
Ό  «νεο-ορθόδοξος»
σκοταδισμός

1. Μ αρξισμός καί 
θρησ κευτική  ιδεολογία

« ' Ο Ένας Θεός δέν θά προέκυπτε 
ποτέ χωρίς τόν "Ενα Βασιλιά, τό 
μοναδικό, πού έλέγχει τήν πληθώρα 
τών φυσικών φαινομένων καί έξα- 
σφαλίζει τή συνοχή τών φυσικών 
δυνάμεων πού άντιπαλεύουν μεταξύ 
τους, Θεός, είναι άπλά ή άπεικόνιση 
τού Ενός πού φαινομενικά ή πραγ
ματικά έξασφαλίζει τή συνοχή άνά- 
μεσα στά άτομα πού άντιπαλεύουν 
λόγω τών αντιθετικών τους συμφε
ρόντων, δεσπότη τής Ανατολής», 
έγραφε ό Ένγκελς τό 1846, σ' ένα 
γράμμα του στόν Μάρξ1.

' Η θέση αύτή συνάγεται άμεσα 
άπό τόν ίδιο τό βασικό πυρήνα, άπό 
τό θεμελιώδες συμπέρασμα τής μαρ
ξιστικής θεωρίας: "Οτι δηλαδή κινη
τήρια δύναμη τής ιστορίας είναι ή 
πάλη τών τάξεων, πού θεμελιώνεται 
ατούς υλικούς όρους ύπαρξης τής 
κοινωνίας. Οί μορφές τής συνείδη
σης καί οί θεωρητικές άποκρυσταλ- 
λώσεις καί κατασκευές δέν έχουν μιά 
δική τους αύτόνομη ή αυτοδύναμη 
ύπαρξη καί έξέλιξη, άλλά ουναρτώ- 
νται καί άντανακλοϋν τούς υλικούς 
αύτούς όρους ύπαρξης τής κοινω
νίας. Ή έξέλιξή τους καθορίζεται 
άπό τή συνολική πάλη τών τάξεων 
καί τις σχέσεις κοινωνικής έξουσίας 
που διαμορφώνονται μέσα σ' αύτήν.

«’Ακόμα καί οί φαντασμαγορίες 
μέσα ατό άνθρώπινο μυαλό είναι 
έξιδανικεύσεις πού πηγάζουν άνα- 
γκαστικά άπό τό προτσέσο τής ύλι- 
κής ζωής τους... Γι' αύτό ή ήθική, ή 
θρησκεία, ή μεταφυσική καί όλα τά 
υπόλοιπα τής ιδεολογίας, καθώς καί 
οί μορφές συνείδησης πού αντιστοι
χούν σ' αυτά, χάνουν άμέσως κάθε

έπίφαση αύτονομίας. Αύτές δέν έ
χουν ιστορία, δέν έχουν έξέλιξη»2.

Οί θεμελιώδεις αύτές θέσεις τού 
μαρξισμού δέν άντιμάχονται μόνο τό 
θρησκευτικό ιδεαλισμό πού παρου
σιάζει τήν έξέλιξη τού κόσμου σάν 
άποτέλεσμα τής βούλησης τών θεών. 
'Αντιμάχονται καί τόν «ιδεαλισμό 
τού προσώπου», όλες δηλαδή έκεί- 
νες τις θεωρίες καί άπόψεις πού 
βρίσκονται καί μέσα στή θρησκευτι
κή ιδεολογία, καί παρουσιάζουν τήν 
ιστορική έξέλιξη σάν άποτέλεσμα 
τής βούλησης τού έν γένει « Ανθρώ
που», πού ή φύση του (θεόπνευστη 
ή μή λίγο ένδιαφέρει) ύπερβαίνει τίς 
κοινωνικές σχέσεις καί τελικά τίς 
καθορίζει. «Είναι οί άνθρωποι οί 
παραγωγοί τών παραστάσεών τους, 
τών ιδεών τους κλπ., όμως οί πραγ
ματικοί, οίζωντανοί άνθρωποι, όπως 
διαμορφώνονται άπό καθορισμένη 
ανάπτυξη τών παραγωγικών τους 
δυνάμεων καί τού τρόπου σχέσεων 
πού άντιστοιχεί σ' αύτές... Δέν πρέ
πει νά έννοήσουμε μ' αύτό ότι ό 
ραντιέρης ή ό κεφαλαιούχος, λόγου 
χάρη, παύουν νά είναι πρόσωπα· 
όμως ή προσωπικότητά τους προσ
διορίζεται άπό ταξικές σχέσεις όλό- 
τελα καθορισμένες»2. Τά πρόσωπα 
δέν είναι ύποκείμενα τής ιστορίας. 
Είναι φορείς τών ταξικών-κοινωνι- 
κών σχέσεων έξουσίας.

Η έπιστήμη λοιπόν τού κοινωνι
κού, ό ιστορικός ύλισμός, άλλά καί ή 
φιλοσοφία πού τή συνοδεύει, ό δια
λεκτικός ύλισμός, βρίσκονται σέ μιά 
συνεχή καί άσυμφιλίωτη θεωρητι
κή σύγκρουση καί άντιπαλότητα μέ 
τή θρησκευτική ιδεολογία σ' όλες 
τους τίς παραλλαγές. Ό  μαρξισμός 
θέτει σέ κριτική τίς θεμελιώδεις 
θεωρητικές αφετηρίες κάθε θρη

σκείας, τόν «ιδεαλισμό τού Θεού» 
καί τόν «ιδεαλισμό τού ’Ανθρώπου».

2. Ή  κριτική  
τή ς  ψ υχανάλυσης

"Ομως καί ή έπιστήμη τού άνθρώ- 
πινου ψυχισμού, ή ψυχανάλυση, πού 
θεμελιώθηκε άπό τόν Φρόυντ, μέ 
βασικό άντικείμενό της τό ασυνείδη
το, ήρθε άναγκαστικά σέ σύγκρουση 
μέ τή θρησκευτική ιδεολογία καί 
ήθική.

«Είναι άξιοσημείωτο ότι αύτός ό 
δημιουργός τού κόσμου είναι πάντο
τε ένας, ακόμα καί έκεί πού ύπάρχει 
πολυθεϊσμός. Είναι πάντοτε άντρας, 
άν καί δέν λείπουν διόλου ύπαινιγμοί 
γιά τήν ύπαρξη θηλυκών θεοτήτων... 
Ή συνέχεια είναι εύδιάκριτη, άφού 
ό θεός-δημιουργός ονομάζεται άμε
σα πατέρας. ' Η ψυχανάλυση συμπε
ραίνει ότι είναι πράγματι πατέρας, 
τόσο άξιοθαύμαστος όπως φάνηκε 
κάποτε (ό πατέρας του) στό μικρό 
παιδί. ' Ο θρήσκος άνθρωπος φαντά
ζεται τή δημιουργία τού κόσμου σάν 
τή δική του δημιουργία.

»Έτσι έξηγείται εύκολα πώς συν
δέονται οί παρήγορες διαβεβαιώσεις 
καί οί αυστηρές ήθικές αξιώσεις μέ 
τήν κοσμογονία. Γιατί τό'ίδιο πρόσω
πο, στό όποιο τό παιδί οφείλει τήν 
ύπαρξή του, ό πατέρας (σωστότερα, 
ή εξουσία τών γονέων πού άποτελεϊ- 
ται άπό τόν πατέρα καί τή μητέρα) 
προστάτεψε καί φύλαξε τό άδύναμο 
καί άβοήθητο παιδί... Ή συναισθη
ματική δύναμη τής εικόνας αύτής 
στή μνήμη καί ή διάρκεια τής άνά- 
γκης του γιά προστασία, δημιουρ
γούν τήν πίστη του στό θεό...

»Τό συμπέρασμα έπομένως τής

έπιστήμης γιά τή θρησκευτική κο
σμοθεωρία είναι περιληπτικά τό έ- 
ξής: ένώοί διάφορες θρησκείες φιλο
νικούν μεταξύ τους γιά τό ποιά 
γνωρίζει τήν άλήθεια, έμείς π ι
στεύουμε ότι ή άλήθεια πού περιέχει 
ή θρησκεία μπορεί γενικά νά παρα
γνωριστεί. Ή θρησκεία είναι μιά 
προσπάθεια νά υπερνικήσουμε τόν 
πραγματικό κόσμο μέ τόν κόσμο τής 
έπιθυμίας. Ή θρησκεία δέν μπορεί 
νά τό πετύχει αύτό. Οί θεωρίες της 
φέρνουν τή σφραγίδα τής έποχής 
πού δημιουργήθηκε, τή γεμάτη ά
γνοια παιδική ήλικία τής άνθρωπό- 
τητας»3.

«Ή τεχνική τής θρησκείας συνί- 
σταται καί στήν ύποτίμηση τής άξίας 
τής ζωής καί στήν παραμόρφωση μέ 
παραληρηματικό τρόπο τής εικόνας 
τού πραγματικού κόσμου καί αύτά 
είναι ένέργειες πού έχουν σάν προϋ
πόθεση τόν έκφοβισμό τής διά
νοιας»4.

«Μέ κάτι πού κάνουνστήν Αμερι
κή φαίνεται καθαρά πώς ή έπίδραση 
τής θρησκευτικής παρηγοριάς μπο
ρεί νά τοποθετηθεί ισότιμα δίπλα 
στήν έπίδραση τών ναρκωτικών. Ε
κεί θέλουν τώρα νά άφαιρέσουν άπό 
τούς άνθρώπους όλα τά διεγερτικά 
καί ναρκωτικά μέσα καί νά τούς 
έμπνεύσουν σάν άποζημίωση θεοσέ
βεια. Αλλά δέν χρειάζεται νά είμα
στε περίεργοι γιά τήν έκβαση αύτού 
τού πειράματος»5.

Είναι πολύ εύκολο νομίζω νά κα
ταλάβουμε πώς ή θρησκεία συνδέ
θηκε άμεσα μέ τήν άστική κρατική 
λειτουργία, καί πώς ή έκκλησία έντά- 
χθηκε στό πλέγμα τών κρατικών 
μηχανισμών πού έπιβάλλουν στις 
λαϊκές τάξεις τά κεφαλαιοκρατικά 
συμφέροντα. Ακόμα, άκριβώς γιατί 
ή διάδοση τής θρησκευτικής - χρι
στιανικής - ιδεολογίας καί ήθικής 
προϋποθέτει τόν «έκφοβισμό τής 
συνείδησης», είναι κατά κανόνα οί 
πιό συντηρητικές δυνάμεις στά πλαί
σια τής άστικής έξουσίας πού έπικα- 
λούνται τή χριστιανική καί θρησκευ
τική ιδεολογία.

3. Οί «νεο» -  ορθόδοξοι

Στό παρελθόν είχα τήν εύκαιρία 
νά άσχοληθώ - μέ άφορμή τήν περί
πτωση τού Χρ. Γιανναρά καί τήν 
έντυπωσιακή ιδεολογική στροφή 
τού Σαββόπουλου - μέ τό χριστιανο- 
εθνικιστικό ρεύμα πού άπόκτησε 
τελευταία σημαντική εμβέλεια σέ 
κύκλους διαννουμένων, άκόμα καί 
άριστερώνψ

Σ' αύτά τά πλαίσια προσπάθησα 
νά έντοπίσω: α) Τήν ένταση καί τά 
χαρακτηριστικά τής σημερινής ιδεο
λογικής κρίσης - πού έκαναν δυνατέ 
τήν άνάπτυξη τού νέου ρεύματος.
Αποφασιστικό ρόλο παίζει έδώ ή 

κρίση τής κυρίαρχης έκδοχής τής 
άρχουσας ιδεολογίας, τού θετικι
σμού. β) Τόν έόνικιστικό χαρακτή
ρα τού «νέου» ρεύματος πού συμπυ
κνώνεται στή θέση «ή Ορθοδοξία 
είναι ή κιβωτός τής ρωμιοσύνης»
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(Ζουράρις) καί διατείνεται πώς ό 
ελληνισμός αποτελεί τόν «άλλο πόλο 
τοϋ δυτικοευρωπαϊκού πολιτισμού, 
τού πολιτισμού τής καταναλωτικής 
βαρβαρότητας καί τής ήθικιστικής 
λογοκρατίας» (Γιανναράς). γ) Τόν 
άνορδολογιχό - σχοταόιστιχό χα
ρακτήρα τού χριστιανοεθ νικισμού, 
καθώς άρνείται τήν όποιαδήποτε 
γνώση πού στηρίζεται σέ νοητικές 
κατηγορίες καί δηλώνει πώς ή «αλή
θεια», πού είναι ή «άλήθεια τής 
αποκάλυψης τού Θεού», είναι «μιά 
καθολική γνώση προσωπικής έμπει- 
ρίας... πού ταυτίζεται μέ τήν έρωτική 
σχέση καί κοινωνία» (Γιανναράς). δ) 
Τόν άντικομμουνιστικό χαρακτή
ρα τού «νέου» ρεύματος, πού αντι
μάχεται τόν μαρξισμό σάν παράγωγο 
καί στοιχείο πού ανήκει στόν δυτικό 
πολιτισμό.

Είναι προφανή τά πολιτικά καί 
ιδεολογικά άποτελέσματα πού πα
ράγει τό «νέο» ρεύμα: Είτε σάν 
κήρυγμα, είτε σάν «φιλοσοφία», είτε 
μέσα άπό τήν τέχνη, προσπαθεί νά 
μάς στρέψει στήν ιδεολογία καί τήν 
πολιτική τής έκκλησίας «μας». Γιατί, 
νά μή τό ξεχνάμε, «ή ’Εκκλησία 
φωτίζει τό μυστήριο τού άνθρώπι- 
νου προσώπου» (Γιανναράς). Γνή
σιοι «ελληνες - χριστιανοί» πλέον, θά 
πιστεύουμε καί μεϊς ότι «ό διασυρ- 
μός καί ή άποδυνάμωση τής Εκκλη
σίας στήν Ελλάδα σημαίνει ότι τό 
έλλαδικό κράτος παραιτείται άπό τή 
δυνατότητα μιάς οικουμενικής πολι
τικής» (Γιανναράς).

4. Ή  περ ίπτω ση  
τοΰ  Κωστή Μ οσκώφ

Αξίζει νομίζω νά άναφερθούμε 
στήν περίπτωση τού Κ. Μοσκώφ, 
πού παρότι έκφραστής τής «νέο» - 
ορθοδοξίας καί οπαδός τού Γιαννα- 
ρά, δηλώνει ταυτόχρονα - στή συνέ
ντευξή του στόν προηγούμενο «Σχο
λιαστή» - ότι είναι καί «κομμουνι
στής - έπαναστάτης».

Ό  Μοσκώφ πιστεύει στό «αίτημα 
τής νεορθόδοξης τάσης νά έπανα- 
στατικοποιηθεϊ», αίτημα πού «ξεκί
νησε είκοσι χρόνια πριν μέ κύριο 
έκφραστή διανοούμενο τόν Χρήστο 
Γ ιανναρά».

Ποιό είναι λοιπόν τό έπαναστατι- 
κό περιεχόμενο τής ορθοδοξίας, πού 
- σύμφωνα μέ τόν Μοσκώφ - τήν 
φέρνει κοντά στόν μαρξισμό; « Ένα 
άπό τά βασικά της συστατικά είναι ή 
σχέση μέ τό καθόλου πού έχει, ή 
ολική σχέση... Μέ τόν άνθρωπο, μέ 
τήν πράξη τού άνθρώπου, ή διαλε
κτική, δηλαδή ή ζωή, ένοποιείται καί 
γίνεται προσωπική... ή σχέση μέ τόν 
άλλον μετουσιώνει τό άλλο πιά σέ 
έγώ καί έμείς... Ό  κομμουνιστής 
πρέπει νά είναι ό έρωτικός άνθρω
πος πού πυρπολείται γιά τόν άλλον». 
Καί ό Μοσκώφ καταλήγει λέγοντας 
πώς «ή όρθοδοξία δέν είναι θρη
σκεία».

Τό ότι ή όρθοδοξία είναι θρησκεία 
καί μάλιστα, άπό τή συγκρότησή της, 
στό Βυζάντιο, θρησκεία κρατική,

είναι στόν καθένα γνωστό καί δέν 
χρειάζεται συζήτηση.

"Ισως όμως νά μήν είναι στόν 
καθένα γνωστό ότι τό αίτημα γιά τόν 
«έρωτικό άνθρωπο πού πυρπολείται 
γιά τόν άλλον» δέν άποτελεί ίδιαιτε- 
ρότητά τής όρθοδοξίας, άλλά βασικό 
ιδεολογικό στοιχείο όλων τών έκδο- 
χών τού χριστιανισμού. Εδώ μάλι
στα εντοπίζονται -όπως έδειξε ό 
Φρόυντ- καί οί ψυχολογικές καί 
ιδεολογικές διαδικασίες μέσα άπό 
τίς όποιες οί «πιστοί» μπορούν νά 
μετασχηματιστούν σέ «μάζα». «Ό  
κάθε χριστιανός άγαπάει τόν Χριστό 
σάν τό ιδανικό του καί αισθάνεται νά 
συνδέεται μέ τούς άλλους χριστια
νούς μέσα άπό μιά ταύτιση. Αλλά ή 
έκκληαία άπαιτεί άπ' αυτόν περισ
σότερα. Πρέπει, άκόμα παραπέρα, 
νά ταυτιστεί μέ τόν Χριστό καί νά 
άγαπήσει τούς άλλους χριστιανούς, 
όπως τούς είχε άγαπήσει ό Χριστός.
’ Η έκκληαία άπαιτεί λοιπόν καί στά 
δύο σημεία τή συμπλήρωση τής λι- 
μπιντιακής κατάστασης πού δη- 
μιουργείται μέ τόν σχηματισμό τής 
μάζας. ’ Η ταύτιση πρέπει νά έμφανι- 
στεΐ έκεϊ όπου είχε λάβει χώρα ή 
έκλογή άντικειμένου, καί ή άγάπη 
πρός τό άντικε ίμενο πρέπει νά έμφα- 
νιστεί έκεϊ όπου υπάρχει ή ταύτι
ση»1 2 3 * 5 * 7 8.

Τήν «πυρπόληση γιά τόν άλλο» 
μπορεί λοιπόν κάλλιστα νά συνοδεύ
σει ό θρησκευτικός φανατισμός τής 
«μάζας» καί ή πυρπόληση τών μαγισ- 
σών. Ίσως ό Κ. Μοσκώφ νά βρίσκει 
ομοιότητες ανάμεσα στις σχέσεις 
πού ύπάρχουν στό κόμμα του καί 
στις σχέσεις πού άναπαράγει ή χρι
στιανική έκκλησία. Τί σχέση έχουν 
όμως όλα αύτά μέ τό κίνημα τής 
έργατικής τάξης γιά τήν άνατροπή 
τού καπιταλισμού;

Αλλά καί ή «ολική σχέση» καί ή 
«σχέση πού μετουσιώνει τό άλλο σέ 
έγώ καί έμείς», δέν άποτελεί ορθό
δοξη άποκλειστικότητα. Πρόκειται 
γιά αυτό πού ό Φρόυντ άποκαλεί 
«ώκεάνιο συναίσθημα», καί τό ό
ποιο έπικαλείται κάθε θρησκεία, 
πάντα σέ άναφορά μέ τήν άγάπη 
πρός τούς θεούς καί τήν άγάπη πρός 
τούς άλλους. Συνυφαίνεται μέ τά 
ασαφή όρια τού Έγώ, πού έπεκτεί- 
νονται πρός τό άσυνείδητο, πρός τό 
’Εκείνο. Τό ώκεάνιο συναίσθημα 
«έχει συσχετιστεί πολύμορφα μέ τή 
θρησκεία, μέ τήν όποια είναι δυνατό 
νά συσχετίζεται σέ έκεϊνες τίς μακρι
νές περιοχές, όπου παραμελείται ή 
διάκριση τού Έγώ άπ’ τ’ άντικείμε- 
να καί αύτών μεταξύ τους»4.

Όταν όμως ό μαρξισμός συγκρίνε- 
ται καί ταυτίζεται μέ τά κάθε λογής 
παραληρηματικά συ ναισθήματα, τό
τε είναι προφανές πώς τό ζητούμενο 
καί τό άποτέλεσμα δέν είναι παρά ή 
ύπονόμευση καί ή διάλυση τού μαρ
ξισμού.

Ό  «ιδεαλισμός τού προσώπου» 
μπορεί νά μετασχηματίζεται. Πάντα 
όμως συγκαλύπτει τίς κοινωνικές 
σχέσεις έξουσίας, τίς οποίες άπλά 
διαμεσολαβούν τά πρόσωπα, μέ 
τούς έρωτές τους ή χωρίς αύτούς.

Οπως έγραφε καί ό Max Horkheimer 
τό 1937: «Σάν συνεχιστής τής θρη
σκείας, ή νέα μεταφυσική διαφυλάσ- 
σει τήν ιδέα ότι ό άνθρωπος μπορεί 
νά περιμένει κάτι περισσότερο άπό 
τόν έαυτό του καί γιά τόν εαυτό του, 
άπ’ ό,τι τού έπιφυλάσσει σήμερα ή 
τύχη του στις συνθήκες τού ύπάρχο- 
ντος κόσμου. Αύτό προκύπτει καθό
σον παρουσιάζεται ένας άνθρωπος 
χωρίς χρήμα, σχέσεις, έπιθετο, χωρίς 
νά άνήκει ατούς ισχυρούς ή νά είναι 
τουλάχιστον συμπαθής ο αύτούς, 
άλλά άπλά υ πάρχει σάν άνθρωπος, 
μ' όλες τίς δυνατότητες τού άνθρώ
που»*.

5. Ή  «νεο» -  όρθοδοξία  
δέν  είναι νέα

Πρίν κλείσω αύτό τό άρθρο θά 
ήθελα νά κάνω μιά νύξη. Η «νεο» - 
όρθοδοξία, σάν κοινωνιολογίζουσα 
καί φιλοσοφίζουσα προβληματική 
δέν είναι τόσο νέα όσο τήν παρου
σιάζουν οί οπαδοί της.

Ό  Δ.Γ. Τσάκωνας, περισσότερο 
γνωστός σάν ύπουργός τής χούντας, 
δίδασκε πάντα ότι «ό ορθόδοξος 
στοχασμός ύπήρξε κατά βάσιν έπα- 
ναστατικός. ’Αλλ' ή σημερινή ελληνι
κή κοινωνία διέπεται άπό ένα φιλε
λεύθερον πνεύμα, τό όποιον τήν 
συνδέει μέ τόν εύρωπαϊκόν συντηρη
τισμόν»9. « Η άπέραντος άγάπη όχι 
άπλώς πρός τόν πλησίον άλλά πρός 
τόν άγνωστον άδελφόν, τόν όποιον 
ϋψωσεν ό κοινοβιακός στοχασμός 
τών μονών τής Ανατολής, διώκεται 
ώς άνατρεπτική θεωρία... άπό τόν 
χωροφύλακα τού έλλαδικού κρατι
δίου»10. Ακόμα χαρακτήριζε τήν 
όρθοδοξία «άταξικήν καί άσώμα- 
την» καί ύποστήριζε πώς «ό Νεοελ
ληνικός πολιτισμός... ίστάμενος έπέ- 
κεινα τής στυγνής λογοκρατίας τής

βιομηχανικής κοινωνίας, έχει άξίας 
ύψηλοτέρας πολλών άλλων λαών, 
διότι άποτελεί σύνθεσιν ένός κοινο- 
βιακού Χριστιανισμού καί τής Λεβε
ντιάς»11.

Παρόμοια πράγματα άλλωστε δια
κήρυσσε καί ό Π. Χρήστου, ό «έ- 
μπνευστής τών νεοπαλαμικών έν 
Θεσσαλονίκη σπουδών» (ΓΊαννα- 
ράς), περισσότερο γνωστός γιά,τό 
χου>ντικό παρελθόν του.

Επίλογος

Πίσω άπό τό κήρυ'γμα τών «νέων 
θεολόγων» προβάλλει άπωθητική ή 
εικόνα τής κρίσης τής Άριστεράς. 
Γ ιατί είναι ή Αριστερά πού σέ μεγά
λο βαθμό ύπέθαλψε καί συντήρησε, 
στις Κεντρικές Επιτροπές καί στά 
ιδεολογικά της όργανα, στις συντα
κτικές έπιτροπές τών περιοδικών 
της καί στίς στήλες τών έντύπων της, 
τόν χριστιανοεθνικιστικό σκοταδι
σμό.
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