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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
∆ιαβαίνοντας το κατώφλι του 21ου αι, παρά τις επαγγελίες και τα όνειρα πε-

ρί µιας Νέας Εποχής, µε την κατάρρευση των δίδυµων πύργων του Νέου Κό-
σµου και τη στρατιωτική επέµβαση στο χώρο όπου εντοπιζόταν η Εδέµ επανήλ-
θε στο προσκήνιο µε δραµατικό τρόπο το πανάρχαιο δίπολο Ανατολής και ∆ύ-
σης. Μαζί του αναβίωσε και πάλι στα πολιτικοκοινωνικά δρώµενα και ο παρά-
γοντας «θρησκεία», τον οποίο ο «φωτισµένος» άνθρωπος θεωρούσε ότι είχε
αφορίσει. Η Ορθοδοξία κατέχει το προνόµιο να κινείται στη µεθόριο Ανατολής
και ∆ύσης, έστω κι αν κάποιοι θέλουν να την εντάξουν στον ένα ή στον άλλο πο-
λιτιστικό χώρο αντιµετωπίζοντας το έτερον ήµισυ ως βάρβαρο και παραθεωρώ-
ντας έτσι το οικουµενικό και συνάµα καθολικό Ευ-αγγέλιο του Ι. Χριστού. Η
Ορθοδοξία, όµως, υπάρχει για να προσφέρει την Ευχαριστία, τη Μαρτυρία και
τη ∆ιακονία της στον κόσµο χωρίς να διακρίνει µανιχαϊκά µεταξύ καλού και κα-
κού, ιερού και βέβηλου. Για να συµβεί αυτό, οφείλει να διαλεχθεί µε την Ανατο-
λή και τη ∆ύση και να σαρκώσει το µήνυµά της στους κώδικες µιας µετανεωτερι-
κής εποχής, χωρίς να εγκλωβίζεται η ίδια σε εγκόσµια και εφήµερα µοντέλα και
σχήµατα. Άλλωστε, από τις απαρχές της ∆ηµιουργίας ο Θεός διαλέγεται µε το
πλάσµα Του κατεξοχήν µέσω του Λόγου Του. Η ίδια η Εκκλησία, σύµφωνα µε
τον αείµνηστο Π. Αλ. Σµέµαν, δεν έφερε καινούργια πράγµατα. Έκανε όµως και
κάνει τα πάντα καινούργια.

Στον παρόντα τόµο προηγείται το κεφάλαιο το οποίο επιµελήθηκε ο Άγγελος
Βαλλιανάτος. Σε αυτό γίνεται αναφορά στη συν-οδικότητα της Εκκλησίας, η οποία
εδράζεται στην τριαδικότητα του Θεού και αποτελεί την κατεξοχήν µέθ-οδο σύνο-
λης της Εκκλησίας (κι όχι απλώς κάποιας Ιεραρχίας) προκειµένου σε κάθε εποχή
να πραγµατοποιείται η έξ-οδός της προς τον κόσµο (µέσω της διατύπωσης της πί-
στης της στη «γλώσσα» της εποχής της) αλλά και η έξοδος του κόσµου από την πλή-
ξη και τη φθορά στην έκ-πληξη της ανάστασης. Στο δεύτερο κεφάλαιο, το οποίο
επιµελήθηκε ο υπογράφων, ανιχνεύονται τα ποικίλα και βαθιά αίτια του Σχίσµα-
τος το οποίο αποξένωσε Ανατολή και ∆ύση, προτείνονται οι προϋποθέσεις ενός
ουσιαστικού διαλόγου αλλά και οι προοπτικές που διανοίγονται από αυτόν στην
ουσιαστική ενότητα-ειρήνη Ανατολής και ∆ύσης. Ως επίλογος του παρόντος πονή-
µατος τοποθετήθηκε το κεφάλαιο το οποίο επιµελήθηκε ο Βασ. Αδραχτάς σχετικά
µε τις αρχές και τις προοπτικές της συν-οµιλίας Χριστιανισµού και Ισλάµ πάνω σε
αρχές και χωρίς προκαταλήψεις τις οποίες έχει συσσωρεύσει ο χρόνος. Σηµειωτέ-
ον ότι τα δοκίµια του παρόντος τόµου προϋποθέτουν όσα συναφή αναφέρονται
στα ∆ιδακτικά Εγχειρίδια της ΟΡΘ, όπου για παράδειγµα ο φοιτητής µπορεί να
αντλήσει τις καταρχήν γνώσεις σχετικά µε το Σχίσµα των Εκκλησιών ή το Ισλάµ.
Ολόκληρο το πόνηµα φιλοδοξεί να αποτελέσει, µε τη χάρη του Τριαδικού Θεού,
µία ελάχιστη συµβολή στη δυναµική και καταλυτική παρουσία της Ορθοδοξίας σε
έναν κόσµο µετανεωτερικό, ο οποίος εξακολουθεί να αναζητά στην πληθώρα των
κενών και των νέων το πραγµατικά Καινό και µη αναλώσιµο.

Σ. Σ. ∆εσπότης
Συντονιστής ΟΡΘ 51

13
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Σκοπός του παρόντος κειµένου είναι να αναδειχθεί ότι η συνοδικότητα της
Ορθοδοξίας µπορεί να αποτελέσει τη βάση για την κατανόηση της πολιτιστικής
ετερότητας σήµερα. Εξετάζοντας το θέµα, θα αποτιµηθούν τα ιστορικά δεδοµένα,
οι πολιτικές καταστάσεις και τα γεγονότα που συνετέλεσαν στη συγκρότηση του
συνοδικού συστήµατος της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Επίσης θα ανιχνευθεί η σχέση
της Ορθοδοξίας µε τα εθνικά πολιτιστικά στοιχεία και την πολιτιστική διαφορετι-
κότητα κάθε εποχής. 

Έχοντας ολοκληρωθεί η µελέτη αυτού του κεφαλαίου, ελπίζουµε ότι θα κατα-
στεί δυνατό:
• να αποτιµηθεί η σχέση των Οικουµενικών Συνόδων µε την Πεντηκοστή και την

Αποστολική Σύνοδο,
• να αναλυθούν η έννοια και η θέση των Συνόδων και του δόγµατος στη ζωή και

την εξέλιξη της Εκκλησίας καθώς και η αξία της ερµηνείας του δόγµατος στη
σύγχρονη εποχή,

• να εκτιµηθεί η αξία της συνοδικότητας στην παράδοση της Ορθοδοξίας,
• να αποτιµηθεί η σηµασία της συνοδικότητας για την ανανέωση της εκκλησια-

στικής ζωής και την αποφυγή του πολιτιστικού αποµονωτισµού,
• να επισηµανθούν οι δυσκολίες και οι παρεξηγήσεις που προκαλούνται σχετι-

κά µε την αξία της παράδοσης της εκκλησίας,
• να αναλυθεί η σηµασία της συνοδικότητας της Ορθοδοξίας στο χειρισµό σύγ-

χρονων εκκλησιαστικών προβληµάτων καθώς και στην προσέγγιση του «ξέ-
νου» της εποχής µας,

• να αναλυθούν οι θεολογικές προϋποθέσεις για τη συνάντηση µε την ετερότητα,
• να αποτιµηθεί η σηµασία της συνοδικότητας στον αγώνα για ειρήνη και δι-

καιοσύνη,
• να σχολιαστούν κείµενα της Αγίας Γραφής και της εκκλησιαστικής παράδοσης

που συνδέονται µε τη συνοδικότητα και την πολιτιστική ετερότητα.

15

Η ΣΥΝΟ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ
ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑΣ ΩΣ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΩΝ
∆ΙΑΛΟΓΩΝ

Άγγελος Βαλλιανάτος

Σκοπός

Προσδοκώµενα
Aποτελέσµατα

1_ORTHODOXIA  13-11-08  17:13  Page 15



16

• Αποστολική Σύνοδος 
• Εκκλησία (κοινότητα, νοοτροπία, παράδοση, σώµα)
• Ελληνισµός
• ενορία
• ενότητα και ετερότητα (των προσώπων της Αγίας Τριάδος, των µελών της

Εκκλησίας, πολιτιστική)
• Ιουδαϊσµός
• κριτήρια συνοδικότητας
• ξένος – άλλος
• Οικουµενικές Σύνοδοι
• οικουµενικότητα
• παγκοσµιοποίηση
• Πεντηκοστή
• πολιτισµός και πνευµατικός πολιτισµός (κουλτούρα)
• συνοδικότητα
• Χριστιανισµός

Στη σύγχρονη πολυπολιτισµική κοινωνία, οι άνθρωποι αναζητούν στέρεες βά-
σεις οι οποίες θα αναδεικνύουν και θα περιγράφουν την πολιτιστική ιδιαιτερότη-
τά τους και θα τους παρέχουν κριτήρια για τη σχέση τους µε τη σύγχρονη καθηµε-
ρινότητα και άξονες επαφής µε τους διαφορετικούς ανθρώπους, που ζουν στην
ίδια παγκόσµια «γειτονιά». Ο σεβασµός της ετερότητας, όπως περιγράφεται στις
διεθνείς συµφωνίες που καθορίζουν και περιφρουρούν τα ανθρώπινα δικαιώµα-
τα, δεν επαρκεί για να βοηθήσει τους ανθρώπους να συµβιώσουν. Με δεδοµένο
ότι στην Ευρώπη ο αριθµός των θρησκειών αυξάνεται, και οι ενεργώς θρησκεύο-
ντες επίσης, η θρησκεία, ως γνώµονας συµπεριφοράς και συµµετοχής στην κοινω-
νία, αποτελεί την επιζητούµενη στέρεη βάση. Εκτός αυτού, οι θρησκείες στρατεύ-
ονται στην ερµηνεία και την αντιµετώπιση του πολέµου, των κοινωνικών διακρί-
σεων, στην αντιµετώπιση της τροµοκρατίας κ.ά. Γι’ αυτό και η πολιτιστική ετερό-
τητα αποτελεί καίριο και κεφαλαιώδες θεολογικό ζήτηµα της εποχής µας.

Η παγκοσµιοποίηση για άλλους φαντάζει ως λαµπερός και πολλά υποσχόµενος
µονόδροµος προς το µέλλον, ενώ άλλους τους ωθεί σε τακτικές άµυνας, ακόµη και
επίθεσης. Ανάµεσα στα δύο αυτά άκρα, η Ορθόδοξη Εκκλησία καλείται να ανιχνεύ-
σει στην ιστορία και στην παράδοσή της τα στοιχεία που περιγράφουν τη σχέση της
µε τους «άλλους» της κάθε εποχής, να συγκροτήσει µια «θεολογία της ετερότητας». 

Ο Χριστιανισµός, στην πορεία του µέσα στην ιστορία, σχετίστηκε µε πολλούς
και διαφορετικούς πολιτισµούς. Από αυτή τη συνεύρεση εµπλουτίστηκε µε νέα
και πρόσφορα, επικοινωνιακά, και όχι µόνο, εργαλεία, αντιµετώπισε όµως και
προβλήµατα. Στη διαδικασία αυτή, η Ορθοδοξία άλλοτε ενσωµάτωσε και άλλοτε
απέρριψε στοιχεία µέσα στην ιστορική πραγµατικότητα κάθε εποχής µε εκκλη-
σιαστικό τρόπο, δηλαδή συνοδικά.

Έννοιες-
Κλειδιά

Εισαγωγικές
Παρατηρήσεις

1_ORTHODOXIA  13-11-08  17:13  Page 16



Το σύστηµα λειτουργίας της Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι συνοδικό. Η συνοδι-
κότητα είναι το θεµέλιό της. Από την ίδρυσή της ως σήµερα ζει, λειτουργεί και
δρα µε συνοδικό τρόπο. Αν η συνοδικότητα ερµηνευθεί ως διαχειριστικό σύστη-
µα, αν ταυτιστεί, δηλαδή, µε τη συνάθροιση εκπροσώπων των Εκκλησιών προκει-
µένου να αντιµετωπιστούν διαφορές και κρίσεις, τότε θα εκφράζει απλώς δηµο-
κρατικότητα στη διοίκηση της Εκκλησίας. Σε αυτή την προοπτική, η Σύνοδος χά-
νει τις αξιωµατικές ιδιότητές της και η Εκκλησία περιγράφεται ως ένας από τους
οργανισµούς ποικίλων διαχειριστικών συµφερόντων, στην καλύτερη περίπτωση
ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος. 

Τα βασικά ερωτήµατα που τίθενται στην παρούσα υπόθεση εργασίας είναι:
Πώς αντιµετώπισε η αποστολική Εκκλησία την πολιτιστική ετερότητα; Πώς προ-
σέλαβε, πώς διαµόρφωσε και πώς στη συνέχεια εξέλιξε, ανέπτυξε και νοηµατο-
δότησε µε βάση το Ευαγγέλιο τα πολιτιστικά στοιχεία της εποχής; Πώς, αργότε-
ρα, διαδόθηκε και αναπτύχθηκε ο Χριστιανισµός σε διαφορετικά πολιτιστικά πε-
ριβάλλοντα και πόσο και γιατί ενσωµάτωσε πολιτιστικά στοιχεία των λαών όπου
έγινε γνωστός; Στις Οικουµενικές Συνόδους, οι εκπρόσωποι των Εκκλησιών προ-
έρχονται από ποικίλα περιβάλλοντα. Με ποιον τρόπο κατόρθωσαν να καταλή-
ξουν σε αποφάσεις που έγιναν αποδεκτές από το πλήρωµα της οικουµενικής χρι-
στιανικής Εκκλησίας; Οι αποφάσεις των Οικουµενικών Συνόδων είναι διαχρονι-
κές. Αντιµετωπίζουν µε την ίδια αποτελεσµατικότητα τα ζητήµατα της σύγχρονης
εποχής;

Αναζητώντας απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήµατα, αναµένεται ότι θα προ-
κύψουν στοιχεία ώστε να αναπτυχθούν µε σαφήνεια τα κριτήρια που προσδιορί-
ζουν τη συνοδικότητα της Ορθοδοξίας. Και µε γνώµονα αυτήν, δηλαδή τη συνοδι-
κότητα, θα επιχειρηθεί να δοθούν απαντήσεις στα επόµενα ερωτήµατα: Ποια εί-
ναι η σχέση των εθνικών πολιτιστικών στοιχείων µε την Ορθοδοξία; Πώς έχει τη
δυνατότητα ο Χριστιανισµός να επιβιώνει στο σύγχρονο πολυπολιτισµικό περι-
βάλλον; Υπάρχουν κατάλληλα και ακατάλληλα οχήµατα στην πορεία της Εκκλη-
σίας; Ποια στοιχεία της χριστιανικής εκκλησιαστικής παράδοσης χαρακτηρίζουν
τη σχέση µε την κάθε ετερότητα κάθε εποχής;

Γίνεται, λοιπόν, φανερό ότι η προσέγγιση του θέµατός µας προϋποθέτει την
εξέταση των κοµβικών ιστορικών περιστάσεων που ανέδειξαν τη συνοδικότητα
ως τρόπο ζωής της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ούτως ώστε να κατανοήσουµε την προ-
έλευση, τη σύσταση και τον τρόπο λειτουργίας της, όπως εκδιπλώνεται στην ιστο-
ρία. Απαραίτητο είναι, επίσης, να ανιχνεύσουµε τον τρόπο µε τον οποίο η Ορθο-
δοξία διαχειρίστηκε τις διαφορετικές πολιτιστικές καταβολές και εκφράσεις των
µελών της στη διαδροµή της ιστορίας.

17
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Ενότητα 1.1

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Είναι σε όλους γνωστό ότι η χριστιανική Εκκλησία ιδρύθηκε και αναπτύχθηκε
σε κατεξοχήν πολυπολιτισµικό περιβάλλον. Είναι επίσης γνωστό ότι η Ρωµαϊκή
Αυτοκρατορία ήταν ανεκτική προς τις ποικίλες και διαφορετικές πολιτιστικές εκ-
φράσεις1 των κατακτηµένων περιοχών, εφόσον δεν παρεµπόδιζαν και δεν απει-
λούσαν τη διοικητική ενότητά της. Τα πολιτιστικά µεγέθη που επηρέασαν την πρώ-

18

1. Για τη βαθύτερη κατανόηση της έννοιας της πολιτιστικής ετερότητας σε σχέση µε τη συνοδικότητα της

Εκκλησίας που πραγµατευόµαστε, είναι απαραίτητο να αναφερθούµε σε ορισµένες παραµέτρους του όρου

«πολιτισµός», καθώς και σε στοιχεία του πολιτιστικού περιβάλλοντος που γέννησε τη συνοδικότητα. Η

παρουσίαση δεν είναι αξιολογική, αλλά διευκρινιστική.

Με τον όρο «πολιτισµός» συνήθως αναφερόµαστε στο σύνολο των υλικών, πνευµατικών και τεχνικών επι-

τευγµάτων και επιδόσεων ενός κοινωνικού συνόλου. Ο πολιτισµός δεν µπορεί να χωριστεί µε σαφήνεια σε

υλικό, τεχνικό και πνευµατικό. Τα διαµορφωµένα πρότυπα συµπεριφοράς, οι αισθητικές αντιλήψεις, οι

βιωµένες πεποιθήσεις και οι θεσµοί χαρακτηρίζουν τους ανθρώπους ως φορείς πολιτισµού, στο πλαίσιο

πάντοτε µιας κοινότητας. Στο περιεχόµενο αυτών των αντιλήψεων και συµπεριφορών ανιχνεύεται ο τρόπος

µε τον οποίο οι άνθρωποι κατανοούν και ερµηνεύουν τον κόσµο. Η µεταφορά των προτύπων αυτών στις

µεταγενέστερες γενιές δηµιουργεί την παράδοση.

Στα Ελληνικά, η λέξη «πολιτισµός» χρησιµοποιείται και για την «κούλτούρα». ∆εν υπάρχει λέξη µε ελληνι-

κή ρίζα για να εντάξει την «κουλτούρα» σε εννοιολογικό σχήµα. Ο όρος «πνευµατικός πολιτισµός» είναι

συνώνυµη και όχι ταυτόσηµη, έννοια µε σαφώς µικρότερο εύρος. Στις ευρωπαϊκές γλώσσες χρησιµοποιού-

νται οι όροι «civilization» και «culture». Η λέξη «civilization» έχει τη ρίζα της στην λατινική λέξη «πολίτης»

(civis = ο πολίτης που διοικείται από το νόµο της πόλης, της χώρας ή της κοινότητάς του). Το κριτήριο του

πολιτισµού, civilization, είναι εξωτερικό. Ένας άνθρωπος, δηλαδή, είναι «πολιτισµένος» εφόσον εφαρµό-

ζει στη ζωή του τις αρχές του νόµου. Τα κριτήρια ισότητας των πολιτών ορίζονται από το νόµο. Υπό αυτή

την έννοια, η εφαρµογή του Μωσαϊκού Νόµου από τα µέλη της κοινότητας µπορεί να θεωρηθεί ως η ιου-

δαϊκή αντίληψη για τον πολιτισµό. Ο χαρακτήρας και οι ιδιαιτερότητες των µελών της κοινότητας είναι απο-

δεκτές όσο τηρούν και εκφράζουν τις ίδιες αρχές. Η φιλανθρωπία, για παράδειγµα, ορίζεται από το Νόµο

µε την υποχρέωση της «δεκάτης» (την απόδοση του ενός δεκάτου της παραγωγής τους στον Θεό, µέσω της

βοήθειας σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, όπως τους Λευίτες, τους προσηλύτους, τις χήρες και τα ορφα-

νά, όπως αναφέρεται στο ∆ευτερονόµιο ιδ 22-29). Ο σεβασµός στον Θεό ορίζεται από την τήρηση του Σαβ-

βάτου. Για τον Ιουδαϊσµό της εποχής του Ιησού, ο  πολιτισµός είναι «πολιτισµένος» στο βαθµό που εκφρά-

ζει τις αρχές του Νόµου. Γι’ αυτό και κάθε σχέση µε τους εθνικούς εθεωρείτο ασέβεια προς τον Θεό. 

Ο όρος «culture» προέρχεται από το λατινικό «cultus» (φροντίδα, λατρεία), λέξη που προήλθε από το ρήµα

«colere» που σηµαίνει καλλιεργώ. Η καλλιέργεια (για παράδειγµα της γης) χρειάζεται τη συνεργασία µιας

οµάδας ανθρώπων, στην οποία ο καθένας συµβάλλει µε διαφορετικό τρόπο. Η καλλιέργεια είναι περισσό-

τερο µια συµµετοχική διεργασία, ατοµική συνεισφορά µε κοινό στόχο, κοινός σκοπός που αναπτύσσει σχέ-

σεις. Υπό αυτή την έννοια, η σηµασία και ο ρόλος του πολίτη στην αθηναϊκή Εκκλησία 
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τη χριστιανική Εκκλησία ήταν κυρίως ο Ιουδαϊσµός και ο Ελληνισµός. Το ποσοστό
διείσδυσης του Ελληνισµού στον Ιουδαϊσµό και αντίστροφα αποτελεί ζήτηµα, µε-
ταξύ άλλων, κοινωνιολογικής, ιστορικής, θεολογικής και φιλοσοφικής σηµασίας,
και υπερβαίνει τα όρια της αναζήτησής µας.2 Είναι όµως αναγκαίο να αναφέρουµε
ότι ο Ελληνισµός και ο Ιουδαϊσµός δεν είναι αυθύπαρκτοι. Στη διαµόρφωσή τους
συνετέλεσαν, µεταξύ άλλων, οι θρησκευτικές παραδόσεις της Αιγύπτου και της
Περσίας. Θεωρούµε εδώ απαραίτητη την επισήµανση ότι τα πολιτιστικά µεγέθη
όχι µόνο δεν είναι στεγανά, αλλά συµπλέκονται και αλληλεπιδρούν µε αποτέλεσµα
να εξελίσσονται συνεχώς.

� Ιησ��ς �ριστ�ς, σαρκωµ�ν�ς σε τ�π� και �ρ�ν�, πρ�σωπ� µε θε�α και
ανθρ�πινη υπ�σταση, εν� πρ�σ�λα�ε ως �νθρωπ�ς συγκεκριµ�νη π�λιτι-
στικ� ταυτ�τητα, διαφ�ρ�π�ι�θηκε απ� τις κατα��λ�ς της. Ανατρ�φηκε
ως πιστ� µ�λ�ς της Ι�υδαϊκ�ς Συναγωγ�ς, περιτµ�θηκε, πρ�σευ��ταν στ�

ENOTHTA 1.1
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του ∆ήµου και η κοινότητα που οικοδοµούν τα πρόσωπα-µέλη του Σώµατος του Χριστού, η Εκκλησία, συνι-

στούν αντίστοιχα την ελληνική και τη χριστιανική αντίληψη για τον πολιτισµό. Με άλλα λόγια, για το Χρι-

στιανισµό, πολιτισµός ορίζεται ο συντονισµός των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των µελών (προσώπων) της

κοινότητας, ο συντονισµός ο οποίος έχει σκοπό την καλλιέργεια της σχέσης µε τον Θεό. Έτσι, στην πρώτη

χριστιανική κοινότητα δεν υπάρχει φιλανθρωπικό έργο αλλά κοινοκτηµοσύνη, ενώ οι χριστιανοί είναι

ανοικτοί στη σχέση τους µε τους άλλους πολιτισµούς, διότι στην ανθρώπινη δραστηριότητα ανακαλύπτουν

τις πολλαπλές εκφράσεις του Θεού µε τον κόσµο.

2. Ο Μητροπολίτης Περγάµου Ιωάννης περιγράφει χαρακτηριστικά: «Εν τούτοις ο Ελληνισµός διαδραµάτισε

έναν καίριο διπλό ρόλο σε όλη την εξέλιξη αυτή από τον Ιουδαϊσµό στον Χριστιανισµό. Από το ένα µέρος

µε την απειλητική παρουσία του και τη διείσδυσή του στον Ιουδαϊσµό συνετέλεσε στο να στενέψει η καρ-

διά του Ιουδαϊσµού σε µια αποκλειστικότητα εθνικιστική, που ταύτιζε τον Νόµο µε το γράµµα των διατά-

ξεών του και την εσχατολογική προσδοκία µε τα στενά πολιτικά και εθνικά συµφέροντα των Ιουδαίων, ήταν

µια στάση αυτοάµυνας και αυτοπροστασίας, που αναπτύχθηκε φυσικά µετά τις διεισδυτικές επιτυχίες του

Ελληνισµού, και οδήγησε στην κατάσταση στην οποία βρίσκουµε τον Ιουδαϊσµό στα χρόνια του Ιησού Χρι-

στού. Από την κατάσταση αυτή, σε συνδυασµό µε τις απέραντες προσηλυτιστικές δυνατότητες που είχε ο

Ιουδαϊσµός στον ελληνορωµαϊκό χώρο, ύστερα από το κύρος που του έδωσαν οι επιτυχίες του Μακκαβαϊ-

κού πολέµου και η υπεροχή και έλξη της µονοθεϊστικής και ηθικής διδασκαλίας του, δηµιουργήθηκε το

δίληµµα της ιουδαϊκής θρησκείας µεταξύ ενός ανοίγµατος προς τα έθνη και µιας συντηρητικής αυτοπρο-

στασίας της εθνικής του ταυτότητος. Ο µεγάλος αριθµός των προσηλύτων στα χρόνια του Ιησού, που διστά-

ζουν να κάµουν το τελικό βήµα της πλήρους εντάξεώς τους στον Ιουδαϊσµό, µαρτυρεί την τραγικότητα του

διλήµµατος αυτού που δηµιούργησε ο Ελληνισµός στον Ιουδαϊσµό της εποχής εκείνης. Από αυτή ακριβώς

την αδυναµία του Ιουδαϊσµού ξεπήδησε η δυνατότητα του Χριστιανισµού. Παρεξηγηµένος σαν µια απειλή

κατά του Νόµου και της ιουδαϊκής αυτοσυνειδησίας, ο Χριστιανισµός, µε το προφητικό του πνεύµα ανοί-

γεται πρώτα προς τους µισητούς Σαµαρείτες και έπειτα στους µη Ιουδαίους γενικά. Η ιστορική ευκαιρία

του Χριστιανισµού προπαρασκευάζεται έτσι από το διχασµό που δηµιουργείται στην καρδιά του Ιουδαϊ-

σµού ανάµεσα στις οικουµενικές δυνατότητες που έκρυβε η βιβλική πίστη του και στην ανάγκη της αυτο-

προστασίας και επιβιώσεώς του ως εθνικής οµάδος. Αυτή είναι η µεγάλη συµβολή (αρνητικά) του Ελληνι-

σµού στην εµφάνιση του Χριστιανισµού: η πρόκληση µιας γόνιµης κρίσεως συνειδήσεως στον Ιουδαϊσµό,

µιας κρίσεως που θα προκαλέσει αργότερα και στον Χριστιανισµό το ίδιο προκλητικό ελληνικό πνεύµα.

Έτσι, όπως θα δούµε, οι πρώτοι που θα αναγνωρίσουν και θα εγκολπωθούν τις δυνατότητες του Χριστια-

νισµού θα είναι οι Ελληνιστές Ιουδαίοι, αυτοί δηλαδή που πιο πολύ από κάθε άλλον ζουν τον εσωτερικό

αυτό διχασµό του Ιουδαϊσµού» (Ελληνισµός και Χριστιανισµός, η συνάντηση δύο κόσµων, σσ. 45-47). 
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Να� των Ιερ�σ�λ�µων. Αντιτ��θηκε �µως στα στ�ι�ε�α εκε�να π�υ συντε-
λ��σαν στην «καθαρ�τητα» της ι�υδαϊκ�ς θρησκε�ας διαιρ�ντας τ�ν κ�-
σµ� σε ιερ� και ���ηλ�, �γι� και ακ�θαρτ�. Επανερµ�νευσε τ� Σ���ατ� ως
ηµ�ρα διακ�ν�ας πρ�ς τ�ν �νθρωπ� και την κτ�ση, και ��ι υπ�δ��λωσης
τ�υ ανθρ�π�υ σε ν�µικ�ς επιταγ�ς (Μ�ρκ. 2:27, Ματθ. 12:8, Λ�υκ. 6:5, 13:14
Ιω. 5:9), συν-�µ�λησε µε τη Σαµαρε�τιδα (Ιω. 4:7-30), συν�φαγε µε τελ�νες
(Λ�υκ. 19:1-10) και π�ρνες (Ματθ. 21:31-32). Απ�γ�µνωσε την υπ�κρισ�α
τ�υ θρησκευτικ�� κατεστηµ�ν�υ (Ματθ. 23:13) και πρ��αλε τ� Πρ�σωπ�,
τ� Ευαγγ�λι� και τη θυσ�α τ�υ ως τ� υπ�κατ�στατ� τ�υ Ν�µ�υ, τ�υ Να��
και τ�υ Σα���τ�υ, των τρι�ν δηλαδ� στ�ι�ε�ων π�υ συγκρ�τ��σαν την ει-
δ�π�ι� διαφ�ρ� τ�υ Ισρα�λ απ� τα θεωρ��µενα απ� αυτ��ς ως «�ν�µα»
�θνη (Ιω. 2:16). Με τις θαυµατ�υργικ�ς παρεµ��σεις τ�υ �γγι*ε ανθρ�-
π�υς π�υ δεν αν�καν στ�ν «εκλεκτ�» λα� τ�υ. Θερ�πευσε τ�ν γι� τ�υ ρω-
µα��υ εκατ�νταρ��υ (Ματθ. 8:5-11) και την κ�ρη της �ανανα�ας, την
�π��α και πρ��αλε ως υπ�δειγµα π�στης (Ματθ. 15:21-28). Στις παρα��λ�ς
τ�υ ε*�ρε τη φιλανθρωπ�α τ�υ αλλ�εθν� και ετερ�θρησκ�υ Σαµαρε�τη
(Λ�υκ. 10:33), εν� ως κληρ�ν�µ�υς της Βασιλε�ας �ρισε εκε�ν�υς π�υ φρ�-
ντισαν τ�ν κ�ινωνικ�, ηθικ�, εθνικ� διαφ�ρετικ�, τ�ν «*�ν�» (Ματθ.
25:35). Αναστηµ�ν�ς, εµφαν�στηκε στ�υς µαθητ�ς τ�υ «;ν <τ�ρ=α µ�ρφ>?»
(Μ�ρκ. 16:12, πρ�λ. Λ�υκ. 24:13-35), απ�τυπ�ν�ντας στην εικ�να τ�υ πα-
νανθρ�πιν�υ π�λιτισµ�� τα δικ� τ�υ πρ�σωπικ� και ιστ�ρικ� �αρακτηρι-
στικ�, σ��ση π�υ µπ�ρε� να διατυπωθε� και αντιστρ�φως.

Σε αντιστοιχία µε την πορεία του Ιησού προς όλο τον κόσµο, πέρα από εθνι-
κές, θρησκευτικές ή άλλες προϋποθέσεις, τα συνοπτικά ευαγγέλια, δηλαδή τα κα-
τά Ματθαίον, Μάρκο και Λουκά, µετά την περιγραφή της Αναστάσεως του Χρι-
στού και τις εµφανίσεις του στους µαθητές και στις µαθήτριές του, προσκαλούν σε
µία νέα πορεία, σε µία καινούργια αρχή. Από εδώ και στο εξής, οι µαθητές του θα
πρέπει να ξεκινήσουν από την Ιερουσαλήµ και να πορευτούν σε ολόκληρο τον κό-
σµο κηρύσσοντας το Ευαγγέλιο σε όλη την κτίση, διδάσκοντας, χωρίς προαπαι-
τούµενα, σύνολη την ανθρωπότητα και βαπτίζοντας κάθε άνθρωπο στο όνοµα της
Αγίας Τριάδος (Μάρκ. 16:20, Ματθ. 28:19-20, Λουκ. 24:47). Οι µαθητές του Χρι-
στού µένουν µε τη βεβαιότητα πως ο Κύριος θα είναι µαζί τους µέχρι το τέλος της
νέας αυτής αρχής.

Το πασχάλιο διάγγελµα του Χριστού, όπως περιγράφεται στον επίλογο των
ευαγγελίων, φανερώνει πως το µέλλον της κοινότητας που ίδρυσε δεν εξαντλείται
στο πλαίσιο ενός γένους, µιας φυλής, αλλά επεκτείνεται στα «έθνη» και τον «κό-
σµο», έρχεται σε αντιδιαστολή µε την κρατούσα θρησκευτική αντίληψη της κοινω-
νίας στην οποία ζούσαν οι µαθητές του. Οι Απόστολοι στέκονταν στο κατώφλι
που άνοιγε νέους ορίζοντες στη ζωή τους. Ως τώρα, ο Ιησούς είχε αναλάβει τη σύ-
γκρουση µε τις κρατούσες θρησκευτικές απόψεις. 

Οι µαθητές του Χριστού γνώριζαν τον Θεό Πατέρα από την παιδική ηλικία
τους, στην κοινωνία τους, στην καθηµερινή λατρευτική ζωή τους. Η κοινή πίστη
τους παραδεχόταν ότι η σχέση µε τον Θεό διενεργείται στο κοινωνικό πλαίσιο
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ενός συγκεκριµένου λαού, του Ισραήλ. Ο Θεός, µέσω των προφητών, των κριτών
και των βασιλέων, προσώπων δηλαδή της επιλογής του, απευθύνεται στο λαό του,
τον κατευθύνει, τον διδάσκει, τον παιδαγωγεί. Ως ενήλικοι, κλήθηκαν, γνώρισαν
και έζησαν µε τον Υιό και Λόγο του Θεού. Η σχέση τους µε τον Θεό Πατέρα διέρ-
χεται πλέον από την προσωπική σχέση τους µε το σαρκωµένο Θεό, τον Ιησού Χρι-
στό (Μάτθ. 11:27, Ιω. 14:6-14). Στο όνοµά του σχετίζονται µε τους ανθρώπους ως
συγγενείς, αδελφοί. Οι ολιγάριθµοι µαθητές και µαθήτριες του Ιησού, δεµένοι µε-
ταξύ τους ως οικογένεια, έγιναν µάρτυρες της ζωής και του πάθους του. Όµως αι-
σθάνθηκαν ορφανοί και µόνοι µετά την Ανάσταση του δασκάλου τους. Την ορφά-
νια τους την κάλυψε και την παρηγόρησε η έλευση του Παρακλήτου, του Αγίου
Πνεύµατος, το οποίο έστειλε ο Πατέρας στο όνοµα του Χριστού για να τους διδά-
ξει, για να τους οδηγήσει στην αλήθεια και για να µείνει µαζί τους για πάντα (Ιω.
14:16-17, 26, 16:5-15). Με το γεγονός της Πεντηκοστής, την ολοκλήρωση της Απο-
κάλυψης, ο καινούργιος λαός του Θεού, ξεκινώντας από τον πυρήνα της κοινοτι-
κής σχέσης, αποκτά πανανθρώπινη διάσταση, παγκόσµιο µέγεθος. Η Εκκλησία, η
οποία ιδρύθηκε, καλείται να ζήσει στο πρότυπο του ενός Τριαδικού Θεού, όπως
της αποκαλύφθηκε στην ετερότητα των προσώπων του. 
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Ενότητα 1.2

Η ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

Πενήντα µέρες µετά την Ανάσταση του Χριστού, συνέβη το πρώτο συνοδικό
γεγονός στην ιστορική πορεία του Χριστιανισµού, η Πεντηκοστή. Η ιδρυτική πρά-
ξη της χριστιανικής Εκκλησίας περιγράφεται στο βιβλίο των Πράξεων των Απο-
στόλων (κεφ. 2). Το κείµενο αυτό µας δίνει πολύτιµα στοιχεία για τη σύνδεση ενό-
τητας και ετερότητας, που είναι και αντικείµενο της µελέτης µας.

1.2.1 Η αποστολή των µαθητών του Χριστού

Ο ευαγγελιστής Λουκάς, στις Πράξεις των Αποστόλων, παρουσιάζει τους µα-
θητές και τις µαθήτριες του Χριστού σε ειρηνική αναµονή. Ο Ιησούς, όταν ήταν
ακόµη µαζί τους, τους είχε παραγγείλει να µην αποµακρυνθούν από τα Ιεροσόλυ-
µα, αλλά να περιµένουν την εκπλήρωση της υπόσχεσης του Πατέρα, ότι, δηλαδή,
ενώ ο Ιωάννης βάφτιζε µε νερό, αυτοί θα βαφτιστούν µε το Άγιο Πνεύµα (Πράξ.
1:4). Τους είχε ακόµη αναγγείλει ότι το γεγονός αυτό θα τους δώσει τη δύναµη
που χρειάζονται, ώστε να γίνουν µάρτυρες δικοί του και του Ευαγγελίου του στην
Ιερουσαλήµ, στην Ιουδαία, στη Σαµάρεια και ως τα πέρατα της γης (Πράξ. 1, 8).
Η εποχή της µαθητείας διευρύνει τον κύκλο της. Οι πρώτοι µαθητές του Χριστού
έχουν συγκεκριµένη αποστολή. Ήρθε ο καιρός της µαρτυρίας. Το Ευαγγέλιο
απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους, όπου και αν βρίσκονται. 

1.2.2. Η ετερότητα και η ενότητα των µελών
της Εκκλησίας

� φωτισµ�ς των µαθητ�ν απ� τ� @γι� Πνε�µα, �πως περιγρ�φεται στις
Πρ�*εις των Απ�στ�λων, ε�ναι γεγ�ν�ς πρ�σωπικ�, ��ι ατ�µικ�. � συγ-
γραφ�ας των Πρ�*εων αναφ�ρει �αρακτηριστικ� �τι κατ� τη στιγµ� της
δωρε�ς, �ταν �λ�ι �ι µαθητ�ς παρ�ντες, �µ�ψυ��ι και στ� �δι� µ�ρ�ς:
«Cσαν Dπαντες Eµ�θυµαδFν ;πG τF αHτ�». (Πρ�*. 2:1). ∆ε συνιστ��σαν �να
αν�νυµ� πλ�θ�ς. Συγκρ�τ��σαν κ�ιν�τητα, απ�τελ��σαν µ�λη εν�ς Σ�-
µατ�ς. Τ� @γι� Πνε�µα εµφαν�Kεται στην Πεντηκ�στ� σαν γλ�σσες φω-
τι�ς, π�υ µ�ιρ�στηκαν και κ�θισαν απ� µ�α στ�ν καθ�να πρ�σωπικ� απ�
τ�υς 120 παρισταµ�ν�υς, �νδρες και γυνα�κες. Τ� γεγ�ν�ς δε φα�νεται να
*εν�Kει τ�υς απ�δ�κτες. Lταν αναµεν�µεν�, αφ�� τ�υς τ� ε��ε υπ�σ�εθε� �
δ�σκαλ�ς τ�υς. Γν�ριKαν �τι η δ�ναµη π�υ θα απ�κτ��σαν µε τη δωρε�
και τη συνε�� παρ�υσ�α τ�υ Αγ��υ Πνε�µατ�ς δεν ε�ναι µαγικ�, δεν τ�υς
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παρ��ει υπερφυσικ�ς δυν�µεις. Κατ� την περ��δ� της µαθητε�ας τ�υς, απ�-
κτησαν τη γν�ση της αλ�θειας π�υ ελευθερ�νει: «γν�σεσθε τOν Pλ�θειαν,
καG Q Pλ�θεια ;λευθερ�σει RµSς» (Ιω. 8:31-32). Τ�ρα ενδυναµ�ν�νται απ�
τη δωρε� τ�υ Αγ��υ Πνε�µατ�ς, �στε να ασκ�σ�υν αυτ� την ελευθερ�α.3

� Π�τρ�ς, στ� κ�ρυγµ� τ�υ πρ�ς τ�υς ανθρ�π�υς π�υ συγκεντρ�θηκαν
ε*αιτ�ας της �ια�ας πν��ς, �ρησιµ�π��ησε την πρ�φητε�α τ�υ Ιω�λ, �π�υ
περιγρ�φεται πως η πλ�υσι�π�ρ��η δωρε� τ�υ Πνε�µατ�ς τ�υ Θε�� ��ει
ως απ�δ�κτη κ�θε �νθρωπ�, «πSσαν σ�ρκα» (Πρ�*. 2:17). Στη συνε�δηση
της Εκκλησ�ας, � πρ�σωπικ�ς φωτισµ�ς εν�ς εκ�στ�υ των µαρτ�ρων της
επιφ�ιτ�σεως κατ� την Πεντηκ�στ� δηλ�νει τ� σε�ασµ� τ�υ δηµι�υργ��
πρ�ς την ελευθερ�α τ�υ δηµι�υργ�µατ�ς. Η παρ�υσ�α τ�υ Θε�� στ�ν κ�-
σµ� εν Αγ�ω Πνε�µατι, λ�ιπ�ν, δεν παρεµ�α�νει µη�ανιστικ� στη Kω� τ�υς,
αλλ� τη �αριτ�νει. � Θε�ς, �νας στην �υσ�α τ�υ, µετασ�ηµατ�Kεται αν�λ�-
γα πρ�ς τις αν�γκες τ�υ κ�θε απ�δ�κτη της ��ρης. Uπως περιγρ�φει �
@γι�ς Ιω�ννης � �ρυσ�στ�µ�ς, γ�νεται ρ�Kα για τ� κλ�µα, �δ�ς για τ�υς
�δ�ιπ�ρ�υς, π�ιµ�ν για τα πρ��ατα, αµν�ς για τ�υς αµαρτωλ��ς, π�τ�ρι
για τ�υς διψασµ�ν�υς, �νδυµα για τ�υς γυµν��ς, νυµφ��ς για τη ν�φη.4 �
απ�δ�κτης της δωρε�ς, φωτισµ�ν�ς απ� τ� @γι� Πνε�µα ―«πVρ διαιρ��-
µεν�ν εWς ν�µ�ς �αρισµ�των», �πως αναφ�ρεται στ�ν Εσπεριν� της Πεντη-
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3. Ο Μητροπολίτης Περγάµου Ιωάννης αναφέρει χαρακτηριστικά: «Όσο υπάρχει ελευθερία, υπάρχει ιστο-

ρία. Το ναι και το όχι στην κλήση ορίζει την ανθρωπότητα και καθιστά το ανθρώπινο ον ως ιστορική οντό-

τητα. Αυτό οφείλεται στο ότι το ανθρώπινο ον ορίζεται να σχετίζει εν ελευθερία τον τρόπο υπάρξεώς του

µε τον Θεό και ό,τι άλλο υπάρχει στην ιστορία και τον πολιτισµό, και αυτό είναι χαρακτηριστικό της ανθρω-

πότητας. Σύµφωνα µε τους Έλληνες Πατέρες, προεξάρχοντος του Ειρηναίου και του Μάξιµου, αυτή η ιστο-

ρία έχει προικοδοτηθεί µε ένα τέλος, ένα σκοπό. Η κλήση έχει συγκεκριµένο περιεχόµενο. Ο άνθρωπος

κλήθηκε να φέρει τη δηµιουργία σε κοινωνία µε τον Θεό, ώστε να έχει τη δυνατότητα να επιζήσει και να

συµµετάσχει στη ζωή της Αγίας Τριάδος. Σ’ αυτή την κλήση, ο Αδάµ, εφαρµόζοντας την ελευθερία του, απά-

ντησε µε ένα όχι. Ήταν ο Χριστός που το έκανε πραγµατικότητα, φανερώνοντας και πραγµατοποιώντας

µέσω του ιδίου το νόηµα τού να είναι κανείς αληθινά ανθρώπινος. Η άρνηση του Θεού από τον Αδάµ σηµα-

τοδότησε την άρνηση της ετερότητας ως συστατικού στοιχείου του όντος. Ο Αδάµ, απαιτώντας να γίνει

Θεός, αρνήθηκε το Έτερο ως συστατικό στοιχείο της ύπαρξής του και ανακήρυξε τον εαυτό του ως τη µονα-

δική εξήγηση της ύπαρξής του» (Communion and Otherness, σ. 43). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τη µετάφραση από το

αγγλικό πρωτότυπο την έχει κάνει ο συγγραφέας του παρόντος.

4. «Κα� γ�ρ E ∆εσπ�της E Qµ�τερ�ς εXς Yν τ�ν �Hσ�αν, πρ�ς Dπαντα ;σ�ηµατ�Kετ�. ΠZς πρ�ς π�ντα;

∆ι� τ�ν Qµετ�ραν σωτηρ�αν. Κλ?µα ;γ�ν�υ, κα� ;γ�νετ� \�Kα ]Εγ� γ�ρ εWµ� Q ^µπελ�ς, Rµε_ς τ�

κλ�µατα. Βαδ�σαι `θ�λησας ;γ�νετ� σ�ι Eδ�ς. ∆ι’ ;µ�V ;�ν τις εWσ�λθη κα� ;*�λθη, ν�µ�ν εRρ�σει.

Πρ��ατ�ν ;γ�ν�υ, ;γ�νετ� σ�ι π�ιµ�ν ]Εγ� γ�ρ εWµι E π�ιµ�ν E καλ�ς E π�ιµ�ν E καλ�ς τ�ν ψυ��ν

αHτ�V τ�θησιν Rπ�ρ τZν πρ���των. aΑµαρτωλ�ς ;γ�ν�υ εγ�νετ� σ�ι ]Αµν�ς τ�V Θε�V E αbρων τ�ν

cµαρτ�αν τ�V κ�σµ�υ. Φαγε_ν `θ�λησας ;γ�νετ� σ�ι τρ�πεKα. Πιε_ν `θ�λησας ;γ�νετ� σ�ι π�τ�-

ρι�ν. a� τρ�γων µ�υ τ�ν σ�ρκα κα� π�νων µ�υ τ� αXµα, ;ν ;µ�� µ�νει, κPγ� ;ν αHτZ. ]Ενδ�σασθαι

`θ�λησας ;γ�νετ� σ�ι eµ�τι�ν fσ�ι γ�ρ εWς �ριστ�ν ;�απτ�σθητε, �ριστ�ν ;νεδ�σασθε. Ν�µφη `θ�-

λησας γεν�σθαι ;γ�νετ� σ�ι νυµφ��ς» (PG 52.804.35  �ως 52.804.51).
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κ�στ�ς―, ενεργε� τα ιδια�τερα �αρακτηριστικ� τ�υ, την πρ�σωπικ�τητα
και τις δε*ι�τητ�ς τ�υ ως �αρ�σµατα, δ�ρα.

Τα χαρίσµατα συνδέουν τον άνθρωπο µε την πηγή της χάρης και τον κάνουν
ικανό προς κοινωνία. Ο Ιησούς είχε περιγράψει στους µαθητές του τον τρόπο της
ενότητάς τους. Ο Θεός Πατέρας είναι ο γεωργός, ο Χριστός το αµπέλι, οι µαθητές
τα κλήµατα. Το κλήµα καρποφορεί όταν συνδέεται οργανικά µε τον κορµό (Ιω.
15:1-8). Τα χαρίσµατα, λοιπόν, δε συµβάλλουν στην προσωπική τελείωση των φο-
ρέων τους, αλλά λειτουργούν προσανατολισµένα στη συνέχιση της αποκάλυψης
του Θεού στην οικουµένη. Σ’ αυτή την εκκλησιαστική πορεία, όλα τα χαρίσµατα
είναι απαραίτητα.5 ∆εν είναι δυνατόν όλοι οι άνθρωποι να είναι «θεόπτες» µε τον
ίδιο τρόπο ή µόνοι τους. Κανένα χάρισµα δεν είναι νοητό χωρίς αλληλεξάρτηση
από άλλα. Η επιφοίτηση του Αγίου Πνεύµατος δε µεταµορφώνει ένα άτοµο σε
καλό χριστιανό, αλλά ανοίγει την προοπτική µιας σχέσης, χαριτώνει τον άνθρω-
πο, ώστε να αναγνωρίσει τον «άλλον» ως µέλος του Σώµατος, του οποίου κεφαλή
είναι ο Χριστός. Και, όπως κάθε µέλος του σώµατος εκτελεί τη δική του εργασία,
έτσι και κάθε µέλος του Σώµατος της Εκκλησίας ενεργεί τα χαρίσµατά του µε ιδι-
αίτερο και µοναδικό τρόπο (Ρωµ. 12, 4-6). Το αποτέλεσµα της επιφοίτησης του
Αγίου Πνεύµατος µπορεί να είναι διαφορετικό από άνθρωπο σε άνθρωπο, η πηγή
όµως είναι µία.6 Η χάρη του Θεού δίνεται στο σύνολο, στο σώµα της Κοινότητας,
και εκφράζεται µέσω των ιδιαίτερων και µοναδικών χαρακτηριστικών των µελών
της. Έτσι, κάθε χάρισµα ενεργείται σε σχέση και σύνδεση µε τα χαρίσµατα των
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5. Ο π. Παύλος Ευδοκίµωφ περιγράφει: «Η ηµ�ρα της Πεντηκ�στ�ς ε�ναι µ�σα στην κ�νηση των γλωσ-

σ�ν τ�υ πυρ�ς π�υ � Πατ�ρ φ�ρεται πρ�ς �λ�υς τ�υς ανθρ�π�υς και τ�υς υι�θετε�. Η ακ�λ�υθ�α

τ� ψ�λλει Σ�µερ�ν ε*��εας, τ�υ Παρακλ�τ�υ σ�υ Πνε�µατ�ς τα �αρ�σµατα, τη �ρ�τε�α φ�σει (στι-

�ηρ� πρ�σ�µ�ι� ���υ �, Τρ�της µετ� την Πεντηκ�στ�). ∆�σµ�ν� στ�ν �νθρωπ� κατ� τη θε�α εµφ�-

σηση, τη στιγµ� της δηµι�υργ�ας, τ� @γι� Πνε�µα, τ�υ απ�δ�δεται π�λι την ηµ�ρα της Πεντηκ�-

στ�ς και τ�υ γ�νεται πι� εσωτερικ�, πι� �ικε�� απ� αυτ�ν τ�ν �δι�. [...] Η δι�γηση των Πρ�*εων

(2:3) περι��ει µια ακρ��εια π�λ� σπ�υδα�α και π�υ η εικ�να (της Πεντηκ�στ�ς) υπ�γραµµ�Kει

π�λ� ισ�υρ�: �ι γλ�σσες διαιρ��ντ� και ετ�π�θετε�τ� µ�α επ�νω σε κ�θε �να απ� αυτ��ς. Κ�θε

απ�στ�λ�ς πα�ρνει µια γλ�σσα πρ�σωπικ�. Ε�ν � �ριστ�ς ανακεφαλαι�νει και �λ�κληρ�νει την

ανθρ�πινη φ�ση στην εν�τητα τ�υ σ�µατ�ς τ�υ, τ� @γι� Πνε�µα, αντ�θετα, αναφ�ρεται στην πρ�-

σωπικ� αρ�� της φ�σεως, στα ανθρ�πινα πρ�σωπα, και τα τ�ρπει στη �αρισµατικ� πληρ�τητα των

δ�ρων, κατ� �να µ�ναδικ� τρ�π�, πρ�σωπικ� για κ�θε �να. i��υµε συγ�ωνευθε� σε �να µ�ν�

Σ�µα, αλλ� διαιρεθε� σε πρ�σωπικ�τητες, ε*ηγε� � @γι�ς Κ�ριλλ�ς Αλε*ανδρε�ας (PG 74, 560). Στ�

κ�ντρ� της εν�τητ�ς εν �ριστ�, τ� Πνε�µα π�ικ�λλει και κ�νει κ�θε �να �αρισµατικ�» (Η τ��νη της

εικ�νας, σσ. 250-251).

6. � @γι�ς Ιω�ννης � �ρυσ�στ�µ�ς αναφ�ρει: «fρα µ�ι δ�δεκα µαθητ�ς ;* <ν�ς διδασκ�λ�υ παι-

δευ�µ�ν�υς fρα µ�ι δ�δεκα στρατηγ��ς Rφ <ν� �ασιλε_ ταττ�µ�ν�υς fρα µ�ι δ�δεκα φωστ?ρας

λαµπρ��ς ;κ µιSς Pνατ�λλ�ντας κ�ρυφ?ς fρα µ�ι δ�δεκα καθαρ�ς Pκτ_νας ;* <ν�ς πρ�ϊ��σας

Qλ��υ fρα µ�ι δ�δεκα λαµπ�δας ;* <ν�ς cπτ�µ�νας σπινθ?ρ�ς fρα µ�ι δ�δεκα κλ�µατα ;* <ν�ς

cπτ�µ�νης Pµπ�λ�υ �λαστ�σαντα fρα µ�ι δ�δεκα κ�φ�ν�υς ;κ µιSς πληρ�υµ�ν�υς τραπ�Kης fρα

µ�ι δ�δεκα π�ταµ��ς ;κ µιSς πρ�φερ�µ�ν�υς πηγ?ς fρα µ�ι δ�δεκα γλ�ττας ;κ µιSς ��ριτ�ς

φθεγγ�µ�νας» (PG 52.809.12 �ως 52.809.22).
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άλλων µελών της Εκκλησίας. Κάθε ιδιαιτερότητα παύει να αποτελεί ιδιο-τροπία
και συνιστά προσωπικό ιδίωµα και χάρισµα. 

1.2.3 Η επεξήγηση της ελεύσεως
του Αγίου Πνεύµατος γίνεται
στις γλώσσες των παρισταµένων

Οι Πράξεις των Αποστόλων παρουσιάζουν ως πρώτο αποτέλεσµα της ελεύσε-
ως του Αγίου Πνεύµατος τη δυνατότητα των φορέων του να γίνονται κατανοητοί
και από ανθρώπους µε τους οποίους δε µιλούσαν την ίδια γλώσσα  (Πράξ. 2:4).
Το κείµενο παρουσιάζει τη συνάθροιση αυτή ως µια µικρή οικουµενική συγκέ-
ντρωση ανθρώπων.7 Το θαύµα έγινε σ’ εκείνους που κήρυτταν. Οι Απόστολοι µι-
λούσαν στις γλώσσες των παρισταµένων και το κήρυγµά τους ήταν απολύτως κα-
τανοητό σε όλους.8

Κατά την πρώτη περίοδο της ζωής της Εκκλησίας, αναφέρεται και δεύτερη
επέλευση του Αγίου Πνεύµατος, αυτή τη φορά σε εθνικούς, στην Καισάρεια, την
ώρα που άκουγαν το κήρυγµα του Πέτρου (Πράξ. 10:44-46). Και αυτό το γεγονός
δηλώνει το σεβασµό του Θεού στην ανθρώπινη ετερότητα. Από την ώρα της Πε-
ντηκοστής, η χάρις του Αγίου Πνεύµατος δωριζόταν στους ανθρώπους απρόσκο-
πτα. Ποια άλλη σηµασία µπορεί να έχει η επανάληψη του γεγονότος από το να
βοηθήσει να υπερβούν την κλειστότητά τους όσοι επέµεναν να εξαρτούν τη δω-
ρεά του Αγίου Πνεύµατος από την καταγωγή και τις συνήθειες του υποψήφιου
αποδέκτη της; 

Στην Πεντηκ�στ�, η ��ρις τ�υ Αγ��υ Πνε�µατ�ς εκφρ�στηκε στη
γλ�σσα των παρισταµ�νων. Η �κφραση της τριαδικ�ς θε�τητας ακ�λ�υ-
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7. Γλαφυρ� η περιγραφ� τ�υ Βασιλε��υ Σελευκε�ας: «jΩ τZν παραδ�*ων θαυµ�των! Pπ�στ�λ�ς ;λ�-

λει, κα� ]Ινδ�ς ;διδ�σκετ� aΕ�ρα_�ς ;φθ�γγετ�, κα� ��ρ�αρ�ς ;παιδε�ετ� Q ��ρις ;*η�ε_τ�, κα�

Pκ�� τ�ν λ�γ�ν ;δ��ετ� Γ�τθ�ι τ�ν φων�ν ;πεγ�νωσκ�ν, κα� ΑWθ��πες τ�ν γλZτταν ;γν�ριK�ν

Π�ρσαι τ�V λαλ�Vντ�ς ;θα�µαK�ν, κα� mθνη ��ρ�αρα Rπ� µιSς `ρδε�ετ� γλ�ττης. n�σ�ν Q φ�σις

τ�_ς γ�νεσιν ;πλατ�νετ�, τ�σ�Vτ�ν Q ��ρις Pντεπλ��τει τα_ς γλ�τταις» (Εις την αγ�αν Πεντηκ�-

στ�ν λ�γ�ς γ, PG 52.811.27 έως 52.812.56).

8. � @γι�ς Γρηγ�ρι�ς � Θε�λ�γ�ς διευκριν�Kει �τι τ� θα�µα συν�σταται στ� �τι �ι Απ�στ�λ�ι διατ�-

πωναν τ� λ�γ� τ�υς στις γλ�σσες των ανθρ�πων και ��ι �τι εκε�ν�ι �κ�υγαν στη γλ�σσα τ�υς τ�

κ�ρυγµα: «]Ελ�λ�υν µ�ν �oν *�ναις γλ�σσαις, κα� �p πατρ��ις, κα� τ� θαVµα µ�γα, λ�γ�ς Rπ� τZν

�H µαθ�ντων λαλ��µεν�ς κα� τ� σηµε_�ν τ�_ς Pπ�στ�ις, �H τ�_ς πιστε��υσιν, qν C τZν Pπ�στων κατ�-

γ�ρ�ν, καθ�ς γ�γραπται n�τι ;ν <τερ�γλ�σσ�ις, κα� ;ν �ε�λεσιν <τ�ρ�ις, λαλ�σω τrZ λαrZ τ��τrω, κα�

�Hδ �sτως εWσακ��σ�ντα� µ�υ, λ�γει Κ�ρι�ς. tΗκ�υ�ν δ�. Μικρ�ν ;νταVθα ;π�σ�ες, κα� διαπ�ρη-

σ�ν, πZς διαιρ�σεις τ�ν λ�γ�ν. tΕ�ει γ�ρ τι αµφ���λ�ν Q λ�*ις, τ>? στιγµ>? διαιρ��µεν�ν. jΑρα γ�ρ

uκ�υ�ν τα_ς <αυτZν διαλ�κτ�ις vκαστ�ς, wς φ�ρε εWπε_ν, µ�αν µ�ν ;*η�ε_σθαι φων�ν, π�λλ�ς δε

Pκ��εσθαι, �sτω κτυπ�υµ�ν�υ τ�V P�ρ�ς, κα�, qν εbπω σαφ�στερ�ν, τ?ς φων?ς φωνZν γιν�µ�νων u

τ� µ�ν, tΗκ�υ�ν, Pναπαυστ��ν, τ� δ�, Λαλ��ντων τα_ς Wδ�αις φωνα_ς, τrZ <*?ς πρ�σθετ��ν, qν ?,

Λαλ��ντων φωνα_ς, τα_ς Wδ�αις τZν Pκ�υ�ντων, fπερ γ�νεται, αλλ�τρ�αις καθ� κα� µSλλ�ν τ�θεµαι.

]Εκε�νως µ�ν γ�ρ τZν Pκ�υ�ντων ^ν εbη µSλλ�ν, u τZν λεγ�ντων, τ� θαVµα» (PG 36.449.8).
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θε� εδ� π�ρε�α αντ�στρ�φη απ’ αυτ� π�υ περιγρ�φεται στ� γεγ�ν�ς τ�υ
π�ργ�υ της Βα��λ (Γ�νεση 11, 1-9). �ι �νθρωπ�ι �ι �π���ι θ�λησαν να
κτ�σ�υν µια π�λη κι �ναν π�ργ�, τ�υ �π���υ η κ�ρυφ� να ε*ικνε�ται �ως
τ�υς �υραν��ς, ε��αν σκ�π� να γ�ν�υν �ν�µαστ�� και να µη διασκ�ρπι-
στ��ν π�νω στη γη. Αυτ�� �ι κ�τ�ικ�ι της γης µιλ��σαν �λ�ι µια γλ�σσα
και �ρησιµ�π�ι��σαν τις �διες λ�*εις: «καG Cν πSσα Q γ? �ε_λ�ς vν καG
φωνO µ�α πSσιν». Η π�ικιλ�α στην �κφραση �ταν αν�παρκτη, η ετερ�τη-
τα αδ�νατη, �ι �νθρωπ�ι παρ�υσι�K�νταν ως κλ�ν�ι. iτσι, � Θε�ς πα-
ρ�υσι�Kεται στη Βα��λ να πρ�τιµ� τη σ�γ�υση, δηλαδ� τ� πλ�θ�ς και
την π�ικιλ�τητα των γλωσσ�ν, απ� τη δηµι�υργ�α εν�ς ενια��υ παγκ�-
σµι�υ π�λιτιστικ�� µ�νισµ��. Αντιστρ�φως, στην Πεντηκ�στ� δεν αναι-
ρε�ται η π�ικιλ�α, αλλ� η α-κ�ινωνησ�α. � ν��ς π�λιτισµ�ς π�υ παρ�υ-
σι�Kεται δεν ε�ναι συγκεντρωτικ�ς, απ�κλειστικ�ς, αλλ� εστι�Kει την κ�-
θε ετερ�τητα σε �να κ�ιν� �ραµα.9

Κατά την Πεντηκοστή, η χάρις του Θεού διοχετεύεται στους ανθρώπους µε το
δικό τους τρόπο που αυτοί κατανοούν, δηλαδή στη γλώσσα τους. ∆εν υπάρχει
γλώσσα ακατάλληλη να µεταφέρει το θέληµα του Θεού στους ανθρώπους. Έτσι
διευρύνονται οι όροι έκφρασης, χαράσσονται περισσότερες δυνατότητες, αυξά-
νονται οι τρόποι που «ορθοτοµούν» την αλήθεια. Κάθε έθνος και χώρα, κάθε άν-
θρωπος και κάθε πολιτισµός, αφού η γλώσσα είναι φορέας πολιτισµού, έχει τη δυ-
νατότητα να ζήσει το εκκλησιαστικό γεγονός, να γίνει φορέας του.10 Ο καινούρ-
γιος πολιτισµός αίρει τους αποκλεισµούς και τις αποκλειστικότητες, και εξαγιάζει
σύνολη την ανθρώπινη πραγµατικότητα.

Οι τρεις χιλιάδες άνθρωποι που έγιναν χριστιανοί κατά την ηµέρα της Πεντη-
κοστής, και πολλοί άλλοι στη συνέχεια που συγκρότησαν την πρώτη Εκκλησία,
βαπτίστηκαν, µετείχαν στην κοινοκτηµοσύνη, τελούσαν τη Θεία Ευχαριστία
(Πράξ. 3:46-47). Μέσω αυτών των τριών κοινών πράξεων, τα µέλη της χριστιανι-
κής Εκκλησίας, από τις απαρχές της ιστορίας της, οριοθετούν και περιγράφουν
µια κοινότητα η οποία αναπτύσσει µια ιδιαίτερη σχέση µε το παρελθόν και µε το
µέλλον. Συνεχίζουν πιστά τον τρόπο ζωής που τους δίδαξε ο Ιησούς και εικονί-
ζουν στο παρόν τη Βασιλεία του Θεού.11
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9. Στο Κοντάκιο της εορτής της Πεντηκοστής ψάλλεται: «n�τε κατα��ς τ�ς γλ�σσας συν��εε, διεµ�ριKεν

mθνη E nΥψιστ�ς· fτε τ�V πυρ�ς τ�ς γλ�σσας δι�νειµεν, εWς <ν�τητα π�ντας ;κ�λεσε· κα� συµφ�νως

δ�*�K�µεν τ� παν�γι�ν Πνε�µα».

10. «�Hκ mστιν �oν mθν�ς, �H ��ρα, �H γ�ν�ς Pνθρ�πων, �H �ασιλε�α καθ’ fλης τ?ς �Wκ�υµ�νης, mνθα

�H�� λα�� τrZ ΘεrZ συστ�ντες τ� κ�λευσµα Pπ�πληρ�Vσιν» (Ευσ��ι�ς Καισαρε�ας, PG 34, 23.717.27).

11. Ο Χρήστος Γιανναράς αποδίδει τις διαστάσεις του όρου «Εκκλησία» ως εξής: «∆εν είναι τυχαίο που οι

πρώτες αποστολικές (ιδρυµένες από τους αποστόλους του Χριστού) χριστιανικές κοινότητες δανείστηκαν

από το αρχαιοελληνικό πολιτικό γεγονός τη λέξη «Εκκλησία» για να εκφράσουν και να φανερώσουν την

ταυτότητά τους – την ειδοποιό διαφορά τους από κάθε είδους “θρησκεία”. Όπως στην αρχαιοελληνική
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∆ραστηριότητα 1

Μελετήστε τα κείµενα που παρατίθενται στις υποσηµειώσεις αυτού του κεφαλαίου και σε

ένα κείµενο 100-120 λέξεων σχολιάστε τον τρόπο µε τον οποίο εκφράζονται η ενότητα και

η ετερότητα του ανθρώπινου γένους µε τον εκκλησιαστικό όρο «χαρίσµατα». Τη δική µας

απάντηση θα τη βρείτε στο Παράρτηµα, στο τέλος του κεφαλαίου.

∆ραστηριότητα 2

Μελετήστε τα κείµενα που παρουσιάζουν την εικόνα της Πεντηκοστής (βρίσκονται στο Πα-

ράρτηµα). Σε ένα κείµενο 160-180 λέξεων παρουσιάστε και εξηγήστε τις αλλαγές που έχει

ο εικονισµός της σε σχέση µε το κείµενο των Πράξεων των Αποστόλων. Σχολιάστε τις ερ-

µηνευτικές διαφορές που παρουσιάζονται στα κείµενα ως προς το πρόσωπο που εικονίζε-

ται στο κάτω µέρος της εικόνας. Τη δική µας απάντηση θα τη βρείτε στο Παράρτηµα.
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“Εκκλησία του ∆ήµου” οι πολίτες συνέρχονταν όχι πρωταρχικά για να συσκεφθούν, να κρίνουν, να απο-

φασίσουν, αλλά πρωταρχικά για να συγκροτήσουν, πραγµατοποιήσουν και φανερώσουν την πόλιν (τον

τρόπο τού «κατ’ αλήθειαν» βίου), έτσι ακριβώς και οι Χριστιανοί: Συνέρχονται όχι πρωταρχικά για να προ-

σευχηθούν, να λατρεύσουν, να κατηχηθούν, αλλά πρωταρχικά για να συγκροτήσουν, πραγµατοποιήσουν

και φανερώσουν στο δείπνο της Ευχαριστίας τον τρόπο τής “κατ’ αλήθειαν” ύπαρξης, της αφθαρσίας και

αθανασίας. Τη µίµηση όχι πια της ανερµήνευτης κοσµικής “λογικότητας”, αλλά της Τριαδικής Κοινωνίας

προσώπων, κοινωνίας που συνιστά την όντως ύπαρξη και ζωή επειδή «αγάπη εστί (1 Ιω. 4, 16)» (Ορθόδο-

ξες Εκκλησίες σε έναν πλουραλιστικό κόσµο, σσ. 163 - 164).
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Ενότητα 1.3

Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΣΥΝΟ∆ΟΣ

Το επόµενο συνοδικό γεγονός της Εκκλησίας συνέβη δύο δεκαετίες αργότερα
(49-50 µ.Χ.). Πρόκειται για την Αποστολική Σύνοδο (Πράξ. 15).

Από τα γεγονότα της πρώτης Εκκλησίας, όπως καταγράφονται στις Πράξεις
των Αποστόλων, συνάγεται ότι η διάδοση του Χριστιανισµού υπερέβη τάχιστα τα
όρια της ιουδαϊκής κοινότητας. Στο κήρυγµά του, ο Πέτρος ευαγγελιζόταν ότι ο
Θεός «δεν είναι προσωπολήπτης», δηλαδή δεν προβαίνει σε διακρίσεις. ∆έχεται
τον καθένα, σε όποιον λαό κι αν ανήκει, αρκεί να τον σέβεται και να ζει σύµφωνα
µε το θέληµά του (Πράξ. 10:34). Το βάπτισµα του αιθίοπα ευνούχου, αλλά και Σα-
µαρειτών, ανδρών και γυναικών (Πράξ. 8), δείχνει ότι έγιναν µέλη της χριστιανι-
κής κοινότητας άνθρωποι που δεν ήσαν ως τότε δεκτοί στον Ιουδαϊσµό. Σύντοµα,
δηµιουργήθηκαν εκτός Ιεροσολύµων νέα κέντρα, από τα οποία µεταλαµπαδεύτη-
κε η χριστιανική πίστη σε ακόµα πιο αποµακρυσµένες περιοχές της οικουµένης.
Η Αντιόχεια, κέντρο ελληνιστών Ιουδαίων της Συρίας, αναφέρεται στην εκκλη-
σιαστική ιστορία ως ο τόπος όπου έγιναν δεκτοί στο Χριστιανισµό πολλοί εθνικοί.

Όµως, η εξάπλωση του Χριστιανισµού σε µη Ιουδαίους δεν έγινε χωρίς αντι-
δράσεις. Το κεφαλαιώδες θέµα που είχαν να αντιµετωπίσουν οι πρώτοι χριστια-
νοί ήταν το αν ο Χριστιανισµός αποτελούσε συνέχεια του Ιουδαϊσµού. Αν δεν
ήταν συνέχειά του, ετίθετο ζήτηµα για το αν θα µπορούσαν όλοι όσοι βαπτίζονταν
να είναι ισότιµα µέλη της χριστιανικής κοινότητας, ανεξάρτητα από τις θρησκευ-
τικές τους καταβολές.

Ως το τέλος της τέταρτης δεκαετίας µ.Χ., υπήρχαν στην Εκκλησία δύο κατηγο-
ρίες µελών, οι εξ Ιουδαίων και οι εξ εθνικών χριστιανοί. Ανεξάρτητα από το θρη-
σκευτικό παρελθόν τους, οι χριστιανοί µετείχαν ισότιµα στη Θεία Ευχαριστία. Οι
εξ Ιουδαίων χριστιανοί εξακολουθούσαν να διατηρούν την περιτοµή, καθώς και
γενικότερα το Μωσαϊκό Νόµο, ως καθήκοντα που συνιστούσαν τη θρησκευτική
τους ταυτότητα Κατά την άποψή τους, οι νέοι προσήλυτοι θα έπρεπε να πράξουν
το ίδιο. Αν καταργείτο η περιτοµή και η υπακοή στο Μωσαϊκό Νόµο, τότε ο Χρι-
στιανισµός θα έχανε τον αποκλειστικά ιουδαϊκό χαρακτήρα του και η ιουδαϊκή
θρησκευτική πράξη θα αλλοιωνόταν. Με τι θα συµπληρωνόταν το κενό; Μήπως ο
ελληνικός πολιτισµός των εθνικών θα δηµιουργούσε ένα Χριστιανισµό µε εθνικά
χαρακτηριστικά; 

Το ζήτηµα της επαφής των Αποστόλων µε τους εθνικούς προκάλεσε πρόσθετες
δυσκολίες στους εξ Ιουδαίων χριστιανούς. Οι Απόστολοι όχι µόνο επισκέπτονταν
πόλεις εθνικών, αλλά φιλοξενούντο και συνέτρωγαν µε εθνικούς. Πολλές φορές,
χριστιανοί µε ιουδαϊκό παρελθόν καταδίκασαν ως νεωτεριστικές αυτές τις συνή-
θειες και κατηγόρησαν τους Αποστόλους για ασέβεια (Πράξ. 11:2-3). Ήταν µάλι-
στα τόσο βαθιά παγιωµένες οι θρησκευτικές αυτές συνήθειες, ώστε, ακόµη και
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όταν ήλθε το Άγιο Πνεύµα στους ακροατές του κηρύγµατος του Πέτρου, οι εξ Ιου-
δαίων πιστοί, που τον συνόδευαν στην Καισάρεια, έµειναν κατάπληκτοι βλέπο-
ντας να χορηγείται και σε εθνικούς πλούσια η δωρεά του Αγίου Πνεύµατος
(Πράξ. 10:45).

Στο πρόσωπο του Αποστόλου Παύλου, οι χριστιανοί µε εθνική θρησκευτική
καταγωγή βρήκαν τον υπερασπιστή τους. Ο Παύλος θεώρησε το άνοιγµα του Χρι-
στιανισµού προς τους εθνικούς θεόσδοτη ανάθεση (Γαλ. 2:7-10). ∆ε δίστασε να
ελευθερώσει τους χριστιανούς από την υποχρέωση της περιτοµής και τη γνώση ή
τήρηση του Μωσαϊκού Νόµου, ακυρώνοντας µε τον τρόπο αυτό τη θρησκευτική
σηµασία τους. Σύµφωνα µε το κήρυγµα του Αποστόλου Παύλου, η ζωή των χρι-
στιανών δεν κανονίζεται από τυπικές διαδικασίες, αλλά από το χάρισµα που τους
έδωσε ο Θεός. Ο καθένας µπορεί να κανονίζει την πορεία του σύµφωνα µε την
κατάσταση στην οποία βρισκόταν όταν τον κάλεσε ο Κύριος (Α΄ Κορ. 7:17-19).
Εξ ου και η επωνυµία του «Απόστολος των Εθνών».

Ορισµένοι χριστιανοί αντέδρασαν έντονα στα νέα ήθη που εισήγαγε ο Από-
στολος Παύλος στη χριστιανική Εκκλησία. Τον κατηγόρησαν ότι δεν είναι µαθη-
τής του Χριστού και πολλοί τον απέφευγαν. Όταν, µάλιστα, µετέβη στην Ιερουσα-
λήµ προσπαθώντας να συνδεθεί µε τους µαθητές, όλοι τον αντιµετώπιζαν µε φό-
βο. Χρειάστηκε να µεσολαβήσει ο Βαρνάβας, διηγούµενος στους Αποστόλους
όλη την πορεία του Παύλου, από το όραµα της ∆αµασκού µέχρι εκείνη τη στιγµή
(Πράξ. 9:26-28). 

Το πρόβληµα λύθηκε οριστικά στην Αποστολική Σύνοδο του 49 µ.Χ. (Πράξ.
15). Ενώ ο Παύλος και ο Βαρνάβας βρίσκονταν στην Αντιόχεια, έφτασαν µερικοί
χριστιανοί από την Ιουδαία και δίδασκαν ότι δεν υπάρχει σωτηρία χωρίς την πε-
ριτοµή που προστάζει ο Μωσαϊκός Νόµος. Η συζήτηση που ακολούθησε το κή-
ρυγµα αυτών των χριστιανών οδήγησε τους πιστούς σε αδιέξοδο. Προκάλεσε µά-
λιστα τέτοια αναστάτωση στην Εκκλησία της Αντιόχειας, που αποφασίστηκε να
σταλεί αντιπροσωπεία στα Ιεροσόλυµα, να τεθεί το ζήτηµα στους Αποστόλους και
τους πρεσβυτέρους, και εκείνοι να αποφασίσουν.  

Στα Ιεροσόλυµα, ύστερα από συζήτηση, να στείλουν οι Απόστολοι επιστολή µε
εκπροσώπους στους χριστιανούς της Αντιόχειας, µε την οποία να τους ανακοινώ-
νουν πως, όπως αποφασίστηκε ως σωστό από το Άγιο Πνεύµα και εκείνους, δε
χρειάζεται να επιβληθεί στους εξ εθνικών χριστιανούς κανένα πρόσθετο βάρος
εκτός από τα αναγκαία. Η περιτοµή και η τήρηση του Μωσαϊκού Νόµου δε συ-
µπεριλαµβάνονται σε αυτά. Οι χριστιανοί θα πρέπει να αποφεύγουν τα ειδωλό-
θυτα, το αίµα και το κρέας των πνιγµένων ζώων, και την πορνεία. Στην επιστολή
αναφέρεται πως η απόφαση ελήφθη οµόφωνα από τους Αποστόλους, τους πρε-
σβυτέρους και το σύνολο της Εκκλησίας. Τονίζεται, επίσης, πως ο λόγος που έφε-
ρε στο προσκήνιο την ανωτέρω απόφαση της Εκκλησίας ήταν η ταραχή και ο κλο-
νισµός που προκάλεσαν ορισµένα µέλη της Εκκλησίας των Ιεροσολύµων, χωρίς
να εκφράζουν τη γνώµη της Εκκλησίας (Πράξ. 15:22-29).

Η Αποστολική Σύνοδος αποτελεί το πρότυπο για κάθε Σύνοδο που έπεται
στην ιστορία του Χριστιανισµού. Στην αναζήτησή µας, σηµειώνουµε τα κύρια ση-
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µεία της: Το Άγιο Πνεύµα είναι ο εµπνευστής της Συνόδου. Στις αποφάσεις της
µετέχει το σύνολο της Εκκλησίας. Βασισµένη στην ευχαριστιακή δοµή της, η
Εκκλησία πορεύεται µε ελπίδα προς τα έσχατα, επιζητεί τη µέλλουσα πόλη. ∆εν
αισθάνεται την ανάγκη να λάβει αποφάσεις παρά µόνο όταν ένα συµβάν ταράζει
και κλονίζει την καθαρότητα αυτής της πορείας. 

Με την απόφαση της Αποστολικής Συνόδου, το κέντρο βάρους της πίστης µε-
τακινείται από την τήρηση του Μωσαϊκού Νόµου στην πίστη στο πρόσωπο του
Χριστού, ο οποίος τον αντικαθιστά και τον ολοκληρώνει. Με αυτό τον τρόπο, ο
Χριστιανισµός αποµακρύνεται από τον αποκλειστικό χαρακτήρα του Ιουδαϊ-
σµού, καταργεί τις διακρίσεις και αποκτά οικουµενικό χαρακτήρα. Απευθύνεται
προς όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από την εθνικότητα, το φύλο ή την κοι-
νωνική κατάστασή τους (Γαλ. 3:28). Η ετερότητα των χριστιανών διακρίνεται µό-
νο ως προς την προσωπική συµµετοχή τους στο εκκλησιαστικό γεγονός. Αποτε-
λούν µέλη ενός σώµατος, στο οποίο κάθε µέλος επιτελεί µια ιδιαίτερη λειτουργία.
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Ενότητα 1.4

Η ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΣΥΝΟ∆Ο ΜΕΧΡΙ
ΤΙΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΟ∆ΟΥΣ

Οι χριστιανοί, όπως περιγράφεται στα κείµενα των απολογητών του 2ου µ.Χ.
αιώνα, δεν άλλαξαν τόπο κατοικίας. Όπως αναφέρει η Προς ∆ιόγνητον Επιστο-
λή (Β.Ε.Π. 5-7, τόµ. 2, 253), κατοικούσαν σε ελληνικές ή βαρβαρικές πόλεις,
όπου έτυχε ο καθένας, ακολουθούσαν τα τοπικά έθιµα στην ενδυµασία και στη
διατροφή τους, δε διακρίνονταν από τους άλλους ανθρώπους, ούτε χρησιµοποι-
ούσαν ιδιαίτερη διάλεκτο. Ως πολίτες µετείχαν στα κοινά. Παράλληλα όµως
ζούσαν µε την προσωρινότητα των µεταναστών, αισθάνονταν ξένοι σε κάθε τό-
πο, ζούσαν στη γη και πολιτεύονταν στον ουρανό. Η ένταξή τους στη χριστιανι-
κή κοινότητα ήταν ανεξάρτητη από το παρελθόν τους (Ιουστ. Α Απολ. 14.2.1),
δεν επηρέασε τα εξωτερικά χαρακτηριστικά τους, άλλαξε όµως τον τρόπο της
ζωής τους. Συντόνισε τη διαφορετικότητά τους σε κοινό στόχο. Η άλλοτε πολύ-
φωνη και διεσπαρµένη οµάδα ανθρώπων συντονίστηκε αρµονικά και κατέληξε
σε συµφωνία. Η εικόνα της πρώτης χριστιανικής κοινότητας µοιάζει µάλλον µε
χορωδία παρά µε στρατό (Κλήµεντος Αλεξανδρείας, Προτρεπτικός προς τους
Έλληνας, 9.88). ∆εν έζησαν οµοιόµορφα, αλλά προσπάθησαν να συµβιώσουν
συµµετοχικά, αρµονικά και ειρηνικά (Κλήµεντος Αλεξανδρείας, Ύµνος του Σω-
τήρος Χριστού, PG 003 60 έως 66)».

Η οργανωτική συγκρότηση της Εκκλησίας δε βασίστηκε σε εθνικές ή πολιτι-
στικές διαφορές (Ιουστίνου Απολογία, Ά Απολ. 14.3). Από τις απαρχές του Χρι-
στιανισµού, η ακώλυτη συνύπαρξη διαφορετικών πολιτιστικών παραδόσεων ήταν
αξιοσηµείωτη. Στους χρόνους της Καινής ∆ιαθήκης, η κοινή ελληνική γλώσσα
ήταν το εργαλείο επικοινωνίας των ανθρώπων διεθνώς. ∆εν ήταν όµως το µοναδι-
κό όχηµα του χριστιανικού πολιτισµού. Η Συρία και η Αίγυπτος διατήρησαν ιδιαί-
τερη πολιτιστική ταυτότητα και γλώσσα, η οποία καλλιέργησε το Χριστιανισµό
στην Αρµενία, στη Γεωργία, στη Μεσοποταµία, στην Περσία, στην Ινδία, στην
Αραβία, στην Αιθιοπία και στη Νουβία. Από νωρίς, υπήρξαν µεταφράσεις της
Αγίας Γραφής στα Συριακά (διάλεκτο της αραµαϊκής γλώσσας), στα Αιθιοπικά,
στα Γεωργιανά, στα Αρµενικά, στα Λατινικά (Βουλγκάτα του Αγίου Ιερωνύµου),
στις διαλέκτους των Κοπτικών. Η µετάφραση της Βίβλου σε πολλές γλώσσες δη-
λώνει τη δυναµική δέσµευση των πρώτων χριστιανών να µετακενώσουν τη χρι-
στιανική πίστη σε κάθε πολιτισµό. 

Κορυφαίες εκκλησιαστικές προσωπικότητες, όπως ο Άγιος Εφραίµ (306-373
µ.Χ.), που τόσο επηρέασε την ελληνική υµνογραφία, δε µιλούσαν καθόλου
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Ελληνικά. Ο αιγυπτιακός Χριστιανισµός, η µορφωµένη τάση του οποίου χρησι-
µοποιούσε την ελληνική γλώσσα, προσέφερε στην Εκκλησία τις προσωπικότη-
τες του Κλήµη και του Ωριγένη, του Αθανασίου και του Κυρίλλου. Ο πολιτιστι-
κός και γλωσσικός πλουραλισµός βοήθησε, µάλιστα, τη χριστιανική Εκκλησία
να εξαπλωθεί ακόµα περισσότερο προς ανατολάς. Σύροι και Αρµένιοι υπό περ-
σική κατοχή, Ινδοί που ακολούθησαν το κήρυγµα του Αποστόλου Θωµά, Αιθίο-
πες, µελετούσαν την Αγία Γραφή και εκφράζονταν στις λατρευτικές συνάξεις
στις γλώσσες τους. Ανεξάρτητα όµως από τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά τους,
τα λειτουργικά κείµενα της χριστιανικής Εκκλησίας παρουσιάζουν την καθολι-
κότητα της παράδοσής της και τη σχέση που είχαν οι κοινότητες µεταξύ τους.

Ο σεβασµός στην πολιτιστική ετερότητα των χριστιανικών Eκκλησιών δεν επη-
ρέασε την ενότητά τους. Κάθε νέα τοπική Εκκλησία, εφόσον ακολουθούσε τη µυ-
στηριακή ζωή της χριστιανικής Εκκλησίας και ιδρυόταν µε άδεια Επισκόπου,
ήταν η Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής. 

Η αποδοχή του Χριστιανισµού από την πλειοψηφία της κοινωνίας και η ανα-
γνώρισή του από τον Μέγα Κωνσταντίνο συνετέλεσαν στην ανάπτυξη ενός χρι-
στιανικού πολιτισµού σε πραγµατικά παγκόσµιο πεδίο. Η Κωνσταντινούπολη,
όπως νωρίτερα η Ρώµη, ήταν ανεκτική προς την πολιτισµική ετερότητα, εφόσον η
οικουµενική της µονοκρατορία δεν ετίθετο υπό αµφισβήτηση. Αρµένιοι, Σύροι
και Αιγύπτιοι δεν συνεισέφεραν µόνο σε πολιτιστικό και πνευµατικό επίπεδο.
Κατέκτησαν επίσης υψηλές διοικητικές θέσεις στη διοίκηση της αυτοκρατορίας
και της Εκκλησίας. Τα λειτουργικά κείµενα, η τέχνη και η θεολογία που παρήχθη-
σαν στην Κωνσταντινούπολη, παρουσιάζουν ενότητα αλλά και ποικιλότητα που
οφείλεται στη σύνθεση στοιχείων από διαφορετικές χριστιανικές παραδόσεις. 

∆ραστηριότητα 3

Η αποδοχή άλλων πολιτισµών συνδέεται άµεσα και στενά µε το πώς ερχόµαστε σε επικοι-

νωνία µε όσους δεν είναι χριστιανοί. Μελετήστε τα χωρία της εποχής που πραγµατεύεται

η ενότητα αυτή και παρατίθενται στο Παράρτηµα. Σε ένα κείµενο 180-200 λέξεων παρου-

σιάστε τα σχετικά στοιχεία. Τη δική µας απάντηση θα τη βρείτε στο Παράρτηµα.
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Ενότητα 1.5

Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟ∆ΩΝ
ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Η συνοδικότητα είναι ο τρόπος έκφρασης της ζωής της Εκκλησίας. Οι Σύνο-
δοι, οικουµενικές ή τοπικές, δεν αυτονοµούνται από το σώµα της Εκκλησίας και
δεν το υποκαθιστούν. Το σώµα ενεργεί µέσω της Συνόδου και η Σύνοδος υπέρ του
σώµατος. Η έκφραση της χριστιανικής Εκκλησίας µέσω µιας Συνόδου παρουσιά-
ζει και συνοψίζει τη ζωή του Σώµατος της Εκκλησίας. Γι’ αυτό οι Οικουµενικές
Σύνοδοι συγκεντρώνουν την εµπειρία των τοπικών Συνόδων και των µελών της
Εκκλησίας, όπως βιώνεται στην εκκλησιαστική πράξη τους. 

Στις κατά τόπους Συνόδους, σύµφωνα µε την παράδοση της Αποστολικής Συ-
νόδου, επιδιώκεται η εκπροσώπηση όσο το δυνατόν περισσότερων εκκλησιών,12

και το πλήρωµα της Εκκλησίας, διά των Επισκόπων, αποφασίζει πλειοψηφικά.
Ωστόσο, η ψήφος των Επισκόπων δεν προσδιορίζεται ούτε εξαρτάται από την
αριθµητική δύναµη ή τη γεωγραφική θέση της Εκκλησίας της οποίας ο Επίσκο-
πος φέρει το όνοµα, εκπροσωπεί και µεταφέρει την εκκλησιαστική εµπειρία των
µελών της. Με άλλα λόγια, όπως ορίζει ο ΣΤ΄κανόνας της Α΄Οικουµενικής Συ-
νόδου, η ψήφος της µεγαλύτερης σε αριθµό πιστών Εκκλησίας είναι ισότιµη µε
εκείνη µιας ολιγοµελούς Επισκοπής. Ακολουθώντας την ίδια λογική, µια Σύνο-
δος αναγνωρίζεται ως Οικουµενική ανεξάρτητα από τον αριθµό των Επισκόπων
που έλαβαν µέρος στις εργασίες της, ανεξάρτητα από τον αριθµό των Εκκλησιών
που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύτηκαν στις διαδικασίες της.

Άρα, για να ονοµαστεί µια Σύνοδος Οικουµενική το κριτήριο δεν είναι ούτε
το µέγεθος ούτε το πλήθος, αλλά η αποδοχή των αποφάσεών της από το σύνολο
του πληρώµατος της Εκκλησίας. Αυτό στην Ορθόδοξη Εκκλησία δε γίνεται µε
συγκεκριµένες νοµικές ή εθιµικές διαδικασίες. Η αποδοχή και υιοθέτηση των
συνοδικών αποφάσεων από τα λαϊκά µέλη της Εκκλησίας είναι η µοναδική
προϋπόθεση για να ενταχθούν αυτά στην εκκλησιαστική πράξη. Καµιά απόφα-
ση µερικών, ειδικών, ανωτέρων ή αξιωµατούχων της Εκκλησίας δεν µπορεί να
τα εντάξει, ακόµη κι αν η αγιότητα των προσώπων που αποφάσισαν είναι
αδιαµφισβήτητη. Αυτή η παγκόσµια, η οικουµενική αναγνώριση χαρακτηρίζει
τη Σύνοδο ως Οικουµενική Σύνοδο. Αν οι αποφάσεις µιας Οικουµενικής Συνό-

33

K E Φ A Λ A I O 1

12. � Ευσ��ι�ς Καισαρε�ας αναφ�ρει �τι στην πρ�τη �ικ�υµενικ� Σ�ν�δ� «]Εκ π�ντων ;θνZν παρ?σαν

;π�σκ�π�ι. n�τι, wς ;ν τα_ς Πρ�*εσι τZν Pπ�στ�λων, ;κ διαφ�ρων συν?λθ�ν ;θνZν» (PG 3.7.1).
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δου δεν αναγνωριστούν ως αληθινές, αν δε βεβαιωθούν και βιωθούν στη ζωή
της Εκκλησίας, δε γίνονται δόγµατα. Σύνοδοι όπως η Σύνοδος της Φλωρεντίας,
που συγκλήθηκαν ώστε να είναι οικουµενικές αλλά διαφώνησε µε τις αποφά-
σεις τους το πλήρωµα της Εκκλησίας, δε λογίστηκαν ποτέ ως Οικουµενικές.

ENOTHTA 1.5
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Ενότητα 1.6

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟ∆ΩΝ

Πριν από κάθε Οικουµενική Σύνοδο, γίνονται ζυµώσεις, συγκαλούνται τοπι-
κές Σύνοδοι, όπου προετοιµάζονται τα προς συζήτηση θέµατα, ανταλλάσσεται
αλληλογραφία µεταξύ των Επισκόπων της Χριστιανικής Εκκλησίας –επιστολές
διευκρινιστικές και αντιρρητικές προς κληρικούς ή λαϊκούς που προκαλούσαν τις
διαφορές–, διατυπώνονται αυτοκρατορικές παραινέσεις, εκδίδονται νοµοθετή-
µατα και αποφάσεις. Όλα αυτά συναποτελούν και συνοδεύουν τα κείµενα των
Συνόδων. Μπορεί, λοιπόν, να υποστηριχθεί ότι οι Οικουµενικές Σύνοδοι είναι
προέκταση των τοπικών και ότι µε τον τρόπο αυτό εκφράζεται η ενότητα της
Εκκλησίας. 

Οι Οικουµενικές Σύνοδοι συγκαλούνται για να εκφράσουν στο ιστορικό πα-
ρόν τους δύο βασικούς άξονες επί των οποίων ζει και δρα η Εκκλησία: το παρελ-
θόν της ιστορίας (παράδοση) και το µέλλον της (τα έσχατα). Τα δόγµατα περιγρά-
φουν την εικόνα του Χριστού, όπως τη βίωσε η Αποστολική Εκκλησία. Είναι δη-
λαδή πιστά στην Αγία Γραφή.13 Παράλληλα, εικονίζουν τον εσχατολογικό Χρι-
στό, τη Βασιλεία του Θεού στη ∆ευτέρα Παρουσία. Στις Οικουµενικές Συνόδους,
ακολουθείται το πρότυπο της Αποστολικής Συνόδου, όπως περιγράφεται στις
Πράξεις των Αποστόλων. Συγκαλείται το σύνολο της Εκκλησίας εν Αγίω Πνεύµα-
τι για να εκφράσει την αντίθεσή του σε διδασκαλίες και προτάσεις αντίθετες προς
την εµπειρία του και όχι τόσο για να εκθέσει ή να κοινοποιήσει την κοινή πίστη, ή
να εµπλουτίσει τα µέλη της µε νέες γνώσεις περί Θεού και Εκκλησίας. Οικουµενι-
κές Σύνοδοι συγκαλούνται κάθε φορά που η διδασκαλία του Χριστού και ο δρό-
µος προς τη σωτηρία σκιάζονται από ιδέες και ερµηνείες που το εκκλησιαστικό
σώµα κρίνει πως, αν γίνουν δεκτές, θα αλλάξουν τη σχέση του ανθρώπου µε τον
Θεό, τον κόσµο, το συνάνθρωπο και τη φύση, όπως αυτή αποκαλύφθηκε στο πρό-
σωπο του Ιησού Χριστού. Τα δόγµατα της Εκκλησίας διαµορφώνονται, όταν κά-
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13. Την πιστότητα αυτή περιγράφει ο Μητροπολίτης Περγάµου Ιωάννης ως εξής: «Η Αποστολική εµπειρία που

καταγράφεται στη Βίβλο αποτελεί το πρώτο δόγµα, το οποίο ερµηνεύουν τα άλλα δόγµατα. ∆εν µπορεί

συνεπώς, κανένα δόγµα να προσκρούει σ’ αυτή την εµπειρία, αλλά να την ερµηνεύει µόνο. Η αποστολική

εµπειρία και παράδοση είναι αποφασιστικής σηµασίας για το δόγµα. Έτσι έχουµε µια συνέχεια των δογ-

µάτων, µια αλληλουχία των δογµάτων, που µοιάζουν σαν εικόνες του Χριστού ζωγραφισµένες από διάφο-

ρους ανθρώπους κατά διάφορες εποχές και µε τα µέσα που κάθε εποχή διαθέτει. Η αλληλουχία αυτή είναι

αφ’ ενός εξωτερική (= πιστότητα στην προηγούµενη παράδοση και τελικά στη Βίβλο), αφ’ ετέρου εσωτε-

ρική (= διάσωση της ίδιας υπαρξιακής σχέσεως Θεού, ανθρώπου και κόσµου που πραγµατώθηκε και απο-

καλύφθηκε στον Χριστό)» (Σηµειώσεις ∆ογµατικής).
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ποια µέλη της Εκκλησίας µε τους λόγους τους ταράζουν και κλονίζουν τις ψυχές
των άλλων µελών. Έχουν δε στόχο να προκαλέσουν χαρά και να παρηγορήσουν
τους πιστούς (Πράξ. 15).

Οι Οικουµενικές Σύνοδοι εκφράζουν την εµπειρία της σχέσης του ανθρώπου
µε τον Θεό, όπως τη βιώνει η Εκκλησία. ∆εν αντικαθιστούν και δεν αλλάζουν την
εκκλησιαστική πορεία, αλλά πιστοποιούν τη συνέχειά της.

Οι αποφάσεις των Οικουµενικών Συνόδων είναι δόγµατα. Αποτελούν την, κα-
τά τον πληρέστερο δυνατό τρόπο, διατύπωση όσων αποφασίστηκαν. Έχουν δια-
χρονική σηµασία για τη ζωή της Εκκλησίας, αλλά δεν αποτελούν το γράµµα ενός
νέου Νόµου. Η πληρότητά τους σε σχέση µε την εικόνα του ιστορικού και του
εσχατολογικού Χριστού είναι σχετική. Αυτό που εκάστοτε κοµίζει η Εκκλησία
στον κόσµο δεν είναι οι πληροφορίες που αφορούν στη ζωή του Χριστού (Ιω.
21:25). Η εκκλησιαστική παράδοση είναι η σχέση µε τον Χριστό. Οι αποφάσεις,
λοιπόν, των Συνόδων εκφράζουν την εµπειρία αυτής της σχέσης αναλλοίωτα, αλ-
λά µε τα πεπερασµένα εργαλεία µιας συγκεκριµένης ιστορικής στιγµής. Μέχρι τη
∆ευτέρα Παρουσία, η γνώση της Εκκλησίας είναι µερική, όπως και η προφητεία
της (Α΄ Κορ. 13:9-10). Για το λόγο αυτό καθίσταται αναγκαίο η Εκκλησία να ερ-
µηνεύει τα δόγµατα στην κάθε ιστορική στιγµή.14 Οι αποφάσεις των Οικουµενι-
κών Συνόδων θέτουν τους όρους, δηλαδή τα όρια, τα σύνορα εντός των οποίων η
Εκκλησία ζει τη Θεία Αποκάλυψη και, ταυτόχρονα, περιγράφουν τις ενέργειες
που διευκολύνουν τους πιστούς να διατηρήσουν εναργή την προσδοκία της ζωής
του µέλλοντος αιώνος (Ά Κορ. 13:12).

Οι Οικουµενικές Σύνοδοι, ως εκκλησιαστικό σώµα µε δογµατικές, διοικητι-
κές, δικαστικές και νοµοθετικές αρµοδιότητες και δικαιοδοσίες, συγκλήθηκαν
από τους αυτοκράτορες, οι οποίοι αναγνώριζαν την ευχαριστηριακή δοµή του
Σώµατος της Εκκλησίας.

ENOTHTA 1.6
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14. Κάθε εποχή χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερες συνθήκες, που διαµορφώνουν διαφορετικά τις ανάγκες της

ερµηνείας. Ο Μητροπολίτης Περγάµου Ιωάννης αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η ανάλυση αυτή (αναφέρεται

στην ουσία και την τριαδικότητα του Θεού) δεν χρειάσθηκε να γίνει στην εποχή των Πατέρων, αλλά αυτό

δεν σηµαίνει ότι δεν πρέπει να γίνει ποτέ εις τον αιώνα. Αντίθετα, χρέος της ∆ογµατικής είναι να προχω-

ρεί σε ερµηνεία των δογµάτων, αρκεί να µην προδίδει ή διαστρέφει το πνεύµα των Πατέρων. Αυτό έκαµαν

και όλοι οι µεγάλοι Πατέρες: ερµηνεύοντας τους προηγουµένους των, βάσει αναγκών της εποχής τους, προ-

έβαιναν σε ανάλυση βασικών όρων» (Σηµειώσεις ∆ογµατικής).
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Ενότητα 1.7

Η ΣΥΝΟ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ
ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΣΥΝΟ∆ΟΥΣ

Συγκεντρωτικά, η Εκκλησία αναγνωρίζει ως δόγµα ό,τι περιγράφει τη σχέση
του Θεού µε την κτίση και την οδηγεί στην τελείωσή της. Στο δόγµα αυτό προστί-
θεται κάθε φορά το καταστάλαγµα της εκκλησιαστικής εµπειρίας, η οποία βασί-
ζεται και εκπηγάζει από την προσωπική και βιωµατικά τελούµενη πράξη των
Αποστόλων, όπως αυτή καταγράφεται στην Καινή ∆ιαθήκη. Την εµπειρία αυτή
συνοψίζουν και αρθρώνουν, στη γλώσσα και στις συνθήκες της εποχής τους,15 οι
αποφάσεις καθεµίας Οικουµενικής Συνόδου, όπως έχει βιωθεί από το σύνολο
των µελών του Σώµατος της Εκκλησίας, µέσω των προσωπικών τους χαρισµά-
των. Η ύπαρξη περισσότερων τοπικών παρά Οικουµενικών Συνόδων δε σηµαί-
νει κίνηση συµπλήρωσης του δόγµατος της Εκκλησίας, το οποίο είναι ίδιο από
την ηµέρα της Πεντηκοστής ως σήµερα, αλλά έκφρασή του σε διαφορετικές
συνθήκες.16 Με τον τρόπο αυτό, κάθε νέα Σύνοδος κοινοποιεί την πιστότητα της
εφαρµογής του εκκλησιαστικού γεγονότος, την ενάργεια της σχέσης του Θεού
µε τον άνθρωπο και τον κόσµο, όπως αποκαλύφθηκε από τον Χριστό. Η περι-
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15. Τις συνθήκες της εποχής της Β΄ Οικουµενικής Συνόδου αναλύει διεξοδικά ο Μητροπολίτης Περγάµου

Ιωάννης στο βιβλίο του Communion and Otherness. Αναφέρουµε εδώ ως παράδειγµα ένα απόσπασµα: «Οι

Πατέρες της ∆εύτερης Οικουµενικής Συνόδου µας διδάσκουν όχι µόνο µε αυτά που είπαν, αλλά και µε εκεί-

να που απέφυγαν να διατυπώσουν, συχνά αρκετά συνειδητά, για χάρη της ενότητας της Εκκλησίας και για

µια δηµιουργική επαναπρόσληψη της πίστης της Νίκαιας. Το γεγονός ότι είχαν την τόλµη να αποφύγουν το

επίµαχο (αµφιλεγόµενο) οµοούσιος, στην περίπτωση του Αγίου Πνεύµατος, και να δηµιουργήσουν αρκετά

άρθρα για να επεκτείνουν το Σύµβολο της Πίστης και να εντοπίσουν άλλους τρόπους να διατρανώσουν την

θεότητα του Πνεύµατος και την πίστη της Εκκλησίας, είναι εξαιρετικά καθοδηγητικό για µας σήµερα,

καθώς αναζητούµε την ενότητά µας µέσω της επανυποδοχής της παράδοσης» (Communion and Otherness,

σ. 205).

16. Ο π. Εµµανουήλ Κλάψης αναφέρει: «Η εκκλησιαστική ιστορία µάς υπενθυµίζει ότι η ενότητα της πίστεως

που εκφράστηκε µέσω του συµβόλου της πίστεως δεν αποκλείει να υπάρχουν διαφορές στον τρόπο µε τον

οποίο εκφράζεται το περιεχόµενό του και η θεολογική ερµηνεία του περιεχοµένου του. Η πιστή µεταφορά

της αποστολικής πίστης απαιτεί, στην πράξη, ότι θα έπρεπε να γίνεται αποδεκτή, να µεταφράζεται, να οµο-

λογείται και να κοινοποιείται σε µια ποικιλία µορφών και εκφράσεων, ούτως ώστε να παραµένει παντού

και πάντοτε η ίδια. Η ενότητα που οµολογούµε µέσω του συµβόλου της πίστεως δεν θα έπρεπε, λοιπόν, να

συγχέεται µε την οµοιοµορφία, η οποία θα απειλούσε την ετερότητα στη λειτουργική ζωή και στη θεολογία,

την οποία η κάθε Εκκλησία έχει δεχθεί στην ιστορική εξέλιξή της» (Orthodoxy in conversation, σ. 26).
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γραφή της αποκάλυψης αυτής αντιµετωπίζει προβλήµατα που προκύπτουν σε
κάθε ιστορική περίοδο και χρησιµοποιεί τα εργαλεία έκφρασης, δηλαδή τη
γλώσσα, τη θεολογία, το εκκλησιαστικό βίωµα της περιόδου αυτής.

Η συγκριτική µελέτη των αποφάσεων των Οικουµενικών Συνόδων της Ορθόδο-
ξης Εκκλησίας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι τα προαναφερόµενα εργαλεία εξελί-
χθηκαν και προσαρµόστηκαν στις συνθήκες της εποχής κάθε Συνόδου. Γι’ αυτό, κά-
θε Οικουµενική Σύνοδος αποδέχεται πλήρως τις αποφάσεις της προηγούµενης.
Αλλά και η συγκριτική µελέτη της εκκλησιαστικής γραµµατείας δείχνει την εξέλιξη
της Πατερικής σκέψης,17 τη χρήση και την αξιοποίηση του πολιτιστικού περιβάλλο-
ντος της εποχής των εκκλησιαστικών συγγραφέων.18

Πολλά από τα προαναφερθέντα στοιχεία, αν δεν ερµηνευθούν ή αν αποκο-
πούν από τη λειτουργία της συνοδικότητας της Εκκλησίας, όπως περιγράφηκε ως
εδώ, γίνονται ακατανόητα για τους ανθρώπους της επόµενης εποχής, παρεξηγή-
σιµα και εν πολλοίς ανούσια. Σε κάθε εποχή, λοιπόν, ο στόχος θα πρέπει να είναι
διττός: αφενός η σύνδεση και ερµηνεία του εκκλησιαστικού δόγµατος µε την επο-
χή του και αφετέρου η έκφραση της αλήθειας της Εκκλησίας µε τα διαθέσιµα πο-
λιτιστικά εργαλεία. Η λειτουργία της συνοδικότητας της Ορθόδοξης Εκκλησίας
µπορεί να αποτελέσει υπόδειγµα για την εκπλήρωση του ανωτέρω στόχου και στη
σύγχρονη εποχή. 

ENOTHTA 1.7
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17. Για την εξέλιξη αυτή, ο Μητροπολίτης Περγάµου Ιωάννης διευκρινίζει: «Την πατερική περίοδο µην την

εκλάβουµε ως µονολιθική. ∆υστυχώς, τα τελευταία χρόνια έχει επικρατήσει στην Ορθόδοξη θεολογία µια

αντίληψη πολύ ανιστορική περί πατερικής θεολογίας. Η πατερική θεολογία έχει κι αυτή την ιστορία της.

∆εν µπορούµε να σηµειώνουµε “οι Πατέρες” µε µια λέξη, και εκεί να τοποθετούµε από τον Ειρηναίο µέχρι

τον Παλαµά, σαν να µην έγιναν διεργασίες µέσα σ’ αυτή την ιστορία. Αυτό που αποτελεί την ενότητα της

πατερικής σκέψεως είναι ότι στα βασικά όλη η πατερική θεολογία συµπίπτει» (Σηµειώσεις ∆ογµατικής).

18. Ο Επίσκοπος Περγάµου Ιωάννης περιγράφει διεξοδικά τα ζωτικά ζητήµατα και την εξέλιξη των θεολο-

γικών εννοιών και εργαλείων από την Α΄ως την Β΄Οικουµενικές Συνόδους (Communion and Otherness,

σσ. 180-190).
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Ενότητα 1.8

Η ΣΥΝΟ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
ΩΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕ
ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ

Στην πορεία της, η παγκοσµιοποίηση προκάλεσε, και εξακολουθεί να προ-
καλεί, ποικίλες και διαφορετικές αντιδράσεις, κάποτε και ακραίες, στο χώρο
των χριστιανικών Εκκλησιών. Η θεολογία της Ορθόδοξης Εκκλησίας δε θεωρεί
την απόλυτη οµοιοµορφία πανάκεια, αλλά και δε βλέπει µόνο κινδύνους στη
συµβίωση ανθρώπων µε διαφορετική παράδοση. Για την Ορθόδοξη Εκκλησία,
ούτε η απεµπόληση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε επιµέρους θρησκευ-
τικής κοινότητας, ούτε και η αµυντική οχύρωση και ο αποκλεισµός της ετερότη-
τας συνιστούν λύση. Η ελπίδα για το µέλλον, όπως τη βιώνει η Ορθόδοξη
Εκκλησία, είναι καθολική.19

Υπάρχει στις ηµέρες µας µια τάση αυτή η καθολικότητα να ερµηνεύεται ως
αποκλειστικότητα. Συχνά, η σχέση µε την παράδοση της Εκκλησίας ταυτίζεται µε
τη συντήρηση «παραδοσιακών» δοµών και εκφράσεων. Όµως το δόγµα δεν πα-
ράγει ιδεολογία, δεν είναι δύσκαµπτο. ∆εν είναι ταυτόσηµο µε τη Θεία Αποκάλυ-
ψη, είναι δείκτης της. Είναι η ασφαλής διατύπωση της αλήθειας στην οποία η
Εκκλησία µπορεί να βασιστεί, ώστε να διερµηνεύσει την πίστη και να την κατα-
στήσει κατανοητή στους ανθρώπους. Οι εκπρόσωποι των τοπικών Εκκλησιών στις

39

K E Φ A Λ A I O 1

19. Ο Αρχιεπίσκοπος Τιράνων και πάσης Αλβανίας Αναστάσιος αναφέρει: «Η παγκοσµιότητα δεν έρχεται

στις µέρες µας απ’ έξω. Βλάστησε µέσα στον χώρο του ελληνικού πνεύµατος ως οικουµενικότητα και

αναπτύχθηκε κάτω από το φως της Ορθοδοξίας. Η Ορθοδοξία στο δράµα της υπήρξε οικουµενική. «�

Θε�ς τα νυν (και αυτό αρχίζει από τους αποστολικούς χρόνους και φθάνει µέχρι σήµερα για να συνε-

χισθεί στον αιώνα) παραγγ�λλει τ�ις ανθρ�π�ις π�σι παντα��� µεταν�ε�ν» (Πράξ. 17:30). Η προ-

οπτική είναι παγκόσµια. ∆εν αφορά µόνο έναν λαό, µερικούς ανθρώπους εκλεκτούς. «�στησεν ηµ�ραν

εν µ�λλει κρ�νειν την ηκ�υµ�νην εν δικαι�σ�νη» (Πράξ. 17:31). ∆εν αιφνιδιαζόµαστε λοιπόν σήµε-

ρα µε τη διαδικασία αυτή της προσεγγίσεως των λαών και των ανθρώπων. Ανησυχούµε βεβαίως για τις

κατευθύνσεις που µπορεί να λάβει και την εκµετάλλευση ολοκλήρου της ανθρωπότητος από οµάδες

ιδιοτελών ατόµων, αιχµαλώτων στα εγωκεντρικά τους κίνητρα. Πρόκειται για µια πιθανή καταιγίδα.

Αλλά δεν έχει νόηµα να πει κανείς ότι είναι εναντίον της θυέλλης. Το ζητούµενο είναι πώς θα προετοι-

µασθεί για να αντιµετωπίσει τη θύελλα που έρχεται και να οδηγήσει σωστά το πλοίο µέσα στα επικίν-

δυνα κύµατα και ρεύµατα» («Οι τρεις διαχρονικές αλήθειες στην εποχή της παγκοσµιοποίησης», εφηµ.

Καθηµερινή της Κυριακής, 18 Νοεµβρίου 2001, σ. 32).
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Οικουµενικές Συνόδους προσφέρθηκαν να γίνουν φορείς του Αγίου Πνεύµατος.
∆ιατύπωσαν το δόγµα µε λέξεις και εικόνες οικείες στο πλήρωµα της Εκκλησίας
που κλήθηκε να το αποδεχτεί.20

Κάθε εγκλεισµός στο παρελθόν, πόσω µάλλον κάθε προσπάθεια επιστροφής
στις συνθήκες του, αποστερεί από την παράδοση την ανακαινιστική δυναµική
της.21 Η συνοδική εµπειρία της Ορθοδοξίας περιγράφει το δόγµα της Εκκλησίας
ως ιαµατική παρέµβαση, η οποία γαληνεύει τα µέλη της και φέρνει ειρήνη στις
ψυχές τους. Όµως, η παράδοση της Εκκλησίας δεν είναι µαγική συνταγή, που
εξασφαλίζει την επιτυχή αντιµετώπιση των προβληµάτων σε όσους την επαναλαµ-
βάνουν. Μεταφέρει την εµπειρία του παρελθόντος, αλλά, µε γνώµονα τα έσχατα,
είναι ταυτόχρονα η βάση πάνω στην οποία στηρίζεται η µεταµόρφωση του παρό-
ντος. Ό,τι παραµένει ακίνητο, παραδίδεται στη φθορά του χρόνου και χάνει την
ελπίδα του µέλλοντος. Αποδίδουµε τιµή στο παρελθόν, επειδή σε αυτό βασίζεται
ο ανακαινισµός του παρόντος. Είναι, λοιπόν, απαραίτητη σήµερα µια ερµηνεία
του δόγµατος της Εκκλησίας που θα λαµβάνει υπόψη τις εµπειρίες και τις συνθή-
κες της ζωής των µελών της.22 Μια επαναδιατύπωσή του που θα χρησιµοποιεί ει-
κόνες και δοµές κατανοητές στο σύγχρονο άνθρωπο. Η συνοδική παράδοση της
χριστιανικής Εκκλησίας προσφέρει παραδείγµατα επανερµηνείας της πίστης,
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20. Όπως χαρακτηριστικά περιγράφει ο Μητροπολίτης Περγάµου Ιωάννης: «Το πνεύµα των Πατέρων ήταν

όντως να µιλήσουν στην εποχή τους και να πουν πράγµατα τα οποία να είχαν κάποιο νόηµα για τους ανθρώ-

πους της εποχής. Και αυτό προϋποθέτει µιαν ερµηνεία, µια προσπάθεια ερµηνείας του ∆όγµατος πάντοτε

µε τις κατηγορίες σκέψεως τις φιλοσοφικές της εποχής εκείνης που ήταν γνωστές και εκτός του Χριστιανι-

σµού, και αυτό αφορούσε βέβαια τους µορφωµένους της εποχής εκείνης. Αλλά και µε βιώµατα τέτοια, τα

οποία και στους απλούς ανθρώπους να έκαναν κατανοητή βιωµατικά πλέον αυτή την πίστη, αυτή την έννοια

περί Θεού. Αυτή την ερµηνεία θα πρέπει να εξετάσουµε τώρα εµείς, ιστορικά πρώτα και µετά µε αναφορά

στο δικό µας τρόπο κατανοήσεως αυτού του δόγµατος» (Σηµειώσεις ∆ογµατικής).

21. Με σαφήνεια και καθαρότητα ο Αρχιεπίσκοπος Τιράνων και πάσης Αλβανίας Αναστάσιος αναφέρει: «To

Eυαγγέλιο δεν πρέπει να ταυτίζεται µε τον υπαρκτό Xριστιανισµό, όπως εκφράσθηκε σε διάφορες περιό-

δους του παρελθόντος ή εκφράζεται σήµερα από ορισµένες χριστιανικές κοινότητες ή σύνολα. [...] Kάθε

ανανέωση στη χριστιανική κοινότητα προέρχεται από την επανεύρεση του πυρήνος του Eυαγγελίου και την

απόφαση να το βιώσει στην καθαρότητα και πληρότητά του. Aυθεντικοί εκφραστές του Eυαγγελίου δεν

είναι απλώς οι διανοούµενοι, οι γνώστες των κειµένων της Aγίας Γραφής, αλλά εκείνοι που κατανοούν και

βιώνουν το µυστήριο του Eυαγγελίου, µεταµορφούµενοι συνεχώς στη φλόγα της παρουσίας του Πνεύµατος,

αυτοί που ακτινοβολούν τη θεία δόξα και την αγάπη µε τα έργα και την ύπαρξή τους» (Παγκοσµιότητα και

Ορθοδοξία, σσ. 114-115).

22. Στη σύγχρονη εποχή, όπου συµβιώνουν άνθρωποι που διαφέρουν µεταξύ τους, είναι αναγκαία µια αποτί-

µηση του παρελθόντος µε τον τρόπο που περιγράφει ο Μητροπολίτης Περγάµου Ιωάννης: «Είναι ατυχία

ότι, στη διαδροµή της Eκκλησιαστικής ιστορίας, η σκέψη των Καππαδοκών και της ∆ύσης δεν είχαν ποτέ

την ευκαιρία να συναντηθούν πραγµατικά παρά µόνο σε περιβάλλον πολεµικής, όπου η έµφαση δόθηκε

περισσότερο στις διαφορές παρά στην καλύτερη κατανόηση. Με αυτή την έννοια, θα µπορούσε να ειπωθεί

πως η ιστορία της αποδοχής της Κωνσταντινούπολης διακόπηκε και ποτέ δεν έφτασε σε πλήρη ωριµότητα.

Οι σύγχρονοι θεολόγοι, της Ανατολικής όσο και της ∆υτικής παράδοσης, θα πρέπει να εργασθούν, ώστε να

αδράξουν εκ νέου το αρχαίο πατερικό νήµα, το οποίο θα µπορούσε να µας επανενώσει µε την πρώτη δυνα-
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ανάλογα µε τα θέµατα που απασχολούν τη χριστιανική κοινότητα κάθε εποχής.
Παράλληλα, τα χαρίσµατα του Αγίου Πνεύµατος διοχετεύθηκαν στους ανθρώ-
πους µέσω των χαρακτηριστικών της τρέχουσας πραγµατικότητας, των συνθηκών
της ιστορικής στιγµής. Οι χριστιανοί κάθε εποχής είναι φορείς της παράδοσης της
Εκκλησίας. Είναι αναγκαίο να αποκτήσουν τη συναίσθηση ότι αποτελούν τµήµα
της εκκλησιαστικής παράδοσης των χριστιανών του µέλλοντος και να αναλάβουν
την ευθύνη που τους αναλογεί εξ αυτού.23 

Πολλοί χριστιανοί, στην εποχή µας, αισθάνονται ότι πιστεύουν, αλλά ταυτό-
χρονα δυσκολεύονται να εκφράσουν την πίστη τους πέρα από τον ιδιωτικό τους
κόσµο. Κύρια αιτία του φαινοµένου είναι ότι τα κατηγορήµατα του κόσµου όπου
ζούµε, η καθηµερινότητα που µας διαµορφώνει, είναι ουσιαστικά διαφορετική
από τις εικόνες που µας εµπνέει η χριστιανική πίστη. Έχουµε, άραγε, το δικαίω-
µα να θεωρήσουµε το Χριστιανισµό φαινόµενο ενός παρελθοντικού κόσµου, µό-
νο και µόνο επειδή το µοντέλο της κοινωνίας που περιγράφει είναι σήµερα δυσε-
φάρµοστο; Ή, ακόµη, ότι η πίστη αποτελεί στοιχείο ατοµικής ή κοινωνικής ιδιαι-
τερότητας και άρα περιορίζεται στην ιδιωτική ζωή; Αν, λοιπόν, παρά τη δύναµη
που έχει η αλήθεια του Ευαγγελίου, ο σύγχρονος άνθρωπος αδιαφορεί ή δυσκο-
λεύεται να την πραγµατοποιήσει στη ζωή του, τότε µήπως πρέπει να αναζητήσου-
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µική της ιστορίας της αποδοχής που δεν τελείωσε ποτέ. Σε κάθε τέτοια προσπάθεια της σύγχρονης θεολο-

γίας, το κρίσιµο ερώτηµα θα είναι µέχρι ποιου σηµείου η Ανατολή όσο και η ∆ύση µπορούν να οικειοποι-

ηθούν τη θεολογία των Καππαδοκών που βρίσκεται πίσω από τη ∆εύτερη Οικουµενική Σύνοδο, και η οποία

περιέχει την πιο απαραίτητη και υπαρξιακά κρίσιµη πρόθεση να δοθεί οντολογική προτεραιότητα στο πρό-

σωπο του Θεού και στην ύπαρξη γενικά. Έτσι, το θέµα του Φιλιόκβε παραµένει ανοιχτό ζήτηµα που µπο-

ρεί να αποφασιστεί µόνο στα όρια µιας βαθύτερης θεολογικής επαναποδοχής της Κωνσταντινούπολης»

(Communion and Otherness, σ. 199).

23. Ο Πέτρος Βασιλειάδης αναλύει σχετικά: «Συχνά γίνεται λόγος για τις θρησκευτικές παραδόσεις ως “πνευ-

µατικά ταξίδια”. Το πνευµατικό ταξίδι του Χριστιανισµού έχει εµπλουτίσει και διαµορφώσει την εξέλιξή

του σε µια θρησκευτική παράδοση. Προέκυψε αρχικά στο πλαίσιο ενός Ιουδαιο-Ελληνιστικού πολιτισµού.

Οι χριστιανοί έχουν βιώσει την εµπειρία του να είναι ξένοι και να αποτελούν µειονότητα υπό δίωξη, αγω-

νιζόµενοι για τον αυτοπροσδιορισµό τους ενάντια στις κυρίαρχες θρησκευτικές και πολιτισµικές δυνάµεις.

Και ενώ ο Χριστιανισµός εξελίχθηκε σε µια παγκόσµια θρησκεία, έγινε εσωτερικά ποικιλόµορφος, µετα-

µορφωµένος από τους πολλούς πολιτισµούς µε τους οποίους ήρθε σε επαφή. 

Στην Ανατολή, οι Ορθόδοξες εκκλησίες ανά τους αιώνες έχουν εµπλακεί σε µια πολύπλοκη πολιτισµική

πορεία, διατηρώντας και µεταλαµπαδεύοντας την Ορθόδοξη πίστη µέσω της αφοµοίωσης επιλεγµένων

πολιτιστικών στοιχείων. Από την άλλη, οι Ορθόδοξες Εκκλησίες έχουν επίσης καταβάλει προσπάθειες να

αντισταθούν στον πειρασµό του συγκρητισµού». Και αφού παρουσιάζει αντίστοιχα τα γεγονότα στη ∆ύση

και τη συνάντηση µε τις ασιατικές και αφρικανικές θρησκευτικές παραδόσεις, καταλήγει: «Καθώς ο Χρι-

στιανισµός προσπαθεί να ζήσει ανάµεσα σε πολιτισµούς, θρησκείες και φιλοσοφικές παραδόσεις και επι-

χειρεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του παρόντος και του µέλλοντος, θα συνεχίσει να µεταβάλλεται.

Στο πλαίσιο αυτό, ενός Χριστιανισµού που άλλαξε και αλλάζει, χρειαζόµαστε µια θεολογική απάντηση

στον πλουραλισµό» (Θρησκευτικός πλουραλισµός και Χριστιανική αυτοκατανόηση, σηµεία 12-15).
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µε την αιτία στον τρόπο µε τον οποίο βιώνεται ή µπορεί να βιώνεται η αλήθεια
και, κυρίως, στον τρόπο διά του οποίου γίνεται γνωστή αυτή η αλήθεια σήµερα;24

Οι σύγχρονοι ορθόδοξοι χριστιανοί δυσκολεύονται να αντιληφθούν και να
κατανοήσουν ότι ο χαρακτήρας της Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι κατεξοχήν
κοινοτικός.25 Η δυσκολία οφείλεται στο ότι ο πολιτισµός µας είναι ατοµοκε-
ντρικός. Στη σύγχρονη δυτική κοινωνία ο «άλλος» είναι αποδεκτός όσο δεν αµ-
φισβητεί την ταυτότητα ή την ιδιωτικότητά µας, µας είναι αρεστός όσο ανταπο-
κρίνεται ή συµφωνεί µε τις προσωπικές µας επιλογές ή προσδοκίες, όσο µας
µοιάζει ή είναι χρήσιµος, έως και απαραίτητος, για την ατοµική µας διαβίωση.
Η κοινωνία µας συγκροτείται από ατοµικότητες, οι οποίες αυτοπροστατεύο-
νται από τον κίνδυνο της παρουσίας του «άλλου» κρατώντας στη σχέση τους
µαζί του σταθερή απόσταση ασφαλείας. Αυτή η στάση, κατ’ αρχάς θεµιτή, µε-
τασχηµατίζεται γρήγορα σε επιφύλαξη, δυσπιστία και φόβο, οδηγώντας τελικά
στην επιλογή άµυνας. Όχι σπάνια, λοιπόν, οι χριστιανοί, ενώ συνυπάρχουν όσο
εκτελούν τα θρησκευτικά ή κοινωνικά τους «καθήκοντα», αποχωρούν από αυ-
τές τις εκδηλώσεις όπως πήγαν σε αυτές, δηλαδή µόνοι. Αυτή η συρρίκνωση της
ορθόδοξης συµµετοχικής παράδοσης δείχνει ότι ο φόβος για τον άλλον έχει ει-
σχωρήσει και στη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας. Και εάν ο φόβος έχει εµφιλο-
χωρήσει µεταξύ ανθρώπων οι οποίοι είναι µέτοχοι και φορείς της ίδιας πολιτι-
στικής παράδοσης, πρόσωπα εν µέρει όµοια, τότε καθετί διαφορετικό, η ετερό-
τητα η ίδια, γίνεται κάτι απειλητικό και φοβερό.  
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24. Ο π. Εµµανουήλ Κλάψης, προσεγγίζοντας µ’ ένα σύνθετο τρόπο το ζήτηµα, αναφέρει: «Τα σύµβολα της

πίστεως µέσω των οποίων η Εκκλησία εκφράζει στοιχεία της αποστολικής πίστης, δε θα έπρεπε να θεω-

ρούνται αντίγραφα της θείας αποκάλυψης. Είναι σηµεία µυστηριακά, τα οποία καταγράφουν τον τρόπο µε

τον οποίο η Χριστιανική κοινότητα απέκτησε την εµπειρία, κατανόησε και εξέφρασε την παρουσία του

Θεού στον κόσµο. Οι Εκκλησίες που γεννήθηκαν από την ιεραποστολή, γερά βασισµένες στην αλήθεια του

ευαγγελίου, εµβαπτισµένες στη χριστιανική παράδοση και λειτουργηµένες στην µυστηριακή ζωή της

Εκκλησίας, θα έπρεπε και πρέπει να εκφράζουν το ευαγγέλιο µέσα από τον τοπικό ή τους τοπικούς πολιτι-

σµούς µε τους οποίους οι άνθρωποι κατανοούν και ζουν τις ζωές τους. Η εποικοδοµητική µετάδοση του

ευαγγελίου σε νέες και ασυνήθιστες πολιτιστικές καταστάσεις είναι αποτελεσµατική µόνο όταν φέρουµε το

ευαγγέλιο σε διάλογο µε τους τοπικούς πολιτισµούς. Πρέπει να βρούµε τρόπους να εκφράσουµε το ευαγ-

γέλιο µέσω του πολιτισµού, χωρίς να το περιορίσουµε στα όρια του πολιτισµού αυτού» (Orthodoxy in

conversation, σ. 30).

25. Ο Μητροπολίτης Περγάµου Ιωάννης εστιάζει στο πρόβληµα ως εξής: «Όταν φέρεις την εσχατολογική διά-

σταση στον κόσµο δηµιουργείς ένα ήθος και µία συµπεριφορά, η οποία έχει κοινωνικές συνέπειες. ∆εν

κάνεις µία ειδική προσπάθεια να αντιγράψεις τις δραστηριότητες των κοσµικών κοινοτήτων, να αντιγρά-

ψεις τις µεθόδους τους και να οικειωθείς τις δραστηριότητές τους, για να τις ανταγωνιστείς. Αντί να κάνει

έργο φιλανθρωπικό µε όλες τις προδιαγραφές ενός επιτυχούς φιλανθρωπικού οργανισµού, ενός υπουργεί-

ου Προνοίας, η αρχαία Εκκλησία είχε απλώς την ελεηµοσύνη. ∆εν θεσµοποιείς την αγάπη. Αυτό βέβαια

δεν σηµαίνει ότι αδρανοποιείσαι. Όταν ο άλλος πεινάει θα του δώσεις να φάει. Όσο περισσότερο φέρεις

την εσχατολογική ταυτότητα πάνω σου, τόσο πιο πολύ θα τον αγαπήσεις και θα τον βοηθήσεις, µε θυσία του

εαυτού σου. Θέλω να πω ότι υπάρχουν τρόποι που µπορεί η Εκκλησία, χωρίς να καταδαπανάται σε δρα-

στηριότητες κοινωνικές, να µην αδρανοποιείται, να κάνει περισσότερο προσωπικά παρά θεσµικά το έργο

της στα θέµατα αυτά» (Σηµειώσεις ∆ογµατικής).
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Μία από τις βασικές αιτίες του φόβου για τον άλλον είναι η έλλειψη γνώσης.
Γνωρίζουµε την ύπαρξη των διαφορετικών πολιτισµών, αλλά δεν έχουµε επαρ-
κή στοιχεία για το περιεχόµενό τους. Μάλιστα, όσο λιγότερα γνωρίζουµε, τόσο
οι αντιλήψεις µας διαµορφώνονται από στερεότυπα, ιδεολογήµατα και παρεξη-
γήσεις. Στην αποδόµηση του διαχωριστικού τείχους η συνοδικότητα της Ορθο-
δοξίας µπορεί να συµβάλει ποικιλότροπα. Το συνοδικό σύστηµα εκφράζει τη
σχέση µιας κοινωνίας προσώπων, όπου όλοι έχουν αδελφική εν Χριστώ συγγέ-
νεια, όπου όλοι ανεξαιρέτως είναι απαραίτητοι. Όσο περισσότερο προσωπο-
ποιείται το «άλλο», το διαφορετικό, τόσο περισσότερο το µέτρο της γνώσης αλ-
λά και της σχέσης µαζί του προσεγγίζει τις ατοµικές δυνατότητές µας. 

Ο πολιτισµός που περιγράφεται στην Αγία Γραφή και στην εκκλησιαστική
παράδοση είναι πολύµορφος, πολύφωνος, πολυποίκιλος, ανοικτός προς όλους
τους ανθρώπους.26 Άνθρωποι µε διαφορετική πολιτιστική ταυτότητα, γλώσσα,
συνήθειες, καθηµερινότητα, συγκροτούν τη συνοδικότητα της Ορθοδοξίας. Η
πίστη, όπως αποτυπώνεται στις αποφάσεις των Οικουµενικών Συνόδων, µετα-
φράζεται και κοινοποιείται µε ποικίλους τρόπους.27 Η ενότητα της πίστεως δεν
απειλείται από τη διαφορετικότητα των εκφράσεων και των θεολογικών ερµη-
νειών. Είναι οµόψυχη, δεν είναι οµοιόµορφη. Ως εκ τούτου, τα στοιχεία της
οµοιότητας των µελών της χριστιανικής Εκκλησίας είναι λειτουργικά και όχι
ατοµικά. Για την Ορθοδοξία, η διαφορετικότητα δεν προκαλεί απόσταση και η
διαφορετική ταυτότητα δεν οδηγεί στο διαχωρισµό. 
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26. Όπως αναφέρει ο Τόµας Φιτζέραλντ: «Ο Κύριλλος µας υπενθυµίζει ότι η Εκκλησία είναι καθολική υπό την

έννοια ότι είναι οικουµενική. ∆εν περιορίζεται σε µία φυλή ή σε ένα λαό. Εκτείνεται σε όλο τον κόσµο, από

το ένα άκρο της γης στο άλλο. ∆εύτερον, ταυτόχρονα, η Εκκλησία είναι ουσιαστικά τοπική, διότι έχει άµεση

σχέση µε πραγµατικά πρόσωπα στη δεδοµένη τους κατάσταση. Προσφέρει όλη την αγιοσύνη και αντιµετω-

πίζει όλες τις αµαρτίες. Και, τέλος, αυτό σηµαίνει ότι η καθολικότητα ή πληρότητα της πίστης δεν µπορεί να

διαχωριστεί από την πραγµατικότητα της αγιοσύνης, της θεραπείας, της συµφιλίωσης και της αρετής»

(Ορθόδοξες Εκκλησίες σε έναν πλουραλιστικό κόσµο, σ. 250).

27. Το ιερό είναι για την ορθόδοξη παράδοση οικείο. Ο Αρχιεπίσκοπος Τιράνων και πάσης Αλβανίας Ανα-

στάσιος διερµηνεύει: «Για να βιωθεί το Eυαγγέλιο στην παγκοσµιότητά του, σε κάθε τόπο και χρόνο,

κάθε λαός, στην κάθε περιοχή της γης, οφείλει να εµβαθύνει εκ νέου σ’ αυτό, να το ζήσει µέσα στο πλαί-

σιο των δικών του προϋποθέσεων και να το εκφράσει µε τη δική του φωνή και τη δική του ψυχή. Kάθε

έθνος καλείται να χρησιµοποιήσει τον δικό του τόνο, τη δική του έκφραση στην προσοικείωση του Eυαγ-

γελίου. Kάθε τοπική Eκκλησία υποχρεούται να προσφέρει και να αναπτύξει τις θετικές αξίες του συγκε-

κριµένου πολιτισµού σύµφωνα µε την εθνική, γλωσσική και φυλετική της ιδιοσυγκρασία. Kαι ακόµη, να

εξετάσει κριτικά, µε σκοπό τον εξαγνισµό, εκείνα τα πολιτισµικά στοιχεία που αντιτίθενται στην αξιο-

πρέπεια και τον προορισµό της ανθρωπότητος, όπως αποκαλύπτεται από το Eυαγγέλιο. Συγχρόνως, η

κάθε Eκκλησία, χωρίς να απολέσει την «τοπική» της ταυτότητα, οφείλει να αναπτύξει την «καθολικότη-

τά» της, ζώντας οργανικά την παράδοση, την ενότητα και την κοινωνία µε τη «µία, αγία, καθολική και

αποστολική Eκκλησία», την Eκκλησία του παρελθόντος, του παρόντος και του µέλλοντος» (Παγκοσµιό-

τητα και Ορθοδοξία, σσ. 124-125) και Κολ. 4:5-6.
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Η ετερότητα είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της εποχής µας. Η συµβίωση
ανθρώπων µε διαφορετική θρησκεία και διαφορετική πολιτιστική καταγωγή εί-
ναι πια γεγονός. Οι πολιτικές διαφορές, η αδικία, η φτώχεια και οι πόλεµοι προ-
καλούν αναγκαστικές µετακινήσεις ανθρώπων. Οικονοµικοί µετανάστες και πο-
λιτικοί πρόσφυγες ελπίζουν σε µια βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους, όπου
θα εξασφαλίζεται και το δικαίωµά τους να ασκούν ελεύθερα τις θρησκευτικές
τους πεποιθήσεις, το δικαίωµά τους να είναι διαφορετικοί. Επίσης στις πολυπολι-
τισµικές κοινωνίες δηµιουργούνται µεικτές οικογένειες, ενώ πολλοί άνθρωποι υι-
οθετούν θρησκευτικές και πνευµατικές πρακτικές που τις κρίνουν πιο κατάλληλες
ή πλησιέστερες µε τις αξίες και τη ζωή τους και τις φέρουν σε συνάφεια µε τις
θρησκευτικές παραδόσεις τους. Σε σχέση µε το παρελθόν, οι αλλαγές των θρη-
σκευτικών πεποιθήσεων έχουν αυξηθεί.  

Ενώ οι θρησκείες γίνονται σήµερα ολοένα και πιο γνωστές, η πίστη, οι πεποι-
θήσεις και το περιεχόµενό τους παραµένουν άγνωστα. Οι θρησκείες έρχονται σή-
µερα στην επικαιρότητα κυρίως εξαιτίας των πολέµων και της τροµοκρατίας και
δευτερευόντως λόγω των πολυπολιτισµικών κοινωνιών. Το ενδιαφέρον που προ-
καλείται για τις θρησκείες µε τον τρόπο αυτό, αρκείται στη µερική και αποσπα-
σµατική πληροφόρηση που απαιτείται, ώστε αυτές να χρησιµοποιηθούν ως επι-
χείρηµα ή άλλοθι για τη δικαιολόγηση των συρράξεων και της µετακίνησης των
πληθυσµών στην εποχή µας.

Στις κοινωνίες που δεν έχουν µακρόχρονη εµπειρία στην πολυπολιτισµικότητα,
παρατηρείται αµυντική αµηχανία, τάσεις διαχωρισµού. Ήταν πάντοτε εύκολο οι
αιτίες του κακού να αποδίδονται στους άλλους, στους διαφορετικούς. Όσο πιο
αποµακρυσµένος µάλιστα είναι ο «άλλος», όσο πιο απρόσωπος, τόσο πιο εύκολα
υπεύθυνος κάθε κακοδαιµονίας. Στις ηµέρες µας, στη λειτουργία της Ορθόδοξης
Εκκλησίας δεν ανιχνεύονται πάντοτε τα χαρακτηριστικά της συνοδικότητάς της.
Πολύ περισσότερο όταν υπάρχει η άποψη ότι τα εκκλησιαστικά θέµατα είναι απο-
κλειστικό ζήτηµα του κλήρου ή ειδικών επιστηµόνων. Πολλές φορές το χριστεπώ-
νυµο πλήρωµα αισθάνεται βουβό πλήθος, ότι αντιπροσωπεύει µια µαζική παθητι-
κότητα. Η εν λόγω διαπίστωση έχει επιπτώσεις τόσο στη θρησκευτικότητα των µε-
λών Ορθόδοξων Εκκλησιών, όσο και στη σχέση τους µε ανθρώπους που δεν ανή-
κουν στο χώρο τους. Η συναισθηµατική πίστη, η κληρονοµική ανάµνηση και η ανα-
φορά στο ένδοξο παρελθόν αναπτύσσουν τάσεις εγκλεισµού σε εθνικές εκκλησια-
στικές µειονότητες, όπου η συντήρηση του παρελθόντος είναι εύκολη και γίνεται
ευκολότερη όταν συνδυάζεται µε αλυτρωτικές βλέψεις. Οι Ορθόδοξες Εκκλησίες
που ζουν ως µειονότητες στη χώρα τους και οι Εκκλησίες που προέκυψαν από την
Ιεραποστολή µπορούν να προσφέρουν γόνιµες εµπειρίες και παραδείγµατα αρµο-
νικής συµβίωσης µε το διαφορετικό. Αλλά και οι εµπειρίες των λαϊκών µελών της
Εκκλησίας είναι πολύτιµες, αν φτάσουν στους διοικητικούς αποδέκτες τους.  

Σε πείσµα της µείωσης των αποστάσεων και της ταχύτητας των πληροφοριών,
τόσο η σχέση όσο και η αποµόνωση είναι εξίσου εφικτές. Τι προσιδιάζει στην ορ-
θόδοξη ταυτότητα; Ο φυλετισµός είναι ξένος, αδιανόητος και καταδικασµένος
στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Ο εθνοκεντρισµός, ο πολιτιστικός µονισµός, ο απο-
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κλεισµός και η στατικότητα δε χαρακτηρίζουν τη Συνοδική Ορθοδοξία, όπως πε-
ριγράφεται στην Καινή ∆ιαθήκη και στις αποφάσεις των Οικουµενικών Συνόδων.
Ήδη στην πρώτη χριστιανική περίοδο, η εθνική ταυτότητα απώλεσε την πρωταρ-
χική σηµασία που είχε για ένα τµήµα των πρώτων χριστιανών. Το χριστιανικό µή-
νυµα εκφράστηκε µέσω της ελληνικής γλώσσας, φορέα ενός πολιτισµού κατεξο-
χήν οικουµενικού. 

Τα όρια ενός οιουδήποτε έθνους είναι µικρότερα από τα όρια της Εκκλησίας.
Η συµβίωση ανθρώπων µε διαφορετικές εθνικές και πολιτιστικές ταυτότητες και
καταβολές δεν είναι νέο ή παράξενο φαινόµενο στην εµπειρία της Ορθοδοξίας.28

Η γνωριµία µε τους φορείς άλλων πολιτισµών εµπλούτισε την Ορθόδοξη Εκκλη-
σία µε περισσότερους τρόπους έκφρασης της πίστης, µε τους άλλους τρόπους µε
τους οποίους ο Θεός καθιστά γνωστό τον εαυτό του στον κόσµο.29 Η σχέση της
Ορθοδοξίας µε την ετερότητα δεν είναι παρεµβατική. Καµία αίσθηση αληθείας
δεν µπορεί να υπερκεράσει την ελευθερία που χαρακτηρίζει την ανθρώπινη φύση
και έχει χορηγηθεί από τον Θεό.

Ο χριστιανός Ορθόδοξος έχει καθήκον να ενδιαφερθεί για τις θρησκευτικές
πεποιθήσεις όχι µόνο των µελών της χριστιανικής οικογένειας αλλά και των άλ-
λων θρησκειών. Η προσέγγισή τους µε σεβασµό αποτελεί το πρώτο βήµα, ώστε
να κατανοήσει τον πλούτο του ανθρώπινου πολιτισµού30 και να ερµηνεύσει µε
νηφαλιότητα τα γεγονότα του παρελθόντος και του παρόντος. Η πολιτιστική
ταυτότητα και η θρησκευτική συνείδηση δεν κινδυνεύουν από τη γνώση, τη σχέ-
ση και τη συµβίωση µε ανθρώπους που έχουν άλλη οµολογία ή θρησκεία. Η επι-
κοινωνία και ο διάλογος µε ανθρώπους διαφόρων θρησκευτικών πεποιθήσεων
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28. «O πολιτισµός που δηµιουργεί (το ευαγγέλιο) δεν ταυτίζεται µε µια περιοχή, µε ένα λαό. ∆εν γίνεται κλει-

στό κύκλωµα. Eίναι συνεχώς ανοικτός προς όλες τις ανθρώπινες οµάδες. ∆εν αναζητείται η οµοιοµορφία,

αλλά η οµοψυχία στην πολυφωνία. H αποδοχή της πολιτιστικής πολυµορφίας υπήρξε πάντοτε χαρακτηριστι-

κό της Ορθόδοξης χριστιανοσύνης. Kάθε λαός, κρατώντας την προσωπικότητα, την ιδιοσυστασία του, µπο-

ρεί ελεύθερα να εκφράζεται και να δηµιουργεί βιώνοντας τις ευαγγελικές σταθερές. H διαρκής ανανέωση

και αυθυπέρβαση συνιστά τη δυναµική του χριστιανικού Eυαγγελίου», αναφέρει ο  Αρχιεπίσκοπος Τιράνων

και πάσης Αλβανίας Αναστάσιος (Παγκοσµιότητα και Ορθοδοξία, σ. 131).

29. «]Απ Pρ�?ς �e �ριστιαν�� Cσαν Rπ��ρεωµ�ν�ι να �ρ�σκ�νται σε δι�λ�γ� µε Pνθρ�π�υς ^λλων θρη-

σκευτικZν πεπ�ιθ�σεων, δ�ν�ντας µαρτυρ�α για την αHτ�συνειδησ�α και τις ;λπ�δες τ�υς. Μερικ�ς

κ�ριες θε�λ�γικ�ς mνν�ιες διαµ�ρφ�θηκαν µ�σα Pπ� µια διαλ�γικ� ;*�λι*η. a� δι�λ�γ�ς Pν�κει

στην πραρ�δ�ση τ?ς ]Εκκλησ�ας και Pπ�τ�λεσε κινητ�ρι� παρ�γ�ντα για την Pν�πτυ*η τ?ς �ρι-

στιανικ?ς θε�λ�γ�ας. Τ� µεγαλ�τερ� µ�ρ�ς τ?ς πατερικ?ς θε�λ�γ�ας εyναι καρπ�ς <ν�ς ^µεσ�υ u

mµµεσ�υ διαλ�γ�υ µε τ�ν Pρ�α_� <λληνικ� κ�σµ�, µε τ� θρησκευτικ� ρε�µατα, fσ� κα� τ� καθαρZς

φιλ�σ�φικ� συστ�µατα, ^λλ�τε σε Pντ�θεση, ^λλ�τε σε σ�νθεση» διατυπ�νει � Αρ�ιεπ�σκ�π�ς

Τιρ�νων και π�σης Αλ�αν�ας Αναστ�σι�ς, ε*ετ�K�ντας τ� K�τηµα και απ� ιστ�ρικ�ς και απ�

συστηµατικ�ς πλευρ�ς (Ίχνη από την αναζήτηση του Υπερβατικού, σ. 427).

30. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο π. Εµµανουήλ Κλάψης συνδέοντας την ιστορία µε την εσχατολογία: «Το

ευαγγέλιο δηµιουργεί έναν πολιτισµό που διερµηνεύει τους τοπικούς πολιτισµούς µέσω του φίλτρου της

θείας αποκάλυψης. Καταφάσκει εκείνα τα στοιχεία των τοπικών εκκλησιών που επιβεβαιώνουν την ενερ-

γό παρουσία του Θεού στην ιστορία και υπερβαίνει τα στοιχεία που αποξενώνουν τον
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είναι απαραίτητοι παράγοντες για τη σχέση µεταξύ των ανθρώπων, όπως την
περιγράφει η Ορθόδοξη Εκκλησία.31 Αυτός ο διάλογος δεν προσανατολίζεται
στην κατασκευή µιας νέας θρησκείας,32 αλλά στη γόνιµη συµβίωση µε το διαφο-
ρετικό. Η ανταλλαγή ιδεών και αρχών δεν µπορεί παρά να συµβάλει θετικά
στην κοινή ανθρώπινη πορεία. 

Η Ορθοδοξία είδε στην ετερότητα της δηµιουργίας είδε τη σοφία του ∆ηµιουρ-
γού Θεού. Στην ανθρώπινη ετερότητα εντόπισε το µέσον για να επιτύχει και να συ-
ντηρήσει την εν Χριστώ ενότητα του κόσµου.33 Η ετερότητα αποτελεί αρετή για την
Ορθοδοξία, αφού έχει τις ρίζες της στην ετερότητα των προσώπων της Αγίας Τριά-
δος. Σε συνδυασµό µε την ανεκτικότητα και το σεβασµό προς τον άλλον, όσο διαφο-
ρετικός κι αν είναι, η ετερότητα αποτελεί βάση της χριστιανικής ζωής.
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άνθρωπο από την Θεία προαίρεση. Το ευαγγελικό εσχατολογικό στοιχείο δεν επιτρέπει τη µείωσή του

απλώς σε πολιτιστική πραγµατικότητα. Αν και το ευαγγέλιο µπορεί να εκφραστεί σε όλους τους πολιτι-

σµούς ως γεγονός, τους προκαλεί να υπερβούν τον εαυτό τους και να επιτρέψουν στο Θεό να οδηγήσει τον

κόσµο προς την πραγµατικότητα της βασιλείας του. Όλοι οι πολιτισµοί έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν

στοιχεία του ευαγγελίου. Υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός πολιτισµών µέσω των οποίων οι άνθρωποι διερ-

µηνεύουν και ζουν τη ζωή τους. Αυτά τα σηµεία µας οδηγούν στο να ερευνήσουµε την Παράδοση της

Εκκλησίας, ώστε να ανακαλύψουµε τις θεολογικές αρχές που χρησιµοποίησαν οι πρώϊµες εκκλησίες για να

διαµορφώσουν τους πολιτισµούς τους, εκχριστιανίζοντας Ιουδαϊκές και Ελληνιστικές ιεροτελεστίες, σύµ-

βολα, εικόνες και έθιµα, µόνο και µόνο για να εκφράσουν τον τρόπο που αντιλαµβάνονταν το ευαγγέλιο.

Μπορεί να βρούµε κατευθυντήριες γραµµές µέσω των οποίων οι χριστιανικές Εκκλησίες, και ιδιαίτερα σε

ιεραποστολικά περιβάλλοντα, θα είχαν τη δυνατότητα να υιοθετήσουν και να µεταµορφώσουν αυτούς του

πολιτισµούς ώστε να µεταδώσουν το ευαγγέλιο» (Orthodoxy in conversation, σσ. 26-27).

31. Ο Αρχιεπίσκοπος Τιράνων και πάσης Αλβανίας, προσεγγίζοντας το θέµα από ένα οιονεί τελολογικό πρίσµα,

γράφει: «H ειρηνική επικοινωνία, ο διαθρησκειακός διάλογος και κυρίως ο «διάλογος ζωής» µεταξύ ανθρώ-

πων διαφόρων θρησκευτικών πεποιθήσεων µπορούν να βοηθήσουν στη µεταφύτευση νέων ιδεών και αρχών

από τον έναν πολιτισµό στον άλλον, και στην ανάπτυξη σπόρων που κοιµούνται στο έδαφός τους. ∆εν πρέπει

δε να παραθεωρείται ότι οι θρησκείες, καθώς βιώνονται από ζωντανούς ανθρώπους, είναι ζώντα, οργανικά

σύνολα, αναπτυσσόµενα και εξελισσόµενα. Έχουν τη δική τους εσωτερική δυναµική – θα έλεγα, εντελέχεια.

∆έχονται επιδράσεις και απορροφούν νέες ιδέες, οι οποίες φθάνουν στα περιβάλλοντά τους. Προσαρµόζο-

νται µε το δικό τους τρόπο στις καινούργιες προκλήσεις για να συµβάλουν στην περαιτέρω κοινή πορεία της

ανθρωπότητος» («Η αναζήτηση των πανανθρώπινων αξιών», Καθηµερινή της Κυριακής 10-10-2004).

32. Όπως αναφέρει ο Πέτρος Βασιλειάδης στην προοπτική διευκρίνισης των όρων: «Σήµερα, στο χώρο της

παγκόσµιας ιεραποστολής γίνεται πλέον λόγος για την οικουµένην την µέλλουσαν κατά την ορολογία της προς

Εβραίους (2:5 πρβλ 13:14 εξ.), την οποία όµως περιγράφει σύµφωνα µε τη διήγηση της Αποκαλύψεως (κεφ.

21 και 22) ως µια ανοιχτή πολιτεία, στην οποία µπορεί να λάβει χώρα αυτός ο παγκόσµιος διάλογος των πολι-

τισµών. Η παγκόσµια κοινωνία µπορεί και πρέπει να γίνει ένας οίκος, όπου όλοι είναι ανοιχτοί ο ένας στον

άλλον και όπου όλοι µπορούν να µοιραστούν µια κοινή ζωή, παρά την εσωτερική πολυµορφία τους. [...] Όταν

λέµε οικουµένη, δεν αναφερόµαστε πλέον σε µια αφηρηµένη παγκοσµιότητα, όπως όλος ο κόσµος, ή όλη η

ανθρώπινη φυλή, ή ακόµη µια ενωµένη παγκόσµια Εκκλησία. Εννοούµε ουσιαστικές –και ταυτόχρονα απει-

λούµενες– σχέσεις µεταξύ εκκλησιών, πολιτισµών, ανθρώπων και κοινωνιών, αλλά και µεταξύ της ανθρωπό-

τητος και της λοιπής κτιστής δηµιουργίας» (Μετανεωτερικότητα και Εκκλησία, σ. 38). 

33. «H ανθρωπότητα παρουσιάζει µεγάλη ποικιλία και πολλαπλότητα αλλά η αληθινή φύση της εδράζεται στην

ενότητα. Όχι απλώς διότι “εποίησέ τε εξ ενός αίµατος παν έθνος ανθρώπων (ο Θεός)” (Πράξ. 17:26) αλλά
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Στη σύγχρονη εποχή, οι αρχές των ανθρώπινων δικαιωµάτων, όπως περιγρά-
φονται σε κείµενα διεθνών οργανισµών, είναι κοινός τόπος, σηµείο αναφοράς
στην παγκόσµια προσπάθεια για ένα καλύτερο µέλλον. Η Ορθόδοξη Εκκλησία
έχει θέσεις και όραµα, εµπειρία και παράδοση, διά των οποίων µπορεί να προ-
σφέρει πολύτιµα στοιχεία στην εφαρµογή τους. Πολύ περισσότερο όταν οι ανισό-
τητες που περιγράφονται σε αυτές τις συνθήκες δεν έχουν «πατρίδα», γλώσσα ή
πολιτιστική καταγωγή.34

Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι κοινωνική οντότητα, ένωση προσώπων σε σχέση
µε τον Θεό και τον κόσµο. Από την αρχή της ιστορίας της λειτούργησε σε οικουµε-
νική βάση. Στην ελπίδα της για τα έσχατα δέεται για την «των πάντων ένωση». Η
ενότητα δεν παραβλάπτεται από την ποικιλία των νοοτροπιών, των γλωσσών, των
εθίµων, των κρατών. Η χριστιανική κοινότητα λειτουργεί ως οργανισµός σε ενό-
τητα και όχι ως πλήθος σε οµοιοµορφία. Κάθε µέλος της αποτελεί µοναδικό πρό-
σωπο µε ιδιαίτερα και ανεπανάληπτα χαρακτηριστικά, το οποίο καλείται να ανα-
πτύξει τις ιδιαίτερες κλίσεις του σε αρµονία µε το σύνολο. Η Ορθόδοξη Εκκλησία
είναι κοινότητα ανοικτή σε κάθε φυλή, γλώσσα και πολιτισµό. Στην πορεία της
όχι µόνο δεν απέφυγε, αλλά ανέδειξε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ιδιο-
µορφίες κάθε κοινότητος. 

Στην εποχή µας είναι απαραίτητος ένας επανευαγγελισµός στις αρχές της συ-
νοδικότητας. Οι οµοιότητες και οι διαφορές στο ύφος και στο περιεχόµενο των
ευαγγελίων, στη θεµατολογία των επιστολών της Καινής ∆ιαθήκης, στην εξέλιξη
της Πατερικής σκέψης και έκφρασης, στην ποικιλία στις αποφάσεις των Οικουµε-
νικών Συνόδων, περιγράφουν την εξελικτική πορεία της Ορθοδοξίας, µια πορεία
που συνεχίζεται αδιάκοπα µέχρι την εποχή µας. Η χάρις του Αγίου Πνεύµατος
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κυρίως διότι “κατ’ εικόνα Θεού εποίησε τον άνθρωπον” (Γεν. 5:1). [...] Έτσι όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτή-

τως φυλής, χρώµατος, γλώσσας, µορφώσεως, φέρουν τη θεία εικόνα, νουν δηλαδή, ελεύθερη θέληση και

αγάπη» (Αρχιεπισκόπου Τιράνων και πάσης Αλβανίας Αναστασίου, Παγκοσµιότητα και Ορθοδοξία, σ. 35).

34. «Η Ορθοδοξία πρέπει να παραµείνει φορέας πνευµατικής ελευθερίας, παρηγοριάς και ελπίδος στον σύγ-

χρονο κόσµο. Φιλάνθρωπη, στην αρχική έννοια του όρου. Γεµάτη συµπόνοια και ανυπόκριτη αγάπη για τον

κάθε άνθρωπο, ιδιαίτερα τον ευρισκόµενο σε ανάγκες και στενοχωρίες, ανεξαρτήτως καταγωγής, φυλής,

χρώµατος, φύλου, θρησκευτικών πεποιθήσεων. Τον αδικούµενο ή διωκόµενο λόγω κοινωνικών ή πολιτιστι-

κών διαφορών. Υποστηρίζοντας ανεπιφύλακτα την ισότητα όλων των ανθρώπων και το χρέος της αδελφο-

σύνης. Καλείται να έρχεται αρωγός προς πάντα άνθρωπον, µάλιστα τον αµαρτωλό και τον ελάχιστο αδελ-

φόν, τον οποίο διάφοροι κατά τόπους και θέσεις ισχυροί υποτιµούν και περιφρονούν. Η Ορθοδοξία είναι

ταγµένη να τονίζει την αξία και το κάλλος του αγίου βίου και να καλλιεργεί πρόσωπα ελεύθερα που µε το

ήθος, τον χαρακτήρα, το δηµιουργικό τους πνεύµα ανυψώνουν τον εαυτό τους και την κοινωνία», επισηµαί-

νει στο πλαίσιο διατύπωσης ενός κανονιστικού σχήµατος συµπεριφοράς ο Αρχιεπίσκοπος Τιράνων και

πάσης Αλβανίας Αναστάσιος («Οι τρεις διαχρονικές αλήθειες στην εποχή της παγκοσµιοποίησης», εφηµ.

Καθηµερινή της Κυριακής, 18 Νοεµβρίου 2001, σ. 32). 
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χορηγείται συνεχώς προς τους ανθρώπους. Ευθύνη των ανθρώπων, και κυρίως
των χριστιανών, είναι να τη συνειδητοποιούν και να τη χρησιµοποιούν.35

Οι χριστιανοί έχουν απολέσει εδώ και αιώνες τη δυνατότητά τους να συνέρχο-
νται σε Οικουµενικές Συνόδους, διότι δεν έχουν πια ενότητα.36 Όσο κι αν υπάρχουν
βάσιµοι και σοβαροί λόγοι που εµποδίζουν την ενότητα αυτή, δεν υπάρχει ακόµα η
αίσθηση της έλλειψης του αδελφού στα µέλη της χριστιανικής Εκκλησίας.37 Η συνο-
δική εµπειρία της Ορθοδοξίας καλεί τους ανά τους αιώνες χριστιανούς σε δυναµική
παρέµβαση, όπως την περιγράφει ο Απόστολος Παύλος: «Ο Θεός ήταν αυτός που
στο πρόσωπο του Χριστού συµφιλίωσε τον κόσµο µαζί του, χωρίς να καταλογίσει
στους ανθρώπους τα παραπτώµατά τους, κι επίσης ανέθεσε σ’ εµάς να αναγγείλουµε
το γεγονός της συµφιλίωσης» (Α΄ Κορ. 6, 19).
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35. «]Ιδ�� γ�ρ Qµ_ν παραγ�γ�νεν Q π�θειν� κα� σωτ�ρι�ς <�ρτ�, Q Pναστ�σιµ�ς Qµ�ρα τ�V Κυρ��υ

QµZν ]Ιησ�V �ριστ�V, Q τ?ς εWρ�νης Rπ�θεσις, Q τ?ς καταλλαγ?ς Pφ�ρµ�, Q τZν π�λ�µων Pνα�ρε-

σις, Q τ�V θαν�τ�υ κατ�λυσις, Q τ�V δια��λ�υ Cττα» (Ιω�νν�υ τ�υ �ρυσ�στ�µ�υ, Λ�γ�ς εις τ�

�γι�ν Π�σ�α, PG 52.765.18).

36. Ο Μητροπολίτης Περγάµου Ιωάννης διευκρινίζει σχετικά: «Στην Ανατολή δεν παρήχθη ποτέ το επιχείρη-

µα ότι εµείς είµαστε η Εκκλησία, άρα εµείς µπορούµε να κάνουµε ό,τι θέλουµε και να κάνουµε και Οικου-

µενικές Συνόδους. Ακούγεται κατά καιρούς από Ορθόδοξους αυτό. Γιατί να µην κάνει Οικουµενικές Συνό-

δους η Ορθόδοξη Εκκλησία σήµερα; Η απάντηση είναι ότι ποτέ η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν πήρε τη θέση

που πήρε η ∆ύση: να πει δηλαδή ότι η Ανατολή εκπροσωπεί όλη την Οικουµένη. Για αυτό και δεν έκανε

επίσκοπο Ρώµης. Ενώ η Ρώµη έκανε λατίνους επισκόπους και στην Κωνσταντινούπολη και σε όλες τις

Ορθόδοξες περιοχές. Η Ορθόδοξη Εκκλησία απέφυγε να κάνει επισκόπους σε ∆υτικές περιοχές. Έστελ-

νε επισκόπους Τιτουλάριους ή κάτι άλλο. Τώρα τελευταία άλλαξε κάπως το πράγµα κι αυτό µε πολλή προ-

σοχή. Κάνουµε µητροπολίτη Αγγλίας, Γαλλίας. ∆ιότι δεν σκέφθηκε η Ορθόδοξη Εκκλησία, δεν επέτρεψε

ποτέ στον εαυτό της να πει ότι από το Σχίσµα και πέρα εγώ είµαι η Εκκλησία σε όλον τον κόσµο. Πάλι δια-

τηρεί την αντίληψη ότι οι Ρωµαιοκαθολικοί και ∆υτικοί είναι απαραίτητο στοιχείο στην Οικουµενικότητα

της Εκκλησίας» (Σηµειώσεις ∆ογµατικής).

37. «Κάθε τάση που είναι πολεµική και εχθρόφοβη δεν υποψιάζεται πως ο κάθε άλλος, όποια κι αν είναι η

ετερότητά του, είναι χαριτωµένος –από την ουσία και τη σύσταση της Εκκλησίας µας– µε την ιδιότητα του

αδελφού και µάλιστα εν Xριστώ. Kαι αν πρόκειται για βαπτισµένο δε µένει παρά η ενεργοποίηση της

αδελφότητας. Aν πρόκειται για µη βαπτισµένο δε µπορεί παρά να αντιµετωπίζεται ως ξένος µε όρους

ελληνικής φιλοξενίας, ή ως απολωλός πρόβατο µε όρους αγωνιώδους αναζήτησης. Όσο κι αν η φιλαυτία

έχει στερήσει από κάποια µέλη της Oρθόδοξης Εκκλησίας τη νοσταλγία του έξω της ποίµνης προβάτου,

του χαµένου αδελφού, δεν παύουµε ως µέλη της να είµαστε αιώνες τώρα τιµωρηµένοι, να µην έχουµε τη

δυνατότητα να “έλθουµε επί τω αυτώ” ως Oικουµενική Σύνοδος. Eξακολουθούµε να είµαστε µέλη και

υποσύνολο της Xριστιανικής Εκκλησίας, χαµένοι στην επωνυµία του µέρους, αγνοώντας θεληµατικά ή

από συνήθεια την ευχή υπέρ της ειρήνης του σύµπαντος κόσµου που  λειτουργικά και σωτηριολογικά επι-

µένει να βλέπει τη δηµιουργία του Θεού ως µία, µε µοναδικό τέλος του συνόλου των ανθρώπων την σωτη-

ρία τους, στην δοξολογική πορεία της τελείωσής της» (Άγγελου Βαλλιανάτου, Επικοινωνία και Θεολογία,

Αγάπη και Μαρτυρία, σ. 297).
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∆ραστηριότητα 4 

Μελετήστε τα αποσπάσµατα από το λόγο του Γρηγορίου του Θεολόγου στο άγιο Πά-

σχα. Να αναζητήσετε επίσης ένα πασχάλιο µήνυµα του Οικουµενικού Πατριάρχη και

ένα του Αρχιεπισκόπου Αθηνών ή Επισκόπου άλλης Μητροπόλεως. Σε ένα κείµενο 150-

170 λέξεων, εντοπίστε και σχολιάστε τις οµοιότητες και τις διαφορές στο ύφος και το

περιεχόµενο των κειµένων. Περιγράψτε τους πιθανούς αποδέκτες του κάθε κειµένου

στη σηµερινή εποχή.

Τη δική µας απάντηση ως προς το κείµενο του Γρηγορίου του Θεολόγου θα τη βρείτε στο

Παράρτηµα.

∆ραστηριότητα 5

Μελετήστε το κείµενο του Νίκου Νησιώτη µε τίτλο «Ορθοδοξία: Παράδοσις και Ανανέω-

σις» και σχολιάστε το σε ένα κείµενο 170-190 λέξεων. Το δικό µας σχόλιο θα το βρείτε στο

Παράρτηµα.

∆ραστηριότητα 6

Από τα κείµενα που παρατίθενται στις υποσηµειώσεις, επιλέξτε µέχρι τρία που σας προκά-

λεσαν θετική ή αρνητική εντύπωση. Αναπτύξτε τη γνώµη σας σε µια παράγραφο 120-140

λέξεων.
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Ενότητα 1.9

ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ

∆ήλωσις της Αυτού Παναγιότητος του Οικουµενικού Πατριάρχου Βαρθολο-
µαίου για το εν Ντουρµπάν επερχόµενο συνέδριο των Ηνωµένων Εθνών κατά του
Ρατσισµού, των Φυλετικών ∆ιακρίσεων, της Ξενοφοβίας και κάθε Αδιαλλαξίας,
Φανάρι, 17 Μαρτίου 2001.

«Από την πλευρά της ορθόδοξης χριστιανικής οπτικής, οι αρετές της ετερότη-
τας και της ανεκτικότητας εξασφαλίζουν τις βάσεις της χριστιανικής ζωής, µε τον
ίδιο τρόπο που το ηλιακό φως και το νερό εξασφαλίζουν την ανάπτυξη ενός φυ-
τού. Χωρίς κάποια από αυτές τις αρετές, λείπει η ανάπτυξη και ο πνευµατικός θά-
νατος είναι αναπόφευκτος. Ένας Χριστιανός Ορθόδοξος τιµά την ετερότητα
στην ολότητα της θεϊκής δηµιουργίας, αγαλλιάζοντας στην απέραντη πολλαπλότη-
τα της οµορφιάς και του νοήµατος που µόνον η ετερότητα µπορεί να φανερώσει.
Αναγνωρίζουµε ότι η ετερότητα είναι θεµελιακά απαραίτητη για την επίτευξη και
τη συντήρηση της ενότητος του συνόλου των µελών της Εκκλησίας στο ίδιο το Σώ-
µα του Χριστού.  Όποτε οι άνθρωποι αποτυγχάνουν να αναγνωρίσουν την αξία
της ετερότητας, µειώνουν βαθιά τη δόξα της θεϊκής δηµιουργίας. Ακολουθώντας
το παράδειγµα των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος –του Πατέρα, του Υιού
και του Αγίου Πνεύµατος– όλοι οι άνθρωποι καλούνται να υπάρξουν σε σχέση ο
ένας µε τον άλλον, ενωµένοι µε το δεσµό της αγάπης, ως διαφορετικά και µοναδι-
κά πρόσωπα, το καθένα προικισµένο µε ιδιαίτερα χαρίσµατα και χαρακτηριστι-
κά, καθένα δηµιουργηµένο κατ’ εικόνα και οµοίωση Θεού. Όλα τα ανθρώπινα
όντα –ανεξάρτητα από τη θρησκεία, τη φυλή, την εθνική καταγωγή, το χρώµα, την
πίστη ή το φύλο– είναι ζώσες εικόνες του Θεού και ως εκ τούτου αξίζουν το σεβα-
σµό και την αξιοπρέπεια που ανήκει στη φύση τους. Κάθε φορά που οι άνθρωποι
αποτυγχάνουν να συµπεριφέρονται στους άλλους µε αυτόν το σεβασµό, προσβάλ-
λουν τον ∆ηµιουργό Θεό, όπως διευκρινίζεται στη διδασκαλία των Χριστιανικών
Γραφών. 

Οι Χριστιανοί Ορθόδοξοι, σ’ όλο τον κόσµο, ζουν πλάι πλάι µε ανθρώπους
άλλων θρησκειών ή άλλων χριστιανικών οµολογιών. Με την ταχεία εξέλιξη της
επικοινωνίας και της κινητικότητος, οι άνθρωποι ολοένα και περισσότερο απε-
λευθερώνονται από τα γεωγραφικά σύνορα που κάποτε τους χώριζαν. Λόγω της
αναδιαµόρφωσης των συνόρων, οι άνθρωποι βρίσκονται να ζουν σε ένα παγκό-
σµιο χωριό, ανάµεσα σε νέους γείτονες, που εκπροσωπούν εκ διαµέτρου αντί-
θετες αντιλήψεις, ιστορίες και πολιτισµούς. Η πραγµατικότητα του πλουραλι-
σµού προκαλεί κάθε πρόσωπο του παγκόσµιου χωριού να αναστοχαστεί κριτικά
τις διδασκαλίες της πίστης του υπό το φως της πολλαπλότητος των διαφορετικών
αντιλήψεων. Ο ορθόδοξος χριστιανός απαντά σ’ αυτές τις προκλήσεις µε την
παραδοχή ότι πρέπει να είµαστε πάντοτε ανεκτικοί στις αντιλήψεις των άλλων,
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ιδιαίτερα όταν τέτοιες αντιλήψεις διαφέρουν στη βάση της θρησκευτικής, πολι-
τιστικής ή ιστορικής ιδεολογίας.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν επιδιώκει να πείσει άλλους για κάποια συγκεκρι-
µένη αντίληψη της αλήθειας ή της αποκάλυψης, ούτε επιδιώκει να µεταστρέψει
άλλους προς ένα συγκεκριµένο τρόπο σκέψης. Τουναντίον, καλεί κάθε πρόσωπο,
κάθε κοινωνικής υπόστασης, να νιώσει τον παλµό της Εκκλησίας, να αισθανθεί
την πνοή ζωής που εισπνέεται και εκπνέεται από το σώµα της –το Σώµα του Χρι-
στού– να βιώσει τη µητρική της αγάπη και παρηγοριά, και εξ αυτού, ειρηνικά και
µε ανοικτότητα να ακούει την προοπτική του άλλου, µε σεβασµό και ανοχή. 

Το αντίθετο της προοπτικής του σεβασµού και της ανοχής είναι η προοπτική
του φόβου και της αυτοδικαίωσης. Κάθε φορά που οι άνθρωποι αντιδρούν στις
προοπτικές και τα πιστεύω των άλλων στη βάση του φόβου και της αυτοδικαίω-
σης, παραβιάζουν το θεόσδοτο δικαίωµα και την ελευθερία των άλλων να προ-
σεγγίσουν τον Θεό και το συνάνθρωπο µε τρόπο που προσιδιάζει στην ταυτότητά
τους ως ανθρώπων. ∆υστυχώς, ως αποτέλεσµα της αµαρτίας στον κόσµο, οι επι-
πτώσεις της οποίας οδηγούν τελικώς στον πνευµατικό θάνατο, οι άνθρωποι είναι
εύκολα προδιατεθειµένοι να βλέπουν τους άλλους στη βάση του φόβου. Αυτές οι
ξενοφοβικές τάσεις είναι, κυρίως, αποτέλεσµα της διακοπής της επικοινωνίας µε
τον Θεό, ο οποίος καλεί όλα τα µέλη της ∆ηµιουργίας του στην αγάπη του και την
αιώνια παρουσία. Το πρώτο παράδειγµα ενός τέτοιου γεγονότος το βλέπουµε στο
βιβλίο της Γενέσεως, όπου ο Αδάµ έπεσε θύµα της επίδρασης του κακού στον κό-
σµο, όταν πειθαναγκάστηκε να αποµακρυνθεί από τη στενή κοινωνία που είχε
απολαύσει µε τον Θεό, τον ∆ηµιουργό του κόσµου. Όµως ο Θεός, λόγω της αγά-
πης του για το ανθρώπινο γένος, εξακολουθεί να καλεί το σύνολο της ανθρωπότη-
τος σε µια τέλεια κοινωνία µαζί Του. Όταν οι άνθρωποι βρίσκονται σε κοινωνία
µε τον Θεό, όπου ο ίδιος αποτελεί την προσωποποίηση της ατέρµονης αγάπης, η
ξενοφοβία –ο φόβος για τον άλλον– είναι αδύνατη, αφού οι άνθρωποι δεν βλέ-
πουν ο ένας τον άλλον ως ξένο, αλλά ως αδελφούς και αδελφές σε κοινωνία µε
τον Κύριο της αγάπης.

Έχει, λοιπόν, κεντρική θέση στη διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας η θε-
µελιώδης πίστη ότι ο Χριστιανισµός πρέπει να παίξει ενεργητικό ρόλο στις προ-
σπάθειες που στοχεύουν στη συµφιλίωση, την καταλλαγή όλων των ανθρώπων.
Αυτή η αντίληψη βασίζεται στη διδασκαλία του Ιησού της Ναζαρέτ, του Χριστού,
ο οποίος κήρυξε το µήνυµα αυτής ακριβώς της συµφιλίωσης διαλεγόµενος, συζη-
τώντας µε κάθε λογής ανθρώπους, εµπλέκοντάς τους στο απλό δίπτυχο µήνυµα,
να αγαπούν τον Θεό µε όλη την καρδιά τους και να αγαπούν τον πλησίον τους
όπως τον εαυτό τους. Ο συµφιλιωτικός ρόλος του Χριστιανισµού µπορεί να τεθεί
σε εφαρµογή και να στηριχθεί µόνο διά και µέσω της φωνής και της ακοής της ει-
λικρινούς ανεκτικότητας. Η αρετή της ανεκτικότητας, µαζί µε τη δίδυµη αρετή της
ετερότητας, αντικατοπτρίζουν τις θείες ιδιότητες της αγάπης τις οποίες ο Θεός
διατηρεί στην ουσία Του τέλεια, απεριόριστα, απερίγραπτα και ανεξάντλητα. Η
Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία αναγγέλλει αυτό το µήνυµα της αγάπης, το Χρι-
στιανικό Ευαγγέλιο, καταδικάζει κατηγορηµατικά το ρατσισµό, την ξενοφοβία

ENOTHTA 1.9
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και όλες τις άλλες µορφές της συγγενούς έλλειψης ανεκτικότητας, επειδή κατα-
στρέφουν το όραµα της ειρήνης που ποθεί ο Θεός και το οποίο οι άνθρωποι, ορ-
γανώσεις καλής θέλησης, και πάνω απ’ όλα η Εκκλησία, επιδιώκουν να προά-
γουν. Επιπρόσθετα, η Ορθόδοξη Εκκλησία επαινεί όλους τους οργανισµούς κοι-
νωνικού, διεθνούς και πολιτικού χαρακτήρα που είναι αφιερωµένοι στην επιδίω-
ξη της δικαιοσύνης, και πιστεύει ότι η εργασία τέτοιων οργανισµών υπηρετεί την
πρόοδο επ’ αγαθώ της κοινωνίας και ως εκ τούτου είναι ευµενώς αποδεκτή ενώ-
πιον του Θεού.

Τελειώνοντας, ευχόµαστε σε όλους τους άνδρες και τις γυναίκες κάθε ηλι-
κίας, θρησκείας, φυλής, χρώµατος, πίστης και έθνους του πλανήτη µας, ειρήνη
και οµόνοια, δεόµενοι προς τον µέγα και αγαπώντα Θεό να µας χαριτώσει µε
σοφία ώστε να δούµε πραγµατικά ο ένας τον άλλον όπως δηµιουργηθήκαµε, δη-
λαδή ως αδέλφια και παιδιά του Κυρίου. Η άπειρη αγάπη του Θεού είη µετά πά-
ντων υµών. Αµήν». 

∆ραστηριότητα 7

Με αφετηρία τη ∆ήλωση του Οικουµενικού Πατριάρχη Βαρθολοµαίου, αποτυπώστε σε ένα

κείµενο 160-180 λέξεων τα θεολογικά κριτήρια της Ορθοδοξίας στην αντιµετώπιση της πο-

λιτιστικής ετερότητας. Την απάντησή µας θα τη βρείτε στο Παράρτηµα. 

ENOTHTA 1.9
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Σύνοψη

Η χριστιανική Εκκλησία ιδρύθηκε κατά τους χρόνους της Ρωµαϊκής Αυτο-
κρατορίας, καθεστώτος διοικητικά ενοποιητικού και ανεκτικού στην πολιτιστι-
κή ιδιαιτερότητα. Τα κύρια πολιτιστικά ρεύµατα που διαµόρφωσαν την πρώτη
Εκκλησία είναι ο Ιουδαϊσµός και ο Ελληνισµός. Ο ελληνιστικός τρόπος ζωής
και οργάνωσης της κοινωνίας αλλά και η ελληνική γλώσσα είχαν διεισδύσει στις
ιουδαϊκές κοινότητες της εποχής του Χριστού, προκαλώντας συντηρητική
στροφή των Ιουδαίων στην τήρηση των θρησκευτικών παραδόσεών τους.

Το τέλος της ένσαρκης παρουσίας του Χριστού στον κόσµο περιγράφεται
από τα ευαγγέλια ως η απαρχή µιας νέας κοινότητας σε πορεία προς τα έθνη. Οι
µαθητές του Χριστού, µέλη της ιουδαϊκής θρησκείας, γνωρίζουν τον Θεό Πατέ-
ρα µέσω της θρησκευτικής παράδοσής τους, συµβιώνουν µε τον Χριστό ως µα-
θητές του και στη συνέχεια γίνονται φορείς του Αγίου Πνεύµατος κατά την Πε-
ντηκοστή. Η πορεία τους είναι δυναµοκρατικά εξελικτική.

Από την περιγραφή του γεγονότος στις Πράξεις των Αποστόλων, αλλά και
την ερµηνεία του από Πατέρες της Εκκλησίας, η ζωή των µαθητών του Χριστού
από τούδε και στο εξής έχει συγκεκριµένα χαρακτηριστικά που συγκροτούν τις
αρχές του συνοδικού συστήµατος της Εκκλησίας από τους πρώτους χρόνους
της ζωής της.

Οι Απόστολοι γίνονται µάρτυρες της χάρης του Αγίου Πνεύµατος έως εσχά-
του της γης. Καλούνται να συνειδητοποιήσουν ότι η ενότητα του Τριαδικού Θε-
ού και η ετερότητα των προσώπων του διαχέουν τη µία θεϊκή χάρη και ενεργο-
ποιούν τα προσωπικά χαρίσµατα ενός εκάστου των µελών της Εκκλησίας. Η θε-
οπτία αυτή δε λειτουργεί µε τον ίδιο τρόπο σε όλους τους ανθρώπους.

Η µεταφορά του µηνύµατος της Πεντηκοστής γίνεται στις γλώσσες των πα-
ρισταµένων. Η αποκάλυψη του Θεού προϋποθέτει την ύπαρξη κοινότητας, το
κάθε µέλος της οποίας συντελεί µε το δικό του µοναδικό τρόπο στην πληρότητα
της φανέρωσης του Θεού στον κόσµο. 

Με το γεγονός της Πεντηκοστής φανερώνεται πως κάθε πολιτισµός µπορεί
να είναι φορέας της χάρης της Αγίας Τριάδος. Ο Θεός, µάλιστα, εξασφαλίζει
την πολιτιστική ποικιλία στην έκφραση του θελήµατός του στον κόσµο.

Η νέα κοινότητα έχει εσχατολογική προοπτική που ενεργείται µε το βάπτι-
σµα, την κοινοκτηµοσύνη και την ευχαριστηριακή µετοχή.

Στην πρώτη χριστιανική κοινότητα συµµετείχαν φορείς του ιουδαϊκού και
του ελληνικού πολιτισµού. Ο Χριστιανισµός κλήθηκε να αντιµετωπίσει το ζήτη-
µα της επιβίωσης των ιουδαϊκών θρησκευτικών παραδόσεων στη ζωή της
Εκκλησίας. Το πρόβληµα λύθηκε στη συνάντηση του Αποστόλου Παύλου –κύρι-
ου κήρυκα της κατάργησης των ιουδαϊκών υποχρεώσεων από τα µέλη της
Εκκλησίας– µε τους Αποστόλους στα Ιεροσόλυµα. Το κέντρο βάρους της χρι-
στιανικής ζωής µεταφέρεται, από την περιτοµή και την τήρηση του Μωσαϊκού
Νόµου, στην πίστη στο πρόσωπο του Χριστού.  Η απόφαση της Συνόδου λαµβά-
νεται µε τη συµµετοχή του συνόλου των µελών της Εκκλησίας των Ιεροσολύµων
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εν Αγίω Πνεύµατι και ανακοινώνεται στις χριστιανικές Εκκλησίες µε επιστολή
και αντιπροσώπους. 

Τα µέλη της χριστιανικής Εκκλησίας των πρώτων αιώνων διακρίνονται από
τους Ιουδαίους και τους εθνικούς από τη διαφορετική νοοτροπία τους και όχι
από πολιτιστικές ιδιαιτερότητες. 

Η Εκκλησία οργανώθηκε σε τοπικές Εκκλησίες µε γνώµονα την περιοχή
όπου ζούσαν τα µέλη της και όχι την εθνική ή πολιτιστική καταγωγή τους. Από
νωρίς το Ευαγγέλιο και τα λειτουργικά κείµενα µεταφράστηκαν στις τοπικές
γλώσσες των χριστιανών και δηµιουργήθηκαν εκκλησιαστικές παραδόσεις σε
άλλες γλώσσες εκτός της ελληνικής. 

Η πολιτιστική ετερότητα των Εκκλησιών δεν επηρέασε την ενότητά της. Νέ-
ες Εκκλησίες ιδρύθηκαν σε διαφορετικά πολιτιστικά περιβάλλοντα. Η πολιτι-
στική ετερότητα εµπλούτισε την ανάπτυξη της θεολογίας και της τέχνης µε
ποικίλες µορφές έκφρασης.

Οι Σύνοδοι στην Ορθόδοξη Εκκλησία αποτελούν µέρος της εκκλησιαστικής
ζωής της. Στις Οικουµενικές Συνόδους, οι αποφάσεις λαµβάνονται µε πλειοψη-
φία, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη ο αριθµός των πιστών που εκπροσωπεί κάθε
Επίσκοπος ή η θέση της Εκκλησίας του. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή των αποφάσεων µιας Οικουµε-
νικής Συνόδου είναι ο ενστερνισµός τους από το σύνολο των µελών της
Εκκλησίας. 

Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν αισθάνθηκε την ανάγκη να προσφέρει στους πι-
στούς της γνώσεις περί του Θεού. Οι Οικουµενικές Σύνοδοι συγκλήθηκαν, ώστε
να καθαρίσουν το εσχατολογικό όραµα της Εκκλησίας από παρεξηγήσεις και
σκοταδισµούς.

Οι αποφάσεις των Οικουµενικών Συνόδων διερµηνεύουν την εµπειρία των
Αποστόλων σε διαφορετικό χρόνο και τόπο. Είναι αποτέλεσµα της ιστορικής
πραγµατικότητας της εποχής τους. 

Η πολιτιστική εξέλιξη της ανθρώπινης κοινωνίας περιγράφεται στη συγκρι-
τική µελέτη των χριστιανικών δογµάτων και της Πατερικής γραµµατείας. 

Συνοδικότητα της Ορθοδοξίας σηµαίνει ερµηνευτική κίνηση της Εκκλη-
σίας, ώστε να µεταφέρει την αγαπητική κίνηση του Θεού προς τον κόσµο σε κά-
θε εποχή.

Όπου η παγκοσµιοποίηση προκαλεί τάσεις αποκλεισµού, στις Ορθόδοξες
Εκκλησίες η συνοδικότητα διαγράφει µια πορεία που απέχει από τα άκρα της
οµοιοµορφίας και του εγκλεισµού. 

Κρατούσα αντίληψη στο σύγχρονο κόσµο είναι πως η θρησκευτικότητα είναι
ατοµικό ιδίωµα. Παράλληλα, οι δοµές της σύγχρονης κοινωνίας απέχουν από
τις εικόνες που περιγράφει η πρωτοχριστιανική γραµµατεία. Συνδετικός κρί-
κος, απαραίτητος στην εποχή µας, είναι η επανερµηνεία της πίστης µε σύγχρο-
να εργαλεία. 

Σε εποχές που παρατηρείται συνοδικό έλλειµµα, προκαλούνται τάσεις απο-
µονωτισµού και εθνοκεντρισµού, οι οποίες είναι ξένες προς την Ορθοδοξία.
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Η Ορθοδοξία στηρίζεται στην ετερότητα των προσώπων της Αγίας Τριάδος,
στην ποικιλία της δηµιουργίας του κόσµου. 

Η συνύπαρξη ανθρώπων µε πολιτιστικές διαφορές εµπλούτισε την ορθόδοξη
παράδοση µε νέους τρόπους έκφρασης της πίστης.

Η µε σεβασµό προσέγγιση, η ειρηνική επικοινωνία και ο διάλογος µε ανθρώ-
πους από διαφορετικές θρησκείες και πολιτισµούς συµβάλλουν στη νηφάλια ερ-
µηνεία της ιστορίας και στη σχέση των ανθρώπων.

Κοινός τόπος τα ανθρώπινα δικαιώµατα, όπως περιγράφονται σε διεθνείς
συνθήκες και κείµενα οργανισµών.

Η Ορθοδοξία µπορεί να προσφέρει στην κοινή ανθρώπινη πορεία νέες προο-
πτικές, και µάλιστα µε εντασιακό τρόπο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Απαντήσεις στις ∆ραστηριότητες

∆ραστηριότητα 1

Το Άγιο Πνεύµα παρουσιάστηκε στην Πεντηκοστή ως φως που µοιράστηκε σε καθέναν από

τους αποδέκτες του. Η εικόνα του φωτός δηλώνει την ενότητα της πηγής, και το µοίρασµά

του στον καθένα προσωπικά καταφάσκει την ιδιαιτερότητα-ετερότητά τους. Σκοπός της

Εκκλησίας είναι να φέρει τον άνθρωπο σε κοινωνία µε τον Θεό, ώστε να συµµετάσχει στη

ζωή της Τριάδος των προσώπων. Ο Θεός παρουσιάζεται στον άνθρωπο µε τρόπο οικείο

προς τα γνωστικά κέντρα του και τις βιωµατικές διεργασίες του. Η Εκκλησία που ο ίδιος ο

Θεός συγκροτεί, συνδέει τα µέλη της µε σχέσεις συγγένειας και συνεργασίας. Κάθε άν-

θρωπος είναι µοναδικός, έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, κλίσεις και προτιµήσεις. Στην

Εκκλησία καλείται να τα αναγνωρίσει ως δώρα του Θεού και, συνεπαγωγικά, ως συνδετι-

κούς κρίκους µε τον Θεό, το συνάνθρωπο και τον κόσµο. 

∆ραστηριότητα 2

Η εικόνιση της Πεντηκοστής εµφανίζει τους µαθητές του Χριστού σε υπερώο, τις φωτεινές

γλώσσες στις κεφαλές τους και σε µερικές εικόνες τον κόσµο που συγκεντρώθηκε εκεί. Στην

εικόνα παρουσιάζεται η Πεντηκοστή απωτυπωµένη µέσα από την εκκλησιαστική ιστορία των

πρώτων αιώνων. Ο Παύλος, ο Λουκάς και ο Μάρκος, στη συνείδηση των µελών της Εκκλη-

σίας, είναι απαραίτητοι για την πληρότητα της εικόνας, αφού περιέγραψαν µε τον εκφραστι-

κό τρόπο τους το γεγονός στην Αγία Γραφή. Στην κορυφή του πετάλου ο Χριστός αοράτως

παρών. Η εικόνα µπορεί να θεωρηθεί λεπτοµέρεια της µεγάλης εικόνας που συνεχίζει στο

κάτω µέρος του πετάλου. Οι µαθητές που αφαιρέθηκαν από τους δώδεκα, η Παναγία και οι

εβδοµήντα µαθητές και µαθήτριες υπονοούνται στη συνέχεια της εικόνας προς τα κάτω. 

Στο κάτω µέρος της εικόνας ιστορείται ένας γέρων αφώτιστος. Είναι ο Κόσµος ως σκο-

τεινός γέρων, βασιλεύς ή φυλακισµένος. Τα δώδεκα αντικείµενα που κρατά είναι κλήροι

ή οι γλώσσες στις οποίες κηρύχθηκαν τα ευαγγέλια ή το κήρυγµα των Αποστόλων. Οι

ερµηνευτικές διαφορές υπογραµµίζουν το συµβολικό χαρακτήρα αυτής της τέχνης και

υπακούουν στο µέτρο που δικαιολογεί τη διαφορά του εικονιζόµενου γεγονότος από

την περιγραφή του στην Καινή ∆ιαθήκη. Στοιχεία της εικόνας έρχονται από την υµνολο-

γία της εορτής και τις ευχές του πανηγυρισµού της.

∆ραστηριότητα 3

Στο βιβλίο των Πράξεων αναφέρεται ότι ο Θεός δεν προβαίνει σε διακρίσεις, αλλά σε κάθε

έθνος το πρόσωπο που είναι θεοσεβές και εργάζεται τη δικαιοσύνη είναι αποδεκτό. Ο Θεός

που δηµιούργησε από έναν άνθρωπο όλα τα έθνη, τους έδωσε τη δυνατότητα να πορεύο-
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νται το δρόµο τους, αλλά δεν άφησε αφανέρωτο τον Εαυτό του. Τα έθνη αναζητούσαν και

λάτρευαν τον «άγνωστο Θεό», τη δική τους γενιά, όπως αναφέρουν εθνικοί ποιητές. Ο Θε-

ός δεν είναι µακριά από τους ανθρώπους, διότι εντός του ζούµε και κινούµαστε και υπάρ-

χουµε. Στο λόγο του Αποστόλου Παύλου στον Άρειο Πάγο αναγνωρίζεται ότι οι Αθηναίοι

λάτρευαν τον αληθινό Θεό χωρίς να τον γνωρίζουν. Ο Ιουστίνος αναφέρει πως ό,τι καλό

διατύπωσαν και ανακάλυψαν οι φιλόσοφοι και οι νοµοθέτες οφείλεται στην εύρεση του

Λόγου, που είναι ο Χριστός, και αποκαλεί χριστιανούς τούς µετά Λόγου βιώσαντες, για

τους οποίους αναφέρει ότι είναι πολλοί και ορισµένους µάλιστα τους ονοµάζει. Φευγαλέα

µατιά  στον Θεό αναγνωρίζει ο Γρηγόριος Ναζιανζηνός στους Έλληνες που θεολόγησαν.

∆ραστηριότητα 4

Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος χρησιµοποιεί πανηγυρικό ύφος. Χαίρεται, δοξολογεί, εκπλήσσεται,

είναι ανοικτός στην κατανόηση του θαύµατος. Απεικονίζει την αγάπη και τη φροντίδα του

Θεού, για να παρηγορήσει τον άνθρωπο στην αστοχία του. Παρουσιάζει τη ζωή ως δώρο και

ευεργεσία. Τονίζει το σεβασµό του Θεού στην ανθρώπινη ελευθερία. ∆ίνει στη νηστεία την

παιδαγωγική θέση της, αντιπαραθέτει τη γνώση στη σχέση, τον τύπο στην ουσία. Συνδέει τον

Θεό µε τον άνθρωπο και τη φύση. Περιγράφει το Πάθος και την Ανάσταση του Χριστού ως

ανάπλαση του κόσµου, συνδετικό κρίκο και ενοποιό στοιχείο του ανθρώπινου γένους.

Το κείµενο αυτό µπορεί να διαβαστεί, χωρίς πρόβληµα, από ανθρώπους όλων των θρησκευτι-

κών προτιµήσεων, διότι, ενώ βασίζεται στην περιγραφή συγκεκριµένων γεγονότων, σχολιάζει

ζητήµατα και θέτει προβληµατισµούς που σχετίζονται µε τη ζωή των σύγχρονων ανθρώπων.

∆ραστηριότητα 5

Παράδοση για την Ορθοδοξία είναι η περιγραφή του εκκλησιαστικού γεγονότος στην ιστο-

ρία. Ως εκ τούτου, εικονίζει, αποτυπώνει και ερµηνεύει τη σχέση του ∆ηµιουργού Θεού µε

την κτίση. Η παράδοση, δηλαδή, δεν αποτελεί µέρος του παρελθόντος της Εκκλησίας, αλ-

λά περιγραφή του µε γνώµονα το µέλλον, τη Βασιλεία του Θεού. ∆ιηγείται τον τρόπο µε

τον οποίο ο Θεός αγαπά τον κόσµο και τις προσπάθειες του ανθρώπινου γένους να ζήσει

κατά το πρότυπο της Αγίας Τριάδος. Η παράδοση της Ορθοδοξίας µαρτυρεί το µήνυµα της

σωτηρίας, την ανακαινιστική και µεταµορφωτική ουσία του. Κάθε προσκόλληση στο παρελ-

θόν στερεί από την Εκκλησία την προσδοκία του µέλλοντος. Η Εκκλησία είναι ζωντανός

οργανισµός σε τόπο και χρόνο. Λειτουργεί για να µεταφέρει την αλήθεια της µε τρόπους

κατανοητούς στους ανθρώπους κάθε εποχής. Η µελέτη της παράδοσης προσφέρει χρήσι-

µα στοιχεία για τους τρόπους που χρησιµοποίησαν τα µέλη της Εκκλησίας, ώστε να µετα-

σχηµατίσουν την αλήθεια της στις ανάγκες των ανθρώπων και τις συνθήκες της ζωής τους.

Η γνώση του παρελθόντος ως γνώµονας για να ανακαινιστεί το παρόν εκφράζει το σταθε-

ρό προσανατολισµό της Εκκλησίας προς το µέλλον, προς τη σωτηρία του κόσµου. 
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∆ραστηριότητα 7

Για την ορθόδοξη θεολογία, η ετερότητα και η ανεκτικότητα είναι αρετές. Στην ετερότητα

της ∆ηµιουργίας γίνεται αντιληπτό το µέγεθος της σοφίας και της αγάπης του Θεού. Η ανο-

χή και το ενδιαφέρον προς τον άλλον, ιδιαίτερα προς εκείνον που είναι διαφορετικός, είναι

απαίτηση για όσους πιστεύουν στον ένα Θεό, στη δυνατότητα των ανθρώπων να εικονίσουν

µε τη ζωή τους την τριαδική υπόστασή του, την αγαπητική σχέση των Προσώπων του. Ο δε-

σµός των χριστιανών µε το σύνολο της θεϊκής δηµιουργίας είναι αδελφικός. Η µετοχή τους

στην εκκλησιαστική κοινότητα τους δίνει το κίνητρο να προσεγγίσουν µε ανοχή και σεβασµό

κάθε ετερότητα, µε όποιον τρόπο αυτή εκφράζεται: τη θρησκεία, τη φυλή, την εθνική κατα-

γωγή, το χρώµα, την πίστη ή το φύλο. Η αξιολογική αντιµετώπιση των πολιτισµών δε συνάδει

µε τη βασική πίστη του Χριστιανισµού ότι η ελευθερία είναι θεόσδοτο χάρισµα, ο εγωισµός

και ο φόβος αποτέλεσµα της αµαρτίας. Για την Ορθόδοξη Εκκλησία η σχέση µε την ετερότη-

τα δεν είναι παθητική. Οι χριστιανοί, ως πραείς και ειρηνοποιοί, καλούνται να διαµεσολαβή-

σουν στον αγώνα για την επιδίωξη της ειρήνης και της δικαιοσύνης στον κόσµο.
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ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΟ∆ΟΙ

ΧΡΟΝΟΣ ΤΟΠΟΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ

Αποτέλεσµα της Συνόδου ήταν είκοσι κανόνες
(ανάµεσα στους οποίους το Σύµβολο της Νίκαιας
– Σύµβολο της Πίστεως), ο καθορισµός της ηµε-
ροµηνίας εορτασµού του Πάσχα και η καταδίκη
του Αρειανισµού.

Αντικείµενα της Συνόδου ήταν η συµπλήρωση του
Συµβόλου της Νίκαιας, η καταδίκη και πάλι του
Αρειανισµού καθώς και του κινήµατος του Μακε-
δόνιου, ο οποίος αµφέβαλλε για τη θεότητα του
Αγίου Πνεύµατος.

Στη Σύνοδο αυτή καταδικάστηκε το κίνηµα του Νε-
στοριανισµού και διακηρύχτηκε ότι ο Ιησούς είναι
τέλειος Θεός και τέλειος Άνθρωπος, έχοντας πλή-
ρη ένωση των δύο φύσεών του, ενώ αποδόθηκε
στην Παρθένο Μαρία ο τίτλος Θεοτόκος.

Η Σύνοδος καταδίκασε τόσο το κίνηµα του Μονο-
φυσιτισµού, που υποστηριζόταν από τον Αρχιµαν-
δρίτη Ευτυχή, όσο και το Νεστοριανισµό για µία
ακόµη φορά. Η Σύνοδος εξέδωσε τριάντα κανόνες,
ανάµεσα στους οποίους και εκείνον που αναγνωρί-
ζει τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως ισότιµο µε
τον Πάπα της Ρώµης.

Αποτέλεσµα της Συνόδου ήταν η καταδίκη του
Μονοφυσιτισµού, του Ωριγενισµού και άλλων κι-
νηµάτων, που απέρρεαν από συγγραφείς µη ορ-
θόδοξων συγγραµµάτων.

Η Σύνοδος καταδίκασε τις απόψεις του κινήµατος
του Μονοθελητισµού-Μονοενεργητισµού, που
υποστήριζε ότι, εφόσον ο Χριστός είχε µόνο θεϊκή
φύση, όπως δίδασκαν οι µονοφυσίτες, άρα είχε και
µία θεία θέληση και ενέργεια. Στη Σύνοδο κηρύ-
χτηκε ότι ο Χριστός έχει και θεία και ανθρώπινη
θέληση, η οποία υποτάσσεται στη θεία.

Η Σύνοδος αυτή συµπλήρωσε το έργο των δύο
προηγούµενων Συνόδων και γι’ αυτό δεν απέκτη-
σε ξεχωριστή αρίθµηση, αλλά θεωρείται τµήµα
εκείνων.

Η Σύνοδος καταδίκασε την Εικονοµαχία, αποκα-
θιστώντας τις εικόνες. Επίσης, αποκήρυξε την
ιδέα της σχηµατοποίησης της αόρατης και άυλης
Τριάδας.

Μέγας
Κωνσταντίνος

Θεοδόσιος Α΄

(ο Μέγας)

Θεοδόσιος Β΄

Μαρκιανός
και Πουλχερία

Ιουστινιανός Α΄

και Θεοδώρα

Κωνσταντίνος ∆΄

Πωγωνάτος

Ιουστινιανός Β΄

Κωνσταντίνος ΣΤ΄

και η µητέρα του Ει-
ρήνη η Αθηναία.

Νίκαια
Βιθυνίας

Κωνσταντι-
νούπολη

Έφεσος
(Μικρά
Ασία)

Χαλκηδόνα

Κωνσταντι-
νούπολη

Κωνσταντι-
νούπολη

Κωνσταντι-
νούπολη

Νίκαια της
Βιθυνίας

325 µ.Χ.

381 µ.Χ.

431 µ.Χ.

451 µ.Χ.

553 µ.Χ.

680 µ.Χ.

691 µ.Χ.

787 µ.Χ.

Πηγή: http://patrologia.ct.aegean.gr/sunodoi.htm

Ά

Β́

Γ́

∆́

Έ

ΣΤ́

Π
Ε
Ν
Θ
Ε
Κ
Τ
Η

Ζ́
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Κείµενα για τη ∆ραστηριότητα 2

Η εικόνα της Πεντηκοστής

Φωτίου Κόντογλου, Έκφρασις, σ. 185
«aΥπερZ�ν. Και µ�σα εWς αυτ� �e δ�δεκα ]Απ�στ�λ�ι κ�θ�νται εWς Qµι-

κ�κλι�ν, κατ� τ�ν τ�*ιν αHτZν, uγ�υν πρ�τ�ι � Π�τρ�ς και ΠαVλ�ς εWς τ�
µ�σ�ν, κατ�πιν E ]Ανδρ�ας και E Σ�µων, και καθε*?ς �e νε�τερ�ι. Και ^νω-
θεν αHτZν φα�νεται E �Hραν�ς εWς σ�?µα τ�*�ειδ�ς και δ�δεκα Pκτ_νες
;κπ�ρευ�µεναι πρ�ς αHτ��ς, και ;π�νω Pπ� την κεφαλ�ν τ�V καθεν�ς ;*
αHτZν γλ�σσαι wσε� πυρ�ς καθεK�µεναι. Φα�ν�νται δε �e ]Απ�στ�λ�ι wς
συKητ�Vντες µετα*� των. Κ�τωθεν τ�V καθ�σµατ�ς, ;π�νω εWς τ� Eπ�_�ν
εyναι καθισµ�ν�ι, εWκ�ν�Kεται µ�ρφ� γ�ρ�ντ�ς µε στ�µµα εWς την κεφαλ�ν
τ�υ και µε z*� u στρ�γγ�λ�ν γ�νει�ν, κρατZν µε τ�ς δ�� �ε_ρ�ς τ�υ σινδ�-
νι, µ�σα εWς τ� Eπ�_�ν φα�ν�νται δ�δεκα εWλητ�ρια uγ�υν �αρτ�α τυλιγµ�-
να. a� γ�ρων �{τ�ς παριστS τ�ν Κ�σµ�ν, τ� δε �αρτ�α τ�υς δ�δεκα κλ�-
ρ�υς Eπ�� ;κληρ�θη Q �Wκ�υµ�νη να κηρυ�θ? E λ�γ�ς τ�V Θε�V Pπ� τ�υς
]Απ�στ�λ�υς.

ΕWς τ�ς Pρ�αι�τ�ρας εWκ�νας τ?ς Πεντηκ�στ?ς, Pντ� τ�V Κ�σµ�υ, Kω-
γραφ�K�νται κ�π�ι�ι �νθρωπ�ι Pπ� διαφ�ρ�υς φυλ�ς, ντυµ�ν�ι µε παρ�-
δ�*α φ�ρ�µατα και γυρισµ�ν�ι κατ ;π�νω, wσ�ν να Pκ���υν ;*εστηκ�τες
τ� κ�ρυγµα τZν ]Απ�στ�λων, και ;π�νωθεν αHτZν Q ;πιγραφ� ΛΑ�Ι,
ΦΥΛΑΙ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑΙ. Παριστ�ν�υν δε ��τ�ι τ��ς Pνθρ�π�υς Pπ� τ�
δι�φ�ρα mθνη, Eπ�� εRρ�θησαν εWς τ� aΙερ�σ�λυµα κατ� την Qµ�ραν τ?ς
Πεντηκ�στ?ς, την |ραν fπ�υ κατ?λθε τ� nΑγι�ν ΠνεVµα... Σηµε�ωσε fτι
�e ∆�δεκα ]Απ�στ�λ�ι εWς fλ�ν τ� ∆ωδεκ��ρτ�ν κα� εWς τ�ς ^λλας Rπ�θ�-
σεις τ�V ΕHαγγελ��υ δ�ν φ�ρ�υν φωτ�στ�φαν�ν, παρεκτ�ς µ�ν�ν εWς την
Πεντηκ�στ�ν, κατ� την Eπ��αν ;πεφ��τησεν εWς αHτ��ς τ� ΠνεVµα τ�
nΑγι�ν και Qγι�σθησαν. Μ�θε Pκ�µα fτι κακZς Kωγραφ�Kεται εWς τ�ν
εWκ�να τ?ς Πεντηκ�στ?ς τ� nΑγι�ν ΠνεVµα ;ν εbδει περιστερSς, δι�τι µ�
τ�Vτ� τ� σ�?µα ;φανερ�θη µ�ν�ν εWς την Β�πτισιν, ;νZ ;νταVθα παρ�-
σταται wς ;γρ�ψαµεν ^νωθεν». 

Ιωάννη Χαρ. Βράνου µοναχού, Θεωρία αγιογραφίας, σσ. 97-99.
«Αν παρατηρήσουµε όµως την καθιερωµένη εικόνα της Πεντηκοστής, αντι-

λαµβανόµαστε ότι από καθαρά ιστορική εξέταση, η εικόνα αυτή παρουσιάζει
ελλείψεις και προσθήκες αταίριαστες. Ελλείψεις µεν, γιατί “επί το αυτό” ήταν
συγκεντρωµένοι εκατόν είκοσι άνθρωποι και µαζί τους η Παναγία Μητέρα του
Κυρίου. Στην εικόνα όµως µόνον δώδεκα πρόσωπα εικονίζονται. [...]  Και να,
στα πρώτα καθίσµατα ενθρονισµένοι οι δύο κορυφαίοι Απόστολοι, ο Πέτρος
και ο Παύλος. Οι µεγάλοι πρωτεργάτες των δύο Εκκλησιών. Ο ένας της Ιουδαϊ-
κής και ο άλλος της Εκκλησίας των Εθνών. [...]  Αµέσως ακολουθούν, δύο στη
µια σειρά και δύο στην άλλη, οι τέσσερις Ευαγγελιστές. [...]  Κρατούν στα χέ-
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ρια τα Ευαγγέλια, ενώ οι άλλοι Μαθητές (εκτός του Παύλου) κρατούν ειλητά-
ρια. [...]  Κάτω στο κέντρο της εικόνας, όρθιο στην πύλη στέκεται ένα συµβολι-
κό πρόσωπο. Κρατεί στα χέρια του µια οθόνη που περιέχει διάφορα ειλητάρια.
Είναι σύµβολο των διαφόρων γλωσσών στις οποίες κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο». 

Παύλου Ευδοκίµωφ, Η τέχνη της εικόνας, σσ. 250-253.
«(Η εικόνα της Πεντηκοστής) δεν είναι καθόλου µια απλή εικονογραφία του

κειµένου των Πράξεων. [...] ∆είχνει το Κολλέγιο των δώδεκα αποστόλων (Λουκ.
6:13 Αποκ. 21:14), το µυστηριώδες πλήρωµα που αντικαθιστά τις δώδεκα φυλές
του Ισραήλ. [...]  Βλέπουµε µέσα σ’ αυτό το Υπερώο τον Παύλο, Μάρκο και Λου-
κά. Η παρουσία τους έχει την ευγλωττία του συµβόλου, αυξάνει θαυµάσια το απο-
στολικό Κολλέγιο που περιλαµβάνει τους δώδεκα, τους εβδοµήντα και όλο το σώ-
µα της Εκκλησίας. Γι’ αυτό η Παρθένος απουσιάζει. Ήταν παρούσα στην εικόνα
της Αναλήψεως. [...]  Η ακολουθία το λέγει: “Όταν διένειµε τις πύρινες γλώσσες,
εκάλεσε όλους τους ανθρώπους σε ένωση και είναι µέσα στη συµφωνία που εορ-
τάζουµε το Άγιο Πνεύµα”. Είναι η αρµονία της συνοδικότητος και γι’ αυτό οι πα-
λαιές εικόνες των Οικουµενικών Συνόδων απεικόνιζαν το ίδιο σχήµα της εικόνας
της Πεντηκοστής. [...]  Στα άκρα τοποθετούνται ο Πέτρος και ο Παύλος που αφή-
νουν µια κενή θέση µεταξύ τους. Αυτή η σύνθεση ενθυµίζει ακριβώς την εικόνα
του Χριστού εφήβου κηρύττοντος στη συναγωγή. Εδώ ο Χριστός είναι αόρατος,
αλλά αυτός που είναι το Κεφάλι είναι πάντοτε παρών. [...] Η εικόνα ανοίγει επί-
σης προς τα κάτω, σε µια µαύρη αψίδα, όπου βασανίζεται ένας φυλακισµένος ντυ-
µένος σαν βασιλιάς. [...] Η επιγραφή εξηγεί ότι είναι ο Κόσµος προσωποποιηµέ-
νος µε έναν γέρο κορεσµένο από µεταπτωτικές ηµέρες – το αιχµάλωτο σύµπαν
του Πρίγκηπα αυτού του κόσµου. [...] Τείνει τα χέρια του για να πάρει αυτός επί-
σης τη χάρη, και τα δώδεκα ειλητάρια, που κρατεί µε σεβασµό επάνω σε µια οθό-
νη, συµβολίζουν το κήρυγµα των δώδεκα αποστόλων, αποστολική ιεραποστολή
της Εκκλησίας και παγκόσµια υπόσχεση της σωτηρίας».

Λεωνίδα Ουσπένσκυ, Η εικόνα στο φως της Ορθόδοξης ερµηνείας,
σσ. 178-179, 185, 190-191.

«Η ακολουθία της εορτής, όταν µιλά για τους αποστόλους, δεν αναφέρει
πουθενά τον αριθµό τους, τον στενό κύκλο των δώδεκα. Μιλά γενικά για απο-
στόλους έχοντας χωρίς αµφιβολία υπ’ όψιν τους εβδοµήκοντα, που έλαβαν επί-
σης το Άγιο Πνεύµα την ίδια ηµέρα της Πεντηκοστής. [...]  ∆εν περιορίζει τον
αποστολικό κύκλο στους απαριθµηµένους αποστόλους των Πράξεων, προσθέτει
τρία πρόσωπα που δεν συγκαταλέγονται στον κύκλο των δώδεκα. Την ίδια στιγ-
µή καταργεί τρεις αποστόλους αντικαθιστώντας τους µ’ άλλους. [...]  Οι ευαγγε-
λιστές Μάρκος και Λουκάς εικονίζονται εδώ αντικαθιστώντας δύο άλλους: κι
αυτό γιατί αποτελούν τους δύο κατ’ εξοχήν αγγελιοφόρους του Λόγου του Θεού
όπως οι άλλοι δύο ευαγγελιστές, ανήκουν στον καθαρά αποστολικό κύκλο,
όντας µε τον τρόπο αυτό φορείς και µάρτυρες της πλήρωσης της υπόσχεσης του
Θεού. [...]  Το Άγιο Πνεύµα εµφανίζεται υπό την µορφή πυρίνων γλωσσών εις
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ένδειξιν της ποικιλίας των χαρισµάτων. [...]  Η συµµετοχή του κόσµου στη νέα
αυτή ζωή αποδόθηκε εικονογραφικά µε έναν τρόπο αλληγορικό: το πρόσωπο
που φέρει τον τίτλο «Κόσµος» στο κάτω µέρος της εικόνας ως βασιλέας άρχων
ολόκληρης της ορατής κτίσης. [...]  Η Εκκλησία ανοίγεται προς τον κόσµο, κι αυ-
τό είναι το λειτούργηµά της απέναντι στον κόσµο, ο ζωντανός δεσµός της µαζί
του, η αιτία ύπαρξής της, ο σκοπός και προορισµός της». 

Κείµενα για τη ∆ραστηριότητα 3

• Πρ�*. 10:35 «Αν��*ας δ} Π�τρ�ς τF στ�µα αHτ�V εyπεν· ;π’ Pληθε�ας κα-

ταλαµ��ν�µαι fτι �Hκ mστι πρ�σωπ�λ�πτης E Θε�ς, Pλλ’ ;ν παντ� mθνει

E φ����µεν�ς αHτFν καG ;ργαK�µεν�ς δικαι�σ�νην δεκτFς αHτrZ ;στι».

• Πρ�*. 14:16-17 «~ς ;ν τα_ς παρrω�ηµ�ναις γενεα_ς εbασε π�ντα τ� mθνη

π�ρε�εσθαι τα_ς Eδ�_ς αHτZν· κα�τ�ι γε �Hκ Pµ�ρτυρ�ν <αυτFν Pφ?κεν

Pγαθ�π�ιZν, �Hραν�θεν Rµ_ν Rε τ��ς διδ��ς καG καιρ��ς καρπ�φ�ρ�υς,

;µπιπλZν τρ�φ?ς καG εHφρ�σ�νης τ�ς καρδ�ας RµZν».

• Πρ�*. 17:22-23 «ΣταθεGς δ} E ΠαVλ�ς ;ν µ�σrω τ�V ’Αρε��υ π�γ�υ mφη·

^νδρες ’Αθηνα_�ι, κατ� π�ντα wς δεισιδαιµ�νεστ�ρ�υς RµSς θεωρZ.

διερ��µεν�ς γ�ρ καG PναθεωρZν τ� σε��σµατα RµZν ε{ρ�ν καG �ωµFν

;ν rY ;πεγ�γραπτ�, Pγν�στrω ΘεrZ. ~ν �oν Pγν��Vντες εHσε�ε_τε, τ�Vτ�ν

;γ� καταγγ�λλω Rµ_ν».

• Πρ�*. 17:26 -28 «;π��ησ� τε ;* <νFς αqµατ�ς πSν mθν�ς Pνθρ�πων κατ�ι-

κε_ν ;πG πSν τF πρ�σωπ�ν τ?ς γ?ς, Eρ�σας πρ�στεταγµ�ν�υς καιρ��ς καG

τ�ς Eρ�θεσ�ας τ?ς κατ�ικ�ας αHτZν, Kητε_ν τFν Κ�ρι�ν, εW ^ρα γε ψηλα-

φ�σειαν αHτFν καG εsρ�ιεν, κα� γε �H µακρ�ν PπF <νFς <κ�στ�υ QµZν

Rπ�ρ��ντα. ;ν αHτrZ γ�ρ KZµεν καG κιν��µεθα καG ;σµ�ν, wς κα� τινες

τZν καθ’ RµSς π�ιητZν εWρ�κασι· τ�V γ�ρ καG γ�ν�ς ;σµ�ν».

• Ι�υστ�ν�υ µ�ρτυρ�ς Απ�λ�γ�α (Work 002 10.2.1 �ως 10.8.10) «fσα γ�ρ

καλZς Pε� ;φθ�γ*αντ� κα� ε�ρ�ν �e φιλ�σ�φ�σαντες u ν�µ�θετ�σαντες,

κατ� λ�γ�υ µ�ρ�ς δι’ εRρ�σεως κα� θεωρ�ας ;στ� π�νηθ�ντα αHτ�_ς. ;πει-

δ� δε �H π�ντα τ� τ�V λ�γ�υ εγν�ρισαν, fς ;στ� �ριστ�ς, κα� ;ναντ�α

<αυτ�_ς π�λλ�κις εyπ�ν. Και �e πρ�γεγενηµ�ν�ι τ�V �ριστ�V, κατ� τ�

Pνθρ�πιν�ν λ�γrω πειραθ�ντες τ� πρ�γµατα θεωρ?σαι κα� ;λ�γ*αι, wς

Pσε�ε_ς κα� περ�εργ�ι εWς δικαστ�ρια u�θησαν. a� π�ντων δ� αυτZν

εHτ�ν�τερ�ς πρ�ς τ�Vτ� γεν�µεν�ς Σωκρ�της τ� αHτ� Qµ_ν ;νεκλ�θη».

• Ι�υστ�ν�υ µ�ρτυρ�ς Απ�λ�γ�α (Work 001 46.3.1 �ως 46.3.6)  «Κα� �e µετ�

λ�γ�υ �ι�σαντες �ριστιαν�� εWσ�, κ^ν ^θε�ι ;ν�µ�σθησαν, �X�ν ;ν

nΕλλησι µ�ν Σωκρ�της κα� ]Ηρ�κλειτ�ς κα� �e fµ�ι�ι αHτ�_ς, ;ν �αρ��-

ρ�ις δε ]Α�ρα�µ κα� ]Αναν�ας κα� ]ΑKαρ�ας κα� Μισα�λ κα� ]Ηλ�ας κα�

^λλ�ι π�λλ��, Yν τ�ς πρ�*εις u τ� zν�µατα καταλ�γειν µακρ�ν εyναι ;πι-

στ�µεν�ι τανVν παραιτ��µεθα».
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Κείµενο για τη ∆ραστηριότητα 4

(Γρηγορίου του Θεολόγου, αποσπάσµατα από το Λόγο εις το άγιον Πάσχα,
Work ß053 36.661.23  έως 36.665.29)

KH «... Γεγ�ναµεν, qν εV π�θωµεν εV πεπ�νθαµεν, ;πειδ� γεγ�ναµεν.
Τ�ν παρ�δεισ�ν ;πιστε�θηµεν, qνα τρυφ�σωµεν. ]Εντ�λ�ν ;λ���µεν, qν
εHδ�κιµ�σωµεν τα�την φυλ�*αντες �Hκ Pγν��Vντ�ς τ�V Θε�V τ� ;σ�µεν�ν,
Pλλ� ν�µ�θετ�Vντ�ς τ� αHτε*��σι�ν. ]Ηπατ�θηµεν, ;πειδ� εφθ�ν�θηµεν
;κπεπτ�καµεν, ;πειδ� παρ��ηµεν ;νηστε�σαµεν, ;πειδ� µ� ;νηστε�σαµεν,
τ�V *�λ�υ τ?ς γν�σεως Rπ�κρατηθ�ντες. ]Αρ�α�α γ�ρ Cν Q ;ντ�λ�, κα� Qµ_ν
Eµ��ρ�ν�ς ψυ�?ς τις �oσα παιδαγωγ�α, κα� τρυφ?ς σωφρ�νισµα �ν ;πετ�-
�θηµεν εWκ�τως, qν f µ� φυλ�*αντες Pπ��ε�λ�καµεν, φυλ�*αντες Pπ�λ�-
�ωµεν. ]Εδε�θηµεν Θε�V σαρκ�υµ�ν�υ κα� νεκρ�υµ�ν�υ qνα K�σωµεν. Συ-
νενεκρ�θηµεν συνεδ�*�σθηµεν, ;πειδ� συναν�στηµεν. ΚΘ Π�λλ� µ�ν δ�
τ�V τ�τε καιρ�V τ� θα�µατα Θε�ς σταυρ��µεν�ς, �λι�ς σκ�τιK�µεν�ς, κα�
π�λιν Pναφλεγ�µεν�ς (mδει γ�ρ τrZ Κτ�στ>η συµπαθε_ν κα� τ� κτ�σµατα) κα-
ταπ�τασµα σ�ιK�µεν�ν, αXµα κα� sδωρ τ?ς πλευρSς �ε�µεν�ν τ� µ�ν, wς
Pνθρ�π�υ, τ� δε, wς Rπ�ρ ^νθρωπ�ν γ? σει�µ�νη, π�τραι Rπ�ρ τ?ς π�τρας
\ηγν�µεναι, νεκρ�� Pνιστ�µεν�ι εWς π�στιν τ?ς τελευτα�ας κα� κ�ιν?ς Pνα-
στ�σεως τ� ;π� τrZ τ�φrω σηµε_α, τ� µετ� τ�ν τ�φ�ν, D τις ^ν P*�ως Rµν�σει-
εν; �Hδ�ν δε �X�ν τ� θαVµα τ?ς ;µ?ς σωτηρ�ας \αν�δες αqµατ�ς zλ�γαι κ�-
σµ�ν fλ�ν Pναπλ�ττ�υσαι, κα� γ�ν�νται καθ�περ zπ�ς γ�λακτι πSσιν
Pνθρ�π�ις, εWς vν QµSς συνδ��υσαι κα� συν�γ�υσαι».

Μετάφραση
28. Γεννηθήκαµε για να ευεργετηθούµε. Ευεργετηθήκαµε επειδή γεννηθήκα-

µε. Μας εµπιστεύθηκαν τον Παράδεισο για να ζήσουµε καλά. Λάβαµε εντολή
ώστε να ευδοκιµήσουµε φυλάσσοντάς την, όχι διότι ο Θεός αγνοούσε αυτό που θα
γινόταν, αλλά διότι νοµοθετούσε το αυτεξούσιο. Απατηθήκαµε, διότι µας φθόνη-
σαν εκπέσαµε διότι παραβήκαµε νηστέψαµε επειδή δε νηστέψαµε όταν ήµασταν
στην εξουσία του δέντρου της γνώσης. ∆ιότι ήταν αρχαία η εντολή, συνοµήλική
µας, σαν παιδαγωγία της ψυχής και συνετισµός της καλοπέρασής µας, και τη δε-
χθήκαµε εύλογα, ώστε να απολαύσουµε τώρα αυτό που απωλέσαµε όταν δεν τη
φυλάξαµε. Παρακαλέσαµε τον Θεό που σαρκώνεται και νεκρώνεται ώστε να ζή-
σουµε. Νεκρωθήκαµε µαζί του δοξασθήκαµε µαζί του, επειδή αναστηθήκαµε µα-
ζί του. 29. Είναι πολλά τα θαύµατα εκείνης της εποχής, µε ποιον τρόπο άραγε να
µπορούσε κάποιος να τα εξυµνήσει επάξια; Θεός που σταυρώνεται, ήλιος που
σκοτεινιάζει και πάλι αναφλέγεται (καθώς έπρεπε να συµπάσχουν και τα κτίσµα-
τα µε τον Κτίστη) καταπέτασµα να σχίζεται, να τρέχει αίµα και νερό από την
πλευρά, το ένα γιατί ήταν άνθρωπος, το άλλο γιατί ήταν πάνω από τον άνθρωπο
γη να σείεται, πέτρες να συντρίβονται προς χάριν της πέτρας, νεκροί να ανασταί-
νονται πιστοποιώντας την τελική και κοινή ανάσταση τα σηµεία που φανερώθη-

63

K E Φ A Λ A I O 1

1_ORTHODOXIA  13-11-08  17:13  Page 63



καν στην ταφή και µετά την ταφή. Τίποτε δεν οµοιάζει στο θαύµα της σωτηρίας
µου λίγες σταγόνες αίµατος αναπλάθουν τον κόσµο ολάκερο και γίνονται σαν χυ-
µός από γάλα σε όλους τους ανθρώπους και µας συνδέουν και µας κάνουν ένα.

Κείµενα για τη ∆ραστηριότητα 5

Νίκου Νησιώτη, Ορθοδοξία: Παράδοσις και Ανακαίνισις.

«Η Ορθοδοξία, µέσα σ’ αυτό το πνευµατικό µορφωτικό κλίµα (της κλασσικής αρχαιότητος

και της βιβλικής παραδόσεως) και µε την κλήση του βιβλικού µηνύµατος για το τέλος της

ιστορίας και της πληρώσεώς της από τον ερχόµενο Χριστό, δεν έχει κανένα στήριγµα για

να µεταβάλει την παράδοση σε παρελθοντολογία και απλή ιστορία που απαιτεί την τυπική

επανάληψή της ή την κονσερβοποίησή της σ’ εξωτερικά σχήµατα και δογµατισµούς. Παρά-

δοση δεν είναι το παρελθόν που απαιτεί τυπική συµµόρφωση. Ο χρόνος είναι σύγχρονο µή-

νυµα στο Τώρα και ζητεί ανάληψη και ανακαίνιση. ∆ιαφορετικά, το παρελθόν θα γίνει ανα-

κοπή προόδου, εξελίξεως, µεταµορφώσεως. Ό,τι δεν αλλάσσει «έσωθεν» δεν έχει πραγ-

µατική χρονική διάρκεια και αποτελεί άρνηση της αναµνήσεως που εκτείνεται κυρίως προς

το µέλλον. Το να ενθυµήται κανείς το µέλλον σηµαίνει να βιοί αυθεντικά το παρελθόν και,

για να τιµήσει το παρελθόν, πρέπει να το χρησιµοποιεί για νέα εκκίνηση προς το µέλλον. 

Έτσι, η Παράδοση της Ορθοδοξίας δεν είναι τύπος ούτε όρος, αλλ’ η ουσία του µηνύµατός

της στην προς τα πρόσω ανακαινιστική της δύναµη. ∆εν είναι ιστορία αλλά µαρτυρία, δεν

είναι το τετελεσµένο και πληρωµένο γεγονός των παρελθόντων αιώνων, αλλ’ η κλήση για

την πλήρωσή του στο µέλλον. Παράδοση, θεολογικά, είναι εσωτερική συνέχουσα δύναµη

των τριών διαστάσεων του χρόνου. Είναι το ρεύµα της πίστεως που διατρέχει τους αιώνες

απ’ αρχής της εµφανίσεως του Χριστού στην Ιστορία. Υπενθυµίζει την ουσία του κηρύγµα-

τος, που είναι η αγάπη του Θεού Πατρός, η χάρις του Χριστού και η κοινωνία του Πνεύµα-

τος. “Πάντα µοι παρεδόθη υπό του Πατρός µου” (Ματθ. 11, 27) σηµαίνει την πρώτη κίνηση

παραδόσεως αγάπης που θα γίνει χάρις και θα εγκαθιδρύσει νέα κοινωνία µεταξύ Θεού και

ανθρώπων και µεταξύ των ανθρώπων δια µέσου των αιώνων. “Ούτως γαρ ηγάπησεν ο Θεός

τον κόσµον ώστε τον Υιόν αυτού έδωκεν, ίνα πας ο πιστεύων εις αυτόν µη απόληται, αλλ’

έχει ζωήν αιώνιον” (Ιω. 3,16) σηµαίνει την παράδοση της αγάπης στον κόσµο όλον και σ’

όλους τους ανθρώπους στο πρόσωπο του Χριστού και τέλος ο Παράκλητος “οδηγήσει

υµάς εις πάσαν την αλήθειαν...” διότι “εκ του εµού λήψεται και αναγγελεί υµίν” (Ιω. 16,

13.14) σηµαίνει την παράδοση όλων όσα ο Χριστός για τη σωτηρία αυτή προσέφερε σ’

όλες τις γενεές µέσω των Αποστόλων και της Εκκλησίας.

Η παράδοση, από αυτή την Αρχή κατανοουµένη, είναι το “καινόν”, το νέο, αυτό που εισβάλ-

λει στον κόσµο για να ανακαινίσει τα πάντα µία φορά µε το Χριστό και µετά συνεχώς µε το

Άγιο Πνεύµα διά της Εκκλησίας: “εί τις εν Χριστώ καινή κτίσης, τα αρχαία παρήλθεν ιδού

καινά γέγονε τα πάντα” (Β΄ Κορ. 5, 17). Είναι το γεγονός της πίστεως που εκφράζεται

στην ιστορία της Εκκλησίας σε όλους τους αιώνες. Η ιστορία, λοιπόν, είναι η µαρτυρία σ’

αυτό το γεγονός και πραγµατοποιεί την ανακαίνισή της µέσω αυτού. 

Με άλλα λόγια, η ανακαίνιση δεν είναι ούτε ηθική υποχρέωση της Εκκλησίας, ούτε το άλλο

ένταντι της Παραδόσεως, ούτε πολύ λιγότερο το αντίθετο της Παραδόσεως µε την έννοια

ότι η Παράδοση φυλάσσει, διατηρεί, επαναλαµβάνει χωρίς µετατροπή και η ανακαίνιση
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προσπαθεί να τα µεταβάλει ανάλογα µε τις απαιτήσεις των καιρών. Ανακαίνιση είναι το εκ

της ουσίας της Παραδόσεως και είναι ταυτόσηµη µε αυτή στην βαθύτερη έννοια και πραγ-

µατικότητά της. Είναι, καλύτερα, η αξιολογική µορφή της Παραδόσεως και χωρίς αυτή, κα-

τά το Αριστοτελικό σχήµα, Παράδοση δεν υπάρχει. 

Γι’ αυτό τον λόγο, Παράδοση δεν είναι άµεσα και πρωταρχικά οι Παραδόσεις, τα θρησκευ-

τικά εξωτερικά σχήµατα και έθιµα. Αυτά είναι σηµεία αναφοράς στην ουσία της Παραδό-

σεως ως του συνεχιζόµενου ανακαινιστικού γεγονότος της ιστορίας που διατρέχει τους

αιώνες και συνάπτει λαούς και εποχές σε µια αδιάσπαστη κοινωνία. Γι’ αυτό δεν είναι Πα-

ράδοση µόνον το παρελθόν, αλλά εξ ίσου το παρόν και ιδίως το µέλλον, εφ’ όσον τα πά-

ντα οδεύουν στην τελική τους πλήρωση. Η Παράδοση, ως το πάντα “καινόν”, γίνεται Τώρα

επί τη βάσει του γεγονότος εφ’ άπαξ στον Χριστό στο παρελθόν και µε προοπτική τη µελ-

λοντική πλήρωση. Είναι συµφωνία καινής και συνεχώς ανακαινιζόµενης ζωής Εδώ και Τώ-

ρα, µε τη δύναµη που µας δίνεται από τα περασµένα και µε την προσµονή των ερχοµέ-

νων» (Πρακτικά του Πανελληνίου Συµποσίου µε θέµα: Τα Βασικά Προβλήµατα του Σύγ-

χρονου Ελληνισµού, Αθήνα, 1980, σ. 121).
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K E Φ A Λ A I O 2

Στην εποχή της παγκοσµιοποίησης, και ειδικότερα της διεύρυνσης της Ενω-
µένης Ευρώπης και προς Ανατολάς, της ένταξης δηλαδή και των «ανατολικών»
ορθόδοξων κρατών στο πλαίσιό της από την 1η Μαΐου 2004, το ερώτηµα για τους
στοχαστές που αναζητούν να ανακαλύψουν τις πνευµατικές εκείνες αξίες που
θα νοηµατοδοτήσουν το ευρωπαϊκό όραµα είναι το εξής: είναι δυνατόν ο Χρι-
στιανισµός να υπερβεί το Σχίσµα το οποίο τον ταλάνισε την προηγούµενη χιλιε-
τία, για να καταθέσει µε ενότητα και συνέπεια την οικεία του αυθεντική µαρτυ-
ρία περί του λόγου ύπαρξης του ανθρώπου, όπως συνέβη 2.000 χρόνια πριν,
όταν και πάλι ο κόσµος είχε ενοποιηθεί Αυγούστου µοναρχήσαντος επί της γης,
αλλά ο απλός άνθρωπος βίωνε τον εσωτερικό διχασµό; Υπό αυτό το πρίσµα,
σκοπός αυτής της ενότητας είναι να κατανοηθούν τα ποικίλα και βαθιά αίτια
του Σχίσµατος το οποίο αποξένωσε Ανατολή και ∆ύση, η ουσιαστική αξία του
διαλόγου στην εξ αποκαλύψεως εµπειρία του Χριστιανισµού, οι προϋποθέσεις
ενός ουσιαστικού διαλόγου αλλά και οι προοπτικές που διανοίγονται από αυτόν
στην ουσιαστική ενότητα-ειρήνη Ανατολής και ∆ύσης. 

Όταν θα έχετε ολοκληρώσει τη µελέτη αυτής της ενότητας, θα είστε σε θέση: 
• να κατανοήσετε ότι το Σχίσµα µεταξύ Ανατολής και ∆ύσης δεν οφείλεται

απλώς στο Filioque αλλά σε βαθύτερα θεολογικά, πολιτικά και άλλα αίτια, τα
οποία προοδευτικά αποξένωσαν ήδη από την πρώτη χιλιετία τους δύο αυτούς
«χώρους»,

• να εµπεδώσετε τη σηµασία και την ανάγκη του διαλόγου µεταξύ των Εκκλη-
σιών, ο οποίος πρέπει να είναι ειλικρινής αγγίζοντας την ουσία της διαίρεσης,
τα θέµατα δηλαδή της πίστης τα οποία έχουν προέκταση σε στάσεις ζωής,

• να έχετε σαφή γνώση των προϋποθέσεων, του αντικειµένου του διαλόγου και
της προεργασίας που πρέπει να γίνει, προκειµένου διά της εκτύλιξής του να κα-
ταλήξει στην ενότητα του Χριστιανισµού, η οποία όµως θα σέβεται την ταυτότη-
τα και την ιδιαιτερότητα κάθε ανθρωπίνου προσώπου αλλά και κάθε λαού,
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ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ
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ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ
∆ΥΣΗΣ: ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ
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Σωτήρης ∆εσπότης

Σκοπός

Προσδοκώµενα
Aποτελέσµατα
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• να κατανοήσετε τον τρόπο µε τον οποίο αυτή η οικουµενικότητα του Χριστια-
νισµού θα µεταλλάξει την απρόσωπη παγκοσµιοποίηση, η οποία βιώνεται σή-
µερα στον πλανήτη, συµβάλλοντας έτσι στην ουσιαστική ενότητα ειδικότερα
της Ενωµένης Ευρώπης, η οποία θα αναζητά ολοένα και περισσότερο σταθε-
ρές διαχρονικές αξίες για να αποκτήσει «ψυχή» το όραµά της.

• Filioque
• παπικό πρωτείο
• Παγκόσµιο Συµβούλιο Εκκλησιών (ΠΣΕ)
• οικουµενική κίνηση
• οικουµενικότητα – καθολικότητα

Έννοιες-
Κλειδιά
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Ενότητα 2.1

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ:

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ∆ΙΑΛΟΓΟΥ

O Χριστιανισµός, και ιδίως η Ορθοδοξία, βρίσκεται αυτή τη νέα χιλιετία αντι-
µέτωπος µε νέες προκλήσεις. Καλείται να σαρκώσει το αιώνιο µήνυµά του στη
γλώσσα, τα σύµβολα και τους κώδικες µιας νέας µεταµοντέρνας-µετανεωτερικής
εποχής, σε ένα περιβάλλον επιφανειακά µεν πολυπολιτισµικό, πολυθρησκευτικό,
ουσιαστικά δε οµογενοποιηµένο, αφού κυριαρχεί η αγγλική γλώσσα και ο αµερι-
κανικός πολιτισµός. Το σύνθηµα το οποίο κυριαρχεί στη Νέα Εποχή είναι αυτό
της παγκοσµιοποίησης, η οποία δίνει πρωταρχική αξία (ακόµη και έναντι της πο-
λιτικής) στην οικονοµία και πρεσβεύει ότι µόνο µία πολιτική είναι εφικτή: αυτή
που διέπεται από τα κριτήρια του νεοφιλελευθερισµού (ανταγωνιστικότητα, πα-
ραγωγικότητα, αποδοτικότητα). 

Γίνεται παράλληλα λόγος για το µετακοµµουνιστικό «τέλος της Ιστορίας»
(Φράνσις Φουκουγιάµα) ή, µάλλον, την ύπαρξη «µιας Παγκόσµιας Ιστορίας και
ενός Παγκόσµιου Πολιτισµού». Κι αυτό, διότι µέσω των διαύλων της τεχνολογίας
και ιδιαίτερα του ∆ιαδικτύου µεταλλάσσεται η αίσθηση και του χρόνου και του
χώρου. Υπερβαίνεται η έννοια του εθνικού κράτους και διαµορφώνεται ένα «πα-
γκόσµιο χωριό» (ή ακριβέστερα µια «παγκόσµια αγορά»), όπου κυριαρχεί η εικό-
να, η οποία µεταδίδει ταχύτατα µια προκατασκευασµένη (από την οπτική γωνία
εκείνων που ελέγχουν την πληροφορία) πραγµατικότητα. Ένας νέος µεσσιανι-
σµός φαίνεται έτσι από τα τέλη του 20ού αι. να αναδύεται στον κυβερνοχώρο: «Ο
Χιλιασµός [...] τροφοδότησε τις σταυροφορίες και τις επιδροµές κατά της χριστια-
νικής και ισλαµικής Ανατολής. Λόγιος και λαϊκός, ο µεσσιανισµός θα καταλήξει
στην πίστη για τη µεσσιανική αποστολή του λευκού δυτικού ανθρώπου. [...] Η πί-
στη του αµερικανικού Προτεσταντισµού στη µεσσιανική αποστολή των Αµερικα-
νών θα συνεχίζεται να εκφράζεται πολλαπλά. Από την εξολόθρευση των Ινδιά-
νων έως τις ατοµικές βόµβες της Χιροσίµα και του Ναγκασάκι, και την εξολό-
θρευση των Ταλιµπάν. Η πλέον παροξυστική µορφή ευρωπαϊκού ρατσισµού, ο
ναζισµός, θα τροφοδοτηθεί από το µεσσιανικό όραµα του χιλιετούς Ράιχ των
Αρείων. [...] Ο κουµµουνιστικός µεσσιανισµός θα επιχειρήσει να εκκοσµικεύσει
τη µεσσιανική προσδοκία και, µε φορέα την καθολική τάξη των προλεταρίων, να
οδηγήσει όχι πλέον στο βασίλειο του Θεού αλλά της ισότητας επί της γης, αίρο-
ντας κάθε πόνο και οδυρµό. [...] Σήµερα η ανθρωπότητα –παρόλο που αρχίζουν
να επιβιώνουν µορφές του πολιτικο-θρησκευτικού µεσσιανισµού, όπως ο ισλαµι-
σµός– βρίσκεται αντιµέτωπη µε µια νέα µορφή µεσσιανισµού, τον τεχνολογικό.
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Μια και η θρησκευτική µεσσιανική προσδοκία έχει εξασθενίσει και η κοινωνική
δοκίµασε ένα ισχυρό πλήγµα, ο νέος Μεσσίας θα είναι η τεχνολογία, η οποία θα
απαντήσει σε όλες τις προσδοκίες µας. Αυτός ο τεχνολογικός µεσσιανισµός θα
εκφράζεται µε τις προσδοκίες έλευσης του µετανθρώπου αλλά και θα επενδύεται
µε στοιχεία ανορθολογικά, µυστικιστικά ή ακόµα και [...] γελοιογραφικά».1

Είναι σηµαντικό στη συνάφεια αυτή να επισηµανθούν δύο στοιχεία: Πρώτον.
Παρά την προαναφερθείσα ενοποίηση του χωροχρόνου µέσω της τεχνολογίας, τα
κορυφαία  γεγονότα που σηµάδεψαν τη µετάβαση από τον 20ό στον 21ο αι. (η κα-
τάρρευση του «υπαρκτού» σοσιαλισµού τα Χριστούγεννα του 1998 (!), το γκρέµι-
σµα του «Σιδηρού Παραπετάσµατος» του Βερολίνου το Νοέµβριο του 1989 και το
τροµοκρατικό χτύπηµα της 11ης Σεπτεµβρίου του 2001) όχι µόνον δεν έσβησαν αλ-
λά επανέφεραν στο προσκήνιο ένα αρχέγονο ιδεολόγηµα, το οποίο ανέπτυξε έξο-
χα ο παλαιστίνιος διανοούµενος Έντουαρντ Σαΐντ στο βιβλίο του µε τίτλο Οριε-
νταλισµός. Η ∆ύση αιώνες τώρα θεωρεί την κουλτούρα, και γενικά τον κόσµο της
Ανατολής, κάτι µυστηριώδες και γοητευτικό, ταυτόχρονα όµως βάρβαρο και
απειλητικό.2 Έτσι, πίσω από τις ποικίλες φαντασιώσεις των ∆υτικών αναφορικά
µε την εξωτική Ανατολή κρύβεται η λογική της ισχύος, η οποία και νοµιµοποιεί
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1. Ανώνυµο άρθρο µε τίτλο «Αποκάλυψη... πότε;» στο αφιέρωµα «Μεσσιανισµός» του περιοδικού Άρδην 35

(2002), 36-37. 

2. Το δίπολο Ανατολή-∆ύση αναπτύχθηκε κατεξοχήν από τους Αθηναίους. Όπως επισηµαίνει ο Alexandre

Tourraix («Η Ανατολή, Μια Ελληνική Εφεύρεση», Οι Έλληνες, οι Ρωµαίοι και Εµείς, Roger-Pol Droit

[επιµ.] Μτφρ. Κ. Κουρεµένος, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 1992, 106-115, εδώ 110-111), «Οι µηδικοί πόλεµοι

(490-478) έπαιξαν στο θέµα αυτό τον ρόλο καταλύτη της ελληνικής πολιτικής σκέψης. Οι Πέρσες, τον καιρό

των διαδοχικών βασιλειών του ∆αρείου και του Ξέρξη, απέτυχαν να ενσωµατώσουν την Ελλάδα στην αυτο-

κρατορία τους, και οι Έλληνες συγγραφείς της εποχής εκείνης τείνουν να αντιπαραθέσουν, µε όλο και πιο

έντονο τρόπο την ασιατική Ανατολή, υποτιθέµενη φυσική γη του δεσποτισµού, στην Ελλάδα, που νοείται ως

υποκατάστατο της Ευρώπης και αναγορεύεται σε εκλεκτό τόπο της ελευθερίας. Οι στοχαστές του ∆’ αιώνα,

από τον Ισοκράτη ως τον Αριστοτέλη, θα σπρώξουν τον συλλογισµό ως το σηµείο να θεωρούν τους υπηκό-

ους του Μεγάλου Βασιλέως, και κατ’ επέκταση όλους τους Βαρβάρους, όντα εκ φύσεως προορισµένα για

τη δουλεία και την υποταγή. Από την κατανόηση που δείχθηκε προς τους Κινέζους ιθύνοντες µετά τη σφαγή

της πλατείας Τιεν Αν Μεν ως τη δικαιολόγηση των αφρικανικών δικτατοριών, ο συλλογισµός αυτός, µεταµ-

φιεσµένος σε αναγνώριση του δικαιώµατος της διαφοράς, γνωρίζει και στην εποχή µας διάφορες µετα-

µορφώσεις. Την εποχή της έλευσης του Ι. Χριστού η νίκη του Οκταβιανού Αυγούστου απέναντι στο Μάρκο

Αντώνιο και στην Κλεοπάτρα θεωρήθηκε ο θρίαµβος της ∆ύσης απέναντι στην Ανατολή, η οποία πάντα

θεωρούνταν ως “οι πύλες της κολάσεως”. (πρβλ. Αποκ. 9, 14 κ.ε.). Ο Alexandre Tourraix καταλήγει στο

εξής συµπέρασµα: «Η Ανατολή, όπως και το σχήµα που αποδόθηκε στη Γη, είναι λοιπόν το εννοιολογικό

προϊόν της απλουστευτικής οπτικής των Ελλήνων. Η Ανατολή υπάρχει καταρχήν, όπως και η Γη είναι

στρογγυλή, ως απλουστευµένη παράσταση µιας ορισµένης γεωπολιτικής πραγµατικότητας. Εδώ και δυόµι-

σι χιλιάδες χρόνια, οι έννοιες της Ανατολής και της ∆ύσης βασίζονται σε µια σύµβαση γεωγραφικού τύπου:

ο Ήλιος σηκώνεται στην ανατολή και βασιλεύει στη δύση. Η διαπίστωση αυτή είναι το αφετηριακό σηµείο

µιας γεωπολιτικής κατασκευής βασισµένης στην υπερτίµηση των ανθρώπινων διαφορών και της εκατέρω-

θεν οµοιογένειας Ανατολής και ∆ύσης. Ο κατάλογος αυτών των διαφορών παίρνει τη µορφή ενός λόγου

περί της ιδιοτυπίας των δύο πόλων, που έχουν έτσι χωριστεί, και προχωρεί µε απλουστεύσεις µιας περί-

πλοκης πραγµατικότητας. Για να συλλάβουµε αυτήν την πραγµατικότητα, πρέπει πρώτα να συνειδητοποιή-

σουµε τα πρότυπα που έχουµε κληρονοµήσει».
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κάθε είδους βάναυσες επεµβάσεις των «υιών του φωτός» απέναντι στους «υιούς
του σκότους».3

Ήδη µετά το τέλος του ψυχρού πολέµου και αρκετά έτη πριν από την 11η Σε-
πτεµβρίου, ο Σάµιουελ Χάντιγκτον, σε άρθρο του στο Foreign Affairs (1993), το
κατεξοχήν περιοδικό των συντηρητικών της Αµερικής, το οποίο (άρθρο) «ανα-
πτύχθηκε» ύστερα από µία τριετία σε βιβλίο (Η Σύγκρουση των Πολιτισµών και η
Παγκόσµια Τάξη), προφήτεψε µια µελλοντική σύγκρουση (όχι πλέον των ιδεολο-
γιών αλλά) των πολιτισµών και των θρησκειών. Τις ορθόδοξες χώρες τις ενέταξε
από κοινού µε το Ισλάµ (!) στο χώρο της απειλητικής (για το δυτικό εγωκεντρικό
πολιτισµό) «σκοταδιστικής» Ανατολής. Ο καθηγητής του Χάρβαρντ κατηγορήθη-
κε ότι έτσι διαµόρφωσε το δογµατικό πλαίσιο για κάθε µελλοντική επίθεση των
ΗΠΑ εναντίον του Ισλάµ και της Κίνας.

∆εύτερον. Παρά τον τεχνολογικό µεσσιανισµό και τις διακηρύξεις περί θανά-
του του Θεού, το φαινόµενο «θρησκεία» αναζωπυρώθηκε. «Η δοµική κρίση που
πλήττει το βιοµηχανικό κόσµο από τη δεκαετία του 70 οδηγεί στην επιστροφή του
Θεού. Καρδιά ενός άκαρδου κόσµου κατά τον Μαρξ, η βιταµίνη των αδυνάτων,
η θρησκεία προσφέρεται σε όλους αυτούς που αισθάνονται το έδαφος να υποχω-
ρεί κάτω από τα πόδια τους, στους χαµένους του οικονοµικού παιχνιδιού ή σε αυ-
τούς που δεν µπορούν να αντέξουν την καθηµερινή ανασφάλεια – την απειλή της
απόλυσης ή της εργασιακής υποβάθµισης, τα διαµαρτυρηµένα γραµµάτια, τα
υποθηκευµένα σπίτια, τις αποταµιεύσεις µιας ζωής που εξανεµίζονται όταν σκά-
νε οι χρηµατιστηριακές φούσκες. Έρευνες του περιοδικού TIME και του CNN
έδειξαν ότι ένας στους δύο Αµερικανούς ήταν πεπεισµένος πως η 11η Σεπτεµβρί-
ου είχε προβλεφθεί από το βιβλίο της Αποκάλυψης και ότι ο Αρµαγεδώνας, πε-
δίο της ύστατης µάχης του Καλού µε το Κακό, βρίσκεται στη Μέση Ανατολή και
τη Μεσοποταµία».4 Ενώ όµως στην Ανατολή (το λίκνο των «µεγάλων» θρησκει-
ών του Πλανήτη) ιδίως οι µονοθεϊστικές θρησκείες (Ισλάµ, Ιουδαϊσµός) αποτε-
λούν το µανδύα του φονταµενταλισµού, στη ∆ύση (Ευρώπη και Αµερική) όσες
θρησκείες σφετερίζονται την πλήρη καθολική γνώση και κατοχή της αλήθειας
περιθωριοποιούνται, η ύπαρξη της Μίας, Αγίας και Καθολικής Εκκλησίας αµφι-
σβητείται και η ίδια η χριστιανική θρησκεία θεωρείται ιδιωτική υπόθεση που
αφορά στη σχέση του κάθε ανθρώπου µε το Θεό του (ατοµοκεντρική κατανόηση
της σωτηρίας). Όπως και στην εποχή του Ιησού, έτσι και στην αρχή της τρίτης χι-
λιετίας µ.Χ., παράλληλα µε το πολυκατάστηµα της καταναλωτικής κοινωνίας,
απαντά µια «υπερπροσφορά» παραθρησκειών εισαγόµενων από την Ανατολή.
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3. Η ίδια η απελευθέρωση των αγορών οδηγεί ταυτόχρονα στην πόλωση Βορρά-Νότου, αλλά και σε διχασµό

της ίδιας της ∆ύσης. Η υποκατάσταση του ανθρώπινου δυναµικού από «προγραµµατισµένους» υπολογιστές

και οι ιδιωτικοποιήσεις οδηγούν στην ανεργία, στην πενία, άρα και στην περιθωριοποίηση, µεγάλο αριθµό

πολιτών. Σώζονται µόνον εκείνοι οι λίγοι ειδικοί («αναλυτές») που αξιοποιούν την τεχνολογική γνώση τον

κατάλληλο χρόνο, καταφέρνοντας «να πουλήσουν όσο γίνεται ακριβότερα τον εαυτό τους» στην αγορά

εργασίας.

4. Π. Παπακωνσταντίνου, Η Αµερικανική Τζιχάντ, Ελληνικά Γράµµατα, 2003, 3-4 40.
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Οι θρησκείες αυτές παρουσιάζουν αξιοσηµείωτες οµοιότητες µε την αρχαία αί-
ρεση του Γνωστικισµού, εφόσον θεωρούν τον Ιησού µία από τις πολλές φανερώ-
σεις του θείου, υποβαθµίζουν το σώµα, την ιστορία και τον κόσµο, αποδέχονται
τη µετενσάρκωση, την κυκλική πορεία του κόσµου, ο οποίος πεθαίνει και ξανα-
γεννιέται, και κινούνται µεταξύ απόλυτης άσκησης και σεξουαλικής απελευθέ-
ρωσης (τάντρα). 

Από τα ανωτέρω στοιχεία αναδεικνύεται η σηµασία της συµβολής της Ορθο-
δοξίας, η οποία, ευρισκόµενη στο µεθόριο Ανατολής και ∆ύσης και έχοντας δια-
σώσει, ιδίως µέσω του Αγίου Όρους, τον κοινοβιακό, θεραπευτικό και οικουµενι-
κό χαρακτήρα του αρχέγονου Χριστιανισµού, καλείται να διαδραµατίσει καθορι-
στικό ρόλο στην ένωση των διεστώτων.
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Ενότητα 2.2

O ∆ΙΑΛΟΓΟΣ ΩΣ «ΑΡΧΗ»
ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ

2.2.1 Ο διαχριστιανικός διάλογος στον 20ό αι.

Είναι δυνατόν όµως σε αυτή τη µετανεωτερική και εν πολλοίς µεταεκκλησια-
στική εποχή να υπάρξει ένωση των χριστιανικών Εκκλησιών και, εάν ναι, υπό
ποίες προϋποθέσεις; Το ζήτηµα είναι φλέγον, καθώς αφορά στη µαρτυρία του
Χριστιανισµού στο σύγχρονο κόσµο, ο οποίος εξαιτίας κυρίως της καταστροφής
του οικοσυστήµατος βιώνει έντονα την απειλή από το τρίπτυχο: πόνος – ενοχές –
θάνατος. Συνδέεται επιπλέον ιδιαίτερα, όπως ήδη επισηµάνθηκε, µε την ανάγκη
τής προς Ανατολάς διευρυνόµενης Ευρώπης να δώσει «ψυχή» και προοπτική στην
επιχειρούµενη νοµισµατική και οικονοµική ένωση.

Ο διάλογος των Εκκλησιών της Ανατολής και της ∆ύσης εγκαινιάστηκε τον τε-
λευταίο αιώνα της δεύτερης χιλιετίας, της οποίας βασικό χαρακτηριστικό υπήρξε
η κλιµακούµενη διαίρεση κατ’ αρχάς των Εκκλησιών, κατόπιν των Εθνών και, τέ-
λος, του ίδιου του ατόµου. Στο χώρο του Χριστιανισµού τα γεγονότα-σταθµοί τη
χιλιετία που παρήλθε είναι τα εξής: Α/ Σχίσµα των Εκκλησιών Ανατολής και ∆ύ-
σης, (1054), το οποίο οριστικοποιήθηκε µε την ∆΄ Σταυροφορία και την άλωση
της Κωνσταντινούπολης από τους Λατίνους (1250). Β/ Σχίσµα της ∆ύσης, Ρωµαι-
οκαθολικών και ∆ιαµαρτυροµένων, γένεση των Προτεσταντικών Οµολογιών
(1517). Γ/ Κατάτµηση της Ανατολής σε αυτοκέφαλες Εκκλησίες, ανάδυση του
εκκλησιολογικού εθνοφυλετισµού. Η ευχαριστιακή (ως προς τον τρόπο) και εδα-
φική (ως προς την οργάνωση) «κατά τόπον» Εκκλησία (π.χ. της Κορίνθου, της
Λυών), προσδιορίζεται πλέον από το έθνος ή το κράτος (π.χ. «Σερβική Ορθόδοξη
Εκκλησία της Γαλλίας»).5

Ύστερα από αιώνες αποξένωσης, η προσέγγιση Ανατολής και ∆ύσης είχε δύο
αφορµές: α/ την ιεραποστολική παρουσία του Χριστιανισµού στις χώρες της Άπω
Ανατολής και ειδικότερα στη Ν. Ινδία (1947), όπου µέσα σε ένα εντελώς ξένο πε-
ριβάλλον συνειδητοποιήθηκε η ανάγκη διαλόγου όλων εκείνων που οµολογούν
τον Ιησού Χριστό ως τον Μεσσία και Σωτήρα όλης της ανθρωπότητας, έτσι ώστε ο
Χριστιανισµός να έχει συνεπή και αποτελεσµατική παρουσία, β/ τις ενωτικές προ-
σπάθειες στο πεδίο της πολιτικής, ιδίως µετά τους παγκόσµιους πολέµους (πρβλ.
την Κοινωνία των Εθνών). Πρόσφατα προέκυψαν και άλλα θέµατα που απαιτούν
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κοινή προσέγγιση, όπως η αναφορά του νέου Συντάγµατος στη χριστιανική κλη-
ρονοµιά της Ευρώπης, η επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης,
αλλά και κοινωνικά προβλήµατα, όπως οι ανάγκες των προσφύγων, η µάστιγα
των ναρκωτικών κ.ά.

Στο διαχριστιανικό διάλογο πρωταγωνίστησε το Οικουµενικό Πατριαρχείο
της Κωνσταντινουπόλεως, το οποίο, έχοντας την έδρα του στο σηµείο συνάντησης
Ανατολής και ∆ύσης, ζώντας υπό το κράτος της ισλαµικής απειλής και βιώνοντας
µέσω των Εκκλησιών της «∆ιασποράς» την οικουµενικότητα, πολυθρησκευτικό-
τητα και πολυπολιτισµικότητα, συνειδητοποίησε την ανάγκη ειλικρινούς σύσφι-
ξης των σχέσεων των διαφόρων Εκκλησιών. Το 1902 ο Πατριάρχης Ιωακείµ
απευθύνεται µε εγκύκλια επιστολή του προς τις κατά τόπους Ορθόδοξες Εκκλη-
σίες, ενώ το 1920 µία άλλη πατριαρχική εγκύκλιος προτείνει προφητικά τη δηµι-
ουργία Κοινωνίας των Εκκλησιών. Το Οικουµενικό Πατριαρχείο συµµετείχε και
το 1948 στο Άµστερνταµ στην πρώτη συνεδρίαση του Παγκοσµίου Συµβουλίου
Εκκλησιών (ΠΣΕ), όπου το Βατικανό παραµένει µέχρι σήµερα παρατηρητής. Το
1965 ο Πάπας Παύλος ο Στ́ και ο Αθηναγόρας αίρουν τα αναθέµατα του 1054, µε
τη συναίσθηση ότι οι Ορθόδοξες Εκκλησίες «αποτελούν όργανα της θείας Χάρι-
τος, πως η συµπεριφορά τους συνάδει προς τη διδασκαλία του Χριστού για την
παροχή αµοιβαίας συγγνώµης αλλά και την πεποίθηση ότι είναι εντεταλµένες του
εκκλησιαστικού σώµατος και ότι εκφράζουν την κοινήν επιθυµίαν δικαιοσύνης
και το οµόθυµον αίσθηµα αγάπης των πιστών».6

Θα ανέµενε κάποιος στο τέλος της δεύτερης χιλιετίας ο διάλογος αυτός να έχει
τελεσφορήσει οδηγώντας στην επιθυµητή Κοινωνία των Εκκλησιών. Αυτό όµως
δε συνέβη για τους εξής λόγους: 

α) Μετά την προαναφερθείσα κατάρρευση του «υπαρκτού» σοσιαλισµού τα
Χριστούγεννα του 1988, στα κράτη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης επαναδραστη-
ριοποιήθηκαν οι Ελληνοκαθολικοί της Ουκρανίας, οι γνωστοί και ως Ουνίτες. Τα
εν λόγω άτοµα, έχοντας καταδιωχτεί από τους Κοµµουνιστές, χρησιµοποιήθηκαν
από το Βατικανό ως δούρειος ίππος για την άσκηση προπαγάνδας. Παρότι κατα-
δικάστηκε η δράση τους και από τους ίδιους τους Ρωµαιοκαθολικούς στην επιτρο-
πή διαλόγου µε τους Ορθοδόξους στο Freising (1990, Nr. 6b. 7c) και στο
Balamand του Λιβάνου (1993, Nr. 12. 22. 35), η Ουνία αποτελεί µέχρι σήµερα την
κατεξοχήν πέτρα σκανδάλου στις διαχριστιανικές σχέσεις.

β) Ταυτόχρονα υπήρξε εκµετάλλευση της ίδιας της Ορθοδοξίας από τους πρώ-
ην δηλωµένους άθεους πολιτικούς εθνικιστές ηγέτες των ανατολικών ευρωπαϊ-
κών κρατών. Προβλήθηκε το ορθόδοξο τόξο, το οποίο περιλαµβάνει την Αγία Ρω-
σία, τη Μεγάλη Σερβία, και φυσικά τη µητέρα των Ορθοδόξων Εκκλησιών, την
Ελλάδα. Η Ορθοδοξία από Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, µε
προορισµό να συσσωµατώσει τους πάντες και τα πάντα, ανεξάρτητα από τη φυλή
και το φύλο, (όχι σε µια αόριστη Ένωση-Οµοσπονδία, αλλά) στο Πρόσωπο του Ι.
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Χριστού και στο σταυρωµένο και αναστηµένο Σώµα Του, αλλοτριώνεται σε κρα-
τική θρησκεία, σε εθνικιστική ιδεολογία, µια αρνητική µετεξέλιξη που είχε συµ-
βεί (και συµβαίνει) στον Ιουδαϊσµό/Σιωνισµό: «Αγαπάει κανείς τα δάση της πα-
τρίδας του, τις ψαλµωδίες στους ναούς της και τη φλόγα των κεριών, αλλά δεν έχει
διαβάσει το Ευαγγέλιο. Λέγεται ορθόδοξος (διευκρινίζοντας αµέσως την εθνικό-
τητα), αλλά δεν ξέρει καθόλου πως είναι χριστιανός, µπορεί µάλιστα να λέγεται
ορθόδοξος και να είναι άθεος».7 Πάµπολλοι άνθρωποι και στην Ελλάδα σήµερα
είναι χριστιανοί ορθόδοξοι µόνον επειδή το θρήσκευµα εµπεριέχεται αυτονόητα
στην ελληνικότητά τους. 

γ) Επιπλέον, τις δύο τελευταίες δεκαετίες του 20ού αι., ιδίως στην Ελλάδα, η
∆ύση προβλήθηκε από τους Πρωτ. Ι. Ρωµανίδη, Χ. Γιανναρά κ.ά. ως πλήρως
«εκφραγκευµένη» και αλλοτριωµένη από το αυθεντικό χριστιανικό µήνυµα του
ευαγγελίου. Σε συνδυασµό µε το κλασικό σχήµα «Εκκλησία-Κόσµος» λειτούρ-
γησε έτσι αντίστροφα και κάποτε µανιχαϊκά στις συνειδήσεις πολλών ορθοδό-
ξων το προαναφερθέν δίπολο «βάρβαρος» δυτικός κόσµος- «φωτισµένη» Ανα-
τολική Εκκλησία.8

2.2.2 Ο διάλογος στην Αγία Γραφή

Εξαιτίας των ανωτέρω στοιχείων αρκετοί θεωρούν ότι κάθε απόπειρα δια-
χριστιανικού διαλόγου σηµαίνει ταυτόχρονα και παραίτηση από την «πατρώα
πίστη». Κατ’ αρχάς πρέπει να συνειδητοποιηθεί ότι το διάλογο των χριστιανι-
κών Εκκλησιών δεν τον απαιτούν µόνον οι περιστάσεις των καιρών. Τον «επι-
βάλλει» ο αυθεντικός Χριστιανισµός, καθώς ο διάλογος συνιστά το κατεξοχήν
χαρακτηριστικό ιδίωµα αυτής της εξ αποκαλύψεως θρησκείας-εµπειρίας. Ολό-
κληρη η Αγία Γραφή αποτελεί την καταγραφή του διαλόγου του Θεού µε τον άν-
θρωπο µέσω της αποκάλυψης, και του ανθρώπου µε τον Θεό κατεξοχήν µέσω
της προσευχής. 

� �δι�ς � �νθρωπ�ς πρ��λλει στις πρ�τες σελ�δες της Γραφ�ς ως φ�-
ση διαλ�γικ�, ως ��� κ�ινωνικ� και π�λιτικ�. Εν� στη δηµι�υργ�α τ�υ
Σ�µπαντ�ς ακ��γεται ρυθµικ� τ� «Κα� ε!πεν " Θε$ς: Γενηθ�τω. [...] Κα�
%γ&νετ�», η πλ�ση τ�υ ανθρ�π�υ απ�τελε� πρ�ϊ(ν «διαλ(γ�υ» των Τρι�ν
Πρ�σ�πων της Αγ�ας Τρι�δ�ς: «Π�ι�σωµεν (σε πληθυντικ() 	νθρωπ�ν
κατ´ ε�κ�να �µετ�ραν κα� καθ �µ��ωσιν κα� 1ρ2&τωσαν τ3ν 42θ�ων τ5ς
θαλ�σσης. [...] Κα� %π��ησεν " Θε$ς τ$ν 6νθρωπ�ν κατ’ ε4κ(να Θε�7,
%π��ησεν α8τ(ν 	ρσεν κα� θ�λυ, %π��ησεν α8τ��ς» (Γεν. 1, 26). Εν�, σ�µ-
φωνα µε τ� Συµπ�σι� τ�υ Πλ�τωνα, � &ρωτας, τ� τ&κν� της πεν�ας και τ�υ
κ�ρεσµ��, απ�τελε� συν&πεια της θ�µησης της πρ(τερης σφαιρικ�ς αν-
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δρ(γυνης �ντ(τητ�ς µας και �φε�λεται στη λα2τ�ρα για απ(κτηση εν(ς
τµ�µατ�ς τ�υ εαυτ�� µας π�υ &2ει απ�κ�πε� εντελ�ς αυθα�ρετα απ( τ� ε�-
ναι µας µε την αν�2� της θε(τητας, στη Γ�νεση η φιλ�α, η διαλ�γικ� σ2&-
ση, απ�τελε� �υσιαστικ( στ�ι2ε�� της εικ(νας τ�υ ανθρ�π�υ, αφ�� απ�-
τελε� και συστατικ( της εικ(νας τ�υ Θε�� των Πατ&ρων, � �π���ς δεν ε�-
ναι &να κιν��ν ακ�νητ� �ν ((πως αυτ(ς των φιλ�σ(φων) αλλ� σε απ(λυτ�
αθµ( σ2&ση, αγ�πη, τριαδικ(τητα. � =γι�ς Γρηγ(ρι�ς Ν�σσης στ� Περ�
Κατασκευ�ς τ�υ Ανθρωπ�ν�υ Σ�µατ�ς &ργ� τ�υ επισηµα�νει µ�λιστα (τι
αυτ� η εν λ(γω συγκρ(τηση υπηρετε� την αν�γκη τ�υ να συν-�µιλε�,
αφ�� µ&σα απ( τ�ν ενδι�θετ� και τ�ν πρ�φ�ρικ( λ(γ� � �νθρωπ�ς εκ-
φρ�?ει τ� ε�ναι τ�υ, γιν(µεν�ς απ( �-τ�µ� πρ(σ-ωπ�. «Η εραϊκ� γλ�σ-
σα µ�λιστα 2ρησιµ�π�ιε� την �δια λ&Aη πρ�κειµ&ν�υ να εκφρ�σει την
�ντ�λ�γικ� αA�α τ�υ ανθρ�π�υ «adam» και τ� ερωτηµατικ( γιατ� «ma»,
ως στ�ι2ε�� απ�ρ�ας αινιγµατικ�ς και ταυτ(2ρ�να θαυµασµ��».9

� �δι�ς � Πρωτ(πλαστ�ς ανα?ητε� µ�ταια µ&σα απ( την �ν�µατ�δ�σ�α
τ�υ περι�λλ�ντ(ς τ�υ &να �ν για να συν-�µιλ�σει. Παρ(τι ρ�σκεται στ�
µ&σ�ν τ�υ Παραδε�σ�υ, ?ει �σως την πρ�τη αµυδρ� εµπειρ�α της κ(λασης,
εν� και � αναγν�στης τ�υ ιερ�� κειµ&ν�υ συνειδητ�π�ιε� (τι � τα π�ντα
λ�αν καλ�ς κατασκευ�σας Θε(ς στην περ�πτωση τ�υ Αδ�µ &2ει πρ�σωρι-
ν� «απ�τ�2ει», αφ�� τ� πλ�σµα τ�υ αισθ�νεται α���θητ� και αν�λ�κλ�-
ρωτ�. Bστερα απ( τη στερε(τυπη επαν�ληψη «κα� ε!δεν " Θε$ς �τι κα-
λ�ν», � �δι�ς � ∆ηµι�υργ(ς αναγνωρ�?ει (τι «�� καλ�ν ε!ναι τ$ν 6νθρω-
π�ν µ�ν�ν· π�ι�σωµεν α8τE3 �ηθ$ν (ερ. ezer= συν(µιλ�, συνεπ�κ�υρ�)
κατ´ α8τ(ν» (Γεν. 2, 18). � Αδ�µ αναστα�νεται µ(ν�ν (ταν � Θε(ς ως νυµ-
φαγωγ(ς �δηγε� εν�πι(ν τ�υ τη γυνα�κα τ�υ, �π(τε και αυτ(ς Aεσπ� στ�
πρ�τ� ερωτικ( �σµα της Ιστ�ρ�ας: «τ�7τ� ν7ν Iστ�7ν %κ τ3ν Iστ&ων µ�υ
κα� σJρA %κ τ5ς σαρκ(ς µ�υ. ΑKτη κληθ�σεται γυν� (ερ. issa= ανδρ�ς) Lτι
%κ τ�7 1νδρ$ς (ερ. is) α8τ5ς %λ�µφθη αKτη. MΕνεκεν τ��τ�υ καταλε�ψει
6νθρωπ�ς τ$ν πατ&ρα α8τ�7 κα� τNν µητ&ρα α8τ�7 κα� πρ�σκ�λληθ�σεται
πρ$ς τNν γυναOκα α8τ�7 κα� Pσ�νται �Q δ�� ε4ς σ�ρκα µ�αν» (Γεν. 2, 23-24).
Σε αυτ( τ� �σµα � Αδ�µ πρ�σπαθε� να �ν�µατ�σει και να ανακαλ�ψει την
ταυτ(τητα και συν�µα την ετερ(τητα τ�υ �λλ�υ και µ&σα απ( τ�ν �λλ�ν
να πρ�σδι�ρ�σει τ�ν εαυτ( τ�υ και την απ�στ�λ� τ�υ στ�ν κ(σµ�. 

Μέσω του διαλόγου µε τον όφι επέρχεται στην Πρωτοϊστορία η σύλληψη
της αµαρτίας και του θανάτου, η οποία οδηγεί τελικά στην κραυγή αγωνίας
αλλά και στο µονόλογο του ανθρώπου. Ο Θεός δεν εγκαταλείπει όµως την
προσπάθεια να διαλεχθεί µε το πλάσµα Του. Ο ιερός Χρυσόστοµος αναφέρει
σχετικά:10 «Ο ίδιος ο Θεός δεν απέφυγε να διαλεχτεί µε τον Αδάµ όταν το
πλάσµα Του αµάρτησε και παρήκουσε την εντολή Του. ∆εν είπε ο Θεός: Τι
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χρειάζεται πια η συζήτηση µαζί του; Έφαγε, έπεσε, παρέβηκε το νόµο, πίστε-
ψε στον διάβολο, περιφρόνησε την εντολή µου, δέχτηκε το πλήγµα, νεκρώθη-
κε, παραδόθηκε στο θάνατο, τιµωρήθηκε. Τι χρειάζεται λοιπόν να συνοµιλώ
µαζί του; Τίποτε από αυτά δεν είπε, αλλά αντίθετα ήλθε προς αυτόν αµέσως
και συνοµίλησε µαζί του και τον παρηγόρησε και άλλο φάρµακο πρόσθεσε, το
φάρµακο των κόπων και των ιδρώτων (PG 48, 929)».11 Το ίδιο συµβαίνει και
στην περίπτωση του αδελφοκτόνου Κάιν: «Παρόλο που ο Κάιν αµάρτησε πολύ
και έδειξε τόση περιφρόνηση στο Θεό, ο Θεός όµως δεν του ζήτησε ευθύνη,
ούτε τον τιµώρησε, αλλά συζητώντας σαν φίλος µε φίλο, µε πολλή γλυκύτητα,
έκαµε διάλογο και του είπε: Αµάρτησες, ησύχασε! [...] Μόνον την αµαρτία
του υπέδειξε και τον συµβούλεψε να µην προχωρήσει περισσότερο. Είδες
υπερβολική αγαθότητα; (PG 53, 231)».12

Στ�ν ΗσαTα η πρ(σκληση τ�υ Θε�� στην εισαγωγ� τ�υ ιλ��υ ε�ναι
σαφ�ς: «∆ε7τε κα� διελεγ2θ3µεν (1, 18)». Ως πρ�ϋπ�θ&σεις τ�υ «διελεγκτι-
κ��» διαλ(γ�υ �ρ�?�νται η κ�θαρση της καρδι�ς και η &µπρακτη αγ�πη
πρ�ς τ�ν κ�ινωνικ� αδ�νατ�: «Λ��σασθε, καθαρ�� γ&νεσθε, 1φ&λετε τJς
π�νηρ�ας 1π$ τ3ν ψυ23ν Xµ3ν 1π&ναντι τ3ν Iφθαλµ3ν µ�υ, πα�σασθε
1π$ τ3ν π�νηρι3ν Xµ3ν, µ�θετε καλ$ν π�ιεOν, %κ?ητ�σατε Κρ�σιν, Y�σα-
σθε 1δικ��µεν�ν, κρ�νατε IρφανE3 κα� δικαι�σατε 2�ραν· κα� δε7τε κα�
διελεγ�θ!µεν, λ&γει Κ�ρι�ς» (Ησ. 1, 17-20). 

Αυτ(ς � δι�λ�γ�ς, η (κατ� κυρι�λεA�α) συν-�µιλ�α τ�υ Θε�� µε τ�ν �ν-
θρωπ�, �δηγε�ται στ� πλ�ρωµ� τ�υ µε τη Σ�ρκωση τ�υ Υι�� και Λ(γ�υ
τ�υ Θε�� «Lς %π� τ5ς γ5ς _φθη κα� %ν τ�Oς 1νθρ�π�ις συνανεστρ"φη» (Βα-
ρ��2 3, 8) σε µ�α επ�2� κατ� την �π��α για πρ�τη φ�ρ� µ&σω της ελληνι-
κ�ς γλ�σσας και τ�υ ρωµαϊκ�� δικα��υ απαντ� τ� φαιν(µεν� της παγκ�-
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11. Το πρωτότυπο κείµενο είναι το εξής: «aΑλλ´ Lµως %πειδN µετJ τ�σα�την πρ(ν�ιαν κα� διδασκαλ�αν κα�

παρα�νεσιν κα� ε8εργεσ�αν κατ&πεσε, κα� �8κ bκ�υσε τ3ν %πιταγµ�των, �8κ ε!πε [τ�7τ�] " Θε$ς,

Τ� λ�ιπ$ν τ$ πλ&�ν, τ� τ$ cφελ�ς; Pφαγεν, Pπεσε, παρ&η τ$ν ν(µ�ν, %π�στευσε τE3 δια(λEω, eτ�µω-

σ& µ�υ τNν %ντ�λNν, %δ&Aατ� τNν πληγNν, νεκρ$ς %γ&νετ�, παρεδ(θη τE3 θαν�τEω, Xπ$ τNν 1π(φασιν

fλθε, τ� δε% λ�ιπ�ν α�τ&! διαλ�γεσθαι; �8δgν τ��των ε!πεν, 1λλJ κα� fλθε πρ$ς α8τ$ν ε8θ&ως, κα�

διελ��θη, κα� παρεµυθ�σατ�, κα� π�λιν hτερ�ν %π&θηκε φ�ρµακ�ν, τ$ τ3ν π(νων κα� τ3ν Qδρ�των,

κα� �8 πρ(τερ�ν 1π&στη π�ντα π�ι3ν κα� πραγµατευ(µεν�ς, hως τNν φ�σιν τNν πεσ�7σαν 1ν&στη-

σε, κα� 1π�λλαAε τ�7 θαν�τ�υ, κα� πρ$ς τ$ν �8ραν$ν %2ειραγ�γησε, κα� µε�?�να τ3ν 1π�λωλ(των

Pδωκεν 1γαθJ, διJ τ3ν Pργων α8τ3ν τ$ν δι��λ�ν διδ�Aας, Lτι �8δgν α8τE3 πλ&�ν %γ&νετ� %κ τ5ς

%πι�υλ5ς τα της· 1λλ´ %καλiν τ�7 παραδε�σ�υ τ�jς 1νθρ�π�υς, cψεται α8τ�jς µικρ$ν Kστερ�ν

%ν τ�Oς �8ραν�Oς 1ναµεµιγµ&ν�υς τ�Oς 1γγ&λ�ις».

12. Το πρωτότυπο κείµενο είναι το εξής: «Τ�σ�7τ�ν τ��νυν α8τ�7 kµαρτ(ντ�ς, κα� τ�σα�την %πιδειAαµ&-

ν�υ τNν καταφρ(νησιν, �8κ 1πl�τησε δ�κην, �8δg τιµωρ�αν Xπgρ τ3ν γεγενηµ&νων ε4σεπρ�Aατ�,

1λλ´ mσανε� φ�λ�ς φ�λEω µετJ π�σης nµερ(τητ�ς διαλεγ�µεν�ς �(τω διελ��θη λ&γων· MΗµαρτες,

nσ�2ασ�ν. Μ(ν�ν τ$ kµαρτηθgν α8τE3 PδειAε, κα� συνε��λευσε µN περαιτ&ρω πρ�5ναι. Ε!δες

Xπερ�λNν 1γαθ(τητ�ς; aΑλλ´ %πειδN %κεOν�ς �8 µ(ν�ν �8κ %κ&ρδαν& τι %κ τ5ς τ�σα�της 1νεAικα-

κ�ας, 1λλJ κα� τ�Oς πρ�λα�7σι µε�?�να πρ�σ&θηκε, κα� %π� τNν σφαγNν eπε�2θη τ�7 1δελφ�7, κα�

�Kτω µgν π�λλNν ε4ς α8τ$ν %πιδε�κνυται τNν µακρ�θυµ�αν, πυν θαν(µεν�ς πρ(τερ�ν κα� διδ�jς

α8τE3 τ(π�ν 1π�λ�γ�ας».
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σµι�π��ησης. pαρακτηριστικ(ς ε�ναι στην Καιν� ∆ιαθ�κη � απ�καλυπτι-
κ(ς δι�λ�γ�ς τ�υ Ιησ�� µε την «αλλ�δαπ�» και αµαρτωλ� (για τ�υς ευσε-
ε�ς Ισραηλ�τες) Σαµαρε�τισσα. � Ιω�ννης � pρυσ(στ�µ�ς (PG 58, 732) ση-
µει�νει µε θαυµασµ( (τι � pριστ(ς τις δραµατικ&ς στιγµ&ς τ�υ Μυστικ��
∆ε�πν�υ δε δ�στασε να διαλε2θε� µε επιε�κεια µε τ�ν �δι� τ�ν πρ�δ(τη τ�υ,
πρ�κειµ&ν�υ να τ�ν απωθ�σει απ( τ� &γκληµα της πρ�δ�σ�ας. Και µετ�
την αν�στασ� Τ�υ � Ιησ��ς συνε2�?ει τ� δι�λ�γ� µε τ�υς «�πιστ�υς» µαθη-
τ&ς τ�υ. pαρακτηριστικ� ε�ναι η συν�µιλ�α τ�υ µε τ�υς δ�� µαθητ&ς π�υ
ρ�σκ�νται καθ´ �δ�ν πρ�ς τ�υς Εµµα��ς, &2�ντας στρ&ψει τα ν�τα τ�υς
πρ�ς την αγ�α Π(λη, απ�γ�ητευµ&ν�ι απ( τ� �ικτρ( τ&λ�ς τ�υ Μεσσ�α τ�υς
και την πρ�δ�σ�α τ�υ εθνικιστικ�� �ρ�µατ(ς τ�υς για παλιν(ρθωση τ�υ
Ισρα�λ (Λ�υκ. 24, 13-35).

∆ραστηριότητα 1

Μελετήστε το διάλογο του Ιησού Χριστού µε τη Σαµαρείτισσα στο φρέαρ του Ιακώβ, στο Κα-

τά Ιωάννη κεφ. 4, συσχετίζοντάς τον µε το διάλογό Του µε τον Νικόδηµο στο ίδιο ευαγγέλιο,

κεφ. 3. Εφόσον καταγράψετε και χωρίσετε το ∆ιάλογο σε ενότητες, επισηµάνετε τον τρόπο

προσέγγισης και αποκάλυψης της ταυτότητας του Θεανθρώπου στη συγκεκριµένη γυναίκα.

Κατά την Πεντηκοστή, µε τη δωρεά του Αγίου Πνεύµατος «%φ hνα hκαστ�ν
α8τ3ν %ν %�δει πυρ�νων γλωσσ3ν» καταργείται η Βαβέλ της σύγχυσης και
προβάλλουν καινούργιες προοπτικές διαλόγου: «Κα� _φθησαν α8τ�Oς διαµε-
ρι?(µεναι γλ3σσαι mσε� πυρ$ς κα� %κ�θισεν %φ’ hνα hκαστ�ν α8τ3ν, κα�
%πλ�σθησαν π�ντες Πνε�µατ�ς kγ��υ κα� bρAαντ� λαλεOν )τ�ραις γλ*σ-
σαις καθiς τ$ Πνε7µα %δ�δ�υ 1π�φθ&γγεσθαι α8τ�Oς. rΗσαν δg ε4ς aΙε-
ρ�υσαλNµ κατ�ικ�7ντες aΙ�υδαO�ι, 6νδρες ε8λαεOς 1π$ παντ$ς Pθν�υς
τ3ν Xπ$ τ$ν �8ραν(ν. γεν�µ&νης δg τ5ς φων5ς τα�της συν5λθεν τ$
πλ5θ�ς κα� συνε2�θη, Lτι bκ�υ�ν ε+ς ,καστ�ς τ.� �δ�/α διαλ�κτ&ω λαλ�0-
ντων α�τ!ν» (Πρ. 2, 3-4). Ενώ η διάλεκτος του κάθε ανθρώπου δεν καταργείται
και το ίδιο ευαγγέλιο διαδίδεται στην Ελληνική Κοινή-δηµώδη γλώσσα της επο-
χής, το Άγιο Πνεύµα προσκαλεί πάντας σε ενότητα έτσι ώστε όλοι, µε µια παρά-
δοξη συµ-φωνία, να δοξάζουν λόγω και έργω την Αγία Τριάδα, την τέλεια Κοινω-
νία Προσώπων, όπου επικρατεί η απόλυτη ελευθερία και αγάπη. Την ενότητα αυ-
τή της (Πρώτης) Εκκλησίας εν τη ποικιλία εκφράζει µε σαφήνεια η Εικόνα της
Πεντηκοστής. Ο κύκλος των µαθητών, οι οποίοι δέχονται την αγιοπνευµατική
ενέργεια µε τη µορφή των πύρινων γλωσσών, δε σχηµατίζει ένα γκέτο αλλά είναι
ανοικτός και περιλαµβάνει στις τάξεις του έναν διώκτη, τον µέλλοντα απόστολο
των εθνών Σαύλο. Άλλωστε, κάθε κλειστό κύκλωµα στη φύση είναι καταδικασµέ-
νο σε θάνατο.

Αυτόν το διάλογο συνέχισαν µε συνέπεια οι Απόστολοι και οι Απολογητές
Πατέρες στο πολυθρησκευτικό και πολυπολιτισµικό περιβάλλον της παγκοσµιο-
ποιηµένης Pax Romana όπου έδρασαν: «Ο Απόστολος Παύλος δεν φτάνει στην
Αθήνα ως [...] τουρίστας, αλλά µε την πρόθεση να ανοίξει διάλογο µε τους Επι-
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κούρειους και τους Στωικούς, εκπροσώπους της τότε φιλοσοφικής σκέψης. ∆εν
περιφρονεί τη θρησκευτικότητά τους ούτε εκφράζεται αρνητικά γι’ αυτήν. Μάλ-
λον τους επαινεί και εκφράζει εκτίµηση προς τα θετικά σηµεία των θρησκευτικών
τους δοξασιών. Πολύ περισσότερο οι Απολογητές και η Κατηχητική Σχολή της
Αλεξάνδρειας επιδεικνύουν άψογη λεπτότητα και σεβασµό απέναντι στις θετικές
αξίες του αρχαίου κόσµου και βρίσκονται σε συνεχή διάλογο. Αναγνωρίζουν όσα
ο Θεός εν σπέρµατι αποκάλυψε και τα συµπληρώνουν µε όσα κήρυξε ο Κύριος ως
την πλήρη αποκάλυψη της αλήθειας».13

Η πολεµική των Πατέρων της Νέας Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας (η οποία απο-
κλήθηκε υποτιµητικά Βυζάντιο από τον Ιερώνυµο Wolff το 17ο αι.) εναντίον των
αιρετικών, οι οποίοι εσκεµµένα διαστρέβλωναν την αλήθεια ως συνέπεια µιας
ανορθόδοξης βιοτής και ιδίως της φιλαρχίας, ίδρυαν το δικό τους θυσιαστήριο δί-
πλα στα θυσιαστήρια των άλλων ορθοδόξων και τελικά διέφθειραν όλο το Σώµα,
γι’ αυτό και αφορίζονταν/αποκόπτονταν θεωρούµενοι εχθροί ολόκληρης της Αυ-
τοκρατορίας, δεν µπορεί να αποτελεί πρότυπο αντιµετώπισης των ρωµαιοκαθολι-
κών και ευαγγελικών χριστιανών, οι οποίοι γεννήθηκαν σε ένα περιβάλλον ξένο
προς την «καθ’ ηµάς Ανατολή», γαλουχηµένοι µε µια ιδιαίτερη «γλώσσα» και νο-
οτροπία. Άλλωστε σε µια εποχή όπου το χαρακτηριστικό του πολιτισµού της (σε
αντίθεση προς το Βυζάντιο) είναι η αποϊεροποίηση των πάντων (ακόµα και του
ίδιου του Ιησού), η πίστη και το βάπτισµα σε έναν κοινό Θεό, και µάλιστα τριαδι-
κό, αποτελούν κοινό σηµείο αφετηρίας της συζήτησης και αναζήτησης της πληρό-
τητας της αλήθειας. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε κάθε Θεία Λειτουργία, το κατε-
ξοχήν µυστήριο της ειρήνης, ο ιερεύς εύχεται υπέρ της ενώσεως των πάντων,
αφού όµως ευχηθεί, πρώτον, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και, δεύτερον, υπέρ της
σωτηρίας (<σάω= γίνοµαι ακέραιος) των ψυχών ηµών, στοιχεία απαραίτητα για
να ευδοκιµήσει η συνδιαλλαγή ηµών και του κόσµου.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόµη και στην περίπτωση των αιρετικών, ο ιερός
Χρυσόστοµος προτείνει ο διάλογος να χαρακτηρίζεται από επιείκεια αλλά και
σταθερότητα. Προσκοµίζει ως παράδειγµα αυτό του ιατρού, ο οποίος περιποιεί-
ται τα τραύµατα που προκαλούν φλόγωση µε ιδιαίτερη ευαισθησία, προκειµένου
να µην προκαλέσει τη βίαιη αντίδραση του ασθενούς (θεραπευτική µέθοδος. PG
48, 718). Ο διάλογος άλλωστε δε σηµαίνει απαραίτητα υιοθέτηση, προϋποθέτει
όµως σεβασµό των απόψεων του άλλου. Χαρακτηριστική είναι εν προκειµένω η
διαλογική τεχνική του Σωκράτη, ο οποίος µε την επαγωγική µέθοδο προκαλούσε
τη γέννηση της αλήθειας (µαιευτική µέθοδος). 

Προκειµένου όµως ακριβώς αυτός (ο διάλογος) να έχει γόνιµα αποτελέσµα-
τα, οφείλει να διέπεται από αρχές, οι οποίες θα αναλυθούν στην αµέσως επόµε-
νη παράγραφο.
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2.2.3 Ο διάλογος εν αγάπη και αληθεία

Όπως αποδείχθηκε ανωτέρω, ο διάλογος αποτελεί συστατικό στοιχείο της
Αγίας Γραφής και του Χριστιανισµού. Αυτό το οποίο πρέπει κατ’ αρχάς να διασα-
φηνιστεί είναι το αντικείµενο αυτού του διαλόγου µεταξύ των Εκκλησιών Ανατο-
λής και ∆ύσης, και συγκεκριµένα η ενότητα που επιχειρείται να επιτευχθεί. Αξιο-
σηµείωτες είναι οι θέσεις του Αρχιµ. Βασιλείου Γοντικάκη:14 «Η Εκκλησία έχει
αποστολή να δώσει µαρτυρία της ενότητος γιατί ο Θεός γνωρίζεται σε αυτήν όχι
ως µονάρχης, αλλά ως τέλεια κοινωνία τριών Προσώπων. [...] Η ενότης της
Εκκλησίας δεν είναι συνέπεια σκέψεως, αλλά αντανάκλαση της µυστικής Τριαδι-
κής ενότητος. Η ενότης της Εκκλησίας δεν είναι διοικητικό σύστηµα ή διαδικασία
που µπορεί να οραθεί µε γυµνό οφθαλµό και να διευθετηθεί ανθρώπινα. [...] ∆εν
ήλθε ο Χριστός να µας παρακινήσει σε µια ειρηνική συνύπαρξη, αλλά να µας ενώ-
σει διά του εαυτού Του µε τον Πατέρα. ∆εν είναι ο Χριστός οπαδός της οποιασ-
δήποτε ειρηνιστικής προσπάθειας. Αντίθετα, το κήρυγµά Του είναι τόσο ριζικά
διάφορο από τις ιδέες ‘των κακώς οµονοησάντων’, ώστε φαίνεται να είναι γι’ αυ-
τούς διχασµός και µάχαιρα. Ο Χριστός ήλθε να διχάσει τη φθορά και την αµαρ-
τία. [...] Η ενότης της Εκκλησίας είναι θεανθρώπινο µυστήριο. Αν ήθελε ο Χρι-
στός µια ενότητα διοικητική, χωρίς προέκταση ζωής και µυστηρίου, θα µπορούσε
να δώσει σαν εικόνα της εκκλησιαστικής ενότητος την Ρωµαϊκή αυτοκρατορία λέ-
γοντας: Πατέρα, θέλω να είναι οι µαθητές µου ενωµένοι στην Πίστη, όπως η Ρω-
µαϊκή αυτοκρατορία. Εκείνος όµως δεν έκαµε έτσι. [...]  Ζητά από τον Πατέρα να
είναι οι “π�ντες 1ν sσιν, καθiς Σ�, Π�τερ, %ν aΕµ�� κ1γi %ν Σ��, tνα κα�
α8τ�� 2ν 3Ηµ%ν sσιν, tνα " Κ(σµ�ς πιστε�lη Lτι Σ� Με 1π&στειλας” (Ιω. 17,
21). Η των πάντων ένωσις για την οποία εύχεται η Εκκλησία δε νοείται ως συναρ-
µολόγησις τεµαχίων- ‘χριστιανικών κοινοτήτων’, αλλά ως επέκτασις της Τριαδι-
κής ενότητος, ως Σώµα Χριστού µελιζόµενον και µηδέποτε διαιρούµενον. Το κέ-
ντρο της Εκκλησίας δεν βρίσκεται σε ένα κάπου γεωγραφικό ή διοικητικό, αλλά
σε ένα καθώς».

Όντως, ο ίδιος ο Ιησούς, ο οποίος στον Ιωάννη εύχεται στους µαθητές «Ε4ρ�-
νην 1φ�ηµι XµOν, ε�ρ�νην τ5ν 2µ5ν δ�δωµι XµOν· �� καθ6ς � κ�σµ�ς δ�δωσιν
2γ6 δ�δωµι 7µ%ν» (Ιω. 14, 27),15 στον Ματθαίο διακηρύσσει: «ΜN ν�µ�σητε Lτι
fλθ�ν αλεOν ε4ρ�νην %π� τNν γ5ν· �8κ fλθ�ν αλεOν ε4ρ�νην 1λλJ µ"�αι-
ραν. rΗλθ�ν γJρ δι2�σαι 6νθρωπ�ν κατJ τ�7 πατρ$ς α8τ�7 κα� θυγατ&ρα
κατJ τ5ς µητρ$ς α8τ5ς κα� ν�µφην κατJ τ5ς πενθερuς α8τ5ς» (Ματθ. 10, 34-
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14. Αρχιµ. Βασιλείου, Εισοδικόν, Άγιον Όρος, 1974, 29 κε.

15. Ο κορυφαίος έβδοµος µακαρισµός των ειρηνοποιών ως υιών του Θεού (Ματθ. 5, 9-10) ακολουθεί τον µακα-

ρισµό εκείνων που έχουν καθάρει τον καθρέπτη της καρδιάς τους και συνοδεύεται από την επαγγελία του

πολέµου, του διωγµού και του ακατάσχετου µίσους από τον κόσµο και τον διάβολο. Αυτό το στοιχείο εξαί-

ρεται και στο Ιω. 16, 33: «τα7τα λελ�ληκα XµOν tνα %ν %µ�� ε4ρ�νην P2ητε. %ν τE3 κ(σµEω θλOψιν P2ετε·

1λλJ θαρσεOτε, %γi νεν�κηκα τ$ν κ(σµ�ν». Ο Ωριγένης µάλιστα προσθέτει το παράδοξο ότι, όταν µας

µισεί ο κόσµος, «τ(τε παραδ(Aως ε4ρ�νην 6γ�µεν» (Κατά Κελσ. 8.70).
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36. πρβλ. «διαµερισµός» Λουκ. 12, 51). Σχολιάζει σχετικά ο ιερός Χρυσόστοµος:
«M�τι τ�7τ� µ�λιστα ε�ρ�νη, �ταν τ� νεν�σηκ�ς 9π�τ�µνηται, �ταν τ� στα-
σι":�ν �ωρ�:ηται. �Kτω γJρ δυνατ$ν τ$ν �8ραν$ν τl5 γl5 συναφθ5ναι.
aΕπε� κα� 4ατρ$ς �Kτω τ$ λ�ιπ$ν διασ�?ει σ3µα, Lταν τ$ 1νι�τως P2�ν
%κτ&µlη· κα� στρατηγ$ς, Lταν κακ3ς "µ�ν��7ντας ε4ς δι�στασιν 1γ�γlη.
�Kτω κα� %π� τ�7 π�ργ�υ γ&γ�νεν %κε�ν�υ· τNν γJρ κακNν ε4ρ�νην n καλN
διαφων�α Pλυσε, κα� %π��ησεν ε4ρ�νην. �Kτω κα� Πα7λ�ς τ�jς κατ´ α8τ�7
συµφων�7ντας δι&σ2ισεν. aΕπ� δg τ�7 Να�υθg π�λ&µ�υ παντ$ς τ(τε n συµ-
φων�α %κε�νη 2αλεπωτ&ρα γ&γ�νεν. ;� γ<ρ παντα��= �µ�ν�ια καλ�ν· 2πε�
κα� λ.ηστα� συµφων�=σιν. ;�κ 	ρα �?ν τ�ς α�τ�= πρ�θ�σεως τ� @ργ�ν,
9λλ< τ�ς 2κε�νων γν*µης � π�λεµ�ς. Α�τ�ς µBν γ<ρ 2C�0λετ� π"ντας �µ�-
ν�ε%ν ε�ς τ�ν τ�ς ε�σεCε�ας λ�γ�ν· 2πειδ5 δB 2κε%ν�ι διεστασ�α:�ν, π�λεµ�ς
γ�νεται. aΑλλ´ �8κ ε!πεν �Kτως· 1λλJ τ� φησιν; �8κ fλθ�ν αλεOν ε4ρ�νην,
%κε�ν�υς παραµυθ��µεν�ς. ΜN γJρ ν�µ�σητε, φησ�ν, Lτι XµεOς αvτι�ι τ��-
των· %γ� ε4µι " τα7τα κατασκευ�?ων, %πειδN �Kτω δι�κεινται. ΜN τ��νυν
θ�ρυεOσθε, mς παρJ πρ�σδ�κ�αν τ3ν πραγµ�των γιν�µ&νων. ∆ιJ τ�7τ�
fλθ�ν, wστε π(λεµ�ν %µαλεOν· τ�7τ� γJρ %µ(ν %στι τ$ θ&ληµα. ΜN τ��νυν
θ�ρυεOσθε π�λεµ�υµ&νης, mς %πι�υλευ�µ&νης τ5ς γ5ς. M�ταν γJρ 1π�-
σ2ισθl5 τ$ 2εOρ�ν, τ(τε λ�ιπ$ν τE3 κρε�ττ�νι συν�πτεται " �8ραν(ς» (P.y. 57,
405). Πρ�ηγε�ται, συνεπ�ς, στ� pριστιανισµ( η �µ(-ν�ια, η εν(τητα στ�
θεµ&λι� της π�στης στ�ν τριαδικ( Θε( της αγ�πης και της ελευθερ�ας, την
�π��α διατ�πωσαν και απ�σαφ�νισαν �ι επτ� �ικ�υµενικ&ς Σ�ν�δ�ι, και
&πεται η ειρ�νη:16 «Κρε�ττων γJρ %παινετ$ς π(λεµ�ς, ε4ρ�νης 2ωρι?��σης
Θε�7» (Γρηγόριος Ναζιανζηνός Oµ. 2.87. PG 35, 488C).

Επιπλέον, η ενότητα την οποία εύχεται η Εκκλησία σε καµία περίπτωση δε
συνεπάγεται οµογενοποίηση. κατάργηση δηλαδή της ιδιαιτερότητας και της
ιδιοπροσωπίας του λαού και του ανθρώπου. Όπως ήδη σηµειώθηκε, µε τη δω-
ρεά του Αγ. Πνεύµατος «%φ hνα hκαστ�ν κατ" την Πεντηκ�στ�» σηµαίνονται
η πρόσληψη του τοπικού πολιτισµού και τη χρήση της τοπικής διαλέκτου. Ο Χρι-
στιανισµός, σύµφωνα µε τον π. Α. Σµέµαν,17 «δεν έφερε καινά πράγµατα. Έκα-
νε τα πάντα καινά». Σύµφωνα µε τον Αρχιεπ. Αλβανίας κ. Αναστάσιο,18 «συ-
γκαλείται εν Χριστώ η Εκκλησία, διά του Αγίου Πνεύµατος, “εις κοινωνίαν
αγάπης”, καταργουµένων όλων των συνόρων: φυλών, γλωσσών, φύλων, τάξεων,
πολιτιστικών προϋποθέσεων. Η αληθινή χριστιανική Εκκλησία δεν νοείται
εντούτοις σαν µια νέα, κλειστή στον εαυτό της κοινότητα, σαν εταιρεία η
οποία ζητεί τη δική της αύξηση προς ενίσχυση των δυνάµεών της, αλλά ως
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16. Πρβλ. Σ. Σάκκου, Η Έρευνα της Γραφής, Θεσσαλονίκη 1969, 25. Αρχιµ. Ι. Κοστώφ, Οι Πατέρες της Εκκλη-

σίας για τον Πόλεµο και την Ειρήνη, Αθήναι: Αποστολική ∆ιακονία, 1984, 26 κ.ε.

17. Η Λατρευτική Αναγέννηση και η Ορθόδοξη Εκκλησία, Λάρνακα: Σηµατωρός 1989, 110.

18. Παγκοσµιότητα και Ορθοδοξία, 40-41.
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σύµβολο, ως σηµείο της ποθητής παγκοσµίου ενότητος.19 Η Εκκλησία ενεργεί
ως “µυστήριον”, ως ζωτικός πυρήνας της βασιλείας του Θεού, η οποία εκτείνε-
ται πέραν των αισθητών ορίων των εκκλησιαστικών κοινοτήτων. Καθετί που κα-
τέχει, καθετί που πράττει, ανήκει στον κόσµο ολόκληρο· γίνεται –πρέπει να γί-
νεται– προς χάριν ολόκληρης της οικουµένης. Πρόκειται ακόµη για ενότητα που
δεν στηρίζεται στην ισοπέδωση και δεν οδηγεί στη δηµιουργία µάζας, σε σύµ-
φυρµα. Είναι η ενότητα ενός οργανισµού και όχι ενός βράχου. Ο πιστός αποτε-
λεί ζωντανό κύτταρο του σώµατος της Εκκλησίας. Κάθε πρόσωπο και κάθε σύ-
νολο προσώπων καλείται να πραγµατοποιήσει τον ιδιαίτερο εαυτό του, να ανα-
πτύξει τις υπάρχουσες µέσα του δυνάµεις σε αρµονία προς το όλον, εν αγάπη η
οποία αποτελεί το βασικό χαρακτηριστικό της “θείας εικόνος”. Η καθολικότητα
της Εκκλησίας δεν σηµαίνει αποκλειστικότητα αλλά περιεκτικότητα».

∆ραστηριότητα 2

Προκειµένου να διακρίνετε τις «ορθόδοξες» προϋποθέσεις του οικουµενικού διαλόγου,

µελετήστε τον πατερικό σχολιασµό στα χωρία Α) Ιω. 17, 21-23: «tνα π�ντες zν sσιν, καθiς

σ�, Π�τερ, %ν %µ�� κ1γi %ν σ��, tνα κα� α8τ�� %ν nµOν sσιν, tνα " κ(σµ�ς πιστε�lη Lτι σ� µε

1π&στειλας. κ1γi τNν δ(Aαν {ν δ&δωκ�ς µ�ι δ&δωκα α8τ�Oς, tνα sσιν zν καθiς nµεOς hν·

%γi %ν α8τ�Oς κα� σj %ν %µ��, tνα sσιν τετελειωµ&ν�ι ε4ς hν, tνα γιν�σκlη " κ(σµ�ς Lτι σ� µε

1π&στειλας κα� eγ�πησας α8τ�jς καθiς %µg eγ�πησας». Β) Μτ. 16, 18: «Σj ε! Π&τρ�ς, κα�

%π� τα�τlη τl5 π&τρ|α �4κ�δ�µ�σω µ�υ τNν aΕκκλησ�αν κα� π�λαι |}δ�υ �8 κατισ2�σ�υσιν

α8τ5ς». Συµβουλευτείτε το Π. Τρεµπέλα, Υπόµνηµα εις το Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, Αθή-

ναι: Σωτήρ 31979, 612-614, και του ιδίου, Υπόµνηµα εις το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον,

Αθήναι: Σωτήρ 41989, 304-305.
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19. Η υπογράµµιση είναι του Συγγραφέα.
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Ενότητα 2.3

ΤΑ ΒΑΘΥΤΕΡΑ ΑΙΤΙΑ
ΤΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
ΚΑΙ ∆ΥΣΗΣ

Από τα πρώτα βήµατά της η Εκκλησία αντιµετώπισε έριδες, καθώς αποτελεί
το ζωντανό Σώµα του Χριστού, το οποίο σε διηνεκή κλίµακα έχει τους «µώλωπές
του», τις ανθρώπινες αδυναµίες, εκ των οποίων η θανάσιµη είναι ο εγωισµός.
Ήδη ζώντος του Ιησού, οι µαθητές Ιάκωβος και Ιωάννης, πριν από την επικείµενη
είσοδο του Ιησού στην Ιερουσαλήµ, επιζητούν πρωτεία για να τους αντιπροσφέ-
ρει ο δάσκαλός τους τη θυσία (Μκ. 10, 35 κ.ε.). Στο Α΄Κορ. 3-4, 12-13, ο Απόστο-
λος Παύλος προσπαθεί να αντιµετωπίσει έριδες στην Κόρινθο που σχετίζονται µε
την προσωπολατρεία αλλά και την προβολή ορισµένων χαρισµάτων εκ µέρους
των φορέων τους (π.χ. της γλωσσολαλιάς). Ως απάντηση προς όλες αυτές τις δια-
σπαστικές τάσεις προβάλλει ο µοναδικός στα φιλολογικά χρονικά παύλειος
ύµνος της αγάπης (Α΄Κορ. 13). Χαρακτηριστική είναι επίσης και η διαφωνία µε-
ταξύ των Εκκλησιών της Ανατολής (Μ. Ασίας) επί του Επισκόπου Αγίου Πολυ-
κάρπου (+168) και της Εκκλησίας της Ρώµης επί Πάπα Ανικήτου (155-166) και
µέχρι του Βίκτωρος (189-199) για τον εορτασµό του Πάσχα. Παρά ταύτα Ανατολή
και ∆ύση υπήρξαν «συγκοινωνούντα δοχεία». Ο µικρασιάτης Ειρηναίος (+ 200
µ.Χ.), φορέας της ιωάννειας παράδοσης, τον καιρό των διωγµών του Μάρκου Αυ-
ρηλίου µεταναστεύει στη Λυών. Τη µοναστική εµπειρία αλλά και τη βιβλική ερµη-
νευτική της Ανατολής µετέφερε στη ∆ύση και ο Άγιος Iωάννης Κασσιανός (360-
435 µ.Χ.), µαθητής του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόµου, ο οποίος ασκήτευσε
στην Αίγυπτο επί δέκα έτη.

Πριν από την οριστική ρήξη της Ανατολής µε τη ∆ύση το 1054, την πρώτη χι-
λιετία του Χριστιανισµού η Εκκλησία ταλανίστηκε από πέντε σχίσµατα: α/ το
σχίσµα των ετών 407-438, εξ αφορµής της εξορίας του ιερού Χρυσοστόµου, β/ το
ακακιανό σχίσµα 418-519, εξ αφορµής του Ενωτικού του Πατριάρχη Κωνσταντι-
νουπόλεως Ακακίου µε τους µονοφυσίτες, γ/ το σχίσµα του 649, εξαιτίας των µο-
νοθελητικών διαταγµάτων, δ/ το σχίσµα του 769, εξαιτίας των εικονοµαχικών
ερίδων και ε/ το σχίσµα του 861-879 εξαιτίας της ανόδου του ιερού Φωτίου στον
πατριαρχικό θρόνο.

Σηµειωτέον ότι τον 5ο αι. αποσχίστηκαν από την Εκκλησία πολυπληθείς χρι-
στιανικοί πληθυσµοί της Αιγύπτου και της Συρίας (Κόπτες, Αβυσσηνοί, Αρµένι-
οι, Χαλδαίοι, Ιακωβίτες, Εκκλησία της Μαλαµπαρικής στην Ινδία). Καταδικάζο-
νται από τη ∆΄Οικουµενική Σύνοδο (451) ως µονοφυσίτες και κατόπιν αλίσκο-
νται από το Ισλάµ, χωρίς όµως να απολεστεί ποτέ η πλουσιότατη εκκλησιαστική
παράδοσή τους. 
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Το 754 ιδρύθηκε το παπικό αλλά και το φραγκικό κράτος επί Στεφάνου Β΄
και Πιπίνου του Βραχύ. Η εδραίωση του πρώτου επιχειρήθηκε µε την κυκλοφορία
ψευδεπίγραφων κειµένων. Γνωστές είναι οι 94 ψευδοϊσιδώρειες διατάξεις και
ιδιαίτερα εκείνες οι οποίες είναι γνωστές ως κωνσταντίνεια δωρεά. Σύµφωνα µε
το περιεχόµενό τους, «ο Μ. Κωνσταντίνος παραχώρησε στον Πάπα Σίλβεστρο
(314-335) την εξουσία επί των άλλων πατριαρχών αλλά και πολιτικές εξουσίες»,
έτσι ώστε να καταστεί caput totius orbis – κεφαλή όλης της γης. Το παπικό κράτος
φτάνει στο απόγειο της δόξας του τον 11ο αι. επί Λέοντος του Θ΄, ο οποίος εµπνε-
όταν από το όραµα µιας παγχριστιανικής αυτοκρατορίας, η οποία είχε ως λίκνο
της τη µονή του Κλουνιακού της Βουργουνδίας, βόρεια της Λυών.

Τα αίτια τα οποία τελικά οδήγησαν την Ανατολή και τη ∆ύση στο οριστικό Σχί-
σµα δεν είναι αποκλειστικά θεολογικά, καθώς «φυσικό και µεταφυσικό στοιχείο
δεν µπορούν να χωριστούν κι αν θα διαπράξει κάτι τέτοιο το µυαλό του ανθρώ-
που, εξάπαντος οδηγείται σε ένα είδος βαριάς και συνάµα αδιόρατης “σχιζοφρέ-
νειας”» (Ν. Ματσούκας). Αποτελεί απλοποίηση να περιορίζει κάποιος τα αίτια
του δραµατικού αυτού γεγονότος µόνο στο Filioque και στο Πρωτείο του Πάπα,
όπως συµβαίνει στην Ανατολή, ή στο θέµα του διαζυγίου και τη διάκριση ουσίας
και ενεργειών, όπως συµβαίνει στη ∆ύση. Τα αίτια είναι πιο πολύπλοκα και πολύ
βαθύτερα, και πρέπει να ανιχνευτούν προκειµένου να υπάρξει στο µέλλον η θε-
ραπεία τους. Για την αποτελεσµατικότερη µεθοδολογική προσέγγιση αυτών των
αιτίων, τα διακρίνουµε στις εξής κατηγορίες: θεολογικά, ιστορικά, ψυχολογικά
αλλά και αίτια νοοτροπίας.

2.3.1 Θεολογικά αίτια

Α. Επειδή η Ρώµη αποτελούσε την πρωτεύουσα του Ρωµαϊκού Κράτους,
όπου και διαδόθηκε ο Χριστιανισµός, αλλά και επειδή στο χώρο της µαρτύρη-
σαν οι κορυφαίοι Πέτρος και Παύλος, ο Επίσκοπος της Ρώµης προήδρευε στις
Συνόδους ως πρώτος µεταξύ ίσων (primus inter pares) ακόµη κι όταν η Κωνστα-
ντινούπολη, ως πρωτεύουσα του Ρωµαϊκού Κράτους,20 κατέλαβε «τJ πρεσε�α
τ5ς τιµ5ς µετ< τ$ν τ5ς Ρ�µης %π�σκ�π�ν, διJ τ$ ε!ναι α8τ�ν ν&αν Ρ�µην»,
τα οποία αρχικά κατείχε η Αλεξάνδρεια (Γ΄Κανών Β΄ Οικουµενικής Συνόδου,
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20. Όσον αφορά στη διοικητική οργάνωση του Χριστιανισµού, αποκλειστικό κριτήριο συστάσεως και υπάρξε-

ως µιας «κατά τόπον Εκκλησίας» ήταν η εδαφικότητα, ενώ µε την ∆΄ Οικουµενική Σύνοδο διαµορφώθηκε

ο θεσµός της Πενταρχίας, η υπαγωγή όλων των κατά τόπους Εκκλησιών στα πέντε οικουµενικά πατριαρ-

χεία, Ρώµης, Κωνσταντινουπόλεως, Αλεξανδρείας, Αντιοχείας και Ιεροσολύµων. Ακριβώς επειδή ακόµη

και το Πατριαρχείο «ακολουθούσε» τα όρια (και συνεπώς) και την αίγλη του τόπου, της πολιτικής επαρχίας

όπου βρισκόταν (κριτήριο εδαφικότητας), η Μήτηρ Σιών, το Πατριαρχείο Ιεροσολύµων, κατατάχθηκε

τελευταίο, πέµπτο στην Ιεραρχία της Πενταρχίας (αφού η πόλη είχε χάσει πλέον την αίγλη της), ενώ στη

δεύτερη θέση, και µάλιστα µε ίσα πρεσβεία τιµής µε το Ρώµης, κατατάχθηκε το Πατριαρχείο Κωνσταντι-

νουπόλεως, ένεκα της ακτινοβολίας της Πρωτεύουσας του Βυζαντίου και της προσωπικότητας Πατριαρχών

όπως του Ιωάννη του Χρυσοστόµου.
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Κωνσταντινούπολη 381).21 Η ∆΄ Οικουµενική Σύνοδος, η οποία καθιέρωσε το
θεσµό της Πενταρχίας µε τον περίφηµο 28ο κανόνα της (ο οποίος επικυρώθηκε
από τον 36ο της εν Τρούλω Συνόδου), αποδίδει «ίσα πρεσβεία τιµής» στο θρόνο
της Κωνσταντινούπολης («τNν ασιλε�αι κα� συγκλ�τωι τιµηθεOσαν π(λιν»)
ενώ επεκτείνει τη δικαιοδοσία του στα «βαρβαρικά έθνη», δηλαδή στις χριστια-
νικές κοινότητες οι οποίες ιδρύονται διά της Ιεραποστολής εκτός της αυτοκρα-
τορίας.22 Το ότι ο Επίσκοπος Ρώµης προεξήρχε στη Θεία Ευχαριστία και προή-
δρευε στις Συνόδους, αυτό δε σήµαινε ότι ελάµβανε ο ίδιος τις αποφάσεις. Όλοι
οι Επίσκοποι ήταν ίσοι, διότι όλοι είχαν την αποστολική διαδοχή, την ίδια δια-
κονία και αποστολή.23

Β. Το γεγονός ότι η Ρώµη αποτελούσε τη µοναδική αποστολική έδρα στη ∆ύ-
ση, έδωσε σε αυτήν µοναδικό κύρος όσον αφορά στη θέση της στη ∆υτική Ρωµαϊ-
κή Αυτοκρατορία. Στην Ανατολή, αντίθετα, πολλές Εκκλησίες είχαν το προνόµιο
να είναι αποστολικές. Όσον αφορά στην αποστολικότητα του Πατριαρχείου
Κωνσταντινούπολης, αυτή συνδέθηκε είτε µε τον Λουκά (∆ιδασκαλία των Απο-
στόλων τέλη 2ου-αρχές 3ου αι.) είτε µε τον πρωτόκλητο Ανδρέα24 (ο οποίος φέρεται
ότι έδρασε στις περιοχές της Μικράς Ασίας και του Ευξείνου Πόντου ιδρύοντας
µεταξύ άλλων και την τοπική εκκλησία της µικρής πόλης του Βυζαντίου) είτε και
µε το µαθητή της αγάπης, τον Ιωάννη το Θεολόγο, στο ευαγγέλιο του οποίου ο
Ανδρέας επίσης διαδραµατίζει εξέχοντα ρόλο. Όπως σηµειώνει ο Βλ. Φειδάς,25

«η αφετηρία για την ειδικότερη αναφορά στην αποστολική διαδοχή ήταν για µεν
την Ανατολή η διαδοχή πίστεως, για δε τη ∆ύση η διαδοχή τάξεως, µε συνέπεια
την ετερόκεντρη ερµηνεία της αρχής της αποστολικότητας. Πράγµατι, ενώ µε
αφετηρία τη διαδοχή τάξεως ο ιδρυτής ενός αποστολικού θρόνου προσελάµβανε
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21. «Τ$ν µ&ντ�ι Κωνσταντιν�υπ(λεως %π�σκ�π�ν P2ειν τJ πρεσε�α τ5ς τιµ5ς µετJ τ$ν τ5ς Ρ�µης %π�-

σκ�π�ν, δι< τ� εDναι α�τ�ν ν�αν Ρ*µην».

22. Με τον τίτλο «οικουµενικός» χαρακτηρίστηκε ο Πατριάρχης Ακάκιος στα τέλη του 5ου αι., απονοµή που

προκάλεσε την αντίδραση του Πάπα Φηλίκιου (483 µ.Χ.). Το θέµα ανακινήθηκε και πάλι όταν Πατριάρχης

νέας Ρώµης ήταν ο Ιωάννης ο Ελεήµων (τέλη 6ου αι. µ.Χ.).  

23. Στο σηµείο αυτό πρέπει να υπογραµµιστεί ότι δεν υπάρχει στην Εκκλησία χειροτονία σε τέταρτο βαθµό

ιεροσύνης, δηλ. σε Πατριάρχη ή Πάπα.

24. Πρβλ. Φειδά, Οικουµενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης, Θησαυρός της Ορθοδοξίας 2000 χρόνια, τόµ.

Β, Αθήνα: Εκδοτ. Αθηνών 2000, 30-65, εδώ 40 κε. Πολύ εύστοχα σηµειώνει ο Γ. Πατρώνος, Ελληνισµός και

Χριστιανισµός, Αθήνα: Αποστολική ∆ιακονία 2003, 143, ότι όταν η ∆υτική Εκκλησία θέλησε να οικειοποι-

ηθεί τον Πέτρο για να επιβάλει το πρωτείο εξουσίας του Πάπα, «η Εκκλησία της Ανατολής προέβαλε τον

απ. Ανδρέα ως τον πρωτόκλητο µαθητή του Ι. Χριστού, ο οποίος µάλιστα δεν ιδιοποιήθηκε την δική του

προσωπική εµπειρία αλλά έσπευσε αµέσως να την κοινοποιήσει στον αδελφό του Σίµωνα Πέτρο, καθιστώ-

ντας και αυτόν µέτοχο της θείας κλήσης (Ιω. 1, 40-42). Ο Ανδρέας ουσιαστικά αναγορεύεται µε την πράξη

του αυτή ο µυσταγωγός εις την εν Χριστώ ζωή του Πέτρου. Κατέχει µε αυτόν τον τρόπο το πρωτείο της αγά-

πης και προβάλλει τη λειτουργία της διακονίας έναντι οποιουδήποτε πρωτείου και οποιασδήποτε κοσµικής

εξουσίας». Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ανδρέας τιµάται από τη Σκυθία (Κριµαία), παρευξείνειες περιοχές,

βόρειο Καύκασο µέχρι τη βόρεια Σκωτία, σε όλες τις τοπικές Εκκλησίες που είχαν πνευµατικές σχέσεις µε

την Κωνσταντινούπολη.

25. Εκκλησιαστική Ιστορία Α΄, Αθήναι 31997, 840-841.
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ιδιάζουσα σπουδαιότητα, µε αφετηρία τη διαδοχή πίστεως ο ιδρυτής του θρόνου
απόστολος ήταν απλώς µία πρόσθετη επιβεβαίωση της αναγωγής της πίστεως
στους αποστολικούς χρόνους. Έτσι εξηγείται η διαπιστωµένη ‘αδιαφορία’ του
θρόνου της Κπόλεως να αναφερθή στις αποστολικές ρίζες της τοπικής εκκλησίας,
παρά την απολυτοποίηση του κριτηρίου αυτού στη ∆ύση».

Γ. Σύµφωνα µε τον τρίτο, τον τέταρτο και τον πέµπτο κανόνα της Συνόδου της
Σαρδικής (Σόφιας, 342/3), στον Πάπα και Πατριάρχη της Ρώµης µπορούσε κάποι-
ος να προσφύγει, εάν είχε καταδικαστεί από τον Επίσκοπο της περιοχής του για
θέµατα πίστεως και ζωής («έκκλητο»-έφεση). Το 451, µε τους Κανόνες 9 και 17
της ∆΄Οικουµενικής Συνόδου (451), το ίδιο δικαίωµα  είχε στην Ανατολή ο Πα-
τριάρχης Κωνσταντινούπολης.

∆. Ο Πάπας σε αρκετά κρίσιµα θέµατα της πίστεως αποφάνθηκε ορθόδοξα
(∆΄Οικουµενική Σύνοδος - Εικονοµαχία). Αυτό συνέβη όχι διότι κατέχει το
«αλάθητο» λόγω του αξιώµατός του, αλλά διότι οι συγκεκριµένοι Πάπες (τα συ-
γκεκριµένα πρόσωπα) «εδογµάτισαν καλώς» διά του φωτισµού του Αγίου
Πνεύµατος. Στην Αποστολική Σύνοδο των Ιεροσολύµων (48 µ.Χ.), η οποία απο-
τελεί το πρότυπο όλων των µετέπειτα Συνόδων, εξαίρεται το γεγονός ότι η από-
φασή της δεν ανήκει αποκλειστικά και µόνο στον Πέτρο, αλλά στο Άγιο Πνεύµα
και σε όλους τους Αποστόλους (Πρ. 15, 22: «Τ(τε Pδ�Aε τ�Oς 1π�στ(λ�ις κα�
τ�Oς πρεσυτ&ρ�ις σjν Lλlη τl5 aΕκκλησ�|α»). Το συνοδικό πολίτευµα της
Εκκλησίας στηρίζεται ακριβώς στην πίστη του Τριαδικού Θεού, στη σύνοδο
τριών Προσώπων µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία όµως ενεργούν µε
απόλυτη ελευθερία και αγάπη. Ο ίδιος ο Απόστολος Πέτρος, ο φερόµενος ως
ιδρυτής της Ρωµαϊκής Εκκλησίας (γεγονός όµως το οποίο δε δικαιώνεται από
τις πηγές),26 επικρίθηκε από τον Παύλο όσον αφορά στο θέµα της αντιµετώπι-
σης των εξ εθνών προερχοµένων χριστιανών (Γαλ. 2, 11-12). Η έµφαση στη συ-
νοδικότητα από την πλευρά της Ορθοδοξίας αποδεικνύεται από το γεγονός ότι
ως βάση της πίστης της προκρίνει τις αποφάσεις των επτά Οικουµενικών Συνό-
δων της αδιαίρετης Εκκλησίας κατά την πρώτη χιλιετία. Έκτοτε δεν έχει ανα-
γνωρίσει άλλη Σύνοδο ως οικουµενική. 

Ε. Οι προαναφερθέντες λόγοι ενίσχυσαν σταδιακά την αντίληψη περί πρωτεί-
ου και αλάθητου του Πάπα. Το Filioque (= Spiritus... est a Patre et a Filo
procedere) εισήχθηκε για πρώτη φορά στο Σύµβολο της Πίστεως στην Γ΄Σύνοδο
του Τολέδο (589 µ.Χ.), χωρίς να γίνει δεκτό από τον Πάπα. Ο ίδιος ο Λέων ο
Γ΄(795-816 µ.Χ.) στα τέλη του 8ου αι. χάραξε το Σύµβολο της Πίστεως χωρίς τη
φράση και «εκ τ�υ Υι��» (Filioque) σε ασηµένιες πλάκες στο Βατικανό. Το
Filioque υιοθετήθηκε κατ’ αρχάς από τους Φράγκους (Σύνοδος Φραγκφούρτης
794) και προβλήθηκε από εκείνους ως ειδοποιός διαφορά µε την Ανατολή και
τους Γραικούς, όταν θέλησαν πολιτικά και πολιτιστικά να αυτονοµηθούν από το
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Ανατολικό Κράτος.27 Ακριβώς επειδή υπεισήλθε ο πολιτικός παράγων στην προ-
σθήκη αυτή, το θέµα θα συζητηθεί κατωτέρω.

Στ. Το χωρίο Ματθ. 16, 17-18 («Σj ε! Π�τρ�ς, κα� 2π� τα0τ.η τ.� π�τρ/α �4κ�-
δ�µ�σω µ�υ τNν aΕκκλησ�αν κα� π�λαι |}δ�υ �8 κατισ2�σ�υσιν α8τ5ς»), το
οποίο προβάλλεται ως η αγιογραφική τεκµηρίωση του παπικού πρωτείου, δεν ερ-
µηνευόταν κατ’ αυτό τον τρόπο τους πρώτους αιώνες. Σύµφωνα µε την πατερική
ανάγνωση, πέτρα επί της οποίας στηρίζεται η Εκκλησία δεν είναι ο Πέτρος, ο
οποίος αµέσως µετά χαρακτηρίζεται από τον ίδιο τον Ι. Χριστό Σατανάς (στ. 23),
επειδή Τον αποτρέπει από το µαρτύριο, αλλά η πίστη και οµολογία του Πέτρου
ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. Σύµφωνα άλλωστε µε το Εφ. 2, 20 αλλά και
το Αποκ. 21, 14 (πρβλ. Γαλ. 2, 9), η Εκκλησία είναι οικοδοµηµένη στο θεµέλιο
όλων των Αποστόλων «cντ�ς 1κρ�γωνια��υ α8τ�7 pριστ�7 aΙησ�7». Στον ίδιο
τον Ματθαίο την εξουσία του «δεσµε�ν και λ�ειν» λαµβάνουν στο 18, 18 και οι
∆ώδεκα. Ακόµη όµως και εάν ως πέτρα εννοηθεί ο ίδιος ο Κηφάς-Πέτρος, όπως
σηµειώνει ο π. Θεόδωρος Στυλιανόπουλος,28 «η πρωτοκαθεδρία του Πέτρου πρέ-
πει να αξιολογηθεί αυστηρά µε βάση το ευρύτερο πλαίσιο των ευαγγελίων και
των άλλων καινοδιαθηκικών κειµένων. Από αυτή την άποψη, τα προνόµια που
έχει ο Πέτρος, καθώς και ο πραγµατικός ρόλος του Πέτρου στην πρώτη Εκκλη-
σία, πρέπει να εξεταστούν όσο πιο στενά γίνεται µε τα προνόµια και το ρόλο των
δώδεκα και των άλλων αποστολικών ηγετών, στους οποίους έχει εξίσου ανατεθεί
θεία εντολή να κηρύξουν και να διδάξουν, να θεραπεύσουν και να υπηρετήσουν,
να ποιµάνουν και να επιτιµήσουν. Ο Πέτρος είναι µια ξεχωριστή φυσιογνωµία
στην Καινή ∆ιαθήκη αλλά όχι η µόνη. Καµία αποστολική φυσιογνωµία δεν απο-
λαµβάνει µια γενική κυριαρχία ή αποκλειστική εξουσία στην Καινή ∆ιαθήκη. Με
άλλα λόγια, το «πρωτείο» του Πέτρου δεν είναι η άσκηση δύναµης πάνω στους
άλλους Αποστόλους αλλά µια εξουσιοδοτηµένη ηγεσία στα πλαίσια της κοινής
αποστολικής εξουσίας στην κοινή ζωή της Εκκλησίας. [...] Η έννοια του µεσσιανι-
κού λαού του Θεού, η ισχυρή εικόνα της Εκκλησίας ως Σώµατος Χριστού και να-
ού του Αγίου Πνεύµατος, καθώς επίσης και η ενσωµατωµένη σηµασία του Βαπτί-
σµατος και του Μυστικού ∆είπνου του Κυρίου, όλα αυτά εκφράζουν µια εγγενή
θεολογική κίνηση προς την ενότητα. Με αυτό τον τρόπο, η Καινή ∆ιαθήκη αποτε-
λεί µαρτυρία µιας πλούσιας εκκλησιολογίας της κοινωνίας. Εντούτοις, παρά τους
ισχυρούς αυτούς ενοποιούς παράγοντες, στην Καινή ∆ιαθήκη δεν υπάρχει κανέ-
νας υπαινιγµός ότι η ενότητα της Εκκλησίας απαιτεί έναν και µοναδικό ηγέτη
εκτός από το Χριστό».
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27. Μόλις το 1014 ο Πάπας Βενέδικτος Η΄ εισήγαγε το Filioque στο Σύµβολο.

28. Η Βιβλική Βάση του Πρωτείου, ∆ΒΜ 23 (2005) 7-32, εδώ 27. Στο άρθρο αυτό ο αναγνώστης µπορεί να ανα-

καλύψει και πλούσια βιβλιογραφία σχετικά µε το θέµα.
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2.3.2 Πολιτικά αίτια

Όταν ο Χριστιανισµός έγινε γνωστός στους ανθρώπους, η Θεία Πρόνοια είχε
οδηγήσει τον κόσµο σε µια ενότητα, την Pax Augusta. Ο Μ. Αλέξανδρος διά της
εκστρατείας του στην Ανατολή πέτυχε την πολιτιστική και γλωσσική ενότητα, ο
Οκταβιανός Αύγουστος εξασφάλισε πολιτική ενότητα και σταθερότητα αλλά και
την ελεύθερη διακίνηση ιδεών και αγαθών, ενώ και η δραστήρια ιουδαϊκή δια-
σπορά µέσω της µετάφρασης των Ο΄και της λατρείας της Συναγωγής πρόβαλε το
Θεό της ελευθερίας και της εξόδου του πνεύµατός της στον ελληνιστικό κόσµο. 

Ο Χριστιανισµός, αν και υπέστη επί τρεις αιώνες σκληρούς διωγµούς, επιβίω-
σε επειδή εξασφάλιζε στον άνθρωπο το αίσθηµα της θεραπείας και της σωτηρίας
από το τρίπτυχο «πόνος-ενοχές-θάνατος» και την πραγµατική θέωση σύνολης
της ύπαρξής του στην ιστορία και στον κόσµο. Με το ∆ιάταγµα των Μεδιολάνων
(313 µ.Χ.), τη µεταφορά της πρωτεύουσας στο Βυζάντιο (330 µ.Χ.) και την Α΄Οι-
κουµενική Σύνοδο της Νίκαιας (330 µ.Χ.) ο Χριστιανισµός έγινε η επίσηµη θρη-
σκεία του Ρωµαϊκού Κράτους. Το 476 µ.Χ. καταλύεται η δυτική Ρωµαϊκή Αυτο-
κρατορία από τις επιδροµές βαρβάρων (Βησιγότθων, Οστρογότθων, Βανδά-
λων). Ο Ποντίφικας (στα ελληνικά ο όρος σηµαίνει γεφυροποιός) αποτελούσε το
µόνο σταθερό παράγοντα µέσα στο κύµα αυτό των ανακατατάξεων και πολιτι-
κών αναστατώσεων. Κάτι παρόµοιο συνέβη στην Ανατολή µια χιλιετηρίδα αργό-
τερα, στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, όταν ο Πατριάρχης των Ρωµιών αποτελού-
σε και πολιτικό αντιπρόσωπο όλων των υπόδουλων Ορθοδόξων (ρουµ µιλιέτ),
ενώ στην Κύπρο για παρόµοιους λόγους ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ο Γ΄ανα-
κηρύχθηκε εθνάρχης. 

Ο Ιουστινιανός είναι ο τελευταίος χρονολογικά ηγέτης που επιχείρησε να ενώ-
σει Ανατολή και ∆ύση. Από την εποχή αυτή και µετά η ∆ύση αποτελεί όλο και λι-
γότερο αντικείµενο ενδιαφέροντος του Ρωµαίου αυτοκράτορα, καθώς η Μεσό-
γειος απειλείται ολοένα και περισσότερο από τα φανατισµένα στίφη των Αβά-
ρων, Σλάβων, Βουλγάρων και κυρίως των Αράβων. Τον 8ο αι. η αποξένωση κλι-
µακώνεται. Η κοινωνία των Παπών µε τους εικονοµάχους αυτοκράτορες του Βυ-
ζαντίου διέρχεται παρατεταµένη κρίση, εξαιτίας επιπλέον φορολογικών µέτρων
και ιδίως της προσάρτησης του Ανατολικού Ιλλυρικού και της Ν. Ιταλίας (Καλα-
βρίας, Απουλίας, Σικελίας) στο Ανατολικό Ρωµαϊκό Κράτος. Ο Πάπας, αντιµετω-
πίζοντας την ίδρυση αυτόνοµων αρχιεπισκοπών από τα νεοϊδρυθέντα κράτη (βη-
σιγοτθικό κράτος Ισπανίας, λογγοµβαρδικό κράτος Β. Ιταλίας, αγγλοσαξωνικό
κράτος Μ. Βρετανίας), στράφηκε στους Φράγκους (Πιπίνος ο Βραχύς). Τα Χρι-
στούγεννα του 800 µ.Χ. ο Κάρολος ο Μέγας γονυπετής παρέλαβε από τον Πάπα
Λέοντα τον Γ΄ το χρυσό στέµµα και τον τίτλο του πατρικίου των Ρωµαίων
(patricius romanorum). Το παπικό κράτος στη µέση Ιταλία περιήλθε υπό την κηδε-
µονία του. ∆εν επέλεξε όµως τη Ρώµη ως έδρα της «αυτοκρατορίας» του. Οι Φρά-
γκοι, προτιθέµενοι να αποξενώσουν το ∆υτικό από το Ανατολικό Ρωµαϊκό Κρά-
τος στη Σύνοδο της Φραγκφούρτης (794), υιοθέτησαν το Filioque και απέρριψαν
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τις ιερές εικόνες (libri Carolini). Στη ∆ύση αρχίζει ο αµείλικτος αγώνας (γνωστός
ως περιβολή-investitura) µεταξύ του Καισαροπαπισµού που επεδίωκαν οι Φρά-
γκοι (οι οποίοι διακρίνονταν για τη φεουδαρχία και το ρατσισµό που επεδεί-
κνυαν) και του Παποκαισαρισµού που επιδίωκε ο Πάπας.

Τον 9ο αι. δεσπόζει η σύγκρουση µεταξύ του ιερού Φωτίου και του αυταρχικού
Πάπα Νικολάου του Α .́ Η επέλαση λατίνων µισσιονάριων στη Βουλγαρία το 866
µ.Χ., η οποία συνοδεύτηκε από καταδίωξη των ελλήνων ιεραποστόλων και ταυτό-
χρονη εισαγωγή των παπικών εθίµων, αποτέλεσε για πρώτη φορά απτό πρακτικό
παράδειγµα της απειλής που σηµατοδοτούσε για τους ανατολικούς η αυτοσυνει-
δησία του παπικού πρωτείου ως πρωτείου εξουσίας. 

Ο διάδοχος του Νικολάου, Πάπας Ιωάννης Η ,́ αναγνώρισε τον Φώτιο και οι
σχέσεις Ανατολής-∆ύσεως αποκαταστάθηκαν. ∆ιακόπηκαν οριστικά το καλο-
καίρι του 1054, όταν η παπική αντιπροσωπεία, µε επικεφαλής τον οξύθυµο καρ-
δινάλιο Ουµβέρτο, άφησε στην Αγία Τράπεζα της Αγίας Σοφίας έγγραφο ανα-
θεµατισµού του Πατριάρχη και των οµοφρόνων του. Η τεκµηρίωση του αναθεµα-
τισµού φανερώνει τη σύγχυση µεταξύ της πίστεως και των εθίµων εκάστης
Εκκλησίας. Ο Ουµβέρτος κατηγορεί για παράδειγµα τους Ανατολικούς ότι είναι
Σιµωνιακοί, ότι αναβαπτίζουν τους Λατίνους, ότι θεωρούν ως έγκυρα µόνο τα δι-
κά τους µυστήρια, ότι δε βαπτίζουν τα θνήσκοντα νήπια, ότι τρέφουν κώµη και
γένια και ότι έχουν απαλείψει το Filioque από το Σύµβολο της Πίστεως! Ο Πα-
τριάρχης Μιχαήλ ο Κηρουλάριος συγκάλεσε την ενδηµούσα στην Κωνσταντινού-
πολη Σύνοδο (Κυριακή 24.07) η οποία αναθεµάτισε το παπικό έγγραφο. Ήδη ο
Κωνσταντινουπόλεως Σέργιος, ανιψιός του Φωτίου, είχε διαγράψει το όνοµα του
Πάπα Σεργίου από τα ∆ίπτυχα (1009). 

2.3.3 Γλωσσικά αίτια

Ρόλο κεφαλαιώδη στη διαφοροποίηση Ανατολής και ∆ύσης διαδραµάτισε και
η γλωσσική διαφορά. Επίσηµη γλώσσα του Ανατολικού Ρωµαϊκού Κράτους έγινε
µε την πάροδο των χρόνων η Ελληνική, ενώ στο ∆υτικό Ρωµαϊκό Κράτος η Λατινι-
κή. Είναι γεγονός ότι ο ιερός Αυγουστίνος, ο οποίος επηρέασε σοβαρά τη ∆ύση
ιδίως µετά το 10ο αι., δε γνώριζε την Ελληνική. Ίσως και αυτός να είναι ο λόγος
για τον οποίο οι Φράγκοι αναζήτησαν σε αυτόν ακριβώς τον Πατέρα το θεολογι-
κό µανδύα των πολιτικών επιδιώξεών τους. Πρακτικά η ∆υτική Ρωµαϊκή Αυτο-
κρατορία δε γνώριζε την Ελληνική µετά τον 5ο αι., όταν ακριβώς άρχιζε να χειµά-
ζεται από επιδροµές βαρβαρικών φύλων (479 µ.Χ.), ενώ η Ανατολική έπαψε να
γνωρίζει τη Λατινική µετά τον 6ο αι. Ο ιερός Φώτιος δε γνώριζε λατινικά, ενώ ο
Μιχαήλ Ψελλός συνέχεε τους όρους Καίσαρ και Κικέρων. 

Η ελληνική γλώσσα έχει το πλεονέκτηµα να εκφράζει λεπτές διακρίσεις εννοι-
ών, ενώ η λατινική είναι ακριβής και γι’ αυτό επικράτησε στις θετικές επιστήµες
και τη νοµική. Η ελληνική γλώσσα π.χ. διακρίνει µεταξύ προέρχοµαι και εκπο-
ρεύοµαι, ενώ στα λατινικά το procedere εκφράζει και τις δύο εννοιολογικές απο-
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χρώσεις. Ήδη ο Αφρικανός Τερτυλλιανός (160-255 µ.Χ.), ο νοµοµαθής απολογη-
τής και ο πατέρας της διαφοροποίησης του δυτικού Χριστιανισµού, µεταφράζει τη
λέξη µετάνοια µε τη λέξη poenitentia, ενώ το µυστήριο της ιεροσύνης µε τον όρο
ministerium, που σήµαινε στη νοµική γλώσσα το δηµόσιο λειτουργό. «Σε ένα καθα-
ρώς θεραπευτικό και διορθωτικό µυστήριο, όπως η µετάνοια-εξοµολόγηση, εισά-
γεται έµµεσα, χωρίς κακή πρόθεση, µια απαράδεκτη έννοια ποινής, τιµωρίας. [...]
Από την άλλη µεριά η ατυχής και ανεπαρκής απόδοση του µυστηρίου της ιεροσύ-
νης, κατ’, εξοχήν θεσµού χαρισµάτων και προερχοµένου από την επιφοίτηση του
Αγίου Πνεύµατος, µε τον όρο ministerium παραπληροφορεί και εκθέτει στον κίν-
δυνο να παρανοηθεί η πραγµατική έννοια, εφ’ όσον το ισοπεδώνει και το θέτει
στην ίδια µοίρα µε λειτουργήµατα διοικητικά του νοµικού κόσµου».29

2.3.4 Νοοτροπία

Η γλώσσα αποτελεί έκφραση µιας συγκεκριµένης νοοτροπίας. Και επί του
προκειµένου η εν λόγω στάση ζωής και σκέψης διαδραµάτισε το δικό της ρόλο
στο Σχίσµα Ανατολής και ∆ύσης. Στην τελευταία (τη ∆ύση) κυριαρχούσαν η ορ-
γάνωση και ο συγκεντρωτισµός, γι’ αυτό και σηµείο αφετηρίας της θεολογικής
σκέψης αποτελούσε η Ενότητα των Προσώπων της Αγίας Τριάδος. Μετατοπίστη-
κε έτσι το κέντρο βάρος της θεολογίας από το επίπεδο των Προσώπων σε αυτό
της ουσίας. Στην Ανατολή σηµείο αφετηρίας της θεολογικής σκέψης παρέµεινε σε
σταθερή κλίµακα το Πρόσωπο (και µάλιστα του Πατέρα), ενώ η ουσία θεωρήθη-
κε ως το περιεχόµενο του Προσώπου. Η επίδραση της «αριστοτελικής» θεώρησης
του Θεού ως καθαρής ενέργειας (actus purus), η µη διάκριση των ενεργειών του
Θεού από την ουσία Του και η γενικότερη έξαρση της απλότητας του Θεού ιδιαί-
τερα κατά το Μεσαίωνα, λειτούργησαν στη ∆ύση εις βάρος της δυνατότητας αλη-
θινής προσωπικής κοινωνίας Θεού και ανθρώπου µέσω των άκτιστων ενεργειών,
άρα και του κενωτικού χαρακτήρα της θείας αγάπης και του τρόπου οικειώσεώς
της από τον άνθρωπο. Ο Θεός δεν αντιµετωπίζεται ως αυτοπροσφερόµενη αγά-
πη, αλλά ως ύψιστο Αγαθό, το οποίο καλείται να προσεγγίσει ο άνθρωπος µε
ιδιοτελή κίνηση και όχι µε την εκούσια αυτοπαράδοση στη Χάρη-Αγάπη του Θε-
ού και την ανιδιοτελή αυτοπροσφορά-αυτοθυσία χάριν του συνανθρώπου. Η
άβυσσος της ελευθερίας των λογικών όντων, τα οποία αποµακρύνθηκαν από το
Θεό, καλύπτεται µε τη θεία παντοδυναµία, καταφεύγοντας είτε στον απόλυτο
προορισµό είτε στην αναγνώριση της δικανικής εξιλεώσεως.30 Είναι γνωστό άλ-
λωστε ότι στη ∆ύση κυριαρχούσε η νοµική σκέψη (Τερτυλλιανός, Αυγουστίνος).
Γι’ αυτό και στη ∆ύση διαχρονικά δινόταν ιδιαίτερη έµφαση στη δικαίωση και όχι
στη θέωση του ανθρώπου, όπως συνέβαινε στην Ανατολή.
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Επίσης, «η εκκλησιαστική οργάνωση στην Ανατολή έχει», σύµφωνα µε το Ν.
Ματσούκα,31 «διαµορφώσει στη θεωρία και στην πράξη το πρότυπο µιας χαρισµα-
τικής και ιεραρχικής δοµής ενός σώµατος, του οποίου τα µέλη βρίσκονται σε µια
διαρκή αεικινησία προόδου µέσα στις λάµψεις της άκτιστης θείας φωτοδοσίας. Κι
αυτό το σώµα δε βρίσκεται στο υπερπέραν, αλλά είναι επίγειο και ουράνιο, ένα
ενιαίο σώµα που µεταµορφώνει τα πάντα. Κι ενώ σε τούτο το σώµα υπάρχει µια
σαφής ιεραρχία, σε εκείνο κατά βάση δεν υφίσταται ανώτερο και κατώτερο, κυ-
ρίαρχο και κυριαρχούµενο, δυναστεύον και δυναστευόµενον. Κι αυτό συµβαίνει
γιατί το σώµα είναι χαρισµατικό. [...] Η ιεραρχία δε σηµαίνει τίποτε άλλο παρά µό-
νο πως υπάρχει σώµα, ποικιλοµορφία, ζωντανός οργανισµός και κίνηση. [...] Η σω-
τηρία είναι διόρθωση, θεραπεία, εκλάµπρυνση, φωτισµός, µεταµόρφωση. [...] Στη
∆ύση ο τόνος δεν πέφτει στο χαρισµατικό και ιεραρχηµένο σώµα, αλλά στο καθι-
δρυµατικό, το οργανωµένο και το δικαιικά αρθρωµένο. [...] Η σωτηρία είναι η τα-
κτοποίηση µιας ένοχης σχέσης, η ικανοποίηση της υπέρτατης δικαιικής τάξης, η δι-
ευθέτηση τυπικών διαδικασιών».

∆εν πρέπει να λησµονείται το γεγονός ότι στην Ανατολή υφίσταται η διάκριση
του καθολικού, το οποίο είναι ποιοτικό µέγεθος, από το οικουµενικό, το οποίο εί-
ναι ποσοτικό-γεωγραφικό. Κάθε τοπική Εκκλησία ανήκουσα στην οικουµενική
Εκκλησία είναι καθολική µε το να κατέχει το πλήρωµα το καθ-όλον της αλήθειας,
η οποία σχετίζεται µε τις σωτηριώδεις ενέργειες στο Σύµπαν και στην Ιστορία του
Θεού εν Χριστώ διά του Αγίου Πνεύµατος.32 Αντίθετα, στη ∆ύση το καθολικό
έλαβε γεωγραφική διάσταση.

Επιπλέον, σύµφωνα µε τον Μ. Μπέγζο,33 «ο ρωµαϊκός χριστιανισµός διακρί-
νεται για την ενδοϊστορικότητα, δηλαδή την εµπιστοσύνη στην Ιστορία, στην αυ-
τοπεποίθηση ότι η Ιστορία ενέχει τη λύση του δράµατος της ιστορίας και στην
ακράδαντη πίστη ότι η κάθαρση της κοσµικής τραγωδίας επισυµβαίνει µε τους θε-
σµούς της Ιστορίας. [...] Ο θεσµός και ο νόµος ανάγονται στα εργαλεία εκείνα που
θέτουν σε κίνηση τους µηχανισµούς της Ιστορίας για την αντιµετώπιση του κακού
µέσα στον κόσµο [...] Η Ανατολή προκρίνει τη µεταϊστορικότητα, δηλαδή την
εσχατολογία έναντι της Ιστορίας. Στα έσχατα, στο τέλος της Ιστορίας µε τη θεαν-
θρώπινη ∆ευτέρα Παρουσία και όχι απλώς και µόνο µε την ανθρώπινη ενδοϊστο-
ρική παρέµβαση των θεσµών του χριστιανισµού, τότε και µόνο θα επέλθει η κά-
θαρση της τραγωδίας της Ιστορίας». 

Η νοοτροπία φυσικά δε διαδραµάτισε τον καθοριστικότερο ρόλο στο Σχίσµα.
∆ιαφορά νοοτροπίας υπήρχε και µεταξύ Αντιόχειας και Αλεξανδρείας, αλλά φυ-
σικά δεν οδήγησε σε σχίσµα.
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31. Οικουµενική Κίνηση. Ιστορία, Θεολογία, Θεσσαλονίκη: Πουρναράς 1996, 60-61.

32. N.A. Nissiotis, «Die qualitative Bedeutung der Katholizität», ThZ 17 (1961) 259-280. Lothar Lies,

«Katholizität – Vermächtnis der Orthodoxie an die Kirchen des Westens», Orthodoxes Forum 19 (2005)
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33. Η Ανατολή σε Ανατολή και σε ∆ύση, «Θάνατος: Ο Μόνος Αθάνατος», Ελευθεροτυπία 28 Απριλίου

2000, 10-11.
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2.3.5 Ψυχολογικά αίτια

Παρά την τεταµένη ατµόσφαιρα στα Ιεροσόλυµα, Έλληνες και Λατίνοι συνε-
όρταζαν το Πάσχα, µολονότι, όπως σηµειώνει ένας ρώσος περιηγητής (1106-7), το
άγιο φως µεταδιδόταν µόνον στις λαµπάδες των Ορθοδόξων.34 Παρά ταύτα, από
τον 9ο µέχρι το 13ο αι. o ιδεολογικός πόλεµος της ∆ύσης εναντίον της Ανατολής
κλιµακώθηκε µε την κυκλοφορία λίβελων contra errores Graecorum. Η ∆΄Σταυ-
ροφορία (1204) επί Ιννοκεντίου Γ ,́ η οποία επέβαλε λατίνους Πατριάρχες στην
Κωνσταντινούπολη,35 την Αντιόχεια και τα Ιεροσόλυµα και κατέστρεψε µε πρω-
τοφανές µίσος τη Νέα Ρώµη, έδωσε το τελειωτικό χτύπηµα, έτσι ώστε όλες οι µε-
τέπειτα προσπάθειες στη Λυών (1274) και στη Φεράρα-Φλωρεντία (1438-9) να
ναυαγήσουν και οι Έλληνες να προτιµούν την υποδούλωση στο σαρακηνό φέσι
παρά στην παπική τιάρα. Στη διάρκεια της Τουρκοκρατίας η µόνη επαφή των
Ελλήνων µε τη ∆ύση ήταν µέσω της δραστηριότητας των ιησουιτών µισσιοναρίων,
οι οποίοι µαζί µε τους καθολικούς απεσταλµένους προσπαθούσαν να αλλοιώσουν
το ορθόδοξο φρόνηµα. Ο ουσιαστικός διάλογος µε τους Ρωµαιοκαθολικούς και
τους Προτεστάντες ήταν αδύνατος. Περιορίστηκε µόνον στην αλληλογραφία του
Πατριάρχη Ιερεµία του Β΄µε τους φιλέλληνες Μάρτυρες Κρούσιο και Ιάκωβο
Ανδρέου (1573) από την Τυβίγγη. Με τους ∆ιαµαρτυρόµενους η σχέση της Ορθο-
δοξίας γνώρισε ακµή τα χρόνια της πατριαρχίας του Κυρίλλου Λουκάρεως
(1572). Η βίαιη εισαγωγή της ευρωπαϊκής σκέψης και αντίληψης της θρησκείας
από τον Όθωνα και τον Θ. Φαρµακίδη είχε οδυνηρές συνέπειες, καθώς εισήχθη-
κε ένας σχολαστικός τρόπος σκέψης, ο οποίος µε έναν αντιρρητικό τρόπο κατα-
πολεµούσε τους Ρωµαιοκαθολικούς µε την επιχειρηµατολογία των Προτεστα-
ντών, και τους Προτεστάντες µε την επιχειρηµατολογία των Ρωµαιοκαθολικών.
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Ενότητα 2.4

ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ∆ΥΣΗ ΣΤΟΝ 20ό ΑΙΩΝΑ

Από τα ανωτέρω γίνεται εµφανές ότι το Σχίσµα των Εκκλησιών δεν οφείλεται
αποκλειστικά σε θεολογικά αίτια αλλά και σε ποικίλους άλλους παράγοντες. Γι’
αυτό και η επίτευξη της ενότητας δεν αποτελεί εύκολη υπόθεση, αλλά προϋποθέ-
τει πρώτον τη θεία επέµβαση και δεύτερον την ανθρώπινη συνέργεια, προκειµέ-
νου να αρθούν εµπόδια που συσσωρεύτηκαν στο διάβα των αιώνων. 

Ιδιαίτερα τον 20ό αι. η παρουσία της Ορθοδοξίας, όπως επισηµαίνει ο βρετα-
νός Επίσκοπος ∆ιοκλείας Κάλλιστος Γουέαρ,36 καθορίστηκε από δύο ιστορικά
γεγονότα, τα οποία χωρίζει ένα διάστηµα πέντε µόλις ετών: τη Ρωσική Επανάστα-
ση του 1917 και τη Μικρασιατική Καταστροφή (1922-3). Στα πενήντα έτη που
ακολούθησαν την Οκτωβριανή Επανάσταση των Μπολσεβίκων, µαρτύρησαν
ασύγκριτα περισσότεροι άνθρωποι από όσους τα τριακόσια χρόνια των ρωµαϊ-
κών διωγµών.37 Η Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία δεν ήταν κατά καµία έννοια αθεϊστικό
κράτος, προσανατολισµένο στην καταπίεση αυτής της ίδιας της θρησκείας. Ο Σο-
βιετικός Κοµµουνισµός, λόγω των βασικών του αρχών, ήταν στραµµένος σε µια
επιθετική και στρατευµένη αθεΐα. Μόνον το διάστηµα 1943-1959 ο απόφοιτος εκ-
κλησιαστικού λυκείου Ιωσήφ Στάλιν, διαπιστώνοντας τη συνδροµή που προσέφε-
ρε η πίστη του λαού στην αντίσταση απέναντι στους Ναζί, επέτρεψε µια σχετική
και πάντα ελεγχόµενη αναβίωση της εκκλησιαστικής ζωής. Την εποχή του Χρου-
τσώφ που ακολούθησε (1959-1964), ο διωγµός της Εκκλησίας επανήλθε δριµύτε-
ρος. Ο προγραµµατικός στόχος της κυβέρνησης ήταν στα επόµενα τριάντα έτη
όλοι οι ναοί να µεταβληθούν σε Μουσεία. Σε παρόµοια κατάσταση βρέθηκαν και
οι άλλες χώρες του υπαρκτού σοσιαλισµού. Μόλις τα Χριστούγεννα του 1988, µέ-
σα στο κλίµα της Γλάσνοστ (∆ιαφάνειας) και της Περεστρόικα (Ανασυγκρότη-
σης), η Εκκλησία απέκτησε τη δυνατότητα να ανοίξει τα µοναστήρια της, να κατη-
χήσει τα µέλη της, να εκδώσει βιβλία και να επιτελέσει φιλανθρωπικό και κοινω-
νικό έργο. Είναι χαρακτηριστικό ότι, κατά τα δύο πρώτα χρόνια της εκκλησιαστι-
κής ελευθερίας, οι ναοί άνοιγαν µε ένα ρυθµό τριάντα ανά εβδοµάδα. 
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37. Όλοι αυτοί ήρθαν να προστεθούν στο νέφος των ρωµιών νεοµαρτύρων, οι οποίοι δε συνθηκολόγησαν µε το
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Η Μικρασιατική Καταστροφή, µε τη σειρά της, «ενταφίασε» τη Μεγάλη Ιδέα
της επανασυστάσεως του Βυζαντίου και συνοδεύτηκε (µε πρόσχηµα την ανταλλα-
γή των πληθυσµών) από µια εθνοκάθαρση από την πλευρά της Τουρκίας, η οποία
οδήγησε στο Πογκρόµ των Ελλήνων της Πόλης την 6η /7η Σεπτεµβρίου του 1955
(από 100.000 έµειναν µόλις 5.000), στο κλείσιµο της Σχολής της Χάλκης το 1971
και στην οµηρία µέχρι σήµερα του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως στο Φα-
νάρι. Η ανταλλαγή πληθυσµών είχε επίσης ως αποτέλεσµα ο πληθυσµός της
Ελλάδας να είναι πλέον σχεδόν αποκλειστικά (κατά 95%) ορθόδοξος. Η µόνη
ελεύθερη, άλλωστε, ορθόδοξη χώρα για εκτενές χρονικό διάστηµα ήταν η Ελλά-
δα, στην οποία όµως κυριάρχησε µια βαβυλώνια αιχµαλωσία της «επίσηµης
Εκκλησίας» στο Κράτος και της ακαδηµαϊκής θεολογίας στα δυτικά πρότυπα. 

Από τα ανωτέρω αποδεικνύεται ότι η Ορθοδοξία τον 20ό αι. έζησε την πρωτο-
χριστιανική εµπειρία των διωγµών και του µαρτυρίου. Η θριαµβευτική πορεία,
µέσα από το πυρ, τις οδύνες και τις ωδίνες των δοκιµασιών, «στο αρχιπέλαγος
Γκουλάγκ» (Αλέξανδρος Σολτσενίτσκυ), απέδειξε ότι είναι όντως η Εκκλησία της
χαρµολύπης, της Σταύρωσης και της Ανάστασης. Κιβωτός διάσωσης της πίστης
αναδείχθηκε κατεξοχήν η Θεία Λειτουργία, το κήρυγµα, αλλά και η κατήχηση
στο σπίτι από τις µπάµπουσκες (γιαγιάδες).

Το δεύτερο στοιχείο, το οποίο έχει άµεση συνάφεια µε το πρώτο, το µαρτύριο
της Ορθοδοξίας, είναι η µαρτυρία της στον κόσµο. Ήδη στην Κ.∆. (πρβλ. Αποκ.
11) η λέξη µαρτύριο σηµαίνει ταυτόχρονα και τα δύο γεγονότα: και την οµολογία
και το πάθος για την αλήθεια (πρβλ. «παθεOν κα� µαθεOν τJ θεOα!»). Στο σηµείο
αυτό διακρίνεται η Οικονοµία του Θεού, η οποία κάποτε εµπαίζει την πολυδιαφη-
µισµένη σήµερα οικονοµία των ισχυρών. Η κρίση στα Βαλκάνια και οι διωγµοί
στη Ρωσία οδήγησαν πολλούς ορθοδόξους να µεταναστεύσουν, ήδη από τον
Α΄Παγκόσµιο Πόλεµο, προς τη ∆ύση. Η Ορθοδοξία, η οποία από πολλούς ∆υτι-
κούς είχε ταυτιστεί µε τη δεισιδαιµονία και την ειδωλολατρία, αποκαλύφθηκε
έτσι εκ νέου σε ένα «χριστιανικό» κόσµο, ο οποίος βίωνε πλέον µέσα στη δίνη των
παγκοσµίων πολέµων (όχι το θρίαµβο της λογικής, όπως στον προηγούµενο αιώ-
να, αλλά) το θέατρο του παραλόγου, στο οποίο τον οδήγησαν ο νιτσεϊκός θάνατος
του Θεού και η επικράτηση του Υπερανθρώπου. Αυτοί που κατόρθωσαν να κε-
ντρίσουν το ενδιαφέρον των Ευρωπαίων και των Αµερικανών για την ορθόδοξη
λατρεία και πίστη ήταν ιδίως οι ρώσοι εµιγκρέδες, οι οποίοι (σε αντίθεση προς
τους έλληνες µετανάστες) προέρχονταν από την πνευµατική ελίτ της πατρίδας
τους. Την εποχή του Μεσοπολέµου, µε αφετηρία κυρίως το Ινστιτούτο του Αγίου
Σεργίου στο Παρίσι, εκδόθηκαν 10.000 βιβλία και κυκλοφόρησαν 200 περιοδικά.
Από τους πιο γνωστούς θεολόγους στο δυτικό χώρο είναι µέχρι σήµερα ο πρώην
µαρξιστής και κατόπιν πρωθιερέας Σέργιος Μπουλγκάκωφ (1871-1944) και ο Π.
Ευδοκίµωφ (1901-1970). Κεφαλαιώδης στην προβολή της «ορθόδοξης εικόνας»
υπήρξε και η συµβολή του Βλαδίµηρου Λόσκυ (1903-1958) και του Λεωνίδα Ου-
σπένσκυ (1902-1987), οι οποίοι πρόσκεινταν στο Πατριαρχείο Μόσχας. Από το
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Ινστιτούτο του Παρισιού µετανάστευσαν στην Αµερική οι ιερείς Γ. Φλωρόφσκυ,
Αλέξανδρος Σµέµαν (1921-1983) και Ιωάννης Μέγιεντορφ (1962-1990).38

Το αποτέλεσµα της ορθόδοξης παρουσίας στην Εσπερία ήταν η ίδρυση µονα-
στηριών στην Αγγλία (Essex) από τον Αρχιµ. Σωφρόνιο, µαθητή του Αγίου Σιλουα-
νού, στη Γαλλία από τον πρώην ρωµαιοκαθολικό Πλακίδα Deseille, στην Αµερική
από τον αγιορείτη Εφραίµ της µονής Φιλοθέου και πρόσφατα στη Νότια Ιταλία.
Παράλληλα, στην Αµερική άρχισαν να λειτουργούν ορθόδοξες πανεπιστηµιακές
σχολές. Η πιο γνωστή είναι του Τιµίου Σταυρού στο Brookline της Βοστώνης και
του Αγίου Βλαδιµήρου στο Crestwood της Νέας Υόρκης. Αντίστοιχη κίνηση συνέβη
στην Αυστραλία και στο Μόναχο. Η Ορθοδοξία γοήτευσε και κάποιους «επώνυ-
µους» δυτικούς, όπως τον γνωστό βρετανό µουσικοσυνθέτη Τάβενερ. Την ορθόδο-
ξη θεολογία διακονούν µε συνέπεια αρκετοί Ευρωπαίοι που δε γεννήθηκαν αλλά
έγιναν ορθόδοξοι, όπως ο Γάλλος Ολιβιέ Κλεµάν ή ο µοναχός της Ανατολής, Λεβ
Ζιλέ. Με τον ίδιο θαυµαστό τρόπο η Ορθοδοξία, παρά τα πενιχρά της µέσα, άνθισε
και στις άλλες ηπείρους (Αφρική, Ασία). Σήµερα, στο Παρίσι, το Λονδίνο, τη Νέα
Υόρκη ή τη Μελβούρνη υπάρχουν πολύ περισσότεροι ορθόδοξοι απ’ όσους υπήρ-
χαν στα ιστορικά κέντρα της ανατολικής χριστιανοσύνης, όπως στην Κωνσταντινού-
πολη και τα Ιεροσόλυµα.

Το ασθενές στοιχείο της παρουσίας της Ορθοδοξίας τον 20ό αι., το οποίο αποτε-
λεί µέχρι σήµερα «σκάνδαλο» σύµφωνα µε τον Οικουµενικό Πατριάρχη, είναι η αυ-
τοκεφαλία των ορθοδόξων των διαφόρων εθνοτήτων, η οποία στην πράξη καταργεί
την αυτοµαρτυρία της Ορθοδοξίας ότι είναι η Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολι-
κή Εκκλησία. Η µη αµοιβαία προσέγγιση και συνεργασία µεταξύ των ορθοδόξων
των διαφόρων εθνοτήτων στον ευρωπαϊκό και αµερικανικό χώρο οφείλεται στο ότι
οι περισσότεροι θεωρούν την πίστη στοιχείο της εθνικής ταυτότητάς τους και την
κυριακάτικη Σύναξη ευκαιρία αναβίωσης και επιβίωσης των ηθών και εθίµων της
πατρίδας τους. Με το συναίσθηµα ότι στον ξένο χώρο όπου ζουν αποτελούν «δια-
σπορά» και όχι «εγκατασπορά», παρέµειναν ενοριακοί µε την αρνητική έννοια του
όρου. Περιχαρακώθηκαν εντός των ορίων τους, στον εαυτό τους, και δεν έδειξαν
την παραµικρή διάθεση να συναντήσουν τον «άλλο» ορθόδοξο. Οι διωγµοί και τα
µαρτύρια της Ανατολικής Εκκλησίας τους τελευταίους αιώνες της ζωής της, εκτός
από το ζύµωµα του λαού µε την πίστη, κληρονόµησαν και ένα συναίσθηµα αρνητι-
κό: το φόβο απέναντι στον άλλο και στο άλλο. Επιπλέον, η οµοιογένεια του πληθυ-
σµού, ιδίως στην Ελλάδα (η οποία ανατράπηκε τα τελευταία χρόνια µε την είσοδο
πολλών οικονοµικών µεταναστών διαφόρου θρησκεύµατος), δεν έδωσε στους ορ-
θοδόξους τη δυνατότητα να µάθουν να διαλέγονται πραγµατικά και ουσιαστικά µε
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38. Σηµειωτέον ότι στο «Νέο Κόσµο» η Ορθοδοξία ήταν γνωστή ήδη από το 1794, όταν µια ρωσική ιεραπο-

στολή από µοναχούς της Μονής Βάλαµο κατασκήνωσε στην Αλάσκα. Ο «Απόστολος» των Αµερικανών

Ιννοκέντιος, ακούραστος ταξιδευτής, µετέφρασε τα ευαγγέλια στη γλώσσα των Αλαούτων-Εσκιµώων και

διέσωσε τα τοπικά ήθη και έθιµα. Ο µετέπειτα µαρτυρικός Πατριάρχης Ρωσίας Τύχων, ηγούµενος µιας

ρωσικής (κατ’ ουσίαν πολυεθνικής) Αρχιεπισκοπής, ενθάρρυνε στα τέλη του 19ου αι. τη χρήση της αγγλικής

και προώθησε την έκδοση µεταφράσεων των λειτουργικών κειµένων στα αγγλικά.
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την άλλη άποψη. Κάθε οικουµενικό άνοιγµα χαρακτηρίστηκε οικουµενιστικό και
τελικά έσχατη προδοσία των παραδόσεων και της πίστης. Είναι χαρακτηριστικές οι
φράσεις του π. Ιουστίνου Πόποβιτς στο έργο του Η Ορθόδοξος Εκκλησία και ο Οι-
κουµενισµός (Θεσσαλονίκη 1974, σ. 224): «ο Οικουµενισµός είναι κοινόν όνοµα
διά τους ψευδοχριστιανούς, διά τας ψευδοεκκλησίας της ∆υτικής Ευρώπης. Μέσα
του ευρίσκεται η καρδία όλων των ευρωπαϊκών ουµανισµών, µε επικεφαλής τον πα-
πισµόν [...], το κοινόν όνοµά τους είναι η Παναίρεσις».

∆ραστηριότητα 3

Μελετήστε την Πατριαρχική Εγκύκλιο του 1902 και επισηµάνετε τον τρόπο αντιµετώπισης

των ζητηµάτων των Παλαιοκαθολικών και του Ηµερολογίου. Μελετήστε τη Συνοδική Εγκύ-

κλιο του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως του 1920 προς τας απανταχού Εκκλησίας

του Χριστού. Καταγράψτε περιληπτικά τα αίτια τα οποία οδήγησαν στην προσέγγιση των

Εκκλησιών της Ανατολής και της ∆ύσης, και τους συντελεστές αυτής (της προσεγγίσεως).

Έχουν κατά τη γνώµη σας πραγµατοποιηθεί ορισµένα από τα τεκµήρια προσέγγισης;

∆ραστηριότητα 4

Μελετήστε το ∆ιάγγελµα του Οικουµενικού Πατριαρχείου επί τη εικοσιπενταετηρίδι του

ΠΣΕ (1973) και αυτό επί τη τεσσαρακονταετηρίδι (1988). Επισηµάνετε µε ποια αυτοσυνει-

δησία προσέρχεται η Ορθόδοξη Εκκλησία στο διάλογο και την ορθόδοξη συµβολή στις

αποφάσεις του ΠΣΕ. Αξιολογήστε τα θεολογικά κριτήρια αποδοχής ή απόρριψης των

Εκκλησιών στους κόλπους του.

Αυτόν το φόβο προσπάθησε να καθησυχάσει η ∆ήλωση της Κεντρικής Επιτρο-
πής του ΠΣΕ το 1950, η οποία επεσήµανε τα εξής:39

1/ Το ΠΣΕ δεν είναι και δε θα γίνει ποτέ Υπερ-Εκκλησία.
2/ Σκοπός του δεν είναι να διαπραγµατεύεται ενώσεις ανάµεσα στις Εκκλησίες

(αυτό αποτελεί έργο των ίδιων των Εκκλησιών), αλλά να φέρει σε επαφή τις
Εκκλησίες και να προωθήσει τη µελέτη και συζήτηση θεµάτων που αφορούν
στη χριστιανική ενότητα.

3/ ∆εν εντάσσεται στον εκκλησιολογικό προβληµατισµό και, εποµένως, η συµµε-
τοχή των Εκκλησιών στις αφορµές και διαδικασίες του δε συνεπάγεται την
αποδοχή µιας ιδιαίτερης διδασκαλίας που αφορά στη φύση της εκκλησιαστι-
κής ενότητας ούτε στη σχετικοποίηση της περί Εκκλησίας διδασκαλίας των
επιµέρους Εκκλησιών.

4/ Τα µέλη (Εκκλησίες) του ΠΣΕ συνεργάζονται και διαλέγονται στηριζόµενα
στην κοινή αναγνώριση ότι «ο Χριστός είναι η θεία κεφαλή του σώµατος. [...]
Καθεµιά από τις Εκκλησίες αναγνωρίζουν στις άλλες στοιχεία της αληθινής
Εκκλησίας». Η εν λόγω αποδοχή οδηγεί στην υποχρέωση να διαλέγονται µε-
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ταξύ τους, µε την ελπίδα ότι αυτά τα στοιχεία θα οδηγήσουν στην αναγνώριση
της αλήθειας στο σύνολό της και στην ενότητα των Εκκλησιών που θεµε-
λιώνεται στην όλη αλήθεια. Οφείλουν να συσκέπτονται, ώστε να είναι εφικτή η
πληροφόρηση από τον Χριστό σχετικά µε το ποιο µήνυµα πρέπει να κοµίσουν
στον κόσµο στο όνοµά Του. Οφείλουν επίσης να βοηθούν η µία Εκκλησία την
άλλη, να ασκούν την αµοιβαία αλληλεγγύη και να απέχουν από κάθε ενέργεια
που θα τραυµάτιζε τις αδελφικές σχέσεις.

Ήδη από τη στιγµή της ίδρυσής του το ΠΣΕ έδωσε θαυµαστά δείγµατα αλλη-
λεγγύης προς τους εµπερίστατους από τη λαίλαπα των Πολέµων.40 Μέχρι σήµερα
γίνονται καθοριστικές παρεµβάσεις εναντίον της οικολογικής καταστροφής, των
φυλετικών και των σεξιστικών διακρίσεων, ακόµα και για τον προπαγανδιστικό
ρόλο των µέσων µαζικής ενηµέρωσης.41 Το ΠΣΕ ενίσχυσε επιπλέον ιδιαίτερα
τους Έλληνες της Πόλης κατά το Πογκρόµ του 1955, απέστειλε ∆ιάβηµα στην
πρωθυπουργό της Τουρκίας το 1994 εναντίον της κλιµακούµενης εχθρότητας κα-
τά της ελληνικής µειονότητας και υπέρ της επαναλειτουργίας της Χάλκης, ενώ
υπερασπίστηκε και τα δίκαια του ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου στα Ιεροσόλυ-
µα, όταν διεθνοποιήθηκε η Σιών και προτάθηκε η δηµιουργία ενός condominium,
όπου τον πρώτο λόγο θα είχε το Βατικανό. Χαρακτηριστική είναι επίσης η πα-
ρέµβαση του ΠΣΕ κατά τη Στ΄Γενική Συνέλευση για το πρόβληµα της Κύπρου
(θέµα αγνοουµένων-σεβασµός ιερών χώρων). Σε αρκετούς ορθόδοξους φοιτη-
τές δόθηκαν όλα αυτά τα χρόνια υποτροφίες από το ίδιο όργανο για µεταπτυχια-
κές σπουδές, ενώ χώροι λατρείας παραχωρήθηκαν στους ορθοδόξους της ∆ια-
σποράς για τις Συνάξεις τους.

∆ραστηριότητα 5 

Μελετήστε την Πατριαρχική Εγκύκλιο της 21ης Ιανουαρίου 1952. Λαµβάνοντας υπόψη το Κα-

ταστατικό του ΠΣΕ, επισηµάνετε τους όρους συµµετοχής της Ορθόδοξης Εκκλησίας στις δρα-

στηριότητές του. Ποιοι θεολογικοί-εκκλησιολογικοί λόγοι υπαγορεύουν αυτούς τους όρους;

Παρ’ όλες αυτές τις θετικές ενέργειές του, το ΠΣΕ, δέσµιο σε µια νοοτροπία
που «επιβάλλει» η προτεσταντική πλειονοψηφία, επιµένει να µη δίνει έµφαση στο
θεολογικό διάλογο µεταξύ των Εκκλησιών για τα θέµατα πίστης, όπως επιθυµεί η
Ορθοδοξία, η οποία γνωρίζει ότι η θεολογία δεν αποτελεί ιδεολογία, τρόπο σκέ-
ψης, αλλά συνιστά τρόπο ζωής και κατεξοχήν παράγοντα διαµόρφωσης της κοι-
νωνίας. Η θεο-λογία αποτελεί «το DNA του πολιτισµού, την πηγή του νοήµατος
των αξιών, γιατί αυτή είναι που καθορίζει εµµέσως το ανθρωπολογικό µοντέλο
και κατ’ επέκτασιν τα κριτήρια του γιγνώσκειν το καλό και το κακό» (Θ. Ζιάκας).
Όπως σηµειώνει ο Μ. Φαράντος, «τα δόγµατα δεν είναι αυθαίρετες ιδέες που
σχηµατίζονται από θεωρητικά νεφελώµατα, χρήσιµες για θεολογικές διαµάχες,
αλλά καθορίζουν τη ζωή, περιφρουρούν τη βίωση, προσανατολίζουν και αποκα-
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λύπτουν το νόηµά της. Μοιάζουν µε µαθηµατικές εξισώσεις και θεωρήµατα που
συµπυκνώνουν βασικούς νόµους του Σύµπαντος και έχουν τεράστια σηµασία για
την κατανόησή του και τη λύση πολλών πρακτικών προβληµάτων».42

Παραγνωρίζοντας τη σηµασία του δόγµατος στη ζωή, συχνά το ΠΣΕ µεταβάλ-
λεται σε ένα απλό βήµα ανταλλαγής απόψεων και γνωµών, όπου ούτε ακόµη και τα
όρια µεταξύ του Χριστιανισµού και των άλλων θρησκειών δεν ορίζονται µε σαφή-
νεια. Οι ορθόδοξοι σύνεδροι διατύπωσαν ευθαρσώς την κριτική στάση και τον
προβληµατισµό τους όσον αφορά στη συµµετοχή τους στο ΠΣΕ, µε αφορµή όσα
«θεολογήθηκαν στη Ζ΄Γενική Συνέλευση στην Καµπέρρα το 1991 και συνέβησαν
σ’ αυτήν». Στη ∆ήλωσή τους υπογραµµίζονται τα ακόλουθα:43 «Η επιδιωκόµενη
συσχέτιση της ενότητας της Εκκλησίας µε εκείνη του κόσµου δεν µπορεί να λει-
τουργεί σε βάρος της λύσης προβληµάτων που αφορούν σε θέµατα πίστης και κρα-
τούν διαιρεµένες τις Εκκλησίες. Σε πολλά κείµενα του ΠΣΕ διαπιστώνεται η απου-
σία µιας σωτηριολογικά κατανοούµενης χριστολογίας και η αποµάκρυνση από θε-
µελιώδεις βιβλικές χριστιανικές αντιλήψεις που αφορούν στον Τριαδικό Θεό, τη
σωτηρία, το Ευαγγέλιο, τον άνθρωπο ως κατ’ εικόνα και καθ’ οµοίωση Θεού δηµι-
ούργηµα, και την Εκκλησία. Το ΠΣΕ επιµένει στην ευχαριστιακή κοινωνία χωρίς
να θέλει να κατανοήσει ότι η Θεία Ευχαριστία δεν µπορεί να χρησιµοποιείται ως
µέσο για την ενότητα. Στον προτεινόµενο από το ΠΣΕ διάλογο µε τα άλλα θρη-
σκεύµατα δεν καταβάλλονται προσπάθειες για την έκφραση του χριστιανικού µη-
νύµατος στην πληρότητά του και δεν διατυπώνονται τα θεολογικά κριτήρια για τον
προσδιορισµό των ορίων των διαφορών ανάµεσα στο Χριστιανισµό και τα άλλα
θρησκεύµατα. ∆ιακρίνονται τάσεις για υποκατάσταση του Αγίου Πνεύµατος από
το πνεύµα του κόσµου ή άλλα πνεύµατα, αλλά και τάσεις για εντοπισµό του Αγίου
Πνεύµατος σε πλανεµένες και αµαρτωλές κινήσεις. Γίνονται επιπλέον αλλαγές
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, οι οποίες µειώνουν τη δυνατότητα για ορθό-
δοξη µαρτυρία και ενδυναµώνουν την προτεσταντική πλειοψηφία».

Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν έχει γίνει µέχρι σήµερα συνέλευση του ΠΣΕ σε
ορθόδοξη χώρα,  ενώ όλες οι συνελεύσεις εκτός της τελευταίας έχουν ως θέµα
τους τον Ιησού Χριστό, εκφράζοντας έναν περίεργο χριστοµονισµό, χαρακτηρι-
στικό της δυτικής θεολογίας: 
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1954: Β΄ Γενική Συνέλευση Έβανστον (ΗΠΑ) - «ο Χριστός, η Ελπίδα του Κόσµου».

1961: Γ΄ Γενική Συνέλευση Νέο ∆ελχί - «Ιησούς Χριστός, το Φως του Κόσµου».

1968: ∆΄ Γενική Συνέλευση Ουψάλα Σουηδίας -  «Ιδού καινά ποιώ τα πάντα».

1975: Ε΄ Γενική Συνέλευση Ναϊρόµπι - «Ο Ιησούς Χριστός ελευθερώνει και ενώνει».

1983: Στ΄Γενική Συνέλευση Βανκούβερ Καναδά - «Ιησούς Χριστός, Ζωή του Κόσµου».

1991: Ζ΄ Γενική Συνέλευση Καµπέρα Αυστραλίας - «Ελθέ Άγιον Πνεύµα, ανακαίνισον πάσαν την κτίσιν».

2_ORTHODOXIA  27-11-08  16:21  Page 100



101

K E Φ A Λ A I O 2

Ενότητα 2.5

ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΛΟΓΟΥ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑΣ

Όπως υπογραµµίστηκε και κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Ποντίφικα Βε-
νέδικτου Ιστ́ στην Κωνσταντινούπολη (Νοέµβριος 2006), σε µία εποχή όχι µόνο
µετανεωτερική αλλά και µεταεκκλησιαστική, καθώς, όπως αναφέρθηκε στην Ει-
σαγωγή, η πλειονότητα των Ευρωπαίων και των Αµερικανών αµφισβητεί την
ύπαρξη Μίας, Αγίας και Καθολικής Εκκλησίας του Χριστού, ήλθε ο καιρός ο
διάλογος µεταξύ των Εκκλησιών να γίνει και ουσιαστικός και ειλικρινής, προ-
κειµένου να ακουστεί η µαρτυρία του ευαγγελίου στο σύγχρονο κόσµο. 

Μία από τις βασικές προϋποθέσεις επιτυχίας του (διαλόγου) αποτελεί κατ’
αρχάς η διασάφηση των προϋποθέσεων βάσει των οποίων προσέρχεται και συµ-
µετέχει η Ορθόδοξη Εκκλησία στις διαδικασίες του. Η Ορθοδοξία δεν πιστεύει
ότι σχίσµα συντελείται µέσα στην Εκκλησία, αλλά από την Εκκλησία. Σύµφωνα
µε την πεποίθησή της, η Εκκλησία του Χριστού δεν έχει διασπαστεί σε µέρη τα
οποία πρέπει να ενωθούν, προκειµένου η ίδια ως καθίδρυµα να γίνει Μία, Αγία,
Καθολική (Θεωρία των Κλάδων). Η Εκκλησία του Χριστού, το Σώµα του Χριστού
είναι ένα, διότι απλούστατα ένας είναι ο Ι. Χριστός και ένα είναι το Άγιο Πνεύµα,
του οποίου η διηνεκής ύπαρξη και παρουσία συγκροτεί το θεσµό της Εκκλησίας. 

Κάθε Επίσκοπος έχει λάβει από το τρίτο Πρόσωπο, αυτό της Αγ. Τριάδος, τα
ιδιαίτερα χαρίσµατα της διδασκαλίας, της διαποίµανσης του λαού και της επιτέ-
λεσης των µυστηρίων, και µάλιστα του κατεξοχήν Μυστηρίου της Θείας Ευχαρι-
στίας. Τα ιδιαίτερα αυτά χαρίσµατα δε σηµαίνουν ότι αυτός είναι αλάθητος, διότι
ο θείος παράγων δεν αναιρεί τον ανθρώπινο, ο οποίος µπορεί να υποπέσει σε
σφάλµατα. Αλάθητη για την Ορθοδοξία είναι µόνον η Εκκλησία, η οποία, όπως
αποδεικνύεται και από την Αποστολική Σύνοδο των Ιεροσολύµων (Πρ. 15), καθο-
δηγείται υπό του Αγίου Πνεύµατος και λειτουργεί ευχαριστιακά-συνοδικά. Συνε-
πώς, δεν έχει απλώς δηµοκρατική, αλλά χαρισµατική δοµή. Το Άγιο Πνεύµα,
όπως ήδη επισηµάνθηκε, δεν οδηγεί ούτε στην αφοµοίωση ούτε στην υποταγή των
Εκκλησιών σε ένα κέντρο ή σε κάποια ανώτατη αρχή, αλλά στη συνύπαρξη «εν
ελευθερία, ωστόσο και εν οµο-νοία». Όπως ο Θεός είναι µία ουσία και τρία Πρό-
σωπα, έτσι οι διάφορες κατά τόπους Εκκλησίες συνδέονται άρρηκτα µεταξύ τους,
παρά τις τοπικές ιδιοµορφίες και τα έθιµα, όχι διότι υπακούουν τυφλά στην εξου-
σία κάποιου προσώπου (Πάπα), ούτε διότι αναγνωρίζουν ως αυθεντία ένα κοινό
ιερό κείµενο (Αγία Γραφή), αλλά διότι διά της Θείας Ευχαριστίας γεύονται του
ιδίου Σώµατος και του ιδίου Αίµατος του Χριστού και ζωογονούνται από το Αγ.
Πνεύµα. Το ίδιο το Οικουµενικό Πατριαρχείο λειτουργεί ως οικογένεια αδελφών
Εκκλησιών, έχοντας αποκεντρωτική δοµή. Αυτό σηµαίνει ότι ξεχωριστές κοινότη-
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τες µπορούν να ενταχθούν στο Σώµα της χωρίς να απολέσουν την προσωπική
ιδιοµορφία και ταυτότητά τους. 

Η Ορθοδοξία εν τέλει πιστεύει ότι το βαθύτερο αίτιο του Σχίσµατος συνδέεται
µε τον εγωισµό, ο οποίος απηχείται στο παπικό πρωτείο εξουσίας, αλλά και µε το
αλάθητο.44 Είναι αξιοσηµείωτο ότι ο ιερός Αυγουστίνος, στον οποίο εν µέρει απο-
δίδεται το Filioque, τιµάται από την Ορθοδοξία ως άγιος λόγω της ταπείνωσης
που τον διέκρινε. Σηµειωτέον ότι το Filioque υπήρχε και πριν το Σχίσµα και µπο-
ρεί να ερµηνευτεί ορθόδοξα, εάν ισχύσει αποκλειστικά και µόνο στον τρόπο µε
τον οποίο εκτυλίσσεται στον κόσµο και στην ιστορία η Θεία Οικονοµία και δεν
προεκταθεί στον τρόπο ύπαρξης των τριών Προσώπων. Το ίδιο µπορεί να συµβεί
και µε το πρωτείο, εάν θεωρηθεί απλώς προεδρία µεταξύ ίσων. Το Σχίσµα επιτε-
λέστηκε από τη στιγµή που ανήχθη σε «δόγµα» το πρωτείο του Πάπα, οπότε από
πολλές πλευρές γίνεται λόγος για το κορυφαίο λάθος του αλάθητου. Στη Β΄Βατι-
κάνεια Σύνοδο (1965), παρά την προσπάθεια ανανέωσης και παρότι τονίστηκε η
ανάγκη εφαρµογής της συνοδικότητας εντός της ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας κα-
τά το πρότυπο της αρχαίας (Εκκλησίας), το αλάθητο ισχυροποιήθηκε και στις µη
ex cathedra αποφάσεις του Ποντίφικα. Αντιθέτως, ο Πατριάρχης Αθηναγόρας,
κατά την επίσκεψη του Πάπα Παύλου Στ́ , στην Κωνσταντινούπολη στις 25 Ιουλί-
ου 1967, τον αποκάλεσε πρώτο στην τιµή και στην αγάπη, ανακαλώντας την αρ-
χαία εκκλησιαστική παράδοση και καταδικάζοντας εµµέσως πλην σαφώς το πρω-
τείο εξουσίας. Ο ίδιος (Πατριάρχης) επεσήµανε ότι ο διάλογος των δύο Εκκλη-
σιών πρέπει να διεξάγεται «%π� vσ�ις Lρ�ις». O νυν Πάπας Βενέδικτος Ιστ ,́ όταν
εκλέχτηκε Αρχιεπίσκοπος Μονάχου, διατύπωσε λόγο για πρωτείο ταπείνωσης
και µαρτυρίου επί τη βάσει του Ιω. 21, 18,45 αναγνωρίζοντας ότι η Ρώµη δεν πρέ-
πει να απαιτεί από την Ανατολή άλλο πρωτείο από αυτό που αναγνώρισε ο Πα-
τριάρχης Αθηναγόρας το 1967.46

Είναι σαφές ότι η µοναδική καθέδρα που ασπάζεται η Ορθοδοξία είναι η κα-
θέδρα του Σταυρού, η οποία ταυτίζεται µε το µαρτύριο και τη µαρτυρία, την τα-
πείνωση, τη διακονία, την ανιδιοτελή αγάπη. Το ίδιο το Άγιο Πνεύµα, το οποίο
καθιστά Επισκόπους, δωρίζει σε κάθε πιστό ξεχωριστά χαρίσµατα τα οποία απα-
ριθµούνται στην Α΄Κορ. 12. Ο Επίσκοπος συνεπώς δε βρίσκεται υπεράνω της
Εκκλησίας αλλά εντός της Εκκλησίας. Χωρίς τον Επίσκοπο, αλλά και χωρίς το
λαό, δεν µπορεί να τελεστεί η Θεία Ευχαριστία. Ο Επίσκοπος δεν είναι αντιπρό-
σωπος του Χριστού (vicarious dei), αλλά προΐσταται στη Σύναξη «εις τύπον και εις
τόπον του Χριστού». Ως εικόνα του Χριστού δανείζει τα χέρια και τα µέλη του σε
Αυτόν, ο οποίος είναι παρών κατά τη διάρκεια της Θείας Λατρείας. Σηµειώνει ο
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44. Ο ίδιος ο Πάπας Παύλος ο Στ΄ στις 28 Απριλίου 1967 αναγνώρισε ότι ο Παπισµός αποτελεί το µεγαλύτε-

ρο εµπόδιο της Οικουµένης. Βλ. G. Larentzakis, «Welche kirchlich-theologische Einheit strebt die

Orthodoxe Kirche an? Grundkonzept und Perspektiven im neuen Europa», Orthodoxes Theologisches Forum

19 (2005) 173-192, 183.

45. «Der Stellvertreter Christi», FAZ 93 (22.4.2005) 8.

46. Larentzakis, ό.π. 185.
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θεοφόρος Ιγνάτιος στην Εκκλησία των Μαγνησέων: «παραιν3 %ν "µ�ν��|α Θε-
�7 σπ�υδ�?ετε π�ντα πρ�σσειν πρ�καθηµ&ν�υ τ�7 %πισκ(π�υ ε4ς τ(π�ν
Θε�7 κα� τ3ν πρεσυτ&ρων ε4ς τ(π�ν συνεδρ��υ τ3ν 1π�στ(λων κα� τ3ν
διακ(νων τ3ν %µ�� γλυκυτ�των πεπιστευµ&νων διακ�ν�αν aΙησ�7 pριστ�7
�ς πρ$ α4�νων παρJ Πατρ� fν κα� %ν τ&λει %φ�νη» (6, 1). Το ότι το Άγιο
Πνεύµα και όχι ο Επίσκοπος ενεργεί τα µυστήρια διαφαίνεται από όλες τις ευχές
και τα συµβολικά κείµενα της Αρχαίας Εκκλησίας. 

Οπωσδήποτε ο διάλογος των Εκκλησιών, ο οποίος έχει ως σηµείο αφετηρίας
τα κοινά στοιχεία των χριστιανικών Εκκλησιών, δεν µπορεί να εξαντλείται µόνον
σε κοινωνικά θέµατα ή προβλήµατα, αλλά οφείλει να αφορά κατεξοχήν το δόγµα
της Εκκλησίας, το οποίο δεν είναι κάποιος φιλοσοφικός αφορισµός αλλά όρος
ζωής και θανάτου. Οι Πατέρες µαρτύρησαν για τα δόγµατα της πίστης, διότι γνώ-
ριζαν ότι αυτά έχουν άµεσες συνέπειες στη ζωή. Αντίστροφα, οι ίδιοι Πατέρες δε
δίστασαν να χρησιµοποιήσουν εξωβιβλικούς όρους, αντλώντας τους από τη φιλο-
σοφία της εποχής τους (πρβλ. οµοούσιο, Πρόσωπο), προκειµένου να διατυπώσουν
την αγιοπνευµατική εµπειρία τους. ∆ε θεωρούσαν µάλιστα κώλυµα τη χρήση κά-
ποιου άλλου όρου (π.χ. οµοιούσιος), όταν αυτός βέβαια εξέφραζε ταυτόσηµη
εµπειρία. 

Ίσως σήµερα χρειάζεται πραγµατικά η ανακάλυψη µιας νεοπαγούς θεολογι-
κής γλώσσας διαλόγου. Για να επιτευχθεί αυτό, οι εκπρόσωποι των Ορθοδόξων
Εκκλησιών οφείλουν να έχουν στους διαλόγους εµπειρία της ορθόδοξης πίστης,
βαθιά γνώση της ιστορίας και της νοοτροπίας των ευρωπαίων συνοµιλητών τους
(άρα και των ερωτηµάτων τους) και ετοιµότητα στο να βρίσκουν νεοπαγείς κώδι-
κες επικοινωνίας, ώστε να εκφράσουν αυτή την εµπειρία της Ορθόδοξης Εκκλη-
σίας και να γίνουν κατανοητοί από το σύγχρονο κόσµο. 

Η κοινή Ευχαριστία, το κορυφαίο Μυστήριο της Εκκλησίας, αποτελεί απόρ-
ροια και συνέπεια της ταυτότητας πίστεως και όχι το µέσον για την επίτευξη συµ-
φωνίας. Κατ’ αρχάς πρέπει να υπάρξει ενότητα πίστεως και αληθείας, και κατό-
πιν κοινή Θεία Ευχαριστία (intercommunio). Γι’ αυτό άλλωστε και κατά τη Θεία
Λειτουργία η Θεία Κοινωνία του Σώµατος του Χριστού ακολουθεί µετά το «aΑγα-
π�σωµεν 1λλ�λ�υς» και την κοινή Οµολογία του Συµβόλου της Πίστεως. 

Σηµειώνει ο Αρχιεπ. Α. Γιαννουλάτος σχετικά µε την κοινωνία των πάντων, η
οποία επιτυγχάνεται διά της Θείας Ευχαριστίας: «Στο µυστήριο της Θείας Ευχα-
ριστίας47 προεκτείνεται το γεγονός της Σαρκώσεως και της Σταυρώσεως, το µυ-
στήριο δηλαδή της θείας αγάπης εν χρόνω, και έτσι καθίστανται για τον πιστό
υπαρξιακά αισθητές όλες οι µεγάλες αλήθειες της κοινωνίας. [...] Βιώνεται η αγά-
πη του Θεού, για να φορτισθεί ο άνθρωπος µε νέες δυνάµεις, ώστε, µεταφέροντας
τους καρπούς του Πνεύµατος (Γαλ. 5, 22) στην καθηµερινή του ζωή, να συµβάλλει
στη συνέχιση του έργου του Χριστού, δηλαδή στην καταλλαγή και τη σύνδεση
ολόκληρης της ανθρωπότητας µε τον Θεό. Η χριστιανική λατρεία δεν είναι απλή
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47. Παγκοσµιότητα και Ορθοδοξία, 47.
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αναπαράσταση ή ανάµνηση αλλά συνεχές δυναµικό γίγνεσθαι, κοινωνία στη ζωή
της Αγίας Τριάδος υπέρ του σύµπαντος κόσµου. Μετέχοντας στη λατρεία –ιδιαι-
τέρως στη θεία Κοινωνία– ο πιστός διαστέλλεται εν ευχαριστία, υπερβαίνει τα
ατοµικά του όρια· µεταλαµβάνοντας του Σώµατος του Χριστού συσσωµατούται εν
Αυτώ και γίνεται “παγκόσµιος”· ενώνεται µε όλους εκείνους τους οποίους ο Χρι-
στός έχει περιλάβει στην άνευ ορίων αγάπη Του. “Τείνει να φέρει εντός του ολό-
κληρη την ανθρωπότητα”. Και ακόµη, συµφιλιώνεται και εναρµονίζεται µε τον
κόσµο, µε ολόκληρη την κτίση. Η εµπειρία αύτη αποτελεί υπαρκτική, εσχατολογι-
κή ενατένιση ή µάλλον πρόγευση της πλήρους «κοινωνίας» της ανθρωπότητας εν
τω Θεώ, η οποία καταλήγει σε συγκλονισµό του ανθρώπου· για να επιστρέψει κα-
τόπιν στην καθηµερινή ζωή µε ελπίδα για την πραγµάτωση της αγάπης, για την
προώθηση της πανανθρώπινης κοινωνίας. Αυτού του είδους η λατρεία αποτέλεσε
βασικό παράγοντα πνευµατικής φορτίσεως, αντοχής και αυτοθυσίας, για τους
χριστιανούς κάθε εποχής και κάθε τόπου, ακόµη και µέσα στα πλέον αθεϊστικά
περιβάλλοντα».  

Το ερώτηµα το οποίο άµεσα και αβίαστα προκύπτει από τα ανωτέρω είναι το
εξής: Εάν η Ορθοδοξία έχει την αυτοσυνειδησία ότι είναι η «Μία, Αγία, Καθολι-
κή και Αποστολική Εκκλησία», τότε µε ποιο σκεπτικό συµµετέχει στους προανα-
φερθέντες διαλόγους; Είναι αξιοσηµείωτο ότι στην ευρωπαϊκή ορολογία η λέξη
Ορθοδοξία έχει το νόηµα της προσκόλλησης σε κάποιο δόγµα, σε µια ιδεολογία.
Είναι όρος και έννοια ταυτόσηµη µε τη συντηρητικότητα, την εµµονή σε παραδε-
δοµένους τύπους. ∆ιατυπώνουµε λόγο π.χ. για τη λουθηρανική, µαρξιστική, φροϋ-
δική ορθοδοξία, προκειµένου να δηλώσουµε την άγονη εµµονή στις διατυπώσεις
του Λουθήρου, του Μαρξ, του Φρόυντ. Η Ορθοδοξία όµως ως πίστη και βίωµα
έχει εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά. Αποτελεί σύνθετη λέξη παραγόµενη
από το ορθώς+δοκώ. Σηµαίνει εκείνον που πιστεύει αλλά και δοξολογεί το Θεό
ορθά, γι’ αυτό και στην πρώτη χιλιετία χαρακτηρίζει σύνολο το Χριστιανισµό, σε
Ανατολή και ∆ύση.48 Αυτή η πίστη εκφράζεται ως ευχαριστία, διακονία και µαρ-
τυρία: «Ο λόγος των Αγίων Πατέρων (που διέπει την Ορθοδοξία) δεν είναι η µε-
ταφορά γνωµών σε διάφορα θέµατα µε τη βοήθεια κονκορδάτσιας. Είναι η πρό-
σληψη τροφής από ζωντανούς οργανισµούς, η µετατροπή σε αίµα, ζωή, αντοχή.
[...] Ο λόγος των Πατέρων δεν σώζεται αρχαιολογικά, δεν πλησιάζεται µε ιστορι-
κές αναδροµές. Μεταφέρεται ολοζώντανος, µε το να περνά από γενιά σε γενιά
και να την αλλοιώνει, να δηµιουργεί ‘Πατέρες’. Είναι σαν την τροφή που τρώει η
µάνα. Τρέφει την ίδια, τη συγκρατεί στη ζωή και ταυτόχρονα µέσα της γίνεται γά-
λα µητρικό, ποτό της ζωής για το στοµάχι του βρέφους της. ∆εν µιλά κανείς για
ζωή. ∆ίδει ζωή! Η ορθοδοξία δεν διατείνεται κάτι αλλά µαρτυρεί! ∆εν είναι αντι-
λογία αλλά οµολογία. [...] Ούτε όταν γράφει η Εκκλησία το Ευαγγέλιο κάνει φιλο-
λογία, ούτε όταν διατυπώνει το δόγµα κάνει φιλοσοφία, αλλά, και στη µια και
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στην άλλη περίπτωση εκφράζει το πλήρωµα της νέας ζωής που κρύβεται µέσα
της» (π. Βασίλειος Γοντικάκης).49 Και, φυσικά, η πιο ουσιαστική µαρτυρία της
Ορθοδοξίας δεν είναι ο λόγος στον οποίο εγείρεται ο αντίλογος, αλλά το παρά-
δειγµα: η βίωση της συνοδικότητας, του κοινοβιακού και χαρισµατικού τρόπου
ζωής, της οικουµενικότητας-καθολικότητας από την ίδια.

Ο Επίσκοπος Κάλλιστος Ware50 καταγράφει επιπλέον και την εξής άποψη
για τη µαρτυρία της Ορθοδοξίας στο ∆ιάλογο:  Ο Άγιος Κυπριανός διατύπωσε το
γνωστό: «εκτός της Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία» (extra Ecclesiam nulla
salus).51 Εκκλησία και Σωτηρία ταυτίζονται. Έστω κι αν για την Ορθοδοξία δεν
υφίσταται διάκριση µεταξύ ορατής και αοράτου Εκκλησίας, εντούτοις υπάρχουν
πολλά µέλη της Εκκλησίας τα οποία γνωρίζει µόνον ο Θεός. Το Άγιο Πνεύµα
πνέει όπου Εκείνο θέλει (Ιω. 3, 8), και, όπως ο Άγιος Ειρηναίος υποστηρίζει,
«όπου το Πνεύµα εκεί και η Εκκλησία και όλη η χάρις. Το δε Πνεύµα είναι η
αλήθεια» (Έλεγχος 3.24). Ο Χριστός έχει και άλλα πρόβατα, τα οποία δε βρί-
σκονται στην αυλή της Εκκλησίας (Ιω. 10). Συνεπώς, γνωρίζουµε πού βρίσκεται
η Εκκλησία, χωρίς να γνωρίζουµε ακριβώς πού δε βρίσκεται. Όποιος σώζεται
είναι µέλος της Εκκλησίας. Τους τρόπους µε τους οποίους οικονοµείται η σωτη-
ρία τούς γνωρίζει ο Θεός. 

Στο σηµείο αυτό πρέπει να υπογραµµιστεί ότι η οικουµενική καθολική συνεί-
δηση αποτελεί ένα ζητούµενο για το πλήρωµα πολλών Ορθόδοξων Εκκλησιών,
αφού, όπως επισηµάνθηκε, µετά την κατάρρευση του Κοµµουνισµού σε πολλές
περιπτώσεις η Ορθοδοξία αλλοτριώθηκε σε κρατική θρησκεία, σε εθνικιστική
ιδεολογία.52 Βασικό στοιχείο για τη συµβολή της Ορθοδοξίας στο σύγχρονο κό-
σµο είναι, πρώτον, η διάκριση της αυθεντικής παράδοσης της Εκκλησίας από τις
παραδόσεις ανθρώπων και εθνών, την οποία µε οξύνοια τόνισε ο Μ. Φώτιος σε
επιστολή του (3, 6) το 861 µ.Χ. Η παράδοση της Εκκλησίας συνδέεται µε την αιώ-
νια αλήθεια, την οποία ευαγγελίστηκε ο Ιησούς, ενώ οι παραδόσεις των ανθρώ-
πων συνυφαίνονται µε εφήµερες ανάγκες των λαών και των καιρών, αλλά και
εξαντλούνται σε τοπικά ήθη και έθιµα. Όπως ήδη επισηµάνθηκε, το τελικό Σχί-
σµα δεν οφείλεται µόνο σε δογµατικούς λόγους αλλά και σε αµοιβαία παρεξήγη-
ση τοπικών εθίµων εκάστης Εκκλησίας. Το ηµερολόγιο, ο χρόνος εορτασµού του
Πάσχα, η αµφίεση ή και η εικόνα γενικότερα του κληρικού δεν µπορούν να ανά-
γονται σε δόγµατα της Εκκλησίας και ειδοποιό διαφορά ∆ύσης και Ανατολής.
Στην αρχαία άλλωστε Εκκλησία συνυπήρχαν διαφορετικοί λειτουργικοί τύποι,
χωρίς αυτό να θίγει την ενότητα της πίστης. 

∆εύτερον: Είναι απαραίτητο αυτή η παράδοση να µεταδοθεί µέσω της κατ-
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ήχησης στο σύγχρονο άνθρωπο, ο οποίος γεννιέται και δε γίνεται ίσως ποτέ ορ-
θόδοξος. Η αξία της κατήχησης στην Πρώτη Εκκλησία (η οποία δεν έχει καµία
σχέση µε την ηθικολογία, αλλά µε την Ορθοδοξία και ορθοπραξία) αποδεικνύε-
ται από την ανέγερση δίπλα στους ναούς κατηχητικών σχολών και τη διάσωση
περίφηµων κατηχητικών οµιλιών, όπου στη «γλώσσα» των ακροατών µεταδίδεται
λεκτικά και εµπειρικά η πίστη της Εκκλησίας.

Πρέπει πραγµατικά να δοθεί ουσιαστική έµφαση στη διαµόρφωση αυτής της
οικουµενικής συνείδησης των βαπτισµένων ορθοδόξων, καθώς όσες ενωτικές
προσπάθειες έγιναν στην Ιστορία χωρίς τη συγκατάθεση του λαού, µε την πα-
ρέµβαση της Πολιτείας, χάριν µιας «πανευρωπαϊκής συσπείρωσης», απέτυχαν
παταγωδώς (πρβλ. Συνόδους Λυών, Φεράρας-Φλωρεντίας). Η ανάγκη του δια-
λόγου πρέπει ταυτόχρονα να υιοθετηθεί από όλες τις αυτοκέφαλες Εκκλησίες
και σε ένα τέτοιον στόχο συµβάλλουν οι Πανορθόδοξες ∆ιασκέψεις. Παράλλη-
λα, ευκταίο θα ήταν να ολοκληρωθεί ο διάλογος µε τις προχαλκηδόνιες Εκκλη-
σίες αλλά και µε την Εκκλησία των Ασσυρίων, έτσι ώστε η Εκκλησία της Ανατο-
λής να αποκτήσει ενιαία φωνή. «Με τους τελευταίους (Ασσυρίους) το Σχίσµα
συνέβη από ιστορικούς µάλλον παρά από δογµατικούς λόγους ― περισσότερο
από έλλειψη επαφής παρά εξαιτίας άµεσης θεολογικής σύγκρουσης, αν και
υπάρχει φυσικά το πρόβληµα της Συνόδου της Εφέσου (431) και του τίτλου Θε-
οτόκος».53 Αλλά και οι συζητήσεις µε τους Προχαλκηδόνιους έφτασαν το 1990
σε προκεχωρηµένα ικανοποιητικό επίπεδο, καθώς διαπιστώθηκε προσέγγιση
όσον αφορά στην ορθόδοξη πίστη. Την ενιαία φωνή της Ορθοδοξίας θα ενισχύ-
σει και η  σύµπνοια στις σχέσεις Φαναρίου και Μόσχας, οι οποίες δοκιµάζονται
επί αιώνες. Επειδή το εν λόγω θέµα είναι κορυφαίας σηµασίας για την ενιαία
φωνή της Ορθοδοξίας στον κόσµο, στο επόµενο Επίµετρο θα γίνει µια συνοπτι-
κή αναφορά στη σχέση Ελλήνων και Σλάβων στην Ανατολή.
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ΕΠΙΜΕΤΡΟ:

ΈΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΟΙ

Μετά την άλωση της Πόλης καλλιεργήθηκε στη Μοσχοβία, η οποία µόλις είχε
απελευθερωθεί από τους Τατάρους, η άποψη ότι αποτελεί την τρίτη Ρώµη,54 το
διάδοχο του Βυζαντίου. Η καταστροφή της Βασιλεύουσας αποδόθηκε στην ενδο-
τικότητα των Ελλήνων έναντι των Λατίνων κατά τη Σύνοδο της Φερράρας-Φλω-
ρεντίας (1438/9). Οι Γραικοί θεωρήθηκε ότι πάσχουν κάτω από τον τουρκικό ζυγό
επειδή έγιναν αιρετικοί! Την ανάδειξη και προβολή της Μόσχας ως τρίτης Ρώµης
υποβοήθησαν δύο ακόµη στοιχεία:55

Πρώτον: Η ανακήρυξη του αυτοκεφάλου της Ρωσικής Εκκλησίας και κατό-
πιν η ανάδειξή της σε Πατριαρχείο. Στη σύνοδο της Φλωρεντίας-Φερράρας πα-
ρευρέθηκε και ο (διορισµένος από τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως) Έλλη-
νας Μητροπολίτης Μόσχας Ισίδωρος, ο οποίος, επειδή υπέγραψε την ένωση µε τη
Ρώµη, φυλακίστηκε και κατόπιν διέφυγε στην Ιταλία. Το 1448 µια Σύνοδος Ρώ-
σων Επισκόπων εξέλεξε Μητροπολίτη και έτσι τελικά η ρωσική Εκκλησία το
1598 ανακηρύχθηκε όχι µόνον αυτοκέφαλη, αλλά και Πατριαρχείο (µε τη σύµφω-
νη γνώµη και των άλλων Πατριαρχείων της Ανατολής). Την ίδια εποχή οι Τούρκοι
άλλαζαν τους Πατριάρχες κατά βούλησιν, αφού, εκτός των άλλων, το βεράτιο (ο
διορισµός στον πατριαρχικό θώκο) εξαγοραζόταν από τους υποψηφίους αδρά.

∆εύτερον: Το συνοικέσιο του Ιβάν του Γ΄του Μέγα (1462-1505) το 1472 µε την
ανιψιά του τελευταίου βυζαντινού αυτοκράτορα Ζωή-Σοφία, το οποίο υποβοηθή-
θηκε από το Βατικανό, καθιέρωσε τελικά την πεποίθηση ότι ο ρώσος ηγεµόνας
αποτελεί το νόµιµο διάδοχό του. Έτσι ο Μέγας ∆ούκας υιοθέτησε και τους βυζα-
ντινούς τίτλους Αυθέντης και Αυτοκράτωρ Καίσαρας (τσάρος), ενώ ο ∆ικέφαλος
προστέθηκε στα σύµβολα του κράτους.

∆ύο κορυφαίες προσωπικότητες, οι οποίες θα µπορούσαν να απαλείψουν την
προκατάληψη των Σλάβων για τους Έλληνες, τελικά δεν κατόρθωσαν να το πρά-
ξουν. Το 1517 καταφτάνει στη Ρωσία ο Μάξιµος ο Γραικός (;1470-1556), ένας έλ-
ληνας λόγιος που διήλθε την εφηβική του ηλικία στην αναγεννησιακή Ιταλία (Φλω-
ρεντία, Βενετία, χρηµατίζοντας µάλιστα για µια διετία δοµινικανός µοναχός), µυή-
θηκε στον Ησυχασµό στο Άγιον Όρος (Βατοπεδηνός) και κατέληξε στη Ρωσία για
να µεταφράσει στα Σλαβονικά και να διορθώσει τα λειτουργικά βιβλία. Εκεί όµως
είχε ξεσπάσει η έριδα ανάµεσα στους Ακτήµονες οπαδούς του Αγίου Νείλου και
τους Κατέχοντες οπαδούς του Αγίου Ιωσήφ, ο οποίος υποστηριζόταν από την επί-
σηµη Εκκλησία. Ο Μάξιµος έλαβε το µέρος των πρώτων και ανάλωσε τα πλείστα
έτη της ζωής του στη φυλακή. Το 17ο αι. ο πιο δραστήριος µεταρρυθµιστής ρώσος

ENOTHTA 2.5

107

K E Φ A Λ A I O 2

54. Ο όρος χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον µοναχό Filofej από το Pskow το 1510. 

55. Πρβλ. H. Kϋng, Das Christentum, Mϋnchen, Zϋrich: Piper 1999, 307 κ.ε.

2_ORTHODOXIA  27-11-08  16:21  Page 107



Πατριάρχης, ο Νίκων (1605-1681), προσπάθησε βίαια να συµµορφώσει τα ρωσικά
έθιµα προς αυτά των Ελλήνων, ιδιαίτερα να κάνουν οι Ρώσοι το σταυρό τους µε
τρία και όχι µε δύο δάκτυλα. Ο αντίπαλός του Αββακούµ φυλακίστηκε και τελικά
κάηκε στην πυρά. Ένα κίνηµα αναπτύχθηκε, οι λεγόµενοι Ρασκόλνικοι (σχισµατι-
κοί) ή Παλαιόπιστοι, οι οποίοι διακρίνονταν για τον εθνικισµό και την προσκόλλη-
ση στους τύπους της λατρείας. Τελικά και ο ίδιος ο Νίκων, που είχε υιοθετήσει για
τον εαυτό του τον πολιτικό τίτλο Μέγας Κύριος, αποσύρθηκε από την πατριαρχία.
Οι µεταρρυθµίσεις άρχισαν να εδραιώνονται. Ακολούθησε όµως η βασιλεία του
Μεγάλου Πέτρου (1682-1725), ο οποίος αντικατέστησε το θεσµό του Πατριαρχεί-
ου µε µια δωδεκαµελή επιτροπή (τρεις Επισκόπους και τους υπόλοιπους από τα
µοναστήρια και τον έγγαµο κλήρο). Ύψιστος Κριτής ανακηρύχθηκε ο ίδιος ο τσά-
ρος, ο οποίος επέβαλε στην τέχνη, τη µουσική και τη θεολογία τα δυτικά µοντέλα.
Το πρότυπο της οργάνωσης της Ορθόδοξης Εκκλησίας από τον Μ. Πέτρο θα ακο-
λουθήσει κατόπιν και ο Όθωνας στην Ελλάδα.

Παρά την απουσία Πατριάρχη, υπήρξε κατά το 19ο αι. κατά παράδοξο τρόπο
µια πνευµατική αναγέννηση µέσα από το έργο του Ουκρανού Αγίου Παϊσίου Βε-
λιτσόφσκυ (1722-94), ο οποίος µυήθηκε στην ησυχαστική παράδοση στο Άγιο
Όρος και έδρασε στη Ρουµανία. Ακριβώς την ίδια εποχή στο Άγιο Όρος οι Κολ-
λυβάδες, ο Άγιος Μακάριος (Νοταράς, Μητροπολίτης Κορίνθου 1731-1805) και ο
Άγιος Νικόδηµος ο αγιορείτης (1748-1809), τυπώνουν στη Βενετία το 1782 µια αν-
θολογία ασκητικών και νηπτικών έργων Πατέρων από τον 4ο – 15ο αι. µε τον εντυ-
πωσιακό τίτλο Φιλοκαλία και έκταση 1207 σελίδες µεγάλου µεγέθους. Η σλαβο-
νική µετάφραση εκδόθηκε στη Μόσχα το 1793 και είχε εντυπωσιακή επίδραση
στη νοοτροπία του ρωσικού λαού, ο οποίος ανέκαθεν έχει µια ιδιαίτερη σχέση µε
το µυστικισµό. Ο αιώνας που ακολουθεί είναι η εποχή των Στάρετς (Γερόντων),
των φωτισµένων πνευµατικών (πρβλ. Άγιο Σεραφείµ του Σάρωφ) και της ιεραπο-
στολής στην Κίνα, στην Ιαπωνία και στην Αµερική. Ταυτόχρονα συντελείται και
µια λειτουργική αναγέννηση από έγγαµους κληρικούς, όπως τον Άγιο Ιωάννη
Κροστάνδη (1829-1908), ο οποίος παρότρυνε το ποίµνιό του στην εξοµολόγηση
και στη συχνή Θεία Κοινωνία.

Τον ίδιο αιώνα, στο πλαίσιο της καλλιέργειας των εθνικών και φυλετικών πα-
θών, παρουσιάζεται δυναµικά το κίνηµα των Πανσλαβιστών. Ηγέτης του ήταν
ένας αγροκτήµονας, συνταξιούχος λοχαγός του ιππικού, λαϊκός θεολόγος, ο Αλέ-
ξιος Χοµιάκωφ (1804-1860), ο οποίος εξήρε την αυτοτέλεια της Ορθόδοξης
Εκκλησίας έναντι του Λατινισµού και του Προτεσταντισµού. Παράλληλα, όµως,
κήρυξε την υπεροχή της σλαβικής θεολογίας έναντι της ελληνικής. «Εξαιτίας
ανώτερης φυσικής ιδιότητας ή ιδιοσυγκρασίας, οι Γραικοί και οι Λατίνοι, οι οποί-
οι ανήκουν στον πολιτισµό των Κουσιτών, δεν κατενόησαν το Χριστιανισµό τόσο
επαρκώς όσο οι Σλάβοι, οι οποίοι ανήκουν στον ιρανικό πολιτισµό».56 Παράλλη-
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λα, οι ρώσοι διπλωµάτες έπαιξαν ενεργό ρόλο στην αυτοκεφαλία των Βουλγάρων
και των Αράβων στην Αντιόχεια, αποσκοπώντας στην εξουθένωση του Πατριαρ-
χείου και τη δηµιουργία ενός ορθοδόξου τόξου υπό την ηγεµονία τους.

Και τον 20ό αι. το κλίµα µεταξύ Φαναρίου-Μόσχας δε βελτιώθηκε. Η «υιοθε-
σία» από το Οικουµενικό Πατριαρχείο της Ρωσικής Ορθόδοξης Αρχιεπισκοπής
∆υτικής Ευρώπης, το 1931, προκάλεσε νέα κρίση στις σχέσεις τους. Οι Ρώσοι που
ζούσαν στη Γαλλία και ποιµαίνονταν από τον Έξαρχο ∆υτικής Ευρώπης Ευλόγιο,
αποκόπηκαν στο πλαίσιο της Συνόδου του Κάρλοβτσυ από τον Πατριάρχη της
Μόσχας θεωρώντας τον φερέφωνο των Κοµµουνιστών. Επεδίωξαν και τελικά πέ-
τυχαν την πνευµατική εξάρτησή τους από το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως.
Μέχρι και πρόσφατα, ενώ «η Ελληνική διασπορά, εκτός από ορισµένες εξαιρέ-
σεις, κατά το µάλλον ή ήττον βρίσκεται εκκλησιαστικά ενωµένη υπό την πνευµατι-
κή αιγίδα του Οικουµενικού Πατριαρχείου, οι Ορθόδοξοι λαοί, που διέφυγαν τον
Κοµµουνισµό, διασπάστηκαν κατά περίπτωση σε αλληλοπολεµούµενες µερίδες:

(1) Του Πατριαρχείου Μόσχας, που αποτελείται από εκείνες τις ενορίες της δια-
σποράς οι οποίες αποφάσισαν να διατηρήσουν άµεσους δεσµούς µε τις εκκλη-
σιαστικές αρχές της Ρωσίας (30.000-40.000 µέλη σ’ όλη τη ∆ύση).

(2) Της Υπερορίου Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας (ROCOR). Γνωστή επίσης µε
τα ονόµατα “Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία εν Εξορία”, Ρωσική Oρθόδοξη Εκ-
κλησία του Εξωτερικού, Συνοδική Εκκλησία, Σύνοδος του Κάρλοβτσυ (αριθ-
µεί περίπου 150.000 µέλη). Επικεφαλής ο Μητροπολίτης Βιτάλιος (εξελέγη το
1986).

(3) Της Ρωσικής Ορθόδοξης Αρχιεπισκοπής ∆υτικής Ευρώπης, υπό το Οικουµε-
νικό Πατριαρχείο. Είναι επίσης γνωστή ως “∆ικαιοδοσία των Παρισίων” (πι-
θανόν 50.000).

(4) Της Ρωσικής Ορθόδοξης Ελληνικής Καθολικής Εκκλησίας της Αµερικής,
γνωστής και ως “Μετροπόλια”. Το 1970 άλλαξε το όνοµά της σε Ορθόδοξη
Εκκλησία της Αµερικής (OCA, µέλη περίπου 1.000.000, επικεφαλής ο Μητρο-
πολίτης Θεοδόσιος)».57

Στα τέλη της προηγούµενης χιλιετίας είναι αλήθεια ότι κατεβλήθη προσπάθεια
οι ορθόδοξοι Επίσκοποι ενός τόπου να συγκροτήσουν µια επισκοπική συνέλευ-
ση, προκειµένου «να ικανοποιήσουν τις ποιµαντικές ανάγκες των ορθοδόξων της
περιοχής, να καλλιεργήσουν τα θεολογικά γράµµατα και την εκκλησιαστική εκ-
παίδευση και να εκφράσουν κοινή στάση στις άλλες οµολογίες». Στη «Σύνοδο»
αυτή προΐσταται ο εκπρόσωπος του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, το
οποίο έδειξε οµολογουµένως κατά τον 20ό αι. ιδιαίτερη έµφαση στην οικουµενική
αποστολή του, ευαισθησία στα οικολογικά προβλήµατα και είχε καθοριστική
συµβολή στην ανάπτυξη του διαλόγου µε τους ετεροδόξους και τις άλλες θρησκεί-
ες. Ο ρόλος του αυτός αναγνωρίστηκε και στη Γηραιά Ήπειρο και στην Αµερική.
Πρόσφατα (εν έτει 2007) επήλθε και η πολυπόθητη ενότητα µεταξύ των Ρώσων
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της ∆ιασποράς και του Πατριαρχείου Μόσχας. Η εν λόγω σύζευξη σχέσεων απο-
τελεί ένα σηµαντικό βήµα στην ενιαία µαρτυρία της Ορθοδοξίας προς τον ευρω-
παϊκό και αµερικανικό κόσµο.

Όπως σηµειώνει ο Μ. Μπέγζος58 δεν πρέπει να λησµονούµε ότι η Ορθοδοξία
«οφείλει να είναι η Ανατολή της ∆ύσης και η ∆ύση της Ανατολής. Βρίσκεται στα
ανατολικά του δυτικού πολιτισµού και τοποθετείται στα δυτικά του ανατολικού
κόσµου. Η Ορθοδοξία είναι γέφυρα Ανατολής και ∆ύσης. ∆εν ταυτίζεται ούτε µε
την ευρωπαϊκή ∆ύση ούτε µε την ασιατική Ανατολή, είτε Εγγύς είτε Άπω. Αν µά-
λιστα δεχτούµε ότι το νοητό κέντρο της Ορθοδοξίας είναι η Κωνσταντινούπολις
και ανακαλέσουµε στη µνήµη µας τη γεωγραφική της θέση στο Βόσπορο, καταλα-
βαίνουµε αµέσως τι σηµαίνει το αδιάψευστο γεγονός ότι η Ορθοδοξία είναι γέφυ-
ρα Ανατολής και ∆ύσης. Όπως η Πόλη γεφυρώνει δύο ηπείρους, την ευρωπαϊκή
και την ασιατική, έτσι η Ορθοδοξία γεφυρώνει δύο πολιτισµούς, τον ανατολικό
και το δυτικό. Η ορθόδοξη παράδοση δεν περιορίζεται σε µία µόνο όχθη, ούτε δε-
σµεύεται από κάποια ορισµένη κοίτη, µήτε ταυτίζεται αποκλειστικά µε συγκεκρι-
µένη πλευρά. Πρόκειται για µια ρεαλιστική ουτοπία µε την κυριολεκτική σηµασία
του όρου: ου-τοπία, δηλαδή χωρίς τόπο. ∆εν είναι µετέωρη η παράδοσή µας ούτε
άστεγη, έωλη ή ανέρειστη. Είναι όµως οριακή, στη µεθόριο Ανατολής-∆ύσης και
στα σύνορα Ασίας-Ευρώπης. Βρίσκεται πάντοτε “καθ’ όδόν”, πορεύεται. Απο-
στολή της είναι η υπέρβαση συνόρων, η διάβαση των φραγµών, όπως άλλωστε
κληροδοτείται από τη βιβλική παράδοση µε το λαό του Θεού σε διαρκή πορεία,
διαβαίνοντας την Ερυθρά Θάλασσα, διασχίζοντας την έρηµο και οδοιπορώντας
στη βαβυλώνεια αιχµαλωσία ή στην ελληνιστική διασπορά. Η Ορθοδοξία είναι
ένα «πέρασµα», σηµείο µετάβασης, τρόπος υπέρβασης, τόπος διάβασης, γέφυρα
και σταυροδρόµι πολιτισµών, παραδόσεων, κοσµοθεωριών».

ENOTHTA 2.5
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Σύνοψη
Ο Χριστιανισµός στον 21ο αιώνα59

Ο π. Αλέξανδρος Μεν (1935-1990), ο οποίος τελικά δολοφονήθηκε από την
KGB, διακήρυσσε στα τέλη του προηγούµενου αιώνα ότι ο Χριστιανισµός µόλις
αρχίζει! Αυτή η διακήρυξη εδράζεται στο ότι η Ευρώπη, η οποία αρνήθηκε πρό-
σφατα να εντάξει στο Σύνταγµά της οποιαδήποτε αναφορά στο Χριστιανισµό,
κατ’ ουσίαν εµµένει µε εξαιρετική συνέπεια και πιστότητα σε πρότυπα ειδωλολα-
τρικά. Σηµειώνει µε έµφαση ο Ε. Φροµ:60 «O Ιησούς ήταν ο ήρωας της αγάπης,
ένας ήρωας χωρίς εξουσία που δε χρησιµοποιούσε βία, που δεν ήθελε να κυβερ-
νάει, που δεν ήθελε να έχει τίποτε. Ήταν ένας ήρωας που ήθελε να είναι, να δί-
νει, να µοιράζεται. [...] Ο χριστιανός ήρωας ήταν ο µάρτυρας, γιατί, όπως και στην
εβραϊκή παράδοση, η πιο σηµαντική πράξη στη ζωή του ήταν να δώσει τη ζωή του
για το Θεό ή για τους συνανθρώπους του. Ο µάρτυρας ήταν ακριβώς το αντίθετο
του ειδωλολάτρη ήρωα, όπως είχε προσωποποιηθεί από τους Έλληνες και τους
Γερµανούς. Οι ήρωες αυτοί είχαν σαν σκοπό την κατάκτηση, τη νίκη, την κατα-
στροφή, τη ληστεία. Σκοπός της ζωής τους ήταν η αλαζονεία, η δύναµη, η δόξα και
η ικανότητα να σκοτώνουν (ο άγ. Αυγουστίνος παροµοίασε τη ρωµαϊκή ιστορία
µε την ιστορία µιας συµµορίας ληστών). Για τον ειδωλολάτρη ήρωα, η αξία ενός
άντρα βρισκόταν στην ικανότητά του να αποκτήσει και να κρατήσει την εξουσία
και να πεθάνει ευχαριστηµένος στο πεδίο της µάχης πάνω στη νίκη. Η Ιλιάδα του
Οµήρου είναι η υπέροχη, ποιητική περιγραφή δοξασµένων κατακτητών και λη-
στών. Τα χαρακτηριστικά του µάρτυρα ήταν να είναι, να δίνει, να µοιράζεται. Του
ήρωα, να έχει, να εκµεταλλεύεται, να επιβάλλει την θέλησή του µε βία [...] Ποιο
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59. Ο Ν.Α. Ματσούκας, στο Παλαι!ς κα" Καιν#ς ∆ιαθ�κης Σηµε�α, Ν��µατα, &Απ�τυπ�µατα, Θεσσαλο-

νίκη 2002, 546 κ.ε., σηµειώνει τα εξής: «ο πολιτισµός της ανθρωπότητας κρίνεται ακόµη για µια φορά και

βρίσκεται άκρως ελλιπής· βέβαια, όπως άλλωστε έχει τονιστεί κιόλας, τίποτα δεν υπάρχει απολύτως εξα-

χρειωµένο, και τίποτα απολύτως εξιδανικευµένο κατά το αντιµανιχαϊκό πνεύµα της χριστιανικής διδασκα-

λίας. Στις ηµέρες µας µερικοί διανοούµενοι κάθε µορφής –ευτυχώς λίγοι και γραφικοί– λένε σε αρκετές

περιπτώσεις ότι επιστρέφουµε στο Μεσαίωνα, ενώ τα φρικαλέα εγκλήµατα της εποχής µας, η άκρως προ-

κλητική υποκρισία όσων αυτόκλητα διορίζονται φύλακες της Ειρήνης και των ανθρώπινων δικαιωµάτων,

και η πλεονεξία µιας πολιτισµένης µειοψηφίας που βυθίζει στην πείνα, στο θάνατο παιδιών και στη διχο-

τόµηση δισεκατοµµύρια ανθρώπους της σηµερινής ανθρωπότητας, αποτελούν φαινόµενα µοναδικά µονάχα

της εποχής µας και όχι, βέβαια, του Μεσαίωνα! Ενδεχοµένως πρόκειται για ένα νέο Μεσαίωνα της ύβρης

[...] Από το 1950 κυρίως ως τις αρχές της δεκαετίας του ’90 η ανθρωπότητα ταλαιπωρήθηκε από τη διελκυ-

στίνδα κοµµουνιστικής και αντικοµµουνιστικής πολιτικής· φάκελοι και διχοτοµήσεις χαλκεύτηκαν µέσα σε

αίµα και δάκρυα. Και καθώς χάθηκε το ευλογηµένο αντίπαλο δέος, εν έτει σωτηρίω 2001 βρεθήκαµε στη

διελκυστίνδα τροµοκρατίας και αντιτροµοκρατίας, µε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, ακόµη και µε τη Ρωσία

και µε άλλες χώρες, να τρέχουν σα σκυλάκια πίσω από την Αµερική! Νέοι φάκελοι και νέες διχοτοµήσεις

χαλκεύονται, πράγµατα οδυνηρότερα κατά πολύ από ό,τι τα προηγούµενα. Οι νέοι εξουσιαστές αυτής της

δεύτερης διελκυστίνδας επιβάλλουν το δόγµα που λέει ότι η βία θεραπεύεται µε τη βία, και ή τροµοκρατία

µε την τροµοκρατία, οπότε ξανά η ανθρωπότητα θα σέρνει το βράχο του Σίσυφου, καθώς πάσσαλος πασ-

σάλω εκκρούεται!»

60. Ε. Φροµ, Να έχεις ή να είσαι (µετ. Ε. Τζελέπογλου), Αθήνα 1978, 181-2.
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από τα δύο ασυµφιλίωτα αντίθετα πρότυπα που καθορίζουν την εξέλιξή µας επι-
κρατεί σήµερα στην Ευρώπη; Αν κοιτάξουµε µέσα µας, την συµπεριφορά όλων
σχεδόν των ανθρώπων, τους πολιτικούς µας αρχηγούς, δεν υπάρχει αµφιβολία ότι
το πρότυπό µας για ό,τι είναι καλό κι έχει αξία είναι ο ειδωλολάτρης ήρωας. Η ευ-
ρωπαϊκή και βορειοαµερικανική ιστορία, παρά τον προσηλυτισµό και των δυο
ηπείρων στην Εκκλησία, είναι µια ιστορία κατακτήσεων, αλαζονείας, απλη-
στίας. Οι µεγαλύτερες αξίες µας είναι: να είµαστε δυνατότεροι από τους άλλους
νικητές, να κατακτάµε και να εκµεταλλευόµαστε τους άλλους. Αυτές οι αξίες εί-
ναι ίδιες µε το ιδανικό του ανδρισµού: όποιος δεν δείχνει δύναµη στη χρήση
βίας είναι αδύνατος, δηλαδή όχι άντρας». 

Ο τεµαχισµός του ανθρώπου σε λογική (Καρτέσιος: «σκέφτοµαι, άρα υπάρ-
χω») και συναίσθηµα, σε ύλη και Πνεύµα, σε σώµα και ψυχή, η φυλάκιση δηλαδή
του θεϊκού και ανθρωπίνου λόγου στον εγκέφαλο61 συνδέθηκε τελικά τους δύο
προηγούµενους αιώνες µε µια αλυσίδα ιστορικών, τραγικών και επώδυνων σχι-
σµάτων: εκκλησιαστικών (Σχίσµα Ανατολής/∆ύσης, Μεταρρύθµιση/Αντι-
µεταρρύθµιση), εθνικών (δηµιουργία εθνικών κρατιδίων µετά τη Γαλλική Επανά-
σταση), κοινωνικών/ταξικών, υπαρξιακών. Μετέτρεψε τον ψυχολογικά κοµµατια-
σµένο Ευρωπαίο σε έναν αιώνιο σκλάβο διάφορων υπερ-εγώ, άνωθεν επιβαλλο-
µένων αυθεντιών και εξουσιών (φεουδαρχικών, εκκλησιαστικών, επιστηµονικών,
πολιτικών, ψυχολογικών, µέσων µαζικής ενηµέρωσης), και την Ευρωπαϊκή Ιστο-
ρία σε ένα φαύλο κύκλο επαναστάσεων (µε κυριότερες τη Γαλλική και τη Ρωσική,
στις οποίες, κατά παράδοξο τρόπο, οι επαναστάτες έγιναν πιο επαχθείς δυνάστες
από εκείνους που ανέτρεψαν) και παγκόσµιων πολέµων. Το αποτέλεσµα ήταν
στον επίλογο της δεύτερης χιλιετηρίδας, στην οποία λατρεύτηκε µια πόρνη ως η
θεά Λογική στην Παναγία των Παρισίων, να θριαµβεύσει το παράλογο, τόσο ως
τέχνη όσο και ως λογική. Σε καµιά άλλη εποχή (µε αποκορύφωµα την τελευταία
επέλαση της ∆ύσης στη Σερβία, η οποία επισφράγισε πανηγυρικά τον αιώνα των...
Φώτων) δε σκοτώθηκαν τόσο πολλοί άνθρωποι µε τόσο επιστηµονικά ορθολογικό
τρόπο και µε τέτοια λογικά/ανθρωπιστικά επιχειρήµατα.

Έτσι αποδείχθηκε ότι η µεγάλη πλάνη του ευρωπαϊκού πολιτισµού εδράζε-
ται τελικά στο ότι ως µέτρον πάντων θεωρήθηκε ο θνητός και κατακερµατισµέ-
νος άνθρωπος. Σύµφωνα µε τον π. Ιουστίνο Πόποβιτς,62 «όλοι οι ευρωπαϊκοί
Ουµανισµοί από το ∆ιαφωτισµό και µετά επεδίωκαν εν γνώσει ή αγνοία, και
επιδιώκουν µέχρι σήµερα, ένα πράγµα: να αντικαταστήσουν την πίστη στο Θε-
άνθρωπο µε την πίστη στον άνθρωπο. [...] Στο Χριστιανισµό αντιθέτως ισχύει το
µέτρο πάντων ο Θεάνθρωπος: «Τι είναι εκείνο το µοναδικό, το οποίο ο Θεάν-
θρωπος δίνει στον άνθρωπο; Είναι η νίκη εναντίον του θανάτου, της αµαρτίας,
του διαβόλου, η Αιώνια Ζωή, η Αιώνια Αλήθεια. [...] Εκείνος που δεν είναι υπέρ
του Θεανθρώπου, είναι κατά του ανθρώπου και είναι ως εκ τούτου δολοφόνος
του ανθρώπου και ακόµη είναι και αυτόχειρας. ∆ιότι αφήνει τον άνθρωπο στην
πλήρη εξουσία της αµαρτίας, του θανάτου και του διαβόλου, εκ των οποίων
µόνο ο Θεάνθρωπος µπορεί να τον σώσει και κανένας άλλος υπό τον ουρανό.
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61. Πρβλ. Λ. Γκέµερεϋ, Η ∆ύση της ∆ύσης. Η αποµυθοποίηση της Ευρώπης και ο Ελληνισµός, Αθήνα, 59 κ.ε.

62. Αρχιµ. Ιουστίνου Πόποβιτς, Άνθρωπος και Θεάνθρωπος, Αθήνα: Παπαδηµητρίου 1987, 145 κ.ε.
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Μόνο εν τω Θεανθρώπω είδε ο άνθρωπος για πρώτη φορά τον εαυτό του τέλειο
και αιώνιο. Εκτός του Θεανθρώπου δεν υπάρχει άνθρωπος, αλλά πάντοτε υπάν-
θρωπος ή ηµιάνθρωπος/µη άνθρωπος. [...] Μόνον διά του Θεανθρώπου φθάνει
ο άνθρωπος εις τον υπό του Θεού τεθέντα προορισµόν του: γίνεται “Θεός κατά
χάριν” και ούτω φθάνει εις την τελείαν πληρότητα της υπάρξεώς του και της
προσωπικότητός του. Φθάνει εις την θείαν του αιωνιότητα διά της θεανθρωπό-
τητος. Ζων εν τω θεανθρωπίνω σώµατι της Εκκλησίας “σFν πGσι τ�%ς Hγ��ις”
ο άνθρωπος θεανθρωποποιείται βαθµηδόν διά των αγίων µυστηρίων και των
αγίων αρετών. Και τον γεµίζει η χαρά εκείνου του αγίου µηνύµατος και της ου-
ρανίου εντολής του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου: “Θε�= τε κτ�σµα τυγ�"-
νων κα� Θε�ς εDναι κεκελευσµ�ν�ς” (PG 36, 506). ∆ηµιουργηθείς ως δυνάµει
Θεάνθρωπος, ο άνθρωπος προσπαθεί µέσα εις το θεανθρώπινον σώµα της
Εκκλησίας να οµοιώση τον νουν του προς τον Θεόν, να τον µεταµορφώση εις
Θεό-νουν (“nµεOς δg ν�7ν pριστ�7 P2�µεν” –Α´ Κ�ρ. 2, 16) [...] να οµοιώση
και το σώµα του προς το σώµα του Θεανθρώπου, να το µεταµορφώσει εις Θεό-
σώµα (“τ$ δg σ3µα τE3 Κυρ�Eω, κα� " Κ�ρι�ς τE3 σ�µατι” - Α´ Κ�ρ, 6, 13)».
Τελικά, σύµφωνα µε τον Ιωάννη τον ∆αµασκηνό, ο Θεάνθρωπος Χριστός είναι
το «µόνον καινόν υπό τον ήλιον» (PG 94, 984).

Τα λόγια του π. Μεν δεν αποτελούν συνεπώς ένα σύνθηµα, αλλά µια πραγµα-
τικότητα για έναν οµογενοποιηµένο-παγκοσµιοποιηµένο κόσµο, όπου ο Χριστια-
νισµός συχνά χρησιµοποιείται ακόµη ως µανδύας παντός είδους αποικιοκρατικής
σταυροφορίας, ενώ και η Ορθοδοξία αναδείχθηκε σε εργαλείο ενός εθνικισµού,
ο οποίος διαχωρίζει ‘περιούσια έθνη’ της Ανατολής από τη βάρβαρη ∆ύση. 

Η εµπειρία και η φανέρωση της καθολικότητας, της οικουµενικότητας και της
θεραπευτικής του προσώπου που προσφέρει ο γνήσιος Χριστιανισµός, απαιτούν
την ανακάλυψη µέσω του διαχριστιανικού διαλόγου των ριζών του, τη βίωση της
αυθεντικής παράδοσής του και ταυτόχρονα την πρόσληψη της σάρκας της εποχής,
του εδώ και του τώρα, το άνοιγµα της Εκκλησίας προς τον κόσµο, προκειµένου ο
τελευταίος να αλλοιωθεί και µεταµορφωθεί. Η εµπειρία της τριαδικότητας του
Θεού, της συγ-χώρεσης του άλλου ως Προσώπου-Εικόνας του Χριστού, της
Εκκλησίας ως Σώµατος του Χριστού, που νίκησε το θάνατο, θα δώσει ψυχή και
ελπίδα, συνεπώς καθολικότητα, στη σάρκα του παγκοσµιοποιηµένου πολιτι-
σµού, που υποσυνείδητα αναζητά µε τα επιτεύγµατά του (και ιδίως αυτά της Γενε-
τικής) να νικήσει το χρόνο και το χώρο, και να απαλλαγεί από το βασανιστικό τρί-
πτυχο: πόνος-ενοχές-θάνατος. 

Ο Χοµιάκωβ,63 προτιθέµενος να περιγράψει πώς αντιλαµβάνεται ειδικότερα η
Ορθοδοξία τις σχέσεις της µε τις άλλες Εκκλησίες, χρησιµοποίησε την εξής παρα-
βολή: Κάποτε ένας πατέρας αναχώρησε για µακρινό ταξίδι, αφήνοντας στα τρία
τέκνα του παρακαταθήκη τις συµβουλές του. Ο πρεσβύτερος υιός διαφύλαξε πι-
στά την πατρική διδασκαλία. Ο δεύτερος κάτι πρόσθεσε, ο τρίτος κάτι αφαίρεσε.
Όταν ο πατέρας επέστρεψε, χωρίς να οργιστεί, είπε στα νεότερα παιδιά του. «Ευ-
χαριστήσατε τον µεγάλο σας αδελφό, διότι χωρίς αυτόν θα είχατε απολέσει το
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63. Γουέαρ, ό.π., 512-513.
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κριτήριο της αλήθειας». Και στον πρεσβύτερο υιό του είπε: «Ευχαρίστησε τα νεό-
τερα αδέλφια σου, διότι χωρίς αυτά δε θα είχες συνειδητοποιήσει την αλήθεια
που σου παρέδωσα». Αυτό που µπορούν η Ρωµαιοκαθολική και η Προτεσταντική
Εκκλησία να κερδίσουν από την Ορθοδοξία είναι να γνωρίσουν αυτήν ακριβώς
την αλήθεια και τον αποστολικό κοινοβιακό τρόπο ζωής που διαφυλάσσονται µέ-
χρι σήµερα. Πολλοί Ευρωπαίοι αναζητούν την επιστροφή τους στις ρίζες του Χρι-
στιανισµού πριν τη Μεταρρύθµιση και την Αντιµεταρρύθµιση, πριν το Μεσαίωνα
και την Αναγέννηση, προκειµένου να ανακαλύψουν τι υπήρχε πριν την ιδεολογι-
κοποίηση και πολιτικοποίηση του Χριστιανισµού. Η Ορθοδοξία που δε διήλθε
από τις ανωτέρω ιστορικές φάσεις, διαφυλάττει (κυρίως µε τον κοινοβιακό τρόπο
ζωής) την αντίληψη του Χριστιανισµού όχι ως απλής θρησκείας που επιλύει µετα-
φυσικές απορίες, αλλά ως εµπειρίας και ζωής που αγκαλιάζει όλες τις (πνευµατι-
κές και υλικές) πτυχές της ζωής του ανθρώπου και της κοινωνίας. Η Ορθοδοξία,
από την άλλη πλευρά, χρησιµοποιώντας κριτικά τις επιστηµονικές µεθόδους της
∆ύσεως, αποκτά τη δυνατότητα να ανακαλύψει ακόµη πιο βαθιά και πολύπλευρα
τον πλούτο της παράδοσής της και να συνειδητοποιήσει την προσφορά και την
επικαιρότητα του λόγου των Πατέρων της αλλά και το ρόλο της στο σύγχρονο κό-
σµο, ο οποίος αναζητά νόηµα, βάθος και πνευµατικές (όχι χρηµατιστηριακές)
αξίες.

Η απάντηση της Εκκλησίας στην παγκοσµιοποίηση των µέσων έγκειται στην
καθολικότητα, οικουµενικότητα, παγκοσµιότητα της αλήθειας, η οποία βιώνε-
ται ως γεγονός συνάντησης και διαλόγου πρόσωπο µε πρόσωπο. Προκειµένου
να συµβεί αυτό, πρέπει, σύµφωνα µε τον Μ. Μπέγζο,64 «οι ορθόδοξοι θεολόγοι
να απαλλαγούν από το σύνδροµο της «τρίτης» χριστιανικής οµολογίας για να
αντιληφθούν την Ορθοδοξία οντολογικά κι όχι οµολογιακά. Η  Ορθοδοξία δεν
είναι µια ακόµα οµολογία, δίπλα στο ρωµαιοκαθολικισµό και τον προτεσταντι-
σµό, ούτε αποτελεί τον «τρίτο» δρόµο για το χριστιανισµό. Η Ορθοδοξία είναι
οντολογία: αποτελεί τρόπο ζωής και είναι υπόθεση ορθής πίστης, µε επίκεντρο
την προσωποκρατία, που συνιστά τον τιµαλφέστερο θησαυρό της ανατολικής
παράδοσης του Χριστιανισµού. Απαιτείται λοιπόν συνειδητή µετάβαση από
την οµολογιακή στην οντολογική κατανόηση της Ορθοδοξίας.

Μια ακόµα αναγκαία διάκριση, την οποία χρειάζεται η θεολογία µας, είναι
αυτή που υπάρχει ανάµεσα στον οικουµενισµό και στην οικουµενικότητα. Η
Ορθοδοξία είναι οικουµενική. ∆ε σηµαίνει αυτό κάποιον οικουµενισµό, αλλά
υπονοεί την οικουµενικότητα. Η αλήθεια της ορθόδοξης παράδοσης έχει αξία σε
όλα τα µήκη και πλάτη της οικουµένης υφηλίου, αφορά κάθε τόπο που κατοικείται
(οικείται, οικίζεται, οικουµένη). Οικουµενικότητα της Ορθοδοξίας σηµαίνει ότι
οι αξίες της παράδοσής µας δεν περιορίζονται στην Ανατολή ούτε στον Ελ-
ληνισµό. Μολονότι πηγάζουν και ακµάζουν σε αυτό το συγκεκριµένο γεωπολιτι-
στικό χώρο, ωστόσο αποτείνονται και απευθύνονται σε όλη την οικουµένη υφή-
λιο, αφορούν κάθε έµψυχο ον».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Απαντήσεις στις ∆ραστηριότητες

∆ραστηριότητα 1

Στην αρχή της δράσης του Ιησού στο Κατά Ιωάννη παρατίθενται δύο διάλογοι, οι οποίοι

βρίσκονται σε αντιθετικό παραλληλισµό. Ο πρώτος γίνεται µε τον ραβίνο Νικόδηµο νύκτα

στην Αγία Πόλη και έχει ως θέµα του την αναγέννηση δι’ ύδατος και Πνεύµατος. Προ-

σκρούει όµως στην ακατανοησία του διδασκάλου του Ισραήλ. Ο δεύτερος γίνεται το µεση-

µέρι στο µισητό για τους Ιουδαίους όρος Γαριζείµ µε µία γυναίκα, η οποία επίσης «ακάθαρ-

τη» στη νιοστή δύναµη, καθώς ανήκει στο ασθενές φύλο, είναι Σαµαρείτισσα και παντρεµέ-

νη ήδη µε πέντε άνδρες. Και οι δύο διάλογοι έχουν ως κεντρικό τους µοτίβο το ύδωρ. Ο Ιη-

σούς Χριστός, αποφεύγοντας τις ατέρµονες θεολογικές συζητήσεις περί του πού εντοπί-

ζεται το «Άγιον Όρος», µε εξαιρετική τέχνη λαµβάνει αφορµή από µία αδήριτη ανθρώπινη

ανάγκη, τη δίψα, για να µεταπηδήσει στην υπαρξιακή ανάγκη αυτής της γυναίκας να ικανο-

ποιηθεί το αβυσσαλέο φρέαρ της καρδιάς. Στο τέλος αυτοαποκαλύπτεται ως ο Μεσσίας,

τον οποίο αναζητά η ανώνυµη γυναίκα. Η τελευταία, σε αντίθεση προς τον ραβίνο, αποδέ-

χεται την αποκάλυψη και γίνεται ιεραπόστολος.

∆ραστηριότητα 2

Το Ιω. 17, 21-23 αποτελεί τµήµα της αρχιερατικής προσευχής, η οποία κατακλείει το

δεύτερο µέρος του Ιω., όπου καταγράφεται ο διάλογος του Ιησού µε τους µαθητές του

την παραµονή του Πάθους. Κεντρικό θέµα αυτού του µέρους αλλά και της υπό εξέτασιν

περικοπής είναι η ενότητα των µαθητών κατεξοχήν µε τον Χριστό, ο οποίος υποστασιά-

ζει στον εαυτό Του την οδό, την αλήθεια και τη ζωή (14, 6). Αυτή η ενότητα αναπαρίστα-

ται µε τη σχέση της αµπέλου (= Χριστός) µε τα κλήµατα (= µαθητές, κεφ. 15). Τα κλήµα-

τα οφείλουν, εφόσον είναι ενωµένα µε την άµπελο, να είναι πλήρη µε καρπούς της δια-

κονίας και της τέλειας αγάπης, την οποία αποτύπωσε στην αρχή της ενότητας ο ίδιος
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µε τη νίψη των ποδών ακόµη και του προδότη του. Απόλυτη αλήθεια, η οποία δεν είναι

ιδέα στο Χριστιανισµό αλλά Πρόσωπο, και έµπρακτη αγάπη αλληλοπεριχωρούνται. Αυ-

τό το γεγονός αποτυπώνεται µε την εικόνα του αββά ∆οσίθεου, σύµφωνα µε την οποία

όσο οι άνθρωποι οδεύουν προς το κέντρο του κύκλου, που είναι ο Θεός της αγάπης και

της ελευθερίας, τόσο ενώνονται µεταξύ τους, αφού θεωρούν στο πρόσωπο του άλλου

την εικόνα του ίδιου του Χριστού, της «όντως ειρήνης» του ανθρώπου. Η παράλληλη

µελέτη της πατερικής ερµηνείας του Ματθ. 16, 18 αποκαλύπτει ότι ουδέποτε στους

πρώτους αιώνες δεν ερµηνεύθηκε το πρωτείο των Αποστόλων ως πρωτείο εξουσίας και

κυριαρχίας αλλά ως πρωτείο µαρτυρίας και διακονίας. Ο Πέτρος στον Ματθαίο, µε τις

µεταπτώσεις του, την αµφιβολία, την οµολογία, την προδοσία, τη µετάνοια αποτελεί

χαρακτηριστικό τύπο του «µαθητή».

∆ραστηριότητα 3

Κατ’ αρχάς στο κείµενο αυτό εκφράζεται µε χαρακτηριστικό τρόπο το πνεύµα της συνο-

δικότητας του Πατριαρχείου, η οποία εδράζεται στην αποστολική και πατερική παράδο-

ση της ενότητας εν τη αµοιβαία αγάπη. Στόχος των ενεργειών του είναι η µαρτυρία

στον κόσµο της ενυπάρχουσας στην αγία του Χριστού Ορθόδοξη Εκκλησία ισχυρής ηθι-

κής δύναµης, της οποίας πηγή είναι η αναλλοιώτως διακατεχόµενη αλήθεια, ισχυρός δε

µοχλός η ενότητα των επιµέρους Εκκλησιών. Τα αίτια της προσέγγισης είναι, σύµφωνα

µε την πατριαρχική Εγκύκλιο του 1920, ο προηγηθείς παγκόσµιος πόλεµος, ο οποίος

προκάλεσε τη σύσταση της Κοινωνίας των Εθνών και κοινωνικά προβλήµατα που προέ-

κυψαν (όπως τον αλκοολισµό, την περιττή πολυτέλεια, την ηδυπάθεια, την ακολασταί-

νουσα ασχηµοσύνη στις τέχνες). Ως συντελεστές της ενότητας ορίζονται η αποδοχή

κοινού ηµερολογίου, η ανταλλαγή αδελφικών επιστολών, η επικοινωνία των Θεολογι-

κών Σχολών αλλά και αντιπροσώπων των Εκκλησιών, τα κοινά χριστιανικά συνέδρια, η

«απαθής και επί το ιστορικότερον» εξέταση των δογµατικών διαφορών, ο αµοιβαίος σε-

βασµός των ηθών και εθίµων κ.ά. Οι στόχοι του διαχριστιανικού διαλόγου είναι, πρώτον,

η άρση της αµοιβαίας δυσπιστίας, η οποία προκαλείται επειδή «κάποιοι» (εννοούνται οι

Ουνίτες και λοιποί µισσιονάριοι) επιδίδονται στον προσηλυτισµό των ορθοδόξων της

Ανατολής. ∆εύτερον, πρέπει να αναζωπυρωθεί η αγάπη µεταξύ των Εκκλησιών, έτσι

ώστε αντί της «επέκτασης» να υπάρξει αλληλοβοήθεια. 

∆ραστηριότητα 4

Η Ορθόδοξη Εκκλησία διαλέγεται µε την αυτοσυνειδησία ότι δίδει τη µαρτυρία της πί-

στεως και παραδόσεως της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Έχει

συνεπώς την αποστολή και την υποχρέωση από την ίδια τη φύση της να µεταδίδει την

αλήθεια, η οποία βρίσκεται στην Αγία Γραφή και την Ιερή Παράδοση, η οποία προσδίδει

στην Εκκλησία, καθολικό χαρακτήρα. Η ορθόδοξη συµβολή στο ΠΣΕ είναι ο τονισµός

της τριαδολογικής οµολογίας, η αποσαφήνιση της θεολογίας της ιεραποστολής ως βα-

σικού σκοπού της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, η παραίτηση από

τον προσηλυτισµό, ο τονισµός της θεολογίας της Ιεράς Παράδοσης των Πατέρων, των

δογµάτων των Οικουµενικών Συνόδων, τα οποία αναφέρονται στον Ι. Χριστό, το Άγιο
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Πνεύµα και την Εκκλησία, αλλά και της σηµασίας των µυστηρίων. Ανασχέθηκε επίσης η

προώθηση του ΠΣΕ σε Οικουµενική Σύνοδο αλλά και η από κοινού µετοχή στη Θεία Ευ-

χαριστία χωρίς ταυτότητα πίστης. Ως κριτήριο αποδοχής κινήσεων ή εταιρειών ή οµά-

δων ορίζεται το εκκλησιολογικό. Στο Μήνυµα του 1988 επαναλαµβάνεται η δήλωση των

ορθοδόξων αντιπροσώπων στο Α΄ Παγκόσµιο Συνέδριο «Πίστις και Τάξις», στη Λωζάν-

νη, ότι κάθε ένωση πρέπει να στηρίζεται στην κοινή πίστη και οµολογία της αρχαίας αδι-

αίρετης Εκκλησίας των επτά Οικουµενικών Συνόδων και των οκτώ πρώτων αιώνων. 

∆ραστηριότητα 5

Αποτρέπεται η οποιαδήποτε συµµετοχή στην επιτροπή «Περί Πίστεως και ∆ιοικήσεως»,

καθόσον αυτή σκοπό έχει την ένωση διά δογµατικών συζητήσεων µεταξύ αντιπροσώπων

βαθύτατα διιστάµενων Εκκλησιών, ενώ και τα δοκίµια ∆ογµατικής και Συµβολικής της

Ορθόδοξης Εκκλησίας δεν µπορούν να εξυπηρετήσουν αυτή την ανάγκη. Πρέπει οι Ορθό-

δοξες Εκκλησίες να αποκτήσουν ενιαία φωνή. Γι’ αυτό και πρέπει να γίνεται η απαραίτητη

προεργασία µε µόνιµες Συνοδικές Επιτροπές. Οι ορθόδοξοι κληρικοί προτρέπονται να µη

συµµετέχουν σε συµπροσευχές αλλά να τελούν καθαρώς ορθόδοξες ακολουθίες και τελε-

τές, για να προβάλλεται έτσι η αίγλη της ορθόδοξης Λατρείας.
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Ο∆ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ
Ν.Α. Ματσούκα Οικουµενική Κίνηση. Ιστορία, Θεολογία, Θεσσαλονίκη: Πουρ-
ναρά, 1996.
Στο πόνηµα αυτό ο µελετητής µπορεί µε σαφήνεια να κατανοήσει όχι µόνο την πο-
ρεία της αποξένωσης Ανατολής και ∆ύσης αλλά και αυτή της οικουµενικής κίνη-
σης, η οποία (όπως ο ίδιος ο συγγραφέας επισηµαίνει στον Πρόλογο) ως ιστορικό
και συγκεκριµένο φαινόµενο ανήκει κατ’ αποκλειστικότητα στην πρωτοβουλία
του προτεσταντικού κόσµου. ∆εν περιορίζεται όµως σε πρόσωπα και γεγονότα,
αλλά αναδεικνύει τη θεολογική διάσταση αυτού του φαινοµένου, καθώς οι ιστορι-
κές λεπτοµέρειες έχουν θέση µόνο σε περίπτωση που αφορούν σηµαντικά θεολο-
γικά και εκκλησιαστικά θέµατα. Ο διάλογος, άλλωστε, µε τις άλλες Οµολογίες
προϋποθέτει γνώση-εµπειρία της όντως ορθόδοξης πίστης και παράδοσης.
Ν.Α. Ματσούκα ∆ογµατική και Συµβολική Θεολογία Β. Έκθεση της Ορθόδοξης
Πίστης σε Αντιπαράθεση µε τη ∆υτική Χριστιανοσύνη, Θεσσαλονίκη: Πουρναρά,
1996.
Στο βιβλίο αυτό οι δογµατικές αλήθειες της Ορθοδοξίας δεν προβάλλουν ως
αξιώµατα ούτε ως νοµικές διατάξεις αλλά ως καρπός της ζωής της Εκκλησίας, η
οποία αποτυπώνεται στη βιβλική ιστορία και θεολογία, στην πατερική διδασκα-
λία και στα υπόλοιπα µνηµεία της εκκλησιαστικής ζωής. Η αντιπαράθεση της ορ-
θόδοξης πίστης προς τη δυτική Χριστιανοσύνη δεν επιχειρείται προκειµένου να
κατοχυρώσει ένα στείρο αντιρρητισµό αλλά ως συµβολή στις σύγχρονες οικουµε-
νικές ζυµώσεις οι οποίες, σύµφωνα µε τον πρόλογο του συγγραφέα, «αποτελούν
τον πιο χαρακτηριστικό δείκτη της ζωντανής πορείας του Χριστιανισµού. [...] Η
ιστορία της Εκκλησίας δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο ασίγαστος οργασµός της δη-
µιουργίας προς την τελειωτική της πορεία».
Α. Νικολαΐδη Θέµατα Οικουµενικής Κίνησης, Αθήνα 1998.
Σε αυτό το πόνηµα, αφού διευκρινίζονται οι «οικουµενικοί» όροι, ακολουθούν
ενότητες οι οποίες ασχολούνται µε την προϊστορία και την ιστορία της οικουµενι-
κής κίνησης, τις θεολογικές προϋποθέσεις και το περιεχόµενο, αλλά και µε τις
προοπτικές ευτυχούς έκβασης αυτού του «µεγαλύτερου γεγονότος στην πρόσφα-
τη ιστορία του Χριστιανισµού» (Κισάµου Ειρηναίος). Σε αυτό το έργο ο µελετη-
τής έχει πρό-χειρα τα πιο βασικά ορθόδοξα οικουµενικά κείµενα καθώς και το
Καταστατικό του ΠΣΕ. ∆ίνεται επίσης ιδιαίτερη έµφαση στην κοινωνιολογική
διάσταση της οικουµενικής κίνησης. Στη Βιβλιογραφία παρατίθενται τα σηµαντι-
κότερα έργα σχετικά µε τη σχέση της Ορθοδοξίας µε την οικουµενική κίνηση.
P. Vassiliadis (ed.) Oikoumene and Theology, Thessaloniki: Paratiritis, 1996.
Στο συλλογικό αυτόν τόµο περιέχονται οκτώ εισηγήσεις καθηγητών προερχόµε-
νων από διαφορετικές Οµολογίες, οι οποίες συνεισφέρουν στον οικουµενικό διά-
λογο, παρουσιάζοντας τις απόψεις τους σχετικά µε τη Θεολογία, την Εκκλησία
και την Ηθική, αλλά και το ρόλο τον οποίο καλείται να διαδραµατίσει ο Χριστια-
νισµός στην παιδεία της σύγχρονης Ενωµένης Ευρώπης.
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Στο παρόν κεφάλαιο θα επιχειρήσουµε να διερευνήσουµε τις επιστηµολογικές
προκείµενες της συνάντησης Ορθοδοξίας και Ισλάµ. Με άλλους λόγους, στόχος
µας είναι να µελετήσουµε το υλικό των γραπτών πηγών που έχουµε στη διάθεσή
µας –υλικό τόσο του παρελθόντος όσο και του παρόντος– έτσι ώστε να οδηγηθού-
µε σε ορισµένα βασικά συµπεράσµατα όσον αφορά στις γενικότερες προϋποθέ-
σεις που πρέπει να διέπουν τις σχέσεις των εν λόγω θρησκειών. Κατά συνέπεια, η
πρόθεσή µας είναι πρωτίστως και κυρίως δεοντολογική, αλλά ως τέτοια οφείλει
να εδράζεται στην όσο το δυνατόν πιο εµπεριστατωµένη µελέτη των ιστορικών,
κοινωνικών και θεολογικών παραγόντων που διαµόρφωσαν και διαµορφώνουν
το πλαίσιο µέσα στο οποίο έλαβε και συνεχίζει να λαµβάνει χώρα η συνάντηση
Ορθοδοξίας και Ισλάµ. Ως εκ τούτου, το παρόν κεφάλαιο πραγµατεύεται τη συ-
νάντηση των δύο θρησκειών αφενός διαχρονικά, αφετέρου υπό το πρίσµα µιας
διεπιστηµονικής προσέγγισης*. 

Ειδικότερα, αντικείµενο του παρόντος κεφαλαίου είναι ο ενδεδειγµένος τρό-
πος πραγµάτωσης των σχέσεων Ορθοδοξίας και Ισλάµ σε µία σειρά από επίπεδα
της ανθρώπινης ζωής: στην πολυπλοκότητα του καθηµερινού βίου, την ιδιαιτερότη-
τα της ιστορικής αυτοσυνειδησίας*, την αλληλόδραση των κοινωνικών προταγµά-
των*, το διάλογο µεταξύ θεολογικών παραδόσεων και, τέλος, τη συνάντηση δια-
κριτών εµπειριών του Ιερού*. Εκ των πραγµάτων, όµως, ένα τέτοιο αντικείµενο
προϋποθέτει και συνεπάγεται µία οργανική (integral) µεθοδολογία, τουτέστιν µία
µεθοδολογία η οποία δεν περιορίζεται απλώς στο να συµπαραθέτει τις αποτιµή-
σεις της ιστορίας, των κοινωνικών επιστηµών και της θεολογίας σε σχέση µε τα
επίπεδα που αναφέρθηκαν, αλλά ανακεφαλαιώνει τις συγκεκριµένες αποτιµήσεις
υπό το πρίσµα της θρησκειολογικής ιδιαιτερότητας που συνιστά η συνάντηση
Ορθοδοξίας και Ισλάµ. Σε τελική ανάλυση, αν έχει νόηµα µία επιστηµολογική διε-
ρεύνηση της εν λόγω συνάντησης, τότε αυτή θα πρέπει να µελετηθεί, να αναλυθεί
και να κατανοηθεί ως µία sui generis διαθρησκειακή επιτέλεση (performance)* της
ταυτότητας και της διαφοράς.
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122

Όταν θα έχετε ολοκληρώσει τη µελέτη αυτού του κεφαλαίου, θα είστε σε θέση:
• να αντιλαµβάνεστε τις ευρύτερες βιωµατικές συνάφειες* που εµπλέκονται στη

συνάντηση Ορθοδοξίας και Ισλάµ,
• να εντάσσετε τη συνάντηση Ορθοδοξίας και Ισλάµ στο γενικότερο πλαίσιο

των σχέσεων ανάµεσα σε ορθοδόξους και µουσουλµάνους,
• να αναλύετε τις εντάσεις και τις προκλήσεις που συνοδεύουν τη συνάντηση ορ-

θόδοξης και ισλαµικής ιστορικότητας*,
• να αποτιµάτε τα προβλήµατα, τις προοπτικές και τους τρόπους πραγµάτωσης

της αλληλόδρασης ορθοδόξων και µουσουλµάνων στο κοινωνικό επίπεδο (θε-
σµοί, οικονοµία, πολιτισµός),

• να γνωρίζετε τις φάσεις, τους φορείς και τη θεµατολογία του θεολογικού δια-
λόγου ανάµεσα στις δύο θρησκείες,

• να έχετε σαφή εικόνα για τις ιδιαιτερότητες που χαρακτήριζαν εκάστοτε τη
συνάντηση Ορθοδοξίας και Ισλάµ,

• να κατανοείτε την εν λόγω συνάντηση ως ένα ιδιάζον φαινόµενο* διαθρησκει-
ακής επικοινωνίας,

• να εφαρµόζετε µία σειρά από διαφορετικές, αλλά συµπληρωµατικές µεταξύ
τους επιστηµονικές µεθόδους για την όσο το δυνατόν πληρέστερη ερµηνεία
των πολλαπλών όψεων της συνάντησης Ορθοδοξίας και Ισλάµ,

• να διαµορφώνετε τη δική σας άποψη για τη σηµασία τής εν λόγω συνάντησης
στο πλαίσιο της σύγχρονης παγκόσµιας συνθήκης (διεθνείς σχέσεις, πολυπολι-
τισµικότητα*),

• να γνωρίζετε τα όρια που εκ των πραγµάτων έχει και τους στόχους που µπορεί
ή δικαιούται να θέτει η συνάντηση Ορθοδοξίας και Ισλάµ.

• διαθρησκειακότητα

• διεπιστηµονικότητα

• ιστορικότητα

• ιερότητα

• θρησκειολογία

• βιωµατικές συνάφειες

• κοινωνική αλληλόδραση

• διάλογος

• επικοινωνία

• συνάντηση

• διαλεκτική

• πολυπολιτισµικότητα

• ταυτότητα – διαφορά
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Το παρόν κεφάλαιο αναπτύσσεται σε πέντε ενότητες. Στην πρώτη ενότητα,
προσεγγίζουµε τη συνάντηση Ορθοδοξίας και Ισλάµ ως µία ειδική περίπτωση
διαθρησκειακότητας. Το ενδιαφέρον µας εν προκειµένω επικεντρώνεται στις
σχέσεις ορθοδόξων και µουσουλµάνων, έτσι όπως αυτές επιτελούνται στο επίπε-
δο του καθηµερινού βίου (Lebenswelt)*, ο οποίος αποτελεί άλλωστε την υποδοµή*

και το πρωτογενές πεδίο* της πολύπλοκης, ανοικτής, διαλεκτικής και συνάµα πλη-
θωρικής επιτέλεσης της διαθρησκειακής επικοινωνίας από τους πιστούς των δύο
θρησκειών. ∆ίχως την προγραµµατική θεώρηση αυτού του επιπέδου, είναι εξαι-
ρετικά δύσκολη η ερµηνευτική προσέγγιση των επιµέρους ιστορικών, κοινωνικών
και θεολογικών εκφάνσεων της συνάντησης Ορθοδοξίας και Ισλάµ, εφόσον το εν
λόγω επίπεδο θέτει εκάστοτε τα όρια και τις συνθήκες για την πραγµάτωση των
συγκεκριµένων εκφάνσεων. 

Στη δεύτερη ενότητα, παρακολουθούµε τις φάσεις µέσα από τις οποίες έχει
διέλθει η ανάπτυξη της συνάντησης των δύο θρησκειών στη µακραίωνη ιστορική
συνύπαρξή τους. Εν προκειµένω, το βάρος εναπόκειται στην ιστοριογραφική
προσέγγιση: αφενός στην ανάδειξη των ιδιαίτερων γνωρισµάτων που διέπουν την
τάδε ή τη δείνα περίοδο, αφετέρου στην ανίχνευση των αιτίων, των δοµών και των
συγκυριών* που προκάλεσαν και καθιέρωσαν τα γνωρίσµατα αυτά. Η ιστοριο-
γραφική αυτή περιοδολόγηση* µας επιτρέπει να αντιληφθούµε την ιδιότυπη δια-
λεκτική συνέχειας – ασυνέχειας που χαρακτηρίζει τη συνάντηση Ορθοδοξίας και
Ισλάµ και, κατ’ επέκταση, να είµαστε ενήµεροι για την ανοµοιογένεια, τους µετα-
σχηµατισµούς και τη δυναµική που προσιδιάζουν στην εκτύλιξή της. 

Στην τρίτη ενότητα, εστιάζουµε στη διαχρονική συγκριτική µελέτη των κοινω-
νικών, οικονοµικών, πολιτικών, πολιτισµικών και ανθρωπολογικών όψεων που
συνοδεύουν τη συνάντηση των δύο θρησκειών. Προτεραιότητά µας στην ενότητα
αυτή είναι η όσο το δυνατόν πιο περιεκτική και ταυτόχρονα πιο αντιπροσωπευτι-
κή αναπαράσταση/έκθεση του πλέγµατος των σχέσεων διαθρησκειακότητας και
κοινωνικής ύπαρξης, είτε αυτή εκφράζεται µε όρους δοµών και λειτουργιών είτε
µε όρους νοήµατος* και υποκειµενικότητας (subjectivity)*. Με τον τρόπο αυτό η
αµιγώς ιστοριογραφική προσέγγιση της συνάντησης Ορθοδοξίας και Ισλάµ διευ-
ρύνεται προς την κατεύθυνση της προβληµατικής των κοινωνικών επιστηµών και
εµπλουτίζεται χάρη στη συνεκτίµηση της θέσης, του ρόλου και της σηµασίας των
φορέων και των συντελεστών που ενσαρκώνουν την εν λόγω συνάντηση. 

Στην τέταρτη ενότητα, το ενδιαφέρον µας στρέφεται στις φάσεις, τους φορείς
και τη θεµατολογία τόσο του ανεπίσηµου όσο και του επίσηµου θεολογικού διαλό-
γου ανάµεσα στις δύο θρησκείες. Έχοντας υπόψη µας αφενός το πλαίσιο που ορί-
ζει η διαθρησκειακή καθηµερινότητα, αφετέρου την ιστορική διαφοροποίηση και
τους όρους της κοινωνικής αλληλόδρασης, προβαίνουµε σε µία πιο ρεαλιστική και
συνάµα πιο ολοκληρωµένη κατανόηση της θεµατολογίας και της προθετικότητας
(Intentionalität)* των εκατέρωθεν θεολόγων. Ο θεολογικός διάλογος Ορθοδοξίας
και Ισλάµ δεν αντιµετωπίζεται απλώς ως µία προσπάθεια πολεµικής ή απολογητι-
κής* ή έστω έκθεσης οµοιοτήτων και διαφορών, αλλά ως ένα βαθύτατα υπαρξιακό
εγχείρηµα ιστορικής αυτοσυνειδησίας και διυποκειµενικής* αναδιαπραγµάτευσης. 
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Τέλος, στην πέµπτη ενότητα, αναλαµβάνουµε να ανακεφαλαιώσουµε την προ-
βληµατική όλων των προηγούµενων ενοτήτων εξ επόψεως θρησκειολογικής. Ειδι-
κότερα, στόχευσή µας είναι η υπόδειξη του τρόπου µε τον οποίο µπορεί και πρέ-
πει να θεωρεί ένας ερευνητής τη συνάντηση Ορθοδοξίας και Ισλάµ ως ένα ιδιαί-
τερο διαθρησκειακό φαινόµενο, το οποίο διαθέτει το δικό του ιεροφανειακό
(hierophanic)* χαρακτήρα. Η φαινοµενολογία* της διαθρησκειακότητας στην πε-
ρίπτωση της συνάντησης Ορθοδοξίας και Ισλάµ παρουσιάζεται ως µία δέσµη τυ-
πολογικών γνωρισµάτων, η οποία αποτελεί sine qua non για τη διαµόρφωση των
αρχών και των κριτηρίων µιας ενσυνείδητης και υπεύθυνης πραγµάτωσης των
όποιων σχέσεων στο µέλλον.
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Ενότητα 3.1

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΙΣΛΑΜ ΩΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
∆ΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΕΛΕΣΗ

Στην παρούσα ενότητα θα διερευνήσουµε εκείνες τις θεωρητικές και µεθο-
δολογικές προκείµενες που αφορούν στη µελέτη της συνάντησης Ορθοδοξίας
και Ισλάµ εξ επόψεως του καθηµερινού βίου των πιστών της κάθε θρησκείας.
Απώτερος στόχος µας είναι να καταδείξουµε ότι κάθε µορφή διαλόγου που
αναπτύχθηκε ή αναπτύσσεται µεταξύ ορθόδοξων και µουσουλµάνων θεολόγων
–καθώς και κάθε ευρύτερη ιστορικοκοινωνική συνάφεια µεταξύ των δύο θρη-
σκειών– θεµελιώνεται σ’ ένα πρωταρχικό πεδίο κοινών εκδηλώσεων της ζωής
(Lebensformen)*, από το οποίο εν συνεχεία τροφοδοτείται και το οποίο κατ’
επέκταση εκφράζει. Με την προβληµατική αυτή δεν αποσκοπούµε στην υποτί-
µηση της όποιας εµπρόθετης ή διαπολιτισµικής συνάντησης Ορθοδοξίας και
Ισλάµ, αλλά επιθυµούµε να τονίσουµε ότι αυτού του είδους η συνάντηση ανα-
πτύσσεται εντός των βιωµατικών ορίων που διαγράφουν οι άµεσες και εν πολ-
λοίς απρόθετες σχέσεις ορθοδόξων και µουσουλµάνων στις ποικίλες περιστά-
σεις του καθηµερινού βίου.

Όταν θα έχετε ολοκληρώσει τη µελέτη αυτής της ενότητας, θα είστε σε θέση:
• να εφαρµόζετε µία δέσµη θεωρητικών κατηγοριών και µεθοδολογικών τεχνι-

κών προς διερεύνηση των διαθρησκειακών θεµελίων της συνάντησης Ορθοδο-
ξίας και Ισλάµ,

• να γνωρίζετε ορισµένες ενδεικτικές περιπτώσεις αυτής της συνάντησης στον
καθηµερινό βίο ορθοδόξων και µουσουλµάνων, τόσο του παρελθόντος όσο και
του παρόντος,

• να κατανοείτε τη συνάντηση Ορθοδοξίας και Ισλάµ στο επίπεδο του καθηµε-
ρινού βίου ως ένα πολύπλοκο, διαλεκτικό, ανοικτό, απρόβλεπτο και πληθωρι-
κό πλέγµα συµπεριφορών, επιτελέσεων και νοηµατοδοτήσεων,

• να αναζητάτε την ανθρωπολογική συγκειµενικότητα (contextuality)* πέρα και
µέσα από τα πάσης φύσεως κείµενα (γραπτά, εικαστικά ή επιτελεστικά), στα
οποία αποκρυσταλλώνονται στιγµές της συνάντησης Ορθοδοξίας και Ισλάµ,

• να προσεγγίζετε κριτικά τη σύγχρονη καθηµερινή διαθρησκειακή επιτέλεση
της συνάντησης Ορθοδοξίας και Ισλάµ.
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• συγκρητισµός

• επιτέλεση

• ανθρωπολογία

• πολλαπλή πραγµατικότητα

• λαϊκός πολιτισµός

• µαζική κουλτούρα

• αναδιαπραγµάτευση

Η παρούσα ενότητα αναπτύσσεται σε τρία µέρη. Το πρώτο φιλοδοξεί να σας
προσφέρει τα κατάλληλα θεωρητικά και µεθοδολογικά εργαλεία, για να τοποθε-
τήσετε σ’ ένα ορισµένο πλαίσιο αναφοράς τη συνάντηση Ορθοδοξίας και Ισλάµ.
Πιο συγκεκριµένα, υιοθετεί την προοπτική της κοινωνιολογίας της γνώσης* και
υποστηρίζει ότι ένα τέτοιο πλαίσιο αναφοράς είναι η βιωµατική πρωταρχικότητα
των σχέσεων ανάµεσα σε ορθοδόξους και µουσουλµάνους στην καθηµερινή επιτέ-
λεσή τους. Είναι αυτή ακριβώς η επιτέλεση που παράγει και αναπαράγει συνεχώς
τα γνωσιακά σχήµατα πρόσληψης και αναπαράστασης του Άλλου*, είτε ορθόδο-
ξος είτε µουσουλµάνος είναι αυτός. Με τη σειρά τους τα εν λόγω σχήµατα αποτε-
λούν τα ανυπέρβλητα όρια της διαπολιτισµικής επικοινωνίας και του θεολογικού
διαλόγου ανάµεσα σε Ορθοδοξία και Ισλάµ. 

Το δεύτερο µέρος παρουσιάζει µία σειρά από παραδείγµατα της συνάντησης ορ-
θοδόξων και µουσουλµάνων, έτσι όπως αυτά είναι ανιχνεύσιµα στο επίπεδο του κα-
θηµερινού βίου κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα και της Νεωτερικότητας*. Τα εν λό-
γω παραδείγµατα προβάλλονται ως τυπικά δείγµατα της εγγενούς πολυπλοκότητας,
διαλεκτικότητας, ανοικτότητας, απροβλεψιµότητας και πληθωρικότητας που διέπει
την κοινή ζωή ορθοδόξων και µουσουλµάνων. Τέλος, το τρίτο µέρος αναπτύσσει την
προβληµατική περί των γνωσιακών σχηµάτων της διαθρησκειακής καθηµερινότητας
κατά τρόπο που να φαίνεται η οργανική σχέση τους µε τη διαπολιτισµική επικοινω-
νία και το θεολογικό διάλογο. Στην περίπτωση της συνάντησης Ορθοδοξίας και
Ισλάµ, η σχέση αυτή συνίσταται σε µία δέσµη από τροπικότητες (modalities)* διυπο-
κειµενικής επιτέλεσης: αφενός άρνησης ή κατάφασης του Άλλου, αφετέρου προσοι-
κείωσης ή εξοικείωσης µε τον Άλλο.

3.1.1 Ο καθηµερινός βίος ως υποδοµή και πεδίο
διαθρησκειακότητας

Τα θρησκεύµατα δεν είναι συστήµατα ερµητικώς κλειστά στον εαυτό τους.
Αντίθετα, αποτελούν ανοικτά συστήµατα που αλληλεπιδρούν τόσο µεταξύ τους
όσο και µε άλλους κοινωνικούς τοµείς.1 Αυτό δεν ισχύει µόνο αναφορικά µε τη

ENOTHTA 3.1
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νεότερη και τη σύγχρονη εποχή, κατά την οποία η σύγκλιση των επιµέρους τοπι-
κών ιστοριών σε µία και µοναδική παγκόσµια ιστορία θεµελιώνεται στις διαδικα-
σίες της αποικιοκρατίας και της παγκοσµιοποίησης, αλλά τηρουµένων των αναλο-
γιών ισχύει και αναφορικά µε την προ-νεωτερική εποχή. Μάλιστα, ισχύει ακόµα
περισσότερο για τα θρησκεύµατα εκείνα που προγραµµατικά διακηρύσσουν τις
παγκόσµιες επιδιώξεις τους, όπως για παράδειγµα το Χριστιανισµό και το Ισλάµ.

Υπ’ αυτή την έννοια, τόσο ο Χριστιανισµός –και ειδικότερα η Ορθοδοξία–
όσο και το Ισλάµ αναπτύχθηκαν µέσα από µία συνεχή αλληλεπίδραση µεταξύ
τους, αρχής γενοµένης από τη στιγµή που η ιστορία του ενός άρχισε να συναντά
όλο και περισσότερο την ιστορία του άλλου. Στην πραγµατικότητα, όµως, αυτό
που παρατηρείται δεν είναι µία εξωτερική τρόπον τινά αλληλεπίδραση ανάµεσα
σε δύο θρησκειακά συστήµατα που διακρίνονται σαφώς µεταξύ τους, αλλά µία
εσωτερική αλληλόδραση πιστών –και χάρη σ’ αυτούς θρησκευτικών πεποιθήσε-
ων, πρακτικών, συµπεριφορών και νοοτροπιών– εντός του αυτού πεδίου. Για πα-
ράδειγµα, οι µουσουλµάνοι και οι ορθόδοξοι συνυπάρχουν εκάστοτε σ’ ένα ευ-
ρύτερο γεωπολιτικό πεδίο, το οποίο ονοµάζεται Χαλιφάτο*, Οθωµανική Αυτο-
κρατορία ή Παγκόσµιο Χωριό (Global Village)*. Μέσα σ’ αυτό ακριβώς το πεδίο,
το οποίο δεν είναι θρησκευτικής τάξεως, οι φορείς και οι συντελεστές της θρη-
σκευτικότητας συνυπάρχουν, αντιδρούν και συνεργούν, κρίνουν και κρίνονται,
ανέχονται και διώκουν, συναλλάσσονται και διαλλάσσονται σε οτιδήποτε αφορά
στη θρησκευτική ταυτότητα ή ετερότητά τους. Το πιο σηµαντικό δε είναι ότι όλα
τα ανωτέρω λαµβάνουν χώρα άµεσα, απρόθετα ή ακόµα και ασυνείδητα· και αυ-
τό, διότι αποτελούν οργανικό και αναπόσπαστο τµήµα της καθηµερινότητας
(Alltag)2 των πιστών.

Η συνάντηση Ορθοδοξίας και Ισλάµ στο επίπεδο του καθηµερινού βίου είχε,
έχει ή µπορεί να έχει µεγαλύτερη ή µικρότερη βιωµατική ένταση, καθώς και µε-
γαλύτερη ή µικρότερη κοινωνική σηµασία, ανάλογα µε τις συνθήκες που επικρα-
τούν γενικότερα. Για παράδειγµα, άλλη είναι η βιωµατική ένταση της συνάντησης
ορθοδόξων και µουσουλµάνων στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και άλλη στο Χαλι-
φάτο, ενώ η κοινωνική σηµασία της είναι διαφορετική στην Οθωµανική Αυτοκρα-
τορία εν συγκρίσει προς το υπό διαµόρφωση σήµερα Παγκόσµιο Χωριό. Στο Χα-
λιφάτο η εν λόγω συνάντηση ήταν συνεχής και σταθερή για διευρυµένα πληθυ-
σµιακά µεγέθη, ενώ στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία περιστασιακή και ασυνήθης
για τους περισσότερους.

Υπ’ αυτή την έννοια, η συνάντηση των δύο θρησκειών είχε ως συνέπεια µία
ισχυρή βιωµατική εµπειρία στο πλαίσιο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, αλλά µε
σχετικά µικρή σηµασία για τις κοινωνικές δοµές και λειτουργίες. Αντιστρόφως,
στο πλαίσιο του Χαλιφάτου η ίδια αυτή συνάντηση ισοδυναµούσε µε µία άτονη
σχετικά βιωµατική εµπειρία, η οποία όµως είχε πολλαπλάσια σηµασία όσον αφο-
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ρά στους θεσµούς, τις σχέσεις εξουσίας και τους κοινωνικούς ρόλους.3 Κατά πα-
ρόµοιο τρόπο, διαφορετικά θα πρέπει να εκτιµηθεί η συνάντηση Ορθοδοξίας και
Ισλάµ σε περιόδους έντασης και διαφορετικά σε περιόδους ειρηνικής συµβίωσης
κατά τη διάρκεια της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Όσον αφορά δε στο Παγκό-
σµιο Χωριό, η βιωµατική ένταση και η κοινωνική σηµασία τής εν λόγω συνάντη-
σης ποικίλλουν ανάλογα µε την ύπαρξη ή µη αποικιοκρατικών εµπειριών, ισχυ-
ρού µεταναστευτικού ρεύµατος, τροµοκρατικών επιθέσεων ή υλικοτεχνικής πρό-
σβασης στην κοινωνία της πληροφορίας (information society)*.

Με άλλους λόγους, η εµπειρία της καθηµερινότητας δεν παραµένει αµετάβλη-
τη για τους ορθοδόξους και τους µουσουλµάνους στις µεταξύ τους σχέσεις και ού-
τε ήταν ούτε και θα είναι το ίδιο «ιερή» ή το ίδιο «βέβηλη» υπό εντελώς διαφορε-
τικές συνθήκες διαβίωσης. Παρ’ όλα αυτά, είναι αδιαµφισβήτητο ότι για τις µετα-
ξύ ορθοδόξων και µουσουλµάνων σχέσεις όλα εκκινούν και επιστρέφουν στο επί-
πεδο της καθηµερινότητάς τους, όποια και αν είναι αυτή. Ο θεολογικός διάλογος
ή η διαπολιτισµική επικοινωνία ριζώνουν, αναπτύσσονται και αναφέρονται τελι-
κά σ’ αυτή την καθηµερινότητα: οι εκατέρωθεν θεολόγοι ή θεσµικοί φορείς δεν
εµφανίζονται ex nihilo, αλλά αποτελούν κι αυτοί εκδηλώσεις –οµολογουµένως
δηµιουργικές και καινοτόµες πολλές φορές– µιας πιο θεµελιώδους διυποκειµενι-
κής επιτέλεσης. 

Πιο απλά, πριν υπάρξει οποιαδήποτε ανάγκη για επικοινωνιακή σύγκλιση ή
για θεολογικό διάλογο, έχει υπάρξει η πράξη της διαλεκτικής συµβίωσης των πι-
στών. Αυτό σηµαίνει ότι στη θεολογική και κοινωνική συνάντηση Ορθοδοξίας
και Ισλάµ υπόκειται η ανθρωπολογική πραγµάτωση της διαθρησκειακότητας
των πιστών. Οι ορθόδοξοι και µουσουλµάνοι θεολόγοι διαλέγονται και τα κοινω-
νικά προτάγµατα (µορφές αυθεντίας*, σχέσεις εξουσίας*, ιδεολογίες*, ταυτότη-
τες*) της Ορθοδοξίας και του Ισλάµ αλληλεπιδρούν, επειδή ακριβώς οι πιστοί
των δύο θρησκειών δοκιµάζουν στην καθηµερινή συµβίωσή τους τα όρια της ετε-
ρότητάς τους και διαπραγµατεύονται τα όρια της ταυτότητάς τους.

Η συµβίωση και η διαπραγµάτευση ορθοδόξων και µουσουλµάνων στο επίπε-
δο του καθηµερινού βίου αποτελούν το πρωτογενές στάδιο της διαθρησκειακότη-
τας, ένα στάδιο που δευτερογενώς λαµβάνει τη µορφή της κοινωνικοπολιτισµικής
σύγκλισης και τριτογενώς τη µορφή του θεολογικού διαλόγου. Αυτό το πρωτογε-
νές στάδιο έχει ως βασικά γνωρίσµατα την πολυπλοκότητα, τη διαλεκτικότητα,
την ανοικτότητα, την απροβλεψιµότητα και την πληθωρικότητα. Με µία πιο περιε-
κτική διατύπωση θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως η πρωταρχική χαοτική δυνα-
τότητα της διαθρησκειακότητας (πρβλ. Adrahtas 2003b: 165, υποσηµ. 7), από την
οποία µπορεί να προκύψει µία σειρά από περισσότερο ή λιγότερο οµόλογες από-
πειρες θρησκευτικής οργάνωσης. Ειδικότερα, η καθηµερινή επιτέλεση της δια-
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θρησκειακότητας µεταξύ ορθοδόξων και µουσουλµάνων είναι εξαιρετικά πολύ-
πλοκη, διότι εµπλέκει αφενός όλες τις όψεις της βιωµατικής εµπειρίας, αφετέρου
έναν απροσδιόριστο αριθµό υποκειµένων/πιστών. Εµπλέκει το συναίσθηµα, τη
σκέψη, τη βούληση, τη φαντασία, τις επιθυµίες, τις αξίες και τις παραστάσεις των
πιστών, από τη µία, και τα συµφέροντα, το κύρος, την επιρροή, τις διεκδικήσεις
και την ισχύ* τους, από την άλλη. Ως εκ τούτου, η ίδια αυτή επιτέλεση είναι διαλε-
κτική, διότι όλοι οι ανωτέρω παράγοντες είναι φυσικό και αναµενόµενο να εκ-
φράζονται µέσα από εντάσεις, αντιθέσεις, συνθέσεις, υπερβάσεις και ανεπίλυτες
εκκρεµότητες. Με άλλους λόγους, το νόηµα της διαθρησκειακότητας δεν είναι για
όλους το ίδιο, είτε ορθόδοξοι είτε µουσουλµάνοι είναι αυτοί. 

Επίσης, η επιτέλεση για την οποία διατυπώνουµε λόγο είναι εγγενώς ανοικτή,
υπό την έννοια ότι η διαφοροποίηση ή η εκκρεµότητα του νοήµατος της διαθρη-
σκειακότητας απαιτεί συνεχώς περαιτέρω διαπραγµατεύσεις και υπερβάσεις.
Κυρίως, όµως, είναι ανοικτή, διότι κανείς δεν µπορεί να γνωρίζει ή να καθορίσει
απόλυτα και a priori το είδος και την τάση των διαπραγµατεύσεων και των υπερ-
βάσεων. Αυτή ακριβώς η ανοικτότητα καθιστά την καθηµερινή επιτέλεση της δια-
θρησκειακότητας µεταξύ ορθοδόξων και µουσουλµάνων εγγενώς απρόβλεπτη,
γεγονός που επιτείνεται από το δεδοµένο της συµµετοχής των εκατέρωθεν πιστών
σε µία πολλαπλή πραγµατικότητα εκδηλώσεων της ζωής (κοινωνικών, οικονοµι-
κών, πολιτικών, πολιτισµικών, ψυχολογικών), η οποία µπορεί κατ’ αρχάς να επη-
ρεάσει ποικιλοτρόπως τη συµπεριφορά και τη νοοτροπία τους. Τέλος, η καθηµε-
ρινή διαθρησκειακότητα ορθοδόξων και µουσουλµάνων αποτελεί ένα πληθωρικό
εξ επόψεως στοιχείων υλικό, του οποίου η διερεύνηση απαιτεί µία εξίσου πληθω-
ρική µεθοδολογική διαχείριση.

Αν εξ επόψεως θεωρητικής πρέπει να προσεγγίζουµε τη συνάντηση Ορθοδο-
ξίας και Ισλάµ υπό το πρίσµα της παραδοχής µιας θεµελιώδους ανθρωπολογικής
πραγµατικότητας, τουτέστιν της καθηµερινής επιτέλεσης της διαθρησκειακότητας
εκ µέρους των πιστών, η οποία έχει µε τη σειρά της ως βασικά γνωρίσµατα την πο-
λυπλοκότητα, τη διαλεκτικότητα, την ανοικτότητα, την απροβλεψιµότητα και την
πληθωρικότητα, τότε πρέπει να διερωτηθούµε εν συνεχεία για το ποια είναι η κα-
ταλληλότερη µεθοδολογική προσπέλασή της. Το ζήτηµα αυτό είναι αρκούντως
κρίσιµο, διότι δύο τουλάχιστον από τα εν λόγω γνωρίσµατα –η ανοικτότητα και η
απροβλεψιµότητα– φαίνεται να ανήκουν στους αντίποδες της θετικότητας
(positivity)* και της κανονικότητας (regularity)*, οι οποίες οφείλουν να διέπουν κά-
θε επιστηµονικό εγχείρηµα.

Κατ’ αρχάς, θα πρέπει να τονιστεί ότι ο καθηµερινός βίος ως υποδοµή και πε-
δίο της διαθρησκειακότητας ορθοδόξων και µουσουλµάνων δεν προκύπτει αυτό-
µατα από τις πηγές της έρευνας. Για παράδειγµα, όταν η έρευνα εστιάζεται στο
παρελθόν, αναφορικά µε το οποίο τα γραπτά ή εικαστικά κείµενα (texts)* που
διαθέτουµε είτε παραθεωρούν είτε δεν ενδιαφέρονται πρωτίστως για τον καθη-
µερινό βίο, τότε ο τελευταίος θα πρέπει να αναπαρασταθεί –κατά το µάλλον και
ήττον– µέσω της κριτικής εικασίας. Από την άλλη, όταν η έρευνα εστιάζεται στο
παρόν, τότε ή θα πρέπει να λάβουµε υπόψη µας τις καταγραφές του καθηµερινού
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βίου από την πλευρά της κοινωνικής και οικονοµικής ιστορίας, της ιστορίας των
νοοτροπιών* και της εθνογραφίας* ή να προβούµε σε προσωπική επιτόπια έρευ-
να και αναστοχαστική κριτική* της δικής µας διαθρησκειακής εµπειρίας.

Η πολυπλοκότητα και η πληθωρικότητα της συνάντησης Ορθοδοξίας και
Ισλάµ στο επίπεδο του καθηµερινού βίου απαιτούν από την έρευνα, πέρα από την
αυτονόητη υιοθέτηση µιας διεπιστηµονικής προοπτικής, την προβληµατοποίηση
τής, κατά πάσα πιθανότητα, απλουστευτικής και οµοιογενούς εικόνας που προκύ-
πτει από την πρώτη ανάγνωση των πηγών. Εξ επόψεως ερµηνευτικής, αυτό συνε-
πάγεται οξυµένη κριτική µέσω της υποψίας (suspicion)*, της αποδόµησης
(deconstruction)* και της αποκωδικοποίησης (decoding)* των πληροφοριών που
µας παρέχουν οι όποιες πηγές. Στη συνέχεια, µε βάση το νέο πια υλικό που εξάγε-
ται από µια τέτοια κριτική διαδικασία µπορούµε να αναπαραστήσουµε/εκθέσου-
µε διαλεκτικά την αλληλόδραση του ενιαίου πεδίου της διαθρησκειακότητας ορ-
θοδόξων και µουσουλµάνων. Το αποτέλεσµα θα είναι µία εικόνα αισθητά διαφο-
ρετική από εκείνη της πρώτης ανάγνωσης των πηγών, η οποία όµως θα επιτρέπει
την εύλογη και νοηµατική άρθρωση των πληροφοριών, τουτέστιν την ανάλυση και
εξήγησή τους.

Όσον αφορά στα γνωρίσµατα της ανοικτότητας και της απροβλεψιµότητας,
αυτά θα πρέπει να τονιστεί πως αποτελούν όρους για την ίδια την αντικειµενικό-
τητα της έρευνας. Η τελευταία, επειδή ακριβώς γνωρίζει αφενός ότι στην καλύτε-
ρη των περιπτώσεων αυτό που µπορεί να συλλάβει είναι είτε µία στιγµή της πρω-
τογενούς διαθρησκειακότητας είτε µία εύλογη συνάφεια επιµέρους στιγµών,
αφετέρου ότι η πρωτογενής διαθρησκειακότητα τελεί υπό συνεχή δυναµική µετά-
πλαση, οφείλει συνεχώς να επιστρέφει στην καθηµερινή συµβίωση ορθοδόξων
και µουσουλµάνων, για να διορθώνει τα πορίσµατά της, να εµπλουτίζεται και φυ-
σικά να αυθυπερβαίνεται.

∆ραστηριότητα 1

Προσπαθήστε να αναπαραστήσετε κριτικά τη διαθρησκειακότητα που υπόκειται στο

ακόλουθο απόσπασµα: «απέρχονται [οι µουσουλµάνοι] εις λίµνην, ή ποταµόν, ή πηγήν,

ή θάλασσαν, ή κολυµβήθραν. έχουσι δε κολυµβήθρας [...] άπαντα σχεδόν τα Λουτρά

των Μουσουλµάνων, δια την χρείαν του κατ’ αυτούς Βαπτισµού [...] απερχόµενοι δε, εί-

τε άνδρες είεν είτε γυναίκες, καταβαίνουσιν, ή εισέρχονται εις το ύδωρ µέχρι του στή-

θους, και έπειτα καταδύουσιν εαυτούς µέχρις αν το ύδωρ καλύψη την αυτών κορυφήν

ακριβώς, και είτα ανανεύουσι, τουτέστιν εξάγουσιν εκ του ύδατος την εαυτών κεφα-

λήν, και πάλιν καταδύουσιν, και αναδύουσι. ποιούσι δε τούτο εκ τρίτου, ταυτόν ειπείν,

εις τρεις καταδύσεις Βαπτίζονται, άλλως η µία, ή αι δύο καταδύσεις ου νοµίζονται ικα-

ναί εις το κατ’ αυτούς Βάπτισµα...» (Αργέντη 1757: 36-38).
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Θεωρείτε πως πρόκειται για «υπολείµµατα από έθιµα κρυπτοχριστιανών» ή για «έθιµα

ή λατρευτικά στοιχεία χριστιανικά, τα οποία οι Μουσουλµάνοι πολλές φορές χρησιµο-

ποιούσαν µε επίδραση των Χριστιανών» (Καριώτογλου 2000: 231, σηµ. 44); Ή µήπως

πρόκειται για ορθόδοξη προβολή επί συγκεκριµένης µουσουλµανικής πρακτικής; Με

όποιον τρόπο κι αν αναπαραστήσετε την υποδηλούµενη εν προκειµένω διαθρησκειακό-

τητα ορθοδόξων και µουσουλµάνων, φροντίστε να τεκµηριώσετε την άποψή σας.

3.1.2 Ενδεικτικές περιπτώσεις της συνάντησης
Ορθοδοξίας και Ισλάµ στο επίπεδο του
καθηµερινού βίου

Τα όσα αναπτύξαµε µε συστηµατικό κατά βάση τρόπο στην προηγούµενη ενό-
τητα κρίνουµε πως είναι σηµαντικό να τα παρακολουθήσουµε µε πιο εποπτικό
τρόπο επί τη βάσει ορισµένων ενδεικτικών περιπτώσεων της συνάντησης Ορθο-
δοξίας και Ισλάµ στο επίπεδο του καθηµερινού βίου. Επιλέξαµε τέτοιες περιπτώ-
σεις και από την πλευρά της Ορθοδοξίας και από την πλευρά του Ισλάµ, ενώ πα-
ράλληλα προσπαθήσαµε να συµπεριλάβουµε ένα φάσµα από διαφορετικά στοι-
χεία, όπως πρόσωπα, κινήµατα, τάσεις, οµάδες και συνθήκες. Με τις επιλογές µας
πιστεύουµε ότι παρουσιάζουµε µία όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτική εικόνα
της πληθωρικότητας που χαρακτηρίζει την καθηµερινή διαθρησκειακότητα ορθο-
δόξων και µουσουλµάνων. 

Ως πρώτη ενδεικτική περίπτωση αυτής της διαθρησκειακότητας νοµίζουµε
πως πρέπει να θεωρηθεί ο ίδιος ο Μωάµεθ. Σύµφωνα µε τον Αστέριο Αργυρί-
ου (1992: 170), «η πρώτη προσπάθεια ενός τέτοιου διαλόγου [µεταξύ Χριστια-
νισµού και Ισλάµ, εννοείται] επιχειρήθηκε στη Μεδίνα και η πρωτοβουλία ανή-
κει στο Μωάµεθ. Γιατί πρώτος ο Μωάµεθ προσπάθησε να καθορίσει τη θρη-
σκεία του σε σχέση µε το Χριστιανισµό». Η άποψη αυτή, αν και ορθή ως προς
την αφετηρία που θέτει, είναι άτοπη ιστορικά και προβληµατική ερµηνευτικά.
Αν θέλουµε να είµαστε πιο διεισδυτικοί στις αναλύσεις µας, θα πρέπει να δε-
χθούµε ότι στην περίπτωση του Μωάµεθ δεν πρόκειται για τη συνάντηση Χρι-
στιανισµού και Ισλάµ, αλλά για τη δηµιουργία του Ισλάµ µέσα από την καθηµε-
ρινή επιτέλεση µιας πληθωρικής διαθρησκειακότητας εκ µέρους του Μωάµεθ.
Ο Χριστιανισµός –στην πραγµατικότητα ένα πλήθος από χριστιανικά στοιχεία,
µεταξύ των οποίων και ορθόδοξα– θα αποτελέσει (από κοινού µε στοιχεία του
ιουδαϊκού και του προ-ισλαµικού αραβικού θρησκευτικού κεφαλαίου) υλικό
αίτιο της διαθρησκειακότητας του Μωάµεθ, ενώ το Ισλάµ –στην πραγµατικότη-
τα η ιεροφανειακή εµπειρία του Μωάµεθ– συνιστά το ειδολογικό αίτιο* της
επιτελούµενης διαθρησκειακότητας του Μωάµεθ στο επίπεδο της καθηµερινής
σχέσης του µε θρησκευτικούς φορείς και συντελεστές της εποχής του.4
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Ο µονοθεϊσµός –και δη ο χριστιανικός– είχε καταστήσει εξαιρετικά αισθητή
την παρουσία του στην Αραβική Χερσόνησο. Ορισµένοι από τους συγγενείς του
Μωάµεθ ήταν χριστιανοί, ενώ ο ίδιος είχε σε ικανό βαθµό γνωρίσει τις πεποιθή-
σεις και τις πρακτικές των χριστιανών στο πλαίσιο τόσο της εµπορικής όσο και της
θρησκευτικής δράσης του. Είναι εύλογο, µάλιστα, να υποθέσει κάποιος ότι µετα-
ξύ αυτών των χριστιανών ήταν και ορισµένοι ορθόδοξοι.5 Όλα αυτά, βέβαια, σε
καµία περίπτωση δεν µπορούµε να θεωρήσουµε ότι προσιδιάζουν στη διαθρη-
σκειακή επιτέλεση του Μωάµεθ. Παρ’ όλα αυτά, είναι ο ίδιος και όχι κάποιος άλ-
λος που µέσα από όλα τα ανωτέρω έθεσε τα θεµέλια του Ισλάµ. Κατ’ άλλη διατύ-
πωση, είναι ο εντελώς προσωπικός τρόπος µε τον οποίο επιτέλεσε ο Μωάµεθ στο
επίπεδο της καθηµερινότητάς του τη διαθρησκειακότητα που θα αποτελέσει εν
συνεχεία για τους µουσουλµάνους το ιεροφανειακό σηµείο αναφοράς για τις σχέ-
σεις τους µε την Ορθοδοξία. Συµπερασµατικά, θα µπορούσαµε να υποστηρίξουµε
τα εξής: υπό το πρίσµα της καθηµερινής επιτέλεσης της διαθρησκειακότητας εκ
µέρους του Μωάµεθ, (α) η Ορθοδοξία δεν αποτελούσε µέγεθος διαφοροποιήσιµο
έναντι των άλλων εκδοχών του Χριστιανισµού, και (β) ο Χριστιανισµός θεωρήθηκε
στο σύνολό του µέγεθος περιορισµένης –χρονικά και τοπικά– θρησκευτικής αξίας. 

Από τις αρχές του έβδοµου αιώνα µπορούµε να µεταπηδήσουµε στον όγδοο
και ένατο αιώνα, κατά τη διάρκεια των οποίων κυριάρχησαν στη Βυζαντινή Αυ-
τοκρατορία οι λεγόµενες «εικονοµαχικές έριδες». Πρόκειται για µία βαθύτατη
κρίση στους κόλπους της βυζαντινής κοινωνίας και, ειδικότερα, για µία κρίση της
χριστιανικής συνείδησης εν αναφορά προς την ιστορικότητά της. Σε τελική ανά-
λυση το µείζον ερώτηµα ήταν εάν µπορούσε ή όχι αυτή η ιστορικότητα, τουτέστιν
η παρουσία του Θεού εντός της ιστορίας, να απεικονιστεί ή όχι. Η παράµετρος
που ενδιαφέρει τον προβληµατισµό µας εν προκειµένω είναι το γεγονός ότι η θέ-
ση των «εικονοµάχων» περί απλής σήµανσης της θεϊκής παρουσίας και, κατ’ επέ-
κταση, περί της ανεικονικότητάς της έχει συσχετιστεί απ’ όλους σχεδόν τους
ερευνητές µε την ισλαµική διδασκαλία περί ανεικονικότητας του Θεού (Allah).6

Με ποιον τρόπο, όµως, θα πρέπει να κατανοηθεί η σχέση «εικονοµάχων» και
Ισλάµ, από τη στιγµή που δεν τίθεται ζήτηµα επίσηµης θεολογικής υιοθέτησης
των ισλαµικών θέσεων εκ µέρους των «εικονοµάχων»; Σε γενικές γραµµές, ο ∆η-
µήτρης Μπεκριδάκης (1998: 5) θέτει το όλο πρόβληµα στις ορθές διαστάσεις του:
«η... Ισλαµική συµβολή στην εµφάνιση της Εικονοµαχίας δεν πρέπει να κατανοη-
θεί ως εξωτερική επίδραση –µε τους όρους, δηλαδή, µιας πολεµικής των θρη-
σκειών–, αλλά µάλλον ως εσωτερική αφοµοίωση εκ µέρους των τοπικών εκκλη-
σιών της Ανατολής, θρησκευτικών στοιχείων προερχοµένων από τις γειτονικές
εξωχριστιανικές κοινότητες. Τα στοιχεία αυτά έγιναν αποδεκτά από τις εκκλη-
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5. Για µία γενική εικόνα σχετικά µε την παρουσία του Χριστιανισµού στην Αραβία της εποχής του Μωάµεθ,

καθώς και την επίδρασή του επί της ιεροφανειακής εµπειρίας του ιδρυτή του Ισλάµ, δες τα ακόλουθα: Γιαν-

νουλάτος 41985: 59-66, 73-5, Cook 1996: 12-24, Rodinson 2006, Ζιάκας 72004: 71-80.

6. Για τις θεολογικές θέσεις των «εικονοµάχων», δες εισαγωγικά Πάσσα 1983: 23-70, 107-66.
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σίες της περιοχής γιατί η ίδια η πνευµατική και θρησκευτική τους ιδιοσυστασία
ευνοούσε προς την κατεύθυνση αυτή». 

Κατ’ αρχάς, βέβαια, «µια πολεµική των θρησκειών» δε θα πρέπει εκ προοιµί-
ου να αποκλειστεί, όπως φαίνεται τουλάχιστον στην περίπτωση του χαλίφη Jezid
Β΄(720-724).7 Από την άλλη, «η ίδια η πνευµατική και θρησκευτική... ιδιοσυστα-
σία» των «εκκλησιών της Ανατολής» θα ήταν λάθος να εκληφθεί ως µία στατική ή
µονοσήµαντη ταυτότητα. Στην περίπτωση αυτή, θα ήταν –αν µη τι άλλο– εξαιρετι-
κά δύσκολο να εξηγηθεί τόσο η µακραίωνη ύπαρξη εικόνων στην Ανατολή, όσο
και η αισθητή επιρροή του Ισλάµ επί των χριστιανών. Κατά την άποψή µου, στην
περίπτωση των «εικονοµάχων» βρισκόµαστε ενώπιον της ανάδυσης µιας νέας
χριστιανικής συνείδησης –άσχετα από το αν οι ορθόδοξες πηγές θέλουν να την
παρουσιάσουν ως παλιά– η οποία διαµορφώθηκε προϊόντος του χρόνου εντός και
µέσω της καθηµερινής συνύπαρξης χριστιανών και µουσουλµάνων. Ήταν αυτή
ακριβώς η συνύπαρξη που διευκόλυνε την επιτέλεση µιας διαθρησκειακότητας
ανάµεσα στο χριστιανικό µονοφυσιτισµό και την ισλαµική ανεικονικότητα. Πρό-
κειται, εντούτοις, για µία διαθρησκειακότητα που δε στάθηκε µονόδροµος, εφό-
σον δεν εξέφραζε την καθηµερινή επιτέλεση της θρησκευτικής εµπειρίας όλων
των χριστιανών της Ανατολής. Υπ’ αυτήν την έννοια, δεν «ευνοήθηκε» από την
«ιδιοσυστασία» ή, καλύτερα, τη διαθρησκειακή επιτέλεση των ορθοδόξων. Συ-
µπερασµατικά, λοιπόν, θα µπορούσαµε να υποστηρίξουµε τα εξής: υπό το πρίσµα
της καθηµερινής επιτέλεσης της διαθρησκειακότητας εκ µέρους των ορθοδόξων,
(α) το Ισλάµ θεωρήθηκε –εξαιτίας της δράσης των «εικονοµάχων»– µία αντιθετική
ιεροφανειακή εµπειρία, και (β) το Ισλάµ έγινε αντιληπτό ως αλλοίωση του Χρι-
στιανισµού.8

Παραµένοντας στον όγδοο και ένατο αιώνα, διαπιστώνουµε ότι, ενώ η καθη-
µερινή επιτέλεση της διαθρησκειακότητας Χριστιανισµού και Ισλάµ διεδραµάτι-
σε µείζονα ρόλο στην εµφάνιση των «εικονοµάχων» και άρα στην ανάδυση της
Ορθοδοξίας ως θρησκευτικής ταυτότητας, παράλληλα η ίδια αυτή διαθρησκεια-
κότητα δηµιουργούσε στα πρόσωπα ορισµένων µουσουλµάνων τους θεµελιωτές
του Σουφισµού.9 Πράγµατι, κατά την εν λόγω περίοδο η παρουσία των χριστια-
νών ασκητών της Ανατολής –στις τάξεις των οποίων θα πρέπει να συµπεριλάβου-
µε και ορθοδόξους– θα λειτουργήσει καταλυτικά στην ισλαµική συνείδηση και θα
επιτρέψει σε ορισµένους µουσουλµάνους να επιτελέσουν εν όψει βιωµατικών
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7. Ο συγκεκριµένος χαλίφης διέταξε να καταστραφούν όλες οι εικόνες που αποτελούσαν τµήµα της λειτουρ-

γικής ζωής των χριστιανών υπηκόων του. Επ’ αυτού, δες PG, 108: 812 και Mansi, 13: 197.

8. Συναφή εν προκειµένω είναι τα όσα αναφέρει ο Αστέριος Αργυρίου (1992: 174): «Μέσα σ’ ένα τέτοιο κλίµα

εκκλησιολογικής πίστης και αισθήµατος πνευµατικής ανωτερότητας, η ανατολική χριστιανοσύνη του

Ζ΄αιώνα µία µόνο απάντηση µπορούσε να δώσει στην εµφάνιση της µουσουλµανικής θρησκείας, ότι, δηλα-

δή, ήταν ένα υπο-προϊόν των βυζαντινών πνευµατικών και θεολογικών εργαστηρίων. Μ’ άλλα λόγια, το

Ισλάµ δεν µπορούσε να είναι παρά µια χριστιανική ή µια ιουδαιο-χριστιανική αίρεση».

9. Για µία εισαγωγική παρουσίαση της ιστορίας και της θεµατολογίας του Σουφισµού, δες Nasr 1980.
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αδιεξόδων10 έναν επαναπροσδιορισµό του Ισλάµ, ο οποίος θα λάβει τη µορφή του
ασκητικού Σουφισµού. Μορφές όπως ο al-Hasan al-Basri, ο Ibrahim ibn Adham, ο
al-Fudail ibn Iyad και η Rabia al-Adawiya θυµίζουν εντονότατα τη θρησκευτικότη-
τα των αββάδων και των αµµάδων της ερήµου. Υπό το πρίσµα της καθηµερινής
επιτέλεσης της διαθρησκειακότητας εκ µέρους των πρώτων ασκητών sufi, θα λέγα-
µε ότι στοιχεία τής εν γένει χριστιανικής ασκητικής θρησκευτικότητας αξιοποιήθη-
καν (α) προς ανάδειξη ισλαµικών ιεροφανειακών καταβολών και (β) προς δηµι-
ουργία ιδιαίτερων ισλαµικών παραδόσεων.

Η χρονική περίοδος που ήδη εξετάζουµε µπορεί να διευρυνθεί σηµαντικά,
έτσι ώστε να συµπεριλάβει τη γεωγραφική, πολιτική και κοινωνική οντότητα του
Χαλιφάτου. Εν προκειµένω, το ζήτηµα που έχει µείζονα σηµασία για τη συζήτη-
σή µας είναι οι συνθήκες εντός και διά των οποίων ελάµβανε χώρα η καθηµερινή
ζωή ορθοδόξων και µουσουλµάνων και, κατ’ επέκταση, η καθηµερινή επιτέλεση
της διαθρησκειακότητάς τους. Όσον αφορά τους ορθοδόξους –και παράλληλα
αρκετές άλλες «θρησκευτικές µειονότητες»– η καθηµερινή επιτέλεση της θρη-
σκευτικότητας ήρθε αντιµέτωπη µ’ ένα αρκετά εκτεταµένο φάσµα µουσουλµανι-
κών στάσεων, οι οποίες κινούνταν από την προστασία (dhimma) και την ανοχή
µέχρι τον έλεγχο και την καταστολή. Το αποφασιστικό κριτήριο κάθε φορά ήταν
η ίδια η διεργασία της διαθρησκειακότητας και, ειδικότερα, ο τρόπος µε τον
οποίο αντιλαµβανόταν και επεδίωκε τη βιωσιµότητα της διαθρησκειακής συνύ-
παρξης η κυρίαρχη µουσουλµανική τάξη πραγµάτων. Πάντως, εξαιρετικής σηµα-
σίας για την καθηµερινή επιτέλεση της συνάντησης Ορθοδοξίας και Ισλάµ στο
Χαλιφάτο δεν είχε τόσο η καλλιεργούµενη πρακτική ή, ως υπόθεση εργασίας, η
αναπτυσσόµενη «κουλτούρα» των περιστασιακών ή καθιερωµένων «διαθρησκει-
ακών διαλόγων» µεταξύ χριστιανών και µουσουλµάνων (π.χ. στη Βαγδάτη ή το
Κάιρο), όσο συγκεκριµένες πρακτικές διαθρησκειακότητας εκ µέρους των µου-
σουλµάνων, όπως η «λατρεία των αγίων» και η συµµετοχή σε µείζονες χριστιανι-
κές εορτές (πρβλ. Berkey 2003: 160).

Στο πλαίσιο αυτό, µπορεί να υποστηριχτεί ότι καθ’ όλη τη διάρκεια του µε-
σαιωνικού Ισλάµ αναπτύσσονται και εµπεδώνονται στο επίπεδο του λαϊκού πο-
λιτισµού θρησκευτικές πρακτικές και νοοτροπίες που όντως φέρνουν πλησιέ-
στερα ορθοδόξους και µουσουλµάνους. Είτε αναφερόµαστε σε ορθοδόξους
που µεταστράφηκαν στο Ισλάµ είτε ανιχνεύουµε την ψυχολογική έλξη που
ασκούσε η ορθόδοξη λατρευτική/λειτουργική ζωή στους µουσουλµάνους, οι τε-
λευταίοι επέδειξαν ιδιαίτερο ζήλο στην προάσπιση του αγιολογίου τους και
αξιοσηµείωτη πίστη στη «δύναµη» του ορθόδοξου εορτολογίου. Οι µουσουλµά-
νοι «άγιοι», περίφηµοι και αξιοσέβαστοι ulama (νοµοδιδάσκαλοι) ή sufi, γίνο-
νταν αντικείµενο επίκλησης και οι τάφοι τους προσκυνηµατικοί προορισµοί,
έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η µεσιτεία τους προς τον Allah και, κατ’ επέκταση, η
ευλογία τους ενόψει διάφορων προβληµάτων: από ψυχοσωµατικές ασθένειες
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και ηθικές παρεκτροπές µέχρι οικογενειακές και κοινοτικές συγκρούσεις. Πα-
ράλληλα, εορτές όπως το Πάσχα, η Κυριακή των Βαΐων και τα Χριστούγεννα
προσέλκυαν πολλούς µουσουλµάνους, οι οποίοι εντόπιζαν στο περιεχόµενο και
στο τελετουργικό τους είτε µία σαφέστερη υπόµνηση των εποχών του έτους είτε
µία ισχυρότατη συµβολική εκφραστική. Στα παραδείγµατα αυτά η καθηµερινή
επιτέλεση της διαθρησκειακότητας λαµβάνει εµφανώς το χαρακτήρα του συ-
γκρητισµού*, εφόσον δεν πρόκειται απλώς για ρευστή και ακαθόριστη επίδρα-
ση, αλλά για υιοθέτηση συγκεκριµένων θρησκειακών στοιχείων, δοµών και συ-
µπεριφορών. Κατά συνέπεια, υπό το πρίσµα της καθηµερινής επιτέλεσης της
διαθρησκειακότητας εκ µέρους αυτού που εντελώς συµβατικά θα µπορούσε να
ονοµαστεί λαϊκό Ισλάµ, φαίνεται πως (α) οι µουσουλµάνοι ήταν σχετικώς ανοι-
κτοί στην προσοικείωση στοιχείων που προσιδίαζαν στους χριστιανούς και άρα
τους ορθοδόξους και (β) αντιµετώπιζαν γενικά 11 αυτή την προσοικείωση ως θε-
µιτό τµήµα της δηµιουργικής δυναµικής του Ισλάµ.

Παράλληλο Κείµενο

Το απόσπασµα που ακολουθεί προέρχεται από τον κορυφαίο µυστικό ποιητή
Jalaladdin Rumi, ο οποίος διήγαγε το µεγαλύτερο µέρος της ζωής του στο Ικόνιο
της Μικράς Ασίας. Τα όσα γνωρίζουµε για το βίο και το έργο του τον εντάσσουν
σαφώς στα όρια του φαινοµένου της διαθρησκειακότητας που εξετάζουµε. Βέ-
βαια, για να είµαστε ακριβείς, το συγκεκριµένο απόσπασµα απηχεί µία διαθρη-
σκειακότητα ευρύτερη από εκείνη που αναπτύχθηκε µεταξύ ορθοδόξων και µου-
σουλµάνων, αλλά αυτό δε σηµαίνει ότι δεν µπορεί να µας δώσει µία ιδέα για το πώς
η Ορθοδοξία εµπλεκόταν –υπό το πρίσµα της εµπειρίας του Rumi πάντα– στις γε-
νικότερες διαθρησκειακές συνάφειες. Προσέξτε ιδιαίτερα το τµήµα του αποσπά-
σµατος που είναι σε πλάγια. (Η παρούσα απόδοση είναι κάπως ελεύθερη µεταγρα-
φή του κειµένου όπως αυτό παρατίθεται στο Ζιάκας 21987: 196-8.) 

«Κάθε στιγµή σαν δραπέτης το Κάλλος ξεπροβάλλει
µ’ άλλη µορφή, θέλγει την καρδιά και χάνεται.
Ανά πάσα στιγµή Εκείνος ο Αγαπηµένος ο Ένας ρούχο
καινό φορά, άλλοτε των γέρων κι άλλοτε των νέων.
Γρήγορα βυθίζεται στην καρδιά του πήλινου αγγείου.
Σαν δύτης βυθίζεται το Πνεύµα· αίφνης πάλι αφήνει 
την καρδιά του πήλινου αγγείου και φανερώνεται στον κόσµο.
Νώε γίνηκε κι ο κόσµος πληµµύρισε χάρη στην προσευχή, 
µα ο ίδιος µες στην κιβωτό έπλεε πάνω στο νερό.
Αβραάµ γίνηκε και φάνηκε καταµεσής στη φωτιά εκείνο
που για χάρη του άνθισε σαν ροδοπέταλο.
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11. Στο σηµείο αυτό η διατύπωσή µας είναι επιφυλακτική στο βαθµό που δε θα πρέπει να παραθεωρείται η

αντίδραση κύκλων του «εγγράµµατου» –τρόπον τινά– Ισλάµ των ulama.
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Ιωσήφ γίνηκε κι από την Αίγυπτο έστειλε χιτώνα
τη γη για να φωτίσει.
Από τα µάτια του Ιακώβ σαν φως εβγήκε,
µέχρι που φως κατέστη στα µάτια των τυφλών.
Αλήθεια, Ετούτος ήταν εκείνος που µε λευκό το χέρι
το έργο ασκούσε του ποιµένα.
Στη ράβδο του βρισκόταν και σαν φίδι πρόβαλε·
απ’ αυτόν µαράθηκε η δόξα των βασιλέων.
Πολλές και διάφορες είναι οι φορές που πλανήθηκε στη γη,
χαρά για να γεµίσει.
Μετά δε Ιησούς γίνηκε κι ανέβηκε στ’ ουρανού τον κυκλοτερή
τον θρόνο και δόξασε τον Θεό.
Εν ολίγοις, Ετούτος όλοι εκείνοι ήταν που έρχονταν και
φεύγαν σε κάθε γενιά που γνώρισες,
µέχρι που φανερώθηκε στη µορφή εκείνη του Άραβα
και γίνηκε ο ∆αρείος του κόσµου.
Τι είναι λοιπόν αυτό που µεταφέρθηκε; Μετεµψύχωση;
Μα το Κάλλος εκείνο της έλξης η Αλήθεια είναι.
Ο Αγαπηµένος καρδιοκατακτητής ξίφος γίνηκε στα χέρια
του ακούραστου Αλί και φονιάς του χρόνου εφάνη.
Όχι, όχι! ∆ιότι Ετούτος ήταν και κείνος που µε ανθρώπινη
µορφή κραύγασε: εγώ είµαι η Αλήθεια.
Μα πάνω στο ικρίωµα δεν ήταν ο Μανσούρ· µόνο κάποιος
αδαής θα είχε τέτοια γνώµη». 

Άσκηση Αυτοαξιολόγησης 1

Είναι βέβαιο ότι στο ανωτέρω απόσπασµα τα στοιχεία που είναι µε πλάγια οφείλονται στη

διαθρησκειακότητα Ισλάµ – Ιουδαϊσµού – Χριστιανισµού. Θεωρείτε πως στην εν λόγω δια-

θρησκειακότητα κυριάρχησε κάποια από τις εµπλεκόµενες θρησκευτικές παραδόσεις;

Αν µεταφερθούµε ακολούθως εκτός των ορίων του Χαλιφάτου και στραφούµε
στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, εστιάζοντας το ενδιαφέρον µας στο κίνηµα του
Ησυχασµού κατά το 14ο αιώνα, τότε προβάλλει η δυνατότητα για ορισµένες ιδιαί-
τερα ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις. Στο επίπεδο της πρακτικής επιτελεστικότη-
τας ο παράγοντας που αποτελεί ειδοποιό γνώρισµα του εν λόγω Ησυχασµού είναι
ένα σύνολο από ψυχοσωµατικές µεθόδους-τεχνικές: στάσεις του σώµατος, έλεγ-
χος της αναπνοής, τυποποίηση της λεγόµενης «προσευχής του Ιησού». Ανάλογες
µεθόδους-τεχνικές βρίσκουµε συνδεδεµένες µε το µουσουλµανικό dhikr,12 τουτέ-
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12. Το ίδιο, τηρουµένων των αναλογιών, παρατηρείται και στην περίπτωση του Ινδουισµού ή/και του Βουδι-

σµού, αλλά εν προκειµένω εστιάζουµε στο Ισλάµ, διότι είναι οι δικές του µέθοδοι-τεχνικές που ιστορικά

συναντήθηκαν και αναπτύχθηκαν αλληλοδραστικά µε τον ορθόδοξο Ησυχασµό. Για την επίκληση του θείου

ονόµατος στον Ινδουισµό, Βουδισµό και Ισλάµ, δες τις διεισδυτικές παρατηρήσεις στο Leloup 1990: 137-60.  
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στιν τη µυστική ή τελετουργική επανάληψη κάποιου εκ των ονοµάτων/επιθέτων
του Allah. Όσο κι αν θεωρείται αδιαµφισβήτητη η ιδιαιτερότητα τόσο του ορθό-
δοξου Ησυχασµού όσο και του ισλαµικού Σουφισµού –και, κατ επέκταση, η ύπαρ-
ξη εγγενών καταβολών εκατέρωθεν–, αυτό δε θα πρέπει να µας εµποδίσει να
αναγνωρίσουµε την πραγµατικότητα µιας διαθρησκειακής επιτέλεσης µεταξύ
τους, στο βαθµό που γεωπολιτισµικά τα εν λόγω θρησκειακά µεγέθη συναντήθη-
καν, συνυπήρξαν και αναπτύχθηκαν ως δύο διακριτά µεν αλλά συγκλίνοντα
(convergent) πεδία ανθρώπινης εµπειρίας. Πιο συγκεκριµένα, είναι γνωστό ότι
αφενός ο Γρηγόριος ο Σιναΐτης, ο εισηγητής της ησυχαστικής µεθόδου κατά το 14ο

αιώνα, είχε θητεύσει σε περιοχές µε έντονο µουσουλµανικό στοιχείο, αφετέρου
οι ησυχαστές και οι δερβίσηδες µοιράζονταν την ίδια καθηµερινότητα στον αυτό
γεωγραφικό χώρο (π.χ. Βαλκανική). Επίσης, είναι προφανές ότι οι µέθοδοι-τεχνι-
κές του Ησυχασµού κατά το 14ο αιώνα συνιστούν µία πρωτοποριακή ανακαίνιση
της εν Χριστώ πνευµατικής ζωής, εφόσον, επί τη βάσει των µαρτυριών που διαθέ-
τουµε, δεν τεκµαίρεται η πρότερη παρουσία, λειτουργία και σηµασία τους – µε τη
µορφή, τουλάχιστον, απηρτισµένων τύπων. Μπορεί εύλογα, λοιπόν, να υποστηρι-
χθεί ότι οι γενικότερες ιστορικοκοινωνικές (πολιτικές, δηµογραφικές, οικονοµι-
κές) αναδιατάξεις του καθηµερινού βίου των ορθοδόξων και των µουσουλµάνων
της Βαλκανικής και της Μικράς Ασίας κατά το 14ο αιώνα αξιοποιήθηκαν διαθρη-
σκειακά από την πλευρά της Ορθοδοξίας µε τους εξής τρόπους: (α) έθεσαν σε κί-
νηση µία διαδικασία ανανέωσης της µοναστικής παράδοσης µέσω του εκχριστια-
νισµού ενός τµήµατος του ισλαµικού µυστικιστικού κεφαλαίου (capital)*, και (β)
συνέτειναν τα µέγιστα στη διαµόρφωση της ιδιοπροσωπίας της µεταβυζαντινής
Ορθοδοξίας.13

Εστιάζοντας στην περίοδο της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, δεν µπορούµε πα-
ρά να σταθούµε στη µεγάλη διάδοση που γνώρισε το δερβίσικο τάγµα του Μπε-
κτασισµού.14 Πρόκειται για µία ιδιότυπη σουφική εκδοχή του σιιτικού* Ισλάµ, η
οποία τόσο στο επίπεδο των πεποιθήσεων όσο και στο επίπεδο των πρακτικών της
υιοθέτησε και µετέπλασε µία σειρά από δογµατικά, ηθικά και λατρευτικά στοι-
χεία της Ορθοδοξίας. Το αξιοσηµείωτο είναι ότι αυτή η υιοθέτηση/µετάπλαση δεν
έλαβε χώρα µέσω κάποιου επίσηµου ή ανεπίσηµου διαθρησκειακού διαλόγου,
αλλά χάρη στην καθηµερινή ώσµωση των εκατέρωθεν θρησκευτικών ιδιαιτεροτή-
των. Ειδικότερα, ήταν συγκεκριµένοι συντελεστές της οθωµανικής τάξης του βίου
τα πρόσωπα που αναδείχθηκαν φορείς του διαθρησκειακού πνεύµατος που εν-
σάρκωνε ο Μπεκτασισµός· κι αυτοί δεν ήταν άλλοι από τους γενίτσαρους15 –πρω-
τίστως και κυρίως– και τους εξισλαµισθέντες (όχι κατ’ ανάγκη διά της βίας) αγρο-
τικούς πληθυσµούς της νοτίου Βαλκανικής (π.χ. Θράκη). Σε αρκετές περιπτώσεις,
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13. Για παραπλήσιες προσπάθειες συσχετισµού ορθόδοξου Ησυχασµού και ισλαµικού Σουφισµού, δες ενδει-

κτικά Κιτσίκης 1988: 38.

14. Για µία κατατοπιστική γνωριµία µε την ιστορία, τη διδασκαλία και τις πρακτικές του Μπεκτασισµού, δες

Κάκος 2006, Κιτσίκης 2006, Μιρµίρογλου (χ.χ.), Ζεγκίνης 2005, 22001.

15. Για τη σχέση µπεκτασήδων και γενιτσάρων, δες, για παράδειγµα, Ζεγκίνης 2002.
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µάλιστα, ο συγκρητισµός του Μπεκτασισµού δίνει την εντύπωση ότι πρόκειται για
µία εξαιρετικά προσεγµένη και µεθοδική προσπάθεια δηµιουργίας ενός διαθρη-
σκειακού υβριδίου. Η τριάδα των Allah, Μωάµεθ και Ali, η βαπτισµατικού χαρα-
κτήρα τελετή «ικράρ», η χρήση άρτου και οίνου, η τιµή προς τον προφήτη Ηλία
και τον Άγιο Γεώργιο, είναι –µεταξύ άλλων– ορισµένα από τα στοιχεία εκείνα
που πιστοποιούν το εύρος και το βάθος της διαθρησκειακής επιτέλεσης. Παρ’ όλα
αυτά, έχουµε ενώπιόν µας ένα εύρος κι ένα βάθος που προέκυψε και καλλιεργή-
θηκε στο επίπεδο της αλληλόδρασης πολυάριθµων ατοµικών συνειδήσεων, στο
βαθµό που αυτές αποκρίθηκαν µ’ έναν ορισµένο τρόπο στα αιτήµατα και τις απαι-
τήσεις της καθηµερινής πραγµατικότητάς τους – ανεξάρτητα από το πώς η εκά-
στοτε εξουσία αξιοποίησε προπαγανδιστικά τις αποκρυσταλλώσεις αυτής της αλ-
ληλόδρασης.

Ο Μπεκτασισµός αποτελεί ένα πρώτης τάξεως δείγµα εν σχέσει προς τη
διαθρησκειακότητα ορθοδόξων και µουσουλµάνων, διότι καταδεικνύει αφενός
το βαθµό στον οποίο µπορεί αυτή να εµπεδωθεί, αφετέρου τις ιδιάζουσες µορ-
φές που µπορεί να λάβει. Όσον αφορά το βαθµό, δύσκολα µπορεί κάποιος να
εντοπίσει ισλαµικές εκδηλώσεις της ζωής που να συγκλίνουν στην Ορθοδοξία
–και ως θεωρία και ως πράξη– τόσο όσο ο Μπεκτασισµός. Όσον αφορά δε τις
µορφές, σε καµία άλλη περίπτωση η καθηµερινή επιτέλεση της διαθρησκειακό-
τητας µεταξύ Ορθοδοξίας και Ισλάµ δεν ενσαρκώθηκε σε µία τόσο συνεκτική
και διακριτή θρησκειακή δέσµη πεποιθήσεων και πρακτικών όσο ο Μπεκτασι-
σµός. Υπό µία έννοια, εποµένως, θα µπορούσε κάποιος εύλογα να υποστηρίξει
ότι ως διαθρησκειακότητα ο Μπεκτασισµός υπερέβη –δίχως, όµως, να ακυρώ-
σει– τα ίδια τα όρια του Ισλάµ.

Παράλληλο Κείµενο

Τα αποσπάσµατα που ακολουθούν προέρχονται από το σηµαντικότερο Τούρκο
µυστικό ποιητή, τον Γιουνούς Εµρέ. Απηχούν µία διαθρησκειακότητα που µέσα
στην ευρύτητα και την ανοικτότητά της είναι εξαιρετικά κριτική. Προσέξτε ιδιαίτε-
ρα τα τµήµατα των αποσπασµάτων που είναι σε πλάγια. (Οι αριθµοί εντός παρεν-
θέσεων παραπέµπουν στις αντίστοιχες σελίδες του Εµρέ 1996.)

«Την Παλαιά και την Καινή ∆ιαθήκη, το Κοράνιο και τους Ψαλµούς
µε όλα τα κηρύγµατά τους· όλα τα βρήκαµε µες στο κορµί.
Τα λόγια του Γιουνούς είναι η αλήθεια. Όσα είπε είναι ορθά:
όπου κοιτάξεις είναι ο Θεός· όλα τα βρήκαµε µες στο κορµί». (57)

«Εκείνος που σχολιάζει τα Τέσσερα Βιβλία πολεµάει την αλήθεια·
διάβασε την ερµηνεία και δεν κατάλαβε την έννοια». (59)

«Εκείνος που µελέτησε τη σοφία του σύµπαντος κι έπιασε το
κρυφό νόηµα των τεσσάρων δογµάτων
είναι ανήµπορος σ’ αυτόν τον δρόµο [του έρωτα]· δεν µπορεί ν’ αγγίξει 
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αυτόν τον έρωτα [του Θεού]». (65)

«Όλο το νόηµα των τεσσάρων βιβλίων βρίσκεται σ’ ένα άλφα.
Όταν εσύ λες άλφα, χότζα, ποια είναι η έννοιά του;» (85)

«Εµείς δεν είµαστε αντίθετοι σε κανενός τη θρησκεία.
Όταν η θρησκεία είναι σωστή γεννιέται η αγάπη.
Όποιος προσδοκά την αλήθεια στου Φίλου το κατώφλι
θα βρει αναµφίβολα τη βασιλεία του Θεού». (109)

«Σκοτώνει η αγάπη σου [Θεέ] τους εραστές· στου έρωτα τον ωκεανό τούς αφα-
νίζει.
Τους δίνει την Ανάσταση. Εσένα εγώ χρειάζοµαι, Εσένα!» (131)

«Αν έχεις πίστη θ’ αναστηθείς σε τούτο δω τον κόσµο.
Αν δεν τελειώσει σήµερα η δουλειά σου εδώ δε θα τελειώσει αύριο εκεί». (143)

«∆έντρα και χλόη ήταν νεκρά. Αναστηθήκαν πάλι και βλαστήσαν [την άνοιξη].
Για τον συνθεϊστή [χριστιανό] αρκεί αυτός ο λόγος. Έφτιαξε πάλι νιάτα». (149)

Άσκηση Αυτοαξιολόγησης 2

Στο ανωτέρω απόσπασµα ποια από τα στοιχεία που είναι σε πλάγια θεωρείτε ότι απηχούν ή

προέρχονται από το Χριστιανισµό και δη την Ορθοδοξία;

Η περίοδος της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας παρουσιάζει πρόσθετο ενδια-
φέρον εξ επόψεως της διαθρησκειακότητας ορθοδόξων και µουσουλµάνων χά-
ρη στο φαινόµενο της χρησµολογικής γραµµατείας που ανέπτυξαν οι πρώτοι.
Συνεχίζοντας την αποκαλυπτική-χρησµολογική παράδοση του Βυζαντίου, οι ορ-
θόδοξοι βίωσαν το ιστορικό πεπρωµένο τους υπό την κυριαρχία των Οθωµανών
µέσα από τη συµβολική εικονοποιία του βιβλίου της Αποκαλύψεως.16 Στο πλαί-
σιο αυτής της ρητορικής, το Ισλάµ αντιπροσώπευε τη δύναµη του κακού, την επι-
κράτεια του Αντιχρίστου, που έµελλε –άπαξ διαπαντός– να τεθεί εκποδών χάρη
στη θαυµαστή επέµβαση του Κυρίου Ιησού. Όπως είναι ευνόητο, το εν λόγω σε-
νάριο γνώρισε στο επίπεδο της καθηµερινής επιτέλεσής του διάφορες παραλλα-
γές, οι οποίες κάλυπταν ένα εκτεταµένο φάσµα στάσεων, νοοτροπιών και συ-
µπεριφορών: από τις πιο µετριοπαθείς (π.χ. το «κακό» Ισλάµ ήταν θεόσταλτο κι
ως εκ τούτου συντελούσε εκ του αρνητικού στην πνευµατική κάθαρση των ορθο-
δόξων) µέχρι τις πιο ριζοσπαστικές (π.χ. την ανάληψη ένοπλων επαναστατικών
πρωτοβουλιών κατά της οθωµανικής εξουσίας).

Η κατά του Ισλάµ χρησµολογική γραµµατεία των υπόδουλων ορθοδόξων θα
πρέπει απαραιτήτως να θεωρηθεί εντός των ορίων του καθηµερινού βίου, έτσι
ώστε αφενός να µην εκληφθεί ως ένα ιδεολογικό πρόταγµα πολιτικής ανυπακοής,
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16. Για την κατά του Ισλάµ χρησµολογία, δες την αναλυτική πραγµάτευση στο Καριώτογλου 2000.
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αφετέρου να εκτιµηθεί ορθά υπό το πρίσµα των γενικότερων ιστορικοκοινωνικών
συνθηκών. Πιο συγκεκριµένα, ο καθηµερινός βίος των ορθόδοξων ραγιάδων
ήταν φυσικό να απαιτήσει τη δηµιουργία ενός συµβολικού κεφαλαίου, το οποίο
θα ήταν σε θέση να εξισορροπήσει ψυχολογικά τις όποιες διαδικασίες ατοµικής ή
συλλογικής µαταίωσης. Από την άλλη, η εµπέδωση της αναπτυσσόµενης εθνικής
συνείδησης είχε ανάγκη από ένα αντίπαλο δέος –έναν φαντασιακό Άλλο– που θα
λειτουργούσε ως κέντρο συσπείρωσης στο πλαίσιο µιας πολεµικής ρητορικής. Ως
εκ τούτου, η σε πρώτο επίπεδο απαξιωτική στάση έναντι του Ισλάµ που κατακλύ-
ζει την ορθόδοξη χρησµολογική γραµµατεία µπορεί (α) µέσω της αποδόµησης να
προσεγγιστεί ως µία έµµεση αναγνώριση του δέους που προκαλούσε το εν λόγω
θρήσκευµα στους ορθοδόξους και (β) µέσω µιας φαινοµενολογικής ερµηνευτικής
να καταδείξει την οριακότητα της διαθρησκειακότητας στις µεταξύ ορθοδόξων
και µουσουλµάνων καθηµερινές σχέσεις.

Τέλος, η µελέτη της διαθρησκειακότητας ορθοδόξων και µουσουλµάνων στη
µακραίωνη ιστορική πορεία της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας αξίζει να σταθεί
στο φαινόµενο του κρυπτοχριστιανισµού* και της συναφούς προβληµατικής του
εξισλαµισµού.17 Πρόκειται, αναµφίβολα, για τεράστια θέµατα, τα οποία εµπλέ-
κουν από τη µια πολλαπλές και σύνθετες παραµέτρους (πολιτικές, οικονοµικές
και πολιτισµικές) –όχι πάντοτε διακριβώσιµες– και από την άλλη υπογραµµίζουν
µε καίριο τρόπο τη βιωµατική πρωταρχικότητα της καθηµερινότητας στις σχέσεις
ορθοδόξων και µουσουλµάνων. Ειδικότερα, θα λέγαµε ότι οι ορθόδοξοι ασπάζο-
νταν το Ισλάµ για πολλούς και διάφορους λόγους· λόγους που επενδύονταν εκά-
στοτε µε πολλαπλά και διαφοροποιηµένα νοήµατα. Ο τάδε ή ο δείνα ορθόδοξος
µπορεί να τελούσε υπό πίεση (είτε αυτή είχε τη µορφή ψυχολογικής εκτόνωσης
και κοινωνικών πλεονεκτηµάτων, είτε είχε τη µορφή της ωµής κρατικής βίας),
µπορεί όµως να διέκειτο και θετικά έναντι του Ισλάµ ως θρησκευτικής εναλλακτι-
κής πρότασης (είτε λόγω εγγενών θρησκευτικών αναζητήσεων είτε λόγω προϊού-
σας και ασύνειδης αλλοτρίωσης του κρυπτοχριστιανισµού του). Στην περίπτωση
του εξισλαµισµού που δε συνεπάγονταν κρυπτοχριστιανική επιτέλεση, η µαζικό-
τητα του φαινοµένου δε συνηγορεί γενικώς και αορίστως υπέρ µιας επιβεβληµέ-
νης µεταστροφής· στη δε περίπτωση που όντως συνοδευόταν από κρυπτοχριστια-
νισµό, η µετάδοση των πατρώων παραδόσεων όλο και χαλάρωνε από γενεά σε γε-
νεά. Πάντως, και στις δύο περιπτώσεις αυτό που διαφαίνεται είναι ότι σ’ ένα ση-
µαντικό βαθµό ο εξισλαµισµός των ορθοδόξων –κρυπτοχριστιανικός ή µη– θεµε-
λιωνόταν σε εκτεταµένες διαθρησκειακές διεργασίες του καθηµερινού βίου· διερ-
γασίες που, πέρα από την όποια σηµασία τους για τη θρησκευτική δηµογραφία της
εποχής, αντανακλούν τον ανοικτό, ρευστό, διαλογικό (dialogic)* και υβριδικό χα-
ρακτήρα της θρησκευτικής ταυτότητας µιας µερίδας των ορθόδοξων πληθυσµών
κατά την περίοδο της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας.
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3.1.3 Ο καθηµερινός βίος και τα όρια
της διαθρησκειακότητας στη συνάντηση
Ορθοδοξίας και Ισλάµ

Οι ενδεικτικές περιπτώσεις της συνάντησης Ορθοδοξίας και Ισλάµ στο επίπε-
δο του καθηµερινού βίου, τις οποίες παραθέσαµε εν συντοµία ανωτέρω, πιστο-
ποιούν ότι η διαθρησκειακότητα στην οποία αναφερόµαστε αποτελούσε πράγµα-
τι ένα πολύπλοκο, διαλεκτικό, ανοικτό, απρόβλεπτο και πληθωρικό πλέγµα συ-
µπεριφορών, επιτελέσεων και νοηµατοδοτήσεων. Τίποτα δε δείχνει ότι για τον
µέσο ορθόδοξο ή µουσουλµάνο η θρησκευτική ταυτότητά του ήταν µία υπόθεση
απλή και προφανής, κάτι το συγκεκριµένο και συνεκτικό, µία κατάσταση κλειστή
και περιχαρακωµένη, ένας ρυθµός κανονικός και προβλέψιµος ή, τέλος, ένα δε-
δοµένο αµιγές και αδιαφοροποίητο. Για να είµαστε πιο ακριβείς, θα λέγαµε ότι
στην καθηµερινή ζωή τους οι ορθόδοξοι και οι µουσουλµάνοι διαµόρφωναν και
αναπαρήγαγαν από κοινού ένα ενιαίο πεδίο εκδηλώσεων της ζωής, εντός του
οποίου το όποιο θρησκευτικό στοιχείο καλούνταν συνεχώς να διασώζει και να δι-
αιωνίζει –µε ετερόκλητες στρατηγικές κάθε φορά– την ανάγκη (ιστορική, κοινω-
νική και ψυχολογική) για διαφορά και ιδιαιτερότητα. Μια τέτοια ανάγκη, όµως,
δεν µπορούσε –σε τελική ανάλυση– παρά να θεµελιωθεί στη µνήµη και τη συλλο-
γικότητα: παρ’ όλη τη ρευστότητα µέσα στην οποία εκ των πραγµάτων επιτελού-
σαν οι ορθόδοξοι και οι µουσουλµάνοι την ταυτότητά τους, υπήρχε σταθερά η διυ-
ποκειµενική κατάφαση ενός νοήµατος που τους διέκρινε καίρια και αποφασιστι-
κά. Όποια κι αν ήταν η πραγµάτωση της διαθρησκειακότητας, η καθηµερινή
εµπειρία της ζωής δεν ακύρωσε ποτέ τις διακριτές ιεροφανειακές σταθερές του
Χριστού και του Μωάµεθ, του Ευαγγελίου και του Κορανίου, της Εκκλησίας και
του Τζαµιού, της Ορθοδοξίας και του Ισλάµ.

Ο καθηµερινός βίος, ως ο κατεξοχήν δείκτης όσον αφορά στην επιτέλεση της
διαθρησκειακότητας ορθοδόξων και µουσουλµάνων, ήταν παράλληλα και το ανυ-
πέρβλητο όριο της θρησκειακής/ιεροφανειακής ιδιαιτερότητας του καθενός. Με
την εν λόγω επισήµανση δεν προτιθέµεθα να τονίσουµε τόσο το γεγονός ότι, ανε-
ξάρτητα από τις εκατέρωθεν προσοικειώσεις, διαλογικές συνάφειες και (απο)µι-
µήσεις, τα δύο θρησκειακά συστήµατα παρέµεναν διακριτά, όσο το γεγονός ότι
ήταν η ίδια η καθηµερινή επιτέλεση της διαθρησκειακότητας που έθετε τα όρια
για το τι ήταν δυνατόν –θεωρητικά και πρακτικά– να αποτελέσει διαθρησκειακό
ζητούµενο στο πλαίσιο της πολιτικής ή της θεολογίας. Με άλλους λόγους, οι επιλο-
γές της θρησκευτικής πολιτικής ή οι προθέσεις του επίσηµου θεολογικού διαλόγου
µεταξύ των δύο θρησκειών καθορίζονταν εν πολλοίς από τη δεκτικότητα, τις
εµπειρίες και τις ευαισθησίες των ορθόδοξων και µουσουλµανικών πληθυσµών,
έτσι όπως αυτές υποστασιοποιούνταν στις µεταξύ τους καθηµερινές σχέσεις.
Ήταν, κατά κάποιον τρόπο, ωσάν οι αλληλοδιαδοχικές επιτελέσεις της καθηµερι-
νής διαθρησκειακότητας ορθοδόξων και µουσουλµάνων να διαµόρφωσαν εκείνα
τα γνωσιακά σχήµατα µέσα από τα οποία –κατ’ αποκλειστικότητα και µόνον–
ήταν εφικτή η βιωµατική άρθρωση των όποιων µορφών συνάντησης µεταξύ των
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δύο θρησκειών. Η καθηµερινή επιτέλεση της διαθρησκειακότητας συγκρότησε
την εµπειρική και βιωµατική πλαισίωση (framing)* που κατ’ αρχάς χρειάζονταν
και την οποία εν συνεχεία δεν µπορούσαν να παραθεωρήσουν οι επιµέρους θρη-
σκευτικές κοινότητες στην προοπτική της ταυτότητας και της διαφοράς τους. Την
πλαισίωση αυτή, µε όλες τις παραλλαγές και την πληθωρικότητά της, όφειλαν οι
επίσηµοι συντελεστές της συνάντησης Ορθοδοξίας και Ισλάµ να σεβαστούν και
να λάβουν σοβαρά υπόψη τους. Αυτό, βέβαια, δε σηµαίνει ότι η εκάστοτε κρατική
πολιτική ή οι προτεραιότητες των εκατέρωθεν θεολόγων δεν µπορούσαν να επη-
ρεάσουν τις τάσεις και τη δυναµική της καθηµερινής επιτέλεσης της διαθρησκεια-
κότητας, ενεργοποιώντας έτσι µία αµφίδροµη διεργασία µεταξύ κοινωνικής «βά-
σης» και κοινωνικής «κορυφής»· σηµαίνει, όµως, ότι κάθε εκ των άνω επικαθορι-
σµός ήταν βιώσιµος, λειτουργικός και αποτελεσµατικός µόνο στο βαθµό που είχε
νόηµα για τους εκατέρωθεν πιστούς στην καθηµερινή διαλογική συνύπαρξή τους.
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Ενότητα 3.2

ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΙΣΛΑΜ

Στη συγκεκριµένη ενότητα άµεσος στόχος µας είναι να εντάξουµε οργανικά
την καθηµερινή επιτέλεση της διαθρησκειακότητας ορθοδόξων και µουσουλµά-
νων στα διαδοχικά και διαφοροποιηµένα στάδια της ιστορικής ανάπτυξης που
γνώρισε η συνάντηση των δύο θρησκειών. Με τον τρόπο αυτό θα καταδειχθεί ότι
το κοινό πεδίο των διαθρησκειακών εκδηλώσεων της ζωής αναπτύχθηκε σε δύο
οµόλογες διαστάσεις: µία καθηµερινή (και περισσότερο µικροσκοπική) και µία
διαχρονική (και περισσότερο µακροσκοπική). Η επικέντρωσή µας στη διαχρονι-
κή διάσταση αποσκοπεί περαιτέρω στο να τονιστεί η διαλεκτική συνέχειας – ασυ-
νέχειας που προσιδιάζει στη µακραίωνη εκτύλιξη της συνάντησης Ορθοδοξίας
και Ισλάµ, καθώς και στο να διερευνηθούν τα αίτια –τόσο τα ειδικότερα όσο και
τα γενικότερα– αυτής της συγκεκριµένης εκτύλιξης.

Όταν θα έχετε ολοκληρώσει τη µελέτη αυτής της ενότητας, θα είστε σε θέση:
• να αντιλαµβάνεστε τη σχέση καθηµερινότητας και ιστορικότητας όσον αφορά

τις διαθρησκειακές επιτελέσεις ορθοδόξων και µουσουλµάνων,
• να διακρίνετε µε ακρίβεια και σαφήνεια τις διαδοχικές φάσεις από τις οποίες

έχει διέλθει η συνάντηση Ορθοδοξίας και Ισλάµ, 
• να εκτιµάτε τόσο τη διάσταση της συνέχειας όσο και τη διάσταση της ασυνέχει-

ας στο πλαίσιο αυτής της συνάντησης,
• να γνωρίζετε τα ειδοποιά γνωρίσµατα (differentiae specificae) κάθε ιστορι-

κής φάσης που αφορά τη διαθρησκειακή συνύπαρξη ορθοδόξων και µου-
σουλµάνων,

• να εντοπίζετε όλες τις αιτιώδεις συνάφειες που εµπλέκονται στην εµφάνιση,
ανάπτυξη και εµπέδωση αυτών των ειδοποιών γνωρισµάτων.

• συνέχεια – ασυνέχεια
• αίτια
• δοµές
• συγκυρίες
• ιστοριογραφική περιοδολόγηση 
• µακροσκοπική προσέγγιση
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Η παρούσα ενότητα αποτελείται από τρία µέρη. Στο πρώτο θα επιχειρήσουµε
να σκιαγραφήσουµε µε όσο το δυνατόν πιο περιεκτικό τρόπο τις διακριτές φάσεις
που συνιστούν το ιστορικό ανάπτυγµα της συνάντησης Ορθοδοξίας και Ισλάµ.
Αυτό συνεπάγεται ότι η εν λόγω συνάντηση αντιµετωπίζεται από την πλευρά µας
ως ένα πολύ συγκεκριµένο διαχρονικό φαινόµενο που σε ορισµένες (καίριες)
στιγµές προσλαµβάνει τόση και τέτοια σπουδαιότητα που µεταβάλλει τη διαθρη-
σκειακή καθηµερινότητα σε διαθρησκειακή ιστορικότητα. Υπ’ αυτή την έννοια,
µας ενδιαφέρει η ανάδειξη της πολύπτυχης πραγµάτωσης της ιστορίας ως διαθρη-
σκειακότητας – και όχι πια της καθηµερινότητας ως διαθρησκειακής επιτέλεσης.

Στο δεύτερο µέρος θα αναζητήσουµε αφενός τα αίτια –γενικά και ειδικά, δο-
µικά και συγκυριακά, υποκειµενικά και αντικειµενικά– στα οποία ανάγεται η τά-
δε ή η δείνα ιστορική φάση της συνάντησης Ορθοδοξίας και Ισλάµ, αφετέρου τα
γνωρίσµατα εκείνα που καθιστούν κάθε τέτοια φάση όλως ιδιαίτερη. Πιο συγκε-
κριµένα, βασικό µέληµά µας είναι η διασύνδεση της εξηγητικής αιτιότητας µε τη
φαινοµενολογική ιδιαιτερότητα, έτσι ώστε το µεν φαινόµενο που εξετάζουµε να
µη φαντάζει έξω και πέρα από εµπράγµατες, έγχρονες και αντικειµενικές συνά-
φειες, οι δε συνάφειες να µην εκλαµβάνονται ως καθοριστικές –παρά µόνο ως
προσδιοριστικές– και κυρίαρχες επί του φαινοµένου.

Τέλος, στο τρίτο µέρος της παρούσας ενότητας το ενδιαφέρον µας στρέφεται
στους συντελεστές εκείνους που µε το έργο τους συµπυκνώνουν εµβληµατικά την
ιδιαιτερότητα κάθε ιστορικής φάσης στη συνάντηση Ορθοδοξίας και Ισλάµ. Με
τον τρόπο αυτό η ιστορία ως διαθρησκειακότητα δεν προβάλλει απλώς µε τη µορ-
φή µιας απρόσωπης δέσµης συναφειών, αλλά πρωτίστως και κυρίως µε τη µορφή
πολλαπλών προσωπικών συνεισφορών και τοµών. Υπ’ αυτή την έννοια, η ιστορία
της συνάντησης Ορθοδοξίας και Ισλάµ είναι εγγενώς προσωποκρατική, εφόσον
είναι συγκεκριµένα πρόσωπα που υποστασιάζουν το νόηµα και τη δηµιουργική
πραγµάτωσή της µέσα στο χώρο και στο χρόνο.

3.2.1 Η διαθρησκειακότητα Ορθοδοξίας
και Ισλάµ ως ιστορικότητα

Στην ιστορική περιοδολόγηση της συνάντησης Ορθοδοξίας και Ισλάµ θα
πρέπει κατά τη γνώµη µας να αποφευχθούν: (α) η υιοθέτηση µιας οπτικής γω-
νίας που θα εκφράζει µονοµερώς την ορθόδοξη ή την ισλαµική εµπειρία των
πραγµάτων, (β) η υιοθέτηση µιας οπτικής γωνίας που θα εκφράζει µονοµε-
ρώς τη βυζαντινή ή την οθωµανική κληρονοµιά και (γ) η υιοθέτηση µιας οπτι-
κής γωνίας που θα περιορίζει το διαθρησκειακό πεδίο στις όποιες διαδικα-
σίες θεολογικού διαλόγου µεταξύ των δύο θρησκειών. Μόνο αν αποφευχθούν
αυτές οι τρεις προκατανοήσεις –οι οποίες, σηµειωτέον, είναι ήκιστα κριτικές
και/ή αναλυτικές– µπορούµε να προβούµε σε µία αναπαράσταση/έκθεση της
συνάντησης Ορθοδοξίας και Ισλάµ ως ιστορίας, η οποία µε τη σειρά της θα
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είναι πράγµατι αντικειµενική, τουτέστιν όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτι-
κή και πλήρης.18

Το πιο σηµαντικό βήµα προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να είναι η απο-
δέσµευση της ιστορικής προοπτικής µας από την εν γένει ιστορικότητα των γεω-
πολιτικών µορφωµάτων που υπήρξαν φορείς –κατ’ αποκλειστικότητα ή όχι– τόσο
της Ορθοδοξίας όσο και του Ισλάµ. Για να το θέσουµε κάπως διαφορετικά, άλλο
η διαθρησκειακή ιστορικότητα Ορθοδοξίας και Ισλάµ και άλλο η πολιτι(σµι)κή
διαπλοκή των όποιων (κοινωνικών, εθνικών ή κρατικών) φορέων τους. Η ιστορι-
κότητα της εν λόγω διαπλοκής είναι ευρύτερη από τη διαθρησκειακή ιστορικότη-
τα που µας απασχολεί, κι ως εκ τούτου θα πρέπει µεν να την έχουµε πάντοτε κα-
τά νου, αλλά δε θα πρέπει να συσκοτίζει το ειδικό πεδίο της έρευνάς µας. Επί
παραδείγµατι, από την πλευρά της Ορθοδοξίας έχουµε ιστορίες Ελλήνων, Σλά-
βων και Αράβων, ενώ από την πλευρά του Ισλάµ έχουµε ιστορίες Περσών, Αρά-
βων και Μογγόλων, οι οποίες, ενώ είναι δεδοµένο ότι διασταυρώνονται και δια-
πλέκονται για λόγους πολιτικούς και οικονοµικούς, σε καµία περίπτωση δεν ταυ-
τίζονται µε τη διαθρησκειακή ιστορικότητα Ορθοδοξίας και Ισλάµ. Η τελευταία
είναι µία sui generis ιστορία, παράλληλη, εσωτερική και αυτοτελής ως προς τα
ευρύτερα γεγονότα.

Η πρώτη ιστορική φάση στη συνάντηση Ορθοδοξίας και Ισλάµ (7ος – 9ος αιώ-
νας) θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως µία φάση εκατέρωθεν δοκιµασίας. Στην
περιοχή της Εγγύς και Μέσης Ανατολής ο Χριστιανισµός συνιστούσε για αιώνες
ένα σθεναρό ιεροφανειακό τοπίο (sacroscape)*, το οποίο όµως δέχεται αίφνης την
πρόκληση µιας ιδιαίτερα επιθετικής –εξ επόψεως νοηµατικού περιεχοµένου– δέ-
σµης ιεροφανειακών εκδηλώσεων της ζωής. Η πρόκληση αυτή θα σηµάνει για το
Χριστιανισµό µία δραµατική δοκιµασία των ιστορικών κεκτηµένων του –των τό-
πων, των πιστών, των συµβόλων και των νοηµάτων του– ενώ η ίδια αυτή πρόκληση
θα σηµάνει για τους άραβες φορείς της µία εξίσου δραµατική δοκιµασία των ιστο-
ρικών διεκδικήσεών τους – της ενότητας, της πιστότητας, του ρόλου και των ορίων
τους. Είναι µέσα από αυτή ακριβώς τη συνάντηση/πρόκληση/δοκιµασία που θα
εµπεδωθεί αφενός η ιδιοπροσωπία της Ορθοδοξίας στο πλαίσιο του Χριστιανισµού
της Ανατολής, αφετέρου το Ισλάµ ως η φυσική και οργανική µετεξέλιξη της ιερο-
φανειακής εµπειρίας του Μωάµεθ και του κύκλου των συντρόφων του.

Η δεύτερη ιστορική φάση στη συνάντηση Ορθοδοξίας και Ισλάµ (10ος – 12ος αι-
ώνας) συνιστά µία φάση ιδιότυπου και ετερογενούς συγκρητισµού. Μετά τη δοκι-
µασία και την εµπέδωση της Ορθοδοξίας και του Ισλάµ ως ιστορικά διακριτών
θρησκειακών πεδίων, η µεν Ορθοδοξία θα τηρήσει έναντι του Ισλάµ µία µάλλον
αντιθετική στάση, το δε Ισλάµ θα τηρήσει έναντι της Ορθοδοξίας µία µάλλον συν-
θετική στάση. Το εν λόγω δίπολο δε σηµαίνει ότι η Ορθοδοξία στάθηκε περισσότε-
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ρο κλειστή και το Ισλάµ περισσότερο ανοικτό στη µεταξύ τους συνάντηση, αλλά ότι
διαχειρίστηκαν µε εντελώς διαφορετικό τρόπο την ούτως ή άλλως δεδοµένη δια-
θρησκειακότητα του καθηµερινού βίου. Πιο συγκεκριµένα, η κινητικότητα των
ποικίλων ιεροφανειακών στοιχείων εντός της διαθρησκειακότητας έγινε από την
Ορθοδοξία αντικείµενο έµµεσης πρόσληψης παρά τη συνειδητή αντιπαράθεσή της
προς το Ισλάµ. Από την άλλη, η ίδια αυτή κινητικότητα έγινε από το Ισλάµ αντικεί-
µενο άµεσης πρόσληψης χάρη στη συνειδητή διαλογικότητά του προς την Ορθοδο-
ξία. Υπ’ αυτή την έννοια, λοιπόν, θα µπορούσαµε να υποστηρίξουµε ότι στην ιστο-
ρική αυτή φάση η διαθρησκειακότητα πραγµατώθηκε από την Ορθοδοξία ως αντα-
γωνιστικός συγκρητισµός, ενώ από το Ισλάµ ως συνδυαστικός συγκρητισµός.19

Η τρίτη ιστορική φάση στη συνάντηση Ορθοδοξίας και Ισλάµ (13ος – 15ος αιώ-
νας) προβάλλει ως µία φάση περαιτέρω εµπέδωσης του αυτοπροσδιορισµού. Ειδι-
κότερα, όταν θα φτάσει σε κάποιον ικανό βαθµό η διαθρησκειακή ανταλλαγή
ανάµεσα σε Ορθοδοξία και Ισλάµ, θα προκύψει εκ των πραγµάτων η ανάγκη για
οριοθέτηση των εκατέρωθεν ταυτοτήτων, έτσι ώστε να επιβεβαιωθεί το ιστορικό
κεκτηµένο της κάθε πλευράς. Τα δύο θρησκεύµατα θα συνεχίσουν βέβαια να συ-
νυπάρχουν µε ποικίλους τρόπους –άλλοτε πιο συγκρουσιακά και άλλοτε πιο διαλ-
λακτικά– αλλά η συνύπαρξη αυτή θα αποτελέσει πλέον την ικανή συνθήκη για
«εσωστρέφεια» και αναστοχασµό. Πρόκειται, εποµένως, για µία φάση εγγενούς
ανασύνταξης και ταυτόχρονα αµοιβαίας αναγνώρισης: η Ορθοδοξία συνειδητο-
ποιεί πια την ιστορική βαρύτητα της παρουσίας του Ισλάµ και το Ισλάµ αποδέχε-
ται µε τη σειρά του την ιστορική παρακαταθήκη της Ορθοδοξίας. Με τον τρόπο
αυτό, όµως, το ένα θρήσκευµα θα συντελέσει –εµµέσως πλην σαφώς– στο να εµ-
βαθύνει το άλλο (σ)την περιχαράκωση της ιδιαιτερότητάς του.

Η τέταρτη ιστορική φάση στη συνάντηση Ορθοδοξίας και Ισλάµ (16ος – 18ος αι-
ώνας) απέβη, λόγω των γενικότερων συνθηκών, µία φάση ετεροπροσδιορισµού.
Άλλοτε µέσω της κυριαρχίας του κι άλλοτε µέσω της απειλής του, το Ισλάµ θα
αναδειχθεί στον κατεξοχήν Άλλο κι ως εκ τούτου θα επιβάλει τους όρους της συ-
γκρότησης του Ιδίου. Παράλληλα, όµως, στο πλαίσιο αυτής της διαλεκτικής η
Ορθοδοξία θα λειτουργήσει ως ο αναγκαίος όρος –ή, έστω, ως ένας από τους
αναγκαίους όρους– για τη φαντασιακή ταυτοποίηση* του ίδιου του Ισλάµ. Ανε-
ξάρτητα από τους εκάστοτε συσχετισµούς ισχύος, η εικόνα του Άλλου –ορθοδό-
ξου ή µουσουλµάνου– θα ενσωµατωθεί στην εικόνα του Ιδίου. Ο µουσουλµάνος
θα επιτελέσει την ταυτότητά του κατ’ ανάγκην µέσω της αντιδιαστολής του προς
την Ορθοδοξία και ο ορθόδοξος θα επιτελέσει τη δική του κατ’ ανάγκην µέσω της
αντιπαράθεσής του προς το Ισλάµ. Στη φάση αυτή η Ορθοδοξία και το Ισλάµ θα
αναπτύξουν µία σχέση αγάπης και µίσους· µιας αγάπης που θα θεµελιωθεί περισ-
σότερο στη µνήµη του παρελθόντος και ενός µίσους που θα ριζώσει περισσότερο
στην εµπειρία του παρόντος.
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Τέλος, η πέµπτη ιστορική φάση στη συνάντηση Ορθοδοξίας και Ισλάµ (19ος –
20ός αιώνας) αποτελεί µία φάση αµήχανης και ταυτόχρονα ελπιδοφόρας διερεύνη-
σης. Πιο συγκεκριµένα, κατά τη φάση αυτή οι σχέσεις Ορθοδοξίας και Ισλάµ ει-
σέρχονται και εντάσσονται πια οργανικά στη συνθήκη της νεωτερικότητας, µε
αποτέλεσµα να εγκολπώνονται –συνειδητά ή ασύνειδα– τις αρχές της εκκοσµί-
κευσης (secularization)*. ∆εν ανήκουν απλώς σ’ ένα εκκοσµικευµένο περιβάλλον,
αλλά µετασχηµατίζονται (µέσα) από την ίδια τη διαδικασία πρόσληψης της εκκο-
σµίκευσης. Η νέα αυτή διαµόρφωση σηµαίνει ότι προσοικειώνονται στοιχεία
–αντιφατικά, συµπληρωµατικά ή απλώς ετερόκλητα µεταξύ τους– όπως ο
εθνι(κι)σµός, η ανοχή και ο διάλογος. Κατά έναν παράδοξο τρόπο η Ορθοδοξία
και το Ισλάµ οφείλουν πια να παραµείνουν το ένα δίπλα στο άλλο, αλλά παράλλη-
λα νιώθουν την επιτακτική ανάγκη να επιβεβαιώσουν την ιδιαιτερότητά τους. Ει-
σέρχονται, λοιπόν, στη λογική του διαλόγου µ’ έναν τρόπο αµήχανο: δεν πρέπει να
υπερβούν τα όρια της ανοχής –που στην πράξη ισοδυναµεί όχι τόσο µε σεβασµό
του Άλλου όσο µε διασφάλιση του Ιδίου– και την ίδια στιγµή πρέπει να εµµείνουν
στην προοπτική µιας ιστορίας που ζητά να προχωρήσει πέρα από τις ιδιαιτερότη-
τες του παρελθόντος. Είναι αυτή ακριβώς η ένταση και η πρόκληση που καθιστούν
την εν λόγω ιστορική φάση ελπιδοφόρα.

Η ανωτέρω ιστορική περιοδολόγηση της συνάντησης Ορθοδοξίας και Ισλάµ
δε θα πρέπει να εκληφθεί ως µία διαδοχή περίκλειστων και στεγανών φάσεων.
Τουναντίον, θα πρέπει να θεωρηθεί υπό το πρίσµα µιας σχετικής ρευστότητας,
µιας ετεροχρονισµένης εµφάνισης ή ακόµα και µιας αλληλοεπικάλυψης των δια-
φόρων φάσεων, ανάλογα µε τη γεωπολιτική ιδιαιτερότητα στην οποία ήταν κατά
εποχή ενταγµένη η Ορθοδοξία και το Ισλάµ. Ειδικότερα, οι ιστορικές φάσεις που
µόλις σκιαγραφήσαµε χαρακτηρίζονται στην πράξη από ιδιαίτερες αποχρώσεις,
γεγονός που εξαρτάται από το εάν η Ορθοδοξία στην οποία αναφερόµαστε είναι
η βυζαντινή, η αραβική, η σλαβική ή η ελλαδική, από τη µία, καθώς και από το εάν
το Ισλάµ που έχουµε κατά νου είναι το αραβικό, το περσικό, το οθωµανικό ή το
(µετα-)αποικιακό, από την άλλη.

3.2.2 Εξηγητική και φαινοµενολογική θεώρηση
των ιστορικών φάσεων της συνάντησης
Ορθοδοξίας και Ισλάµ

Η πρώτη ιστορική φάση στη συνάντηση Ορθοδοξίας και Ισλάµ διέπεται από
τα ακόλουθα αίτια. Πρώτον, πρόκειται για µία φάση επέκτασης και επικράτησης
των πολιτικών διεκδικήσεων του Ισλάµ, η οποία συνοδεύεται από µία αντίστροφη
συρρίκνωση και απώλεια των πολιτικών κατακτήσεων του ορθόδοξου κόσµου.
Πεδίο αυτού του συσχετισµού δυνάµεων θα καταστούν η Εγγύς Ανατολή και η
Βόρειος Αφρική. ∆εύτερον, πρόκειται για µία φάση κατά την οποία η Ορθοδοξία
διέρχεται από µία εσωτερική κρίση ταυτότητας, συγκεκριµένα τις εικονοµαχικές
έριδες, οι οποίες θα σηµατοδοτήσουν µία µακρά διαδικασία µετασχηµατισµών ως
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προς την πολιτισµική επιτέλεση των ορθόδοξων πληθυσµών (π.χ. τη θέση, το ρόλο
και το νόηµα της τέχνης στην κοινωνία, τις σχέσεις θρησκείας και πολιτικής, την
ιεροφανειακή σηµασία της ιστορικότητας). Τρίτον, πρόκειται εξίσου για µία φά-
ση εσωτερικής κρίσης για τον ισλαµικό κόσµο, στο βαθµό που ο ίδιος θα βρεθεί
αντιµέτωπος τόσο µε τη θρησκευτική αλλοτρίωση της πολιτικής ηγεσίας του
(Οµµαγιάδες)20 όσο και µε τη διάσπαση σε σουνίτες και σιίτες.21 Τέταρτον, πρό-
κειται για µία φάση εσωτερικών ζυµώσεων και επεξεργασίας όσον αφορά αυτό
καθεαυτό το µήνυµα του Μωάµεθ εκ µέρους µιας πληθώρας θρησκευτικών συντε-
λεστών (agents) µε ποικίλες καταβολές (πολιτισµικές, «ταξικές», φιλοσοφικές)
και προθέσεις (ασκητικές, πολιτικο-στρατιωτικές, ηθικές). 

Καθίσταται σαφές, λοιπόν, ότι το πλέγµα και η δυναµική αυτών των αιτιακών
παραγόντων ευνοούσαν την ανάδυση µιας διαθρησκειακότητας ανάµεσα σε ορ-
θοδόξους και µουσουλµάνους, η οποία ήταν εκατέρωθεν διερευνητική, εν πολ-
λοίς δοκιµαστική (experimental) και σίγουρα προκλητική. Τα γνωρίσµατα αυτά,
όµως, είχαν άλλο βιωµατικό αντίκρισµα για τους ορθοδόξους και άλλο για τους
µουσουλµάνους. Για τους µεν πρώτους αποτελούσαν µια καινοφανή κατάσταση,
στο πλαίσιο της οποίας έπρεπε να δηµιουργήσουν ένα νοηµατικό modus vivendi,
για τους δε δεύτερους αποτελούσαν τα συµπαροµαρτούντα της ιστορικής γένεσης
και ανάπτυξής τους. Παρ’ όλα αυτά, οι εν λόγω δύο όψεις ανήκουν σ’ ένα και µο-
ναδικό φαινόµενο: τη διαθρησκειακότητα ορθοδόξων και µουσουλµάνων ως δο-
κιµασία των ορίων της ταυτότητας και της ετερότητάς τους. Θα λέγαµε διαφορετι-
κά ότι η διαθρησκειακότητα της πρώτης ιστορικής φάσης στη συνάντηση Ορθοδο-
ξίας και Ισλάµ κατέδειξε τα όρια της ταυτότητας/ετερότητας που δεν µπορούσαν
σε καµία περίπτωση οι δύο θρησκείες να υπερβούν.

Στη δεύτερη ιστορική φάση της συνάντησης Ορθοδοξίας και Ισλάµ θα µπορού-
σαµε να ανιχνεύσουµε τα εξής αίτια. Πρώτον, µία εσωτερική ενδυνάµωση της Βυ-
ζαντινής Αυτοκρατορίας σε όλα τα θεσµικά επίπεδα, ενδυνάµωση η οποία µεταξύ
άλλων θα διοχετευθεί προς τα έξω µε την εκτεταµένη ιεραποστολική διάδοση της
Ορθοδοξίας προς το σλαβικό βορρά. Το εν λόγω γεγονός θα αποδειχθεί εξόχως
καταλυτικό, διότι θα σηµάνει τη γένεση του µορφώµατος που έχει προσφυώς απο-
κληθεί «βυζαντινή κοινοπολιτεία». ∆εύτερον, την περαιτέρω εξάπλωση της επι-
κράτειας του ισλαµικού κόσµου εις βάρος του ορθοδόξου χάρη στο δυναµισµό των
κεντροασιατικών τουρκοµανικών φύλων που θα διεισδύσουν στη Μικρά Ασία και
θα ιδρύσουν τελικά τη δική τους πολιτειακή οντότητα. Τρίτον, την εµφάνιση, ανά-
πτυξη και καθιέρωση επί της δυναστείας των Αββασιδών µιας σειράς από πολιτι-
σµικά µορφώµατα, τα οποία συν τω χρόνω θα αναδειχθούν κλασικά για την ισλα-
µική συνείδηση. Οι τέχνες, τα γράµµατα και εν γένει ο πολιτισµός θα γνωρίσουν
µία εκπληκτική άνθιση, εµπλουτίζοντας και ταυτόχρονα αναδεικνύοντας την ιδιαι-

ENOTHTA 3.2

148

20. Εν προκειµένω, δες για παράδειγµα Μακρής 2004: 77-9.

21. Για τα περιστατικά και τη σηµασία αυτής της διάσπασης εξ επόψεως θρησκειολογικής, δες ενδεικτικά

Αδραχτάς 2001. Για τους σιίτες γενικά, δες Ζιάκα 2004.

3a_ORTHODOXIA  27-11-08  16:30  Page 148



τερότητα του ισλαµικού. Τέταρτον, µία νέα κρίση στους κόλπους της Ορθοδοξίας,
η οποία θα αντιπαλέψει ανάµεσα σ’ ένα λογικο-παιδευτικό (π.χ. Μιχαήλ Ψελλός,
Ιωάννης Ιταλός) και σ’ ένα µυστικο-εµπειρικό (π.χ. Συµεών ο Νέος Θεολόγος)
πρόταγµα περί θρησκευτικότητας. Το αποτέλεσµα θα είναι µία άτυπη αλλά ουσια-
στική ρήξη που θα σφραγίσει την πορεία της Ορθοδοξίας µέχρι και τις ηµέρες µας.

Υπό το πρίσµα αυτών των αιτιακών συντεταγµένων, η πραγµάτωση της δια-
θρησκειακότητας ορθοδόξων και µουσουλµάνων θα οριοθετηθεί αφενός από την
ανάγκη για ανασυγκρότηση, αφετέρου από την επιθυµία για καταξίωση. Για τους
ορθοδόξους, η ανασυγκρότηση αφορούσε τη βιωµατική επιβεβαίωση της ιστορι-
κής συνέχειάς τους, ενώ η καταξίωση την έλξη που ασκούσε το θρησκευτικό µήνυ-
µά τους. Από την άλλη, για τους µουσουλµάνους η ανασυγκρότηση αφορούσε τη
βιωµατική αποκρυστάλλωση της ιστορικής ιδιαιτερότητάς τους, ενώ η καταξίωση
την ηγεµονία που διεκδικούσε το θρησκευτικό µήνυµά τους. Εν προκειµένω, η
αντίστιξη ανάµεσα στο ορθόδοξο και στο ισλαµικό βίωµα, από τη µία, και στο ορ-
θόδοξο και στο ισλαµικό µήνυµα, από την άλλη, έλαβε τη µορφή µιας διαθρησκει-
ακής επικοινωνιακής έντασης. Η Ορθοδοξία θα ανταποκριθεί σε αυτό το επικοι-
νωνιακό πλαίσιο µε όρους υπεροχής, ενώ το Ισλάµ µε όρους κατοχής. Για την
Ορθοδοξία, η συνάντησή της µε το Ισλάµ θα είναι αφορµή να βεβαιώσει την απο-
λυτότητά της, ενώ για το Ισλάµ η συνάντησή του µε την Ορθοδοξία θα είναι αφορ-
µή να επιτύχει την απολυτότητά του. Εποµένως, θα µπορούσε κάποιος να υποστη-
ρίξει ότι η διαθρησκειακότητα της δεύτερης φάσης στην ιστορική συνάντηση
Ορθοδοξίας και Ισλάµ αξιοποίησε τα ανυπέρβλητα όρια της ταυτότητας/ετερότη-
τας των δύο θρησκειών ως την αναγκαία εκείνη συνθήκη που επέτρεπε κατά περί-
πτωση τη δέουσα σύγκραση των εκατέρωθεν διαφορών και αντιθέσεων.

Η τρίτη ιστορική φάση στη συνάντηση Ορθοδοξίας και Ισλάµ παρουσιάζει την
ακόλουθη αιτιακή δυναµική. Πρώτον, ο ισλαµικός κόσµος ολοκληρώνει πλέον τη
διείσδυση και κυριαρχία του στον ορθόδοξο γεωπολιτικό χώρο (Βαλκανική και Ρω-
σία) µε την κραταίωση της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, από τη µία, και του Χανά-
του της Χρυσής Ορδής, από την άλλη. ∆εύτερον, οι Μογγόλοι θα «διαδεχθούν»
τους Αββασίδες εγκαινιάζοντας έτσι µια νέα περίοδο µετασχηµατισµών όσον αφο-
ρά στην ισλαµική αυτοσυνειδησία, περίοδο που αφενός θα αναζωπυρώσει τη δια-
θρησκειακότητα του ισλαµικού χώρου, αφετέρου θα ενεργοποιήσει νέες δυνάµεις
προς διασφάλιση της ιστορικής συνέχειας του Ισλάµ. Τρίτον, η Ρωσία θα εισέλθει
αργά αλλά σταθερά στο προσκήνιο των διεθνών σχέσεων της εποχής, αξιοποιώντας
τρεις βασικές ιδέες: το πεπρωµένο της φυλής, το κεκτηµένο του Βυζαντίου και την
παρακαταθήκη της Ορθοδοξίας.22 Με τον τρόπο αυτό θα αµφισβητήσει σθεναρά
και έµπρακτα τις ιστορικές διεκδικήσεις του Ισλάµ. Τέταρτον, οι ορθόδοξοι πληθυ-
σµοί της Βαλκανικής και της Μικράς Ασίας θα υποστούν διαδοχικές κρίσεις ταυτό-
τητας, τόσο εξαιτίας της ετερόδοξης «∆ύσης» (π.χ. η άλωση του 1204) όσο κι εξαι-
τίας της αλλόθρησκης «Ανατολής» (π.χ. η άλωση του 1453). Παρ’ όλα αυτά, οι συ-
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γκεκριµένες εµπειρίες αλλοτρίωσης εντός του ιστορικού πεδίου θα αποβούν καί-
ριες για τη διαµόρφωση µιας ανανεωµένης ορθόδοξης ιδιοπροσωπίας.

Το είδος της διαθρησκειακότητας ορθοδόξων και µουσουλµάνων που προσι-
διάζει στην ανωτέρω αιτιακή δυναµική αναφέρεται εκ των πραγµάτων σε διαθέ-
σεις και καταστάσεις επιφυλακτικότητας, αποστασιοποίησης και αυτοεξέτασης.
Αν και αυτές οι διαθέσεις/καταστάσεις φαντάζουν ασύµβατες µε τη διαθρησκεια-
κότητα, θα πρέπει να τονιστεί ότι η τελευταία µπορεί να αναπτυχθεί ακόµα κι
όταν οι εκατέρωθεν πιστοί –που συµβιώνουν, εννοείται– διατηρούν µεταξύ τους
τις αναγκαίες αποστάσεις ασφαλείας. Όπως και να έχουν τα πράγµατα, ο Άλλος
είναι πάντοτε παρών, που σηµαίνει ότι η σχέση µαζί του είναι αναπόφευκτη, ακό-
µα κι όταν είναι εµφανώς διαµεσολαβηµένη. Στην περίπτωση που εξετάζουµε, η
συνάντηση Ορθοδοξίας και Ισλάµ είχε φτάσει πια στο κρίσιµο εκείνο σηµείο,
όπου η διακύβευση συνίστατο στη διεκδίκηση της ίδιας της ιστορίας· όπου το πα-
ρόν και το µέλλον έπρεπε να αποτελέσουν τόπο και για τις δύο θρησκείες, δίχως
όµως να απαξιωθεί η µνήµη του παρελθόντος. Το πρώτο ήταν, κατά το µάλλον και
ήττον, υπόθεση ιστορικού ρεαλισµού, ενώ το δεύτερο πρόβαλλε αναµφίβολα ως η
πεµπτουσία της θρησκευτικής συνείδησης. Για να συνυπάρξουν λοιπόν και τα
δύο, έπρεπε η (προβεβληµένη πια) εµβίωση του παρελθόντος να αναπτυχθεί στο
εσωτερικό της κάθε θρησκευτικής κοινότητας και να σφυρηλατήσει µε τον τρόπο
αυτό τις απαραίτητες εσωτερικές αντιστάσεις εν όψει µιας ιστορίας που δεν ευνο-
ούσε πια τις αποκλειστικότητες. Ως εκ τούτου, η διαθρησκειακότητα της τρίτης
φάσης στην ιστορική συνάντηση Ορθοδοξίας και Ισλάµ µετατοπίστηκε από τις
διεργασίες της δέουσας σύγκρασης στις διεργασίες της επιβεβληµένης διάκρισης.

Στην τέταρτη ιστορική φάση της συνάντησης Ορθοδοξίας και Ισλάµ οι αιτια-
κοί παράγοντες που προσδιορίζουν το πεδίο ανάλυσης είναι οι εξής. Πρώτον, η
ρωσική Ορθοδοξία θα αναδειχθεί σε καταλυτική δύναµη έκφρασης και ανάπτυ-
ξης µιας νέας επικράτειας αυτοκρατορικού χαρακτήρα. Η λεγόµενη «θεωρία της
Τρίτης Ρώµης» θα εµπνεύσει και θα δηµιουργήσει ένα «βόρειο» αντίπαλο δέος
στη «νότια» κοσµοκρατορία του Ισλάµ. ∆εύτερον, οι πολιτειακές δοµές του ισλα-
µικού κόσµου θα αρχίσουν αργά αλλά σταθερά να χάνουν τη ζωτικότητα και λει-
τουργικότητά τους, επιτρέποντας έτσι µία ορισµένη κινητικότητα των υποτελών
ορθόδοξων πληθυσµών, η οποία µε τη σειρά της θα παραγάγει ζυµώσεις καθε-
στωτικής αµφισβήτησης.23 Τρίτον, οι ορθόδοξοι της Βαλκανικής θα γίνουν από τις
αρχές του 18ου αιώνα κοινωνοί των ιδεών του ∆ιαφωτισµού –µέσω φιλελεύθε-
ρων/κοσµικών ή µετριοπαθών/παραδοσιακών φορέων και τάσεων– µε αποτέλε-
σµα να εµβαθύνουν (σ)την εθνική συνείδησή τους και να διαµορφώσουν τα πρώ-
τα αιτήµατα εθνοκρατικής υπόστασης. Τέταρτον, στο ίδιο το Ισλάµ θα µπορούσε
να υποστηρίξει κάποιος ότι παρατηρούνται ορισµένα δείγµατα σχετικής αποτελ-
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µάτωσης, κυρίως στο χώρο της θεολογίας (kalam), υποβάθµιση που θα έχει ως συ-
νέπεια να ενισχυθούν οι τάσεις της παραδοσιαρχίας και να καλλιεργηθεί περισ-
σότερο η αίσθηση ενός ιστορικού τέλους.

Με βάση τους ανωτέρω αιτιακούς παράγοντες, η διαθρησκειακότητα ορθοδό-
ξων και µουσουλµάνων διαµορφώθηκε µε όρους κατεξοχήν διαλεκτικούς, τουτέ-
στιν µε όρους αντιπαράθεσης, σύγκρουσης και αλληλο-υπέρβασης. Η κατά την
προηγούµενη φάση στροφή των εκατέρωθεν πιστών προς το εσωτερικό της κοινό-
τητας και η συνακόλουθη ενδυνάµωση της ταυτότητάς τους αφενός θα υπερισχύ-
σουν έναντι του εναλλακτικού αιτήµατος της αµοιβαιότητας εντός του ιστορικού,
αφετέρου θα επαναφέρουν µε δραµατικό τρόπο τη «λύση» της ιστορικής αποκλει-
στικότητας. Η τελευταία θα αποδειχθεί στο βιωµατικό επίπεδο αφορµή για ταυτό-
χρονη κατάφαση και άρνηση του Άλλου: κατάφαση, διότι και αυτός διεκδικούσε
την ίδια αποκλειστικότητα, και άρνηση, διότι η αποκλειστικότητα δεν µπορούσε
παρά να σηµαίνει την αντικατάσταση ή υποκατάσταση του Άλλου. Και στις δύο
περιπτώσεις, πάντως, ο Άλλος θα συγκροτήσει ζωτικής σηµασίας πόλο για τη θρη-
σκευτική επιτέλεση, η οποία στο βαθµό που θα έχει ως προοπτική την αντικατά-
σταση (η περίπτωση του Ισλάµ), θα αναπτύξει µία διαθρησκειακότητα της εξοµοί-
ωσης (π.χ. Μπεκτασισµός), ενώ, στο βαθµό που θα έχει ως προοπτική την υποκα-
τάσταση (η περίπτωση της Ορθοδοξίας), θα αναπτύξει µία διαθρησκειακότητα
της αφοµοίωσης (π.χ. Φαναριώτες). Σε τελική ανάλυση, η διαθρησκειακότητα της
τέταρτης φάσης στην ιστορική συνάντηση Ορθοδοξίας και Ισλάµ θα αναγάγει επί
τη βάσει της διάκρισης την ταυτότητα/ετερότητα σε αρχή υπέρβασης του Άλλου.

Η πέµπτη και πλέον πρόσφατη ιστορική φάση στη συνάντηση Ορθοδοξίας και
Ισλάµ χαρακτηρίζεται από την εξής αιτιακή συνάφεια. Πρώτον, θα µπορούσε να
ισχυριστεί κάποιος ότι στον ορθόδοξο κόσµο προελαύνει ένας εθνικιστικός κατα-
κερµατισµός, ο οποίος –παρά τις όποιες επιβιώσεις του πνεύµατος της οικουµενι-
κότητας– θα καταστήσει εξαιρετικά δυσχερή µία ενιαία (εξ επόψεως βασικών κρι-
τηρίων) στάση/στρατηγική έναντι του Ισλάµ. ∆εύτερον, ο ισλαµικός κόσµος θα ει-
σέλθει στη σφαίρα ελέγχου των Μεγάλων ∆υνάµεων και θα γνωρίσει στο πλαίσιο
της αποικιοκρατίας µία πολυεπίπεδη δέσµη διαδικασιών στυγνής εκµετάλλευσης.
Όπως είναι φυσικό, το γεγονός αυτό θα ευνοήσει στην ισλαµική συνείδηση µία
εξίσωση µεταξύ χριστιανικής «∆ύσης» και χριστιανικής «Ανατολής». Τρίτον, η
Ορθοδοξία κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα θα παρουσιάσει µία έντονη διάθεση
θεολογικής ανανέωσης (π.χ. ρωσική διασπορά, ελλαδική «νεο-ορθοδοξία») και
σηµαντικότατες προσπάθειες διαθρησκειακού διαλόγου (π.χ. στο πλαίσιο του Πα-
γκοσµίου Συµβουλίου Εκκλησιών και των πρωτοβουλιών του Οικουµενικού Πα-
τριαρχείου), µε αποτέλεσµα να προκύψει µια νοοτροπία συµφιλίωσης και επανε-
κτίµησης του παρελθόντος. Τέταρτον, από τα τέλη του 19ου αιώνα το Ισλάµ θα αντι-
δράσει στις δυνάµεις της αποικιοκρατίας µέσω δύο κινηµάτων, του µεταρρυθµιστι-
κού ισλαµισµού (κατ’ αρχάς) και του ριζοσπαστικού ισλαµισµού (εν συνεχεία).24
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Το εν λόγω αιτιακό πλαίσιο αντιστοιχεί σε µία διαθρησκειακότητα ορθοδό-
ξων και µουσουλµάνων, η οποία εκφράζει ένα νέο τύπο συνείδησης: η θρησκευ-
τικότητα και, κατ’ επέκταση, η διαθρησκειακότητα εµπερικλείει πλέον –παρά-
δοξα, αλλά και καταστατικά, θα έλεγε κάποιος– το αντίθετό της, τουτέστιν την
εκκοσµίκευση. Ειδικότερα, πρόκειται για µία διαθρησκειακότητα που υπερβαί-
νει την παραδοσιακότητά της και µεταπλάθεται σε µία µετα-παραδοσιακή συν-
θήκη. Με άλλους λόγους, το παρελθόν της διαθρησκειακότητας ορθοδόξων και
µουσουλµάνων διατηρεί στο ακέραιο τη σηµασία του, αλλά παράλληλα δεν
επαρκεί για τη δέουσα ανταπόκριση των εκατέρωθεν πιστών στις συνθήκες του
παρόντος και του µέλλοντος. Εκ των πραγµάτων, λοιπόν, η συνάντηση Ορθοδο-
ξίας και Ισλάµ κατά το 19ο και 20ό αιώνα λαµβάνει τις διαστάσεις µιας άνευ
προηγουµένου πρό(σ)κλησης για επανεξέταση των ορίων της ταυτότητας/ετερό-
τητας των δύο θρησκειών. Τίθεται, δηλαδή, µε επιτακτικούς πια όρους το ζήτη-
µα του τι ακριβώς ενώνει και του τι ακριβώς χωρίζει τις δύο θρησκείες· όχι το
ζήτηµα της διακριτής συνύπαρξής τους –αυτό ήταν ανέκαθεν δεδοµένο– αλλά το
ζήτηµα ότι θα πρέπει πια να συνειδητοποιήσουν την εγγενή συνύπαρξή τους µέ-
σω της εγγενούς διάκρισής τους. Τελικά, η διαθρησκειακότητα της πέµπτης φά-
σης στην ιστορική συνάντηση Ορθοδοξίας και Ισλάµ θέτει τις δύο θρησκείες ενώ-
πιον του προβλήµατος περί του νοήµατος της κοινής ιστορικότητάς τους.

3.2.3 Η συνάντηση Ορθοδοξίας και Ισλάµ
ως προσωποκρατική ιστορικότητα

Θα αποτελούσε µείζον θεωρητικό και µεθοδολογικό σφάλµα το να κατανοη-
θούν οι ανωτέρω ιστορικές φάσεις στη συνάντηση Ορθοδοξίας και Ισλάµ απλώς
και µόνο ως απρόσωπες «στιγµές» στη λογική µιας σειράς συγκυριών που µορφο-
ποιήθηκαν µέσω των τάδε ή των δείνα αιτιακών συναφειών. Κάτι τέτοιο θα υποτι-
µούσε και/ή θα παραθεωρούσε τη θέση, το ρόλο και τη σηµασία της ενσυνείδητης
και εµπρόθετης δράσης εκείνων των υποκειµένων που µετέτρεψαν τις όποιες αι-
τιακές συνάφειες και συγκυρίες σε «στιγµές» προσωπικής νοηµατοδότησης του
ιστορικού. Άλλωστε, σε τελική ανάλυση, γνωρίζουµε την ιστορία (της διαθρησκει-
ακότητας ορθοδόξων και µουσουλµάνων) χάρη στις δυνατότητες που µας προ-
σφέρουν προς ανακατασκευή και αναπαράστασή της τα «σηµεία» (κείµενα και
µνήµες) που άφησαν ανεξίτηλα στο πέρασµά τους ορισµένα εξαιρετικά πρόσω-
πα. Είναι αυτά ακριβώς τα πρόσωπα που υποστασιάζουν νοηµατικά τις αντικειµε-
νικές συνθήκες και τους συγκυριακούς παράγοντες, µεταµορφώνοντάς τα σε
ιστορική (αυτο)συνείδηση.

Είναι ευνόητο πως δεν µπορούµε στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου να
αναφερθούµε, έστω και διά ολίγων, σε όλες εκείνες τις προσωπικότητες που
σφράγισαν η καθεµιά µε το δικό της τρόπο την ιστορική συνάντηση Ορθοδοξίας
και Ισλάµ. Παρ’ όλα αυτά, µπορούµε και ταυτόχρονα επιβάλλεται να σταθούµε
στις σηµαντικότερες από αυτές. Στην πρώτη ιστορική φάση, λοιπόν, θα ξεχωρίζα-
µε από τη µία τον ίδιο τον Μωάµεθ και από την άλλη τον Ιωάννη ∆αµασκηνό. Ο
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Μωάµεθ, όπως ήδη σηµειώσαµε στην πρώτη ενότητα, έθεσε τα θεµέλια του Ισλάµ
µέσα από και χάρη στην καθηµερινή επιτέλεση της προσωπικής διαθρησκειακό-
τητάς του. Γι’ αυτόν ο Χριστιανισµός εν γένει –και η Ορθοδοξία ειδικότερα– απο-
τελούσαν ένα «κεφάλαιο» που είχε δοκιµαστεί κοινωνικά και βιωµατικά, ένα
«κεφάλαιο» που µπορούσε εποµένως να κριθεί, να αποτιµηθεί και να συνεισφέ-
ρει εν τινί µέτρω στη δηµιουργία ενός νέου θρησκευτικού µορφώµατος για την
κάλυψη νέων ιστορικών αναγκών. Οι ανάγκες αυτές δεν ήταν άλλες από την ενο-
ποίηση των αραβικών φυλών ενόψει ενός δυσοίωνου γι’ αυτές µέλλοντος εν µέσω
Βυζαντινών και Περσών, ενώ το µήνυµα του Μωάµεθ ως νέα θρησκειακή συνθήκη
υποτίθεται πως εµπεριείχε από την ετερότητα της Ορθοδοξίας ό,τι συνέτεινε στη
δική του ιδιαίτερη ταυτότητα.

Από την άλλη, η περίπτωση του Ιωάννου ∆αµασκηνού είναι –για εντελώς δια-
φορετικούς, αλλά συνάµα διασταυρούµενους λόγους– εξαιρετικά σηµαντική. Ο
∆αµασκηνός είναι ο στοχαστής που εγκαινιάζει τη µακρά παράδοση του θεολογι-
κού διαλόγου ανάµεσα στον Χριστιανισµό και στο Ισλάµ. Σε µία πολύ δεινή πε-
ρίοδο για τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία –περίοδο απώλειας των επαρχιών της σε
Συρία, Παλαιστίνη και Αίγυπτο– η οποία άλλαξε άρδην τα κοινωνικοπολιτικά δε-
δοµένα της καθηµερινότητας των ορθοδόξων, ο ∆αµασκηνός παρεµβαίνει στην
ιστορική συγκυρία µε µία σειρά από κείµενα και ευρύτερες πρωτοβουλίες, για να
διασώσει, στο πλαίσιο της αναπτυσσόµενης διαθρησκειακότητας του καθηµερι-
νού βίου, τα δεδοµένα όρια της ταυτότητας/ετερότητας ορθοδόξων και µουσουλ-
µάνων. Παρά το εν πολλοίς σκωπτικό ύφος του και την αρνητικότητα της αξιολό-
γησής του ως προς το Κοράνιο και τις παραδόσεις περί Μωάµεθ, συνολικά κρινό-
µενο το εγχείρηµά του αποτελεί µάλλον µια προσπάθεια –µοναδική, θα λέγαµε,
όσον αφορά στους όρους της άρθρωσής της– για αυτοκριτική του Ισλάµ υπό το
πρίσµα του Άλλου. Όσο κι αν κάτι τέτοιο φαντάζει παράδοξο, στην ουσία ο ∆α-
µασκηνός πρότεινε µία διαθρησκειακή λογική, στο πλαίσιο της οποίας ο Άλλος ει-
σέρχεται στη θέση του Ιδίου και θέτει τα κριτικά ερωτήµατα που πρέπει ο τελευ-
ταίος να θέτει ως προς τη συνοχή και συνέπεια της πίστης του.25 Για τον ∆αµασκη-
νό, το Ισλάµ στην ετερότητά του έναντι της Ορθοδοξίας απέκλινε κατ’ ουσίαν (του-
τέστιν, κατά την ιστορία) από τη δέουσα θρησκευτική ταυτότητα· και, υπ’ αυτή τη
γενική (ιστορική) έννοια, αποτελούσε αίρεση.

Κατά τη δεύτερη ιστορική φάση, κυριαρχεί µία σαφής πολεµική στάση των Βυ-
ζαντινών έναντι του Ισλάµ, η οποία καθορίζεται µε προγραµµατικό τρόπο ήδη
στα τέλη του 9ου αιώνα µε το opus magnum του Νικήτα Βυζαντίου, τουτέστιν το
«Ανατροπή τής παρά του Άραβος Μωάµετ πλαστογραφηθείσης Βίβλου».26 Στο
έργο αυτό είναι αξιοσηµείωτο ότι ο συγγραφέας επιχειρεί –απόπειρα που συµ-
βαίνει για πρώτη φορά στα ελληνικά– µία σειρά από µεταφραστικές δοκιµές, πα-
ραφράσεις-σχόλια και συνόψεις κεφαλαίων του ιδίου του Κορανίου.27 Επιπρό-
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σθετα, ο Νικήτας αρθρώνει την όλη αντιπαράθεσή του µε τρόπο αυστηρώς ορθο-
λογικό και δη διαλεκτικό, αποσκοπώντας έτσι να καταδείξει µε όρους καθολικά
δεσµευτικούς την κατ’ αυτόν αυθαιρεσία της µουσουλµανικής πίστης. Παρ’ όλα
αυτά, στην εν λόγω προσπάθειά του αυθαιρετεί ο ίδιος στην ερµηνευτική προσέγ-
γιση πολλών στίχων του Κορανίου, γεγονός που οφείλεται κυρίως στον ιδεολογι-
κό ανταγωνισµό που αφενός εµφιλοχωρούσε, αφετέρου έµελλε να σφραγίσει τη
συνάντηση βυζαντινών ορθοδόξων και αράβων µουσουλµάνων. Εν κατακλείδι,
θα µπορούσαµε να υποστηρίξουµε ότι στην περίπτωση εµβληµατικών µορφών
όπως σε αυτή του Νικήτα, φαίνεται πως οι Βυζαντινοί αφοµοίωσαν µεν το αίτηµα
του ∆αµασκηνού περί εξωτερικής αυτοκριτικής του Ισλάµ, αλλά αυτό έγινε κατά
τρόπο που ευνοούσε την ηγεµονική επίκρισή του εν ονόµατι µιας ορισµένης ιστο-
ρίας και όχι την ιστορική κατανόησή του υπό το πρίσµα της ιδιαιτερότητας του
θρησκευτικού.

Στη διαθρησκειακότητα της τρίτης ιστορικής φάσης ξεχωρίζει η επιβλητική
παρουσία του Jalaladdin Rumi και του Γρηγορίου Παλαµά. Ο Rumi ανήκει στους
κορυφαίους µυστικούς του Ισλάµ που εκπροσωπούν τη µονιστική τρόπον τινά πα-
ράδοση του Σουφισµού, στο πλαίσιο της οποίας η αυθεντική ιεροφανειακή εµπει-
ρία αναφέρεται στη philosophia perennis, τουτέστιν στη µία και µοναδική αλή-
θεια, την οποία µε διαφορετικούς τρόπους και σε διαφορετικούς βαθµούς εκφρά-
ζει η ποικιλόµορφη παγκόσµια θρησκευτικότητα. Για τον Rumi, ο ισλαµικός αυτο-
προσδιορισµός δεν είχε τίποτα να φοβηθεί από την ενσωµάτωση στοιχείων της ορ-
θόδοξης πίστης και λατρείας· τουναντίον, κάτι τέτοιο συµφωνούσε µε την ιστορική
ευρύτητά του και επιβεβαίωνε την ιστορική δυναµική του. Από την άλλη, ο Γρηγό-
ριος Παλαµάς ανήκει στους κορυφαίους µυστικούς της Ορθοδοξίας που εκπρο-
σωπούν τη συνέχεια τρόπον τινά της ησυχαστικής παράδοσης, στο πλαίσιο της
οποίας η αυθεντική ιεροφανειακή εµπειρία αναφέρεται στην εδώ και τώρα αι-
σθητή εµβίωση της παρουσίας του εσχατολογικού Χριστού. Για την εν λόγω πα-
ράδοση τα πάντα κρίνονται υπό το πρίσµα της Βασιλείας του Θεού, που σηµαίνει
ότι δοκιµάζονται ως προς τις δυνατότητές τους για την όσο το δυνατόν πληρέστε-
ρη θεωρία της δόξας του Χριστού. Αυτός είναι και ο λόγος που –ευκαιρίας δοθεί-
σης– ο Παλαµάς εισέρχεται σε ειλικρινή και ανοιχτό διάλογο µε τους µουσουλµά-
νους. Κατά τη ρητή εκτίµησή του, ο αυτοπροσδιορισµός της Ορθοδοξίας δεν είχε
τίποτα να φοβηθεί από το διάλογο µε το Ισλάµ· τουναντίον, ο συγκεκριµένος διά-
λογος αποτελούσε αναγκαιότητα για τη δέουσα εσχατολογική διάκριση και αξιο-
ποίηση της ιστορικής συγκυρίας.

Όσον αφορά στην τέταρτη ιστορική φάση της συνάντησης Ορθοδοξίας και
Ισλάµ, η οποία, όπως σηµειώθηκε ανωτέρω, είναι µία κατεξοχήν φάση ετερο-
προσδιορισµού, θα µπορούσαµε να εστιάσουµε την προσοχή µας σε δύο προδρο-
µικές µεν αλλά θεµελιώδεις µορφές. Πιο συγκεκριµένα, έχουµε κατά νου τον Πα-
τριάρχη Γεννάδιο Σχολάριο και τον Μπεκτασή Balim Sultan. Ο πρώτος, µε πολύ
υπεύθυνο τρόπο και µε πλήρη συναίσθηση της νέας κατάστασης πραγµάτων για
τους ορθοδόξους των Βαλκανίων, προβαίνει κατόπιν προσκλήσεως σε επανει-
ληµµένες εκθέσεις της ορθοδόξου πίστεως. ∆εν υπεισέρχεται σε συγκρίσεις µε το
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Ισλάµ ούτε και σε αξιολογικές εκτιµήσεις της µουσουλµανικής πίστης· αντίθετα,
παρουσιάζει την Ορθοδοξία µε τρόπο όσο το δυνατόν πιο σαφή και κατανοητό.
Παρόλο που αυτού του είδους οι εκθέσεις της ορθοδόξου πίστεως δεν έχουν ιερα-
ποστολικό χαρακτήρα, χαρακτηρίζονται εµφανώς από µία ποιµαντική πρόθεση:
τη διασφάλιση της αυτοτέλειας και ιδιαιτερότητας των ορθοδόξων στο πλαίσιο
µιας νέας ιστορικότητας. Εντέλει, όµως, πρόκειται για τη διασφάλιση µιας δεδο-
µένης ιστορίας χάρη στην πρόκληση µιας υπό διαµόρφωση επιτακτικής ιστορικό-
τητας. Υπ’ αυτή την έννοια, η δεδοµένη ορθόδοξη παράδοση θα αναγκαστεί από
τους ιστορικούς όρους του Ισλάµ να ανακαλύψει εκ νέου την παραδοσιακότητά
της. Από την άλλη, ο Balim Sultan28 –στη µετάβαση από το 15ο στο 16ο αιώνα– θα
συντελέσει τα µέγιστα στο να αναδειχθεί το τάγµα των µπεκτασήδων σε πνευµατι-
κό συµπλήρωµα των γενιτσάρων. Η εν λόγω διαδικασία συνοδεύτηκε από µία
εκτεταµένη –τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποιότητα– ενσωµάτωση στοιχείων του
ιεροφανειακού «κεφαλαίου» της Ορθοδοξίας, εφόσον αυτός ο τρόπος φάνταζε
ως ο πλέον πρόσφορος για τη διάδοση του Ισλάµ στα Βαλκάνια. Στην πραγµατι-
κότητα, βέβαια, αυτό που κατόρθωσε η χαρισµατική δράση του Balim Sultan ήταν
να προσφέρει στον Μπεκτασισµό τη θεσµική θωράκιση που χρειαζόταν για να
αντιµετωπίσει επιτυχώς την όλο και αυξανόµενη εχθρότητα του σουνιτικού κατε-
στηµένου. Με άλλους λόγους, η συγκριτιστική αφοµοίωση της Ορθοδοξίας ως ετε-
ρότητας επέτρεψε σε µία δεδοµένη ισλαµική παράδοση να διεκδικήσει και να δια-
µορφώσει τη δική της ιδιαίτερη ιστορία.

Τέλος, στην πέµπτη ιστορική φάση, θα περιοριστούµε σε τρία πρόσωπα, τα
οποία κατά την άποψή µας συγκαταλέγονται στα πιο σηµαντικά. Πρόκειται για
τον αλβανό εθνικιστή Naim Frashëri και τους ορθόδοξους ιεράρχες Αναστάσιο
Γιαννουλάτο και Βαρθολοµαίο Α .́ Ο πρώτος κατά το 19ο αιώνα θ’αποτελέσει το
ολοζώντανο σύµβολο της αλβανικής αυτοδιάθεσης, η οποία θα σφυρηλατηθεί στη
βάση µιας περαιτέρω επεξεργασίας του µπεκτασικού συγκρητισµού.29 Από την
άλλη, οι συγκεκριµένοι ορθόδοξοι ιεράρχες θα προωθήσουν µε το επιστηµονικό
και ποιµαντικό έργο τους µία διευρυµένη αλληλογνωριµία ορθοδόξων και µου-
σουλµάνων, καθώς και την εµπέδωση ενός κλίµατος συνεργασίας και κατανόησης
µεταξύ των πιστών των δύο θρησκειών. Αν και είναι αισθητά διαφορετικές η ισλα-
µική και η ορθόδοξη περίπτωση που έχουµε επιλέξει εν προκειµένω, παραµένει
γεγονός ότι και οι δύο είναι προσανατολισµένες στην ανοικτότητα ως τη µόνη διέ-
ξοδο στη συνάντηση Ορθοδοξίας και Ισλάµ κατά τη νεωτερική και µετανεωτερική
περίοδο.
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Ενότητα 3.3

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΙΣΛΑΜ ΩΣ ΣΥΝΘΕΤΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

Στην ενότητα αυτή βασικός στόχος µας είναι να προσεγγίσουµε την ιστορικό-
τητα της συνάντησης Ορθοδοξίας και Ισλάµ αφενός στην κοινωνική, αφετέρου
στην πολιτισµική διάστασή της. ∆ε µας ενδιαφέρει άµεσα αυτή καθεαυτή η κοινω-
νική και πολιτισµική όψη/εξέλιξη της Ορθοδοξίας και του Ισλάµ, αλλά η κοινωνι-
κή/πολιτισµική µορφολογία στην οποία ενσαρκώθηκε η διαθρησκειακότητά τους.
Άρα, θα περιοριστούµε στις θεσµικές και νοηµατικές δοµές που υπαγορεύτηκαν
–µε θετικά ή αρνητικά αποτελέσµατα– από την αναγκαιότητα ή το ενδεχόµενο της
συνύπαρξης ορθοδόξων και µουσουλµάνων.

Όταν θα έχετε ολοκληρώσει τη µελέτη αυτής της ενότητας, θα είστε σε θέση:
• να αναγνωρίζετε τις γενικές κοινωνικές, οικονοµικές, πολιτικές, πολιτισµικές

και ανθρωπολογικές όψεις της συνάντησης Ορθοδοξίας και Ισλάµ στην προο-
πτική της ιστορικής µετάπλασής τους,

• να αντιλαµβάνεστε τη δυναµική, τη λειτουργικότητα, καθώς και τις εντάσεις
και τα προβλήµατα που οι εν λόγω όψεις συνεπάγονται,

• να ανιχνεύετε το νοηµατικό περιεχόµενο που αντιστοιχεί στις επιµέρους κοι-
νωνικές/πολιτισµικές δοµές της διαθρησκειακότητας ορθοδόξων και µουσουλ-
µάνων,    

• να κατανοείτε τους όρους και τα όρια που διέπουν τη σύγχρονη παραγωγή πο-
λιτισµού εκ µέρους της συνάντησης Ορθοδοξίας και Ισλάµ. 

• µορφή/δοµή

• θεσµικότητα

• νοηµατικό περιεχόµενο

• κοινωνική σταθερότητα/αλλαγή

• ∆ιασπορά

• κοσµοπολιτισµός

Η παρούσα ενότητα χωρίζεται σε δύο µέρη. Το πρώτο είναι αφιερωµένο στη
διερεύνηση των κοινωνικών (και κατ’ επέκταση των οικονοµικών και πολιτικών)
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όψεων, µορφών και δοµών της συνάντησης Ορθοδοξίας και Ισλάµ. Ειδικότερα,
εξ επόψεως κοινωνικής, η εν λόγω συνάντηση αφενός παρήγαγε, αφετέρου προέ-
κυψε από θεσµικά πλαίσια διατοµικών και διοµαδικών σχέσεων που –αναλόγως
του τόπου και του χρόνου– άλλοτε υπαγορεύτηκαν από την ηγεµονία (hegemony)*
της ισλαµικής εξουσίας, άλλοτε από την ηγεµονία της ορθόδοξης εξουσίας και άλ-
λοτε από την ηγεµονία της νεωτερικής κοσµικής (laïc) ιδεολογίας. Σε κάθε περί-
πτωση, πάντως, οι κοινωνικές εκφάνσεις της διαθρησκειακότητας ορθοδόξων και
µουσουλµάνων υπάγονται στο µείζον πολιτικό καθεστώς/πρόταγµα, το οποίο
όµως δε συνδέεται άµεσα µε τη διαθρησκειακότητα αυτή καθεαυτή, αλλά µε την
ιεροφανειακή ιδιαιτερότητα των εµπλεκόµενων θρησκευµάτων.

Το δεύτερο µέρος επικεντρώνεται στο πολιτισµικό (και ως εκ τούτου ανθρω-
πολογικό και, εν τέλει, νοηµατικό) σκέλος της διαθρησκειακότητας που εξετά-
ζουµε. Αν στο κοινωνικό επίπεδο οι σχέσεις µουσουλµάνων και ορθοδόξων
υπάγονται στην κυρίαρχη λογική της πολιτικής τάξης πραγµάτων, στο ανθρωπο-
λογικό επίπεδο οι εν λόγω σχέσεις διέπονται από το πνεύµα µιας νοηµατικής
αυτονοµίας: στην επιτέλεση της διαθρησκειακότητας δεν αρκεί η θεσµικότητα,
αλλά απαιτείται µία ορισµένη βιωµατική σηµασιολόγηση, τουτέστιν µία ενσυ-
νείδητη επένδυση των όποιων µορφών ή δοµών µε προσωπικό νοηµατικό περιε-
χόµενο. Η εν λόγω επένδυση δε συνεπάγεται αυθαιρεσία των υποκειµένων/πι-
στών στην επιτέλεση της διαθρησκειακότητάς τους, πρώτον διότι δεν αίρεται
ποτέ το δεδοµένο ή το αίτηµα των κοινωνικών δοµών και, δεύτερον, διότι το
προσωπικό νοηµατικό περιεχόµενο τροφοδοτεί και τροφοδοτείται από τη διυ-
ποκειµενική συνέπεια και συνοχή της θρησκευτικής οµάδας.

3.3.1 Οι κοινωνικές όψεις
της διαθρησκειακότητας
Ορθοδοξίας και Ισλάµ

Μπορεί η ιεροφανειακή ιδιαιτερότητα της Ορθοδοξίας και του Ισλάµ να µην
είναι πρωτίστως και εγγενώς κοινωνικής τάξεως, αλλά η διαθρησκειακότητα που
έχει αναπτυχθεί ή συνεχίζει να αναπτύσσεται µεταξύ τους είναι κατ’ ουσίαν ένα
σύνθετο κοινωνικό φαινόµενο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η συνάντηση
Ορθοδοξίας και Ισλάµ αναδύεται µέσα από την επιτέλεση της διαθρησκειακότη-
τας έτσι όπως αυτή λαµβάνει χώρα στον καθηµερινό βίο, τουτέστιν στις συγκεκρι-
µένες κοινωνικές συνθήκες της ζωής των εκατέρωθεν πιστών. Κατά συνέπεια,
όταν αναφερόµαστε στις κοινωνικές όψεις τής εν λόγω διαθρησκειακότητας, δεν
εννοούµε κάποιο εποικοδόµηµα ή επιφαινόµενο, δηλαδή µία κατάσταση που έρ-
χεται εκ των υστέρων να προστεθεί στη διαθρησκειακότητα, αλλά έναν από τους
θεµελιώδεις τρόπους µε τους οποίους η ίδια η διαθρησκειακότητα εκφράζεται.

Το βασικό στοιχείο που πρέπει πρώτα απ’ όλα να έχει κάποιος κατά νου εί-
ναι ότι οι κοινωνικές όψεις της συνάντησης Ορθοδοξίας και Ισλάµ υπαγορεύο-
νται –όπως τονίσαµε ανωτέρω– από την εκάστοτε ηγεµονική τάξη πραγµάτων.
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Συνεπώς, έχουµε να κάνουµε µε διαφορετικές κοινωνικές όψεις στην περίπτω-
ση του Χαλιφάτου, της Αυτοκρατορίας (Βυζαντινής, Οθωµανικής, Ρωσικής ή
Βρετανικής), του Χανάτου, του Σουλτανάτου (π.χ. των Μαµελούκων* ή των Σα-
φαβιδών*), του Εθνικού Κράτους ή της ∆ιασποράς. Επίσης, σε γενικές γραµµές
θα µπορούσαµε να υποστηρίξουµε αφενός ότι στο πλαίσιο της µουσουλµανικής
ηγεµονίας (π.χ. Χαλιφάτου) οι κοινωνικοί όροι των σχέσεων ορθοδόξων και
µουσουλµάνων είναι σχετικώς καλύτεροι εν συγκρίσει προς τους κοινωνικούς
όρους των ίδιων σχέσεων στο πλαίσιο της ορθόδοξης ηγεµονίας (π.χ. της Βυζα-
ντινής Αυτοκρατορίας), αφετέρου ότι οι εν λόγω όροι είναι εξίσου δυσµενείς ή
θετικοί στο πλαίσιο µιας ξένης ή ουδέτερης προς τα δύο θρησκεύµατα ηγεµονι-
κής τάξης (π.χ. ∆ιασποράς).

Στο πλαίσιο της µουσουλµανικής ηγεµονίας –µε αρκετές εξαιρέσεις, βέβαια,
κατά την εµφάνιση του Εθνικού Κράτους και εξής– η διαθρησκειακότητα Ορθο-
δοξίας και Ισλάµ ως κοινωνικό γεγονός πραγµατώθηκε µε όρους που σ’ ένα ση-
µαντικό βαθµό προϋπέθεταν και συνεπάγονταν εκατέρωθεν σεβασµό, αυτοτέ-
λεια και διαλλακτικότητα. Οι ορθόδοξοι, όπως άλλωστε και όλοι οι άλλοι χριστια-
νοί, αποτελούσαν αντικείµενο προστασίας ως ανήκοντες στην κατηγορία των
«λαών του βιβλίου» (ahl al-Κitab)*, τουτέστιν στην κατηγορία αυτών που διαθέ-
τουν σε γραπτή µορφή Θεία Αποκάλυψη. Η συγκεκριµένη προστασία σήµαινε
στην πράξη δικονοµική µεταχείριση σύµφωνα µε τις Γραφές και το κανονικό ή
ακόµα και το εθιµικό δίκαιο των ορθοδόξων, καθώς και απρόσκοπτη επιτέλεση
και ανάπτυξη της θρησκευτικής ιδιαιτερότητάς τους. Ως εκ τούτου, ορθόδοξοι και
µουσουλµάνοι ήταν εκ των πραγµάτων υποχρεωµένοι και ταυτόχρονα διατεθειµέ-
νοι να διαπραγµατεύονται τις διαφορές ή τις αντιθέσεις τους µε πνεύµα συµφιλίω-
σης και συνεργασίας.

Από την άλλη, στο πλαίσιο της ορθόδοξης ηγεµονίας –µε πολλές εν προκειµέ-
νω τις παραλλαγές– η κοινωνική υπόσταση της διαθρησκειακότητας ορθοδόξων
και µουσουλµάνων γνώρισε σε µεγάλο βαθµό ένταση, συγκρούσεις και αντιπαρά-
θεση. Η εν λόγω αρνητική στάση σηµαίνει ότι οι περιορισµένοι αριθµητικά ή οι
διευρυµένοι µουσουλµανικοί πληθυσµοί που ζούσαν εν µέσω ορθόδοξων πλειο-
νοτήτων τελούσαν πάντοτε υπό καθεστώς επιφυλακτικής ανοχής. Με άλλους λό-
γους, η απολυτότητα της αλήθειας που διακήρυσσε η Ορθοδοξία εκφράστηκε κοι-
νωνικά µε κριτήρια αποκλεισµού και διακρίσεων. Οι µουσουλµάνοι δεν ήταν
απλώς πολίτες δεύτερης κατηγορίας, αλλά ουσιαστικά ανεπιθύµητοι ξένοι, των
οποίων η παρουσία έπρεπε µάλλον να θεωρείται αναγκαίο κακό. Ως εκ τούτου,
ορθόδοξοι και µουσουλµάνοι ήταν εκ των πραγµάτων υποχρεωµένοι και ταυτό-
χρονα προδιατεθειµένοι να κρατούν τις αποστάσεις τους και µε διαλεκτικό τρόπο
να µετουσιώνουν την ασυµβατότητά τους σ’ ένα ιδιότυπο modus vivendi.

Τέλος, στο πλαίσιο µιας ουδέτερης ως προς τα θρησκεύµατα που εξετά-
ζουµε ηγεµονίας –συνθήκη που παρατηρείται µε την ανάδυση της νεωτερικό-
τητας και εξαπλώνεται όλο και περισσότερο µε τη διαµόρφωση της µετανεω-
τερικότητας– οι δυνατότητες για κοινωνική έκφραση της διαθρησκειακότη-
τας ορθοδόξων και µουσουλµάνων είτε είναι αισθητά µειωµένες σε σχέση µε
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το παρελθόν, είτε παρουσιάζουν καινοτόµες µορφές και δοµές άρθρωσης εν
συγκρίσει προς τα παραδεδοµένα. Στην πρώτη περίπτωση, ορθόδοξοι και
µουσουλµάνοι επιτελούν τη θρησκευτικότητά τους κατά βάση σε περίκλει-
στους κοινωνικούς χώρους –εθνοτικούς, κοινοτικούς, οικογενειακούς– και συ-
νεπώς οι προϋποθέσεις για την ανάδυση της διαθρησκειακότητάς τους, προϋ-
ποθέσεις συνεχούς και έντονης κοινωνικής αλληλόδρασης των εκατέρωθεν
µορφών θρησκευτικότητας, είναι απλούστατα απούσες ή δεν ευνοούνται εξαι-
τίας των ορίων που θέτει η κρατική ουδετεροθρησκία (laϊcité)*. Στη δεύτερη
περίπτωση, ορθόδοξοι και µουσουλµάνοι έχουν την ευκαιρία και την αφορµή,
λόγω µιας κυρίαρχης πλουραλιστικής ατµόσφαιρας, να εκφραστούν δηµόσια
ως προς τη θρησκευτική ιδιαιτερότητά τους και κατ’ επέκταση να ανακαλύ-
ψουν, να δοκιµάσουν και να εισηγηθούν νέους άξονες για την καθηµερινή επι-
τέλεση της διαθρησκειακότητάς τους.

Από τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι οι κοινωνικές όψεις της συνάντησης
Ορθοδοξίας και Ισλάµ ποικίλλουν και παραλλάσσουν από εποχή σε εποχή και
από κοινωνία σε κοινωνία· το σηµαντικότερο, όµως, είναι ότι η διαφοροποίησή
τους φαίνεται πως παρακολουθεί αφενός τις ανάγκες για κοινωνική σταθερό-
τητα, αφετέρου τα αιτήµατα για κοινωνική αλλαγή. Με άλλους λόγους, η θέση,
ο ρόλος και η σηµασία της διαθρησκειακότητας ορθοδόξων και µουσουλµάνων
δεν είναι διόλου άσχετες, φερ’ ειπείν, προς την εν γένει πολιτική εξέλιξη του
Ισλάµ30 και τις έντονες εσωτερικές αντιφάσεις του αναφορικά µε την ιστορική
συνοχή και συνέπεια µεταξύ Umma, Χαλιφάτου, Σουλτανάτου και ισλαµικού
Εθνικού Κράτους.31 Το ίδιο mutatis mutandis ισχύει και στην περίπτωση της
κοινωνικο-οικονοµικής µετάβασης από τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία στην Οθω-
µανική και από αυτήν στα Εθνικά Κράτη των Βαλκανίων. Πολύ περισσότερο,
όµως, ισχύει στο πλαίσιο του µεταµοντερνισµού, όπου τα φαινόµενα της ∆ια-
σποράς και του κοσµοπολιτισµού αναδεικνύονται πια σε δυναµικές δοµές και
µορφές κοινωνικής δράσης και ταυτότητας, ιδίως στο επίπεδο της παραγωγής
πολιτισµού.

3.3.2 Οι πολιτισµικές όψεις
της διαθρησκειακότητας
Ορθοδοξίας και Ισλάµ

Στην κατηγορία «πολιτισµός» συµπεριλαµβάνονται, πέρα από τα γράµµατα,
τις τέχνες, τα ήθη ή τα τεχνικά επιτεύγµατα, οι πρακτικές, οι συµπεριφορές, οι
αξίες και τα νοήµατα που οι άνθρωποι θεωρούν αναγκαίες συνθήκες για την
πραγµάτωση της ζωής. Αν, για παράδειγµα, η κοινωνία θεωρηθεί ένα είδος πρώ-
της ύλης, τότε ο πολιτισµός θα µπορούσε να γίνει αντιληπτός ως το πνεύµα που
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µορφοποιεί την εν λόγω ύλη και την κινεί προς ένα συγκεκριµένο σκοπό. Ειδικά
αυτός ο σκοπός –στην πραγµατικότητα, οι επιλογές, οι προθέσεις και οι στοχοθε-
σίες µιας πληθώρας υποκειµένων στις καθηµερινές σχέσεις τους– είναι ό,τι συ-
γκροτεί το πεδίο του πολιτισµού. Στη δε περίπτωση της διαθρησκειακότητας που
εξετάζουµε, οι κοινωνικές µορφές και δοµές που την υποστασιάζουν διέπονται
από έναν ιδιαίτερο εκάστοτε σκοπό. Είτε πρόκειται για µορφές συνεργασίας, είτε
για δοµές ανοχής, είτε για αφορµές πειραµατισµού, ορθόδοξοι και µουσουλµάνοι
εµφορούνται πάντοτε από µία ορισµένη προθετικότητα που καθιστά το κοινωνικό
φαινόµενο µέσα στο οποίο ζουν και δραστηριοποιούνται ένα ιδιαίτερο είδος αν-
θρώπινης ύπαρξης. 

Με δεδοµένο ότι στο πλαίσιο της µουσουλµανικής ηγεµονίας η διαθρησκεια-
κότητα Ορθοδοξίας και Ισλάµ λειτουργεί χάριν της συνεχούς (ανα)διαπραγµά-
τευσης των διαφορών και των αντιθέσεων µε απώτερο στόχο την κοινωνική συµ-
φιλίωση και συνεργασία, είναι εύλογο να υποθέσει κάποιος ότι στο επίπεδο της
νοηµατοδότησης του βίου η διαθρησκειακή διαλεκτική αποσκοπεί σ’ έναν ενι-
αίο τύπο ανθρώπινης ύπαρξης. ∆ιατυπωµένο διαφορετικά, θα λέγαµε πως εν
προκειµένω ορθόδοξοι και µουσουλµάνοι κατανοούν, αν όχι την ταυτότητά
τους, αναµφίβολα τη δράση τους ως τµήµα µιας οργανικής ολότητας. Η αντικει-
µενική παραγωγή πολιτισµού εκφράζεται ως το αποτέλεσµα µιας διαθρησκεια-
κής επιτέλεσης που αναγνωρίζει στην ίδια τη διαλεκτικότητά της έναν ορισµένο
βαθµό ταυτότητας µεταξύ ορθοδόξου και µουσουλµανικού ήθους. Από την άλλη,
η υποκειµενική θεµελίωση του πολιτισµού διασώζει στα όρια της εν λόγω ταυτό-
τητας έναν από τους αναγκαίους όρους της συγκρότησής της, τουτέστιν έναν ορι-
σµένο βαθµό ετερότητας.

Αν στο πλαίσιο της ορθόδοξης ηγεµονίας η διαθρησκειακότητα ορθοδόξων
και µουσουλµάνων είναι προσανατολισµένη στο να συντηρεί τις µεταξύ τους απο-
στάσεις και να µετουσιώνει την ασυµβατότητά τους σ’ ένα ιδιότυπο modus
vivendi, τότε το συµπέρασµα που µπορεί να εξαχθεί όσον αφορά το επίπεδο των
νοηµάτων είναι ότι εν προκειµένω η διαθρησκειακή διαλεκτική αποβλέπει σ’ ένα
διακριτό τύπο ανθρώπινης ύπαρξης. Για να το θέσουµε κάπως διαφορετικά, θα
λέγαµε ότι ορθόδοξοι και µουσουλµάνοι κατανοούν, αν όχι τη δράση τους, αναµ-
φίβολα την ταυτότητά τους ως οντότητα ιδίας τάξεως. Η εν λόγω οριοθέτηση ση-
µαίνει ότι στο αντικειµενικό πεδίο τα πολιτισµικά αγαθά προσδιορίζονται ως εκ-
φάνσεις µιας ετερότητας που είναι αναγνωρίσιµη µόνο στα όρια µιας ριζικής δια-
λεκτικής, ενώ στο υποκειµενικό επίπεδο η εν λόγω ετερότητα επιβεβαιώνει σταθε-
ρά και επαναλαµβανόµενα τη ριζική διαφορά των εκατέρωθεν ταυτοτήτων.

Τέλος, υπό την προϋπόθεση ότι στο πλαίσιο της (µετα)νεωτερικότητας η προ-
βεβληµένη ουδετεροθρησκία αφενός περιορίζει, αφετέρου προσφέρει νέες δυ-
νατότητες στη διαθρησκειακότητα Ορθοδοξίας και Ισλάµ, θα µπορούσε κάποι-
ος να υποστηρίξει ότι εν προκειµένω οι νοηµατοδοτήσεις της συνάντησης των
εκατέρωθεν πιστών τείνουν αφενός προς έναν «κλειστό», αφετέρου προς έναν
«ανοιχτό» τύπο ανθρώπινης ύπαρξης. Στην πρώτη περίπτωση, ορθόδοξοι και
µουσουλµάνοι καταφεύγουν στην ταυτότητά τους, ενώ στη δεύτερη αξιοποιούν
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την ταυτότητά τους. Η ταυτότητα ως καταφυγή εξυπηρετεί την ανάγκη για
ασφάλεια σ’ έναν κόσµο που φοβίζει λόγω της ρευστότητάς του, ενώ η ταυτότη-
τα ως αξιοποίηση επιτρέπει την ένταξη σ’ έναν κόσµο που προκαλεί µε τις αντι-
φάσεις του. Κατά συνέπεια, εν προκειµένω έχουµε να κάνουµε µε δύο τρόπους
διαφορετικής διαχείρισης της ετερότητας. Πιο συγκεκριµένα, στην πρώτη από
τις ανωτέρω περιπτώσεις, ο αντικειµενικός πολιτισµός δεν αφορά τη (δια)θρη-
σκειακή αλλά τη (δι)εθνοτική ταυτότητα, ενώ στο επίπεδο του υποκειµενικού
πολιτισµού το νόηµα του βίου συνίσταται στην εµπέδωση της όποιας ετερότητας.
Στη δεύτερη από τις ανωτέρω περιπτώσεις, ο αντικειµενικός πολιτισµός θεµε-
λιώνεται στην επιτέλεση της διαθρησκειακότητας των εκατέρωθεν ετεροτήτων,
ενώ στο επίπεδο του υποκειµενικού πολιτισµού το νόηµα του βίου αναδύεται µέ-
σα από τη διαθρησκειακή επιτέλεση νέων ταυτοτήτων. 

Με βάση τα προαναφερθέντα, θα πρέπει να έχουµε κατά νου ότι στην πολιτι-
σµική συνάφεια η συνάντηση Ορθοδοξίας και Ισλάµ είναι πάντοτε µία διαδικα-
σία καθορισµένη και οριακή. Αυτό σηµαίνει ότι, ανεξάρτητα από διαµορφωµένες
προθέσεις, υπακούει στην ιστορία της διαθρησκειακότητας και συµπορεύεται µε
τα κοινωνικά και πολιτισµικά αιτήµατα της καθηµερινότητας. Οι δύο αυτοί άξο-
νες –το καθορισµένο και το οριακό– προβάλλουν στην εποχή µας µε ιδιαίτερη
ένταση, εφόσον από τη µία οι επιµέρους ιστορικότητες είτε τείνουν να συγχωνευ-
θούν σε µια ενιαία παγκόσµια ιστορία, είτε διεκδικούν την αυτονοµία τους έναντι
κάθε ηγεµονικής ιστορίας, και από την άλλη η καθηµερινότητα βιώνεται πια ως
εξαιρετικά ρευστή, αντιφατική και ασυνεχής. Επιπλέον, στην ίδια προοπτική θα
πρέπει να τονιστεί ότι στο πλαίσιο της (µετα)νεωτερικότητας η συνάντηση Ορθο-
δοξίας και Ισλάµ αποτελεί έναν µονάχα από τους συντελεστές που διαµορφώνουν
το παγκόσµιο τοπίο του πολιτισµού. Υπ’ αυτή την έννοια, η διαθρησκειακότητα
Ορθοδοξίας και Ισλάµ αφενός έχει περιορισµένη πολιτισµική συµβολή, αφετέρου
υποβάλλεται στην ίδια κριτική βάσανο που δοκιµάζει κάθε πολιτισµική πρόταση.
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Ενότητα 3.4

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΙΣΛΑΜ ΩΣ ∆ΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΟΣ
ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ∆ΙΑΛΟΓΟΣ

Ο βασικός στόχος της συγκεκριµένης ενότητας είναι να επικεντρωθεί η µέχρι
τώρα ανάλυση σε ορισµένες παραδειγµατικές στιγµές του ανεπίσηµου ή επίσηµου
θεολογικού διαλόγου ανάµεσα σε µείζονες εκπροσώπους της Ορθοδοξίας και του
Ισλάµ. ∆εν αποσκοπούµε, εποµένως, στο να εξαντλήσουµε τη σχετική θεµατολο-
γία, αλλά απλώς στο να αναδείξουµε την πληθωρικότητα, τη διαφοροποίηση και
την ιστορικότητα του διαθρησκειακού διαλόγου στη συνάφεια της συνάντησης
Ορθοδοξίας και Ισλάµ. Στην προοπτική αυτή, µάλιστα, αποσκοπούµε στην όσο το
δυνατόν πιο οργανική διασύνδεση της διαθρησκειακής θεολογίας µε τα δεδοµένα
της καθηµερινής, κοινωνικής, πολιτισµικής και ιστορικής εµπειρίας ορθοδόξων
και µουσουλµάνων.

Όταν θα έχετε ολοκληρώσει τη µελέτη αυτής της ενότητας, θα είστε σε θέση:
• να έχετε µία σαφή εικόνα από τα ίδια τα κείµενα των ορθοδόξων θεολόγων

για τις δυνατότητες, τις προοπτικές και τα όρια του διαθρησκειακού διαλόγου
ανάµεσα στην Ορθοδοξία και στο Ισλάµ,

• να αντιλαµβάνεστε τα πολλαπλά επίπεδα των εν λόγω κειµένων όσον αφο-
ρά στην εκάστοτε βιωµατικότητα των συγγραφέων και των αποδεκτών τους, 

• να σχηµατίσετε µία όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωµένη εικόνα για τη συνάντη-
ση Ορθοδοξίας και Ισλάµ στο θεωρητικό επίπεδο,

• να αξιολογείτε πιο αντικειµενικά τις προϋποθέσεις, τη σηµασία και την προθε-
τικότητα των προσπαθειών διαθρησκειακού διαλόγου ανάµεσα στις δύο παρα-
δόσεις.

• διαθρησκειακή θεολογία
• θεολογική κριτική
• χριστιανο-ισλαµικός διάλογος
• πολεµική
• διαλλακτικότητα 
• (αλληλο)κατανόηση
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Η καθηµερινότητα, η ιστορικότητα και η κοινωνικο-πολιτισµική διάσταση της
διαθρησκειακότητας Ορθοδοξίας και Ισλάµ αποτελούν το πλαίσιο αναφοράς που
µας επιτρέπει αφενός να κατανοήσουµε πληρέστερα και αντικειµενικότερα το
διαθρησκειακό θεολογικό διάλογο µεταξύ των δύο πλευρών, αφετέρου να αντι-
ληφθούµε τη δυναµικότητα και τη συνθετότητα της αλληλόδρασης ανάµεσα στην
πράξη και στη θεωρία της διαθρησκειακότητας ορθοδόξων και µουσουλµάνων. Η
προσέγγιση που ακολουθεί εστιάζεται σε τρεις τυπικές περιπτώσεις διαθρησκει-
ακού διαλόγου –του Ιωάννου ∆αµασκηνού, του Γρηγορίου Παλαµά και του Ανα-
στασίου Γιαννουλάτου– οι οποίες είναι ικανές να ολοκληρώσουν την αποκωδικο-
ποίηση των επιστηµολογικών προκείµενων της συνάντησης Ορθοδοξίας και
Ισλάµ που επιχειρούµε.

3.4.1 Η πολεµική του Ιωάννου ∆αµασκηνού

«Λέει [ο Μωάµεθ] ότι ένας είναι ο Θεός που δηµιούργησε τα πάντα και ότι αυ-
τός µήτε έχει γεννηθεί µήτε έχει γεννήσει. Λέει [ο ίδιος πάλι] ότι ο Χριστός είναι
λόγος Θεού και πνεύµα του· ότι είναι κτιστός και δούλος, καθώς και ότι γεννήθη-
κε από τη Μαρία, την αδελφή του Μωυσή και του Ααρών, χωρίς σπέρµα ανδρός.
Καθώς ισχυρίζεται, ο λόγος του Θεού και το πνεύµα εισήλθε στη Μαρία κι αυτή
γέννησε τον Ιησού, ο οποίος είναι προφήτης και δούλος του Θεού. Επίσης [λέει ο
ίδιος] ότι οι Ιουδαίοι, πράττοντας παρανόµως, θέλησαν να τον σταυρώσουν και
ότι αφού τον συνέλαβαν σταύρωσαν τη σκιά του, ενώ ο ίδιος ο Χριστός δε σταυ-
ρώθηκε –έτσι ισχυρίζεται– ούτε και πέθανε· διότι ο Θεός τον παρέλαβε πλησίον
του στον ουρανό επειδή τον αγαπά. Λέει [ο Μωάµεθ] και το εξής, ότι, όταν ο Χρι-
στός ανήλθε στα ουράνια, τον ρώτησε ο Θεός λέγοντας: ω Ιησού, είπες άραγε εσύ
ότι ‘Υιός είµαι του Θεού και Θεός;’». Και αποκρίθηκε –κατά τα λεγόµενά του– ο
Ιησούς: αλίµονό µου, Κύριε· εσύ γνωρίζεις καλά ότι δεν είπα κάτι τέτοιο και ούτε
υπερηφανεύοµαι που είµαι δούλος σου, αλλά άνθρωποι παραβάτες τα έγραψαν
αυτά, ότι δηλαδή εγώ είπα κάτι τέτοιο, και εξέφεραν λόγια ψευδή εναντίον µου
και είναι πλανεµένοι. Και του αποκρίθηκε [υποτίθεται] ο Θεός και του είπε: ‘γνω-
ρίζω καλά ότι τέτοια λόγια δεν είπες ποτέ εσύ’. Κι άλλα πολλά τερατοειδή, που εί-
ναι άξια για γέλια, γράφει στο βιβλίο του, το οποίο καυχιέται πως έπεσε πάνω
στον ίδιο από τον Θεό. 

Εµείς βέβαια ρωτάµε: ωραία, ποιος είναι εκείνος που µαρτυρεί ότι ο Θεός τού
έδωσε [αυτό] το βιβλίο; Και ποιος από τους προφήτες προείπε ότι θα εµφανιστεί
ένας τέτοιος προφήτης [σαν κι αυτόν]; Αυτοί, όµως, αµφιβάλλουν ότι ο Μωυσής
παρέλαβε το νόµο του Θεού στο όρος Σινά µπροστά στα µάτια όλου του λαού εν
µέσω της νεφέλης και του πυρός και του γνόφου και της θύελλας. Κι ακόµα αµφι-
βάλλουν ότι όλοι οι προφήτες, αρχής γενοµένης από τον Μωυσή και µετά, προεί-
παν για την παρουσία του Χριστού και ότι ο Χριστός όντας Θεός και Υιός του Θε-
ού θα ερχόταν ένσαρκος και θα σταυρώνονταν και θα πέθαινε και θα ανασταίνο-
νταν, καθώς και ότι είναι ο κριτής ζώντων και νεκρών. Κι όταν, πάλι, εµείς ρωτά-
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µε: πώς και δεν εµφανίστηκε µε ανάλογο τρόπο ο προφήτης σας, τουτέστιν µε τη
µαρτυρία άλλων, και γιατί ο Θεός δεν έδωσε και σε κείνον το βιβλίο –που υποστη-
ρίζετε ότι του έδωσε–  ενώπιον όλων σας, όπως έδωσε στον Μωυσή το νόµο τη
στιγµή που ήταν αυτόπτης όλος ο λαός και κάπνιζε το όρος, για να έχετε έτσι κι
εσείς τη βεβαιότητα; Σ’ αυτά αποκρίνονται ότι ο Θεός ενεργεί όπως θέλει. Αυτό,
λέµε, κι εµείς το γνωρίζουµε· σας ρωτάµε, όµως, για το πώς έπεσε το βιβλίο πάνω
στον προφήτη σας. Αποκρίνονται, το λοιπόν, ότι το βιβλίο έπεσε πάνω του την
ώρα που κοιµόταν. Τους λέµε κι εµείς µε τη σειρά µας εκείνο το αστείο, ότι αφού
δέχθηκε το βιβλίο στον ύπνο του και δεν κατάλαβε την ενέργεια [του Θεού], τότε
εκπληρώθηκε στην περίπτωσή του η λαϊκή παροιµία...» (Κατά αιρέσεων, στο
ΕΠΕ, σσ. 308 και 310· η µετάφραση ηµετέρα).

Στο ανωτέρω απόσπασµα του Ιωάννου ∆αµασκηνού διαπιστώνουµε ότι ο κο-
ρυφαίος αυτός θεολόγος της Ορθοδοξίας χρησιµοποιεί στο διάλογό του µε το
Ισλάµ µία διαλεκτική µέθοδο, η οποία από τη µία εκκινεί από τη «θέση» των συ-
γκεκριµένων µουσουλµανικών πεποιθήσεων και από την άλλη εγείρει την «αντί-
θεση» ορισµένων εύλογων θρησκευτικών ενστάσεων. Το αποτέλεσµα είναι µία
«σύνθεση», η οποία υποδεικνύει µε τη σειρά της τις εσωτερικές αντιφάσεις του
Ισλάµ. Βέβαια, στο βαθµό που καµία θρησκευτική παράδοση δεν είναι άµοιρη
εσωτερικών αντιφάσεων, θα µπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι ο ιδιότυπος διά-
λογος του ∆αµασκηνού αντανακλά αφενός τον τρόπο µε τον οποίο η Ορθοδοξία
είχε εµπεδώσει µία ορισµένη υπέρβαση των δικών της αντιφάσεων, αφετέρου τα
στοιχεία εκείνα του Ισλάµ που αποτελούσαν πεδίο πραγµατικής ή δυνητικής αντι-
παράθεσης µεταξύ των δύο θρησκευτικών παραδόσεων. Πιο συγκεκριµένα, κατά
τον ∆αµασκηνό η πίστη των ορθοδόξων διαπνέεται από ορθολογικότητα, ενώ η πί-
στη των µουσουλµάνων από έλλειµµα ορθολογικότητας, διαφορά που υποδεικνύει
ότι εν προκειµένω ο διαθρησκειακός διάλογος δεν µπορεί παρά να λάβει το χαρα-
κτήρα µιας κριτικής διαδικασίας που αποσκοπεί στην πρόταξη ενός συγκεκριµέ-
νου –ελληνικού ή φιλοσοφικού, θα λέγαµε– µοντέλου έλλογης πίστης.

Σε γενικές γραµµές, ο Ιωάννης ∆αµασκηνός εκθέτει µε πιστότητα τις ισλαµι-
κές πεποιθήσεις ή, για να είµαστε ακριβέστεροι, δε φαίνεται να έχει την πρόθεση
να τις διαστρεβλώσει. Εντούτοις, δε δείχνει διατεθειµένος να τις κατανοήσει κα-
θεαυτές, αλλά µόνο σε αντιδιαστολή ή εν συγκρίσει προς τα κριτήριά του περί
αληθούς θρησκευτικότητας. Εξ ου και οι υπερβολικοί χαρακτηρισµοί του τύπου
«κι άλλα πολλά τερατοειδή, που είναι άξια για γέλια». Παρ’ όλα αυτά, οι ενστά-
σεις του σε καµία περίπτωση δεν εξαντλούνται στον ψόγο και την ειρωνεία, αλλά
πρωτίστως και κυρίως προσανατολίζονται στην οριοθέτηση ενός πεδίου προβλη-
µατισµού για τους ίδιους τους µουσουλµάνους. Οι τελευταίοι καλούνται να υιοθε-
τήσουν µία αντικειµενική ή εξωτερική, τρόπον τινά, κριτική στάση έναντι της πί-
στεώς τους, έτσι ώστε να αναστοχαστούν τη συνέπεια και τη συνοχή της. Μόνο µ’
αυτό τον τρόπο µπορεί να εγκαινιαστεί και να προχωρήσει ένας θεολογικός διά-
λογος µεταξύ Ορθοδοξίας και Ισλάµ. Αναµφίβολα, η εν λόγω µεθόδευση είναι εν-
διαφέρουσα και σηµαντική, αλλά σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να θεωρηθεί
αποκλειστική ή κυρίαρχη.
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Η γνώση του ∆αµασκηνού για το Ισλάµ –έτσι όπως αυτή προκύπτει από το κεί-
µενό του– πιστοποιεί τη σε ικανό βαθµό επιτελούµενη συνύπαρξη και αλληλόδρα-
ση ορθοδόξων και µουσουλµάνων στο επίπεδο του καθηµερινού βίου. Παράλλη-
λα, η εκ µέρους του αντίστιξη των ορθολογικών κριτηρίων της Ορθοδοξίας και
των εκ πρώτης όψεως απλοϊκών πεποιθήσεων του Ισλάµ υποδηλώνει την ενσυνεί-
δητη συνάντηση δύο αισθητά διαφορετικών ιεροφανειακών εµπειριών και, κατ’
επέκταση, δύο ετερογενών αρθρώσεων ιστορικής αυτοσυνείδησης. Με άλλους
λόγους, ο ∆αµασκηνός φαίνεται να αντιλαµβάνεται πως το διαλογικό εγχείρηµά
του συνεπάγεται την υπόδειξη ενός τρόπου µε τον οποίο δύο διαφορετικές ιστο-
ρίες µπορούν να συνυπάρξουν σε µία κοινή προοπτική. Τέλος, το γεγονός ότι ο
∆αµασκηνός θέτει τους µουσουλµάνους ενώπιον του αιτήµατος µιας κριτικής
αποτίµησης των πεποιθήσεών τους δηλώνει, εµµέσως πλην σαφώς, ότι ο διαθρη-
σκειακός διάλογος και όρους έχει και όρια: δεν µπορεί να εκδιπλωθεί στο κενό
µιας υποτιθέµενης σχετικοποίησης του ιεροφανειακού/θρησκευτικού –όλοι είναι
εξίσου αληθείς, για παράδειγµα– ούτε µπορεί να υπερβεί τις εγγενείς ιδιαιτερό-
τητες που συνιστούν τη θρησκειακή ετερότητα. Καλώντας, δηλαδή, τους µουσουλ-
µάνους σε ορθολογική κριτική, από τη µία θέτει τους όρους του διαλόγου και από
την άλλη υπενθυµίζει παραδόξως τα όρια της διαλογικής επιτελεστικότητάς τους.

3.4.2 Η διαλλακτικότητα του Γρηγορίου Παλαµά
«Με τη σειρά του ο Θεσσαλονίκης [Γρηγόριος] είπε: εσείς [οι µουσουλµάνοι]

λέτε ότι ο Χριστός είναι λόγος του Θεού. Πώς όµως ο λόγος γίνεται από κάποιον
άλλο λόγο; Στην περίπτωση αυτή το αποτέλεσµα θα είναι να δεχθούµε ότι ο λόγος
του Θεού δεν είναι συνάναρχος µε τον Θεό. Άλλωστε στην αρχή [της συζήτησης]
αποσαφηνίστηκε το σηµείο αυτό κι εσείς οµολογήσατε ότι ο Θεός έχει συνάναρχο
λόγο και πνεύµα· εξ ου και τον Χριστό δεν τον ονοµάζετε µόνο λόγο, αλλά και
πνεύµα του Θεού. Ο Θεός, βέβαια, είπε κι έγινε και αυτή εδώ η πέτρα... και τα
χορτάρια, ακόµα και τα ερπετά. Εάν λοιπόν, επειδή ο Χριστός έγινε χάρη στο λό-
γο του Θεού –καθώς λέτε – γι’ αυτό ακριβώς και είναι λόγος και πνεύµα του Θε-
ού, τότε και η πέτρα και τα χορτάρια και το καθένα από τα ερπετά είναι λόγος και
πνεύµα του [Θεού], αφού και γι’ αυτά είπε κι έγιναν. Βλέπετε πόσο κακό είναι το
να λέει κάποιος ότι ο Θεός είπε κι έγινε και ο Χριστός;...

Στο σηµείο αυτό οι Χιόνες διέκοψαν [τη συζήτηση] γι’ άλλη µία φορά, ενώ ο
συντονιστής [της όλης διαδικασίας] Παλαπάνος, αφού επέβαλε σιγή, είπε στον
Θεσσαλονίκης [Γρηγόριο]: ο αφέντης ορίζει να µας πεις πώς, ενώ εµείς δεχόµα-
στε τον Χριστό και τον αγαπάµε και τον τιµάµε και τον ονοµάζουµε λόγο και πνοή
του Θεού, κι επιπλέον δεχόµαστε ότι η µητέρα του κατέχει ιδιαίτερη θέση πλη-
σίον του Θεού, εσείς δε δέχεστε τον προφήτη µας, ούτε και τον αγαπάτε; Απάντη-
σε δε ο Θεσσαλονίκης [Γρηγόριος]: εκείνος που δεν πιστεύει στα λόγια του δα-
σκάλου δεν µπορεί να τον αγαπήσει· γι’ αυτό εµείς δεν αγαπάµε τον Μωάµεθ.
Μας είπε ο Κύριος και Θεός µας Ιησούς Χριστός ότι θα έρθει και πάλι για να κρί-
νει όλο τον κόσµο και µας έδωσε εντολή να µη δεχθούµε κανέναν άλλο µέχρις
ότου να έρθει εκ νέου ανάµεσά µας...
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Από την πλευρά τους, οι Χιόνες είπαν στον Θεσσαλονίκης [Γρηγόριο] από κοι-
νού µε τους Τούρκους: η περιτοµή παραδόθηκε εξαρχής και µε σαφή τρόπο από
τον Θεό και µάλιστα ο ίδιος ο Χριστός υποβλήθηκε σε περιτοµή. Πώς λοιπόν
εσείς δεν περιτέµνεστε; Ο δε Θεσσαλονίκης [Γρηγόριος] τούς είπε: επειδή ανα-
φέρεστε στα του παλαιού νόµου –και τα όσα παραδόθηκαν τότε στους Εβραίους
όντως από τον Θεό παραδόθηκαν– [µη λησµονείτε] ότι παραδόθηκε από τον Θεό
και ο σαββατισµός και το εβραϊκό Πάσχα και οι θυσίες που µόνο οι ιερείς τελού-
σαν και η θέση του θυσιαστηρίου και του καταπετάσµατος εντός του ναού. Αν λοι-
πόν τα ανωτέρω και άλλα παρόµοια παραδόθηκαν εξίσου από τον Θεό, πώς εσείς
δεν εµµένετε σε κανένα από αυτά, ούτε τα ακολουθείτε στην πράξη;...» (∆ιάλεξις
προς τους αθέους Χιόνας, στο ΕΠΕ, σσ. 220 και 222· η µετάφραση ηµετέρα).

Στην περίπτωση του αποσπάσµατος που παρατίθεται ανωτέρω, είναι εµφανές
ότι και στα έργα του Γρηγορίου Παλαµά προκρίνεται και χρησιµοποιείται µία
διαλεκτική µέθοδος. Εν προκειµένω, βέβαια, δεν πρόκειται για το σχήµα «θέση –
αντίθεση – σύνθεση» που φαίνεται ότι προσιδιάζει στη διαθρησκειακή προσέγγι-
ση του Ιωάννου ∆αµασκηνού, αλλά για το κλασικό σχήµα της συλλογιστικής επι-
χειρηµατολογίας. Η λεπτή αλλά καίρια αυτή διαφοροποίηση επιτρέπει στον Πα-
λαµά να είναι πιο µετριοπαθής και ταυτόχρονα πιο διαλλακτικός στη στάση του.
Η ουσία, όµως, παραµένει η ίδια: εξ επόψεως ορθοδόξου θεολογίας, το Ισλάµ
κρίνεται αντιφατικό και ασυνεπές ως προς τις πεποιθήσεις του. Παράλληλα, ο
Παλαµάς καλείται να διευκρινίσει την ορθόδοξη θέση ως προς κάποιες µείζονες
ενστάσεις των µουσουλµάνων. Με άλλους λόγους, η αντιφατικότητα αντιµετωπί-
ζεται στο ανωτέρω κείµενο υπό το πρίσµα της διαθρησκειακότητας. Τόσο το
Ισλάµ όσο και η Ορθοδοξία καλούνται να αναµετρηθούν µαζί της. Η υπέρβασή
της εκ µέρους του Παλαµά δεν υπαγορεύεται από τη λογική της διαλεκτικής, αλλά
αίφνης από τη λογική της ίδιας της θρησκευτικής ιδιαιτερότητας: οι ορθόδοξοι
δεν µπορούν να αποδεχθούν τον Μωάµεθ, όχι λόγω κάποιας κριτικής ενστάσεως,
αλλά λόγω της αποκλειστικότητας του Ιησού και της διδασκαλίας του. Ως εκ τού-
του, η προσέγγιση του Γρηγορίου Παλαµά αναδεικνύεται πιο ευέλικτη και πληθω-
ρική εν συγκρίσει προς εκείνη του Ιωάννου ∆αµασκηνού.

Εντούτοις, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι, ενώ ο ∆αµασκηνός αποδεικνύεται
ικανός γνώστης του Ισλάµ και µάλιστα µε άµεσο τρόπο, ο Παλαµάς δεν επιδει-
κνύει ανάλογη γνώση. Το εν λόγω έλλειµµα θα µπορούσε να θεωρηθεί τόσο
πλεονέκτηµα όσο και µειονέκτηµα· το µεν πρώτο, διότι οι ισλαµικές θέσεις κα-
ταγράφονται στο έργο του έτσι όπως προσδιορίζονται από τους ίδιους τους µου-
σουλµάνους –κι ως εκ τούτου εµφανίζουν τη µικρότερη δυνατή διαµεσολάβηση–
το δε δεύτερο, διότι ο περιστασιακός χαρακτήρας της πληροφόρησης που έχει
του στερεί τη δυνατότητα για σφαιρική και ενδελεχή ενηµέρωση όσον αφορά
στο Ισλάµ. Παρ’ όλα αυτά, οι όποιες ελλείψεις έχει δε λειτουργούν ως τροχοπέ-
δη στο διάλογό του µε τους µουσουλµάνους: εκκινεί από τη θέση που του παρου-
σιάζουν, τη δέχεται ως έχει και προβαίνει στην εκτίµησή της υπό το πρίσµα της
ιεροφανειακής εµπειρίας του. Η τελευταία διαφαίνεται πως έχει εντονότατο
εσχατολογικό προσανατολισµό, γεγονός που επιτρέπει στον Παλαµά να διατη-
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ρεί την αναγκαία αποστασιοποίηση. Πιο συγκεκριµένα, δε χρησιµοποιεί τη συλ-
λογιστική του για να εξαντλήσει τα όποια περιθώρια ορθότητας, αλλά του αρκεί
το γεγονός ότι στην προοπτική των εν Χριστώ εσχάτων εντός της ιστορίας η ορ-
θότητα αρθρώνεται αποκαλυπτικά: η συνάντηση Ορθοδοξίας και Ισλάµ δε θεµε-
λιώνεται τόσο στις απόπειρες των εκατέρωθεν θεολόγων, όσο στο αίτηµα της Βα-
σιλείας του Θεού για ενότητα των πάντων.

Οι συνθήκες του καθηµερινού βίου υπό τις οποίες επιτελείται η διαθρησκεια-
κότητα του Γρηγορίου Παλαµά δεν είναι οι καλύτερες δυνατές. Ειδικότερα, ο
Παλαµάς είναι αιχµάλωτος των Τούρκων, υποβάλλεται σε δυσµενή µεταχείριση
και ουσιαστικά σύρεται στο διαθρησκειακό διάλογο που καταγράφεται στα κεί-
µενά του. Με άλλους λόγους, το Ισλάµ αποτελεί εν πολλοίς µία απειλητική παρου-
σία στα όρια της καθηµερινότητας των ορθοδόξων. Γενικότερα, η ορθόδοξη ιστο-
ρία του πάλαι ποτέ ένδοξου Βυζαντίου βρίσκεται αντιµέτωπη µε την καλπάζουσα
κυριαρχία του τουρκικού Ισλάµ. Όπως στην περίπτωση του ∆αµασκηνού έτσι και
στην περίπτωση του Παλαµά η διαθρησκειακή συνάντηση γίνεται µε άνισους
όρους, αλλά µε µία σηµαντική διαφορά: ο ∆αµασκηνός διαλέγεται µε φόντο ένα
ισχυρό ακόµα Βυζάντιο, ενώ ο Παλαµάς αναγκάζεται να συνοµιλήσει στο πλαίσιο
ενός Βυζαντίου που καταρρέει. Εξ ου η πολεµική του πρώτου και η διαλλακτικό-
τητα του δεύτερου. Τέλος, η προθετικότητα του Παλαµά έγκειται περισσότερο
στην όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτική και εύληπτη παρουσίαση της Ορθοδο-
ξίας παρά στην κριτική αποτίµηση των αντιφάσεων του Ισλάµ. Οι τελευταίες ανα-
δεικνύονται εν παρόδω και στο βαθµό που οι µουσουλµάνοι αντιµετωπίζονται ως
αληθινά θρησκευτικά υποκείµενα.

3.4.3 Η ανοικτότητα του Αναστασίου Γιαννουλάτου

«Εκτός από την οριστική Καινή ∆ιαθήκη, τη νέα συνθήκη την οποία συνήψε ο
Θεός µε τους ανθρώπους εν τω Υιώ, υπήρξαν και άλλες ‘διαθήκες’, ευρύτερου ή
ειδικότερου περιεχοµένου, που διατηρούν τη σηµασία και το κύρος τους: Η πρώ-
τη µε τον Αδάµ και την Εύα, δηλαδή τους εκπροσώπους ολόκληρου του ανθρώπι-
νου γένους, η δεύτερη µε τον Νώε και τη νέα ανθρωπότητα που διασώθηκε από
τον κατακλυσµό. [...] Η τρίτη διαθήκη συνήφθη µε τον Αβραάµ [...], τον γενάρχη
ενός λαού που επρόκειτο να παίξει βασικό ρόλο στο σωτηριώδες σχέδιο του Θε-
ού. Οι µουσουλµάνοι, τονίζοντας την αφοσίωσή τους στον Αβραάµ, θα µπορούσα-
µε να πούµε ότι συµµετέχουν σ’ αυτή τη διαθήκη, έχοντας κάνει µία ιδιότυπη ιστο-
ρική κίνηση προς τα πίσω. Η τελευταία όµως και οριστική διαθήκη, διά του Ιησού
Χριστού, του νέου Αδάµ, ως εκπροσώπου ολόκληρης της ανθρωπότητας, έχει πε-
ριλάβει δυνάµει εν αυτή το ανθρώπινο γένος στο σύνολό του. Για µας ο Χριστός
παραµένει ‘το φως το αληθινόν, ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόµενον εις τον κό-
σµον’. [...] Η ολοφώτεινη µορφή του Χριστού, καίτοι αλλοιωµένη από το κοίλο κά-
τοπτρο µιας αποσπασµατικής Χριστολογίας ή κρυµµένη από την οµίχλη διαφό-
ρων αιρετικών ερµηνειών, ρίχνει αµυδρά το φως της και µέσα στη µουσουλµανική
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εµπειρία» (Αναστασίου Γιαννουλάτου, Παγκοσµιότητα και Ορθοδοξία: µελετή-
µατα Ορθόδοξου προβληµατισµού, Ακρίτας, Αθήνα 2000, σσ. 166-7). 

Οι συγκεκριµένες θέσεις του Αρχιεπισκόπου Τιράνων και πάσης Αλβανίας
Αναστασίου Γιαννουλάτου έρχονται να εµπλουτίσουν περαιτέρω τη στάση της
ορθόδοξης θεολογίας έναντι του Ισλάµ. Σε καµία περίπτωση δε θεµατογραφού-
νται στην πολεµική, ούτε και συνιστούν απλώς µία εκδοχή της διαλλακτικότητας·
ανήκουν µάλλον στο ήθος και την πρακτική της ανοικτότητας στο πλαίσιο των δια-
θρησκειακών θεολογικών σχέσεων. Με άλλους λόγους, υποδεικνύουν τρόπους
και προϋποθέσεις προς επίτευξη και άρθρωση των διόδων εκείνων που µπορούν
να εγγυηθούν, αν µη τι άλλο, ένα σοβαρό και υπεύθυνο διάλογο µεταξύ ορθόδο-
ξης και ισλαµικής θεολογίας. Πιο συγκεκριµένα, ο Αναστάσιος Γιαννουλάτος επι-
χειρεί να ανασύρει από το θρησκειακό κεφάλαιο του παρελθόντος εκείνες τις
«στιγµές» που θα µπορούσαν υπό προϋποθέσεις να διανοίξουν ορθοδόξους και
µουσουλµάνους και να τους οδηγήσουν στο να αναδιαπραγµατευθούν κοινές ανα-
φορές και µνήµες. Τέτοιες ακριβώς αναφορές και µνήµες είναι η επίκληση της αυ-
θεντίας του Αβραάµ και η αναφορά στον Ιησού.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος είναι ένας θρησκειολόγος διεθνούς ανα-
γνώρισης, ο οποίος έχει ασχοληθεί διεξοδικά µε το Ισλάµ. Εποµένως, η γνώση
του εν προκειµένω είναι και έγκυρη και εκτεταµένη. Στο ανωτέρω απόσπασµα
η κατάρτισή του είναι προφανής από την όλη προοπτική στην οποία εντάσσει
την προβληµατική του, προβληµατική που θα µπορούσαµε να ονοµάσουµε
αβρααµική και συνάµα χριστολογική. Στην ουσία, δηλαδή, ο Γιαννουλάτος
αναδεικνύει την αβρααµική και χριστολογική προοπτική της ίδιας της µου-
σουλµανικής εµπειρίας. Είναι εξαιρετικά σηµαντικό το γεγονός ότι µια τέτοια
εµπειρία αναγνωρίζεται στην ιδιαιτερότητά της, ανεξάρτητα από τις όποιες
αξιολογικές αποτιµήσεις εξ επόψεως ορθοδόξου θεολογίας. Ειδικότερα, θα
µπορούσε κάποιος να υποστηρίξει ότι η θρησκειολογική ιδιαιτερότητα του
Ισλάµ αντιµετωπίζεται ως σηµείο σύγκλισης και απόκλισης µεταξύ µουσουλ-
µάνων και ορθοδόξων· σύγκλισης, από τη µία, στο βαθµό που οι µορφές του
Αβραάµ και του Ιησού αξιοποιούνται ως εµβληµατικά σηµεία µιας κοινής
ιστορικότητας, και απόκλισης, από την άλλη, στο βαθµό που αυτή ακριβώς η
ιστορικότητα αναπτύσσεται προς την κατεύθυνση αισθητά διαφορετικών ιερο-
φανειακών εµπειριών. Υπ’ αυτή την έννοια, ο Αναστάσιος Γιαννουλάτος θεω-
ρεί πως ο διάλογος Ορθοδοξίας και Ισλάµ στην εποχή µας όχι µόνο είναι επιθυ-
µητός, αλλά και εφικτός ή ακόµα και αναγκαίος, εφόσον στην ιστορία έχει ήδη
πραγµατωθεί ως αυτό που ο ίδιος αποκαλεί «διάλογο ζωής» (ό.π., σ. 163).

Οι συνθήκες του καθηµερινού βίου της µετανεωτερικότητας, εντός και υπό το
πρίσµα της οποίας γράφει ο Γιαννουλάτος, ευνοούν και παράλληλα απαιτούν το
διάλογο των θρησκειών εν γένει και ειδικότερα το διάλογο µεταξύ Ορθοδοξίας
και Ισλάµ. Σε αυτή την πρό(σ)κληση ανταποκρίνεται ο Γιαννουλάτος εµπεδώνο-
ντας περισσότερο µία συνολικότερη διαθρησκειακή επιτελεστικότητα που είχε
ήδη εγκαινιάσει από τα µέσα του 20ού αιώνα το Οικουµενικό Πατριαρχείο. Η εν
λόγω επιτελεστικότητα της διαθρησκειακής κατανόησης βρίσκει στο πρόσωπο
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του Γιαννουλάτου τον θεωρητικό της ανοικτότητας της ορθόδοξης θεολογίας
προς τα άλλα θρησκεύµατα και δη προς το Ισλάµ. Παρ’ όλα αυτά, η συγκεκριµένη
στάση δε συνεπάγεται συσκότιση ή παραθεώρηση της όποιας εκατέρωθεν διαφο-
ράς και ασυµβατότητας· τουναντίον, εκκινεί από τις διαφορές και τις ασυµβατότη-
τες, για να τις αξιοποιήσει ως δείκτες κατανόησης, βαθύτερης αλληλογνωριµίας
και υπεύθυνης ανοικτότητας προς την ιδιαιτερότητα του θρησκευόµενου Άλλου.

∆ραστηριότητα 2

Να συγκρίνετε µεταξύ τους τις απόψεις των αποσπασµάτων που παρατίθενται στην Ενότη-

τα 4, εντοπίζοντας οµοιότητες και διαφορές. 
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Ενότητα 3.5

ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Στο παρόν κεφάλαιο επιχειρήσαµε να καταδείξουµε την πολυπλοκότητα και
τη συνθετότητα που εµπλέκονται στη διαδικασία εντοπισµού, διασάφησης και
αξιοποίησης των επιστηµολογικών προκείµενων της συνάντησης Ορθοδοξίας και
Ισλάµ. ∆ιαπιστώσαµε, λοιπόν, ότι οι όψεις που πρέπει να διερευνηθούν είναι πολ-
λές και ετερόκλητες: ανθρωπολογικές, ιστορικές, κοινωνικές, οικονοµικές, πολι-
τικές και θεολογικές. Η καθεµία από αυτές διαθέτει τη δική της σπουδαιότητα και
την ιδιαίτερη συµβολή της στη διαµόρφωση ενός πλέγµατος σχέσεων, διαθέσεων,
στόχων, πρακτικών και συµπεριφορών, που µε τη σειρά τους επιτελούνται βιωµα-
τικά και, κατ’ επέκταση, νοηµατικά µε τρόπους οµοιόµορφους, συµπληρωµατι-
κούς, αντιθετικούς ή απλώς διαφορετικούς. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, αυτό
που συµβαίνει είναι η πραγµάτωση ενός πεδίου ιστορικής (αυτο)συνείδησης, το
οποίο συνιστά ένα όλως ιδιάζον φαινόµενο εξ επόψεως θρησκειολογικής. Πρό-
κειται για την ανάδυση, οριοθέτηση και ανάπτυξη µιας ορισµένης διαθρησκεια-
κότητας µεταξύ ορθοδόξων και µουσουλµάνων ως υποκειµένων και συντελεστών
µιας ιεροτοπίας (sacroscape). 

Η οργανική διασύνδεση και σύνθεση όλων των όψεων που παρακολουθήσαµε
µπορεί να γίνει υπό το πρίσµα της θρησκειολογικής προσέγγισης, στο βαθµό που
αναγνωρίζεται ότι η διαθρησκειακότητα Ορθοδοξίας και Ισλάµ επιτελείται ως
µία ιδιαίτερη ιεροφανειακή εµπειρία. Πιο συγκεκριµένα, δεν είναι µόνο η Ορθο-
δοξία και το Ισλάµ που προκύπτουν από και οδηγούν σε ιδιαίτερες και µη αναγώ-
γιµες ιεροφανειακές εµπειρίες, αλλά και αυτή καθεαυτή η µεταξύ τους σχέση που
παράγει µία τρίτη διάσταση, η οποία χαρακτηρίζεται και διέπεται από τη δική της
ιεροφανειακότητα. Η ιεροφανειακότητα αυτή δεν είναι ούτε ορθόδοξη ούτε ισλα-
µική, αλλά αποτελεί τη µείζονα προκείµενη για την επικοινωνία, την αλληλόδρα-
ση και την όσµωση µεταξύ των δύο θρησκευµάτων. Από τη στιγµή της εµφάνισής
της και µετά, η ιστορική πορεία, η κοινωνική δυναµική και η νοηµατική εµπειρία
των εκατέρωθεν πιστών δεν µπορούν –µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο– να κατανοη-
θούν ερήµην των κεκτηµένων, των εκκρεµοτήτων και των αιτηµάτων της διαθρη-
σκειακής συνύπαρξης.

Τόσο η Ορθοδοξία όσο και το Ισλάµ αποτελούν ιεροφανειακές εµβιώσεις της
ιστορίας, τουτέστιν έχουν αυτοπροσδιοριστεί ως εσχατολογικές εννοήσεις/νοη-
µατοδοτήσεις του έγχρονου χαρακτήρα της ανθρώπινης ζωής. Ειδικότερα, η
Ορθοδοξία ως εσχατολογία έγκειται σε µία αµφιθυµική υπέρβαση της ιστορίας,
ενώ το Ισλάµ ως εσχατολογία έγκειται σε µία προγραµµατική υπέρβαση της ιστο-
ρίας. Για την ορθόδοξη εµπειρία, η ιστορικότητα είναι το πεδίο τόσο της παρου-
σίας όσο και της απουσίας του Ιησού, ενώ για τη µουσουλµανική εµπειρία η ιστο-
ρικότητα είναι το πεδίο της απουσίας του Μωάµεθ που πρέπει να µεταποιηθεί σε
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παρουσία του Ισλάµ. Αυτό σηµαίνει ότι η µεταξύ τους διαθρησκειακότητα ανα-
δεικνύεται ως ένα ιστορικό βίωµα που θέτει την ίδια την εσχατολογία στο επίκε-
ντρο της διαπραγµάτευσης και της (αυτο)κριτικής. Ως εκ τούτου, η συνάντηση
Ορθοδοξίας και Ισλάµ µόνο ως εµπέδωση, αναστοχασµός και ανατροφοδότηση
της εσχατολογικής (αυτο)συνείδησης µπορεί να προσεγγιστεί και να κατανοηθεί
στο εύρος και στο βάθος που της αξίζει.

Κατά την άποψή µας, σ’ αυτό ακριβώς το σηµείο είναι που συγκλίνουν θρη-
σκειολογικά όλες οι επιµέρους επιστηµολογικές προκείµενες της συνάντησης
Ορθοδοξίας και Ισλάµ. Ειδικότερα, θα µπορούσε κάποιος να ρωτήσει: ποιος
είναι άραγε ο θεµελιώδης λόγος που καθιστά αναγκαία, επιθυµητή και επιτα-
κτική την ουσιαστική συνύπαρξη των πιστών και από τις δύο πλευρές; Η απαί-
τηση των συνθηκών της παγκοσµιοποίησης; Το πρόταγµα της επικοινωνίας και
του διαλόγου στη βάση του µεταµοντέρνου σχετικισµού; Το γεγονός ότι µια τέ-
τοια συνύπαρξη είναι απλούστατα χρήσιµη και ωφέλιµη όσον αφορά στην επί-
λυση κοινωνικών προβληµάτων; Αναµφίβολα, όλοι αυτοί οι λόγοι διατηρούν
στο ακέραιο τη σηµασία και τη σπουδαιότητά τους. Παρ’ όλα αυτά, δε θα πρέ-
πει να εκληφθούν ως ο κύριος και πρώτιστος λόγος της διαθρησκειακής συνά-
ντησης Ορθοδοξίας και Ισλάµ· ο λόγος αυτός αφορά σε κάτι πολύ πιο ουσια-
στικό ως προς την ιστορική ιδιαιτερότητα των δύο θρησκευµάτων. Εν κατα-
κλείδι, θα µπορούσαµε να υποστηρίξουµε ότι ορθόδοξοι και µουσουλµάνοι
οφείλουν να τελούν σε µία σχέση διαρκούς συνύπαρξης και αλληλοπεριχώρη-
σης, διότι αυτός είναι ο µοναδικός τρόπος που τους επιτρέπει πια να αναπτύσ-
σονται ως διακριτοί µεταξύ τους και ταυτόχρονα αναντικατάστατοι ο ένας για
τον άλλο!
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ΓΛΩΣΣΑΡΙ
άλλος

όρος που αναφέρεται στη θεµελιώδη σπουδαιότητα της διαφοράς και της ετε-
ρότητας στο επίπεδο των πεποιθήσεων, των πρακτικών και των ταυτοτήτων. 

αναστοχαστική κριτική
η κριτική που λαµβάνει σοβαρά υπόψη της τις προϋποθέσεις, τις προκατανοή-
σεις και τις προδιαθέσεις του ίδιου του ερευνητή. 

αποδόµηση
µέθοδος που αφορά στην ερµηνεία ενός κειµένου µέσω της απο-κάλυψης των
απωθηµένων νοηµάτων, εµπειριών και συµπλεγµάτων του συντάκτη.  

αποκωδικοποίηση
µέθοδος που αφορά στην ερµηνεία ενός κειµένου µέσω της ανάδειξης των
θεσµικών, ιδεολογικών και συµβολικών δοµών που το προσδιορίζουν.  

απολογητική
φιλολογικό είδος του θεολογικού λόγου, το οποίο χαρακτηρίζεται από έντονη
διάθεση επιχειρηµατολογίας και υπεράσπισης των δογµάτων της πίστεως. 

αυθεντία
η απόλυτη βάση θεµελίωσης των θεσµικών, κανονιστικών, νοηµατικών και
συµβολικών στοιχείων µιας κοινωνίας.

βιωµατικές συνάφειες
οι σχέσεις που συγκροτούνται ανάµεσα σε ατοµικές και/ή συλλογικές εµπει-
ρίες χάριν της ιστορικο-κοινωνικής συνοχής. 

διαθρησκειακή επιτέλεση
η εξατοµικευµένη ή οµαδική πραγµάτωση της σχέσης µεταξύ δύο ή περισσό-
τερων θρησκειών επί τη βάσει συγκεκριµένων όρων και ορίων.

διεπιστηµονική προσέγγιση
η ερµηνευτική µεθοδολογία που έγκειται στην αθροιστική ή την οργανική συν-
δροµή πολλών επιµέρους επιστηµονικών κλάδων. 

διυποκειµενικός
όρος που αναφέρεται στη συµφωνία εντός µιας συλλογικότητας ως υπέρβαση
της αντίθεσης ανάµεσα στο υποκειµενικό και το αντικειµενικό. 

εθνογραφία
κλάδος των κοινωνικών επιστηµών που µελετά όλες τις µορφές µικρο-κοινω-
νίας µέσω της συµµετοχικής παρατήρησης.

ειδολογικό αίτιο
η ειδική εκείνη διάσταση της αιτιότητας που συνίσταται στην καθοριστική επε-
νέργεια του είδους, τουτέστιν της µορφής, που διέπει ένα γεγονός.

εκδηλώσεις της ζωής
όρος που αποδίδει περιληπτικά όλους τους τρόπους (υλικο-πρακτικούς και
ψυχο-πνευµατικούς) µε τους οποίους εµφανίζεται η ανθρώπινη ζωή.

εκκοσµίκευση
η προϊούσα διαδικασία µέσω της οποίας οι σύγχρονες κοινωνίες αποµακρύ-
νονται από την παραδοσιακή θρησκεία χάριν νέων µορφών ιερότητας.
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εξουσία
ο κυρίαρχος τρόπος µέσω του οποίου εκφράζεται η αυθεντία µιας δεδοµένης
κοινωνίας.  

θετικότητα
όρος που αποδίδει τη (σχετική) βεβαιότητα της γνώσης στην οποία αποσκοπεί
η επιστηµονική προσπέλαση της πραγµατικότητας. 

ιδεολογία
το θεωρητικό σύστηµα που νοµιµοποιεί ως φυσική, λογική ή εν γένει αληθινή
την καθεστηκυία τάξη ή την κοινωνική απαίτηση µιας δεδοµένης οµάδας.

Ιερό
όρος που αναφέρεται σε ό,τι µια δεδοµένη οµάδα ή κοινωνία θεωρεί πως την
υπερβαίνει συνολικά και ως εκ τούτου την καθορίζει καταλυτικά.

ιεροφανειακός
ο κάθε είδους τρόπος µέσω του οποίου οι άνθρωποι βιώνουν την κατ’ αυτούς
φανέρωση του Ιερού στην ατοµική και συλλογική ύπαρξή τους. 

ιστορία των νοοτροπιών
η ιστοριογραφία που ενδιαφέρεται όχι για τα γεγονότα ως πράξεις, αλλά για
τις πράξεις ως φορείς ευρύτερου νοηµατικού περιεχοµένου.

ιστορική αυτοσυνειδησία
ο τρόπος µε τον οποίο το άτοµο ή η κοινωνική οµάδα κατανοούν τον εαυτό
τους σε άµεση και οργανική συνάφεια προς την ιστορία. 

ιστορικότητα
η εκ µέρους ατόµων ή οµάδων βιωµατική πρόσληψη, αναδηµιουργία και εµπέ-
δωση συγκεκριµένων ιστορικών συνθηκών σε δεδοµένο τόπο και χρόνο. 

ισχύς
η αποτελεσµατικότητα µε την οποία επιβάλλεται µέσω θεσµικών ή εθιµικών
δοµών η εξουσία µιας κοινωνίας.  

καθηµερινός βίος
το θεµελιακό επίπεδο της ανθρώπινης ζωής, στο οποίο (ανα)παράγονται και
διαιωνίζονται οι εµπειρίες που συνέχουν ένα κοινωνικό σύνολο.

κανονικότητα
όρος που αναφέρεται στον τυπικό τρόπο µε τον οποίο η επιστήµη αποδίδει την
περιοδικότητα και ως εκ τούτου την προβλεψιµότητα των φαινοµένων.  

κείµενο
κάθε φυσική ή τεχνητή οντότητα που θεωρείται κοινωνικά ότι εκπέµπει ένα
µήνυµα (π.χ. γραπτό ή εικαστικό) προς «ανάγνωση». 

κεφάλαιο
το σύνολο των υλικών, θεσµικών και συµβολικών πόρων που προµηθεύουν τα
στοιχεία εκείνα που είναι απαραίτητα για την κοινωνική επιτέλεση.

κοινωνία της πληροφορίας
η σύγχρονη ανθρώπινη κοινωνικότητα που δοµείται και λειτουργεί έχοντας ως
βασικό κεφάλαιο την πληροφορία.

κοινωνικό πρόταγµα
κάθε ιδεολογική θέση που επιστρατεύεται και επιδιώκεται ως λύση στο τάδε
ή στο δείνα µείζον κοινωνικό πρόβληµα.
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κοινωνιολογία της γνώσης
ο κλάδος της κοινωνιολογίας που µελετά τις κοινωνικές σχέσεις υπό το πρί-
σµα της καθηµερινής εµπειρίας και της γνώσης που αυτή συνεπάγεται.

κρυπτοχριστιανισµός
το σύνολο των χριστιανικών πληθυσµών που για κοινωνικούς, οικονοµικούς ή
πολιτικούς λόγους κρατούσαν µυστική τη θρησκευτική ταυτότητά τους.

«λαοί του βιβλίου»
σύµφωνα µε το Ισλάµ, όλοι εκείνοι οι «λαοί» που θρησκεύονται επί τη βάσει
κάποιου αποκεκαλυµµένου ιερού βιβλίου (π.χ. χριστιανοί και Εβραίοι).

Μαµελούκοι
δυναστεία που ίδρυσε αυτόνοµο σουλτανάτο στην Αίγυπτο (1250-1517). 

Νεωτερικότητα
η ιστορική περίοδος και η συνακόλουθη κοινωνικο-πολιτισµική συνθήκη που
εγκαινιάστηκαν στη ∆υτική Ευρώπη από το 15ο αιώνα και εξής. 

νόηµα
το καθολικό βιωµατικό περιεχόµενο που προσλαµβάνει η ιστορικο-κοινωνική
επιτέλεση του ατόµου ή του συνόλου.

ουδετεροθρησκία
η απροκατάληπτη, ισότιµη και αντικειµενική στάση της πολιτείας έναντι όλων
των θρησκευτικών οµάδων.

Παγκόσµιο Χωριό
όρος που αναφέρεται στην ενότητα, την κοινότητα και την οικειότητα που διέ-
πουν τις σχέσεις των επιµέρους κοινωνιών σε παγκόσµιο επίπεδο.

πεδίο
όρος που αναφέρεται στη δοµική και οργανική συνάφεια ενός πλήθους στοι-
χείων, τα οποία ως εκ τούτου συγκροτούν µία ολότητα ιδίας τάξεως. 

περιοδολόγηση
η διαίρεση µιας δεδοµένης ιστορίας σε χρονικές περιόδους επί τη βάσει
συγκεκριµένων χαρακτηριστικών. 

πλαισίωση
η ένταξη µιας δέσµης στοιχείων σε ευρύτερους συσχετισµούς, οι οποίοι και
καθορίζουν εν τέλει το νόηµα των επιµέρους στοιχείων. 

πολυπολιτισµικότητα
η συνύπαρξη πολλών πολιτισµικών παραδόσεων, πρακτικών και ταυτοτήτων
εντός των ορίων µιας συγκεκριµένης κοινωνίας. 

προθετικότητα
η έσχατη στόχευση που διέπει την αναφορικότητα του υποκειµένου καθ’ όλη
τη διάρκεια της επιτέλεσής του.

Σαφαβίδες
δυναστεία που ίδρυσε αυτόνοµο σουλτανάτο στην Περσία (1502-1736). 

σιιτικός
αυτός που σχετίζεται µε τον Σιιτισµό, τουτέστιν µε τον ένα από τους δύο µεγά-
λους κλάδους του Ισλάµ (ο άλλος είναι ο Σουνιτισµός).
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συγκειµενικότητα
η πλαισίωση ενός κειµένου από µία ευρύτερη κειµενική συνάφεια, η οποία
συνιστά τα λεγόµενα «συµφραζόµενα».

συγκρητισµός
η οργανική αλληλόδραση, σύζευξη ή σύνθεση διαφόρων ετερόκλητων θρη-
σκειακών στοιχείων. 

συγκυρία
η περιοδική εµφάνιση µίας ορισµένης ιστορικής συνθήκης µε ευρύτατες συνέ-
πειες. 

ταυτότητα
ο αυτοπροσδιορισµός του ατόµου, της οµάδας ή του κοινωνικού συνόλου επί
τη βάσει στοιχείων όπως η εθν(ικ)ότητα, η θρησκεία, το φύλο, κ.λπ.

τροπικότητα
ο ιδιαίτερος τρόπος µε τον οποίο ένα άτοµο ή ένα σύνολο συντελεί στην κοι-
νωνική εµπέδωση.

υποδοµή
όλες οι υλικές, θεσµικές και συµβολικές συνθήκες που αποτελούν τις βασικές
προϋποθέσεις για τη διαιώνιση της ανθρώπινης ζωής.

υποκειµενικότητα
ενσυνείδητη ιδιαιτερότητα του ατοµικού, η οποία αποτελεί τη βάση για τον
αυτοπροσδιορισµό, την αυτοπραγµάτωση και την αυτοτέλειά του. 

υποψία
ερµηνευτική µέθοδος/τεχνική που αµφισβητεί και αµφιβάλλει για την προφά-
νεια των κειµένων. 

φαινόµενο
όρος που αποδίδει τη συνέχεια και τη συνέπεια µιας ιστορικο-κοινωνικής
δοµής στα όρια του ανθρωπίνου βιώµατος. 

φαινοµενολογία
φιλοσοφικός κλάδος που ενδιαφέρεται για την ανάδειξη των φαινοµένων, του-
τέστιν της ουσίας ή του νοήµατος που συνοδεύει τα ανθρώπινα βιώµατα.

φαντασιακή ταυτοποίηση
η ταύτιση του ατόµου µε κάτι που ως Ίδιον συνιστά δηµιουργική κατασκευή
της φαντασίας. 

Χαλιφάτο
το κοινωνικο-πολιτικό µόρφωµα που σύµφωνα µε την ισλαµική αντίληψη δια-
σφαλίζει εντός της ιστορίας τη συνέχεια και τη συνοχή µε τον Μωάµεθ.  
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Απαντήσεις στις Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης

1. Ενώ φαίνεται ότι σε γενικές γραµµές κυριάρχησε το Ισλάµ, θα λέγαµε ότι στην πραγµα-

τικότητα πρόκειται για ένα ιδιότυπο Ισλάµ: εκείνο του ίδιου του Rumi. Με άλλους λόγους, η

όλη σύλληψη περί του Θείου ως µιας υπερβατικής πραγµατικότητας που εντός της ιστο-

ρίας µεταλλάσσεται µορφολογικά συνιστά την ιδιοφυή µυστική πρόταση του Rumi για τη

συνθετική θεώρηση των τριών θρησκειών.

2. Τα στοιχεία που απηχούν ή προέρχονται από το Χριστιανισµό, και δη την Ορθοδοξία, εί-

ναι τα ακόλουθα: (α) η αναφορά στην Καινή ∆ιαθήκη, (β) η θρησκευτική πρόταξη της αγά-

πης, (γ) το ζητούµενο της βασιλείας του Θεού και (δ) η έµφαση στην Ανάσταση.

179

K E Φ A Λ A I O 3

3b_ORTHODOXIA  14-11-08  09:47  Page 179



3b_ORTHODOXIA  14-11-08  09:47  Page 180



Document1  08-12-08  12:50  Page 3



ISBN 978-960-538-766-2

Document1  08-12-08  12:50  Page 4



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 350
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 350
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406360648062706280637002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000500044004600200628062F0642062900200635064806310020063906270644064A062900200645064600200623062C06440020062C0648062F06290020063906270644064A062900200644064406370628062706390629002006330627062806420629002006270644064606340631002E0020064A064506430646002006440648062B06270626064200200050004400460020062306460020064A062A064500200641062A062D064706270020064506390020004100630072006F0062006100740020064800520065006100640065007200200035002E003000200648062706440623062D062F062B002E0020062A062A06370644062800200647063006470020062706440636064806270628063700200625062F06310627062C002006440644062E0637002E>
    /CZE <FEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000700072006F0020006B00760061006C00690074006E00ED002000700072006500700072006500730073002000610020007400690073006B002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E0020005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED002000760079017E006100640075006A00ED00200076006C006F017E0065006E00ED0020007000ED00730065006D002E000D000AFEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000700072006F0020006B00760061006C00690074006E00ED002000700072006500700072006500730073002000610020007400690073006B002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E0020005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED002000760079017E006100640075006A00ED00200076006C006F017E0065006E00ED0020007000ED00730065006D002E>
    /HUN <FEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E90074007200650020006B0069007600E1006C00F30020006D0069006E0151007300E9006701710020006E0079006F006D00640061006900200065006C0151006B00E90073007A00ED007400E900730072006500200073007A00E1006E00740020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E00200045007A0065006B00680065007A0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B0068006F007A00200062006500740171007400ED007000750073002D0062006500E1006700790061007A00E1007300200073007A00FC006B007300E9006700650073002E000D000AFEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E90074007200650020006B0069007600E1006C00F30020006D0069006E0151007300E9006701710020006E0079006F006D00640061006900200065006C0151006B00E90073007A00ED007400E900730072006500200073007A00E1006E00740020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E00200045007A0065006B00680065007A0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B0068006F007A00200062006500740171007400ED007000750073002D0062006500E1006700790061007A00E1007300200073007A00FC006B007300E9006700650073002E>
    /POL <FEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A0020007700690119006B0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F3007700200064006C00610020006E0061015B0077006900650074006C0061006E006900610020007700790073006F006B00690065006A0020006A0061006B006F015B00630069002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E00200055007300740061007700690065006E00690061002000740065002000770079006D006100670061006A01050020006F007300610064007A0061006E0069006100200063007A00630069006F006E0065006B002E000D000AFEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A0020007700690119006B0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F3007700200064006C00610020006E0061015B0077006900650074006C0061006E006900610020007700790073006F006B00690065006A0020006A0061006B006F015B00630069002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E00200055007300740061007700690065006E00690061002000740065002000770079006D006100670061006A01050020006F007300610064007A0061006E0069006100200063007A00630069006F006E0065006B002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F00200432044B0441043E043A043E0433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F044004350434043204300440043804420435043B044C043D044B04450020043E0442043F0435044704300442043A043E0432002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b0131002000f6006e0063006500730069002000e70131006b0131015f006c006100720020006900e70069006e002000640061006800610020007900fc006b00730065006b0020006700f6007200fc006e007400fc002000e700f6007a00fc006e00fc0072006c00fc011f00fc006e0065002000730061006800690070002000500044004600200064006f007300790061006c0061007201310020006f006c0075015f007400750072006d0061006b00200061006d0061006301310079006c006100200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e002000500044004600200064006f007300790061006c0061007201310020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e00720061007301310020007300fc007200fc006d006c0065007200690079006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e002900200042007500200061007900610072006c0061007200200066006f006e00740020006b006100740131015f007401310072006d00610073013100200067006500720065006b00740069007200690072002e000d>
    /HEB <FEFF05d405e905ea05de05e9002005d105e705d105d905e205d505ea002005d405d005dc05d4002005db05d305d9002005dc05d905e605d505e8002005de05e105de05db05d90020005000440046002005e205dd002005ea05de05d505e005d505ea002005d105e805d605d505dc05d505e605d905d905d4002005d205d105d505d405d4002005d905d505ea05e8002c002005e205d105d505e8002005d405e405e705d505ea002005e705d305dd002005d305e405d505e1002005d105d005d905db05d505ea002005d205d105d505d405d4002e002005e005d905ea05df002005dc05e405ea05d505d7002005d005ea002005de05e105de05db05d9002005d4002d005000440046002005e205dd0020004100630072006f006200610074002005d5002d005200650061006400650072002005d205e805e105d005d505ea00200035002e0030002005d505de05e205dc05d4002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b103c503c403ad03c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b10020005000440046002003bc03b5002003c503c803b703bb03cc03c403b503c103b7002003b103bd03ac03bb03c503c303b7002003b503b903ba03cc03bd03c903bd002003b303b903b1002003c003c103bf03b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020039c03c003bf03c103b503af03c403b5002003bd03b1002003b103bd03bf03af03be03b503c403b5002003c403b1002003ad03b303b303c103b103c603b10020005000440046002003bc03ad03c303c9002003c403bf03c50020004100630072006f006200610074002003ba03b103b9002000520065006100640065007200200035002c0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103c903bd002003b503ba03b403cc03c303b503c903bd002e00290020039f03b9002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b103c503c403ad03c2002003b103c003b103b903c403bf03cd03bd002003b503bd03c303c903bc03ac03c403c903c303b7002003b303c103b103bc03bc03b103c403bf03c303b503b903c103ac03c2002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f0072002000680069006700680020007100750061006c0069007400790020007000720065002d007000720065007300730020007000720069006e00740069006e0067002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e002000540068006500730065002000730065007400740069006e006700730020007200650071007500690072006500200066006f006e007400200065006d00620065006400640069006e0067002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


