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Άντί Εισαγωγής:
Τό εργο του Αριστοτέλη Παπανικολάου,

Ή πολίπκή της θέωσης:
Ή ’Ορθοδοξία συναντά την Δημοκρατία 
καί ή αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος 

γιά την πολιτική θεολογία στόν εύρύτερο ορθόδοξο κόσμο

'Ένας από τους κύριους στόχους πού εθεσαν ή Ακαδημία Θεολογικών 
Σπουδών καί ή «Εκδοτική Δημητριάδος» μέ την έκδοτική σειρά «Έ ν Δια- 
λόγω», ήταν «νά άναδείξουν, στό μέτρο των δυνάμεων τους, τή συμβολή, 
τούς προβληματισμούς καί τις αναζητήσεις τής νεώτερης γενιάς ορθόδοξων 
θεολόγων καί στοχαστών στήν Ελλάδα καί τό εξωτερικό, πού μέσα από τή 
γόνιμη συνάντησή της τόσο μέ τά μεγάλα αναστήματα τής προηγούμενης 
ομόδοξης θεολογικής γενιάς, δσο καί μέ σημαντικούς στοχαστές του και
ρού μας, προσπαθεί νά αρθρώσει σύγχρονο θεολογικό λόγο, καθώς έρχεται 
άντιμέτωπη μέ νέα, καίρια προβλήματα καί ερωτήματα». Τό άνά χεΐρας 
έ'ργο, μεταφρασμένο από τά άγγλικά μέ τήν φροντίδα καί τήν έπιμέλεια 
του φίλου καί συναδέλφου Νικόλαου Άσπρούλη,1 άποτελεϊ χαρακτηριστικό 
δείγμα τής νεώτερης αύτής γενιάς ορθόδοξων θεολόγων, πού ύπερβαίνει 
τόσο τό άγονο ερμηνευτικό σχήμα Άνατολή-Δύση καί τήν αύτάρεσκη ομο
λογιακή έσωστρέφεια τής ’Ορθοδοξίας, όσο καί τόν διχασμό ανάμεσα στήν 
λεγόμενη πνευματικότητα καί τήν κοινωνική πράξη, τόν «μυστικισμό» καί 
τήν πολιτική στράτευση.

*  Ό Παντελής Καλαι'τζίδης είναι Δρ Θεολογίας καί Διευθυντής τής Ακαδημίας Θεολογικών 
Σπουδών Βόλου.

1. Τίτλος πρωτοτύπου: The Mystical as Political: Democracy and Non-Radical Orthodoxy, Notre 
Dame University Press, Notre Dame, IN, 2012.



14 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ

Τό βιβλίο τού Aristotle Papanikolaou (στό έξης Αριστοτέλη Παπανικο- 
λάου), Ή πολίτική της θέωσης: Ή ’Ορθοδοξία συναντά την Δημοκρα
τία, είναι καρπός της συμμέτοχης τού συγγραφέα στην δεύτερη φάση τού 
Προγράμματος «Χριστιανική Νομολογία» (Christian Jurisprudence II), πού 
οργανώθηκε άπό τό «Κέντρο γιά την Μελετη τού Δικαίου καί της Θρησκεί
ας» τού Πανεπιστημίου τού Emory (ΗΠΑ), μέ την εύθύνη των συν-ίδρυ- 
τών καί συν-διευθυντών τού Κέντρου John Witte, Jr. καί Frank Alexander, 
καί άποτελεΐ την ορθόδοξη συμβολή στήν σχετική συζήτηση· μιά ορθόδοξη 
συμβολή πού δέν αναπτύχθηκε σέ περιβάλλον ομολογιακής εσωστρέφειας 
καί ορθόδοξου απομονωτισμού, αλλά πού ωρίμασε καί εδωσε καρπούς 
μέσα άπό τήν συνάντηση, τόν διάλογο καί τήν γόνιμη άνταλλαγή απόψεων 
μέ νομικούς, ιστορικούς, θεωρητικούς τής ηθικής καί θεολόγους άπό άλλες 
χριστιανικές παραδόσεις.

Τό παρόν εργο πολιτικής θεολογίας τού Παπανικολάου δέν άποτελεΐ 
μεμονωμένη περίπτωση. Διατηρώντας στό άκέραιο τά δικά του χαρακτη
ριστικά καί συνομιλώντας πρωτίστως μέ τό δικό του κοινωνικό καί πολιτι
σμικό συμφραζόμενο (χωρίς νά περιορίζεται ή νά έγκλωβίζεται σέ αύτήν, ό 
θεολόγος μας εχει κυρίως πρό οφθαλμών τήν άμερικανική πραγματικότη
τα, ένω στίς προκλήσεις πού αύτή θέτει στήν δυτική ’Ορθοδοξία προσπαθεί 
κατά κύριο λόγο νά άπαντήσει), τό βιβλίο τού Παπανικολάου έγγράφεται 
μέ τόν δικό του τρόπο σέ μία γενικότερη τάση πού παρατηρεΐται τά τε
λευταία χρόνια, όπως θά δείξουμε στήν συνέχεια τής Εισαγωγής μας, καί 
πού χαρακτηρίζεται άπό τήν άναζωπύρωση τού ένδιαφέροντος γιά τήν 
πολιτική θεολογία στόν εύρύτερο ορθόδοξο κόσμο. Άποτελεΐ δέ τό δεύτερο 
μέχρις στιγμής δημοσιευμένο κείμενο στήν ελληνική γλώσσα2 τού γνωστού 
Έλληνο-άμερικάνου θεολόγου πού διαγράφει λαμπρή άκαδημαϊκή πορεία 
μέ σημαντική παρουσία στά θεολογικά γράμματα τόσο στίς Ηνωμένες 
Πολιτείες δσο καί διεθνώς.

2. Βλ. τό άρθρο του «Παράδοση ή πολιτική ταυτότητα: Ό ρόλος τής “Δύσης” στή σύγχρονη 
ορθόδοξη θεολογία», μτφρ. Νικόλαος Ασπρούλης, θεολογία, τόμ. 81. 4 (2010), σσ. 397- 
405. Ή εισήγηση τού Παπανικολάου « ’Ορθόδοξος φιλελευθερισμός. Ή πολιτική τής 
θεανθρώπινης κοινωνίας», πού παρουσιάστηκε στό Διεθνές Συνέδριο «Νέο-πατερική 
σύνθεση ή μετά-πατερική θεολογία; Τό αίτημα τής θεολογίας τής συνάφειας στήν ’Ορθο
δοξία», Βόλος, 3-6 ’Ιουνίου 2010, τελεί ύπό δημοσίευση στόν σχετικό τόμο των Πρακτικών 
τοϋ Συνεδρίου τόσο στά έλληνικά όσο καί στά αγγλικά.
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Α. Βιογραφικά-Έργογραφία.
Ό Αριστοτέλης Παπανικολάου ειναί, καθηγητής θεολογίας στην 'Έδρα 

’Ορθόδοξης Θεολογίας καί Πολιτισμού «Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος» τοϋ 
Πανεπιστημίου Fordham (Νέα Ύόρκη, Η.Π.Α.). Είναι επίσης συν-ιδρυτής 
καί συν-διευθυντής του Κέντρου ’Ορθοδόξων Χριστιανικών Σπουδών του 
ίδιου Πανεπιστημίου καί Senior Fellow στό Κέντρο γιά τήν Μελέτη του 
Δικαίου καί της Θρησκείας του Πανεπιστημίου Emory (Η.Π.Α.).

Ό Καθηγητής Παπανικολάου γεννήθηκε καί μεγάλωσε στό Σικάγο 
(Ίλλινόις, Η.Π.Α.). Ό πατέρας του π. Βύρων Στυλιανός Παπανικολάου 
καταγόταν από τό χωριό Δασύλλιο του Νομοϋ Γρεβενών καί ή μητέρα 
του Ξανθίππη (Κάσσω) Παπανικολάου άπό τόν Πεντάλοφο τοϋ Νομοϋ 
Κοζάνης. Σπούδασε θεολογία στό Fordham University (1984-1988) καί 
στήν Ελληνορθόδοξη Θεολογική Σχολή τοϋ Τιμίου Σταυρού Βοστώνης 
(1988-1991), απ’ όπου καί έ'λαβε τό Μεταπτυχιακό του Δίπλωμα (Master). 
Συνέχισε τίς σπουδές του γιά τήν λήψη διδακτορικού διπλώματος στήν 
Θεολογική Σχολή τοϋ Πανεπιστημίου τοϋ Σικάγο, τό οποίο καί έ'λαβε τό 
1998 μετά τήν έκπόνηση (ύπό τήν διεύθυνση τών Bernard McGinn and 
David Tracy) καί τήν έπιτυχή ύποστήριξη έργασίας πού είχε γιά θέμα 
της: «Apophaticism vs. Ontology: A Study of Vladimir Lossky and John 
Zizioulas».

Ό Παπανικολάου ξεκίνησε τήν ακαδημαϊκή του διδασκαλία τό 1996 
στήν Ελληνορθόδοξη Θεολογική Σχολή τοϋ Τιμίου Σταυρού Βοστώνης, 
οπου τό ακαδημαϊκό έτος 1999-2000 δίδαξε ώς επίκουρος καθηγητής, 
ένώ άπό τόν Σεπτέμβριο τοϋ 2000 διδάσκει στό Fordham University τής 
Νέας Ύόρκης, αρχικά ώς επίκουρος καθηγητής (Σεπτέμβριος 2000-Αϋγου- 
στος 2006), καί στήν συνέχεια ώς αναπληρωτής καθηγητής (Σεπτέμβριος 
2006-Αύγουστος 2012) καί τακτικός καθηγητής (άπό τόν Σεπτέμβριο τοϋ 
2012 μέχρι καί σήμερα), καταλαμβάνοντας μάλιστα άπό τόν Σεπτέμβριο 
τοϋ 2013 τήν θέση τοϋ καθηγητή Έδρας ’Ορθόδοξης Θεολογίας καί Πολιτι
σμού «Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος» στό ’ίδιο πανεπιστήμιο. Τό πιό γνωστό, 
όμως, καί σημαντικό έργο τού καθηγητή Παπανικολάου πού συνδέεται 
άμεσα μέ τήν άκαδημαική πορεία του στό πανεπιστήμιο τοϋ Fordham,
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αλλά πού ή σημασία του καί ή έπιρροή του ξεπερνάει κατά πολύ τά όρια 
τού λαμπρού αύτοϋ άκαδημαϊκού ιδρύματος, άλλά καί της ϊδιας της Αμε
ρικής, είναι ή ίδρυση (τό 2004) καί ή διεύθυνση εκτοτε (άπό κοινού μέ 
τόν συνάδελφό του George E. Demacopoulos) τού Προγράμματος άρχικά, 
καί άπό τό 2012 τού Κέντρου ’Ορθοδόξων Χριστιανικών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου του Fordham.3 Τό Κέντρο αυτό, πού διακρίνεται γιά τό 
υψηλό επιστημονικό του έπίπεδο καί τήν άνοικτότητά του στήν έλεύθερη 
καί νηφάλια συζήτηση έπίκαιρων θεμάτων πού απασχολούν τήν κοινωνία 
καί τήν Εκκλησία, είναι γνωστό πλέον γιά τήν δράση καί τίς πρωτοβουλίες 
του τόσο στήν Αμερική δσο καί στήν Εύρώπη, ένώ στήν Ελλάδα εχει κατ’ 
έπανάληψη συνεργαστεί μέ τήν Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου, 
συνδιοργανώνοντας (μαζί μέ άλλους ορθόδοξους άκαδημαϊκούς φορείς) 
τά Συνέδρια «Νέο-πατερική σύνθεση ή Μετά-πατερική θεολογία; Τό αίτη
μα τής θεολογίας τής συνάφειας στήν ’Ορθοδοξία» (Βόλος, ’Ιούνιος 2010), 
«Έκκλησιολογία καί ’Εθνικισμός στή μεταμοντέρνα έποχή» (Βόλος, Μάιος 
2012), « ’Ορθοδοξία καί συναφειακή θεολογία: Έναύσματα άπό τήν εκ
κλησιαστική παράδοση» (Cluj-Napoca, Ρουμανία, Μάιος 2013), «Πολιτική 
’Ορθοδοξία καί ολοκληρωτισμός στή μετά-κομμουνιστική έποχή» (Ελσίνκι, 
Φινλανδία, Μάιος 2015). Ανάμεσα στίς σημαντικότερες δράσεις τού Κέ
ντρου περιλαμβάνονται ή έτήσια διάλεξη γιά τήν ’Ορθοδοξία στήν Αμερική 
μέ προσκεκλημένους διακεκριμένες θεολογικές ή εκκλησιαστικές προσω
πικότητες,4 ή διοργάνωση κάθε τρία χρόνια μεγάλου διεθνούς συνεδρίου

3. Βλ. σχετικά Orthodox Christian Studies Center: http://www.fordham.edu/orthodoxy/

4. «Orthodoxy in America Lecture Series», μέ ομιλητές, μεταξύ άλλων, τούς: Αρχιεπίσκοπο 
Αμερικής Δημήτριο («The Dynamics of the Orthodox Faith in Contemporary America», 
2004), Μητροπολίτη Διοκλείας Κάλλιστο Ware («Ecological Crisis: Ecological Hope our 
Orthodox Vision of Creation», 2005), Καθ. Albert J. Raboteau («In the World, not of the 
World, for the Sake of the World: Orthodoxy and American Culture», 2006), π. Andrew 
Louth («Heart in Pilgrimage: St. Augustine Reading of the Psalms», 2007), Καθ. Susan 
Ashbrook Harvey («Women’s Voices Bearing Witness: Biblical Memories in Ancient 
Orthodox Liturgy», 2008), π. Stanley Harakas («The Future of Orthodox Christianity 
in America: A Normative Approach», 2009), Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη 
Βαρθολομαίο («Discerning God’s Presence in the World», 2009), Robert F. Taft, SJ 
(«Perceptions and Realities in Orthodox-Catholic Relations Today: Reflections on the Past, 
Prospects for the Future», 2010), Αρχιεπίσκοπο Τιράνων καί πάσης Αλβανίας Αναστάσιο 
(«Sharing the Good News in a Multi-Religious Country», 2014), πρώην Αρχιεπίσκοπό του

http://www.fordham.edu/orthodoxy/
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στήν Νέα Ύόρκη μέ επικέντρωση στήν σχέση Άνατολής-Δύσης,5 ή έκδοση 
πρωτότυπων θεολογικών καί ιστορικών έ'ργων στό πλαίσιο της έκδοτικης 
σειράς « ’Ορθοδοξία καί σύγχρονη σκέψη» τού εκδοτικού οϊκου Fordham 
University Press πού φέρνουν σέ διάλογο τήν ορθόδοξη παράδοση μέ τά 
σύγχρονα ρεύματα,6 ή διοργάνωση κατ’ έπιλογήν προπτυχιακού προγράμ
ματος ορθοδόξων σπουδών στό ϊδιο πανεπιστήμιο, ή παρέμβαση στήν 
τρέχουσα έκκλησιαστική, θεολογική καί πολιτική έπικαιρότητα, κυρίως 
μέσω τής διοργάνωσης έπίκαιρων έκδηλώσεων καί τού ίστότοπου Public 
Orthodoxy,7 κ.ά.

Παράλληλα μέ αύτή τήν πλούσια διδακτική καί ακαδημαϊκή δραστηρι
ότητα, ό Παπανικολάου έχει νά επιδείξει καί ένα σημαντικό δσο καί πρω
τότυπο συγγραφικό έ'ργο πού περιλαμβάνει δύο μονογραφίες,8 τήν έπιμέ-

Canterbury Rowan Williams («Liturgical Humanism: Orthodoxy and the Transformation 
of Culture», 2014), κ.ά.

5. Patterson Triennial Conference, μέ θεματολογία όπως, Orthodox Readings of Augustine 
(2007), Orthodox Constructions of the West (2010), Christianity, Democracy, and the Shadow of 
Constantine (2013).

6. «Orthodox Christianity and Contemporary Thought» Book Series. ’Έχουν έκδοθεΐ μεταξύ 
άλλων: George E. Demacopoulos and Aristotle Papanikoalou (eds.), Orthodox Constructions 
of the West, Fordham University Press, New York, 2013· των ιδίων, Christianity, Democracy, 
and the Shadow of Constantine, Fordham University Press, New York, 2016· Lucian N. 
Leustean (ed.), Orthodox Christianity and Nationalism in Nineteenth-Century Southeastern 
Europe, Fordham University Press, New York, 2014· John Chryssavgis (ed.), Dialogue of 
Love: Breaking the Silence of Centuries, Fordham University Press, New York, 2014· John 
Chryssavgis and Bruce V. Foltz (eds.), Toward and Ecology of Transfiguration: Orthodox 
Christian Perspectives on Environment, Nature, and Perspective, Fordham University Press, 
New York, 2013· Ecumenical Patriarch Bartholomew, On Earth as in Heaven: Ecological Vision 
and Initiatives of Ecumenical Patriarch Bartholomew, edited by John Chryssavgis, Fordham 
University Press, New York, 2011· Ecumenical Patriarch Bartholomew, Speaking the Truth 
in Love: Theological and Spiritual Exhortations of Ecumenical Patriarch Bartholomew, edited 
by John Chryssavgis, Fordham University Press, New York, 2010· Ecumenical Patriarch 
Bartholomew, In the World, Yet not of the World: Social and Global Initiatives of Ecumenical 
Patriarch Bartholomew, edited by John Chryssavgis, Fordham University Press, New York, 
2009.

7. «Public Orthodoxy: Bridging the Ecclésial, the Academic and the Political»: publicorthodoxy.
org/

8. Dame Press, Notre Dame, Indiana, 2006, καί σέ σέρβική μετάφραση: Biti sa Bogom: 
Trojica, apofaticko bogoslovlje i bogocovecanska zajednica, Diocese of Hercegovina and Litoral, 
Trebinje, 2012· The Mystical as Political: Democracy and Non-Radical Orthodoxy, University of 
Notre Dame Press, Notre Dame, Indiana, 2012.
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λεια τριών συλλογικών τόμων,9 καθώς καί δεκάδες άρθρα σέ συλλογικούς 
τόμους καί επετηρίδες, καθώς καί στά έγκυρότερα άγγλόφωνα θεολογικά 
περιοδικά, άλλά καί σέ θεολογικά περιοδικά στήν Σερβία, τήν Ελλάδα, τήν 
Γαλλία καί τήν Ρωσία πού πραγματεύονται κυρίως θέματα τριαδικής καί 
πολιτικής θεολογίας, θεολογίας τοϋ προσώπου καί έκκλησιολογίας, ορθό
δοξου άντιδυτικισμοϋ καί κατασκευής τής ορθόδοξης ταυτότητας ώς με- 
τά-άποικιακής ταυτότητας, θεολογικής άνθρωπολογίας, ήθους καί αρετών 
(κυρίως μέ βάση τήν θεολογία τοϋ αγίου Μαξίμου τοϋ 'Ομολογητή), καθώς 
καί θέματα σύγχρονης ορθόδοξης θεολογίας (κυρίως Μπουλγκάκωφ, Λόσ- 
σκυ καί Ζηζιούλας).

Β. Ή πολιτική τής θέωσης καί οι προκλήσεις τής φιλελεύθερης δημο
κρατίας.

Όπως ήδη έλέχθη, ό Παπανικολάου κινείται καί προβληματίζεται μέ 
βάση τό πλαίσιο πού ορίζουν οί προκλήσεις τής φιλελεύθερης δυτικής δη
μοκρατίας, όπως κατ’ εξοχήν αυτή ενσαρκώνεται στήν περίπτωση των 
Ηνωμένων Πολιτειών τής Αμερικής. Αυτή δμως ή ισχυρή σύνδεση τής προ
βληματικής του μέ τό κοινωνικό-πολιτισμικό συμφραζόμενο τής Αμερικής 
καί ευρύτερα τοϋ άγγλοσαξωνικοϋ κόσμου δέν τόν εγκλωβίζει ούτε τόν 
απομονώνει άπό τόν ύπόλοιπο κόσμο, άλλά άντιθέτως τοϋ επιτρέπει νά 
συνομιλεί καί νά επικοινωνεί καί μέ άλλες παραδόσεις, άλλά καί νά λαμ
βάνει ύπ’ δψιν του καί άλλα πολιτισμικά καί πολιτικά «παραδείγματα». 
’Έτσι ό Παπανικολάου συνομιλεί, μεταξύ άλλων, μέ τούς Stanley Hauerwas, 
John Milbank, William Cavanaugh, Vigen Guroian (στούς οποίους καί άσκεϊ 
κριτική γιά τήν μέ θεολογικούς δρους έκ μέρους τους άρνηση τής σύγχρο
νης φιλελεύθερης δημοκρατίας), δπως έπίσης (ενδεικτικά) καί μέ τούς 
Charles Mathewes, John Courtey Murray, Eric Gregory, Stanley Harakas, 
Charles Taylor, José Casanova, Ronald Thiemann, John Rawls, Richard Rorty,

9. Thinking through Faith: New Perspectives from Orthodox Christian Scholars, St. Vladimir’s 
Seminary Press, Crestwood, NY, 2008 (άπό κοινοϋ μέ τήν Elizabeth Prodromou)· Orthodox 
Readings of Augustine, St. Vladimir’s Seminary Press, Crestwood, NY, 2008 (άπό κοινοϋ μέ 
τόν George E. Demacopoulos)· Orthodox Constructions of the West, Fordham University Press, 
New York, 2013 (άπό κοινοϋ μέ τόν George E. Demacopoulos).
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Graham Ward, Nicholas Wolterstorff, Michael Perry, Jeffrey Stout, μέ τούς 
όποιους, παρά τίς μεταξύ τους διαφορές, βρίσκει σημεία έπαφής καί έπι- 
κοινωνίας. Πέρα, όμως, άπό τίς παραπάνω περιπτώσεις, σέ όλη τήν έκταση 
τού έργου του ό Παπανικολάου διαλέγεται ή μάλλον υιοθετεί μέ ιδιαίτερα 
δημιουργικό τρόπο τήν σκέψη τού Μητροπολίτη Περγάμου ’Ιωάννη Δ. Ζη- 
ζιούλα, ενώ προσεγγίζει κριτικά (καί σέ πολλές περιπτώσεις έπικριτικά, 
ιδίως δταν πρόκειται γιά θέματα φιλελεύθερης δημοκρατίας και άνθρωπί- 
νων δικαιωμάτων) τό εργο τού Χρήστου Γιανναρά. Ό θεολόγος μας λαμ
βάνει επίσης ύπ’ οψιν του γιά έπιμέρους ζητήματα τόσο τά κλασικά έ'ργα 
τής λεγάμενης ορθόδοξης «Διασποράς», όσο καί ορθόδοξους θεολόγους τής 
νεώτερης γενιάς άπό τήν «Διασπορά» άλλά καί άπό τίς κατά παράδοση 
ορθόδοξες χώρες, δπως ή Ελλάδα, χωρίς νά άφίσταται καί τής ιδιαίτερα 
έπιλεκτικής χρήσης επιφανών Πατέρων τής Εκκλησίας δπως τού Μαξίμου 
τού 'Ομολογητή.

Όπως είναι γνωστό, τό πνευματικό τοπίο τής Αμερικής συνεχίζει νά 
σπαράσσεται άπό τούς κάθε λογής «πολιτισμικούς πολέμους» (π.χ. δι
δασκαλία τής Βίβλου ή τών φυσικών/βιολογικών επιστημών στά σχολεία, 
θέση έν γένει τής Αγίας Γραφής στήν έκπαίδευση, έκτρώσεις, χαρακτήρας, 
πεδίο καί δρια έφαρμογής τών άνθρωπίνων καί άτομικών δικαιωμάτων 
καί, πιό πρόσφατα, θρησκευτικός πλουραλισμός, εύθανασία, γάμος ομό
φυλων ζευγαριών, κ.ά.). Ή άμερικανική πραγματικότητα κυριαρχείται, μέ 
άλλα λόγια, άπό τήν ριζική άντίθεση μεταξύ άφ’ ενός τής έκκοσμικευμένης 
(κατά κύριο λόγο προοδευτικής) διανόησης καί τών πολιτικών της συμμά
χων καί άφ’ ετέρου τής συντηρητικής θρησκευτικής ή χριστιανικής δεξιάς, 
ενώ σημαδεύεται επίσης καί άπό εναν ένδοθρησκευτικό/ένδοχριστιανικό 
διχασμό δπου οι μεγάλες παραδοσιακές προτεσταντικές Εκκλησίες καί 
ένα σημαντικό μέρος τής Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας μετά τήν Β' Σύνοδο 
τού Βατικανού έ'χουν κάνει τήν επιλογή τής προσαρμογής (accommoda
tion) στό πνεύμα τής νεωτερικότητας καί στίς άπαιτήσεις καί τούς κανόνες 
τής έκκοσμικευμένης κοινωνίας, ενώ οί νέο-προτεσταντικές, εύαγγελικα- 
λικές συντηρητικές Εκκλησίες καί ορισμένοι κύκλοι τής Ρωμαιοκαθολικής 
Εκκλησίας έχουν ως ιδανικό τους τήν άντίσταση (resistance) στό πνεύμα
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τοϋ κόσμου, στόν κοσμικό χαρακτήρα τοϋ κράτους καί στά προτάγματα 
της έκκοσμικευμένης (μετά)νεωτερικότητας.

Ερχόμενη σέ έπαφή μέ αυτές τίς προκλήσεις, ή ’Ορθοδοξία στήν Αμερική 
(άλλά καί εύρύτερα σέ δλο τόν προηγμένο δυτικό κόσμο), τίς περισσότερες 
φορές δέν μπόρεσε νά δώσει τήν δική της μαρτυρία καί νά καταθέσει τήν 
δική της θεολογική πρόταση γιά τά ύπό συζήτηση θέματα, μέ αποτέλεσμα 
νά ακολουθεί συνήθως τίς συντηρητικότερες θέσεις, θεωρώντας οτι αυτές 
είναι πιό κοντά στό πνεϋμα τής ορθόδοξης παράδοσης καί στό ιδεώδες τής 
βυζαντινής «συμφωνίας» ή συναλληλίας. Ό Παπανικολάου οχι μόνο θέτει 
τό θέμα των πολιτικών συνεπαγωγών τοϋ εκκλησιαστικού γεγονότος καί 
τής συνακόλουθης πολιτικής στράτευσης τών χριστιανών, καί μάλιστα τών 
ορθοδόξων, άλλά επιπλέον μέ τό άνά χείρας έ'ργο του μοιάζει νά είναι μάλ
λον ό πρώτος ορθόδοξος θεολόγος στήν Αμερική πού αμφισβητεί άνοιχτά 
τό αύτονόητο τής ταύτισης τής ορθόδοξης θεολογίας καί τής συντηρητικής 
πολιτικής ιδεολογίας, ένώ τήν ϊδια στιγμή στήν βάση θεολογικών έπιχειρη- 
μάτων υπερασπίζεται τήν συμβατότητα τής φιλελεύθερης δημοκρατίας μέ 
τήν ορθόδοξη έκκλησιολογία καί ανθρωπολογία.

Γ ι’ αυτό καί δέν είναι διόλου τυχαίο τό γεγονός πώς ό υπότιτλος τοϋ 
βιβλίου του στήν πρωτότυπη αγγλική έκδοση είναι: «Δημοκρατία καί μή 
-Ριζοσπαστική ’Ορθοδοξία»,10 έπισημαίνοντας ετσι έξαρχής τήν διαφορο
ποίησή του άπό τό ρεύμα τής «Ριζοσπαστικής ’Ορθοδοξίας» (Radical 
Orthodoxy), ενα άντιμοντερνιστικό νέο-συντηρητικό θεολογικό ρεύμα πού 
τά τελευταία είκοσι περίπου χρόνια άνθεί στόν χώρο τοϋ δυτικού χριστια
νισμού (πρωτίστως στούς αγγλικανούς καί δευτερεύοντως σέ κύκλους ρω
μαιοκαθολικών, άλλά πού μοιάζει νά γοητεύει έπίσης καί κάποιους έκ τών 
ήμετέρων θεολόγων), καί τό οποίο προσβλέπει σέ μία άντιμοντερνιστική 
μεταφυσική/θρησκευτική άναβίωση καί επιστροφή τής θρησκείας στόν δη
μόσιο χώρο πού νά άκυρώνει τά δεδομένα τής έκκοσμίκευσης καί τής νεω- 
τερικότητας.11

10. «Democracy and Non-Radical Orthodoxy».

11. Αντιπροσωπευτικό καί χαρακτηριστικό έ'ργο αυτού τοϋ ριζοσπαστικού θεολογικοϋ ρεύ
ματος πού περιλαμβάνει τά κείμενα επτά αγγλικανών (τής τάσης τών «συντηρητικών» 
High Church) καί πέντε ρωμαιοκαθολικών, καί πού κηρύσσει τό τέλος τής νεωτερικό-
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Ή θεολογική βάση πάνω στήν όποία στηρίζει τό εγχείρημά του αύτό 
ό συγγραφέας μας είναι έννοια τής θέωσης, ή μάλλον τής θεανθρώπινης 
κοινωνίας ή οποία, σύμφωνα μέ τήν άποψή του, άποτελεΐ τήν διήκουσα 
έννοια πού διατρέχει στό σύνολό της τήν ορθόδοξη παράδοση, καθώς, ανε
ξάρτητα άπό τίς έπιμέρους διαφωνίες πού μπορεΐ νά υπάρχουν, δλοι, άπό 
τούς πλέον συντηρητικούς μέχρι τούς πλέον φιλελεύθερους, μοιράζονται 
τήν κοινή πίστη ότι ό άνθρωπος δημιουργήθηκε μέ σκοπό τήν θέωση καί 
τήν κοινωνία μέ τόν Θεό. Προκειμένου δέ νά προλάβει τίς τυχόν ένστάσεις 
καί τήν κριτική δτι ό ύπερτονισμός καί ή ύπερέξαρση τής σημασίας τής 
θέωσης καί τής μυστικής ένωσης μέ τόν Θεό στήν ορθόδοξη παράδοση 
μπορεΐ νά οδηγήσει σέ άτομικιστικές, άνιστορικές προ-κατανοήσεις τού 
έκκλησιαστικού γεγονότος καί, κατά συνέπεια, στήν ύποτίμηση δχι μόνο 
τής έκκλησιολογίας άλλά καί τής ϊδιας τής κοινωνικής καί πολιτικής στρά
τευσης τών χριστιανών,12 ό Παπανικολάου θά υπογραμμίσει τόν κοινωνια- 
κό καί σχεσιακό χαρακτήρα τής θέωσης/θεανθρώπινης κοινωνίας, καθώς 
καί τίς κοινωνικές διαστάσεις καί συνέπειες τής άσκητικής προσπάθειας. 
Όπως ό ϊδιος περαιτέρω σημειώνει, έφ’ δσον ό άνθρωπος εχει πράγματι 
δημιουργηθεΐ μέ σκοπό τήν ένωση καί τήν κοινωνία μέ τόν Θεό, τότε τό 
κεντρικό αύτό άξίωμα τής ορθόδοξης πίστης δέν μπορεΐ νά είναι χωρίς

τητας καί τήν δυναμική έπιστροφή τοϋ χριστιανισμού στήν δημόσια σφαίρα, άποτελεΐ 
τό συλλογικό εργο: J. Milbank, C. Pickstock, Gr. Ward (eds), Radical Orthodoxy: A New 
Theology, Routledge, London and New York, 1998. Αξιόπιστες εισαγωγές στό ρεύμα τής 
«Ριζοσπαστικής ’Ορθοδοξίας» μπορεΐ κανείς νά βρει στά εργα: James Κ. A. Smith, Intro
ducing Radical Orthodoxy: Mapping a Post-Secular Theology, Baker Academic, Grand Rapids, 
MI, 2004, καί Steven Shakespeare, Radical Orthodoxy: A Critical Introduction, SPCK, London, 
2007. Γιά μία συνολική/συνοπτική αποτίμηση αύτοϋ τοϋ ρεύματος, βλ. άντί πολλών, Ad. 
Pabst, Ol.-Th. Yenard, Radical Orthodoxy. Pour une révolution théologique, Ad Solem, Genève, 
2004. ’Εκτός άπό τόν συλλογικό τόμο, Adrian Pabst and Christoph Schneider (eds), En
counter Between Eastern Orthodoxy and Radical Orthodoxy, Farnham, Ashgate, 2009, πού 
άποπειράται μία πρώτη διαλογική συνάντηση ορθόδοξων θεολόγων μέ τό θεολογικό αύτό 
ρεύμα τού δυτικού χριστιανισμού πού φέρει μάλιστα τό ονομα τής ’Ορθοδοξίας, άπ’ οσο 
είμαι σέ θέση νά γνωρίζω δέν υπάρχει καμμία άλλη κριτική τοποθέτηση ή άποτίμηση τού 
ρεύματος αυτού άπό ορθόδοξη σκοπιά.

12 Βλ. γιά παράδειγμα τήν κριτική τοϋ Στέλιου Λ. Παπαλεξανδρόπουλου, «Νέα Θρησκευ
τικότητα καί ’Εσχατολογία», στόν τόμο: Π. Καλαϊτζίδη (έπιμ.), Εκκλησία καί Εσχατο
λογία, Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών, χειμερινό πρόγραμμα 2000-01, Βόλος, ’Εκδοτική 
Δημητριάδος, 22014, κυρίως σσ. 378-383 σχετικά μέ τήν υποχώρηση τής ίστορικής/έσχα- 
τολογικής προοπτικής πρός δφελος τής θέωσης καί τής άνιστορικής πνευματικότητας.
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σημασία γιά τόν τρόπο μέ τόν όποιο οι χριστιανοί θά πρέπει νά ζοϋν καί 
γιά τόν τρόπο πού ή θεσμική Εκκλησία θά πρέπει νά δρά στήν πολιτική 
σφαίρα. Καί ό τρόπος αύτός συνίσταται στήν πολιτική τής θέωσης, μέ άλλα 
λόγια στό νά μάθει κανείς μέσα άπό τήν άσκηση νά άγαπά μέ τόν τρόπο 
πού αγαπά ό Θεός, χωρίς ιδιοτέλεια καί δίχως όρια, συναναστερφόμενος 
άλλους άνθρώπους, τόν κάθε «άλλον» -καί μάλιστα τούς ξένους καί τούς 
έχθρούς σύμφωνα μέ τήν εντολή τού Χριστού- πού δέν μοιράζονται κατ’ 
ανάγκην τήν ’ίδια πίστη, τίς ίδιες πεποιθήσεις καί τόν ιδιο τρόπο ζωής μέ 
έμάς. Ή άσκητική αύτή τής θέωσης/θεανθρώπινης κοινωνίας στήν προο
πτική του Παπανικολάου δέν περιορίζεται στήν έρημο, στό μοναστήρι ή 
τήν ίδια τήν Εκκλησία μόνο, άλλά έκτείνεται σέ όλο τόν κόσμο, καθώς ό 
τελευταίος άποτελεΐ τό πεδίο όπου ή άσκητική αύτή λαμβάνει χώρα καί 
στό μέτρο πού ή πολιτική τής θέωσης άφορά πρωτίστως καί προεχόντως 
τό έ'μπρακτο ένδιαφέρον καί τήν δίχως όρια άγάπη γιά τόν πλησίον. Ή 
πολιτική κοινότητα δέν άποτελεΐ έτσι τό άντίθετο τής έρήμου, άλλά -όπως 
δέν κουράζεται νά τό έπαναλαμβάνει ό θεολόγος μας- μία άπό τίς πολλές 
έρήμους, όπου ό χριστιανός θά πρέπει νά παλέψει μέ τούς δαίμονες πού 
προσπαθούν νά έμποδίσουν τήν έκμάθηση τής άγάπης, καθώς σέ κανέ- 
ναν άλλο χώρο ό πειρασμός γιά τήν δαιμονοποίηση τού πλησίον δέν είναι 
περισσότερο έ'ντονος άπ’ ό,τι στόν χώρο τής πολιτικής όπου ό χριστιανός 
προκαλεΐται νά εκπληρώσει τήν εντολή τής άγάπης.

'Υπό τό φώς τών δσων ορίζει ή πολιτική τής θέωσης ό Παπανικολάου θά 
υποστηρίξει ότι ή δράση τής θεσμικής Εκκλησίας μέσα στόν πολιτικό χώρο 
οφείλει νά άποτελεΐ μία διαρκή πρόκληση προκειμένου νά μάθει κανείς 
πώς νά άγαπά τόν «άλλον». Διδάσκοντας, όμως, τήν έ'μπρακτη άγάπη κα
ταμεσής τής έρήμου τού πολιτικού χώρου, σημαίνει πώς οί χριστιανοί καί ή 
Εκκλησία δέν θά πρέπει νά επιβάλουν τήν θέλησή τους ούτε νομικά, ούτε 
πολιτισμικά ή κοινωνικά, επικαλούμενοι τό προνόμιο τής ιστορίας ή τού 
πολιτισμού. Άντιθέτως θά πρέπει, κατά τόν θεολόγο μας, νά άντιστέκονται 
στόν «πειρασμό τού Ιούδα» πού ταυτίζει τήν ’Ορθοδοξία μέ ενα ορισμένο 
έθνος, πολιτισμό ή πολιτική,13 άντιλαμβανόμενοι ότι ή άποστολή τους είναι

13 Πρβλ. Παντελής Καλαι'τζίδης, «Ό πειρασμός τοϋ Ιούδα. Άπό τήν Ιστορία τής θείας οίκο-
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μία αποστολή πειθοϋς καί οχι δύναμης ή επιβολής. Θά πρέπει έπίσης νά 
έχουν συναίσθηση δτι ό δημόσιος πολιτικός χώρος δέν είναι ό έκκλησια- 
κός, καθώς ό σκοπός τοϋ πρώτου, άν καί είναι ανάλογος, διακρίνεται άπό 
εκείνον τοϋ δεύτερου, καί επομένως δέν θά πρέπει νά περιμένουν δτι ή 
κοινή ήθική τού δημόσιου χώρου θά ταυτίζεται μέ έκείνη τής Εκκλησίας, 
συμβάλλοντας έτσι δημιουργικά στήν εμπέδωση τών άξιών τής πολυφωνί
ας καί τοϋ πλουραλισμού καί στόν περαιτέρω έμπλουτισμό τοϋ πολιτικού 
χώρου, καθώς καί στήν διασφάλιση τών δομών πού έγγυώνται δτι δλοι οί 
άνθρωποι θά άντιμετωπίζονται ώς μοναδικοί καί άπερίσταλτοι.14

Στήν βάση θεολογικών επιχειρημάτων ό Παπανικολάου ύποστηρίζει 
μάλιστα δτι ή πολιτική αυτή τής θέωσης δπως συντομογραφικά περιγρά- 
φηκε παραπάνω καί ή συνακόλουθη θέση τής Εκκλησίας στόν δημόσιο 
χώρο, δέν άφοροϋν μόνο τήν άμερικανική πραγματικότητα δπου ή ’Ορθο
δοξία άποτελεΐ μειονότητα, άλλά καί τίς κατά παράδοση ορθόδοξες χώρες 
μέ τούς ισχυρούς δεσμούς κράτους, έ'θνους καί ’Εκκλησίας, δπως ή Ρωσία 
καί ή Ελλάδα, υποστηρίζοντας ταυτοχρόνως δτι ό τρόπος πού οί ορθό
δοξοι θεολόγοι τής λεγόμενης «Διασποράς» παρουσιάζουν τήν θέση τής 
’Ορθοδοξίας στήν σύγχρονη πλουραλιστική κοινωνία, είναι έν τέλει πιό 
κοντά στήν αρχαία χριστιανική πραγματικότητα μέχρι τόν 7ο αιώνα, δταν 
ό χριστιανισμός δέν έθεωρεΐτο κυρίαρχος ούτε φιλοσοφικά άλλά ούτε καί 
πολιτιστικά ή πολιτικά. Στήν εισαγωγή του δέ ό θεολόγος μας επισημαίνει 
δτι ό κατά βάση άρνητικός τρόπος μέ τόν όποιο πολλοί ορθόδοξοι μετά 
τήν πτώση τοϋ κομμουνισμού άντιδροϋν στήν προοπτική τής φιλελεύθερης 
δημοκρατίας καί τής πλουραλιστικής κοινωνίας ύπογραμμίζει τήν έπικαι- 
ρότητα τοϋ έγχειρήματός του, καθώς θεωρεί δτι ό τρόπος αυτός εδειξε δτι 
ό ορθόδοξος χριστιανισμός δέν ήταν έτοιμος νά άντιμετωπίσει έρωτήματα

νομίας στην ιστορία της εθνικής παλιγγενεσίας», Σύναξη, τχ. 79, 2001, σσ. 51-65.

14. Πρβλ. τίς αναλύσεις μας στό: Παντελής Καλαϊτζίδης, ’Ορθοδοξία καί Νεωτεριχότητα. 
Προλεγόμενα, Ιερά Μητρόπολις Δημητριάδος-Άκαδημία Θεολογικών Σπουδών, ’Ίνδι- 
κτος, Άθήναι, 2007, κυρίως κεφ. 8: Ή Εκκλησία καί ή θεολογία μεταξύ δημόσιου καί 
ιδιωτικού χώρου στήν εποχή τής ύστερης νεωτερικότητας, σσ. 127-161· καί Pantelis Ka- 
laitzidis, Orthodoxy and Political Theology, στήν σειρά «Doxa & Praxis: Exploring Orthodox 
Theology», WCC Publications, Geneva, 2012, κυρίως κεφ. 4: The Public Role of Church 
and Theology, σσ. 81-86.
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πού αφορούν στήν πολιτική θεολογία, μέ τρόπο πού νά είναι σύμφωνος μέ 
τήν πολιτική τής θέωσης καί τήν αρχή τής θεανθρώπινης κοινωνίας.

Ή κατά Παπανικολάου, δμως, πολιτική τής θέωσης καί τής θεανθρώ
πινης κοινωνίας δέν μένει μετέωρη ούτε παραμένει ενα άφηρημένο θεω
ρητικό σχήμα, άλλά σαρκώνεται κατ’ έξοχήν στήν Εύχαριστία καί στόν έν 
γένει χώρο τής έκκλησιολογίας, πού στό πλαίσιο τής σύγχρονης συζήτησης 
περί πολιτικής θεολογίας άποτελεΐ κοινό τόπο νά θεωρείται ως ή άφετη- 
ρία πού διαπερνάει όλες τίς χριστιανικές παραδόσεις. Στό βαθμό, λοι
πόν, πού τίθεται ως a priori δτι ό άνθρωπος δημιουργήθηκε μέ σκοπό τήν 
θέωση, τήν θεανθρώπινη κοινωνία, ή Εκκλησία καθίσταται ή κοίνωνιακή 
πραγμάτωση τού γεγονότος τής θεανθρώπινης κοινωνίας, πού κατά κύριο 
λόγο φανερώνεται στήν Εύχαριστία. Ή Εύχαριστία καθίσταται έτσι ό κοι
νών ιακός χώρος τής θεανθρώπινης κοινωνίας, στόν βαθμό πού οι πιστοί 
συγκροτούνται ως τό σώμα τού Χριστού διά τού Πνεύματος. Στό πλαίσιο 
αύτό ή Εκκλησία δέν μπορεΐ παρά νά βρίσκεται σέ μία διαρκή προφητι
κή έκταση μέ κάθε μορφή πολιτικής κοινότητας. Ένώ πολλοί, εκκινώντας 
άπό τήν εύχαριστιακή έκκλησιολογία, τείνουν νά θεωρήσουν ως όλότελα 
άντιτιθέμενες τήν εύχαριστιακή κατανόηση τής Εκκλησίας μέ κάθε μορφή 
σύγχρονης φιλελεύθερης δημοκρατίας, ό Παπανικολάου, άξιοποιώντας τήν 
εύχαριστιακή ταυτότητα τής Εκκλησίας, κινείται πρός μία διαφορετική 
κατεύθυνση, θεωρώντας δτι στήν πραγματικότητα ή εύχαριστιακή κατανό
ηση τής Εκκλησίας οδηγεί σέ μία ύπεράσπιση έκ μέρους τών χριστιανών 
τής φιλελεύθερης δημοκρατικής μορφής τής πολιτικής. Στόν βαθμό δέ πού 

τό μέτρο τής θείας παρουσίας συνίσταται στό παράδειγμα τών σχέσεων 
οι όποιες καθίστανται δυνατές στήν εκκλησιαστική κοινότητα, τό παρά
δειγμα τών σχέσεων πού πραγματώνονται στό πλαίσιο τών σύγχρονων 
φιλελεύθερων δημοκρατιών είναι σέ θέση νά είκονίζει περισσότερο μία 
εύχαριστιακή κατανόηση τής Εκκλησίας άπό δ,τι άλλες έπιλογές. Έάν ή 
πολιτική τής θέωσης καί ή άρχή τής θεανθρώπινης κοινωνίας όδηγεΐ στήν 
ευχαριστιακή κατανόηση τής Εκκλησίας, τότε αύτή δέν μπορεΐ νά όδηγεΐ 
στήν άπόρριψη άλλά στήν έδραίωση τής φιλελεύθερης δημοκρατίας.
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Στό άνά χεΐρας, δμως, βιβλίο τοϋ Παπανικολάου δέν συναντάμε μόνο 
μία πρόταση δημόσιας έκκλησιολογίας, αλλά καί μία δημιουργική μετα
γραφή τής θεολογίας τοϋ προσώπου στόν χώρο τής πολιτικής, καθώς καί 
μία πρόταση «πολιτικής Τριαδολογίας».15 Όπως είναι γνωστό, στό πλαί
σιο τής αναβίωσης κατά τόν 20ό αιώνα τοϋ ένδιαφέροντος τής ορθόδοξης 
θεολογίας γιά τήν τριαδική θεολογία, αύτό συνδέθηκε έξ αρχής μέ τόν 
τρόπο κατανόησης τοϋ ανθρώπου, τήν θεολογική άνθρωπολογία. ’Έτσι θε
ωρήθηκε ότι οί άνθρωποι ως εικόνα τοϋ τριαδικού Θεού είναι πραγματικά 
πρόσωπα στόν βαθμό πού είκονίζουν τήν άγαπητική καί περιχωρητική κοι
νωνία τών τριαδικών προσώπων. ’Έτσι εννοιες, οπως ή ελευθερία, τό άπε- 
ρίσταλτο, ή αγάπη, ή σχεσιακότητα καί ή ταύτισή τους μέ τήν έννοια τοϋ 
προσώπου σέ σχέση μέ τόν Θεό βρήκαν τήν δίοδό τους καί γιά τήν περι
γραφή τοϋ ανθρώπινου προσώπου. Μέ αφετηρία έκπροσώπους τής Ρωσι
κής θρησκευτικής αναγέννησης (Βλαδίμηρο Σολοβιώφ, Νικόλαο Μπερντιά- 
γιεφ καί π. Σέργιο Μπουλγκάκωφ), αλλά ιδιαίτερα τόν Βλαδίμηρο Λόσκυ, 
τόν Χρήστο Γιανναρά καί προεχόντως τόν Μητροπολίτη Περγάμου Ιωάννη 
Δ. Ζηζιούλα, ό Παπανικολάου άναδεικνύει τήν σπουδαιότητα τής ανάδυ
σης μιας θεολογίας τοϋ προσώπου, ώς απόρροια τής τριαδικής θεολογίας, 
όπου τό πρόσωπο κατανοεϊται ώς γεγονός άπερίσταλτης μοναδικότητας 
καί έλευθερίας άπό κάθε είδος αναγκαιότητας. Τοποθετώντας τό πρόσω
πο σέ εύχαριστιακή προοπτική, αύτό παύει νά άποτελεΐ πλέον μία κατά- 
κτηση τοϋ άνθρώπου, άλλά αντίθετα θεωρείται ώς ενας τρόπος ύπαρξης

15. Μετά τόν Φεντόρωφ καί τήν γνωστή του ρήση, «Ή πολιτική θεωρία τής ’Εκκλησίας είναι 
ή άλήθεια τής Αγίας Τριάδος», καθώς καί τίς άνάλογες διατυπώσεις τοϋ Κάλλιστου Ware 
(βλ. Ware, «Eastern Christianity», στό: Mircea Eliade (ed.Λ The Encyclopedia of Religion, 
Free Press, New York, 1987, 4:571, δπως παρατίθεται άπό τόν Paul Valliere, «Introduction 
to the Modern Orthodox Tradition», στό: John Witte Jr. and Frank S. Alexander (eds.), 
The Teachings of Modern Orthodox Christianity on Law, Politics, and Human Nature, Columbia 
University Press, New York, 2007, a. 5), ο Παπανικολάου φαίνεται νά είναι μάλλον ό μό
νος ορθόδοξος θεολόγος πού επιχειρεί, εστω καί σέ περιορισμένη κλίμακα, κάτι ανάλογο. 
Άπό τήν σύγχρονη ορθόδοξη θεολογία πάντως -ιδίως μετά τήν επικράτηση τοϋ ρεύματος 
τής νέο-πατερικής σύνθεσης- φαίνεται νά απουσιάζει ενα μεϊζον εργο πού νά επιχειρεί 
τήν σύνδεση τής τριαδικής θεολογίας μέ τήν κοινωνία καί τά κοινωνικά προβλήματα, 
όπως συμβαίνει έπί παραδείγματι στήν περίπτωση τοϋ ρωμαιοκαθολικού θεολόγου τής 
άπελευθέρωσης Leonardo Boff μέ τό εργο του, Trinity and Society, transi. Paul Bums, Orbis 
Books, Maryknoll, NY, 1988.
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πού πραγματώνεται σέ συγκεκριμένες σχέσεις αγάπης καί έλευθερίας. 
Άπό τήν προοπτική δέ τής θεανθρώπινης κοινωνίας τό πρόσωπο συνιστά 
τήν πραγμάτωση τής αγάπης τοϋ Θεού καί τής άγάπης τοϋ πλησίον, ενας 
εύχαριστιακός τρόπος ύπαρξης πού ένσαρκώνει τήν άπερίσταλτη μοναδι
κότητα ή οποία υπάρχει άπό αιώνων στήν τριαδική ύπαρξη τοϋ Θεού. Τά 
παραπάνω αποκτούν ιδιαίτερη σημασία αναφορικά μέ καίρια ζητήματα 
πολιτικής θεολογίας, δπως γιά παράδειγμα ή συζήτηση περί ανθρωπίνων 
καί ατομικών δικαιωμάτων: στόν βαθμό πού αύτή αφορά στήν ανάδειξη 
τής ισοτιμίας καί άπερίσταλτης μοναδικότητας τοϋ κάθε ανθρώπου, ή θεο
λογία τοϋ προσώπου, δπως κατανοεΐται στίς τριαδικές καταβολές της καί 
τήν εύχαριστιακή της προοπτική στό πλαίσιο τής ορθόδοξης θεολογίας, 
μπορεϊ νά άποτελέσει μία ξεχωριστή καί πρωτότυπη οδό θεώρησης τοϋ 
δλου ζητήματος, καθώς συναιρεί τό ατομικό μέ τό κοινωνικό/κοινοτικό.

Γ. Ή άναζωπύρωση του ενδιαφέροντος γιά τήν πολιτική θεολογία 
στόν ευρύτερο ορθόδοξο κόσμο.

Στό παρόν εργο του ό Παπανικολάου δείχνει ιδιαίτερο ζήλο προκειμέ- 
νου νά καταστήσει ορατή τήν διαχρονική συνέχεια μιας ορθόδοξης πολιτι
κής θεολογίας διά μέσου τών αιώνων. Μάλιστα σέ αύτό τό θέμα (καί μέ 
αύτόν ακριβώς τόν τίτλο) αφιερώνει ενα ολόκληρο κεφάλαιο τοϋ βιβλίου 
του (τό πρώτο). Πλάι, δμως, σέ αύτήν τήν θεωρία τής συνέχειας, δέν ε ί
ναι λίγες οί αναφορές του, πού σαφέστατα προϋποθέτουν ενα ορθόδοξο 
έ'λλειμμα, σέ θέματα πολιτικής θεολογίας, τό όποιο ό ϊδιος προσπαθεί νά 
θεραπεύσει έπιχειρηματολογώντας γιά τό θεμιτό άλλά καί τό άναγκαΐο της 
σύνδεσης τής θέωσης, τής Εύχαριστίας, τής θεολογίας τοϋ προσώπου καί 
τής Τριαδολογίας μέ καίρια ζητήματα πολιτικής θεολογίας.

Καθώς έ'χουμε καί αλλού προσωπικά ύποστηρίξει,16 στόν τόπο μας, 
δπως καί εύρύτερα στόν ορθόδοξο κόσμο, υπάρχει μία σαφής υποτίμηση 
ή παραθεώρηση τής πολιτικής θεολογίας δπως καί τής συγγενούς «θεο

16. Βλ. σχετικά Παντελής Καλαϊτζίδης, « ’Ορθοδοξία καί Πολιτική Θεολογία», στόν τόμο: Π. 
Καλαϊτζίδη (επιμ.), Βιβλική θεολογία της Απελευθέρωσης, πατερική θεολογία καί άμφι- 
σημίες της νεωτερικότητας σέ ορθόδοξη καί οικουμενική προοπτική, Ιερά Μητρόπολις 
Δημητριάδος-Άκαδημία Θεολογικών Σπουδών, Ίνδικτος, Άθήναι, 2012, σ. 48 κ.έ.
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λογίας τής απελευθέρωσης», καί μάλιστα έκείνου τοϋ ρεύματος πού χα
ρακτηρίζεται άφ’ ενός άπό τό άνοιγμα τοϋ Εύαγγελίου στόν έ'ξω κόσμο 
μέ τήν προσπάθεια έπικαιροποίησης καί ενεργοποίησης στό σήμερα των 
ευαγγελικών καί χριστιανικών άξιών τής δικαιοσύνης, τής ειρήνης, τής άλ- 
ληλεγγύης καί τής στράτευσης στό πλευρό τών φτωχών καί έν γένει τών 
θυμάτων τής Ιστορίας, καί άφ’ ετέρου άπό τόν διάλογο, τήν πρόσληψη, τόν 
ευαγγελισμό καί τήν μεταμόρφωση τοϋ κόσμου. Όπως σημειώναμε χαρα
κτηριστικά, «τό κρίσιμο βέβαια ερώτημα [...] είναι: γιατί πλήν έλαχίστων 
έξαιρέσεων δέν άναπτύχθηκε στήν ’Ορθοδοξία “πολιτική θεολογία”, μέ τήν 
[...] άπελευθερωτική καί ριζοσπαστική έννοια; Γιατί έπιφανεΐς ορθόδοξοι 
θεολόγοι υποτιμούν, αν δέν παρερμηνεύουν κιόλας ορισμένες φορές, τό 
νόημα καί τό περιεχόμενο τής πολιτικής θεολογίας; Γιά ποιόν ή γιά ποιούς 
λόγους δέν άναπτύχθηκε σέ ορθόδοξο έ'δαφος τό ρεύμα πού ονομάζου
με “θεολογική ή χριστιανική άριστερά”, δπως συνέβη σέ ολες σχεδόν τίς 
χώρες τής Δυτικής Εύρώπης ή καί τής Αμερικής;».17

Δέν είναι εδώ ό χώρος γιά νά προσπαθήσουμε νά άπαντήσουμε σέ 
αύτά τά ερωτήματα. Τό έπιχειρήσαμε, άλλωστε, καί στό κείμενό μας πού 
ήδη παραπέμψαμε, άλλά καί σέ εκτενέστερη μορφή μέ τήν έκδοση στά 
άγγλικά τοϋ έργου μας: Orthodoxy and Political Theology,18 Όπως, ομως, εχει 
πρόσφατα παρατηρηθεί,19 ή έκδοση τό 2012 τοϋ άνά χεΐρας έργου τοϋ Πα-

17. Στό ίδιο, σσ. 48-49. Πρβλ. καί σσ. 50-55, γιά περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά μέ 
τήν επιφυλακτική ή καί αρνητική στάση αρκετών έπιφανών ορθοδόξων θεολόγων έναντι 
τής προοδευτικής καί ριζοσπαστικής έκδοχής τής πολιτικής θεολογίας.

18. Βλ. Pantelis Kalaitzidis, Orthodoxy and Political Theology, στήν σειρά «Doxa & Praxis: 
Exploring Orthodox Theology», WCC Publications, Geneva, 2012, κυρίως κεφ. 3: Why has 
Orthodoxy not Developed a Political or Liberation Theology?, σσ. 65-80.

19. Βλ. Nikolaos Asproulis, «Pneumatology and Politics: The role of the Holy Spirit in the artic
ulation of an Orthodox political theology», Review of Ecumenical Studies, 7.2 (2015), pp. 184- 
197- πρβλ. Νικόλαου Άσπρούλη, «[Βιβλιοκριτική του έργου τοϋ] Θ. Ν. Παπαθανασίου, Ή 
ρήξη μέ τό μηδέν. Σφηνάκια πολιτικής θεολογίας, έκδ. Αρμός, Αθήνα, 2015», Σύναξη, 
τχ. 136 (2015), σ. 100. Σέ άλλο δημοσίευμά του ( « “Church and World Dogmatics”: The 
Ecumenical Need of a Paradigm-Shift in the Modern Orthodox Theology and Education», 
Review of Ecumenical Studies, 5.2 (2013), σσ. 154-161), ό Άσπρούλης προβαίνει σέ μιά λε
πτή διάκριση μεταξύ «Έκκλησιακής Δογματικής» και «Έκκλησιοκοσμικής Δογματικής» 
ώς μοντέλων τοϋ θεολογεΐν, ακολουθώντας μιά διάκριση πού βασίζεται στό εργο τοϋ 
Paul Valliere, Modern Russian Theology. Bukharev, Soloviev, Bulgakov: Orthodox Theology in a 
New Key, T&T Clark, Edinburgh, 2000. Στήν πρώτη περίπτωση ή Έκκλησιακή Δογματική
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πανικολάου, όπως καί ή κυκλοφορία τήν ’ίδια χρονιά του δικοϋ μας βιβλίου 
τό όποιο μόλις άναφέραμε, φαίνεται νά συμπίπτουν μέ τήν αναζωπύρωση 
τού ένδιαφέροντος γιά τήν πολιτική θεολογία στόν ορθόδοξο κόσμο. Σέ 
καμμία περίπτωση δέν ύποστηρίζεται οτι ή νεώτερη ορθόδοξη πολιτική 
θεολογία ξεκινάει μέ αύτά τά δύο έ'ργα. Ή ιστορική αναδρομή στήν πο
λιτική θεολογία τής ’Ορθοδοξίας στά νεώτερα χρόνια, μέ σημαντικότερους 
σταθμούς/έκπροσώπους τούς Νικόλαο Φεντόρωφ, Νικόλαο Μπερντιάγιεφ, 
π. Σέργιο Μπουλγκάκωφ, άλλά καί τούς πιό πρόσφατους Olivier Clément, 
Μητροπολίτη τού Όρους Λιβάνου Georges Khodr, Σάββα Άγουρίδη, Πέτρο 
Βασιλειάδη, Αλέξανδρο Παπαδερό, Θ. Ν. Παπαθανασίου, π. Daniel Payne, 
Στυλιανό Τσομπανίδη, π. Cyril Hovorun, κ.ά. είναι αρκετά γνωστή γιά νά 
τήν έπαναλάβουμε έδώ.20 Τά πρόσφατα, ομως, εργα τού Παπανικολάου

άφορά σέ μιά κλασικού τύπου περιγραφή καί αποτύπωση τών δογμάτων τής πίστεως 
(Δογματική θεολογία), ένώ στήν δεύτερη, αύτή τής Έκκλησιοκοσμικής, πρόκειται γιά 
μιά θεολογία πού βασισμένη στήν δογματική παράδοση τής Εκκλησίας ανοίγεται στίς 
προκλήσεις του κόσμου, έπιχειρώντας εναν σέ βάθος ερμηνευτικό άναστοχασμό πάνω 
στά δόγματα τής πίστης, έπιχειρώντας νά απαντήσει στά έρωτήματα πού θέτει ό περι- 
βάλλων κόσμος (συστηματική θεολογία). Στό δεύτερο μάλιστα άρθρο («Pneumatology 
and Politics...») προτείνεται καί μιά τρίτη έπιμέρους διάκριση, αύτή τής «Κοσμικής» 
Δογματικής (World Dogmatics), ή όποία έπιχειρεΐ νά έντοπίσει στή θύραθεν σκέψη καί 
πραγματικότητα τόν κοινό έκεινο τόπο (λ.χ. τήν κοινή ύπαρξιακή αγωνία, τήν σχεσιακή 
οντολογία, τήν έγνοια γιά τήν άπερίσταλτη ατομικότητα καί ελευθερία τού ανθρώπου, 
κ.λπ.), ό όποιος θά μπορούσε νά άποτελέσει τήν ικανή άφετηρία γιά τήν διαμόρφωση 
μιας θεολογικής πρότασης πού άποδέχεται έξ ορισμού τόν κόσμο ώς πεδίο τής θείας 
παρουσίας καί τόν άνθρωπο ώς προορισμένο γιά τήν θεανθρώπινη κοινωνία. Στό σημείο 
αυτό θά πρέπει νά σημειωθεί οτι καί τά τρία μοντέλα είναι άλληλένδετα, καθώς δέν μπο
ρεΐ κάποιος νά θεολογήσει είτε χωρίς αναφορά στόν κόσμο καί τήν Ιστορία άλλά ουτε καί 
χωρίς τήν παράδοση καί τήν ιστορία τής Εκκλησίας καί τής θεολογίας. Στό άρθρο αύτό 
ό Άσπρούλης κατατάσσει τό υπό συζήτηση εργο του Παπανικολάου στήν κατηγορία τής 
«Κοσμικής» Δογματικής, ένώ κατατάσσει στήν κατηγορία τής Έκκλησιοκοσμικής Δογμα
τικής τό εργο μας Orthodoxy and Political Theology.

20. Γιά βιβλιογραφική τεκμηρίωση καί περαιτέρω ανάπτυξη τού θέματος, βλ. Παντελής Κα- 
λαϊτζίδης, « ’Ορθοδοξία καί Πολιτική Θεολογία», όπ. π., κυρίως σσ. 55-58, 69-72- Pan- 
telis Kalaitzidis, «New Trends in Greek-Orthodox Theology: Challenges in the Movement 
Toward a Genuine Renewal and Christian Unity», Scottish Journal of Theology, 67.2 (2014), 
σσ. 146-147. Πρβλ. τού ιδίου, «Towards an Orthodox Political Theology: Foundations, 
Place in the Public Sphere, and Critical Discourse in the Context of the Greek Crisis», στόν 
τόμο: Ingeborg Gabriel, Aristotle Papanikolaou and Kristina Stoeckl (eds), Political Theolo
gies in Orthodox Christianity (υπό δημοσίευση). Ξεχωριστή μνεία άπό τούς θεολόγους τής 
νεώτερης γενιάς άξίζει ή περίπτωση τού Θ. Ν. Παπαθανασίου, ό οποίος ξεκινώντας άπό 
τό 1982 καί τό πρώτο τεύχος τοΰ περιοδικού Σύναξη (μέ τό άρθρο του: «Παράδοση καί
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καί τοϋ γράφοντος φαίνεται νά λειτούργησαν ώς καταλύτης γιά τήν εκ 
νέου συζήτηση θεμάτων πολίτικης θεολογίας στόν ορθόδοξο χώρο ή, έν 
πάση περιπτώσει, συνέπεσαν μέ τήν ανανέωση τοϋ ένδιαφέροντος γιά τά 
θέματα αύτά· ενα ένδιαφέρον πού τίς προηγούμενες δεκαετίες ειχε σαφέ
στατα ύποχωρήσει, στόν μέν διεθνή χώρο πιθανόν έξαιτίας τής έπικράτη- 
σης τής κατά Λόσκυ «μυστικιστικής» εκδοχής τής ’Ορθοδοξίας άλλά καί 
τών άρνητικών εμπειριών άπό τόν στρατευμένο άθεϊσμό καί τούς διωγ
μούς τών χριστιανών άπό τά «άριστερά» καί κομμουνιστικά καθεστώτα 
τής Ανατολικής Εύρώπης, στόν δέ ελληνικό χώρο κατά πάσα πιθανότητα 
ύπό τό βάρος άνιστορικών καί φυγόκοσμων τάσεων τόσο κάποιων σημα
ντικών έκπροσώπων τής θεολογικής γενιάς τοϋ ’60, δσο καί τής περίφημης 
άναγέννησης τοϋ Αγίου ’Όρους καί τής διαρκώς αύξανόμενης επιρροής 
μοναστικών κύκλων πάνω στό σώμα τής έλλαδικής ’Εκκλησίας.

Τά τελευταία, ομως, χρόνια παρατηρεΐται σέ διεθνές έπίπεδο μία έντο
νη κινητικότητα γύρω άπό τά θέματα ορθόδοξης πολιτικής θεολογίας: με
ταπτυχιακές εργασίες καί διδακτορικές διατριβές εκπονούνται γιά θέμα
τα ορθόδοξης πολιτικής θεολογίας σέ σημαντικά πανεπιστήμια, οπως τής 
’Οξφόρδης, τής Γλασκώβης, τοϋ Fordham, τής Θεσσαλονίκης, ή άκόμη τό 
University of Divinity τής Μελβούρνης στήν Αυστραλία, ενώ δειλά-δειλά 
άρχίζει νά κάνει τήν εμφάνισή του στά προγράμματα κάποιων ορθόδοξων 
θεολογικών σχολών, σεμιναρίων ή κέντρων σπουδών (π.χ. Βελιγράδι, Τορό
ντο, Στοκχόλμη, Fordham/Νέα Ύόρκη) μάθημα ή υλικό σχετικό μέ τήν ορ
θόδοξη πολιτική θεολογία ή τήν πολιτική έκκλησιολογία. Αύξάνονται ολο 
καί περισσότερο τά σχετικά δημοσιεύματα,21 οπως καί τά άνά τόν κόσμο

σύγχρονες κοινωνικές διεκδικήσεις. Μερικές άγιογραφικές καί πατερικές θέσεις πάνω 
στό πρόβλημα τής άποστέρησης», Σύναξη, τχ. 1, 1982, σσ. 29-34), μέχρι καί τήν πρόσφα
τη κυκλοφορία του βιβλίου του, Ή ρήξη μέ τό μηδέν. Σφηνάκια πολιτικής θεολογίας, 
έκδ. Αρμός, Αθήνα, 2015, δεν επαψε νά διακονεΐ μέ συνέπεια τό χώρο τής ορθόδοξης 
πολιτικής θεολογίας.

21. Εκτός άπό τά πρόσφατα άρθρα τού Άσπρούλη πού μνημονεύσαμε, βλ. ένδεικτικά τά 
επίσης πρόσφατα:

Cyril Hovorun, “Foundations of Po
litical Theology in Ukrainian Context”, στόν τόμο: Rob van der Laarse, Mykhailo N. Che- 
renkov, Vitaliy V. Proshak, and Tetiana Mychalchuk (eds), Religion, State, Society, and Iden



30 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ

έπιστημονικά συνέδρια, σεμινάρια η έρευνητικά εργαστήρια.22 

Δ. Άντί γιά Επίλογο
Τό άνά χεΐρας εργο του Παπανικολάου θέτει σημαντικά ερωτήματα καί 

παρακινεί σέ γόνιμο καί δημιουργικό προβληματισμό οχι μόνο ώς πρός τά

tity in Transition Ukraine, Wolf Legal Publishers, Oisterwijk, 2015, σσ. 281-298· τοϋ ιδίου, 
«From Christology to Political Theology» (ύπό δημοσίευση, προσβάσιμο στό https://www. 
academia.edu/21649749/From_Christology_to_Political_Theology). 'Υπό έκδοση βρίσκεται 
έπίσης συλλογικός τόμος μέ τήν επιμέλεια τών Ingeborg Gabriel, Aristotle Papanikolaou 
καί Kristina Stoeckl, πού εχει ώς τίτλο: Political Theologies in Orthodox Christianity, καί στόν 
όποιο συμμετέχουν μέ κείμενά τους γνωστοί ορθόδοξοι θεολόγοι άπ’δλο τόν κόσμο. Πρβλ. 
καί τόν συλλογικό τόμο: Π. Καλαιτζίδη (επιμ.), Βιβλική θεολογία τής άπελευθέρωσης, 
πατερική θεολογία καί αμφισημίες τής νεωτερικότητας σέ ορθόδοξη καί οικουμενική 
προοπτική, Ιερά Μητρόπολις Δημητριάδος-Άκαδημία Θεολογικών Σπουδών, πού κυκλο
φόρησε στήν Αθήνα άπό τίς εκδόσεις ’Ίνδικτος, έπίσης τό 2012 (μέ κείμενα τών Μόσοχου 
Γκουτσιούδη, Πέτρου Βασιλειάδη, Δημήτρη Πασάκου, Θανάση Ν. Παπαθανασίου, Ulrich 
Duchrow, Χρήστου Τσιρώνη, Στυλιανού Τσομπανίδη καί τού γράφοντος).

22. Ενδεικτικά μόνο άναφέρουμε: α) τό επιστημονικό σεμινάριο μέ θέμα «Πολιτική νεωτερι- 
κότητα καί οί άπαντήσεις τής σύγχρονης ορθόδοξης θεολογίας», πού διοργανώθηκε στή 
Βιέννη άπό 16 έως 17 Ιανουαρίου 2014, άπό τό Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών Επιστημών 
καί τά Τμήματα Κοινωνικής ’Ηθικής καί Πολιτικών ’Επιστημών τοϋ Πανεπιστημίου τής 
Βιέννης· β) τό σεμινάριο μέ θέμα «Toward a Public Ecclesiology: Church as Nation and 
Religious Pluralism», πού διοργανώθηκε στο ’Όσλο άπό 11 εως 14 Δεκεμβρίου 2014, 
άπό τό Νορβηγικό Κέντρο γιά τά Ανθρώπινα Δικαιώματα τοϋ Πανεπιστημίου τοϋ ’Όσλο 
καί τό Oslo Coalition on Freedom of Religion or Belief, στό πλαίσιο τοϋ προγράμματος 
«New Directions in Orthodox Thought and Practice Project»· γ) τό διεθνές συνέδριο μέ 
θέμα «Πολιτική Ορθοδοξία και ολοκληρωτισμός στη μετα-κομμουνιστική εποχή», πού 
διοργανώθηκε στό 'Ελσίνκι, Φινλανδία, άπό 28 εως 30 Μάίου 2015, άπό τήν Ακαδημία 
Θεολογικών Σπουδών Βόλου, σέ συνεργασία μέ τό Κέντρο ’Ορθόδοξων Χριστιανικών 
Σπουδών τού Πανεπιστημίου Fordham (Νέα Ύόρκη, Η.Π.Α.), τήν Έδρα ’Ορθόδοξης Θεο
λογίας τού Πανεπιστημίου τοϋ Münster (Γερμανία), τό Ρουμανικό ’Ινστιτούτο Διορθοδό- 
ξων, Διαχριστιανικών καί Διαθρησκειακών Σπουδών (INTER, Cluj-Napoca, Ρουμανία), τό 
Βιβλικό Θεολογικό ’Ινστιτούτο τοϋ Αγίου Άνδρέα (Μόσχα, Ρωσία), τήν ’Ορθόδοξη Θεο- 
λογική Ακαδημία «'Αγιος ’Ιγνάτιος» (Στοκχόλμη, Σουηδία), τό Κέντρο γιά τή Μελέτη 
τοϋ Πολιτισμού καί τοϋ Χριστιανισμού (Βελιγράδι, Σερβία) καί τό Εύρωπαϊκό Φόρουμ 
’Ορθοδόξων Θεολογικών Σχολών (EF0ST, Βρυξέλλες), μέ τήν υποστήριξη τής ’Ορθοδόξου 
Μητροπόλεως 'Ελσινκίου· δ) τό σεμινάριο πού διοργάνωσε ή ’Ορθόδοξη Θεολογική Σχολή 
στό Trinity College τοϋ Πανεπιστημίου τοϋ Τορόντο στίς 9 ’Ιανουαρίου 2016, μέ γενικό 
θέμα: « ’Ορθόδοξη πολιτική θεολογία γιά τόν 21ο αιώνα»· ε) τήν στρογγυλή τράπεζα πού 
διοργάνωσε έπίσης στίς 9 ’Ιανουαρίου 2016 στό Τορόντο ή Εταιρεία Χριστιανικής Ηθικής 
(Society of Christian Ethics), στό πλαίσιο τών έκδηλώσεο^ν τής 57ης έτήσιας συνάντησης τών 
μελών της. Τό θέμα τής συζήτησης ήταν «Ή πολιτική θεολογία στήν μετα-κομμουνιστι- 
κή ’Ορθοδοξία» (μέ τή συμμετοχή, μεταξύ άλλων, τοϋ επιφανούς Αμερικανού θεολόγου 
Stanley Hauerwas).

https://www
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ζητήματα ορθόδοξης πολίτικης θεολογίας, αλλά καί ευρύτερα ώς πρός τό 
κεφαλαιώδους σημασίας ζήτημα τής θέσης καί τής αποστολής τής Εκκλη
σίας στίς σύγχρονες πλουραλιστικές κοινωνίες. ’Έχουμε, δμως, τήν εντύ
πωση πώς εχει τρεις σημαντικές έκκρεμότητες τίς όποιες συντομογραφικά 
επισημαίνουμε καί καταγράφουμε γιά περαιτέρω συζήτηση καί έποικοδο- 
μητικό διάλογο:
1) Παρότι δέν απουσιάζει έντελώς άπό τό βιβλίο ή κοινωνική κριτική καί 

τό δραμα μιας πιό δίκαιης καί άλληλέγγυας κοινωνίας, ό διάλογος 
μέ άλλα λόγια και ή προβληματική σέ ζητήματα κοινωνικο-πολιτικής 
άριστερας, είναι προφανές δτι τό κέντρο βάρους τοϋ παρόντος έργου 
έντοπίζεται σέ ζητήματα πολιτισμικής άριστερας (άνθρώπινα καί μειο
νοτικά δικαιώματα, πολιτικός φιλελευθερισμός, θέση τής γυναίκας καί 
ζητήματα φύλου, πολυπολιτισμικότητα, υπεράσπιση τών μεταναστών, 
διαθρησκειακός διάλογος, κ.λπ.). Έάν στό ελληνικό θεολογικό καί εκ
κλησιαστικό συμφραζόμενο συνήθως παραμελεΐται ή καί ύποτιμάται ή 
δεύτερη πρός χάριν τής πρώτης,23 τό συγκεκριμένο έ'ργο τοϋ Παπανικο- 
λάου φαίνεται νά κινείται πρός τήν άντίθετη κατεύθυνση.

2) Παρότι ύποψιασμένος, ό Παπανικολάου δέν καταπιάνεται τελικά μέ τίς 
συνέπειες πού ειχε γιά τήν αποστολή καί τήν μαρτυρία τών χριστιανών 
-καί μάλιστα τών ορθοδόξων- στόν κόσμο, καί ειδικότερα άναφορικά 
μέ τίς προκλήσεις τής πολιτικής θεολογίας, ό ύπερτονισμός καί ή ύπε- 
ρέξαρση τής σημασίας τής θέωσης καί τής μυστικής ένωσης μέ τόν Θεό 
στήν άσκητική καί τήν εν γένει ορθόδοξη παράδοση. Προβάλλοντας μιά 
ιδιαίτερα ελκυστική προσέγγιση τής θέωσης/θεανθρώπινης κοινωνίας, 
μέ έ'μφαση στόν κοινωνιακό καί σχεσιακό χαρακτήρα καθώς καί τίς 
κοινωνικές διαστάσεις καί συνέπειες τής άσκητικής προσπάθειας, δέν

23. ’Ας μάς έπιτραπεϊ στό σημείο αύτό νά παραπέμψουμε στίς κριτικές παρατηρήσεις μας 
στό Pantelis Kalaitzidis, « L ’Orthodoxie grecque face aux défis de la crise économique, de 
la pauvreté et de la mondialisation : du conservatisme politico-social à la nouvelle version 
du discours “révolutionnaire” et anti-impérialiste», στόν τόμο: Christine Mengès-Le Pape 
(éd.), Face à une économie «sans foi ni loi»: les religions et le droit, Presses de l’Université 
Toulouse 1-Capitole, Toulouse, 2012, σσ. 625-640, έδώ σσ. 635-637. Πρβλ. Π. Καλαϊτζίδη, 
«Εκκλησία καί Αριστερά σέ νέους δρόμους : Ή οικονομική κρίση καί ό άνέξοδος ριζο
σπαστικός λόγος», Ή Καθημερινή, 5 ’Οκτωβρίου 2014.
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μπαίνει στόν κόπο τελικά νά συζητήσει ενα άπό τά πιό προκλητικά καί 
γόνιμα θεολογικά θέματα πού ενδιαφέρει άμεσα τήν συζήτηση περί 
πολιτικής θεολογίας στόν ορθόδοξο κόσμο, τόν βαθμιαίο δηλ. έκμονα- 
στισμό τής ορθόδοξης παράδοσης καί τίς συνέπειες πού μπορεΐ νά ειχε 
αυτός ώς προς τίς άτομικιστικές, άνιστορικές καί φυγόσκοσμες κατα
νοήσεις τού εκκλησιαστικού γεγονότος, μέ άποτέλεσμα άφ’ ενός τήν 
ύποτίμηση τής έκκλησιολογίας καί άφ’ ετέρου τής ϊδιας τής κοινωνικής 
καί πολιτικής στράτευσης τών ορθόδοξων χριστιανών μέσα στόν κόσμο.

3) Ένώ ενας έντονα κριτικός θεολογικός λόγος διατρέχει ολο τό βιβλίο, σέ 
ορισμένα σημεία δέν άποφεύγεται τελικά κάποιου είδους έξιδανίκευ- 
ση ενός συγκεκριμένου ιστορικού σχήματος καί πολιτισμικού-πολιτικού 
παραδείγματος, αυτού τής φιλελεύθερης δημοκρατίας καί πιο συγκε
κριμένα τής άμερικανικής εκδοχής της. Φαίνεται δηλαδή νά απουσιάζει 
τό στοιχείο τής έσχατολογικής άναμονής καί αποστασιοποίησης άπό τά 
κάθε λογής ιστορικά σχήματα καί μορφώματα, συντηρητικά ή προο
δευτικά άδιάφορο, καί ό έσχατολογικής τάξεως «χριστιανικός άναρχι- 
σμός», οπως αύτός χαρακτηριστικά άποτυπώνεται στήν Πρός Διόγνη- 
τον Επιστολή, μέ άποτέλεσμα κάποιες φορές νά δίνεται ή εντύπωση 
υπερβολικής έγγύτητας μέ σχήματα τοϋ «αίώνος τούτου».

Οί παραπάνω κριτικές παρατηρήσεις δέν μειώνουν τήν άξία, τήν πρω
τοτυπία καί τήν σπουδαία θεολογική συμβολή τοϋ άνά χεΐρας βιβλίου, πού 
έχει νά προσφέρει πολλά στό ελληνικό άναγνωστικό κοινό, εκκλησιαστικό 
καί θύραθεν, άλλά άποσκοποϋν στό νά προκαλέσουν περαιτέρω συζήτηση 
καί προβληματισμό. Τό παρόν έργο τοϋ Παπανικολάου εχει ήδη διανύσει 
τή δική του διαδρομή καί έχει άφήσει τό δικό του στίγμα στή σύγχρονη 
θεολογική συζήτηση, τόσο μεταξύ τών ορθοδόξων δσο καί ευρύτερα, οπως 
τούτο συνάγεται καί άπό τίς πολλές βιβλιοπαρουσιάσεις και βιβλιοκριτικές 
πού τοϋ έχουν μέχρι τώρα άφιερωθεϊ. Ή μετάφραση καί κυκλοφορία του 
στά ελληνικά άφ’ ενός δίνει τήν ευκαιρία στούς Έλληνες άναγνώστες νά 
άπολαύσουν τήν άνάγνωση ενός σπουδαίου θεολογικοϋ έργου στήν γλώσ
σα μας καί άφ’ έτέρου ξαναφέρνει τό έ'ργο αύτό «πίσω » στίς πατρογονικές 
του ρίζες, έμπλουτίζοντας σημαντικά τήν ελληνόφωνη θεολογία.



ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 33

* * *

Ή παρούσα έκδοση δέν θά είχε καταστεί δυνατή χωρίς τήν γενναία 
οικονομική επιχορήγηση τοϋ Πανεπιστημίου τοϋ Fordham, καί μάλιστα 
τοϋ Κέντρου ’Ορθοδόξων Χριστιανικών Σπουδών, τής Κοσμητείας τής Σχο
λής Τεχνών καί Επιστημών καί τής 'Έδρας ’Ορθόδοξης Θεολογίας καί Πο
λιτισμού «Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος» τής Θεολογικής Σχολής, τούς ύπευ- 
θύνους τών όποιων, καί άπό τήν θέση αύτή, θερμά εύχαριστοϋμε, τόσο γιά 
τήν υλική συνδρομή τους, δσο καί γιά τό πνεύμα άδελφικής συνεργασίας 
καί οικουμενικής συνεννόησης πού έπέδειξαν.

Θά θέλαμε έπίσης νά εύχαριστήσουμε τόν εκδοτικό οικο τοϋ Πανεπι
στημίου Notre Dame γιά τήν παραχώρηση άνευ τιμήματος τών δικαιωμά
των τής ελληνικής μετάφρασης. Τέλος, ας μάς έπιτραπεϊ, καί άπό τήν θέση 
αύτή, νά εύχαριστήσουμε τόν έπιμελητή τής έκδοσης Δημήτρη Μπαλτά, 
καθώς καί τόν Κωστή Δρυγιανάκη γιά τήν ξεχωριστή συμβολή τοϋ καθενός 
στήν άρτιότερη παρουσίαση τοϋ έργου τοϋ Papanikolaou στά ελληνικά, 
οπως έπίσης καί ολο τό προσωπικό καί τούς συνεργάτες τής Ακαδημίας 
Θεολογικών Σπουδών Βόλου καί τής «Εκδοτικής Δημητριάδος» γιά τήν 
πολύτιμη καί συχνά άφανή συνδρομή τους.
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