιος-Απρίλιος 1984: 7) 

«…να κραυγάζουµε, όταν προδίδουν τη πίστη…ν’αποκαλύπτουµε  την  υποκρισία τους, η οποία σε 

µερικούς ξεπερνάει εκείνη των Γραµµατέων και Φαρισαίων της εποχής του Χριστού. Πρέπει, 
επιτέλους, κάτι να γίνει…∆εν θέλουµε τους επισκόπους άφωνους και ψοφοδεείς σαν τα βατράχια και 
τους λαγούς. Τους θέλουµε ‘εις τύπον και τόπον Χριστού’, πέρα από σκοπιµότητες και 
καιροσκοπισµούς» (πρωτοπρεσβυτέροςΤάτσης 2006: 1).        
67

 Χαρακτηριστική, για παράδειγµα, είναι η κατηγορία περί «‘ταλιµπάν’ της Ορθοδοξίας» που -όπως 
αναφέρεται από τον Ζερβό (2007: 6)- απεύθυνε ο  Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος προς τους 
συντηρητικούς της εφηµερίδας Ορθόδοξος Τύπος. Η θεσµική Εκκλησία προσπαθεί να ισορροπήσει 
µεταξύ της παράδοσης που εκπροσωπεί και των αναγκαιοτήτων της καθηµερινής διοίκησης: «∆εν 

είµεθα υπέρ του Οικουµενισµού που ‘µεταίρει όρια α εθεντο οι Πατέρες’» (Χριστόδουλος 2000a: 141), 

«παράλληλα βέβαια δεν αποχωρούµε από το ΠΣΕ ούτε επιδιώκοµε την αυτοαποµόνωσή µας. ∆εν 

κατευθυνόµεθα από ανεύθυνα µισαλλόδοξα στοιχεία, ούτε ρυθµίζουµε τη πολιτική µας αυτή µε βάση όσα 

απαιτούν υπερσυντηρητικοί κύκλοι στη Ελλάδα» (ο.π.: 142).     
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προσανατολισµένης πράξης. Η αγωνιστική δράση «ἄχρι θανάτου» πηγάζει από την 

προτεραιότητα του «ὀρθῶς δοκεῖν», το οποίο νοµιµοποιεί ακόµα και πρωτοβουλίες 

ανατροπής των θεσµών, όταν οι τελευταίοι αποκλίνουν από «τῇ ἀπαρεκκλίτῳ 

προσήλωση στην ἀλήθεια» (Ιωάννα, Μοναχή 2003: 20). Όπως χαρακτηριστικά 

τονίζεται: 

 

«Εἴδατε πῶς οἱ θεσμοί άνατρέπονται, πῶς δέν προσδιορίζουν 

αὐτόματα τήν Όρθόδοξη Ἐκκλησία, ἀποδεικνύοντες γιά 

πολλοστή φορά ὅτι ἄνευ τοὺ Ὀρθῶς Δοκεῖν τά λοιπά σκύβαλα» 
(Ιωάννα, Μοναχή 2003: 22). 

 

 

 Συµπερασµατικά, το ζηλωτικό πνεύµα εκρήγνυται ενάντια στις θεωρούµενες 

παραβιάσεις του δόγµατος, γιατί αντιλαµβάνεται τον εαυτό του ως «φρουρό της 

Ορθοδοξίας» (Χειλάκης 2003: 34). Γι’ αυτό το λόγο, δεν αρκείται σε µία στάση 

σιωπηλής διαµαρτυρίας68
. Αντίθετα είναι έτοιµο ανά πάσα στιγµή να αναλάβει τον 

«καλόν της πίστεως αγώνα» (Ηλιόπουλος 2003: 40), µε κάθε τίµηµα: «Ορθοδοξία ή 

Θάνατος» (ο.π.: 38). Απέναντι στις «εγκόσµιες ευκολίες» αντιπαρατίθεται ο «αγώνας», 

που όσο µεγαλύτερες δυσκολίες και εµπόδια συναντά, τόσο περισσότερο δικαιώνεται 

ως γνήσια θυσιαστικός. Η θυσία δεν εκλαµβάνεται ως ήττα, αλλά ως έµπρακτη 

απόδειξη ορθοδοξίας. Ύψιστο κίνητρο της πράξης η αναγνώριση του εφήµερου των 

εγκοσµίων και η βαθιά πίστη στη δικαιοσύνη του θεού, ο οποίος «θα αποδώσει τον 

µισθόν του κόπου» στους ορθοδόξους που υφίσταται «διωγµούς και ταλαιπωρίας»
69

. 

Η εσωτερικότητα, εδώ, έχει παραχωρήσει τη θέση της σε µία διάθεση αγωνιστικής 

δράσης υπέρ της γνήσιας Ορθοδοξίας, η οποία φέρει τον χαρακτηριστικό τίτλο 

«Ορθοπραξία» σε αντιδιαστολή από την «Ορθοδοξολογία»
70

. Όπως δηλώνεται 

εµφατικά «µόνον ο στολισµός της ψυχής εξ έργων αγαθών. Έργων Πίστεως. 

Ορθοδοξία και ορθοπραξία» (χ.ο. 1984b: 33). ∆ιαφορετικά, ακόµα και αυτή η 

αγιοπνευµατική θέωση, η οποία προβάλλεται από τους φορείς της φαινοµενολογικής 

                                                 
68

 «Είναι βέβαια και οι ‘καλοί’, οι ‘συνετοί’, και οι ‘συντηρητικοί’ µοναχοί αγιορειται και µη, που δεν 

είναι Οικουµενισταί, που δεν ασπάζονται όλα αυτά, που διαφωνούν, αλλά…δεν µιλούν. Όµως ας µην 

εφησυχάζουν. ∆εν βρίσκονται σε σωστό δρόµο από πλευράς ορθοδόξου παραδόσεως» (Ηλιόπουλος 
2003: 38).  
69

 Βλ. Άγιος Αγαθάγγελος Εσφιγµενίτης: Μαρτυρία Αγωνιζοµένης Ορθοδοξίας Αγορειτών Μοναχών.  τχ. 

196, Μάρτιος-Απρίλιος 2003: 5.   
70

 Για τη διάκριση «Ορθοπραξία» vs «Ορθοδοξολογία», βλ. οπωσδήποτε Μεθόδιος, Αρχιµανδρίτης 
2003: 10.    
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θεολογίας ως κατεξοχήν έκφραση αγιορείτικης ορθοδοξίας, ελέγχεται για υποκριτική 

υπεκφυγή σε νεφελώδεις θεολογικές επεξεργασίες δίχως πρακτικό αντίκρισµα:   

 

«Θεούνται αυτοί που τηρούν τας εντολάς του Θεού: Αυτοί που ζουν την 

Ζωήν των πρώτων Χριστιανών. Οι αίροντες Σταυρόν µαρτυρίου καθ’ 

ηµέραν! Με απαραίτητον προυπόθεση να είναι Ορθόδοξοι!» (χ.ο 1984: 

15).   

 

«Καθαρά δηµαγωγία! Πως θα επιτύχωµεν την «θέωσιν» όταν 

ακολουθούµεν το νεοηµερολογιτικόν σχίσµα και το οικουµενισµόν;;…Όχι 
Πίστιν ορθήν δεν έχουν, αλλά ούτε και τάς εντολάς του Θεού 

τηρούν…Πώς θα φθάσουν εις την «θέωσιν»; Με την σκυλεόρασι και µε 

θεωρίας;» (χ.ο. 1984b: 33, έµφαση στο κείµενο).   

 

Ο ριζοσπαστικός χαρακτήρας αυτής της σκέψης είναι βαθιά συντηρητικός, 

υπό την έννοια πως κατευθύνει τη δράση στην κατά γράµµα προάσπιση των 

παραδεδοµένων αρχών πίστης: «οὐδέ ἔξεστι (δέν ἐπιτρέπεται) τῷ τυχόντι 

ΝΕΩΤΕΡΙΖΕΙΝ ἐν τῇ Ἐκκλησία καί ΜΕΤΑΛΛΑΤΕΙΝ τά πατροπαράδοτα»
71

 

(χ.ο. 2003: 25, έµφαση στο κείµενο). Κάθε απόπειρα ανανέωσης της εκκλησιαστικής 

περιοχής ή µεταβολής του πλαισίου σχέσεων Εκκλησίας και Κράτους, καταδικάζεται 

µε όρους προδοσίας. Η έµφαση αποδίδεται στη θεωρούµενη ως αµετάβλητη αλήθεια 

του παρελθόντος, στην οποία οφείλει απόλυτα το παρόν να συµµορφωθεί. Όπως 

υποστηρίζεται «δόγµατα και Ι. Κανόνας και παραδόσεις της Εκκλησίας…ουδόλως 

µεταβάλλονται προϊόντος του χρόνου, αλλά παραµένουν εν ισχύει και αναλλοίωτα εως 

της συντελείας του αιώνος»
 72

. Η κριτική, εδώ, δεν έχει ως στόχο τη µεταρρύθµιση, 

αλλά την αναστήλωση του παρελθόντος, το οποίο βιώνεται ως ιδεώδη 

πραγµατικότητα.  

Μία τέτοια στάση µπορεί να οδηγήσει στον ασφυκτικό έλεγχο της διοίκησης 

της Εκκλησίας, κατά πόσο βρίσκεται σε συµφωνία µε το δόγµα. Στην περίπτωση 

αυτή, οι φορείς της επισκοπικής εξουσίας, ακριβώς επειδή η καθηµερινή διοίκηση 

απαιτεί µεγαλύτερη ευελιξία, προσπαθούν να µετριάσουν την αυστηρότητα µιας 

φανατικής προσήλωσης στο δόγµα. Το τελευταίο δεν εκλαµβάνεται ως ένα 

                                                 
71

 Χαρακτηριστικό του ιδίου πνεύµατος και το ακόλουθο παράθεµα: «…αποστρεφόµενοι πάντα 

νεωτερισµόν ως υπαγόρευµα του ∆ιαβόλου. Ο δεχόµενος νεωτερισµόν κατελέγχει ελλιπή την 

κεκηρυγµένην Ορθόδοξον πίστιν. Αλλά αύτη πεπληρωµένη ήδη εσφράγισται, µη επιδεχόµενη µήτε 

µείωσιν, µήτε αύξησιν, µήτε αλλοίωσιν…» (απόσπασµα από Εγκύκλιο του 1848, παρατίθεται στο 

Χειλάκης 2003: 31).      
72

 Βλ. Άγιος Αγαθάγγελος Εσφιγµενίτης: Μαρτυρία Αγωνιζοµένης Ορθοδοξίας Αγορειτών Μοναχών.  τχ. 

196, Μάρτιος-Απρίλιος 2003:  4. 
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αµετάβλητο κατάλοιπο του παρελθόντος, αλλά ως ένα δυναµικό σύνολο κανόνων σε 

διαρκή αναφορά µε την ευχαριστιακή κοινότητα, πράγµα που επιτρέπει το άνοιγµά 

του σε νέες µορφές εµπειρίας (βλ. Zizioulas 1997: 191-192).   

 

 

2) Η φαινοµενολογική θεολογία 

α) H υποχώρηση της ιστορίας 

 

Μέχρι τώρα εντοπίσαµε δύο βασικές απαντήσεις στο ερώτηµα για τη σχέση 

ανάµεσα στην πίστη και την ιστορική πραγµατικότητα: προσπάθεια συµβιβασµού 

πίστης και ιστορίας µέσα από το σχήµα της «ιστορίας της σωτηρίας», απόρριψη της 

χριστιανικής πίστης ως µορφή ψευδούς συνείδησης. Στην ενότητα αυτή θα δούµε και 

ένα τρίτο τύπο απάντησης, συγκεκριµένα υποβάθµιση µέχρι και καταδίκη της 

σύγχρονης πραγµατικότητας (ως αναιρετική της οντολογικής αλήθειας) µέσα από ένα 

άλµα ιστορικής φυγής στο παρελθόν του βυζαντίου, ή/και στο δοξολειτουργικό 

περιβάλλον της ευχαριστιακής κοινωνίας. Σε αυτή την περίπτωση εντάσσονται ο 

καθηγητής φιλοσοφίας Γιανναράς, οι µητροπολίτες Ζηζιούλας, Ιερόθεος και ο 

πρωτοπρεσβύτερος Μεταλληνός 73
. Οι εκπρόσωποι αυτής της τάσης, παρά τις 

επιµέρους µεταξύ τους διαφορές (τις οποίες θα ερµηνεύσουµε), ασπάζονται την 

οντολογική προτεραιότητα µιας εσωτερικότητας, η οποία πότε εκδηλώνεται µε 

περισσότερο φιλοσοφικό-υπαρξιστικό (περίπτωση Γιανναρά), πότε µε ευχαριστιακό-

λατρευτικό (περίπτωση Ζηζιούλα, Μεταλληνού) και πότε µε ασκητικό-νηπτικό 

περιεχόµενο (περίπτωση Ιερόθεου). Θα διερευνήσουµε τις θεωρητικές και 

µεθοδολογικές προϋποθέσεις της θεολογικής αυτής τάσης, για να περάσουµε µέσα 

από την ανάλυση των βασικών τους κατηγοριών στο χαρακτήρα του προτάγµατος.  

Η λεγόµενη θεολογία του προσώπου επιχειρεί µια οντολογική κατανόηση του 

είναι συνολικά και ειδικότερα της ανθρώπινης ύπαρξης74
. Αυτό –κατεξοχήν στην 

περίπτωση Γιανναρά- επιχειρείται µέσα από το συγκερασµό της υπαρξιστικής 

φιλοσοφίας (κυρίως Heidegger) και της φαινοµενολογικής µεθόδου µε τις 

                                                 
73

 Η ανάλυση που ακολουθεί βασίζεται στις εξής κυρίως πηγές: Γιανναράς (1968, 1976, 1977, 1979, 

1987, 1992, 1996, και στις επιφυλλίδες του συγγραφέα στην εφηµερίδα Καθηµερινή), Zizioulas (1997), 

Ζηζιουλας (1998, 1992, 2001), Ιερόθεος (1997, 2000, και στην αρθρογραφία του συγγραφέα στην 

ιστοσελίδα της Μητροπόλεως Ναυπάκτου http://www.parembasis.gr/0000/syggr_frames_00.htm), 

Μεταλληνός (1986, 1992, 1996, 1998, 2000). 
74

 Για µία κριτική της υπαρξιστικής θεολογίας από την οπτική της αντικειµενιστικής θεολογίας, βλ. 

Αγουρίδης 1991b, 1996e, 1996f και 1979: 296-297.  
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οντολογικές θέσεις των εκκλησιαστικών Πατέρων, κυρίως της λεγόµενης βυζαντινής 

µυστικονηπτικής παράδοσης (Μάξιµος Οµολογητής, Ισαάκ ο Σύρος, Γρηγόριος ο 

Παλαµάς). ∆εν πρόκειται για µία καθαρά ελληνική ιδιοτυπία, αντίθετα καθοριστική 

είναι η επίδραση της λεγόµενης ρωσικής θεολογίας της διασποράς75
. 

Η αφετηρία δεν τοποθετείται στη νόηση, αλλά στο βίωµα και τη 

διαπροσωπική σχέση, όπως αυτή εκφράζεται µέσα από την ιδέα του προσώπου
76

.  Με 

τα λόγια του Γιανναρά (1976: 19) «το πρόσωπο ορίζεται ως αναφορά και σχέση και 

ορίζει µιαν αναφορά και σχέση». Η ευχαριστιακή «κοινωνία» δεν προσλαµβάνεται µε 

όρους ανθρώπινης κατασκευής ή αποτελέσµατος, για παράδειγµα ως συναισθηµατική 

ή ψυχολογική εµπειρία ατόµων που συναθροίζονται στο ίδιο µέρος, αλλά ως 

φανέρωση της χαρισµατικής αλήθειας, δηλαδή κατεξοχήν οντολογικά: «∆εν υπάρχει 

αληθινή ύπαρξη χωρίς κοινωνία (‘communion’). Τίποτα δεν υπάρχει ως ‘άτοµο’, που 

µπορεί να γίνει αντιληπτό αυτό καθαυτό. Η κοινωνία είναι οντολογική κατηγορία»
77

 

(Zizioulas 1997: 18). Τα πάντα, λοιπόν, εννοηµατώνονται αλλά και αξιολογούνται 

στην προοπτική του προσωπικού τρόπου ύπαρξης («πρόσωπο vs άτοµο»), ο οποίος 

αναγορεύεται σε µοναδικό κριτήριο διακρίσεως µεταξύ ψεύδους και αληθείας όχι 

µόνο για την ανθρώπινη ύπαρξη αλλά και για την αντικειµενική πραγµατικότητα78
 

(Γιανναράς 1976: 20). 

Η γνώση, εποµένως, δεν σχετίζεται µε τη συλλογιστική ικανότητα του 

ανθρώπου, αλλά αφορά πρωταρχικά µία προσωπική εµπειρία έρωτα και µέθεξης (ο.π.: 

100). Γι’ αυτό το λόγο η «ακαδηµαϊκή» θεολογία αντιδιαστέλλεται στην 

«πραγµατική» ή αλλιώς «εµπειρική Θεολογία» (Γιανναράς 1968: 9, 126), η οποία 

αφορά πάντα την άµεση θέα του Θεού χάρη στο µυστικονηπτικό φωτισµό 79
 

                                                 
75

 Βλ. οπωσδήποτε Γιανναράς 1992: όλο το κεφ. 19, όπου και αναγνωρίζεται η καταλυτική επιρροή 

των ρώσων θεολόγων της διασποράς στην αποκαλούµενη ως «‘θεολογική άνοιξη’ της δεκαετίας του 

60» (ο.π.: 195). 
76

 Για τον τρόπο νοηµατοδότησης του προσώπου, βλ. οπωσδήποτε Γιανναράς 1976, Ζηζιούλας 1998, 

Zizioulas 1997 και το βραβευµένο από την Ακαδηµία Αθηνών έργο του Μητροπολίτου Ναυπάκτου 

Ιερόθεου 1997.  
77

 Οι µεταφράσεις των αποσπασµάτων µέσα στη διατριβή από εµένα. 
78

 Η πραγµατικότητα του προσώπου θεωρείται η µόνη σωτηριακή κατάσταση, βλ. υποενότητα ‘Truth 

and the Person’ στο Zizioulas 1997: 105-107. Για την ‘Εucharist as the Locus of Truth’, βλ. ο.π.: 114 

και εξής. Όπως υποστηρίζεται αντιπαρατίθεται δύο διαµετρικά αντίθετοι τρόποι ύπαρξης: ‘hypostasis 

of biological existence’ vs ‘hypostasis of ecclesial existence’, µε τον τελευταίο να οδηγεί στην 

αυθεντική σωτηρία (ο.π: 50-65). 
79

 Για µία κριτική απέναντι στην ακαδηµαϊκή θεολογία, βλ. Γιανναράς 1977: 80-86, Γιανναράς 1992: 

322, Γιανναράς 1968: 9, 126, Γιανναράς 1987: 296, Γιανναράς 1992: 320, σηµ. 21. Σύµφωνα µε τον 

Zizioulas (1997) «είναι η κοινωνία της Εκκλησίας που µετατρέπει τη θεολογία σε αλήθεια» (ο.π.: 118), 

διαφορετικά -όπως υποστηρίζεται- η θεολογία περιέχεται σε µία κατάσταση «βαβυλωνιακής 

αιχµαλωσίας» (ο.π.: 20). Για τη διάκριση ανάµεσα στην «πρωτότυπη και αυθεντική θεολογία των 

θεουµένων» και την «ακαδηµαϊκή θεολογία», βλ. επίσης Ιερόθεος 1997b: ειδικά §8, 1999, 2002b, 2004. 
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(Γιανναράς 1976: 119 και εξής, §30). Ο θεολογικός αυτός αγνωστικισµός, µε την 

έννοια της καταδίκης του Λόγου ως µορφή έλλογης γνώσης του Θεού που εκβάλλει 

στη θεολογία ως αποδεικτικό οικοδόµηµα (βλ. Κονδύλης 1983: 16), δεν είναι 

δυνατόν να οδηγήσει σε µία στάση αδιάφορης παραίτησης από το θείο, αλλά στην 

πρόκριση του ανορθόλογου µυστικισµού ως κατεξοχήν δυνατότητας µέθεξης στο Θεό.  

Όπως εµφατικά τονίζει ο Zizioulas (1997: 97) «η αλήθεια…εξαρτάται µόνο από την 

αγάπη, και όχι από κάποια αντικειµενική δοµή µιας ορθολογικής µορφής…Η ύπαρξη 

εξαρτάται από την αγάπη». Είναι χαρακτηριστική η επίθεση των φορέων αυτής της 

σκέψης στον ορθό λόγο80
  και στη διανόηση, η οποία χαρακτηρίζεται απαξιωτικά ως 

«φωταδιστική» (Γιανναράς 1992: 173). Στη θέση τους εξυψώνεται το βίωµα και το 

ήθος του απλού λαού, όπως έχει επισηµανθεί προτείνεται µία «‘διονυσιακή’ διάλυση 

της ατοµικότητας µέσα στο σύνολο [η οποία]…πραγµατοποιείται µέσα από µια α-

λογική, βιωµατική συνένωση του ατόµου µε το σύνολο» (∆ηµητράκος 1988: 109). 

Η καταγγελία της νοησιαρχίας, εντούτοις, δεν οδηγεί σε ένα ριζοσπαστικό 

πρακτικό προσανατολισµό· η νόηση παρά την απόρριψη του σχολαστικισµού, 

εξακολουθεί να έχει το πρωτείο, αυτή τη φορά υπό το κάλυµµα της οντολογικής 

προτεραιότητας της «σχέσεως». Η προβολή της σχέσεως, ιδιαίτερα ως έκφραση του 

βιώµατος, δεν µπορεί να εκφραστεί ως ‘ρήξη’ στο επίπεδο της κοινωνικής (πολύ 

περισσότερο πολιτικής) πρακτικής, όσο το ενδιαφέρον παραµένει πρωτίστως 

οντολογικό, δηλαδή η ορθή κατανόηση του ανθρώπου ως εικόνας του Θεού µε σκοπό 

την σωτηρία του81
. Με τα λόγια του Γιανναρά (2009) σκοπός είναι «να προσδιοριστεί 

τελικά η αλήθεια όχι ως γνώση µόνο, αλλά και ως ύπαρξη. Να προσδιοριστεί το 

αληθινά υπαρκτό (το ‘όντως ον’): αυτό που υπάρχει χωρίς περιορισµούς, µεταβολές, 

φθορά-αυτό που δεν πεθαίνει…να µιµηθεί τον ‘τρόπο’ ύπαρξης του όντως υπαρκτού». 

Και από τη στιγµή που αυτή η σωτηρία νοηµατοδοτείται µυστικά-εσωτερικά, η 

                                                 
80

 Σύµφωνα µε τον Πράνταλο (1995) δεν πρόκειται για µία συνεκτική-φιλοσοφική κριτική του ορθού 

λόγου, αλλά για µία ιδεολογική καταδίκη του στο όνοµα της κοινωνίας-σχέσης µε τελικό στόχο την 

«παλινόρθωση της παράδοσης ως τόπο της κίβδηλης ιδιαιτερότητας» (ο.π.: 425), ουσιαστικά για µία 

«διεύρυνση του πεδίου του ανορθολογισµού»  (ο.π.: 439). Για «βυζαντινολόγο παραδοξολογισµό και 

ανορθολογισµό» (§43) θα κάνει λόγο ο Μηλιός (1983), για «επαναχώρηση…επιστροφή σε ένα 

προηγούµενο στάδιο ανάπτυξης…οπισθοδρόµηση» ο ∆ηµητράκος (1988: 104). Για τον ανορθολογισµό 

της «νέας θεολογίας», βλ. επίσης Μπαγιόνας (χ.χ.), ιδιαίτερα το δεύτερο µέρος, και όλο το σχετικό 

κεφάλαιο του ∆ηµητράκου (1988: 101-117) µε τίτλο «Νεορθοδοξία και Χριστιανοµαρξισµός: ένα 

ιδιότυπο ελληνικό φαινόµενο». 
81

 «[ο κόσµος] ως «αναφορά» στο θεό. Αλλά όχι για να µείνει όπως είναι. Αλλά για να γίνει εκείνο πού 

όντως είναι, και που το παραµορφώνει η αµαρτία…µεταµόρφωση δηλαδή του κόσµου...αναγέννηση 

πού δεν τον δηµιουργεί ex nihilo…είναι µέσα στην Ευχαριστία αυτή η ίδια η εµφάνιση του µυστηρίου 

του Χριστού στον τόπο και το χρόνο» (Ζηζιούλας 1992: 24). 
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πράξη -όπως θα δούµε- αποκτά αντίστοιχα χαρακτηριστικά (κοινωνικοπολιτικός 

συντηρητισµός).        

Οι θεωρητικές αυτές προϋποθέσεις στηρίζονται και σε µία ανάλογη 

µεθοδολογία. Ο θετικισµός απορρίπτεται γιατί θεωρείται πως στηρίζεται στην 

«ψευδαίσθηση της ‘αντικειµενικότητας’» (Γιανναράς 1996: 16), µε αποτέλεσµα να 

αδυνατεί να συλλάβει την «αλήθεια των πραγµάτων» (Γιανναράς 1976: 119), τις 

«εσωτερικές ρωγµές αλήθειας» (Γιανναράς 1968: 10). Η τελευταία, όπως 

υποστηρίζεται, γίνεται γνωστή µόνο µέσα στην προσωπική σχέση, γι’ αυτό και 

προκρίνεται εκείνη η ερµηνευτική προσέγγιση που αναζητά την «‘εσωτερική λογική’» 

και όχι την επιφάνεια των «‘αντικειµενικών’» γεγονότων (Γιανναράς 1977: 8). Πέρα 

από την «ιστορική ‘ακρίβεια’» µιας φαινοµενολογικής περιγραφής, διαβάζουµε, 

υπάρχει πάντοτε η «πραγµατικότητα της Ιστορίας», η σύλληψη της οποίας 

«προϋποθέτει την κριτική-αφαιρετική θεώρησή της…[που] υπερβαίνει τη συµβατική 

αντικειµενικότητα των συγκεκριµένων γεγονότων»
82

 (ο.π.: 10). Στο πλαίσιο αυτό, η 

ιστορικο-κοινωνιολογική µέθοδος θεωρείται εξ ορισµού ανεπαρκής, γιατί ικανοποιεί 

µόνο «τη λεγόµενη ‘κοινή λογική’» (ο.π.: 19), µπορεί µεν να αγγίζει πλευρές που 

αναφαίνονται στο επίπεδο της «φαινοµενολογίας των συµπτωµάτων», ωστόσο 

αδυνατεί να καλύψει τις πιο ουσιαστικές αιτίες, οι οποίες εκλαµβάνονται εκ 

προοιµίου ως «εσωτερικές» (ο.π.: 119). 

Το µεθοδολογικό, λοιπόν, αίτηµα αφορά το ξεπέρασµα των ερµηνευτικών 

σχηµάτων που κινούνται στις «φαινόµενες ιστορικές συνθήκες και δυνατότητες», η 

προσπάθεια να ανακαλυφθεί πίσω από την «επιφάνεια» το «κρυµµένο ‘λείµµα’» 

(Γιανναράς 1977: 276), η «‘µέσα όψη’ της Ιστορίας» (ο.π.: 278). Πρόκειται για µια 

προσέγγιση µε εµφανείς επιδράσεις από την παράδοση της φαινοµενολογίας, εκείνης 

δηλαδή της φιλοσοφίας και κυρίως µεθοδολογίας που επιδιώκει, αφού βάλει σε 

παρένθεση τη «φυσική στάση» και «παραµερίσει τις συµπτωµατικές εµπειρίες της 

ζωής» να «εισχωρήσει επέκεινα όλων των στρωµάτων για να διακρίνει τις βασικές 

ιδιότητες του ‘υπερβατικού εγώ’ σε όλη του τη καθαρότητα» (Ritzer 2000: 287). Είναι 
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 Σύµφωνα µε τον Γιανναρά (1977: 9-11), «η εµµονή στη φαινοµενολογία των ιστορικών 

συµπτωµάτων» ενέχει το χαρακτήρα µιας ψευδούς «αντικειµενικότητας», καθώς αδυνατεί να συλλάβει 
το βαθύτερο νόηµα της «δυναµική(ς) του ιστορικού ‘γίγνεσθαι’» (ο.π.: 9). Και αυτό γιατί µένει 
προσηλωµένη στην επιφάνεια των γεγονότων, δίχως να προχωρά στην ανάδειξη των ουσιωδών  

χαρακτηριστικών της πραγµατικότητας («‘συστηµατική θεώρηση της Ιστορίας’», ο.π.: 11). Οµοίως, ως 
προς τη λατρεία, το ενδιαφέρον έγκειται στην αναζήτηση του εκκλησιαστικού της νοήµατος, και όχι σε 
µία ιστορικοκριτική ανάλυση των συνθηκών διαµόρφωσης και εξέλιξής της, βλ. Μεταλληνός  1996, 

και ειδικά 38-39, 43-44. 
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φανερό πως για τη σκέψη αυτή υπάρχουν δύο επίπεδα πραγµατικότητας, µε σαφή 

ωστόσο αξιολογική ιεράρχηση: από τη µια, το συγκεκριµένο κάθε φορά ιστορικο-

κοινωνικό περιβάλλον, απο την άλλη η οντολογική θεµελίωση της ύπαρξης (βλ. 

Γιανναράς 1979: 275). Η προτεραιότητα σαφώς αποδίδεται στην οντολογία γιατί 

θεωρείται πως νοηµατοδοτεί την ανθρώπινη ύπαρξη και δράση, άρα και τη 

συγκρότηση της κοινωνίας.  

Πως όµως νοηµατοδοτείται η ανθρώπινη ύπαρξη, και ποια ειδική µορφή 

αποκτά η πράξη
83

; Όπως υποστηρίζεται, ο άνθρωπος µπορεί να υπάρξει µε δύο 

τρόπους, και µόνο ο ένας εξ αυτών θεωρείται πως οδηγεί στην αληθινή σωτηρία: η µη 

αυθεντική ύπαρξη είναι µία ύπαρξη ατοµικιστική, εγκλωβισµένη στα φαινόµενα του 

κόσµου και γι’ αυτό βαθιά αλλοτριωµένη. Είναι µία ύπαρξη της αµαρτίας, νοούµενη 

η τελευταία όχι ηθικιστικά ή νοµικά, αλλά ως αστοχία-αποµάκρυνση από την 

αυθεντική ζωή. Ως γνησιότητα, αντίθετα, θεωρείται η έξοδος από τον εγωκεντρικό 

πυρήνα του ατόµου στο βίωµα της κοινωνίας των σχέσεων. Η οντολογική ανατίµηση 

της κατηγορίας της «σχέσεως» συµβαδίζει στενά µε το ανθρωπολογικό πρωτείο της 

αγάπης. Η αγάπη/έρως θεωρείται πως αποκαθιστά τον άνθρωπο στην γνησιότητα της 

προσωπικής ύπαρξης84
, αφού «η ανθρώπινη φύση υπάρχει µόνο ‘εν προσώποις’» 

(Γιανναράς 1976: 44). Ο πιστός, τότε, υπάρχει ως «πλήρης άνθρωπος» (Ζηζιούλας 

1992: 30), ως «θεάνθρωπος» (Μεταλληνός 1992: 65). Ο «ορθόδοξος άνθρωπος» 

(Μεταλληνός  1986: 100) µε κύρια γνωρίσµατα την «‘ανθρωπιά’ και [το] ‘φιλότιµο’» 

(Μεταλληνός 1998: 167), αντιπαρατίθεται τόσο στον «καλό πολίτη» του διαφωτισµού, 

όσο και στον «καλό χριστιανό» του ευσεβισµού85
: 

 

«Το ανθρωπολογικό και παιδευτικό ιδεώδες της Ρωµηοσύνης δεν είναι ο 

‘καλός αγαθός’ ή ο ‘σοφός’ άνθρωπος του αρχαιοελληνικού ανθρωπισµού, 

αλλά ο πεπληρωµένος θείας σοφίας άνθρωπος του Χριστού, ο κατά χάριν 

θεάνθρωπος» (Μεταλληνός 1992: 65). 

 

                                                 
83

 Από τις πολυπληθείς αναφορές στην ορθόδοξη ανθρωπολογία του προσώπου, βλ. ενδεικτικά: 

Γιανναράς 1979: 32-35, 279, Γιανναράς 1976: 19-20, 31-34, Γιανναράς 1977: 61-62, και οπωσδήποτε 

το κεφάλαιο «Η Ευχαριστία και η ακεραιότητα του ανθρώπου» στο Ζηζιούλας 1992: 27-30.  
84

 Η ανθρώπινη ύπαρξη, όπως υποστηρίζεται, έχει «ενοειδή χαρακτήρα» (Γιανναράς 1976: 65), δηλαδή 

δεν χωρίζεται δυαλιστικά σε σώµα και ψυχή: «Σ’ αυτή τη λειτουργική παράδοση οι άνθρωποι µετέχουν 

ως ολόκληροι άνθρωποι» (Ζηζιούλας 1992: 27), «σηµαίνει δηλαδή η ψυχή τον ολόκληρο άνθρωπο ως 

ενιαία ζωντανή προσωπική υπόσταση…Και το σώµα είναι η φύση, η υλική πραγµατικότητα πού συνιστά 

την κοσµική διάσταση του προσώπου…» (Γιανναράς 1976: 65-66). Η δηµιουργία του ανθρώπου 

εκλαµβάνεται ως µία: «…σύγκραση ψυχής και σώµατος, η άκρα ένωσις, κατά το λόγο του αγίου 

Μαξίµου, που, ορίζει χωρίς να προσδιορίζη το άρρητο µυστήριο της ταυτόχρονης υπαρκτικής ταυτότητας 

και ετερότητας του ανθρώπου» (Γιανναράς 1976: 67-68). 
85

 Βλ. ενδεικτικά Μεταλληνός 1992: 65, 81, Μεταλληνός 1998: 19, Μεταλληνός 1986: 39-40. 
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«Στόχος…δεν είναι ο εξανθρωπισµός ή η ηθική βελτίωση του ανθρώπου, 

αλλ’ η υπέρβαση της κτιστότητάς του, µε την ανάδειξη του ανθρώπου σε 
Θεάνθρωπο ‘κατά χάριν’. Ανθρωπολογικό πρότυπο της Ορθοδοξίας δεν 

είναι ο ‘καλός κάγαθός’ άνθρωπος, αλλ’ ο Θεάνθρωπος» (Μεταλληνός 
1998: 167). 

 

Σχηµατικά: 

ΠΑΤΕΡΙΚΗ 

ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑ 

∆ΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΥΣΕΒΙΣΜΟΣ 

«άγιος-θεούµενος» 

µέθεξη-βίωµα 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ 

«καλός πολίτης» 

ορθός λόγος 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ 

«καλός χριστιανός» 

συναίσθηµα  

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ 

 

Η διαχωριστική γραµµή τίθεται ουσιαστικά ανάµεσα στην ορθόδοξη πατερική 

παράδοση και το διαφωτισµό, καθώς δίνουν διαφορετικές απαντήσεις ως προς το 

νόηµα και τη στοχοθεσία της ανθρώπινης ύπαρξης 86
. Στην πρώτη περίπτωση, 

προτάσσεται το ιδανικό του «αγίου», που φτάνει στο φωτισµό µέσω της βιωµατικής 

µετοχής στην εκκλησιαστική λατρεία. Στη δεύτερη περίπτωση, επικρατεί το ιδανικό 

του «διανοούµενου ανθρώπου», που προσπαθεί µέσω του ορθού λόγου να γνωρίσει 

την πραγµατικότητα. Από τη µια τονίζεται η εκκλησιαστική πίστη και λατρεία, από 

την άλλη η επιστήµη και η γνώση .  

Η σωτηρία, εποµένως, δεν θεωρείται αποτέλεσµα καλών πράξεων ή µιας 

ηθικής συγκρότησης του ατόµου, αλλά αναφέρεται στην προσωπική µεταµόρφωση 

του ανθρώπου, η οποία επιτυγχάνεται µέσα στους κόλπους της Εκκλησίας, και 

κυρίως στα µυστήριά της, κατεξοχήν στην Ευχαριστία. Με τα λόγια του Ιερόθεου 

(2000: 54) «πιστεύουµε ότι η σωτηρία του άνθρωπου δεν είναι αποτέλεσµα απλώς των 

έργων, και των ατοµικών πράξεων, αλλά της αγάπης και της φιλανθρωπίας του Θεού. 

Περιµένουµε την σωτηρία από το έλεος του Θεού». Σκοπός της Εκκλησίας, εδώ, δεν 
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 Βλ. ενδεικτικά Μεταλληνός 1992: 67-70, Μεταλληνός 1986: 31, 33-34, 40, 52. Χαρακτηριστικά 

αποσπάσµατα: 

«Από την µια πορεύεται, συνεπώς, η πατερική παράδοση-ησυχαστική και αποφατική, ασκητική και 
νηπτική-ως πορεία θεώσεως…κάθαρση της καρδιάς, αγιοπνευµατικό φωτισµό και δοξασµό της 
ανθρώπινης ύπαρξης…Από την άλλη, πορεύονται οι ελληνίζοντες ουµανιστές, µέσα στα αρετολογικά 

και ηθικολογικά πλαίσιά τους…προτιµώντας τα φώτα του ορθού λόγου από το Φως της Χάρης» 

(Μεταλληνός 1992: 67), «Στον ασκητή-θεούµενο αντιτάσσεται ο ελεύθερος πολίτης του κόσµου, ο 

‘διανοούµενος άνθρωπος’» (ο.π.: 68), «Στη νέα ανθρωπολογία και σωτηριολογία το λογικό πήρε τη 

θέση της θείας Χάρης. Γι’ αυτό η µόνη παραχώρηση απέναντι στο θρησκευτικό φαινόµενο 

περιορίσθηκε στην αποδοχή µιας θρησκείας ‘πεφωτισµένης’, δηλαδή απόλυτα λογικά δοµηµένης, 
χωρίς τις ελάχιστες υπερβατικές και υπερφυσικές προεκτάσεις. Ο ανθρωποκεντρισµός αυτός οδήγησε 

στον εγκλωβισµό στο ανθρώπινο και ενδοκοσµικό και κατ’ ουσίαν στην α-θεΐα, αφού ο ουµανισµός 
έγινε η απόλυτη θρησκεία του ανθρώπου, µε κύριο συνειδησιακό αίτηµα το «θάνατο» του Θεού, για να 

επιβιώσει ο αυτοθεωµένος άνθρωπος (Νίτσε)» (ο.π.: 69-70). 
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είναι η επίλυση των κοινωνικών προβληµάτων, αλλά η κάθαρση, ο φωτισµός και 

τελικά η θέωση του ανθρώπου 87
. Με άλλα λόγια, η Εκκλησία προσλαµβάνεται 

λειτουργικά 88
, ως ο «‘κατά φύσιν’ και ‘κατ’ αλήθειαν τρόπο(ς) υπάρξεως του 

ανθρώπου» (Γιανναράς 1977: 25-26) που «µεταποιεί την ατοµική ύπαρξη σε ερωτική 

αυτοπροσφορά και αγαπητική κοινωνία» (Γιανναράς 1976: 181). Σε αυτό το πλαίσιο η 

Εκκλησία χαρακτηρίζεται ως «πνευµατικό θεραπευτήριο, Νοσοκοµείο πού θερα-πεύει 

την νοσούσα προσωπικότητα του ανθρώπου»
 89

 (Ιερόθεος 2001: §5), αλλά και ως  

«εργαστήριο λειψάνων» που δηµιουργεί αγίους (Ιερόθεος 1997: 266). Σε κάθε 

περίπτωση η Εκκλησία δεν εκλαµβάνεται ως όργανο µιας ενεργητικής αλλαγής των 

αντικειµενικών συνθηκών ζωής.  

Για την νοµιµοποίηση µάλιστα αυτής της θεώρησης, χρησιµοποιείται ως 

παράδειγµα ο ίδιος ο Χριστός90
, ο οποίος µπορεί «µε τις παραβολές Του [να] κτύπησε 

όλη αυτήν την κοινωνική αδικία, χωρίς όµως να ξεσηκώση τον λαό σε αντίδραση 

εναντίον του κατεστηµένου…χωρίς να καθοδηγήση τον λαό προς την εξέγερση» καθώς 

διέβλεπε πως τα «βασικά προβλήµατα του ανθρώπου ήταν βαθύτερα», δηλαδή 

προβλήµατα υπαρξιακά γύρω από την αµαρτία και τον θάνατο (Ιερόθεος 2002c: §6). 

Υπό την οπτική της φαινοµενολογικής θεολογίας, η αντικειµενιστική θεολογία 

υποβιβάζει την Εκκλησία σε ανθρωποκεντρικό οργανισµό προσφοράς κοινωνικού 

έργου91
 , δηλαδή την εγκλωβίζει «µέσα στα «γρανάζια» της κοινωνικής ζωής και των 

διαφόρων ιδεολογικών και κοινωνιολογικών συστηµάτων» (Ιερόθεος 2001b: §13). 

Αλλά και οι βασικές κατηγορίες της σκέψης (χώρος, χρόνος, προσωπικότητα, 

ολότητα κτλ.) αποκτούν αντίστοιχη υπαρξιστική και λειτουργική νοηµατοδότηση92
. 
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 Βλ. ενδεικτικά Μεταλληνός 1996: 185, Μεταλληνός 1986: 183, Μεταλληνός 1992: 64, Ιερόθεος 
2002c: §25, Ιερόθεος 2008b: §11. 
88

 Όλο το βιβλίο του Γιανναρά (1977) Αλήθεια και Ενότητα της Εκκλησίας έχει ως κεντρικό θέµα την 

οντολογική κατανόηση της Εκκλησίας, βλ. οπωσδήποτε ο.π.: 22, 42-45, 47, 25-26, 27-31 και 103-106, 

όπου αναφέρεται το πρόταγµα της Εκκλησίας. Για το σκοπό της Εκκλησίας, βλ. επίσης Γιανναράς 
1979: 51-52, 109, 125 και Γιανναράς 1992: 80. Βλ. επίσης Γιανναράς 1979: 68, 107 και Γιανναράς 
1996: 180-181 και 183 όπου περιγράφεται η σύµφωνα µε τον συγγραφέα αλλοτριωµένη εκδοχή του 

χριστιανισµού στη ∆ύση. Ως προς τη «θρησκειοποίηση», βλ. επίσης Γιανναράς 1992: 44, 67. Για το 

σχήµα εκκλησία=σχέση=σωτηρία vs ατοµική θρησκευτικότητα, βλ. Γιανναράς 1987: 302-303, επίσης 
για τη Εκκλησία ως «σώµα» Χριστού ο.π.: 276-277.  
89

 Βλ. επίσης Μεταλληνός 1996: 85, Μεταλληνός 1998: 164. 
90

 Όπως υποστηρίζεται «[ο Χριστός]…απέρριψε τον πειρασµό να κατέβη από τον Σταυρό, για να σώση 

τάχα τον κόσµο µε το κοινωνικό έργο, και παρέµεινε πάνω στον Σταυρό, έστω και αν φαινόταν ότι 
απέτυχε κοινωνικά, µεταµορφώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τον κόσµο» (Ιερόθεος 1999b: §12, 

έµφαση δική µου). 
91

 Για την εκκοσµίκευση της Εκκλησίας, βλ. Ιερόθεος 2000b. 
92

 Ως προς τις κεντρικές κατηγορίες της σκέψης, ειδικά του χώρου και χρόνου, βλ. Γιανναράς 1977: 

47-50, 52-53, Γιανναράς 1979: 82, 104, 114-115, 119-120, 123, 133-137, όλη τη παράγραφο 39, 138, 

277-278, 301, 327, 343, Γιανναράς 1968: 29, 30-31, 40, 60-61, 78,  86, 88, 117, 124-125, 127-129, 
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Ο χώρος, για παράδειγµα, δεν εκλαµβάνεται αντικειµενικά, µε την έννοια των 

µετρήσιµων διαστάσεων «του εδώ και του εκεί, του εγγύτερου και του απώτερου» 

(Γιανναράς 1976: 149),  αλλά ως «γεγονός σχέσης» (ο.π.: 147) που µεταµορφώνει τα 

πάντα σε µία διαρκή και «αδιάστατη αµεσότητα» (Γιανναράς 1977: 47-48). Η 

εκκλησιαστική λατρεία γίνεται ο κατεξοχήν λειτουργικός τόπος, όπως υποστηρίζεται 

ο τόπος µεταποιείται σε τρόπο ύπαρξης, συγκεκριµένα ερωτικής αλληλοπεριχώρησης 

και αυτοπροσφοράς (Γιανναράς 1976: 160-162). Το ακόλουθο παράθεµα συνοψίζει 

τη λειτουργική θεµελίωση και προοπτική αυτής της σκέψης:  

 

«Ο τρόπος υπάρξεως της Εκκλησίας, δηλαδή η ζωή ως κοινωνία…µια 

διαφορετική βίωση του χώρου και του χρόνου, του κόσµου και της 
Ιστορίας. Ο χώρος της Εκκλησίας είναι η αδιάσπαστη αµεσότητα της 
προσωπικής σχέσης και κοινωνίας, η ενότητα ζώντων και τετελειωµένων, 

αµαρτωλών και αγίων, ‘συνάφεια αδιάστατος’ δίχως αρχή και πέρας, 
µέτρο ή ποσό, ‘παντός ασχέτως επέκεινα που’. Και ο χρόνος της 
Εκκλησίας είναι η µεταµόρφωση της ‘στιγµής’ σε δυνατότητα αδιάστατου 

παρόντος ερωτικής αµεσότητας, ο λειτουργικός χρόνος που ενοποιεί την 

Ιστορία σε δοξολογία, ο χρόνος της γιορτής που ‘διαρκεί’ ως αδιάκοπη 

προσωπική µετάβαση από το θάνατο στη ζωή» (Γιανναράς 1977: 47-48). 

 

Ο χρόνος, επίσης, κατανοείται στο οντολογικό επίπεδο του προσώπου και της 

σχέσης (βλ. Γιανναράς 1976: 174). Μέσα στο περιβάλλον της ευχαριστιακής 

κοινωνίας, και ο ιστορικός χρόνος θεωρείται πως απογυµνώνεται από τις 

αντικειµενικές του διαστάσεις (ως διαδοχή παρελθόν-παρόν-µέλλον) και 

µεταµορφώνεται σε «χρόνο λειτουργικό»: τα πάντα µεταµορφώνονται σε ένα διαρκές 

και αδιάστατο παρόν, όλα γίνονται µία αιώνια δοξολογία-γιορτή93
. Ο χρόνος, έτσι, 

ενσωµατώνεται στο χώρο, υπάρχει ως λειτουργικός χωρο-χρόνος, όπως διαβάζουµε 

ως µία «‘συναίρεση’ του παρελθόντος, του παρόντος και του µέλλοντος, µέσα στο 

παρόν της µετοχής στη δόξα του Θεού, ένα παρόν προσωπικής παρουσίας»
 

(Μεταλληνός 1996: 117). Ο χρόνος, εποµένως, της σωτηρίας είναι το εκάστοτε παρόν, 

αφού µέσα στο αιώνιο παρόν της ευχαριστίας υπάρχει η δυνατότητα του προσωπικού 

τρόπου ύπαρξης: 

                                                                                                                                            
151, 163-164, 174-175, 185, 190 και Γιανναράς 1992:  412. Πλήρη έκθεση της θεώρησης του χώρου 

στο Γιανναράς 1976: 147-172, το δεύτερο κεφάλαιο, ενώ της κατηγορίας του χρόνου στο ίδιο το τρίτο 

κεφάλαιο. Για µία παρουσίαση του λειτουργικού τόπου και χρόνου, βλ. επίσης Μεταλληνός 1996: 97-

111 και Μεταλληνός 1996: 112-127, 305 και εξής αντίστοιχα. Βλ. επίσης Ιερόθεος 2000: 222-223, 

289. 
93

 Αποκαλείται χαρακτηριστικά «‘πανήγυρις πρωτοτόκων’, ‘οίκος εορταζόντων’ και ‘αιωνίως 

ευφραινοµένων’» (Μεταλληνός 1996: 93). Για την αιώνια γιορτή-πανήγυρη της λατρείας, βλ. επίσης 
Μεταλληνός 1996: 120-121, 126, 188, 321, Γιανναράς 1979: 137-138.  
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«Η Σάρκωση του Λόγου, ως αµεσότητα προσωπικής κοινωνίας του 

κτιστού µε το άκτιστο, είναι µια ‘καινή’ υπαρκτική, εποµένως και χρονική 

πραγµατικότητα: είναι τοµή στο χρόνο, πού αναιρεί τη συνέχεια του 

χρόνου, τη χρονικότητα σα δουλεία στο ‘πρότερον’ και ‘ύστερον’-

παρεµβάλλει στο χρόνο τη διάρκεια της ‘φυσικής’ κοινωνίας άνθρωπου 

και Θεού…η ευχαριστία συναιρεί το παρελθόν και το µέλλον στην 

αµεσότητα της παρουσίας:…οι ζώντες και οι τεθνεώτες, οι εγγύς και οι 
µακράν, οι όσιοι και οι αµαρτωλοί, οι πρώτοι και οι έσχατοι, είναι όλοι 
παρόντες εδώ και τώρα…στην αµεσότητα της παρουσίας….Ο 

λειτουργικός χρόνος της Εκκλησίας µεταβάλλει τη χρονική διαδοχή σε 

εορταστική µαρτυρία του παρόντος της σωτηρίας…σε καθηµερινή 

γιορτή…το αδιάστατο παρόν της Όγδοης Ηµέρας…είναι το γεγονός της 
σχέσης του ανθρώπου µε τον Θεό ως διάρκεια ερωτικής κοινωνίας» 

(Γιανναράς 1976: 201-203, έµφαση από συγγραφέα).  

 

Η χωροχρονική αυτή νοηµατοδότηση συµπαρασύρει και την κεντρική 

κατηγορία της ολότητας. Η τελευταία δεν αναφέρεται πλέον σε ένα εξωτερικό -έστω 

παγκόσµιο- σύνολο, αλλά στον καθολικό τρόπο ύπαρξης, που µπορεί να 

πραγµατώνεται ακόµα και από ένα πρόσωπο94
, αρκεί να «σαρκώνει στον βίο του και 

το λόγο του την ολότητα της πίστης και της αλήθειας, ‘τον όλον Χριστόν’, τον καθολικό 

τρόπο υπάρξεως της Εκκλησίας» (Γιανναράς 1977: 65). Ως κατεξοχήν ενσαρκώσεις 

της ενότητας θεωρούνται οι µορφές των αγίων, γιατί µε τον ασκητικό τρόπο ζωής 

ξεπερνούν τη µερικότητα του ατοµικισµού και υψώνονται σε πραγµατικά πρόσωπα
95

. 

Η προσωπικότητα εδώ κατανοείται ως εµπειρία σχέσης µε το Θεό αλλά και µε τους 

ανθρώπους που συναποτελούν την ευχαριστιακή κοινωνία. Σε γενικές γραµµές, η 

κοινωνία της ευχαριστίας ως τόπος και τρόπος αγαπητικής ύπαρξης καθίσταται η 

πραγµάτωση του πολυπόθητου οράµατος της καθολικότητας, αφού θεωρείται πως 

ενοποιεί το ανθρώπινο γένος και τον κόσµο συνολικά, «µία ολότητα (‘wholeness’) 

που θα εµπερικλείει όχι µόνο την ανθρωπότητα αλλά ολόκληρη τη δηµιουργία»’
96

 

                                                 
94

 Βλ. ενδεικτικά Γιανναράς 1977: 65,  Μεταλληνός 1992: 53, Μεταλληνός 1996: 393, Μεταλληνός 
1998: 45, 116.  

 «Ὁ κάθε ἄνθρωπος δὲν εἶναι ἕνα τμῆμα τοῦ ὅλου, ἀλλὰ τὸ ὅλον ἀνακεφαλαιώνεται 

μέσα στὸν καθένα…ὁ καθένας ἐλευθερώνεται, γιατὶ δέχεται τὸ ὅλον, καὶ ταυτόχρονα 

ὅλοι ἑνωνόμαστε…Ὑπάρχει μιὰ περιχώρησι τῆς ἀληθινῆς ἑνότητος καὶ τῆς ἀληθινῆς 

ἐλευθερίας» (Βασίλειος, Αρχ. [Γοντικάκης] χ.χ.a: §77). 
95

 Για µία εκτενή παρουσίαση των αγίων, βλ. Ιερόθεος 1997: 245-283, το κεφάλαιο ‘Οι άγιοι, φορείς 
της θείας Αποκαλύψεως’. Για τον θεούµενο-πνευµατικό άνθρωπο, βλ. επίσης ο.π.: 156-157, και ο.π.: 

158-163, όπου και παρουσιάζεται η ορθόδοξη αντίληψη για το πρόσωπο. Για τα χαρακτηριστικά και 
τις προϋποθέσεις της αγιότητας, βλ. Ιερόθεος 2004b. 
96

 «Ο άνθρωπος και ο κόσµος συγκροτούν µία ενότητα σε αρµονία...Μία εκκλησιολογική 

καθολικότητα υπό την οπτική της ευχαριστιακής κοινότητας προτείνει και προϋποθέτει µία καθολική 

ανθρωπολογία και µία καθολική θεώρηση της ύπαρξης γενικώς» (Zizioulas 1997: 162, έµφαση στο 

κείµενο). 
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(Zizioulas 1997: 160). Η λειτουργική νοηµατοδότηση των βασικών κατηγοριών της 

σκέψης επιφέρει τη πλήρη ενοποίηση του πεδίου: 

 

 «Αλλά για µια λειτουργική θεώρηση του κόσµου δεν υπάρχει φυσικό και 
υπερφυσικό. Υπάρχει φύση και δηµιουργία ως ενιαία πραγµατικότητα, 

που προέρχεται από το Θεό και ‘αναφέρεται’ στο Θεό. Υπάρχει 
συνάντηση πλήρης, µέχρι ταυτισµού, της ουράνιας µε την επίγεια 

πραγµατικότητα» (Ζηζιούλας 1992: 25-26, έµφαση στο κείµενο). 

 

 

Η έµφαση αυτή στο υπαρξιακό βίωµα εγείρει αναπόφευκτα ερωτήµατα για το 

είδος της σχέσης µεταξύ ιστορίας και εσχατολογίας. Αν η σωτηρία αναφέρεται στο 

διαρκές παρόν της προσωπικής σχέσης, δηλαδή σε εκείνη τη κατάσταση που 

περιγράφεται ως «λειτουργική παροντοποίηση» (Μεταλληνός 1996: 117), τότε ποιο 

ακριβώς το νόηµα µιας εσχατολογικής αναµονής; Το εσχατολογικό τέλος δεν 

παραπέµπει σε έναν µελλοντικά διαφορετικό κόσµο, αλλά στην προσωπική 

ανακαίνιση του ανθρώπου, η οποία προβάλλεται ως µία «ήδη παρούσα εδώ και τώρα»  

δυνατότητα µέσα στην εκκλησιαστική ευχαριστία (Zizioulas 1997: 71). Η Βασιλεία, 

λοιπόν, του Θεού δεν αφορά µία εγκόσµια ή επέκεινα γεωγραφική πραγµατικότητα, 

για παράδειγµα ενός βασιλείου ή έθνους στο εδώ ή στο πέρα, αλλά την «όραση του 

ακτίστου φωτός…[τη] βίωση της Μεταµορφώσεως» (Ιερόθεος 1999c: §4). Πρόκειται, 

όπως υποστηρίζεται, για µία «βασιλεία πνευµατική, που συνδέεται µε την µετοχή της 

Χάριτος του Θεού και την θέα της δόξας του Θεού» (Ιερόθεος 2005d: §5)
 97

.  

Παρά τη διακήρυξη ενός προτάγµατος «σύνθεσης» ιστορίας και εσχατολογίας 

(βλ. Zizioulas 1997: 181-208), η έµφαση αποδίδεται στην αιωνιότητα της ευχαριστίας, 

ως µία «µυστική συνύφανση του παρελθόντος, του παρόντος και του µέλλοντος» 

(Ζηζιούλας 1992: 26). Όπως υποστηρίζεται χαρακτηριστικά η αγιοπνευµατική χάρις 

«υπερβαίνει τη γραµµική ιστορία και µετατρέπει την ιστορική συνέχεια σε παρουσία» 

(Zizioulas 1997:  180). Ο υποβιβασµός της ιστορίας -παρά το αντίθετο χαρµόσυνο 

                                                 
97

  Ο Γιανναράς, επίσης, στρέφεται ενάντια στην αντίληψη ότι «η µεσσιανική Βασιλεία πρέπει να έρθει 

µε τρόπον άµεσο, απτό, ορθολογιστικά οργανωµένο, έστω κι αν κοστίσει την πιο φοβερή εξαχρείωση» 

(Γιανναράς 1968: 161). Αντίθετα, το «καθολικό εκκλησιαστικό βίωµα…είναι για τον ορθόδοξο της 

Ανατολής η πραγµατικότητα της Βασιλείας του Θεού, το παρόν της Εκκλησίας µέσα στον λειτουργικό 

χρόνο…η…εµφάνιση της ‘καινής κτίσεως’ της Εκκλησίας, που είναι από τώρα γεγονός» (Γιανναράς 
1968: 151). Όπως υποστηριζει και ο Zizioulas (1997) «µία πραγµατική παρουσία των εσχάτων εδώ και 
τώρα» (178-179). Χαρακτηριστικό είναι και το ακόλουθο απόσπασµα: 

«Η ‘βασιλεία του Θεού’ πρόκειται να έλθει στη µεταϊστορία, µε το τέλος της ιστορίας, αλλά η 

Λειτουργία µεταφέρει τον λαό του Θεού σ’ αυτή την εσχατολογική πραγµατικότητα…την είσοδο στην 

αιώνια βασιλεία, την ένωση δηλ. µε τη θεία Χάρη (φωτισµός και δοξασµός) ως πραγµάτωση του 

σκοπού της εν Χριστώ υπάρξεως» (Μεταλληνός 1996: 232).  
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µήνυµα98
- δεν αίρεται, αφού για να αποκτήσει νόηµα πρέπει να ενταχθεί µέσα στους 

κόλπους της ευχαριστίας. Με άλλα λόγια, το εντεύθεν (ιστορία) παραµένει 

οντολογικά εξαρτηµένο από το επέκεινα (τριαδικός Θεός), αφού είναι αυτό που 

λυτρώνει την ιστορία, εδώ ως µεταµόρφωση στον προσωπικό τρόπο ύπαρξης99
. Η 

ιστορική αλήθεια, έτσι, αποσπάται από τους όποιους ενθαδικούς προσδιορισµούς και 

ερµηνεύεται πάντα στην προοπτική µιας εξαρτηµένης -έστω αγαπητικής- σχέσης100
 

(Zizioulas 1997: 97). Από εδώ απορρέει η χαρακτηριστική αίσθηση αδιαφορίας για 

τα επίγεια πράγµατα, αφού δεν θεωρείται πως προέχει η όποια εφήµερη επιτυχία 

αλλά η πνευµατική σωτηρία101
. Όπως τονίζεται εµφατικά σηµασία έχει η διαρκής 

προσπάθεια «να αγιάσουµε το σκεύος µας» (Βασίλειος, Αρχ. Γοντικάκης 1991: §58). 

Ποιες, λοιπόν, συνέπειες ως προς το πράττειν, µε τη βεµπεριανή σηµασία του 

όρου, προκύπτουν από µία τέτοια θεώρηση; Είναι φανερό ότι έχουµε µία σαφή 

µετατόπιση από το χώρο της ιστορίας στη µυστηριώδη περιοχή της ερωτικής 

κοινωνίας, µία στροφή στην εσωτερικότητα. Ο πιστός δύναται κάθε στιγµή, 

ανεξάρτητα από τις αντικειµενικές συνθήκες που επικρατούν γύρω του, για 

παράδειγµα πόλεµος, αδικία, σκλαβιά, να βιώνει την προσωπική µεταµόρφωση µέσα  

στους κόλπους της Εκκλησίας102
:  

 

                                                 
98

 Σύµφωνα µε τον Zizioulas (1997) «η ιστορία και ο χρόνος γίνονται πλήρως αποδεκτά και η αιώνια 

ζωή δεν αντιτίθεται σε αυτά αλλά εισχωρεί µέσα σε αυτά και τα υπερβαίνει» (ο.π.: 169). Για τον 

Μεταλληνό (1996) η «λειτουργική παροντοποίηση» (ο.π.: 117) δεν συνιστά «φυγή από το χρόνο και τον 

κόσµο» (ο.π.: 113). Εντούτοις, την ίδια στιγµή υποστηρίζεται πως «ο Χριστός οδηγεί τους ενωµένους 

µαζί του από την ιστορία στην υπεριστορική και (εσχατολογικά) στη µεταϊστορική πραγµατικότητα» (ο.π.: 

116). 
99

 «Η αλήθεια της ιστορίας βρίσκεται στο µέλλον…η ιστορία είναι αληθινή, παρά την αλλαγή και 
φθορά, όχι επειδή απλώς είναι µία πορεία προς ένα τέλος, αλλά κυρίως επειδή είναι µία πορεία από το 

τέλος, καθώς είναι το τέλος που της δίνει νόηµα» (Zizioulas 1997: 96), «Η αλήθεια και η οντολογία του 

προσώπου ανήκουν στο µέλλον, είναι εικόνες του µέλλοντος» (ο.π.: 62, έµφαση στο κείµενο).  
100

 Όπως υποστηρίζεται πρόκειται για την «αλήθεια ως Κοινωνία» ( Zizioulas 1997: 100-101). Για να 

υπάρξει αυτή αλήθεια έχει πάντα ανάγκη µία οντότητα έξω του ανθρώπου (Θεός), εποµένως δεν είναι 
δυνατόν να στηριχθεί σε έλεγχο, εκτός και ως τέτοιο αποδεχτούµε τις θεοπτικές εµπειρίες των αγίων. 

Το ερώτηµα είναι γιατί αυτή η «σχεσιακή» αλήθεια να µην µπορεί να στηριχθεί αποκλειστικά 

ενδοκοσµικά; Κάτι τέτοιο απορρίπτεται, αφού σε µία τέτοια περίπτωση η αλήθεια θεωρείται πως θα 

πηγάζει από την «πεπτωκυία κατάσταση της ύπαρξης» (ο.π.: 103, σηµ. 95). Εποµένως  «η αλήθεια της 

δηµιουργίας είναι µία εξαρτηµένη αλήθεια…δεν µπορεί να επιβεβαιώσει τον εαυτό της από αυτή την 

ίδια» (ο.π.: 94). 
101

 Όπως υποστηρίζεται, η «ουράνια Πατρίδα» είναι η «πραγµατική µας Πατρίδα», και όχι αυτή η γη 

«µε τα θέλγητρά της, που είναι πρόσκαιρα» (Ιερόθεος 2005e: §10),  «Εδώ στην γη είµαστε ξένοι, 

πάροικοι και παρεπίδηµοι, οπότε πρέπει να αισθανόµαστε ότι το πολίτευµά µας είναι στον ουρανό…» 

(ο.π.: §9). Εποµένως, «δεν είµαστε απλώς πολίτες αυτού του κόσµου, αλλά είµαστε οδοιπόροι που 

οδηγούµαστε στην πραγµατική µας πατρίδα, που είναι ο ουρανός. Το πολίτευµά µας είναι άνω. Να µας 

καταλάβη ο πόθος της ουράνιας πατρίδας» (Ιερόθεος 2007: §54).  
102

 Βλ. επίσης Γιανναράς 1979: 75, Γιανναράς 1977: 210, υποσηµ. 150. 
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«Ο άνθρωπος…µπορεί να κρατά την ελευθερία του, παρά το ότι ζη σε 

δύσκολες εξωτερικά συνθήκες. Ο Χριστός τήρησε όλους τους νόµους της 
εποχής του, αλλά ήταν ελεύθερος από αυτούς. Έτσι και ο Χριστιανός 
µπορεί να ζη στις συγκεκριµένες κοινωνικές συνθήκες, να δέχεται 
συγκεκριµένες νοµοθεσίες, αλλά είναι δυνατόν να παραµένη ελεύθερος 
απ’ όλα τα στοιχεία του κόσµου και απ’ όλη την απάτη των αισθήσεων 

και των αισθητών» (Ιερόθεος 2004c: §8), «Τότε, έστω κι’ αν ζούµε στις 
πιο τραγικές κοινωνικές συνθήκες ζωής, θα αισθανόµαστε ελεύθεροι 
πολιορκηµένοι» (ο.π.: §10, έµφαση δική µου). 

 

«Μέσα από τον άνθρωπο λύνονται όλα τα άλλα προβλήµατα. Μπορεί, 

βέβαια, να µη λυθούν γενικά και αντικειµενικά, αλλά ο άνθρωπος µε την 

αναγέννησή του δεν περιορίζεται από αυτά, τα υπερβαίνει…στα όρια της 
προσωπικής του ζωής. ∆εν τον εγγίζουν τα προβλήµατα, δεν του 

δεσµεύουν την ελευθερία…ζη την βαθειά ειρήνη, παρά τις υπάρχουσες 

κοινωνικές ακαταστασίες. Αγαπά, παρά την τραγικότητα της ανθρώπινης 
ζωής. Εξέρχεται από την φυλακή των αισθητών, υπερβαίνει και αυτόν 

ακόµη τον θάνατο» (Ιερόθεος 1997: 112, έµφαση δική µου). 

 

 

Αντί της αγωνιστικής διεκδίκησης των δικαιωµάτων, η οποία θεωρείται πως 

δένει τον πιστό στις έγνοιες του κόσµου, προβάλλεται µία στάση θυσίας και 

αυταπάρνησης, ακόµα και αν έχει ως αποτέλεσµα την παραίτηση από τα δικαιώµατα, 

αφού έτσι θεωρείται πως αποκτάται η «πραγµατική ελευθερία» (βλ. Ιερόθεος 1997: 

376). Από τη στιγµή που όλα τα ιστορικοκοινωνικά προβλήµατα εκλαµβάνονται ως 

µια «φυσική κατάσταση, µέσα στην αφύσικη ζωή της πτώσεως» (Ιερόθεος 2003b: §11), 

η αταξική και ελεύθερη κοινωνία δεν θεωρείται αποτέλεσµα ενός κοινωνικοπολιτικού 

προγράµµατος και αγώνα103
, αλλά µιας αποκατάστασης των σχέσεων µε το Θεό, 

πλήρως κατά την ∆ευτέρα Παρουσία και ως πρόγευση µέσα στα µυστήρια της 

Εκκλησίας (ο.π.: §43). Από την οπτική της φαινοµενολογικής θεολογίας, η στάση 

αυτή δεν συνιστά µία δουλική υποταγή στην κατεστηµένη πραγµατικότητα, αλλά µία 

χαρισµατική υπέρβασή της στο εσωτερικό του ανθρώπου, µία -όπως αναφέρεται- 

«χαρισµατική αναρχία» (Ιερόθεος 2000: 292). Αντίθετα, από την σκοπιά της 

αντικειµενιστικής θεολογίας, πρόκειται για µία κατεξοχήν συντηρητική στάση, µε την 

έννοια της απουσίας ενός προτάγµατος ρήξης µε το ιστορικό πλαίσιο, ακόµα και αν 

αυτό αφορά ένα καθεστώς δουλείας104
. 

                                                 
103

 Σύµφωνα µε τον Ιερόθεο (2003b) πρόκειται για «ιδεολογικούς οραµατισµούς και ουτοπιστικές 

ιδεολογίες» (ο.π.: §44). 
104

 Για τις δύο διαφορετικές αυτές «αναγνώσεις», βλ. την αντιπαράθεση µεταξύ Μπιτσάκη και 
Γιανναρά πάνω στην εσωτερική-υπαρξιστική ή αντικειµενική-κοινωνικοπολιτική νοηµατοδότηση της 
ελευθερίας (Μακρής 1983: 27, 107-122, την ενότητα µε τίτλο ‘Ο διάλογος Μοσκώφ-Μπιτσάκη, 

Μπιτσάκη-Γιανναρά’).  
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Η ρήξη, εδώ, δεν παραπέµπει σε ένα αίτηµα πολιτικοκοινωνικής αλλαγής ή 

έστω µιας ηθικής βελτίωσης του ατόµου, αλλά αφορά την «υπαρκτική µεταµόρφωση» 

(Γιανναράς 1977: 214), την «ανακαίνιση και αναγέννηση του ανθρώπου» (Ιερόθεος 

1997: 277). Η έµφαση δίνεται στο εσωτερικό του ανθρώπου, για την ακρίβεια το 

κοινωνικό (προβλήµατα κοινωνικά, οικολογικά κτλ.) ανάγεται στο εσωτερικό-

υπαρξιακό105
, αφού «δια του µεταµορφωµένου ανθρώπου γίνονται όλες οι µεγάλες 

αλλαγές µέσα στην κοινωνία» (Ιερόθεος 1999d: §22). Η «παλιγγενεσία» αυτή (βλ. 

Weber 2007: 166-167) αναζητείται κάπου έξω από την ιστορία, για την ακρίβεια 

πίσω από τις επικαλύψεις των «φαινοµενικών συµπτωµάτων» της ιστορίας, σε ένα 

βαθύτερο -καθαρά οντολογικό- επίπεδο, «στην κρυµµένη κάτω από το νεκρό φύραµα 

του κόσµου ζωντανή ζύµη της εκκλησιαστικής ενότητας και καθολικότητας» 

(Γιανναράς 1977: 221).  

Εφόσον, η ιστορία ως χώρος δράσης ατόµων και οµάδων δεν κρίνεται 

αποφασιστική για την σωτηρία των ανθρώπων, έρχεται ως αναπόφευκτο αποτέλεσµα 

η καταγγελία τόσο των µεταρρυθµιστικών όσο και των επαναστατικών αιτηµάτων 

αλλαγής του κόσµου106
. Η πολιτικοκοινωνική δράση µε σκοπό την καλυτέρευση των 

αντικειµενικών συνθηκών στιγµατίζεται ως «ροµαντική ψευδαίσθηση» (Γιανναράς 

1979: 255), ακόµα περισσότερο ως εκδήλωση µιας ατοµοκεντρικής φύσης που 

αναζητά µε ίδιες δυνάµεις, δηλαδή µε εγωιστικό τρόπο, την ελευθερία. Η ελευθερία
107

, 

όµως, εδώ δεν κατανοείται µε την φιλελεύθερη σηµασία της ως δυνατότητα επιλογής 

(‘freedom of choice’), αλλά οντολογικά-υπαρξιακά, δηλαδή ως αποκατάσταση του 

ανθρωπίνου προσώπου εντός της ευχαριστιακής κοινωνίας, η επονοµαζόµενη 

‘freedom of «Amen»’ (Zizioulas 1997: 121-122, υποσηµ. 126). Με άλλα λόγια, η 

ελευθερία συνδέεται µε τις διαπροσωπικές σχέσεις που αναπτύσσονται χάρη στο 

συναίσθηµα της αγάπης:  
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 Βλ. ενδεικτικά Ιερόθεος 1997: 111, 115, 277,  Ιερόθεος 2002d: §6, Ιερόθεος 1997c: §10, Ιερόθεος 
1999d: §22, Ιερόθεος 2003c: §4, 5, 7. 
106

 Η Ιστορία αντιµετωπίζεται τελείως αρνητικά ως «µορφή δουλείας στον αντικειµενικό χρόνο», ως 
«ουτοπία…[και] πλασµατική αιωνιότητα ενός αδιέξοδου ‘γίγνεσθαι’», µέσα στην οποία εκδηλώνονται 
καταστροφικά πάθη, όπως πόλεµοι, βία, πάθη και ανταγωνισµοί (βλ. Γιανναράς 1976: 203). Οι όποιες 
θετικές ιστορικές εκδηλώσεις, αποσπώνται από την αθλιότητα της Ιστορίας και αποδίδονται στη 

χαρισµατική-προσωπική δηµιουργία.  
107

 Για τον τρόπο πρόσληψης της έννοιας της ελευθερίας, βλ. Zizioulas 1997: 120-122, Ζηζιούλας 1992: 

93-123, Γιανναράς 1968: 155-177, Γιανναράς 1996: 74-76, Γιανναράς 1976: 296-298, §77. Βλ. επίσης 
Ιερόθεος 1997: 287-378, το κεφάλαιο ‘Το ήθος της ελευθερίας και η ελευθερία του ήθους’, και 
Ιερόθεος 1997: 108-109. Για την εννοηµάτωση της «ελευθερίας» από τον Μεταλληνό, βλ. τις δύο 

σχετικές ανακοινώσεις µε τίτλους «‘Θεολογία Απελευθερώσεως’ και ‘Θεολογία Ελευθερίας’ (µε 

αφορµή τη θυσία του Αθανασίου ∆ιάκου)» και «Το Ράσο στη Θυσία για την Ελευθερία (µε αφορµή τη 

θυσία του Παπαφλέσσα)», οι οποίες εµπεριέχονται στο Μεταλληνός 1992: 222-235 και 236-246 

αντίστοιχα.  
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«Η προσωπική ελευθερία είναι ένα γεγονός αγάπης, η αγάπη είναι η 

υπαρκτική προϋπόθεση της ελευθερίας» (Γιανναράς 1976: 306), «η 

ελευθερία δεν αντιπροσωπεύει µιαν αφηρηµένη ιδέα…ή ένα κοινωνικό 

αίτηµα για την ορθολογιστική ρύθµιση δικαιωµάτων και υποχρεώσεων 

του ατόµου. Η ελευθερία είναι…η ακραία δυνατότητα για την 

αυτοπραγµάτωση του προσώπου» (ο.π.: 297-298).  

 

«Όταν στην Εκκλησία µιλάµε για ελευθερία δεν την εννοούµε µε την 

ηθική της έννοια, απλώς σαν µια επιλογή µεταξύ καλού και κακού, αλλά 

την εννοούµε θεολογικά…αναγέννηση του ανθρώπου και την ένωσή του 

µε τον Θεό» (Ιερόθεος 1997: 377), «Η ελευθερία στον Χριστιανισµό δεν 

είναι φιλοσοφική και ηθική, δηλαδή απλώς µια επιλογή µεταξύ δύο 

καταστάσεων, αλλά είναι καθαρά θεολογική. Συνδέεται στενά µε την 

υπέρβαση του θανάτου και την ελευθέρωση του νοός από την κυριαρχία 

της λογικής, των παθών και του περιβάλλοντος…» (ο.π.: 332). 

 

 

Η προσωπική σχέση, κατακόρυφα µε το Θεό και οριζόντια µε τους 

ανθρώπους, προβάλλεται ως η αυθεντική οδός ελευθερίας, στην µεν πρώτη 

περίπτωση ως «εκούσια αυτοπαράδοση του άνθρωπου στη Χάρη-Αγάπη του Θεού», 

στη δεύτερη ως «ελεύθερη και ανιδιοτελής αυτοπροσφορά (αυτοθυσία)» (Μεταλληνός 

1992: 227). Στο πλαίσιο αυτό, η ζωή εντός της Εκκλησίας ταυτίζεται µε την 

ελευθερία, και µάλιστα υπό τις δύο µορφές της: την εσωτερική ως απελευθέρωση από 

τα πάθη και την εξωτερική ως απαλλαγή από κάθε αντικειµενικό καταναγκασµό. 

Μάλιστα ως ιστορικό παράδειγµα της διπλής αυτής ελευθερίας που ενσαρκώνει η 

Εκκλησία αναφέρεται η περίοδος της τουρκοκρατίας, συγκεκριµένα η «εσωτερική 

ελευθερία» αναφέρεται στη διάσωση της αυτοσυνειδησίας και ταυτότητας του Γένους 

κατά τα χρόνια της σκλαβιάς, ενώ η «εξωτερική ελευθερία» στη συµµετοχή του ίδιου 

του κλήρου στον επαναστατικό αγώνα (βλ. Μεταλληνός 1998: 138, Μεταλληνός 

1992: 29-30). Ωστόσο, αυτό δε σηµαίνει πως δεν υφίσταται ιεράρχηση των δύο 

µορφών ελευθερίας. Αντίθετα, όσο και αν δεν απορρίπτονται «οι δίκαιες 

ενδοκοσµικές διεκδικήσεις» (Μεταλληνός 1992: 234), αυτές καθίσταται απόλυτα 

εξαρτηµένες από την κατανίκηση των αµαρτιών και παθών που δυναστεύουν 

εσωτερικά τον άνθρωπο108
. ∆ίχως άλλο, η έµφαση αποδίδεται προς την πλευρά µιας 

                                                 
108

 Έτσι, αν και δηλώνεται πως «καταφάσκεται και καταξιώνεται η υλικότητα» (Μεταλληνός 1996: 390), 

ο προσανατολισµός είναι πρωτίστως εσωτερικός, καθώς «η πορεία του πιστού είναι Θεοκεντρική, 

δηλαδή από την υλικότητα στην πνευµατικότητα» (ο.π.: 391). Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά ο πιστός 
«µαθαίνει να πορεύεται από την εξωτερικότητα στην εσωτερικότητα, από τις βιοτικές και σωµατικές 
ανάγκες στις εσωτερικές, ψυχικές-πνευµατικές. Από τη διαπίστωση τής εξωτερικής στέρησης, στην 

εσωτερική γυµνότητα και κενότητα, στη συνείδηση της αµαρτωλότητας…ως αιτία µάλιστα των 

εξωτερικών ‘συµφορών και θλίψεων’. Γίνεται, έτσι, συνείδηση, ότι η αποκατάσταση της εσωτερικής 
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αγαπητικής ψυχολογίας (συναίσθηµα αγάπης), σε τέτοιο σηµείο που αίρεται κάθε 

απόπειρα µιας ενεργητικής αλλαγής των αντικειµενικών συνθηκών ζωής109
: 

 

«Στην Ελληνορθόδοξη παράδοση η ελευθερία βιώνεται στη σταυρική 

µορφή της πρώτα ως εσωτερική («καρδιακή») και κατόπιν ως εξωτερική 

(ατοµική, εθνική, κοινωνική)…[Η µη Ορθοδοξία] αναζητεί την ελευθερία 

«στις αντικειµενικές προϋποθέσεις του συλλογικού βίου»….Στην 

Ορθοδοξία όµως όλες οι µορφές ελευθερίας εδράζονται στο εσωτερικό 

του άνθρωπου, στην καρδιά…Γι’ αυτό είπε ο άγιος Ισαάκ ο Σύρος: 
«κρεϊσσον γάρ σοι σεαυτόν λύσαι του συνδέσµου της αµαρτίας ή 

ελευθερώσαι δούλους εκ δουλείας». Η εξωτερική ελευθερία ιεραρχείται 
στην εσωτερική… Η εσωτερική ελευθερία είναι ορθόδοξα η ρίζα όλων 

των µορφών εξωτερικής ελευθερίας…Κάθε εξωτερική θυσία είναι 
αυθεντική, όταν προηγείται η εσωτερική ελευθερία. Γιατί η θυσία για την 

ελευθερία προϋποθέτει την ελευθερωµένη από τα πάθη ύπαρξη» 

(Μεταλληνός 1992: 239-241). 

 

 

Ως σηµείο της «όντως ελευθερίας» (ο.π.: 240) αναφέρεται ο χαρακτηριστικός 

ακοσµισµός της αγάπης (βλ. Weber 2007: 239-240), εκείνη δηλαδή η κατάσταση 

όπου ο αναγεννηµένος πιστός πληµµυρίζει από ένα ορµητικό αίσθηµα «αγάπη[ς] για 

όλο τον κόσµο»
 110

 (Ιερόθεος 1997: 299).  Από αυτό έπεται πως η ανθρώπινη 

ελευθερία, δεν µπορεί να πραγµατωθεί -παρά µόνο σχετικά- µέσα στις επιταγές της 

κοινωνικοπολιτικής ζωής, αντίθετα προβάλλεται ως δυνατότητα απόλυτης, δηλαδή 

προσωπικής αναγέννησης εντός της Εκκλησίας111
. Όπως αναφέρεται «ο Άνθρωπος 

είναι ελεύθερος µόνο µέσα στην κοινωνία…Η αλήθεια ελευθερώνει θέτοντας τις 

                                                                                                                                            
ισορροπίας και αρτιότητας είναι η βασική προϋπόθεση της εξωτερικής εξισορρόπησης των σχέσεων, 

της κοινωνικότητας» (ο.π.: 392). 
109

 Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να κατανοηθεί και η σφοδρή επίθεση κατά της «θεολογίας της 

απελευθερώσεως», η οποία απαξιώνεται ως µια «εκκοσµικευµένη θεολογία πολιτικού χαρακτήρα µε 

θρησκευτικό ένδυµα, ως ένα είδος ‘σοσιαλιστικού ευαγγελίου’…στα όρια του ενδοκοσµικού, χωρίς 

υπερβατικές και πνευµατικές προεκτάσεις» (Μεταλληνός 1992: 234). Σύµφωνα µε τον Μπέγζο (1996) 

µπορεί η πολιτική θεολογία να καταδικάζεται ως αριστερή, ωστόσο στη θέση της προκρίνεται µια 

«νεοδεξιά(ς) πολιτική(ς) θεολογία(ς) στην εκδοχή της ρωµιοσύνης ή του δήθεν ‘γόνιµου συντηρητισµού’» 

(ο.π.: 45). 
110

 «η αναγέννηση του ανθρώπου, η ανακάλυψη της καρδιάς…έχει ως αποτέλεσµα να αναπτυχθή 

έντονα µέσα του η αγάπη για όλο τον κόσµο…Η καρδιά φλέγεται από αγάπη» (Ιερόθεος 1997: 96, 

έµφαση δική µου), «ο άνθρωπος αισθάνεται µέσα στην καρδιά του ειρήνη αναφαίρετης αγάπης για 

όλους τους ανθρώπους, ακόµη και για τους εχθρούς του» (ο.π.: 315). 
111

  «η ύπαρξη του κάθε προσώπου είναι δοσµένη σε αυτόν. Συνεπώς, το ανθρώπινο πρόσωπο δεν έχει 
τη δυνατότητα να ελευθερώσει τον εαυτό του απόλυτα από τη ‘φύση’ του…δίχως να επιφέρει τον 

αφανισµό του. Ακόµα και όταν ζει το γεγονός της κοινωνίας είτε στη µορφή της αγάπης είτε της 
κοινωνικής και πολιτικής ζωής, είναι υποχρεωµένος σε τελική ανάλυση, εάν επιθυµεί να επιζήσει, να 

σχετικοποιήσει την ελευθερία του, να υποταχθεί σε συγκεκριµένα φυσικά και κοινωνικά ‘δεδοµένα’. Η 

απαίτηση του προσώπου για απόλυτη ελευθερία προϋποθέτει µία ‘νέα γέννηση’, µία γέννηση ‘από 

πάνω», µία βάπτιση. Και είναι ακριβώς η εκκλησιαστική ύπαρξη που ‘υποστασιάζει’ το πρόσωπο 

σύµφωνα µε τον τρόπο ύπαρξης του Θεού» (Zizioulas 1997: 19). 
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υπάρξεις σε κοινωνία» (Zizioulas 1997: 122). ∆ηλαδή, το πολύ -σε σχέση µε την 

ιστορία- προκρίνεται ένα ουτοπικό επίπεδο ευχαριστιακής σύναξης, µία «κοινωνία 

των αγίων» (Γιανναράς 1977: 223, 278), καθώς η εκεί δυνατότητα αγαπητικών 

σχέσεων θεωρείται πως µπορεί να µεταµορφώσει συνολικά την ανθρωπότητα: 

 

 «σε µια ευχαριστιακή θεώρηση του κόσµου δεν έχει θέση το ‘όπιον’ ενός 
κοινωνικού ευαγγελίου. Ο επίγειος παράδεισος µιας ηθικά τέλειας 
κοινωνίας αποτελεί προσδοκία, πού γέννησεν ο δυτικός 
ορθολογισµός…[αντίθετα] η Ευχαριστία…περιέχει µια εσχατολογική 

διάσταση, πού όσο και αν εισδύει στην ιστορία, δεν µεταβάλλεται σε 

ιστορία. Είναι η δραµατικότερη µαρτυρία µιας συνάντησης του εσχάτου 

µε την ιστορία…µέσα στην ανθρώπινη ύπαρξη-εδώ και τώρα…δεν είναι 
ιστορική εξέλιξη, αλλά υπαρξιακή µάχη…µια κατακόρυφη κάθοδος του 

Αγίου Πνεύµατος, πού…κάνει τη Λειτουργία µια γιορτή, µια πανήγυρη, 

από την οποία οι πιστοί επιστρέφουν στον κόσµο χαρούµενοι και 
χαρισµατούχοι. Αλλά έξω από την πύλη του ναού τους περιµένει πάντοτε 

η πάλη… Η Ευχαριστία θα ανοίγει πάντα το δρόµο όχι προς το όνειρο της 
εξελικτικής ηθικής τελειώσεως του κόσµου, αλλά προς την ανάγκη της 
ηρωικής άσκησης…θα χαρίζει στον κόσµο τη γεύση της εσχατολογικής 
πραγµατικότητας, η οποία µπαινει στην ιστορία µε την ευχαριστιακή 

σύναξη και κάνει εν τόπω και χρόνω δυνατή τη θέωσή µας. Χωρίς τη 

διάσταση αυτή, πού φέρνει η Ευχαριστία στο κόσµο, καµιά µέθοδος 
ιεραποστολής, καµιά ευφυής διπλωµατία «διαλόγου µε τον κόσµο» και 
κανένα σύστηµα ηθικής δεν θα µπορέσουν να µεταµορφώσουν το 

σύγχρονο κόσµο εν Χριστώ» (Ζηζιούλας 1992: 34-36).  

 

 

«Έξω από την πύλη του ναού», βέβαια, παραµένει η αναµέτρηση µε τις 

αναγκαιότητες της ιστορίας, τις οποίες ο αναγεννηµένος πιστός µπορεί να αντέξει µε 

σταυρική καρτερικότητα µέχρι την έλευση των εσχάτων. Με αυτό το σχήµα, αφενός 

νοµιµοποιείται η αναγκαιότητα της εκκλησιαστικής πράξης (άρα και των φορέων 

της), αφού µόνον εντός της ο άνθρωπος σώζεται, αφετέρου καταβάλλεται προσπάθεια 

να εξηγηθούν οι αναπόφευκτες εντάσεις που προέρχονται από τη σύγκριση µε την 

«έξω του ναού» πραγµατικότητα, οι οποίες θα µπορούσαν να κλωνίσουν το θεολογικό 

οικοδόµηµα. Η τελική νίκη µπορεί να ανήκει στα έσχατα,  ο άνθρωπος όµως µπορεί 

και πρέπει να γευθεί απ’ εντεύθεν τη σωτηρία µέσα στη λειτουργική αγκαλιά της 

Εκκλησίας. 

Το «γνήσιο κοινοβιακό-κοινοτικό ιδεώδες της Ορθοδοξίας» (Μεταλληνός 

1986: 104) προβάλλεται ως η κατεξοχήν πραγµάτωση όχι µόνο της ελευθερίας, αλλά 

και της ισότητας και αδελφότητας, σε τέτοιο σηµείο που γίνεται λόγος για τον 

«υπαρκτό κοµµουνισµό της Ορθοδοξίας» (Μεταλληνός 1998: 167). Όπως η ελευθερία, 
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έτσι και η «αληθινή» ισότητα θεωρείται πως υπάρχει ήδη µέσα στα µοναστικά 

κοινόβια ως καρπός µιας εσωτερικής µεταµόρφωσης του ανθρώπου, σε αντίθεση µε 

την «απατηλή» ισότητα των κοινωνικοπολιτικών αγώνων 112
 (βλ. ο.π.: 38-39). Η 

ισότητα, βέβαια, αυτή δεν συνεπάγεται έκλειψη της ιεραρχίας, αφού κάτι τέτοιο 

εκλαµβάνεται ως «ισοπεδωτική οµοιοµορφία» (Μεταλληνός 1996: 199) και 

παράλειψη των ιδιαίτερων χαρισµάτων, τα οποία συν τοις άλλοις έχουν θεία 

προέλευση (ο.π.: 138-139). Αντίθετα, η «αληθινή ‘ισότης και οµοψυχία’» 

(Μεταλληνός 1998: 39) πρέπει να θεµελιώνεται πάνω στην «αλληλοεκτίµηση και τον 

αλληλοσεβασµό ‘αρχόντων και αρχοµένων’» (Μεταλληνός 1986: 104), αφού οι φορείς 

της πολιτικής και πνευµατικής εξουσίας (εδώ, ως «διακονία») εργάζονται για το λαό 

και τα προβλήµατά του: «‘Ό,τι χρεία τύχη της χώρας, τους προεστούς γυρεύουν και 

σεις κοιµάσθε ξέγνοιαστοι!’» (ο.π.: 105). 

Συµπερασµατικά, προτείνεται µία στάση ζωής µε επίκεντρο τη δοξολογία 

µέσα σε περιβάλλον εκκλησιαστικής λειτουργίας. Η στάση αυτή αντιπαρατίθεται 

τόσο στην «‘πολιτική θεολογία’», δηλαδή σε µία προσανατολισµένη προς τον 

εξωτερικό κόσµο δράση για αλλαγή ή καλυτέρευση της κοινωνίας, όσο και στον 

«συντηρητικό πιετισµό» που αποσκοπεί στην ηθική βελτίωση του ανθρώπου (βλ. 

Γιανναράς 1977: 208-216). Και οι δυο τελευταίες µορφές πράξης απορρίπτονται γιατί 

µεταθέτουν τη σωτηρία από το επίπεδο της οντολογίας στο επίπεδο της 

φαινοµενικότητας, δηλαδή από τον προσωπικό τρόπο ύπαρξης σε αυτό των 

αντικειµενικών ή απλά ηθικών βελτιώσεων 113
. Αντίθετα, η φαινοµενολογική 

θεολογία δεν εκλαµβάνει τη µεταµόρφωση του ανθρώπου και του κόσµου ούτε 

αντικειµενιστικά (περίπτωση Αγουρίδη), ούτε και ηθικά/ευσεβιστικά (περίπτωση 

θρησκευτικών οργανώσεων), αλλά µυστικά/υπαρξιστικά, ως αγαπητικός τρόπος 

ύπαρξης κατά το τριαδικό πρότυπο: 

                                                 
112

 Ο Πάριος, διαβάζουµε από τον Μεταλληνό, «προτείνει ως λύση στο αδιέξοδο των απατηλών -κατ’ 

αυτόν- επαναστατικών κοινωνικοπολιτικών εξαγγελιών (‘Ισότητα’-‘ελευθερία’) το δοκιµασµένο από 

πολλούς αιώνες κοινοτικό-κοινοβιακό πρότυπο. Αληθινή ‘ισότης και οµοψυχία’ υπάρχει κατ’ αυτόν στα 

µοναστικά κοινόβια. Η αθέτηση αυτού του κοινωνικού προτύπου αποδεικνύει την προτεινόµενη γαλλική  

ελευθερία…και ισότητα… ως καθαρά αυταπάτη» (1998: 38-39). Παρά την χρησιµοποίηση του όρου 

«κατ’ αυτόν», η αντίληψη αυτή εκφράζει και τον ίδιο τον Μεταλληνό, όχι µόνο επειδή ο Πάριος αλλά 

και γενικά οι Κολλυβάδες συνιστούν για τον συγγραφέα µορφές ορθοδοξοπατερικού φρονήµατος 
(1997: 38), αλλά και επειδή αυτή η µορφή σκέψης διαπνέει γενικά το συγγραφικό του έργο. 
113

 Συγκεκριµένα, η µεν «κοινωνικοπολιτική» τάση της θεολογίας, η οποία αποβλέπει στην ενεργητική 

αντιµετώπιση σύγχρονων ζητηµάτων (πόλεµοι, πυρηνικός αφοπλισµός, ατοµικά δικαιώµατα και 
ελευθερίες, ρατσισµός κτλ.), απορρίπτεται ως «ουτοπική δεοντολογία και συναισθηµατική έξαρση» 

(Γιανναράς 1977: 210), ο δε συντηρητικός πιετισµός (π.χ. των θρησκευτικών οργανώσεων), ο οποίος 
αποσκοπεί στην «ευσεβιστική «αναγέννηση» του ανθρώπινου υποκειµένου» (ο.π.: 213), απορρίπτεται 
γιατί αντιλαµβάνεται τη σωτηρία δικανικά και ατοµοκεντρικά (ο.π.: 211-212). Βλ. επίσης Zizioulas 

1997: 20 και Ζηζιούλας 1992: 19-21.  
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«Είναι κρίση µιας θεολογίας αιώνων αποµάκρυνσης από τη ριζοσπαστική 

δυναµική του κόκκου του σίτου και της ζύµης που µεταµορφώνει το 

φύραµα του κόσµου όχι στο επίπεδο των αντικειµενικών προσπαθειών και 
των ηθικών βελτιώσεων, αλλά στο µυστικό κέντρο της Ιστορίας και του 

πολιτισµού. Η µεταµόρφωση του κόσµου και της Ιστορίας δεν εξαντλείται 
ούτε στην πολιτικοκοινωνική αλλαγή ούτε στην ηθική βελτίωση, γιατί 
είναι µια οντολογική αλλοίωση…στο επίπεδο του τρόπου της υπάρξεως-
του ατοµοκεντρικού ή του προσωπικού τρόπου της υπάρξεως…του 

ενδεχοµένου της προσωπικής σχέσης και κοινωνίας που αποκαθιστά τον 

κόσµο και τον άνθρωπο στις διαστάσεις της Βασιλείας, της Εκκλησίας-
εικόνας του Τριαδικού Πρωτοτύπου» (Γιανναράς 1977: 213- 214). 

 

«µια ζύµη πού θα ζυµώσει τη δηµιουργία όχι µε την επιβολή των ηθικών 

προσταγών της, αλλά µε την αγιαστική της παρουσία» (Ζηζιούλας 1992: 

32).  

 

Με άλλα λόγια, η αλλαγή µάλιστα ως µετάβαση από τον κατακερµατισµό 

στην ολότητα, εναποτίθεται ουσιαστικά σε µία έξω-ανθρώπινη σφαίρα, και όχι στις 

ιστορικοκοινωνικές ενέργειες του ίδιου του ανθρώπου. Με τα λόγια του Zizioulas 

(1997: 160-161) «η καθολικότητα της Εκκλησίας στην ιστορία είναι το έργο του Αγίου 

Πνεύµατος…κανένα σχέδιο για µία προοδευτική πορεία προς την καθολικότητα δεν 

µπορεί να επιτευχθεί πάνω σε ένα καθαρά ιστορικό και κοινωνιολογικό επίπεδο». Ο 

ανορθόλογος αυτός µυστικισµός εκδηλώνεται, µέσα στο ιστορικοκοινωνικό πλαίσιο 

του ψυχρού πολέµου114
, ως αντίδραση στα αποτελέσµατα τόσο της ορθολογιστικής 

καπιταλιστικής κοινωνίας (αλλοτρίωση, καταναλωτισµός, ατοµικισµός κλπ.), όσο και 

του σοβιετικού κοµµουνισµού (γραφειοκρατικοποίηση, κρατισµός, έλεγχος, 

ανελευθερία κλπ.). Πρόκειται για µία διαµαρτυρία, όµως, «κενή και χωρίς πνεύµα», 

για να χρησιµοποιήσω τα λόγια του Λούκατς115
 , αφού διοχετεύει την περιρρέουσα 

δυσφορία στη σκοτεινή περιοχή του µυστικισµού, και το πιο επικίνδυνο ακυρώνει ή 

έστω υποβαθµίζει την ενεργό πολιτική πρακτική116
, τοποθετώντας στη θέση της την 

προσµονή µιας µυστικής-πίσω από τα πράγµατα- αλλαγής του κόσµου.  

                                                 
114

 Και ο Ηλιού (2000: 39) ερµηνεύει την απήχηση της νεορθόδοξης θεολογίας υπό το ευρύτερο 

πρίσµα της κρίσης των ιδεολογιών της ύστερης ψυχροπολεµικής περιόδου. Σύµφωνα µε τον 

συγγραφέα, η νεορθοδοξία ως απόπειρα µιας «νέας αναβίωσης µιας παλιάς ιδέας» (ο.π.: 39), φέρει 
εντός της το ίδιο συντηρητικό-αντιδραστικό περιεχόµενο (δογµατισµός vs κριτική σκέψη).   
115

 Λούκατς, Μαρξισµός και Λογοτεχνική Κριτική παρατίθεται στο Βρανίτσκι 2008: 28-29. 
116

 Για την απαξίωση των απεργιών και της αριστεράς, βλ ενδεικτικά Γιανναράς 2008 και Γιανναράς 
2008b αντίστοιχα. Η συκοφάντηση, άλλωστε, της πολιτικής -κατεξοχήν στη µορφή του συνδικαλισµού 

και ευρύτερα ενός ριζοσπαστικού πολιτικού πράττειν- έρχεται και ως συνέπεια της θεωρητικής 
καταδίκης του ωφελιµισµού και της ενασχόλησης µε τα θεωρούµενα ως ταπεινά συµφέροντα της 
«µάζας». Η διαρκής αναφορά στην αναγκαιότητα της αξιολόγησης ως «διάκριση ποιοτήτων» δεν 

προέρχεται µόνο από µια εµπειρική διαπίστωση φαινοµένων αναξιοκρατίας, αλλά επίσης αντανακλά 

τη θεωρητική δέσµευση στην οντολογία, η οποία συνδέεται οργανικά µε την ιεράρχηση. Για τη σχέση 

ποιοτικής κατάταξης και οντολογικής θεώρησης, βλ. ενδεικτικά Κονδύλης 1983: 296. 
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Από τη στιγµή που το κοινωνικό παρόν προσλαµβάνεται µε όρους 

«απελπιστικής κοινωνικής παρακµής, εδραιωµένης ανικανότητας» (Γιανναράς 2009b), 

η αναγέννηση δεν αναµένεται µέσα από τους ορθολογικούς µηχανισµούς της 

παρούσας δηµοκρατίας, αλλά από την ξαφνική είσοδο στην ιστορική σκηνή µιας 

χαρισµατικής προσωπικότητας117
. Οι «ολίγοι»

 άνθρωποι (Γιανναράς 1968: 30-31) 

αναδεικνύονται στους κατεξοχήν σωτήρες της ιστορίας, αφού στην «προφητική 

συνείδηση» (ο.π.: 54) ανατίθεται η αποστολή να «αφυπνίσει την αίσθηση του 

επίκαιρου χρέους»
 
(ο.π.: 42). Καθώς τα «διοικητικά µέτρα και [η] διαφώτιση του 

κοινού» θεωρούνται «φενάκη», η έλευση της σωτηρίας αναµένεται από µορφές που 

«σαρκώνουν τη γρηγορούσα συνείδηση της προφητείας», όπως ο «µοναχός και ο 

µάρτυρας» (ο.π.: 51). Η πράξη, λοιπόν, συνδέεται µε την αριστεία των λίγων118
, η 

οποία όµως θεµελιώνεται στην τόλµη της προφητείας: 

 

 «Είναι και πάλι το πρόβληµα των ολίγων. ∆ιοικητικά µέτρα και 
διαφώτιση του κοινού είναι φενάκη εδώ που βρισκόµαστε. Μια χούφτα 

άνθρωποι χρειάζονται, τόσο µόνο. Όσοι πατάνε στο σύνορο, σ’ αυτή τη 

διακεκαυµένη ζώνη της επώδυνης εγρήγορσης…Πρέπει να βρεθούν οι 
λίγοι, που θα µοιράσουν το ψωµί…Αυτοί, που θα τολµήσουν την 

αναµέτρηση, πρέπει να βγουν στην έρηµο. Με την ίδια πείνα της πράξης, 
αλλά και µε ζωντανή τη γεύση της πράξης...Θα είναι η έσχατη 

αναµέτρηση. Πέρα από το σύνορο» (Γιανναράς 1968: 30-31), «Η µόνη 

λύση είναι µια χούφτα άνθρωποι, που θα τολµήσουν τη σιωπή της πράξης. 
Ν’ απλώσουν ρίζες στη γη της ορθόδοξης Ανατολής και να δώσουν τον 

καρπό της µαρτυρίας του Θεού στο σήµερα και στο εδώ, hic et nunc» 

(ο.π.: 40). 

 

Ενδιαφέρον έχει να προσέξει κανείς πως µεταφράζεται η χαρισµατική αυτή 

παρουσία στον πολιτικό στίβο. Ο προφήτης εδώ ενσαρκώνεται στη µορφή ενός  

«έλληνα Πούτιν», ο οποίος αφού καθαρίσει το τοπίο από τα «µαφιόζικα τάχα και 

                                                 
117

 Βλ. χαρακτηριστικά Γιανναράς 1968, ουσιαστικά µία συλλογή δοκιµίων που δηµοσιεύτηκαν τη 

δεκαετία του 60 σε περιοδικά και εφηµερίδες. Βλ. επίσης Μεταλληνός 1986: 26, όπου επίσης η 

έµφαση δίνεται στους επονοµαζόµενους «Μεγάλους της ιστορίας», οι οποίοι µε το έργο και την 

πνευµατική τους παρουσία πιστεύεται πως δροµολόγησαν την ιστορική πορεία του ελληνικού έθνους. 
Παρά τη διαβεβαίωση ότι αποφεύγεται η «οποιαδήποτε τάση µονοδροµικής θεωρήσεως και 

εξιδανικεύσεως (θα λέγαµε καλύτερα: ειδωλοποιήσεως) µεγάλων µορφών της ιστορίας» (ο.π.: 149), 

εντούτοις κάθε ιστορική µορφή κρίνεται πάνω στον άξονα «παράδοση» vs «αλλοτρίωση», ενώ και οι 
εξωτερικές συνθήκες, ακόµα και όταν αναγνωρίζονται, τελικά υποβαθµίζονται µπροστά στους 
καθοριστικότερους παράγοντες του «φρονήµατος και της πνευµατικότητας» (ο.π.:  30, επίσης ο.π.: 47). 
118

 Για την ελιτίστικη άποψη της δηµιουργίας της ιστορίας από τους λίγους ανθρώπους, βλ. επίσης 
Ζουράρις στο Μακρής 1983: 60-63: «Όπως σωστά άλλωστε λέει και ο Σαββόπουλος ‘στην Ελλάδα οι 

παρέες κάνουν την ιστορία…’. Την ιστορία δεν την κάνουν ούτε τα νεκρά σχήµατα ούτε οι απρόσωποι 

κοµµατικοί σχηµατισµοί…Βεβαίως ελίτ, µε την έννοια ότι πάντοτε οι άνθρωποι που έχουν κάποια τόλµη 

είναι µοναχικοί. Η τόλµη είναι µοναχισµός» (ο.π.: 60). 
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πολιτικά κόµµατα» και τις «µαφίες των συνδικαλιστών του δηµοσίου τοµέα» θα 

«αναστήσει» έπειτα την κοινωνία µέσα από την «αριστοκρατία της δηµιουργικότητας» 

(βλ. Γιανναράς 2008c). Σε άλλη επιφυλλίδα ο Γιανναράς (2009c) γοητεύεται από το 

«όραµα Νταβούτογλου» για τη διαµόρφωση ενός νέου πολιτιστικού και πολιτικού 

µορφώµατος στο χώρο της ανατολής,  αποδίδοντας όµως στην Ελλάδα ηγετικό ρόλο 

ως τη καθαυτό ρεαλιστική πολιτιστική πρόταση ζωής 119
. Σε κάθε περίπτωση η 

δυσαρέσκεια για την κοινωνικοπολιτική πραγµατικότητα µετατίθεται στη σκοτεινή 

περιοχή της «ανορθόλογης ελπίδας», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά «µε 

ορθολογικά κριτήρια, οι προοπτικές είναι άκρως οδυνηρές. Με ανορθόλογη ελπίδα, 

µένει πάντοτε ενδεχόµενη η κοινωνική αφύπνιση» (Γιανναράς 2009b).  

Αυτό δε σηµαίνει, ωστόσο, πως η σκέψη αυτή παραιτείται από το στοχασµό 

γύρω από την αντικειµενική πραγµατικότητα και από την αναζήτηση προτάσεων µιας 

κατάλληλης κοινωνικοπολιτικής συγκρότησης. Από τη στιγµή, όµως, που το κάθετι 

αξιολογείται στη βάση µιας a priori οντολογικής παραδοχής, το πρόταγµα δεν µπορεί 

παρά να λαµβάνει εσωστρεφή χαρακτηριστικά, ακόµα και όταν αφορά την περιοχή 

της πολιτικής οικονοµίας120
. Οι φορείς αυτής της σκέψης απογοητευµένοι τόσο από 

τον καταναλωτισµό και ατοµικισµό της καπιταλιστικής ∆ύσης όσο και από τα 

ολοκληρωτικά καθεστώτα του σοβιετικού µπλοκ, µε δυο λόγια απογοητευµένοι από 

την πολιτική, είτε στην εκδοχή της προόδου είτε της εξέλιξης, αναζητούν διέξοδο 

στην πνευµατικότητα της Ορθοδοξίας: 
                                                 
119 Το όραµα είναι «να λειτουργήσει η Ελλάδα ως πολιτιστικός (άρα και πολιτικός) καταλύτης 
δηµιουργικής συµπόρευσης αυτής της µετα-βυζαντινής Ανατολής (υπό τη Νέο-οσµανική ηγεσία) µε τη 

µετα-ρωµαϊκη ∆ύση (υπό την ηγεσία των Βρυξελλών)…Η υπαγωγή του σηµερινού Ελλαδισµού υπό 

την οθωµανική επιρροή µε παράλληλη τη µετοχή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ήταν ίσως η 

τελευταία ευκαιρία να επανέλθει, µε ενεργό µετοχή, στο ιστορικό γίγνεσθαι ο Ελληνισµός» (Γιανναράς 
2009c).       
120

 Βλ. κατεξοχήν Γιανναράς 1996. Το έργο δηµοσιεύεται πρώτη φορά το 1989, δηλαδή στο τέλος του 

Ψυχρού Πολέµου. Ο Γιανναράς απογοητευµένος και από τα δύο κοινωνικοπολιτικά συστήµατα, 

καταφεύγει στην κατεξοχήν περιοχή αντιπαράθεσής τους (τη Πολιτική Οικονοµία), για να καταδείξει 
ότι παρά τις επιµέρους τους διαφοροποιήσεις έχουν ως κοινή µήτρα τον ατοµικισµό και ωφελιµισµό. 

Ουσιαστικά, µε τη µελέτη αυτή υλοποιείται ο από τα 1978 διακηρυγµένος στόχος για µια «θεολογική 

θεώρηση της Ιστορίας και του Πολιτισµού» (βλ. Γιανναράς 1979: 19). Έχουν προηγηθεί οι ειδικότερες 
εργασίες οντολογικού προβληµατισµού στο χώρο της εκκλησιολογίας (Αλήθεια και Ενότητα  της 

Εκκλησίας, Γιανναράς 1977) και της ηθικής (Η Ελευθερία του Ήθους, Γιανναράς 1979-α’εκδ. 1970). 

Όλες αυτές οι εργασίες µπορούν να εκληφθούν ως αναζητήσεις των εφαρµογών του οντολογικού 

προβληµατισµού -οι βάσεις του οποίου τέθηκαν στο χώρο της θεολογίας µε το κύριο έργο Το πρόσωπο 

και ο έρως (Γιανναράς 1976)- στις διάφορες πλευρές της ζωής του ανθρώπου, από την Εκκλησία, την 

Ηθική, µέχρι και την Πολιτική Οικονοµία, δηλαδή ολόκληρο τον πολιτισµό. Εάν ερµηνεύουµε σωστά 

ότι ο Γιανναράς αποβλέπει να επαναφέρει τη θεολογία µέσα στη ζωή (και όχι να είναι ένας 
αποκοµµένος επιστηµονικός κλάδος), τότε κατανοούµε την απόπειρά του να καταδείξει ότι τα 

σηµερινά αδιέξοδα της Πολιτικής Οικονοµίας έγκεινται ακριβώς στην απουσία οντολογικής 
προβληµατικής. Στην περίπτωση αυτή, η λύση από το αδιέξοδο της αυτονοµηµένης «αναπτυξιακής» 

λογικής της Οικονοµίας βρίσκεται στην επανενοποίησή της µε τη θεολογία ως καθολικό τρόπο του 

βίου. 
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«Τώρα όµως τα πράγµατα άλλαξαν…σήµερα η Εσπερία και γενικά ο έξω 

κόσµος δεν µας πείθουν πια…Από τη µια µεριά ορθώνεται η βαριά, 

αδυσώπητη σκιά του ολοκληρωτισµού της στρατευµένης µαρξιστικής 
Ανατολής. Από την άλλη, από τα ξακουσµένα πνευµατικά κέντρα του 

ελεύθερου δυτικού κόσµου εκπορεύονται ολοένα τα παγερά κύµατα του 

µηδενισµού…Στη φάση αύτη είναι φυσικό πολλοί σκεπτόµενοι άνθρωποι 
να αισθάνονται την ανάγκη να επικοινωνήσουν µε τις αστείρευτες 
παρακαταθήκες πνευµατικότητας που έχει συσσωρεύσει η ελληνική 

χριστιανική σοφία…Το Βυζάντιο µας κληροδότησε µια µοναδική στον 

κόσµο παράδοση χριστιανικής σοφίας και µυστικιστικής εµπειρίας, που 

εξακολουθεί να είναι ζωντανή στις µονές και στα ησυχαστήρια του Άγιου 

Όρους, αλλά που η σκεπτόµενη Ελλάδα την αγνοεί» (Θεοτοκάς 
παρατίθεται στο Γιανναράς 1992: 422)

 121
. 

 

 

Η ψυχροπολεµική πόλωση καταγγέλλεται ως ψευδεπίγραφη αφού θεωρείται 

πως τόσο ο φιλελευθερισµός όσο και ο κοµµουνισµός έχουν κοινή µήτρα, τον 

ατοµικισµό και ωφελιµισµό· στην πρώτη περίπτωση ως πρόταγµα επιδίωξης 

ατοµικών στόχων από τις οποίες θα προκύψει ωφέλεια για όλη την κοινωνία 

(ανταγωνισµός, προτεραιότητα αγοράς), στη δεύτερη περίπτωση ως πρόταγµα κοινής 

ωφέλειας (εξισωτισµός, προτεραιότητα κράτους)
122

. Εποµένως, και τα δύο 

κοινωνικοικονοµικά συστήµατα καταγγέλλονται πως υποκαθιστούν τις προσωπικές-

άµεσες σχέσεις («πραγµατικό») µε αφηρηµένους συσχετισµούς ποσοτικών µεγεθών 

(«φαντασιώδες»), µε αποτέλεσµα να υποτάσσεται ο άνθρωπος και οι πραγµατικές του 

ανάγκες στον αυτοσκοπό της παραγωγής και κατανάλωσης (Γιανναράς 1996: 67-68). 

Όπως υποστηρίζεται χαρακτηριστικά, ο ορθόδοξος άνθρωπος αντικαθίσταται από τον 

«homo oeconomicus ή businessman» ή τον «σοσιαλιστή-µαρξιστή άνθρωπο», δηλαδή 

παρατηρείται µία πλήρη ανθρωπολογική αλλοίωση (Μεταλληνός 1992: 82). 

Το πρόταγµα, αντίθετα, αφορά µια πολιτιστική αλλαγή, η οποία παίρνει το 

χαρακτήρα επιστροφής στην εκκλησιαστική νοηµατοδότηση της ανθρώπινης ύπαρξης 

(Γιανναράς 1996: 229, 232) και στον κοινοτικό τρόπο ζωής που έχει ως κέντρο την 

ενορία (Μεταλληνός 1998: 169-170). Ο «κοινοτισµός και κοινοβιακός τρόπος 

ύπαρξης» (ο.π.: 142) θεωρείται η ιδανική µορφή κοινωνικής οργάνωσης, καθώς 

                                                 
121

 Το απόσπασµα του Γ. Θεοτοκά (Πνευµατική πορεία, 1961: 144-145, 153), το οποίο παρατίθεται από 

τον Γιανναρά (1992: 422), αποτυπώνει χαρακτηριστικά το «πνεύµα» αυτής της τάσης, όπως  επίσης  
και την ψυχική κατάσταση των εκπροσώπων της. Οι  συχνές, άλλωστε, αναφορές του Γιανναρά σε 

Θεοτοκά (Γιανναράς 1992: 422), Λορεντζάτο (Γιανναράς 1992: 435) πιστοποιούν µία άλλη πηγή 

επίδρασης της «νέας θεολογίας», αυτή τη φορά από τη γενιά του 30 και το αίτηµα της ελληνικότητας 
που αυτή διατύπωσε, βλ. ως προς αυτό Καλαϊτζίδης 2009: 485-488.     
122

 Βλ. Γιανναράς 1996: 39, 90-93, και οπωσδήποτε κεφ. 4 ‘Η Γενεαλογία της Οικονοµικής 
Επιστηµολογίας: Οι αξιωµατικές καταβολές’. Βλ. επίσης Ιερόθεος 2000: 123, 126, 130, 178 και 
Ιερόθεος 2008c.   
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διαπλάθει το ορθόδοξο ήθος του ελληνικού λαού, ενώ ταυτόχρονα σφυρηλατεί το 

εθνικό φρόνηµα και την εθνική ενότητα: 

 

«Το ορθόδοξο ήθος µορφώνεται στα όρια της λατρείας, διαποτίζοντας τη 

συλλογική ελληνική ύπαρξη. Το λαϊκό (ελληνικό) ήθος είναι στην ουσία 

του ευχαριστιακό…µεταµόρφωση…της καθηµερινότητας σε λατρεία 

αγάπης, αµοιβαιότητας, θυσίας (ελληνικό φιλότιµο). Ο Ελληνικός λαός 
σώθηκε κυριολεκτικά, σε κρίσιµες ιστορικές περιόδους του, µέσα στη 

λατρεία. Η Εκκλησία εξασφαλίζει κοινωνικά το πλαίσιο ανάπτυξης 
σύνολης της ζωής, στη λειτουργική σύναξη, η οποία συνήθως 
περιλαµβάνει οριακά όλο το χωριό-κοινότητα. Η ‘ενορία’, στην αγροτική 

προπάντων κοινωνία, διασώζει το ορθόδοξο ήθος ως καθολική στάση 

ζωής. Η ενοριακή-λατρευτική σύναξη είναι σύναξη είναι η µονη, πού δεν 

διακόπηκε ποτέ στην πορεία του Γένους» (Μεταλληνός 1998: 140).  

 

Η έννοια του λαού 123
, είτε ως λαϊκή ψυχή είτε/και ευρύτερα ως λαϊκός 

πολιτισµός της Ρωµηοσύνης, αντιδιαστέλλεται στη «µεταπρατική» διανόηση 

(Γιανναράς 1992: 171) και στην αστική «βαρβαρότητα» της Φραγκοσύνης (Ιερόθεος 

2000: 69). Η τελευταία καταγγέλλεται πως διέρρηξε τη ρωµαίϊκη προ-καρλοµάγνεια 

Ευρώπη σε δύο διαµετρικά αντίθετους «τρόπους ζωής», όπως θεωρείται ο δυτικός και 

ανατολικός πολιτισµός 124
. Οι διαπροσωπικές σχέσεις του κοινοτικού τρόπου 

οργάνωσης γύρω από την ενορία, αλλά και οι επαγγελµατικές συντεχνίες της 

ανατολής εξιδανικεύονται υπό την έννοια ότι ενσαρκώνουν την αυθεντική αγάπη, 

φιλανθρωπία και αλληλεγγύη. Αντίθετα, ο αστικός πολιτισµός και τα συνδικάτα της 

                                                 
123

 Για τη διπολική αντίθεση «απλός λαός» vs «φωταδιστική διανόηση», βλ. ενδεικτικά Γιανναράς 1992: 

167, 171, 173, Γιανναράς 1979: 290, Γιανναράς 1968: 165. Επίσης, Μεταλληνός 1998: 143-148, 

Μεταλληνός 1986: 225, Μεταλληνός 1992: 82. Το εγκώµιο στον «άνθρωπο του λαού», δεν εµποδίζει 
τον Γιανναρά να απαξιώσει τις προσπάθειες κατωτέρων οικονοµικοκοινωνικά στρωµάτων για άνοδο 

µέσω µόρφωσης και ακαδηµαϊκής καριέρας. Στην περίπτωσή τους «η απουσία αστικής καλλιέργειας, 

κοινωνικής τριβής, αισθητικών απαιτήσεων, το κλιµα µειονεξίας για την επαρχιώτικη καταγωγή ή τη 

χαµηλότατη κοινωνική προέλευση» θεωρείται εµπόδιο για την ενασχόληση µε την επιστήµη ως 
πολιτισµό και όχι ως στυγνό καριερισµό (Γιανναράς 1992: 313). Ο απλός λαός, έτσι, έχει την 

(φαντασιακή) προτεραιότητα, αρκεί βέβαια να µην διεκδικεί αλλοτριωτικές κοινωνικές ανόδους, όπως 
µέσω της επιστήµης, που αλλοιώνουν το πηγαίο λαϊκό και ορθόδοξο φρόνηµα. Η περιοχή, έτσι, της 
διανόησης φαίνεται να αποδίδεται στα µεγαλοαστικά στρώµατα, η «πολιτιστική καλλιέργεια» των 

οποίων θεωρείται προϋπόθεση ενός «γόνιµου προβληµατισµού» (ο.π.: 312-313). 
124

 Για το διαφορετικό πολιτισµό που θεωρείται πως αντιπροσωπεύει Ανατολή και ∆ύση, βλ. 

οπωσδήποτε Ιερόθεος 2000: 49-56. Για το σωτήριο κοινοτισµό της Ρωµηοσύνης, σε αντίθεση µε τον 

δυτικής προέλευσης καταστρεπτικό αστικό µετασχηµατισµό, βλ. Μεταλληνός 1986: 223. Για την 

έννοια της Ρωµηοσύνης, βλ. οπωσδήποτε Ρωµανίδης 1975,  Ιερόθεος 2000, Μεταλληνός  1986. Για το 

τρίπτυχο: Ελληνισµός-Νέα Ρώµη-Ορθοδοξία, βλ. ειδικά Μεταλληνός 1986: 195-197. Ο όρος 
«βαρβαρισµός» από τον Ιερόθεο, αναφέρεται καταρχήν στην κατάλυση του δυτικού τµήµατος της 
Ρωµαϊκής αυτοκρατορίας από τις λεγόµενες βαρβαρικές φυλές, επεκτείνεται όµως εν γένει στον δυτικό 

πολιτισµό, ως γέννηµα της πρωταρχικής βαρβαρότητας, τώρα µε τον όρο «νεοβαρβαρισµός» (Ιερόθεος 
2000: 103). 
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δύσης ταυτίζονται µε την εξουσιαστική επιβολή και τους αγώνες συµφερόντων µε 

σκοπό την ευδαιµονία.  

 

Σχηµατικά: 

ΑΝΑΤΟΛΗ ∆ΥΣΗ 

∆ήµος-κοινότητα-ενορία: 

διαπροσωπικές σχέσεις 
 

Θεός-Εκκλησία-ιερείς-επίτροποι-
ενορίτες 
 

Συντεχνίες: κοινωνία-συνεργασία  

 

Ψυχολογικές βάσεις κοινωνίας και 
πολιτισµού: Οµοδοξία, αγάπη, τιµή, 

ελευθερία  

Πόλη ως αστικό και βιοµηχανικό κέντρο: 

απρόσωπες σχέσεις 
 

Εργοστάσιο-διοίκηση-διανόηση-ΜΜΕ-πολίτες 

 

Συνδικάτα: συµφέροντα-αγώνες  

 

Ψυχολογικές βάσεις κοινωνίας και πολιτισµού: 

Κοινωνικές τάξεις, µίσος, πόλεµος  
 

 

Σύµφωνα µε τον Χιωτάκη (2000: 303) πρόκειται για έναν «ιδιόµορφο 

‘κοινοτισµό’», από τη στιγµή που η εξιδανίκευση των παραδοσιακών προτύπων δεν 

αίρει τελικά την υπάρχουσα ιδιωτική µορφή οικονοµίας. Όπως έχει επισηµανθεί 

(Καλαϊτζίδης 2009: 510-511) θέµατα όπως η µεταφυσική πρόσληψη του λαού και ο 

κοινοτισµός απηχούν επιδράσεις από το κίνηµα των Σλαβόφιλων του 19
ου

 αιώνα και 

το γερµανικό ροµαντισµό. Το παράδοξο είναι πως η διαρκής επίκληση του λαού 

πραγµατοποιείται από µία κατεξοχήν ελιτίστικη θεολογία, όπως υπήρξε η θεολογία 

του προσώπου125
. 

Το αίτηµα «επιστροφής του εκκλησιαστικού βίου στον άξονα ζωής της 

ευχαριστιακής κοινότητας» (Γιανναράς 1979: 298), δεν σηµαίνει µία άλλωστε 

αδύνατη χωροχρονική µετάβαση στο παρελθόν, αλλά τη µεταµόρφωση του παρόντος 

στη βάση του τρόπου ζωής που διασώζει η Εκκλησία. Το βυζάντιο και η 

τουρκοκρατία θεωρούνται κατεξοχήν πρότυπα ιστορικής πραγµάτωσης αυτής της 

πρότασης126
, ωστόσο –όπως υποστηρίζεται- µπορεί και σήµερα να εφαρµοστεί στο 

                                                 
125

 Για τον ελιτίστικο χαρακτήρα της νεορθοδοξίας, βλ. Χιωτάκης 2000: 301, Αµπατζίδης 2009: 41.   
126

 Βλ. ενδεικτικά Γιανναράς 1968: 46-47, 179-180, Γιανναράς 1977: 106-110, 120, 123-124, 274, 

Γιανναράς 1979: 288-290, Γιανναράς 1976: 134, Γιανναράς 1992: 81. Όπως υποστηρίζεται το 

Βυζάντιο αποτέλεσε την «οργανική-εσωτερική ‘αλληλοπεριχώρηση’ των ορίων του πολιτικού και του 

εκκλησιαστικού βίου…µία ξεχωριστή φανέρωση της αλήθειας της Εκκλησίας και του καθολικού και 

οικουµενικού χαρακτήρα της» (Γιανναράς 1977: 120), επίσης «όλες οι εκφάνσεις της ζωής του 

υπόδουλου Ελληνισµού συνθέτουν ένα πολιτιστικό επίτευγµα απρόσιτο στους ποικίλους ευρωπαϊκούς 

διαφωτισµούς» (Γιανναράς 1968: 46-47). Βλ. και Μεταλληνός 1998: 143, όπου υµνείται η «ενότητα 

θρησκευτικής και κοινωνικής σφαίρας» του βυζαντίου αλλά και της τουρκοκρατίας, µε το επιχείρηµα 
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πλαίσιο της ευχαριστιακής σύναξης των ενοριών ή και των επισκοπών (Γιανναράς 

1979: 285-286). Πρόκειται για ένα αίτηµα «επανασυγκρότησης της ενορίας» (βλ. ο.π.: 

291-299, όλη τη παραγρ. 77), µέσα από το σχηµατισµό τοπικών ευχαριστιακών 

κοινοτήτων, όπου θα βιώνεται έµπρακτα η προσωπική κοινωνία και αγάπη127
, κατά 

το πρότυπο των σχέσεων της αγίας τριάδος (ο.π.: 295-297). Αυτή η εκ νέου 

χαρισµατοποίηση της Εκκλησίας, συνεπάγεται βέβαια µία ταυτόχρονη καταγγελία 

κάθε διαδικασίας «θεσµοποίησης-επαγγελµατικοποίησης» της Εκκλησίας ως 

αλλοτριωτικής του προσωπικού τρόπου ύπαρξης128
 (ο.π.: 296-298). Η έµφαση δίνεται 

στην ευχαριστία και τις µυστηριακές της δυνατότητες σε αντίθεση µε την πολιτική 

πρακτική ή την ηθική συγκρότηση των ατόµων:   

 

 «Υπάρχει όµως η δυναµική αφετηρία γι’ αυτό το µετασχηµατισµό της 
ζωής και της χρήσης του κόσµου: Είναι η ευχαριστιακή 

σύναξη…Κανένας πολιτικός προγραµµατισµός οσοδήποτε 

‘αποτελεσµατικός’, και καµιά κοινωνική Ηθική οσοδήποτε ριζοσπαστική, 

και καµιά οργάνωση του λαϊκού σώµατος σε ‘πυρήνες’ επαναστατικής 
αλλαγής, δεν είναι δυνατό να πραγµατοποιήσει το ‘µεταβολισµό’ της 
ζωής που απεργάζεται δυναµικά η ευχαριστιακή κοινότητα» (Γιανναράς 
1979: 342).  

 

«Η ευχαριστιακή κοινότητα…ο πυρήνας της ενορίας και της επισκοπής, 
είναι η ‘επαναστατική’ µας οργάνωση, η ριζοσπαστική µας ‘πολιτική’, η 

‘ανατρεπτική του κατεστηµένου’ Ηθική µας…επιστροφή…στη Μία 

καθολική Ευχαριστία…την απόλυτη προτεραιότητα της οντολογικής 
αλήθειας του προσώπου…Ο χώρος της υπέρβασης είναι η καθολικότητα 

της τοπικής ευχαριστιακής κοινότητας, ενορίας, ή επισκοπής. Μόνο εκεί 
µπορεί να δοθεί η µάχη µε το αδιέξοδο της τεχνοκρατίας» (Γιανναράς 
1979: 343).    

 

Τα παραπάνω στοιχεία προβάλλονται ως το «δικό µας πολιτιστικό και κοινωνικό 

µοντέλο» (Ιερόθεος 2002e: §11), το οποίο ενδύεται µε µία διπλή αλληλένδετη 

«αποστολή»: µία εσωτερική, που αφορά την ελληνορθόδοξη συγκρότηση της 

ελληνικής κοινωνίας129
, και µία εξωτερική, η οποία αναφέρεται στην πολιτιστική µας 

                                                                                                                                            
πως η κοινοτική οργάνωση µε κέντρο την ενορία διέσωσε την ταυτότητα και αυτοσυνειδησία του 

Γένους, άρα και την ελευθερία του. 
127

 Βλ. επίσης Ιερόθεος (2000: 293-296, 363), όπου προβλέπεται η συγκρότηση των Εκκλησιών (λόγω 

εκκοσµίκευσης και θρησκευτικού πλουραλισµού) σε «θεραπευτικές κοινότητες»-«πυρήνες 

οικογενειακής ζωής», που θα βιώνουν έµπρακτα το µοναστικό ιδεώδες της αγάπης και φιλανθρωπίας 
(ο «µόνος υπαρκτός σοσιαλισµός» των Μοναστηρίων, ο.π.: 294).  
128

 Εδώ, λοιπόν, παρατηρείται η αντίθεση µεταξύ χαρίσµατος και γραφειοκρατικής δοµής, που 

ακριβώς καθηµερινοποιεί το χάρισµα, βλ. Weber  2005: 275-292.  
129

 Σύµφωνα µε τον Ιερόθεο (2000) «έχουµε κληρονοµήσει ένα µεγάλο θησαυρό», γι’ αυτό και µας 
προτρέπει «να τον διαφυλάξουµε ως κόρη οφθαλµού…να µείνουµε σταθεροί…Να παραµείνουµε 
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κυριαρχία στην περιοχή της δύσης, και ειδικότερα στην Ευρώπη130
. Η Ορθόδοξη 

Εκκλησία παρουσιάζεται έτσι ως µία κατεξοχήν «µοντέρνα» πρόταση ζωής131
, που 

αφορά τόσο τα υπαρξιακά προβλήµατα του σύγχρονου ανθρώπου132
, όσο και την 

προσφορά ενός διοικητικού και πολιτικού µοντέλου οργάνωσης της ζωής, σε εθνικό 

αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο133
. Η έννοια της αποστολής, που απορρέει από µία 

αίσθηση πνευµατικής και πολιτιστικής ανωτερότητας, συνιστά κοινό τόπο στον 

εκκλησιαστικό λόγο: 

 

 «…έχουµε µεγάλη αποστολή στον σύγχρονο κουρασµένο και πονεµένο 

κόσµο…µια µεγάλη ειρηνική πολιτιστική επανάσταση….γνωρίζοντας και 
βιώνοντας την ελληνορθόδοξη παράδοση, µπορούµε να “κατακτήσουµε” 

πολιτιστικά τον σύγχρονο δυτικό κόσµο…Εµείς οι Ορθόδοξοι Έλληνες 
δεν πρέπει να διακατεχόµαστε από ανασφάλειες και φοβίες…αλλά από 

την αίσθηση της πολιτιστικής υπεροχής, που δεν δηµιουργεί όµως έπαρση, 

αλλά ευθύνη για προσωπική βίωση του πυρήνος της παραδόσεως και 
µεταδόσεώς τους σε αυτούς που την αναζητούν» (Ιερόθεος 2000c: §18-

20).  

 

«Καί ελπίζουµε ότι αυτό το πνεύµα της Ρωµηοσύνης µε τον πολιτισµό και 
την πνευµατική ιατρική, όπως εκφράζεται από την νηπτική και 
φιλοκαλική παράδοση, θα κυριαρχήση σε ολόκληρο τον κόσµο…Το 

πνεύµα της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας, παρά την πτώση του οργανωµένου 

Κράτους, είναι ζωντανό…‘…Η Ρωµιοσύνη έν να χαθή, όντας ο κόσµος 
λείψη!’» (Ιερόθεος 2002g: §43). 

 

 

Η συναίσθηση αυτή της αποστολής αποτυπώνεται ανάγλυφα στο όραµα της 

«καινούριας Μεγάλης Ιδέας», δηλαδή στο όραµα µιας οικουµενικής πολιτιστικής 

κυριαρχίας της Ρωµηοσύνης, η οποία έχει ως βάση την ειρήνη134
. Υποτίθεται ότι ο 

κοινοτικός τρόπος οργάνωσης που έχει ως κύτταρο την ενορία στηρίζεται στις 

διαπροσωπικές σχέσεις, οι οποίες καθώς θεµελιώνονται στην αγάπη, δηλαδή στα 

ανώτερα συναισθήµατα, αποτελούν -κατά προέκταση- τις υποδοµές της ειρηνικής 

                                                                                                                                            
Ρωµηοί…» (ο.π.: 122), «να γνωρίσουµε τους προγονικούς µας θησαυρούς» (ο.π.: 373). Εποµένως «οι 
νεοέλληνες έχουµε µεγάλη ευθύνη. Πρέπει αποκτήσουµε αυτοσυνειδησία…η Εκκλησία και σήµερα µπορεί 

να γίνη Κιβωτός του Γένους µας» (ο.π.: 68). 
130

 Βλ. ενδεικτικά Ιερόθεος 2001c, Ιερόθεος 2001d, Ιερόθεος 2002e: §11, Ιερόθεος 1997d: §30-31. 
131

 Βλ. ενδεικτικά Ιερόθεος 2000: 291, 343, 347 και Ιερόθεος 1997: 32-33. 
132

 Για την ψυχοθεραπευτική λειτουργία της ορθόδοξης θεολογίας, βλ. Ιερόθεος 2000: 284-285, 354-

355, επίσης Ιερόθεος 2004d και Ιερόθεος 2006. 
133

  Βλ. ενδεικτικά Ιερόθεος 2003d, Ιερόθεος 2001d, Ιερόθεος 2002f. 
134

 Βλ. χαρακτηριστικά Ιερόθεος 2007b, όπου ο  συγγραφέας παρουσιάζοντας την πολιτική και 
πολιτιστική πρόταση του Καραµπελιά για την «καινούρια ‘Μεγάλη Ιδέα’» ως «‘σύνθεση ανάµεσα στην 

Αθηναϊκή ∆ηµοκρατία και τον "ένδοξό µας βυζαντινισµό"’», αναφέρει εµφατικά: «Πράγµατι αυτή 

πρέπει να είναι η σύγχρονη Μεγάλη Ιδέα του γένους µας» (ο.π.: §45).  



76 

συνύπαρξης. Στο σηµείο αυτό έχουµε µία ενδιαφέρουσα παραλλαγή της ιδεολογίας 

της «µετακένωσης», µε κατεύθυνση όµως τώρα από την Ελλάδα προς τη δυτική 

Ευρώπη135
. Εάν τον 19

ο
 αιώνα η «µεταλαµπάδευση» των ιδεών και αξιών αφορούσε 

τον χώρο της Ανατολής, στο πλαίσιο του µεγαλοϊδεατικού οραµατισµού της 

ανατολικής επέκτασης των συνόρων, τώρα η έννοια της «αποστολής-προορισµού» 

έχει µεν σε γενικό επίπεδο κατεύθυνση τη σύνολη ανθρωπότητα, όµως στις πιο 

στοχευµένες επεξεργασίες αφορά το χώρο της ∆ύσης και ειδικότερα την Ευρώπη. Η 

Ελλάδα δεν παίρνει πλέον τα φώτα από την Ευρώπη για να τα µεταδώσει στην 

Ανατολή, αλλά απευθύνει η ίδια την ορθόδοξη πνευµατικότητά της στην Ευρώπη, 

προκειµένου η τελευταία να επανασυνδεθεί µε την γνήσια προ-καρλοµάγνεια 

ταυτότητά της: 

 

«[Η] εκκλησιαστική συντήρηση της Μεγάλης Ιδέας του Γένους…δεν έχει 
µόνο εθνικό χαρακτήρα, αλλά τελικά ταυτίζεται µε την οικουµενική εν 

Χριστώ αποστολή του. Το υπόβαθρο της Μεγάλης Ιδέας δεν είναι 
επεκτατικό-πολιτικό, αλλά πνευµατικό-εκκλησιαστικό, ως όραµα της 
ενότητας της πίστης και εν Χριστώ κοινωνίας. Είναι η συνείδηση της 
οικουµενικής ευθύνης και αποστολής της ελληνικής Ορθοδοξίας, αλλά 

και το µόνιµο χρέος του ελληνισµού ως φωτιστή της Οικουµένης» 

(Μεταλληνός 1998: 137). 

 

«Τελικός σκοπός µας δεν είναι η κατάληψι ενός γεωγραφικού τόπου, 

αλλά η ανάληψι σε ένα λειτουργικό κόσµο…πιο άγιο καί 
πνευµατικό…Τελικά η Μεγάλη Ιδέα τού Γένους µας ταυτίζεται µε τη 

µεγάλη ιδέα του ανθρωπίνου γένους…που είναι η σαρκωθείσα Αγάπη, η 

θυσία για τον άλλον…» (Βασίλειος, Αρχ. [Γοντικάκης] χ.χ.b: §8).  

 

 

Όπως υποστηρίζεται, η ισχύς της Ελλάδος δεν βρίσκεται στον τεχνολογικό και 

οικονοµικό τοµέα, αλλά στις πνευµατικές της καταβολές, δηλαδή στην ιδιαιτερότητα 

ενός θρησκευτικού πολιτισµού, ο οποίος προβάλλεται ως το συγκριτικό πλεονέκτηµα 

της χώρας στην εποχή της ευρωπαϊκής ενοποίησης και ευρύτερα της 

παγκοσµιοποίησης 136
. Η Ελλάδα καλείται να επενδύσει στον πνευµατικό και 

                                                 
135

 Για το περιεχόµενο της ιδεολογία της «µετακένωσης»-«µεταλαµπάδευσης» τον 19
ο
 αιώνα, βλ. 

∆ηµαράς 1994: ειδικά σελ. 349-352, και 417. Στην πραγµατικότητα, δεν πρόκειται τόσο για µία 

«καινούργια» Ιδέα, αλλά για µία από τις πολλές αναµορφώσεις που έχει δεχτεί το ιδεολόγηµα της 
Μεγάλης Ιδέας, ως µία «ειρηνική»-«πολιτισµική εξάπλωση του ελληνισµού» µέσω «συνεδρίων-

συλλόγων» και «δηµιουργίας σχέσεων διεθνικών» (ο.π.: 400-401). 
136

 Η Ρωµηοσύνη, έτσι, δεν θεωρείται πως εξασφαλίζει µία απλή «ἐπιβίωση τοῦ Ἔθνους μας» 

(Ιερόθεος 2000: 148), αλλά ότι εγγυάται την πνευµατική µας «επικράτηση» στο σύγχρονο ευρωπαϊκό 

και διεθνές περιβάλλον (ο.π.: 149). Σύµφωνα µε τον Αρχ. Βασίλειο [Γοντικάκη] (1997): 
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θρησκευτικό της πολιτισµό, αφού «τό πνεῦμα νικᾶ την μηχανή» (Ιερόθεος 2000: 

149). Παρά την πνευµατοποίηση της Μεγάλης Ιδέας, η πολιτιστική ανωτερότητα της 

ελληνορθοδοξίας δεν αµφισβητείται, αντίθετα απορρέει από αυτήν µία αίσθηση 

προνοµιακής αποστολής και χρέους, αλλά και λογοδοσίας σε περίπτωση µη 

ανάληψης της ευθύνης: 

 

«Η θέση µας είναι προνοµιακή και επικίνδυνη. Έχει καθοριστεί απ΄ 
αυτούς που µας γέννησαν» (§14), «Αν δεν υπήρχαν όλα αυτά στο αίµα 

µας, τότε θα µπορούσαµε να κάνωµε ότι µας κατέβει» (§23), «∆εν 

ανήκοµε στον εαυτό µας. Ανήκοµε σ΄ αυτούς που µας γέννησαν, και σ΄ 
όλο τον κόσµο. Είµαστε χρεωµένοι µε πνευµατική κληρονοµιά» (§24), 

«Αυτό που κληροδοτήθηκε καθορίζει τη συµπεριφορά µας» (§28), «δεν 

µπορούµε να υποστείλωµε τη σηµαία, να µετριάσωµε το χρέος» 

(Βασίλειος, Αρχιµ. 1984: §31). 

 

«είναι δεδοµένο τό χρέος µας καί ο τρόπος τής εκπληρώσεώς του. ∆έν 

ανήκοµε στόν εαυτό µας αλλά σέ µία ιερά αποστολή» (Βασίλειος, Αρχιµ. 

χ.χ.b: §11). 

 

 

Η «ελληνορθοδοξία»
137  ως µία «ένωση αδιαίρετη µεν, αλλά και ασύγχυτη» 

ελληνισµού και ορθοδοξίας (Μεταλληνός 1992: 18) αντικαθιστά το στιγµατισµένο 

λόγω δικτατορίας «ελληνοχριστιανισµό», µε την αιτιολογία πως χρησιµοποιεί την 

ορθοδοξία ως «προέκταση και συµπλήρωµα του αρχαιοελληνικού στοχασµού, 

αξιολογικά όµως υποδεέστερη εκείνου» (Μεταλληνός 1998: 114). Επισηµαίνεται, 

εντούτοις, ότι η ένσταση δεν είναι «για το πραγµατικό περιεχόµενό του-επιβίωση της 

ελληνικότητας στην Ορθοδοξία-, αλλά για την συγκεκριµένη ιδεολογική ερµηνεία και 

χρήση, πού δέχθηκε στην πράξη», γι’ αυτό και αντιπροτείνεται ο όρος 

«ελληνορθοδοξία» ως οδός σωτηριολογικής µεταµόρφωσης (Μεταλληνός 1992: 77-

78). Στην πραγµατικότητα, πρόκειται για ένα µορφολογικό µετασχηµατισµό, αφού 

διατηρείται ακέραια το µεγαλοιδεατικό περιεχόµενο του ιδεολογήµατος. Η 

                                                                                                                                            
«Είµαστε οι πλούσιοι, οι δυνατοί και πολιτισµένοι…Εχουµε την ισχύ του Πνεύµατος και κληρονοµιά 

ακατάλυτη, που µας καθιστά υπευθύνους για την προστασία της ανθρώπινης ελευθερίας και 
αξιοπρέπειας» (§60),  «Τα κροκοδείλια δάκρυά µας δεν θα µας απαλλάξουν από την ευθύνη. Είµαστε 

οφειλέται. Και θα µας ζητήσουν λόγο οι άνθρωποι» (§61), «Αν οικονοµικά είµαστε υποδεέστεροι 
συγκρινόµενοι µε άλλους λαούς και αν δεν διαθέτουµε τα κεφάλαια της Ευρωπαϊκής Τραπέζης, έχουµε 

όµως κάποια άλλα, µοναδικά, αδαπάνητα λειτουργικά κεφάλαια κάποιας άλλης Αγίας Τραπέζης» 

(§63), «Το χρέος µας είναι µεγάλο, συγκεκριµένο και οικουµενικό» (§65), «∆εν αµυνόµαστε. Κάνουµε 

επίθεση. Και η επίθεση γίνεται προς όφελος εκείνων προς τους οποίους επιτιθέµεθα» (§74). 
137

 Για µία συνοπτική παρουσίαση των βασικών σηµείων του ελληνορθόδοξου σχήµατος σκέψης, βλ. 

Μεταλληνός 1986b.     
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ελληνορθοδοξία εξακολουθεί να συνιστά το ζωογόνο «πνεύµα» που φέρει εντός του 

τη «δύναµη» µιας πανανθρώπινης αναγέννησης, µε τα λόγια του Ιερόθεου (2004e: 

§21-22) «η Ρωµηοσύνη είναι ένας ιδιαίτερος πολιτισµός…που δηµιουργεί ένα ‘πνεύµα’ 

και µια δύναµη για να φλογίζει τον άνθρωπο…[το οποίο] µπορεί να µεταφερθή και να 

αναγεννήση και άλλους πολιτισµούς». 

 Η οικουµενικότητα αυτή της Ρωµηοσύνης συχνά αντιπαραβάλλεται στην 

ασφυκτική κλειστότητα του ελληνικού κράτους 138
. Το «µικρόψυχο νεοελληνικό 

κράτος» (Καραθανάσης 1999: 216) φαντάζει αδύναµο να καλύψει τη µεγαλοσύνη του 

ελληνικού έθνους, η οποία εκτείνεται πέρα από τα συγκεκριµένα γεωγραφικά σύνορα 

του σύγχρονου κράτους139
. Εδώ έχουµε το αντιφατικό γεγονός η κριτική µέχρι και 

άρνηση του έθνους-κράτους να συµβαδίζει µε την υπεράσπισή του απέναντι στους 

εξωτερικούς (ενίοτε και εσωτερικούς) εχθρούς, άλλοτε να εκδηλώνεται µε τη µορφή 

ενός παραδοσιακού µεγαλοϊδεατισµού, και άλλοτε να µετασχηµατίζεται στη Νέα 

Μεγάλη Ιδέα µιας πολιτιστικής κυριαρχίας, δηλαδή µιας ευρωπαϊκής και παγκόσµιας 

διάχυσης του ελληνορθόδοξου πολιτισµού. Η άποψη αυτή περί πρωτοκαθεδρίας του 

ανώτερου ελληνορθόδοξου πνεύµατος διαποτίζει διαχρονικά την εθνικοθρησκευτική 

ιδεολογία, διατηρείται περισσότερο καθαρά (δηλαδή µε την παλιά 

πολιτικοθρησκευτική σηµασία της Μ. Ιδέας) κατεξοχήν στους µοναστικούς κύκλους, 

και πιο εκλεπτυσµένα επί το πνευµατικότερον (ως πολιτιστική κυριαρχία) κυρίως στη 

µορφωµένη εκκλησιαστική διανόηση.  

                                                 
138

 Το ελληνικό κράτος χαρακτηρίζεται ως «µεταπρατικό κρατίδιο που έχει αντιγράψει θεσµούς της 

∆ύσης όχι µε βάση τις ίδιες του τις ανάγκες» (βλ. Γιανναράς, Εκποµπή Ανιχνεύσεις, 29 Αυγ. 2007). Ως 
αποτέλεσµα θεωρείται ένας «εξευρωπαϊσµένος Ελληνισµός» (Γιανναράς 1968: 18), στον αντίποδα της 
οικουµενικότητας του ορθόδοξου πολιτισµού: «Αυτός ο άρριζος εξευρωπαισµός µας απόκοψε από το 

ζωντανό χυµό της πνευµατικής παράδοσης κι η ζωή του τόπου γέµισε σκέλεθρα» (ο.π.: 38). Γι’ αυτό και 
η βαυαρική συγκρότηση του ελληνικού κράτους παροµοιάζεται µε µία τεραστία µεγέθους 
«καταστροφή» όµοια της άλωσης της Κων/λης και της µικρασιάτικης καταστροφής (ο.π.: 37, επίσης 

Γιανναράς 1992: 191). Βλ. και τη δυσφορία του Μεταλληνού (1987) για την «ὑπονόμευση τῆς Μ. 

Ἰδέας, μὲ τὸν ἐλλαδοκεντρισμὸ καὶ ἀθηνοκεντρισμὸ μας» (ο.π.: 14). Στον Ρωµανίδη (1975: 14) 

το νεοελληνικό κράτος χαρακτηρίζεται απαξιωτικά ως «Ελλαδίτσα των ελλαδιτσιστών», µέσα στη 

γενικότερη διπολική αντίθεση «Ρωµηοί της Ρωµηοσύνης» vs «Γραικύλοι του Νεογραικισµού». Βλ. και 
Καραθανάσης (1999: 212-213), όπου εκφράζεται η δυσφορία που προκρίθηκε το «µικρό και στενό 

Έλλην» αντί του ευρύτερου Ρωµαίου.  
139

 Χαρακτηριστική η νοσταλγική διάθεση του Γιανναρά (1999) για τη δόξα του βυζαντινού 

πολιτισµού, την οποία τροφοδοτεί η απογοήτευση για το υπαρκτό νεοελληνικό κράτος: «Σήµερα τα 

τείχη είναι ερειπωµένα, τα όρια έχουν εξαλειφθεί, οι βάρβαροι έχουν περάσει, η Ελλάδα έχει 
συγκεκριµένα σύνορα, είναι τόπος µετρητός, η ανάσα της άµυνας και της πρόσληψης έχει σταµατήσει, 
η ζωή έχει τελειώσει. Τα σύνορα ή µέτρα χρησίµεψαν για να γίνει το κιβούρι, η κρατική µας 
υπόσταση» (ο.π.: 220).  
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Πώς µπορεί να κατανοηθεί αυτός ο «ιδιότυπος εθνικισµός»
140

, όπου από τη 

µια καταγγέλλεται το περιορισµένο εθνικό κράτος ως αναίρεση της οικουµενικότητας 

της Ορθοδοξίας, και από την άλλη στηρίζεται µε όλες τις δυνάµεις ως ορθόδοξο όµως 

εθνικό κράτος. Στην πραγµατικότητα, έχουµε µία «συρρίκνωση» του κλασικού 

αυτοκρατορικού ιδεώδους που αντιπροσώπευε το Βυζάντιο, και σε µεγάλο βαθµό και 

η Οθωµανική Αυτοκρατορία, στα όρια του σύγχρονου εθνικού κράτους, το οποίο 

µπορεί µεν να αντικαθιστά µορφικά την αυτοκρατορία, αλλά συνεχίζει -στους φορείς 

αυτής της ιδεολογίας- να θέλει να διατηρεί τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά, όπως η 

άρρηκτη σχέση εκκλησιαστικής και κοσµικής εξουσίας, η προνοµιακή µεταχείριση 

της Εκκλησίας, η αίσθηση οικουµενικής αποστολής κτλ. 

Οι φορείς, βέβαια, αυτής της σκέψης απορρίπτουν κάθε κατηγορία 

εθνικισµού141
, προβάλλοντας τον οικουµενικό χαρακτήρα της Ορθοδοξίας αλλά και 

του ελληνισµού σε επίπεδο πολιτισµού και πνευµατικότητας (βλ. ενδεικτικά Ιερόθεος 

2000: 186, 191-192). Η οικουµενικότητα, ωστόσο, αυτή συνυπάρχει δίχως δυσκολία 

µε την πρόσληψη της Εκκλησίας ως κιβωτό του έθνους, καθώς όπως έχει επισηµανθεί 

«η οικουµενικότητα αποτελούσε πάντοτε συστατικό στοιχείο κάθε εθν(ικιστ)ικής 

                                                 
140

 Αντλώ τον όρο από άρθρο του Ιερόθεου (2004e), στο οποίο ο συγγραφέας αρνείται κάθε κατηγορία 

περί «ιδιότυπου εθνικισµού» που αποδίδεται στον περί Ρωµηοσύνης λόγο. Ο Μηλιός (1983) κάνει λόγο 

για µία «φιλοσοφίζουσα θρησκευτικοεθνικιστική ιδεολογία» (§61), ερµηνεύοντας την (όχι χωρίς 
αντιφάσεις) συµπόρευση ανορθολογισµού και ορθολογισµού-θετικισµού µέσα στην εθνικιστική 

έξαρση της περιόδου της µεταπολίτευσης: «ο εθνικισµός είναι λοιπόν η εσωτερική λογική τόσο του 

θετικισµού, όσο και του βυζαντινόπληκτου ανορθολογισµού» (ο.π.: §76). Ο Μπαγιόνας, αντίθετα, 

επισηµαίνει την ιδιορρυθµία αυτού του «εθνικισµού», που συνυπάρχει µε έναν λόγο περί 
οικουµενικότητας της ορθοδοξίας-ελληνισµού και καταδίκης του ελληνικού κράτους. Για τον 

συγγραφέα «στο βαθµό που η νέα θεολογία είναι εθνικιστική, ο εθνικισµός της είναι µάλλον 

φαντασιακός και θυµίζει τον εθνικισµό του εξαρτηµένου και ανήµπορου κράτους, όπως αυτό του Βιού. Ο 

Πεταίν και οι διανοούµενοι που τον στήριζαν ρητόρευαν για την ιδιαιτερότητα της γαλλικής ταυτότητας 

και για την αποστολή της Γαλλίας στη "νέα τάξη πραγµάτων" των Ναζί, ενώ τόνιζαν την περιφρόνησή 

τους προς τους νοησιαρχικής προέλευσης θεσµούς και το άθρησκο πνεύµα της γαλλικής δηµοκρατίας» 

(Μπαγιόνας χ.χ.: §52). Ο Καλαϊτζίδης (2009) µιλάει για «εθνοθεολογία και πολιτισµιοκεντρική 

θεολογία» (ο.π.: 432) µε κύρια χαρακτηριστικά την ελληνικότητα-ελληνοκεντρισµό και τον 

αντιδυτικισµό (κυρίως στο έργο των Γιανναρά, Ρωµανίδη, Γοντικάκη), ενώ ο Μπέγζος (1996, ειδικά το 

γ’ κεφ.  σελ. 37-47 µε τίτλο ‘Νεουπαρξισµός και Αντιδυτικισµός: Η νεορθόδοξη θεολογία απέναντι 
στη νεοελληνική κοινωνία’) για «ιδεολογικό παλαιοηµερολογιτισµό» (ο.π.: 28), που «κατασκευάζεται 

από νεοεθνικιστές διανοουµένους και παλαιόπιστους θεολογίζοντες» (ο.π.: 27). Ο Μπέγζος 
χαρακτηρίζει τη νεορθοδοξία µία «νεοδεξιά πολιτική θεολογία» (ο.π.: 45) ενάντια στο ριζοσπαστικό 

κλίµα της µεταπολίτευσης, αφού πρόκρινε την «ιδιώτευση» και το «γόνιµο συντηρητισµό» αντί της 
«πολιτικοποίησης» και κοινωνικής αλλαγής (ο.π.: 45). Να επισηµανθεί η εµπλοκή επιφανών 

εκπροσώπων της «νέας θεολογίας» στο συντηρητικό-ακροδεξιό χώρο της πολιτικής, για παράδειγµα ο 

Παν. Χρήστου διετέλεσε Υπουργός Παιδείας της δικτατορίας Ιωαννίδη, ο Ρωµανίδης υπήρξε 

υποψήφιος της φιλοχουντικής και φιλοβασιλικής «Εθνικής Παράταξης» το 1977 (βλ.  Καλαϊτζίδης 
2009: 451-452, Γιανναράς 1992: 444, 447). Για τη σχέση της «νέας θεολογίας» µε την πολιτική, βλ. 

Μόσχος 2009. 
141

 Βλ. για παράδειγµα τη κριτική του Γιανναρά στον εθνικισµό-φυλετισµό (1977: 78-80), ως 
«εγκατάλειψη του οράµατος της οικουµενικής ορθόδοξης ρωµιοσύνης» µέσα από τη «διαµόρφωση 

τυπικά αυτόνοµων και ουσιαστικά (οικονοµικά και πολιτιστικά) εξαρτηµένων από την Ευρώπη εθνικών 

κρατών» (ο.π.: 153).   
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πολιτικής ιδεολογίας, αφού εντάσσεται στην εθνική αποστολή, αλλά και την 

ιδιοσυστασία του οποιουδήποτε εθνικο-κρατικού µορφώµατος»
142

 (Καραµούζης 2004: 

9). Η αντίφαση αυτή γίνεται προσπάθεια να ξεπεραστεί µέσω µίας εσωτερικής 

διάκρισης µεταξύ «εθνικισµού» και «εθνικού-πατριωτικού», όπως τονίζεται 

χαρακτηριστικά «όµως άλλο είναι εθνικό και άλλο εθνικιστικό» (Ιερόθεος 2002h: §10). 

Έτσι, απέναντι στον εθνικισµό αλλά και τον διεθνισµό (βλ. Ιερόθεος 2000: 185-186), 

προβάλλεται ο «υγιής εθνισµός»
 
(ο.π.: 197), ως αγάπη για την πολιτισµική παράδοση 

και ταυτότητα ενός λαού, δίχως –µας διαβεβαιώνεται- ίχνος επιθετικότητας απέναντι 

στα άλλα έθνη143
.  

Παρά την προσπάθεια απόκρουσης της κατηγορίας του εθνικισµού, ο περί 

ελληνορθοδοξίας λόγος θεµελιώνεται ακριβώς πάνω στην αίσθηση υπεροχής που 

απορρέει από τη πρόσληψη της  Ρωµηοσύνης ως «πολιτιστική δύναμις ἡγετική» 

(Ρωµανίδης 1975: 11), «ἕνα ὁλότελα νέο καί μοναδικό μέγεθος στήν 

παγκόσμια ἱστορία» (Μεταλληνός 2000b: 395-396). Την αίσθηση της 

µοναδικότητας ενισχύει και η διαρκής αναφορά στους «εχθρούς της Ρωµηοσύνης», οι 

οποίοι «εργάζονται επιστηµονικά» µε σκοπό «να κτυπήσουν και να ταπεινώσουν τις 

Ορθόδοξες Ρωµαίϊκες δυνάµεις», έτοιµοι για µία «Πέµπτη (πολιτιστική) Σταυροφορία» 

(Ιερόθεος 1997e: §10, επίσης Ιερόθεος 2000: 279). Παρά την κινδυνολογία η 
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 Βλ. Καραµούζης 2004: 9, οπωσδήποτε και την υποσηµείωση 27, όπου αναφέρεται η 

«οικουµενικότητα» του Ντοστογιέφσκι ως το «πεπρωµένο» µιας αγαπητικής παγκόσµιας επικράτησης 
της Ρωσίας. Η αντίληψη αυτή διαποτίζει και την αντίστοιχη ελληνική θρησκευτικοπολιτική ιδεολογία.    
143

 Βλ. και Χολέβας (2002: 137), όπου το εθνικό ενδιαφέρον της Εκκλησίας δεν θεωρείται αναίρεση 

της οικουµενικής της διάστασης αλλά σεβασµός στον «υγιή πατριωτισµό».  Και στον Χριστόδουλο 

(1999) ο «ευπρόσδεκτος πατριωτισµός» διακρίνεται από τον «τυφλό(ς) εθνικισµό(ς)» και τη 

«µισαλλοδοξία». Την άποψη περί ενός «υγιούς εθνισµού», δηλαδή ενός «άκακου» πατριωτισµού που 

αγαπά το έθνος, πέρα από φανατικές-ακροδεξιές εκδηλώσεις, αντικρούουν οι Τριανταφύλλου και 
Ιωακείµογλου (2007): «Ο πατριωτισµός είναι ο καθηµερινός εθνικισµός που αυτοθαυµάζεται, 

καλλιεργώντας τη φαντασίωση ότι είναι επαρκώς άκακος ώστε να διαφέρει ουσιαστικά από την 

ακροδεξιά εκδοχή του. Παρ’ όλ’ αυτά, είναι αδύνατον να χαράξουµε διαχωριστική γραµµή ανάµεσα στον 

εθνικισµό και τον πατριωτισµό (ακόµη και αν έχει «αριστερό», αντι-ιµπεριαλιστικό πρόσηµο), διότι η 

διαφορά τους είναι ποσοτική. Με άλλα λόγια, η µετάβαση από τον πατριωτισµό στον εθνικισµό γίνεται 

«οµαλά», χωρίς ρήξη, αρκεί να υπάρξουν γι’ αυτό οι κατάλληλες περιστάσεις. Η συνέχεια που ενώνει τον 

εθνικισµό µε τον πατριωτισµό αποτελεί τη γενική προϋπόθεση για την άνθηση του εθνικισµού, όχι µόνο 

στις κυρίαρχες, αλλά και στις υποτελείς κοινωνικές τάξεις, δηλαδή τη γενική προϋπόθεση για να 

αποκτήσει ο εθνικισµός µαζική βάση» (ο.π.: 14-15). Πρόκειται, κατά τους συγγραφείς, για την 

«ανάδυση της νέας, ‘πολιτισµένης’ εκδοχής του εθνικισµού» (ο.π.: 16).  

Η Αντωνοπούλου (2006: 84), από την πλευρά της, διακρίνει «µεταξύ εθνικής και εθνικιστικής 

ιδεολογίας. Μεταξύ της έννοιας του έθνους ως συλλογικής κοινωνικοπολιτικής οντότητας, ως ιστορικής 

εκδοχής της κοινωνικής-πολιτισµικής ταυτότητας και εκείνης που περιλαµβάνει την ιδέα της φυλετικής, ή 

της πολιτισµικής ανωτερότητας και νοµιµοποιεί δι’ αυτού του τρόπου αξιώσεις επιβολής και πρακτικές 

εδαφικής επέκτασης και βίαιης κυριαρχίας». Η Αντωνοπούλου, µάλιστα, επιστρέφει την κατηγορία του 

εθνικισµού, που αποδίδεται σε κάθε απόπειρα διατήρησης εθνικής ταυτότητας, στο νεοφιλελεύθερο 

διεθνισµό, ο οποίος εξυπηρετεί τα επεκτατικά (άρα εθνικιστικά) γεωπολιτικά και οικονοµικά 

συµφέροντα των Η.Π.Α. (ο.π.: 85-86). 
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βεβαιότητα της τελικής νίκης δεν κλονίζεται, καθώς η ορθοδοξία «καίτοι δέχεται 

πολλές επιθέσεις, εντούτοις παραµένει αήττητη γιατί έχει την αλήθεια» (Ιερόθεος 2000: 

279). Όπως τονίζεται εµφατικά «‘η Ρωµηοσύνη θα χαθεί όντις ο κόσµος λείψει’» 

(Ιερόθεος 2000: 381). Ο αιώνιος και γι’ αυτό µοναδικός χαρακτήρας της Ρωµηοσύνης 

αποτυπώνεται ανάγλυφα στα ακόλουθα αποσπάσµατα:  

 

 «[το] ερώτηµα δεν είναι ‘πού ανήκουµε’, αλλά ‘ποιοι ανήκουν σε µας’, 
πέρα από κάθε εθνικιστική αυτοέξαρση…Το Έθνος µας δεν είναι απλώς 
‘µοναχικόν’ ή ‘ανάδελφον’, αλλά -λόγω της ελληνορθόδοξης παραδόσεως 
του- και ‘µοναδικόν’ σήµερα στον κόσµο» (Μεταλληνός 1992: 35). 

 

«η βαριά και πολυσήµαντη λέξη ‘Ρωµιοσύνη’ που γεµίζει το στόµα και 
την ψυχή κάθε έλληνα, είναι η εθνικολαϊκή συνείδηση του Νέου 

Ελληνισµού. Συµβαδίζει µε την Πίστη. Είναι ο εθνισµός στη φυλετική και 

ψυχική του διάσταση. Ανεβαίνει τους αιώνες µε το φωτοστέφανο της 
αγιοσύνης και την σπάθα της παλληκαριάς, φορτωµένη λαϊκότητα, 

ιστορία και δόξα, χωρίς ν' αποσταίνει, χωρίς να σταµατά, πληθαίνοντας σε 

κάθε σκαλί της ιστορίας τις δάφνες της και πλαταίνοντας το αγωνιστικό 

της απολυτρωτικό περιεχόµενο. Η Ρωµιοσύνη είναι η φλεγόµενη βάτος του 

ελληνισµού, ανάβει, φλογίζει, φωτίζει, λαµπαδιάζει, µα δεν καίεται» 

(Βαλέτας παρατίθεται στο Ιερόθεος 2004e: §15, έµφαση δική µου)
144

. 

 

 

Στην πραγµατικότητα η νέα Μεγάλη Ιδέα είναι το ιδεολογικό αποτέλεσµα της 

αγωνιώδους προσπάθειας της εκκλησιαστικής διανόησης να δικαιολογήσει τη θέση 

και το ρόλο της εκκλησίας µέσα στο νέο ευρωπαϊκό και διεθνές γίγνεσθαι. Πρόκειται 

για ένα εγχείρηµα µετέωρο, που ακροβατεί ανάµεσα στην αναγκαιότητα της 

προσαρµογής στο σύγχρονο περιβάλλον και τις βαθιά εγχαραγµένες στην 

εκκλησιαστική συνείδηση εθναρχικές αξιώσεις, καθώς η Εκκλησία ποτέ δεν 

απεµπόλησε το δικαίωµά της να αυτοαναγνωρίζεται ως φύλακας του έθνους. Παρά 

τους σηµασιολογικούς µετασχηµατισµούς, το ροµαντικό και εθνικιστικό περιεχόµενο 

της Μεγάλης Ιδέας
145

 παραµένει ενεργό, αν και καλυµµένο κάτω από πιο political 

correct διατυπώσεις που ανταποκρίνονται στις νέες ιστορικές συνθήκες, όπως 

ταυτότητας, τρόπου ζωής και γενικότερα πολιτισµού. 
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 Πρόκειται για παρουσίαση από τον Ιερόθεο (2004e) ενός κειµένου του Γ. Βαλέτα µε τίτλο Η 

ανάσταση της Ρωµιοσύνης. Το απόσπασµα φανερώνει τη βαθιά ιδεολογική πίστη που διασώζεται στους 
κόλπους της Ορθόδοξης Εκκλησίας, στο δεξιό κοµµάτι του πολιτικού φάσµατος, αλλά και στη 

λεγόµενη «πατριωτική αριστερά», για την µακραίωνη ιστορική συνέχεια του ελληνισµού (αρχαιότητα-

βυζάντιο-νέος ελληνισµός), αλλά και την εξύψωσή του µε τη δηµιουργία της Ρωµηοσύνης ως 
σύνθεσης ελληνικότητας και Ορθοδοξίας.  
145

 Για τις βυζαντινές ρίζες και τη µετέπειτα διαδροµή του ιδεολογήµατος της «Μεγάλης Ιδέας», βλ. 

Αγουρίδης 2000.      
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Σε περιόδους εθνικιστικής έξαρσης, ωστόσο, επανεµφανίζεται µε το 

παραδοσιακό της περιεχόµενο ως επιθετική διεκδίκηση της Μεγάλης Ιδέας146
. Ο 

περιορισµός της πολιτικής στην τεχνική και οικονοµική διαχείριση της 

καθηµερινότητας αναδεικνύει την Εκκλησία «πρωταγωνίστρια» όχι µόνο πνευµατικά 

και θρησκευτικά, αλλά και εθνικά για την επιδίωξη των µεγάλων οραµάτων του 

Γένους (Χριστόδουλος 1999: 51-52). Στο πλαίσιο αυτής της αντίληψης, η Εκκλησία 

επιφορτίζεται µε διπλή αποστολή, µία εσωτερική για την επιστροφή της ελληνικής 

κοινωνίας στις ελληνορθόδοξες ρίζες (ο.π.: 82-83) και µία εξωτερική ως επιθετική 

δράση (ο.π.: 52) στην περιοχή των Βαλκανίων και της Ευρώπης, µε στόχο τη 

συγκρότηση ενός «‘ορθόδοξου µετώπου’» για την «αναχαίτιση(ς) του ισλαµικού 

αναβρασµού αλλά και της τουρκικής µεγαλοµανίας» (ο.π.: 32, βλ. επίσης 36, 74, 106, 

109, 110). Από τη µια η «παλιά ελλαδική ενδοτικότητα» µε την «πλήρη 

‘νοµιµοφροσύνη’» και τα «‘ειρηνικά’ έργα προόδου και ανασυγκρότησης» που τελικά 

«πρόδωσαν τα οράµατα του Γένους», από την άλλη «οι αγέραστοι (αυτοί) νοσταλγοί 

της Μεγάλης Ιδέας που τη ρήµαξε ο κοσµοπολίτικος διεθνισµός και η πατριδοκαπηλία» 

(Χριστόδουλος 1999: 51-52). Η ορθοδοξία εδώ χρησιµοποιείται ως εργαλείο εθνικής 

πολιτικής: 

 

«Η Ορθοδοξία µας είναι τώρα η χρυσή µας εφεδρεία» (Χριστόδουλος 
1999: 83), «ένας ορθόδοξος άξονας, που θα ξεκινάει από τις Εκκλησίες 
και θα επηρεάζει και τις κυβερνήσεις, θα αποτελεί δύναµη κρούσεως όχι 
τόσο στο πολεµικό επίπεδο όσο στο διπλωµατικό» (ο.π.: 105), «ο 

ορθόδοξος άξονας στα Βαλκάνια…είναι ιστορική αναγκαιότης και 
επιταγή» (ο.π.: 110), «Το πετσί του Έλληνα είναι ποτισµένο µε την 

Εθνική Ιδέα, µε την πίστη στο Θεό και µε το φιλότιµο. ∆ώστε στους 
Έλληνες όραµα ζωής και αυτοί θαυµατουργούν…ο Ελληνισµός, παρ όλες 
τις γκάφες των δικών του και τις πλεκτάνες των εχθρών του, και πάλιν θα 

αυξηθεί και πάλιν θα διδάξει τον κόσµο πως ξέρει ενωµένος να 

θαυµατουργεί» (ο.π.: 54).            

 

 Οι παραπάνω επεξεργασίες, όταν προσφέρονται σε εκλαϊκευµένη µορφή, 

όπως «κακή ∆ύση» vs «καλή Ανατολή», βρίσκουν απήχηση σε συντηρητικά -λόγω 

κοινωνικής στασιµότητας ή και καθοδικής τροχιάς- εκκλησιαστικά και κοινωνικά 
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 Ως χαρακτηριστικό παράδειγµα µπορεί να αναφερθεί η φιλολογία περί «ορθόδοξου τόξου» στις 
αρχές της δεκαετίας του 90. Ο τότε Μητροπολίτης ∆ηµητριάδος Χριστόδουλος υπήρξε από τους 
βασικούς θιασώτες µίας τέτοιας προοπτικής, βλ. οπωσδήποτε Χριστόδουλος 1999, ειδικά τα άρθρα µε 

τίτλο «Μουσουλµανικό ‘παραπέτασµα’ στη Βαλκανική», «Η µεγάλη πρόκληση», «Τα οράµατα του 

Γένους και η άλωση της Πόλης», «Το ηφαίστειο του ισλαµισµού-Η λάβα που ‘καίει’ τα Βαλκάνια», 

«Η κρίσιµη ώρα της Ορθοδοξίας», «Οι χαµένες ευκαιρίες για έναν ‘ορθόδοξο άξονα’ στα Βαλκάνια», 

«Και όµως κινείται». 
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στρώµατα, τα οποία αναζητούν ασφάλεια και ταυτότητα στην ορθόδοξη Εκκλησία147
. 

Από την άλλη, κοινωνικά στρώµατα µε µόρφωση, όµως δίχως ανοδική κοινωνική 

τροχιά, εκφράζονται περισσότερο από έναν φιλοσοφικό ανορθολογισµό τύπου 

Γιανναρά, ως πιο κατάλληλο στο status τους148
.  

Ποιες είναι όµως οι συνέπειες της φαινοµενολογικής θεολογίας ως προς την 

ισχύουσα εκκλησιαστική τάξη πραγµάτων; Η φιλοσοφικοθεολογική σκέψη του 

Γιανναρά θέτει –όπως είδαµε- στο επίκεντρο της εκκλησιαστικής ζωής το πρόσωπο 

και τον αντίστοιχο τρόπο ύπαρξης. Ο οντολογικός αυτός προσανατολισµός οδηγεί σε 

µία εξιδανικευτική θεώρηση του εκκλησιαστικού γεγονότος, η οποία αναπόφευκτα 

προσκρούει στην καθηµερινή αλλά και διοικητική εκκλησιαστική πρακτική149
. Ο 

Γιανναράς τότε παρουσιάζεται ως «προφήτης» που καυτηριάζει τη σύγχρονη 

έκπτωση από την αλήθεια του χαρίσµατος, επιτίθεται στους υπεύθυνους αυτής της 

αλλοίωσης (διοικούσα Ιεραρχία, παρεκκλησιαστικές οργανώσεις, ακαδηµαϊκή 

θεολογία, εθνικό κράτος, δύση κτλ.), προαναγγέλλει την επερχόµενη κρίση, 

προτείνοντας ως σωτηριακή λύση τη φυγή από τον άθλιο ιστορικό χρόνο στην 

ασφάλεια της αµεσότητας της κοινότητας που συγκροτείται γύρω από την ενορία150
. 

Εµφανίζεται, έτσι, ως κριτής των διαστρεβλωτικών προσµίξεων για να επανα-

παρουσιάσει την καθαρότητα του Ορθόδοξου µηνύµατος: 
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 Για παράδειγµα, οι πρωτοπρεσβύτεροι Γ. Μεταλληνός και Θ. Ζήσης, καθηγητές Θεολογικής 
Σχολής Αθηνών και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, µέσα από την αρθογραφία τους στη συντηρητική 

εφηµερίδα Ορθόδοξος Τύπος και τη συµµετοχή τους σε οµιλίες και διαλέξεις αντιοικουµενικού 

χαρακτήρα, αποτελούν κατεξοχήν δίαυλο επικοινωνίας µε κατώτερα κοινωνικοοικονοµικά ακροατήρια. 

Ο Γιανναράς, αντίθετα, παρεµβαίνοντας µέσα από τις στήλες της Καθηµερινής αλλά και τηλεοπτικές 
εκποµπές φιλοσοφικοπολιτικού χαρακτήρα απευθύνεται οπωσδήποτε σε ένα κοινό ενός ανώτερου 

µορφωτικού και κοινωνικού status.   
148

 Ο Καλαϊτζίδης (2009: 479), για παράδειγµα, διαπιστώνει πως η απήχηση της περί Ρωµηοσύνης 
θεωρίας του Ρωµανίδη περιορίστηκε στον «περιθωριακό χώρο της ακροδεξιάς και τον χώρο που 

ορίζεται από τα συντηρητικά εκκλησιαστικά περιβάλλοντα» δίχως να αγγίξει «ευρύτερα µορφωµένα 

στρώµατα»,  στα οποία αντίθετα είχε ιδιαίτερη επιρροή η σκέψη του Γιανναρά.        
149

 Χαρακτηριστική, για παράδειγµα, είναι η επίθεση που εξαπολύει ο Γιανναράς στην 

επαγγελµατικοποίηση της Εκκλησίας, βλ. Γιανναράς 1968: 62,  Γιανναράς 1992: 147-149, ιδιαίτερα 

υποσηµ. 13, όπου και σφοδρή επίθεση στο θεσµό των «τιτουλαρίων επισκόπων», οι οποίοι 
χαρακτηρίζονται ως «τιτλούχοι γραφειοκράτες» και ως «θεσµοποιηµένη γραφειοκρατία». Για τους 
τιτουλάριους βλ. επίσης Γιανναράς 1977: 264, 271. Για τη σηµερινή κατάσταση της Εκκλησίας της 
Ελλάδος, την οποία επικρίνει για εθνικισµό, ηθικολογία και θεσµική εξάρτηση από το Κράτος, βλ. 

Γιανναράς 1968: 42. Για την προσκόλληση της Εκκλησίας στο ιστορικό παρελθόν, βλ. Γιανναράς 1968: 

65, 61, 62-63, επίσης Γιανναράς 1992: 479, 488. 
150

 Αυτό δεν σηµαίνει πως η σκέψη του Γιανναρά είναι ριζοσπαστική, υπό την έννοια µιας συνολικής 
αναδιάταξης της εκκλησιαστικής τάξης πραγµάτων. Ωστόσο, διατηρεί -έστω σε άτονη µορφή και 
τελείως ιδεαλιστικά- έναν επικριτικό τόνο προς την κατεστηµένη Εκκλησία, τον οποίο η τελευταία 

θέλει να έχει υπό τον έλεγχό της, από φόβο µήπως ξεσπάσει ή κυρίως βοηθήσει πιο γνήσια 

ριζοσπαστικά στοιχεία να ξεσπάσουν εναντίον της  (βλ. οπωσδήποτε Μανχάιµ 1997: 281-283). 
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«…είναι η επίσηµη εκκλησιαστική διδαχή που έχει νοθευτεί, αφού οι 
άµβωνες είναι ξένοι και άσχετοι τόσο µε την ορθόδοξη διδασκαλία όσο 

και µε το ορθόδοξο βίωµα. Έχουν µεταβάλει τον Χριστιανισµό σε 

Ηθική…διαστρέψαµε το µυστικό βίωµα σε ηθικήν απαίτηση. Και 
φτάσαµε σήµερα σ’ αυτή την αλλοίωση του ορθόδοξου φρονήµατος και 
βιώµατος του λαού…Έτσι έγινε κι αποµείναµε χωρίς ρίζες στη δίνη του 

ευρωπαϊκού πυρετού…Η µόνη ελπίδα είναι η κρίση…Να αρνηθούµε στον 

εαυτό µας την αναξιοπρέπεια µιας θρησκευτικότητας, που συντηρεί 
απλώς τον εθνισµό µας και την κοινωνική µας ηθική….Όλα αυτά θα τα 

σαρώσει η κρίση. Θα µας οδηγήσει γυµνούς από περιττά στολίδια πίσω, 

στο πατρικό µας σπίτι. Ο Έλληνας Ευρωπαίος θα συναντηθεί µε τον 

Ντοστογιέβσκυ, µε την Ορθοδοξία. Στο πατρικό σπίτι θα συναντηθούµε 

και δικούς µας πολλούς: τον Παπαδιαµάντη, τον Σολωµό, τον Νικόδηµο 

Αγιορείτη» (Γιανναράς 1968: 176-177).    

 

Ωστόσο, η υπερβατική αυτή σκέψη αν και ασκεί έντονη κριτική στην 

κατεστηµένη εκκλησιαστική τάξη πραγµάτων, εντούτοις δεν οδηγεί σε διάσπασή της. 

Το πρόταγµα καθότι οντολογικό (τριαδικός τρόπος ύπαρξης) δεν µπορεί ποτέ να 

πραγµατωθεί ιστορικά, εποµένως η κριτική παραµένει φιλοσοφική, δίχως πρακτικές 

συνέπειες. Υπό την οπτική του Μανχάιµ (1997) πρόκειται για µία σκέψη ιδεολογική 

και όχι ουτοπική, αφού λειτουργεί ως «οργανικό» συµπλήρωµα της ευρύτερης 

εκκλησιαστικής κοσµοθεωρίας (ο.π.: 232). Η «κοινωνία των σχέσεων», εδώ, δεν 

παραπέµπει στο φιλελεύθερο όραµα της «κοινωνίας των πολιτών», αλλά της 

τριαδικής «κοινωνίας προσώπων». Ο φιλοσοφικός αυτός συντηρητισµός απορρίπτει 

τις µεταρρυθµιστικές προτάσεις µιας φιλελεύθερης ή αριστερής σκέψης (για 

παράδειγµα αναδιάταξη εκκλησιαστικών σχέσεων, χωρισµός Eκκλησίας και 

Kράτους151
), αφού ερµηνεύει αυτές ως ανεπίτρεπτες αλλοιώσεις του οντολογικού 

προτύπου. Από εδώ απορρέει και η χαρακτηριστική συµµαχία που παρατηρείται 

µεταξύ των φορέων αυτής της σκέψης και της Ιεραρχίας, όταν θεωρείται πως 
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 Βλ. για παράδειγµα Γιανναράς 1995: 2 και Γιανναράς 1995b: 2. Η εξιδανίκευση της οντολογικής 
θεώρησης καταλήγει αναπόφευκτα σε αντιφάσεις, όταν αναµετράται µε συγεκριµένα πρακτικά 

ζητήµατα. Για παράδειγµα, ενώ αναγνωρίζεται ως «αναπόφευκτος και αναγκαίος» ο χωρισµός Κράτους 
και Εκκλησίας όταν το πρώτο «εκκοσµικεύεται» και η δεύτερη «θρησκειοποιείται» (µέχρι εδώ συνέπεια 

µε θεωρητικές αρχές), εντούτοις για την ελληνική περίπτωση συνίσταται η «αποφυγή» του χωρισµού, 

πρωτίστως για την σωτηρία του ίδιου του Κράτους, και αυτό παρά το γεγονός ότι πριν έχει 
καταγγελθεί κάθε εργαλειοποίηση της Εκκλησίας για εθνικούς σκοπούς (αντίφαση)! Η αντίφαση αυτή 

απορρέει από την πολιτιστική-ελληνοκεντρική πρόσληψη της Εκκλησίας (βλ. ως προς αυτό 

Καλαϊτζίδης 2009: 479 και εξής), η οποία έτσι καθίσταται σηµαντική για την «πολιτιστική ταυτότητα» 

και «ιστορική συνείδηση» των Ελλήνων: «είναι θέµα πολιτικής ευφυίας και οξυδέρκειας, η έµπρακτη 

κριτική αναγνώριση της εκκλησιαστικής εµπειρίας και παράδοσης ως άξονα πολιτιστικής ταυτότητας και 

εθνικής ενότητας των Ελλήνων» (Γιανναράς 1995b: 2). Για µία κριτική της θέσης αυτής του Γιανναρά, 

βλ. Μανιτάκης 2000: 151-152, υποσηµ. 154. Σύµφωνα µε τον συγγραφέα «το πρόβληµα δηµιουργείται, 

όταν το θρησκευτικό-πολιτιστικό στοιχείο χρησιµοποιείται…ως πολιτικό επιχείρηµα και τείνει να 

προσδιορίσει την πολιτική ταυτότητα ενός λαού και να επιβληθεί καταναγκαστικά, από το Κράτος και το 

Σύνταγµα, και να γίνει περιεχόµενο κρατικής και µάλιστα εθνικής πολιτικής». 
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προκύπτει µείζον κίνδυνος για την Εκκλησία, όπως στις συγκρούσεις µε την 

Κυβέρνηση.  

Ο ιδεολογικός χαρακτήρας της φαινοµενολογικής θεολογίας γίνεται 

περισσότερο εµφανής όταν ο οντολογικός προβληµατισµός εκφέρεται από πρόσωπο 

µε ορισµένη και µάλιστα ανώτατη θέση εντός της εκκλησιαστικής οργάνωσης. Εδώ 

εντάσσονται οι περιπτώσεις των Μητροπολιτών Ζηζιούλα, Ιερόθεου και του 

πρωτοπρεσβύτερου Μεταλληνού152
. Στην περίπτωση αυτή αρχίζουν και αναδύονται 

διαφωνίες µέσα στους κόλπους του ιδίου ρεύµατος, οι οποίες µπορεί να ερµηνευθούν 

µε βάση τις διαφορετικές θεσιακές οπτικές. Η εκκλησιαστική ιδιότητα επιβάλλει µία 

οριοθέτηση του θεολογικού πεδίου από προσεγγίσεις, έστω της ίδιας στοχοθεσίας και 

πνεύµατος, που όµως εκπορεύονται από την περιοχή της φιλοσοφικής σκέψης. 

Χαρακτηριστική, για παράδειγµα, είναι η «διαφωνία» σχετικά µε το εάν η κατηγορία 

του προσώπου αναφέρεται πέρα από την Αγία Τριάδα και στα ανθρώπινα υποκείµενα, 

και αν ναι µε ποια σηµασία και σε ποιο βαθµό. Σύµφωνα µε τον Γιανναρά το 

πρόσωπο ως οντολογική κατηγορία αναφέρεται σε όλους τους ανθρώπους, εποµένως 

οι τριαδικές σχέσεις (αγάπη, αλληλοπεριχώρηση, κοινωνία) πρέπει να αποτελούν 

στόχο συνολικά για τις ανθρώπινες σχέσεις, άρα και για την θεσµική Εκκλησία. Ο 

Ιερόθεος, αντίθετα, προσθέτει τη διάκριση µεταξύ πραγµατικού προσώπου και εν 

δυνάµει προσώπου (Ιερόθεος 1997: 229), αποδίδοντας έτσι το αληθινό πρόσωπο µόνο 

στους αγίους. Για τον µεν Γιανναρά, µία τέτοια διαβάθµιση του προσώπου συνιστά 

«νέο-ευσεβισµό» που περιορίζει τελικά τη λυτρωτική οδό της προσωπικής υπάρξεως 

(Γιανναράς 1992: 486-487). Αντίθετα, για τον Ιερόθεο, η άκριτη απόδοση σε όλους 

τους ανθρώπους της έννοιας του προσώπου απορρέει από έναν ψυχολογικό 

περσοναλισµό της δυτικής σκέψης (Ιερόθεος 1997: 131-132), συνιστά µέχρι και 

«αιρετική τοποθέτηση» (ο.π.: 163) καθώς αλλοιώνει την ορθόδοξη παράδοση σε 

«αναιµική φιλοσοφία» (ο.π: 158). Ο Ιερόθεος, έτσι, τραβάει µία ξεκάθαρη 

διαχωριστική γραµµή µέσα στο πεδίο της θεολογίας: από τη µια οι «φιλοσοφούντες 

και κοινωνιολογούντες θεολόγοι» (ο.π.: 234) (να συγκεκριµενοποιήσουµε εµείς 
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 Ο Ιωάννης Ζηζιούλας, από τους πρωτεργάτες της ευχαριστιακής στροφής της θεολογίας τη 

δεκαετία του 60, κατέχει σήµερα τη µητροπολιτική έδρα της Περγάµου. Ο Ιερόθεος, ο οποίος τονίζει 
την ασκητική-ησυχαστική διάσταση του προσώπου, είναι Μητροπολίτης Ναυπάκτου, ενώ ο 

πρωτοπρεσβύτερος Μεταλληνός είναι καθηγητής στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών. 
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Γιανναράς και Αγουρίδης αντίστοιχα), και από την άλλη η πραγµατική θεολογία των 

Πατέρων της Εκκλησίας, φορέων επίσης και θεσµικής θέσης153
. 

Η φιλοσοφική, λοιπόν, ανάδειξη της πατερικής παράδοσης γίνεται αποδεκτή 

µόνο εφόσον δεν παραθεωρεί την πρωτοκαθεδρία της εκκλησιαστικής θεολογίας στη 

θεώρηση της θείας ύπαρξης. Όπως τονίζεται «µόνο η θεολογία µπορεί να 

πραγµατευτεί το γνήσιο, το αυθεντικό πρόσωπο» (Zizioulas 1997: 43). Γι’ αυτό και 

προκρίνεται περισσότερο ο όρος «υπόσταση της εκκλησιαστικής ύπαρξης» (ο.π.: 50), 

και όχι απλά προσωπικός τρόπος ύπαρξης, όπως αντίθετα στον Γιανναρά. Η διαµάχη 

αυτή µπορεί να αφορά την οριοθέτηση των αρµοδιοτήτων και αξιώσεων εγκυρότητας 

µεταξύ φιλοσοφίας και θεολογίας, εντούτοις και τις δύο πλευρές συνδέει η 

αναζήτηση νοήµατος και ελευθερίας πέρα από την περιοχή της κοινωνικοπολιτικής 

πραγµατικότητας 154
. Γι’ αυτό και η κοινή επίθεση όλων των µορφών 

φαινοµενολογικής θεολογίας απέναντι στην αντικειµενικιστική θεολογική σκέψη. Οι 

µεταξύ τους διαφορές υποχωρούν απέναντι στον κοινό εσωτερικό αντίπαλο. 

Η Εκκλησία εξακολουθεί να προβάλλεται ως ο µοναδικός χώρος της 

σωτηρίας, καθώς σύµφωνα µε τον Zizioulas (1997: 58) «µόνο µέσα στην Εκκλησία ο 

άνθρωπος έχει τη δύναµη να εκφράσει τον εαυτό του ως καθολικό πρόσωπο». Ωστόσο, 

αποδίδεται µία εντονότερη έµφαση είτε στην ασκητική είτε στην ευχαριστιακή 

διάστασή της, η οποία -όχι τυχαία- συγκροτείται «γύρω από τον επίσκοπο» (Zizioulas 

1997: 82, υποσηµ. 55). Για να καταστεί βέβαια επιτυχής η απόπειρα κεντροποίησης 

της εκκλησιαστικής ευχαριστίας, προϋποτίθεται η εξάλειψη κάθε αµφισβήτησης και 

πολύ περισσότερο κάθε αξίωσης διαφορετικής µετατόπισης του κέντρου, όπως για 

παράδειγµα θα µπορούσε να εκληφθεί εσωτερικά στο πεδίο ο µοναχισµός. Με 
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 Βλ. επίσης τον τρόπο αντιµετώπισης του Γιανναρά από τον Zizioulas (1997: 44-46, υποσηµ. 40). 

Όπως θα περιµέναµε, ο Ιερόθεος ενώ διαφοροποιείται από τη φιλοσοφικοθεολογική προσέγγιση του 

Γιανναρά, συµφωνεί µε την κριτική που έχει ασκήσει πάνω σε αυτήν ο Ζηζιούλας (βλ. Ιερόθεος 1997: 

132). Μεταξύ της σκέψης Ιερόθεου και Ζηζιούλα υπερτερούν οι οµοιότητες παρά οι διαφορές (βλ. 

Ιερόθεος 1997: 135-142). Η µόνη διαφοροποίηση είναι η έµφαση έντασης εκ µέρους του Ιερόθεου 

στην ασκητική πλευρά του προσώπου. Είναι προφανές, πως εδώ δεν υφίσταται η αίσθηση της 
αµφισβήτησης (υπαρκτή ή µη, δεν έχει σηµασία) από «φιλοσοφούντες και κοινωνιολογούντες 

θεολόγους» (Ιερόθεος 1997: 234), αλλά αυτή της σύµπτωσης απόψεων, που «τυχαίνει» επίσης να είναι 
και σύµπτωση θεσµικών θέσεων. Για την κριτική του Ιερόθεου στις σύγχρονες προσλήψεις του 

προσώπου, βλ. Ιερόθεος 1997: 168-174 µε τίτλο ‘Σύγχρονες απόψεις για τις διαπροσωπικές σχέσεις’, 
επίσης βλ. Ιερόθεος 1997: 226-239 µε τίτλο ‘Συσχέτιση τριαδολογίας µε την ανθρωπολογία και 
κοινωνιολογία’. Για τις αποστάσεις που παίρνει ο Ιερόθεος απέναντι στη λεγόµενη «παρισινή 

θεολογία» των ρώσων θεολόγων εµιγκρέδων, βλ. Ιερόθεος 1998. 
154

 Για τη διαφορά φιλοσοφίας και θεολογίας, βλ. χαρακτηριστικά Ιερόθεος 1997, το πρώτο κεφάλαιο 

µε τίτλο ‘Οι άγιοι Πατέρες και η φιλοσοφία’, και ειδικά σελ. 29-33. Όπως υποστηρίζεται, «η 

φιλοσοφία είναι ανακάλυψη του ανθρώπου, πού στηρίζεται στο µυαλό και την φαντασία, ενώ η 

θεολογία είναι αποκάλυψη του Θεού στον άνθρωπο, και µάλιστα στην κεκαθαρµένη καρδιά του» (ο.π.: 

24).   
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διακριτικό τρόπο, γίνεται µία ιεράρχηση και µέσα στο εσωτερικό της εκκλησιαστικής 

περιοχής: η Εκκλησία ως ευχαριστιακή σύναξη, µε κεντρικό δηλαδή τον ρόλο του 

επίσκοπου, αποκτά τα πρωτεία έναντι του µοναχισµού και γενικά µιας προσωπικής 

άσκησης. Αυτό δεν σηµαίνει ότι ο µοναχισµός απορρίπτεται· απλώς καθίσταται, 

ακόµα και όταν εξαίρεται,  «διαρκώς εξαρτηµένος» από την επίσηµη Εκκλησία155
 

(ο.π.: 131, υποσηµ. 19). Όπως τονίζεται εµφατικά άσκηση δίχως εκκλησιαστική 

ευχαριστία δεν οδηγεί στην προσωπική µεταµόρφωση, καθώς «στο τέλος το πλαίσιο 

για τη φανέρωση του προσώπου δεν είναι το µοναστήρι: είναι η ευχαριστία» (ο.π.: 63, 

υποσηµ. 66). Έτσι, απέναντι στο συγκριτικό πλεονέκτηµα του µοναχισµού που είναι 

η άσκηση και αγιοποίηση, προτάσσεται ο λατρευτικός χαρακτήρας της θεσµικής 

Εκκλησίας: 

 

«…στη λατρεία ο µοναχός πραγµατώνεται. Γι’ αυτό και θέλει να ζει στην 

κοινωνία του Θεού, όπως το βρέφος αναζητεί τη µητρική αγκάλη… 

Αποχή από τη λατρεία είναι για τον µοναχό αποµάκρυνση από τον Χριστό 

και αποκοπή από το µητρικό σώµα της Εκκλησίας….Καµιά 

απολυτοποιηµένη άσκηση, αποξενωµένη από τη λατρευτική κοινωνία, δεν 

µπορεί εκκλησιαστικά να νοηθεί» (Μεταλληνός 1996: 189-190). 

 

 

 Με άλλα λόγια, η άσκηση γίνεται αποδεκτή ως «νόµιµη άθληση», όταν 

υπάρχει θεία κλήση αλλά και ευλογία (δηλαδή έγκριση) από τους πνευµατικούς και 

όχι ως αποτέλεσµα µιας ατοµικής απόφασης (Ιερόθεος 1997: 356-357). Η έννοια της 

νοµιµότητας φανερώνει την προσπάθεια ελέγχου από τη διοίκηση της Εκκλησίας των 

ατοµικών οδών σωτηρίας 156
, που µπορεί να οδηγήσουν σε έναν άκρατο και 

επικίνδυνο για την εκκλησιαστική τάξη ριζοσπαστισµό, όπως επίσης σε µη 
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 Βλ. επίσης Ιερόθεος 1999e, Ιερόθεος 2002i, Ιερόθεος 2001e, Ιερόθεος 2006b. Χαρακτηριστικά 

αποσπάσµατα: 

«οι µοναχοί γνωρίζουν την θέση τους µέσα στην Εκκλησία, αφού το εκκλησιαστικό πολίτευµα έχει µία 

ιεραρχία…χαρισµάτων και διακονιών» (Ιερόθεος 1999e: §15), «οι µοναχοί αποτελούν την υψηλοτέρα 

τάξη µεταξύ της ιεραρχίας των λαϊκών…τελούν υπό την καθοδήγηση των ιεραρχικών τάξεων, 

ιδιαιτέρως του Επισκόπου…βρίσκονται κάτω από την εξουσία και την αρµοδιότητα των Επισκόπων» 

(ο.π.: §§16-17). «Ο Ηγούµενος οφείλει να κάνη υπακοή στον Επίσκοπό του» (Ιερόθεος 2002i: §16), «ο 

Επίσκοπος µιάς Επαρχίας είναι ο πραγµατικός ποιµήν των Κληρικών, µοναχών και λαϊκών» (ο.π.: §25). 

«οι µοναχοί δεν σώζουν την Εκκλησία, όπως συµβαίνει στην ∆ύση, αλλά σώζονται παραµένοντες στην 

Εκκλησία» (Ιερόθεος 2006b: §54, όπου έµφαση δική µου). 
156

 Χαρακτηριστικά ακόµα και όταν γίνεται αποδεκτή µία µυστική-ατοµική οδός θέωσης τύπου 

Συµεών του Νέου Θεολόγου («κάθαρση, φωτισµός, θέωση»), αµέσως επιχειρείται η ενσωµάτωσή της 
υπό τη σκέπη της θεσµικής Εκκλησίας: «Πρέπει όµως να λεχθεί ότι, παρά την αναγκαιότητα τής 
‘καθάρσεως’, δεν είναι αυτή ο τελικός προορισµός τής Εκκλησίας, αλλά η ευχαριστιακή µεταµόρφωση 

όλης τής κτίσεως στην επουράνια Λειτουργία της Βασιλείας…και η κάθαρση ολοκληρώνεται στη 

λειτουργική ζωή. ∆ιότι ‘η κάθαρση πού δίνει η Θ. Ευχαριστία, είναι η τελική, το µέγιστο, το ύψιστο’» 

(Μεταλληνός 1996: 278-279). 
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ελεγχόµενες οικονοµικές συµπεριφορές157
. Έτσι απέναντι στο «ατοµικό έργο» που δεν 

σώζει, αντιπαρατίθεται «η καθολική πείρα της Εκκλησίας» που σώζει (Ιερόθεος 1997: 

365). Τέλος, η ιδρυµατική αυτή υπεροχή νοµιµοποιείται και µε αναφορά στο κριτήριο 

της στάσης απέναντι στον κόσµο: ο µοναχισµός χαρακτηρίζεται από µία άρνηση του 

κόσµου, ενώ η λειτουργία από µία θετική αποδοχή του (βλ. Ζηζιούλας 1992: 21-22).  

Το κρίσιµο ερώτηµα, µε βάση την οπτική µας, παραµένει κατά πόσο οι 

διάφορες θεολογικές επεξεργασίες, όπως εδώ της ευχαριστιακής κοινωνίας, 

αποδυναµώνουν ή εδραιώνουν την ισχύουσα εκκλησιαστική τάξη πραγµάτων. Στην 

περίπτωση που η θεολογική αυτή σκέψη συµπίπτει µε ορισµένη εκκλησιαστική 

ιδιότητα, ο όποιος εναποµείνας «προφητικός» χαρακτήρας µιας έξω-ιερατικής 

σύνθεσης φιλοσοφίας και θεολογίας (για παράδειγµα τύπου Γιανναρά), παραµένει 

πάντα σε ένα δεύτερο πλάνο στα εκκλησιαστικά δρώµενα. ∆εν εξαφανίζεται τελείως 

η κριτική, αλλά αφορά σε τοµείς που δεν µεταβάλλουν τον επισκοποκεντρικό 

χαρακτήρα της Εκκλησίας158
. ∆εν είναι τυχαίο που εδώ θεµελιακό κέντρο της τοπικής 

Εκκλησίας θεωρείται ο επίσκοπος και όχι απλά ο πρεσβύτερος σε επίπεδο ενορίας159
 

(Zizioulas 1997: 251) 

 Αντίθετα, η ιεραρχική δοµή νοµιµοποιείται πλήρως, πόσο µάλλον όταν η 

προφητική διάσταση ενσωµατώνεται πλήρως στον εκκλησιαστικό µηχανισµό, µε το 

επιχείρηµα πως από την ίδρυση της Εκκλησίας και µετά ο Λόγος του Κυρίου 

διαποτίζει συνολικά την Εκκλησία: «ο Λόγος του Θεού δεν είναι πλέον απλώς µία 

προφητική ρήση, όπως ήταν στη Παλαιά ∆ιαθήκη, αλλά ‘σάρκα’» (Zizioulas 1997: 224, 

υποσηµ. 42). Ο επίσκοπος, αν και ο κατεξοχήν υπεύθυνος της εκκλησιαστικής 

                                                 
157

 Χαρακτηριστικές είναι οι αντιθέσεις ιεραρχών και ηγουµένων ως προς το χαρακτήρα και την 

αποστολή του µοναχισµού, βλ. ενδεικτικά  Ιερόθεος 1999e: §23, 24 και Ιερόθεος 2005a: §11. 

Χαρακτηριστικά αποσπάσµατα: 

«Υπάρχουν µοναχοί που ζουν την ιερά ησυχία και άλλοι που ζουν σε ένα ακατανόητο, αποτυχηµένο και 

ανορθόδοξο ακτιβισµό…µοναχοί που κατήντησαν επιχειρηµατίες, µε επιχειρήσεις, µε αστικές εταιρείες, 
µε σωµατεία…που αντιστρατεύονται τους επισκόπους» (Ιερόθεος 1999e: §23), «Αντικαταστάθηκαν, 

δυστυχώς, οι Πατέρες από τους µάνατζερς» (ο.π.: §24, έµφαση δική µου) 

«Μεγάλο πρόβληµα αναφύεται από την “φιλοπρωτεία” µερικών Πρεσβυτέρων, ιδιαίτερα Ηγουµένων, 

οι οποίοι είναι ανεξέλεγκτοι…έχουν στήσει “µπαϊράκια” και “καπετανάτα” στην Εκκλησία, 

στηριζόµενοι στην νοµική προσωπικότητα ∆ηµοσίου ∆ικαίου…για να διατηρούν την πλήρη 

ανεξαρτησία τους από τον Επίσκοπο» (Ιερόθεος 2005a: §11). 
158

 Και εδώ, για παράδειγµα, θα δει κανείς κριτικές απέναντι στην ακαδηµαϊκή θεολογία όταν αυτή 

αποµακρύνεται από την Εκκλησία (βλ. Zizioulas 1997: 118), αλλά και στο θεσµό των τιτουλαρίων 

επισκόπων (ο.π.: 197 υποσηµ. 94, 239, 241, 251-252 υποσηµ. 6). 
159

 Αντίθετα, ο λόγος του Γιανναρά (1979) συνηθίζει να αναφέρεται ταυτόχρονα σε «επισκοπή και 

ενορία» (ο.π.: 285), µάλιστα στο πρόταγµα του περί «επανασυγκρότησης της ενορίας» (ο.π.: 291-299) 

αφήνεται ως ενδεχόµενο η κατάργηση της επαγγελµατικής ιερωσύνης, µε σκοπό την επανα-

χαρισµατοποίηση του πρεσβυτέρου της κάθε σύναξης (ο.π.: 295-297). Ίσως εδώ διατηρείται ένας 
κάποιος «προφητικός» τόνος, ο οποίος στον Ζηζιούλα λόγω θεσµικής ιδιότητας ενσωµατώνεται στον 

εκκλησιαστικό µηχανισµό. 
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διεύθυνσης
160

,  καθίσταται «προϋπόθεση της χαρισµατικής ζωής» (ο.π.: 137). Γι’ αυτό 

και τονίζεται η αναγκαιότητα να είναι «ενωµένα τα πνευµατικά χαρίσµατα µε την 

κανονική δοµή της Εκκλησίας» (Ιερόθεος 2006b: §57). Το χάρισµα θεωρείται πλέον 

έγκυρο µόνον εφόσον περνά µέσα από την κατεστηµένη οργάνωση της Εκκλησίας, 

όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά «έκτακτες…‘χαρισµατικές’ λειτουργίες έχουν τη 

θέση τους στην Εκκλησία..εφόσον περνάνε διαµέσου του επισκόπου» (Zizioulas 1997: 

199). Η αντικειµενοποίηση του χαρίσµατος ενισχύει τη θεσµική λογική της Εκκλησίας, 

καθώς µεταβάλλει τον έκτακτο και προσωπικό χαρακτήρα του χαρίσµατος161
. Έτσι, 

όµως, η αντίθεση ιερέα-προφήτη υποχωρεί, δηλαδή αποδυναµώνεται η πρωταρχική 

ισχύς της προφητείας, που δεν είναι άλλη από τον έλεγχο της επαγγελµατικής 

ιερωσύνης162
.  

Μπορεί κανείς να σταχυολογήσει αρκετές φράσεις που νοµιµοποιούν την 

ηγετική θέση του επισκόπου. Για παράδειγµα, ότι είναι «διαµεσολαβητής» ανάµεσα 

στον άνθρωπο και το Θεό (ο.π: 230) και «ορατό κέντρο» της ενότητας της Εκκλησίας 

(ο.π.: 238). Ακόµα περισσότερο πως συνιστά µια επίγεια εικόνα του Θεού, καθώς 

όπως υποστηρίζεται «ο επίσκοπος είναι ο ‘τύπος’ ή ‘στη θέση’  του Θεού...απεικονίζει 

τη Βασιλεία του Θεού εδώ και τώρα» (ο.π.: 229). Από τη στιγµή που η ιεραρχική 

οργάνωση της Εκκλησίας παρουσιάζεται ως απτή φανέρωση της θείας δοµής, 

εξαφανίζονται τα όποια περιθώρια αµφισβήτησης της συγκεκριµένης µορφής 

οργάνωσης και λειτουργίας: 

 

 

                                                 
160

 Η ύπαρξη ενός διευθυντή και δευτερευόντως ενός διοικητικού επιτελείου συνιστά για τον Weber το 

συγκροτησιακό στοιχείο κάθε συνδέσµου (βλ. Weber 2005: 50), όπως είναι η «ιεροκρατική ιδρυµατική 

επιχείρηση» (ο.π.: 57). Το ιερατείο, άλλωστε, διακρίνεται για την επαγγελµατική, δηλαδή διαρκή 

ενασχόλησή του µε τη λατρεία, βλ. Weber 2007: 37-38. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να κατανοηθεί το 

ενδιαφέρον του Χριστοδούλου (2000a) για την δηµιουργία ενός «µηχανισµού µονίµου επιµορφώσεως 

του στελεχικού δυναµικού» της Εκκλησίας (ο.π.: 84), για µία «ορθολογιστική αντιµετώπιση» των 

δαπανών κτλ. (ο.π.: 100). Η σταθερή και διαρκής θεσµική συγκρότηση της Εκκλησίας έρχεται σε 

αντίθεση µε τον έκτακτο-προσωπικό χαρακτήρα του χαρίσµατος, βλ. επόµενη υποσηµείωση.  
161

 Για τον χαρακτήρα της χαρισµατικής εξουσίας, βλ. Weber 2001: 61-67, για την καθηµερινοποίηση 

του χαρίσµατος βλ. ο.π.: 68-82, ειδικά για το υπηρεσιακό χάρισµα ο.π.: 72. Ως κίνητρα για την 

καθηµερινοποίηση του χαρίσµατος αναφέρονται η «νοµιµοποίηση των κοινωνικών θέσεων εξουσίας 

και των οικονοµικών πιθανοτήτων», αλλά και η «αντικειµενική αναγκαιότητα της προσαρµογής των 

διατάξεων και του διοικητικού επιτελείου στις κανονικές καθηµερινές απαιτήσεις και συνθήκες της 

διοίκησης» (ο.π.: 78).  
162

 Για την αντίθεση µεταξύ ιερέα-προφήτη, βλ. Weber 2007: 53-54. Ο ιερέας «βρίσκεται στην 

υπηρεσία µιας ιερής παράδοσης…µεταδίδει σωτηριακά αγαθά µέσω του αξιώµατός του», ενώ ο 

προφήτης συνιστά έναν «καθαρά προσωπικό φορέα χαρίσµατος, ο οποίος µέσω της αποστολής του 

αναγγέλλει µια θρησκευτική διδασκαλία ή µια θεία εντολή» 



90 

«Η Βασιλεία του Θεού είναι πάντοτε παρούσα µε µία δοµή… Η Βασιλεία 

του Θεού είναι µία κοινότητα και αυτό υποδηλώνει µία δοµή…δεν 

υφίσταται Βασιλεία του Θεού που να µην έχει στο κέντρο της τον Χριστό 

περιστοιχιζόµενο από τους αποστόλους. Και αυτό ξανά υποδηλώνει µία 

διάρθρωση, µία ιδιαιτερότητα σχέσεων, µία κατάσταση στην οποία οι 
σχέσεις εντός της κοινότητας είναι καθορισµένες, και είναι καθορισµένες 
όχι αυθαίρετα αλλά σύµφωνα µε την εσχατολογική φύση της 

κοινότητας…Στην ευχαριστία, εποµένως, η Εκκλησία βρήκε τη δοµή της 

Βασιλείας, και ήταν αυτή τη δοµή που µετέφερε στη δική της δοµή…η 

ευχαριστία είναι ίσως η µόνη πραγµατικότητα στην Εκκλησία που είναι 
ταυτόχρονα ένας θεσµός και ένα γεγονός· είναι η µοναδικά προνοµιούχα 

στιγµή της υπάρξεως της Εκκλησίας στην οποία η Βασιλεία έρχεται 
επικλητικά, για παράδειγµα χωρίς να προκύπτει ως µία έκφραση της 

ιστορικής διαδικασίας, αν και φανερώνεται διαµέσου ιστορικών µορφών» 

(Zizioulas 1997: 205-206, έµφαση στο κείµενο). 
   

 

 Η δοµή, βέβαια, συνδέεται εκ νέου µε την έννοια και το πνεύµα της 

κοινωνίας, όπου όλα τα εκκλησιαστικά στρώµατα είναι άρρηκτα συνδεδεµένα µεταξύ 

τους ως εικονίσεις της βασιλείας των εσχάτων (Zizioulas 1997: 137-138). Στο 

πλαίσιο αυτό υποστηρίζεται πως η επισκοποκεντρική διοίκηση δεν σηµαίνει 

αποκλεισµό των λαϊκών, καθώς και οι τελευταίοι µετέχουν ως συγκεκριµένη τάξη 

εντός της ευχαριστιακής κοινωνίας (ο.π.: 216). Το ζήτηµα, βέβαια, δεν είναι αν 

συµµετέχουν ως «τάξη», αλλά κατά πόσο έχουν εµπράγµατη εξουσία, όπως 

συµβαίνει στην περίπτωση των επισκόπων. Ωστόσο, ακριβώς επειδή η υπάρχουσα 

δοµή αναφέρεται σε «τελική» ανάλυση όχι στην ιστορία αλλά στην απολυτότητα του 

υπερβατικού (ο.π.: 207-208), είναι που νοµιµοποιείται -εξίσου απόλυτα- η ισχύουσα 

διάταξη των εκκλησιαστικών σχέσεων, όπως τονίζεται εµφατικά «συνιστούν εικόνες 

της Βασιλείας: όλοι οι εκκλησιαστικοί θεσµοί πρέπει να έχουν κάποια δικαιολόγηση µε 

αναφορά σε κάτι ύστατο και όχι απλά στην ιστορική σκοπιµότητα» (Zizioulas 1997: 

138).   

Παρατηρούµε, λοιπόν, πόσο ευλύγιστη είναι η προτεινόµενη σύνθεση 

ιστορικής και εσχατολογικής προσέγγισης, αφού τώρα που το απαιτεί η περίσταση η 

ιστορία σχεδόν εξαφανίζεται υπό το βάρος του υπερβατικού παράγοντα: «Η ιστορία 

δεν είναι αρκετή» (Zizioulas 1997: 140), όπως επίσης «δεν είναι στην ιστορία που οι 

εκκλησιαστικοί θεσµοί βρίσκουν τη βεβαιότητα (την εγκυρότητα) τους αλλά στη διαρκή 

εξάρτησή τους από το Άγιο Πνεύµα» (ο.π.: 138). Μία διαφορετική αιτιολόγηση, αν για 

παράδειγµα η ιστορία είχε την πρωτοκαθεδρία, θα είχε ως συνέπεια το ζήτηµα της 

όποιας οργανωτικής µορφής να µην τίθεται µε απόλυτους όρους αλλά να παραµένει 
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ανοιχτό σε ιστορικοκοινωνικές µεταβολές. Αντίθετα, τα αξιώµατα θεµελιώνονται 

πάνω στα χαρίσµατα, εποµένως οποιαδήποτε αλλαγή της ισχύουσας οργάνωσης 

απορρίπτεται είτε ως ανεπίτρεπτος εγκλωβισµός στις αναγκαιότητες της ιστορίας 

(ο.π.: 197), είτε πολύ περισσότερο ως κίνδυνος διαστρέβλωσης του σωτηριακού 

τρόπου ύπαρξης που η δεδοµένη εκκλησιαστική τάξη αντανακλά (ο.π.: 244). Με 

άλλα λόγια, η ιεραρχική οργάνωση και λειτουργία της Εκκλησίας αποκτά θεία 

νοµιµοποίηση:  

 

«κάθε Τοπική Εκκλησία διαρθρώνεται ιεραρχικά, αφού κάθε µέλος της 
έχει λάβει ειδικό χάρισµα από τον Θεό. Ο ένας έχει το χάρισµα του 

ποιµαίνειν κατά τον νόµο του Θεού, και ο άλλος έχει το χάρισµα του 

ποιµαίνεσθαι. Ο ένας έχει το χάρισµα του κηρύττειν τον λόγο της 
Αληθείας, ο άλλος του ακροάσθαι» (Ιερόθεος 2002f: §12). 

 

 

Στο πλαίσιο αυτό, η δοµή της Εκκλησίας δεν παρουσιάζεται ως πυραµιδική 

δηλαδή εξουσιαστική, αλλά ως έκφραση της θείας κοινωνίας (βλ. Μεταλληνός 1996:  

203-216). Η επισκοπική τάξη δεν θεωρείται ανώτατη βαθµίδα κατοχής εξουσίας και 

προνοµίων, αλλά φανέρωση αγιοπνευµατικού χαρίσµατος και προσφορά διακονίας, 

πάντα µέσα σε ένα πλέγµα σχέσεων που από κοινού δηµιουργούν την εκκλησιαστική 

κοινωνία ως µία «σχεσιακή οντότητα» (Zizioulas 1997: 219-220). Το σηµαινόµενο 

εδώ δεν παραπέµπει σε υλικό µέγεθος, αλλά σε έκφραση πνευµατικότητας µε στόχο 

τη σωτηρία. Η ιεραρχία, εποµένως, αναγνωρίζεται και γίνεται αποδεκτή όχι όµως ως 

ένας ανθρώπινος µηχανισµός εξουσίας ή δύναµης, ως ‘auctoritas or potestas’, αλλά 

ως «αντανάκλαση» της ουράνιας ιεραρχίας (ο.π.: 223-224). Η ευχαριστιακή κοινωνία 

γίνεται, έτσι, το πλαίσιο που προσφέρει θεωρητική και µάλιστα οργανικής τάξης 

δικαιολόγηση για την ιεραρχική συγκρότηση της Εκκλησίας 163
. Υποστηρίζεται 

µάλιστα πως είναι ακριβώς η ίδια η σχεσιακή πραγµατικότητα που καθιερώνει ως 

απαίτηση την εξουσία (ο.π.: 223). Η επίκληση των τριαδικών αγαπητικών σχέσεων 

τελικά δεν λειτουργεί απλά ως εσώτερη ανάγκη φυγής από τη σκληρή 

πραγµατικότητα, αλλά ακόµα πιο σηµαντικά επιστρέφει ως νοµιµοποιητικός λόγος 

των ενδοεκκλησιαστικών σχέσεων εξουσίας: 

                                                 
163

 Άκρως ενδεικτικό της οργανικής µεταφοράς είναι το ακόλουθο απόσπασµα από τον Θεόδωρο 

Μοψουεστίας που επιλέγει να παραθέσει ο Ζηζιούλας: «πράγµατι όλοι µας είµαστε το ένα σώµα του 

Χριστού, του Κυρίου µας, και όλοι µας είµαστε µέλη ο ένας του άλλου, και ο ιερέας εκπληρώνει µόνο 

το ρόλο ενός µέλους που είναι υψηλότερος από τα άλλα µέλη του σώµατος, όπως το µάτι ή η γλώσσα 

(Zizioulas 1997: 228, υποσηµ. 51, έµφαση στο κείµενο). 
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«Η εξουσία που συνδέεται µε ένα λειτούργηµα [ministry] το οποίο γίνεται 
αντιληπτό ως ένα αντικειµενοποιηµένο αξίωµα και ως potestas γίνεται 
φυσικά καταπιεστική και προκαλεί επαναστατικές αντιδράσεις. Από την 

άλλη µεριά, σε µία σχεσιακή θεώρηση του λειτουργήµατος, η εξουσία 

θεσπίζει τον εαυτό της ως µία απαίτηση της ίδιας της σχέσης. Έτσι η 

Εκκλησία καθίσταται ιεραρχική υπό την έννοια µε την οποία η ίδια η Αγία 

Τριάδα είναι ιεραρχική: εξαιτίας της ιδιαιτερότητας της σχέσης. Το 

λειτούργηµα, εάν θεωρηθεί µε αυτό τον τρόπο, απονέµει βαθµό τιµής, 
σεβασµού και αληθινής εξουσίας ακριβώς µε τον τρόπο που το βλέπουµε 
αυτό στην τριαδική θεολογία. Με το να είναι µία εικόνα της αγάπης του 

Θεού στον κόσµο, η Εκκλησία αντανακλά ακριβώς αυτού του είδους την 

εξουσία διαµέσου και µέσα στο λειτούργηµά της. Η ιεραρχία και η 

εξουσία προκύπτουν εποµένως µέσα από τη σχέση και όχι από τη δύναµη 

(auctoritas ή potestas)- είτε είναι ένα ‘οντολογικό’ ή ένα ‘ηθικό’ είδος 
δύναµης» (Zizioulas 1997: 223-224, έµφαση στο κείµενο). 

 

 

Συµπερασµατικά, πρόκειται για µία µορφή σκέψης που είναι προσανατολισµένη 

προς τη διατήρηση και όχι την ανατροπή των καθιερωµένων εκκλησιαστικών 

σχέσεων. Γι’ αυτό το λόγο, κάθε απόπειρα µεταρρύθµισης του εκκλησιαστικού 

χώρου απορρίπτεται µε το επιχείρηµα της θεµελιώδους διαφοράς µεταξύ της 

δεσµευµένης ιστορικά δηµοκρατίας και της οντολογικά ελεύθερης ευχαριστιακής 

κοινωνίας (ο.π.: 218-219, επίσης  Ιερόθεος 2002f). Αλλά και σε επίπεδο σχέσεων 

Κράτους και Εκκλησίας απορρίπτεται κάθε πρόταση χωρισµού είτε ως «µύθος» 

(Ιερόθεος 2005f), είτε/και ως κοινωνικά ακόµα και εθνικά επικίνδυνη (Ιερόθεος 

2005g: §4, Μεταλληνός 2000: 41-50). Αντί του λεγόµενου «χωρισµού» προτείνεται 

µία ακριβέστερη οριοθέτηση µεταξύ εκκλησιαστικής και πολιτικής διοίκησης, χωρίς 

να ζηµιώνεται το αγαστό κλίµα συνεργασίας (βλ. Ιερόθεος 2005h). Στην 

πραγµατικότητα, πρόκειται για αποδοχή ορισµένων αλλαγών που δεν θα ακυρώνουν 

όµως την προνοµιακή θέση και ρόλο που απολαµβάνει η Ορθόδοξη Εκκλησία µέσα 

στην ελληνική κοινωνία µε τη στήριξη του Κράτους. Ταυτόχρονα, η ευθύνη 

επιρρίπτεται στη µεριά της πολιτείας κατά πόσο η ίδια πράγµατι επιθυµεί να 

προχωρήσει σε αλλαγές οι οποίες -όπως επισηµαίνεται- θα έχουν ευρύτερες συνέπειες,  

κοινωνικές, πολιτικές ακόµα και εθνικές (Ιερόθεος 2005g: §11). Ο «χωρισµός» εδώ 

γίνεται αποδεκτός ως µία «σαφή διοικητική και δικαιοδοσιακή διάκριση των δύο 

χώρων, αλλά στα όρια της µεταξύ τους συναλληλίας και συνεργασίας προς το συµφέρον 

του Έθνους» (Μεταλληνός 2000: 41), ενώ απορρίπτεται κατηγορηµατικά ως απόλυτος 

χωρισµός που συνεπάγεται αποορθοδοξοποίηση του κράτους (ο.π.: 42-45). Η 
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προσέγγιση αυτή θεµελιώνεται θεωρητικά πάνω στην ιδέα της «ισοκυρίας» και 

«ισοτοµίας» µεταξύ πολιτικής και ιερατικής «διακονίας»:  

 

«Κάθε έννοια, συνεπώς, (επαχθούς) ‘χωρισµού’ των δύο διακονιών 

(δηλαδή τελείας διακοπής των µεταξύ τους σχέσεων συνεργασίας και 

συνδιακονίας) είναι στην ορθόδοξη παράδοση αδιανόητη, διότι 
προϋποθέτει αποχρωµατισµένη θρησκευτικά Πολιτεία, αυτονοµηµένη και 
απολυτοποιηµένη, πού καταβροχθίζει όλο τον οργανισµό του Γένους / 

Έθνους και υποτάσσει τα πάντα, µη αναγνωρίζουσα ως ι σ ό κ υ ρ η και ι σ 

ό τ ι µ η µε αυτήν την ιερατική διακονία και, συνεπώς, φανερά ή 

συγκεκαλυµµένα εχθρική απέναντι στην ορθόδοξη πίστη» (Μεταλληνός 
2000: 29, έµφαση στο κείµενο).  
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β) Αναστοχασµός και νέα προσαρµογή: προς µία ανάκτηση της ιστορίας; 

 

Η φαινοµενολογική θεολογία µε επίκεντρο την ιδέα του προσώπου τονίζει τη 

βιωµατική πρόσληψη της ορθοδοξίας ως την κατεξοχήν οδό σωτηρίας, ταυτόχρονα 

ως το ιδιάζον γνώρισµα της ελληνικής ιδιοπροσωπίας µε το οποίο οφείλει η Ελλάδα 

να πορευθεί µέσα στο νέο ευρωπαϊκό περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, η αλλαγή 

κατανοείται περισσότερο µε µυστικούς και εσωτερικούς όρους, παρά ως αποτέλεσµα 

µιας δράσης προσανατολισµένης προς την αντικειµενική πραγµατικότητα. Από εδώ 

απορρέει και ο συντηρητικός χαρακτήρας αυτής της θρησκευτικής ιδεολογίας, η 

οποία έχοντας ως γενέθλιο τόπο τις µετεµφυλιακές και ψυχροπολεµικές συνθήκες, 

προέβαλε την «ελληνικότητα» ως µία µορφή αµυντικού εθνικισµού απέναντι στην 

αυξανόµενη πρόσδεση της Ελλάδας στη δύση (καταναλωτισµός, εκκοσµίκευση), 

αλλά και ως αντιπρόταση προς τις εγκόσµιες πολιτικές επιδιώξεις του κοµµουνισµού 

(βλ. Χιωτάκης 2000: 314). Η ιδεολογία, άλλωστε, της ελληνικότητας δεν 

περιορίστηκε στους κόλπους της Εκκλησίας, αλλά εκφράστηκε και στην περιοχή της 

πολιτικής από τη συντηρητική κεντροδεξιά αλλά και την κεντροαριστερά που 

κρατούσε αµυντική στάση απέναντι στην προοπτική της Ευρώπης (βλ. Γεωργιάδου 

1996: 284-285). Ο αντιδυτικισµός της θεολογίας του προσώπου κορυφώθηκε τη 

δεκαετία του 80 στο λεγόµενο ρεύµα της «νεορθοδοξίας», επιβεβαιώνοντας τη 

σχετική παρατήρηση του Αγουρίδη (1996e: 124) πως η όποια δυναµική της 

εξαντλείται στον εθνικισµό164
. 

Ο Χιωτάκης (2000: 302) διακρίνει δύο βασικά στάδια στην ιστορική 

διαµόρφωση της «νεορθοδοξίας»: το «στάδιο της λανθάνουσας προεργασίας» 

(δεκαετία 50-µέχρι πρώτα χρόνια µεταπολίτευσης), όπου έχουµε τις πρώτες 

απόπειρες µίας νέας ιδεολογικής στροφής (παλαµισµός), και το «στάδιο της έκδηλης 

δραστηριοποίησης και συνύπαρξης» (µεταπολίτευση µέχρι σήµερα), όπου 

παρατηρείται µία έντονη και πολυεπίπεδη εκδήλωση των βασικών γνωρισµάτων της 

«νεορθοδοξίας» (αντιδυτικισµός, ελληνικότητα, αµυντικός εθνικισµός). Ωστόσο,  

κατά τη γνώµη µου, µέσα στις νέες ιστορικοκοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες της 

δεκαετίας του 90 σηµειώνεται µία αισθητή µετατόπιση· ο ακραίος αντιδυτικισµός 

                                                 
164

 Σύµφωνα µε την προσέγγιση του Λίποβατς (1993) ο αµυντικός εθνοκεντρισµός αποτελεί γνώρισµα 

της ελληνικής πολιτικής κουλτούρας, στην οποία καθοριστικό ρόλο διαδραµατίζει ο συντηρητικός και 
εσωστρεφής χαρακτήρας της ορθοδοξίας. Για µία κριτική της a priori ταύτισης της Ορθοδοξίας µε το 

συντηρητισµό και εθνικισµό, συνέπεια της αποδοχής του κλασικού-γραµµικού εκσυγχρονισµού, βλ. 

Προδρόµου 1995. 
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αντικαθίσταται από µία διάθεση διαλόγου και επικοινωνίας µε τον κόσµο. Την 

περίοδο αυτή οι «επίγονοι» της λεγόµενης θεολογικής γενιάς του 60 επιχειρούν µία 

κριτική αποτίµηση της θεολογίας του προσώπου, µε στόχο την προσαρµογή της 

ορθόδοξης σκέψης στις σύγχρονες συνθήκες 165
. Πρόκειται για µία νέα γενιά 

θεολόγων, οι οποίοι πραγµατοποιούν τις προπτυχιακές και µεταπτυχιακές τους 

σπουδές µέσα στην ατµόσφαιρα της κυρίαρχης τότε νεοπατερικής στροφής 166
, 

ωστόσο ως νεώτεροι αναλαµβάνουν τη δεκαετία του 90, όταν και αποκτούν θεσιακές 

ιδιότητες167
, την προσαρµογή της ορθόδοξης θεολογίας µέσα στις νέες συνθήκες. 

Όπως χαρακτηριστικά τονίζεται «…ανάληψη της ευθύνης από εµάς τους νεώτερους 

για την προώθηση της θεολογικής σκέψης στο σήµερα των ποικίλων δυσκολιών και 

απαιτήσεων» (Αµπατζίδης 2009: 51). Σηµειώνεται, δηλαδή, µία τάση «αναστοχασµού 

και νέας προσαρµογής»
 της αποκαλούµενης «θεολογίας του προσώπου», που ναι µεν 

διατηρεί το πρόσωπο ως κεντρική προσφορά αυτής της θεολογίας, χωρίς ωστόσο να 

ασπάζεται τον αντιδυτικισµό και την ανωτερότητα της ελληνορθοδοξίας που αυτή 

συµπέρανε 168
. Αντίθετα, ο ακραίος αντιδυτικισµός, η πολιτιστική και κοινωνική 

                                                 
165

 Για την «αναστοχαστική» αυτή απόπειρα των «επιγόνων», βλ. οπωσδήποτε το συλλογικό τόµο 

εργασιών συνεδρίου µε θέµα την αποτίµηση της γενιάς του 60, στο Καλαϊτζίδης, Παπαθανασίου, 

Αµπατζίδης 2009.  
166

 Βλ. µία τέτοια παραδοχή από τους Αµπατζίδη 2009: 18, Καλαϊτζίδη 2009: 429, 543. 
167

 Η συνήθης διαδροµή προς την επαγγελµατική ανέλιξη περιλαµβάνει συνήθως τα εξής στάδια: 1. 

προπτυχιακές σπουδές στο ΑΠΘ και δευτερευόντως στη Θεολογική Αθηνών, 2. µεταπτυχιακές 
σπουδές θεολογίας ή/και φιλοσοφίας στο εξωτερικό (κυρίως Γερµανία), 3. επιστροφή στην Ελλάδα και 
εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο πανεπιστήµιο των προπτυχιακών σπουδών. Επαγγελµατικά, 

κατέχουν κάποια ερευνητική θέση στο αντικείµενο θεολογικών σπουδών (ξεχωρίζουν συνεργασίες µε 

προγράµµατα Ακαδηµίας Αθηνών, Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου, Ακαδηµία Θεολογικών 

Σπουδών Βόλου), κατά κανόνα κάποια εργασιακή σχέση (διεύθυνσης, αρχισυνταξίας) µε θεολογικά 

περιοδικά, και τελική ανέλιξη σε καθηγητή Θεολογικής Σχολής Πανεπιστηµίου ή Εκκλησιαστικής 
Ακαδηµίας είτε απευθείας είτε έπειτα από µία υπηρεσία στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση.  
168

 Για µία χαρακτηριστική απόπειρα αποκάθαρσης της θεολογίας του προσώπου από τον 

ελληνοκεντρισµό και εθνικισµό, ώστε να έλθει σε µία διαλεκτική επικοινωνία µε την προβληµατική 

της νεωτερικότητας, βλ. Αµπατζίδης 2007. Βλ. επίσης την κριτική αποτίµηση της θεολογίας του 60 

από τον Αµπατζίδη (2009), κυρίως στις σελ. 49-51, όπου και δίνεται και το στίγµα της δικής του 

νεώτερης «γενιάς του 90», όπως ο ίδιος την αποκαλεί. Συνοπτικά, αν και γίνεται αποδεκτή η θεολογία 

του προσώπου ως «αναγέννηση της ορθόδοξης Ελληνικής θεολογίας» (ο.π.: 40), αναγνωρίζεται 
εντούτοις η αδυναµία της στο κοινωνικό επίπεδο, όπως και ο ελιτίστικος και αντιδυτικός της 
χαρακτήρας. Αντί της «εσωστρέφειας» και του ακραίου αντιδυτικισµού, προτάσσεται ως καθήκον της 
νέας γενιάς ο «διάλογος», η «σύνθεση», η «συνάντηση», η «‘συναντίληψη’»  (ο.π.: 50). Βλ. και την 

καθαρή απόσταση που παίρνει ο Καλαϊτζίδης (2009: 514): «Συνηθίσαµε απλώς, λόγω ενός κακώς 

εννοούµενου ‘ορθόδοξου’ παριωτισµού, να θεωρούµε φυσιολογικές και αυτονόητες (τις) απόψεις…[οι 
οποίες] συνέβαλαν τα µέγιστα στην ανάπτυξη και ενδυνάµωση…της ελληνικής µεγαλαυχίας και της 

ελληνορθόδοξης θριαµβολογίας, καθώς και στην καλλιέργεια ενός διάχυτου λαϊκού αλλά και θεολογικού 

αντιδυτικισµού, στην εδραίωση εν τέλει µιας αµυντικής Ορθοδοξίας, σε µόνιµη κατάσταση 

ετερεοπροσδιορισµού απένατι στη ∆ύση, και εσχάτως απέναντι στη νέα απειλή που ακούει στο όνοµα 

‘παγκοσµιοποίηση’ και ‘πλουραλιστική κοινωνία’». Βλ. και την πρόταση του Μόσχου (2009: 693): «η 

θεολογία του προσώπου να γίνει αρχιµήδειο στήριγµα αλλαγής της ιστορίας και όχι παθητικής-

µυστικιστικής αποδοχής της, ή ακόµη χειρότερα εξόδου απ’ αυτήν», «αποκηρύσσοντας ως λύση την 

ουτοπική φυγή προς προνεωτερικές κοινωνικές δοµές».  
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περιχαράκωση που πηγάζει από µία αίσθηση ανωτερότητας της ορθόδοξης 

«ελληνικότητας» υποχωρεί από την απόπειρα κατανόησης και άρσης των διαφορών 

µέσω συµµετοχής και διαλόγου, σε προφανή αντιστοιχία µε τις ευρύτερες ιδεολογικές 

αναζητήσεις και κοινωνικοοικονοµικές τροποποιήσεις της εποχής της 

παγκοσµιοποίησης: 

 

«Ίσως οι σηµερινές συγκυρίες δεν καλούν σε αναγέννηση…ούτε 

επιδιώκουν την αποκάθραση της Ορθοδοξίας από τις δυτικές επιρροές, 
δεν αποζητούν την εξιδανίκευση της παράδοσης, ούτε οδηγούν σε ένα 

είδος θεολογικής ‘εσωστρέφειας’. Πιθανότητα απαιτούν ετοιµότητα για 

διάλογο, και την αναγκαιότητα της σύνθεσης των επιµέρους απόψεων. 

∆ιάνοιξη των στεγανών µας…στην απαίτηση της συνάντησης…την 

αναγκαιότητα της ‘συναντίληψης’ στο δύσκολο έργο της θεολογικής 
διακονίας» (Αµπατζίδης 2009: 50). 

 

 

«…ζούµε σε έναν παγκοσµιοποιηµένο πολιτισµό, στον ∆υτικό πολιτισµό, 

του οποίου και εµείς είµαστε αναπόσπαστα µέρη…[να] πάψουµε να 

βλέπουµε τον εαυτό µας εκτός Ιστορίας και εκτός ιστορικών και 
πολιτισµικών εξελίξεων και θα’ρθούµε σε έναν οργανικό και κριτικό 

διάλογο µε αυτό που ονοµάζουµε ∆ύση» (Καλαϊτζίδης 2009: 533).  

 

 

 Οι φορείς της ανανεωτικής αυτής τάσης κρατούν αποστάσεις από την 

προγενέστερη πολεµική µεταξύ της αντικειµενιστικής και της φαινοµενολογικής 

θεολογίας, υπό την έννοια ότι αρνούνται τόσο την εκ προοιµίου καταδίκη της 

προσωπικής θεολογίας ως µη προοδευτικής, όσο όµως και τη φυγόκοσµη-

µυστικιστική εκδοχή της169
 (βλ. Αµπατζίδης 2007: 243-244). Περισσότερο φαίνεται 

να έχουµε µία διόρθωση της θεολογίας του προσώπου ως άµβλυνση των ακραίων 

στοιχείων της, παρά µία µετατόπιση προς την αντικειµενιστική θεολογία. Για 

παράδειγµα, αν και κρατώνται σαφείς αποστάσεις από τον αντιδυτικισµό και 

ελληνοκεντρισµό των φορέων της θεολογίας του προσώπου, προτάσσεται µία κατά 

βάση ευχαριστιακή θεώρηση (βλ. Αµπατζίδης 2007: 249-250). Με άλλα λόγια, η 

«σύνθεση» αναζητείται εντός των κύριων ενδιαφερόντων της φαινοµενολογικής 

θεολογίας, όπως στην υπέρβαση της αντιπαράθεσης µεταξύ ευχαριστιακής και 

ασκητικής διάστασης, τώρα υπό τον όρο «ασκητικολειτουργική εκκλησιολογία» (βλ. 

Αµπαντζίδης 2008).  

                                                 
169

 Είναι χαρακτηριστική η κριτική απόσταση τόσο από τον ελληνοκεντρισµό και αντιδυτικισµό του 

Γιανναρά, όσο όµως και από µία συλλήβδην απόρριψη της θεολογίας του προσώπου που επιχειρεί ο 

Αγουρίδης, βλ. Αµπατζίδης 2009: 49-50 και 34-35 αντίστοιχα.     
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Το εγχείρηµα των θεολόγων της γενιάς του 90’ στερείται -µε τα λόγια ενός 

από τους εκπροσώπους της- ενός «συνολικού οράµατος» (Αµπατζίδης 2009: 50). 

Κινείται µάλλον µεταξύ µιας κριτικής στάσης, η οποία σε θεωρητικό επίπεδο 

χρησιµοποιεί άνετα έννοιες από το χώρο της φιλοσοφίας και των κοινωνικών 

επιστηµών, ενώ σε πρακτικό επίπεδο τίθεται υπέρ της ανανέωσης του θεολογικού και 

ευρύτερα εκκλησιαστικού χώρου. Για παράδειγµα, υποστηρίζεται ως αναγκαία η 

σαφής διάκριση των αρµοδιοτήτων µεταξύ Εκκλησίας και Κράτους, επικρίνεται η 

«εθναρχική» λειτουργία της Εκκλησίας, ενώ προτάσσεται ο σεβασµός της 

«θρησκευτικής ετερότητας και ελευθερίας» µέσα σε περιβάλλον «ανοιχτής κοινωνίας» 

(βλ. Καλαϊτζίδης 2008). ∆εν είναι τυχαίο που οι εκπρόσωποι αυτής της τάσης 

συµµετέχουν ενεργά στον νεοϊδρυθέντα Πανελλήνιο Θεολογικό Σύνδεσµο µε την 

επωνυµία «ΚΑΙΡΟΣ: για την αναβάθµιση της θρησκευτικής εκπαίδευσης»
 170

. 

 Συνοψίζοντας, η νέα γενιά των θεολόγων θέτει ως στόχο το συγχρονισµό της 

θεολογίας και ευρύτερα της Εκκλησίας στις συνθήκες της νεωτερικότητας αλλά και 

της λεγόµενης µετα-νεωτερικότητας171
. Αυτό επιχειρείται µέσα από τη θεωρητική και 

µεθοδολογική στάση του αναστοχασµού172
, δηλαδή της κριτικής επανεξέτασης του 

παρελθόντος, ώστε η θεολογία να αποκαθαρθεί από τον εθνοκεντρισµό και 

ελληνοκεντρισµό, και τη νοηµατοδότηση των κατηγοριών θρησκευτικής σκέψης µε 

τρόπο που να συνάδει µε το πνεύµα διαλόγου και επικοινωνίας της εποχής της 

παγκοσµιοποίησης. Η ιδεολογική αυτή κατεύθυνση δεν είναι εντούτοις ανεξάρτητη 

από κοινωνικά περιεχόµενα. Η νέα γενιά θεολόγων προέκυψε µέσα από τη 

µεταπολιτευτική διεύρυνση του εκπαιδευτικού συστήµατος, και έχει ως κύριο 

χαρακτηριστικό την πανεπιστηµιακή µόρφωση. Οι θεολόγοι αυτοί, µε σπουδές στη 

θεολογία και φιλοσοφία, έρχονται σε άµεση επαφή µε τις συγκαιρινές θεωρίες των 

ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, και επιχειρούν µε βάση το γνωστικό τους 

εξοπλισµό να αποµακρύνουν από τη θεολογία και την Εκκλησία τους αυθαίρετους 

προσδιορισµούς (εθνοκεντρισµός, ελληνοκεντρισµός). Η κριτική, λοιπόν, στάση 

                                                 
170

 Για παράδειγµα, οι Αµπατζίδης και Μόσχος µετέχουν στη ∆ιοικούσα Επιτροπή του ΚΑΙΡΟΥ, ενώ ο 

Καλαϊτζίδης υπογράφει τη ∆ιακήρυξη Αρχών του νέου Θεολογικού Συνδέσµου (βλ. την επίσηµη 

ιστοσελίδα του Συνδέσµου: http://kairosnet.gr). Περισσότερα για τον Θεολογικό Σύνδεσµο ΚΑΙΡΟΣ 

και την αντιπαράθεσή του µε τον παραδοσιακό εκπρόσωπο των θεολόγων στην Ελλάδα, δηλαδή την 

Π.Ε.Θ., βλ. σελ. 140-142 σε αυτή τη διατριβή.  
171

 Βλ. ενδεικτικά Καλαϊντζίδης, Π. και Ντόντος, Ν. (2007) (επιµ.) Ορθοδοξία και Νεωτερικότητα. 

Αθήνα: Ίνδικτος. Πρόκειται για συλλογικό τόµο, που περιλαµβάνει εισηγήσεις οµώνυµου 

προγράµµατος της Ακαδηµίας Θεολογικών Σπουδών του Βόλου 
172

 Για την έννοια της αναστοχαστικότητας στο επίπεδο της κοινωνικής θεωρίας, βλ. Γεωργούλας 2010, 

ειδικά κεφ. 8. 
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επικεντρώνεται στο συµβολικό και θεσµικό επίπεδο της Εκκλησίας, αδυνατεί ωστόσο 

να συσχετίσει τις νέες τάσεις µε τις ευρύτερες κοινωνικές µεταβολές, στις οποίες 

προφανώς εντάσσονται και οι ίδιοι. 

 

 

3) Από τη φαινοµενολογική θεολογία, µέσω της φιλοσοφικής ανθρωπολογίας, 

στον  ατοµικισµό 

 

Στην ενότητα αυτή θα δούµε και µία άλλη µορφή που µπορεί να πάρει η 

εσωτερικότητα, ακόµα και όταν κινείται µέσα στους κόλπους του ιδίου ιδεολογικού 

ρεύµατος. Η θεώρηση του Ράµφου µπορεί να διακριθεί σε δύο περιόδους· µία πρώτη 

όπου κυριαρχούν τα χαρακτηριστικά της «νεορθόδοξης» θεολογίας (δεκαετία 80), και 

µία δεύτερη (µέσα δεκ. 90 και έπειτα) όπου παρατηρείται µία στροφή προς την 

εξατοµίκευση, µε ταυτόχρονη διατήρηση του εσωτερικού προσανατολισµού της 

πράξης της πρώτης περιόδου 173
. Εάν οριοθετούσαµε την περί προσώπου 

αντιπαράθεση µεταξύ µίας πιο «εσωτερικής» (περιπτώσεις Γιανναρά και Ζηζιούλα) 

και µιας πιο «εξωτερικής» προσέγγισης (περίπτωση Αγουρίδη), η «ύστερη» περίοδος 

του Ράµφου (2000, 2000b) -παρά τις σηµαντικές διαφοροποιήσεις- κλίνει προς την 

πρώτη πλευρά. Η διαφοροποίηση έγκειται στη στροφή του συγγραφέα προς τη 

φιλοσοφική ανθρωπολογία, µετατοπίζοντας έτσι το πρωτείο από την «καρδιά» (ηθική) 

στο νου (λογική). Όπως θα δούµε η στροφή αυτή συµπίπτει χρονικά µε την περίοδο 

που το αίτηµα του εκσυγχρονισµού γίνεται πολιτικά κυρίαρχο, γεγονός που θέτει 

ευθέως το ζήτηµα των στρατηγικών προσαρµογής ή και σύµπλευσης των ρευµάτων 

της θρησκευτικής σκέψης µε το κυρίαρχο ιδεολογικό µόρφωµα. 

                                                 
173

 Στην ενότητα αυτή εξετάζουµε τα χαρακτηριστικά της προσέγγισης της «ύστερης» περιόδου του 

Ράµφου (2000, 2000b). Για την καθαυτό «νεορθόδοξη» περίοδο του Ράµφου, βλ. ενδεικτικά «Στέλιος 
Ράµφος» στο Μακρής 1983: 88-95. Εκεί, ο Ράµφος παρουσιάζεται στενά προσκολληµένος στα 

χαρακτηριστικά του «νεορθόδοξου» ρεύµατος, προβάλλοντας µάλιστα τον παλαιό ελληνοχριστιανισµό 

του Ζαµπελίου ως την κατεξοχήν ορθόδοξη σύνθεση αρχαιότητας και βυζαντίου «επί της οποίας και 

µόνο µπορεί να βασίζεται το Γένος» (1983: 91). Το «µέλλον του Έθνους» εναποτίθεται στην 

«εθναρχεύουσα» ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία διατηρώντας στους κόλπους της ως «Κιβωτός» (ο.π.: 92) 

τη «δική µας παράδοση, [τ]η προαιώνια εθνική πνευµατική επιλογή» (ο.π.: 91-92), διαφοροποιεί την 

ορθόδοξη Ελλάδα από τις θεωρούµενες ως ιδεολογικές και τεχνολογικές αλλοιώσεις της ∆ύσης. 
Ενεργοποιείται έτσι η γνωστή διπολική αντίθεση: «ΑΝΑΤΟΛΗ-ΠΝΕΥΜΑ» vs «∆ΥΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ», 

µε ουσιοκρατική πρόσληψη των δύο όρων, και µόνη αποδεκτή διαφοροποίηση τις προδοτικές εγχώριες 
ελίτ και τους προοδευτικούς διανοούµενους (ο.π.: 92) που αντί για τον «τόπο µας» επιλέγουν τη 

«∆ύση» (ο.π.: 92). Η αναζωογόνηση του έθνους εναποτίθεται στο Άγιο Όρος, το «θεµέλιο αυτό της 

εθνικής µας υποστάσεως» (ο.π.: 93), το οποίο ενσαρκώνει τη «µεταφυσική δική µας ρίζα» ως απάντηση 

στα υλιστικά αδιέξοδα καπιταλισµού και µαρξισµού (ο.π.: 92). Οι φορείς της θεολογίας βιωµατικού 

χαρακτήρα επικρίνουν τον Ράµφο για αυτή του τη στροφή, όπως την χαρακτηρίζουν «µεταµόρφωση» 

(Γουνελάς 2001: 44), κατά την οποία «καθίσταται απόλυτος θιασώτης της ‘εξέλιξης’ και της ‘προόδου’ 

την οποία µαχόταν µέχρι πρότινος» (ο.π.: 13).  
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Η κύρια ένσταση του Ράµφου προς τους εκπροσώπους της φαινοµενολογικής 

θεολογίας έγκειται στην ταύτιση του προσώπου µε την προτεραιότητα της σχέσης. Η 

τελευταία θεωρείται πως αίρει την ελευθερία του ανθρώπου, γιατί µεταθέτει αυτή στα 

στενά πλαίσια µιας τοπικής οµάδος, για παράδειγµα στην κοινότητα που 

συγκροτείται γύρω από την ενορία 174
. Η οµάδα, γενικότερα κάθε «δοµή σχέσεων», 

αντιµετωπίζεται ως ανασταλτικός παράγοντας για την ανάπτυξη της ψυχικής 

αυτονοµίας του ατόµου, η οποία ταυτίζεται µε την «καθολική ενότητα» (Ράµφος 2000: 

65). Η σχεσιακή εννοιοποίηση του προσώπου θεωρείται πως νοµιµοποιεί την 

εκάστοτε «κοινωνική συνθήκη» (ο.π.: 62), σε βάρος κάθε δηµιουργικής ενέργειας του 

ατόµου. Το αίτηµα, έτσι, για επιστροφή στον κοινοτικό και ενοριακό πολιτισµό της 

Εκκλησίας, απορρίπτεται γιατί εγκλωβίζει τον άνθρωπο στην «οµαδική βιοτή» (ο.π.: 

62), και στην τυπολατρία και παθητικότητα που συνεπάγεται κάθε «φυλακή της 

οµάδος» (ο.π.: 64). Αντίθετα, προτείνεται µία «κοινωνία των πολιτών» (ο.π.: 221), η 

οποία συγκροτείται από άτοµα ψυχικής καλλιέργειας και ανεπτυγµένης 

αυτοσυνειδησίας, αφού «το πρόσωπο ως ενότης υπάρξεως αληθεύει στην 

εσωτερικότητα» (ο.π.: 64). Η σχέση, εδώ, παύει να έχει οντολογική προτεραιότητα, 

καθώς προϋποθέτει την ύπαρξη του εαυτού, όπως αναφέρεται «πριν από κάθε σχέσι 

µε τον συνάνθρωπο, ο άλλος υπάρχει µέσα µου ως υπερβατικός εαυτός» (ο.π.: 64), 

όρος απαράβατος για την ανάδυση του σύγχρονου ατόµου175
. 

 Η έντονη αυτή κριτική προς τη φαινοµενολογική θεολογία δεν συνεπάγεται 

ωστόσο υϊοθέτηση της αντικειµενιστικής τάσης176
. Η αντίθεση, εδώ, είναι κάθετη, 

κάτι που φανερώνει την επίσης εσωτερική κατεύθυνση της σκέψης του Ράµφου. Η 

εσωτερικότητα, βέβαια, αυτή αποκτά µία διαφορετική χροιά, καθώς συνδέεται µε µία 

άλλη εκδοχή της φιλοσοφικής ανθρωπολογίας, η οποία ιεραρχεί διαφορετικά τα 

βασικά ανθρωπολογικά στοιχεία177
. Η έµφαση πλέον δίνεται προς τη πλευρά του νου 

και της λογικής, και όχι στο συναίσθηµα της αγάπης, όπως αντίθετα συµβαίνει στην 

περίπτωση της φαινοµενολογικής θεολογίας. Εάν, λοιπόν, η φαινοµενολογική 

                                                 
174

 Για την παρουσίαση του περιεχοµένου της θεώρησης των Γιανναρά και Ζηζιούλα από τον Ράµφο, 

βλ. Ράµφος 2000: 28-42. Για µία συνολική κριτική αποτίµηση της προσέγγισης των δύο συγγραφέων, 

βλ. ο.π.: 56-108. 
175

 Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρεται και η παραβολή «Αγάπα τον πλησίον σου ως σεαυτόν» (ο.π.: 370), 

ακριβώς για να υποστηριχθεί πως ο εαυτός προϋπάρχει της σχέσης, αφού «ο άλλος ορθρίζει µέσα µου» 

(ο.π.: 377), άρα χρειάζεται µία εσωτερική καλλιέργεια και όχι η αναµονή µίας έξωθεν σωτηρίας. 
176

 Για την παρουσίαση της θεώρησης του Αγουρίδη από τον Ράµφο, βλ. ο.π.: 47-51, και για µία 

συνολική κριτική αποτίµησή της, βλ. ο.π.: 119-123. 
177

 Για τη σηµασία της ανθρωπολογικής θεµελίωσης σε επίπεδο κοινωνικής θεωρίας, βλ. Γεωργούλας 
2008 και Γεωργούλας 2010. 
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θεολογία θεωρείται πως εγκλωβίζει το άτοµο µέσα στα συµβολικά πλαίσια της 

ευχαριστιακής σύναξης και της ενορίας, η αντικειµενιστική προσέγγιση µε την 

έµφαση που αποδίδει στη συλλογική δράση του «λαού του Θεού», επικρίνεται πως 

εξαφανίζει το υποκείµενο, µε κίνδυνο την εµφάνιση φαινοµένων ολοκληρωτισµού 

(ο.π.: 120). Η δράση µε κατεύθυνση τον εξωτερικό κόσµο δεν θεωρείται πως αποδίδει 

την ευαγγελική αλήθεια, καθώς αυτή αφορά κατεξοχήν το εσωτερικό του ανθρώπου, 

σύµφωνα άλλωστε µε τη ρήση «η Βασιλεία του Θεού… βρίσκεται εντός ηµών» (ο.π.: 

122). Με άλλα λόγια, το ευαγγέλιο δεν θεωρείται πως αναφέρεται σε 

«κοινωνικοοικονοµικές διδασκαλίες», αλλά στην «εσωτερική ενότητα δια της 

εµφάσεως στον ρόλο της ψυχής», (ο.π.: 122) . 

 Η εκλεκτική συγγένεια της σκέψης του Ράµφου µε το ρεύµα της 

εσωτερικότητας διαφαίνεται και στις µεθοδολογικές του επιλογές. Η 

ιστορικοκοινωνιολογική ερµηνεία απορρίπτεται ως αδύναµη να συλλάβει τη σηµασία 

των πνευµατικών διεργασιών, κυρίως γιατί ανάγει τα πάντα σε εξωτερικούς 

καθορισµούς, αγνοώντας «τον κόσµο της ίδιας της ψυχής» (ο.π.: 232): 

 

«Καµία συνθήκη δεν προκαλεί το αίτηµα της ατοµικότητας διότι εξ 

ορισµού τούτο αναβρύζει από µέσα. Εάν ίσχυε απολύτως ο κοινωνικός 
προσδιορισµός της ψυχής, ιστορικές αλλαγές δεν θα υφίσταντο. Οι 
αλλαγές οφείλονται σε παραµόνιµη διάστασι µεταξύ της ψυχικής 
ελευθερίας και της ιδρυµένης κοινωνικής µορφής…Η ιστορική ερµηνεία 

του πνεύµατος αστοχεί επειδή ακριβώς θεωρεί την κοινωνική φορά, 

παραβλέπει ωστόσο τον κόσµο της ίδιας της ψυχής» (ο.π.: 231-232, 

έµφαση δική µου). 

 

 

Η ερευνητική διαδικασία, που εδώ αποκαλείται «ερµηνευτική», όπως αυτή 

αναπτύχθηκε από τον γερµανό Σλαϊερµάχερ (ο.π.: 21), δεν αφορά µία 

ιστορικοκοινωνική εµπλαισίωση των πηγών, αλλά την προσπάθεια να «συλλάβουµε 

εις βάθος το πνεύµα των κειµένων» (ο.π.: 55), ώστε να εκµαιεύσουµε εκείνη τη 

σηµασία που θα ενεργοποιήσει το παρόν (ο.π.: 19-20). Η ερµηνευτική αυτή, 

σύµφωνα µε τον Ράµφο, δεν «συνιστά µεταφορά του ακριβούς περιεχοµένου των 

δογµάτων στην σύγχρονη εποχή, χωρίς προσθήκη νέας αληθείας, ή ανάπτυξι 

υφισταµένων αληθειών έν σπέρµατι» (ο.π.: 52), αλλά δηµιουργική κατανόηση ως 

«πανοραµική σύλληψι του όλου των πράξεων -τον ίδιο τον αυτογνωρισµό του 

πνεύµατος πού κρίνει τον εαυτό του…» (ο.π.: 209). Η κατανόηση αναφέρεται σε µία 

εις βάθος «αποκαλυπτική φανέρωσι της πραγµατικότητος του αισθήµατος», διότι είναι 
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η «εντός µας πραγµατικότητα» µε την «πλατύτερη συνείδησι του νοήµατος» (ο.π.: 293), 

δηλαδή η αυτοσυνειδησία που θεωρείται κινητήρια δύναµη, και όχι ένας 

υποτιθέµενος ιστορικός ή κοινωνικός προσδιορισµός του ατόµου. Εποµένως, η 

µεθοδολογία είναι προσανατολισµένη προς την εσωτερικότητα του ατόµου, και έχει 

ως κύριο στόχο την κατανόηση της πορείας της εξατοµίκευσης. Πρόκειται για µία 

ανάλυση αποκλειστικά από τη σκοπιά των σχηµάτων σκέψης, αφού εδώ η 

«ευαισθησία» στην ιστορία δεν αφορά τις αντικειµενικές συνθήκες, αλλά το 

πνευµατικό επίπεδο, µε την ειδική έννοια της «εσωτερικής καταφάσεως στην αλήθεια»,  

µιας «ελευθερίας έναντι των εξωτερικών όρων και όχι προσαρµογής» (ο.π.: 53). 

Η θεώρηση του Ράµφου φιλοδοξεί να διατηρήσει την έννοια του «προσώπου» 

ως ανανεωτική της Ορθοδόξου παραδόσεως, ωστόσο να την νοηµατοδοτήσει µε 

τρόπο που να συνάδει µε το σύγχρονο πολιτισµό. Γι’ αυτό το σκοπό το πρόσωπο δεν 

ορίζεται ως σχέση, αλλά ως «αυτοσυνείδητη ατοµικότητα» (ο.π.: 377), η οποία 

προκύπτει από την αναζήτηση του νοήµατος στο εσωτερικό του ανθρώπου. Από αυτή 

την ένδον στροφή και τη συνάντηση µε το νόηµα, θεωρείται πως προκύπτει ένας 

«καθολικός…εαυτός», ο οποίος υπερβαίνει ταυτόχρονα τόσο το φυσικό-βιολογικό 

όσο και το κοινωνικό Εγώ: «ο εµµενής και άµα υπερβατικός µου εαυτός, µία 

εσωτερική, αταύτιστη µονίµως, ετερότης, διάφορη του Εγώ-το ενυπόστατο της 

πεπερασµένης µου ταυτότητας στην απειρία της ακαταπαύστως πραγµατουµένης 

καθολικής της σηµασίας» (ο.π.: 351). Υψώνεται έτσι ένας εαυτός που συνεχώς 

νοηµατοδοτεί και γι’ αυτό δηµιουργεί, πρόκειται –όπως διαβάζουµε- για εκείνο «το 

συνεχές άνοιγµα του Εγώ προς τον αυθεντικό µου εαυτό, ο καθρεπτισµός του στην 

παρούσα και ερχόµενη πληρότητα νοήµατος». Με αυτό τον τρόπο, θεωρείται πως 

επιτυγχάνεται η µετάβαση από τον άνθρωπο «ως ον του αντικειµενικού σκοπού ή του 

διωρισµένου πολιτισµού», στον άνθρωπο δηµιουργό που «τρέπει ακριβώς τον χρόνο 

των συνθηκών σε προσδοκία άνευ ορίων» (ο.π.: 351).  

Με δικά µας λόγια, η µετάβαση πραγµατοποιείται στο ανώτερο επίπεδο της 

φιλοσοφικής ανθρωπολογίας, δηλαδή στη νόηση ως κατευθυντήριας βαθµίδας της 

πράξης του πολιτισµένου ανθρώπου, δηλαδή του ατόµου. Στο πλαίσιο αυτής της 

ανθρωπολογίας, η καθολικότητα δεν παραπέµπει σε µία εξωτερική ολότητα, αλλά 

στην απειρία της πνευµατικότητας, σε µία «διακεκριµένη του Εγώ καταδίκη µου 

ετερότητα, ένα πλάτος εντός, πριν την οιανδήποτε προς τον εµπειρικό άλλο σχέσι» (ο.π.: 
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345). Ο εαυτός και το νόηµα 
178

 συνδέονται άρρηκτα για να παράγουν µία πληρότητα 

εσωτερική, η οποία θεωρείται πως ελευθερώνει από τις δεσµεύσεις της 

αντικειµενικής πραγµατικότητας: 

 

«χάρι στην εσωτερικότητα µου ως υποκειµένου δύναµαι να περιλάβω το 

εκτός, να είµαι συγχρόνως εν και όλα», «εκεί υπάρχω µοναδικός πολύ 

πριν να συναντήσω τον συνάνθρωπο», «επειδή διαθέτω προς τα έσω και 
προς τα έξω εαυτόν», «η εσωτερικότης αναδεικνύεται πηγή της 
καθολικότητος…Καθολικότης και ελευθερία δεν οφείλονται στο 

περιβάλλον της κοινότητος αλλά συνδέονται µε το πνευµατικό µας ποιόν. 

Το όλον της καθολικότητας είναι πληρότης και όχι κοινότης. Η πληρότης 
µας ενώνει και µας ανοίγει, ποτέ η συλλογικότης» (ο.π.: 68-69). 

 

 

Η εσωτερική αυτή καθολικότητα 179
 αποτυπώνεται και στον τρόπο 

νοηµατοδότησης της ελευθερίας. Η τελευταία συνδέεται άρρηκτα µε την ψυχική 

αυτονοµία, δηλαδή µε την ύπαρξη ενός εσωτερικά συγκροτηµένου ατόµου, το οποίο 

«ελεύθερο έναντι του υλικού κόσµου… τείνει προς το σύµπαν των ιδεών…προς την 

πνευµατική του ουσία και οικοδοµεί σιγά σιγά κοινωνίες κατ’ εικόνα της ελευθερίας 

του» (Ράµφος 2000b: 54-55). Γι’ αυτό και καταδικάζεται οποιαδήποτε οµαδική 

ένταξη, ως παράγοντας αδράνειας και παθητικότητας: 

 

 «‘Ελεύθερος’ εδώ σηµαίνει ότι δεν µου δίνει ταυτότητα η µετοχή στην 

οµάδα ή την σχέσι, ότι δεν υπάρχω διά της οµάδος ή της σχέσεως αλλά 

στον εαυτό µου ως χαρακτήρας-ως ενσάρκωσι ποιητική έν τω προσώπω 

µου µιας στάσεως ζωής. Η διά της οµάδος ύπαρξι κάνει παθητικά τά µέλη 

της και παθητική την οµάδα· βεβαιώνει την ταυτότητα για ν’ αποκλείση 

τον εκσυγχρονισµό και µαζί την δηµιουργική ιστορικότητα» (Ράµφος 
2000: 387). 

 

 

                                                 
178

 «Καθώς όλα τα διαπερνά το πνεύµα, προσδιοριστικός παράγων της ζωής αναδεικνύεται το νόηµα 

και όχι η φύσι είτε ή τύχη. Το νόηµα εκφράζει την αντίδρασι του πνεύµατος στις εγγενείς του 

αδράνειες» (Ράµφος 2000b: 26), «Ο ζωντανός άνθρωπος αναδέχεται την καθολικότητα του κάθε φορά 

που δίνει νόηµα στα πράγµατα· ο παθητικός παίρνει τον εαυτό του συµβολικά από το συλλογικό 

πρότυπο» (Ράµφος 2000: 349-350).  
179

 Αντίθετα κατά τη «νεορθόδοξη» περίοδο του Ράµφου, η καθολικότητα προσλαµβάνεται µε όρους 
«εθνικών πολιτισµών», µε επίκεντρο την Παράδοση των προσωπικών σχέσεων αντί του ατοµικισµού 

(βλ. στο Μακρής 1983: 93-94). Η «Παράδοση», εδώ δεν σηµαίνει κλειστό και συµβολικό σύµπαν, 

αλλά γίνεται το αντίστοιχο ελληνικό εγελιανό Πνεύµα που στηρίζει και υψώνει βαθµιαία το Έθνος 
στην ανοδική του πορεία για την «καθολική επάνοδο στο σταθερό πυρήνα της Παραδόσεως» (ο.π.: 95). 

Όπως αναφέρει ο Ράµφος «η Παράδοση συµπυκνώνει το εθνικό πνεύµα ζωής, το λόγο εκείνο και σκοπό 

υπάρξεως, που ως ηθική πια δύναµις στηρίζει ένα έθνος, προσφέροντάς του ιστορική ταυτότητα και 

πρακτικό κανόνα βίου» (ο.π.: 94).  
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Αλλά και η γενική κατηγορία της σωτηρίας αναφέρεται στην ψυχή, για την 

ακρίβεια αφορά την «αποκατάστασι εσωτερικής τάξεως στον άνθρωπο» (ο.π.: 386). Η 

ψυχική καλλιέργεια αποκτά απόλυτη προτεραιότητα, αφού η όποια θετική εξωτερική 

αλλαγή εξαρτάται από την «αρµονική πληρότητα ζωής» (ο.π.: 246) που έχει 

πραγµατωθεί σε εσωτερικό επίπεδο, όπως τονίζεται το «ενυπόστατο της ψυχής 

κατοχυρώνει τη πράξι» (ο.π.: 179). Μπορεί όπως αναφέρεται να πρόκειται για µία 

«εγκόσµιο λύτρωσι» (Ράµφος 2000b: 35), αφού αναζητείται «σ’ αυτό τον κόσµο 

ευτυχία» (ο.π.: 62), ωστόσο ο χαρακτήρας αυτής της ευτυχίας είναι κατεξοχήν 

πνευµατικός, αφορά δηλαδή την «καθολικότητα τού Εγώ» (ο.π.: 72), το να «είναι 

κανείς ο εαυτός του, όλος κατά την αλήθεια του» (ο.π.: 71), και όχι 

κοινωνικοπολιτικός (π.χ. δικαιοσύνη, ισότητα).  

Αντίστοιχη φιλοσοφική νοηµατοδότηση αποκτούν και οι κατηγορίες του 

χώρου και του χρόνου180
. Και εδώ η «εµπειρική αντίληψι του χώρου» υποχωρεί, όχι 

όµως για να δώσει το πρωτείο στην αµεσότητα της ευχαριστιακής σύναξης, αλλά στο 

θεωρούµενο ως «γεωµετρικό, άπειρο, συνεχή, οµοιογενή, µετρήσιµο χώρο» του εαυτού 

(Ράµφος 2000: 207). Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά «στον τόπο του εαυτού» (ο.π.: 

363) καθίσταται ο άνθρωπος αυτοσυνείδητη υποκειµενικότητα. Οµοίως, 

σκιαγραφείται και µία «πνευµατική αντίληψι του χρόνου» (ο.π.: 400), η οποία 

ταυτίζεται µε το µέλλον ως δηµιουργία. Ο «ψυχικός χρόνος» θεωρείται πως «ανοίγει 

το µέλλον» (ο.π.: 401), γιατί ο άνθρωπος παύει να παρακολουθεί παθητικά έναν χρόνο 

φυσικό, δηλαδή εξωτερικό στον ίδιο181
. Αντίθετα, χάρη στην «εσωτερική ταυτότητα 

και δικό του ψυχικόν βίο» (ο.π.: 402) υποστηρίζεται πως αναπλάθει ποιητικά το είναι 

του ανεξάρτητα από τις µεταβαλλόµενες ιστορικές συνθήκες (ο.π.: 400-402). Ο 

χρόνος τελικά δεν αφορά παρά την πνευµατική εκείνη κατάσταση που προσφέρει µία 

«ολότης τού υπάρχειν, µια πανοραµική, και εποµένως υπερχρονική θέα των πάντων» 

(Ράµφος 2000b: 62). 

Στην πραγµατικότητα πρόκειται για τη λογικοποίηση συνολικά του είναι, τα 

πάντα «άνθρωποι και κόσµος ταυτίζονται στην άµεση πραγµατικότητα του ενύλου 

νοήµατος» (Ράµφος 2000b: 23). Τόσο ο χώρος όσο και ο χρόνος εξαρτώνται από την 

δηµιουργική ενέργεια του ανθρώπου, ο οποίος χάρη στην εσωτερική του καλλιέργεια 

                                                 
180

 Βλ. ενδεικτικά Ράµφος 2000: 20, 21-22, 23, 76-77, 207-208, 228, 245, 302, 400-402. Επίσης 
Ράµφος 2000b: 12, 13, 16, 23, 26-27, 29-30, 32-39, 62, 81-82. 
181

 Κάθε φυσική αίσθηση του χρόνου απαξιώνεται ως «απολίθωµα» (Ράµφος 2000b: 12) και 
«αρρυτίδωτο παρόν» (ο.π.: 62), που εγκλωβίζει τον άνθρωπο στο συµβολικό κόσµο κάθε «απόλυτη[ς] 

και άγχρονη[ς] αρχή[ς]» (Ράµφος 2000: 228). 
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και λογική µεταπλάθει και αυτόν ακόµα τον εξωτερικό κόσµο. Με τα λόγια του 

Ράµφου «µεταλλάσσοµε ραγδαία το φυσικό είναι σε νοητό, οικοδοµούµε ολόκληρο 

σύµπαν κατά το πνεύµα µας» (ο.π.: 23). Μας παρέχεται µάλιστα η διαβεβαίωση πως 

µέσω της µετατροπής της «πνευµατικής ενεργείας σε ένυλο κόσµο καθαρό»  (ο.π.: 24) 

θα προκύψει «ένας κόσµος καθολικότητος – θα έλεγα πλατωνικών ιδεών»
182

 (ο.π.: 46). 

Η εµφατική αυτή εσωτερικότητα δεν θεωρείται ανιστορική, αντίθετα 

καθίσταται προϋπόθεση µιας δράσης µε εξωτερικό προσανατολισµό. Η σύνδεση 

µεταξύ ψυχής, ή ορθότερα νόησης, και ιστορίας πραγµατοποιείται µέσα από την 

έννοια της δηµιουργίας. Η τελευταία αναφέρεται στη νοητική (και όχι απλά τεχνική) 

πρόσληψη του κόσµου, η οποία -όπως υποστηρίζεται- θα µεταµορφώσει κατόπιν και 

τις αντικειµενικές συνθήκες, ακριβώς γιατί αυτές βαπτίζονται κάθε φορά µέσα στο 

νόηµα 183
. Η συµµετοχή, λοιπόν, στην ιστορία δεν έχει σκοπό τη ρήξη µε τις 

αντικειµενικές συνθήκες ζωής, αλλά το φιλοσοφικό άνοιγµα της πραγµατικότητας σε 

ανώτερες µορφές: 

 

«Εάν ιστορική δηµιουργία δεν είναι η παραγωγή ετέρας απλώς 
εξωτερικής πραγµατικότητος…αλλά µιας εσωτερικής πραγµατικότητος, 
µιας νέας σηµασίας, στην θετικότητα της οποίας ανεβαίνει κατακόρυφα η 

πνευµατική έντασι και η θέλησι της υλοποιήσεως των ιδεών υποχωρεί 
µπροστά σ’ εκείνη της µεταµορφώσεως του παντός, τότε στο 

αυτοσυνείδητο υποκείµενο οφείλει να βασίζεται…εις τρόπον ώστε η 

παρουσία του να συνιστά όρο της υπάρξεώς της» (Ράµφος 2000: 297). 

 

 

Ποιοι είναι όµως οι φορείς αυτής της δηµιουργικής αυθυπέρβασης; Όπως 

αναφέρεται χαρακτηριστικά «διακρίνονται όσοι έχουν την ελευθερία και την ικανότητα 

να ενταχθούν στον νέο τόπο και χρόνο», οι υπόλοιποι «επιβιώνουν ως απολιθώµατα» 

µέσα στους κόλπους της παραδοσιακής οµάδας (ο.π.: 225). Από τη µια, λοιπόν, 
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 Ο Αµπατζίδης (2007) θα αναφέρει χαρακτηριστικά για τη σκέψη του Ράµφου: «βρισκόµαστε 

ενώπιον ενός ιδιότυπου ανθρωπολογικού µαξιµαλισµού εγελιανών προϋποθέσεων…Έχουµε µία 

εκδίπλωση του πνεύµατος-εαυτού στον χρόνο και στην αναγκαία αναδίπλωση του τελευταίου, ως 
εσωτερικευµένης σηµασίας στον εαυτό, γονιµοποιώντας θετικά το εγώ. Στην ουσία πρόκειται για µια 

‘προσωποποίηση’ του νεωτερικού ατόµου µε ορθόδοξο θεολογικό µανδύα, αφού προηγουµένως 
καταδικάστηκε συλλήβδην η ‘παραδοσιακή’ έννοια του προσώπου» (ο.π.: 241).      
183

 Σταχυολογώ χαρακτηριστικές φράσεις: «Ο άνθρωπος χάνει τον εαυτό του στις σηµασίες οι οποίες 
επικρατούν και τον ανακαλύπτει στις σηµασίες πού πλάθει…∆ηµιουργία θα πη: µεταµορφωτικός 
αναβαπτισµός της ύλης στο νόηµα, του ατόµου στην καθολικότητα… η προκοπή του άνθρωπου εν 

τέλει συνδέεται µε την µεταµόρφωσί του και όχι µε την µόρφωσι… ∆ηµιουργεί, δεν υφίσταται την ζωή 

του. Το ύψος του άνθρωπου είναι συνάρτησις του εσωτερικού του βάθους… οι ατοµικές ηθικές 
δυνάµεις επικρατούν των συλλογικών αδρανειών… Πρόκειται για διεργασία αυτελευθερώσεως του 

ανθρώπου µέσω της ικανότητός του να δηµιουργή…Η αδιαφοροποίητη ολότης δηλώνει 
στασιµότητα…ο εαυτός µας απλώνεται… προς υπέρβασι της ωρισµένης ολότητος χωρίς κατάργησί 
της» (ο.π.: 165-166). 
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υπάρχουν τα σύγχρονα άτοµα ως καλλιεργηµένοι εσωτερικά άνθρωποι, και από την 

άλλη τα «ιδεολογικώς εγκλωβισµένα στον τύπο…άτοµα», γενικά οι «καθυστερηµένες 

µάζες» (ο.π.: 302). Απέναντι στην «εκσυγχρονιστική κοινωνική διεργασία», η οποία 

αξιολογείται θετικά, αντιπαρατίθενται οι λεγόµενες «δυνάµεις της αδρανείας», οι 

οποίες όπως πληροφορούµαστε «εργάζονται υποχθονίως ασταµάτητα» κατά της 

δηµιουργικής πρωτοβουλίας (ο.π.: 304, 394). Η ανισότητα, εδώ, δικαιολογείται στη 

βάση µιας διαφοράς «ψυχικής ποιότητος» (ο.π.: 122), δηλαδή νοητικής ή λογικής 

υπεροχής, η οποία έχει ως φορείς τα θεωρούµενα ως δυναµικά αστικά στρώµατα. 

Άλλωστε, µας προειδοποιεί ο Ράµφος, αλίµονο στην πολιτική που στρέφεται προς τις 

«καθυστερηµένες µάζες» και όχι προς τη δηµιουργική εκτίναξη των δυναµικών 

στρωµάτων:   

 

«Όµως αλλοίµονο εάν η πολιτική σχεδιάζεται µονίµως εκτός των 

ιστορικών δεδοµένων, εάν δηλαδή τα κόµµατα δέχωνται να κολακεύουν 

τα καθυστερηµένα κοινωνικά στρώµατα για να ψηφοθηρίσουν…Η 

κολακεία των µαζών δηµιουργεί στην κοινωνία την προς τα κάτω 

ισορροπία των προβληµατικών επιχειρήσεων, φαινόµενο παθολογικό, εφ’ 

όσον συνεπάγεται παραίτησι από τον κόπο της πρωτοβουλίας και 
καταστροφική παράδοσι στο ‘δεν βαριέσαι’ και το ‘έχει ο Θεός’…» 

(Ράµφος 2000b: 57-58).  

 

Αναδεικνύονται έτσι ως ξεχωριστές µορφές οι δηµιουργοί, για παράδειγµα ο 

άγιος, ο ποιητής και ο φιλόσοφος (Ράµφος 2000: 165), οι οποίοι κατατάσσονται στις 

«ισχυρές προσωπικότητες πού χρειάζεται ο κόσµος της ιστορίας» (ο.π.: 217). Οι 

«πνευµατικοί άνθρωποι» (Ράµφος 2000b: 77) αναλαµβάνουν, εξαιτίας της 

ανεπτυγµένης τους εσωτερικότητας, το καθήκον να δείξουν τον δρόµο προς τις 

«ζωογονητικές αλλαγές» που χρειάζεται ο τόπος (ο.π.: 76): 

 

 «Οι πνευµατικοί άνθρωποι του τόπου θα βρουν τον δρόµο τους στην 

υψηλή επιδίωξι να εντάξουν την παράδοσι στην δυναµική τής 
ιστορίας…θα ενώσουν τον χρόνο µέσα µας και θα παράξουν 

διάρκεια…Εντάσσοντας στην ιστορία την παράδοσι…την στρέφοµε από 

το παρελθόν στο παρόν και το µέλλον και την ελευθερώνουµε από τον 

άγονο συντηρητισµό: ∆εν µπορεί πια να υπάρχη στην ζωή µας και να 

επιβάλλεται στανικώς ερήµην µας» (ο.π.: 77). 

 

Η τελευταία παρατήρηση για τις αλλαγές µας µεταφέρει στο 

κοινωνικοπολιτικό πρόταγµα της φιλοσοφικής αυτής σκέψης.  Η ελληνική κοινωνία 

θεωρείται πως διέρχεται µία «οξεία κρίση ταυτότητας» (Ράµφος 2000: 9), µε 
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αποτέλεσµα να µη µπορεί να προσαρµοστεί µέσα στο συγκαιρινό ιστορικό 

περιβάλλον. Ως αιτία αυτής της αδυναµίας εκλαµβάνεται η απουσία ενός αυτόνοµου 

και ανεξάρτητου ατόµου, κυρίως λόγω της µακραίωνης προσκόλλησης της ελληνικής 

κοινωνίας αλλά και γενικότερα των κοινωνιών της ορθόδοξης ανατολής στην οµάδα, 

δηλαδή στον εξωτερικό προσδιορισµό184
. Αφού έχουν καταγγελθεί οι αγκυλώσεις 

που εγκλωβίζουν τον Έλληνα σε παραδοσιακές µορφές οργάνωσης, όπως η 

οικογένεια185
, προβάλλεται ως αίτηµα ο εκσυγχρονισµός των νοοτροπιών µέσα από το 

µονοπάτι της εσωτερικότητας που οδηγεί στη δηµιουργία ενός αυτόνοµου ατόµου. Το 

πρόταγµα αφορά τη δηµιουργία ενός «εµψύχου υποκειµένου», που µε «προσωπική 

ενότητα και ταυτότητα» θα συµµετέχει στη «ζωντανή πραγµατικότητα» (ο.π.: 118). 

Από τη µια το σύµβολο, η συλλογικότητα, ο ρόλος, το προσωπείο, η µάσκα, ο 

καταναγκασµός, από την άλλη το βίωµα, η εσωτερική ατοµικότητα, το πρόσωπο, η 

ελευθερία186
 (ο.π.: 118-119).  Σχηµατικά: 

 

ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΗ ∆ΥΣΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗ ΑΝΑΤΟΛΗ 

Ανοικτή κοινωνία 

Ατοµικότητα-δράση 

Πολίτες, υπευθυνότητα 

∆ιαφάνεια 

ΑΤΟΜΟ 

Κλειστή κοινωνία 

Ρόλοι  (π.χ. οικογένεια)-παθητικότητα 

∆εσµοί αίµατος, συγγένεια 

∆ιαφθορά, µυστικοπάθεια 

ΟΜΑ∆Α 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 
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 Ο Ράµφος, µε οµολογηµένη από τον ίδιο επίδραση από τις αναλύσεις του Cambell για τους 
Σαρακατσάνους (Ράµφος 2000: 185, 382) (J. H. Cambell, Honour, Family and Patronage. A study of 

institutions and moral values in a greek mountain community), αλλά και του Herzfeld (ο.π.: 382) (Η 

ανθρωπολογία µέσα από τον καθρέφτη, Αθήνα 1998) θεωρεί την Ελλάδα µία παραδοσιακή-

«αγροτοποιµενική» κοινωνία, στην οποία οι δεσµοί αίµατος, η οικογένεια, το σόι, µε µια λέξη η οµάδα, 

αποτελούν τις βαθιά ριζωµένες µορφές συγκρότησης και ταυτότητας του πληθυσµού: «Το µέγα πλήθος 

των Ρωµηών αναγνωρίζεται στην οµάδα, και δή στην οικογένεια, ενώ σκέπτεται µε την πίστι» (ο.π.: 217). 
185

 Σύµφωνα µε τον Ράµφο στην ελληνική κοινωνία δεν υπάρχει άτοµο, µόνο οµάδα. Απουσιάζει η 

αυτοσυνειδησία, η ανεπτυγµένη εσωτερικότητα, η ηθική της ευθύνης. Αντίθετα, επικρατεί ο 

ετερόνοµος καθορισµός, το «φιλότιµο», η εθιµική ηθική (ο.π.: 185-186), τα «ριζώµατα της ντροπής και 

της τιµής» (ο.π.: 323), αγκυλώσεις που εµποδίζουν την ελληνική κοινωνία να στραφεί «προς τα 

εµπρός» (ο.π.: 383). Μάλιστα, παρατίθεται ένας ολόκληρος κατάλογος των θεωρούµενων ως 
αρνητικών στοιχείων της εθνικής µας ταυτότητας:  «δουλοφροσύνη, η υποκρισία, η δολιότης, η 

αλληλουπονόµευσι» (ο.π.: 216), αλλά και «κρατική διαφθορά, διπροσωπία, ρουσφέτι, περιφρόνησι κάθε 

κανόνος, τεµπελιά, ανοργανωσιά, εριστικότης, τοπικισµός, οικογενειοκρατία και ηµετεροκρατία» (ο.π.: 

383). Μία «αβάστακτη νεοελληνική ελαφρότης» (ο.π.: 218), για την οποία ευθύνεται σε µεγάλο βαθµό 

αυτή η «ψυχικά κυρίαρχη στενή ή ευρεία οικογένεια» (ο.π.: 216), που δεν επιτρέπει την ωρίµανση της 
ατοµικότητας του σύγχρονου Έλληνα, µε αποτέλεσµα την «κοινωνική αδρανεία» (ο.π.: 323). Βλ. 

επίσης σχετικές αναφορές στο Ράµφος 2000b: 17-18, 46, 47-49, 50-52. 
186

 Παρατηρούµε, λοιπόν, πως παρά τις επικρίσεις του Ράµφου για τον αντιδυτικισµό που χαρακτηρίζει 
πολλούς από τους επροσώπους της φαινοµενολογικής θεολογίας, ο οποίος θολώνει την κρίση τους και 
το τελικό τους πρόταγµα, εντούτοις και ο ίδιος δεν ξεφεύγει όχι από τον αντιδυτικισµό, αλλά από τη 

µανιχαϊστική λογική: η «σύγχρονη ∆ύση» vs  η «παραδοσιακή ελληνική κοινωνία», το «δυτικό άτοµο» 

vs  η «οµάδα-ο Έλληνας ως κοινωνικός ρόλος», η «αυτοσυνειδησία» vs  το «φιλότιµο» (ο.π.: 133). 



107 

Το όραµα αναφέρεται σε µία δηµιουργική και όχι µιµητική συµµετοχή του 

ελληνικού έθνους µέσα στο σύγχρονο κόσµο. Όπως τονίζεται εµφατικά «να κόψουµε 

δρόµο και από έθνος του ιστορικού περιθωρίου να µετάσχωµε ενεργά στις ζυµώσεις του 

καιρού»
 187

 (ο.π.: 23). Αυτό θεωρείται πως µπορεί να επιτευχθεί µέσα από τη 

δηµιουργική σύνθεση παράδοσης και παρόντος, κρατώντας εκείνα τα δυναµικά 

«στοιχεία της ιθαγενείας µας» που θα βοηθήσουν «κατά την δύσκολη µετάβασι από τον 

οµαδικό στον αυτοσυνείδητο άνθρωπο», ώστε η «πολιτισµική διαφορά µας µε την 

∆ύσι…να γεφυρωθή» (ο.π.: 343). Εποµένως, προτείνεται «όχι απεµπόλησι  της 

παραδόσεως» (ο.π.: 220), αλλά «δυνατότητα συνθέσεως και αναλύσεως» στην 

κατεύθυνση της εξατοµίκευσης (ο.π.: 218). Με τα λόγια του Ράµφου «να αρνηθούµε 

την παράδοσι; Μη γένοιτο!» (ο.π.: 108), αντίθετα «πρέπει να βαδίσωµε ως έθνος τον 

δρόµο της εξατοµικεύσεως» (ο.π.: 184).  

Ποιος, όµως, µπορεί να ενσαρκώσει µία «οραµατική πολιτική η οποία [να] 

δηµιουργεί συλλογικές προσδοκίες και [να] παρακινεί σε υπερβατικώς πραγµατώσιµα 

εγχειρήµατα» (ο.π.: 199); Σύµφωνα µε τον Ράµφο, αυτό το καθήκον δεν µπορεί να 

πραγµατώσει ούτε µία συντηρητική, αλλά ούτε και µια επαναστατική πολιτική. Η µεν 

πρώτη γιατί προσανατολίζεται στα µεγαλεία του παρελθόντος και έτσι «υποθάλπει 

την ιστορική αγκύλωση» (ο.π.: 199), δηλαδή διαιωνίζει την υφιστάµενη τάξη 

πραγµάτων. Η δε δεύτερη γιατί, αν και ενεργοποιεί τον κόσµο προς την κατεύθυνση 

µιας «ριζικής αλλαγής που θα λυτρώση από το κακό τον κόσµο», εντούτοις ακριβώς 

επειδή την υποκινεί ο «µύθος της κοινωνικής επαναστάσεως» (ο.π.: 198) «κατά 

βάθος…αναπαράγη µία νέα κλειστή συµβολική τάξη αντιτιθέµενο στη παλαιά» (ο.π.: 

199). Τι αποµένει; Η πολιτική αυτή ακούει στο όνοµα «εκσυγχρονισµός», που δεν θα 

αφορά µόνο το αντικειµενικό και τεχνικό επίπεδο, αλλά πρωτίστως τις νοοτροπίες188
, 

ώστε να διαµορφωθεί ο κατάλληλος τύπος ανθρώπου που απαιτούν οι σύγχρονοι 

καιροί, ας συµπληρώσω οι καιροί της καπιταλιστικής οικονοµίας. Σύµφωνα µε τον 
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 Άκρως χαρακτηριστικές είναι οι προτροπές: «να ενταχθούµε οργανικώτερα στην χορεία των 

ιστορικώς ενεργών κοινωνιών της υφηλίου», «να µετέχωµε παραγωγικά στην λέσχη των εθνών τα 

οποία διαµορφώνουν την ανάγκη» (ο.π.: 342), να «µετάσχωµε παραγωγικά στην εποχή µας και εποχή 

της ∆ύσεως, να κατορθώσουµε τρόπο ζωής και όχι επιβιώσεως», να «χαράξωµε πορεία στην παρούσα 

πλανητική προοπτική» (ο.π.: 184). 
188

 Μπορεί -διαβάζουµε- το αίτηµα του εκσυγχρονισµού να έχει σηµειώσει σηµαντικές επιτυχίες στην 

περιοχή των «αντικειµενικώς µετρησίµων µεγεθών», ωστόσο αυτό από µόνο του δεν αρκεί· απαιτείται 
και αντίστοιχη «διάπλασι αυτοσυνειδήτου και υπευθύνου ατόµου», ώστε ο εκσυγχρονισµός να καταστεί 
καταρχήν «εσωτερική πεποίθησι», και όχι ένα τεχνοκρατικό πρόγραµµα, όσο απαραίτητο και 
πολύπλοκο να είναι αυτό. Προτείνεται, λοιπόν, «ο συγχρονισµός των νοοτροπιών και των επιδόσεων» 

(ο.π.: 342), «έρχεται η ώρα οι υλικές προϋποθέσεις του εκσυγχρονισµού να συµπληρωθούν µε τις 

πνευµατικές των παραµέτρους» (ο.π.: 306, βλ. επίσης και ο.π.: 410). 
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Ράµφο «ιστορική επιταγή σήµερα είναι ο κοινωνικός µας εκσυγχρονισµός» (ο.π.: 218). 

∆εν είναι τυχαία η διαρκής επίκληση της ηθικής της ευθύνης που πρέπει να 

χαρακτηρίζει το σύγχρονο άτοµο της «κοινωνίας των πολιτών», ώστε να 

µετατραπούµε από «χώρα απαίδευτων και ανειδίκευτων» σε χώρα δηµιουργών του 

χρόνου189
 (Ράµφος 2000b: 90-91). 

Οι απόψεις του Ράµφου είναι ένας ύµνος στην «ηθική στερεότητα που δίνει ο 

σεβασµός του εαυτού» και η «αυτογνωσία» της νεωτερικότητας (Ράµφος 2000: 391), 

ταυτόχρονα µία δεινή καταγγελία της «νεκρής ή αποπετρωµένης παράδοσης» (ο.π.: 

390). Πλούσιες, πράγµατι, οι αναφορές στο δηµιουργικό άτοµο της κοινωνίας των 

ελεύθερων πολιτών, ωστόσο παραγνωρίζεται εκκωφαντικά η υπάρχουσα 

πραγµατικότητα των παγκόσµιων οικονοµικών ανισοτήτων, η «ελευθερία» της 

δύναµης και βίας. Και πως θα ήταν δυνατόν να µην παραγνωριστεί, όταν το βάρος 

τίθεται στην «εσωτερική ταυτότητα των ατόµων» και όχι στην «τρέχουσα κοινή 

πραγµατικότητα» (ο.π.: 393), πόσο µάλλον όταν η κοινωνία γίνεται εξ ορισµού 

αποδεκτή «ως ατελές σύστηµα που πρέπει συνεχώς να βελτιώνεται δι’ εµπλουτισµού 

των κοινωνικών αξιών» (ο.π.: 393).  

Η δικαιολόγηση της ανισότητας µε το επιχείρηµα πως σε «κάθε κοινωνία οι 

άνθρωποι είναι φυσικώς και οικονοµικώς άνισοι» (Ράµφος 2000b: 59) 

συµπληρώνεται από την προσπάθεια διατήρησης της κοινωνικής συνοχής µέσα από 

τη σύγχρονη «αρχή της ηθικής ισότητος» (ο.π.: 59), προς την οποία πρέπει να ρίχνει 

στρατηγικά το βάρος της η πολιτική190
. Μας δίνεται, εντούτοις, η διαβεβαίωση πως 
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 Όπως αναφέρεται το παθητικό πνεύµα της «συναισθηµατικής σκέψεως» πρέπει να αντικατασταθεί 
από την «καθολικότητα της έναντι πάντων ευθύνης ενός ατόµου αυτοσυνειδήτου, πού ζή µε επιλογές» 

και γι’ αυτό κατορθώνει να δηµιουργεί ένα «υπεύθυνο παρόν» (ο.π.: 227). Είναι, διαβάζουµε, «ειδικώς 

σήµερα», στην εποχή της παγκοσµιοποίησης των «ελευθέρων ατόµων και ανεξαρτήτων εθνικών 

οµάδων», που η «έναντι πάντων-άνθρωπου και φύσεως-ευθύνη» (ο.π.: 388), θα οδηγήσει σε µια 

«ανοικτή ιστορική πραγµατικότητα» (ο.π.: 389). Προτείνεται, λοιπόν, η διάπλαση ενός σύγχρονου 

ατόµου, που να συνδυάζει τη «λογική µε το αίσθηµα, την οξύνοια µε την διαίσθησι, την 

αποτελεσµατικότητα µε την σωφροσύνη, το βάρος της ευθύνης µε την ανάλαφρη αίσθησι του βάθους της 

επιφάνειας» (Ράµφος 2000b: 87), ακόµα πιο αποκαλυπτικά άτοµα που να συνδυάζουν τη διανοητική 

ανάπτυξη µαζί µε την «ηθική της δουλειάς ώστε να επιτύχουν παραγωγικό τρόπο ενεργείας και 

σκέψεως» (ο.π.: 88). Άλλωστε γίνεται έκκληση επιτέλους «να το να το παραδεχθούµε: ∆εν θα είχε χυθή 

τόσο αίµα στον τόπο µας, εάν τον είχαµε ποτίσει µε ιδρώτα» (ο.π.: 94).    
190

«Θεµελιώδης αξίες όπως η ελευθερία και η δικαιοσύνη», διαβάζουµε, αρκεί να «υπάρχουν χωρίς να 

επιβάλλονται», καθώς το «κρίσιµο είναι να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν και δρουν για τις ίδιες 

αξίες, όχι για να νικήσουν». Άλλωστε ακόµα και πρακτικές αξίες, όπως ο πλούτος, δεν είναι τόσο 

καθοριστικά µεγέθη για την αυτοσυνειδησία, καθώς: «Όσο πλούτο και να διαθέτω, δεν γίνοµαι γι’ 

αυτόν τον λόγο ευτυχής» (Ράµφος 2000: 393). Τώρα γιατί πάντα αυτός ο λόγος προέρχεται από 

κοινωνικά και οικονοµικά προνοµιούχα στρώµατα, δεν χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση. Μάλιστα 

προτείνεται µία ηθική διάπλαση των πολιτών προς την «καθολικότητα της προσφοράς» (Ράµφος 2000b: 

21), όχι από χρέος ή οφειλή που υποδηλώνει ενοχή και υποκρισία, αλλά από ανεπτυγµένη 
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τα όποια αντικειµενικά προβλήµατα θα ξεπεραστούν «όσο δηµιουργικά πνευµατικός 

γίνεται ο κόσµος»
 191

  (ο.π.: 25), γιατί τότε «η ανθρώπινη ζεστασιά βρίσκει πρόσφορο 

έδαφος να αναπτυχθή µεταλλάσσοντας την αρνητικότητα» (ο.π.: 25-26). Προτείνεται, 

λοιπόν, «θετική ενέργεια» και όχι «µόνιµος αρνητισµός» (ο.π.: 25), µε άλλα λόγια να 

συµπαραταχθούµε στο εκσυγχρονιστικό πρόταγµα, εάν όντως επιθυµούµε, κόβοντας 

«χρόνο και δρόµο προς το µέλλον» (ο.π.: 27), «να ζήσουµε και να προκόψουµε στον 

σύγχρονο, ραγδαία µεταβαλλόµενο, ιστορικό κόσµο» (ο.π.: 41). 

Σε ποια κοινωνικά στρώµατα απευθύνεται αυτή η φιλοσοφική σκέψη;  

Πρόκειται, όπως λέει ο Ράµφος, για την «καθ’ αυτό αστική τάξι, πού ανέκαθεν 

επεδίωκε ν’ απαλλαγή από τον βρόγχο» των συµβόλων και των αδρανειών (Ράµφος 

2000: 217), σε αντίθεση µε τις ανασφαλείς λαϊκές τάξεις που βρίσκουν καταφύγιο 

στον κόσµο των συµβόλων και του µύθου (ο.π.: 210). Τα κατώτερα, µάλιστα, 

κοινωνικά και οικονοµικά στρώµατα αναδεικνύονται αντίπαλος, γιατί η 

µεταπολιτευτική τους αναρρίχηση δεν συνοδεύτηκε από την απαιτούµενη εσωτερική 

καλλιέργεια 192
. ∆εν πρόκειται, λοιπόν, για ένα ανεξάρτητο από κοινωνικά 

περιεχόµενα και συµφέροντα πρόταγµα. Στην πραγµατικότητα, την όποια ανάλυση 

επισκιάζει η σύµπλευση µε το κυρίαρχο ιδεολογικό µόρφωµα του εκσυγχρονισµού 

κατά τη περίοδο της διακυβέρνησης Σηµίτη 
193

.  

                                                                                                                                            
εσωτερικότητα «µιαν αγαθή ‘αχαριστία’ ως προστατευτικό µέσον από τα αρνητικά της αφηρηµένης 

παγκοσµιότητος» (ο.π.: 21). 
191

 Όπως τονίζεται εµφατικά δεν προέχει η «ικανοποίησι των αναγκών», αλλά η «δηµιουργία ενοποιού 

οράµατος, το οποίο απαντά στα µεγάλα ερωτήµατα της υπάρξεως – Ποιος είµαι; Από πού έρχοµαι; Πού 

πάω;», διότι αυτή η αυτοσυνειδησία οδηγεί µπροστά: «οι απαντήσεις διαµορφώνουν τις προτεραίοτητες 

µεταξύ των αναγκών και επιτυγχάνουν ο Ινδός να µην τρώη την αγελάδα του όσο και αν πεινά…» 

(Ράµφος 2000b: 85). 
192

 Βλ. την απαξιωτική αναφορά στην «αναστάτωσι» και «ψυχρολουσία» της µεταπολιτευτικής  
επιδίωξης «δηµιουργίας νέας, λαϊκής προελεύσεως αρχούσης τάξεως», από στρώµατα «πρό τίνος 

αποκλήρων [τα οποία] άρχισαν να απολαµβάνουν κοινωνικά και οικονοµικά αγαθά, πού ήσαν µέχρι τότε 

προνόµιο λίγων», χωρίς ωστόσο να διαθέτουν και το απαιτούµενο «σαβουάρ βίβρ» (ο.π.: 304) της 
ανεπτυγµένης εσωτερικότητος, την «ευπρόσωπη αστική συµπεριφορά» και το «τονωτικό αεράκι 

πολιτισµικής δροσιάς» της περιόδου 1960-1967 (ο.π.: 316). 
193

 Για τον Ράµφο, η προσπάθεια αυτή προς τον «πολιτικό και κοινωνικό εκδηµοκρατισµό» της 
ελληνικής κοινωνίας «αποτελεί άθλο» εάν λάβουµε υπόψη τις µακραίωνες αδράνειες από τη «συνήθεια 

και και την σαγήνη ενός οµαδισµοϋ προς τον οποίο συγκλίνουν αναχρονιστικά οι ανασφαλείς ψυχές κάθε 

καταγωγής και προελεύσεως» (ο.π.: 215). ∆εν είναι, άλλωστε, λίγες οι φορές που ο Ράµφος 
παρασύρεται σε ένα καταγγελτικό λόγο της διακυβέρνησης Παπανδρέου, και αντιστρόφως ανάλογα 

στην εξύµνηση της επιχειρούµενης «κυρίως από το 1996…δύσκολη προσπάθεια της ανασυντάξεως και 

του εκσυγχρονισµού της κοινωνίας»  (ο.π.: 317). Στη θέση της κριτικής ανάλυσης η αξιολογική 

δέσµευση, όπως αλλωστε φανερώνει και το χρησιµοποιούµενο πρώτο πληθυντικό πρόσωπο για το 

χαρακτηρισµό αυτής της εκσυχρονιστικής προσπάθειας: «Μόλις προλάβαµε! Αν προλάβαµε» (ο.π.: 

317). Βλ. επίσης και την επίκληση του Ράµφου στην «οµοψυχία µεγάλη» (ο.π.: 176) και στην ηθική της 
ευθύνης που πρέπει να επιδειχθεί για τον στόχο του εκσυγχρονισµού. Ο ιδεολογικός αυτός χαρακτήρας 
δεν έχει περάσει απαρατήρητος και από τους αντιπάλους της σκέψης του Ράµφου, βλ. για παράδειγµα 

την κριτική που του απευθύνει ο Γουνελάς (2001: 47-48, 230 επίσης 1998) υπό την οπτική µιας 
µυστηριακής και βιωµατικής θεώρησης της Εκκλησίας.     
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Η αντίθεση της φιλοσοφικής αυτής εσωτερικότητας προς τη δεδοµένη 

εκκλησιαστική τάξη πραγµάτων απορρέει από µία αίσθηση ψυχικής και πνευµατικής 

καλλιέργειας, η οποία απεχθάνεται τον εξαναγκαστικό χαρακτήρα µιας συµβολικής 

τάξης. Είναι χαρακτηριστικές οι επιθέσεις στον επισκοποκρατικό χαρακτήρα της 

Εκκλησίας, τη θρησκευτική ιδεοληψία, τη βυζαντινή προσκόλληση, αλλά και στο 

πελατειακό κράτος και στις συντεχνίες (βλ. Ράµφος 2000b: 53-54). Ο Ράµφος εδώ 

παρουσιάζεται ως «παραδειγµατικός προφήτης», που ενσαρκώνει το πρότυπο της 

ανεπτυγµένης εσωτερικότητας. Μοναδικό κριτήριο καθολικότητας και ελευθερίας 

αναδεικνύεται ο εαυτός, και όχι οποιαδήποτε µορφή σχέσης, η οποία εκλαµβάνεται 

ως εξάρτηση (οµάδα, κοινότητα, σύναξη κτλ.). Πρόκειται, όπως θα έλεγε ο Βέµπερ 

(2007: 139), για µια φιλοσοφική ή αριστοκρατική θεώρηση, σε συνάφεια µε τα 

ανώτερα µορφωµένα στρώµατα, τα οποία έχουν για τον εαυτό τους υψηλή ιδέα, ενώ 

θεωρούν ως υποτιµητικό τον οποιαδήποτε ετερόνοµο καθορισµό τους.   

Η σκέψη αυτή προτείνει µία «ανθρωποκεντρική» µεταρρύθµιση της 

εκκλησιαστικής περιοχής 194
, αλλά και το χωρισµό Κράτους και Εκκλησίας, ως 

προϋπόθεση του απαραίτητου εκσυγχρονισµού των νοοτροπιών, που θα δηµιουργήσει 

και στην ελληνική κοινωνία το πολυπόθητο άτοµο (ο.π.: 62-67). Ο ρόλος εδώ της 

Εκκλησίας δεν είναι η εκκλησιοποίηση σύνολης της ζωής, αλλά η «παραµυθητική» 

αντιµετώπιση των υπαρξιακών προβληµάτων του ανθρώπου (πόνος, θάνατος). Οι 

αλλαγές αυτές τίθεται αποκλειστικά υπό τη σκέπη της «κοινωνίας των πολιτών», η 

οποία τελείως άκριτα γίνεται το πλαίσιο νοµιµοποίησης της κοινωνικοοικονοµικής 

ανισότητας: η πολιτική µετατοπίζεται από την αντιµετώπιση της αντικειµενικής 

ανισότητας στη ρυθµιστική «διευθέτηση συγκεκριµένα, υπαρκτικού χαρακτήρος εν 

τέλει, ζητήµατα» (ο.π.: 55). Υπό την έννοια αυτή, µπορούµε να πούµε πως οι 

προτεινόµενες αλλαγές είναι εκ προοιµίου δεσµευµένες από το ιδεολόγηµα του 

«εκσυγχρονισµού», το οποίο δεν είναι ανεξάρτητο από κοινωνικά περιεχόµενα, αλλά 

σχετίζεται µε τα ανώτερα αστικά στρώµατα. 
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 Αντίθετα για τους φορείς µιας βιωµατικής θεολογίας, σκοπός της Εκκλησίας δεν είναι η κάλυψη 

των µεταφυσικών ανησυχιών του ανθρώπου, αλλά η θέωση. Βλ. τη σχετική κριτική του Γουνελά (2001: 

52) στην εξατοµικευτική θεώρηση του Ράµφου.  
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Συµπέρασµα 

 

 ∆εν θα µπορέσουµε να κατανοήσουµε τις διάφορες τάσεις στους κόλπους της 

ελληνικής θεολογίας, εάν δεν λάβουµε υπόψη µας το ιστορικοκοινωνικό πλαίσιο, στα 

προβλήµατα του οποίου ουσιαστικά προσφέρθηκαν ως δυνατές απαντήσεις. Τα 

αδιέξοδα του µετεµφυλιακού κράτους, η στενή διαπλοκή Κράτους και Εκκλησίας, ο 

πολιτικός συντηρητισµός των εκκλησιαστικών οργανώσεων, θέτουν ήδη πριν αλλά 

και κατά την περίοδο της µεταπολίτευσης καίρια το ερώτηµα για τη θέση και το ρόλο 

της Εκκλησίας στις σύγχρονες συνθήκες. Και αν η αγωνία είναι κοινή, οι 

προτεινόµενες λύσεις διαφέρουν σηµαντικά. 

Από τη µια, ως αντίδραση στην εξουσιαστική θεσµοποίηση της Εκκλησίας 

και την ακαδηµαϊκή θεολογία, εκδηλώνεται µία στροφή στην περιοχή της 

εσωτερικότητας και του µυστικού βιώµατος. Το λεγόµενο ρεύµα της «νεορθοδοξίας» 

τη δεκαετία του 80, ως η κορύφωση της «θεολογίας του προσώπου», αποτελεί 

ουσιαστικά παράγωγο µιας διπλής ήττας, µε δεξιό και αριστερό πολιτικό πρόσηµο: 

από τα δεξιά η αποτυχία του πολιτικο-θρησκευτικού συντηρητισµού να 

µεταµορφώσει την Ελλάδα σε κοινωνία Χριστού (οι απόπειρες στη µετεµφυλιακή 

αλλά και δικτατορική περίοδο απορρίπτονται ως διαστρεβλώσεις του αυθεντικού 

χριστιανικού µηνύµατος), από τα αριστερά η αποτυχία του σοβιετικού κοµµουνισµού 

να αποτελέσει την ελπιδοφόρα εναλλακτική, οδηγούν την αναζήτηση στα 

χαρακτηριστικά της ντόπιας ορθοδοξίας. Η συνάντηση εκπροσώπων από δύο 

αντίθετες πολιτικά περιοχές υπό τη σκέπη της Ορθοδοξίας, αντανακλά την 

απογοήτευση από την κοινωνικοπολιτική πραγµατικότητα, η οποία κατά κανόνα ωθεί 

τους επαγγελµατίες της σκέψης σε µία νέα ιστορική αναζήτηση, εδώ µε τη µορφή της 

θεωρητικής περιπλάνησης στις κατηγορίες της µυστικονηπτικής Ορθοδοξίας.  

Για παράδειγµα, ο Μοσκώφ (βλ. Μοσκώφ στο Μακρής 1983: 17-21), ο 

οποίος υπήρξε διευθυντής του Κέντρου Μαρξιστικών Ερευνών στη Θεσσαλονίκη, 

θεωρεί το πάντρεµα Ορθοδοξίας και µαρξισµού ως τη σύγχρονη κορυφαία 

δυνατότητα για την απελευθέρωση του ανθρώπου: η θέωση της Ορθοδοξίας 

υλοποιείται πλέον ενδο-ιστορικά και άµεσα («τώρα») χάρη στην ενεργητική πράξη 

του «φορέα της ριζοσπαστικής αλλαγής», δηλαδή της εργατικής τάξης (ο.π.: 17). Η 

Ορθοδοξία, δηλαδή, κατέχει τρόπον τινά θέση ιδέας-ουσίας, ενώ ο µαρξισµός ως 

επαναστατικό εργαλείο αναλαµβάνει την ιστορική της υλοποίηση. Ο Ζουράρις  

(1999), ο οποίος υπήρξε µέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ εσωτερικού, 
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εντοπίζει από την πλευρά του στις οµιλίες του Γρ. Παλαµά στοιχεία µιας επίκαιρης 

κοινωνικοπολιτικής πρότασης ζωής, που µπορούν να θεµελιώσουν ένα 

«µεθυπερβατικό
 
πολίτευµα ισοδικίας, καταλλαγής και ελευθερίας» (ο.π.: 473), στον 

αντίποδα του ανταγωνιστικού και κοινωνικά άδικου καπιταλιστικού συστήµατος. Στο 

πλαίσιο αυτό η οικονοµική ηθική της παλαµικής θεολογίας (δικαιοσύνη, ολιγάρκεια, 

ολιγοκτησία) προτείνεται ως βάση συγκρότησης µιας διαφορετικής κοινωνίας, όπου ο 

άνθρωπος θα απελευθερωθεί από την κυριαρχία του χρήµατος. Ο Παλαµάς αποκτά 

στη σκέψη του Ζουράρι θέση αντίστοιχη µε αυτή του Μαρξ: γίνεται ο κριτικός της 

σύγχρονης κεφαλαιοκρατίας, ταυτόχρονα υποδεικνύει την ευχαριστιακή Εκκλησία ως 

τον φορέα της απελευθέρωσης της ανθρωπότητας 195
 . Η στροφή αυτή προς την 

Ορθοδοξία πρέπει να κατανοηθεί ως µία προσπάθεια χάραξης ενός «τρίτου δρόµου», 

πέρα από τον ψυχροπολεµικό ανταγωνισµό καπιταλιστικής δύσης και σοβιετικού 

κοµµουνισµού, η οποία άλλωστε βρίσκεται κοντά στην πολιτική ιδεολογία του 

ΠΑΣΟΚ της εποχής. 

 Τα γενικά αυτά χαρακτηριστικά δεν σηµαίνουν πως το ρεύµα αυτό είναι και 

µονοδιάστατο. Αντίθετα, υπάρχουν διαβαθµίσεις, για παράδειγµα από τις πιο 

φιλοσοφικές επεξεργασίες µέχρι τις πιο ακραίες εκρήξεις συντηρητισµού 196
. Ο 

ζηλωτισµός, γενετικά δεµένος µε τη δράση, είναι ανά πάσα στιγµή έτοιµος να 

ξεσπάσει για την υπεράσπιση των ιερών και οσίων της φυλής και της θρησκείας (εδώ 

τα δύο ταυτίζονται). Επικρίνει το θεωρητικό χαρακτήρα των φιλοσοφικών 

κατασκευών, καθώς µετατοπίζουν την πράξη στο εσωτερικό του ανθρώπου και 

                                                 
195

 Πόσο, όµως, απελευθερωτικό είναι το προτεινόµενο «µεθυπερβατικό πολίτευµα»; Η διάκριση 

πλουσίων και φτωχών δεν αίρεται αφού εκλαµβάνεται ως πραγµατικότητα της πτωτικής κατάστασης 
του ανθρώπου. Ο πλούσιος µπορεί να σωθεί µόνο όταν έχει κοινωνική προσφορά, δίχως όµως αίσθηµα 

ανωτερότητας, ο δε πτωχός όταν διάγει τον βίο του ως «γενναίως φέρων» (Ζουράρις 1999: 486, 487), 

δίχως δηλαδή να υποπίπτει στο αµάρτηµα της µνησικακίας. Τι πρακτικές συνέπειες έχουν οι απόψεις 
αυτές για το σήµερα; Αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ζουράρις: «ο Νηπτικός άγιος κονιορτοποιεί τον, 

οµόλογο προς την πλουτοκρατική ψευδολογία και αλαζονεία, έρποντα λαϊκισµό της εποχής µας. Ναι, ο 

Λάζαρος δεν έχει όλα τα δίκια του κόσµου, επειδή είναι φτωχός. Ναι, δεν ισχύει το ατασθαλίας και 

αδιαλλαξίας σηµαντικόν «νόµος είναι το δίκιο του εργάτη». Ποιο δίκιο; ∆ιάκρισις, χρειάζεται 

διάκρισις…» (ο.π.: 486). Ένα συγχρονικό παράδειγµα του χαρακτήρα που παίρνει αυτή η «διάκρισις» 

δίνει λίγο παρακάτω ο ίδιος ο Ζουράρις: «Ο κάθε φτωχός οφείλει να κατακτήσει προσωπικά το 

«γενναίως φέρων» του κι αυτό δεν γίνεται δια της συνδικαλιστικής αναγωγής του συγκεκριµένου 

προσώπου, σε αύξοντα αριθµό µητρώου διεκδικήσεων ή εκδικήσεων…» (ο.π.: 487). Πρόκειται για έναν 

λόγο που µεταθέτει τη λύση των κοινωνικών ανισοτήτων στη µετάνοια των πλουσίων, τη στιγµή που 

καταδικάζει τις συγκρούσεις ως θανάσιµο αµάρτηµα της µνησικακίας. Αντί των διεκδικήσεων 

προτείνεται η γενναία άρση του φορτίου, και όλα αυτά πίσω από την τελικά (όχι και τόσο αόριστη) 

έννοια του «µεθυπερβατικού πολιτεύµατος». Βλ. επίσης σχετικές απόψεις του Ζουράρι στο Μακρής: 
1983: 60-63. 
196

 Είναι ενδεικτική, για παράδειγµα, η επίθεση που εξαπολύει συγγραφέας της συντηρητικής 
εφηµερίδας Ορθόδοξος Τύπος προς τις λεγόµενες «Γιανναρικές κακοδοξίες» που τολµούν να 

προτείνουν «µέχρι αποκοπή από το εθνικό κέντρο!!!». Εδώ, οι «συντηρητικοί» ελέγχουν το 

«θεολογικοφιλοσοφικό σύστηµα» του Γιανναρά για έλλειψη εθνικοφροσύνης, βλ. Τελεβάντος 2009: 3-4.        
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οδηγούν στην εξουδετέρωση της αγωνιστικής διάθεσης. Από την πλευρά του ο 

φιλοσοφικός συντηρητισµός προσάπτει στον ακραίο ακτιβισµό ιδεολογική 

εκµετάλλευση της ορθοδοξίας, η οποία οφείλεται στην παραθεώρηση της σηµασίας 

του χριστιανικού µηνύµατος. 

 Απέναντι στη διέξοδο της εσωτερικότητας και του µυστικού βιώµατος, 

αντιτάσσεται η κατανόηση της θεολογίας και της Εκκλησίας ως ενεργητικής δράσης 

µέσα στην ιστορία µε σκοπό την αλλαγή της, σύµφωνα µε τις αξίες της δικαιοσύνης, 

ειρήνης και ισότητας του χριστιανισµού. Η αντικειµενιστική αυτή θεολογία, µε 

σαφείς πολιτικά αριστερές επιρροές, προβάλλει την εξωτερικά προσανατολισµένη 

δράση, σε µία περίοδο όµως που η θρησκευτική δράση είναι και πολιτικά 

στιγµατισµένη εξαιτίας της πρακτικής των θρησκευτικών οργανώσεων. Για την 

υπεράσπιση του εγχειρήµατος εισάγεται η διάκριση µεταξύ του κατακριτέου 

θρησκευτικοπολιτικού συντηρητισµού, και του προοδευτικά χριστιανικού τρόπου 

ζωής και πράξης. 

 Η Ιεραρχία, από τη πλευρά της, προσανατολίζεται στην υπεράσπιση της 

συγκεκριµένης οργάνωσης και λειτουργίας της θεσµικής Εκκλησίας. Η παράδοση 

εδώ αναγορεύεται σε θεµέλιο, και γι’ αυτό αµετάβλητο, λίθο του υπάρχοντος 

συσχετισµού δυνάµεων. Ωστόσο, ο ρεαλισµός της διοίκησης του εκκλησιαστικού 

µηχανισµού απαιτεί την ενεργητική εµπλοκή µε τις αναγκαιότητες του κόσµου, όπως 

µαρτυρεί το ενδιαφέρον για την οικονοµική αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα: 

«Οι νόµοι της αγοράς είναι δεδοµένοι και προς αυτούς πρέπει να προσαρµοσθούµεν 

εµείς και όχι να επιδιώξουµε την χιµαιρική άλλωστε προσαρµογή εκείνων προς τις 

ιδικές µας αγκυλώσεις»
 
(Χριστόδουλος 2000a: 106), εποµένως «ο σύγχρονος βίος, το 

καθήκον και οι υποχρεώσεις µάς επιβάλλουν να διαχειρισθούµε τα οικονοµικά του 

οίκου µας όσο πιο παραγωγικά και αποδοτικά γίνεται» (ο.π.: 111-112).  

Το κρίσιµο, από την οπτική µας, ερώτηµα είναι πως η διοίκηση της 

Εκκλησίας και τα ιδεολογικά ρεύµατα κινούνται σε περιόδους κρίσης ή 

αµφισβήτησης του ρόλου της πρώτης. Η αντικειµενιστική τάση επιδιώκει την 

µεταβολή της εκκλησιαστικής τάξης πραγµάτων, µέσα από την ουσιαστική 

συµµετοχή του λαϊκού στοιχείου και στα ζητήµατα της εκκλησιαστικής διοίκησης. 

Υπέρ της αλλαγής τίθεται και η ατοµικιστική τάση, αυτή τη φορά σε στενή 

σύµπλευση µε το κυρίαρχο ιδεολογικό µόρφωµα του εκσυγχρονισµού. Αντίθετα το 

ρεύµα της φαινοµενολογικής θεολογίας, παρά τις ενστάσεις σε επιµέρους ζητήµατα, 

στηρίζει τη διοίκηση της Εκκλησίας γύρω από τα κεντρικά διακυβεύµατα. Η 
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διοίκηση της Εκκλησίας, από την πλευρά της, κρατά διακριτές αποστάσεις από την 

αντικειµενιστική θεολογία, οι προτάσεις της οποίας θα κατέληγαν σε ανακατάταξη 

του εσωτερικού συσχετισµού δύναµης. Αντίθετα, αισθάνεται πιο κοντά στην 

εσωτερικότητα της φαινοµενολογικής θεολογίας, την οποία και επιδιώκει να ελέγχει 

για τους δικούς της σκοπούς, όπως άλλωστε και το ζηλωτισµό. Αυτό πρακτικά 

σηµαίνει πως σε περιόδους εκκλησιαστικής «ηρεµίας», δηλαδή καθηµερινοποίησης, 

η Ιεραρχία έχει την ευχέρια να επικρίνει κινήσεις ζηλωτισµού ή/και να αποκρούσει 

ως αµφιβόλου ορθοδοξίας φιλοσοφικοθεολογικές αναπτύξεις, αλλά σε περιόδους 

κρίσης εντείνει τις προσπάθειες και κατά κανόνα πετυχαίνει να συγκροτήσει ενιαίο 

µέτωπο ενάντια στις προσλαµβανόµενες επιθέσεις κατά της Εκκλησίας. Ωστόσο, 

µετά το πέρας της σύγκρουσης αρχίζουν και αναφύονται οι εσωτερικές αντιθέσεις, οι 

οποίες καταλήγουν σε αλληλοεκτόξευση κατηγοριών περί προδοσίας-αποστασίας197
:  

 

«Ολόκληρος η Ελλάς ακούµπησεν εις τους ώµους του Αρχιεπισκόπου. 

∆υστυχώς, τόσον ο πιστός λαός, όσο και οι Ιεράρχαι, οι οποίοι τον 

εστήριξαν, απεγοητεύθησαν. Ο Αρχιεπίσκοπος, τον οποίον επίστευσαν, 

µας επρόδωσεν…Πρωτίστως επρόδωσε τον αγώνα των ταυτοτήτων. 

Εξηπάτησε τον πιστόν λαόν κατά τρόπον κραυγαλέον…Επροτίµησε την 

λιποταξίαν. Και την προσχώρησιν εις τον στρατόπεδον των 

εκκλησιοµάχων…Είναι ο συνένοχος Αρχιεπίσκοπος εις τον 

απογαλακτισµόν του Κράτους από την Ορθοδοξίαν» (Ζερβός 2007b: 1).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
197

 Βλ. επίσης τις κατηγορίες για «εξαπάτηση του λαού» και «αποστασία» προς τον Αρχιεπίσκοπο 

Χριστόδουλο, µε αφορµή το άνοιγµα του τελευταίου προς το Βατικανό. Ο «ρεαλισµός» εδώ της 
διοίκησης της Εκκλησίας αντιπαρατίθεται στον ακραίο συντηρητισµό που απαιτεί απαρέγκλιτη 

τήρηση του ∆όγµατος και των Κανόνων, βλ. Ζερβός 2006: 6.         
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ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

 

ΕΚΚΛΗΣΙΑ-ΚΡΑΤΟΣ:  

Ι∆ΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΥΒΕΥΜΑΤΑ 
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I. 

Η ∆ΙΑΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ  

 

Εισαγωγή 

 Τη δεκαετία του 80 αρχίζουν και εκδηλώνονται µε εµφανή τρόπο ανάµεσα 

στη διοίκηση της Εκκλησίας και στην Κυβέρνηση αντιπαραθέσεις και τριβές κυρίως 

σε ζητήµατα που θεωρούνται από τους δύο θεσµικούς χώρους πως ανήκουν 

δικαιωµατικά σε σφαίρες δικής τους ευθύνης και λειτουργίας, όπως ήταν για 

παράδειγµα η αποποινικοποίηση µοιχείας, η νοµιµοποίηση των εκτρώσεων και ο 

πολιτικός γάµος (βλ. Prodromou 1993:  282 και εξής). Η νεοσύστατη κυβέρνηση του 

ΠΑΣΟΚ ενέτασσε τις ανωτέρω µεταρρυθµίσεις στο ευρύτερο πολιτικό όραµα της 

αλλαγής, που στην περίπτωση αυτή έπαιρνε τη µορφή εκδηµοκρατισµού του 

οικογενειακού δικαίου. Αντίθετα, η Ιεραρχία αντέδρασε µε το επιχείρηµα διάλυσης 

της παραδοσιακής συνοχής της ελληνικής κοινωνίας, αισθανόµενη στην 

πραγµατικότητα πως αµφισβητείται η κεντρική της θέση και ρόλος µέσα στην 

κοινωνία και στη σχέση της µε το κράτος (βλ. Καλλίνικος 1987, Ι.Σ. 1986, Ι.Σ. 

1986b). Οι νοµοθετικές αυτές ρυθµίσεις συνιστούν, σύµφωνα µε την Ιεραρχία, 

«προσβολή κατά της ορθοδόξου πίστεως του λαού, πρόκληση δε και περιφρόνηση και 

ασέβεια και παραθεώρηση της ‘επικρατούσης’ θρησκείας, αλλά και σαφή παράβαση 

του ισχύοντος Συντάγµατος και κατάργηση των ατοµικών δηµοκρατικών δικαιωµάτων 

Ελλήνων πολιτών» (Καλλίνικος 1987: 9). Ακόµα περισσότερο οι αλλαγές 

απορρίπτονται γιατί κλονίζουν το τρίπτυχο «ενότητα της ορθοδόξου Πίστεως… 

ενότητα του Έθνους και της ελληνικής συνειδήσεως» (ο.π.: 21-22) µε ορατό τον 

κίνδυνο να «χάσουµε την ταυτότητα µας σαν έθνος», όπως τονίζεται εµφατικά «τίποτα 

δεν θα µείνει όρθιο. Βαβυλωνία θα καταντήσουµε…» (ο.π.: 45). 

Οι αντιπαραθέσεις αυτές πήραν τη µορφή ανοιχτής σύγκρουσης όταν η 

κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ προσπάθησε να προωθήσει νοµοθετικές αλλαγές στο ζήτηµα 

της µοναστηριακής και ευρύτερα εκκλησιαστικής περιουσίας198
. Οι νέες ρυθµίσεις 

                                                 
198

 Η πρώτη νοµοθετική απόπειρα έγινε στις 14 Οκτώβρη 1985 επί υπουργίας Κακλαµάνη µε τίτλο 

«Ρύθµιση θεµάτων µοναστηριακής περιουσίας», η δεύτερη το 1987 επί υπουργίας Τρίτση που έγινε 
τελικά Νόµος του Κράτους (υπ’αριθ. 1700) µε τίτλο «Ρύθµιση θεµάτων εκκλησιαστικής περιουσίας». 

Η αλλαγή των όρων δηλώνει µία ευρύτερη στοχοθεσία από την πλευρά του νοµοθέτη. Το σχέδιο 

Νόµου Κακλαµάνη είναι δηµοσιευµένο ως Παράρτηµα ΙΙΙ στο Κονιδάρης 1991: 244-248, ο Νόµος 
Τρίτση ως Παράρτηµα Ι στο Κονιδάρης 1991: 221-232.  

Για τους πιο σηµαντικούς σταθµούς στην ιστορία του ζητήµατος της εκκλησιαστικής και 
µοναστηριακής περιουσίας, βλ. Κονιδάρης 1991: Εισαγωγή, §3, σελ. 46 και εξής. Βλ. επίσης Αρώνη-
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είχαν βασικά δύο αλληλένδετες διαστάσεις· µία καθαυτό οικονοµική για τη µεταφορά 

στο δηµόσιο του µεγαλύτερου ακίνητου µέρους της εκκλησιαστικής περιουσίας, και 

µία διοικητική για την εσωτερική αναδιοργάνωση του εκκλησιαστικού µηχανισµού, 

µέσα από την καθοριστική συµµετοχή του κατώτερου κλήρου αλλά και του λαϊκού 

στοιχείου στα διάφορα επίπεδα διοίκησης της Εκκλησίας (βλ. άρθρο 8 Νόµου 

Τρίτση). Συγκεκριµένα, στα ενοριακά συµβούλια εκτός από τον διορισµένο -από τον 

οικείο Μητροπολίτη- εφηµέριο του ναού ως πρόεδρο, προβλεπόταν και η ουσιαστική 

συµµετοχή τεσσάρων λαϊκών έπειτα από εκλογή µε µυστική ψηφοφορία από τον 

κατάλογο των ενοριτών, στον οποίο δικαίωµα εγγραφής προβλεπόταν να έχουν «όλοι 

οι ορθόδοξοι χριστιανοί άνδρες ή γυναίκες που έχουν συµπληρώσει  το 18
ο
 έτος της 

ηλικίας τους και διαµένουν στα όρια της οικείας ενορίας» (άρθρο 8, §6, στο Κονιδάρης 

1991: 230). Στα δε µητροπολιτικά συµβούλια η αποφασιστική παρουσία του 

Μητροπολίτη εξισορροπείται από την εκλογή δύο κληρικών και τεσσάρων λαϊκών 

από την περιφέρεια της Μητρόπολης, επίσης ύστερα από µυστική ψηφοφορία 199
. 

Η υλοποίηση των ανωτέρω ρυθµίσεων θα επέφερε ουσιαστικό πλήγµα στην 

επισκοποκεντρική οργάνωση και λειτουργία της Εκκλησίας, αφού αναδιέτασσε τον 

εσωτερικό συσχετισµό των δυνάµεων εις βάρος της εξουσίας των επισκόπων. Αυτό 

δεν επιχειρείτο µόνο µέσα από την ουσιαστική συµµετοχή του λαϊκού στοιχείου στα 

εκκλησιαστικά και µητροπολιτικά συµβούλια διοίκησης200
, αλλά και µέσα από τον 

άµεσο πολιτικό ελέγχο κεντρικών οικονοµικών εκκλησιαστικών οργανισµών, όπως 

ήταν ο Οργανισµός ∆ιοίκησης Εκκλησιαστικής Περιουσίας (Ο.∆.Ε.Π.). Η νέα 

σύνθεση του Ο.∆.Ε.Π., ως το αποκλειστικό διοικητικό και διαχειριστικό όργανο της 

                                                                                                                                            
Τσίχλη 2001: 143-162. Η συγγραφέας επιρρίπτει την ευθύνη της µη ουσιαστικής ρύθµισης των 

εκκλησιαστικών ζητηµάτων στον αντιδραστικό-εθναρχικό χαρακτήρα της εκκλησιαστικής ιδεολογίας, 
σε αντίθεση µε τη «συνεπή πολιτική» του Κράτους για τον εκσυγχρονισµό της κοινωνίας (ο.π.: 156). Η 

περιγραφή των σχέσεων Εκκλησίας και Πολιτείας υποτάσσεται τελικά στο διπολικό σχήµα 

«αντιδραστική Εκκλησία vs νεωτερικό Κράτος». 
199

 Για να κατανοήσει κανείς τη µεταβολή που σηµείωναν οι νέες διατάξεις στη διοικητική ζωή της 
Εκκλησίας, θα πρέπει ασφαλώς να τις συγκρίνει µε αυτές που επιδίωκαν να αντικαταστήσουν. Ο 

Καταστατικός Χάρτης της Εκκλησίας προέβλεπε στη θέση του Προέδρου –όπως και ο νόµος Τρίτση- 

για τα µεν ενοριακά συµβούλια τον τοπικό εφηµέριο και για τα µητροπολιτικά συµβούλια το 

µητροπολίτη, όµως όσον αφορά την υπόλοιπη σύνθεση των µελών των συµβουλίων αφαιρούσε την 

µέχρι πρότινος καθοριστική ισχύ του Μητροπολίτη, αντικαθιστώντας τη διαδικασία του ορισµού µε 
κλήρωση µε αυτήν της εκλογής µε µυστική ψηφοφορία. Για ένα σύντοµο ιστορικό στη σύνθεση των 

Εκκλησιαστικών Συµβουλίων και Μητροπολιτικών Συµβουλίων µέσα στη διαχρονία, βλ. Κονιδάρης 
1991: 172-178, και ο.π.: 164-167 αντίστοιχα. Βλ. επίσης Κονιδάρης 1993: 91-92 και Κονιδάρης 2000: 

218-220. 
200

 Για µία σύντοµη ιστορική αναδροµή στο ζήτηµα της συµµετοχής των λαϊκών στη διοίκηση της 
Εκκλησίας, βλ. την ακόλουθη αρθρογραφία του Κονιδάρη: «Κατάλοιπα της δικτατορίας της 4

ης
 

Αυγούστου» στο Κονιδάρης 2000: 214-220, «Λαϊκή συµµετοχή» στο Κονιδάρης 1993: 90-94, 

«‘Ανάδειξον ον εξελέξω…’» στο Κονιδάρης 1993: 95-99. 
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ακίνητης µοναστηριακής περιουσίας, ουσιαστικά έθετε την πλειοψηφία του 

συµβουλίου στον έλεγχο της πολιτείας και όχι όπως µέχρι τότε στη διοίκηση της 

Εκκλησίας201
. 

Η Ιεραρχία αντέδρασε έντονα στις νέες ρυθµίσεις, αντιλαµβανόµενη πως θα 

κλόνιζαν τη διοικητική πρωτοκαθεδρία που παραδοσιακά απολάµβανε εντός της 

εκκλησιαστικής περιοχής. Οι απευθείας διαβουλεύσεις µεταξύ του πρωθυπουργού 

Ανδρέα Παπανδρέου και του αρχιεπισκόπου Σεραφείµ είχαν ως αποτέλεσµα τη 

θέσπιση ενός νέου νόµου (1811/1988) για τη µοναστηριακή περιουσία, µε 

αντάλλαγµα την κατάργηση των ρυθµίσεων Τρίτση που µετέβαλλαν τη διοικητική 

οργάνωση της Εκκλησίας (βλ. Κονιδάρης 1993: 28). Στην πραγµατικότητα, οι νόµοι 

για την εκκλησιαστική περιουσία παρέµειναν ανεφάρµοστοι (Κονιδάρης 2000: 144), 

όπως επίσης αµετάβλητο παρέµεινε το καθεστώς των ενδοεκκλησιαστικών σχέσεων.  

Σύµφωνα µε τον Τρίτση (1989) η κυβερνητική υποχώρηση απέδειξε τη 

µετάλλαξη του κόµµατος από πολιτικό εκφραστή του λαϊκού µαζικού κινήµατος σε 

µηχανισµό νοµής εξουσίας, όπως επίσης τη δύναµη οργανωµένων οµάδων σε 

συνεργασία µε το «παρακοµµατικό κατεστηµένο» να ανατρέπουν πολιτικές που 

απειλούν τα συµφέροντά τους (ο.π.: 169). Για την Prodromou (1993) η αποτυχία 

εκδηµοκρατισµού της Εκκλησίας υπήρξε συνέπεια της οργανωτικής αλλά και 

«ιδεολογικής σύγχυσης» του ΠΑΣΟΚ, σε συνδυασµό µε τη «διάσταση» στοχοθεσίας 

και αντιλήψεων µεταξύ λαϊκών και ιερατικών τάξεων εντός της Εκκλησίας (ο.π.: 4). 

Στο πλαίσιο αυτής της θεώρησης, ο «συµβιβασµός» µεταξύ Κυβέρνησης και 

διοίκησης της Εκκλησίας ερµηνεύεται ως µία απόπειρα των δύο θεσµών να 

                                                 
201

 Συγκεκριµένα, το επταµελές διοικητικό συµβούλιο του Ο.∆.Ε.Π. προβλεπόταν να αποτελείται: α) 

από τον Πρόεδρο, ο οποίος οριζόταν µε τον αναπληρωτή του από το Υπουργικό Συµβούλιο, ύστερα 

από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, και β) από 6 µέλη µε τους 
αναπληρωτές τους, οι µισοί από τους οποίους θα ορίζονταν από την ∆.Ι.Σ. ενώ οι υπόλοιποι από τον 

Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Το σχετικό άρθρο, ακόµα, προνοούσε πως σε 

περίπτωση που η ∆.Ι.Σ. δεν ανταποκρινόταν στην υποχρέωσή της να ορίσει τα τρία µέλη µέσα σε 

προθεσµία ενός µήνα από τότε που θα της ζητείτο µε έγγραφο του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων, τότε ο Υπουργός αποκτούσε αυτόµατα το δικαίωµα να ορίσει ο ίδιος και τα τρία αυτά 

µέλη µε την πράξη συγκρότησης του Συµβουλίου (για όλα τα παραπάνω βλ. Νόµος Υπ’ αριθµ. 1700, 

άρθρο 8, §1, στο Κονιδάρης 1991: 227). Η µεταβολή του συσχετισµού δύναµης καθίσταται φανερή αν 

συγκριθεί µε τη µέχρι τότε ισχύουσα κατάσταση. Σύµφωνα, λοιπόν, µε τον Κανονισµό 14 και 19 του 

1981 «το οκταµελές Κεντρικό ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ο.∆.Ε.Π. αποτελείται: α) από τον Αρχιεπίσκοπο 

Αθηνών, ως Πρόεδρο· β) από τον Εντεταλµένο Σύµβουλο που διορίζεται από τη ∆.Ι.Σ.· γ-δ) από δύο 

συνοδικούς Μητροπολίτες, έναν από την Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδος και έναν από τις «Νέες 

Χώρες», που ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους από τη ∆.Ι.Σ. στην αρχή κάθε συνοδικής περιόδου και 

ε-η) από τέσσερις λαϊκούς, που µπορούν να συµβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών του Ο.∆.Ε.Π., οι 

οποίοι διορίζονται µε πρόταση του Αρχιεπισκόπου-Προέδρου, µαζί µε τους αναπληρωτές τους, από τη 

∆.Ι.Σ. για µια διετία που µπορεί να ανανεωθεί. Η εποπτεία εξάλλου του Ο.∆.Ε.Π. ανήκει πλέον µόνο στη 

∆.Ι.Σ.» (Άρθρ. 4 κωδικ. Κανον. 14/1981 και Άρθρ. 46 § 5 εδ. β’ ν. 590/1977, η παραπάνω σύνοψη από 

Κονιδάρη 1991: 148). 
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διατηρήσουν το µερίδιο τους στον καθορισµό της συλλογικής ταυτότητας, χωρίς να 

θέσουν σε κίνδυνο τη µεταξύ τους εύθραυστη ισορροπία δύναµης (ο.π.: 333).  

Η διαµάχη για την εκκλησιαστική περιουσία δεν οδήγησε σε αναδιάταξη των 

σχέσεων εκκλησιαστικής και πολιτικής εξουσίας, ούτε όµως και σε µία εσωτερική 

αναδιαµόρφωση του εκκλησιαστικού µηχανισµού. Η µεταρρυθµιστική τάση εντός 

της Εκκλησίας δεν κατόρθωσε, παρά την υποστήριξη της πολιτικής εξουσίας, να 

προωθήσει αλλαγές που θα αµφισβητούσαν την κυριαρχική θέση της οµάδας των 

επισκόπων. Στην επόµενη ενότητα, θα εξετάσουµε τις πηγές νοµιµοποίησης των 

επιχειρηµάτων της κάθε πλευράς, σε µία προσπάθεια να καταδείξουµε τις συµµαχίες 

και αντιθέσεις που αναπτύχθηκαν µεταξύ των εµπλεκόµενων οµάδων. 
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1. Οι πηγές νοµιµοποίησης του λόγου των αντιµαχόµενων οµάδων 

 

Ο αγώνας µεταξύ των διαφόρων οµάδων για την επικράτησή τους δεν 

κρίνεται µόνο σε υλικό αλλά και σε συµβολικό επίπεδο. Κάθε οµάδα προσπαθεί να 

επιβάλλει της δικές της παραστάσεις, και έτσι να νοµιµοποιήσει τις πρακτικές της 

επιλογές 202
. Η «πίστη στη νοµιµότητα» (Weber 2005: 242) δεν αποτελεί ένα 

παράγοντα δευτερεύουσας σηµασίας, αφού συµβάλλει καθοριστικά στην 

εσωτερίκευση της θέσης ισχύος και αδιαµφισβήτητης επιρροής των φορέων. Στην 

πραγµατικότητα, πρόκειται για µία ταυτόχρονη διαδικασία νοµιµοποίησης της 

οµάδας και απονοµιµοποίησης του αντιπάλου, µε διακύβευµα τη διαιώνιση, 

ανατροπή ή µεταβολή του υπάρχοντος (κατά βάση εξουσιαστικού) πλαισίου 

σχέσεων. Στην ενότητα αυτή θα αναζητήσουµε τις πηγές εγκυρότητας του λόγου των 

αντιµαχόµενων οµάδων γύρω από την εκκλησιαστική περιουσία, µε σκοπό να 

κατανοήσουµε τις στρατηγικές και τα συµφέροντα της κάθε πλευράς. 

Η Κυβέρνηση προσπάθησε να εντάξει τις νέες ρυθµίσεις στο ευρύτερο 

ιδεολογικοπολιτικό πλαίσιο της αλλαγής και έτσι να εµφανιστεί συνεπής µε το µέχρι 

πρότινος αριστερό-σοσιαλιστικό της προφίλ, που είχε ήδη κλονιστεί από την 

κυβερνητική πολιτική ιδιαίτερα στο τοµέα της οικονοµίας203
. Ο τρόπος, ωστόσο, που 

αυτή η αλλαγή γινόταν αντιληπτή διέφερε ακόµα και µέσα στο ίδιο το ΠΑΣΟΚ204
. Η 

ριζοσπαστική πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ έβλεπε στο ζήτηµα της µοναστηριακής και 

εκκλησιαστικής περιουσίας την υλοποίηση µίας αναγκαίας ρήξης προς την 

κατεύθυνση πάντα του ιστορικού αιτήµατος της αλλαγής, δηλαδή ερµήνευε τη 

συγκεκριµένη εκκλησιαστική πολιτική µε βάση τις ριζοσπαστικές ιδρυτικές 

διακηρύξεις του ΠΑΣΟΚ. Ο Τρίτσης (1989), για παράδειγµα, κατανοεί την αλλαγή  

ως «το πέρασµα της εξουσίας και της διαχείρισης σε όλα τα επίπεδα, όλο και 

περισσότερο στα χέρια του λαού. Ενός, όµως, λαού ενεργοποιηµένου, ενήµερου, µε 

ιδεολογική καλλιέργεια και οργανωµένου µέσα στους θεσµούς. Αλλιώς δεν επιτελείται 

                                                 
202

  Για την έννοια της «νοµιµότητας» και του «αγώνα», βλ. §§5-7 και §8 αντίστοιχα των Βασικών 

Κοινωνιολογικών Εννοιών του Weber (2005: 32-42) και εκτενέστερη ανάπτυξη στην τυπολογία της 
εξουσίας (ο.π.: 241 και εξής). Για µία εισαγωγική παρουσίαση της βεµπεριανής έννοιας της 
νοµιµότητας, βλ. Christian de Montlibert 1998: 49-52, Lallement 2004: 236-239. Βλ. επίσης Γκιούρας 
2001: 200-209, όπου συζητείται η σχέση µεταξύ Legitimität- Legalität, µε τον πρώτο όρο να αποδίδει 
την ευρύτερη διαδικασία της νοµιµοποίησης, και το δεύτερο όρο τον τυπικό-απρόσωπο νόµο ως «κατ’ 
εξοχήν σύγχρονη, νεωτερική µορφή εξουσίας» (ο.π.: 206).     
203

 Περισσότερα γι’ αυτό, βλ. παρακάτω σελ. 144. 
204

 Για µία ανάλυση της εσωτερικής συγκρότησης του ΠΑΣΟΚ (όπως τάσεις και ρεύµατα) και πως 
αυτή επηρέασε τη θρησκευτική πολιτική της κυβέρνησης, βλ. Prodromou 1993: 318 και εξής, 
οπωσδήποτε ο.π.: 321. 
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‘αλλαγή’ αλλά ‘αλλαγή φρουράς’ στο παρασκήνιο της εξουσίας» (ο.π.: 147). Αντίθετα 

οι δύο άλλες κυρίαρχες τάσεις, η παραδοσιακή και εκσυγχρονιστική, έθεταν το ίδιο 

ζήτηµα µέσα σε ένα πιο περιορισµένο πλαίσιο. Για παράδειγµα, οι πρώτοι ήταν 

αναµφίβολα θετικά διακείµενοι στις απαιτήσεις της διοίκησης της Εκκλησίας, ενώ οι 

δεύτεροι απέκοβαν την εκκλησιαστική πολιτική από το ζήτηµα της σοσιαλιστικής 

αλλαγής του τόπου, περιορίζοντάς το στο πλαίσιο του διοικητικού εκσυγχρονισµού 

της χώρας (βλ. Prodromou 1993:  321).      

Η νοµιµοποίηση, ωστόσο, των νέων αλλαγών υπήρξε πολλαπλή. Η 

εκκλησιαστική περιουσία, ως ζήτηµα κατεξοχήν οικονοµικό, επέβαλλε µία εξίσου 

οικονοµική δικαιολόγηση των νοµοθετικών ρυθµίσεων. Υποστηρίζεται πως οι 

τελευταίες θα συµβάλλουν στον «εκσυγχρονισµό» και την «αποδοτικότητα» της 

εκκλησιαστικής περιουσίας205
, µε αποτέλεσµα να ωφεληθεί συνολικά η ελληνική 

κοινωνία, αφού θα καλυφθούν επείγουσες κοινωνικές ανάγκες, όπως το πρόβληµα 

των ακτηµόνων και η φτώχεια (βλ. Εισηγητική Έκθεση στο Σχέδιο Νόµου «Ρύθµιση 

Θεµάτων Εκκλησιαστικής Περιουσίας», στο Κονιδάρης 1991: 234). Σχηµατικά: νέες 

ρυθµίσεις-> οικονοµική απόδοση-> κοινωνική ωφέλεια 206
. Στο πλαίσιο αυτό, η 

εκκλησιαστική περιουσία µετονοµάζεται σε «εθνική» (ο.π.: 234) ή/και «κοινωνική» 

περιουσία (ο.π.: 237), ακριβώς για να δηλωθεί ο κοινωνικός χαρακτήρας της 

περιουσίας, άρα και των νέων ρυθµίσεων. Η ωφέλεια αυτή της κοινωνίας δεν είναι 

δυνατόν φυσικά να εξαιρεί και την άµεσα ενδιαφερόµενη Εκκλησία, η οποία –όπως 

υποστηρίζεται- θα επιτύχει την απρόσκοπτη οικονοµική, πνευµατική και 

φιλανθρωπική λειτουργία των εκκλησιαστικών της ιδρυµάτων (ο.π.: 241, άρθρο 7). 

Με αυτό τον τρόπο, οι ρυθµίσεις προβάλλονται ως συµφέρουσες και αναγκαίες 

πρωταρχικά για την ίδια την Εκκλησία.  

Μία επιπλέον πηγή νοµιµοποίησης αναζητήθηκε στο πρόσφατο παρελθόν και 

συγκεκριµένα στον ανεφάρµοστο νόµο του 1952, ο οποίος καθιέρωνε τη µεταφορά 

των 4/5 της µοναστηριακής περιουσίας στο ∆ηµόσιο µε τη συγκατάθεση µάλιστα της 

διοίκησης της Εκκλησίας. Με τον τρόπο αυτό, ο νέος νόµος αποκτά πρόσθετη 

νοµιµότητα ως υλοποίηση παλαιάς αποδεκτής νοµοθετικής σύµβασης, ενώ η 

                                                 
205

 Για παράδειγµα, η Εισηγητική Έκθεση στο Σχέδιο Νόµου «Ρύθµιση Θεµάτων Εκκλησιαστικής 
Περιουσίας» θέτει ως στόχο η περιουσία να «εκσυγχρονίζεται και να γίνεται περισσότερο αποδοτική η 

αξιοποίηση και η οικονοµική εκµετάλλευσή της» (άρθρο 1,  στο Κονιδάρης 1991: 238). 
206

 Με βάση το δεδοµένο πως ο Νόµος 1700/1987 έκανε λόγο για «παραχώρηση της χρήσεως» και όχι 
της «κυριότητας» της ακίνητης περιουσίας, ο Κονιδάρης (1991: 110, υποσηµ. 12) εκφράζει την έντονη 

αµφιβολία του «κατά πόσο η παραχώρηση της χρήσεως θα ήταν δελεαστική για τους Έλληνες αγρότες 

και τούτο ανεξάρτητα από το αν ήταν ή έπρεπε να γίνουν µέλη συνεταιρισµού».  
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Εκκλησία επικρίνεται για µη ανάληψη των υποχρεώσεών της. Στην ίδια κυβερνητική 

στρατηγική απονοµιµοποίησης των εκκλησιαστικών αντιδράσεων εντάσσεται και η 

διαρκής αναφορά στην επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισµού από την ανάληψη 

των δαπανών της Εκκλησίας. Τονίζεται, για παράδειγµα, πως το Κράτος καταβάλλει 

τη µισθοδοσία και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη του εφηµεριακού κλήρου, τη 

µισθοδοσία και συνταξιοδότηση των αρχιερέων, τη µισθοδοσία των υπαλλήλων των 

µητροπόλεων, τα ελλείµµατα του ασφαλιστικού ταµείου των κληρικών, τις δαπάνες 

για την εκκλησιαστική παιδεία, τη συνταξιοδότηση από τον ΟΓΑ των µοναχών (ο.π.: 

233-234).  

Αλλά και η Ιεραρχία θα καταφύγει, αυτή τη φορά, στην πιο µακρυνή ιστορία 

της περιόδου της βαυαροκρατίας προκειµένου να συνδέσει τις νέες ρυθµίσεις µε την 

τότε πολιτική στέρησης της µοναστηριακής περιουσίας (βλ. Χριστόδουλος 1987: 

236). Η σύγχρονη αντιπαράθεση Εκκλησίας και Κυβέρνησης ερµηνεύεται µάλιστα 

ως επανάληψη της σύγκρουσης για το ελλαδικό αυτοκέφαλο, µε την έννοια ότι και 

στις δυο περιπτώσεις στόχος θεωρείται η Εκκλησία και το ορθόδοξο φρόνηµα του 

λαού υπέρ των επιδιώξεων της δυτικίζουσας πολιτικής ηγεσίας και διανόησης (βλ. 

Μεταλληνός 1987). Έτσι, οι σύγχρονες αλλαγές που επιφέρει ο νόµος Τρίτση 

παρουσιάζονται ως νέο «σχίσµα», ενώ οι θεολόγοι που συνδράµουν τους 

κυβερνητικούς παράγοντες στους σχεδιασµούς τους παροµοιάζονται σαν άλλοι 

«Φαρµακίδηδες» που πλήττουν την ενότητα της Ορθοδοξίας (ο.π.: 13). Όσον αφορά 

τις κρατικές δαπάνες, οι φορείς της Εκκλησίας επιχείρησαν να τις δικαιολογήσουν ως 

«ἐλάχιστη ἐξόφληση ὀφειλῆς» για τη διαρκή προσφορά της Εκκλησίας προς το 

έθνος και την έντονη φιλανθρωπική της δραστηριότητα (Χριστόδουλος 1987b: 252).     

Τέλος, ως υπέρτατη πηγή νοµιµοποίησης των νοµοθετικών ρυθµίσεων από 

την πλευρά της κυβέρνησης χρησιµοποιείται η ίδια η κρατική εξουσία. Ο χαρακτήρας 

της «πρωτογενούς εξουσίας» της πολιτείας, όπως αναγνωρίζεται και στη 

συνταγµατική «αρχή της ‘νόµω κρατούσης Πολιτείας’», δεν επιτρέπει στην Εκκλησία 

να λειτουργεί ως «ιδιαίτερη αρχή µέσα στην Πολιτεία» αλλά πάντα «µέσα στο πλαίσιο 

της συνταγµατικώς οργανωµένης έννοµης τάξεως» (Παπαδηµητρίου 1988: 252-253). 

Υποστηρίζεται χαρακτηριστικά πως η Εκκλησία «λόγω της συνταγµατικής της 

αναγνωρίσεως ως επικρατούσας θρησκείας…είναι ταγµένη στην εξυπηρέτηση 

ανώτερου πολιτειακού σκοπού, της εκπληρώσεως του ηθικού νόµου» ενώ τα «όργανα 

διοικήσεώς της, παρά την άλλη πνευµατική δικαιοδοσία και τα καθαρώς εκκλησιαστικά 
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καθήκοντα τους, ασκούν και κρατική λειτουργία, εκδίδοντα διοικητικές πράξεις 

προσβαλλόµενες ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας» (ο.π.: 252). Η νοµοθετική 

δηλαδή παρέµβαση δικαιολογείται µε ευθεία αναφορά στην εξουσία που παρέχει 

στην Κυβέρνηση η συνταγµατική µορφή σχέσεων Κράτους και Εκκλησίας. Στο 

πλαίσιο αυτό η εκκλησιαστική περιουσία µετονοµάζεται σε «κρατική περιουσία» 

(Εισηγητική Έκθεση στο Κονιδάρης 1991: 236), η δε παρέµβαση της πολιτείας 

γίνεται αντιληπτή ως αποκατάσταση της νόµιµης εξουσίας του Κράτους. Όπως 

αναφέρεται χαρακτηριστικά «…θεσπίζεται η ενεργός συµµετοχή της Πολιτείας στην 

οργάνωση και λειτουργία των Οργανισµών αυτών [ενν. Ο.∆.Ε.Π. και Ο.∆.Μ.Π.] και 

αποκαθίσταται η κανονιστική εξουσία του κράτους στο πλαίσιο του Συντάγµατος» (ο.π.: 

242, άρθρο 8). 

Η Ιεραρχία, από την πλευρά της, θα αντιτάξει το χαρακτήρα της συναλληλίας 

µεταξύ Κράτους και Εκκλησίας, το οποίο προϋποθέτει συνεργασία και συνεννόηση 

µεταξύ των δύο θεσµικών οντοτήτων207
. Η Εκκλησία µπορεί να λειτουργεί εντός της 

οργανωµένης πολιτείας και µάλιστα ως νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, εντούτοις 

συνιστά πρωτίστως ένα θείο καθίδρυµα που σαφώς διακρίνεται από την περιοχή της 

κοσµικής εξουσίας. Όπως αναφέρεται «έχοµεν δύο διαφορετικούς χώρους. Τον χώρον 

του θείου καθιδρύµατος της Εκκλησίας και τον χώρον της κοσµικής Πολιτείας. Τον 

κόσµον του Καίσαρος»
 208

 (Μαρίνος 1988: 277). Η Αγία Γραφή και γενικά η 

εκκλησιαστική παράδοση υποστηρίζεται πως συγκροτεί µία διαφορετική έννοµη τάξη 

από την πολιτειακή, την οποία η κρατική εξουσία δεν µπορεί να ακυρώσει µε τους 

δικούς της νόµους. Ταυτόχρονα, η έννοια της συναλληλίας εµφανίζεται να 

εµπερικλείει, πέρα από τις εκκλησιολογικές θέσεις, και τις αντιλήψεις της σύγχρονης 

εποχής που επικαλείται η πλευρά της κυβέρνησης, όπως τις «ἀρχὲς τῆς ἀτομικῆς 

ἐλευθερίας, τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καὶ τοῦ ἀμοιβαίου 
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 Βλ. «∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της ΠΕΜΠΤΗΣ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1987», στο «Το Χρονικό της Κρίσεως για 

την Εκκλησιαστική Περιουσία», Εκκλησία, τευχ. Α’, Αριθµ. 6, 1/15 Απριλίου 1987, σ. 244. 

Αντίθετα, για τον µεταρρυθµιστή θεολόγο Ζαχαρόπουλο (1988) η λεγόµενη «συναλληλία» των δύο 

εξουσιών, και µάλιστα ως συνέχεια της ένδοξης βυζαντινής περιόδου, δεν αποτελεί παρά ένα «λαµπρό 

βασιλικό µανδύα», «ένα ιδεολογικό αρχικό περίβληµα, (µ’) ένα µύθο» (ο.π.: 46), ένας «αφάνταστα 

ουτοπιστικός ροµαντισµός» (ο.π.: 48).   
208

 Για τον Κονιδάρη (1991: 121), επίσης, η Εκκλησία της Ελλάδος και οι οργανωτικές της 
υποδιαιρέσεις, αν και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, µπορεί να θεωρηθούν ως υποκείµενα 

ατοµικών δικαιωµάτων. Η θέση αυτή αιτιολογείται µε αναφορά στον ιδιόµορφο χαρακτήρα της 
Εκκλησίας ως θείο καθίδρυµα αλλά και ν.π.δ.δ. που όµως για τον συγγραφέα «ούτε κρατικούς σκοπούς 

επιδιώκουν ούτε κρατική εξουσία ασκούν». Είναι προφανές πως η άποψη αυτή εκκινεί από αξιωµατικές 
παραδοχές θεολογικού χαρακτήρα, χαρακτηριστικά η σχετική παράγραφος ξεκινά µε τη διαπίστωση 

«Η Εκκλησία πράγµατι δεν είναι ένας συνηθισµένος οργανισµός» (ο.π.: 121).    
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ἀλληλοσεβασμοῦ» (Ι.Σ.Ι. 1987b: 297). Ο συνδυασµός διαφόρων πηγών 

εγκυρότητας συνιστά µία συνήθης τακτική, για παράδειγµα σε µία πρόσφατη 

προσέγγιση του ζητήµατος το αναπαλλοτρίωτο της εκκλησιαστικής περιουσίας 

νοµιµοποιείται µε αναφορά στην παράδοση ως «πράγµα ιερό, που ανήκει στον Θεό» 

(Λέκκος 2001: 9, 22), σε σύγχρονες αρχές και αξίες, όπως «ανθρώπινα δικαιώµατα» 

και ιδιοκτησία (ο.π.: 23, 36), τέλος στην κοινωνική, φιλανθρωπική αλλά και εθνική 

προσφορά της Εκκλησίας (ο.π.: 18, 31). 

Η διαµάχη, όµως, για την εκκλησιαστική περιουσία δεν είχε µόνο οικονοµική  

αλλά και διοικητική διάσταση. Η διευρυµένη και ουσιαστική συµµετοχή των λαϊκών 

στα όργανα διοίκησης της Εκκλησίας γινόταν προσπάθεια να νοµιµοποιηθεί πάνω σε 

θεολογική βάση, για την ακρίβεια στις «αληθινές κοινωνικές και δηµοκρατικές 

παραδόσεις της Ορθοδοξίας» (Εισηγητική Έκθεση στο Κονιδάρης 1991: 235). 

Κεντρική έννοια εδώ αναδεικνύεται η ενορία (ο.π.: 236), η αναζωογόνηση της οποίας 

προβάλλεται ως πολλαπλά ωφέλιµη όχι µόνο για τον εκκλησιαστικό χώρο, αλλά και 

για το ίδιο το Έθνος µέσα στις δύσκολες σύγχρονες συνθήκες 209
.  Άλλωστε, η 

συµµετοχή του λαϊκού στοιχείου θα εξασφάλιζε -όπως υποστηριζόταν- τον 

«κοινωνικό έλεγχο των οικονοµικών των Μητροπόλεων» (ο.π.: 236), µε αποτέλεσµα 

τη διαφανή λειτουργία των εκκλησιαστικών οργανισµών, αλλά και την ενεργοποίηση 

συνολικά της ελληνικής κοινωνίας: 

 

«Η αναµόρφωση αυτή, εκτός του ότι παρίσταται δικαιολογηµένη µε βάση 

τις παραδόσεις και τις κανονικές διατάξεις της Ορθόδοξης Εκκλησίας, 
επιβάλλεται και από το λόγο ότι τα συµβούλια αυτά έχουν τη διοίκηση και 
διαχείριση της Μητροπολιτικής, Ενοριακής και άλλων εκκλησιαστικών 

καθιδρυµάτων ακίνητης περιουσίας, την οποία το νοµοσχέδιο εξαιρεί από 

τις ρυθµίσεις του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και συνεπώς αποµένει 
αδιαφιλονίκητη στην κατοχή τους. Εξάλλου η συµµετοχή του λαϊκού 

στοιχείου των ενοριτών ενεργοποιεί τον πληθυσµό της χώρας στο σύνολο 

τους και τον ανάγει σε διαχειριστή της περιουσίας που ενδιαφέρει το 

κοινωνικό σύνολο, συµβάλλει στη διαφάνεια της διαχείρισης αυτής και 
εµποδίζει τη δηµιουργία θορύβου και κακόβουλων διαδόσεων σε βάρος 
της Εκκλησίας, οι οποίοι µόνον επιζήµιοι µπορεί να είναι για το κύρος και 
την επίτευξη του έργου της» (Εισηγητική Έκθεση, άρθρο 8, στο 

Κονιδάρης 1991: 242-243, έµφαση δική µου). 
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 Χαρακτηριστικές οι φράσεις «για το καλό του ελληνικού έθνους» (Εισηγητική Έκθεση, άρθρο 10, 

στο Κονιδάρης 1991: 243) και «προς το γενικότερο όφελος του Έθνους» (ο.π.: 233).    
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Την ίδια, όµως, κοινωνία επικαλείται και η πλευρά της Εκκλησίας, αυτή τη 

φορά για να νοµιµοποιήσει τις δικές της θέσεις 210
. Η Ιεραρχία εµφανίζεται να 

πραγµατοποιεί η ίδια την πραγµατική κοινωνικοποίηση της εκκλησιαστικής 

περιουσίας, µέσα από µία  «ἀπ’ ἐυθείας» παραχώρηση του µεγαλύτερου µέρους της 

αγροτικής και δασολειβαδικής µοναστηριακής περιουσίας στις αδύναµες κοινωνικές 

κατηγορίες, για παράδειγµα σε ακτήµονες, αγρότες, πολύτεκνους και απόρους (Ι.Σ.Ι 

1987c: 209), όπως αναφέρεται «μὲ ἐλάχιστες ὑπὲρ αὐτῆς προϋποθέσεις» (Ι.Σ.Ι. 

1987d: 226). Αντίθετα, η Κυβέρνηση επικρίνεται για προσχηµατική κοινωνικοποίηση, 

αφού τα µοναστηριακά κτήµατα δεν θα δοθούν απευθείας στους αγρότες και 

ακτήµονες, αλλά στους καταχρεωµένους και κοµµατικά ελεγχόµενους 

συνεταιρισµούς, όπου οι αγρότες δεν θα έχουν την κτήση αλλά την χρήση. Με αυτό 

τον τρόπο, η αντιπρόταση της Εκκλησίας εµφανίζεται περισσότερο ορθολογική από 

αυτή της Κυβέρνησης, αφού ικανοποιεί άµεσα το «συµφέρον» των ακτηµόνων, 

δηλαδή παρέχει την προσφορότερη λύση για τον σκοπό της αποκατάστασής τους, σε 

αντίθεση µε την κυβέρνηση η οποία εισάγει αλλότριους σκοπούς και επιδιώξεις: 

 

 

«Ἡ ρύθμιση τοῦ περιουσιακοῦ δὲν γίνεται μὲ βάση τὸ συμφέρον 

τῶν ἀγροτῶν μας. Αὐτοὶ δὲν  παίρνουν τίποτε. Μερικὰ κτήματα 

τῶν μονῶν μπορεῖ νὰ παραχωρηθοῦν, ἀλλὰ μόνον πρὸς χρήση 

σὲ συναιτερισμούς. Σὲ ποιούς, ὅμως, συναιτερισμούς; Μήπως σ’ 

αὐτοὺς ποὺ εἶναι καταχρεωμένοι μὲ 250 δισεκατομμύρια; Καὶ 

μήπως ἔτσι οἱ ἀκτήμονες ἀγρότες δὲν θὰ μεταβληθοῦν σὲ 

εἴλωτες τῶν συναιτερισμῶν; Ἐμεῖς δίνουμε στοὺς ἀγρότες τὴν 

κτήση καὶ τὸ νομοσχέδιο τοὺς δίνει τὴ χρήση. Ἡ διαφορὰ εἶναι 

πελώρια. Ἑμεῖς τοὺς κάνουμε νοικοκυραίους καὶ τὸ νομοσχέδιο 

τοὺς κρατεῖ στὴ φτώχεια» (Χριστόδουλος 1987b: 251).  

 

 

 Στην πραγµατικότητα διεξάγεται ένας αγώνας για το ποια πλευρά 

εκπροσωπεί αυθεντικά την ελληνική κοινωνία. Υπό την οπτική της Ιεραρχίας και των 

υποστηρικτών της, η Εκκλησία τοποθετείται στην πλευρά της κοινωνίας και του λαού, 

ενώ η Κυβέρνηση στην πλευρά της εξουσίας που επιδιώκει να «εξουθενώσει την 
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 Βλ. ενδεικτικά τα επίσηµα ανακοινωθέντα, τα δελτία τύπου της Ι.Σ.Ι., τα ψηφίσµατα και δηλώσεις 
που υποστηρίζουν τις θέσεις της Εκκλησίας, τα οποία περιλαµβάνονται στην ενότητα «Το Χρονικό της 
Κρίσεως για την Εκκλησιαστική Περιουσία», Εκκλησία, τευχ. Α’, Αριθµ. 6, 1/15 Απριλίου 1987, σσ. 

236- 246. Αριθµ. 7, 1 Μαΐου 1987, σσ. 294-298 και Αριθµ. 8, 15 Μαΐου 1987, σσ. 340-344. 
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Εκκλησία και να την απωθήσει εις το περιθώριον του Εθνικού Βίου» (Μουρατίδης 

1988: 6). Συγκεκριµένα, η Κυβέρνηση κατηγορείται πως «δηµεύει» την 

εκκλησιαστική περιουσία και αµφισβητεί το συνταγµατικά κατοχυρωµένο δικαίωµα 

της ιδιοκτησίας για την εξυπηρέτηση αντιεκκλησιαστικών άρα και ανθελληνικών 

επιδιώξεων 211
. Όπως τονίζεται εµφατικά η Εκκλησία «γίνεται ἀντικείμενο 

διωγμῶν καὶ ὁδηγεῖται σὲ μιὰ ἰδιότυπη αἰχμαλωσία. Καθίσταται δούλη 

τοῦ Καίσαρος!», γι’ αυτό και «ο ἀγών…εἶναι ἱερὸς καὶ ἄγιος, διότι δὲν 

ἀγωνιζόμεθα διὰ τὰ κτήματα...ἀγωνιζόμεθα διὰ τὴν πνευματικὴν 

ἐλευθερίαν τῆς Ἐκκλησίας» (∆ηµακόπουλος 1987: 422). Η Κυβέρνηση, έτσι, 

απονοµιµοποιείται, αφού στρέφεται ενάντια στα συµφέροντα του κοινωνικού 

συνόλου, µε κίνδυνο να ξεσπάσει ένας «νέος εθνικός διχασµός» µε καταστροφικές 

συνέπειες συνολικά για το Έθνος (Θεοδώρου 1987: 231).  

Οι νέες, λοιπόν, ρυθµίσεις απορρίπτονται τόσο ως αντικανονικές όσο και ως 

αντισυνταγµατικές212
. Για παράδειγµα ότι παραβιάζουν τους «ιερούς» κανόνες αλλά 

και το συνταγµατικά κατοχυρωµένο αυτοκέφαλο και αυτοδιοίκητο της Εκκλησίας, τα 

ατοµικά δικαιώµατα της θρησκευτικής ελευθερίας και περιουσίας, που συν τοις 

άλλοις κατοχυρώνονται και από διεθνείς συµβάσεις213
. Ταυτόχρονα, οι νέες ρυθµίσεις 

επικρίνονται και ως εθνικά επικίνδυνες, αφού θεωρείται πως αµφισβητούν την 

άρρηκτη ενότητα Εκκλησίας και Έθνους στην οποία ο ελληνισµός οφείλει την 

ταυτότητά του, ειδικά σήµερα που διαµορφώνεται ένα νέο ευρωπαικό γίγνεσθαι: 
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 Βλ. ενδεικτικά ∆ηµακόπουλος 1987: 422, Ι.Σ.Ι. 1987d: 226, Θεοδώρου 1987: 232, Κωστάρας 1987, 

Χρυσόστοµος, Μητροπολίτης Περιστερίου 1987.  
212

 Το ΣτΕ., αντίθετα, έκρινε πως δεν υπήρχε προσβολή της συνταγµατικά κατοχυρωµένης 
αυτοδιοίκησης της Εκκλησίας, αφού δεν γινόταν παρέµβαση στη δογµατική και ιερή παράδοσή της 
αλλά ούτε και σε θεµελιώδης διοικητικούς εκκλησιαστικούς θεσµούς, παρά µόνο σε ζητήµατα 

διοικητικής φύσεως της Εκκλησίας, που ως ν.π.δ.δ ο νοµοθέτης έχει δικαίωµα να ρυθµίζει (ΣτΕ. 1988: 

240-241). Η ίδια άποψη και στον Παπαδηµητρίου 1988: 256. Για τον Μαρίνο (1988), αντίθετα, το 

γεγονός πως η πλειοψηφία των µελών της διοίκησης του Ο.∆.Ε.Π. διορίζεται από την Πολιτεία έχει ως 
αποτέλεσµα η διοίκηση και διαχείριση συνολικά της εκκλησιαστικής περιουσίας να «ευρίσκεται εις 

χείρας όχι της Εκκλησίας αλλά τρίτων προσώπων και κατ’ ουσίαν εις χείρας της Πολιτείας η οποία 

διορίζει τα πρόσωπα αυτά» (ο.π.: 284), κάτι που για τον ίδιο «φαλκιδεύει εάν δεν αναιρεί» (ο.π.: 285) τα 

συνταγµατικά κατοχυρωµένα δικαιώµατα της αυτοδιοίκησης, θρησκευτικής ελευθερίας και 
ιδιοκτησίας (ο.π.: 284 και εξής).     
213

 Βλ. ενδεικτικά Φειδάς 1987, Φειδάς 1987b, Παντελεήµων 1987, Φραγκούλης 1987, Ραµιώτης 1987, 

Μπούµης 1987, Κονιδάρης και Κωνσταντινίδης κ.α 1987. 
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«Ἡ συνταγματικὴ ἀναγνώρισις…ἕνεκα τῶν ἀκαταλύτων 

δεσμῶν δύο περίπου χιλιετηρίδων τῆς Ἀρχαίας Καθολικῆς 

(Ὀρθοδόξου) Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐθνους…τὸ ὁποῖον 

ἡνώθη, διεσώθη καὶ ἀνεγεννήθη πολλάκις μέχρι τοῦ 1821 χάρις 

εἰς τὴν Ἐκκλησίαν του…εῖναι πολύτιμος παράγων τῆς ζωὴς του 

καὶ σήμερον…διὰ τὴν διαφύλαξιν τῆς ἐνότητος, 

πνευματικότητος, τῶν ἠθῶν καὶ τῆς ταυτότητος τοῦ 

Ἐλληνισμοῦ εῖς τὴν Ἡνωμένην Εὐρώπην…ἡ Ἐκκλησία [είναι] 

παλαιότατος θεσμὸς ἑνωτικὸς τοῦ Ἐλληνικοῦ Ἔθνους…Πᾶσα 

ἀποδυνάμωσις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος βλάπτει τὰς 

Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Οἰκουμένης καὶ ἐξασθενεῖ ἔνα 

παράγοντα βαρυσήμαντον διὰ τὴν διατήρησιν τῆς ταυτότητος 

τοῦ Ἐλληνισμοῦ εἰς τὴν ὑπὸ δημιουργίαν Ἡνωμένην Εὐρώπην» 

(Κονιδάρης, Κωνσταντινίδης κ.α. 1987: 485-486). 

 

 

Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και η «∆ιακήρυξη-Έκκληση Καθηγητών των 

Πανεπιστηµίων»
214

, οι οποίοι τονίζουν την εθνική προσφορά της Εκκλησίας µέσα 

στη διαχρονία και ζητούν την ανάκληση του Νόµου Τρίτση. Όπως υποστηρίζεται 

χωρίς την Ορθοδοξία «δὲν θὰ εἴχαμε ἐθνικὴ συνέχεια καὶ τὸ Ἔθνος μας δὲν 

θὰ εἶχε γνωρίσει κρατικὴ ἀνασύσταση…», εξάλλου η Εκκλησία «ἀποτέλεσε 

πάντοτε καὶ ἀποτελεῖ σήμερα τὴν Κιβωτὸ τῶν ἐλπίδων τοῦ ἐλληνικοῦ 

λαοῦ καὶ οἱ λειτουργοί της τὰ πνευματικὰ ἐρείσματα τῆς ἐλληνικῆς 

παρουσίας στὸ σύγχρονο κόσμο» (ο.π.: 440). Οι πανεπιστηµιακοί δικαιολογούν 

την παρεµβασή τους στη βάση ότι είναι «ὑπεύθυνοι λειτουργοί της Ἐπιστήμης 

καὶ Ὀρθόδοξοι» (ο.π.: 440). Η αναφορά στην επιστήµη έχει ως στόχο να ενισχύσει 

την αντικειµενικότητα της επιχειρηµατολογίας, ωστόσο κατά κανόνα η τελευταία δεν 

είναι ανεξάρτητη από προσωπικές και ιδεολογικές αξιολογήσεις215
. 

                                                 
214

 ∆ηµοσιευµένη στο Εκκλησία, τευχ. Α’, Αριθµ. 11, 1/15 Ιουλίου 1987, σσ. 440-445. 
215

 Για παράδειγµα, ενώ η γνωµοδότηση των καθηγητών Κονιδάρη, Κωνσταντινίδη κ.α. (1987) εκκινά 

από µία µακροσκελή παράθεση άρθρων και διατάξεων που θεωρείται πως αποδεικνύουν την 

αντισυνταγµατικότητα του ν. 1700/87, την ίδια στιγµή η ερµηνευτική τους συµπλέκεται µε 

προσωπικές και θρησκευτικές αξιολογήσεις για την εθνική καταστροφή που θα σήµαινε µία 

ενδεχόµενη διάκριση δογµατικών και διοικητικών κανόνων: «Τοιαῦται ὅμως αὐθαίρετοι 

διακρίσεις καὶ ‘λύσεις’ μόνον ὡς ἄτοποι, ἀνιστόρητοι, ἀτεκμηρίωτοι, ἀθεολόγητοι καὶ 

κυριολεκτικῶς ‘ἀλλάζοντες τὴν πίστιν’ τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν δύνανται νὰ 

χαρακτηρισθοῦν…Ἀλλοίμονον δὲ ἄν ἕκαστον Κράτος, εἰς τὸ ὁποῖον ζοῦν ὀρθόδοξοι, 

προέβαινεν εἰς τὴν κατάργησιν ὡρισμένων ἱερῶν κανόνων, πρὸς ἐξυπηρέτησιν 

ἐφημέρων σκοπιμοτήτων. Δὲν θὰ ἔμενε τίποτε ὄρθιον» (Κονιδάρης, Γ. Κωνσταντινίδης, Ε. κ.α. 

1987: 484, υποσηµ. 5, έµφαση δική µου).       
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Το ζήτηµα, έτσι, της εκκλησιαστικής περιουσίας ανοίγεται στην περιοχή της 

ιδέας του έθνους, µία ευνοική για την Εκκλησία περιοχή από τη στιγµή που η 

τελευταία αντιλαµβάνεται το ρόλο της ως «κιβωτό του έθνους». Άλλωστε στην 

κατεύθυνση αυτή έχει συνεισφέρει και η ίδια η πολιτεία,  η οποία ανεξάρτητα από 

κυβερνητικά σχήµατα ποτέ δεν έχει αµφισβητήσει την σύνδεση Εκκλησίας και 

έθνους. Το ΠΑΣΟΚ, για παράδειγµα, ενώ προγραµµατικά υπερασπιζόταν τη 

διάκριση Κράτους και Εκκλησίας, ταυτόχρονα δεν αµφισβητούσε την παραδοσιακή 

αντίληψη της άρρηκτης σχέσης έθνους και Εκκλησίας216
. Όπως έχει επισηµανθεί ο 

«δυϊσµός» αυτός (Prodromou 1993: 280) αντανακλά τις «ανεπίλυτες εντάσεις µεταξύ 

ιερών και κοσµικών σηµασιών που συγκροτούν την συλλογική ταυτότητα» (ο.π.: 32), 

και παράγει µία κρίση νοµιµοποίησης του Κράτους ως αποκλειστικού φορέα ορισµού 

και προστασίας της εθνικής ταυτότητας (ο.π.: 329). Ο χωρισµός Κράτους και 

Εκκλησίας παραµένει σε επίπεδο διοίκησης, δηλαδή δεν θεωρείται πως µπορεί ή 

πρέπει να κλονίσει την άρρηκτη σχέση Εκκλησίας και Έθνους:  

 

«Η Εκκλησία θα αφεθεί να ακολουθήσει ελεύθερα το δικό της δρόµο 

χωρίς ανάµειξη της Πολιτείας. Ο χωρισµός της Εκκλησίας από το Κράτος 
θα αφορά στη ∆ιοίκηση και όχι στους δεσµούς της µε το Έθνος και το 

Λαό» (Προγραµµατικές δηλώσεις Α. Παπανδρέου στη Βουλή, 22 

Νοεµβρίου 1981, παρατίθεται στο Κονιδάρης 1991: 34). 

 

«O πλήρης διαχωρισµός της Εκκλησίας από το Κράτος θα της δώσει τη 

δυνατότητα να πορευθεί ελεύθερη και ανεξάρτητη από την κοσµική 

εξουσία. Εννοούµε φυσικά το χωρισµό της Εκκλησίας ως διοίκησης. Oι 
δεσµοί της Εκκλησίας µε το Έθνος και το Λαό πρέπει να διατηρηθούν» 

(ΠΑΣΟΚ 1981: §79). 

 

 

Η Κυβέρνηση υποστήριξε πως οι αντιδράσεις της Ιεραρχίας δεν συνάδουν µε 

τον ιερό χαρακτήρα και την αποστολή της Εκκλησίας, αλλά ότι αποτελούν έµπρακτη 

αµφισβήτηση των νόµων του Κράτους, µε άλλα λόγια επιχείρησε να τις 

απονοµιµοποιήσει πάνω στην αντίθεση «νοµιµότητα vs αντισυνταγµατικότητα».  Η 

διοίκηση της Εκκλησίας, από την πλευρά της, προέταξε το δίπολο «ελευθερία vs 

                                                 
216

 Για παράδειγµα στην ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ της 3
ης

 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1993 του ΠΑΣΟΚ, η Ορθοδοξία µαζί 
µε την παιδεία και τον πολιτισµό θεωρούνται πως «αποτελούν ιστορικά το σταθερό θεµέλιο για την 

εξέλιξη και την προοπτική του λαού». Η Ορθοδοξία προσδιορίζεται ως «κιβωτός πολιτιστικής 

παράδοσης», ως «στοιχείο συνοχής του Ελληνισµού και διεθνές στήριγµα», γι’ αυτό και προτάσσεται η 

«αξιοποίηση της Ορθόδοξης Ταυτότητάς µας ως στοιχείο της εθνικής παράδοσης και του εθνικού 

πολιτισµού». Ταυτόχρονα όµως διατηρείται η πάγια θέση του ΠΑΣΟΚ για «ρύθµιση των θεµάτων της 

εκκλησιαστικής περιουσίας και χωρισµός Εκκλησίας-Κράτους». Τα παραπάνω αποσπάσµατα από τη 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ παρατίθεται στο Κονιδάρης 2000: 29-30. 
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εξουσία» και µάλιστα µε όρους υπεροχής, καθώς απηχεί την αντίθεση «µερικότητα vs 

καθολικότητα»: το Κράτος παρουσιάζεται µε προσανατολισµό την επίγεια και γι’ 

αυτό φθαρτή εξουσία, ενώ η Εκκλησία την αναστάσιµη ελευθερία ζώντων και 

τεθνεώτων (Χριστόδουλος 1987b: 252). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τα εκκλησιαστικά 

συλλαλητήρια προβάλλονται ως δίκαιος αγώνας ενάντια σε ένα κρατικό 

«πραξικόπηµα» (βλ. Ι. Σ. I. 1987e), το οποίο θεωρείται πως καταργεί την ίδια την 

«ἀνεξαρτησία καὶ (ἠ) αὐτονομία» της Εκκλησίας (Ι. Σ. I. 1987d: 226). Η 

κινητοποίηση αυτή αποκτά καθολικό χαρακτήρα ως αγώνας για την ίδια την 

ελευθερία του λαού και του Έθνους, αφού στο εκκλησιαστικό σχήµα σκέψης 

Εκκλησία, Έθνος και Λαός συµπλέκονται άρρηκτα, ταυτίζονται µάλιστα µε την 

ελευθερία, αλήθεια και πίστη, προφανώς σε αντίθεση µε τους εχθρούς της ενότητας 

«Εκκλησίας-Έθνους-Λαού», οι οποίοι µε τη σειρά τους ταυτίζονται µε την εξουσία, 

το ψεύδος και τη προδοσία. Η ιστορία επίσης καθίσταται σηµαντικό διακύβευµα, 

καθώς µπορεί να ενισχύσει καθαρά συγκαιρινά αιτήµατα και επιδιώξεις, και 

αντίστοιχα να απονοµιµοποιήσει ανταγωνιστικές θεωρήσεις και στοχοθεσίες 217
. 

Χαρακτηριστικές από την άποψη αυτή είναι οι διαρκείς αναφορές της Ιεραρχίας στον 

αγώνα της ελληνικής ανεξαρτησίας και ελευθερίας218
:  

 

«ἡ ἐλευθερία τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἐγγύηση γιὰ τὴν ἐλευθερία 

τοῦ λαοῦ, τοῦ Ἔθνους ὁλοκλήρου» (Ι.Σ.Ι 1987: 466). 

 

«Αὐτὴ ἠ Ἐκκλησία ἠ ὁποῖα ἀγωνίστηκε, ἐθυσιάστηκε…γιὰ τὴν 

ἐλευθερία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, ἀγωνίζεται τῶρα καὶ πάλι 

γιὰ τὴν ἴδια τὴν δική της ἐλευθερία. Μάχεται δηλαδὴ γιὰ τὴν 

ἐλευθερία τοῦ ἴδιου τοῦ πιστεύοντος λαοῦ» (Ι.Σ.Ι 1987d: 227). 

 

 

Την ίδια όµως ελευθερία της Εκκλησίας επικαλείται και η πλευρά της 

Κυβέρνησης. Οι νέες ρυθµίσεις προβάλλονται ως υλοποίηση της θρησκευτικής 

πολιτικής του ΠΑΣΟΚ για το διοικητικό χωρισµό Κράτους και Εκκλησίας, µε 

απώτερο σκοπό να στηριχθεί η τελευταία «στις δικές της δυνάµεις σε εσωτερική υγεία 

                                                 
217

 Για τις κοινωνικές χρήσεις του παρελθόντος, βλ. Hobsbawm (1998: 25-41), το δεύτερο κεφάλαιο µε 

τίτλο «η αίσθηση του παρελθόντος». Σύµφωνα µε τον συγγραφέα η χρήση της ιστορίας για τη 

νοµιµοποίηση σύγχρονων επιδιώξεων είναι σταθερή, είτε πρόκειται για µία απόπειρα άρνησης της 
αλλαγής είτε προώθησης ριζικών καινοτοµιών. 
218

 Χαρακτηριστικές είναι οι οµιλίες εκκλησιαστικών προσώπων που εκφωνήθηκαν κατά τον 

εορτασµό της 25
ης

 Μαρτίου, ο οποίος σε ένδειξη διαµαρτυρίας για το Νοµοσχέδιο Τρίτση τελέστηκε 

ξεχωριστά στον Ναό του Αγίου Παντελεήµονος Αχαρνών, βλ. ενδεικτικά Ιερόθεος, Μητροπολίτης 
Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης 1987. 
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και δηµοκρατική οργάνωση…[να] αφεθεί ελεύθερη να ακολουθήσει το δικό της δρόµο, 

χωρίς ανάµειξη της Πολιτείας» (ΠΑΣΟΚ 1981: §80). Ο εκδηµοκρατισµός και η 

οικονοµική ανεξαρτησία της Εκκλησίας προβάλλονται ως απαραίτητες προϋποθέσεις 

για την οριστική της αποδέσµευση από την «κρατική µηχανή», ώστε να «πορευθεί 

ελεύθερη και ανεξάρτητη από την κοσµική εξουσία»
 

(Παπανδρέου 21-6-1981, 

παρατίθεται στο Μουστάκης 1983: 91). Αλλά και οι µεταρρυθµιστές του 

εκκλησιαστικού χώρου θα επικρίνουν τους Ιεράρχες για «‘διαστροφὴ’ τῆς 

ἐλευθερίας», αφού αυτή εκπίπτει σε αγωνία διατήρησης υλικών αγαθών και 

προνοµίων αντί να αφορά την εσωτερική µεταµόρφωση του ανθρώπου (Καρµαδάκης 

1987: 49). Η Ιεραρχία, έτσι, κατηγορείται για «γραφειοκρατική-εγκοσµιοκρατική» 

µετάλλαξη της Εκκλησίας που έχει οδηγήσει σε «απώλεια του ευχαριστιακού ήθους», 

όπως τονίζεται η «ελεύθερη Εκκλησία» έχει παραχωρήσει τη θεση της στην «‘κρατική 

Εκκλησία’»   (ο.π.: 48). Σύµφωνα µε την κριτική αυτή, η αντίδραση της διοίκησης της 

Εκκλησίας εκφράζει το πνεύµα της εκκοσµίκευσης, δηλαδή το ενδιαφέρον για την 

κατοχή περιουσίας, αγαθών και δύναµης αντί για µία ευχαριστιακή χρήση των 

υλικών αγαθών µε σκοπό τη διακονία219
. 

Η Ιεραρχία, αντίθετα, δικαιολογεί την αντίδρασή της όχι επειδή πλήττεται 

προσωπικά το συµφέρον της ή για τη διατήρηση προνοµίων, αλλά για το καλό της 

Εκκλησίας και του Έθνους συνολικά. Η αγωνιστική αντίστασή της ενάντια στον 

Νόµο Τρίτση αιτιολογείται ως «ἄσκηση τοῦ ἠθικοῦ δικαιῶματος τῆς ἀμύνης» 

(Ι.Σ.Ι 1987: 467), αν και η ίδια -όπως τονίζεται- µένει παραδοσιακά πιστή στην 

ευαγγελική ρήση: «‘ἀπόδοτε τὰ τοῦ καίσαρος τῷ καίσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ  

Θεῷ’» (ο.π.: 467). Αν όµως ισχύει η τελευταία ρήση τότε πως δικαιολογείται η 

εναντίωση σε έναν νόµο; Αυτό είναι επιτρεπτό -διαβάζουµε- όταν: 

 

«οἱ θεσπιζόμενοι νόμοι ἀντιτίθεται στὸ θεῖο νόμο καὶ στὴν 

Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας…[τότε] οἱ Χριστιανοὶ καλοῦνται νὰ 

ἐφαρμόσουν ὄχι ‘τὸν τοῦ κρατοῦντος νόμον, ἀλλὰ τὸν τοῦ 

                                                 
219

  Είναι χαρακτηριστική η συζήτηση για τη σχέση Εκκλησίας και ιδιοκτησίας που προκλήθηκε εντός 
της εκκλησιαστικής περιοχής, βλ. Μεταλληνός, Γ., Παπαθανασίου, Θ., Μάινας, Ι., Βουλγαράκης, Η. 

κ.α 1987: 67-74. Από τις τοποθετήσεις των συζητητών, είναι φανερό πως καταβάλλεται προσπάθεια να 

βρεθεί η ισορροπία µεταξύ της ιδεαλιστικής θεώρησης της Εκκλησίας και των υλικών αναγκαιοτήτων. 

Η χρυσή τοµή βρίσκεται στην αποδοχή της εκκλησιαστικής περιουσίας όχι όµως ως ιδιοκτησία και 
πλουτισµό της Εκκλησίας ως θεσµού, αλλά ως χρήση και διαχείριση υπέρ του ανθρώπου και των 

αναγκών του.        
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κτίσαντος’ (Γρηγόριος Ναζιανζηνός), κατὰ τὸ ‘πειθαρχεῖν δεῖ 

Θεῷ μᾶλλον ἤ άνθρώποις’ (Πράξ. ε’ 29)» (ο.π.: 467). 

 

Στην πραγµατικότητα πρόκειται για την προσπάθεια της Ιεραρχίας να 

απονοµιµοποιήσει τις διοικητικές ρυθµίσεις που θα µετέβαλαν το συσχετισµό 

δύναµης στο εσωτερικό της εκκλησιαστικής περιοχής. Η νοµοθετική πρωτοβουλία 

της Κυβέρνησης χαρακτηρίζεται ως ανεπίτρεπτη πολιτειακή παρέµβαση στην 

εσωτερική διοίκηση της Εκκλησίας, µε απώτερο σκοπό την «υποδούλωσή» της στην 

κοσµική εξουσία (Ι.Σ.Ι. 1987: 227d). Το κυβερνητικό επιχείρηµα περί 

«εκδηµοκρατισµού» της Εκκλησίας αντιµετωπίζεται ως δούρειος ίππος που θα 

επιφέρει την κοµµατικοποίηση της εκκλησιαστικής περιοχής, δηλαδή τον πλήρη 

ελεγχό της από την εκάστοτε Κυβέρνηση (Χριστόδουλος 1987: 236, Θεοδώρου 1987). 

Ο «εκδηµοκρατισµός», άλλωστε, θεωρείται πως έχει και πρέπει να συναντά όρια «σὲ 

τομεῖς δραστηριότητος, οἱ ὁποῖοι ἀπαιτοῦν λεπτοτάτους καὶ διακριτικοὺς 

χειρισμοὺς ἤ ἀνώτερα πνευματικὰ κριτήρια ἤ ἐξειδικευμένες γνώσεις 

ἐπαιόντων ἤ ἐχεμύθεια ἤ καὶ ἀπόρρητο», όπως είναι η εξοµολόγηση και η 

εθνική ασφάλεια, ένας οµολογουµένως αξιοσηµείωτος παραλληλισµός που 

αντανακλά και µία ορισµένη νοοτροπία περί της Εκκλησίας (Θεοδώρου 1987: 235). 

Τέλος, η ουσιαστική συµµετοχή του λαϊκού στοιχείου στην εκκλησιαστική 

διοίκηση επιχειρείται να καταρριφθεί µε καθαρά θεολογικά κριτήρια, για παράδειγµα 

ως «αλλοίωση» του εκκλησιαστικού πολιτεύµατος που τοποθετεί τον επίσκοπο στο 

κέντρο της λατρείας, διδασκαλίας αλλά και της διοίκησης της Εκκλησίας (βλ. Ζήσης 

1989, Φειδάς 1987). Ο επίσκοπος θεωρείται η ανώτατη πηγή της εκκλησιαστικής 

εξουσίας γιατί κατέχει δια της χειροτονίας αποκλειστικά το µυστήριο της ιερωσύνης 

(βλ. Παντελεήµων 1987). Χάρη στην ιερωσύνη ο επίσκοπος συγκεντρώνει στο 

πρόσωπό του «ενιαία» (ο.π.: 362) όλες τις µορφές της εκκλησιαστικής εξουσίας, 

δηλαδή την πνευµατική-τελετουργική, διδακτική και διοικητική, τόσο νοµοθετική 

όσο και δικαστική220
. Η έµφαση στην ενότητα των µορφών της εξουσίας, σκοπό έχει 

να απονοµιµοποιήσει το άνοιγµα του πεδίου της διοίκησης στο λαϊκό και κατώτερο 

κληρικό στοιχείο που επιχειρεί νοµοθετικά η κυβέρνηση, ως ανεπίτρεπτη 

                                                 
220

 Το άρθρο 11 του Νόµου Τρίτση θέσπιζε το δικαίωµα παράστασης και κοσµικού δικηγόρου στα 

εκκλησιαστικά δικαστήρια, κάτι που τροποποιούσε τη µέχρι τότε ισχύουσα κατάσταση η υπεράσπιση 

του κατηγορουµένου να παρέχεται µόνον από κληρικό (βλ. άρθρο 11, στο Κονιδάρης 1991: 231). Η 

νέα διάταξη επικρίθηκε από την Ιεραρχία ως «παραβίαση της επισκοπικής ευθύνης» για την πνευµατική 

(και όχι ποινική) κρίση (Παντελεήµων 1987: 364). Βλ. επίσης το άρθρο του τ. προέδρου εφετών 

Αρβανίτης 1987. 
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«παρέκκλιση» από τον χαρακτήρα της µυστηριακής ιερωσύνης (ο.π. 362). Όπως 

εµφατικά τονίζεται: 

 

«Οι ποιµένες ηγούνται, και οι ποιµαινόµενοι ακολουθούν. Οι ποιµένες 
ασκούν αυτοδικαίως, λόγω της Χάριτος της Ιερωσύνης, το αγιαστικό, 

κηρυκτικό και διοικητικό έργο της Εκκλησίας, ενώ οι λαϊκοί, µη 

κεκτηµένοι την ιερωσύνη, µόνο µε ανάθεση ή άδεια εκ µέρους του 

επισκόπου µπορούν να ασκήσουν διδακτικά και διοικητικά καθήκοντα. Η 

ιερωσύνη ως σύνολο αρµοδιοτήτων και δικαιωµάτων είναι µία, αδιαίρετη 

και αµέριστη…∆εν διχοτοµείται η ιερωσύνη» (Ζήσης 1989: 33). 

 

 

Η κεντρική θέση και ο ρόλος του επισκόπου νοµιµοποιείται µε αναφορές στους 

«Ιερούς Κανόνες»
221

, όπως «πάντων τῶν ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων ὁ 

ἐπίσκοπος ἐχέτω φροντίδα και διοικείτω αὐτά…», και «προστάσσομεν τὀν 

ἐπίσκοπον ἐξουσίαν ἔχειν τῶν τῆς Ἐκκλησίας πραγμάτων…ὥστε κατὰ 

τὴν αὐτοῦ ἐξουσίαν πάντα διοικεῖσθαι» (38
ος

 και 41
ος Αποστολικός Κανόνας, 

παρατίθενται στο Παντελεήµων 1987: 362). Ταυτόχρονα, η θεωρούµενη ως 

χαρισµατική προέλευση της εξουσίας του επισκόπου τον καθιστά αναντικατάστατο 

στο σωτηριακό πλαίσιο της Εκκλησίας: 

 

«Ἡ Ἐκκλησία ἔχει κέντρο τὸν ἐπίσκοπο ποὺ δὲν εἶναι ἁπλὸς 

διοικητικὸς προϊστάμενος ἀλλὰ προεστὸς τῆς Εὐχαριστιακῆς 

συνάξεως, πρόσωπο χαρισματικὸ μὲ ἀναντικατάστατες 

δικαιοδοσίες. Εἶναι μέγα σφάλμα προτεσταντικῆς ἐμπνεύσεως ἡ 

ἀντίληψη ὅτι ὁ ἐπίσκοπος καὶ ὁ ἱερεὺς εἶναι μόνο γιὰ τὴ λατρεία. 

Λατρεία καὶ διδασκαλία καὶ διοίκηση εἶναι ἀναπόσπαστα μέρη 

τῆς ἐπισκοπικῆς καὶ ἱερατικῆς διακονίας, σύμφωνα μὲ τοῦς Ἱ. 

Κανόνες. Κάθε ἀπόπειρα διαχωρισμοῦ αὐτῶν τῶν μερῶν 

συνιστᾶ ἐκτροπὴν ἀπὸ τὸ πολίτευμα τῆς Ἐκκλησίας καὶ εἶναι 

βόμβα ποὺ σείει τὰ θεμέλιὰ τὴς, πραξικόπημα ποὺ ἀναιρεῖ τὸ 

θεῖο χαρακτήρα της»
 
(Χριστόδουλος 1987b: 252). 

 

 

Υπ’ αυτή την οπτική, ο εκδηµοκρατισµός της Εκκλησίας θεωρείται 

contradictio in terminis, αφού η έννοια της λαϊκής κυριαρχίας στην οποία 

θεµελιώνεται διαστρεβλώνει θεµελιώδεις διδασκαλίες για τον τρόπο πρόσληψης και 

συγκρότησης της Εκκλησίας, όπως είναι η χριστοκεντρική και όχι κοσµική 
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 Για µία πλήρη παράθεση σχετικών χωρίων, βλ. επίσης Ζήσης 1989.  
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προέλευση της εκκλησιαστικής εξουσίας. Ο «λαός της Εκκλησίας» δεν κατανοείται 

ως αυτόνοµο πολιτικό σώµα, αλλά ως «ὀργανικὴ καὶ ἀδιάσπαστη ἐνότητα» 

λαϊκών και κληρικών, µε καθορισµένες όµως λειτουργίες και ρόλους στο πλαίσιο της 

ευχαριστιακής πρόσληψης της Εκκλησίας. Η διαφορετική τους θέση εντός του 

εκκλησιαστικού σώµατος δεν θεωρείται υποβάθµιση, αλλά έκφραση µοναδικής 

«ελευθερίας», η οποία πηγάζει από την κατανόηση της ιεραρχικής οργάνωσης όχι µε 

όρους εξουσίας αλλά διακονίας:    

 

«Παραθεωρεῖ…τὴν ὀργανικὴ καὶ ἀδιάσπαστη ἐνότητα τῶν μελῶν 

τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας, ἤτοι τοῦ κλήρου καὶ τοῦ λαοῦ, καὶ 

εισάγει τὴν λαϊκιστικὴ ἀντίληψη περὶ τοῦ λαοῦ τοῦ δυτικοῦ 

κρατισμοῦ στον χῶρο τῆς Ἐκκλησίας, ἀφοῦ αὐτονομεῖ τὴν ἔννοια 

τοῦ λαοῦ ἀπὸ τὴν ὀργανικὴ ἐνότητα τοῦ σώματος τῆς 

Ἐκκλησίας καὶ προβάλλει τὸ κοσμικὸ πνεῦμα ταξικῶν κριτηρίων 

μεταξὺ Ἱεραρχίας, Ἐφημεριακοῦ κλήρου καὶ λαοῦ» (Φειδάς 1987b: 

323). 

 

«το λάθος εν προκειµένω βρίσκεται εις το ότι επιχειρείται…να περάση 

από τον πολιτικό και στον εκκλησιαστικό χώρο η άποψη ότι πηγή της 
εξουσίας δεν είναι ο Θεός αλλά ο λαός, να χρησιµοποιηθούν δηλαδή 

εγκοσµιοκρατικά και πολιτικά κριτήρια σ’ ένα χώρο, που εκ της φύσεως 
και του προορισµού του πρέπει να µείνη έξω και πέρα απ’ αυτά…Η 

απεκκοσµίκευση αποτελεί στην προκειµένη περίπτωση τη θεραπεία και 
όχι ο εκδηµοκρατισµός και ο εκλαϊκισµός που εκκοσµικεύουν…την 

Εκκλησία, όπως την εκκοσµίκευσαν και οι µοναρχίες και οι απολυταρχίες 
κάθε µορφής» (Ζήσης 1989: 19).     

 

 

Η συµµετοχή των λαϊκών γίνεται δεκτή, όµως «μὲ τὴ συγκατάθεσι καὶ ὑπό 

τὴν ἐποπτεία τοῦ οἰκείου ἐπισκόπου» (Θεοδώρου 1987: 234), δηλαδή σε τέτοιο 

βαθµό που να µην µεταβάλλεται η ισχύουσα εκκλησιαστική τάξη πραγµάτων. Με τα 

λόγια της Ιεραρχίας δίχως να «παραμερισθοῦν οἱ φυσικοὶ ποιμένες καὶ 

διοικητὲς τῆς Ἐκκλησίας ποὺ εἶναι οἰ ἐπίσκοποι καὶ οἰ πρεσβύτεροι» 

(Χριστόδουλος 1987b: 252). Με άλλα λόγια, οι λαϊκοί περιορίζονται σε ρόλο 

επικουρικό «ὡς συνεργάται, βοηθοὶ καὶ συμπαραστάται τῆς Ἐκκλησίας. Ὄχι 

ὡς σύμβουλοι ἐπὶ ἴσοις ὅροις» (Στέφανος, Μητροπολίτης 1987: 121). Η 

συµµετοχή, λοιπόν, των λαϊκών «έχει χαρακτήρα επικουρίας του επισκόπου…την 

αποφασιστικήν γνώµην πρέπει να έχει ο επίσκοπος τουτέστιν ο κλήρος», ακόµα και 
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στην περίπτωση ενός συλλογικού οργάνου διοίκησης «η πλειοψηφία του πρέπει να 

ελέγχεται από τον επίσκοπον» (Μαρίνος 1988: 275). Για την ενίσχυση του 

επιχειρήµατος επιστρατεύεται η θεωρία της αποστολικής διαδοχής. Όπως αναφέρεται 

χαρακτηριστικά «ἡ ἁλυσίδα τῆς διαχειριστικῆς τακτικῆς…ἀρχίζει ἀπὸ τὸν 

Χριστόν, συνεχίζεται ὑπὸ τῶν Ἀποστόλων, παραδίδεται ὑπ’  αὐτῶν εἰς τοὺς 

Ἀποστολικοὺς Πατέρας καὶ ἐξακολουθεῖ διὰ μέσου τῆς μακραίωνος Ἱερᾶς 

Παραδόσεως»  (ο.π.: 46). Με αυτό τον τρόπο διατηρείται η πρωτοκαθεδρία του 

επισκόπου στη διοίκηση της Εκκλησίας ως ο «ἀποκλειστικὸς κατὰ τοὺς ἱεροὺς 

κανόνες διοικητὴς καὶ διαχειριστὴς τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας» (Φειδάς 

1987: 293). 

Το κρίσιµο, λοιπόν, ζήτηµα δεν είναι τόσο η συµµετοχή ή µη των λαϊκών, 

αλλά εάν αυτή συνεπάγεται διατήρηση ή µεταβολή της ισχύουσας εκκλησιαστικής 

τάξης πραγµάτων. Έτσι, µπορεί να γίνεται αποδεκτή η λαϊκή συµµετοχή στη διοίκηση 

και διαχείριση της εκκλησιαστικής περιουσίας, µε κύρια πηγή εγκυρότητας την 

ιστορική παράδοση της Εκκλησίας ή/και τον προφητικό-αποστολικό λόγο (βλ. 

Μαρίνος 1988: 270-273), ωστόσο η υποβάθµισή των λαϊκών σε ρόλο «επικουρίας» 

δεν µεταβάλλει ουσιαστικά τους υφιστάµενους συσχετισµούς δύναµης, αντίθετα 

παραµένει ακλόνιτη η πρωτοκαθεδρία των επισκόπων εντός της Εκκλησίας. 

Οι µεταρρυθµιστές, από την πλευρά τους, επιδίωξαν τη διαµόρφωση µιας νέας 

τάξης στο εσωτερικό της Εκκλησίας, δηλαδή το ουσιαστικό διοικητικό άνοιγµά της 

προς τα κατώτερα κληρικολαϊκά στρώµατα. Η µεταρρυθµιστική τάση εκφράστηκε 

από λαϊκούς θεολόγους του Θεολογικού Συνδέσµου, οι οποίοι προέρχονταν κυρίως 

από τη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και δευτερευόντως της 

Αθήνας, ενώ ορισµένοι και από τον χώρο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (βλ. 

Prodromou 1993: 305). Κύριο αίτηµα υπήρξε η ανανέωση της θεολογικής σκέψης και 

ευρύτερα του εκκλησιαστικού χώρου, ώστε η Εκκλησία να ανταποκριθεί θετικά στις 

προκλήσεις της νέας εποχής. Για το σκοπό αυτό τονίζεται ο προφητικός χαρακτήρας 

µιας «ζωντανής θεολογίας», η οποία δεν θα περιορίζεται στη θεωρητική ενασχόληση 

αλλά θα έχει πρακτικό προσανατολισµό. Όπως αναφέρεται στην ιδρυτική 

ανακοίνωση του Συνδέσµου «συνοδευόµενος µε απτά έργα, ο λόγος αυτής της 

θεολογίας θέλει και πρέπει να είναι απελευθερωτικός και ανοιχτός, φιλικός και 

παρακλητικός· λόγος φιλάνθρωπα στρατευµένος, προσγειωµένος και προπάντων 

τίµιος»
 
(παρατίθεται στο Βασιλειάδης 1992: 68-69).  
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Ο Θεολογικός Σύνδεσµος υπήρξε από τους βασικούς υποστηρικτές της 

Κυβέρνησης στη διαµάχη για την εκκλησιαστική περιουσία. Σύµφωνα µε την  

Prodromou (1993) συγκροτήθηκε µεταξύ τους µία «λειτουργική συµµαχία» (ο.π.: 308), 

η οποία εξυπηρετούσε και τις δυο πλευρές απέναντι στην αντίσταση της Ιεραρχίας: οι 

µεν µεταρρυθµιστές θεολόγοι θα µπορούσαν να υπερβούν τον εκκλησιαστικό 

συσχετισµό δύναµης που διαχρονικά δεν τους ευνοούσε, η δε Κυβέρνηση εξασφάλιζε 

υποστήριξη µέσα από τον εκκλησιαστικό χώρο για την προώθηση της 

εκκλησιαστικής της πολιτικής (βλ. ο.π.: 308-309, 335, 363). Ενδιαφέρον έχει πώς η 

κάθε πλευρά ερµήνευσε τη συνεργασία αυτή· για τους συντηρητικούς της 

εκκλησιαστικής περιοχής ο Θεολογικός Σύνδεσµος υπήρξε όργανο της Κυβέρνησης 

µε σκοπό την αιχµαλωσία της Εκκλησίας (Ζήσης 1989: 53-55), για τους 

µεταρρυθµιστές οι θέσεις του Συνδέσµου «εντελώς τυχαία υιοθετήθηκαν και 

υποστηρίχθηκαν το 1987 από τον κ. Τρίτση» (Βασιλειάδης 1992: 71). 

Η παρέµβαση των λαϊκών θεολόγων στα ζητήµατα εσωτερικής οργάνωσης 

της Εκκλησίας δικαιολογείται µε αναφορά στην εκκλησιαστική τους ιδιότητα και 

συνείδηση ως πιστά µέλη του εκκλησιαστικού σώµατος 222
, αλλά και στην «γνώση 

και πείρα» που κατέχουν ως ειδικοί για τα συγκεκριµένα ζητήµατα (Τσανανάς 1988: 

120). Στο πλαίσιο αυτό, η κριτική ανάλυση της εκκλησιαστικής πραγµατικότητας 

αλλά και η ενεργητική δράση για την επίλυση των όποιων προβληµάτων 

χαρακτηρίζεται ως «δικαίωµα» (ο.π.: 120) και «στοιχειώδες χρέος της εκκλησιαστικής 

τους ύπαρξης» (ο.π.: 124).  Αξίζει να παρατηρηθεί πως οι µεταρρυθµιστές επιλέγουν 

τον όρο «ενδοεκκλησιαστική κριτική» και απορρίπτουν την έννοια της 

«ιεροκατηγορίας» (ο.π.: 124), προφανώς στην προσπάθεια να φανεί πως αντίπαλος 

δεν είναι η οµάδα των επισκόπων αλλά τα προβλήµατα της εκκλησιαστικής περιοχής. 

Με τον τρόπο αυτό επιζητείται η µεγαλύτερη δυνατή ενδοεκλησιαστική αλλά και 

κοινωνική συναίνεση στις µεταρρυθµιστικές προτάσεις. 

Οι µεταρρυθµιστές θεολόγοι εµπλέκονται αναγκαία στη συµβολική πάλη 

προκειµένου να προωθήσουν τις δικές τους παραστάσεις, οι οποίες θα 

νοµιµοποιήσουν το νέο πρόταγµα. Η αλλαγή του ισχύοντος πλαισίου παρουσιάζεται 

ως αίτηµα του ίδιου του «κυρίαρχου λαού», ο οποίος επιζητά διακαώς «δικαιότερη και 

γνησιότερη σχέση» τόσο µεταξύ Εκκλησίας και Κράτους, όσο και ενδοεκκλησιαστικά 

µέσω µιας ενεργητικής και ουσιαστικής συµµετοχής του λαού στα διάφορα επίπεδα 
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 Η διαρκής χρησιµοποίηση του πρώτου πληθυντικού προσώπου αυτό τον σκοπό εξυπηρετεί, για 

παράδειγµα «η Εκκλησία µας» (βλ. Τσανανάς 1988: 120).  
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λειτουργίας της Εκκλησίας (Ζαχαρόπουλος 1988: 51). Η έννοια, εδώ, του λαού 

ξεφεύγει από το παραδοσιακό θρησκευτικό πλαίσιο («λαός του Θεού») και 

προσεγγίζει την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας. Η νέα σχέση αναφέρεται σε µία 

ακριβέστερη οριοθέτηση των αρµοδιοτήτων πολιτικής και εκκλησιαστικής εξουσίας, 

δίχως ωστόσο να αµφισβητείται ο δεσµός Εκκλησίας και έθνους. Σε κάθε περίπτωση 

το πρώτιστο ενδιαφέρον για τους µεταρρυθµιστές θεολόγους παραµένει η εσωτερική 

αναδιαµόρφωση του εκκλησιαστικού χώρου, ως προϋπόθεση µάλιστα για το 

διοικητικό χωρισµό Κράτους και Εκκλησίας. Στο πλαίσιο αυτό αντί του 

«συνθηµατολογικού» όρου «χωρισµός» επιλέγεται ο όρος «αναθεώρηση» των 

σχέσεων Κράτους και Εκκλησίας, στην κατεύθυνση της αναδιοργάνωσης και 

ανεξαρτησίας της εκκλησιαστικής διοίκησης µέσα από την ουσιαστική συµµετοχή 

του λαϊκού στοιχείου (Ματσούκας 1988: 35, Γιούλτσης 1988: 141). Τόσο η πολιτική 

όσο και η εκκλησιαστική εξουσία εκλαµβάνονται ως δύο «υποσυστήµατα» µέσα στο 

«ευρύτερο σύστηµα που αποτελεί η εθνική κοινωνία» (Γιούλτσης 1988: 139), 

εποµένως προτείνεται µία σαφώς οριοθετηµένη «συλλειτουργία» των δύο θεσµών «για 

την προστασία και εξυπηρέτηση του όλου ανθρώπου» (ο.π.: 141), αλλά και για να 

αποφευχθούν οι αρνητικές συνέπειες που θα είχε ένας πλήρης χωρισµός «πάνω στην 

εθνική πορεία και επιβίωση» (ο.π.: 139). Παρατηρούµε, λοιπόν, πως και οι 

µεταρρυθµιστές θεολόγοι συνδέουν ταυτόχρονα την εθνική συλλογική ταυτότητα µε 

το σύγχρονο Κράτος και µε την ορθόδοξη Εκκλησία.  

Βασικό επιχείρηµα των µεταρρυθµιστών θεολόγων είναι η εξουσιαστική και 

γραφειοκρατική µετάλλαξη της Εκκλησίας εις βάρος της σωστικής της αποστολής 

(βλ. Τσανανάς 1988). Όπως υποστηρίζεται, η Εκκλησία έχει αποµακρυνθεί από το 

«αποστολοπαράδοτο και αυθεντικό πατροπαράδοτο σχήµα ζωής» (ο.π.: 128) µε 

κίνδυνο να µεταβληθεί σε «κοινωνία δύο τάξεων» (ο.π.: 127): από τη µια το 

«κυριαρχικό και εξουσιαστικό επισκοποκρατικό στοιχείο» (ο.π.: 126) που «λειτουργεί 

ολιγαρχικώς» (ο.π.: 123), από την άλλη οι πιστοί ως «υπήκοοι» (ο.π.: 122), οι οποίοι  

έχουν πλήρως αποκλειστεί από τα διοικητικά και οργανωτικά τεκταινόµενα της 

Εκκλησίας, ως «κοµπάρσοι» ή «θεατές» που αποδέχονται παθητικά τις αποφάσεις που 

λαµβάνονται ερήµην τους (ο.π.: 123). Για τους µεταρρυθµιστές θεολόγους, η 

συµµετοχή του λαϊκού στοιχείου δεν πρέπει να περιορίζεται σε ρόλο «επικουρίας» 

όπως η επισκοπική «τάξη» επιθυµεί, αλλά να διευρύνεται «σε όλα που αφορούν τη 

ζωή, οργάνωση, έκφραση και δράση της Εκκλησίας» (ο.π.: 123). Η ευρεία αυτή λαϊκή 

συµµετοχή χαρακτηρίζεται µάλιστα ως «δικαίωµα», ενώ η άρνησή της καταγγέλλεται 
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ως «σοβαρή εκκλησιολογική παρέκκλιση από το ορθό και πρέπον» (ο.π.: 123). Η 

εγκυρότητα των προτεινόµενων αλλαγών αναζητείται στην παράδοση της Εκκλησίας, 

αλλά και στις συνθήκες της σύγχρονης εποχής. Στην πρώτη περίπτωση, τονίζεται η 

«πρακτική της αρχαίας εκκλησίας» ή ακόµα και της «τουρκοκρατίας», όπου οι λαϊκοί 

δεν µετείχαν απλώς αλλά ήταν η εκκλησία, στη δεύτερη γίνεται επίκληση στις 

ικανότητες γνώσεως και πείρας των λαϊκών, η αξιοποίηση των οποίων θα ωφελήσει 

την Εκκλησία (Αναστασίου 1988: 118).  

Οι µεταρρυθµιστές, εποµένως, επιχειρούν να νοµιµοποιήσουν το πρόταγµά 

τους πάνω και σε µία ορισµένη σύνθεση των κατηγοριών του χρόνου. Η εγκυρότητα 

αναζητείται ταυτόχρονα στο παρελθόν και στο παρόν, µε την προσδοκία ενός 

καλύτερου µέλλοντος. Στην πρώτη περίπτωση γίνεται λόγος για «ανασύνδεση µε τις 

ρίζες» (Τσανανάς 1988: 120), για «επιστροφή στην αποστολική και πρωτοχριστιανική 

αντίληψη και πράξη» (ο.π.: 126) και «αποκατάσταση στην πρωταρχικότητα» (ο.π.: 

129), που θα επιφέρει «αναβίωση του συνοδικού-δηµοκρατικού προτύπου» (ο.π.: 126). 

Στη δεύτερη περίπτωση ταυτίζεται ο «γνήσιος εκσυγχρονισµός και [η] δηµοκρατική 

λειτουργία» (ο.π.: 129), θεωρείται δηλαδή πως µέσα από «ανακαίνιση και [τον] 

εκσυγχρονισµό» (ο.π.: 120) θα επιτευχθεί η πολυπόθητη «συµµετοχικότητα…[ως] 

κατάκτηση του σύγχρονου δηµοκρατικού ιδεώδους» (ο.π.: 125-126).  Αυτή η απόπειρα 

αρµονικής σύζευξης παρελθόντος και παρόντος, δηλαδή η σύνδεση του σύγχρονου 

αιτήµατος «συµµετοχικότητας» µε τις αντιλήψεις και πρακτικές του 

πρωτοχριστιανικού προτύπου, αποσκοπεί στο να διασκεδαστεί ο φόβος περί τυχόν 

αντιχριστιανικών νεωτερισµών, κυρίως όµως να αποκτήσει ο κύριος στόχος της 

µεταρρύθµισης, δηλαδή η συµµετοχή των λαϊκών, όχι µόνο συγκαιρινά αλλά και 

παραδοσιακά-αποστολικά ερείσµατα. Η ιστορία, στη περίπτωση αυτή, γίνεται µε τα 

λόγια του Hobsbawm (1998: 29) ένα «προκάλυµµα του νεωτερισµού», υπό την έννοια 

πως η αναφορά στο παρελθόν εξυπηρετεί εδώ τη προώθηση αλλαγών που 

µεταβάλλουν την ισχύουσα οργάνωση και λειτουργία της Εκκλησίας:  

 

«η οργάνωση της σύγχρονης κοινωνίας απαιτεί, ιδιαίτερα σήµερα, 

λειτουργία πολυκεντρικών δοµών, πιο απλά αποκέντρωση, αφού οι 
µονοκεντρικές δοµές δεν είναι πια σε θέση να ανταποκριθούν στις νέες 
κοινωνικές συνθήκες και ανάγκες. Ειδικά για την Εκκλησία αυτό δε 

σηµαίνει νεωτερισµό ούτε και καινοτοµία, πολύ περισσότερο ούτε και 

εκκοσµίκευση, αλλά επιστροφή σε ήδη δοκιµασµένο από αυτήν σχήµα 

οργάνωσης και λειτουργίας, όπως λ.χ. το αρχαίο µητροπολιτικό» 

(Γιούλτσης 1988: 138, έµφαση δική µου). 
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Στον αγώνα κατά των νέων ρυθµίσεων πρωτοστατεί ο παραδοσιακός φορέας 

εκπροσώπησης των Ελλήνων θεολόγων, δηλαδή η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων, και 

η Ένωση Θεολόγων Βορείου Ελλάδος (Ε.ΘΕ.Β.Ε), η οποία από την ίδρυσή της το 

1979 συγκροτεί µε την Π.Ε.Θ. µία «αδιάσπαστη ενότητα» (Ε.ΘΕ.Β.Ε 1982: 87). Η 

Π.Ε.Θ. τάσσεται στο πλευρό της Ιεραρχίας223
, όπως αναφέρεται για να «επιτελέσει η 

Εκκλησία την ιερή, αλλά και εθνική, αποστολή της» (∆ιοικητικό Συµβούλιο της Π.Ε.Θ. 

1987: §3). Η πρόσληψη της Ορθοδοξίας ως «Ιερά Κιβωτό του Γένους» (Μουρατίδης 

1988: 4) έχει ως συνέπεια κάθε αίτηµα χωρισµού Κράτους και Εκκλησίας να 

απορρίπτεται ως «καίριο πλήγµα κατά του ελληνισµού» (ο.π.: 7). Χαρακτηριστική 

είναι η ακόλουθη οργανική παροµοίωση: 

 

«Ο Ελληνισµός στο διάβα των αιώνων συνυφάνθηκε µε την Ορθοδοξία, 

ώστε να συνδεθεί µαζί της αχωρίστως και ασυγχύτως, όπως ακριβώς το 

σώµα µε τη ψυχή. Συνεπώς ο χωρισµός του Ελληνισµού από την 

Ορθοδοξία αφορά σ’ αυτή την ίδια την ύπαρξη του Ελληνισµού και είναι 
τόσο δυνατός, όσο ο χωρισµός της ψυχής από το σώµα. Αποτέλεσµα ενός 
τέτοιου χωρισµού θα είναι να µην υπάρχει άνθρωπος και αντιστοίχως να 

µην υπάρχει Ελληνισµός» (ο.π.: 8).    

 

Οι συντηρητικοί θεολόγοι επικαλούνται την παράδοση, όπως και οι 

µεταρρυθµιστές, αυτή τη φορά όµως για να νοµιµοποιήσουν την υπάρχουσα 

εκκλησιαστική κατάσταση. Στην πραγµατικότητα, διεξάγεται ένας συµβολικός 

αγώνας πάνω στην αυθεντική ερµηνεία της παράδοσης, µε διακύβευµα τον 

συσχετισµό δύναµης εντός της εκκλησιαστικής περιοχής. Οι συντηρητικοί θεολόγοι 

επιχειρούν να απονοµιµοποιήσουν τους συναδέλφους τους µεταρρυθµιστές, 

παρουσιάζοντας τους ως «όργανα» της Κυβέρνησης που επιθυµούν την αιχµαλωσία 

της Εκκλησίας µέσα από την επικράτηση «αναρχίας»: 

 

«Υπάρχουν πράγµατι θεολόγοι, οπαδοί ως φαίνεται αντιεξουσιαστικών 

τάσεων και οµάδων, οι οποίοι θέλουν να περάσουν αυτήν την ιδεολογία 

και στο χώρο της Εκκλησίας, επικαλούµενοι την χαρισµατική φύση της 
Εκκλησίας εναντίον της ιδρυµατικής και εξουσιαστικής, µε στόχο να 

αποψιλώσουν την ιεραρχία από τη θεόθεν δεδοµένη ευθύνη και εξουσία, 

ώστε να παραδοθή στη συνέχεια το νοµοθετικό και διοικητικό της έργο 

                                                 
223

 Στο ίδιο πλαίσιο, εντάσσεται και το σχετικό «Σεµινάριο για τις Σχέσεις Εκκλησίας Πολιτείας» που 

διοργάνωσε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Π.Ε.Θ. (1987b), µε εισηγήσεις των Μουρατίδη, Μπούµη, 

Μεταλληνό και Χριστινάκη. Βλ. επίσης τη µελέτη του προέδρου της Π.Ε.Θ. και καθηγητή Κανονικού 

∆ικαίου στο Πανεπιστήµιο Αθηνών Μουρατίδη (1988), η οποία όπως αναφέρεται απεστάλη στον 

Πρόεδρο της Μικτής Επιτροπής από αντιπροσώπους Εκκλησίας και Πολιτείας  
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στα χέρια του λαού και των αντιπροσώπων του ή να επικρατήση αναρχία»  

(βλ. Ζήσης 1989: 27-28). 

 

 

Η εξουσία, εδώ, δεν θεωρείται πως αναιρεί το χάρισµα, αφού το ίδιο το 

«αρχέτυπο» του χαρίσµατος, δηλαδή ο τριαδικός Θεός, εµπεριέχει την έννοια της 

ιεραρχίας (ο.π.: 12). Ο «νοµοθέτης» δεν είναι ο άνθρωπος αλλά ο Θεός, ενώ 

ενδιάµεσα τοποθετούνται από τον ίδιο τον Θεό οι ιερείς ως διαµεσολαβητές για την 

παροχή της σωτηρίας (ο.π.: 15). Όπως τονίζεται «οι ιερείς είναι όργανα και λειτουργοί 

της Χάριτος, είναι οικονόµοι της Χάριτος…ενεργεί δι’ αυτών…ο ίδιος ο Θεός…» (ο.π.: 

34). Η ιεραρχική, έτσι, οργάνωση και λειτουργία της Εκκλησίας δεν θεωρείται 

ανθρώπινη, άρα µεταβλητή κατασκευή, αλλά ενδύεται µε θεϊκό, εποµένως και αιώνιο 

χαρακτήρα (ο.π.: 12-13). Ως αποτέλεσµα, η ιστορία υποβιβάζεται και µαζί και η 

δυνατότητα αλλαγής των συγκεκριµένων εκκλησιαστικών σχέσεων: 

 

«Ακόµη και στον υπερβατικό χώρο της θεότητος, µεταξύ των τριών 

προσώπων της Αγίας Τριάδος, που αποτελούν και το αρχέτυπο κάθε 

αληθινής κοινωνίας, υπάρχουν η αρχή του Πατρός και η σειρά στην 

αρίθµηση των προσώπων, που δεν λυµαίνονται την ενότητα και 
οµοτιµία…η ύπαρξη αρχής και σειράς και τάξεως ήτο περισσότερον 

αναγκαία στο χώρο της Εκκλησίας, η οποία δεν είναι µόνον θεϊκό αλλά 

και ανθρώπινο καθίδρυµα, είναι θεανθρώπινος οργανισµός…»  (ο.π.: 12). 

 

Παρατηρούµε, λοιπόν, πως ο θεολογικός χώρος, αν και µεταχειρίζεται κοινές 

έννοιες και κατηγορίες, δεν είναι ενιαίος, αντίθετα υπάρχουν οµάδες οι οποίες 

ανταγωνίζονται για την επιβολή των δικών τους θεολογικών παραστάσεων, από τις 

οποίες κρίνονται και πιο υλικά συµφέροντα. Στη διαµάχη για την εκκλησιαστική 

περιουσία, η οµάδα των συντηρητικών θεολόγων σύναψε τη δική της συµµαχία µε 

την Ιεραρχία, στον κοινό αγώνα να καταρριφθεί η απόπειρα αναδιάταξης των 

υφιστάµενων εκκλησιαστικών σχέσεων. Στην πραγµατικότητα, παράλληλα µε την 

αντιπαράθεση Εκκλησίας και Κυβέρνησης, διεξήχθη και ένας εσωτερικός αγώνας για 

την επικράτηση εντός του θεολογικού πεδίου.  

Το επόµενο ερώτηµα που πρέπει να διερευνηθεί είναι εάν η παραπάνω 

διαφοροποίηση υπήρξε ένα τυχαίο γεγονός ή εάν αντίθετα αποτυπώνει σταθερές 

σχέσεις ή τουλάχιστον κανονικότητες στη λειτουργία του εκκλησιαστικού χώρου. 

Στην πρώτη περίπτωση, οι εσωτερικές αντιθέσεις παρουσιάζονται ως το συγκυριακό 

αποτέλεσµα µιας διαφορετικής εκτίµησης πάνω σε συγκεκριµένα ζητήµατα, όπως 
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αυτό της εκκλησιαστικής περιουσίας ή πρόσφατα των ταυτοτήτων. Υπονοείται πως 

θα µπορούσε κάλλιστα να µην υπάρξει καµία διαφοροποίηση, στο βαθµό βέβαια που 

θα υπήρχε σύµπτωση απόψεων. Η θεώρηση αυτή µένει σε µία επιφανειακή ανάλυση 

της συγκυρίας, αγνοώντας ή υποβαθµίζοντας τις εσωτερικές λογικές που υπάρχουν 

µέσα στην κάθε θεσµική περιοχή. Αντίθετα, η δεύτερη οπτική επιχειρεί να συνδέσει 

τις ιδεολογικές διαφοροποιήσεις µε περισσότερο δοµικούς παράγοντες, που 

σχετίζονται µε συµφέροντα συµβολικά αλλά και υλικά, όπως για παράδειγµα η 

επαγγελµατική ανέλιξη ή ο καταµερισµός της εξουσίας στο εσωτερικό της θεσµικής 

περιοχής.  

Ας πάρουµε το παράδειγµα µίας πρόσφατης αντιπαράθεσης που εκδηλώθηκε 

µέσα στο θεολογικό χώρο ανάµεσα στη Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων (Π.Ε.Θ.) και 

το νεοϊδρυθέντα Πανελλήνιο Θεολογικό Σύνδεσµο µε την επωνυµία «ΚΑΙΡΟΣ για την 

αναβάθµιση της θρησκευτικής εκπαίδευσης». Η Π.Ε.Θ. είναι ο ιστορικός φορέας 

εκπροσώπησης των Ελλήνων θεολόγων (ίδρυση 1951), ο ΚΑΙΡΟΣ συνιστά µία νέα 

µεταρρυθµιστική κίνηση εντός της θεολογικής περιοχής, που παρουσιάζει πολλές 

οµοιότητες µε τον Θεολογικό Σύνδεσµο της Θεσσαλονίκης τη δεκαετία του 80, τόσο 

ως προς τα µέλη (καθηγητές θεολογίας του ΑΠΘ µέλη του παλαιότερου Θεολογικού 

Συνδέσµου, σχολικοί σύµβουλοι κ.α), αλλά και την ευρύτερη µεταρρυθµιστική 

στοχοθεσία. Η αντιπαράθεση επικεντρώνεται στον επιθυµητό χαρακτήρα του 

µαθήµατος των θρησκευτικών (Μ.τ.Θ) στη µέση εκπαίδευση µε τον παραδοσιακό 

φορέα εκπροσώπησης των Ελλήνων θεολόγων να υποστηρίζει τον οµολογιακό 

προσανατολισµό του Μ.τ.Θ 
 (βλ. Π.Ε.Θ. 2010),  ενώ η νέα κίνηση των θεολόγων το 

γνωσιολογικό και θρησκειολογικό (βλ. Πανελλήνιος Θεολογικός Σύνδεσµος 

ΚΑΙΡΟΣ 2010).   

Σύµφωνα µε την Π.Ε.Θ. (2010) σκοπός του Μ.τ.Θ δεν είναι η απλή 

πληροφόρηση ή µετάδοση γνώσεων αλλά η «μεταλαμπάδευση(ς) τῆς πίστης τῶν 

πατέρων…στά νέα παιδιά». Με άλλα λόγια το µάθηµα «ὀφείλει» να έχει καθαρά 

κατηχητικό χαρακτήρα, να «ἐμπνέει στούς μαθητές τήν πίστη τῶν πατέρων 

τους, καί τήν ἀποδοχή της». Η έµφαση δίνεται στην ταυτότητα ως ζωτική πηγή 

σταθερότητας
224

, αντίθετα η αποµάκρυση από τον παραδεδοµένο και µάλιστα νοµικά 

κατοχυρωµένο τρόπο διδασκαλίας του Μ.τ.Θ. χαρακτηρίζεται ως «ἤ ἔσχατη δειλία, 

                                                 
224

 «Καί φυσικά εἴµαστε «ἀνοιχτοί» πρός τήν «ἑτερότητα» ὅλων τῶν συνανθρώπων µας. Ὅµως δέν 

γίνεται µέσα σ᾽ αὐτήν νά χάσουµε τή δική µας ταυτότητα. Ἰδιαιτέρως τήν πίστη µας» (Π.Ε.Θ. 2010). 
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ἤ προδοσία», εντάσσεται δε µέσα στην ευρύτερη διαδικασία απορθοδοξοποίησης 

του έθνους. Όπως τονίζεται εµφατικά «ἐκδηλώνεται ἀπό ἐτῶν…ἡ προϊοῦσα 

πορεία, καί συνεχής προσπάθεια ἄμβλυνσης, διαγραφῆς, ἀπόρριψης…τοῦ 

ὀρθόδοξου χριστιανικοῦ χαρακτῆρα τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας…καί τῶν 

θεσμῶν, καί τῆς παράδοσης. Καί πιό πολύ τοῦ χαρακτῆρα τῶν 

πολιτῶν….τῆς ἠθικῆς, τῆς ἐθνικῆς, τῆς θρησκευτικῆς ζωῆς» (Π.Ε.Θ. 2010). 

Αντίθετα, οι µεταρρυθµιστές θεολόγοι δεν εκλαµβάνουν την αλλαγή ως 

προδοσία της εθνικοθρησκευτικής ταυτότητας, αλλά ως ανανέωση και αναβάθµιση 

του περιεχοµένου της θρησκευτικής εκπαίδευσης µέσα στις συνθήκες της σύγχρονης 

εποχής (πολυπολιτισµικότητα, πλουραλισµός, ελευθερία συνείδησης). Το ενδιαφέρον 

εδώ µετατοπίζεται από την ταυτότητα προς την ετερότητα, δηλαδή την «πολιτισµική 

και θρησκευτική ετερογένεια» (βλ. Πανελλήνιος Θεολογικός Σύνδεσµος ΚΑΙΡΟΣ 

2010: §2), την οποία πρέπει να σέβεται και να προστατεύει κάθε σύγχρονη 

πλουραλιστική δηµοκρατία (ο.π.: § 3). Στο πλαίσιο αυτό η θεολογία µετονοµάζεται σε 

«Θεολογία ‘ανοιχτών οριζόντων’» (ο.π.: § 4), µία ονοµατολογική επιλογή η οποία 

αποτυπώνει εµφατικά τις ιδεολογικές προτιµήσεις των φορέων της µεταρρυθµιστικής 

τάσης225
.   

Οι διαφορετικές, ωστόσο, απόψεις για το χαρακτήρα του Μ.τ.Θ, οι οποίες 

αναµφισβήτητα αντανακλούν διακριτές αντιλήψεις για την ταυτότητα και το άτοµο  

δεν συµβαίνουν στο κενό. Αντίθετα, εκφράζονται από οµάδες θεολόγων οι οποίες 

ανταγωνίζονται για την καλύτερη δυνατή τοποθέτησή τους µέσα στη θεολογική 

περιοχή. Η τελευταία, όµως, δεν είναι ανεξάρτητη από την ευρύτερη εκκλησιαστική 

αλλά και πολιτική θεσµική περιοχή, γεγονός που θέτει ανοιχτά το ζήτηµα του 

συσχετισµού δύναµης ως αποφασιστικού παράγοντα διάχυσης και επικράτησης των 

όποιων αντιλήψεων.  

Άκρως διαφωτιστική, για παράδειγµα, είναι η αγωνία των συντηρητικών 

θεολόγων µήπως ο νέος θεολογικός σύνδεσµος «αποτελέσει ένα χωριστό και εντελώς 

διαφορετικό - σε σχέση µε την Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων (ΠEΘ) - επιστηµονικό 

πόλο αναφοράς και παρέµβασης...», που θα διαλέγεται προνοµιακά µε το Υπουργείο 

                                                 
225

 Για το σηµαντικό περιεχόµενο των ονοµατολογικών επιλογών, βλ. Γεωργούλας 1997b. Σύµφωνα µε 
τον συγγραφέα η ονοµατοθεσία έχει µία συγκεκριµενη δοµή, η οποία µπορεί να αναλυθεί εάν 

συσχετίσει κανείς τις ιδεολογικές µεταβολές µε τους ευρύτερους κοινωνικούς µετασχηµατισµούς.  
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Παιδείας στην προώθηση των µεταρρυθµιστικών προτάσεων 226
 (Π.Ε.Θ. 2010). Ο 

φόβος είναι µήπως η κυρίαρχη στο θεολογικό πεδίο Π.Ε.Θ. υποκατασταθεί από τη νέα 

οµάδα θεολόγων, η δυναµική της οποίας ευνοείται από τις νέες αντιλήψεις που 

κατισχύουν σε επίπεδο κοινωνίας (πολυπολιτισµικότητα) αλλά και τις προνοµιακές 

της σχέσεις µε την πολιτική εξουσία 227
. Η κίνηση, έτσι, των µεταρρυθµιστών 

θεολόγων αντιµετωπίζεται από τους εκπροσώπους της παραδοσιακής Π.Ε.Θ. ως 

«ἄλλη μία ἐκ τῶν ἔνδον ἀπειλή» (Αγγελόπουλος 2010), η οποία αποσκοπεί στην 

αναδιάταξη των εσωτερικών συσχετισµών δύναµης.  

Άλλωστε, και στη διαµάχη για την εκκλησιαστική περιουσία το 1987, η τότε 

µεταρρυθµιστική οµάδα των θεολόγων µε την ονοµασία Θεολογικός Σύνδεσµος -όπως 

είδαµε- είχε συµµαχήσει µε την Κυβέρνηση στην προσπάθεια εσωτερικής 

αναδιοργάνωσης της εκκλησιαστικής περιοχής. Παρατηρούµε, λοιπόν, πως οι 

διάφορες οµάδες επιχειρούν να προωθήσουν τις δικές τους αναπαραστάσεις µέσα από 

τις σχέσεις δυναµης που διαµορφώνονται χάρη στη στενή διαπλοκή των θεσµικών 

περιοχών. Περισσότερο έχουµε να κάνουµε µε έναν αµοιβαίο προσανατολισµό 

τµηµάτων του θεολογικού χώρου και πολιτικών τάσεων, παρά για µία µονόδροµη 

εκµετάλλευση από την πολιτική εξουσία των εσωτερικών αντιθέσεων που 

αναπτύσσονται στην περιοχή της θεολογίας. Το ερώτηµα βέβαια κατά πόσο 

εισέρχεται στην παραπάνω συνάρθρωση η κοινωνία παραµένει ανοικτό. Φαίνεται, 

ωστόσο, ότι οι κοινές αξιακές αναφορές αυτής της συνάρθρωσης 

(πολυπολιτισµικότητα, πλουραλισµός, ελευθερία συνείδησης κτλ.) συνδέονται 

κατεξοχήν µε τα νέα µεσαία και µορφωµένα στρώµατα της περιόδου της 

µεταπολίτευσης. 

 

 

 

 

                                                 
226

 «Θέλουμε νά πιστεύουμε ὅτι ἡ ἵδρυση τοῦ Καιροῦ δέν ἀποβλέπει στό νά 

ὑποκαταστήσει τήν ΠΕΘ καί νά παρουσιάζεται τοῦ λοιποῦ ὡς ἡ ἄποψη τοῦ θεολογικοῦ 

κόσμου γιά τό χαρακτῆρα τοῦ ΜτΘ. Ἰδιαίτερα στήν ὅποια πιθανή ἐπικοινωνία μέ τό 

Ὑπουργεῖο…Φοβόμαστε μήπως τό Ὑπ. Παιδείας προκρίνει νά δέχεται ἐπιλεκτικά, κατά 

τίς ἐπιθυμίες του, ἀπόψεις καί προτάσεις συλλόγων καί ἑνώσεων πού προτιμᾶ» (Π.Ε.Θ. 

2010). 
227

 ∆εν είναι τυχαία η σύγκλιση που παρατηρείται µεταξυ της διακήρυξης του ΚΑΙΡΟΥ µε τις θέσεις 
του τοµέα Θεολογίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, δηλαδή του συµβουλευτικού οργάνου του 

υπουργείου Παιδείας, βλ. Ανδρεόπουλος 2010.  
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2. Ιδεολογική διαµάχη και κοινωνικές αντιθέσεις 

 

Η παραπάνω ανάλυση προσπάθησε να συσχετίσει τα νοήµατα µε τα οποία οι 

αντιµαχόµενες πλευρές δικαιολόγησαν τις πράξεις και αντιδράσεις τους µε τα 

ιδιαίτερα συµφέροντα και τους στρατηγικούς στόχους της κάθε οµάδας. Το 

ενδιαφέρον, ωστόσο, της κοινωνιολογίας δεν σταµατά εδώ. Η διερεύνηση των 

προϋποθέσεων έκφρασης µιας αντιπαράθεσης συνιστά µία από τις δύσκολες πτυχές 

της ερευνητικής διαδικασίας.  

Οι περισσότερες προσεγγίσεις αναλύουν τη διαµάχη για το ζήτηµα της 

εκκλησιαστικής περιουσίας µέσα στο θεσµικό πλαίσιο των σχέσεων Κράτους και 

Εκκλησίας, συγκεκριµένα στις εντάσεις που δηµιουργούνται από την προσπάθεια 

προσαρµογής των σχέσεων αυτών στα νέα χαρακτηριστικά της µεταπολίτευσης 

(εκκοσµίκευση, εκδηµοκρατισµός κτλ.). Η αντίδραση της διοίκησης της Εκκλησίας 

ερµηνεύεται ως αντίσταση στην επιχειρούµενη από την Κυβέρνηση «διαφοροποίηση 

σφαιρών δράσης» που θα µετέβαλλε το διαχρονικά στενό εναγκαλισµό Κράτους και 

Εκκλησίας (Γεωργιάδου 1996: 252). Η αδυναµία του ΠΑΣΟΚ να υλοποιήσει πλήρως 

την εκκλησιαστική του πολιτική κατανοείται ως µία «στρατηγικού χαρακτήρα 

υποχώρηση» µπροστά στην αντίσταση παραδοσιακών αποθεµάτων της ελληνικής 

κοινωνίας, όπως οι αγρότες, τα µικροαστικά στρώµατα και οι µεγάλες ηλικιακές 

οµάδες (ο.π.: 275-276). Τότε, όµως, προκύπτει το ερώτηµα, γιατί η Κυβέρνηση να 

εµπλακεί στις απόπειρες αυτές εκκοσµίκευσης, όταν ο χαρακτήρας της ελληνικής 

κοινωνίας ήταν παραδοσιακός και θα προέβαλε αντίσταση; Ως απάντηση 

επιστρατεύεται η έννοια της ελλιπούς γνώσης της κοινωνικής πραγµατικότητας: το 

ΠΑΣΟΚ αν και επιχείρησε και «ενίσχυσε τα εκκοσµικευµένα περιεχόµενα των αξιών», 

εντούτοις «αγνόησε τα παραδοσιακά αποθέµατα της ελληνικής κοινωνίας» (ο.π.: 275, 

έµφαση από Γεωργιάδου), γι’ αυτό και τελικά υποχώρησε ώστε να µην χάσει 

παραδοσιακές εκλογικές πελατείες.  

Οι περισσότερο σύνθετες προσεγγίσεις επιχειρούν µία περαιτέρω διεύρυνση 

της οπτικής, πέρα από το στενό πεδίο των σχέσεων Εκκλησίας και Κράτους, στην 

κρίσιµη περιοχή των πολιτικών κινήτρων και στόχων µέσα στο δεδοµένο 

κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον που διεξάγεται η σύγκρουση.  Η ανάλυση αυτή, 

δίχως να απορρίπτει τις ερµηνείες για την αντίδραση της Εκκλησίας, τοποθετεί την 

πολιτική σε πρώτο πλάνο, η οποία όµως τίθεται υπό τη σκέπη της κουλτούρας (βλ. 

Prodromou 1993). Το ΠΑΣΟΚ µετά την νέα εκλογική του νίκη το 1985 ακολουθεί 
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µία αυστηρή δηµοσιονοµική πολιτική σε µία προσπάθεια να αντιµετωπιστεί η 

επιδείνωση των δεικτών οικονοµίας, για παράδειγµα ανεργία, πληθωρισµός, δηµόσιο 

χρέος228
 (ο.π.: 316-317). Η οικονοµική αυτή πολιτική έρχεται σε αντίφαση µε τη 

σοσιαλιστική φυσιογνωµία του κινήµατος, µε αποτέλεσµα ακόµα µεγαλύτερη 

αποξένωση από τα λαϊκά στρώµατα229
. Η υπουργοποίηση Τρίτση και η κυβερνητική 

πολιτική στο ζήτηµα της εκκλησιαστικής περιουσίας αντιµετωπίζεται τότε ως µία 

κίνηση τακτικής για την επίτευξη «συµβολικών και πραγµατικών πολιτικών 

πλεονεκτηµάτων», όπως η άµβλυνση των εντυπώσεων από τη σκληρή οικονοµική 

πολιτική230
, η απήχηση στο αριστερό και νεανικό ακροατήριο λόγω της σύγκρουσης 

µε τη διοίκηση της Εκκλησίας, αλλά και στον αγροτικό κόσµο λόγω του αιτήµατος 

κοινωνικοποίησης της εκκλησιαστικής περιουσίας (Prodromou 1993: 323-326). 

Το πρόβληµα µε τις παραπάνω αναλύσεις είναι πως εµµένουν υπερβολικά στο 

θεσµικό και ιδεολογικό επίπεδο, όπως είναι οι σχέσεις Εκκλησίας-Κράτους και η 

επίδραση της θρησκείας στη συγκρότηση της συλλογικής ταυτότητας. Ως 

αποτέλεσµα δεν εµβαθύνουν στους κοινωνικούς παράγοντες που διαµορφώνουν τα 

σχήµατα σκέψης και τους συσχετισµούς δύναµης. Έτσι, οι διαµάχες Εκκλησίας-

Κράτους υπό τη σοσιαλιστική διακυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ερµηνεύονται κυρίως ως 

ανταγωνισµός µε διακύβευµα την πρωτοκαθεδρία στον καθορισµό της συλλογικής 

ταυτότητας µέσα στις νέες συνθήκες της µεταπολιτευτικής δηµοκρατίας (Prodromou 

1993: 7). Η συλλογική ταυτότητα και γενικά η κουλτούρα αναδεικνύεται σε κινητήρια 

δύναµη των κοινωνικών αλλαγών231
. Η κουλτούρα δεν προσλαµβάνεται µηχανιστικά 

                                                 
228

 Για την οικονοµική πολιτική του ΠΑΣΟΚ, βλ. επίσης Lyritzis 1987: 678-680, Kokosalakis 1995: 

256-257. 
229

 Χαρακτηριστική είναι εδώ η κριτική που ασκεί ο ίδιος ο Τρίτσης (1989), σύµφωνα µε τον οποίο το 

ΠΑΣΟΚ άρχισε σταδιακά να µεταλλάσσεται σε έναν γραφειοκρατικό «µηχανισµό» (ο.π.: 27), σε ένα 

«σύστηµα νοµής της εξουσίας και διαφθοράς» (ο.π: 162, σηµ. 1), που παρήγαγε «πελατειακά συστήµατα 

µεσαιωνικού τύπου» (162, σηµ. 7). Ο Τρίτσης καταλογίζει ως «ιστορικό έγκληµα» του ΠΑΣΟΚ το 

γεγονός πως οδήγησε το «µαζικό, δυναµικό, νικηφόρο κίνηµα» (ο.π: 79) σε αποιδεολογικοποίηση και 
µικροαστικό εγκλωβισµό, µε αποτέλεσµα µία γενικευµένη «κρίση ταυτότητας, κρίση εµπιστοσύνης και 

κοινωνική κρίση» (ο.π: 138). 
230

 Σε άρθρο του για τον λαϊκισµό του ΠΑΣΟΚ, ο Lyritzis (1987: 684-685) διαπιστώνει τον κίνδυνο 

απονοµιµοποίησης της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ από τη χειροτέρευση της οικονοµίας και διαγράφει 
δύο δυνατότητες κυβερνητικής διεξόδου: από τη µια η εκδηµοκρατικοποίηση του πολιτικού 

συστήµατος, από την άλλη η πεπατηµένη οδός του λαϊκισµού και των πολιτικών ελιγµών µε στόχο την  

την επανασυσπείρωση της κατακερµατισµένης κοινωνικής βάσης του ΠΑΣΟΚ. 
231

 Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα της προτεραιότητας που αποδίδεται στην κουλτούρα είναι και η 

ερµηνεία της µεταπολίτευσης ως «µία διαδικασία πολιτισµικού µετασχηµατισµού» (Prodromou 1993: 

187). Βέβαια, η συγγραφέας σπεύδει να συµπληρώσει πως αναγνωρίζει το σηµαντικό ρόλο και των 

δοµικών παραγόντων προς την πορεία της µεταπολίτευσης (‘the structural aspects of the 

democratization experience’, 187). Ωστόσο, ακόµα και όταν επιγραµµατικά αναφέρονται δοµικές 
αλλαγές, όπως η ανάγκη ένταξης των αποκλεισµένων µέχρι τότε τµηµάτων της κοινωνίας, αυτές  
ερµηνεύονται κυρίως ως συνέπεια της αλλαγής των µέχρι τότε κυρίαρχων σχηµάτων σκέψης, και όχι 



145 

ως «απλώς µία υπολειµµατική κατηγορία, µία εφήµερη αντανάκλαση της κοινωνικής 

δοµής» (ο.π.: 19-20), αλλά ως ένα δυναµικό «σύστηµα νοήµατος» που διαµορφώνεται 

µέσα από τις ιστορικές εµπειρίες µιας κοινότητας ανθρώπων, µε άλλα λόγια η 

έµφαση αποδίδεται στους ψυχολογικο-συναισθηµατικούς δεσµούς που η κουλτούρα 

συνεπάγεται (ο.π.: 21). Σε κάθε περίπτωση η κουλτούρα παρέχει το κύριο 

ερµηνευτικό κλειδί για τις διαµάχες Εκκλησίας και Κυβέρνησης, αφού ακόµα και αν 

αναγνωρίζονται πιο υλικά κίνητρα, όπως και κίνητρα δύναµης και εξουσίας, αυτά εν 

τέλει καθίστανται εξαρτηµένα από τον πρωταγωνιστικό ρόλο που διαδραµατίζει το 

«νόηµα» και η «ταυτότητα» µέσα στην κοινωνική ζωή 232
. Οι αλλαγές εν τέλει 

ερµηνεύονται µε αναφορά στην αλληλεπίδραση και αλληλοδιαπλοκή µεταξύ θεσµών 

και κουλτούρας, κάτι που θεωρείται πως ανοίγει την ανάλυση και στα ζητήµατα της 

εξουσίας και της νοµιµότητας (ο.π.: 39-40, υποσηµ. 30).   

 Η έµφαση, όµως, αυτή στην αναµφισβήτητη θεσµική και ιδεολογική διάσταση 

των συγκρούσεων, κρύβει τον κίνδυνο να µην εκτιµηθούν σηµαντικές κοινωνικές 

αλλαγές, όπως είναι για παράδειγµα η µεταπολιτευτική άνοδος του µορφωτικού και 

οικονοµικού επιπέδου, η δηµιουργία µιας µεσαίας µορφωµένης τάξης µε παραστάσεις 

και τρόπο ζωής διαφορετικό από ό,τι αποκαλούµε παραδοσιακό, και κυρίως µε 

επιδιώξεις και πιέσεις κοινωνικής ανόδου. Μία τέτοια οπτική, αναζητά τα 

περιεχόµενα των διασυνδέσεων ανάµεσα στην πολιτική (κόµµατα και κράτος) και την 

Εκκλησία, περιεχόµενα πρωτίστως κοινωνικά.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            
αντίστροφα ως αναγκαιότητα για την ίδια την αναπαραγωγή του αστικού καπιταλιστικού συστήµατος 
µέσα στις νέες κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες.  
232

 Με τα λόγια της Prodromou (1993) «αυτό που εµφανίζεται ως θεσµική σύγκρουση για την εξουσία 

έγκειται συχνά σε ζητήµατα νοήµατος και ταυτότητας, τα οποία εν τέλει περιορίζουν τις δυνατότητες και 

τα αποτελέσµατα της θεσµικής συµπεριφοράς στο δηµόσιο βίο» (ο.π.: 7). Εποµένως, «η κύρια πηγή της 

σύγκρουσης µεταξύ Εκκλησίας και κράτους, παρόλο που θεµελιώθηκε σε διαφορές θρησκευτικής και 

πολιτικής κοσµοθεωρίας, αποκρυσταλλώθηκε στο ζήτηµα της συλλογικής ταυτότητας, δηλαδή σε σχέση 

µε το νόηµα της συλλογικής ταυτότητας στη διάρκεια της ιστορικής πορείας και αναφορικά µε ποιος 

θεσµός κατείχε το νόµιµο δικαίωµα να ορίζει και να προστατεύει αυτή τη συλλογικότητα» (ο.π: 25). 
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II. 
 

Η ∆ΙΑΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 

 

Εισαγωγή 

Το καλοκαίρι του 2000 σηµειώθηκε η δεύτερη σφοδρή σύγκρουση ανάµεσα 

στην Κυβέρνηση και τη διοίκηση της Εκκλησίας στην περίοδο της µεταπολίτευσης 

µε αφορµή την απάλειψη ή µη του στοιχείου του θρησκεύµατος από τις αστυνοµικές 

ταυτότητες. Το ζήτηµα, αν και όχι νέο, τέθηκε εκ νέου στην πολιτική ατζέντα ένα 

µήνα µετά τις βουλευτικές εκλογές του Απριλίου 2000, όταν ο τότε Υπουργός 

∆ικαιοσύνης Μ. Σταθόπουλος 233
 ανακοίνωσε σε συνέντευξη του σε καθηµερινή 

εφηµερίδα (Το Έθνος, 08-05-2000) µία σειρά από µεταρρυθµίσεις, ανάµεσα στις 

οποίες και την απαλοιφή του θρησκεύµατος από τις αστυνοµικές ταυτότητες 234
. 

Σχεδόν άµεσα παρενέβη στο ζήτηµα και η ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα235
, η οποία γνωµοδότησε περί της αντισυνταγµατικότητας 

κάθε αναγραφής (είτε υποχρεωτικής, είτε προαιρετικής) του θρησκεύµατος, µε το 

επιχείρηµα πως συνιστά ευαίσθητο προσωπικό δεδοµένο. Η Κυβέρνηση 

επικαλούµενη το δεσµευτικό χαρακτήρα των αποφάσεων της Αρχής επιβεβαίωσε την 

τελική απόφαση της διαγραφής του θρησκεύµατος από τις αστυνοµικές ταυτότητες. 

Οι παραπάνω εξελίξεις προκάλεσαν την έντονη αντίδραση της Εκκλησίας, η οποία 

προχώρησε στην οργάνωση και διεξαγωγή δύο «λαοσυνάξεων» στη Θεσσαλονίκη 

(14 Ιουνίου 2000) και στην Αθήνα (21 Ιουνίου 2000), καθώς επίσης και στη 

συγκέντρωση υπογραφών για τη διενέργεια ενός δηµοψηφίσµατος υπέρ της 

προαιρετικής αναγραφής του θρησκεύµατος236
. 

                                                 
233

 Ο Μ. Σταθόπουλος υπήρξε εξωκοινοβουλευτικός υπουργός, πρώην µέλος της Αρχής Προστασίας 
Προσωπικών ∆εδοµένων. Υποστηρικτές της πλευράς της Εκκλησίας επικεντρώνονται σε αυτή την 

ιδιότητα για να καταγγείλουν σκόπιµους σχεδιασµούς. Ο Σταθόπουλος, έτσι, επικρίνεται πως δεν έχει 
«σύνδεση και σχέση µε τον κυρίαρχο Ελληνικό λαό» (Νικόπουλος 2000: 455), µε αποτέλεσµα όταν οι 
κοσµοθεωρητικές του απόψεις καθίστανται κυβερνητική πολιτική να απειλείται η ίδια η φύση και 
λειτουργία του δηµοκρατικού πολιτεύµατος (ο.π.: 491).        
234

 Για το ιστορικό των εντάσεων γύρω από την υπόθεση των ταυτοτήτων, βλ. Σώκος 2000, 

Molokotos-Liederman 2003: 296-297, και από την πλευρά της Εκκλησίας Ιερόθεος 2000d, Προκόπιος 
2000: 161-162.  
235

 Για την οργάνωση και λειτουργία της Αρχής, βλ. ∆ηµητρόπουλος 2001: 211, σηµ. 94.    
236

 Σύµφωνα µε τον επίσηµο ισχυρισµό της Εκκλησίας συγκεντρώθηκαν 3.008.901 υπογραφές, βλ. 

Χριστόδουλος 2001: §9. 
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Η υπόθεση των ταυτοτήτων προκάλεσε µία «ειρηνική»
237

 διαµάχη µεταξύ δύο 

παγιωµένων φορέων εξουσίας της ελληνικής κοινωνίας, όπως είναι η Κυβέρνηση από 

τον πολιτικό χώρο και η Εκκλησία από το θρησκευτικό. Η ένταση της αντιπαράθεσης 

έδωσε την εντύπωση πως απειλείται η «συµµαχία» µεταξύ ιεροκρατικής και πολιτικής 

εξουσίας, η οποία σύµφωνα µε τον Weber (1978) προσφέρει τη δυνατότητα µιας 

«από κοινού κυριαρχίας στην οποία οι σφαίρες επιρροής και των δύο αµοιβαία 

οριοθετούνται» (ο.π.: 1207). Όπως έχει επισηµανθεί οι σχέσεις Κράτους και 

Εκκλησίας έχουν φθάσει σε ένα επίπεδο συµφωνίας και συνεργασίας, όπου η µεν 

Κυβέρνηση χρησιµοποιεί την Ορθοδοξία για τη νοµιµοποίηση της εξουσίας της, αλλά 

και η Εκκλησία προσπαθεί να επηρεάσει την κυβερνητική πολιτική για την ενίσχυση 

της επιρροής της (βλ. Makrides 1991: 289-290). Η άρνηση της Κυβέρνησης για 

διάλογο επί του ζητήµατος των ταυτοτήτων αναιρούσε ακριβώς σε συµβολικό 

επίπεδο την πολιτική διάσταση της ορθοδοξίας, δηλαδή τη διαχρονικά στενή σχέση 

ορθοδοξίας και πολιτικής εξουσίας238
. Η Εκκλησία υποβαθµιζόταν από διαχρονικό 

συν-οµιλητή της πολιτικής εξουσίας σε έναν απλό, σηµαντικό µεν αλλά µεταξύ 

υπολοίπων, θεσµικό φορέα της ελληνικής κοινωνίας. Η Ιεραρχία εξέλαβε την άρνηση 

ως στάση προσβλητική απέναντι στην Εκκλησία που ανέτρεπε τη µέχρι τότε 

παράδοση συνεργασίας και διαλόγου για θέµατα κοινού ενδιαφέροντος239
.  

Στη διαµάχη των ταυτοτήτων, τόσο η Κυβέρνηση όσο και η διοίκηση της 

Εκκλησίας ανέπτυξαν µία επιχειρηµατολογία µε στόχο να ενισχύσουν τη θέση τους 

και να δικαιολογήσουν τις επιλογές τους240
. Με αυτό τον τρόπο προσπάθησαν να 

επιτύχουν τη διάχυση εκείνων των αναπαραστάσεων οι οποίες εν τέλει θα 

νοµιµοποιούσαν τη θέση ισχύος και αδιαµφισβήτητης επιρροής τους µέσα στους 

κόλπους της ελληνικής κοινωνίας241
. Σε αυτή τους τη στρατηγική, και οι δυο πλευρές 

αξιοποίησαν κοινές θεµατικές τις οποίες ωστόσο νοηµατοδότησαν µε διαφορετικό 

τρόπο. 

                                                 
237

 Για τον «ειρηνικό» χαρακτήρα του «αγώνα» στη βεµπεριανή τυπολογία, βλ.  Weber 1978: 38. Για 

µία κριτική παρουσίαση της έννοιας µέσα στην ευρύτερη θεωρητική και µεθοδολογική οπτική του 

Βέµπερ, βλ. Γεωργούλας 2008: 177-179.  
238

 Για τα χαρακτηριστικά της «πολιτικής ορθοδοξίας», βλ. Χιωτάκης 2000: 304 κ.ε. Ο συγγραφέας  
χρησιµοποιεί τη βεµπεριανή ορολογία των «κλειδούχων» για να χαρακτηρίσει τους φορείς της 
ορθόδοξης Εκκλησίας, υπό την έννοια πως αν και δεν επιδιώκουν άµεση άσκηση πολιτικής 
διακυβέρνησης, εντούτοις επιθυµούν να συγκαθορίζουν τις κατευθύνσεις της πολιτικής και κοινωνικής 
ζωής του τόπου (ο.π.: 307).     
239

 Βλ. ενδεικτικά Ι.Σ.Ι. 2000: 240, Ι.Σ.Ι. 2000b: 641, ∆.Ι.Σ. 2000: 645-646.  
240

 Για µία καταγραφή των επιχειρηµάτων της κάθε πλευράς, βλ. Molokotos-Liederman 2003: 299-304.   
241

 Για τις διαδικασίες εσωτερίκευσης των σχηµάτων αντίληψης, σκέψης και πρακτικής και το ρόλο 

τους στην αναπαραγωγή των σχέσεων κυριαρχίας, βλ. Παπαρίζος 1982: 67. 
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Η Κυβέρνηση και οι υποστηρικτές της διαγραφής του θρησκεύµατος 

χρησιµοποίησαν κατά βάση νοµικά επιχειρήµατα. Το κυριότερο από αυτά ήταν ότι το 

θρήσκευµα ως ευαίσθητο προσωπικό δεδοµένο δεν επιτρέπεται να αναγράφεται στις 

ταυτότητες, αφού ενδεχόµενη επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων µπορεί να 

θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του ατόµου. Για την υποστήριξη µάλιστα αυτής της 

θέσης γινόταν επίκληση και σε σχετικές διατάξεις της ελληνικής αλλά και 

ευρωπαϊκής και διεθνής νοµοθεσίας, που κατοχυρώνουν τα δικαιώµατα του 

ανθρώπου 
242

. Μία δεύτερη πηγή επιχειρηµάτων αναζητήθηκε στο «νόµιµο σκοπό» 

και τη λειτουργία του εγγράφου της ταυτότητας, που αφορά µόνο τη βεβαίωση της 

ταυτοπροσωπίας του πολίτη243
. Από την άποψη αυτή τόσο η υποχρεωτική όσο και η 

προαιρετική αναγραφή του θρησκεύµατος εθεωρείτο πως παραβιάζει θεµελιώδη (άρα 

εκτός δηµοψηφίσµατος) ανθρώπινα δικαιώµατα (θρησκευτική ελευθερία, προσωπικά 

δεδοµένα, αρχή της µη-διάκρισης των πολιτών, προστασία µειονοτήτων), καθώς 

διακρίνει ανεπίτρεπτα και επικίνδυνα τους πολίτες σε δύο κατηγορίες µε βάση τις 

θρησκευτικές τους πεποιθήσεις244
. Η παραπάνω επιχειρηµατολογία έβρισκε τελική 

θεµελίωση στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Κυβέρνησης, ως νόµιµης εξουσίας, 

να αποφασίζει για σχετικά ζητήµατα245
. 

Η διοίκηση της Εκκλησίας, από την πλευρά της, επιχείρησε να 

απονοµιµοποιήσει τη διαγραφή του θρησκεύµατος, αντιστρέφοντας την κυβερνητική 

επιχειρηµατολογία, ακόµα και σε νοµικό επίπεδο.  Η αναγραφή, για παράδειγµα, του 

θρησκεύµατος εντάσσεται µέσα στη συνταγµατική υποχρέωση του Κράτους να 

προστατεύει τις σχετικές µε το θρήσκευµα «έννοµες συµπεριφορές», δηλαδή 

δικαιώµατα και υποχρεώσεις 246
. Η Εκκλησία, έτσι, εµφανίζεται να µην αδιαφορεί για 

                                                 
242

 Σύµφωνα µε την κυβερνητική πλευρά, ο ν. 2472/1997 περί προστασίας των ατόµων από την 

επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων, ως νεώτερος νόµος και µε διατάξεις διεθνούς δικαίου 

αντικαθιστούσε τους προηγούµενους ανεφάρµοστους νόµους περί ταυτοτήτων 1599/1986 και 
1988/1991.  
243

 Βλ. την εισήγηση του ∆αφέρµου, η οποία περιλαµβάνεται στο Νασόπουλος 2000: §6. Για την 

αναίρεση από την πλευρά της Εκκλησίας του αποκλειστικού σκοπού ταυτοπροσωπίας των ταυτοτήτων, 

βλ. Προκόπιος 2000: 173-180, Κανελλόπουλος 2000: 431-432. 
244

 Βλ. Απόφασις του Τµήµατος της Νοµικής Σχολής ΑΠΘ, 23 Μαΐου 2000, παρατίθεται στο 

Προκόπιος 2000: 165-166. Βλ. επίσης Μανιτάκης 2000b: §15,  Σωτηρέλης 2000: §5, Σωτηρέλης 
2000b: §3. 
245

 Βλ. ενδεικτικά Σωτηρέλης 2000, ειδικά §7, όπου γίνεται επίκληση στο δικαίωµα της «νόµω 

κρατούσας Πολιτείας» να επιβάλλεται σε περίπτωση που η Εκκλησία αρνείται να συµµετέχει στο 

διάλογο επί πραγµατικών προβληµάτων.   
246

 Βλ. Αποστολάκης, Γ. Πρόεδρος Πρωτοδικών, «Κριτική στην υπ’ αριθµ. πρωτ. 910/17/15.5.2000 

απόφαση της Αρχής προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για τη διαγραφή του 

θρησκεύµατος από τα δελτία ταυτότητος», παρατίθεται στο Προκόπιος 2000: 175-176.  Ο Μαρίνος 
(2000: 426) θα συµπληρώσει πως σε δηµόσια έγγραφα καταχωρούνται και άλλα προσωπικά δεδοµένα, 

η γνώση των οποίων είναι απαραίτητη στο Κράτος.   
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το νόµο, αλλά να προασπίζει τη συνταγµατική τάξη, µάλιστα ως «πρωτοπόρος» στις 

αξίες της «άµεσης ∆ηµοκρατίας» (Χριστόδουλος 2000b: 29, 30, 70-71).  Αυτό 

επιχειρείται µέσα από µία αξιολογικά δεσµευµένη διαδικασία αντιπαραβολής: ο 

«γενικός» νόµος περί προστασίας των προσωπικών δεδοµένων µιας ανεξάρτητης 

Αρχής, αντιπαρατίθεται στους ειδικότερους νόµους για τις ταυτότητες του νόµιµα 

εκλεγµένου ελληνικού κοινοβουλίου (βλ. ενδεικτικά Ιερόθεος 2000d: 122-123, 132). 

Στο ίδιο πλαίσιο πρέπει να κατανοηθεί και η διαρκής αναφορά στην αρµοδιότητα των 

εθνών-κρατών και όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ρυθµίζουν τα σχετικά µε την 

αναγραφή του θρησκεύµατος ζητήµατα (βλ. Ι.Σ.Ι. 2000c, Νικόπουλος 2000: 470-471, 

Κανελλόπουλος 2000).  

Τη στιγµή, λοιπόν, που η Κυβέρνηση επιχειρηµατολογεί µε αναφορά στις 

αξίες της δηµοκρατίας και των δικαιωµάτων, η Εκκλησία αντιστρέφει τον φορέα της 

σχέσης και εµφανίζει τον εαυτό της στην πλευρά της δηµοκρατίας. Συγκεκριµένα, 

στηλιτεύει την κυβέρνηση για αυταρχισµό (Χριστόδουλος 2000b: 41), ακόµα 

περισσότερο πως δεν σέβεται την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας, τους όρους και τις 

συνέπειες λειτουργίας του δηµοκρατικού πολιτεύµατος που είναι ταγµένη να 

προασπίζεται 247
 (Κανελλόπουλος 2000: 437-438). Επίσης, η Αρχή Προστασίας 

∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα αµφισβητείται τόσο για την πραγµατική της 

ανεξαρτησία όσο και για τη νοµική της επιχειρηµατολογία, θεωρείται ως δούρειος 

ίππος της Κυβέρνησης για την υποχρεωτική απάλειψη του θρησκεύµατος και 

ευρύτερα για την υπονόµευση της δηµοκρατικής λειτουργίας (βλ. Ιερόθεος 2000d: 

115-133, Προκόπιος: 2000: 157-160, 165-180, Χριστόδουλος 2000c: 305-306, 

Χριστόδουλος 2000d: 319-320, Κατσαρός 2000: 525, 530). 

Η ίδια αντιστροφή παρατηρείται και στο επιχείρηµα της θρησκευτικής 

ελευθερίας. Η τελευταία δεν θεωρείται πως έχει µόνο αρνητική αλλά και θετική 

διάσταση, κατοχυρώνει δηλαδή τόσο την ελευθερία απόκρυψης όσο και δήλωσης των 

θρησκευτικών πεποιθήσεων (Κρίππας 2000: 448, Μαρίνος 2000: 424-425, 

Νικόπουλος 2000: 486-488, Τµήµα Θεολογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών 2000: 698). 

                                                 
247

 Ακόµα πιο επικριτικά ο Γιανναράς (2000) καταγγέλλει την Κυβέρνηση για «λογική ολοκληρωτικών 

καθεστώτων» (ο.π.: 546), αφού δεν σέβεται αλλά κηδεµονεύει την «ελεύθερη βούληση των πολιτών» 

(ο.π.: 545). Για «Εξουσία που…λειτουργεί ολιγαρχικά» και «αντιεκκλησιαστικό µεσαίωνα» θα µιλήσει ο 

Καστρινάκης (2000: 596,597). Ο Καργάκος (2000: 594), µάλιστα, θα συγκρίνει την Κυβέρνηση που 

δεν τολµά να φέρει το ζήτηµα των ταυτοτήτων στη Βουλή ή να προχωρήσει σε δηµοψήφισµα µε τη 

δικτατορία Παπαδόπουλου που ‘έκανε δύο ή τρία!’. Ο Νικόπουλος (2000) επικρίνει την Κυβέρνηση 

για τις «παράνοµες και αντισυνταγµατικές της κινήσεις» (ο.π.: 456) που υπονοµεύουν τελικά την ίδια τη 

∆ηµοκρατία (ο.π.: 491).   
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Εποµένως, ως παραβίαση της θρησκευτικής ελευθερίας νοείται εδώ η άρνηση της 

προαιρετικής αναγραφής, αφού απαγορεύει το δικαίωµα στους πολίτες να δηλώνουν 

τη θρησκεία τους. Η ένσταση, εξάλλου, περί δυσµενών διακρίσεων απορρίπτεται µε 

την εκ προοιµίου παραδοχή πως στην Ελλάδα απολαµβάνουν όλοι τα δικαιώµατα και 

τις ελευθερίες που απορρέουν από µια σύγχρονη δηµοκρατία (Άνθιµος 2000: 191), σε 

τέτοιο µάλιστα βαθµό που η ελευθερία τους µετατρέπεται σε «προνοµιακή 

µεταχείριση» ακόµα και σε απειλή για την «εθνική µας ασφάλεια» (Χριστόδουλος 

2000c: 295-296).  

Η εθνική αυτή απειλή αφήνεται να εννοηθεί πως προέρχεται από δύο πηγές· 

πρώτον από τις λεγόµενες γνωστές θρησκείες που διαχρονικά θεωρείται ότι µισούν 

και αντιπαλεύουν την Ορθόδοξη Ελλάδα, δεύτερον από νεο-παγανιστικές αιρέσεις 

και παραθρησκευτικές οµάδες που λειτουργούν µέσα στους κόλπους της ελληνικής 

κοινωνίας 248
. Στο πλαίσιο αυτό, η θρησκευτική ελευθερία θεωρείται ιδεολογικός 

µανδύας που καλύπτει τη δραστηριότητα επικίνδυνων για τη δηµόσια τάξη 

παραθρησκευτικών οµάδων. Μπορεί όλοι οι Έλληνες πολίτες ανεξάρτητα από το 

θρήσκευµά τους να αναφέρονται ως «συµπατριώτες» (Άνθιµος 2000: 191), ωστόσο 

«µόνον οι Ορθόδοξοι Έλληνες Χριστιανοί» θεωρούνται τελικά περισσότερο πατριώτες, 

διότι µόνον αυτοί, όντας ελεύθεροι από ξένα κέντρα εξουσίας που συνεπάγονται οι 

διάφορες θρησκευτικές εντάξεις, «θυσιάζονται» για την Πατρίδα και την Εκκλησία 

(ο.π.: 192). Αντίθετα, καµία αναφορά δεν γίνεται για το προνοµιακό καθεστώς της 

Ορθόδοξης Εκκλησίας, απλά γιατί δεν εκλαµβάνεται ως τέτοιο. Οι ελευθερίες και τα 

δικαιώµατα όταν αφορούν λοιπές θρησκευτικές οµάδες χαρακτηρίζονται ως προνόµια 

ή ακόµα και ως «ασυδοσία» (Καψάνης 2000: 355), στην περίπτωση όµως της 

Ορθόδοξης Εκκλησίας συνιστούν αυτονόητο χρέος, το οποίο απορρέει από την 

«ιστορική νοµοτέλεια» σύµπλευσης Ελληνισµού και Χριστιανισµού (Χριστόδουλος 

2000c: 292).      

Η Ιεραρχία, λοιπόν, επιδίωξε να ανοίξει το ζήτηµα των ταυτοτήτων πέρα από 

τα όρια µιας απλής διοικητικής απόφασης στο κρίσιµο επίπεδο των «θεμάτων 

ἀσφαλείας, ἀξιοπρεπείας, αὐτοτελείας καί ἑνότητος τοῦ Ἑλληνισμοῦ», 

                                                 
248

 Χαρακτηριστικές, για παράδειγµα, είναι οι αναφορές στους Εβραίους, Ρωµαιοκαθολικούς και 
λοιπούς εχθρούς του Ελληνισµού, οι οποίοι µέσω της διαγραφής του θρησκεύµατος από τις ταυτότητες 
απεργάζονται την απορθοδοξοποίηση του ελληνικού λαού (βλ. Καψάνης 2000). Παράλληλα, οι 
θρησκευτικές µειονότητες συνδέονται ή σχεδόν ταυτίζονται µε ακραίες θρησκευτικές οµάδες και 

αιρέσεις «ἀκρως ἐπικίνδυνες γιά την δημόσια τάξη καί ἀσφάλεια, γιά τήν ἐθνική ἄμυνα, 

γιά τήν ὑγεία» (χ.ο. 2000: 2). Βλ. επίσης Ἀνθιµος 2000: 191-192. 
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(Άνθιµος 2000: 194). Η διαγραφή του θρησκεύµατος από τις ταυτότητες 

εκλαµβάνεται ως «αποχριστιανισµός» και «αφελληνισµός» (Χριστόδουλος 2000b: 34, 

39), γι’ αυτό και προτάσσεται το «ιερό χρέος» (Άνθιµος 2000: 195) της αγωνιστικής 

κινητοποίησης «‘ὑπό το γενικό σύνθημα: Κάτω τά χέρια ἀπό την Ἐκκλησία 

καί τους Ἕλληνες Ὀρθοδόξους’» (ο.π.: 197). Η Κυβέρνηση, έτσι, παρουσιάζεται 

να ακυρώνει το ρόλο και τη λειτουργία της, που είναι πρωτίστως η προστασία και 

ευηµερία της κοινωνίας. Οι κυβερνητικοί παράγοντες, από την πλευρά τους, αφού 

τονίσουν τον αποκλειστικά διοικητικό χαρακτήρα της υπόθεσης των ταυτοτήτων θα 

περάσουν στην αντεπίθεση καταγγέλλοντας πως η συρρίκνωση του ελληνισµού 

κινδυνεύει από τον περιορισµό του Έλληνα στα όρια του ελληνορθόδοξου 

θρησκευτικού προτύπου και όχι από την προοπτική µιας ανοιχτής κοινωνίας (βλ. 

Σταθόπουλος 2000: 65). 

Η πιο σηµαντική, ωστόσο, πηγή νοµιµοποίησης των θέσεων της διοίκησης της 

Εκκλησίας αναζητείται σε ένα διαφορετικό ορισµό της ταυτότητας249
. Το θρήσκευµα 

δεν θεωρείται µόνο προσωπικό δεδοµένο, αλλά και γεγονός µε εξωτερικές, τόσο 

κοινωνικές όσο και εθνικές συνδηλώσεις, από το οποίο δεν απορρέουν µόνο έννοµα 

δικαιώµατα αλλά και υποχρεώσεις. Όπως υποστηρίζεται η Ορθοδοξία «ἀνήκει στην 

ἰδιοπροσωπία του [Έλληνα πολίτη] , ὡς προσώπου», δηλαδή «δέν ἀποτελεῖ 

ἕνα «μυστικό» κι «εὐαίσθητο» συστατικό τοῦ εἶναι του, ἀλλά ἔνα 

προφανές στοιχεῖο τῆς ὅλης προσωπικότητάς του» (Ι.Σ.Ι. 2000d: 11, 

έµφαση στο κείµενο). Η ταυτότητα από δηµόσιο έγγραφο ταυτοπροσωπίας 

καθίσταται επιπλέον «πράξη οµολογίας» της εθνικής και θρησκευτικής 

«διαφορετικότητας» του ελληνικού λαού (ο.π.: 11).   

Η αίσθηση αυτή της οµολογίας ενισχύεται από τη συστηµατική παρουσίαση 

της Εκκλησίας ως θύµατος που διώκεται από έναν εχθρό, ο οποίος εδώ ταυτίζεται µε 

την κυβερνητική εξουσία (Χριστόδουλος 2000b: 32). Η Κυβέρνηση γίνεται ο «θύτης» 

που παρενοχλεί ηθικά και βιάζει ψυχολογικά την προσωπικότητα όχι απλά της 

Εκκλησίας αλλά του ίδιου του ελληνικού Λαού (βλ. Χριστόδουλος 2000e). Η επίθεση 

αυτή αποκτά καθολικό χαρακτήρα, αφού οι υποστηρικτές της διαγραφής του 

θρησκεύµατος «θίγουν προκλητικά τα εσώτερα βάθη», την «ευαισθησία, το 

συναίσθηµα, το φιλότιµο, και [τ]η γνώση» του ελληνικού λαού (Μωϋσής 2000: 413). 

                                                 
249

 Βλ. αναλυτικά επόµενη ενότητα της διατριβής. 
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Η Ιεραρχία, σε αντίθεση µε την αδιαλλαξία της Κυβέρνησης, παρουσιάζεται ως να 

επιθυµεί την ειρηνική διευθέτηση του ζητήµατος250
. Ωστόσο, να αναγκάζεται να 

επιλέξει την οδό του «αγώνα» και όχι της «αδράνειας», διότι αυτό επιτάσσει το 

«Χρέος καί καθήκον» απέναντι στην «ιστορία και την παράδοση» (Χριστόδουλος 

2000f: 22). 

Αξίζει να προσέξει κανείς τη συστηµατική κατάταξη της Εκκλησίας στην 

πλευρά των αδυνάτων. Με αυτό τον τρόπο επιχειρείται η κατοχύρωση του δικαίου 

στην πλευρά της Εκκλησίας. Την ίδια στιγµή, η Εκκλησία αναδεικνύεται σε πόλο 

αντίστασης συνολικά της κοινωνίας απέναντι στα εγχώρια και ξένα συµφέροντα 

(Χριστόδουλος 2000b: 39), τα οποία κατατάσσονται στις «δυνάµεις του κακού, οι 

οποίες είναι στρατευµένες εναντίον της Εκκλησίας, της θελήσεως του Θεού» 

(Χριστόδουλος παρατίθεται στο Μπαιλής 2000). Η σύγκρουση αποσπάται, έτσι, από 

συγκεκριµένα περιεχόµενα και υψώνεται στο επίπεδο µιας καθολικής αναµέτρησης 

ανάµεσα στο «Καλό» και το «Κακό», µε την «τελική νίκη» να αποδίδεται εκ 

προοιµίου -λόγω ιερότητας και δικαιοσύνης- στην πλευρά του Καλού, δηλαδή στην 

ενότητα «Εκκλησία-Λαός».  Η «βεβαιότητα τῆς τελικῆς νίκης» (Χριστόδουλος 

2000b: 38, Χατζηνικολάου 2000: 379, Άνθιµος 2000: 2000, Χριστόδουλος χ.χ.: §5) 

στόχο έχει να τονώσει το αγωνιστικό φρόνηµα των πιστών, αλλά και να προσφέρει 

παράθυρο εξόδου από ενδεχόµενες κριτικές αποτυχίας: ακόµα και αν η µάχη φαίνεται 

πως έχει χαθεί, εντούτοις ο πόλεµος θα έχει τελικά αίσια έκβαση. Όπως τονίζεται «η 

ἱστορική νομοτέλεια παγιωμένη στό διάβα 2000 ἐτών εἶναι ἀμείλικτη. 

Τελικά ἡ Ἐκκλησία νικᾶ καί θριαμβεύει» (Χριστόδουλος 2000b: 38). 

Συµπερασµατικά, ο εκκλησιαστικός λόγος διακρίνεται από τη σταθερή 

παρουσία ορισµένων µοτίβων, όπως είναι η µανία καταδίωξης, η εικόνα του θύµατος-

µάρτυρα, αλλά και η πίστη στη τελική νίκη που απορρέει από τον ιερό χαρακτήρα της 

Εκκλησίας και την αίσθηση της ιστορικής αποστολής251
. Η παραπάνω, εντούτοις, 

                                                 
250

 Η Κυβέρνηση καταγγέλλεται πως αθέτησε την «κοινήν συμφωνίαν» για ειρηνική διευθέτηση 

του ζητήµατος των ταυτοτήτων, βλ. Χριστόδουλος 2000f: 13, 22 και Χριστόδουλος 2000b: 25. 

Χαρακτηριστικό το λεξιλόγιο του εκκλησιαστικού λόγου: «ἀναιτίως» (Χριστόδουλος 2001: §2), 

«χωρίς οὐσιώδη λόγο» (ο.π.: §3), «αἰφνιδιαστικά, αὐταρχικά καί χωρίς καμμιά ἀνάγκη» 

(ο.π.: §7). O φιλοκυβερνητικός, αντίθετα, τύπος παρουσιάζει την Κυβέρνηση αποφασισµένη µεν να 

εφαρµόσει τον νόµο, δίχως ωστόσο να επιθυµεί την πόλωση, την οποία και αποδίδει στη 

σκληροπυρηνική µερίδα της Εκκλησίας, βλ. Παπαχρήστος 2000, Παπαχρήστος 2000b, Παπαχρήστος 
2000c. 
251

 Για µια ανάλυση των στοιχείων αυτών ως δοµικών χαρακτηριστικών της εθνικιστικής ιδεολογίας, 
µε έµφαση στην περίπτωση του ελληνικού ριζοσπαστικού πατριωτισµού, βλ. Γαβριηλίδης 2007.    



153 

θυµατοποίηση αποσιωπά πλήρως το γεγονός πως και η ίδια η Εκκλησία αποτελεί 

έναν από τους κεντρικούς θεσµούς της ελληνικής κοινωνίας, µε σηµαντική µάλιστα 

οικονοµική δύναµη252
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
252

 Για την οικονοµική δύναµη της Εκκλησίας, βλ. ενδεικτικά Παπαδηµητρίου 2007 όπου και δίνεται η 

λίστα των ακινήτων της Ιεράς Συνόδου, Παπαχρήστος 2010 όπου και καταγράφεται ο οικονοµικός 
απολογισµός του έτους 2008. Για µία αντίθετη εκτίµηση της εκκλησιαστικής περιουσίας, βλ. Λέκκος 
2001, όπου τονίζεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση της εκκλησιαστικής περιουσίας από το Κράτος µε 

αποτέλεσµα τη σταδιακή αποψίλωσή της. 
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1. Στρατηγικές ορισµού της ταυτότητας 

 

Στη συγκεκριµένη διαµάχη µεταξύ Κυβέρνησης και διοίκησης της Εκκλησίας 

κάθε πλευρά επιχείρησε να ορίσει την ταυτότητα µε τρόπο που να δικαιολογεί τη 

στάση και τις επιλογές της. Μπορεί να διακρίνει κανείς δύο διαφορετικές απόπειρες 

ορισµού της ταυτότητας: την πολιτική-νοµική και την οµολογιακή-κοσµοθεωρητική. 

Η πρώτη απορρέει από την ένταξη και τη δράση µέσα στην κοινή κοινωνία των 

πολιτών, η πολιτική και κοινωνική παράδοση της οποίας δηµιουργεί στους πολίτες 

αισθήµατα συλλογικής ταυτότητας (βλ. Μανιτάκης 2000: 93). Η έµφαση δίνεται στα 

πολιτικά χαρακτηριστικά που συνέχουν την κοινωνία, και όχι σε εξω-πολιτικές, 

δηλαδή υπερβατικές περιοχές νοµιµοποίησης (υπερβατικό Έθνος, Θεός). Στο πλαίσιο 

αυτό, το δελτίο της ταυτότητας χάνει κάθε ουσιολογική και µυθολογική προέκταση, 

συνιστά ένα απλό διοικητικό έγγραφο αναγνώρισης του ατόµου-πολίτη από την 

πολιτεία, το οποίο εµπίπτει αποκλειστικά στην αρµοδιότητα της Κυβέρνησης: 

 

«Το δελτίο ταυτότητας είναι δηµόσιο έγγραφο που ως αποκλειστικό 

σκοπό έχει τη διευκόλυνση της επικοινωνίας του πολίτη µε το κράτος. ∆εν 

είναι έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ταυτότητά µας ως προς τις 
επιδιώξεις, τις πεποιθήσεις µας, το εσωτερικό µας «είναι»…Ο πολίτης 
πρέπει να είναι ελεύθερος να πιστεύει και δεν επιτρέπεται να δίνει λόγο 

για το αν και τι πιστεύει… Γι’ αυτό και δεν µπορεί, σε καµιά περίπτωση, 

η αναγραφή του θρησκεύµατος να εξαρτάται από τη συγκατάθεσή του. Η 

αναγραφή του θρησκεύµατος δεν επιτρέπεται, µε άλλα λόγια ούτε να είναι 
υποχρεωτική ούτε προαιρετική…Ένα ζήτηµα που αφορά αυτονόητα 

πράγµατα σε µια σύγχρονη δικαιοκρατούµενη πολιτεία. Είναι λοιπόν 

σαφές ότι το ζήτηµα δεν αφορά τη θρησκεία, την πίστη µας, την 

Ορθοδοξία. Αφορά το δικαίωµα του καθενός µας να µην αναµειγνύεται το 

κράτος ή όποιοι άλλοι στα προσωπικά του θέµατα» (Σηµίτης παρατίθεται 
στο ∆ιακογιάννης και Μπαιλής 2000). 

 
 

Αντίθετα, για την Εκκλησία η ταυτότητα έχει συν τοις άλλοις και σηµαντικές 

κοσµοθεωρητικές συνδηλώσεις, καθώς οµολογεί εξωτερικά τα ουσιώδη γνωρίσµατα 

της ατοµικής αλλά και συλλογικής προσωπικότητας (Χριστόδουλος 2000b: 33, 

Μεταλληνός 2000c: 383). Όπως υποστηρίζεται η ταυτότητα «δέν εἶναι ἀπλῶς ἕνα 

δημόσιο ἔγγραφο, ἀλλά ἔγγραφο που δηλώνει τήν ταυτότητα τοῦ γένους 

μας» (Ιερόθεος 2000d: 95). Εποµένως, µε την αφαίρεση του θρησκεύµατος ο 

Ορθόδοξος Έλληνας θεωρείται πως «ἀρνεῖται…τό Βάπτισμά του. Δέν ὁμολογεῖ 
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τήν πίστη του. Ἀποχριστιανίζεται καί καταντά ἀρνητής» (Κωστόπουλος 

2000: 29). Η θρησκευτική παράδοση, εδώ, δεν συνιστά υπόθεση ατοµικής επιλογής, 

αλλά το «γονιδίωµα…το βαθύτερο γενετικό υλικό» του λαού (Χατζηνικολάου 2000: 

377, 381). Γι’ αυτό και θεωρείται πως µορφοποιεί ανεξίτηλα τους συγχρόνους, πόσο 

µάλλον όταν φέρει µέσα της το πνεύµα και τις θυσίες των προγόνων (Χριστόδουλος 

2000b: 53-54). Ένας τέτοιος ορισµός της ταυτότητας, ουσιαστικά µία βιολογική 

µεταφορά στην πολιτιστική σφαίρα, θέτει εµπόδια ή τουλάχιστον δεν ευνοεί κινήσεις 

ανανέωσης της εκκλησιαστικής περιοχής, γι’ αυτό και επικρίνεται από όσους 

επιθυµούν µία αλλαγή της υπάρχουσας εκκλησιαστικής κατάστασης (για παράδειγµα 

Ζαχαρόπουλος 2000: 82). Η ταυτότητα, λοιπόν, δεν θεωρείται προϊόν µιας 

ιστορικοπολιτισµικής διαδικασίας, ανοιχτή σε περιοδικές αναδιαµορφώσεις, ακόµα 

και στην πιθανότητα µιας πλήρους µεταστροφής του περιεχοµένου της253
. Αντίθετα, 

εκλαµβάνεται µε όρους ουσίας, ως ταυτότητα οριστικοποιηµένη-στερεότυπη, η οποία 

παραδίδεται ανά τους αιώνες αναλλοίωτη: 

 

«Δεν εἶναι ἡ ταυτότητά μας προϊόν διανοουμενίστικων 

διαδικασιών, οὔτε καρπός προσωπικῶν ἀναζητήσεων…Δέν 

εἶναι θέμα γιά συζήτηση, μιά καί ἔχει ὁριστικοποιηθῆ ἀνά τούς 

αἰῶνες. Δέν ψαχνόμαστε κάθε μέρα νά βροῦμε ποιά εἶναι τά 

ὑπαρκτά μας στοιχεῖα. Ἡ ἀντίληψη ἐδῶ καί αἰῶνες γιά τήν 

ταυτότητά μας εἶναι ὁ ἑλληνοχριστιανικός 

πολιτισμός…Ὑπάρχουν στήν ἱστορία καί στήν παράδοσή μας 

‘παραδεδεγμένες ἀλήθειες’, πού ὡς ἀξιώματα διαπλάθουν τούς 

χαρακτῆρες. Ἀλλοίμονο, ἄν ἡ κάθε κυβέρνηση ἀνελάμβανε τό 

ρόλο νά ἀλλάξη ἤ νά ἀμφισβητήση τίς ἀλήθειες αὐτές, πού 

εἶναι γιά μᾶς στερεότυπες καί στερεωμένες στούς τύμβους τῶν 

θυσιῶν τῶν πατέρων μας. Ἀλλοίμονο, ἄν κάθε φορά ἔπρεπε νά 

μεταβάλλεται τό περιεχόμενο τῆς πνευματικῆς δεξαμενῆς, ἀπό 

τήν ὁποίαν ὅλοι ὀφείλουμε νά ἀντλοῦμε τίς δυνάμεις τῶν 

καταβολῶν μας» (Χριστόδουλος 2000b: 53-54). 

 

                                                 
253

 Για τον ανοιχτό και δυναµικό χαρακτήρα των συλλογικών ταυτοτήτων, βλ. Τσαούσης 1983: 17-19, 

Μανιτάκης 2000: 158, υποσηµ. 168. Κριτική στη στατική πρόσληψη της έννοιας της «ταυτότητας» 

ασκεί ο Ηλιού (2000b), σε σηµείο που η ταυτότητα καθίσταται µία ιδεολογική κατασκευή των 

κοινωνικών οµάδων (ο.π: §11, 14). Για τις αντικειµενικιστικές και υποκειµενικιστικές προσλήψεις της 
πολιτισµικής ταυτότητας, βλ. Cuche 2001: 147-150. Ο συγγραφέας αντιπροτείνει την κοινωνιολογική-

σχεσιακή θεώρηση της ταυτότητας, ως «διακύβευµα κοινωνικών αγώνων» κατά τη διαδικασία 

ταξινόµησης (ταυτοποίηση-διαφοροποίηση) (ο.π.: 150-156).   
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Υπ’ αυτό το πρίσµα, η αλλαγή των στοιχείων της ταυτότητας δεν συνιστά µία 

απλή διοικητική απόφαση, αλλά πράξη εγκληµατική µε συνέπειες ψυχολογικές, 

εθνικές ακόµα και ευρωπαϊκές. Για την ακρίβεια, χαρακτηρίζεται ως «‘πολιτιστικός 

βιασµός’» (ο.π.: 34), ο οποίος προδίδει τις εθνικές και θρησκευτικές καταβολές του 

ελληνικού λαού (ο.π.: 54) και οδηγεί σε απώλεια της πνευµατικής αλλά και εθνικής 

υπόστασης µέσα σε περιβάλλον παγκοσµιοποίησης (Ιερόθεος 2000d: 80). Όπως 

υποστηρίζεται, η επιβίωση περνά µέσα από τη «στέρεα µορφή που µας χαρίζει 

διαχρονικά και συγχρονικά η παράδοσή µας», διαφορετικά επισείεται ο κίνδυνος πως 

«θα αφοµοιωθούµε και θα εξαφανισθούµε» (Χριστόδουλος 2000c: 294). Μία τέτοια 

εξέλιξη αντιµετωπίζεται και ως ευρωπαϊκά επιζήµια, αφού η ελληνορθόδοξη 

ταυτότητα θεωρείται πως διασώζει την αυθεντική προκαρλοµάγνεια παράδοση της 

Ευρώπης, από την οποία προσδοκούν πολλά και οι υπαρξιακά εγκλωβισµένοι 

Ευρωπαίοι (Ιερόθεος 2000d: 95, Ιερόθεος 2000e: 221, Μεταλληνός 2000b: 403).  

Ποιά είναι, λοιπόν, η ταυτότητα του Έλληνα στο πλαίσιο αυτής της 

θρησκευτικής ιδεολογίας; Με µία λέξη ο «ελληνοχριστιανικός πολιτισµός» 

(Χριστόδουλος 2000b: 53) ή/και αλλιώς η «Ελληνορθοδοξία» ως «σύζευξη» 

ορθοδοξίας και ελληνισµού (ο.π.: 37) που δηµιούργησε το «προνοµιούχο» ελληνικό 

έθνος (ο.π.: 51). Παρατηρούµε πως το ζαµπελιανό ιδεολόγηµα της 

ελληνοχριστιανικής συνέχειας απαντάται ακέραιο µέσα στους κόλπους της 

εκκλησιαστικής περιοχής: κλασική, βυζαντινή και (µέσω τουρκοκρατίας) σύγχρονη 

Ελλάδα εντάσσονται σε µία «πορεία που έµεινε αναλλοίωτη στο χρόνο» χάρη στον 

ενιαίο χαρακτήρα του ελληνορθόδοξου πολιτισµού (Καραθανάσης 1999: 209). Ο 

πολιτισµός αυτός θεωρείται «νοµοτελειακή» έκφραση της «ψυχής του Έλληνος», η 

οποία επίσης παραµένει «αναλλοίωτη» µέσα στο χρόνο (ο.π.: 210-211). Η αναφορά 

στον τρόπο ζωής του «απλού λαού» (ο.π.: 217), αναλυτικότερα «στην γλωσσική 

συνέχεια, στα κοινά ήθη και έθιµα, στους κοινούς τρόπους εκφράσεως αισθηµάτων, 

θρησκευτικής πίστεως και δοξασιών, πνευµατικών προϊόντων αλλά και λαϊκού 

πολιτισµού» (Κωνσταντέλος 1999: 261), χρησιµοποιείται ως γέφυρα µε το παρελθόν 

που πιστοποιεί ότι οι σύγχρονοι Έλληνες είναι κληρονόµοι της ελληνοχριστιανικής 

παράδοσης (Καραθανάσης 1999: 215). Η συνέχεια, δηλαδή, εντοπίζεται στη «λαϊκή 

συνείδηση» (ο.π.: 214) και στο «λαϊκό πνευµατικό βίο» (ο.π.: 215), δίχως ωστόσο να 

απαξιώνεται και η «έµπνευση των λογίων» (ο.π.: 214), όταν αυτή κινείται στην ορθή 

ελληνορθόδοξη κατεύθυνση.   
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Η οργανική θεώρηση της ενότητας ελληνισµού και ορθοδοξίας έχει ως 

αποτέλεσµα οποιαδήποτε διάκριση µεταξύ των δύο να καταδικάζεται ως ιστορική 

αυτοκτονία για το ελληνικό γένος254
  (βλ. Τσάτσου 1999: 237). Εφόσον ο ελληνικός 

Λαός «ἔχει βαθειά μέσα στό πετσί του τήν Ὀρθοδοξία» (Χριστόδουλος 2000b: 

55) αποκλείεται εξ ορισµού κάθε αµφισβήτηση της δεσπόζουσας θέσης της 

Εκκλησίας µέσα στην ελληνική κοινωνία. Οι µεταφορές από την περιοχή της 

βιολογίας έχουν ακριβώς ως στόχο να τονίσουν την αδιάρρηκτη ενότητα της 

ελληνορθοδοξίας, άρα και την πολιτική ευθύνη διατήρησής της: 

 

 «κάθε ελληνική ψυχή πάλλεται από την Ορθοδοξία. Ολόκληρη η Ελλάδα 

είναι ένα µεγάλο γαλάζιο εικονοστάσι της Ορθόδοξης 
Χριστιανοσύνης…Ορθοδοξία και Ελληνισµός είναι ΕΝΑ!…είναι η 

καρδιά και ο εγκέφαλος µέσα στο ίδιο σώµα. Χωρίς το ένα από τα δύο 

θα κοπεί το νήµα της ζωής, της ιστορικής µας ζωής, δηλαδή, της ίδιας της 
θρησκευτικής και της εθνικής µας ύπαρξης…πνεύµα ένα και σάρκα µία» 

(Τσάτσου 1999: 236, έµφαση στο κείµενο). 

 

 

Συµπερασµατικά, η θρησκευτική αυτή ιδεολογία συνδέει οργανικά την εθνική 

ταυτότητα µε την ορθόδοξη πίστη. Η ορθοδοξία µάλιστα αναδεικνύεται σε 

καθοριστικό κριτήριο διάκρισης της γνήσιας ελληνικής ταυτότητας. Η γνησιότητα 

προέρχεται από τον ουσιοκρατικό και ανιστορικό ορισµό της ταυτότητας, η οποία 

αγγίζει επίπεδα οντολογικής ακόµη και βιολογικής τεκµηρίωσης. Η ταυτότητα, έτσι, 

µετατρέπεται σε ένα άκρως συµπαγές και αµετάβλητο σύνολο φορτισµένων 

σηµασιολογικά στοιχείων (θρησκεία, γλώσσα, παιδεία κτλ.), που καθορίζει από τα 

βάθη της ιστορίας τα επιµέρους άτοµα και ευρύτερα το κοινωνικό σύνολο255
. Η 

                                                 
254

 Στον Ιεράρχη Ιερόθεο (1999f) η ελληνορθοδοξία δεν έχει το χαρακτήρα της απόλυτης ταύτισης, 
αλλά της δηµιουργικής ολοκλήρωσης του ελληνισµού µέσα στο χριστιανισµό, υπό την έννοια ότι 
δόθηκαν θετικές απαντήσεις στα ερωτήµατα που έθεσε ο πρώτος. Και εδώ ο χωρισµός των δύο 

θεωρείται «αυτοκτονία» για τον ελληνισµό, όµως περισσότερο εκλεπτυσµένα ως επιστροφή στην 

ανολοκλήρωτη φάση του αρχαίου ελληνικού κόσµου (ο.π.: 254).   
255

 Ο τρόπος µε τον οποίο η ελληνική Ορθοδοξία προσλαµβάνει τον άνθρωπο επιδρά σηµαντικά στον 

καθορισµό της ατοµικής και συλλογικής ταυτότητας, βλ. αναλυτικότερα Παπαρίζος (1999), όπου 

υποστηρίζεται πως η ελληνική κοινωνία εξακολουθεί να αντιλαµβάνεται τον εαυτό της αλλά και τις 
σχέσεις της µε τους άλλους µέσα από το θρησκευτικό-ορθόδοξο σχήµα σκέψης. Σύµφωνα µε τον 

συγγραφέα (1982) είναι τέτοια η ισχύς του ιερού-θρησκευτικού στοιχείου στον τρόπο αντίληψης και 
πρακτικής των Ελλήνων που διαποτίζει και την περιοχή της πολιτικής. Εδώ στηρίζεται και η θέση του 

συγγραφέα (1991) περί ανυπαρξίας ουσιαστικού χωρισµού πολιτικής και θρησκείας στην Ελλάδα, 

τόσο σε επίπεδο κοινωνικό, ιδεολογικό αλλά και θεσµικό. Οι παραπάνω αναλύσεις αν και 
καταδεικνύουν εύστοχα τις κεντρικές αναπαραστάσεις που επικρατούν γενικά σε επίπεδο κοινωνίας, 
δεν προχωρούν ωστόσο στον συσχετισµό τους µε ιδιαίτερα κοινωνικά στρώµατα. Αυτό είναι τόσο 

αποτέλεσµα µιας συνειδητής (και γι’ αυτό θεµιτής) θεωρητικής απόφασης-οπτικής, ωστόσο και µιας 
µη τεκµηριωµένης παραδοχής πως ο κεντρικός πυρήνας του ορθόδοξου µηνύµατος δεν υφίσταται 
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διαχρονική διάσταση της ταυτότητας επιβάλλεται πάνω στη συγχρονία, ακριβέστερα 

δεν νοείται συγχρονία αποκοµµένη από την προοπτική της συνέχειας. Η συνέχεια 

αυτή δεν γίνεται αντιληπτή ως αίσθηση, αλλά ως σκληρή, καθεαυτή πραγµατικότητα, 

η οποία άλλοτε µυστικά άλλοτε φανερά διατρέχει το ρου της ιστορίας256
. Στο πλαίσιο 

αυτό, το εµείς είναι δεδοµένο, δεν είναι δυνατόν να τεθεί σε διαδικασίες 

αναπροσαρµογής, δίχως να θέσει σε κίνδυνο την ίδια την υπόστασή του. Με άλλα 

λόγια, η ταυτότητα είναι, δεν γίνεται, εποµένως δεν µπορεί να επανακαθοριστεί 

σύµφωνα µε πρόσκαιρες απαιτήσεις. 

 

 

 

 

2. Ο Λαός και οι σηµασιολογικές στρατηγικές ιδιοποίησής του 

 

Η διοίκηση της Εκκλησίας και η Κυβέρνηση προσπάθησαν συστηµατικά να 

εµφανιστούν ως οι νόµιµοι εκφραστές της θέλησης του λαού, και κατ’ αυτό τον 

τρόπο να νοµιµοποιήσουν τις αποφάσεις και ενέργειές τους. Οι ιδιαίτερες χρήσεις του 

όρου «λαός» παραπέµπουν σε διαµετρικά αντίθετα ιδεολογικά σύµπαντα αναφοράς. 

Για παράδειγµα, στο λόγο των υποστηρικτών της κυβερνητικής πλευράς ο «λαός» 

παραπέµπει πρωτίστως στην πολιτική κοινωνία, δηλαδή στο σώµα των πολιτών από 

το οποίο πηγάζουν όλες οι εξουσίες, πάντα µε βάση την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας 

(Μανιτάκης 2000: 142-144). Η νόµιµα εκλεγµένη Κυβέρνηση εκφράζει τη θέληση 

του ελληνικού λαού και υποχρεούται να ενεργεί µέσα στο πλαίσιο του Συντάγµατος 

και του Κράτους ∆ικαίου. Οι νόµοι θεωρούνται θεµελιακές εκφράσεις της θέλησης 

του λαού, εποµένως είναι δεσµευτικοί για όλους τους πολίτες, ακόµα και για τους 

φορείς της εξουσίας.  

Αντίθετα, στην αντίληψη των εκπροσώπων της Εκκλησίας ο «λαός» 

κατανοείται πρωτίστως µε τη σηµασία της εν Χριστώ κοινότητας των πιστών, η 

οποία συνοψίζεται στην έκφραση «λαός του Θεού» (Χριστόδουλος 2000c: 303). Σε 

στενή σύµπλευση µε τη θρησκευτική αυτή σηµασία, ο Λαός του Θεού αποκτά 

επιπλέον και συγκεκριµένη εθνική αναφορά, είναι η συλλογικότητα που πιστεύει 

ταυτόχρονα «στην Ελλάδα και στην Ορθοδοξία» (ο.π.: 298), δηλαδή ο Λαός της 

                                                                                                                                            
ουσιαστικές σηµασιολογικές τροποποιήσεις µε βάση την ταξική κατάσταση των ατόµων, εξαιτίας της 
ιδιόµορφης ταξικής δοµής του ελληνικού κοινωνικού σχηµατισµού (βλ. Παπαρίζος 1999: 143-144).    
256

 Για έναν ύµνο στην «Ελληνική ∆ιάρκεια» ως «πνευµατική και ιστορική συνέχεια του Ελληνισµού ανά 

τους αιώνες» χάρη στο ρόλο της Ορθοδοξίας, βλ. Χολέβας 2002: 11-12. 
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Ελληνορθοδοξίας. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά «Ἑλλάδα καί Ὀρθοδοξία 

εἶναι δίδυμο ἀδιάσπαστο. Ἡ νομοτέλεια τῆς ἱστορίας τό ἐπιβεβαιώνει. Ὁ 

Λαός τό βιώνει. Ἡ Πατρίδα τό ἀξιώνει. Ἡ Ἐκκλησία τό καμαρώνει» (ο.π.: 

308). Η θρησκευτική πίστη συµπλέκεται µε τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιµα του 

τόπου. Ο Λαός υψώνεται σε τέτοιο επίπεδο που η αντίδρασή του δεν εκφράζει απλά 

την ουσία του Έθνους, αλλά ακόµα αυτήν την ίδια τη θέληση του Θεού: 

 

«ἡ κραυγή τοῦ πιστοῦ λαοῦ δέν εἶναι μία συνηθισμένη 

διαμαρτυρία· εἶναι ἡ ἀνάσα τοῦ ἔθνους, ὁ ἀναστεναγμός τῆς 

ἱστορίας, ἡ ουσία τῆς ταυτότητός μας. Ἡ κραυγή τοῦ λαοῦ εἶναι 

τελικά ἡ φωνή τοῦ Θεοῦ» (Χατζηνικολάου 2000b: 373). 

  

Η σύνδεση αυτή λαού και Θεού διαµέσου της Εκκλησίας επιλύει την αντίφαση 

από τη διπλή νοµιµοποίηση του εκκλησιαστικού λόγου τόσο στην υπερβατικότητα, 

άρα αιωνιότητα του Θεού όσο και στην ενδοκοσµικότητα, εποµένως και 

µεταβλητότητα του Λαού (βλ. Stavrakakis 2002: 29-30). Τα δύο επίπεδα, ιερό και 

κοσµικό, συναντώνται χάρη στην άµεση διαµεσολάβηση της Εκκλησίας, ακόµα 

περισσότερο όµως φαίνεται να είναι κυρίως η ψυχή του Έθνους που θεµελιώνει την 

ενότητα της τριάδας «Θεός-Εκκλησία-Λαός»: 

 

«Το έθνος, όµως, στα δικά µας δεδοµένα, έχει µία ιδιαίτερη και ξεχωριστή 

σηµασία. Σχετίζεται µε την προαγωγή και την διαλάληση του Ελληνικού 

πνεύµατος και πολιτισµού, αλλά και της Ορθόδοξης πίστης σε όλα τα 

µήκη και τα πλάτη της γης. Έθνος ελληνικό υπήρχε και όταν δεν υπήρχε 

Ελληνικό κράτος, άρα σαν µέγεθος είναι µεγαλύτερο και σπουδαιότερο, 

καθώς µπόρεσε και διατήρησε την Ελληνική συνείδηση και ταυτότητα σε 

καιρούς χαλεπούς και τραχείς» (Χριστόδουλος 2004).  

 

 

Σχηµατικά:   

 

                                

                                      ΈΘΝΟΣ 

 

                      

 

 

 

 

 

 

      Θεός 

          
  Εκκλησία 

          
     Λαός 
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Η Κυβέρνηση –όπως είδαµε- επιχείρησε να νοµιµοποιήσει τη διαγραφή του 

θρησκεύµατος από τις ταυτότητες µε αναφορά στην εξουσία που έχει από το λαό να 

νοµοθετεί µέσα στο πλαίσιο του Συντάγµατος. Το επιχείρηµα αυτό έθετε εκτός 

νοµιµότητας τις αντιδράσεις της Εκκλησίας, η οποία εµφανιζόταν να διεκδικεί 

αρµοδιότητες αποκλειστικά πολιτειακές. Οι υποστηρικτές της Εκκλησίας δεν θα 

µπορούσαν παρά να αναζητήσουν µία διαφορετική σχέση µεταξύ νόµου και λαού, η 

οποία να δικαιολογεί την αντίδραση της Εκκλησίας ενάντια στην κυβερνητική 

απόφαση, αλλά και να ενισχύει τη δική της επιχειρηµατολογία. Πρόκειται για µία 

στρατηγική που αναδιατάσσει τις σχέσεις µεταξύ Εκκλησίας, Κυβέρνησης, νόµου και 

λαού.  

Η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας γίνεται αποδεκτή όταν δεν χρησιµοποιείται ως 

µέσο για να αµφισβητηθεί το ισχύον καθεστώς σχέσεων Κράτους και Εκκλησίας. 

Αντίθετα, όταν συνδέεται µε το αίτηµα αλλαγής των δεδοµένων σχέσεων,  

επικρίνεται πως χρησιµοποιείται ιδεολογικά προκειµένου οι αντιεκκλησιαστικές 

δυνάµεις να αποχριστιανοποιήσουν την ελληνική κοινωνία και να καθιερώσουν την 

αθεϊστική κοινωνία των πολιτών (Φειδάς 2000: 553). Όπως τονίζεται εµφατικά ο 

στόχος αυτών των δυνάµεων είναι να «ἀποσυνδέσουν τόν Ἑλληνισμό ἀπό τήν 

Ὀρθοδοξία καί νά ἀλλοιώσουν τήν ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ» (Χολέβας 

2000: 638, έµφαση στο κείµενο). Οι έννοιες της λαϊκής κυριαρχίας και της κοινωνίας 

των πολιτών κατατάσσονται, τότε, στις µορφές χρεοκοπηµένης ιδεολογίας σε αντίθεση 

µε την Εκκλησία, η οποία εκφράζει το φρόνηµα του λαού (Φειδάς 2000: 553-554). Ως 

απόδειξη αναφέρεται η κοινωνική απήχηση της Εκκλησίας, σε αντίθεση µε την 

απόσταση που χωρίζει τους επαγγελµατίες ιδεολόγους από το λαό (ο.π.: 554, 

Καστρινάκης 2000: 598). Από τη στιγµή, όµως, που η πολιτική εξουσία θεµελιώνεται 

πάνω στο λαό, η Κυβέρνηση εµφανίζεται ως να µη διαθέτει την απαραίτητη 

νοµιµοποίηση για να αποφασίσει την αφαίρεση του θρησκεύµατος από τις ταυτότητες. 

Σε αυτό το πλαίσιο λειτουργούν αναφορές όπως «δέν κυβερνοῦν μέ τόν λαό» 

(Χατζηνικολάου 2000b: 372), ή η Kυβέρνηση µπορεί να έχει τη «λαϊκή 

ἐτυμηγορία» αλλά «η πλειοψηφία της εἶναι ἐκλογική» (Χατζηφώτης 2000: 628). 

Σε αυτή την περίπτωση, ο λαός καθίσταται πηγή εγκυρότητας των επιχειρηµάτων της 

Εκκλησίας και όχι της Κυβέρνησης και των υποστηρικτών της: 
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«Στούς προοδευτικούς αὐτούς τεχνοκράτες…λέμε ξεκάθαρα: 

Ματαιοπονεῖται…Ὁ Λαός τοῦ Θεοῦ δέν σᾶς ἀκολουθεῖ. Θά 

μείνεται καί πάλι μόνοι σας. Δέν ἐκφράζετε τό Λαό» 

(Χριστόδουλος 2000c: 298). 

 

 

Η απόφαση για τη διαγραφή του θρησκεύµατος από τις ταυτότητες 

χαρακτηρίζεται ως «κυβερνητική αντιστροφή» της «θελήσεως του κυριάρχου 

Ελληνικού Λαού» (Τράκας 2000: 496). Αυτό γιατί θεωρείται πως βρίσκεται σε πλήρη 

ρήξη µε το πνεύµα και τις αρχές του Συντάγµατος, το οποίο πρέπει να αποτυπώνει τις 

θεµελιώδεις «αξίες του Έθνους και της Πίστεως» (ο.π.: 494-495) και ό,τι γενικά 

ορίζεται ως «ελληνικότητα» (Νικόπουλος 2000: 485). Σε αντίθεση µε την πρόσκαιρη 

πολιτική εξουσία, η Ιεραρχία παρουσιάζει την Εκκλησία να εκφράζει αυθεντικά τη 

«θέληση και την εξουσία του Λαού» (Χριστόδουλος 2000c: 298). Η Εκκλησία 

χαρακτηρίζεται έτσι ως διαχρονικός «θεματοφύλαξ τῆς κοινωνικῆς καί ἐθνικῆς 

εἰρήνης καί ἐνότητος, τῆς λαϊκής ἀλληλεγγύης» (∆.Ι.Σ. 2000: 647). Σε αυτό το 

πλαίσιο, διοικητικές ή νοµικές αλλαγές της υπάρχουσας -ταυτόχρονα προαιώνιας- 

τάξης απορρίπτονται ως επικίνδυνες για τη σύγχρονη και κυρίως µελλοντική 

λειτουργία του ελληνορθόδοξου έθνους. Όπως τονίζεται «ανατρέποντας το ταυτοτικό 

στοιχείο των Ελλήνων (κοινή πίστη, κοινή γλώσσα, κοινή παιδεία), θα γίνουµε αµέσως 

έθνος µε ηµεροµηνία λήξεως…Πόσες γενεές θα επιβιώσουµε αν αποκτήσουµε µία 

Πολιτεία που παύει να στηρίζει πίστη, γλώσσα και παιδεία του έθνους;» 

(Χριστόδουλος 2001b: §26). 

Το «ένστικτο του Λαού» (Χριστόδουλος 2000c: 294) αναδεικνύεται σε 

αλάνθαστο κριτήριο της γνήσιας συλλογικής ταυτότητας που καταργεί ακόµα και 

αυτούς τους νόµους, όταν οι τελευταίοι έρχονται σε διάσταση µε «τή συνείδηση πού 

ἔχει τό ἔθνος γιά τό τί εἶναι ὄρθό καί τί ὄχι»257
 (ο.π.: 298). Οι Νόµοι, σε αυτή 

την περίπτωση, γίνονται το σκοτεινό εργαλείο των φορέων του ά-θρησκου Κράτους, 

το οποίο βάλλει κατά των ορθόδοξων θεµελίων του ελληνικού έθνους (Μεταλληνός 

2000c: 384). Η υποτίµηση ή/ και απάρνηση αυτή του Νόµου, σύµφωνα µε τον 

Λίποβατς (1993: 42-43), αποτελεί εγγενές χαρακτηριστικό της ορθοδοξίας, καθώς η 

                                                 
257

 Βλ. επίσης Χριστόδουλος 2000d, όπου η έµφαση στο «αισθητήριο και [τη] κρίση του Λαού» (ο.π.: 

317) οδηγεί -λίγο παρακάτω- στη φράση «‘Ἐῶμεν τους νόμους καθεύδειν’» (ο.π.: 322). Για την 

υποχώρηση µέχρι και κατάργηση των νόµων µπροστά στην υπηρεσία του λαού, βλ. επίσης 
Χατζηνικολάου 2000: 378-379.   
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προτεραιότητα της πίστης, της αγάπης και του θείου θελήµατος δεν οδήγησε στην 

επεξεργασία µιας Ηθικής, µε την έννοια του ενεργητικού πράττειν απέναντι στα 

εγκόσµια πράγµατα, αλλά στην απόρριψη της ιστορικότητας ή στην παθητική 

προσαρµογή εντός του κόσµου (ο.π.: 45). Βέβαια, αν περάσουµε από το γενικό 

επίπεδο των σχηµάτων σκέψης σε αυτό της πρακτικής του εκκλησιαστικού 

µηχανισµού, βλέπουµε πως η Εκκλησία δεν έχει ιδιαίτερο πρόβληµα υϊοθέτησης του 

Νόµου, αρκεί βέβαια αυτός να µην έρχεται σε αντίθεση µε τα ιδιαίτερα συµφέροντά 

της. Στην περίπτωση, άλλωστε, της διαµάχης για τις ταυτότητες η ορθόδοξη 

Εκκλησία κινητοποιεί τον κόσµο µε αίτηµα τη µεταβολή της κυβερνητικής απόφασης, 

παρουσιάζεται δηλαδή πολύ µακριά από το ιδεότυπο της αυτοθέωσης ή της 

παθητικής προσαρµογής που εκ προοιµίου αποδίδεται στην ορθοδοξία258
.  

Ουσιαστικά ο εκκλησιαστικός λόγος κατασκευάζει την ακόλουθη ιεραρχική 

κλίµακα αξιολόγησης: «Εκκλησία��Έθνος» και «Κυβέρνηση��Νόµος». Εφόσον 

«προηγεῖται ἡ βούληση τοῦ Ἔθνους καί ἕπονται ἡ ψήφιση τῶν νόμων καί ἡ 

ἑρμηνεία τῶν νόμων» (Καψάνης 2000: 361), η Εκκλησία ως κιβωτός του Έθνους 

προηγείται της Κυβέρνησης ως φορέα και εγγυητή έννοµων σχέσεων. Με άλλα λόγια, 

η προτεραιότητα του Έθνους απέναντι στους νόµους σηµαίνει ταυτόχρονα και 

προτεραιότητα της Εκκλησίας απέναντι στη Κυβέρνηση, προτεραιότητα της 

εθνικοθρησκευτικής αντίληψης απέναντι στην πολιτειακή. Η Εκκλησία 

παρουσιάζεται έτσι να εκπροσωπεί αποκλειστικά και αυθεντικά όχι µόνο τους 

πιστούς αλλά και το Έθνος (αιωνιότητα), σε αντίθεση µε τη Κυβέρνηση η οποία 

παραµένει στο επίπεδο της εφήµερης εργαλειακής εξουσίας (βλ. Τσουκαλάς 2001: 

§10). 

Γιατί, όµως, το Έθνος αν και «‘κοσµικό ιερό’» (ο.π.: §11) διεκδικείται 

αποκλειστικά από την Εκκλησία και όχι από την πολιτεία, όπως θα αναµενόταν στα 

πλαίσια του έθνους-κράτους; Αυτό οφείλεται στη βαθιά πεποίθηση πως η θρησκεία 

διέσωσε και διατήρησε την ελληνικότητα, δηλαδή σε µία «θρησκειοποιηµένη 

αντίληψη περί έθνους» που παραγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο της ιδεολογίας του 

εθνικισµού στη συγκρότηση της εθνικής ταυτότητας (∆εµερτζής 2002: 150-152). 

Αντίθετα, η Εκκλησία αυτοαναγνωρίζεται σε φύλακα της παραδοσιακής 

εθνοκεντρικής ταυτότητας, µία εικόνα που ενισχύεται από την αµφισβήτηση της 

                                                 
258

 Για τον Λίποβατς (1993: 43) µία τέτοια κινητοποίηση µε πρακτικούς στόχους δεν αντιφάσκει µε το 

παραπάνω σχήµα, αφού κατατάσσεται εκ προοιµίου στην κατηγορία του φονταµενταλισµού, δηλαδή 

της άρνησης του κριτικού ορθού λόγου. 
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ταύτισης έθνους και κράτους µέσα σε συνθήκες παγκοσµιοποίησης (βλ. Τσουκαλάς 

2001). Η αδυναµία µάλιστα της πολιτικής να ανταποκριθεί στα προβλήµατα της 

κοινωνίας οδηγεί στρώµατα µε καθοδική κοινωνική τροχιά προς την Εκκλησία, η 

οποία προσφέρει µια αίσθηση συλλογικότητας και νοήµατος απέναντι στις δύσκολες 

οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες. 

Η Προδρόµου (1995), από την πλευρά της, επισηµαίνει την ευθύνη του ίδιου 

του Κράτους, το οποίο «µε το να καταφεύγει στην Ορθοδοξία και Εκκλησία σε 

περιόδους (πραγµατικές και φαντασιακές) εθνικού κινδύνου…έχει θεσµοθετήσει και 

διαιωνίσει µια κρίση νοµιµότητας όσον αφορά τη κρατική δυνατότητα να προστατεύει 

και να αντιπροσωπεύει το έθνος». Το αποτέλεσµα είναι «η συνεχής παρουσία της 

Ορθοδοξίας, είτε συµβολικά είτε πρακτικά, στον ορισµό και στην προστασία του έθνους, 

ενός χώρου που κατά τα κριτήρια της νεοτερικότητας και νοµιµότητας πρέπει να 

κατέχεται µόνο από το κράτος» (ο.π.: 128).  

 

- Ο πιστός και ο πολίτης: διάκριση ή σύµπτωση; 

 

Ένα άλλο σηµείο αντιπαράθεσης υπήρξε η οριοθέτηση των σχέσεων µεταξύ 

πολίτη και πιστού. Οι υποστηρικτές της διαγραφής του θρησκεύµατος από τις 

ταυτότητες τόνιζαν το διαχωρισµό µεταξύ δηµόσιας και ιδιωτικής σφαίρας στις 

σύγχρονες κοινωνίες, δηλαδή τη διάκριση αναµεσα στις ιδιότητες του πολίτη και του 

πιστού (βλ. Μανιτάκης 2000: 101-119). Σύµφωνα µε τον Μανιτάκη (ο.π.: 111) 

συντελείται ένας «διπλασιασµός» του ανθρώπου σε «πολίτη» όταν ασχολείται µε τα 

δηµόσια πράγµατα και σε «ιδιώτη» όταν λειτουργεί στο πεδίο της προσωπικής του 

ζωής. Το άτοµο ως πολίτης έρχεται σε συγκεκριµένες νοµικές σχέσεις µε την πολιτεία, 

η ύπαρξη ή απουσία οποιασδήποτε θρησκευτικής πίστης είναι ένα ζήτηµα καθαρά 

ιδιωτικό για το οποίο η πολιτεία δεν πρέπει να έχει λόγο, εφόσον βέβαια οι 

θρησκευτικές συµπεριφορές δεν αντίκεινται στους νόµους: 

 

«…στις δηµοκρατικές κοινωνίες η πολιτική ταυτότητα ενός λαού 

διακρίνεται και πρέπει να µην αναµειγνύεται µε τις διάφορες πολιτιστικές 
ή εθνογενετικές ή θρησκευτικές συλλογικές ταυτότητες…η ιδιότητα του 

πιστού δεν πρέπει να συγχέεται µε την ιδιότητα του πολίτη…[µε βάση] το 

διαχωρισµό της θρησκείας από την πολιτική. Κάθε απόπειρα ανάµειξης 
των δυο διακριτών σφαιρών δεν αποτελεί απλώς άρνηση της ∆ηµοκρατίας, 
αλλά περικλείει και σπέρµατα ολοκληρωτικής ή θεοκρατικής ιδεολογίας» 

(Μανιτάκης 2000: 16).  
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Αντίθετα, για τους εκπροσώπους της Εκκλησίας και τους υποστηρικτές των 

θέσεών της, «Λαός-Έθνος-Ορθοδοξία-Εκκλησία» συνιστούν µία συµπαγή ενότητα 

(βλ. Χριστόδουλος 2001b). Όπως υποστηρίζεται ο λαός «στήν Ἐλλάδα εἶναι καί 

πολίτης τοῦ κράτους καί πιστός τῆς Ἐκκλησίας» (Χριστόδουλος 2000b: 35). Οι 

ιδιότητες, εποµένως, του πολίτη και του πιστού συµπλέκονται άρρηκτα, αφού η πίστη 

θεωρείται ουσιώδες στοιχείο της ταυτότητας του πολίτη: 

 

 «ὁ πιστός δεν εἶναι μία ἄλλη ἐπί μέρους ὄψη, ἀλλά ἕνα 

οὐσιαστικό στοιχεῖο τῆς ταυτότητας τοῦ πολίτη, ὁ ὁποῖος εἶναι 

συγχρόνως καί ὀργανικό μέλος τοῦ συντεταγμένου σώματος 

τῆς Ἐκκλησίας…» (Τµήµα Θεολογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών 2000: 

698). 

 

«ο ελληνικός λαός…που είναι ο Έλληνας πολίτης και συγχρόνως ο 

ορθόδοξος χριστιανός. ∆εν διχάζεται ο χριστιανός. Ο ορθόδοξος 
χριστιανός δεν είναι διαφορετικός ως πολίτης και διαφορετικός ως πιστός. 
∆εν διαχωρίζεται ο πολίτης από τον πιστό» (Κοντογιάννης παρατίθεται 
στο Τσάτσης, Κιούσης και Σπυροπούλος 2000: §8). 

 

 

Με άλλα λόγια, πίστη και πολιτική αντιµετωπίζονται ως αναπόσπαστες 

εκφάνσεις της ενιαίας υπόστασης του ανθρώπου. Από την ανθρωπολογική αυτή 

οπτική, το νεωτερικό υπόδειγµα εγκαθιδρύει µία «αυθαίρετη» και εποµένως µία 

ανεπίτρεπτη διάσπαση του «όλου ανθρώπου» σε πολίτη και σε πιστό. Από τη στιγµή 

που πολίτης και πιστός συνιστούν όψεις της ενιαίας ανθρώπινης ταυτότητας, η 

συνεργασία Εκκλησίας και Πολιτείας προτάσσεται ως αναγκαία διακονία του όλου 

ανθρώπου: 

 

«[ο] διαχωρισμός τοῦ πολίτη ἀπό τόν πιστό εἶναι αὐθαίρετος ἤ 

τουλάχιστον ἀβάσιμος, ἀφοῦ οὔτε ἡ Πολιτεία παραιτεῖται ἀπό 

τόν ἔλεγχο τῆς λειτουργίας τοῦ πολίτη ὡς πιστοῦ, οὔτε ἡ 

Ἐκκλησία παραιτεῖται ἀπό τή λειτουργία τοῦ πιστοῦ ὡς πολίτη. 

Ἑπομένως, τόσο ἡ Πολιτεία, ὅσο καί ἡ Ἐκκλησία ἀναφέρονται 

στόν ὅλο ἄνθρωπο, γι’ αὐτό καί οἱ ‘διακριτοί ρόλοι’ τους 

καλύπτουν σαφῶς τή συνταγματική ἐπιταγή κυρίως γιά τή δική 

τους θεσμική συνεργασία καί ὄχι βεβαίως γιά τή διάσπαση τῶν 

λειτουργιῶν τοῦ ἀνθρώπου σέ ὅσες ἀφοροῦν στόν πολίτη καί σέ 

ὅσες ἀφοροῦν στόν πιστό» (Τµήµα Θεολογίας Πανεπιστηµίου 

Αθηνών 2000: 698, έµφαση δική µου). 
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Εποµένως, ο «όλος άνθρωπος» και σε συλλογικό επίπεδο ο «λαός» 

εκλαµβάνεται ως µία θρησκευτικοπολιτική οντότητα, γι’ αυτό και κάθε έξαρση της 

πολιτικής διάστασης εις βάρος της θρησκευτικής θεωρείται πως τραυµατίζει την ίδια 

την υπόσταση του ανθρώπου. Εντυπωσιάζει, βέβαια, η απουσία κάθε αναφοράς στον 

κοινωνικό χαρακτήρα αυτής της υπόστασης, κάτι τέτοιο θα αµφισβητούσε την 

ουσιοκρατική πρόσληψη του ανθρώπου. Επιπλέον, παραβλέπονται διαφορές 

κοινωνικής και οικονοµικής τάξης τόσο µέσα στον «Λαό» όσο και µεταξύ «Λαού» 

και Ιεραρχίας. 

∆εν είναι όµως µόνο η ανθρωπολογία αλλά και η ιστορία που χρησιµοποιείται 

προκειµένου να δικαιολογηθεί η συµπλοκή πιστού και πολίτη. Ο εθναρχικός ρόλος 

της Εκκλησίας κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας θεωρείται πως διέσωσε την 

ελληνική ταυτότητα. Η πίστη αναδεικνύεται σε κριτήριο για την «πραγματική 

ταυτότητα του Γένους» κατά το «Ἕλληνες εἶναι ὅσοι αὐτόχθονες τῆς 

Ἑλληνικῆς Ἐπικρατείας πιστεύουσιν εἰς Χριστόν» (Ι.Σ.Ι. 2000: 241). Ο πολίτης, 

έτσι, δεν διακρίνεται από τον πιστό, το αντίθετο «η ιδιότητα του Έλληνα προϋποθέτει 

την ιδιότητα της ‘πίστης εις τον Χριστόν’.  Πιστός και Έλληνας ταυτίζονται. Η 

βαθύτερη ιδιότητα του Έλληνα είναι η πίστη του στον Χριστό» (Παπαρίζος 1994: 93). 

Στο πλαίσιο αυτής της ιδεολογίας, η ορθόδοξη πίστη δεν θεωρείται µία «ἁπλῆ 

προσωπική ὑπόθεσις τῶν πολιτῶν», αλλά συγκροτησιακό στοιχείο της 

προσωπικής, κοινωνικής ακόµα και εθνικής ταυτότητας του Έλληνα, όπως 

υποστηρίζεται «διαποτίζει καί ὅλην τήν ἐθνικήν καί κοινωνικήν ζωήν» 

(Χριστόδουλος 2000f: 15-16).  

Συνοψίζοντας, Κυβέρνηση και διοίκηση της Εκκλησίας ανταγωνίζονται πάνω 

στη νόµιµη εκπροσώπηση του λαού. Και οι δύο επικαλούνται την καθολικότητα του 

δικού τους εύρους, ώστε να µιλούν εν ονόµατι της συνολικής κοινωνίας. Για τους 

υποστηρικτές της Κυβέρνησης, ο λαός ως το σύνολο των πολιτών (όλον) διακρίνεται 

από το πλήρωµα της Εκκλησίας (µέρος), αφού όλοι οι πολίτες ανεξάρτητα των 

θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων «ανήκουν» στο Κράτος259
 (Σταθόπουλος 1993: 

                                                 
259

 Χαρακτηριστικό απόσπασµα: «όσο µεγάλη και να είναι η επικρατούσα, δηλαδή η ελληνορθόδοξη, 

Εκκλησία, δεν ταυτίζεται µε το σύνολο της κοινωνίας. Αντίθετα, αυτή η καθολικότητα υπάρχει στο 

Κράτος -κανένας µας δεν µπορεί να θέσει τον εαυτό του έξω από το Κράτος. Όλοι, είναι υποχρεωτικό, 

ανήκουµε στο Κράτος, διεπόµαστε από τους νόµους του Κράτους. Αυτό δεν ισχύει για την Εκκλησία 

λόγω της θρησκευτικής ελευθερίας…Έτσι, το πλήρωµα της Εκκλησίας δεν ταυτίζεται µε το σύνολο 

των πολιτών, µε το λαό. Είναι µικρότερο. Πως είναι δυνατόν, λοιπόν, µε βάση και την αρχή της λαϊκής 
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20-21, Σταθόπουλος 2000: 60-61). Το Κράτος, έτσι, εµφανίζεται να περιλαµβάνει 

όλη την κοινωνία, την ίδια στιγµή που η Εκκλησία υποβιβάζεται από άποψη 

καθολικότητας, καθώς περιλαµβάνει µόνο τους πιστούς της. Με βάση αυτή την 

οπτική, η θέληση της Εκκλησίας να εκπροσωπεί συνολικά την κοινωνία επικρίνεται 

πως αντιβαίνει στις δηµοκρατικές κατακτήσεις της νεωτερικότητας (ανθρώπινα 

δικαιώµατα, θρησκευτική ελευθερία, ισότητα). Αντίθετα, για τους εκκλησιαστικούς 

παράγοντες το Κράτος παραµένει µερικό, αυτό που προηγείται χρονικά και 

οντολογικά είναι το Έθνος, το οποίο ως ελληνορθόδοξο δεν µπορεί παρά να 

εκπροσωπείται δικαιωµατικά από την Εκκλησία. Η Εκκλησία, εδώ, δεν αποτελεί έναν 

θεσµό των θρησκευόµενων πιστών, αλλά την καρδιά του Έθνους που χτυπά συνολικά 

για την ελληνική κοινωνία, δίχως αυτό να θεωρείται πως παραβιάζει τις επιµέρους 

θρησκευτικές επιλογές των ατόµων.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            
κυριαρχίας, το Κράτος να µην εκπροσωπεί και εκείνους που είναι έξω από την επικρατούσα Εκκλησία; 

Είναι και θέµα ισότητας, σε τελευταία ανάλυση» (Σταθόπουλος 2000: 60-61).          
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3. Θέση και ρόλος της Εκκλησίας: Η παραδοσιακή, η φιλελεύθερη και η 

«ενδιάµεση» αντίληψη  

 

Κατά τη διάρκεια της διαµάχης για τις ταυτότητες αναδύθηκαν τρεις βασικές 

αντιλήψεις για τη θέση και το ρόλο της Εκκλησίας µέσα στην ελληνική κοινωνία: η 

παραδοσιακή ή εθνοκεντρική, η φιλελεύθερη και η «ενδιάµεση» αντίληψη.  Κάθε µια 

από αυτές προσλαµβάνει διαφορετικά τη σχέση της Εκκλησίας µε το Κράτος, το 

Έθνος και την κοινωνία, έχει δε ως φορείς αλλά και απευθύνεται σε συγκεκριµένα 

κοινωνικά στρώµατα.  

Η παραδοσιακή ή αλλιώς εθνοκεντρική αντίληψη τοποθετεί την Εκκλησία στο 

κέντρο της κοινωνίας και µάλιστα στο πιο υψηλό βάθρο από κάθε άλλο θεσµό, αφού 

θεωρείται πως εκπροσωπεί συνολικά τον ελληνικό Λαό πέρα από κοµµατικούς 

διαχωρισµούς (Γεώργιος, Καθηγούµενος 2000: 22). Η προεξάρχουσα θέση της 

Εκκλησίας επιβάλλει και αντίστοιχο θεµελιακό ρόλο: η Εκκλησία δεν είναι δυνατόν 

να περιοριστεί σε απλά τελετουργικά δηλαδή ψυχικά καθήκοντα, όπως «νά 

ἀσχολεῖται…μόνο μέ τους νεκρούς» (Χριστόδουλος 2000b: 43) ή να εκπέσει 

στην κατάσταση της «ιδιωτικοποίησης» (ο.π.: 52), αντίθετα οφείλει «νά ἀσχολεῖται 

με θέματα κοινωνικά, ἀνθρώπινα, ἐθνικά, ἐπίκαιρα» (ο.π.: 43). Υπό την οπτική 

αυτή, το αίτηµα η Εκκλησία να «ασχολείται µόνον µε τα του οίκου της» συνιστά µία 

«ευσεβιστική» ακόµη και «ρατσιστική» στάση, αφού δεν επιτρέπει την καθολική 

δράση της Εκκλησίας (Ιερόθεος 2000: 146-147). Το επιχείρηµα είναι πως η 

Ορθοδοξία δεν συνιστά µία ιδιωτική θρησκεία αλλά ένα καθολικό γεγονός, που 

αναπόφευκτα αγκαλιάζει το σύνολο της ζωής του επίσης ενιαίου ανθρώπου: 

 

«ὁ λόγος ὅλων μας εἶναι ἐκκλησιαστικός καί θεολογικός, δηλ. 

διεισδυτικός σέ ὅλες τίς ἐκφάνσεις τῆς ζωῆς. Δέν εἴμεθα 

μονοφυσίτες γιά να ἀσχολούμεθα στενά μόνον μέ τήν ψυχή μας, 

ἀγνοώντας ὅλα τά ἄλλα μεγάλα θέματα πού συνάπτονται μέ 

τήν ἐπίγεια ζωή μας» (Χριστόδουλος 2000 b: 67). 

 

 

Πρόκειται για µία συνολιστική αντίληψη η οποία αποδίδει στην Εκκλησία 

πρωταγωνιστικό ρόλο µέσα στο ιστορικοκοινωνικό γίγνεσθαι. Η θρησκεία δεν 

περιορίζεται στην περιοχή της προσωπικής συνείδησης αλλά διεκδικεί καθολική 

παρουσία µέχρι και τα εθνικά ενδιαφέροντα των πιστών<->πολιτών. Όπως 
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υποστηρίζεται χαρακτηριστικά, η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει ταυτόχρονα «διπλή 

αποστολή» (Χριστόδουλος 2000g: 337)· µία µε προσανατολισµό το εσωτερικό της 

χώρας και µία µε κατεύθυνση την Ευρώπη. Η εθνική αποστολή απορρέει από την 

πρόσληψη της Εκκλησίας ως «κιβωτό του Γένους» (ο.π.: 340) και αναφέρεται στην 

πνευµατική θωράκιση της ελληνικής κοινωνίας µέσα από τη διατήρηση και την 

τόνωση των αξιών του ελληνοχριστιανικού πολιτισµού: 

 

«πρός  τά ἔσω ὀφείλει νά τονίζη καί νά τονώνη τήν πίστη τοῦ 

Λαοῦ μας στίς ὑπερούσιες ἀξίες τοῦ ἐλληνοχριστιανισμοῦ, πού 

ἀποτελοῦν ζωτική ἐντελέχεια τοῦ ἔθνους μας» (ο.π.: 337). 

 
«Η Ορθοδοξία, νοούµενη όχι µόνο ως µέγεθος πνευµατικό και θείο για τις 
ψυχές, αλλά και ως δηµιουργός πολιτισµού µε οικουµενικές διαστάσεις, 
πού νοηµατοδοτεί τη ζωή και αξιολογεί τους διαχρονικούς στόχους του 

λαού µας. Για την Ελλάδα, χθες και σήµερα, η Ορθοδοξία είναι όρος 
επιβίωσης και κεντρικός άξονας πολιτισµικής και κοινωνικής συνοχής» 

(Χριστόδουλος 1998). 

 

 
Η «εξωτερική» αποστολή αφορά τη µετάδοση των αξιών αυτών στο χώρο της 

Ευρώπης, προκειµένου η τελευταία να οικοδοµηθεί πάνω σε στέρεες πνευµατικές και 

πολιτιστικές βάσεις. Η Ευρώπη θεωρείται πως διέρχεται µία συνολική 

οικονοµικοκοινωνική και πολιτιστική κρίση, την ώρα που η Ελλάδα αναζωογονείται 

χάρη στη δύναµη της ορθόδοξης παράδοσης. Η ορθόδοξη έτσι αναγέννηση της 

Ευρώπης προβάλλεται ως επιτακτικό καθήκον. Χαρακτηριστικά τονίζεται πως 

«οφείλουµε να κάνουµε αισθητή την παρουσία µας και να καταθέσουµε τη µαρτυρία της 

Ορθόδοξης πνευµατικότητας. Θα είµαστε ανάξιοι της αποστολής µας αν δεν ακούσουµε 

το νέο µήνυµα του Ευρωπαίου ‘διαβάντες εις ∆υτικήν Ευρώπην βοηθήσατε µας’» 

(Χριστόδουλος χ.χ.: §23). Η ευρωπαϊκή, λοιπόν, αποστολή έχει ως στόχο να 

επαναφέρει την Ευρώπη στη γνήσια ταυτότητά της, που είναι ο πολιτισµός της 

Ρωµηοσύνης:   

 

«Και προς τα έξω, προς την Ενωµένη Ευρώπη η Εκκλησία µας έχει και 
ρόλο και λόγο. Ξεπερνώντας το φράγµα του ιστορικού παρελθόντος, τις 
αρνητικές µνήµες και τις φορτίσεις, είναι ανάγκη να πλησιάσει µε 

φροντίδα ζωής την Ευρώπη, πείθοντάς την ότι δεν αποτελεί µόνον 

οργανικό κοµµάτι της, αλλά αυτή καθ’ εαυτήν τη καρδιά της…» 

(Χριστόδουλος 2000g: 338). 
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«Ως ενεργοί ευρωπαίοι πολίτες οφείλουµε να καταστήσουµε αισθητή την 

παρουσία της Ορθοδοξίας στη γηραιά ήπειρό µας. Άλλωστε ιστορικά η 

Ευρώπη οφείλει στην Ορθοδοξία την ίδια την υπόσταση και επιβίωση της. 
Χωρίς τη Ρωµηοσύνη η Ευρώπη είναι αδιανόητη» (Χριστόδουλος 1998). 

 

 

Η κυριαρχική αυτή θέση και ρόλος της Εκκλησίας νοµιµοποιείται µε αναφορά 

στη «χριστιανική» φύση της ελληνικής κοινωνίας και πολιτείας (βλ. Προκόπιος 2000: 

188, Χριστόδουλος 2000b: 59, Χριστόδουλος 2001: §13). Πρόκειται για την 

αντίληψη της λεγόµενης «συναλληλίας» σύµφωνα µε την οποία Κράτος και Εκκλησία, 

ως «παράλληλοι ή και ισότιµοι θεσµοί» (Χριστόδουλος 2000b: 59), αποτελούν τις δύο 

κορυφαίες «διακονίες…που συνυπάρχουν και συνδιακονούν µέσα στο ένα Σώµα, στο 

Λαό του Θεού, που είναι συγχρόνως Λαός και της ‘Εκκλησίας’  (Ιερωσύνης, εδώ) και 

της Πολιτείας» (Μεταλληνός 1987b: 365, επίσης Μεταλληνός 2000c: 384). Ωστόσο, 

η ισοτιµία αυτή δεν αναιρεί την τελική προτεραιότητα της Εκκλησίας, η οποία 

θεµελιώνεται στην αιώνια φύση και τον πνευµατικό της σκοπό: «δεν εἶναι στό ἴδιο 

ἐπίπεδο μέ το Κράτος ἡ Ἐκκλησία…Ἡ Ἐκκλησία χρονικῶς προϋπάρχει 

τοῦ Κράτους καί δέν ἕπεται αὐτοῦ» (Χριστόδουλος 2000b: 31). Αντίθετα, η 

φιλελεύθερη διανόηση, επικαλούµενη την καθολικότητα του Κράτους, αντιστρέφει 

την ιεράρχηση: «η τελική υπεροχή ανήκει φυσικά στην Πολιτεία…και µόνο η αρχή της 

καθολικότητας που τη διέπει (σε αντίθεση µε τη µη καθολικότητα της Εκκλησίας…) 

δείχνει ότι δεν υπάρχει πλήρης ισοτιµία» (Σταθόπουλος 1993: 29).     

Η στενή συνεργασία µεταξύ νόµιµης, χαρισµατικής και παραδοσιακής εξουσίας 

προβάλλεται από τους Ιεράρχες µε όρους αναγκαιότητας, προκειµένου να υπάρχει 

κοινωνική συνοχή και να αποφευχθούν καθεστωτικές παρεκτροπές, για παράδειγµα 

δικτατορία και αναρχία (βλ. Ιερόθεος 2000d: 143-144). Υπό την οπτική αυτή, το 

Κράτος οφείλει να υπερασπίζεται την Εκκλησία, να δηµιουργεί ευνοϊκές συνθήκες 

για την ύπαρξη και λειτουργία της, αφού η Ορθοδοξία θεωρείται θεµελιακό γνώρισµα 

όχι µόνο της θρησκευτικής αλλά και της εθνικής ταυτότητας: η Εκκλησία «ἔγινε ἡ 

Κιβωτός τῆς Πίστεως καί τῆς Ἐθνικότητάς μας, δηλαδή τῆς Ταυτότητάς 

μας» (Μεταλληνός 2000c: 387). Γι’ αυτό και κάθε αίτηµα χωρισµού απορρίπτεται ως 

µη ρεαλιστικό «ὅπως δέν εἷναι δυνατόν νά χωρισθεῖ τό δέρμα ἀπό τό ὀστοῦν, 

κατά τόν ἱστορικό Ζαμπέλιο» (Κωστόπουλος 2000: 29). Για την εθνοκεντρική, 
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λοιπόν, αντίληψη ο ρόλος της Ορθοδοξίας είναι αξεδιάλυτα θρησκευτικός και 

εθνικός: 

 

«η Ορθοδοξία…είναι πάντα παρούσα, πάντα µπροστά και όπως πάντα 

δίνει τη µάχη της για την αγάπη του Χριστού και τα εθνικά µας δίκαια» 

(Τσάτσου 1999: 239, έµφαση δική µου).   

  

 «Τή μεγαλύτερη δόξα καί τιμή νοιώθουμε, ὅταν ἀξιωνόμαστε 

νά κρατᾶμε στά χέρια μας τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ μας. 

Ἁλλά παράλληλα νοιώθουμε μιά βαρειά εὐθύνη γιά τό Γένος μας. 

Αὐτό δέν εἶναι διεκδίκηση ἐξουσίας, εἶναι εὐθύνη καί βάρος 

ἱστορικό, πού συνοδεύεται ἀπό θυσίες καί ἀπό μαρτύρια» 
(Χριστόδουλος 2000d: 318, έµφαση δική µου).  

 

 

Η εθνικοθρησκευτική αυτή σύµπλευση δίνει τη δυνατότητα στους Ιεράρχες να 

διεκδικούν για την Εκκλησία πρωταγωνιστικό ρόλο µέσα στην ελληνική κοινωνία 

αλλά και στη σχέση της µε το Κράτος. Η επιδίωξη αυτή δεν θεωρείται παρείσδυση 

στους τοµείς αρµοδιότητας της πολιτικής εξουσίας260
, αφού δεν εκλαµβάνεται µε 

όρους κοµµατικής πολιτικής αλλά ως καθήκον που απορρέει από την εθναρχική και 

πνευµατική αποστολή της «μέσα στήν χριστιανική Κοινωνία» (Χριστόδουλος 

2000b: 31-32, 59, 66, Χριστόδουλος 2000c: 299, Χριστόδουλος 2000d: 316-317). 

Στόχος της Ιεραρχίας δεν είναι η άµεση άσκηση πολιτικής εξουσίας, αλλά η 

αναγνώριση της Εκκλησίας ως περίοπτου θεσµού της κοινωνίας, λόγω της 

θεωρούµενης ως άρρηκτης σύνδεσης Έθνους και Ορθοδοξίας261
. Από τη στιγµή που 

ως µέγιστη προτεραιότητα τίθεται η «συνοχή του Γένους» (Χριστόδουλος 2001b: §28) 

η Εκκλησία απαιτεί µία Πολιτεία που να σέβεται και να υπερασπίζεται τα «θεµέλιά 

µας» (ο.π.: §16), τα οποία συνοψίζονται στο τρίπτυχο «κοινή πίστη, κοινή γλώσσα, 

κοινή παιδεία» (ο.π.: §26). Υπό την έννοια αυτή, η Εκκλησία διεκδικεί να στέκεται 

πάνω από την πολιτική εξουσία ώστε να την ελέγχει όταν αισθάνεται πως η πολιτική 

συνεπάγεται κινδύνους για τη «συνοχή του Γένους». Η Εκκλησία αναδεικνύεται έτσι 

σε φύλακα της εθνικής ταυτότητας ενώ η Κυβέρνηση ελέγχεται για εξασθενηµένη 

                                                 
260

 Η αντίκρουση αυτής της θέσης στο άρθρο του Μανιτάκη µε τίτλο «Και όµως δεν νοµιµοποιείται να 

οµιλεί περι…», Ελευθεροτυπία, 12-06-1998, δηµοσιευµένο και στο Μανιτάκης 2000: 189-194.    
261

 Γίνεται λόγος για «‘ἀσύγχυτη καί ἀδιαίρετη’ ἕνωση τοῦ Ἔθνους μας μέ τήν Ὀρθοδοξία» 

(Μεταλληνός 2000c: 388). Για τον Αθανασιάδη (2000: 565) η «ιστορική συνέχεια» του ελληνικού 

έθνους επιτεύχθηκε και επιτυγχάνεται χάρη στην «ζεύξη» ελληνισµού και Ορθοδοξίας. Κριτική στην 

ταύτιση Ορθοδοξίας και ελληνισµού ασκεί ο Αγουρίδης (2002), ο οποίος αντίθετα κάνει λόγο για 

«στενή ιστορική ‘συνεργία’ των δύο αυτών παραγόντων» (ο.π.: 377).   
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εθνική εγρήγορση, η οποία σε συνθήκες παγκοσµιοποίησης καταγγέλλεται πως 

ισοδυναµεί µε εθνική αυτοκτονία. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε πως στην περίπτωση της 

Ελλάδας η συγκρότηση της εθνικής ταυτότητας δεν προήλθε έπειτα από ρήξη µε τη 

θρησκεία, αντίθετα σύµφωνα µε την Georgiadou (1995: 300-301) είχε εξ αρχής 

θρησκευτικό προσανατολισµό.   

Το πολυπολιτισµικό κράτος απορρίπτεται ως αµερικανοποίηση της ελληνικής 

κοινωνίας, που σηµαίνει άρνηση του ελληνορθόδοξου έθνους και αντικατάστασή του 

από τη λογική της «‘ελεύθερης αγοράς’ εθνικών και θρησκευτικών ταυτοτήτων» 

(Τσακιρίδου 2000: 560). Έτσι, όµως, θεωρείται πως ο Έλληνας απο-ουσιοποιείται, 

δηλαδή χάνει ό,τι συνιστά το βαθύτερο είναι, την ίδια την «ιστορία» και «ψυχή» του 

(Χατζηφώτης 2000: 628). Η διπολική φύση του Έλληνα ως σύνθεση ελληνικότητας 

και θρησκευτικότητας (Καργάκος 2000b: 585) διασπάται βίαια µε αποτέλεσµα να 

µετατρέπεται σε απλό καταναλωτή προϊόντων ταυτότητας. Η ταυτότητα από πηγή 

αξιών και στοιχείων του παρελθόντος που κληρονοµείται, άρα δεσµεύει τις νεότερες 

γενιές, εκπίπτει σε προϊόν αγοραίας προτίµησης: 

 

 «ἡ προτεινόμενη ἀλλαγή ἀκολουθεῖ Εὐρωπαικά καί 

Ἀμερικανικά πρότυπα καί…ἐπιδιώκει τήν δημιουργία ἑνός 

καινούργιου Ἕλληνα, τοῦ ὁποίου ἡ θρησκευτική, ἱστορική καί 

πολιτιστική συνείδηση δέν θά καθορίζεται ἀπό τό παρελθόν –

δέν θά κληρονομεῖται- ἀλλά θά ἐπιλέγεται ἐλεύθερα κατά τά 

πρότυπα τοῦ καταναλωτισμοῦ…Ὁ σκοπός εἶναι ἐθνικότητα 

χωρίς ἔθνος, λαός κράτους ἀντί γιά λαό ἔθνους, σύνολο ἀτόμων 

ἀντί γιά κοινωνία προσώπων» (Τσακιρίδου 2000: 558). 

 

Για να αποφευχθεί µία τέτοια έκπτωση προβάλλεται ως διέξοδος η 

«επανακαθιέρωση του Ιερού ως πηγής των σηµασιών» (Καστρινάκης 2000: 602). Το 

ιερό, η παράδοση και ευρύτερα το παρελθόν θεωρούνται θεµελιώδη στοιχεία της 

προσωπικής και συλλογικής ταυτότητας, πολύτιµη πηγή αξιών και νοηµάτων που 

απελευθερώνει τον άνθρωπο από την «τυραννία του παρόντος» που επιβάλλει ο 

σύγχρονος πολιτισµός (Ματσάγγας 2000: 607). Όπως έχει επισηµανθεί η αδυναµία 

διάκρισης ανάµεσα στη θρησκευτική πίστη και το εθνικό φρόνηµα οδηγεί στην 

«ελληνοποίηση» της ορθοδοξίας και στην «ιεροποίηση» του ελληνικού έθνους 

(Μανιτάκης 2000: 132-133, επίσης Ζουµπουλάκης 2000). Αυτό  έχει ως αποτέλεσµα 

η Ελληνική Πολιτεία να γίνεται αντιληπτή ως «θρησκεύουσα» (Προκόπιος 2000: 188), 
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που έχει ως χρέος να διαφυλλάξει αναλλοίωτες και απαράγραπτες τις παραδόσεις, για 

τις οποίες οι πρόγονοι έδωσαν το αίµα τους (βλ. Άνθιµος 2000: 193-194). 

Οποιαδήποτε αντίθετη συµπεριφορά ισοδυναµεί µε ασέβεια και προδοσία απέναντι 

στους αγώνες του ιερού παρελθόντος: 

 

«..θά τρίζουν τά κόκκαλα τοῦ Μακρυγιάννη, τοῦ Κολοκοτρώνη, 

τῶν Ὑψηλάντηδων καί τῶν ἄλλων ἀγωνιστῶν. Ἀκόμη καί τῶν 

τελευταίων ἡρώων μας του 1940, πού ἔχοντας τήν ἐλπίδα τους 

στήν Παναγιά μας ἀγωνίσθηκαν γιά νά ἀναχαιτήσουν τούς 

εἰσβολεῖς καί ἔσπειραν τά κόκκαλά τους στά βουνά τῆς Βορείου 

Ἠπείρου» (Γεώργιος, Καθηγούµενος 2000: 22).             

 

 Οι σύγχρονοι φορείς της πολιτικής εξουσίας παρουσιάζονται έτσι ιερόσυλοι 

απέναντι στους πατέρες-θεµελιωτές του νεοελληνικού Κράτους, αφού θεωρείται πως 

δεν σέβονται τις προγονικές θυσίες, χάρη στις οποίες υφίσταται η σηµερινή 

ελευθερία262
. Οι µακάβριες αναφορές στο αίµα, τους τάφους, τα κόκκαλα και τις 

θυσίες συγκροτούν ένα συµπαγές ιερό παρελθόν το οποίο επιτάσσει συγκεκριµένη 

συµπεριφορά από το παρόν και µέλλον263
. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο de 

Montlibert (1998: 43) «µε τον τρόπο αυτό οι αναµνήσεις µιας οµάδας ενισχύονται 

µέσω της µνήµης των προγενεστέρων οµάδων και κερδίζουν σε αυθεντία, καθώς το 

επενδεδυµένο κοινωνικό βάρος είναι µεγαλύτερο».  Αποκοπή από την παράδοση ή 

έστω απόπειρα κριτικού αναστοχασµού του παρελθόντος σκιαγραφείται µε εικόνες 

καταστροφικής αποκάλυψης ως ταπείνωση, εξουδετέρωση, πριόνισµα, αλλοτρίωση, 

παρακµή, διάσπαση, θάνατος (βλ. Χριστόδουλος 2000c). 

Συνοψίζοντας, η εθνοκεντρική θεώρηση απολυτοποιώντας την ιστορική 

σύνδεση Έθνους και Εκκλησίας αναθέτει στην τελευταία εθναρχικό ρόλο µέσα στην 

                                                 
262

 «Ὤ κι ἄν ἐσηκώνονταν ἀπό τούς τάφους των τά μεγάλα παλληκάρια τοῦ ἔθνους μας, 

οἱ Κολοκοτρώνηδες καί οἱ Μακρυγιάννηδες, οἱ Μιαούληδες καί οἱ Μποτσαραῖοι, οἱ 

παπάδες καί οἱ δεσποτάδες τοῦ μεγάλου Ἀγῶνα, ὁ Γρηγόριος ὁ Ε’, ὁ Διάκος, ὁ 

Παπαφλέσσας, οἱ πρόκριτοι τῆς Τροιζηνίας, οἱ ποιητές καί οἱ πολιτικοί, ὁ Καποδίστριας 

κι ὁ Παπαρρηγόπουλος, ὁ Τρικούπης καί ὁ Ζαμπέλιος, ὁ Σολωμός, ὁ Κάλβος κι ὁ 

Μαβίλης, ὁ Παπαδιαμάντης καί ὁ Ἐλύτης, ὁ Καραολῆς κι ὁ Δημητρίου, ὤ! Κι ἄν 

ἐσηκώνονταν αὐτοί καί χιλιάδες ἄλλοι, πού μέ τό λόγο καί τις πράξεις των ἐθεμελίωσαν 

καί ἐστήριξαν καί ὕμνησαν τήν πνευματική ὑπόσταση αὐτοῦ τοῦ ἔθνους, τί θά ἔλεγαν 

ἄν ἔβλεπαν τό γκρέμισμα πού ἐπιχειροῦν σήμερα κάποια παιδιά τους στήν 

ἐλληνορθόδοξη παρουσία μέσα στήν κοινωνία, καί τά ραπίσματα πού δίνουν στή Μάνα 

τους, τήν Ἐκκλησία;»    (Χριστόδουλος 2000c: 295).             
263

 Για την συγκρότηση της υποκειµενικότητας µε άξονα αναφοράς τη µαρτυρική θυσία, το αίµα και 
γενικά το θάνατο, βλ. Γαβριηλίδης 2007.       
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κοινωνία. Το πρότυπο είναι η Εκκλησία ως «‘περιέχον’ συνόλου του εθνικού βίου 

(Εθναρχία)’» και όχι η έκπτωσή της σε «‘περιεχόµενο’ της κρατικής µηχανής» 

(Μεταλληνός 2000: 40). Η Εκκλησία αναδεικνύεται στον πρωταρχικό θεσµό 

διαφύλαξης της εθνικής και πολιτιστικής ιδιοπροσωπίας του Γένους, εποµένως έχει 

χρέος και ευθύνη να παρεµβαίνει δηµόσια µε γνώµονα τη διατήρηση των 

χαρακτηριστικών της ελληνορθοδοξίας. Υποστηρίζεται χαρακτηριστικά πως η 

Εκκλησία έχει «σκοπό [την] ‘εκκλησιοποίηση’, δηλαδή εν-Χρίστωση, όλου του κόσµου, 

συνεπώς ΚΑΙ της Πολιτείας» (Μεταλληνός 2000: 24). Η «εκκλησιοποίηση» αυτή 

ενοποιεί πλήρως το πεδίο, για να χρησιµοποιήσω την έκφραση του Ντυµόν (1988), 

υπό την έννοια ότι η συνολική οργάνωση και λειτουργία του κοσµικού επιπέδου 

οφείλει να συµµορφωθεί προς την υπέρτατη θρησκευτική αξία, όπως αυτή 

ενσαρκώνεται εδώ από την Ορθόδοξη Εκκλησία και τους εκπροσώπους της. Το 

Κράτος αντίστοιχα γίνεται αντιληπτό «κατ’ εικόνα και καθ’ οµοίωση της κοινωνίας 

του Ελληνορθόδοξου γένους» (Αγγελόπουλος 2009), γι’ αυτό και οφείλει να 

συνεργάζεται ισότιµα µε την Εκκλησία για την πρόοδο και ευτυχία της χριστιανικής 

κοινωνίας. Το ελληνορθόδοξο Έθνος ως ευρύτερο και σπουδαιότερο του Κράτους 

καθίσταται κριτήριο της αυθεντικής «ελληνικότητας». Μπορεί κανείς να είναι 

υπήκοος της Ελλάδος χωρίς να ασπάζεται την Ορθοδοξία, ωστόσο πραγµατικά 

Έλληνας µε την έννοια της µετοχής στο Έθνος είναι µόνον όποιος µετέχει του 

πολιτισµού της Ορθοδοξίας: 

 

«…μπορεῖ νά εἶναι κανείς Ἕλληνας ὑπήκοος χωρίς νά 

ταυτίζεται μέ Ὀρθόδοξες ἀξίες καί βιώματα. Στην περίπτωση 

αὐτή, ὡστόσο, τό ἄτομο ἔχει Ἑλληνική ὑπηκοότητα, ἀλλά δέν 

ἀνήκει στό Ἑλληνικό ἔθνος. Εἶναι πολίτης τῆς Ἑλλάδος, μέ ὅλα 

τά ἀνάλογα δικαιώματα, ἀλλά δέν εἶναι Ἕλληνας. Ἕλληνας εἶναι 

αὐτός πού συμμετέχει στήν μνήμη, τήν γλώσσα, τήν ζωή, τήν 

σκέψη καί τήν συνέχιση τοῦ πολιτισμοῦ τῆς Ὀρθοδοξίας» 

(Τσακιρίδου 2000: 557, έµφαση δική µου).  

 

 

Η εθνοκεντρική αντίληψη, κυρίαρχη σε εκκλησιαστικούς και µοναστικούς 

κύκλους αλλά και σε ακαδηµαϊκά και πολιτικά πρόσωπα που διατηρούν στενούς 

δεσµούς µε την Εκκλησία264
, έχει κυρίως απήχηση σε συντηρητικά λόγω κοινωνικής 

                                                 
264

 Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Στ. Παπαθεµελή, για τον οποίο «Ἡ όρθόδοξη Ἐκκλησία 

προϋπάρχει τοῦ Ἑλλαδικοῦ Κράτους. Ἔζησε χωρίς αὐτό στούς αἰῶνες τῆς δουλείας 
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στασιµότητας ή και καθοδικής τροχιάς κοινωνικά στρώµατα, τα οποία αναζητούν 

ασφάλεια στους κόλπους της Εκκλησίας. Αντίθετα στρώµατα µε ανοδική κοινωνική 

τροχιά και υψηλή µόρφωση ασπάζονται τη φιλελεύθερη αντίληψη περί των σχέσεων 

Εκκλησίας, κοινωνίας και πολιτικής, η οποία έχει ως κύριο φορέα τη δυτικά 

προσανατολισµένη διανόηση. Η Εκκλησία αποσυνδέεται από κάθε πολιτική και πολύ 

περισσότερο εθναρχική λειτουργία και ασχολείται πρωτίστως µε πνευµατικά και 

θρησκευτικά, δευτερευόντως και µε κοινωνικά ζητήµατα ως ένας 
«οργανισµός 

ενεργής κοινωνικής και πολιτισµικής υποστήριξης»
 

(Αλευράς παρατίθεται στο 

Τσάτσης, Κιούσης και Σπυρόπουλος 2000: §3). Στο επίκεντρο της φιλελεύθερης 

άποψης είναι η διάκριση Εκκλησίας-Κράτους, η οποία θεµελιώνεται στη διαφορετική 

αποστολή, όπως επίσης και στη διαφορετική πηγή εξουσίας των δύο θεσµών:  

 

«Πολιτεία και Εκκλησία έχουν η καθεµιά διαφορετική αποστολή, η πρώτη 

‘κοσµική’ αποστολή (να οργανώνει και ρυθµίζει τις κοινωνικές σχέσεις µε 
τρόπο δεσµευτικό και εξαναγκαστό), η δεύτερη κατ’ εξοχήν πνευµατική, 

θρησκευτική, µεταφυσική (‘εξωκόσµια’, κατά εκκλησιαστική ορολογία) 

αποστολή…η Εκκλησία έχει πρωτογενή εξουσία ως πνευµατικός φορέας, 
γιατί ως κοινωνικός φορέας υπόκειται φυσικά στην Πολιτεία» 

(Σταθόπουλος 1993: 19). 

 

 

Κράτος και Εκκλησία διαχωρίζονται, µε το πρώτο να εκπροσωπεί και να 

αναφέρεται συνολικά σε όλους τους πολίτες και τη δεύτερη να απευθύνεται στην 

κοινωνία των πιστών της (Σταθόπουλος 1993: 20-21, Σταθόπουλος 2000: 60-61). 

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά η «θρησκευτική και εκκλησιαστική σφαίρα θα 

πρέπει να περιέλθουν θεσµικά και εξ ολοκλήρου στην ιδιωτική σφαίρα, εκεί, όπου τις 

κατέταξε ο ∆ιαφωτισµός, εκεί όπου επιβάλλει να ανήκουν ένα κράτος δικαίου και µια 

σύγχρονη πολιτική δηµοκρατία» (Μανιτάκης 2000: 187). Η Εκκλησία ως 

θρησκευτικός θεσµός θεωρείται πως πρέπει να περιοριστεί στις πνευµατικές και 

τελετουργικές της σχέσεις µε τους πιστούς, το πολύ και στο φιλανθρωπικό της έργο, 

σε κάθε περίπτωση να µην παρεµβαίνει σε ζητήµατα, τα οποία µε βάση την αρχή της 

λαϊκής κυριαρχίας άπτονται των σχέσεων Κράτους και πολίτη (ο.π.: 139-140). Η 

προτεραιότητα δίνεται στην έννοια του Κράτους ως µορφή έννοµης και θεσµικής 

σχέσης µε τους πολίτες. Ο Έλληνας, εδώ, ορίζεται µε κριτήρια πολιτικά και όχι 

θρησκευτικά ή πολιτισµικά: 

                                                                                                                                            
στηρίζοντας καί καθοδηγώντας τό Γένος. Συνυπάρχει μ’ αὐτό καί θά ζεῖ στούς αἱῶνες 

τῶν αἱώνων. Αὐτή εἶναι ἡ ἀμετακίνητη ἀποστολή της» (Παπαθεµελής 2000: 539). 
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«Έλληνες είναι αυτοί που απαρτίζουν τον ίδιο ‘∆ήµο’, που έχουν τα ίδια 

δικαιώµατα και τις ίδιες υποχρεώσεις και συµµερίζονται τις ίδιες 
πολιτικές αξίες-της ισότητας, της ελευθερίας και της λαικής κυριαρχίας, 
πάνω στις οποίες οικοδοµήθηκε µιαν κοινή πολιτική συµβίωση που 

διαρκεί επί δύο αιώνες τώρα. Η πολιτική ταυτότητα των Ελλήνων 

διαµορφώνεται στην ‘εκκλησία του ∆ήµου’ και όχι στους ναούς της 
Εκκλησίας, όπου πλάθεται αποκλειστικά η θρησκευτική συνείδηση των 

ορθοδόξων πιστών που κατοικούν στην Ελλάδα» (Μανιτάκης 2000: 137). 

 

 

Το Κράτος, όπως υποστηρίζεται, πρέπει να είναι θρησκευτικά ουδέτερο, 

καθώς η σύγχρονη κοινωνία είναι πολυπολιτισµική και η πίστη ιδιωτική υπόθεση του 

ατόµου. Η θρησκευτική αυτή ουδετερότητα θεωρείται θεµελιώδη κατάκτηση της 

σύγχρονης δηµοκρατίας, δίχως να συνεπάγεται και θρησκευτικό αποχρωµατισµό της 

κοινωνίας. Αντίθετα, το Κράτος θα µπορεί να εγγυάται για όλες τις θρησκείες 

ευνοϊκό πλαίσιο λειτουργίας και να σέβεται το δικαίωµα της ελευθερίας της 

θρησκευτικής συνείδησης: 

 

«Το κράτος είναι εξ ορισµού ‘άθρησκο’, δεν πρεσβεύει κανένα 

θρήσκευµα και οφείλει να µεταχειρίζεται όλους όσοι αποτελούν το λαό 

του ως πολίτες, δηλαδή ως φορείς ίσων δικαιωµάτων και ελευθεριών, 

αγνοώντας ή κάνοντας αφαίρεση από τις προσωπικές τους ιδιότητες και 
ιδιαιτερότητες ή από άλλους κοινωνικούς προσδιορισµούς και από τις 
προσωπικές τους πεποιθήσεις» (Μανιτάκης 2000b: §9). 

 

Το αίτηµα για την αποσύνδεση Κράτους και Εκκλησίας αντλεί επιχειρήµατα 

από δύο πηγές· πρώτον από τις συνθήκες της σύγχρονης εποχής, για παράδειγµα 

πολυπολιτισµικότητα, ανθρώπινα δικαιώµατα, υποχώρηση παραδοσιακού έθνους-

κράτους, ευρωπαϊκή ενοποίηση, δεύτερον από την ίδια τη θεολογική παράδοση. 

Όπως υποστηρίζεται, ο αληθινός χαρακτήρας της Εκκλησίας δεν είναι εθνοφυλετικός 

αλλά πνευµατικά οικουµενικός, εποµένως η απαγκίστρωση της Εκκλησίας από το 

έθνος-κράτος δεν συνιστά αναίρεση αλλά επανεύρεση της ορθόδοξης ταυτότητας, 

που είναι οικουµενική. Χαρακτηριστικές είναι οι προτροπές προς την Εκκλησία «να 

δει τον εαυτό της µέσα από τα αιώνια σύµβολα της Ορθοδοξίας» (Μανιτάκης 2000: 

97), ακόµα περισσότερο «να συνταιριάσει την ελληνική πολιτική δηµοκρατική 

παράδοση, της ισότητας των δικαιωµάτων και ελευθεριών µε την πλούσια οικουµενική 

παράδοση της Ορθοδοξίας» (ο.π.: 156). Η φιλελεύθερη, λοιπόν, διανόηση στην 

προσπάθειά της να µεταρρυθµιστεί ο εκκλησιαστικός χώρος χρησιµοποιεί και 

επιχειρήµατα κατεξοχήν εκκλησιαστικά, όπως είναι η ευαγγελική ρήση «απόδοτε τα 
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του Καίσαρος των Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ» (Σταθόπουλος 1993: 19), ο 

ορισµός «Αγάπη εστίν ο Θεός» (Μανιτάκης 2000: 157) και ο λόγος για τα «τα αιώνια 

σύµβολα της Ορθοδοξίας» (ο.π.: 97). Την ίδια όµως αιωνιότητα επικαλείται και η 

αντίπαλη πλευρά, αυτή τη φορά όµως µε στόχο να διατηρηθεί η ισχύουσα τάξη 

πραγµάτων. Παρατηρούµε, λοιπόν, πως διαφορετικές νοηµατοδοτήσεις κοινών ιδεών 

εξυπηρετούν διαφορετικές στοχοθεσίες. 

Η Εκκλησία καλείται να εκµεταλλευθεί την ευκαιρία που προσφέρουν οι 

συγκαιρινές υπερεθνικές και πολυπολιτισµικές διεργασίες και να µετασχηµατιστεί 

από εθναρχική-κρατική σε Εκκλησία των «ορθόδοξων πιστών που κατοικούν στην 

ελληνική επικράτεια» (ο.π.: 97). Γι’ αυτό το σκοπό προτείνεται και η αναδιοργάνωση 

του διοικητικού της συστήµατος προς την κατεύθυνση της αποκέντρωσης µε 

γεωγραφικό-µητροπολιτικό και όχι εθνικό κριτήριο (ο.π.: 96). Στο σηµείο αυτό, 

ενεργοποιείται και η θεολογική θεώρηση της Εκκλησίας ως «κοινωνίας σχέσεων» 

που παρέχει µία ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα στα µέλη της265
. Με τον τρόπο αυτό, 

υποστηρίζεται, θα κατορθώσει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της εποχής, 

ταυτόχρονα και στο ίδιο το οικουµενικό και αγαπητικό της πνεύµα: 

 

«Την εποχή της παγκοσµιοποίησης και της δηµιουργίας πολιτικών 

ενοτήτων πολυπολιτισµικού και υπερεθνικού χαρακτήρα οι εθνικές 
Ορθόδοξες Εκκλησίες οφείλουν, αν θέλουν να εναρµονίσουν τον 

θρησκευτικό τους λόγο µε τις δοµές και τις λειτουργίες µιας 
πλουραλιστικής και ανοικτής κοινωνίας, στην οποία ανήκουν, να 

εκφέρουν ένα λόγο ανεκτικό ως προς τις άλλες θρησκείες, ένα λόγο 

συµφιλίωσης και όχι µισαλλόδοξο, ένα λόγο οικουµενικό και φιλειρηνικό. 

Το ερώτηµα που ανακύπτει είναι καυτό όσο και επιτακτικό: µπορεί η 

Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος να εγκαταλείψει τον εθνοκεντρικό της 
λόγο  και να υιοθετήσει ένα λόγο ελπίδας, συναδέλφωσης και ειρηνικής 
συνύπαρξης των πολιτισµών και των πιστών όλων θρησκειών, χωρίς να 

απαρνηθεί τον ‘κρατικό-εξουσιαστικό’ και ‘εθνικιστικό’ εαυτό της; Είναι 
σε θέση να διατυπώσει ένα λόγο που θα απευθύνεται σε ανθρώπους γενικά 

ή έστω στους ορθόδοξους πιστούς και όχι µόνο σε ορθόδοξους Έλληνες 

πολίτες;» (Μανιτάκης 2000: 95, έµφαση στο κείµενο). 

 

                                                 
265

 Βλ. το κεφάλαιο 3 µε τίτλο «Θεσµός του κράτους και του έθνους ή εκκλησία σχέσεων κοινωνίας», 

στο Μανιτάκης 2000: 151 και εξής. Ο Μανιτάκης, µάλιστα, παραπέµπει στον Γιανναρά (βλ. ο.π.: 151, 

υποσηµ. 154), αξιοποιώντας τη νοηµατοδότηση της Ορθοδοξίας ως «πρόταση τρόπου ζωής και 

πολιτισµού», µε ταυτόχρονη όµως κριτική στον αντιδυτικό-ελληνοκεντρικό λόγο του Γιανναρά. Η 

φιλελεύθερη διανόηση, προκειµένου να επικρίνει τον κρατικό εναγκαλισµό της Εκκλησίας, δεν 

περιορίζεται σε καθαρά πολιτικά και νοµικά επιχειρήµατα, αλλά αναζητά και απροσδόκητα ερείσµατα 

εντός της θεολογικής περιοχής, ανεξάρτητα αν αυτά έχουν χρησιµοποιηθεί ακριβώς για την 

υποστήριξη αντίθετων θέσεων. Βλ. στο ίδιο την κριτική του Μανιτάκη για την προσχώρηση του 

Γιανναρά στο στρατόπεδο των πολεµίων του χωρισµού Κράτους και Εκκλησίας. 
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Συνοψίζοντας, για τη φιλελεύθερη αντίληψη οποιαδήποτε εθναρχική 

αποστολή της Εκκλησίας θεωρείται επικίνδυνος αναχρονισµός, κατάλοιπο 

περασµένων εποχών που δεν ανταποκρίνεται στις συνθήκες και απαιτήσεις της 

«κοινωνίας των πολιτών». Η νεωτερικότητα θέλει τη θρησκεία ιδιωτική υπόθεση του 

κάθε ατόµου, εποµένως το Κράτος θρησκευτικά ουδέτερο, το πολύ να εξασφαλίζει 

ισότιµο πεδίο ανάπτυξης όλων των θρησκειών. Οι τελευταίες µάλιστα 

προσλαµβάνονται περισσότερο µε όρους πολιτισµού και ταυτότητας -και µάλιστα σε 

συνθήκες πλουραλισµού και ανταγωνιστικής αγοράς- παρά δογµατικά, δηλαδή ως 

αµετάβλητα σύνολα αρχών πίστης. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, καθώς αποσυνδέεται από 

το Έθνος, εκθρονίζεται από την κεντρική της θέση και λειτουργία και καθίσταται µία 

-έστω και η πλέον δυναµική- από τις λοιπές θρησκευτικές οµάδες, που οφείλει να 

εκπληρώνει θρησκευτικές, το πολύ φιλανθρωπικές, δραστηριότητες στα πλαίσια της 

κοινωνίας των πολιτών. Στην περίπτωση µάλιστα της διανόησης που στηρίζει την 

εκσυγχρονιστική ιδεολογία και προοπτική, η παραπάνω εξέλιξη προβάλλεται ως 

µονόδροµος: «επειδή η πορεία της οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης είναι µη 

αντιστρέψιµη και αναπόφευκτη, µοιραία το κράτος θα εκκοσµικευθεί πλήρως µε ή 

χωρίς τη θέληση της Εκκλησίας» (∆ηµητράκος 2000: §3), εποµένως «αναπόφευκτα ο 

εκσυγχρονισµός θα νικήσει και µαζί η νεωτερικότητα, η αγορά και η ανάπτυξη» (ο.π.: 

§15). Πρόκειται για έναν ντετερµινισµό που ταυτίζει την πρόοδο µε τον 

εξευρωπαϊσµό µέσα από µια διαδικασία διάχυσης θεσµικών δοµών ή/και 

πολιτισµικών αξιών, οι οποίες να ανταποκρίνονται στο πνεύµα της νεωτερικότητας266
. 

Οι εκσυγχρονιστές αυτο-αναλαµβάνουν να διαφυλάξουν «σαν κόρη οφθαλµού την 

πολιτική παρακαταθήκη του ∆ιαφωτισµού…την κοσµοθεωρητική ουδετερότητα της 

Πολιτείας και το δικαίωµα στην διαφορά» (Σωτηρέλης 2000c: §7). 

Τέλος, διακρίνεται και µία τρίτη «ενδιάµεση» άποψη, η οποία φιλοδοξεί να 

υπερβεί την πόλωση µεταξύ εθνοκεντρικής και φιλελεύθερης αντίληψης (βλ. 

Βενιζέλος 2000b, ∆ρεττάκης 2000). Εδώ µπορεί κανείς να εντοπίσει άτοµα υψηλής 

κοινωνικής θέσης και παιδείας, που διατηρούν ωστόσο επαφή µε την Εκκλησία λόγω 

προέλευσης ή σχέσης µε το θρησκευτικό περιβάλλον. Η σύνδεση Εκκλησίας και 

Έθνους δεν τίθεται υπό αµφισβήτηση, αντίθετα θεωρείται διαχρονικό προτέρηµα της 

ελληνικής περίπτωσης που πρέπει οπωσδήποτε να διατηρηθεί. Ωστόσο, 

αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα, ειδικά στις σηµερινές συνθήκες, να υπάρξει ένας 

                                                 
266

 Για µία κριτική των µονογραµµικών θεωριών εκσυγχρονισµού, βλ. Prodromou 1993: 7-14, 

Προδρόµου 1995, επίσης Stavrakakis 2002: 16-24.   
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ευδιάκριτος διοικητικός χωρισµός Κράτους και Εκκλησίας, έτσι ώστε να 

αποφευχθούν εντάσεις που οφείλονται σε ανεπίτρεπτες εκατέρωθεν θεσµικές 

παρεµβάσεις. Η θέση αυτή εµφανίζεται έτσι να συµβιβάζει την ένταση µεταξύ 

Κράτους-Εκκλησίας-Έθνους, κρατώντας από την παραδοσιακή θέση τη σχέση 

Έθνους-Εκκλησίας, και από τη φιλελεύθερη το αίτηµα ενός διοικητικού χωρισµού.  

Οι φορείς της ενδιάµεσης θέσης προσπάθησαν να υποβιβάσουν τη διαµάχη 

των ταυτοτήτων ως αποτέλεσµα «µιας αλυσίδας παρεξηγήσεων», οι οποίες βρήκαν 

έδαφος να αναπτυχθούν εξαιτίας λανθασµένων ενεργειών σε επίπεδο «διαδικασίας» 

και «µεθόδου»
267

  (Βενιζέλος 2000b: 501-502). Υποστηρίζεται πως το ζήτηµα της 

µεταβολής του περιεχοµένου των αστυνοµικών ταυτοτήτων έπρεπε ευθέως να το 

επιληφθεί η Βουλή και όχι να περάσει πλαγίως µέσα από την οδό της διοίκησης268
 

(ο.π.: 502). Ο Βενιζέλος, αν και υπεραµύνεται της αποκλειστικής αρµοδιότητας της 

Κυβέρνησης για το περιεχόµενο των αστυνοµικών ταυτοτήτων, προτάσσει τη 

σηµασία του διαλόγου και της συναίνεσης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η σύγκρουση 

εµφανίζεται ως µία απλή αστοχία εφαρµογής του µοντέλου της «σύγχρονης 

συναινετικής δηµοκρατίας».  

Η προσέγγιση αυτή δίνει η δυνατότητα στον Βενιζέλο να υπεραµυνθεί το 

ισχύον καθεστώς σχέσεων Εκκλησίας και Κράτους: από τη στιγµή που οι σχέσεις 

αυτές είναι συνταγµατικά οριοθετηµένες δεν απαιτείται αναθεώρησή τους (Βενιζέλος 

2000c, Βενιζέλος 2000d: 26-27). Η ιστορική σχέση που έχει το ελληνικό έθνος µε την 

Ορθοδοξία θεωρείται φυσικό να αντανακλάται και στις συνταγµατικές του πράξεις, 

δίχως όµως αυτό να συνεπάγεται προνοµιακό καθεστώς εις βάρος άλλος θρησκειών ή 

ατοµικών δικαιωµάτων. Τα υπαρκτά φαινόµενα τέτοιων παραβιάσεων 

καταλογίζονται στο επίπεδο της κοινής νοµοθεσίας και διοικητικής πρακτικής και όχι 

στο ευρύτερο πλαίσιο σχέσεων Κράτους και Εκκλησίας (Βενιζέλος 2000c: §5). Ο 

όρος «επικρατούσα» θεωρείται πως φανερώνει τη θρησκεία της πλειοψηφίας του 

ελληνικού λαού, δίχως να καθιερώνει την προνοµιακή µεταχείριση µίας επίσηµης ή 

                                                 
267

 Κατηγορηµατική απόρριψη αυτής της θέσης από τους υποστηρικτές της φιλελεύθερης αντίληψης. 
Για παράδειγµα, σύµφωνα µε τον Μανιτάκη (2000: 17) η διαµάχη για τις ταυτότητες «δεν οφείλεται σε 

πείσµατα ή σε αδέξιους χειρισµούς και δογµατικές εµµονές των πρωταγωνιστών της…Κρίνεται ο 

πολιτικός και πλουραλιστικός χαρακτήρας της ∆ηµοκρατίας µας…η αναδιάταξη των σχέσεων θρησκείας 

και πολιτικής ή µάλλον Ιεραρχίας και πολιτικής εξουσίας. Ματαιοπονούν όσοι επιδιώκουν να την 

υπερβούν µε ‘πολιτικάντικους’ χειρισµούς και πρόσκαιρους συµβιβασµούς».    
268

 Η ίδια άποψη και από τον ∆ρεττάκη 2000b: 521, ο οποίος κάνει λόγο για υποβάθµιση του ρόλου 

του Κοινοβουλίου και των Βουλευτών. Στο ίδιο κλίµα και οι απόψεις του Αντιπροέδρου της Βουλής 
Παναγιώτη Κρητικού (2000) στο άρθρο υπό τον χαρακτηριστικό τίτλο «Η Κυβέρνηση παρανοµεί».  
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κρατικής θρησκείας269
 (ο.π.: §6). Υπό την έννοια αυτή, οι προτάσεις του Βενιζέλου 

δεν αποσκοπούν σε µία συνολική αναδιάταξη των σχέσεων Κράτους και Εκκλησίας, 

αλλά σε επιµέρους νοµοθετικές και διοικητικές µεταρρυθµίσεις. Ακόµα και αυτές, 

όµως, δεν αγγίζουν ζητήµατα, όπως η κρατική µισθοδοσία του κλήρου, η οποία 

θεωρείται ιστορικό αποτέλεσµα της ρύθµισης της εκκλησιαστικής περιουσίας (ο.π.: 

§9). Η εµφατική επίκληση της «ιστορικής µνήµης» και του «ιστορικού χρόνου» (ο.π.: 

11), αλλά και η αναφορά στη «συνήθεια, παράδοση, συνειδησιακή ανάγκη» (Βενιζέλος 

2000d: 28) σκοπό έχει να αποδυναµώσει τις επικρίσεις περί προνοµιακού καθεστώτος 

της Ορθόδοξης Εκκλησίας, µε άλλα λόγια να νοµιµοποιήσει το υπάρχον καθεστώς 

σχέσεων Κράτους και Εκκλησίας. Το τελευταίο µάλιστα προβάλλεται µε όρους 

κοινωνικής και εθνικής ωφέλειας: 

 

«Σε όλες, λοιπόν, τις χώρες το ζήτηµα των σχέσεων Κράτους και 
Εκκλησίας, τίθεται και αντιµετωπίζεται όχι µε όρους αισθητικούς ή 

φορµαλιστικούς αλλά βαθύτατα ιστορικούς…Τίποτα δεν είναι πιο 

επικίνδυνο στην προσέγγιση των θεσµών από την έλλειψη ιστορικής 
µνήµης και συγκριτικής γνώσης. Τίποτα δηλαδή δεν είναι χειρότερο από 

τον θεωρητικό ερασιτεχνισµό και τον πνευµατικό επαρχιωτισµό που 

αδυνατεί να εκτιµήσει όλα τα δεδοµένα µέσα στο βάθος του ιστορικού 

χρόνου» (Βενιζέλος 2000c.: §11). 

 

Εάν η παραδοσιακή θέση, κατά το πρότυπο της βυζαντινής και οθωµανικής 

λειτουργίας της Εκκλησίας, συνεπάγεται αυστηρή σύζευξη Κράτους και Εκκλησίας -

όπως υποστηρίζεται- για το συµφέρον του Έθνους, ενώ η εκσυγχρονιστική οδηγεί σε 

ολική ρήξη του υπάρχοντος πλαισίου σχέσεων προς την κατεύθυνση του λαϊκού 

κράτους και της ιδιωτικοποίησης της θρησκείας, η «ενδιάµεση» θέση καταλήγει το 

πολύ σε προτάσεις βελτιωτικού χαρακτήρα, δίχως να αµφισβητεί το γενικό πνεύµα 

που διέπει τις σηµερινές σχέσεις. Γι’ αυτό και οι εκσυγχρονιστές χαρακτηρίζουν τους 

εκπροσώπους του «µεσαίου χώρου» ως «‘διαµεσολαβητές’» και «εγγυητές της 

                                                 
269

 O Τρωιάνος (1988: 57), επίσης, υποστηρίζει πως µε τις αλλαγές του Συντάγµατος του 1975 ο όρος 
επικρατούσα «δεν σηµαίνει πια την επίσηµη θρησκεία, που τυχαίνει ιδιαίτερης, προνοµιακής 

µεταχείρισης, αλλά µόνο την αριθµητικά επικρατούσα θρησκεία, τη θρησκεία της συντριπτικής 

πλειονότητας του ελληνικού λαού». Αντίθετη άποψη διατυπώνει ο Παπαστάθης (1988: 65), για τον 

οποίο το νοµικό επίπεδο της διάταξης που διακρίνεται από δεδοµένα στατιστικής φύσεως εξακολουθεί 
-έστω και πιο υποτονικά- να στηρίζει την προνοµιακή ερµηνεία της έννοιας της επικρατούσας 
θρησκείας. Για την Γεωργιάδου (1996: 254) το ισχύον συνταγµατικό πλαίσιο των σχέσεων Κράτους 
και Εκκλησίας όχι µόνο δεν εγγυάται τη διάκριση ρόλων, αλλά ενισχύει τη µεταξύ τους διαπλοκή, 

εξασφαλίζοντας στη µεν Εκκλησία «προνοµιακή, θεσµική και ιδεολογική µεταχείριση» (ο.π.: 255), στο 

δε Κράτος εκλογικά και νοµιµοποιητικά οφέλη χάρη στην πολιτικοποίηση και εργαλειοποίηση της 
Εκκλησίας.   
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‘ηρεµίας’ των σχέσεων Πολιτείας-Εκκλησίας» (Σωτηρέλης 2000c: §8). Σύµφωνα µε 

τη διανόηση που στηρίζει την εκσυγχρονιστική ιδεολογία, οι φορείς της 

«ενδιάµεσης» θέσης εξυπηρετούν τελικά «σκοπιµότητες», όπως αναφέρεται 

χαρακτηριστικά «παρείχαν ποικίλες εκδουλεύσεις στην επίσηµη Εκκλησία…‘έπνιξαν’ 

µε αγαστή συνεργασία…το ζήτηµα της αναθεώρησης των σχετικών συνταγµατικών 

διατάξεων…το µόνο που τους απασχολεί, στην πραγµατικότητα, είναι να µην θιγούν τα 

κακώς κείµενα» (ο.π.: §10). 
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4. Η διαµάχη στον τύπο: ο ρόλος της δηµοσιογραφίας και της διανόησης 

 

Η αντιπαράθεση για τις ταυτότητες ξεπέρασε το ζήτηµα της αναγραφής του 

στοιχείου του θρησκεύµατος και απέκτησε το χαρακτήρα µιας ιδεολογικής διαµάχης 

µεταξύ παράδοσης και εκσυγχρονισµού, από την έκβαση της οποίας θα κρινόταν - 

όπως υποστηριζόταν- ο χαρακτήρας και η πορεία της ελληνικής κοινωνίας. Η 

πόλωση, όµως, δεν υπήρξε το αναπόφευκτο αποτέλεσµα µίας διαφωνίας σε µία 

υπόθεση δηµοσίου ενδιαφέροντος, αλλά προκλήθηκε µέσα από τις στρατηγικές που 

ακολούθησαν οι δυο πλευρές προκειµένου να εξασφαλίσουν την υποστήριξη της 

ελληνικής κοινωνίας, την οποία από κοινού επικαλούνταν. Σηµαντική υπήρξε εδώ η 

συνεισφορά της δηµοσιογραφίας270
, έντυπης και ηλεκτρονικής, όπως επίσης και της 

διανόησης.  

Ο ρόλος της δηµοσιογραφίας δεν περιορίστηκε απλώς στην κάλυψη του 

θέµατος, αλλά επεκτάθηκε στην ενεργητική υποστήριξη της κάθε πλευράς, 

συνεισφέροντας µε αυτό τον τρόπο στη διάχυση και την ενίσχυση του ιδεολογικού 

χαρακτήρα της σύγκρουσης. Η αξιολογική δέσµευση της δηµοσιογραφίας παρήγαγε, 

έτσι, µία µανιχαϊστική ανάγνωση της αντιπαράθεσης για τις ταυτότητες. Όσοι 

τάσσονταν στο πλευρό της διοίκησης της Εκκλησίας, όπως µοναχοί αλλά και 

αντιπολιτευτικός τύπος (π.χ. Ελεύθερος Τύπος, Απογευµατινή), κατανοούσαν τη 

διαµάχη ως αναµέτρηση των δυνάµεων του ορθόδοξου έθνους ενάντια στις 

καταστροφικές δυνάµεις του κακού, που επιδιώκουν στα πλαίσια της «Νέας Τάξης 

Πραγµάτων» την απo-θρησκειοποίηση της ελληνικής κοινωνίας (βλ. Γεώργιος 2000, 

Κωστόπουλος 2000). Στην περίπτωση αυτή, η αντίδραση της Εκκλησίας καθίσταται 

εκδήλωση ενός «παλλαϊκού κινήµατος ενάντια στην εθνοκτόνο παγκοσµιοποίηση» (βλ. 

Πασαλάρης 2000), η δε διαγραφή του θρησκεύµατος ερµηνεύεται µε αναφορά στον 

«ξένο παράγοντα» και το «εγχώριο σύστηµα εξουσίας» που επιθυµεί να εκµηδενίσει 

την αντίσταση της Εκκλησίας ενάντια στο «νεοταξικό σχεδιασµό» (βλ. Κύρτσος 
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 Μία αναλυτική παρουσίαση του τρόπου µε τον οποίο καλύφθηκε η αντιπαράθεση για τις 
ταυτότητες από τον έντυπο τύπο προσφέρει σχετική έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στην Εθνική 

Σχολή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης από τους Ιωάννα Χατζή και Αντώνη ∆ελαντώνη υπό την εποπτεία του 

∆εµερτζή, δηµοσιεύεται ως Παράρτηµα στο ∆εµερτζής 2002: 174-182. Η έρευνα προσφέρει µία 

κατατοπιστική ποσοτική ανάλυση του είδους της δηµοσιογραφής γραφής (ρεπορτάζ, άρθρα γνώµης 
κτλ.) αλλά και της στάσης που πήρε η κάθε εφηµερίδα (Απογευµατινή, Έθνος, Ελεύθερος Τύπος, 

Ελευθεροτυπία, Καθηµερινή, Τα Νέα, Το Βήµα), ωστόσο παραµένει σε ένα περιγραφικό επίπεδο και δεν 

προχωρά στην αναζήτηση των ιδιαίτερων στρατηγικών. Ο ∆εµερτζής (2002), για παράδειγµα, ενώ 

θέτει το ζήτηµα των σχέσεων Εκκλησίας και ΜΜΕ, εστιάζει στις προκλήσεις που θέτει για την 

Εκκλησία η εξάρτησή της από την εµπορική ειδησεογραφία («επικοινωνιακή εκκοσµίκευση», 

«καθηµερινοποίηση του θρησκευτικού λόγου», «προσωποποίηση» της θρησκείας).       
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2000). Απόλυτα µανιχαϊστικά κατασκευάζονται τα στρατόπεδα: από τη µια το 

«προοδευτικό-πατριωτικό κίνηµα της Ορθοδοξίας», από την άλλη οι «αξύριστοι 

προφέσορες και καλαµαράδες του πάλαι ποτέ ‘προοδευτικού χωρου’, άθλιοι και 

ασπόνδυλοι τρόφιµοι της Σηµιτοκρατίας, σιχαµεροί υπηρέτες της ξένης κατοχής» 

(Πασαλάρης 2000). Ο δηµοσιογραφικός αυτός λόγος βρισκόταν σε απόλυτη 

σύµπλευση µε την ερµηνεία της διαµάχης που επιχειρούσε να προωθήσει η διοίκηση 

της Εκκλησίας271
:   

 

 «Οι δυνάµεις του κακού είναι στρατευµένες εναντίον της Εκκλησίας και 
της θελήσεως του Θεού και προσπαθούν να αποχριστιανοποιήσουν και να 

απορθοδοξοποιήσουν την κοινωνία µας…µόνο και µόνο επειδή µισούν 

την Εκκλησία του Θεού και θέλουν να την απωθήσουν εις το περιθώριο 

της κοινωνικής ζωής»
 
(Χριστόδουλος παρατίθεται στο Τσάτσης 2000). 

 

 

Ο διπολικός χαρακτήρας της σύγκρουσης χαρακτήριζε και τις προσεγγίσεις 

του φιλοκυβερνητικού τύπου (π.χ. Ελευθεροτυπία, Τα Νέα). Αυτή τη φορά, όµως, µε 

αντεστραµµένη αξιολόγηση: από τη µια οι φορείς της προόδου και του κριτικού 

πνεύµατος, από την άλλη οι θεοκρατικές δυνάµεις οι οποίες απειλούν να καταλύσουν 

το δηµοκρατικό πολίτευµα 272
. Οι Ιεράρχες, για παράδειγµα, χαρακτηρίζονται ως 

«σταυροφόροι» που επιδιώκουν «συνταγµατική εκτροπή» για να «εγκαθιδρυθεί 

θεοκρατικό καθεστώς και να πληγούν ανεπανόρθωτα η δηµοκρατία και οι θεσµοί της» 

(χ.ο. 2000b). Οµοίως γίνεται λόγος για «αντάρτικο…κατά της Πολιτείας και της 

νοµιµότητας» (χ.ο. 2000d), ενώ ο Χριστόδουλος χαρακτηρίζεται «επικίνδυνος για την 

οµαλή δηµοκρατική πορεία του τόπου», καθώς επιθυµεί την «ανασύνθεση του 

πολιτικού χάρτη της χώρας, εις τρόπον ώστε να ελέγχει τουλάχιστον το κόµµα της 

πλειοψηφίας και να εγκρίνει τους πρωθυπουργούς» (Νταïλιάνα 2000). Οι 

δηµοσιογραφικές αυτές «αναλύσεις» δεν τάσσονταν απλώς υπέρ των κυβερνητικών 

θέσεων, αλλά συµµετείχαν καθοριστικά στην απόπειρα απονοµιµοποίησης της 

διοίκησης της Εκκλησίας και των υποστηρικτών της. 

Η «κρίση των ταυτοτήτων» αποκτούσε, έτσι, τα χαρακτηριστικά µίας 

συνολικής θεσµικής, πολιτικής και κοινωνικής σύγκρουσης µε διακύβευµα τον 
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 ∆εν είναι τυχαίο πως η σχετική αρθρογραφία, η οποία στηρίζει τις θέσεις της διοίκησης της 
Εκκλησίας, αναδηµοσιεύεται στο συλλογικό τόµο που εξέδωσε η Ι.Σ.Ι. (2000) µε τίτλο Εκκλησία και 

Ταυτότητες: θεολογική και νοµική θεώρηση του ζητήµατος των ταυτοτήτων. Έκδοση Κλάδου Εκδόσεων 

Επικοινωνιακής και Μορφωτικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.   
272

 Χαρακτηριστικοί οι τίτλοι των «Απόψεων» της Ελευθεροτυπίας: «Ή δηµοκρατία ή θεοκρατία» (χ.ο. 

2000b) και «Κατά του Κράτους και του Συντάγµατος» (χ.ο. 2000c). 
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προοδευτικό εκσυγχρονισµό και εξευρωπαϊσµό της χώρας και απαρέγκλιτους 

στυλοβάτες την εκσυγχρονιστική διακυβέρνηση του Σηµίτη (βλ. Ζώρας 2000). 

Υπήρξαν εντούτοις και προσεγγίσεις που αµφισβήτησαν την καθαρότητα µιας 

διπολικής αντιπαράθεσης µεταξύ εκσυγχρονισµού και θρησκευτικού ανορθολογισµού, 

καθώς διαπίστωναν µία εύθραυστη µεν αλλά υπαρκτή «σύµπλευση» µεταξύ 

εκσυγχρονιστικού κατεστηµένου και ελληνορθοδοξίας (βλ. Φωτόπουλος 2000a). 

Στην περίπτωση αυτή η διαµάχη εξηγείται µε αναφορά στις «πιέσεις» που δέχεται η 

«εκσυγχρονιστική κυβέρνηση [προκειµένου] να προσαρµοστεί στα ευρωπαϊκά 

δεδοµένα» (Φωτόπουλος 2000b: §1). Οι παραπάνω ερµηνείες συµπληρώνονταν από 

ψυχολογικού τύπου εκτιµήσεις, οι οποίες παρέµειναν στο προσωπικό χαρακτήρα της 

σύγκρουσης µεταξύ ενός εγωκεντρικού και µεθυσµένου από τις δηµοσκοπήσεις 

Αρχιεπισκόπου και ενός αποφασιστικού Πρωθυπουργού (βλ. Καρέλιας 2000, 

∆ιακογιάννης και Μπαιλής 2000, Παπαχρήστος 2000b, Παπαχρήστος 2000d).  

∆εν ήταν όµως µόνο η δηµοσιογραφία που πρωταγωνίστησε στην υπεράσπιση 

της µίας ή άλλης πλευράς κατά την περίοδο της αντιπαράθεσης. Η διανόηση 

πρόσφερε πολύ περισσότερο την «επιστηµονική» δικαιολόγηση κατεξοχήν της 

πολιτικής στρατηγικής, ερµηνεύοντας τη διαµάχη µέσα από διάφορες θεωρητικές 

οπτικές από την περιοχή των κοινωνικών επιστηµών (πολιτισµική σύγκρουση, 

πολιτική κουλτούρα, εκσυγχρονισµός, λαϊκισµός κτλ.). Οι περισσότερες από αυτές 

τις προσεγγίσεις ερµηνεύουν τη διαµάχη για τις ταυτότητες µε όρους µιας 

πολιτιστικής ή/και πολιτικής σύγκρουσης ανάµεσα σε δύο εξουσίες, όπως είναι η 

Κυβέρνηση και η Εκκλησία. Το διακύβευµα της διαµάχης αποκτά στις πιο νηφάλιες 

προσεγγίσεις το χαρακτήρα ενός αγώνα για την επέκταση της σφαίρας επιρροής των 

δύο θεσµών πάνω στην ελληνική κοινωνία, είτε στις περισσότερο ιδεολογικά 

προσανατολισµένες εντοπίζεται στην αξίωση της Εκκλησίας να διεκδικήσει πολιτικό 

ρόλο και λειτουργία εις βάρος της δηµοκρατικά εκλεγµένης κυβέρνησης. Οι 

αναλύσεις αυτές, αν και λίγο-πολύ καταφέρνουν να υπερβούν την απλοϊκή αντίθεση 

«σκοταδισµού» vs «φωταδισµού», αδυνατούν να συνδέσουν το θεσµικό ή ιδεολογικό 

επίπεδο ανάλυσης µε κοινωνικά περιεχόµενα. Παραµένουν στην περιγραφή του 

ιδεολογικού σύµπαντος του κάθε θεσµού, χωρίς ωστόσο να καταδεικνύουν τις 

ιδιαίτερες αντιστοιχίες µε τα διάφορα στρώµατα της κοινωνίας.  

Ο Payne (2003), για παράδειγµα, αναλύει την αντιπαράθεση για τις ταυτότητες 

υπό το ερµηνευτικό σχήµα του Huntington περί σύγκρουσης των πολιτισµών. Η 

φιλελεύθερη ∆ύση που έχει ως κύρια αξία το άτοµο και την κοινωνία έρχεται σε 



184 

σύγκρουση µε την παραδοσιακή Ανατολή που έχει ως κύρια αξία το πρόσωπο και την 

κοινότητα, µε διακύβευµα -στη συγκεκριµένη περίπτωση- τη µελλοντική πορεία της 

Ελλάδος στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ευρύτερα της ∆ύσης. Με τον 

τρόπο αυτό, ο συγγραφέας εξάρει τους πολιτισµικούς παράγοντες σε βάρος της 

οικονοµικής και κοινωνικής πραγµατικότητας:  

 

«Το µέλλον της σχέσης ανάµεσα στην Εκκλησία και το κράτος 
εναπόκειται στην ελληνική δηµοκρατία. Θα προκρίνει ο λαός έναν 

χωρισµό ανάµεσα στους δύο και θα ακολουθήσει τη ∆ύση; Ή θα ταχθεί 
υπέρ µιας κυβέρνησης που θα είναι ανταγωνιστική στη ∆ύση και θα βρει 
την ταυτότητά του στον Ορθόδοξο πολιτισµό που είναι οι ρίζες του; Οι 
Ορθόδοξες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης θα δηµιουργήσουν µία νέα 

Ορθόδοξη κοινοπολιτεία ενάντια στη ∆ύση, πιθανόν σε συµµαχία µε την 

Ισλαµική Ανατολή;» (Payne 2003: 269). 

 

 

Ο Τσουκαλάς (2001), από µία κοινωνιολογική οπτική, εντάσσει τη διαµάχη 

για τις ταυτότητες στην προβληµατική του έθνους και ευρύτερα της ταυτότητας µέσα 

στην εποχή της παγκοσµιοποίησης. Σύµφωνα µε τον συγγραφέα, οι νέες συνθήκες 

έχουν κλονίσει την παραδοσιακή ταύτιση έθνους και κράτους µε αποτέλεσµα να 

δηµιουργείται ένα «µείζον ιδεολογικό κενό» (ο.π.: §8), το οποίο αναλαµβάνει να 

καλύψει η Εκκλησία. Η τελευταία θεωρείται πως αποσκοπεί σε µια «νέα ιδεολογική 

ηγεµονία» µε σαφείς «πολιτικές» επιδιώξεις (ο.π: §12). Η επιδίωξη του Τσουκαλά να 

ερµηνεύσει τη θεσµική διαµάχη Κυβέρνησης και Εκκλησίας µε αναφορά στις 

ιδεολογικές και δοµικές αλλαγές, στην πραγµατικότητα αυτο-αναιρείται από την 

επιγραµµατική και γενικόλογη παρουσίαση αυτών των αλλαγών. Οι τελευταίες 

αναφέρονται στον κόσµο γενικά, όπως «παγκοσµιοποίηση» (ο.π.: §2) «νέα διεθνής 

τάξη», «αύξουσα κινητικότητα εργαζοµένων» (ο.π.: §8) παρά συνιστούν µία 

συγκεκριµένη ανάλυση της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα οι 

αναλύσεις αυτές, αν και κατορθώνουν να υπερβούν τη µερικότητα µιας νοµικής 

θεώρησης της κρίσης, να παραµένουν ουσιαστικά στο ιδεολογικό επίπεδο ανάλυσης, 

αδυνατώντας να συνδέσουν τις οξυδερκείς παρατηρήσεις τους στα σχήµατα σκέψης 

µε τις κινήσεις στο κοινωνικό επίπεδο. Έτσι, όµως, διολισθαίνουν στον κίνδυνο που 

προγραµµατικά ήθελαν να αποφύγουν, δηλαδή σε µία απλουστευτική διπολική 

ανάγνωση της αντιπαράθεσης για τις ταυτότητες: η Εκκλησία ως φορέας 

προνεωτερικών αντιλήψεων και αξιώσεων ενάντια στη δηµοκρατική λειτουργία του 

κράτους (ο.π.: §12-13). 
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Σε µία µανιχαϊστική ερµηνεία της σύγκρουσης καταλήγει και ο καθηγητής 

πολιτικής ψυχολογίας Λίποβατς (2000). Ας δούµε όµως πρώτα την ευρύτερη 

θεωρητική οπτική του συγγραφέα µέσα από δύο άρθρα όπου αναλύεται η θέση και ο 

ρόλος της ορθοδοξίας στην ελληνική πολιτική κουλτούρα (βλ. Λίποβατς 1993, 1995). 

Ο συγγραφέας επιρρίπτει στην ορθοδοξία και στον εθνικισµό ευθύνη για τη στρεβλή, 

σε κάθε περίπτωση ελλιπή διαδικασία εκσυγχρονισµού της ελληνικής πολιτικής και 

κοινωνικής ζωής. Ο εκσυγχρονισµός, εδώ, ταυτίζεται µε την πορεία της 

εξατοµίκευσης, ως επικράτηση του ορθού Λόγου, του κράτους ∆ικαίου και του 

αυθύπαρκτου ατόµου. Ο κοινοτιστικός χαρακτήρας της Ορθοδοξίας θεωρείται 

ασύµβατος µε τις αξίες και αρχές της νεωτερικότητας (ορθός λόγος, δικαιώµατα), 

αφού αποκλείει το ανθρωπολογικό γεγονός της διαφοράς και έλλειψης από µία 

υποτιθέµενη µυστική-αγαπητική ενότητα προσώπων (βλ. Λίποβατς 1995: 171, 

Λίποβατς 1993: 37-38). Η διαχρονική «‘συγχώνευση’ ανάµεσα στο θρόνο και το 

βωµό» επικρίνεται πως λειτούργησε ανασταλτικά προς την ανάδυση µιας κοινωνίας 

πολιτών, η οποία θα διεκδικούσε µε «θέληση» τις δυνατότητες της ιστορίας δίχως να 

εγκλωβίζεται σε ιδεολογικά φαντασιοκοπήµατα (Λίποβατς 1993: 33-34).     

Η σκέψη του Λίποβατς διακρίνεται από ένα είδος τελεολογίας: µε βάση το 

επιθυµητό τέλος της δυτικής νεωτερικότητας, η ελληνική κουλτούρα κρίνεται 

διαχρονικά ως «αµυντική» και εθνικιστική, δηλαδή κατατάσσεται στους «κλειστούς 

πολιτισµούς» (ο.π.: 36). Για τη στήριξη του παραπάνω συλλογισµού αναφέρονται µία 

σειρά από σχήµατα σκέψης και πράξης, όπως η πελατεία, ο παραδοσιακός 

ατοµικισµός και ο κοινοτισµός, που θεωρούνται πως διαχρονικά (από την αρχαιότητα 

στο Βυζάντιο µέχρι και σήµερα) σηµαδεύουν τον ελληνικό πολιτισµό και εµποδίζουν 

την εκσυγχρονιστική µεταµόρφωση της χώρας (ο.π.: 36 και εξής). Ο Λίποβατς (1995), 

βέβαια, απαντώντας σε σχετική κριτική273
 (βλ. Προδρόµου 1995), δηλώνει αντίθετος 

σε κάθε κλασικό-γραµµικό εκσυγχρονισµό και εξελικτισµό, προκρίνοντας τις 
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 Σύµφωνα µε την Προδρόµου (1995) ο Λίποβατς «υϊοθετεί και νοµιµοποιεί τη θεωρητική και 

µεθοδολογική προσέγγιση των εκσυγχρονιστών και νέο-εκσυγχρονιστών του πολιτισµικού παραδείγµατος. 

Αξιωµατικά, αναγωγικά και στατικά συνδέει τον ορθόδοξο χριστιανισµό µε την υπανάπτυκτη πολιτική 

κουλτούρα και τον αντιδραστικό εθνικισµό» (Προδρόµου 1995: 113). Η Προδρόµου (1995) καταλήγει 
τελικά στο άλλο άκρο, δηλαδή την υϊοθέτηση των δογµατικών αρχών της Ορθοδοξίας προκειµένου να 

εκτιµήσει τη δυναµική της Ορθόδοξης Εκκλησίας στο σύγχρονο κόσµο. Η συγγραφέας δεν 

αντιλαµβάνεται, ωστόσο, πως η Ορθοδοξία που επικαλείται ως τρόπος ζωής-πρόσωπο (µε αναφορές 
στους Γιανναρά, Ζηζιούλα, Φλορόφσκυ, Lossky, Νησιώτη), αποτελεί προϊόν συγκεκριµένων 

θεολογικών επεξεργασιών µέσα στο ψυχροπολεµικό πλαίσιο. Ενώ, λοιπόν, ορθά τονίζει πως η 

«αντιφατικότητα µεταξύ θεωρίας και πράξης στην ιστορία της Ορθοδοξίας δε δικαιολογεί την άγνοια της 

σηµασίας της ορολογίας» (ο.π.: 117), ωστόσο θεωρεί αυτή την ορολογία άπαξ δεδοµένη, δεν 

αντιλαµβάνεται δηλαδή πως υφίστανται σηµασιολογικές ανακαινίσεις, οι οποίες σχετίζονται µε 

αντίστοιχες µεταβολές στο επίπεδο των κοινωνικών δοµών. 
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ψυχαναλυτικές κατηγορίες της «έλλειψης» και της «διαφοράς» αλλά και του «Νέου» 

στην ιστορία. Εδώ, η ιστορία ορίζεται ως η «συνεχή διαµάχη ανάµεσα στα 

παραδοσιακά δεδοµένα που υπόσχονται ασφάλεια και στο πρόταγµα της ελευθερίας που 

δηµιουργεί άγχος» (Λίποβατς 1995: 168). Το ερώτηµα είναι γιατί η ελευθερία η οποία 

αποδίδεται στη δυτική νεωτερικότητα εξοβελίζεται από την παράδοση, η οποία εκ 

προοιµίου ταυτίζεται µε την άµυνα και την εσωστρέφεια.  

Η ορθοδοξία µε την έµφασή της στην κοινότητα και τις διαπροσωπικές 

σχέσεις θεωρείται πως, τουλάχιστον στην υπάρχουσα µορφή της, στέκει εµπόδιο στη 

δηµιουργική συνάντηση µε τη νεωτερικότητα, η οποία προϋποθέτει άνοιγµα στον 

κόσµο και την ιστορία, µε φορέα ένα άτοµο που να αναγνωρίζει την ανθρώπινη 

συνθήκη της έλλειψης, και γι’ αυτό να κατασκευάζει την ιστορικοκοινωνική του 

πραγµατικότητα. Το πρόταγµα του Λίποβατς (1993) ως προς την ορθοδοξία και 

γενικά τη θρησκεία είναι η έξοδος από την «κλειστότητα» του δόγµατος στην 

κατεύθυνση µιας «νέας πνευµατικότητας» για την ανθρώπινη ύπαρξη (ο.π.: 41). Στην 

πραγµατικότητα ο Λίποβατς καλεί για µία «µεταρρύθµιση» της ορθοδοξίας µέσα από 

την αποκατάσταση της σηµασίας του «ορθού λόγου» και της ατοµικής «θέλησης», η 

οποία θα διαπλάσει άτοµα ενεργητικά απέναντι στην ιστορία και την κοινωνία (ο.π.: 

45). Σε άλλο άρθρο ο Λίποβατς (1995) σκιαγραφεί την πνευµατικότητα αυτή ως µία 

µορφή οικουµενισµού που να ασχολείται µε την «condition humaine» δίχως να 

απεµπολεί τη θεµελιακή κληρονοµιά της νεωτερικότητας, δηλαδή τον κριτικό ορθό 

λόγο (ο.π.: 167, επίσης ο.π.: 177). Η θρησκευτική-πνευµατική αυτή «µεταρρύθµιση» 

θεωρείται πως θα βοηθήσει στον επιτυχή εκσυγχρονισµό της χώρας, αφού ο 

τελευταίος θα έχει το ανάλογο στήριγµα στο επίπεδο της κουλτούρας (Λίποβατς 1993: 

41). ∆ιαφορετικά υποστηρίζεται υπάρχει ο υπαρκτός πάντα κίνδυνος να επιβεβαιωθεί 

η θέση του Huntington περί σύγκρουσης των πολιτισµών (Λίποβατς 1995: 177).     

Συνοψίζοντας, ο Λίποβατς (1993, 1995) µε βάση τον προβληµατισµό για τις 

κοινωνικοπολιτικές επιπτώσεις της σχέσης πίστης-Νόµου, ορθού λόγου-αγάπης, 

θεωρεί πως η ορθοδοξία ποτέ δεν κατάφερε να βρει ένα θετικό τρόπο άρσης αυτής 

της αντινοµίας, γι’ αυτό και ο απόκοσµος και παθητικός προσανατολισµός της 

(Λίποβατς 1993: 43). Ο συγγραφέας στην απόπειρά του να εξηγήσει την ελλιπή 

διαδικασία εκσυγχρονισµού της χώρας µέσα από τον παθητικό χαρακτήρα της 

ορθοδοξίας, φτάνει να απολυτοποιεί τον ορθό λόγο και το Νόµο, ενώ παραγνωρίζει 

το ρόλο του συσχετισµού δύναµης στην κυριαρχία ορισµένων σχηµάτων σκέψης και 

πρακτικής.            
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Οι θεωρητικές αυτές προϋποθέσεις της σκέψης του Λίποβατς προδικάζουν και 

την ερµηνεία της διαµάχης για τις ταυτότητες (βλ. Λίποβατς 2000): από τη µια οι 

«δυνάµεις του παρελθόντος και του αποµονωτισµού», από την άλλη οι «δυνάµεις του 

µέλλοντος και του ανοίγµατος στον κόσµο», οι οποίες αναµετρώνται µε ιστορικό 

διακύβευµα το «µέλλον µιας χώρας» (ο.π.: §9). Η Ορθοδοξία, έτσι, ταξινοµείται στις 

δυνάµεις της οπισθοδρόµησης, αφού αδυνατώντας να «εκσυγχρονισθεί» παραµένει 

εγκλωβισµένη στην «στείρα ειδωλολατρία της παράδοσης», ουσιαστικά του 

πνεύµατος του «κοινοτισµού»
 
(ο.π.: §6). Από την έκβαση, λοιπόν, της αντιπαράθεσης 

µεταξύ Κυβέρνησης και διοίκησης της Εκκλησίας αφήνεται να εννοηθεί πως κρίνεται 

η υφή της ελληνικής κοινωνίας, µε τα λόγια του συγγραφέα εάν θα καταστεί µια 

«ανοιχτή κοινωνία της νεωτερικότητας» (ατοµικότητα, ορθός λόγος, αυτονοµία) ή θα 

οπισθοδροµήσει σε µία κλειστή, ολιστικού τύπου κοινωνία (συλλογικό υποκείµενο, 

χαρισµατικοί αρχηγοί, παθητικότητα, εθνικισµός). 

Πρόκειται για µία ανάγνωση της ιστορίας από την σκοπιά των σχηµάτων 

σκέψης, η οποία καθώς αφαιρεί την οικονοµικοκοινωνική πραγµατικότητα 

κατασκευάζει τελικά ένα ερµηνευτικό σχήµα που τείνει να «θρησκευτικοποιήσει» τις 

πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες274
. Για παράδειγµα, ο Λίποβατς θεωρεί πως η 

«ξενοφοβία, ο φθόνος και η απόρριψη των δυτικών αξιών» που επανακυριεύει την 

Ελλάδα και γενικά τις ανατολικές χώρες «ευνοείται» από τον ορθόδοξο χαρακτήρα 

αυτών των κοινωνιών (ο.π.: §6). Η σύνδεση όµως αυτών των συµπεριφορών µε το 

είδος της θρησκευτικότητας παραµένει µετέωρη εφόσον κινείται σε επίπεδο 

γενικότητας, δίχως να καταδεικνύει ποια στρώµατα της κοινωνίας τείνουν να 

εµφανίσουν αυτά τα αµυντικά αντανακλαστικά.  

Για τον Σωτηρέλη (2000c), καθηγητή συνταγµατικού δικαίου και πρώην 

γενικό γραµµατέα του υπουργείου δικαιοσύνης, η αντιπαράθεση για το ζήτηµα των 

ταυτοτήτων συνιστά µία κατεξοχήν θεσµική σύγκρουση µεταξύ Πολιτείας και 

Εκκλησίας. Η απήχηση του ανορθόλογου εκκλησιαστικού λόγου αποδίδεται στην 

ύπαρξη ενός βαθύτατου «ιδεολογικοπολιτικού κενού», απόρροια του µονοδιάστατου 

εκσυγχρονισµού που δεν µπορεί να συγκινήσει σε επίπεδο αξιών και αρχών τα 

στρώµατα της ελληνικής κοινωνίας, ιδιαίτερα µάλιστα σε συνθήκες 

παγκοσµιοποίησης (ο.π.: §3-4). Η εστίαση στον ιδεολογικοπολιτικό χαρακτήρα της 

σύγκρουσης παραµένει µερική όσο δεν συµπληρώνεται από τις ανάλογες κοινωνικές 
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 Αντλώ τον όρο «θρησκευτικοποίηση» των πολιτικών και κοινωνικών συνθηκών από τον Χιωτάκη 

(2000), ο οποίος τον αποδίδει στους εκπροσώπους της «νεορθοδοξίας» (ο.π.: 312).    
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αντιστοιχίες. Ο «εκσυγχρονισµός» επικρίνεται εκ των υστέρων ως «άχρωµος και 

άοσµος», ως «σοσιαλισµός light» που δεν δελεάζει την κοινωνία (ο.π.: §4), ωστόσο 

αποσιωπάται ο ρόλος αυτής της διανόησης στην υποστήριξη και διάχυση της 

ιδεολογίας και προοπτικής του εκσυγχρονισµού. Ο συγγραφέας θα ερµηνεύσει τελικά 

την έκβαση της αντιπαράθεσης για τις ταυτότητες ως νίκη των προοδευτικών-

δηµοκρατικών δυνάµεων (κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, Ανεξάρτητη Αρχή για τη Προστασία 

των Προσωπικών ∆εδοµένων, ∆ικαιοσύνη) και ήττα των δυνάµεων ενός «ιδιότυπου 

νεοσυντηρητισµού» (εκκλησιαστική ηγεσία, Νέα ∆ηµοκρατία, πατριωτικό ΠΑΣΟΚ, 

πρώην «επαναστάτες» αριστεροί) (Σωτηρέλης 2001: §7). Η ανάλυση τελικά 

αναπαράγει τα µανιχαϊστικά σχήµατα: από τη µια οι «υπέρµαχοι της ανοιχτής 

δηµοκρατικής κοινωνίας» (ο.π.: §8), από την άλλη η «θεοκρατική λογική της 

Ιεραρχίας» (ο.π.: §5), η οποία αµφισβητεί τη λειτουργία του δηµοκρατικού 

πολιτεύµατος (βλ. Σωτηρέλης 2000, Σωτηρέλης 2000b). 

Η αντιπαράθεση για τις ταυτότητες πρόσφερε τη δυνατότητα σε πολλές 

αναλύσεις να επιβεβαίωσουν το θεωρητικό τους µοντέλο. Χαρακτηριστική είναι η 

περίπτωση του ∆ιαµαντούρου 275
 (2000). Μέσα από µία διπλή κίνηση ταύτισης 

(Εκκλησία=παράδοση, Κυβέρνηση=πρόοδος) υποστηρίχθηκε πως η σχετική κρίση 

αντανακλά τη βαθιά διαίρεση που διαπερνά την ελληνική πολιτική κουλτούρα 

ανάµεσα στην παράδοση και τον εκσυγχρονισµό, µε φορείς από τη µια τη δυτικά 

προσανατολισµένη διανόηση που επιθυµεί τον εκσυγχρονισµό της χώρας σύµφωνα 

µε τα δυτικά πρότυπα και αξίες, από την άλλη την Εκκλησία και τη συντηρητική 

διανόηση που είναι στραµµένοι στο βυζαντινό και οθωµανικό παρελθόν. 

Η ελληνική κοινωνία παρουσιάζεται έτσι πολωµένη µεταξύ δυο διαµετρικά 

αντίθετων πολιτισµικών συστηµάτων, συγκεκριµένα τη «µεταρρυθµιστική» και τη 

«παρωχηµένη» κουλτούρα 276
 (ο.π.: 12). Ο διαρκής αγώνας ανάµεσα στις δύο 

κουλτούρες εξηγεί την ανολοκλήρωτη διαδικασία εκσυγχρονισµού της χώρας, άρα 

και την απόσταση της ελληνικής κοινωνίας από τη ∆ύση. Εντούτοις, σύµφωνα µε τον 
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 Πρόκειται για την ελληνική έκδοση του έργου του Diamandouros (1994) µε τίτλο Cultural Dualism 

and Political Change in Postauthoritarian Greece. Στον πρόλογο της ελληνικής έκδοσης ο 

∆ιαµαντούρος ευθέως ερµηνεύει τη διαµάχη για τις ταυτότητες µε βάση το θεωρητικό σχήµα του 

πολιτιστικού δυϊσµού (∆ιαµαντούρος 2000: 15). Η ιδεολογική αντίθεση «εκσυγχρονιστών vs 

παραδοσιοκρατών» που διέπει τις αναλύσεις της ελληνικής πολιτικής κουλτούρας (∆ιαµαντούρος, 
Μουζέλης) και οι κριτικές πάνω σε αυτό (Τζιόβας, ∆εµερτζής, Τσουκαλάς) παρουσιάζεται στο 

Stavrakakis 2002: 38-42.   
276

 Ο ∆ιαµαντούρος επιλέγει τους όρους «µεταρρυθµιστική» και «παρωχηµένη» κουλτούρα για να 

αποδώσει τις έννοιες ‘reformist’ και ‘underdog culture’ που έχει χρησιµοποιήσει στην πρώτη αγγλική 

έκδοση (βλ. ο.π.: 17-19).    
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∆ιαµαντούρο, η συγκαιρινή περίοδος σηµατοδοτεί τη νίκη των φορέων της 

«µεταρρυθµιστικής» κουλτούρας, η οποία τείνει πλέον να καταστεί ηγεµονική και έτσι 

να αναµορφώσει το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας277
 (ο.π.: 14-15). Η σύγκρουση, 

εποµένως, των ταυτοτήτων ερµηνεύεται υπό το πρίσµα της αντίστασης που 

προβάλλουν οι εκπρόσωποι της «παρωχηµένης» κουλτούρας απέναντι στην εις βάρος 

τους µεταβολή του πολιτιστικού συσχετισµού δύναµης µέσα στους κόλπους της 

ελληνικής κοινωνίας (ο.π.: 15).  

Παρότι ο συγγραφέας επικαλείται τον ιδεοτυπικό και αξιολογικά ουδέτερο  

χαρακτήρα των εννοιολογικών του κατασκευών (ο.π.: 12-13, 17, 19), οι τελευταίες 

δικαιολογούν θεωρητικά βασικές αξίες του κυρίαρχου σοσιαλφιλελεύθερου  

ιδεολογικού µορφώµατος, όπως είναι η ανταγωνιστικότητα και ο εκσυγχρονισµός. 

Μάλιστα αποδίδεται µη αναστρέψιµος χαρακτήρας στις δοµικές αλλαγές που 

λαµβάνουν χώρα σε επίπεδο κοινωνίας και οικονοµίας (ο.π.: 16-17). Οι τελευταίες 

αφορούν το «όραµα» των φορέων της «µεταρρυθµιστικής» κουλτούρας «για το µέλλον 

και τον εκσυγχρονισµό της ελληνικής κοινωνίας» (ο.π.: 15), την ίδια στιγµή η 

αντίσταση στις αλλαγές θεωρείται πως εξυπηρετεί «κεκτηµένα συµφέροντα» (ο.π.: 16).  

Η ανάλυση προτείνει τη στήριξη των στρωµάτων που πλήττονται από το 

ανταγωνιστικό οικονοµικό περιβάλλον, έτσι ώστε και η χώρα να ωφεληθεί από την 

ένταξή της στις προηγµένες κοινωνίες και οικονοµίες, αλλά και να εξασφαλισθεί η 

αναγκαία «κοινωνική συνοχή» (ο.π.: 17). Με δικά µας λόγια, προτείνεται ένα δίχτυ 

ασφάλειας για τα κατώτερα κοινωνικά και οικονοµικά στρώµατα, δίχως να 

επισηµαίνεται η αντίφαση από τη δηµόσια αναγνώριση των «πολλαπλών οφελών» 

που προκύπτουν σε οικονοµικό επίπεδο. Στο θεωρητικό σχήµα του ∆ιαµαντούρου η 

µη διάχυση των ωφελειών δεν συνιστά αντίφαση καθώς «σε κάθε ιστορική στιγµή» η 

κοινωνία διακρίνεται σε στρώµατα που διαθέτουν και στρώµατα που δεν διαθέτουν 

πόρους και δεξιότητες (ο.π.: 13-14). Έτσι, όµως, δεν ερευνάται το συγκεκριµένο 

κοινωνικοοικονοµικό σύστηµα που παράγει την άνιση κατανοµή αυτών των πόρων. 

Αντίθετα, η σύνδεση πόρων και δεξιοτήτων από τον ∆ιαµαντούρο, έµµεσα, 

δικαιολογεί την κατάσταση ανισότητας, αφού εµφανίζει στο ίδιο επίπεδο τους πόρους 

                                                 
277

 «η τρέχουσα ιστορική στιγµή αποτελεί δυνητικά σηµείο υπέρβασης αυτού του δυϊσµού…Οι 
µεγάλες αλλαγές…σε όλα σχεδόν τα επίπεδα της ελληνικής κοινωνίας και οικονοµίας τείνουν να 

ανατρέψουν την ασταθή ισορροπία που, από καταβολής νεοελληνικού κράτους, χαρακτηρίζει τη σχέση 

των δύο ανταγωνιστικών παραδόσεων και να παράσχουν στις δυνάµεις που εκφράζουν τη 

µεταρρυθµιστική παράδοση τη δυνατότητα να µετατρέψει τη διαφαινόµενη υπεροχή της σε µόνιµη 

ηγεµονία και να καταστήσουν κυρίαρχο το δικό τους όραµα για το µέλλον και τον εκσυγχρονισµό της 
ελληνικής κοινωνίας» (∆ιαµαντούρος 2000: 14-15).        
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µε τις ατοµικές δεξιότητες. Η πρόταση του ∆ιαµαντούρου εκφράζει τελικά, και 

µάλιστα υπό θεωρητική δικαιολόγηση («πολιτιστικός δυϊσµός») την ιδεολογία του 

εκσυγχρονισµού της περιόδου διακυβέρνησης Σηµίτη. Ο ∆ιαµαντούρος ξεχνά να 

εµπλαισιώσει τη δική του συνεισφορά στην επεξεργασία και διάχυση της ανωτέρω 

ιδεολογίας. 

Ο Stavrakakis (2002), από την πλευρά του, υιοθετεί τη θεωρία του Ernesto 

Laclau για το λαϊκισµό που µεθοδολογικά στηρίζεται στη ρητορική και την ανάλυση 

λόγου (βλ. ο.π.: 26, υποσηµ. 35). Ο αρχιεπισκοπικός λόγος κατατάσσεται στην 

κατηγορία του λαϊκισµού
278

, µε κριτήριο την άµεση αναφορά στον Λαό που 

εγκαθιδρύει επιπρόσθετα ένα ανταγωνιστικό πλαίσιο ανάµεσα στις δυνάµεις του 

Καλού (Εκκλησία, Λαός) και του Κακού (Κυβέρνηση, εκσυγχρονιστική διανόηση). Η 

παραπάνω προσέγγιση είναι φανερό πως κινείται στο επίπεδο της ιδεολογικής 

ανάλυσης, αν και γίνεται µία επιγραµµατική αναφορά σε ορισµένα πραγµατολογικά 

στοιχεία, όπως ο χαρακτήρας της ελληνικής κοινωνίας και οι ειδικές συνθήκες της 

µεταπολίτευσης, αλλά και τα χαρακτηριστικά της θεσµικής οργάνωσης που ευνοούν 

τη χαρισµατική θέση του αρχιεπισκόπου και την αδιαµεσολάβητη σχέση µε τις µάζες. 

Ωστόσο, οι αναφορές αυτές περισσότερο λειτουργούν συµπληρωµατικά στην κύρια 

κατεύθυνση της ιδεολογικής ανάλυσης του εκκλησιαστικού λαϊκισµού. 

Εάν υιοθετήσουµε ως ερµηνευτικό σχήµα τη θεωρία του λαϊκισµού υπάρχει ο 

κίνδυνος να βλέπουµε τα πάντα ως εκδηλώσεις λαϊκισµού. Ο ίδιος εξάλλου ο 

Stavrakakis προχωρεί σε ευθύ παραλληλισµό πασοκικού και σύγχρονου 

εκκλησιαστικού λαϊκισµού. Ο θρησκευτικός λαϊκισµός του Χριστοδούλου συνδέεται 

µε τον πολιτικό λαϊκισµό του Παπανδρέου της δεκαετίας του 80’ και όλα αυτά µε τον 

λαϊκιστικό χαρακτήρα της ελληνικής πολιτικής κουλτούρας (ο.π.: 38 και εξής). 

Έχοντας ως κριτήριο την αναφορά στον Λαό ακόµα και µε ανταγωνιστικούς όρους 

µέσα στο κοινωνικό σύστηµα, τότε πράγµατι θα κατανοούµε τον λόγο του 

Παπανδρέου, του Χριστοδούλου και πολλών άλλων ως λαϊκιστικό. Έτσι θα µας 
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 Οι αναλύσεις περί λαϊκισµού ανθούν στην ελληνική βιβλιογραφία τη δεκαετία του 80’ στην 

προσπάθεια να κατανοηθεί η άνοδος στην εξουσία του ΠΑΣΟΚ, βλ. ενδεικτικά Lyritzis 1987. Στο 

άρθρο αυτό ο λαϊκιστικός χαρακτήρας του πολιτικού λόγου του ΠΑΣΟΚ (διπολική διαίρεση της 
κοινωνίας µεταξύ προνοµιούχων και µη προνοµιούχων) εµπλαισιώνεται ιστορικά και µάλιστα µε 

ιδιαίτερη αναφορά στα κοινωνικά αλλά και οικονοµικά-παραγωγικά χαρακτηριστικά της ελληνικής 
κοινωνίας, βλ. την υπονενότητα ‘The social bases of Greek populism’ (ο.π.: 673-676). Η κατοπινή 

τάση της κοινωνικής θεωρίας είναι η εγκατάλειψη του κοινωνικού κόσµου και η αποκλειστική 

προσήλωση στην περιοχή της ιδεολογίας. Από την άποψη αυτή αποτελεί ενδιαφέρον η συγκαιρινή 

υιοθέτηση της θεωρίας του λαϊκισµού από τον Stavrakakis (2002), αυτή τη φορά ως ερµηνευτικού 

σχήµατος για την κατανόηση του λόγου του Χριστοδούλου. 
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διαφεύγει πως τόσο το ΠΑΣΟΚ τη δεκαετία του 80’ όσο και η Εκκλησία επί 

αρχιεπισκοπίας Χριστοδούλου ανέπτυσσε λόγο που απευθυνόταν σε υπαρκτές 

ανάγκες κοινωνικών στρωµάτων, αποκοµµένων από την πολιτική εξουσία ή/και από 

το οικονοµικό γίγνεσθαι. Κατά την άποψή µου, η θεωρητική οπτική του λαϊκισµού, 

ακόµα και όταν υπερβαίνει όπως προσπαθεί ο συγγραφέας την ασάφεια, παραµένει 

τελικά µειωµένης αναλυτικής αξίας279
. Και αυτό γιατί κυρίως µένει στην καταγραφή 

των λεκτικών αποδείξεων του λαϊκισµού, δίχως να αναρωτιέται για τα πιθανά 

κοινωνικά περιεχόµενα της σύγκρουσης. 

Ο Stavrakakis παρά τη σωστή κριτική στη θεωρία του εκσυγχρονισµού περί 

µονοδιάστατης αντίληψης της εκκοσµίκευσης (βλ. ο.π.: 17-21) και υποβάθµισης της 

ιστορίας (βλ. ο.π.: 22-24), αδυνατεί να δώσει µία άλλη προοπτική έρευνας, καθώς 

µένει θεωρητικά εγκλωβισµένος στο επίπεδο της πολιτικής κουλτούρας και ειδικά του 

λαϊκισµού. Η συζήτηση, έτσι, για τη δυνατότητα µεταβολής του ρόλου και θέσης της 

Εκκλησίας περιορίζεται κυρίως στη δυνατότητα αλλαγής του φαντασιακού δυναµικού 

που συνέχει την ελληνική κοινωνία. Όπως υποστηρίζεται ο ουσιαστικός 

εκσυγχρονισµός της κοινωνίας προϋποθέτει έναν «εκσυγχρονισµό της φαντασίας», 

ώστε να προκύψει µία «νέα ηγεµονία» στη θέση της «εθνο-θρησκευτικής ιδεολογίας» 

(ο.π.: 21, υποσηµ. 28). Συµπληρωµατικά γίνεται και µία γενικόλογη αναφορά στην 

ανάγκη να αντιµετωπιστούν οι συνθήκες που δηµιουργεί ο σύγχρονος καπιταλισµός, 

ώστε να ξεπεραστεί η αναγκαιότητα των «παλιών φαντασιών» που προσφέρουν 

καταφύγιο και ασφάλεια (ο.π: 21-22, υποσηµ. 28). Στο πλαίσιο αυτής της θεώρησης, 

ο χωρισµός Κράτους και Εκκλησίας εξαρτάται από την επιτυχή προώθηση 

εναλλακτικών αξιών και ιδανικών σε επίπεδο κουλτούρας και πολιτικής (“ideals and 

mythomoteurs’, ο.π.: 24). Η αλλαγή όµως των πολιτισµικών ηγεµονιών είναι 

ανεξάρτητη από κοινωνικά και οικονοµικά περιεχόµενα; Μία τέτοια ερµηνευτική 

αναζήτηση θα προϋπόθετε ρήξη µε την ευρύτερη θεωρητική οπτική της πολιτικής 
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 Μία τέτοια θέση θα απορριπτόταν από τους Λυριτζή και Σπουρδαλάκη (1993: 155) ως 
«µηδενιστικός σκεπτικισµός», αφού αντί να παλέψει µε τα µεθοδολογικά και εννοιολογικά προβλήµατα 

του λαϊκισµού, παρακάµπτει συνολικά την προβληµατική περί λαϊκισµού. Οι συγγραφείς 
αντιπροτείνουν µία συνθετική προσέγγιση του φαινοµένου του λαϊκισµού, που έχοντας ως αφετηρία 

την ανάλυση της «λαϊκιστικής λογικής» θα αξιοποιεί τις διάφορες διαστάσεις του λαϊκισµού (θεσµική-

οργανωτική, ιδεολογική, κοινωνική-ιστορική). Η συνθετική τους πρόταση καταλήγει τελικά στη 

θεώρηση του λαϊκισµού ως «στρατηγικής για την άσκηση και κατάκτηση της πολιτικής εξουσίας» (ο.π.: 

158). Μήπως τελικά η προσπάθεια των συγγραφέων να σώσουν την αναλυτική αξία της θεωρίας του 

λαϊκισµού µέσα από τη σύνθεση διαφόρων επιπέδων ανάλυσης, όπως τονίζεται όχι «απλώς [ως] λόγο 

και ιδεολογία…αλλά [και ως] καθηµερινή πρακτική, τρόπο ζωής, κουλτούρα αλλά και κοινωνικές, και 

γιατί όχι ταξικές, σχέσεις και συµπεριφορά» (ο.π.: 159), δεν καταλήγει να αφορά κάθε διάσταση της 
κοινωνικής ζωής, εισάγοντας έτσι εκ νέου την ασάφεια που υποτίθεται πως επιλύει; 
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κουλτούρας («Παράδοση vs Εκσυγχρονισµός»), η οποία -παρά τις επιµέρους 

διορθώσεις που εισάγει ο συγγραφέας- εξακολουθεί να αποτελεί το ευρύτερο πλαίσιο 

µέσα στο οποίο εντάσσεται και η δική του ανάλυση280
. 

Θα κλείσουµε τη παρουσίαση του ρόλου της διανόησης µε δύο άρθρα του 

Μουζέλη, τα οποία αν και προηγούνται της διαµάχης για τις ταυτότητες, ωστόσο 

υποστηρίζουν τη θεωρία και προοπτική του εκσυγχρονισµού. Το πρώτο άρθρο  

γράφεται το 1998 µε αφορµή την ανάδειξη του Χριστοδούλου σε αρχιεπίσκοπο, και 

έχει ως θέµα τον εκσυγχρονισµό της Εκκλησίας σε εσωτερικό επίπεδο και κυρίως 

στις σχέσεις της µε το Κράτος.  Ο Μουζέλης (1998) τάσσεται κατηγορηµατικά υπέρ 

του ριζικού διαχωρισµού Κράτους και Εκκλησίας, µέσα βέβαια σε ένα κλίµα 

συναίνεσης. Ο συγγραφέας προτάσσει τα ευεργετικά αποτελέσµατα που θα επιφέρει 

ένας τέτοιος χωρισµός πρώτα απ’ όλα για την ίδια την Εκκλησία, όπως απαλλαγή από 

το αυστηρό καθεστώς του «κρατικού εναγκαλισµού», πραγµατική αυτονοµία και 

ελευθερία δράσης µέσα στην «κοινωνία των πολιτών». Ταυτόχρονα, επισηµαίνεται η 

αναγκαιότητα για µία «εσωτερική µεταρρύθµιση» της Εκκλησίας από τις 

«προοδευτικές δυνάµεις» που υπάρχουν µέσα στους κόλπους της, έτσι ώστε να 

αποφευχθεί ο ενδεχόµενος κίνδυνος ο χωρισµός να επιφέρει ακριβώς τα αντίθετα 

αποτελέσµατα, δηλαδή πλήρη απουσία ελέγχου και ένταση του αυταρχισµού εντός 

της εκκλησιαστικής περιοχής281
 (ο.π.: §§9-10). Ο διοικητικός χωρισµός Κράτους και 

Εκκλησίας, όπως υποστηρίζεται, δεν συνεπάγεται άρνηση των χαρακτηριστικών της 

εθνικής ταυτότητας, αφού ορθοδοξία και ελληνικότητα συνδέονται στο επίπεδο του 

πολιτισµού και του έθνους και όχι των κρατικών δοµών282
 (ο.π.: §§11-14) .   
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 Η κύρια κριτική του Stavrakakis στο σχήµα του πολιτιστικού δυϊσµού αφορά τη θεώρηση 

παράδοσης και του εκσυγχρονισµού ως δύο συµπαγών οµάδων που αναµετρώνται, έχοντας σε µεγάλο 

βαθµό οριοθετηµένες τις ταυτότητες τους. Σύµφωνα µε τον συγγραφέα, µία τέτοια προσέγγιση 

παραγνωρίζει την «εσωτερική σχέση» µεταξύ παράδοσης και εκσυγχρονισµού, δηλαδή το γεγονός πως 
ένα άτοµο συγκροτεί την ταυτότητά του µε στοιχεία και από τους δύο χώρους. Στο σηµείο αυτό ο   

Stavrakakis αξιοποιεί την ψυχαναλυτική θεώρηση του Λίποβατς για τον δυϊσµό της ελληνικής 
ταυτότητας (‘the split Greek identity ’)  (ο.π.: 42). Το ερώτηµα είναι γιατί χρειάζεται να πάµε στην 

ψυχανάλυση για να κατανοήσουµε αυτή την αµφιταλάντευση και όχι εξ αρχής στις συνθήκες ζωής των 

κοινωνικών στρωµάτων; 
281

 Η ύπαρξη αυτής της δυσκολίας δεν έχει φυσικά περάσει απαρατήρητη και από τους ίδιους τους 
ενδιαφερόµενους µέσα στο θρησκευτικό πεδίο. Από πολλές πλευρές εκφράζεται η επιφύλαξη για τα 

ευεργετικά αποτελέσµατα ενός χωρισµού Κράτους και Εκκλησίας, δίχως να συνοδευτεί από 

διαδικασίες εκδηµοκρατισµού του εκκλησιαστικού χώρου, βλ. ενδεικτικά Σταθάκης 2005, όπου 

τονίζεται ο κίνδυνος να δηµιουργηθεί ένα «µη συνταγµατικό, µεσαιωνικό υπέρ κράτος στα όρια της 

συντεταγµένης πολιτείας» . 
282

 Για τον Μανιτάκη (2000), αντίθετα, η ένταξη της Εκκλησίας στη σφαίρα της «κοινωνίας των 

πολιτών» απαιτεί πέρα από την αναγκαία «αποκρατικοποίησή» της και την εξίσου απαραίτητη 

αποσύνδεσή της από το έθνος (ο.π.: 157, υποσηµ. 166).   
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Η παρέµβαση του Μουζέλη (1998) σκοπό έχει να αποδυναµώσει την 

επιχειρηµατολογία υπέρ της διατήρησης του σηµερινού καθεστώτος σχέσεων 

Κράτους και Εκκλησίας, είτε αυτή προέρχεται από το χώρο της πολιτικής ως 

συµβατότητα θρησκευτικής ελευθερίας και υπάρχοντος διοικητικού πλαισίου 

εκκλησιαστικής και κρατικής εξουσίας (θέση Βενιζέλου), είτε από τους 

εκκλησιαστικούς κόλπους ως διασύνδεση ελληνικότητας και ορθοδοξίας. Για το 

σκοπό αυτό προκρίνεται η θεωρητική οπτική του εκσυγχρονισµού. Ο εκσυγχρονισµός 

εκλαµβάνεται ως µία θετική διαδικασία που θα οδηγήσει το τρίπτυχο κράτος-

κοινωνία-εκκλησία σε υγιείς σχέσεις, σύµφωνα µε τα κριτήρια του πολιτισµού της 

νεωτερικότητας (ο.π.: §§16-18, την υποενότητα µε τίτλο «Εκκλησία και 

εκσυγχρονισµός»). Η διαφοροποίηση πολιτικής και θρησκευτικής λειτουργίας θα 

οδηγήσει σε ένα ορθολογικό κράτος και µία αυτόνοµη κοινωνία πολιτών, µέσα στην 

οποία συγκαταλέγεται και η Εκκλησία. Η τελευταία, αφού τοποθετηθεί στην περιοχή 

µεταξύ κράτους και αγοράς, αναλαµβάνει ως ρόλο να περιορίσει τα αρνητικά 

αποτελέσµατα, είτε αυτά προέρχονται από τον αυταρχισµό του κράτους είτε από την 

λογική του κέρδους και της αγοράς (ο.π.: §18). Με δικά µας λόγια, δεν προτείνεται 

άλλο από το να λειτουργεί η Εκκλησία εξισορροπιστικά, δηλαδή να απαλύνει τους 

κραδασµούς από το υπάρχον σύστηµα των κοινωνικοοικονοµικών σχέσεων. Υπό 

αυτή την οπτική, και η θέση του Μουζέλη -αν και σφοδρά στρέφεται ενάντια στους 

«υποστηρικτές του κρατικο-εκκλησιαστικού κατεστηµένου»- δεν προχωρά πέρα από 

την καλύτερη προσαρµογή της Εκκλησίας στις νέες συνθήκες του εκσυγχρονιστικού 

τοπίου, πάντα βέβαια υπό την ιδεολογία της «κοινωνίας των πολιτών» και του 

«εκδηµοκρατισµού της χώρας» (ο.π.: §18).  

 Η θεωρητική υποστήριξη του εκσυγχρονισµού προηγείται της πολιτικής του 

κυριαρχίας. Σε παλαιότερο άρθρο γίνεται προσπάθεια να δοθεί οικουµενική διάσταση 

στις αξίες που υποβαστάζει το αίτηµα του εκσυγχρονισµού και έτσι να αναιρεθεί ο 

ευρωσκεπτισµός που συνοδεύει τις αντίστοιχες κριτικές (βλ. Mouzelis 1996). Όπως 

υποστηρίζεται, η λειτουργία αγοράς, η γραφειοκρατικοποίηση και η κοινοβουλευτική 

δηµοκρατία µπορεί να αναπτύχθηκαν σε µεγαλύτερο βαθµό στη ∆ύση, εντούτοις 

πρόκειται για στοιχεία καθολικά (‘evolutionary universals’, ο.π.: 225), δηλαδή 

διάσπαρτα σε πολλούς πολιτισµούς, αν και φυσικά σε διαφορετικό βαθµό ανάπτυξης 

(ο.π.: 225-227). Εποµένως, η επιδίωξη απόκτησης αυτών των στοιχείων δεν αποτελεί 

δουλικό µιµητισµό δυτικοευρωπαϊκών νορµών και αξιών, αλλά στην πραγµατικότητα 

οδό διατήρησης ιδίας ταυτότητας.  
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Η πρόταση, λοιπόν, του Μουζέλη αφορά τη χάραξη µίας στρατηγικής 

ευρωπαϊκής «ενσωµάτωσης» (‘integration’), που να ξεπερνά τα αµυντικά-φοβικά 

σύνδροµα, όχι όµως για χάρη µιας άκριτης αποδοχής του καταναλωτικού πνεύµατος, 

αλλά εµβάθυνσης της δηµοκρατίας. Η τελευταία, όπως υποστηρίζεται, συνεπάγεται 

ταυτόχρονα και διατήρηση της πολιτιστικής ιδιαιτερότητας. Η ορθοδοξία, µε βάση το 

παράδειγµα που φέρνει ο ίδιος ο συγγραφέας, µόνο κέρδος µπορεί να έχει από την 

προοπτική του ευρωπαϊκού ανοίγµατος, παρά από µία στάση συνολικής άρνησης και 

καταδίκης του ευρωπαϊκού πολιτισµού, που οδηγεί σε φονταµενταλιστική 

αναδίπλωση. Εποµένως, σύµφωνα µε τον συγγραφέα, «οι Έλληνες όχι µόνο θα πρέπει 

να σταµατήσουν να απορρίπτουν συγκεκριµένα θεµελιώδη επιτεύγµατα του ∆υτικού 

∆ιαφωτισµού· θα πρέπει να θεωρούν αυτά βασικές προϋποθέσεις για τη διατήρηση και 

αναζωογόνηση της ελληνικής πολιτιστικής κληρονοµιάς και εθνικής ταυτότητας»  (ο.π.: 

227).    
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5. Ιδεολογική διαµάχη και κοινωνικές αντιθέσεις 

 

Η αξιολογικά δεσµευµένη δηµοσιογραφία και διανόηση είτε υπέρ της 

κυβερνητικής είτε υπέρ της εκκλησιαστικής στρατηγικής, προέβαλε τη διαµάχη για 

τις ταυτότητες ως αναµέτρηση δύο αντίθετων κοσµοθεωριών, από τη µια του δυτικού 

∆ιαφωτισµού και από την άλλη της ανατολικής Ορθόδοξης Παράδοσης. Η 

αντιπαράθεση αποκτούσε έτσι το χαρακτήρα µιας ήδη παρωχηµένης ιδεολογικής 

σύγκρουσης µεταξύ «παράδοσης», που έχει ως οντολογική βάση το πρόσωπο και την 

κοινότητα, και του «εκσυγχρονισµού», που έχει ως οντολογική βάση το άτοµο και 

την κοινωνία: 

 

«Ἔχομε σύγκρουση μεταξύ δύο ἀντιθέτων ἰδεολογικῶν κόσμων, 

αὐτοῦ τοῦ ἄθεου δυτικοῦ Διαφωτισμοῦ…καί ἐκείνου τῆς 

παραδοσιακῆς Χριστιανικῆς Ὀρθοδοξίας…Τό ζήτημα τῶν 

ταυτοτήτων…εἶναι μόνο ἡ κορυφή τοῦ παγόβουνου. Ἀπό πίσω 

κρύβονται οἱ προθέσεις τῶν Διαφωτιστῶν ἤ τῶν πολεμίων τοῦ 

Χριστιανισμοῦ, πού ἔχουν στρατευθῆ…νά μεταβάλουν τόν 

πνευματικό χαρακτήρα τῆς Ἑλλάδας καί τῶν Ἑλλήνων καί νά 

ἐπιβάλουν, μέ τή δύναμη τοῦ αὐταρχισμοῦ τῆς ἐξουσίας, τά νέα 

πρότυπα ζωῆς, τή δυτική παράδοση, πού ἀπορρίπτει τον 

θεανθρώπινο χαρακτῆρα τοῦ παραδοσιακοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, 

καί καταφάσκει τόν αὐτόνομο ἄνθρωπο τῆς Δύσεως, τόν 

«ἀνθρωποθεό», πού στήν θέση τοῦ Θεοῦ ἀνεβίβασε τόν ἑαυτόν 

του» (Χριστόδουλος 2000b: 50-51). 
 

 «Με καθυστέρηση βεβαίως δηµιουργούνται οι όροι µιας θεσµικής, 
πολιτικής και κοινωνικής σύγκρουσης µε ορατό στόχο τον προοδευτικό 

εκσυγχρονισµό και τον εξευρωπαϊσµό της χώρας…Στον κυβερνητικό 

χώρο τον αγώνα της συντηρητικής-οπισθοδροµικής αναχαίτισης δίνουν 

σχεδόν µόνο ο Κώστας Σηµίτης και ο υπουργός ∆ικαιοσύνης» (Ζώρας 
2000: §§3-4).  

  
 

Η διάσταση εκσυγχρονισµού και παράδοσης βασίζεται στη διαφορετική 

αξιολογική αποτίµηση του κάθε όρου. Για τους υποστηρικτές της Κυβέρνησης η 

παράδοση θεωρείται µη συµβατή µε την έννοια της ανάπτυξης και της προόδου, η 

οποία ταυτίζεται µε τον εξευρωπαϊσµό της χώρας283
. Η Εκκλησία ως κατεξοχήν 

                                                 
283

 Κριτική στην ταύτιση της προόδου µε τον εξευρωπαϊσµό, και ευρύτερα µε τον πολιτισµό της 
νεωτερικότητας ασκεί ο Κοντογιώργης (2006). Σύµφωνα µε τον συγγραφέα η νεωτερικότητα συνιστά 

οπισθοδρόµηση σε επίπεδο κοινωνικοπολιτικής πραγµάτωσης του ανθρώπου, αφού η ελευθερία-
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φορέας της παράδοσης θεωρείται ανασταλτικός παράγοντας στην απαραίτητη 

διαδικασία εκσυγχρονισµού, κυρίως γιατί καλλιεργεί νοοτροπίες και συµπεριφορές 

ασύµβατες ή και αντίθετες µε το πνεύµα της νεωτερικότητας, για παράδειγµα  

παθητικότητα, απειθαρχία, έλλειψη οργάνωσης και διαπροσωπικές ή πελατειακές 

σχέσεις. Υποστηρίζεται, έτσι, πως µόνο εάν η χώρα κάµψει την αντίσταση 

παραδοσιακών µορφών σκέψης και πρακτικής θα κατορθώσει να υπερβεί την 

απόσταση που τη χωρίζει από τις ανεπτυγµένες ευρωπαϊκές κοινωνίες. Για το σκοπό 

αυτό κρίνεται απαραίτητη η εισαγωγή πολιτιστικών και θεσµικών ευρωπαϊκών 

προτύπων, που θα µετατρέψουν την Ελλάδα σε µία σύγχρονη ανοιχτή κοινωνία, 

προφανώς σε αντίθεση µε την κλειστότητα της παράδοσης284
. Ο εκσυγχρονισµός, 

δηλαδή, προβάλλεται ως αναγκαίος για την οικονοµική και την κοινωνική ανάπτυξη 

της χώρας. 

                                                                                                                                            
αυτονοµία δεν επεκτείνεται πέραν της στενής περιοχής του ατόµου. Η διαπίστωση αυτή προκύπτει από 

την αναλογική σύγκριση νεωτερικής και αρχαιοελληνικής εποχής πάνω στο επίπεδο της 
ανθρωποκεντρικής ανάπτυξης. Σε αυτό το πλαίσιο, η ιδεολογική αντίθεση «εκσυγχρονισµός=πρόοδος» 

vs  «παράδοση=συντήρηση» παραµένει, αλλά αυτή τη φορά µε αντεστραµµένους όρους: η 

εκσυγχρονιστική πρόοδος της ελληνικής κοινωνίας θεωρείται ανθρωποκεντρική οπισθοδρόµηση, η 

οποία συν τοις άλλοις εξυπηρετεί τα κυρίως οικονοµικά συµφέροντα των ∆υνάµεων που προωθούν τη 

νεωτερικότητα (ο.π.: 155). Αντίθετα, για τον ∆ηµητράκο (2006) ο εκσυγχρονισµός δεν συνιστά 

ιδεολόγηµα, αλλά µία αναµενόµενη και επιθυµητή διαδικασία σε συµφωνία απόλυτη µε το 

καταστατικό πλαίσιο της νεωτερικότητας (ορθός Λόγος, κριτικός έλεγχος). Ο εκσυγχρονισµός εδώ 

ταυτίζεται µε την πρόοδο των κοινωνιών, αφού συντελεί στη διαρκή ανανέωση των µορφών 

κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής, κρατώντας κριτικά από την παράδοση εκείνα τα στοιχεία που 

συµβάλλουν στην αρµονική λειτουργία της κοινωνίας, δίχως αυτό να αποβαίνει εις βάρος της 
πρωτοκαθεδρίας του καθεστώτος Λόγου. Η παράδοση, έτσι, παρά την εξύψωσή της σε «κριτική 

παράδοση» µέσα σε περιβάλλον «αναστοχαστικής ισορροπίας», εναπόκειται κάθε φορά στην κρίση του 

Λόγου, ο οποίος ως καθολική κατηγορία δεν θεωρείται πως συνδέεται µε συγκεκριµένα κοινωνικά 

περιεχόµενα και συµφέροντα. ∆ηµιουργείται, λοιπόν, το πλαίσιο για τη θεωρητική δικαίωση του 

εκσυγχρονισµού, ενώ κάθε αντίδραση έµµεσα ή και φανερά εντάσσεται στην κατηγορία της µη 

«κριτικής» παράδοσης, δηλαδή της παράδοσης των «κλειστών» (άρα και ανελεύθερων) κοινωνιών. Το 

τελικό αποτέλεσµα είναι η εξύψωση του δυτικοευρωπαϊκού πολιτισµού ως «µοντέλου» για τους 
λοιπούς πολιτισµούς, όσους τουλάχιστον επιθυµούν να µεταβούν από την «κλειστότητα» της δικής 
τους «ακεραιοφροσύνης» στην «ανοιχτότητα» του παγκόσµιου περιβάλλοντος (ο.π.: 209). Μία µέση 

οδό προσπαθεί να κρατήσει ο Μακρυδηµήτρης (2006), ο οποίος κρατώντας  αποστάσεις από την 

ντετερµινιστική εκδοχή του εκσυγχρονισµού προτείνει έναν «ήπιο-εξελικτικό» εκσυγχρονισµό, υπό την 

έννοια της δηµιουργικής και όχι βίαιης ανανέωσης της παράδοσης (ο.π.: 173). Με τον τρόπο αυτό ο 

εκσυγχρονισµός δεν παρουσιάζεται ως «ιδεολόγηµα» που ευνοεί συγκεκριµένες κοινωνικές κατηγορίες 
(ελίτ), αλλά ως η «δυνατότητα και (την) ικανότητα µεταβολής και µετασχηµατισµού από απλούστερες σε 

πιο πολύπλοκες κοινωνικές δοµές και διαδικασίες, στο πλαίσιο της γενικότερης δυναµικής της 

κοινωνικής διαφοροποίησης» (ο.π.: 174). Ο εκσυγχρονισµός αυτός αντιµετωπίζεται θετικά, αφού 

θεωρείται πως αντιστοιχεί στην κρίσιµη διαδικασία ορθολογικής και κριτικής ανανέωσης των 

παραδοσιακών κοινωνιών κατά τη διαδικασία µετάβασής τους στην εποχή της νεωτερικότητας. 
284 Ο Ιερόθεος (2000f: 349-350) σχολιάζοντας σχετική θέση της δηµοσιογράφου Ελεάνα Σµίθ, 

αποδέχεται την ύπαρξη των δύο παραδόσεων (δυτική και ανατολική), όµως µε διαφορετικό αξιολογικό 

πρόσηµο, δηλαδή ο ανοιχτός και ριζοσπαστικός χαρακτήρας αποδίδεται στην ορθοδοξία και όχι στη 

∆ύση. Για µία κριτική στο σχήµα «ανοικτή Ελλάδα» vs «στραµµένη στο παρελθόν Εκκλησία», βλ. 

Κονιδάρης 2006. 
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Στον αντίποδα ο «εκσυγχρονισµός» καταγγέλλεται ως δούρειος ίππος για την 

αποχριστιανοποίηση και τελικά τον αφελληνισµό της ελληνικής κοινωνίας, σύµφωνα 

µε τα σχέδια της Νέας Τάξης Πραγµάτων. Τα προβλήµατα της χώρας αποδίδονται 

ακριβώς στην εισαγωγή επείσακτων προτύπων, που θεωρείται πως διέβρωσαν τον 

ελληνορθόδοξο χαρακτήρα της ελληνικής κοινωνίας. Η ευθύνη για την ελλιπή 

ανάπτυξη της χώρας επιρρίπτεται στο ίδιο το Κράτος που έχει ανταποκριθεί «μέ 

λιγότερη ἀπό τήν ἐπιθυμητή ἐπιτυχία στήν προσδοκία τῶν πολιτῶν γιά 

ἀνάπτυξη, ἐκσυγχρονισμό καί ἐπίλυση τῶν πολλῶν προβλημάτων του» 

(Γούδας, Κ., Κατσιάρης, Γ. κ.α. 2000: 709). Ο δυτικοευρωπαϊκός κόσµος 

αντιδιαστέλλεται στο πολιτιστικό µεγαλείο της Ρωµηοσύνης, το άτοµο στην 

κοινότητα διαπροσωπικών σχέσεων. Για τους υποστηρικτές της Εκκλησίας πρόοδος 

δίχως διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς συνιστά χίµαιρα. Ο εκσυγχρονισµός 

που ισοπεδώνει τις πολιτιστικές ιδιαιτερότητες µιας χώρας καταγγέλλεται ως 

αντιδηµοκρατικός και ρατσιστικός, αφού συνθλίβει την ίδια την ετερότητα (βλ. 

Αγγελής 2000). Η παράδοση, λοιπόν, όχι µόνο δεν θεωρείται εµπόδιο, αλλά εγγύηση 

µιας ανάπτυξης µε αυτοσυνειδησία. Οι οικονοµικές επιδόσεις, οι τεχνολογικές 

καινοτοµίες γίνονται θερµά αποδεκτές, αρκεί να µην προϋποθέτουν ή οδηγούν σε 

αλλαγή του αξιακού κώδικα της χώρας, στον οποίο η Ορθοδοξία κατέχει κεντρική 

θέση:  

 

 

«Δέν εἴμαστε ἐναντίον τῆς ἀνάπτυξης καί τῆς προόδου…Ἡ 

παγκοσμιοποίηση, ὡς οἰκονομική και ἀναπτυξιακή ἐπιδίωξη, 

μᾶς βρίσκει σύμφωνους. Ἀλλά ὡς ἰσοπέδωση πολιτισμῶν εἶναι 

ἐπικίνδυνη καί ἀπόβλητη…Τί ἔχουμε νά κερδίσουμε ἀπό τήν 

παγκοσμιοποίηση, ἄν χάσουμε τόν πλοῦτο τῆς Παράδοσης μας, 

ἄν μεταβληθοῦμε σέ λαό χωρίς αὐτοσυνειδησία καί χωρίς 

πολιτισμό;» (Χριστόδουλος 2000c: 297). 

 

«Ἐμεῖς βροντοφωνάζουμε τόν εὐρωπαικό προσανατολισμό τῆς 

Ἐκκλησίας μας, ἀλλά καί τήν προσήλωσή της στό τυραγνισμένο 

Γένος μας. Ἔτσι, αποδεχόμεθα τήν Εὐρώπη, ἀλλά λατρεύουμε 

καί τήν Ἑλλάδα. Γι’ αὐτό λέμε ΝΑΙ στήν Εὐρώπη, ἀλλά ΔΥΟ 

ΦΟΡΕΣ ΝΑΙ στήν Ἑλλάδα» (Χριστόδουλος 2000d: 313).     
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«Παράδοση» και «εκσυγχρονισµός» µετατρέπονται, έτσι, σε δύο 

ιδεολογήµατα, τα οποία αφαιρούν την ιστορία, αν και την επικαλούνται µε 

διαφορετικό η κάθε πλευρά τρόπο285
. Η «παράδοση» παρουσιάζεται ως η «ψυχή» του 

έθνους, ενώ ο «εκσυγχρονισµός» ως ο βίαιος θάνατος της ίδιας της ύπαρξης του 

ελληνισµού. Στον αντίποδα, ο «εκσυγχρονισµός» γίνεται η επαγγελία της προόδου 

και ανάπτυξης, η οποία εµποδίζεται από τα βαρίδια της «παράδοσης». Η 

αντιδιαστολή «παράδοσης» και «εκσυγχρονισµού» συγκαλύπτει τελικά τα κοινωνικά 

αίτια που επιτρέπουν ακριβώς την διπολική ιδεολογική και πολιτική τους 

αναµέτρηση286
.  

Η διαµάχη για τις ταυτότητες δεν υπήρξε απλώς το αποτέλεσµα µιας 

διοικητικής πρωτοβουλίας της Κυβέρνησης που έτυχε να συναντήσει τη σθεναρή 

αντίδραση της Εκκλησίας, αλλά προκλήθηκε στο πλαίσιο συγκρότησης µιας 

σύγκρουσης µε χαρακτήρα ιδεολογικό («παράδοση» vs «εκσυγχρονισµός»). 

Θυµίζουµε πως η αντιπαράθεση ξεσπά ένα µήνα µετά τις εκλογές του Απριλίου 2000, 

σε µία δύσκολη για την κυβέρνηση πολιτικά περίοδο, εξαιτίας της κοινωνικής 

δυσαρέσκειας για την σοσιαλφιλελεύθερη οικονοµική πολιτική αλλά και για την 

υπόθεση του χρηµατιστηρίου 287
. ∆εν θα ήταν λάθος να ισχυριστεί κανείς ότι η 

                                                 
285

 Για τον ιδεολογικό χαρακτήρα της αντίθεσης «παράδοσης» vs «εκσυγχρονισµού», βλ. Τσουκαλάς 
1983. Ο συγγραφέας αναζητά τα κοινωνικά αίτια της ανάδυσης της ιδεολογικής αυτής αντίθεσης στην 

ιστορική διαδικασία εξάρτησης των περιφερειακών κοινωνικών σχηµατισµών στο παγκόσµιο 

καπιταλιστικό σύστηµα. Οι περιφερειακές κοινωνίες, όπως η ελληνική, εντασσόµενες µε σχέση 

εξάρτησης στο σύστηµα της παγκόσµιας αγοράς, βιώνουν µε σχιζοφρενικούς όρους την αίσθηση της 
απόστασης που τους χωρίζει από το καπιταλιστικό κέντρο (ο.π.: 40). Η «παράδοση» τότε 

ιδεολογικοποιείται για να αναµετρηθεί απέναντι σε ένα εξίσου ιδεολογικοποιηµένο αίτηµα 

«εκσυγχρονισµού». Πρόκειται για µία ανάλυση µε βάση την οπτική των θεωριών της εξάρτησης της 
δεκαετίας του 80. 
286

 Το  ίδιο όµως παρατηρείται και σε αναλύσεις που προσπαθούν να υπερβούν αναλυτικά τη πόλωση 

µεταξύ «φονταµενταλισµού» και «εκσυγχρονισµού». Σύµφωνα µε την ανάλυση του Ζιάκα (2006) ο 

ατοµοκεντρικός πολιτισµός της Νεωτερικότητας διέρχεται µία γενική κρίση (κοινωνική, οικονοµική, 

οικολογική, αξιακή), η οποία έχει οδηγήσει στην ανάδυση ενός «µεταµοντέρνου µηδενισµού», µε κύρια 

χαρακτηριστικά τον απόλυτο σχετικισµό, την παθητική αδιαφορία και παραίτηση από κάθε αξία και 
προοπτική. Η πόλωση µεταξύ «φονταµενταλισµού» και «εκσυγχρονισµού» ερµηνεύεται ως απόπειρα 

απάντησης στην κρίση εξατοµίκευσης: ο µεν «φονταµενταλισµός» προκρίνει την επιστροφή στο 

παρελθόν, αντιτάσσοντας στον ανθρωπολογικό τύπο του ατόµου τον κοινοτισµό, ο δε 
«εκσυγχρονισµός» επιχειρεί διορθωτικές παρεµβάσεις για την αναβίωση του ατόµου. Ο Ζιάκας 
προσθέτει και ένα τρίτο ρεύµα σκέψης, που ακούει στο όνοµα «µετανεωτερική αναζήτηση» ως 
«διέξοδος προς έναν νέο (µετά-ατοµικό και µετά-κολεκτιβιστικό τύπο), ικανό να ανακόψει τη 

µηδενιστική σήψη και να καλύψει το νεωτερικό έλλειµµα οικουµενικότητας» (ο.π.: 111). Η τελική 

πρόταση του συγγραφέα («Ανάγκη ενδιάµεσης στρατηγικής τριών ταχυτήτων», ο.π.: 111) συνδυάζει 
επιµέρους στοιχεία από κάθε ρεύµα σκέψης, αφήνοντας όµως ανοιχτό το κρίσιµο ζήτηµα ενός νέου 

ανθρωπολογικού τύπου. Με άλλα λόγια, η προσέγγιση δεν ξεφεύγει από το επίπεδο της ιδεολογικής 
ανάλυσης, όπως φαίνεται και από την αδυναµία ο νέος ανθρωπολογικός τύπος να αποκτήσει 
περιεχόµενο πιο συγκεκριµένο από την κενή διατύπωση «µετά-ατοµικό και µετά-κολεκτιβιστικό». 
287

  Η καθοδική πορεία των δεικτών του χρηµατιστηρίου είχε ήδη αρχίσει από τον Σεπτέµβριο του 

1999, ωστόσο υπήρξε -λόγω της προεκλογικής περιόδου- µία απόπειρα τεχνητής στήριξης των τιµών, 
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λεγόµενη «κρίση των ταυτοτήτων» πρόσφερε την απαραίτητη πόλωση για τη 

µετάθεση της κοινωνικής δυσαρέσκειας έξω από την περιοχή της οικονοµίας, 

δηµιουργώντας ταυτόχρονα τις προϋποθέσεις ώστε να επαναποκτήσει θετικό έρεισµα 

ο «εκσυγχρονισµός» µέσα από την αντιπαράθεσή του µε την «συντήρηση». Η εκλογή 

Χριστοδούλου, όπως έχει επισηµανθεί, λειτούργησε ως παράγοντας ανάδειξης 

διακριτών ταυτοτήτων στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, από την άκρα δεξιά, τους 

εκσυγχρονιστές µέχρι την αριστερά288
 (Μανιτάκης 2000: 174). Αν δεχτούµε, λοιπόν, 

πως «οι ταυτότητες φτιάγνονται σε αντιδιαστολή µε κάτι άλλο» (ο.π.: 174), η εκλογή 

Χριστοδούλου υπήρξε ιδανική για την έκφραση της ιδεολογίας του εκσυγχρονισµού. 

Η Εκκλησία θα αναγορευόταν σε φορέα «συντήρησης» και «οπισθοδρόµησης» 

απέναντι στην «προοδευτική» κυβέρνηση Σηµίτη, µε την κοινωνία να εγκλωβίζεται 

στο σκηνικό µιας διπολικής αντιπαράθεσης. Η διανόηση της περιόδου πρόσφερε τη 

θεωρητική δικαιολόγηση της αντιπαράθεσης, κυρίως µέσα από την ιδεολογική 

αντίθεση «παράδοση» vs «εκσυγχρονισµός».  

 Μπορούµε να κατανοήσουµε πληρέστερα τη διαµάχη για τις ταυτότητες 

αναζητώντας τα κοινωνικά περιεχόµενα της σύγκρουσης. Με τον τρόπο αυτό η 

αντιπαράθεση «παράδοση» vs «εκσυγχρονισµός» δεν αφορά µία αποκοµµένη από τον 

κοινωνικό κόσµο περιοχή ιδεών, αλλά συνδέεται µε επίµαχα κοινωνικά σηµεία, τα 

οποία και εξηγούν την ένταση µε την οποία η σύγκρουση εκδηλώθηκε. Πίσω από την 

ιδεολογία του εκσυγχρονισµού τάχθηκε όχι µόνο η καθαυτό αστική τάξη, αλλά και τα 

νέα µεσαία µορφωµένα στρώµατα, που είδαν στην επαγγελία του εκσυγχρονισµού 

την προοπτική βελτίωσης των δικών τους όρων ζωής289
. Η υλική ευηµερία ή και 

προοπτική των στρωµάτων αυτών, που συνοδεύεται σε επίπεδο ιδεολογίας από τον 

ενστερνισµό φιλελεύθερων αξιών και αρχών (ατοµικισµός, διάκριση ιδιωτικής-

δηµόσιας σφαίρας, οικονοµία αγοράς), τα ωθεί σε άµεση αντιπαράθεση µε την 

Εκκλησία ως φορέα συντηρητικών αξιών (έθνος, οικογένεια, κοινότητα).  

                                                                                                                                            
ενώ ταυτόχρονα καλλιεργείτο το κλίµα για µία νέα ανοδική πορεία έπειτα από τις εκλογές, βλ. 

Παπαδοκωστόπουλος 2003. 
288

 Πρόκειται για άρθρο του Μανιτάκη το 1998 µε αφορµή την ανάδειξη του Χριστόδουλου σε 
Αρχιεπίσκοπο της Εκκλησίας της Ελλάδος, όπου µε ιδιαίτερη ακρίβεια προλέγει τον κύκλο έντασης 
µεταξύ Εκκλησίας και Κράτους, βασισµένος στα εξουσιαστικά, εθνοκεντρικά, κατεξοχήν πολιτικά 

χαρακτηριστικά του λόγου του Χριστοδούλου. Το άρθρο του συγγραφέα µε τίτλο «Πολιτική Εξουσία 

και Εκκλησία: το αίτηµα αποκρατικοποίησης της Εκκλησίας», Ο Πολίτης, 54:11-15, περιλαµβάνεται 
στο Μανιτάκης 2000: 171-187. 
289

 Για τη συνάρθρωση των νέων µεσαίων στρωµάτων και της πολιτικής υπό το ιδεολόγηµα του 

εκσυγχρονισµού, βλ. Γεωργούλας 2004.  
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Η Εκκλησία θεωρείται πως εκπροσωπεί το παρωχηµένο παρελθόν, καθώς 

καλλιεργεί νοοτροπίες και συνειδήσεις µη συµβατές µε το πνεύµα της 

νεωτερικότητας. Η «πρόοδος» αντίθετα ταυτίζεται µε ένα άτοµο ενεργητικό και 

ελεύθερο από οποιεσδήποτε συλλογικές δεσµεύσεις.  Στο σηµείο αυτό ενεργοποιείται 

η έννοια της «κοινωνίας των πολιτών», η οποία παρουσιάζεται ως ευεργετική και για 

την ίδια την Εκκλησία αφού θα την απελευθερώσει από τον κρατικό εναγκαλισµό, 

ώστε να αφοσιωθεί στο σωτηριακό της έργο. Η απαξίωση της Εκκλησίας ως θεσµού 

αναχρονιστικού, που εµποδίζει τον εκσυγχρονισµό της ελληνικής κοινωνίας, δεν 

οφείλεται πλέον στις σχέσεις της µε το καθεστώς της δικτατορίας, αλλά αποτελεί το 

επακόλουθο µιας ευρύτερης υποτίµησης της παράδοσης, η οποία προωθείται από τα 

νέα µεσαία µορφωµένα στρώµατα 290
. Τα τελευταία, άλλωστε, στελεχώνουν 

δηµόσιους θεσµούς και ανταγωνιστικές ως προς την Εκκλησία «αγορές ταυτότητας», 

όπως δηµοσιογραφία, ψυχανάλυση, εκπαίδευση κ.τ.λ. (βλ. Γεωργούλας 2004: §20, 

Montlibert 1998: 293). 

Από τη στιγµή, όµως, που πλατιά στρώµατα της ελληνικής κοινωνίας είδαν 

στην καθηµερινή τους πραγµατικότητα να διαψεύδονται οι υποσχέσεις 

οικονοµικοκοινωνικής ανόδου, µε άλλα λόγια ο πολυπόθητος  εκσυγχρονισµός και η 

πορεία για ένταξη στην ΟΝΕ να µην διαχέει τα κυρίως οικονοµικά πλεονεκτήµατα 

πέρα από το στενό πυρήνα της αστικής τάξης, επόµενο ήταν να αποσύρουν την 

εµπιστοσύνη τους στην εκσυγχρονιστική κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, και να είναι πιο 

επιρρεπή σε συντηρητικά αντανακλαστικά291
. Η ευηµερία, την οποία υπόσχονταν οι 

νεοφιλελεύθερες αναδιαρθρώσεις σε κοινωνικό και οικονοµικό επίπεδο βρισκόταν σε 

αναντιστοιχία µε τις συνθήκες ζωής (ακρίβεια, µείωση εισοδήµατος, ανεργία κτλ.) 

που βίωναν στρώµατα πληθυσµού σε κοινωνικοοικονοµική στασιµότητα ή και 
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 Για τη µεταπολιτευτική υποτίµηση της λαϊκής παράδοσης ως αποτέλεσµα της σύµπλευσης των 

νέων µεσαίων µορφωµένων στρωµάτων µε την ιδεολογία του εκσυγχρονισµού, βλ. Γεωργούλας 2004: 

§20.  
291

 Για τη συντηρητικοποίηση της ελληνικής κοινωνίας τη δεκαετία του 90 και µετά, βλ. 

Τριανταφύλλου και Ιωακείµογλου (2007), το κεφάλαιο µε το χαρακτηριστικό τίτλο «Αγορά, Πατρίς, 
Θρησκεία, Οικογένεια. Η ανάδυση του νέου ελληνικού συντηρητισµού». Σύµφωνα µε τους συγγραφείς 
η οικονοµική και ιδεολογική κυριαρχία του νεοφιλελευθερισµού και αντίστοιχα η υποχώρηση της 
αριστεράς είχε ως αποτέλεσµα οι µεν «ηττηµένοι της αγοράς» (εργαζόµενοι, άνεργοι) να κατευθύνονται 
προς παραδοσιακές αξίες (Εκκλησία, Έθνος, Οικογένεια, αλλά και Αθλητισµός), οι δε «νικητές της 

αγοράς», όπως «ευρέα στρώµατα της (νέας) µικροαστικής τάξης» να έλκονται από το εκσυγχρονιστικό 

όραµα της περιόδου Σηµίτη (ο.π.: 82-103). Οι συγγραφείς απέναντι στη συντηρητική περιχαράκωση 

των πρώτων, και στον ακραίο ατοµικισµό και ανταγωνισµό των δεύτερων, αντιπροτείνουν το 

συλλογικό χαρακτήρα των κοινωνικών κινηµάτων της αριστεράς (ο.π.: 103-107).  

Οι Νικολακόπουλος (2000), Γεωργιάδου και Νικολακόπουλος (2000) επισηµαίνουν χαρακτηριστικά 

πως η στροφή στην Εκκλησία από το 1996 και µετά συµπίπτει όχι τυχαία µε «τη στιγµή ακριβώς που το 

αίτηµα του εκσυγχρονισµού γινόταν πολιτικά κυρίαρχο» (ο.π.: 177). 



201 

κάθοδο, όπως η πλειοψηφία των εργαζοµένων, άνεργοι αλλά και 

µικροεπιχειρηµατίες292
.  

Η Εκκλησία, αναπτύσσοντας ένα λόγο εθνικής προστασίας και κοινωνικής 

δικαιοσύνης, επιχείρησε να καλύψει το κενό, το οποίο όµως δεν είναι απλά 

ιδεολογικό, αλλά κατεξοχήν βασισµένο στην κοινωνική πραγµατικότητα. Η 

Εκκλησία, άλλωστε, ως ένας αρκετά διευρυµένος διοικητικός µηχανισµός, προσφέρει 

δυνατότητες επαγγελµατικής αποκατάστασης και ευρύτερα βιοτικής διεξόδου και 

µάλιστα τόσο στο επίπεδο χαµηλών κοινωνικοοικονοµικών στρωµάτων (µέσα από τα 

πολυποίκιλα δίκτυα φιλανθρωπίας κλπ.), όσο και των φορέων ανώτατης µόρφωσης, 

οι οποίοι στελεχώνουν τα υψηλά κλιµάκια του εκκλησιαστικού οργανισµού (νοµικοί, 

συνταγµατολόγοι, οικονοµολόγοι κ.α.). Οι σκληρές κοινωνικές και οικονοµικές 

συνθήκες επιρρίπτονται στην «ανάπτυξη δίχως πρόσωπο», µε άλλα λόγια στη 

µονοδιάστατη επιδίωξη της προόδου δίχως σεβασµό στην προσωπική υπόσταση του 

ανθρώπου. Η παράδοση παρουσιάζεται έτσι ως σηµαντικός παράγοντας που µπορεί 

να συµβάλλει καθοριστικά στον «εκσυγχρονισµό µε ανθρώπινο πρόσωπο»: 

 

«Ο ρόλος…της Ευρώπης είναι να δείξει ένα άλλο µοντέλο ανάπτυξης, 
που χωρίς να εγκαταλείπει τις απαιτήσεις και τους κανόνες της ανοιχτής 
αγοράς, θα έχει ανθρώπινο πρόσωπο…Εποµένως, παράλληλα µε την 

αύξηση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας και…του 

εκσυγχρονισµού του ευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλου, η Στρατηγική της 
Λισσαβόνας θα έπρεπε…να προτείνει περαιτέρω µέτρα που θα είχαν ως 
στόχο να εκσυγχρονίσουν την κοινωνία κατά τρόπο συµβατό µε τις αρχές 
και τις αξίες της χριστιανικής θρησκείας και του ευρωπαϊκού πολιτισµού 

γενικότερα. Παράλληλα µε τη δηµιουργία της ανταγωνιστικότερης και 
παραγωγικότερης οικονοµίας της υφηλίου, θα έπρεπε να αποτελεί 
στρατηγικό στόχο της Ένωσης και η δηµιουργία της πλέον ευαίσθητης 
κοινωνίας µε ανθρώπινο πρόσωπο» (Χριστόδουλος 2005: §7). 
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 Όπως επισηµαίνει η Smith (2001: 143) «ο Χριστόδουλος άντλησε την υποστήριξή του από ένα 

ορµητικό συνονθύλευµα από περιθωριοποιηµένους µικροαστούς, ανειδίκευτους εργάτες, 

δυσαρεστηµένους δηµοσίους υπαλλήλους και ευκαιριακά αυτοαπασχολούµενους οι οποίοι είδαν την 

αγοραστική τους δύναµη να µειώνεται στο µισό εξαιτίας των υπαγορευόµενων από την Ε.Ε. οικονοµικών 

µεταρρυθµίσεων», δηλαδή από εκείνα τα κοινωνικά στρώµατα «που φοβούνται περισσότερο την αλλαγή: 

αυτοί που χτυπήθηκαν περισσότερο από τις απαιτήσεις µιας παγκοσµιοποιηµένης αγοράς και από τις 

κυβερνητικές περικοπές στο διογκωµένο δηµόσιο τοµέα, και αυτοί που βλέπουν την Εκκλησία ως την 

ενσάρκωση της ελληνικής αµυντικής εθνικής ταυτότητας». Οι επισηµάνσεις αυτές παραµένουν 

ανεκµετάλλευτες στην ανάλυση της Smith, γιατί η τελευταία είναι εκ προοιµίου δεσµευµένη από την 

οπτική του εκσυγχρονισµού, που ερµηνεύει τη διαµάχη για τις ταυτότητες ως διπολική σύγκρουση 

µεταξύ των δυνάµεων της προόδου και των παρανοϊκών δυνάµεων της παράδοσης (ο.π.: 142-143).                       
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Το αίτηµα για εκσυγχρονισµό εξέφραζε αναµφίβολα υπαρκτές ανάγκες για 

ανανέωση της οργάνωσης και της λειτουργίας του εκκλησιαστικού θεσµού, ιδιαίτερα 

στο άνοιγµα µίας νέας εποχής συνολικά για τη χώρα (ένταξη στην Ε.Ε.) και έπειτα 

από µία παρατεταµένη περίοδο εσωστρέφειας, λόγω και της ασθένειας του 

αρχιεπισκόπου Σεραφείµ. Ωστόσο, εάν λάβουµε υπόψη µας πως ο εκσυγχρονισµός 

όχι µόνο δεν είναι ιδεολογικά ουδέτερος, αλλά αποτελεί αίτηµα του αξιακού 

συστήµατος του φιλελευθερισµού, δεν υπήρξε προβληµατικός ο άµεσος 

ενστερνισµός του από έναν θεσµό όπως η Εκκλησία που βασίζεται ακριβώς πάνω 

στην παράδοση; Το ερώτηµα, µε άλλα λόγια, είναι ποιό ακριβώς αξιακό περιεχόµενο 

έλαβε ο εκσυγχρονισµός στην περίπτωση της Εκκλησίας ή εάν τελικά υπήρξε κενός 

περιεχοµένου; Υποστηρίζω πως ο εκκλησιαστικός «εκσυγχρονισµός» έλαβε µία 

ιδιαίτερη υβριδική µορφή φιλελευθερισµού σε ζητήµατα οικονοµίας και διοίκησης 

και συντηρητισµού σε ζητήµατα αρχών και αξιών (δόγµα και ηθική)
293

. Υπό µία 

έννοια, ο συνδυασµός αυτός δεν προκαλεί εντύπωση, καθώς ανέκαθεν η Εκκλησία 

προσαρµοζόταν στο ιστορικό περιβάλλον της εποχής294
. Η ιδιαιτερότητα έγκειται ότι 

κατά την περίοδο της αρχιεπισκοπίας Χριστοδούλου επιχειρήθηκε να αντιπροταθεί 

στον «καθαρό» εκσυγχρονισµό του Σηµίτη ο «συντηρητικός φιλελευθερισµός»,  ως 

ιδεολογικό υβρίδιο που συνδυάζει το αίτηµα για πρόοδο µε τη διαχρονική αξία της 

παράδοσης
295

. 

Απέναντι στο µοντέλο εκσυγχρονισµού που προωθεί η Κυβέρνηση,
 η Ιεραρχία 

αντιπροβάλλει το όραµα µιας πνευµατικής οικουµενικότητας, ως λύση στα αδιέξοδα 
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 ∆ηλώνει, για παράδειγµα, ο Χριστόδουλος (2000a) ότι «το φρόνηµα της Εκκλησίας µας (που) είναι 

και συντηρητικό και προοδευτικό», σε µα προσπάθεια να κατευνάσει τις αντιδράσεις από την 

εξωστρεφή εκκλησιαστική του πολιτική.  
294

 «η παράδοση στην Εκκλησία δεν είναι µέγεθος στατικό και αδιατάρακτο αλλά δυναµικό και 
εξελίξιµο, που δίνει στην Εκκλησία τη δυνατότητα της προσαρµογής και υϊοθέτησης νέων και 
σύγχρονων δεδοµένων. ∆ε φοβόµαστε ούτε την ανανέωση ούτε τον εκσυγχρονισµό. Αν συνέβαινε κάτι 
τέτοιο δε θα ήµασταν Ορθόδοξοι»  (Χριστόδουλος 2004). 
295

 ∆ανείζοµε τον όρο «συντηρητικός φιλελευθερισµός» από τον Πανταζόπουλο (2009), ο οποίος τον 

χρησιµοποιεί για να περιγράψει τη νέα αξιακή σηµασιοδότηση της δεξιάς παράταξης έπειτα από την 

εκλογική νίκη του Σαµαρά στην προεδρία της Ν∆. Εάν η παρατήρησή µου για την περίπτωση 

Χριστοδούλου ισχύει, είναι ενδιαφέρον πως το εγχείρηµα έπειτα από την τελική αποτυχία του από την 

πλευρά της Εκκλησίας επαναδιατυπώνεται µερικά χρόνια αργότερα στον καθαρά πια πολιτικό στίβο µε 

τη νίκη Σαµαρά στη Ν∆. Παραθέτω την περιγραφή του αξιακού περιεχοµένου του «συντηρητικού 

φιλελευθερισµού» από τον Πανταζόπουλο:  

«…υβρίδια φιλελευθερισµού και συντηρητισµού: φιλελεύθερος συντηρητισµός ή συντηρητικός 
φιλελευθερισµός είναι τα αξιακά πρόσηµα νέων, ανέκδοτων πολιτικών συνθέσεων που θέλουν να 

συγκεράσουν τη νεο-προοδευτική υπόσχεση µε µια επανεπινόηση των παραδόσεων. Την οικονοµική 

πρόοδο και την τεχνολογική καινοτοµία µε την «αναβίωση» των παραµεληµένων, απωθηµένων αξιών 

της πατρίδας, της οικογένειας, της θρησκείας, πρώτα από όλες, σωρευτικά ή εναλλακτικά. Κοντολογίς, 
τη φιλελεύθερη «πρόοδο» µε τη συντηρητική «παράδοση». Το αναπόφευκτο «άνοιγµα» στον κόσµο µε 
το ταυτόχρονο κλείσιµο στη δοκιµασµένη και «ανεξάλειπτη» αξία του εθνικού εαυτού» 

(Πανταζόπουλος 2009: §2).  
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µιας τεχνοκρατικής παγκοσµιοποίησης που συνθλίβει ανθρώπους και παραδόσεις (βλ. 

Χριστόδουλος 2000d: 311-312). Υποστηρίζεται πως η πολιτική και οικονοµική 

ενοποίηση της Ευρώπης προϋποθέτει πνευµατικά και πολιτιστικά θεµέλια, τα οποία 

µόνο η Ορθοδοξία διασώζει αυθεντικά στους κόλπους της (βλ. Χριστόδουλος 2000g: 

338-340). Η Ορθόδοξη Εκκλησία αναδεικνύεται, έτσι, σε αναγκαίο όρο της 

ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και ευρύτερα της παγκοσµιοποίησης, αφού θεωρείται πως 

µπορεί να κατευθύνει πάνω σε ορθές ηθικοπνευµατικές αρχές και αξίες την 

οικονοµική και τεχνολογική διαδικασία. Υπό την έννοια αυτή, η Ιεραρχία 

επαναποκτά το ρόλο συν-οµιλητή της εξουσίας, του συν-διαµορφωτή των εξελίξεων, 

που το εκσυγχρονιστικό µπλοκ της αρνείται µε σηµαία το ιδεολόγηµα της 

νεωτερικότητας. Την ίδια στιγµή, οι εκσυγχρονιστές της πολιτικής παρουσιάζονται 

στα µάτια του κόσµου ως όργανα της καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης, που 

ενδιαφέρονται µόνο για το χρηµατιστήριο και τις αγορές, που σκοπίµως πολώνουν την 

κατάσταση για να εξυπηρετήσουν προσωπικά και πολιτικά οφέλη ή να καλύψουν 

ιδεολογικές αδυναµίες (βλ. Χριστόδουλος 2000d: 312-313). 

Η κριτική της Εκκλησίας στο ηγεµονικό παράδειγµα της παγκοσµιοποίησης 

συνοδεύεται από την προβολή των παραδοσιακών αξιών του έθνους και της πίστης 

ως παράγοντα κοινωνικής συνοχής αλλά και προοπτικής για ένα καλύτερο µέλλον. Η 

Εκκλησία -παρότι σηµαντικός θεσµός του υπάρχοντος συστήµατος- αυτοπροβάλλεται 

σε καταφύγιο της χαµένης κοινωνικότητας και αλληλεγγύης, αλλά και ως νέος 

δυναµικός παίκτης µέσα στο εθνικό και διεθνές σκηνικό. Ο ιδεολογικός της λόγος 

βρίσκει περισσότερο απήχηση από τη διαχειριστική πολιτική των κοµµάτων, τα οποία 

εγκατέλειψαν τις ιδεολογικές-προγραµµατικές τους αναφορές, άρα και τα κοινωνικά 

τους στηρίγµατα (βλ. Σπουρδαλάκης 2006: 117). Η αναζήτηση του εκλογικά 

κρίσιµου κεντρώου χώρου ουσιαστικά «αποπολιτικοποίησε» την πολιτική 296
, 
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 Και αυτό παρά την έντονη πολιτικοποίηση της πρώτης περιόδου της µεταπολίτευσης. Σύµφωνα µε 
τον Σπουρδαλάκη (2006: 114-115) η «νέα πολιτικοποίηση» υπήρξε στην πραγµατικότητα «απολιτική», 

υπό την έννοια ότι απέκτησε περισσότερο χαρακτήρα κοµµατικοποίησης, που σε συνδυασµό µε την 

αδυναµία διεκδίκησης σαφών κοινωνικών προταγµάτων, οδήγησε προοδευτικά τα πολιτικά κόµµατα 

σε απόσταση από την κοινωνική τους βάση. Για «κόπωση της δηµοκρατικής ζωής» µέσα στη 

«δηµοκρατία της γνώµης» µιλάει χαρακτηριστικά ο Σεβαστάκης (2006: 157), επισηµαίνοντας 
ταυτόχρονα τις πολιτικές συνέπειες της «αντιπολιτικής» κυριαρχίας, όπως και τις ευθύνες της 
διανόησης στην επεξεργασία και διάχυση ανάλογων σχηµάτων σκέψης (ο.π.: 158, και ειδικά υποσηµ. 

3). Σύµφωνα µε τον συγγραφέα την περίοδο της µεταπολίτευσης επικρατεί µία κουλτούρα 

ατοµικισµού και καταναλωτισµού («σοβινισµός της ευζωίας», ο.π.:162), ενώ η πολιτική ακυρώνεται ως 
ιδεολογική-προγραµµατική αναµέτρηση στο όνοµα της αναζήτησης της κεντρώας συναίνεσης 
(«αντιπολιτική», ο.π.: 159). Στον Μανιτάκη (2000: 122) η «κρίση της πολιτικής και γενικότερα των 

συλλογικών αξιών» θεωρείται πως έδωσε τη δυνατότητα στη θρησκεία να καλύψει το «κενό» της 
συλλογικής ταύτισης.  
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δηµιουργώντας ένα κενό εκπροσώπησης το οποίο µέσα σε συνθήκες οικονοµικής και 

κοινωνικής ανασφάλειας προσπάθησε να καλύψει η Εκκλησία, προσφέροντας ένα 

όραµα απέναντι στη γενική κρίση που βιώνει η ελληνική κοινωνία297
.  

Το όραµα συµπυκνώνεται στην οικονοµική και την κοινωνική πρόοδο µέσα 

όµως από τη διατήρηση και την ενίσχυση της εθνικής ταυτότητας. Η κρίση, αντίθετα, 

παρουσιάζεται ως το αποτέλεσµα της ρήξης ανάµεσα στις δύο αυτές κατευθύνσεις, 

που υποβαθµίζει την πολιτική σε απλή διαχείριση και µονοδιάστατο οικονοµικό 

τεχνοκρατισµό εις βάρος της ελληνικής κοινωνίας. Υπό µία έννοια, η Εκκλησία 

εκµεταλλευόµενη το κενό που έχει δηµιουργήσει η παρατεταµένη κρίση του 

κοµµατικού συστήµατος και κυρίως η δυσφορία πολλών στρωµάτων της κοινωνίας 

για τους οικονοµικούς όρους ζωής, αντιπροτείνει µία τρόπον τινά πολιτιστική 

«πολιτικότητα»
 298

, που σηµαίνει πολιτική για τις διαχρονικές αξίες και τα ιδανικά της 

ελληνορθοδοξίας και όχι για την εξυπηρέτηση πρόσκαιρων οικονοµικών ή άλλων 

συµφερόντων. Η πολιτιστική αυτή επανα-θεµελίωση της πολιτικής επιτρέπει στην 

Εκκλησία να διεκδικήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη σύγχρονη πραγµατικότητα, από 

τη στιγµή που αντιλαµβάνεται τον εαυτό της ως τον κατεξοχήν πολιτιστικό θεσµό του 

έθνους 299
.  

Το έδαφος, άλλωστε, είχε προετοιµάσει η συχνή «πολιτικοποίηση» και 

«εργαλειοποίηση» της Εκκλησίας (βλ. Γεωργιάδου 1996), η οποία κορυφώθηκε στις 

αρχές της δεκαετίας του 90 γύρω από τα ζητήµατα βαλκανικής πολιτικής300
. Ως 

                                                 
297

 Όπως επισηµαίνει ο Χιωτάκης (2000: 315) «η αναφαινόµενη αποµυθοποίηση των αρχικών 

πολιτικών προσδοκιών και της µεταπολιτευτικής ευφορίας είχαν ως αποτέλεσµα, µιαν αργή αλλά 

σταθερή µεταστροφή του ενδιαφέροντος από τα εκκοσµικευµένα πολιτικά οράµατα κοινωνικής και 
πολιτικής χειραφέτησης προς παραδοσιακές κατευθύνσεις, στις οποίες καταφεύγουν πολλοί, όταν 

νιώθουν ανασφάλεια ή/και απογοήτευση από τα πολιτικά οράµατα του εκσυγχρονισµού και του 

∆ιαφωτισµού».        
298

 ∆ανείζοµαι τον όρο «πολιτικότητα» από τον Σπουρδαλάκη (2006). Εκεί ο συγγραφέας, αφού 

αναλύσει τα στοιχεία που ορίζουν την κρίση του κοµµατικού συστήµατος της µεταπολίτευσης, κάνει 
λόγο για την αναγκαιότητα µιας «νέας ‘πολιτικότητας’», ουσιαστικά µιας δηµοκρατικής-πολιτικής 
νοοτροπίας και πράττειν πέρα από την απλή διαχείριση,  όχι όµως πέρα από τους επίσηµους φορείς του 

πολιτικού συστήµατος (ο.π.: 120).       
299

 Η Εκκλησία άλλωστε ποτέ δεν αποδέχτηκε την πλήρη αποσύνδεση πολιτικής και πολιτιστικής 
ταυτότητας, η οποία σηµειώνεται προοδευτικά από τη µικρασιατική καταστροφή και έπειτα. Για την 

πολιτιστική θεµελίωση της νεοελληνικής πολιτικής ταυτότητας, αλλά και τη προοδευτική διαδικασία 

αντικατάστασης των πολιτιστικών στοιχείων από πολιτικά κριτήρια, βλ. Τσαούσης 1983: 24-25.   
300

 Σύµφωνα µε την Γεωργιάδου (1996) η θεσµική εκκοσµίκευση της µεταπολίτευσης δεν ανέτρεψε το 

βασικό πυρήνα της διαπλοκής σχέσεων Κράτους και Εκκλησίας (ο.π.: 248), αντίθετα εξακολούθησε η 

πολιτικοποίηση και εργαλειοποίηση της Εκκλησίας µε ευθύνη όχι µόνο του εκκλησιαστικού 

µηχανισµού αλλά και των πολιτικών κοµµάτων: στην Εκκλησία εξασφάλιζε προνοµιακή θεσµική και 
ιδεολογική µεταχείριση, στα κόµµατα εκλογική πελατεία και ευρύτερα νοµιµοποίηση του πολιτειακού 

συστήµατος. Για την εργαλειακή χρήση της Εκκλησίας από τα πολιτικά κόµµατα σε ζητήµατα 

βαλκανικής πολιτικής, βλ. Γεωργιάδου 1996: 253-254, Γεωργιάδου και Νικολακόπουλος 2000: 177-

178.     
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χαρακτηριστική περίπτωση «εργαλειοποίησης» της Ορθοδοξίας µπορεί να αναφερθεί 

το πανευρωπαϊκό πολιτικό συνέδριο για το ρόλο της Ορθοδοξίας στα Βαλκάνια και 

την Ανατολική Ευρώπη που διοργάνωσε η διακοινοβουλευτική επιτροπή 

Θρησκευµάτων και Ορθοδοξίας της Βουλής των Ελλήνων στη Χαλκιδική το 1993 

(βλ. Βάµβακας 1994). Σύµφωνα µε τον Παπαθεµελή (βουλευτή του ΠΑΣΟΚ), «η 

Ευρώπη πρέπει να καταλάβει ότι το ‘εργαλείο’ για να πετύχει την προσέγγιση των 

χωρών της ανατολική Ευρώπης, είναι η Ορθοδοξία» (ο.π.: 34), για τον Κοραχάη 

(βουλευτή της Ν∆ και πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ορθοδοξίας) «µετά 

το Συνέδριο…µπορώ να πω ξύπνησε ένας ‘κοιµώµενος γίγαντας’. Η Ορθοδοξία στα 

Βαλκάνια είναι µια γιγαντιαία πολιτική δύναµη. Η οποία ενωµένη θα προχωρήσει ως 

παράγων διαµορφώσεως ισχυρού πολιτικού λόγου στην Ευρώπη» (ο.π.: 124).    

Η διοίκηση, λοιπόν, της Εκκλησίας δεν περιορίστηκε στην παραδοσιακή 

λειτουργία που θα ανέµενε κανείς από ένα θρησκευτικό θεσµό, δηλαδή να προσφέρει 

διέξοδο σε πνευµατικές αναζητήσεις, να εκτονώσει τις υπαρξιακές ανάγκες των 

ανθρώπων που εντείνονταν από την απουσία νοήµατος µέσα σε έναν κόσµο ακραίου 

ανταγωνισµού. Την περίοδο της αρχιεπισκοπίας του Χριστοδούλου η αµυντική στάση 

της Εκκλησίας παραχωρεί τη θέση της στην οικειοποίηση του εκσυγχρονιστικού 

λόγου και οράµατος, στην προσπάθεια αναζήτησης ενός κεντρικού ρόλου της 

Εκκλησίας στη σύγχρονη εποχή301
. Ο ρόλος αυτός εκτείνεται από την πνευµατική 

πρωτοκαθεδρία της Εκκλησίας της Ελλάδος στο εσωτερικό και εξωτερικό της χώρας 

µέχρι την ενεργητική προώθηση εθνικών στόχων σε περιφερειακό-βαλκανικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο302
: 

 

«…τόσο στην Ευρώπη όσο και στα Βαλκάνια κυρίως, η Εκκλησία της 
Ελλάδος…καλείται να προσφέρει το σωτηριώδες µήνυµά της. Η ιδέα για 

τη δηµιουργία µιας ‘Βαλκανικής Ένωσης’ στηριζόµενης στα πνευµατικά 

και παραδοσιακά θεµέλια του κοινού πολιτισµού όλων των βαλκανικών 

λαών, µε πρωτεύουσα τη θέση της Εκκλησίας, µπορεί να είναι ένας 
ροµαντικός οραµατισµός, όµως δεν παύει να συνιστά µια αναγκαία λύση 

                                                 
301

 Βλ. οπωσδήποτε την οµιλία του Χριστοδούλου (2000a) ενώπιον της Ι.Σ.Ι. το 1999, η οποία θέτει ως  
άξονα της εκκλησιαστικής πολιτικής τον εκσυγχρονισµό και την ορθολογική οργάνωση και λειτουργία 

της διοίκησης της Εκκλησίας (ενδεικτικά ο.π.: 14, 38, 71, 100, 106, 112, 124). Βλ. επίσης τον 

ενθρονιστήριο λόγο του Χριστοδούλου (1998). 
302

 Βλ. Χριστόδουλος 2000a, ειδικά την υποενότητα µε τίτλο «η εξωτερική µας πολιτική». Βλ. επίσης 
ο.π.: 51, όπου γίνεται λόγος για «ειρηνική διείσδυση στο χώρο της Μέσης Ανατολής» . Το ότι τα 

παραπάνω δεν έχουν µόνο θρησκευτική-πνευµατική αλλά και εθνική διάσταση, βλ. την υποενοτητα µε 

τίτλο «η θέσις µας στην Ευρώπη» όπου γίνεται λόγος για «προώθηση πολιτισµικών, κοινωνικών και 

εθνικών στόχων» (ο.π.: 83). Για την αντίληψη της Εκκλησίας ως «πρόµαχος και των εθνικών ιδεωδών 

αυτού του τόπου», βλ. ο.π.: 151-152.        
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για την ενότητα των λαών µας»
 
(Χριστόδουλος 2000a: 138-139, έµφαση 

δική µου). 

 

Η πολιτική εκσυγχρονισµού της διακυβέρνησης Σηµίτη πάγωσε τους δεσµούς 

του ΠΑΣΟΚ µε τα κατώτερα κοινωνικοοικονοµικά στρώµατα της ελληνικής 

κοινωνίας, στα οποία παραδοσιακά είχε πρόσβαση κυρίως στο πλαίσιο του 

πατριωτικού ΠΑΣΟΚ 303
. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε την πολιτική και 

ιδεολογική αδυναµία της Ν∆, δηµιουργούσε ένα διευρυµένο ακροατήριο χωρίς φορέα 

εκπροσώπησης. Η διοίκηση της Εκκλησίας επιχείρησε να καλύψει το κενό αυτό και 

εν δυνάµει να συγκροτηθεί σε δυναµικό κοινωνικό πόλο που υπερέβαινε το 

παραδοσιακό φάσµα της κεντροδεξιάς. Εποµένως, οι κοινωνικοικονοµικές αλλά και 

πολιτικές συνθήκες της περιόδου άφηναν χώρο στην Εκκλησία να εµφανιστεί ως εν 

δυνάµει πόλος ενός ιδιότυπου εθνικισµού, µε την έννοια ότι τασσόταν υπέρ της 

ευρωπαϊκής πορείας της χώρας δίχως να απεµποληθεί ο χαρακτήρας του έθνους.  Από 

τη µια λοιπόν, δεν αµφισβητείται η πολιτική ένταξη της χώρας στη ∆ύση, από την 

άλλη όµως προβάλλεται η πολιτιστική ιδιαιτερότητα της ελληνορθόδοξης παράδοσης. 

Το αποτέλεσµα είναι µία ένταση µεταξύ της εξωστρέφειας που συνεπάγεται η 

συµµετοχή στον ευρωπαϊκό και διεθνή κόσµο, και του αποµονωτισµού που προκαλεί 

η αγωνία διατήρησης µιας συµπαγούς πολιτιστικής ταυτότητας (βλ. Τσαούσης 1983: 

23).  

Οι ποικίλες, εντούτοις, αντιφάσεις του εκκλησιαστικού λόγου, για παράδειγµα 

υπέρ της οικονοµικής παγκοσµιοποίησης χωρίς όµως πολιτιστική και εθνική 

ισοπέδωση, µπορεί παροδικά να ενίσχυαν την πολυσυλλεκτικότητα, εντούτοις 

έκριναν και τη δυνατότητα επιτυχίας της προσπάθειας. Όπως έχει επισηµανθεί µπορεί 

το «πάντρεµα» κοινωνικο-οικονοµικής δεξιάς (αγορά-άτοµο) και παραδοσιακής 

πολιτισµικής δεξιάς (πατρίδα-οικογένεια-θρησκεία) να λειτουργεί σε επίπεδο 

ρητορείας, ωστόσο σε επίπεδο καθηµερινής πρακτικής οδηγεί σε συγκρούσεις, καθώς 

η λογική των δύο «όψεων» της δεξιάς είναι εσωτερικά αντίθετη (Μουζέλης 2009: 

§10). Οι επιθέσεις που δέχτηκε η εκκλησιαστική πολιτική του Χριστοδούλου τόσο 

από τους «συντηρητικούς» της εκκλησιαστικής περιοχής όσο και από όσους 

προσδοκούσαν µία φιλελεύθερη διοικητική αναδιάρθρωση της Εκκλησίας στην 

κατεύθυνση της συµµετοχής του λαϊκού στοιχείου, αποδεικνύει την εύθραυστη βάση 

                                                 
303

 Για την διείσδυση του ΠΑΣΟΚ στο «λαό της Εκκλησίας» ως αποτέλεσµα της επιρροής του στα 

κατώτερα κοινωνικά στρώµατα, βλ. Γεωργιάδου και Νικολακόπουλος 2000: 175. 
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της υβριδικής αυτής συνάρθρωσης και τελικά τα όρια επιτυχίας του όλου 

εγχειρήµατος. Η υπόθεση των ταυτοτήτων δεν οδήγησε τελικά σε µία µεταβολή των 

σχέσεων Κράτους και Εκκλησίας. Η Εκκλησία, η οποία ταυτιζόταν από την 

αξιολογικά δεσµευµένη διανόηση µε την «οπισθοδρόµηση», συνεχίζει -όπως και 

παλαιότερα- να συνεργάζεται µε το Κράτος, το οποίο παρουσιαζόταν να επιθυµεί 

έντονα τον δρόµο του «εκσυγχρονισµού».  

Συνοψίζοντας, η διαµάχη για τις ταυτότητες ξεπέρασε το ζήτηµα της 

αναγραφής και παρουσιάστηκε ως µία ιδεολογική σύγκρουση µεταξύ «παράδοσης» 

και «εκσυγχρονισµού», που σε επίπεδο θεσµών εκπροσωπούσαν και προάσπιζαν η 

Εκκλησία και η Κυβέρνηση αντίστοιχα. Η δηµοσιογραφία και η διανόηση 

συµµετείχαν ενεργητικά στην επεξεργασία και διάχυση του ιδεολογικού χαρακτήρα 

της αντιπαράθεσης. Η πόλωση που επικράτησε δεν επέτρεψε να συνδεθούν οι 

στρατηγικές των δύο περιοχών µε τις κινήσεις του κοινωνικού κόσµου. Ο 

«εκσυγχρονισµός» υπήρξε το ιδεολογικό όχηµα για την εξυπηρέτηση της αστικής 

τάξης αλλά και την εξασφάλιση της συναίνεσης από το κρίσιµο εκλογικά µεσαίο 

χώρο. Στρώµατα σε κοινωνική και οικονοµική άνοδο ή/και σε προοπτική ανόδου  

τάχθηκαν στο πλευρό της κυβέρνησης, βλέποντας στην επαγγελία του 

εκσυγχρονισµού τη δυνατότητα µίας περαιτέρω βελτίωσης της κοινωνικής και 

οικονοµικής τους θέσης. Η εσωτερίκευση φιλελεύθερων αξιών και αρχών έφερνε τα 

κοινωνικά αυτά στρώµατα σε άµεση αντιπαράθεση µε την Εκκλησία, η οποία 

αντιµετωπιζόταν ως φορέας παράδοσης και συντηρητικών αξιών. Αντίθετα, 

στρώµατα σε κοινωνική στασιµότητα ή και καθοδική τροχιά τάχθηκαν στο πλευρό 

της Εκκλησίας, καθώς οι νεοφιλελεύθερες αναδιαρθώσεις επέφεραν µία περαιτέρω 

επιδείνωση των συνθηκών ζωής τους.  

Πάνω στην κοινωνική αυτή πραγµατικότητα, τόσο η Κυβέρνηση όσο και η 

Εκκλησία ανέπτυξαν τη στρατηγική τους. Η Κυβέρνηση έχοντας ως στόχο την 

ένταξη στην ΟΝΕ προώθησε µία σειρά από νεοφιλελεύθερες πολιτικές, οι οποίες 

τελικά ευνόησαν την αστική τάξη εις βάρος όχι µόνο των κατώτερων αλλά και των 

µεσαίων κοινωνικά και οικονοµικά στρωµάτων. Η Εκκλησία επιχείρησε να 

εκµεταλλευτεί την κοινωνική δυσαρέσκεια, παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως φορέα 

µία εναλλακτικής πρότασης, η οποία να συνδυάζει την οικονοµία της αγοράς µε τις 

αξίες της παράδοσης και του έθνους. Τόσο ο «εκσυγχρονισµός» της διακυβέρνησης 

του ΠΑΣΟΚ όσο και ο «συντηρητικός φιλελευθερισµός» της διοίκησης της 
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Εκκλησίας ευνόησαν την ανάπτυξη µίας ιδεολογικής διαµάχης, η οποία απέκρυψε τα 

κοινωνικά περιεχόµενα της σύγκρουσης.   
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Στην παρούσα εργασία επιχείρησα να διερευνήσω την Εκκλησία της Ελλάδος 

τόσο «εσωτερικά», ως προς τη θεσµική της οργάνωση και την ιδεολογία, όσο και 

«εξωτερικά» ως προς τις σχέσεις της µε το Κράτος, ενώ αναζήτησα µία κοινή 

ερµηνευτική οπτική στις κοινωνικές αλλαγές της περιόδου της µεταπολίτευσης. 

1. Η Εκκλησία συνιστά µία θεσµική περιοχή, η οποία δεν είναι οµοιογενής. 

Στο εσωτερικό της εκδηλώνονται αντιθέσεις και ανταγωνισµοί, που έχουν να κάνουν 

µε µία διαφορετική κατανόηση του ρόλου και της θέσης της Εκκλησίας στην 

ελληνική κοινωνία, αλλά και µε περισσότερο υλικά και συµβολικά συµφέροντα 

(εξουσία, θέση, κύρος). Η ιεραρχική συγκρότηση της Εκκλησίας αντανακλάται στην 

πνευµατική αλλά και οικονοµική πρωτοκαθεδρία της «τάξης» των επισκόπων στο 

εσωτερικό της. Η ιδεολογία της αποστολικής διαδοχής αλλά και η γνώση 

προσφέρουν την απαραίτητη νοµιµοποίηση στους επισκόπους, οι οποίοι εµφανίζονται 

ως οι θεόθεν «ειδικοί» των µυστηρίων αλλά και πρόσωπα µε κατεξοχήν διοικητικές 

ικανότητες. Η οµάδα των αγάµων κληρικών, δηλαδή οι ιεράρχες αλλά και οι 

αρχιµανδρίτες ως υποψήφιοι επίσκοποι, έχουν κάθε συµφέρον από τη διαιώνιση  του 

υπάρχοντος εκκλησιαστικού καθεστώτος. Η αλλαγή απορρίπτεται ως οντολογική 

αλλοίωση του πρωτοτύπου (άρα και σωστικού) τρόπου οργάνωσης, αλλά και ως 

ανεπίτρεπτος νεωτερισµός απέναντι στην «ιερά» παράδοση της Εκκλησίας. Ωστόσο 

και µεταξύ επισκόπων και αρχιµανδριτών αναπτύσσονται αντιθέσεις, οι οποίες 

οφείλονται κυρίως στη δυνατότητα επιρροής των επισκόπων και στις πιέσεις για 

επαγγελµατική ανέλιξη από τους αρχιµανδρίτες.  

Οι µεταρρυθµιστικές δυνάµεις της Εκκλησίας, κυρίως θεολόγοι και κατώτερες 

εκκλησιαστικές οµάδες, επιχειρούν την εσωτερική αναδιάταξη των εκκλησιαστικών 

σχέσεων προς την κατεύθυνση της ουσιαστικής συµµετοχής τους και στη διοίκηση 

του εκκλησιαστικού οργανισµού. Γι’ αυτό το σκοπό, αναπτύσσουν µία 

ανταγωνιστική ιδεολογία (εκδηµοκρατισµός, πρωτοχριστιανισµός) που να 

δικαιολογεί την παρέµβασή τους, ενίοτε αναζητούν συµµαχίες µε πολιτικές και 

κυρίως κυβερνητικές δυνάµεις στην προσπάθεία τους να υπερβούν τον εσωτερικό 

συσχετισµό δύναµης που δεν ευνοεί τη µεταρρυθµιστική τους στοχοθεσία. Η 

αποτυχία σχετικών προσπαθειών κατά την περίοδο της µεταπολίτευσης αποδεικνύει 

αφενός την ηγεµονία της επισκοποκεντρικής ιδεολογίας, αφετέρου τα όρια µιας 

απόπειρας αλλαγής που επιδιώκεται µέσα από την επίδραση «εξωτερικών» του 

συστήµατος παραγόντων, όπως είναι η κυβερνητική παρέµβαση ή/και οµάδες που 

κινούνται στη περιφέρεια της εκκλησιαστικής περιοχής, όπως η θεολογική και πολύ 
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περισσότερο η έξω-εκκλησιαστική διανόηση. Η τελευταία, άλλωστε, καθώς επίσης 

δεν συνιστά µία ενιαία και συνεκτική οµάδα, προσφέρει θεωρητική δικαιολόγηση 

τόσο για την αλλαγή όσο και για τη διατήρηση του υφιστάµενου πλαισίου οργάνωσης 

και λειτουργίας της Εκκλησίας. Πιθανόν, η µεταβολή των ενδοεκκλησιαστικών 

σχέσεων να µπορούσε (από άποψη µέσου-σκοπού) να προέλθει µέσα από µία 

συµµαχία ανάµεσα στα κατώτερα ιερατικά και λαϊκά στρώµατα (όπως προτείνουν 

µέχρι τώρα οι µεταρρυθµιστές θεολόγοι) και την οµάδα των αρχιµανδριτών. Οι 

τελευταίοι, βλέποντας την προοπτική επισκοποίησής τους αρκετά δύσκολη λόγω της 

αριθµητικής τους διόγκωσης σε συνδυασµό µε τις λίγες κενές επισκοπικές θέσεις, θα 

µπορούσαν στην αναζήτηση µίας εναλλακτικής προοπτικής να αποµακρυνθούν από 

το ελκυστικό όραµα της επισκοπικής ανέλιξης, και να τοποθετηθούν αλληλέγγυοι µε 

τη στρατηγική των µεταρρυθµιστών. 

2. Η Εκκλησία είναι ο κατεξοχήν θεσµός παραγωγής και διαχείρισης των 

νοηµάτων των σχετικών µε τα αγαθά σωτηρίας. Αυτό, ωστόσο, δεν σηµαίνει πως οι 

θρησκευτικές αναπαραστάσεις δεν υφίστανται σηµασιολογικές επιδράσεις από 

ιδεολογικά µορφώµατα που κυριαρχούν σε κάθε ιστορική περίοδο. Αντίθετα, 

αναπτύσσονται στο χώρο της θρησκείας διαφορετικά ρεύµατα σκέψης, τα οποία δεν 

είναι ανεξάρτητα από τις µεταβολές που σηµειώνονται σε ιδεολογικό και κοινωνικό 

επίπεδο. Η έσω και έξω-εκκλησιαστική διανόηση αναλαµβάνει το κρίσιµο ρόλο της 

τροποποίησης ή έστω προσαρµογής της θρησκευτικής ιδεολογίας στις συνθήκες της 

εποχής. ∆εν πρόκειται, ωστόσο, για µία προδιαγεγραµµένη διαδικασία, πόσο µάλλον 

όταν η διανόηση δεν είναι ενιαία αλλά έχει διαφορετική κοινωνική προέλευση και 

κατέχει διαφορετικές επαγγελµατικές θέσεις. Το αποτέλεσµα είναι ένας 

πλουραλισµός θεωρητικών ρευµάτων, δίχως αυτό να σηµαίνει πως εκλείπει ο 

ανταγωνισµός, ο οποίος απορρέει από την αξίωση καθολικότητας που προβάλλει η 

κάθε ιδεολογική τάση. Επίσης, ο ιδεολογικός αυτός πλουραλισµός δεν είναι άναρχος, 

υπό την έννοια ότι παρατηρείται συνάφεια ανάµεσα στις θεωρητικές, στις ιδεολογικές 

και στις κοινωνικές προϋποθέσεις των φορέων της θρησκευτικής σκέψης. 

Οι διάφορες µορφές θρησκευτικής ιδεολογίας διαφοροποιούνται στον τρόπο 

νοηµατοδότησης κοινών κατά τ’ άλλα κατηγοριών σκέψης (χώρος, χρόνος, 

προσωπικότητα, σωτηρία, εκκλησία κ.α), αλλά και στο τελικό τους πρόταγµα για την 

εσωτερική οργάνωση και λειτουργία της Εκκλησίας αλλά και για τις σχέσεις της µε 

το Κράτος και την κοινωνία. Η βασική αντίθεση στους κόλπους της ελληνικής 

θεολογίας είναι ανάµεσα στην αντικειµενιστική και στην φαινοµενολογική 



212 

θρησκευτική τάση: η πρώτη προσανατολίζει την πράξη προς την κοινωνική και 

οικονοµική πραγµατικότητα, η δεύτερη εξαρτά κάθε εξωτερική δράση από την 

αλλαγή του «έσω ανθρώπου». Η διαφορετική δοµή και προσανατολισµός αυτών των 

µορφών θρησκευτικής ιδεολογίας εµφανίζει µία αξιοσηµείωτη αντιστοιχία µε τις 

τοποθετήσεις των φορέων µέσα στην εκκλησιαστική περιοχή. Οι οµάδες των 

κυρίαρχων θέσεων ευνοούν µία φαινοµενολογική θεολογία, ενώ οι µεταρρυθµιστές 

µία πιο αντικειµενιστική σκέψη και στάση. Οι πρώτοι τάσσονται υπέρ της διαιώνισης 

της υφιστάµενης εκκλησιαστικής τάξης πραγµάτων και των σηµερινών σχέσεων 

Κράτους και Εκκλησίας, οι δεύτεροι επιδιώκουν τη µεταβολή τους. Όµως, ακόµη και 

εδώ, συναντά κανείς διαφορές, οι οποίες δεν µπορούν να ερµηνευθούν αποκλειστικά 

στη βάση του υλικού συµφέροντος, αλλά πρωτίστως στη διαφορετική εικόνα για τη 

θέση και το ρόλο της Εκκλησίας στη σύγχρονη εποχή. 

 Η στροφή της ελληνικής θεολογίας προς το πρόσωπο από τη δεκαετία του 60 

και µετά, οδήγησε στη κυριαρχία των σχηµάτων φαινοµενολογικής προέλευσης, 

δίχως αυτό να σηµαίνει πάντα επίγνωση των προϋποθέσεων και συνεπειών αυτής της 

µορφής θρησκευτικής ιδεολογίας. Η µετα-ψυχροπολεµική οικονοµική και κοινωνική 

πραγµατικότητα οδήγησε τους επιγόνους της φαινοµενολογικής θεολογίας σε µία 

διαδικασία αναστοχασµού και αναπροσαρµογής, η οποία πήρε το χαρακτήρα της 

αποκάθαρσης της θεολογίας από τον ακραίο αντιδυτικισµό και ελληνοκεντρισµό 

προς την κατεύθυνση της συµµετοχής και συνάντησης µε τις προκλήσεις της 

παγκοσµιοποίησης, διατηρώντας ταυτόχρονα την κεντρική ιδέα του προσώπου. Το 

αίτηµα για εσωτερική µεταρρύθµιση της εκκλησιαστικής περιοχής αλλά και του 

χωρισµού Κράτους και Εκκλησίας εκφράζεται εντονοτέρα µέσα από την αντίθεση 

µεταξύ του ζηλωτισµού και της απόπειρας µιας ατοµικιστικής θεµελίωσης της 

θεολογίας. Ο ζηλωτισµός ως ακραία µορφή αντικειµενισµού προσανατολίζει την 

πράξη στη -µε κάθε θυσία- προάσπιση και διατήρηση της παράδοσης, είτε αυτή 

αναφέρεται σε σύνολα κανόνων και αρχών πίστης, είτε οργάνωσης και λειτουργίας 

της εκκλησιαστικής περιοχής, είτε ακόµα και στις υφιστάµενες σχέσεις Κράτους και 

Εκκλησίας. Αντίθετα, η ατοµικιστική τάση τάσσεται υπέρ της θεσµικής και κυρίως 

ιδεολογικής µεταρρύθµισης της Εκκλησίας, η οποία ταυτίζεται µε τον εκσυγχρονισµό, 

σε στενή σύµπλευση µε το κυρίαρχο ιδεολογικό µόρφωµα της εποχής. Γι’ αυτό το 

σκοπό µετατοπίζει το κέντρο βάρος από το συναίσθηµα προς το νου και τη λογική 

του ανθρώπου.  
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Η διοίκηση της Εκκλησίας, από την πλευρά της, προσπαθεί να ελέγξει τις 

διάφορες µορφές θρησκευτικής ιδεολογίας προς όφελος της υπάρχουσας 

εκκλησιαστικής τάξης πραγµάτων, στην οποία άλλωστε κατέχει την πρωτοκαθεδρία. 

Γι’ αυτό το λόγο προκρίνει την εσωτερικότητα της φαινοµενολογικής θεολογίας σε 

αντίθεση µε την εξωστρεφή αντικειµενιστική θεολογία, οι προτάσεις της οποίας θα 

µετέβαλαν τον εσωτερικό συσχετισµό δύναµης. Ο ρεαλισµός που απορρέει από τη 

διοίκηση και διαχείριση της Εκκλησίας ως θεσµού φέρνει σε άµεση αντιπαράθεση 

τους Ιεράρχες µε τις οµάδες των ζηλωτών, το αγωνιστικό φρόνηµα των οποίων 

εκλαµβάνει ως προδοσία κάθε συµβιβασµό µε τις αναγκαιότητες της καθηµερινής 

πραγµατικότητας. Ωστόσο, σε περιόδους κρίσεων ανάµεσα στην Εκκλησία και την 

Κυβέρνηση, η διοίκηση της Εκκλησίας αναζητά και συνάπτει συµµαχίες µε τους 

φορείς µιας ζηλωτικής ή και επικριτικής θεολογικοφιλοσοφικής σκέψης απέναντι 

στον κοινό κίνδυνο της Κυβέρνησης. Η συµµαχία, ωστόσο, αυτή είναι πρόσκαιρη, 

δηλαδή κρατά όσο και η σύγκρουση µεταξύ Κυβέρνησης και Εκκλησίας. 

3. Η µεταπολίτευση βρίσκει την Εκκλησία µε διαµορφωµένο τον εσωτερικό 

συσχετισµό δύναµης, χάρη στην ανάδειξη του Σεραφείµ σε αρχιεπίσκοπο την περίοδο 

της δικτατορίας Ιωαννίδη. Η «νέα βάση νοµιµοποίησης» της µεταπολίτευσης, δηλαδή 

η επονοµαζόµενη «‘προοδευτική-δηµοκρατική’ κουλτούρα» (Βούλγαρης 2002: 28-31), 

επιφέρει αναπόφευκτα µία έντονη κρίση εγκυρότητας στην Εκκλησία, αφού η 

τελευταία υπήρξε κεντρικός ιδεολογικός θεσµός του µετεµφυλιακού 

ιδεολογικοπολιτικού συστήµατος εξουσίας (αντικοµµουνισµός, εθνικισµός, 

ελληνοχριστιανισµός κτλ.). Η «µεταρρυθµιστική» τάση επικαλούµενη ακριβώς τις 

αξίες και αρχές της δηµοκρατίας επιχειρεί να προωθήσει αλλαγές µέσα στην 

εκκλησιαστική περιοχή (λαϊκή συµµετοχή, εκλογές κτλ.). Από τους «συντηρητικούς», 

δηλαδή όσους επιδιώκουν τη διατήρηση της ισχύουσας εκκλησιαστικής τάξης 

πραγµάτων, οι πιο ακραίοι εµµένουν στη σκληροπυρηνική µετεµφυλιακή ιδεολογία, 

αντικαθιστώντας σταδιακά µετά το 1990 τον αντικοµµουνισµό µε τη «Νέα Τάξη 

Πραγµάτων» της παγκοσµιοποίησης. Η κύρια, ωστόσο, εξέλιξη υπήρξε ο 

µορφολογικός µετασχηµατισµός της συντηρητικής ιδεολογίας από τη διανόηση του 

εκκλησιαστικού χώρου. Το µετεµφυλιακό ιδεολόγηµα του «ελληνοχριστιανισµού» 

που χρησιµοποιήθηκε ενάντια στη θεωρούµενη απειλή του κοµµουνισµού για το 

έθνος, αντικαθίσταται βαθµιαία από τη λιγότερο φορτισµένη έννοια της 

«ελληνορθοδοξίας-ρωµηοσύνης», ως ο εγχώριος τρίτος δρόµος απέναντι στα αντίπαλα 

στρατόπεδα του ψυχροπολεµικού ανταγωνισµού (καπιταλιστική ∆ύση, σοβιετική 
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Ανατολή). Με την κατάρρευση του «υπαρκτού σοσιαλισµού» και την αυξανόµενη 

συζήτηση για την εποχή της παγκοσµιοποίησης, εµφανίζεται δυναµικά η ιδεολογία 

της «υπερεθνικής-οικουµενικής» ορθοδοξίας ως πνευµατικό αντίβαρο απέναντι στον 

κίνδυνο της µονοδιάστατης τεχνοοικονοµικής παγκοσµιοποίησης.   

Ο εθνικισµός συγκαλύπτεται πίσω από έναν εθνοκεντρισµό ανοιχτού τύπου304
, 

που εξυπηρετεί το ρεαλισµό της Ιεραρχίας. Η Εκκλησία εξακολουθεί να 

αντιλαµβάνεται τον εαυτό της ως θεµελιακό κοµµάτι του έθνους, αν και τώρα αυτό 

δεν παρουσιάζεται φοβικά-αµυντικά αλλά ως µία ιδιαίτερη πολιτισµική ταυτότητα 

που είναι ανοιχτή στην Ευρώπη και τον κόσµο. Με τον τρόπο αυτό η διοίκηση της 

Εκκλησίας µπορεί και συµµετέχει στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, όχι µόνο σε επίπεδο 

πολιτισµικό αλλά και οικονοµικό (βλ. ευρωπαϊκά οικονοµικά προγράµµατα305
), που 

ένας ακραιφνής ζηλωτισµός θα απέκλειε ως προδοσία. Η αλλαγή, ωστόσο, αυτή 

παραµένει πρωτίστως µορφολογική, δηλαδή αδυνατεί να µεταφραστεί περιεχοµενικά, 

και αυτό γιατί δεν συνοδεύεται από ουσιαστικές δοµικές τροποποιήσεις. Αντίθετα η 

Εκκλησία παραµένει ένας κλειστός µηχανισµός εξουσίας, µε αυστηρές δηλαδή 

ελεγχόµενες διαδικασίες επαγγελµατικής ανέλιξης. 

4. Η συζήτηση για τη θέση και το ρόλο της Εκκλησίας κινείται µεταξύ δύο 

απόψεων, µε µία «ενδιάµεση» θεώρηση να επιχειρεί να υπερβεί την αντίθεσή τους.  Η 

εθνοκεντρική θεώρηση διεκδικεί την «εκκλησιοποίηση» σύνολης της ζωής 

(προσωπικής, κοινωνικής και εθνικής), αφού η Εκκλησία υποστηρίζεται πως έχει  

αξεδιάλυτα πνευµατική, θρησκευτική και εθναρχική αποστολή («κιβωτός του 

έθνους»). Αντίθετα, η φιλελεύθερη αντίληψη τοποθετεί την Εκκλησία στην 

«κοινωνία των πολιτών», καθώς η θρησκεία θεωρείται ιδιωτική υπόθεση του ατόµου. 

Η Εκκλησία έτσι περιορίζεται στα τελετουργικά και πνευµατικά της καθήκοντα, το 

πολύ και στο φιλανθρωπικό της έργο, ενώ αποκλείεται κατηγορηµατικά οποιαδήποτε 

ανάµειξη της σε κρατικές-πολιτικές υποθέσεις. Και οι δύο πλευρές επιχειρούν να 

νοµιµοποιήσουν το πρόταγµά τους µε αναφορά στην ιστορία και σε ιδιαίτερες αξίες: 

στη µεν πρώτη θεώρηση εµφανίζεται ως πρότυπο το παρελθόν του βυζαντίου και της 

τουρκοκρατίας και οι αξίες του προσώπου και της κοινότητας, στη δεύτερη 

                                                 
304

 ∆εν προκαλεί εντύπωση πως και σε επίπεδο της ευρύτερης κοινωνίας, διαπιστώθηκε η ύπαρξη 

τριών βασικών αντιλήψεων και στάσεων ως προς τη σχέση εθνικής και ευρωπαϊκής ταυτότητας: η 

εθνικιστική-ξενοφοβική, η ελληνοκεντρική-ανοικτή και η καθαρά κοσµοπολίτικη. Ως κύρια τάση 

αναφέρεται η υποχώρηση του αµυντικού εθνικισµού από έναν ελληνοκεντρισµό ανοιχτό στην 

προοπτική της ευρωπαϊκής ενοποίησης, δίχως ωστόσο να φθάνει το επίπεδο του πλήρη 

κοσµοπολιτισµού (βλ. Κοκοσαλάκης 2004). 
305

 Βλ. Χριστόδουλος (2000a: 71-78) το κεφάλαιο µε τίτλο «Το αναπτυξιακό µας πρόγραµµα». 
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περίπτωση εµφανίζεται ως πρότυπο η σύγχρονη δηµοκρατία και αξίες όπως τα 

ανθρώπινα δικαιώµατα και η ελευθερία συνείδησης. Η διάσταση των δύο θεωρήσεων 

στις συγκρούσεις Εκκλησίας και Κυβέρνησης λαµβάνει το χαρακτήρα µία διπολικής 

αναµέτρησης µεταξύ «παράδοσης» και «εκσυγχρονισµού». Στην περίπτωση αυτή οι 

δύο όροι αντιµετωπίζονται ως οµοιογενή σύνολα αρχών που συνεπάγονται 

συγκεκριµένη στάση ζωής. Αγνοείται, έτσι, ο τεχνητός χαρακτήρας του κάθε 

ιδεολογήµατος, υπό την έννοια πως τα συστατικά τους στοιχεία δεν απαντώνται µε 

καθαρότητα στην πραγµατικότητα, και πολύ περισσότερο συγκαλύπτονται τα 

κοινωνικά αίτια που καθιστούν ευδιάκριτη τη µεταξύ τους αντιπαράθεση. 

Ανάµεσα στις δύο αυτές αντιλήψεις, µπορεί να εντοπίσει κανείς και µία τρίτη, 

η οποία φιλοδοξεί να υπερβεί την πόλωση που αυτές συνεπάγονται. Η «ενδιάµεση» 

θεώρηση διατηρεί από την εθνοκεντρική αντίληψη την άρρηκτη σύνδεση Εκκλησίας 

και έθνους σε επίπεδο πολιτισµού, και από τη φιλελεύθερη ασπάζεται το αίτηµα για 

το διοικητικό χωρισµό Κράτους και Εκκλησίας. Η διάκριση, όµως, των 

αρµοδιοτήτων µεταξύ κρατικής και εκκλησιαστικής διοίκησης δεν θεωρείται πως 

πρέπει να συνεπάγεται ακύρωση των ιστορικών και πνευµατικών σχέσεων 

Ορθόδοξης Εκκλησίας και ελληνικού έθνους. Η ενδιάµεση θεώρηση ενίοτε 

λειτουργεί και ως τρόπος µε τον οποίο οι υποστηρικτές της εθνοκεντρικής και 

φιλελεύθερης αντίληψης επιχειρούν να προωθήσουν τις θέσεις τους, 

χρησιµοποιώντας µία λιγότερο αξιολογικά φορτισµένη, άρα και ευρύτερα αποδεκτή, 

ορολογία. 

5. Την περίοδο της µεταπολίτευσης σηµειώνονται δύο µείζονες συγκρούσεις 

µεταξύ Κυβέρνησης και διοίκησης της Εκκλησίας. Η πρώτη κορυφώθηκε το 1987 ως 

αποτέλεσµα των νοµοθετικών ρυθµίσεων της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ για τη 

µεταφορά στο δηµόσιο του µεγαλύτερου ακίνητου µέρους της εκκλησιαστικής 

περιουσίας, αλλά και για την εσωτερική αναδιοργάνωση του εκκλησιαστικού 

µηχανισµού µέσω της συµµετοχής των λαϊκών αλλά και των κατώτερων βαθµίδων 

του κλήρου και στη διοίκηση της Εκκλησίας (π.χ. Ο.∆.Ε.Π.). Οι κύριες 

αντιµαχόµενες οµάδες υπήρξαν από τη µια η Κυβέρνηση σε συµµαχία µε τους 

«µεταρρυθµιστές» θεολόγους και από την άλλη η Ιεραρχία σε συµµαχία µε τους 

«συντηρητικούς» θεολόγους. Κάθε πλευρά επιχείρησε να νοµιµοποιήσει τις θέσεις 

της µε αναφορά σε κοινές ιδέες και όρους (κοινωνία, νόµος, έθνος, ιστορία, ενορία, 

εκδηµοκρατισµός, κοινωνικοποίηση, ελευθερία, παράδοση, χάρισµα κτλ.), τις οποίες 

ωστόσο νοηµατοδότησαν µε τρόπο που να εξυπηρετεί την ιδιαίτερή τους στρατηγική 
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και στοχοθεσία. Η διαµάχη τελικά δεν οδήγησε σε µεταβολή των σχέσεων Κράτους 

και Εκκλησίας, ούτε όµως και σε µία εσωτερική αναδιαµόρφωση του εκκλησιαστικού 

µηχανισµού. Οι µεταρρυθµιστές θεολόγοι, παρά την υποστήριξη της πολιτικής 

εξουσίας, δεν κατόρθωσαν να αµφισβητήσουν την πρωτοκαθεδρία των επισκόπων 

εντός της εκκλησιαστικής περιοχής. Ο αµοιβαίος προσανατολισµός τµηµάτων του 

θεολογικού χώρου και πολιτικών τάσεων διαπιστώθηκε και σε µία πρόσφατη 

διαίρεση εντός της θεολογικής περιοχής ανάµεσα στην Π.Ε.Θ. και το Θεολογικό 

Σύνδεσµο «ΚΑΙΡΟΣ» για το χαρακτήρα του µαθήµατος των θρησκευτικών στην 

εκπαίδευση. 

Η δεύτερη έντονη διαµάχη ανάµεσα στην Κυβέρνηση και στη διοίκηση της 

Εκκλησίας σηµειώθηκε το καλοκαίρι του 2000 µε αφορµή το ζήτηµα της αναγραφής 

του θρησκεύµατος στα δελτία των ταυτοτήτων. Και στην περίπτωση αυτή οι 

αντιµαχόµενες οµάδες επιχείρησαν να στηρίξουν τις αποφάσεις και πράξεις τους 

νοηµατοδοτώντας διαφορετικά κεντρικές κατηγορίες της αντιπαράθεσης, όπως ήταν 

η «ταυτότητα», ο «λαός», οι σχέσεις πιστού και πολίτη. Οι υποστηρικτές των θέσεων 

της Κυβέρνησης όριζαν πολιτικά τις παραπάνω κατηγορίες, έχοντας ως κύρια πηγή 

νοµιµοποίησης τη νοµιµότητα και τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Αντίθετα οι 

υποστηρικτές της Εκκλησίας µετατόπιζαν το κέντρο βάρους στον οµολογιακό-

κοσµοθεωρητικό χαρακτήρα, έχοντας ως κύρια αναφορά την άρρηκτη σύνδεση της 

Εκκλησίας µε το Έθνος. Η διαµάχη για τις ταυτότητες ξεπέρασε το ζήτηµα της 

αναγραφής του στοιχείου του θρησκεύµατος και παρουσιάστηκε ως το αποτέλεσµα 

µιας διπολικής αναµέτρησης µεταξύ δύο διαφορετικών ιδεολογικών κοσµοθεωριών, 

δηλαδή της «παράδοσης» και του «εκσυγχρονισµού». Σηµαντικός ως προς την 

επεξεργασία και διάχυση του ιδεολογικού χαρακτήρα της σύγκρουσης υπήρξε ο 

ρόλος της δηµοσιογραφίας και κυρίως της διανόησης, η αξιολογική δέσµευση των 

οποίων εξυπηρέτησε τις εκατέρωθεν στρατηγικές. Η σοσιαλφιλελεύθερη οικονοµική 

πολιτική της Κυβέρνησης υπο την ιδεολογία του «εκσυγχρονισµού» µπορεί να 

θεωρήθηκε από τα µεσαία αστικά στρώµατα ότι δηµιουργούσε προοπτικές 

κοινωνικής και οικονοµικής ανόδου, ωστόσο επιδείνωσε τους όρους ζωής πολλών 

στρωµάτων της κοινωνίας. Η Εκκλησία επιχείρησε να εκµεταλλευτεί την κοινωνική 

και οικονοµική δυσαρέσκεια και να εµφανιστεί ως φορέας µιας εναλλακτικής 

πρότασης, που να συνδυάζει τα ευεργετικά οφέλη της αγοράς µε την αλληλεγγύη του 

έθνους και της παράδοσης.   
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Συνοψίζοντας, οι αντιπαραθέσεις µεταξύ Κυβέρνησης και διοίκησης της 

Εκκλησίας κατά την περίοδο της µεταπολίτευσης έχουν ερµηνευθεί µε αναφορά στις 

θεσµικές σχέσεις Κράτους και Εκκλησίας ή/και κυρίως στα διαφορετικά συστήµατα 

αξιών που εκπροσωπούν οι δύο θεσµοί. Οι ερµηνείες αυτές αναδεικνύουν υπαρκτά 

προβλήµατα στις σχέσεις Κράτους και Εκκλησίας, αδυνατούν ωστόσο να συνδέσουν 

τις παρατηρήσεις τους σε θεσµικό ή/και ιδεολογικό επίπεδο µε κοινωνικά 

περιεχόµενα. Ως αποτέλεσµα οδηγούνται κατά κανόνα σε µία µανιχαϊστική 

ανάγνωση της σύγκρουσης, κυρίως ως αναµέτρηση µεταξύ «παράδοσης» και 

«εκσυγχρονισµού». Ωστόσο, µέσα από την οπτική που υιοθετήσαµε, οι 

αντιπαραθέσεις Κράτους και Εκκλησίας µπορούν να κατανοηθούν πληρέστερα εάν 

συνδεθούν µε τους κοινωνικούς και ιδεολογικούς µετασχηµατισµούς της περιόδου 

της µεταπολίτευσης.  

Την περίοδο της µεταπολίτευσης παρατηρείται οικονοµική και κοινωνική 

άνοδος νέων µεσαίων στρωµάτων µε κύριο χαρακτηριστικό την πανεπιστηµιακή 

µόρφωση. Η ιδεολογία του «εξευρωπαϊσµού»-«εκσυγχρονισµού» γίνεται το όχηµα 

για την πλήρη ενσωµάτωση της χώρας στην ευρωπαϊκή ένωση και από εκεί στη 

παγκόσµια αγορά. Τα µεσαία στρώµατα ασπάζονται το όραµα της ευρωπαϊκής 

προοπτικής της χώρας, καθώς βλέπουν σε αυτό τη δυνατότητα πραγµατοποίησης και 

των δικών τους σχεδίων ζωής. Άλλωστε σύµφωνα µε την ιδεολογία του 

«εκσυγχρονισµού» τα οικονοµικά οφέλη που θα προκύψουν από την ανάπτυξη της 

χώρας θα διαχυθούν σε ολόκληρη την κοινωνία. Η αντίθεση µεταφέρεται από το 

επίπεδο της κοινωνίας σε αυτό της ιδεολογίας: το ιερό θεωρείται εχθρός της 

οικονοµικής και κοινωνικής προόδου, και γι’ αυτό πρέπει να περιοριστεί εντός των 

τειχών της Εκκλησίας. Αντίθετα, η πρόοδος και η ανάπτυξη ταυτίζεται µε την 

εκκοσµίκευση και την ιδιωτικοποίηση της θρησκείας. 

Τα στρώµατα, ωστόσο, σε κοινωνική και οικονοµική σταθερότητα ή/και 

κάθοδο εξακολουθούν να στρέφονται στην Εκκλησία, όχι µόνο για την αναζήτηση 

οντολογικής ασφάλειας αλλά και για την κάλυψη βιοποριστικών αναγκών (π.χ. µέσω 

φιλανθρωπικού έργου) ή και επαγγελµατικών ευκαιριών, όπως η σταδιοδροµία εντός 

της εκκλησιαστικής περιοχής. Όταν µάλιστα ο αρχικός ριζοσπαστισµός της 

µεταπολίτευσης χάνεται αλλά και αµβλύνονται ή λησµονούνται οι µετεµφυλιακές και 

οι προ-µεταπολιτευτικές αντιθέσεις, και οι προσδοκίες οικονοµικοκοινωνικής ανόδου 

µέσω µόρφωσης διαψεύονται, η Εκκλησία θα κατορθώσει να διευρύνει την επιρροή 

της, ακόµα και σε νεαρές ηλικιακά και µορφωµένες οµάδες. Την περίοδο µάλιστα της 
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αρχιεπισκοπίας του Χριστοδούλου η Εκκλησία εκσυγχρονίζει τις δοµές της (π.χ. 

διεύρυνση επιτροπών, επενδύσεις) ενίοτε και τον λόγο της, σε µία προσπάθεια να 

επικαιροποιήσει τη θέση και το ρόλο της µέσα στις σύγχρονες συνθήκες. Στόχος της 

Εκκλησίας δεν είναι η άµεση ανάληψη πολιτικής εξουσίας, αλλά η διατήρηση της 

ηγεµονίας της εντός της ελληνικής κοινωνίας αλλά και η επαύξηση της επιρροής της 

εκτός συνόρων, µε την ενεργή συµπαράσταση της κρατικής εξουσίας. Η πολιτική 

εξουσία, από την πλευρά της, µπορεί να µην χρειάζεται πλέον την εθναρχική 

λειτουργία της Εκκλησίας, ωστόσο δεν προχωρά µέχρι το σηµείο να αµφισβητήσει 

την άρρηκτη σύνδεση της Εκκλησίας µε το έθνος. Όταν οι αµοιβαίες αυτές σχέσεις 

διαταράσσονται, ξεσπούν περιοδικές κρίσεις οι οποίες κατά κανόνα εγκλωβίζουν την 

κοινωνία στη δίνη ενός διλήµµατος µεταξύ «παράδοσης» και «εκσυγχρονισµού». Με 

τον τρόπο αυτό, οι αντιθέσεις από το κοινωνικό επίπεδο µεταφέρονται αποκλειστικά 

στην περιοχή της ιδεολογίας, λες και η τελευταία είναι αποκοµµένη από τον 

κοινωνικό κόσµο. Η πολιτική αυτή στρατηγική εξυπηρετεί τη στοχοθεσία των 

κυρίαρχων οµάδων, καθώς καθιστά αφανείς τις συνδέσεις µεταξύ ιδεολογικών 

επεξεργασιών, οικονοµικών διακυβευµάτων και κοινωνικών συµφερόντων.   

6. Η εργασία ξεκίνησε από την παρατήρηση ότι η Εκκλησία βρίσκεται εντός 

της ιστορίας, άρα δεν µπορεί παρά είναι σε ανοιχτό διάλογο µε τις κινήσεις του 

κοινωνικού κόσµου. Η έρευνα ανέδειξε ορισµένες αντιστοιχίες, οι οποίες ασφαλώς 

απαιτούν πληρέστερη µελλοντική διερεύνηση. Σε κοινωνικο-οικονοµικό επίπεδο η 

πιο εµφανής τροποποίηση της περιόδου της µεταπολίτευσης είναι η διεύρυνση της 

«πνευµατικής» εργασίας, δηλαδή των κοινωνικών στρωµάτων που παράγουν και 

διαχειρίζονται τη γνώση, σε επίπεδο θεσµικό η διεύρυνση του κράτους και η 

γραφειοκρατικοποίηση, τέλος σε επίπεδο ιδεολογίας η µετατόπιση από την 

προβληµατική της κοινωνικής τάξης προς το υποκείµενο (βλ. Γεωργούλας 2004), και 

η αυξανόµενη συζήτηση για την παγκοσµιοποίηση και την υποχώρηση του έθνους.  

Το βασικό ερώτηµα που τέθηκε είναι πώς οι ανωτέρω ιδεολογικές και δοµικές 

τροποποιήσεις της µεταπολίτευσης µεταφράζονται στην περίπτωση της 

εκκλησιαστικής περιοχής. Και εδώ παρατηρείται διεύρυνση και 

γραφειοκρατικοποίηση του εκκλησιαστικού µηχανισµού (αύξηση µητροπόλεων 

ενοριών, επιτροπών), άνοδος του µορφωτικού επιπέδου (αύξηση πρώτης 

µισθολογικής κατηγορίας, κληρικοί καριέρας), και σε επίπεδο εκκλησιαστικής 

ιδεολογίας στροφή προς το πρόσωπο και την προβληµατική του πολιτισµού (τρόπος 

ζωής, ταυτότητα), και ευρύτερα βαθµιαία αντικατάσταση του ελληνοχριστιανισµού 
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από την ελληνορθοδοξία και πρόσφατα από την πολιτιστική οικουµενικότητα της 

ορθοδοξίας. Και στις δύο περιπτώσεις καθοριστικός είναι ο ρόλος της διανόησης, ως 

οι ειδικοί που επιτελούν τις συνδέσεις µεταξύ των σχηµάτων σκέψης και του 

κοινωνικού κόσµου.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ I 

Στατιστικά στοιχεία της Εκκλησίας της Ελλάδος
306
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Α
Γ
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Α' Μισθολογ. 

Κατηγορίας  
Β' Μισθολογ. 

Κατηγορίας  
Γ' Μισθολογ. 

Κατηγορίας  
∆' Μισθολογ. 

Κατηγορίας  Σ
Υ
Ν
Ο
Λ
Ο

 

∆
ΙΑ
Κ
Ο
Ν
Ο
Ι 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 = 
(5+6)  12 

1971 69 68 7.425 6.535 662 430 2.167 3.461 1.099 7.197             [26] 

1976 77 75 7.315 6.637 643 680 2.312 2.909 1.374 7.280 166 

1984 78 78 7.601 7.641 771 1.633 2.000 2.538 2.241 8.412 232 

1989 78 74 7.659 7.723 812 1.788 2.106 2.309 2.336 8.535 272 

2001 80 80 7.870 7.562 1.081 2.528 2.342 1.848 1.945 8.643 305 

2010 
              
81

307
 80 7.983 7.363 1.383 3.152 2.477 1.641 1.421 8.746 247 

                        

1971 69 68 7.425 90,80 9,20 6,0 30,28 48,36 15,36 100,0             [26] 

1976 77 75 7.315 91,17 8,83 9,35 31,78 39,99 18,89 100,0 166 

1984 78 78 7.601 90,83 9,17 19,41 23,78 30,17 26,64 100,0 232 

1989 78 74 7.659 90,49 9,51 20,94 24,66 27,04 27,36 100,0 272 

2001 80 80 7.870 87,49 12,51 29,18 27,03 21,33 22,45 100,0 305 

2010          81 80 7.983 84,19 15,81 36,27 28,5 18,88 16,35 100,0 247 

                                                 
306

  Τα στατιστικά στοιχεία προέρχονται από προσωπική έρευνα στα ∆ίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος, εκτός από αυτά του έτους 1984 τα οποία άντλησα από τον 

Μαντζαρίδη (1985: 271, πίνακας I). Να σηµειωθεί πως στις περιπτώσεις που ορισµένες µητροπόλεις δεν παρείχαν στατιστικά στοιχεία για όλες τις κατηγορίες (π.χ. να 

δίνεται ο αριθµός ιερέων για τις τέσσερις µισθολογικές κατηγορίες, δίχως όµως και η διάκρισή τους σε έγγαµους και άγαµους), αξιοποίησα τα πιο πρόσφατα για το 

εξεταζόµενο έτος διαθέσιµα στοιχεία, µε συνέπεια µία κατά προσέγγιση εκτίµηση.   
307

 Έπειτα από τη διάσπαση της Μητροπόλεως Αττικής στις Μητροπόλεις Κηφισίας, Αµαρουσίου και Ωρωπού και Ιλίου, Πετρουπόλεως και Αχαρνών, ο αριθµός των 

Μητροπόλεων αυξήθηκε σε 82.   
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ΠΙΝΑΚΑΣ II 

Μοναστήρια και αριθµός µοναχών
308

 

 

Α) ΑΝ∆ΡΙΚΕΣ ΜΟΝΕΣ 

- ΜΟΝΕΣ:  206 µοναστήρια, 1161 εγγεγραµµένοι µοναχοί, 21 δόκιµοι (990 µόνιµα 

εγκατεστηµένοι µοναχοί309
) 

 

Αριθµός µοναχών Μονές1
  Μονές2

  Μονές3
  

0 47 
 

 
47 

1-5 99 101 97 

6-10 28 27 30 

11-20 21 23 21 

21-30 6 6 6 

31 κ εξής 5 1 5 

 

1. Mε βάση τους εγγεγραµµένους µοναχούς. 
2. Mε βάση τον αριθµό των µόνιµα εγκατεστηµένων µοναχών. 

3. Όταν υπολογίζονται και οι δόκιµοι στο σύνολο των εγγεγραµµένων µοναχών. 

 
- ΣΥΝΟ∆ΙΚΕΣ Ι. ΜΟΝΕΣ: 2 µονές, 12 µοναχοί 
 

 

 

 

 

 

 

 

-ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΑ: 4 ησυχαστήρια, 19 Μοναχοί 
 

Αριθµός 
µοναχών 

Ησυχαστήρια 

0 1 

1-10 2 

10-20 1 

 

                                                 
308

 Με βάση στοιχεία από την επίσηµη ιστοσελίδα της Εκκλησίας (www.Ecclesia.gr). H έρευνα 

πραγµατοποιήθηκε στις 30 Αυγούστου 2007. 
309

 Για παράδειγµα, στη Μονή Ασωµάτων-Πετράκη της Αρχιεπισκοπής Αθηνών αναφέρονταν 72 

εγγεγραµµένοι µοναχοί, 15 εγκαταβιούντες και 2 δόκιµοι. Οµοίως στη Μονή Κοιµ. Θεοτόκου Άνω 

Ξενίας της Μητρόπολης ∆ηµητριάδος-Αλµυρού:  31 εγγεγραµµένοι, 3 εγκαταβιούντες, στη Μονή 

Θεοτόκου Πεντέλης της Αρχιεπισκοπής Αθηνών: 58 εγγεγραµµένοι, 17 εγκατ., 1 δόκιµος. 

Αριθµός µοναχών Συνοδικές Μονές 

0-10 1 

10-20 1 
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Β) ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΜΟΝΕΣ 

- ΜΟΝΕΣ: 273 µονές, 2209 µοναχές, 39 δόκιµες 

 

 

 

1. Όταν υπολογίζονται και οι δόκιµες µοναχές.  
 

- ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΑ: 37 ησυχαστήρια, 302 µοναχές, 5 δόκιµες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ΣΥΝΟ∆ΙΚΕΣ Ι. ΜΟΝΕΣ: 1, 0 Μοναχές 
 

 

-ΜΕΤΟΧΙΑ: 22 µετόχια, 2 Μοναχές 

 

 

 

 

 

 

 

-ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΑ: 19 ησυχαστήρια, 7 µοναχοί, 136 µοναχές, 5 δόκιµες 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μοναχές Γυναικείες Μονές Γυναικείες Μονές 1
 

0 36 36 

1-5 128 126 

6-10 41 42 

11-20 42 42 

21-30 14 14 

31 κ εξής 13 14 

Μοναχές 
Γυναικεία 

Ησυχαστήρια 

0 8 

1-5 17 

6-10 4 

11-20 4 

21-30 2 

31 κ εξής 2 

Μοναχές Ησυχαστήρια 

0 21 

1-5 1 

Μοναχές/ οί Ησυχαστήρια 

0 5 

1-5 8 

6-10 2 

11-20 2 

21-30 0 

31 κ εξής 2 
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ΣΥΝΟΛΟ: 

ΜΟΝΑΧΟΙ    1199 

ΜΟΝΑΧΕΣ 2649 

∆ΟΚΙΜΟΙ ΜΟΝΑΧΟΙ    24 

∆ΟΚΙΜΕΣ ΜΟΝΑΧΕΣ 49 
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