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Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών, δεν δηλώνει αποδοχή των
γνωµών του συγγραφέα [Νόµος 5343/1932, άρθρο 202 § 2 και Νόµος
1268/1982, άρθρο 50 § 8]
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στην Ιωάννα
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Κατόπιν τούτου ήρχοντο των Θεολόγων σµήνη
µε βαθυτάτας κι υψηλάς περί του Πλάστου γνώσεις,
Αρχιµανδρίται µερικοί, εν οις κι ο Ζήκος Ρώσσης,
ο ∆αµαλάς, που ερευνά το της ψυχής µας µέλλον
και κοπιάζει να ευρή το φύλον των Αγγέλων,
και δι’ αυτό αλλοφρονεί, εξίσταται και χάσκει,
ενώ, καθώς και η Γραφή, βρε Περικλή, διδάσκει
και όπως δήλον γίνεται κι εξ άλλων διαφόρων,
ο Άγγελος, που εις την γην κατέβη των Γοµόρων,
δια να σώση µε φυγήν του πάλαι Λωτ το ταίρι
από τα στυγερώτερα της αµαρτίας µέρη,
στο φύλον το αρσενικόν ολόκληρος ανήκει,
κι ολίγον δειν θα πάθαινε κακό µασκαραλήκι,
διότι, φίλε Περικλή, κι οι τότε Γοµορίται,
καθώς και τώρα µερικοί γνωστοί µου συµπολίται,
εξ ηλικίας νεαράς, εξ απαλών ονύχων,
µεγάλην προς το φύλον µας αδυναµίαν είχον.
Και ο Μοσχάκης ην εκεί κι ο ρήτωρ ∆ιοµήδης,
κι ο πρώτος κοντοπίθαρος κι Εβραϊστής Παυλίδης,
που όλην την Εβραϊκήν ωσάν νερό την ξέρει
κι αυγολογά τις κόττες του πρωί και µεσηµέρι,
κι όταν δεν βγάζει τίποτα µε τα Εβραϊκά του
πουλεί προς είκοσι λεπτά στις γειτονιές τ’ αυγά του,
και τρώγει ως ο Πρόδροµος νυχθηµερόν ακρίδας
κι έσθ’ ότε µέλι άγριον καθώς και ραψανίδας.

Απόσπασµα από το ποίηµα του Γεωργίου Σουρή,
Τα Πενηντάχρονα του Πανεπιστηµίου

7

Περιεχόµενα
Πρόλογος…………………………………………………………………………………………...11
Περίληψη…………………………………………………………………………………………..13
Εισαγωγή
α. Οι Πανεπιστηµιακοί Θεολόγοι της Θεολογικής Σχολής Αθηνών: Η
∆ιαδροµή των Προσεγγίσεων……………………………………………………………...14
β. Όρια της Προβληµατικής………………………………………………………………...17
γ. Υλικό της Μελέτης…………………………………………………………………………18
δ. ∆οµή της Μελέτης…………………………………………………………………………..20

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ, ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Κεφάλαιο 1. ∆ιερευνώντας Βασικές Πτυχές της Θεωρίας του Πεδίου
α. Πεδίο……………………………………………………………………………………………...23
β. Habitus…………………………………………………………………………………………...25
γ. ∆ρώντες………………………………………………………………………………………….27
δ. Κεφάλαιο………………………………………………………………………………………..30
ε. Στρατηγικές…………………………………………………………………………………….36
στ. Συµβολική Βία……………………………………………………………………………...38
Κεφάλαιο 2. Επιστηµονικό Πεδίο και Επιστηµονικό Κεφάλαιο
α. Επιστηµονικό Πεδίο………………………………………………………………………..41
β. Επιστηµονικό Κεφάλαιο………………………………………………………………….43
Κεφάλαιο 3. ∆ιαστάσεις της Παιδείας µέσα από Σχέσεις Εξουσίας και
Παραγωγής Γνώσης
α. Οι Σχέσεις Εξουσίας ως Σχέσεις Παραγωγής Γνώσης………………………46
β. Το Σχολείο ως Πεδίο Αναπαραγωγής της Κοινωνικής Ανισότητας……50
γ. Οι Πανεπιστηµιακοί Καθηγητές ως Παραγωγοί του Πανεπιστηµιακού
Πεδίου………………………………………………………………………………………………..52
Κεφάλαιο 4. Οι Πανεπιστηµιακοί Θεολόγοι ως Παραγωγοί του
Θεολογικού Πανεπιστηµιακού Πεδίου
α. Θεολογικό Πανεπιστηµιακό Πεδίο και Θεολογικό Πολιτισµικό
Κεφάλαιο…………………………………………………………………………………………...59
β. Στρατηγικές και Συµβολική Βία………………………………………………………60
γ. Ιδεολογικές και Πολιτικές Θέσεις……………………………………………………61

8

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΤΟ ΠΕ∆ΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΓΩΝ, Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ Η
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΘΕΣΗ
Κεφάλαιο 5. Η Εµφάνιση των Θεολόγων στην Ελλάδα και η Σχέση
τους µε τον Κλήρο
α. Η Θέση των Θεολόγων µεταξύ του Εκκλησιαστικού και του Κοσµικού
Χώρου………………………………………………………………………………………………..63
β. Η Εξάρτηση των Θεολόγων από το Εκκλησιαστικό Οικονοµικό
Κεφάλαιο: Το Γενικό Εκκλησιαστικό Ταµείο………………………………………70
γ. Η Πολιτισµική Σύγκρουση Λαϊκών Θεολόγων και Κλήρου:
Αναµέτρηση Πεδίων και Οικονοµικών Μέσων……………………………………73
Κεφάλαιο 6. Πολιτική και ∆ράση των Θεολόγων
α. Το Χρονικό της Κρίσης του 1962……………………………………………………84
β. Οι Θεολόγοι κατά την ∆ιάρκεια και µετά την ∆ικτατορία του 1967.…98
Κεφάλαιο 7. Το Πολιτιστικό Κεφάλαιο και οι Νέου Τύπου Θεολόγοι:
Αλλαγές
α. Οι Αριστεροί Θεολόγοι……………………………………………………………….…103
β. Οι Άθεοι Θεολόγοι………………………………………………………………………...109
Κεφάλαιο 8. Η Οικονοµικο-Κοινωνική Θέση των Θεολόγων
α. Η Εκπαιδευτική Μεταρρύθµιση του 1929 και η Ανεργία των
Θεολόγων…………………………………………………………………………………………112
β. Η Μεταπολεµική Επανεµφάνιση της Ανεργίας……………………………….118
γ. Προτάσεις ∆ιεξόδου………………………………………………………………………121
δ. Η Υπέρβαση της Ανεργίας των Θεολόγων……………………………...………129
ε. Η Επαγγελµατική Αποκατάσταση των Θεολόγων……………………………131
στ. Οι Κληρικοί ως Καθηγητές Θεολόγοι στην Μέση Εκπαίδευση………133
ζ. Η Επαγγελµατική Αποτελµάτωση των Θεολόγων……………………………136

9

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΤΟ ΠΕ∆ΙΟ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΤΗΣ
ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Κεφάλαιο 9. Οι Θεολογικές Σχολές Αθηνών και Θεσσαλονίκης ως
Μικρόκοσµος των Πανεπιστηµιακών Θεολόγων
α. Η Θεολογική Σχολή Αθηνών από την Ίδρυσή της έως τον
Μεσοπόλεµο…………………………………………………………………………………..…142
β. Η Ίδρυση της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης…………………………...148
Κεφάλαιο 10. Η Παραγωγή Μεταπτυχιακών και ∆ιδακτορικών
Πτυχίων ως Τίτλων Καθιέρωσης των Πανεπιστηµιακών Θεολόγων
α. Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές……………………………………………………………153
β. Οι ∆ιδακτορικές ∆ιατριβές…………………………………………………………….157
Κεφάλαιο 11. Η Κοινωνική ∆ιάσταση του Συµβολικού Κεφαλαίου των
Πανεπιστηµιακών Θεολόγων
α. ∆είκτες Κεφαλαίου Ταξικής Εξουσίας……………………………………………166
β. ∆είκτες Κεφαλαίου Επιστηµονικής Εξουσίας…………………………………173
γ. ∆είκτες Κεφαλαίου Ακαδηµαϊκής Εξουσίας……………………………………178
Κεφάλαιο 12. Στρατηγικές Αναπαραγωγής του Συµβολικού Κεφαλαίου
των Πανεπιστηµιακών Θεολόγων
α. Ανακυκλώνοντας: Η ∆ηµιουργία του Τµήµατος Ποιµαντικής…………182
β. Αντικαθιστώντας: Νεποτιστικές Πρακτικές…………………………………….196
γ. Αποκλείοντας: Η Παρουσία των Γυναικών……………………………………..200
δ. Απαγορεύοντας: Προστατευτικά Μέτρα έναντι των Αριστερών
Φοιτητών…………………………………………………………………………………………..204
ε. Αποβάλλοντας: Η Περίπτωση Ηλία Αθανασόπουλου……………………...210
Κεφάλαιο 13. Πανεπιστηµιακοί Θεολόγοι και Συµβολική Βία
α. Ο Νόµος 1268/82 και οι Αντιδράσεις των Πανεπιστηµιακών
Θεολόγων…………………………………………………………………………………………214
β. Η Ενδυνάµωση των Κυρίαρχων……………………………………………………..218
γ. Η Είσοδος των Νεοεισερχοµένων…………………………………………………...221

10

ΜΕΡΟΣ ∆΄
Ι∆ΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Κεφάλαιο 14. Ιδεολογικές Θέσεις των Πανεπιστηµιακών Θεολόγων
α. Αντικοµµουνισµός………………………………………………………………………...229
β. Επιβεβαίωση του Συντηρητικού Προσανατολισµού………………………...234
γ. Χριστιανικός Σοσιαλισµός……………………………………………………………..238
δ. Η Κυριαρχία της Παραδοσιοκρατικής Τάσης………………………………….243
ε. Πρακτικές Ανανέωσης…………………………………………………………………...252
στ. Πολιτική Θεολογία: Νέες Τάσεις………………………………………………….257
Κεφάλαιο 15. Πολιτικές Θέσεις των Πανεπιστηµιακών Θεολόγων
α. Μεσοπολεµική Περίοδος……………………………………………………………….267
β. Μεταπολεµική Περίοδος………………………………………………………………..275
γ. Μεταπολιτευτική Περίοδος…………………………………………………………….280
Συµπεράσµατα…………………………………………………………………………………300
Παράρτηµα……………………………………………………………………….310
Βιβλιογραφία……………………………………………………………………………………311

11

Πρόλογος
Ήταν στα µέσα Σεπτεµβρίου του 1987, όταν περνούσα για πρώτη φορά την είσοδο
της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, ως πρωτοετής φοιτητής της. Μέχρι εκείνη τη στιγµή,
δεν γνώριζα σχεδόν τίποτε γι’ αυτήν, εκτός από δύο πράγµατα: το πρώτο ήταν το
όνοµά της, πάνω στο µηχανογραφικό δελτίο που συµπληρώσαµε όλοι οι υποψήφιοι
για τις πανελλήνιες εξετάσεις εκείνης της χρονιάς, το δεύτερο, όπως υπέθετα, ήταν η
στενή της σχέση, ως ίδρυµα θεολογικής παιδείας, µε τον εκκλησιαστικό οργανισµό.
Βρέθηκα στο χώρο της όχι από επιλογή, αλλά από ανάγκη, καθώς ήταν ο
υπολογιστής του Υπουργείου Παιδείας που µε κατέταξε εκεί.
Στον προπτυχιακό και µεταπτυχιακό κύκλο σπουδών µου, στις παλιές
φοιτητικές παρέες µε τις αµέτρητες συζητήσεις, αλλά και αργότερα, στον
επαγγελµατικό µου στίβο, οι άνθρωποι που δραστηριοποιούνταν επαγγελµατικά στην
κοινότητα των θεολόγων, χωρίς να το γνωρίζουν και δίχως να το επιδιώκουν, αλλά
κυρίως σε ανύποπτο χρόνο, µου παρείχαν ένα µεγάλο πλούτο εµπειρικών γνώσεων,
σχετικά µε τις αντιλήψεις, τα συναισθήµατα, τις συµπεριφορές, τις πρακτικές, τις
ιδεολογίες και τις λογικές τους. Τούτη η κοινότητα, µέσα από τις σκέψεις και στις
πράξεις της, που είναι εν µέρει και δικές µου, µου έδωσε την ευκαιρία να βιώσω και
να οικειοποιηθώ, πτυχές της διδακτορικής διατριβής την οποία επρόκειτο να
εκπονήσω. Ας µου επιτραπεί, λοιπόν, από αυτό εδώ το µικρό προλογικό σηµείωµα,
να ευχαριστήσω κατ’ αρχήν τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, τους πτυχιούχους,
καθώς και το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό της Θεολογικής Σχολής Αθηνών.
Κατά κάποιον τρόπο, δεν στάθηκαν µόνο οι εµπνευστές, αλλά και οι ιδιότυποι
«συγγραφείς» αυτής της διατριβής.
Την σπουδαιότητα τούτων των εµπειριών µπόρεσα να την κατανοήσω και να
την αξιολογήσω, µόνον όταν βρέθηκα στο τµήµα Κοινωνιολογίας του Παντείου
Πανεπιστηµίου. Σε αυτόν το καινούριο περιβάλλον, αποστασιοποιηµένος πια, άρχισα
να γνωρίζω και να εξοικειώνοµαι µε εκείνα τα επιστηµονικά εργαλεία, µε τα οποία
µου δόθηκε η δυνατότητα να αναλύσω και να συνθέσω επιστηµονικά ό,τι αρκετά
χρόνια πριν βίωνα ανεπίγνωστα. Αυτήν την ανάγκη κάλυψε αποφασιστικά ο
επιβλέπων καθηγητής µου, κ. Αντώνιος Παπαρίζος. Υπήρξε ο πρώτος και ίσως ο
µόνος, ο οποίος κατάλαβε την αξία και την δυναµική αυτού του ιδιότυπου «αρχείου»,
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που κληρονόµησα από την Θεολογική Σχολή. Με βοήθησε πολύ ώστε να καταφέρω
να «ξεκλειδώσω» και να αρθρώσω µε επιστηµονικό τρόπο το κριτικό απόσταγµα
όλων αυτών των εµπειριών. Αν έλειπε η συστηµατική, επίπονη και επίµονη
καθοδήγησή του, αυτή η διατριβή θα παρέµενε απλώς ως άλλο ένα αποθησαυρισµένο
κεφάλαιο της µνήµης µου. Γι’ αυτό αισθάνοµαι την υποχρέωση να τον ευχαριστήσω
για ακόµη µια φορά.
Ευχαριστώ, τέλος, το προσωπικό όλων των βιβλιοθηκών, στις οποίες
απευθύνθηκα για την αναζήτηση του βιβλιογραφικού υλικού. Μνηµονεύω, λοιπόν,
κατ’ αρχήν τους εργαζόµενους στην Βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής Αθηνών και
ιδιαιτέρως τον διευθυντή της, κ. Χρήστο Χαλεπλή, για την πάντα πρόθυµη βοήθεια
που µου παρείχε, ήδη από τον καιρό των θεολογικών µου σπουδών. Επιπλέον,
ευχαριστώ για την βοήθειά τους το προσωπικό της Βιβλιοθήκης του Παντείου
Πανεπιστηµίου, της Γενναδίου Βιβλιοθήκης, της Μπενακείου Βιβλιοθήκης της
Βουλής των Ελλήνων, της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Συνόδου και ιδιαιτέρως τον
διευθυντή της κ. Εµµανουήλ Μελινό όπως και τον συνεργάτη του, κ. Γεώργιο
Τσούτσο, καθώς επίσης το προσωπικό των σπουδαστηρίων Παιδαγωγικής,
Γλωσσολογίας,

Βυζαντινής

και

Νεοελληνικής

Φιλολογίας,

Ιστορίας

και

Αρχαιολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών, όπως και το προσωπικό της
Βιβλιοθήκης του Τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του
Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Με αυτές τις σκέψεις, σας καλοσορίζω.

Αθήνα, Noέµβριος 2011
∆. Α.
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Περίληψη
Το βασικό ερώτηµα το οποίο καλείται να απαντήσει η παρούσα διδακτορική διατριβή,
υπό τον τίτλο Οι Επαγγελµατίες της Θεολογικής Σκέψης: Το ∆ιδακτικό και Ερευνητικό
Προσωπικό της Θεολογικής Σχολής Αθηνών από τον Μεσοπόλεµο µέχρι Σήµερα, είναι
να εξηγήσει, τον τρόπο µε τον οποίο οι πανεπιστηµιακοί θεολόγοι της Θεολογικής
Σχολής Αθηνών καθίστανται επαγγελµατίες της θεολογικής σκέψης. ∆ιατρέχοντας
την ιστορία τους, έτσι όπως καταγράφεται στην διάρκεια του τελευταίου αιώνα και
εφαρµόζοντας την θεωρία του πεδίου του Pierre Bourdieu, η εργασία επιχειρεί να
απαντήσει σε ερωτήµατα, τα οποία αναφέρονται στην πολιτισµική και συνεπώς στην
θεολογική, ιδεολογική, πολιτική και οικονοµική θέση των ακαδηµαϊκών θεολόγων,
έτσι όπως αυτή παρουσιάζεται µέσα από τις σχέσεις εξουσίας, παραγωγής αγαθών
και ιδεολογίας της ελληνικής κοινωνίας. Αποπειρώµεθα, µε άλλα λόγια, να
ανασυγκροτήσουµε πτυχές του επαγγελµατικού τους πεδίου, οι οποίες αφορούν την
κοινωνική θέση τους σε αναφορά µε τον πανεπιστηµιακό και εκκλησιαστικό χώρο,
τις µορφές εξουσίας οι οποίες ρυθµίζουν την συµβολική και ιεραρχική σύµπηξη του
πεδίου τους, την εξειδικευµένη γνώση την οποία παράγουν, καθώς και την ιδεολογική
και πολιτική διάσταση του επαγγελµατικού ήθους τους.
Ο όρος Επαγγελµατίες της Θεολογικής Σκέψης, όπως εξάλλου και µόνος ο
όρος Επαγγελµατίες, υποδεικνύει µια οµάδα ανθρώπων, υψηλά ειδικευµένων, µε
ξεχωριστό ήθος, διαθέτοντες δεξιότητες και ικανότητες, οι οποίοι κατέχουν έντονα
δυναµική θέση στην σύνθεση και αναπαραγωγή µιάς κοινωνίας.

Γνωστικό Πεδίο: Κοινωνιολογία της Θρησκείας

Λέξεις Κλειδιά: πανεπιστηµιακοί θεολόγοι, πολιτιστικό κεφάλαιο, συµβολικό
κεφάλαιο, habitus, εξουσία, ιδεολογία, παραγωγή γνώσης
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Εισαγωγή
α. Οι Πανεπιστηµιακοί Θεολόγοι της Θεολογικής Σχολής Αθηνών: Η
∆ιαδροµή των Προσεγγίσεων
Οι επιστήµες της θρησκείας, εντός των ορίων του ελλαδικού χώρου, δεν µελετώνται
από κάποιο τµήµα θρησκειακών σπουδών.1 Αντίθετα, η Θεολογική Σχολή Αθηνών, η
αρχαιότερη από τις δύο Θεολογικές Σχολές της Ελλάδας, µαζί µε την Θεολογική
Σχολή Θεσσαλονίκης, αποτελούν τους αποκλειστικούς θεσµούς παραγωγής, παροχής
και διαχείρισης της θεολογικής σκέψης, σε πανεπιστηµιακό επίπεδο. Αυτό και µόνο
το γεγονός, µπορεί να υποψιάσει κάποιον για την σπουδαιότητά της, όχι µόνο εντός
του χώρου της θεολογικής εκπαίδευσης, αλλά και του ευρύτερου εκκλησιαστικού και
κοινωνικού πεδίου. Θα µας βοηθήσει να κατανοήσουµε έτι περαιτέρω την σηµασία
της Θεολογικής Σχολής Αθηνών για τον εκκλησιαστικό χώρο, αν σταθούµε σε ένα
ιδιαίτερο γεγονός: έχει χαρακτηριστεί ως «αγιοτόκος»,2 δηλαδή ως Σχολή που γεννά
αγίους, λόγω της παρουσίας ενός αγίου της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, του
αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, ανάµεσα στους πτυχιούχους της. Άρα είναι µάλλον
αυτονόητο το κύρος και η αξία της ανάµεσα στους πιστούς.
Για αυτήν την Σχολή και το καθηγητικό προσωπικό της, έχουν δει το φώς της
δηµοσιότητας αρκετές µελέτες, οι οποίες προσανατολίζονται κυρίως στην ιστορική
καταγραφή των δεδοµένων που αφορούν την πρώτη και τους δεύτερους. Ως πρώτη,
χρονολογικά, µπορούµε να παραθέσουµε την µελέτη του καθηγητή της Θεολογικής
Σχολής Αθηνών, ∆ηµητρίου Μπαλάνου, µε τίτλο Η Θεολογική Σχολή του
Πανεπιστηµίου Αθηνών (Ιστορική Επισκόπησις 1837-1930), εν Αθήναις 1931. Είναι η
αρχική, µεγάλης έκτασης εργασία, στην οποία επιχειρείται µια πρώτη καταγραφή της
ιστορίας της Θεολογικής Σχολής Αθηνών. Παρέχονται εκτενείς πληροφορίες για τους
µέχρι τότε καθηγητές της, την επιστηµονική δράση τους, καθώς και για ζητήµατα που
αφορούν την φοίτηση στην Σχολή. Στην ίδια, κατά βάσιν, κατεύθυνση κινείται και η
1

Βλ. V. N. MAKRIDES and V. ROUDOMETOF, «Introduction: Tradition, Transition and Change in
Greek Orthodoxy at the Dawn of the Twenty-First Century», Orthodox Christianity in 21st Century
Greece: The Role of Religion in Culture, Ethnicity and Politics, ed. by Victor Roudometof and Vasilios
N. Makrides, Surrey, England/Burlington, USA: Ashgate 2010: 3 «It is also no wander that there is still
no separate, autonomus department of religious studies in a Greek university. Only in the last three
decades has there been a greater interest in religious phenomena in Greece from a non-theological
perspective».
2
Βλ. Α. Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, «Αγιοτόκος η Θεολογική Σχολή», Εκκλησιαστική Αλήθεια 310 (1-16
Μαίου 1990): 14.
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σχετική µελέτη του Σπυρίδωνος Κοντογιάννη, επίσης καθηγητή της Σχολής, µε τίτλο
Η Θεολογική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών επί τη 150ετηρίδι (1837-1987),
Αθήναι 1987. Το εν λόγω πόνηµα, σε επιµένει στην παρουσίαση της εσωτερικής
δοµής της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, χωρίς κριτική διάθεση.
Θα µπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι µια ιδιότυπη απόπειρα κριτικής
προσέγγισης των καθηγητών της Θεολογική Σχολής Αθηνών, είναι αυτή του
θεολόγου Κλεάνθους Ν. Στρατιώτου, τιτλοφορούµενη ως Η Ακρισία και η Αµάθεια
των Καθηγητών της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστηµίου, εν Αθήναις: Αφοί Ι.
Κούβελου 1924. Προσδιορίζουµε την κριτική που ασκεί ο Στρατιώτης στους
πανεπιστηµιακούς θεολόγους ως ιδιότυπη, επειδή, όπως συνάγεται και από τον τίτλο
της, δεν πρόκειται για επιστηµονική µελέτη, αλλά µάλλον για λίβελλο. Ο συγγραφέας,
επιλέγει έναν προσωπικό και άκρως φορτισµένο συναισθηµατικά τόνο γραφής,
εκφράζοντας διάχυτη την πικρία του, λόγω της µη εκλογής του ως καθηγητή στην
Θεολογική

Σχολή

Αθηνών.

Γι’

αυτό

και

επιτίθεται

µε

οξύτητα

στους

πανεπιστηµιακούς θεολόγους, µετερχόµενος προσβλητικά και ειρωνικά σχόλια.
Μια πρώτη απόπειρα εµπεριστατωµένης κριτικής στην Θεολογική Σχολή
Αθηνών και τους πανεπιστηµιακούς θεολόγους, είναι πιθανόν η εργασία του
αποφοίτου της, καθηγητή του Παντείου Πανεπιστηµίου, Χρήστου Γιανναρά,
Ορθοδοξία και ∆ύση στη Νεώτερη Ελλάδα, Αθήνα: ∆όµος 1992. Στο συγκεκριµένο
πόνηµά του, ο Γιανναράς, µεταξύ άλλων, συνθέτει ειδικό κεφάλαιο για την ιστορία
και τα προβλήµατα της Θεολογική Σχολής Αθηνών, εκτεινόµενο από την ίδρυσή της
έως τις αρχές του εικοστού αιώνα. Ωστόσο, εµµένει, σχεδόν αποκλειστικά, στο
ζήτηµα της επίδρασης της δυτικής θεολογίας και στην αντίστοιχα παραγόµενη,
δυτικότροπη θεολογική σκέψη, από τους έλληνες πανεπιστηµιακούς θεολόγους.
Ακόµη, από τον ίδιο συγγραφέα, µπορεί να ανιχνεύσει κανείς άκρως ενδιαφέρον
υλικό για τους πανεπιστηµιακούς θεολόγους, για την περίοδο αµέσως µετά τον
∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, στην εργασία του µε τίτλο Καταφύγιο Ιδεών, Αθήνα:
∆όµος 19904. Περιέχει αυτοβιογραφικό υλικό του Χρήστου Γιανναρά, όταν σπούδαζε
στην Θεολογική Σχολή, διασώζωντας πολλές λεπτοµέρειες που αφορούν την
νοοτροπία, τις πράξεις και τις ιδεολογικές θέσεις των πανεπιστηµιακών θεολόγων της
µετεµφυλιακής περιόδου.
Τελευταία µελέτη σε αυτήν την ειδολογική κατάταξη, εµφανίζεται η
διπλωµατική εργασία του Νικολάου Ψεµµά, µε τίτλο Η Θεολογική ΕκπαίδευσηΚατάρτιση στην Ελλάδα (1837-1974): Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή Αθηνών-
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Θεολογική Σχολή Αθηνών (Οργάνωση-∆ιοίκηση), Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήµιο-Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστηµών 2005. Το εν λόγω πόνηµα, το οποίο
εκτείνεται επιπλέον και στον χώρο της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, εξετάζει την
Θεολογική Σχολή Αθηνών και τους καθηγητές της, µέσα από το πρίσµα της ιστορίας
της εκπαίδευσης, εµµένοντας στην οργανωτική-διοικητική διάσταση, όπως καθορίζει
και ο υπότιτλος. ∆εν παραλείπει, εντούτοις, να εξάγει και συµπεράσµατα για την
ιδεολογική κατεύθυνση και τον πολιτικό προσανατολισµό των πανεπιστηµιακών
θεολόγων.
Από τις µέχρι τώρα εκτεθείσες µελέτες, παρατηρούµε ότι τα ενδιαφέροντά
τους παρουσιάζουν µικρό ενδιαφέρον για την κοινωνιολογική αποτίµηση της
Θεολογικής Σχολής Αθηνών και τους πανεπιστηµιακούς θεολόγους, καθώς κινούνται
περισσότερο στον χώρο της ιστορίας. Ωστόσο, ως εργασίες µε σαφώς κοινωνιολογικό
προσανατολισµό, µπορούµε να αναφέρουµε τις παρακάτω: Κατ’ αρχήν, την µελέτη
του πανεπιστηµιακού θεολόγου στην Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης, Βασιλείου
Γιούλτση, µε τίτλο Έλληνες Πτυχιούχοι Ορθόδοξων Θεολογικών Σχολών 1941-1975.
Κοινωνιολογική Έρευνα, Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη 1977. Πρόκειται για
εργασία, η οποία αντλεί στοιχεία από εκτετεµένα ερωτηµατολόγια τα οποία
µοιράστηκαν στους πτυχιούχους θεολόγους, η οποία επιχειρεί να ανατάµει την
κοινωνική ταυτότητα των µεταπολεµικών θεολόγων µέχρι την µεταπολίτευση.
Εµφανίζεται ως η πρώτη µελέτη σοβαρών κοινωνιολογικών προδιαγραφών σχετικά
µε τους θεολόγους, η οποία εκπονείται µάλιστα από επίσης θεολόγο. Αν και αφορά
στους πτυχιούχους των Θεολογικών Σχολών και όχι τους καθηγητές τους, εντούτοις
αποτελεί σηµείο αναφοράς της οµόλογης βιβλιογραφίας. Στην ίδια ερευνητική
γραµµή, χρειάζεται να µνηµονεύσουµε επίσης το άρθρο της καθηγήτριας της
Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης, ∆ήµητρας Κούκουρα, «Οι Γυναίκες σε Ηγετικές
Θέσεις της Θεολογικής Εκπαίδευσης», Επιστηµονική Επετηρίς της Θεολογικής Σχολής
του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (Τµήµα Θεολογίας), ν. σ. 10 (2000): 73-82. Η
ερευνήτρια επικεντρώνεται αποκλειστικά στο ζήτηµα της γυναικείας παρουσίας σε
θέσεις καθηγητών µέσα στις Θεολογικές Σχολές.
Από την σύντοµη αυτή περιδιάβαση, διαπιστώνουµε ότι η σχετική
βιβλιογραφία παρουσιάζει σοβαρά κενά στην προοπτική της κοινωνιολογικής
προσέγγισης

των

πανεπιστηµιακών

θεολόγων.

Ειδικότερα

το

ζήτηµα

της

επαγγελµατικής ταυτότητας και της κοινωνικής δράσης των πανεπιστηµιακών
θεολόγων της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, όπως αυτή καταγράφεται στην σύγχρονη
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πολιτική και κοινωνική ιστορία του εικοστού αιώνα, είναι ευδιάκριτο ότι δεν έχει
απασχολήσει σχεδόν καθόλου την επιστηµονική έρευνα, τουλάχιστον στο επίπεδο
µιας επιστηµονικής µονογραφίας. Πρόκειται για ένα κενό, το οποίο φιλοδοξεί να
καλύψει η εκπόνηση της παρούσας διδακτορικής διατριβής.

β. Όρια της Προβληµατικής
Κεντρική στόχευση της µελέτης µας, όπως αναφέρεται και στον τίτλο της διατριβής,
αποτελεί το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, ή
αλλιώς, τα µέλη ∆ΕΠ της, όπως έχει καθιερωθεί να ονοµάζονται µε το αρκτικόλεξό
τους. Αν και προσανατολιζόµαστε αποκλειστικά στην Θεολογική Σχολή Αθηνών
χρειάζεται να υπογραµµίσουµε, ότι, όπου κρίνεται αναγκαίο για λόγους πληρέστερης
ανάλυσης και σαφέστερης κατανόησης των ιστορικών και κοινωνικών δεδοµένων
µας, επεκτεινόµαστε και στο οµόλογο προσωπικό της Θεολογικής Σχολής
Θεσσαλονίκης, της «αδελφής» Σχολής, όπως αποκαλείται από τους συναδέλφους τους
της Αθήνας.
Αναφερόµενοι στο διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό, περιλαµβάνουµε όχι
µόνον το καθηγητικό προσωπικό της σχολής, όπως κατατάσσεται στις γνωστές
βαθµίδες του (αυτές του λέκτορα, επίκουρου, αναπληρωτή και τακτικού καθηγητή),
αλλά επίσης και του βοηθητικού ερευνητικού προσωπικού, το οποίο παλαιότερα
ονοµαζόταν υπό τον τίτλο «επιµελητές» ή «βοηθοί».
Επειδή, όµως, κάθε χώρος ανάπτυξης ανθρώπινης δραστηριότητας δεν είναι
ποτέ µονοσήµαντος, ούτε µπορεί να περικλειστεί µε στεγανά, αλλά µαζί του
ενεργοποιείται και συµπλέκεται ένα πλήθος άλλων ανθρώπινων οµάδων, από ποικίλα
κοινωνικά και πολιτισµικά περιβάλλοντα, σε τούτη την πορεία είναι ανάγκη να
εξετάσουµε τους πανεπιστηµιακούς θεολόγους σε σχέση µε πολλούς βασικούς
«συµπαίκτες» τους, του ευρύτερου εκκλησιαστικού χώρου. Κατ’ αρχήν, αναφέρουµε
την κοινότητα των θεολόγων, από την οποία προέρχονται και οι ίδιοι οι
πανεπιστηµιακοί θεολόγοι. Οι φοιτητές και πτυχιούχοι της Θεολογικής Σχολής, στη
µεγάλη τους πλειονότητα λαϊκοί, συνιστούν ένα ιδιαίτερο µέγεθος, τα κοινωνικά
χαρακτηριστικά του οποίου, κρίνεται απαραίτητο να γνωρίζουµε, προκειµένου να
ανασυγκροτήσουµε µε όσο το δυνατόν µεγαλύτερη αξιοπιστία την πολιτισµική και
επαγγελµατική ταυτότητα των πανεπιστηµιακών. Συνακολούθως, εφ’ όσον
αναφερόµαστε σε κοινότητες θεολόγων, οι οποίες ανήκουν στον ευρύτερο
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εκκλησιαστικό χώρο, καθίσταται εκ των ων ουκ άνευ η σχέση όλων των παραπάνω
µε δοµές της διοικούσας εκκλησίας, όπως είναι η Ιερά Σύνοδος, το ευρύτερο σώµα
των µητροπολιτών, θεσµοί του εκκλησιαστικού οργανισµού, όπως η Αποστολική
∆ιακονία κ.ά.
Η σύνθεση όλων των παραπάνω παραγόντων κάτω από το φώς µιας όσο το
δυνατόν ενιαίας συνεξέτασης, µας οδήγησε να συγκροτήσουµε τη µελέτη µας σε µια
τριεπίπεδη κατεύθυνση των πηγών µας. Εξετάζουµε, δηλαδή, α) γεγονότα στην
ιστορική και κοινωνική τους εξέλιξη, β) ενέργειες και σχέσεις ατοµικές και
συλλογικές,

αλλά

και

γ)

κείµενα,

όπως

επιµερίζονται

σε

επιστηµονικά,

εκκλησιαστικά, δηµοσιογραφικά, αυτοβιογραφικά κ.ά. Ο κριτικός συνδυασµός όλων
αυτών θεωρούµε ότι παρέχει ένα σταθερό πλαίσιο και µια δυναµική βάση για την
πολυδύναµη στήριξη των επιχειρηµάτων που αναπτύσσουµε.
Όσον αφορά στα χρονικά όρια της έρευνας, θέσαµε ως σηµείο εκκίνησής µας
την περίοδο του Μεσοπολέµου, προεκτεινόµενο µέχρι και τις µέρες µας. Τούτη η
επιλογή δεν έγινε αυθαίρετα, εφ’ όσον από τον Μεσοπόλεµο έως και σήµερα, η
κοινότητα των πανεπιστηµιακών θεολόγων παρουσιάζει εκείνα τα ποσοτικά και
ποιοτικά χαρακτηριστικά, µε τα οποία διαµορφώνει την επαγγελµατική τους
ταυτότητα, µια ταυτότητα την οποία σκοπεύουµε να αναδείξουµε στην πορεία της
εργασίας.

γ. Υλικό της Μελέτης
Οι πηγές τις οποίες χρησιµοποιήσαµε, προκειµένου να διεξέλθουµε το ζήτηµα της
επαγγελµατικής ταυτότητας του διδακτικού και επιστηµονικού προσωπικού της
Θεολογικής Σχολής Αθηνών, συνιστούν ένα διαφοροποιηµένο και πολυεπίπεδο
µείγµα στοιχείων, τα οποία ακριβώς επειδή πολυµερίζονται σε ποικίλους χώρους της
ανθρώπινης δραστηριότητας, θεωρούµε ότι µας δίνουν και µια όσο το δυνατόν
ολοκληρωµένη δυνατότητα ανάλυσης και ανασύνθεσης των δεδοµένων µας.
Αρχική πηγή µας αποτέλεσαν τα δηµοσιευµένα βιογραφικά των καθηγητών
της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, ιδίως αυτά που δηµοσιεύθηκαν στο επίσηµο
περιοδικό της Σχολής, µε τίτλο Επιστηµονική Επετηρίς της Θεολογικής Σχολής του
Πανεπιστηµίου Αθηνών. Τα βιογραφικά αυτά υπήρξαν πλουσιότατο αρχείο
λεπτοµερειών, όχι µόνο για την επιστηµονική δράση των µελών ∆ΕΠ της σχολής,
αλλά επειδή µας παρείχαν πλήθος πληροφοριών για όλους σχεδόν τους τοµείς της
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δραστηριότητάς τους, όπως είναι η οικογενειακή τους καταγωγή, η κοινωνική τους
προέλευση, οι σπουδές τους, οι δηµοσιεύσεις τους, τα βραβεία µε τα οποία τιµήθηκαν.
Σύστοιχο µε τα βιογραφικά τους στοιχείο, αποτέλεσε το σώµα των Υποµνηµάτων των
ίδιων των καθηγητών προς την Θεολογική Σχολή, τα οποία συνέταξαν προκειµένου
να ενταχθούν στο διδακτικό και επιστηµονικό προσωπικό της ή να εξελιχθούν
ιεραρχικά σε ανώτερη καθηγητική βαθµίδα. Και από εκεί αντλήσαµε σηµαντικά
στοιχεία, κυρίως για την επαγγελµατική και επιστηµονική δράση τους.
Η γνώση που προήλθε από τα επίσηµα βιογραφικά και υποµνήµατα,
συµπληρώθηκε επιβοηθητικά από ένα µικρό ερωτηµατολόγιο το οποίο εστάλη κατά
τον Μάιο του 2006 σε όλους τους καθηγητές της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, εν
ενεργεία και συνταξιούχους. Τα δεδοµένα τα οποία συνελέξαµε, ήταν λίγα σε
απόλυτο αριθµό, καθώς από τα 77 ερωτηµατολόγια που εστάλησαν, απάντηση
λάβαµε µόνο σε 9 από αυτά, εκ των οποίων τα 2 ήταν τα ήδη δηµοσιευµένα
βιογραφικά σηµειώµατα. Εντούτοις και αυτά µας βοήθησαν να συγκροτήσουµε µία
ικανή δεξαµενή στοιχείων, ιδίως σε ό,τι αφορά την κοινωνική και επαγγελµατική
θέση του οικογενειακού τους περιβάλλοντος.
Επιπλέον, πλούσιο υλικό µας προσέφεραν οι νόµοι, οι εγκύκλιοι και οι
υπουργικές διαταγές των Φύλλων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, οι οποίες
αφορούν στην Θεολογική Σχολή Αθηνών και τα µέλη ∆ΕΠ της. Τούτες οι πηγές µας
βοήθησαν πολύ να εντοπίσουµε τα σηµεία στα οποία αποτυπώνεται η παρουσία των
καθηγητών της Σχολής, µέσα από επίσηµα έγγραφα της ελληνικής δηµόσιας
διοίκησης. Όλα αυτά συµπληρώνονται από µια πληθώρα κειµένων, προερχοµένων
από θεσµικές πηγές (κρατικές, πανεπιστηµιακές, εκκλησιαστικές, διοικητικές),
ανάµεσα στα οποία περιλαµβάνονται ανακοινωθέντα, γνωµοδοτήσεις, έγγραφα,
εγκύκλιοι, υποµνήµατα, ψηφίσµατα, αλλά και πιο προσωπικές, όπως επιστολές,
µαρτυρίες, αυτοβιογραφικά δεδοµένα.
Σηµαντικές πηγές υλικού υπήρξαν επίσης, τα έργα των ίδιων των καθηγητών
της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, είτε εκπονήθηκαν πριν αποκτήσουν οι τελευταίοι
την πανεπιστηµιακή τους ιδιότητα, είτε εντός αυτής. Τα έργα αυτά παρουσιάζουν µια
έντονη ποικιλοµορφία, καθώς εµφανίζονται ως αυτοτελείς µελέτες, ως µονογραφίες,
ως αρθρογραφία σε επιστηµονικά και εκκλησιαστικά περιοδικά, ακόµα και ως άρθρα
δηµοσιευµένα σε εφηµερίδες. Επιπλέον, η αποδελτίωση της ειδησεογραφίας που
αφορά στην Θεολογική Σχολή Αθηνών και τους πανεπιστηµιακούς θεολόγους της,
έτσι όπως παρουσιάζεται είτε στον εκκλησιαστικό είτε στον µη εκκλησιαστικό τύπο,
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µας έδωσε την δυνατότητα της ιστορικής επικαιροποίησης των δεδοµένων της
έρευνάς µας και την συνακόλουθη συγκρότηση της δοµής της µελέτης σε ιστορική
βάση.
Τέλος, µια πολύ µικρή συµβολή στην συγκέντρωση του υπό επεξεργασίαν
υλικού είχε και το Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστηµίου Αθηνών, από το οποίο
αντλήσαµε στοιχεία για συνεδριάσεις του σώµατος των πανεπιστηµιακών θεολόγων
και τις συλλογικές αποφάσεις τους.

δ. ∆οµή της Μελέτης
Η δοµή της µελέτης, διαθρώνεται σε τέσσερα µέρη, τα οποία διακλαδίζονται σε
δεκαπέντε επιµέρους κεφάλαια. Στο Α΄ Μέρος, το οποίο συνθέτει την θεωρητική και
µεθοδολογική πρόταση στην οποία βασίζεται η εργασία, περιλαµβάνει τέσσερα
επιµέρους κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύονται οι βασικές αντιλήψεις, οι
οποίες συγκροτούν την θεωρία του πεδίου, όπως είναι το habitus, οι δρώντες, το
κεφάλαιο, οι στρατηγικές και η συµβολική βία. Το επόµενο κεφάλαιο, εξειδικεύεται
στις αντιλήψεις περί εκπαιδευτικού πεδίου και εκπαιδευτικού κεφαλαίου, ενώ το
τρίτο κεφάλαιο τονίζει τις διαστάσεις της παιδείας, µέσα από τις σχέσεις εξουσίας και
παραγωγής γνώσης. Πιο συγκεκριµένα, αναλύει τις σχέσεις εξουσίας ως σχέσεις
παραγωγής γνώσης, αναδεικνύει τον θεσµό του σχολείου ως πεδίου αναπαραγωγής
κοινωνικής ανισότητας, ενώ καταλήγει στους πανεπιστηµιακούς καθηγητές ως
δρώντες του πανεπιστηµιακού πεδίου. Το τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο θέτει τις
βασικές υποθέσεις εργασίας, σύµφωνα µε τις οποίες οι πανεπιστηµιακοί θεολόγοι
καθίστανται παραγωγοί του θεολογικού πανεπιστηµιακού πεδίου.
Το Β΄ Μέρος, ασχολείται µε το πολιτιστικό κεφάλαιο των θεολόγων,
διατρέχοντας την κοινωνική ιστορία τους. Πιο συγκεκριµένα, στο πέµπτο κατά
σειράν κεφάλαιο, εξετάζεται η εµφάνιση των θεολόγων στην Ελλάδα, αλλά και
σηµαντικά ζητήµατα που αφορούν στην σχέση τους µε τον κλήρο, όπως η οικονοµική
εξάρτηση των θεολόγων από τον εκκλησιαστικό οργανισµό, καθώς και η πολιτιστική
σύγκρουση θεολόγων και κλήρου. Το έκτο κεφάλαιο µελετά την πολιτισµική ηθική
των θεολόγων, όπώς καταγράφηκε στην φοιτητική κρίση του 1962, καθώς και στις
δράσεις αντίστασης, τις οποίες ανέπτυξαν κατά την διάρκεια και µετά την δικτατορία
του 1967. Στο έβδοµο κεφάλαιο, παρατηρούµε την µεταβολή του πολιτιστικού
κεφαλαίου των θεολόγων, όπως προσδιορίστηκε µε την είσοδο στο θεολογικό πεδίο
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των αριστερών και άθεων θεολόγων. Αυτό το τµήµα της εργασίας κλείνει µε
ζητήµατα πρόσβασης και αποκλεισµού των θεολόγων από την δευτεροβάθµια
εκπαίδευση, όπου αναλύεται το διαχρονικό ζήτηµα της ανεργίας των θεολόγων, το
θέµα

των

θεολόγων

κληρικών,

αλλά

και

προσπάθειες

επαγγελµατικής

αποκατάστασής τους, στον στρατό, στον κλήρο και αλλού.
Αρχοµένου του Γ΄ Μέρους, εισερχόµαστε στην ιστορική-κοινωνική ανάδυση
των πανεπιστηµιακών θεολόγων. Αφού προσδιορίσουµε, στο ένατο κεφάλαιο, την
πορεία της Θεολογικής Σχολής Αθηνών από την ίδρυσή της, το 1837 έως το
µεσοπόλεµο, καθώς και τις απαρχές της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης,
µελετούµε στο επόµενο, δέκατο κεφάλαιο, τα µεταπτυχιακά και διδακτορικά πτυχία,
ως τίτλους καθιέρωσης των πανεπιστηµιακών θεολόγων. Στο επόµενο, ενδέκατο
κεφάλαιο, προσδιορίζουµε την κοινωνική διάσταση του συµβολικού κεφαλαίου των
πανεπιστηµιακών θεολόγων, έτσι όπως κατανέµονται από τους δείκτες ταξικής,
επιστηµονικής και ακαδηµαϊκής εξουσίας. Στο δωδέκατο κεφάλαιο αναδεικνύουµε
τις στρατηγικές αναπαραγωγής του συµβολικού κεφαλαίου τους, όπως φαίνονται
στην δηµιουργία του τµήµατος ποιµαντικής, στις νεποτιστικές πρακτικές τους, στην
παρουσία των γυναικών, καθώς και στην προσπάθεια επιβολής προστατευτικών
µέτρων έναντι των αριστερών φοιτητών. Επισηµαίνεται, επίσης, η περίπτωση του
Ηλία Αθανασόπουλου, η οποία δηµιούργησε νοµολογία σχετικά µε το δικαίωµα
πρόσβασης στις Θεολογικές Σχολές προσώπων µη ορθοδόξων. Το τµήµα αυτό
κλείνει µε την συµβολική βία των πανεπιστηµιακών, εναντίον των νεοσεισερχοµένων
καθηγητών, ύστερα από την εφαρµογή του νόµου πλαισίου 1268/82 για τα
πανεπιστήµια.
Το ∆΄ και τελευταίο Μέρος της διατριβής, επικεντρώνεται στις ιδεολογικές
και πολιτικές θέσεις των πανεπιστηµιακών θεολόγων. Στο δέκατο τέταρτο κεφάλαιο,
παρακολουθούµε τις ιδεολογικές θέσεις τους, έτσι όπως εκτείνονται από τον
αντικοµµουνισµό, στις τάσεις του χριστιανικού σοσιαλισµού, την παραδοσιοκρατική
και φιλελεύθερη τάση και κορυφώνονται στην εµφάνιση της ελληνικής πολιτικής
θεολογίας. Τέλος, στο καταληκτικό δέκατο πέµπτο κεφάλαιο, παρακολουθούµε τις
πολιτικές θέσεις τις οποίες έλαβαν οι πανεπιστηµιακοί θεολόγοι, στις τρεις µεγάλες
περιόδους του τελευταίου αιώνα, την µεσοπολεµική, την µεταπολεµική και την
µεταπολιτευτική, µε τις οποίες επιβεβαίωναν σχεδόν πάντα την εκκλησιαστική τους
στράτευση και την προσήλωσή τους στην κυρίαρχη κρατικοθρησκευτική ιδεολογία.
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ΜΕΡΟΣ Α΄
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ, ΜΕΘΟ∆ΟΣ
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Κεφάλαιο 1. ∆ιερευνώντας Βασικές Πτυχές της Θεωρίας του
Πεδίου
α. Πεδίο
Αν είναι ορθή η διερώτηση ότι ένα από τα βασικά ζητούµενα στον χώρο των
κοινωνικών επιστηµών, είναι η υπέρβαση της αντίθεσης µεταξύ της δυναµικότητας
και της στατικότητας, του µετασχηµατισµού και της συντήρησης, της ιστορίας και
της δοµής, 3 αλλά και η διαπίστωση ότι «το πραγµατικό είναι σχεσιακό», 4 τότε η
κατασκευή της αντίληψης περί του πεδίου, φιλοδοξεί να ξεπεράσει τούτες τις
αντιθέσεις, επικεντρώνοντας στην ανασύνθεση και των δύο. 5 Εάν µπορούµε να
παραστήσουµε αυτό το σχήµα, θα λέγαµε ότι πεδίο είναι µια κοινωνική αρένα, ένα
δοµηµένο σύστηµα κοινωνικών θέσεων, το οποίο ορίζει κάθε στιγµή την κατάσταση
αυτών, οι οποίοι συµµετέχουν,6 µέσα από σχέσεις εξουσίας, παραγωγής αγαθών και
νοήµατος-ιδεολογίας.7 Το πεδίο µας προσανατολίζει να ρωτήσουµε «τι παίζεται» εκεί:
δηλαδή να προσδιορίσουµε ποιοι είναι οι δρώντες του πεδίου, τις ιδιότητές τους, τις
κοινωνικές θέσεις τους, τα αγαθά τα οποία παράγουν, διαπραγµατεύονται και

3

Βλ. Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, «Pierre Bourdieu: Ο Στοχαστής της ‘Πρωτόγονης Σκέψης’ των
Στοχαστών της ‘Πρωτόγονης Σκέψης’», Pierre Bourdieu-Κοινωνιολογία της Παιδείας: 10
Ανακοινώσεις, επιµ. Ιωάννα Λαµπίρη-∆ηµάκη και Νίκος Παναγιωτόπουλος, Αθήνα: Καρδαµίτσας∆ελφίνι 1995: 27
4
Βλ. Χ. ΝΟΥΤΣΟΥ, «Η Έννοια του Πεδίου στο Έργο του P. Bourdieu», Pierre BourdieuΚοινωνιολογία της Παιδείας: 10 Ανακοινώσεις, επιµ. Ιωάννα Λαµπίρη-∆ηµάκη και Νίκος
Παναγιωτόπουλος, Αθήνα: Καρδαµίτσας-∆ελφίνι 1995: 49 «Παραφράζοντας, λοιπόν, ο Bourdieu τη
γνωστή χεγκελιανή ρήση, δέχεται ότι το ‘πραγµατικό είναι σχεσιακό’ κι αυτές οι σχέσεις υπάρχουν
πέρα και ανεξάρτητα από ατοµικές συνειδήσεις, βουλήσεις και επιθυµίες, υπάρχουν µ’ άλλα λόγια
αντικειµενικά».
5
Βλ. Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, «Προλογικό Σηµείωµα», στο βιβλίο του Pierre Bourdieu, Οι
Κανόνες της Τέχνης: Γένεση και ∆οµή του Λογοτεχνικού Πεδίου, µετ. Έφη Γιαννοπούλου, Αθήνα:
Πατάκης 2006: 16
6
Βλ. R. JENKINS, Pierre Bourdieu, Routledge: London and New York 19996: 84-85
7
Για τους όρους «νόηµα» και «ιδεολογία», βλ. Α. ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ, «Κοινωνία και Νόηµα», Λεβιάθαν,
τεύχος 4 (1989): 134 «Αν, δηλαδή, νόηµα είναι ‘η ζητούµενη εµπειρικο-πρακτική γνώση και
βεβαιότητα για το ποια είναι η σχέση ανάµεσα στη ζωή και το θάνατο’, ή διαφορετικά, για το ποιος
είναι ο ‘προορισµός’ του ανθρώπου […]», και Α. ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ, «Ιδεολογία-Κουλτούρα»,
Κοινωνιολογία Γ΄ Λυκείου, Αθήνα: Οργανισµός Εκδόσεως ∆ιδακτικών Βιβλίων 1983: 113-113
«Ιδεολογία είναι ένα σύστηµα ιδεών και αναπαραστάσεων, είναι η ολική αναπαράσταση (θέαση) της
πραγµατικότητας. Είναι ο τρόπος µε τον οποίο κατασκευάζουµε (αντιλαµβανόµαστε) την
πραγµατικότητα, φυσική και κοινωνική, µέσα από τη διαρκή καθηµερινή χρησιµοποίησή της για την
παραγωγή αγαθών που µας είναι απαραίτητα. Αποτελείται από την κυρίαρχη και από όλες τις
επιµέρους ιδεολογίες, αντίθετες στην κυρίαρχη ή όχι, που αναπτύσσονται στα πλαίσια µιας
κοινωνίας».

24
αναδιανέµουν, τον τρόπο κατανοµής, τα χρησιµοποιούµενα εργαλεία τους και τι
πρέπει να κάνει κάποιος ώστε να πετύχει το µέγιστο όφελος γι’ αυτόν.8
Ποιες είναι οι ιδιότητες ενός πεδίου; Θα µπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι
δύο βασικές πρωταρχές του πεδίου είναι η κλειστότητα και το µονοπώλιο. Με τους
παραπάνω όρους εννοούµε ότι οι δρώντες εντός του πεδίου γνωρίζουν ότι δύσκολα
όσοι βρίσκονται εκτός των ορίων του µπορούν να τους κατανοήσουν, να τους
ελέγξουν, να τους διαψεύσουν ή ακόµα και να τους αναιρέσουν, γεγονός το οποίο
τους προσδίδει το µονοπώλιο να έχουν µόνον αυτοί το προνόµιο της κατασκευής του
µικρόκοσµού τους, κάτι που αναγνωρίζεται σιωπηρά και από τους εκτός πεδίου.9 Άρα,
το πεδίο απολαµβάνει µια ιδιαίτερης µορφής αυτονοµία σε σχέση µε άλλα πεδία του
κοινωνικού χώρου, ενώ σε πιέσεις που του ασκούνται εξωτερικά, έχει τη δυνατότητα
να αντιτάξει τη δική του λογική και το δικό του νόµο. 10 Τούτη η αυτονοµία του
πεδίου, ωστόσο, δεν αποτελεί δεδοµένο, αλλά χρειάζεται να επιβεβαιώνεται και να
ανανεώνεται ιστορικά διαρκώς.11 Συνεπαγωγή όλων των παραπάνω ιδιοτήτων, είναι
ότι το πεδίο γεννιέται ως κοινωνική συµµαχία δρώντων, λόγω κοινών
συµφερόντων.12

8

Βλ. P. BOURDIEU, Επιστήµη της Επιστήµης και Αναστοχασµός, µετ. Θεόδωρος Παραδέλλης, Αθήνα:
Πατάκης 2007: 86 «Η θεωρία του πεδίου προσανατολίζει να διέπει την εµπειρική έρευνα. Μας
υποχρεώνει να θέσουµε το ερώτηµα ‘τι παίζεται’ σε αυτό το πεδίο (µε βάση µόνο την εµπειρία, µε
κίνδυνο εποµένως να ολισθήσουµε τις περισσότερες φορές σε µια θετικιστική εκδοχή του
ερµηνευτικού κύκλου), που είναι τα διακυβεύµατα, τα επιδιωκόµενα και κατανεµόµενα ή
ανακατανεµόµενα αγαθά και ιδότητες και πώς κατανέµονται, ποια είναι τα εργαλεία ή τα όπλα που
πρέπει να κατέχει κάποιος για να παίξει µε κάποιες πιθανότητες επιτυχίας, και ποια είναι την κάθε
στιγµή του παιχνιδιού, η δοµή της κατανοµής των αγαθών, κερδών και πόρων, δηλαδή το ειδικό
κεφάλαιο (η έννοια του πεδίου είναι, όπως διαπιστώνουµε, ένα σύστηµα ερωτηµάτων τα οποία κάθε
φορά εξειδικεύονται)».
9
Βλ. P. BOURDIEU, Επιστήµη της Επιστήµης και Αναστοχασµός, µετ. Θεόδωρος Παραδέλλης, Αθήνα:
Πατάκης 2007: 158
10
P. BOURDIEU, Επιστήµη της Επιστήµης και Αναστοχασµός, µετ. Θεόδωρος Παραδέλλης, Αθήνα:
Πατάκης 2007: 112 «Στην πραγµατικότητα, το πεδίο υποκειται σε (εξωτερικές) πιέσεις, περιλαµβάνει
εντάσεις, νοούµενες ως δυνάµεις που διασπούν, διαχωρίζουν τα συστατικά στοιχεία ενός σώµατος.
Υποστηρίζοντας ότι το πεδίο είναι σχετικά αυτόνοµο σε σχέση µε τον περιβάλλοντα κοινωνικό κόσµο,
εννοώ ότι το σύστηµα των δυνάµεων που συνιστούν τη δοµή του πεδίου (ένταση) είναι σχετικά
ανεξάρτητο από τις δυνάµεις που ασκούνται στο πεδίο (πίεση). Κατά κάποιον τρόπο, αυτό διαθέτει την
απαραίτητη ‘ελευθερία’ για να αναπτύξει τη δική του αναγκαιότητα, τη δική του λογική, το δικό του
νόµο (nomos)».
11
Βλ. P. BOURDIEU, Επιστήµη της Επιστήµης και Αναστοχασµός, µετ. Θεόδωρος Παραδέλλης,
Αθήνα: Πατάκης 2007: 113 «Η αυτονοµία δεν αποτελεί ένα δεδοµένο, αλλά µια ιστορική κατάκτηση
που συνεχώς ανανεώνεται».
12
Βλ. P. BOURDIEU, In Other Words: Essays Towards a Reflexive Sociology, transl. by Matthew
Adamson, Cambridge: Polity Press 1990: 127 «But this space is constructed in such a way that the
agents, groups or institutions that find themselves situated in it have more properties in common the
closer they are to each other in this space; and fewer common properties, the further they are away
from each other».
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β. Habitus
Τί δίνει αυτή την ιδιαίτερη «σωµατικότητα» στο πεδίο, ως σύνθεσης της
στατικότητας και της δυναµικότητας, της διατήρησης και του µετασχηµατισµού, του
υποκειµενικού και του αντικειµενικού; Αν η ιστορική δράση διακρίνεται αφ’ ενός
στην ιστορία την συσσωρευµένη σε µνηµεία, κτήρια, µηχανές, αντικείµενα, βιβλία,
αντιλήψεις, έθιµα και αφ’ ετέρου στην ιστορία την εγχαραγµένη στα σώµατα των
ανθρώπων µιας κοινωνίας, 13 τότε αυτή η µορφή ιστορίας µπορεί να συνθέσει ένα
διϋποκειµενικό, δηλαδή κοινωνικό, σύστηµα εσωτερικευµένων δοµών, τουτέστιν
σχηµάτων αντίληψης, σκέψης και πράξης,14 κοινών σε όλα τα µέλη µιας οµάδας ή
µιας κοινωνικής τάξης.15 Το habitus είναι ένα σύστηµα παραγωγής πρακτικών και
δράσεων, αλλά και παραγωγής αντιλήψεων.

16

Έχει προσδιοριστεί ως κοιτίδα

προδιαθέσεων και ετοιµοτήτων, οι οποίες ενεργοποιούνται σε όλη την έκταση της
ιστορίας: µεταφέρουν το παρελθόν, αναπαράγονται στο παρόν και προδιαγράφουν το
µέλλον, συµπυκνώνοντας µε αυτόν τον τρόπο την έκφραση της συλλογικής µνήµης
ως ζωντανής πρακτικής.17 Ως ιστορία η οποία µετατράπηκε σε φύση και ξεχάστηκε,
παράγοντας εκ νέου ιστορία, πρακτικές και συσσωρευµένο κεφάλαιο, περιβάλλει µε

13

Βλ. Π. ΜΠΟΥΡΝΤΙΕ, Κείµενα Κοινωνιολογίας, επιµ. Ν. Παναγιωτόπουλος, Αθήνα: ∆ελφίνι 1994:
29 «[…] όλη η ιστορική δράση εµφανίζει δύο καταστάσεις της ιστορίας (ή του κοινωνικού): την
ιστορία στην αντικειµενοποιηµένη της κατάσταση, δηλαδή την ιστορία που συσσωρεύτηκε µε το
πέρασµα του χρόνου µέσα στα πράγµατα, µηχανές, κτίρια, µνηµεία, βιβλία, θεωρίες, έθιµα, δίκαιο,
κπλ.., και την ιστορία σε ενσωµατωµένη κατάσταση, που έγινε έξις».
14
Για τα σχήµατα αντίληψης, σκέψης και πράξης, βλ. Α. ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ, Θεός, Εξουσία και
Θρησκευτική Συνείδηση: Τα Γενικά, Μετατρεπτικά και Ερωτικά Ενδιάµεσα και η Κοινωνία του
Ανθρώπου, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα 2001: 119-130, όπου αναλύονται στο ειδικό υποκεφάλαιο µε
τίτλο «Σχήµατα αντίληψης, σκλέψης και πράξης: το περιεχόµενό τους και η διαλεκτική τους κίνηση
στην ιστορία».
15
Βλ. Ν. ΜΟΥΖΕΛΗ, «Habitus: Η Συµβολή του Bourdieu στην Κοινωνιολογία της ∆ράσης», Pierre
Bourdieu-Κοινωνιολογία της Παιδείας: 10 Ανακοινώσεις, επιµ. Ιωάννα Λαµπίρη-∆ηµάκη και Νίκος
Παναγιωτόπουλος, Αθήνα: Καρδαµίτσας-∆ελφίνι 1995: 54
16
Βλ. P. BOURDIEU, Homo Academicus, transl. by Peter Collier, Cambridge: Polity Press 1988: 131132
17
Βλ. Β. ΦΙΛΙΑ, Κοινωνιολογία του Πολιτισµού, τ. 1, Αθήνα: Παπαζήσης 2000: 164-165
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µια αίσθηση σταθερότητας την αλλαγή,18 καταλαµβάνοντας, ενδεχοµένως, την θέση
του µετατρεπτικού ενδιάµεσου.19
Το habitus ή έξη, συγκροτείται ως µια δοµηµένη δοµή, δηλαδή ως µια
σταθερή κατασκευή σκέψης και πράξης, η οποία έχει την προδιάθεση να λειτουργεί
ως δοµούσα δοµή, δηλαδή ως γενεσιουργός αρχή πρακτικών και αντιλήψεων, οι
οποίες µε την σειρά τους, όντας εσωτερικευµένες, δεν χρειάζεται να υπακούουν ρητά
σε κανόνες, ωστόσο ελέγχουν και ρυθµίζουν.20 Είναι ένας εσωτερικός νόµος, µέσα
από τον οποίον ασκείται αδιάλειπτα ο νόµος των εξωτερικών αναγκαιοτήτων. 21
Ιδιάζον χαρακτηριστικό της είναι η διάρκεια, η ικανότητά της να επιβιώνει των
οικονοµικών και κοινωνικών συνθηκών της ίδιας τους της παραγωγής.
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Σε

οποιαδήποτε µορφή του, είτε σχηµατιστεί, δηλαδή, µέσω της άµεσης εµπειρίας, είτε
µέσω της οικογένειας (ως οικογενειακό habitus), είτε µέσω του σχολείου (ως σχολικό
habitus), είτε µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο, δεν αναπαράγεται ντετερµινιστικά και
αυτόµατα, αλλά µάλλον παραγωγικά.23 Αυτό σηµαίνει ότι το habitus προσδιορίζεται
18

Βλ. P. BOURDIEU, Η Αίσθηση της Πρακτικής, µετ. Θεόδωρος Παραδέλλης, Αθήνα: Αλεξάνδρεια
2006: 94 «Ενσωµατωµένη ιστορία, µεταλλαγµένη σε φύση και ως εκ τούτου λησµονηµένη ως ιστορία,
η έξη είναι η ενεργή παρουσία του παρελθόντος του οποίου αποτελεί προίόν: εποµένως, είναι αυτό που
αποδίδει στις πρακτικές τη σχετική τους ανεξαρτησία σε σχέση µε τους εξωτερικούς καθορισµούς του
άµεσου παρόντος. Η αυτονοµία αυτή είναι η αυτονοµία του πραγµατωµένου και ενεργού παρελθόντος,
το οποίο, λειτουργώντας ως συσσωρευµένο κεφάλαιο, παράγει ιστορία µε βάση την ιστορία και
εξασφαλίζει έτσι τη σταθερότητα στην αλλαγή, πράγµα που καθιστά το ατοµικό δρων υποκείµενο έναν
κόσµο µέσα στον κόσµο. Αυθορµησία δίχως συνείδηση ή βούληση, η έξη αντιτίθεται εξίσου στη
µηχανιστική αναγκαιότητα όσο και στην αναστοχαστική ελευθερία, στα πράγµατα δίχως των
µηχανιστικών θεωριών όσο και στα υποκείµενα ‘δίχως αδράνεια’ των ορθολογιστικών θεωριών».
19
Περισσότερα για τα γενικά µετατρεπτικά ενδιάµεσα, βλ. το ειδικό κεφάλαιο από το βιβλίο του A.
ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ, Θεός, Εξουσία και Θρησκευτική Συνείδηση: Τα Γενικά, Μετατρεπτικά και Ερωτικά
Ενδιάµεσα και η Κοινωνία του Ανθρώπου, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα 2001: 36-75, µε τίτλο «Τα
Γενικά, Μετατρεπτικά και Ερωτικά Ενδιάµεσα: ο Θεός, η Εξουσία, το Εργαλείο».
20
Βλ. P. BOURDIEU, Η Αίσθηση της Πρακτικής, µετ. Θεόδωρος Παραδέλλης, Αθήνα: Αλεξάνδρεια
2006: 88 «Οι εξωτερικοί καθορισµοί που συνδέονται µε µια συγκεκριµένη τάξη συνθηκών ύπαρξης
παράγουν έξεις (habitus), συστήµατα διαρκών και µεταθέσιµων προδιαθέσεων, δοµηµένες δοµές
προδιατεθειµένες να λειτουργούν ως δοµούσες δοµές, ως γενεσιουργές και οργανωτικές δηλαδή αρχές
των πρακτικών και των αναπαραστάσεων, οι οποίες µπορούν να προσαρµόζονται αντικειµενικά στον
σκοπό τους δίχως να χρειάζεται να στοχεύουν συνειδητά σ’ αυτούς και να ελέγχουν ρητά τις αναγκαίες
για την επίτευξή τους ενέργειες».
21
Βλ. . P. BOURDIEU, Η Αίσθηση της Πρακτικής, µετ. Θεόδωρος Παραδέλλης, Αθήνα: Αλεξάνδρεια
2006: 91 «Το σύστηµα των προδιαθέσεων –παρελθόν που επιβιώνει στο παρόν και διαιωνίζεται στο
µέλλον µε την επανενεργοποίησή του στις δοµηµένες σύµφωνα µε τις αρχές του πρακτικές,
εσωτερικός νόµος µέσω του οποίου ασκείται συνεχώς ο νόµος των εξωτερικών αναγκαιοτήτων, µη
αναγώγιµος στους άµεσους περιορισµούς της συγκυρίας- αποτελεί την αρχή […] των ρυθµισµένων
µετασχηµατισµών που δεν µπορούν να εξηγήσουν ούτε η εξωγενής και στιγµιαία αιτιοκρατία ενός
µηχανστικού κοινωνιολογισµού, ούτε ο καθαρά εσωτερικός, αλλά εξίσου στιγµιαίος, καθορισµός του
αυθόρµητου υποκειµενισµού».
22
Βλ. P. BOURDIEU, Η Αίσθηση της Πρακτικής, µετ. Θεόδωρος Παραδέλλης, Αθήνα: Αλεξάνδρεια
2006: 104
23
Βλ. Θ. ΜΥΛΩΝΑ, «Εισαγωγικές Επισηµάνσεις πάνω στη Θεωρία του Pierre Bourdieu», Pierre
Bourdieu-Κοινωνιολογία της Παιδείας: 10 Ανακοινώσεις, επιµ. Ιωάννα Λαµπίρη-∆ηµάκη και Νίκος
Παναγιωτόπουλος, Αθήνα: Καρδαµίτσας-∆ελφίνι 1995: 78 «Με ένα λόγο το habitus δεν είναι
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από µια ανοικτότητα, δηλαδή αοριστία και ακαθοριστία, 24 διατρέχεται από την
λογική του «περίπου».25 Το habitus αποτυπώνεται εναργώς στο πολιτιστικό κεφάλαιο
του δρώντος στο πεδίο: δηλαδή σύστηµα εσωτερικών κανόνων ρύθµισης
συµπεριφοράς, συνήθειες, καλοί τρόποι, γούστο, τρόποι συζήτησης και χρήσης του
λόγου, τρόποι σκέψης και αντίληψης.26

γ. ∆ρώντες
Κανένα πεδίο δεν µπορεί να υπάρξει και να λειτουργήσει, εάν προηγουµένως δεν
αποδεχθούν να συµµετέχουν οι δρώντες, αυτοί οι οποίοι προσδοκούν να επενδύσουν
στο πεδίο µαζί µε άλλους, να ριψοκινδυνέψουν χρόνο, χρήµατα, ή οποιαδήποτε άλλα
αγαθά, προκειµένου να ωφεληθούν. 27 Στην πραγµατικότητα πρόκειται για µια
αδιάπτωτη, επαµφοτερίζουσα σχέση ανάµεσα στους δρώντες και το πεδίο: την στιγµή
που το κατασκευάζουν, δοµούνται και αυτοί από αυτό, εφ’ όσον τους αποδίδεται η
αξία και η τιµή να συµµετέχουν σε αυτό.28
Ωστόσο, δεν απολαµβάνουν όλοι οι συµµετέχοντες στο πεδίο ισότιµα τα
αγαθά που παράγονται εντός του, διότι οι σχέσεις τους προσδιορίζονται από τις
µηχανιστικά αναπαραγωγικό, όπως η habitude (συνήθεια), αλλά είναι και παραγωγικό. Το habitus που
σχηµατίζει κανείς κατά την πρώτη παιδική του ηλικία, είτε µέσω της άµεσης εµπειρίας του είτε µέσω
της οικογενειακής, συνήθως αυθόρµητης, αγωγής που θα τον ακολουθεί σε όλη του τη ζωή […] Όπως
όµως κι αν έχει το πράγµα και έστω πέρα από κάθε µηχανιστικό προσδιορισµό, ‘το πρωταρχικό
habitus, που σχηµατίζεται κατά την πρώτη ηλικία µέσα στην οικογένεια και είναι χαρακτηριστικό ενός
ατόµου, µιάς οµάδας ή µιας κοινωνικής τάξης, αποτελεί πάντα τη βάση (τη βασική αρχή) της
σύστασης κάθε κατοπινού habitus’, δηλαδή λειτουργεί ως πηγή και κατοπινών γενικών προδιαγραφών
(schemes) αντίληψης, σκέψης, εκτίµησης και πράξης».
24
Βλ. P. BOURDIEU, In Other Words: Essays Towards a Reflexive Sociology, transl. by Matthew
Adamson, Cambridge: Polity Press 1990: 77
25
Βλ. Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, «Pierre Bourdieu: Ο Στοχαστής της ‘Πρωτόγονης Σκέψης’ των
Στοχαστών της ‘Πρωτόγονης Σκέψης’», Pierre Bourdieu-Κοινωνιολογία της Παιδείας: 10
Ανακοινώσεις, επιµ. Ιωάννα Λαµπίρη-∆ηµάκη και Νίκος Παναγιωτόπουλος, Αθήνα: Καρδαµίτσας∆ελφίνι 1995: 36
26
Βλ. Κ. ΛΑΜΙΑ, Κοινωνιολογική Θεωρία και Εκπαίδευση: ∆ιακριτές Προσεγγίσεις, Αθήνα:
Μεταίχµιο 2002: 157-158 «Τελικά, το ‘habitus’ είναι ένα σύστηµα προδιαθέσεων, το οποίο
οργανώνεται µέσα από µια διαδοχική σειρά κοινωνικοποιήσεων […] Η συσσώρευση του
συγκεκριµένου πολιτιστικού κεφαλαίου (διαδοχικές κοινωνικοποιήσεις) πραγµατοποιείται αβίαστα
στο πλαίσιο, κυρίως, της οικογένειας. ∆εν αποκτιέται µε τη διδασκαλία, ούτε µεταβιβάζεται. Βασικές
εκφάνσεις της µορφής αυτής του πολιτιστικού κεφαλαίου είναι: ένα σύστηµα εσωτερικευµένων
κανόνων, το οποίο ρυθµίζει τις συµπεριφορές του παιδιού. Συνήθειες, όπως οι καλοί τρόποι στο
τραπέζι, το ‘καλό γούστο’. Οι τρόποι επικοινωνίας, όπως η τέχνη της συζήτησης και η άνεση στη
χρήση του λόγου. Τα ‘πρότυπα’ των τρόπων σκέψης».
27
Βλ. P. BOURDIEU, Μάθηµα πάνω στο Μάθηµα, µετ. Νίκος Αγκαβανάκης, επιµ. Θάνος Ψυχογιός,
Αθήνα: Ινστιτούτο του Βιβλίου-Α. Καρδαµίτσα 2001: 71-72 «Αυτό σηµαίνει ότι δεν µπορεί να
λειτουργήσει ένα πεδίο, αν δεν υπάρχουν άτοµα κοινωνικά προδιατεθειµένα να συµπεριφερθούν ως
υπέυθυνοι φορείς, να διακινδυνεύσουν τα χρήµατά τους, το χρόνο τους, κάποτε την τιµή ή τη ζωή
τους, για να επιδιώξουν τα διακυβεύµατα και να αποκτήσουν τις ωφέλειες, που αυτό προσφέρει […]»
28
Βλ. P. BOURDIEU, Οι Κανόνες της Τέχνης: Γένεση και ∆οµή του Λογοτεχνικού Πεδίου, µετ. Έφη
Γιαννοπούλου, Αθήνα: Πατάκης 2006: 265-266
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σχέσεις εξουσίας µεταξύ τους, προκειµένου να ελεγχθεί, µέσω διαδικασιών
νοµιµοποιηµένης βίας, η παραγωγή και η αναδιανοµή του κεφαλαίου αγαθών του
πεδίου.
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Την βασική αντίστιξη ανάµεσά τους, θα µπορούσαµε να την

προσδιορίσουµε µέσα από το σχήµα: κυρίαρχοι και νεοεισερχόµενοι. Κυρίαρχος του
πεδίου είναι όποιος διαθέτει µια τέτοιας κεφαλαιουχικής αξίας θέση, ώστε το πεδίο
να λειτουργεί προς όφελός του.30 Έχει τη δυνατότητα να επιβάλει το συµφέρον του
στον τρόπο διεξαγωγής του παιχνιδιού, δηλαδή στην ουσία να ορίσει τους κανόνες,
άρα και την δυνατότητα συµµετοχής σε αυτό, ενώ όλοι οι υπόλοιποι -και ιδίως οι
νεοεισερχόµενοι, όσοι επιθυµούν να δραστηριοποιηθούν για να καταλάβουν κι αυτοί
µια θέση στο πεδίο- καλούνται να συντονιστούν µε τους κανόνες τους και να
τοποθετηθούν ανάλογα.31 Οι κυρίαρχοι όχι µόνο έχουν την εξουσία να επιβάλουν την
θέλησή τους ως αντικειµενική, σωστή, γενικά αποδεκτή, αλλά επιπλέον να κάνουν
τους νεοεισερχόµενους να παραιτηθούν από την εξουσία, να δεχθούν τη µετατροπή
τους σε αυτό που είναι, 32 βοηθώντας στην συντήρηση και αναπαραγωγή της
συγκεκριµένης µορφής του πεδίου. Μέσα από αυτές τις σχέσεις εξουσίας και
παραγωγής αγαθών, κυρίαρχοι και νεοεισερχόµενοι εκπαιδεύονται αµφότεροι σε
τρόπους σκέψης και πράξης, οι οποίοι δοµούν και ανασυγκροτούν κάθε φορά το
πεδίο.
Τα όρια του πεδίου, τα οποία εκτείνονται τόσο µακριά όσο και η ισχύς της
επιρροής του, µεταβάλλονται από τους κυρίαρχους σε σύνορο, το οποίο
προστατεύεται από αυστηρά κωδικοποιηµένα δικαιώµατα εισόδου, όπως είναι π.χ. η
κατοχή σχολικών τίτλων ή από µέτρα αποκλεισµού, τα οποία αποσκοπούν στη
διατήρηση του numerus clausus, δηλαδή µιας προκαθορισµένης ποσόστωσης. 33
29

Βλ. P. BOURDIEU, Sociology in Question, transl. by Richard Nice, London/Thousand Oaks/New
Dehli: Sage Publications 1993: 73
30
Βλ. P. BOURDIEU, Επιστήµη της Επιστήµης και Αναστοχασµός, µετ. Θεόδωρος Παραδέλλης,
Αθήνα: Πατάκης 2007: 85 «Κυρίαρχος είναι αυτός που κατέχει στη δοµή µια θέση τέτοια ώστε η δοµή
να λειτουργεί προς όφελός του».
31
Βλ. P. BOURDIEU, Επιστήµη της Επιστήµης και Αναστοχασµός, µετ. Θεόδωρος Παραδέλλης,
Αθήνα: Πατάκης 2007: 88
32
Βλ. P. BOURDIEU, Η Ανδρική Κυριαρχία, µετ. Έφη Γιαννοπούλου, Αθήνα: Πατάκης 2007: 132133, υποσ. 19 «Ο κυρίαρχος διαθέτει κυρίως την εξουσία να επιβάλλει τη δική του θεώρηση για τον
εαυτό του ως αντικειµενική και συλλογική […], να αποσπά από τους άλλους, όπως στον έρωτα ή στην
πίστη, την παραίτησή τους από τη γενική εξουσία αντικειµενοποίησης που διαθέτουν, και
µετατρέπεται έτσι σε απόλυτο υποκείµενο, χωρίς εξωτερικό, πλήρως δικαιολογηµένο να υπάρχει έτσι
όπως υπάρχει».
33
Βλ. P. BOURDIEU, Οι Κανόνες της Τέχνης: Γένεση και ∆οµή του Λογοτεχνικού Πεδίου, µετ. Έφη
Γιαννοπούλου, Αθήνα: Πατάκης 2006: 344 «Μια από τις πιο χαρακτηριστικές ιδιότητες ενός πεδίου
είναι ο βαθµός στον οποίο τα δυναµικά του όρια, τα οποία εκτείνονται τόσο µακριά όσο εκτείνεται και
η ισχύς της επιρροής του, µετατρέπονται σε σύνορο µε ισχύ νόµου, που προστατεύεται από ένα ρητά
κωδικοποιηµένο δικαίωµα εισόδου, όπως είναι η κατοχή σχολικών τίτλων, η επιτυχία σε διαγωνισµούς
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∆ικαίωµα εισόδου στο πεδίο, έχει, λοιπόν, όποιος γνωρίζει ότι η φαινοµενική
απουσία κριτηρίων εισόδου και η ψευδαίσθηση µιας επιλογής, βασισµένης στην αξία
του προσώπου, στηρίζεται σε αυτά τα µέτρα διακρίσεων.34 Επιπλέον, όποιος διαθέτει
και συµµερίζεται την πρακτική συµµόρφωσης στις αδιαπραγµάτευτες, πρωταρχικές
παραδοχές του πεδίου, προϋποθέτει µια αργή και µακρόσυρτη διαδικασία µυητικής
αποδοχής του πεδίου.35 Είναι η αίσθηση της ορεκτικότητας, ότι το παιχνίδι αξίζει να
παιχθεί, ότι έχει νόηµα. 36 Η πράξη του παιχνιδιού ενυλώνεται σε ένα όφελος, το
οποίο ξεπερνά µισθό, βραβεία, αναγνώριση, αξιώµατα, αλλά αναδεικνύεται ως
απόδραση από την αδιαφορία, επιβεβαιώνοντας ότι ο δρών εντός του πεδίου είναι
τόσο αφοσιωµένος σε σκοπούς, άρα σε µια κοινωνική αποστολή.37
Αν, όµως, το πεδίο και οι κυρίαρχοι δρώντες σε αυτό τείνουν να διατηρήσουν
και να παγιώσουν τις θέσεις τους και τα αγαθά που απολαµβάνουν, αυτό σηµαίνει ότι
αυτό που το χαρακτηρίζει είναι η στατικότητα; Το πεδίο, ως κοινωνικά
συγκροτηµένος χώρος, ως πεδίο διαπάλης φορέων εφοδιασµένων µε διαφορετικούς
πόρους, δεν θα µπορούσε να είναι παρά ένας χώρος αναµέτρησης και αντιπαράθεσης
δυνάµεων, προκειµένου να διατηρήσουν ή να µετασχηµατίσουν τον ισχύοντα
συσχετισµό τους. 38 Οι φορείς της αλλαγής είναι οι νεοεισερχόµενοι δρώντες, οι
οποίοι επιθυµούν να επανακαθορίσουν τα εσωτερικά όρια του πεδίου και να
αναδιανείµουν τα αγαθά του προς όφελός τους.39 Είναι αυτοί οι οποίοι, καθώς δεν
κτλ. ή από µέτρα αποκλεισµού και διακρίσεων, όπως είναι οι νόµοι που στοχεύουν στην εξασφάλιση
ενός numerus clausus».
34
Βλ. P. BOURDIEU, Η ∆ιάκριση: Κοινωνική Κριτική της Καλαισθητικής Κρίσης, µετ. Κική
Καψαµπέλη, Αθήνα: Πατάκης 20022: 209
35
Βλ. P. BOURDIEU, Η Αίσθηση της Πρακτικής, µετ. Θεόδωρος Παραδέλλης, Αθήνα: Αλεξάνδρεια
2006: 110-111
36
Βλ. P. BOURDIEU, Επιστήµη της Επιστήµης και Αναστοχασµός, µετ. Θεόδωρος Παραδέλλης,
Αθήνα: Πατάκης 2007: 119 «[…] είναι όµως και η ορεκτικότητα, η libido scientifica, η illusio, η πίστη
όχι µόνο στο διακύβευµα, αλλά και στο ίδιο το παιχνίδι, δηλαδή στο γεγονός ότι το παιχνίδι αξίζει τον
κόπο να παιχτεί».
37
Βλ. P. BOURDIEU, Μάθηµα πάνω στο Μάθηµα, µετ. Νίκος Αγκαβανάκης, επιµ. Θάνος Ψυχογιός,
Αθήνα: Ινστιτούτο του Βιβλίου-Α. Καρδαµίτσα 2001: 73-74
38
Βλ. P. BOURDIEU, Επιστήµη της Επιστήµης και Αναστοχασµός, µετ. Θεόδωρος Παραδέλλης,
Αθήνα: Πατάκης 2007: 86-87 «[…] στο πεδίο ως πεδίο διαπάλης, ως κοινωνικά συγκροτηµένο πεδίο,
όπου τα δρώντα υποκείµενα προικισµ΄λενα µε διαφορετικούς πόρους, αντιπαρατίθενται για να
διατηρήσουν ή να µετασχηµατίσουν τον ισχύοντα συσχετισµό δυνάµεων. Τα δρώντα υποκείµενα
επιδίδονται σε ενέργειες που εξαρτώνται, σε ό,τι αφορά τους στόχους, τα µέσα και τη δραστικότητά
τους, από τη θέση τους στο πεδίο δυνάµεων, δηλαδή τη θέση τους στη δοµή της κατανοµής του
κεφαλαίου».
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Βλ. P. BOURDIEU, Επιστήµη της Επιστήµης και Αναστοχασµός, µετ. Θεόδωρος Παραδέλλης,
Αθήνα: Πατάκης 2007: 88-89 «Τίθεται εποµένως το ερώτηµα πώς συντελούνται πραγµατικοί
µετασχηµατισµοί στο εσωτερικό του πεδίου τη στιγµή που οι δυνάµεις του πεδίου τείνουν να
ενισχύουν τις κυρίαρχες θέσεις –λαµβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι, όπως και στην περιοχή της
οικονοµίας, οι αλλαγές στο εσωτερικό του πεδίου καθορίζονται συχνά από τον επανακαθορισµό των
ορίων µεταξύ των πεδίων, ο οποίος συνδέεται (ως αίτιο ή αποτέλεσµα) µε την αιφνίδια είσοδο των
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διαθέτουν αρκετό κεφάλαιο, θα προσπαθήσουν να δηµιουργήσουν ένα πρωτογενές
πλεόνασµα αξίας και κύρους, επιβάλλοντας νέους, καινοτόµους τρόπους σκέψης και
πράξης. 40 Η ίδια η σύσταση του πεδίου, η οποία δοµείται µε αυστηρές ιεραρχίες,
διακριτές σχέσεις εξουσίας, παραγωγής αγαθών και ιδεολογίας-νοήµατος, προκαλεί
την αναδιάταξή του µέσα από ανταγωνιστικές στρατηγικές, από τη µια µεριά των
κυρίαρχων και συνήθως παλαιότερων δρώντων να παλεύουν για την διασφάλιση του
κεφαλαίου και της θέσης τους, και από την άλλη των νεοεισερχόµενων, να παλεύουν
για την δική τους µεγιστοποίηση κεφαλαίου, προσπόριση αγαθών και νοµής
εξουσίας.41 Τούτη η αναµέτρηση «παλαιών» και «νέων», λαµβάνει την µορφή της
κρίσης εντός του πεδίου, εφ’ όσον διαταράσσει την αρµονία και την ενότητά του,
καθώς συγκρούονται οι ήδη γνωστές κοινωνικές τροχιές των πρώτων µε τις
προσδοκίες και επιθυµίες των δεύτερων.42

δ. Κεφάλαιο
Οι κοινωνικές σχέσεις, οι οποίες παράγονται και αναπαράγονται από τους δρώντες σε
αυτό, ονοµάζονται ως κεφάλαιο. 43 Ο κάτοχός του κεφαλαίου, είναι σε θέση να

νέων επιστηµόνων που διαθέτουν νέους πόρους. Αυτό εξηγεί γιατί τα όρια του πεδίου αποτελούν
σχεδόν πάντα αντικείµενο διαµάχης στο εσωτερικό του πεδίου».
40
Βλ. P. BOURDIEU, Οι Κανόνες της Τέχνης: Γένεση και ∆οµή του Λογοτεχνικού Πεδίου, µετ. Έφη
Γιαννοπούλου, Αθήνα: Πατάκης 2006: 364 «Είναι αλήθεια ότι η πρωτοβουλία της αλλαγής αποδίδεται
σχεδόν εξ ορισµού στους νεοεισαχθέντες, δηλαδή στους νεότερους, που είναι επίσης και αυτοί που
στερούνται περισσότερο το ειδικό κεφάλάιο και οι οποίοι, µέσα σ’ ένα σύµπαν όπου το να υπάρχεις
σηµαίνει να διαφέρεις, δηλαδή να κατέχεις µια διακριτή και διακριτική θέση, υπάρχουν µόνο στο
βαθµό που, χωρίς αναγκαστικά να το θέλουν, θα καταφέρουν να διακηρύξουν την ταυτότητά τους,
δηλαδή τη διαφορά τους, να την κάνουν γνωστή και αναγνωρισµένη (‘να φτιάξουν ένα όνοµα’),
επιβάλλοντας νέους τρόπους σκέψης και έκφρασης σε ρήξη µε τους ισχύοντες τρόπους σκέψης, άρα
προορισµένους να προκαλέσουν σύγχυση µε την ‘αδιαφάνεια’ και την ‘ανιδιοτέλειά’ τους».
41
Βλ. Π. ΜΠΟΥΡΝΤΙΕ, Κείµενα Κοινωνιολογίας, επιµ. Ν. Παναγιωτόπουλος, Αθήνα: ∆ελφίνι 1994:
31-32 «Η αρχή του αιώνιου κινήµατος που ταρακουνά το πεδίο δεν εδρεύει µέσα σε κάποιον πρώτο
ακίνητο υποκινητή. […] αλλά µέσα στην ίδια την πάλη, η οποία παραγόµενη από τις συστατικές δοµές
του πεδίου, του αναπαράγει τις δοµές, τις ιεραρχίες. Βρίσκεται στις δράσεις και στις αντιδράσεις των
φορέων, οι οποίοι, εκτός αν αποκλειστούν από το παιχνίδι και βρεθούν στο κενό, δεν έχουν άλλη
επιλογή παρά να παλέψουν για αν διαφυλάξουν ή να βελτιώσουν τη θέση τους µέσα στο πεδίο, δηλαδή
για να συντηρήσουν ή να αυξήσουν το ειδικό κεφάλαιο που δεν προξενείται παρά µέσα στο πεδίο,
συµβάλλοντας έτσι στην καταδυνάστευση όλων των άλλων, η οποία συχνά βιώνεται ως αβάσταχτη και
γεννά τον ανταγωνισµό».
42
Βλ. P. BOURDIEU, Homo Academicus, transl. by Peter Collier, Cambridge: Polity Press 1988: 299,
υποσηµ. 19
43
Βλ. P. BOURDIEU, Η ∆ιάκριση: Κοινωνική Κριτική της Καλαισθητικής Κρίσης, µετ. Κική
Καψαµπέλη, Αθήνα: Πατάκης 20022: 161 «[…] το κεφάλαιο συνιστά κοινωνική σχέση, δηλαδή
κοινωνική ενεργό δύναµη που υπάρχει και τελεσφορεί µόνο µέσα στο πεδίο όπου παράγεται και
αναπαράγεται […]»

31
ελέγχει τους συσσωρευµένους συλλογικούς πόρους του πεδίου.44 Αν και έχει σαφώς
οικονοµική διάσταση, το κεφάλαιο συµπυκνώνεται σε ποικίλες µορφές, από τις
οποίες οι πιο θεµελιακές είναι το οικονοµικό, το συµβολικό και το πολιτιστικό
κεφάλαιο.
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Βασικό γνώρισµά τους αποτελεί η αλληλοµετατρεψιµότητα: το

συµβολικό κεφάλαιο µετατρέπεται σε οικονοµικό και αντίστροφα,46 ενώ και οι δύο
αποτελούν διαστάσεις του πολιτισµικού κεφαλαίου. Και τα τρία είδη κεφαλαίου
συνιστούν εξουσίες, οι οποίες υπογραµµίζουν τις πιθανότητες κέδρους στο πλαίσιο
ενός πεδίου.47
Λέγοντας οικονοµικό κεφάλαιο, δεν αναφερόµαστε αποκλειστικά στην
κατοχή των οικονοµικών µέσων όλων των κατηγοριών (γη, πλούτος, ιδιοκτησία),
αλλά και τις παραµέτρους οι οποίες συνδέονται µε αυτό, όπως είναι η διάσταση της
εξουσίας, της κοινωνικής θέσης, του γοήτρου και κύρους.48
Με τον όρο συµβολικό κεφάλαιο, προσδιορίζουµε την εξουσία, την ισχύ
καθιέρωσης, τη δυνατότητα να µιλά κάποιος εξ ονόµατος άλλων, η οποία πιστώνεται
ύστερα από µια µακρά περίοδο θεσµοποίησης σε κάποιον δρώντα, ο οποίος λαµβάνει
από την οµάδα την εξουσία να σχηµατίσει την οµάδα. 49 Εννοούµε όχι µόνο το
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Βλ. P. BOURDIEU, Επιστήµη της Επιστήµης και Αναστοχασµός, µετ. Θεόδωρος Παραδέλλης,
Αθήνα: Πατάκης 2007: 48 «[…] κάποιος που κατέχει κεφάλαιο […], ελέγχει δηλαδή σε µεγάλο βαθµό
τους συσσωρευµένους συλλογικούς πόρους».
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Βλ. H. K. ANHEIER, J. GERHARDS, F. P. ROMO, «Forms of Capital and Social Structure in
Cultural Fields: Examining Bourdieu’s Social Topography», American Journal of Sociology 100
(1995): 862
46
Βλ. Α. ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ, «Θρησκεία και Πολιτική Παιδεία», Πολιτική Επιθεώρηση Πολιτικής
Επιστήµης 3 (1982): 66, υποσηµ. 1 «Συµβολικά αγαθά είναι όσα ικανοποιούν τις φαντασιακές και
συναισθηµατικές µας ανάγκες σε αντίθεση µε τα υλικά αγαθά που ικανοποιούν τις υλικές µας ανάγκες
[…] Συµβολικά αγαθά είναι π.χ. το ‘νόηµα της ζωής’, η ‘σωτηρία της ψυχής’. ∆εν θα επιθµούσα στο
κείµενο αυτό να θέσω την προβληµατική της αλληλοµετατρεψιµότητας των συµβολικών και υλικών
αγαθών και κεφαλαίου. Αλλά και µόνο για την καλύτερη κατανόηση των προτάσεων, οφείλω να
παρατηρήσω, ότι το συµβολικό κεφάλαιο –‘όνοµα’, ‘ειδικευµένες γνώσεις’, ‘υπόληψη’, κλπ- είναι
οικονοµικό, διότι για την απόκτησή του απαιτούνται παραγωγικά µέσα και υλικό κεφάλαιο και διότι
µετατρέπεται κάτω από ορισµένες διαδικασίες σε υλικό, όπως και αντίστροφα. Η ‘πίστη’ στην αγορά
µετατρέπεται σε χρήµα: δανειοδότηση, καλύτερη αποδοχή προϊόντων, άλλες χρηµατικές
διευκολύνσεις. Όσο µεγαλύτερη πίστη (συµβολικό κεφάλαιο) διαθέτει ένας επιχειρηµατίας τόσο
µεγαλύτερη χρηµατική πίστωση µπορούν να δεχθούν οι λογαριασµοί του (υλικό κεφάλαιο)».
47
Βλ. P. BOURDIEU, Γλώσσα και Συµβολική Εξουσία, µετ. Κική Καψαµπέλη, Αθήνα: Ινστιτούτο του
Βιβλίου-Α. Καρδαµίτσα 1999: 335 «Τα είδη του κεφαλαίου, δίκην χαρτοπαικτικών ‘ατού’, είναι
εξοιυσίες που προσδιορίζουν τις πιθανότητες κέρδους σε ένα καθορισµένο πεδίο (στην
πραγµατικότητα, σε κάθε πεδίο ή υποπεδίο αντιστοιχεί ένα ιδιαίτερο είδος κεφαλαίου το οποίο, ως
εξουσία και ως διακύβευµα, είναι σε χρήση στο πεδίο αυτό)».
48
Βλ. Β. ΦΙΛΙΑ, Κοινωνιολογία του Πολιτισµού, τ. 1, Αθήνα: Παπαζήσης 2000: 169-170
49
Βλ. P. BOURDIEU, In Other Words: Essays Towards a Reflexive Sociology, transl. by Matthew
Adamson, Cambridge: Polity Press 1990: 138 «Symbolic capital is a credit, it is the power granted to
those who have obtained sufficient recognition to be in a position to impose recognition: in this way,
the power of constitution, a power of making a new group, by mobilization, or of a making it exist by
procuration, by speaking on its behalf, as an authorized spokesperson, can be obtained only at the end
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συσσωρευµένο γόητρο και κύρος, το οποίο έχει ενσωµατωθεί στην κοινωνική οµάδα,
αλλά και την θεσµική δυνατότητα αυτοί οι ίδιοι να απονέµουν αναγνώριση και κύρος
σε κάποιο δρώντα.50 Πρόκειται µε άλλα λόγια για µια διαδικασία θεσµοποίησης και
νοµιµοποίησης εντός του πεδίου, µε την οποία απονέµεται η αίσθηση της
«καθιέρωσης», η αίσθηση ότι οι φορείς δεν δρουν αυθαίρετα, αλλά λαµβάνουν την
εξουσία καθιέρωσης από έναν χώρο που τους υπερβαίνει.51
Συµβολικό κεφάλαιο είναι η αναγνώριση την οποία χορηγεί το πεδίο, η
δύναµη επιβολής, η οποία υπάρχει όχι µόνο στη διαταγή, την εντολή ή το σύνθηµα,
αλλά επιπλέον στον τελετουργικό λόγο, ακόµα και στην απειλή. 52 Αναλόγως του
πεδίου, µπορεί να λάβει τη µορφή της πανεπιστηµιακής εγκυρότητας, του
διανοητικού γοήτρου, της πολιτικής εξουσίας, ή και της φυσικής δύναµης. 53
Συµβολικό κεφάλαιο είναι ένα σύνολο ιδιοτήτων, ένα σύνολο αγαθών όπως η πράξη
της γνώσης και της αναγνώρισης, πράξεις οι οποίες µοιράζονται ανάµεσα σε δρώντες
προικισµένους µε τους ίδιους τρόπους σκέψης και πράξης, σε όσους κατέχουν
επαρκείς διαστάσεις του ενσωµατωµένου πολιτιστικού κεφαλαίου.54
Η φύση του συµβολικού κεφαλαίου προσιδιάζει σε αυτό που αποκαλούµε
«χάρισµα»: συνιστά µια τρόπον τινά µαγική τελετουργική ιδιότητα, η οποία, καθώς
βρίσκεται σε συστοιχία µε τις κοινωνικά συγκροτηµένες αντιλήψεις, προξενεί ένα
είδος αόρατης δράσης. 55 Ακριβώς εξ αιτίας τούτης της κρυφής, ενσωµατωµένης
ιδιότητάς του, το συµβολικό κεφάλαιο αναγνωρίζεται µόνο από τους µυηµένους,

of a long process of institutionalization, at the end of which a representative is chosen, who receives
from the group the power to form the group».
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Βλ. P. BOURDIEU, In Other Words: Essays Towards a Reflexive Sociology, transl. by Matthew
Adamson, Cambridge: Polity Press 1990: 138.
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Βλ. P. BOURDIEU, In Other Words: Essays Towards a Reflexive Sociology, transl. by Matthew
Adamson, Cambridge: Polity Press 1990: 112.
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Βλ. P. BOURDIEU, Γλώσσα και Συµβολική Εξουσία, µετ. Κική Καψαµπέλη, Αθήνα: Ινστιτούτο του
Βιβλίου-Α. Καρδαµίτσα 1999: 100 «Και το βάρος των διαφορετικών δρώντων εξαρτάται από το
συµβολικό τους κεφάλαιο, δηλαδή από τη –θεσµοθετηµένη ή όχι- αναγνώριση που τους χορηγεί µια
οµάδα: η συµβολική επιβολή, αυτή η θα λέγαµε, µαγική διαστηριότητα την οποία αξιώνουν να έχουν
όχι µόνο η διαταγή ή το σύνθηµα, αλλά επίσης ο τελετουργικός λόγος και η απλή εντολή, ή ακόµα και
η απειλή και η βρισιά, µπορεί να λειτουργήσει µόνο καθόσον συγκεντρώνονται κοινωνικές συνθήκες
που είναι εντελώς έξω από την καθαρά γλωσσική λογική του λόγου (discours)».
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Βλ. Π. ΜΠΟΥΡΝΤΙΕ, Κείµενα Κοινωνιολογίας, επιµ. Ν. Παναγιωτόπουλος, Αθήνα: ∆ελφίνι 1994:
72 «[…] το πεδίο είναι µια ορισµένη δοµή της κατανοµής ενός ορισµένου είδους κεφαλαίου. Το
κεφάλαιο αυτό µπορεί να είναι η πανεπιστηµιακή εγκυρότητα, το διανοητικό γόητρο, η πολιτική ισχύς,
η φυσική δύναµη, ανάλογα µε το θεωρούµενο πεδίο».
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Βλ. P. BOURDIEU, Επιστήµη της Επιστήµης και Αναστοχασµός, µετ. Θεόδωρος Παραδέλλης,
Αθήνα: Πατάκης 2007: 129
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Βλ. P. BOURDIEU Πρακτικοί Λόγοι: Για τη Θεωρία της ∆ράσης, µετ. Ράνια Τουτουντζή, Αθήνα:
Πλέθρον 2000: 173-174.
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µόνο από αυτούς οι αντιληπτικές ικανότητες των οποίων έχουν επίσης ενσωµατώσει
και αναγνωρίσει το συγκεκριµένο κεφάλαιο.56
Οι φορείς του συµβολικού κεφαλαίου, αναλόγως του βαθµού σπανιότητάς του,
διαµορφώνουν τις µορφές ιεραρχίας των δρώντων, οι οποίοι συγκροτούν την
ταυτότητα του πεδίου, συνενώνοντας τους µυηµένους σε αυτό και αποκλείοντας τους
µη κατόχους.57 Το επαγγελµατικό όνοµά τους συνιστά µία µορφή τίτλου ή αµοιβής
και αποτελεί διακριτικό σήµα, λαµβάνον αξία από την θέση του καθενός στο
ιεραρχικό σύστηµα του πεδίου.58 Το να «φτιάχνεις όνοµα», να διαφοροποιείσαι στα
όρια ενός κλειστού κοινωνικού µικρόκοσµου, διαµορφώνει τις ιδιότητές σου ως
παραγωγού έργου.59
Το πολιτιστικό κεφάλαιο συνιστά στην ουσία του ενσωµατωµένους τρόπους
αντίληψης και πράξης. 60 Πραγµατοποιείται ως εξουσία πάνω στα συσσωρευµένα
αγαθά της εργασίας και ιδίως των παραγωγικών εργαλείων των παλαιοτέρων, άρα
έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει την παραγωγή µιας συγκεκριµένης κατηγορίας
αγαθών, σε ένα σύνολο εισοδηµάτων και κερδών. 61 Άρα, θα µπορούσαµε να
ισχυριστούµε ότι θεωρείται εγγενής και η ταξική του διάσταση, εφ’ όσον η
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Βλ. P. BOURDIEU, Γλώσσα και Συµβολική Εξουσία, µετ. Κική Καψαµπέλη, Αθήνα: Ινστιτούτο του
Βιβλίου-Α. Καρδαµίτσα 1999: 346 «Το συµβολικό κεφάλαιο –άλλο όνοµα για τη διάκριση- δεν είναι
τίποτε άλλο από το κεφάλαιο, σε οποιοδήποτε είδος κι αν ανήκει, όταν γίνεται αντιληπτό από έναν
δρώντα εφοδιασµένο µε αντιληπτικές κατηγορίες που απορρέουν από το γεγονός ότι έχει ενσωµατώσει
τη δοµή της κατανοµής του κεφαλαίου αυτού, δηλαδή όταν ο δρων γνωρίζει και αναγνωρίζει το
κεφάλαιο ως αυτονόητο».
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Βλ. Β. ΦΙΛΙΑ, Κοινωνιολογία του Πολιτισµού, τ. 1, Αθήνα: Παπαζήσης 2000: 175
58
Βλ. P. BOURDIEU, Γλώσσα και Συµβολική Εξουσία, µετ. Κική Καψαµπέλη, Αθήνα: Ινστιτούτο του
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είναι εφοδιασµένοι οι δρώντες, ο τίτλος που τους δίνεται, είναι (για τους ίδιους λόγους µε τον µισθό)
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λαµβάνει την αξία του από τη θέση του σε ένα ιεραρχικά οργανωµένο σύστηµα τίτλων και το οποίο
εποµένως συντελεί στον καθορισµό των σχετικών θέσεων ανάµεσα στους δρώντες και τις οµάδες.
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φτιάχνεις ένα όνοµα’, ένα κύριο ή ένα κοινό όνοµα (το όνοµα της οµάδας)».
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211
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Βιβλίου-Α. Καρδαµίτσα 1999: 334-335 «Το κεφάλαιο […] αντιπροσωπεύει µια εξουσία πάνω σε ένα
πεδίο (σε µια δεδοµένη στιγµή) και, πιο συγκεκριµένα, πάνω στο συσσωρευµένο προϊόν της
παρελθούσας εργασίας (και ιδίως πάνω στο σύνολο των παραγωγικών εργαλείων) και ταυτόχρονα
πάνω στους µηχανισµούς που επιδιώκουν να εξασφαλίσουν την παραγωγή µιας ιδιαίτερης κατηγορίας
αγαθών-εποµένως µια εξουσία πάνω σε ένα σύνολο εισοδηµάτων και κερδών».
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πλεονεκτική θέση όσων το κατέχουν, επέχει θέση κοινωνικής τάξης.62 Παρέχει στους
µεταγενέστερους κάποιου είδους προβάδισµα, µια µορφή προκαταβολής, η οποία
ενεργεί στον νεοεισερχόµενο εντός του πεδίου ως το υπόδειγµα των υλοποιηµένων
τρόπων αντιλήψης, σκέψης και πράξης, γεγονός το οποίο του επιτρέπει να αρχίσει τη
δική του παραγωγή αγαθών από ένα νοµιµοποιηµένο πλαίσιο δράσης.
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Ιδιοποιούµενος, λοιπόν, ο δρών, ιδίως ο νέος, το πολιτισµικό κεφάλαιο, αποκτά ένα
κέδρος διάκρισης εντός του πεδίου, καθώς και ένα κέδρος νοµιµότητας, αφού
αισθάνεται δικαιολογηµένος να υπάρχει έτσι όπως υπάρχει, αισθάνεται ότι είναι
«καθώς πρέπει».64
Ο τρόπος πρόσκτησης του πολιτιστικού κεφαλαίου διακρίνεται σε δύο
βασικούς: ο ένας είναι η ελεύθερη, άνετη, η δια της ωσµώσεως και χωρίς προσπάθεια
πρόσληψή του, µεγαλώνοντας µέσα σε αυτό, ενώ ο δεύτερος είναι η κοπιώδης,
ατοµική προσπάθεια, κατά την οποία ο δρών επιχειρεί να το κατακτήσει,
αποβάλλοντας ταυτόχρονα προηγούµενες µορφές κεφαλαίου.65 Ωστόσο, η διαδικασία
απόκτησής του παραµένει εξ ολοκλήρου κρυµµένη, αθέατη, καλυµµένη και
ασυνείδητη, ενώ προσδιορίζεται από την έξη της ατοµικότητας του φέροντος και
πεθαίνει µαζί του.66
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Βλ. Π. ΜΠΟΥΡΝΤΙΕ, Κείµενα Κοινωνιολογίας, επιµ. Ν. Παναγιωτόπουλος, Αθήνα: ∆ελφίνι 1994:
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µπορεί να µεταδοθεί στιγµιαία […] µε το χάρισµα ή την κληρονοµική µετάδοση, µε την αγορά ή την
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Το πολιτισµικό κεφάλαιο έχει τη δυνατότητα να υπάρξει µέσα από τρεις
καταστάσεις: την ενσωµατωµένη, υπό τη µορφή διαρκών διαθέσεων, την
αντικειµενοποιηµένη, υπό τη µορφή πολιτισµικών αγαθών όπως βιβλία, πίνακες,
εργαλεία, µηχανές και την θεσµοποιηµένη, υπό τη µορφή π.χ. του σχολικού τίτλου, ο
οποίος εγγυάται δηµιουργικές ιδιότητες.67
Τέλος, ως σύστοιχη µορφή των παραπάνω κεφαλαίων, θα µπορούσε να
κατατάξει κανείς και το κοινωνικό κεφάλαιο, δηλαδή τις κοσµικές-κοινωνικές
σχέσεις, οι οποίες χρησιµοποιούνται ως «µέσα», το δίκτυο των σχέσεων
αλληλογνωριµίας και αλληλοαναγνώρισης, µε το οποίο εξασφαλίζει κανείς την
εµπιστοσύνη και τον σεβασµό της «καλής κοινωνίας». 68 Το κοινωνικό κεφάλαιο
συνιστά στον φέροντα σχέσεις αξιοπρέπειας και υπόληψης, οι οποίες µπορούν να
υλοποιηθούν ως στηρίγµατα ενδυνάµωσης του κύρους του. 69 Συνίσταται από το
πλέγµα των σχέσεων, το οποίο αναπτύσσουν οι δρώντες, τόσο µεταξύ τους εντός του
δικού τους πεδίου, όσο και µεταξύ άλλων κοινωνικών δρώντων, δηλαδή την σύνθεση
των δυνάµεων τις οποίες εκπέµπουν και δέχονται.70 Το κοινωνικό κεφάλαιο αποτελεί
µέρος της βασικής τριπλής µορφής κεφαλαίου, που εκφράζεται µε την µορφή ενός
πλέγµατος µόνιµων κοινωνικών σχέσεων, πρόσφορων για τον προσπορισµό
αγαθών.
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Η αξιοπρέπεια και η υπόληψη που εξασφαλίζονται µέσα από την

καλλιέργεια ενός δικτύου κοινωνικών σχέσεων, παρέχουν σε όσους τα αποταµιεύουν,
ανταλλαγή. Μπορεί να αποκτηθεί, κατά το κύριο µέρος του, µε τρόπο εξ ολοκλήρου καλυµµένο και
ασυνείδητο και παραµένει σηµαδεµένο από τις πρωταρχικές συνθήκες απόκτησης. ∆εν µπορεί να
συσσωρευθεί έξω από τις ικανότητες ιδιοποίησης ενός µοναδικού φορέα. Φθίνει και πεθαίνει µε τον
φέροντά του (µε τις βιολογικές του ικανότητες, µε τη µνήµη του κτλ)».
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τους δυνητικούς «πελάτες» τους,72 όσους δηλαδή µπορούν να το µετατρέψουν είτε σε
µορφές οικονοµικού είτε σε µορφές πολιτιστικού κεφαλαίου. Είναι φανερό ότι η
σχεσιακή µορφή εκδήλωσης του συγκεκριµένου κεφαλαίου υπογραµµίζει την άϋλη
υπόστασή του.73

ε. Στρατηγικές
Οι κάτοχοι ενός πολιτιστικού κεφαλαίου, όπως είναι φυσικό, δεν είναι διατεθειµένοι
να το εξαντλήσουν ή να το ρευστοποιήσουν στην αγορά των πολιτιστικών αγαθών,
αλλά αντίθετα να το αυξήσουν και να το πιστώσουν έτι περαιτέρω. Αυτό σηµαίνει ότι
αγωνίζονται στο πλαίσιο του πεδίου τους, ώστε να διατηρήσουν αφενός τον όγκο του
κεφαλαίου τους και αφετέρου να το υπερασπιστούν απέναντι σε κάθε ενδεχόµενη
αλλαγή, η οποία προέρχεται είτε από εξωτερικές πιέσεις είτε από την είσοδο νέων
δρώντων στο πεδίο, οι οποίοι ενδεχοµένως θα αλλάξουν την ισορροπία δυνάµεων.74
Προκειµένου να καταφέρουν την επιδίωξή τους αυτή, οι κάτοχοι µετέρχονται
τα όπλα που τους παρέχει το πεδίο, τις στρατηγικές τους, δηλαδή την εκµετάλλευση
των δυνατοτήτων που βρίσκονται στην διάθεσή τους.75 Οι στρατηγικές θεωρούνται
προϊόντα του habitus, άρα µεταφέρουν τις ταξικές και κοινωνικές εγγραφές του και
έτσι προσανατολίζουν την πρακτική εφαρµογή των στρατηγικών. 76 Λόγω του
συλλογικού χαρακτήρα τους και της κεντρικής θέσης που καταλαµβάνει το habitus
εντός τους, δεν θα ήταν αδόκιµο αν υποστηρίζαµε ότι οι στρατηγικές συνιστούν την
συλλογική άµυνα του επαγγελµατικού σώµατος, ώστε να διατηρηθεί στο χρόνο το
κοινωνικό ένστικτο συντήρησης της οµάδας.77
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Οι δυνατότητες, αλλά και οι µη δυνατότητες των δρώντων ενός πεδίου,
καθορίζουν τις στρατηγικές τους. 78 Ως παράγωγα του habitus, οι στρατηγικές
προσανατολίζονται σαφώς προς την πρακτική, όχι τόσο µε την µορφή του συνειδητού
υπολογισµού, όσο µε την µορφή προδιαθέσεων. 79 Εµφανίζονται ως συλλογικός
τρόπος άµυνας, οργανωµένος από τους δρώντες του πεδίου, προκειµένου να παραχθεί
και να αναπαραχθεί η κοινωνική αντίληψη της διατήρησης της οµάδας, ο πυρήνας
του habitus.80
Οι στρατηγικές εξαρτώνται από τη δοµή του πεδίου και πιο συγκεκριµένα,
υπόκεινται στον όγκο του συσσωρευµένου πολιτιστικού κεφαλαίου των δρώντων,
χωρίς να παραγνωρίζεται η δεσπόζουσα θέση των κυρίαρχων, έναντι των
νεοεισερχόµενων.81 Οι πρώτοι, έχουν την δυνατότητα να ακολουθήσουν στρατηγικές
απολυτοποίησης και αυτοκαθιέρωσης: µπορούν να παρουσιαστούν ως αναγκαίοι, να
δηµιουργήσουν την ανάγκη του δικού τους αγαθού, αφού πρώτα δηµιουργήσουν µια
δυσκολία, την οποία µόνο αυτοί µπορούν να επιλύσουν, αλλά και να προσφύγουν
στην µέθοδο της απρόσωπης αφοσίωσης, δηλαδή στην ανιδιοτελή προσήλωση σε
ιερά καθήκοντα και καθολικές αξίες, µονοπωλώντας αντιλήψεις όπως ο Θεός, η
Αλήθεια, ο Λαός, η Ελευθερία κλπ., χαράσσοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τα όρια
ανάµεσα σε αυτούς και όλους τους άλλους.82 Μονοπωλώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο
το πολιτισµικό κεφάλαιο που αναπτύσσεται στο πεδίο τους έχουν την δυνατότητα να
αντιµετωπίσουν οποιαδήποτε αλλαγή, εσωτερική ή εξωτερική, υπό τον φόβο της
«αίρεσης», δηλαδή της αλλαγής της ισορροπίας κεφαλαίου άρα και της αλλαγής των
σηµασιών που θέτει το πεδίο. Γι’ αυτό και ορθώνουν στρατηγικές «ορθοδοξίας»,
δηλαδή συντήρησης της καθεστηκυίας τάξης πραγµάτων στο πεδίο.
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than the aggregated result of thousants of independent but orchestrated stategies of reproduction,
thousants of acts which contribute effectively to the preservation instinct that is the habitus of the
members group».
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συγκεκριµένες στρατηγικές λαµβάνουν και τον χαρακτήρα των στρατηγικών
διαδοχής, εφόσον απευθύνονται σε όσους δρώντες φορείς προορίζονται να τους
διαδεχθούν στις θέσεις τους στο πεδίο, κληρονοµώντας δια της όσµωσης και της
ενσωµάτωσης το συγκεκριµένο κεφάλαιο, απέναντι σε όσους νεοεισερχόµενους
απειλήσουν να διεκδικήσουν αυτοί τα κέρδη.84
Οι δεύτεροι, έχουν την δυνατότητα είτε να στραφούν σε στρατηγικές διαδοχής,
τέτοιες ώστε να εξασφαλίσουν τα προβλεπόµενα οφέλη µέσα στα επιτρεπτά,
καθορισµένα από πριν, όρια, είτε να ακολουθήσουν στρατηγικές ανατροπής, στις
οποίες χρειάζεται να δαπανήσουν απείρως µεγαλύτερο πολιτιστικό κεφάλαιο και να
ριψοκινδυνεύσουν, προσβλέποντας στον πλήρη επαναπροσδιορισµό των κανόνων
νοµιµοποίησης και κυριαρχίας.85

στ. Συµβολική Βία
Όπου δεν µπορεί να εκδηλωθεί άµεσα η φυσική βία, εφ’ όσον η άσκησή της θα
προκαλούσε ισοδύναµες αντιδράσεις, αναπτύσσεται µια ιδιάζουσα µορφή ήπιας και
λανθάνουσας βίας, η οποία ακριβώς επειδή επιβάλλεται και ασκείται µη φανερά,
εγχαράσσοντας στους δρώντες σχήµατα αντίληψης, σκέψης και πράξης,86 ονοµάζεται
συµβολική βία. 87 Η συµβολική βία, η οποία αναπτύσσεται εντός των ορίων ενός
πεδίου, συγκεφαλαιώνει τις αξίες της εµπιστοσύνης, της διαπροσωπικής αφοσίωσης,
του δώρου, της αναγνώρισης και άλλων παρόµοιων αξιών. 88 Σηµαίνει την κάθε
είδους εξουσία, η οποία, διαµέσου θεσµών όπως το σχολείο, η εκκλησία, επιβάλλει
µορφές αντιλήψεων, ερµηνειών, πεποιθήσεων και αξιολογήσεων, οι οποίες, ακριβώς
επειδή επιβάλλονται έµµεσα, ως επίσηµες και καθιερωµένες, επισηµαίνουν την

are often also the newcomers, and therefore generally the youngest) are inclined towards subversion
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συµβολική, τουτέστιν µη φυσική, εκδήλωση της βίας. 89 Η συµβολική εξουσία
προϋποθέτει την παραγνώριση, την συνενοχή, αυτού που την υφίσταται µε αυτόν που
την ασκεί.90
Η συµβολική βία ως εξουσία, ενώ ασκείται στα σώµατα, ωστόσο
πραγµατοποιείται χωρίς φυσικό καταναγκασµό και αποσκοπεί στο να ενεργοποιήσει
της προδιαθέσεις που έχουν ήδη εγχαραχθεί στο ανθρώπινο σώµα, γι’ αυτό και
κατανοείται ως µια µορφή κοινωνικής µαγείας.91 Εγχαράσσεται µε την συναίνεση του
υφιστάµενου την βία, εφ’ όσον ο µόνος τρόπος για να προσλάβει την σχέση του µε
τον ασκούντα τη βία, είναι η ενσωµατωµένη εµπειρία της συµβολικής βίας, µιας βίας
η οποία ανασυντίθεται τελικώς φυσικοποιηµένη στο σώµα του.92
Ειδικότερα, κάθε παιδαγωγική και εκπαιδευτική πράξη είναι στην ουσία της
µια πράξη που ενεργεί µε επιβολή, αυθαίρετα και εξουσιαστικά.93 Προκειµένου να
αναπαραχθούν κυρίαρχα σχήµατα αντίληψης, σκέψης και πράξης στον κοινωνικό και
πολιτικό χώρο, δηλαδή µια συγκεκριµένη επιλογή σηµασιών η οποία µε αυθαίρετο
τρόπο κυριαρχεί επειδή την εκφράζουν όσοι κατέχουν δύναµη και εξουσία,94 ασκείται
από τους δρώντες του πεδίου οι οποίοι κατέχουν µεγάλη συσσώρευση πολιτιστικού
κεφαλαίου προς τους νεοεισερχόµενους, οι οποίοι κατά κανόνα δεν διαθέτουν
89

Βλ. Α. ΦΡΑΓΚΟΥ∆ΑΚΗ, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης: Θεωρίες για την Κοινωνική Ανισότητα
στο Σχολείο, Αθήνα: Παπαζήσης 1985: 167
90
Βλ. P. BOURDIEU, Γλώσσα και Συµβολική Εξουσία, µετ. Κική Καψαµπέλη, Αθήνα: Ινστιτούτο του
Βιβλίου-Α. Καρδαµίτσα 1999: 305 «Η συµβολική εξουσία είναι µια εξουσία που προϋποθέτει την
αναγνώριση, δηλαδή την παραγνώριση της βίας που ασκείται διαµέσου αυτής. Άρα, η συµβολική βία
του λειτουργού δεν µπορεί να ασκηθεί παρά µόνο µε εκείνο το είδος συνενοχής που του χορηγούν,
µέσω της παραγνώρισης την οποία ενθαρρύνει η αποποίηση, εκείνοι πάνω στους οποίους η βία αυτή
ασκείται».
91
Βλ. P. BOURDIEU, Η Ανδρική Κυριαρχία, µετ. Έφη Γιαννοπούλου, Αθήνα: Πατάκης 2007: 86 «Η
συµβολική ισχύς είναι µια µορφή εξουσίας που ασκείται πάνω στα σώµατα, άµεσα, και ως δια µαγείας,
έξω από κάθε σωµατικό καταναγκασµό. Και αυτή η µαγεία δε λειτουργεί παρά µόνο στηριζόµενη στις
διαθέσεις που είναι αποθηκευµένες, σαν ελατήρια, στον πυρήνα των σωµάτων».
92
Βλ. P. BOURDIEU, Η Ανδρική Κυριαρχία, µετ. Έφη Γιαννοπούλου, Αθήνα: Πατάκης 2007: 81-82
«Η συµβολική βία εγκαθίσταται µε τη µεσολάβηση της συναίνεσης που ο κυριαρχούµενος είναι
αναγκασµένος να προσφέρει στον κυρίαρχο (άρα και στην κυριαρχία) όταν, για να τον σκεφτεί και για
να σκεφτεί τον εαυτό του ή ακόµη καλύτερα, για να σκεφτεί τη σχέση του µαζί του, διαθέτει µόνο
γνωστικά εργαλεία που µοιράζεται µαζί του και τα οποία, ακριβώς επειδή συνιστούν την
ενσωµατωµένη µορφή της σχέσης κυριαρχίας, παρουσιάζουν αυτή τη σχέση ως φυσική. Ή µε άλλα
λόγια, όταν τα σχήµατα που ενεργοποιεί για να αντιληφθεί και να αξιολογήσει τον εαυτό του ή για να
κατανοήσει και να αξιολογήσει τους κυρίαρχους (ψηλό/χαµηλό, αρσενικό/θηλυκό, λευκό/µαύρο κλπ).
Είναι το προίόν της ενσωµάτωσης ταξινοµήσεων που έτσι φυσικοποιούνται, και των οποίων προϊόν
αποτελεί το κοινωνικό του ‘είναι'».
93
Βλ. Θ. ΜΥΛΩΝΑ, «Εισαγωγικές Επισηµάνσεις πάνω στη Θεωρία του Pierre Bourdieu», Pierre
Bourdieu-Κοινωνιολογία της Παιδείας: 10 Ανακοινώσεις, επιµ. Ιωάννα Λαµπίρη-∆ηµάκη και Νίκος
Παναγιωτόπουλος, Αθήνα: Καρδαµίτσας-∆ελφίνι 1995: 81 «Κάθε παιδαγωγική πράξη είναι πράγµατι
(στην ουσία της) µια συµβολική βία, αφού είναι πράξη επιβολής ενός πολιτιστικού αυθαιρέτου, από
µια εξουσία αυθαίρετη».
94
Βλ. Θ. ΜΥΛΩΝΑ, Κοινωνική Αναπαραγωγή στο Σχολείο: Θεωρία και Εµπειρία, Αθήνα: Αρµός χ.χ.:
225-226.

40
επαρκές πολιτιστικό κεφάλαιο. Πρόκειται για έναν κρυµµένο εξαναγκασµό
πιστότητας, ώστε οι τελευταίοι να κοινωνικοποιηθούν σε τέτοιο βαθµό και µε τέτοιες
ποιότητες προκειµένου να εφοδιαστούν µε όσα αντιληπτικά και νοητικά σχήµατα θα
τους επιτρέψουν να κατανοούν και να διαχειρίζονται την κατάσταση του πεδίου.95 Με
άλλα λόγια, να καταφέρουν να αντιστοιχήσουν τις εσωτερικές νοητικές δοµές τους µε
τις εξωτερικές αντικειµενικές δοµές.96 Έτσι, πραγµατοποιείται υποδόρια, µυστικά, µε
λανθάνοντα τρόπο και χωρίς εκδηλώσεις ωµής βίας η µονοπωλιακή αναπαραγωγή
του πολιτιστικού αυθαίρετου των κυρίαρχων του πεδίου.97
Χαρακτηριστικά αυτής της συµβολικής βίας, είναι η αναγνώριση από όλους
τους φορείς του πεδίου, όσους την ασκούν και όσους την υφίστανται, ότι υπάρχει ως
νόµιµη, ενεργείται συµβολικά, δηλαδή ποτέ άµεσα, αλλά µέσω ευφηµισµών, ενώ
επιτυγχάνεται η απόκρυψη των συνθηκών και των εργαλείων διαµέσου των οποίων
ασκείται.98 Η συµβολική βία τους καθιστά όλους τρόπον τινά συνυπεύθυνους, καθώς
µπορεί να εκδιπλωθεί µόνον όταν όσοι την υφίστανται συµφωνήσουν να την
παραθεωρήσουν, να την παραγνωρίσουν, 99 δηλαδή να παραγνωρίσουν τις αιτίες
συµφερόντων και εξουσίας στις οποίες υπάγονται. Προσιδιάζει σε πλαίσιο όπου οι
διαπροσωπικές σχέσεις µετέρχονται τα συµβολικά αγαθά όπως αυτά της
εµπιστοσύνης, της αφοσίωσης, του δώρου, του χρέους.100
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Κεφάλαιο 2. Επιστηµονικό Πεδίο και Επιστηµονικό Κεφάλαιο
α. Επιστηµονικό Πεδίο
Αν είναι ορθό το συµπέρασµα του Max Weber, ότι η επιστήµη είναι ένα επάγγελµα,
το οποίο ασκείται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να προκύπτει η γνώση των σχέσεων
ανάµεσα στα γεγονότα, 101 τότε µπορούµε να υποθέσουµε ότι αυτές οι σχέσεις, οι
οποίες υλοποιούνται κατ’ εξοχήν από τους επιστήµονες ως βασικούς δρώντες,
προσδιορίζουν το επιστηµονικό πεδίο. Πιο συγκεκριµένα, λέγοντας επιστηµονικό
πεδίο αναφερόµαστε σε εκείνο τον κοινωνικό χώρο, ο οποίος µονοπωλεί την εξουσία
του επιστηµονικού κύρους ως ικανότητας του επιστήµονα να οµιλεί και να ενεργεί
νόµιµα. 102 Στην πραγµατικότητα το πεδίο δεν είναι παρά η ενσάρκωσή του στον
επιστήµονα, του οποίου οι γνωστικές δοµές συστοιχίζονται µε αυτές του πεδίου.103
Το κοινωνικό σύµπαν της επιστήµης, καθώς και άλλοι µικρόκοσµοι, όπως
αυτός της τέχνης ή της λογοτεχνίας, προσδιορίζεται µε την επαρκώς δική του
αυτονοµία, η οποία υπακούει στους δικούς της νόµους.104 Τέτοιοι νόµοι είναι πρώτον
η κλειστότητά του, τουτέστιν η τάση του ερευνητή να µην έχει άλλους αποδέκτες,
εκτός από άλλους ερευνητές, οι οποίοι µπορούν όχι µόνο να τον κατανοήσουν, αλλά
και να τον ελέγξουν, να τον διαψεύσουν, ακόµα και να τον αναιρέσουν.105 Οι σχέσεις
101

Βλ. M. WEBER, Η Επιστήµη ως Επάγγελµα, µετ. Μιχ. Γ. Κυπραίος, Αθήνα: Παπαζήσης χ.χ.: 124
«Η επιστήµη σήµερα είναι ένα ειδικευµένο ‘επάγγελµα’ που ασκείται για την υπηρεσία της
αυτοεπίγνωσης και της γνώσης των σχέσεων ανάµεσα στα γεγονότα και όχι ως θείο χάρισµα µάντεων
και προφητών, που προσφέρουν σωτήρια αγαθά και αποκαλύψεις, ούτε συµµετέχει στο στοχασµό των
σοφών και των φιλοσόφων για το νόηµα του κόσµου».
102
Βλ. Π. ΜΠΟΥΡΝΤΙΕ, Μικρόκοσµοι: Τρεις Μελέτες Πεδίου, µετ. Μάνος Γ. ∆ηµητρακόπουλοςΝίκος Παναγιωτόπουλος, Αθήνα: ∆ελφίνι 1992: 86 «Το επιστηµονικό πεδίο, ως σύστηµα των
αντικειµενικών σχέσεων µεταξύ των κεκτηµένων θέσεων (στους προηγούµενους αγώνες), είναι ο
τόπος (δηλαδή ο χώρος του παιχνιδιού) ενός συναγωνσιµού που έχει ως ιδιαίτερο αντίκρυσµα το
µονοπώλιο του επιστηµονικού κύρους αδιάσπαστα καθορισµένου ως τεχνικής ικανότητας και ως
κοινωνικής εξουσίας ή αν προτιµάτε, το µονοπώλιο της επιστηµονικής αρµοδιότητας, εννοουµένης ως
ικανότητας να οµιλούµε και να ενεργούµε νόµιµα (δηλαδή κατά τρόπο εξουσιοδοτηµένο και
εξουσιαστικό) για την επιστήµη, που είναι κοινωνικά αναγνωρισµένη σε έναν καθορισµένο φορέα».
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Βλ. P. BOURDIEU, Επιστήµη της Επιστήµης και Αναστοχασµός, µετ. Θεόδωρος Παραδέλλης,
Αθήνα: Πατάκης 2007: 99 «Ο επιστήµονας είναι ένα επιστηµονικό πεδίο που έχει ενσαρκωθεί, του
οποίου οι γνωστικές δοµές είναι οµόλογες προς τη δοµή του πεδίου και ως εκ τούτου συνεχώς
προσαρµοσµένες στις προσδοκίες που είναι εγγεγραµµένες στο πεδίο».
104
Βλ. P. BOURDIEU, Για την Επιστήµη και τις Κοινωνικές Χρήσεις της, επιµ. Νίκος
Παναγιωτόπουλος, µετ. Μαρία Θανοπούλου-Εύη Βαγγελάτου, Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών
Ερευνών 2005: 24-25 «[…] το σύµπαν µέσα στο οποίο εντάσσονται οι κοινωνικοί δρώντες και οι
θεσµοί που παράγουν, αναπαράγουν ή διαδίδουν την τέχνη, τη λογοτεχνία ή την επιστήµη. Αυτό το
σύµπαν είναι ένας κοινωνικός κόσµος όπως όλοι οι άλλοι, που υπακούει όµως σε περισσότερο ή
λιγότερο ειδικούς κοινωνικούς νόµου. Η έννοια του πεδίου είναι ακριβώς εδώ για να υποδείξει αυτόν
το σχετικά αυτόνοµο χώρο, αυτόν το µικρόκοσµο που διαθέτει τους δικούς του νόµους».
105
Βλ. P. BOURDIEU, Επιστήµη της Επιστήµης και Αναστοχασµός, µετ. Θεόδωρος Παραδέλλης,
Αθήνα: Πατάκης 2007: 158
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που αναπτύσσονται µεταξύ των κοινωνικών δρώντων, σχέσεις που δοµούν το
επιστηµονικό πεδίο, υπαγορεύουν τις επιστηµονικές παρεµβάσεις, τους τόπους
έκδοσης, τα επιστηµονικά θέµατα και αντικείµενα.106
Συνεπαγωγή του πρώτου νόµου, µπορεί να θεωρηθεί η µονοπωλιακή
διάσταση του νόµιµου της επιστήµης που ασκούν οι επιστήµονες. 107 Επιπλέον, η
τεράστια ποσότητα της συσσωρευµένης ιστορικής γνώσης, συντελεί στην
αποθησαύριση σταθµισµένων ενεργειών και «ρουτινοποιηµένων» δεξιοτήτων των
δρώντων. 108 Ενώ το πεδίο από τη µια πλευρά αξιώνει την κατοχή της αίσθησης
υπεροχής, τον «εγωιστικό» ανταγωνισµό, από την άλλη προωθεί την ανιδιοτέλεια,
δηλαδή την ανιδιοτελή αφοσίωση στην προώθηση της γνώσης.109
Η αντίληψη περί του επιστηµονικού πεδίου, µας βοηθά να κατανοήσουµε ότι
δεν υπάρχει «καθαρή επιστήµη», απελευθερωµένη από κάθε κοινωνική αναγκαιότητα,
ούτε όµως και «υποταγµένη επιστήµη», υπό την πίεση κοινωνικο-πολιτικών
αιτηµάτων.110 Στην πραγµατικότητα, η «πολιτικοποίηση» του επιστηµονικού πεδίου,
δηλαδή η εισαγωγή πολιτικών µοντέλων εντός του, σηµαίνει την επικράτηση
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Βλ. P. BOURDIEU, Για την Επιστήµη και τις Κοινωνικές Χρήσεις της, επιµ. Νίκος
Παναγιωτόπουλος, µετ. Μαρία Θανοπούλου-Εύη Βαγγελάτου, Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών
Ερευνών 2005: 28 «[…] αυτό που υπαγορεύει τις απόψεις, αυτό που υπαγορεύει τις επιστηµονικές
παρεµβάσεις, τους τόπους έκδοσης, τα θέµατα τα οποία επιλέγουµε, τα αντικείµενα για τα οποία
ενδιαφερόµαστε κλπ., είναι η δοµή των αντικειµενικών σχέσεων µεταξύ των διαφορετικών κοινωνικών
δρώντων οι οποίοι είναι […] πηγές δικαίου. Αυτό που µπορούν και αυτό που δεν µπορούν να κάνουν
οι κοινωνικοί δρώντες προσδιορίζεται από τη δοµή των µεταξύ τους αντικειµενικών σχέσεων»
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Βλ. P. BOURDIEU, Επιστήµη της Επιστήµης και Αναστοχασµός, µετ. Θεόδωρος Παραδέλλης,
Αθήνα: Πατάκης 2007: 158
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Βλ. P. BOURDIEU, Επιστήµη της Επιστήµης και Αναστοχασµός, µετ. Θεόδωρος Παραδέλλης,
Αθήνα: Πατάκης 2007: 87 «Η ιδιαιτερότητα του επιστηµονικού πεδίου οφείλεται κατά ένα µέρος στο
γεγονός ότι η ποσότητα της συσσωρευµένης ιστορίας είναι σηµαντική, χάρη, κυρίως, στη ‘διατήρηση’
των κεκτηµένων υπό µια ιδιαίτερα οικονοµική µορφή, -υπό τη µορφή, για παράδειγµα, αρχών και
τύπων ή υπό τη µορφή µιας αργής αποθησαύρισης σταθµισµένων ενεργειών και ‘ρουτινοποιηµένων’
δεξιοτήτων».
109
Βλ. P. BOURDIEU, Επιστήµη της Επιστήµης και Αναστοχασµός, µετ. Θεόδωρος Παραδέλλης,
Αθήνα: Πατάκης 2007: 125 «Το επιστηµονικό πεδίο (και στο συµβολικό κεφάλαιο) διέπεται από ένα
είδος δοµικής αµφισηµίας […]: ο θεσµός που αξιώνει την υπεροχή (δηλαδή την ιδιοποίηση του
συµβολικού κεφαλαίου) αξιώνει επίσης και την ανιδιοτέλεις και την ‘ανιδιοτελή αφοσίωση στην
προώθηση της γνώσης’. Το πεδίο επιβάλλει ταυτόχρονα τόσο τον ‘εγωϊστικό’ ανταγωνισµό –και τα
µέχρις αλλοφροσύνης ενίοτε συµφέροντα που γεννά, µέσα, για παράδειγµα, από το φόβο µήπως
προηγηθεί κάποιος άλλος στις ανακαλύψεις- όσο και την ανιδιοτέλεια».
110
Βλ. P. BOURDIEU, Για την Επιστήµη και τις Κοινωνικές Χρήσεις της, επιµ. Νίκος
Παναγιωτόπουλος, µετ. Μαρία Θανοπούλου-Εύη Βαγγελάτου, Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών
Ερευνών 2005: 26 «Με άλλα λόγια πρέπει να βγούµε από το δίληµµα της ‘καθαρής επιστήµης’, που
είναι τελείως απελευθερωµένη από κάθε κοινωνική αναγκαιότητα, και της ‘υποταγµένης επιστήµης’,
που υποτάσσεται σε όλα τα κοινωνικο-πολιτικά αιτήµατα».
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εξωτερικών σχέσεων εξουσίας, οι οποίες παρεµποδίζουν την πλήρη ανάπτυξη των
ορθολογικών ανταλλαγών.111

β. Επιστηµονικό Κεφάλαιο
Το επιστηµονικό πεδίο, ως κοινωνική κατασκευή παραγόµενη από τις σχέσεις των
δρώντων σε αυτό, προσδιορίζεται σαφώς από το επιστηµονικό κεφάλαιο, το οποίο
παράγεται και κατανέµεται επίσης εντός του πεδίου. Επιστηµονικό κεφάλαιο είναι
µια ιδιαίτερη µορφή συµβολικού κεφαλαίου, υλοποιηµένου σε γνώσεις και κύρος, το
οποίο εκφράζεται µέσα από την αναγνώριση των άλλων δρώντων-ανταγωνιστών
εντός του επιστηµονικού πεδίου.112 Παράγει επίσης το είδος αυτό της εξουσίας, το
οποίο µπορεί να ορίσει όχι µόνον τους κανόνες του πεδίου, αλλά επίσης τις
κανονικότητες, τους νόµους βάσει των οποίων κατανέµονται τα συµβολικά κέρδη,
την σηµαντικότητα ή µη κάποιου επιστηµονικού θέµατος, το αν αξίζει ή όχι να
γράψει κανείς γι’ αυτό, το αν είναι σπουδαίο ή ξεπερασµένο.113
Σε τι συνίσταται το επιστηµονικό κύρος; ∆εν είναι µόνον η δυνατότητα
µετατροπής του σε µορφές οικονοµικού κεφαλαίου, όπως οι χρηµατικές αµοιβές,
αλλά επίσης η εκτίµηση των συναδέλφων, η φήµη, τα βραβεία, η τιµητική συµµετοχή
σε επιστηµονικές εταιρείες, πιστώσεις οι οποίες είναι αυστηρά προσωπικές και µη
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Βλ. P. BOURDIEU, Για την Επιστήµη και τις Κοινωνικές Χρήσεις της, επιµ. Νίκος
Παναγιωτόπουλος, µετ. Μαρία Θανοπούλου-Εύη Βαγγελάτου, Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών
Ερευνών 2005: 78-79 «Στην πραγµατικότητα, τίποτα δεν είναι πιο ολέθριο από την ‘πολιτικοποίηση’,
µε την κοινή έννοια του όρου, του επιστηµονικού πεδίου και των αγώνων που διαξάγονται σ’ αυτό,
δηλαδή την εισαγωγή πολιτικών µοντέλων µέσα στο επιστηµονικό πεδίο […]. Η ‘πολιτικοποίηση’
είναι σχεδόν πάντα έργο αυτών οι οποίοι, είτε πρόκειται για εφήµερους (και προσωρινούς) κυριάρχους
ή για κυριαρχούµενους, είναι οι πιο αδύναµοι σύµφωνα µε τους ειδικούς κανόνες, και ως εκ τούτου
έχουν συµφέρον στην ετερονοµία […] προκαλώντας την παρέµβαση εξωτερικών εξουσιών στις
εσωτερικές διαµάχες, εµποδίζουν την πλήρη ανάπτυξη των ορθολογικών ανταλλαγών».
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Βλ. P. BOURDIEU, Για την Επιστήµη και τις Κοινωνικές Χρήσεις της, επιµ. Νίκος
Παναγιωτόπουλος, µετ. Μαρία Θανοπούλου-Εύη Βαγγελάτου, Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών
Ερευνών 2005: 30-31 «Κάθε πεδίο είναι ο τόπος σύστασης µιας ειδικής µορφής κεφαλαίου. […] το
επιστηµονικό κεφάλαιο είναι ένα ιδιαίτερο είδος συµβολικού κεφαλαίου (το οποίο γνωρίζουµε ότι
θεµελιώνεται πάντα σε πράξεις, γνώσεις και αναγνώριση), που συνίσταται στην αναγνώριση (ή την
πίστη) η οποία παρέχεται από το σύνολο των οµοτέχνων-ανταγωνιστών στους κόλπους του
επιστηµονικού πεδίου».
113
Βλ. P. BOURDIEU, Για την Επιστήµη και τις Κοινωνικές Χρήσεις της, επιµ. Νίκος
Παναγιωτόπουλος, µετ. Μαρία Θανοπούλου-Εύη Βαγγελάτου, Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών
Ερευνών 2005: 32 «Αυτό το όλως ιδιαίτερο κεφάλαιο επαφίεται κατά ένα µέρος στην αναγνώριση µιας
αρµοδιότητας η οποία, εκτός από τα αποτελέσµατα γνώσης τα οποία παράγει και εν µέρει µέσω αυτών
των αποτελεσµάτων, προσδίδει αυθεντία και συµβάλλει να οριστούν όχι µόνο οι κανόνες του
παιχνιδιού, αλλά και οι κανονικότητες του παιχνιδιού, οι νόµοι βάσει των οποίων πρόκειται , για
παράδειγµα, να κατανεµηθούν τα κέρδη µέσα σ’ αυτό το παιχνίδι, οι νόµοι που καθιστούν σηµαντικό ή
όχι το να γράψει κανείς για το τάδε θέµα, το να είναι αυτό εξέχον ή ξεχασµένο […]».
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µεταβιβάσιµες.114 Ιδιαίτερης αξίας κύρος έχει επίσης η πρωτοτυπία του παραγόµενου
επιστηµονικού έργου και η ορατότητά του, δηλαδή η διαφοροποιητική αξία του
κεφαλαίου του, αξία η οποία του επιτρέπει να διακριθεί το όνοµα του επιστήµονα από
την µάζα των ανώνυµων ερευνητών.115
Επιπλέον, µια ιδιαίτερη µορφή επιστηµονικού κεφαλαίου, συνίσταται στην
γραφειοκρατική συσσώρευση εξουσίας πάνω στο πεδίο, όπως είναι η εξουσία των
πρυτάνεων, των κοσµητόρων ή των επιστηµονικών διευθυντών.116 Συνδέεται µε την
κατοχή εξεχουσών θέσεων µέσα στους επιστηµονικούς θεσµούς, θέσεων εξουσίας
πάνω στα µέσα παραγωγής επιστηµονικών αγαθών, όπως πιστώσεις, θέσεις κλπ, αλλά
και αναπαραγωγής αγαθών, όπως η εξουσία διορισµού και διαµόρφωσης
σταδιοδροµιών.117
Ο όγκος ή η βαρύτητα του επιστηµονικού κεφαλαίου κάθε δρώντος,
εξαρτάται ευθέως από την βαρύτητα του κεφαλαίου όλων των υπόλοιπων δρώντων,
ενώ, αντίστροφα, κάθε ένας υποχρεούται να δρα υπό την πίεση, επιρροή ή
αλληλεπίδραση του κεφαλαίου των άλλων, το οποίο του επιβάλλεται µε τέτοια ισχύ,
ευθέως ανάλογη της δικής του κεφαλαιακής αδυναµίας.
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Βλ. P. BOURDIEU, Επιστήµη της Επιστήµης και Αναστοχασµός, µετ. Θεόδωρος Παραδέλλης,
Αθήνα: Πατάκης 2007: 124 «Η τοµή του ‘επιστηµονικού κύρους’ δεν είναι το χρήµα, αλλά οι
ανταµοιβές που εξασφαλίζουν η εκτίµηση των συναδέλφων, η φήµη, τα βραβεία, οι θέσεις, η
συµµετοχή σε επιστηµονικές εταιρίες. Αυτή η ‘τιµητική πίστωση’ honorific credit είναι προσωπική,
δεν µπορεί να µεταβιβαστεί (είναι ιδιωτική περιουσία που δε µεταβιβάζεται µε συµβόλαιο ή διαθήκη:
δεν µπορώ να κάνω κάποιον κληροδόχο του συµβολικού µου κεφαλαίου)».
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Βλ. P. BOURDIEU, Επιστήµη της Επιστήµης και Αναστοχασµός, µετ. Θεόδωρος Παραδέλλης,
Αθήνα: Πατάκης 2007: 130 «το συµβολικό βάρος ενός επιστήµονα τείνει να ποικίλλει όπως η
διακριτική αξία των συνεισφορών του και η πρωτοτυπία που αναγνωρίζουν στη διακεκριµ΄λενη
συµβολή του οι συνάδελφοι-ανταγωνιστές του. Η έννοια της visibility [ορατότητας], που
χρησιµοποιείται στην αµερικανική πανεπιστηµιακή παράδοση, παραπέµπει ακριβώς στη
διαφοροποιητική αξία του κεφαλαίου το οποίο, συγκεντρωµένο σε ένα γνωστό και αναγνωρισµένο
όνοµα, διακρίνει το φορέα του από το αδιαφοροποίητο φόντο στο οποίο συγχωνεύεται η µάζα των
ανωνύµων ερευνητών».
116
Βλ. P. BOURDIEU, Επιστήµη της Επιστήµης και Αναστοχασµός, µετ. Θεόδωρος Παραδέλλης,
Αθήνα: Πατάκης 2007:133
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Βλ. P. BOURDIEU, Για την Επιστήµη και τις Κοινωνικές Χρήσεις της, επιµ. Νίκος
Παναγιωτόπουλος, µετ. Μαρία Θανοπούλου-Εύη Βαγγελάτου, Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών
Ερευνών 2005: 41-42 «[…] δύο είδη επιστηµονικού κεφαλαίου: αφενός, µιας εξουσίας την οποία
µπορούµε να ονοµάσουµε εφήµερη (ή πολιτική), εξουσίας θεσµικής και θεσµοποιηµένης,
συνδεδεµένης µε την κατοχή εξεχουσών θέσεων µέσα στους επιστηµονικούς θεσµούς, στις διευθύνσεις
εργαστηρίων και τµηµάτων, µε τη συµµετοχή σε επιτροπές, υποεπιτροπές αξιολόγησης κλπ και µε την
εξουσία πάνω στα µέσα παραγωγής (συµβόλαια, πιστώσεις, θέσεις κλπ) και αναπαραγωγής (εξουσία
διορισµού και διαµόρφωση σταδιοδροµιών τα οποία αυτή εξασφαλίζει».
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Βλ. P. BOURDIEU, Για την Επιστήµη και τις Κοινωνικές Χρήσεις της, επιµ. Νίκος
Παναγιωτόπουλος, µετ. Μαρία Θανοπούλου-Εύη Βαγγελάτου, Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών
Ερευνών 2005: 28-29 «Με άλλα λόγια, οι κοινωνικοί δρώντες (άτοµα ή θεσµοί), οι οποίοι
χαρακτηρίζονται από τον όγκο του κεφαλαίου τους, προσδιορίζουν τη δοµή του πεδίου ανάλογα µε τη
βαρύτητά τους, η οποία εξαρτάται από τη βαρύτητα όλων των άλλων κοινωνικών δρώντων, δηλαδή
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επιστηµονικού κεφαλαίου, προσβλέπουν στην εξασφάλιση εξουσίας επί του πεδίου,
στην βάση ότι οι ίδιοι δεν µπορούν να περιµένουν την αναγνώρισή τους, το κύρος
τους, το γόητρό τους, την υπόληψή τους, την αρµοδιότητά τους, δηλαδή την έκφραση
της συµβολικής τους εξουσίας, παρά από τους ανταγωνιστές τους, οι οποίοι είναι
διατεθειµένοι να τους την παράσχουν, αλλά µόνον ύστερα από ενδελεχή συζήτηση
και εξέταση.119 Αυτό συµβαίνει δια δύο λόγους: πρώτον, διότι µόνον οι ανταγωνιστές
τους που συµµετέχουν στο ίδιο πεδίο, διαθέτουν τα µέσα της συµβολικής ιδιοποίησης
του επιστηµονικού έργου τους ώστε να αποτιµήσουν την αξία του, και δεύτερον, διότι
αν ο κρινόµενος θελήσει να προσφύγει σε µια εξωτερική αρχή αναγνώρισης εκτός
πεδίου, τότε επισύρει επάνω του µόνον τη δυσφήµιση.120

όλου του χώρου. Αντίστροφα, όµως, κάθε κοινωνικός δρών δρα υπό την πίεση της δοµής του χώρου,
που επιβάλλεται σ’ αυτόν τόσο πιο βίαια όσο πιο αδύναµο είναι το ειδικό του βάρος.»
119
Βλ. Π. ΜΠΟΥΡΝΤΙΕ, Μικρόκοσµοι: Τρεις Μελέτες Πεδίου, µετ. Μάνος Γ. ∆ηµητρακόπουλοςΝίκος Παναγιωτόπουλος, Αθήνα: ∆ελφίνι 1992: 91 «Ο αγώνας για το επιστηµονικό κύρος, ιδιαίτερο
είδος κοινωνικού κεφαλαίου που εξασφαλίζει µια εξουσία επί των καταστατικών µηχανισµών του
πεδίου και που µπορεί να µετατραπεί εκ νέου σε άλλα είδη κεφαλαίου, οφείλει το ουσιώδες των
χαρακτηριστικών του στο γεγονός ότι οι παραγωγοί έχουν την τάση (τόσο περισσότερο όσο πιο
αυτόνοµο είναι το πεδίο) να µην έχουν άλλους πιθανούς πελάτες από τους ανταγωνιστές τους. Αυτό
σηµαίνει ότι µέσα σε ένα ισχυρά αυτόνοµο επιστηµονικό πεδίο, ένας ιδιαίτερος παραγωγός δεν µπορεί
να να περιµένει την αναγνώριση της αξίας των προϊόντων του (‘υπόληψη’, ‘γόητρο’, ‘κύρος’,
‘αρµοδιότητα’ κτλ) παρά από τους άλλους παραγωγούς, οι οποίοι, όντας επίσης ανταγωνιστές του,
είναι οι λογότερο διατεθειµένοι να του την παράσχουν χωρίς συζήτηση ή εξέταση».
120
Βλ. Π. ΜΠΟΥΡΝΤΙΕ, Μικρόκοσµοι: Τρεις Μελέτες Πεδίου, µετ. Μάνος Γ. ∆ηµητρακόπουλοςΝίκος Παναγιωτόπουλος, Αθήνα: ∆ελφίνι 1992: 92
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Κεφάλαιο 3. ∆ιαστάσεις της Παιδείας µέσα από Σχέσεις
Εξουσίας και Παραγωγής Γνώσης
α. Οι Σχέσεις Εξουσίας ως Σχέσεις Παραγωγής Γνώσης
Προσδιορίζοντας την εξουσία ο Max Weber ως «δύναµη διαταγής», 121 ως την
πιθανότητα να πειθαρχήσουν κάποια πρόσωπα σε µια διαταγή µε ορισµένο
περιεχόµενο, 122 έθεσε τα θεµέλια για να δοµήσουµε µια µορφή τυπολογίας της
εξουσίας. Η τυπολογία αυτή συνίσταται στην διαπίστωση ότι η εξουσία είναι σχέσεις
και ότι πειθαρχώντας σ’ αυτή ενεργοποιείται µια αλυσίδα παραγωγής αγαθών.
Θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε, ότι η εξουσία δεν είναι ούτε θεσµός, ούτε
δοµή, ούτε εξαντλείται στο γεγονός της συγκέντρωσης δύναµης σε κάποιο σηµείο,
αλλά µάλλον η εξουσία είναι παντού και έρχεται από παντού. 123 ∆εν επιβάλλεται
µόνο ως υποχρέωση ή ως απαγόρευση σε αυτούς οι οποίοι την υφίστανται. Η εξουσία
τους περιβάλλει όλους, τους διατρέχει όλους, τους χρησιµοποιεί ως ενδιάµεσους.124
Ως τέτοια, η εξουσία ενεργοποιεί σχέσεις ανάµεσα σε άτοµα ή κοινωνικές οµάδες,
κατονοµάζει σχέσεις ανάµεσα σε «συµπαίκτες», οι οποίοι συγκροτούν ένα σύνολο
δράσεων που συναντούν η µία την άλλη. 125 Η εξουσία είναι µια δράση πάνω σε
δράσεις άλλων, δεν υπάρχει παρά εν ενεργεία, ασκουµένη από δρώντες: την ασκούν

121

Β. Β. ΦΙΛΙΑ, Μαξ Βέµπερ: Συστηµατική Κοινωνιολογία και Μεθοδολογία, Αθήνα: ‘Νέα Σύνορα’
1976: 96 «Όµως η αυθεντία και η εξουσία βαδίζουν δεµένες χέρι-χέρι. ∆ύναµη διαταγής χωρίς
αυθεντία δεν εξασφαλίζει υποταγή στην διάρκεια».
122
Βλ. M. WEBER, Βασικές Έννοιες Κοινωνιολογίας, µετ. Γ. Κυπραίος, Αθήνα: Κένταυρος 1983: 317
«Εξουσία (Herrshaft) είναι η πιθανότητα ορισµένα πρόσωπα να πειθαρχήσουν σε µια επιταγή µε
ορισµένο περιεχόµενο».
123
Βλ. Μ. ΦΟΥΚΩ, Ιστορία της Σεξουαλικότητας: Η ∆ίψα της Γνώσης, τόµος 1, µετ. Γκλόρυ Ροζάκης;,
επιµ. Γιάννης Κρητικός, Αθήνα: Ράππας 1978: 116-117 «Πανταχού παρουσία της εξουσίας: όχι επειδή
έχει τάχα το προνόµιο να συγκεντρώνει τα πάντα κάτω από την ακατανίκητη ενότητά της, αλλά επειδή
εµφανίζεται κέθε στιγµή σε κάθε σηµείο ή µάλλον σε κάθε σχέση ενός σηµείου µ’ ένα άλλο. Η
εξουσία είναι παντού. Όχι επειδή συµπεριλαµβάνει τα πάντα, αλλά επειδή έρχεται από παντού».
124
Βλ. Μ. ΦΟΥΚΩ, Επιτήρηση και Τιµωρία: Η Γέννηση της Φυλακής, µετ. Καίτη ΧατζηδήµουΙουλιέττα Ράλλη, Αθήνα: Κέδρος 2008: 40 «[…] η εξουσία αυτή δεν επιβάλλεται απλά και µόνο σαν
υποχρέωση ή σαν απαγόρευση σ’ αυτούς που δεν την ‘κατέχουν’. Τους περιβάλλει, τους χρησιµοποιεί
σαν διάµεσο. Στηρίζεται πάνω τους, ακριβώς όπως κι αυτοί, στον αγώνα τους εναντίον της,
στηρίζονται µε τη σειρά τους στη λαβή που ασκεί πάνω τους».
125
Βλ. Μ. ΦΟΥΚΩ, Η Μικροφυσική της Εξουσίας, µετ. Λίζα Τρουλινού, Αθήνα: Ύψιλον 1991: 88
«Αντίθετα, αυτό που χαρακτηρίζει την ‘εξουσία’ την οποία πρόκειται να αναλύσουµε εδώ είναι ότι
ενεργοποιεί σχέσεις ανάµεσα σε άτοµα (ή ανάµεσα σε οµάδες). Γιατί δεν πρέπει να ξεγελιόµαστε:
όταν µιλάµε για εξουσία των νόµων, των θεσµών ή των ιδεολογιών, όταν µιλάµε για δοµές ή
µηχανισµούς της εξουσίας, το κάνουµε µόνο στο βαθµό που υποθέτουµε ότι ‘κάποιοι’ ασκούν εξουσία
σε άλλους. Ο όρος ‘εξουσία’ κατονοµάζει σχέσεις ανάµεσα σε ‘συµπαίκτες’ (και µ’ αυτό δεν
σκέφτοµαι ένα σύστηµα παιχνιδιού, αλλά απλούστατα, εκφραζόµενος µε τη µεγαλύτερη γενικότητα,
ένα σύνολο δράσεων που επάγουν η µια την άλλη και απαντούν η µια στην άλλη)».
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«κάποιοι» πάνω σε κάποιους «άλλους». 126 Τα άτοµα συγχρόνως υφίστανται και
ασκούν την εξουσία, άρα δεν είναι απλώς ο αδρανής ή συναινών στόχος της, αλλά
µάλλον ο πόλος άρθρωσης της εξουσίας, καθώς συγκροτούν τους φορείς της, όχι
απλώς τα σηµεία εφαρµογής της.127
Η εξουσία και ιδίως η πολιτική εξουσία, όταν άρχισε να αναπτύσσει βασικούς
κρατικούς θεσµούς της κατά τον 18ο και 19ο αιώνα στην ∆υτική Ευρώπη, όπως το
σχολείο, τα νοσοκοµεία, τα ψυχιατρεία, η αστυνοµία, οι φυλακές, έχει κατασκευάσει
µια ιδιαίτερη σχέση µε τα ανθρώπινα σώµατα, στη βάση τις αρχές της ορατότητας,
της πειθαρχίας και της οµογενοποίησης: τα σώµατα απαραιτήτως χρειάζεται να
επιτηρούνται από ένα σταθερό όργανο παρατήρησης, να φαίνονται, ώστε να
αρχειοθετούνται ευκολότερα, τα άτοµα οµαδοποιούνται και περιορίζονται στο χώρο,
η απόδοσή τους ελέγχεται καθώς κανονικοποιείται η ζωή τους, ενώ καθορίζονται
προδιαγραφές και ό,τι δεν ανταποκρίνεται σ’ αυτές αποκλείεται, υπάρχει παρέµβαση
διορθωτικής αποκατάστασης εκ µέρους των αρµόδιων θεσµών.128
Εντούτοις, η εξουσία δεν είναι µονοσήµαντη, αλλά πολυδύναµη. Αυτό
σηµαίνει ότι η εξουσία ως σχέσεις, είναι σχέσεις αµοιβαίας ιδιοποίησης και
δηµιουργίας.
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∆ηλαδή,

µέσα

από

τις

σχέσεις

εξουσίας

οι

δρώντες

αλληλοπεριχωρούνται, κάνουν δικό τους, µέρος αυτού που είναι οι ίδιοι, το σώµα, τα
αισθήµατα, την σκέψη, τα έργα και το περιβάλλον των άλλων.130 Οι σχέσεις εξουσίας,
ως ενσωµατωµένες σε όλες τις κοινωνικές σχέσεις, ως υπόβαθρο όλων των σχέσεων
ζύµωσης του κοινωνικού σώµατος, δεν είναι µόνον σχέσεις αντιπαλότητας, αλλά και

126

Βλ. Μ. ΦΟΥΚΩ, Η Μικροφυσική της Εξουσίας, µετ. Λίζα Τρουλινού, Αθήνα: Ύψιλον 1991: 91-92
«Η άσκηση της εξουσίας δεν είναι απλά µια σχέση ανάµεσα σε ‘συµπαίκτες’, ατοµικούς ή
συλλογικούς. Είναι ένας τρόπος δράσης κάποιων πάνω σε κάποιους άλλους. […] δεν υπάρχει εξουσία
παρά ασκούµενη από ‘κάποιους’ σε ‘άλλους’».
127
Βλ. Μ. ΦΟΥΚΩ, Η Μικροφυσική της Εξουσίας, µετ. Λίζα Τρουλινού, Αθήνα: Ύψιλον 1991: 107
128
Βλ. Μ. ΦΟΥΚΩ, Ο Μεγάλος Εγκλεισµός, µετ. Σπύρος Παντελάκης, Αθήνα: Μαύρη Λίστα 1999:
88-89
129
Βλ. Α. ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ, Θεός, Εξουσία και Θρησκευτική Συνείδηση: Τα Γενικά, Μετατρεπτικά και
Ερωτικά Ενδιάµεσα και η Κοινωνία του Ανθρώπου, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα 2001: 226 «Η εξουσία
είναι σχέσεις ιδιοποίησης αλλά και δηµιουργίας, από τον άνθρωπο, αυτού που ο ίδιος γίνεται και είναι
κάθε φορά ιστορικά, των άλλων ανθρώπων και της περιβάλλουσας Φύσης. Είναι η ρέουσα ή η
αποκρυσταλλωµένη πολυδύναµη σχέση αµοιβαίας ιδιοποίησης και δηµιουργίας […]».
130
Βλ. Α. ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ, «Φόνος και Θυσία-Θεός και Εξουσία (Ο Φόνος και η Θυσία ως Θεµέλια και
ως Τελικά Όρια των Σχέσεων Ιδιοποίησης ‘Θεός’ και ‘Εξουσία’)», Επιστηµονικό Συµπόσιο µε θέµα:
Σύγχρονοι Μηχανισµοί Βίας και Καταπίεσης, 15-18 Μαρτίου 2005, Αθήνα: Εταιρεία Σπουδών
Νεοελληνικού Πολιτισµού & Γενικής Παιδείας 2006: 326, υποσηµ. 8 « ‘Ιδιοποιούµαι’ σηµαίνει κάνω
κάτι δικό µου ή µέρος αυτού που είµαι, το κατακτώ ή το καταλαµβάνω, σωµατικά, συναισθηµατικά
και νοητικά, το ενσωµατώνω ή και το αφοµοιώνω. […] Με το ρήµα ‘ιδιοποιούµαι’, λοιπόν,
αποτυπώνουµε όλες τις πιθανές µορφές µε τις οποίες αποκτούµε κάτι, αρχίζοντας από το σώµα, τα
αισθήµατα και τη σκέψη µας, τα έργα µας και το περιβάλλον».
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αναµέτρησης, οι οποίες µπορούν να λάβουν και θετικό πρόσηµο, ως σχέσεις
αµοιβαίας αναγνώρισης και συνεργασίας.131
Άρα, µπορούµε να υποστηρίξουµε ότι οι σχέσεις εξουσίας είναι κατ’ αρχήν
σχέσεις παραγωγής.

132

Αν και είναι ορθό ότι η εξουσία συχνά «αποκλείει»,

«καταστέλλει», «απωθεί», «λογοκρίνει», «συγκαλύπτει», «αποκρύπτει», ωστόσο, πριν
απ’ όλα, παράγει µεταξύ άλλων και γνώση. 133 Οι σχέσεις εξουσίας δεν παράγουν
γνώση, µόνο επειδή η συγκεκριµένη γνώση υπηρετεί τη εξουσία ή επειδή της είναι
χρήσιµη, αλλά επειδή και τα δύο µεγέθη αλληλοεξαρτώνται: δεν υπάρχει σχέση
εξουσίας, χωρίς να συστήνεται ταυτόχρονα ένα συσχετισµένο πεδίο γνώσης, ούτε
γνώση, η οποία να µην προϋποθέτει και να µην αποτελεί την ίδια στιγµή σχέσεις
εξουσίας.134 Οι σχέσεις εξουσίας µπορούν να παράγουν σηµαντικά εργαλεία για τον
σχηµατισµό και την συσσώρευση της γνώσης, όπως είναι οι µέθοδοι παρατήρησης, οι
τεχνικές καταγραφής, οι τρόποι διερεύνησης, τα συστήµατα ελέγχου, ώστε παράγει,
οργανώνει και διανέµει όχι µόνο γνώση, αλλά µάλλον συστήµατα γνώσης. 135 Και
131

Βλ. Α. ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ, Θεός, Εξουσία και Θρησκευτική Συνείδηση: Τα Γενικά, Μετατρεπτικά και
Ερωτικά Ενδιάµεσα και η Κοινωνία του Ανθρώπου, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα 2001: 225, υποσηµ. 2
«Προσωπικά θεωρούµε ότι οι σχέσεις εξουσίας ως σχέσεις πρωταρχικά ιδιοποίησης είναι σχέσεις
δύναµης, αλλά και αµοιβαίας αναγνώρισης και συνεργασίας». Για την δηµιουργική πλευρά της
εξουσίας βλ. Α. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, ∆ικτατορίες και Ορθόδοξη Εκκλησία στην Ελλάδα στον 20ό Αιώνα:
Πολιτικές, Οικονοµικές και Ιδεολογικο-Νοηµατικές Σχέσεις υπό Καθεστώτα Εκτάκτου Ανάγκης,
∆ιατριβή, Αθήνα: Πάντειο Πανεπιστήµιο-Τµήµα Κοινωνιολογίας 2008: 97-97 «Πολλές φορές
µπορούν να επιτευχθούν θετικά αποτελέσµατα µέσω της σχέσης εξουσίας. Την εξουσία τη διαθέτουµε
όλοι εµείς οι ίδιοι συχνά την ‘απονέµουµε’, τη δίνουµε, την παραχωρούµε σε κάποιον κυρίαρχο, σε
κάποιον αφέντη, ο οποίος µας εξουσιάζει και µας υποδουλώνει. Η εξουσία του δηλαδή είναι και δική
µας εξουσία και αρχικά ήταν σαφώς και δική µας εξουσία».
132
Βλ. Μ. ΦΟΥΚΩ, Εξουσία, Γνώση και Ηθική, µετ. Ζήσης Σαρίκας, Αθήνα: Ύψιλον 1987: 79 «Μ’
ένα γενικό τρόπο θα’ λεγα ότι η απαγόρευση, η απόρριψη, η άρνηση δεν είναι ουσιαστικές µορφές της
εξουσίας, αλλά τα όριά της, οι τραχιές της ή ακραίες µορφές της. Οι σχέσεις εξουσίας είναι, πάνω απ’
όλα, παραγωγικές».
133
Βλ. Μ. ΦΟΥΚΩ, Επιτήρηση και Τιµωρία: Η Γέννηση της Φυλακής, µετ. Καίτη ΧατζηδήµουΙουλιέττα Ράλλη, Αθήνα: Κέδρος 2008: 256 «Καιρός πια να πάψουµε να περιγράφουµε πάντα τα
αποτελέσµατα της εξουσίας µε αρνητικούς όρους: η εξουσία ‘αποκλείει’, ‘καταστέλλει’, ‘απωθεί’,
‘λογοκρίνει’, ‘βασίζεται σε αφαιρέσεις’, ‘συγκαλύπτει’, ‘αποκρύπτει’. Στην πραγµατικότητα, η
εξουσία παράγει: παράγει κάτι το πραγµατικό. Παράγει τοµείς αντικειµένων και τελετουργίες
αλήθειας. Το άτοµο και η γνώση που µπορεί να αποκοµίσει κανείς γι’ αυτό οφείλονται και τα δύο σ’
αυτή την παραγωγή».
134
Βλ. Μ. ΦΟΥΚΩ, Επιτήρηση και Τιµωρία: Η Γέννηση της Φυλακής, µετ. Καίτη ΧατζηδήµουΙουλιέττα Ράλλη, Αθήνα: Κέδρος 2008: 40-41 «Πρέπει µάλλον να δεχτούµε πως η εξουσία παράγει
γνώση (και όχι µονάχα ευνοώντας την επειδή την εξυπηρετεί, ή εφαρµόζοντάς την επειδή της είναι
χρήσιµη). Πώς εξουσία και γνώση άµεσα αλληλοεξαρτώνται. Πως δεν υπάρχει σχέση εξουσίας χωρίς
συσχετισµένη σύσταση ενός πεδίου γνλωσης, ούτε και γνώση που να µην προϋποθέτει και να µην
αποτελεί ταυτόχρονα σχέσεις εξουσίας».
135
Βλ. Μ. ΦΟΥΚΩ, Η Μικροφυσική της Εξουσίας, µετ. Λίζα Τρουλινού, Αθήνα: Ύψιλον 1991: 111
«Είναι η παραγωγή αποτελεσµατικών εργαλείων για το σχηµατισµό και τη συσσώρευση της γνώσης –
µέθοδοι παρατήρησης, τεχνικές καταγραφής, τρόποι διερεύνησης και έρευνας, Συστήµατα ελέγχου.
Όλα αυτά σηµαίνουν ότι η εξουσία, όταν ασκείται µέσω αυτών των λεπτών µηχανισµών, δεν µπορεί
παρά να παράγει, να οργανώνει και να θέτει σε κυκλοφορία µια γνώση, ή µάλλον Συστήµατα γνώσης
[…]».
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αντίστροφα, το πεδίο της παραγωγής γνώσης, µπορούµε να πούµε, ότι είναι ένας
κόσµος εξουσίας, διαµορφωµένος από όρια, διαιρέσεις, ταξινοµήσεις, απαγορεύσεις,
ιεραρχίες, κανόνες και ελέγχους.136 Η κοινωνική πιστοποίηση της σύνδεσης εξουσίας
και γνώσης γίνεται διαµέσου της πρακτικής της πειθαρχίας.
Λέγοντας πειθαρχία, εννοούµε έναν πιθανό τρόπο υλοποίησης των σχέσεων
εξουσίας.
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Αν παλαιότερα η εξουσία εκφραζόταν άµεσα µέσα από σχέσεις

παρακράτησης και φυσικής βίας, 138 τώρα η έκφραση των σχέσεων εξουσίας
αντικαθίστανται µε την τεχνολογία της πειθαρχίας, δηλαδή µια πρακτική
ορθολογικότητα που στοχεύει έναν ενσυνείδητο σκοπό. 139 Η πειθαρχία συνίσταται
στην δράση ενός συστήµατος τεχνικών, το οποίο αποσκοπεί στην παραγωγή
κανονικών συµπεριφορών και αυτοελεγχόµενων δρώντων.140
Η πειθαρχία στοχεύει στη δηµιουργία εκπαιδευτικών συστηµάτων, τα οποία
θα είναι σε θέση να παράγουν συγκεκριµένα είδη δεξιοτήτων, περιλαµβάνοντας τον
προσδιορισµό και την τυποποίηση σταδίων προόδου, αλλά και τον προγραµµατισµό
της εκµάθησης. 141 Όπως και το habitus, έτσι και η πειθαρχία εγχαράσσει ίχνη και
συνήθειες στα σώµατα αυτών οι οποίοι την υφίστανται, διαµέσου µιας παιδαγωγικής
δράσης µεγάλης διάρκειας,142 εσωτερικεύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το παρεχόµενο
πολιτισµικό κεφάλαιο.
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β. Το Σχολείο ως Πεδίο Αναπαραγωγής της Κοινωνικής Ανισότητας
Αν είναι ορθή η διαπίστωση ότι ο εκπαιδευτικός θεσµός επιβάλλει ως νόµιµους
τρόπους αντίληψης, σκέψης και πράξης, επιλέγοντάς τους ανάµεσα σε άλλους
υπάρχοντες ή δυνατούς, ενώ αποκλείει άλλους τρόπους, επειδή η κοινωνική βάση η
οποία γέννησε τον θεσµό εξουσιάζεται από την οµόλογη κυρίαρχη τάξη,143 τότε η
παιδεία είναι αναµενόµενο να προσεγγίζεται µε όρους σχέσεων εξουσίας και
παραγωγής αγαθών. Εξετάζοντας από κοντά έναν πεδίο παραγωγής γνώσης, όπως
είναι το σχολείο σε όλες του τις βαθµίδες –από το δηµοτικό έως το πανεπιστήµιο- θα
παρατηρήσουµε ένα σύστηµα επαρκώς ρυθµισµένο και δοµηµένο: ο χώρος του, ο
οποίος έχει διευθετηθεί, οι κανονισµοί, µε τους οποίους συντονίζεται η εσωτερική
λειτουργία του, τα άτοµα, τα οποία δραστηριοποιούνται στην ορισµένη θέση του το
κάθε ένα, οι οργανωµένες δραστηριότητες, οι οποίες απαιτούνται για την απόκτηση
γνώσης ή δεξιοτήτων, όλα αυτά συνιστούν τύπους κωδικοποιηµένης επικοινωνίας και
µεθοδευµένης εξουσίας.144 Σε αναλογία µε τον θεσµό της εκκλησίας στις χριστιανικές
κοινωνίες, ο οποίος από τη µια πλευρά υπερασπίζεται το δόγµα ενάντια στις
αµφισβητήσεις που εγείρονται και οριοθετεί το ιερό ενάντια σε ό,τι δεν είναι ιερό,
έτσι και το σχολείο αναπαράγει συνεχώς την διάκριση µεταξύ αυτού που αναγνωρίζει
ως καθιερωµένου (γνώση, δεξιότητες, συµπεριφορές, αντιλήψεις, πράξεις) και αυτού
που θεωρεί ως µη καθιερωµένου και νόµιµου.145
Χάριν της σχετικής αυτονοµίας του και των µέσων που διαθέτει, παράγει και
αναπαράγει την εγχάραξη των νόµιµων, δηλαδή αναγνωρισµένων ως τέτοιων, τρόπων
αντίληψης, σκέψης και πράξης, συµβάλλοντας έτσι στη διατήρηση των σχέσεων
δύναµης και εξουσίας ανάµεσα στους κυρίαρχους και τους κυριαρχούµενους
δρώντες.146 Μέσα από το σχολικό πεδίο, διευθετείται η κοινωνική διαφορά, ως ένας
(προ)καθορισµένος ταξικός διαχωρισµός, αφού η ταξική διάσταση της καταγωγής και
του πολιτιστικού κεφαλαίου των κυρίαρχων τους αναβιβάζει στην κατηγορία των
«εκλεκτών» και «χαρισµατικών», ενώ όσοι δεν διαθέτουν το οµόλογο πολιτιστικό
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κεφάλαιο, διακρίνονται στην βάση της νοµιµοποιηµένης θέσης τους ότι υπάρχουν για
να αναγνωρίσουν ότι δεν είναι κυρίαρχοι.147
Το σχολείο απαιτεί από όλους τους µαθητές να χρησιµοποιούν µια
εξειδικευµένη γλώσσα, την οποία, όµως, δεν έχει προηγουµένως διδάξει, επιβάλλει
σε όλους τους µαθητές τα ίδια πολιτισµικά πρότυπα τα οποία όµως δεν διαθέτουν,
εκλαµβάνει ως φυσικό ταλέντο, ως χάρισµα το πολιτιστικό κεκτηµένο, ενώ έχει τις
ίδιες αξιώσεις από ανθρώπους εντελώς διαφορετικής πολιτιστικής καταγωγής.148 Το
επίσηµο habitus των κυρίαρχων δρώντων, το οποίο έχει αποτυπωθεί στις αντιλήψεις,
τις σκέψεις και τις πρακτικές όσων το µεταδίδουν, δεν ευνοεί το habitus των µη
προνοµιούχων, άρα το πολιτιστικό και συµβολικό κεφάλαιο το οποίο αναπαράγεται
ως νόµιµο, στην πραγµατικότητα εµφανίζεται ως όριο αποκλεισµού των δεύτερων,
κάτω από τον µανδύα της προσωπικής ικανότητας και του χαρίσµατος.149 Ο σχολικός
θεσµός αναδεικνύει και επιβραβεύει όσους από τους µαθητές έχουν ήδη, δια της
ωσµώσεως µε το οικογενειακό περιβάλλον τους, ενσωµατώσει το κεφάλαιο της
παιδείας, το οποίο καλείται να τους µεταδώσει, ενώ οι πολιτιστικά διαφοροποιηµένοι,
έχοντας φυσικοποιήσει την κοινωνική αυτή ανισότητα, σιωπηρά αποδέχονται όχι
µόνο την ελλειµµατικότητα τους σε «φυσική» ευφυΐα, ταλέντο και προσόντα, αλλά
και την µελλοντική κοινωνική τους θέση στον καταµερισµό εξουσίας, κοινωνικής
θέσης και αγαθών. 150 Ο αποκλεισµός των παιδιών των µη κυρίαρχων τάξεων,
υλοποιείται προοδευτικά, ανεπαίσθητα, διαµέσου µορφών αποβολής, όπως η
εκτόπιση σε δεύτερης επιλογής κατευθύνσεις, ο στιγµατισµός που επιβάλλει την εκ
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των προτέρων αναγνώριση ενός σχολικού και κοινωνικού πεπρωµένου, αλλά και η
χορήγηση υποβαθµισµένων πτυχίων.151
Στον θεσµό των σχολικών εξετάσεων, µπορούµε να παρατηρήσουµε την
εφαρµογή των σχέσεων εξουσίας ως σχέσεων αµοιβαίας ιδιοποίησης γνώσεων:
πραγµατοποιεί την µεταβίβαση των γνώσεων του δασκάλου στον µαθητή, αλλά
ταυτόχρονα προδίδει για τον δάσκαλο µια γνώση σχετική µε τον µαθητή. 152 Οι
πειθαρχικές παιδαγωγικές στο σχολικό χώρο, αναδεικνύουν τόσο την ιεραρχική
επιτήρηση, όσο και την κανονικοποιητική κύρωση.153
Όσον αφορά, δε, περιπτώσεις, κατά τις οποίες µαθητές οι οποίοι άρχισαν την
πορεία τους από χαµηλές κοινωνικές θέσεις και εξελίχθηκαν παρά τις δυσκολίες,
χάρη στην εργασία και τα χαρίσµατά τους, µπορούµε να υποθέσουµε ότι στην
πραγµατικότητα πρόκειται για µεµονωµένες επιλογές της κυρίαρχης τάξης, οι οποίες
απλώς επιβεβαιώνουν τον προηγούµενο κανόνα, εφ’ όσον είναι λίγες αριθµητικά,
ελεγχόµενες κοινωνικά και επιβεβαιωτικές της κοινωνικής ιεραρχίας και εξουσίας.154

γ. Οι Πανεπιστηµιακοί Καθηγητές ως Παραγωγοί του Πανεπιστηµιακού
Πεδίου
Οι πανεπιστηµιακοί καθηγητές αποτελούν, ενδεχοµένως, µία από τις σηµαντικότερες
κοινωνικές οµάδες, οι οποίες συγκροτούν το πεδίο του πανεπιστηµίου, µαζί µε τους
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φοιτητές, τους διοικητικούς υπαλλήλους, αλλά και το πολιτικό και διοικητικό
προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας µιας κοινωνίας.
Όπως συµβαίνει σε κάθε πεδίο, έτσι και στο πανεπιστηµιακό, βασικός όρος
ύπαρξής του είναι η διατήρηση σταθερών και οµογενοποιηµένων κοινωνικών και
ακαδηµαϊκών χαρακτηριστικών, γεγονός το οποίο επιχειρείται να εξασφαλισθεί µε
το ακαδηµαϊκό habitus, δηλαδή τις ενσωµατωµένες προδιαθέσεις του σώµατος των
καθηγητών πανεπιστηµίου, οι οποίες έχουν φυσικοποιηθεί και ενεργούνται ως
αναµενόµενοι τρόποι κοινωνικής σκέψης και πράξης.155
Το όνοµα των πανεπιστηµιακών καθηγητών, ή αλλιώς, η φήµη και το κύρος
τους, ως συνιστώσες του συµβολικού τους κεφαλαίου, είναι δηλωτικές της αποδοχής
ότι ο φέρων διαθέτει αναγνώριση, άρα συνιστούν µορφές εξουσίας.156 Ο όγκος αυτού
του κεφαλαίου, συναρτάται ευθέως ανάλογα µε τον βαθµό αφοσίωσης του δρώντος
στις αξίες της οµάδας και την προσήλωσή του στην θεσµική ιεραρχία του πεδίου.157
Το σώµα των καθηγητών πανεπιστηµίου δεν φέρει οµοιόµορφο φορτίο
κεφαλαίου, άρα και εξουσία. Οι υποψήφιοι ή χαµηλόβαθµοι καθηγητές, µαθαίνουν
ότι τους επιτρέπεται να έχουν την αίσθηση της νόµιµης φιλοδοξίας, δηλαδή να
συντονιστούν µε την προοπτική της εσωτερικοποίησης των δοµών, οι οποίες
επιτρέπουν την πιθανή σταδιοδροµία τους.158 Το ήθος τους, δηλαδή οι προδιαθέσεις
τους, είναι απαραίτητο να προσδιορίζονται από την θέση τους εντός του πεδίου και
να επιδεικνύουν «υποµονή» και «σεµνότητα».

159

Οι σχέσεις εξουσίας που

αναπτύσσουν οι υποψήφιοι ή χαµηλόβαθµοι µε τους υψηλόβαθµους καθηγητές,
εδράζονται στην πρακτική της δηµιουργίας προσδοκιών εκ µέρους των δεύτερων
προς τους πρώτους, ή αλλιώς στην πρακτική του «να κάνεις κάποιον να
περιµένει»,160εφ’ όσον η οποιαδήποτε παρουσία και εξέλιξή τους στο πεδίο εξαρτάται
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Βλ. P. BOURDIEU, Homo Academicus, transl. by Peter Collier, Cambridge: Polity Press 1988: 155
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Βλ. P. BOURDIEU, Homo Academicus, transl. by Peter Collier, Cambridge: Polity Press 1988: 116
«On the side of the institution, the lector finds himself obliged to erect as orthodoxy, as explicit
profession of faith, the doxa of the doctors, their silent beliefs which have no need for justification:
challenged to produce in broad daylight the unconsius thoughts of an institution, he articulates in blach
and white the truth of his post of humble and pious celebration of a faith which transcends him.
Steeped in the obiousness of his position, he has nothing to propose as method apart from his ethos,
that is the very dispositions elicited by his position: he is and intends to be ‘patient and modest’».
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Βλ. P. BOURDIEU, Homo Academicus, transl. by Peter Collier, Cambridge: Polity Press 1988: 89
«[…] the establishment of durable relations of authority and dependency is based on waiting, that is,
the selfish expectation of a future goal, which lastingly modifies –that is, for the whole period that the
expectation lasts- the behaviour of the person who counts on the thing expected; and it is based also on
the art of making someone wait, in the dual sense of stimulating, encoutaging or maintaining hope,
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αποκλειστικά από αυτούς. Αυτό σηµαίνει ότι οι υποψήφιοι ή χαµηλόβαθµοι
χρειάζεται να επιδείξουν µε τις δράσεις τους ότι έχουν αφοµοιώσει και ενσωµατώσει
τις παραπάνω αντιλήψεις, καθώς τις έχουν αποδεχθεί και τις εφαρµόζουν πρακτικά,
ενώ οι υψηλόβαθµοι, έχοντας διαθέσιµο έναν αριθµό «µαθητών», πραγµατώνουν
δεξιοτεχνίες, όπως ότι δύνανται να χειριστούν τον χρόνο των άλλων, τον ρυθµό της
σταδιοδροµίας τους, το βιογραφικό τους, να επιταχύνουν ή να διαφοροποιήσουν
µεγέθη, όπως η επιτυχία.161
Παρόµοια

στρατηγική

χρησιµοποιούν

οι

πανεπιστηµιακοί

καθηγητές

προκειµένου να ελέγξουν τον λόγο, ο οποίος εκπορεύεται από το πεδίο. Προωθούν
στις οµόλογες θέσεις, ανθρώπους εκπαιδευµένους να παράγουν αυτό το οποίο το
πεδίο όχι µόνο επιτρέπει, αλλά και επιβάλλει.162 Ένας τρόπος για να επιτευχθεί αυτό,
είναι η διαδικασία της ακαδηµαϊκής µύησης, τουτέστιν η αναγκαστική προσήλωση
στις αρχές της ακαδηµαϊκής τάξης, η οποία επιτυγχάνεται µε την µακρά αναµονή για
την απονοµή του διδακτορικού τίτλου.163
Εξ άλλου, όλοι οι δρώντες γνωρίζουν ότι µια ιδιαίτερης σηµασίας στρατηγική
που εφαρµόζουν οι πανεπιστηµιακοί καθηγητές είναι η νεποτιστική πρακτική, δηλαδή
η ανανέωση του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού από καθηγητικούς γόνους,
καθώς έτσι πετυχαίνεται αµεσώτερα και ευκολώτερα η πιστότητα στο καθηγητικό
οικογενειακό habitus, γεγονός το οποίο εγγυάται ότι οι όσοι το διαθέτουν θα είναι
πλήρως ενσωµατωµένοι στις απαιτήσεις και τις σχέσεις εξουσίας του πεδίου.164
Ανάλογες σχέσεις φαίνεται να αναπτύσσονται και µεταξύ καθηγητών και
φοιτητών. Από τη µια µεριά ο φοιτητής, δείχνει να συµβάλει ελάχιστα ή καθόλου

through promises or skill in not disappointing, denying or discouraging expectations, at the same time
as through an ability ti inibit and restrain impatience, to get people to put up with and accept th delay,
the continuing frustration of hopes, of anticipated satisfactions intrinsically suggested behind the
promises or encouraging words of the guatantor, but consists indefinitely postoned, deferred,
suspended».
161
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Βλ. Π. ΜΠΟΥΡΝΤΙΕ, Κείµενα Κοινωνιολογίας, επιµ. Ν. Παναγιωτόπουλος, Αθήνα: ∆ελφίνι 1994:
74 «[…] ένας από τους τρόπους για µια οµαδα να ελέγχει το λόγο έγκειται στο να βάζει στις θέσεις,
για τις οποίες µιλάµε, ανθρώπους που δεν θα λένε παρά αυτό που το πεδίο επιτρέπει και επιβάλλει. Για
να καταλάβουµε αυτό που µπορεί να λεχθεί µέσα σ’ ένα σύστηµα εκπαίδευσης, πρέπει να γνωρίζουµε
τους µηχανισµούς κατάταξης του καθηγητικού σώµατος, και θα ήταν εντελώς αφελές να πιστέψουµε
πως είναι στο επίπεδο του λόγου των καθηγητών που µπορούµε να συλλάβουµε αυτό που µπορεί να
ειπωθεί εκεί και γιατί».
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Βλ. P. BOURDIEU, Homo Academicus, transl. by Peter Collier, Cambridge: Polity Press 1988: 105
«[…] by the long wait for the doctorate, that is, in both cases, by an enforced prolongation of the
dispositions which have been acknowledged through the primitive procedures of co-operation, and
which hardly encourage heretical breaks with the artfully interwined knowledge and power of
academic orthodoxy».
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Βλ. P. BOURDIEU, Homo Academicus, transl. by Peter Collier, Cambridge: Polity Press 1988: 56.
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στον προσανατολισµό της παραγόµενης και µεταδιδόµενης γνώσης, εφ’ όσον, από
την άλλη µεριά, ο καθηγητής δεν συµβουλεύεται τον φοιτητή, αλλά και όταν το κάνει,
θα συναντήσει µάλλον την παθητικότητα και την έκπληξη του φοιτητή, καθώς ο
τελευταίος προσδοκά από τον καθηγητή να του υποδείξει ποια σχολική ανάγκη
επείγεται να ικανοποιήσει. 165 Αυτή είναι η αιτία, η οποία κάνει τον καθηγητή να
εµφανίζεται να έχει την πρωτοβουλία σε όλα τα ενδοσχολικά ζητήµατα.
Ενώπιον των πιθανών αλλαγών του πεδίου, όπως η διατάραξη του ισοζυγίου
εξουσίας, την οποία φέρει π.χ. η µαζική αύξηση των φοιτητών, µε την ταυτόχρονη
αλλαγή του πολιτιστικού κεφαλαίου του πεδίου, οι πανεπιστηµιακοί καθηγητές είναι
διατεθειµένοι να πάρουν δραστικά µέτρα, προκειµένου να υπερασπιστούν την παλαιά
τάξη, όπως είναι η επιβολή του numerus clausus, δηλαδή της ποσόστωσης. Επιπλέον,
προκειµένου να εµπεδώσουν την αίσθηση απειλής του πεδίου από εξωτερικούς
αντιπάλους,

έχουν

την

δυνατότητα

να

«στρατιωτικοποιήσουν»

το

πεδίο,

επικαλούµενοι µια ιδιότυπη «εµπόλεµη κατάσταση», ώστε να παράγουν και να
αναπαράγουν και στους υπόλοιπους δρώντες «τον φόβο να είναι κατά» κάποιος,
δηλαδή τον φόβο διαφωνίας και διαφοροποίησης ενώπιον της απειλής, άρα της
πειθαρχικής συµµόρφωσης.166
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Βλ. P. BOURDIEU και J.-C. PASSERON, Οι Κληρονόµοι: Οι Φοιτητές και η Κουλτούρα, µτφρ.
Νίκος Παπαγιωτόπουλος, Μαρία Βιδάλη, Αθήνα: Ινστιτούτο του Βιβλίου-Α. Καρδαµίτσας 19962: 102
«Προϊόντα του συστήµατος, ο φοιτητής και ο καθηγητής εκφράζουν τη λογική του. Ο φοιτητής δεν
συµβάλλει σε τίποτε στον προσανατολισµό της ‘παραγωγής’ ή της µετάδοσης της γνώσης. Ο
καθηγητής δεν συµβουλεύεται (ή συµβουλεύεται ελάχιστα) το φοιτητή για τις ανάγκες του, και, όταν
δοκιµάζει να το κάνει, συναντά γενικά την παθητικότητα ή την έκπληξη του φοιτητή, που, καθώς
διακατέχεται από µιαν αδιαφοροποίητη ροπή προς την απορρόφηση της γνώσης, περιµένει από τον
καθηγητή να υποδείξει το τι επείγει και να διαλέξει αυτός ο ίδιος να ικανοποιήσει τις ανάγκες που έχει
δηµιουργήσει αποφασίζοντας να τις ικανοποιήσει. Ο καθηγητής έχει, λοιπόν, την πρωτοβουλία σε όλα.
Σ’ αυτόν ανήκει ο καθορισµός των προγραµµάτων, των αντικειµένων των µαθηµάτων, των εργασιών,
της βιβλιογραφίας που θα διαβαστεί, καθώς και της ποσότητας της φαντασίας που µπορεί ακίνδυνα να
ενσταλάζεται στη σχολική µηχανή».
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Βλ. P. BOURDIEU, Γλώσσα και Συµβολική Εξουσία, µετ. Κική Καψαµπέλη, Αθήνα: Ινστιτούτο
του Βιβλίου-Α. Καρδαµίτσα 1999: 294 «Η διαδικασία που αποκαλείται ‘στρατιωτικοποίηση’ σηµαίνει
να επικαλείται κανείς την ‘εµπόλεµη’ κατάσταση, µε την οποία βρίσκεται αντιµέτωπη η οργάνωση και
η οποία µπορεί να παραχθεί από µια εργασία πάνω στην παράσταση της κατάστασης, προκειµένου να
παραγάγει και να αναπαραγάγει διαρκώς στους άλλους το φόβο να είναι κατά, έσχατο θεµέλιο όλων
των στρατευµένων ή στρατιωτικών πειθαρχιών. […] Οποιαδήποτε αντίθεση από τα µέσα, είναι
καταδικασµένη να παρουσιάζεται πάντα ως συµπαιγνία µε τον εχθρό, ενισχύοντας την οµοφωνία του
πολιορκηµένου ‘εµείς’, που προδιαθέτει στην στρατιωτική υπακοή: η ιστορική δυναµική του πεδίου
πάλης ανάµεσα σε ορθόδοξους και αιρετικούς, υπέρµαχους του υπέρ και υπέρµαχους του κατά,
παραχωρεί τη θέση της στη µηχανική του µηχανισµού η οποία, µέσω της ηµιορθολογικής
εκµετάλλευσης των ψυχοσωµατικών επισπτώσεων που έχει η ευφορία της οµοφωνίας στις αποδοχές
και στις αποστροφές ή, αντίστροφα, το άγχος του αποκλεισµού και του αφορισµού, ακυρώνει κάθε
πρακτική δυνατότητα να είναι κανείς κατά µετατρέποντας το κοµµατικό πνεύµα σε αληθινό
συναδελφικό πνεύµα [esprit de corps]».
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Τέλος, η γνώση την οποία παράγουν οι καθηγητές πανεπιστηµίου, ουσιώνεται
στον σχολικό τίτλο, το πτυχίο. Το πτυχίο, το οποίο παρέχουν σε όσους διεξήλθαν µε
επιτυχία τις εξετάσεις, είναι ένα πιστοποιητικό, το οποίο δίνει στον φέροντα την
δυνατότητα κοινωνικής ανέλιξης, προσοµοιάζει δηλαδή µε έναν τίτλο ευγενείας.167
Αντιπροσωπεύουν τίτλους κοινωνικού κεφαλαίου, οι οποίοι του προσπορίζουν
αναγνώριση, κύρος.168
Τα πτυχία τα οποία παράγουν οι καθηγητές πανεπιστηµίου, συστοιχούν στην
τρίτη διάσταση του πολιτισµικού κεφαλαίου του πανεπιστηµιακού πεδίου -εκτός από
την οικονοµική και την αντικειµενοποιηµένη- η οποία είναι η θεσµοποιηµένη και η
οποία αναγνωρίζεται µεν ως µιας µορφής αντικειµενοποίηση, που όµως ενυλώνεται
στους νεωτερικούς «αριστοκρατικούς τίτλους ευγενείας», τους σχολικούς τίτλους.169
Ο σχολικός τίτλος, το πτυχίο σε όλες τις βαθµίδες του, διαθέτει σε όποιον το φέρει
µια νοµική και πολιτιστική αξία,170 αποδεικνύει κοινωνικά την ένταξή του στο σώµα
όσων διαθέτουν το οµόλογο πολιτιστικό κεφάλαιο. Έχει ισχύ σε όλες τις αγορές και
απονέµει στον κάτοχό του το προνόµιο αναγνώρισης µιας επίσηµης ταυτότητας, µιας
εγκυρότητας η οποία γίνεται αποδεκτή από όλους τους δρώντες στο πεδίο. 171 Αν
δεχθούµε ότι η κοινωνική επιτυχία συναρτάται στενά µε ενεργήµατα ονοµατοθεσίας
ή χρίσµατος, τότε η τεχνική λειτουργία της µάθησης µιας τεχνικής αρµοδιότητας
συγκροτεί µια κοινωνική λειτουργία, αυτή της καθιέρωσης των κατόχων της ως
αρµόδιων να ασκούν εκείνη την δεξιότητα, να διοικούν και να διευθύνουν.172
167

Βλ. P. BOURDIEU, Πρακτικοί Λόγοι: Για µια Θεωρία της ∆ράσης, µετ. Ράνια Τουτουντζή, Αθήνα:
Πλέθρον 2000: 38
168
Βλ. P. BOURDIEU, In Other Words: Essays Towards a Reflexive Sociology, transl. by Matthew
Adamson, Cambridge: Polity Press 1990: 135 «In this way, titles of nobility, like educational
qualifications, represent real titles of symbolic property which give one the right to the profits of
recognition».
169
Βλ. Π. ΜΠΟΥΡΝΤΙΕ, Κείµενα Κοινωνιολογίας, επιµ. Ν. Παναγιωτόπουλος, Αθήνα: ∆ελφίνι 1994:
77.
170
Βλ. Π. ΜΠΟΥΡΝΤΙΕ, Κείµενα Κοινωνιολογίας, επιµ. Ν. Παναγιωτόπουλος, Αθήνα: ∆ελφίνι 1994:
82 «Με τον σχολικό τίτλο –αυτό το προνόµιο πολιτισµικής αρµοδιότητας που παρέδει στον φέροντα
µια συµβατική αξία, σταθερή και νοµικά εγγυηµένη από την πλευρά της καλλιέργειας-».
171
Βλ. P. BOURDIEU, Γλώσσα και Συµβολική Εξουσία, µετ. Κική Καψαµπέλη, Αθήνα: Ινστιτούτο
του Βιβλίου-Α. Καρδαµίτσα 1999: 348-349 «[…] ο τίτλος ο οποίος, όπως ο σχολικός τίτλος, έχει ισχύ
σε όλες τις αγορές και ο οποίος, καθόσον αποτελεί επίσηµο ορισµό της επίσηµης ταυτότητας αποσπά
τους κατόχους του από τη συµβολική πάλη όλων εναντίον όλων, δίνοντας την έγκυρη αναγνωρισµένη
από όλους, καθολική προοπτική ως προς τους κοινωνικούς δρώντες».
172
Βλ. Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, «Εισαγωγή», στο βιβλίο των P. BOURDIEU και J.-C.
PASSERON, Οι Κληρονόµοι: Οι Φοιτητές και η Κουλτούρα, µτφρ. Νίκος Παπαγιωτόπουλος, Μαρία
Βιδάλη, Αθήνα: Ινστιτούτο του Βιβλίου-Α. Καρδαµίτσας 19962: 35 «[…] οι τίτλοι, που επικυρώνουν
το αποτέλεσµα, παρουσιάζονται ως εγγυήσεις τεχνικής αρµοδιότητας, πιστοποιητικά κοινωνικής
αρµοδιότητας, τίτλοι αριστοκρατίας. Για τον Bourdieu, σε όλες τις προηγµένες κοινωνίες, η κοινωνική
επιτυχία εξαρτάται στενά από ένα αρχικό ενέργηµα ονοµατοθεσίας, χρίσµατος (συνήθως το όνοµα που
δίνεται από ένα σχολικό θεσµό, για παράδειγµα το Πανεπιστήµιο του Harvard), […] Η προφανής
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Για τους πανεπιστηµιακούς καθηγητές, τα πτυχία και ιδίως οι µεταπτυχιακοί
και διδακτορικοί τίτλοι, καθίστανται οι όροι αναφοράς της «καθιέρωσής» τους στο
πεδίο, συνιστούν το κωδικοποιηµένο δικαίωµα εισόδου τους στο σώµα, τους
παραδίδουν έτοιµους από πλευράς ωριµότητας για να διεκδικήσουν µια θέση
συµπαίκτη στο παιχνίδι. Είναι η επίσηµη αναγνώριση εκ µέρους αυτών που το
απονέµουν, ότι ο κάτοχος είναι σε κάποιο βαθµό «ένας από αυτούς».173 Γι’ αυτό και η
προσδοκία των επιβλεποµένων από τους επιβλέποντες, είναι τις περισσότερες φορές
αναγνώριση κύρους, επίβλεψη καριέρας και πατρωνείας και λιγότερο το διαδικαστικό
και µεθοδολογικό µέρος, το οποίο σχετίζεται µε την επίβλεψη της έρευνας,
συµβουλές περί µεθοδολογίας ή επιστηµονικής τεχνικής, ακόµα και έµπνευση.174 Με
πολιτισµικούς όρους, θα λέγαµε ότι το πτυχίο εγγυάται ένα προνόµιο πολιτισµικής
αρµοδιότητας, θεσπίζει το πολιτισµικό κεφάλαιο του κατόχου του. 175 Κυρίαρχο
γνώρισµα του συµβολικού κεφαλαίου, το οποίο παρέχει το πτυχίο σε αυτόν που το
διαθέτει, είναι η εγκυρότητα, ότι ο πτυχιούχος διαθέτει την επίσηµη πολιτισµική
ταυτότητα στην οποία παραπέµπει ο τίτλος και µπορεί να δώσει µε τη σειρά του
έγκυρες προοπτικές προς τους υπόλοιπους δρώντες αναφορικά µε αυτήν.176
Τα πτυχία πιστοποιούν, ταυτόχρονα, και εγγυώνται ότι ο φέρων διαθέτει τις
ανάλογες τεχνικές ικανότητες και δεξιότητες, ικανές για να τον θέσουν σε τροχιά
κοινωνικής και επαγγελµατικής ανέλιξης.
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Οι τίτλοι έχουν, υπ’ αυτήν την

προοπτική, ένα οντολογικού τύπου φορτίο, µε το οποίο καθιερώνεται ο φέρων ως
τεχνική λειτουργία της εκµάθησης µιας τεχνικής αρµοδιότητας και της επιλογής των πιο αρµοδίων,
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αρµοδιότητας, του δικαιώµατος να διοικούν και να διευθύνουν».
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τις τεχνικές ικανότητές τους και ως πιστοποιητικά για την κοινωνική τους ανέλιξη, κάτι ανάλογο
δηλαδή µε τους τίτλους ευγένειας […] Η απόκτηση του διπλώµατος, που συχνά συνοδεύεται από
επίσηµες τελετές, είναι απολύτως ανάλογη προς την απόκτηση του τίτλου του ιππότη. Η φανερή, η
πολύ φανερή τεχνική διαδικασία της µόρφωσης και της επιλογής των πλέον ικανών από τεχνική άποψη
κρύβει µια αµιγώς κοινωνική διαδικασία, µέσω της οποίας το δικαίωµα της κυριαρχίας περιορίζεται σε
όσους προέρχονται από τις οικογένειες εκείνες που ήδη κατέχουν υψηλές θέσεις […]»
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µετέχων στην αληθινή κοινωνική ουσία του σώµατος, το οποίο τα απονέµει.178 Αν
θεωρήσουµε τους πανεπιστηµιακούς τίτλους ως αποδεικτικά κρίσης των καθηγητών,
δηλαδή ως αδιαµφισβήτητα σηµεία εκλογής και επιβεβαίωσης ότι ο φέρων αυτά
πιστώνεται ότι έχει διαποτιστεί µε την ιεραρχία η οποία τους απονέµει, τότε
αναβιβάζονται στην αξιολογική ιεράρχηση του πανεπιστηµιακού πεδίου ως µια
επένδυση σε αξίες προσωπικής σωτηρίας.179Επενεργούν, µε άλλα λόγια, εφόσον είναι
κρατικά πιστοποιητικά, ως εκδήλωση της «κρατικής µαγείας»: εξασφαλίζουν µε την
απόκτησή τους την de facto αλλαγή της φύσης του κατόχου τους.180 Είναι, δε, τόσο
µεγάλο το συµβολικό κεφάλαιο µε το οποίο πιστώνεται ο κάτοχός τους, ώστε
οποιαδήποτε απόπειρα αµφισβήτησης ή απόκρυψης της κατοχής τους, ιδιαίτερα του
διδακτορικού τίτλου, σηµαίνει ευθεία προσβολή, «κακή πίστη», εκδικητικότητα
καθώς και έλλειµµα επιστηµονικού ήθους εκ µέρους του αποπειρώντος.181
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Βλ. P. BOURDIEU & J. C. PASSERON, Reproduction in Education, Society and Culture, transl.
by Richard Nice, London/Thousand Oaks/New Delhi: Sage Publications 20002: x.
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Βλ. P. BOURDIEU και J.-C. PASSERON, Οι Κληρονόµοι: Οι Φοιτητές και η Κουλτούρα, µτφρ.
Νίκος Παπαγιωτόπουλος, Μαρία Βιδάλη, Αθήνα: Ινστιτούτο του Βιβλίου-Α. Καρδαµίτσας 19962: 105
«Όταν, όµως, ξέρουµε ότι ο φοιτητής, που κατατρύχεται από την ανησυχία να είναι κάτι ή κάποιος,
ρέπει προς τη διαρκή διερεύνηση του εαυτού του, και ότι οι καθηγητές, που είναι διαποτισµένοι από το
οντολογικό [εσσενσιαλιστικό] πνεύµα το οποίο διακατέχει ένα θεσµό επιφορτισµένο µε τη δηµιουργία
αδιαµφισβήτητων ιεραρχιών, αισθάνονται ότι έχουν τόσο πιο µεγάλο δικαίωµα να κρίνουν τους
φοιτητές ως προς το τι είναι, όσο πιο πολύ εκλαµβάνουν την παραγωγή τους, την προφορική
παρουσίαση ή τη γραπτή εργασία, ως άσκηση, ως πλασµατική ‘πράξη’, που ο µόνος στόχος της είναι
να φανερώσει ικανότητες ενδυνάµει και οριστικές, δηλαδή ικανότητες ουσίας, τότε καταλαβαίνουµε
πως ο φοιτητής είναι καταδικασµένος να αναζητεί, µέσα στην αξία που η κρίση του Σχολείου διακρίνει
στα ‘έργα’ του, το µόνο αδιαµφισβήτητο σηµάδι της εκλογής. Καθηγητές και φοιτητές µπορεί να
αντιλαµβάνονται τη µη πραγµατική διάσταση των σχολικών δοκιµασιών και κυρώσεων, ή και να τις
περιπαίζουν πότε-πότε, πάντως όµως δεν παύουν να επενδύουν σ’ αυτές τις δραµατικές αξίες της
προσωπικής σωτηρίας».
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Βλ. P. BOURDIEU, The State Nobility: Elite Schools in the Field of Power, transl. by Lauretta C.
Clough, Cambridge: Polity Press 1998: 376.
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Χαρακτηριστικό στα ελληνικά πανεπιστηµιακά χρονικά είναι εν προκειµένω το επεισόδιο της
αντιδικίας µεταξύ του νεαρού τότε (1936) διδάκτορα Θεολογίας και µετέπειτα Καθηγητή της
Θεολογικής Αθηνών Γεράσιµο Κονιδάρη, µε τον µητροπολίτη Παραµυθίας Αθηναγόρα, βλ.
ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ, Μητρ. του από Παραµυθίας, Ο Σεµνός ∆ρ. της Θεολογίας Γερασ. Κονιδάρης και οι
Επαΐοντες, Αθήνα 1936: 2-3.
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Κεφάλαιο 4. Οι Πανεπιστηµιακοί Θεολόγοι ως Παραγωγοί του
Θεολογικού Πανεπιστηµιακού Πεδίου
α. Θεολογικό Πανεπιστηµιακό Πεδίο και Θεολογικό Πολιτισµικό
Κεφάλαιο
Το αντικείµενο της παρούσας διατριβής είναι οι καθηγητές που υπηρέτησαν στην
Θεολογική Σχολή Αθηνών, από την περίοδο του Μεσοπολέµου έως και τα πρώτα έτη
του εικοστού πρώτου αιώνα. Εφ’ όσον πρόκειται για µια ιδιαίτερη επαγγελµατική
οµάδα, η οποία δραστηριοποιείται στο ευρύτερο πλαίσιο της πανεπιστηµιακής
παιδείας στην Ελλάδα, θα µπορούσαµε να υποστηρίξουµε ότι ανήκουν σε εκείνο τον
κοινωνικό χώρο, ο οποίος προσδιορίζεται ως πανεπιστηµιακό πεδίο. Το θεολογικό
πανεπιστηµιακό πεδίο, όπως εξάλλου και κάθε άλλο κοινωνικό πεδίο, θεωρούµε ότι
είναι ένας από τους πολλούς µικρόκοσµους, το ιδιαίτερο και ξεχωριστό περιβάλλον
µιας κοινότητας, το οποίο συνιστά και συνθέτει συνεχώς, σε σχέση µε άλλα
κοινωνικά πεδία, την πραγµατικότητα µιας ολόκληρης κοινωνίας.
Όπως συµβαίνει µε κάθε πεδίο, έτσι και το θεολογικό πανεπιστηµιακό πεδίο
το οποίο συγκροτούν οι πανεπιστηµιακοί θεολόγοι, παρουσιάζεται ως σχετικώς
ανεξάρτητο από τα υπόλοιπα, γι’ αυτό και αναπτύσσει ξεχωριστούς νόµους. Στην
προκειµένη περίπτωση, υποθέτουµε ότι οι νόµοι οι οποίοι αναπτύσσονται και δοµούν
το πεδίο τους, στηρίζονται στο πολιτισµικό τους κεφάλαιο. Με τον όρο πολιτισµικό
κεφάλαιο, επισηµαίνουµε όλες τις µορφές θεολογικής γνώσης που παράγουν οι
πανεπιστηµιακοί θεολόγοι, την επιστηµονική εξουσία την οποία τους παρέχει η
συγκεκριµένη γνώση, την ακαδηµαϊκή ισχύ τους, το κύρος που προσπορίζονται εξ
αιτίας όλων αυτών, καθώς και τις µορφές εξουσίας τις οποίες αναπτύσσουν και
διαχειρίζονται εντός του πεδίου τους, αλλά και εκτός αυτού. Όλα τα παραπάνω είναι
αυτά που τροφοδοτούν το πολιτισµικό τους κεφάλαιο, το οποίο επανεπενδύεται ξανά
και ξανά στις συγκεκριµένες συνιστώσες, δηµιουργώντας την ζώσα πραγµατικότητα
του πεδίου τους.
Προκειµένου να παράγουν, να καλλιεργήσουν και να αναπαράγουν το
πολιτισµικό τους κεφάλαιο, οι πανεπιστηµιακοί θεολόγοι, ενεργοποιούν το ιδιαίτερο
habitus που διαθέτουν, δηλαδή τις πολιτισµικές έξεις και προδιαθέσεις τις οποίες
έχουν ήδη κληρονοµήσει από τους προγενέστερους πανεπιστηµιακούς. Το habitus,
τουτέστιν ο σκληρός πυρήνας του πολιτιστικού κεφαλαίου τους, προσδιορίζεται από
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τους ιστορικούς τρόπους αντίληψης, σκέψης και πράξης, οι οποίοι µέσα από
διαδικασίες µάθησης και συνεχούς εκπαίδευσης, έχουν στην πραγµατικότητα
φυσικοποιηθεί υπό την µορφή των ιδιαίτερων προδιαγραφών του πεδίου τους. Το
habitus, σε όλες τις µορφές του, είτε ως οικογενειακό είτε ως επαγγελµατικό, συνιστά
και προσανατολίζει το σώµα των πανεπιστηµιακών θεολόγων σε ανάλογους τρόπους
αντίληψης, σκέψης και πράξης, οι οποίοι έχουν διαποτιστεί ταξικά, κοινωνικά και
συµβολικά.
Θεωρούµε ότι το πολιτισµικό κεφάλαιο των πανεπιστηµιακών θεολόγων,
συντίθεται σε ποικιλίες και πολυδιαστάσεις των µορφών του, οι οποίες
αλληλοδιαπλέκονται και αλληλοπεριχωρούνται σε µία ενότητα. Η θεσµοποιηµένη
µορφή του πολιτιστικού κεφαλαίου τους, η οποία εντοπίζεται στα πτυχία θεολογίας,
τα µεταπτυχιακά διπλώµατα και τις διδακτορικές διατριβές, τα οποία συνιστούν τους
τίτλους

αναγνώρισής

τους,

µέσω

της

ιδιότητας

της

µετατρεψιµότητας,

προσδιορίζουν επίσης ενεργώς την συµβολική διάσταση του κεφαλαίου τους, δηλαδή
τους απονέµουν το ιδιαίτερο κύρος και γόητρό τους, πρωτίστως στον εκκλησιαστικό
χώρο, καθώς και την ξεχωριστή αίσθηση ορθοδοξίας και εγκυρότητας που
απολαµβάνουν, διασφαλίζοντας έτσι τόσο τον στενό οικογενειοκρατικό χαρακτήρα
του πεδίου τους, όσο και την ανδροκρατική πρακτική τους. Όλα τα παραπάνω,
ολοκληρώνονται µε την αντικειµενική διάσταση του πολιτιστικού κεφαλαίου τους,
όπως είναι οι υλικές απολαβές τους, αλλά και η πρόσβασή τους σε θέσεις ευθύνης και
διοίκησης στον εκκλησιαστικό και κρατικό µηχανισµό.

β. Στρατηγικές και Συµβολική Βία
Το πολιτιστικό κεφάλαιο των πανεπιστηµιακών θεολόγων, καθώς αποτελεί την
ιδιαίτερη κληρονοµιά η οποία τους προσδιορίζει στην κοινωνική αρένα, είναι
επενδεδυµένο µε αξία και νόηµα. Γι’ αυτό και προφυλάσσεται µε ιδιαίτερες
στρατηγικές, τις οποίες αναπτύσσουν οι δρώντες εντός του πεδίου τους. Μεταξύ των
ήδη κυρίαρχων στο πεδίο και των νεοεισερχοµένων, όσων δηλαδή επιθυµούν να
εισέλθουν ή έχουν µόλις ενταχθεί, αναπτύσσεται ένας συνεχής αγώνας, µια
αναµέτρηση σχέσεων εξουσίας και κύρους, η οποία προσδιορίζεται από την
συµβολική βία την οποία ασκούν οι πρώτοι στους δεύτερους. Χαρακτηριστικό της
συµβολικής βίας είναι ότι έχει ήδη νοµιµοποιηθεί από όλους, ενώ ασκείται µε
υποδόρειο, µη φανερό τρόπο, προκειµένου οι νεοεισερχόµενοι να εγχαράξουν
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σωµατικά, στον εαυτό τους, τις µορφές αντίληψης, σκέψης και πράξεις που
αναπτύσσονται στο πεδίο.
Αυτή η συµβολική βία βοηθά, ώστε να αναπτυχθούν επίσης συγκεκριµένες
στρατηγικές

διαδοχής

και

συντήρησης

του

πολιτιστικού

κεφαλαίου

των

πανεπιστηµιακών θεολόγων. Αυτές συνίστανται στην χωρική επέκταση του πεδίου,
όπως έγινε µέσα από την δηµιουργία του Ποιµαντικού τµήµατος, από τις τάσεις
νεποτισµού οι οποίες εγγυώνται την διαδοχή ήδη µυηµένων νεοεισερχοµένων, από
τον περιορισµό της γυναικείας παρουσίας στην Σχολή ως δείγµατος εκκλησιαστικής
πιστότητας, αλλά και από την επιβολή του numerus clausus, δηλαδή περιοριστικών
µέτρων στους φοιτητές της Σχολής, προκειµένου να προστατευθεί η αλλοίωση του
πολιτισµικού κεφαλαίου τους από τον αυξανόµενο όγκο νέων εισερχοµένων.

γ. Ιδεολογικές και Πολιτικές Θέσεις
Οι µορφές του πολιτιστικού κεφαλαίου, όπως τις προσδιορίσαµε παραπάνω,
παρέχουν την ευκαιρία στους πανεπιστηµακούς θεολόγους να δρούν πολιτικά και να
διαµορφώνουν την ιδεολογία τους σε αναφορά µε το σύστοιχο ταξικό τους ήθος,
διαποτίζοντας πρωτίστως τους κληρονόµους τους, δηλαδή τους φοιτητές και
πτυχιούχους της Θεολογικής Σχολής. Οι τελευταίοι, οι οποίοι εισάγονται αργότερα
ως θεολόγοι καθηγητές στην Μέση Εκπαίδευση, έχοντας ήδη διαπαιδαγωγηθεί και
εµποτιστεί στις αντιλήψεις και πρακτικές του ξεχωριστού πολιτιστικού κεφαλαίου
τους, µπορούν να το παροχετεύσουν στους µαθητές τους και τις ιδεολογικές και
πολιτικές συντεταγµένες τους. Αυτές είναι η ιδεολογική και πολιτική στήριξη του
διοικητικού εκκλησιαστικού οργανισµού, ως τµήµα του οποίου αναγνωρίζουν και οι
ίδιοι το πεδίο τους. Βασική τους πολιτική επιδίωξη είναι η στήριξη αυτών των
πολιτικών δράσεων, οι οποίες ευνοούν την συνέχιση και διατήρηση της ενότητας του
ελληνικού κράτους µε τον εκκλησιαστικό οργανισµό, εφ’ όσον κατ’ αυτόν τον τρόπο
διατηρούν και οι ίδιοι οι πανεπιστηµιακοί θεολόγοι την πρόσβασή τους σε τµήµατα
του κρατικού και εκκλησιαστικού µηχανισµού.
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Κεφάλαιο 5. Η Εµφάνιση των Θεολόγων στην Ελλάδα και η
Σχέση τους µε τον Κλήρο
α. Η Θέση των Θεολόγων µεταξύ του Εκκλησιαστικού και του Κοσµικού
Χώρου
Η ύπαρξη των πανεπιστηµιακών θεολόγων ως κοινωνικής και επαγγελµατικής
οµάδας, θα µπορούσε να ισχυριστεί κάποιος, ότι σχετίζεται άµεσα και οργανικά µε
την θέση τους ως ακαδηµαϊκών λειτουργών της πανεπιστηµιακής παιδείας. Ωστόσο,
το επιχείρηµα αυτό µας αποκρύπτει το γεγονός ότι οι πανεπιστηµιακοί θεολόγοι δεν
άρχισαν κατ’ αυτόν τον τρόπο την επαγγελµατική πορεία τους. Επειδή την θέση τους
στο πανεπιστήµιο κλήθηκαν να την καταλάβουν από τους προγενέστερους καθηγητές,
είναι σηµαντικό να κατανοήσουµε ότι η ιδιότητά τους ως πανεπιστηµιακών αποτελεί
µεταγενέστερο στάδιο. ∆ιότι προϋπήρξαν ως λαϊκοί θεολόγοι, τουλάχιστον η
συντριπτική πλειονότητα από αυτούς. Προκειµένου, λοιπόν, να µελετήσουµε τους
πανεπιστηµιακούς θεολόγους, οφείλουµε, προηγουµένως να εξετάσουµε την
κοινωνική οµάδα των θεολόγων. Καθώς οι θεολόγοι ήταν η πρωταρχική κοινωνική
οµάδα στην οποία εντάσσονταν οι µετέπειτα πανεπιστηµιακοί θεολόγοι, εντός της
εκπαιδεύονταν να ιδιοποιούνται τόσο την ιδεολογία της, όσο και τις µορφές
συµβολικού κεφαλαίου τα οποία διέθετε. Πολύ περισσότερο που, µε την σειρά τους,
οι πανεπιστηµιακοί θεολόγοι επανεκπαίδευαν την εποµενη γενιά θεολόγων, καθώς οι
τελευταίοι αποτελούσαν το φοιτητικό σώµα της Θεολογική Σχολής, στην οποία όλοι
µαζί ανήκαν.182
Οι θεολόγοι συγκροτούν µια ιδιαίτερη κοινωνική οµάδα, η οποία, αν και
προσανατολίζεται σχεδόν αποκλειστικά στην παροχή θρησκευτικής παιδείας σε όλες
τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, εντούτοις αποτελείται στην συντριπτική τους
πλειονότητα από πρόσωπα που δεν ανήκουν στον κλήρο, αν και προσανατολίζουν
οµολογιακά την διδασκαλία τους και στηρίζουν το επίσηµο εκκλησιαστικό δόγµα.183
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Βλ. Ε. Γ. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ, πρωτ., «Η Θεολογική Επιστήµη και η Θεολογική µας Σχολή», Ο
Ποιµήν 4 (1936): 127.
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Βλ. Γ. Ι. ΜΑΝΤΖΑΡΙ∆ΟΥ, Κοινωνιολογία του Χριστιανισµού, Θεσσαλονίκη: Π. Πουρναράς 19853:
266-267 «Ιδιαίτερα σηµαντικό, και από άποψη αριθµητικής αναλογίας µοναδικό σε ολόκληρο το
χριστιανικό κόσµο, είναι το φαινόµενο των λαϊκών Θεολόγων στην Ελλάδα. Αν µάλιστα ληφθεί υπόψη
ότι και η διδασκαλία των θρησκευτικών µαθηµάτων σε όλες τις βαθµίδες της εκπαιδεύσεως
πραγµατοποιείται κυρίως από λαϊκούς θεολόγους, αντιλαµβάνεται κανείς τη σπουδαιότητα της
παρουσίας τους στη διαµόρφωση της θρησκευτικής ζωής της νεοελληνικής κοινωνίας».
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Η ορθόδοξη εκκλησία στην Ελλάδα αναγνώρισε την υπόσταση του λαϊκού στοιχείου
στο εκκλησιαστικό σώµα, σε αναπόσπαστη όµως διασύνδεσή του µε το ιερατείο.184
Ωστόσο, ο θεσµός του θεολόγου, του µη ανήκοντος στον κλήρο, αποτελεί µάλλον µια
ελληνική

κοινωνική

κατασκευή,

καθώς

ούτε

η

ρωµαιοκαθολική

ούτε

η

προτεσταντική πτέρυγα του χριστιανισµού δικαιολογούσε κάτι τέτοιο, τουλάχιστον
µέχρι πρόσφατα.185
Αν και θεωρητικά οι εργασιακές δυνατότητες των ελλήνων θεολόγων
διανοίγονταν σε δύο κυρίαρχες επιλογές, είτε την στενή εκκλησιαστική διακονία
µέσω της ιερωσύνης, είτε την διδασκαλία στα σχολεία της δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης,

186

η συντριπτική πλειονότητά τους διατηρούσε ανέκαθεν µία

επιφυλακτικότητα ως προς την ένταξή τους στον κλήρο. Κι αυτό γιατί οι λαϊκοί
θεολόγοι διέθεταν εκ των πραγµάτων κάποια ελευθερία κινήσεων σε σύγκριση µε τον
κλήρο, η θέση του οποίου προσδιοριζόταν συχνά από την κυριαρχία ανορθολογικών
και δεισιδαιµονικών στοιχείων, τυπολατρίας και έλλειψης χαρισµατικότητας. 187 Με
βάση την κοινωνική τους ταυτότητα, οι λαϊκοί θεολόγοι διέθεταν την πιο
προωθηµένη έκφραση θρησκευτικού αστισµού στην Ελλάδα των αρχών του εικοστού
αιώνα, καθώς ήταν ουσιαστικά υβριδικοί φορείς ενός συµβολικού κεφαλαίου το
οποίο είχε επενδύσει σ’ αυτούς η διοικούσα εκκλησία, προκειµένου να το ανακτήσει
στο ευρύτερο κοινωνικό, προς το οποίο διέθετε µάλλον χαµηλής έντασης
διεισδυτικότητα.188
184

Βλ. Α. Α. ΤΖΑΝΙΜΗ, «Το Έργον της Κοινωνιολογίας της Θρησκείας εν Ελλάδι», Θέµατα
Κοινωνιολογίας της Ορθοδοξίας, επιµ. Γ. Μαντζαρίδης, Θεσσαλονίκη: Π. Πουρναράς 1975: 33-34.
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Βλ. Α. Α. ΤΖΑΝΙΜΗ, «Το Έργον της Κοινωνιολογίας της Θρησκείας εν Ελλάδι», Θέµατα
Κοινωνιολογίας της Ορθοδοξίας, επιµ. Γεώργιος Μαντζαρίδης, Θεσσαλονίκη: Π. Πουρναράς 1975: 33
«Ο θεσµός των λαϊκών θεολόγων απαντά µόνον εις την Ορθόδοξον Εκκλησίαν. Οι καθολικοί και οι
διαµαρτυρόµενοι αγνοούν,΄ή τουλάχιστον ηγνόουν, τον θεσµόν αυτόν µέχρι προ τινος (∆ευτέρα
Σύνοδος Βατικανού). ∆ι’ αυτούς εκείνος ο οποίος σπουδάζει θεολογίαν οφείλει, µετά το πέρας των
σπουδών του, να ενταχθή εις τον ιερατικόν κλάδον, προκειµένου να αποκτήση την δυνατότητα
ασκήσεως ενός λειτουργήµατος».
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Βλ. H. WADDAMS, Meeting the Orthodox Churches, London: SCM Press 1964: 29.
187
Βλ. Κ. Α. ΜΥΓ∆ΑΛΗ, Η Οικουµενικότητα της Ορθοδοξίας: Προβλήµατα και Προοπτικές στην
Μεταπολεµική Ελλάδα, (∆ιατριβή), Θεσσαλονίκη 2004: 210-211 «Την ίδια εποχή –αρχές του
ελεύθερου νεοελληνικού βίου- εµφανίζεται το επάγγελµα του λαϊκού καθηγητή των θρησκευτικών, ο
οποίος πολύ γρήγορα απέκτησε σηµαντικό κύρος στην κοινωνία των αναπτυσσόµενων πόλεων εις
βάρος του κλήρου, αλλά και ελευθερία κινήσεων από τη θεσµική Εκκλησία. Μέσα στο σώµα του
εφηµεριακού κλήρου αλλά και των λαϊκών θεολόγων υπήρχαν αρκετοί που ασκούσαν το επάγγελµα
απλά ως µέσο βιοπορισµού, ενώ η πνευµατική κατάστασή της ‘ποιµαίνουσας’ Εκκλησίας, αλλ’ά και
του ‘πληρώµατος’, ήταν πολύ κακή: δεισιδαιµονία, τυπολατρεία και κυριαρχία των κανόνων και όχι
των χαρισµατικών στοιχείων».
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Για την πρακτική της «υβριδοποίησης των ρόλων», βλ. P. BOURDIEU, Επιστήµη της Επιστήµης και
Αναστοχασµός, µετ. Θεόδωρος Παραδέλλης, Αθήνα: Πατάκης 2007: 154-156 «Η υβριδοποίηση, το
γεγονός δηλαδή ‘της προσαρµογής µεθόδων και τεχνικών ενός παλαιού ρόλου σε υλικά ενός νέου
ρόλου, µε σαφή πρόθεση τη δηµιουργία ενός νέου ρόλου’, παράγεται όταν ένα πεδίο Α […] παρέχει
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Οι λαϊκοί θεολόγοι που αποφοιτούσαν από τις τάξεις της Θεολογικής Σχολής
Αθηνών αντιµετώπιζαν εξ αρχής ένα πλήθος προβληµάτων. Είναι ενδεικτικό ότι κατά
τα έτη 1837-1886 η πλειονότητα των φοιτητών της Θεολογικής Σχολής Αθηνών
δηλώνει ότι δεν έχει περιουσία, ενώ από αυτούς που δηλώνουν ότι διαθέτουν, το
µεγαλύτερο µέρος τους (79,7%) ανήκουν στις κατώτερες περιουσιακές κατηγορίες
(έως 10.000 δρχ.) ή είναι ακτήµονες.189 Τούτη η κοινωνική προέλευσή τους εξηγεί
τον προσανατολισµό τους προς την Θεολογική, ως µία προσπάθεια να εξελιχθούν
επαγγελµατικά και κοινωνικά.
Εντούτοις το επαγγελµατικό µέλλον τους ήταν µάλλον αβέβαιο. Η απροθυµία
της διοικούσας εκκλησίας να τους χρησιµοποιήσει προξενεί διαµαρτυρίες και
εντάσεις, ακόµα και από τον κατώτερο κλήρο, ο οποίος δεν αντιµετωπίζει ακόµη τους
λαϊκούς θεολόγους ως ανταγωνιστές, αλλά µάλλον ως µορφωµένα στελέχη του
εκκλησιαστικού πληρώµατος. 190 Οι θεολόγοι κατά την είσοδο του εικοστού αιώνα
απέφευγαν την ιερωσύνη εξ αιτίας των χαµηλών αµοιβών των ιερέων, αλλά και της
κοινωνικής απαξίωσης του κλήρου, ενώ η δυνατότητα διορισµού τους σε θέση
ελληνοδιδασκάλου, δηλ. δασκάλου δηµοτικού σχολείου αποτελούσε ένα πάρεργο συνήθως µόνιµο- µέχρις ότου κάποιοι να διορισθούν καθηγητές Θρησκευτικών σε
γυµνάσιο, ενδεχόµενο καθόλου πιθανό.191 Είναι ενδεικτικό, ότι τα πρώτα πτυχία της
Θεολογικής Σχολής εµφανίζονται να απονέµονται µόλις το ακαδηµαϊκό έτος 18701871.192 Σε ολόκληρο τον 19ο αιώνα, το πτυχίο της Θεολογικής Σχολής απονέµεται
στο 1/4 των εγγεγραµµένων φοιτητών, επειδή το µεγαλύτερο µέρος τους αποτελείτο
από µοναχούς, οι οποίοι δεν ενδιαφέρονταν ιδιαίτερα να το αποκτήσουν, αλλά και
λόγω της πολύ χαµηλής επαγγελµατικής αποκατάστασής τους, καθώς ήταν

συγκριτικά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε ένα πεδίο Β […], όντας σε κατώτερη θέση», προσθέτοντας ότι
«[…] το φαινόµενο αυτό εµφανίζεται όταν οι αντιπρόσωποι ενός κυρίαρχου κλάδου […] στρέφονται
σε έναν κυριαρχούµενο κλάδο […], πράγµα που συνεπάγεται γι’ αυτούς µια απώλεια κεφαλαίου,
υποχρεώνοντάς τους κατά κάποιον τρόπο, προκειµένου να ανακτήσουν τις επενδύσεις τους και να
αποκαταστήσουν το απειλούµενο κεφάλαιό τους, να ανυψώσουν τον κλάδο στον οποίο εισέβαλαν
εισάγοντας τα κεκετηµένα κέρδη από τα οποία προήλθαν. Αλλά η οικοδόµηση ενός κλάδου µπορεί να
είναι και απόρροια ενός συλλογικού εγχειρήµατος από δρώντα υποκείµενα που προσπαθούν να
εξασφαλίσουν τα οικονοµικά και κοινωνικά µ΄λεσα προκειµένου να πραγµατοποιήσουν ένα µεγάλο
επιστηµονικό πρόγραµµα […]».
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Βλ. Κ. ΛΑΠΠΑ, Πανεπιστήµιο και Φοιτητές στην Ελλάδα κατά τον 19ο Αιώνα, Αθήνα: Ιστορικό
Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς 2004: 388.
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Βλ. Τ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, αρχιµ., «Ριζάρειος και Θεολογική Σχολή Αθηνών», Ανάπλασις 16 αρ.
φύλλου 281 (1903): 1.
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Βλ. [Ανωνύµου], «Οι Φοιτηταί της Θεολογικής Σχολής µας και οι Μαθηταί της Ριζαρείου»,
Ανάπλασις 16, αρ. φύλλου 309 (1903): 2.
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Βλ. Α. Κ. ΣΚΑΡΠΑΛΕΖΟΥ, επιµ., Από την Ιστορίαν του Πανεπιστηµίου Αθηνών (Ιστορικά Κείµενα
και Ιστορικά Στοιχεία), Αθήναι 1964: χ.σ.
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περισσότερο ένας τιµητικός τίτλος, δίχως επαγγελµατικά δικαιώµατα. 193 ∆εν είναι,
λοιπόν, τυχαίο το γεγονός ότι από το 1878 έως το 1911, η Θεολογική Σχολή Αθηνών
καταλαµβάνει την δεύτερη θέση πριν το τέλος, µε τελευταία την Φυσικοµαθηµατική
Σχολή, σε κατανοµή φοιτητών, οι οποίοι ανέρχονται στο 2,1% του συνόλου του
φοιτητικού πληθυσµού.194
Την απόσταση των θεολόγων από την παραγωγή συντόνιζε και η γενικότερη
θέση της χώρας στον καταµερισµό εργασίας της Ανατολικής Μεσογείου. Εξαρτηµένη
η οικονοµία της Ελλάδας από τα µεγάλα εµπορικά κέντρα της Κωνσταντινούπολης,
της Σµύρνης και της Αλεξάνδρειας και µε την γεωγραφική της τοποθεσία να συνδέει
την ανατολή µε την δύση, είναι λογικό η παρεχόµενη εκπαίδευση να στρέφεται στην
παραγωγή νοµικών, οικονοµολόγων, ευρύτερα τεχνοκρατών ικανών να επανδρώσουν
διοικητικές και όχι εκπαιδευτικές ειδικότητες.195
Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί στην ικανοποιητική παιδαγωγική τους
κατάρτιση των θεολόγων, καθώς είναι εφοδιασµένοι υποχρεωτικά µε το ειδικό
Παιδαγωγικό ενδεικτικό της Φιλοσοφικής Σχολής, γεγονός που πιστοποιεί την γνώση
τους στα σύγχρονα παιδαγωγικά ρεύµατα και τις µαθησιακές-εκπαιδευτικές ανάγκες
του καιρού. 196 Το πνεύµα το οποίο εµφορούν στους µαθητές συµπυκνώνεται στην
ιδεολογία του κοινωνικού εργάτη, εφ’ όσον η εκκλησία και το έργο της κατανοούνται
σύµφωνα µε τις τρέχουσες πολιτικοκοινωνικές συνθήκες, ως µέσα δηλαδή βελτίωσης,
δια της ηθικοποιήσεως, της κοινωνίας και των εκδηλώσεών της. 197 Αυτός είναι ο
λόγος, για τον οποίο, το µάθηµα των Θρησκευτικών το οποίο δίδασκαν, µέσα από την
µεθοδολογία του διδακτισµού και το ευσεβιστικό-ηθικιστικό του περιεχόµενο,
στόχευε πρωτίστως στην δηµιουργία «χρηστών πολιτών», δηλαδή πολιτών οι οποίοι
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πνευµατικά έργα, (και τούτο βεβαίως εάν κατορθώση, επειδή το πνεύµα δεν δεσµεύεται, θα είναι
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θα ενστερνίζονταν την θρησκευτική ηθική ως πολιτική ηθική,

198

καθώς

προτεραιότητα και ύψιστη νοµιµότητα γι’ αυτούς θα ήταν όχι ο νόµος του κράτους,
αλλά ο εξ αποκαλύψεως νόµος της χριστιανικής παράδοσης. Στην ελληνική κοινωνία,
η ορθοδοξία, ως κυρίαρχη µορφή θρησκείας την οποία δίδασκαν οι θεολόγοι, όχι
µόνον εµπλεκόταν άµεσα µε την πολιτική ιστορία και την ιδεολογία,199 αλλά µάλλον
συγκροτούσε η ίδια την κυρίαρχη ελληνική πολιτικοθρησκευτική ιδεολογία. 200 Οι
θεολόγοι στήριζαν την ιδεολογία του ελληνοχριστιανισµού, µέσα από τον
αποκαλυπτικό, ανορθολογικό λόγο της θρησκείας και µπορούσαν να απευθύνονται σε
αστικά περιβάλλοντα στα οποία µάλλον δύσκολα θα είχε πρόσβαση ο παραδοσιακός
ιερέας της υπαίθρου. 201 Κι αυτό γιατί τα αστικά κέντρα, ως χώροι κυοφορίας και
καλλιέργειας των νεωτερικών, ορθολογιστικών και ατοµικιστικών αντιλήψεων, πολύ
δύσκολα θα µπορούσαν να οικειοποιηθούν την πολιτική ιδεολογία ενός γεννήµατος
της παραδοσιακότητας, όπως ήταν η ελλαδική εκκλησία, αν αυτή η ιδεολογία δεν είχε
διυλιστεί µέσα από έναν κοσµικό φορέα, όπως αυτός που συγκροτούσαν οι
θεολόγοι.202 Στους κόλπους της ελληνικής κοινωνίας των αρχών του εικοστού αιώνα,
οι λαϊκοί θεολόγοι αναδεικνύονται ως άµεσα απότοκα και σύµβολα της ατελούς
αστικοποίησης, η οποία ζυµώθηκε στον εκκλησιαστικό χώρο. Θα µπορούσε να
ισχυριστεί κανείς, λοιπόν, ότι οι θεολόγοι, προορίζονταν για να επιτελέσουν το έργο
του πολιτισµικού ενδιάµεσου, δηλαδή του συνδετικού κοινωνικού κρίκου ανάµεσα
στην παραδοσιακή εκκλησιαστική κοινότητα και την ελληνική κοινωνία, φρονίζοντας
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παράλληλα την καλλιέργεια του κύρους της Ιεραρχίας µέσα από τις επαγγελµατικές
και κοινωνικές σχέσεις τους.203
Τούτη η διάσταση που υπάρχει µεταξύ των θεολόγων, οι οποίοι είναι µεν
καταρτισµένοι θεολογικά, αλλά δεν έχουν οργανική θεσµική θέση στον
εκκλησιαστικό οργανισµό, και των ιερωµένων, οι οποίοι µε την σειρά τους
αποτελούν δοµικό τµήµα της εκκλησιαστικής ιεραρχίας, αλλά υστερούν σε θεολογική
µόρφωση, γίνεται η αιτία να δηµιουργηθεί εκ µέρους των θεολόγων καθηγητών το
έτος 1929 ο «Σύνδεσµος Ελλήνων Θεολόγων». Όπως αναφέρουν οι ίδιοι οι θεολόγοι
στην πρώτη επίσηµη εµφάνιση του σωµατείου τους, παρά τις προσπάθειες που
καταβάλλονται υπάρχει ακόµη το πρόβληµα της έλλειψης µορφωµένων κληρικών, γι’
αυτό κι αυτοί αποφάσισαν να συνασπισθούν προς αρωγή της εκκλησίας, πάντα,
βέβαια, σε απόλυτη συνεννόηση µε την εκκλησιαστική διοίκηση.
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Στην

πραγµατικότητα, ο εν λόγω Σύνδεσµος ήταν η πρώιµη µορφή συνδικαλιστικής
οργάνωσης των ελλήνων θεολόγων, ο οποίος το 1954 ονοµάστηκε «Ορθόδοξος
Θεολογική Εταιρία», το 1950 µετονοµάστηκε σε «Ένωσις Ελλήνων Θεολόγων», ενώ
το 1961 πήρε την σηµερινή του ονοµασία «Πανελλήνιος Ένωσις Θεολόγων»
(Π.Ε.Θ.).205
Επρόκειτο για µία πρωτοβουλία των καθηγητών των θρησκευτικών
µαθηµάτων, στην οποία βάσισαν πολλές ελπίδες για την ευρύτερη κοινωνική
αναγνώρισή τους, καθώς και για µια περισσότερο θεσµική κατοχύρωσή τους στην
ενδοεκκλησιαστική πραγµατικότητα, την οποία αντιλαµβάνονταν ως τον φυσικό τους
χώρο. Σύστοιχη µε τούτες τις επιδιώξεις τους ήταν και η πρωτοβουλία τους να
αναθέσουν την προεδρία του Συνδέσµου τους στον καθηγητή της Θεολογικής Σχολής

203

Αυτό επισηµαίνει ξεκάθαρα ο Θ. Ν. ΚΑΣΤΑΝΑΣ, Προβλήµατα του Θεολόγου, Θεσσαλονίκη 1948:
30 και 32 «Ο λαϊκός θεολόγος είναι σε θέση να γνωρίζη από την άµεση επαφή όλες τις ιδιαίτερες
ανησυχίες και απαιτήσεις της χριστιανικής κοινωνίας και να γίνη ο λογικός τους υποστηρικτής στην
εκκλησιαστική αρχή, που µε την επισηµότητα και τις πολλές υπεύθυνες ασχολίες της αγνοεί συχνά τις
ανάγκες του έξωτων θρησκευτικών πληρώµατος της Εκκλησίας», «Ακόµα κι όταν συγκαταβαίνη σε
κάτι κοσµικό, σαν λαϊκός θεολόγος, φθάνει να µην παρασύρεται, κι όταν αφήνη µπροστά του να
λέγωνται διάφορα πράγµατα, κατά τρόπο µη εντελώς χριστιανικό, διασώζει το κύρος της Εκκλησίας,
κρατεί µε τη δική του επεική επέµβαση στον απαιτούµενο σεβασµό το ιερατείο της Εκκλησίας,
ακριβώς όπως η καλή µητέρα διορώνει µε επιείκεια µικρά σφάλµατα των παιδιών, φυλάγοντας το
σεβασµό προς τον πατέρα, µε το να µην ανακοινώνη το κάθετι».
204
Βλ. «Εγκύκλιος του Συνδέσµου Ελλήνων Θεολόγων (12 Ιουνίου 1929): Η Άµυνα της Κοινωνίας»,
Ανάπλασις ΜΒ΄ (1929): 212-213.
205
Βλ. ΤΙΜΑΓΕΝΟΥΣ Ι. Γ., «Συµβολή εις την Ιστορίαν των Ενώσεων των Θεολόγων Καθηγητών»,
Οι Τρεις Ιεράρχαι 83 (1992): 46-47.
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Αθηνών Αµίλκα Αλιβιζάτο, πρόσωπο εγνωσµένου κοινωνικού και εκκλησιαστικού
κύρους, ο οποίος και απεδέχθη την τιµητική ανάθεση.206
Σύµφωνα µε την πρώτη εγκύκλιό τους, την οποία κοινοποίησαν στις 12
Ιουνίου 1929, οι λόγοι που τους υπαγόρευσαν τούτη την ενέργεια, «δεν είνε απλώς
την επιδίωξιν των επαγγελµατικών συµφερόντων υπαγορεύοντες, αλλά κυρίως και
πρωτίστως οι αναφερόµενοι εις το γεγονός, ότι µέχρι τούδε ολόκληρος κλάδος από τε
θέσεως και µορφώσεως προωριµένος εις επικουρίαν του αγώνος της Εκκλησίας εν τη
πολυθσχιδεί

αυτής

υπέρ

του

κοινωνικού

καλού

προσπαθεία

έµεινε

σχδόν

αχρησιµοποίητος».207
Ο Σύνδεσµος επεδίωξε από την πρώτη στιγµή την εκκλησιαστική
νοµιµοποίησή του, καταθέτοντας στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπό
τον Αµίλκα Αλιβιζάτο, την σφοδρή επιθυµία του να εργασθεί παρά τω πλευρώ των
κληρικών, δηλώνοντας ότι ο φόβος της ιερωσύνης ο οποίος τους καθιστά αδύναµους
να αναλάβουν τούτο το ύψιστο υπούργηµα βρίσκει την υπέρβασή του σε αυτό το νέο
σχήµα συνεργασίας τους µε την διοικούσα εκκλησία.208
Το εγχείρηµα της δια της πλαγίας οδού καθιέρωσης των θεολόγων στον χώρο
της εκκλησιαστικής διοίκησης δεν έµελλε να καρποφορήσει. Και τούτο διότι
προσέκρουσε στην επιφύλαξη του κλήρου, ο οποίος γνωρίζοντας ότι ούτως ή άλλως
διαθέτει τον πρώτο και τελευταίο λόγο στα εκκλησιαστικά πράγµατα, δεν είχε κανένα
απολύτως λόγο να πριµοδοτήσει τέτοιες κινήσεις λαϊκών, τους οποίους εκ των
πραγµάτων και εκ της θέσεώς τους αδυνατούσε να ελέγξει. Πολύ περισσότερο, η
διοικούσα εκκλησία δεν είχε κανέναν λόγο να µεταβάλει το ισοζύγιο πολιτιστικού
κεφαλαίου προς όφελος των θεολόγων, από την στιγµή που οι τελευταίοι, ούτε
αµφισβητούσαν την απόλυτη εξουσία του κληρικού στοιχείου, ούτε επιθυµούσαν να
επιδιώξουν την δυναµική καθιέρωσή τους στο εκκλησιαστικό πεδίο αυτονοµούµενοι
από την εκκλησιαστική ιεραρχία. Η δηµιουργία του Συνδέσµου των Ελλήνων
Θεολόγων, µπορεί να προσέδωσε στους θεολόγους δυνατότητες συνδικαλιστικής
δράσης και η προεδρία του από τον καθηγητή Αµίλκα Αλιβιζάτο να προσέδωσε
κύρος στο εγχείρηµα, ωστόσο το πεδίο των ελλήνων θεολόγων απέτυχε αυτό που

206

Βλ. Ε. Γ. Μ., «Οι Λαϊκοί Θεολόγοι», Εκκλησία Ζ΄ (1929): 262.
«Οι Θεολόγοι Καθηγηταί προς ∆ράσιν: Μια Σπουδαία Έκκλησις προς τους Συναδέλφους των»,
Καινή Κτίσις 6, τεύχος 186 και 187 (1929): 5.
208
Βλ. [Ανωνύµου], «Ο ‘Σύνδεσµος Θεολόγων Καθηγητών’ στην Ιεράν Σύνοδον της Ιεραρχίας»,
Χρονικά, Εκκλησία Ζ΄ (1929): 205-206.
207
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κατ’ αρχήν επεδίωκε: να συσσωρεύσει ισχυρό πολιτισµικό κεφάλαιο εκκλησιαστικής
δύναµης.

β. Η Εξάρτηση των Θεολόγων από το Εκκλησιαστικό Οικονοµικό
Κεφάλαιο: Το Γενικό Εκκλησιαστικό Ταµείο
Μετά την διάλυση, στα 1834, περίπου 412 µονών διεσπαρµένων σε όλη την
επικράτεια του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, την οποία πραγµατοποίησε η
διακυβέρνηση της αντιβασιλείας του Όθωνα, απέµειναν γύρω στα 150 µοναστήρια, η
περιουσία των οποίων συγκροτούσε την εναποµείνασα εκκλησιαστική περιουσία.
Ωστόσο, η βίαιη εκείνη απορρύθµιση είχε ως συνέπεια τον ταυτόχρονο
αποσυντονισµό κάθε εκκλησιαστικής βασικής δοµής που θα µπορούσε να στηρίξει το
έργο της αξιοποίησής της. Τούτη η κατάσταση ίσχυσε µέχρι την ψήφιση του Νόµου
ΓΥΙ∆ της 16/19 Νοεµβρίου 1909, µε τον οποίο συστάθηκε το «Γενικόν
Εκκλησιαστικόν Ταµείον», ένα νοµικό πρόσωπο το οποίο καθόριζε τους κανόνες
διοίκησης και διαχείρισης της εκκλησιαστικής περιουσίας.209
Πρωταγωνιστής της ίδρυσής του υπήρξε ο πολιτευτής Λοκρίδας Αθανάσιος
Ευταξίας,
οργανισµού.

µε
210

σκοπό

την

οικονοµική

χειραφέτηση

του

εκκλησιαστικού

Το «Γενικόν Εκκλησιαστικόν Ταµείον» ανέλαβε το βάρος της

µισθοδοσίας τόσο του ανώτατου κλήρου, όσο και των άµεσα ή έµµεσα εµπλεκόµενων
στον εκκλησιαστικό οργανισµό, όπως η µισθοδοσία των ιεροκηρύκων, του
προσωπικού της Ιεράς Συνόδου και των Μητροπόλεων, Ελλάδος και Οικουµενικού
Πατριαρχείου, καθώς και των θεολόγων καθηγητών των θρησκευτικών µαθηµάτων οι
οποίοι στελέχωναν την δευτεροβάθµια εκπαίδευση.

211

Οι πόροι του Γενικού

Εκκλησιαστικού Ταµείου προέρχονταν από «τα περισσεύοντα έσοδα από την
διαχείριση της περιουσίας των µονών, την ετήσια εισφορά του ιερού ναού
Ευαγγελιστρίας Τήνου, το ½ της κληρονοµούµενης περιουσίας των αρχιερέων και των
ιεροµονάχων που ασκούσαν χρέη εφηµερίων, ιεροκηρύκων ή καθηγητών, το ½ της
περιουσίας των µοναχών, δωρεές, κληρονοµίες, κληροδοσίες, κρατήσεις στις συντάξεις
209

Βλ. Β. ΦΕΙ∆Α, «Εκκλησία της Ελλάδος. Ιστορία», Ο Θησαυρός της Ορθοδοξίας. 2000 Χρόνια
Ιστορία - Μνηµεία - Τέχνη, τ. Β΄, Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών 2000: 408.
210
Βλ. Α. Σ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ, Η εν τω Ελληνικώ Κράτει Εκκλησιαστική Πολιτική, εν Αθήναις 1932: 18.
211
Βλ. [Ανωνύµου], «Το Οικονοµικόν Ζήτηµα της Εκκλησίας», Εκκλησία ΙΓ΄ (1935): 137. Όπως
χαρακτηριστικά επισηµαίνει ο Ι. Γ. ΤΙΜΑΓΕΝΗΣ, «Συµβολή εις την Ιστορίαν των Ενώσεων των
Θεολόγων Καθηγητών», Οι Τρεις Ιεράρχαι 83 (1992): 43 «Οι ολίγοι, λοιπόν, θεολογοι, οι προ του
1920 υπηρετούντες, δεν ήσαν δηµόσιοι υπάλληλοι, ως και οι λοιποί καθηγηταί, αλλ’ εµισθοδοτούντο
υπό του Εκκλησιαστικού Ταµείου, το οποίον πολλάκις ήτο κενόν χρηµατων, δι’ ο και οι Θεολόγοι δεν
ελάµβαναν τακτικώς τον µισθόν αυτών αναµένοντες επί δύο και τρεις µήνας την µικράν αµοιβήν των».
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που κατέβαλε το Ταµείο, πρόστιµα και χρηµατικές ποινές σε βάρος κληρικών και
µοναχών».212
Φαίνεται ότι το Ταµείο κατόρθωσε να ανταποκριθεί στην αποστολή του, αν
κρίνουµε από την ενθουσιώδη αναφορά που στέλνει η Ιερά Σύνοδος της περιόδου
1919-1920 προς το Υπουργείο Εκκλησιαστικών, στην οποία επισηµαίνεται ότι την
περασµένη εννεαετία, το Γενικό Εκκλησιαστικό Ταµείο κατόρθωσε να συντηρήσει
µισθολογικά τους αρχιερείς και τοποτηρητές της ελλαδικής επικράτειας, όλους τους
ιεροκήρυκες, τους καθηγητές των ιερών µαθηµάτων, πάνω από σαράντα
εκκλησιαστικούς και θεολογικούς υποτρόφους, κατάφερε εν γένει να συντηρήσει όλη
την εκκλησιαστική διοίκηση, δαπανώντας κατά µέσον όρο το ποσό του 1.000.000
δραχµών ετησίως.213
Η µισθοδοσία των θεολόγων καθηγητών, κατά τις πρώτες δεκαετίες του
εικοστού αιώνα, δεν βάρυνε τον κρατικό προϋπολογισµό, αλλά κατευθείαν τον
εκκλησιαστικό οργανισµό, αν και οι πρώτοι θεωρούνταν ως δηµόσιοι υπάλληλοι.214
Με την ίδρυση του Γενικού Εκκλησιαστικού Ταµείου, για τους 44 διορισµένους
καθηγητές των Ιερών Μαθηµάτων µέχρι το 1915 δαπανώνται ετησίως 134.000
δραχµές. 215 Σύµφωνα µε δηµοσιευµένα στοιχεία του έτους 1920, το ποσόν που
δαπανούσε το «Γενικόν Εκκλησιαστικόν Ταµείον» µόνο για τους θεολόγους,
ανερχόταν περίπου σε 300.000 δραχµές.216Λαµβανοµένου, δε, υπ’ όψιν του γεγονότος
ότι από το 1913, µε την απελευθέρωση των Νέων Χωρών (Μακεδονίας και Ηπείρου),
εντάχθηκαν στην επικράτεια και νέες σχολικές µονάδες µε αντίστοιχη στελέχωση σε
καθηγητικό

δυναµικό,

υπολογίζεται

ότι

περί

το

1923,

ο

αριθµός

των

µισθοδοτούµενων θεολόγων καθηγητών είχε ήδη εικοσαπλασιασθεί, φθάνοντας τα 80
άτοµα.217
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Ε. Π. ΛΕΚΚΟΥ, Πανόραµα 20 Αιώνων Χριστιανισµού. Πρόσωπα και Γεγονότα 2000 Χρόνων,
Αθήνα: Αποστολική ∆ιακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος 2000: 204.
213
Βλ. ∆ΩΡΟΘΕΟΥ, Μητρ. Λαρίσης, Η Εξέλιξις του Αναπαλλοτρίωτου της Εκκλησιαστικής
Περιουσίας µέχρι Σήµερον, Αθήναι: «Αστήρ» 1951: 32.
214
Βλ. Χ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ, Αρχ. Αθηνών, «Υπόµνηµα της Ι. Συνόδου περί Απαλλοτριώσεως της
Μοναστηριακής Περιουσίας», Ανάπλασις ΛΖ΄ (1924): 277.
215
Βλ. «Εγκύκλιοι του Γενικού Εκκλησιαστικού Ταµείου», Ιερός Σύνδεσµος ΙΑ(ΙΘ΄), αριθ. 248
(1915): 1-2.
216
Βλ. «Εκ του Υποµνήµατος του Σεβ. Μητροπολίτου προς την Ιεράν Σύνοδον», Εκκλησιαστικός
Κήρυξ ΙΑ΄ (1920): 148. Επίσης ΜΕΛΕΤΙΟΥ (Μεταξάκη), Μητρ. Αθηνών, Υπόµνηµα προς την Ιεράν
Σύνοδον της Εκκλησίας της Ελλάδος περί της Εκκλησιαστικής Καταστάσεως και των ∆εόντων Γενέσθαι,
εν Αθήναις 1920: 84-85.
217
Βλ. «Έγγραφον της Ι. Συνόδου προς το Υπουργείον των Εκκλησιαστικών και ∆ηµοσίας
Εκπαιδεύσεως», Εκκλησία Α΄ (1923): 141.
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Από την πρώτη στιγµή της εµφάνισής τους στον εκπαιδευτικό οργανισµό, οι
θεολόγοι καθηγητές, µολονότι η εργασιακή τους υπόσταση ήταν αυτή του κρατικού
λειτουργού, εν τούτοις, και κατ’ εξαίρεση, το Υπουργείο Παιδείας τους θεωρούσε ως
εξάρτηµα του

ευρύτερου

εκκλησιαστικού

δυναµικού,

αρνούµενο να τους

µισθοδοτήσει από το ∆ηµόσιο Ταµείο, όπως όλους τους άλλους καθηγητές, γεγονός,
βέβαια, που προϊόντος του χρόνου άρχισε να προκαλεί την δυσαρέσκεια της
διοικούσας εκκλησίας.218Τούτη η ασύµµετρη κατάσταση συνεχίστηκε, ωστόσο, µέχρι
τα µέσα της δεκαετίας του 1920. Από το 1923 η Ιερά Σύνοδος αρχίζει να
προειδοποιεί την κυβέρνηση ότι λόγω των οικονοµικών αδυναµιών που άρχισε να
εµφανίζει το «Γενικόν Εκκλησιαστικόν Ταµείον», οι θεολόγοι καθηγητές θα έπρεπε να
ενταχθούν κι αυτοί στις δαπάνες του κρατικού προϋπολογισµού, θέση την οποία ο
Υπουργός των Εκκλησιαστικών αποδέχεται κατ’ αρχήν.219
Τελικά οι θεολόγοι, από το εκπαιδευτικό έτος 1924-1925 και κατόπιν πιέσεως
και των πανεπιστηµιακών θεολόγων, περνούν στην δικαιοδοσία του ∆ηµόσιου
Ταµείου. 220 Όταν έρχεται η µεγάλη εκπαιδευτική µεταρρύθµιση του 1929 και η
µετεξέλιξη στα 1930 του Γενικού Εκκλησιαστικού Ταµείου στον Οργανισµό
∆ιαχειρίσεως Εκκλησιαστικής Περιουσίας (Ο∆ΕΠ), ο κανονισµός του Ο∆ΕΠ δεν
προβλέπει πλέον την µισθολογική κάλυψή τους.221
Η απροθυµία του εκκλησιαστικού οργανισµού να µισθοδοτεί τους θεολόγους,
εκτός από το γεγονός της εξοικονόµησης ενός σηµαντικού ποσού το οποίο θα
µπορούσε να διατεθεί σε άλλους σκοπούς, θα µπορούσε να εξηγηθεί ως
επιβεβαιωτική του χαµηλού βαθµού εµπιστοσύνης, την οποία τους απέδιδε ο κλήρος.
Φαίνεται, δε, ότι θεωρούσε τόσο πολύ δεδοµένη την εκκλησιαστική στράτευση των
θεολόγων, ώστε να µην θέλει να διατηρήσει τον βασικό τρόπο ελέγχου τους, αυτόν
της οικονοµικής εξάρτησης. Όπως αποδείχθηκε, η εκκλησιαστική διοίκηση γνώριζε
ότι η εγχάραξη του εκκλησιαστικού κεφαλαίου ήταν τόσο βαθειά στους θεολόγους,
ώστε να πετύχει το µέγιστο δυνατό κέρδος µε την µικρότερη δυνατή επένδυση: είχε
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Βλ. [Ανωνύµου], «Οι Καθηγηταί των Θρησκευτικών», Γεγονότα και Σκέψεις, Ανάπλασις ΛΖ΄
(1924): 319.
219
Βλ. [Ανωνύµου], «Η Εκκλησιαστική Περιουσία», Εκκλησία Α΄ (1923): 94.
220
Βλ. Γ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ, «Η Θεολογική Σχολή κατά το 1924-1925», Εκκλησία Γ΄ (1925): 364.
221
Βλ. [Ανωνύµου], «Το Οικονοµικόν Ζήτηµα της Εκκλησίας», Εκκλησία ΙΓ΄ (1935): 139. Οι ανάγκες
που θεραπεύει ο Ο∆ΕΠ είναι 1) η µισθοδοσία των Ιεραρχών και οι δαπάνες της κεντρικής διοίκησης
της Εκκλησίας, 2) η µισθοδοσία των ιεροκηρύκων, 3) η µισθοδοσία του προσωπικού των
Μητροπολιτικών Γραφείων, 4) η έκδοση εκκλησιαστικών συγγραµµάτων, 5) η ενίσχυση του Ταµείου
του Κλήρου, 6) η θεραπεία εκκλησιαστικών, εκπαιδευτικών, φιλανθρωπικών και κοινωφελών σκοπών
της Εκκλησίας.
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ανθρώπους

αφοσιωµένους

στην

Ιεραρχία,

πρόθυµους

να

µεταφέρουν

τα

εκκλησιαστικά σχήµατα σκέψης, πράξης και ιδεολογίας στους µαθητές τους και το
κοινωνικό περιβάλλον τους, ανθρώπους µε όσο το δυνατόν εγγυηµένη πιστότητα,
χωρίς, ωστόσο, να αναλαµβάνει την ευθύνη της µισθολογικής τους ικανοποίησης.

γ. Η Πολιτισµική Σύγκρουση Λαϊκών Θεολόγων και Κλήρου:
Αναµέτρηση Πεδίων και Οικονοµικών Μέσων
Η θεσµική και οικονοµική αποστασιοποίηση της εκκλησιαστικής διοίκησης από τους
θεολόγους, δεν θα µπορούσε να µην εκδηλωθεί, τελικά, ως πολιτισµική κρίση, να
παρουσιαστεί ως µια ιδιότυπη πολιτιστική αντιπαλότητα µεταξύ των θεολόγων και
του κλήρου. Οι αιτίες ήταν µάλλον προφανείς: από την µια µεριά, ο κλήρος είχε
εξασφαλίσει ήδη την κοινωνική και πολιτική νοµιµοποίησή του, ενώ υπολειπόταν σε
γνώση και µόρφωση. Από την άλλη, οι θεολόγοι εµφανίστηκαν εξ αρχής ως ένα
καινοφανές στοιχείο, ηµι-εκκλησιαστικού και ηµι-κοσµικού χαρακτήρα. ∆εν ήταν
ούτε κληρικοί, εφ’ όσον δεν µετείχαν της ειδικής ιερωσύνης, 222 αλλά ούτε και
κοσµικοί, καθώς πρέσβευαν και καλλιεργούσαν την «ιερά επιστήµη», µε αυτονόητη
την οµολογιακή ένταξη και εκκλησιαστική στράτευσή τους. Άρα συγκρινόµενο το
πολιτισµικό κεφάλαιο των θεολόγων και κληρικών, έδειχνε την ξεκάθαρη αδυναµία
και αποστέρηση των πρώτων σε σχέση µε τους δεύτερους.Εκ των πραγµάτων, λοιπόν,
ήταν επόµενο να αναπτυχθεί µία συγκρουσιακή δυναµική ανάµεσα στους θεολόγους
και τον κλήρο, εφόσον είχαν δηµιουργηθεί δύο διαφορετικές πολιτισµικές µορφές
σκέψης και πράξης µε διαφορετική την πρακτική έκφρασή τους. Τούτη η δυναµική
έλαβε εξ αρχής κυρίαρχο ρόλο στις σχέσεις των δύο χώρων και επανέρχεται έκτοτε
σε κάθε ευκαιρία συνάντησής τους.
Βασικότατο στοιχείο της κριτικής και της εξ αποστάσεως δραστηριοποίησης
των θεολόγων σε σχέση µε τον κλήρο, ήταν η δεσποτική συµπεριφορά των
επισκόπων, η οποία, κατ’ αυτούς, τους απαξίωνε µειωτικά, εφ’ όσον θεωρούνταν ως
µερίδα δεύτερης κατηγορίας, επειδή δεν κατείχαν κανένα ιερατικό αξίωµα. 223 Με

222

Σύµφωνα µε την ορθόδοξη εκκλησιολογία, όλοι οι πιστοί, λαϊκοί και κληρικοί, εφ’ όσον έχουν
βαπτιστεί και αποτελούν τα µέλη του ενός σώµατος του Χριστού, τουτέστιν της Εκκλησίας, µετέχουν
ταυτόχρονα του αρχιερατικού αξιώµατος του Χριστού, δηλαδή ανήκουν στο «βασίλειον ιεράτευµα»,
έχουν την γενική ιερωσύνη. Ωστόσο, η ειδική ιερωσύνη, ως ιδιαίτερο αγιοπνευµατικό χάρισµα και
µυστήριο, το οποίο συγκροτεί το κληρικό στοιχείο της Εκκλησίας, διακρίνεται σαφώς από την
ιερωσύνη των λαϊκών.
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Βλ. Σ. Γ. Α., «Η ∆ύναµις των Θεολόγων», Εκκλησία Α΄ (1923): 183.
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άλλα λόγια, η αποχή τους από τις τάξεις του κλήρου καθίστατο µια αναγκαία πράξη
αυτοπροστασίας. 224 Επιπλέον, το πολύ χαµηλό οικονοµικό επίπεδο των ιερέων
εκείνης της εποχής, σε σχέση µε τους δηµοσίους υπαλλήλους και δη τους καθηγητές
µέσης εκπαίδευσης, ήταν άλλος ένας σοβαρός λόγος, ο οποίος κρατούσε τους
θεολόγους µακριά από την επίσηµη ένταξή τους στον κλήρο.225
Σε τούτη την κατάσταση αντιδρούσαν στρώµατα του κλήρου, τα οποία
πρέσβευαν ότι καθώς εξέλιπαν όλο και περισσότερο οι σκληρές συνθήκες ζωής των
κληρικών, η στάση των λαϊκών θεολόγων να αποφεύγουν την χειροτονία τους, (αυτό
για το οποίο εκλήθησαν σύµφωνα µε τα σχήµατα σκέψης της εκκλησιαστικής
διοίκησης), µπορούσε να χαρακτηρισθεί µόνο ως υπεκφυγή και αποφυγή ανάληψης
της ευθύνης τους απέναντι στην εκκλησία.226 Τα παράπονα και οι αιτιάσεις αυτού του
είδους, θεωρούµε ότι περιγράφονται εναργώς στο παρακάτω σχόλιο:

«Ηµείς έχοµεν ελαχίστους πεπαιδευµένους ιερείς οι δε λαϊκοί Θεολόγοι, εκτός
σπανιωτάτων εξαιρέσεων, αδιάφοροι και ξένοι προς πάσαν Εκκλησιαστικήν κίνησιν.
Ενασµενίζονται δε να γράφωσι και να λαλώσιν ότι κλήρον δεν έχοµεν, ότι ο κλήρος
παρ’ ηµίν δεν εργάζεται. Αλλά εάν δεν έχοµεν κλήρον συµβαίνει, διότι αυτοί
υπήρξαντες τρόφιµοι της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής σχολής, ίνα καταταχθώσιν εις
αυτόν, απεσκίρτησαν απ’ αυτού. Φοιτήσαντες δε εις την Θεολογικήν Σχολήν του
Πανεπιστηµίου εθεώρησαν την Θεολογίαν ως µόρφωσιν κοινά γνωρίσµατα έχουσαν µε
την Φιλολογίαν ή τας Φυσικάς Επιστήµας και ενόµισαν, ότι αι υποχρεώσεις αυτών
224

Αντίθετα, ο Β. ∆. ∆ΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ, «Ο Εφηµεριακός Κλήρος στο Μεσοπόλεµο», Γρηγόριος ο
Παλαµάς, 91 τεύχος 820 (2008): 65, χαρακτηρίζει την στάση των λαϊκών θεολόγων ως
αντικληρικαλική, «Οι τριβές επίσης ανάµεσα στον κατώτερο και ανώτερο κλήρο αλλά και το
αντικληρικό πνεύµα που υπάρχει ανάµεσα στους λαϊκούς θεολόγους επιτείνουν το δυσάρεστο κλίµα».
225
Βλ. Κ. ΠΑΡΑΣΧΟΥ, «Η Σηµερινή Κατάστασις του Ελληνικού Κλήρου», Χριστιανικόν
Ηµερολόγιον Ε΄ (1929): 253 «Τέτοια µισθοδοσία, και τόσον αυθαιρέτως κανονιζοµένη, δεν είνε
καθόλου παράξενο ότι αποκαρδιώνει τους ιερείς και αναγκάζει τους θεολόγους αντί ν’ ακολουθήσουν
το εκκλησιαστικό στάδιο ν’ ακολουθούν το καθηγητικό. Κατά την τελευταία δεκαετία ούτε ένας
Θεολόγος δεν έγινε ιερεύς! Και οι 400 που απεφοίτησαν από το Πανεπιστήµιο, έγιναν και µένουν
καθηγηταί. Τόσο αποφεύγουν το ιερατικόν επάγγελµα, ώστε προτιµούν να διορισθούν καθηγηταί σε
µικρές πόλεις, παρά να είνε ιερείς και στα µεγαλείτερα κέντρα κσι σ’ αυτήν ακόµη την πρωτεύουσα! Η
κατάστασις των συναδέλφων των ιερέων τους απελπίζει. Βλέπουν ότι όσοι θεολόγοι έγιναν ιερείς
µετενόησαν. Και πολύ σωστά. Αν παραβάλωµε τον µισθό ενός ιερέως µε τον µισθό ενός θεολόγου
καθηγητού, η διαφορά θα σας κάνη αµέσως εντύπωσι: ο θεολόγος ως καθηγητής έχει µε την πρώτη
είσοδό του στο σχολείο βαθµό και µισθό εισηγητού (3080 δρ. µηνιαίως) διαβάθµισιν ανωτέραν του
ιερέως (ο ανώτερος εφηµεριακός βαθµός είνε του γραµµατέως α΄ τάξεως) και εξελικτικήν πρόοδον,
όλα τα οικονοµικά τέλος πλεονεκτήµατα των δηµοσίων υπαλλήλων (συντάξεις, ταµείον µετοχικόν και
προνοίας), ενώ ο ιερεύς, ο ίδιος θεολόγος, δεν έχει παρά ένα άθλιον και κωµικόν µισθόν το πολύ 1500
δρ. µηνιαίως. Πώς λοιπόν να µην προτιµούν οι θεολόγοι το καθηγητικόν στάδιον και πώς να µην
κινδυνεύη να µείνη ο κλήρος χωρίς θεολόγους, αν εξακολουθήση επί καιρόν αυτή η κατάστασις;»
226
Βλ. [Ανωνύµου], «Ο Κλήρος και οι Θεολόγοι», Εκκλησιαστικός Κήρυξ ΙΑ΄ (1920): 233.
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περιορίζονται εις τας τέσσαρας τοίχους του Σχολείου, εν ω διδάσκουσι ενώ η αποστολή
αυτών ως Θεολόγων είναι πολύ ευρυτέρα της των Φιλολόγων και Μαθηµατικών, είναι
το ευαγγελίζεσθαι. Ας µη νοµίζωσι δε ότι απαλλάσσονται της ευθύνης δια την έλλειψιν
του κηρύγµατος παρ’ ηµίν. Οµιλούσι περί βελτιώσεως του κλήρου; Ας έχωσι την
αυτοθυσίαν να καταταχθώσιν εις αυτόν βελτιούντες αυτόν εν τω κύκλω αυτών.
Οµιλούσι περί κηρύγµατος; Εν συνενοήσει µετά του οικείου Μητροπολίτου, ας
αναλάβωσι το έργον του Ευαγγελιστού, οπουδήποτε και αν είναι».227

Μάλιστα, εκκλησιαστικοί κύκλοι έφεραν ως παράδειγµα σε τούτη την
αντιπαράθεση τους θεολόγους των άλλων ορθόδοξων εκκλησιών, όπως της
Ρουµανίας και της Βουλγαρίας, οι οποίοι εξέφραζαν και ανέπτυσσαν την
εκκλησιολογική τους ταυτότητα περισσότερο πρακτικά παρά θεωρητικά.228
Γνωρίζοντας εκ των πραγµάτων την αδύναµη θέση τους και προσπαθώντας να
γεφυρώσουν τις διισταµένες απόψεις, οι θεολόγοι, στο πλαίσιο του συνεδρίου των
θεολόγων καθηγητών που συνέρχεται στα 1927, προτείνουν, µεταξύ άλλων, κάποιες
κινήσεις καλής θέλησης εκ µέρους τους, όπως: οι θεολόγοι καθηγητές να ενισχύσουν
την εκκλησία µε κηρύγµατα και διαλέξεις, οι µαθητές τους να εκκλησιάζονται
ιδιαιτέρως, να εργασθούν οι θεολόγοι για την διαµόρφωση της χριστιανικής κοινής
γνώµης σε µια προσπάθεια πρόληψης κάθε διασάλευσης των χριστιανικών αρχών,
και τέλος να έλθουν σε επαφή µε όλες τις εκκλησιαστικές αρχές και να λαµβάνουν
ενεργό µέρος σε όλα τα µεγάλα εκκλησιαστικά ζητήµατα.229 Ωστόσο, οι παραπάνω
προτάσεις δεν φαίνεται να ξεφεύγουν από τον χαρακτήρα του ευχολογίου: δεν
τολµούν και ίσως δεν µπορούν να δώσουν οποιαδήποτε εξήγηση των αιτίων της
διάστασης θεολόγων και κληρικών.
Την εποχή της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης του 1929, όπου και
αναδεικνύεται πληρέστερα το πρόβληµα της ανεργίας των θεολόγων και του
αποσυντονισµού τους από τον κλήρο, επανέρχεται µε ιδιαίτερη οξύτητα το ζήτηµα
της σύγκρουσης θεολόγων και κλήρου, µε αφορµή την επιθυµία της διοικούσας
εκκλησίας για την ιερωσύνη των λαϊκών θεολόγων. Ήταν η επαναλαµβανόµενη
άποψη της διοικούσας εκκλησίας προκειµένου να αντιµετωπιστεί η αδιοριστία,
227

[Ανωνύµου], «Περί την ∆ράσιν των εν Αθήναις Κατηχητικών Σχολείων», Εκκλησία Α΄ (1923): 232.
Βλ. [Ανωνύµου], «Φοιτηταί της Θεολογίας», Παρατηρήσεων Στήλη, Εκκλησία ΣΤ΄ (1928): 164165.
229
Βλ. «Το Υπόµνηµα του Συνεδρίου των Θεολόγων Καθηγητών της Νέας Ελλάδος», Εκκλησία Ε΄
(1927): 299.
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καθώς περισσότεροι από 100 θεολόγοι, αριθµός πολύ µεγάλος για τα µέτρα της
εποχής, παρέµεναν ανεπάγγελτοι και χωρίς καµία θέση στον εκκλησιαστικό
οργανισµό.230
Η αντιπαλότητα των δύο χώρων φθάνει σε τέτοιο σηµείο, ώστε διατυπώνεται
η άποψη ότι το κράτος θα πρέπει να ακυρώνει(!) το πτυχίο ενός θεολόγου, αν µε δική
του υπαιτιότητα δεν έχει ιερωθεί µέχρι την ηλικία των 35 ετών.231 Πιθανόν, κάποιοι
εκκλησιαστικοί κύκλοι, µέσα στην υπερβολή του συγκεκριµένου επιχειρήµατος,
επιθυµούσαν να περάσουν ένα εκβιαστικό δίληµµα στους θεολόγους που
αντιµετώπιζαν πλέον πολύ απειλητικό το φάσµα της ανεργίας: ή την ένταξη στον
κλήρο, γεγονός που συνεπάγεται, φυσικά, τον ολοκληρωτικό τους έλεγχο από το
επίσηµο εκκλησιαστικό χώρο, ή την ανεργία και την περιθωριοποίηση.232
Ενώπιον αυτής της άκρως προκλητικής ιδέας αναλαµβάνει να απαντήσει, εκ
µέρους των θεολόγων, ένας επιφανής εκπρόσωπος των πανεπιστηµιακών θεολόγων, ο
καθηγητής Αµίλκας Αλιβιζάτος. Με φανερή αποστροφή επισηµαίνει:

«∆εν δύναµαι δ’ αληθώς να παρακολουθήσω την αντίληψιν της εκβιαστικής
υποχρεώσεως των Θεολόγων εις ιερωσύνην δια της εν ανάγκη αφαιρέσεως βία και του
θεολογικού διπλώµατος! Απεύχοµαι µε όλην την δύναµιν της καρδίας µου την
απόκτησιν κληρικών θεολόγων εισερχοµένων αναγκαστικώς εις τας τάξεις του κλήρου
και ουχί εκ συναισθήσεως και κλίσεως ιεράς. Οι τοιούτοι θα ήσαν λυµεώνες
εκκλησιαστικοί».233
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Βλ. Β. Μ. ΒΕΛΛΑ, «Αποκαρδιωτικαί Ενδείξεις», Ανάπλασις ΜΕ΄ (1932): 305.
Βλ. [Ανωνύµου], «‘Να Ιερωθούν Όλοι οι Θεολόγοι’», Γεγονότα και Σκέψεις, Πάνταινος 21 (1929):
492. Τούτη η αξίωση, θυµίζει µια παρόµοια πρόταση, την οποία κατέθεσε ο οικονόµος Κ. ΧΙΟΝΗΣ,
Υπόµνηµα Ανορθωτικόν περί Σηµείων Τινών της Εκκλησιαστικής Πράξεως, Πειραιεύς 1918: 12, όπου
εισηγείται να µην εκλέγονται καθηγητές στην Θεολογική Σχολή, αν προηγουµένως δεν έχουν
αποδείξει την χριστιανική αγωγή τους και µάλιστα προβαίνοντας σε δηµόσια πασχαλινή µετάληψη (!).
Αναφέρει επί λέξει: «∆ια την εκλογήν εις θέσεις αν µη πάντων των Χριστιανών διδασκάλων και
καθηγητών τουλάχιστον των θεολογούντων εν τω Πανεπιστηµίω και ταις λοιπαίς Εκκλησιαστικαίς
Σχολαίς ν’ απαιτήται εκτός της επιστηµονικής αξίας και η ηθική µεν διαγωγή εν Χριστώ πρακτική δε
συµµετοχή εν τη λατρεία κατά τας Κυριακάς και µεγάλας εορτάς και µάλιστα προκειµένου περί της
Θείας Μεταλήψεως του εν Χριστώ Πάσχα ενώπιον αυτών των µαθητευοµένων ιεροσπουδαστών.
Ανάγλυφος δυστυχώς τυγχάνει η περί τα τοιαύτα ακηδεία ίνα µη είπω ανατριχίλλα πολλών
καλλιλογούντων θεολόγων».
232
Για το χαµηλό συµβολικό κεφάλαιο των λαϊκών θεολόγων εκ µέρους του κλήρου, είναι ενδεικτικό
το σκωπτικό σχόλιο του Ε. Γ. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ, πρεσβ., Ενώπιον της Τραγωδίας της Νεότητος, εν
Αθήναις 1932: 9-10 «Τίνα και ποία ιδανικά θέλετε να έχη ο αµαθής και νεαρός γυµνασιόπαις δια τον
οποίον ο εκπρόσωπος της θρησκευτικής διαπαιδαγωγήσεως, ο θεολόγος καθηγητής είναι το
µισητότερον και το γελοιότερον πρόσωπον, διότι ‘έτσι τον κατήντησαν’ οι επιστήµονες συνάδελφοί
του και ουχί σπανίως και αι µωροσοφίαι τας οποίας παρατάσσει προχείρως εις απάντησιν των αποριών
των µαθητών του, ενίοτε σε και αυτή η εντελώς άκοσµος και αποκρουστική του συµπεριφορά;»
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Α. Σ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ, «Να Ιερωθούν Όλοι οι Θεολόγοι;», Πάνταινος 21 (1929): 589.
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Ωστόσο, οι ίδιοι µάλλον εκκλησιαστικοί κύκλοι επιµένουν στις απόψεις τους,
τονίζοντας ότι µόνο η αθρόα και µαζική προσέλευση των θεολόγων θα µπορούσε να
προκαλέσει ευεργετικά αποτελέσµατα στο διακονικό έργο της ποιµαίνουσας
εκκλησίας. Στην αντίθετη περίπτωση, των µεµονωµένων και επιλεκτικών χειροτονιών
από τις τάξεις των θεολόγων, αµφισβητείται η ίδια η ικανότητα της εκκλησίας να
λειτουργήσει ως άξονας ενοποιητικός και αποτελεσµατικός.234 Κάποιοι µητροπολίτες,
δε,

όπως

ο

Θεσσαλιώτιδος

και

Φαναριοφαρσάλων

Ιεζεκιήλ,

προχωρούν

επιρρίπτοντάς τους ανοιχτά την κατηγορία ότι απλώς µεµψιµοιρούν, χωρίς
πραγµατική διάθεση προσφοράς στην εκκλησία και την κοινωνία.235
Σε κάθε περίπτωση, αυτό που εξάγεται ως συµπέρασµα είναι η διαπίστωση
ότι η διοικούσα εκκλησία, µιλώντας από θέση ισχύος, µάλλον µπορεί να αναλίσκεται
σε ρητορικές αναλύσεις και διαλόγους µε τους λαϊκούς θεολόγους, χωρίς να είναι
διατεθειµένη να πράξει κάτι συγκεκριµένο προς βοήθεια και στήριξη των δεύτερων.
Παρά την αξίωση να έχει η εκκλησία και λαϊκούς εργάτες πρόθυµους να εργασθούν
για το έργο της,236 τελικά η αίσθηση της αδιαφορίας που βιώνουν από την πλευρά της
διοικούσας εκκλησίας τους οδηγεί σε αναζήτηση άλλων επαγγελµατικών διεξόδων,
όπως είναι η µεταπήδησή τους σε άλλες Σχολές, την Φιλοσοφική και την Νοµική.237
Η εκκλησιαστική διοίκηση φαίνεται να γνωρίζει ότι η διάσταση θεολόγων και
κλήρου µπορεί να υπερβαθεί µόνον ότσαν οι πρώτοι ενταχθούν οργανικά στο
επαγγελµατικό σώµα των δεύτερων. Κάτι τέτοιο, ωστόσο, θα συνεπαγόταν την πλήρη
εξουσία της διοίκησης στους θεολόγους, µε αποτέλεσµα αφ’ ενός την αποσόβηση
των εντάσεων που προκαλούσε το ανισοµερές πολιτιστικό κεφάλαιο, αφ’ ετέρου την
εξάλειψη οποιασδήποτε διαφοροποίησης και αυτονοµίας των θεολόγων.
Το πρόβληµα καθίσταται πραγµατικά πολύ σοβαρό για να περάσει
απαρατήρητο από το σώµα των πανεπιστηµιακών θεολόγων. Από καθηγητές της
Θεολογικής Σχολής, όπως ο ∆ηµήτριος Μπαλάνος, διατυπώνεται έκκληση προς την
διοικούσα εκκλησία για ουσιαστική βοήθεια των λαϊκών θεολόγων, επ’ ωφελεία τόσο
του εκκλησιαστικού σώµατος, όσο και της ίδιας της Θεολογικής Σχολής, ώστε να έχει
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η τελευταία λόγο ύπαρξης.238 Επίσης, ο καθηγητής Αµίλκας Αλιβιζάτος υπογραµµίζει
ότι ο µετεωρισµός των λαϊκών θεολόγων ανάµεσα στον εκκλησιαστικό και τον
κοσµικό χώρο συνεπάγεται σαφές πρόβληµα αχρηστίας και ακύρωσης τους.239Με την
σειρά του ο καθηγητής Παναγιώτης Μπρατσιώτης τονίζει ότι η απουσία συνεργασίας
και αγαθής συνεννόησης µεταξύ του κλήρου και των λαϊκών θεολόγων, οδηγεί
πολλές φορές στην ανάπτυξη ενός κλίµατος έντονου αντικληρικαλισµού στον χώρο
των λαϊκών θεολόγων, µε αποτέλεσµα, ακόµα και όταν ζητείται η συνεργασία τους
από επισκόπους µε αγαθές προθέσεις, να µην βρίσκουν ανταπόκριση.240 Αλλά η πιο
ουσιαστική πρόταση φαίνεται πώς κατατίθεται από τον καθηγητή Ιωάννη Καρµίρη:
οι αδιόριστοι θεολόγοι θα µπορούσαν να εργάζονται ως κατηχητές στις µητροπόλεις τουλάχιστον ένας ή ακόµα και δύο σε µέγιστη ανάγκη- µε δεδοµένη την ανεπάρκεια
του κλήρου για ένα τόσο σοβαρό και απαραίτητο έργο. Συν τω χρόνω, µε την επαφή
και την εξοικείωση, ο Καρµίρης πίστευε ότι οι θεολόγοι κατηχητές του σήµερα θα
γίνονταν οι ένθερµοι ιερείς του αύριο.241 Επρόκειτο για µια άµεσα πραγµατοποιήσιµη
πρόταση, η οποία διευθετούσε ένα χρόνιο ποιµαντικό πρόβληµα της εκκλησιαστικής
διοίκησης και ταυτόχρονα εξασφάλιζε επί ίσοις όροις την ύπαρξη του λαϊκού
στοιχείου στο εκκλησιαστικό σώµα.
Η παραπάνω πρόταση τελικά γίνεται επίσηµη πολιτική θέση. Στις 12
∆εκεµβρίου 1932, όταν υπουργός Παιδείας ήταν ο Γεώργιος Παπανδρέου, εγκρίνεται
διάταγµα µε το οποίο δίνεται η δυνατότητα εργασίας λαϊκών θεολόγων ως
γραµµατέων στις µητροπόλεις. 242 Πλέον υπάρχει το νοµικό πλαίσιο το οποίο
µπορούσε να καλύψει την ύπαρξη των λαϊκών θεολόγων εντός της διοικούσας
Εκκλησίας.
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εκκλησιαστικής διοίκησης, η οποία προέβαλλε ως δικαιολογία την αδυναµία
οικονοµικής κάλυψης των θεολόγων από τις εκάστοτε µητροπόλεις.244 Αλλά η λύση
για το ζήτηµα αυτό είχε ήδη προταθεί σε ανύποπτο χρόνο, ότι ο µισθός αυτών των
θεολόγων θα προέρχεται από την χρηµατική συµβολή των εκκλησιαστικών ενοριών
σε συνεννόηση µε τον οικείο µητροπολίτη.245
Η διέξοδος στην µισθοδοσία των θεολόγων µπορούσε να αντιµετωπισθεί εκ
των ενόντων, χωρίς επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισµού, ούτε του Ο∆ΕΠ.
Άρα, δεν ήταν αυτός ο πραγµατικός λόγος που οδήγησε την διοικούσα εκκλησία να
τορπιλίσει αυτήν την προοπτική. Εκφράστηκαν, βέβαια, και µια σειρά άλλων αιτίων,
για τα οποία απετράπη η εφαρµογή του συγκεκριµένου διατάγµατος.
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Χαρακτηρίστηκε ως αντικανονικός ο διορισµός ενός γραµµατέα σε µία µητρόπολη,
επειδή θα διοριζόταν από το Υπουργείο Παιδείας, όχι την Ιερά Σύνοδο. Ωστόσο, τόσο
οι ιεροκήρυκες όσο και οι αρχιερείς µε αυτήν την διαδικασία τοποθετούνταν στις
µητροπόλεις. Υπήρχαν, επιπλέον και αιτιάσεις, όπως ότι οι περισσότεροι θεολόγοι
δεν έχουν προσόντα γραµµατειακής υποστήριξης, όπως γνώση γραφοµηχανής,
λογιστικών, ξένων γλωσσών, αλληλογραφίας.
Μπορούµε να υποθέσουµε ότι ανάµεσα στους πραγµατικούς λόγους για την
απόρριψη των θεολόγων κρυβόταν ο φόβος της διοικούσας εκκλησίας ότι άνθρωποι
γαλουχηµένοι µε τον, έστω και σε νηπιακή µορφή, κριτικό λόγο µιας
πανεπιστηµιακής σχολής, άνθρωποι µε δυνατότητα αυτόνοµης έκφρασης και άποψης
για τα εκκλησιαστικά πράγµατα, πρόσωπα που προέτασσαν την γνώση, δεν θα
µπορούσαν να ελεγχθούν αποτελεσµατικά στο πλαίσιο ενός εκκλησιαστικού
οργανισµού, ο οποίος πορευόταν µε τον αποκαλυπτικό λόγο της πίστης,
πλαισιωµένος µε προνόµια που του εξασφάλιζαν απόλυτη αυθεντία και εξουσία.247
Φυσικά, δεν ήταν όλοι οι θεολόγοι των ίδιων αντιλήψεων. Υπήρχαν ανάµεσά
τους και φορείς εθελόδουλων τάσεων, οι οποίοι δεν διστάζουν να κατηγορήσουν τον
εαυτό τους για την περιθωριοποίησή τους από την διοικούσα εκκλησία.
Χαρακτηριστική ενός τέτοιου σχήµατος σκέψης είναι και η επιστολή του θεολόγου
Χαράλαµπου Μποτωνάκη-Πνευµατικάκι:
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«Εάν συνέβη ή εξακολουθεί εν τη πραγµατικότητι να συµβαίνη τοιούτον, ώστε να
διστάζη η Εκκλησία να µας περιλάβη εις τους κόλπους της και να µας κάµη εργάτας της
πταίοµεν εξ ολοκλήρου ηµείς. Ηµείς οι οποίοι δεν απεδείξαµεν το εναντίον. Ηµείς οι
οποίοι δεν κατεδείξαµεν την χρησιµότητά µας και την αξίαν µας. Και τοιαύτην είναι
δυνατόν να δείξωµεν όχι µόνον προσλαµβανόµενοι εις δηµοσίαν τινά υπηρεσίαν, ούτε
πάλιν εγκαταλιµπάνοντες την ιδεολογίαν µας και ετέραν προσεταιροζόµενοι
παραπονούµενοι, αλλ’ εµµένοντες στερροί και άκαµπτοι εν αυτή υποφέροντες έστω και
δοκιµαζόµενοι προς στιγµήν εργαζόµενοι όµως αόκνως και αγογγύστως στερούµενοι
και διωκόµενοι εν ανάγκη, συµφώνως προς τα υψηλά ιδανικά, τα οποία η υψηλή
επιστήµη και ο Θείος Αρχηγός µας εµπνέει εις τας ψυχάς µας».248

Η αντίληψη που κυριαρχεί στην επιστολή, φανερώνει ότι ο συντάκτης της
θεωρεί την εκκλησία ως έναν αρχέτυπο χώρο, µη επιδεχόµενο κριτικής, ούτε
ιστορικών ερµηνειών. Άρα, η ανισορροπία στο σύνολο των σχέσεων θεολόγων και
εκκλησίας βαρύνει αξιωµατικά τους πρώτους, καθώς οι δεύτεροι, ως µετέχοντες
επαγγελµατικά του εκκλησιαστικού οργανισµού, διαθέτουν εξ ορισµού την
ανιστορική, υπερβατολογική θέση τους. Προξενεί µεγάλη εντύπωση η εν τοις
πράγµασι αναίρεση από τον συντάκτη της ταυτότητάς του ως θεολόγου, χωρίς να
είναι ταυτόχρονα ούτε κληρικός. Θα µπορούσαµε, ίσως, να ισχυριστούµε, ότι στις
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την κριτική σκέψη µάλλον ως

ελευθεροφροσύνη και τους θεολόγους ως επικίνδυνα και νεωτεριστικά στοιχεία.249
Το µόνο που δεν φαίνεται να υποψιαζόταν το συγκεκριµένο ρεύµα σκέψης, είναι να
αναστοχαστεί τις δικές του ευθύνες, δηλαδή µήπως η ελεύθερη αποφυγή της
ιερωσύνης από τους θεολόγους αποδεικνύει την βαθειά κρίση ταυτότητας του ίδιου
του κλήρου.250
Στις δεκαετίες πριν και µετά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο (1930-1940) το
πρόβληµα της επαγγελµατικής απασχόλησης των λαϊκών θεολόγων έρχεται και
επανέρχεται στην επικαιρότητα. Από την πλευρά της πολιτείας, στα 1937 το
Υπουργείο Παιδείας µε έγγραφό του προς την Ιερά Σύνοδο, διασαφηνίζει ότι
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σύµφωνα µε τον νόµο 770, το προσωπικό των αστικών σχολείων αποτελείται από δύο
φιλολόγους, από τους οποίους ο ένας µπορεί να είναι θεολόγος, και αφού στα
καταργούµενα ηµιγυµνάσια υπηρετούν πολλοί θεολόγοι, ασφαλώς θα τοποθετηθούν
στα αστικά σχολεία.251
Την ίδια χρονιά, µε την Συνοδική Εγκύκλιο υπ’ αριθ. 139/1007/951/13-4-1937,
συστήνεται στους µητροπολίτες της Εκκλησίας της Ελλάδος να προσλαµβάνουν ως
κατηχητές λαϊκούς θεολόγους. 252 Επιπλέον, η εν Ελλάδι εκκλησία ζητά από τον
Οργανισµό ∆ιαχείρησης Εκκλησιαστικής Περιουσίας (Ο∆ΕΠ), κονδύλι προκειµένου
να προσλάβει ιεροκήρυκες από τις τάξεις των θεολόγων.253 Το πόσο υλοποιήσιµες
ήταν οι παραπάνω αποφάσεις αποδεικνύεται από το παρακάτω γεγονός: ύστερα από
12 χρόνια, µετά την λαίλαπα του πολέµου, ο νεοϊδρυθείς οργανισµός της Εκκλησίας
της Ελλάδος, «Αποστολική ∆ιακονία», προβλέπει ξανά τον διορισµό θεολόγων σε
θέσεις κατηχητή και βοηθού ιεροκήρυκα.254
Σε αυτό το σηµείο κλείνει ένας µεγάλος κύκλος της κοινωνικής ιστορίας των
ελλήνων θεολόγων. Ενώ µέχρι τώρα ο µοναδικός τροφοδότης της ελληνικής
ακαδηµαϊκής κοινότητας µε πτυχιούχους θεολογίας ήταν η Θεολογική Σχολή Αθηνών,
στο προσκήνιο έχει εµφανισθεί ήδη η «αδελφή» Σχολή της Θεσσαλονίκης, µε δικούς
της αποφοίτους, εξακοντίζοντας την κοινότητα των θεολόγων σε πολύ µεγαλύτερους
αριθµούς. Στην δίνη ενός κόσµου που άλλαζε µε ραγδαία ταχύτητα, το µόνο που
έµεινε ως σταθερός και απαράλλακτος άξονας αναφοράς, ήταν ο συνεχιζόµενος
αποκλεισµός των θεολόγων από τον εκκλησιαστικό οργανισµό, αλλά και η
συνεχιζόµενη κοινωνική απαξίωσή τους.255 Οι µόνοι οι οποίοι στάθηκαν δίπλα τους,
όχι µόνο στο επίπεδο των καλών προθέσεων αλλά και των δυναµικών παρεµβάσεων,
φαίνεται πώς ήταν οι πανεπιστηµιακοί θεολόγοι, οι δάσκαλοί τους. Τα λόγια του
καθηγητή της Θεολογικής Σχολής Αθηνών Ιωάννη Καρµίρη συµπυκνώνουν όλη την
συσσωρευµένη απογοήτευσή τους: «η Εκκλησία, ήτις, αντί να [...] συναγάγη τους
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νέους Θεολόγους φοιτητάς υπό τας πτέρυγας αυτής εν καιρώ, ίνα ασκήση επ’ αυτούς
την δέουσαν εκκλησιαστικήν επίδρασιν και δηµιουργήση εκκλησιαστικήν συνείδησιν και
γνησίαν θρησκευτικότητα εν αυτοίς, ως πράττουσιν αι ετερόδοξοι Εκκλησίαι εν τοις
εκκλησιαστικοίς σεµιναρίοις, εγκατέλειπε τους πτωχούς τούτους νέους εις την τύχην
των, άνευ στοργής και διαφέροντος, αποστατεύτους και ανεπιτηρήτους εν τη πλήρει
κινδύνων ελληνική πρωτευούση µετά δε την λήψιν του πτυχίου των αφήνει αυτούς να
µένωσιν αδιόριστοι και αχρησιµοποίητοι ή να τρέπωνται εις αλλότρια βιοποριστικά
επαγγέλµατα» .256
Τέσσερις δεκαετίες αργότερα, στην δεκαετία του 1970, ο κλήρος εξακολουθεί
να παραµένει µη δηµοφιλής προσανατολισµός για τους θεολόγους. Αν και υπήρχε η
άποψη ότι το έργο των πανεπιστηµιακών θεολόγων συναρτάται κατά µείζονα λόγο µε
την προαγωγή της επιστήµης και την εγκύκλιο µόρφωση και κατά δεύτερο λόγο την
θεολογική κατάρτιση του κλήρου,257 ωστόσο θεωρείται επίσης αποτυχία τους η µη
ανάδειξη εκκλησιαστικών στελεχών µε βαρύ θεολογικό οπλοστάσιο. 258 Από τους
ογδόντα (80) περίπου σπουδαστές των εκκλησιαστικών σχολών που αποφοιτούσαν
κατ’ έτος, µόνο οι εικοσιπέντε (25) κατέληγαν στον κλήρο, ενώ οι πτυχιούχοι
κληρικοί, σε πανελλαδικό σύνολο 7.350 ανέρχονταν µόνο σε εκατόν πενήντα
(150). 259 Ο ρυθµός προσέλευσης θεολόγων στον κλήρο το έτος 1973 φαίνεται ότι
παρέµεινε στο ίδια ακριβώς πλαίσιο της τελευταίας δωδεκαετίας, 260 παρά το
εκρηκτικό πρόβληµα της ανεργίας που ταλαιπώρησε τα µέγιστα τους θεολόγους.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι σε ερώτηση προς διορισµένους καθηγητές θεολόγους που
είχαν ταυτόχρονα και την θέση του εφηµερίου, ποια θέση έθεταν σε προτεραιότητα,
µόνο δέκα (10) δήλωσαν ότι θα προτιµούσαν τον κλήρο, ενώ η συντριπτική
πλειονότητα των πενήντα πέντε (55) δήλωσαν ότι θα κρατούσαν την θέση του
εκπαιδευτικού.261
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Φαίνεται πώς εξακολουθούν να υπάρχουν οι ίδιες, σχεδόν απαράλλακτες
αιτίες για τούτη την αποµάκρυνση: είναι η επιθυµία ελευθερίας κινήσεων και
κοσµικής ζωής, η αντιαισθητική και απαρχαιωµένη όψη και περιβολή των κληρικών,
ο δεσποτισµός που δεν σέβεται την προσωπική αξιοπρέπεια, οι κακές αµοιβές οι
οποίες αναγκάζουν αρκετούς ιερείς να βάζουν οικονοµικό αντίτιµο στα Μυστήρια και
όλες τις ιεροπραξίες, και το πάντα µειωµένο κοινωνικό κύρος.262
Παρά την πιεστική ανάγκη για εργασία που διήρκεσε περίπου είκοσι χρόνια,
από τα µέσα του 1950 έως τα µέσα του 1970, οι λαϊκοί θεολόγοι αρνήθηκαν σταθερά
να συγκατανεύσουν στην αντίληψη της µαζικής ιερωσύνης. Η συγκεκριµένη
εικοσαετία απέδειξε ότι η προσέλευση στον κλήρο εξακολουθούσε να παραµένει για
τους θεολόγους ένα γεγονός προσωπικής κλήσης και όχι η γρήγορη λύση ενός
κοινωνικού προβλήµατος.263 Ακόµα κι αν οι ίδιοι οι κληρικοί υπερθεµάτιζαν σε τούτη
την λογική, εντούτοις, φαίνεται ότι οι θεολόγοι διέσωσαν, είτε ηθεληµένα είτε
αθέλητα, και την αξιοπρέπεια και αίσθηση ευθύνης του κλήρου, συντηρώντας πάντα
το πολιτιστικό χάσµα που τους χωρίζει µε τον τελευταίο.
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νεαρός Θεολόγος, δια τον οποίον ατοµικόν βαλάντιον αρχιερέως ουδέποτε ήνοιξε δια τας σπουδάς του,
µόλις εµφανισθή ενώπιον Μητροπολίτου και ζητήση να προσφέρη τας πνευµατικάς υπηρεσίας του,
ακούει παρ’ αυτού ξηρώς: ‘Αί! Θεολόγος είσαι; Τι να σε κάµω; Να γίνης παπάς, να σου δώσω µίαν
µεγάλην ενορίαν (διατί όχι και γυναίκα της αρεσκείας του;) και θα περάσης θαυµάσια’. ∆εν είναι
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Θεολογίας εφώναζε: ‘Να γίνετε παπάδες. Να σας διορίσω σε µεγάλες ενορίες. Να γεµίσουν οι τσέπες
σας λεφτά. Το πετραχήλι είνε βρύση. Έτσι θα κερδίζετε και την κάτω και την άνω βασιλείαν…’».

84

Κεφάλαιο 6. Πολιτική και ∆ράση των Θεολόγων
α. Το Χρονικό της Κρίσης του 1962
Συντηρητικός στον ιδεολογικό προσανατολισµό του, µε κυρίαρχη προσκόλληση προς
την δεξιά παράταξη της εποχής,264 χωρίς ωστόσο ένταξη στις οµόλογες κοµµατικές
συσσωµατώσεις, όπως η Ε.Κ.Ο.Φ. 265 Το ταξικό του υπόβαθρο τον τοποθετεί κατά
συντριπτική πλειονότητα στα ευρύτερα στρώµατα της εργατικής και αγροτικής
τάξης,266 καθώς προέρχεται από χαµηλής εισοδηµατικής δυναµικότητας οικογένεια,
κυρίως αγροτικών περιοχών. 267 ∆εν είναι τυχαία, εξ άλλου, η διαπίστωση του
µετέπειτα µητροπολίτη Αυγουστίνου Καντιώτη, ότι «Η Θεολογία εν Ελλάδι λαµβάνει
τους τροφίµους της εκ των πτωχωτέρων οικογενειών».268 Υπό αυτά τα δεδοµένα, η
πιθανότητα διορισµού του ως καθηγητή στην Μέση Εκπαίδευση συνιστά γι’ αυτόν
την πιο προωθηµένη επαγγελµατικά διέξοδο. Αυτό είναι ένα πρόχειρο σκιαγράφηµα
της κοινωνική και ταξικής προσωπογραφίας του έλληνα φοιτητή θεολογίας κατά την
περίοδο του εξετάζουµε. Καταλαβαίνουµε, λοιπόν, ότι η συσσώρευση περίπου χιλίων
αδιορίστων θεολόγων αρχοµένης της δεκαετίας του 1960,

269

οι οποίοι είχαν

συνασπισθεί υπό την σκέπη του Συλλόγου Αδιορίστων Πτυχιούχων Θεολόγων,
παρείχε το κατάλληλο υλικό για την πυροδότηση ενός δυναµικού αγώνα των
θεολόγων, σχετικά µε το δικαίωµά τους στην εργασία. Σποραδικές φωνές οι οποίες
προβάλλουν το αίτηµα της µείωσης των εισακτέων στις Θεολογικές Σχολές, αλλά και
την προοπτική της απορρόφησης θεολόγων ως ειδικευµένων στελεχών του
κατηχητικού έργου της εκκλησίας στα Ενοριακά Κέντρα Νεότητας, προκειµένου να
αναχαιτισθεί όσο το δυνατόν το µέγα πρόβληµα της ανεργίας, απλά δεν βρίσκουν
ευήκοον ους.270
Το

εκρηκτικής

διαστάσεως

ζήτηµα

της

ανεργίας

των

θεολόγων,

επικαιροποιούµενο από τον Σύλλογο Αδιορίστων Πτυχιούχων Θεολόγων ύστερα από
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ενέργειές τους προς την Ιερά Σύνοδο και το Υπουργείο Παιδείας, αρχίζει να αποκτά
ευρεία δηµοσιότητα και µάλιστα από τις στήλες των εφηµερίδων. ∆εν ήταν, όµως,
όλες οι αντιδράσεις προς την ίδια κατεύθυνση, αλλά κυµαίνονταν, αναλόγως του
πολιτικού τους προσανατολισµού, από ειρωνικές αιχµές για το αγκυλωµένο
εκπαιδευτικό σύστηµα έως τον αδιόρατο φόβο για το ενδεχόµενο κοινωνικό
ξέσπασµα και την βίαιη εκτόνωση του προβλήµατος.
Η εφηµερίδα «Έθνος» της 9ης Ιανουαρίου 1961 σχολιάζει µε δηκτικότητα και
µε έναν σαφώς σαρκαστικό τρόπο:

«∆εν θα επίστευε κανείς, ότι υπάρχουν εις την Ελλάδα χίλιοι θεολόγοι, και µάλιστα
αδιόριστοι, εάν η Ένωσίς των δεν υπέβαλλεν εις τον Αρχιεπίσκοπον και τον Υπουργόν
της Παιδείας υπόµνηµα ζητούσα την εκδήλωσιν εµπράκτου ενδιαφέροντος εκ µέρους
των. Ενώπιον τόσον µεγάλου επαγγελµατικού πληθωρισµού, επιβάλλεται βεβαίως να
ληφθούν µέτρα και, επειδή αι κεναί θέσεις θεολόγων εις τα Γυµνάσια δεν αρκούν
βεβαίως δια την απορρόφησίν τοσούτου πλήθους αδιορίστων, ας διορισθούν µερικοί
ως καθηγηταί των Μαθηµατικών ή της Φυσικής -και µάλιστα της Πυρηνικής- σύµφωνα
µε το νέον σύστηµα λειτουργίας των Γυµνασίων».271
Η εφηµερίδα «Βραδυνή» της 19ης Ιανουαρίου 1961 υπογραµµίζει µε µια
φιλική διάθεση κατανόησης:

«Είναι λοιπόν τόσοι πολλοί -χίλιοι αναφέρεται εις σχετικήν ανακοίνωσιν- οι αδιόριστοι
θεολόγοι, ώστε να έχουν ιδρύσει την ‘Πανελλήνιον Ένωσιν Αδιορίστων Θεολόγων’. Εν
τούτοις όµως αι υπάρχουσαι ανάγκαι είναι µεγάλαι, εις σηµείον µάλιστα, ώστε, εάν
κάποτε αποφασισθή να ικανοποιηθούν, ασφαλέστατα όχι µόνον θα απορροφηθούν
όλοι, αλλά και θα σηµειωθούν ελλείψεις. Εις µίαν εποχήν, καθ’ ήν η Ορθοδοξία
βάλλεται πανταχόθεν, η ευρυτάτη χρησιµοποίησις των θεολόγων είναι επιβεβληµένη.
Μέληµα εποµένως της Εκκλησίας πρωτίστως και της Κυβερνήσεως, κατά δεύτερον
λόγον, επιβάλλεται να καταστή η αποκατάστασις των αδιορίστων θεολόγων. Υπάρχουν
άλλως τε τόσοι τοµείς εις τους οποίους ούτοι δύνανται να αποδώσουν. Εποµένως η
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χρησιµοποίησίς των είναι καθήκον και της Πολιτείας και της Εκκλησίας, εις την
δυνατότητα των οποίων ευρίσκεται και η λύσις του προβλήµατος».272
Τέλος, η εφηµερίδα «Καθηµερινή» της 12ης Μαρτίου 1961 προειδοποιεί,
διακρίνοντας την σοβαρότητα της κατάστασης και τις επικίνδυνες συνέπειές της:

«Χίλιοι περίπου νέοι, οι οποίοι εσπούδασαν Θεολογίαν, ζούν σήµερα µε την αγωνιώδη
εκείνην ανασφάλειαν που πλήσσει κάθε άνεργον άνθρωπον. ∆ια να σπουδάση ένας νέος
θεολόγος, δεν αποβλέπει εις την υλικήν ευµάρειαν. Άλλα ιδανικά τον ωθούν εις τας
θεολογικάς σπουδάς. Πάντως όµως δεν προβλέπει ότι αύριον θα πεινάση και θα
διψάση την δικαιοσύνην την κοινωνικήν και θ’ αναγκασθή εκ των πραγµάτων να γίνη
επαναστάτης. Αλλά µη λησµονούµεν ότι από τας τάξεις των θεολόγων εβγήκαν µεγάλοι
αναµορφωταί, αλλά και αρνηταί και επαναστάται. Περιορίζοµαι να υπενθυµίσω τρία
µόνον ονόµατα, τον Μαρτίνον Λούθηρον, τον καέντα επί της πυράς Ιωάννην Χόϋς και
τον Ιωσήφ Στάλιν, ο οποίος, ως γνωστόν, εσπούδασε θεολογίαν και προωρίζετο να γίνη
παπάς.
Η αδικία και δι’ εκείνον που την διαπράττει και δι’ εκείνον που την υφίσταται, είναι
πολύ κακός σύµβουλος. Και οι χίλιοι άνεργοι θεολόγοι αδικούνται. Προωρίζοντο να
γίνουν καθηγηταί ή κήρυκες του λόγου του Θεού, να υπηρετήσουν τέλος πάντων την
ελληνοχριστιανικήν παιδείαν -αυτό ήτο το όνειρό των. Και αντί να γίνουν οικοδόµοι
της Εκκλησίας, γίνονται εργάται οικοδοµών, ή µεταφορείς. Αν δεν τους χρειάζεται η
πολιτεία, ας κλείση τας θεολογικάς σχολάς δια να µη παγιδεύουν ανυπόπτους νέους, οι
οποίοι µετά τόσα χρόνια, -και εις το εξωτερικόν κάποτε- αφίνονται στους δρόµους».273

Κοινή συνισταµένη όλων των δηµοσιευµάτων είναι η έκπληξη για τον
απίστευτα µεγάλο αριθµό των αδιορίστων και η διαπίστωση πώς πρέπει να υπάρξει
οπωσδήποτε κάποια ανταπόκριση εκ µέρους της εκκλησιαστικής διοίκησης και του
κράτους.274 Το ευρύτερο κοινωνικό αισθητήριο έβλεπε µάλλον µε κάποια συµπάθεια
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τους θεολόγους και επιθυµούσε να ενταχθούν οι άνεργοι στο εκπαιδευτικό σύστηµα,
προκειµένου να αποφευχθούν, ίσως, χειρότερα προβλήµατα.275
Η πλευρά της διοικούσας εκκλησίας, στο πρόσωπο του Αρχιεπισκόπου
Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Θεοκλήτου, για µία ακόµα φορά γίνεται δέκτης της
έκκλησης για βοήθεια, µια βοήθεια που µεταφράζεται σε προσλήψεις θεολόγων α)
για θέσεις Ιεροκηρύκων σε πόλεις άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων και β)
για θέσεις γραµµατέων των ιερών µητροπόλεων.276 ∆εν λείπουν, ωστόσο, και εκείνοι,
οι οποίοι διάκεινται σχεδόν µε επιθετικότητα προς τους θεολόγους, κατηγορώντας
τους ότι δεν τολµούν να ενταχθούν στον κλήρο ώστε να βοηθήσουν στην ποιοτική
αναβάθµισή του, αλλά απαιτούν φορτικά µόνο την επαγγελµατική διευθέτησή τους,
δεν επιδεικνύουν καµµία διάθεση θυσίας και αυταπάρνησης.277 Φαίνεται, δε, ότι και η
θέση της Ιεράς Συνόδου δεν απείχε πολύ από την παραπάνω αντίληψη, κάτι που είχε
εκφραστεί ήδη σε επίσηµο έγγραφό της προς τον Σύλλογο Αδιορίστων Πτυχιούχων
Θεολόγων, ήδη από την 15η Μαρτίου 1961, όπου, µάλιστα, αναφέρεται ότι ο φυσικός
χώρος των ελλήνων θεολόγων είναι ο κλήρος, προκειµένου να διακονήσουν,
ιδιαιτέρως, τις ανάγκες των ορθοδόξων κοινοτήτων των οµογενών εργατών στην
∆υτική Ευρώπη. 278 Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος συνεπικουρείται,
επιπλέον, και από το Οικουµενικό Πατριαρχείο, το οποίο, µέσω του περιοδικού του
Απόστολος Ανδρέας υπενθυµίζει στους αδιόριστους θεολόγους ότι στην Ευρώπη,
Αµερική και Αυστραλία, οι ορθόδοξοι ιερείς δεν υποχρεούνται εκτός των ιερατικών
καθηκόντων τους να φέρουν ράσο, επιχειρώντας να κάµψουν ακόµα και αυτό το
επιχείρηµα.279
Με την ανατολή του έτους 1962, το οποίο αποδείχθηκε ως χρονιά-ορόσηµο
για τους θεολόγους στην Ελλάδα, οι ανεργία στον θεολογικό κλάδο εγγίζει τον
ιλιγγιώδες -για τα µέτρα της εποχής- αριθµό των 1.225 ατόµων, και θα έβαινε
οξύτερο εξ αιτίας µιας άστοχης κυβερνητικής ενέργειας, η οποία από το 1958
επέτρεψε την αθρόα εισαγωγή φοιτητών στις Θεολογικές Σχολές.280 Η θρυαλλίδα που
θα προκαλούσε την έκρηξη επρόκειτο να έλθει στα µέσα του µηνός Φεβρουαρίου.
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Στις 14 Φεβρουαρίου 1962, το Ανώτατο Συµβούλιο Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (ΑΣΕΠ) λαµβάνει απόφαση µε την οποία µειωνόταν σε µία ώρα η
διδασκαλία του µαθήµατος των Θρησκευτικών στα γυµνάσια.281 Τούτη η απόφαση
ήλθε ως το επιστέγασµα µιας σειράς περικοπών που αφορούσαν τις ώρες των
Θρησκευτικών στην Μέση Εκπαίδευση και τις Παιδαγωγικές Ακαδηµίες.
Συγκεκριµένα, στα εσπερινά γυµνάσια Κλασικού τύπου, τα Θρησκευτικά επρόκειτο
να διδάσκονται µία ώρα, όπως και στα νέου τύπου Τεχνικής και Οικονοµικής
κατεύθυνσης, αλλά και στις Παιδαγωγικές Ακαδηµίες.282 Άρα ήταν επόµενο ότι η εν
λόγω απόφαση έπεσε σαν βόµβα στην κοινότητα των φοιτητών θεολογίας και την
Πανελλήνιο Ένωση Αδιορίστων Θεολόγων, πυροδοτώντας έκτακτες συνελεύσεις και
εκλέγοντας Επιτροπές Αγώνα, οι οποίες κηρύσσουν αποχή διαρκείας από τα
µαθήµατα. Μέσα σε αυτήν την έντονα φορτισµένη ατµόσφαιρα, έρχεται η παραίτηση
του καθηγητή της Θεολογικής Σχολής Αθηνών Παναγιώτη Μπρατσιώτη, συµβούλου
Γενικής Εκπαιδεύσεως του ΑΣΕΠ, εις ένδειξιν διαµαρτυρίας για την πολιτική
βούληση να συρρικνωθούν έτι περαιτέρω τα θρησκευτικά µαθήµατα στην Μέση
Εκπαίδευση. Το κείµενο της παραίτησής του, το οποίο στέλνει στις 23 Φεβρουαρίου
1962 προς τον υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Γρηγόρη Κασιµάτη,
αφήνει σαφέστατες και οξύτατες πολιτικές αιχµές για το πλαίσιο µιας τέτοιας
απόφασης, επισηµαίνοντας µε σκωπτικό ύφος «εάν επί κυβερνήσεως της ‘ΕΡΕ’
µειωθή εις µονόωρον η θρησκευτική διδασκαλία εις τα γυµνάσια και διατηρηθή
µονόωρος και µετά την προσθήκην και γ΄ τάξεως εις τας Παιδαγωγικάς Ακαδηµίας, δεν
γνωρίζω τί θα έπρεπε να αναµένωµεν από µίαν αριστερωτέραν Κυβέρνησιν» .283
Στις 2 Μαρτίου 1962, µε ψήφισµα της Γενικής Συνέλευσής τους, οι φοιτητές
Θεολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών, γνωστοποιούν στην κυβέρνηση και τα
πολιτικά κόµµατα τα αιτήµατα του αγώνα τους, τα οποία ξεπερνούσαν απλά την
επανεισαγωγή της µίας ώρας Θρησκευτικών στα γυµνάσια, αλλά εκτείνονταν σε ένα
ευρύτατο πλέγµα στήριξης της θρησκευτικής υποδοµής του συνόλου της
εκπαιδευτικής δραστηριότητας:284
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1) Επαναφορά της δίωρης διδασκαλίας του µαθήµατος των Θρησκευτικών στα
πρακτικά και τα νυκτερινά γυµνάσια
2) Αύξηση των ωρών διδασκαλίας των Θρησκευτικών, ώστε να θεωρείται ως
πρωτεύον
3) ∆ηµιουργία οργανικής θέσης θεολόγου στα σχολεία επαγγελµατικής και τεχνικής
εκπαίδευσης, µε δίωρη διδασκαλία των Θρησκευτικών
4) Εισαγωγή των Πατερικών κειµένων στα γυµνάσια
5) ∆ηµιουργία οργανικής θέσης θεολόγου στις Ακαδηµίες µε δίωρη εβδοµαδιαία
διδασκαλία των θεολογικών µαθηµάτων
6) ∆ιορισµός πτυχιούχων θεολόγων στην Μέση Εκπαίδευση, για την πλήρωση
οργανικών θέσεων
7) ∆ιορισµός αδιορίστων θεολόγων σε εκκλησιαστικούς οργανισµούς, όπως Ο∆ΕΠ
και ΤΑΚΕ, αλλά και σε µητροπόλεις
8) Επαναφορά του ισχύοντος από το 1926 ασυµβίβαστο της ιδιότητας καθηγητή και
εφηµερίου, το οποίο καταργήθηκε µε τον Νόµο 4149/61
9) Απαγόρευση πρόσληψης συνταξιούχων καθηγητών στα ιδιωτικά γυµνάσια
10) Οι πτυχιούχοι της Θεολογικής Σχολής, οι οποίοι προέρχονται από τις
εκκλησιαστικές σχολές της Μέσης Εκπαίδευσης, να µπορούν να εγγράφονται σε
οποιαδήποτε σχολή του πανεπιστηµίου
11) ∆ηµιουργία στην Θεολογική Σχολή ινστιτούτων Βιβλικών και Πατρολογικών
σπουδών
12) ∆ηµιουργία οργανικών θέσεων βοηθών για κάθε καθηγητή της Θεολογικής
Σχολής
13) Πρόσληψη θεολόγων στο Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας και στις υπηρεσίες
του Βασιλικού Ιδρύµατος.
Η

κυβέρνηση,

φυσικά,

απορρίπτει

τα

αιτήµατα.

Στις

22

Μαρτίου

πραγµατοποιείται η πρώτη καθιστική διαµαρτυρία των φοιτητών Θεολογίας στα
Προπύλαια του Πανεπιστηµίου, ενώ η Επιτροπή Αγώνα της Αθήνας προχωρά σε µία
εντυπωσιακή κίνηση: µηνύει τον υπουργό Παιδείας Γρηγόριο Κασιµάτη για εξύβριση
της πίστεως. 285 Με προκήρυξή τους τον κατηγορούν για αντιθρησκευτική και
αντιθεολογική στάση, καθώς ο υπουργός φέρεται να έχει δηλώσει ότι «σήµερον η
Ελλάς δεν προβάλλεται διεθνώς ως χώρα Χριστιανική, αλλ’ ως κλασσική και ο
285
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κλασσικισµός είναι η δόξα της. Και αυτή η λέξη ‘Θρησκευτικά’ ‘σοκάρη’ σήµερα. Και
αν αι Θεολογικαί Σχολαί κλείσουν, ουδόλως µε ενδιαφέρει. ∆ιότι η Ελλάς δεν
χρειάζεται Θεολογίας και Θρησκευτικά. Χρειάζεται µηχανάς». 286 Μια εβδοµάδα
αργότερα, στις 29 Μαρτίου, η Επιτροπή Αγώνα επιδιώκει και πετυχαίνει συνάντηση
µε τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστοµο, ο οποίος επαναλαµβάνει για µία ακόµα φορά την
δυνατότητα της ιερωσύνης των λαϊκών θεολόγων ως λύση στο πρόβληµα της
ανεργίας.287 Ζητεί, δε, επίµονα την άµεση παύση των κινητοποιήσεων των φοιτητών,
φοβούµενος ότι µια τέτοια αναταραχή και µια πιθανή σύγκρουσή τους µε την
κυβέρνηση µπορούσε να έχει επίπτωση σε ανοικτά θέµατα που αφορούσαν την
Εκκλησία της Ελλάδος. Γι’ αυτό και το κλίµα στην συνάντησή τους παραπέµπει σε
αόριστες και τετριµµένες επισηµάνσεις, δίχως ουσιαστική αξία, ότι «τόσον ο
Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος και οι Σεβασµιώτατοι Ιεράρχαι, όσον και οι Καθηγηταί
των Θεολογικών µας Σχολών διεβεβαίωσαν τους φοιτητάς της Θεολογίας, ότι
πράττουσιν πάν ό,τι είναι δυνατόν προς περιφρούρησιν του κύρους του µαθήµατος των
Θρησκευτικών, προς αποφυγήν της µειώσεως των ωρών αυτού, και προς εξεύρεσιν
λύσεως του προβλήµατος των αδιορίστων θεολόγων. Όθεν η εκ των µαθηµάτων αποχή
των φοιτητών της Θεολογίας ουδένα άλλον ζηµιοί ή αυτούς τους ιδίους, καθ’ όσον
αποµακρύνει τούτους εκ του έργου της µορφώσεως αυτών».288
Είναι φανερό ότι η Ιεραρχία, δεν επιθυµούσε να εµπλακεί ενεργότερα στη κρίση
που είχε ξεσπάσει ανάµεσα στους φοιτητές Θεολογίας και την κυβέρνηση, εφ’ όσον
εκείνη την στιγµή εκκρεµούσαν οι λεπτοµέρειες για το ζήτηµα του «µεταθετού» και
της σύνταξης του νέου Καταστατικού Χάρτη της εκκλησίας.289 Οι ισορροπίες έπρεπε
να κρατηθούν και να διαφυλαχθούν οι εφεδρείες δυνάµεων από την πλευρά της
διοικούσας εκκλησίας, χωρίς να εκτεθεί σε έναν κύκλο αντιπαράθεσης που δεν την
αφορούσε άµεσα. Εξ άλλου, όπως έχουµε ήδη παρατηρήσει, η ρητορική περί ένταξης
των θεολόγων στον κλήρο, ήταν το µονίµως επαναλαµβανόµενο µοτίβο, στο οποίο
εξαντλείτο η όποια στήριξη της διοικούσας εκκλησίας προς τα καυτά προβλήµατα
των αδιόριστων θεολόγων, γεγονός που είχε ήδη επικριθεί αρνητικά. 290 Όλα τα
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παραπάνω σε συνδυασµό µε το κλίµα του γεροντικού συντηρητισµού το οποίο
επικρατούσε στο περιβάλλον του Αρχιεπισκόπου, συνετέλεσαν στην πλήρη
απογοήτευση των θεολόγων.291
Η ιερωσύνη των θεολόγων ενδιέφερε την διοικούσα εκκλησία και την
επικροτούσε, εκτός των άλλων, και για έναν βαθύτερο λόγο που σχετιζόταν µε την
έκφραση ισχύος εντός του εκκλησιαστικού οργανισµού. Ο παλαιός προϊστάµενος της
αδελφότητας λαϊκών θεολόγων Ζωή, π. Σεραφείµ Παπακώστας, είχε περάσει τη
γραµµή ότι οι νέοι της οργάνωσης, η οποία εκείνη την εποχή υποκαθιστούσε, χωρίς
υπερβολή, την εκκλησιαστική διοίκηση σε όλο το φάσµα του εκκλησιαστικού έργου,
θα έπρεπε να παραµένουν στις τάξεις των λαϊκών.292Από την πλευρά της, η Ιεραρχία
της εκκλησίας ήθελε ανέκαθεν τους θεολόγους να προσχωρούν στις τάξεις του
κλήρου, εφ’ όσον έτσι θα βελτιωνόταν καταρχήν το επίπεδο του κλήρου, αλλά
κυρίως οι επίσκοποι θα περιόριζαν όσο ήταν εφικτό την παντοδυναµία της Ζωής, η
οποία λειτουργούσε αυτόνοµα, χωρίς άµεση αναφορά και διοικητική εξάρτηση από
τους οικείους µητροπολίτες.
Προϊόντος του χρόνου οι κινητοποιήσεις των φοιτητών της Θεολογίας
κλιµακώνονται. Στις 3 Απριλίου εισβάλλουν δυναµικά στον περίβολο της
Αρχιεπισκοπής και παραµένουν οχυρωµένοι, έως ότου παραδίδουν υπόµνηµα στον
Αρχιεπίσκοπο, κατόπιν στις 5 Απριλίου πραγµατοποιούν δεύτερη καθιστική
διαµαρτυρία µπροστά στα Προπύλαια, ενώ στις 11 Απριλίου, µε την συµµετοχή
φοιτητών από την Θεσσαλονίκη, διαδηλώνουν µαζικά στην Αθήνα. 293 Η αιτία, η
οποία φαίνεται ότι οδήγησε στην συµµαχία των θεολόγων µε τους υπόλοιπους
φοιτητές του πανεπιστηµίου, ήταν η επίθεση που δέχθηκαν από την αστυνοµία, µέσα

αξιοποίησις τούτων εκ µέρους της Εκκλησίας της Ελλάδος την οποίαν λυµαίνεται η αγραµµατωσύνη
του κλήρου της, και η οποία τόσην ανάγκην έχει των θεολόγων τούτων.
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επί ξηρού ακµής το πρόβληµα των Θεολόγων. Ή πρέπει να κλείσουν αι Θεολογικαί Σχολαί εις τον
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αργά, διότι, ως γνωστόν, ο λέβης, εξακολουθή να κοχλάζη».
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στα κεντρικά κτήρια του ιδρύµατος. 294 Επρόκειτο για µια απρόσµενη σε εξελίξεις
δράση, λαµβανοµένης υπ’ όψιν του συντηρητικού πολιτικού προσανατολισµού των
θεολόγων. Τα γεγονότα διαδραµατίστηκαν ως εξής:

«Περισσότεροι από χίλιοι αστυνοµικοί είχαν αποκλείσει το χώρο του συλλαλητηρίου,
για να εµποδισθεί κάθε προσπάθεια πορείας προς το Υπουργείο Παιδείας.
Κινητοποιήθηκε, εξάλλου, ολόκληρος ο αστυνoµικός µηχανισµός της Πρωτεύουσας, µε
πυροσβεστικές

αντλίες

και

µηχανοκίνητα,

που

παράστεκαν

απειλητικά

και

προειδοποιητικά τη συγκέντρωση. Παρόντες ήσαν ο αρχηγός της Αστυνοµίας Πόλεων
Ραµκιτζής, ο ∆ιοικητής της Γενικής Ασφαλείας Καραχάλιος, ο αστυνοµικός ∆ιευθυντής
Αθηνών Καραµπέτσος, ο επικεφαλής της υπηρεσίας διώξεως κοµµουνισµού αστυνόµος
Παπασπυρόπουλος και ο αντιεισαγγελέας Κανίνιας. Κατά τη δήλωση µιάς εφηµερίδας,
µε µεγάλη κυκλοφορία τότε (‘Ελευθερία’, 12.4.1962), η Κυβέρνηση εξαπέλυσε εναντίον
των Θεολόγων ‘την χειροτέραν αστυνοµικήν επιχείρησιν από των πολυνέκρων
γεγονότων της διαδηλώσεως δια το Κυπριακόν, τον Σεπτέµβριον του 1957’.
Το συλλαλητήριο άρχισε στις 10.30 π.µ. µε κύριους οµιλητές τους Προέδρους των
Επιτροπών Αγώνος Αθηνών και Θεσσαλονίκης, Χρ. Βασιλειάδη και ∆ηµ. Βακάρο.
Μιλησαν επίσης και άλλα µέλη της Ε.Α., όπως και εκπρόσωπος των Αδιορίστων
Θεολόγων.[...]Τον πατριωτικό αλλά και αγωνιστικό συνάµα, τόνο του συλλαλητηρίου
υποδήλωσε και το ψάλσιµο του Θούριου του Ρήγα Φεραίου: ‘Ως πότε παλληκάρια...’,
που σκόρπισε βαθειά συγκίνηση στα πλήθη του Λαού, που από µακριά
παρακολουθούσαν τα γινόµενα και δυνάµωσε το αγωνιστικό φρόνηµα των Φοιτητών.
Τελευταίος οµιλητής, κατά το πρόγραµµα, ήταν ο τυφλός φοιτητής της Θεολογικής
Σχολής Αθηνών Βασ. Τσούπρας, που έδωσε και το σύνθηµα της ‘εξόδου’ από τον κλοιό
της Αστυνοµίας µε τα λόγια: ‘Εµπρός, όλοι στο Υπουργείο Παιδείας! Αφού ο Υπουργός
δεν ακούει τις αντιπροσωπείες µας, ας ακούσει σήµερα τη φωνή όλων µας. Αν µας
εµποδίσουν τα τάγµατα και συντάγµατα, που είναι γύρω µας, µη φοβηθήτε. Η βία για
µια ακόµη φορά θα κάµει τη δουλειά της. Αντέχει το σώµα σας για ξύλο; Ας κτυπηθεί
λοιπόν, το σώµα µας, το πνεύµα όµως µένει ελεύθερο’.
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Βλ. Σ. ΖΗΛΙΑ, Α. ΙΕΡΕΜΙΑ, Χ. ΚΑΡΑΤΖΑ, Ιστορία του Φοιτητικού µας Κινήµατος, Αθήνα: «Νέο
Φοιτητικό Κίνηµα» 1975: 65 «Οι φοιτητές της Θεολογίας (ήταν ο συντηρητικώτερος σύλλογος) στις
εκδηλώσεις για να πετύχουν επαγγελµατική απορρόφηση και διορισµό, δέχτηκαν µέσα στα κεντρικά
κτίρια βάρβαρη επίθεση από την αστυνοµία. ∆εινοπάθησαν όχι µόνο οι αδιόριστοι θεολόγοι κι οι
φοιτητές, αλλά και όποιος έτυχε να πλησιάσει. Η δηµοκρατική πλειοψηφία της ∆ΕΣΠΑ (σ.σ.
∆ιοικούσα Επιτροπή Πανεπιστηµίου Αθηνών) πέτυχε συµµαχία και µε τους θεολόγους, παίρνοντας
πανηγυρικά την απόφαση για οργάνωση πανσπουδαστικής συγκέντρωσης στις 6 Απρίλη 1962».
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Αυτόµατα, χωρίς πολλή σκέψη, όλος ο όγκος των Φοιτητών άρχισε να κινείται µε τάξη
προς την οδό Πανεπιστηµίου. Μερικοί Φοιτητές µπόρεσαν να φθάσουν εκεί,
διασπώντας τον αστυνοµικό κλοιό. Τότε όµως άρχισαν να λειτουργούν οι αντλίες, µε
σκοπό να αναχαιτίσουν το ρεύµα. Παράλληλες οµάδες αστυνοµικών, βοηθούµενες και
από µέλη της Ε.Κ.Ο.Φ., µε ρόπαλα και κλόµπς έπεφταν πάνω στους ανυπεράσπιστους
Φοιτητές, που περίµεναν µεν αντίδραση, αλλά όχι τόση µανία. Μπορούµε να πούµε ότι
κανείς, παρά τα λεγόµενα, δεν περίµενε να φθάσουν τα πράγµατα εκεί, που έφθασαν.
Γι’ αυτό και προπορεύονταν Κληρικοί και Φοιτήτριες, µέχρι να διαλυθεί η πορεία. Οι
Φοιτητές προσπαθούσαν να αµυνθούν µε τους χαρτοφύλακές τους και τα πλακάτ, που η
‘Καθηµερινή’ την εποµένη θα τα χαρακτηρίσει ‘ρόπαλα’, για να δώσει άλλο χρώµα
στην αντίσταση των Φοιτητών. Σκηνές βίας και τρόµου, αλλά και αλληλεγγύης και
ανθρωπιάς, ξετυλίγονταν επί µία περίπου ώρα. Οι Φοιτητές προσπαθούσαν να
προστατεύσουν τις Φοιτήτριες από τα άγρια κτυπήµατα αστυνοµικών και Ε.Κ.Ο.Φιτών,
που είχαν συγκεκριµένο στόχο: τα στήθη και τη βουβωνική χώρα. Τους Φοιτητές
κτυπούσαν επίσης ιδιαίτερα στα γεννητικά όργανα.
Για να εξευµενισθεί η αστυνοµία, ένας µεγάλος αριθµός Φοιτητών, που ήσαν ακόµη
πίσω, άρχισαν να ψέλνουν τον Εθνικό Ύµνο και µετά το ‘Τη υπερµάχω’, αλλά χωρίς
αποτέλεσµα. Οι αστυνοµικοί επιτέθηκαν και σ’ αυτούς, τους διέλυσαν µε πρωτοφανή
βία και στη συνέχεια, παραβιάζοντας το άσυλο του Πανεπιστηµίου, πέρασαν τα
Προπύλαια και κυνηγούσαν τους αναζητούντες προστασία Φοιτητές µέχρι την αίθουσα
των τελετών του Ιδρύµατος. Μέχρι τις 3 περίπου το απόγευµα συνεχιζόταν το άγριο
κυνηγητό αστυνοµικών-Φοιτητών και Φοιτήτριες έτρεχαν κρατώντας σταυρούς ή τα
σχισµένα ‘πανώ’ τους. Η Θεολόγος φοιτήτρια Ελένη Εξάρχου, µε µια µικρή αναπηρία
στο ένα πόδι, έτρεχε επί µία περίπου ώρα µαζί µε το υπόλοιπο πλήθος των συναδέλφων
της, χωρίς να µπορέσουν να την φθάσουν οι αστυνοµικοί.[...]
Ο απολογισµός σε τραυµατίες ήταν πλούσιος. Περίπου 40 ήταν οι βαρύτερα
τραυµατισµένοι. Από αυτούς 21 Φοιτητές και Φοιτήτριες (όλοι θεολόγοι) και 19
αστυνοµικοί. Άλλοι τόσοι περίπου τραυµατίσθηκαν ελαφρότερα».295

Τούτη η ενέργεια, θα ήταν δυνατόν να εξηγηθεί πολιτικά ως µια δυναµική
εµπλοκή της κοινότητας των θεολόγων στη δράση του ευρύτερου φοιτητικού
κινήµατος του 1960; Μάλλον όχι, εφ’όσον η ίδια η Πανελλήνια Ένωση Αδιορίστων
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Γ. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ, πρωτ., Θεολογικός Αγώνας. 1962 - Ιστορία, Αθήνα: Παρουσία 1989: 65-69.
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Θεολόγων προσπάθησε εξ αρχής να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, δηλώνοντας ότι
τέτοιου είδους κινητοποιήσεις είχαν ως κίνητρό τους αποκλειστικά το ενδιαφέρον
των θεολόγων για την ελληνοχριστιανική ταυτότητα της Παιδείας, την οποία
θεωρούσαν ότι κινδύνευε µε τις πρόσφατες αποφάσεις του ΑΣΕΠ. 296 Έπρεπε να
αποσείσουν τις υποψίες για άλωση του χώρου τους από αριστερά στοιχεία, που
πιστευόταν από πολιτικούς και εκκλησιαστικούς κύκλους ότι κατεύθυναν και
διοργάνωναν τέτοιες πράξεις επαναστατικής αµφισβήτησης. Είναι ενδεικτικό ότι η
κυβέρνηση διατεινόταν πώς η κοινότητα των θεολόγων είχε υποστεί κοµµουνιστική
διείσδυση σε τέτοιο βαθµό, ώστε προκάλεσε την προσοχή ακόµα και της πρεσβείας
των Η.Π.Α., η οποία θέλησε να πληροφορηθεί περισσότερα για την σοβαρότητα των
γεγονότων.297
Για να επικυρώσουν ακόµα πιο πολύ την αφοσίωσή τους στην εκκλησιαστική
νοµιµότητα και το εκκλησιαστικό πολιτισµικό κεφάλαιο, η Πανελλήνια Ένωση
Αδιορίστων Θεολόγων δηµοσιοποιεί τον «∆εκάλογο του Θεολόγου Καθηγητού». 298
Πέρα από το µάλλον αδόκιµο της πράξης αυτής (να δίνουν συµβουλές οι αδιόριστοι
θεολόγοι σε διορισµένους καθηγητές θεολόγους, ώστε να επιτελέσουν καλύτερα το
έργο τους), µάλλον υποκρύπτοναι σε αυτήν δύο βασικές επιθµίες τους: πρώτον, να
δηµιουργήσουν ατµόσφαιρα κύρους των θεολόγων έναντι των µαθητών και των
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Βλ. Πανελλήνιος Ένωσις Αδιορίστων Θεολόγων, «Τί Ζητούν οι Θεολόγοι», Ανάπλασις, αρ, φύλλου
106 (1962): 5-6.
297
Βλ. Γ. ∆. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ, «Ο Αγώνας των Φοιτητών της Θεολογίας το 1962 και το Φοιτητικό
Κίνηµα», Πρακτικά του ∆ιεθνούς Συµποσίου, µε θέµα: «Πανεπιστήµιο: Ιδεολογία και Παιδεία-Ιστορική
∆ιάσταση και Προοπτικές», Αθήνα 21-25 Σεπτεµβρίου 1987, τόµος Α΄, Αθήνα: Ιστορικό Αρχείο
Ελληνικής Νεολαίας-Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς 1989: 292-293 «Ο αγώνας προκάλεσε το
ενδιαφέρον της Πρεσβείας των Η.Π.Α., η οποία θέλησε να πληροφορηθεί, αν ήταν πραγµατική ‘η
κοµµουνιστική επίδραση’ στους…θεολόγους, όπως διατεινόταν η Κυβέρνηση».
298
Βλ. [Ανωνύµου], «Ο ∆εκάλογος του Θεολόγου Καθηγητού», Παρατηρήσεων Στήλη, Εκκλησία Μ΄
(1963): 43-44
«1. Να θυµάσαι πάντα, ότι δεν είσαι ένας απλός υπάλληλος, αλλά ένας λειτουργός µες υψίστην
αποστολήν.
2. ∆ίδασκε περισσότερο µε το παράδειγµά σου και λιγότερο µε τα λόγια σου.
3. Κάνε το µάθηµά σου µε πνοή και παλµό. Απόφυγε την µηχανικήν επανάληψιν του βιβλίου.
4. ∆ώσε στους µαθητάς σου την ευκαιρία ν’ αναπτύξουν στην τάξιν τα προβλήµατά τους και τις
απορίες τους. Θ’ αγαπήσουν έτσι το µάθηµά σου.
5. ∆είξε κατανόησιν και ανθρωπιά στις αδυναµίες των µαθητών σου. Γίνε ο µεγαλύτερος φίλος τους.
6. Φρόντισε να επεκτείνης την ευεργετικήν σου επίδρασιν κι έξω από την τάξιν. Οργάνωσε διαλέξεις,
κηρύγµατα, κοινωνική αλληλεγγύη.
7. Μελέτα τις ελεύθερες ώρες σου την επιστήµην σου και την θύραθεν σοφία. Να είσαι πάντα έτοιµος
να δίνης σωστές και υπεύθυνες απαντήσεις.
8. Να προσεύχεσαι καθηµερινά. Θ’ αντλήσης δύναµιν απαραίτητη για την συνέχισιν του έργου σου.
9. Να ζης πάντα µε την ανησυχία µήπως δεν εκτελείς στην εντέλεια το καθήκον σου. Αυτό θα σε
οδηγή στην ανανέωσίν σου.
10. Θυµίσου πώς η βασική χριστιανική αρετή είναι η αγάπη. Ζέστανε µ’ αυτήν την καρδιά σου και τις
καρδιές των συναδέλφων και µαθητών σου. Θα γίνης έτσι ένας λειτουργός άξιος της αποστολής σου».
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συναδέλφων τους, πράγµα που σηµαίνει ότι δεν ήταν αυτονόητο ως εκ της θέσεώς
τους στην τάξη,

299

και δεύτερον και ίσως το κυριότερο, να αναζητήσουν

πιστοποιήσεις πολιτισµικής επανακεφαλαιοποίησης εκ µέρους της εκκλησιαστικής
θεσµικής εξουσίας. Άλλωστε, δεν έκρυψαν ποτέ την ταύτισή τους µε την
συντηρητική

ιδεολογία

του

ελληνοχριστιανισµού,
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γεγονός

το

οποίο

συνοµολογείται και από τους δασκάλους τους, τους πανεπιστηµιακούς θεολόγους.301
Παρά τις επιδείξεις νοµιµοφροσύνης, η έκπληξη που προξένησαν στους
εκκλησιαστικούς κύκλους τα γεγονότα ήταν πρωτοφανής,302 έλαβαν δε τέτοια έκταση
ώστε ανάγκασαν την διοικούσα εκκλησία, προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου
Χρυσοστόµου, να αποκηρύξει τον αγώνα των θεολόγων, αφήνοντας εντέχνως
υπόνοιες για εµπλοκή και καθοδήγησή τους από έξωθεν δυνάµεις. 303 Τελικά ο
θεολογικός αγώνας του 1962 έσβησε λίγους µήνες αργότερα, τον Σεπτέµβριο της
ίδιας χρονιάς. Ενδεχοµένως, όµως, η παρακαταθήκη που κληροδότησε συνέτεινε
στην θεµελίωση ενός πολιτικού κεφαλαίου και την διαµόρφωση της πολιτικής
συνείδησης σε κάποιες τάσεις των θεολόγων, γεγονός που εκδηλώθηκε στα πολιτικά
γεγονότα της επόµενης δεκαετίας. Οι πανεπιστηµιακοί θεολόγοι, κατά τη διάρκεια
εκείνου του ακτιβιστικού πολιτικού αγώνα που επέδειξαν οι µαθητές τους, έκαναν
αισθητή την απουσία τους, καθώς δεν ενεπλάκησαν στις συγκεκριµένες διεκδικήσεις
τους. Όσο, όµως, κι αν προσπάθησαν να αποστασιοποιηθούν, προκάλεσε αντιδράσεις
ο εφησυχαστική στάση τους «εις µίαν στάσιν παθητικήν και απαραδέκτως άτολµον,
δια να µη είπωµεν σκοπίµως καιροσκοπικήν».
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Οι µόνοι παράγοντες του

εκκλησιαστικού χώρου, οι οποίοι φαίνεται ότι συµπαραστάθηκαν ανεπιφύλακτα υπέρ
των διεκδικήσεων των θεολόγων, ήταν ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης, ο µετέπειτα
µητροπολίτης Φλωρίνης και το µικρό κόµµα της Χριστιανικής ∆ηµοκρατίας, µε
ηγέτη του τον Νίκο Ψαρουδάκη.305
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Βλ. Π. Α. ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΟΥ, Οι Φοιτητές µας. Η Κοινωνική και Θρησκευτική τους Κατάσταση
(Έρευνα), Θεσσαλονίκη 1978: 124.
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Βλ. Πανελλήνιος Ένωσις Αδιορίστων Θεολόγων, «Ο Αγών των Αδιορίστων Θεολόγων», Ενορία 17
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Κυβερνητικών Μέτρων προς Αναµόρφωσιν της Παιδείας, Αθήναι 1964: 4.
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Βλ. Α. Ι. ΚΕΡΑΜΙ∆Α, «Το ∆ράµα των Αδιορίστων Θεολόγων», Ενορία 17 (1962): 105.
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Βλ. Γ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, Εκκλησία και Κράτος 1833-1997. Ιστορική Επισκόπιση των Σχέσεών τους,
Αθήνα: Εκδόσεις «Το Ποντίκι» 1997: 145-146.
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Α. Ι. ΚΕΡΑΜΙ∆Α, «Ο Εκκλησιαστικός Σεισµός και αι Θεολογικαί µας Σχολαί», Ενορία 17 (1962):
57.
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Βλ. Γ. ∆. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ, πρωτ., «Απήχηση των Χριστιανοκοινωνικών Ιδεών και Αγώνων της
‘Χριστιανικής ∆ηµποκρατίας’ στον Θεολογικό Κόσµο και τη ‘∆ιανόηση’», Συναντήσεις: Ερευνητικές
Ανιχνεύσεις στην Ιστορία και το Παρόν, Αθήνα: Αρµός 2005: 254 «Όταν µάλιστα, ξέσπασε ο µεγάλος
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Αυτή την περίοδο, στο περιθώριο των αντιδράσεων των θεολόγων για
επαγγελµατική διέξοδο, δηµοσιεύεται µία επιστολή σταλµένη από τον αδιόριστο
θεολόγο Σωκράτη Νίκα προς το περιοδικό Ανάπλασις, η οποία τοποθετεί το ζήτηµα
των θεολόγων στην πραγµατικά ιστορική της βάση. Είναι η πρώτη και ίσως η µόνη
φορά, πέρα από την καθιερωµένη ρητορική που συνήθως ακουγόταν ως επίσηµη
φωνή των θεολόγων προς την διοικούσα εκκλησία και τις µάλλον ανίσχυρες
παραστάσεις προς το κράτος για µέριµνα, όπου τα γεγονότα και οι επαγγελµατικές
επιλογές των θεολόγων ανατέµνονται και εξηγούνται στην κοινωνική τους δυναµική.
Την παραθέτουµε αυτούσια:

«Αξιότιµε κύριε ∆ιευθυντά,
Είµαι ένας α δ ι ό ρ ι σ τ ο ς θεολόγος µε όλη την αβεβαιότητα και ανασφάλεια και
αγωνία που κρύβει ο όρος. ‘Αδιόριστος θεολόγος’ αρχίζει να µοιάζη λίγο µε οίκτο, µε
λύπησι και µε κάτι σαν ανεξήγητη ντροπή! Αντιδρώντας σ’ αυτή την ντροπή και
ξεκινώντας από ένα αίσθηµα ευθύνης σας στέλνω τις παρακάτω σκέψεις µου σαν µια
εγχείρησι στο θεολογικό κορµί µας, χωρίς, φυσικά, να φιλοδοξώ τον ρόλο του
χειρούργου-ιατρού.
Αναρωτιέµαι συχνά: από τους υπερχίλιους εµάς πόσοι πήγαµε στην Θεολογία από ένα
εσώτερο πάθος! Και το ερώτηµα καυτό και η απάντηση οδυνηρή: λίγοι, ελάχιστοι.
Να το οµολογήσουµε: Η Θεολογία έτσι όπως είναι -ή έτσι όπως κατάντησε- είναι µια
από τις ευκολώτερες και προχειρότερες επιστήµες. Και η ευκολία και προχειρότητα
αυτή τράβηξε πολλούς από εµάς ανερµάτιστους -υποψήφιους ταυτόχρονα και Νοµικής
και Φιλοσοφικής και Παντείου.
Όταν το καταλάβαµε, κι αν το καταλάβαµε, ήταν αργά. ∆εν έχει κανείς τον ηρωϊσµό να
γυρίση πίσω. Κι έτσι η Θεολογία µας έχασε την έννοια της σ τ α δ ι ο δ ρ ο µ ί α ς, έγινε
µια συµβατικότητα, µια τυχαία λύσι στο αινιγµατικό πρόβληµα της ζωής.
Πολλοί ακόµα ξεκίνησαν µ’ ένα ενθουσιασµό -ένα παιδιάστικο ενθουσιασµό- και
πήραν τον ενθουσιασµό αυτό για ‘κλήσι’, τον εαυτό τους ‘κλητό’ και...λίγο ‘εκλεκτό’.
Στο σηµείο αυτό οι κατά τόπους πνευµατικοί έκαµαν τροµερά λάθη και αυτό δεν θα
τους το συγχωρήσουµε π ο τ έ! Γιατί ένας ενθουσιασµός και, µερικές φορές, ένας
αρρωστηµένος ενθουσιασµός, δεν µπορεί να είναι φωνή ουρανού. Και από τα λάθη

θεολογικός Αγώνας (Φεβρουάριος-Σεπτέµβριος 1962), ως πρώτη αναµέτρηση των θεολόγων φοιτητών
µε την προσανατολισµένη πλέον δουλικά προς την Ευρώπη Ελληνική Πολιτεία, τα βασικότερα ηθικά
στηρίσµατά µας ήταν ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης και η Χ.∆.».
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αυτά πολλοί βγήκαν κουτσουρεµένοι, σηµαδεµένοι, ανάπηροι στο κορµί και στο πνεύµα
-χωρίς οι ίδιοι να φταίνε για κάτι τέτοιο.
Μερικούς από µας βρέθηκαν άνθρωποι να τους βοηθήσουν παντοιοτρόπως αν θα
εσπούδαζαν Θεολογία και φτωχοί καθώς ήταν οικονοµικά, αδύνατοι ηθικά,
ασχηµάτιστοι πνευµατικά υπελόγισαν περισσότερον στην βοήθεια παρά στην -αναιµική
άλλωστε- φωνή της καρδιάς των.
Σε όλους µας δε σχεδόν παρουσιάστηκε η Θεολογία σαν µια βολετή, παχειά
µικροαστική υπόθεσι. Όλοι περιµέναµε αυτό που δεν ήλθε, κι ίσως ποτέ να µην έλθη
και καλύτερα να µην έλθη: µια καλή κοινωνική θέσι, καλό µισθό, ζεστό σπίτι...
Αυτή λοιπόν η προέλευσί µας, µε όλα της τα λάθη, είναι η αιτία νοµίζω της
δυσαρµονίας µας, της κακοδαιµονίας µας του σκεπτικισµού και της αµφιβολίας στην
αποστολή µας (τί αποστολή, άλλωστε, να ζητήσης από θ ε µ ε λ ι α κ ά λαθεµένους
ανθρώπους...).
Και τώρα όλοι, οι υπερχίλιοι εµείς, θρηνούµε κωµικοτραγικά για την αδιοριστία µας
που όλα µας λένε ότι θα κρατήση πολλά χρόνια. Ωµά, να πούµε τούτο: από κανένα µη
περιµένουµε βοήθεια! Οι κυβερνήσεις µε δαιµονιακό παραλογισµό προγραµµατίζουν
‘έργα’ και η ∆ιοικούσα Εκκλησία µας υποψιάζεται για ανατρεπτικούς.
Θα επιβιώσουν πνευµατικά, για ολική επιβίωση οι καπάτσοι και θρασείς θα είναι πιο
τυχεροί, θα επιβιώσουν λοιπόν πνευµατικά, όσοι κατορθώσουν να κάµουν την
πνευµατική τους ανακατάταξι, τον εσωτερικό τους ανασχηµατισµό όπως οι κρίσιµοι
καιροί το επιβάλουν.
Και εξηγούµαι: Οι παροικίες του εξωτερικού ζητούν -καταζητούν εις την κυριολεξίαννέους θεολόγους για να περισώσουν ό,τι µπορεί να σωθή από την Ελληνο-Ορθόδοξη
κληρονοµιά. Και η δραµατική έκκλησι µένει χωρίς ανταπόκρισι. Η ιδιωτική εκπαίδευσι
µαστίζεται από εµπόρους και αργυραµοιβούς και εµείς αντί να την κυβερνήσουµε,
αξιοθρήνητα προσκοληθήκαµε σ’ αυτήν για τρεις ώρες διδασκαλίας.
Εφηµερίδα, κινηµατογράφοι, ραδιόφωνο, θέατρο, τραγούδι παντοδύναµα σύγχρονα
µέσα επιδράσεως σε ευρύτατα κοινωνικά στρώµατα µένουν από µας αγνοηµένα. Για
την τηλεόρασι, ας πούµε, που σε λίγο θα εισβάλη στην Πατρίδα µας, κανείς δεν είναι
προετοιµασµένος να πή ένα λόγο -εκτός φυσικά από αφορισµούς!
Όσοι λοιπόν από µας, επανακτώντας το χαµένο εσωτερικό τους έδαφος, µπορέσουν να
ανασυνταχτούν και, ξεπερνώντας το χαράκωµα της φτηνής ζωής τους, κατορθώσουν να
κάµουν το πήδηµα -ένα σάλτο µορτάλε- όπως ταιριάζει στους νέους καιρούς, αυτοί, κι’
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αν τραγικά αποτύχουν κι αν καούν, θα δικαιώσουν την ύπαρξί τους. Οι άλλοι, οι πολλοί
άλλοι, θα βολοδέρνουµε άδοξα.

Ευχαριστώ δια την φιλοξενίαν
Μετά τιµής
ΣΩΚΡ. ΝΙΚΑΣ
Σχολή Στελεχών Υπαίθρου (Πάτραι)».
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β. Οι Θεολόγοι κατά την ∆ιάρκεια και µετά την ∆ικτατορία του 1967
Το ακτιβιστικό κύµα το οποίο εξεδήλωσαν οι λαϊκοί θεολόγων την χρονιά του 1962,
µοιάζει να µεταφέρει τον απόηχό του στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1970. Οι
ριζοσπαστικές πολιτικοκοινωνικές αναζητήσεις και προβληµατισµοί, επηρεάζουν
καταλυτικά τον ευρωπαϊκό και παγκόσµιο φοιτητικό χάρτη, και δη τους χριστιανούς
φοιτητές.307 Όσον αφορά τους έλληνες θεολόγους, η θρυαλλίδα που προκάλεσε την
εµπλοκή τους στου φοιτητικούς αγώνες της εποχής, είχε την αιτία της στα µέτρα της
δικτατορικής κυβέρνησης ενάντια στους φοιτητές. Με το Ν.∆. 1347/1973, η
κυβέρνηση καταργούσε τις αναβολές των φοιτητών και τους εξανάγκαζε σε µαζικές
στρατεύσεις, προκειµένου να διασπάσει την συνδικαλιστική οργάνωσή τους σε
φοιτητικούς συλλόγους εντός των πανεπιστηµίων. Οι κινητοποιήσεις των φοιτητών
έλαβαν τον χαρακτήρα συλλογικής αντίδρασης, καταλήγοντας στα γεγονότα της
Νοµικής Σχολής, τον Φεβρουάριο του 1973. Εκεί, ανάµεσα στους εξεγερµένους
φοιτητές, συµµετέχει και οµάδα φοιτητών της Θεολογικής Σχολής, λαϊκών και
κληρικών, η οποία και παραδίδει ψήφισµα συµπαράστασης, στο οποίο µεταξύ άλλων
διακηρύσσονται:308
1) Η καταδίκη κάθε βίας ενάντια στο φοιτητικό κίνηµα
2) Η συµπαράσταση στα δίκαια αιτήµατα των φοιτητών
3) Η κατάργηση του Ν.∆. 1347/1973 και την επιστροφή των στρατευµένων φοιτητών
Η αντίδραση των πανεπιστηµιακών θεολόγων διχάζεται στα πρόσωπα των
εκπροσώπων της. Από την µια οι καθηγητές Αθανάσιος Χαστούπης, ως κοσµήτορας
306

Σ. ΝΙΚΑ, «Ανασύνταξι και Εξόρµησι (Επιστολή)», Ανάπλασις, αρ. φύλλου 103 (1962): 15.
Βλ. τις παρατηρήσεις του Ν. Ε. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, «Η Παγκόσµιος Χριστιανική Φοιτητική
Οµοσπονδία (The World Student Christian Federation) και αι Πρόσφατοι Κοινωνικοπολιτικαί Τάσεις
και Κατευθύνσεις εν αυτή», Επιστηµονική Επετηρίς της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών
ΚΓ΄ (1976): 531-580.
308
Βλ. Α. Χ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, Χριστιανοί και Πολιτική ∆ράση κατά την Περίοδο της ∆ικτατορίας
(1967-1974), Αθήνα: Ψηφίδα 2004: 94.
307
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τότε της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, και Κωνσταντίνος Μουρατίδης, ως
συγκλητικός του Πανεπιστηµίου Αθηνών το τρέχον ακαδηµαϊκό έτος 1972-73,
συγκατανεύουν µαζί µε όλη την Σύγκλητο, στην είσοδο αστυνοµικών δυνάµεων στο
κτήριο της Νοµικής µε σκοπό την καταστολή της φοιτητικής εξέγερσης. 309 Όταν
αργότερα, µετά την αποκατάσταση της ∆ηµοκρατίας, καλείται ο καθηγητής
Μουρατίδης να εξεγήσει αυτήν την πράξη του, το µόνο που µπορεί να επικαλεσθεί
είναι ότι αναγκάσθηκε να ανταποκριθεί τηλεφωνικώς σε τούτη την απόφαση, ενώ
τρεις µήνες µετά, στην συνεδρίαση της 5ης Απριλίου 1973, υπέβαλλε την παραίτησή
του από το συγκεκριµένο όργανο.310 Αναφέρει, δε, ενδεικτικά ότι τούτη η παραίτησή
του χαρακτηρίσθηκε ως «θαρραλέα ενέργεια», καθώς «ενίσχυσε τους αγωνιζοµένους
φοιτητές και ανησύχησε τους κρατούντας τότε στο Υπουργείο ∆ηµοσίας Τάξεως».311
Από την άλλη, ο καθηγητής και επίσκοπος Ανδρούσης Αναστάσιος Γιαννουλάτος
επιχειρεί, µαζί µε τον διάκονο συνδικαλιστή φοιτητή της Θεολογικής Σχολής π.
Τιµόθεο Λαγουδάκη και άλλους τρεις κληρικούς, να εφοδιάσει τους αποκλεισµένους
φοιτητές της Νοµικής µε τρόφιµα χωρίς επιτυχία, ενώ προσπάθειές του να
συναντήσει τον διευθυντή της Αστυνοµίας ∆ασκαλόπουλο και τον Πρύτανη
αποβαίνουν άκαρπες.
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Λίγους µήνες αργότερα, στην µεγάλη συγκέντρωση

διαµαρτυρίας που οργανώνεται στις 15/5/1973 µε σκοπό την ικανοποίηση των ίδιων
φοιτητικών αιτηµάτων, διαβάζεται µήνυµα συµπαράστασης των φοιτητών της
Θεολογικής Σχολής διαποτισµένο έντονα µε θεολογικό χρώµα.313
309

Οι Ε. ΦΥΡΙΠΠΗΣ-Χ. Ν. ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ, «Μέρες του 1973 [20 Φεβρουαρίου-20 Μαρτίου] στη
Σύγκλητο του Πανεπιστηµίου Αθηνών», Αναγνώριση: Τιµητικό Αφιέρωµα στον Καθηγητή Θεόδωρο Γ.
Εξαρχάκο, Αθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 2006: 733, µας παραθέτουν το
συγκεκριµένο έγγραφο της Συγκλήτου:
«Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήµιον Αθηνών
Εν Αθήναις τη 20-3-1973
Προς τον κ. Αστυνοµικόν ∆/ντήν Αθηνών:
Κατόπιν της αρνήσεως των κατεχόντων το Μέγαρον Θεωρητικών Επιστηµών Φοιτητών, όπως
εκκενώσουν τούτο συµµορφούµενοι προς σχετικήν πρόσκλησιν της Παν/κής Συγκλήτου και εν όψει
του γεγονότος, ότι η υπ’ αυτών πραγµατοποιουµένη συγκέντρωσις τυγχάνει παράνοµος,
παρακαλούµεν, όπως ενεργήσετε τα δέοντα δια την αποκατάστασιν της τάξεως.
Ο Πρύτανις: Κωνσταντίνος Ι. Τούντας
Οι Συγκλητικοί: ∆. Κουτσογιαννόπουλος-Θηραίος, Κ. Ρόκας, Α. Χαστούπης, Κ. Γεωργόπουλος, Γ.
Μερίκας, Φ. Μπουµπουλίδης, Λ. Καραπιπέρης, Χ. Χαραλαµπάκης, Κ. Μουρατίδης, Γ. Βάρβογλης, Γ.
Παπαντωνόπουλος. Κοινοποίησις: κ. Εισαγγελέα Πληµ/κών Αθηνών».
310
Βλ. Μ. ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η, «Υπό το Φώς της Αληθείας: Ο Καθηγητής Κ. ∆. Μουρατίδης κατά την
‘Επταετίαν’», Ορθόδοξος Τύπος 1-15/11/1974: 4.
311
Κ. ∆. ΜΟΥΡΑΤΙ∆ΟΥ, Το Ασυµβίβαστο Εκκλησιαστικής και Κοσµικής Εξουσίας (ΕγκύκλιοςΕπιστολή), Αθήναι 1983: 10.
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Βλ. Μ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ, Φοιτητικό Κίνηµα και ∆ικτατορία, Αθήνα 1975: 98.
313
Βλ. Α. Χ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, Χριστιανοί και Πολιτική ∆ράση κατά την Περίοδο της ∆ικτατορίας
(1967-1974), Αθήνα: Ψηφίδα 2004: 97-98 «Ο Χριστός, όταν ήταν στη γη, είπε στους µαθητές του ‘ει
εµέ εδίωξαν και υµάς διώξουσι’. Εµείς αδέλφια µας τώρα έχουµε µεγάλη Εβδοµάδα. Ανεβαίνουµε τον
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Μετά τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, τον Νοέµβριο του 1973, εµφανίζεται ένα
κείµενο στα αγγλικά, µε ηµεροµηνία Αθήνα Χριστούγεννα του 1973, δηµοσιευµένο
στο θεολογικό περιοδικό Journal of Church and State, το οποίο τιτλοφορείται ως
«Θεολογική ∆ιακήρυξη Ελευθερίας και Αξιοπρέπειας του Ελληνικού Λαού από Έλληνες
Ορθόδοξους Θεολόγους».314 Το κείµενο δεν φέρει υπογραφή, φυσικά, ενώ αναλύει
την πολιτική πραγµατικότητα της δικτατορίας χρησιµοποιώντας όρους έντονα
φορτισµένους πολιτικά και θεολογικά: περιγράφει την δικτατορία ως «επανάσταση
των µηδενιστών της 21ης Απριλίου 1967» (the revolution of nihilists of April 21,
1967), χαρακτηρίζοντας τους πρωτεργάτες της ως «ο συνεργάτης των Ναζί
Παπαδόπουλος» (Nazi collaborator Paradopoulos), κάνουν λόγο για «διεφθαρµένο
µυαλό, όπως του κου Καθαρού Ταγµατάρχη Ιωαννίδη» (a demoralized mind such as
‘Mr. Clean’ Brigadier Ioannides), ενώ ονοµατίζουν τον τότε Πρόεδρο της
∆ηµοκρατίας Γκιζίκη και τον Πρωθυπουργό Ανδρουτσόπουλο ότι είναι «σκυλάκια
του Ιωαννίδη (πληρωµένοι άνθρωποι της CIA)» (Ioannides and his two puppets,
Gizikis and Androutsopoulos ‘CIA man by pay’).315 Αφού καταγγέλουν τις µορφές
πολιτικής και βίας και καταπίεσης της δικτατορίας, εκκινούµενοι, όπως δηλώνουν,
από την πίστη τους στον Χριστό και την Εκκλησία, καλούν όλους τους έλληνες
πολίτες σε πολιτική ανυπακοή, ώστε να µην αναγνωρίσουν του νόµους, την τάξη, και
τις πολιτικές της δικτατορίας, καθώς και όλους τους χριστιανούς «να αγωνιστούν για
να εξολοθρεύσουν αυτό το Βασίλειο του Αντιχρίστου, το σύστηµα της υπέρτατης
αποανθρωποποίησης και αδικίας» (We as Christians must struggle to annihilate this
Kingdom of Antichrist, the system of extreme dehumanization and injustice).316

ανηφορικό δρόµο του Γολγοθά, όπως και ο Αρχηγός µας, αλλά ελπίζουµε στην Ανάσταση. Καλή
Ανάσταση λοιπόν.
Ζούµε τις τραγικές στιγµές που διαδραµατίζονται καθηµερινά στον πανεπιστηµιακό µας χώρο αλλά το
πνεύµα δεν νικιέται από την υλική βία και αυτό το µαρτυρούν η Ανάσταση του Χριστού που άδικα
πάσχιζαν οι στρατιώτες να φυλάξουν τον τάφο και το Ιουδαϊκό κατεστηµένο να τροµοκρατήση τους
µαθητές του. Το µαρτυρεί ακόµα και η Ανάσταση της Ελλάδος, ύστερα από 400 χρόνια τουρκικής
σκλαβιάς.
Σα φοιτητές της Θεολογίας συµµετέχουµε ολόψυχα στο φοιτητικό αγώνα και κάνουµε έκκληση στη
∆ιοικούσα Εκκλησία και σε κάθε πνευµατικό άνθρωπο που αισθάνεται το πνεύµα του λεύτερο ακόµα,
να πάρη θέση και να συµπαρασταθή στον δίκαιό µας αγώνα και στο αίτηµά της στιγµής ν’ αφεθούν
ελεύθερα τα αδέλφια µας».
314
«Theological Declaration on Freedom and Dignity for Greek People from Greek Orthodox
Theologians», Journal of Church and State 16 (1974): 173-175.
315
«Theological Declaration on Freedom and Dignity for Greek People from Greek Orthodox
Theologians», Journal of Church and State 16 (1974): 173.
316
«Theological Declaration on Freedom and Dignity for Greek People from Greek Orthodox
Theologians», Journal of Church and State 16 (1974): 175.
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Όλα τα παραπάνω, µετά την επακόλουθη κατάρρευση της δικτατορίας το 1974,
θέτουν τους θεολόγους µπροστά σε νέες πολιτικές προκλήσεις. Το ρεύµα που
συνθέτει τον πολιτικό ακτιβισµό και την θεολογική πίστη αναδύεται ως ένα νέο,
πρωτοποριακό σχήµα θεολογικής σκέψης και πράξης. Οι θεολόγοι µπορούν πλέον να
εµπνευστούν

από

την

λατινοαµερικάνικη

εµπειρία

της

Θεολογίας

της

Απελευθέρωσης, η ευρωπαϊκή δυναµική της Πολιτικής Θεολογίας, αλλά και από
ελληνικές οµάδες παρόµοιας ιδεολογίας, όπως η «Χριστιανική ∆ηµοκρατία», ακόµα
και από πρωτοποριακές ενοριακές κινήσεις, προκειµένου να δώσουν νόηµα στην
κοινωνική και πολιτική παρέµβασή τους.
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Ενδεχοµένως, το κήρυγµα του

πανεπιστηµιακού θεολόγου Ευάγγελου Θεοδώρου, το οποίο εκφωνεί στο µνηµόσυνο
που τελεί ο Θεολογικός Φοιτητικός Σύλλογος στον πανεπιστηµιακό ναό της
Καπνικαρέας την 28/11/1974, εις µνήµην των θυµάτων του Πολυτεχνείου, να
παραπέµπει σε σαυτήν την προοπτική.318
Το 1976 οι φοιτητές της Θεολογικής Σχολής Αθηνών πραγµατοποιούν µια
απερίφραστη καταγγελία της εκκλησιαστικής ιεραρχίας, καταφερόµενοι µε µεγάλη
προσωπική οξύτητα εναντίον του Αρχιεπισκόπου Σεραφείµ Τίκα, τον οποίο
κατηγορούν ως ουσιαστικό συνεργάτη και εξάρτηµα της δικτατορίας, καλώντας
ταυτόχρονα την νεολαία να αγωνισθεί προς τον σκοπό της απογύµνωσης του
εκκλησιαστικού οργανισµού από το πνεύµα της ολοκληρωτικής ανελευθερίας και της
δεσποτικής καταπίεσης. 319 Όπως είναι φυσικό, µια τέτοια πολιτική πράξη των
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Βλ. ∆. ΜΟΣΧΟΥ, «Η Νεοδιαφωτιστική Κριτική Απέναντι σε Κοινωνικές Αναφορές της
Ορθόδοξης Σκέψης», Σύναξη 73 (2000): 28-29.
318
Ε. ∆. ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ, «Λόγος προς Φοιτητάς της Θεολογίας για την Έναρξι του Ακαδηµαϊκού Έτους
και για Μνηµόσυνο των Θυµάτων του Πολυτεχνείου», Εφηµέριος Κ∆΄ (1975): 16, «Η ωραία
πρωτοβουλία σας να συνδυάσετε µε την εναρκτήρια Θ. Λειτουργία της Θεολογικής µας Σχολής το
θρησκευτικό µνηµόσυνο για τα θύµατα του Πολυτεχνείου επιτρέπει και επιβάλλει τη σύνδεσι του
περιεχοµένου του ολιγόλεπτου αυτού κηρύγµατος για την εν Χριστώ καινή κτίσι µε το µήνυµα του
Πολυτεχνείου.
Τόσον η γεµάτη από θυσίες ηρωϊκή εξέγερσις πολλών νέων τον περασµένο Νοέµβρη, που µε τον
πρωτοπορειακό και προφητικό χαρακτήρα της αφύπνισε -έστω αργότερα- και τις συνειδήσεις πολλών
µεγαλυτέρων, όσον και η κατά την παρελθούσα εβδοµάδα καθολική κινητοποίησις της ελληνικής
νεολαίας προς ανύψωσι των περυσινών γεγονότων σε παντοτεινό σύµβολο του αγώνος για την
επιδίωξι ενός καινούργιου κόσµου, του κόσµου της αληθινής ελευθερίας και δικαιοσύνης, -τα
γεγονότα αυτά αποδεικνύουν, πώς φυσιολογικό γνώρισµα της ανθήσεως της προσωπικότητος των
νέων είναι το αίτηµα της ανακαινίσεως του κόσµου, η αναζήτησις απολύτου αξιολογικού
προσανατολισµού, η ανακάλυψις µιας υπεραξίας που βρίσκεται πάνω από όλες τις άλλες αξίες, για να
συναρπασθούν οι νέοι απ’ αυτή και για ν’ αφιερώσουν σ’ αυτήν ολόκληρο τον δυναµισµό της νεανικής
της υπάρξεως».
319
Γ. ΓΚΙΝΗ, Ιεράρχες ∆ιάκονοι της Χούντας, Αθήνα 1978: 37-38 «Ο Φασισµός της χούντας δεν
άφησε άθικτη ούτε την Εκκλησία µας. Η χούντα έβαλε το πόδι της βαθειά µέσα σ’ αυτήν. Άρχισε µε
τον Παπαδόπουλο και τον Ιερώνυµό του. Αποκορυφώθηκε όµως κατά την περίοδο Ιωαννίδη-Σεραφείµ
και εξακολουθεί ακόµη να κυριαρχεί σε όλη της την έκταση.
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θεολόγων, η οποία εκδηλώθηκε µε τρόπο πρωτόγνωρο και οριοθετούσε ακόµα και
ανατροπές, θορύβησε πολύ τον θεολογικό χώρο, και ιδίως τους πανεπιστηµιακούς
θεολόγους. Κι αυτό διότι, όπως µπορούσε να παρατηρήσει κάποιος, όλα αυτά
προµήνυαν την επερχόµενη µεταβολή του πολιτισµικού κεφαλαίου των θεολόγων,
στην προοπτική της αυτονόµησής τους από τον εκκλησιαστικό οργανισµό. ∆εν ήταν,
λοιπόν, τυχαίες οι αντιρρήσεις οι οποίες ηγέρθησαν και αφορούσαν στο νέο
θεολογικό πολιτισµικό κεφάλαιο το οποίο εκδηλωνόταν σε νέα σχήµατα θεολογικής
σκέψης και πράξης, (σκέψεις και πράξεις που κατευθύνοταν στην ενεργό ανάµειξη
των θεολόγων στις πολιτικοκοινωνικές διαδικασίες και οραµατιζόταν επαναστατικές
φόρµες θεολογικής µαρτυρίας). Οι αντιρρήσεις των πανεπιστηµιακών θεολόγων
άρχισαν να επικεντρώνονται κυρίως στην ποιότητα όσων θα έφεραν στο µέλλον το
όνοµα θεολόγος.

Από την αχαρακτήριστη απουσία της στα γεγονότα του Πολυτεχνείου ως και την θρασύτατη επιµονή
του Σεραφείµ Τίκα, να παραµένει ακόµη στον Αρχιεπισκοπικό Θρόνο, αποτελούν τη µεγαλύτερη
πρόκληση για το λαό µας και ιδιαίτερα για σένα ηρωική νεολαία µας.
Οι µεγαλύτερες µορφές της Εκκλησίας µας, κατά το παρελθόν, ήσαν πρώτες στους ηρωικούς αγώνες
του Έθνους µας και πάντα δίπλα στα ηρωικά νειάτα. Οι σήµερον όµως διοικούντες την Εκκλησία
έχουν πέσει σε τελεία αφασία. Εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, οι πιο πολλοί είναι σκοτεινοί. Γι’ αυτό
ενώ στην Πολιτεία άρχισε να πνέει µια αύρα δηµοκρατική, στην Εκκλησία εξακολουθεί να καίει
λαύρα δικτατορική.
∆ικτατορία στη σύνταξη του Καταστατικού Χάρτη.
∆ικτατορία στις σχέσεις Μητροπολιτών και λοιπών Κληρικών.
∆ικτατορία στα Μοναστήρια, που έχουν µεγάλες περιουσίες.
∆ικτατορία Ιωαννίδη-Σεραφείµ παντού µέσα στην Εκκλησία.
∆ιότι Σεραφείµ ίσον Ιωαννίδης και Ιωαννίδης ίσον Σεραφείµ.
Γι’ αυτό ηρωική νεολαία, ύφωσε τη φωνή σου, µε όλη τη δύναµή σου για να φύγει ο Σεραφείµ Τίκας,
ο καρπός της Ιωαννιδείου δικτατορίας, να πέσει ο φασισµός από την Εκκλησία.
Κάτω οι φασίστες από την Εκκλησία.
Εκκλησία ίσον Ελευθερία».
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Κεφάλαιο 7. Το Πολιτιστικό Κεφάλαιο και οι Νέου Τύπου
Θεολόγοι: Αλλαγές

α. Οι Αριστεροί Θεολόγοι
Από την δεκαετία του 1970 αρχίζει να εµφανίζεται δυναµικά στην Θεολογική Σχολή
Αθηνών, ένα καινοφανές φαινόµενο: εισάγονται στην Σχολή φοιτητές, οι οποίοι
σπουδάζουν θεολογία χωρίς να έχουν καµµία ουσιαστική σχέση µε τον χώρο της
εκκλησιαστικής πραγµατικότητας. 320 Είναι άνθρωποι που δεν υποκινούνται από
κανενός είδους εσωτερική κλήση ή κλίση προς την εκκλησία, συχνά δεν πιστεύουν
καν στον Θεό ή προβάλλουν ισχυρές αµφιβολίες για την ύπαρξή του, 321 αλλά
ενδιαφέρονται για τα θεολογικά πράγµατα µόνον ακαδηµαϊκά, ή αποσκοπώντας στην
επαγγελµατική τους αποκατάσταση στην Μέση Εκπαίδευση.322
Επρόκειτο για µία συνάντηση η οποία ήταν εκ πρώτης όψεως αναπάντεχη, εκ
µέρους των πανεπιστηµιακών θεολόγων. Οι πανεπιστηµιακοί θεολόγοι, σε όλη την
διάρκεια του βίου τους, παρέµειναν επιλεκτικά αποστασιοποιηµένοι από την
σύγχρονη διανόηση και τα προβλήµατα που απασχολούσαν τον σηµερινό άνθρωπο,
προκαλώντας µε αυτήν την στάση τους µάλλον την αδιαφορία της κοσµικής
σκέψης.323 Επιπλέον, η µέχρι τώρα εµπειρία της διανόησης από τους θεολόγους ήταν
µάλλον απογοητευτική. Η συντριπτική πλειονότητα των ορθόδοξων θεολόγων,
θεωρούσαν τους εαυτούς τους πιστά τέκνα της εκκλησίας και είχαν βιωµατική και
οµολογιακή σχέση εξάρτησης και πνευµατικής χειραγώγησης µε την εκκλησιαστική
πραγµατικότητα.324∆εν διανοούντο, λοιπόν, να αναπτύξουν κριτική σκέψη, δηλαδή
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Βλ. Χ. Α. ΚΑΛΥΒΑ, αρχιµ., Μαρξιστικός Υλισµός, Χαλκίς: Έκδοσις Ορθοδόξου Χριστιανικής
Μορφωτικής & Φιλανθρωπικής Αδελφότητος «Η Κυψέλη» 1986: 65 «Ποιος µπορεί να αµφισβητήσει
το φαινόµενον ότι υπάρχουν και στας Θεολογικάς Σχολας και στας Εκκλησιαστικάς ακόµη που
προϋποτίθεται πώς θα στελεχώνουν την Εκκλησίαν µε άνδρας ευσεβείας και αυτοθυσίας,
κοµµουνίζοντες, σοσιαλίζοντες, ορθολογίζοντες, εκφραζόµενοι ασεβώς προς τας παραδόσεις της
πίστεώς µας, διχασµένοι ως προς αυτήν την πίστιν, αµφισβητίες των ορθοδόξων δογµάτων και των
εκκλησιαστικών θεσµών χλευασταί; Κανείς».
321
Βλ. Ε. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ, «Θεολόγοι Άπιστοι; (Επιστολή)», Ενορία ΚΖ΄ (1972): 108 «Το να
λέγουν όµως οι πτυχιούχοι αυτοί θεολόγοι, ότι δεν θέλουµε να γίνωµεν κληρικοί, διότι
‘αµφιβάλλουµεν περί την πίστιν’, είναι φοβερόν και τερατώδες. Είναι δε φοβερόν και τερατώδες, αλλά
και παράλογον και ασεβές και βλάσφηµον και ανόητον το προβαλλόµενον, [...]. Θεολόγος και απιστία
είναι αθλιότης και δυστυχία, είναι τραγωδία, και κωµωδία, είναι...τραγέλαφος και απελπισία».
322
Βλ. N. A. NISSIOTIS, «Orthodox Theological Education: Reality and Perspectives», Επιστηµονική
Επετηρίς της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών ΚΓ΄ (1976): 510-511.
323
Βλ. Σ. ΑΓΟΥΡΙ∆Η, Το Ευαγγέλιον και ο Σύγχρονος Κόσµος, Θεσσαλονίκη: Π. Πουρναράς 1970:
15.
324
Βλ. Ε. ∆. ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ, «Το Μάθηµα των Θρησκευτικών», Εκκλησία ΝΘ΄ (1982): 148.
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διάθεση αµφισβήτησης, προς την εκκλησία, καθώς θεωρούσαν µία τέτοια ενέργεια ως
ένδειξη απιστίας και προδοσίας προς τα ιερά και τα όσια της πίστης.325 Οι θεολόγοι,
όχι µόνο οι κληρικοί αλλά και οι λαϊκοί, αισθάνονταν την ανάγκη να δικαιολογούν
όλες τις επιλογές και τα πεπραγµένα της διοικούσας εκκλησίας, αναλαµβάνοντας
ρόλο απολογητικό, εφ’ όσον πίστευαν ότι µόνον έτσι αποδεικνύουν την
εκκλησιαστική τους ταυτότητα και την πιστότητά τους στο εκκλησιαστικό κεφάλαιο.
Τούτο το σχήµα σκέψης και πράξης, µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ως µέσον
καθυποτάξης και χειραγώγησης των θεολόγων, προκειµένου να αναπαράγονται οι
σχέσεις εξουσίας εκ µέρους της Ιεραρχίας εις βάρος του λαϊκού στοιχείου. 326 Η
εκκλησιαστική διοίκηση µε αυτόν τον τρόπο θα µεταβαλόταν σε πεδίο απόλυτης
εξουσίας της Ιεραρχίας, όπου κάθε απόπειρα αµφισβήτησης και διαφοροποίησης
ελάµβανε τον χαρακτήρα αποστασίας, παρά την ρητορική της διοίκησης περί
ισοτιµίας κληρικών και λαϊκών.327
Είναι επόµενο, λοιπόν, όταν παρατηρείται η µαζική εισβολή στην Θεολογική
Σχολή Αθηνών ανθρώπων µη ελέγξιµων από τις δοµές της διοικούσας εκκλησίας,
ανθρώπων έντονα πολιτικοποιηµένων, µε διάθεση αµφισβήτησης και δυνατότητα
ρήξεων

και

ανατροπών,
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να

επικρατήσει

πανικός

στις

τάξεις

του

εκκλησιαστικού/θεολογικού χώρου. Ενός χώρου, ο οποίος συνηθέστατα ονοµάτιζε
τους εχθρούς και αντιπάλους του, µε τα εξής ονόµατα: ήταν «ο ποικιλόµορφος
υλισµός, ο µηδενισµός, ο άθεος υπαρξισµός και ο µαρξισµός».
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Για τον

πανεπιστηµιακό θεολόγο της Θεολογικής Αθηνών, Κωνσταντίνο Μπόνη, η διάθεση
για ενασχόληση µε τα θέµατα της επικαιρότητας και µε τα κοινωνικά προβλήµατα,
αντιµετωπίζεται µάλλον ως προσπάθεια διαίρεσης και διάσπασης του ορθοδόξου
πληρώµατος, ως ενδεχόµενη ζηµία και βλάβη της πίστης και της εκκλησίας. 330
Ιδιαίτερα, όµως, η µαρξιστική ιδεολογία και η εργώδης ενεργοποίησή της σε όλη την
325

Βλ. Βλ. Σ. ΑΓΟΥΡΙ∆Η, Το Ευαγγέλιον και ο Σύγχρονος Κόσµος, Θεσσαλονίκη: Π. Πουρναράς
1970: 20-21.
326
Για τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του θεολόγου προς την διοικούσα Εκκλησία βλ. Βλ. Ι.
∆ΟΡΥΛΑΙΟΥ-ΜΑΝ∆ΑΛΙ∆Η, Ο Θεολόγος και το Έργο του, Θεσσαλονίκη: Παναγ. Σ. Πουρναράς
1988: 42, 44.
327
Βλ. Α. Γ. ΚΟΜΠΟΥ, Μητρ. Σισανίου και Σιατίστης, «Η Επικράτησις της Ορθοδοξίας», Γρηγόριος
ο Παλαµάς 62 (1979): 289.
328
Βλ. Π. Ν. ΣΙΜΩΤΑ, Η Προσωπικότης και η Επιστηµονική Προσφορά του Βιβλικού Θεολόγου
Βσιλείου Στογιάννου (Σχόλια εις Εγκώµια), Αθήναι 1987: 55 «[…] ήτο και είναι πασίγνωστον, ότι κατά
τα τελευταία έτη, από της µεταπολιτεύσεως και εντεύθεν και ιδίως από της ‘αλλαγής’ εις την ανωτάτην
παιδείαν, οι φοιτηταί ελάχιστα ενδιαφέροντο δια τας πανεπιστηµιακάς παραδόσεις, ασχολούµενοι
κυρίως µε την πολιτικήν».
329
Α. Μ. ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η, «Οι Σηµερινές ∆υσκολίες του Θεολόγου στο Έργο του µέσα και έξω από το
Σχολείο», Κοινωνία ΚΑ΄ (1978): 176.
330
Βλ. Κ. Γ. ΜΠΟΝΗ, «Οι Θεολόγοι ως Ενεργά Μέλη της Εκκλησίας», Εκκλησία ΝΣΤ΄ (1979): 73.
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κλίµακα εκπαίδευσης φαίνεται πώς καθίσταται βασικός και πρωταρχικός αντίπαλος
µιας τάσης των θεολόγων. 331 Αυτό που σκανδαλίζει εξόχως τους κύκλους του
θεολογικού χώρου είναι η ύπαρξη µαρξιστών και εν γένει αριστερών φοιτητών και
φοιτητικών παρατάξεων στους κόλπους της Θεολογικής Σχολής Αθηνών. Ενδεικτικό
του κλίµατος µε το οποίο αντιµετωπίζονται είναι και το παρακάτω σχόλιο, µε αφορµή
τις φοιτητικές εκλογές του έτους 1978:

«η ‘Προοδευτική ∆ηµοκρατική Ενότητα’ έλαβε 3 από τις 5 έδρες της Θεολογικής
Σχολής. Η δε ‘Προοδευτική ∆ηµοκρατική Ενότητα’ στεγάζει και την παράταξη του
Κ.Κ.Ε. εσ. και την παράταξι του Κ.Κ.Ε. εξ. Παρακαλούµε θερµά τον κ. Αγουρίδη να
µας απαντήση: Υπάχουν φοιτηταί της Θεολογικής Αθηνών κοµµουνισταί; Ναι ή όχι; Κι
αν υπάρχουν κοµµουνισταί ‘Θεολόγοι’, είναι ή δεν είναι άθεοι; Συνεπώς, ποία είναι
‘αστεία’; Τα γραφόµενα περί ‘αθέων Θεολόγων’ ή τα λεγόµενα υπό του κ. Αγουρίδη
στην συνέντευξί του; Το ερώτηµα µένει ακόµη και καµµιά σοφιστεία και καµµιά
συνέντευξι δεν µπορεί να µας πείση, ότι δεν συµβαίνει κάτι φοβερό στις Θεολογικές µας
σχολές».332

Η δεκαετία του 1980 κληρονοµεί από την µόλις προηγούµενη κάποιες ήδη
παγιωµένες σταθερές στους θεολόγους της Θεολογικής Σχολής Αθηνών. Κατ’ αρχήν,
το έντονο κύµα πολιτικοποίησης, µε αιχµή του δόρατος την µαρξιστική ιδεολογία και
τις πολιτικές θεολογίες που εµπνέονται από αυτό, συνεχίζει να προκαλεί την
αντίδραση της συντηρητικής θεολογικής τάσης. Ακούγονται φωνές διαµαρτυρίας για
την

παρουσία

εντός

της

Σχολής

των

φοιτητικών

παρατάξεων

όπως

η

Πανσπουδαστική και η ΠΑΣΠ, προσκείµενων στο Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας
και το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα αντίστοιχα, οι οποίες προσπαθούν από την
πλευρά τους να αποδείξουν ότι είναι συµβατός ο διάλογος και η συνύπαρξη του
Χριστιανισµού και του Κοµµουνισµού. 333 Επίσης, κληρικοί, όπως ο π. Θεόδωρος
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Βλ. Α. Μ. ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η, «Οι Σηµερινές ∆υσκολίες του Θεολόγου στο Έργο του Μέσα και Έξω
από το Σχολείο», Κοινωνία ΚΑ΄ (1978): 172.
332
Θ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ (Επιστολή), Χρονικά, Κοινωνία Κ∆΄ (1978): 72.
333
Βλ. Ε. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ, «Παραµένει Σοβαρόν το Πρόβληµα των Θεολογικών Σχολών της
Χώρας», Ορθόδοξος Τύπος 4.3.1983: 4 «∆εν έχοµεν όµως χρείαν µαρτύρων δια τα έργα και τας
ηµέρας αυτών των νέου τύπου θεολόγων, των στρατευµένων όχι εις τον Χριστόν και εις την
Εκκλησίαν αλλά εις τον Μαρξισµόν και εις τον αθεϊσµόν, αφού επισήµως µεταξύ των φοιτητικών
παρατάξεων των Θεολογικών Σχολών υπάρχει και η ελεγχόµενη από το ΚΚΕ εξ. Νεολαία, η οποία ως
συνήθως καλώς οργανωµένη και κατευθυνόµενη από επιτροπάτα του κόµµατος παρασύρει εις
συνοδοιπορίαν και άλλους φοιτητάς είτε πλήρως πολιτικοποιηµένους, ως οι της ΠΑΣΠ, είτε αφελώς
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Ζήσης, καθηγητής στην Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης, φοβούνται την
«αλλοτρίωση», την «εκτροπή» και την εσωτερική διάβρωση της θεολογίας από τα
παραπάνω καινοφανή -για έναν χώρο που παραδοσιακά ελέγχεται από την εκκλησίαιδεολογικοθεολογικά µορφώµατα,334 ενώ ο π. Γεώργιος Μεταλληνός, καθηγητής στην
Σχολή της Αθήνας, επιµένει ότι «δεν υπάρχει, άλλωστε, τραγικότερη ύπαρξη από τον
Θεολόγο, σ’ οποιαδήποτε βαθµίδα της παιδείας, ο οποίος διδάσκει πράγµατα, µε τα
οποία δεν είναι εσωτερικά-καρδιακά συνδεδεµένος και δεν τα αποδέχεται ή δεν τα
πιστεύει», διότι «η επιστήµη της θεολογίας αυτοαναιρείται στο πρόσωπο του ‘απίστου’
ή ‘αθέου’ ‘θεολόγου’».335 Στην ίδια γραµµή πλεύσης κινούνται και οι αντιλήψεις του
µητροπολίτη Περιστερίου, Χρυσοστόµου Ζαφείρη, ο οποίος, µε αφορµή τα
αποτελέσµατα των φοιτητικών εκλογών στην Θεολογική Σχολή Αθηνών του έτους
1984, προειδοποιεί:

«Συµφώνως προς τα αποτελέσµατα των εκλογών τούτων εις την Θεολογικήν Σχολήν
των Αθηνών έλαβον: α) Εις το Θεολογικόν ΠΑΣΠ (ΠΑΣΟΚ) 167, ∆ΑΠ (Ν.∆.) 241,
Χριστιανική ∆ηµοκρατία 151, Πανσπουδαστική (ΚΚΕ) 143 και ∆Α∆Ε (ΚΚΕ εσ.) 59. β)
Εις το Ποιµαντικόν τµήµα, του οποίου οι φοιτηταί κατ’ εξοχήν προορίζονται δια την
στελέχωσιν του ανωτέρου κλήρου έλαβον: ΠΑΣΠ (ΠΑΣΟΚ) 68, ∆ΑΠ (Ν.∆.) 66, ΚΚΕ
55 και Χριστιανική ∆ηµοκρατία 30. […] Οι σήµερον ιδεολόγοι µαρξισταί, υλισταί και
τυχόν άθεοι φοιτηταί της Θεολογίας, […] θα διδάξουν είτε υποτονικώς, είτε εις µερικάς
περιπτώσεις και ό,τι ακριβώς είναι αντίθετον προς την ορθόδοξον θεωρίαν και πράξιν
της Εκκλησίας, της οποίας την επιρροήν θα περιορίσουν εις το ελάχιστον, προκειµένου
να την αλλοιώσουν, εξασθενήσουν και να την καταστήσουν αλώσιµον, οπότε θα

πιστεύοντας Χριστιανούς φοιτητάς, ότι είναι δυνατόν να διαλεχθούν και να συνυπάρξουν
Χριστιανισµός και Κοµµουνισµός […]»
334
Βλ. Θ. ΖΗΣΗ, «Η Ελλαδική Θεολογία (Το Ξεκίνηµα και η Σηµερινή Κατάστασις)», Ξενία Ιακώβω
Αρχιεπισκόπου Βορείου και Νοτίου Αµερικής, επί τη 25ετηρίδι της Αρχιεπισκοπείας αυτού, (εποπτεία
Α. Α. Αγγελόπουλος, επιµέλεια Α. Ε. Καραθανάσης), Θεσσαλονίκη 1985: 473 «Ήδη εις τα διοικητικά
συµβούλια των θεολογικών φοιτητικών συλλόγων επί αρκετά χρόνια πλειοψηφούν αι αριστεραί
φοιτητικαί παρατάξεις, συνεπικουρούµεναι από τους χριστιανοσοσιαλιστάς της ‘Συνάξεως’, των
‘Σηµαδιών’, της ‘Χριστιανικής ∆ηµοκρατίας’. Φαίνεται πολύ περίεργον εις τους ακούοντας ότι η
‘Πανσπουδαστική’, φοιτητική παράταξις της ΚΝΕ (=Κοµµουνιστική Νεολαία Ελλάδας) διαθέτει
ισχυράν εκπροσώπησιν µεταξύ των φοιτητών της Θεολογίας».
335
Γ. ∆.ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ, πρωτ., «Θεολογική Παιδεία και Εκκλησιαστική Αγωγή», Η Προσωπικότητα
και η Θεολογία του Μεγάλου Φωτίου: Επίσηµοι Λόγοι Εκφωνηθέντες επί τη Ιερά Μνήµη του κατά τα
Έτη 1970-2010, Αθήναι: Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος 2011: 436.
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επιχειρήσουν την κατάλυσιν και τον εξανδραποδισµόν αυτής, θέτοντες εις την θέσιν της
εικόνος του Χριστού τας φωτογραφίας του Μάρξ, Λένιν και Μάο […]».336

Το διοικητικό συµβούλιο της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων, δίνει σε
τούτα τα νέα πολιτικά δεδοµένα εντός του θεολογικού πεδίου την συνήθη ανιστορική
εξήγηση: όλα αυτά καταδεικνύουν θεωρίες και σενάρια συνοµωσιολογίας και
καταστροφολογίας, τα οποία εξυφαίνουν «παγκόσµιες αντιχριστιανικές δυνάµεις,
συσπειρωµένες σε πανίσχυρους καταλυτικούς µηχανισµούς», δυνάµεις οι οποίες ειδικά
για την Ελλάδα καταβάλλουν συνεχείς, συστηµατικές και εντατικές προσπάθειες
προκειµένου να ανακόψουν το έθνος «από τη µοναδική και ανεκτίµητη
Ελληνορθόδοξη παράδοσή του και κυρίως την Ελληνοχριστιανική Παιδεία του.
Επιδιώκουν να το καταστήσουν Έθνος χωρίς ταυτότητα, µε ολοφάνερο σκοπό την
εξαφάνισή του µέσα στη χοάνη του διεθνισµού και του πολιτιστικού µινιµαλισµού».337
Είναι ευδιάκριτο, ότι τα επιχειρήµατα µε τα οποία επιχειρούν να αποτιµήσουν το
επίδραση της αριστερής ιδεολογίας πάνω στους νέους θεολόγους, επιβεβαιώνουν την
αποτυχία τους να ερµηνεύσουν κριτικά το πνεύµα των καιρών και τις ιστορικές και
κοινωνικές εξελίξεις.
∆εύτερο κατά σειρά, αλλά όχι δευτερεύον σε αξιολογική κλίµακα,
κληροδότηµα της δεκαετίας του 1980, ήταν η κοινωνική απαξίωση του θεολόγου,
είτε του καθηγητή της Μέσης Εκπαίδευσης είτε του φοιτητή, οι οποίοι διέθεταν
αµφότεροι µία από τις χαµηλότερες µορφές κοινωνικού κεφαλαίου.338 Μία µερίδα της
φιλικά προσκείµενης στην εκκλησιαστική παράδοση διανόησης, συγκρίνοντας τον
θεολόγο καθηγητή µε τον µοναχό αναφορικά µε την εν γένει προσφορά τους στον
πνευµατικό βίο, θεωρεί συντριπτικά ισχυρότερο τον δεύτερο, ο οποίος µε
αυταπάρνηση και κίνδυνο διακινδύνευε για να διδάξει στην νεολαία «τα ιερά
γράµµατα», σε αντίθεση µε τον πρώτο που συµπεριφέρεται µε την ασφάλεια του

336

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ (ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ) ΖΑΦΕΙΡΗ, Μητρ. Περιστερίου, Η Θεολογική Σχολή της Χάλκης
(Αναµνήσεις-Βιώµατα-Οραµατισµοί), Αθήναι 1984: 370-372.
337
«Εγκύκλιος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Π.Ε.Θ. προς τους Συναδέλφους Όλης της Ελλάδος,
επί τη Τριακοστή Επετείω της Π.Ε.Θ.», Κοινωνία ΚΓ΄ (1980): 1-2.
338
Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι µετά από εµπειρική έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι καθηγητές θεολόγοι
στα τέλη της δεκαετίας του 1970 είχαν τους περισσότερο αγράµµατους γονείς, από όλους τους
υπόλοιπους συναδέλφους τους, ενώ προέρχονταν σε ποσοστό 93% από αγροτικές ή ηµιαστικές
περιοχές, βλ. Κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΟΥ, Με Ποια Κριτήρια Επιλέγει ο Έλληνας Εκπαιδευτικός του
Επάγγελµά του: Μια Εµπειρική Έρευνα, Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη 1982: 95 και 72.
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δηµόσιου υπαλλήλου, του βολεµένου επαγγελµατία.

339

Αν και επικίνδυνα

γενικευτικοί, οι παραπάνω αφορισµοί δεν φαίνεται να απέχουν πολύ από την
ιστορική αλήθεια. Ωστόσο, η έκδηλη περιφρόνηση προς την πανεπιστηµιακή
θεολογία και τους θεολόγους εγγίζει τα όρια της άµεσης απαξίωσης, ιδίως όταν
εκπορεύεται από επισκοπικά χείλη, όπως αυτά του µητροπολίτη Αυγουστίνου
Καντιώτη:

«Μορφωµένος

τεράστια,

εγκυκλοπαιδικόν

λεξικόν,

γλωσσοµαθής,

καθηγητής Θεολογίας. Τι να τον κάµης; Άχρηστος δια τους ευγενείς αγώνας της
Ορθοδοξίας. Αναπαύεται εις την έδραν, ναρκισσύεται, αυτολιβανίζεται και θεάται
πυρπολούµενον το οικοδόµηµα της πίστεως».

340

Τέτοιες προκαταλήψεις, σε

συνδυασµό µε την πολιτιστική µεταβολή νέων θεολόγων και την δραστηριοποίησή
τους σε αριστερά κόµµατα και ιδεολογίες, αλλά και οι εκ διαµέτρου αντίθετες, όπως
π.χ. η κατηγορία προς τους θεολόγους καθηγητές για συχνότατο εκδηλούµενο άκρατο
σκοταδισµό, συντελούν στην συντήρηση του χαµηλού πολιτισµικού κεφαλαίου των
θεολόγων, προκειµένου να ισορροπήσουν ανάµεσα στα εκκλησιαστικά τους
ερείσµατα και τις επιτακτικές απαιτήσεις του κοινωνικού και πολιτικού
περιβάλλοντός τους.341
Μετά από όλα αυτά, µόνο τυχαίο δεν είναι το γεγονός ότι οι εισακτέοι
φοιτητές στην Θεολογική Σχολή Αθηνών, ύστερα από σχετική έρευνα που
διενεργήθηκε το έτος 1989, παρουσιάζονται ως ελλιπέστατα ενηµερωµένοι και
απληροφόρητοι για την γνωστική/επαγγελµατική επιλογή τους, ουσιαστικώς
αδιάφοροι προς αυτήν. 342 Η κοινωνική απαξίωση των θεολόγων παρουσιάζεται ως
339

Βλ. Σ. ΡΑΜΦΟΥ, Παιδεία Ελληνική, Αθήνα: Κέδρος 1982: 64-65 «Ο σηµερινός διπλωµατούχος
θεολόγος µειονεκτεί ηθικά απροσµέτρητα έναντι του σχεδόν αγραµµάτου καλόγηρου, που κράτησε το
‘κρυφό σχολειό’, διότι αυτός µεν προσφέρει συµβατική εργασία επ’ αµοιβή, µισθοδοτούµενος και
συνταξιοδοτούµενος, όπως κάθε δηµόσιος υπάλληλος, ενώ εκείνος δίδασκε τα ισχά κολυβογράµµατα
µε κίνδυνο της ζωής του. Ο κίνδυνος ζωής που αψηφούσε ‘δια του Χριστού την πίστιν την αγίαν και
της πατρίδος την ελευθερίαν’, τον ανέβαζε στο ύψος των λεγοµένων του και τον προσήλωνε εις τον
σταυρό, εν αντιθέσει προς τον εξασφαλισµένο –προς το παρόν τουλάχιστον- θεολόγο µας, ο οποίος µη
ευρισκόµενος, ως επαγγελµατίας, στην περιωπή του µαθήµατός του (‘∆άσκαλε που δίδασκες και νόµο
δεν εκράτεις’), γίνεται µόλις ανεκτός από τον µαθητή. Να επαναλάβη κανείς τηη γνωστή πρόταση περί
καταργήσεως των βαυαρογεννήτων θεολογικών πανεπιστηµιακών σχολών και εκ νέου αναλήψεως της
θεολογικής παιδείας από τα µοναστήρια, που επί αιώνες µε τόση επιτυχία την εθεράπευαν, καίτοι ο
µοναχισµός δεν διαθέτει το σφρίγος παλαιοτέρων εποχών, σίγουρα αυτός είναι ο σωστός δρόµος […]».
340
Α. ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ, µητρ. Φλωρίνης, Ελευθέρα και Ζώσα Εκκλησία, Αθήναι 19882: 112-113.
341
Βλ. Ι. ΚΟΡΝΑΡΑΚΗ, «Ο Θεολόγος Μεταξύ της Εκκλησίας και της Νεότητος», Γρηγόριος ο
Παλαµάς 63 (1980): 130-131.
342
Α. Μ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, «Σπουδάζοντας Θεολογία», Εφηµέριος ΜΕ΄ (1996): 184-185 «Σε
έρευνα που πριν µερικά χρόνια (1989) είχε διεξαγάγει ο τότε Πρόεδρος του Τµήµατος Ποιµαντικής της
Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, Καθηγητής κ. Ηλίας Οικονόµου, µόλις το 38% των
εισαχθέντων είχαν πληροφορηθεί την ύπαρξη του Τµήµατος Ποιµαντικής από το σχολείο τους. Άλλοι
τόσοι περίπου το πληροφορήθηκαν τελευταία στιγµή από το µηχανογραφικό δελτίο και 18% από
διάφορες πηγές (τυχαία, φίλοι κ.ο.κ.). Όσον αφορά στις διαφορές του Τµήµατος Ποιµαντικής από το
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ένα µόνιµο χαρακτηριστικό τους, το οποίο αδυνατούν να διαχειριστούν και να
υπερκεράσουν.

β. Οι Άθεοι Θεολόγοι
Η τάση η οποία είχε δηµιουργηθεί στις δεκαετίες 1970 και 1980 στην Θεολογική
Σχολή Αθηνών, να εισέρχονται φοιτητές χωρίς ουσιαστική σχέση και εµπειρία από το
ευρύτερο εκκλησιαστικό περιβάλλον, κορυφώνεται κατά τις δεκαετίες 1990 και 2000.
Η αριθµητική δύναµη των φοιτητών κυριολεκτικά απογειώνεται: το 1992 οι
εγγεγραµµένοι (ενεργοί και επί πτυχίω) στο Θεολογικό ανέρχονταν σε 4. 176 και στο
Ποιµαντικό σε 1.158, 343 το 1993 στο Θεολογικό σε 2.952 και στο Ποιµαντικό σε
1.381,344 το 1994 στο Θεολογικό σε 2.952 και στο Ποιµαντικό σε 1.381,345 το 1995
στο Θεολογικό σε 2.952 και στο Ποιµαντικό σε 1.381, 346 το 1996 στο Θεολογικό
φοιτούσαν 3.102 φοιτητές και στο Κοινωνικής Θεολογίας πλέον 1.590, 347 το 1997
στο Θεολογικό φοιτούσαν 3.008 φοιτητές ενώ στο Κοινωνικής Θεολογίας 1.707,348
το 1998 το Θεολογικό φιλοξενούσε 2.812 φοιτητές και το Κοινωνικής Θεολογίας
1.924 φοιτητές, 349 το 2000 στο Θεολογικό υπήρχαν 2.797 φοιτητές ενώ στο
Κοινωνικής Θεολογίας 1.909, 350 και το 2001 στο Θεολογικό 2.797 ενώ στο
Κοινωνικής Θεολογίας 1.909.351 Η αναζήτηση µιας θέσης στο πανεπιστήµιο που θα
µπορούσε να εξασφαλίσει επιπλέον και µία θέση εργασίας αργότερα είναι η αιτία της

Τµήµα Θεολογίας 33% απάντησαν ότι δεν τη γνωρίζουν ή ότι τα δύο Τµήµατα δεν διαφέρουν (27%) ή
ότι διαφέρουν γενικά στα διδασκόµενα µαθήµατα ή στον αριθµό τους (29%) ή σε κάποια
χαρακτηριστικά (11%). Η άγνοια και η επιφανειακή αντίληψη των διαφορών οδηγεί στο συµπέρασµα
µιάς πληµµελούς ενηµερώσεως των υποψηφίων».
343
Βλ. «Θεολογικαί Σχολαί», ∆ίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος του έτους 1992, Αθήναι: Έκδοσις
Αποστολικής ∆ιακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος 1992: 506.
344
Βλ. «Θεολογικαί Σχολαί», ∆ίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος του έτους 1993, Αθήναι: Έκδοσις
Αποστολικής ∆ιακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος 1993: 496.
345
Βλ. «Θεολογικαί Σχολαί», ∆ίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος του έτους 1994, Αθήναι: Έκδοσις
Αποστολικής ∆ιακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος 1994: 258.
346
Βλ. «Θεολογικαί Σχολαί», ∆ίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος του έτους 1995, Αθήναι: Έκδοσις
Αποστολικής ∆ιακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος 1995: 269.
347
Βλ. «Θεολογικαί Σχολαί», ∆ίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος του έτους 1996, Αθήναι: Έκδοσις
Αποστολικής ∆ιακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος 1996: 300.
348
Βλ. «Θεολογικαί Σχολαί», ∆ίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος του έτους 1997, Αθήναι: Έκδοσις
Αποστολικής ∆ιακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος 1997: 294.
349
Βλ. «Θεολογικαί Σχολαί», ∆ίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος του έτους 1998, Αθήναι: Έκδοσις
Αποστολικής ∆ιακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος 1998: 298.
350
Βλ. «Θεολογικαί Σχολαί», ∆ίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος του έτους 2000, Αθήναι: Έκδοσις
Αποστολικής ∆οιακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος 2000: 301.
351
Βλ. «Θεολογικαί Σχολαί», ∆ίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος του έτους 2001, Αθήναι: Έκδοσις
Αποστολικής ∆ιακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος 2001: 317.
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µαζικής στροφής σε καθηγητικές σχολές, µία από τις οποίες και η Θεολογική. 352
Στοιχείο επιβεβαιωτικό της προηγούµενης διαπίστωσης είναι ότι σε ειδική έρευνα
(επί συνόλου πενήντα πέντε ατόµων) που διενεργήθηκε στα µέσα της δεκαετίας του
1990 και αφορούσε τους εισακτέους του ακαδηµαϊκού έτους 1994-1995, µόνο το
23,64% (13 µόλις άτοµα) είχε ως πρώτη προτίµηση την Θεολογική Σχολή, ενώ το
76,36% προτιµούσε κάποια άλλη Σχολή, όπως την Φιλοσοφική, την Νοµική και την
Γυµναστική Ακαδηµία. 353 Σε µια πιο πρόσφατη έρευνα, µεταξύ των φοιτητών της
Θεολογικής Αθηνών, καταγράφεται σαφώς ότι το 68% δεν είχαν την Θεολογική
Σχολή ως πρώτη προτίµησή τους, και αιτία ήταν αφενός ο κοσµικός
προσανατολισµός τους και η ισχνή προοπτική επαγγελµατικής απασχόλησης µε το
συγκεκριµένο πτυχίο.354
Φαίνεται πώς η αυξανόµενη αυτή τάση αδιάφορων προς την πίστη και άθεων
θεολόγων,

κινητοποίησε

τον

µητροπολίτη

∆ηµητριάδος,

Χριστόδουλο

Παρασκευαίδη, ο οποίος υπογραµµίζει πώς «σε λίγο καιρό είναι ενδεχόµενο η
διδασκαλία των θρησκευτικών να περάσει στα χέρια ανθρώπων χωρίς πίστη, αθέων
και αρνητών, που τυχαίως βρέθηκαν να σπουδάζουν την θεολογία και ασκούν το
λειτούργηµα του καθηγητού στα σχολεία προς διαπορισµόν», προειδοποιώντας ότι «αν
αύριο οι τέτοιοι ‘θεολόγοι’ αποφασίσουν να πλήξουν την Εκκλησία εκ των ένδον, το
πλήγµα θα είναι καίριο», ενώ καταλήγει προτείνοντας την εκκλησιαστική διοίκηση
«να αναλάβει αυτή υπό τον αποκλειστικό έλεγχόν της τα προγράµµατα διδασκαλίας, το
ήθος των διδασκόντων και την εξ επόψεως ορθοδόξου επάρκειάν τους».355 Φαίνεται
ότι η συγκεκριµένη τάση είχε λάβει τέτοια έκταση, ώστε απασχόλησε και την
εκκλησιαστική επικαιρότητα. Συγκεκριµένα, σε δηµοσίευµα της εφηµερίδας
Καθηµερινή, φιλοξενείται ενηµέρωση από τις γενικές συνελεύσεις της Θεολογικής
Σχολής Αθηνών, όπου φοιτητές φέρονται να δηλώνουν: «Συγκεκριµένα, στις γενικές
συνελεύσεις τους, πολλοί φοιτητές δήλωναν φανερά πως δεν πιστεύουν στο Θεό, αλλά
352

Περισσότερα για την «αγορά της ποιότητας ζωής» (πνευµατικό περιβάλλον, ελεύθερος χρόνος,
εέκταση του κοινωνικού κύκλου, προσωπική ανεξαρτησία) και την «αγορά των ελίτ» (καλή και
προσοδοφόρα εργασία, κοινωνική θέση) που µορφοποιούν την επιθυµία για ένταξη στην φοιτητική
οικογένεια, βλ. Μ. ΗΛΙΟΥ, «Η Έννοια της Ισότητας Ευκαιριών και η Πολλαπλή Πολιτική της
Χρήση», Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήµης 3 (1982): 97-98.
353
Βλ. Α. Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, «Σπουδάζοντας Θεολογία: Μια Απόπειρα Προσέγγισης του
Προβλήµατος», Εφηµέριος ΜΕ΄ (1996): 240.
354
Βλ. Α. ΝΙΚΟΛΑΪ∆Η, «Η Θέση των Θεολογικών Σχολών στην Ελληνική Κοινωνία», Πρακτικά Β΄
Συνεδρίου Θεολογικών Σχολών Αθήνας & Θεσσαλονίκης, µε θέµα: «Θεολογικές Σχολές &
Εκκλησιαστική Εκπαίδευση», Αθήνα 23-24 Μαΐου 2005, Αθήνα 2005: 160.
355
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪ∆Η), Μητρ. ∆ηµητριάδος, «Ακαδηµαϊκή Θεολογία και
∆ιοικούσα Εκκλησία», Ορθόδοξος Τύπος 15.2.1985: 1.
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βλέπουν τη Σχολή και το πτυχίο που παρέχει, ως µέσο επαγγελµατικής αποκατάστασης.
Για παράδειγµα ο Ε.Κ. φοιτητής και ηγετικό στέλεχος αναρχικής παρατάξεως της
Σχολής δηλώνει άθεος όπως επίσης και η Μ.Λ. φοιτήτρια του 4ου έτους µας είπε πώς η
Σχολή ήταν από τις πρώτες προτιµήσεις της αλλά η ίδια δεν πιστέυει στο Θεό. Σε
ερώτηση προς οµάδα φοιτητών του 1ου έτους εάν η Θεολογική Σχολή ήταν η πρώτη
προτίµησή τους οι περισσότεροι απάντησαν αρνητικά. Μάλιστα η Α.Τ. είπε πώς δεν είχε
σκεφτεί ποτέ πως θα βρισκόταν σ’ έναν τέτοιο χώρο».356
Το

φαινόµενο

των

άθεων

θεολόγων

του

21ου

αιώνα,

είναι

µία

πραγµατικότητα. 357 Σε αυτήν την προοπτική, η αποτίµηση του πανεπιστηµιακού
θεολόγου, π. Γεωργίου Μεταλληνού, ότι «η επιστήµη της θεολογίας αυτοαναιρείται
στο πρόσωπο του ‘απίστου’ ή ‘αθέου’ ‘θεολόγου’ διακόνου της» ,358 µοιάζει ανίσχυρη
να ενσωµατώσει τις πραγµατικές διαστάσεις του τόπου και του χρόνου.
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Βλ. ∆. ΜΑΚΡΗ, «‘∆ιδάσκω αυτά που δεν Πιστεύω’: Πολλοί Άθεοι Φοιτητές στη Θεολογική
Σχολή», Καθηµερινή 16.3.1991: 6.
357
Βλ. Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΙ∆Η, «Άλλης Σχολής Ευαγγέλιο: Τα (Φοιτητικά) Πάθη της Θεολογικής
Αθηνών», Έψιλον τεύχος 833 1/4/2007: 43 «Το 90% των φοιτητών της Θεολογικής, βάσει
στατιστικής, ήθελε να περάσει σε άλλη σχολή και βρέθηκε εκεί από σπόντα. Κάθε χρόνο, λοιπόν,
εισάγονται περίπου 250 άτοµα. Μόνο οι 50, στην καλύτερη περίπτωση, θα πάρουν στα σοβαρά τη
σχολή και τα µαθήµατά της. Οι υπόλοιποι εµφανίζονται µόνο στην εξεταστική. Αλλά και από αυτούς
τους 50, αρκετοί φοιτούν µε επιµέλεια επειδή θέλουν στη συνέχεια να δώσουν κατατακτήριες
εξετάσεις για άλλη σχολή».
358
Βλ. Γ. ∆. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ, πρωτ., «Η Θεολογία ως Εκκλησιαστική Λειτουργία», Πρακτικά Β΄
Συνεδρίου Θεολογικών Σχολών Αθηνών & Θεσσαλονίκης, µε θέµα: «Θεολογικές Σχολές &
Εκκλησιαστική Εκπαίδευσις», Αθήνα 23-24 Μαΐου 2005, (επιµ. Αθηνά Ν. Κονταλή), Αθήνα 2005: 50
«Το συντελούµενο επιστηµονικά θεολογικό έργο, όσο υψηλο και επιβλητικό κι αν είναι, δεν µυεί στην
εκκλησιαστική εµπειρία, αλλά την προϋποθέτει. […] ∆εν υπάρχει, άλλωστε, τραγικώτερη ύπαρξη από
τον θεολόγο, σ’ οποιαδήποτε βαθµίδα της παιδείας, ο οποίος διδάσκει πράγµατα, µε τα οποία δεν είναι
εσωτερικά-καρδιακά συνδεδεµένος και δεν τα αποδέχεται ή δεν τα πιστεύει. […] Η επιστήµη της
θεολογίας αυτοαναιρείται στο πρόσωπο του ‘απίστου’ ή ‘αθέου’ ‘θεολόγου’ διακόνου της, δηµιουργεί
δε ισχυρότατα εµπόδια στην εκπλήρωση της σωτηριολογικής αποστολής της Εκκλησίας στον κόσµο».
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Κεφάλαιο 8. Η Οικονοµικο-Κοινωνική Θέση των Θεολόγων
α. Η Εκπαιδευτική Μεταρρύθµιση του 1929 και η Ανεργία των
Θεολόγων
Η πρώτη εµφάνιση των θεολόγων στην εκπαίδευση γίνεται κατά προσέγγιση το έτος
1910, όταν παρατηρείται µια θεσµική συστηµατικοποίηση των θρησκευτικών
µαθηµάτων. 359 Έτσι, στις αρχές του εικοστού αιώνα, οι απόφοιτοι της Θεολογικής
Σχολής Αθηνών έχουν καταφέρει -η αλήθεια είναι όχι χωρίς προβλήµατα- να
παγιώσουν την οργανική θέση τους στην καθηγητική δοµή της Μέσης Εκπαίδευσης
στην Ελλάδα, δηλαδή στο ελληνικό σχολείο και το γυµνάσιο. 360 Μέχρι εκείνη τη
στιγµή, που προσδιορίζεται γύρω στο 1914, το µάθηµα των Θρησκευτικών, µε
εξαίρεση 5 ή 6 γυµνάσια σε όλη την επικράτεια, δεν διδασκόταν από ειδικευµένους
θεολόγους

καθηγητές,

αλλά

από

καθηγητές

άλλων

µαθηµάτων,

συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων της γαλλικής γλώσσας. 361 Θα µπορούσε να
ισχυριστεί κανείς ότι είναι και αυτό ένα επιπλέον δείγµα του εξαιρετικά χαµηλού
κύρους που απολάµβανε το µάθηµα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, το οποίο αν
και είχε τεθεί τυπικά από το 1897 ως πρώτο τη τάξει, κατ’ ουσίαν αντιµετωπιζόταν
ως δευτερεύον, ενώ πολλές φορές φέρεται να γίνεται απλώς ανεκτό.362 Μέχρι το 1920,
οι θεολόγοι φέρονται να έχουν στελεχώσει 102 σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης στην
Παλαιά Ελλάδα και 11 στις Νέες Χώρες.363
∆εν ήταν, ωστόσο, γενικευµένη η διδασκαλία των Θρησκευτικών σε όλη την
Μέση Εκπαίδευση. Στις Μέσες Εµπορικές Σχολές και γενικότερα στα λύκεια
359

Βλ. Α. Σ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ, «Ο Χριστιανισµός εν τη Οικουµένη», Πρακτικά Γ΄ Πανελληνίου
Θεολογικού Συνεδρίου, µε θέµα: «Χριστιανισµός και Σύγχρονος Ελληνική Παιδεία», Αθήναι 1-3 Ιουνίου
1963, επιµ. Χρυσοστόµου, Επισκ. Θαυµάκου, Ι. Τιµαγένους, εν Αθήναις: Πανελλήνιος Ένωσις
Θεολόγων 1963: 52.
360
Για περισσότερες λεπτοµέρειες βλ. Ι. Β. ΚΟΓΚΟΥΛΗ, Το Μάθηµα των Θρησκευτικών στη Μέση
Εκπαίδευση (1833-1932). Συµβολή στην Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης, Θεσσαλονίκη: Αφοί
Κυριακίδη 1985: 128-137.
361
Βλ. Π. Ι. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΟΥ, «Η εν Ελλάδι Θρησκευτική Κίνησις από 1900-1950», Ο Ποιµήν ΙΣΤ΄
(1951): 41.
362
Βλ. Θ. Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Πολιτιστική Κληρονοµιά και Νεοελληνική Εκπαιδευτική
Τακτική: Προβλήµατα Μεταδόσεως της Παραδόσεως εις τα Σχολεία Μέσης Γενικής Εκπαιδεύσεως,
Αθήναι 1981: 89.
363
Βλ. ∆ελτίον του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της ∆ηµ. Εκπαιδεύσεως, Περίληψις της
Στατιστικής της Ορθοδόξου Ελληνικής Εκκλησίας και των Λοιπών εν τω Κράτει Θρησκευµάτων, εν
Αθήναις: Τύποις Μιχαήλ Μαντζεβελάκη 1919: 17-19. Επίσης [Ανωνύµου], «Στατιστική της
Εκκλησίας της Ελλάδος», Εκκλησιαστικός Κήρυξ 11 (1920): 149. Για µια διεξοδική ανάλυση σχετικά
µε τον δεκαπενταετή αγώνα των λαϊκών θεολόγων να καθιερωθούν στην ελληνική Μέση Εκπαίδευση,
βλ. ∆. Ι. ΚΟΥΪΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, «Pro Domo», Ιερός Σύνδεσµος ΚΒ΄ (1922): 254-256, 275-277,
292-294, 317-318, 362-364.
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πρακτικής κατεύθυνσης, το µάθηµα δεν περιλαµβανόταν στο ωρολόγιο πρόγραµµα,
χάριν εξοικονοµήσεως κονδυλίων, γεγονός που προκαλεί την διαµαρτυρία του
καθηγητή της Θεολογικής Αθηνών, Λεωνίδα Φιλιππίδη. 364 Επιπλέον, η ραγδαία
ανάπτυξη σε όλη την Ευρώπη του αντίκτυπου από την Οκτωβριανή επανάσταση στη
Ρωσία

και

η

εµφάνιση

ενός

αθεϊστικού

κινήµατος

αµφισβήτησης

κάθε

παραδεδοµένης καθεστωτικής έκφρασης και κατεξοχήν της εκκλησίας, πυροδότησε
έναν ανήσυχο προβληµατισµό, όπως παρατηρεί ο πανεπιστηµιακός θεολόγος
Παναγιώτης Μπρατσιώτης.365 Μέσα σε ένα τέτοιο κλίµα, το Συνέδριο που συγκαλούν
οι θεολόγοι καθηγητές στα 1927, καταλήγει σε συγκεκριµένες προτάσεις, που
αφορούν την ανάσχεση της προπαγάνδας του αθεϊστικού κινήµατος, έχοντας ως
αιχµή του δόρατος την επέκταση και περαιτέρω ανάπτυξη του µαθήµατος των
Θρησκευτικών:366
1) Να αυξηθούν σε όλες τις τάξεις οι ώρες των Θρησκευτικών σε τρεις
2) Να εισαχθεί το συγκεκριµένο µάθηµα σε όλα τα Σχολεία
3) Να τεθεί σε ίση µοίρα µε τα Ελληνικά και Μαθηµατικά
4) Να διδάσκεται από ειδικούς τόσο στα δηµόσια, όσο και στα ιδιωτικά σχολεία
5) Να προστεθεί το µάθηµα της Απολογητικής
6) Να θεσπισθεί οργανική θέση καθηγητή των Ιερών και στα εξατάξια ∆ιδασκαλεία.
Στα 1929, η κυβέρνηση Βενιζέλου, υπό το βάρος των νέων δεδοµένων που
δηµιούργησαν αφ’ ενός η Μικρασιατική Καταστροφή, αφ’ ετέρου η ατονία του
γλωσσικού ζητήµατος καθώς και η ύπαρξη δίπλα στον υπουργό Παιδείας Κ. Γόντικα
του Αλέξανδρου ∆ελµούζου, ιδρυτή µαζί µε άλλους του Εκπαιδευτικού Οµίλου,
προχώρησε σε µια βαθειά εκπαιδευτική µεταρρύθµιση που άλλαξε τον εκπαιδευτικό
χάρτη της Ελλάδας, προωθώντας µια φιλελεύθερη αστική ιδεολογία, η οποία
προέκρινε τις παραγωγικές δυνάµεις της οικονοµίας και την δηµοκρατία αντί του
µέχρι τότε ελληνοχριστιανικού ιδεώδους.367 Σε αυτήν την προοπτική καταργήθηκε το
Ελληνικό σχολείο, το οποίο κάλυπτε τις ανάγκες µεταξύ δηµοτικού και γυµνασίου,
και αντικαταστάθηκε από το ηµιγυµνάσιο, µε την προοπτική εξέλιξής του σε πλήρες
γυµνάσιο.
364

Βλ. Λ. Ι. ΦΙΛΙΠΠΙ∆ΟΥ, «Η Κατάργησις της Έδρας των Θρησκευτικών εις τα ∆ιδασκαλεία και
Πρακτικά Λύκεια», Ανάπλασις 36 (1923): 107-109.
365
Βλ. Π. Ι. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΟΥ, «Εκκλησία και Παιδεία εν Ελλάδι», Εκκλησία ΛΘ΄ (1962): 433.
366
Βλ. «Το Υπόµνηµα του Συνεδρίου των Θεολόγων Καθηγητών της Νέας Ελλάδος», Εκκλησία Ε΄
(1927): 298.
367
Βλ. Θ. ΜΥΛΩΝΑ, Κοινωνιολογία της Ελληνικής Εκπαίδευσης (Συµβολές), Αθήνα: Gutenberg 1998:
181-182.
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Ωστόσο, τούτη η µεταβολή επέφερε ανακατατάξεις που έπλητταν καίρια το
µάθηµα των Θρησκευτικών και συνακολούθως τους καθηγητές θεολόγους. Πιο
συγκεκριµένα:

368

Στα καινούρια ηµιγυµνάσια που δηµιουργούνται, στα οποία

µεταβιβάσθηκαν τα θρησκευτικά µαθήµατα της α΄ και β΄ τάξης του ελληνικού
σχολείου µεταξύ των οποίων η Ιστορία της Καινής ∆ιαθήκης, η Κατήχηση και
Λειτουργική, προβλέπεται ο διορισµός για την κάλυψή τους µόνο φιλολόγων και
µαθηµατικών, ενώ οι θεολόγοι θα µπορούν να διορίζονται µόνο ελλείψει των ως άνω
ειδικοτήτων. Επιπλέον, εφ’ όσον το µάθηµα της Ιστορίας της Παλαιάς ∆ιαθήκης του
ηµιγυµνασίου, µεταβιβάζεται εφεξής στο δηµοτικό, προβλέπεται η διδασκαλία του
από δηµοδιδάσκαλο και όχι από θεολόγο. Συν τοις άλλοις, περιορίζεται η δυνατότητα
των θεολόγων να αναλαµβάνουν την διδασκαλία και φιλολογικών µαθηµάτων, ενώ
εξοβελίζεται κάθε πιθανότητα διδαχής του µαθήµατος των Θρησκευτικών στα
πρακτικά λύκεια.369
Ενώπιον αυτών των εξελίξεων, η κοινότητα των θεολόγων αντιδρά όχι
προτάσσοντας και διεκδικώντας την αυταξία τους και την ειδική προσφορά τους στο
εκπαιδευτικό έργο, αλλά υπό το κράτος ενός «απολογητικού άγχους». Καταβάλλεται,
δηλαδή, εναγωνίως προσπάθεια εκ µέρους τους να καταδειχθεί η αξία του θεολόγου
ως καθηγητού, τόσο σε σχέση µε τον φιλόλογο, το µόνιµο µέτρο σύγκρισής του, όσο
και µε τον παιδαγωγό.370
Όσον αφορά το σώµα των πανεπιστηµιακών θεολόγων, παρεµβαίνουν κι αυτοί στο
γενικότερο ζήτηµα, µε συγκεκριµένες προτάσεις, όπως:
1) να ορισθεί σε όλες τις τάξεις των πρακτικών λυκείων και των Εµπορικών Σχολών
η διδασκαλία των Θρησκευτικών, και
2) να ορισθεί πάλι, όπως στο παρελθόν, οργανική θέση θεολόγου στα διδασκαλία
δηµοτικής εκπαίδευσης, µε παράλληλη διδασκαλία των Θρησκευτικών και στο
γυµνάσιο.371
Επίσης, µέρος στον αγώνα υπέρ των θεολόγων και των θρησκευτικών µαθηµάτων
λαµβάνει και ο Σύνδεσµος Ελλήνων Θεολόγων. Η παρεµβατική του δραστηριότητα
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Βλ. [Ανωνύµου], «Μερικαί Απορίαι», Παρατηρήσεων Στήλη, Εκκλησία Ζ΄ (1929): 313-314.
Βλ. Χ. ΜΠΟΓ∆Η, αρχιδιακ., «Η Εκπαιδευτική Μεταρρύθµισις», Ανάπλασις ΜΒ΄ (1929): 299.
370
Βλ. Β. ΕΞΑΡΧΟΥ, «Η Θέσις των Ελλήνων Θεολόγων εν τη Εκπαιδεύσει», Εναίσιµον επί τη
Τριακοστή Πέµπτη Επετηρίδι της Επιστηµονικής ∆ράσεως του Μακαριωτάτου Χρυστοστόµου
Παραδοπούλου, Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, επιµέλεια Γρηγόριος Χ. Παπαµιχαήλ,
Αθήναι 1931: 84.
371
Βλ. «Υπόµνηµα της Θεολογικής Σχολής προς το Υπουργείον Παιδείας περί των Εκπαιδευτικών
Νοµοσχεδίων», Εκκλησία Ζ΄ (1929): 200.
369
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στοχεύει κυρίως το Εκπαιδευτικό Συµβούλιο, το οποίο χαράσσει τις κατευθυντήριες
γραµµές του εκπαιδευτικού έργου. Με υπόµνηµα που στέλνει προς την Ιερά Σύνοδο
παρακαλεί να ενισχύσει τον αγώνα τους η διοικούσα εκκλησία από την δική της
πλευρά, ώστε να ανατραπεί η µείωση των ωρών των θρησκευτικών µαθηµάτων της
Μέσης Εκπαίδευσης. 372 Ακόµα, µε υπόµνηµά του προς το ίδιο το Εκπαιδευτικό
Συµβούλιο, τονίζει ότι σύµφωνα µε την διεθνή εµπειρία, το µάθηµα των
Θρησκευτικών διδάσκεται ανά τρίωρο σε κάθε τάξη της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,
γεγονός που οφείλει να προβληµατίσει τους εκφραστές της εν Ελλάδι εκπαιδευτικής
πολιτικής, ούτως ώστε η διδασκαλία των Θρησκευτικών «να γένηται δίωρος τόσον εις
την έκτην τάξιν του εξαταξίου Γυµνασίου, όσον και εις πάσας τας τάξεις των Λυκείων
και Εµπορικών Σχολών. ∆ίωρος ωσαύτως πρέπει να καθορισθή η διδασκαλία των
θρησκευτικών µαθηµάτων και εις πάσας τας πρακτικάς και επαγγελµατικάς σχολάς,
αίτινες προσεχώς µέλλουσι να ιδρυθώσι». 373 Επιπλέον, µε κοινό υπόµνηµά τους οι
πτυχιούχοι θεολόγοι, αλλά και φοιτητές της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, προς τον
Πρόεδρο της Κυβέρνησης Ελευθέριο Βενιζέλο, διαµαρτύρονται για τον περιορισµό
τους «εις την εν Γυµνασίοις µόνον διδασκαλίαν των θρησκευτικών», και τον
παρακαλούν να συστήσει στον αρµόδιο υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων «ίνα
δια καταλλήλου τροποποιήσεως του ως άνω Νόµου 4373 λάβη τούτο πρόνοιαν περί
χρησιµοποιήσεως και ηµών».374
Όµως πέρα από τις επιθυµίες των ίδιων των θεολόγων, η πολιτική βούληση να
συµπιεστούν τόσο τα γνωστικά αντικείµενα της εκπαίδευσης, όσο και η οικονοµική
χρηµατοδότηση εκ µέρους του κράτους σε µέτρα που επέβαλλε η εποχή, δηλαδή αυτά
της ανανέωσης µε βάση τις απαιτήσεις µιας κοινωνίας που αναπροσανατολίζεται,
είναι ειληµµένη. Οι θεολόγοι, ως µη ανήκοντες στον επίσηµο εκκλησιαστικό
οργανισµό, θεράποντες µιας γνώσης που στην Ελλάδα του Μεσοπολέµου
αµφισβητείται έντονα και κριτικά για την ανταποδοτική χρησιµότητά της, γίνονται τα
αναµενόµενα «θύµατα» των θυσιών για τον κοινωνικό εκσυγχρονισµό.375
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Βλ. «Υπόµνηµα του Συνδέσµου των Θεολόγων προς την Ι. Σύνοδον της Ιεραρχίας της Εκκλησίας
της Ελλάδος», Εκκλησία Ζ΄ (1929): 383-384.
373
«Υπόµνηµα του Συνδέσµου των Θεολόγων Καθηγητών προς το Εκπαιδευτικόν Συµβούλιον»,
Εκκλησία Ζ΄ (1929): 392.
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«Υπόµνηµα των Πτυχιούχων και Φοιτητών της Θεολογικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών προς
την Α. Εξοχότητα τον Πρόεδρον της Κυβερνήσεως», Καινή Κτίσις 7, τεύχη 201 και 202 (1929): 1.
375
Με τα λόγια του Ι. Ν. ΚΑΡΜΙΡΗ, «Κατηχητικόν Σχολείον και Κατηχηταί», Ανάπλασις ΜΕ΄ (1932):
309-310, «Τα Ελληνικά σχολεία, εις τα οποία ικανός αριθµός θεολόγων εδίδασκε, κατηργήθησαν, δεν
απέµειναν δε ή ολίγα ηµιγυµνάσια, καταργούµενα βαθµηδόν και αυτά. Επίσης βαίνει µειούµενος
βαθµηδόν και ο αριθµός των γυµνασίων και των εν αυτοίς διδασκόντων θεολόγων. Εις δε τα αντί των
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Ενώπιον της νέας εκπαιδευτικής πραγµατικότητας, η οποία σαφώς δεν ευνοούσε αν δεν ήταν ανοιχτά εχθρική- τους θεολόγους, το πρόβληµα του διορισµού και του
έργου του καθηγητή θεολογίας άρχισε να απασχολεί εν τίνι µέτρω την θεολογική
κοινότητα.
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πανεπιστηµιακοί θεολόγοι, οι οποίοι επιµερίζουν τις ευθύνες τόσο στην αβελτηρία
της εκκλησιαστικής διοίκησης, όσο και στις αγκυλώσεις της πολιτικής εξουσίας.377
Στο ίδιο µήκος κύµατος, δηλαδή αυτό της ρητορικής προσέγγισης και όχι της
ρεαλιστικής αποτίµησης, έρχονται και οι προτάσεις του Α΄ Πανελλήνιου Θεολογικού
Συνδέσµου, οι οποίες προτείνουν:378
1) Να προστεθεί µία ακόµα ώρα στο µάθηµα των Θρησκευτικών της στ΄ τάξης των
γυµνασίων και στις δύο ανώτερες τάξεις των διδασκαλείων
2) Οι ώρες των Θρησκευτικών στα ανώτερα παρθεναγωγεία να γίνουν δύο
3) Σε όλα τα σχολεία τα Θρησκευτικά να διδάσκονται από ειδικούς θεολόγους
4) Στα πρακτικά λύκεια να διδάσκονται τα Θρησκευτικά σε όλες τις τάξεις, από δύο
ώρες.
5) Να διδάσκονται, επίσης, τα Θρησκευτικά σε όλες τις τάξεις των Εµπορικών
Σχολών από ειδικούς θεολόγους
6) Σε όσες πόλεις λειτουργεί γυµνάσιο ή ηµιγυµνάσιο να διδάσκονται τα
Θρησκευτικά επίσης στην ε΄ και στ΄ τάξη των δηµοτικών σχολείων
7) Καθιέρωση οργανικής θέσης θεολόγου στα διδασκαλεία, θέση επιθεωρητή των
θρησκευτικών µαθηµάτων και θέση Εκπαιδευτικού συµβούλου
8) ∆υνατότητα να γίνονται και οι θεολόγοι υποδιευθυντές γυµνασίων
9) ∆υνατότητα των πτυχιούχων θεολόγων να διορίζονται γραµµατείς στις
µητροπόλεις, όπως επίσης να διορίζονται ως λαϊκοί ιεροκήρυκες και να αναλάβουν
τα κατηχητικά σχολεία
10) Να διορίζονται οι θεολόγοι στις παντός τύπου γεωργικές σχολές [...]

καταργουµένων γυµνασίων ιδρυόµενα ή λειτουργώντα επαγγελµατικά και πρακτικά σχολεία,
διδασκαλεία, λύκεια, εµπορικάς σχολάς κ.λπ. δεν υπάρχει οργανική θέσις θεολόγου, το δε
θρησκευτικόν µάθηµα ελαχίστας εβδοµαδιαίας ώρας ή ουδόλως διδάσκεται. Η θέσις του θρησκευτικού
µαθήµατος εν τοις σχολείοις της Μέσης Εκπαιδεύσεως είναι λίαν µειονοτική. Ευρίσκεται σχεδόν εις το
περιθώριον του προγράµµατος και µάλιστα επιδιώκεται υπό τινων η πλήρης αποµάκρυνσις αυτού εκ
του σχολείου».
376
Βλ. Ι. ∆. Φ., «Οι Θεολόγοι εν τοις Σχολείοις της Μ. Εκπαιδεύσεως», Ανάπλασις 43 (1930): 291-293.
377
Βλ. ∆. Σ. ΜΠΑΛΑΝΟΥ, «Η Θεολογική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών (Ιστορική Επισκόπησις
1837-1930)», Εναίσιµα επί τη Τριακοστή Πέµπτη Επετηρίδι της Επιστηµονικής ∆ράσεως του
Μακαριωτάτου Χρυσοστόµου Παπαδοπούλου, Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, επιµέλεια
Γρηγόριος Χ. Παπαµιχαήλ, Αθήναι 1931: 173-174.
378
Βλ. [Ανωνύµου], «Α΄ Πανελλήνιον Θεολογικόν Συνέδριον», Εκκλησία Θ΄ (1931): 20.
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13) Οι παιδαγωγοί θεολόγοι να προάγονται σε θέσεις διευθυντών σχολείων
14) Να ληφθεί µέριµνα υπέρ των αποφοίτων της Θεολογικής Σχολής
15) ∆ιευθυντές ιερατικών σχολών να γίνονται θεολόγοι
16) Από τους διοριζόµενους εκπαιδευτικούς ένα ποσοστό να είναι θεολόγοι.
Η εύκολη και επαναλαµβανόµενη λύση της επέκτασης του µαθήµατος των
Θρησκευτικών σε όλους τους τύπους της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, στις
εµπορικές και πρακτικές σχολές,

379

συµπυκνώνει την αδυναµία δηµιουργικής

αντιπρότασης για το πρόβληµα της ανεργίας. Ωστόσο, η πραγµατικότητα
αποδεικνύεται ολοένα και σκληρότερη. Σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία που
καταθέτουν µε υπόµνηµά τους οι πανεπιστηµιακοί θεολόγοι προς την κυβέρνηση,
µεταξύ των ετών 1929 και 1933, επί συνόλου 450 διορισθέντων καθηγητών στην
Μέση Εκπαίδευση, δεν διορίσθηκε ούτε ένας θεολόγος, ενώ οι προβλέψεις για όλη
την επόµενη δεκαπενταετία διαγράφονταν το ίδιο απαισιόδοξες, αφού, αν και ο
αριθµός των αδιόριστων θεολόγων δεν υπερέβαινε τους 170, δεν επρόκειτο να
διοριστεί κανείς από αυτούς.380
Μέτρο της κρίσης που έπληττε τον θεολογικό κλάδο είναι ένα χαρακτηριστικό
γεγονός: στις εισιτήριες εξετάσεις για το Πανεπιστήµιο Αθηνών του ακαδηµαϊκού
έτους 1933-1934, οι υποψήφιοι φοιτητές της Θεολογικής Σχολής ήταν µόλις και µετά
βίας πενήντα (50), στους οποίους ο καθηγητής Αµίλκας Αλιβιζάτος προσδίδει µεταξύ αστείου και σοβαρού- τον τίτλο του ήρωα, εφ’ όσον το µέλλον αυτών των
νέων είναι τόσο σκοτεινό, όσο κανενός άλλου φοιτητή του πανεπιστηµίου. 381 Η
δυσάρεστη θέση των θεολόγων θα µπορούσε να προσδιοριστεί ως αδιέξοδο, καθώς το
κράτος διατείνεται ότι οι δυνατότητες της Μέσης Εκπαίδευσης δεν αντέχουν ώστε να
απορροφήσουν τους άνεργους θεολόγους, ενώ η εκκλησιαστική διοίκηση ισχυρίζεται
ότι οι ίδιοι οι θεολόγοι είναι ουσιαστικά υπεύθυνοι για την επαγγελµατική
περιθωριοποίησή τους, διότι αρνούνται να ιερωθούν.382
Την κοινότητα των θεολόγων την συγκεκριµένη περίοδο χρωµατίζει ένα
δυσάρεστο γεγονός. Στα 1933, ο αδιόριστος θεολόγος Γεώργιος Οικονοµόπουλος,
µόνιµος κάτοικος της Μεγαλόπολης, πεθαίνει από µαρασµό λόγω της πενταετούς
379

Βλ. [Ανωνύµου], «Αντιεπιστηµονική Αντίδρασις», Παρατηρήσεων Στήλη, Εκκλησία ΙΣΤ΄ (1938):
102.
380
Βλ. «Έγγραφο της Θεολογικής Σχολής περί της εν τη Μέση Εκπαιδεύσει Θέσεως των Θεολόγων»,
Εκκλησία ΙΒ΄ (1934): 379.
381
Βλ. Α. Σ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ, «Περί της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης»,
Ανάπλασις ΜΣΤ΄ (1933): 31.
382
Βλ. Μ. Ι. ΓΑΛΑΝΟΥ, «Το Ζήτηµα των Αδιορίστων Θεολόγων», Ανάπλασις ΜΗ΄ (1935): 363.
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ανεργίας που του δηµιούργησε δυσβάστακτες οικογενειακές υποχρεώσεις. 383 Γιος
πτωχού ιερέα, µαθητής της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, υπότροφος του
Γενικού Εκκλησιαστικού Ταµείου, δεν µπόρεσε να αξιοποιήσει το πτυχίο της
Θεολογικής Σχολής. Στο µεµονωµένο αυτό περιστατικό, τον θάνατο του Γεώργιου
Οικονοµόπουλου, προσωποποιήθηκε το αβέβαιο παρόν µιας γενιάς θεολόγων, της
οποίας το επαγγελµατικό αδιέξοδο επιβεβαιώθηκε µε µάλλον βίαιο τρόπο.

β. Η Μεταπολεµική Επανεµφάνιση της Ανεργίας
Οι βαθειές ανακατατάξεις που επέφερε ο Β΄ Παγκόσµιος Πόλεµος στην ελληνική
κοινωνία σε όλα τα επίπεδα της ζωής δεν ήταν δυνατόν να µην επηρεάσουν και την
κοινότητα των ελλήνων θεολόγων. Είχε αρχίσει ήδη η αποφοίτηση πτυχιούχων και
από την Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης, γεγονός που εκ των πραγµάτων
ενδυνάµωσε, αριθµητικά και κοινωνικά, τους καθηγητές των θρησκευτικών
µαθηµάτων. 384 Το πρόβληµα της ένταξής τους στην Μέση Εκπαίδευση κατά την
ταραγµένη δεκαετία του 1940, όπως είναι φυσικό, περιήλθε σε δεύτερη µοίρα, καθώς
το πρώτιστο µέληµα ήταν η µε κάθε τρόπο επιβίωση των ανθρώπων, πρώτα στην
κατοχή και κατόπιν στον εµφύλιο πόλεµο. Αυτός είναι και ο λόγος που ανάλογοι
προβληµατισµοί, όπως αυτοί που είχαν κατακλύσει τον θεολογικό τύπο, περιοδικό
και µη, τα αµέσως προηγούµενα χρόνια, εξαφανίζονται κυριολεκτικά. Χρειάζεται να
διατρέξουµε την δεκαετία του 1950, ώστε το γνώριµο πρόβληµα της επαγγελµατικής
απασχόλησης των θεολόγων και της θέσης τους στον εκπαιδευτικό και
εκκλησιαστικό οργανισµό να τεθεί ξανά, αλλά αυτή την φορά υπό το φως νέων
δεδοµένων.385
Κατά τα πρώτα χρόνια της έκτης δεκαετίας του εικοστού αιώνα, η
προσέλευση των θεολόγων στην Μέση Εκπαίδευση φαίνεται ότι υλοποιείτο χωρίς
σηµαντικά προβλήµατα. Οι φυσικές απώλειες του πολέµου και η καινούρια εκκίνηση
της κοινωνίας έδωσαν έναν µάλλον αισιόδοξο ρυθµό στην δραστηριοποίηση των
θεολόγων στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι. Επιπροσθέτως, ο εκκλησιαστικός οργανισµός
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Βλ. [Ανωνύµου], «Απέθανεν από Μαρασµόν!», Καινά και Παλαιά, Ανάπλασις ΜΣΤ΄ (1933): 294.
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158-159, 188-189.
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της «Αποστολικής ∆ιακονίας», υπό την ηγεσία του καθηγητή της Θεολογικής Αθηνών
Βασίλειου Βέλλα, φρόντισε να ιδρύσει θέσεις αµειβόµενων θεολόγων ως κατηχητών,
µία επαγγελµατική διέξοδος που απευθυνόταν τόσο στους άνεργους θεολόγους, όσο
και στους διορισµένους, εφ’ όσον τους εξασφάλιζε ένα πρόσθετο οικονοµικό
βοήθηµα.386
Ακόµα, η «Αποστολική ∆ιακονία» προσέφερε την δυνατότητα πρόσληψης
θεολόγων ως βοηθών ιεροκηρύκων στις µητροπόλεις. Το χαµηλό µορφωτικό επίπεδο
του κλήρου, η έλλειψη γενικώτερα κληρικών µετά τον πόλεµο, αλλά και οι άµεσες
ποιµαντικές ανάγκες του εκκλησιαστικού πληρώµατος για κήρυγµα και κατήχηση,
ήταν οι βασικές αιτίες που επέτρεψαν στους λαϊκούς θεολόγους µια πρώτη οργανική
και θεσµική διασύνδεσή τους µε τον εκκλησιαστικό οργανισµό.387 Οι περισσότεροι
από τους 60 που είχαν διορισθεί γύρω στο 1951 ήταν λαϊκοί θεολόγοι, ωστόσο η
ταχύτητα απορρόφησής τους παρέµενε πολύ χαµηλή, παρόλες τις εκκλήσεις για την
άµεση κάλυψή τους. 388 Εφ’ όσον, όµως, υπήρχε η προοπτική της σχολικής τάξης,
φαίνεται ότι αυτή λειτουργούσε ως ισχυρότατος καταλύτης στις επαγγελµατικές
προτιµήσεις των θεολόγων της εποχής. Στο τέλος της τρέχουσας δεκαετίας, εν έτει
1957, οι βοηθοί ιεροκήρυκες λαϊκοί θεολόγοι αριθµούν τους 100 σε όλη την
επικράτεια.389
Τούτη η καλή εποχή νοµοτελειακά δεν κρατά πολύ, αφού η συνεχής
παραγωγή και µάλιστα σε αυξηµένο αριθµό θεολόγων από τις δύο Θεολογικές Σχολές
προξενεί την δυναµική επανεµφάνιση του προβλήµατος της ανεργίας στα µέσα
περίπου της δεκαετίας του 1950, και πιο συγκεκριµένα στα 1956.390 Οι αδιόριστοι
φθάνουν τους πεντακόσιους, αριθµός πολύ µεγάλος αν αναλογισθεί κανείς την ήδη
υποβαθµισµένη παρουσία του καθηγητή θεολόγου στην Μέση Εκπαίδευση, όπου ο
φιλολογικός προσανατολισµός συνεπάγεται 14-15 ώρες για τον φιλόλογο και µόνο 2
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για τον θεολόγο σε κάθε τάξη. 391 Τρία χρόνια αργότερα, το 1959, οι αδιόριστοι
θεολόγοι ανέρχονται σε επτακόσιους,392 µε ολοένα αυξανόµενη τάση.
Τα αίτια τούτης της υπερπαραγωγής θεολόγων προσδιορίζονταν κυρίως στην
τάση των Θεολογικών Σχολών να επιτρέπουν την είσοδο σ’ αυτές σε τετραπλάσιο
αριθµό φοιτητών από τον προβλεπόµενο, προς ικανοποίηση όσων καθηγητών
επιθυµούσαν µεγάλο ακροατήριο, αλλά και στην επίσηµη πολιτική των κυβερνήσεων
να

δώσουν

ώθηση

σε

τεχνοκρατικές

ειδικότητες

διανοουµένων

για

την

ανασυγκρότηση της χώρας από τον πόλεµο.393
Βέβαια, επανέρχεται η προοπτική της ιερωσύνης των θεολόγων, κάτι που
ενστερνίζονται µερικοί από αυτούς. 394 Επρόκειτο για µεµονωµένες περιπτώσεις
θεολόγων, οι οποίοι, πέρα από την ιερατική τους κλίση και κλήση, µπορούσαν να
συµβιβαστούν µε τις µορφές εξουσίας µέσα στην διοικούσα εκκλησία και την
αποφυγή οποιασδήποτε κριτικής και αµφιβάλλουσας φωνής, υπό το πρόσχηµα της
εκκλησιαστικής ειρήνης και ευταξίας. 395 Όµως ο κανόνας εµφανίζει τους λαϊκούς
θεολόγους να αποφεύγουν την ιερωσύνη για τους ίδιους λόγους όπως και στο

391

Με τα λόγια του Π. ΦΙΛΑΛΗΘΟΥΣ, «Προβλήµατα των Νέων Θεολόγων», Ανάπλασις 71 (1959):
23, «Είναι γεγονός ότι πλησιάζουν τας πεντακοσίας αι εκκρεµούσαι αιτήσεις προς διορισµόν εις την
Μέσην Εκπαίδευσιν, ενώ ο σήµερον προβλεπόµενος αριθµός των θεολόγων καθηγητών είναι δήθεν
υπερπληρωµένος, αλλά το θέµα είναι πολύ γενικώτερον, οφειλόµενον εις το ότι τα γυµνάσιά µας είναι
φιλολογικού τύπου. Ο φιλόλογος διδάσκει κατά µέσον όρον 14-15 ώρας εβδοµαδιαίως εις την τάξιν,
ενώ ο θεολόγος 2. Και ενώ διδάσκονται οι αρχαίοι και οι νέοι συγγραφείς, παραλείπονται οι
Βυζαντινοί, τους οποίους πρέπει να διδάξουν οι θεολόγοι, και ενώ διδάσκονται πολλαί άλλαι
φιλολογικαί λεπτοµέριαι, οι απόφοιτοι του γυµνασίου έχουν αρκετήν θρησκευτικήν άγνοιαν, διότι δεν
επαρκούν αι διατιθέµεναι ώραι. Π.χ. εις τάξιν µε δίωρον καθ’ εβδοµάδα διδασκαλίαν πρέπει να
διδαχθούν τρείς σπουδαίοι θεολογικοί κλάδοι: Θρησκειολογία, ∆ογµατική και Λειτουργική. Το ζήτηµα
λοιπόν της εν προκειµένω τακτοποιήσεως των πτυχιούχων της Θεολογίας είναι πλευρά γενικωτέρου
θέµατος χρήζοντος ασφαλώς ρυθµίσεως».
392
Βλ. [Ανωνύµου], «Το Πρόβληµα των Αδιορίστων ‘Θεολόγων’», Ορθόδοξος Σκέψις Β΄ (1959): 222.
393
Βλ. Ι. Β. ΚΟΓΚΟΥΛΗ, Το Μάθηµα των Θρησκευτικών στη Μέση Εκπαίδευση κατά την
Πεντηκονταετία 1932-1982 (Ιστορικοπαιδαγωγική Προσέγγιση και Συµβολή στην Ιστορία της
Νεοελληνικής Εκπαίδευσης), Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη 1989: 131-132.
394
Βλ. [Ανωνύµου], «Ευχάριστοι ∆ιαπιστώσεις», Παρατηρήσεων Στήλη, Εκκλησία ΛΕ΄ (1958): 64.
395
Όπως σηµειώνει ο καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Αθηνών Κ. Γ. ΜΠΟΝΗΣ, «Αι Πατρολογικαί
Σπουδαί εν Ελλάδι κατά την Τελευταίαν ∆εκαετίαν (1945-1955) και αι Τάσεις της Ορθοδόξου
Ελληνικής Θεολογίας», Επιστηµονική Επετηρίς της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών 10
(1954-55): 107-108, «Οι Επιστήµονες Θεολόγοι ουδέποτε µεταβάλλονται εις ελεγκτάς των Ιερατικών
και µάλιστα των Επισκόπων. Όχι διότι δεν βλέπουν πολλάκις τας εκτροπάς και τα άξια διορθώσεως.
Αλλά διότι πλέον δεν θέλουν να µειώσουν το κύρος της Εκκλησίας των και διότι αναγνωρίζουν πλείον
των άλλων, ότι το ανθρώπινον στοιχείον είναι και θα είναι πάντοτε ατελές, ίνα ακριβώς περισσότερον
διαφαίνηται η Άνωθεν επέµβασις εις πραγµάτωσιν του σχεδίου του Θεού, δια µέσου ανεξηγήτων
υπ΄οτου ατελούς ανθρώπου αγωγών και ατραπών, δι’ ών το εξ Αποκαλύψεως Μυστήριον του Θεού
γίγνεται γνωστόν πάσιν ανθρώποις».
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παρελθόν. 396 Ως εκ τούτου, το µέλλον των περισσότερων αρχίζει να διαγράφεται
ασαφές και αβέβαιο.397
Κατατίθενται, ωστόσο και σοβαρές προτάσεις, όπως αυτή του Μιχαήλ
Γρηγόρη, για πρόσληψη από την κάθε µητρόπολη τουλάχιστον τριών λαϊκών
θεολόγων, υπεύθυνων για το κήρυγµα, τα κατηχητικά και την θρησκευτική
διαφώτιση, ενώ η µισθοδοσία τους δεν θα επιβάρυνε τον κρατικό προϋπολογισµό,
υπό την προϋπόθεση να αναλάβει η µητρόπολη το µονοπώλιο του κεριού και να µην
δίνει στο κράτος τέλη χαρτοσήµου, τα οποία θα προσµετρώνται ως ένσηµα των
θεολόγων.

398

Απόπειρες που έγιναν εκ µέρους της Θεολογικής Σχολής

Θεσσαλονίκης, ώστε να αποφοιτήσουν κοινωνικοί λειτουργοί για τους οποίους
υπήρχε πολύ µεγάλη ανάγκη, δεν καρποφόρησαν, καθώς ιδρύθηκαν ειδικές σχολές
Κοινωνικών Λειτουργών ακυρώνοντας οποιαδήποτε τέτοια προσπάθεια.399

γ. Προτάσεις ∆ιεξόδου
Η δυναµική τροπή των φοιτητικών κινητοποιήσεων του 1962 ανέδειξε µε ξεκάθαρο
τρόπο το πρόβληµα ανεργίας που ταλάνιζε χιλιάδες πτυχιούχους,400 πολλοί από τους
οποίους διένυαν το τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας τους.401 Μετά από τα πρωτοφανή
σε ένταση γεγονότα της ίδιας χρονιάς, που συνετάραξαν την ελληνική κοινωνία και
θορύβησαν τον εκκλησιαστικό και θεολογικό χώρο, θα περίµενε κανείς ότι είχε έρθει
η ώρα για έναν σοβαρό προβληµατισµό σχετικά µε το επαγγελµατικό µέλλον, αλλά
και την θέση των θεολόγων στην κοινωνική πραγµατικότητα, από όλες τις
εµπλεκόµενες πλευρές, τόσο το ελληνικό κράτος όσο και την εκκλησιαστική
διοίκηση. Ακόµα και µε τον έκτακτο διορισµό τριακοσίων (300) περίπου θεολόγων
πέραν των οργανικών θέσεων που τους αναλογούσαν, στον οποίο προχώρησε το 1964

396

Βλ. [Ανωνύµου], «Εκκλησία και Θεολογική Επιστήµη», Επί των Γεγονότων, Ορθόδοξος Σκέψις Β΄
(1959): 13-14.
397
Βλ. [Ανωνύµου], «Οι Λαϊκοί Θεολόγοι δεν είναι ‘Εξωεκκλησιαστικοί’ (Επιστολή)», Ανάπλασις,
φύλλο 37 (1959): 36 «Όλαι πάντως αι φωναί και αι διαπιστώσεις οµολογούν την πραγµατικότητα
πλέον, ότι οι νέοι θεολόγοι πρόκειται να ταλαιπωρηθούν πολύ. Και η ταλαιπωρία των αυτή θα έχη
δυστυχώς και ευρύτερον αντίκτυπον. Όντες επί µακρόν χρονικόν διάστηµα ατακτοποίητοι,
κινδυνεύουν να χάσουν τον ζήλον και τον ενθουσιασµόν των δι’ ιεραποστολικήν εργασίαν, διότι
βλέπουν µη πραγµατοποιουµένους τους ορµατισµούς, µε τους οποίους εξεκίνησαν να σπουδάσουν την
Θεολογίαν».
398
Βλ. Μ. Π. ΓΡΗΓΟΡΗ, «Προβλήµατα Αδιορίστων Θεολόγων», Ορθόδοξος Σκέψις Α΄ (1958): 273.
399
Βλ. Σ. ΑΓΟΥΡΙ∆Η, «Οι Θεολογικές Σπουδές στην Ελλάδα Σήµερα», Θεολογία και Επικαιρότητα.
(Μελέτες και Άρθρα), Αθήνα: Άρτος Ζωής 1996: 147.
400
Βλ. Χ. ΓΙΑΝΝΑΡΑ, Καταφύγιο Ιδεών, Αθήνα: ∆όµος 19904: 340.
401
Βλ. [Ανωνύµου], «Το Ζήτηµα των Αδιορίστων Θεολόγων», Παρατηρήσεων Στήλη, Εκκλησία ΜΑ΄
(1964): 371.
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ο υπουργός Παιδείας της κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου Σ. Αλαµανής, 402 το
πρόβληµα παρέµενε, ενώ όσες προτάσεις είχαν παρουσιαστεί και υποστηριχθεί µέχρι
τότε, είτε επανακύκλωναν παλαιότερες ήδη γνωστές και ανεδαφικές λύσεις, είτε
γίνονταν χωρίς σοβαρή σκέψη και προοπτική.403 Σε κάθε περίπτωση, το αποτέλεσµα
ήταν να καταχωρηθούν, για µία ακόµα φορά, στην ατέρµονα συζήτηση περί του
µέλλοντος των θεολόγων, η οποία έµοιαζε να είχε ανοίξει για να µην ολοκληρωθεί δυστυχώς- ποτέ.

γ.1. Οι Θεολόγοι ως Προπαγανδιστές: Οι «Εθνικοί Εµψυχωτές» του Στρατεύµατος
Απτό παράδειγµα του πώς αντιλαµβανόταν το ελληνικό κράτος και η διοικούσα
εκκλησία την θέση και το έργο των θεολόγων, ήταν η ιδέα περί αξιοποίησης των
στρατευµένων θεολόγων σε θέσεις «διαφωτιστών» ανάµεσα στους οπλίτες. Για τον
σκοπό αυτό το 1946 ιδρύεται και λειτουργεί στη Λάρισα, στις εγκαταστάσεις του Β΄
Σώµατος Στρατού και µε την ευθύνη της Θρησκευτικής ∆ιεύθυνσης του Γενικού
Επιτελείου Στρατού, το Κέντρο Εκπαιδεύσεως Θεολόγων (Κ.Ε.Θ.), χάρις στην
πρωτοβουλία του στρατηγού Π. Καλογερόπουλου και υπό την καθοδήγηση του
402

Βλ. Ι. Β. ΚΟΓΚΟΥΛΗ, Το Μάθηµα των Θρησκευτικών στη Μέση Εκπαίδευση κατά την
Πεντηκονταετία 1932-1982 (Ιστορικοπαιδαγωγική Προσέγγιση και Συµβολή στην Ιστορία της
Νεοελληνικής Εκπαίδευσης), Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη 1989: 134.
403
Βλ. Πορίσµατα του Συνεδρίου, Γ΄ Πανελλήνιον Θεολ. Συνέδριον «Χριστιανισµός και Σύγχρονος
Ελληνική Παιδεία» 1-3 Ιουνίου 1963 (Πρακτικά), επιµ. Χρυσοστόµου επισκ. Θαυµάκου-Ι. Γ.
Τιµαγένους, εν Αθήναις: Πανελλήνιος Ένωσις Θεολόγων χ.χ.: 48-49,
«α) Καθιέρωσις διώρου, καθ’ εβδοµάδα, διδασκαλίας του θρησκευτικού µαθήµατος εις τα παντός
τύπου, βαθµίδος και κατευθύνσεως Σχολεία Μ. Εκπαιδεύσεως, ηµερήσια και νυκτερινά, ως και εις τας
Τεχνικάς και Επαγγελµατικάς Σχολάς, ηµερήσιας και νυκτερινάς επίσης.
β) Η επαναφορά της διατάξεως, καθ’ ήν οι θεολόγοι τοποθετούνται εις θέσεις Εφόρων και Επιµελητών
των Χριστιανικών και Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, λόγω ειδικότητος.
γ) Ο διορισµός περισσοτέρων νέων θεολόγων εις τα Σχολεία Μ. Εκπαιδεύσεως και τας Τεχνικάς και
Επαγγελµατικάς Σχολάς του Κράτους.
δ) Η νοµοθέτησις οργανικάς θέσεως θεολόγου εις όλα τα ιδρυθησόµενα Σχολεία της Μ. Εκπαιδεύσεως
της α΄ βαθµίδος.
ε) Ο κατά προτίµησιν, διορισµός θεολόγων ως γραµµατέων των Ι. Μητροπόλεων και ως υπαλλήλων
των Εκκλησιαστικών Οργανισµών (Αποστολικής ∆ιακονίας, Ο.∆.Ε.Π. και Τ.Α.Κ.Ε.) εις θέσεις δια τας
οποίας δεν απαιτούνται ειδικά προσόντα.
στ) Ο διορισµός θεολόγων ως επιµελητών ή προϊσταµένων εις φιλανθρωπικά και ευαγή ιδρύµατα του
Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας, ως και εις αναµορφωτικά ιδρύµατα του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης.
ζ) Η τοποθέτησις θεολόγων ως µονίµων αξιωµατικών Ιεροκηρύκων εν τω στρατεύµατι κατά Τάγµα.
η) Η νοµοθέτησις οργανικής θέσεως θεολόγου εις τας Παιδαγωγικάς Ακαδηµίας προς διδασκαλίαν του
θρησκευτικού µαθήµατος.
θ) Η ανάκτησις του δικαιώµατος των πτυχιούχων της Θεολογίας, των τυχόντων διδακτορικού
διπλώµατος φιλοσοφίας ή παιδαγωγικών εν αλλοδαποίς Πανεπιστηµίοις, προς διορισµόν των ως
καθηγητών των παιδαγωγικών εν ταις Παιδαγωγικαίς Ακαδηµίαις.
ι) Η πλήρωσις των θέσεων των δύο Θεολόγων Εκπαιδευτικών Συµβούλων εις τα Α.Σ.Ε.Π. και
Α.Σ.∆.Ε.Π.[...]
ιβ) Η αύξησις του ποσοστού των προαγοµένων θεολόγων εις τους βαθµούς βοηθού Γυµνασιάρχου και
Γυµνασιάρχου».
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στρατιωτικού ιεροκήρυκα και µετέπειτα µητροπολίτη Φλωρίνης, Αυγουστίνου
Καντιώτη. 404 Προϊόντος του χρόνου, στο συγκεκριµένο κέντρο επενδύθηκε ποσόν
άνω των δέκα εκατοµµυρίων δραχµών, ώστε να µπορεί να στεγάζει και να εκπαιδεύει
επί ένα τρίµηνο περίπου 30 οπλίτες θεολόγους, οι οποίοι κατόπιν διασπείρονταν σε
µεγάλους σχηµατισµούς, Συντάγµατα ή Ταξιαρχίες, «κατηχώντας» τους συναδέλφους
τους στα εθνικοθρησκευτικά ιδεώδη του καθεστώτος.405
Φαίνεται ότι η επιτυχία του θεσµού ήταν τέτοια, ώστε µε έγγραφο του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων προς το Υπουργείο Εθνικής
Αµύνης, προτείνεται ο διορισµός θεολόγων ως µόνιµο προσωπικό στο στράτευµα,
προκειµένου

να

εργαστούν

ως

«εθνικοί

εµψυχωτές»,

στοχεύοντας

στην

εθνικοθρησκευτική διαπαιδαγώγηση των ενόπλων δυνάµεων. Επειδή η στρατευµένη
νεότητα είχε ανάγκη «συστηµατικής προσπαθείας πνευµατικής χειραγωγήσεως»,
µπορούν να ικανοποιήσουν αυτήν την ανάγκη «δεδοκιµασµένοι εν τω στρατεύµατι
θεολόγοι, οίτινες, αφυπηρετούντες µε αρίστην επίδοσιν των τάξεων του Στρατού,
παραµένουν επί µακρόν αδιόριστοι και άνεργοι λόγω πληρώσεως των κενών θέσεων εν
τη Μέση Εκπαιδεύσει», οι οποίοι «δύνανται να συγκροτήσουν ειδικόν Σώµα, µε
ανάλογον προς τας σπουδάς των βαθµόν, παρά τη υπηρεσία Εθνικής και Ηθικής
διαπαιδαγωγήσεως και να συντελέσουν [...] εις την εξύψωσιν του εθνικού και
θρησκευτικού, αλλά και εν γένει πνευµατικού φρονήµατος των ενόπλων δυνάµεων του
Έθνους’» .406
Στην πρότασης αυτή, αναδεικνύεται η αξιωµατική ταύτιση των θεολόγων ως
κοινωνικής οµάδας µε τους πυλώνες στήριξης της πολιτικώς ορθής για εκείνη την
εποχή ιδεολογίας. Οι θεολόγοι αντιµετωπίζονται από το κράτος ως µονάδες ικανές
για την «διαφώτιση» (µε άλλους όρους, την προπαγάνδα) του στρατεύµατος µε τις
αρχές του «ελληνοχριστιανισµού», όπως ενσαρκωνόταν στο τρίπτυχο ΠατρίςΘρησκεία-Οικογένεια, συµπληρωµένο, βέβαια, µε ισχυρές τάσεις αντικοµµουνισµού
και πολεµικής απολογητικής προς όσες θεωρίες (επιστηµονικές, πολιτικές,
καλλιτεχνικές)

404

θεωρούσε

η

κυρίαρχη

κρατικοθρησκευτική

ιδεολογία

ως

Βλ. [Ανωνύµου], «Το Θεολογικόν Κέντρον Λαρίσσης», Ζητήµατα και Κρίσεις, Οι Τρείς Ιεράρχαι
ΛΖ΄ (1949): 56.
405
Βλ. Α. ΚΑΝΤΙΩΤΗ, αρχιµ., «Εισηγήσεις εις το Συνέδριον Στρατιωτικών Ιερέων-Ιεροκηρύκων», Η
Σύγχρονος Θρησκευτική και Ηθική Κατάστασις, Αθήναι: Έκδοσις Συνδέσµου Φοιτητών «Η Ασπίς της
Ορθοδοξίας» 1964: 66-67.
406
[Ανωνύµου], «Ο Στρατός και οι Θεολόγοι», Παρατηρήσεων Στήλη, Εκκλησία Μ΄ (1963): 64.
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αντιβαίνουσες στα ελληνοπρεπή ιδεώδη. 407 Με άλλα λόγια, προτείνεται η συνήθης
χρησιµοποίηση των θεολόγων, όπως αυτή ήταν γνωστή από την θέση τους στην
Μέση Εκπαίδευση. Το πολιτισµικό κεφάλαιο των θεολόγων, το οποίο είχε
ενσωµατώσει τόσο την κυρίαρχη ιδεολογία, όσο και το συµβολικό κεφάλαιο της
εκκλησιαστικής στήριξης του κράτους και του στρατού, ως προµαχώνων του
ελληνοχριστιανισµού, ήταν µια εγγύηση του συνεχούς και άρα επιτυχούς
διαποτισµού της ελληνικής νεολαίας, µαθητικής και στρατευµένης, στην επίσηµη
θρησκευτικοπολιτική ηθική και ιδεολογία.

γ.2. Οι Θεολόγοι ως Επιµελητές/Έφοροι Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Σύµφωνα µε τον Α.Ν. 1947/39 και το Ν.∆. 1521/42, προβλεπόταν η τοποθέτηση
θεολόγων σε θέσεις Επιµελητών και Εφόρων Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, λόγω της
µεγάλης συνάφειάς τους µε το σχετικό αντικείµενο, αλλά και των σπουδών τους, οι
οποίες θεωρούνταν ότι κάλυπταν επαρκώς τις ανάγκες µιας τέτοιας θέσης.408 Όµως
τούτη η δυνατότητα καταργήθηκε µε το Β.∆. 634/1960.
Με έγγραφό του, το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
επαναπροτείνει προς το καθ’ ύλην αρµόδιο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβερνήσεως
την επαναφορά σε ισχύ των παραπάνω διατάξεων, ώστε να δηµιουργηθεί το
απαραίτητο νοµοθετικό πλαίσιο, προκειµένου να ανοίξει ένας δρόµος εργασίας για
τους θεολόγους. Σε τούτη την λύση διάκεινται ευµενώς και εκκλησιαστικοί κύκλοι, οι
οποίοι είχαν υπερθεµατίσει σε ανύποπτο χρόνο.409 Η πρόταση γίνεται ευρέως γνωστή
και αποκτά υποστηρικτές και από τον δηµοσιογραφικό χώρο.410

407

Βλ. ενδεικτικά Β. ∆. ΧΑΡΩΝΗ, Η Προσωπικότης και το Έργον του Θεολόγου Εκπαιδευτικού,
Πάτραι 1969: 25-26 «Ο Έλλην Θεολόγος, γνωρίζων καλώς την θέσιν της Πατρίδος του εις τον
Βαλκανικόν χώρον, την µοναδικότητα της φυσιογνωµίας του Ελληνικού Έθνους εις τον κόσµον και
την βαρείαν κληρονοµίαν αυτού, βλέπων δ’ εξάλλου τους επαπειλούντας αυτό (σ.σ. το ελληνικό
έθνος) εσωτερικούς και εξωτερικούς κινδύνους και ιδιαιτέρως τον εκ της επικρατήσεως του αθέου
Κοµµουνισµού επαπειλούµενον εκβαρβαρισµόν αυτού, τυγχάνει ιδιαιτέρως ευαίσθητος επί των
εθνικών θεµάτων. Συνεχίζων δε την παράδοσιν του ‘Κρυφού Σχολειού’ και το παράδειγµα των
µεγάλων Εθνικών Αγωνιστών Παλαιών Πατρών Γερµανού, του Εθνοµάρτυρος Πατριάρχου Γρηγορίου
του Ε΄ και του Εθναποστόλου αγίου Κοσµά του Αιτωλού, καταβάλλει συντόνους προσπαθείας δια να
καλλιεργήση το πατριωτικόν συναίσθηµα εις τας ψυχάς των µαθητών του και να προφυλάξη αυτούς
και τον λαόν από αντεθνικάς, κοσµοπολιτικάς και διεθνιστικάς ιδέας, ως και από τας αντιχριστιανικάς
αντιλήψεις και επιδράσεις Ανατολής και ∆ύσεως».
408
Βλ. [Ανωνύµου], «∆ια τας Θέσεις Επιµελητών και Εφόρων Βυζαντινών Αρχαιοτήτων»,
Παρατηρήσεων Στήλη, Εκκλησία Μ΄ (1963): 64.
409
Βλ. [Ανωνύµου], «Η Χρησιµοποίησις Θεολόγων», Παρατηρήσεων Στήλη, Εκκλησία ΛΘ΄ (1962):
445-446.
410
Βλ. [Ανωνύµου], «Ενδεδειγµένους Προασπιστάς», Παρατηρήσεων Στήλη, Εκκλησία Μ΄ (1963):
224, όπου δηµοσίευµα της εφηµερίδας «Το Βήµα» αναφέρει: «Το Υπουργείον Προεδρίας
Κυβερνήσεως θα πρέπει να εξετάση ευµενώς την πρότασιν της Ι. Συνόδου όπως τροποποιηθή ο ισχύων
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Στην ίδια γραµµή πλεύσης, ο καθηγητής της Θεολογικής Σχολής
Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Καλοκύρης, προτείνει µια πολύ πιο επεξεργασµένη
βάση για το συγκεκριµένο ζήτηµα. Υποστηρίζει ότι σε κάθε µητρόπολη µπορούν να
διορίζονται 3-5 θεολόγοι (ύστερα από µεταπτυχιακές σπουδές ενός έτους στον
ιστορικό κλάδο, λαµβάνοντας την ειδίκευση της Χριστιανικής Αρχαιολογίας)
αναλόγως της πληθώρας των χριστιανικών µνηµείων εκάστης. 411 Υπολόγιζε ότι µε
αυτόν τον τρόπο θα µπορούσαν να απορροφηθούν τουλάχιστον τριακόσιοι θεολόγοι,
δίνοντας µία άλλη διάσταση σε αυτά τα µνηµεία, πέρα από την αισθητική τάση
ερµηνείας τους, σε µία εκκλησιολογική/θεολογική προοπτική. Εντούτοις, και αυτή η
πρόταση οδηγήθηκε σε ναυάγιο.

γ.3. Οι Θεολόγοι ως Ιερείς: Φορείς «Σατανικής Θεολογίας»
Η πολλάκις στο παρελθόν επαναλαµβανόµενη πρόταση για ιερωσύνη των θεολόγων
έρχεται για µία ακόµα φορά στο προσκήνιο. Αναλαµβάνεται, δε, ιδιαίτερη µέριµνα εκ
µέρους της διοικούσας εκκλησίας να ευαισθητοποιήσουν τους άνεργους θεολόγους,
προκειµένου να διασκεδάσουν την επιφύλαξή τους για την πραγµατικότητα του
κλήρου.412 Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος
Ιερώνυµος, τοποθετηµένος στην θέση αυτή από την στρατιωτική δικτατορία,
µεταχειρίζεται το πρόσωπο του Αποστόλου Παύλου για να πείσει τους θεολόγους να
καλύψουν τις χίλιες και πλέον κενές θέσεις ιερέων σε όλη την χώρα.413

νόµος, ώστε να δύνανται να διορίζωνται ες επιµεληταί των βυζαντινών αρχαιοτήτων και αδιόριστοι
θεολόγοι. ∆ιότι και ο αριθµός των αδιορίστων θα περιορισθή εν τινι µέτρω, αλλά και αι βυζαντιναί
αρχαιότητες θα εύρουν τους ενδεδειγµένους προασπιστάς των. Όχι απλώς ως φύλακας, αλλά και ως
θεολόγους, η µόρφωσιν των οποίων δεν είναι άσχετος προς τας αρχαιότητας αυτάς τας τόσον
συνδεδεµένας µε την ελληνοχριστιανικήν ιστορίαν. Οι θεολόγοι επιµεληταί θα εξυπηρετούν ιδίως τους
ξένους επισκέπτας, κατατοπίζοντες αυτούς ουχί εκ του προχείρου, αλλά εµπεριστάτως επί της
σηµασίας των βυζαντινών αρχαιοτήτων, τας οποίας θα επισκέπτονται».
411
Βλ. Κ. ∆. ΚΑΛΟΚΥΡΗ, «Τα Χριστιανικά Μνηµεία της Ελλάδος και η Εκκλησία», Εκκλησία ΜΓ΄
(1966): 185-186.
412
Βλ. [Ανωνύµου], «Οι Αδιόριστοι Θεολόγοι», Παρατηρήσεων Στήλη, Εκκλησία ΜΣΤ΄ (1969): 68.
413
Ι. ΚΟΤΣΩΝΗ, «Λόγος εις τον Πανηγυρικόν Εσπερινόν επί του Ιερού Βράχου του Αρείου Πάγου»,
Εκκλησία Μ∆΄ (1967): 341-342 «Πλήρης απορίας και καταπλήξεως, προσβλέπει ο Μέγας Απόστολος
προς αυτούς και διερωτάται πώς δύνανται να παρατηρούν απαθείς χιλίους και πλέον σιγήσαντας
άµβωνας των άνευ εφηµερίων χωρίων µας. Χίλια και πλέον εσβεσµένα θυσιαστήρια της αναιµάκτου
θυσίας, χιλίους και πλέον βωβούς κώδωνας των χωρίων, τα οποία από ετών πολλών στερούνται του
πνευµατικού οδηγού και πατρός των. Έκπληκτος και κατατεθλιµµένος διερωτάται διατί νέοι θεολόγοι,
οι οποίοι παραπονούνται, ότι ‘ουδείς αυτούς εµισθώσατο’ δεν συγκινούνται από το θέαµα ενός και
πλέον εκατοµµυρίου ψυχών, αι οποίοι κατάξηροι αναµένουν την δρόσον του ζωογόνου κηρύγµατος
περί του ‘αγνώστου Θεού’. Επί πόσον ακόµη θα τους αφήσουν να περιµένουν; Πότε θα θελήσουν να
εµφανισθούν ενώπιόν των ένας έκαστος εξ αυτών και όπως τότε ο Απόστολος Παύλος προς τους
Αθηναίους να τους είπη, ‘ον ουν αγνοούντες ευσεβείτε, τούτον εγώ καταγγέλω υµίν’;».
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Οι απόπειρες της διοικούσας εκκλησίας να προσελκύσουν τους θεολόγους
στον κλήρο έµελλαν να πέσουν κι αυτή την φορά στο κενό, εφ’ όσον, στάσεις όπως
αυτή η οποία περιγράφεται από τον µητροπολίτη Μηθύµνης Ιάκωβο, κυµαίνονταν
στα όρια ενεργοποίησης του συναισθήµατος των θεολόγων. 414 ∆εν θα ήταν υπερβολή
αν υποστηρίζαµε ότι η διοικούσα εκκλησία απέφευγε να ακούσει προσεκτικά τους
θεολόγους, να προβληµατιστεί µε τις σκέψεις και τις αγωνίες τους και κυρίως
αδυνατούσε να µην τους αντιµετωπίζει ως υποψήφιους υποτακτικούς, δηλαδή
µέλλοντες υποταγµένους υφισταµένους. Από την πλευρά τους, οι θεολόγοι, για µία
ακόµα φορά είχαν εκφράσει την άρνησή τους να ενταχθούν στον κλήρο, εκφράζοντας
ξανά την αντίθεσή τους στην µειονεκτική θέση και το χαµηλό κοινωνικό γόητρο του
κλήρου, στην δυσκολία εύρεσης πρεσβυτέρας, στην έλλειψη «ηθικού περιβάλλοντος»,
στον µειωµένο ενθουσιασµό, αλλά και την προτίµησή τους να σταδιοδροµήσουν στην
Εκπαίδευση.415
Η ελληνική διάκριση µεταξύ του κλήρου που προοριζόταν για βαρειά
καθήκοντα και στερείτο πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης και των λαϊκών θεολόγων,
αποφοίτων των Θεολογικών Σχολών, αλλά ξένων προς κάθε εκκλησιαστικό αξίωµα,
συνεχίζει να υφίσταται καθοριστικά. 416 Η συγκρουσιακή τροχιά των θεολόγων και
του κλήρου µοιάζει αναπόφευκτη. Οι θεολόγοι, κάτοχοι πτυχίου ανώτατης σχολής
και µε σχετική κοινωνική αυτονοµία, δεν µπορούσαν να συµβιβαστούν µε την εικόνα
του ιερατικού κλάδου, µε χαµηλό µορφωτικό επίπεδο και δίχως οποιαδήποτε
αυτονοµία, ούτε κοινωνικό γόητρο.417Από την άλλη, οι ιερωµένοι, οργανωµένοι στη
βάση

της

εξουσίας

του

προϊστάµενου

µητροπολίτη,

εξακολουθούσαν

να

αντιµετωπίζουν µε δυσπιστία την συνάφειά τους µε τον χώρο της διανόησης. Το

414

Βλ. ΙΑΚΩΒΟΥ, Μητρ. Μηθύµνης, «Η Θεολογία µας», ∆ελτίον «Η Οδός του Κυρίου» Γ΄ (1969):
119 «Θεολόγοι χωρίς βαθείαν πίστιν προς τον Θεόν και αγάπην και έωρτα θείον προς την Παναγίαν
Ορθόδοξον Εκκλησίαν Του. Μη περιµένετε από αυτούς ζήλον, αυτοθυσίαν, αυταπάρνησιν, εκτέλεσιν
καθήκοντος. Μη βαυκαλίζεσθε ότι θα γίνη ποτέ δυνατόν να φορέσουν το τίµιον και άγιον ένδυµα του
Ορθοδόξου Κληρικού. Αντιθέτως ζητούν εγγάµους Επισκόπους. Χωρίς ράσσον, χωρίς κόµην και
γενειάδα. [...] Αλλά και αν τις εξ αυτών προσήλθεν εις τας τάξεις του ιερού κλήρου, δεν διακρίνεται
δια το εκκλησιαστικόν του φρόνηµα και την ιερατικήν συνείδησιν. Περιφρονεί εν πρώτοις την τάξιν
και την παράδοσιν της Εκκλησίας µας. Είναι γνωστοί µερικοί αντάρται κληρικοί των Αθηνών -Κύριος
οίδε πόθεν αντλούν την αδιαντροπίαν και την θρασύτητα- οι οποίοι κυκλοφορούν εν µέση οδό, µε
µόνον το αντερί, δίκην εργατών µόλις σχολασάντων εκ της βαρείας χειρονακτικής των εργασίας!».
415
Α. ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ, «Το Β΄ Συνέδριον των εν Γερµανία Ελλήνων Ορθοδόξων Θεολόγων»,
Εκκλησία ΜΑ΄ (1964): 366.
416
Βλ. J. S. ROMANIDES, rev., «Orthodoxy in America» Θεολογικόν Συµπόσιον. Χαριστήριον εις τον
Καθηγητήν Παναγιώτην Κ. Χρήστου, Θεσσαλονίκη 1967: 507-508.
417
Βλ. Α. ΓΟΥΣΙ∆ΟΥ, «Αι Προσελεύσεις εις τον Κλήρον εν τη Εκκλησία της Ελλάδος κατά τα Έτη
1950-1969», Θέµατα Κοινωνιολογίας της Ορθοδοξίας, επιµ. Γεώργιος Μαντζαρίδης, Θεσσαλονίκη: Π.
Πουρναράς 1975: 281-282.
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αποτέλεσµα ήταν το έλλειµµα εκκλησιαστικών διανοουµένων, ακόµα και στον χώρο
των Θεολογικών Σχολών.

418

Με πολύ επιφύλαξη αντιµετώπιζαν, επίσης, οι

εκκλησιαστικοί παράγοντες την πιθανότητα των σπουδών στην Εσπερία, θέτοντας
προϋποθέσεις εξόχως αµφισβητήσιµες. Γιατί µπορεί «η ύπαρξη διανοητικού τάλαντου
και εξόχου ήθους» να είναι ένα µετρήσιµο µέγεθος, αλλά η ύπαρξη «πνευµατικής
ωριµότητος και ασφαλούς έρµατος ορθοδόξου πίστεως» σίγουρα δεν διαθέτει
πιστοποιητικά εγγύησης. 419 Τούτη η διχοστασία µεταξύ των θεολόγων και του
κλήρου ξεκινούσε βρισκόταν ήδη ριζωµένη στις τάξεις των πανεπιστηµιακών
θεολόγων, οι οποίοι την δεκαετία του 1950 ήταν σχεδόν όλοι λαϊκοί,420 γεγονός το
οποίο δεν αποτέλεσε παροδικό φαινόµενο, αλλά συνεχίστηκε και στις επόµενες
δεκαετίες.421
Αυτό, βέβαια, δεν εµποδίζει την Ιερά Σύνοδο µε εγκύκλιό της στις 11
∆εκεµβρίου 1953, να ζητήσει από τους κατά τόπους µητροπολίτες να παρακολουθούν
την ζωή και το έργο των θεολόγων καθηγητών στην εκπαίδευση.422 Ήταν ένα µέτρο,
σύµφωνα µε τις αντιλήψεις της διοικούσας εκκλησίας, το οποίο θα βοηθούσε να
διακριβωθεί η «ορθοδοξία» των θεολόγων καθηγητών.423
418

Βλ. M. RINVOLUCRI, Anatomy of a Church. Greek Orthodox Today, London: Burns and Oates
1966: 120.
419
Βλ. [Ανωνύµου], «Αι Θεολογικαί Υποτροφίαι», Παρατηρήσεων Στήλη, Εκκλησία Μ΄ (1963): 467.
420
Βλ. De VAUX St CYR, «Η Ορθόδοξος Ελληνική Εκκλησία», Ακτίνες Κ΄ (1957): 292.
421
Β. ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΟΥ, «Κοσµικό Κράτος και Ορθόδοξη Εκκλησία: Σχέσεις Θρησκείας, Κοινωνίας και
Πολιτικής στη Μεταπολίτευση», Κοινωνία και Πολιτική. Όψεις της Γ΄ Ελληνικής ∆ηµοκρατίας 19741994, (επιµ. Χ. Λυριντζής - Η. Νικολακόπουλος -Σ. Σωτηρόπουλος), Αθήνα: Θεµέλιο 1996: 255-256,
υποσηµ. 20.
422
Βλ. «Εγκύκλιος Περί Παρακολουθήσεως υπό των Μητροπολιτών του Έργου και του Βίου των
Θεολόγων Καθηγητών», Αι Συνοδικαί Εγκύκλιοι, τόµ. Β΄ (1934-1956), Αθήναι: Αποστολική ∆ιακονία
1956: 745 «Η Ιερά Σύνοδος, κατά την συνεδρίαν αυτής της 1ης ∆εκεµβρίου λήγοντος έτους, ησχολήθη
συν άλλοις και µε το ζήτηµα των εν τοις Γυµνασίοις υπηρετούντων Καθηγητών των Θρησκευτικών
(Θεολόγων). Έχουσα δε υπόψη την υπ’ αριθ. 744/1-12-1953 Εγκύκλιον αυτής, δι’ ης παρεκάλεσε τους
Σεβ. Ιεράρχας της Εκκλησίας ηµών, ίνα, ως συνεργάτας έχωσι τους διαληφθέντας κ.κ. Καθηγητάς,
προς δε λαβούσα υπ’ όψει πληροφορίας επισήµους, καθ’ ας ελάχιστοι εκ των ως άνω Καθηγητών
αναρµόστως προς την ιδιότητα αυτών πολιτεύονται, ήχθη εις απόφασιν να παρακαλέση Υµάς, ίνα
παρακολουθήτε τον πλησίον τους ως άνω Καθηγητάς των Θρησκευτικών, τους εργαζοµένους εν ταις
Επαρχίαις Υµών, ως επίσης και τον βίον αυτών, καθ’ όσον ούτοι ουδαµώς εισί ξένοι προς το έργον και
την αποστολήν της Εκκλησίας ηµών, αλλ’ εργάται εις το υψηλόν και θείον αυτής προορισµόν. ∆ιό
οσάκις περιέλθη εις γνώσιν Υµών πληροφορία τις ουχί καλή, περί αυτών, απαραιτήτως δέον να
αποστέλητε τη τε Ιερά Συνόδω, τω Υπουργείω Θρησκευµάτων και Εθνικής Παιδείας, και τω κ. Γενικώ
Επιθεωτηρή των Θεολόγων Καθηγητών, εκθέσεις περί των Καθηγητών αυτών, δια την λήψιν των εν
προκειµένω ενδεδειγµένων αποφάσεων».
423
Βλ. Κ. Α. ΜΥΓ∆ΑΛΗ, Η Οικουµενικότητα της Ορθοδοξίας: Προβλήµατα και Προοπτικές στην
Μεταπολεµική Ελλάδα, (∆ιατριβή), Θεσσαλονίκη 2004: 100-101 «[…] η ηγεσία της Εκκλησίας δεν
έπαυε να είναι καχύποπτη ακόµη και απέναντι στους οµόδοξους εκπαιδευτικούς. Σε επίσηµη εγκύκλιο
ζητά από τους κατά τόπους µητροπολίτες να ελέγχουν τους θεολόγους, όχι µόνο για την ποιότητα του
διδακτικού τους έργου, αλλά κυρίως για την ‘ορθοδοξία’ τους, καθώς και περαιτέρω για τις
πρεποιθήσεις τους και την ‘πολιτεία’ τους. Επίσης, ζητά να γίνουν καταδότες οι επίσκοποι στο κράτος,
αν τυχόν έχουν σχετικές πληροφορίες για κάποιο θεολόγο».
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Η εικόνα του µορφωµένου θεολόγου, του εκπαιδευµένου σε πανεπιστήµια του
εξωτερικού και γνώστη της τρέχουσας παγκόσµιας θεολογικής διανόησης,
προξενούσε σε ορισµένους ιεράρχες, όπως για παράδειγµα τον Αυγουστίνο Καντιώτη,
αισθήµατα φρίκης και αποτροπιασµού, καθώς ένας τέτοιος άνθρωπος θεωρείτο ως
αντίχριστο όργανο και η θεολογία του σατανική. 424 Άλλοι κληρικοί, όπως ο
αγιορείτης

µοναχός

Θεόκλητος

∆ιονυσιάτης,

υποστήριζαν

ακόµα

ότι

ως

πανεπιστηµιακοί θεολόγοι, οι οποίοι επικουρούν όχι την χαρισµατική, αλλά την
ιστορική διάσταση της θεολογίας, θα έπρεπε να γίνονται µόνον οι χαρισµατούχοι
εκκλησιαστικοί άνδρες. 425 Με όλα αυτά τα δεδοµένα, αναρωτιέται κανείς πώς θα
µπορούσαν οι θεολόγοι, όσοι τουλάχιστον διέθεταν κριτικό πνεύµα και αίσθηση
αξιοπρέπειας, να συµπορευθούν µε αντιλήψεις ότι οι θεολόγοι χαρακτηρίζονταν από
ανικανότητα, ήταν αµέτοχοι στον σύγχρονο πνευµατικό βίο της χώρας, θεωρούνταν
ξένοι προς τα γράµµατα και τις τέχνες, βρίσκονταν στο περιθώριο της κοινωνικής και
πολιτικής δράσης;426 Πώς θα µπορούσαν, ακόµα κι αν τους δινόταν η ευκαιρία να
εργαστούν στον χώρο των ενοριών,

427

να συνυπάρξουν µε τέτοιας έκτασης

περιφρόνηση και απόρριψη εκ µέρους τµήµατος του κλήρου; Πώς θα µπορούσαν οι
θεολόγοι να επανδρώσουν έναν θεσµό, το κοινωνικό γόητρο του οποίου είχε
καταρρακωθεί; 428 Ανάµεσα στους λαϊκούς θεολόγους και τον κλήρο «χάσµα µέγα
εστήρικται».

424

Βλ. Α. Ν. ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ, Μητρ. Φλωρίνης, Υπόµνηµα εις την Ιεράν Σύνοδον της Ιεραρχίας της
Ελλάδος (15-29 Ιανουαρίου 1969), Αθήναι 1969: 41-42 «Όχι η αύρα του Αγίου Πνεύµατος η
δροσίζουσα τας ψυχάς, αλλ’ αήρ δηλητηριώδης, εκ των Θεολογικών Σχολών Ευρώπης και Αµερικής
προερχόµενος, ήρχισεν από τινος να πνέη και εις την Ελλάδα. Φορεύς, ως επί το πλείστον, οι εκεί
µετεκπαιδευθέντες θεολόγοι. Ούτοι, ρηχά και επιπόλαια πνεύµατα, [...], ως µικρά και ανόητα παιδία
χάσκουν προ των πεφυσιωµένων ασκών, προ των µπαλονίων της ∆ύσεως. Τέκνα αυτοί της
Ορθοδοξίας θαυµάζουν διαφόρους ορθολογιστάς και αρνητικούς θεολόγους τύπου Harnack, Tillich
και Bultmann. Φρίττει τις αναλογιζόµενος οποίον θα είνε το µέλλον του Ορθοδόξου κόσµου εάν οι
νεαροί θεολόγοι, οι δηλητηριασθέντες εκ των µιασµάτων της αρνητικής θεολογίας της ∆ύσεως,
εξακολουθήσουν να καταλαµβάνουν θέσεις και ενσυνειδήτως ή ασυνειδήτως να διαχέουν τον υιόν της
αµφιβολίας και απιστίας εις τας ψυχάς των Ελλήνων. Μία θεολογία, η οποία αρνείται την θείαν
αποκάλυψιν ή θέτει υπό αµφισβήτησιν τα θέµατα της Πίστεως και εντρέπεται ν’ αναφέρη το όνοµα
του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού ή να κάµη το σηµείον του τιµίου Σταυρού, µία τοιαύτη θ ε ο λ ο γ ί α
ε ί ν ε σ α τ α ν ι κ ή, και είνε η µεγαλυτέρα συµφορά δια τον τόπον µας».
425
Βλ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ (∆ιονυσιάτου), µον., «Θεολόγοι Χριστού», Αθωνικά Άνθη: Άρθρα και
Μελετήµατα επί τη Χιλιετηρίδι του Αγίου Όρους, Αθήναι: «Αστήρ» 1962: 276.
426
Βλ. Σ. ΑΓΟΥΡΙ∆Η, «Τί Είναι Θεολογία;», Εκκλησία 40 (1963): 57.
427
Βλ. [Ανωνύµου], «Και Πάλιν οι Αδιόριστοι Θεολόγοι», Απόψεις, Ακτίνες ΚΖ΄ (1964): 310.
428
Βλ. Α. Χ. ΖΑΓΚΛΗ, Σηµεία Σήψεως εις την Εκκλησίαν της Ελλάδος, Αθήναι 1960: 30 «Ούτω οι
ανίκανοι προς εκµάθησιν οιασδήποτε τέχνης, πρώην χωροφύλακες, µπαλωµατήδες, κτίσται, άνθρωποι
ασκούντες βαρέα και ευτελή επαγγέλµατα και αδυνατούντες να συνεχίσουν ή αποτυγχάνοντες εις
αυτά, απετέλουν συνήθως τον κατάλογον των προς Ιερατείαν εκλογίµων προσώπων».
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δ. Η Υπέρβαση της Ανεργίας των Θεολόγων
Στην αρχή της δεκαετίας του 1970, το πρόβληµα της ανεργίας των θεολόγων είχε
λάβει εκ νέου ανησυχητικές διαστάσεις, καθώς οι οργανικές θέσεις στην εκπαίδευση
δεν επαρκούσαν ώστε να τους διευθετήσουν εργασιακά. Από τους ήδη υπηρετούντες
1.360 θεολόγους καθηγητές στη Μέση Εκπαίδευση το 1971-72, µόνο οι 1.110
υπηρετούσαν σε οργανικές θέσεις, ενώ οι υπόλοιποι 260, σχεδόν το 1/4 της δύναµης,
ήταν υπεράριθµοι.429 Επιπλέον, η αδυναµία εξεύρεσης λύσης για την επαγγελµατική
τους αποκατάσταση στην προηγούµενη δεκαετία, άφησε µια εξίσου δυσάρεστη
κληρονοµιά. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι ενώ στα 1967 οι άνεργοι θεολόγοι
αριθµούσαν περίπου τα 800 άτοµα, 430 το έτος 1973 είχαν σχεδόν διπλασιασθεί,
φθάνοντας τους 1.400, απόφοιτοι της σειράς του 1962-63,431 ενώ ένα έτος αργότερα,
το 1974, οι αδιόριστοι θεολόγοι ανέρχονταν γύρω στους 1.500. 432 Η µηδενική
στελέχωση της Μέσης Εκπαίδευσης µε θεολόγους από την στρατιωτική δικτατορία,
αποκαλύπτει την αληθινή στάση τους προς την θεολογική παιδεία. Αποτελεί
κατάπληξη, ωστόσο, το γεγονός ότι την ίδια ακριβώς εποχή υπάρχουν εκκλήσεις της
Οµοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαιδεύσεως (Ο.Λ.Μ.Ε.), µε τις οποίες
επισηµαίνεται η πλήρης έλλειψη θεολόγων καθηγητών σε επτά γυµνάσια του νοµού
Λακωνίας και πέντε του νοµού Μαγνησίας, ενώ καταγγέλλονται οι περικοπές ωρών
διδασκαλίας του µαθήµατος των Θρησκευτικών από γυµνάσια του νοµού
Καρδίτσας.433 Για µία ακόµα φορά διατυπώνονται επιχειρήµατα προς την ίδια γνωστή
κατεύθυνση: από την µία τονίζεται η ευθύνη της διοικούσας εκκλησίας να µεριµνήσει
ώστε να αποκαταστήσει επαγγελµατικά τους λαϊκούς θεολόγους,434 ενώ από την άλλη
προτείνεται να µειωθεί το υπερφορτωµένο πρόγραµµα διδασκαλίας των φιλολόγων,
που σε πολλές περιπτώσεις υπερέβαινε τις 36 ώρες εβδοµαδιαίως, κατά 10 ώρες,
προκειµένου να αναλάβουν αδιόριστοι θεολόγοι να καλύψουν το δεδοµένο κενό.435

429

Βλ. Π. ΚΟΚΚΟΤΑ, Ο Ρόλος της Παιδείας στην Οικονοµική Ανάπτυξη της Ελλάδος, Αθήνα:
Εκδόσεις Σ. Τούντας 1978: 124.
430
Βλ. Ι. Ν. ΞΥΡΟΤΥΡΗ, «Η Ύπαιθρος χωρίς Ιερείς», Γρηγόριος ο Παλαµάς 50 (1967): 259.
431
Βλ. Μ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ, Ανώτατη Παιδεία - Φοιτητικό Κίνηµα, Αθήνα: Υδροχόος 1973: 99.
432
Βλ. Κ. ∆. ΜΟΥΡΑΤΙ∆ΟΥ, «Ίδρυσις, Πεπραγµένα και Προοπτικαί της Π.Ε.Θ. (1950-1980)»,
Κοινωνία ΚΓ΄ (1980): 22.
433
Βλ. [Ανωνύµου], «‘Γυµνάσια Χωρίς Θεολόγους’;», Παρατηρήσεων Στήλη, Εκκλησία Ν΄ (1973):
57.
434
Βλ. Ι. Γ. ΤΙΜΑΓΕΝΟΥΣ, «Ο Θεολόγος Εκπαιδευτικός εις την Υπηρεσίαν της Εκκλησίας»,
Πρακτικά ∆΄ Πανελληνίου Θεολογικού Συνεδρίου µε Θέµα: «Εκκλησιαστικοί Πατέρες και Παιδεία»,
Αθήνα: 31 Μαίου - 2 Ιουνίου 1969, επιµέλεια Σ. Πολυδώρου - Ι. Γ. Τιµαγένους, εν Αθήναις 1970: 145146.
435
Βλ [Ανωνύµου], «Οι Αδιόριστοι Θεολόγοι», Σηµειώµατα, Ανάπλασις αρ. φύλλου 191 (1971): 3.
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Με την έλευση της µεταπολίτευσης διορίζονται µόλις πενήντα θεολόγοι,
αριθµός ελάχιστος για να αποφορτίσει την πίεση των αδιόριστων.436 Το επόµενο έτος,
αυξάνεται ο αριθµός των οργανικών θέσεων των θεολόγων στην Μέση Εκπαίδευση
από 1.420 σε 1.500, ενώ διορίζονται επιπλέον εκατό αδιόριστοι. 437 Αν και οι
πανεπιστηµιακοί θεολόγοι ζητούσαν επιµόνως να µειωθεί ο αριθµός των εισακτέων
σε 40-50 για κάθε σχολή ως µέσον ανασχέσεως των πτυχιούχων και κατ’ επέκτασιν
µείωσης των ζητούντων διορισµό, 438 το πρόβληµα έβαινε ολοένα και διογκούµενο
χωρίς διαφαινόµενη λύση µέσα από τους δεδοµένους δρόµους διεξόδου. Το σύνολο
των φοιτητών το έτος 1974 ανερχόταν σε 536,439 το έτος 1975 σε 785,440 το έτος 1976
σε 850, 441 το έτος 1978 σε 702, 442 το έτος 1979 σε 954. 443 Χρειαζόταν µια
ριζοσπαστική τοµή.
Η ευκαιρία αυτή βρέθηκε στην λύση που πρότεινε ο καθηγητής της
Θεολογικής Σχολής και αντιπρόεδρος της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων,
Βλάσιος Φειδάς, ο οποίος το 1975 αναλαµβάνει γενικός γραµµατέας του Υπουργείου
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.444 Με τον Νόµο 309/1976 θεσπίστηκαν νέες
οργανικές θέσεις θεολόγων, διπλασιάζοντας τις υφιστάµενες, όχι µόνο στην Γενική
εκπαίδευση, αλλά και στην Εκκλησιαστική, την Επαγγελµατική και την Τεχνική.445
Επιπλέον, το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε σε µαζικούς διορισµούς 200 νέων
θεολόγων στα 1977 από τους πίνακες διοριστέων των ετών 1968, 1969 και 1970.446
Αποτέλεσµα όλων αυτών ήταν η ουσιαστική απορρόφηση περίπου 3.500 αιτήσεων
θεολόγων για διορισµό που βρίσκονταν σε εκκρεµότητα, η αδιοριστία των θεολόγων
436

Βλ. [Ανωνύµου], «∆ιορισµός Θεολόγων», Σχόλια, Κοινωνία ΙΖ΄ (1974): 280.
Βλ. [Ανωνύµου], «Το Συνδικαλιστικόν Πρόβληµα», Χρονικά - Ειδήσεις, Κοινωνία ΙΗ΄ (1975): 424.
438
Βλ. Γ. Ε. Α., «Το Πρόβληµα των Αδιορίστων Θεολόγων», Γρηγόριος ο Παλαµάς 58 (1975): 255.
439
Βλ. «Θεολογικαί Σχολαί», Ηµερολόγιον της Εκκλησίας της Ελάδος του έτους 1974, Αθήνα: Έκδοσις
της Αποστολικής ∆ιακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος 1974: 218.
440
Βλ. «Θεολογικαί Σχολαί», Ηµερολόγιον της Εκκλησίας της Ελλάδος του έτους 1975, Αθήνα:
Έκδοσις της Αποστολικής ∆ιακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος 1975: 414.
441
Βλ. «Θεολογικαί Σχολαί», Ηµερολόγιον της Εκκλησίας της Ελλάδος του έτους 1976, Αθήνα:
Έκδοσις της Αποστολικής ∆ιακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος 1976: 395.
442
Βλ. «Θεολογικαί Σχολαί», Ηµερολόγιον της Εκκλησίας της Ελλάδος του έτους 1978, Αθήνα:
Έκδοσις της Αποστολικής ∆ιακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος 1978: 399.
443
Βλ. «Θεολογικαί Σχολαί», Ηµερολόγιον της Εκκλησίας της Ελλάδος του έτους 1979, Αθήνα:
Έκδοσις της Αποστολικής ∆ιακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος 1979: 401.
444
Βλ. [Ανωνύµου], «Οφειλοµένη Απάντησις», Χρονικά, Κοινωνία Κ΄ (1977): 72.
445
Βλ. Κ. ∆. ΜΟΥΡΑΤΙ∆ΟΥ, «Ίδρυσις, Πεπραγµένα και Προοπτική της Π.Ε.Θ. (1950-1980)»,
Κοινωνία ΚΓ΄ (1980): 65. Όπως προβλέπεται από το συγκεκριµένο ΦΕΚ 100, τεύχος πρώτον, Νόµος
Υπ’ Αριθ. 309 «Περί Οργανώσεως και ∆ιοικήσεως της Γενικής Εκπαιδεύσεως» 30 Απριλίου 1976:
648, οι οργανικές θέσεις στον κλάδο των Θεολόγων Μέσης Εκπαίδευσης, ορίζονται σε 77 θέσεις
Λυκειάρχη, 89 θέσεις Γυµνασιάρχη, 291 θέσεις Βοηθού Γυµνασιάρχη, και 1027 θέσεις καθηγητών.
Σύνολο: 1484 θέσεις.
446
Βλ. [Ανωνύµου], Χρονικά, Κοινωνία Κ΄ (1977): 158.
437
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πλέον έγινε παρελθόν. 447 Στα τέλη της δεκαετίας του 1970 το Υπουργείο Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων έφθασε στο σηµείο να µην µπορεί να καλύψει τις κενές
θέσεις θεολόγων, καθώς η προσφορά εκπαιδευτικών ήταν πολύ µικρότερη από την
ζήτηση.448

ε. Η Επαγγελµατική Αποκατάσταση των Θεολόγων
Όπως παρατηρήσαµε προηγουµένως, στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και τις αρχές
της δεκαετίας του 1980, και ύστερα από συντονισµένες ενέργειες του Αντιπροέδρου
της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων, γενικού διευθυντή Θρησκευµάτων του
Υπουργείου Παιδείας και καθηγητή της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, Βλάσιου Φειδά,
το πρόβληµα της αδιοριστίας και ανεργίας των θεολόγων ήταν ουσιαστικά
ανύπαρκτο.449 Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι εν έτει 1982, διορίζονταν όλοι όσοι είχαν
τελειώσει και υποβάλλει τα χαρτιά τους προς διορισµό µέχρι και την 21η Μαΐου.450
Επρόκειτο, ωστόσο, για µια ευφορία η οποία δεν έµελλε να διαρκέσει πολύ. Η
ολοένα και µεγαλύτερη εισαγωγή φοιτητών στην πανεπιστηµιακή παιδεία, µια
πρακτική η οποία εκφραζόταν ως επίσηµη εκπαιδευτική πολιτική του Υπουργείου,
εκτός από την ικανοποίηση του αιτήµατος για µόρφωση, δηµιούργησε µεγάλα
προβλήµατα στην επαγγελµατική απορροφητικότητα των πτυχιούχων.

451

Στην

περίπτωση της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, οι αριθµοί των εισακτέων φοιτητών
δίνουν ανάγλυφα το διογκούµενο µέγεθος του προβλήµατος. Το 1980 οι φοιτητές της
Θεολογικής Σχολής ανέρχονταν σε 883 (Θεολογικό) και 434 (Ποιµαντικό), 452 το
1981 σε 738 (Θεολογικό) και 349 (Ποιµαντικό),453 το 1982 σε 866 (Θεολογικό) και
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Βλ. Β. ΦΕΙ∆Α, Η Μεταρρύθµισις εις την Εκκλησιαστικήν Εκπαίδευσιν (1974-1980), εν Αθήναις
1988: 9.
448
Βλ. Σ. ∆. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ, «Βλάσιος Ιω. Φειδάς: Βίος-Σταδιοδροµία-Έργον», Επιστηµονική
Επετηρίς Θεολογικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΓ΄ (2008): 71 «Ως Γενικός ∆ιευθυντής
Θρησκευµάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων […] επέτυχε δε τον διορισµόν όλων των
µέχρι τότε αδιόριστων θεολόγων στη Μέση Εκπαίδευση, µεταξύ των ετών 1974-1976, αφού κατά την
περίοδο της ∆ικτατορίας (1967-1974) δεν έγινε διορισµός ούτε ενός θεολόγου!».
449
Βλ. «Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Θ. για το Θέµα της Αδιοριστίας», Κοινωνία Λ΄ (1987):
85.
450
Βλ. Κ. ΦΟΥΣΚΑ, πρεσβ., «Συζήτηση επί των Εισηγήσεων Ευ. Θεοδώρου και Ηλ. Οικονόµου»,
Πρακτικά Ε΄ Πανελληνίου Θεολογικού Συνεδρίου µε Θέµα ‘Θρησκεία-Παιδεία στη Σύγχρονη Ελληνική
Κοινωνία’, Αθήνα 3-5 Σεπτεµβρίου 1982, (επιµέλεια Κ. ∆. Μουρατίδης), Αθήναι 1984: 185.
451
Βλ. Α. Γ. ΚΑΨΑΛΗ, «Η Μετάβαση από τη ∆ευτεροβάθµια στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση: Τάσεις
και Προοπτικές», Παιδαγωγική Επιθεώρηση 3 (1985): 112-113.
452
Βλ. «Θεολογικαί Σχολαί», Ηµερολόγιον της Εκκλησίας της Ελλάδος του έτους 1980, Αθήναι:
Έκδοσις της Αποστολικής ∆ιακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος 1980: 391.
453
Βλ. «Θεολογικαί Σχολαί», Ηµερολόγιον της Εκκλησίας της Ελλάδος του έτους 1981, Αθήναι:
Έκδοσις της Αποστολικής ∆ιακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος 1981: 395.
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424 (Ποιµαντικό),454 το 1983 σε 995 (Θεολογικό) και 457 (Ποιµαντικό),455 ενώ από
το 1984 οι αριθµοί εκτοξεύονται σε δυσθεώρητα ύψη: 1409 (Θεολογικό) και 574
(Ποιµαντικό),456 το 1985 σε 1747 (Θεολογικό) και 632 (Ποιµαντικό),457 το 1986 σε
2095 (Θεολογικό) και 767 (Ποιµαντικό), 458 το 1987 σε 2095 (Θεολογικό) και 825
(Ποιµαντικό),459 το 1988 σε 2095 (Θεολογικό) και 889 (Ποιµαντικό).460
Όπως παρατηρούµε, λόγω της ασυµµετρίας στην αναλογία εισακτέων και
διοριστέων θεολόγων, προκύπτει εξ νέου πρόβληµα διορισµού τους από τα µέσα της
δεκαετίας του 1980, κατά προσέγγιση γύρω στο 1986. 461 Η Πανελλήνιος Ένωσις
Θεολόγων, εξαιρετικά ευαίσθητη σε τούτο το ζήτηµα από παλιά, µε έγγραφό της προς
τον υπουργό Παιδείας µε αριθµό 121/6-11-86, γνωστοποιεί ότι σε σύνολο περίπου
6.200 φοιτητών στις Θεολογικές Σχολές Αθηνών και Θεσσαλονίκης, οι αδιόριστοι
θεολόγοι των ετών 1984-86 υπερβαίνουν τους χιλίους, δηµιουργώντας φοβερή
πίεση. 462 Προτείνει, δε, ως µέτρο εκτόνωσης του προβλήµατος τον διορισµό
θεολόγων και στα δηµοτικά σχολεία. Εντούτοις, το θέµα της αδιοριστίας άρχιζε να
παίρνει διαστάσεις δοµικού προβλήµατος πλέον για όλες εν γένει τις καθηγητικές
Σχολές, γεγονός που είχε ήδη εγκαίρως επισηµανθεί.463 Η ραγδαία επιδείνωση της
αδιοριστίας των θεολόγων άρχισε να παίρνει πλέον ανεξέλεγκτες διαστάσεις, αφού
µόνο το 1987 οι αδιόριστοι έφθαναν περίπου τους 1.400, 464 ενώ οι απαισιόδοξες
προβλέψεις µιλούσαν για πάνω από τέσσερις χιλιάδες (4.000) αδιόριστους θεολόγους
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στις αρχές της δεκαετίας του 1990. 465 Η µακροβιότερη κρίση στην ιστορία της
ανεργίας των θεολόγων φαόινεται πώς είχε µόλις αρχίσει.
Στην δεκαετία του 1980, ως αναλαµπή, διατηρείται µια κάποια δυναµική
σχετικά µε το επαγγελµατικό µέλλον των θεολόγων. Επανέρχεται από δύο καθηγητές
της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, τον Γεώργιο Αντουράκη του Θεολογικού και τον
Αλέξανδρο Σταυρόπουλο του Ποιµαντικού, µία παλαιότερη πρόταση: η δυνατότητα
διορισµού τους στην Αρχαιολογική Υπηρεσία. Με υπόµνηµά του προς την
Κοσµητεία της Θεολογικής Σχολής στις 3 Μαρτίου 1984, ο καθηγητής της
Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Επιγραφικής Γεώργιος Αντουράκης επισηµαίνει την
ανάγκη απορρόφησης και θεολόγων -εκτός των πτυχιούχων Φιλοσοφικών Σχολώνγια τις θέσεις Επιµελητών και Εφόρων Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, ως των καθ’ ύλην
αρµόδιων για τούτη την υπηρεσία. Προτείνει, λοιπόν, στην Σχολή να µεριµνήσει για
την τροποποίηση των άρθρων 53 παρ. 4, 54 παρ. 2 και 61 παρ. 2 του Π.∆. 941/15-17
Οκτ. 1977 «Περί Οργανισµού του Υπουργείου Πολιτισµού και Επιστηµών», ώστε να
µπορούν και οι πτυχιούχοι των Θεολογικών Σχολών να συµµετέχουν στους
διαγωνισµούς για πρόσληψη σε θέσεις ΑΤ1 ∆ιοικητικού, ΑΤ2 Αρχαιολόγων και ΑΤ8
Αρχαιολογικών Γραµµατέων του Υπουργείου Πολιτισµού και Επιστηµών και
ιδιαίτερα σε θέσεις που έχουν σχέση µε την Χριστιανική και Βυζαντινή
Αρχαιολογία.466
Την ίδια περίπου πρόταση αναφέρει και ο καθηγητής Αλέξανδρος
Σταυρόπουλος, το έτος 1988, όταν µαζί µε τις θέσεις στην Αρχαιολογική Υπηρεσία,
πιστεύει ότι θα ήταν καλό να υπάρξει µέριµνα για θεολόγους, φοιτητές ή αποφοίτους,
προκειµένου να σπουδάζουν ξεναγοί και να προσφέρουν από αυτήν την θέση.467 Και
οι δύο απόπειρες καταχωρίσθηκαν ως δύο ακόµη φιλότιµες µεν, ατυχείς δε
προσπάθειες, στον µακρύ κατάλογο των ιδεών που αφορούν το ακανθώδες ζήτηµα
της επαγγελµατικής αποκατάστασης των θεολόγων.

στ. Οι Κληρικοί ως Καθηγητές Θεολόγοι στην Μέση Εκπαίδευση
Μαζί µε την ραγδαία αύξηση του αριθµού των φοιτητών και αποφοίτων θεολογίας
που υπερχείλισε την δεξαµενή της επετηρίδας τους, το πρόβληµα επέτεινε ακόµα
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περισσότερο ο διορισµός κληρικών σε θέσεις καθηγητών στην Μέση Εκπαίδευση. Η
συγκεκριµένη δυνατότητα των κληρικών ξεκινά από πολύ παλιά, καθώς
θεσµοθετείται ήδη από την χρονιά του 1918, όταν για την άµεση κάλυψη των
αναγκών σε θεολόγους καθηγητές στα γυµνάσια των Νέων Χωρών, νοµοθετήθηκε η
δυνατότητα για λήψη καθηγητικής θέσης από πρωτοσύγκελους, αρχιδιακόνους και
ιεροκήρυκες.468
Προϊόντος του χρόνου και µε την αυξανόµενη προσέλευση θεολόγων το
συγκεκριµένο κριτήριο έπαψε να είναι ισχυρό. Αυτή την εξέλιξη πρέπει να έχει την
αιτία της, µεταξύ άλλων, και στην θέσπιση του ασυµβίβαστου µεταξύ του κληρικού
και του καθηγητή Θρησκευτικών, το οποίο νοµοθετήθηκε το 1926, µε νοµοθετικό
διάταγµα.469 Επρόκειτο για µία απαγόρευση, η οποία ίσχυσε έως την χρονιά 1961,
οπότε και καταργήθηκε µε τον Νόµο 4149.470
Την τρέχουσα περίοδο που εξετάζουµε, υπήρχε ακόµα διάχυτη η αντίληψη ότι
καλώς οι κληρικοί πτυχιούχοι Θεολογίας καταλαµβάνουν τις θέσεις καθηγητών,
διότι, µεταξύ άλλων, η διπλή φύση του καθηγητικού και ενοριακού έργου τους
αποτελεί σηµαντική προσφορά προς τα εκκλησιαστικά/εκπαιδευτικά πράγµατα, χωρίς
να παραγνωρίζεται βεβαίως και η ιδιαίτερη οικονοµική ενίσχυση του ιερέα από τον
δεύτερο µισθό, ανεπαρκούντος του µισθού του εφηµερίου.471 Το τελευταίο ιδιαίτερα
στοιχείο, αυτό της διπλοθεσίας, φαίνεται ότι ενοχλούσε την Ιερά Σύνοδο, η οποία
επιθυµούσε να λάβει αποφάσεις γι’ αυτό. 472 Η εσωεκκλησιαστική κριτική που
ασκήθηκε στο φαινόµενο, περιελάµβανε αιτιάσεις περί σκανδάλου διπλοµισθίας των
ιερέων όταν υπάρχουν άνεργοι θεολόγοι, περί ταξικού και αντισυναδελφικού

468
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πνεύµατος αδικίας και ανισότητας, καθώς και περί εγκατάλειψης του ποιµαντικού
έργου των ενοριών.473
Τελικά, τα πράγµατα διατηρήθηκαν ως είχαν, εφ’ όσον την συγκεκριµένη
χρονική περίοδο η συνύπαρξη λαϊκών και κληρικών θεολόγων στην επετηρίδα δεν
αποτελούσε ουσιαστικό πρόβληµα διορισµού για κανέναν. Προς επίρρωσιν της
τελευταίας διαπίστωσης έρχεται και συγκεκριµένο έγγραφο της Πανελληνίου
Ενώσεως Θεολόγων, το οποίο, µε αφορµή κάποιες σκέψεις της τότε νεοεκλεγείσας
κυβέρνησης

του

Πανελληνίου

Σοσιαλιστικού

Κινήµατος

περί

διπλοθεσίας,

υπογραµµίζει ότι η παρουσία των κληρικών θεολόγων στα γυµνάσια και λύκεια
καλύπτει ένα µέρος των κενών που υπάρχουν, όταν λείπει ο θεολόγος καθηγητής ή
δεν επαρκεί για να καλύψει όλες τις προβλεπόµενες ώρες του σχολικού
προγράµµατος.474
Εκτός, όµως, από επιχειρήµατα πραγµατιστικού τύπου, όπως το παραπάνω,
διατυπώνονται υπέρ της διατήρησης των κληρικών εκπαιδευτικών και επιχειρήµατα,
τα οποία αλιεύονται από την παραδοσιοκρατική δεξαµενή σκέψης. Απόψεις όπως ότι
η αποµάκρυνση των ιερέων από την εκπαίδευση θα συµβάλει στην γενικώτερη
επιδίωξη των πάντοτε σκοτεινών κύκλων περί «αποχριστιανοποίησης» της
νεολαίας,475 είτε ότι ο αποκλεισµός τους από τα σχολεία λόγω διπλοθεσίας κρύβει
στην ουσία του τον εξυφαινόµενο διωγµό του µαθήµατος των Θρησκευτικών και της
εκκλησίας ευρύτερα, 476 µόνο στο πολιτικό πλαίσιο της ιδεολογικής αντιπαλότητας
των πρώτων κυβερνήσεων του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και της
Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος µπορούν να ερµηνευθούν και να εξηγηθούν.
Τελικώς, το ζήτηµα παρέµεινε ως είχε, µε την παρουσία των κληρικών θεολόγων
στην Μέση Εκπαίδευση να βαίνει συνεχώς αυξανόµενη, αν και στο γενικότερο
σύνολο των κληρικών οι µορφωµένοι µε πτυχίο Θεολογίας ιερείς ήταν ελάχιστοι.477
Καταλάµβαναν, εντούτοις, πολύτιµες θέσεις εργασίας από ανθρώπους, όπως οι λαϊκοί
θεολόγοι, οι οποίοι δεν είχαν καµµία δυνατότητα επαγγελµατικής επιλογής, όπως οι
κληρικοί συνάδελφοί τους. Παρά την ύπαρξη των κληρικών εκπαιδευτικών, οι οποίοι
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εκτός των άλλων παρείχαν και άλλη µία γέφυρα προσέγγισης µεταξύ του κλήρου και
των θεολόγων, οι πρώτοι εξακολουθούσαν να αντιµετωπίζουν τους δεύτερους µε
επιφύλαξη και δυσπιστία, ως µονίµως ελεγχόµενους για την πιστοποίηση της
ορθοδοξίας τους.478 Συνέχιζαν να τους κρατούν µακριά από το κήρυγµα, ιδιαίτερα
στα όρια της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, 479 κατόπιν της υπ’ αριθµ. 213/7-10-1974
εγκυκλίου, εφόσον ο τότε Αρχιεπίσκοπος Σεραφείµ δεν επιθυµούσε να σχολιάζουν
από τον άµβωνα εκκλησιαστικά γεγονότα και πράγµατα, 480 ενώ τόνιζαν σχεδόν
αποκλειστικά το ίδιο επιχείρηµα σχετικά µε την παραδοσιακή δογµατικο-λειτουργική
προσφορά των λαϊκών θεολόγων στην Μέση Εκπαίδευση.481

ζ. Η Επαγγελµατική Αποτελµάτωση των Θεολόγων
Η µαζική παραγωγή πτυχιούχων θεολόγων, η οποία ξεκίνησε την δεκαετία του 1980,
κορυφώνεται κατά τις δεκαετίες 1990 και 2000. Αν και οι αριθµοί δεν µπορούν να
επιβεβαιωθούν µε ακρίβεια, κάποιες αναλύσεις του προβλήµατος του δίνουν
κολοσσιαίες διαστάσεις, αναφορικά µε τον συνολικό όγκο της συγκεκριµένης
επαγγελµατικής κοινότητας. Οι αδιόριστοι θεολόγοι το έτος 1993 υπολογίζονται
περίπου σε 3.600, µε έντονες αυξητικές τάσεις ώστε να φτάσουν τις 4.000,482 το 1995
ο αριθµός των εγγεγραµµένων στην επετηρίδα είναι κατά προσέγγιση 5.000,483 δύο
χρόνια αργότερα, το 1997, οι αδιόριστοι θεολόγοι αριθµούν 6.000 άτοµα,484 το 1999
ο αριθµός τους ξεπερνά τους 6.000 (2.778 άνδρες και 3.446 γυναίκες) µε πρόβλεψη
τάσης διπλασιασµού για τα επόµενα τρία χρόνια. 485 Η κατάργηση της επετηρίδας
διορισµού για τους καθηγητές, η οποία µε τέτοια µεγέθη ήταν ούτως ή άλλως
απενεργοποιηµένη, και η εισαγωγή του θεσµού των εξετάσεων από το Ανώτατο
478
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Αυτής εις την ∆ιακράτησιν των Παραδόσεων», Εκκλησία 57 (1980): 8-11, 43-45.
482
Βλ. Χ. ΓΚΟΤΣΗ, «Η Αδιοριστία των Θεολόγων», Κοινωνία ΛΣΤ΄ (1993): 323 «Τί θα γίνει µ’ αυτό
το δισεπίλτυο και καυτό πρόβληµα; 3.600 νέοι θεολόγοι –σε λίγους µήνες θα φθάσουν τις 4.000ασφυκτιούν στην επετηρίδα και ζητούν διέξοδο».
483
Βλ. «Υπόµνηµα Επιτροπής Αδιορίστων Θεολόγων προς την Ιεράν Σύνοδον της Εκκλησίας της
Ελλάδος», Κοινωνία ΛΗ΄ (1995): 103 «Ο αριθµός των εγγγραµµένων Θεολόγων εις την επετηρίδα
ανέρχεται εις 5.000 περίπου».
484
Βλ. [Ανωνύµου], «Η Αδιοριστία των Θεολόγων», Η Στήλη των Αδιορίστων Θεολόγων, Κοινωνία
Μ΄ (1997): 101 «Σε αυτό το δράµα των έξι χιλιάδων (6.000) αδιορίστων θεολόγων […]».
485
Βλ. Β. Τ. ΓΙΟΥΛΤΣΗ, «Γυναίκες Θεολόγοι στην Εκπαίδευση: Κοινωνιολογική, Ποιµαντική και
Θεολογική Προσέγγιση του Ρόλου και της Ευθύνης τους», Επιστηµονική Επετηρίς της Θεολογικής
Σχολής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (Τµήµα Θεολογίας) ν.σ. 9 (1999): 78
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Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) υπήρξε η τελευταία καθοριστική εξέλιξη
που σφράγισε το επαγγελµατικό µέλλον των θεολόγων, εκτοξεύοντας στα ύψη τον
ανταγωνισµό για την εξεύρεση µιας θέσης ανάµεσα στις περίπου 120 θέσεις
θεολόγων που διορίζει κατά µέσον όρο το Υπουργείο Παιδείας στη ∆ευτεροβάθµια
Εκπαίδευση.486
Την δεκαετία του 2000 το πτυχίο των Θεολογικών Σχολών παρουσιάζεται
εξαιρετικά υποβαθµισµένο στην αγορά εργασίας, καθώς το Παρατηρητήριο
Απασχόλησης του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆)
προτείνει περιορισµό για την είσοδο φοιτητών σε µία σειρά από σχολές, µεταξύ των
οποίων και οι Θεολογικές487 και η ανεργία των αποφοίτων των ΑΕΙ Ανθρωπιστικών
Επιστηµών, όπως οι Θεολογικές Σχολές, κατά το έτος 2004, εµφάνιζε -σύµφωνα µε
τα επίσηµα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (ΕΣΥΕ)- το
12,03% των αποφοίτων τους να βρίσκονται καταγεγραµµένοι ως άνεργοι.488 Κάτω
από αυτά τα δεδοµένα, οι 7.875 φοιτητές θεολογίας που υπολογίζονται ότι φοιτούν
στις Θεολογικές Σχολές το έτος 2003, θεωρούνται ότι κατευθύνονται σε ένα ήδη
κορεσµένο επαγγελµατικά χώρο, δίχως µελλοντική προοπτική στην εκπαίδευση.489
Το ισοζύγιο επαγγελµάτων σχετικά µε τους πτυχιούχους θεολόγους, λόγω της χρόνιας
υπερπροσφοράς και της περιορισµένης ζήτησης, καθίσταται πλέον εξαιρετικά
αρνητικό.490
Πέρα από τις ευχές για την ευόδωση του ζητήµατος της αδιοριστίας και
ανεργίας των θεολόγων,

491

κάποια ενεργό δραστηριότητα αναλαµβάνει η

Πανελλήνιος Ένωσις Θεολόγων, µε πρόεδρό της ένα οµότιµο µέλος των
πανεπιστηµιακών θεολόγων, τον καθηγητή Κωνσταντίνο Μουρατίδη. Θέλοντας να
παρέµβει στο ζήτηµα, επανέρχεται σε προτάσεις οι οποίες είχαν ακουστεί πριν από
πολλές δεκαετίες χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσµα, όπως η απορρόφηση των
αδιορίστων θεολόγων από τις µητροπόλεις, στο κήρυγµα, στην κατήχηση, αλλά και
486

Βλ. «Σύσκεψη της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων για τους Αδιορίστους Θεολόγους», Κοινωνία
ΜΓ΄ (2000): 96.
487
Βλ. Χ. ΜΕΓΑ, «Οι Σπουδές της Ανεργίας», Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία 16/11/2003: 65.
488
Βλ. Ε. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, «Ανεργία επί Πτυχίω», Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 31/7/2005, ένθετο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: 11.
489
Βλ. Σ. ΦΡΕΜΕΝΤΙΤΗ, «Σχολές για ένα ∆ιαβατήριο στην...Ανεργία», Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία
1/6/2003: 27.
490
Βλ. Θ. ΚΑΤΣΑΝΕΒΑ, Επαγγέλµατα του Μέλλοντος και του Παρελθόντος, Αθήνα: Πατάκης 20033:
185.
491
Βλ. Ι. ΤΑΡΝΑΝΙ∆Η, «Το Μέλλον της Θεολογίας στο Πανεπιστήµιο: Προβληµατισµοί και
Προοπτικές», Πρακτικά Α΄ Συµποσίου Θεολογικών Σχολών Αθηνών-Θεσσαλονίκης, µε θέµα: «Οι
Θεολογικές Σπουδές στην Ελλάδα», Θεσσαλονίκη 1-2 Ιουνίου 2004, Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο 2005: 126.
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ως «‘υπάλληλοι’ της Ενορίας για θέµατα-έργα αγάπης». 492 Επίσης, µε έγγραφό της
προς τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Χριστόδουλο, τον καλεί να
µεριµνήσει για την δυνατότητα διορισµού των πτυχιούχων θεολογίας όχι µόνο στις
διοικητικές υπηρεσίες των µητροπόλεων, αλλά και στην Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση,
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ακόµα και στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση.493 Τέλος, σε
µια προσπάθεια στήριξης του σκληρά δοκιµαζόµενου κλάδου, απευθύνεται προς τον
υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, ζητώντας του να καθιερώσει το
µάθηµα των Θρησκευτικών ως βαρύνουσας σηµασίας για τους υποψήφιους των
Θεολογικών Σχολών, προκειµένου να πριµοδοτηθούν όσοι έχουν ιδιαίτερη κλίση
προς το επάγγελµα του θεολόγου.494
Οι ίδιοι οι αδιόριστοι θεολόγοι, προκειµένου να αντιµετωπίσουν το πρόβληµα,
σε συγκέντρωσή τους στις 7 Οκτωβρίου 1994 στον χώρο της Θεολογικής Σχολής
Αθηνών,495δηµιουργούν την Επιτροπή Αδιορίστων Θεολόγων Ελλάδος.496 Τα πιεστικά
οικονοµικά, επαγγελµατικά και προσωπικά προβλήµατα της αδιοριστίας των λαϊκών
θεολόγων που τους ώθησαν σε τούτη την ενέργεια είναι η «αποεπιστηµονικοποίηση
των νέων θεολόγων», δηλαδή η αποχή τους από το αντικείµενο των θεολογικών
σπουδών, η ετεροαπασχόληση ή υποαπασχόλησή τους, η αδυναµία δηµιουργίας
οικογένειας λόγω της άσχηµης οικονοµικής κατάστασης, αλλά και η µείωση του
κύρους των Θεολογικών Σχολών, καθώς «µεγάλο µέρος του κοινωνικού συνόλου
αντιµετωπίζει τις Θεολογικές Σχολές ως επιστηµονικά ιδρύµατα πέµπτης και έκτης
492

Βλ. Πανελλήνιος Ένωσις Θεολόγων, «Η Αξιοποίησις των Ανέργων Θεολόγων», Κοινωνία ΜΣΤ΄
(2004): 114. Επίσης, βλ. Η. ∆. ΜΠΑΚΟΥ, «Το Ποιµαντικό (-Κοινωνικό) Έργο της Εκκλησίας και η
Αξιοποίηση των Νέων Πτυχιούχων Θεολογίας: Η Συµβολή του Εθελοντισµού», Κοινωνία ΝΒ΄ (2009):
141 «Στην προκειµένη περίπτωση δεν πρέπει η ποιµαίνουσα Εκκλησία να προσλάβει για τις χίλιες και
πλέον κενές ιερέως Ενορίες λαϊκούς θεολόγους για τη θρησκευτική τουλάχιστον αγωγή του
ταλαίπωρου λαού, για να µη χάσει τη επαφή του µε την Ορθόδοξη Εκκλησία και την πίστη του; Γιατί
αφήνουµε ελεύθερο-ακάλυπτο το χώρο αυτό για τις αιρέσεις και την αθεία; Ενώ περισσότεροι από
4000 νέοι θεολόγοι µένουν αδιόριστοι, και καταδικασµένοι σε κοινωνικό µαρασµό και θεολογική
αχρησία».
493
Βλ. «Έγγραφο της Π.Ε.Θ. (Παράρτηµα Κερκύρας) της 26.9.98 προς τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και
Πάσης Ελλάδος για την Αδιοριστία των Θεολόγων», Κοινωνία ΜΑ΄ (1998): 323-324.
494
Βλ. Πανελλήνιος Ένωσις Θεολόγων, «Τα Θρησκευτικά ως Βασικό Μάθηµα για τις Θεολογικές
Σχολές», Κοινωνία ΜΓ΄ (2000): 97.
495
Βλ. «Υπόµνηµα Επιτροπής Αδιορίστων Θεολόγων προς την Ιεράν Σύνοδον της Εκκλησίας της
Ελλάδος», Κοινωνία ΛΗ΄ (1995): 104.
496
Σύµφωνα µε τον A. DIMARAS, «University Entrance Examinations in Greece: Cultural and
Educational Effects of a Psychosocial Phenomenon», Greek Higher Education: Prospects for Reform,
eds Dimitris Keridis and Chrysostomos Sfatos, New York: Pella 1998: 12, η ίδρυση της Επιτροπής
Αδιόριστων Θεολόγων, απηχεί εύγλωττα τον κρατικιστικό προσανατολισµό των σπουδών και της
εργασίας στην Ελλάδα «[…] since in Greece all universities are state intitutions and the state is the
biggest –and in education almost the only- employer, being accepted as an undergraduate is considered
an engagement by the state to train the students and employ them after graduation. Within such a
context, it comes as no surprise that a ‘Union of Unemployed Theologians’ was recently founded in
Greece».
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κατηγορίας, εφ’ όσον από αυτά αποφοιτούν άνεργοι και κατά συνέπεια, η φοίτηση σε
αυτές είναι ανώφελη και περιττή και οδηγεί σε κοινωνική περιθωριοποίηση» .497
Η έκκλησή τους έχει πολλούς αποδέκτες. Απευθύνονται κατ’ αρχήν προς την
διοικούσα εκκλησία, την οποία εξακολουθούν να θεωρούν ως τον φυσικό χώρο τους,
ζητώντας την κάλυψη των διοικητικών θέσεων των µητροπόλεων από αδιόριστους
θεολόγους και την προκήρυξη θέσεων κατηχητών, ιεροκηρύκων, βιβλιοθηκαρίων, οι
οποίες θα στελεχωθούν αποκλειστικά από αυτούς.498 Ζητούν, πιο συγκεκριµένα, να
προσληφθούν θεολόγοι στις ενορίες άνω των 10.000 ατόµων, σε προσκηνυµατικούς
ναούς, σε θρησκευτικά τουριστικά αξιοθέατα όπου θα εκτελούν και καθήκοντα
ξεναγού, σε περιοχές «εθνικού» ενδιαφέροντος, όπως η Θράκη, όπου βρίσκεται το
µουσουλµανικό

στοιχείο,

σε

αντιαιρετικές

υπηρεσίες

του

εκκλησιαστικού

οργανισµού, ακόµα και στα δηµοτικά σχολεία. 499 Απευθύνονται στο Υπουργείο
Παιδείας, όπου εκτός από την πρόσληψη θεολόγων στα κράτη της Ανατολικής
Ευρώπης, όπου υπάρχουν ελληνικές κοινότητες, ζητούν αύξηση των ωρών του
µαθήµατος των Θρησκευτικών στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση. 500 Καλούν, τέλος,
όσους ιερείς-θεολόγους πρόκειται να διορισθούν, να παραιτηθούν του διορισµού
τους, ώστε να προωθηθούν οι αδιόριστοι λαϊκοί θεολόγοι.501
Από την µέχρι τώρα εξέταση των ιστορικών και κοινωνικών δεδοµένων, τα
οποία αφορούν στην επαγγελµατική πορεία των πτυχιούχων θεολόγων, παρατηρούµε
το ίδιο σχεδόν µοτίβο ανάλυσης: µία επαγγελµατική κοινότητα, η οποία
παρουσιάζεται αδύναµη να διαµορφώσει την δική της, αυτόνοµη πολιτισµική
ταυτότητα, αφού εξαρτάται µονίµως σε όλες τους τρόπους αντίληψης, σκέψης και
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«Η Αδιοριστία των Θεολόγων», Η Στήλη των Αδιορίστων Θεολόγων, Κοινωνία Μ΄ (1997): 100.
Βλ. «Υπόµνηµα Επιστροπής Αδιορίστων Θεολόγων προς την Ιεράν Σύνοδον της Εκκλησίας της
Ελλάδος», Κοινωνία ΛΗ΄ (1995): 104-105.
499
Βλ. «Η Αδιοριστία των Θεολόγων», Η Στήλη των Αδιορίστων Θεολόγων, Κοινωνία Μ΄ (1997):
101. Από τον θεολόγο Α. ∆. ΣΤΑΘΑΚΙΟ, «Προβλήµατα των Νέων Θεολόγων (Επιστολή)», Σύναξη 67
(1998): 128, προτείνεται ακόµα και ως λύση της ανεργίας των θεολόγων, να λειτουργήσει ο θεσµός
της Εκκλησίας ως Μη Κυβερνητική Οργάνωση (Μ.Κ.Ο.). Όπως λέει ο ίδιος: «Σήµερα ακόµα και οι
ειδικοί ερευνητές στο θέµα της ανεργίας (π.χ. Τζ. Ρίφκιν) τονίζουν τη σπουδαιότητα του µηκυβερνητικού, µη-κερδοσκοπικού τοµέα για την αντιµετώπισή της. Η Εκκλησία στη χώρα µας είναι
δυνατόν να αποτελέσει το απόλυτο παράδειγµα για αυτή την πρόταση. ∆ιαθέτει Πανελλήνιο
µηχανισµό και Οικουµενική διακλάδωση, αν συµπεριλάβουµε τις οµόδοξες εκκλησίες της διασποράς.
Μπορεί να εξασφαλίσει δικούς της πόρους. Μπορεί να απευθυνθεί σε χρηµατοδότες-χορηγούς µε το
κύρος της. Μπορεί να συµµετάσχει σε προγράµµατα της Ε.Ε., του Π.Σ.Ε. (Παγκόσµιο Συµβούλιο
Εκκλησιών), της ΟΥΝΕΣΚΟ κτλ. Μπορεί να θέσει κάτω από την ‘οµπρέλα’ της πολλούς κοινωφελείς
οργανισµούς και ιδρύµατα».
500
Βλ. «Υπόµνηµα Επιστροπής Αδιορίστων Θεολόγων προς την Ιεράν Σύνοδον της Εκκλησίας της
Ελλάδος», Κοινωνία ΛΗ΄ (1995): 104.
501
Βλ. Βλ. «Υπόµνηµα Επιστροπής Αδιορίστων Θεολόγων προς την Ιεράν Σύνοδον της Εκκλησίας της
Ελλάδος», Κοινωνία ΛΗ΄ (1995): 105.
498
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πράξης της, από τον εκκλησιαστικό οργανισµό. Είναι προσκολληµένη σε έναν
οργανισµό, ο οποίος, όπως είδαµε σχεδόν πάντα, δεν τους θεώρησε δοµική
προέκτασή του, ούτε τους παρείχε πλήρη θεσµική νοµιµοποίηση.502 Γι’ αυτούς τους
λόγους, ενδεχοµένως, η ανάλυση του Κωνσταντίνου Τσουκαλά για τους θεολόγους
και το επαγγελµατικό τους µέλλον, να περιγράφει µε ρεαλιστικούς όρους την
περαιτέρω πορεία τους:
«Αποµένει βέβαια το τεράστιο επί της ουσίας πρόβληµα της ενδεχόµενης
επαγγελµατικής αποκατάστασης των θεολογων διορισµένων, ‘αδιορίστων’ ή σε λίστα
αναµονής. Αυτή όµως είναι η µοίρα πολλών επαγγελµάτων που παύουν να αντιστοιχούν
στις θεσµικές, κοινωνικές κσι τεχνολογικές εξελίξεις. Οι καθηγητές θεολόγοι θα
κινδυνεύσουν ίσως πράγµατι να ακολουθήσουν τη µοίρα των σαγµατοποιών, των
ελληνοραπτών και των αείµνηστων λεµβούχων. Βέβαια στο σηµείο αυτό, η ευθύνη της
θεσπίζουσας πολιτείας είναι απόλυτη και απαράγραπτη. Αλλά οι λύσεις δεν είναι
εύκολες. Είναι δύσκολο να ακολουθήσουµε την παράδοση των ‘λεµβουχικών’ και
αδιαφορώντας για τους συµβολικούς απόηχους να θεσµοθετήσουµε ένα είδος
‘θεολογικών τελών’ που θα επιβάλλεται στους µη κατηχούµενους υπέρ των ανέργων
κατηχητών. Ακόµη και η εκκοσµίκευση έχει τις αντιφάσεις της. Αυτό όµως δεν αναιρεί
τις αρχές του ορθού λόγου». 503
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Βλ. Α. ∆. ΣΤΑΘΑΚΙΟΥ, «Προβλήµατα των Νέων Θεολόγων (Επιστολή)», Σύναξη 67 (1998): 127
«Γνωρίζουµε όλοι ότι κάποιοι ιεράρχες βλέπουν όσους θεολόγους πέρασαν µε τις γενικές εξετάσεις
από άλλους τύπους λυκείων πλην των Εκκλησιαστικών, ως ‘ζιζάνια’, που πρέπει να αποµακρυνθούν
από την ‘άµπελο την αληθινή’».
503
Βλ. Ε. ∆. ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ, Ακροβολισµοί Κρούσεως; (Κριτική Αξιολόγηση Αντιεκκλησιαστικών
Ισχυρισµών και Προτάσεων), Αθήνα 1996: 65.
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Κεφάλαιο 9. Οι Θεολογικές Σχολές Αθηνών και Θεσσαλονίκης
ως Μικρόκοσµος των Πανεπιστηµιακών Θεολόγων
α. Η Θεολογική Σχολή Αθηνών από την Ίδρυσή της έως τον
Μεσοπόλεµο
Η Θεολογική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών, 504 λόγω της ιδιαίτερης χρονικής
συγκυρίας στην οποία ιδρύθηκε, ανήκει στην έκτη και τελευταία περίοδο της
ιστορίας της ελληνικής θεολογικής σκέψης, η οποία έχει την αφετηρία της στο έτος
1833, χρονιά ορόσηµο για την δηµιουργία του σύγχρονου ελληνικού κράτους και
εκτείνεται έως τις ηµέρες µας. 505 Η εµφάνισή της το έτος 1837 κάθε άλλο παρά
τυχαία θα µπορούσε να χαρακτηρισθεί, εφ’ όσον συµπίπτει µε την γέννηση τριών
επιπλέον ορθόδοξων θεολογικών σχολών στην λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου:
της Θεολογικής Σχολής της Ιονίου Ακαδηµίας (1824), της Θεολογικής Σχολής της
Χάλκης στο Οικουµενικό Πατριαρχείο (1844) και της Θεολογικής Σχολής του Τιµίου
Σταυρού στο Πατριαρχείο Ιεροσολύµων (1855).506 Επρόκειτο για µια αναγεννητική
έκρηξη των ελληνικών θεολογικών σπουδών, προκειµένου να συγκροτηθεί ένα
θεµέλιο δυναµικής ιδιοπρόσωπης παρουσίας και παραγωγής ενός σύγχρονου λόγου
στο πλαίσιο της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Τούτων δοθέντων, δεν θα ήταν υπερβολή ο ισχυρισµός ότι η Θεολογική
Σχολή Αθηνών, υποστασιάζει µε την ίδρυσή της αιτήµατα και πόθους σχετικά µε το
ζήτηµα της θεολογικής εκπαίδευσης που ανάγονται πολύ πριν την απελευθέρωση από
την οθωµανική κυριαρχία,507 τα οποία βρίσκουν στα πρώτα βήµατα του ελεύθερου
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆Η, «Τα 150 Έτη της Θεολογικής Σχολής (1837-1987): Ιστορική Επισκόπησις»,
Αξίες και Πολιτισµός: Αφιέρωµα στον Καθηγητή Ευάγγελο Θεοδώρου, Αθήνα: «Τήνος» 1991: 329-338.
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Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 2005: 67.
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ελληνικού κράτους ευαίσθητο και πρόσφορο υπόβαθρο υλοποίησης.508 Ως εκ τούτου,
εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο αναφοράς που συνεχίζει την αρχαία παράδοση της
ύπαρξης και λειτουργίας θεολογικών και ιερατικών σχολών στον γενικότερο
ορθόδοξο γεωγραφικό χώρο.509 Οι προσδοκίες, µε τις οποίες επενδύεται, στοχεύουν
σχεδόν αποκλειστικά στην µόρφωση του κλήρου της Εκκλησίας της Ελλάδος και
στην, µέσω αυτού, χριστιανική και εν γένει ηθική διαπαιδαγώγηση του λαού.510
Έχοντας ήδη διανύσει το δεύτερο µισό του δέκατου ένατου αιώνα και
µπαίνοντας τις αρχικές δεκαετίες του εικοστού, η Θεολογική Σχολή Αθηνών από την
ουσιαστική ανυπαρξία αναδύεται σε έναν ισχυρό θεσµικό πυλώνα, καθώς έχει πλέον
επανδρωθεί ικανοποιητικά σε καθηγητικό προσωπικό και ο αριθµός των φοιτητών
της αυξάνεται.511 Kαθοριστικό ρόλο για την ουσιαστική καθιέρωσή της συνετέλεσε
το γεγονός της επανάστασης που ανέτρεψε το πολιτικό, αλλά και εκκλησιαστικό
καθεστώς στην Ρωσία, εγκλωβίζοντας τον εκκλησιαστικό δυναµισµό της ρωσικής
ορθόδοξης θεολογίας.512 Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι πανεπιστηµιακοί θεολόγοι στην
Θεολογική Σχολή Αθηνών έµειναν εκ των πραγµάτων οι µοναδικές ακαδηµαϊκές
παρουσίες της ορθόδοξης εκκλησίας, δραστηριοποιούµενοι όχι µόνο στον φυσικό
τους χώρο της Βαλκανικής, αλλά ακόµα και στην ∆ύση, καθώς και στην παγκόσµια
σκακιέρα της Οικουµενικής Κίνησης.

513

Τούτη η συγκυρία σηµειώνεται και

καλωσορίζεται ταυτόχρονα από ετερόδοξες φωνές, που διακρίνουν «µετά βαθείας
ικανοποιήσεως» την προοπτική για µια «ι σ χ υ ρ ά ν σ χ ο λ ή ν θ ε ο λ ο γ ί α ς (a
vigorous School of Theology)».514
Παρά τα µεγαλόπρεπα οράµατα µε τα οποία συνδέθηκε η ιστορική εµφάνιση
της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, τα αρχικά της βήµατα κατά τον πρώτο αιώνα της
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Introduction to Christian Theology since 1918, ed. by David F. Ford with Rachel Muers, Malden,
MA/Oxford, UK/Victoria, Australia: Blackwell 20053: 587 «Perticularly as a result of the Russian
Revolution in 1917, and cosequences that followed from it in other parts of Eastern Europe, the
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many contexts theological education of a systematic kind was simply not viable».
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αυτής υπό του Αποστόλου Παύλου µέχρι Σήµερον (49/50-1966), εν Αθήναις 19702: 322-323.
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(1933): 371.
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λειτουργίας της υπήρξαν τουλάχιστον απογοητευτικά. Πρώτον, η επάνδρωσή της µε
καθηγητές θεολογικών ειδικοτήτων ήταν ελλειπής.515 Είναι ενδεικτικό ότι χρειάστηκε
να περάσουν πενήντα περίπου χρόνια, από το έτος της ίδρυσής της, προκειµένου ο
αριθµός τους να φτάσει τους έξι, 516 χωρίς να υπάρξουν θεαµατικές αλλαγές στα
επόµενα χρόνια. Επιπλέον, οι καθηγητές της θεωρούσαν τον µισθό των 600 δρχ. που
προσδιόριζε την αµοιβή τους τόσο µικρό, ώστε οι περισσότεροι αναγκάζονταν να
διδάσκουν και σε άλλες Σχολές, µε αποτέλεσµα ο διαθέσιµος χρόνος τους να µην
εκδαπανάται επαρκώς στην επιστηµονική και ερευνητική τους εργασία.

517

Αναφέρουµε ενδεικτικά ότι µε τον νόµο 3338 του 1927 ο πρώτος µισθός του
τακτικού καθηγητή είχε εξοµοιωθεί µε τον µισθό του αρεοπαγίτη, δηλαδή 750
µεταλλικές δραχµές, η κάθε µία ίση µε περίπου 11 δραχµές του 1931, ο δε έκτακτος
καθηγητής µισθοδοτείτο µε µισθό εφέτη, ενώ µε τον νόµο 4620 του 1930 τους
χορηγείται επίδοµα ενοικίου, το οποίο ανερχόταν σε 2.500 δραχµές για τους έγγαµους
τακτικούς και εκτάκτους και σε 1.500 δραχµές για τους άγαµους.518
Ωστόσο, παρά τα όποια προβλήµατα, οι πανεπιστηµιακοί θεολόγοι
απολάµβαναν όχι µόνο την τιµή και το κύρος του πανεπιστηµίου, αλλά και της
ευρύτερης

εκκλησιαστικής

καταξίωσης.

519

Έχουν

την

βεβαιότητα

ότι

υπεραναπληρώνουν µε δόκιµο τρόπο την παρουσία της θρησκευτικής διανόησης
µέσα στην επιστηµονική, και δη στην πανεπιστηµιακή, κοινότητα.520 Ο τίτλος τους,
«Καθηγητής της Θεολογίας», µεταφέρει στον κάτοχό του ένα ισχυρό φορτίο ειδικού
βάρους, το οποίο µεταφράζεται σε ένα εξαιρετικό κοινωνικό και εκκλησιαστικό
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145
γόητρο, σε σηµείο που να προκαλεί τον στιγµατισµό όσων λαϊκών θεολόγων της
Μέσης Εκπαίδευσης χρησιµοποιούν τον εν λόγω τίτλο, εφ’ όσον θεωρούνται ως
«απλοί γυµνασιακοί καθηγηταί των θρησκευτικών µαθηµάτων».521 Κι αυτό γιατί εντός
του πεδίου στο οποίο δραστηριοποιούνται οι πανεπιστηµιακοί θεολόγοι, η κατοχή του
παραπάνω ονόµατος, δεν είναι απλά δηλωτικό αναγνώρισης και κυριαρχίας. 522
Συνιστά ένα «σηµείο διάκρισης», το οποίο επισηµαίνει τις ιδιότητές τους, δηµιουργεί
έναν

µικρόκοσµο

σηµασιών

και

πραγµάτων

στον

οποίο

υπάρχεις

όταν

διαφοροποιείσαι, όταν «φτιάχνεις όνοµα».523 Εν προκειµένω, όσο µεγαλύτερο όνοµα
διαθέτουν στην πανεπιστηµιακή αγορά αγαθών, τόσο µεγαλύτερο συµβολικό
κεφάλαιο τους αποδίδεται.524 Η επαγγελµατική ονοµασία τους διακηρύσσει την αξία
τους στο ιεραρχικά οργανωµένο σύστηµα αξιών και τους εφοδιάζει µε εκείνο το
απαραίτητο επιστηµονικό κύρος και την κοινωνική και εκκλησιαστική αναγνώριση,
το οποίο αντανακλά τα υλικά και συµβολικά πλεονεκτήµατά τους. 525 Επιπλέον, οι
ελπίδες και η προσδοκία για µια ακόµη πιο δυναµική παρουσία τους διατηρούνται
κραταιές και ακµαίες.526
Η επιρροή που δέχθηκε η Θεολογική Σχολή Αθηνών, κατά την ίδρυσή της,
από τις γερµανικές θεολογικές σχολές, φαίνεται πώς εµβολίασε την πλειονότητα των
λαϊκών καθηγητών της µε οµόλογες, προτεσταντικογενείς, αντιλήψεις, σχετικά µε το
εκκλησιαστικό δόγµα, την διαφαινόµενη απόσταση τους από την εκκλησιαστική
λατρεία και γενικά από τον εκκλησιαστική µυστική παράδοση.
521
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Τούτη η

[Ανωνύµου], «Υπερβασίαι», Παρατηρήσεων Στήλη, Εκκλησία ΚΒ΄ (1945): 91.
Βλ. P. BOURDIEU, Homo Academicus, transl. by Peter Collier, Cambridge: Polity Press 1988: 27
«[…] to give to an individual or a group the name which it gives itself (‘the emperor’, ‘the nobility’) is
to recognize it, accepr it as dominant, accept its viewpoint, agree to adopt towards in the viewpoint of
perfect coincidence which it adopts towards itself;».
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Βλ. A. N. PAPATHANASIOU, «Some Key Themes and Figures in Greek Theological Thought»,
The Cambridge Companion to Orthodox Christian Theology, ed. by Mary B. Cunningham and
Elizabeth Theokritoff, New York: Cambridge University Press 2008: 219 «A few years after the
formation of the Greek state, the university of Athens was established, with its theoological faculty
(founded 1837) organized on mainly Protestant German models. Dogmas were understood as
ideological principles; as revealed truths, but with no organic connection to ethics, which was seen as
an individual code of behaviour. Academic theology, pursued almost exclusively by lay professors,
was thus often at odds with the sensililities of traditional religious feeling with its emphasis on the
worshipping community and experience of divine presence in the heart. But academic theology did
represent an attempt to engage with the cutting edge of international education and research».
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φιλελεύθερη διάθεσή τους, φαίνεται πως έγινε η αιτία να κατηγορηθούν από
παραδοσιακούς

ορθοδόξους

ως

εισηγητές

µοντέρνων

αντιλήψεων

στον

εκκλησιαστικό χώρο.528 Αν και ο καθηγητής Αµίλκας Αλιβιζάτος, επισηµαίνει ότι η
Σχολή αντιπροσωπεύει συνεχώς «τον αυστηρόν ορθόδοξον τύπον Θεολογικής
σχολής»,529 εντούτοις, σύµφωνα µε την αποτίµηση που κάνει ο ∆ηµήτριος Μπαλάνος,
επίσης καθηγητής της ίδιας Σχολής, αυτό που είναι αναγκαίο για την ισόρροπη
ανάπτυξη της Θεολογικής είναι ο πλουραλισµός στον χαρακτήρα της, τουτέστιν η
αλληλοπεριχώρηση τόσο των φιλελεύθερων, όσο και των συντηρητικών στοιχείων,
εφ’ όσον «η συνύπαρξις αντιπροσώπων των δύο τούτων τάσεων είναι το µόνον όπερ
σώζει από της αποτελµατώσεως και της ακινησίας, εις ην θα ήγεν η έλλειψις
φιλελευθέρων και προοδευτικών στοιχείων, όσον και από της προώρου και άγαν
εσπευσµένης αναπτύξεως, εις ην θα ήγεν η έλλειψις συντηρητικών στοιχείων,
συγκροτούντων τον σύνδεσµον προς το παρελθόν».530 Η ανεκτικότητα και η ισόρροπη
ανάπτυξη όλων των τάσεων, µοιάζει να βρίσκει πρόσφορο έδαφος ανάµεσα στους
πανεπιστηµιακούς θεολόγους, καθώς φαίνεται ότι τους επηρεάζει καταλυτικά και
αποφασιστικά.
Τούτων

δοθέντων,

οι

πανεπιστηµιακοί

θεολόγοι

εµφανίζονται

µε

αποφασιστικό δυναµισµό ενώπιον σηµαντικών προκλήσεων που εκτείνονται τόσο
στο εσωτερικό της ελληνικής πραγµατικότητας, όπου καλούνται να αναπτύξουν την
θεολογική επιστήµη, να αναµορφώσουν τον κλήρο, να συντελέσουν στην
εκπαιδευτική εν γένει δραστηριότητα, 531 καθώς και στο πεδίο συγκρότησης και
σύµπηξης ενός ρωµαλέου θεολογικού λόγου, ικανού να αναµετρηθεί και να διαλεχθεί
µε τον ετερόδοξο περίγυρό του, στην βάση της ελεύθερης επικοινωνίας και των
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‘προτεσταντικά’ στοιχεία που χαρακτήριζαν την θεολογική τους παιδεία, για τα οποία θα
κατηγορηθούν επανειληµµένα οι ίδιοι και η Θεολογική σχολή από τους ζηλωτές της ‘ακραιφνούς
Ορθοδοξίας’».
529
Α. Σ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ, «Θεολογική Σχολή (του Πανεπιστηµίου Αθηνών)», Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν
Ελευθερουδάκη, τόµος 6, εν Αθήναις: Εκδοτικός Οίκος «Ελευθερουδάκης» 1929: 428.
530
∆. Σ. ΜΠΑΛΑΝΟΥ, Η Θεολογική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών (Ιστορική Επισκόπησις 18371930), εν Αθήναις 1931: 46.
531
Βλ. Χ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ, Αρχ. Αθηνών, «Η Πρώτη Εκατονταετηρίς της Εκκλησίας της
Ελλάδος», Επετηρίς Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός 66-71 (1930-1936): 22. Είναι χαρακτηριστική
η προτροπή του Α. ΚΛΕΟΜΕΝΟΥΣ, «Συµβολαί εις την Θεολογικήν Κριτικήν», Εκκλησιαστικός
Φάρος ΚΓ΄ (1924): 338, να µελετήσουµε, όσο πιο εµπεριστατωµένα είναι αυτό δυνατό, «την εν τη
Θεολογία επιτελουµένην εργασίαν υπό των αξιούντων να διδάσκωσιν από πανεπιστηµιακής έδρας και
το ύψος, εις ο ευρίσκεται η των θεολόγων ‘περίσεµνος Σχολή’».
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συγκεκριµένων ιστορικών συντεταγµένων του,

532

τουλάχιστον σε

επίπεδο

προγραµµατικών αρχών και καλών προθέσεων. Όπως παρατηρεί ο καθηγητής
Χρήστος Ανδρούτσος, πολύ προσεκτικοί οφείλουν να είναι οι καθηγητές που
υπηρετούν στην Θεολογική Σχολή Αθηνών, από την µια οι µεν υποψήφιοι της
καθηγεσίας να µην εκλαµβάνουν την προοπτική της έδρας ως ησυχαστήριο
επαγγελµατικού αποµονωτισµού, από την άλλοι οι ήδη καθηγητές να δείχνουν
έµπρακτα τον σταθερό οµολογιακό χαρακτήρα της Θεολογικής και να αγωνίζονται
για την περαιτέρω στενή συνεργασία της µε την διοικούσα εκκλησία.533
Οι παραπάνω διαπιστώσεις συντείνουν πρωτίστως στην ενίσχυση εκ µέρους
των πανεπιστηµιακών θεολόγων της νεοελληνικής κρατικοθρησκευτικής ιδεολογίας,
δηλαδή του ελληνοχριστιανισµού. Αν και η πανεπιστηµιακή διανόηση µάλλον
προτιµά να οικοδοµεί την καρδιά της επαγγελµατικής ιδεολογίας της στο άϋλο
προσόν της «ευφυίας»,534 δηλαδή σε εκείνο το είδος της ρευστής ανωτερότητας,535
εντούτοις οι καθηγητές της Θεολογικής Σχολής Αθηνών δεν διστάζουν να
ιδιοποιηθούν το συγκεκριµένο ιδεολογικό πρόταγµα, το οποίο αναβιβάζει την
εκκλησία ως το κεντρικό και συστατικό στοιχείο ταυτότητας του ελληνικού έθνους,
όχι µόνο στο πολιτισµικό, αλλά και στο πολιτικό πεδίο.536 Η εκκλησιαστική διοίκηση
επιθυµεί στο πλαίσιο του αρτιγέννητου ελληνικού κράτους να συνεχίσει τον ηγετικό
ρόλο της, ποδηγετώντας κάθε εθνικιστική δυναµική, ιδίως σε εκείνες τις περιοχές
όπου ζουν έλληνες εκτός των επισήµων ελληνικών συνόρων. Τούτο αναδεικνύεται
από την υποδαύλιση του ελληνικού εθνικισµού και αλυτρωτισµού στις περιοχές των
πρεσβυγενών ορθόδοξων Πατριαρχείων της Ανατολής, όταν τον Μάρτιο του 1912, οι
πανεπιστηµιακοί θεολόγοι αναγορεύουν ως επίτιµους διδάκτορες τους Πατριάρχες
Κωνσταντινουπόλεως Ιωακείµ, Αλεξανδρείας Φώτιο, Αντιοχείας Γρηγόριο και
Ιεροσολύµων ∆αµιανό. 537 Ήταν µία ξεκάθαρη συµβολική πράξη, η οποία συνέδεε
532

Βλ. Α. Σ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ, «Η Σύγχρονος Θέσις της Ορθοδόξου Θεολογίας», Επιστηµονική Επετηρίς
της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών Γ΄ (1936/37): 14.
533
Βλ. Χ. ΑΝ∆ΡΟΥΤΣΟΥ, Εκκλησία και Πολιτεία εξ Επόψεως Ορθοδόξου, Θεσσαλονίκη: Β.
Ρηγόπουλος 19642: 90.
534
Βλ. Α. ΦΡΑΓΚΟΥ∆ΑΚΗ, «Ο Εκδηµοκρατισµός της Εκπαίδευσης και η Αξιοκρατία Ενισχύουν την
Αναπαραγωγή της Κοινωνικής Εξουσίας», Pierre Bourdieu-Κοινωνιολογία της Παιδείας: 10
Ανακοινώσεις, επιµ. Ιωάννα Λαµπίρη-∆ηµάκη και Νίκος Παναγιωτόπουλος, Αθήνα: Καρδαµίτσας∆ελφίνι 1995: 138, υποσηµ. 11.
535
Βλ. Α. ΦΡΑΓΚΟΥ∆ΑΚΗ, Εκπαιδευτική Μεταρρύθµιση και Φιλελεύθεροι ∆ιανοούµενοι: Άγονοι
Αγώνες και Ιδεολογικά Αδιέξοδα στο Μεσοπόλεµο, Αθήνα: Κέδρος 1977: 93.
536
Βλ. Μ. ΞΥΛΟΥΡΗ, Κράτος και Εκκλησία: ∆ιακρίσεις και ∆ιαφοροποιήσεις Πολιτών και Πιστών,
(∆ιπλωµατική Εργασία), Αθήνα 2000: 71.
537
Βλ. Α. ΝΑΝΑΚΗ, Μητρ. Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου, Εκκλησία Εθναρχούσα και
Εθνική, Θεσσαλονίκη: Βάνιας 2002: 150.
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τους εκκλησιαστικούς ηγέτες των ελληνικών πληθυσµών της Ανατολής µε το εθνικό
µητροπολιτικό κέντρο, πράξη η οποία δύσκολα θα µπορούσε να υλοποιηθεί χωρίς την
σύµφωνη γνώµη και συνεργασία µε το ελληνικό Υπουργείο των Εξωτερικών.538
Ωστόσο, η χρήση της ελληνοχριστιανικής ιδεολογίας δεν περιορίστηκε µόνο
στην έκφραση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής του αλυτρωτισµού, αλλά επιπλέον
υλοποιήθηκε στα κατοπινά χρόνια ως ο ιδεολογικός αντίπαλος του σοσιαλισµού.539
Από την µια µεριά ο αντικοµµουνισµός -ως πολιτική έκφανση- και από την άλλη ο
ελληνοχριστιανισµός –ως πολιτιστικό µέγεθος- συγκρότησαν το ιδεολογικοπολιτικό
πλαίσιο των συντηρητικών δοµών της ελληνικής κοινωνίας µε σαφή ταξική
κουλτούρα,540 δοµών στις οποίες ανήκαν οργανικά οι πανεπιστηµιακοί θεολόγοι.

β. Η Ίδρυση της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης
Μέχρι και στα χρόνια του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου η µόνη πανεπιστηµιακή
Θεολογική Σχολή ήταν αυτή της Αθήνας. Ωστόσο, δηµιουργηθέντος του
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και λειτουργούντος τµηµατικά από το έτος 1926-1927,
άρχισαν να ακούγονται και οι πρώτες φωνές που έκαναν λόγο για την αναγκαιότητα
ίδρυσης και στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης µιας Θεολογικής Σχολής. Μάλιστα η
θέση αυτή θεµελιωνόταν όχι µόνο στις γνωστικές ανάγκες ενός σύγχρονου
πανεπιστηµίου εκείνου του καιρού, οι οποίες απαιτούσαν την θεολογία ανάµεσα στις
βασικές πανεπιστηµιακές σπουδές, αλλά επίσης και στην ευαίσθητη γεωπολιτική
θέση της µακεδονικής πρωτεύουσας.541 Η κυβέρνηση Παπαναστασίου, η οποία έφερε
το ζήτηµα περί της ιδρύσεως πανεπιστηµίου στην Θεσσαλονίκη στη Βουλή προς
συζήτηση, έθεσε ως θέµα και την δυνατότητα της µελλοντικής Θεολογικής Σχολής να
απονέµει και πτυχίο εβραιολογίας, παράλληλα µε αυτό της χριστιανικής θεολογίας.542

538

Βλ. Α. ΝΑΝΑΚΗ, Μητρ. Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου, «Οι Προκαθήµενοι των
Πρεσβυγενών Πατριαρχείων το 1912 Αναγορεύονται Επίτιµοι ∆ιδάκτορες της Θεολογικής Σχολής
Αθηνών», Επιστηµονική Επετηρίς της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, Τµήµα
Θεολογίας, νέα σειρά, 13 (2003): 240.
539
Βλ. ΚΟΝ∆ΥΛΗ Π., Η Παρακµή του Αστικού Πολιτισµού: Από τη Μοντέρνα στη Μεταµοντέρνα
Εποχή κι από τον Φιλελευθερισµό στη Μαζική ∆ηµοκρατία, Αθήνα: Θεµέλιο 19952: 45.
540
Βλ. Π. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ, Παιδεία και Πολιτική στη Ελλάδα: Κριτική Ανάλυση και
Αξιολόγηση των Ιδεολογικών και Γνωστικών Λειτουργιών του Σχολικού Συστήµατος 1950-1975, Αθήνα:
Καστανιώτης 1980: 203.
541
Βλ. [Ανωνύµου], «Αναγκαία Επεξήγησις», Παρατηρήσεων Στήλη, Εκκλησία ΙΑ΄ (1933): 62.
542
Βλ. Σ. ΜΑΡΚΕΤΟΥ, «Η Ίδρυση του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης: Κριτική στο Πανεπιστήµιο της
Αθήνας», Πρακτικά του ∆ιεθνούς Συµποσίου ‘Πανεπιστήµιο: Ιδεολογία και Παιδεία. Ιστορική ∆ιάσταση
και Προοπτικές’, Αθήνα, 21-25 Σεπτεµβρίου 1987, τόµος Β΄, Αθήνα: Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής
Νοελαίας-Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς 1989: 406, υποσηµ. 30 «Ο διάλογος είναι ενδεικτικός:
ΓΟΝΤΙΚΑΣ: Ιδρύεται Εβραϊκή Θεολογική Σχολή; ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ: Μάλιστα! ΓΟΝΤΙΚΑΣ: Εις
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Στους καθηγητές της Θεολογικής Σχολής Αθηνών επικρατούσαν δύο
διαφορετικές τάσεις. Υπήρχε η πεποίθηση, έτσι όπως εκφράζεται από τον καθηγητή
της Θεολογικής Σχολής Αθηνών Κωνσταντίνο Μπόνη, ότι µία Θεολογική Σχολή στα
όρια της Θεσσαλονίκης, θα µπορούσε να λειτουργήσει ως µοχλός διάτρησης της
όποιας αµφισβήτησης της ελληνικότητας της Μακεδονίας.543 Κι αυτό όχι µόνο λόγω
της διανοητικής και πνευµατικής της παραγωγής, αλλά και λόγω του ότι θα µπορούσε
να προσελκύσει πολλούς φοιτητές από τον βαλκανικό σλαβόφωνο χώρο,
ακυρώνοντας εκ των πραγµάτων την όποια τυχόν επιβουλή.
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Επιπλέον

επιχειρήµατα υπέρ της Θεολογικής στην πόλη της Θεσσαλονίκης ήταν η µετά τον Α΄
Παγκόσµιο Πόλεµο ραγδαία αύξηση του αριθµού των φοιτητών στο µοναδικό µέχρι
τότε Πανεπιστήµιο της Αθήνας, καθώς και η ανάγκη δηµιουργίας ενός δεύτερου
εκπαιδευτικού πόλου στον βορρά της χώρας.545
∆εν ήταν, ωστόσο, όλοι ένθερµοι θιασώτες αυτής της ιδέας. Από τους
πανεπιστηµιακούς θεολόγους στην Θεολογική Σχολή Αθηνών, για παράδειγµα,
έντονα σκεπτικιστής σχετικά µε την ιδέα δεύτερης Θεολογικής Σχολής ήταν ο
καθηγητής Αµίλκας Αλιβιζάτος, ο οποίος, προτάσσοντας πραγµατιστικού τύπου
επιχειρήµατα, υποστήριζε ότι η χαµηλή απορροφητικότητα των θεολόγων στην
εκπαίδευση και η απροθυµία τους να στελεχώσουν ως κληρικοί τον εκκλησιαστικό
οργανισµό, θα δηµιουργούσε προβλήµατα υπερπληθυσµού και οξύτερης ανεργίας
των λαϊκών αποφοίτων των Θεολογικών Σχολών.546
Το ζήτηµα συζητήθηκε και στην ∆΄ συνεδρία της Ιεράς Συνόδου, η οποία
πραγµατοποιήθηκε στις 19 Οκτωβρίου 1939, µε την Ιεραρχία να παρουσιάζεται
διχασµένη σε δύο τάσεις: αυτήν που εκπροσωπούσε ο µητροπολίτης Κοζάνης

ουδέν πανεπιστήµιον υπάρχει!...Θα διδαχθή εκεί η Εβραϊκή θεολογία, καθ’ όλην την γραµµήν, και θα
λαµβάνουν πτυχίον δια την εβραϊκήν, θα εξέρχωνται ραββίνοι από αυτήν την σχολήν! (Εφηµερίδα
Συζητήσεων της Βουλής, συν. 83, 16.7.1924, σ. 996 επ.)».
543
Βλ. Κ. Γ. ΜΠΟΝΗ, «Η Θεολογική Σχολή του Πανεπιστηµίου της Θεσσαλονίκης», Γρηγόριος ο
Παλαµάς ΚΗ΄ (1946): 22-23.
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Βλ. Ν. ΛΟΥΒΑΡΗ, «Το Πανεπιστήµιον Θεσσαλονίκης», Χριστιανικόν Ηµερολόγιον Α΄ (1925):
224. Αυτό υποστηρίζει και στη διατριβή του ο Κ. Β. ΦΑΣΟΥΛΗΣ, Η ∆ιαχρονική Εξέλιξη και
Αξιολόγηση των ∆οικητικών, Εκπαιδευτικών και Οικονοµικών Θεσµών των Α.Ε.Ι. της Ελλάδας (18371996), ∆ιατριβή, Αθήνα 1997: 130 «Η λειτουργία της (σ.σ. της Θεολογικής Θεσσαλονίκης) στη
συγκεκριµένη στιγµή αποτέλεσε εθνική αντίδραση της πολιτείας κατά των βουλγαρικών πιέσεων προς
τις κατοχικές δυνάµεις να ιδρύσουν βουλγαρικό Πανεπιστήµιο στη Θεσσαλονίκη, κάτι που είχαν
πετύχει στα Σκόπια».
545
Βλ. Γ. Σ. ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΟΥ, Η Θεολογική Σχολή του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, εν Θεσσαλονίκη
1932: 12.
546
Βλ. Α. Σ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ, «Περί της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης».
Ανάπλασις ΜΣΤ΄ (1933): 31. Επίσης ΙΕΖΕΚΙΗΛ, Μητρ. Θεσσαλιώτιδος, «Η Θεολογική Σχολή
Θεσσαλονίκης», Γρηγόριος ο Παλαµάς ΚΗ΄ (1946): 119.
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Ιωακείµ, ο οποίος ήταν εγκάρδιος οπαδός της ίδρυσης Θεολογικής Σχολής στα
βόρεια της επικράτειας, όπου υπήρχαν δυνατοί κοµµουνιστικοί πυρήνες προς τους
οποίους θα λειτουργούσε ως πολιτικό αντίβαρο και αυτήν που εκπροσωπούσε ο
µητροπολίτης Ελευθερουπόλεως Σωφρόνιος, ο οποίος προέτασσε το θέµα της
υπερπαραγωγής, άρα και αδιοριστίας των θεολόγων, αλλά και ότι ο εκκλησιαστικός
οργανισµός λίγα έχει να ωφεληθεί από µία νέα Θεολογική Σχολή, καθώς οι θεολόγοι
δεν προσέρχονται στον κλήρο.547 Φαίνεται ότι η αντιµετώπιση της κοµµουνιστικής
ιδεολογίας, ιδιαιτέρως µέσω της ύπαρξης Θεολογικής Σχολής στη Θεσσαλονίκη, ήταν
αποφασιστικής σηµασίας για τον εκκλησιαστικό οργανισµό, όπως αφήνει να εννοηθεί
και ο αρχιµανδρίτης Πανάρετος ∆ουληγέρης: «Είναι πρώτιστον ζήτηµα και εκ των ων
ουκ άνευ η ίδρυσις της Θεολογικής Σχολής εν τω Πανεπιστηµίω της Θεσσαλονίκης µε
εµπνευσµένους Θεολόγους καθηγητάς, προς αντιµετώπισιν του ως είρηται κακού της
αθείας και του κοµµουνισµού».
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Γι’ αυτό και οι όποιες αντιρρήσεις των

πανεπιστηµιακών θεολόγων της Αθήνας χαρακτηρίζονται ως «σατανικώτατες».549 Η
αποφυγή ίδρυσης Θεολογικής Σχολής στη Θεσσαλονίκη αντιµετωπίζεται ως ένδειξη
«του αντιθρησκευτικού και αντιχριστιανικού πνεύµατος όλων των πολιτικών µας κατά
τα τελευταία έτη µέχρι του 1940».550
Τελικά, µε τον Ν. 964/1942 ιδρύεται και αρχίζει να λειτουργεί η Θεολογική Σχολή
της Θεσσαλονίκης,551 η οποία ακολουθούσε την εξής δοµή, όσον αφορά τις έδρες και
τα πρόσωπα που τις στελέχωσαν:552
1) Γενικής

Εκκλησιαστικής

Ιστορίας,

µε

τακτικό

καθηγητή

τον

Αβέρκιο

Παπαδόπουλο, Γραµµατέα της Ιεράς Συνόδου
2) Γενικής Εκκλησιαστικής Γραµµατολογίας, µε τακτικό καθηγητή τον Κ. Μπόνη,
πρώην επικουρικό καθηγητή στην Θεολογική Σχολή Αθηνών
3) Εκκλησιαστικού ∆ικαίου, µε τακτικό καθηγητή τον ∆. Πετρακάκο, Επίτροπο της
Επικρατείας παρά τη Ιερά Συνόδω
547
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1972: 2284-2286.
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Ιεράρχαι» 1934: 107.
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Π. ∆ΟΥΛΗΓΕΡΗ, Αρχιµ., Εκκλησία και Πολιτεία µετά µίαν Εκατονταετίαν, εν Αθήναις: «Τρεις
Ιεράρχαι» 1934: 105-106 «Και παρ’ ηµίν; Ω της αθλιότητός µας! κλεινοί καθηγητές θεολόγοι! εν τω εν
Αθήναις Πανεπιστηµίω αντέδρασαν σατανικώτατα κατά της ιδρύσεως Θεολογικής Σχολής εν τω
Πανεπιστηµίω Θεσσαλονίκης».
550
Α. Ι. ΚΕΡΑΜΙ∆Α, Οι Νεοέλληνες Πολιτικοί έναντι του Χριστιανισµού, Αθήναι 19842: 24.
551
Βλ. ΦΕΚ 21, τεύχος πρώτον, Νοµοθετικόν ∆ιάταγµα Υπ’ Αριθ. 964/1942, «Περί Λειτουργίας της
Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης», 7 Φεβρουαρίου 1942: 94-95.
552
Βλ. [Ανωνύµου], «Η Θεολογική Σχολή του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Τα Ονόµατα των Νέων
Καθηγητών», Εκκλησία Κ΄ (1942): 28.
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4) Εισαγωγής και Ερµηνείας της Παλαιάς ∆ιαθήκης εκ τε του πρωτοτύπου και της
µεταφράσεως των Εβδοµήκοντα (Ο΄)
5) Εισαγωγής και Ερµηνείας της Καινής ∆ιαθήκης, µε τακτικό καθηγητή τον Β.
Ιωαννίδη, πρώην επικουρικό καθηγητή της Θεολογικής Σχολής Αθηνών
6) Συστηµατικής Θεολογίας
7) Θρησκειολογίας και Φιλοσοφίας, µε τακτικό καθηγητή τον Ιω. Τράκα, Γενικό
∆ιευθυντή της ∆ιευθύνσεως Θρησκευµάτων του Υπουργείου Θρησκευµάτων και
Εθνικής Παιδείας
8) Κατηχητικής και Ιστορίας της Χριστιανικής Αγωγής, µε τακτικό καθηγητή τον Β.
Έξαρχο, επικουρικό καθηγητή της Θεολογικής Σχολής Αθηνών
9) Λειτουργικής και Εκκλησιαστικής Οµιλητικής, µε τακτικό καθηγητή τον ∆.
Μωραίτη, επικουρικό καθηγητή της Θεολογικής Σχολής Αθηνών
10) Ποιµαντικής, Εξοµολογητικής και Ιεραποστολικής, µε τακτικό καθηγητή τον ∆.
Κουϊµουτσόπουλο, ∆ιευθυντή της Ριζαρείου Σχολής.
Ένα χρόνο αργότερα, το 1943 µε τον Ν. 839 ιδρύεται ως παράρτηµα της
Θεολογικής

Σχολής

Θεσσαλονίκης

το

«Ινστιτούτον

Βυζαντινών

Ερευνών»,

διαιρούµενο σε τρία τµήµατα, θεολογικό, φιλολογικό, ιστορικοαρχαιολογικό, µε
σκοπό «‘την µελέτην και έρευναν της συντελεσθείσης κατά τους µέσους αιώνας και
χρόνους της τουρκοκρατίας, εκκλησιαστικής, φιλολογικής και καλλιτεχνικής εργασίας
των ελληνικών χωρών και της επιδράσεως αυτής εις τους γείτονας λαούς’».553
Είναι µάλλον προφανείς οι πολιτικές σκοπιµότητες που καλείται να διαδραµατίσει
το εν λόγω Ινστιτούτο, µε την θεολογική του πτέρυγα να αποτελεί κυρίαρχη
παράµετρό του. Η θεολογική παρουσία στην συµπρωτεύουσα συνδέεται άρρηκτα, εν
τη γενέσει της, µε την στρατηγική διεµβόλισης της αµφισβήτησης της ελληνικότητας
της Μακεδονίας και του κοµµουνιστικού κινήµατος, ενώ και η διάρθρωση των
γνωστικών αντικειµένων της, τονιζοµένης της ιστορικής/πρακτικής κατεύθυνσης,
φαίνεται ότι προσανατολίζονται προς αυτήν ακριβώς την προοπτική.
Μετά την απελευθέρωση από την γερµανική κατοχή, η ελληνική κυβέρνηση µε
την Συντακτική Πράξη 59, απολύει τους πρώτους καθηγητές της Θεολογικής Σχολής
Θεσσαλονίκης, ενώ µε τον Νόµο 361/1945 καθορίζεται επιτροπή εκλογής των νέων
καθηγητών προερχόµενη από τους πανεπιστηµιακούς θεολόγους της Αθήνας και
αποτελούµενη από τους Γεώργιο Σωτηρίου, Παναγιώτη Μπρατσιώτη, Βασίλειο
553

Κ. ΠΑΠΑΠΑΝΟΥ, Χρονικό-Ιστορία της Ανωτάτης µας Εκπαιδεύσεως, Αθήνα: Έκδοση
Αµερικανικού Κολλεγίου Αθηνών (Pierce College) 1970: 299.
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Αντωνιάδη, Ιωάννη Καρµίρη, Βασίλειο Βέλλα και Γρηγόριο Παπαµιχαήλ (εκ των
οποίων µόνον ο τελευταίος ήταν ενάντια στην ίδρυση της Θεολογικής Θεσσαλονίκης),
ώστε να τεθεί η ύπαρξη της Σχολής σε πραγµατικά λειτουργική βάση.554

554

Βλ. Γ. Ι. ΚΟΝΙ∆ΑΡΗ, Ιστορία της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής κατά την Τελευταίαν
Πεντηκονταετίαν (1919-1968) επί τη Εκατονεικοσιπενταετηρίδι αυτής 1844-1969, Αθήναι 1968/1969:
42, υποσηµ. 2.
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Κεφάλαιο

10.

Η

Παραγωγή

Μεταπτυχιακών

∆ιδακτορικών Πτυχίων ως Τίτλων

και

Καθιέρωσης των

Πανεπιστηµιακών Θεολόγων
α. Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές
Οι µεταπτυχιακές σπουδές στα ελληνικά πανεπιστήµια µετρούν ολιγοχρόνιο βίο.
Μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 1980, τα επίσηµα µεταπτυχιακά ήταν θεσµός
άγνωστος στην ελληνική ακαδηµαϊκή πραγµατικότητα, και ιδίως στα θεολογικά
πράγµατα. Είχε προηγηθεί, βέβαια, η Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης, όπου ήδη από
το 1964 και µε πρωτοβουλία του καθηγητή Παναγιώτη Χρήστου, είχε θεσπίσει έναν
άτυπο

µεταπτυχιακό

κύκλο

σπουδών,

555

στο

πλαίσιο

της

εκπαιδευτικής

µεταρρύθµισης της κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου εν έτει 1964. 556 Ήταν µία
πρωτοποριακή προσπάθεια, η οποία κάλυψε -ατύπως πάντα- την απαίτηση για
θεολογική εξειδίκευση όσων δεν είχαν την δυνατότητα για ανάλογες σπουδές στο
εξωτερικό.557
Την δεκαετία του 1980 και στο πλαίσιο της τότε εκπαιδευτικής
µεταρρύθµισης, υπήρξε πρόβλεψη µεταπτυχιακών σπουδών στα άρθρα 81 και 86 του
Νόµου 1566 του 1985 περί «∆οµής και Λειτουργίας της Πρωτοβάθµιας και
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και µε βάση αυτήν υπογράφεται
τελικά στις 16.9.1989 το Προεδρικό ∆ιάταγµα 380 «Περί της Οργανώσεως και
Λειτουργίας των Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα»,
διάταγµα το οποίο επέτρεψε να δηµιουργηθούν και να λειτουργήσουν για πρώτη
φορά στην Θεολογική Αθηνών, από το 1990 έως το 1993, άτυπα Προγράµµατα

555

Χ. ΚΡΙΚΩΝΗ, «Σύντοµη Ιστορία της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης», Γρηγόριος ο Παλαµάς 75 (1992): 1258 «Εδώ πρέπει να αναφερθή ότι µε πρωτοβουλία
του τότε (1964) Κοσµήτορα της Θεολογικής Σχολής κ. Παν. Χρήστου και απόφαση της Σχολής, έγινε
µεταρρύθµιση στο πρόγραµµα οργάνωσης των σπουδών της σχολής, που ισχύει σχεδόν µέχρι σήµερα
µε ελάχιστες διαφορές. Για πρώτη φορά τότε εισήχθηκαν και επεκράτησαν στη Θεολογική Σχολή οι
µεταπτυχιακές σπουδές, που στερούνται οι περισσότερες σχολές ακόµη και σήµερα».
556
Βλ. «Ο Νέος Οργανισµός της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης», Εκκλησία
ΜΑ΄ (1964): 185.
557
Βλ. Θ. ΖΗΣΗ, πρωτ., «Η Προσφορά της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης κατά τα Πενήντα Έτη
της Λειτουργίας της (1942-1992)», Ορθοδοξία, περίοδος Β΄, τεύχος 3 (1994): 554. ∆. Ι.
ΤΣΕΛΕΓΓΙ∆Η, «Θεολογική Σχολή», Το Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης στην Αυγή του Νέου Αιώνα:
∆ιαχρονική Πορεία Εβδοµήντα Πέντε Χρόνων, επιµ. Ι. Κ. Χασιώτης-∆. Αραβαντινός, Θεσσαλονίκη:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 2002: 239.
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Μεταπτυχιακών Σπουδών.

558

Τα επίσηµα θεµέλια των µεταπτυχιακών στην

Θεολογική τέθηκαν µε την υπουργική απόφαση της 23ης Σεπτεµβρίου 1993 του
υπουργού Παιδείας Γιώργου Σουφλιά, µε την οποία αναγνωρίστηκαν πλήρως από
νοµικής άποψης οι παρεχόµενοι µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών της Θεολογικής
Σχολής. 559 Η δοµή τους περιλαµβάνει δύο κύκλους σπουδών: ο πρώτος, ο οποίος
µετά από επιτυχή φοίτηση τριών εξαµήνων, στο τέταρτο ακολουθεί η σύνταξη
διπλωµατικής εργασίας (επιπέδου M. Phil.), ενώ ο δεύτερος οδηγεί στην εκπόνηση
διδακτορικής διατριβής και την απόκτηση διδακτορικού διπλώµατος (επιπέδου Ph.
D.).560
Αν και είχε ήδη επισηµανθεί από τον πανεπιστηµιακό θεολόγο Σάββα
Αγουρίδη, ότι προϋπόθεση των µεταπτυχιακών σπουδών είναι η διαθεµατικότητα και
η διάνοιξη της θεολογίας σε άλλους επιστηµονικούς χώρους, 561 ωστόσο, φαίνεται ότι
οι πανεπιστηµιακοί θεολόγοι δηµιούργησαν τους µεταπτυχιακούς κύκλους σπουδών
κατ’ εικόνα των προπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών, όπου κυριαρχεί ο
οµολογιακός-κατηχητικός χαρακτήρας και ο στενός επιστηµονικός ορίζοντας.
Ενδεικτικό παράδειγµα τούτης της κλειστότητας είναι η αποφυγή ένταξης της
Θεολογικής Σχολής στα ευρωπαϊκά προγράµµατα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus,
διότι η συντηρητική οµάδα των πανεπιστηµιακών θεολόγων φοβόταν ότι οι
µεταπτυχιακοί φοιτητές θα υποστούν δογµατική και εκκλησιολογική αλλοίωση µε
την γνωστική συναναστροφή τους µε την δυτική θεολογία. 562 Εξακολουθούσε να
558

Βλ. Κ. Ι. ΜΠΕΛΕΖΟΥ, «ΟΙ ∆ιδάκτορες της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών (Από
την Έναρξη του Θεσµού έως Σήµερα: 1911-2000)», Επιστηµονική Επετηρίς της Θεολογικής Σχολής του
Πανεπιστηµίου Αθηνών ΛΕ΄ (2000): 573-574.
559
Βλ. Ι. Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, «Θεολογικές Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα»,
Εφηµέριος ΜΓ΄ (1994): 394 «Το σηµερινό νοµικό καθεστώς που διέπει τις µεταπτυχιακές σπουδές στο
«Τµήµα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, καθορίστηκε µε την Υπουργική Απόφαση της
23ης Σεπτεµβρίου 1993 του τότε Υπουργού Παιδείας κ. Γεωργίου Σουφλιά (Φ.Ε.Κ., τ. Β΄, φύλλο 799/6
Οκτωβρίου 1993), βάσει του Νόµου 2083/92».
560
Βλ. Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΟΥ, «Θεολογική Σχολή Αθηνών», Ορθοδοξία-21ος Αιώνας, φύλλο 3 (1999):
64 «Μια απ’ τις αρχαιότερες σχολές όπως η Θεολογική δεν θα µπορούσε παρά να κατέχει την πρωτιά
στα µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών, τα οποία και λειτουργούν επισήµως από το 1991 (Ν. 2083).
Η φοίτηση διαρκεί τρία εξάµηνα, ενώ στο τέταρτο συντάσσεται διπλωµατική εργασία (M. Phil.).
Μετά, ακολουθεί ο δεύτερος κύκλος µεταπτυχιακών σπουδών, για την απόκτηση διδακτορικού
διπλώµατος (PhD)».
561
Βλ. Σ. ΑΓΟΥΡΙ∆Η, «ΟΙ Θεολογικές Σπουδές στην Ελλάδα Σήµερα», Θεολογία και Επικαιρότητα
(Μελέτες και Άρθρα), Αθήνα: Άρτος Ζωής 1996: 152 «Ό,τι χρειάζεται να σηµειωθεί εδώ είναι η καλή
οργάνωση Μεταπτυχιακών Σπουδών. Εισιτήριο σ’ αυτές δεν πρέπει να έχουν πάντοτε το πτυχίο της
Θεολογίας. Η ωριµότητα, η ευρύτητα των γνώσεων και οι εµπειρίες της ζωής πτυχιούχων άλλων
Σχολών, αποτελούν λαµπρή προϋπόθεση για γόνιµες θεολογικές µεταπτυχιακές σπουδές».
562
Βλ. Ν. Α. ΜΑΤΣΟΥΚΑ, Μυστήριον επί των Ιερώς Κεκοιµηµένων και άλλα Μελετήµατα,
Θεσσαλονίκη: Π. Πουρναράς 1992: 99. Είναι χαρακτηριστικό το σχόλιο το καθηγητή της Σχολής Γ. ∆.
ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ, πρωτ., «Θεολογική Παιδεία και Εκκλησιαστική Αγωγή», Η Προσωπικότητα και η
Θεολογία του Μεγάλου Φωτίου: Επίσηµοι Λόγοι Εκφωνηθέντες επί τη Ιερά Μνήµη του κατά τα Έτη
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υπάρχει, εξ άλλου, διάχυτη η αντίληψη στον ευρύτερο εκκλησιαστικό και θεολογικό
χώρο, ότι οι µεταπτυχιακές σπουδές και γενικώτερα η τάση να διαλεχθεί η θεολογία
µε επιστήµες όπως η Παιδαγωγική, η Ψυχολογία, η Κοινωνιολογία, δεν είναι παρά
ένα «δεκανίκι» της θεολογίας, το οποίο αποζητά απεγνωσµένα προκειµένου να
προσαρµοσθεί στον σύγχρονο κόσµο. 563 Τελικά, η Θεολογική Σχολή Αθηνών
εντάσσεται στα προγράµµατα Erasmus δέκα σχεδόν χρόνια µετά την θεσµοθέτηση
και λειτουργία τους σε όλη την Ευρώπη, παρά τις ρητορικές διακηρύξεις των
πανεπιστηµιακών θεολόγων ότι η ευρωπαϊκή πρόκληση θα µπορούσε να επιφέρει ένα
πνεύµα συνεργασίας στην Σχολή.564
Ωστόσο, η δυσαρµονία της επιστηµονικής ταυτότητας των µεταπτυχιακών
σπουδών, δεν εξαντλείται µόνον εκεί. Μεταπτυχιακά σηµαίνει κατ’ εξοχήν σπουδή
στον επιστηµονικό τρόπο της έρευνας. Κύριο εργαλείο µιας τέτοιας απόπειρας στον
χώρο του πανεπιστηµίου είναι η Βιβλιοθήκη, βασικά δοµικά στοιχεία της οποίας
πρέπει να είναι η γρήγορη βιβλιογραφική ενηµέρωση και η ανεµπόδιστη πρόσβαση
στην αναγνωστική ύλη. 565 Η εικόνα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Θεολογικής
Σχολής Αθηνών παρουσιάζει µια δυσλειτουργία παρόµοια µε αυτήν του συνόλου του
ελληνικού πανεπιστηµίου. ∆εν έχει συστηµατική ταξινόµηση και καταλογογράφηση
µε βάση σύγχρονα βιβλιοθηκονοµικά συστήµατα (διαθέτει εν µέρει αλφαβητικό
ευρετήριο συγγραφέων, εν µέρει ληµµατικούς ή κατά κλάδους επιστηµών), καθώς ο
αριθµός των τόµων που φιλοξενεί ανέρχεται περίπου σε 61.000.566 Η βιβλιογραφική
ενηµέρωσή της σε συνδροµές περιοδικών και µονογραφίες σταµατά στα µέσα του
1980,

567

ενώ πλέον τα όποια κονδύλια εµπλουτισµού της Βιβλιοθήκης δεν

1970-2010, Αθήναι: Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος 2011: 445, όπου ισχυρίζεται ότι «Η
εφαρµογή εξ άλλου, των ευρωπαϊκών προγραµµάτων, όπως λ.χ. η ανταλλαγή φοιτητών –κατά το
πρόγραµµα Erasmus- ευεργετικό ίσως για άλλες επιστήµες, όχι όµως και για τις Θεολογικές Σχολέςαπειλεί άµεσα την ταυτότητα των Θεολογικών µας σπουδών (οµολογιακός χαρακτήρας)». Εύλογα θα
µπορούσε να αναρωτηθεί κανείς, γιατί αυτός ο κίνδυνος δεν φαίνεται να ίσχυε όταν οι νυν καθηγητές
σπούδαζαν οι ίδιοι σε θεολογικές σχολές του εξωτερικού, αλλά εµφανίζεται µία ή δύο γενεές
αργότερα.
563
Βλ. ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ, Μητρ. ∆ράµας, «Ο Θεολογικός Λόγος Σήµερον», Εκκλησία ΞΒ΄ (1985): 403.
564
Βλ. Η. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, «Προοπτικές της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών»,
Εκκλησία ΞΗ΄ (1991): 357.
565
Βλ. Λ. ∆ΡΟΥΛΙΑ, «ΟΙ Βιβλιοθήκες», Σύγχρονα Θέµατα 11, τεύχος 35-37 (1988): 131 «Κύριο
εργαλείο πνευµατικής παραγωγής, όπου η γρήγορη ενηµέρωση καιψ η εύκολη πρόσβαση στην
αναγνωστική ύλη είναι επιτακτικοί παράγοντες […]».
566
Βλ. Σ. ΚΟΚΚΙΝΗ, «Βιβλιοθήκες Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων στην Ελλάδα», ∆ιαβάζω
τεύχος 29 (1980): 41-42. Είναι ανάγκη να τονίσουµε, ότι ο αριθµός αυτός αφορά δηµοσιευµένα
στοιχεία που καταγράφτηκαν το έτος 1980. Σήµερα (2011), φυσικά, το σύνολο των βιβλίων σε
απόλυτους αριθµούς είναι πολλαπλάσιος του αρχικού.
567
Αυτή η κατάσταση εµφανίζεται κοινή σε πολλές πανεπιστηµιακές σχολές, βλ. Α. ΣΜΟΚΟΒΙΤΗ, Το
Πανεπιστήµιο µέσα από τις Σελίδες ενός Ηµερολογίου, Θεσσαλονίκη 1984: 187, «Προβληµατική η
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κατευθύνονται στο προσωπικό της, αλλά στους τοµείς, οι οποίοι δηµιουργούν
επιµέρους µικρές βιβλιοθήκες ανάλογα µε τις εποχικές -και ανοµοιογενείς- ανάγκες
του διδακτικού προσωπικού,

568

στις οποίες δεν έχουν άµεση πρόσβαση οι

µεταπτυχιακοί φοιτητές, αλλά και όποιος τρίτος θελήσει να αναζητήσει κάποια
εξειδικευµένη

βιβλιογραφία.

Εξάλλου,

η

ουσιαστική

παρεµπόδιση

των

µεταπτυχιακών φοιτητών στην αναζήτηση της βιβλιογραφία υποβοηθείται και από το
σύστηµα δανεισµού, καθώς οι πανεπιστηµιακοί θεολόγοι συχνότατα δανείζονται
βιβλία τα οποία και κατακρατούν για χρόνια, χωρίς να τα επιστρέψουν ποτέ πολλές
φορές.569
Η ουσιαστική ακύρωση του χαρακτήρα των µεταπτυχιακών σπουδών από
τους πανεπιστηµιακούς θεολόγους, οι οποίοι τα κατέστησαν απλώς µία προέκταση
των προπτυχιακών σπουδών, σύµφωνα µε την παραπάνω ανάλυση, είναι ίσως ένας
από τους καθοριστικούς λόγος για τους οποίους πέντε χρόνια µετά την επίσηµη
έναρξη

λειτουργίας

των

µεταπτυχιακών

στην

Θεολογική

Σχολή

Αθηνών

παρατηρείται µία συσσώρευση µεταπτυχιακών φοιτητών, κατά το πρότυπο των
«αιωνίων» προπτυχιακών φοιτητών. Ανάµεσα στα 1994 και τα 1999 έχουν
καταγραφεί 241 µεταπτυχιακοί φοιτητές πρώτου κύκλου (υποψήφιοι διπλώµατος
ειδίκευσης) και 184 µεταπτυχιακοί φοιτητές δευτέρου κύκλου (υποψήφιοι
διδάκτορες).

570

Μικρές

διορθωτικές

κινήσεις

διοικητικής

φύσης,

όπως

αποσυµφόρησης του πλήθους των φοιτητών µε µαζικές διαγραφές όσων δεν είχαν
ολοκληρώσει τις σπουδές τους, δεν φαίνονται ικανές να αλλάξουν το ασταθές
υπόβαθρο των συγκεκριµένων σπουδών.

επιστηµονική ενηµέρωση. Ξοδεύονται χρήµατα για περιοδικά, που δε βρίσκονται όταν τα χρειάζεσαι.
Λείπουν βασικά περιοδικά, όταν υπάρχουν δύο και τρείς και τέσσερις συνδροµητές για το ίδιο
περιοδικό».
568
Πρβλ. Μ. ΜΟΡΕΛΕΛΗ, «Ο Εµπλουτισµός των Πανεπιστηµιακών Βιβλιοθηκών», ∆ιαβάζω τεύχος
34 (1980): 26-27.
569
Πρβλ. Α. ΣΜΟΚΟΒΙΤΗ, Το Πανεπιστήµιο µέσα από τις Σελίδες ενός Ηµερολογίου, Θεσσαλονίκη
1984: 87 «Υπάρχουν και ‘εθνικοί ευεργέτες’ δωρίζοντας στο ∆ηµόσιο περιουσιακά στοιχεία του
∆ηµοσίου! Σήµερα πληροφορήθηκα ότι χήρα καθηγητή του πανεπιστηµίου δώρισε στο πανεπιστήµιο
τα βιβλία του άνδρα της. Τελικά διαπιστώθηκε ότι πολλά από τα βιβλία αυτά ανήκουν στη βιβλιοθήκη
του πανεπιστηµίου, τα οποία είχε κατά καιρούς δανειστεί και δεν είχε επιστρέψει ποτέ ο ‘αποθανών’.
∆υστυχώς, όπως µαθαίνω, αυτή δεν είναι η µοναδική περίπτωση!».
570
Βλ. Μεταπτυχιακός Φοιτητικός Θεολογικός Σύνδεσµος, Πέντε Χρόνια ΜΦΘΣ 1994-1999, Αθήνα:
∆ιήγηση 1999: 118-127.
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β. Οι ∆ιδακτορικές ∆ιατριβές
Οι διδακτορικές διατριβές τις οποίες απονέµουν οι πανεπιστηµιακοί θεολόγοι
συνιστούν την συλλογική εικόνα τους, το ιδεολογικό, πολιτικό, κοινωνικό και
επιστηµονικό συµπύκνωµά τους. Αποτελούν το χρίσµα, µε το οποίο ο φέρων τον
τίτλο του «∆ιδάκτορα της Θεολογίας» µπορεί να ενταχθεί συµβολικά στην κοινωνική
ελίτ των ακαδηµαϊκών θεολόγων.571 Στα διδακτορικά που παράγουν αντανακλώνται
όλα τα δοµικά συστατικά στοιχεία της επαγγελµατικής τους οµάδας, καθώς
συγκροτούν τους καρπούς της επαγγελµατικής παρουσίας τους.
Κυρίαρχο θεµέλιο της παρουσίας τους και κατ’ επέκτασιν της διανοητικής
παραγωγής τους που είναι οι διατριβές αποτελεί ο ακαδηµαϊσµός.572 Με τούτο τον
όρο υπογραµµίζουµε την αποκοπή των πανεπιστηµιακών θεολόγων από την ιστορική
δυναµική, την αποµόνωσή τους από την τρέχουσα πραγµατικότητα, τον
αυτοαναφορικό εγκλωβισµό τους στην συντεχνιακή κλειστότητα του επαγγέλµατός
τους.573 Πρόκειται για την πανεπιστηµιακή «Αρχή της Καθωσπρέπει Γνώσης», όπως
έχει σκωπτικά περιγραφεί.574
571

Για αυτή την λειτουργία του τίτλου, βλ. Α. ΦΡΑΓΚΟΥ∆ΑΚΗ, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης:
Θεωρίες για την Κοινωνική Ανισότητα στο Σχολείο, Αθήνα: Παπαζήσης 1985: 194 «[…] η κατανόηση
της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης απαιτεί την ανάλυση του ρόλου που παίζουν οι ανώτατες σχολές
και της κοινωνικής λειτουργίας που έχουν τα διπλώµατα. Όσα ανώτατα ιδρύµατα ασκούν σχολική
επιλογή, που δίνει στους πτυχιούχους το χρίσµα εκείνο που επιτρέπει (µε την άσκηση επαγγέλµατος)
τη συµµετοχή οικονοµικά και συµβολικά στην κοινωνική ελίτ, ασκούν συγχρόνως κοινωνική επιλογή
και η µεγάλη πλειοψηφία των φοιτητών τους ανήκει στα προνοµιούχα στρώµατα. ∆ίπλα στα
δικαιώµατα αυτά, που οδηγούν στην άσκηση επαγγελµάτων οικονοµικής ισχύος, κύρους και εξουσίας,
η ελληνική εκπαίδευση χορηγεί και ορισµένα άλλα διπλώµατα, χωρίς σαφή επαγγελµατικό
προσανατολισµό […] µε αµφίβολη επαγγελµατική χρήση, που άλλωστε συχνά χρησίµευαν µέχρι
σήµερα για την απόκτηση θέσης και την προαγωγή στα υπαλληλικά επαγγέλµατα».
572
Μήπως οι αναφορές του (µελλοντικού) καθηγητή στην Θεολογική Σχολή Αθηνών, Ν. Ι. ΛΟΥΒΑΡΙ,
«Θρησκεία και Θεολογία», Γρηγόριος ο Παλαµάς Γ΄ (1919): 345, προσπαθούν να περιγράψουν αυτόν
τον ακαδηµαϊσµό, ήδη εν έτει 1919; Γράφει συγκεκριµένα: «Η δε θεολογική σχολή; Λεπτοµερής
µετάδοσις δογµάτων, η µη ορθή αποστήθησις των οποίων (µέχρι τινός τουλάχιστον) ηδύνατο να γίνη
αιτία αφορισµού των ενόχων, φράσεις αιωρούµεναι ως ποµφόλυγες άνευ τινός περιεχοµένου,
διδασκαλία της τέχνης του ταξινοµείν απέραντον τερθρείαν λέξεων, φατρίαι και πείσµατα εκσπώντα
εις βάρος των φοιτητών εκείνων συνήθως, οίτινες εξ αγνής ιδεολογίας απεφάσισαν να σπουδάσωσι
θεολογίαν, και γνώσις τέλος του Χριστού και της θρησκείας όση και προ της φοιτήσεως. Ενίοτε φεύ!
και ολιγωτέρα. Ας ενθυµηθή ο αµφιβάλλων τας ανοησίας των ιεροκηρύκων». Ωστόσο, φροντίζει να
σηµείωσει στην µοναδική υποσηµείωση της σελίδας: «Τα ανωτέρω σττέφονται φυσικά κατά του
συστήµατος και της οργανώσεως εν γένει, ουχί δε κατά των προσώπων αυτών, εν οις αριθµούνται
προσφιλέστατοι και σεβαστοί διδάσκαλοι».
573
Βλ. Μ. ΜΠΕΓΖΟΥ, Το Μέλλον του Παρελθόντος: Κριτική Εισαγωγή στη Θεολογία της Ορθοδοξίας,
Αθήνα: Αρµός 1993: 59.
574
F. M. CORNFORD, Ακαδηµαϊκή Μικροκοσµογραφία: Οδηγός Πανεπιστηµιακής Πολιτικής για
Νέους, µτφρ. Π. Καλλιγάς, Αθήνα: Εστία 1992: 25-26 «η γνώση χαρακτηρίζεται ως καθωσπρέπει όταν
κανένας δεν την έχει ακουστά· και ‘καθωσπρέπει µελετητής’ είναι ένας εγκωµιαστικός χαρακτηρισµός
που αποδίδουν ο ένας στον άλλο διάφοροι σοφοί των οποίων η φήµη είναι εντελώς ασήµαντη έξω από
το Πανεπιστήµιο, και κάπως ύποπτη µέσα σ’ αυτό. Αν συγγράψεις κάποιο βιβλίο (πράγµα που
καλύτερα να το αποφύγεις), πρόσεξε να είναι αδύνατον να διαβαστεί· ειδάλλως θα χαρακτηριστείς
‘λαµπρός’ και θα χάσεις κάθε υπόληψη».
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Η συγγραφική παραγωγή των πανεπιστηµιακών θεολόγων, αλλά και των
µαθητών τους, σύµφωνα και µε τα λόγια ενός από αυτούς, του καθηγητή
Κωνσταντίνου Μπόνη, ενδιαφέρει έναν ασήµαντο αριθµό ανθρώπων, ενώ στην
πραγµατικότητα το µοναδικό κέρδος είναι η προσωπική ικανοποίηση του συγγραφέα
ότι συγκαταλέγεται πλέον µεταξύ των αξιόλογων δηµιουργών και κυρίως η
προσδοκία της «άχρις ου ανατείλη η ηµέρα της επιστηµονικής µας ανόδου εις
καθηγητικήν πανεπιστηµιακήν καθέδραν!».575
Η φύση του διδακτορικού επισηµαίνει εµφανώς την ιδιαιτερότητα, αλλά και
την σπουδαιότητά του. Είναι ένας τίτλος που απονέµεται αποκλειστικά από
πανεπιστηµιακό ίδρυµα.576 Εφόσον η διδακτορική διατριβή προάγει και διευρύνει την
γνώση, είναι αυτονόητο ότι συστατικό στοιχείο για την διαδικασία εκπόνησής του
είναι η ελευθερία. Αποτελώντας δηµιουργική έκφραση της ανθρώπινης σκέψης και
του ορθού λόγου, συνεπάγεται ότι δεν υπόκειται σε εξωτερικές πιέσεις ή αλλότριες
σκοπιµότητες.

577

Στην

διδακτορική

έρευνα

δεν

νοούνται

«επίσηµα»

ή

«απαγορευµένα» θέµατα, πολύ περισσότερο δεν υφίστανται αντιλήψεις κάποιας
«‘αναλλοίωτης’, ‘θεόπεµπτης’ ή ‘µόνης αλήθειας’». 578 Ακόµα κι αν η διατριβή
εκπονείται σε Θεολογικές Σχολές, ο επιστηµονικός τρόπος του ερευνάν περιέχει την
διαφωνία, την κριτική, την αµφισβήτηση. 579 Η επιτυχής συγγραφή και υποστήριξη
575

Κ. Γ. ΜΠΟΝΗ, «Θεολογία και Θεολόγοι», Εκκλησία ΝΖ΄ (1980): 186. Πιο αναλυτικά, ο καθηγητής
Μπόνης ισχυρίζεται ότι «Καταλήγοµεν εποµένως εις το συµπέρασµα ότι τα θεολογικά συγγράµµατα
ενδιαφέρουν µικρόν αριθµόν ειδικών επιστηµόνων Θεολόγων και ίσως ασήµαντον αριθµόν
εκπροσώπων άλλων επιστηµών. Το µόνον, δε, κέρδος, όπερ ως συγγγραφείς απολαµβάνοµεν οι
επιστήµονες Θεολόγοι είναι η προσωπική εν πρώτοις ικανοποίησις ότι ηξιώθηµεν να καταστώµεν
συγγραφείς αξιόλογοι, ύστερον µάλιστα πολλών µόχθων, ευρυτέρων σπουδών εν τη Εσπερία,
οικονοµικών δυσχερειών και ποικίλων άλλων ταλαιπωριών άχρις ου ανατείλη η ηµέρα της
επιστηµονικής µας ανόδου εις την καθηγητικήν πανεπιστηµιακήν καθέδραν!».
576
Βλ. ∆. Γ. ΤΣΑΟΥΣΗ, Εισαγωγή στις Πανεπιστηµιακές Σπουδές: Σύντοµος Οδηγός του Πρωτοετή
Φοιτητή, Αθήνα: Gutenberg 1996: 18-19.
577
Βλ. Α. ΑΝΘΕΜΙ∆Η, «Ο Ακαδηµαϊκός Τίτλος του ∆ιδάκτορος και η Νοµική Θέσις αυτού»,
Ηπειρωτική Εστία ΚΒ΄ (1973): 358.
578
Σ. Κ. ΟΡΦΑΝΟΥ∆ΑΚΗ, Η Εκπόνηση ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής και η Ακαδηµαϊκή Ελευθερία,
Αθήνα/Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας 2000: 10 «Είναι προφανές ότι δεν νοούνται ‘απαγορευµένα’
ερευνητικά πεδία, υπό την έννοια ότι δεν είναι δυνατόν ‘επίσηµες’, ιδεολογικές ή κατεστηµένες
αντιλήψεις να στερήσουν τον ερευνητή από την δυνατότητα και το δικαίωµα πραγµάτευσής τους. Η
έρευνα, εξ ορισµού, ως διαδικασία προσέγγισης της αλήθειας, δεν µπορεί να παγιδεύεται στο δόγµα
της ΄αναλλοίωτης΄, ‘θεόπεµπτης’ ή ‘µόνης αλήθειας’».
579
Βλ. Λ. Ι. ΦΙΛΙΠΠΙ∆ΟΥ, Προς Νεήλυδας Φοιτητάς Θεολογίας Χαιρετισµός και Παραίνεσις, Αθήναι
1959: 26, «Μη λησµονείτε, ότι ήλθετε ενταύθα δια να γίνητε επιστήµονες· και επιστήµων σηµαίνει
ερευνητής και συζητητής. Πάν ό,τι θα ακούητε, θα το βασανίζητε, θα το ελέγχητε, θα τα κρίνητε, θα το
συζητήτε. Θα διατυπώνητε ελευθέρως την γνώµην Σας, την απορίαν Σας, τηην αντίρρησίν Σας.
Πανεπιστήµιον σηµαίνει ελεύθερον εργαστήριον εργαστήριον ελευθέρων ανθρώπων, προκειµένου δε
περί φοιτητών θεολογίας, ελευθέρων και πιστών. Και µόνον όταν επεξεργάζησθε µόνοι Σας ό,τι Σας
προσφέρει η Πανεπιστηµιακή παράδοσις, µόνον τότε θα γίνη κτήµα Σας η Επιστήµη της πίστεως, η
θεολογική Επιστήµη. Εάν προύκειτο να δέχησθε φωνοληπτικώς τας παραδόσεις µας και να τας
αποδίδητε µηχανικώς ως γραµµόφωνα, τότε και η ιδική Σας και η ιδική µας παρουσία ενταύθα θα ήτο
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µιας διδακτορικής διατριβής αποδεικνύει κατά βάσιν ότι ο υποψήφιος είναι ικανός να
αναπτύξει ερευνητική ικανότητα, έχει την δυνατότητα να προάγει την επιστήµη του,
άρα µπορεί να λογίζεται «συνθιασώτης και εταίρος των επιστηµόνων».580 Γι’ αυτό και
τα συµπαροµαρτούντα µιας σοβαρής επιστηµονικής έρευνας είναι η ελεγξιµότητα, η
δηµόσια κριτική της, καθώς και η γόνιµη και ορθολογική σύγκρουση των
επιχειρηµάτων ενώπιον της πανεπιστηµιακής κοινότητας.581
Οι διδακτορικές διατριβές, αποτέλεσαν εξ αρχής τµήµα της ευρύτερης
θεολογικής συγγραφικής παραγωγής στον ελληνικό χώρο, γι’ αυτό και περιείχαν
γνωρίσµατα που προσιδίαζαν σε τούτο τον χώρο, όπως είναι για παράδειγµα το
πρόταγµα

των

κληρικών υπέρ

των

λαϊκών θεολόγων.

582

∆ιατυπώνονταν

συγκεκριµένες αιτιάσεις, οι οποίες εστιάζονταν στο ότι τα θέµατα των διατριβών δεν
ήταν πρωτότυπα, είχαν συζητηθεί επανειληµµένως, ήταν κατά βάσιν ιστορικά, δίχως
ουσιαστική σηµασία για την θεολογική επιστήµη, ούτε για την εκκλησιαστική ζωή.583
Οι πανεπιστηµιακοί θεολόγοι υπερβαίνουν τέτοιου είδους αιτιάσεις, υπό την
αντίληψη ότι η Θεολογική Σχολή Αθηνών, είναι µία Σχολή µε ιδιότυπο, οµολογιακό
χαρακτήρα, ο οποίος επηρέαζε τόσο την κατεύθυνση των διδακτορικών τα οποία
όφειλαν να στηρίζουν αυτόν τον χαρακτήρα, όσο και τους καθηγητές της, οι οποίοι

περιττή. Ηµείς θα είχοµεν αποτυπώσει τας παραδόσεις στερεοτύπως εις πλάκας και Σείς θα ηδύνασθε
να τας ακούητε και µακρόθεν».
580
Ν. Α. ΜΑΤΣΟΥΚΑ, Μισού Αιώνα Έργα και Όνειρα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης,
Θεσσαλονίκη: Π. Πουρναράς 2003: 315-316.
581
Βλ. Α. ΡΗΓΟΥ, Πανεπιστήµιο, Ιδεολογικός Ρόλος και Λόγος: Από το Μεσαίωνα στη Νεωτερικότητα,
Αθήνα: Παπαζήσης 2000: 235.
582
Όπως µας πληροφορεί ο Β. Κ. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ, Τα περί Θρησκευτικής Αγωγής και Εκκλησιαστικής
Εκπαιδεύσεως Καθεστώς εν Ελλάδι επί Όθωνος (1831-1862), ∆ιατριβή, Αθήνα 2007: 531-532 «Επί
είκοσι (20) ολόκληρα χρόνια από της ιδρύσεως της Θεολογικής σχολής (1837-1857) κανείς από τους
φοιτήσαντες δεν έλαβε πτυχίο. Και αυτό διότι το Βασιλικό ∆ιάταγµα της 19ης (30) Μαίου 1842 µε
υπογραφή του υπουργού Ι. Ρίζου στην παράγραφο 13 του άρθρου 3 όριζε ότι: ‘το διδακτορικόν αξίωµα
της θεολογίας δεν θέλει δίδοσθαι ει µη εις κληρικούς όθεν οι µη όντες κληρικοί θέλουσι λαµβάνειν
προσωρινόν παρά της εξεταστικής επιτροπής αποδεικτικόν µόνον περί τούτου’. Καθιερώθηκε ωστόσο
–συν τω χρόνω- οι πτυχιούχοι της Θεολογικής Σχολής κληρικοί και λαϊκοί να µην ονοµάζονται
διδάκτορες, αλλά ‘προλύται’. Η σχολή επικύρωσε µε απόφαση τη δηµιουργηθείσα κατάσταση µε
σχετική απόφαση, κατά τη συνεδρία της 12ης Ιανουαρίου του 1863. Χρειάστηκε να περάσουν σχεδόν
πενήντα χρόνια, για να αποφασιστεί στις συνεδρίες της 20ης Φεβρουαρίου και 9ης Νοεµβρίου του 1907
ότι θα απονεµόταν διδακτορικός τίτλος και στους πτυχιούχους της Θεολογικής Σχολής, κληρικούς και
λαϊκούς».
583
Βλ. ∆. Ι. ΚΟΥΪΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, «Η Θεολογική Επιστήµη και αι Σύγχρονοι Απαιτήσεις»,
Ανάπλασις ΛΣΤ΄ (1923): 237 «Η κατεύθυνσις αύτη των Θεολογικών µελετών µας δεν πρέπει να
παρέλθη απαρατήρητος καθ’ ην εποχήν η επιστηµονική ζωή σφύζει περί ηµάς και νέα εξέλιξις ραγδαία
µεταβάλλει τα πάντα και προβλήµατα νέα, κοινωνικά, θρησκευτικά, εκκλησιαστικά, επιστηµονικά,
παρουσιάζονται και απασχολούσι την παγκόσµιον σκέψιν, τάσεις δε και ροπαί αντιχριστιανικαί
πανταχόθεν προσβάλλουν την πίστιν, -δεν είναι καθόλου ικανοποιητικόν, ουδέ παρουσιάζει
επιστηµονικήν ενηµερότητα το να βλέπη κανείς τα µεν σύγχρονα ζητήµατα να αγνοούνται ή πενιχρώς
ν’ αντιπροσωπεύονται εν τη Θεολογική µας φιλολογία σελίδας µακράς θεολογικών πραγµατειών να
καταναλίσκωνται περί την µικρόλογον έρευναν µικρών και άνευ σηµασίας θεµάτων».
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έπρεπε να αποδεικνύουν µε τα γραπτά τους την στήριξη της Σχολής στο επίσηµο
εκκλησιαστικό δόγµα.584 Ωστόσο, µια τέτοια στάση, στην ουσία της φανερώνει την
αγκύλωση µιας Σχολής, η οποία ενώ έχει πιστωθεί µε το επιστηµονικό και γνωστικό
κύρος ενός πανεπιστηµιακού ιδρύµατος, το οποίο έχει αναδυθεί ως ιστορικό αγαθό
του ∆ιαφωτισµού, ταυτόχρονα έπρεπε να στηρίζει το θρησκευτικό δόγµα και την
εκκλησιαστική αυθεντία.
Ο άµεσος επηρεασµός των πανεπιστηµιακών θεολόγων και κατ’ επέκτασιν
των διδακτορικών διατριβών τις οποίες απένειµαν, από την εκκλησιαστική διοίκηση,
θεωρούµε ότι επιβεβαιώνεται πλήρως και µε άµεσο τρόπο, αν αναγνώσουµε την
επίσηµη προτροπή της Ιεραρχίας της εκκλησίας προς τους πρώτους, να παράγουν
διατριβές, οι οποίες θα στήριζαν επιστηµονικά τον εκκλησιαστικό θεσµό και την
επίσηµη εκκλησιαστική ιστορία, έναντι σε απόπειρες «έξωθεν» κριτικής:

«Η Ιερά Σύνοδος, µετ’ ανησυχίας παρακολουθούσα την επ’ εσχάτων ενταθείσαν
εκστρατείαν γνωστών δηµοσιογραφικών και άλλων κύκλων κατά της Εκκλησίας,
επιδιωκόντων, προς τοις άλλοις, και την δια της αµφισβητήσεως της Ιστορίας,
αλλοίωσιν της ιστορικής αληθείας περί του ρόλου της Εκκλησίας ηµών εν τη πορεία του
Έθνους και ειδικώτερον της προσφοράς ωρισµένων εκκλησιαστικών προσωπικοτήτων,
ως λ.χ. ο Εθνοµάρτυς Άγιος Γρηγόριος Ε΄, έγνω, εν τη συνεδρία Αυτής, της 3.6.1980,
όπως προς προβολήν του ρόλου τούτου, χάρις εις την οποίαν το ευσεβές ηµών Γένος
συνετηρήθη αµόλυντον και εν αυτοσυνειδησία, οδεύσαν, εν µέσω ζοφεράς ατµοσφαίρας
υπό την πεφωτισµένην ηγεσίαν της Εκκλησίας προς την αυγήν της Εθνικής
Παλιγγενεσίας, παρακαλέση υµάς, ίνα, εν τη αξιοχρέω µερίµνη της περιπτύστου υµών
Θεολογικής Σχολής, προς εµπέδωσιν, και εξ επόψεως επιστηµονικής ιστορικής
ερεύνης, της ως είρηται αληθείας, µεριµνήσητε δια παντός µέσου υπέρ του σκοπού
τούτου.
Ειδικώτερον, η Ιερά Σύνοδος έχει την γνώµην ότι θα ενεδείκνυτο η ανάθεσις τοις
φοιτηταίς και τοις υποψηφίοις διδάκτορσι µελετών εχουσών προς το υπέρθεν αναλυθέν
θέµα, ίνα, δι’ αυτών, επισηµανθώσι και τονισθώσι, αι προσφοραί των κατά την
περίοδον της Τουρκοκρατίας εκκλησιαστικών ταγών προς το Έθνος ηµών,
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Βλ. Π. Ι. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΟΥ, «Αυθεντία και Ελευθερία εν τη Ορθοδόξω Θεολογία», Εκκλησία Θ΄
(1931): 217, υποσηµ. 1.
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ανασκευασθώσι δε αι κατ’ αυτών τε και της Μητρός Εκκλησίας άδικοι αιτιάσεις ενίων
ιστοριογράφων».585

Ενώ, λοιπόν, η τρέχουσα αντίληψη η οποία καλλιεργείται στους κόλπους των
πανεπιστηµιακών θεολόγων, θέλει τις Θεολογικές Σχολές να παρουσιάζονται ως
λίκνα της ελεύθερης και απροκατάληπτης έρευνας των πηγών και της ιστορίας,586
στην πραγµατικότητα, οι εν λόγω σχολές ούτε ιδεολογικά ουδέτερες µπορούν να
ισχυριστούν ότι είναι, ενώ και η επιστηµονική διάσταση της γνώσης που παράγουν
µπορεί να αµφισβητηθεί.587 Η θεµατολογία των θεολογικών διδακτορικών διατριβών,
δηλαδή η πρακτική συµβολή των πανεπιστηµιακών θεολόγων στην διαδικασία της
παραγωγής νέας θεολογικής γνώσης, παρουσιάζεται να µην δεν εγγίζει επίκαιρα
ζητήµατα ή πραγµατικά προβλήµατα της εκκλησιαστικής, αλλά και της εν γένει
θρησκευτικής ζωής, καθώς επιλέγονται θέµατα που δεν θίγουν, ούτε αµφισβητούν
κάποια δεδοµένη κατάσταση.588 ∆ιακηρυγµένος σκοπός τους είναι να επιβεβαιώσουν
και να πιστοποιήσουν ισχύουσες απόψεις που αντανακλούν την επίσηµη
κρατικοθρησκευτική ιδεολογία. 589 Επαναλαµβάνονται, συχνά µε φωτοαντιγραφικό
585

«‘Επιστηµονικό και Εθνικό Χρέος’ (για τις Θεολογικές Σχολές)», Εκκλησιαστική Αλήθεια φύλλο 98
1/11/1980: 1.
586
Είναι χαρακτηριστικός ο λόγος ενός πανεπιστηµιακού θεολόγου της Θεολογικής Σχολής
Θεσσαλονίκης, του Η. Μ. ΡΕΡΑΚΗ, Θεολογία και Θεολογικές Σπουδές: Εισαγωγικές Προσεγγίσεις,
Θεσσαλονίκη: Π. Πουρναράς 2008: 180 «Όπως διαπιστώνεται, στις Θεολογικές Σχολές καλλιεργείται
πνεύµα ακαδηµαϊκής ελευθερίας που επιτρέπει την αµερόληπτη έρευνα των πηγών. Αποτέλεσµα αυτής
της έρευνας είναι η δυνατότητα εξαγωγής ασφαλών συµπερασµάτων. Το πνεύµα της ελευθερίας στη
θεολογική διατύπωση ευνοεί την ελευθερία έκφρασης της εκκλησιαστικής ζωής και ακυρώνει
απόλυτες συµπεριφορές, όπως δεσποτισµό, δογµατισµό, νοµικισµό, κοµµατισµό, εθνοφυλετισµό,
παντοδυναµία των ΜΜΕ, παραπλανητικές ιδεοληψίες, ευσεβισµό, υποκειµενισµό και φανατισµό, τα
οποία ωθούν τον σύγχρονο άνθρωπο σε συµπλεγµατικές συµπεριφορές».
587
Βλ. Ε. ΜΠΙΤΣΑΚΗ, «Εκκλησιαστικές Σχολές: Ένα Βήµα προς τον Μεταµοντέρνο Σκοταδισµό»,
Ουτοπία τεύχος 66 (2005): 14 «Προφανώς, οι πανεπιστηµιακές θεολογικές σχολές δεν είναι ιδεολογικά
ουδέτερες και τα αντικείµενα της διδασκαλίας και της έρευνας σε αυτόν το χώρο δεν έχουν πάντοτε το
καθεστώς της επιστηµονικότητας». Συµφωνώντας µε τις διαπιστώσεις του Ευτύχη Μπιτσάκη,
επαυξάνει ο Χ. ΠΑΤΣΟΣ, Κοινωνικοποίηση και Μορφές Θρησκευτικής Συνείδησης των Νέων στη
Μέση Εκπαίδευση, ∆ιατριβή, Αθήνα: Πάντειο Πανεπιστήµιο-Τµήµα Κοινωνιολογίας 2005: 233 «Οι
σπουδές µέσω των οποίων απόκτησαν τη θεολογική τους κατάρτιση οι θεολόγοι καθηγητές έχουν
κριθεί όχι µόνο για το µονοφωνικό και κατηχητικό χαρακτήρα τους, αλλά και για την επιστηµονική
τους επάρκεια. Συγκεκριµένα έχει γραφτεί ότι ‘από τον καθορισµό του αντικειµένου τους δύσκολα θα
µπορούσαν να χαρακτηρισθούν επιστηµονικές’. Αυτό που χαρακτηρίζει τις θεολογικές σχολές στα
ελληνικά πανεπιστήµια είναι ο ορθόδοξος ‘οµολογιακός’ χαρακτήρας τους και αυτό δηλώνεται στους
οδηγούς σπουδών τους. Επίσης παρατηρείται η παντελής απουσία µιας αντικειµενικής και
πολύπλευρης έρευνας του θρηκευτικού φαινοµένου ενώ, η πλήρης ταύτισή τους µε τις αντιλήψεις της
ορθόδοξης Εκκλησίας είναι έκδηλη».
588
Βλ. Σ. ΑΓΟΥΡΙ∆Η, «Οι Θεολογικές Σπουδές στην Ελλάδα Σήµερα», Θεολογία και Επικαιρότητα
(Μελέτες και Άρθρα), Αθήνα: Άρτος Ζωής 1996: 152.
589
Βλ. Σ. ΑΓΟΥΡΙ∆Η, «Η Ορθόδοξη Εκκλησία και η Σύγχρονη Βιβλική Έρευνα», Θεολογία και
Κοινωνία σε ∆ιάλογο, επιµ. Α. Μοράτος, Αθήνα: Άρτος Ζωής 1999: 46 «Μία µόνο µατιά στους
επιλόγους των διδακτορικών διατριβών είναι αρκετή για να πικράνει και να διασκεδάσει κάποιον,
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τρόπο, ήδη γνωστές απόψεις, ενώ πεδία όπως η διανόηση, η συνάντηση µε άλλες
θρησκείες, η πολιτική δεν συνιστώνται .590 Επιπλέον, η συµµόρφωση µε τούτες τις
ιδεολογικές προκείµενες, αλλά και η πρακτικές της οµογενοποίησης του θεολογικού
λόγου, της ενασχόλησης µε µελέτες ρουτίνας και της απόκρυψης της προσωπικής
κριτικής άποψης, γίνονται πολλές φορές εχέγγυα ενδεχόµενης προώθησης κάποιου
κάτοχου θεολογικής διατριβής στο σώµα των πανεπιστηµιακών θεολόγων.

591

Άλλωστε, η επιλογή ενός θέµατος για διδακτορική διατριβή είναι ανάγκη να
συνδυάζει, εκ µέρους του υποψήφιου διδάκτορα, την δική του περαιτέρω
σταδιοδροµία και πορεία, αλλά πάντα σε συνάρτηση µε τις δοµές οι οποίες
συγκροτούν το πεδίο, ώστε το ίδιο το θέµα να ενσωµατώνει και να ιδιοποιείται τούτες
τις δοµές, αποτελώντας οργανική προέκτασή του.592 Κάτω από αυτήν την προοπτική,
οι θεολογικές διατριβές αναβιβάζονται σε επίσηµα πιστοποιητικά καθιέρωσης, τίτλοι
οι οποίοι διακηρύσσουν ότι ο κάτοχός τους είναι µυηµένος στην τεχνική της
εκµάθησης, έτσι όπως την αντιλαµβάνονται οι πανεπιστηµιακοί θεολόγοι, και φέρει
εκ των πραγµάτων το δικαίωµα να µετάσχει στην διαδικασία αναπαραγωγής της.593
Γι’ αυτό και οι προσδοκίες από τον επιβλέποντα καθηγητή της διατριβής δεν είναι
τόσο η καθεαυτή επίβλεψη της έρευνας, οι συµβουλές σε θέµατα µεθοδολογίας και

καθώς διαπιστώνει την αφέλεια µε την οποία οι γράφοντες εκφράζουν συνήθως την επιτυχία τους στην
υπεράσπιση της καθιερωµένης άποψης!».
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Βλ. Μ. ΜΠΕΓΖΟΥ, Το Μέλλον του Παρελθόντος: Κριτική Εισαγωγή στη Θεολογία της Ορθοδοξίας,
Αθήνα: Αρµός 1993: 73-74 «Μόνο σποραδικά και περιστασιακά εµφανίζονται πια πρωτότυπες
επιστηµονικές µονογραφίες (διδακτορικές διατριβές). Η ποιότητα των θεολογικών δηµοσιευµάτων
υστερεί αισθητά έναντι της δεκαετίας του 1960. Πέρα από το ότι απλώς επαναλαµβάνονται θέσεις κι
απόψεις γνωστές ήδη προ εικοσαετίας ή γίνονται αναµασήµατα και αναµυρηκασµοί τετριµµένων
θεωρηµάτων, καµιά διαλογική ετοιµότητα δεν παρατηρείται είτε µέσα στα πλαίσια των
διεκκλησιαστικών επαφών είτε στα όρια του διαλόγου µε την εκκοσµικευµένη διανόηση, τις θρησκείες
(Ισλάµ κ.ά.), την τεχνολογία ή την πολιτική ιδεολογία».
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Βλ. Α. ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ, «Σκέψεις για τη Θεολογία Σήµερα», Σύναξη 22 (1987): 39 «Υπάρχει ένα
status στο χώρο του Πανεπιστηµίου, από ανθρώπους καταξιωµένους στη Θεολογία, οπότε, για να
µπορέσει κανείς να ανελιχθεί, θα πρέπει να τους µοιάσει. Η εκπροσώπηση νέων ρευµάτων, η προβολή
πρωτότυπων και προσωπικών θέσεων, η κριτική αντιµετώπιση των ήδη υπαρχόντων είν;ι ευνόητο ότι
δηµιουργούν προβλήµατα και προσκόµµατα στην πανεπιστηµιακή εξέλιξη. Εποµένως, αν θέλει κανείς
να ανελιχθεί στον πανεπιστηµιακό χώρο, είναι υποχρεωµένος να ασχοληθεί µε παγιωµένες µελέτες
ρουτίνας, αποδελτίωσης και παρουσίασης παλαιών και παραδεδεγµένων αρχών, καλύπτοντας πίσω
από αυτές την προσωπική του ή την κριτική του στάση, από τον φόβο να τον αντιµετωπίσουν
αρνητικά».
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Βλ. P. BOURDIEU, Επιστήµη της Επιστήµης και Αναστοχασµός, µετ. Θεόδωρος Παραδέλλης,
Αθήνα: Πατάκης 2007: 140. «Η επιλογή ενός θέµατος διδακτορικής διατριβής […] εµπλέκουν δύο
µορφές καθορισµού: από την πλευρά του δρώντος υποκειµένου, την πορεία και τη σταδιοδροµία του
και, από την πλευρά του πεδίου, του αντικειµενικού χώρου, τα δοµικά αποτελέσµατα που επιδρούν στο
δρων υποκείµενο, στο µέτρο που αυτό συγκροτείται µε τρόπο ώστε να είναι ‘ευαίσθητο’ στις
επισράσεις αυτές και, εποµένως, να συµβάλλει το ίδιο στην επίδραση που ασκείται πάνω του».
593
Βλ. Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, «Εισαγωγή», στο βιβλίο των P. BOURDIEU και J.-C.
PASSERON, Οι Κληρονόµοι: Οι Φοιτητές και η Κουλτούρα, µτφρ. Νίκος Παπαγιωτόπουλος, Μαρία
Βιδάλη, Αθήνα: Ινστιτούτο του Βιβλίου-Α. Καρδαµίτσας 19962: 35.
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τεχνικής, ή ακόµα και η έµπνευση, όσο η αναγνώριση εκ µέρους του τού γοήτρου του
υποψηφίου, η επίβλεψη της ακαδηµαϊκής καριέρας του και η πατρωνία του.594
Βασική µεθοδολογία των θεολογικών διδακτορικών διατριβών καθίσταται σε
τούτη την προοπτική η αποµνηµόνευση,595 η επιµεληµένη αποδελτίωση και σύνθεση
των απόψεων ενός εκκλησιαστικού συγγραφέα, µε όσο το δυνατόν κρυµµένη και
αφανή την προσωπική άποψη του ερευνητή 596 -εν προκειµένω ο δισταγµός και η
απροθυµία για κριτική σκέψη θεωρείται µέγιστη αρετή της διατριβής597-, ακόµα και η
αντιγραφή. 598 Η ερευνητική θεολογική δραστηριότητα επιµένει να τονίζει την
ιστορική και τυπική µορφολογία της θρησκευτικότητας, αποφεύγοντας, ταυτόχρονα,
να εµβολιάσει το σηµερινό ιστορικό και κοινωνικό κεκτηµένο µε την γόνιµη εµπειρία
του παρελθόντος, ενώ επιδιώκει την δογµατικού τύπου ασφάλεια. 599 ∆ίχως να
καλλιεργούν την κριτική σκέψη των µαθητών τους, οι πανεπιστηµιακοί θεολόγοι τους
προσάπτουν αυτήν ακριβώς την αδυναµία ως έλλειµµα, το οποίο τους εµποδίζει να
εργαστούν επιστηµονικά.600
Προκειµένου να διαφυλάξουν την σπανιότητα των διδακτορικών διατριβών,
αλλά και της δυνατότητας πρόσβασης στον χώρο τους από «εξωγενείς», µη
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Βλ. P. BOURDIEU, Homo Academicus, transl. by Peter Collier, Cambridge: Polity Press 1988: 93.
Βλ. M. RINVOLUCRI, Anatomy of a Church. Greek Orthodox Today, London: Burns and Oates
1966: 121-122 «The unfortunate Athenian student has little time to learn to think for himself since all
his walking hours are taken up with memorizing facts and other people’s opinions».
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Βλ. Χ. ΓΙΑΝΝΑΡΑ, Ορθοδοξία και ∆ύση: Η Θεολογία στην Ελλάδα Σήµερα, Αθήνα: Αθηνά 1979:
115 «Ο χαρακτηριστικός τύπος πανεπιστηµιακής διατριβής, είναι µια επιµεληµένη αποδελτίωση των
συγγραµµάτων ενός εκκλησιαστικού συγγραφέα και η σύνθεση των απόψεών του πάνω σε ένα
συγκεκριµένο θέµα, µε όσο γίνεται περισσότερο κρυµµένη την προσωπική τοποθέτηση και στάση του
µελετητή. Με µερικές τέτοιες εργασίες, όσο γίνεται πιο ανώδυνες και µετριοπαθείς, ευκολύνει κανείς
σηµαντικά –ίσως και να εξασφαλίζει- την πανεπιστηµαική σταδιοδροµία».
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Βλ. Ν. ΓΚΑΤΖΙΡΟΥΛΗ, Μητρ. Αττικής και Μεγαρίδος, «Η Ευθύνη του Θεολογικού Λόγου»,
Κωνσταντίνος ∆ωρ. Μουρατίδης: Πρόµαχος Ορθοδοξίας, Τιµητικό Αφιέρωµα Πανελληνίου Ενώσεως
Θεολόγων, Αθήναι 2003: 347 «[…] σύµπτωµα εκφυλισµού της συγχρόνου ακαδηµαϊκής Θεολογίας
είναι ο δισταγµός ή η απροθυµία να διερευνήσουν, να επεξεργασθούν και να αντιµετωπίσουν µε
ευθύτητα και γενναιότητα τα πολλά και ακανθώδη προβλήµατα της εποχής µας. […] οι σύγρονοι
καλλιεργηταί του θεολογικού λόγου, κρύπονται όπισθεν αναχωµάτων και αρκούνται εις την
καταλογογράφησιν και εις την ανάλυσιν της κατά το παρελθόν εκφρασθείσης Πατερικής σκέψεως, ως
ιστορικοί ζωγράφοι του ‘χθες’ και ως φιλόλογοι και κριτικοί αρχαίας παραγωγής».
598
Βλ. Ι. Σ. ΠΕΤΡΟΥ, «Αλλαγή Παραδείγµατος στην Ορθόδοξη Θεολογία», Καθ’ Οδόν 13 (1997): 16
«Το χαρακτηριστικό αυτό γνώρισµα απουσιάζει σε µεγάλο βαθµό από τη σύγχρονη Ορθόδοξη
θεολογία που επιµένει στη βεβαιότητα και τη σιγουριά της αντιγραφής».
599
Βλ. Η. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, «Θεολογική Αυτοκριτική Αφετηρία», Κοινωνία ΚΕ΄ (1982): 56.
600
Βλ. ∆. Ι. ΤΣΕΛΕΓΓΙ∆Η, «Ορθόδοξη Θεολογία και Ακαδηµαϊκή Θεολογική Εκπαίδευση Σήµερα»,
Θεολογία και Κόσµος σε ∆ίαλογο: Τιµητικός Τόµος στον Καθηγητή Γεώργιο Ι. Μαντζαρίδη,
Θεσσαλονίκη: Π. Πουρναράς 2004: 528 «Πάντως, ο ιδανικός τρόπος εργασίας θα ήταν η προσωπική
επαφή µε τα πράγµατα, η πρόσβαση στις πηγές και η εργασία πάνω σ’ αυτές. Απαιτείται όµως
προπαιδεία, που δεν υπάρχει. Άλλωστε, αναγκαία είναι η εργασία µε βασικό εργαλείο την
ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση βιβλιογραφία. Για το σκοπό αυτό χρειάζεται καλύτερη οργάνωση της
βιβλιογραφίας. Σήµερα λίγοι φοιτητές είναι σε θέση ή έχουν διάθεση να εργαστούν κριτικά µε τη
βιβλιογραφία».
595
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ελεγχόµενους παράγοντες, κάποιοι από τους πανεπιστηµιακούς θεολόγους είναι
φειδωλοί στην δυνατότητα υποστήριξης διατριβής.
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Άλλοι, πιστεύουν ότι η

πολύχρονη καθυστέρηση του υποψήφιου διδάκτορα από την λήψη του διδακτορικού
τίτλου, τονίζει τόσο την αξία της διατριβής, όσο και το κύρος του επιβλέποντα.602
Συνεπώς, η δύσκολη πρόσκτηση του τίτλου του «∆ιδάκτορα της Θεολογίας»
συντηρεί, υπό αυτά τα δεδοµένα, µία κοσµικού τύπου «σωτηριολογική διαδικασία»,
την οποία όποιος καταφέρει να διεξέλθει επιτυχώς και πληρώνοντας το ανάλογο
κόστος, σφραγίζεται ως άξιος της θεολογικής ιεραρχίας και ως αδιαµφισβήτητος
κάτοχος του θεολογικού συµβολικού κεφαλαίου. 603 Η µακρά αναµονή για την
απόκτηση του διδακτορικού τίτλου, δηλαδή η χειραγώγηση εκ µέρους των
πανεπιστηµιακών θεολόγων του χρόνου των υποψηφίων, εκτός από εκδήλωση
συµβολικής βίας εκ µέρους των πρώτων προς τους δεύτερους προς αποσόβηση
οποιασδήποτε αµφισβήτησης της καθηγητικής εξουσίας τους, συνιστά σαφώς µια
διαδικασία ακαδηµαϊκής µύησης, τουτέστιν αναγκαστικής προσήλωσης στην
ακαδηµαϊκή τάξη της Σχολής. 604 Με αυτήν την διαδικασία αποθαρρύνονται οι
περιπτώσεις ανεπιθύµητων εισβολών στο επαγγελµατικό σώµα τους και συντηρείται
η κρατούσα ιεραρχία και η καθεστηκυία δοµή του πεδίου. Σε αυτήν την προοπτική,
χρειάζεται ενδεχοµένως να προστεθεί και άλλη µια ενδεικτική πρακτική που
υλοποιείται εκ µέρους των πανεπιστηµιακών θεολόγων: είναι η υποχρέωση όσων
κατέχουν διδακτορική διατριβή από πανεπιστήµιο του εξωτερικού και επιθυµούν να
κάνουν ακαδηµαϊκή θεολογική σταδιοδροµία, να συνθέσουν εκ νέου διατριβή σε
ελληνική Θεολογική Σχολή, ούτως ώστε ο κάθε υποψήφιος να ενταχθεί επαρκώς
στην

παράδοση

αντίληψης,

σκέψεων

και

πράξεων

του

σώµατος

των

πανεπιστηµιακών θεολόγων.605
601

Βλ. την χαρακτηριστική µατρυρία του καθηγητή Ν. Α. ΜΑΤΣΟΥΚΑ, Μισού Αιώνα Έργα και
Όνειρα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη: Π. Πουρναράς 2003: 187-188
«µερικοί, ευτυχώς λίγοι, ως κάτοχοι µιας έδρας πίστευαν ότι κατείχαν τον κόσµο όλο και εποµένως το
πολύ πολύ αρκούσε σε µια έδρα να γίνει µόνο ένας διδάκτορας, να’ ναι ο νόµιµος διάδοχος».
602
Βλ. Φ. ΦΑΡΟΥ, «Εκκλησιαστική Ζωή και Θεολογία. Από την Αλληλοσυµπλήρωση στην
Αλληλοϋπονόµευση (β΄ µέρος)», Σύναξη 38 (1991): 35, «Ο οποιοσδήποτε υγιής άνθρωπος θα
ησθάνετο φρίκη, ακούγοντας καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών να
επαίρεται ότι αυτός δεν δίνει διδακτορικό δίπλωµα αν δεν ταλαιπωρήσει για επτά τουλάχιστον χρόνια
τον υποψήφιο».
603
Βλ. P. BOURDIEU και J.-C. PASSERON, Οι Κληρονόµοι: Οι Φοιτητές και η Κουλτούρα, µτφρ.
Νίκος Παπαγιωτόπουλος, Μαρία Βιδάλη, Αθήνα: Ινστιτούτο του Βιβλίου-Α. Καρδαµίτσας 19962: 105.
604
Βλ. P. BOURDIEU, Homo Academicus, transl. by Peter Collier, Cambridge: Polity Press 1988: 105.
605
Βλ. Α. ΧΑΣΤΟΥΠΗ, «Θεµελίωσις Κτηρίου Θεολογικής Σχολής εις Πανεπιστηµιόπολιν»,
Πανεπιστηµιόπολις: Τελετή Θεµελιώσεως του Κτηρίου της Θεολογικής Σχολής, Πέµπτη 19 Ιουλίου
1973, Αθήναι: Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήµιον Αθηνών 1973: 9 «Χάρις δ’ εις την
µεγάλην δυνατότητα χορηγήσεως υποτροφιών υπό των ξένων κυρίως εκκλησιών, πολλοί των
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Τούτες οι ακαδηµαϊκές πρακτικές, αναφορικά µε τις διδακτορικές διατριβές,
αλλά και τα αποτελέσµατά τους, έχουν τονιστεί ήδη από τους ίδιους τους
πανεπιστηµιακούς θεολόγους. Επισηµαίνουν ότι οι διδακτορικές διατριβές που
απονέµουν, πάσχουν από έλλειψη συστηµατικότητας και συνθετικότητας, είναι
µάλλον περιγραφικές, χωρίς εµβάθυνση και ουσιαστική ανάλυση, ακόµη και δίχως
πρωτοτυπία, µε αποτέλεσµα οι περισσότερες να εγκρίνονται χωρίς το δικαίωµα
δηµοσίευσης. 606 Οι παραπάνω διαπιστώσεις, καθώς και οι ολοένα αυξανόµενες
οικονοµικές απαιτήσεις που χρειάζονται πλέον για την εκπόνηση µιας διδακτορικής
διατριβής, αλλά και οι δυσκολίες αξιοποίησής του, 607 καθιστούν δυσχερέστερο το
περιβάλλον και τις διαδικασίες εκπόνησης µιας θεολογικής διατριβής. Πολύ
περισσότερο, επιβάλλουν µια «κοινωνική ορθοδοξία των διδακτόρων», η οποία
επιχειρεί να ασκήσει, υπό το ένδυµα της επιστηµονικότητας, µια κοινωνική
λογοκρισία, σχετική µε την θεµατολογία, αλλά και τα παραπεµπόµενα έργα, εν είδει
επιστηµονικού θεολογικού «καθαρτηρίου».608

περατούντων τας σπουδάς των µετεκπαιδεύονται εν τη αλλοδαπή και µάλιστα ου µόνον εις µαθήµατα
της θεολογίας αλλά και της φιλοσοφίας και της ψυχολογίας και της κοινωνιολογίας και της
παιδαγωγικής. Εις τούτο δ’ οφείλεται το ότι το ποσοστόν µετεκπαιδευθέντων θεολόγων τυγχάνει
µεγαλύτερον παντός άλλου κλάδου εν τη µέση εκπαιδεύσει. Οι µετεκπαιδευθέντες, ων τινές
επισφραγίζουν τας εν τη αλλοδαπή σπουδάς των δια της λήψεως θεολογικού ή φιλοσοφικού
διδακτορικού διπλώµατος, επιδιώκουν έπειτα παρ’ ηµίν ακαδηµαϊκήν ως επί το πολύν σταδιοδροµίαν,
αρχόµενοι από της λήψεως ορθοδόξου διδακτορικού διπλώµατος. Ούτω πως παρέχεται εις την σχολήν
η δυνατότης να εκλέξη εκ µεγάλου αριθµού υποψηφίων το προς ανανέωσιν απαιτούµενον
επιστηµονικόν προσωπικόν».
606
Βλ. Χ. ΣΑΒΒΑΤΟΥ, αρχιµ., «Το Μέλλον των Θεολογικών Σπουδών στην Ελλάδα: ∆ιαπιστώσεις
και Προοπτικές», Πρακτικά Α΄ Συµποσίου Θεολογικών Σχολών Αθηνών-Θεσσαλονίκης, µε θέµα: «Οι
Θεολογικές Σχολές στην Ελλάδα», 1-2 Ιουνίου 2004, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο 2005: 148-149 «Η κληρονοµιά αυτή επιβεβαιώνεται επίσης και από το αξιόλογο και
αξιόποστο ή το αναξιόπιστο και το ασήµαντο της πληµµυρίδας των µεταπτυχιακών εργασιών και των
διδακτορικών διατριβών, όχι τόσο ως προς τη θεµατολογία, όσο και ως προς την επιστηµονική
µεθοδολογία και έρευνα. Από τις περισσότερες λείπει η συστηµατικότητα και η συνθετικότητα, ενώ
ευκολότερα συναντάται η περιγραφικότητα και η σηµαντική έλλειψη εµβάθυνσης και ουσιαστικού
προβληµατισµού, µε αποτέλεσµα πολλές φορές να αµφισβητείται και αυτή η πρωτοτυπία µιας
διατριβής (η έγκριση διδακροτικών διατριβών χωρίς το δικαίωµα της δηµοσίευσης τείνει να
καταντήσει ‘θεσµός’ πλέον)».
607
Βλ. Χ. ΑΠΑΡΤΟΓΛΟΥ, «Η Αποµυθοποίηση του ∆ιδακτορικού», Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία,
ένθετο ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2/5/2004: 12.
608
Βλ. P. BOURDIEU, Για την Επιστήµη και τις Κοινωνικές Χρήσεις της, επιµ. Νίκος
Παναγιωτόπουλος, µετ. Μαρία Θανοπούλου-Εύη Βαγγελάτου, Αθήνα: Eθνικό Κέντρο Κοινωνικών
Ερευνών 2005: 105-106 «[… η] κοινωνική συνοχή των διδακτόρων τείνει να ασκήσει µια κοινωνική
λογοκρισία (µεταµφιεσµένη σε επιστηµονικό έλεγχο) σε θέµατα δηµοσίευσης και παραποµπής είτε µε
εντελώς άµεσο τρόπο, είτε µέσω ενίοτε ρητών απαγορεύσεων, είτε πιο υπόγεια, µέσω διαδικασιών
στρατολόγησης οι οποίες, ευνοώντας, χάρη στον τρόπο λειτουργίας των δικτύων και του lobbing, τα
κοινωνικά κριτήρια που έχουν λίγο-πολύ µετατραπεί σε κριτήρια επιστηµονικά ή ακαδηµαϊκά, τείνουν
να προωθούν σε θέσεις ευνοϊκές για την παραγωγή […] ορισµένες κατηγορίες φορέων που ορίζονται
µε όρους καθαρά κοινωνικούς, κατόχους ορισµένων εκλεκτών τίτλων, που καταλαµβάνουν ορισµένες
κοινωνικές θέσεις στην εκπαίδευση ή την έρευνα, ή, στον αντίποδα, να αποκλείουν a priori ορισµένες
κατηγορίες, όπως για παράδειγµα γυναίκες, νέους ή ξένους».
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Κεφάλαιο 11. Η Κοινωνική ∆ιάσταση του Συµβολικού
Κεφαλαίου των Πανεπιστηµιακών Θεολόγων
Προκειµένου να αποτιµήσουµε το κοινωνικό κεφάλαιο των πανεπιστηµιακών
θεολόγων, µπορούµε να ανατρέξουµε σε κοινωνικά δεδοµένα τους τα οποία είναι
δείκτες µιας τέτοιας προσέγγισης. Επειδή, ωστόσο, οι δείκτες οι οποίοι συγκροτούν
το κοινωνικό κεφάλαιο ενδεχοµένως να είναι τόσοι πολλοί όσες και οι πτυχές της
καθηµερινότητας, επικεντρωθήκαµε σε τρεις βασικές παραµέτρους: το κεφάλαιο
ταξικής εξουσίας, το κεφάλαιο επιστηµονικής εξουσίας και το κεφάλαιο ακαδηµαϊκής
εξουσίας. Ο µετρήσιµος όγκος των παραπάνω δεικτών πιστεύουµε ότι θα µας
εξασφαλίσει ένα ενδεικτικό υπόδειγµα αυτού που αποκαλέσαµε κοινωνική
καταξίωση και αναγνώριση. Πηγές των πληροφοριών που αντλήσαµε και
επεξεργαστήκαµε ώστε να ανασυγκροτήσουµε τα παραπάνω δεδοµένα, δίνοντας
έµφαση στην ποιοτική αξιοπιστία τους, είναι τρία: τα επίσηµα δηµοσιευµένα
βιογραφικά τους στην Επιστηµονική Επετηρίδα της Θεολογικής Σχολής, τα
Υποµνήµατα που κατέθεσαν οι ίδιοι προς εκλογή ή προαγωγή τους, και οι απαντήσεις
τους σε ένα µικρό ερωτηµατολόγιο που τους απεστάλη γι’ αυτόν τον σκοπό.609 Το
δείγµα µελέτης µας περιελάµβανε συνολικά 122 πανεπιστηµιακούς θεολόγους, από
την περίοδο του Μεσοπολέµου µέχρι τις ηµέρες µας (2008).

α. ∆είκτες Κεφαλαίου Ταξικής Εξουσίας
Ως πρώτη παράµετρο συγκρότησης του κοινωνικού κεφαλαίου των πανεπιστηµιακών
θεολόγων προτείνουµε τα στοιχεία τα οποία περιέχουν την κοινωνική και ταξική
προέλευσή τους. Ο συγκεκριµένος δείκτης επιµερίζεται στους παρακάτω άξονες: την
γεωγραφική περιφέρεια καταγωγής, τον βαθµό αστικότητας, το επάγγελµα του
πατέρα και την επαγγελµατική εµπειρία του καθενός πριν από την εκλογή σε θέση
∆ΕΠ.

609

Το συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο εστάλη τον Μάιο του 2006 σε όσους πανεπιστηµιακούς
θεολόγους ήταν εν ζωή, είτε βρίσκονταν σε ενεργό υπηρεσία είτε όχι. Από τα 77 ερωτηµατολόγια που
εστάλησαν, απάντηση λάβαµε µόνο σε 9 από αυτά, εκ των οποίων τα 2 ήταν τα ήδη δηµοσιευµένα
βιογραφικά σηµειώµατα στην Επιστηµονική Επετηρίδα της Θεολογικής Σχολής.
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Γεωγραφική Περιφέρεια Καταγωγής

Στερεά Ελλάδα

18

14,75

Πελοπόννησος

11

9,02

Ιόνια Νησιά

1

0,82

Ήπειρος

0

0

Θεσσαλία

1

0,82

Μακεδονία

4

3,28

Θράκη

1

0,82

Νησιά Αιγαίου

4

3,28

Κρήτη

3

2,46

Εξωτερικό

10

8,20

∆εν Υπάρχουν Στοιχεία

69

56,56

ΣΥΝΟΛΟ

122

Από τα διαθέσιµα στοιχεία προκύπτει ότι η πλειονότητα (14,75%) των
πανεπιστηµιακών θεολόγων έλκει την καταγωγή από την Στερεά Ελλάδα, ενώ
αµέσως µετά έρχεται η Πελοπόννησος µε ποσοστό 8,20%. Η συγκεκριµένη κατάταξη
δεν παρουσιάζει πρωτότυπα στοιχεία, εφόσον στα δύο τούτα γεωγραφικά
διαµερίσµατα συγκεντρώνεται το µεγαλύτερο ίσως σύνολο του πληθυσµού της χώρας,
ενώ ακολουθούν µε µικρά ποσοστά η Μακεδονία (3,28%), τα νησιά του Αιγαίου
(3,28%), και η Κρήτη (2,46%).610 Στοιχείο έκπληξης συνιστά το εξωτερικό ως η τρίτη
περιφέρεια γεωγραφικής καταγωγής των πανεπιστηµιακών θεολόγων, µε ποσοστό
8,20%. Αυτό πιθανότατα συµβαίνει επειδή το δείγµα µέτρησής µας, το οποίο αρχίζει
από την δεκαετία του 1920, προέρχεται –όπως δείχνει το συγκεκριµένο ποσοστό- από
610

Βλ. την ανάλογη κατάταξη των µελών ∆ΕΠ του Παντείου Πανεπιστηµίου στη µελέτη του Κ. Σ.
ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ, Το Πανεπιστηµιακό ∆ιδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό: Η Επιστηµονική και
Κοινωνική Φυσιογνωµία των Μελών του ∆ΕΠ της Παντείου Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών Επιστηµών
(1927-1988), Αθήνα: Παπαζήσης 1995: 60.
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περιοχές οι οποίες στο γύρισµα του εικοστού αιώνα είτε δεν είχαν ενσωµατωθεί
ακόµα στο ελληνικό κράτος, ευρισκόµενες υπό οθωµανική κυριαρχία, όπως η
Μακεδονία και η Ήπειρος, είτε παρέµειναν στον κορµό του µεταγενέστερου
τουρκικού κράτους. Η σχετικώς µεγάλη προέλευση των πανεπιστηµιακών θεολόγων
από αυτές τις γεωγραφικές περιοχές δικαιολογείται µάλλον επαρκώς, αν λάβουµε υπ’
όψιν ότι οι εν λόγω περιοχές συγκέντρωναν ως επί το πλείστον παροικιακές
ελληνικές κοινότητες αξιόλογης οικονοµικής άνθησης, αλλά και φορέων µιας
αλυτρωτικής ιδεολογίας, του ελληνοχριστιανισµού ως κυρίαρχου ιδεολογικού
κεφαλαίου, απόλυτα ταυτισµένου µε τις οικονοµικές και πολιτικές επιδιώξεις της τότε
κυρίαρχης τάξης.
Ο δεύτερος παράγοντας επικεντρώνεται στον βαθµό αστικότητας των
πανεπιστηµιακών θεολόγων, δηλαδή στον τόπο γέννησής τους, το χωριό (1.000
κάτοικοι), την πόλη (25.000 κάτοικοι) και την κωµόπολη (από 1.000 έως 24.000
κάτοικοι περίπου).611

Βαθµός Αστικότητας

Χωριό

21

17,21

Κωµόπολη

2

1,64

Πόλη

30

24,59

∆εν Υπάρχουν Στοιχεία

69

56,56

ΣΥΝΟΛΟ

122

∆ύο είναι οι πόλοι προέλευσης των πανεπιστηµιακών θεολόγων, µε πρώτη την
πόλη (24,59%) και δεύτερο το χωριό (17,21%). Το αστικό περιβάλλον κυριαρχεί,
χωρίς όµως να αποκλείεται η τροφοδότησή του από περιβάλλοντα µειωµένης
πολιτιστικής κεφαλαιοποίησης, οι πληθυσµοί των οποίων βλέπουν το σώµα των
πανεπιστηµιακών θεολόγων ως µια ευκαιρία για κοινωνική άνοδο, ως µια δυνατότητα
φυγής από τα περιορισµένα και στενά οικονοµικά και κοινωνικά πλαίσια που παρέχει

611

Βλ. Κ. Σ. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ, Το Πανεπιστηµιακό ∆ιδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό: Η
Επιστηµονική και Κοινωνική Φυσιογνωµία των Μελών του ∆ΕΠ της Παντείου Ανωτάτης Σχολής
Πολιτικών Επιστηµών (1927-1988), Αθήνα: Παπαζήσης 1995: 60-61.
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η περιφέρεια.612 Οι προερχόµενοι ήδη από το αστικό (το αστικό λαµβανοµένου τόσο
µε κοινωνικό όσο και µε πολιτικό περιεχόµενο) περιβάλλον, έχοντας ένα ήδη
σχηµατισµένο habitus, δηλαδή έναν καλά φυσικοποιηµένο και ενσωµατωµένο
πυρήνα έξεων και προδιαθέσεων, 613 σφυρηλατηµένο από την επαφή τους µε τις
κυρίαρχες τάσεις στο διανοητικό, πολιτικό, εκκλησιαστικό επίπεδο, µπορούµε να
ισχυριστούµε ότι δίνουν τον τόνο σε όλο το σώµα των πανεπιστηµιακών θεολόγων,
λαµβάνοντας τόπον τινά µία πλεονεκτική θέση κυρίαρχων και πρωτοστατούντων
δρώντων στο πεδίο. Οι προερχόµενοι από το περιβάλλον της περιφέρειας, έχοντας
ελλείµµατα στην κατασκευή του πολιτιστικού κεφαλαίου τους, λαµβάνουν την θέση
του νεοεισερχόµενου στο πεδίο, προσπαθώντας να σταθεροποιήσουν και να
αυξήσουν τις έξεις και προδιαθέσεις τους, ανταγωνιζόµενοι τους πρώτους.
Ο τρίτος παράγοντας έχει να κάνει µε το επάγγελµα του πατέρα, το οποίο
καθορίζει σε µεγάλο βαθµό την ταξική θέση των πανεπιστηµιακών θεολόγων.
Συνιστά και ενσωµατώνει µεγάλο όγκο του πρωτογενούς οικογενειακού habitus, το
οποίο κληρονοµείται στους δρώντες. Επειδή χρειάστηκε να ταξινοµήσουµε έναν
αρκετά ετερόκλητο µέγεθος, επιλέξαµε την κατάταξή του µε βάση την κλίµακα του
εισοδήµατός τους, όπως διακρίνεται σε χαµηλή,

614

µεσαία,

615

και υψηλή

δυναµικότητα.616

612

Ίσως αυτή την µειωµένη πολιτισµική κεφαλαιοποίηση να περιγράφει στην εργασία του ο Ν. Κ.
ΨΕΜΜΑΣ, Η Θεολογική Εκπαίδευση-Κατάρτιση στην Ελλάδα (1837-1974): Ριζάρειος Εκκλησιαστική
Σχολή Αθηνών-Θεολογική Σχολή Αθηνών (Οργάνωση-∆ιοίκηση), ∆ιπλωµατική Εργασία, Πάτρα:
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο-Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστηµών 2005: 99, υποστηρίζοντας ότι «Η
απουσία αστικής καλλιέργειας, κοινωνικής τριβής, αισθητικών απαιτήσεων, το κλίµα της µειονεξίας
για την επαρχιώτικη καταγωγή ή την χαµηλότατη κοινωνική προέλευση, και παράλληλα η
συµπλεγµατική επίδειξη πραγµατικών ή και πλασµατικών επιστηµονικών ικανοτήτων και διακρίσεων
ήταν και παραµένει γνώρισµα της πλειοψηφίας των πανεπιστηµιακών θεολόγων στην Ελλάδα».
613
Βλ. P. BOURDIEU, Γλώσσα και Συµβολική Εξουσία, µετ. Κική Καψαµπέλη, Αθήνα: Ινστιτούτο
του Βιβλίου-Α. Καρδαµίτσα 1999: 177 «Η στρατηγική που υιοθετούν όλοι για να αντικρούσουν
µόνιµα τον πειρασµό να παρεκκλίνεις από την τάξη σου είναι να φυσιώνουν τη διαφορά, να την
µετατρέπουν σε δεύτερη φύση µέσω της εντύπωσης και της ενσωµάτωσής της µε τη µορφή της έξης».
614
Στα επαγγέλµατα χαµηλής δύναµης εισοδήµατος τοποθετήσαµε αυτά του γεωργού, του εργάτη, του
παντοπώλη, του ξυλουργού, του οικοδόµου.
615
Στα επαγγέλµατα µεσαίας δύναµης εισοδήµατος κατατάξαµε αυτά του καθηγητή µέσης
εκπαίδευσης, του ιερέα και δηµοδιδάσκαλου, του συµβολαιογράφου, του ιερέα, του δηµοδιδάσκαλου,
του ελληνοδιδάσκαλου, του δηµοτικού υπαλλήλου, του γενικού γραµµατέα της Ριζαρείου σχολής.
616
Ως επαγγέλµατα υψηλής δύναµης εισοδήµατος θεωρήσαµε αυτά του καθηγητή πανεπιστηµίου, του
δικαστικού, του πλοιάρχου εµπορικού ναυτικού, του αρχίατρου χωροφυλακής, του αρεοπαγίτη, του
ναυτιλιακού επιχειρηµατία, του νοµοµαθούς και ιδρυτή επιστηµονικού περιοδικού, του έµπορου, του
εργοστασιάρχη.
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Επάγγελµα Πατέρα

Χαµηλή ∆ύναµη Εισοδήµατος

8

6,56

Μεσαία ∆ύναµη Εισοδήµατος

14

11,48

Υψηλή ∆ύναµη Εισοδήµατος

10

8,20

∆εν Υπάρχουν Στοιχεία

90

73,77

ΣΥΝΟΛΟ
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Το υψηλότερο ποσοστό συγκεντρώνει το στρώµα µε την µεσαία δύναµη
εισοδήµατος (11,48%), ακολουθούµενο από το κυρίαρχο στρώµα υψηλής
εισοδηµατικής απόδοσης (8,20%), ενώ τελευταίο έρχεται το στρώµα µε την χαµηλή
εισοδηµατική δυναµική (6,56%). Και οι τρεις τάσεις µοιάζουν αρκετά ισορροπηµένες,
σε ποσοστιαία κλίµακα, ενώ πιθανόν να διαγράφουν την διαστρωµάτωση της
ελληνικής κοινωνίας του εικοστού αιώνα, µε µια µικρή υπεροχή της µεσαίας τάξης.
Είναι µάλλον ευδιάκριτο ότι στην περίπτωση των πανεπιστηµιακών θεολόγων
η κοινωνική και πολιτισµική υπεροχή δεν συνοδεύεται απαραίτητα και από την
υπεροχή στο οικονοµικό κεφάλαιο. Τούτη η διαµορφωθείσα κατάσταση ενδεχοµένως
να εξηγείται από το γεγονός ότι το πολιτιστικό τους κεφάλαιο δεν είναι τόσο
ελκυστικό και αποδοτικό, ώστε να το καθορίζει αποφασιστικά τις επιλογές της
κυρίαρχης τάξης. Έτσι, καλύπτει µεν τις επιλογές της, αλλά στον βαθµό που οι
τελευταίες δεν µπορούν να βρουν διέξοδο σε άλλες πτυχές του επιστηµονικού πεδίου,
ή επηρεάζονται από άλλες παραµέτρους του πεδίου, όπως είναι το «επίπεδο
εκκλησιαστικότητας».617 Ούτως ή άλλως, η ύπαρξη των κυρίαρχων τάξεων εντός του
σώµατος των πανεπιστηµιακών θεολόγων επιβεβαιώνεται και στο εισοδηµατικό
επίπεδο, συµπυκνώνοντας και παγιώνοντας την διάκριση ανάµεσα σε κυρίαρχους και
κυριαρχούµενους φορείς του πεδίου.618
617

Χρησιµοποιώντας τούτον τον όρο εννοούµε τον χαµηλό ή υψηλό βαθµό σχέσης µε την θεσµική
εκκλησία, τις δοµές της, την λατρεία, την συµµετοχή στα µυστήρια, αλλά ακόµα και την ενδεχόµενη
επαγγελµατική σχέση µε τον εκκλησιαστικό οργανισµό.
618
Ή µε άλλους όρους, τους πρωτοστατούντες και τους διεκδικητές, βλ. P. BOURDIEU, Επιστήµη της
Επιστήµης και Αναστοχασµός, µετ. Θεόδωρος Παραδέλλης, Αθήνα: Πατάκης 2007: 88. «Οι πρώτοι
είναι σε θέση να επιβάλλουν, συχνά χωρίς καµιά προσπάθεια, την ευνοϊκότερη για τα συµφέροντά
τους αναπαράσταση της επιστήµης, δηλαδή τον ‘σύµφορο’, θεµιτό τρόπο διεξαγωγής του παιχνιδιού,
καθώς και τους κανόνες του παιχνιδιού, άρα τη συµµετοχή σε αυτό. Τα συµφέροντά τους συνδέονται
µε την καθιερωµένη κατάσταση του πεδίου και είναι οι φυσικοί θεµατοφύλακες της εκάστοτε
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Ο τελευταίος παράγοντας του δείκτη κεφαλαίου ταξικής εξουσίας είναι η
επαγγελµατική εµπειρία τους πριν καταλάβουν θέση ∆ΕΠ εντός της Θεολογικής
Σχολής. Και εδώ, όπως και στην προηγούµενη παράµετρο, λόγω της πολυπλοκότητας
που παρουσίαζαν ορισµένα επαγγέλµατα, οµαδοποιήσαµε τα κάπως ευρείας φύσης
και έκτασης επαγγέλµατα, όπως αυτά του καθηγητή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,619
του

καθηγητή

ανωτέρας

εκκλησιαστικού οργανισµού,

εκπαίδευσης,
621

620

του

στελέχους

του

ευρύτερου

του υψηλόβαθµου στελέχους των υπουργείων

παιδείας και πολιτισµού,622 και τέλος άλλων επαγγελµάτων.623

Επαγγελµατική Εµπειρία πριν την Εκλογή σε Θέση ∆ΕΠ

Βοηθός/Επιµελητής ΑΕΙ

14

11,48

∆ιευθυντής/Καθηγητής Μ.Ε.

14

11,48

∆ιευθυντής/Καθηγητής Ανωτέρας Εκπαίδευσης

2

1,64

Καθηγητής Ανωτάτης Εκπαίδευσης

5

4,10

Στέλεχος του Ευρύτερου Εκκλησιαστικού Οργανισµού

6

4,92

Υψηλόβαθµο στέλεχος των Υπουργείων Παιδείας/Πολιτισµ.

7

5,74

Άλλο

1

0,82

73

59,84

∆εν Υπάρχουν Στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ
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επικρατούσας ‘κανονικής επιστήµης’. ∆ιαθέτουν αποφασιστικής σηµασίας πλεονεκτήµατα σε ό,τι
αφορά τον ανταγωνισµό, µεταξύ των άλλων και διότι αποτελούν υποχρεωτικό σηµείο αναφοράς για
τους ανταγωνιστές τους , οι οποίοι, ό.τι και να κάνουν ή να θέλουν, καλούνται ενεργητικά ή παθητικά
να πάρουν θέση απέναντί τους. Η απειλή που αντιπροσωπεύουν γι’ αυτούς οι διεκδικητές τους
υποχεώνει να βρίσκονται συνεχώς σε εγρήγορση, και µπορούν να διατηρήσουν τη θέση τους παρά
µόνο καινοτοµώντας συνεχώς».
619
Περιλαµβάνεται η θέση καθηγητή στη Ριζάρειο Σχολή, το Πειραµατικό Αθηνών, το Κολέγιο
Αθηνών, το Τοσίτσειο-Αρσάκειο, την Ιταλική Σχολή, την Γερµανική Σχολή.
620
Περιλαµβάνεται η θέση καθηγητή το ∆ιδασκαλείο ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης, το Μαράσλειο
∆ιδασκαλείο.
621
Περιλαµβάνονται στελέχη της Αποστολικής ∆ιακονίας, της Ιεραποστολικής Αδελφότητας
Θεολόγων «Ζωή», στελέχη επιστηµονικών θεολογικών περιοδικών καθώς επίσης και κληρικούς.
622
Περιλαµβάνονται οι θέσεις του Γενικού Εφόρου Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, του ∆ιευθυντή
Θρησκευµάτων Υπουργείου Παιδείας, του τµηµατάρχη Εκκλησιαστικών, του Επιθεωρητή Μέσης
Εκπαίδευσης και του Συµβούλου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
623
Όπως µάχιµος δικηγόρος.
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Η ανάγνωση του πίνακα επαγγελµατικής εµπειρίας µας δείχνει ότι οι
πανεπιστηµιακοί θεολόγοι προέρχονται σε µεγάλο ποσοστό από τον χώρο της
εκπαίδευσης,

είτε

της

πανεπιστηµιακής,

όπου

εργάστηκαν

σε

θέσεις

βοηθού/επιµελητή (11,48%), είτε της µέσης, σε θέσεις καθηγητών των Θρησκευτικών,
µε το ίδιο ακριβώς ποσοστό (11,48%). Παρουσιάζεται έτσι µία προτίµηση του
συγκεκριµένου σώµατος να ανανεώνεται από στελέχη που έχουν ιδιοποιηθεί σε
σχετικά ικανοποιητικό βαθµό το habitus, άρα και τις πρακτικές καθώς και το
σύστηµα αντίληψης και αξιολόγησης που εκπορεύονται από το πολιτιστικό τους
κεφάλαιο, και µάλιστα σε πραγµατικές συνθήκες εκπαιδευτικής πράξης. 624 Οι
υποψήφιοι καθηγητές της Θεολογικής Σχολής Αθηνών όφειλαν να έχουν υποστεί την
κατάλληλη όσµωση µε το κλίµα της Σχολής, προκειµένου να ενταχθούν οργανικά
στην ανώτερη βαθµίδα της.
Αλλά και όσοι δεν προέρχονται πλήρως από τον στενότερο εκπαιδευτικό
χώρο, παρατηρούµε ότι εργάστηκαν σε τοµείς απόλυτα συγγενείς µε την Θεολογική
Σχολή, όπως είναι το υψηλόβαθµο στέλεχος των Υπουργείων Παιδείας και
Πολιτισµού (5,74%), στέλεχος του ευρύτερου εκκλησιαστικού οργανισµού (4,92%)
και καθηγητής ανωτάτης εκπαίδευσης (4,10%). Το Υπουργείο Παιδείας, ο δεύτερος
βραχίονας του οποίου είναι ο χώρος των Θρησκευµάτων, µε το οποίο η παιδεία
διαπλέκεται στενά, αλλά και το υπουργείο Πολιτισµού, του «ελληνοχριστιανικού
πολιτισµού» ως πρόταξης της εκκλησιαστικής προ της πολιτικής εξουσίας,
θεµατοφύλακας του οποίου οφείλει να είναι κάθε κρατικός νεοελληνικός θεσµός και
µηχανισµός, όπως τον αντιλαµβάνονται οι πανεπιστηµιακοί θεολόγοι, φαίνεται ότι
αποτελούν µία εξίσου ισχυρή δεξαµενή άντλησης καθηγητών της Θεολογικής Σχολής,
εφόσον έχουν αποδείξει έµπρακτα την αφοσίσή τους στο πολιτιστικό τους κεφάλαιο.
Η ανάλυση των παραµέτρων του δείκτη κεφαλαίου ταξικής εξουσίας µας
επιτρέπει να επιβεβαιώσουµε το γεγονός ότι η ταξική µήτρα των πανεπιστηµιακών
θεολόγων είναι αυτή των κυρίαρχων τάξεων. Άρα θα µπορούσαµε να τους
θεωρήσουµε ως οργανικά αναπτύγµατα της αστικής διανόησης ακαδηµαϊκού τύπου,
οι

οποίοι

στοχεύουν

τον

πολιτικό

και

ιδεολογικό

ετεροκαθορισµό

των

κυριαρχούµενων. 625 Εισοδηµατικά, κοινωνικά και πολιτιστικά ισχυροί, συγκροτούν
έναν σκληρό πυρήνα ελέγχου διατήρησης των ισορροπιών και της τάξης εντός του
624

Βλ. P. BOURDIEU, In Other Words: Essays Towards a Reflexive Sociology, transl. by Matthew
Adamson, Cambridge: Polity Press 1990: 131-132.
625
Βλ. Α. Ν. ΧΑΡΙΣΗΣ, Θρησκεία και Πολιτική στην Ελλάδα: Ιστορικές Καταβολές, Σύγχρονες
∆ιαστάσεις και Προβλήµατα, Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή 2001: 199.

173
πεδίου τους, γι’ αυτό και οι νεοεισερχόµενοι, όσοι δεν ανήκουν στην οµάδα τους
λόγω οικογενειακής καταγωγής, οφείλουν να εκπαιδευτούν επαρκώς, σύµφωνα µε τα
κριτήριά τους, προκειµένου να εγκολπωθούν το habitus, τις έξεις και τις προδιαθέσεις
των κυρίαρχων. 626 Μια τέτοια δοµή του πεδίου, η οποία έχει στεγανοποιήσει και
οµογενοποιήσει τις ενεργούµενες δυνάµεις εντός του, µοιάζει περισσότερο πρόθυµη
να διατηρήσει παρά να µεταβάλλει τα δεδοµένα, µε αποτέλεσµα την παγίωση ενός
συντηρητικού προσανατολισµού, τόσο στο πολιτικό, όσο και στο κοινωνικό επίπεδο.

β. ∆είκτες Κεφαλαίου Επιστηµονικής Εξουσίας
Θα προσπαθήσουµε οι εν λόγω δείκτες να µας παρέχουν την κοινωνική
χαρτογράφηση των πανεπιστηµιακών θεολόγων σε ό,τι αφορά στον «βαθµό
επιστηµονικότητας» που τους διέπει. Αυτό σηµαίνει ότι, προκειµένου για καθηγητές
πανεπιστηµίου, ο συγκεκριµένος δείκτης µπορεί να προσδιορίσει σε ένα πρώτο
επίπεδο τον βαθµό επιστηµονικής αναγνωρισιµότητας και διεισδυτικότητας που είναι
δυνατόν να έχουν, βάσει της αποδοχής τους κυρίως από το διεθνές, οµόλογο
περιβάλλον τους. Οι παράγοντες που θα µετρήσουµε είναι τέσσερις: η συµµετοχή
τους σε συλλογικά έργα, η συµµετοχή τους σε διεθνή συνέδρια, η ιδιότητά τους ως
επισκεπτών καθηγητών σε ξένα πανεπιστήµια ή ινστιτούτα και οι µεταφράσεις των
έργων τους σε ξένες γλώσσες.
Ο παράγων τον οποίο ονοµατίσαµε ως συµµετοχή σε συλλογικά έργα, 627
µπορεί να µας παρέχει στοιχεία όχι µόνο σχετικά µε τον βαθµό επιστηµονικής
αποδοχής, αλλά επιπλέον και για την προδιάθεση συνεργασίας των πανεπιστηµιακών
θεολόγων, «µοιράσµατος του ονόµατος» µε άλλα λόγια και µε τους υπόλοιπους
δρώντες φορείς του πεδίου.

626

Για την ταξική διάσταση του habitus, βλ. Θ. ΜΥΛΩΝΑ, Κοινωνική Αναπαραγωγή στο Σχολείο:
Θεωρία και Εµπειρία, Αθήνα: Αρµός χ.χ.: 215 «Το πλέον σταθερό (εσωτερικό) ιδιάζον χαρακτηριστικό
των κοινωνικών τάξεων είναι ακριβώς αυτές οι διαφοροποιηµένες πρωταρχικές ‘µήτρες’ της ‘λογικής’
των διαθέσεων, στάσεων, τρόπων, πράξεων, δηλαδή των πρακτικών, καθώς και τρόπων εκφράσεως
(γλώσσα) που παρά την αναπροσαρµογή τους είναι διαρκείας. Εάν υπάρχει λοιπόν ένα κριτήριο που
είναι διαρκές και που φθάνει να φαίνεται εγγενές στην ουσία, ενώ πράγµατι είναι προϊόν της ιστορίας,
δηλαδή των κοινωνικών συνθηκών, αυτό είναι το habitus: Οι κοινωνικές τάξεις παράγουν η κάθε µια
το δικό της habitus και αναπαράγονται (όχι βέβαια µηχανιστικά) απ’ αυτό. Άλλο το habitus των
καλλιεργηµένων αστών και άλλο των ‘λαϊκών τάξεων’».
627
Λέγοντας συλλογικά έργα εννοούµε όχι µόνο τις συλλογικές απόπειρες επιστηµονικής
διαπραγµάτευσης ενός θέµατος, αλλά επίσης τους αφιερωµατικούς τόµους, όπως και την συµµετοχή
σε πρακτικά τα οποία εξέδωσαν διάφορα συνέδρια.
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Συµµετοχή σε Συλλογικά Έργα

1-10 φ.

21

17,21

11-20 φ.

11

9,02

21-30 φ.

4

3,28

31-40 φ.

1

0,82

41-50 φ.

2

1,64

51-60 φ.

1

0,82

61-70 φ.

0

0

71-80 φ.

0

0

81-90 φ.

1

0,82

91-100 φ.

0

0

100 και πέραν

0

0

81

66,39

∆εν Υπάρχουν Στοιχεία

122

ΣΥΝΟΛΟ

Τα

στοιχεία

µας

πληροφορούν

ότι

η

µεγάλη

πλειονότητα

των

πανεπιστηµιακών θεολόγων (17,21%) έχει εξαντλήσει την συµµετοχή της σε
συλλογικά έργα από 1 έως 10 φορές, ενώ από 11 έως 20 φορές το ποσοστό πέφτει
κατακόρυφα, ανερχόµενο σε 9,02%. Υπάρχουν βέβαια και οι εξαιρέσεις, όπως η
συµµετοχή 81-90 φορές σε συλλογικές επιστηµονικές προσπάθειες, η οποία
καταλαµβάνει το 0,82% του συνόλου, ενώ παραπλήσια ποσοστά έχουν όσοι
διαθέτουν συµµετοχές 51-60 φορές (0,82%) ή 41 έως 50 φορές (1,64%).
Αν θεωρήσουµε ως δεδοµένο ότι η σταδιοδροµία ενός καθηγητή
πανεπιστηµίου µπορεί να διαρκέσει κατά µέσο όρο και µε συντηρητικούς
υπολογισµούς τουλάχιστον είκοσι χρόνια (από τα 47 έτη του µέχρι τα 67 όπου
αποχωρεί λόγω ορίου ηλικίας), τότε τα παραπάνω ποσοστά µάλλον φιλοτεχνούν µια
απόµακρη εικόνα των πανεπιστηµιακών θεολόγων. ∆είχνουν είτε απροθυµία να
συνεργαστούν µε άλλους συναδέλφους τους, είτε τάσεις αποµονωτισµού και
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αποκλειστικότητας στον στενό θεσµικό τους ρόλο, αυτόν της παράδοσης στο
αµφιθέατρο και της διόρθωσης των γραπτών.628 Και στις δύο περιπτώσεις η παρουσία
τους δείχνει να περιορίζεται και να εγκλωβίζεται σε µία αυτοαναφορικότητα, η οποία
εξωτερικεύεται ως αίσθηση αδυναµίας συλλογικής επιστηµονικής λειτουργίας, ενώ
ταυτόχρονα εσωτερικοποιείται ως άξονας επιστηµονικής αυτάρκειας, αναιρετικά
αµφότερα µιας σύγχρονης και δηµιουργικής επιστηµονικής παρουσίας.
Ο δεύτερος παράγων αφορά στα διεθνή συνέδρια στα οποία οι
πανεπιστηµιακοί θεολόγοι έλαβαν µέρος. Αποτελούν ένδειξη, µαζί µε τα υπόλοιπα,
της διεθνούς αναγνώρισης της συµβολής τους στην προαγωγή της επιστήµης τους.

Συµµετοχή σε ∆ιεθνή Συνέδρια

1-10 φ.

13

10,66

11-20 φ.

9

7,38

21-30 φ.

2

1,64

100 και πέραν

2

1,64

96

78,69

∆εν Υπάρχουν Στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ
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Το µεγαλύτερο ποσοστό (10,66) έχει λάβει µέρος σε 1 έως 10 διεθνή συνέδρια,
το 7,38 από 11 έως 20, ενώ η εξαίρεση του 1,64 έχει συµµετάσχει σε πέραν των 100
διεθνών συνεδρίων. Το στοιχείο αυτό παρουσιάζει µια ακόµα πιο δυσµενή εικόνα των
πανεπιστηµιακών θεολόγων. ∆είχνουν µία κατάσταση επαρχιωτισµού για την
θεολογική επιστήµη την οποία υπηρετούν, καθώς εµφανίζονται χωρίς ιδιαίτερη
συνδροµή στα διεθνή δρώµενα και εξελίξεις. Η προηγούµενη εικόνα της
αυτοαναφορικότητας µοιάζει να µετατρέπεται σε ουσιαστική ανυπαρξία από την
δειθνή θεολογική πράξη.

628

Βλ. το σχόλιο του καθηγητή της Θεολογικής Σχολής Γ. ∆. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ, πρωτ., «Η Θεολογική
Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών (Ιστορία και Προοπτικές)», Χριστόδουλος: Αφιερωµατικός Τόµος,
Αθήναι: Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος 2010: 514 «Επί µακρόν η Σχολή έµεινε
αποµονωµένη από την ελληνική κοινωνία. Ο συντηρητισµός και ο σχολαστικός χαρακτήρας της
θεολογικής γλώσσας λειτούργησε (και ενίοτε λειτουργεί και σήµερα) αποκρουστικά».
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Ο τρίτος παράγοντας έχει να κάνει µε την συµµετοχή τους ως επισκεπτών
καθηγητών σε ξένα πανεπιστήµια και ινστιτούτα. Ο θεσµός του επισκέπτη καθηγητή
θεωρείται από την παγκόσµια πανεπιστηµιακή κοινότητα εξαιρετικής σηµασίας και
σπουδαιότητας, καθώς υπογραµµίζει όχι µόνο τον οικουµενικό χαρακτήρα της
γνώσης και την απελευθερωτική διάστασή της, πέρα από τοπικιστικές κουλτούρες,
αλλά και την αναγνώριση της διεθνούς κοινότητας στον επιστήµονα ο οποίος
προωθεί ουσιαστικά την επιστήµη του.

Επισκέπτες Καθηγητές σε Ξένα Πανεπιστήµια

1 Παν.

2

1,64

2 Παν.

2

1,64

3 Παν.

3

2,46

4 Παν.

0

0

5 Παν.

1

0,82

6-10 Παν.

3

2,46

10 και Πέρ.

2

1,64

∆εν Υπάρχουν Στοιχεία

109

89,34

ΣΥΝΟΛΟ

122

Όπως δείχνουν τα στοιχεία, το 1,64% έχει προσκληθεί από ένα ξένο
πανεπιστήµιο, το ίδιο ποσοστό δηλώνει επισκέπτης σε δύο ξένα πανεπιστήµια, ενώ το
2,46% δηλώνει προσκεκληµένος από τρία πανεπιστήµια, όπως ακριβώς και όσοι
έχουν προσκληθεί από 6 έως 10 ξένα πανεπιστήµια. Εκ πρώτης όψεως ο
συγκεκριµένος δείκτης εµφανίζεται κατά πολύ βελτιωµένος σε σχέση µε τους
προηγούµενους. Ωστόσο σε απόλυτα αριθµητικά µεγέθη διαπιστώνουµε ότι το 2,46
αφορά µόνο σε 3 καθηγητές και το 2,46 αντιστοίχως σε άλλους 3, οπότε η διείσδυση
των πανεπιστηµιακών θεολόγων στον διεθνή χώρο λαµβάνει τον χαρακτήρα
περισσότερο προσωπικής καταξίωσης κάποιων δρώντων φορέων µε εξαιρετικά
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υψηλό

κοινωνικό

κεφάλαιο,

παρά συστηµατική πολιτική εκ µέρους

της

επαγγελµατικής οµάδας τους.
Ο τελευταίος παράγοντας αφορά στην µετάφραση των έργων τους σε ξένες
γλώσσες. Είναι ίσως το πιο άµεσα µετρήσιµο µέγεθος, το οποίο σχετίζεται µε την
ικανότητα διείσδυσής τους στις ξένες αγορές πολιτισµικών αγαθών, όπου έχουν την
δυνατότητα να κοινοποιήσουν το δικό τους πολιτιστικό κεφάλαιο και να
πιστοποιήσουν την αξία του.

Μεταφράσεις Έργων τους σε Ξένες Γλώσσες

1-10 έργ.

25

20,49

11-20 έργ.

9

7,38

21-30 έργ.

2

1,64

31-40 έργ.

3

2,46

41-50 έργ.

2

1,64

51-60 έργ.

1

0,82

100 και πέραν

2

1,64

78

63,93

∆εν Υπάρχουν Στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ

122

Η µεγάλη πλειονότητα των πανεπιστηµιακών θεολόγων (20,49%) διαθέτουν
από 1 έως 10 έργα τους µεταφρασµένα, ενώ η αµέσως επόµενη βαθµίδα, µε 11 έως
20 µεταφρασµένα έργα αντιστοιχεί στο 7,38%. Αν εξαιρέσουµε την µάλλον
πρωτοφανή για τα ελληνικά δεδοµένα 5 καθηγητών οι οποίοι διαθέτουν από 41 έως
πέραν των 100 µεταφρασµένων έργων τους, τα στατιστικά στοιχεία µας
αποκαλύπτουν ότι η δυνατότητα διείσδυσης των πανεπιστηµιακών θεολόγων στις
οµόλογες αγορές του εξωτερικού εµφανίζεται µάλλον υποτονική, χωρίς ωστόσο να
είναι παντελώς απούσα. Η σκέψη των καθηγητών της Θεολογικής Σχολής Αθηνών
δεν είναι άγνωστη στο διεθνές θεολογικό στερέωµα. Ενδεχοµένως, όµως, όχι ως
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κραταιά και δυναµική, αλλά µάλλον ως η συµβολή ενός περιφεριακού τύπου
πνευµατικού ιδρύµατος, από το οποίο ξεχωρίζουν µερικές ατοµικές προσπάθειες.
Αν επιχειρούσαµε να συστηµατοποιήσουµε τις παραµέτρους του δείκτη
κεφαλαίου επιστηµονικής εξουσίας, θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι αυτός
εµφανίζει στρεβλώσεις που αφορούν τόσο την ικανότητα των πανεπιστηµιακών
θεολόγων να δράσουν συλλογικά, αλλά και να επιβάλλουν τα πολιτιστικά προϊόντα
τους στις διεθνείς αγορές. Η συντριπτική πλειονότητα του συγκεκριµένου
καθηγητικού σώµατος βρίσκεται αποκλεισµένη από τα παγκόσµια δρώµενα που
αφορούν τις εξελίξεις και τον προσανατολισµό της επιστήµης τους, επιµένοντας να
στοχεύουν στην εγχώρια κατανάλωση πολιτιστικών αγαθών, την οποία άλλωστε
µπορούν να χειραγωγήσουν και να επηρεάσουν εκ των άνω, παρά να αναµετρηθούν
µε µία απαιτητική και δύσκολη αρένα, όπου η αναγνώριση και η επιβράβευση
έρχεται µόνο κατόπιν επίπονων και ειλικρινών προσπαθειών. Οι µόνοι που
διαφεύγουν αυτού του κανόνα είναι ένας ελάχιστος πυρήνας καθηγητών, οι οποίοι
δείχνουν να έχουν ξεφύγει από την επαρχιωτική λογική που διέπει τον
προσανατολισµό της Θεολογικής Σχολής Αθηνών και έχουν επιβάλλει την σκέψη και
την παρουσία τους το διεθνές στερέωµα.

γ. ∆είκτες Κεφαλαίου Ακαδηµαϊκής Εξουσίας
Ο τελευταίος δείκτης που αφορά στην συγκρότηση του κοινωνικού κεφαλαίου των
πανεπιστηµιακών θεολόγων σχετίζεται µε την µέτρηση του κεφαλαίου επιστηµονικής
ισχύος, δηλαδή την διεισδυτικότητά τους τόσο σε θέσεις διοικητικές εντός του
πανεπιστηµίου, όσο και σε τιµητικές θέσεις που καταλαµβάνουν σε άλλα πνευµατικά
ιδρύµατα.
Οι διοικητικές θέσεις εντός του πανεπιστηµιακού χώρου, υπογραµµίζουν
αφενός του κεφαλαίου εξουσίας, το οποίο δρα επί του πανεπιστηµιακού χώρου και
αποτελεί την γραφειοκρατική διάσταση του πανεπιστηµιακού πεδίου,629 αφετέρου τις
629

Βλ. P. BOURDIEU, Επιστήµη της Επιστήµης και Αναστοχασµός, µετ. Θεόδωρος Παραδέλλης,
Αθήνα: Πατάκης 2007: 132-133 «Η δοµή του συσχετισµού δυνάµεων, συστατικό µέρος του πεδίου,
ορίζεται από τη δοµή της κατανοµής των δύο τύπων κεφαλαίου (εξωπανεπιστηµιακού και
επιστηµονικού) που ενεργοποιούνται στο επιστηµονικό πεδίο. Καθώς η αυτονοµία δεν είναι ποτέ
απόλυτη και καθώς οι στρατηγικές των εµπλεκοµένων στο πεδίο δρώντων υποκειµένων είναι
αναπόσπαστα επιστηµονικέ και κοινωνικές συνάµα, το πεδίο αποτελεί χώρο δύο τύπων επιστηµονικού
κεφαλαίου: ενός κεφαλαίου αυτούσιας επιστηµονικής αυθεντίας και ενός κεφαλαίου εξουσίας πάνω
στον επιστηµονικό κόσµο, το οποίο µπορεί να συσσωρευτεί µέσα από τρόπους που δεν είναι αµιγώς
επιστηµονικοί (κυρίως µέσα από τους θεσµούς που περιλαµβάνει) και αποτελεί τη γραφειοκρατική
αρχή των εξωπανεπιστηµιακών εξουσιών πάνω στο επιστηµονικό πεδίο –όπως η εξουσία των
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δεξιότητες όσων τις καταλαµβάνουν, δεξιότητες οι οποίες αντανακλούν την
συσσώρευση του ταξικού και επιστηµονικού κεφαλαίου µέσα από την εµπειρία τους
στην πανεπιστηµιακή ανταγωνιστική αγορά.

Θέσεις που Κατέλαβαν εντός Πανεπιστηµίου

Πρύτανης

10

8,20

Κοσµήτορας

13

10,66

Πρόεδρος Τµήµατος

2

1,64

∆ιευθυντής Τοµέα

6

4,92

91

74,59

∆εν Υπάρχουν Στοιχεία
Σύνολο

122

Σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία, το 8,20% έχει καταλάβει θέσεις πρύτανη
του Πανεπιστηµίου Αθηνών, το 10,66% έχει διατελέσει κοσµήτορας της Θεολογικής
Σχολής, ενώ αρκετά πιο κάτω βρίσκονται όσοι έχουν αναλάβει πρόεδροι τµήµατος
(1,64%) και διευθυντές τοµέα (4,92%). 630 Οι θέσεις πρυτάνεως αντανακλούν την
εµπιστοσύνη και τον σεβασµό της σύνολης πανεπιστηµιακής κοινότητας του
Πανεπιστηµίου Αθηνών στο αποκτηθέν κεφάλαιο των πανεπιστηµιακών θεολόγων.
Το ποσοστό των διατελεσάντων πρυτάνεων θεωρείται αρκετά υψηλό για µια µικρή
σχολή όπως η Θεολογική, αρκετά µεγάλη, ωστόσο, σε αξιοπιστία και βεβαιότητα
συντήρησης της ταξικής διάστασης του πανεπιστηµίου και αναπαραγωγής της
κυρίαρχης κρατικοθρησκευτικής ιδεολογίας, του ελληνοχριστιανισµού. Φαίνεται ότι
το τελικό κριτήριο επιλογής σε θέσεις διοίκησης του πανεπιστηµίου ήταν λιγότερο το
ισχυρό επιστηµονικό κεφάλαιο και περισσότερο η ικανότητα διαχείρισης των
πανεπιστηµιακών πραγµάτων «καθώς πρέπει», µε άλλα λόγια η ιδεολογική
νοµιµότητα σε σχέση µε τις πανεπιστηµιακές δυνάµεις.631

υπουργών και των υπουργείων, των πρυτάνεων, των κοσµητόρων ή των επιστηµονικών διευιθυντών
[…]».
630
Οι θέσεις του Προέδρου του τµήµατος και του ∆ιευθυντή του τοµέα καθιερώθηκαν µε την
µεταρρύθµιση του νόµου 1268/82.
631
Μια τέτοια διαδικασία κατ’ ουσίαν αποτελεί την νοµιµοποίηση του κατέχοντος το συγκεκριµένο
πολιτιστικό κεφάλαιο ενώπιον των υπόλοιπων δρώντων φορέων κεφαλαίου, βλ. P. BOURDIEU, Η
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Ο δεύτερος παράγοντας της ακαδηµαϊκής εξουσίας έχει να κάνει µε τις
τιµητικές θέσεις που κατέλαβαν οι πανεπιστηµιακοί θεολόγοι. Είναι µία πτυχή η
οποία λειτουργεί συµπληρωµατικά στην πρώτη και δείχνει την αναγνώριση των
θεολόγων.

Τιµητικές Θέσεις σε Πνευµατικά Ιδρύµατα

Μέλος Ακαδηµίας

10

8,20

Οµότιµος Καθηγητής

22

18,03

∆εν Υπάρχουν Στοιχεία

90

73,77

122

ΣΥΝΟΛΟ

Σύµφωνα µε τα παρατιθέµενα στοιχεία, το 8,20% έχει διατελέσει
ακαδηµαϊκός, ενώ το 18,03% έχει ονοµαστεί οµότιµος καθηγητής. Ενδιαφέρον
παρουσιάζει το ποσοστό των ακαδηµαϊκών, το οποίο είναι ακριβώς το ίδιο µε όσους
έχουν καταλάβει θέση πρύτανη. Με αυτή τη λογική, η διοίκηση του πανεπιστηµίου
µοιάζει ως προθάλαµος για όσους συνταξιοδοτηθέντες καθηγητές της Θεολογικής
Σχολής επιθυµούν να τερµατίσουν την σταδιοδροµία τους µε το ύψιστο τιµητικό
σκαλοπάτι των γραµµάτων και των επιστηµών στην ελληνική κοινωνία. Η κατάληψη
ακαδηµαϊκής θέσης φαίνεται να επισφραγίζει θετικά την ευδόκιµη διαχείριση του
ταξικού και επιστηµονικού κεφαλαίου εκ µέρους των πανεπιστηµιακών θεολόγων.
Το κοινωνικό κεφάλαιο των καθηγητών της Θεολογικής Σχολής Αθηνών,
σύµφωνα µε την παραπάνω ανάλυση, αναπτύσσει ένα ισχυρό ειδικό κοινωνικό βάρος,
καθώς µετατρέπεται και εξαργυρώνεται σε σηµαντικές θέσεις, τις οποίες
καταλαµβάνουν

οι

πανεπιστηµιακοί

θεολόγοι

στον

κρατικό

µηχανισµό,

αναπτύσσοντας το αντικειµενοποιηµένο τους κεφάλαιο. Με βάση τα υπάρχοντα
διαθέσιµα στοιχεία, 15 από τους 122 καθηγητές, δηλαδή το 12,30% του συνόλου τους,
µέγεθος το οποίο συγκροτεί ουσιαστικά τον σκληρό πυρήνα του επαγγελµατικού
σώµατός τους, ο οποίος κατέχει τον µεγαλύτερο όγκο πολιτιστικού κεφαλαίου, έχουν
διατελέσει µέλη του Συµβουλίου της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου
Παιδείας, µέλη της Επιτροπής Εκκλησιών του Υπουργείου Εξωτερικών, συνηθέστατα
∆ιάκριση: Κοινωνική Κριτική της Καλαισθητικής Κρίσης, µετ. Κική Καψαµπέλη, Αθήνα: Πατάκης
20022: 274.
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∆ιευθυντές Θρησκευµάτων του Υπουργείου Παιδείας, Υπουργοί Παιδείας, καθώς και
Βασιλικοί Επίτροποι στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος και της
Εκκλησίας της Κρήτης.
Με αυτόν τον τρόπο, οι πανεπιστηµιακοί θεολόγοι λαµβάνουν κι αυτοί µέρος
στον σχεδιασµό και την εφαρµογή των πολιτικών που αφορούν τόσο τον χώρο της
παιδείας όσο και τον χώρο της εκκλησίας, ανακυκλώνοντας έτσι σε αυτά τα πεδία το
ταξικό και κοινωνικό τους habitus.
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Κεφάλαιο 12. Στρατηγικές Αναπαραγωγής του Συµβολικού
Κεφαλαίου των Πανεπιστηµιακών Θεολόγων
α. Ανακυκλώνοντας: Η ∆ηµιουργία του Τµήµατος Ποιµαντικής
Το αίτηµα της θεολογικής µόρφωσης του κλήρου, παρά τις επιµέρους αντιδράσεις
που συναντούσε κάθε φορά που ανακινείτο, ουσιαστικά δεν σταµάτησε να απασχολεί
ούτε τον θεολογικό ούτε τον εκκλησιαστικό χώρο. Η ανάγκη για καταρτισµένους
ιερείς, όσο κι αν κάποιοι κύκλοι εντός του εκκλησιαστικού οργανισµού συστηµατικά
την υποβάθµιζαν, απαξιώνοντάς την ως περιττή και δευτερεύουσας σηµασίας για την
αποστολή και το έργο τους, κάλυπτε βασικά ζητήµατα τόσο γνωστικής ολοκλήρωσης
όσο και εκπαιδευτικής αγωγής.632 Ήταν τα απαραίτητα συµπληρώµατα για τις ήδη
αυξηµένες απαιτήσεις µιάς κοινωνίας, την οποία έπρεπε να την σπουδάσει καλά
όποιος θα ήθελε να ασκήσει υπεύθυνα ποιµαντικό ρόλο στους κόλπους της. Όσον
αφορά δε τις διαδικασίες εισαγωγής του κλήρου στις Θεολογικές Σχολές
χαρακτηρίζονταν ανέκαθεν από επιείκεια, η οποία βαθµιαία άγγιξε τα όρια του
σκανδάλου, όταν κατά την διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας οι εισιτήριες
εξετάσεις γι’ αυτήν την κατηγορία των φοιτητών καταργήθηκαν εντελώς.633
Προκειµένου να διευκολυνθούν ακόµα πιο πολύ οι κληρικοί στην θεολογική
τους σπουδή, αποφασίζεται το έτος 1974 η δηµιουργία στην Θεολογική Σχολή του
Πανεπιστηµίου

Αθηνών

του

Ποιµαντικού

Τµήµατος,

διετούς

φοιτήσεως,

αποκλειστικά για την θεολογική κατάρτιση κληρικών ή µοναχών.634 Σύµφωνα µε το
Προεδρικό ∆ιάταγµα υπ’ αριθ. 760/1974, από το ακαδηµαϊκό έτος 1974-75 η
Θεολογική Σχολή Αθηνών διαχωρίζεται στα τµήµατα: α) Θεολογικό και β)
Ποιµαντικό, ενώ στο Ποιµαντικό τµήµα εγγράφονται χωρίς εισιτήριες εξετάσεις
Κληρικοί ή Μοναχοί µε Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης µε βαθµό τουλάχιστον
«Λίαν Καλώς», διατηρώντας το δικαίωµά τους να συνεχίσουν τις σπουδές τους µετά
την αποφοίτησή τους στο Θεολογικό τµήµα µε εγγραφή στο τρίτο έτος.635
632

Βλ. Α. Μ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, «Ποιµαντική Θεολογική Εκπαίδευση και η Συµβολή της
Ποιµαντικής Ψυχολογίας», Επιστηµονική Επετηρίς της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών
Κ∆΄ (1979-1980): 758.
633
Βλ. Σ. ΑΓΟΥΡΙ∆Η, «Οι Θεολογικές Σπουδές στην Ελλάδα Σήµερα», Θεολογία και Επικαιρότητα
(Μελέτες και Άρθρα), Αθήνα: Άρτος Ζωής 1996: 147.
634
Βλ. Σ. ∆. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ, Η Θεολογική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών επί τη 150ετηρίδι
(1837-1987), Αθήναι 1987: 12-13.
635
Βλ. ΦΕΚ 333, τεύχος δεύτερον, Προεδρικόν ∆ιάταγµα Υπ’ Αριθ. 760 «Περί Οργανώσεως των
Σπουδών εν τη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών», 14 Νοεµβρίου 1974: 2187-2188.
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Ωστόσο, το τµήµα αυτό, αν και δέχθηκε κανονικά τους πρώτους σπουδαστές
του, ουσιαστικά δεν λειτούργησε ποτέ, καθώς καταργήθηκε κάποιους µήνες
αργότερα. 636 Στην θέση του ιδρύεται ένα τµήµα διετούς φοιτήσεως, υπό τον τίτλο
Τµήµα Ιερατικής Επιµορφώσεως, στο οποίο ενετάχθησαν οι προηγουµένως
εγγραφέντες στο Τµήµα Ποιµαντικής, ενώ µπορούσαν να εγγραφούν και όσοι
κληρικοί ή µοναχοί διέθεταν Απολυτήριο µε βαθµό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς».637 Οι
απόφοιτοί του δεν έχουν δικαίωµα διορισµού τους σε σχολεία της Μέσης
Εκπαίδευσης ή εγγραφής τους σε άλλες σχολές ή τµήµατα. 638 Ο σχετικός νόµος
151/1975 προβλέπει αναλυτικά ότι ιδρύεται Τµήµα Ιερατικής Επιµορφώσεως διετούς
φοίτησης, το οποίο απονέµει ∆ίπλωµα που παρέχει αποκλειστικά οικονοµικά
προνόµια, όπως το δικαίωµα ένταξης του κατόχου του στην Α΄ βαθµολογική
κατηγορία των ιερέων.639 Σχετικά δε µε τα διδασκόµενα και εξεταζόµενα µαθήµατα
του νεότευκτου τµήµατος, στα οποία δικαιολογηµένα κυριαρχούν όσα είναι
πρακτικής φύσεως, αυτά είναι τα εξής:640

Α΄ Έτος
Αρχαία Ελληνικά
Θέµατα Εκκλησιαστικής Ιστορίας
Ιστορία της Φιλοσοφίας
Ιστορία της Εποχής του Χριστού
Εισαγωγικά εις την Κ. ∆ιαθήκην Θέµατα
Εισαγωγικά εις την Π. ∆ιαθήκην Θέµατα
Κατηχητικά Θέµατα
Πατέρων Βίος και ∆ιδασκαλία
Εκκλησιαστική Μουσική

636

Βλ. ΦΕΚ 148, τεύχος πρώτον, Προεδρικόν ∆ιάταγµα Υπ’ Αριθ. 468 «Περί Καταργήσεως του Π.∆.
760/1974 ‘Περί Οργανώσεως των Σπουδών εν τη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών’», 23
Ιουλίου 1975: 917.
637
Βλ. [Ανωνύµου], «Άνευ Εξετάσεων εις τας Θεολογικάς Σχολάς οι Κληρικοί», Ενορία, τεύχος 559
(1974): 268.
638
Βλ. [Ανωνύµου], «Τµήµατα Ιερατικής Μορφώσεως στα Πανεπιστήµια», Ενορία, τεύχος 563
(1975): 63.
639
Βλ. ΦΕΚ 181, τεύχος δεύτερον, Νόµος Υπ’ Αριθ. 151 «Περί Ιδρύσεως Τµήµατος Ιερατικής
Επιµορφώσεως εις τας Θεολογικάς Σχολάς των Πανεπιστηµίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης», 29
Αυγούστου 1975: 1264-1265.
640
ΦΕΚ 1443, τεύχος δεύτερον, Υπουργική Απόφασις Υπ’ Αριθ. 109809 «Περί των ∆ιδασκοµένων
και Εξεταζοµένων Μαθηµάτων εις το Τµήµα της Ιερατικής Επιµορφώσεως της Θεολογικής Σχολής
του Πανεπιστηµίου Αθηνών», 6 ∆εκεµβρίου 1975: 12063-12064.
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Β΄ Έτος
Ερµηνευτική και Ερµηνεία της Κ. ∆ιαθήκης
Ιστορία της Θρησκείας της Π. ∆ιαθήκης
Χριστιανική και Βυζαντινή Τέχνη
Ιστορία των Θρησκευµάτων και Ιεραποστολική
Βυζαντινοί Εκκλησιαστικοί Συγγραφείς
Ιστορία της Εκκλησίας της Ελλάδος από της Απελευθερώσεως µέχρι Σήµερον
Υµνολογία και Αγιολογία
Θέµατα ∆ογµατικής και Χριστιανικής Ηθικής
Ποιµαντικά Θέµατα µετ’ Ασκήσεων
Θέµατα Κανονικού ∆ικαίου
Θέµατα Οµιλητικής µετ’ Ασκήσεων
Λειτουργική και Τελετουργική

Ούτε, όµως, κι αυτή η µορφή του τµήµατος έµελλε να είναι η οριστική. Το
1977, µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα 434, το τµήµα ονοµάζεται ξανά «Ποιµαντικό» και
θεσπίζεται η ουσιαστική εξοµοίωση του µε το Θεολογικό, χωρίς βέβαια το δικαίωµα
διορισµού των αποφοίτων του στην Μέση Εκπαίδευση, καθώς η παρεχόµενη
κατάρτιση θα προοριζόταν αποκλειστικά για την κάλυψη και στελέχωση ειδικών
θέσεων διακονίας στον εκκλησιαστικό οργανισµό.641 Στο συγκεκριµένο τµήµα είχαν
δικαίωµα εισαγωγής απόφοιτοι γυµνασίων και εκκλησιαστικών σχολών, ύστερα από
τις επιτυχείς εξετάσεις τους στην Έκθεση, Βιβλική και Εκκλησιαστική Ιστορία,
Ιστορία και Αρχαία Ελληνικά, ενώ το αρχαίο κείµενο επιλεγόταν από κείµενα της
Καινής ∆ιαθήκης, του Ξενοφώντα και του Ιωάννη Χρυσοστόµου. 642 Το τµήµα σε
αυτήν την φάση χάνει τον αµιγές εκκλησιαστικό προσανατολισµό του, εφ’ όσον
επιτρέπεται η εισαγωγή σ’ αυτό και λαϊκών φοιτητών.643 Όσον αφορά δε τον αριθµό
των πρώτων σπουδαστών, αυτός καθορίστηκε στους πενήντα (50) για κάθε τµήµα.644
Το Προεδρικό ∆ιάταγµα δηµιουργίας του προβλέπει ότι ο αριθµός των εισακτέων στα

641

Βλ. Μ. Α. ΧΟΜΠΙΤΗ, «Ποιµαντικό Τµήµα στα Πανεπιστήµια», Εκκλησιαστική Αλήθεια 16.9.1977:

4.
642

Βλ. [Ανωνύµου], «Το Ποιµαντικόν», Ενορία, τεύχος 595 (1977): 44.
Βλ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ, Μητροπολίτου Θηβών και Λεβαδείας, «Περί Ιδρύσεως Μεταπτυχιακής Σχολής
Επιµορφώσεως Πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών», Εκκλησία ΞΑ΄ (1984): 635.
644
Βλ. [Ανωνύµου], «Ποιµαντορικά Τµήµατα εις τας Θεολογικάς Σχολάς Αθηνών και Θεσσαλονίκης»,
Ορθόδοξος Παρατηρητής 6.7.1977: 11.
643
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τµήµατα αυτά κυµαίνεται σε ποσοστό 60% από τους κληρικούς και µοναχούς και σε
ποσοστό 40% από τους λαϊκούς.645
Το µόνο σηµείο διαφοροποίησης που µένει µέχρι αυτή την στιγµή µεταξύ του
Θεολογικού και του Ποιµαντικού τµήµατος είναι το δικαίωµα διορισµού των
αποφοίτων του πρώτου στην Μέση Εκπαίδευση, ενώ αντίθετα οι πτυχιούχοι του
δεύτερου περιορίζονται µόνο σε θέσεις στον εκκλησιαστικό οργανισµό. Ωστόσο, και
τούτη η ισχνή διαφορά έµελλε να καταργηθεί, εφ’ όσον ο όγκος των λαϊκών, αλλά
και των κληρικών που επιθυµούσαν µια επαγγελµατική διέξοδο στην εκπαίδευση
µεγάλωνε όλο και περισσότερο.
Έτσι, έχοντας ως αρωγό και την σύµφωνη γνώµη της διοικούσας εκκλησίας,
όπως εκφράστηκε µε έγγραφο του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Σεραφείµ προς το
Υπουργείο Παιδείας, ασκούνται πιέσεις µε το αιτιολογικό ότι «‘η παροχή του
δικαιώµατος διορισµού των αποφοίτων των Ποιµαντικών Σχολών, προτεθείσα ήδη και
υπό των Θεολογικών Σχολών’ θα συντελέση εις την ανύψωσιν της στάθµης των
Τµηµάτων αυτών».646 Τελικά, µε τον Νόµο 1351/1982, οι απόφοιτοι του Ποιµαντικού
επιτυγχάνουν τις ίδιες ακριβώς δυνατότητες µε τους πτυχιούχους του Θεολογικού,
δηλαδή κατοχυρώνουν το δικαίωµα διορισµού τους τόσο στην Γενική, όσο και στην
Τεχνική ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. 647 Το µόνο που έπρεπε να κάνουν ήταν να
εξετασθούν µε επιτυχία σε τέσσερα µαθήµατα του Θεολογικού. 648 Ήταν, ωστόσο,
θέµα χρόνου να καταργηθεί κι αυτό το κριτήριο και έτσι να εξοµοιωθούν πλήρως τα
δύο τµήµατα, πυροδοτώντας µε µεγαλύτερη ένταση το πρόβληµα της ανεργίας των
πτυχιούχων θεολόγων, αφού τελικά χρακτηρίστηκε «ως άλλη µια µηχανή παραγωγής
ανέργων καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης».649

645

ΦΕΚ 134, τεύχος πρώτον, Προεδρικόν ∆ιάταγµα Υπ’ Αριθ. 434 «Περί Ιδρύσεως Ποιµαντικού
Τµήµατος εις τας Θεολογικάς Σχολάς των Πανεπιστηµίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης», 18 Μαίου
1977: 1127-1128.
646
[Ανωνύµου], «Προβλήµατα των Ποιµαντικών Τµηµάτων των Θεολογικών Σχολών»,
Παρατηρήσεων Στήλη, Εκκλησία Ξ΄ (1983): 87.
647
Βλ. Φ. ΚΑΖΑΝΤΖΗ, «Θεολογικές Σπουδές», Κοινωνία ΛΕ΄ (1992): 132.
648
Βλ. Σ. ΑΓΟΥΡΙ∆Η, «Οι Θεολογικές Σπουδές στην Ελλάδα Σήµερα», Θεολογία και Επικαιρότητα
(Μελέτες και Άρθρα), Αθήνα: Άρτος Ζωής 1996: 149 «Θα ρωτήσετε: αφου στη Μέση διορίζονται
πτυχιούχοι του Θεολογικού, πώς βρέθηκαν εκεί οι του Ποιµαντικού; Πολύ περισσότερο, µάλιστα, όταν
το εγχείρηµα για την ύπαρξη Ποιµαντικών Τµηµάτων είναι η δηµιουργία µορφωµένου κλήρου
αποκλειστικά για την Εκκλησία; Στη χώρα µας όµως τα προβλέπει όλα ο νοµοθέτης: πτυχιούχοι του
Ποιµαντικού, µε εξετάσεις σε τέσσερα µαθήµατα του Θεολογικού Τµήµατος, αποκµτούν και πτυχίο
του Θεολογικού, κι έτσι διορίζονται στη Μέση. Αυτή η εξέταση στα 4 µαθήµατα, δείχνει πως στα δύο
Τµήµατα έχουµε το ίδιο πράγµα. Πρόκειται για κάτι απαράδεκτο! Γι’ αυτό, σιγά-σιγά, κι αυτή η
διαφοροποίηση καταργήθηκε».
649
Βλ. ∆. ΜΟΣΧΟΥ, «Ανώτερη Εκκλησιαστική Εκπαίδευση: Κίνδυνοι και ∆υνατότητες», Χριστιανική
29.9.2005: 8
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Η τελευταία πράξη στην ιστορία των µεταµορφώσεων του Ποιµαντικού
συµβαίνει το έτος 1994. Τότε, βάσει του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 315, αποφασίζεται
η µετωνοµασία του σε «Κοινωνικής Θεολογίας», 650 ωστόσο «χωρίς να αλλάζει το
γνωστικό του αντικείµενο». 651
Υπήρξαν, βέβαια, αντιδράσεις ακόµα και µέσα από το ίδιο το τµήµα για το
νέο όνοµα. Όπως ακριβώς το «Ποιµαντικό» υποδήλωνε µία ουσιαστική συρρίκνωση
του περιεχοµένου των παρεχοµένων σπουδών, αφού η Ποιµαντική είναι κατά βάσιν
ένας επιθετικός προσδιορισµός που αναφέρεται στο σύνολο της θεολογικής
εµπειρίας,

652

έτσι και η «Κοινωνική Θεολογία», σύµφωνα µε τον καθηγητή

Αλέξανδρο Σταυρόπουλο, µπορούσε να οδηγήσει σε παρεξηγήσεις και παρερµηνείες,
ταυτιζόµενη µε την ρωµαιοκαθολική ή προτεσταντική χριστιανική κοινωνική
διδασκαλία, ή ακόµα και µε το ρεύµα του «Κοινωνικού Ευαγγελίου».

653

Η

διαφαινόµενη διαστολή του ποιµαντικού από το κοινωνικό, η οποία δεν υφίσταται
στον χώρο της παραδοσιακής ορθόδοξης θεολογίας, οδηγεί σε µια ιδιότυπη σύγχυση,
ίσως και αλλοτρίωση των ονοµάτων από τα πράγµατα.654 Η σύγχυση που προξενεί ο
τίτλος σε θεολογικό επίπεδο είναι η εντύπωση ότι µπορεί να υπάρξει θεολογία χωρίς
ποιµαντική ή κοινωνική διάσταση, ενώ σε γνωστικό επίπεδο η δυσκολία έγκειται στο
ότι και η ποιµαντική, αλλά και τα θεολογικά ρεύµατα µε κοινωνικό προσανατολισµό
αποτελούν υποσύνολα της µίας θεολογικής γνώσης. Είναι ενδεικτικό το σχόλιο της
ίδιας της εισηγητικής έκθεσης για την µετονοµασία του τµήµατος:

«Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση, ‘το υπό µετονοµασία Τµήνα σε Τµήµα
Κοινωνικής Θεολογίας είναι ένα πλήρες Τµήµα Θεολογίας, αφού περιλαµβάνει όλα τα

650

Βλ. Α. Μ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, «Το Παρόν και το Μέλλον του Τµήµατος Κοινωνικής Θεολογίας
από τη Σκοπιά της Ποιµαντικής Θεολογίας», Επιστηµονική Επετηρίς της Θεολογικής Σχολής του
Πανεπιστηµίου Αθηνών ΛΓ΄ (1998): 319, υποσ. 2.
651
ΦΕΚ 166, τεύχος πρώτο, Προεδρικό ∆ιάταγµα Υπ’ Αριθ. 315 «Μετονοµασία του Τµήµατος
Ποιµαντικής της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών», 6
Οκτωβρίου 1994: 2004.
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Κατά τον Α. ΣΜΕΜΑΝ, Η Αποστολή της Εκκλησίας στο Σύγχρονο Κόσµο, µτφρ. Ι. Ροηλίδης,
Αθήνα: Ακρίτας 19932: 151-152, «Αλλά θα πετύχει (σ.σ. η θεολογία) µόνο όταν ξαναγίνει ποιµαντική
δηλ. όταν ταυτιστεί µε την εκκλησία και τη ζωή της, όταν προσέξει τις πραγµατικές ανάγκες του
ανθρώπου, όταν, βάζοντας κατά µέρος την ακαδηµαϊκή ‘διύλιση του κώνωπος’ που ποτέ δεν εµπόδισε
κανένα από το να ‘καταπίνει την κάµηλο’, αποδεχθεί µε ταπείνωση και θάρρος το αληθινό της
λειτούργηµα στην Εκκλησία».
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Βλ. Α. Μ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, «Το Παρόν και το Μέλλον του Τµήµατος Κοινωνικής Θεολογίας
από τη Σκοπιά της Ποιµαντικής Θεολογίας», Επιστηµονική Επετηρίς της Θεολογικής Σχολής του
Πανεπιστηµίου Αθηνών ΛΓ΄ (1998): 321-322.
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Βλ. Μ. ΜΠΕΓΖΟΥ, «Η Νέα Θεολογική Προοπτική στο Γύρισµα του Αιώνα», Επιστηµονική
Επετηρίς της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών ΛΣΤ΄ (2001): 551.

187
θεολογικά µαθήµατα και επί πλέον και περισσότερα πρακτικά. Ουσιαστικά πρόκειται
περί ενός πλουσιωτέρου σε µαθήµατα Τµήµατος, το οποίο αδικείται από την παρούσα
ονοµασία του’».655

Σε αυτό το σηµείο ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος του Ποιµαντικού
τµήµατος. Τούτη η αρχική περίοδος αναλώθηκε στο µείζον θέµα της ταυτότητάς του,
η οποία υπογράµµιζε τον ιερατικό προσανατολισµό του, αλλά και τις ενδεχόµενες
ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες τις οποίες θα µπορούσε να έχει. 656
Όµως η συνέχεια διέψευσε όλα τα οράµατα που στηρίχθηκαν σε ένα πανεπιστηµιακό
τµήµα αµιγώς εκκλησιαστικού χαρακτήρα, καθώς υπερίσχυσε η ακαδηµαϊκή τάση,
κατακερµατίζοντας,

επιπλέον,

τις

παρεχόµενες

σπουδές

του

τµήµατος

σε

δολιχοδροµίες σχετικά µε την κατεύθυνσή του και την ταυτότητά του. 657 Το
παράδοξο ενός πολυώνυµου τµήµατος, του Τµήµατος Ιερατικής Επιµόρφωσης ή του
Ποιµαντικού ή της Κοινωνικής Θεολογίας, το οποίο ήταν στην ουσία του
πανοµοιότυπο του Θεολογικού, αλλά επί το πρακτικώτερον, δεν λειτούργησε
ανασταλτικά για την τελική συγκρότησή του.658
Κατά τα έτη 1982-83 παρουσιάστηκε µια ευκαιρία για διόρθωση, αν µπορεί να
λεχθεί αυτός ο όρος, της καινοφανούς διάστασης της Θεολογικής Σχολής Αθηνών σε
δύο τµήµατα, τα οποία εν τοις πράγµασι αλληλοκαλύπτονταν όσον αφορά τα
γνωστικά τους αντικείµενα. Σύµφωνα µε τον Νόµο Πλαίσιο 1268/1982, για να
υπάρξει µία αυτόνοµη πανεπιστηµιακή Σχολή, απαραίτητη προϋπόθεση ετίθετο η
655

[Ανωνύµου], «Μετονοµασία Τµήµατος Θεολογικής Σχολής», Κοινωνία ΛΗ΄ (1995): 102.
Ενοούµε κάποιες αντιλήψεις, οι οποίες συνέδεαν την ύπαρξη του Ποιµαντικού µε έναν
απολογητικό/µαχητικό σκοπό: την αντιµετώπιση της ελαύνουσας µαρξιστικής ιδεολογίας στην
Θεολογική Σχολή. Βλ. τις απόψεις του Χ. Α. ΚΑΛΥΒΑ, αρχιµ., Μαρξιστικός Υλισµόςς, Χαλκίς:
Έκδοσις Ορθοδόξου Χριστιανικής Μορφωτικής & Φιλανθρωπικής Αδελφότητος «Η Κυψέλη» 1986:
65-66 «Απόδειξις ότι η Θεολογική Σχολή ηναγκάσθη να ιδρύση ειδικό, ξεχωριστό Τµήµα Ποιµαντικής
για να µη µπουν τουλάχιστον άθεοι στην Εκκλησία και διακονούν σατανάδες στο Φρικτόν
Θυσιαστήριο και το βεβηλώνουν. Άλλως τε τι νόηµα θα είχε το Ποιµαντικόν Τµήµα, αφού όλοι οι
Φοιτηταί της Θεολογίας υποτίθεται πως είναι έµψυχο υλικό καατάλληλο για την Ιερωσύνη; Βλέπετε
µπήκε και στον ιερό χώρο της Εκκλησίας ο σατανάς του Μαρξισµού και τούτο διεπιστώθη και
ωµολογήθη σε ειδική Συνεδρίασι της Θεολογικής Σχολής των Αθηνών»
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Βλ. «Θεολογικές Σχολές (Συζήτηση µεταξύ των πρωτ. Μιχαήλ Καρδαµάκη, πρωτ. Κωνσταντίνου
Παπαδόπουλου, ∆ηµήτρη Μαυρόπουλου, Αντρέα Μοράτου, Αλέκου Καριώτογλου, Σωτήρη
Γουνελά)», Σύναξη 38 (1991): 80, «Είχαµε την ελπίδα ότι ο λόγος που ώθησε στη δηµιουργία των
ποιµαντικών Τµηµάτων στο χώρο των θεολογικών Σχολών θα ήταν µια πράξη αυτογνωσίας και
µετάνοιας, στο να οδηγηθεί, δηλαδή, η Θεολογία στην αλήθειά της, να επανασυνδεθεί µε την
Εκκλησία και το έργο της, που είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Τα πράγµατα βέβαια µας διέψευσαν: τα
ποιµαντικά τµήµατα συνεχίζουν παράλληλα τον σχολαστικισµό ή ακαδηµαϊσµό της θεολογικής
Σχολής κι έτσι χάθηκε η ευλογία να γίνει η θεολογία αυτό που είναι: Ποιµαντική».
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Βλ. Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ, «Ο Ποιµαντικός Κλάδος ∆ευτέρα Θεολογική Σχολή (Επιστολή)», Ενορία ΛΒ΄
(1977): 236.
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ύπαρξη δύο τουλάχιστον τµηµάτων. Τα δύο διακεκριµένα τµήµατα, Θεολογικό και
Ποιµαντικό υπήρχαν ήδη, αλλά µε εκπεφρασµένη την ανισορροπία που µόλις
εντοπίσαµε. Άρα, οι προτάσεις διεξόδου που µπορούσαν να δοθούν ήταν
περιορισµένες. Τις παραθέτουµε όπως τις έχει οµαδοποιήσει ο καθηγητής του
Ποιµαντικού Αναστάσιος Γιαννουλάτος, επίσκοπος Ανδρούσης:659
1) ∆ιαµόρφωση δύο θεολογικών µονάδων, µε διαφορετικό όνοµα, αλλά µε
ουσιαστικά το ίδιο γνωστικό αντικείµενο
2) Ενοποίηση των τµηµάτων σε µία ενότητα, µε την διαβεβαίωση των αρµοδίων
κρατικών οργάνων, Ε.Σ.Α.Π. και Υπουργείου, ότι για καθαρά ιστορικούς λόγους
θα συνεχίσει να ονοµάζεται Σχολή
3) ∆ιατήρηση των δύο τµηµάτων, σε σαφή οριοθέτηση, όµως, των γνωστικών τους
αντικειµένων, όπως αυτά έχουν διακριθεί στην Θεολογία, π.χ. «βιβλικόςιστορικός», «συστηµατικός-πρακτικός», ή άλλους συνδυασµούς, πάντα σε
περιχώρηση µεταξύ τους
4) ∆ιαµόρφωση περισσότερων τµηµάτων στην βάση αυστηρά ακαδηµαϊκών και
επιστηµονικών κριτηρίων, χωρίς µεταξύ τους αυτονοµία, αλλά µε αλληλεξάρτηση
και αλληλοεπικάλυψη.
Ενώπιον τούτης της δυσαρµονικής κατάστασης που είχε δηµιουργηθεί, ο
καθηγητής Αναστάσιος Γιαννουλάτος προκρίνει την τρίτη, την «συνδυαστική» λύση,
προκειµένου και η διάκριση των δύο τµηµάτων να στοιχειοθετείται και να
εξασφαλίζεται η διαφοροποίηση των γνωστικών αντικειµένων µεταξύ τους. 660 Η
τέταρτη λύση, η πιο ξεκάθαρη, ήταν αδύνατον να εφαρµοστεί στην Θεολογική Σχολή
λόγω της µη ύπαρξης ουσιαστικών επιστηµολογικών κριτηρίων για τον διαχωρισµό
των τµηµάτων.
Υπήρχε, βέβαια, και η άποψη, στο περιθώριο αυτής της συζήτησης, να
ενοποιηθούν τα δύο τµήµατα σε ένα και να υπαχθεί η Θεολογική Σχολή είτε στην
Φιλοσοφική είτε σε µια ευρύτερη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών. 661 Μάλιστα,
τούτη η εκδοχή σήµαινε για κάποιους καθηγητές Θεολογικών Σχολών, όπως ο
καθηγητής της Θεολογικής Θεσσαλονίκης Νίκος Ματσούκας, µια γόνιµη επαναφορά
στην βυζαντινή παράδοση, η οποία χαρακτήριζε την θεολογία και την άσκηση ως
659

Βλ. [Ανωνύµου], «Θεοφ. Ανδρούσης Αναστάσιος: ∆υνατές Εξελίξεις στην Πορεία των Θεολογικών
Σχολών», Εκκλησιαστική Αλήθεια 16.2.1985: 4.
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Βλ. Α. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΥ, Θεοφ. Επισκόπου Ανδρούσης, «Και Πάλι για τη ∆οµή των Θεολογικών
Σχολών», Εκκλησιαστική Αλήθεια 1.3.1985: 3.
661
Βλ. Ε. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ, «Παραµένει Σοβαρόν το Πρόβληµα των Θεολογικών Σχολών της
Χώρας», Ορθόδοξος Τύπος 4.3.1983: 4.
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«φιλοσοφία», ώστε να ξαναγίνει η θεολογία πρωτοπόρος, σύµφωνα µε τον ίδιο, των
ανθρωπιστικών επιστηµών και να διαλύσει τις όποιες προκαταλήψεις της κοσµικής
διανόησης προς την θεολογική επιστήµη.662 Ωστόσο, τούτο το ενδεχόµενο συνάντησε
την σφοδρή αντίδραση κύκλων που επηρεάζονταν άµεσα από την εκκλησιαστική
διοίκηση, οι οποίοι έβλεπαν σε αυτήν την προοπτική την απώλεια του κατ’ αυτούς
οµολογιακού χαρακτήρα των Θεολογικών Σχολών, καθώς θα µετατρέπονταν σε
θρησκειολογικά τµήµατα, χωρίς άµεση εξάρτηση και κάλυψη από τον εκκλησιαστικό
οργανισµό. 663 Κάθετα αντίθετη σε αυτό το ενδεχόµενο υπήρξε επίσης και η
Πανελλήνια Ένωσις Θεολόγων, η οποία σε τηλεγράφηµά της προς το Υπουργείο
Παιδείας υπογράµµιζε ότι τυχόν κατάργηση του Ποιµαντικού θα θεωρείτο ως
«δυσµενής τοποθέτηση έναντι της ορθοδοξίας, πράγµα αντίθετο προς τις εξαγγελίες της
κυβερνήσεως». 664 Εξίσου αρνητική ήταν, τέλος, και η απάντηση συντηρητικών
θεολογικών κύκλων της Θεολογικής Θεσσαλονίκης, συσπειρωµένων γύρω από τον
καθηγητή π. Θεόδωρο Ζήση, οι οποίοι υπερθεµάτιζαν για την λειτουργία δύο
τµηµάτων εντός των Θεολογικών Σχολών.665
Από την πλευρά της, η διοικούσα εκκλησία µε αλλεπάλληλες ανακοινώσεις και
υποµνήµατά της προς το Εθνικό Συµβούλιο Ανωτάτης Παιδείας (Ε.Σ.Α.Π.), το
επίσηµο όργανο του Υπουργείου Παιδείας το οποίο ήταν υπεύθυνο για την χάραξη
των στρατηγικών κατευθύνσεων της πανεπιστηµιακής παιδείας, διατύπωσε σταθερά
και σθεναρά τις αντιρρήσεις της σε οποιαδήποτε συγχώνευση ή κατάργηση του
Ποιµαντικού τµήµατος. Ήδη από το 1983 υπάρχει καταγεγραµµένη η αντίθεσή της σε
ένα τέτοιο ενδεχόµενο.666
Τελικά, η Θεολογική

Σχολή συγκροτείται ως µία από τις πέντε Σχολές του

Πανεπιστηµίου Αθηνών (οι υπόλοιπες ήταν η Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και
Πολιτικών Επιστηµών, η Σχολή Επιστηµών Υγείας, η Φιλοσοφική Σχολή και η
Σχολή Θετικών Επιστηµών), µε δύο τµήµατα, Θεολογικό και Ποιµαντικό. 667 ∆ύο
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Βλ. Ν. Α. ΜΑΤΣΟΥΚΑ, «Το Μέλλον της Θεολογίας ως Ανθρωπιστικής Επιστήµης», ∆ιαβάζω
τεύχος 251 (1990): 36.
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Τύπος 31.8.1984: 4.
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Λειτουργίας της (1942-1992)», Ορθοδοξία, τεύχος 3 (1994): 553-554.
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Βλ. «Ανακοινωθέν (5.4.1983) της Ιεράς Συνόδου Περί της Μελετώµενης Καταργήσεως των
Ποιµαντικών», Εκκλησιαστικά Χρονικά, Εκκλησία Ξ΄ (1983): 253.
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Βλ. ΦΕΚ 77, τεύχος πρώτο, Προεδρικό ∆ιάταγµα Υπ’ Αριθ. 207 «Συγκρότηση Σχολών στο
Πανεπιστήµιο Αθηνών», 17 Ιουνίου 1983: 964.
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χρόνια αργότερα, όταν το ζήτηµα επανατίθεται, η Ιερά Σύνοδος, σε πλήρη συµφωνία
µε τους πανεπιστηµιακούς θεολόγους του τµήµατος Θεολογίας και του τµήµατος
Ποιµαντικής, διαµαρτύρεται «γιατί η Σύγκλητος προχώρησε σε διατύπωση γνώµης
αντίθετης προς τη γνώµη των Τµηµάτων (Θεολογίας και Ποιµαντικής), οι Γεν.
Συνελεύσεις των οποίων µε συντριπτική πλειοψηφία αποφάσισαν τη διατήρηση των δύο
Τµηµάτων της Θεολογικής Σχολής».668
Η εκτενέστερη άποψη της Ιεράς Συνόδου για το όλο ζήτηµα, διατυπώνεται σε
σχετικό της έγγραφο µε αριθµό 3758/1957/19.12.1984, το οποίο στέλλεται προς το
ΕΣΑΠ, επισηµαίνει ότι δεν µπορεί να δεχθεί την συγχώνευση, την οποία θεωρεί ως
κατάργηση των Ποιµαντικών τµηµάτων των Θεολογικών Σχολών, αντίθετα
καλωσορίζει την είσοδο στα Ποιµαντικά µαθηµάτων όπως η θεολογική θεώρηση της
Εγκληµατολογίας, η Ποιµαντική Ψυχολογία, η Εξοµολογητική, η Κοινωνιολογία, η
Μουσικολογία, η Βυζαντινή Μουσική και Ψαλτική, η Θρησκειολογία, το
Εκκλησιαστικό και Οικογενειακό ∆ίκαιο, η Ιεραποστολική, κλπ. 669 Επιπλέον, το
Θεολογικό τµήµα, µε τηλεγράφηµά του προς τον Πρόεδρο του ΕΣΑΠ, Κ. Μπέη, στις
11.1.1985, διαµαρτύρεται διότι «λαµβάνοντας υπ’ όψη όλα τα επιστηµονικά,
κοινωνικά, οικονοµικά και εκκλησιαστικά δεδοµένα, σε πολύωρες συνεδριάσεις,
αποφάσισε µε συντριπτική πλειοψηφία τη διατήρηση των δύο Τµηµάτων της
Σχολής».670
Παρατηρούµε, ότι το βασικό επιχείρηµα της Ιεράς Συνόδου στηρίζεται στην
πραγµατική διάκριση και διαφοροποίηση των γνωστικών των δύο τµηµάτων.
Ωστόσο, αν παρατηρήσουµε τα µαθήµατα που διδάσκονται σε αυτά, καταλήγουµε
µάλλον σε αντίθετα συµπεράσµατα. Τα µαθήµατα, όπως έχουν διαρθρωθεί κατά το
ακαδηµαϊκό έτος 1980 είναι τα παρακάτω:671
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«Ανακοινωθέν (18.1.1985) της Ιεράς Συνόδου Περί της Συγχωνεύσεως των Ποιµαντικών
Τµηµάτων στα Θεολογικά», Εκκλησιαστικά Χρονικά, Εκκλησία ΞΒ΄ (1985): 110.
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«Έγγραφο Περί µη Αποδοχής Συγχωνεύσεως των Ποιµαντικών Τµηµάτων από τα Θεολογικά
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ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ (Γ. Σ. Ζαφείρη), Μητρ. Περιστερίου, Quo Vadis Ελληδική Ορθοδοξία; Η Πορεία
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Βλ. ΦΕΚ 725, τεύχος δεύτερον, Υπουργική Απόφαση Υπ’ Αριθ. 3029/27144/14510 «Περί του
Προργάµµατος των ∆ιδασκοµένων και Εξεταζοµένων Μαθηµάτων εις τα Τµήµατα α) Θεολογικόν και
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Θεολογικό Τµήµα

Α΄ Έτος
Υποχρεωτικά
Εισαγωγή εις την Παλαιάν ∆ιαθήκην
Εισαγωγή εις την Καινήν ∆ιαθήκην
Εβραϊκή Γλώσσα και Εβραϊκή Αρχαιολογία
Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία
Εγκυκλοπαιδεία της Θεολογίας

Κατ’ Επιλογήν
Ιστορία των Θρησκευµάτων
Ιστορία της Εκκλησίας της Ελλάδος από της Συστάσεως Αυτής
Ιστορία Αρχαίας Ελληνικής Θρησκείας

Β΄ Έτος
Υποχρεωτικά
Ιστορία Εποχής και Ερµηνεία της Καινής ∆ιαθήκης
Πρακτική Θεολογία (Κατηχητική, Λειτουργική και Εκκλησιαστική Ρητορική)
Πατρολογία
Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία, Παλαιογραφία και Επιγραφική
Κοινωνιολογία και Κοινωνική Ηθική
Παιδαγωγικά

Κατ’ Επιλογήν
Εισαγωγή και Ιστορία της Φιλοσοφίας
Ιεραποστολική
Εβραϊκή Γλώσσα
Ποιµαντική
Βυζαντινή Γλώσσα

Γ΄ Έτος
Υποχρεωτικά
Ερµηνεία Παλαιάς ∆ιαθήκης εκ των Ο΄
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Ερµηνεία Παλαιάς ∆ιαθήκης εκ του Πρωτοτύπου
Ερµηνευτική και Ερµηνεία της Καινής ∆ιαθήκης
Ιστορία των Θρησκευµάτων
Ιστορία της από Θ΄ Αιώνος Ελληνικής Εκκλησιαστικής Γραµµατείας
∆ογµατική και Χριστιανική Ηθική

Κατ’ Επιλογήν
Αγιολογία και Υµνολογία
Ποιµαντική Ψυχολογία
Πατερική Θεολογία

∆΄ Έτος
Υποχρεωτικά
Βιβλική Θεολογία
Ερµηνεία Καινής ∆ιαθήκης
∆ογµατική και Χριστιανική Ηθική
Φιλοσοφία και Ψυχολογία της Θρησκείας
Ιστορία των ∆ογµάτων και Συµβολικής
Απολογητική
Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία
Κανονικόν ∆ίκαιον

Ποιµαντικό Τµήµα

Α΄ Έτος
Υποχρεωτικά
Εισαγωγή και Ερµηνεία της Καινής ∆ιαθήκης
Εισαγωγή και Ερµηνεία της Παλαιάς ∆ιαθήκης εκ των Ο΄
Κατηχητική
Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία
Εγκυκλοπαίδεια της Θεολογίας
Βιβλική Ιστορία
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Κατ’ Επιλογήν
Τελετουργική και Ιστορία της Λατρείας
Ερµηνευτική και Ιστορία Εποχής της Καινής ∆ιαθήκης
Ιστορία των Θρησκευµάτων
Στοιχεία Φιλοσοφίας

Β΄ Έτος
Υποχρεωτικά
Εβραϊκή Αρχαιολογία
Ποιµαντική
Ιστορία της Εκκλησίας της Ελλάδος από της Συστάσεως Αυτής
Πατρολογία
Αγιολογία και Υµνολογία
Ιεραποστολική

Κατ’ Επιλογήν
Εβραϊκή Γλώσσα
Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία, Παλαιογραφία και Επιγραφική
Μουσικολογία
Κοινωνιολογία και Κοινωνική Ηθική

Γ΄ Έτος
Υποχρεωτικά
Βιβλική Θεολογία
Ιστορία ∆ογµάτων και Συµβολικής
Λειτουργική και Εκκλησιαστική Ρητορική
Ιστορία της από του Θ΄ Αιώνος Ελληνικής Εκκλησιαστικής Γραµµατείας
Ποιµαντικής Ψυχολογίας
∆ογµατική και Χριστιανική Ηθική

Κατ’ Επιλογήν
Ερµηνεία Καινής ∆ιαθήκης
Πατερική Θεολογία
Φιλοσοφία της Θρησκείας µετά Στοιχείων Ψυχολογίας της Θρησκείας
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Ιστορία των Αυτοκεφάλων Σλαβικών Εκκλησιών

∆΄ Έτος
Υποχρεωτικά
Ερµηνεία Παλαιάς ∆ιαθήκης εκ των Ο΄
Ερµηνεία Καινής ∆ιαθήκης
∆ογµατική και Χριστιανική Ηθική
Θεολογία της Λατρείας
Κανονικόν ∆ίκαιον
Εξοµολογητική
Απολογητική
Ιστορία των Θρησκευµάτων

Τι µπορούµε να εξάγουµε ως συµπερασµατική πρόταση µέσα από όλα αυτά;
Με την σύµφωνη γνώµη της διοικούσας εκκλησίας και των πανεπιστηµιακών
θεολόγων και των δύο τµηµάτων, Θεολογικού και Ποιµαντικού, αλλά και την
πολιτική βούληση της κυβέρνησης,

672

η δυσαρµονική κατάσταση τελικώς

καθιερώνεται και παγιώνεται. Στην ίδια γραµµή ανάλυσης, ο πανεπιστηµιακός
θεολόγος Σάββας Αγουρίδης, χρησιµοποιώντας, όµως, πιο οξεία γλώσσα,
προσδιορίζει τα κίνητρα που ώθησαν τούτη την προσπάθεια ως «µαταιοδοξίες
συναδέλφων, εκκλησιαστικός ζαµανφουτισµός και πολιτική φαυλότητα».
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Οι

πανεπιστηµιακοί θεολόγοι, µε αφορµή την γένεση και την λειτουργία του
Ποιµαντικού τµήµατος και προκειµένου να υπάρξουν δύο τµήµατα στην Σχολή ως
αυτόνοµες µονάδες στο καινούριο εκπαιδευτικό περιβάλλον, είχαν να επιλέξουν
ανάµεσα σε δύο βασικές λύσεις: η πρώτη, η δηµιουργική πρόταση, βασιζόταν στο
διαθεµατικό άνοιγµα των αντικειµένων της θεολογικής γνώσης, στόχευε στην
διεπιστηµονική και διασχολική ανάπτυξη της θεολογίας σε νέα πεδία του ανθρώπινου
επιστητού. Ήταν ίσως µια µοναδική ευκαιρία για τους πανεπιστηµιακούς θεολόγους
να τολµήσουν την δραστική, επιθετική διεµβόλιση του ακαδηµαϊκού χώρου. 674
672

Βλ. Σ. ΑΓΟΥΡΙ∆Η, «Οι Θεολογικές Σπουδές στην Ελλάδα Σήµερα», Θεολογία και Επικαιρότητα
(Μελέτες και Άρθρα), Αθήνα: Άρτος Ζωής 1996: 147.
673
Σ. ΑΓΟΥΡΙ∆Η, «Το Πνευµατικό µου Ταξίδι ως Φοιτητή της Θεολογίας, ως Εκκλησιαστικού Ηγέτη
της Νεολαίας και ως Πανεπιστηµιακού ∆ασκάλου», Οράµατα και Πράγµατα. Αµφισβητήσεις,
Προβλήµατα, ∆ιέξοδοι στο Χώρο της Θεολογίας και της Εκκλησίας, Αθήνα: Άρτος Ζωής 1991: 209.
674
Βλ. Κ. ΧΑΡΙΣΙΑ∆ΟΥ, «Αι Ποιµαντικαί Σπουδαί στο ∆υτικό Κόσµο Σήµερα», Επιστηµονική
Επετηρίς της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (Τµήµα Ποιµαντικής), ν.σ. 1
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Ωστόσο, η πορεία των πραγµάτων δεν εξελίχθηκε κατ’ αυτόν τον τρόπο. Αντίθετα,
κινούµενοι ως επί το πλείστον, σύµφωνα µε τον καθηγητή Νικόλαο Ματσούκα, από
λόγους σκοπιµότητας,675 είχαν ως κύριο αποτέλεσµα να διοριστεί ένας σηµαντικός
αριθµός νέων θεολόγων σε καθηγητικές θέσεις, έστω και µέσα από µικροπολιτικούς
υπολογισµούς. 676 Και έπρεπε να περάσουν περίπου 25 χρόνια, προκειµένου να
πιστοποιήσουν και οι ίδιοι οι πανεπιστηµιακοί θεολόγοι ότι τέτοιες πρακτικές
οµογενοποίησης οδηγούν αναπόφευκτα στην συγχώνευση και την µελλοντική
συρρίκνωση των δύο τµηµάτων, µε συνέπειες στην σµίκρυνση του αριθµού τόσο των
διδασκόντων όσο και των διδασκοµένων.677
Η στρατηγική των πανεπιστηµιακών θεολόγων, εν προκειµένω, στόχευσε
στην αριθµητική επέκταση δια του αναδιπλασιασµού του όγκου τους, άρα και του
όγκου του κοινωνικού και συµβολικού κεφαλαίου τους, δίχως άνοιγµα είτε στον
εκκλησιαστικό χώρο, µε την δηµιουργία αµιγώς εκκλησιαστικής σχολής, είτε στον
ευρύτερο πανεπιστηµιακό χώρο της διανόησης, µε την δηµιουργία µιας σχολής
θρησκειακών επιστηµών. Άξονας της πολιτικής τους ήταν η ισχυροποίηση και
κραταίωση του δικού τους πολιτιστικού κεφαλαίου, το οποίο θεωρούσαν ότι
µπορούσε να ευδοκιµήσει στις απαιτήσεις του καιρού µε την ίδια αίσθηση
αυτάρκειας και µονοπωλιακής διαχείρισης, όπως τις προηγούµενες δεκαετίες.
Ωστόσο, οι εγγενείς αδυναµίες αυτής της επιλογής αναδείχθηκαν στο εγγύτατο
µέλλον, µε πολύ πιο ζοφερά χρώµατα απ’ ό,τι θα µπορούσε να φανταστεί κανείς. Ο
πανεπιστηµιακός θεολόγος Σάββας Αγουρίδης, ο οποίος ανήκε στην πλευρά των
σκεπτικιστών σχετικά µε την χωρίς προϋποθέσεις ύπαρξη και λειτουργία του
Ποιµαντικού τµήµατος, καταγράφει µε πολύ δηκτικό τρόπο την προσωπική µαρτυρία
του για όσα ακολούθησαν:

(1990): 45-46, όπου τα ιδιάζοντα χαρακτηριστικά της σύγχρονης ποιµαντικής είναι ο συνδυασµός και
η αλληλοπεριχώρηση της δράσης, του οµολογιακού/εκκλησιολογικού χαρακτήρα και της
διεπιστηµονικότητας.
675
Βλ. Ν. Α. ΜΑΤΣΟΥΚΑ, Μισού Αιώνα Έργα και Όνειρα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη: Π. Πουρναράς 2003: 169.
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Βλ. Σ. ΑΓΟΥΡΙ∆Η, «Οι Θεολογικές Σπουδές στην Ελλάδα Σήµερα», Οράµατα και Πράγµατα.
Αµφισβητήσεις, Προβλήµατα, ∆ιέξοδοι στο Χώρο της Θεολογίας και της Εκκλησίας, Αθήνα: Άρτος
Ζωής 1991: 169.
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Βλ. Κ. ΚΑΤΕΡΕΛΛΟΥ, αρχιµ., «Οι Προοπτικές των Θεολογικών Σχολών στο Πλαίσιο της Νέας
Πραγµατικότητας», Πρακτικά ∆΄ Συνεδρίου Θεολογικών Σχολών Αθηνών και Θεσσαλονίκης µε θέµα:
«Θέση και Αποστολή των Θεολογικών Σχολών Αθηνών και Θεσσαλονίκης στη Σύγχρονη Κοινωνία»,
Αθήνα 24-25 Απριλίου 2007, Αθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών-Θεολογική
Σχολή 2008: 94.
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«Ήµουν τότε πρόεδρος της σχολής και επανειλληµένως διαµαρτυρήθηκα στον κ.
Παπαθεµελή, υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων τότε, µε δύο πολύ ισχυρά
επιχειρήµατα: α) όχι µόνο δεν θα µορφώσουµε κλήρο µε τα Ποιµαντικά Τµήµατα αλλά
θα κατεβάσουµε το επίπεδο και τη στάθµη της µόρφωσης, και το κυριώτερο, β) θα
συµπαρασύρετε στον κατήφορο και τα Θεολογικά Τµήµατα. ∆υστυχώς, έγιναν έτσι και
τα δύο: στα Ποιµαντικά Τµήµατα εµπήκαν σε µεγαλύτερο αριθµό (από το Σύστηµα
Εξετάσεων) κοπέλες. Παπάδες ενεγράφησαν επίσης πολλοί άνευ εξετάσεων, µε βάση
κάποιο χαρτί Ιερατικής Σχολής που υπερείχε κάποιας πολύ χαµηλής βάσης που ίσχυε!
Όσοι παπάδες µπήκαν στα Ποιµαντικά βγήκαν µε πτυχίο, το οποίο όµως δεν
αξιοποιήθηκε και τόσο για την ενορία του (Τί αξιοποίηση; Από στυµµένο λεµόνι δεν
βγαίνει ζουµί!). Όσο για το διορισµό τους στη Μέση Εκπαίδευση, αυτός επιδιώκονταν
προς εξοικονόµηση ενός δεύτερου µισθού και λαµπρή διαφώτιση των µαθητών της
Μέσης για όλα τα θρησκευτικά ζητήµατα! Μερικοί µάλιστα αυτή τη συµφορά στα
δηµόσια σχολεία την εόρτασαν ως νίκη της Ορθοδοξίας και του έθνους, διότι µέσα στα
ελληνικά σχολεία θα ανέµιζε πλέον το τίµιο ράσο! Ο µόνος που βγήκε κερδισµένος από
την ιστορία αυτή ήταν ο κ. Παπαθεµελής, αφού µε την ίδρυση των Ποιµαντικών
Τµηµάτων φτιάχθηκαν και άλλα ‘οργανωσιακά’ οικοτροφεία, µέσα από τα οποία είχε
εξασφαλισµένους ψήφους µονοκούκι!».678

β. Αντικαθιστώντας: Νεποτιστικές Πρακτικές
Με την ανατολή της δεκαετίας του 1990, το υπάρχον σώµα των πανεπιστηµιακών
θεολόγων στην Θεολογική Σχολή Αθηνών άρχισε να συµπληρώνει τα όρια ηλικίας
προς αποχώρηση από την ενεργό υπηρεσία και µάλιστα µε γοργούς ρυθµούς. 679
Τέθηκε, λοιπόν, εκ των πραγµάτων το ζήτηµα της ανανέωσης του διδακτικού και
ερευνητικού προσωπικού. Το βασικό πρόβληµα, ωστόσο, ήταν η βάση πάνω στην
οποία θα γινόταν τούτη η ανανέωση. Σύµφωνα µε τα διεθνώς κρατούντα στον
ακαδηµαϊκό χώρο, η εκλογή ενός νέου καθηγητή πραγµατοποιείται προκειµένου να
στελεχωθεί ένα πανεπιστηµιακό ίδρυµα από ανθρώπους που διαθέτουν δόκιµα
διαπιστευτήρια σχετικά µε την επιστηµονική ποιότητα της έρευνάς τους και όχι για
την «καθηγητοποίηση» κάποιου, δηλαδή για να τακτοποιηθεί σε πανεπιστηµιακή
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Σ. ΑΓΟΥΡΙ∆Η, «Οι Λαϊκοί στην Εκκλησία: Και οι Κοµπάρσοι Έχουν Φωνή!», Ελευθεροτυπία
(Αφιέρωµα: Αριστερή Θεολογία - Η Άλλη Φωνή της Ορθοδοξίας) 15.7.2000: 20.
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Βλ. Μ. ΜΠΕΓΖΟΥ, «Η Νέα Θεολογική Προοπτική στο Γύρισµα του Αιώνα», Επιστηµονική
Επετηρίς Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών ΛΣΤ΄ (2001): 550.
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έδρα αυτός που διαθέτει πρόσβαση στους µηχανισµούς εκλογής. 680 Η επίσηµη
ρητορική των πανεπιστηµιακών θεολόγων δείχνει να συµµορφώνεται κατ’ αρχήν µε
τις παραπάνω αρχές, καθώς διακηρύσσεται ότι η διαδικασία εκλογής ενός καθηγητή
στηρίζεται -κατά τον καθηγητή Εµµανουήλ Περσελή- «στην αρχή της αντικειµενικής
και αξιολογικής κρίσης της προσωπικότητας και του επιστηµονικού έργου του
υποψήφιου καθηγητή», ενώ ταυτόχρονα «αυτού του είδους την ακαδηµαϊκή
δεοντολογία η Θεολογική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών αποδέχθηκε και υιοθέτησε
από την ίδρυσή της».681
Όµως η ελληνική, και δη η θεολογική, πανεπιστηµιακή πραγµατικότητα
φαίνεται ότι λειτουργεί συνεπέστερα κάτω από τις συγκεκριµένες προκαπιταλιστικές
εργασιακές σχέσεις των πατριαρχικών νόµων του δούναι και λαβείν.682 Συγκροτείται
κατ’ αυτόν τον τρόπο το µοντέλο των πελατειακών δικτύων.683 Αυτό σηµαίνει ότι ο
υποψήφιος καθηγητής, ο οποίος τυγχάνει να είναι γόνος καθηγητικής οικογένειας ή
έχει ευρύτερους δεσµούς αίµατος µε κάποιον εκλέκτορα σε ένα καθηγητικό σώµα,
µπορεί να είναι σχεδόν βέβαιος ότι θα επιτύχει την εκλογή του εκεί, µε αντάλλαγµα
την παροχή υπηρεσιών -ενδοπανεπιστηµιακών τις περισσότερες φορές- προς αυτούς
που έδωσαν θετική ψήφο στην εκλογή του. 684 Τούτες οι υπηρεσίες αφορούν
συνηθέστατα είτε ζητήµατα διοίκησης και ταυτότητας της Σχολής είτε την εκλογή
µελλοντικών καθηγητών. Όπως είναι επόµενο, τέτοιες σχέσεις εξάρτησης,
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τον σκοπόν της ανευρέσεως του καταλλήλου –εν ευρυτέρα εννοία- ∆ιδασκάλου, ο οποίος θα
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συναλλαγής και κλειστών συστηµάτων εξουσίας δύσκολα µπορεί κανείς να
ισχυριστεί ότι προάγουν την ελευθερία και την αξιοκρατία.685
Βέβαια,

οι

επικρίσεις

περί

νεποτισµού

και

οικογενειοκρατίας

στα

πανεπιστήµια ακούγονταν τουλάχιστον από τις δεκαετίες του 1960 και 1970, όµως το
φαινόµενο παλαιότερα φαίνεται πώς ελεγχόταν σε κάποιο βαθµό και δεν είχε πάρει
τόση έκταση.686 Ίσως, µάλιστα, να είχε δηµιουργήσει και κάποια αχλύ παράδοσης σε
µερικές περιπτώσεις,

687

χωρίς, εντούτοις, να αµφισβητηθεί η υπόσταση της

κοινωνικής οµάδας των πανεπιστηµιακών και των κανόνων που την διέπουν.688
Η συγκεκριµένη πρακτική, ωστόσο, παύει να είναι γοητευτική, όταν παίρνει
χαρακτηριστικά κοινωνικού φαινοµένου και παρουσιάζεται µε µορφές ισχυρών
εξαρτήσεων. 689 Τότε δεν αρκούν αρεταλογικές υπενθυµίσεις για το καθήκον του
685

Βλ. Α. ΡΗΓΟΥ, Πανεπιστήµιο, Ιδεολογικός Ρόλος και Λόγος: Από το Μεσαίωνα στη Νεωτερικότητα,
Αθήνα: Παπαζήσης 2000: 129. Θα µπορούσε να υποθέσει κανείς πως οι παρακάτω αιχµές,
φωτογραφίζουν τις διαστάσεις του συγκεκριµένου ζητήµατος, έτσι όπως τις διατυπώνει ο καθηγητής
της Θεολογικής Σχολής, Ε. Π. ΠΕΡΣΕΛΗΣ, «»Θεολογική Μόρφωση και Σπουδές στην Ελληνική
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση», Επιστηµονική Επετηρίς της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών
ΛΘ΄ (2004): 329 «Πάντως για όσα ενδεικτικά ανέφερα παραπάνω […] δεν είναι δυνατόν να
πραγµατοποιηθούν, εάν δεν υπάρξει και εκ µέρους των διδασκόντων στις Θεολογικές Σχολές
µεγαλύτερη ευαισθησία στην ορθολογικότερη προκήρυξη γνωστικών αντικειµένων, η θεραπεία των
οποίων θ’ ανταποκρίνεται στις τρέχουσες ανάγκες µόρφωσης των φοιτητών και φοιτητριών µας.
Συνακόλουθο αυτής της ευαισθησίας θα πρέπει να είναι η αυστηρότερη αξιοκρατική επιλογή των
διδασκόντων στις Θεολογικές Σχολές».
686
Βλ. Μ. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΟΥ, Παιδεία ή Υπνοπαιδεία;, Αθήνα: Ίκαρος 1976: 33.
687
Θ. ΠΕΤΣΑΛΗ, «Πανεπιστηµιακοί ∆εσµοί», Νέα Εστία 22 (1937): 1851-1852 «Με το Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο, που συµπλήρωσε και γιόρτασε εφέτος την πρώτη του
Εκατονταετηρίδα, µε συνδέει ένας σπάνιος αλλά και στενός δεσµός. Στα εκατό αυτά χρόνια, που τα
πρώτα τους απέχουν µόλις µια επταετία από την Ανεξαρτησία της Ελλάδος, πρόγονοί µου, είτε από
την πατρική, είτε από τη µητρική µου πλευρά, κατέχουν θέση Καθηγητών του Πανεπιστηµίου επί
ενενήντα ένα συναπτά έτη.
Από τα 1846 ως σήµερα, χωρίς διακοπή, δεν έπαψε ν’ αντιπροσωπεύεται η οικογένειά µου στο
Πανεπιστήµιο Αθηνών. Να τα ονόµατα των Καθηγητών αυτών:
1) Νικόλαος Αντ. Πετσάλης, επίτιµος Καθηγητής της Χειρουργικής, 1846-1853
2) Βασίλειος Τρ. Οικονοµίδης, επίτιµος Καθηγητής του Αστικού ∆ικαίου και ύστερα της Πολιτικής
∆ικονοµίας, 1846-1894
3) ∆ιοµήδης Κυριακός, Καθηγητής του Συνταγµατικού ∆ικαίου, 1853-1869
4) ∆ιονύσιος Αιγινίτης, Καθηγητής της Παθολογίας και Θεραπευτικής, 1855-1882
5) Νικόλαος ∆ιοµήδης, επίτιµος Καθηγητής της Πολιτικής ∆ικονοµίας, 1872-1875
6) Αναστάσιος ∆ιοµήδης-Κυριακός, επίτιµος Καθηγητής της Θεολογίας, 1871-1924
7) Νικόλαος Αλ. Πετσάλης, Καθηγητής της Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής, 1919
Μια ολόκληρη σχεδόν εκατονταετία πανεπιστηµιακής ζωής, όπου διακρίνονται µερικά από τα
επιφανέστερα ονόµατα της ελληνικής επιστήµης.
Το γεγονός αυτό είχε δηµιουργήσει µια παράδοση σπίτι µου, που τη βρήκα από µικρό παιδί και που µ’
αυτή µεγάλωσα. Την παράδοση του Πανεπιστηµιακού, του Ακαδηµαϊκού, καθώς λένε, σταδίου. Μια
ριζωµένη ιδέα, -θυµάµαι τη γιαγιά µου, που την εκδήλωνε πιο κατηγορηµατικά,- ότι το ανώτερο, το
ωραιότερο στάδιο είναι η Καθηγεσία».
688
Βλ. Γ. ΚΑΤΗΦΟΡΗ, «Πανεπιστηµιακός ∆άσκαλος», Αντί περίοδος Β΄ τεύχος 63 22.1.1977: 17.
689
Βλ. τις εκτεταµένες έρευνες της Γ. ΜΑΝΩΛΗ στον Τύπο της Κυριακής 17/12/2006: 4-6, όπου υπό
τον γενικό τίτλο «Η Οικογενειοκρατία στα ΑΕΙ µε Ονόµατα: Το Λίµπτο ντ’ Όρο στα Πανεπιστήµια»,
και επιµέρους «Οικογένειες: Στην Ιατρική µε Όλο τους το...Σόι», «Νεποτισµός: Οι Γιοί, οι Κόρες και
τα Ανίψια των ‘Θεών’» και «Οικογένεια Καραµάνου: Το Τίµηµα της Εξουσίας και η...Απόδραση στην
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πανεπιστηµιακού δασκάλου,

690

αλλά µάλλον ευθεία ανατοµή της ιστορικής

πραγµατικότητας. Η εκλογή ενός καθηγητή τίθεται πολλές φορές κάτω από την
διαδικασία της µετατρεψιµότητας του συµβολικού κεφαλαίου: η ψήφος για την
εκλογή µετατρέπεται σε προαγωγή, προστασία από ελέγχους, µικρές υποχρεώσεις
απέναντι στο πανεπιστήµιο, συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµατα, κοινωνική
προβολή κ.α. 691
Τούτων

δοθέντων,

το

φαινόµενο

του

νεποτισµού

ανάµεσα

στους

πανεπιστηµιακούς θεολόγους έχει βρει ήδη το κοινωνικό του σύστοιχο. ∆εν ήταν
παντελώς άγνωστο, καθώς ήδη από την δεκαετία του 1960 ο καθηγητής Παναγιώτης
Μπρατσιώτης συναντά ως καθηγητή τον γιo του Νικόλαο Μπρατσιώτη, ενώ στη
δεκαετία του 1980 ο καθηγητής Νικόλαος Παπαδόπουλος αντίστοιχα καλωσορίζει ως
καθηγήτρια την σύζυγό του Βελουδία Παπαδοπούλου. Ωστόσο, την προκειµένη
δεκαετία οι πανεπιστηµιακοί θεολόγοι επιταχύνουν τις νεποτιστικές τους πρακτικές.
Μια σηµαντική µερίδα των νέων καθηγητών συνδέονται µε συγγένεια αίµατος ή εξ
αγχιστείας µε την προηγούµενη γενιά των καθηγητών: Ο Κωνσταντίνος Κορναράκης
τυγχάνει γιος του καθηγητή Ιωάννη Κορναράκη, ο Χρήστος Καρακόλης συµβαίνει να
είναι γαµπρός του καθηγητή Γεώργιου Γαλίτη, η ∆ιοτίµα Λιαντίνη συµβαίνει να είναι
κόρη της καθηγήτριας Νικολίτσας Γεωργοπούλου-Λιαντίνη, ο Γεώργιος Κόρδης
είναι γαµπρός του καθηγητή Στυλιανού Παπαδόπουλου, µε αποκορύφωµα όλων, ο
καθηγητής Παναγιώτης Χριστινάκης να µοιράζεται την θέση του στην Θεολογική
Αθηνών µε την σύζυγό του Ελένη Χριστινάκη, την κόρη του Ειρήνη ΧριστινάκηΓλάρου και τον γαµπρό του Αθανάσιο Γλάρο.
Πέρα από τους προφανείς λόγους οι οποίοι κρύβονται πίσω από τέτοιου
είδους ενέργειες, όπως είναι ίσως η απόκτηση µιάς καλής και µόνιµης εργασίας µε
ευρύτερο κοινωνικό γόητρο και χωρίς κανένα ουσιαστικό έλεγχο αποδόσεως, 692
βασικό προσόν όλων των νέων πανεπιστηµιακών θεολόγων που προέρχονται από
αντίστοιχες οικογένειες είναι ότι διαθέτουν ένα ήδη συγκροτηµένο κοινωνικό και

Πελοπόννησο» και της Μ. ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ στο Βήµα της Κυριακής 28-29/10/2006: Α36-68-Α3769 µε επιµέρους «Οι Κουµπάροι Μπήκαν και στα Πανεπιστήµια», «Ιατρική Αθηνών: Γιοι, Γαµπροί
και Ανηψιοί» και «Η Κλίκα εν ∆ράσει», όπου επικεντρώνονται στο φαινόµενο του νεποτισµού και της
οικογενειοκρατίας στα κεντρικά και περιφερειακά πανεπιστήµια, µε αιχµή του δόρατος την Ιατρική
Σχολή Αθηνών.
690
Βλ. Ο. Α. ΛΟΥΡΙ∆Η, «Τα Γενικά Προσόντα του Ακαδηµαϊκού ∆ιδασκάλου κατά τα Παιδαγωγικά
Μηνύµατα των Τριών Ιεραρχών», Εκκλησία ΝΒ΄ (1975): 95-99.
691
Α. ΓΚΟΤΟΒΟΥ, «Εξάρτηση και ∆ιαπλοκή στα ΑΕΙ», Καθηµερινή 3/8/2005: 11.
692
Βλ. Μ. Λ. ΦΑΡΑΝΤΟΥ, «Εκκλησία, Θεολογία, Θρησκειολογία», Επιστηµονική Επετηρίς της
Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών Λ∆΄ (1999): 48.
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συµβολικό κεφάλαιο: γνωρίζουν, χειρίζονται και προωθούν τον στερεότυπο
θεολογικό λόγο, στηρίζουν τα κυρίαρχα ιδεολογικά σχήµατα που καλλιεργεί ο χώρος
τους, όπως αυτό του ελληνοχριστιανισµού ή της πελατειακής σχέσης µε την
εκκλησιαστική διοίκηση, αιµοδοτούν τον αστικό κοινωνικό χώρο στον οποίο
θεµελιώνεται η πολιτική ταυτότητά τους, εν γένει µε αυτούς θεωρείται
εξασφαλισµένη η αναπαραγωγή του θεολογικού πολιτισµικού κεφαλαίου της
Θεολογικής Σχολής Αθηνών. Η σπουδαιότητα της νεποτιστικής πρακτικής συνδυάζει
την εµπιστοσύνη στο αποκτηθέν οικογενειακό habitus, το οποίο έχει επεξεργαστεί
ιδιαίτερα η µετέπειτα ιδιοποίηση στον χώρο της εκπαίδευσης και η συνεχής όσµωση
µε τις δυνάµεις του πεδίου, µε την βεβαιότητα ότι οι νεοεισαχθέντες θα είναι έτι
περαιτέρω αφοσιωµένοι στην δοµή του πεδίου, άρα και στην διατήρηση του
υπάρχοντος status quo των δρώντων φορέων, της ταυτότητάς τους, της αλήθειας
τους.

693

Οι πανεπιστηµιακοί θεολόγοι συγκροτούν και εξασφαλίζουν µε τους

«κληρονόµους» τους έναν ανακαινισµένο, αλλά σκληρό συντηρητικό πυρήνα στον
χώρο της ελληνικής διανόησης, ο οποίος εµφανίζεται ταυτόχρονα επικίνδυνα
υποβαθµισµένος.694

γ. Αποκλείοντας: Η Παρουσία των Γυναικών
Η πρώτη ιστορικά καταγεγραµµένη παρουσία γυναίκας φοιτήτριας στην Θεολογική
Σχολή Αθηνών, είναι αυτή της Θεοδώρας Παρασκευοπούλου, η οποία ενεγράφη στη
Σχολή το ακαδηµαϊκό έτος 1919-1920, χωρίς ωστόσο το πέρασµά της αυτό να
ευδοκιµήσει, αφού το έτος 1921-1922 µετεγγράφεται στην Νοµική Σχολή. 695 Οι
πρώτες φοιτήτριες οι οποίες κάνουν αισθητή την εµφάνισή τους παρουσιάζονται το
ακαδηµαϊκό έτος 1924, δηλαδή σχεδόν εκατό χρόνια από την ίδρυση της Σχολής. Το
γεγονός χαρακτηρίστηκε ως «‘πρωτοφανές [...] από της συστάσεως της Σχολής’»,
αλλά καλωσορίστηκε επίσης ως «‘ευοίωνον σηµείον των νυν καιρών’».

696

Επισηµάνθηκε, επίσης, το καθήκον και της εκκλησιαστικής διοίκησης και του
693

Βλ. P. BOURDIEU, Homo Academicus, transl. by Peter Collier, Cambridge: Polity Press 1988: 56.
Βλ. ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΥ, Μητρ. Αττικής και Μεγαρίδος, «Η Θεολογική Αναιµία», Ορθόδοξος Τύπος
22.5.1998: 1.
695
Βλ. Σ. ΖΙΩΓΟΥ-ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ, «Προ των Προπυλαίων: Η Εξέλιξη της Ανώτατης Εκπαίδευσης
των Γυναικών στην Ελλάδα», Εκπαίδευση και Φύλο: Ιστορική ∆ιάσταση και Σύγχρονος
Προβληµατισµός, επιµ. Β. ∆εληγιάννη και Σ. Ζιώγου, Θεσσαλονίκη: Βάνιας 1993: 364,366
696
«Η Θεολογική Σχολή κατά το 1924-1925», Εκκλησία Γ΄ (1925): 364 «Φοιτηταί κατά το παρελθόν
έτος ενεγράφησαν 100, ο όλος δ’ αριθµός των φοιτητών της Θεολ. Σχολής ανήρχετο εις 204, ων 4
φοιτήτριαι. Η το πρώτον εγγραφή φοιτητριών εις την Θεολογίαν δικαίως εχαρακτηρίσθη ως ‘ευοίωνον
σηµείον των νυν καιρών’ και ‘πρωτοφανές γεγονός από της συστάσεως της Σχολής’».
694
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πανεπιστηµίου να ενισχύσουν τέτοιου είδους πρωτοβουλίες.697 Μάλιστα ο καθηγητής
Παναγιώτης Μπρατσιώτης, που επί των ηµερών του πραγµατοποιήθηκε εκείνη η
εξέλιξη, σηµειώνει ότι η παρουσία γυναικών τόσο στο διακονικό έργο των θεολόγων
και κατ’ επέκταση και της εκκλησίας, όσο και στο επιστηµονικό δυναµικό θα
αποφέρει συστηµατικούς καρπούς.698 Εξάλλου, οι γυναίκες αυτές µε µόρφωση και
επιστηµονική κατάρτιση θα µπορούσαν ενδεχοµένως να βοηθήσουν στην εξάλειψη
δεισιδαιµονιών και προλήψεων που σχετίζονταν µε την κοινωνική παρουσία του
γυναικείου φύλου.699
Πέρα από τα ρητορικά διανθίσµατα, η πραγµατικότητα που αντιµετώπισαν οι
ελληνίδες θεολόγοι ήταν πολύ διαφορετική. Τριάντα χρόνια µετά από την
αποφοίτηση της πρώτης ελληνίδας θεολόγου, δηλαδή γύρω στα µέσα της δεκαετίας
του 1950, οι γυναίκες θεολόγοι είχαν βρει διέξοδο µόνο στον χώρο της Μέσης
Εκπαίδευσης και µάλιστα στα γυµνάσια θηλέων για τα οποία και εξ αρχής
προορίζονταν.700 Φυσικά, ούτε λόγος δεν µπορεί να γίνει για την ένταξή τους στο
σώµα των πανεπιστηµιακών θεολόγων.
Το έτος 1955 και έπειτα από πρωτοβουλία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών
Σπυρίδωνα, ιδρύεται ο «Σύνδεσµος Ελληνίδων Θεολόγων», αποσκοπώντας στην
αξιοποίηση των δυνάµεων των 214 ελληνίδων θεολόγων, µε την γενική διεύθυνση
του συλλόγου στον καθηγητή της Θεολογικής Βασίλειο Βέλλα. 701 Τα µέλη του
διακρίνονταν σε «δόκιµα», δηλαδή γυναίκες πτυχιούχους θεολογίας, «έκτακτα»,
φοιτήτριες θεολογίας, και «επίκουρα», δηλαδή γυναίκες που δεν είχαν πτυχίο
697

Βλ. [Ανωνύµου], «Αι Θεολόγοι Γυναίκες», Γεγονότα και Σκέψεις, Ανάπλασις ΛΗ΄ (1925): 254
«Και η Εκκλησία και το Πανεπιστήµιον έχουν δια τούτο καθήκον να ενισχύσουν την αξιέπαινον
απόφασιν των πρώτων ελληνίδων φοιτητριών, αφιερουµένων εις την σπουδήν της Θεολογικής
επιστήµης».
698
Βλ. Π. Ι. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΟΥ, «Γυναίκες Θεολογούσαι», Εκκλησία Γ΄ (1925): 306 «Και τις είναι
καταλληλότερος της γυναικός εν τη επιτελέσει διακονιών, οίαι αι της ευποιίας, της παραµυθίας
σωµατικώς και ψυχικώς πασχόντων, της κατηχήσεως του γυναικείου φύλου, της διοργανώσεως αυτού
εις συλλόγους κοινωφελώς δρώντας, της κοινωνικής οργανώσεως των γυναικείων µας µοναστηριών
κ.τ.ά; Και τις άλλη γυνή δύναται να εργασθή προς την κατεύθυνσιν ταύτην µετ’ επιστηµοσύνης και
κύρους περισσότερον της θεολογικώς συγκεκροτηµένης, της πτυχιούχου της Θεολογίας, τοσούτω
µάλλον καθ’ όσον ηµείς στερούµεθα ειδικώς γυναικείων σχολών καταρτισµού εν τοις έργοις της
εσωτερικής ιεραποστολής, οίαι υφίστανται εν άλλαις χώραις;».
699
Βλ. [Ανωνύµου], «Η Γυνή δια την Θρησκείαν», Παρατηρήσεων Στήλη, Εκκλησία ΣΤ΄ (1928): 116.
700
Βλ. Β. Κ. ΕΞΑΡΧΟΥ, «Περί Γυναικείας Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως», Παιδαγωγικαί Μελέται
και Άρθρα (Εκδόσεις Φοιτητών), Θεσσαλονίκη 1955: 122 «Εν τη Θεολογική Σχολή του Παν/µίου
Αθηνών από της γ΄ δεκαετηρίδος του αιώνα µας προσέρχονται φοιτήτριαι. Το αυτό παρετηρήθη και εις
την Θεολογικήν Σχολήν του Παν/µίου Θεσσαλονίκης από της πρώτης στιγµής της λειτουργίας της. Η
προοπτική δράσεως των γυναικείων πτυχιούχων της Θεολογικής Σχολής είναι κυρίως η εν τη
Εκπαιδεύσει τοποθέτησίς των και µάλιστα εις τα γυµνάσια θηλέων».
701
Βλ. Λ. Ι. ΦΙΛΙΠΠΙ∆ΟΥ, «Η Παρουσίασις του ‘Συνδέσµου Ελληνίδων Θεολόγων’», Εκκλησία 32
(1955): 148.
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Σκοπός
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συγκεκριµένου

συλλόγου

ήταν

η

δραστηριοποίηση των γυναικών θεολόγων στο «χριστιανικό έργο» της εκκλησίας, στο
πλαίσιο του επίσηµου οργανισµού της Αποστολικής ∆ιακονίας. 703 Επρόκειτο κατ’
ουσίαν για µια αντιγραφή των θρησκευτικών Αδελφοτήτων Θεολόγων, σε µία
προσπάθεια της διοικούσας εκκλησίας να ελέγξει τον χώρο τον οποίο µέχρι τότε
έλεγχε η οργάνωση Ζωή. Γι’ αυτό και χαιρετίστηκε µε θερµά λόγια από τους
ευρύτερους θεολογικούς κύκλους και µάλιστα των πανεπιστηµιακών θεολόγων.704
Ο δυναµισµός µε τον οποίο οι γυναίκες καταλάµβαναν θέσεις φοιτητών στις
Θεολογικές Σχολές,705 οδήγησε τους πανεπιστηµιακούς θεολόγους στην Θεολογική
Αθηνών να καθιερώσουν -µε την σύµφωνη γνώµη του Γ΄ τµήµατος του Συµβουλίου
της Επικρατείας- ποσόστωση την δεκαετία του 1970 στην εισαγωγή φοιτητών (50
άρρενες) και φοιτητριών (25 θήλεις), µε την αναλογία κάπως καλύτερη στην
Θεολογική Θεσσαλονίκης (25 άρρενες, 25 θήλεις), µε το αιτιολογικό ότι µόνον οι
άνδρες στελεχώνουν τον κλήρο.706 Τούτος ο ιδιότυπος κοινωνικός αποκλεισµός είχε
ως λογική συνέπειά του τον αποκλεισµό επίσης από θέσεις ∆ΕΠ στην Θεολογική
Σχολή Αθηνών. Είναι ενδεικτικό το στοιχείο ότι κατά την περίοδο 1984-1999 στην
Θεολογική Σχολή Αθηνών µόνον οκτώ (8) γυναίκες πήραν διδακτορικό δίπλωµα, σε
αντίθεση µε σαρανταοκτώ (48) άνδρες.

707

Το συνολικό ποσοστό γυναικών,

ενταγµένων στο σώµα των πανεπιστηµιακών θεολόγων στις αρχές της δεκαετίας του
1990 ανερχόταν σε 3% στις Θεολογικές Σχολές. 708 Είναι χαρακτηριστικό, ότι το
ακαδηµαϊκό έτος 1993-1994, η παρουσία γυναικών ανάµεσα στο διδακτικό και
702
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152.
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Θεολόγων’. Κύριος σκοπός του είναι, όπως καθορίζεται εν τω Καταστατικώ, ‘η εν τω πνεύµατι της
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ερευνητικό προσωπικό των στις Θεολογικές Σχολές, ανέρχεται µόλις στο 5,2 %, ενώ
οι γυναίκες την ίδια στιγµή καταλάµβαναν το 44,9 % του συνόλου των φοιτητών.709
∆έκα χρόνια αργότερα η κατάσταση δεν φαίνεται να διαφοροποιείται σηµαντικά,
καθώς εν έτει 2000 στο τµήµα Θεολογίας υπήρχε µόνο µία γυναίκα καθηγητής σε
σύνολο 24 µελών ∆ΕΠ, ενώ στο τµήµα Κοινωνικής Θεολογίας υπηρετούσαν
τέσσερεις (4) γυναίκες σε σύνολο 18 µελών ∆ΕΠ, προβάλλοντας µια αναλογία 2:9.710
Όλα τα παραπάνω µας οδηγούν στο συµπέρασµα ότι οι γυναίκες παραµένουν
κατ’ ουσίαν αποκλεισµένες από τον χώρο των πανεπιστηµιακών θεολόγων. Παρά τις
κατά καιρούς διακηρύξεις περί διαφυλικής ισότητας, την θέσπιση ειδικού
διαπανεπιστηµιακού µεταπτυχιακού προγράµµατος µε αντικείµενο την σχέση των
δύο φύλων και µια ενδεχόµενη τάση αύξησης της γυναικείας συµµετοχής στο
ακαδηµαϊκό προσωπικό των πανεπιστηµιακών θεολόγων, 711 οι πανεπιστηµιακοί
θεολόγοι µοιάζουν να παραµένουν απρόθυµοι στην εναργέστερη δραστηριοποίηση
του γυναικείου φύλου ανάµεσά τους.
Ο χώρος της θεολογικής διανόησης αποτελούσε ανέκαθεν ένα παραδοσιακό
προκεχωρηµένο φυλάκιο της εκκλησιαστικής διοίκησης στο κοινωνικό γίγνεσθαι, γι’
αυτό και ήταν εξ’ ορισµού ανδροκρατούµενος. 712 Εµπνεόµενος, τόσο ο χώρος της
εκκλησιαστικής διοίκησης όσο και το πεδίο των πανεπιστηµιακών θεολόγων, από την
µυθολογία της «πειράσουσας Εύας», δηλαδή της σαγηνευτικής αλλά ταυτόχρονα
κακοποιού, δηλαδή αρνητικής δύναµης, την οποία φέρει η γυναίκα,
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είχε

διαµορφώσει πολιτιστικές εγχαράξεις αιώνων αντιφεµινισµού, οι οποίες εκφράζονται
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σε υποτιµητικές, αλλά ταυτόχρονα και περιοριστικές για την αυτονοµία του
γυναικείου φύλου,
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πρακτικές: τέτοιες είναι, για να αναφέρουµε τις πιο

χαρακτηριστικές, η απαγόρευση εισόδου τους στο ιερό της εκκλησίας, οι ευχές που
διαβάζονται στη λεχώνα, την τεσσαρακοστή ηµέρα από την γέννηση του µωρού,
όπου παρακαλείται ο Θεός να συγχωρήσει την µητέρα, αλλά και όσους την άγγιξαν,
αλλά και η απαγόρευση να µετάσχουν της Θείας Ευχαριστίας εάν έχουν έµµηνο
ρύση. Ο αποκλεισµός των γυναικών από την Θεολογική Σχολή, πιστοποιεί πιθανώς
την επιφύλαξη που αποδίδει ο χώρος της πανεπιστηµιακής παιδείας στην κοινωνική
θέση της γυναίκας, 715 µια επιφύλαξη που σχετίζεται οργανικά µε το πολιτισµικό
περιβάλλον της ορθόδοξης ελληνικής κοινωνίας.

δ. Απαγορεύοντας: Προστατευτικά Μέτρα έναντι των Αριστερών
Φοιτητών
Εµπρός στο νέο φαινόµενο που καταγράφηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1970,
δηλαδή αυτό της µαζικής εισόδου φοιτητών στην Θεολογική Σχολή Αθηνών µε
διαφοροποιηµένους

τρόπους

σκέψης

και

πράξης,

µη

εκκλησιαστικά

προσανατολισµένων και στην πλειονότητά τους αριστερής ιδεολογίας, επικρατεί στην
κοινότητα των πανεπιστηµιακών θεολόγων ένας έντονος προβληµατισµός. Τούτη η
εξέλιξη ενδεχοµένως να αποκτά τα χαρακτηριστικά µιας εισβολής αλλότριων σε
κεκτηµένους χώρους. Είναι, δε, τόσο µεγάλη η έκτασή του, ώστε η µόνη λύση που
φαίνεται στον ορίζοντα -ωστόσο απέλπιδα, εφ’ όσον βρίσκεται έξω από την ιστορική
δυναµική- είναι η προσπάθεια στεγανοποίησης της Θεολογικής Σχολής µέσα από την
οµογενοποίησή της. Μια τέτοια προοπτική ήταν η µόνη αυτονόητη για τους
κυρίαρχους δρώντες φορείς του πεδίου, εφόσον τα βασικότερα γνωρίσµατα κάθε
πεδίου είναι τόσο η κλειστότητα (οι φορείς δέχονται ως αποδέκτες όσους διαθέτουν
προδιαθέσεις και habitus συγγενές προς αυτούς), όσο και το µονοπώλιο (µόνο οι
παραπάνω έχουν το δικαίωµα να αναπαριστούν νόµιµα το «πραγµατικό», στην
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προκειµένη περίπτωση το πολιτιστικό τους κεφάλαιο).716 Επιχειρούν να καθιερώσουν
µορφές «κοινωνικών συνόρων»,717 τα οποία θα µπορούν να επιλέγουν, όχι εµφανώς,
αλλά µέσω των θεσµών, όσους φοιτητές επιλέγουν πραγµατικά την Σχολή (η οποία,
βέβαια, τους είχε ήδη επιλέξει, εφόσον οι προδιαθέσεις τους ήταν οµόλογες µε αυτές
των πανεπιστηµιακών θεολόγων). Με αυτόν τον τρόπο θα µπορούσαν να ελέγχουν
επαρκώς την διαδικασία εισόδου και αποκλεισµού στο πεδίο,

718

καθώς ο

προστατευτισµός ενός εκλεκτικού σώµατος όπως αυτό των πανεπιστηµιακών
θεολόγων, µέσω των συγκεκριµένων στρατηγικών οµογενοποίησης, ενδιαφέρεται
πρωτίστως για την εξασφάλισης της «χαρισµατικής» τους ύπαρξης.719
Προτείνεται, λοιπόν, σε αυτήν την λογική, από έναν εταίρο των
πανεπιστηµιακών θεολόγων, την Πανελλήνιο Ένωσιν Θεολόγων (Π.Ε.Θ.), η
καθιέρωση ειδικού θεολογικού κύκλου για τις εισαγωγικές εξετάσεις στα ΑΕΙ, ώστε
να λειτουργήσει ως κρισάρα διύλισης των υποψηφίων φοιτητών προς την Θεολογική
Σχολή, οι οποίοι δεν εφορµούνται από εκκλησιαστικά κίνητρα. 720 Πανοµοιότυπες
προτάσεις κατατέθηκαν, επίσης, από τους πανεπιστηµιακούς θεολόγους στις
Θεολογικές Αθηνών και Θεσσαλονίκης προς το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευµάτων, υπό το πρόσχηµα της ποιοτικής αναβάθµισης του έργου των
Θεολογικών Σχολών.721 Κατατίθεται, τέλος, µία ακόµη εξτρεµιστική άποψη, από τις
θρησκευτικές οργανώσεις θεολόγων αυτήν την φορά, η οποία υποστηρίζει ότι όλοι οι
εισερχόµενοι στην Θεολογική Σχολή οφείλουν να υπογράφουν δήλωση παραίτησής
τους από οποιοδήποτε δικαίωµα διορισµού στην εκπαίδευση, ούτως ώστε αυτή η
ενέργεια να αποτελέσει συν τοις άλλοις και ένα ακαταµάχητο επιχείρηµα για τον
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ειλικρινή ζήλο τους προς την ιερωσύνη. 722 Ακούγονται, ωστόσο, και απλοϊκές
προτάσεις προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων για επιβολή συστήµατος
ελέγχου της πρόσβασης προς την Θεολογική Σχολή Αθηνών, µε την κατ’ εξαίρεση
µετεγγραφή αυτών των φοιτητών στην Φιλοσοφική Σχολή.723
Η συνάντηση των πανεπιστηµιακών θεολόγων µε την µαζική είσοδο στην
Θεολογική Σχολή Αθηνών φοιτητών ξένων προς τον παραδοσιακό εκκλησιαστικό
προσανατολισµό της, αλλά και µε την ταυτόχρονη ανάπτυξη ενός έντονα
πολιτικοποιηµένου φοιτητικού κινήµατος, προκάλεσε την γενικότερη αντίδραση των
ευρύτερων θεσµικών εκκλησιαστικών και θεολογικών κύκλων. Τούτη η αντίδραση, η
οποία είχε δώσει τα πρώτα δείγµατα της δυσφορίας της ήδη από την δεκαετία του
1970, στην παρούσα δεκαετία του 1980 λαµβάνει τον χαρακτήρα τροµοκρατηµένης
καταγγελτικής αντεπίθεσης. Εκτός από τους «φωτισµένους ανθρώπους», οι οποίοι
γνωρίζουν τι ζητάνε από την Θεολογική Σχολή, 724 περίπου 20% των εισακτέων,
βάσει των στοιχείων, είναι αριστεροί, οι οποίοι έχουν ήδη συγκροτήσει µαρξιστική
παράταξη, ενώ αρκετοί νέοι καθηγητές θεολόγοι διδάσκουν στα σχολεία την αθεΐα ή
δηλώνουν στα παιδιά ότι δεν πιστεύουν ό,τι διδάσκουν.725 Υπάρχει η αίσθηση στους
πανεπιστηµιακούς θεολόγους ότι εξυφαίνεται ένα σχέδιο άλωσης «εκ των ένδον» της
Θεολογικής Σχολής, κι αυτό προκαλεί σπασµωδικές αντιδράσεις.
Όλη η συγκεκριµένη δεκαετία κυριαρχείται από την ιδέα ότι χρειάζεται να
ληφθεί µέριµνα, προκειµένου να εµποδιστεί ή τουλάχιστον να ελεγχθεί η ροή
φοιτητών προς την Θεολογική Σχολή, ώστε να υπάρξει µία τρόπον τινά «διαλογή»
τους και να σταµατήσουν να εµφανίζονται φαινόµενα είτε έντονης πολιτικοποίησης
είτε ισχυρής αµφισβήτησης της ίδιας της θεολογίας. Το φαινόµενο αυτό διευκόλυνε
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Σπουδαστές των ΑΕΙ», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 9 (1978): 238.
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έτι περαιτέρω το καινούριο σύστηµα εισαγωγής στην πανεπιστηµιακή παιδεία, µε τον
θεσµό των Πανελληνίων Εξετάσεων, όπου η τελική διαλογή επιτυγχάνεται µέσω των
δηλώσεων των υποψηφίων φοιτητών και της τελικής κατάταξης που δίνει ο
ηλεκτρονικός υπολογιστής.726
Σε τούτη την χρονική συγκυρία, ο τότε µητροπολίτης ∆ηµητριάδος και
Αλµυρού Χριστόδουλος τονίζει ότι εν έτει 1982, 85 φοιτητές της Θεολογικής Σχολής
Αθηνών και µελλοντικοί καθηγητές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης είναι δεδηλωµένοι
προσκείµενοι στο «Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος Εξωτερικού», όπως ο ίδιος το
αποκαλεί, 727 γεγονός που οφείλει να κινητοποιήσει τους αρµόδιους προς την
κατεύθυνση του ελέγχου της εισαγωγής τους. Ωστόσο, οι ίδιοι οι φοιτητές της
Θεολογικής Σχολής Αθηνών θεωρούν οποιαδήποτε διαφοροποίηση στον τρόπο
εισαγωγής στην Σχολή ως άµεση υποβάθµιση και υποβιβασµό της, γι’ αυτό και
υπάρχει εκπεφρασµένη η έντονη αντίδρασή τους σε ένα τέτοιο ενδεχόµενο.728
Μια συγκεκριµένη πρόταση για το ζήτηµα αυτό κάνει η Πανελλήνιος Ένωσις
Θεολόγων, υπογραµµίζοντας ότι χρειάζεται να προστεθεί στα τέσσερα µαθήµατα της
3ης ∆έσµης που οδηγεί στην Θεολογική Σχολή ακόµη ένα θεολογικό µάθηµα, στο
οποίο θα διαγωνίζονται µόνο όσοι επιθυµούν να σπουδάσουν Θεολογία, για την
τελική εισαγωγή στην οποία θα υπολογιζόταν κατά 75% η συνολική επίδοσή τους
στα πέντε αυτά µαθήµατα. 729 Προτείνει, δε, ως καταλληλότερα το µάθηµα της
Χριστιανικής Ηθικής της Γ΄ Λυκείου ή την Εκκλησιαστική Ιστορία της Α΄ Λυκείου.
Αρωγός στην ίδια γραµµή πλεύσης έρχεται και η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας
της Ελλάδος. Αφού εκφράσει και η ίδια την αντίθεσή της στην αθρόα και µαζική
εισαγωγή φοιτητών στην Θεολογική Σχολή Αθηνών, διότι «οι πτυχιούχοι των Σχολών
τούτων δεν πρέπει να είναι τυχόν διεσπασµέναι προσωπικότητες και να έχουν
ενδεχοµένως προβλήµατα συνειδήσεως, τα οποία θα αποδυναµώνουν την αποστολήν
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των και θα βλάπτουν το έργον των»,730 προτείνει την δηµιουργία ειδικού θεολογικού
κύκλου, ο οποίος θα περιλαµβάνει τα µαθήµατα του Φιλοσοφικού κύκλου µε την
προσθήκη του µαθήµατος της Χριστιανικής Ηθικής, µια πρόταση που έχαιρε της
επιδοκιµασίας και της Θεολογικής Σχολής Αθηνών.731
Οι δηµόσιες παρεµβάσεις της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων και της Ιεράς
Συνόδου για τούτο το θέµα κορυφώνονται. Η Π.Ε.Θ. επανέρχεται στο ζήτηµα µε το
έγγραφό της 126/3-12-84 προς τον υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
Απόστολο Κακλαµάνη, επαναλαµβάνοντας τα στοιχεία της πρότασής της περί
προσθήκης ενός ακόµη θεολογικού µαθήµατος στις εισαγωγικές εξετάσεις. 732
Παράλληλα, η Ιερά Σύνοδος επισηµαίνει εκ νέου το πρόβληµα, 733 ενώ το ζήτηµα
αρχίζει να απασχολεί και τις θρησκευτικές οργανώσεις, όπως η Ζωή, η οποία αν και
µε βεβαιωµένο το παρελθόν της γνωσιοµαχίας και αντιακαδηµαϊσµού που την
διακατέχει, διατυπώνει οξύτατες επιθέσεις εναντίον των «αθέων µαρξιστών
θεολόγων», οι οποίοι θα κληθούν να διδάξουν την ορθόδοξη πίστη στα σχολεία.734
Αυτό που προκαλεί τον φόβο είναι ότι όλοι αυτοί οι θεολόγοι δεν είναι απλώς άθεοι,
µαρξιστές, υλιστές στην πράξη, δηλαδή απλώς πρακτικά αδιάφοροι, αλλά είναι στην
θεωρία, είναι καταρτισµένοι και εκ πεποιθήσεως µακριά από την πίστη.735
Τελικά, το Υπουργείο Παιδείας δηµιουργεί µία ξεχωριστή οµάδα στην 3η
∆έσµη, ειδικά για τους υποψηφίους φοιτητές θεολογίας, γεγονός που ικανοποιεί εν
µέρει τους ενδιαφερόµενους, όπως η Πανελλήνιος Ένωσις Θεολόγων. 736 Συνεχίζει,
ωστόσο, να θέτει µαξιµαλιστικούς στόχους, πιέζοντας το Υπουργείο για την
δηµιουργία ξεχωριστής ∆έσµης για τους υποψηφίους θεολόγους, συνεπικουρούµενη,
ταυτόχρονα, από την διοικούσα εκκλησία, για σπουδαστές που θα διαθέτουν «ειδικήν
κ λ ή σ ι ν και κ λ ί σ ι ν».737 Όπως ήταν φυσικό, από την πλευρά του κράτους δεν
έγινε καµµία περαιτέρω ενέργεια προς µία τέτοια κατεύθυνση, διότι αφ’ ενός
θεµελιωνόταν σε µία πολιτική διακρίσεων, δεσµευτικής της ελευθερίας των ιδεών,
730
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Βλ. [Ανωνύµου], «Θεολογικές Σχολές», Χρονικά-Ειδήσεις, Κοινωνία ΚΖ΄ (1984): 613-614.
733
Βλ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ, Μητρ. Θηβών και Λεβαδείας, «Περί Ιδρύσεως Μεταπτυχιακής Σχολής
Επιµορφώσεως Πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών», Εκκλησία ΞΑ΄ (1984): 635.
734
Βλ. [Ανωνύµου], «Άθεοι Θεολόγοι!», Επί των Γεγονότων, Ζωή 74 (1984): 200.
735
Βλ. [Ανωνύµου], «Άθεοι Θεολόγοι», Επί των Γεγονότων, Ζωή 74 (1984): 288.
736
Βλ. [Ανωνύµου], «Ενέργειες του ∆.Σ.», Χρονικά-Ειδήσεις, Κοινωνία ΚΗ΄ (1985): 273.
737
[Ανωνύµου], «Πρέπει να έχουν ‘Κλήσιν και Κλίσιν’», Παρατηρήσεις και Σχόλια, Εκκλησία Ξ∆΄
(1987): 653.
731

209
πράγµα απαράδεκτο για κοινωνία δικαίου, αφ’ ετέρου εισήγαγε σεχταριστικές
προϋποθέσεις επιλογής πέραν των νοµίµων εξετάσεων, διακρίνοντας µεταξύ
«καθαρών» και «µη καθαρών» υποψηφίων φοιτητών θεολογίας. Επρόκειτο κατ’
ουσίαν για µία ανυπόστατη και εξ αρχής µη ρεαλιστική και υλοποιήσιµη πρόταση,738
που επιβεβαίωνε για µία ακόµα φορά την αίσθηση φυγής από την πραγµατικότητα η
οποία χαρακτήριζε την εκκλησιαστική έκφραση, τόσο της διοικούσας εκκλησίας, όσο
και των πανεπιστηµιακών θεολόγων.
Το µοναδικό, όµως, κριτήριο εισόδου τους στη Σχολή, αυτό της βαθµολογίας,
εξακολουθεί να δηµιουργεί αντιδράσεις από τον ευρύτερο εκκλησιαστικό και
θεολογικό χώρο, το οποίο βλέπει πλέον να δηµιουργείται µία συµπαγής µάζα
θεολόγων το οποίο είτε συνδέεται µε χαλαρή σύνδεση µαζί του είτε δεν συνδέεται
καθόλου, γεγονός που σηµατοδοτεί και την προϊούσα απεξάρτηση και αποδέσµευση
των λαϊκών θεολόγων από το συγκεκριµένο περιβάλλον.
Η

αντίδραση

τόσο

του

Αρχιεπισκόπου

Σεραφείµ

όσο

και

των

πανεπιστηµιακών θεολόγων, στο πρόσωπο του καθηγητή Γεώργιου Γαλίτη
παρουσιάζεται συντονισµένη και συµπαγής. Ο Αρχιεπίσκοπος στο πλαίσιο των
εκδηλώσεων προς τιµήν του Αγίου Φωτίου στην Ιερά Μονή Πεντέλης το 1991, ζητά
επίσηµα, παρουσία των Υφυπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
Καλλιόπης Μπουρδάρα και Βασιλείου Μπεκίρη, τον αποκλεισµό των υποψηφίων
θεολόγων «των οποίων τα ενδιαφέροντα και κυρίως οι πεποιθήσεις έρχονται σε
αντίθεση µε την Ιερά Επιστήµη της Θεολογίας, το ορθόδοξο βίωµα της πίστεως και το
υπεύθυνο διακόνηµα του εκπαιδευτικού λειτουργού». 739 ∆ηλώνει, δε, ενδεικτικά ότι
«‘Θεολόγος’ δεν µπορεί να γίνει κάποιος που δεν πιστεύει».740
Ο

καθηγητής

Γαλίτης

εκ

µέρους

των

πανεπιστηµιακών

θεολόγων

συνοµολογεί: «Η Θεολογική Σχολή είναι ιδιότυπη Σχολή, όπως η Γυµναστική
Ακαδηµία, η Αγγλική Φιλολογία κ.ά. Σε αυτές τις Σχολές είναι γνωστό πως υπάρχουν
πρόσθετες εξετάσεις, δηλαδή εξετάσεις που φανερώνουν τον αντικειµενικό στόχο κάθε
Σχολής. Έτσι δεν θα µπορούσαµε να δεχθούµε ένα χωλόν στην Γυµναστική Ακαδηµία
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και ένα µη γνώστην της Αγγλικής γλώσσας στην Αγγλική Φιλολογία. Κατά τον ίδιο
τρόπο και η Θεολογική Σχολή δεν διδάσκει την πίστη στον Θεό, αλλά παίρνει
ανθρώπους που πιστεύουν στον Θεό και τους στρατολογεί στην Ιεραποστολή». 741
Ασκούνται, λοιπόν, πιέσεις στην Ιερά Σύνοδο, να ασκήσει πιέσεις προς το Υπουργείο
Παιδείας, ώστε να θεσµοθετηθεί ειδικό µάθηµα τις εισαγωγικές εξετάσεις, ώστε οι
υποψήφιοι θεολόγοι να φανερώνουν πιο αντικειµενικά την θέλησή τους η Θεολογία
να µην είναι ένα απλό γνωστικό αντικείµενο, αλλά µάλλον εκκλησιαστικός
προσανατολισµός.742

ε. Αποβάλλοντας: Η Περίπτωση Ηλία Αθανασόπουλου
Οι παραπάνω σκέψεις που κυοφορούνταν στους συντηρητικούς εκκλησιαστικούς και
θεολογικούς κύκλους, δοκιµάστηκαν εν τοις πράγµασι, αποκαλύπτοντας το νοµικό τουλάχιστον- ασύστατο της φύσης τους κατά το πανεπιστηµιακό έτος 1986-87, στο
πρόσωπο του φοιτητή Ηλία Αθανασόπουλου. Ο Ηλίας Αθανασόπουλος, κάτοχος ήδη
δύο πανεπιστηµιακών πτυχίων, όταν γράφηκε στο Θεολογικό Τµήµα της Θεολογικής
Σχολής Αθηνών, δήλωσε και επέµενε να καταγραφεί στην φοιτητική του ταυτότητα ο
αυτοπροσδιορισµός «Άθεος» ή κατ’ άλλους «Άνευ Θρησκεύµατος». 743 Ετάχθη,
επίσης, κατά του νηπιοβαπτισµού, ενώ υποστήριζε ότι προσήλθε στην Θεολογική
Σχολή όχι ως πιστός, αλλά ως αναζητητής της πίστης. ∆ήλωσε ότι είναι πρόθυµος να
ασπασθεί την ορθοδοξία, εφόσον πεισθεί µέσα από τις σπουδές του, αλλά σε κάθε
περίπτωση είναι αναφαίρετο συνταγµατικό δικαίωµά του να σπουδάσει αυτό που
επιθυµεί.744
Αντιδρώντας σε τούτη την εξέλιξη οι πανεπιστηµιακοί θεολόγοι του
Τµήµατος Θεολογίας και θέλοντας πιθανώς να µην αφήσουν να εξελιχθεί σε κακό
νοµικό προηγούµενο, διέγραψαν τον φοιτητή Αθανασόπουλο. Αυτός µε την σειρά
του προσέφυγε κατά της διαγραφής του στο Συµβούλιο της Επικρατείας, το οποίο και
741
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τον δικαίωσε, µε την έκδοση της υπ’ αριθµ. 194/87 απόφασής του, διότι τούτη η
άρνηση της Σχολής παραβίαζε την θρησκευτική ισότητα των πολιτών.745 Υποχρέωσε,
επιπλέον, τους πανεπιστηµιακούς θεολόγους στο Τµήµα Θεολογίας της Θεολογικής
Σχολής Αθηνών να τον επανεγγράψουν, ως «µηδέποτε διαγραφέντα», µε το
αιτιολογικό, ότι «η διαγραφή φοιτητή από το θεολογικό τµήµα του πανεπιστηµίου ως
αθρήσκου είναι ακυρωτέα διότι η απόλαυση όλων των δικαιωµάτων, όπως είναι η
παιδεία ή η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, δεν µπορεί να εξατρηθεί από τις
οποιεσδήποτε θρησκευτικές πεποιθήσεις», 746 εφ’ όσον «τα όσα διδάσκονται στο
Θεολογικό τµήµα αποτελούν µεν δόγµατα της Ορθοδόξου Εκκλησίας, πλην όµως δεν
αποκλείεται αυτά να αποτελέσουν αντικείµενο σπουδής και ερεύνης και από µη µέλη
της Εκκλησίας Αυτής»..747
Ήταν η πλήρης κατάρρευση όλων των αντιλήψεων περί του ειδικού,
οµολογιακού χαρακτήρα της Σχολής, που είχαν καλλιεργηθεί και οικοδοµηθεί όλη
την δεκαετία του 1980, προκειµένου να «προφυλαχθούν» οι πανεπιστηµιακοί
θεολόγοι από την «εισβολή» του αθεϊσµού και των αριστερών ιδεών. Η κρατική
νοµιµοποίηση της θεολογικής σκέψης, αφού ένας νοµικός θεσµός κατοχύρωνε και
πιστοποιούσε µε το πτυχίο που απένειµε την ορθόδοξη ταυτότητα της πίστης ενός
πολίτη, οδηγούσε σε ποικίλες αντιφάσεις: ότι το κράτος είναι «η αυθεντική Πηγή της
Χριστιανικής Θεογνωσίας», ότι η ορθόδοξη εκκλησία περνούσε σε υποδεέστερη θέση
όσον αφορά τον έλεγχο της ορθότητας της πίστης, ότι οι Θεολογική Σχολή
υποκαθιστά την ορθόδοξη εκκλησία, αφού η ίδια κρίνει και αποφασίζει αν και ποιος
θα µυηθεί στην ορθόδοξη πίστη και ότι κάθε µη πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής
Αθηνών έχει έλλειµµα ορθοδοξίας.748
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Βλ. Α. ΠΑΚΑ, Το Ζήτηµα της Θρησκευτικής Ελευθερίας στην Ελλάδα: Κοινωνιολογική και
Θεολογική Θεώρηση, ∆ιπλωµατική Εργασία, Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ-Τµήµα Θεολογίας 2006: 137 «Ο
συγκεκριµένος προσέφυγε στο ΣτΕ για να προσβάλει την απόφαση της Σχολής να µην τον εγγράψει
και αυτό έκρινε µε την υπ’ αριθµ. 194/87 απόφασή του ότι η άρνηση αυτή παραβιάζει τη θρησκευτική
ισότητα».
746
Γ. Σ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ, Ευρετήρια Νοµολογίας και Βιβλιογραφίας Εκκλησιαστικού ∆ικαίου 18902003, επιµ. Λαυρέντιος Ντετζόρτζιο, Τρίκαλα-Αθήνα: Πρότυπες Θεσσαλικές Εκδόσεις 2005: 333.
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Βλ. ΜΑΞΙΜΟΥ, Μοναχού Λαυριώτη, «Θεολογικές Σχολές Αθέων (Επιστολή)», Εποπτεία 12,
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άθεο Κράτος είναι η αυθεντική Πηγή της Χριστιανικής Θεογνωσίας, αφού αυτό παρέχει
αποκλειστικώς την δυνατότητα µυήσεως ως ανωτάτην Θεολογικλήν παιδείαν, 2) Ότι Ορθόδοξος
Εκκλησία ∆ΕΝ υπάρχει ή ∆ΕΝ λειτουργεί εν Ελλάδι, εφόσον ο έλεγχος της ορθότητος της πίστεως και
οµολογία των µελών της κείται εκτός αρµοδιότητός Της ή πάντως ∆ΕΝ διενεργείται από Αυτήν. 3) Ότι
οι Θεολογικές µας σχολές είναι πλήρη υποκατάσταση της Εκκλησίας, αφού κρίνουν και αποφασίζουν
τελεσιδίκως επί του κατά πόσον κάθε πολίτης δικαιούται να µυηθή ή όχι στην Ορθοδοξία 4) ότι πας µη
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Αυτό, όµως, δεν σηµαίνει ότι οι συντηρητικοί κύκλοι των πανεπιστηµιακών
θεολόγων αποθαρρύνθηκαν. Κι αυτό γιατί πολλά χρόνια µετά το επεισόδιο του Ηλία
Αθανασόπουλου, εξακολουθεί να υπάρχει, έστω και περιθωριακά, η αντίληψη περί
διαφυλάξεως του οµολογιακού χαρακτήρα της Σχολής και αναδείξεως της
«ορθοδοξίας» των φοιτητών της. Συγκεκριµένα υπογραµµίζονται από τον καθηγητή
Νικόλαο Μητσόπουλο:749
1) Το απαραίτητο της διατήρησης του οµολογιακού χαρακτήρα των Θεολογικών
Σχολών
2) Την προσωπική συναίσθηση των φοιτητών της Θεολογίας για αληθινές σπουδές
της ορθοδοξίας, δηλαδή σε µία προσπάθεια «όπως κατακτήσουν και κατέχουν κατά
το δυνατόν και δια της θείας χάριτος πάντοτε την προϋπόθεσιν ταύτην και
αγωνίζονται δια να µη απολέσουν αυτήν»
3) Να µην γράφονται ετερόδοξοι και αλλόδοξοι ως προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί
φοιτητές «ως εκφράσεως αληθούς αγάπης προς αυτούς»
4) Όλοι οι µη ορθόδοξοι θα µπορούν να είναι µόνον ακροατές
Εντύπωση προκαλεί η ευκολία µε την οποία ο συντάκτης του άρθρου κάνει
λόγο περί αισθήσεως κατακτήσεως και κατακρατήσεως της χάριτος από τους
υποψηφίους θεολόγους, ως κριτηρίου γνησιότητάς τους, παραθεωρώντας ότι αυτό για
τον Χριστιανό είναι τόσο το δεδοµένο, όσο και το ζητούµενο. Άρα, και ο
βαπτισµένος πιστός δεν παρέχει κανενός είδους εχέγγυα, τουλάχιστον τέτοιας
αποδεικτικής φύσης όπως αυτής που αποζητά ο συντάκτης. Έπειτα, αν ο αποκλεισµός
και η µη εγγραφή ετερόδοξων ή αλλόδοξων, κατά παράβαση του νοµικού
κεκτηµένου που δηµιούργησε η υπόθεση Ηλία Αθανασόπουλου, µπορεί να
δικαιολογηθεί ως έργο αγάπης, τότε φαντάζεται κανείς ποια θα ήταν τα
αποτελέσµατα µιας ενδεχόµενης εκδήλωσης εχθρικής στάσης. Το πνεύµα των
προτάσεων εκδηλώνει σαφώς την αµηχανία της συντηρητικής πτέρυγας των
πανεπιστηµιακών θεολόγων, µπροστά σε µια κοινωνική αλλαγή, την οποία όχι µόνον
δεν θέλουν να ακολουθήσουν, αλλά αδυνατούν ακόµα και να ερµηνεύσουν.750
Όλα τα παραπάνω αποτέλεσαν την οδυνηρή περιπέτεια της συνάντησης, ή µάλλον
της σύγκρουσης των νεοεισερχόµενων φοιτητών, οι οποίοι υποστασίαζαν τρόπον τινά
την «αίρεση», µε τους παλαιούς θρησκευόµενους πανεπιστηµιακούς θεολόγους, οι
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Ν. Ε. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, «Η Ορθή εις Χριστόν Πίστις Προϋπόθεσις Αληθούς Σπουδής της
Ορθοδόξου ∆ογµατικοηθικής Θεολογίας», Επιστηµονική Επετηρίς της Θεολογικής Σχολής του
Πανεπιστηµίου Αθηνών ΛΣΤ΄ (2001): 181-182.
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Βλ. Ν. Ε. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, Τα «Ταµπού» και τα «Κατεστηµένα», Αθήναι 1977: 11-12.
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οποίοι υποστασίαζαν την «ορθοδοξία». Ο αγώνας αυτός έµελλε να δοκιµαστεί πολλές
φορές έως ότου καταλήξει στην τελική επικράτηση των πρώτων, ως σηµείο της
ιστορικής αλλαγής στους κόλπους ενός εκ των θεσµικών πυλώνων της
εκκλησιαστικής έκφρασης.
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Κεφάλαιο 13. Πανεπιστηµιακοί Θεολόγοι και Συµβολική Βία
α. O Νόµος 1268/82 και οι Αντιδράσεις των Πανεπιστηµιακών
Θεολόγων
Το µεγάλο εκσυγχρονιστικό εγχείρηµα της πανεπιστηµιακής παιδείας το οποίο
σφράγισε καθοριστικά την µορφή και το µέλλον της στην ελληνική πραγµατικότητα,
υλοποιήθηκε από την κυβέρνηση του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, µέσα
από τον Νόµο 1286/82. Η στοχοθεσία του εµπνεόταν από µία ρητορική, η οποία
διέθετε ωστόσο και το αντίστοιχο κοινωνικό αντίκρισµα, καθώς στηριζόταν στην
ανάγκη κατοχύρωσης και διασφάλισης της πανεπιστηµιακής ελευθερίας (ασύλου και
διακίνησης των ιδεών), αλλά και στο αίτηµα θεµελίωσης δηµοκρατικών διαδικασιών
µε την έµπρακτη ανάδειξη όλων των πανεπιστηµιακών φορέων (καθηγητών, βοηθών,
φοιτητών) στην έρευνα και διοίκηση.

751

Πιο συγκεκριµένα, οι βασικότερες

καινοτοµίες του ήταν:752
1) η ανάπτυξη µιάς νέας ενδοπανεπιστηµιακής δοµής, δηλαδή η ακύρωση του
µονοπρόσωπου καθηγητικού µοντέλου και η αντικατάστασή του από το σχήµα
Τοµέας-Τµήµα-Σχολή-Α.Ε.Ι.
2) η ύπαρξη τεσσάρων βαθµίδων διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού (λέκτοραςεπίκουρος-αναπληρωτής-τακτικός καθηγητής), απολύτως ισότιµων µεταξύ τους και
µε δυνατότητες εξέλιξής τους µέσα σε τακτά χρονικά περιθώρια.
3) η ουσιαστική συµµετοχή των φοιτητών σε όλες τις διαδικασίες λήψης διοικητικών
αποφάσεων, καθιστώντας τις ψήφους τους ισότιµους µε αυτές των µελών ∆ΕΠ.
4) η ίδρυση τµηµάτων που καλύπτουν το γνωστικό αντικείµενο µιας επιστήµης, µε
δυνατότητα ανάπτυξης µεταπτυχιακών σπουδών, καθώς και η ίδρυση δύο
συµβουλευτικών σωµάτων εθνικής εµβέλειας, συντονιστικού και εποπτικού
χαρακτήρα, της Εθνικής Ακαδηµίας Γραµµάτων και Επιστηµών (ΕΑΓΕ) και του
Συµβουλίου Ανωτάτης Παιδείας (ΣΑΠ).753
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Βλ. Σ. ΜΠΟΥΖΑΚΗ, Νεοελληνική Εκπαίδευση (1821-1985). Εξαρτηµένη Ανάπτυξη, Αθήνα:
Gutenberg 19872: 124-125.
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Βλ. Μ. ΣΑΜΑΤΑ, «Παράγοντες και Συνέπειες του Πανεπιστηµιακού Γραφειοκρατισµού», Το
Πανεπιστήµιο στην Ελλάδα Σήµερα. Οικονοµικές, Κοινωνικές και Πολιτικές ∆ιαστάσεις, 1ο Συνέδριο,
Πάντειον Πανεπιστήµιο 28 Νοεµβρίου-1 ∆εκεµβρίου 1990, Αθήνα: Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα 1991:
220-221.
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Βλ. Ν. ΘΕΟΤΟΚΑ, «Εκσυγχρονισµός και Ιδεολογικά Μέτωπα στο Ελληνικό Πανεπιστήµιο (19822001)», Ιδεολογικά Ρεύµατα και Τάσεις της ∆ιανόησης στη Σηµερινή Ελλάδα, 8ο Επιστηµονικό
Συνέδριο, Πάντειο Πανεπιστήµιο 28-31 Μαρτίου 2001, Αθήνα: Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα 2002: 268.

215
Η εφαρµογή του Νόµου 1268/82 αποσκοπούσε ουσιαστικά στην προσαρµογή
της ελληνικής εκπαίδευσης και κοινωνίας στο αστικό παράδειγµα, µια προσαρµογή η
οποία µαταιωνόταν για περίπου έναν αιώνα. 754 Με τούτες τις µεταρρυθµιστικές
κινήσεις αναδύθηκε, φυσιολογικά, το βαθύ έλλειµµα αστικού εκσυγχρονισµού, το
οποίο, ωστόσο, καλείτο να υπεραναπληρώσει µια πολιτική κίνηση που πρέσβευε τον
κοινωνικό µετασχηµατισµό.755
Αν και ο νόµος αποσκοπούσε στην αυτοτέλεια και ανεξαρτητοποίηση των
πανεπιστηµίων, προκειµένου να λειτουργήσουν ελεύθερα προς την έρευνα και την
προαγωγή της γνώσης, στην εφαρµογή τους και σε αρκετές περιπτώσεις
δηµιουργήθηκε µία κλειστή πανεπιστηµιακή κοινότητα, πλήρως εξαρτώµενη από την
κρατική χρηµατοδότηση, µε έναν έντονο εξισωτικό ισοπεδωτισµό των φορέων της,
όπου η εξουσία του καθηγητή της έδρας αντικαταστάθηκε όχι µόνο από τον τοµέα
και το τµήµα, αλλά και από σχέσεις εξάρτησης µεταξύ καθηγητών, βοηθών και των
φοιτητών.

756

Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι δηµιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις

υλοποίησης ενός δικτύου πελατειακών σχέσεων µέσα στο πανεπιστήµιο.757 Η εξουσία
που απολάµβαναν οι τακτικοί καθηγητές, σε συνδυασµό µε την απουσία ενός
κεντρικού σχεδιασµού και κατεύθυνσης για τα πανεπιστήµια, ήταν δυνατόν να
οδηγήσει πολλές φορές σε αυταρχικές µεθόδους ελέγχου της προαγωγής σε
καθηγητές των βοηθών/επιµελητών και παράλληλου ελέγχου των φοιτητών.758 Την
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Βλ. Σ. ΜΠΟΥΖΑΚΗ, Νεοελληνική Εκπαίδευση (1821-1985). Εξαρτηµένη Ανάπτυξη, Αθήνα:
Gutenberg 19872: 144.
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Προφητικά σχεδόν αναφέρει ο Μ. ΝΟΥΤΣΟΣ, «Ιδεολογία και Ρητορική στην Εισηγητική Έκθεση
του Νοµοσχεδίου για τα ΑΕΙ», Ο Πολίτης τεύχος 52 (1982): 28, «η εισηγητική έκθεση του
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Gutenberg 1994: 233-234.
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Βλ. Z. PALIOS, The Development of Education Within the Political, Economic and Social
Structures of Greece, (Thesis), University of Wales 1986: 282-283. Όπως επισηµαίνει ο Σ. Γ.
ΚΙΟΥΣΗΣ, Η Επίσηµη Εκπαιδευτική Πολιτική στην Ελλάδα 1974-1997: ∆ιεπιστηµονικές Προσεγγίσεις,
Ιστορική Επισκόπηση, Ψηφιακή Ερευνητική Εστίαση, (∆ιατριβή), Αθήνα 2002: 322 «Με την ‘έδρα’
υπάρχει ταύτιση ενός προκαθορισµένου γνωστικού αντιεκιµένου ή µαθήµατος µε ένα συγκεκριµένο
πρόσωπο, το διδάκοντα καθηγητή, ο οποίος είναι ο µόνος από το διδακτικό προσωπικό της έδρας που
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ακραία έκφραση αυτής της εξουσιαστικής δυνατότητας ονοµάζει ο καθηγητής Μηνάς
Σαµατάς ως «λαϊκιστικό γραφειοκρατισµό». 759 Και είναι αυτή η πρακτική έκφραση
της δυσλειτουργίας των συλλογικών θεσµικών οργάνων, η οποία σύµφωνα µε τον
καθηγητή Ερατωσθένη Καψωµένο φαίνεται ότι δεν αποτελεί απλώς µια στρεβλή
θεσµική λειτουργία, αλλά συγκροτεί µία κοινωνική κρίση.760
Οι βασικότερες αντιδράσεις και αµφισβητήσεις του Νόµου Πλαισίου εντός
της Θεολογικής Σχολής προήλθαν κατ’ αρχήν από τους φοιτητές και τους
πτυχιούχους θεολόγους. Πιο συγκεκριµένα, υπήρξε έντονη δυσπιστία προς τον θεσµό
των εξαµήνων, τον οποίο εισήγαγε, ο οποίος χαρακτηρίστηκε ως µοχλός πίεσης προς
την κατεύθυνση της εντατικοποίησης των σπουδών, χωρίς όµως την ανάλογη
υποδοµή σε ώρες, πρόγραµµα σπουδών και κατευθυντήριους άξονες.761 Γι’ αυτό και
οι φοιτητές της Θεολογικής Αθηνών αντέδρασαν δυναµικά, προχωρώντας σε
τριήµερη κατάληψη της Σχολής στις 19, 20 και 21 ∆εκεµβρίου του 1983,
καταγγέλλοντας τον καπιταλιστικό, δηλαδή τον αλλότριο, αντιεκκλησιαστικό και
αντιπαραδοσιακό χαρακτήρα του νόµου, όπως υποστήριζαν, ενώ το ζητούµενο του
αποφασίζει για την κατανοµή των λειτουργιών που αφορούν το διδακτικό και ερευνητικό έργο της
έδρας. Ο θεσµός επιτρέπει στον κάτοχό της καθηγητή και τον κατοχυρώνει να αποφασίζει ανεξέλεκτα
για το περιεχόµενο του µαθήµατος, τη διδασκαλία του και την επιλογή του προσωπικού ακόµα και για
τη διάθεση κονδυλίων σχετικά µε τον επιστηµονικό εξοπλισµό της έδρας, όπως βιβλία, συγγράµµατα,
ερευνητικό εξοπλισµό. Ο συγκεντρωτισµός της επιστηµονικής και διοικητικής εξουσίας στο πρόσωπο
του καθηγητή συνιστά µια εντελώς προσωποκρατική σχέση, όπου το επίκεντρο του ενδιαφέροντος
είναι η αυθαιρεσία και η αυθεντία του προσώπου και οι συνακόλουθες πελατειακές σχέσεις και
εκδουλεύσεις».
759
Βλ. Μ. ΣΑΜΑΤΑΣ, «Ο Ελληνικός Εκπαιδευτικός Γραφειοκρατισµός. Μια Κοινωνικοπολιτική
Θεώρηση της Γραφειοκρατούµενης Ελληνικής Εκπαίδευσης», Ελληνική Εκπαίδευση: Προοπτικές
Ανασυγκρότησης και Εκσυγχρονισµού, (επιµέλεια Α. Μ. Καζαµίας-Μ. Κασσωτάκης), Αθήνα: Σείριος
1995: 129 «Έτσι, µε την καταστρατήγηση του νόµου πλαισίου καθιερώθηκε ένας λαϊκιστικός
γραφειοκρατισµός, ένας µηχανισµός δηλαδή πανεπιστηµιακού ελέγχου µε βάση ένα σύστηµα
ιεραρχικών, ανταλλακτικών σχέσεων, όπου τα διακιώµατα και οι υποχρεώσεις των µελών της
ακαδηµαϊκής κοινότητας προσδιορίζονται και κατανέµονται όχι τόσο µε αξιοκρατικά ακαδηµαϊκά
κριτήρια αλλά κυρίως στα πλαίσια άτυπων συναλλαγών, µε κριτήρια προσωπικά, επαγγελµατικά και
συχνά κοµµατικά».
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Βλ. Ε. ΚΑΨΩΜΕΝΟΣ, «Κοινωνικές ∆ιαστάσεις του Θεσµικού Προβλήµατος των ΑΕΙ», Το
Πανεπιστήµιο στην Ελλάδα Σήµερα: Οικονοµικές, Κοινωνικές και Πολιτικές ∆ιαστάσεις, 1ο Συνέδριο,
Πάντειον Πανεπιστήµιο 28 Νοεµβρίου-1 ∆εκεµβρίου 1990, Αθήνα: Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα 1991:
16-18.
761
Βλ. ∆. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ-Μ. ΠΑΡΑΣΧΟΥ, «Οι Θεολογικές Σχολές και το Χάλι της Ιστορίας τους.
Μια Κάποια Πρώτη Προσέγγιση», Σηµάδια 9 (Φεβρουάριος 1984): 35 «[…] η υπόθεση των εξαµήνων
δηµιουργεί ένα ακόµη θέµα µαζί µε αυτό της εντατικοποίησης της Σχολής σε ένα τµήµα από δύο που
υπάρχουν αυτή τη στιγµή. Με δεδοµένη τηη αδιαφορία της πολιτείας η εφαρµογή των εξαµήνων θα
δηµιουργήσει πρόσθετα άλυτα προβλήµατα στη Θεολογική χωρίς άµεσα να λύνει κανένα. Τούτο γιατί
τα εξάµηνα απαιτούν και αρτιότερη υλικοτεχνική υποδοµή, και πολύ περισσότερο διδακτικό
προσωπικό, και πολύ πιο καταρτισµένους διδάσκοντες, και αναδιάρθρωση εκ βάθρων της λειτουργίας
της Σχολής µε άλλες ώρες, άλλα προγράµµατα, άλλες κατευθύνσεις, νέα πνοή. Όµως µε δεδοµένη την
κυβερνητική αδιαφορία και την υποβαθµισµένη υπο-λειτουργία της Σχολής είναι εξοντωτική, ανούσια
και κυριολεκτικά παράλογη η εφαρµογή των εξαµήνων τη στιγµή που το ίδιο το µέλλον των θεολόγων
και του µαθήµατος στα σχολειά προδιαγράφεται µαύρο από κάθε πλευρά».
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καιρού ήταν η επανεύρεση της ορθόδοξης ταυτότητας της ακαδηµαϊκής θεολογίας
στην Ελλάδα.762
Ωστόσο, τα περισσότερο ευάλωτα σηµεία του Νόµου 1268/82 συνίσταντο
στην ανάδυση νέων ποιοτικά οµαδώσεων, οι οποίες λειτουργούσαν ανταγωνιστικά
µεταξύ τους, στην βάση µιας συντεχνιακής λογικής και υπό το πρίσµα
ανταλλακτικών σχέσεων. Η παλαιά διάκριση σε ανώτερο διδακτικό προσωπικό
(τακτικοί καθηγητές, µόνιµοι και επί θητεία καθηγητές, επικουρικοί καθηγητές,
εντεταλµένοι υφηγητές) και βοηθητικό προσωπικό (βοηθοί, επιµελητές),763 η οποία
είχε οικοδοµηθεί µε το µοντέλο του κάθετου ιεραρχικού άξονα υπό την απόλυτη
εξουσία του τακτικού καθηγητή της έδρας, τώρα αντικαθίσταται από την οριζόντια
δοµή τριών συλλογικοτήτων, των καθηγητών, των λεκτόρων και των φοιτητών.764
Τούτη η µετάλλαξη προσδιόρισε τον συσχετισµό τους κάτω από το κίνητρο της
εξυπηρέτησης προσωπικών και συντεχνιακών συµφερόντων, υπονοµεύοντας καίρια
την διαδικασία και την ποιότητα του παραγόµενου εκπαιδευτικού έργου, 765 καθώς
«τακτοποιήθηκαν πολλοί άνθρωποι σε πανεπιστηµιακές θέσεις και πολλά πτυχία
δίνονται κάθε χρόνο σε φοιτητές που δεν πατούν στο Πανεπιστήµιο ή όταν έρχονται
εκεί, ασχολούνται µε πολιτική δουλειά κάποιων κοµµάτων» .766
Τούτο το µοντέλο εφαρµογής βρήκε στην Θεολογική Σχολή Αθηνών
πρόσφορο έδαφος ανάπτυξης και καλλιέργειας και για έναν ιδιαίτερο λόγο, ο οποίος
σχετίζεται µε τον βαθύ θρησκευτικό διαποτισµό των οµάδων.767 Όχι µόνο τα άτοµα
«υπάρχουν» µε την µορφή αρχαϊκού τύπου, πρωτίστως ως µέλη µιας συλλογικότητας,
οικογένειας ή παρέας, διατηρώντας προνόµια για τους έσω και δυσπιστία για τους
έξω,768 αλλά η θεσµική τους ταυτότητα, ειδικά στην περίπτωση των καθηγητών, οι
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Βλ. ∆. ΜΟΣΧΟΥ, «Ιστορίες Καθηµερινής Τρέλλας. Αποτίµηση Χριστιανοµαρξιστικού ∆ιαλόγου»,
Σηµάδια 1 (15) περίοδος Β΄ (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1988): 18-19 «Στις 19-20-21 ∆εκεµβρίου
καταλαµβάνεται η Θεολογική Αθήνας µε προωθηµένο πολιτικό και θεολογικό σκεπτικό και
διοργανώνονται εκδηλώσεις για την ταυτότητα της ακαδηµαϊκής θεολογίας στην Ελλάδα».
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Βλ. Α. Α. ΚΙΝΤΗ, Η Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα. Ανατοµία και Σκέψεις για την Αναδόµησή
της, Αθήνα: Gutenberg 1980: 76.
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Βλ. Π. Ν. ΣΙΜΩΤΑ, «Αι Θεολογικαί Σχολαί Σήµερον», Κοινωνία Λ΄ (1987): 282, υποσ. 6.
765
Βλ. Α. Β. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ, Οι Πρόσφατες Εξελίξεις των Νοµοθετικών και ∆ιοικητικών Ρυθµίσεων
για την Ανώτατη Παιδεία στην Ελλάδα, (∆ιατριβή), Αθήνα 1990: 279.
766
Σ. ΑΓΟΥΡΙ∆Η, «Το Πνευµατικό µου Ταξίδι ως Φοιτητή της Θεολογίας, ως Εκκλησιαστικού Ηγέτη
της Νεολαίας και ως Πανεπιστηµιακού ∆ασκάλου», Οράµατα και Πράγµατα. Αµφισβητήσεις,
Προβλήµατα, ∆ιέξοδοι στο Χώρο της Θεολογίας και της Εκκλησίας, Αθήνα: Άρτος Ζωής 1991: 209.
767
Βλ. Α. ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ, «Η Ταυτότητα των Ελλήνων. Τρόποι Αυτοπροσδιορισµού και η Επίδραση
της Ελληνικής Ορθοδοξίας», «Εµείς» και οι «Άλλοι». Αναφορά στις Τάσεις και τα Σύµβολα,
(επιµέλεια Χ. Κωνσταντόπουλου, Λ. Μαράτου-Αλιπράντη, ∆. Γερµανός, Θ. Οικονόµου), Αθήνα:
Τυπωθήτω-Γιώργος ∆άρδανος 1999: 148.
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Βλ. Θ. ΛΙΠΟΒΑΤΣ, «Ορθόδοξος Χριστιανισµός και Εθνικισµός: ∆ύο Πτυχές της Σύγχρονης
Ελληνικής Πολιτικής Κουλτούρας», Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήµης 1 (1993): 38 «Τα
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οποίοι απολαµβάνουν προνόµια και κοινωνική αναγνώριση και από τον
εκκλησιαστικό και από τον κοσµικό χώρο, σφυρηλατεί ένα συµπαγές και
αδιαπέραστο πεδίο, επενδεδυµένο από την αυτονόητη -ελέω Θεού και νοµοθεσίαςδικαίωση οποιασδήποτε επιθυµίας, απόφασης ή πράξης τους.769

β. Η Ενδυνάµωση των Κυρίαρχων
Το σώµα των πανεπιστηµιακών θεολόγων, όπως είναι λογικό, αντέδρασε έντονα στην
έλευση και εφαρµογή του Νόµου 1268/82 στην Σχολή την οποία έλεγχε. Στην
Θεολογική Σχολή Αθηνών, όπως και σε κάθε άλλη σχολή, η διοίκηση εν γένει
κατέστη το προνοµιακό πεδίο αναπαραγωγής της καθηγητικής εξουσίας.770 Εφ’ όσον,
πλέον, υπάρχει η νοµική εξίσωση των ψήφων των καθηγητών µε αυτές των µελών
Επιστηµονικού ∆ιδακτικού Προσωπικού, οι οποίοι, ωστόσο άθροιζαν προσωπικό
αριθµητικά υπέρτερο από αυτό των καθηγητών, ο χώρος των καθηγητών επιδόθηκε
σε µια µάχη εγγύησης της εξουσίας τους µέσα από τον τρόπο κρίσεως των προς
προαγωγήν. 771 Αν και η οµάδα των καθηγητών δεν έχει µια σαφώς καθορισµένη
θεσµική δοµή και ιεραρχία και συγκροτείται περιστασιακά και άτυπα µέσα στους
κόλπους του κάθε Τµήµατος, 772 εντούτοις δεν έχασε την ισχύ και το συµβολικό
κεφάλαιο µε τον οποίο περιεβάλλετο στο παρελθόν -και τον οποίο, υποτίθεται, θα
ακύρωνε ο νέος νόµος- καθώς το προνόµιο του µόνιµου και ανέλεγκτου 773
ενδυνάµωσε σε σηµαντικό βαθµό ένα προηγούµενο πεδίο, µία οµάδα µυηµένων στον
µυστικισµό της εξουσίας, την περιγραφή της οποίας επιχειρεί να ανατάµει ο
καθηγητής ∆ηµήτρης Τσαρδάκης:

άτοµα στην Ελλάδα ‘υπάρχουν’ (όπως και στην αρχαία Ελλάδα ή άλλες παραδοσιακές κοινωνίες
προκαπιταλιστικού τύπου) πρώτα ως µέλη µιας οικογένειας και µιας παρέας και οι σχέσεις τους µε
τους άλλους χαρακτηρίζονται από δυσπιστία, προνόµια και τον αποκλεισµό του άλλου».
769
Ενώπιον µιάς τέτοιας διαµορφωµένης κατάστασης, αντιλήψεις όπως αυτή του πανεπιστηµιακού Α.
ΣΜΟΚΟΒΙΤΗ, Εντός και Εκτός των Πανεπιστηµιακών Τειχών, Θεσσαλονίκη 1981: 32, που αναφέρει
ότι «Η πανεπιστηµιακή θέση είναι χρέος, δεν είναι δικαίωµα. ∆εν είναι περιουσιακό στοιχείο, για ν’
αποτελεί αντικείµενο συναλλαγής, αντίδωρο. Είναι ένας θεσµός µε περαστικούς θεσµοφύλακες, που
έρχονται υποχρεωµένοι και φεύγουν χρεωµένοι», ηχούν µάλλον ως παραφωνία.
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Βλ. ∆. ΚΕΚΟΥ, «Νέο Πλαίσιο Εξουσίας στα ΑΕΙ», Ο Πολίτης, τεύχος 49 (1982): 23.
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Βλ. ∆. ΚΕΚΟΥ, «Νέο Πλαίσιο Εξουσίας στα ΑΕΙ», Ο Πολίτης, τεύχος 49 (1982): 24.
772
Βλ. ∆. ΤΣΑΡ∆ΑΚΗ, Πανεπιστήµιο και Νεωτερικότητα, Αθήνα: Παπαζήσης 2000: 46.
773
Βλ. Μ. Λ. ΦΑΡΑΝΤΟΥ, Αντί-Φωνα, Θέµατα Επιστήµης και Ανθρωπισµού, Αθήνα: Γρηγόρης
2001: 78 «Η επιστήµη δεν προάγεται µε τα διπλώµατα, αλλά µε την προσωπική συµβολή των
ερευνητών. Έρευνα -όµως-, που να διααπιστώνει την απόδοσιν των Καθηγητών, δεν υπάρχει στην
Ελλάδα, αφού είναι ούτοι µόνιµοι και ανεξέλεγκτοι!».
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«Σε κάθε περίπτωση, φαίνεται ότι η παραγωγή, η εγκαθίδρυση και η κυκλοφορία
‘αληθειών’ είναι το προνόµιο µιάς ‘καθοδηγητικής ελίτ’, η οποία σκέφτεται, κρίνει και
αποφασίζει σύµφωνα µε τους ορισµούς της. Ό,τι κινείται έξω από τη δική της οπτική
είναι ύποπτο και πρέπει να αντιµετωπίζεται ως βδελυρόν. Αυτή είναι η τεχνολογία της
επιτήρησης και του αποκλεισµού, η οποία εγγράφεται σε ένα παίγνιο εξουσίας, δηλαδή
σε ένα σύστηµα σχέσεων κυριαρχίας και υποτέλειας. Έτσι, δικαιώνεται µία
πρωτότυπη αντίληψη, ότι αυτοί νοµιµοποιούνται να διαφωτίζουν τους ‘αµαθείς’ ή τους
‘ηµιµαθείς’, ανήκουν σε ένα ‘είδος’, το οποίο καταξιώθηκε µέσα από µία προηγούµενη
διαδικασία µύησης και, ακριβώς, εξ αυτού και µόνου του γεγονότος, θέτουν τον εαυτό
τους υπεράνω κάθε αµφισβήτησης και κριτικής. Παράγουν επικριτικούς λόγους και
‘αλήθειες’, για να µπορούν να αυτοπροσδιορίζονται σε σχέση µε το θύµα τους. [...]
Τίποτε δεν είναι πιο χυδαίο αλλά συγχρόνως και πιο βαρετό, να βλέπεις όλους τους
‘άλλους’ κάτω από ένα φανταστικό σχέδιο ταυτότητας, που δηµιούργησες εσύ για τον
εαυτό σου. Με ψυχιατρικούς όρους, αυτός ο µηχανισµός της ολοκληρωτικής απώλειας
συνείδησης αργά ή γρήγορα οδηγεί στην παραφροσύνη».774

Αυτός ο αυτοεγκλωβισµός των πανεπιστηµιακών θεολόγων στο είδωλό τους
και η ταυτόχρονη, τιτανική γιγάντωσή της στην κατηγορία του Απόλυτου, µε
θεολογικούς όρους δηλαδή η «αυτοειδωλοποίησή» του, εκδηλώνει όλο το
εξουσιαστικό φορτίο του στην διαδικασία επιλογής του υφισταµένου τους
προσωπικού. Σε τούτη την περίπτωση, το δυαδικό µοντέλο του δυνατού/αδύναµου,
εξουσίας/υποταγής, πάτρωνα/πελάτη αποκαλύπτει το κοινωνικό πρόσωπο, όχι µόνο
των καθηγητών, αλλά και όσων δέχονται να υποστούν την διαδικασία της
αναµέτρησης µαζί τους. 775 Η σχεδόν πλήρης έλλειψη διαπροσωπικών σχέσεων
µεταξύ των δύο οµάδων, εδράζεται στην αχλύ ενός ευδιάκριτου τρόµου εκ µέρους
των καθηγητών, ενός τρόµου ο οποίος σκληραίνει έτι περαιτέρω την σύνολη
διαδικασία. Μπορούµε να προσεγγίσουµε µε ψυχολογικούς όρους αυτόν τον τρόµο,
όπως τον περιγράφει ο π. Φιλόθεος Φάρος:
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Βλ. ∆. ΤΣΑΡ∆ΑΚΗ, Πανεπιστήµιο και Νεωτερικότητα, Αθήνα: Παπαζήσης 2000: 69-70.
Βλ. Χ. ΓΙΑΝΝΑΡΑ, «Το Κύκλωµα», Η Νεοελληνική Ταυτότητα, Αθήνα: Γρηγόρης 19893:125 «Και
οι τρείς αυτοί παράγοντες στην Ελλάδα (κοινωνική αγωγή, οικογενειακή αγωγή και κρατική παιδεία)
συντηρούν ένα ψυχολογικό πρότυπο κοινωνικής συνύπαρξης, που προϋποθέτει οπωσδήποτε την
πόλωση υποταγής και εξουσίας. Εξουσιάζω δεν σηµαόινει διακονώ, σηµαίνει υποτάσσω, είτε πατέρας
είµαι είτε υπουργός. Και υποτάσσοµαι, σηµαίνει αµύνοµαι στην κατανόηση, λειτουργώντας
διασπαστικά».
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«Μέρος αυτού του τρόµου προέρχεται ασφαλώς από µια βασανιστική αίσθηση
εσωτερικής ανεπάρκειας, που πρέπει να τους κατατρύχει. Πρόκειται για το φόβο ότι αν
τους πλησιάσουν οι µαθητές τους θα ανακαλύψουν την εσωτερική τους κενότητα, εξ ου
και τα εξωφρενικά δείγµατα αυταρχικής συµπεριφοράς και καταδυναστεύσεως του
φοιτητή, που δίνουν την εντύπωση ότι έχουν ληφθεί αυτούσια από τις πιο σκοταδιστικές
περιόδους της ιστορίας του ανθρωπίνου πνεύµατος. Το γεγονός δε ότι οι φοιτητές
ανέχονται τέτοιες εξωφρενικές εκδηλώσεις δεσποτισµού, δείχνει αναµφίβολα πόσο
χαµηλής αυτοεκτιµήσεως είναι και πως είναι διατεθειµένοι να δεχθούν οποιοδήποτε
εξευτελισµό, για να εξασφαλίσουν τον επιούσιο και µάλιστα χωρίς µόχθο».776

Εκ των πραγµάτων, λοιπόν, οι υφιστάµενοι, οι οποίοι αποτελούν, τρόπον τινά,
και την διάδοχη κατάσταση της κυρίαρχης οµάδας των πανεπιστηµιακών θεολόγων,
διαµορφώνονται «κατ’ εικόνα και καθ’ οµοίωση» των ίδιων των καθηγητών, πολλές
φορές ακόµα και µε εξωπανεπιστηµιακά κριτήρια, ενώ χαρακτηρίζονται από
ηττοπάθεια και φυγή ενώπιον διοικητικών ευθυνών. 777 Με αυτόν τον τρόπο, ο εν
λόγω µηχανισµός όχι µόνο κραταιώνεται, αλλά και αναπαράγεται, καθώς οι νυν
υφιστάµενοι, όταν και εφόσον χρειασθεί να γίνουν προϊστάµενοι, θα επαναλάβουν µε
θρησκευτική ευλάβεια το υπόδειγµα που γνώρισαν και βίωσαν οι ίδιοι. 778 Η
νοµιµοποίηση αυτών των µορφών εξουσίας εντός του πεδίου των πανεπιστηµιακών
θεολόγων, προβλαµβάνεται επιπλέον µέσα από θεολογικούς τρόπους σκέψης και
πράξης, εφ’ όσον θεωρείται ως µαθητεία στην ορθόδοξη αρετή της ταπείνωσης και
εγγράφεται στα σχήµατα αντίληψης των µαθητευοµένων ως «θεολογία των
καθηγητών».779
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από καθηγητές των ΑΕΙ, συχνά υπεύθυνους για την επιλογή προσώπων στις Σχολές µε
εξωπανεπιστηµιακά κριτήρια, ακόµα και όταν (σε λίγες περιπτώσεις) το µόνο που θα µπορούσε να
τους καταλογίσει κανείς είναι η ηττοπάθεια και η φυγή µπροστά στις διοικητικές ευθύνες».
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Βλ. Α. ΣΜΟΚΟΒΙΤΗ, Το Πανεπιστήµιο Μέσα από τις Σελίδες ενός Ηµερολογίου, Θεσσαλονίκη
1984: 55 «[…] πανεπιστηµιακοί-αναρριχώµενοι του τύπου ‘επιτρέπετε κ. Καθηγητά να υποβάλουµε τα
σέβη µας;’, όταν έγιναν καθηγητές επιζητούσαν άλλους, που να υποβάλλουν αυτοί πια τα σέβη τους σ’
αυτούς (µια ιδέα που τους ηδόνιζε όλα τα χρόνια της αναµονής)».
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Μια τέτοια θεολογική εγγραφή µόνο ως «θεολογία των καθηγητών» θα µπορούσε να σταθεί, χωρίς,
όµως, καµµία στήριξη και νοµιµοποίηση στον χώρο της ορθόδοξης Θεολογίας. Βλ. Ι. ΚΑΡΜΙΡΗ,
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γ. H Είσοδος των Νεοεισερχόµενων
Το Βοηθητικό ∆ιδακτικό Προσωπικό των πανεπιστηµίων, το οποίο πραγµατοποίησε
την µαζική είσοδό του στον χώρο τις δεκαετίες 1960 και 1970, εµφανίστηκε ως
αντιστάθµισµα της ραγδαίας αύξησης των φοιτητών. 780 Προκρίθηκε αυτή η λύση,
αντί της αύξησης του αριθµού των καθηγητών, ώστε να διατηρηθεί τρόπον τινά η
ισορροπία µεταξύ διδασκόντων και διδασκοµένων. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα, ο
αριθµός τους στα τέλη της δεκαετίας του 1970 να φθάσει περίπου του 4.500.781 Έτσι,
το έτος 1968, µεσούσης της στρατιωτικής δικτατορίας, αποφασίζεται η στελέχωση
των πανεπιστηµίων µε ειδικό βοηθητικό προσωπικό, καλύπτοντας µε αυτόν τον
τρόπο ένα πάγιο αίτηµα του διδακτικού προσωπικού. Με τον Α.Ν. 553, της 19ης
Σεπτεµβρίου 1968/ Φ.Ε.Κ. 210, τ. Α΄, καθιερώνεται, για πρώτη φορά, ο νέος θεσµός
των βοηθών-επιµελητών, σε συνάρτηση µε τον αριθµό των φοιτητών εκάστης
Σχολής.782 Τα µέλη τους διακρίνονται κυρίως σε επιµελητές, οι οποίοι συνήθως ήταν
κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος, και σε βοηθούς, οι οποίοι εκτός από πτυχίο
πιθανόν να διέθεταν µεταπτυχιακό δίπλωµα ή και διδακτορικό.783 Πιο συγκεκριµένα,
ο νόµος προέβλεπε µία θέση επιµελητή και πέντε βοηθών ανά έδρα, ο χρόνος
υπηρεσίας και των δύο βαθµίδων περιοριζόταν σε µία τριετία, µε µέγιστο όριο
ανανέωσης τα δεκαπέντε χρόνια, ενώ ως προϋπόθεση για την δεύτερη και τρίτη
ανανέωση τίθονταν για τους επιµελητές η διδακτορική διατριβή και για τους βοηθούς
µια επιστηµονική εργασία και κατόπιν για τους πρώτους η υφηγεσία και για τους
δεύτερους η διατριβή.784
Στην Θεολογικές Σχολές ειδικότερα, διορίζονται στις θέσεις αυτές πτυχιούχοι
της Θεολογίας, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να εξελιχθούν µακροπρόθεσµα, κατόπιν
επιτυχούς περατώσεως των διδακτορικών τους σπουδών και αναλόγως προς το εν
γένει ερευνητικό τους έργο, αλλά και το γνωστικό τους επίπεδο, σε θέσεις
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της, Αθήνα: Gutenberg 1980: 79-80.
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(Συζήτηση µε τους Φιλάρετο Αλικαρίδη, ∆ηµήτρη Αντωνακάκη, Άννυ Βρυχέα, Τόνια Μοροπούλου,
Αριστείδη Μπαλτά, Γιώργο Πάσχο, Άλκη Ρήγο και Θεανώ Φωτίου), Ο Πολίτης τεύχος 19 (1978): 13.
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Βλ. Κ. ΠΑΠΑΠΑΝΟΥ, Χρονικό - Ιστορία της Ανωτάτης µας Εκπαιδεύσεως, Αθήνα: Έκδοση
Αµερικανικού Κολλεγίου Αθηνών (Pierce College) 1970: 382.
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Βλ. Μ. ∆ΡΕΤΤΑΚΗ, Οι Σχολές Κοινωνικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών στην Ελληνική
Ανώτατη Εκπαίδευση, Αθήνα: Παπαζήσης 1977: 69.
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Βλ. ∆. Π. ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ, Θεσµικό Πλαίσιο Λειτουργίας των ΑΕΙ: Συγκέντρωση Εξουσίας-∆ιάχυση
Κοινωνικού Ελέγχου, (∆ιατριβή), Αθήνα 1994: 134-135.
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επιµελητών, υφηγητών και καθηγητών.785 Το έργο τους περιελάµβανε την διεξαγωγή
ασκήσεων και φροντιστηρίων για τους φοιτητές, το γενικότερο ερευνητικό έργο της
Σχολής (προσωπικό τους, του καθηγητή της έδρας, ή αµφοτέρων), ενώ οι επιµελητές
επιφορτίζονταν επιπλέον µε την διδασκαλία, κατόπιν αναθέσεως από τον καθηγητή
και έγκριση της Σχολής, ειδικών µαθηµάτων της έδρας προς τους προπτυχιακούς
φοιτητές.786
Μια τέτοια έµµισθη θέση εντός του πανεπιστηµίου, όπως είναι φυσικό,
θεωρείτο προνοµιούχος, εφ’ όσον οι µισθοί ήταν µάλλον ικανοποιητικοί και η
εργασία, τουλάχιστον στις Σχολές όπου δεν χρειάζονταν εργαστήρια, µειωµένου
ωραρίου, ενώ οι ίδιοι οι βοηθοί και επιµελητές ασχολούνταν σχεδόν αποκλειστικά µε
την εκπόνηση των διδακτορικών τους διατριβών και υφηγεσιών. 787 Ωστόσο, ο
κανόνας που ήθελε το γνωστικό επίπεδο των βοηθών να µην υπερβαίνει τις γνώσεις
ενός απλού πτυχιούχου της ίδιας Σχολής, αλλά και ο τρόπος επιλογής τους, χωρίς
εξετάσεις, αλλά µε µόνη την εισήγηση του καθηγητή της έδρας, συνετέλεσαν από την
αρχή στην βαθµιαία υποβάθµισή τους.788
Πέρα, όµως, από τα προφανή πλεονεκτήµατα ή τις αδυναµίες της θέσης των
πανεπιστηµιακών βοηθών-επιµελητών, η θέση τους εξαρτάτο από τον καθηγητή της
έδρας. Υπήρχε το υπόβαθρο για την ανάπτυξη σχέσεων εξουσίας σε υπερθετικό
βαθµό ανάµεσα στους καθηγητές και τους βοηθούς, οι οποίες επεκτείνονταν όχι µόνο
στο καθηµερινό διδακτικό έργο, αλλά µπορούσαν να αφορούν και στις διαδικασίες
συµµετοχής στα όργανα διοίκησης και στον τρόπο λήψης αποφάσεων. 789 Τούτη η
άσκηση εξουσίας εκ µέρους του καθηγητή είναι που αποδίδει στους βοηθούς
καθήνοντα επιτηρητών στις εξετάσεις, διορθωτών των φοιτητικών γραπτών,
παραδίδοντος συνηθέστατα το µάθηµα, ενασχολούµενου συχνά µε τις εκδοτικές
υποχρεώσεις του καθηγητή, του παρέχοντος γραµµατειακή και ερευνητική
785
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Κοινωνιολογική Έρευνα, Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη 1977: 97-98.
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Βλ. Κ. ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑ-ΓΡΙΒΑ, Η Κατάσταση στα Πανεπιστήµια της Ελλάδας µετά το ΝόµοΠλαίσιο. (Νόµο 1268/82 «για τη ∆οµή και Λειτουργία των Ανωντάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων»),
Αθήνα 1984: 65.
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Αθήνα 1984: 65.
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της, Αθήνα: Gutenberg 1980: 209-210.
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Βλ. Μ. ΣΑΜΑΤΑ, «Παράγοντες και Συνέπειες του Πανεπιστηµιακού Γραφειοκρατισµού», Το
Πανεπιστήµιο στην Ελλάδα Σήµερα. Οικονοµικές, Κοινωνικές και Πολιτικές ∆ιαστάσεις, 1ο Συνέδριο,
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υποστήριξη. 790 Οι καθηγητές αντιµετώπιζαν σχεδόν πάντα τους βοηθούς ως τους
ενδεχόµενους διαδόχους τους στην έδρα, γι’ αυτό και κάποιοι φρόντιζαν να
καταδεικνύουν τα πιθανά ελλείµατά τους, µεγιστοποιώντας έτσι την διάρκεια της
καθηγητικής υστεροφηµίας τους.791
Ο κύριος στόχος τούτης της οµάδας ήταν η τελική κατάληψη καθηγητικής
έδρας στις σχολές τις οποίες υπηρετούσαν.
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Αυτός ο στόχος µοιάζει να

εκπληρώθηκε µε τον Νόµο 1268/82, ο οποίος προέβλεπε προνοµιακές διατάξεις υπέρ
των διδακτόρων µελών του Βοηθητικού ∆ιδακτικού Προσωπικού. Συγκεκριµένα, στο
άρθρο 31 του Νόµου αναφέρεται ότι όλοι οι υπηρετούντες σε Α.Ε.Ι. Επιµελητές,
Βοηθοί, Επιστηµονικοί Συνεργάτες, µόνιµοι ή όχι, οι οποίοι κατέχουν διδακτορικό
δίπλωµα, εντάσσονται αυτοδίκαια σε θέσεις Λεκτόρων ή µονίµων Λεκτόρων.793
Ωστόσο, η θέση του Βοηθητικού ∆ιδακτικού Προσωπικού αναβαθµίζεται,
καθώς όχι µόνο εξοµοιώνονται απόλυτα µε τους καθηγητές, αλλά και προάγονται µε
κλειστές διαδικασίες µέχρι την πρώτη βαθµίδα των καθηγητών.794 Επρόκειτο, όπως
έχει χαρακτηρισθεί από τον καθηγητή Γ. Μαυρογορδάτο, για µια τυπική µορφή
«εφαρµοσµένου λαϊκισµού».795
Ειδικότερα στην Θεολογική Σχολή Αθηνών, στην πρώτη φάση εφαρµογής του
Νόµου 1268/82, κατέλαβαν θέσεις διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού
δεκατέσσερις (14) περίπου Βοηθοί και Επιµελητές, στελεχώνοντας και τα δύο
τµήµατα της Σχολής. Ήταν οι ακόλουθοι, έτσι όπως αναφέρονται στην Επετηρίδα της
Σχολής:796
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Επιµελητές
Γεώργιος Αντουράκης (Θεολογικό)
Νικολίτσα ∆. Γεωργοπούλου-Νικολακάκου (Ποιµαντικό)
Βασίλειος Ν. Γιαννόπουλος (Θεολογικό)
Γεώργιος ∆. Μεταλληνός (Θεολογικό)
Γεώργιος Π. Πατρώνος (Θεολογικό)
Πάσχος Β. Πάσχου (Ποιµαντικό)
Λουκάς Χ. Φίλης (Θεολογικό)
Παναγιώτης Ε. Χριστινάκης (Ποιµαντικό)
∆ιονύσιος Γ. ∆ακουράς (Θεολογικό)
Αλέξανδρος Μ. Σταυρόπουλος (Ποιµαντικό)
Χαράλαµπος Γ. Σωτηρόπουλος (Θεολογικό)

Βοηθοί
∆ηµήτριος Β. Γόνης (Θεολογικό)
Ξενοφών Σ. Παπαχαραλάµπους (Θεολογικό)
Κωνσταντίνος Σ. Βλάχος (Ποιµαντικό)

Σε µεταγενέστερες φάσεις οι οποίες συνεχίστηκαν µέχρι και είκοσι χρόνια
αργότερα, ακολούθησαν και άλλες προαγωγές σε θέσεις διδακτικού και ερευνητικού
προσωπικού, όπως αυτή του Μάριου Μπέγζου (Θεολογικό) το 1986, αλλά και των
Σταµάτη Χατζησταµατίου (Θεολογικό), Στέφανου Μανίκα (Θεολογικό) και π.
Γεωργίου Ευθυµίου (Ποιµαντικό) το 2003.
Η θέση, αλλά και η εξέλιξη όλων αυτών των νεοεισερχοµένων, σύµφωνα µε
τον νόµο, εξαρτάται απόλυτα από την εξουσία των τακτικών καθηγητικών, οι οποίοι
όπως έχουµε ήδη υπογραµµίσει, έδωσε σκληρή µάχη προκειµένου να διατηρήσει τα
προνόµιά της από την απειλή των «εισβολέων». 797 Η διατήρηση αυτών των
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Βλ. Χ. ΓΙΑΝΝΑΡΑ, Ορθοδοξία και ∆ύση στην Νεώτερη Ελλάδα, Αθήνα: ∆όµος 1992: 321-322
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αξιοκρατικών επιλογών γενικά στον ακαδηµαϊκό χώρο. Για πολλές δεκαετίες η πανεπιστηµιακή
σταδιοδροµία προύπέθετε –κατά κανόνα- την έγκαιρη προσκόλληση σε κάποιο καθηγητή, που θα
εξασφάλιζε µε το κύρος και τις γνωριµίες του υποτροφία µεταπτυχιακών σπουδών στον
προστατευόµενο. Ακολουθούσε µακρά θητεία σε θέση ‘βοηθού’ µε εξευτελιστικές υποχρεώσεις, που
συχνά δεν διέφεραν από αυτές του οικιακού παραδουλευτή. Έτσι, όταν έφτανε κάποτε η ώρα της
ποθητής καθηγεσίας, λειτουργούσε αυτονόητα και το ψυχολογικό σύνδροµο των απαιτήσεων του
ευτελιµένου να υποβάνει άλλους νεώτερους στον ίδιο ευτελισµό».
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προνοµίων επιτεύχθηκε διότι η ανώτερη βαθµίδα των καθηγητών, η οποία ασκεί και
αυτή την µορφή συµβολικής βίας, έχουν ήδη εξασφαλισµένη την µονιµότητά τους
στην Θεολογική Σχολή, άρα δεν αντιµετωπίζουν προβλήµατα ανασφάλειας και
επαγγελµατικής κατοχύρωσης, σε αντίθεση, βέβαια, µε τους λέκτορες οι οποίοι
απειλούνται
απόλυσης.
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µε

τον

κίνδυνο

της

στασιµότητας

ή

ακόµα

και

της

Επιπλέον, η βία των υψηλόβαθµων καθηγητών έναντι των

χαµηλόβαθµων εκφράστηκε έντονα µέσω της εξουσίας των πρώτων να διαχειρίζονται
τον χρόνο των δεύτερων, τον ρυθµό της καριέρας τους, την επιτάχυνση ή την
επιβράδυνση της προαγωγής τους.799 Οι κυρίαρχοι του πεδίου καθηγητές βασίζουν µε
αυτόν τον τρόπο την στρατηγική διατήρησης της εξουσίας τους όχι µόνο στην τέχνη
του να κάνουν κάποιον να περιµένει, αλλά ταυτόχρονα καλλιεργώντας του έτι
περαιτέρω προσδοκίες. 800 Η επένδυση των χαµηλόβαθµων καθηγητών είναι τέτοια
ώστε να υποστούν σχεδόν τα πάντα για να καταφέρουν τον προσδοκώµενο σκοπό.801
Με αυτόν τον τρόπο οι σχέσεις εξάρτησης όχι µόνο διατηρούνται αλλά και
σκληραίνουν

ακόµα

πιο

πολύ,

οδηγώντας

εν

τέλει

δηµοσιοϋπαλληλικών κριτηρίων για την προαγωγική εξέλιξή τους.

στην

επιβολή

802

Η συµβολική βία των πανεπιστηµιακών θεολόγων επηρέασε άµεσα την
παραγωγή του επιστηµονικού έργου της Σχολής, καθώς η βασικότερη προϋπόθεση
για την εξέλιξη ενός πανεπιστηµιακού -κι αυτή υπό τον ασφυκτικό έλεγχο των
µονίµων καθηγητών- µεταστοιχειώθηκε στο επίπεδο της αναγκαιότητας του «δούναι
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Βλ. Μ. ΣΑΜΑΤΑ, «Παράγοντες και Συνέπειες του Πανεπιστηµιακού Γραφειοκρατισµού», Το
Πανεπιστήµιο στην Ελλάδα Σήµερα. Οικονοµικές, Κοινωνικές και Πολιτικές ∆ιαστάσεις, 1ο Συνέδριο,
Πάντειον Πανεπιστήµιο 28 Νοεµβρίου-1 ∆εκεµβρίου 1990, Αθήνα: Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα 1991:
223 «Ο Νόµος-πλαίσιο έδωσε τη δυνατότητα και στις κατώτερες βαθµίδες των ∆.Ε.Π. να συµµετέχουν
στα εκλεκτορικά σώµατα για την κρίση οµοιοβάθµων τους και υποψηφίων για κατώτερες βαθµίδες.
Ωστόσο το γεγονός ότι τα µέλη ∆.Ε.Π. των βαθµίδων αυτών παράλληλα υποχρεούνται, µε κίνδυνο
απολύσεως ή στασιµότητας να εξελιχθούν εντός συγκεκριµένου χρονικού ορίου στην επόµενη
βαθµίδα, συντέλεσε στη διατήρηση της εξάρτησής τους από τα µέλη ∆.Ε.Π. των ανωτέρων βαθµίδων
του Τµήαµτός τους, τα οποία επειδή έχουν µονιµότητα, δεν αντιµετωπίζουν πρόβληµα ανασφάλειας κι
επαγγελµατικής κατοχύρωσης. Η υποχρέωση αυτή για εξέλιξη οδήγησε επίσης πολλά Α.Ε.Ι., στην
καθιέρωση κρίσεων µε καθαρά δηµοσιοϋπαλληλικά κριτήρια, χάρη στη συντεχνιακή ‘προστασία’ των
ήδη εκλεγµένων µελών από τους συναδέλφους τους».
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Βλ. P. BOURDIEU, Homo Academicus, transl. by Peter Collier, Cambridge: Polity Press 1988: 88.
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Βλ. P. BOURDIEU, Homo Academicus, transl. by Peter Collier, Cambridge: Polity Press 1988: 89.
801
Σε µερικές περιπτώσεις, η συµβολική βία µεταµορφωνόταν και σε σωµατική βία. Είναι ενδεικτική η
µαρτυρία ενός διαλόγου µεταξύ δύο βοηθών στην Θεολογική Σχολή Αθηνών, ο οποίος αφορούσε τον
οξύθυµο και οργίλο χαρακτήρα ενός πανεπιστηµιακού θεολόγου: «Μπορεί να σε χαστουκίσει, αλλά θα
σε αναδείξει!», βλ. Γ. ΦΡΑΓΚΙΑ∆ΑΚΗ, π., Φοιτητικές Αναζητήσεις, Χαϊδάρι: Σαίτης 2007: 14,
υποσηµ. 17.
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Βλ. Χ. ΓΙΑΝΝΑΡΑ, «Ανυπόληπτη Εξουσία», Παιδεία και Γλώσσα. Επικαιρικά Παλινωδούµενα,
Αθήνα: Πατάκης 2000: 143 «Είµαστε η µόνη χώρα στον κόσµο όπου η ακαδηµαϊκή εξέλιξη ακολουθεί
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και λαβείν» µεταξύ των επιµέρους οµάδων. 803 Αν και η εισαγωγή του 1268/82
στόχευε µεταξύ άλλων και στην στελεχική και λειτουργική ανανέωση του ελληνικού
πανεπιστηµίου, ωστόσο στην πράξη επέφερε και αντιφατικά αποτελέσµατα.804 Τούτο
συνάγεται από το γεγονός ότι δεκαπέντε χρόνια αργότερα, λίγοι νέοι επιστήµονες
κατόρθωσαν να ενταχθούν ως µέλη ∆ΕΠ στα ελληνικά πανεπιστήµια, καθώς είχε ήδη
συντελεσθεί ο κορεσµός τους από το παλαιό Βοηθητικό ∆ιδακτικό Προσωπικό.805
∆εν είναι δύσκολο να καταλάβουµε ότι ένας τέτοιος µηχανισµός λειτουργεί
στην βάση της αστυνοµικής νοοτροπίας,806 η οποία επιδιώκει αφ’ ενός τον έλεγχο και
την

χειραγώγηση

των

νεοεισερχόµενων,

καθώς

δεν

υπάρχουν

περιθώρια

αµφισβήτησης της εξουσίας των κυρίαρχων, αφ’ ετέρου την µόνιµη εξάρτησή του
από τον κυρίαρχους, καθώς οι πρώτοι έχουν έχοντας πάντοτε την ανάγκη κάλυψης
και προστασίας άνωθεν, αλλά ακόµη οφείλουν να διατηρούν την αίσθηση της
«νόµιµης φιλοδοξίας», δηλαδή να µην λησµονούν ότι ο ρυθµός της πανεπιστηµιακής
ζωής και εξέλιξής του είναι αποτέλεσµα της προσωπικής εσωτερίκευσης των δοµών
µιας πιθανής καριέρας του.807 Μια τέτοια στωική ανεκτικότητα και έλλειψη διάθεσης
αποµύθευσης του πανεπιστηµιακού χώρου δηλώνει µάλλον ξεκάθαρα την αποδοχή
και οικειοποίηση της συµβολικής βίας των υψηλόβαθµων ιεραρχικά καθηγητών από
το κατώτερο διδακτικό προσωπικό, παγιώνοντας το habitus των πανεπιστηµιακών
θεολόγων εν προκειµένω, το οποίο απαιτεί την νοµοτελειακή, φυσική αποδοχή ενός
οικείου συστήµατος εξουσίας. 808 Εξ άλλου, οι διαθέσεις τις οποίες όφειλε να
εγκολπωθεί ο νεοεισερχόµενος λέκτορας ή χαµηλόβαθµος καθηγητής, συνίσταντο
στο ήθος το οποίο προσιδιάζει στην θέση του εντός του πεδίου (τουτέστιν στο
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Πανεπιστήµιο στην Ελλάδα Σήµερα. Οικονοµικές, Κοινωνικές και Πολιτικές ∆ιαστάσεις, 1ο Συνέδριο,
Πάντειον Πανεπιστήµιο 28 Νοεµβρίου-1 ∆εκεµβρίου 1990, Αθήνα: Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα 1991:
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Βλ. . P. BOURDIEU, Homo Academicus, transl. by Peter Collier, Cambridge: Polity Press 1988:
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Βλ. Ζ. Κ. ΠΑΛΗΟΥ-Ο. Α. ΚΥΡΙΑΖΗ, «Οι Έλληνες Πανεπιστηµιακοί», Επιστήµη και Κοινωνία,
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ανύπαρκτο ή πολύ µικρό πολιτιστικό κεφάλαιο), όπως το καθόριζαν οι υψηλόβαθµοι
κάτοχοι του πολιτιστικού κεφαλαίου, δηλαδή την «υποµονή» και την «σεµνότητα».809
Ο αγώνας για επιβίωση των λεκτόρων απαιτούσε και απαιτεί την προσαρµογή του
λιγότερου ισχυρού µέρους σε κανόνες που προσιδιάζουν στις βίαιες διαδικασίες
φυσικής επιλογής.810

809

Βλ. . P. BOURDIEU, Homo Academicus, transl. by Peter Collier, Cambridge: Polity Press 1988:
116.
810
Βλ. Μ. ΤΖΑΝΗ, Η Κυριαρχία των Κινήτρων. Η Κοινωνική Προέλευση των Μελών ∆.Ε.Π. των
Ελληνικών Α.Ε.Ι., Αθήνα: Γρηγόρης 1993: 119.
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Κεφάλαιο 14. Ιδεολογικές Θέσεις των Πανεπιστηµιακών
Θεολόγων
α. Αντικοµµουνισµός
α.1. Θεµελιώνοντας Θεολογικά την Κοινωνική Ανισότητα
Ο Γρηγόριος Παπαµιχαήλ είναι ο πρώτος από τους πανεπιστηµιακούς θεολόγους ο
οποίος

επιχειρεί

να αρθρώσει

µια ιδεολογική αντιπαράθεση µεταξύ

του

Χριστιανισµού και του Σοσιαλισµού. Έχοντας σπουδάσει θεολογία στην Θεολογική
Σχολή της Αγίας Πετρούπολης στην προεπαναστατική Ρωσία, γνωρίζοντας την
γλώσσα και την καθηµερινότητα της χώρας, ήταν περίπου αυτονόητο ότι θα
αναδεικνυόταν ως ο επιφανέστερος, ίσως, εκπρόσωπος της αντικοµµουνιστικής
ιδεολογίας στον χώρο της Θεολογικής Σχολής Αθηνών.
Σηµείο εκκίνησης της αντιπαράθεσης του Παπαµιχαήλ είναι η αµφισβήτηση
του προσώπου του Ιησού και του Χριστιανισµού από τον γερµανό σοσιαλιστή
θεολόγο Albert Kalthoff. Ο τελευταίος επισηµαίνει ότι ο Χριστιανισµός
συγκροτήθηκε ως θρησκευτικό ρεύµα συµπυκνώνοντας αφενός τις µεσσιανικές ιδέες
του εβραϊκού προφητισµού, οι οποίες εξέφραζαν την ιδεολογία -κοµµουνιστικών
τάσεων- της µοναστικής κοινότητας των Εσσαίων και αφετέρου των καταπιεσµένων
προλετάριων της Παλαιστίνης, οι οποίοι πραγµάτωσαν οργανικά την εσχατολογική
Βασιλεία του Θεού στην εκκλησία.811
Ενώπιον της ιδεολογικής αµφισβήτησης του εκκλησιαστικού οργανισµού,
ιδίως στον ελλαδικό χώρο από το κοµµουνιστικό κίνηµα, ο Γρηγόριος Παπαµιχαήλ
πιστεύει πώς είναι αυτονόητο καθήκον της εκκλησίας «η αδιάλειπτος και συστηµατική
διαφώτισις του ελληνικού εργατικού κόσµου δια διδασκαλίας καταλλήλου περί της
θρησκείας του ελληνικού λαού, καθ’ ής να κατακραυγάζωσιν οι Έλληνες ‘προλετάριοι’
διδάσκονται υπό ανθρώπων ξένων προς την ελληνικήν φυλήν και τα ελληνικά ιδανικά,
οργάνων σκοτίων προπαγανδών, σατανικώς µυούντων και την σπουδάζουσαν
ελληνικήν νεότητα εις τα µυστήρια της αθείας και του σοσιαλισµού».812 Ο Γρηγόριος
Παπαµιχαήλ αναλαµβάνει να αποδείξει ότι το σηµείο στο οποίο θεµελιώνεται ο
Σοσιαλισµός, δηλαδή η απαίτηση για κοινωνική δικαιοσύνη σε όλη την ανθρωπότητα,
είναι µία φενάκη, ένα απατηλό ψεύδος, ενώ κατ’ αντιστοιχία η κοινωνική ανισότητα,
811
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Βλ. Γ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ, Ο Ιησούς Χριστός ως Ιστορικόν Πρόσωπον, Αθήνησιν 1921: 40.
Γ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ, Χριστιανισµός και Σοσιαλισµός, Αθήναι 19213: 97-98.
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η φτώχεια και η ένδεια, είναι καταστάσεις καθοσιωµένες θρησκευτικά. Για να
στηρίξει την άποψή του αυτή, υποστηρίζει ότι η κοινωνική ανισότητα, την οποία
ορίζει ως «εν γένει ειπείν, το να µην έχωσιν όλοι οι άνθρωποι τα αυτά και ίσα
δικαιώµατα και καθήκοντα»,813 για την εξάλειψη της οποίας µάχεται ο Σοσιαλισµός,
είναι µέρος της φύσης των ανθρώπων, η οποία έχει το οµόλογό της, για παράδειγµα,
στη διαφορά των χαρισµάτων και των κλίσεων, στην διαφορά των φύλων και στην
διαφορά των ατοµικών ιδιοτήτων.

814

Θεωρεί το φαινόµενο της κοινωνικής

ανισότητας φυσικό, αιώνιο, αναλλοίωτο, καθώς πάντοτε θα συνυπάρχουν ο πλούτος
και την φτώχεια, 815 αποδίδοντάς του µία σχεδόν ιεροφανειακή ιδιότητα. Άρα
οποιαδήποτε απόπειρα πολιτικής λύσης του κοινωνικού προβλήµατος, καθίσταται
απλώς ουτοπία.816
Ωστόσο, στην προσπάθειά του να αναιρέσει το ιδεολογικό οπλοστάσιο του
Σοσιαλισµού, αναδεικνύεται η άγνοια του Γρηγόριου Παπαµιχαήλ όχι µόνο για την
κοινωνική πραγµατικότητα της χώρας του, αλλά και για το περιεχόµενο και τα
εργαλεία του Σοσιαλισµού που επιχειρεί να αναιρέσει. Σύµφωνα µε την ταξική
ανάλυση που αποπειράται, δηλώνει µε όλο το κύρος του πανεπιστηµιακού καθηγητή
ότι «Η Ελλάς δεν είνε χώρα εργατική, δηλα δη κοιτίς και τροφός προλεταριάτου.
Πάντες σχεδόν οι Έλληνες αποτελούσι πληθυσµόν αστικόν, και αυτοί οι εργάται. Η
ιδιοκτησία είνε η βάσις, ο σκοπός και το όνειρο του Έλληνος, ολίγοι δ’ είνε οι άνευ
ιδιοκτήτου γης αγρόται ενταύθα».817 Η ελληνική κοινωνία του Μεσοπολέµου για τον
Γρηγόριο Παπαµιχαήλ αποτελείται στην πλειονότητά της από µικροαστούς, ενώ η
εργατική τάξη δεν είναι παρά µια µικρή και ασήµαντη µειοψηφία, στην οποία δεν
είναι νόµιµο να αναγνωρισθεί το δικαίωµα για πάλη και κοινωνικούς αγώνες, ή µε
άλλα λόγια «η αξίωσις να διευθετή αυτή αυθαιρέτως τον βίον της χώρας, µοναρχικά
ιδιοποιουµένη δικαιώµατα οχλοκρατικού αυταρχικού ρυθµού της ζωής των πολλών».818
Πιστεύει ότι η εργατική τάξη στην Ελλάδα είναι εύρωστη και ακµαία, γι’ αυτό και ο
Σοσιαλισµός δεν θα βρεί πρόσφορο έδαφος ανάµεσά της, καθώς «ο εργάτης κερδίζει
ασυγκρίτως περισσότερα ή οιοσδήποτε κοινός αστός ή υπάλληλος». 819 Στην Ελλάδα
δεν υπάρχει η πάλη των τάξεων, για τον απλούστατο λόγο ότι η ελληνική κοινωνία
813
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αγνοεί την ταξική διαίρεση, γι’ αυτό κάθε εξέγερση εναντίον της -ολιγάριθµης
εξάλλου- αστικής τάξης είναι τεχνητή, επιβαλλοµένη έξωθεν και στρεφόµενη κατά
των ίδιων των εργατών.820
Η δυστυχία και οι απάνθρωπες συνθήκες ζωής πάντα σύµφωνα µε τον
Γρηγόριο Παπαµιχαήλ δεν είναι οι καρποί της φτώχειας και της ένδειας, αλλά του
ανθρώπινου ανικανοποίητου, της µαταιοδοξίας της ανθρώπινης φύσης. Τα πλούτη
των αστών δεν είναι η αιτία της βασάνου των προλετάριων, διότι «της αυταρκείας
επιτυγχανοµένης, ο πτωχός ου µόνον αποβαίνει ίσος προς τον πλούσιον, αλλά και
καθίσταται ευτυχέστερος».821 Ο συνειδητός χριστιανός διαθέτει καρτερία ενώπιον της
φτώχειας, της ένδειας και της στέρησης, σε αντίθεση µε τον άθεο Σοσιαλισµό ο
οποίος εισηγείται εξέγερση και επανάσταση.822 Άρα τότε µόνον θα αποδείξει ότι είναι
αληθινός χριστιανός, όταν παραµείνει πιστός στην χριστιανική διδασκαλία και δεν
παρασυρθεί από τις ιδεολογικές σειρήνες του Σοσιαλισµού. Πολύ περισσότερο που η
ιστορία έχει αποδείξει ότι οι ευνοϊκές συνθήκες ζωής µάλλον φθείρουν να
εξασθενούν τον άνθρωπο, ενώ µόνον οι δοκιµασίες, οι θλίψεις και οι στερήσεις
δηµιουργούν αληθινούς και ηθικούς ανθρώπους. 823 Ό,τι µένει ως επιστέγασµα της
ιδεολογικής βάσης του Παπαµιχαήλ είναι η φιλανθρωπία ως αναγκαία και ικανή
συνθήκη για την ανακούφιση της εργατικής τάξης και η συνεχιζόµενη πατρωνεία της
από θεσµούς όπως η εκκλησία.824
Ο Γρηγόριος Παπαµιχαήλ προσπαθεί να πείσει ότι η τυχόν άρση της
κοινωνικής ανισότητας από την ανθρωπότητα δεν θα έρθει µε πολιτικούς και
κοινωνικούς αγώνες, αλλά µε την εφαρµογή της χριστιανικής διδασκαλίας σε
οικουµενική κλίµακα. Χρειάζεται κατ’ αυτόν και οι εργάτες και οι καπιταλιστές να
γίνουν απλώς «καλοί άνθρωποι». 825 Η µεθοδολογική του πρόταση υπερτονίζει τον
παράγοντα της ανθρώπινης ατοµικότητας, εξαφανίζοντας ταυτόχρονα εντελώς
οποιαδήποτε κοινωνική ανάλυση ή ιστορική αίσθηση της πραγµατικότητας. Τούτη η
αντίληψη την οποία καλλιεργεί, ότι η πλήρης επικράτηση των χριστιανικών ιδεών θα
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Βλ. Γ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ, Χριστιανισµός και Σοσιαλισµός, Αθήναι 19213: 94.
Γ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ, Χριστιανισµός και Σοσιαλισµός, Αθήναι 19213: 44.
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Βλ. Γ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ, Χριστιανισµός και Σοσιαλισµός, Αθήναι 19213: 45-46.
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Βλ. Γ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ, «Πώς Λύεται το Κοινωνικόν Πρόβληµα», Εκκλησία Α΄ (1924): 388.
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Βλ. Γ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ, «Καινά ∆αιµόνια (Περί Σοσιαλισµού)», Πάνταινος 2 (1909/10): 938.
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Βλ. Γ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ, Χριστιανισµός και Σοσιαλισµός, Αθήναι 19213: 58 «καλοί κεφαλαιούχοι οι
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δήλα δη, πιστοί, πρόθυµοι και ειλικρινείς. Η κοινωνική του Χριστού διδασκαλία αποβλέπει εις την
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εύρηται εν τω ατοµικώ εκάστου χαρακτήρι».
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λύσει αυτόµατα το κοινωνικό πρόβληµα, είναι ουσιαστικά η πλήρης αναίρεση και
διαστρέβλωση του χριστιανισµού, καθώς στοχεύει στην επίτευξη της χιλιαστικής
ουτοπίας µε χριστιανική επικάλυψη. Ενώ αντιλαµβάνεται ότι η µαρξιστική κριτική
εναντίον της εκκλησίας εδράζεται στην ιστορική θεώρηση της δεύτερης ως δοµής
κοινωνικής εκµετάλλευσης, αρνείται να αντιµετωπίσει κριτικά και ιστορικά τις
συγκεκριµένες αιτιάσεις, αλλά εξαντλείται σε απολογητικού τύπου επιχειρήµατα, τα
οποία εγγίζουν τα µονοµερή όρια, ενώ στερούνται οποιασδήποτε κοινωνικής και
πολιτικής ανάλυσης.826

α.2. Η Αντικοµµουνιστική Εκκλησία
Πιστοί στον δρόµο που άνοιξε ο Γρηγόριος Παπαµιχαήλ στον αγώνα ενάντια στον
Σοσιαλισµό µένουν και οι επόµενοι πανεπιστηµιακοί θεολόγοι, οι οποίοι
ασχολήθηκαν µε το συγκεκριµένο ζήτηµα. Οι Παναγιώτης Τρεµπέλας, Αµίλκας
Αλιβιζάτος, Νικόλαος Λούβαρης και Γεράσιµος Κονιδάρης τάχθηκαν ο καθένας -σε
µεγαλύτερο

ή

µικρότερο

βαθµό-

αντίπαλοι

των

σοσιαλιστικών

ιδεών,

ενορχηστρώνοντας την κληρονοµιά του Παπαµιχαήλ.
Η µαρξιστική ιδεολογία συνεπάγεται πολιτιστική οπισθοδρόµηση, καθώς
χρησιµοποιεί εξαιρετικά βίαια µέσα για την επίτευξη των στόχων της,827 τονίζει ο
Νικόλαος Λούβαρης, µετέπειτα υπουργός Παιδείας στην κατοχική κυβέρνηση του
Ιωάννη Ράλλη.828 Γι’ αυτό και ο Χριστιανισµός, που βρίσκεται στους αντίποδες του
Μαρξισµού, οφείλει να αναπτύξει τα ιδιάζοντα εγγενή χαρακτηριστικά του. Η φύση
και ο χαρακτήρας της κοινωνικής µαρτυρίας της εκκλησίας εδράζεται, κατά τον
826

Βλ. Γ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ, «Κοµµουνισµός και Χριστιανισµός: ∆ιατί ο Κοµµουνισµός Πολεµεί τον
Χριστιανισµόν», Εκκλησία ΚΖ΄ (1950): 319.
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Βλ. Ν. Ι. ΛΟΥΒΑΡΙ, «Ο Πολιτισµός του Μπολσεβικισµού», Γρηγόριος ο Παλαµάς ∆΄ (1920): 51.
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Βλ. Γ. Ν. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, Η Εκκλησία από την Κατοχή στον Εµφύλιο, επιµ. Άγγελος Σιδεράτος,
Αθήνα: Προσκήνιο 2001: 19-20. Σύµφωνα µε τον Ι. Γ. ΤΙΜΑΓΕΝΗ, «Ο Νικόλαος Λούβαρις και οι
Θεολόγοι της Μέσης Εκπαιδεύσεως», Οι Τρεις Ιεράρχαι 82 (1991): 47, ο Λούβαρις, κατά τη διάρκεια
της υπουργείας του (1943) βοήθησε πολύ τον κλάδο των θεολόγων. Χαρακτηριστικά: «Εις τους
παλαιοτέρους εξ ηµών, ότι µέχρι και του 1943 οι θεολόγοι καθηγηταί της Μέσης Εκπαιδεύσεως δεν
είχον το δικαίωµα προαγωγής εις τον βαθµόν του Γυµνασιάρχου. Το δικαίωµα τούτο είχαν µόνον οι
Φιλόλογοί. Προσέτι, οι Θεολόγοι, προκειµένου να προαχθούν, έπρεπε να επιθεωρηθούν υπό
Φιλολόγου Γενικού Επιθεωρητού, διότι δεν υπήρχον Θεολόγοι Γενικοί Επιθεωρηταί, ούτε είχον ούτοι
δικαίωµα προαγωγής εις τον βαθµόν τούτον. Τούτο ήτο άκρως ταπεινωτικόν δια τον Θεολογικόν
κλάδον, διότι –αν δεν µε απατά η µνήµη µου- δια τας ειδικότητας Μαθηµατικών και Φυσικών υπήρχον
ειδικοί Γενικοί Επιθεωρηταί. Τέλος, µεταξύ των µελών του Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Συµβουλίου δεν
υπήρχε, κατά νόµον, Θεολόγος Ανώτατος Εκπαιδευτικός Σύµβουλος. Εν τελευταία δε αναλύσει οι
Θεολόγοι Καθηγηταί εκρίνοντο(!) υπό φιλολόγων Γενικών Επιθεωρητών […] Μεταξύ αυτών, λοιπών,
έπραξε (σ.σ. ο Λούβαρις ως Υπουργός Παιδείας) και τούτο το σπουδαιότατον, το µέγα δια τους
Θεολόγους καθηγητάς: Έδωκε και εις αυτούς, δια νόµου, το δικαίωµα της προαγωγής: α) Εις τον
βαθµόν του Γυµνασιάρχου, β) Εις τον βαθµόν του Γενικού Επιθεωρητού και γ) να εκπροσωπούνται εις
το Ανώτατον Εκπαιδευτικόν Συµβούλιον δια Θεολόγου Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Συµβούλου».
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Αµίλκα Αλιβιζάτο, πρωτίστως στην ανθρώπινη πραγµατικότητα, επιδιώκοντας την
πνευµατικοποίηση των χριστιανών, ούτως ώστε να επιτευχθεί έτσι η οποιαδήποτε
κοινωνική µεταβολή.

829

Καυτηριάζεται, ωστόσο, η κοινωνική νωθρότητα της

εκκλησίας τόσο στο ιδεολογικό πεδίο, ενώπιον των ραγδαία αναπτυσσόµενων
σοσιαλιστικών ιδεών, όσο και στο πρακτικό πεδίο, καθώς παρά τις µεγαλόστοµες
διακηρύξεις η διοικούσα εκκλησία επέδειξε παροιµιώδη αναλγησία και απάθεια
ενώπιον των εκατοµµυρίων προσφύγων της Μικρασιατικής Καταστροφής.830
Στο επίπεδο της καθηµερινής πολιτικής, η εκκλησία για τον Παναγιώτη
Τρεµπέλα, επιφανές και ιδρυτικό µέλος της Αδελφότητας Θεολόγων η Ζωή, είναι
«οργανισµός προσηλυτιστικός», έχει άµεση προτεραιότητα να διαφυλάξει το ποίµνιό
της από τον κοµµουνιστικό κίνδυνο, µιας και ο ιδεολογικός διαποτισµός των
σοσιαλιστικών κηρυγµάτων στους εργάτες καθίσταται ολοένα και ισχυρότερος. 831
Καλεί δε την διοικούσα εκκλησία να αναπτύξει διαφωτιστικές επιχειρήσεις προς τον
εργατικό κόσµο, δηλαδή να τον πείσει ότι «ενδιαφέρεται ‘στα σωστά’ δια τα
συµφέροντά του», ότι η εκκλησία είναι «η προστάτις των αδικουµένων».832
Επιτακτική είναι, όµως, η ανάγκη να κατανοήσει η διοικούσα εκκλησία,
σύµφωνα µε τον Γεράσιµο Κονιδάρη, άνθρωπο µετέπειτα του περιβάλλοντος του
πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραµανλή,833 µε διακηρυγµένα τα φιλοβασιλικά του
αισθήµατα 834 και ανεπτυγµένη την εµφυλιοπολεµική διχαστική γραµµή, 835 ότι η
αντιµετώπιση του Κοµµουνισµού δεν γίνεται µε διώξεις και αστυνοµικά µέσα, αλλά
πρωτίστως µε την άρση των αιτίων που τον γεννούν. 836 Γι’ αυτό και παρίσταται
ανάγκη για άµεση διείσδυση της εκκλησίας στους εργατικούς και συνδικαλιστικούς
κύκλους, προκειµένου να αποκατασταθεί η µεταξύ τους επικοινωνία και να
αισθανθούν οι εργάτες ότι ο εκκλησιαστικός οργανισµός γνωρίζει βασικές ανάγκες
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835
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τους, όπως η ανεργία, η οικονοµική υστέρηση, η αµορφωσιά και να τις θεραπεύσει
όσο µπορεί.837

β. Επιβεβαίωση του Συντηρητικού Προσανατολισµού
Κατά τις πρώτες δεκαετίες µετά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, όπου η υφήλιος έχει
µοιραστεί σε ιδιαίτερες ζώνες επιρροής και ο Ψυχρός Πόλεµος µεταξύ Ανατολής και
∆ύσης βρίσκεται στο απόγειό του, οι πανεπιστηµιακοί θεολόγοι επαναβεβαιώνουν µε
τον πιο σαφή τρόπο την συστοίχησή τους µε τον θεσµό της διοικούσας εκκλησίας,838
αλλά και µε τις συνεπαγόµενες βασικές πολιτικοκοινωνικές επιλογές της. Η
αντιρρητική πολεµική εναντίον της κοµµουνιστικής ιδεολογίας, της «αντεθνικής
πρόκλησης και προπαγάνδας», µέσα από την θρησκευτική γλώσσα ήταν το
προνοµιακό πεδίο αντιπαράθεσης της πανεπιστηµιακής θεολογικής διανόησης. Όπως
σηµειώνει χαρακτηριστικά ο καθηγητής Παναγιώτης Μπρατσιώτης, η θρησκευτική
και ηθική διαφώτιση του ελληνικού λαού µέσω του έργου της Θεολογικής Σχολής,
στοχεύει τόσο στην ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών της χώρας, όσο και στην
απόκρουση «των λυµαινοµένων αυτήν υλιστικών και ανατρεπτικών ιδεών» .839
Αν και ο ρόλος τους δίπλα στην διοικούσα εκκλησία ήταν περισσότερο
συµβουλευτικός και όχι ουσιαστικός,840 ονόµατα όπως αυτά των καθηγητών Αµίλκα
Αλιβιζάτου, Παναγιώτη Μπρατσιώτη και Παναγιώτη Τρεµπέλα σφράγισαν ανεξίτηλα
την πορεία της εν Ελλάδι εκκλησίας στο σύγχρονο γίγνεσθαι.841 Οι πανεπιστηµιακοί
θεολόγοι θεωρούνται ως οι βασικότεροι παράγοντες «για την προετοιµασία στελεχών
εκκλησιαστικού διαφωτισµού και φρονηµατισµού του λαού», 842 δηλαδή για την
δηµιουργία θεολόγων, ικανών να χειραγωγήσουν αποτελεσµατικά το ποίµνιο στην
κυρίαρχη κρατικοθρησκευτική ιδεολογία. 843 ∆εν είναι τυχαίο ότι ο κατοπινός
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Greece theologians in the recent past to think and to theologise in an abnormal way; that is to say to
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δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος, σε έκκλησή του προς τα µέλη των συγκλήτων
των ΑΕΙ, παροτρύνει όλους τους πανεπιστηµιακούς δασκάλους να ενεργοποιηθούν
µαζί µε τους πανεπιστηµιακούς θεολόγους ούτως ώστε να επιβάλουν «την γενικήν
αίσθησιν και ανάγκην σεβασµού επί τη ηθική τάξει, την οποίαν πάς τις, από του
τελευταίου Έλληνος µέχρι και του µεγαλυτέρου πρέπει να έχη, να πιστεύη και να
θεραπεύη».844 Και συνεχίζει λέγοντας ότι «είναι υπέρ ποτε και άλλοτε να επιβάλωµεν
εις τους νέους τον αυτοέλεγχον δια της πίστεως εις τας ηθικάς αξίας. Ας ξεκινήσωµεν
και προς αυτήν την κατεύθυνσιν µίαν προσπάθειαν, χωρίς να θεωρούµεν ότι τούτο
ανήκει εις τον χώρον µόνον των στεγανών διαµερισµάτων των Θεολογικών Σχολών.
∆εν οµιλώ περί της εξειδικευµένης διδασκαλίας θεολογικών τινων θεµάτων. Οµιλώ δια
την γενικήν αίσθησιν και ανάγκην σεβασµού προς την ηθικήν τάξιν, τηνν οποίαν πας τις
από τον πρώτον µέχρι του τελευταίου Έλληνος πρέπει να έχη, να πιστεύη και να
θεραπεύη». 845 Ίσως αυτός να είναι και ο λόγος για τον οποίο αναγνωρίζονται οι
πανεπιστηµιακοί θεολόγοι από εκείνες τις πανεπιστηµιακές δυνάµεις που στηρίζουν
την απριλιανή δικτατορία ότι συνέβαλαν ενεργά «εις την ηθικήν και εθνικήν
διαπαιδαγώγησιν του Λαού».846 Μαζί µε την Θεολογική Σχολή της Θεσσαλονίκης που
εξοπλίζεται µε µια πολύ καλή υποδοµή,847 οι πανεπιστηµιακοί θεολόγοι καθίστανται,
σύµφωνα µε τον καθηγητή Σάββα Αγουρίδη, ένας ακόµα πυλώνας της κρατούσας
πολιτικής ιδεολογίας και κοινωνικής ηθικής, στηρίζοντας αποτελεσµατικά το
εποικοδόµηµα του ελληνοχριστιανισµού.848
support every form of status quo in their theology, to turn the faith of the people of God into a moral
system, to speak in safety and security, to live in a comfortable and secular way, and to rationalise the
whole mystery and function of the Church according to the will of the so-called ‘contemporary
necessities’ i.e. of any establised status quo».
844
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Παρά το γεγονός ότι οι πανεπιστηµιακοί θεολόγοι εξακολουθούν να
διατηρούν κάποια διεθνή λάµψη και αναγνώριση, σε σηµείο ώστε να χορηγούν
πτυχία ακόµα και σε αλλοδαπούς φοιτητές,849 η συµπόρευσή τους µε την πολιτικώς
ορθή ιδεολογία είχε ως ταυτόχρονη συνέπεια όχι απλά την αποξένωσή της µε ό,τι πιο
νέο και ριζοσπαστικό γεννούσε η παγκόσµια θεολογική σκηνή, αλλά κυρίως την
ιδεολογικοποίηση των νέων θεολογικών ρευµάτων, την απολογητική αντιπαράθεση,
υπό τον µανδύα ενός υπόγειου, αλλά και τόσο ευδιάκριτου φόβου. Χαρακτηριστικό
παράδειγµα αυτής της µονολιθικής στάσης τους, είναι η περίπτωση της πιο
επαναστατικής θεολογικής κίνησης του 1960, η θεολογία του «Θανάτου του Θεού» ή
του «Χριστιανικού Αθεϊσµού», όπως αποκαλείται, η οποία αντιµετωπίζεται ως
«κατάντηµα» και «µόλυσµα της ‘µοντέρνας’ Θεολογίας». 850
Μπορούµε, λοιπόν, να διαπιστώσουµε αντιφάσεις, όπως είναι οι ακόλουθες.
Εκφράζουν την αδυναµία τους για έναν παράλληλο βηµατισµό όχι µόνο µε τα διεθνή
κρατούντα στο παγκόσµιο θεολογικό στερέωµα, αλλά και µε φωνές που ακούγονται
στο εσωτερικό της χώρας. Οι πανεπιστηµιακοί θεολόγοι, µοιάζουν να είναι
εγκλωβισµένοι

στο

ιδιότυπο

εκκλησιαστικό/ιδεολογικό

περιχαράκωµά

τους,

παρακολουθώντας µάλλον αµήχανα την τροµακτική ένταση που δονεί την παγκόσµια
θεολογική σκέψη: την ανάγκη αφοσίωσης προς την πίστη και την παράδοση αφ’ ενός
και την υποχρέωση καινούργιας νοηµατοδότησης των νέων δεδοµένων του κόσµου
µας.851 Παρουσιάζονται αιφνιδιασµένοι ακόµα και ενώπιον της εγχώριας απαίτησης
για ένα στίγµα ανανέωσης και ανακαίνισης των θεολογικών πραγµάτων και των
κοσµικών προεκτάσεών τους: το καθήκον για µια θεολογία που θα συνδυάζει
δηµιουργικά την θεογνωσία και την πνευµατικότητα, την πανορθόδοξη κοινωνία και
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επικοινωνία, το χρέος ενός έντιµου διαλόγου µε την διανόηση, την προοπτική
συνάντησης µε την δυτική θεολογία. 852 Οι ελπίδες που είχαν στιγµιαία αναπτυχθεί
µεταπολεµικά, για µια στενή συνεργασία των αµερικανικών και ευρωπαϊκών
θεολογικών σχολών, υπό την σκέπη του Παγκοσµίου Συµβουλίου των Εκκλησιών,853
αναφορικά µε τα σύγχρονα θεολογικά και κοινωνικά προβλήµατα, µένουν τελικά στο
επίπεδο της ουτοπίας. Οι πανεπιστηµιακοί θεολόγοι δείχνουν να περιχαρακώνονται
σε µία κλειστού τύπου και επαρχιωτικού προσανατολισµού επιστήµη, η οποία
παραµένει δίχως κοινωνική αναφορά και πρακτική στοχοθεσία, κάνοντας αισθητό το
έλλειµµα ανιστορικότητας των διανοητικών αγαθών τους. 854 Η αντικοµµουνιστική
στράτευση και ο θρησκευτικός και θεολογικός συντηρητισµός τους επρόκειτο να
σφραγίσουν καταλυτικά την παρουσία τους τουλάχιστον για τις επόµενες τρεις
δεκαετίες.855
Αν και οι προηγούµενες δεκαετίες ανέδειξαν την ετοιµότητα των
πανεπιστηµιακών θεολόγων να υπερασπίσουν την ιδεολογία και την τάξη τους έναντι
του Σοσιαλισµού, στην µεταπολεµική περίοδο η παρουσία τους στον χώρο των
ιδεολογικών αναµετρήσεων και συγκρούσεων παρουσιάζει ύφεση. Οι σοσιαλιστικές
ιδέες βρίσκονται στην µεριά του ηττηµένου ύστερα από την τραγική περιπέτεια του
Εµφυλίου πολέµου, χωρίς να παρίσταται ανάγκη άµεσης απολογητικής ανασκευής
τους. Επιπλέον, την συγκεκριµένη χρονική περίοδο βρίσκονται στο απόγειό τους οι
θρησκευτικές αδελφότητες, οι οποίες µε την έντονη κοινωνική παρουσία τους και την
ακτιβιστική δραστηριοποίησή τους απορροφούν και εκτονώνουν την όποια
συσσωρευµένη τάση για κοινωνική και πολιτική δράση µέσα στον εκκλησιαστικό
οργανισµό. Ενώ οι πανεπιστηµιακοί θεολόγοι παραµένουν σταθερά προσηλωµένοι
στον ελληνοχριστιανικό πολιτισµό και την στήριξη του συντηρητικού, ακόµα και
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εθνικόφρονα πολιτικού κόσµου, είναι σαφής, ωστόσο, η ανάγκη για ιστορική
προσαρµογή των ποιοτικών πολιτισµικών χαρακτηριστικών τους.856

γ. Χριστιανικός Σοσιαλισµός
γ.1. Εισάγοντας τον Χριστιανικό Σοσιαλισµό στην Ελλάδα
Ο Παναγιώτης Μπρατσιώτης, σηµαίνον στέλεχος της Αδελφότητος Θεολόγων η Ζωή,
παρουσιάζεται αυτήν την περίοδο ως ο σηµαντικότερος ίσως εκπρόσωπος των
πανεπιστηµιακών θεολόγων, αναφορικά µε την σύµπηξη της ιδεολογικής τους
ταυτότητας. Κι αυτό γιατί θεωρείται βασικός παράγοντας ανάπτυξης της ιδεολογίας
του Χριστιανικού Σοσιαλισµού στην µεταπολεµική και µετεµφυλιακή Ελλάδα, που
ήταν η οικειοποίηση αποσπασµάτων των σοσιαλιστικών ιδεών από την κυρίαρχη
τάξη, µε σκοπό την επεξεργασία και την µεταµόρφωσή τους σε συγγενή ιδεολογικά
αναπτύγµατα, στη βάση του Χριστιανισµού. Για τον Παναγιώτη Μπρατσιώτη,
Χριστιανικός Σοσιαλισµός είναι το άλλο όνοµα του Κοινωνικού Χριστιανισµού,
δηλαδή «όλον το κοινωνικόν περιεχόµενον του χριστιανισµού», και όχι «µόνον την
κοινωνικήν διδασκαλίαν του χριστιανισµού».857
Σε αυτήν την βάση, ο Παναγιώτης Μπρατσιώτης επισηµαίνει πώς η ορθόδοξη
εκκλησία παρουσιάζει σοβαρό έλλειµµα οικονοµικής ηθικής, όχι όµως από έλλειψη
κοινωνιολογικής µόρφωσης των κληρικών της, αλλά λόγω της οθωµανικής κατοχής
και της απουσίας οξύτατου ζητήµατος κοινωνικής ανισότητας.858 Συναφής, λοιπόν,
είναι και η απουσία σε όλο τον χώρο των µη ανεπτυγµένων βιοµηχανικά Βαλκανίων,
αλλά και της τσαρικής Ρωσίας, µιας Χριστιανικής Κοινωνικής Κίνησης.859 Στα µεν
Βαλκάνια, η όποια προσπάθεια βιοµηχάνισης, απαραίτητου παράγοντα για την
δηµιουργία εργατικής τάξης, ήταν µέχρι και τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο στα
856
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περιορίστηκαν στην θεολογική σταδιοδροµία και πνευµατική καλλιέργειά τους, αλλά συν΄λεδεσαν το
όνοµά τους µε συντηρητισµό και στείρα εθνικοφροσύνη. Ο συντηρητισµός στην Ελλάδα κσαι το
ιδεολόγηµα του Ελληνοχριστιανικού πολιτισµού ταυτίστηκε ατυχώς µε τα Θεολογικά γράµµατα και τη
Θεολογική εκπαίδευση ως τους χρόνους της Μεταπολίτευσης. Αυτός ο συντηρητισµός έχει εκδηλωθεί
πολύ παλαιότερα από την εγκαθίδρυση των πραξικοπηµατιών του 1967 […]».
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Ανατολή», Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών ΚΓ΄ (1953): 364-365, υποσηµ. 1.
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σπάργανα, ενώ στην Ρωσία το µοναρχικό καθεστώς κυβερνώντας απολυταρχικά
συνέτριβε κάθε απόπειρα ανάπτυξης κοινωνικών µεταρρυθµίσεων.860 Αυτοί ήταν οι
ουσιώδεις λόγοι, εξ αιτίας των οποίων η ορθόδοξη εκκλησία δεν εµφάνισε στην
ιστορία της χριστιανικές κινήσεις, οι οποίες θα στόχευαν στην µετάδοση και
επικράτηση των χριστιανικών αρχών στην κοινωνική ζωή και ιδίως στην οικονοµική
οργάνωση.861 Η Χριστιανική Κοινωνική Κίνηση είναι, µε άλλα λόγια, η απάντηση
των αστικών καθεστώτων στον µαρξισµό, όπου απέναντι στον «υλόφρονα
Σοσιαλισµό», προτάσσουν τον «Χριστιανικόν Σοσιαλισµόν, υπό την ευρυτέρα της
λέξεως έννοια».862
Αρωγός σε αυτές τις ιδεολογικές ενατενίσεις του Παναγιώτη Μπρατσιώτη
είναι η οργάνωση «Χριστιανική Κοινωνική Ένωσις», της οποίας διετέλεσε µέλος του
πρώτου ∆ιοικητικού Συµβουλίου και κατόπιν γενικός γραµµατέας και πρόεδρος. Η
συγκεκριµένη

οργάνωση,

η

οποία

ιδρύθηκε

την

1η

Ιουνίου

1932

και

δραστηριοποιήθηκε πάνω από τέσσερις δεκαετίες, στόχευε στην διάδοση και
επικράτηση των κοινωνικών αρχών, όπως η δικαιοσύνη, η αλληλεγγύη και η αγάπη,
όπως όµως τις κατανοεί ο Χριστιανισµός.863 Η εµφάνιση αυτού του οµίλου έχει τον
λόγο της ύπαρξής της στην εργώδη προσπάθεια του Α. Παπαναστασίου να
προσεταιριστεί τα εργατικά στρώµατα που άρχιζαν να διαµορφώνονται στην Ελλάδα
και να τα αποσπάσει από την εκκλησιαστική σφαίρα επιρροής, γεγονός που είχε ως
αποτέλεσµα την ίδρυση του εν λόγω σωµατείου από χριστιανούς διανοουµένους, µε
επικεφαλής τον Μπρατσιώτη. 864 Όπως αναφέρεται στο πρακτικό της ίδρυσής της,
σκοπός της ήταν η «διάδοσις και επικράτησις των ηθικών και κοινωνικών αρχών της
δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης και αγάπης, κατά το πνεύµα της χριστιανικής
διδασκαλίας, και ιδιαιτέρως εν αναφορά προς την οικονοµικήν οργάνωσιν της
κοινωνίας».865
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(1932-1972)», Επιστηµονική Επετηρίς της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών ΙΗ΄ (1972):
371.
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Ο Παναγιώτης Μπρατσιώτης, έχοντας συνειδητοποιήσει και διαισθανθεί την
βαθειά διείσδυση και τον δυναµισµό της µαρξιστικής ιδεολογίας στην ελληνική
κοινωνία «ου µόνον εις τας εργατικάς, αλλά και εις τας υπαλληλικάς τάξεις και εις
αυτήν την εκπαίδευσιν», 866 προσπαθεί να λειτουργήσει ως ανάχωµα µέσα στους
εργατικούς, υπαλληλικούς ή και σπουδαστικούς κύκλους που θεωρεί ότι
επηρεάζονται από τον µαρξισµό, αλλά και µέσα από τις οµόλογες οργανώσεις που
διαθέτει ο οργάνωση Ζωή, µε σκοπό την εξουδετέρωση των σοσιαλιστικών ιδεών εκ
των έσω. Σε αυτήν την προοπτική, πρέπει µάλλον να εντάξουµε την ανάληψη της
θέσης του επόπτη του Ακαδηµαϊκού Κοινωνικού Συνδέσµου από τον ίδιο, ενός
σωµατείου φοιτητών του Πανεπιστηµίου Αθηνών, µε σκοπό, όπως επισηµαίνει, «την
προαγωγήν του πνεύµατος της συναδελφότητος και της αλληλεγγύης µεταξύ των
φοιτητών […] δια της εµπράκτου εφαρµογής των κοινωνικών αρχών του Ευαγγελίου
µεταξύ των φοιτητών εις πάσαν µεν περίπτωσιν, ιδία δ’ εις τας περιπτώσεις ασθενειών,
θλίψεων, ψυχικών κλονισµών και οικονοµικών στερήσεων».867
Ο Μπρατσιώτης παραδέχεται ξεκάθαρα τις ευθύνες του αστικού κόσµου,
λέγοντας ότι και στις δύο διαστρωµατώσεις του, «κεφαλαιοκρατικός τε και
µικροαστικός, είτε δια της τυραννικότητός του ο µεν, είτε δια της αναλγησίας και της
αδιαφορίας του ο δε, ενισχύει την δυσαρέσκειαν των πτωχών και των κοινωνικώς
αδικουµένων και ασυνειδήτως και ασυναισθήτως ευνοεί και συµβάλλει εις την
ενίσχυσιν της ανατρεπτικής παρατάξεως». 868 Εξ άλλου, ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός,
σύµφωνα µε τον Παναγιώτη Μπρατσιώτη, «δεν είναι σοσιαλιστής υπό την σ τ ε ν ή ν, ε
ίναι όµως σοσιαλιστής υπό την ευρυτέραν της λέξεως έννο
ι α ν, υπό την έννοιαν ην έδωκεν ενώπιον του δικαστηρίου παλαιός Γάλλος
σοσιαλιστής, ειπών ότι ‘σοσιαλιστής είναι πας ο µεριµνών και εργαζόµενος υπέρ της
βελτιώσεως της κοινωνίας’».869 Ο Χριστιανικός Σοσιαλισµός, χωρίς, βεβαίως να είναι
οικονοµικό ή πολιτικό σύστηµα, όπως ισχυρίζεται ο Μπρατσιώτης, µπορεί να
κατευθύνει την κοινωνική κατάσταση σε τροχιά κοινωνικής δικαιοσύνης,
αλληλεγγύης και µεταρρύθµισης αναφορικά µε ζητήµατα κοινωνικής ανισότητας.870
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Π. Ι. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΟΥ, «Ο Κάρολος Μάρξ (1818-1883)», Ανάπλασις 46 (1933): 125.
Π. Ι. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΟΥ, Ατοµισµός και Κοινωνισµός παρά τη Νεολαία, εν Αθήναις: «Φοίνιξ» 1934:
15.
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1933: 42-43.
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Π. Ι. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΟΥ, Ο Ιησούς Χριστός ήτο Σοσιαλιστής;, εν Αθήναις: «Φοίνιξ» 1925: 33.
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Βλ. Π. Ι. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΟΥ, Ο Χριστιανικός Κοινωνισµός και η Παγκόσµιος Χριστ. Κίνησις, εν
Αθήναις 1933: 7.
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∆εν έχει ως βάση του την βίαιη κατάργηση της ιδιοκτησίας και την αλλαγή του
καθεστώτος, αλλά στοχεύει στο ηθικό κακό, αφού πιστεύει ότι το ηθικό, εσωτερικό
κακό, δηλαδή η αµαρτία, βρίσκεται στη ρίζα του κοινωνικού κακού, άρα
θεραπεύοντας το πρώτο λύνουµε αυτόµατα και το δεύτερο.871 Θέλοντας, µάλιστα, να
πείσει για την σηµασία του Χριστιανικού Σοσιαλισµού, υποστηρίζει ότι µία από τις
αρχές του, το ρητό του Αποστόλου Παύλου «εις τις ου θέλει εργάζεσθαι, µηδέ
εσθιέτω» (Β΄ Θεσσ. 3:10), κοσµεί την προµετωπίδα του Κρεµλίνου καθώς και το
Σοβιετικό Σύναγµα, χωρίς, ωστόσο, να αναφέρεται η προέλευσή του.872

γ.2. Το Ασυµβίβαστο του Χριστιανού Κοµµουνιστή
Ο Βασίλειος Ιωαννίδης δεν ασχολήθηκε εκτενώς µε το πρόβληµα της σύγκρουσης
Χριστιανισµού και Σοσιαλισµού. Ωστόσο, στο µοναδικό βιβλίο που έγραψε µε αυτό
το περιεχόµενο µας δίνει µία εικόνα για τους λόγους που οδηγούν στο ασυµβίβαστο
και ασύστατο, κατ’ αυτόν, του χριστιανού κοµµουνιστή.
Για τον Βασίλειο Ιωαννίδη, το φαινόµενο της ραγδαίας εξάπλωσης
µεταπολεµικά των σοσιαλιστικών ιδεών και των µαρξιστικών καθεστώτων είναι η
οικονοµική αθλιότητα που συνεπάγεται η µεγάλη βιοµηχανική ανάπτυξη, αλλά και η
αδιαφορία των χριστιανικών εκκλησιών να λάβουν µέρος στον αγώνα του ποιµνίου
τους για επιβίωση, ενώ ταυτίστηκαν τις περισσότερες φορές µε τους προνοµιούχες
τάξεις. 873 Παρά την αναµενόµενη αυτή εξέλιξη, ο Βασίλειος Ιωαννίδης στέκεται
απορριπτικά ενώπιον των κοµµουνιστικών κοµµάτων όπου γης, διότι τα θεωρεί
γενικά ως παράγοντες διεθνούς αποσταθεροποίησης, µε βίαιες και επαναστατικές
αρχές, εµποδίζοντας την ειρηνική και εξελικτική καλυτέρευση των κοινωνικών
ζητηµάτων.874
Εντούτοις

παραδέχεται

ότι

στην

ιστορία

πολλοί

χριστιανοί

έχουν

οικειοποιηθεί την µαρξιστική ιδεολογία, θεωρώντας ότι Χριστιανισµός και
Μαρξισµός

έχουν

κοινούς

παρανοµαστές,

όπως

η

κοινοκτηµοσύνη,

η

κολλεκτιβιστική εργασία, αλλά και η επιθυµία για άρση των ταξικών διακρίσεων.875
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Βλ. Β. Χ. ΙΩΑΝΝΙ∆ΟΥ, Το Ευαγγέλιον και το Κοινωνικόν Πρόβληµα, εν Θεσσαλονίκη: Μιχ.
Τριανταφύλλου 1950: 157.
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Βλ. Β. Χ. ΙΩΑΝΝΙ∆ΟΥ, Το Ευαγγέλιον και το Κοινωνικόν Πρόβληµα, εν Θεσσαλονίκη: Μιχ.
Τριανταφύλλου 1950: 17.
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Βλ. Β. Χ. ΙΩΑΝΝΙ∆ΟΥ, Το Ευαγγέλιον και το Κοινωνικόν Πρόβληµα, εν Θεσσαλονίκη: Μιχ.
Τριανταφύλλου 1950: 151.

242
Μια τέτοια συναρµογή του Χριστιανισµού µε τον Μαρξισµό είναι για τον Βασίλειο
Ιωαννίδη ανεπίτρεπτη, οδηγώντας σε ένα υβριδικό µόρφωµα το οποίο θεωρητικά
µπορεί να υπάρχει, αλλά πρακτικά είναι αδύνατον να λειτουργήσει για µία σειρά από
λόγους. 876 Ο πρώτος λόγος είναι η ελευθερία, την οποία ο Ιωαννίδης θεωρεί ότι
καταπατά ο Μαρξισµός για τους οπαδούς του σε αντίθεση µε τον Χριστιανισµό,877 ο
δεύτερος είναι η βία, αποτελεσµατικό µέσο επιβολής για τον Μαρξισµό, αλλά
απορριπτέο εξ ορισµού από τον Χριστιανισµό, 878 και ο τρίτος λόγος, ο οποίος
ενδιαφέρει ιδίως το ελληνικό ακροατήριό του είναι ο Πανσλαβισµός, τον οποίο
πιστεύει ότι καλλιεργεί και προτάσσει ο Μαρξισµός.879

γ.3. Από την Πάλη στην Ισορροπία των Τάξεων
Ο Στέφανος Γρατσέας κάνει µία µικρή και επιλεκτική αναφορά στην ιδεολογική
σύγκρουση Χριστιανισµού και Σοσιαλισµού. Τονίζει ότι µε βάση την πολιτική
ανάλυση της κοινωνικής ανισότητας, θα διαπιστώσουµε ότι οι ρίζες της βρίσκονται
στην ανεργία, την υποαπασχόληση, τις κακοπληρωµένες αµοιβές, την καπιταλιστική
εκµετάλλευση των οικονοµικών τράστ, αλλά και την απουσία κρατικής κοινωνικής
πολιτικής.880 Τούτες οι τροµερές ανισότητες φέρνουν προ των ευθυνών τους όσους
φέρουν το όνοµα «Χριστιανός».881 Ωστόσο, η λύση του ζητήµατος για τον Γεώργιο
Γρατσέα είναι όχι η πάλη των τάξεων, αλλά η γεφύρωση των ιδεολογικών διαφορών
των τάξεων σε µία ισορροπία, η οποία θα επιφέρει την κοινωνική αρµονία.882 Είναι
φανερός ο συντηρητικός τόνος του και έκδηλη η αµηχανία του να προτείνει κάτι
πέραν της καθιερωµένης ιδεολογικής βάσης των πανεπιστηµιακών θεολόγων.
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δ. Η Κυριαρχία της Παραδοσιοκρατικής Τάσης
δ.1. Οι Πανεπιστηµιακοί Θεολόγοι και η Συντακτική Πράξη 3
Η δεκαετία του 1970 έφερε πολλές και βασικές αλλαγές στην εικόνα του κόσµου
όπως τον γνωρίζαµε µέχρι τότε. Είναι η εποχή της έντονης αµφισβήτησης, της
ανάπτυξης

ενός

πνεύµατος

υπέρβασης

και

ραγδαίων

αναθεωρήσεων

και

ανακατατάξεων. Το διεθνές κλίµα παρουσιάζει µια χαρακτηριστική ρευστότητα,
αναµεµιγµένη µε ανατρεπτική διάθεση σε όλους τους χώρους του πολιτισµού: την
κοινωνία, την πολιτική, την ιδεολογία, την εκπαίδευση, την θρησκεία, την εργασία.
Όπως επισηµαίνεται, ειδικά τα πεδία της οικονοµίας, της πολιτικής και της
εκπαίδευσης δοκιµάζουν πρωτοφανείς αλλαγές.883 Η διεθνής οικονοµία δοκιµάζεται
από την αύξηση των τιµών του πετρελαίου, ενώ η ανεργία, ιδίως των νέων, αυξάνεται
επίσης. Η ανάπτυξη µιας «ριζοσπαστικής κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης»
αµφισβητεί ανοιχτά τα πορίσµατα του λειτουργισµού, ενώ στρέφεται στην µελέτη του
πλαισίου εξάρτησης και των καπιταλιστικών κοινωνικών δοµών. Το φοιτητικό
κίνηµα παρουσιάζει εξαιρετικής έντασης µαχητικότητα για ριζική εκπαιδευτική
αλλαγή. Στην Ελλάδα, η στρατιωτική δικτατορία δεν αφήνει περιθώρια για να
συµµετάσχει η ελληνική κοινωνία εν πλήρη ελευθερία στις διεθνείς διεργασίες. Η
καταπίεση που κυριαρχεί σε όλους τους χώρους είναι καταλυτική, ιδιαίτερα στον
χώρο της εκπαίδευσης και κατ’ εξοχήν στα πανεπιστήµια, όπου µε το κατάλληλο
νοµοθετικό πλαίσιο έχει οικοδοµηθεί ένα εξαιρετικά χειραγωγούµενο καθεστώς.884
Μετά την κατάρρευση της στρατιωτικής δικτατορίας, ο πανεπιστηµιακός
χώρος ήταν ο µόνος στον οποίο λειτούργησε η διαδικασία κάθαρσής του από
καθηγητές, οι οποίοι είχαν συνεργασθεί µε την δικτατορία, 885 σύµφωνα µε την
Συντακτική Πράξη 3 της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας και όπως όριζε το άρθρο
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10. 886 Η «αποχουντοποίηση» άγγιξε και τις δύο Θεολογικές Σχολές, µε την
Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης να κατέχει τα πρωτεία βαρύτητας όσον αφορά την
συνεργασία καθηγητών της µε την στρατιωτική δικτατορία. Ο καθηγητής
Παναγιώτης Χρήστου και ο καθηγητής Ευάγγελος Σδράκας, πρύτανης του
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, τιµωρήθηκαν µε την ποινή της
οριστικής απόλυσης από το καθηγητικό σώµα. 887 Ο πρώτος χρηµάτισε υπουργός
Παιδείας στην κυβέρνηση Ιωαννίδη, ενώ είχε καταθέσει και υπέρ του καθεστώτος
ενώπιον

της

Ευρωπαϊκής

Επιτροπής

Ανθρωπίνων

∆ικαιωµάτων

το

1968,

επικαλούµενος την δικαιολογία ότι η ενέργειά του στόχευε στην µη αποβολή της
χώρας από το Συµβούλιο της Ευρώπης.

888

Ο δεύτερος, επονοµαζόµενος και

«πρύτανης των τάνκς», το βράδυ της 16ης Νοεµβρίου 1973 κάλεσε µε δική του
πρωτοβουλία την αστυνοµία για να αποµακρύνει από την Πολυτεχνική Σχολή
Θεσσαλονίκης χίλιους περίπου φοιτητές. Στην ενηµέρωση που έκανε την εποµένη
ανέφερε ότι «ήλθον και µερικά άρµατα µάχης προς εκφοβισµόν», ενώ στην κατοπινή
απολογία του χαρακτήρισε τις κατηγορίες εναντίον του ως «δηµιουργήµατα τρόµου
και απειλής», που οφείλονταν στο «ήκιστα εθνικού περιεχοµένου επικρατούν σήµερα
κλίµα».889
Από την Θεολογική Σχολή Αθηνών τιµωρήθηκαν δύο καθηγητές, ο
Αθανάσιος ∆εληκωστόπουλος µε την ποινή της οριστικής απόλυσης, και ο Ηλίας
Οικονόµου, µε την ποινή της τριετούς απόλυσης από την Σχολή. 890 Ο τελευταίος
επανήλθε στην Θεολογική Αθηνών το 1980 ως τακτικός καθηγητής.
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κ.λπ., µετά την 21-4-1967 και µέχρι την 23-7-1974 ετέθησαν υποχρεωτικά σε διαθεσιµότητα µε πράξη
του Υπουργού Παιδείας και παρεπέµφθησαν στο Ειδικό Πειθαρχικό Συµβούλιο, που προέβλεπε η ίδια
Συντακτική Πράξη µε το ερώτηµα της οριστικής ή προσωρινής απολύσεως. Αλλά και οι καθηγητές και
υφηγητές για τους οποίους προέκυψαν βάσιµες ενδείξεις πολιτικής συνεργασίας εκτός του κύκλου των
νοµίµων καθηκόντων τους µετά την 21-4-1967 µέχρι την 23-7-1974, η οποία συνετέλεσε σε κατάλυση
της πανεπιστηµιακής αυτοτέλειας ή των ακαδηµαϊκών ελευθεριών παραπέµφθηκαν επίσης στο ίδιο
πειθαρχικό συµβούλιο».
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Τήβεννο. Η Χούντα στα Πανεπιστήµια», Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία 21.4.2002: 47.
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Βλ. ∆. ΝΤΑΒΕΑ, «Τα Στοιχεία για τη Συνεργασία των Καθηγητών των Α.Ε.Ι. µε τη ∆ικτατορία»,
Ο Πολίτης 2 (1976): 23-24.
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δ.2. Η Αναµέτρηση Παραδοσιοκρατικής και Φιλελεύθερης Τάσης
Με την άνοδο στον εκκλησιαστικό θρόνο των Αθηνών του Αρχιεπισκόπου Σεραφείµ
και την κατάρρευση του δικτατορικού καθεστώτος, ξεκινά µια νέα περίοδος στις
σχέσεις διοικούσας εκκλησίας και πανεπιστηµιακών θεολόγων. Στον ενθρονιστήριο
λόγο του, ο νέος Αρχιεπίσκοπος τονίζει µε έµφαση ότι προσδοκά στην ολόπλευρη
στήριξη της Θεολογικής Αθηνών, η οποία µε το υψηλού επιπέδου στελεχικό
δυναµικό της µπορεί να συνδράµει την Εκκλησία της Ελλάδος τόσο στις διορθόδοξες
σχέσεις της, όσο και στους παγκοσµίους διαλόγους που καλείται η τελευταία να
συµµετάσχει.891 Μια τέτοια ανάγκη µπορούσε να αναδείξει ακόµα περισσότερο την
σηµασία των πανεπιστηµιακών θεολόγων, καθώς στη δεκαετία του 1970 υπήρχε,
ιδιαίτερα στους κόλπους του Παγκοσµίου Συµβουλίου Εκκλησιών, ένα έντονο
ενδιαφέρον για την ορθόδοξη θεολογική εκπαίδευση.892Η οµολογιακή/εκκλησιαστική
ταυτότητα των πανεπιστηµιακών θεολόγων υπογραµµίζεται έντονα για µία ακόµα
φορά, καθώς ξεκαθαρίζεται ότι «η ποιµαίνουσα Εκκλησία τιµά την ακαδηµαϊκή
Θεολογία και αναγνωρίζει τη σηµασία της παρουσίας της στον πανεπιστηµιακό χώρο.
Αντιλαµβάνεται τον ρόλο των Σχολών σαν επιτελικό για την καθόλου ιεραποστολική
της διακονία και επιµένει στον στενό δεσµό τους µε την Ιεραρχία».893
Εντός του σώµατος των πανεπιστηµιακών θεολόγων, παρά τον δεδοµένο
έλεγχο του κράτους και την ταύτισή τους ανέκαθεν µε την πολιτικώς ορθή ιδεολογία
και πρακτική, φαίνεται να συνυπάρχουν δύο τάσεις. Η πρώτη καλλιεργεί την
θριαµβολογία, τον αυτοθαυµασµό και µιά αίσθηση υπεροχής απέναντι στην
ακαδηµαϊκή κοινότητα και τον κόσµο. Υπερτονίζεται ο εκκλησιαστικός χαρακτήρας
και ο πνευµατικός ρόλος της Σχολής, ενώ υπογραµµίζεται εµφαντικώς η εθνική της
αποστολή και προσφορά. Όπως αναφέρει ο πανεπιστηµιακός θεολόγος Αθανάσιος
∆εληκωστόπουλος,

«Εν τη Σχολή, η ορθοτόµησις του δόγµατος, η καλλιέργεια της θεολογικής θεωρίας, η
διεξαγοµένη επιστηµονική έρευνα, η συµπαράστασις της Εκκλησίας εις κρισίµους
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Βλ. [Ανωνύµου], «Η Εκλογή και η Ενθρόνισις του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και
Πάσης Ελλάδος κ.κ. Σεραφείµ», Εκκλησία ΝΑ΄ (1974): 52.
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Πρόγραµµα Θεολογικής Εκπαιδεύσεως Παγκοσµίου Συµβουλίου Εκκλησιών», Θεολογία ΝΑ΄ (1980):
608-617.
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Α. ΠΑΝΩΤΗ, «Νέα Περίοδος Συνεργασίας Εκκλησίας-Θεολ. Σχολών», Εκκλησιαστική Αλήθεια,
16.2.1981: 1 και 7.
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στιγµάς, η ακαδηµαϊκώς αρτία εκπαίδευσις των τροφίµων αυτής, η προβολή της
ορθοδόξου επιστήµης δια των επιστηµονικών εργασιών των καθηγητών, υφηγητών και
διδακτόρων της Σχολής, η συµµετοχή τούτων εις διεθνή επιστηµονικά συνέδρια και
εκκλησιαστικάς-θεολογικάς συναντήσεις, η διατήρησις των επαφών µετ’ εκπροσώπων
ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων κύρους της αλλοδαπής, η υπό συµβουλευτικήν επιστηµονικήν
ιδιότητα συµµετοχή του ανωτάτου διδακτικού προσωπικού της σχολής εις τας
αντιπροσωπείας της Εκκλησίας εν τη διοργανώσει πανορθοδόξων διασκέψεων και η
προπαρασκευή της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, η συµµετοχή καθηγητών και φοιτητών
εις την µυστηριακήν ζωήν της Εκκλησίας, η υπό των πρώτων διακονία του λόγου από
άµβωνος, η επαγρύπνησις δια το µέλλον της φυλής και τας τύχας του έθνους, η
συµβίωσις µετά της Εκκλησίας των προβληµάτων των απασχολούντων τον ευσεβή
ορθόδοξον ελληνικόν λαόν και την εν τη οικουµένη οµογένειαν, και πλείστα άλλα,
συνιστούν την εικόνα της προσφοράς της Σχολής προς την επιστήµην, την Εκκλησίαν
και το έθνος».894

Η δεύτερη τάση, εµµένει στον κριτικό, εξωστρεφές αναστοχασµό των
πανεπιστηµιακών θεολόγων. ∆ιακρίνει τις ραγδαίες αλλαγές που συντελούνται
παγκοσµίως, προσπαθεί να διαλεχθεί θεολογικά, δηλαδή προφητικά µε την ιστορία
και να προσδιορίσει την φύση και την θέση της θεολογίας εντός του κόσµου.
Τοποθετεί τον κόσµο και τον άνθρωπο στο κέντρο του θεολογικού στοχασµού ενώ
πριµοδοτεί την ελευθερία ως το βασικότερο συστατικό της θεολογικής µαρτυρίας.
Όπως αναφέρει ο πανεπιστηµιακός θεολόγος Νίκος Νησιώτης,

«Το ερώτηµά µας, όµως, πρέπει να είναι αυτήν την στιγµήν: πώς θα προετοιµασθή η
Ορθόδοξος Θεολογία δια να συναντήση εν αλληλεγγύη υπάρξεως και σκέψεως µετά
των επιθυµούντων µίαν νέαν σχέσιν µετ’ αυτής εξειδικευµένων επιστηµονικών
πνευµάτων και ιδεολογιών; Προς επίτευξιν τούτου, δεν πρέπει καµµία εσωστρέφεια,
κανείς υπέρµετρος ιστορισµός προς διαφύλαξιν απλώς και όχι ανακαίνισιν των
ιστορικών σχηµάτων και µορφών, καµµία αποκρυστάλλωσις εις δύσκαµπτον σύστηµα
δογµατισµών της ζώσης παρουσίας της πίστεως, και τέλος, καµµία τυχόν έλλειψις
αυτοκριτικής και προβληµατισµού να στερήση τας Ορθοδόξους Θεολογικάς Σχολάς να
προσφέρουν αληθή υπηρεσίαν της Ορθοδοξίας εις τον σύγχρονον κόσµον. Η
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Α. Ι. ∆ΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, Θεολογία. ∆ηµιουργοί και Ορόσηµα, εν Αθήναις 1973: 147-148.
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Ορθοδοξία έχει τας προϋποθέσεις επαξίας παρουσίας εις οιανδήποτε εκκοσµικευµένην
και πολιτικώς ριζικώς διαφοροποιηµένην πολιτικήν κατάστασιν των διαφόρων
Κρατών, εντός των οποίων υπάρχει. Έν των κυρίων έργων των Ορθοδόξων
Θεολογικών Σχολών είναι η διαρκής φροντίς, όπως καταστήσουν εµφανές,
αξιοποιήσουν και πραγµατοποιήσουν τας θετικάς προϋποθέσεις ταύτας µέσω των
συγγραφών,

της

διδασκαλίας,

των

διεπιστηµονικών

και

ιδεολογικών

και

διοµολογιακών επαφών, και κυρίως της δηµιουργίας µιάς νέας Θεολογικής γενεάς,
ικανής ικανής να κηρύξη και να δράση µε ευρύτατον, πραγµατικώς Ορθόδοξον,
πνεύµα».895

Οι δύο αυτές τάσεις που αναδεικνύονται µεταξύ των πανεπιστηµιακών
θεολόγων, είναι σχηµατικά η παραδοσιοκρατική/συντηρητική πτέρυγά τους και η
φιλελεύθερη/προοδευτική πτέρυγα, µε την δεύτερη να υστερεί σαφώς αριθµητικά,
καθώς εκπροσωπείται κατά βάσιν από τους καθηγητές Σάββα Αγουρίδη και Νίκο
Νησιώτη. 896 Η ύπαρξη των δύο ρευµάτων δίνει το µέτρο του διακυβεύµατος της
Θεολογικής Σχολής Αθηνών: ποια τάση θα επιβάλει στην Σχολή την ιδεολογική και
πολιτική της διάσταση;
Ο ερχοµός της δεκαετίας του 1980 βρίσκει την ελληνική κοινωνία έτοιµη για
µεγάλες και σηµαντικές κοινωνικές µεταβολές. Τούτες οι κυοφορούµενες κοινωνικές
αλλαγές αντιµετωπίζονται µάλλον µε σκεπτικισµό από στις Θεολογικές Σχολές, και
πρωτίστως από την παραδοσιοκρατική τάση των πανεπιστηµιακών θεολόγων της
Θεολογικής Σχολής Αθηνών, καθώς επενδύονται µε το ιδεολογικό ένδυµα της
«δυτικοποίησης», το οποίο στέκεται εχθρικά προς την ορθόδοξη ανατολική
παράδοση. Ως τέτοια θεωρούνται, κατά τον καθηγητή Ιωάννη Παναγόπουλο, η
δηµοσιογραφική κριτική κατά της εκκλησίας, η οποία χαρακτηρίζεται ως
«προπαγάνδα», το αυτόµατο διαζύγιο, ο πολιτικός γάµος, το ζήτηµα της
εκκλησιαστικής περιουσίας, ο χωρισµός της εκκλησίας από το κράτος, η σύναψη
διπλωµατικών σχέσεων της Ελλάδας µε το Βατικανό.897
Όσον αφορά στον χώρο της παιδείας, η πίεση για εκσυγχρονισµό του
εκπαιδευτικού συστήµατος, καθίσταται γεγονός, το οποίο καλλιεργείται πρωτίστως
895
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Σχέσεις Σήµερον», Εκκλησία ΜΗ΄ (1971): 595.
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365-366.
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Βλ. Ι. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, Ο Σύγχρονος Άνθρωπος και το Ερώτηµα του Θεού. Η Πρόκληση της
Ορθόδοξης Εµπειρίας, Μέγαρα: Έκδοσις Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαµίνος 1980: 15-16.
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από την πολιτική µεταβολή που λαµβάνει χώρα το 1981, φέρνοντας στην εξουσία το
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα. Προγραµµατικός στόχος της νέας κυβέρνησης
ήταν η θεσµοθέτηση µιας πιο δηµοκρατικής και λιγότερο αυταρχικής εκπαίδευσης, η
οποία, ειδικά στο χώρο των πανεπιστηµίων, θα κατέρριπτε την µονοκρατορία της
έδρας και θα ανασυγκροτούσε εκ θεµελίων έναν διαφορετικό προσανατολισµό στην
πανεπιστηµιακή παιδεία.898
Ωστόσο, ο σκεπτικισµός ο οποίος δείχνει ότι διακατέχει την συντηρητική
πτέρυγα των πανεπιστηµιακών θεολόγων ενώπιον των µεγάλων κοινωνικών
αλλαγών, πιστοποιείται µε όρους προάσπισης µιας ορθόδοξης παράδοσης, η οποία,
ωστόσο, εξαντλείται στην κατοχύρωση µόνον ενός συγκεκριµένου κοσµοείδωλου, το
οποίο εκφράζεται κατά τον καθηγητή Σωτηρέλλη, µέσα από την µονοφωνία και τον
παρωπιδισµό. 899 Σε συνέδριο που οργανώνεται µε πρωτοβουλία της Θεολογικής
Σχολής το 1987, στο πλαίσιο του εορτασµού της 150ετηρίδος της Σχολής, τονίζεται η
σταθερή προσήλωση της Θεολογικής Σχολής Αθηνών σε υγιές µορφές κοινωνικού
προβληµατισµού, σε κοσµικές και βιοθεωρητικές προεκτάσεις πάντοτε, βέβαια, υπό
την σκέπη του ελληνορθοδόξου πνεύµατος.900 Φαίνεται, δε, ότι η πιο ριζοσπαστική
πρόταση που διατυπώνεται αυτήν την περίοδο σχετικά µε την ταυτότητα των
πανεπιστηµιακών θεολόγων ενώπιον των νέων δεδοµένων, είναι η δηµιουργία οµάδας
εργασίας εντός της Σχολής, η οποία θα συγγράψει διδακτικά εγχειρίδια
προσαρµοσµένα στις καινούριες κοινωνικο-θεολογικές ανάγκες, αλλά και η
πολυµορφική επεξεργασία θεολογικών θεµάτων που θα διδάσκονται στα σχολεία
όλης της επικράτειας.901
Εξακολουθεί να υπάρχει διάχυτη η αντίληψη ότι οι Θεολογικές Σχολές µε
πρώτη την Θεολογική Σχολή της Αθήνας στοχεύει κατά βάσιν στη µόρφωση του
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κλήρου. 902 Τούτη η προοπτική φαίνεται ότι εµπνέει µια αίσθηση ασφάλειας των
πανεπιστηµιακών θεολόγων. Ενισχύεται, δε, και από την διαφαινόµενη τότε τάση των
ορθόδοξων θεολογικών σχολών σε παγκόσµιο επίπεδο να συσφίξουν ακόµα
περισσότερο τις σχέσεις τους µε το εκκλησιαστικό σώµα, αναλαµβάνοντας
συγκεκριµένες οικοδοµητικές, ποιµαντικές, ιεραποστολικές πρωτοβουλίες. 903 Όµως
οι θιασώτες αυτής της αντίληψης µοιάζουν να αγνοούν ότι η πανεπιστηµιακή
θεολογική εκπαίδευση παγκοσµίως έχει ήδη πολυµεριστεί σε µία µεγάλη ποικιλία
ιδρυµάτων

διαφορετικής

φύσης

και

χαρακτήρα:

αλλού

εντάσσεται

στις

πανεπιστηµιακές σχολές, αλλού σε ακαδηµίες, κι αλλού σε ινστιτούτα και σεµινάρια
ιερατικού χαρακτήρα. 904 Οι αντιλήψεις αυτές, τελικά, δεν µπορούν να εξηγηθούν
παρά ως ο απόηχος παλαιότερων τάσεων οι οποίες επιθυµούσαν διακαώς την πλήρη
µετατροπή των Θεολογικών Σχολών της χώρας σε πανεπιστηµιακά καθιδρύµατα εξ
ολοκλήρου ιερατικού χαρακτήρα, πλήρως εξαρτηµένα, ελεγχόµενα και διοικούµενα
από την εκκλησιαστική διοίκηση.905
Μετά τα ανωτέρω, µπορούµε να διαπιστώσουµε ότι η τρέχουσα περίοδος για
τους πανεπιστηµιακούς θεολόγους πιστοποιεί την συντηρητική παρουσία της
πλειονότητάς τους στην ιδεολογική αναµέτρηση. Οι βαθειές κοινωνικές και πολιτικές
αλλαγές που συντελούνται στην ελληνική κοινωνία, παγιώνουν και ξεκαθαρίζουν τις
δύο πτέρυγες που χαρακτηρίζουν πλέον το επαγγελµατικό πεδίο τους.
Η διοικούσα εκκλησία και οι πανεπιστηµιακοί θεολόγοι βρίσκονται ενώπιον
µιας εντελώς νέας πολιτικοκοινωνικής κατάστασης. Η κατάργηση της µοναρχίας, η
νοµιµοποίηση του Κοµµουνιστικού Κόµµατος, η ανοιχτή αµφισβήτηση των παλαιών
θεσµών, όπως το πανεπιστήµιο και η εκκλησία, που αρχίζει να δυναµώνει, ιδίως µέσα
από το φοιτητικό κίνηµα, ο άνεµος ελευθερίας που αρχίζει να πνέει σε όλη την
επικράτεια και όλους τους χώρους, συνιστούν ένα εντελώς καινοφανές περιβάλλον
που αρχίζει να προβληµατίζει τους δύο συγγενείς θεσµούς, οι οποίοι είχαν ανδρωθεί
902

Βλ. Η. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, «Αι Θεολογικαί Σχολαί εις την ∆ιακονίαν της Εκκλησίας», Εκκλησία
ΝΗ΄ (1981): 116 «Αι Θεολογικαί Σχολαί και µάλιστα η πρώτη και αρχαιοτέρα τούτων, δηλαδή η
Θεολογική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών είχε –και έχει- ευθύς εξ αρχής ως κύριον σκοπόν αυτής
την µόρφωσιν του κλήρου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Καυχάται δε καύχησιν σεµνήν ότι σύµπασα η
Ιεραρχία και ο πεπαιδευµένος Κλήρος της Εκκλησίας της Ελλάδος έως και της ιδρύσεως (1942) της
αδελφής εν Θεσσαλονίκη Θεολογικής Σχολής ελάµβανε την µόρφωσίν του κυρίως και κατ’ εξοχήν εξ
αυτής».
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Βλ. [Ανωνύµου], «Απόψεις της Συναντήσεως του Λένινγκραντ για τη ∆ιδασκαλία της Θεολογίας
στις Ορθόδοξες Θεολογικές Σχολές», Επίσκεψις τεύχος 355 (1986): 8-9.
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Βλ. N. A. NISSIOTIS, «Orthodox Theological Education: Reality and Perspectives» Επιστηµονική
Επετηρίς της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών ΚΓ΄ (1976): 507.
905
Βλ. Ι. ΚΟΤΣΩΝΗ, Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Σχέδιον Αναδιοργανώσεως της
Εκκλησίας της Ελλάδος, (Υπόµνηµα Υποβληθέν εις την Ιεράν Σύνοδον), Αθήναι 1967: 74.
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σε πραγµατικότητες περισσότερο κλειστές, είχαν συνηθίσει σε σταθερές ιδεολογικές
συνιστώσες. Οι αλλαγές που συντελούνται στην ελληνική κοινωνία φέρνουν τους
θεσµούς αυτούς σε προφανή αµηχανία, σε µια ιδιαίτερη αίσθηση αδιόρατης απειλής,
στον φόβο της απώλειας των ήδη κεκτηµένων, και κατ’ επέκτασιν σε έναν
µεγαλύτερο εναγκαλισµό. Η αντίδραση εναντίον της αλλαγής, είναι εξ άλλου
φαινόµενο εµφανές στον παραδοσιακό θρησκευτικό χώρο, ο οποίος έχει ξεχωριστή
ευαισθησία

στην

µεταβλητότητα

και

την

κοινωνική

ρευστότητα,

εφόσον

αντιπροσωπεύει την αδιάσπαστη συνέχεια µε το παρελθόν, πιο πολύ από κάθε άλλο
θεσµό.906
Έτσι, παρά τις θετικές προϋποθέσεις για µια γόνιµη και δυναµική παρουσία
των πανεπιστηµιακών θεολόγων στον εσωτερικό και διεθνή χώρο, παρουσιάζεται µια
«κάθετη πτώση της ποιότητος των θεολογικών δηµοσιευµάτων, συστολή του
θεµατολογίου της και δυστοκία στην ανάδειξη µιας νεώτερης θεολογικής γενιάς».907 Τα
προβλήµατα που απασχολούν τους πανεπιστηµιακούς θεολόγους σε αυτήν την εποχή,
φαίνεται πώς έχουν να κάνουν µε το ίδιο το µέλλον τους εντός των καινούριων
ιστορικών δεδοµένων: η σχέση Χριστιανισµού-Μαρξισµού, η νοµιµοποίηση των
Θρησκευτικών στα δηµόσια σχολεία, ακόµα και ο χωρισµός της εκκλησίας από το
κράτος. 908 Ζητήµατα τα οποία η διεθνής θεολογική διανόηση είχε αντιµετωπίσει
πενήντα ή εκατό χρόνια πριν στην Ευρώπη, καλούνται τώρα οι πανεπιστηµιακοί
θεολόγοι της Θεολογική Σχολής Αθηνών να στοχαστούν και να δώσουν πειστικές
απαντήσεις τόσο στον εαυτό τους όσο και στον κόσµο.
Η συντηρητική πτέρυγα των πανεπιστηµιακών θεολόγων ενώπιον τούτης της
κατάστασης αναπτύσσει φαινόµενα αµυντικού µηχανισµού, φαινόµενα που
παραπέµπουν σε µια ιδιόµορφη ψυχολογία σέκτας, καθώς αναδύουν ένα φοβικό
πλέγµα προς τον κόσµο. Κάθε διαφοροποίηση από την ενιαία γραµµή φέρει τον
χαρακτήρα της «αποστασίας», της εγκατάλειψης της εκκλησίας και της Θεολογικής
Σχολής στους «έξω». Οι διχογνωµίες, οι αµφισβητήσεις, οι ιδεολογικές ή
επιστηµονικές διαφοροποιήσεις, θεωρείται ότι βλάπτουν όχι µόνον τους καθηγητές,

906
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Πρακτικά του Ε΄ Πανελληνίου Θεολογικού Συνεδρίου: ‘Θρησκεία-Παιδεία στη Σύγχρονη Ελληνική
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αλλά επίσης και «την ιερότητα της Σχολής», ενώ οι περιστάσεις επιβάλλουν να µην
αποµακρύνονται από τα όρια των ενεργειών και των δραστηριοτήτων της διοικούσας
εκκλησίας, «της οποίας πρέπει να είµεθα ευπειθή τέκνα και εντεταλµένα όργανα
συνεπικουρούντα θεωρητικώς και πρακτικώς την θείαν Αποστολήν της».909 Το κλίµα
που επικρατεί εντός του πεδίου θα µπορούσε να περιγραφεί ως «εµπόλεµο», το οποίο
παραγάγει και αναπαραγάγει την διάθεση τους δρώντες φορείς «τον φόβο να είναι
κατά», µία στρατιωτικού τύπου συλλογικότητα στην οποία επικρατεί η αίσθηση του
πολιορκηµένου «εµείς». 910 Η µοναδική, ίσως, φωνή αυτοκριτικής είναι αυτή του
πανεπιστηµιακού θεολόγου Σάββα Αγουρίδη, ο οποίος δεν διστάζει να επισηµάνει ότι
η πλειονότητα των πανεπιστηµιακών θεολόγων εκφράζεται µέσα από συντηρητικά
πολιτικά σχήµατα, καλλιεργεί κοινωνικές προκαταλήψεις, επιθυµεί να «αναστήσει»
νεκρούς τύπους θεολόγων και επιδιώκει την υπαγωγή της θεολογίας στο
κατεστηµένο, επισύροντας µε αυτήν την στάση του το µένος της συντηρητικής
µερίδας των καθηγητών.911
Εάν ισχύουν όλα τα παραπάνω, µπορούµε να υποθέσουµε ότι παρουσιάζεται
µάλλον αυξηµένος ο βαθµός ιδεολογικοποίησης της οποιασδήποτε διαφωνίας εντός
του σώµατος των πανεπιστηµιακών θεολόγων, οι οποίοι υποχρεούνται εκ φύσεως ως
πανεπιστηµιακοί να καλλιεργούν την διαφωνία και την αµφισβήτηση. Και είναι
επίσης ισχυρή η αίσθηση συµµόρφωσης και υποταγής τούτου του επαγγελµατικού
σώµατος των ακαδηµαϊκών θεολόγων στην διοικούσα εκκλησία. Η τυπολογία του
σεχταρισµού, η οποία εµφανίζεται µε την ιδιότυπη κλειστότητα και την απώλεια της
αίσθησης της πραγµατικότητας, µπορεί να δυναµώνει την συνοχή της οµάδας, εν
προκειµένω των πανεπιστηµιακών θεολόγων, αλλά τους ενώνει σε µία φαντασιακή
βάση, απορρίπτοντας τους «έξω», τον υπόλοιπο κόσµο και τις ιδέες του.912 Πλέον, τα
σηµάδια
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αλλοτρίωσης,
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ξεχωριστής

κοινωνικής

δυσαρµονίας

των
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πανεπιστηµιακών θεολόγων, µοιάζουν να αναδεικνύονται ευδιάκριτα τόσο στο
εσωτερικό της Θεολογικής Σχολής, όσο και στην εξωτερική της έκφραση.
Κι αυτό, διότι, αν και οι πρώτες µεταπολιτευτικές κυβερνήσεις της Νέας
∆ηµοκρατίας δεν θέλησαν τελικά να ταράξουν τις σχέσεις κράτους και εκκλησίας,
µιας και η προτεραιότητές τους ήταν περισσότερο πολιτικοοικονοµικές,913 ακόµα κι
αν δεν διαταράχθηκε ο βασικός, συντηρητικός πυρήνας της από δεκαετιών ισχύουσας
εκκλησιαστικοπολιτικής σχέσης από το νέο πολιτειακό πλαίσιο,

914

η ανάγκη

αναµέτρησης µε πιεστικά προβλήµατα που θα χρειαστούν να δώσουν στο εγγύς
µέλλον οι πανεπιστηµιακοί θεολόγοι θα αποδείξουν τα εγγενή ελλείµµατά τους, όπως
περιεγράφησαν πιο πάνω. Στην ελληνική πραγµατικότητα οι πανεπιστηµιακοί
θεολόγοι θα κληθούν να αποδείξουν την δυναµική τους σε πραγµατικές συνθήκες
ζωής και όχι επικαλούµενοι το ένδοξο παρελθόν τους.915
Τα γεγονότα που ακολούθησαν απέδειξαν ότι, αν και η φιλελεύθερη τάση, ως
νεοεισερχόµενη στο πεδίο, χρησιµοποίησε το πολιτιστικό κεφάλαιό της προκειµένου
να αµφισβητήσει, όχι άµεσα και ευθέως, αλλά µάλλον κρυµµένα και υποδόρια, η
συντηρητική πτέρυγα κατόρθωσε να επιβληθεί σε όλα τα µεγάλα ζητήµατα που
απασχόλησαν το µέλλον της Σχολής, τόσο στο πεδίο της ακαδηµαϊκής ταυτότητας,
όσο και στο επίπεδο των πολιτικών παρεµβάσεων των πανεπιστηµιακών θεολόγων.

ε. Πρακτικές Ανανέωσης
Παρά την µαρτυρουµένη αδυναµία συµπόρευσης και εξήγησης της νέας
πραγµατικότητας, οι πανεπιστηµιακοί θεολόγοι προχωρούν κατά την δεκαετία του
1970 σε κάποιες ανανεωτικές προσπάθειες. Οι συγκεκριµένες ενέργειες, βέβαια, δεν
έχουν την ριζικά ανακαινιστική διάσταση που απαιτούσαν οι καιροί, ούτε εξ άλλου
φαίνεται να επιδίωκαν και οι ίδιοι κάτι τέτοιο. Συµβόλιζαν περισσότερο την φυσική
εξελικτική ροή των πραγµάτων των πανεπιστηµιακών θεολόγων, υπογράµµιζαν για
µια ακόµα φορά τον συντηρητικό χαρακτήρα τους.
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ε. 1. Το Πρόγραµµα Σπουδών
Στα 1975, µε την Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθµ. 73448, αποφασίζονται τα
µαθήµατα τα οποία απαρτίζουν το πρόγραµµα σπουδών της Θεολογικής Σχολής.916
Τα γνωστικά αντικείµενα που καλούνται να θεραπεύσουν οι πανεπιστηµιακοί
θεολόγοι παραµένουν προσανατολισµένα στην παραδεδοµένη λογική µιας κλασικού
τύπου Θεολογικής Σχολής, όπως εξ άλλου κινήθηκε τα προηγούµενα 150 περίπου έτη
του ιστορικού βίου της. Τα εν λόγω µαθήµατα είναι κατ’ έτος τα εξής:

Α΄ Έτος
Εισαγωγή εις την Π. ∆ιαθήκην
Εισαγωγή εις την Κ. ∆ιαθήκην
Βιβλική Ιστορία
Εβραϊκή Γλώσσα
Εβραϊκή Αρχαιολογία
Ιστορία Εποχής της Κ. ∆ιαθήκης
Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία
Πατρολογία
Κατηχητική
Ελληνική Γλώσσα και Φιλολογία
Λατινική Γλώσσα και Φιλολογία
Ιστορία Αρχαίας Ελλάδος
Βυζαντινή Ιστορία
Φιλοσοφία

Β΄ Έτος
Ερµηνεία Π. ∆ιαθήκης εκ του Πρωτοτύπου
Εβραϊκή Γλώσσα
Ερµηνεία Κ. ∆ιαθήκης
Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία
Εκκλησιαστική Ιστορία των Σλαβικών Εκκλησιών
Ιστορία της Εκκλησίας της Ελλάδος από της Συστάσεως Αυτής
916
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Πατρολογία
Αγιολογία
Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία και Επιγραφική
Ιστορία Θρησκευµάτων
Ιεραποστολική
Ποιµαντική

Γ΄ Έτος
Ερµηνεία Π. ∆ιαθήκης εκ των Ο΄
Ερµηνεία Κ. ∆ιαθήκης
Ερµηνευτική
Βιβλική Θεολογία
Ιστορία της από του Θ΄ Αιώνος Ελληνικής Εκκλησιαστικής Γραµµατείας και
Ερµηνείας Κειµένων Αυτής
Ιστορία ∆ογµάτων
Παλαιογραφία
Απολογητική
Ιστορία Θρησκευµάτων
Φιλοσοφία Θρησκείας
Παιδαγωγικά
Οµιλητική
Εισαγωγή εις το Κανονικόν ∆ίκαιον
∆ογµατική και Χριστιανική Ηθική

∆΄ Έτος
Ερµηνεία Π. ∆ιαθήκης εκ των Ο΄
Ερµηνεία Κ. ∆ιαθήκης
Βιβλική Θεολογία
Υµνολογία
Συµβολική
∆ογµατική και Χριστιανική Ηθική
Ψυχολογία Θρησκείας
Ιστορία Θρησκευµάτων
Λειτουργική
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Κανονικόν ∆ίκαιον

ε. 2. Η Νέα Κτηριακή Υποδοµή της Σχολής
Από τις αρχές της λειτουργίας της, η Θεολογική Σχολή Αθηνών στεγάστηκε στο
κτήριο του παλαιού πανεπιστηµίου επί του οµώνυµου δρόµου της πρωτεύουσας.
Ωστόσο, η αύξηση του αριθµού των φοιτητών, αλλά και οι καινούριες ανάγκες για
καταλληλότερους χώρους,

917

ικανούς να στεγάσουν την συνεχώς διογκούµενη

βιβλιοθήκη, τα σπουδαστήρια, τα µεγαλύτερα και πληρέστερα αµφιθέατρα,
συνετέλεσαν στην µεταφορά της Σχολής, το έτος 1976, στον χώρο της
Πανεπιστηµιόπολης του δήµου Ζωγράφου. Έγινε, έτσι, η πρώτη Σχολή που
µετοίκησε στον συγκεκριµένο χώρο, λύνοντας τα προβλήµατα που σχετίζονταν µε τις
βασικές κτηριακές υποδοµές της. 918 Οι εργασίες αποπεράτωσής της τελείωσαν σε
σχετικά σύντοµο χρονικό διάστηµα, καθώς η θεµελίωσή της είχε γίνει το 1973,
παρουσία µάλιστα, του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερωνύµου,919 µε
προϋπολογισµό δαπάνης το ποσόν των 45.000.000 δρχ. και δαπάνη κινητού
εξοπλισµού το ποσόν των 2.000.000 δρχ.920 Η δοµή του κτηριακού συγκροτήµατος
της νέας Θεολογικής Σχολής περιελάµβανε τέσσερις πτέρυγες, οι οποίες
επεκτείνονταν σε διαφορετικά επίπεδα.921
Στην Α΄ πτέρυγα υπήρχε, εν είδει πλατείας, ο χώρος προσπέλασης, η κεντρική
είσοδος του κτηρίου, οι Κοσµητεία, η Γραµµατεία, η Βιβλιοθήκη µε το
Αναγνωστήριο, το Βιβλιοστάσιο και το Μουσείο. Η Β΄ πτέρυγα διέθετε δύο
Αµφιθέατρα, διακοσίων θέσεων κάθε ένα, ένα µεγάλο Αµφιθέατρο χωρητικότητας
πεντακοσίων θέσεων και άλλοι βοηθητικοί χώροι. Στην Γ΄ πτέρυγα υπάρχουν
τέσσερις µεγάλες Αίθουσες Σπουδαστηρίων, τρείς µικρότερες Αίθουσες ασκήσεων,
το Εντευκτήριο των φοιτητών και το Παρεκκλήσιο. Τέλος, στην ∆΄ πτέρυγα
περιλαµβάνονται σε τρείς ορόφους τα γραφεία των Καθηγητών και του Βοηθητικού
∆ιδακτικού Προσωπικού, αίθουσες σπουδαστηρίων, φωτογραφικό εργαστήριο και
αίθουσα αναγνώσεως κωδίκων.
917

Βλ. [Ανωνύµου], «Το Νέον Κτήριον της Θεολογικής Σχολής Αθηνών», Απόψεις - Κρίσεις, Ο
Σωτήρ ΙΖ΄ (1976): 504.
918
Βλ. Ε. ∆. ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ, «Τα Εγκαίνια του Κτηρίου της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστηµίου
Αθηνών», Εκκλησία ΝΓ΄ (1976): 396-398.
919
Βλ. [Ανωνύµου], «Η Θεµελίωσις του Κτιρίου της Θεολογικής Σχολής εν τη Πανεπιστηµιοπόλει
Αθηνών», Παρατηρήσεων Στήλη, Εκκλησία Ν΄ (1973): 404.
920
Βλ. [Ανωνύµου], «Εθεµελιώθη η Θεολογική Σχολή Αθηνών», Ενορία ΚΗ΄ (1973): 173.
921
Α. Ι. ΦΥΤΡΑΚΗ, «Οµιλία στην Τελετή των Εγκαινίων του Νέου Κτιρίου της Θεολογικής Σχολής
του Πανεπιστηµίου Αθηνών», Κοινωνία ΙΘ΄ (1976): 178.
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ε.3. Το Κέντρο Σιναϊτικών Μελετών
Το έτος 1975, από τον τότε Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Αθηνών και καθηγητή της
Θεολογικής Σχολής Αθηνών Ανδρέα Φυτράκη, προτείνεται η ίδρυση ενός Κέντρου
Σιναϊτικών Μελετών.922 Τέσσερα χρόνια αργότερα, κατά το έτος 1979 ιδρύεται το εν
λόγω Κέντρο εντός της Θεολογικής Σχολής, στοχεύοντας στην σωστική διαφύλαξη,
την επιστηµονική µελέτη και την έκδοση των χειρόγραφων κωδίκων και των
επίσηµων εγγράφων, τα οποία διασώθηκαν στην βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής Σινά,
υπό την διεύθυνση του καθηγητή Ανδρέα Φυτράκη. 923 Επρόκειτο για µία πολλά
υποσχόµενη κίνηση, η οποία θα µπορούσε να δραστηριοποιήσει την Θεολογική
Σχολή σε επιστηµονικούς δρόµους άγνωστους στην ελληνική πανεπιστηµιακή
πραγµατικότητα, να την καταστήσει ένα αληθινό ερευνητικό κέντρο υψηλών
προδιαγραφών.
Οι συλλογές της, σε κώδικες και έγγραφα, περιελάµβαναν συλλογές
µικροταινιών όλων σχεδόν των Κωδίκων της Ιεράς Μονής Σινά, αλλά και 1742
σπάνια επίσηµα έγγραφα, αραβικά και τουρκικά. Οι Κώδικες της Σιναϊτικής
Βιβλιοθήκης ανέρχονται περίπου σε 3.500, από τον 8ο µέχρι τον 18ο αιώνα, ενώ είναι
γραµµένοι σε δέκα γλώσσες, ελληνικά (2.317, δηλαδή τα 2/3 του συνόλου), αραβικά
(694), συριακά (284), γεωργιανά (97), σλαυωνικά (46), αιθιοπικά (6), αρµενικά (2),
λατινικά (2), κοπτικά (1) και περσικά (1). 924
Ωστόσο, παρά την αρχική ευφορία, το Κέντρο µάλλον διέψευσε τα αρχικά
οράµατα των εµπνευστών του, καθώς ούτε προχώρησε στην έκδοση του χειρόγραφου
πλούτου του, ούτε συνέβαλε αποφασιστικά στην επιστηµονική µελέτη, στο πλαίσιο
ειδικών

διδακτορικών

µονογραφιών,

κριτικών

εκδόσεων,

επιστηµονικών

δηµοσιεύσεων, σχετικών µαθηµάτων στο πρόγραµµα σπουδών της Σχολής κλπ. Η
λειτουργία του Κέντρου Σιναϊτικών Μελετών δεν δικαίωσε ποτέ τον τίτλο του, αυτό
των «Μελετών», καθώς περιορίστηκε µάλλον στον ρόλο της αποθηκευτικής φύλαξης,
κλειστής προς στην επιστηµονική µελέτη.

922

Βλ. Β. Ι. ΦΕΙ∆Α, «Ανδρέας Ιω. Φυτράκης. Βίος-∆ράσις-Έργον», Επιστηµονική Επετηρίς της
Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών ΚΣΤ΄ (1984): ιη΄-ιθ΄.
923
Βλ. [Ανωνύµου], «Κέντρον Σιναϊτικών Μελετών Θεολογικής Σχολής Αθηνών», Σύντοµα Νέα,
Επίσκεψις 10, τεύχος 213 (1979): 10.
924
Βλ. [Ανωνύµου], «Μικροταινίαι Σιναϊτικών Κωδίκων εις το Πανεπιστήµιον Αθηνών», Εκκλησία
ΝΖ΄ (1980): 93.
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στ. Πολιτική Θεολογία: Νέες Τάσεις
στ.1. Η Επαναστατική Εκκλησιολογία
Ο καθηγητής Σάββας Αγουρίδης είναι, ίσως, ο µόνος από τους πανεπιστηµιακούς
θεολόγους, στον οποίο έχει αποδοθεί ο χαρακτηρισµός του έντονα πολιτικοποιηµένου
στην αριστερά θεολόγου. Η σκέψη του, που υπερβαίνει την ειδικότητά του, αυτήν της
Καινής ∆ιαθήκης, και διανοίγεται σε όλο το φάσµα του κοινωνικού χώρου έχει
προσδιορισθεί ως η πιο προοδευτική και ευρεία σε όλον τον ελληνικό θεολογικό
κόσµο. 925 Αναγνωρίζεται ως πρωτεργάτης της βιβλικής κριτικής στον σύγχρονο
ορθόδοξο χώρο 926 και εισηγητής της εσχατολογικής θεολογίας στην Ελλάδα. 927 Οι
συντηρητικοί επικριτές του, ωστόσο, επειδή υπήρξε επίσης πρωτοπόρος και ηγέτης
της Πολιτικής Θεολογίας στον ελλαδικό χώρο,928 του προσάπτουν τον χαρακτηρισµό
του πρωτεργάτη της «εκκοσµικευµένης θεολογίας», 929 τον κατηγορούν ότι επιχειρεί
µίξη του Χριστιανισµού και του Μαρξισµού930 και ότι καλλιεργεί µια «σοσιαλιστική»
θεολογία.931
Για τον Σάββα Αγουρίδη, Πολιτική Θεολογία σηµαίνει αυτόν τον τρόπο του
θεολογείν, ο οποίος εδράζεται και εκτείνεται σε όλες τις πτυχές του ανθρώπινου βίου
και όχι αποκλειστικά στην θρησκευτική. 932 Ένας τέτοιος ιστορικά και κοινωνικά
προσανατολισµένος τρόπος να κάνει κανείς θεολογία, της προσδίδει πνευµατολογικό
δυναµισµό, δηλαδή την συνεχή εναλλαγή της ταυτότητας και της αλλαγής, της
συνέχειας και της επανάστασης.933
Τούτη η επαναστατικότητα εκφράζεται κυρίως µέσα από τον χώρο της
εκκλησιαστικής κοινότητας. Για τον Σάββα Αγουρίδη η εκκλησία δεν είναι ένα
συντεχνιακό
925

γκέτο

ή

µία

θρησκευτική

συσσωµάτωση

ζώνης

ασφάλειας,

Βλ. C. YANNARAS, «Theology in Present-Day Greece», Saint Vladimir’s Theological Quarterly
16 (1972): 210.
926
Βλ. Π. Β. ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η, «Βιβλική Κριτική και Ορθοδοξία», Ερµηνευτικές Μελέτες, Θεσσαλονίκη:
Π. Πουρναράς 1992: 82.
927
Βλ. Μ. Π. ΜΠΕΓΖΟΥ, «Η Εσχατολογία στο Μεταίχµιο Θρησκειολογίας και Θεολογίας», ∆οκίµια
Φιλοσοφίας της Θρησκείας: Μεταµοντερνισµός και Εσχατολογία, Αθήνα: Γρηγόρης 1988: 309, υποσηµ.
46.
928
Βλ. Α. Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, Εκκλησιαστική Ιστορία: Ιστορία των ∆οµών ∆ιοικήσεως και Ζωής
της Εκκλησίας της Ελλάδος (Εικοστός Αιώνας), Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη 1998: 139.
929
Βλ. Κ. ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ, «Κοινωνιολογική ∆ιερεύνηση των Ανανεωτικών Τάσεων στη Θεία
Λατρεία», Θεοδροµία ∆΄ (2002): 427, υποσηµ. 25.
930
Βλ. Κ. ∆. ΜΟΥΡΑΤΙ∆ΟΥ, «Θεολόγοι...Νέου Τύπου!», Κοινωνία ΚΑ΄ (1978): 5.
931
Βλ. Θ. Ν. ΖΗΣΗ, Επόµενοι τοις Θείοις Πατράσι: Αρχές και Κριτήρια της Πατερικής Θεολογίας,
Θεσσαλονίκη: Βρυέννιος 1993: 121.
932
Βλ. Σ. ΑΓΟΥΡΙ∆Η, «Βιβλικές Ρίζες της Σύγχρονης ‘Πολιτικής Θεολογίας’ (Βιβλική Μελέτη)»,
Θεολογία και Επικαιρότητα (Μελέτες και Άρθρα), Αθήνα: Άρτος Ζωής 1996: 110.
933
Βλ. Σ. ΑΓΟΥΡΙ∆Η, «Θεώρησις της Ανθρώπινης Προόδου υπό της Εκκλησίας», Εκκλησία ΜΘ΄
(1972): 689.
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αποτελούµενη από πιστούς της παραδοσιακότητας µέσα στη νεωτερικότητα, αλλά
είναι «πολλαπλή κίνησις και ζωή, προς τον κόσµον και εντός του κόσµου». 934 Η
εκκλησία, που νοηµατοδοτείται από την µέλλουσα Βασιλεία του Θεού, υποστασιάζει
στο εκάστοτε ιστορικό παρόν την δυναµική πάλη προς όλες τις δυνάµεις και εξουσίες
που αντιµάχονται την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και την αγάπη, δηλαδή την παρουσία
του Θεού. 935 Γι’ αυτό και οποιαδήποτε συγκάληψη ή άρνηση ή αποφυγή της
δραµατικής πραγµατικότητας του κόσµου και της ανθρωπότητας συνιστά αίρεση και
έκπτωση από την πίστη. 936 Καθήκον της επαναστατικής εκκλησιολογίας είναι,
σύµφωνα µε τον Σάββα Αγουρίδη, η καθηµερινή θυσία της εκκλησίας, του λαού του
Θεού, υπέρ του κόσµου.937
Τούτων δοθέντων, η επαναστατική εκκλησιολογία εξαρθρώνει και δυναµιτίζει
οποιοδήποτε θεσµό, καθεστώς, ιδεολογία, ή νοοτροπία καταπιέζει τον άνθρωπο και
τον εµποδίζει να βαδίσει ελεύθερα τον δρόµο του Θεού, δηλαδή τον δρόµο της
αξιοπρέπειας. Για τον Σάββα Αγουρίδη η εκκλησία οφείλει να πάψει να είναι το
βολικό

δεκανίκι

αλληλοβοηθώνται.

του
938

κράτους,

µε

το

οποίο

αλληλοκαλύπτονται

και

Ο διοικητικός χωρισµός εκκλησίας και κράτους θα απάλλασε

τόσο το κράτος «από αυτόν τον γελοίο ‘ιεροκρατικό’ ρόλο», αλλά θα απάλλασσε
εξίσου την εκκλησία «από τον ‘εκκοσµικευµένο’ ρόλο µιάς δηµόσιας κρατικής
υπηρεσίας, υπεύθυνης για τον εαυτό της αλλά πράγµατι, εξαρτώµενη από άλλους,
εκτός».939
Ο χαρακτήρας της εκκλησίας για τον Σάββα Αγουρίδη δεν είναι εθνικός, δεν
αποσκοπεί δηλαδή στην δια της βίας επιβολή της επί του λαού µέσω της κρατικής
εξουσίας,

934

αλλά

χριστιανικός,

τουτέστιν

οικουµενικός,

πανανθρώπινος

και

Σ. ΑΓΟΥΡΙ∆Η, «Προλεγόµενα», Παράδοσις-Ανανέωσις: Σύναξις Ορθοδόξων Θεολόγων, Ιερά
Μονή Πεντέλης, 17-21 Αυγούστου 1972, Εισηγήσεις, Αθήναι: Εκδόσεις Ιεράς Μονής Πεντέλης 1972:
8.
935
Βλ. Σ. ΑΓΟΥΡΙ∆Η, «∆οξολογική Αντίληψη περί της Εκκλησίας (Από τις Εορτές της Χιλιετίας στη
Ρωσική Εκκλησία)», Οράµατα και Πράγµατα. Αµφισβητήσεις, Προβλήµατα, ∆ιέξοδοι στο Χώρο της
Θεολογίας και της Εκκλησίας, Αθήνα: Άρτος Ζωής 1991: 277.
936
Βλ. Σ. ΑΓΟΥΡΙ∆Η, «Ο Αγώνας για τη ∆ικαιοσύνη», Οράµατα και Πράγµατα. Αµφισβητήσεις,
Προβλήµατα, ∆ιέξοδοι στο Χώρο της Θεολογίας και της Εκκλησίας, Αθήνα: Άρτος Ζωής 1991: 313.
937
Βλ. Σ. ΑΓΟΥΡΙ∆ΟΥ, Το Ευαγγέλιον και ο Σύγχρονος Άνθρωπος, Θεσσαλονίκη: Π. Πουρναράς
1970: 73-74.
938
Βλ. Σ. ΑΓΟΥΡΙ∆Η, «Κριτική Αξιολόγηση των Θεολογικών µας Ζητηµάτων Σήµερα», Οράµατα και
Πράγµατα. Αµφισβητήσεις, Προβλήµατα, ∆ιέξοδοι στο Χώρο της Θεολογίας και της Εκκλησίας,
Αθήνα: Άρτος Ζωής 1991: 187-188.
939
Σ. ΑΓΟΥΡΙ∆Η, «Η Εκκλησία ως Φορέας Άσκησης Εξουσιαστικής ∆ράσης», ∆οµές και Σχέσεις
Εξουσίας στη Σηµερινή Ελλάδα, 7ο Επιστηµονικό Συνέδριο, Πάντειο Πανεπιστήµιο 21-24 Απριλίου
1999, Αθήνα: Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα 2000: 362.
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πνευµατικός.940 Χρειάζεται η εκκλησία στο σηµερινό πολιτισµικό κεκτηµένο να είναι
ικανή να µιλήσει και να προτείνει αξιόπιστες λύσεις για το ζήτηµα της εργασίας, το
οικολογικό πρόβληµα, τις διαφυλικές σχέσεις, την νεότητα, την οικονοµία, την
εξουσία, τον πολιτισµό, την τεχνολογία.941 ∆εν πρέπει, τέλος, η εκκλησία να φοβηθεί
την πρόκληση του µαρξισµού. Όσο κι αν τον χωρίζουν µεγάλες διαφορές από αυτόν,
όπως το πρόσωπο του Χριστού και η διαφορετική αντίληψη για την Ιστορία, 942 ο
Σάββας Αγουρίδης πιστεύει ότι ίσως χρειαστεί η εκκλησία στο άµεσο µέλλον να
µιλήσει στην γλώσσα του µαρξισµού, όπως ακριβώς έκανε δύο χιλιάδες χρόνια πριν
µε την γλώσσα του αρχαίου αντιπάλου της, της ελληνικής φιλοσοφίας.943

στ.2. Η Πολιτική Φύση της Θεολογίας
Ο Νίκος Νησιώτης είναι επίσης θιασώτης της Πολιτικής Θεολογίας, αλλά από µία
διαφορετική µεθοδολογικά οπτική. ∆έχεται την Πολιτική Θεολογία ως ανάπτυγµα της
αποκάλυψης του Θεού µέσα στα ιστορικά γεγονότα, και ιδίως στο πολιτικό
γίγνεσθαι.

944

Η Πολιτική Θεολογία τείνει και αποσκοπεί στην τριαδολογική

απελευθέρωση του ανθρώπου, του αγαπηµένου πλάσµατος του Θεού, µέσα από την
αποϊεροποίηση των πάσης φύσεως ανελεύθερων κατεστηµένων και την συνεχή
δηµιουργία πολιτικών δράσεων.945
Έτσι, για τον Νίκο Νησιώτη, η εκκλησιαστική παράδοση δεν νοείται ως ένας
χώρος συντήρησης, στατικότητας και αποκρυστάλλωσης, αλλά µάλλον το υπόβαθρο,
το εφαλτήριο της δηµιουργικής στροφής του Χριστιανισµού προς το µέλλον. 946

940

Βλ. Σ. ΑΓΟΥΡΙ∆Η, «Η Θρησκεία των Σηµερινών Ελλήνων», Η Θρησκεία των Σηµερινών Ελλήνων
(Χριστιανισµός και Κοινωνία), Αθήνα: Τήνος 1983: 22.
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Βλ. Ν. ΝΗΣΙΩΤΗ, «Η Θρησκευτική Παιδεία εν Όψει των Νεωτέρων Κοινωνικών Εξελίξεων»,
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Παράδοση είναι για τον Νησιώτη στην κυριολεξία αυτό που παραδίδεται από το
παρελθόν και εισβάλλει δυναµικά προς την εσχατολογική του πλήρωση.947
∆ιαφωνεί µε την µαρξιστική ανάλυση ότι ο πνευµατικός κόσµος αποτελεί µία
υπερδοµή των οικονοµικών παραγόντων,948 ενώ υπογραµµίζει την θεόνοµη αντίληψη
και αξία της ιστορίας για τον Χριστιανισµό.949 Καθήκον της θεολογίας, σε αυτήν την
προοπτική, είναι η κριτική αναπροσαρµογή και ανακαίνιση του κόσµου.950 Σε καµµία
περίπτωση, ωστόσο, η ιεραποστολική έξοδος της εκκλησίας προς τον κόσµο δεν
πρέπει να µεταβληθεί σε εκκλησιαστικό ιµπεριαλισµό, δηλαδή την υποταγή του
Ευαγγελίου σε κοσµικές σκοπιµότητες, οι οποίες αντί να απελευθερώνουν,
δεσµεύουν και καταδυναστεύουν.951

στ.3. Ο Μοναχισµός ως Αταξική Κοµµουνιστική Κοινωνία
Ο π. Γεώργιος Μεταλληνός, αν και ενδιαφέρεται έντονα για τα πολιτικά και
ιδεολογικά ζητήµατα του καιρού του, τονίζοντας ότι δεν συµβιβάζεται η χριστιανική
ιδιότητα µε την φυγή από την πραγµατικότητα και την πολιτική απάθεια,952 στέκεται
κριτικά στην Πολιτική Θεολογία, συµµεριζόµενος συντηρητικές ερµηνευτικές
προσεγγίσεις της. Επηρεασµένος από τον Χρήστο Γιανναρά, υπογραµµίζει ότι η
Πολιτική Θεολογία, λόγω της εµφάνισής της στους κόλπους της δυτικής θεολογίας,
αποτελεί ιδεολογικοποίηση και κοσµικό προσανατολισµό της θεολογίας.
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Συγκροτεί έναν «‘πλασµατικό νεοαριστερισµό’», δηλαδή µια αριστερόστροφη κίνηση,
η οποία απολυτοποιεί την οικονοµία και προσανατολίζεται σε υλιστικές φόρµες.954
Κατ’ αυτόν, η ύπαρξη του ρεύµατος της Πολιτικής Θεολογίας στους κόλπους της
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ελληνικής θεολογικής διανόησης συνιστά µια «αποµίµηση» και «αντιγραφή ξένων
προτύπων».955
Για τον π. Γεώργιο Μεταλληνό το ιδανικό της Κοινωνιολογίας του
Χριστιανισµού είναι η αταξική κοινωνία, στην οποία οι διαφορές αίµατος και
καταγωγής δεν υφίστανται. 956 Και το µοντέλο για τούτη την αταξική κοινωνία το
προσφέρει ο µοναχισµός, ο οποίος κατά το υπόδειγµα του «‘υπαρκτού
χριστιανισµού’», διασώζει την αλληλοδιακονία, την ακτηµοσύνη-κοινοκτηµοσύνη και
τον «‘κοµµουνισµό της αγάπης’», όπου ο καθένας προσφέρει σύµφωνα µε τις
δυνάµεις του και απολαµβάνει σύµφωνα µε τις ανάγκες του, ενώ εξαφανίζεται κάθε
αντίληψη υπεραξίας, κέρδους ή οικονοµικών ανταγωνισµών.957 Επιµένει, δε, ότι εφ’
όσον, κατ’ αυτόν, το µοναστικό κοινόβιο διασώζει τούτες τις αυθεντικές διαστάσεις
του, συµπυκνώνει ένα εργαστήριο «µόνιµης επανάστασης», καθίσταται ένα
εναλλακτικό είδος «αντικοινωνίας», ουσιώνει µια «αναρχική» τάξη. 958 Το µοντέλο
της κοινοβιακής µοναστικής πολιτείας καθίσταται για τον π. Γεώργιο Μεταλληνό ο
χριστιανικός θεσµός ο οποίος, χωρίς να είναι κοινωνικοπολιτικό σύστηµα καθώς
νοηµατοδοτείται από την Αγία Τριάδα, 959 εκφράζει αυθεντικά τον ιδανικό του
σοσιαλισµού και του κοµµουνισµού, όχι µέσα από την βία, αλλά από την αµοιβαία
αγάπη.960
Ωστόσο, η προσέγγιση του µοναχισµού από τον π. Γεώργιο Μεταλληνό
γίνεται περισσότερο ιδεαλιστικά, παρά ιστορικά.961 Γι’ αυτόν η εθνική και κοινωνική
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ελευθερία ταυτίζεται µε ό,τι ορίζει η θρησκεία και η θεολογία ως ελευθερία,962 άρα
δέχεται ως εθνικά ή κοινωνικά ορθό ό,τι συµφωνεί µε τις ιδεολογικές προεκτάσεις
του θρησκευτικού και θεολογικού χώρου. Κατ’ ουσίαν, πέρα από την οικειοποίηση
µαρξιστικής ορολογίας στην ρητορική του, γεγονός που παραπέµπει στην προσέγγιση
του «νεορθόδοξου χριστιανοµαρξιστικού» θεολογικού ρεύµατος,

963

παραµένει

εκφραστής της συντηρητικής ελληνοχριστιανικής ιδεολογίας. Προτείνει, δε,
παρωχηµένα πολιτικά µοντέλα, που παραπέµπουν στο Βυζάντιο και όχι στην
νεωτερική εποχή µας, εφόσον πιστεύει ότι µε τους κανόνες της εκκλησίας µπορούµε
να θεµελιώσουµε την κοινωνική και την πολιτική µας ζωή, βρίσκοντας χριστιανούς
πολιτικούς για να την διαµορφώσουν. 964 Ο συντηρητικός προσανατολισµός της
πολιτικής σκέψης του ολοκληρώνεται µε την πεποίθησή του ότι οι εργατικοί αγώνες
στην Ελλάδα δεν είναι ταξικοί, αλλά κοµµατικοί,

965

καθώς φανερώνει την

προσπάθειά του να περιοριστεί το πολιτικό πεδίο σε προνεωτερικές ανορθολογιστικές
φόρµες και θεσµούς, όπως είναι ο εκκλησιαστικός οργανισµός, και όχι τα γεννήµατα
της αστικής δηµοκρατίας, όπως είναι τα κόµµατα ως φορείς ταξικής ιδεολογίας.966 Ως
εκ τούτου, δεν φαίνεται να απέχουν πολύ από την πραγµατικότητα όσοι
υποστηρίζουν ότι τέτοιου ερµηνείες της πολιτικής θεολογίας, σαν αυτή που δοµεί ο
Γεώργιος Μεταλληνός, οδηγούν σε µια «‘νεοδεξιά’» πολιτική θεολογία, η οποία
επιτάσσει την οµόλογη ιδεολογία της.967

στ.4. Η Πολιτική Θεολογία ως Κοσµική Ιδεολογία
Ο καθηγητής Ιωάννης Παναγόπουλος είναι κάθετα αντίθετος µε το µοντέλο της
Πολιτικής Θεολογίας και ό,τι αυτό εκφράζει. Υποστηρίζει πώς αν και είναι δεδοµένη
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η πολιτική παρουσία του Χριστιανισµού,968 ωστόσο η Πολιτική Θεολογία λαµβάνει
πολλές φορές ορθές θέσεις σε διάφορα καίρια ζητήµατα της εποχής, ενώ οι θιασώτες
της λειτουργούν περισσότερο ως ακτιβιστές, παρά ως θεολόγοι, επιθυµούν να θέσουν
σε προτεραιότητα την χριστιανική δράση, παραµερίζοντας την εσωτερική,
πνευµατική διάσταση του Χριστιανισµού.969
Τούτη η έντονη «πολιτικοποίηση» της εκκλησίας και η ενεργός συµµετοχή
της στη διαδικασία των πολιτικών µετασχηµατισµών καυτηριάζεται από τον Ιωάννη
Παναγόπουλο, ο οποίος πιστεύει πώς µε αυτόν τον τρόπο η θεολογία µεταλλάσσεται
σε µια κοσµική ιδεολογία, προσβλέποντας σε µια «ουτοπία µίας µεσσιανικής
πολιτείας που µπορεί να υλοποιηθεί και µε πολιτικά µέσα», ενώ ταυτόχρονα πολώνει
και διχοτοµεί την εκκλησιαστική εµπειρία. 970
Σε αυτήν την προοπτική, ο Ιωάννης Παναγόπουλος καταδικάζει την βία ως
εκκλησιαστική πρακτική και πολιτική δράση, διότι αλλοιώνει την ιδιάζουσα φύση της
εκκλησίας.971Αν και επιµένει ότι είναι αφελής η εντύπωση ότι «η ορθόδοξη Εκκλησία
συντάσσεται µε τις λεγόµενες βασιλικές και δεξιές πολιτικές δυνάµεις και ότι ευνοεί
υποσυνείδητα µιάν ορισµένη µορφή πολιτικού καθεστώτος»,972 εντούτοις η κριτική του
εκκινά από συντηρητικές ερµηνείες του φαινοµένου της Πολιτικής Θεολογίας, οι
οποίες δύσκολα µπορούν να διακρίνουν τα όρια µεταξύ θεολογίας και ιδεολογίας.

στ.5. Η Πολιτική Θεολογία ως Εγκοσµιοκρατικός Μεσσιανισµός
Ο Γεώργιος Πατρώνος επισηµαίνει την ανάγκη να µην απέχει η εκκλησία, µέσα από
το κήρυγµα και την κριτική της, από τις πολιτικές εξελίξεις, χωρίς, ωστόσο να τείνει
στην δηµιουργία κάποιας πολιτικής ηθικής. 973 ∆εν γνωρίζει, όµως, ότι τούτη η
πρόταση ισχύει µόνο στο επίπεδο της ρητορικής διατύπωσης, εφόσον µια τέτοια
θεολογία δεν θα είχε «νόηµα και σκοπό, αν δεν συνεισέφερε στη δηµιουργία ενός
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προσανατολισµού στην πολιτική πράξη, αν δηλαδή δεν δηµιουργούσε µια πολιτικήπρακτική ηθική».974
Εµφανίζεται αντίθετος όχι µόνον µε τις αρχές και τις προϋποθέσεις της
Πολιτικής, αλλά και µε τον διάλογο της θεολογίας µε τα κοινωνικοπολιτικά
συστήµατα, πιστεύοντας ότι µια τέτοια ανοιχτότητα της θεολογίας ενέχει κινδύνους
ακόµα και για την ουσία της χριστιανικής πίστης, καθώς µπορεί να µετατοπισθεί στην
µαρξιστική ιδεολογία, µεταβαλλόµενη σε έναν εγκοσµιοκρατικό µεσσιανισµό.975 Ο
Γεώργιος Πατρώνος, πιστός στην συντηρητική παράδοση της θεολογίας, στέκεται
επιφυλακτικός στην δυναµική πολιτική στράτευσή της, συντασσόµενος µε εκείνη την
πτέρυγα

που

θεωρεί

τούτα

τα

θεολογικά

αναπτύγµατα

ως

µονοµερείς

ιδεολογικοποιήσεις του Χριστιανισµού.976

στ.6. Η Πολιτική Θεολογία ως Ανθρωπολογικός Συντελεστής
Ο Απόστολος Νικολαίδης ασχολείται εκτενώς µε την Πολιτική Θεολογία και τις
οµόλογες θεολογικές τάσεις, διακρίνοντας µεθοδολογικά την Πολιτική Θεολογία, η
οποία ως ευρωπαϊκό γέννηµα έχει κυρίως ακαδηµαϊκή δοµή, από την Θεολογία της
Απελευθέρωσης,

η

οποία

ως

προϊόν

της

λατινοαµερικανικής

κοινωνίας

προσανατολίζεται σαφώς προς την πράξη και την κοινωνική απελευθέρωση των
καταπιεσµένων και εξαθλιωµένων ανθρώπων. 977 Ωστόσο, επιχειρεί να την εξετάζει
περισσότερο ως εσωτερικό-ανθρωπολογικό γεγονός, καθώς ο Χριστός εκλαµβάνεται
ως ένας «εσωτερικός επαναστάτης», ο οποίος δεν καλλιεργεί το ταξικό µίσος και η
«επανάσταση» που προτείνει στηρίζεται «στη συµφιλίωση πλούσιων και φτωχών και
όχι στην εξουθένωσή τους». 978 Για τον Νικολαίδη, η «επαναστατική» µέθοδος του
Ιησού, υποδεικνύει «την διδασκαλία του για αλλαγή στην αγάπη, µια µέθοδο άγνωστη
µέχρι την εποχή του».

979

Εξειδικεύει, δε, περισσότερο, υποστηρίζοντας ότι η

επανάσταση του Χριστού στρεφόταν εναντίον του θρησκευτικού κατεστηµένου,
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αναφορικά πάντα «µε την αµαρτία και την υπέρβασή της», εφ’ όσον χτυπά το
«κατεστηµένο της αµαρτίας».980
Προσπαθεί, δε, να αρθρώσει µία ορθόδοξη Πολιτική Θεολογία. Γι’ αυτό και
επιµένει πώς είναι αναγκαία η εσωτερική «αλλαγή» του ανθρώπου και
δευτερευόντως η κοινωνική αλλαγή την οποία ευαγγελίζεται ο Μαρξισµός και ο
Νεοµαρξισµός.981 Η αλλοτρίωση, µία κλασική µαρξιστική κατηγορία της Πολιτικής
Οικονοµίας, στον Απόστολο Νικολαίδη λαµβάνει ανθρωπολογικό χαρακτήρα
επισηµαίνοντας την ανθρώπινη εσωτερική ευθύνη ως προϋπόθεσης για την µεταβολή
των καταπιεστικών κοινωνικών και οικονοµικών δοµών.982 Η κοινωνική ειρήνη θα
έλθει, σύµφωνα µε τον Απόστολο Νικολαίδη, όταν αναµορφωθεί χριστιανικά ο
άρχοντας και ο αρχόµενος. 983 Κυρίαρχος και βασικός συντελεστής σε µια τέτοια
διαδικασία είναι η χριστιανική αγάπη, µε την οποία αποκαθίσταται τόσο η σχέση του
ανθρώπου µε τον εαυτό του όσο και η πραγµατική άρση της αλλοτρίωσης.984
Ο Απόστολος Νικολαίδης εντάσσεται επίσης στους προηγούµενους
πανεπιστηµιακούς θεολόγους οι οποίοι διακατέχονται από έναν ουσιαστικό δισταγµό
άµεσης και οργανικής σχέσης της θεολογίας µε την πολιτική. Αυτός ο φόβος τους
κάνει να επιλέγουν ανώδυνες θεολογικές προτάσεις που έχουν µεν κοινωνικό και
πολιτικό επίχρισµα, όµως στην βάση τους δικαιώνουν και στηρίζουν τον συντηρητικό
χαρακτήρα και τις συντηρητικές επιλογές της θεολογικής κοινότητας και ειδικότερα
των πανεπιστηµιακών θεολόγων.

στ.7. Η Πολιτική Θεολογία ως Αντιεξουσιαστική Κριτική
Από την χορεία των νεώτερων πανεπιστηµιακών θεολόγων, ο µόνος, ίσως, που
στέκεται ανεπιφύλακτα υπέρ της Πολιτικής Θεολογίας είναι ο Μάριος Μπέγζος,
πιθανόν επηρεασµένος από την παρακαταθήκη του δασκάλου του, Νίκου Νησιώτη. Ο
Μάριος Μπέγζος επισηµαίνει κατ’ αρχήν την διστακτικότητα της ορθόδοξης
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ελληνικής θεολογίας έστω και να ψελλίσει τον όρο «Πολιτική Θεολογία»,985 καθώς
βρίσκεται εγκλωβισµένη σε συντηρητικά εµφυλιοπολεµικά σύνδροµα. Αυτό όµως
αποτελεί ανεπίτρεπτη άγνοια, εφόσον για τον ίδιο «η θεολογία δεν ‘πολιτικοποιείται’,
διότι απλούστατα είναι από τη φύση της ‘πολιτική’».986
Οι προϋποθέσεις της Πολιτικής Θεολογίας είναι αφ’ ενός η κριτική λειτουργία
της εντός του κοινωνικού και πολιτικού γίγνεσθαι, αφ’ ετέρου η µετωπική
αντιπαράθεσή της µε το πρόσωπο της εξουσίας.987 Σε αντίθεση µε την πλειονότητα
των πανεπιστηµιακών θεολόγων, ο Μάριος Μπέγζος οριοθετεί σαφώς την µαρξιστική
ιδεολογία εντός του πλαισίου της Πολιτικής Θεολογίας, την οποία θεωρεί ως
µεθοδολογικό εργαλείο πολιτικής ανάλυσης, µε στόχο την επίτευξη δοµών
κοινωνικής δικαιοσύνης ή την συγκρότηση σοσιαλιστικά αυτοδιαχειριζόµενων
κοινοτήτων βάσης.988 Υπογραµµίζει, επίσης, µε έµφαση ότι και η ορθόδοξη εκκλησία
έχει άµεση ανάγκη µιας Πολιτικής Θεολογίας, βασισµένης στην προφητική
παρακαταθήκη του Χριστιανισµού.989
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Κεφάλαιο 15. Πολιτικές Θέσεις των Πανεπιστηµιακών
Θεολόγων
α. Μεσοπολεµική Περίοδος
α.1. Η Εκλογή του Χρυσόστοµου Παπαδόπουλου στον Θρόνο των Αθηνών
Η πρακτική των γνωµοδοτήσεων εκ µέρους των πανεπιστηµιακών θεολόγων προς την
διοικούσα εκκλησία υπήρξε συχνότατο πρακτική, που για την εποχή στην οποία
αναφερόµαστε αποτελεί µια ήδη δοκιµασµένη παράδοση. 990 Η συµβολή τους προς
όλες τις ορθόδοξες εκκλησίες των Βαλκανικών χωρών, της Ρωσίας και της Μέσης
Ανατολής (Αντιόχεια, Ιεροσόλυµα, Αλεξάνδρεια) ήταν ισχυρότατη και θεωρείτο ως
ένδειξη του κύρους και του αυξηµένου σεβασµού που απολάµβαναν. 991 Εκτιµάτο
πολύ η «σύνεση» που επεδείκνυαν πάνω σε φλέγοντα εκκλησιαστικά ζητήµατα,
σύνεση η οποία µεταφραζόταν στην αποφυγή ακροτήτων και µονοµερειών.992
Στα 1923 έρχεται η στιγµή να αποδειχθεί για µια ακόµα φορά η
εκκλησιαστική συµβολή των πανεπιστηµιακών θεολόγων. Βρισκόµαστε µόλις
ελάχιστους µήνες µετά την Μικρασιατική Καταστροφή, µε την ελληνική κοινωνία
έκπληκτη από το κύµα των προσφύγων που την κατέκλυσε, αµήχανη να
συνειδητοποιήσει επακριβώς το µέγεθος της τραγωδίας και µε την διακυβέρνηση της
χώρας στα χέρια της επαναστατικής κυβέρνησης του στρατηγού Πλαστήρα. Για την
πλήρωση της κρίσιµης θέσης του Αρχιεπισκοπικού θρόνου των Αθηνών, οι
πανεπιστηµιακοί θεολόγοι προτείνουν τόσο προς την επανασταστική κυβέρνηση,993
όσο και προς την Ιερά Σύνοδο, µε ψήφισµά τους την 13η Φεβρουαρίου 1923, τον
καθηγητή της Θεολογικής Σχολής, αρχιµανδρίτη Χρυσόστοµο Παπαδόπουλο. 994
Έχοντας την στήριξη του Ελευθέριου Βενιζέλου, αλλά και του καθηγητή Αµίλκα
Αλιβιζάτου, οι πανεπιστηµιακοί θεολόγοι πιστεύουν ότι «ο µάλιστα πάντων αρµόζων
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τη καθ’ ηµάς Εκκλησία εν τοις νυν µάλιστα χαλεποίς και κρισίµοις καιροίς ποιµήν και
πηδαλιούχος αυτής και Πρόεδρος εύρηται εν αυτή ταύτη τη ηµετέρα Σχολή ο
αξιοσέβαστος συνάδελφος ηµών πανοσιολογιώτατος αρχιµανδρίτης κ. Χρυσόστοµος Α.
Παπαδόπουλος», γι’ αυτό και εκφράζουν την ευχή «όπως η ψήφος των
σεβασµιωτάτων Συνοδικών µελών αναδείξηται εις την Προεδρίαν της Εκκλησίας της
Ελλάδος τον συνάδελφον Αρχιµανδρίτην κ. Χρυσόστοµον Παπαδόπουλον».995
Τελικά, ο Χρυσόστοµος Παπαδόπουλος εξελέγη πανηγυρικά την 23η
Φεβρουρίου/8η Μαρτίου 1923. 996 Η εκλογή του χαροποίησε, όπως ήταν φυσικό,
σύµπασα την Θεολογική Σχολή, όπως φαίνεται από τα εγκωµιαστικά σχόλια που
ακολούθησαν997 και ιδίως την µεγάλη ικανοποίηση τους, έτσι όπως εκφράστηκε από
τον κοσµήτορα Μεσολωρά την εποµένη, 24 Φεβρουαρίου/9 Μαρτίου σε συνεδρίασή
της.998 Στο πρόσωπο του νέου Αρχιεπισκόπου Αθηνών οι πανεπιστηµιακοί θεολόγοι
δεν έβλεπαν µόνο τον πρώην συνάδελφο, αλλά επίσης τον άνθρωπο που θα στερέωνε
και θα θεµελίωνε ακόµα πιο πολύ τους δεσµούς ανάµεσα στην Θεολογική Σχολή και
την διοικούσα εκκλησία, µε σκοπό την σύµπραξη ενός ισχυρού θεσµικού
εκκλησιαστικού µετώπου που θα κραταίωνε τον ρόλο του στα νέα κοινωνικά και
πολιτικά δεδοµένα. Αυτό το συµπέρασµα συνάγεται από τις αρχικές τουλάχιστον
εντυπώσεις µεταξύ των δύο παραγόντων, του Αρχιεπισκόπου και του Κοσµήτορα της
Σχολής, στην πρώτη µεταξύ τους συνάντηση. 999 Ωστόσο, παρά τα εκατέρωθεν
εγκώµια, τα οποία καθιέρωσαν και µια κατά το µάλλον και ήττον θριαµβολογική
ρητορική της διοικούσας εκκλησίας προς την Θεολογική Σχολή, 1000 το ισοζύγιο
συµβολικού κεφαλαίου ανάµεσα στους θεολόγους και τον κλήρο έµελλε να γείρει
αποφασιστικά υπέρ των δεύτερων, όπως θα παρατηρήσουµε στην συνέχεια.

α.2. Η Απέλαση του Οικουµενικού Πατριάρχη Κωνσταντίνου ΣΤ΄
Παράπλευρη συνέπεια της Μικρασιατικής Καταστροφής υπήρξε και στον χώρο του
Οικουµενικού Πατριαρχείου, η απέλαση του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως
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Κωνσταντίνου ΣΤ΄ από την κυβέρνηση του Κεµάλ Ατατούρκ, στην βάση της
ανταλλαγής των πληθυσµών το 1925. Πολύ περισσότερο, που, ο εκάστοτε
πατριάρχης, ενσαρκώνοντας το θεσµικό σύµβολο θρησκευτικής και πολιτικής
ενότητας της ελληνικής µειονότητας, συνιστούσε µια δυνάµει απειλή για το εθνικό
τουρκικό κράτος που αναδυόταν από τις στάχτες της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας.
Μπροστά σε τούτη την εξέλιξη οι πανεπιστηµιακοί θεολόγοι, εκπροσωπούµενοι από
τον Κοσµήτορα Γρηγόριο Παπαµιχαήλ, τονίζουν ότι η Θεολογική Σχολή Αθηνών
«κατώδυνος εκφράζει υµετέρα πανσεβάστω Παναγιότητι βαθύτατον αυτής άλγος,
συµπονούσα µεθ’ όλου ορθοδόξου Γένους και συµπάσης Ορθοδοξίας, αλλά και
ευελπιστούσα ταχείαν θεόθεν αποκατάστασιν».

1001

Η άµεση και αµέριστη

ενεργοποίηση και κινητοποίηση της Σχολής υπέρ του δοκιµαζόµενου εκκλησιαστικού
συµβόλου, ήταν ίσως το µόνο που µπορούσε να προσφέρει υπό τις δεδοµένες
συνθήκες ένα καθίδρυµα θεολογικής παιδείας, όπως αυτό της Θεολογικής Σχολής
Αθηνών.

α.3. Η Σύγκλιση της Μέλλουσας Οικουµενικής Συνόδου
Με πρωτοβουλία του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και την συνδροµή των υπόλοιπων
πρεσβυγενών Πατριαρχείων, αποφασίζεται να διερευνηθεί το ενδεχόµενο σύγκλισης
πανορθόδοξης, στα µέτρα µιας Οικουµενικής, Συνόδου το 1926, η οποία θα ελάµβανε
πανηγυρικό χαρακτήρα, εφόσον θα συνέπιπτε µε τα 1600 χρόνια από την σύγκλιση
της Α΄ Οικουµενικής στην Νίκαια το 325. 1002 Ενώπιον του προβληµατισµού της
διοικούσας εκκλησίας να συγκληθεί Οικουµενική Σύνοδος όλων των ορθοδόξων
εκκλησιών, οι πανεπιστηµιακοί θεολόγοι µε υπόµνηµά τους προς την Ιερά Σύνοδο
της 13ης Φεβρουαρίου του 1925, επισηµαίνουν το άκαιρο της πρότασης, εξ αιτίας της
ρευστής εκκλησιαστικοπολιτικής κατάστασης της εποχής, µετά την εµπερίστατη
περιπέτεια στην οποία εισήλθαν τόσο η Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης, λόγω της
ανάδυσης του νέου τουρκικού κράτους, όσο και η Εκκλησία της Ρωσίας, λόγω της
νέου επαναστατικού σοσιαλιστικού καθεστώτος.1003
1001

[Ανωνύµου], «Τηλεγράφηµα του Κοσµήτορος της Θεολογικής Σχολής Αθηνών προς τον
Οικουµενικόν Πατριάρχην», Χρονικά, Εκκλησία Γ΄ (1925): 37-38.
1002
Βλ. Β. ΑΡΧΟΝΤΩΝΗ, Μητρ. Φιλαδελφείας, «Προσπάθειαι Συγκροτήσεως Οικουµενικής
Συνόδου προ Πεντηκονταετίας», Τιµητικόν Αφιέρωµα εις τον Μητροπολίτην Κίτρους Βαρνάβαν επί τη
25ετηρίδι της Αρχιερατείας του, Αθήναι 1980: 85.
1003
Βλ. «Έγγραφο της Θεολογικής Σχολής Αθηνών περί της Μελλούσης Συνόδου», Εκκλησία Γ΄
(1925): 66 «Η άµεσος όµως Οικουµενικής Συνόδου σύγκλησις προσκρούει και προς τας καθόλου
εκκλησιαστικάς, πολιτικάς και κοινωνικάς συνθήκας, υφ’άς τελούσι σήµερον αι πλείονες των
ορθοδόξων Εκκλησιών, µάλιστα δε της πρωτοθρόνου Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως και της
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Η γνωµοδότηση των πανεπιστηµιακών θεολόγων περί του ακαίρου και αώρου
της Οικουµενικής Συνόδου, µπορούµε να υποθέσουµε ότι φανερώνει µια µάλλον
σωστά ζυγισµένη ερµηνεία της διεθνούς κοινωνικοπολιτικής κατάστασης, ενός
καθοριστικού παράγοντα για την επιτυχία της µεγάλης εκκλησιαστικής σύναξης.
Απόντων και της πρώτης τη τάξει (Κωνσταντινούπολη),

αλλά και της

πολυαριθµότερης εκκλησίας (Ρωσία) του ορθόδοξου κόσµου, ο χαρακτήρας της
επικείµενης συνόδου θα έχανε οπωσδήποτε τον τίτλο της «Οικουµενικής», τόσο ως
εκκλησιολογικού, όσο και ως γεωγραφικού προσδιορισµού.

α.4. Το Παλαιοηµερολογιτικό Ζήτηµα
Επί Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσοστόµου Παπαδόπουλου συνέβη µια από τις
µεγαλύτερες ρήξεις στους κόλπους της Εκκλησίας της Ελλάδος, όταν ο πρώτος
εισηγήθηκε και κατάφερε να επιβληθεί στην εκκλησιαστική τάξη το νέο, διορθωµένο
γρηγοριανό ηµερολόγιο στην θέση του παλαιού ιουλιανού. Η 10η Μαρτίου 1924
θεωρήθηκε αυτοµάτως ως η 24η Μαρτίου, γεγονός, όµως, που από µία σηµαντική
µερίδα του πιστού κλήρου και λαού θεωρήθηκε καινοτοµία στα πράγµατα της πίστης
και µετακίνηση από τις πάτριες εκκλησιαστικές παραδόσεις. Έτσι, υπό την ηγεσία και
πνευµατική καθοδήγηση τριών µητροπολιτών,

του

∆ηµητριάδος

Γερµανού

Μαυροµµάτη, Ζακύνθου Χρυσόστοµου ∆ηµητρίου και του πρώην Φλωρίνης
Χρυσόστοµου Καβουρίδη, οι οπαδοί του παλαιού ιουλιανού ηµερολογίου
αποσχίσθηκαν από την Εκκλησία της Ελλάδος, δηµιουργώντας την δική τους
εκκλησία, αυτή των «Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών», όπως αυτοαποκλήθηκαν.
Οι πανεπιστηµιακοί θεολόγοι, ενώπιον αυτών των επώδυνων εξελίξεων,
τάχθηκαν από την πρώτη στιγµή δίπλα στην διοικούσα εκκλησία, παραδίδοντας
ταυτόχρονα ψήφισµα προς την κυβέρνηση και την Ιερά Σύνοδο µε το οποίο
αποδοκίµαζαν έντονα την συγκεκριµένη σχισµατική πράξη, εµµένοντας στην τήρηση
της εκκλησιαστικής νοµιµότητας.1004 Αργότερα, την ίδια θέση υπέρ της Εκκλησίας
της Ελλάδος, καταδικάζοντας το σχίσµα και τις δυναµικές, ζηλωτικές ενέργειες στις
οποίες εξετρέποντο κάποιοι παλαιοηµερολογίτες, παίρνουν και οι µαθητές τους, οι
πασών πολυαριθµοτέρας της Ρωσίας. Αι µέγισται ανωµαλίαι, εις ας µετά τον τελευταίον πόλεµον
ενεπλάκησαν και πάσαι µεν, ιδία δ’ αι µεγάλαι αύται εις λόγον κύρους και αριθµού Εκκλησίαι και αι
παντοίαι και χαλεπώταται των ποιµνίων αυτών δοκιµασίαι και περιπέτειαι, αποτελούσι κωλύµατα
σπουδαιότατα προς συγκρότησιν Οικουµενικής Συνόδου. Εφ’όσον αι Εκκλησίαι αύται κωλύονται
προφανώς να µετάσχωσι ταύτης, η σύγκλησις αυτής αποβαίνει αδύνατος»
1004
Βλ. [Ανωνύµου], «Η Θεολογική Σχολή του Πανεπιστηµίου κατά το Λήξαν Πανεπιστηµιακό
Έτος», Εκκλησία Ι∆΄ (1936): 12.
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φοιτητές

της

Θεολογικής

Σχολής

Αθηνών.

Αφού

διαµαρτύρονται

ότι

διαστρεβλώνεται το ορθόδοξο φρόνηµα του λαού και τάσσονται υπό τις διαταγές της
«Μητρός Εκκλησίας», καταδικάζουν, µε ψήφισµά τους που επιδίδουν προς τον
Αρχιεπίσκοπο, την προσπάθεια των αυτοαποκληθέντων «Γνησίων Ορθοδόξων», διότι,
όπως αναφέρουν, δεν µπορούν να νοµιµοποιήσουν σε λίγους το δικαίωµα να
εκµεταλλεύονται την λαϊκή ευσέβεια, να υποθάλπουν την αµάθεια των απλουστέρων
και να παρουσιάζονται ως αρχηγοί της αναστήλωσης των πατρίων.1005
Ωστόσο, παρά την καταδίκη του παλαιοηµερολογιτικού κινήµατος από τους
πλέον επίσηµους εκκλησιαστικούς φορείς, την Εκκλησία της Ελλάδος και τους
πανεπιστηµιακούς θεολόγους, αλλά και τις παράνοµες διώξεις εκ µέρους της
κρατικής

εξουσίας

εναντίον

των

«στασιαστών»,

το

παλαιοηµερολογιτικό

αναζωπυρωνόταν όλο και περισσότερο µε την πάροδο των ετών, λαµβάνοντας τον
χαρακτήρα πλέον επίσηµης διαµαρτυρίας και αµφισβήτησης των φαινοµένων
υποχώρησης του αρχέγονου χριστιανικού φρονήµατος από την πλευρά της
εκκλησιαστικής διοίκησης. Το πρόβληµα αποκτούσε συν τω χρόνω δυναµικές που
µπορούσαν να συµπηχθούν σε πολιτικές φόρµες µε θρησκευτικό επικάλυµµα.
Τούτων δοθέντων, οι πανεπιστηµιακοί θεολόγοι επανέρχονται µε νέα διακήρυξή τους,
προσπαθώντας να αναιρέσουν τα βασικότερα θεµέλια του εκκλησιαστικού-πολιτικού
οικοδοµήµατος του παλαιοηµερολογιτισµού. Με εκπρόσωπό τους τον κοσµήτορα
Παναγιώτη Μπρατσιώτη, αναφέρουν ότι το «πραξικόπηµα των τριών µητροπολιτών
κατά της εκκλησιαστικής ενότητος» είναι έωλο και απαράδεκτο, καθώς η
ηµερολογιακή µεταβολή δεν θίγει µε κανέναν τρόπο τη διδασκαλία και τα δόγµατα
της εκκλησίας, γι’ αυτό και διατρανώνουν την πεποίθησή τους ότι «η Εκκλησία εν
συνεργασία µετά της πολιτείας θα θέση οριστικόν τέρµα εις την ανίερον εκµετάλλευσιν
του ου κατ’ επίγνωσιν ζήλου µερίδος του λαού», ενώ απευθύνουν έκκληση προς τον
ελληνικό λαό «όπως κλείση τα ώτα αυτού εις τα κηρύγµατα της εκκλησιαστικής
ανταρσίας και πειθαρχήση εις τας αποφάσεις των κανονικών και νοµίµων
εκκλησιαστικών αρχών».1006
Πέρα από την θεολογική ορθότητα του νέου ηµερολογίου, η οποία σαφώς
λειτούργησε ως καταλύτης για την ανάµιξη των πανεπιστηµιακών θεολόγων, η
ξεκάθαρη στήριξη που παρείχαν σύσσωµοι οι καθηγητές και φοιτητές της
1005

Βλ. «Ψηφίσµατα Φοιτητών Θεολογικής Σχολής περί των Παλαιοηµερολογιτών», Εκκλησία Ε΄
(1927): 175.
1006
[Ανωνύµου], «Η Θεολογική Σχολή περί των Στασιαστών», Εκκλησία ΙΓ΄ (1935): 173-174.
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Θεολογικής Σχολής Αθηνών σε τούτη την κορυφαία προσωπική επιλογή του
Αρχιεπισκόπου Χρυσόστοµου Παπαδόπουλου, αποδεικνύει ότι το µέτωπο που είχε
συµπτυχθεί µεταξύ της Θεολογικής Σχολής και της διοικούσας εκκλησίας ήταν
αρραγές και λειτουργικό. Οι πανεπιστηµιακοί θεολόγοι εισήλθαν στον αγώνα αυτό
παραβλέποντας τις τακτικές αδυναµίες της εισαγωγής του ηµερολογίου, όπως είναι η
ξαφνική εφαρµογή του, χωρίς προηγούµενη ενηµέρωση του πιστού κλήρου και λαού,
αµβλύνοντας σε κάποιο βαθµό του φόβους και τις δυσπιστίες µιας κοινωνίας που
έβλεπε µε καχυποψία κάθε εκδήλωση µοντερνισµού και στερούνταν τα εργαλεία
πρόσληψης και αφοµοίωσης των νεωτερικών στοιχείων που έρχονταν από την ∆ύση.
Οι πανεπιστηµιακοί θεολόγοι έθεσαν το βάρος του κύρους τους στο ισοζύγιο της
προσωπικής δέσµευσης µε τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, χωρίς να προτείνουν έστω την
µικρή χρονική αναστολή εφαρµογής του νέου ηµερολογίου, προκειµένου να
προλειανθεί το έδαφος και να αποφευχθεί µια µάλλον άσκοπη σύγκρουση που
σπάραξε το εκκλησιαστικό σώµα και το οδήγησε στο σχίσµα. Εντούτοις, επρόκειτο
για µία εξαιρετικά ετεροβαρή σχέση, όπως θα αποδειχθεί αργότερα στο ζήτηµα της
σχέσης της διοικούσας εκκλησίας µε τους θεολόγους.

α.5. Η Θεολογική Κατάρτιση του Κλήρου
Αν και οι πανεπιστηµιακοί θεολόγοι χρωστούν την επαγγελµατική ύπαρξή τους,
µεταξύ άλλων, και στην ανάγκη θεολογικής µόρφωσης και κατάρτισης του κλήρου,
εντούτοις το µορφωτικό επίπεδο του τελευταίου ήταν ανέκαθεν εξαιρετικά χαµηλό.
Σχεδόν εκατό έτη µετά από την ίδρυση της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, οι ίδιοι οι
καθηγητές της Σχολής σχολιάζουν µε δηκτικά σχόλια την αποχή τόσο του κατώτερου
κληρικού στοιχείου από την Σχολή, όσο και την αποθάρρυνση των επισκόπων προς
τους κληρικούς τους γι’ αυτήν την προοπτική. 1007 Παρά την ποτέ δηµοσίως
οµολογουµένη, αλλά σιωπηλώς διακηρυττοµένη γνωσιοµαχία µεγάλης µερίδας του
κλήρου, η οποία εκφραζόταν και ως δυσπιστία των ιερωµένων προς τους
πανεπιστηµικούς θεολόγους, οι τελευταίοι δεν σταµάτησαν να προτείνουν διεξόδους
για την µόρφωση του κλήρου. Γι’ αυτό και στα µέσα της δεκαετίας του 1930,
καταθέτουν συγκεκριµένα σχήµατα: σε πόλεις άνω των 30.000 κατοίκων, καθώς και
στις πρωτεύουσες νοµών, επιβάλλεται ο διορισµός εφηµερίων πτυχιούχων της
Θεολογικής Σχολής, ενώ στις πόλεις κάτω των 30.000 έως και τα χωριά, για ένα

1007

Βλ. Β. Μ. ΒΕΛΛΑ, «Αποκαρδιωτικαί Ενδείξεις», Ανάπλασις ΜΕ΄ (1932): 304-305.
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µεταβατικό διάστηµα µιας δεκαετίας, θα µπορούσαν να διορίζονται ως εφηµέριοι
πτυχιούχοι γυµνασίου, έχοντας συµπληρώσει την µόρφωσή τους στις άρτι
λειτουργούσες διετείς εκκλησιαστικές σχολές.1008 Η τύχη των παραπάνω προτάσεων
έµελλε να έχει την µοίρα όλων των σχεδίων καλών προθέσεων, τα οποία
προορίζονται για ώτα µη ακουόντων.

α.6. Το Α΄ Συνέδριο Ορθόδοξης Θεολογίας στην Αθήνα
Οι πανεπιστηµιακοί θεολόγοι, λαµβάνοντας ενεργό µέρος στις εργασίες της
Οικουµενικής Κίνησης στο πρόσωπο του συναδέλφου τους καθηγητή Αµίλκα
Αλιβιζάτου, κατά την διεθνή συνάντηση που είχε συγκληθεί στην Κοπεγχάγη το έτος
1922, ανέλαβαν τιµητικώς, ως το καθηγητικό σώµα της αρχαιότερης Θεολογικής
Σχολής της ορθόδοξης εκκλησίας, την πραγµατοποίηση ενός Πανορθοδόξου
Συνεδρίου, µε σκοπό την στενότερη καλλιέργεια και συνεργασία µεταξύ των
δυνάµεων της απανταχού ορθοδόξου θεολογίας.1009 Επρόκειτο για µία πρωτοποριακή
σε σύλληψη και εφαρµογή ιδέα σε παγκόσµιο επίπεδο, ιδίως αν αναλογιστεί κανείς
τους λόγους και τις συνθήκες που καθιστούσαν ανέφικτη και µη πραγµατοποιήσιµη
την σύγκλιση µιας Οικουµενικής Συνόδου των ορθοδόξων εκκλησιών, όπως είδαµε
νωρίτερα. Ωστόσο, στο πεδίο της διεπιστηµονικής συνεργασίας, µία τέτοια σύνοδος
δεν ήταν απλώς απαραίτητη, αλλά µάλλον επιβεβληµένη, καθώς χρειαζόταν να
οριοθετηθούν µε σαφήνεια κάποιες µεθοδολογικές πρωταρχές της ορθόδοξης
θεολογικής παρουσίας στον νέο κόσµο που ήδη είχε ανατείλει.
Το Συνέδριο συνεκλήθη τελικώς µε επιτυχία το 1936 στην Αθήνα, υπό την αιγίδα
της Θεολογικής Σχολής και κινήθηκε στους παρακάτω άξονες:1010
1) Καθορισµός των θεµελιωδών αρχών της ορθοδοξίας
2) Επιστηµονική εργασία στον χώρο της θεολογίας και της εκκλησιαστικής αυθεντίας
3) Καθορισµός των έξωθεν επιδράσεων στην ορθόδοξη θεολογία από την εποχή της
άλωσης της Κωνσταντινουπόλεως: α) παπικές, β) προτεσταντικές, γ) φιλοσοφικές
επιδράσεις

1008

Βλ. Π. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΟΥ (Εντολή της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών),
«Υπόµνηµα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών περί της Μορφώσεως του Κλήρου»,
Ανάπλασις ΜΖ΄ (1934): 307.
1009
Βλ. [Ανωνύµου], «Το Α΄ εν Αθήναις Συνέδριον της Ορθοδόξου Θεολογίας», Εκκλησία Ι∆΄ (1936):
385.
1010
Α. Σ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ, «Το Α΄ εν Αθήναις Συνέδριον της Ορθοδόξου Θεολογίας», Ανάπλασις ΜΘ΄
(1936): 366-367.
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4) Κατατοπισµός της νεώτερης ορθόδοξης θεολογίας προς την πατερική, σε σχέση µε
τις νεότερες απόψεις και µεθόδους. Το ζήτηµα γενικότερα της ιεράς παράδοσης
5) Η αποστολή της θεολογικής επιστήµης για την διαφώτιση της συνείδησης της
εκκλησίας
6) Το πρόβληµα της σύγκλισης οικουµενικής συνόδου
7) Ο τρόπος συνεννόησης των ορθοδόξων εκκλησιών και των αποφάσεών τους σε
γενικότερα και επείγουσας φύσης ζητήµατα, όπως το ηµερολόγιο, ο γάµος των
κληρικών, η νηστεία κλπ
8) Η θετική εξυπηρέτηση της εκκλησίας από την θεολογική επιστήµη
9) Η προετοιµασία της κωδικοποίησης των ιερών κανόνων και ο καθορισµός της
σύγχρονης προετοιµασίας τους
10) Αναθεώρηση και έκδοση των λειτουργικών πρωτοτύπων κειµένων
11) Εσωτερική και εξωτερική ιεραποστολή της ορθόδοξης εκκλησίας. Ορθοδοξία και
σύγχρονα προβλήµατα της ζωής: α) Εκκλησία και πολιτισµός, β) Εκκλησία και
πολιτεία, γ) Εκκλησία και κοινωνικά ζητήµατα.
Από την γενικότερη προβληµατική του Συνεδρίου καταλαβαίνουµε ότι επιχείρησε
να αναµετρηθεί και να αρθρώσει έναν σύγχρονο θεολογικό λόγο, δηλαδή αρθρωµένο
κατά τα µέτρα της εποχής του και διαλεγόµενο µε τα πλέον φλέγοντα ζητήµατα που
συγκροτούν την ενότητα εκκλησία και κόσµος. Στο πεδίο της ακαδηµαϊκής
ενασχόλησης, οι πανεπιστηµιακοί θεολόγοι φάνηκε να ενστερνίζονται την πιθανή
προοπτική ενός ανοίγµατος στα διεθνή εκκλησιαστικα και θεολογικά δρώµενα και να
επιχειρούν να διαδραµατίσουν ενεργό ρόλο ως παράγοντες της διεθνούς ορθόδοξης
θεολογικής παρουσίας.

α.7. Ο «∆ιορθόδοξος Ακαδηµαϊκός Σύνδεσµος»
∆είγµα της διεθνούς απήχησης των πανεπιστηµιακών θεολόγων αποτελεί η ίδρυση,
την 27η Ιουνίου 1935, εκ µέρους των αλλοδαπών ορθόδοξων φοιτητών της
Θεολογικής Σχολής, του ∆ιορθόδοξου Ακαδηµαϊκού Συνδέσµου, τον οποίο έθεσαν
υπό την προστασία της Κοσµητείας της Θεολογικής Σχολής.1011 Στην πρωτοβουλία
συµµετείχαν φοιτητές από την Σερβία, Ρουµανία, Βουλγαρία και Ουγγαρία, ενώ
σκοπός του ήταν «η µεταξύ των µελών αυτού συνενόησις και συνεργασία επί τω τέλει
της προπαρασκευής αυτών προς γενικωτέραν ενν ταις ιδιαιτέραις αυτών χώραις

1011

[Ανωνύµου], «Ο ‘∆ιορθόδοξος Ακαδηµαϊκός Σύνδεσµος’», Χρονικά, Εκκλησία ΙΓ΄ (1935): 255.
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εργασίαν, αποβλέπουσαν εις στενωτέραν επαφήν των ορθοδόξων θεολόγων και
αποτελεσµατικωτέραν αυτών συνεργασίαν εν τη Ορθοδόξω Εκκλησία».1012
Οι πανεπιστηµιακοί θεολόγοι κατόρθωσαν να λειτουργήσουν ως πόλος
έµπνευσης και αναφοράς για τους αλλοδαπούς ορθόδοξους φοιτητές, σε
πανβαλκανική και πανευρωπαϊκή κλίµακα. 1013 Αυτή η ενέργεια ήλθε ως φυσική
εξέλιξη, ιδιαιτέρως για τον βαλκανικό χώρο, καθώς οι πανεπιστηµιακοί θεολόγοι
είχαν τους περισσότερους βαλκάνιους σπουδαστές από όλες τις σχολές του
πανεπιστηµίου, ενώ γνωµάτευαν συχνά για τις ανάγκες των τοπικών ορθοδόξων
εκκλησιών, µεταλαµπαδεύοντας το επιστηµονικό και θεολογικό κύρος τους και εκτός
της ελλαδικής επικράτειας.1014

β. Μεταπολεµική Περίοδος
β.1. Η Ανάληψη Καθηκόντων Αντιβασιλέως από τον Αρχιεπίσκοπο ∆αµασκηνό
Τελειώνοντας η περίοδος της γερµανικής κατοχής, στα 1945, τον ρόλο του
Αντιβασιλέα αναλαµβάνει κοινή συναινέσει του πολιτικού κόσµου ο Αρχιεπίσκοπος
Αθηνών ∆αµασκηνός, ως ο καταλληλότερος για να γεφυρώσει σ’ εκείνη την κρίσιµη
στιγµή την µετάβαση από την παντελή κατάρρευση των κρατικών δοµών στην
επαναλειτουργία της νόµιµης πολιτικής εξουσίας στην Ελλάδα. Εξ άλλου, η
παράδοση της αλληλοεπικάλυψης εκκλησιαστικής και κοσµικής εξουσίας ήταν ένα
µοντέλο πολύ γνωστό, το οποίο έχει τις ρίζες του στις πολιτειακές αντιλήψεις της
ορθόδοξης ανατολής και κορυφώνεται στην περίοδο της εθναρχίας. Έτσι και τώρα,
ελλείψει των αρµόδιων πολιτικών σταθερών, αναλαµβάνει ο θρησκευτικός πόλος την
περιστασιακή υπεραναπλήρωσή του.
Οι πανεπιστηµιακοί θεολόγοι, ενώπιον τούτης της εξέλιξης και κατόπιν
συνεδρίας τους, αποφασίζουν να υποβάλουν τα επίσηµα συγχαρητήριά τους στο
πρόσωπο του Αρχιεπισκόπου, καθώς µε αυτόν ως τον ανώτατο πολιτικό άρχοντα «η
Σχολή εµβλέπει ευοίωνον την εν τω µέλλοντι εξέλιξιν των αµοιβαίων σχέσεων
Εκκλησίας και Πολιτείας, διότι µόνη η ορθή αυτών εναρµόνισις θα αποτελή πάντοτε το
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[Ανωνύµου], «∆ια την Ανάδειξιν των ∆ιεθνών Σχέσεων των Θεολόγων», Ανάπλασις ΜΗ΄ (1935):
189.
1013
Βλ. Π. Ι. ΜΠΑΤΣΙΩΤΟΥ, «Η Θέσις της Θεολογίας µεταξύ των Επιστηµών», Γρηγόριος ο
Παλαµάς 50 (1967): 167-168.
1014
Βλ. Γ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ, «Το Πανεπιστήµιον Αθηνών και τα Βαλκάνια», Νέα Εστία 22 (1937):
1794.
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ασφαλές εχέγγυον της επί τα κρείττω προκοπής του ελληνικού λαού».

1015

Ανταπαντώντας ο Αρχιεπίσκοπος ∆αµασκηνός, διαβεβαιώνει στη δική του επιστολή
ότι θέλει να πράξει «παν το εφ’ ηµίν προς σύσφιξιν των µεταξύ Πολιτείας και
Εκκλησίας δεσµών και σχέσεων τοσούτω µάλλον, καθ’ όσον σήµερον είπερ ποτέ άλλοτε
επιβάλλεται πλήρης κατανόησις και εγκάρδιος συνεργασία δια την κατανόησιν της νέας,
ευτυχεστέρας και ηθικωτέρας εθνικής ζωής».1016
Στο πρόσωπο του Αντιβασιλέα Αρχιεπισκόπου, οι πανεπιστηµιακοί θεολόγοι
επιβεβαιώνουν για µία ακόµη φορά όχι µόνο την θεσµική ταύτισή τους µε τον
επίσηµο εκκλησιαστικό οργανισµό, αλλά και την συµπόρευσή τους µε την κυρίαρχη
πολιτική ιδεολογία. Η εµπιστοσύνη που απολάµβαναν και από τις δύο θεσµικές
εκφράσεις, τόσο από την εκκλησιαστική διοίκηση όσο και από το κράτος, τους
αναβίβαζαν εκ των πραγµάτων σε έναν σταθερό άξονα αναφοράς και στήριξης των
κοινωνικοπολιτικών δοµών της ελληνικής πραγµατικότητας.

β.2. Η Απέλαση του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου από την Κύπρο
Στα µέσα της δεκαετίας του 1950 ένα που τα προβλήµατα που σηµαδεύει και ταράζει
την ελληνική πολιτική σκηνή είναι ο απελευθερωτικός κυπριακός αγώνας, ο οποίος
ξεσπά στα 1955. Με αφορµή την απέλαση από τους Άγγλους του ηγέτη του
κυπριακού ξεσηκωµού, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, από την Κύπρο και την εξορία
του στις Σεϋχέλλες, που συµβαίνει το 1956, σύσσωµη η Θεολογική Σχολή Αθηνών µε
ψήφισµά της στις 10 Μαρτίου 1956, εκφράζει την αµέριστη συµπαράσταση της στον
δοκιµαζόµενο ηγέτη, καταδικάζει αυτή την ενέργεια του αποικιακού αγγλικού
στρατού, και επικαλείται την συµπαράσταση όλων των ορθοδόξων εκκλησιών και
θεολογικών σχολών, για την αποκατάσταση της αδικίας και την αναγνώριση του
δικαιώµατος αυτοδιάθεσης του κυπριακού λαού. 1017 Εξ άλλου, όπως έχουµε ήδη
παρατηρήσει, είναι δεδοµένη η συµπόρευση των πανεπιστηµιακών θεολόγων µε τις
επίσηµες πολιτικές επιλογές του ελληνικού κράτους, ιδιαίτερα όσον αφορά θέµατα
εθνικής σηµασίας.
Στην ίδια τροχιά πορεύονται και οι φοιτητές της Θεολογικής Σχολής Αθηνών,
οι οποίοι είχαν και έναν λόγο περισσότερο, καθώς ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος
1015

[Ανωνύµου], «Τα Συγχαρητήρια της Θεολογικής Σχολής Αθηνών προς τον Αντιβασιλέα,
Αρχιεπίσκοπο ∆αµασκηνό», Χρονικά, Εκκλησία ΚΒ΄ (1945): 16.
1016
[Ανωνύµου], «Ο Μακαριώτατος Αντιβασιλεύς προς την Θεολογικήν Σχολήν του Πανεπιστηµίου
Αθηνών», Εκκλησία ΚΒ΄ (1945): 82.
1017
Βλ. «Ψήφισµα της Θεολογικής Σχολής Περί της Απελάσεως του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου»,
Εκκλησία ΛΓ΄ (1956): 86.
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τύγχανε παλαιός τρόφιµος και πτυχιούχος της Θεολογικής Αθηνών. Εκδίδουν επίσης
στις 10 Μαρτίου 1956 το δικό τους καταδικαστικό ψήφισµα, καλώντας σε δυναµικές
κινητοποιήσεις όλους τους φοιτητές θεολογίας και προσδοκώντας από την παγκόσµια
χριστιανική κοινότητα και ιδίως το Παγκόσµιο Συµβούλιο των Εκκλησιών να
πιέσουν την βρετανική διοίκηση, ώστε να αρθεί η συγκεκριµένη ενέργεια.1018

β.3. Ο ∆ιορισµός Ελληνόρρυθµου Καθολικού Επισκόπου στην Ελλάδα
Το ζήτηµα των ελληνόρρυθµων καθολικών στα όρια επικράτειας της Ορθόδοξης
Ανατολικής Εκκλησίας, ενεργοποιεί παραδοσιακά αµυντικά αντανακλαστικά, καθώς
οι ιστορικές µνήµες είναι βαθειά διαποτισµένες από τραυµατικές εµπειρίες, εξ αιτίας
των πρώτων στον ευρύτερο Βαλκανικό, αλλά και γενικότερα ορθόδοξο χώρο της
Ανατολικής Ευρώπης. Οι ελληνόρρυθµοι καθολικοί, εξ αιτίας της ιδιαίτερης φύσης
τους, καθώς οµολογούν όλα τα δόγµατα, την πίστη και το λατρευτικό τυπικό της
ορθόδοξης παράδοσης, αλλά δέχονται ως πνευµατική και διοικητική κεφαλή τους τον
Πάπα

της

Ρώµης,

θεωρήθηκαν

από

τους

ορθοδόξους,

ανέκαθεν,

ως

ο

ρωµαιοκαθολικός «∆ούρειος Ίππος», ο οποίος αποσκοπεί στην εκ των έσω άλωση της
ορθόδοξης εκκλησίας.
Στα 1958, µετά τον θάνατο του επισκόπου των εν Ελλάδι ελληνορρύθµων
καθολικών, Γεωργίου Χαλαβατζή, επισκόπου Θεοδωρουπόλεως, ο διορισµός του
επόµενου επισκόπου από το Βατικανό, προκαλεί εντονότατο κύµα διαµαρτυριών
τόσο από την διοικούσα εκκλησία, όσο και από τους πανεπιστηµιακούς θεολογους.
Ειδικότερα, οι καθηγητές της Θεολογικής Σχολής προκειµένου να παρουσιάσουν
αρραγές µέτωπο µε την εκκλησία, συντάσσουν και απευθύνουν έκκληση προς τον
Πάπα να µην προχωρήσει σε αυτήν την ενέργεια, η οποία δηλητηριάζει τις σχέσεις
µεταξύ των δύο εκκλησιών. 1019 Τονίζουν ότι το πρώτο µέτρο το οποίο πρέπει να
λάβει ο Πάπας, αν επιθυµεί να αποδείξει ότι ενδιαφέρεται πραγµατικά για την αγάπη
και την ενότητα των δύο εκκλησιών, είναι η «µη ονοµασία διαδόχου των εν Ελλάδι
ολίγων Ουνιτών, µετά τον θάνατον του ποτέ Επισκόπου Θεοδωρουπόλεως Γεωργίου
Χαλαβατζή».1020 Πέρα από τις αναµενόµενες θεολογικές ευαισθησίες του ορθοδόξου
πληρώµατος σχετικά µε τα των ελληνορρύθµων καθολικών, τούτη η αντίδραση της
1018

Βλ. «Ψήφισµα των Φοιτητών της Θεολογικής Σχολής Περί της Απελάσεως του Αρχιεπισκόπου
Μακαρίου», Εκκλησία ΛΓ΄ (1956): 86.
1019
Βλ. [Ανωνύµου], «Η Θεολογική Σχολή Περί του Ουνίτου Επισκόπου των εν Ελλάδι Ουνιτών»,
Εκκλησιαστικά Χρονικά, Εκκλησία ΛΕ΄ (1958): 41.
1020
«Το Ζήτηµα της Ουνίας: Η Θεολογική Σχολή Αθηνών προς τον Πάπαν Ρώµης», Ορθόδοξος
Σκέψις Α΄ (1958): 19.
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διοικούσας εκκλησίας, αλλά και η συµπόρευση των πανεπιστηµιακών θεολόγων,
στερείται ουσιαστικής βαρύτητας, εφ’ όσον η παρουσία ελληνόρρυθµου καθολικού
επισκόπου ήταν ήδη µία πραγµατικότητα στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου, η
συγκεκριµένη ενέργεια του Βατικανού δεν µπορεί να χαρακτηριστεί ως κακόβουλη
πρόκληση.
Από την πλευρά του το Βατικανό, στις 11 Μαρτίου 1958, απαντά µε
διπλωµατικό τρόπο στους πανεπιστηµιακούς θεολόγους, ότι «Ο Άγιος Πατήρ
ηυδόκησε να λάβη γνώσιν του περιεχοµένου αυτού και επρόσεξε τα αισθήµατα, τα
οποία ενέπνευσεν το διάβηµά σας». 1021
Τελικά, το Βατικανό ονόµασε Έξαρχο των ελληνορρύθµων καθολικών της
Ελλάδος, τον διευθυντή του Ρωµαιοκαθολικού «Γραφείου Καλού Τύπου», τον
Υάκινθο ∆ηµήτριο Γάδ, φέροντος τον τίτλο του επισκόπου Γρατιανουπόλεως.1022 Η
συγκεκριµένη κίνηση των πανεπιστηµιακών θεολόγων, πέρα από την διπλωµατική
σηµασία της, υπογράµµιζε για µία ακόµη φορά την προσήλωση που επεδείκνυαν
στην εθνικοθρησκευτική ενότητα του έθνους και τον ρόλο τους για την περαιτέρω
ενίσχυσή του.1023

β.4. Ο ∆ιωγµός του Οικουµενικού Πατριαρχείου την Περίοδο 1964-1965
Στα µέσα της δεκαετίας του 1960 το τουρκικό κράτος εξαπολύει άλλη µία επίθεση
εναντίον της ελληνικής µειονότητας και του Οικουµενικού Πατριαρχείου. Με
µυστικά διατάγµατα και κατά παράβαση διεθνών συνθηκών, δηµεύεται η ακίνητη
περιουσία χιλιάδων ελλήνων, οι οποίοι στερούνται το δικαίωµα να την µεταβιβάσουν
ή να την κληροδοτήσουν σε συγγενείς τους. Το Πατριαρχείο, µε την ίδια εξοντωτική
πολιτική, χάνει επίσης πολλά τµήµατα της ακίνητης περιουσίας του, ενώ απελαύνεται
και ο Πατριάρχης Κωνσταντίνος ΣΤ΄.1024

1021

«Η Απάντησις του Βατικανού προς την Έκκλησιν της Θεολογικής Σχολής Αθηνών Περί Μη
∆ιορισµού Ουνίτου Επισκόπου εν Ελλάδι», Εκκλησιαστικά Χρονικά, Εκκλησία ΛΕ΄ (1958): 220.
1022
Βλ. [Ανωνύµου], «Βαρύτατον Σφάλµα», Παρατηρήσεων Στήλη, Εκκλησία ΛΕ΄ (1958): 151.
1023
Βλ. [Ανωνύµου], «Η Έκκλησις δια την Ουνίαν», Επί των Γεγονότων, Ορθόδοξος Σκέψις Α΄
(1958): 28.
1024
Βλ. Π. ΣΥΝΟ∆ΙΝΟΥ, Μητρ. Πρώην Μεσσηνίας, Εκκλησιαστικά Αποµνηµονεύµατα, Αθήναι:
Ορθόδοξος Χριστιανικός Σύλλογος «Μέγας Αθανάσιος» 1960: 131-132 «Η Τουρκία θέλησε να
εξαφανίση το Οικουµενικόν Πατριαρχείον. Κατόπιν της συνθήκης της Λωζάνης δεν ηδυνήθη να
επιτύχη τούτο και ούτω, δια διαφόρων άλλων µέσων, εζήτει να υποσκάψη αυτό. Μετά τον θάνατον του
από Χαλκηδόνος Γρηγορίου Ζ΄, εξελέγη ο ∆έρκων Κωνσταντίνος ΣΤ΄, όστις ανέλαβε τους οίακας του
µαρτυρούντος Οικουµενικού Πατριαρχείου. Αλλ’ η Τουρκία εθεώρησε τούτον ανταλλάξιµον και
απήλασεν εκ της έδρας του βιαίως έξω της Τουρκικής Επικρατείας».
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Ενώπιον αυτής της κατάστασης, οι πανεπιστηµιακοί θεολόγοι µε εκπρόσωπο
τον προκοσµήτορα ∆ηµήτριο Μωραϊτη, εκδίδουν στις 20 Απριλίου 1964 ψήφισµα
καταδίκης των εκτροπών «άνευ ευλόγου τινός αιτίας, παρά µόνον εκ λόγων
εκδικήσεως δια πολιτικά ζητήµατα άσχετα προς το Οικουµενικόν Πατριαρχείον» .1025
Την ίδια παρεµβατική πολιτική ακολουθούν οι πανεπιστηµιακοί θεολόγοι έναν χρόνο
µετά, µε τηλεγραφήµατά τους προς ποικίλους διεθνείς οργανισµούς, όπως τις
χριστιανικές εκκλησίες του εξωτερικού, το Παγκόσµιο Συµβούλιο Εκκλησιών, τον
Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών, αλλά και πολιτικούς ηγέτες, όπως τον Πρόεδρο των
Ηνωµένων Πολιτειών, τους πρωθυπουργούς της Αγγλίας, της Γαλλίας και άλλων
κρατών. Με αυτόν τρόπο διαµαρτύρονται για την καταπάτηση των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων στην Τουρκία και για την φίµωση του Οικουµενικού Πατριαρχείου.1026

β.5. Ο Αναγκαστικός Νόµος 214/1967
Ένα από τα πρώτα µελήµατα της στρατιωτικής δικτατορίας του 1967, προκειµένου να
ελέγξει και να κατευθύνει τις εξελίξεις στον χώρο της εκκλησιαστικής διοίκησης,
υπήρξε, εκτός από τον διορισµό Αριστίνδην Συνόδου, και η αναστολή βασικών
αρχών και θεσπισµάτων της εκκλησιαστικής δικαιοσύνης. Με τον Αναγκαστικό
Νόµο 214 «επιβαλλόταν ποινή µε αόριστη κατηγορία χωρίς υπαιτιότητα, απαγορεύει το
‘έκκλητον’, δηλ. το δικαίωµα προσβολής της πρωτοβάθµιας αποφάσεως, και οι
αρµόδιοι επίσκοποι στερούνταν το κανονικό δικαίωµα της δικαστικής εξουσίας».1027
Οι πανεπιστηµιακοί θεολόγοι, µε σχετικό υπόµνηµά τους, συντάκτης του
οποίου είναι ο καθηγητής Κωνσταντίνος Μουρατίδης, στρέφονται κατά του
συγκεκριµένου Νόµου, υιοθετώντας το σε συνεδρία της στις 26 Φεβρουαρίου
1968.1028 ∆εν θα χαρακτηρίζαµε, φυσικά, την εν λόγω πράξη ως αντιστασιακή, καθώς
η παραδοσιακή ταύτισή της µε την πολιτική εξουσία δεν επέτρεπε τέτοιου είδους
υπερβάσεις. Εντούτοις, οι πανεπιστηµιακοί θεολόγοι µε την ενέργειά τους αυτή
αντιτίθενται ανοικτά σε επιλογές της δικτατορικής κυβέρνησης, εµµένοντας στον
δρόµο της εκκλησιαστικής νοµιµότητας και του Κανονικού ∆ικαίου. Τονίζουν ότι µε

1025

«Ψήφισµα της Θεολογικής Σχολής Αθηνών για τις Τουρκικές Απειλές προς το Οικουµενικό
Πατριαρχείο», Εκκλησία ΜΑ΄ (1964): 248-249.
1026
Βλ. «Τηλεγράφηµα της Θεολογικής Σχολής Αθηνών για τα Έκτροπα στο Οικουµενικό
Πατριαρχείο», Εκκλησιαστικά Χρονικά, Εκκλησία ΜΒ΄ (1965): 269.
1027
Α. Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, Εκκλησιαστική Ιστορία. Ιστορία των ∆οµών ∆ιοικήσεως και Ζωής της
Εκκλησίας της Ελλάδος (Εικοστός Αιώνας), Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη 1998: 79-80.
1028
Βλ. Κ. ∆. ΜΟΥΡΑΤΙ∆ΟΥ, Υπό το Φώς της Αληθείας. Αντιπεπραγµένα κατά την «Επταετίαν»,
Αθήναι: Εκδόσεις «Ορθοδόξου Τύπου» 1974: 20.
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τον συγκεκριµένο νόµο, όχι µόνον δεν εξυγιαίνεται ο εκκλησιαστικός οργανισµός,
αλλά αντίθετα πλήττεται βαρύτατα το δίκαιο της εκκλησίας και η κανονική τάξη
της.1029

γ. Μεταπολιτευτική Πεδίοδος
γ.1. Οι Σχέσεις Κράτους-Εκκλησίας στο Σύνταγµα του 1975
Οι αλλαγές τις οποίες επέφερε ο νέος συνταγµατικός χάρτης της χώρας, που
ψηφίστηκε

το

1975,

θα

µπορούσαν

να

χαρακτηριστούν

ως

καινοτόµες,

συγκρινόµενες µε τα προηγούµενα συνταγµατικά στερεότυπα. Επιχειρείται µία
εξορθολογισµένη πολιτειακή δοµή, στην βάση της δηµιουργίας σύγχρονων θεσµών
και αντιλήψεων που από καιρό είχαν µπολιάσει την ευρωπαϊκή πραγµατικότητα.
Κυρίως, ο συνταγµατικός νοµοθέτης αποπειράται να αποδεσµεύσει την ύπαρξη και
λειτουργία του κράτους από το σφιχτό δέσιµό της µε την εκκλησιαστική διοίκηση,
ένας δεσµός ο οποίος µέχρι εκείνη την στιγµή θεωρείτο για την ελληνική πολιτική
πραγµατικότητα ως αρχετυπικό θέσφατο.
Σκοπός της παιδείας, σύµφωνα µε προηγούµενες συνταγµατικές συνθήκες,
ήταν η προαγωγή και η καλλιέργεια του «ελληνοχριστιανικού πολιτισµού», ο οποίος
συµπύκνωνε, ως κυρίαρχη ιδεολογικό, τον βασικό βραχίονα µιας «πολιτικώς ορθής»
σκέψης και πρακτικής. Ήταν η σηµαντικότερη έκφραση µε

την οποία

υπογραµµιζόταν και συνταγµατικά ο στενότατος σύνδεσµος εκκλησίας και κράτους,
η διαπλοκή δηλαδή της πολιτικοθρησκευτικής εξουσίας, ως βασικού γνωρίσµατος
της σύγχρονης ελλαδικής πολιτειακής έκφρασης.

1030

Τούτη η µίξη είχε ως

αποτέλεσµά της τον δογµατικό διαποτισµό της ελληνικής κοινωνίας. Όταν ο κάθε
έλληνας µπορούσε να µαθαίνει από την παιδική και µαθητική του ηλικία ότι τα
θρησκευτικά δόγµατα είναι απόλυτες, ανιστορικές αλήθειες, οι οποίες δεν υπόκεινται
σε κοινωνικό έλεγχο, τότε µπορεί να δεχθεί µε τον ίδιο τρόπο και τα άλλα δόγµατα,
ιδίως τα πολιτικά, τα οποία συµπλέκονται στις καθηµερινές κοινωνικές σχέσεις.1031
Έτσι, όµως, υπήρχε ο κίνδυνος να δηµιουργηθούν αντί ελεύθερα σκεπτόµενοι

1029

Βλ. Κ. ∆. ΜΟΥΡΑΤΙ∆ΟΥ, «Έκκλησις δια την Αποκατάστασιν της Ενότητος της Εκκλησίας»,
Κοινωνία ΛΓ΄ (1990): 434-435.
1030
Βλ. Σ. ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗ, «Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας: Μια Εµπειρική Προσέγγιση»,
Σχέσεις Εκκλησίας-Πολιτείας: Εισηγήσεις Θεολογικού Συνδέσµου, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Θεολογικού
Συνδέσµου 1988: 53.
1031
Α. Χ. ΚΑΖΕΠΙ∆Η, «Η Ιδεολογική Σύγχυση και ο ∆ογµατικός ∆ιαποτισµός των Νέων στην
Ελληνική Εκπαίδευση», Λόγος και Πράξη 7, τόµος Α΄ (1979): 73-74.
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πολίτες, µε προσωπική κρίση και άποψη, υποταγµένοι υπήκοοι, δηλαδή δεσµευµένοι
άνθρωποι, µε κατευθυνόµενη αντίληψη, σκέψη και πράξη.
Στο νέο Σύνταγµα, ο «ελληνοχριστιανικός πολιτισµός», ως σκοπός και
ολοκλήρωση της ελληνικής παιδείας, αντικαθίσταται, ύστερα από πίεση της
συντηρητικής πτέρυγας

της κυβερνητικής πλειοψηφίας, από την «ηθικήν,

πνευµατικήν, επαγγελµατικήν και φυσικήν αγωγήν των Ελλήνων», την «διάπλασιν
αυτών ως ελευθέρων και υπεύθυνων πολιτών», την «ανάπτυξιν της εθνικής
συνειδήσεως», αλλά και «την ανάπτυξιν της θρησκευτικής συνειδήσεως» (άρθρο 16,
παρ. 2).1032 Βέβαια, πολλοί βουλευτές της συµπολίτευσης αντιδρούν στην προσθήκη
αυτή, καθώς θεωρούν ότι δηµιουργούνται προϋποθέσεις ανάπτυξης ανελεύθερων
σχηµάτων στην παιδεία. Ο βουλευτής Μ. Πρωτοπαπαδάκης δηλώνει: «Πολλοί
νοµίζουν ότι αυτή η µέθοδος της αγωγής είναι καλή διότι φτιάχνει καλούς χριστιανούς
και καλούς πολίτες. Πράγµατι τους µαθαίνει να σκύβουν το κεφάλι, να υπακούουν, να
πηγαίνουν στην εκκλησία... Αυτοί όµως δεν είναι καλοί χριστιανοί, ούτε καλοί πολίτες,
ούτε ελεύθεροι άνθρωποι», ενώ ο βουλευτής Α. Ανδριανόπουλος τονίζει: «∆εν βλέπω
δια ποίον λόγον να µπη η λέξις θρησκευτικής, εκτός εάν είποµεν ότι µπαίνει προς
ενίσχυσιν µιας πανικοβληµένης εκκλησίας, η οποία, εάν είναι πανικοβληµένη,
ευθύνεται η ιδία και κανένας άλλος». 1033 Παρά την ψήφιση της συγκεκριµένης
διάταξης, τελικά, η παιδεία και η ακηδεµόνευτη επιστηµονική έρευνα έθεσε
ουσιαστικά θεµέλια µε το νέο Σύνταγµα, πιστοποιώντας ένα σοβαρό βαθµό
απαγγίστρωσης του κράτους από την εκκλησία. Ήταν ένα ξεκάθαρο βήµα
διαχωρισµού και αυτόνοµου βηµατισµού των δύο θεσµών.
Οι µεταρρυθµιστικές αλλαγές συνεχίστηκαν και σε άλλα πεδία, που έχουν να
κάνουν µε όλο το κοινωνικό φάσµα,1034 αφού προβλέφθηκε ότι ο Ανώτατος Άρχων
δεν είναι προϋπόθεση να είναι χριστιανός ορθόδοξος, δεν ορκίζεται ενώπιον της
Ιεράς Συνόδου κατά την ανάληψη των καθηκόντων του, ούτε υπόσχεται ότι θα
προστατεύσει την επικρατούσα θρησκεία, δηλαδή την ορθόδοξη εκκλησία. Επιπλέον,
ο προσηλυτισµός απαγορεύεται γενικά και όχι µόνο εις βάρος της επικρατούσης
θρησκείας.
1032

Βλ. Α. ΜΑΝΕΣΗ, «Η Συνταγµατική Προστασία της Ακαδηµαϊκής Ελευθερίας», Ο Πολίτης 6
(1976): 24.
1033
Α. ΜΑΝΕΣΗ, «Η Συνταγµατική Προστασία της Ακαδηµαϊκής Ελευθερίας», Ο Πολίτης 6 (1976):
24, υποσ. 43.
1034
Α. ΜΑΡΙΝΟΥ, «Είναι η Εκκλησία ‘Ενδιάµεσο Σώµα’;», Ξενία Ιακώβω Αρχιεπισκόπου Βορείου
και Νοτίου Αµερικής επί τη 25ετηρίδι της Αρχιεπισκοπείας Αυτού, εποπτεία Α. Α. Αγγελόπουλος,
επιµέλεια Α. Ε. Καραθανάσης, Θεσσαλονίκη 1985: 331, υποσ. 17.
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Ενώπιον της διαµορφωθείσης κατάστασης, η διοικούσα εκκλησία, δια της
Ιεράς Συνόδου, επαναλαµβάνει ότι απορρίπτει το ενδεχόµενο του χωρισµού
εκκλησίας και κράτους, επιµένοντας στο σύστηµα της «συναλληλίας», δηλαδή της
οργανικής αλληλοπεριχώρησης των δύο θεσµών, διότι απηχεί -κατ’ αυτήν- το
παραδοσιακό σύστηµα αναφοράς τους και στηρίζεται στο πνεύµα των καιρού και της
σύγχρονης εκκλησιολογίας. Είναι το πολιτειακό µοντέλο το οποίο διασφάλιζε κατά
βάσιν τα προνόµια της Ιεραρχίας, έτσι όπως εκφράζονται µε την θεσµική πρόσβασή
της στον κρατικό µηχανισµό. Η διοικούσα εκκλησία δεν φαίνεται να προβληµατίζεται
από το γεγονός ότι κανείς από τους ειδικούς εµπειρογνώµονες που η ίδια όρισε ως
εισηγητές για τις σχέσεις εκκλησίας και κράτους υπό το φώς του νέου Συντάγµατος
(ο µητροπολίτης Τυάνων Παντελεήµονας, καθηγητής του Κανονικού ∆ικαίου του
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, οι Αριστόβουλος Μάνεσης και Κωνσταντίνος
Βαβούσκος, καθηγητές του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, οι Χρήστος Ροκόφυλλος
και Ηλίας Χαλκιόπουλος, νοµοµαθείς, ο Θεοφάνης Θεοδωρακόπουλος, ∆ικαστικός
Σύµβουλος της Εκκλησίας της Ελλάδος) δεν χρησιµοποιεί τον όρο «συναλληλία».1035
Αντίθετα, ζητά από τους πανεπιστηµιακούς θεολόγους στην Θεολογική Σχολή
Αθηνών σχετική γνωµοδότηση. Εκείνοι συντάσσουν την εν λόγω γνωµοδότηση, η
οποία αν και δεν δηµοσιεύεται, ωστόσο ο συµπερασµατικός πυρήνας της, σύµφωνα
µε τον Βασδέκη, είναι ο εξής:

«Το ζήτηµα του χωρισµού Εκκλησίας και Κράτους στην Ελλάδα δεν υφίσταται στο
µυαλό του κόσµου. Όµως, οι τρέχουσες ιδέες περί της ισχύος του Κράτους και της
θρησκευτικής ελευθερίας µετατοπίζουν την βασική έµφαση σε αυτό το ζήτηµα στην
σφαίρα των ατοµικών δικαιωµάτων και αποκρύπτουν το γεγονός ότι είναι ένα εθνικό
πρόβληµα. Το να διαχωρίσουµε το ζήτηµα της θρησκευτικής ελευθερίας πρόωρα από
την κεντρική θέση του στην εθνική συνείδηση του Ελληνικού λαού µπορεί να εγκυµονεί
πολλούς κινδύνους, όχι µόνο για την Εκκλησία, αλλά και για το ίδιο το Κράτος».1036

Για τους πανεπιστηµιακούς θεολόγους και κατ’ επέκτασιν για όλο τον
εκκλησιαστικό οργανισµό, το σύστηµα της συναλληλίας ανάγεται σε εθνικό ζήτηµα.
1035

Βλ. «Γνωµοδοτήσεις Ειδικών επί των Σχέσεων Εκκλησίας και Πολιτείας, ως Αυταί ∆ιαµορφούνται
εκ του Πνεύµατος και του Γράµµατος του Άρθρου 3 του Νέου Συντάγµατος», Εκκλησία ΝΒ΄ (1975):
300-318.
1036
A. BASDEKIS, «Between Partnership and Separation. Relations Between Church and State in
Greece Under the Constitution of 9 June 1975», Ecumenical Review 29 (1977): 55-56.
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Στην παραδοσιαρχική αυτή λογική, οποιαδήποτε αλλαγή και αναδιάταξη των ήδη
γνωστών κεκτηµένων και διαπλεκόµενων σχέσεων µεταξύ εκκλησιαστικής και
πολιτειακής εξουσίας, αναβιβάζεται σε επικίνδυνο ακροβατισµό. Οποιαδήποτε
αντίληψη ατοµικού δικαιώµατος, όπως αφήνεται να διαφανεί και από την
γνωµοδότηση, υποβιβάζεται και περιθωριοποιείται, καθώς η µόνη αξιολογική
αναφορά προσδιορίζει

θεσµούς και δοµές, δηλαδή όσους παράγουν και

διαχειρίζονται την εξουσία στον εκκλησιαστικό οργανισµό, την Ιεραρχία. Έτσι, για
µία ακόµα φορά η γραφίδα των πανεπιστηµιακών θεολόγων αποβαίνει αρωγός της
θεσµικής εκκλησιαστικής εξουσίας. Τα κύρια χαρακτηριστικά του νέου Συντάγµατος,
τα οποία για τον πανεπιστηµιακό θεολόγο Βλάσιο Φειδά είναι η άρση της άµεσης
προστασίας της ορθόδοξης εκκλησίας και η εξίσωσή της µε όλες τις άλλες γνωστές
θρησκείες, 1037 αντιµετωπίζονται ως επικίνδυνη παρέκκλιση από την καθιερωµένη
πολιτική παράδοση. Γι’ αυτό και επιτίθενται σφόδρα εναντίον του, καθώς ο τότε
βοηθός και κατοπινός καθηγητής Παναγιώτης Χριστινάκης του προσάπτει τον
χαρακτηρισµό του «εχθρικού» προς την Ελλάδα,1038 ενώ ο καθηγητής Κωνσταντίνος
Μουρατίδης υποστηρίζει ότι µε αυτό «αποκαλύπτεται και το µέγεθος της επιτευχθείσης
υπό των ανθελληνικών δυνάµεων διαβρώσεως της εθνικής µας συνειδήσεως, εν τη
προσπαθεία απογυµνώσεως του Έθνους εκ της πνευµατικής του πανοπλίας».1039
Το Σύνταγµα του 1975 καθιερώνει τελικά ένα καθεστώς ηµιτελούς
διαχωρισµού εκκλησίας και κράτους, αφού αναγνωρίζει την εκκλησία ως έναν
προνοµιακό χώρο που έχει διαποτίσει βαθειά την συνείδηση του ελληνικού λαού µε
συνέπειες στην πολιτική και κοινωνική ζωή.1040 Αναγνωρίζει, δε, µέσω του Νόµου
590/1977, δηλαδή του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος, για πρώτη
φορά τον συνταγµατικό χαρακτήρα της εκκλησίας και ένα είδος «συναλληλίας»
µεταξύ τους. 1041 Παρόλα αυτά, έστω και το σηµερινό µοντέλο της «συναλληλίας»
εκκλησίας και κράτους, φθάνει κάποια στιγµή στο σηµείο να ερµηνεύεται από
κάποιους πανεπιστηµιακούς θεολόγους, όπως ο π. Γεώργιος Μεταλληνός, ακόµα και
σήµερα, υπό το φως της προτεραιότητας των ιερών κανόνων έναντι της πολιτειακής

1037

Βλ. Β. Ι. ΦΕΙ∆Α, «Αι Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας εν Ελλάδι», Κοινωνία ΙΗ΄ (1975): 33.
Βλ. Π. Ε. ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ, «Αι εις Βάρος της Ορθοδόξου Εκκλησίας ‘Καινοτοµίαι’ του Νέου
Συντάγµατος», Κοινωνία ΙΗ΄ (1975): 51.
1039
Κ. ∆. ΜΟΥΡΑΤΙ∆ΟΥ, «Επί των Επάλξεων», Κοινωνία ΙΗ΄ (1975): 247.
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Βλ. Ι. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, ∆ηµοκρατία και Ελληνική Ορθοδοξία. ∆οκιµή ∆ιαλόγου µε το
Ορθόδοξο Φρόνηµα, Αθήνα: Σ. ∆. Βασιλόπουλος 1982: 62.
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Βλ. V. N. MAKRIDES, «Orthodoxy as a Conditio Sine Qua Non: Religion and State/Politics in
Modern Greece from a Socio-Historical Perspective», Ostkirchliche Studien 40 (1991): 289.
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νοµολογίας, δηλαδή υπό το φως µιας ιδιότυπης µοντέρνας θεοκρατικού τύπου
αρχής.

1042

Αξιολογείται, δε, τούτη η ερµηνευτική αρχή κατά τρόπο εντελώς

ανιστορικό, ως εάν να µπορούσαν να εφαρµοστούν στο σύγχρονο πολιτειακό
κεκτηµένο µοντέλα και θεσµοί που αφορούσαν µία αγροτική, προνεωτερική
κοινωνία, απλώς και µόνο επειδή αποτελούν στοιχείο µίας εκκλησιαστικής
παράδοσης.1043Ο χωρισµός εκκλησίας και κράτους µοιάζει να αποτελεί για το σύνολο
του ευρύτερου εκκλησιαστικού οργανισµού µια µόνιµη και βασανιστική απειλή.

γ.2. Η Σύναψη ∆ιπλωµατικών Σχέσεων Ελλάδας-Βατικανού
Για τον ορθόδοξο εκκλησιαστικό χώρο, τα τελευταία χίλια χρόνια περίπου, οι όροι
«Βατικανό» και «Πάπας» προσωποποιούνται σε µια θρησκευτικοπολιτική εξουσία, η
οποία προσπαθεί ανέκαθεν να υποτάξει και να κυριαρχήσει επί της Ανατολικής
Ορθόδοξης Εκκλησίας. Όσο και αν µια τέτοια θέση έχει πτυχές λογικής εξήγησης στα
ιστορικά παραδείγµατα των σχέσεων µεταξύ των δύο χώρων, ωστόσο η αναγωγή του
Βατικανού σε αρχέτυπα αποκαλυπτικού τύπου, όπως αυτό του Αντιχρίστου, δεν
παύει να αποκαλύπτει την ανάγκη της ορθόδοξης εκκλησίας να αναµετρηθεί µε ένα
υπαρκτό ζήτηµα στις ρεαλιστικές, ιστορικές διαστάσεις του.
Στα τέλη της δεκαετίας του 1970, όταν έρχεται η ώρα να πραγµατοποιηθεί η
αναγνώριση του Βατικανού από το ελληνικό κράτος, η διοικούσα εκκλησία
καταφεύγει στην πρακτική της άρνησης, συνεπικουρούµενη και από το Άγιον Όρος,
το οποίο φοβάται φαινόµενα αποστασίας (!) από την ορθόδοξη εκκλησία. 1044
Ακούγονται, βέβαια, και κάποιες φωνές οι οποίες επιδιώκουν να εξισορροπήσουν τα
δεδοµένα. Για παράδειγµα, σε δηµόσια δήλωσή του ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και
Πάσης Ελλάδος Σεραφείµ, αναφέρει ρητά ότι το όλο ζήτηµα είναι στην αποκλειστική
ευθύνη του κράτους.1045 Στην ίδια γραµµή κινείται και ο µητροπολίτης Περιστερίου
Αλέξανδρος, τονίζοντας ότι σε αυτό το ζήτηµα προέχει η πολιτική και όχι η
εκκλησιαστική διάστασή του, εφόσον η εκκλησία δεν έχει το δικαίωµα να καταστεί

1042

Βλ. Γ. ∆. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ, πρωτ., Εκκλησία και Πολιτεία στην Ορθόδοξη Παράδοση, Αθήνα:
Αρµός 2000: 66-67.
1043
Βλ. Γ. ∆. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ, πρ., «Πολιτειοκρατία: Ο Μόνιµος Εφιάλτης της Εκκλησίας»,
Κοινωνία Λ΄ (1987): 370.
1044
Βλ. [Ανωνύµου], «Αι Μοναί του Αγίου Όρους Αντιτίθενται εις το Κονκορδάτον ΕλλάδοςΒατικανού», Επίσκεψις 8, τεύχος 162 (1977): 3.
1045
Βλ. [Ανωνύµου], «Η Εκκλησία της Ελλάδος δεν Αντιτίθεται εις την Σύναψιν ∆ιπλωµατικών
Σχέσων Μεταξύ Ελλάδος και Βατικανού», Επίσκεψις 7, τεύχος 152 (1976): 9.
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τροχοπέδη και εµπόδιο στο εθνικό συµφέρον, αλλά οφείλει να πορευθεί δηµιουργικά
και όχι αντινοµικά ως προς την ρωµαιοκαθολική εκκλησία.1046
Εντούτοις, σε έκτακτη σύσκεψη της ∆ιαρκούς Ιεράς Συνόδου που είχε
συγκληθεί λίγους µήνες πιο πριν, στις 7 Ιανουαρίου 1976, το όλο ζήτηµα είχε τεθεί
και αναλυθεί σε µια εντελώς διαφορετική ερµηνευτική βάση. Το µνηµόνιο που
συνετάχθη από εκείνη την σύσκεψη αναφέρει ότι «∆ια της επιτεύξεως των σχέσεων
τούτων το Βατικανόν θα διεισδύση εις τον Ελληνικόν χώρον προπαγανδιστικώς και θα
εξυπηρετηθώσι τα ανέκαθεν υφιστάµενα σχέδια καθυποτάξεως της Ορθοδόξου
Εκκλησίας εις τον Ρωµ/κόν επεκτατισµόν», ότι «Το Κονκορδάτον είναι περιττή
πολυτέλεια δια το Βατικανόν, δεδοµένου ότι εις την Ελλάδα ζούν 30.000 µόνον
Ρωµαιοκαθολικοί», και προειδοποιεί σαφώς ότι «εάν η Κυβέρνησις προωθήση την
σύναψιν διπλωµατικών σχέσεων µετά του Βατικανού η Ιερά Σύνοδος φρονεί ότι η
συνείδησις του Λαού εξεγερθή αι δε συνέπειαι µιάς τοιαύτης εξεγέρσεως δεν δύνανται
να προβλεφθώσι υπό της Ιεράς Συνόδου. Η Κυβέρνησις, η οποία θα ανελάµβανε µίαν
τοιαύτην πρωτοβουλίαν, όσον ισχυρά και εάν είναι, δεν δύναται ει µη να εξέλθη
ζηµιωµένη» .1047
Οι διαθέσεις της διοικούσας εκκλησίας προς το Βατικανό και την πιθανότητα
αναγνώρισής του από το ελληνικό κράτος είναι ευθύς εξ αρχής αρνητικές,
εµποτισµένες από µία έντονη πολεµική, διανθισµένες από δογµατικά και
εκκλησιολογικά επιχειρήµατα.1048 Η κυρίαρχη αντίληψη, η οποία αναδύεται από το
κείµενο, σχηµατοποιεί µια καχυποψία, ότι όλα αυτά είναι µία σκηνοθεσία της άλλης
πλευράς, προκειµένου να επιβάλει την κοσµική κυριαρχία της επί της ορθόδοξης
εκκλησίας.
Σε αυτήν την διαµάχη δεν θα µπορούσαν να µείνουν αµέτοχοι οι πανεπιστηµιακοί
θεολόγοι, εφ’ όσον η µέχρι τότε πρακτική µαρτυρεί ότι ανέκαθεν εµπλέκονταν στα
µεγάλα εκκλησιαστικά ζητήµατα. Το θέµα συζητήθηκε εν εκτάσει σε τρεις συνεδρίες
της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν στις 25 Ιανουαρίου, 8
Φεβρουαρίου και 29 Φεβρουαρίου 1980.1049 Οι συναντήσεις αυτές οδηγήθηκαν στην

1046

Βλ. [Ανωνύµου], «Ορθόδοξος Μητροπολίτης Εγκρίνει τας ∆ιπλωµατικάς Σχέσεις ΕλλάδοςΒατικανού», Επίσκεψις 7, τεύχος 155 (1976): 4.
1047
«Μνηµόνιον της ∆ιαρκούς Ιεράς Συνόδου για την Σύναψη ∆ιπλωµατικών Σχέσεων Ελλάδος και
Βατικανού», Εκκλησιαστικά Χρονικά, Εκκλησία ΝΓ΄ (1976): 461.
1048
Βλ. [Ανωνύµου], «Σύναψις ∆ιπλωµατικών Σχέσων Μεταξύ Ελλάδος και Βατικανού», Επίσκεψις
10, τεύχος 215 (1979): 8.
1049
Βλ. [Ανωνύµου], «Η Θεολογική Σχολή Αθηνών κατά των Σχέσεων µε το Βατικανό», Κοινωνία
ΚΓ΄ (1980): 86-121.
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σύνταξη σχετικού υποµνήµατος. 1050 Τα συµπεράσµατα του εν λόγω υποµνήµατος
υπογραµµίζουν ότι η σύναψη διπλωµατικών σχέσεων Ελλάδας-Βατικανού:1051
1) Είναι εκκλησιαστικά και θεολογικά απαράδεκτη, διότι σηµαίνει την αναγνώριση
από την ελληνική κυβέρνηση του Πάπα ως κοσµικής εξουσίας
2) Ο εκπρόσωπος του Πάπα θα µιλά ως ισότιµος µε την ελληνική κυβέρνηση, ενώ η
ορθόδοξη εκκλησία, ως Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου θα βρίσκεται σε
υποδεέστερη

θέση,

υποκείµενη

στο

Υπουργείο

Εθνικής

Παιδείας

και

Θρησκευµάτων
3) Μια τέτοια ενέργεια θα διασπάσει όχι µόνο την θρησκευτική, αλλά και την εθνική
ενότητα του ελληνικού λαού.
Το ύφος του υποµνήµατος κινείται στα συνήθη όρια της εκκλησιαστικής
επιχειρηµατολογίας. Κάτω από την δογµατική/εκκλησιολογική ρητορική, ο
ουσιαστικός φόβος που υποκρύπτεται είναι ο ενδεχόµενος κλονισµός της
«συναλληλίας», δηλαδή της κοσµικής θεσµοποίησης της ορθόδοξης εκκλησίας, η
οποία αντανακλάται και στους ίδιους τους πανεπιστηµιακούς θεολόγους.
Ο λόγος του υποµνήµατος θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι κυριαρχείται από
µια

έντονη

συναισθηµατική

διάσταση,

συνδυαζόµενη

µε

µια

αίσθηση

επαπειλούµενου κινδύνου. Θα µπορούσε να πει κανείς ότι µοιάζει να εκδηλώνεται
έναν ιδιότυπο φονταµενταλιστικό άγχος, το οποίο οφείλεται στην επικράτηση και
επιβολή εκείνης της τάσης των καθηγητών που το καλλιεργούσαν συστηµατικά.1052
∆εν είναι τυχαίο, εξ άλλου, ότι την θέση των πανεπιστηµιακών θεολόγων την
χαιρετίζει εγκάρδια η θρησκευτική Αδελφότητα Θεολόγων «Σωτήρας», η οποία
διακήρυττε ότι στηριζόταν στην ελληνοχριστιανική ιδεολογία και το τρίπτυχο
Πατρίς-Θρησκεία-Οικογένεια.1053
Η εν λόγω τάση είχε ως προεξάρχοντα το καθηγητή της Θεολογικής Σχολής
Κωνσταντίνο Μουρατίδη, ο οποίος εµβαθύνει τις αντιλήψεις του υποµνήµατος

1050

Βλ. «Υπόµνηµα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών επί της Συνάψεως
∆ιπλωµατικών Σχέσεων Ελλάδος-Βατικανού», Κοινωνία ΚΓ΄ (1980): 122-124 «Αι ∆ιπλωµατικαί
Σχέσεις Ελλάδος-Βατικανού. Απόψεις της Θεολογικής Σχολής Αθηνών», Επίσκεψις 11, τεύχος 230
(1980): 10.
1051
«Η Θεολογική Σχολή Περί της Συνάψεως ∆ιπλωµατικών Σχέσεων Μεταξύ της Ελληνικής
Κυβερνήσεως και του Βατικανού», Επιστηµονική Επετηρίς της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστηµίου
Αθηνών Κ∆΄ (1979/80): 834-835.
1052
Όπως αναφέρει ξεκάθαρα και ο V. N. MAKRIDES, «Aspects of Greek Orthodox
Fundamentalism», Orthodox Forum 5 (1991): 68, «there are several professors at the University who
collaborate or feel close to fundamentalist groups, even if they do not share their militancy».
1053
Βλ. [Ανωνύµου], «Το Υπόµνηµα της Θεολογικής Σχολής», Ο Σωτήρ ΚΑ΄ (1980): 274.
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σύµφωνα µε την δική του προοπτική. Αναφέρει, λοιπόν, ο τελευταίος ως
επιχειρήµατα κατά της σύναψης συµφωνίας Ελλάδας-Βατικανού τα εξής:1054
1) Πλήττεται η ενότητα του Ελληνικού Έθνους
2) Το κράτος του Βατικανού είναι ισότιµον ή µάλλον υπέρτερον έναντι του
Ελληνικού κράτους
3) Είναι αντίθετη προς το γράµµα και το πνεύµα του Συντάγµατος
4) Είναι αναχρονιστική και επιζήµια για το Ελληνικό Έθνος
Οι θέσεις του καθηγητή Μουρατίδη αποτελούν µία επιτοµή του υποµνήµατος
της Θεολογικής Σχολής, για την σύνταξη της οποίας διαδραµάτισε ούτως ή άλλως
πρωταγωνιστικό ρόλο. Υπήρξαν, βέβαια, και κάποιες φωνές των πανεπιστηµιακών
θεολόγων, οι οποίες επέµεναν σε µια περιεκτικώτερη και βαθύτερη προσέγγιση του
ζητήµατος, όπως αυτή των καθηγητών Νικόλαου Νησιώτη και Σάββα Αγουρίδη.
Επιπλέον, ο καθηγητής της Θεολογικής Αθηνών και τότε Γενικός ∆ιευθυντής
Θρησκευµάτων της Κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή, Βλάσιος Φειδάς, είχε
λάβει εντολή από τον πρωθυπουργό να γνωµοδοτήσει πολιτικά επί του θέµατος.1055
Όµως οι αντιρρήσεις τους παρέµειναν µια ισχνή µειοψηφία ενώπιον µιας µάλλον
φοβικής αντίληψης, η οποία είχε διαποτίσει το σύνολο των καθηγητών, που έβλεπαν
πίσω από κάθε τέτοια κίνηση ανοίγµατος προς τον δυτικό χριστιανισµό έναν εν
δυνάµει σταυροφόρο, µε τον οποίον αδυνατούσαν να διαλεχθούν ισότιµα, γι’ αυτό το
µόνο που ανέµεναν από αυτόν ήταν να τους καθυποτάξει.1056

γ.3. Το Ζήτηµα της Εκκλησιαστικής Περιουσίας
Στην δεκαετία του 1980 παρουσιάζονται δύο µεγάλα ζητήµατα που απασχόλησαν
έντονα την ελληνική κοινωνία και είχαν ταυτόχρονα εκκλησιαστικό και θεολογικό
ενδιαφέρον: το θέµα της εκκλησιαστικής περιουσίας και η κατάρρευση του

1054

Κ. ∆. ΜΟΥΡΑΤΙ∆ΟΥ, «Αι ∆ιπλωµατικαί Σχέσεις µε το Βατικανόν», Κοινωνία ΚΒ΄ (1979): 28-31.
Όπως αναφέρει ο Ι. ΑΣΗΜΑΚΗΣ, «25 Χρόνια ∆ιπλωµατικές Σχέσεις Ελλάδος-Αγίας Έδρας»,
Σύγχρονα Βήµατα 35 (2004): 198, υποσηµ. 7 «[…] ο Αποστολικός Επισκέπτης W. Carew το
αποσαφήνισε στον ∆ιευθυντή Εκκλησιών του ΥΠΕΞ πρέσβη Η. Αντωνόπουλο και στο Γενικό
∆ιευθυντή Θρησκευµάτων του ΥΠΕΠΘ καθηγ. Β. Φειδά, και δεύτερον διότι ο ίδιος ο Καραµανλής
είχε ζητήσει από τον δεύτερο να γνωµοδοτήσει επί του θέµατος».
1056
Για την ιδεολογική εργαλειοποίηση της ορθόδοξης πίστης απέναντι στους πολιτικούς
σχηµατισµούς της εποχής, όπως η Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (Ε.Ο.Κ.) και η Σοβιετική
Ένωση, βλ. Σ. Π. ΖΕΡΒΟΥ, «Η Αναγκαιότητα της Ορθοδοξίας για Κάθε Εθνικά Σωστή Ελληνική
Πολιτική», Αντίδωρον Πνευµατικόν Γερασίµου Ιω. Κονιδάρη. Τιµητικός τόµος επί τη 50ετηρίδι
Επιστηµονικής ∆ράσεως και τη 40ετηρίδι Καθηγεσίας και Εκκλησιαστικής ∆ράσεως, Αθήναι 1981:
676-682.
1055
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ανατολικού συνασπισµού. Και στα δύο ζητήµατα υπήρξε παρέµβαση των
πανεπιστηµιακών θεολόγων της Θεολογικής Σχολής Αθηνών.
Το 1987, η κυβέρνηση του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, µε
υπεύθυνο εισηγητή τον τότε υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Αντώνη
Τρίτση, στο νοµοσχέδιο και αργότερα εψηφισµένο νόµο 1700/87, θέτει θέµατα όπως:
η συµµετοχή του λαού και του κλήρου στην εκκλησιαστική διοίκηση, η µείωση της
επισκοπικής εξουσίας και η παράλληλη ηθική-οικονοµική ευθύνη τους, η οικονοµική
ανεξαρτησία της εκκλησίας από το κράτος, αλλά και η απόπειρα πολιτικού ελέγχου
των λαϊκών στο εκκλησιαστικό σώµα.1057 Η διαφωνία και η επακόλουθη ρήξη στις
σχέσεις κυβέρνησης και εκκλησιαστικής διοίκησης ήλθε, εδραζόµενη σε δύο πτυχές.
Από την µία η πολιτική εξουσία έθετε πρώτον θέµα διανοµής της εκκλησιαστικής,
και δη της µοναστηριακής περιουσίας και δεύτερον την συγκατάνευση της
διοικούσας εκκλησίας σε έναν νέο τρόπο σύστασης, δι’ εκλογής, των µητροπολιτικών
και εκκλησιαστικών συµβουλίων κατά ενορία. Από την άλλη, η εκκλησιαστική
διοίκηση διακήρυττε ότι µε αυτές τις νοµοθετικές πρωτοβουλίες επλήττετο καίρια το
αυτοδιοίκητό της, ενώ µε την διαδικασία εκλογής των συµβουλίων επιχειρείται ο
κοµµατικός διεµβολισµός της. 1058 Η ανυποχώρητη στάση και των δύο πλευρών
οδήγησε την κρίση στα άκρα, επιστρατεύοντας τα συνήθη εκατέρωθεν επιχειρήµατα,
καθώς το κράτος άρχισε να κάνει λόγο για πλήρη χωρισµό του από την εκκλησία,
ενώ η εκκλησιαστική διοίκηση απειλούσε µε κατάργηση του Αυτοκεφάλου και
υπαγωγή της Εκκλησίας της Ελλάδος στην δικαιοδοσία του Οικουµενικού
Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης.
Αν και ο νόµος 1700/87 ψηφίζεται από την Βουλή και συγκροτείται το νέο
∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού ∆ιοίκησης Εκκλησιαστικής Περιουσίας
(Ο∆ΕΠ), εντούτοις ύστερα από πρωθυπουργική παρέµβαση παγώνει η εφαρµογή του,
χωρίς όµως ποτέ να καταργηθεί, εφόσον επισήµως παραµένει ως νόµος του κράτους.
Ωστόσο, η εκκλησιαστική διοίκηση, σε µία µάλλον συµβολική κίνηση, προχωρεί
στον αφορισµό του νέου επταµελούς ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ο∆ΕΠ,

1057

Βλ. Ε. ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ, «Ορθοδοξία, Εθνικισµός και Πολιτική Κουλτούρα στη Σύγχρονη Ελλάδα:
Καινούριες Προσεγγίσεις ή Εσωτερικοποίηση ∆εδοµένων Παραδειγµάτων;», Ελληνική Επιθεώρηση
Πολιτικής Επιστήµης 5 (1995): 130-131.
1058
Βλ. Β. ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΟΥ, «Κοσµικό Κράτος και Ορθόδοξη Εκκλησία: Σχέσεις Θρησκείας,
Κοινωνίας και Πολιτικής στη Μεταπολίτευση», Κοινωνία και Πολιτική. Όψεις της Γ΄ Ελληνικής
∆ηµοκρατίας 1974-1994, (επιµέλεια Χ. Λυριντζής - Η. Νικολακόπουλος - Σ. Σωτηρόπουλος), Αθήνα:
Θεµέλιο 1996: 262.
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δηλώνοντας ότι τους επιβάλλει για δύο χρόνια αποχή από την Θεία Μετάληψη.1059
Τούτη η ενέργεια πιθανότατα απευθυνόταν κατά µείζονα λόγο στον καθηγητή της
Θεολογικής Σχολής Αθηνών, Βασίλειο Τσάκωνα, τότε κοσµήτορα της Θεολογικής
Σχολής, αλλά και Νικόλαο Ζαχαρόπουλο, κοσµήτορα της Θεολογικής Σχολής
Θεσσαλονίκης, οι οποίοι συµµετείχαν στην συγκρότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
του οργανισµού.1060
Η έκταση που πήρε το θέµα είχε αναγκάσει το τµήµα Θεολογίας, στο οποίο
ήταν ενταγµένος ο καθηγητής Βασίλειος Τσάκωνας, να πάρει θέση ήδη από την αρχή
της διαφαινόµενης κρίσης. Όπως τονίζεται στο ψήφισµά του, που εξέδωσε στις 18
Μαρτίου 1987, θεωρεί ότι «οι νέες διατάξεις (άρθρα 7 και 8), που δεν είναι άλλωστε
αποτέλεσµα διαλόγου Εκκλησίας και Πολιτείας, εγκυµονούν σοβαρούς κινδύνους για το
αυτοδιοίκητο της Εκκλησίας», ενώ παράλληλα «ελπίζει ότι θα επιδειχθεί η δέουσα
προσοχή στο θέµα της µοναστηριακής περιουσίας, ώστε να µη διαταραχθούν περαιτέρω
οι σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας σε κρίσιµες για το Έθνος µας στιγµές» .1061
Η πολιτική διάσταση που έλαβε το ζήτηµα, µε ευθύνη κυρίως του κράτους,
εξώθησε στην συσπείρωση των συντηρητικών στοιχείων των πανεπιστηµιακών
θεολόγων, τα οποία και άλλοτε είχαν αντιταχθεί σε ανάλογες κυβερνητικές επιλογές.
Ιδιαίτερα αισθητή κάνει και σε αυτήν την περίπτωση την παρουσία του ο καθηγητής
Κωνσταντίνος Μουρατίδης, από τις ηγετικές µορφές της συντηρητικής πτέρυγας των
πανεπιστηµιακών θεολόγων, ο οποίος οµολογεί ξεκάθαρα ότι ο σκοπός της
κυβέρνησης σε αυτήν την διαµάχη είναι ότι «επιδιώκει µε την εφαρµογή κατά της
Εκκλησίας της γνωστής µαρξιστικής-λενινιστικής µεθόδου, την απαλλαγή της
σύγχρονης κοινωνίας από την...αναχρονιστική και επιζήµια (!) παρουσία της
Εκκλησίας, την εκµηδένιση κάθε επιρροής της και την απώθησή της στο περιθώριο του
Εθνικού βίου µε την δήµευση της περιουσίας της και την αχρήστευση του διοικητικού
της συστήµατος». 1062
Αν παραβλέψουµε τις νύξεις περί διωγµού της εκκλησίας, επιβολής
µαρξιστικών µεθόδων και περιθωριοποίησής της, τα οποία αντανακλούν τις
ιδεολογικές συνιστώσες του εκκλησιαστικού οργανισµού, τα γεγονότα συµβαίνουν µε
1059

Βλ. [Ανωνύµου], «Απαγορεύεται η Θεία Κοινωνία στο ∆.Σ. του Ο∆ΕΠ», Ενορία τεύχος 757
(1987): 159-160.
1060
Βλ. [Ανωνύµου], «Το Νέο ∆.Σ. του Ο∆ΕΠ», Ενορία, τεύχος 757 (1987): 159.
1061
[Ανωνύµου], «Ο Θεολογικός Κόσµος (Αντιδράσεις για το Νοµοσχέδιο)», Εκκλησιαστική Αλήθεια
25.3.1987: 4.
1062
Κ. ∆. ΜΟΥΡΑΤΙ∆ΟΥ, «Εκκλησία και Πολιτεία στην Ελληνορθόδοξη Παράδοση», Κοινωνία Λ΄
(1987): 251.

290
τέτοιον τρόπο ώστε θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι η συντηρητική πτέρυγα του
σώµατος των πανεπιστηµιακών θεολόγων εµφανίζει για µία ακόµα φορά φοβικές
στάσεις και αντιλήψεις, ακόµα κι αν η ουσία της διαµαρτυρίας τους θεµελιωνόταν
τόσο στην νοµική-δικαϊκή, όσο και στην κανονική-θεολογική απόδοση της
νοµιµότητας.

γ.4. Τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα της Ελληνικής Μειονότητας στην Αλβανία
Το τέλος της δεκαετίας του 1980 έρχεται µε µια τροµερή κοινωνική και πολιτική
µεταβολή στην Ανατολική Ευρώπη, την οποία προκάλεσε η κατάρρευση του
ανατολικού συνασπισµού. Το ένα µετά το άλλο τα ανατολικοευρωπαϊκά
σοσιαλιστικά καθεστώτα παραχωρούσαν την θέση τους στο δυτικό κοινοβουλευτικό
µοντέλο διακυβέρνησης. Ωστόσο, το αλβανικό καθεστώς, στα τέλη του 1989 και την
αρχή του 1990, εξακολουθούσε να φαίνεται ακλόνητο. Ο δεδοµένος εθνικός
πολιτικός προσανατολισµός των πανεπιστηµιακών θεολόγων, παγιωµένος πολλές
δεκαετίες πιο πριν, προκαλεί την παρέµβαση και των δύο τµηµάτων µε ψηφίσµατά
τους, σχετικά µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα της ελληνικής µειονότητας της Αλβανίας.
Το ψήφισµα του Ποιµαντικού τµήµατος, το οποίο και προηγείται χρονικά,
τόνισε την ανάγκη συµπαράστασης «εις τους οµοδόξους και οµοαίµους αδελφούς της
Β. Ηπείρου, οι οποίοι στενάζουν δέσµιοι ‘µιας απάνθρωπης και τυραννικής
σκλαβιάς» . 1063 Λίγους µήνες αργότερα, στις 10 Ιανουαρίου 1990, εµφανίζεται το
ψήφισµα του Θεολογικού τµήµατος, το οποίο καταδικάζει τον διωγµό 400.000
ελλήνων ορθοδόξων για τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις, ενώ ζητεί «να
αποκατασταθεί η θρησκευτική ελευθερία και να επαναλειτουργήσουν οι Εκκλησίες, που
µε νόµο έκλεισαν το 1967», να διασφαλιστεί η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, να
απολυθούν οι πολιτικοί κρατούµενοι και «να κατοχυρωθούν τα ανθρώπινα, πολιτικά,
κοινωνικά και δηµοκρατικά δικαιώµατα των Βορειοηπειρωτών και όλου του
αλβανικού λαού» .1064
Η παρέµβαση των δύο τµηµάτων µπορεί να εξηγηθεί στο χωροχρονικό τους
πλαίσιο. Το σοσιαλιστικό καθεστώς της Αλβανίας, δεν ήταν µόνο το τελευταίο
κοµµουνιστικό κάστρο της Ευρώπης που συνέχιζε να στέκεται όρθιο, ήταν επίσης και
το µόνο επίσηµα δηλωµένο άθεο καθεστώς, η κρατική υπόσταση του οποίου υπήρχε
κατοχυρωµένη και στον επίσηµο συνταγµατικό χάρτη της χώρας. Τούτη η φύση του
1063
1064

[Ανωνύµου], «Κραυγή ∆ιαµαρτυρίας», Παρατηρήσεις και Σχόλια, Εκκλησία ΞΣΤ΄ (1989): 137.
«Ψήφισµα του Τµήµατος Θεολογίας για το Βορειοηπειρωτικό», Κοινωνία ΛΒ΄ (1989): 472-474.
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καθεστώτος αποτελούσε ανέκαθεν «κάρφος εν τω οφθαλµώ» για πολλούς ορθόδοξους
κύκλους, ιδιαίτερα των θρησκευτικών αδελφοτήτων. Η εθνικιστική έξαρση
αναδεικνύεται έτσι σε επαρκές υποκατάστατο του αντικοµµουνισµού για το
συντηρητικό θεολογικό περιβάλλον.1065 Ωστόσο, από το 1967 όταν και προέκυψε το
πρόβληµα, έως τώρα, οι πανεπιστηµιακοί θεολόγοι δεν είχαν εκδώσει παρόµοιο
επίσηµο ψήφισµα, είτε διότι απέφευγαν να ταυτιστούν µε τους συγκεκριµένους,
φονταµενταλιστικούς εν πολλοίς κύκλους, είτε διότι δεν ήθελαν να αναµιχθούν σε
ζητήµατα τα οποία κρίνονταν ως λεπτού χειρισµού, από την εκάστοτε επίσηµη
κυβερνητική πολιτική. Σε κάθε περίπτωση, η ευαισθησία τους σε σοβαρά
κοινωνικοπολιτικά προβλήµατα που διαπλέκονται και µε την εµπερίστατη εκκλησία
της Αλβανίας, φαίνεται να ενεργοποιείται όταν οι πολιτικές συνθήκες δεν έχουν
απλώς ωριµάσει, αλλά έχουν ήδη ξεπεραστεί από τις ιστορικές εξελίξεις.

γ.5. Τα Γεγονότα της Ιερουσαλήµ του 1990
Την περίοδο του Πάσχα του έτους 1990, εξτρεµιστές ισραηλινοί κατέλαβαν και
εγκαταστάθηκαν σε έναν ξενώνα στην παλαιά πόλη της Ιερουσαλήµ, ο οποίος
βρισκόταν στην ιδιοκτησία του Ορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύµων. Η ενέργεια
αυτή προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον στην ελληνική επικαιρότητα, εφ’ όσον το νοµικό
καθεστώς των θρησκευτικών προσκηνυµάτων στην Παλαιστίνη, ήδη µε την
δηµιουργία του ισραηλινού κράτους το 1948, προβλέπει τον χαρακτηρισµό τους ως
«ελληνικών» και όχι απλώς ως «ορθοδόξων». Θέλοντας να στηρίξουν το
ελληνορθόδοξο

Πατριαρχείο,

οι

πανεπιστηµιακοί

θεολόγοι

του

τµήµατος

Ποιµαντικής της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, διαµαρτυρόµενοι γι’ αυτήν την
εξέλιξη, ανακοίνωσαν ότι «προκαλεί κατάπληξη ότι χρησιµοποιείται µία νοµική
διαφορά µε σκοπό την άµεση αλλοτρίωση της ιδιοκτησίας του Ορθοδόξου
Πατριαρχείου και αποτελεί προκλητικό ισχυρισµό το επιχείρηµα ότι δεν πρόκειται περί
χώρου λατρείας, αλλά περί ξενώνος. Όλα τα ορθόδοξα κτίσµατα στην Αγία Γη
αποτελούν de facto και de jure βοηθητικά κτηριακά παραρτήµατα των Ιερών

1065

Βλ. Σ. ΑΓΟΥΡΙ∆Η, «Νέα Ρεύµατα στην Ελληνική Θεολογία κατά την Πρώτη Μεταπολεµική
Περίοδο (1945-1967)», Θεολογία και Επικαιρότητα (Μελέτες και Άρθρα), Αθήνα: Άρτος Ζωής 1996:
124 «Παντού, οι θεολόγοι του µεταπολεµικού κύµατος, έχουν ‘στρατευθεί’ υπέρ των –όπως τα
ονόµαζαν- ‘Εθνικών Θεµάτων’: Κυπριακό, Σκοπιανό, Σερβικό, Αλβανικό. Σαν να µην υπάρχουν πιο
κατάλληλα πρόσωπα από τους θεολόγους για τέτοιες υποθέσεις! Αλλά οι περισσότεροι από εµάς
διακρίνονται για φανατισµό, άγνοια προβληµάτων και έναν άκριτο προσανατολισµό στο σύγχρονο
κόσµο».
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Προσκυνηµάτων». 1066 Καλούν, επίσης, το κράτος του Ισραήλ, βάσει του διεθνούς
καθεστώτος που διέπει τα προσκυνήµατα της Παλαιστίνης να διαφυλάξει τα
δικαιώµατα του ελληνικού κράτους και του Πατριαρχείου.

γ.6. Η ∆ράση των Ελληνόρρυθµων Καθολικών στις Χώρες της Ανατολικής Ευρώπης
Είναι

γνωστή

η

δυσπιστία

που

υπάρχει

παραδοσιακά

ανάµεσα

στους

πανεπιστηµιακούς θεολόγους σχετικά µε την δυτική εκκλησία και την δραστηριότητά
της. Ειδικά το ζήτηµα των ελληνορρύθµων καθολικών τους είχε απασχολήσει και την
δεκαετία του 1960, µε την ευκαιρία του διορισµού ελληνορρύθµου καθολικού
αρχιεπισκόπου στην Ελλάδα, όπου και είχαν εκφράσει την έντονη αντίθεσή τους. Στις
21 Ιανουαρίου 1992, παρεµβαίνουν ξανά για το συγκεκριµένο ζήτηµα, αλλά µε µια
άλλη αφορµή: την επαναδραστηριοποίηση των ελληνορρύθµων στις χώρες του
πρώην ανατολικού συνασπισµού, όπου παρουσίαζαν εξαιρετικά δυναµική διείσδυση.
Με αυτή την ευκαιρία, οι πανεπιστηµιακοί θεολόγοι του τµήµατος Θεολογίας,
εκδίδουν

ψήφισµα

καταγγελίας

εκείνων

των

ενεργειών

του

Βατικανού,

επισηµαίνοντας ότι παρακολουθούν «µε ιδιαίτερη ανησυχία τις προγραµµατισµένες
προσπάθειες του Βατικανού να ενεργοποιήσει τα ιστορικά κατάλοιπα της Ουνίας στην
Ουκρανία,

στη

Μολδαβία,

στη

Γιουγκοσλαβία,

στην

Αλβανία

και

στην

Τσεχοσλοβακία», ενέργειες, όπως αναφέρουν, ανεξέλεγκτης και ανεξάντλητης βίας
και φανατισµού, προκειµένου το Βατικανό να επωφεληθεί από τους εµπερίστατους
ορθόδοξους λαούς και να εκβιάσει πιεστικές καταστάσεις εις βάρος τους, οι οποίες
εκτείνονται µέχρι «την περιστασιακά απεσχισµένη και αποµονωµένη Ορθόδοξη
Εκκλησία της περιοχής των Σκοπίων» .1067
Η εξαιρετικά έντονη διαµαρτυρία του τµήµατος Θεολογίας έρχεται να
συντονιστεί µε τις εξίσου έντονες διαµαρτυρίες που εκφράστηκαν την ίδια περίοδο
από το Οικουµενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης, στην πνευµατική δικαιοδοσία
του οποίου ανήκουν οι χώρες που υφίσταντο το εν λόγω πρόβληµα. Η ιδιαίτερη
δυσαρέσκεια του Πατριαρχείου, το οποίο θεώρησε την δραστηριοποίηση του
Βατικανού σε χώρο που κατά παράδοση ανήκε σε αυτό, ως δόλια ανάµιξη µε
προσηλυτιστικούς σκοπούς, διέκοψε τελικά εις ένδειξιν διαµαρτυρίας τον
διεκκλησιαστικό διάλογο, τον οποίο είχε αναπτύξει µέχρι τότε µε το Βατικανό. Οι
1066

«Ψήφισµα του Τµήµατος Ποιµαντικής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών για τα
Γεγονότα της Ιερουσαλήµ», Επίσκεψις 21, τεύχος 441 (1990): 5.
1067
«Το Τµήµα Θεολογίας», Εκκλησιαστική Αλήθεια ΙΣΤ΄ 16/2/1992: 1.
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πανεπιστηµιακοί θεολόγοι επιβεβαιώνουν για άλλη µία φορά την θεσµική
εκκλησιαστική τους κατεύθυνση.

γ.7. Η Αφαίρεση του Θρησκεύµατος από τις Αστυνοµικές Ταυτότητες
Στις αρχές του έτους 2000, και πιο συγκεκριµένα τον µήνα Μάιο, η νεοεκλεγείσα
κυβέρνηση του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, µε πρωθυπουργό τον Κώστα
Σηµίτη, αποφάσισε την αναδιαµόρφωση του αστυνοµικού δελτίου ταυτότητας των
πολιτών, απαλείφοντας -µεταξύ άλλων στοιχείων- και το θρήσκευµα, σε µία
προσπάθεια αποφυγής της δηµοσιοποίησης προσωπικών δεδοµένων και εξάλειψης
φαινοµένων θρησκευτικού ρατσισµού. Ήταν µια πράξη η οποία, επιπλέον, αφορούσε
στις υποχρεώσεις της χώρας ύστερα από την ένταξή της στην Συνθήκη του Σένγκεν,
σύµφωνα µε την οποία, «τα κράτη-µέλη θα έπρεπε να εκδίδουν ταυτότητες όπου δεν θα
αναφέρουν το θρήσκευµα αλλά και άλλα στοιχεία που αποτελούν προσωπικά δεδοµένα
όπως το επάγγελµα, η εθνικότητα ή δακτυλικά αποτυπώµατα».1068 Ενώπιον τούτης της
εξέλιξης, η διοικούσα εκκλησία µε προεξάρχοντα τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών
Χριστόδουλο, θεώρησε ότι πλήττεται η επιρροοή της στην κοινωνία και ξεκίνησε
ολοµέτωπο αγώνα εναντίον της εν λόγω απόφασης, η οποία εκφράστηκε
ποικιλοτρόπως: µε διαµαρτυρίες από τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, λαοσυνάξεις
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά και συγκέντρωση υπογραφών από τον λαό µε
σκοπό την διενέργεια δηµοψηφίσµατος.1069 Επρόκειτο για µια πολιτική αναµέτρηση
ανάµεσα στην εκλεγµένη κυβέρνηση, η οποία είχε θεσµικό πολιτικό ρόλο και τον
πρόεδρο της Ιεράς Συνόδου, ο οποίος µε πρόσχηµα την θρησκευτικότητα επιχείρησε
να διαµορφώσει ένα καθεστώς «συγκυβέρνησης» εκκλησίας και κράτους,
καθιστώντας την πρώτη ισότιµο εταίρο µε την δεύτερη, σε µια προσπάθεια
αναβίωσης εθναρχικών πολιτειακών σχηµάτων της εποχής της οθωµανοκρατίας.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος προσπάθησε να
ιδεολογικοποιήσει τον συγκεκριµένο αγώνα, αναφερόµενος σε σκοτεινά σχέδια της
παγκοσµιοποίησης µε στόχο την µετατροπή της Ελλάδας σε «άθρησκο κράτος», µε
τελική κατάληξη την «πολτοποίηση» και τον «αφανισµό» της ελληνικής κοινωνίας,
ενώ η µόνη αντίσταση σε τούτα τα αποτρόπαια σενάρια είναι η ορθόδοξη εκκλησία
1068

Α. ΞΥΛΟΥΡΓΙ∆Η, Εκκλησία και Εξουσία, ∆ιπλωµατική Εργασία, Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ-Τµήµα
Νοµικής 2009-2010: 53.
1069
Σύµφωνα µε αναφορές της επίσηµης Εκκλησίας, συγκεντρώθηκαν πάνω από τρία εκατοµµύρια
υπογραφές, βλ. I. EFSTATHIOU, F. GEORGIADIS and A. ZISIMOS, «Religion in Greek Education
in a Time of Globalization», Interultural Education 19 (2008): 330 «It was reported by the Church that
it had managed to collect more than three million signatures».
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της Ελλάδος.1070 Ο λόγος του κυριαρχείται από έντονη αίσθηση καταστροφολογίας,
θεωρίες συνοµωσίας, ρητορικές υπερβολές και εθνικιστικά κηρύγµατα, τα οποία
πυροδοτούν ουσιαστικά φοβικά σύνδροµα, υποταγή, χειραγώγηση και τρόµο στους
πιστούς.1071 Είναι τόσο µεγάλη η ένταση του αγώνα, ώστε η εκκλησιαστική διοίκηση
υποστηρίζει ότι αναβιώνει η εποχή των ρωµαϊκών διωγµών, γι’ αυτό και οφείλουν οι
πιστοί να συµπεριφέρονται ανάλογα. Προτείνονται, δε, µεταξύ άλλων τρόπων
αντίδρασης, όταν οι πολίτες υπογράφουν στις νέες ταυτότητες, να τοποθετούν δίπλα
στην υπογραφή τους τρία κεφαλαία γράµµατα: Ε.Χ.Ο. (δηλαδή Έλληνας, Χριστιανός,
Ορθόδοξος), όπως οι πρώτοι χριστιανοί, όταν διώκονταν από την ρωµαϊκή εξουσία
υπέγραφαν µε το σύµβολο Ι.Χ.Θ.Υ.Σ. (Ιησούς Χριστός Θεού Υιός Σωτήρ). 1072
Επίσης, γίνεται λόγος για αυτοκόλλητο σήµα, το οποίο κάθε πιστός θα µπορεί να
τοποθετήσει επί του αστυνοµικού δελτίου ταυτότητας, το οποίο θα φέρει εµφανώς
την ένδειξη Χριστιανός Ορθόδοξος, µε παράλληλη χάραξη του σταυρού µε τα αρχικά
Ο.Χ. (Ορθόδοξος Χριστιανός) εκατέρωθεν του συµβόλου. 1073 Τελικά η διαµάχη
τερµατίζεται, όταν στις 29 Αυγούστου 2001, ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας
Κωναταντίνος
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αντισυνταγµατική.1074
Σε τούτη την διένεξη παρενέβησαν στο πλευρό της διοικούσας εκκλησίας και
οι πανεπιστηµιακοί θεολόγοι, µε απόφαση του τµήµατος Θεολογίας της Θεολογικής
Σχολής Αθηνών, η οποία εστιαζόταν στην αντίληψη ότι η θρησκευτική ελευθερία
συνδέεται όχι µόνο µε το δικαίωµά του για µη αναγραφή, αλλά επίσης και για την
αναγραφή, αν το επιθυµεί. Υποστηρίζουν ότι ο «διαχωρισµός του π ο λ ί τ η από τον
1070

Βλ. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ, Αρχ. Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, «∆ιαγραφή του Θρησκεύµατος από τις
Ταυτότητες: Μία νέα Μορφή Ηθικής Παρενόχλησης», Εφηµέριος ΜΘ΄ (2000): 4.
1071
Βλ. Ν. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ-∆. ΚΑΤΣΟΡΙ∆Α, «Παγκοσµιοποίηση και Σύγχρονη Ελληνική
∆ιανόηση: Μία Πραγµατικότητα, ένα Ιδεολόγηµα ή µία Πολιτική;», Ιδεολογικά Ρεύµατα και Τάσεις της
∆ιανόησης στη Σηµερινή Ελλάδα, 8ο Επιστηµονικό Συνέδριο, Πάντειο Πανεπιστήµιο 28-31 Μαρτίου
2001, Αθήνα: Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα 2002: 371.
1072
Βλ. Τ. ΚΙΛΙΦΗ, αρχιµ., «Το Μένος κατά της Ορθοδοξίας και το ‘Ε.Χ.Ο.’...», Ενορία 55, τεύχος
929 (2000): 132.
1073
Βλ. ΑΝΘΙΜΟΥ, Μητρ. Αλεξανδρουπόλεως, «Αι περί του Πρακτέου Προτάσεις της Εκκλησίας,
µετά τας Κυβερνητικάς Εξαγγελίας περί της Απαγορεύσεως Αναγραφής του Θρησκεύµατος εις τα
∆ελτία των Αστυνοµικών Ταυτοτήτων των Ελλήνων Πολιτών», Εκκλησία και Ταυτότητες: Θεολογική
και Νοµική Θεώρηση του Ζητήµατος των Ταυτοτήτων, Αθήνα: Κλάδος Εκδόσεων Επικοινωνιακής και
Μορφωτικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος 20002: 29.
1074
Βλ. I. EFSTATHIOU, F. GEORGIADIS and A. ZISIMOS, «Religion in Greek Education in a
Time of Globalization», Intercultural Education 19 (2008): 330 «The conflict between the Church and
the State on the identity cards issue ended on 29 August 2001, with the intervention of the President of
the Republic, who turned down the demands of the Church for a referemdum, on the basis that this was
an action against the provisions of the Constitution».
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π ι σ τ ό είναι αυθαίρετος ή τουλάχιστον αβάσιµος, αφού ούτε η Πολιτεία παραιτείται
από τον έλεγχο της λειτουργίας του πολίτη ως πιστού, ούτε η Εκκλησία παραιτείται από
τη λειτουργία του πιστού ως πολίτη», αλλά και ότι η ορθόδοξη παράδοση είναι ένα
συστατικό στοιχείο της ιδιαίτερης διαχρονικής ταυτότητας του Έλληνα πολίτη,
κατοχυρωµένο από το άρθρο 3 του Συντάγµατος.1075
Ωστόσο, οι πανεπιστηµιακοί θεολόγοι δεν περιορίστηκαν µόνο σε ένα
ψήφισµα στήριξης του Αρχιεπισκόπου. Τέσσερεις καθηγητές της Θεολογικής Σχολής
Αθηνών, οι πατήρ Γεώργιος Μεταλληνός, Χρήστος Βούλγαρης, Κωνσταντίνος
Σκουτέρης

και

Σπυρίδων

Κοντογιάννης,

προσέφυγαν

στο

Συµβούλιο

της

Επικρατείας, εναντίον της απόφασης της Αρχής Προστασίας Προσωπικών
∆εδοµένων, η οποία πιστοποίησε την νοµιµότητα της απάλειψης του θρησκεύµατος,
αλλά και εναντίον της απόφασης του Υπουργού ∆ηµοσίας Τάξεως και του
Υφυπουργού Οικονοµικών, ζητώντας το δικαίωµα της προαιρετικής αναγραφής του
θρησκεύµατος στις ταυτότητες. 1076 Η απόπειρά τους δεν καρποφόρησε, διότι το
Συµβούλιο της Επικρατείας µε τις αποφάσεις του υπ’ αριθ. 2279-2286/2001 έκρινε
ως αβάσιµη την προσφυγή τους και απέρριψε το αίτηµά τους. 1077 Αργότερα, ο
καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Νικόλαος Μητσόπουλος, επιχείρησε να
δικαιολογήσει θεολογικά την εξέλιξη του όλου ζητήµατος, υποστηρίζοντας ότι η
τελική καθιέρωση της απάλειψης του θρησκεύµατος από τις αστυνοµικές ταυτότητες,
πρέπει να ερµηνευθεί ως «σηµείο» απαρέσκειας και διαµαρτυρίας εκ µέρους του
Θεού, λόγω της έλευσης του Πάπα στην Αθήνα, η οποία έλαβε χώρα εκείνο τον
καιρό.1078

1075

Κ. Ι. ΜΠΕΛΕΖΟΥ, «Χρονικά της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών κατά το Έτος
2000», Επιστηµονική Επετηρίς της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών ΛΕ΄ (2000): 800802.
1076
Βλ. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ, Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, «Πρόλογος Β΄ Εκδόσεως»,
Εκκλησία και Ταυτότητες: Θεολογική και Νοµική Θεώρηση του Ζητήµατος των Ταυτοτήτων, Αθήνα:
Κλάδος Εκδόσεων Επικοινωνιακής και Μορφωτικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος 20002: 29
«Τέλος, πρέπει να αναφέρω και τις καταταθείσες υπό 4 καθηγητών της Θεολογίας του Πανεπιστηµίου
Αθηνών, του Αιδεσιµολ. Πρωτ. π. Γ. Μεταλληνού και των κ.κ. Χρ. Βούλγαρη, Κων. Σκουτέρη και Σπ.
Κοντογιάννη, προσφυγές προς το Σ.τ.Ε. εναντίον αφ’ ενός µεν της Αποφάσεως ∆αφέρµου, αφ’ ετέρου
δε της Υπουργικής Αποφάσεως του Υπουργού ∆ηµ. Τάξεως και του Υφυπουργού Οικονοµικών περί
της εκδόσεως των νέων ταυτοτήτων […]».
1077
Βλ. Κ. ΧΟΛΕΒΑ, «Το Ζήτηµα της Αναγραφής του Θρησκεύµατος: Νεώτερες Εξελίξεις»,
Εκκλησία Π΄ (2003): 216-217.
1078
Βλ. Ν. Ε. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, «∆ιατί Επέτρεψεν ο Θεός την Λήψιν Αποφάσεως υπό του
Συµβουλίου της Επικρατείας περί µη Αναγραφής του Θρησκεύµατος εις τας Ταυτότητας»,
Κωνσταντίνος ∆ωρ. Μουρατίδης: Πρόµαχος Ορθοδοξίας. Τιµητικόν Αφιέρωµα Πανελληνίου Ενώσεως
Θεολόγων, Αθήναι: Πανελλήνιος Ένωσις Θεολόγων 2003: 485 «∆εν αποκλείεται, δια να µη είπωµεν
λίαν πιθανώς, ο Θεός να επέτρεψε την υπό του Σ.τ.Ε. λήψιν της περί µη αναγραφής του θρησκεύµατος
εις τας ταυτότητας αποφάσεως ως ‘σηµείον’ δηλούν την θείαν αντίθεσιν προς τα εκκλησιαστικά
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Κρίνοντας τα επιχειρήµατα των πανεπιστηµιακών θεολόγων, τα οποία δεν
είναι παρά η προέκταση και η ανάπτυξη των επιχειρηµάτων του Αρχιεπισκόπου
Χριστόδουλου και της διοικούσας εκκλησίας, αναδεικνύεται µία βασική αντίφαση
που τα διακρίνει, σχετικά µε την αντίληψη περί δηµόσιου και ιδιωτικού αγαθού. Τα
συγκεκριµένα επιχειρήµατα, έχοντας αναγάγει την θρησκευτικότητα σε κυρίαρχο
θεµέλιο του έθνους-κράτους, επιχειρούν να νοµιµοποιήσουν την θρησκευτική
εξουσία ως a priori ελεγκτή των εθνικών-κρατικών υποθέσεων, πάνω από πολιτικούς
και πολιτειακούς θεσµούς. 1079 Το επιχείρηµα περί προαιρετικής αναγραφής του
θρησκεύµατος στις ταυτότητες αναιρείται, υπό την προϋπόθεση ότι η έκδοση του
δελτίου ταυτότητας δεν είναι προαιρετική, αλλά υποχρεωτική για όλους τους έλληνες
πολίτες, ανεξαρτήτως θρησκεύµατος, άρα δεν µπορεί ο καθένας να επιλέξει
αυτόβουλα τα αναγραφόµενα στοιχεία σε αυτό.1080 Όσον αφορά, δε, την ταυτότητα
της ιδιότητας πιστού και πολίτη, αυτή µοιάζει να καταρρίπτεται συντριπτικά, καθώς
αν η συλλογή των υπογραφών εκφράζει πολιτική βούληση, τότε η διοικούσα
εκκλησία την εκµαίευσε χωρίς καµµία δικαιοδοσία, ενώ αν εκφράζει το πολυπληθές
του συνόλου των ορθοδόξων πιστών, τότε έχουµε δύο αντιπροσωπευτικά σώµατα,
την Ιεραρχία και το Κοινοβούλιο και όσοι νόµοι αφορούν τους ορθοδόξους θα έπρεπε
να

έχουν

την

συγκατάθεση

της

Ιεραρχίας.

1081

Στηρίζοντας,

λοιπόν,

οι

πανεπιστηµιακοί θεολόγοι µια τέτοια πρακτική εκ µέρους της διοικούσας εκκλησίας,
η οποία ενώ διαθέτει αδιαµφισβήτητα µεγάλη πολιτική και κοινωνική δύναµη,
εµφανίζεται ταυτόχρονα ως θύµα και διωκόµενη, παραπέµποντας άµεσα στην
αναπαράσταση του πάσχοντος Ιησού, την βοηθούν να αποκρύψει την αδυναµία της

γενόµενα δια τον Πάπαν εν Αθήναις και την ανάγκην επιδείξεως εις το µέλλον µείζονος προσοχής υπό
της Εκκλησίας της Ελλάδος κατά τους µετά των ετεροδόξων και δη και των Παπικών σχέσεών της».
1079
Βλ. Σ. ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ, «Σύγχυση µεταξύ ‘∆ηµόσιου’ και ‘Ιδιωτικού’ στην Πολιτική της
Μεταπολίτευσης», Ιδεολογικά Ρεύµατα και Τάσεις της ∆ιανόησης στη Σηµερινή Ελλάδα, 8ο
Επιστηµονικό Συνέδριο, Πάντειο Πανεπιστήµιο 28-31 Μαρτίου 2001, Αθήνα: Ίδρυµα Σάκη
Καράγιωργα 2002: 593.
1080
Βλ. Α. ΞΥΛΟΥΡΓΙ∆Η, Εκκλησία και Εξουσία, ∆ιπλωµατική Εργασία, Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ-Τµήµα
Νοµικής 2009-2010: 54 «Το επιχείρηµα αυτό ωστόσο δεν αφορά τα αστυνοµικά δελτία ταυτότητας για
έναν σηµαντικό λόγο: η έκδοση δελτίου ταυτότητας είναι υποχρεωτική για κάθε Έλληνα πολίτη, δεν
επαφίεται στην ελεύθερη βούλησή του. Αυτό σηµαίνει επιπλέον ότι δεν µπορεί να επιλέξει ο ίδιος τα
αναγραφόµενα σ’ αυτό στοιχεία».
1081
Βλ. Α. ΜΑΝΙΤΑΚΗ, «Ο ‘Λαός του Θεού’ σε Αντιπαράθεση µε το Λαό της Πολιτείας ή η Λαθραία
Υποκατάσταση της Βούλησης του Πολίτη από εκείνη του Πιστού», Ιδεολογικά Ρεύµατα και Τάσεις της
∆ιανόησης στη Σηµερινή Ελλάδα, 8ο Επιστηµονικό Συνέδριο, Πάντειο Πανεπιστήµιο 28-31 Μαρτίου
2001, Αθήνα: Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα 2002: 134-135.

297
να ανταποκριθεί στα σοβαρά κοινωνικά προβλήµατα του καιρού και να συλλάβει
τους ραγδαίους ιστορικούς και κοινωνικούς µετασχηµατισµούς.1082

γ.8. Η Ίδρυση Εκκλησιαστικών Θεολογικών Ακαδηµιών
Παλαιό όραµα της διοικούσας εκκλησίας ήταν η δηµιουργία σχολών, ανωτάτου
επιπέδου, τις οποίες θα έλεγχε αποκλειστικά αυτή και διαµέσου των οποίων θα
παρήγαγε µορφωµένα στελέχη της, τα οποία θα είχαν καταρτιστεί αµιγώς
εκκλησιαστικά.1083 Όπως υποστήριζε ο Χρήστος Μαλεβίτσης, η µοναδική λύση, ώστε
να αποκτήσει η διοικούσα εκκλησία το δικό της, αυτοδιοικούµενο, ίδρυµα
παραγωγής γνώσης, κάτω από τις δικές της προδιαγραφές, ήταν η αποκοπή των
Θεολογικών Σχολών από το πανεπιστήµιο και η ολοκληρωτική ανάληψη της ευθύνης
για την λειτουργία τους από την εκκλησιαστική διοίκηση.1084 Μια παραλλαγή αυτής
της υπόθεσης εργασίας τέθηκε σε βάσεις υλοποίησης στα µέσα της δεκαετίας του
2000, όταν η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας, µε πρωθυπουργό τον Κώστα
Καραµανλή,

συγκατένευσε

στο

αίτηµα του

Αρχιεπισκόπου

Χριστόδουλου,

αποφασίζοντας τον µετασχηµατισµό των Ανωτέρων Εκκλησιαστικών Σχολών σε
Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδηµίες τετραετούς φοίτησης. Αυτή η εξέλιξη θορυβεί
τους πανεπιστηµιακούς θεολόγους, καθώς συνειδητοποιούν ότι χάνουν το
ακαδηµαϊκό µονοπώλιο που διέθεταν εντός του χώρου της πανεπιστηµιακής
θεολογικής

παιδείας.

Χριστόδουλο,

µε

1085

σκοπό

Παρεµβαίνουν,

λοιπόν,

την

του

αποτροπή

προς

τον

συγκεκριµένου

Αρχιεπίσκοπο
ενδεχόµενου,

προτάσσοντας την ανησυχία τους για το αµφιβόλου συνταγµατικότητας νοµικό

1082

Βλ. Α. ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ, «Πολιτική και Θρησκεία στην Ελλάδα: Είναι ο Θεός ∆εξιά;», Τετράδια
τεύχος 27 (1991): 72-73.
1083
Βλ. Ι. Μ. ΚΟΝΙ∆ΑΡΗ, Εκκλησία και Πολιτεία: Η Ανάγκη της Αυτοτέλειας στη Συνύπαρξή τους,
Αθήνα: Σάκκουλας 1993: 41.
1084
Βλ. Χ. ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ, «Οι Θεολογικές Σχολές», Καθηµερινή 23.3.1991: 10 «Τώρα που
κατανοήθηκε από όλους ο παραλογισµός της εισαγωγής φοιτητών στις θεολογικές Σχολές παίζοντας
τον κλήδονα, ας λυθεί το πρόβληµα ριζικά. ∆ιότι δεν είναι λύση η διεξαγωγή ειδικών εξετάσεων γι’
αυτές τις ειδικές Σχολές. Ριζική λύση είναι να φύγουν οι θεολογικές Σχολές από τα πανεπιστήµια. Και
να τις αναλάβει η Εκκλησία. Είναι δική της ευθύνη η µόρφωση ορθοδόξων θεολόγων και όχι της
Πολιτείας. Στα πανεπιστήµια να διδάσκεται η επιστήµη του θρησκευτικού φαινοµένου και όχι το
ευαγγέλιο του Χριστού. ∆εν είναι δουλειά τους. Είναι αποκλειστικό έργο της Μεγάλης του Χριστού
Εκκλησίας. ∆ιότι δεν διορθώνεται το πράγµα όταν οι εισαγόµενοι µέσω ειδικών εξετάσεων στις
θεολογικές Σχολές δηλώνουν πως πιστεύουν στον Χριστιανισµό. Οι περισσότεροί τους θα είναι απλοί
δηλωσίες. Και τέτοιοι θα βγούν από τις θεολογικές Σχολές».
1085
Βλ.
Ν.
ΛΟΥ∆ΟΒΙΚΟΥ,
πρ.,
«Το
Πραγµατικό
Νόηµα
ενός
Θεολογικού
Εµφυλίου», Χριστιανική 29.9.2005: 2 «Στα µάτια του έµπειρού κοινωνικού αναλυτή η διαµάχη αυτή
έχει σαφώς καταρχήν τη συνήθη νεοελληνική δοµή της συντεχνιακής τοιαύτης µε επιτιθέµενους τους
καθηγητές των Θεολογικών Σχολών φυσικά. Οι άνθρωποι αυτοί αντιλαµβάνονται πως χάνουν το
µονοπώλιο της όποιας γνώσης θεωρούν πως διαχειρίζονται […]».
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πλαίσιο των Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών, απορούν για την επιµονή της διοικούσας
εκκλησίας να αποκτήσει «‘δικές’ της» Σχολές, ως εαν να µην ανήκουν ήδη οι
Θεολογικές Σχολές στον ευρύτερο εκκλησιαστικό χώρο, εκφράζουν την αντίθεσή
τους στις διαδικασίες επιλογής φοιτητών και διδασκόντων, που καταργούν «κάθε
έννοια ακαδηµαϊκού ήθους, αξιοκρατίας, αντικειµενικότητας και επιστηµονικής
δεοντολογίας», ενώ αρνούνται ότι η αντίδρασή τους υποκρύπτει συντεχνιακά και
ιδιοτελή κίνητρα.1086
Τα ζητήµατα των σπουδών και της επιλογής του προσωπικού φαίνεται να
είναι τα βασικά πεδία τα οποία απασχολούν τους πανεπιστηµιακούς θεολόγους.1087
Ωστόσο

παρουσιάζονται

αντιφατικοί,

εφόσον

οι

ίδιοι

προέτασσαν

και

επαναβεβαίωναν µε κάθε ευκαιρία την άµεση και οργανική εξάρτησή τους από τον
εκκλησιαστικό οργανισµό, την προτεραιότητα της εκκλησιαστικής εµπειρίας στην
θεολογική γνώση και την ανάγκη επανάκαµψης στους εκκλησιαστικούς τρόπους
σκέψης και πράξης. Οι σχέσεις των πανεπιστηµιακών θεολόγων και της διοικούσας
εκκλησίας περνούσαν ήδη µια φάση επιδείνωσης τα τελευταία χρόνια, καθώς η
Ιεραρχία αµφισβητεί τόσο το παρεχόµενο επίπεδο σπουδών, το οποίο δεν κρίνει
αρκετά θεολογικό, αλλά µάλλον θρησκειακό και κοινωνιολογικό, όσο και την
πιστότητα των πανεπιστηµιακών θεολόγων στις προτεραιότητες και τα κελεύσµατα
της Ιεραρχίας.1088
Παρά την αιτίαση ότι το σχέδιο ανωτατοποίησης των Εκκλησιαστικών
Ακαδηµιών τις µεταβάλλει ουσιαστικά σε «υβρίδια», τα οποία ενδεχοµένως να
αποσκοπούν στην υποβάθµιση ή και εξαφάνιση της θεολογίας ως επιστηµονικού
αντικειµένου από τον ελληνικό χώρο, 1089 και παρά τον ανοικτή αντιπαράθεση των

1086

«Υπόµνηµα των Θεολογικών Σχολών Αθηνών και Θεσσαλονίκης προς την Αυτού Μακαριότητα
τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Κύριον Κύριον Χριστόδουλον και τα Μέλη της Σεπτής
Ιεραχίας της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Ελλάδος», Κοινωνία ΜΣΤ΄ (2003): 118-119.
1087
Βλ. Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, «Η Ορθοδοξία και η Προκλήση του Μεταµοντερνισµού»,
Ελευθεροτυπία, Αφιέρωµα: «Αριστερή Θεολογία-Η Άλλη Φωνή της Ορθοδοξίας»15/7/2000: 5.
1088
Βλ. Θ. ΖΗΣΗ, πρωτ., «Εκκλησία και Θεολογία», Πρακτικά Α΄ Συµποσίου Θεολογικών Σχολών
Αθήνας-Θεσσαλονίκης, µε θέµα: «Οι Θεολογικές Σπουδές στην Ελλάδα», 1-2 Ιουνίου, Θεσσαλονίκη,
Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 2005: 97-98 «[…] το γεγονός της ιδρύσεως των
σχεδιαζοµένων εκκλησιαστικών ακαδηµιών, που δυστυχώς κυοφορήθηκαν και οργανώθηκαν µε
παντελή και ακατανόητη αγνόηση των Θεολογικών Σχολών. […] Για την επιδείνωση των σχέσεων τις
τελευταίες δεκαετίες και την σταδιακή κατάληξη στην απόφαση να ιδρύσει η Εκκλησία τις δικές της
Θεολογικές Σχολές, ευθυνόµαστε και εµείς που αφήσαµε να περιφέρεται η εντύπωση, ότι µειώνουµε ή
αµφισβητούµε τον εκκλησιαστικό χαρακτήρα των θεολογικών σπουδών και τις στρέφουµε
περισσότερο προς την κοινωνιολογία και την θρησκειολογία. Αναµιχθήκαµε µάλιστα µερικές φορές
συµβουλυτικά σε νοµοθετικές ρυθµίσεις της Πολιτείας εις βάρος της Εκκλησίας, πράγµα που διηύρηνε
το χάσµα και ενίσχυσε τις καχυποψίες των ιεραρχών».
1089
Βλ. ΑΒΒΑΚΟΥΜ, µον., Κλήρος και Εκκοσµίκευση, Αθήνα 2005: 38.
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πανεπιστηµιακών θεολόγων προς την διοικούσα εκκλησία, προειδοποιώντας ότι θα
κλείσουν τις Θεολογικές Σχολές, 1090 θα προχωρήσουν σε διαµαρτυρία έξω από το
µέγαρο Μαξίµου 1091 και θα προσφύγουν στο Συµβούλιο της Επικρατείας, 1092 είναι
διάχυτη η αίσθηση ότι πολιορκείται ο τελευταίος πόλος που είχε µείνει εκτός της
άµεσης επιρροής της εκκλησιαστικής διοίκησης. 1093 Με συντονισµένες ενέργειες
αποστέλλουν υποµνήµατα-επιστολές προς την υπουργό Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων, τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης και την Ιεραρχία της εκκλησίας,1094
κοινοποιώντας παράλληλα τα επιχειρήµατά τους. Από την πλευρά της διοικούσας
εκκλησίας, οι αντιδράσεις των πανεπιστηµιακών θεολόγων χαρακτηρίζονται ως
«‘συντεχνιακές’», διότι «‘αντιλαµβάνονται πώς χάνουν το µονοπώλιο της όποιας
γνώσης θεωρούν πώς διαχειρίζονται’» σε σηµείο να µιλούν για «‘προωθηµένο
ακαδηµαϊκό φασισµό’».1095
Τελικά το νοµοσχέδιο για την ανωτατοποίηση των εκκλησιαστικών
ακαδηµιών ψηφίζεται, χωρίς να περιλαµβάνεται ο όρος «πανεπιστηµιακές», αλλά
«παραγωγικές» και δίχως οι διδάσκοντες σε αυτές να είναι καθηγητές πανεπιστηµίου,
ούτε οι απόφοιτοί τους να µπορούν να διεκδικήσουν τον διορισµό τους στην
εκπαίδευση.1096 Παρά την αποσόβηση των χειρότερων εξελίξεων, οι πανεπιστηµιακοί
θεολόγοι οι οποίοι δεν φρόντισαν εγκαίρως να αποκτήσουν ανεξάρτητη παρουσία και
αυτόνοµο βηµατισµό εντός του πανεπιστηµίου και του κοινωνικού γίγνεσθαι, τώρα
φαίνεται να κατανοούν ότι µένουν χωρίς τον άξονα εκκλησιαστικής νοµιµοποίησής
τους, ο οποίος µοιάζει να µην δεν τους χρειάζεται πλέον.1097
1090

Βλ. Ν. ΜΑΣΤΟΡΑ, «Σήκωσε ‘Θύελλα’ το Ιερό Ρουσφέτι!», Τα Νέα 22/9/2005: 11.
Βλ. Ν. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ, «Αναβρασµός στις Θεολογικές Σχολές», Η Καθηµερινή 23/9/2005: 3.
1092
Βλ. Π. ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΥ, «Θα Προσφύγουν στο ΣτΕ οι Θεολογικές Σχολές», Η Αυγή 23/9/2005: 5.
1093
Βλ. Φ. ΚΑΛΑΝΤΖΗ, «‘Αντάρτικο’ στον Χριστόδουλο», Ο Κόσµος του Επενδυτή 26-27/11/2005:
21.
1094
Βλ. «Υποµνήµατα-Επιστολές Σχετικά µε την Ανωτατοποίηση των Εκκλησιαστικών Σχολών»,
Επιστηµονική Επετηρίς της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών Μ΄ (2005): 522-533.
1095
Βλ. Κ. ∆ΕΛΗΚΩΣΤΑΝΤΗ, «Οι Προοπτικές στη Σχέση Θεολογίας και Εκκλησιαστικής
Εκπαίδευσης», Β΄ Συνέδριο Θεολογικών Σχολών Αθηνών & Θεσσαλονίκης, µε θέµα: «Θεολογικές
Σχολές & Εκκλησιαστική Εκπαίδευση», Αθήνα 23-24 Μαίου 2005, Αθήνα 2005: 101.
1096
Βλ. Χ. Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, «Προκλήσεις και Προοπτικές για τη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης»,
Ο Κόσµος της Ορθοδοξίας στο Παρελθόν και στο Παρόν (Θεσµοί, Γεγονότα, Πρόσωπα, Πολιτισµός και
Γράµµατα στα Πρεσβυγενή Πατριαρχεία, στα Νεώτερα Πατριαρχεία και στις Αυτοκέφαλες Εκκλησίες),
εποπτεία-επιµέλεια Αθανάσιος Αν. Αγγελόπουλος-Βασίλειος ∆ιον. Κουκουσάς, Θεσσαλονίκη:
Παναγιώτης Σ. Πουρναράς 2006: 840.
1097
Είναι διάχυτος ο φόβος των πανεπιστηµιακών θεολόγων για την «αφαίµαξη φοιτητών» που θα
υποστούν από τις εκκλησιαστικές ακαδηµίες, όπως παρατηρεί ο Ι. Χ. ΤΑΡΝΑΝΙ∆ΗΣ, «Η Αλήθεια για
τον Ρόλο και την Αποστολή των Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών», Ελευθεροτυπία 10.10.2005 «Με τον
καιρό, οι νέες εκκλησιαστικές σχολές, λόγω της ευκολότερης προσβασιµότητάς τους (αρχή της
ήσσονος προσπαθείας) και αφού θα έχουν επιτύχει την αναγνώρισή τους ως ανώτατες, θα
κατακλύζονται από υποψηφίου, ενώ οι πανεπιστηµιακές-κρατικές θεολογικές σχολές νοµοτελειακά θα
1091
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Συµπεράσµατα
Μελετώντας την κοινωνική ιστορία των θεολόγων του εικοστού αιώνα, φθάσαµε
στην διαπίστωση, η οποία προκύπτει πλέον, αβίαστα, ότι η κυρίαρχη γραµµή
αντιλήψεων, σκέψεων και πράξεων, η οποία συνέχεε την ύπαρξη των τελευταίων,
προερχόταν από τον εκκλησιαστικό οργανισµό, ο οποίος τους αντιµετώπιζε ως ένα
απλό εξάρτηµά του, µία οµολογιακή προέκτασή του εντός του χώρου των
πανεπιστηµιακών διανοουµένων. Ο οµολογιακός χαρακτήρας του έργου, ιδίως των
πανεπιστηµιακών θεολόγων, διαµόρφωνε ένα πλαίσιο αναφοράς όλου του πεδίου των
θεολόγων, όπου η θεολογική δεοντολογία προέτασσε την καθαρότητα του βίου και
της καρδιάς των φοιτητών, την ηθική διάπλασή τους, την αδιάλειπτη προσευχή και
την θεία µετάληψη,1098 µε δυο λόγια ό,τι συνιστά την ορθόδοξη πνευµατικότητα και
µάλιστα τον σκληρό, νηπτικό-µοναστικό πυρήνα του.
Το συγκεκριµένο πολιτιστικό υπόβαθρο διαπότισε βαθιά µέχρι και σήµερα
την ισχυρή αντίληψη περί του θεολόγου ως οργανικού διανοούµενου του
εκκλησιαστικού οργανισµού.1099 Ο θεολόγος και ιδιαίτερα ο υπηρετών ως καθηγητής
της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ενώ δεν µπορεί παρά να είναι ένα είδος
εκπροσώπου της παραδοσιακής θρησκευτικότητας,

1100

ταυτόχρονα καλείται να

ενεργήσει µεταξύ του εκκλησιαστικού και του κρατικού οργανισµού, ως εκπρόσωπος
της εκκλησιαστικής διοίκησης στην εκπαίδευση, ο οποίος ενεργεί µε εντολή του
κράτους.

1101

Η θέση του στην εκπαιδευτική διαδικασία έχει τον χαρακτήρα

περισσότερο του «πνευµατικού οδηγού», παρά του επιστήµονα φορέα εξειδικευµένων
γνώσεων, όπως για παράδειγµα του ιστορικού των θρησκειών.

1102

Θεωρείται

ερηµώνουν έως ότου ενδεχοµένως κλείσουν ολοσχερώς! Και τότε θα κληθούν οι απόφοιτοι των
‘Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών’ να πάρουν τη θέση τους. Έτσι θα επιτευχθεί ο στόχος της Εκκλησίας,
να διαθέτει θεολόγους της αρεσκείας της για όλες τις ανάγκες τόσο της ίδιας όσο και της
εκπαίδευσης».
1098
Βλ. Π. Ι. ΣΥΝΟ∆ΙΝΟΥ, αρχιµ., «Ο Αληθής Θεολόγος», Πάνταινος 6 (1914): 265-266.
1099
Βλ. Π. Κ. ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ, Κράτος, Εκκλησία και Εθνική Ιδεολογία στη Νεώτερη Ελλάδα: Κλήρος,
Θεολόγοι και Θρησκευτικές Οργανώσεις στο Μεσοπόλεµο, (∆ιατριβή), Αθήνα: Πάντειο ΠανεπιστήµιοΤµήµα Κοινωνιολογίας 2004: 267.
1100
Βλ. Α. ΓΟΥΣΙ∆Η, Οι Χριστιανικές Οργανώσεις: Η Περίπτωση της Αδελφότητας των Θεολόγων η
«Ζωή»-Κοινωνιολογική Προσέγγιση, Θεσσαλονίκη: Π. Πουρναράς 19932: 31-32.
1101
Βλ. Χ. Β. ΜΑΣΤΟΡΟ∆ΗΜΟΥ, «Το Έργο του Θεολόγου στο Σχολείο Σήµερα», Κοινωνία ΛΖ΄
(1994): 158 «Ο θεολόγος καθηγητής δε λειτουργεί µέσα στο σχολείο ως µεµονωµένο άτοµο και
αυτόνοµη µονάδα ενός απλού αθροίσµατος, αλλά ως πρόσωπο και ως µέλος του σώµατος του
Χριστού, της Εκκλησίας. Ενεργεί ως εκπρόσωπος της Εκκλησίας µε εντολή της επίσηµης πολιτείας».
1102
Βλ. Α. Μ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-Σ. Χ. ΚΟΥΜΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, Το Έργο του Θεολόγου Καθηγητή και
το Μάθηµα των Θρησκευτικών (Έρευνα µε Ερωτηµατολόγιο), Αθήνα: Τµήµα Κοινωνικής Θεολογίας
1998: 53 «Πρώτιστο έργο του ο µαχόµενος θεολόγος της Μέσης εκπαίδευσης θεωρεί αυτό του
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αυτονόητο ότι ο θεολόγος καθηγητής είναι εξ ορισµού ο βασικός συντελεστής του
διαποτισµού της εκπαίδευσης από την ελληνοχριστιανική ιδεολογία, καθώς είναι
υπεύθυνος για «την ορθή διαπαιδαγώγηση των Ελληνοπαίδων, την ευθύνη της
µετάδοσης στην ψυχή τους των ιερών και οσίων της Ελληνικής φυλής, την ανάπτυξη
της Ελληνικής συνειδήσεως και την διάσωση και διαφύλαξη της πνευµατικής και
πολιτιστικής παράδοσης». 1103 Παρά την συνεχιζόµενη αµφισβήτηση του θεολόγου
καθηγητή, του έργου του, ακόµα και της αυθεντικότητας της πίστης του από την
διοικούσα εκκλησία, 1104 το σχήµα που εξακολουθεί να προτάσσει η κυρίαρχη
αντίληψη -ακόµα και θεολόγων καθηγητών- στον συγκεκριµένο πολιτισµικό χώρο,
είναι το σχήµα του εξαρτηµένου θεολόγου από τις προτεραιότητες του
εκκλησιαστικού οργανισµού,1105 του θεολόγου που οφείλει να θεωρεί βαρύ προνόµιο
την κοινωνική και ιδεολογική ένταξή του στον ευρύτερο εκκλησιαστικό χώρο,1106 του
θεολόγου που βρίσκεται σε συνεχή µετεωρισµό ως προς την θέση του στην
εκπαίδευση και την επαγγελµατική συνείδηση, 1107 του θεολόγου καθηγητή που
οφείλει να ενταχθεί ακόµα πιο βαθιά στις ιδεολογικές δοµές της εκκλησιαστικής
διοίκησης.1108 Εάν ισχύουν όλα τα παραπάνω, τότε θα µπορούσε να ισχυριστεί κανείς
ότι κοινή συνιστώσα όλων αυτών των αντιλήψεων είναι η καθήλωση του θεολόγου
στην θέση του αενάως ελεγχοµένου και υποταγµένου ανθρώπου στην εξουσία της
εκκλησιαστικής διοίκησης.

πνευµατικού οδηγού. Στη διαπίστωση αυτή φαίνεται ότι συµφωνεί η πλειονότητα των συναδέλφων,
περίπου 8 στους 10».
1103
Χ. ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, «Ο Παιδαγωγικός Ρόλος του Θεολόγου Καθηγητή στις Σύχγρονες
Κοινωνικές ∆οµές και Εκπαιδευτικές Συνθήκες», Η Μαρτυρία του Θεολόγου στη Σύγχρονη
Εκπαίδευση: Πρακτικά Επιστηµονικής Συνάντησης Θεολόγων Γ΄ ∆/νσης Αθηνών, ∆υτ. Αττικής,
Βοιωτίας, Αθήνα 28-29 Απριλίου 2004, Αθήνα 2006: 45.
1104
Βλ. Ε. Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, αρχιµ., «Θεολογία χωρίς Εκκλησία;», Ορθόδοξες Θέσεις, Σύγχρονες
Προσεγγίσεις, Αθήναι: Ίνδικτος 2006: 269-272.
1105
Βλ. ∆. Ν. ΜΟΣΧΟΥ, «Εκ ∆ευτέρου Πλείν», Σύναξη 66 (1998): 72 «Η διοίκηση της Εκκλησίας
από την πλευρά της θα έπρεπε να αγκαλιάσει τον περιπλανώµενο θεολόγο. Να οργανώσει κάποια
επιµορφωτικά σεµινάρια για να εξοικειώσει τον νέο εκπαιδευτικό µε το χώρο της εργασίας του. Να τον
προµηθεύσει µε διδακτικό υλικό, να χρηµατοδοτήσει εκδηλώσεις και προπάντων να αναπτύξει πρώτη
εκείνη την επαφή µε τους θεολόγους κάθε Μητρόπολης και ενορίας. Αφήνω την αυτονόητη
πρωτοβουλία για την επαγγελµατική αποκατάσταση αδιορίστων και υποαπασχολουµένων. Πρόκειται
για πράγµατα αυτονόητα, που όµως απαιτούν µια στοιχειώδη προϋπόθεση: ότι η Εκκλησία (δηλαδή
όλοι µας) δεν έχει χάσει την ποιµαντική της διάσταση και στρατηγική που πρέπει πλέον να
απευθύνεται και στους ίδιους τους θεολόγους και σε όλα γενικά τα µέλη».
1106
Βλ. Ν. ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ, «Το να σε Αποκαλούν ‘Θεολόγο’ είναι Ευλογία και Προνόµιο. Μα ένα
Προνόµιο Βαρύ», Κοινωνία ΜΖ΄ (2004): 276-283.
1107
Βλ. Ν. ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ, «Κραυγή Αγωνίας από έναν Θεολόγο-∆ηµόσιο Υπάλληλο», Σύναξη 66
(1998): 75.
1108
Βλ. Θ. ΖΗΣΗ, «Ενεργοποίηση, Αξιοποίηση και Συντονισµός των Εκκλησιαστικών, Εκπαιδευτικών
και Πολιτισµικών ∆υνατοτήτων του Ελληνισµού», Πρακτικά Ζ΄ Πανελληνίου Θεολογικού Συνεδρίου,
µε θέµα: «Η Ορθοδοξία στην Ενωµένη Ευρώπη», Αθήνα 7-9 Σεπτεµβρίου 1990, Αθήναι 1991: 398.
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Σχετικά µε το ζήτηµα της οικονοµικής εξάρτησης των θεολόγων από το
εκκλησιαστικό οικονοµικό κεφάλαιο, συµπεραίνουµε ότι οι ίδιοι οι θεολόγοι, οι
οποίοι υφίστανται το πρόβληµα της αδιοριστίας, παρουσιάζουν ένα σοβαρό έλλειµµα
ιστορικής µνήµης. Επιχειρούν κάθε φορά να αντιµετωπίσουν το ίδιο πρόβληµα µε
προτάσεις που είχαν κατατεθεί δεκαετίες πριν, χωρίς κανένα πρακτικό αποτέλεσµα.
Συνεχίζουν να θεωρούν τον εκκλησιαστικό οργανισµό ως τον φυσικό τους χώρο,
έστω κι αν η διοικούσα εκκλησία τους αντιµετώπισε σχεδόν πάντοτε όχι µόνον µε
αδιαφορία, αλλά κάποιες φορές και µε καχυποψία. Ζητούν βοήθεια από έναν θεσµό,
ο οποίος, ακόµα και όταν συνεργάστηκε µαζί τους, το έπραξε µάλλον επιλεκτικά και
περιστασιακά. Εµφανίζουν, εν τέλει, οι θεολόγοι, την εικόνα µιας κοινωνικής οµάδας
η

οποία

είναι

εγκλωβισµένη

σε

παρωχηµένα

ιδεολογήµατα,

όπως

ο

ελληνοχριστιανισµός, τα οποία από καιρό µοιάζουν να έχουν πάψει να υφίστανται,
ενώ δεν διαθέτουν δυναµικό κοινωνικό όραµα, έχοντας εξαντλήσει τον ιστορικό τους
δυναµισµό. Από την άλλη, οι δάσκαλοί τους, οι πανεπιστηµιακοί θεολόγοι, θα
µπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι είναι απόντες από τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζουν οι µαθητές τους, σε βαθµό που θα τολµούσε να υποστηρίξει κάποιος
ότι και οι ίδιοι συµµετέχουν στην διαδικασία συρρίκνωσης της κοινότητας των
θεολόγων. Είναι χαρακτηριστικό ότι θίγουν το ζήτηµα της εργασίας, ενώπιον του
χρονίου

προβλήµατος

της

ανεργίας

των

θεολόγων,

κάνοντας

λόγο

για

προσαρµοστικότητα της Θεολογικής Σχολής στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας,
µιλώντας πλέον για «απασχόληση» και όχι εργασία, αντλώντας επιχειρήµατα από το
ιδεολογικό οπλοστάσιο του παγκοσµιοποιηµένου νεοφελελευθερισµού.1109 Το µέλλον
των θεολόγων, µετά από περίπου εκατό χρόνια παρουσίας τους στην ελληνική
κοινωνία, µοιάζει να προδιαγράφεται στην προοπτική την οποία επιφυλάσσει η
οποιαδήποτε κοινωνία, µέσα από τις διαδικασίες της φυσικής επιλογής, σε κάθε τι
που δεν συντονίζεται µε τις ανάγκες της: είναι η συνεχής και µόνιµη ιστορική και
κοινωνική περιθωριοποίησή τους, µέχρις ότου, ενδεχοµένως, ενταχθούν πλήρως στις
τάξεις του κλήρου.
Από

αυτήν

την

µεγάλη

δεξαµενή

των

θεολόγων,

αναδύονται

οι

πανεπιστηµιακοί θεολόγοι. Το συµβολικό κεφάλαιο που διαθέτουν, τους προσπορίζει
1109

Βλ. Κ. ΚΑΤΕΡΕΛΛΟΥ, αρχιµ., «Οι Προοπτικές των Θεολογικών Σχολών στο Πλαίσιο της Νέας
Πραγµατικότητας», Πρακτικά ∆΄ Συνεδρίου Θεολογικών Σχολών Αθηνών και Θεσσαλονίκης µε θέµα:
«Θέση και Αποστολή των Θεολογικών Σχολών Αθηνών και Θεσσαλονίκης στη Σύγχρονη Κοινωνία»,
Αθήνα 24-25 Απριλίου 2007, Αθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών-Θεολογική
Σχολή 2008: 101.
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υψηλής στάθµης αξιολόγηση και προνόµια όχι τόσο στον στενό επαγγελµατικό τους
χώρο, αυτόν του πανεπιστηµίου τα οποία ούτως ή άλλως τα είχαν εξ αιτίας της
θεσµικής τους υπόστασης, αλλά µάλλον και στον εκκλησιαστικό χώρο. Το κύρος
αυτό ονοµάζεται «πανεπιστηµιακή εγκυρότητα»: ανακεφαλαιώνει τόσο το διανοητικό
πανεπιστηµιακό γόητρο το οποίο διαθέτει όποιος κατέχει µια πανεπιστηµιακή
θέση, 1110 αλλά µεταφράζεται επίσης στην πεποίθηση και πρακτική ότι η παρουσία
των πανεπιστηµιακών θεολόγων µέσα από τα γραπτά τους, τις ιδέες τους (θεολογικές
και ευρύτερα κοινωνικές και πολιτικές), την εν γένει συµπεριφορά τους,
αξιολογούνται και αναγνωρίζονται εκ µέρους της διοικούσας εκκλησίας ως γνήσια
ορθόδοξες, δηλαδή ως αναπαράγουσες την θεσµική εκκλησιαστική ιδεολογία, όπως
είναι η προτεραιότητα του κληρικού στοιχείου έναντι του λαϊκού (είναι
χαρακτηριστικός ο όρος «παντελονάδες» που χρησιµοποιεί η πλειονότητα του κλήρου
για να περιγράψει τους λαϊκούς). Εµφανίζονται ως οι µόνοι λαϊκοί από όλο το
ορθόδοξο πλήρωµα, των οποίων η σκέψη και η πράξη νοµιµοποιείται επίσηµα από
τον εκκλησιαστικό οργανισµό, γι’ αυτό και ποτέ δεν δέχθηκαν ότι είναι ιστορικοί της
ορθόδοξης σκέψης, αλλά επέµεναν φανατικά στον όρο θεολόγοι, µε την
παραδοσιακή-εκκλησιαστική συνδήλωση του όρου, δηλαδή καταξιωµένοι φορείς του
λόγου του Θεού και όχι φορείς του λόγου περί Θεού.1111
Το συγκεκριµένο συµβολικό κεφάλαιο και οι στρατηγικές διαδοχής και
συντήρησής του εκφράσθηκε στην πρακτική του διάσταση σε τέσσερα µείζονος
σηµασίας θέµατα, τα οποία όπως είδαµε απασχόλησαν τους πανεπιστηµιακούς
θεολόγους: το πρώτο έχει να κάνει µε την δηµιουργία του τµήµατος Ποιµαντικής, το
δεύτερο σχετίζεται µε τον νεποτισµό (ή αλλιώς ευνοιοκρατία), ο οποίος χαρακτηρίζει
1110

Βλ. Π. ΜΠΟΥΡΝΤΙΕ, Κείµενα Κοινωνιολογίας, επιµ. Ν. Παναγιωτόπουλος, Αθήνα: ∆ελφίνι 1994:
72. «[…] το πεδίο είναι µια ορισµένη δοµή της κατανοµής ενός ορισµένου είδους κεφαλαίου. Το
κεφάλαιο αυτό µπορεί να είναι η πανεπιστηµιακή εγκυρότητα, το διανοητικό γόητρο, η πολιτική ισχύς,
η φυσική δύναµη, ανάλογα µε το θεωρούµενο πεδίο».
1111
Σύµφωνα µε την κυρίαρχη θεολογική αντίληψη, ο όρος ‘θεολόγος’ λαµβάνει το περιεχόµενό από
την µυστικιστική/νηπτική χριστιανική παράδοση, η οποία θεωρεί ότι θεολόγος είναι ο θεόπτης, αυτός
ο οποίος έχει εµπειρία του ακτίστου θείου φωτός, γι’ αυτό και η ορθόδοξη παράδοση απένειµε µε
πολλή φειδώ τον τίτλο αυτόν σε εξέχοντες εκκλησιαστικούς άνδρες, βλ. Ν. Γ. ΞΕΞΑΚΗ, «Εξουσία και
∆ιακονία εις τον Θεολόγον Καθηγητήν», Επιστηµονική Παρουσία Εστίας Θεολόγων Χάλκης ΣΤ΄
(2006): 436 «Σηµειωτέον ότι η Εκκλησία απονείµει τον τίτλον του ‘θεολόγου’ µόνον εις τρεις
πνευµατικάς εκκλησιαστικάς προσωπικότητας ήτοι τον απόστολον και ευαγγελιστήν Ιωάννην, τον
Γρηγόριον Ναζιαζηνόν και τον Συµεών τον Νέον Θεολόγον». Ας σηµειώσουµε εδώ µόνον µια δοµική
αντίφαση: αν και οι πανεπιστηµιακοί θεολόγοι παραµένουν αφοσιωµένοι σε µια τέτοια θεολογική
θεώρηση και εφ’όσον επιµένουν να φέρουν τον τίτλο ‘θεολόγος’, ωστόσο στο έργο τους ασχολούνται
όχι µε την εµπειρία του Θεού αυτήν καθ’ εαυτήν (όπως προσευχή, νηστεία, κακοπάθεια, εµπειρική
θέαση του ακτίστου φωτός), αλλά µε τα χριστιανικά ιστορικά µνηµεία τα οποία την αποτυπώνουν
(γραπτά κείµενα, ιστορία, πολιτισµός). Κατ’ ουσίαν, δηλαδή, το έργο τους είναι έργο ενός ιστορικού
της θρησκείας, εφόσον προσεγγίζουν κατά βάσιν µε ιστορικές µεθόδους την χριστιανική εµπειρία.
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τις επιλογές όσων πρόκειται να τους αντικαταστήσουν στην επαγγελµατική θέση
τους, το τρίτο αφορά στην αρνητική –στα όρια του κοινωνικού αποκλεισµού- στάση
τους στην γυναικεία παρουσία εντός της Θεολογικής Σχολής, φοιτητριών και
καθηγητριών και το τέταρτο σχετίζεται µε τα εµπόδια στην είσοδο φοιτητών
διαφορετικού πολιτισµικού κεφαλαίου, φοιτητών αριστερών και άθεων.
Οι θεολόγοι, φοιτητές και πτυχιούχοι της Θεολογικής Σχολής Αθηνών
αποτελούσαν, όπως είδαµε έως τώρα, ένα µάλλον εύκολα διαχειριζόµενο σύνολο,
ιδεολογικά υποταγµένο στον εκκλησιαστικό οργανισµό, στο πλαίσιο του πεδίου
παραγωγής του πολιτισµικού κεφαλαίου τους. Ο σχετικά µικρός αριθµός τους, αλλά
και η εξουσία των κυρίαρχων δρώντων, κατ’ αρχήν των πανεπιστηµιακών θεολόγων,
συνεπικουρούµενων από τις δοµές της διοικούσας εκκλησίας, αλλά και την πολιτική
κατάσταση της χώρας, επέτρεπαν µια τέτοια ισορροπία κεφαλαίου, προς το συµφέρον
όσων διέθεταν µια τέτοια θέση στην δοµή του πεδίου.1112
Η µαζική έλευση νέων θεολόγων, µεταξύ των οποίων και φοιτητών αριστερών
πολιτικών πεποιθήσεων ή και αθέων, κατά τις τελευταίες δεκαετίες του εικοστού
αιώνα στην Θεολογική Σχολή Αθηνών, προκαλεί µια κρίση ισοζυγίου θεολογικού
κεφαλαίου ανάµεσα στους πανεπιστηµιακούς θεολόγους και στους νεοεισερχόµενους,
δηλαδή µια αγχώδη προσπάθεια των δεύτερων να υπερασπιστούν την κεκτηµένη
δοµή του πεδίου, επιχειρώντας την εφαρµογή ενός numerus clausus για τους
πρώτους.1113 Προσπαθούν, µε άλλα λόγια, να επιβάλουν ένα είδος «προστατευτικού
µέτρου», το οποίο εκφράζεται µε διάφορες µορφές, ένα είδος κοινωνικής άµυνας της
οµάδας απέναντι στην έλευση των καινούριων διεκδικητών. 1114 Το πολιτισµικό
κεφάλαιο των πανεπιστηµιακών θεολόγων διαταράσσεται απλώς και µόνο µε την
ύπαρξη των καινούριων δρώντων, οι προσδοκίες των οποίων συγκρούονται µε τις
ήδη γνωστές τροχιές των παλαιών παικτών, στην προκειµένη περίπτωση των

1112

Βλ. P. BOURDIEU, Επιστήµη της Επιστήµης και Αναστοχασµός, µετ. Θεόδωρος Παραδέλλης,
Αθήνα: Πατάκης 2007: 85.
1113
Βλ. P. BOURDIEU, Homo Academicus, transl. by Peter Collier, Cambridge: Polity Press 1988: 129
«That is what is confusedly felt by the defenders of the old order: since the change occurs to a
considerable extent because of the number of students., who, through the corresponding growth in the
demand for teachers, threaten to transform the functioning of the university market and to modify,
through the transformation of careers, the equilibrium of forces within the teaching boly, they become
the defenders of a numerus clausus and they work, without orchestration, to defend the professional
body against the effects of inevitable growth».
1114
Βλ. Π. ΜΠΟΥΡΝΤΙΕ, Κείµενα Κοινωνιολογίας, επιµ. Ν. Παναγιωτόπουλος, Αθήνα: ∆ελφίνι 1994:
89 «Το numerus clausus είναι ένα είδος προστατευτικού µέτρου, ανάλογου µε τον έλεγχο της
µετανάστευσης, µια απάντηση ενάντια στην έµφραξη που έχει προκληθεί από το φάντασµα του
αριθµού, της εισβολής του αριθµού».
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καθηγητών της Θεολογικής Σχολής. 1115 .Η αντίληψη περί «αυθεντικού», όπως το
όριζαν έως τότε οι πανεπιστηµιακοί θεολόγοι, το οποίο υλοποιείτο σε θέσεις όπως η
αντικοµµουνιστική

ιδεολογία,

ο

ελληνοχριστιανισµός

και

η

αυτονόητη

εκκλησιαστική στράτευση των θεολόγων, τώρα κινδυνεύει να απωλέσει την σηµασία
του,1116 εφόσον έχουν να αντιµετωπίσουν όχι µόνο αριστερούς, αλλά ιδιαίτερα και
µαρξιστές θεολόγους, αλλά ακόµη και άθεους.
Εντός του πεδίου και αναλόγως της ισορροπίας κεφαλαίου µεταξύ των
δρώντων, εν προκειµένω των πανεπιστηµιακών θεολόγων, αναπτύσσονται και οι
θέσεις τους, δηλαδή ιδιότητες οι οποίες µορφοποιούν την συνολική κατανοµή
κεφαλαίου. Τούτες οι θέσεις, το ειδικό «κεφαλαιουχικό» βάρος εκάστου δρώντος,
αντιστοιχεί σε οµόλογες πραγµατικότητες, τουτέστιν έργα, πράξεις, λόγους κλπ.1117
Όπως είδαµε, οι ιδεολογικές θέσεις των επαγγελµατιών της θεολογικής σκέψης, για
τις οποίες υπεραµύνθηκαν σθεναρά, όπως εξάλλου επιτάσσει η µακραίωνη παράδοση
του πανεπιστηµιακού θεσµού, 1118 αφορούν θέσεις οι οποίες κληροδοτήθηκαν ως
ιδεολογική παρακαταθήκη στο εν λόγω σώµα, έχοντας ως δεδοµένο ότι εντάσσονταν
στην

κυρίαρχη

κρατική

ιδεολογία

του

αντικοµµουνισµού.

1119

Τούτος

ο

προσανατολισµός καθίσταται µονόδροµος για τους καθηγητές της Θεολογικής
Σχολής Αθηνών, εφόσον η ιδεολογική τους ταυτότητα ενεργοποιείται και
ενορχηστρώνεται από το οµόλογο habitus,1120 το οποίο οι τελευταίοι φαίνεται πώς
διαθέτουν.
1115

Βλ. P. BOURDIEU, Homo Academicus, transl. by Peter Collier, Cambridge: Polity Press 1988:
299, υποσηµ. 19 «This is why, as I shall show, the crisis in relations between the old and the new
entrants arises from a break in the harmony which used to obtain, for the great majority of the new
entrants, between the personally internalized structures of expectation (waiting) and the objective
structures (likely trajectories), a break which is influenced simultaneously by the effects of a
transformation of the structure of probabilities of promotion and of a modification in the dispositions of
the agents. In such a conjuncture, the ‘old’ and the ‘young’ feel ‘out of phrase’, the former seeing
careerist ambition in what is experienced as a normal claim, and the latter seeing mandarinal
conservatism in what is left to be an appeal for ethical standards».
1116
Βλ. P. BOURDIEU, The Political Ontology of Martin Heidegger, transl. by Peter Collier,
Cambridge: Polity Press 1991: 83-84.
1117
Βλ. P. BOURDIEU, Οι Κανόνες της Τέχνης: Γένεση και ∆οµή του Λογοτεχνικού Πεδίου, µετ. Έφη
Γιαννοπούλου, Αθήνα: Πατάκης 2006: 351-352.
1118
Βλ. Χ. ΠΑΤΕΡΕΚΑ, Βασικές Έννοιες των Pierre Bourdieu και Jean-Claude Passeron σε Θέµατα
Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη 1986: 102.
1119
Βλ. Γ. ∆. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ, πρωτ., «Θεολογική Παιδεία και Εκκλησιαστική Αγωγή», Η
Προσωπικότητα και η Θεολογία του Μεγάλου Φωτίου: Επίσηµοι Λόγοι Εκφωνηθέντες επί τη Ιερά
Μνήµη του κατά τα Έτη 1970-2010, Αθήναι: Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος 2011: 443 «Εξ
αρχής η θεολογική παιδεία εντάχθηκε στα πλαίσια της κρατικής σκοποθεσίας και µεταβλήθηκε σ
υπηρετική των επιδιώξεων της κρατικής ιδεολογίας, αφού πρώτα αποεκκλησιοποιήθηκε για την
εύκολη εκκοσµίκευση και κρατικοποίησή της».
1120
Για το habitus που γεννά την ιδεολογία βλ. P. BOURDIEU, The Political Ontology of Martin
Heidegger, transl. by Peter Collier, Cambridge: Polity Press 1991: 25 «An ideology owes part of its
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Η ιδεολογική και πολιτική ανάδυση του σοσιαλισµού, η οποία άρχισε κατά
την περίοδο του Μεσοπολέµου, ο οποίος εισχώρησε σε κάθε κοινωνικό χώρο,
πυροδοτώντας ακόµα και συγκεκριµένες ερµηνευτικές προσεγγίσεις σχετικές µε την
εµφάνιση του χριστιανισµού και την φύση της αρχαίας εκκλησίας, κορυφώθηκε µε τα
επαναστατικά γεγονότα στη Ρωσία και την εγκαθίδρυση του καθεστώτος των σοβιέτ.
Τούτη η κοσµογονική κοινωνικοπολιτική µεταβολή στάθηκε η αιτία για την
ιδεολογική

σύγκρουση

χριστιανισµού

και

σοσιαλισµού,

στην

οποία

πρωταγωνίστησαν µε ιδιαίτερη θερµότητα αρκετοί από τους πανεπιστηµιακούς
θεολόγους, όπως συµπεραίνουµε και από την συχνότητα εµφάνισης των όρων
«κοµµουνισµός», «σοσιαλισµός» και «υλισµός» στους τίτλους των θεολογικών έργων
τους εκείνης της εποχής. 1121 Αρχίζοντας από την περίοδο του Μεσοπολέµου και
φθάνοντας µέχρι και την Μεταπολίτευση, η ιστορική αυτή εποχή αναδεικνύεται από
τις πλουσιώτερες τόσο σε πολιτική ένταση όσο και σε διανοητική παραγωγή για τους
πανεπιστηµιακούς θεολόγους, εφ’ όσον η υποχρέωση «να κρατούν τα σκήπτρα της
υγιούς πνευµατικής κινήσεως της χώρας [...] βαρύνει πολύ περισσότερον την
Θεολογικήν Σχολήν». 1122 Ωστόσο, η κριτική που τους ασκεί ο συνάδελφός τους,
καθηγητής Σάββας Αγουρίδης, επισηµαίνει ότι «η συµβολή ωρισµένων θεολόγων
καθηγητών εις την καταπολέµησιν του κοσµοθεωριακού υλισµού ή του αθέου
σοσιαλισµού δεν είχε τί το ιδιαζόντως χριστιανικόν και ορθόδοξον και εν πάση
περιπτώσει ουδεµίαν σχέσιν µε την ‘θεολογίαν’. Χωρίς να παραγνωρίζη κανείς την
σηµασίαν των συµβολών αυτών πρέπει να σηµειωθή, ότι αύται είχον και έχουν γενικάς
ιδεαλιστικάς προϋποθέσεις».

1123

Εποµένως, κληροδότησαν στους επόµενους

συναδέλφους τους µία ιδεολογική αντικοµµουνιστική δεξαµενή, από την οποία
αντλούσαν έκτοτε το οπλοστάσιό τους, µε έναν προσανατολισµό σαφώς
απολογητικό, 1124 υπερασπίζοντας την κυρίαρχη τάξη και την ιδεολογία της, στην
οποία φαίνεται πώς µετείχε και ο πυρήνας τους.

impact to the fact that it is only ever activated in and through an orchestration of the various habitus
which generate it: these systems of dispositions, which are singular, but which are objectively
orchestrated, achieve their unity in and through the kaleidoscopic diversity of their products, which
form a circle whose centre is both everywhere and nowhere».
1121
Βλ. Μ. ∆. ΤΣΙΚΡΙΤΣΗ, «Ανάλυση Περιεχοµένου Τίτλων Θεολογικών ∆ηµοσιεύσεων 1910-1949»,
Θεολογία 77 (2006): 697-718.
1122
[Ανωνύµου], «Η Θεολογική Σχολή», Ζωή ΛΕ΄ (1945): 100.
1123
Σ. ΑΓΟΥΡΙ∆Η, «Τι Είναι Θεολογία;», Εκκλησία Μ΄ (1963): 22.
1124
Βλ. Ν. ΓΚΑΤΖΙΡΟΥΛΗ, αρχιµ., «Τα Ιδεολογικά Ρεύµατα και οι Πνευµατικές Ανάγκες της Εποχής
µας», Εισηγήσεις Γ΄ Συνεδρίου Ιεροκηρύκων της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αθήναι 4-6 Οκτωβρίου 1967,
Αθήναι: Αποστολική ∆ιακονία 1968: 79.
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Αν θεωρήσουµε ως µεθοδολογική αρχή ότι κάθε θρησκευτική πίστη
εµπεριέχει ενσωµατωµένο ένα σύστηµα οικονοµικής και πολιτικής ηθικής, το οποίο
διαµορφώνει την στάση των πιστών έναντι της κοινωνικής πραγµατικότητας,1125 αυτό
ισχύει πολύ περισσότερο για τους πανεπιστηµιακούς θεολόγους. Οι τελευταίοι,
έχοντας σχηµατίσει το ταξικό τους habitus από τα δεδοµένα της κυρίαρχης τάξης,
έχοντας διαµορφώσει το κοινωνικό, συµβολικό και αντικειµενικό κεφάλαιό τους
βάσει της ταξικών σχηµάτων αντίληψης, σκέψης και πράξης και έχοντας επίσης
εκφράσει αυτά τα σχήµατα σε ιδεολογικές αρχές, τέλος υλοποιούν την
ενσωµατωµένη κοινωνική και ταξική ιστορία τους σε αντίστοιχες πολιτικές
πρακτικές. Το σύνολο των πολιτικών παρεµβάσεών τους υποδηλώνει αφενός την
στήριξη που παρέχουν στην κυρίαρχη ιδεολογία του καθεστώτος, αφετέρου την
στήριξή τους τον εκκλησιαστικό οργανισµό. Αυτός είναι, ενδεχοµένως, ένας από τους
λόγους, για τους οποίους, σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία, το 17,21% των
πανεπιστηµιακών θεολόγων –σε απόλυτους αριθµούς 21 άτοµα από τα 122- έχουν
βραβευθεί –όχι µόνο από την εγχώρια αλλά και διεθνή- κοσµική
εκκλησιαστική καθεστηκυία τάξη,

1127

1126

και

οι οποίες αναγνωρίζουν την ταξική και

ιδεολογική τους πιστότητα.
Ευρισκόµενοι σε µία χρονική συγκυρία και ένα κοινωνικό περιβάλλον, το
οποίο εκ των πραγµάτων διάκειτο ευνοϊκά προς την ενεργοποίηση της θεσµικής
σκέψης των πανεπιστηµιακών θεολόγων, οι τελευταίοι ανέλαβαν συγκεκριµένες
1125

Βλ. Α. ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ, Θεός, Εξουσία και Θρησκευτική Συνείδηση: Τα Γενικά, Μετατρεπτικά και
Ερωτικά Ενδιάµεσα και η Κοινωνία του Ανθρώπου, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα 2001: 503-504.
1126
Ενδεικτικά αναφέρουµε τα παράσηµα: του Ταξιάρχη του Φοίνικος, τον Ανώτερο Ταξιάρχη του
Φοίνικος Γεωργίου του Α΄, τον Χρυσόν Σταυρόν µετά Στέµµατος και Αστέρος, το Χρυσόν Μετάλλιον
Α΄ Τάξεως, τον Χρυσόν Σταυρόν µετά ∆άφνης, τον Μεγαλόσταυρο του Τάγµατος της Τιµής, το
Χρυσόν Μετάλλιον Τιµής και Ευποιίας της Πόλεως των Αθηνών, το Χρυσό Κλειδί της Πόλεως
Θεσσαλονίκης, τον Ταξιάρχη του Στέµµατος της Ρουµανίας, τον Σταυρό του Ταξιάρχη του Φοίνικος,
το Χρυσόν Μετάλλιον της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, τον Αργυρούν Σταυρό του Τάγµατος
Γεωργίου Α΄ µετά Ξιφιδίων, το Στρατιωτικόν Παράσηµον Εξαιρέτων Πράξεων, την Άκρα Βασιλική
Ευαρέσκεια, τον Μεγαλόσταυρο µετ’ Αστέρος της Γερµανικής Οµοσπονδιακής Κυβερνήσεως, το
Μετάλλιον της Πανελληνίου Επιτροπής Αυτοδιαθέσεως Κύπρου, τον Ταξιάρχη των Ιπποτών του
∆ιεθνούς Τάγµατος του Αγίου Κωνσταντίνου (µε έδρα την Ελβετία).
1127
Τα εκκλησιαστικά παράσηµα εµφανίζονται µε πιο ποµπώδη συµβολισµό. Ενδεικτικά αναφέρουµε:
τον Χρυσό Σταυρό του Αποστόλου Παύλου από την Εκκλησία της Ελλάδος, τον Μεγαλόσταυρο του
Πατριαρχείου Ιεροσολύµων, τον Σταυρό του Αποστόλου Μάρκου του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας,
τον Σταυροφόρο του Τάγµατος των Ορθοδόξων Σταυροφόρων του Παναγίου Τάφου του Πατριαρχείου
Ιεροσολύµων, της Αγίας Αικατερίνης του Σινά, του Κυρίλλου και Μεθοδίου της Ορθοδόξου
Εκκλησίας της Τσεχοσλοβακίας, του Ισαποστόλου Μεγάλου Ηγεµόνος Βλαδιµήρου του Πατριαρχείου
Μόσχας, του Ανώτερου Ταξιάρχη του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Οικουµενικού Πατριαρχείου,
τον Χρυσούν Σταυρόν των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου του Πατριαρχείου Αντιοχείας, τον
Ανώτερο Ταξιάρχη του Αγίου Σιλβέστρου του Βατικανού, του Ταξιάρχη του Αγίου Σάββα του
Πατριαρχείου Σερβίας, τον Σταυρό της Εκκλησίας της Κύπρου, τον Χρυσόν Σταυρόν µετά Αλύσεως
της Χιλιετηρίδος του Αγίου Όρους.
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πρωτοβουλίες που αφορούσαν παρεµβάσεις σε µείζονα εκκλησιαστικά ζητήµατα,
καθώς και µεγάλες κοινωνικές κρίσεις, οι οποίες προέκυψαν σε όλη την διάρκεια του
εικοστού αιώνα. Η πολιτισµική ηθική των πανεπιστηµιακών θεολόγων, αν και
υπογραµµίζει ξεκάθαρα την προσήλωσή της στο κυρίαρχο πολιτικό καθεστώς,
ωστόσο, φαίνεται ότι ερείδεται περισσότερο στην χριστιανική παράδοση και λιγότερο
στον πολιτικό ορθολογισµό, καθώς µοιάζει να νοµιµοποιείται πρωταρχικά από τον
εκκλησιαστικό

οργανισµό

και

δευτερευόντως

από

το

κράτος.

Για

τους

πανεπιστηµιακούς θεολόγους, νόµιµο µοιάζει να είναι ό,τι τέµνει ταυτόχρονα την
εκκλησιαστική και την πολιτική σκηνή, εφόσον κάτι τέτοιο τέµνει εξίσου και τους
ίδιους. Σε αντίθετη περίπτωση, νόµιµο είναι σαφώς ό,τι τέµνει το εκκλησιαστικό,
εκτός και αν απειλούνται άµεσα τα προσωπικά συµφέροντά τους εντός του πεδίου
δράσης τους.
Ανακεφαλαιώνοντας όλα τα παραπάνω, µπορούµε να προχωρήσουµε σε µια
ακροτελεύτια αναφορά: Αν είναι ορθή η παρατήρηση του Max Weber, ότι η θεολογία
δεν είναι παρά µια «διανοητική εκλογίκευση της κατοχής της θρησκευτικής
σωτηρίας»,1128 αλλά και η διαπίστωση πώς «η αναζήτηση του θεού και η βαθύτερη
συναισθηµατική και νοηµατική σχέση µε τον θεό, όπως και η ανίχνευση της παρουσίας
του θεού στον κόσµο, στις κοινωνίες και στην ανθρώπινη ζωή, που συνθέτουν την
θεολογία ως µορφή διανοητικής πράξης, αποτελούν έναν πραγµατικά µεγάλο τµήµα της
ανθρώπινης σκέψης»,1129 τότε οι πανεπιστηµιακοί θεολόγοι µέσα από την ανάλυση
των σχηµάτων αντίληψης, σκέψης και πράξης τους, αναδεικνύονται ως ανήκοντες
στον ευρύτερο χώρο των επαγγελµατιών της θρησκείας στην Ελλάδα. 1130 Και αν
σύµφωνα µε έναν ορισµό, «επάγγελµα είναι αυτό που αναγγέλλει τον κάθε άνθρωπο,
που αναγγέλλει αυτό που είναι. Ακολουθεί πάντα το όνοµά µας, µέσω του οποίου
δηλώνεται η ταυτότητά µας, και ο πολιτισµός µας. Το επάγγελµα αγγέλει µια από τις
βαθύτερες ιδιότητες του ανθρώπου και έναν µεγάλο αριθµό δεξιοτεχνιών. Σηµατοδοτεί,
1128

Μ. WEBER, Η Επιστήµη ως Επάγγελµα, µετ. Μιχ. Γ. Κυπραίος, Αθήνα: Παπαζήσης χ.χ.: 125.
Α. ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ, «Θρησκεία και Πολιτική: Εκκλησία και Κράτος στην Σύγχρονη Ελλάδα»,
Πολιτική και Θρησκείες, επιµ. Κωνσταντίνος Β. Ζορµπάς, Αθήνα: Παπαζήσης 2007: 131.
1130
Βλ. Α. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, ∆ικτατορίες και Ορθόδοξη Εκκλησία στην Ελλάδα στον 20ό Αιώνα:
Πολιτικές, Οικονοµικές και Ιδεολογικο-Νοηµατικές Σχέσεις υπό Καθεστώτα Εκτάκτου Ανάγκης,
∆ιατριβή, Αθήνα: Πάντειο Πανεπιστήµιο-Τµήµα Κοινωνιολογίας 2008: 267 «Επιλέγουµε να
ονοµάσουµε όσους ασχολούνται µε τη θρησκεία και αµοίβονται γι’ αυτό επαγγελµατίες της θρησκείας
[…] Ο ιερέας, ο επίσκοπος, ο θεολόγος είναι επαγγελµατίες της θρησκείας […] Οι επαγγελµατίες της
θρησκείας συνεπώς είναι όλοι όσοι ασκούν το επάγγελµά τους στο χώρο της θρησκείας. Αν
επικεντρωθούµε στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδας θα ονοµάσουµε επαγγελµατίες της θρησκείας,
δίχως καµία µειωτική διάθεση, τόσο τον Αρχιεπίσκοπο όσο και τους επισκόπους, τους ιερείς, τους
µοναχούς, τους Αρχιµανδρίτες, τους θεολόγους όλων των τάσεων και των κατηγοριών, τους καθηγητές
των εκκλησιαστικών και θεολογικών σχολών».
1129

309
µε άλλα λόγια, µία από τις κύριες διαστάσεις ταυτότητας του καθενός», 1131 τότε θα
µπορούσαµε συµπερασµατικά να διατυπώσουµε την άποψη, ότι η σύνθεση των
ιστορικών και κοινωνικών διαστάσεων των πανεπιστηµιακών θεολόγων όπως
επιχειρήσαµε να την προσπελάσουµε (ιδεολογία, πολιτικές θέσεις, συµβολικό και
κοινωνικό κεφάλαιο), τεκµηριώνει και επιβεβαιώνει την ταυτότητά τους: είναι οι
επαγγελµατίες της θεολογικής σκέψης.

1131

Α. ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ, «Θρησκεία και Πολιτική: Εκκλησία και Κράτος στην Σύγχρονη Ελλάδα»,
Πολιτική και Θρησκείες, επιµ. Κωνσταντίνος Β. Ζορµπάς, Αθήνα: Παπαζήσης 2007: 134, υποσηµ. 15.
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