
^Εχχλησί· Πολίτίχή

ΓΕΩΡΓΙΟΥ I. ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΗ*

Τα μέλη της Εκκλησίας είναι φυσικό να ένδιαφέρονται για την πολιτική 
ζωή και να φροντίζουν για τήν αντιμετώπιση και έπίλυση των προβλημάτων 
της, είτε ως άπλοι πολίτες είτε ως έκπρόσωποι και διαχειριστές των κρατικών 
έξουσιων. 'Αλλωστε και ή άδιαφορία γιά τήν πολιτική άποτελεΐ κάποια μορφή 
πολιτικής τοποθετήσεως. Ή τοποθέτηση μάλιστα αύτή υποβαθμίζει περισσότε
ρο τήν πολιτική ζωή. Εκφραστικός είναι ϊ  μύθος των δένδρων πού παρου
σιάζεται στό βιβλίο των Χριτών. Κατα τόν μύθο αύτόν τα δένδρα θέλησαν κά
ποτε να χρίσουν βασιλιά. Απευθύνθηκαν στήν έλιά, άλλα έκείνη άπέρρι„ε τήν 
πρόταση λέγοντας ότι δέν μπορεί να έγκαταλεί„ει τήν λιπαρότητά της, μέ τήν 
όποια τιμωνται Θεός και άνθρωποι. Μέ άνάλογες δικαιολογίες άπέρρι„αν τήν 
πρόταση ή συκια και ή άμπελος. Τελικως τα δένδρα άπευθύνθηκαν στήν άγκα- 
θιά. Αύτή δέχθηκε πρόθυμα τό χρίσμα ύποβιβάζοντας έτσι τήν ποιότητα τής 
έξουσίας1.

Ή άποφυγή τής πολιτικής έξουσίας άπό τούς άξιους άφήνει τήν διαχείρισή 
της στούς φαύλους. Και όταν οι φαύλοι δέν είναι μόνο μεμονωμένα πρόσωπα 
άλλα και εύρύτερα κυκλώματα ή όργανα σκοτεινών δυνάμεων, πού συνήθως 
ύπερβαίνουν τα όρια των έθνικων κρατών και ένεργούν άνεξέλεγκτα, τό πρό
βλημα γίνεται όξύτερο. Ιδιαίτερα στήν έποχή μας ή έμπειρία αύτή έγινε πολύ 
όδυνηρή. Από τήν άλλη πλευρα ή άνάμιξη των άξιων στήν πολιτική μέ τήν ση
μερινή άπαξίωσή της γίνεται προβληματική, ένω ή σύσταση χριστιανικών κομ
μάτων ή πολύ περισσότερο ή σύνδεση τής Εκκλησίας μέ πολιτικούς σχηματι
σμούς δέν μπορεί θεολογικα να δικαιολογηθεί. Άλλωστε και προσπάθειες πού 
έγιναν παλαιότερα, όπως και κατα τήν μεταπολεμική περίοδο, για τή σύσταση 
χριστιανικού κόμματος είχαν πενιχρα άποτελέσματα και δέν εύοδώθηκαν.

Φυσικό βέβαια είναι να προτιμούν οι Χριστιανοί τή διαχείριση τής πολι
τικής έξουσίας άπό πιστούς άνθρώπους. Αλλα και αύτό δέν είναι άπόλυτο. Ή

* Ό  Γεώργιος Ί. Μαντζαριδης είναι Όμ. Καθηγητής τής Θ εο ϊογ ικής Σχολής Α .Π .Θ .
1. Βλ. Κριτ. 9,8-15.
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πολιτική άναφέρεται στην τακτοποίηση των κοσμικών πραγμάτων και απαιτεί 
ειδικές ικανότητες, όπως και χειρισμούς, πού δεν προϋποθέτουν οπωσδήποτε 
τήν χριστιανική πίστη ή άκόμα και δεν συμβιβάζονται μέ αύτήν, άλλα μπορούν 
νά ύπάρχουν σέ κάθε άνθρωπο. Είναι άλλωστε γνωστό ότι οι Χριστιανοί των 
πρώτων αιώνων άπέφευγαν νά αναλαμβάνουν κοσμικές εξουσίες, γιατί τίς θε
ωρούσαν ασυμβίβαστες προς τον κύριο στόχο τους. ^Οπως σημειώνει ο Ωριγέ
νης, οι πιστοί προτιμούσαν νά αφιερώνουν τον εαυτό τους «θειοτέρα καί άνα- 
γκαιοτέρα λειτουργία Εκκλησίας Θεού επί σωτηρία ανθρώπων»2.

Ή ιδιότητα τού καλού Χριστιανού δέν συνεπάγεται οπωσδήποτε καί επιτυ
χία στήν άσκηση τής πολιτικής εξουσίας. Ή επιτυχία αύτή δέν προϋποθέτει τήν 
χριστιανική πίστη. ^Οπως παρατηρεί ο άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, ή ανθρώ
πινη ζωή κινείται σέ δύο επίπεδα* στο επίπεδο τής έγκοσμιότητας καί στο επί
πεδο τής αιωνιότητας. Σκοπός τής πολιτικής εξουσίας είναι νά ρυθμίζει τήν 
εγκόσμια ζωή καί οχι τήν μέλλουσα. ^Οπως οι κυβερνήτες τών πλοίων φροντί
ζουν γιά τούς ταξιδιώτες μόνο όσο διαρκεί το ταξίδι, χωρίς νά θεωρούν ύπο- 
χρέωσή τους νά ενδιαφερθούν καί γιά τήν τακτοποίησή τους μετά τήν αποβίβα
ση απο το πλοίο, έτσι καί αύτοί πού ρυθμίζουν τήν πολιτική ζωή τών ανθρώπων 
δέν θεωρούν ός καθήκον τους νά ενδιαφερθούν γιά τήν αιώνια εύδαιμονία 
τους. Γι' αύτό, προσθέτει, οι άνθρωποι πού ανταποκρίθηκαν μέ επιτυχία στά 
πολιτικά μόνο πράγματα συμβαίνει νά φεύγουν απο τον κόσμο αύτον γεμάτοι 
μέ μύρια κακά, κι ενώ τιμήθηκαν εδώ γιά τήν πολιτική ικανότητά τους, εκεί νά 
συγκαταλέγονται μέ τούς χειρότερους καί νά καταδικάζονται3.

Στο επίπεδο αύτο κινείται καί το εκκοσμικευμένο κράτος. Σκοπός του δέν 
είναι ή νοηματοδότηση τής ανθρώπινης ζωής. Αύτή πραγματοποιείται στήν 
'Εκκλησία. Σκοπος τού κράτους είναι νά φροντίσει γιά τήν ασφάλεια καί τήν 
εύημερία τών πολιτών του. Καί ο σκοπος αύτος επιδιώκεται μέ πολιτικές ενέρ
γειες καί ρυθμίσεις, πού έχουν συμβατικο χαρακτήρα καί είναι φυσικο νά 
αναπροσαρμόζονται μέσα στον διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο.

Οι φορείς τής κρατικής εξουσίας όφείλουν νά σέβονται τή διαχρονική συλ
λογική συνείδηση τής κοινωνίας πού κυβερνούν καί νά μήν κινούνται ανεξάρ
τητα ή πολύ περισσότερο ενάντια προς αύτήν. Αντίθετα μάλιστα όφείλουν νά 
εμπνέονται απο αύτήν καί νά καταξιώνουν τή δυναμική της, γιατί μόνον έτσι

iewpytov Υ. M avrtapt^!)
0ΒΟΛΟΓΜ 1/2015-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^ '

2. Ω ΡΙΓΕΝΟΥΣ, Κατά  Κ έ ϊσ ο υ  8,75.
3. Κ ΑΒΑΣΙΛΑ Ν ΙΚΟΛΑΟΥ, Κατά  τοκιζοντων, P G  150,745ΑΒ.
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την ύπηρετοΰν καί την προάγουν. Ό  σεβασμός προς τούς θεσμούς, την παρά
δοση καί τη διαχρονική συνείδηση κάποιας κοινωνίας είναι σεβασμός πρός την 
ιδία την κοινωνία. ^Οπως καί άπό την άλλη πλευρά ή διάβρωση καί ή άλλοίω- 
σή τους με αύθαίρεσίες καί πολίτικες μεθοδεύσεις, είναί διάβρωση καί άλλοί- 
ωση της ιδίας της κοινωνίας. Πρόοδος δεν είναί ή καταστροφη ή ή περιφρόνη
ση τού παρελθόντος, άλλά ή εποικοδόμηση καί ή δυναμίκη προέκταση πρός τό 
μέλλον.

Ό έκσυγχρονίσμός των κοίνωνίκων θεσμών άπό μηδενίκη βάση δεν μπορεί 
νά είναί προοδευτίκός. Ή πρόοδος προϋποθέτεί «όδό» πού εχεί ήδη δίανυθεί. 
Καί όποίαδήποτε «πρόοδος» πού άγνοεί ή περίφρονεί την ϊδό πού εχεί δίανυ
θεί άπό την κοίνωνία, μπορεί ίσως νά είναί ένδίαφέρουσα ή καί έλκυστίκή, οχί 
όμως καί προδευτίκη με την πραγματίκη σημασία της λέξεως. Βέβαία ή πρόο
δος πρέπεί νά συμβαδίζεί καί με την άρση των αύθαίρεσίών καί άδίκίών τού 
παρελθόντος. Ό  έκσυγχρονίσμός όμως άπό μηδενίκη βάση άποδείκνύεταί 
μυωπίκός καί χίμαίρίκός, γίατί δεν μπορεί νά προσληφθεί καί νά άφομοίωθεί 
όργανίκά άπό μία ζωντανη κοίνωνία. Τό φυσίκότερο άποτέλεσμά του είναί νά 
προκαλέσεί ή νά συντηρήσεί κοίνωνίκες στρεβλώσείς καί δίχασμούς πού έμπο- 
δίζουν μία δημίουργίκη πρόοδο. Άντίθέτως, όταν ϊ  έκσυγχρονίσμός άξίοποίεί 
την ύπάρχουσα θετίκη δυναμίκη της λαϊκής συνείδήσεως, άποδείκνύεταί δημί- 
ουργίκός καί ένοποίητίκός. Αύτό μαρτυρείταί καί άπό τίς προσπάθείες σύγ
χρονων πολίτίκων προσωπίκοτήτων, πού κατόρθωσαν νά βοηθήσουν ή καί νά 
άνορθώσουν κυρίολεκτίκά τόν τόπο τους ξεκίνώντας άπό την ίδίοσυστασία καί 
την παράδοση τής κοίνωνίας τους.

Ή Εκκλησία συνδέεταί δίαχρονίκά με την παράδοση τής κοίνωνίας τού 
πληρώματος της. "Ετσί εχεί έκ των πραγμάτων καί την πολίτίκή της δίάσταση, 
πού γίνεταί άκόμα πίό σημαντίκη καί πίό έπίκαίρη μέσα στη δίαδίκασία τής 
σύγχρονης παγκοσμίοποίήσεως. Αλλωστε καί ή μακροβίότερη κυβέρνηση ή 
πολίτίκη παράταξη σε όποίαδήποτε περίοχη τού κόσμου εχεί συντρίπτίκά μί- 
κρότερο παρελθόν άπό αύτό πού δίαθέτεί ή Εκκλησία στην ιστορία της. Τό 
πρόβλημα βέβαία έδω είναί οί σχέσείς πού δημίουργούνταί με την πολίτίκή. 
Καί ή άντίμετώπίση τού προβλήματος αύτού άπό την πλευρά τής Εκκλησίας 
δεν μπορεί νά είναί πολίτίκη άλλά θεολογίκή, ή άκρίβέστερα ποίμαντίκή.

Ό  Χρίστίανίσμός δεν περίφρονεί την πολίτίκή, άλλά καί δεν μπορεί νά συ- 
σχηματίζεταί με αύτήν. Ή τοποθέτησή του άπέναντί στην πολίτίκη όρίζεταί καί 
άπό τόν χώρο πού άναγνωρίζεί σε αύτήν: «Τά Καίσαρος Καίσαρί καί τά τού

47



Θεού τω Θεω»4. Ή αρχή αύτή έχει κεφαλαιώδη σπουδαιότητα οχι μόνο γιά τήν 
θρησκευτική αλλά καί γιά τήν πολιτική ζωή. Ή παρουσία τής 'Εκκλησίας έχει 
μεγάλη σπουδαιότητα γιά τήν πολιτική ζωή, γιατί εμποδίζει το κράτος νά πα
ραβιάζει τήν αρχή τής εκκοσμικεύσεώς του καί νά γίνεται ολοκληρωτικό. Αύτο 
βέβαια απαιτεί αντίστοιχα καί απο τήν 'Εκκλησία νά μήν παραβιάζει τήν δική 
της αρχή καί νά καθίσταται πολιτική εξουσία.

Απο όρθόδοξη θεολογική σκοπιά δέν ύπάρχει πολιτικος Χριστιανισμός. 
Άν άλλες χριστιανικές ομολογίες εύνόησαν τή σύσταση χριστιανικών κομμά
των, ή 'Ορθόδοξη 'Εκκλησία δέν το έπραξε. Ή εντολή τού Χριστού «αγαπάτε 
τούς εχθρούς ύμων», γράφει ο Γέροντας Σωφρόνιος, «δέν επιτρέπει καθόλου 
νά ύποβιβάσουμε το Εύαγγέλιο στο επίπεδο τής αδελφοκτόνου διαιρέσεως των 
ύλικων αγαθών... Μπορούμε όμως νά ελέγξουμε τήν αδικία, ζώντας μέ ένταση, 
γιά νά φυλάξουμε τή δικαιοσύνη προς όλους, καί το κάνουμε, όταν βλέπουμε 
όφελος απο τον λόγο μας»5.

Μέσα στο κλίμα αύτο γίνεται εύκολα κατανοητό, γιατί καί ή λεγόμενη «πο
λιτική θεολογία» τού δυτικού χριστιανικού κόσμου δέν βρήκε σημαντική απή
χηση σέ όρθόδοξο έδαφος6. ^Οπως εύστοχα παρατηρήθηκε, στην «πολιτική θε
ολογία» διακρίνεται «ένα είδος μειονεξίας τής χριστιανικής πίστης μέσα στο 
εκκοσμικευμένο περιβάλλον των δυτικών κοινωνιών. Σ' ένα κόσμο, όπου ή πο
λιτική πράξη παίρνει τίς διαστάσεις τής άμεσης δυνατότητας τού ανθρώπου νά 
πλάσει μέ τά ίδια του τά χέρια τήν ιστορική του μοίρα καί το μέλλον του, ή χρι
στιανική πίστη μοιάζει ανώφελη καί δίχως "αποτελεσματικότητα"»7. Κάτι ανά
λογο παρατηρείται καί στο θεσμικο επίπεδο τής 'Εκκλησίας. ^Οταν ή 'Εκκλη
σία λησμονεί τήν αποστολή της καί συρρικνώνεται σέ εξειδικευμένο θρησκευ- 
τικο θεσμό, τότε αισθάνεται τήν ανάγκη νά δικαιωθεί σέ κοινωνικο επίπεδο καί 
προτάσσει το φιλανθρωπικο ή το κοινωνικό της έργο. Το φαινόμενο αύτο είναι 
εύδιάκριτο καί στον όρθόδοξο χώρο8. Το φιλανθρωπικο καί κοινωνικο έργο

Γεωργίου Υ Μαντζαρδη
ΘΕΟΛΟΓΙΑ 1/2015-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^ '

4. Ματθ. 22,21.
5. Α ρ χ ίΜ . Σ ΩΦΡΟΝΙΟΥ (ΣΑΧΑΡΩΦ), Το μυστ<ριο τής χριστιανικής ζωής, "Εσσεξ Αγγλίας 

22011, σ. 235-6.
6. Βλ. Κ ΑΛΑΪΤΖΙΔΗ Π., «'Ορθοδοξία κα ί πολιτική θεολογία», στο Β ί, ϊ ικ ή  θεολογία τής απε- 

λευθερωσης, Πατερική θεολογία κα ί αμφισημίες τής νεωτερικοτητας, "Ινδικτος, Αθήνα ι 2012, 
σ. 48 κ.ε.

7. Γ ΙΑΝΝΑΡΑ Χ., Κεφ άλα ια  πολιτικής θεολογίας, Παπαζήσης, Αθήνα 1976, σ. 9.
8. Γ ιά  τήν εικόνα πού παρουσιάζει ή 'Εκκλησία στον ελλαδικο χάρο βλ. Π ΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν., 

Π  'Εκκλησία στή Νεοελληνική κοινων ία. Γλωσσοκοινωνιολογική ανάλυση τών Εγκυκλίω ν τής 
Ιεράς Συνσάου, Θεσσαλονίκη 2000, σ. 285 κ.ε.
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τής Εκκλησίας διατηρεί τή γνησιότητα, άλλα και τήν ταυτότητά του, όταν έκ- 
φράζει τό λειτουργικό και διακονικό της πνεύμα. Ακριβέστερα, όταν άσκεΐται 
ως λειτουργία μετα τήν Λειτουργία.

Αύτα βεβαίως δέν έμποδίζουν τα μέλη τής Εκκλησίας να κατέρχονται στήν 
πολιτική και να άναλαμβάνουν πολιτικα άξιώματα. Άλλωστε και όρθόδοξοι ιε
ράρχες σέ έκτακτες περιπτώσεις άνέλαβαν «κατ' οικονομίαν» πολιτικα άξιώ
ματα και άσκησαν πολιτική έξουσία για να βοηθήσουν τόν λαό. Αλλα και πάν
τοτε ή 'Εκκλησία δέν άδιαφορεΐ για τήν πολιτική. 'Ιδίως μάλιστα μέσα στό 
πλαίσιο των σχέσεων τής συναλληλίας της μέ τό κράτος όφείλει να συνεργεί 
στήν πολιτική ζωή και μέ τήν θεσμική της παρουσία να έκφέρει, όταν ύπάρχει 
άνάγκη, πολιτικό λόγο. Και ό λόγος της αύτός γίνεται ούσιαστικός και δραστι
κός, όταν έκφέρεται ως λόγος διακονικός και όχι έξουσιαστικός* ως λόγος άλη- 
θείας και δικαιοσύνης, άνεξάρτητος άπό πολιτικές ύστεροβουλίες και σκοπι
μότητες.

Ή έκφορα τού λόγου αύτοΰ ύπαγορεύεται άπό τήν παράδοση τής 'Ορθόδο
ξης 'Εκκλησίας. 'Ιδιαίτερα μέσα στή σύγχρονη διγλωσσία και ύποκρισία ό 
έκκλησιαστικός λόγος για πολιτικα πράγματα πρέπει να άρθρώνεται μέ καθα
ρότητα και παρρησία. Χωρ'ις να λησμονεΐται καθόλου ό κύριος σκοπός τής 'Εκ
κλησίας, χωρ'ις να παραθεωρεΐται ή έσχατολογική της προοπτική, χρειάζεται 
να προσφέρεται ή μαρτυρία της στήν καθημερινή πραγματικότητα.

Ή «πολιτεία» των άγιων, όπως και όλων των μελών τής 'Εκκλησίας, έκδι- 
πλώνεται μέσα στήν κοινή άνθρώπινη πολιτεία, όπου και καλεΐται ή 'Εκκλησία, 
όπως και κάθε πιστός, να ένεργήσει ως αλας και φως9. Ή «πολιτεία» αύτή μπο- 
ρεΐ να έμπνεύσει τήν έπίγεια πολιτεία, άλλα και να συμβάλει στήν μεταπολιτική 
θεώρησή της.

Ή προσπάθεια τής πολιτικής έξουσίας να νοηματοδοτήσει τήν άνθρώπινη 
ζωή σφετεριζόμενη τόν χώρο τής 'Εκκλησίας ή και χρησιμοποιώντας τήν 'Εκ
κλησία ώς όργανό της όδηγεΐ στόν όλοκληρωτισμό. Αλλα και ή άποτυχία στήν 
πρόσδοση νοήματος και σκοπού ζωής, όπου έκ των πραγμάτων όδηγεΐ μία τέ
τοια προσπάθεια τής πολιτικής έξουσίας, καταλήγει στόν εύτελισμό των άρχων 
και των άξιων πού προβάλλονται και καλλιεργεΐ τόν άμοραλισμό και τήν άναρ- 
χία. "Ετσι γίνεται προφανής ή σπουδαιότητα τής 'Εκκλησίας για τόν περιορι
σμό τής πολιτικής έξουσίας στις άρμοδιότητές της. Ή ζωντανή παρουσία τής

9. Βλ. Ματθ. 5,13-4.
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Εκκλησίας στην κοίνωνίκη ζωη άπομακρύνεί τούς κίνδύνους τού όλοκληρωτί- 
σμοΰ καί τής άναρχίας. ^Οταν όμως μεταβάλλεταί ή ιδία σε οργανο τής πολί- 
τίκής έξουσίας, δεν παραμορφώνεί μόνο τόν έαυτό της άλλά καί την πολίτίκη 
ζωή. Ή πραγματίκη βοήθεία τής Εκκλησίας πρός τούς πολίτες καί την πολί- 
τίκη προσφέρεταί, όταν παραμένεί πολίτίκως άδέσμευτη καί πνευματίκως δυ
νατή.

Ή Εκκλησία είναί «ένώσεως καί συμφωνίας όνομα»10. Σκοπός της είναί νά 
προσεγγίζεί τόν κόσμο όχί προσχωρώντας στίς δίαίρέσείς του, άλλά προσκα- 
λώντας τον σε ένότητα πέρα άπό τίς πολίτίκες καί κομματίκές του δίαίρέσείς. 
^Οσο ή Εκκλησία δίατηρεί την ταυτότητά της, δεν μερίζεταί ούτε μερίζεί, άλλά 
ένοποίεί καί άνακαίνίζεί. Γί' αύτό ή άποστολή της καί σε καθαρως κοίνωνίκό 
έπίπεδο είναί μοναδίκη καί άναντίκατάστατη. Δίανοίγεί στην κοίνωνία καί τά 
μέλη της τόν χώρο τής καταλλαγής καί τής συνεργασίας, καθίστώντας δυνατη 
μία ούσίαστίκότερη καί δίαρκέστερη έπανάσταση* την δημίουργίκη έπανάστα- 
ση τού πνεύματος.

Τά κόμματα προϋποθέτουν δίαίρέσείς. Όποίοδήποτε πολίτίκό κόμμα, όσο 
καί αν έμπνέεταί άπό τό πνεύμα τού Χρίστίανίσμού, δεν μπορεί νά δίεκδίκεί τό 
χρίστίανίκό όνομα, φορέας τού όποιου είναί ή Εκκλησία. Αλλά καί αύτη δεν 
μπορεί νά ταυτίζεταί με την πολίτίκη έξουσία ή νά γίνεταί όργανό της, χωρίς νά 
ερχεταί σε άντίθεση πρός την φύση καί την άποστολή της11. Ή Εκκλησία δεν 
περίορίζεταί στην έγκοσμίότητα. Ή προσήλωση στην έγκοσμίότητα φαλκίδεύ- 
εί τόν σκοπό καί περίορίζεί την έλευθερία της.

^Ολοί οί άνθρωποί καί όλα τά πράγματα μπορούν νά ένταχθούν στην Εκ
κλησία, όχί όμως καί νά την έκπροσωπήσουν ή νά την ύποκαταστήσουν. Από 
την άλλη πλευρά, αν σε βασίκούς θεσμούς, όπως ό γάμος, ή οίκογένεία ή τό 
κράτος, ή Εκκλησία δεν άποδίδεί άπόλυτη δεσμευτίκη άξια γίά τόν άνθρωπο, 
πολύ φυσίκότερο είναί νά μην άποδίδεί τέτοία άξια στά κόμματα. ^Οπως όμως
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10. «Τό γάρ τής 'Εκκλησίας όνομα ού χωρίσμοϋ, άλλά ένώσεώς έστί κα ί συμφωνίας όνομα». 
ΙΩ. Χ ΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Ό μ ίλ ά  ε ίς την Α '  Κ ορ ίνθ όυ ς  1,1, P G  61,13.

11. Πρβλ. Ν ΕΛ Λ Α Π., «'Ορθοδοξία κα ί πολίτίκή», Μ α ρ τυ ρ ά  'Ορθοδοξίας, Αθήνα 1971, σ. 
172. Βλ. έπίσης τίς ένδίαφέρουσες σχετίκες μελέτες των Μ ΑΪΝΑ Ι., «'Ορθόδοξο ήθος κα ί πολί- 
τίκη δραστηρίότητα», Η  'Ορθοδοξία ως πο ϊίτ ίκη  δ ίακονία  (εκδ. Ί. Μονής Α γ ίου  Νεοφύτου), 
Λευκωσία 1984, σ. 1-7. Α ΡΧΙΜ . Φ ίΛ Ο θΕΟ Υ  Φ ΑΡΟΥ, « Ή  πολίτίκη μέσα άπό τό πρίσμα τής όρθο- 
δόξου παραδόσεως κα ί τής ψυχολογίας», Η  'Ορθοδοξία ως π ο ϊίτ ίκη  δίακονία, σ. 79-94. Κ ΛΕ- 
ΜΑΝ Ο., 'Ορθοδοξία κα ί πολίτίκή, Θεσσαλονίκη 1985. Π ΕΤΡΟΥ Ι., 'Εκκλησία κα ί πολίτίκή, Θεσ
σαλονίκη 1992, κα ί Χρ ίστίαν ίσμός κα ί κοίνωνία, Βάνίας, Θεσσαλονίκη 2004, σ. 324-344.
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ή οικογένεια, τό έθνος ή τό κράτος, έτσι και τα κόμματα μπορούν μέ άναφορα 
στήν 'Εκκλησία να γίνουν άφορμές προσεγγίσεως των άνθρώπων μεταξύ τους* 
αύτό ισχύει περισσσότερο για τόν έλλαδικό άλλα και εύρύτερα για τόν όρθό- 
δοξο χώρο, όπου ή 'Εκκλησία δέν έπαυσε να είναι, έστω και τυπικά, ό μόνος 
συνδετικός παράγοντας τής κοινωνικής ζωής και φορέας τού διαχρονικού 
πνεύματός της.

Τα κόμματα προσεγγίζουν άνθρώπους μέ κοινές πολιτικές έπιδιώξεις και 
συναφεΐς κοινωνικοοικονομικούς προσανατολισμούς, ένω οί διαφορές τους 
δημιουργούν προστριβές και άντιθέσεις. Οί πιστοι μέ τήν παρουσία τους στα 
διάφορα κόμματα μπορούν να συμβάλουν στήν άρμονική ένότητα τού συνόλου. 
Ό  κίνδυνος όμως για τούς ίδιους είναι μήπως θυσιάσουν στό κόμμα τήν έκκλη- 
σιαστική τους συνείδηση. Και ό κίνδυνος αύτός έντείνεται, όταν τα κόμματα 
σκληραίνουν και έλέγχουν άσφυκτικα τό κράτος και τήν κοινωνική ζωή, ένω 
και έκεΐνα μέ τήν σειρά τους έλέγχονται, ίσως άσφυκτικότερα, άπό κέντρα το
πικής ή και παγκόσμιας έξουσίας.

Ό νεοφιλελευθερισμός, πού χαρακτηρίζεται ώς ιδεολογία τής παγκοσμιο- 
ποιήσεως και άποτελεΐ μετανεωτερική μετεξέλιξη τού καπιταλισμού, δέν έπαυ
σε και στήν μετεξέλιξή του να διατηρεΐ τό «πνεύμα τού καπιταλισμού». Τό 
πνεύμα όμως τού νεοφιλελευθερισμού, πού είναι πνεύμα άκρατου άτομισμοΰ, 
έρχεται σέ άντίθεση πρός τό κοινοβιακό πνεύμα τής 'Ορθοδοξίας. Έδω βρί
σκεται και μια μόνιμη αίτια δυσαρμονίας των όρθοδόξων λαών μέ τούς λαούς 
τού δυτικού κόσμου και κυρίως τού προτεσταντικοΰ.

Τό πνεύμα των όρθοδόξων λαών δέν έναρμονίζεται μέ τό άτομοκρατικό δυ
τικό πνεύμα. Ή 'Ορθοδοξία συμβάδιζε διαχρονικα μέ τόν κοινοτισμό πού έπι- 
κρατοΰσε στήν Νοτιοανατολική Εύρώπη και τήν 'Εγγύς Ανατολή, ένω μέ τήν 
σύμπραξή της άναπτύχθηκε ό πολύμορφος και πολύπλευρος κοινοτισμός τού 
άπόδημου Ελληνισμού12. Τό πνεύμα αύτό βρίσκεται πλησιέστερα πρός τό κολ- 
λεκτιβιστικό πνεύμα τού σοσιαλισμού ή τού κομμουνισμού. Γι' αύτό άλλωστε 
και τα καθεστώτα αύτα βρήκαν προσφορότερο έδαφος στις παραδοσιακα 
όρθόδοξες χώρες. Παραταΰτα ούτε τό κολλεκτιβιστικό αύτό πνεύμα έπιδοκι- 
μάστηκε ή έγινε άποδεκτό, όπως άπέδειξαν καί τα πράγματα.

Τό κοινοβιακό πνεύμα τής 'Ορθοδοξίας δέν έκφράζεται μέ τόν κολλεκτιβι- 
σμό άλλα μέ τήν όμο^υχία πού άποτυπώθηκε μέ τόν πληρέστερο τρόπο στό

12. Βλ. Π ΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ Ν., Ό  έ ϊϊη ν ικ ό ς  κοινοτισμός κα ι ή νεοελληνική κοινοτική παρά
δοση, Παρουσία, Αθήνα 1993, σ. 54 κα ι 73-74.
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πρωτοχριστιανικο κοινόβιο13. Το πνεύμα αύτο δέν καλλιεργείται μέ τήν ανα
φορά σέ κάποιον εξωτερικο σκοπο ή μέ τήν επιδίωξη κάποιας αντικειμενικής 
ωφέλειας, αλλά βιώνεται σέ επίπεδο προσώπων ως αύτοσκοπός. Ό  κολλεκτι- 
βισμος δέν δημιουργεί ομοψυχία, αλλά αποτελεί μία διαφορετική μορφή ατο
μισμού. ^Οπως εύστοχα επισημάνθηκε, «ο κολλεκτιβισμος αγνοεί τον πλησίον, 
μέ τήν εύαγγελική σημασία τής λέξεως, καί είναι ή συγκέντρωση τών απομεμα- 
κρυσμένων ατόμων... αγνοεί τήν αξία τού προσώπου»14.

Ό  καπιταλισμος καί ο κομμουνισμος δέν περιορίζονται μόνο στήν διάρ
θρωση καί τήν προώθηση τής οικονομίας, αλλά εκφράζουν καί μία ατομοκε
ντρική ιδεολογία πού τείνει νά προσομοιωθεί μέ θρησκεία. 'Ιδίως μάλιστα ο 
κομμουνισμος εντάσσεται στά όρια τής εκκοσμικευμένης θρησκείας. Άν πάλι 
σήμερα άρχισε νά γίνεται λόγος γιά μεταεκκοσμίκευση, αύτή δέν εκλαμβάνε
ται ως επιστροφή στήν μή εκκοσμικευμένη θρησκεία, αλλά ως προσπάθεια 
επανενεργοποιήσεως ή ακριβέστερα ως αποδοχή τής επανενεργοποιήσεως τής 
θρησκείας στον δημόσιο χώρο15.

Στήν εποχή μας, μέσα στο κλίμα τού νεοφιλελευθερισμού καί τής παγκο- 
σμιοποιήσεως, το λεγόμενο κράτος δικαίου, όπως καί το κράτος προνοίας, 
αποδυναμώνονται μέχρις αφανισμού. Ή ύπαρξη ύπερεθνικών κέντρων πού 
ελέγχουν σέ μεγάλο βαθμο τήν οικονομία, τήν πληροφόρηση, τήν διαμόρφωση 
τής κοινής γνώμης καί τίς πολιτικές εξελίξεις, μειώνει τήν σπουδαιότητα τών 
εθνικών κρατών καί τών κυβερνήσεών τους. Αποδυναμώνονται τά εθνικά κρά
τη, άφαιρoΰvται εθνικά δικαιώματα, δεσμεύονται νευραλγικές κρατικές αρμο
διότητες καί προωθείται ή ομογενοποίηση καί ο εκλεπτυσμένος ή ο απροκάλυ
πτος ολοκληρωτισμός. Τά μέσα τού κράτους κατά τήν άσκηση τής οποιασδήπο
τε κοινωνικής ή άλλης πολιτικής περιορίζονται ή καί εκμηδενίζονται. "Ετσι 
αποδεικνύεται όλο καί περισσότερο ή αδυναμία του νά βοηθήσει τήν κοινωνία 
καί τούς πολίτες του.

Απο τήν άλλη πλευρά ζωτικά προβλήματα τών πολιτών πού συνδέονται μέ 
τήν διαβίωση ή καί τήν επιβίωσή τους, όπως είναι ή ύγεία, ή παιδεία, ή εργα
σία, ή κοινωνική ασφάλεια, το περιβάλλον, όχι μόνο δέν επιλύονται, αλλά καί

Γεωργίου Γ  Μαντζαρίδη
ΘΕΟΛΟΓΜ 1/2015-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^ '

13. Βλ. Πράζ. 2,44 κ.ε.
14. Μ ΠΕΡΔΙΑΓΙΕΦ Ν., Βασ ίλε ιο  τοϋ Πνεύματος κα ί Βασ ίλειο  τοϋ Κ α ίσαρα  (μετάφρ. Β. Γ ιο ύ ϊ- 

τση), Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 22002, σ. 151.
15. Βλ. Γ ΙΟ ΖΕΦ  ΡΑΤΣΙΓΚΕΡ-Π ΑΠΑΣ Β ΕΝΕΔΙΚΤΟΣ Ι Σ Τ ',  Γ ΙΟΥΡΓΚΕΝ Χ ΑΜΠΕΡΜΑΣ, Π  διαλεκτική 

τής εκκοσμικεύσεως. Λ όγος κα ί θρησκεία, 'Εστία, Αθήνα 2010.
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δίογκώνονταί. Γίνεταί όμως φανερό ότί οί έξελίξείς αύτες μακροχρόνία είναί 
δίαλυτίκες γίά τό σύνολο τής κοίνωνίας καί καταστροφίκες γίά όλόκληρη την 
άνθρωπότητα. "Ετσί ή χίμαίρα τής παγκοσμίοποίήσεως φέρνεί στό προσκήνίο 
τής έπίκαίρότητας την άναζήτηση τής παγκοσμίότητας, πού έπαγγέλλεταί ή 
'Ορθοδοξία.

Ή παγκοσμίότητα δεν εχεί κολλεκτίβίστίκό άλλά προσωποκεντρίκό χαρα
κτήρα. Δεν θυσίάζεί τό πρόσωπο στην κοίνωνία, άλλά βλέπεί στό κάθε πρόσω
πο όλόκληρη την κοίνωνία. Τό τελευταίο αύτό στοίχείο, πού κατορθώνεταί με 
την άπερίόρίστη δίάνοίξη τού προσώπου στην όρίζόντία καί την κατακόρυφη 
κοίνωνίκότητα, δίαφοροποίεί την όρθόδοξη θέση άπό την πρόταση κάθε κοί- 
νοτίκοΰ πολίτίκοΰ συστήματος16. Είναί όμως προφανες ότί αύτό δεν είναί πρω- 
τίστως θέμα άλλαγής πολίτίκοΰ συστήματος άλλά παίδείας καί άγωγής.

Από έδω μπορεί νά προέλθεί μίά όντως προοδευτίκη καί δημίουργίκη πνοη 
στην πολίτίκή, πού θά έκφράζεί τό «πνεΰμα τής 'Ορθοδοξίας»* στην πολίτίκή, 
πού θά παύσεί νά περίφρονεί ή καί νά καταπολεμεί ως άντίδραστίκη την 'Ορ
θοδοξία, άλλά θά προσεγγίζεί καί θά κατανοεί, ως ένα τουλάχίστο βαθμό, τό 
κοίνοβίακό της πνεΰμα. Ή μετανεωτερίκότητα με τό τέλος των ίδεολογίών πρέ
πεί μάλλον νά δίευκολύνεί ένα τέτοίο έγχείρημα.

16. Γ ίά  τόν έλληνίκό κοίνοτίσμό βλ. ίδίως Κ ΑΡΑΒΙΔΑ Κ., Σοσ ίαλίσμός κα ί κοίνοτίσμός, Κο- 
ραής, Αθήνα 1930. Π ΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ Ν., Ό  έλληνίκός κοίνοτίσμός κα ί ή νεοελληνίκη κοίνοτίκη 
παράδοση, Παρουσία, Αθήνα 1993.

53


