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Είναι οδυνηρό θέμα η σχέση μερίδας της εκκλησίας και ακροδεξιάς. Δεν είναι δύσκολο
διαχρονικά να εντοπιστούν θέσεις υπερσυντηρητικές ή ακροδεξιές και να χαρτογραφηθεί
σημαντική ομάδα ιεραρχών με τέτοιες απόψεις.
Έχουν εκφραστεί έτσι συχνά: με λόγο υποτιμητικό ή εχθροπάθειας για τους
πρόσφυγες και εθνικιστικό για το Μακεδονικό, με πραγματική μανία κατά ομοφυλόφιλων
για το σύμφωνο συμβίωσης. Είναι για τούτο κατ’ αρχήν εμβληματικής σημασίας η
τελεσίδικη και με τη βούλα του Αρείου Πάγου ποινική καταδίκη Μητροπολίτη για
την εκφορά ρατσιστικού λόγου κατά των ομοφυλόφιλων. Το μήνυμα «ουδείς υπεράνω
του νόμου» εν προκειμένω ακούγεται ευφρόσυνο και ανακουφιστικό.
Ιστορικές εξηγήσεις για το φαινόμενο μπορούν να βρεθούν εύκολα. Ότι δηλαδή η
Εκκλησία της Ελλάδος, παρά την επίκληση πολιτικής ουδετερότητας, βρέθηκε πάντοτε
στην πλευρά του «κοινωνικού καθεστώτος», όπως επισημαίνει και ο Αλέξανδρος
Σακελλαρίου στη συμβολή του στο συλλογικό έργο Το «βαθύ κράτος» στη σημερινή
Ελλάδα και η Ακροδεξιά (Νήσος, Αθήνα 2014). Παρά λοιπόν την υποτιθέμενη πολιτική
ουδετερότητα και την διατρανούμενη αποκλειστική ενασχόληση με το πνευματικό
της έργο, η Εκκλησία δεν έχασε ευκαιρία να εκδηλώσει θέσεις αντιδιαφωτιστικές και
υπερσυντηρητικές, να αντιταχθεί σε κάθε σοσιαλιστική ή εν γένει αριστερόστροφη
ιδέα. Η στάση αυτή παροξύνεται στα χρόνια του εμφυλίου και της δικτατορίας. Είναι
άλλωστε κοινός τόπος ότι δεν υπήρξε ουσιαστικά μεταπολίτευση στην εκκλησία.
Εξακολουθεί να παραμένει σφιχτά εναγκαλισμένη με το κράτος, να διακατέχεται από
σύνδρομο απομονωτισμού έναντι των άλλων εκκλησιών, να αρνείται πεισματικά να
αναστοχαστεί για τις ευθύνες της για το κλίμα αντισημιτισμού στην ελληνική κοινωνία.
Μα όλα αυτά δεν είναι όμως συμπτώματα μιας οπτικής των πραγμάτων από το δεξιό
άκρο του πολιτικού χάρτη;
Το σύντομο αυτό άρθρο θα σχολιάσει μια επιμέρους διάσταση αυτής της σχέσης. Η
ακροδεξιά τρέφεται από τους ηθικούς πανικούς, συχνά τους γεννά και τους καλλιεργεί.
Είναι λοιπόν άξιο προβληματισμού το μερίδιο της εκκλησίας σε αυτούς τους ηθικούς
πανικούς. Ως ηθικό πανικό μπορούμε πρόχειρα να ορίσουμε ένα ισχυρό κλίμα
ανασφάλειας που μπορεί να προκληθεί από κάθε κατάσταση, πρόσωπο ή ομάδα
που εκλαμβάνεται ως απειλή στις κοινωνικές αξίες. Ο ηθικός πανικός οδηγεί στην
επιθυμία για περισσότερο κοινωνικό έλεγχο, άρα για ένα πιο αυταρχικό κράτος. Ο
ηθικός πανικός αρχικά αφορούσε συγκεκριμένες ομάδες που τρομοκρατούσαν τον
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μέσο πολίτη. Ο όρος πρωτοχρησιμοποιήθηκε για τις φοβικές αντιδράσεις απέναντι
στην «άγρια νεολαία» του Brighton, τη δεκαετία του 1960. Γρήγορα συμπεριέλαβε την
ακραία εχθρότητα προς καθετί που θεωρείται σοβαρός κίνδυνος, σα να μας απειλεί
φυσική καταστροφή.
Στην πρόσφατη ιστορία ζούμε ένα εκκρεμές ηθικού πανικού. Στη δεκαετία του 1980
οι νόμοι για την ισότητα των φύλων, ο πολιτικός γάμος, η κατάργηση της προίκας και η
αποποινικοποίηση της μοιχείας «έβαζαν βόμβα» στα θεμέλια της οικογένειας. «Σόδομα
και Γόμορρα». Μετά ήρθε η κατάργηση της σχολικής ποδιάς που θα τραυμάτιζε δήθεν
το κύρος του σχολείου. Τι γραφόταν; Ότι η νεολαία θα βουλιάξει, επειδή οι μαθήτριες
θα καλλωπίζονται και τα αγόρια θα ξεμυαλίζονται. Μετά, ήρθε η μη αναγραφή του
θρησκεύματος στις ταυτότητες: αφελληνισμός, προδοσία, 666. Ο τότε Αρχιεπίσκοπος
Χριστόδουλος σήκωνε το λάβαρο της Αγίας Λαύρας σε τεράστιες λαοσυνάξεις στο
Σύνταγμα. Ήταν μια κομβική στιγμή, η εκκλησία μπήκε για τα καλά στην πολιτική.
Μπορούμε να το πούμε χωρίς κανέναν ενδοιασμό: ο Αρχιεπίσκοπος εξέφραζε ακροδεξιές
και εθνικιστικές απόψεις, παρόξυνε, εργαλειοποίησε και εκμεταλλεύτηκε κάθε πιθανό
αίσθημα ηθικού πανικού.
Μετά το έθνος κινδύνευσε από έναν αλλοδαπό αριστούχο μαθητή που θα κρατούσε
την ελληνική σημαία στη σχολική παρέλαση. Ξεσηκώθηκαν οργισμένες αντιδράσεις.
Μέχρι που παρενέβη ο τότε Πρόεδρος της Δημοκρατίας, προς τιμήν του, για να πει το
αυτονόητο: Έλληνες είναι όσοι μετέχουν της ελληνικής παιδείας. Κατά καιρούς επίσης
επικρατεί ηθικός πανικός γιατί συζητείται αναθεώρηση των σχολικών εγχειριδίων
ή των προγραμμάτων σπουδών. Στην Ελλάδα κάθε αναθεώρηση σχολικών βιβλίων,
ιδίως θρησκευτικών και ιστορίας, ξεσηκώνει δυσανάλογες αντιδράσεις, σαν να αλλάζει
το Ευαγγέλιο κι οι δέκα εντολές μαζί. Θαρρεί κανείς πως τα σχολικά βιβλία είναι
χαραγμένα στο μάρμαρο.
Κι ύστερα ο νόμος για την ιθαγένεια των μεταναστών. «Έλληνας γεννιέσαι δε
γίνεσαι», έλεγαν οι ακροδεξιοί. Μαζί τους δυστυχώς πολλοί ιεράρχες. Και αφού
πέρασε αυτό, ήρθε το σύμφωνο συμβίωσης και η ταυτότητα φύλου. Η ρητορική μίσους
πρωτοφανής. Ειπώθηκαν και γράφτηκαν αδιανόητα πράγματα. «Θα μας κάνουν
όλους γκέι», «θα αλλάζουν τα αγόρια φύλο για να γλιτώνουν το στρατό». Πολλοί
εκκλησιαστικοί παράγοντες τότε εξέπεμψαν λόγο μισαλλοδοξίας, δυσανεξίας σε
κάθε διαφορετική εκδοχή του ανθρώπου, σε κάθε προστασία του δικαιώματος στον
αυτοπροσδιορισμό και την αξιοπρέπεια.
Και βέβαια, το Μακεδονικό. Ο μεγαλύτερος ηθικός πανικός όλων, παράδειγμα
παρόξυνσης και εκμετάλλευσης του μαζικού συναισθήματος, ένα συλλογικό σύνδρομο
αδικημένου. Κάθε παρέκκλιση από την «εθνική γραμμή» θεωρείτο σχεδόν προδοτική.
Παράλληλα, το Μακεδονικό υπήρξε μια μεγάλη επιχείρηση με τεράστια κέρδη,
πολιτικά, επικοινωνιακά και οικονομικά. Το Μακεδονικό έβαλε την εκκλησία ακόμα
περισσότερο στο πολιτικό παιχνίδι και ανέδειξε τα εθνικιστικά της γνωρίσματα.
Ειδικά ιεράρχες της Βόρειας Ελλάδας διένυσαν τις τελευταίες δεκαετίες περισσότερο
ως πολιτικοί κομματάρχες παρά ως πνευματικοί ηγέτες κραδαίνοντας τα «εθνικά
δίκαια», υποτιμώντας γειτονικούς λαούς, έθνη και χώρες, γεννώντας ηθικούς πανικούς.
Η τελευταία πράξη αυτού του συνεχούς ηθικών πανικών ήταν το ζήτημα της
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λειτουργίας των ναών εν μέσω πανδημίας. Η εκκλησία κλήθηκε να συγκεράσει το
κοσμικό με το μεταφυσικό σε μια συνθήκη έκτακτης ανάγκης. Δυστυχώς έδειξε να
εγκλωβίζεται σε μια πεισματική άρνηση. Δεν αντελήφθη τι συνέβαινε, τι έκαναν άλλες
Εκκλησίες, τι έλεγαν οι επιστήμονες αλλά και η απλή λογική. Ευτυχώς δεν φτάσαμε
σε πιο ακραίες καταστάσεις, αν και πολλοί ιερείς καλλιέργησαν αισθήματα ηθικού
πανικού και διακίνησαν θεωρίες συνωμοσίας. Πολλοί επίσης λειτούργησαν με τρόπο
που έθετε σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και αυτό το έντυσαν με τον μανδύα της πίστης.
Τι κοινό έχουν όλες οι περιπτώσεις που απαριθμήσαμε; Ήταν ευκαιρίες για
τους φορείς της αντιδραστικής σκέψης να οργανώσουν εκστρατείες, να φουσκώνουν
στερεότυπα, να ενισχύσουν τις προϋπάρχουσες διαιρετικές γραμμές με βάση φυλές,
θρησκείες, φύλο, σεξουαλικές ταυτότητες ή κοινωνικές τάξεις. Ήταν επίσης ευκαιρία
να οξυνθεί ο ανορθολογισμός, να ανοίξει χάσμα ανάμεσα στην φαντασιακή συλλογική
απειλή και στην ίδια την πραγματικότητα. Και κάθε φορά ακολουθούσε η ίδια
κλιμάκωση: πρώτα η ανακάλυψη της απειλής – μετά η ραγδαία άνοδος του φόβου –η
κορύφωση – τέλος η μείωση ή απότομη εξαφάνιση του φόβου.
Οι φορείς αυτοί ευνοούνται από την ασθενή μνήμη. Τι απέγινε ο μαζικός πανικός
για το θρήσκευμα στις ταυτότητες; Δεν έχει καμιά σημασία. Ήρθε το τέλος του κόσμου
όπως έλεγαν; Όχι αλλά κανείς δεν το θυμάται. Το βασικό είναι πως απέφερε απτά
οφέλη στους εμπνευστές του -εκκλησιαστικούς, πολιτικούς, μιντιακούς- και διέχυσε
ένα αίσθημα ήττας, υποχώρησης, διαρκούς κινδύνου για την εθνική υπόσταση. Αυτό
το αίσθημα είναι διαρκώς παρόν. Και είναι λίπασμα για την ακροδεξιά κινδυνολογία,
έτοιμο για τον επόμενο ηθικό πανικό. Για την επόμενη «μάχη για τη σημαία», την
επόμενη έκρηξη του φαντασιακού.
Αυτό καθιστά ακόμα σημαντικότερη τη θέση της επίσημης πολιτείας. Αν το κράτος
φαίνεται ενδοτικό και φοβισμένο, τότε τέτοιες τάσεις ενισχύονται. Αν το κράτος
κρατήσει σταθερή στάση, αν η πολιτική εξουσία δείξει βούληση να προχωρήσει σε
δημοκρατικές τομές, τότε η ακροδεξιά δεν έχει το σθένος να επιμείνει. Παράδειγμα
διδακτικότατο, το θρήσκευμα στις ταυτότητες. Ο τότε πρωθυπουργός και δευτερευόντως
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έδειξαν θεσμική αποφασιστικότητα. Ευτυχώς. Κανείς
δεν μπορεί να φανταστεί ποια τροπή θα είχαν πάρει τα πράγματα εάν σε εκείνη την
αναμέτρηση ισχύος η πολιτεία είχε φανεί υποχωρητική. Το πιθανότερο είναι ότι θα
είχε ενισχυθεί η ακροδεξιά εκκλησιαστική φυγόκεντρος.
Είναι μεγάλο πρόβλημα ότι η εκκλησία σε όλες αυτές τις περιπτώσεις επέλεξε
λάθος στάση: είτε με την επίσημη σιωπή και την ανοχή της ευνόησε τέτοιες καταστάσεις
είτε επέλεξε, σύσσωμη ή εν μέρει, ρητά να τις ενισχύει. Κάποτε βρέθηκε να υιοθετεί
ή να ανέχεται ακόμα και θεωρίες εθνοφυλετισμού.
Θα ήταν ευχής έργο, μέσα από μια διαδικασία εσωτερικού διαλόγου, στοχασμού,
αυτοπροσδιορισμού, να προβεί κάποτε σε μια δική της υπέρβαση. Πολύτιμη για όλους
μας.
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