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ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ
ΘΕΟΛΟΓΟΣ - Μsc ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κ.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΣΧΕΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
ἶναι ἀπό τίς ἐλάχιστες φορές πού ἡ ἐξέταση ἑνός θέματος ὑπονομεύεται ἀπό τήν πρώτη γραφή. Διότι, ἡ ἐξέταση τῶν σχέσεων ἐκκλησίας
καί κοινωνίας προϋποθέτει δύο μέρη πού ἀντιτίθενται ἤ διαλεκτικῶς τίθενται,
καί ὄχι δύο μέρη πού ἀλληλοσυμπληρώνονται καί ἀλληλοπεριχωροῦνται.
Ὅταν μάλιστα ἡ σχέση ἀφορᾶ στήν ἑλληνική πραγματικότητα, τότε ἡ ἐξέταση
τίθεται ἐπιπλέον «ἀν-ιστορικά» καί «ἀντι-παραδοσιακά», συνεπείᾳ παράβλεψης τῶν θεολογικῶν καί κοινωνικῶν διαστάσεων τοῦ θέματος. Ἡ ἀντιδιαστολή
προαπαιτεῖ κοινωνία χωρίς ἐκκλησία καί –τό ὀδυνηρότερο– ἐκκλησία χωρίς
τήν κοινωνία. Ἡ θεώρηση αὐτή, συνεπείᾳ δυτικῶν ἐπιρροῶν καί ἐκκοσμικευμένου πνεύματος, ἀφορᾶ ταύτιση κοινωνίας μέ τούς πολιτικούς θεσμούς καί
ταύτιση τῆς ἐκκλησίας μέ τούς ἐκκλησιαστικούς θεσμούς, ἀντίστοιχα.
Ἡ θεώρηση αὐτή, συνεπείᾳ θεολογικῶν καί ἱστορικῶν ἀβλεψιῶν, θέτει τήν
ἐκκλησία σέ ἐναλλασσόμενο ρόλο συμμάχου καί ἀντιπάλου τῶν κοινωνικῶν
καί πολιτικῶν ἐξελίξεων. Μέρος τῆς κοινωνίας θέλει τήν ἐκκλησία ἀκόλουθο
τῆς ἐξέλιξης, καλώντας την νά συσχηματιστεῖ μέ τή σύγχρονη κοινωνική
«πραγματικότητα» ἤ «ἠθική». Ἡ νεολαία κυρίως ἀπαιτεῖ ἀπό τήν ἐκκλησία νά
κατανοήσει ὅτι «ὁ κόσμος προχωρᾶ» καί οἱ ἐποχές ἀλλάζουν. Γιά τούς λόγους
αὐτούς, θά πρέπει νά μετασχηματίσει ἐντολές καί ἀπαγορεύσεις! Ἕνα ἄλλο
μέρος ψέγει τήν ἐκκλησία γιατί δέν ὀρθώνει ἀνάστημα καί ἀνάχωμα στίς ἐξελίξεις. Μεγαλύτερης ἡλικίας διαμαρτύρονται γιατί ἡ ἐκκλησία σιωπᾶ καί δέν
ἀγωνίζεται νά προστατεύσει τήν ἀνεξαρτησία καί τήν ἐθνική καί θρησκευτική
ταυτότητα τοῦ λαοῦ μπροστά στήν ἐπίθεση τῆς καινούργιας παγκόσμιας
τάξης. Γίνεται φανερό ὅτι ὁ ρόλος τῆς ἐκκλησίας μέσα στή σύγχρονη κοινωνία
εἶναι θέμα ἀμφιλεγόμενο. Στό πλαίσιο δέ τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, τό ζήτημα
αὐτό εἶναι ἀκόμη πιό ἔντονο. Ὁ λόγος εἶναι προφανής. Ἡ ἑλληνική κοινωνία
βρίσκεται σέ μιά διασταύρωση, τόσο γεωπολιτική, ὅσο καί ἐπιλογῶν. Οἱ ἀλλα-
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γές πού συντελέστηκαν καί συντελοῦνται τά τελευταῖα χρόνια εἶναι τέλος καί
ἀρχή πολλῶν πραγμάτων. Ἡ τεχνολογική πρόοδος, ἡ παγκοσμιοποίηση, ἡ πολυπολιτισμικότητα, τό προσφυγικό-μεταναστευτικό, ἡ τάση γιά ἀπο-θρησκειοποίηση ἐπηρεάζουν ὄχι μόνο τήν πολιτική, ἀλλά καί τήν κοινωνική καί θρησκευτική
ζωή τῶν πολιτῶν τῆς χώρας, ἡμεδαπῆς καί ἀλλοδαπῆς προέλευσης.
Οἱ παραπάνω ραγδαῖες ἐξελίξεις δέν ἐπέτρεψαν στήν ἐκκλησία τήν ἀνάπτυξη προβληματισμῶν γύρω ἀπό τό θέμα τῶν σχέσεων ἐκκλησίας καί κοινωνίας στήν Ἑλλάδα σήμερα, ἀλλά καί τοῦ ρόλου της στήν ἑλληνική κοινωνία.
Ἡ ἐκκλησία βρέθηκε σέ ἕνα καινούργιο περιβάλλον, ὅπου ἄρχισε βαθμιαῖα νά
ἀποκτᾶ νέες δυνατότητες, ἀλλά ἦταν καί ἀπροετοίμαστη νά ἀντιμετωπίσει τή
νέα αὐτή κατάσταση. Δέν φαίνεται ὅτι ἔχει ἐπεξεργαστεῖ μέχρι σήμερα μιά
σαφῆ πολιτική, οἰκονομική καί κοινωνική θεώρηση τοῦ σύγχρονου κόσμου καί
τῶν προβλημάτων του.
Προϋπόθεση γιά νά συνεχίσουμε εἶναι κάποιες παραδοχές:
Παραδοχή πρώτη. Ἐκκλησία δέν εἶναι μόνο οἱ κληρικοί, ἀλλά τό σύνολο
τῶν πιστῶν στόν Ἱδρυτή της, στά μυστήρια καί στήν παράδοσή της. Ἡ θεσμική ἀντίληψη τῆς Ἐκκλησίας ἐνισχύει τόν κληρικαλισμό καί περιορίζει τόν
πιστό σέ ἕνα παθητικό ρόλο ἐντός καί ἐκτός τῶν ἱερῶν ναῶν. Τόσο ὁ κληρικαλισμός ὅσο καί ἡ ἰδιωτικοποίηση τῆς πίστης, ἐνισχύουν τήν ἀντίληψη ὅτι ἡ
θρησκευτική ζωή εἶναι τό περιορισμένο μέρος τῆς εὐρύτερης κοινωνικῆς ζωῆς.
Ὁ πιστός ἐξέρχεται τοῦ κοινωνικοῦ ρόλου του καί εἰσέρχεται στόν ἐκκλησιαστικό, ὅπως εἰσέρχεται στόν Ναό, μέ ἀποτέλεσμα νά διαιρεῖται τό «κοινωνικό
ὅλο» καί ἡ ἐκκλησία νά εἶναι μία ἀπό τίς σφαῖρες κοινωνικῆς ἐπιρροῆς.
Παραδοχή δεύτερη. Ἡ Ἐκκλησία δέν ἑτεροκαθορίζεται. Αὐτό σημαίνει ὅτι
δέν ἐξαρτᾶται ἀπό τή σχέση της μέ τό κράτος ἤ τήν ἑκάστοτε πολιτική ἐξουσία. Ἡ συμπεριφορά τοῦ κράτους δέν ἀλλάζει τήν ὀντότητα τῆς Ἐκκλησίας.
Ἡ ταυτότητα τῆς Ἐκκλησίας ὡς θεανθρώπινου ὀργανισμοῦ δέν καθορίζεται
ἀπό τόν ρόλο πού τοῦ παραχωρεῖ ἡ Πολιτεία, ἀλλά οὔτε καί ἡ κοινωνία.
Παραδοχή τρίτη. Ἡ κοινωνία – μυστηριακό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας εἶναι σέ
διαλεκτική σχέση, συχνά σέ ἀντιπαράθεση, ἀπό τήν ὑπόλοιπη κοινωνία. Ἡ
κοινωνία τῆς Ἐκκλησίας σέ κάθε περίπτωση δέν ἐξαρτᾶται ἤ καθορίζεται ἀπό
τίς ἐπιλογές τοῦ κόσμου. Ἡ προέλευση καί σύστασή της σχετικοποιεῖ ὅλους
τους ὑπόλοιπους θεσμούς καί δεσμούς. Αὐτό δέν σημαίνει ὅτι ἡ Ἐκκλησία
ἀδιαφορεῖ γιά τά περί τοῦ κόσμου, ἀλλά ὅτι «κινεῖται» ἀνάμεσα στήν ἀπόφαση καί κατάφασή του.
Οἱ παραδοχές αὐτές ὅμως δέν ἀναιροῦν τήν ἀποδοχή τῆς σημερινῆς ἰδιαί-
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τερης πραγματικότητας πού προαναφέρθηκε. Τά μέλη τῆς κοινωνίας τῆς
Ἐκκλησίας ἐπηρεάζονται περισσότερο ἀπό ἐξωεκκλησιαστικούς κοινωνικούς
παράγοντες καί καθορίζουν τό κοσμοείδωλό τους. Ἡ σταδιακή ἐκκοσμίκευση
τῆς κοινωνικῆς ζωῆς εἶναι μιά διαπίστωση. Ἡ ἐκκλησιαστική ζωή περιορίζεται
μέχρι τό προαύλιο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. Πολλοί ἐπιλέγουν τή θρησκευτική ἀπό
τήν ἐκκλησιαστική ζωή.
Προφανῶς, δέν εἶναι ὑπόθεση ἑνός προσώπου, πόσο μᾶλλον τοῦ γράφοντος, νά ὑποδείξει λύσεις-ἀπαντήσεις στά μεγάλα ζητήματα πού ἀφοροῦν στή
σχέση κοινωνίας καί ἐκκλησίας. Ἀπαντήσεις μποροῦν νά δοθοῦν μόνο ἀπό
συλλογικές προσπάθειες καί συμπεράσματα πού θά ἐξαχθοῦν ὕστερα ἀπό
μακροχρόνια ἐμπειρία. Ἡ ἐκκλησία στήν Ἑλλάδα βρίσκεται μπροστά σε μεγάλες εὐθύνες καί ἐρωτήματα, καί καλεῖται σήμερα νά ἐπεξεργασθεῖ τίς κατάλληλες ἀπαντήσεις. Ἡ ὁλοκληρωτική ἄρνηση τῆς σημερινῆς πραγματικότητας
δέν εἶναι ἡ ἐνδεδειγμένη ἐπιλογή. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὀφείλει νά ἐξετάσει
δημιουργικά καί στό πνεῦμα τῆς παράδοσής της ὅλες τίς πλευρές τοῦ σύγχρονου πολιτισμοῦ, ἀλλά τήν ἱστορία καί τήν ταυτότητά της. Νά ἀναγνωρίσει
αὐτά πού συμφωνοῦν μέ τό ὀρθόδοξο πνεῦμα καί τήν μυστηριακή ζωή, χωρίς
διακρίσεις προέλευσης, καί αὐτά πού εἶναι ἀντίθετα μέ τό Πνεῦμα τοῦ Χριστοῦ νά τά ἐπικρίνει μέ ἐπιχειρήματα. Ἡ ἀποστολή τῆς Ἐκκλησίας δέν σταματᾶ ἐδῶ. Ὁ ἀληθινός σκοπός της εἶναι νά βρεῖ τήν παραδοσιακή της δυναμική. Νά εἶναι μιά διαρκής μαρτυρία μέ ἕναν σύγχρονο τρόπο τοῦ ἀναστηθέντος Χριστοῦ καί νά ἀπαντᾶ δημιουργικά στίς προκλήσεις τῶν καιρῶν καί τῆς
σύγχρονης κοινωνικῆς πραγματικότητας.
Ὅσο ἡ ἐκκλησία δέν λέει τήν ἀλήθειά της, ὅσο στηρίζει τήν ἐξουσία καί
στηρίζεται σ’ αὐτή, ὅσο δέν ὑπηρετεῖ τήν ἀγάπη καί δέν εἶναι ἐκεῖ σάν μιά
ἀνοιχτή ἀγκαλιά, θά εἶναι μακριά ἀπό τόν Χριστό καί τήν κοινωνία. Ὅσο ἡ
ἐκκλησία ἀσκεῖ πολιτική καί ὅσο ὑποκρίνεται, δέν παίζει τόν ρόλο της. Χρειάζονται τομές, ὑπέρβαση, ἄν θέλει πραγματικά νά ὑπηρετήσει τόν ἄνθρωπο.
Υ.Γ. Ἡ διαφορετική γραφή τοῦ πρώτου γράμματος τῆς λέξης ἐκκλησία δέν
ὀφείλεται σέ ἀβλεψία.
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