Η αφετηρία...*

Στις αρχές του ’05 βρεθήκαμε κάποιοι
φίλοι να συζητάμε για το ότι μοιραζόμαστε
κάποιες κοινές διαπιστώσεις: Στην εκκλησία
δύσκολα βρίσκουμε «επίσημο» τόπο που να
αγκαλιάζει την αντίληψή μας
για το τι είναι η κατάφαση της
ζωής στην οποία μας καλεί ο
Θεός. Στα περισσότερα οργα
νωμένα
«εκκλησιαστικά
τοπία» που πλησιάζουμε, συ
ναντούμε μια παθογένεια που
σκοτώνει την προοπτική μιας
αληθινής αναγέννησης. Προ
φανώς, παθογένεια έχουμε κι
εμείς, ως άνθρωποι. Αλλά
προσπαθούμε να μην την
εξαργυρώνουμε ως αρετή βα
φτίζοντας π.χ. τον φανατισμό
μας ως ψυχική ζέση, τον συν
τηρητισμό ως παράδοση ή τον πουριτανισμό
ως αποστροφή προς το χυδαίο.
Δεν μπορεί ένας άνθρωπος με την αναζή
τηση του αληθινού Θεού να έχει στενότερη
αντίληψη των πραγμάτων από τον «μέσο
όρο». Αν το άνοιγμα προς τον Θεό αποξηραί
νει τον άνθρωπο, αν τον καθιστά δέσμιο μιας
ηθικής ή μιας ιδεολογίας, τότε ο Θεός αυτός
είναι πολύ μικρός για να μας ενδιαφέρει. Και
σίγουρα δεν είναι ο Θεός του Ευαγγελίου.
Φαίνεται πως θα υπάρχουν πάντα θρη
σκειοποιημένες δομές που σφετερίζονται το
όνομα του Θεού, που θα εκμεταλλεύονται
την αναζήτησή του ανθρώπου για ένα βαθύ
τερο νόημα. Θα υπάρχουν πάντα θρησκείες
που θα χειρίζονται το φόβο του ανθρώπου
απέναντι στα αναπάντητα ερωτήματα ή τον
θάνατο, εξυπηρετώντας τον πόθο κάποιων
«ποιμένων» για εξουσία και «εκκλησιασμά
των» για υποταγή σε αυθεντίες.

Αυτή η θλιβερή πραγματικότητα, όμως,
δεν είναι αρκετή για να μάς στερήσει την
πίστη ή, έστω, την ελπίδα ότι «υπάρχει κάτι
εκεί έξω», ένας Θεός Ελευθερίας που αξίζει
να αναζητήσουμε. Και που
αξίζει να αναζητήσουμε μαζί.
Όταν λέγεται ότι ο Χριστός
σηματοδότησε το τέλος των
θρησκειών, είναι γιατί έφερε
τέλος σ’ αυτήν την υποδού
λωση. Πλέον όλοι είμαστε
αδέλφια και δεν υπάρχουν
αυθεντίες, δεν υπάρχει ηθική,
παρά μόνο ή Ελευθερία της
Αγάπης που είναι δώρο του
Θεού και που νοηματοδοτεί
κάθε πτυχή της ζωής.
Ωστόσο αυτό που συνήθως
πλασάρεται ως Ορθοδοξία
δεν έχει σχέση με όλα αυτά ή με τον Θεό κά
ποιων φωτισμένων ανθρώπων της Ορθόδο
ξής Εκκλησίας. Δεν γνωρίζουμε συντροφιά
με αυτήν την αντίληψη των πραγμάτων. Άν
θρωποι υπάρχουν, φυσικά. Αλλά είναι σκορ
πισμένοι εδώ κι εκεί. Σκεφτήκαμε λοιπόν να
προσπαθήσουμε να γίνουμε μια τέτοια
παρέα με έναν πιο ενεργητικό τρόπο, καθώς
αυτό ίσως δώσει μια άλλη ποιότητα στην
ζωή μας. Αν, τώρα, μέσα από αυτό λειτουρ
γήσουμε και σαν «μικρά ζύμη», ακόμη καλύ
τερα. Αλλά το να είμαστε μια συντροφιά
φίλων είναι προϋπόθεση. Γιατί αληθινή Εκ
κλησία δεν αποτελεί αυτός που αποφασίζει
αυτόκλητα να «φωτίσει» τον κόσμο, αλλά
αυτός που ψηλαφεί μια πληρότητα και θέλει
να τη μοιραστεί.
Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
* Το κείμενο γράφτηκε ως σκιαγράφηση της
“ταυτότητάς” μας. Αναδημοσιεύεται από το 1ο τεύχος.

Το δελτίο "Στον Αγνωστο Θεό" εκδίδεται από μια συντροφιά φίλων και διανέμεται δωρεάν.
Για να περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας: www.methexi.gr
Τεύχος 5: Ανοιξη 2010. Εξώφυλλο: Hester Berry - “It’s all up in the air”. Επικοινωνία:
methexi@gmail.com ή στον Χρήστο Αργυρόπουλο, Φυλασίων 22, 118 51 Πετράλωνα.

Για μια θεολογική
νοηματοδότηση της ψυχολογίας.
Ζητώ συγνώμη για τον «βαρύγδουπο» τίτλο.
Ξέρω πως έχουμε μπαφιάσει από στρυφνά «θεολογικά» κείμενα που δεν προσφέρουν τίποτα στη
ζωή μας. Η αληθινή θεολογία δεν είναι στρυφνή,
μιας κι ο Θεός αποκαλύπτεται με την ίδια ευκολία
στην ιδιοφυΐα, όσο και στο έμβρυο με σύνδρομο
Down. Είναι σαν το οξυγόνο που ζωογονεί τον
αέρα είτε αυτός στροβιλίζεται στη θύελλα, είτε
είναι εντελώς ακίνητος. Όταν όμως πιάνουμε διανοητικά δύσκολα θέματα, ο τρόπος με τον οποίο
αυτή η θεολογία διατυπώνεται γίνεται πολύπλοκος. Και προφανώς, το αν αυτό το κείμενο ενέχει
οξυγόνο θεολογίας δε θα το κρίνω εγώ.
Νιώθω παράξενα
να μιλώ για θεολογία
όταν τα ερωτήματά μου
είναι συντριπτικά περισσότερα από τις απαντήσεις που έχω. Κι ακόμη
περισσότερο όταν η ίδια
η πίστη μου στο Θεό
είναι μετέωρη. Αλλά η
λύση δεν είναι πάντα το
να μη μιλάμε. Μερικές
φορές δεν έχουμε άλλη
επιλογή. Τα ερωτήματα
είναι επιτακτικά καθώς η
ζωή μάς πετά σε μια θάλασσα και μας «εξαναγκάζει» να μάθουμε κολύμπι, ενώ εμείς είμαστε
βρέφη που δεν ξέρουν καν τι θα πει νερό...
Ξεφύλλιζα το «Πένταθλον» του π. Βασίλειου
Θερμού που γράφτηκε μ’ αφορμή τις έριδες των
τελευταίων ετών γύρω από το ρόλο της ψυχολογίας και της ψυχιατρικής στην ορθόδοξη εκκλησία
και σκέφτηκα καταθέσω μια βιβλιοπαρουσίαση
που είχα κάνει για το «Αναζητώντας το Πρόσωπο»
του ιδίου (έχει κάποια σχετικά σχόλια στο τέλος).
Και μιας που μεγαλώνοντας ωριμάζουμε (υποτίθεται...) και σχηματοποιούνται με μεγαλύτερη
σαφήνεια κάποια πράγματα, σκέφτηκα να μοιραστώ κάποιες επιπλέον σκέψεις.
Ο τίτλος του βιβλίου «Θεολογία και ψυχιατρική σε διάλογο» της Αποστολικής Διακονίας

αποτέλεσε μια αφορμή της διαμάχης και νομίζω
πως ήταν φυσικό να ξυπνήσει (και) υγιή αντανακλαστικά. Γιατί η αληθινή θεολογία κάνει μια προσπάθεια να αποτυπώσει την εμπειρία παρουσίας
του Θεού που είχαν κάποιοι άνθρωποι. Και αν ο
Θεός εμφανίζεται όποτε και όπως Αυτός θέλει, η
επιστήμη δεν έχει τα εργαλεία να Τον ερευνήσει.
Χρειάζεται να διευκρινίσουμε για τι είδους διάλογο μπορούμε να μιλάμε, δεδομένου ότι η θεολογία αναφέρεται σε διάσταση μη προσιτή από
την επιστήμη (την ψυχιατρική εν προκειμένω). Αν
ο Θεός δίνει νόημα σε κάθε πτυχή της ζωής, τότε
η θεολογία νοηματοδοτεί την επιστήμη, όπως
νοηματοδοτεί τα
πάντα. Και μόνο
κάποιος που έχει
ταυτόχρονα εμπειρία του Θεού
και γνώσεις ψυχιατρικής μπορεί να μιλήσει
για το πώς αυτά
σχετίζονται.
Σαν να μην
έφταναν αυτές
οι προκλήσεις,
αποφάνσεις του
τύπου «Οι ψυχολογικές εμπλοκές εμποδίζουν τη
Χάρη (του Θεού)», επιτείνουν την σύγχυση. Κι ενώ
διαισθάνομαι πως κάτι ιδιαίτερα κρίσιμο προσπαθεί να πει ο π. Βασίλειος που την ανέφερε, νομίζω
πως η άτσαλη διατύπωση καθιστά την αντίδραση
κάποιων ανθρώπων πολύ δικαιολογημένη.
Ωστόσο, η άλλη παράμετρος του προβλήματος είναι η κακοποίηση της λέξης «θεολογία»,
καθώς αυτό που πλασάρεται ως θεολογία συνήθως είναι καρπός της φαντασίας των ανθρώπων
(συχνά και αγίων). Όταν αποδεχόματε λανθασμένες αντιλήψεις ως θεόπνευστες, αρχίζουν οι τραγωδίες και τα φονταμενταλιστικά ψευδοδιλήμματα... Γιατί έχοντας θεμελιώσει τη ζωή μας σε
«απόλυτες αλήθειες» που τελικά διαψεύδονται,
βλέπουμε ασυνείδητα τη γη να φεύγει κάτω από

Στον Άγνωστο Θεό

1

τα πόδια μας κι αμυνόμαστε επιτιθέμενοι. Ωστόσο
αν θέλουμε να μιλάμε για έναν Θεό που είναι αληθινός, δεν θα μπορούσε να υπάρξει γνώση που
Αυτός να μην «αγκαλιάζει». Κι όταν βρίσκουμε
μιαν αλήθεια που απειλεί την πίστη μας, δεν πρέπει να λογοκρίνουμε την αλήθεια, αλλά να ωριμάζουμε και να έχουμε το θάρρος να επανεξετάζουμε
αυτό που είχαμε ασπαστεί ως «θεολογία»1...
Μέσα στη σύγχυση και την ανασφάλεια που
αυτά προκαλούν, ερχόμαστε συνήθως αντιμέτωποι με μια ολέθρια παγίδα (στην οποία πέφτω κι
εγώ): Μην έχοντας αληθινό θεολογικό αισθητήριο
και στεγνοί από αγάπη, εμπλεκόμαστε σε αδιέξοδα ψευδοδιλήμματα με αποτέλεσμα να αποξενωνόμαστε από τ’ αδέλφια μας και να σπείρεται
ο θάνατος στις καρδιές μας. Και τελικά χάνουμε
όλοι. Ακόμη κι οι «νικητές»... Δε ξέρω πώς να
δώσω την έμφαση που θέλω σ’ αυτήν την τρομακτική παγίδα. Προκειμένου να μισηθούμε, ας μιλήσουμε για μαγειρική ή ας πάμε μια εκδρομή στο
χιονισμένο Πήλιο. Ας μη διαλεγόμαστε με τον λογισμό. Γιατί, εγκλωβισμένοι στα ψευδοδιλήμματα,
δεν θα βρούμε άκρη. Όταν τα πνεύματα ηρεμήσουν και η ομορφιά της ζωής ξανανοίξει λίγο την
καρδιά μας, ίσως μας φωτίσει ο Θεός.
Πού να βρούμε λοιπόν την ισορροπία; Πού
βρίσκεται το «μέτρο»; (Δεν είναι “μέσος όρος”).
Ας πάρουμε ένα ιστορικό παράδειγμα του τι
μπορεί να σημαίνει μέτρο. Κάποτε η εκκλησία
έκανε χρήση των ως τότε τεχνικών της ζωγραφικής
για ν’ αναπτύξει την αγιογραφία. Αν χρησιμοποιείται σωστά, είναι ένα μέσο ευχαριστίας για τον
αγιογράφο και μια μορφή ποιμαντικής για το ποίμνιο. Κι όμως. Αυτό το μέσο της ποιμαντικής έγινε
αφορμή μεγάλων ερίδων στην εκκλησία. Και ναι
μεν την Κυριακή της ορθοδοξίας συχνά εμφανίζεται ότι γιορτάζεται η επικράτηση των εικονολατρών, αλλά η αλήθεια είναι ότι και στις δύο

πλευρές εμφώλευε αίρεση. Πολλοί εικονολάτρες
είχαν διολισθήσει στην ειδωλολατρία. Η λύση
όμως δεν ήταν η κατάργηση των εικόνων.
Ποια η αντιστοιχία με τη σημερινή κατάσταση; Θα μπορούσε να υπάρξει μια θεολογική
νοηματοδότηση της ψυχολογίας ώστε η δεύτερη
να συμβάλει στην ποιμαντική;
Πριν ψάξουμε απάντηση
σ’ αυτό, πρέπει να τονιστεί ότι
υπάρχει σύγχυση και άγνοια
σε θέματα ορολογίας. Τι είναι
ψυχή 2, τι είναι ψυχισμός και
πως αλληλεπιδρούν; Το αντικείμενο της ψυχολογίας και
της ψυχιατρικής ποιο είναι;
Όσοι πιστεύουμε στο Θεό δεν λέμε ότι ο άνθρωπος δεν έχει εγκέφαλο που λειτουργεί με νευρικές συνάψεις και χημικές αντιδράσεις. Λέμε ότι
ο Θεός ενεφύσισε3 στο ευλογημένο μας σώμα, δίνοντάς του μια ιδιαίτερη φροντίδα. Όταν, λοιπόν,
ο εγκέφαλος δυσλειτουργεί, το βουλητικό μας δυσκολεύεται να εκδηλωθεί, όπως ο τετραπληγικός
δε μπορεί να μας αγκαλιάσει, όσο και να μας αγαπάει. Έτσι, κι ο άνθρωπος που πάσχει από ζάχαρο
θα δυσκολευτεί να εκδηλώσει την αγάπη του λόγω
του εκνευρισμού που του προκαλούν κάποιες χημικές ενώσεις. Κι ο άνθρωπος που έχει ταλαιπωρηθεί από ψυχολογική κακοποίηση κι έχει τέτοιες
αναμνήσεις και συνειρμούς (και τα δύο εκδηλώσεις των νευρικών συνάψεων του εγκεφάλου) θα
δυσκολευτεί να ζήσει όπως θα ήθελε.
Φυσικά, ο Θεός δε θα κρίνει τον τετραπληγικό που δε μας αγκάλιασε. Αλλά αυτό δε σημαίνει
πως δε πρέπει να προσπαθήσουμε να τον θεραπεύσουμε... Και η μεν ψυχιατρική βοηθά τον ψυχισμό (τον εγκέφαλο) μέσω χημικών ενώσεων. Η
δε ψυχοθεραπεία με τη προσπάθεια να κάνει τις
νευρικές συνάψεις του εγκεφάλου πιο λειτουργικές, επιδρώντας πάνω τους μέσω του λόγου.

1: Για παράδειγμα, κείμενα όπως αυτό του αγ. Γρηγορίου Νύσσης που υποστηρίζουν ότι κάποτε
δεν υπήρχαν θάνατος ή σαρκοφάγα ζώα δεν μπορούν να σταθούν σήμερα, παρ’ότι έχουν αξία ως προσπάθεια κατανόησης του πώς ένας Θεός αγάπης δημιούργησε έναν κόσμο στον οποίο τελικά το ένα ζώο
κατασπαράσσει το άλλο. Αλλοτε, ονομάζονται «θεολογία» και ανθρωπολογικές αντιλήψεις που αποδεικνύονται ατελείς ή προβληματικές (π.χ. ο δυαλισμός ψυχής - σώματος (βλ. υποσημείωση 3)). Στην περίπτωση της ψυχολογίας και της ψυχιατρικής, τα προβλήματα «ασυμβατότητας» ξεκινούν από εκεί, καθώς
η “ψυχή” συχέεται με τον ψυχιασμό και και κάθε ψυχολογικό πρόβλημα θεωρείται πνευματικό.
2. Είναι αυτό που οι Πατέρες ονομάζουν «καρδία»;
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Αυτή είναι λοιπόν η «ζωγραφική» που παρέδωσε ο κόσμος στην εκκλησία και που η εκκλησία
θα έπρεπε να καταστήσει «αγιογραφία» χωρίς να
την ειδωλοποιήσει. Κι όπως η ζωγραφική δε θα
μπορούσε να αλλάξει τη θεολογία, αλλά νοηματοδοτήθηκε μέσα από αυτήν, έτσι κι η ψυχολογία
αναζητά τη θεολογία που θα τη μεταμορφώσει 4.
Όμως για να γεννήσει μια εκκλησία τη θεολογία
αυτή, πρέπει να είναι ζωντανή. Και να είναι ορθόδοξη. Και κατά τη γνώμη μου, ορθόδοξη (ετυμολογικά) εκκλησία δεν υπάρχει. Όλοι αιρετικοί
είμαστε και μόνο στον βαθμό διαφέρουμε.
Με την άγνοια και το ναρκισσισμό που μάς
διακρίνει, πιστεύω πως θα παράγονται νοησιαρχικές και ψυχολο-γενείς «θεολογίες» που θα καπελώνουν την ψυχολογία στο όνομα της δήθεν
μεταμόρφωσής της 5. Οι τυφλοί θα «νουθετούν»

τους μονόφθαλμους. Οι τυφλοί, που αγνοούν την
ψυχολογία όσο και τη θεολογία. Η αληθινή θεολογία λειτουργεί σαν το οξυγόνο που ζωογονεί τον
αέρα μ’ ένα τρόπο μυστικό, αφήνοντας τον άνεμο
να κινηθεί σε όποια κατεύθυνση θέλει αυτός. Κι
όπως το οξυγόνο είναι αόρατο, έτσι κι η θεολογία
δεν είναι διακριτή από τον άνθρωπο που δεν έχει
Θεό στη καρδιά του, όσο κι αν μελετά θεόπνευστα
κείμενα. Γιατί, ο ταλαίπωρος, αναζητά την παράδοση σε προηγούμενη κατεύθυνση του ανέμου,
ενώ το οξυγόνο της αληθινής θεολογίας μάς ζωογονεί όσο μαθαίνουμε ν’ αγαπάμε, φτιάχνοντας
σπιτάκια Lego με το παιδί μας ή παίζοντας ποδόσφαιρο στην παραλία. Ή, ακόμη καλύτερα, καταθέτοντας τον λυγμό μας στην αγκαλιά ενός αγαπημένου προσώπου. (Ενώ ο «παραδοσιακός» διακηρύσσει: «Οι Πατέρες δεν έπαιζαν με Lego!»...)

3. To τι είναι η ψυχή και το αν είναι «ξεχωριστή» ουσία από το σώμα είναι δύσκολο ζήτημα που
δεν έχει σαφή απάντηση. Τελικά ίσως η πρόσβασή μας στην οντολογία –στην επιστήμη και, ακόμη περισσότερο, στη μεταφυσική– είναι τόσο περιορισμένη, ώστε μπορούμε να ελπίζουμε μόνο σε λειτουργικές
νοητικές αναπαραστάσεις της πραγματικότητας. Οποιαδήποτε οντολογική βεβαιότητα μού φαίνεται αφελής. Πάντως μια ενδιαφέρουσα θέση για το θέμα αναφέρει ο Χρήστος Γιανναράς στο άρθρο του «Ανθρωπολογικές προϋποθέσεις»: «Σήμερα, οι περισσότεροι άνθρωποι, σχεδόν αυτονόητα, κατανοούν τη λέξη
ψυχή περισσότερο με το αρχαιοελληνικό (κυρίως το πλατωνικό) και λιγότερο με το βιβλικό νόημα της: Πιστεύουν ότι, όπως υπάρχει μέσα στο σώμα του ανθρώπου το αίμα, η λέμφος, ο μυελός των οστών, έτσι
υπάρχει και ένα άυλο στοιχείο, πνευματικό, ουσιαστικά διαφορετικό από τα υλικά συστατικά μας, κι αυτό
ακριβώς είναι η ψυχή -κάτι αερώδες και απροσδιόριστο, που όταν πεθαίνουμε βγαίνει από μέσα μας μαζί
με την τελευταία πνοή και πηγαίνει κάπου αλλού.
Δεν είναι όμως αυτό το βιβλικό νόημα της λέξης. Οι Εβδομήκοντα μεταφραστές της Π.Δ. μετέφεραν
στα ελληνικά με την λέξη ψυχή το εβραϊκό ne-phesch, που είναι ένας πολυσήμαντος όρος. Ψυχή ονομάζεται
κάθε τι έμβιο, κάθε ζώο, συνηθέστερα όμως μέσα στη Γραφή πρόκειται για τον άνθρωπο. Δηλώνει τον
τρόπο με τον οποίο η ζωή εκδηλώνεται στον άνθρωπο. Δεν αναφέρεται σε ένα μόνο τμήμα της ανθρώπινης
ύπαρξης -το πνευματικό, σε αντίθεση προς το υλικό- αλλά σημαίνει τον ολόκληρο άνθρωπο, ως ενιαία ζωντανή υπόσταση. Η ψυχή δεν κατοικεί απλώς στο σώμα, αλλά εκφράζεται με το σώμα, που κι αυτό, όπως
και η σάρκα ή η καρδία αντιστοιχεί στο εγώ μας, στον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούμε τη ζωή».
4: Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου «Θεολογία και ψυχιατρική σε διάλογο» αντιγράφω: «(…) Η
επιστήμη κατηγορείτο για ορθολογισμό και αθεϊα, η Εκκλησία για αναχρονιστικότητα και σκοταδισμό.
Ομως, τριγύρω μας ο κόσμος συνέχιζε να πονά. Και όσο περνούν τα χρόνια η κοινωνία ψυχραίνεται, η ψυχή
των ανθρώπων αγριεύει περισσότερο. Υπό την πίεση των πραγμάτων, τελικά, η Θεολογία και η Ψυχιατρική
άρχισαν να ανακαλύπτουν ότι μπορούν να συζητούν». Υπό την πίεση των πραγμάτων δεν μπορούμε να
μένουμε απαθείς! Ομως η Θεολογία «συζητά» π.χ. με τη ζωγραφική; Και αν ναι, με ποιο τρόπο; Αυτά είναι
πολύ λεπτά θέματα που φαίνονται λεπτολογίες, αλλά πάνω στα οποία πατά ο λογισμός για να αποξενώσει
τις καρδιές αδελφών που αναζητούν τον ίδιο Θεό… Η ίδια η ζωή μάς καταδεικνύει ότι δεν είναι ασήμαντα.
5: Μια παρόμοια απόπειρα «καπελώματος» είχε παρατηρηθεί και στην αγιογραφία τις τελευταίες
δεκαετίες, π.χ. με την κριτική στις «ελευθεριάζουσες» αγιογραφίες του π. Σταμάτη Σκλήρη. Είναι θλιβερό
το πόσοι άνθρωποι πίστεψαν ότι η θεολογία των εικόνων εντοπίζεται στην Βυζαντινή τεχνοτροπία (κι όχι
ότι απλά εκφράστηκε μέσω αυτής, όπως θα μπορούσε να εκφραστεί και μέσω π.χ. του εμπρεσιονισμού).
Κατά τη γνώμη μου επρόκειτο για ευσεβοφανή ειδωλολατρεία (της Βυζαντινής τεχνοτροπίας). Ευτυχώς
που σε αυτήν την περίπτωση, το «καπέλωμα» δεν επεκτάθηκε και στη ζωγραφική...
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Οι άγιοι δήλωναν την άγνοιά τους και το ότι
«είναι σκότος» (οι ίδιοι), όχι από ταπεινολογία ή
συμπλέγματα μειονεξίας, αλλά επειδή είχαν εμπειρία του μόνου Αληθινού μέτρου σύγκρισης. Εμείς
όμως νομίζουμε πως είμαστε εργολάβοι της Αλήθειας και κρίνουμε τους πάντες, αποφαινόμαστε
για τα πάντα. Το μόνο που καταφέρνουμε είναι να
κακοποιούμε τη λέξη «ορθοδοξία» σε βαθμό του
να έχει χάσει το ετυμολογικό της περιεχόμενο και
ν’ αποπροσανατολίζουμε τραγικά ανθρώπους που
κάνουν το λάθος να μας πάρουν στα σοβαρά.
Καλύτερο θα ήταν να συνειδητοποιήσουμε με
συντριβή ότι δεν είμαστε ορθό-δοξοι. Και τότε ίσως
αφήσουμε κάποιο χώρο στο Θεό να μας φωτίσει.
Ακολουθεί η βιβλιοπαρουσίαση που ήταν
αφορμή και των προηγουμένων.

Αναζητώντας το πρόσωπο.
Αληθής και ψευδής εαυτός κατά τον Donald
WinnicoU και κατά τον Αγ. Γρηγόριο Παλαμά.
π. Βασιλείου Θερμού.
Τα ερωτήματα «Ποιος είμαι
πραγματικά» και «πότε είμαι αυθεντικός και πότε ψεύτικος;» μπορεί να ηχούν θεωρητικά. Γι' αυτό,
ξεκινώ την παρουσίαση με τις ομολογίες δύο ανθρώπων (επιλεγμένες
από το βιβλίο):
«Ο Δημήτρης είναι 17 χρονών,
μαθητής Λυκείου, με μια μικρότερη
αδελφή. Οι γονείς του είναι επιστήμονες και συνειδητά πιστοί. Μιλά
για τον εαυτό του με αξιοσημείωτη ακρίβεια και
ευστοχία, ενδεικτικές του υψηλού διανοητικού του
επιπέδου. «Μεγάλωσα πάντα με το προφίλ του εκκλησιαστικού παιδιού, αλλά τώρα νοιώθω ότι δεν
ήμουν ο εαυτός μου. Γενικά είχα ενοχές όταν προσπαθούσα να είμαι ο εαυτός μου ή όταν κάτι μου
άρεσε. Πρόσεχα την γνώμη των άλλων και έθαψα
τα αισθήματα μου' τελικά τα σακάτεψα. Κατάπια
τη λύπη μου όταν ένας από τους στενούς μου φίλους πέθανε. Απολάμβανα τα μαθηματικά και
τώρα δεν μου λένε τίποτα. Έχω κατάθλιψη, σκέφτομαι και την αυτοκτονία ακόμη. Οι μόνες στιγμές που παίρνω χαρά είναι όταν ακούω μουσική ή
παίζω την κιθάρα μου ή μπάσκετ με φίλους». (Δηλαδή σε δραστηριότητες που εμπλέκουν τα συναισθήματα και το σώμα, τα οποία είχαν αγνοηθεί)».
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«Η Ζωή, 21 χρόνων, είναι φοιτήτρια της Ιατρικής, πρώτη από τρία παιδιά. Υπήρξε εκπληκτικά
άριστη μαθήτρια, αποσπώντας τον θαυμασμό των
δασκάλων της. Πάντοτε ήθελε να γίνει ψυχίατρος
και προετοιμαζόταν ακούγοντας με προθυμία τα
προβλήματα των φίλων της και δίνοντας λύσεις,
γεγονός που την έκανε πολύ δημοφιλή. Διάβαζε βιβλία πιο προχωρημένα από την ηλικία της και ονειρευόταν ν' αλλάξει τον κόσμο. Από τα 17 της,
όμως, άρχισε μια γενική κατάρρευση με την μορφή
δυσθυμίας, της απροθυμίας να συγκεντρωθεί και
να μελετήσει, των ψυχοσωματικών ενοχλημάτων
κλπ. Λέει: «Μιλώ για τον εαυτό μου σαν να είναι
άλλος. Σαν να κομματιάζω τον εαυτό μου, σαν να
μην υπάρχω ολόκληρη. Σαν να μην είχα δικά μου
συναισθήματα, νόμιζα πως το μυαλό είναι τα συναισθήματα». Ο ψευδεπίγραφος αλτρουισμός της
υποχώρησε υπό το βάρος ομολογιών όπως: «Δεν
μ' ενδιαφέρουν πια οι άλλοι διότι έχω μια αίσθηση
ότι μου είναι προβλέψιμοι. Τελικά διαπιστώνω ότι
τους ανθρώπους τους έβλεπα ως αντικείμενα προς παρατήρησιν.»!»
Τελικά η απάντηση στο ποιοι είμαστε πραγματικά δεν είναι τόσο
αυτονόητη γιατί «ενώ η συνειδητή
υποκρισία γίνεται εύκολα αντιληπτή
και απ' τον ίδιο τον εαυτό και από
τους άλλους, το αθέλητο υπαρξιακό
ψεύδος (...) δύσκολα διαγνώσκεται,
δυσκολότερα ομολογείται, ακόμη
δυσκολότερα θεραπεύεται». Το πρόβλημα ξεκινά από τη βρεφική ηλικία
όταν ο γονέας αναστέλλει τον αυθορμητισμό του
βρέφους, απαιτώντας απ' αυτό να συμμορφωθεί
με τις δικές του απαιτήσεις. Όταν γίνει αυτό, «το
παιδί σπεύδει να συμμορφωθεί για να μη χάσει
την αγάπη τους (των γονέων) με τίμημα την απάρνηση των συναισθημάτων και των επιθυμιών του».
Και επειδή πηγή της επιθυμίας για το βρέφος είναι
πρωτίστως το σώμα, μαθαίνει να αποξενώνεται
και από αυτό. Βέβαια, «υπάρχει στον αληθή εαυτό
ένα στοιχείο συμμορφώσεως μέσα στη φυσιολογική ζωή. Στην περίπτωση όμως του ψευδούς εαυτού το ποσοτικό πρόβλημα έγινε πλέον ποιοτικό,
το άτομο έχει διαβεί το κατώφλι της παθολογίας».
Συνέπεια λοιπόν αυτής της αλλοτρίωσης είναι
η αποξένωση του ανθρώπου απ' το σώμα, τα συναισθήματα και τις επιθυμίες του. Κι όπως παρα-

τηρεί ο συγγραφέας, ο φιλόσοφος Βαρλαάμ υποστήριζε πως αυτή η αλλοτρίωση είναι προϋπόθεση
του αγιασμού του ανθρώπου! Κατά τον Βαρλαάμ,
«οι ενέργειες, όσες είναι κοινές του παθητικού
(δηλ. των συναισθημάτων και των επιθυμιών) και
του σώματος (...) ετοιμάζουν την ψυχή να στραφεί
προς τα κάτω». Σύμφωνα μ' αυτά, πρέπει να νεκρώσουμε τα συναισθήματα και τη σχέση μας με
το σώμα «ώστε να μην ενεργεί καμιά απ' τις δυνάμεις του». Ο άγιος Γρηγόριος, όμως, τού απαντά:
«Πώς είναι δυνατόν αυτά που ο Θεός χορήγησε ως
δώρο και όρισε ν' ανήκουν στην ανθρώπινη φύση
ν' αποτελούν εμπόδιο για την σωτηρία του;». Εξηγεί πως αυτό που πρέπει να νεκρώσουμε δεν είναι
τα συναισθήματα και οι επιθυμίες μας, αλλά ο
προσανατολισμός μας προς την αμαρτία: «οι ερασταί των καλών δεν νεκρώνουν το παθητικό (...)
διότι τότε δεν θα είχαν μέσο με το οποίο ν' αποξενωθούν από το πονηρό και να οικειωθούν το Θεό».
Θα δώσω μια απλή αναλογία. Ο Θεός μας χάρισε τα χέρια μας. Με αυτά, αν έχουμε την αμαρτία
μέσα μας, θα μπορούσαμε να πάρουμε ένα πιστόλι
και να σκοτώσουμε κάποιον. Ο Βαρλαάμ μπροστά
σ ' αυτό το πρόβλημα θα έλεγε: «Άρα λοιπόν, πρέπει να κόψουμε τα χέρια μας.», ενώ ο άγιος Γρηγόριος θ' απαντούσε: «Αν κόψεις τα χέρια σου, δεν
θα μπορείς ούτε ν' αγαλλιάσεις κάποιον. Δεν θα
μπορείς να τον βοηθήσεις να σηκωθεί όταν πέσει
κάτω. Αυτό που πρέπει να κόψεις δεν είναι τα
χέρια σου αλλά η σχέση σου με την αμαρτία».
Πώς γεννάται όμως αυτή η αναπηρία; «Μια
περιγραφή της οικογενειακής παθολογίας που
γεννά την αποσύνδεση των συναισθημάτων από
τον ψυχισμό θα μπορούσε να είναι η εξής: Από
πολύ νωρίς τα παιδιά διδάσκονται να καταπιέζουν,
ν' απωθούν, να στεγανοποιούν ή κάπως αλλιώς να
παραμορφώνουν τις φυσικές συναισθηματικές
τους αντιδράσεις προς ανθρώπους και γεγονότα,
έτσι ώστε στην εφηβεία να εμφανίζονται ανίκανοι
να έχουν εμπειρία ολόκληρων τμημάτων του εαυτού τους...Το παιδί συχνά γελοιοποιείται ή τιμωρείται όταν εκφράσει συναίσθημα που οι γονείς
θεωρούν απαράδεκτο ή για κάποιο λόγο απειλητικό προς το οικογενειακό σύστημα (συνηθέστερα
συναισθήματα σεξουαλικά, θυμού, ανταγωνιστικότητος)». Αλλά και «εν γένει η κοινωνία προάγει την
αποξένωση από τα συναισθήματα και τις επιθυμίες
στο βωμό της συμμορφώσεως, με αποτέλεσμα ο

άνθρωπος να αισθάνεται μηχανή και αντικείμενο».
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο ψευδής
εαυτός δεν μπορεί να κάνει διάκριση μεταξύ ηθικής και συμμόρφωσης: γιατί αντί να μάθει ν’ αγαπάει, έμαθε να υποτάσσεται, να μιμείται την
αγάπη εξωτερικά (όπως κάνουν και πολλοί αιρετικοί που «κατά βάθος αυτονομούν την ηθική απ’
την οντολογία»). Ωστόσο, η υγιής ηθική είναι καρπός της αγάπης και η ουσία της αμαρτίας συνίσταται στην διάρρηξη αυτής της σχέσης αγάπης με το
Θεό ή τον συνάνθρωπο (π.χ. ο «ηθικός» ψευδής
εαυτός δεν κλέβει γιατί «απαγορεύεται» ενώ ο
αληθής εαυτός, όταν ζει εν Θεώ, δεν κλέβει γιατί
δεν θέλει να στερήσει το κλοπιμαίο απ’ τον συνάνθρωπο του). Και είναι η σχέση προσώπων (η
αγάπη) αυτή που μας κάνει όχι ν’ απωθούμε τις
ενορμήσεις (παρορμήσεις) μας, αλλά να τις «προσωποποιούμε» ενσωματώνοντάς τες στον αληθή
εαυτό μας (π.χ. όταν η σεξουαλικότητα δεν απωθείται, αλλά, μέσα από τη σχέση βοηθά στη γέννηση του έρωτα).
Μάλιστα, «Η εκτός-εαυτού ηθική του Ψεύτικου Εαυτού, η ηθική της υποταγής (που είναι ανηθικότητα) είναι καταδικασμένη σε αποτυχία. Η
αποτυχία όχι σπάνια συναντάται και με την δραματική μορφή της αποτινάξεως κάθε ηθικής αρχής
και φραγμού. Πρόκειται για μία μορφή «νεμέσεως» απέναντι στην «ύβριν» που, κατά τον Lambert, εισάγει η ηθική αυτονόμηση του ψευδούς
εαυτού». Αυτή είναι και μια ακραία περίπτωση των
εκδηλώσεων που στεγάζονται κάτω από τον όρο
«κρίση της εφηβείας»:«Οι εκδηλώσεις αυτές τις
περισσότερες φορές συνιστούν τρόπο (αδέξιας
πολύ συχνά) αναζητήσεως του προσώπου και
πεδίο φανερώσεως του αληθούς εαυτού, λόγω της
ρευστοποιήσεως και επαναδιαπραγματεύσεως της
μέχρι τότε ψυχικής οργανώσεως τις οποίες η εφηβεία κινητοποιεί.»
Ο Ψευδής εαυτός, λοιπόν, δεν μπορεί να έχει
αληθινό ήθος γιατί δεν ξέρει να σχετίζεται. Όμως,
«Γιατί η άρνηση του σώματος, των συναισθημάτων
και των επιθυμιών δεν επιτρέπει κοινωνία με τον
άλλο; Κατ' αρχήν γιατί η κοινωνητική εργασία πρέπει ν' αρχίσει από την ίδια την ύπαρξη. (...) Αν η ανθρώπινη φύση μέσα στην ίδια υπόσταση δεν
απολαμβάνει ενότητα, επόμενο είναι να πάσχει η
κοινωνητική της ιδιότητα και στην σχέση με άλλα
πρόσωπα».
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Δυστυχώς όμως, «Η επανένταξη της επαφής
(με τα συναισθήματα και τις επιθυμίες) προσκρούει
συχνά στις πνευματικού-ηθικού χαρακτήρα ενστάσεις του ενδιαφερομένου: Πώς θα βρεθεί τόπος για
συναισθήματα και επιθυμίες όταν αυτά αξιολογούνται ως εφάμαρτα; Πώς να συνειδητοποιηθεί το
άγχος όταν έχει συνηθίσει να το θεωρεί ολιγοπιστία, ο θυμός όταν ερμηνεύεται ως έλλειψη αγάπης, οι προσωπικές επιθυμίες όταν δυσφημούνται
ως εγωισμός; Οι αναδύσεις αυτές διευκολύνονται
και μπορούν ν’ αποβούν πραγματικά εποικοδομητικές όταν υποβοηθούνται είτε από ειδικό είτε από
ευαισθητοποιημένο ποιμένα και πάντως ελεύθερο
από αντίστοιχες δικές του εμπλοκές. (...) Ο Ψευδής
εαυτός καλείται ν’ αντιληφθεί πως η πνευματική
θεραπεία δεν συμπίπτει με την απώθηση ή την άρνηση και ότι για να εξαγιαστεί μια λειτουργία πρέπει πρώτα να υπάρχει». Ιδιαίτερα όταν ο Θεός
ενσαρκούμενος κατέδειξε πως: «Επειδή είναι ο
ίδιος η πηγή του αισθάνεσθαι και του επιθυμείν,
καλεί τον άνθρωπο σε προσωπική επικοινωνία με
το να τον ανυψώνει σε πρόσωπο που αισθάνεται
και επιθυμεί».
Η σύνοψη αυτή δεν θα μπορούσε να εξαντλήσει το περιεχόμενο του βιβλίου που είναι μικρό,
αλλά πυκνό σε νοήματα. Ενδεικτικά, παραθέτω
τρία θέματα που εμπεριέχονται σ' αυτό και δεν
αναφέρθηκαν: οι ψυχολογικές αναπηρίες των ποιμένων που διαιωνίζουν την ψυχοπαθολογία αυτή
υπό το προκάλυμμα μιας διαστροφής της Χριστιανικής διδασκαλίας. Το ότι η υποτίμηση του σώματος
είναι γενεσιουργός δύναμη μισογυνικών ποιμαντικών πρακτικών. Το πώς η νέκρωση του παθητικού
της ψυχής δημιουργεί μια ψευδαίσθηση αυτάρκειας που υποθάλπει τον ναρκισσισμό.
Θα κάνω κάποια σχόλια και σ' έναν γενικότερο
προβληματισμό που τίθεται: «Πώς είναι δυνατό η
ψυχολογία που είναι καρπός της διανόησής μας να
συμβάλλει στην ποιμαντική της Εκκλησίας η οποία
έχει σκοπό τη Θέωσή του;». Εδώ συναντούμε μια
αντίληψη που μοιάζει να υποστηρίζει πως η σκέψη
οφείλει ν’ αποκλειστεί από την ποιμαντική, αλλά
ένα παράδειγμα ίσως διασαφηνίσει καλύτερα αυτό
το σημείο. Όταν στην Αμερική καταργήθηκε η δουλεία για τους μαύρους, πολλοί από αυτούς προτίμησαν να παραμείνουν σκλάβοι. Υπήρξαν αρκετοί
λόγοι γι’ αυτό, αλλά ένας ήταν ότι δεν γνώριζαν

6

Στον Άγνωστο Θεό

άλλον τρόπο ύπαρξης. Δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν έξω από την υποταγή. Αν κάποιος απ'
αυτούς ήταν συνειδητός πιστός, είναι σχεδόν βέβαιο πως θα έδειχνε σπάνια υπακοή. Ο πνευματικός του, ωστόσο, θα έπρεπε ν' αντιληφθεί πως η
υπακοή του συγκεκριμένου ανθρώπου ήταν πιθανότατα ψυχολογικής “ποιότητας”. Οφειλόταν στο
ότι δεν ήξερε, δεν τολμούσε να λειτουργεί ως ελεύθερο πρόσωπο. Όμως η υγιής παράδοση στο θέλημα του Θεού έχει άλλη αφετηρία: έρχεται σαν
καρπός της ελεύθερης κίνησης, της εμπιστοσύνης
του ανθρώπου προς το Θεό, χωρίς ο άνθρωπος να
πνίγει την επιθυμία του, αλλά να τη στρέφει προς
Αυτόν. Πόσοι άλλοι άνθρωποι δεν έχουν κρυφτεί
πίσω απ’ την ψευδεπίγραφη «υπακοή» στο (επίσης
ψευδεπίγραφο) «θέλημα του Θεού» γιατί δεν είναι
σε θέση ν' αναλάβουν την ευθύνη της ζωής τους;
Δεν χρειάζεται να είναι κανείς φορέας του Αγίου
Πνεύματος για να το καταλάβει αυτό. Αρκεί η κοινή
λογική. Είναι μια στοιχειώδης ψυχολογική διαπίστωση που, στον βαθμό που δεν κατέχουμε, έχει
τρομακτικές συνέπειες στην ποιμαντική: «ανακηρύσσουμε» μια καίρια ψυχολογική αναπηρία σε
δώρο του Θεού και πνευματική κατάκτηση!
Η αληθής θεολογία δε μπορεί παρά ν’ αγκαλιάζει τον κόσμο κι επομένως και την επιστήμη του
κόσμου. Βέβαια, στον τρόπο που αυτές σχετίζονται
υπάρχουν δύο παρεκτροπές. Η πρώτη είναι το να
καθιστούμε την επιστήμη (εν προκειμένω, την ψυχολογία) «θεολογία» (θεωρώντας π.χ. πως αγιότητα είναι η εξυγίανση του ψυχισμού του
ανθρώπου και όχι η συνάντησή του με τον Θεό). Η
δεύτερη παρεκτροπή είναι το να λογοκρίνουμε την
επιστημονική γνώση εν ονόματι της «θεολογίας».
Φαίνεραι βέβαια ν' απαιτείται μια πιο λεπτή
διερεύνηση του πώς αλληλεπιδρούν το βουλητικό,
η «καρδία» ή η «ψυχή» με τον ψυχισμό (που είναι
αντικείμενο της ψυχολογίας). Ωστόσο, οι δύο φαινομενικά αντίθετες παρεκτροπές μάλλον αποτελούν δύο όψεις του ίδιου νομίσματος: της
αποξένωσης της «θεολογίας» μας απ' τον Θεό και
της ανεπίγνωστης εξάντλησης του προορισμού της
στα όρια του «κόσμου τούτου». Αυτό φαίνεται και
από το ότι στην πρώτη παρεκτροπή η «θεολογία»
συστηματοποιείται και χρησιμοποιεί αποκλειστικά
τη μεθοδολογία της επιστήμης, ενώ στη δεύτερη
νιώθει πως απειλείται από αυτήν. Ίσως τέτοιου είδους ψευδοδιλήμματα να είναι ένδειξη μιας ανάγ-

κης σαφέστερης συνειδητοποίησης του τι είναι θεολογία και τι σημαίνει «σωτηρία της ψυχής».
Κλείνω με ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Ο
Γέρων Σιλουανός» του αρχιμανδρίτη Σωφρονίου
Σαχάρωφ (εκδ. Ορθόδοξη κυψέλη σ. 29).
«Ημείς οι άνθρωποι, αδυνατούμεν να διεισδύσωμεν τελείως εις το μυστήριον ακόμη και της
ατομικής ημών πνευματικής ζωής. Προσιτή εις
ημάς είναι η ενδοσκόπησις ή η παρατήρησις της
εσωτερικής ημών πνευματικής ζωής, όταν η τελευταία προσλαμβάνει μορφήν ψυχολογικών φαινομένων. Αδυνατούμεν όμως να προσδιορίσωμεν
ο,τιδήποτε κατ’ ουσίαν. Και τούτο διότι η πρώτη
βάσις παντός Χριστιανικού ψυχο-θρησκευτικού γεγονότος είναι ενέργεια του Πνεύματος του Θεού 6,
απροσδιόριστος και απολύτως ελευθέρα.
«Το Πνεύμα όπου θέλει πνεί, και την φωνήν
Αυτού ακούεις, αλλ' ουκ οίδας πόθεν έρχεται και
πού υπάγει' ούτως εστί πας ο γεγεννημένος εκ του
Πνεύματος» (Ιωαν. γ' 8)».
Δημήτρης Μουρούλης
(Πριν δημοσιευτεί το «Για μια Θεολογική νοηματοδότηση της ψυχολογίας», το έστειλα στον π. Βασίλειο.
Ακολουθεί η απάντησή του).

Απάντηση
του π. Βασιλείου Θερμού
(…) Σχετικά μέ τους προβληματισμούς που μου έγραψες: συμφωνώ, θα
ήταν πολύ θετικιστικό να θεωρούσαμε ότι ο Θεός
περιορίζεται από τις αναπηρίες μας. Υπό τις συνθήκες της εκπομπής δεν θα μπορούσα να πω κάτι
καλύτερο. Αυτό που εννοώ είναι ότι πολλές φορές
σωπαίνει ενώ εμείς είμαστε βέβαιοι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για το ψυχολογικό μας πρόβλημα. Στην πραγματικότητα όμως μπορούμε και
εδώ μπαίνει η ψυχοθεραπεία σαν ενεργοποίηση
του ίδιου του ανθρώπου με το συνειδητό και το
ασυνείδητο του. Και τότε η σιωπή του Θεού γίνεται
(πρόσ)κληση Του. Η "ανικανότητα" Του δεν είναι
αδυναμία ή μηχανιστικότητα, αλλά πράξη αγάπης.

Θα με ρωτήσεις: Και τι γινόταν στο παρελθόν
όταν για αιώνες οι ψυχικά διαταραγμένοι δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι; Νομίζεις ότι έχω όλες τις
απαντήσεις; Πώς αλλιώς θα έβρισκε ο μέγας ιεροεξεταστής να κατηγορήσει τον Χριστό αν δεν υπήρχαν αυτά τα κενά, αυτές οι "υπερβολικές
απαιτήσεις Του";
Γιατί κάποιοι φορτώνονται μία ψυχιατρική ή
χαρακτηρολογική διαταραχή που υπερβαίνει τις
δυνατότητες τους να πράξουν κάτι ή να καταλάβουν αυτά που πρέπει ή τουλάχιστον να έχουν
πρόσβαση σε βοήθεια; Έχω τα ίδια ερωτήματα,
απλώς έχω μάθει να Τον εμπιστεύομαι.
Όσο για τον διάλογο ψυχιατρικής και θεολογίας, νοιώθω να με εκφράζει όσο ακριβώς και οι
δικές σου θέσεις. Αρκετά έχουμε υποφέρει (και συ
νομίζω) από τους διάφορους μονόλογους. Επειδή
η θεολογία εκπροσωπείται από συγκεκριμένους
ανθρώπους, με πάθη και στρεβλώσεις, για να φτάσει να νοηματοδοτεί τα πάντα πρέπει προηγουμένως αυτοί οι άνθρωποι να μάθουν ν' ακούνε και να
συζητούν, να μην αισθάνονται παντογνώστες και
παντοδύναμοι, να καταλάβουν τις έννοιες κτλ.
Αυτό το "άχαρο" έργο είναι απαραίτητο να γίνει
προκειμένου να υψωθούμε στη μεγαλωσύνη της
αληθινής θεολογίας που περιγράφεις. Και τότε και
η θεολογία θα ωφεληθεί, υπό την έννοια ότι εμπλουτίστηκαν οι εννοιολογικές κατηγορίες της.
Ο προφήτης Ησαΐας γράφει εξ ονόματος του
Θεού κάτι συγκλονιστικό προς τη Νέα Ιερουσαλήμ,
τη μελλοντική Εκκλησία: "Θα θηλάσεις γάλα
εθνών"! Θα τρέξουν δηλαδή τα έθνη (πολιτισμοί,
επιστήμες κ.τ.λ.) να προσφέρουν το γάλα τους να
θρέψουν την Εκκλησία (και θεολογία), η οποία διατηρώντας την ταυτότητα της το μεταβολίζει. Σκέφτομαι ότι το ίδιο έκαμε η ανθρωπότητα δια της
Παναγίας προς τον Χριστό. Να γιατί η αρνητικότητα
προς την επιστήμη δεν λαμβάνει αρκετά υπ' όψιν
την Ενανθρώπηση. Ούτε καν τη Δημιουργία.
Το πιο πολύτιμο σημείο του γράμματος σου
είναι όταν γράφεις για τον κίνδυνο παλεύοντας για
το σωστό να σκορπίζουμε το θάνατο μέσα μας και
γύρω μας. Να προσεύχεσαι γι’ αυτό σε παρακαλώ.

6: Τα ψευδοδιλήμματα αρχίζουν όταν δεν έχουμε εμπειρία «ενέργειας του Πνεύματος του Θεού».
Γιατί τότε είμαστε «τυφλοί» κι επιπλέον δεν έχουμε την δυνατότητα να το αντιληφθούμε (όπως ο τυφλός
που δεν αντιλαμβάνεται το κόκκινο από την περιγραφή του, ό,τι και να νομίζει)! Ετσι, «ερμηνεύουμε» τη
θεολογία με αποκλειστικά ψυχολογικά κριτήρια, π.χ. όταν εξομολογείται κανείς και αποδίδει στην «Ακτιστη
Χάρη» την αποφόρτιση της ενοχής απέναντι στον «Θεό» που έχει μορφοποιήσει ο ψυχισμός του.
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Λασπωμένοι
βηματισμοί
προς την εκκλησία
Στην εκκλησία οι περισσότεροι δεν
έχουμε εισέλθει με ξεκάθαρες κλίσεις. Δεν
είναι και τόσο φωτεινός ο δρόμος που μας
έφερε ως εδώ. Συνήθως στο ποσοστό που
έχουμε με την Χάρι Του Θεού εισέλθει στο
χώρο της αυτογνωσίας, διαπιστώνουμε ότι δεν
εισήλθαμε στην εκκλησία για τον Χριστό και
μόνο ή για αυτά που ο Λόγος του και η σχέση
μαζί Του προσφέρει.
Τότε κατανοούμε ότι στο
δρόμο για την εκκλησία, δεν
ήρθαμε από την κυρία είσοδο, αλλά από την πίσω
πόρτα, τον λασπωμένο
δρόμο. Δεν είναι βέβαια
αυτό κακό ή αδόκιμο, στο
ποσοστό που το κανείς το
κατανοεί και το συναισθάνεται λέγοντας εδώ είμαι Χριστέ μου, ένα φοβισμένο
παιδί. Ένας άνθρωπος γεμάτος τραύματα και πληγές,
που δε ξέρω εάν σε αγαπώ
αλλά σίγουρα θα ήθελα να
με θεραπεύσεις.
Έτσι πολλοί από όλους
εμάς που αποτελούμε το «σώμα» της Εκκλησίας ήρθαμε εντός αυτής μέσα από το μονοπάτι της νεύρωσης. Της φοβίας ή της
κοινωνικής δειλίας, της χαμηλής αυτοεκτίμησης, του ιδεοψυχαναγκασμού ή της μανίας.
Κάποιου συγκλονιστικού γεγονότος που μας
τραυμάτισε βαθύτατα ή μέσα από μια αδιέξοδη σχέση που ναυάγησε και κατέστρεψε την
εικόνα που είχαμε για τον κόσμο και τους ανθρώπους.
Άλλοι - αρκετοί θα λέγαμε κυρίως στους
κύκλους των κληρικών - εισήλθαν μέσα από
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τον δρόμο της ματαιοδοξίας, της καριερίστικης
νοοτροπίας. Πολλοί για να ξεδιψάσουν την
ακόρεστη δίψα της εξουσίας, της κοινωνικής
αυτόεπιβεβαίωσης και αυτοπραγμάτωσης, της
αδυναμίας τους να αντικρύσουν και να αντιμετωπίσουν την ζωή μέσα
από την πορεία ενός
«απλού κοινού θνητού».
Πολλοί για να πάρουν
εκδίκηση από την κοινωνία φορώντας το ράσο
που μέχρι προσφάτως
κοινωνικά και πολιτικά
τους έδινε εξουσία και
ίσως ξανά μέσα από διάφορες ιστορικές συγκυρίες του ξαναδώσει
(βλέπε Ρωσία).
Οι
περισσότεροι
κληρικοί είναι άνθρωποι
πληγωμένοι και ταλαιπωρημένοι στην ζωή τους, στα πρώιμα παιδικά
τους χρόνια ή και αργότερα. Στο ράσο αναζήτησαν την χαμένη αξία και αυτοπεπιβεβαίωση
που τους στερήσανε. Δεν διψούν την καλλιέργεια της σχέσης με τον Χριστό, την συνάντηση
Του, αλλά μέσα από την εκκλησία αναζήτησαν
δύναμη και εξουσία, αυτοπραγμάτωση και
ψυχότροπο βίο ψευδούς αίσθησης ικανοποίησης και ολοκλήρωσης ψυχολογικής, απέναντι
στα φαντάσματα του τραυματισμένου «εγώ»
τους.

Έτσι αντιλαμβανόμαστε ότι οι δρόμοι, τα
σκοτεινά μονοπάτια που βάδισε ή ακόμη για
πολλούς βαδίζει η ψυχή μας, για να έρθει
στην εκκλησία και να ντυθεί το μανδύα του
θρησκευόμενου είναι αμέτρητοι και πολύ διαφορετικοί. Χαμένοι στα
σκοτεινά υπόγεια του
ψυχισμού μας.
Τώρα βέβαια δικαίως κάποιος θα διερωτηθεί, μα καλά η
εκκλησία δεν είναι για
τους αδύναμους και
πληγωμένους. Για τους
δυσκολεμένους και ταλαίπωρους ανθρώπους
που η ζωή τους επιφορτίζει με ένα σωρό βάσανα και προβλήματα, πόνο και οδύνη; Ναι
και βέβαια!!!
Σαφέστατα και η εκκλησία δεν είναι μια
κοινότητα θρησκευτικής και κοινωνικής ελίτ.
Ούτε μια ομάδα καθαρών και τελείων, με την
διαφορά όμως που είναι και η ουσία του χριστιανικού ήθους και της εκκλησιαστικής ποιότητας ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν
συνείδηση της καταστάσεως τους και
γνώση της αποτυχίας τους. Της προσωπικής φτώχειας και αδυναμίας τους.
Και δεν πάνε καβάλα στο άλογο για την
εκκλησία. Ο Χριστός στο Ζακχαίο είπε
κατέβα απο εκεί που ανέβηκες για να
με συναντήσεις, πήγαινε στο σπίτι σου
και εκεί θα έρθω. Στην αλήθεια σου. Στο
χώρο της πραγματικότητας σου. Οχι
στην ψευδή εικόνα σου.
Η αδιαφανής υπαρξιακά, ψυχολογικά και κοινωνικά είσοδος μας στο
χώρο της εκκλησίας, δεν είναι και δεν
δρα αναγκαστικά και ντετερμινιστικά
αδιέξοδα και μηδενιστικά για εκείνους
που αναγνωρίζουν και ομολογούν τις αδύναμες και αδιαφανείς κλίσεις τους. Για εκείνους
που ξεγυμνώνονται ενώπιου του Θεού. Και
λένε αυτός είμαι Χριστέ μου, παραιτούμαι
από κάθε ρόλο, αφαιρώ κάθε μάσκα, και σε
αναζητώ γυμνός και αληθινός υπαρξιακά. Στα-

ματώ να παίζω ρόλους πρωταγωνιστικούς στο
θέατρο του ψυχισμού μου, ρόλους κομπάρσου στα συμβατικά κοινωνικά αιτήματα εξουσίας και δύναμης. Γνωρίζω, κατανοώ,
αντιλαμβάνομαι ποιες αιτίες, ποιες ανάγκες
με έκαναν να εισέλθω
στο χώρο της εκκλησίας, φορώντας την
μάσκα του κεκλιμένου,
του παπά, του δεσπότη, του μάρτυρα,
του ομολογητή, του
ανακριτή και κριτή της
οικουμένης, του ηθικού και νομιμόφρονα
πολίτη, του ιεροεξεταστή, του δικηγόρου του θεού, του πολυπράγμονα παπά, του ενεργητικού και δραστήριου,
που καθημερινά δεν δρα προς δόξα Θεού
αλλά προς δόξα και αναγνώριση του δικού
του προσώπου κ.α πολλά μασκαρέματα που
κτίζουν το κοινωνικό προφίλ μας μέσα από το
θρησκευτικό marketing που πουλάμε στους
ανθρώπους. Το αναγνωρίζω και το ομολογώ
και εργάζομαι πάνω σε αυτό. Τότε ναι. Σαφέ-

στατα και είμαι μέλος του όντως σώματος του
Χριστού. Διαφορετικά και στο Χριστό δεν θα
φτάσω ποτέ και άλλους ανθρώπους δεν θα
αφήσω να τον γνωρίσουν.
Π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος
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Βαγγέλης Παστέας
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Το ιερό είναι γένους θηλυκού
Ένα πρωινό χειμωνιάτικο βρέθηκα να
διασχίζω την Παλλάδα. Η ατμόσφαιρα
ήταν κρυστάλλινη, διαυγής, ώστε διέκρινε
κανείς μαζί με την πραμάτεια και τις φωνές
της αγοράς. Μέσα
σ’αυτό το σκόρπισμα
πρόβαλε η κυρά Παρασκευούλα
μ’ένα
πλεκτό χοντροκόκκινο
τυλιγμένο στο κατεβασμένο της κεφάλι, σαν
αιμάτινο
φωτοστέφανο λες, κρατώντας
από το μπράτσο τον
αόμματο άντρα της, τον
κυρ Νίκο – ως άλλη Αντιγόνη τον Τύραννο –
που τον είχε τυλίξει
μ’ένα σκαρλάτο σκούφο
και ένα αζάρο περιλαίμιο, και βάδιζαν σαν
να μην τους άγγιζαν τίποτα από όλα αυτά.
Ο χρόνος που χρειάστηκε να περάσουν
την αγορά –αυτά τα λίγα λεπτά – ήταν αρκετά, τα πάντα να συσχηματιστούν μαζί
τους και εγώ να βρω τον άξονα που μου
έλειπε. Το χειμωνιάτικο σφίξιμο κατέλαβε
μια εαρινή μυρουδιά, η οποία δεν χαλάρωνε απλώς τους αρμούς, αλλά διέλυε κυριολεκτικά το σύνολο. Κάτι είχε αλλάξει
ριζικά το πέρασμά τους. Ένωναν φωνές,
ανθρώπους, πράγματα, ο σταυρός τους
έφερε και το βάρος του συμφυρμού.
Ώρες-ώρες συλλογιέμαι, όταν ο Ντοστογιέφσκι βεβαίωνε ότι η ομορφιά θα σώσει
τον κόσμο, αν εννοούσε αυτήν την κυρά,
είχε στον νου του την προσφορά, το δόσιμο αυτήν την Γυναίκας... Δεν είναι η
πράξη που την χαροποιεί, είναι το αγαθό
που την κάνει πιο εύμορφη, ο δεσμός της
με την ζωή στερεώνεται στα βάθη της
ψυχής της. Γνωρίζει ότι πρέπει κανείς να
14
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μην ζει για να γλιτώσει από τον πόνο.
Αγωνίζεται να φθάσει το φως της ζωής,
υπακούοντας σ’ένα κραδασμό ψυχής
υπέρλογο.

Το κορμί της ένα φύλλο-λουλούδι, η
ζωή, ο θάνατος, ο κόσμος, το είναι. Μυστικά, ταπεινά, ευλαβικά, μετατίθεται δεν
κατονομάζει, αλλά σιωπά. Διακρίνει και αισθάνεται αυτό, που ούτε βλέπεται ούτε
ερμηνεύεται. Η σκέψη της είναι η μοναδική αντίσταση στο κακό, στην αδικία. Αντιστέκεται με την αέναη θηλυκή αρχή, με
την αύρα της διαφοράς επαναστατικά,
αναρχικά.
Τα χέρια της, καμωμένα για να συγκρατούν και να δείχνουν σε όλους μας, τους
χωρίς ενδοχώρα τυφλούς της σήμερον, άνδρες και γυναίκες, την σταθερότητα, την
βεβαιότητα, την πιο καθησυχαστική, τρυφερή πλευρά της άσβεστης ηρεμίας που
ενθάδε και του επέκεινα. Το θαύμα της ιερότητας είναι εγκιβωτισμένο σ’αυτήν την
γυναίκα, στην απτότητα με την οποία ζει
τις στιγμές του χρόνου και την ζωή.
Γιώργος Δημόπουλος

Θεού επιτρέποντος...
Σε ένα από τα αγαπημένα μου πολεμικά
παιχνίδια στον υπολογιστή 1, βρέθηκα να συμμετέχω στην παρακάτω αποστολή: έχοντας διεισδύσει ως μυστικός πράκτορας σε μια ομάδα
αδίστακτων μισθοφόρων, το σενάριο μας θέλει
να εισβάλλουμε σε μια κατάμεστη αίθουσα αεροδρομίου και έκπληκτος διαπιστώνω ότι οι
«σύντροφοί» μου αρχίζουν να πυροβολούν
αδιάκριτα καταπάνω στο άμαχο πλήθος. Στόχος μας να μη μείνει κανένας ζωντανός. Είμαι
αναγκασμένος να τους συνδράμω, ώστε να μην
αποκαλυφθεί ο πραγματικός μου ρόλος, κι
ωστόσο παρ’ ότι ξέρω ότι δεν είναι παρά ένα
παιχνίδι, κάθομαι και
κοιτάζω αποσβολωμένος. Δεν πιστεύω
στα μάτια μου ότι
βλέπω αυτό ακριβώς
το θέαμα και μάλιστα
σε ένα παιχνίδι ευρείας κυκλοφορίας. 2
Ξεπερνώντας το
αρχικό σοκ, απλά παρακολουθούσα τη σφαγή χωρίς να βγάζω άχνα.
Σιγά σιγά συνήθιζα. Στην πορεία άρχιζα κιόλας
να εκλογικεύω. Έλεγα πως δεν είναι τίποτα,
παρά μονάχα ένα παιχνίδι και πως πρέπει να
ολοκληρώσω επιτυχώς άλλη μια πίστα. Ξεκίνησα από την αρχή. Τώρα πια ήξερα τι να περιμένω. Βάλθηκα κι εγώ να πυροβολώ. Στην
αρχή δειλά καταμεσής στο απρόσωπο πλήθος.
Υπήρχε σε αυτό ένα αδικαιολόγητο άλλοθι
ανωνυμίας, κάτι που το καθιστούσε λιγότερο

επώδυνο. Λίγο λίγο ξεθάρρευα. Πυροβολούσα
πλέον συγκεκριμένα άτομα. Παρ’ όλα αυτά,
είχα ακόμη εκείνο το αόριστο συναίσθημα ενοχής, σαν δηλαδή κάποιος να με παρακολουθεί
πάνω απ’ τον ώμο μου και να με κατακρίνει.
Μερικά λεπτά αργότερα, αναπόφευκτα, μέσα
σε μια λίμνη ψηφιακού αίματος, αποτελείωνα
με απόλυτη φυσικότητα – γιατί όχι και με ένα
συναίσθημα «άρρωστης» απελευθέρωσης και
δύναμης – ακόμη κι εκείνους που σέρνονταν
ψυχορραγώντας. Τι είχε συντελεστεί, λοιπόν;
Τι ήταν αυτό που με είχε μετατρέψει από σοκαρισμένο θεατή σε παθιασμένο δολοφόνο;
Σε μια πρόχειρη ενδοσκόπηση, θαρρώ δύο
πράγματα. Το ένα
ήταν η «αντικειμενοποίηση» των
στόχων μου. Με
άλλα λόγια, θεωρούσα πως δεν
πυροβολώ πλέον
αληθινά, ανθρώπινα πλάσματα, παρά στοιχεία
ενός έξυπνου προγραμματισμού, αντικείμενα
εικονικά που περιφέρονταν απλά ως κινούμενοι στόχοι. Είχα δηλαδή αποξενωθεί απολύτως
από τα θύματα. Κι αναρωτήθηκα μήπως αυτός
είναι ακριβώς κι ο λόγος, που καθιστά πολλά
άτομα ικανά να αποδεκατίζουν αμάχους, με
μια φυσικότητα που ανατριχιάζει. Το δεύτερο
ήταν εκείνη η ακαταμάχητη περιέργεια, η «αρρωστημένη» ηδονή του να μπορείς να νιώσεις

1. Call Of Duty – Modern Warfare 2
2. Η αλήθεια είναι πως το συναίσθημα δεν ήταν πρωτόγνωρο. Πριν μερικά χρόνια, σε παιχνίδι με
αυτοκίνητα το οποίο σε μερικές χώρες απαγορεύτηκε, κέρδιζες βαθμούς διαμελίζοντας και πολτοποιώντας
τους πεζούς (Carmaggedon I & II). Αργότερα, σε άλλο πάλι παιχνίδι, μπορούσες να κατεβείς απ’ το όχημά
σου και να γρονθοκοπήσεις μέχρι θανάτου ακόμη και τις γιαγιάδες, προκειμένου να τις ληστέψεις (Πρόκειται
για τη σειρά παιχνιδιών: Grand Thex Auto). Αυτή η σταδιακή κατάρρευση κάθε ηθικού φραγμού σε εικονικά
περιβάλλοντα, δηλαδή σε περιβάλλοντα χωρίς ποινικές επιπτώσεις, τείνει να γίνει πλέον δεδομένη στο χώρο,
συχνά δε είναι το ζητούμενο και γι’ αυτό επιπλέον επιβραβεύεται. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στον κινηματογράφο. Είναι φανερό φαντάζομαι στους περισσότερους από εμάς πως οι σκηνές βίας γίνονται ολοένα
και πιο ωμές, χρόνο με το χρόνο. Και καθώς το κοινό καλλιεργείται και εθίζεται σε αυτές, οι παραγωγοί αναζητούν ολοένα και πιο σοκαριστικές εικόνες προκειμένου να ερεθίσουν την αδρεναλίνη μας.
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ατιμώρητα μια πράξη ειδεχθή, μια πράξη που
διαφορετικά δε θα είχες τη δυνατότητα να
βιώσεις. Η τιμωρία εδώ μπορεί να νοηθεί, φυσικά, και ευρύτερα: όχι μόνο υπό την ποινική
της έννοια, αλλά και σαν την αποπληρωμή των
ίδιων μας των ενοχών. Η προσέγγιση και γιατί
όχι και η υπέρβαση των προσωπικών μας
ορίων (πνευματικών, ψυχικών και σωματικών)
είναι μια πρόκληση που γοητεύει πολλούς από
εμάς. Η τελευταία συνιστά την ύστατη «απελευθέρωση» από τα νοητικά ταμπού: φόνος,
αιμομιξία, κανιβαλισμός και πάει λέγοντας.
Αυτή η απελευθέρωση δε συνιστά ούτε ψυχική διαστροφή, ούτε πρωτογονισμό, αλλά τη
φυσική κλίση ενός νου που έπαψε πια να φοβάται, τουλάχιστον, την ίδια του τη σκέψη. Η
ηθική αυτή χειραφέτηση με κάνει, τελικά, να
υποψιάζομαι ότι υπάρχει μονάχα μία τίμια και
συνεπής ηθική. Όχι αυτή που επιβάλλεται με
την πρόληψη μιας πράξης, παρά εκείνη που
κυοφορείται μέσα από τις συνέπειες της. Δηλαδή, μια ηθική που ακολουθεί το τετελεσμένο. Αναπόφευκτα, παρατώντας κάποια
στιγμή το παιχνίδι, στο μυαλό μου αναδύθηκαν ξανά οι τετριμμένες απορίες για το τι είναι
ικανός ή όχι, τελικά, ο Άνθρωπος.
«Αγάπα και κάνε ό,τι θες» έλεγε ο Άγιος
Αυγουστίνος. Αλλά και πάλι, με αυτόν τον
τρόπο, περιχαράκωσε την πράξη, έστω κι αν το
συρματόπλεγμα ήταν φτιαγμένο από μετάξι.
Φυσικά, υπό μια έννοια, η ρήση ετούτη καθιστά την αγάπη όριο λύτρωσης κι απελευθέρωσης, αντί εγκλωβισμού και νομοτέλειας. Σα να
λέμε, η γραμμή που σέρνουμε με το διαβήτη
γίνεται όχι για να οριστεί αυτό που περικλείεται στο εσωτερικό του κύκλου, αλλά για να
υποδειχθεί το απροσδιόριστο που εκτείνεται
πέρα από αυτόν. Αλλά υπάρχει ένα σημείο ως
προς το οποίο εξακολουθούμε να παραμένουμε το ίδιο αδιαφώτιστοι με πριν: τι συμβαίνει με όσους δεν αγαπούν ή με όσους αγαπούν
σε διαφορετικούς βαθμούς (αν καταφέρναμε
να μετρήσουμε βεβαίως την ψυχή); Μέχρι πού
μπορεί να φτάσει αυτός που δεν αγαπά αρκετά, που αγαπά «λάθος» ή κι ακόμη που δεν

αγαπά καθόλου (αν αυτό είναι δυνατόν); Ή,
σύμφωνα με μια άλλη ανάγνωση, μέχρι πού
του είναι «επιτρεπτό» να φτάσει, ό,τι κι αν
μπορεί να σημαίνει αυτό;
Παλεύει με
την ηθική και τις
λέξεις ο Ιβάν Καραμάζοβ, τουλάχιστον έτσι τον θέλει
ο Ντοστογιέφσκι.
Αν ο Νίτσε «σκότωσε» το Θεό, ο
Ιβάν είναι εκείνος
που μαζί με το πτώμα ανακαλύπτει και τη δυσωδία της αποσύνθεσης: «Μόλις πριν από
πέντε μέρες, [μιλάει άλλος για τον Ιβάν] σε μια
συγκέντρωση, [...] δήλωσε πανηγυρικά σε μια
συζήτηση πως σ’ όλη τη γη δεν υπάρχει απολύτως τίποτα που να μπορεί να αναγκάσει
τους ανθρώπους ν’ αγαπήσουν τους όμοιούς
τους, πως δεν υπάρχει κανένας φυσικός νόμος
που ν’ αναγκάζει τον άνθρωπο ν’ αγαπάει την
ανθρωπότητα και πως, αν υπάρχει και υπήρχε
ως τα τώρα αγάπη στον κόσμο, αυτό δεν έγινε
από κανένα νόμο της φύσης, μα μόνο και μόνο
γιατί ο άνθρωπος πίστευε στην αθανασία του.
[...] έτσι που αν λείψει από την ανθρωπότητα
η πίστη για την αθανασία της, θα εξαφανιστεί
αμέσως όχι μονάχα η αγάπη μα και η απαραίτητη δύναμη για τη συνέχιση της παγκόσμιας
ζωής. [...] σε μια τέτοια περίπτωση δε θα υπάρχει πια τίποτα ανήθικο, όλα θα επιτρέπονται,
ακόμα κι η ανθρωποφαγία» 3.
Είμαστε έτοιμοι να θρηνήσουμε απελπισμένοι. Ναι, λοιπόν! το λογικό αυτό επιτάσσει:
όλα επιτρέπονται, ακόμα κι η ανθρωποφαγία!
Ας μην παρασυρόμαστε όμως σε εύκολα συμπεράσματα. Ευθύς, ως ετέθη ο αρχικός προβληματισμός, τρία σημαντικά ερωτήματα
ορθώνονται επιτακτικά μπροστά μας. Αν δεν
απαντηθούν, ο συνειρμός του Ιβάν καταλήγει
ένα απλό τσιτάτο, που εντυπωσιάζει ή τρομάζει μόνον πρόσκαιρα. Μια απλή χειραφέτηση
από τη θρησκεία (όχι μικρής σημασίας φυσικά)

3. «Αδερφοί Καραμάζοβ», Ντοστογιέφσκι, Εκδόσεις Γκοβόστη, Τόμος Ι
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με τη χαρά ενός μικρού παιδιού που σκότωσε,
επιτέλους, τον αυταρχικό πατέρα του κι αισθάνεται – αυταπατούμενο βέβαια – πως δεν ορθώνεται πλέον κανένα «εμπόδιο» στην
εξάσκηση της αυτοδιάθεσής του. Αν δεν υπάρχει Θεός, λοιπόν, τότε όλα επιτρέπονται.
Όμως… (α) για ποιο Θεό εννοούμε
ότι δεν υπάρχει, (β) αν ελλείψει
Αυτού, το «όλα επιτρέπονται» σημαίνει επίσης και πως «όλα γίνονται» και (γ) αν η ανθρώπινη ηθική
δράση προϋποθέτει την ύπαρξη
ενός Θεού, για να αποκτήσει ένα κάποιο νόημα.
α. Καταρχάς, η διαπίστωση
πως όλα επιτρέπονται ελλείψει
Θεού παραπέμπει στην αντίληψη
ενός αυστηρού Νομοθέτη και Τιμωρού, σ’ ένα φόβητρο – κατάλοιπο της Παλαιάς
Διαθήκης, απ’ το οποίο εν τέλει ευτυχώς απαλλαχθήκαμε. Σημαίνει, αντιστρόφως, ότι παρουσία Του θα υπήρχαν χωρίς αμφιβολία ένα
σωρό περιορισμοί και απαγορεύσεις, συνάμα
φυσικά με τις αντίστοιχες ποινές. Ωστόσο,
αυτές δεν είναι φυσικά προϋποθέσεις ελευθερίας βούλησης. Προκειμένου να υπάρξει η τελευταία, ο «ανανεωμένος» Θεός της Καινής
Διαθήκης θα έπρεπε αναπόφευκτα να επιτρέπει τα πάντα. Όπως επεσήμανε κι ένας επιζήσας Εβραίος, από στρατόπεδο συγκέντρωσης:
«ο Θεός παραχωρώντας ελευθερία στα πλάσματά Του, αναπόφευκτα, παραχώρησε και
κάτι απ’ την παντοδυναμία Του». Το ουσιαστικό τελικά είναι πως ο άνθρωπος καθίσταται
πραγματικά ελεύθερος, άρα υπεύθυνος, τότε
και μόνο τότε όταν του παραχωρηθεί κάθε δυνατότητα δράσης. Θαρρώ είναι ξεκάθαρο πως
το γεγονός του να είναι κανείς τίμιος, σε μια
κοινωνία όπου απαγορεύεται και ποινικοποιείται η κλοπή, δεν καθιστά αυτόν αληθινά
ηθικό ή ενάρετο.
Αλλά σε αυτό το σημείο αναρωτιόμαστε,
αναπόφευκτα: αν δεν υπάρχει Θεός λοιπόν
τότε ποιος ορίζει πλέον το επιτρεπτό και το
ανεπίτρεπτο; Τι νόημα μπορεί να έχει η φράση

«όλα επιτρέπονται»; Από ποιον ή από τι; Να
πούμε από τη Μητέρα Φύση; Όμως η φύση,
μέχρι αποδείξεως του εναντίου, αποτελεί γενικά ένα αμοραλιστικό πλαίσιο. Δεν μπορεί να
κριθεί με ηθικούς όρους, κάτι το οποίο στερείται προθέσεων. Οι περιορισμοί που επιβάλ-

λονται από τη βιολογία μας, από την υλική μας
ύπαρξη σ’ ένα συγκεκριμένο υλικό κόσμο, δεν
είναι ούτε για το καλό, ούτε για το κακό.
Απλώς είναι. Η ερώτηση μοιάζει άστοχη, όμως
η απάντηση είναι ίσως προφανής: ποιος απομένει παρά ο ίδιος ο άνθρωπος, ώστε να επωμιστεί όλα τα βάρη και τις αβεβαιότητες, όλη
την ευθύνη της δράσης ή της αδράνειας, όλο
τον τρόμο του καλού και του κακού (ή τη λύτρωση από αυτά); Ποιος απομένει παρά εμείς;
Σε μας εναπόκειται η εξουσία της ύπαρξης, αν
μπορεί να θεωρηθεί εξουσία μια τόσο θλιβερή
νίκη. Τα έχουν κουβεντιάσει όμως από καιρό,
όλα ετούτα περί προσωπικής ευθύνης, με μια
πικρή διαύγεια οι υπαρξιστές φιλόσοφοι (και
όσοι φέρονται ως τέτοιοι).
Αλλά μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το παράδοξο είναι τελικά πως τότε μονάχα είναι θεμιτό να μιλάμε για επιτρεπτό και μη, όταν
δηλαδή ο Θεός δεν υπάρχει και όχι το αντίθετο. Αν, δηλαδή, εξαιρέσουμε τους φυσικούς
περιορισμούς, τότε στο πεδίο της επίγειας
δράσης δεν απομένει παρά μόνος ο άνθρωπος
να οριοθετήσει τις πράξεις του, μόνος αυτός
κριτής και τιμωρός. Άρα, ίσα–ίσα, ακριβώς
γιατί/αν δεν υπάρχει Θεός είναι που δεν επιτρέπονται τα πάντα! Η απουσία του Θεού κα-
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θαυτή είναι που «επιτάσσει» την έναρξη της
απαγόρευσης. Κι αν όλα αυτά αγγίζουν λίγο τα
όρια της σοφιστείας, δεν πειράζει, καθότι καθιστούν πρόδηλο πως εμείς οι άνθρωποι τα
φέρνουμε συχνά κατά πως θέλουμε, μες το
μυαλό μας. Αλλά στοιχειοθετούν επίσης και
την έναρξη της ευθύνης μας, καθώς μια
πλευρά του προβλήματος έγκειται στο γεγονός
πως, ενώ Θεός – άρα και νομοθέτης – θα ήταν
ένας και μοναδικός, οι άνθρωποι είναι έξι δισεκατομμύρια. Κι έτσι ο καθένας ή κάθε ευρύτερη ομάδα επιτρέπει και απαγορεύει, κατά το
δοκούν, τα πιο ετερόκλητα πράγματα. Σ’ αυτό
τον Πύργο της Βαβέλ το πρόβλημα δεν είναι
πως ο καθένας έχει τη δική του γλώσσα, αλλά
πως χάθηκε η μία κοινή, εκείνη της αγάπης (αν
υπήρχε φυσικά ποτέ για να χαθεί). Το τρομαχτικό, τελικά, δεν είναι πως όλα επιτρέπονται,
μα το εντελώς αντίθετο, δηλαδή το πόσο λίγα
επιτρέπονται. Είναι πως μέσα στο χάος της ανθρώπινης ηθικής πάλης, χάσαμε και το μέτρο
του Θεού, χάσαμε και το μέτρο του Ανθρώπου.
Στο λαβύρινθο του ηθικού, προσανατολιζόμαστε πια με κυρίαρχο μέτρο εκείνο της τιμωρίας, του προσωπικού απωθημένου ή της
δειλίας μας, με άλλα λόγια άβουλα.
β. Το δεύτερο ερώτημα πηγάζει από την
– κατ’ εμέ – παρεξήγηση πως στην περίπτωση
που όλα επιτρέπονται αυτό συνεπάγεται πως
όλα είναι δυνατά. Αλλά ακόμη κι έτσι, ακόμη
και μια απειρία δυνατοτήτων δεν συνεπάγεται, μια απειρία ή μια ισοτιμία πιθανοτήτων.
Όλα ετούτα – επιτρεπτό, μπορετό, πιθανό –
είναι έννοιες αλληλένδετες, όχι όμως και ισοδύναμες. Εδώ όμως χρειάζεται να κάνουμε
έναν διαχωρισμό, καθώς διαφέρει όταν μιλάμε
για την ανθρωπότητα σαν όλον, απ’ όταν μιλάμε για τον άνθρωπο σαν άτομο. Γιατί ενώ η
ανθρωπότητα σαν όλον μπορεί να κάνει τα
πάντα, ωστόσο το κάθε ανθρώπινο πλάσμα ξεχωριστά δεν μπορεί. Αλλά ο προβληματισμός
του Ιβάν δεν αποτελεί καμιά ιδιαίτερη έμπνευση, όταν μιλάμε για την ανθρωπότητα.
Σχεδόν εξαντλείται στην επιφάνεια των πραγμάτων, με την ανακάλυψη του αυτονόητου.
Καλώς ήρθατε στον πλανήτη Γη, όπου τα
πάντα είναι δυνατά, όπου δισεκατομμύρια
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πλάσματα – ανθρώπινα και μη – έχουν υποστεί κάθε λογής ακρότητα, έχουν ψυχορραγήσει πνιγμένα στο ίδιο τους το αίμα, βιασμένα,
ξεκοιλιασμένα, διαμελισμένα, διασυρμένα σε
οποιαδήποτε διάσταση της ύπαρξης. Ο Ιβάν
απλά ταρακουνάει αυτόν που λαγοκοιμάται
ακόμη, στην μικροαστική του κουβερτούλα.
Αλλά πιο πέρα, μια άλλη ανησυχία αναδύεται περισσότερο επιτακτική και τρομαχτική
κι αυτή αφορά στο άτομο, στο τι είναι ικανός
να πράξει ο κάθε άνθρωπος ξεχωριστά. Ο άνθρωπος εκείνος που περπατάει δίπλα μας, που
μοιραζόμαστε μαζί του τη θέση στο λεωφορείο
ή στην ουρά της τράπεζας, ο άνθρωπος που γίνεται γείτονάς μας, φίλος μας ή σύντροφός
μας. Αυτόν τον ξένο που στέκεται στο ένα
μέτρο απέναντί μας, είμαστε έτοιμοι ανά πάσα
στιγμή να τον εξακοντίσουμε σε μιαν απόσταση σχεδόν άπειρη και γι’ αυτό αγεφύρωτη.
Αρκεί μια σκέψη, ένας ελάχιστος σκοτεινός συνειρμός και η λεπτή, κοινωνική μας επίφαση
συντρίβεται σε θρύψαλα. Αλλά αυτός ο ξένος
δεν είναι ικανός να κάνει τίποτε περισσότερο
απ’ ότι είμαστε ικανοί να κάνουμε κι εμείς οι
ίδιοι. Αλλά εμείς προχωράμε αλώβητοι και
αστιγμάτιστοι. Μέσα απ’ το καλά οχυρωμένο
μας απυρόβλητο επικρίνουμε και συνοφρυωνόμαστε με το παραμικρό, όμως στην πραγματικότητα αυτό που φοβόμαστε στον άλλο δεν
είναι το άγνωστο, μα ακριβώς το αντίθετο:
αυτό που καταλαβαίνουμε και γνωρίζουμε
πολύ καλά από τους ίδιους μας τους εαυτούς,
μα ουδέποτε παραδεχόμαστε: φθόνος, εκδικητικότητα, υστεροβουλία, λαγνεία κι ούτω καθεξής. Καταλήγουμε σκέτοι υποκριτές, όχι για
κανέναν ιδιαίτερα πονηρό, απώτερο στόχο,
αλλά από απλή δειλία και μόνο.
Αλλά σ’ ετούτη την απειροστή γωνιά του
Σύμπαντός, όπου τα πάντα έχουν ήδη επιτελεσθεί, χάνεται όχι μόνο το οποιοδήποτε ειδικό
βάρος του τι επιτρέπεται να πράξει κανείς (τα
πάντα), αλλά κι εκείνο του τι δύναται να πράξει
κανείς (πολλά). Απείρως ουσιαστικότερο και
σκοτεινότερο αναβλύζει ένα άλλο ερώτημα: τι
είναι εκείνο που επιλέγει να πράξει κανείς, τελικά, και γιατί.

γ. Το ηθικό, όπως το αντιλαμβάνομαι, δεν
ξεκινάει ούτ’ από θεούς, ούτ’ από δαιμόνους,
φιλοσοφίες ή δόγματα ιδεολογικά. Το ηθικό
έχει ως αφετηρία την πρώτη στιγμή, που η πυρετώδης συνείδηση αμήχανη παίρνει την
πρώτη απόφαση πράξης. Αυτή η πρώτη απόφαση, στην οποία υπονοείται προηγηθείσα
σκέψη, δηλαδή μια επίγνωση και ένα ζύγισμα,
γεννάει την προσωπική ευθύνη και κατ’ επέκταση τον ηθικό άνθρωπο. Τα υπόλοιπα έρχονται δεύτερα. Κατ’ αυτό
τον τρόπο, δεν υπάρχει
πράξη που να είναι ανήθικη, παρά μόνο υπό την
έννοια της μη–σκέψης,
της δράσης ενός ενστίκτου τυφλού, άρα και ά–
ψογου.
Το
ανήθικο
γεννιέται ουσιαστικά μονάχα από τη στιγμή, που η
πράξη αρχίζει να οριοθετείται με νόμους και διατάγματα, με δόγματα και
θέσφατα, με ποινές και
ενοχοποίηση. Έτσι καταντούμε να χαρακτηρίζουμε
ως ανήθικες και να διώκουμε πράξεις που
απλά αντιβαίνουν σε μια σύμβαση. Πράξεις οι
οποίες κατά τ’ άλλα θα μπορούσε να είναι ηθικότατες μέσα στο δικό τους κανονιστικό πλαίσιο. Εκείνος που θα κλέψει μια τράπεζα από
απέχθεια ή αντίδραση απέναντι σε ένα σύστημα που απομυζά τους φτωχότερους, θεωρείται στυγνός εγκληματίας, παρά το γεγονός
ότι συχνά η πράξη του αυτή μπορεί να αποτελεί μια άκρως ηθική κίνηση. Το θέμα δεν είναι
ότι σχεδιάσαμε ένα μέσον όρο ηθικής και του
πατήσαμε μια σφραγίδα σε κάποιο κοινοβούλιο, παρά πως εξιδανικεύσαμε και δογματίσαμε τούτο το έκτρωμα. Απονεκρώσαμε το
σφρίγος και την πλαστικότητα του ηθικού αισθήματος, καθιστώντας τό επικίνδυνο, καθιστώντας
τό
θρησκεία.
Κρυφτήκαμε
θρασύδειλα πίσω από τα νομοθετήματα, γιατί
μάθαμε να φοβόμαστε την ανθρωπινότητά
μας. Ουδέποτε καταφέραμε να κοιτάξουμε τη
σκοτεινή καρδιά μας με τιμιότητα κι έτσι να
καλλιεργήσουμε την ηθική μας κρίση.

Αυτή η ηθική ελευθερία μας τρομάζει,
ακόμη και σαν σκέψη. Αναζητούμε με πάθος
μιαν «ανθρώπινη φύση», που να επιβεβαιώνει
τις προσδοκίες μας. Όμως αυτό το μυστηριώδες γονίδιο της καλοσύνης και του αλτρουισμού, ίσως απλά να μην υπάρχει. Στο κάτω –
κάτω η ύπαρξή του μας είναι τελικά αδιάφορη.
Η φύση που μας ενδιαφέρει και πρέπει αναπόφευκτα ν’ αποδεχτούμε είναι καταρχήν μια
φύση, όπως αυτή εκδηλώνεται μέσα από τις
πράξεις των ανθρώπων.
Με
αυτό το κριτήριο,
ασχέτως φροϋδισμών, δαρβινισμών, εξελικτικής
βιολογίας και ψυχολογίας, ασχέτως γονιδίων ή
επίκτητων ιδιοτήτων,
υπάρχει
ένας φαινότυπος
της ανθρωπότητας που δεν χωρά
εξωραϊσμούς: καταστρέφουμε,
βιάζουμε, φονεουμε, διαμελίζουμε, απαξιώνουμε, λεηλατούμε, πυρπολούμε, εκμεταλλευόμαστε κι ένα σωρό άλλα ρήματαπου μου
διαφεύγουν (θα μου επιτρέψετε να επιμείνω,
χάριν του επιχειρήματος, στην αρνητική μόνο
πλευρά). Φαίνεται δηλαδή από αφελές έως
ανόητο, κάθε που ακούω τον τάδε ή το δείνα
να παλεύει με την ανθρωπολογία και τη βιολογία προκειμένου ν’ αποδείξει αν ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για το καλό ή για το
κακό. Όταν είμαστε ικανοί για όλα φαίνεται
προφανές πως είμαστε επίσης «φτιαγμένοι»
για όλα.
Αλλά με αυτά ως δεδομένα, ο τόσος
φόβος μας απέναντι σ’ ένα κόσμο όπου τίποτε,
οσοδήποτε απεχθές, δεν αποκλείεται από τον
ορίζοντα των πιθανοτήτων, φαντάζει εντέλει
δικαιολογημένος. Πιστεύω ότι η λογική μας
σκέψη ξεκινάει από ανεπαρκή αξιώματα. Το
λάθος μας είναι ότι τα ξεκινήσαμε όλα ανάποδα. Πρώτα μας έμαθαν να κοιτάμε ψηλά, να

Στον Άγνωστο Θεό

19

θαυμάζουμε και να ονειροβατούμε στα ανέφικτα λιβάδια του ιδανικού (ή του εξιδανικευμένου) και κατόπιν μας αποκάλυψαν τη στέρφα
και κακοτράχαλη γη στην οποία ξεσκίζουμε τα
γόνατα και τα χέρια μας. Κι έτσι μισήσαμε,
αναπόφευκτα, ως βρώμικο και απεχθές αυτό
που πραγματικά είμαστε. Αλλά έτσι μισώντας,
απωθήσαμε την πλευρά μας εκείνη που βρίσκεται πιο σιμά σε κάποιαν αλήθεια · αυτή με
τις άπειρες δυνατότητες, ακόμη και τις αποκρουστικές. Φανταστήκαμε τους εαυτούς μας
σαν κάτι διαφορετικό,
«φωτεινότερο» και «υψιπετές», αυταπατώμενοι
αν όχι υποκρινόμενοι.
Αλλ’ ό,τι απωθείται έχει
την εκπληκτική ικανότητα
να επανέρχεται ξανά και
ξανά στο προσκήνιο, θυμίζοντάς μας διαρκώς
αυτό ακριβώς που επιθυμούμε να ξεχάσουμε: τα
ματωμένα χέρια μας, τα
νεκρά μας παιδιά, τα
βρώμικα και διαρκώς
παλλόμενα γεννητικά
μας όργανα, τις απεκκρίσεις και το μίσος μας.
Όμως, επιλέγοντας να παραμένουμε τυφλοί
δεν έχουμε ελπίδα να προχωρήσουμε ούτε
βήμα πιο κοντά στη συγγνώμη, κι ο λόγος του
Ιβάν Καραμάζοβ θα φαντάζει στοιχειωμένος κι
απλησίαστος, όταν θα έπρεπε να είναι απλώς
ένα από τα προφανέστερα πράγματα στον
κόσμο.
Είναι εύκολο να μιλάμε για ηθικολογίες,
όταν γνωρίζουμε μόνο ένα ελάχιστο κλάσμα
από το αληθινό πρόσωπο του Ανθρώπου. Πολλοί από εμάς, γεννημένοι και μεγαλωμένοι σε
κάποια τυπική μεσοαστική οικογένεια, σε μια
τυπική και ουδέτερη κοινωνία, με αμβλυμμένες αντιθέσεις, συγκεχυμένα ιδεολογικά σχήματα και – προπαντός – σε μια περίοδο
σχετικής ειρήνης, δεν έχουμε έρθει αντιμέτωποι, ως επί το πλείστον, με το σκληρό πρόσωπο
των ανθρώπων. Δεν έχουμε, για παράδειγμα,
δει να βιάζουν και να σφαγιάζουν μανάδες και
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αδερφές μπροστά στα ίδια μας τα μάτια, δεν
έχουμε κρατήσει καρβουνιασμένα κούτσουρα
που κάποτε ήταν τα πόδια παιδιών, ούτε
έχουμε τρεκλίσει ανάμεσα σε μάζες αποσυντεθειμένων ανθρώπων με τον οργασμό των
σκουληκιών εκκωφαντικό, μέσα στην τρέλα.
Πράγματα που αποτελούν «κοινό τόπο» σε
άλλα μέρη του κόσμου, δεν παραμένουν για
μας παρά μακρινές και ανατριχιαστικές διηγήσεις. Ως εκ τούτου, η ηθική μας αντίληψη παραμένει εξαιρετικά αμβλυμμένη, ίσως ακόμα
και αφελής. Εξ’ αποστάσεως,
κρίνουμε
κι
έχουμε άποψη για τα
πάντα, σα μάρτυρες σε
κάποιο φόνο στον οποίο
ούτε καν παραβρεθήκαμε. Λέμε ο καθένας το
μακρύ του και το κοντό
του κι ωστόσο, ουδέποτε
αντικρίσαμε με τα ίδια
μας τα μάτια το πρόσωπο
του φονιά. Το πιο πιθανό,
οι πραγματικοί μάρτυρες
να στέκονται παράμερα
ανίκανοι ν’ αρθρώσουν
λέξη, ηθικά αμήχανοι και
απογυμνωμένοι – αν δεν
είναι φονιάδες και οι ίδιοι. Έτσι όμως το μόνο
που καταφέρνουμε είναι να επιβάλλουμε τα
δικά μας ιδεολογήματα στον κόσμο, αντί να
παραμείνουμε ευαίσθητοι δέκτες των μηνυμάτων που ο κόσμος στέλνει σε μας.
Ο Ιβάν αποφαίνεται κυνικά πως «[...] σ’
όλη τη γη δεν υπάρχει απολύτως τίποτα που
να μπορεί να αναγκάσει τους ανθρώπους ν’
αγαπήσουν τους όμοιούς τους [...]». Ευτυχώς,
του απαντάμε με αγαλλίαση, διαφορετικά η
αγάπη μας σαν πρακτική ανελεύθερη θα
έπαυε να χτίζει γέφυρες και να κυοφορεί την
ελπίδα, θα έπαυε να είναι μια υπόσχεση παρά
θα χανόταν σαν ένα χρέος ακόμη, μέσα στ’
άλλα χρέη. Μα ακόμη κι αυτό «[...] πως, αν
υπάρχει και υπήρχε ως τα τώρα αγάπη στον
κόσμο, αυτό δεν έγινε από κανένα νόμο της
φύσης, μα μόνο και μόνο γιατί ο άνθρωπος πίστευε στην αθανασία του» είναι σφαλερό. Θα

λέγαμε το ακριβώς το αντίθετο: μόνο και μόνο
γιατί ο άνθρωπος δεν ξεπέρασε και δεν πίστεψε ούτε στιγμή, στο εσώτερο βάθος του –
παρ’ όλα τα σχήματα και τις βεβαιότητες των
θρησκειών – το φόβο του θανάτου και τη ματαιότητα της ύπαρξης. Αν για κάποιον λόγο
εξακολουθούμε ν’ αγαπούμε και
να παλεύουμε, με κάθε ατέλεια και
μικρότητα, δεν είναι παρά γιατί
μπροστά στον εκμηδενισμό του
ύστατου τέλους, το μόνο που βρίσκουμε απτό για να σταθούμε από
τον ίλιγγο είναι ο ένας τον άλλο.
Όχι μονάχα γιατί κι ο Θεός στέκει
«μακριά» μας δυσπρόσιτος και ουτοπικός (τουλάχιστον απ’ τη δική
μου οπτική), αλλά γιατί κι εμείς
στεκόμαστε απέναντί Του, γεμάτοι αμφιβολίες. Πού να πιαστώ, ν’ αμβλύνω τη μοναξιά
μου, να οξύνω τη χαρά και την ευδαιμονία
μου, παρά στον πλησίον μου; στον άνθρωπο
που συναναστρέφομαι συνεχώς, που μαζί του
μοιράζομαι ουρανό και γη, οίνο και ψωμί;
Μια διαφορετική ανάγνωση της πραγματικότητας θα μπορούσε να είναι η εξής: η σύναψη μιας αληθινά ελεύθερης κοινωνίας
ανάμεσα στους ανθρώπους, θα προϋπέθετε
την εναπόθεση μιας μορφής εμπιστοσύνης
στους άλλους. Η εμπιστοσύνη στον άλλο υπονοεί την παραίτηση μας από οποιοδήποτε καταναγκασμό και αναγνωρίζει στον άλλο
οποιαδήποτε ελευθερία. Αναγνωρίζουμε στον
αδερφό μας τη δυνατότητα να μας βιάσει, να
μας λεηλατήσει, να μας θανατώσει. Ταυτόχρονα όμως με τη δυνατότητα εναποθέτουμε
στους ώμους του και την ευθύνη της δύναμής
του. Η εμπιστοσύνη αυτή δεν είναι εκείνη ενός
αφελούς, που θαρρεί όλον τον κόσμο όμορφο,
ηθικό κι αγγελικά πλασμένο, αλλά εκείνη κάποιου που με τα μάτια ολάνοιχτα επενδύει
στην ελπίδα μιας υπόσχεσης. Όταν ο Χριστός
πρότεινε και το άλλο μάγουλο, ουσιαστικά δεν
αναγνώριζε μόνο μια παθητική στάση αγάπης,
μια παθητική μη–συμμετοχή στη βία ή μια ομφαλοσκοπική καρτερικότητα σωτηρίας. Ταυτόχρονα, με μια κρυστάλλινης καθαρότητας
δυναμική, αναγνώριζε σε όποιον στεκόταν

απέναντί Του δικαιώματα πάνω στο σώμα Του,
πάνω στη ζωή Του. Εναπόθετε έτσι ένα μέρος
της εμπιστοσύνης του στον άλλο, στο φονιά,
στο βιαστή, στο βασανιστή, αναγνωρίζοντας
στο πρόσωπό τους όχι κάποιον ειδεχθή και μισητό ξένο ή κάποιο βδέλυγμα της φύσης, παρά
τον συνάνθρωπο και
αδερφό Του, αν όχι τον
ίδιο Του τον Εαυτό.
Έτσι μας πρέπει,
κάποτε ν’ αναγνωρίσουμε κι εμείς στο χέρι
του δήμιου το δικό
μας χέρι, στο στόμα
του συκοφάντη τα
δικά μας χείλη, στο
πρόσωπο του κτήνους το δικό μας βλέμμα. Όχι
σαν μια επίπλαστη ποιητική μεταφορά που
εξαντλείται λίγο μετά την ανάγνωση αυτής της
παραγράφου, αλλά σαν αδήριτη κυριολεξία,
ρητή και απόλυτη. Τότε, σαν δηλαδή πάψουμε
να θεωρούμε το στυγερό εγκληματία σαν ένα
πλάσμα αποκρουστικό και ξένο, αλλά μεταποιήσουμε το φόβο μας από μίσος σε κατανόηση
ή θλίψη, τότε ίσως προχωρήσουμε ένα βήμα
μπροστά. Ο φονιάς δεν είναι ούτε καλός, δεν
είναι ούτε κακός, παρά είναι φονιάς. Σαν ο φονιάς όμως αποφασίζει να δώσει χάρη, θαρρώ
πως ένα ρίγος μεγαλοσύνης θα πρέπει να διατρέχει τη ραχοκοκαλιά του. Μπορεί ίσως και
να ντραπεί μια στάλα, μα κατά βάθος είναι κι
αυτό μια επιβεβαίωση της εξουσίας και της
δύναμής του πάνω στον άλλο. Ακόμη περισσότερο είναι μια επιβεβαίωση της δύναμής του
να επιλέγει, κι αυτή η ικανότητα με τη σειρά
της είναι το επισφράγισμα της ελευθερίας του.
Μέσα από αυτή την συνειδητοποίηση, πως η
ζωή μου εξαρτάται αναγνώστη από σένα και η
δική σου από μένα, εκπορεύεται η παραμικρή
υπόσχεση ελευθερίας, η ελάχιστη ελπίδα ν’
αγαπήσουμε και να συγχωρέσουμε. Τότε επέρχεται το θαύμα, όχι όταν ο τυφλός βρίσκει το
φως του ή ο ανάπηρος ανασηκώνεται στα
πόδια του, μα σαν ο φονιάς επιλέγει τη ζωή,
σαν ο καταστροφέας πιάνει το μυστρί και χτίζει
γιοφύρια.
Αντώνης Κόλλας .

