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Χριστιανική Οικουμενικότητα, Εθνικισμοί και Πολιτισμοί
Η Εμπειρία ενός Βιωματικού Εργαστηρίου Θεολόγων

Εύη Βουλγαράκη-Πισίνα
 Ρόνι Μπου Σάμπα*

*Δρ. Εύη Βουλγαράκη, ΕΔΙΠ στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας
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αραβολόγος (MPhil), και δάσκαλος αραβικής.

«Κανένα έθνος δεν μπορεί να διεκδικήσει για τον εαυτό του τον Χριστό». 

Μητροπολίτης Όρους Λιβάνου Ζορζ Κοντρ.

Όσο λάμπει η ιδέα της χριστιανικής οικουμενικότητας στο Ευαγγέλιο, τόσο φαίνεται 
πως με την πάροδο των αιώνων η σύνδεση της Εκκλησίας με την ιδέα του έθνους τείνει 
να προβάλλει κυριαρχικά, σταδιακά αντικαθιστώντας την πρώτη. Ιδίως στο πλαίσιο της 
νεότερης ελληνικής ιστορίας, ελληνοχριστιανικά ιδεολογήματα συνδέθηκαν με οδυνηρές 
παρεκκλίσεις από τη δημοκρατική κανονικότητα, αλλά και σήμερα ταλανίζουν την 
Εκκλησία, όπως και την κοινωνία. Από την άλλη, η σάρκωση της πίστης στον πολιτισμό 
κάθε λαού έχει να προσφέρει ένα βαθύτερο ρίζωμα στις καρδιές των ανθρώπων. Από 
τη σκοπιά μιας ιεραποστολικής και διαπολιτισμικής θεολογίας αλλά και θεολογίας 
του διαλόγου (Βασιλειάδης, 2007; Παπαθανασίου, 2009; Βουλγαράκη, 2018), από τη 
σκοπιά των αναγκών και της χρησιμότητας των πολιτισμών στην εκπαίδευση (Kalantzis 
& Cope, 1988), στο πλαίσιο επιμόρφωσης ενηλίκων και συγκεκριμένα θεολόγων 
στη 2η Πανελλήνια Συνάντηση Θεολόγων του Πανελλήνιου Θεολογικού Συνδέσμου 
«Καιρός» για την Αναβάθμιση της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης, 9-11 Νοεμβρίου 2018, 
Αθήνα, πραγματώθηκε ένα «Βιωματικό Εργαστήριο Θεολογικού Προβληματισμού και 
Σκέψης», υπό την ευθύνη μας και με τη συμμετοχή και αλληλεπίδραση συναδέλφων 
θεολόγων. Στο Εργαστήριο, στο πλαίσιο ενός εκπαιδευτικού διώρου, εμβαθύναμε και 
εξερευνήσαμε το ερώτημα: Τι έχουμε να κερδίσουμε από αυτή τη σύνδεση πίστης, 
έθνους και πολιτισμού, και τι έχουμε να χάσουμε. Τι έχουμε να κερδίσουμε από το 
άνοιγμά μας στον πλούτο και την ποικιλία των πολιτισμών του κόσμου. Η πραγμάτευση 
έγινε με τη φιλοσοφία του Κονστρουκτιβισμού (Piaget, 2007/1973) και χρήση της 
Βιωματικής Μεθόδου (Kalantzis & Cope, 2013; ΙΕΠ, 2017), προσαρμοσμένης για 
ενηλίκους (πρβλ. Von Glasersfeld, 1995) και μάλιστα εν προκειμένω θεολόγους, στο 
πλαίσιο και μιας φιλοσοφίας ανάπτυξης της ελευθερίας (Βουλγαράκη, 2004, σσ. 97-
144; Rogers & Freiberg, 1983), αλλά και εκπαίδευσης ηγετών (Gaetane & Normore, 
2010), κάτι που δεν είναι συνήθως επαρκώς συνειδητό (ή και από κάποιες πλευρές 
σκοπίμως υποτιμάται) στο πεδίο της θεολογίας. Η έμφαση δόθηκε σε μια βαθύτερη 
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κατανόηση του σύγχρονου κόσμου στην πολυπλοκότητά του και της θέσης μας σε 
αυτόν διαλογικά (Hermans & Hermans-Konopka, 2010; Bertrando, 2007). 

Ποιοτικές έρευνες για τα ζητούμενα της θεολογικής εκπαίδευσης σήμερα σημειώνουν 
ότι υποβόσκει μια κρίση όχι μόνο ευρύτερα σε παγκόσμιο επίπεδο στις ανθρωπιστικές 
σπουδές από τη σκοπιά της επικράτησης ενός χρησιμοθηρικού και τεχνοκρατικού 
μοντέλου στην εκπαίδευση, αλλά για ιδιαίτερους λόγους και στις θεολογικές σπουδές, 
τόσο ως προς τις σχέσεις θεολογίας και Εκκλησίας όσο και θεολογίας και κοινωνίας. 
Οι έρευνες αυτές αναδεικνύουν τη διαπολιτισμικότητα, ως βασικό πυλώνα κάθε 
στιβαρού σχεδιασμού στο πεδίο των θεολογικών σπουδών αλλά και κάθε επιστημονικής 
προσέγγισης που αφορά τον σύγχρονο κόσμο. Συνεπώς, η έμφαση στο στοιχείο της 
διαπολιτισμικότητας θεωρείται ότι θα αποτελέσει την αναγκαία προϋπόθεση αλλά 
και τομή που θα συμβάλει στην υπέρβαση επιφυλάξεων, δυσχερειών και αναπηριών 
ως προς τις θεολογικές σπουδές καθώς και της λειτουργίας της θρησκείας εν γένει 
σε μια σύγχρονη κοινωνία· ενώ θα φωτίσει εξάλλου και τη σημασία των θεολογικών 
σπουδών ως παράγοντα εξανθρωπισμού και ενότητας, αλλά και ως μια φωνή που 
αξίζει να ακούγεται (WOCATI, 2013). Το θεολογικό αυτό εργαστήριο αφορά εμμέσως 
και σε ένα σχεδιασμό για τη σχέση πίστης και κοινωνίας στο μέλλον, στο πλαίσιο της 
Ορθόδοξης θεολογίας, με γνώμονα την κοινωνία του σήμερα αλλά και με τον νου και 
την καρδιά στη βασιλεία του Θεού. 

Αλληλοεπιδράσαμε δημιουργικά με εικόνες, ήχους και μουσικές της Αφρικής και 
του αραβικού κόσμου, κείμενα λογοτεχνικά που θέτουν θέματα αυτοσυνειδησίας σε 
περιβάλλοντα όπου διασταυρώνονται και συναντιούνται ποικίλοι πολιτισμοί, αλλά 
και κείμενα καταστατικής σημασίας για τη θεολογία (ευαγγελικά, πατερικά, όσο και 
σύγχρονων θεολόγων, ή συνοδικά ντοκουμέντα). 

Στο δίωρο αυτό θεολογικό εργαστήριο δεν εξαντλήθηκαν ασφαλώς τα θέματα προς 
διερεύνηση. Εντούτοις, υπήρξε μια ευαισθητοποίηση και γεννήθηκε ένα ενδιαφέρον 
για περαιτέρω ενασχόληση, στο πλαίσιο μιας ιεραποστολικής θεολογίας και όχι μόνο. 

Η ποικιλία των πολιτισμών αντιμετωπίστηκε ως πλούτος της Εκκλησίας. Εξάλλου, 
μέσα από τις έρευνες των ανθρωπολόγων σήμερα διαπιστώνεται και τεκμηριώνεται 
ότι η ποικιλία των πολιτισμών είναι πλούτος του ανθρώπου (Geertz, 1973, σσ. 33-54; 
1983). Σημαντικές μορφές της θεολογίας σήμερα τονίζουν την ανάγκη σύνδεσης της 
θεολογίας με την κοινωνιολογία και την επιστημονική της σκευή (Νησιώτης, 2004, 
σσ. 87-138) ή επισημαίνουν ότι ο 21ος αιώνας θα είναι ο αιώνας της ανθρωπολογίας 
(Ware, 2005, σσ. 13, 25). 

Στο αδιέξοδο ενός αυτοεγκλεισμού σε έναν πολιτισμό, ο οποίος τελικώς νεκρώνεται 
και ταριχεύεται αντιμετωπιζόμενος ουσιοκρατικά, η απάντηση της θεολογίας δεν μπορεί 
παρά να είναι η έξοδος από μια σφαίρα άνεσης και οικειότητας και συνάντηση με 
τον πολύμορφο και πολυσύνθετο σύγχρονο κόσμο. Για τη σάρκωση της πίστης σε νέα 
πολιτισμικά κοσμοείδωλα, η έννοια της κένωσης είναι ασφαλώς αναγκαία προϋπόθεση, 
ακριβώς κατά το πρότυπο του κενωθέντος Λόγου.
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Περιγραφή του Εργαστηρίου – Σχέδιο Διδασκαλίας
Διάρκεια Εισαγωγικά. Στάδιο Αλληλογνωριμίας

15΄

Μοτίβο: Μουσική και κίνηση
Οδηγίες προς τους συμμετέχοντες (προφορικά):

[Σημείωση: Προβολή παρουσίασης powerpoint οπτικοποιούσε παράλληλα και συνδυαστικά 
τις οδηγίες με κείμενο, εικόνες και λίγο χιούμορ].

Στους ήχους παραδοσιακής αφρικανικής μουσικής βηματίστε επιτόπου νιώθοντας τον 
ρυθμό. Αφήστε ελεύθερο το σώμα σας. Αφήστε να γλιστρήσουν από πάνω σας όλες 
οι έγνοιες και τα φορτία του δικού μας πολιτισμού. Εναποθέστε τες στο πάτωμα. 
Ελευθερωθείτε. Κενωθείτε. Κάνετε χώρο για τη συνάντηση με τον άλλο.

[Στο σημείο αυτό διανέμονται σε κάθε συμμετέχοντα καρτελάκια με χαιρετισμό σε μια 
γλώσσα, κοινή και γνωστή ή λιγότερο γνωστή, γραμμένο στη γραφή της γλώσσας και 
μεταγραμμένο ελληνικά].

Τώρα κινηθείτε σε συνάντηση του άλλου, διασχίζοντας ελεύθερα την τάξη, περπατώντας 
και χορεύοντας όσο παίζει η μουσική. Μόλις αυτή σταματήσει, χαιρετήστε τον άνθρωπο 
που βρίσκεται μπροστά σας στη γλώσσα που γράφει το καρτελάκι σας. Παρακαλούμε να 
θυμάστε τη γλώσσα και την επίκτητη παροδική «εθνικότητά» σας για όλη τη διάρκεια του 
διώρου. Μετά τον χαιρετισμό, πείτε στον συνομιλητή σας το όνομά σας, την «εθνικότητά» 
σας και κάτι από τα ιδιαίτερα (πραγματικά) ενδιαφέροντά σας.

Επαναλάβετε το ίδιο, κινούμενοι ελεύθερα στον χώρο, δηλαδή χορεύοντας, όσο παίζει η 
μουσική, και χαιρετώντας έναν νέο συνομιλητή όταν η μουσική σταματήσει.

Επαναλάβετε άλλη μια φορά.

Τώρα σχηματίστε έναν κύκλο όρθιοι και με συντομία ας μιλήσει ο καθένας στην ολομέλεια 
λίγο για τον εαυτό του, λέγοντας το όνομά του, με τι ασχολείται και κάτι από τα 
ενδιαφέροντά του.

Βιώνοντας

8΄

Μοτίβο: Μουσικό Εργαστήριο (Απόδοση Βυζαντινής Μουσικής) (ΙΕΠ, 2014, σ. 159)

Οδηγίες προς τους συμμετέχοντες (προφορικά):

Υπάρχει κάποιος που διαβάζει βυζαντινή μουσική; Ας έλθει να ψάλλουμε! Ας 
συνοδεύσουμε όλοι με ισοκράτημα ή ψάλλοντας από τη θέση μας.

Σημείωση: Στο στάδιο της Βίωσης, ψάλλαμε εναλλάξ μέρος από τη δοξολογία αραβικά 
και ελληνικά. Η συμμετοχή των μελών του εργαστηρίου ήταν ενεργή στην ψαλμωδία, με 
την καθοδήγηση μελών που γνωρίζουν βυζαντινή μουσική. Εναλλακτικά θα μπορούσε 
να είχε χρησιμοποιηθεί συναφής ηχογράφηση, σε αραβικά και ελληνικά, με τη χρήση 
του μοτίβου «Ακούγοντας 10 x 2» (ΙΕΠ, 2014, σ. 141) ή και με απλή σιωπηλή ακρόαση 
(πρβλ. το μοτίβο «Σιωπηλό ερέθισμα» (σ. 161), αλλά εδώ σε ακουστική παραλλαγή). 

[Για τη συμβολή στη συγκεκριμένη εφαρμογή συνέβαλαν ιδιαίτερα ο Ανδρέας 
Μπίκουλης. Αραβικά έψαλλαν οι Ρόνι Μπου Σάμπα και Assaad Elias Kattan].
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Νοηματοδοτώντας

17΄

Έντεχνος συλλογισμός, με χρήση ιδίως των μοτίβων «Βλέπω, Ισχυρίζομαι, Αναρωτιέμαι» 
και «Συνδέοντας, Επεκτείνοντας, Προκαλώντας» (ΙΕΠ, 2014, σσ. 110, 145) και ελεύθερο 
(ή μερικώς κατευθυνόμενο) διάλογο.

Προβλήθηκαν με τη βοήθεια αρχείου παρουσίασης powerpoint:
Α) Το έργο του Πίτερ Μπρίγκελ του πρεσβυτέρου, Ο πύργος της Βαβέλ. 
Β) Η εικόνα της Πεντηκοστής από τον Θεοφάνη, και
Γ) Το Κοντάκιο της Πεντηκοστής

Αναλύοντας

35΄

Ομαδοσυνεργασία TWPS. Δόθηκαν φύλλα εργασίας με πολυτροπικά κείμενα, ελεύθερη 
επεξεργασία και καταγραφή συμπερασμάτων ή ουσιαστικών στοιχείων της συζήτησης σε 
4-5 προτάσεις. Ανακοίνωση στην ολομέλεια.

Τα επιμέρους θέματα κατά ομάδα ήταν:
Λατρεία
Τέχνη
Γλώσσα
Λαοί, πολιτισμοί και σωτηρία 
Σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα 

Εφαρμόζοντας

15΄

Ομαδικό κολλάζ σε υδρόγειο σφαίρα

Οδηγίες (προφορικά):

Θυμηθείτε ο καθένας τη θετή χώρα καταγωγής σας, με βάση τον χαιρετισμό που πήρατε 
στην αρχή. 
Γράψτε σε ένα χαρτάκι τύπου «post it», τι θα μπορούσε η χώρα σας να προσφέρει στην 
Εκκλησία. 
Περάστε ένας - ένας και κολλήστε τα χαρτάκια σας σε μια υδρόγειο σφαίρα στην οικεία 
θέση, διαβάζοντάς τα δυνατά. 
Τώρα μπορείτε να σηκωθείτε και να περιεργαστείτε τις απαντήσεις σε μια άτυπη 
ανταλλαγή απόψεων.
Παρακαλούμε επίσης άτυπα να εκφράσετε κρίσεις, σκέψεις, απορίες, επιθυμίες σε σχέση 
και με το δίωρο εργαστήριο.

Σημείωση. Το τελευταίο αυτό άτυπο στάδιο συνοδεύτηκε με μουσική: Το «Κύριε των 
Δυνάμεων» σε μοντέρνα ενορχήστρωση από τον Βασίλη Χατζηνικολάου, από το cd «Τα 
μπλουζ της ψυχής μου».

Τεχνικές και υλικά
Τεχνικές:

• Μουσική και κίνηση

• Μουσικό Εργαστήριο, ή Ακούγοντας 10 x 2, ή απλή σιωπηλή ακρόαση

• Έντεχνος συλλογισμός, με χρήση ιδίως των μοτίβων Βλέπω, Ισχυρίζομαι, 

Χριστιανική Οικουμενικότητα, Εθνικισμοί και Πολιτισμοί
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Αναρωτιέμαι και Συνδέοντας, Επεκτείνοντας, Προκαλώντας

• Ελεύθερος διάλογος

• Κατευθυνόμενος διάλογος

• Ομαδοσυνεργασία TWPS με φύλλα εργασίας

• Ομαδικό κολλάζ σε υδρόγειο σφαίρα

Υλικά:

• Μουσική εισαγωγής: African Burundi Drum Music, από το Traditional Music 
Channel. Καρτελάκια με χαιρετισμούς σε διάφορες γλώσσες

• Δοξολογία στα ελληνικά και αραβικά από το κανάλι του Παναγιώτη 
Ανδριόπουλου, με τίτλο: Polytropon byzantine hymns in arabic and greek 1 (ή, 
αν υπάρχει δυνατότητα, ζωντανή παραγωγή μουσικής)

• Προβολή παρουσίασης Powerpoint (υπολογιστής, οθόνη κλπ.)

• Φύλλα εργασίας

• Υδρόγειος σφαίρα

• Χαρτάκια τύπου Post it

• Μουσική: «Κύριε των Δυνάμεων» σε μοντέρνα ενορχήστρωση από τον Βασίλη 
Χατζηνικολάου, από το cd «Τα μπλουζ της ψυχής μου».

Στο στάδιο της Νοηματοδότησης προβλήθηκαν: 

α)

α) Το έργο του Πίτερ Μπρίγκελ του πρεσβυτέρου, Ο πύργος της Βαβέλ.
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β) Η εικόνα της Πεντηκοστής από τον Θεοφάνη, και

Χριστιανική Οικουμενικότητα, Εθνικισμοί και Πολιτισμοί
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γ) Το Κοντάκιο της Πεντηκοστής: 

«Ὅτε καταβὰς τὰς γλώσσας συνέχεε, διεμέριζεν ἔθνη ὁ Ὕψιστος· ὅτε τοῦ πυρός 
τὰς γλώσσας διένειμεν, εἰς ἑνότητα πάντας ἐκάλεσε, καὶ συμφώνως δοξάζομεν τὸ 
Πανάγιον Πνεῦμα».

Φύλλα Εργασίας

Ομάδα: Λατρεία
Τι είναι θεμελιώδες και βασικό συστατικό μιας θεολογικής παράδοσης και πόσο 

μπορεί να μείνει χώρος για τον τοπικό πολιτισμό στη λατρεία; Σημειώστε τις σκέψεις 
σας σε 4-5 προτάσεις, αφού δείτε το υλικό.

Δείτε το βίντεο με την ευλογία των καρπών από το Καμερούν, κατά την εορτή 
της Μεταμορφώσεως.

https://www.youtube.com/watch?v=UpbujNnlC0g

Παρατηρήστε τις φωτογραφίες με τα «βάγια» από σχολείο στη Φιλανδία.

Προέλευση από το ιστολόγιο «Ο Ήχος του Ανέμου»: http://breezesound.blogspot.
com/2014/04/blog-post_12.html,.

Διαβάστε τα παρακάτω κείμενα:

1. «Εξομολόγηση εξ αποστάσεως»

[Ένας μαρκόνης σε καράβι έδωσε την αφορμή για μια μεγάλη συζήτηση σε 
θεολογική συντροφιά ως προς το αν χωρεί εξομολόγηση διά τηλεφώνου (σήμερα θα 
έπαιζε και το διαδίκτυο). Το άρθρο αναφέρει μια σειρά περιπτώσεων εξομολόγησης 
δι’ επιστολογρα φίας, που προκύπτουν σε πατερικά κείμενα, όπως αυτή:]

Είναι γνωστό ένα περιστατικό με τον όσιο Βαρσανούφιο όταν κάποιος αδελφός 
αρρώστησε από φυματίωση και κινδύνευε να πεθάνει. Παρακάλεσε τότε το μέγα 
γέροντα, έτσι τον ονόμαζαν, να προσευχηθεί γι’ αυτόν και να παρακαλέσει για άφεση 
των αμαρτιών του. Η απάντηση του οσίου Βαρσανουφίου ήταν η εξής: «Να μη φοβηθείς, 
αδελφέ, αλλά μάλλον να χαρεί η ψυχή σου και να ευφρανθεί εν Κυρίω. Πίστεψέ με στ’ 

https://www.youtube.com/watch?v=UpbujNnlC0g
http://breezesound.blogspot.com/2014/04/blog-post_12.html
http://breezesound.blogspot.com/2014/04/blog-post_12.html
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αλήθεια ότι τώρα ό Θεός συγχώρησε όλες σου τις αμαρτίες, όσες έκανες από παιδί 
μέχρι τώρα, σύμφωνα με την παράκλησή σου. Ευλογημένος ό Θεός που θέλησε να σου 
τις συγχωρήσει όλες». Και άλλες παρόμοιες απαντήσεις βρίσκονται στις επιστολές 
του οσίου.

[Μεταξύ άλλων το άρθρο λέει και τούτη την ιστορία:]
Αλλά και το 1822 αναφέρεται εξομολόγηση με επιστολή. Πρόκειται για τα αδέλφια 

νεομάρτυρες Σταμάτιο και Ιωάν νη, που ήσαν ηλικίας 18 και 22 ετών και κατάγονταν 
από τις Σπέτσες. Το καΐκι τους, με το οποίο μετέφεραν εμπορεύματα, εξώκειλε λόγω 
θαλασσοταραχής στα Αλάτσατα της Μικράς Ασίας, που βρίσκονται απέναντι από 
τη Χίο. Οι Τούρκοι, ύστερα από προδοσία, τούς συνέλαβαν και τους οδήγησαν στον 
πασά στη Χίο. Εκείνος απαίτησε να αρνηθούν την πίστη τους και να ασπαστούν το 
Ισλάμ. Πάνω από εβδομάδα έγκλειστοι στη φυλακή, δέχονταν παντοειδείς πιέσεις για 
να αλλαξοπιστήσουν. Οι νέοι απέρριψαν τις προτάσεις με σθένος.

Η πίστη τους ήταν αταλάντευτη. Διαισθάνθηκαν ότι την επό μενη μέρα θα τους 
αποκεφάλιζαν. Η έγνοια τους ήταν να εξο μολογηθούν και να μεταλάβουν το σώμα και 
το αίμα του Κυ ρίου. Η λύση βρέθηκε. Μια χριστιανή γυναίκα, που λεγόταν Φράγκα, 
σύχναζε στη φυλακή για να επισκέπτεται τον άντρα της, πού ήταν φυλακισμένος. 
Οι νέοι εξαγόρευσαν σ’ ένα χαρτί τα αμαρτήματά τους, το ενεχείρισαν στη Φράγκα 
και την παρακάλεσαν να το παραδώσει στον επίσκοπο. Ό δεσπότης δέ χτηκε την 
εξομολόγησή τους και τούς ειδοποίησε ότι το χάραμα θα τους έστελνε να μεταλάβουν 
τα Άχραντα Μυστήρια.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας οι κρατούμενοι μοίρασαν τα ρούχα τους στους άλλους 
φυλακισμένους και ό,τι χρήματα είχαν. Κράτησαν μόνο λίγα για να τα στείλουν στο 
δεσπότη μετά τον αποκεφαλισμό τους.

Όλη τη νύχτα έψαλλαν την παράκληση στην Παναγία και όποιες άλλες προσευχές 
ήξεραν. Το χάραμα ήρθε ή γυναίκα, η Φράγκα, και όπως είχε τάξει ό δεσπότης έφερε 
μαζί της τα Τίμια Δώρα.

Οι νέοι, ανανεωμένοι από το τίμιο αίμα του Κυρίου, με χαρά έχυσαν το αίμα τους 
μπροστά στο δήμιο για να εξαγο ράσουν την είσοδό τους στον ουρανό.

Από το βιβλίο του Ηλία Βουλγαράκη, Καθημερινές Ιστορίες Αγίων και Αμαρτωλών στο 
Βυζάντιο, Αθήνα: Μαΐστρος, 32007, σσ. 73-79. 
2.  Τὸ Ψωμὶ στὴν Λατρεία τῆς ἐν Κορέᾳ Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας

Ἡ διαφορετικὴ ἀντιμετώπιση τοῦ ψωμιοῦ ἀπὸ τοὺς μεγαλύτερους καὶ τοὺς 
μικρότερους Κορεάτες, ὅπως ἤδη ἀναφέραμε, φαίνεται καὶ στὸ πῶς ἀντιμετωπίζουν 
οἱ Ὀρθόδοξοι Κορεάτες τὸ ψωμὶ στὴν Λατρεία. 

Ἔχει πέσει στὴν ἀντίληψή μας ὅτι οἱ μεγαλύτεροι στὴν ἡλικία ἀποφεύγουν νὰ 
λάβουν μεγάλα τεμάχια ἀντιδώρου ἤ ἄρτου, ἐνῶ οἱ μικρότεροι δὲν ἀντιμετωπίζουν 
κανένα πρόβλημα. Ἀντίθετα μάλιστα λένε ὅτι εἶναι καὶ νόστιμο. 

Ἐκτὸς τοῦ ἀντιδώρου καὶ τῆς ἀρτοκλασίας, μία ἄλλη ἐπίσης λατρευτικὴ πράξη 
στὴν ὁποία χρησιμοποιεῖται, ὡς γνωστόν, ὄχι παρασκευασμένο ψωμὶ ἀλλὰ σιτάρι εἶναι 
τὰ κόλλυβα. Στὴν ἐν Κορέᾳ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἤδη ἔχει καθιερωθεῖ νὰ τελοῦνται 
τὰ Μνημόσυνα μὲ ρύζι ἀντὶ τοῦ καθιερωμένου σιταριοῦ. 

Χριστιανική Οικουμενικότητα, Εθνικισμοί και Πολιτισμοί
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Κάτι ἀνάλογο ἴσως θὰ ἦταν σκόπιμο νὰ γίνει καὶ στὴν  περίπτωση τῆς ἀρτοκλασίας. 
Θὰ μποροῦσε ἐνδεχομένως νὰ ἀντικατασταθῆ τὸ ψωμὶ τῆς ἀρτοκλασίας μὲ τὸ 
παραδοσιακὸ κορεατικὸ τόκ (떡), ποὺ παρασκευάζεται ἀποκλειστικῶς ἀπὸ ρύζι.1 Τὸ 
τόκ ἔχει παμπάλαια προέλευση καὶ συνοδεύει κάθε μεγάλη καὶ σπουδαία κορεατικὴ 
γιορτή, ἀλλὰ καὶ κάθε κοινωνικὴ ἐκδήλωση χαρᾶς (τὴν συμπλήρωση τῶν πρώτων 
ἑκατὸ ἡμερῶν τοῦ νεογέννητου παιδιοῦ μπαικὶλ(백일), τὰ γενέθλια σαινγκὶλ(생일), τὸν 
γάμο, τὰ ἐγκαίνια ἑταιρειῶν καὶ καταστημάτων, τὴν ἐγκατάσταση σὲ καινούργιο σπίτι 
τζιπτρὶ(집들이), κ.ἄ.). Ἐπειδὴ καὶ ἡ ἀρτοκλασία, ὡς γνωστόν, τελεῖται συνήθως σὲ 
μεγάλες γιορτὲς καὶ πανηγύρεις καὶ γενικῶς σηματοδοτεῖ μόνον χαρμόσυνα γεγονότα 
τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ λειτουργικοῦ κύκλου, θὰ μποροῦσε ἴσως τὸ τόκ νὰ βοηθήσει 
τοὺς Ὀρθόδοξους Κορεάτες νὰ ἀντιληφθοῦν καὶ νὰ βιώσουν καλύτερα τὴν χαρὰ τῆς 
ἐκκλησιαστικῆς γιορτῆς στὴν ὁποία συμμετέχουν. Ἐξ ἄλλου ἤδη στὴν σχετικὴ εὐχὴ τῆς 
ἀρτοκλασίας στὸ κορεατικὸ ὀρθόδοξο Εὐχολόγιο ἔχει προστεθῆ καὶ τὸ ρύζι ὡς ἑξῆς: 
“… εὐλόγησον τὸν ἄρτον, τὸ ρύζι, τὸν οἶνον καὶ τὸ ἔλαιον”.  Ἔπειτα ἄς σημειωθεῖ ὅτι 
στὶς περιπτώσεις ποὺ ἡ ἀρτοκλασία τελεῖται στὸν Ὄρθρο ἑορτῶν καὶ ἀκολουθεῖ ἡ θ. 
Λειτουργία, κατὰ τὴν ταυτόχρονη διανομὴ τῆς ἀρτοκλασίας καὶ τοῦ ἀντιδώρου, δὲν 
εἶναι αἰσθητὴ ἡ διαφορὰ τοῦ ἑνὸς ἀπὸ τὸ ἄλλο, διότι στὴν Κορέα ἡ ἀρτοκλασία εἶναι 
σκέτο ψωμί, χωρὶς δηλαδὴ ζάχαρη ἤ ἄχνη (γιατὶ στοὺς Κορεάτες, ἰδιαίτερα στοὺς 
μεγαλύτερους, δὲν ἀρέσουν οἱ γλυκὲς γεύσεις,) καὶ ἄλλα ποὺ ἐπινόησε ἡ λαϊκὴ σοφία 
σὲ ὀρθόδοξες χῶρες γιὰ νὰ τονίσει τὴν διαφορὰ ἀλλὰ καὶ τὴν γεύση.    

Σχετικῶς ὅμως μὲ τὸ ἀκανθῶδες θέμα τῆς θ. Εὐχαριστίας τὰ πράγματα εἶναι 
διαφορετικά. Ἡ βαθειὰ συναίσθηση τῶν προσερχομένων στὴν θ. Κοινωνία ὅτι 
μεταλαμβάνουν Σῶμα καὶ Αἷμα Χριστοῦ δὲν ἀφήνει περιθώρια γιὰ ἐνασχόληση μὲ 
θέματα γεύσεως.  Ἡ πίστη καὶ ἡ βίωση τοῦ Μυστηρίου γεφυρώνουν πολιτιστικὲς 
διαφορὲς καὶ δημιουργοῦν κοινὲς πνευματικὲς ἐμπειρίες εἰς πάντα τὰ ἔθνη. 

Ἐπίσης καὶ τὸ ἀντίδωρο δὲν εἶναι δυνατόν, νομίζουμε, νὰ ἀντικατασταθεῖ μὲ τὸ 
ρύζι γιατὶ προέρχεται, ὡς γνωστόν, ἀπὸ τὸ προσκομισμένο πρόσφορο.

Στὸ σημεῖο αὐτὸ θεωροῦμε σκόπιμο νὰ δώσουμε τὸν λόγο στοὺς ἴδιους τοὺς 
Ὀρθόδοξους Κορεάτες. Ἀπὸ συζητήσεις ποὺ εἴχαμε μαζί τους γιὰ τὸ ὑπὸ ἐξέταση 
θέμα διαπιστώσαμε ὅτι καὶ οἱ ἴδιοι ἔχουν διαφορετικὴ ἀντιμετώπιση τοῦ θέματος. 
Τὰ συμπεράσματα τῶν συζητήσεών μας γιὰ λόγους μεθοδολογικοὺς τὰ ταξινομοῦμε 
στὶς ἑξῆς δύο κατηγορίες:

1. Ἡ γεύση τοῦ ἀντιδώρου καὶ τῆς ἀρτοκλασίας εἶναι μιὰ γεύση μοναδικὴ καὶ 
πρωτόγνωρη γιὰ ὅσους προσέρχονται στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, γιατὶ ἡ γεύση τοῦ 
ψωμιοῦ ποὺ παρασκευάζεται στὰ διάφορα δυτικοῦ τύπου καταστήματα στὴν Κορέα 
εἶναι διαφορετικὴ ἀπὸ τὸ σπιτικὸ ζυμωτὸ πρόσφορο καὶ τὴν ἀρτοκλασία. Συνεπῶς οἱ 
Ὀρθόδοξοι Κορεάτες ἔχουν μιὰ ἐκκλησιαστικὴ γεύση, μιὰ ἰδιαίτερη ἐμπειρία μόνο μέσα 
στὴν ἐκκλησιαστικὴ ζωή. “Αὐτὸ εἶναι κάτι πολὺ ὡραῖο καὶ μᾶς ἀρέσει. ᾽Αρέσει ἐπίσης 
καὶ στὰ παιδιά μας, ποὺ ἔχουν συνδυάσει τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μὲ συγκεκριμένη 
γεύση”, μᾶς ἀνέφερε χαρακτηριστικὰ μιὰ Κορεάτισσα μητέρα. 

2. Ὅμως ἡ θετικὴ ἄποψη τῆς πρώτης κατηγορίας γιὰ ἄλλους Κορεάτες ἔχει 
ἀρνητικὴ διάσταση. “Τὰ πράγματα ποὺ γευόμαστε στὴν Ἐκκλησία”, μᾶς εἶπε κάποιος, 

1 Γιὰ τοὺς Κορεάτες τὸ τόκ εἶναι παράλληλο τοῦ ψωμιοῦ. Γι᾽ αὐτὸν τὸν λόγο καὶ σὲ ὡρισμένες 
μεταφράσεις τῆς Α.Γ. ὑπὸ τῶν Προτεσταντῶν ἡ λέξη ἄρτος ἔχει μεταφραστεῖ μὲ τὴν λέξη τόκ.
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“αἰσθανόμαστε βεβαίως ὅτι εἶναι ἅγια, ἀλλὰ δὲν ἔχουν σχέση μὲ τὰ πράγματα τῆς 
καθημερινῆς μας ζωῆς”.  Στὰ λόγια του διαπιστώνουμε τὴν ἀγωνία γιὰ τὸ πῶς θὰ 
γίνει ἡ ἐκκλησιαστικοποίηση τῆς καθημερινῆς πραγματικότητας. Πῶς θὰ συνεχισθεῖ, 
δηλαδή, ἡ ἐμπειρία τῆς λειτουργικῆς ζωῆς μετὰ τὴν Λατρεία. Πῶς τὸ Μυστήριο θὰ 
ἀγγίξει καὶ θὰ μεταμορφώσει τὴν ζωή τους.

Ἄς προσθέσουμε τέλος χωρὶς σχόλια καὶ τὴν πολὺ ἐνδιαφέρουσα ἄποψη μιᾶς 
Κορεάτισσας γιὰ τὸ πρόσφορο, ποὺ γεννάει πολλοὺς προβληματισμούς: “Εἶδα στὴν 
Ἑλλάδα ὅτι οἱ γυναῖκες πηγαίνουν στὸν ναὸ τὸ πρόσφορο γιὰ τὴν θ. Λειτουργία μὲ 
ὀνόματα γνωστῶν τους γιὰ νὰ μνημονευθοῦν. Μοῦ ἄρεσε πάρα πολὺ ἡ πράξη αὐτή. 
Κι ἐμεῖς πρέπει νὰ μάθουμε νὰ κάνουμε ἔτσι. Θέλω κι ἐγὼ νὰ φτιάχνω πρόσφορο γιὰ 
τὴν θ. Λειτουργία. Ἀλλά, ὅπως ξέρετε, στὰ σπίτια μας δὲν ἔχουμε φοῦρνο ἐπειδὴ γιὰ 
κανένα κορεατικὸ φαγητὸ δὲν χρησιμοποιοῦμε φοῦρνο”. Ἄς σημειωθεῖ ἐδῶ ὅτι στὴν 
Ὀρθόδοξη Μητρόπολη Κορέας τὸ πρόσφορο τὸ παρασκευάζουν οἱ πρεσβυτέρες ἤ οἱ 
ἱερεῖς σὲ φούρνους ποὺ διαθέτουν οἱ ἐνορίες ἤ τὰ σπίτια τῶν ἱερέων.

Συνεπῶς ἡ ἀπάντηση στὸ ὄχι καὶ τόσο ρητορικὸ ἐρώτημα, τὸ ὁποῖο θέσαμε στὴν 
ἀρχὴ τοῦ ἄρθρου μας, δὲν εἶναι καθόλου εὔκολη καὶ ἁπλή.

Από το άρθρο του Μητρ. Κορέας Αμβροσίου (Ζωγράφου), «Ψωμί ή Μπαπ; Σχέση 
Αμφίρροπη: Ζωή, Λατρεία και Ευχαριστία στην Κορεατική Ορθοδοξία», Βημόθυρο 2-3 (2010), 
σσ. 65-71. 

Η φωτογραφία κάτω από το ίδιο άρθρο, αρτοκλασία στον πανηγυρίζοντα ναό του αποστόλου 
Παύλου, στην πόλη Ιντσόν. 

Μπορείτε επίσης να σκεφτείτε μια σειρά από σενάρια λατρείας σε διαφορετικές 
χώρες, όπου π.χ. 

Χριστιανική Οικουμενικότητα, Εθνικισμοί και Πολιτισμοί

• δεν υπάρχει αμπέλι ή στάρι 

• συστατικό στοιχείο της ζωής 
είναι ο χορός

• ο ναός είναι καλύβα

• ο ναός είναι μοντέρνο κτίριο 
από μπετόν

• η 25η Μαρτίου δεν είναι 
διπλή γιορτή κ.ο.κ.

• πριν το ραδιόφωνο ή το 
internet
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Ομάδα: Τέχνη
Ο Χριστός γεννήθηκε Εβραίος το γένος, σε συγκεκριμένες ιστορικές συντεταγμένες. Ο 
Χριστός συμπεριλαμβάνει όλη την ανθρωπότητα, και κάθε λαός τον προσοικειώνεται, 
τον νιώθει δικό του και μέσα από την τέχνη. Δείτε τις βυζαντινές εικόνες με τους 
αφρικανούς αγγέλους διά χειρός Δημοσθένη Αβραμίδη, την εικόνα του Χριστού 
από την Αλάσκα, διαβάστε το κείμενο του ιερού Φωτίου και ερμηνείες των Κώστα 
Κορναράκη και Ηλία Βουλγαράκη και συζητήστε για τις δυνατότητες συνάντησης 
της βυζαντινής τέχνης με τις τέχνες των λαών. Συνοψίστε τα συμπεράσματα σε 
4-5 προτάσεις για την ολομέλεια.

 

Δημοσθένη Αβραμίδη, Εικονογραφική σπουδή χαρακτηριστικών για Αγγέλους Αφρικανούς, 
2018. Νωπογραφία (fresco) σε φορητό υπόστρωμα 25x25 εκ. Ο Δ. Αβραμίδης είναι αναπληρωτής 
καθηγητής της ΑΣΚΤ. Τα έργα αυτά δημοσιεύονται εδώ για πρώτη φορά και αποτελούν μέρος 
ενός πολύ ευρύτερου project που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον ζωγράφο 
και ευχές για την ολοκλήρωση και ευόδωση του συνόλου έργου.

Μαύρος, Κίτρινος και Κόκκινος Χριστός
Σήμερα στις χώρες της Αφρικής, της Ασίας και στους ιθαγενείς της Αμερικής 

συναντάμε ανάμεσα στους χριστιανούς πολλές απεικονίσεις, αλλά και εικόνες 
του Χριστού. Η μορφή Του, αλλά και το χρώμα της παραλλάσσουν από τόπο σε 
τόπο, ανάλογα με τα χαρακτηρολογικά στοι χεία των διαφόρων ιθαγενών φυλών. 
Η πρωτοβουλία για τις απεικονίσεις αυτές του Χριστού οφείλεται στους ντόπιους 
καλλιτέχνες, που με τον αυθορμητισμό τους θέλουν να παριστάνουν τον Χριστό σαν 
τους ανθρώπους του λαού τους ή της φυλής τους. Με άλλα λόγια, ωσάν να γεννήθηκε 
στον δικό τους χώρο. […] Από άποψη θεωρίας έχουμε στη διάθεσή μας ένα εξαίρετο 
θεολογικό κείμενο, που έγραψε ο Μέγας Φώτιος,2 στο οποίο υποστηρίζεται ότι δεν 
υπάρχει δογματικό κώλυμα να παριστάνεται η μορφή του Χριστού κατά τρόπο που 

2 Τὰ Ἀμφιλόχια, Ἐρωτ. ΣΕ’ / PG 101,948C-952B.
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να διαφέρει από τον συνηθισμένο, με την προϋπόθεση βέβαια να διαθέτει η εικόνα 
τα βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία που τη συνιστούν.

Οι βασικές σκέψεις του κειμένου αυτού του ιερού Φωτίου είναι συνοπτικά οι εξής: 
Όπως το Ευαγγέλιο είναι γραμμένο σε διαφορετικές γλώσ σες και με διαφορετικούς 
χαρακτήρες και επιπλέον προφέρεται διαφορε τικά, αλλά ωστόσο είναι ένα και το αυτό, 
ανάλογα μπορεί να συμβαίνει και με τις εικόνες. […] Ερχόμαστε τώρα στην παράσταση 
του ίδιου του Χριστού. Επειδή οι Έλληνες νόμιζαν ότι ο Χριστός φανερώθηκε στη γη 
με πρόσωπο όμοιο με το δικό τους και οι Ρωμαίοι πίστευαν ότι μοιάζει περισσότερο 
μ’ αυτούς, οι δε Ινδοί πάλι ότι είχε τη δική τους μορφή και οι Αιθίοπες τη δική τους, 
ποιος είναι ο αληθινός Χριστός ανάμεσα σ’ όλους αυτούς που νομίζει ο καθένας για 
δικό του; Η διαφορά στον τρόπο που εικονίζεται ο Χριστός δεν βλάπτει τη φύση και 
την αλήθεια της εικόνας. Κάθε τι που εικονίζεται δεν περιλαμβάνει μόνο το σχήμα του 
σώματος και το χρώμα της μορφής, αλλά επίσης και τη στάση που έχει ο εικονιζόμενος 
και την πράξη που επιτελεί και το ύφος που εκφράζει, αλλά και τον τρόπο με τον 
οποίο αποτυπώνεται και το περιεχόμενο των επιγραμμάτων και τα διά φορα άλλα 
ωραία σύμβολα. […] Μέσα δε από τα επιμέρους στοιχεία ανάγεται κανείς […] στο 
πρωτότυπο [που] είναι και ο σκοπός της εικονουργίας.

Ηλία Βουλγαράκη, Στιγμιότυπα από την Εποχή των Πατέρων, Αθήνα: Αρμός, 1997, σσ. 
115-117.

Αυθεντικότητα των Ανόμοιων Εικόνων
Κατά τον Ιερό Φώτιο, η ένσταση των εικονομάχων για την επικύρωση ενός 

θεωρητικού προτύπου εικονογραφήσεως, δηλαδή την υπεράσπιση της αξιοπιστίας 
του «ιστορικού Ιησού», επειδή ακριβώς προβάλλει ένα απολυτοποιημένο κριτήριο 
λογικής, στην πραγματικότητα συνιστά άρνηση αυτού καθαυτού του γεγονότος της 
σαρκώσεως. Εδώ ο ιερός συγγραφέας ακολουθεί τον όσιο Θεόδωρο τον Στουδίτη, ο 
όποιος διά μακρών είχε επιμείνει στο ότι η άρνηση της εικόνας του Χριστού αποτελεί 

Χριστιανική Οικουμενικότητα, Εθνικισμοί και Πολιτισμοί
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άρνηση του ίδιου του Χριστού. Είναι προφανές ότι η άρνηση της ανθρωπίνης φύσεως 
του Χριστού σημαίνει την αδυναμία του ανθρώπου να υπερβεί την οντολογική του 
ασθένεια και να τελειωθεί εν Χριστώ.

Τελικώς, η πολυμορφία των εικόνων του Χριστού αποδεικνύει τη δυνατότητα του 
ανθρώπου να αναχθεί προς τον Θεό ανεξαρτήτως φυλετικών η άλλων ανθρωπολογικών 
διαφορών, διότι δεν τον εγκλωβίζει στα όρια της ιστορίας. Η δυνατότητα του ανθρώπου 
για σωτηρία δεν δικαιώνεται από τον ιστορικό χωροχρόνο, αλλά είναι η ιστορία που 
δικαιώνεται διαμέσου της σωτηρίας του ανθρώπου. 

Κώστας Κορναράκης, «Η Αυθεντικότητα των Ανόμοιων Εικόνων του Χριστού ως Έρεισμα 
Ιεραποστολικής Πρακτικής κατά τον Ιερό Φώτιο», σε, Αγάπη και Μαρτυρία: Αναζητήσεις 
Λόγου και Ήθους στο Έργο του Ηλία Βουλγαράκη, επιμέλεια Εύη Βουλγαράκη-Πισίνα., 
Αθήνα: Ακρίτας 2001, σσ. 113-125.

Ομάδα: Γλώσσα
Με αφορμή το υλικό που σας δίνεται, συζητήστε το θέμα της σχέσης θεολογίας 

και γλώσσας και γράψτε τα συμπεράσματά σας σε 4-5 προτάσεις. 

Σκεφτείτε επίσης το ζήτημα γλώσσα και νεολαία και συμπεριλάβετέ το στις 
σκέψεις σας.

«Το ευαγγέλιο πρέπει να εισαχθεί στο πολιτισμικό πλαίσιο, αλλά πρέπει και 
να ευαγγελίσει το πο λιτιστικό πλαίσιο. Η ενσάρκωση είναι το απώτατο γεγονός της 
μεταφοράς από το θείο στο κοσμικό πλαίσιο. Όμως κανένα πλαίσιο δεν μπορεί να 
οικειοποιηθεί το ευαγγέλιο».

Ιωάννα Σαχινίδου. Ελπίδα για τον Πλανήτη: Η Χριστολογική Περιχώρηση στο Πλαίσιο 
της Σύγχρονης Οικολογικής Κρίσης. Αθήνα: Μαΐστρος, 2019, σ. 350.

Λαοί, γλώσσες και θρησκεύματα της Αλάσκας
«[…] Μια πλειάδα φυλών ζουν παραδοσιακά στην περιοχή της Αλάσκας και 

μιλούν τις γλώσσες τους, εκ των οποίων σήμερα σώζονται 22. Διακρίνονται σε τρεις 
μεγάλες ομάδες.

Δύο βασικές φυλές Εσκιμώων, οι Σουκπιάκ και οι Γιουπίκ ζουν κυρίως στην 
Ηπειρωτική Αλάσκα. Οι πρώτοι εκφράζονται στη γλώσσα Ινουίτ ενώ υπάρχουν 4 
γλώσσες Γιουπίκ. Το όνομά τους σημαίνει στη γλώσσα τους αληθινοί άνθρωποι.

Οι Αλεούτοι θα μπορούσαν διασταλτικά να θεωρηθούν Εσκιμώοι, συνήθως όμως 
διακρίνονται από τους πρώτους. Οι ίδιοι αναφέρονται στον εαυτό τους ως Ουνανγκάν, 
που επίσης σημαίνει οι άνθρωποι. Είναι κάτοικοι των νήσων και έχουν περισσότερο 
μογγολικά χαρακτηριστικά.

Οι Τλινγκίτ, ή Κολόσσοι με βάση τη ρωσική ονομασία τους, είναι Ινδιάνοι που 
ζουν στο Νότιο άκρο της Αλάσκας, μέχρι σε μια στενή λουρίδα γης που εισέρχεται 
στον Καναδά για πολλά χιλιόμετρα. Είναι μια φυλή μητρογραμμική. Σήμερα αριθμούν 
περί τις 15.200, εκ των οποίων οι 14.000 ζουν στην Αλάσκα και 1.200 στον Καναδά. 
Το όνομά τους, αρχικώς λινκίτ, σημαίνει οι άνθρωποι. 
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Οι φυλές αυτές διέθεταν ανεπτυγμένη γλώσσα και μεγάλη προφορική παράδοση, 
η οποία χάρη στους Ρώσους ιεραποστόλους έγινε και γραπτή […]». 

Εύη Βουλγαράκη, λ. Αλάσκα, ΜΟΧΕ, τ. 2 (2011): 97 [95-101].
Περιηγηθείτε στον Ιστότοπο https://nativeamericansmetorthodoxy.wordpress.

com/2016/06/12/3372/

(ή αναζητήστε με ιστοεξερεύνηση: Yup’ik Orthodox Language Texts ) [Σημ. Εδώ 
διαπιστώνεται η πληθώρα των τοπικών γλωσσών αλλά και ο πλούτος του μεταφραστικού 
έργου των Ορθοδόξων ιεραποστόλων].

Το Πάτερ ημών, στη γλώσσα των Ελλήνων Ρομά. 
Πάτερ ημών
Ντάντε μας σο ισινάν κο ουρανοί,
Κερ Ταβέλ σεβαστός το ναβ,
Ταβέλ τι Βασιλεία,
Τι κερντιόλ το θέλημάς,
Σαρ αβέλα κο ουρανός
Αντικάς ταβέλ κι γη ντα.
Ντε αμέν αντιβές ο απαραίτητος μαντρό
Ντα συγχώρινε αμαρέ αμαρτίες
Σαρ συνχωρίνασα αμέν
οντουλέν σο αμαρτίνενα αμέντε
Ντα μα μούκαμεν τι περάς σε πειρασμός
Αλλά ελευτέρωνε αμέν τακο διάβολος.
Γιατί τούτε ανικίνελα η Βασιλεία η δύναμη
ντα η δόξα κο αιώνες. Αμήν.
Η μετάφραση εκπονήθηκε από την Ευαγγελική Εκκλησία Καρδίτσας Ρομά με τη συνδρομή 

των μελών της και ιδίως του Παναγιώτη Γκαραγκούνη. Το κείμενο αυτό είναι αδημοσίευτο 
και κυκλοφορεί χέρι με χέρι. [Σημειώνουμε ότι η γλώσσα των Ρομά δεν είναι γραπτή και έτσι 
γίνεται εκ των ενόντων χρήση του ελληνικού αλφαβήτου].

Αποτελεί η Θεολογία Εξελληνισμό του Χριστιανισμού ή 
Εκχριστιανισμό του Ελληνισμού;
Η συμβατικότητα της θεολογικής γλώσσας αποβαίνει και το κλειδί πού ξεκλειδώνει τις 
θεωρίες περί εξελληνισμού του χριστιανισμού, περί εκχριστιανισμού του ελληνισμού ή 
περί αρμονίας και συζεύξεως χριστιανισμού και ελληνισμού. Δείχνει έμμεσα ή άμεσα 
ότι αυτό που πρόβαλαν ως λόγο υπάρξεώς τους δεν υπάρχει· είναι δημιούργημα 
παρερμηνείας και επιπόλαιης θεώρησης των δεδομένων της θεολογίας, που ασκήθηκε 
στην Εκκλησία.

Αρκεί βέβαια να υπάρχει όντως η συνείδηση της συμβατικότητας της γλώσσας, 
κάτι που είναι εύκολο να διαπιστώσουμε, αρχίζοντας μάλιστα από τους λόγους του 
Κυρίου και των Αποστόλων, καθώς είδαμε όταν αναφερθήκαμε στην απομύθευση.

Χριστιανική Οικουμενικότητα, Εθνικισμοί και Πολιτισμοί
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Έπειτα οι θεολόγοι Πατέρες, που κατηγορήθηκαν για εξελληνισμό του χριστιανισμού 
ή επαινέθηκαν για τον εκχριστιανισμό του ελληνισμού, είχαν απόλυτη συνείδηση ότι 
το πρωταρχικό είναι, η αλήθεια, επειδή δεν έχει αναλογία στη γλώσσα, μπορεί να 
δηλωθεί μόνο συμβατικά και όχι μόνο με ένα τρόπο.

Ο Μ. Αθανάσιος π.χ. υποστήριξε την τοποθέτηση αυτή θεωρητικά και την εφήρμοσε 
στην πράξη. Και τον ακολούθησαν οι μεγάλοι μαθητές του μεγάλου διδασκάλου, οι 
Καππαδόκες.

Ο Γρηγόριος Θεολόγος μάλιστα προχωρεί περισσότερο: 1600 χρόνια και πλέον πριν 
από τον Structuralismus διαπιστώνει ότι οι πλωτινικοί φιλοσοφικοί όροι προϋποθέτουν 
δομές διαφορετικές από εκείνες που προϋποθέτει ο ίδιος, έχοντας εμπειρία της 
αλήθειας. Και είναι θαυμαστό, ότι επιχειρεί ένα είδος destructuralismus, αποδόμησης 
των πλωτινικών όρων, για να δηλώσει με αυτούς την ύπαρξη και τη σχέση των 
προσώπων της Αγίας Τριάδας, εφόσον έπρεπε να χρησιμοποιήσει τη γλώσσα, τους 
όρους με τους όποιους τότε συνεννοούνταν οι μορφωμένοι, στους οποίους απευθυνόταν.

Είναι, λοιπόν, σαφές ότι, εφόσον διέκρινε καθαρά την εμπειρία της αλήθειας από τις 
δομές των φιλοσοφικών όρων, από το περιεχόμενό τους, δεν ήθελε (ούτε διακινδύνευε) 
να εισαγάγει ακραιφνείς φιλοσοφικές αντιλήψεις στη θεολογία. Δεν ήθελε δηλαδή ούτε 
σκόπευε να εξελληνίσει το χριστιανισμό.

Ακόμη, εφόσον διέκρινε τα δύο μεγέθη και αποδομούσε τους φιλοσοφικούς όρους, 
απαλλάσσοντάς τους από το περιεχόμενό τους, δεν ήθελε ούτε να εκχριστιανίσει τη 
φιλοσοφία, τον ελληνισμό.

Το ίδιο ισχύει και για τη θεωρία της εναρμονίσεως ή συ-ζεύξεως χριστιανισμού 
και ελληνισμού.

Εφόσον μέριμνα πρώτη του θεολόγου ήταν η εμπειρία της αλήθειας (διότι 
κυριολεκτικά με αυτήν ζούσε) και εφόσον δήλωνε την εμπειρία του αυτή με γλωσσικούς 
φιλοσοφικούς όρους, που κατά κανόνα πρόσεχε να αποδομεί, ασφαλώς δεν ενδιαφερόταν 
ούτε για εναρμόνιση ούτε για σύζευξη των δύο μεγεθών, όπως τόσο υψίφωνα –και 
πάντως ανέρειστα – υποστηρίζεται. 

Στυλιανός Παπαδόπουλος, Θεολογία και Γλώσσα, Αθήνα: Ακρίτας, 32002, σσ. 149-151.

Ομάδα: Λαοί, πολιτισμοί και σωτηρία
Σκεφθείτε λίγο την Ιστορία του προφήτη Ιωνά και το θέμα της σωτηρίας. Με 

τη βοήθεια του πολυτροπικού κειμένου συζητήστε για τη σχέση της σωτηρίας με 
συγκεκριμένες πολιτιστικές ή εθνικές κοινότητες. Γράψτε σε 4-5 προτάσεις τις 
βασικές σκέψεις σας.

Όπως ακροθιγώς αναφέραμε ήδη, το ίδιο το βιβλίο του Ιωνά σατι ρί ζει την ανυπακοή 
του προφήτη και σκιαγραφεί (μυθολογικά και αλλη γο ρικά) την εφευρετικότητα του 
Θεού σε τεχνάσματα προκειμένου να τον συνετίσει. Η ίδια η προσωπικότητα του 
Ιωνά εμπεριέχει αντιφάσεις που δεν είναι εύκολο, μήτε σκόπιμο να λειάνει κανείς 
υπερβολικά. [...]

Η περίπτωση του Ιωνά εκφράζει δύο αντιμαχόμενες μείζονες ιδέες, που διαπερνούν 
την ιουδαϊκή παράδοση, ανάμεσα στις οποίες τα λα ντεύ εται και ταλανίζεται ο Ισραήλ. 
Πρόκειται αφενός για την ιδέα της απο κλειστικότητας της σωτηρίας ενός περιούσιου, 
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δεμένου με τη δια θή κη λαού και αφετέρου για την ιδέα της απέραντης φιλανθρωπίας 
του Θεού, που εκτείνεται σε όλους τους ανθρώπους. Ακριβώς για να υπο γραμμιστεί 
το δεύτερο, διαβάζεται ολόκληρο το βιβλίο του Ιωνά κα τά το Yom Kippur, την Ημέρα 
του Εξιλασμού, που είναι μια πολύ ση μα ντική γιορτή των Εβραίων, γιορτή συγγνώμης 
και συμφιλίωσης.

Αν και δεν μπορούμε να επεκταθούμε στη σκιαγράφηση αυτού του δι λήμματος 
και στην εξονυχιστική ανάλυσή του στο πλαίσιο του ιου δαϊ σμού, θα αναφερθούμε 
ενδεικτικά στο βιβλίο του Η σα ΐ α. Εδώ ο Θεός βοηθάει τον λαό του κατά απόλυτη 
προτεραιότητα (Ησ. 45:14-17) αλλά και καλεί όλα τα έθνη (45:18-19), μια πρόσκληση 
που συν δέεται με τη δικαιοσύνη του Θεού. Ο Θεός είναι η σωτηρία των απο γό νων του 
Ισραήλ (45:24), λυτρώνει τον Ισραήλ, (48:12-22), αλλά απευ θύ νεται και στις χώρες τις 
απομακρυσμένες, τους μακρινούς λαούς διά του δούλου του Θεού (49:1-6).

Ο ίδιος ο Ιωνάς δείχνει να αντιμετωπίζει το ίδιο δίλημμα. Αιχ μά λω τος ενός 
ιουδαϊκού εθνικισμού αρνείται να εκτελέσει την εντολή. […] Η εξάπλωση λοιπόν 
και το μεγαλείο του Ισραήλ ή η σωτηρία της Νι νευί; Το διλημματικό αυτό ερώτημα 
παίρνει δραματικές διαστάσεις με τά την αιχμαλωσία και γίνεται επί της ουσίας ένα 
ερώτημα για την ενδυ νά μωση και σωτηρία των εχθρών του Ισραήλ από τον Θεό. Πώς 
είναι ά ρα γε δυνατόν να είναι ο Θεός με το μέρος των εχθρών του Ισραήλ; Και τότε 
ποιο είναι το νόημα να υπηρετεί κανείς τον Θεό; Με εξαιρετικό τρό πο το διατυπώνει 
αυτό ο προφήτης Μαλαχίας στο Μαλ. 3:14: «“Τι κερ δίσαμε”, λέτε, “που τηρήσαμε 
τις εντολές του […];”» Και συνεχίζει (3:15): «Καλότυχοι που είναι οι αναιδείς! Αυτοί 
που πράττουν την α μαρ τί α προκόβουν· προκαλούν το Θεό και ακόμα ζουν!»

Ο ίδιος ο Ιωνάς επικαλείται αυτή την υπέρμετρη αγά πη του Θεού για να 
δικαιολογήσει τη δική του ανυπακοή: «Ήξερα πως εσύ είσαι Θεός που αγαπάς, Θεός 
σπλαχνικός, υπομονετικός, πως έχεις καλοσύνη απεριόριστη και είσαι πάντα πρόθυμος 
ν’ αλλάξεις γνώ μη και ν’ αναστείλεις την τιμωρία σου» (4:2). Ο Θεός είναι μεγαλό καρ-
δος, αλλά ο Ιωνάς δεν είναι τόσο μεγαλόκαρδος όσο ο Θεός. Ο Θεός είναι προνοητής 
του σύμπαντος κόσμου, ο Ιωνάς όμως επιμένει σε μια σχέ ση αποκλειστικότητας με 
τον Ισραήλ και ζητά από τον Θεό να του πά ρει τη ζωή καθώς δεν αντέχει να βλέπει 
τη σωτηρία των Νινευιτών (4:3). Αυτή η τελευταία θεώρηση μας βάζει και στο ζήτημα 
της ιδέας της απο κλειστικότητας μιας κοινότητας στη σωτηρία, που υπό προϋ πο θέ σεις 
αγγίζει το όριο του θρησκευτικού φονταμενταλισμού. […]

[Στην Καινή Διαθήκη] Το σημείο του Ιωνά συσχετίζεται άμεσα όχι μόνο με την 
ανάσταση αλλά και με τη σω τηρία των εθνών (Μτ 12:39· Λκ 11:29-30). Σε στενή 
συνάρτηση με το ση μείον Ιωνά, συμπληρώνει ο ευαγγελιστής Ματθαίος (12:41): «ἄνδρες 
Νινευῖται ἀναστήσονται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινοῦσιν αὐτήν, 
ὅτι μετενόησαν εἰς τὸ κήρυγμα ᾿Ιωνᾶ, καὶ ἰδοὺ πλεῖον ᾿Ιωνᾶ ὧδε».

Εύη Βουλγαράκη-Πισίνα, Ο Ιωνάς και η Αποκλειστικότητα της Σωτηρίας, Ανθίβολα 1 
(2017), σσ. 213-241.
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Από την Καινή Διαθήκη: «καὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ἔθνη ἐλπιοῦσι». (Μτ 12:21)

  «Λαός μου, τί ἐποίησά σοι, καὶ τί μοι ἀνταπέδωκας; Ἀντὶ τοῦ μάννα χολήν∙ ἀντὶ 
τοῦ ὕδατος ὄξος· ἀντὶ τοῦ ἀγαπᾶν με σταυρῷ με προσηλώσατε. Οὐκέτι στέγω λοιπόν· 
καλέσω μου τὰ ἔθνη κἀκεῖνα με δοξάσουσι σὺν τῷ Πατρί καὶ τῷ Πνεύματι· κἀγώ 
αὐτοῖς δωρήσομαι ζωήν τὴν αἰώνιον.»                

(Αντίφωνο ΙΒ΄ του όρθρου της Μεγάλης Παρασκευής)

Γυμνική παράσταση του Ιωνά στο Jamial-Tavarikh (Συλλογή των Χρονικών) περί το 
1400. Μητροπολιτικό Μουσείο Νέας Υόρκης.

(Αντίφωνο ΙΒ΄ του όρθρου της Μεγάλης Παρασκευής) 

 

Γυμνική παράσταση του Ιωνά στο Jamial-Tavarikh (Συλλογή των Χρονικών) περί το 1400. 
Μητροπολιτικό Μουσείο Νέας Υόρκης. 

 

 

Αριστερά: Έργο της Alma Sheppard-Matsuo από τη Νέα Υόρκη. Δεξιά: Ιωνάς. Τοιχογραφία του 
16ου αιώνα στον Άγιο Νικόλαο Αναπαυσά, Μετέωρα. Έργο του Θεοφάνη. 

«Κατανοούσε τις εξεγερτικές κραυγές και την πληγωμένη περηφάνια. Δεν είχε αντίρρηση για τον 
σχηματισμό μιας χώρας δομημένης γύρω από μια θρησκευτική πλειονότητα, πραγματική ή 
φαντασιακή. Κατανοούσε ότι η πίκρα της Ιστορίας ενισχύει την αποφασιστικότητα των ανθρώπων 

Αριστερά: Έργο της Alma Sheppard-Matsuo από τη Νέα Υόρκη. Δεξιά: Ιωνάς. 
Τοιχογραφία του 16ου αιώνα στον Άγιο Νικόλαο Αναπαυσά, Μετέωρα. Έργο του 
Θεοφάνη.

«Κατανοούσε τις εξεγερτικές κραυγές και την πληγωμένη περηφάνια. Δεν είχε 
αντίρρηση για τον σχηματισμό μιας χώρας δομημένης γύρω από μια θρησκευτική 
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πλειονότητα, πραγματική ή φαντασιακή. Κατανοούσε ότι η πίκρα της Ιστορίας 
ενισχύει την αποφασιστικότητα των ανθρώπων και οδηγεί σε ακραίες πολιτικές θέσεις. 
Εντούτοις, δεν δεχόταν να χαρακτηρίσει καμία χώρα ως «χριστιανική», μήτε τη δικιά 
του. Ο σκοπός του Χριστού δεν συμπεριλαμβάνει το να επικαλείται κάποιο έθνος το 
όνομά του.

Αυτό που έχει σημασία για τα έθνη είναι το πνευματικό περιεχόμενο και την 
ανθρώπινη δυνατότητα της ιστορίας τους. Ο φίλος μου πάντα σκεφτόταν πως η κλήση 
της χώρας του είναι να είναι η άγκυρα της Ανατολής, από την Αλεξάνδρεια ως την 
Αντιόχεια, περνώντας από την Ιερουσαλήμ. Όταν εναγκαλίστηκε με συμπάθεια την 
πολιτισμική κληρονομιά των Αράβων, δεν ένιωσε καμία θεμελιώδη ρήξη με το πνεύμα 
των πρώτων χριστιανών που αγίασαν τούτη τη χώρα με το πνεύμα και το αίμα τους.

Θεώρησε επιτακτική ανάγκη για τον χριστιανισμό, που για καιρό παρέμενε 
σιωπηλός, τόσο σε εποχές καταπίεσης, όσο και κατά την αναζωπύρωσή του, να αρχίσει 
να μιλά κλασικά αραβικά ξανά προκειμένου να γίνει καλύτερα κατανοητός. Αρνιόταν 
να δεχτεί την ιδέα ότι η αραβική γλώσσα ήταν αδιαπέραστη για τον χριστιανισμό. Αν 
ο φίλος μου πήγε να σπουδάσει λογοτεχνία, ήταν ακριβώς προκειμένου να διαδώσει 
το μήνυμα του Χριστού στα αραβικά»

Γεωργίου Κόντρ, μητροπολίτη όρους Λιβάνου, The Ways of Childhood, Γιόνκερς Ν.Υ.:St. 
Vladimir’s Seminary Press, 2016, σ. 52. (Μετάφραση Ε.Β.Π.)

 

Ομάδα: Σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα
Περίληψη του φύλλου εργασίας (στην ομάδα δόθηκε ένα εκτενέστερο απόσπασμα 

του κειμένου). 

Με βάση τη δική σας γνώση και πείρα, συνεκτιμώντας και τα αποτελέσματα 
της κοινωνιολογικής έρευνας που μπορείτε να δείτε εν τάχει πιο κάτω, η σύγχρονη 
Ελλάδα χαρακτηρίζεται από έναν πολιτισμό ή από περισσότερους;

Όπως και να απαντήσετε στο ερώτημα, σκεφτείτε τις συνέπειες που έχει η 
απάντησή σας για τη χάραξη ενός δρόμου στη θεολογία /εκκλησία και την κοινωνία.

Αν θέλετε, λάβετε ιδιαίτερα υπόψη σας και τη νεολαία. Μπορείτε να λάβατε 
υπόψη σας και τις δύο φωτογραφίες.

Συμπυκνώστε τις σκέψεις σας σε 4-5 προτάσεις.

[Το βασικό κείμενο μελέτης ήταν μια εκλαϊκευτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων 
διεθνούς  έρευνας Pew Research Center που έγινε στο πεδίο, με πάνω από 25.000 
συνεντεύξεις, σε συνεργασία με τρεις ευρωπαϊκούς επιστημονικούς εταίρους: Ipsos 
MORI, Institute for Comparative Social Research (CESSI) και Georgian Opinion Research 
Business International (GORBI) το διάστημα Ιουνίου-Ιουλίου 2015, και της οποίας τα 
αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν έναν χρόνο μετά, στις 10/5/2017. Την έρευνα παρουσίασε 
περιληπτικά ο Δημήτρης Χαμπεσής, Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου με αντικείμενο 
τον διαθρησκειακό διάλογο ως εργαλείο κοινωνικής αλλαγής, σε άρθρο του στην 
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Εφημερίδα των Συντακτών, 01.04.2018, με τίτλο «Έλληνες χριστιανοί ορθόδοξοι με 
αυξημένο δείκτη ανεκτικότητας». Διαθέσιμη στο διαδίκτυο: 

https://www.efsyn.gr/arthro/ellines-hristianoi-orthodoxoi-me-ayximeno-deikti-anektikotitas

Η έρευνα μελέτησε 18 χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, ανάμεσά τους και η δική 
μας. Μεταξύ αυτών και χώρες με πλειοψηφία ορθοδόξων: Ελλάδα, Μολδαβία, Αρμενία, 
Γεωργία, Σερβία, Ρουμανία, Ουκρανία, Βουλγαρία, Λευκορωσία, Ρωσία. Επίσης χώρες 
με πλειοψηφία καθολικών: Πολωνία, Κροατία, Λιθουανία, Ουγγαρία, και χώρες με 
μικτό πληθυσμό: Εσθονία, Βοσνία, Λετονία, Τσεχία.

Πραγματεύθηκε ποιοτικά στοιχεία σε σχέση με τον εκκλησιασμό, τη συμφωνία 
με την επίσημη διδασκαλία της Εκκλησίας, τις πεποιθήσεις για τη μετά θάνατον ζωή, 
τα κριτήρια ως προς την ηθική, ζητήματα που άπτονται της σχέσης Εκκλησίας και 
πολιτικής, ζητήματα παιδείας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων κ. ά.

Σταχυολογούμε από τα συμπεράσματα: 

«Συμπερασματικά, θα παρατηρούσαμε ότι αναμφίβολα η θρησκεία είναι σημαντικός 
παράγοντας στις ζωές των πιστών. Αυτό πρέπει να το λαμβάνει υπόψη του ένα δίκαιο 
κράτος το οποίο, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει ισόνομα να την υποστηρίζει στο έργο 
της.

Ωστόσο, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η ελευθερία της θρησκείας πρέπει να 
συμπορεύεται ταυτόχρονα και με την ελευθερία από τη θρησκεία.[…]

Σε κάθε περίπτωση, και σε σχέση με τα όσα προκύπτουν από την έρευνα, είναι 
σημαντικό να αναδεικνύουμε και τα θετικά στοιχεία, κυρίως όταν φανερώνουν την 
κοινωνική αλλαγή: μια πιο ανοιχτή κοινωνία που, συγκρινόμενη με το δικό της παρελθόν 
αλλά και με το παρόν πολλών ευρωπαϊκών χωρών, παρουσιάζει αξιοσημείωτη πρόοδο.

Με ποιον τρόπο; Με το να είναι πιο συμπεριληπτική και να στηρίζει διευρυμένες 
ανθρώπινες ελευθερίες. Αυτά φυσικά, για όσους βλέπουν την παραπάνω αλλαγή ως 
θετική».

Η πρώτη εικόνα είναι από τη Μόρια, η δεύτερη από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου 
Καλλιθέας (1-11-2018) και βρήκε μεγάλη διάδοση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

https://www.efsyn.gr/arthro/ellines-hristianoi-orthodoxoi-me-ayximeno-deikti-anektikotitas
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