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Η ΕΞΩΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΦΘΟΡΑΣ
ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΦΘΟΡΑ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

7α. Ἐνάντια στόν ἰδιοστοχασμό 
      καί στόν χριστολογικό μηδενισμό 
      καί ὑπέρ τῆς ἐκκλησιαστικῆς διαλειτουργίας

Στόχος στήν παρούσα ἐργασία μου ἦταν νά καταδει-
χθεῖ ἐν παραδειγματικῇ ἀποδείξει ὁ μεταπατερικός ἰδι-
οστοχασμός, ὅπως παρατηρεῖται σέ ἀπόψεις μέ ἀφορ-
μή τό θέμα τῆς Παρθενίας τῆς Θεοτόκου. Οἱ θέσεις τοῦ 
ἀποδομητῆ τῆς θεολογίας ἰδιοστοχασμοῦ πού ἀνέλυσα, 
δίνουν, ὡστόσο, τή δυνατότητα στόν ἀναγνώστη μου, κο-
πιάζοντας γιά τήν ἐπιστήμη τῆς θεολογίας, νά κατανοή-
σει τή βαθύτερη σωτηριολογική σημασία τοῦ ὀρθοδόξου 
δόγματος.

Ἡ ἐκλογίκευση τοῦ μυστηρίου τῆς σχέσης τοῦ Θε-
οῦ μέ τόν ἄνθρωπο ἦταν πάντοτε διαθέσιμη πραμάτεια 
στό παζάρι τῆς ἀθεολογίας. Βεβαίως, αἱ ἀλώπεκες τοῦ 
σχολαστικισμοῦ αὐτοῦ ἦταν, ἐπίσης, παντοδαπῶς καί 
παντοιοτρόπως διαθέσιμες. Ζώντας τόν ἴδιο κίνδυνο τοῦ 
ἀπομονωμένου στοχασμοῦ ὡς ἀπειλή στή θεολογία, δέν 
σημείωνε τυχαῖα ὁ Ν. Ματσούκας γιά τήν ἁγιοπατερική 
θεολογία τά ἑξῆς ἀντιστρατευόμενα τόν ἰδιοστοχασμό:

«Ἄραγε τυχαῖο εἶναι τό γεγονός ὅτι, ἐνῶ σέ μύριες ὅσες 
περιπτώσεις παρατηρεῖται μία γενναία στοχαστική πο-
ρεία, ἐπίμονα τονίζεται ἡ προτεραιότητα τῆς ἁγιοσύνης 
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καί τοῦ καρποφόρου βίου; Ἐξάπαντος δέν ὀφείλεται σέ 
καμιά τυχαιότητα. Ἡ θήρα τοῦ λόγου καί τοῦ δημιουρ-
γικοῦ βίου συναντιοῦνται σ’ ἕνα εὐτυχισμένο ζευγάρωμα, 
ὁπότε μπορεῖ ἄνετα κανείς νά θεολογεῖ, νά στοχάζεται 
καί νά θέτει ἑρμηνευτικά προβλήματα. Σίγουρα ἕνας κα-
θαρός καί αὐτονομημένος στοχασμός δέν ὁδηγεῖ πουθενά 
καί ἕνας βίος τέλειος ἔχει τό λόγο ἀναπτυγμένο χωρίς νά 
’ναι πάντοτε ἀπαραίτητος ὁ ὑψηλός στοχασμός. Τό πρώ-
τιστο εἶναι ἡ ἰσόρροπη σχέση ἁγιοσύνης καί λογιοσύνης, 
λόγου καί βίου, θεωρίας καί πράξης, ἀλήθειας καί ἀγα-
θότητας»289.

Ὅπως καταλαβαίνει ὁ ἀναγνώστης τῆς παρούσας με-
λέτης μου, μεταποίησα τήν ἔκφραση τοῦ Ν. Ματσούκα 

289. Βλ. Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ Διαλεκτικά, ὅ.π., σσ. 27-28. Στήν 
ὑποσημείωση μάλιστα (ἀρ. 27, σ. 413) πού τόποθετεῖ ἐδῶ ὁ Ν. Μα-
τσούκας παραπέμπει ἐνδεικτικά στόν ἅγιο Γρηγόριο Θεολόγο: «Οἱ μέν 
γάρ ἤ βίον μόνον, ἤ λόγον μόνον κατωρθωκότες, τῷ ἑτέρῳ δέ λείποντες, 
οὐδέν τῶν ἑτεροφθάλμων ἐμοί δοκεῖν διαφέρουσιν, οἷς μεγάλη μέν ἡ 
ζημία, μεῖζον δέ τό αἶσχος ὁρῶσι καί ὁρωμένοις» (Εἰς τόν Μ. Βασίλει-
ον, PG 36, 509C). Ἔτσι προσπαθοῦσε νά συνδέσει ὁ Ν. Ματσούκας 
τήν πνευματικότητα αὐτή μέ στοιχεῖα συγγραφικά πού ἀνίχνευε στή 
νεότερη λογοτεχνία χάριν ὀρθοβλεψίας. Ἐν προκειμένῳ παραπέμπει 
καί στά Γράμματα Σεφέρη-Λορεντζάτου (1948-1986), Ἀθήνα 1990, σ. 
1955: «Δέν πιστεύω πώς πηγαίνει κανείς στό Θεό ἀπό κριτικές τῆς 
ἱστορίας. Λαλεῖ μέσα του ἤ δέν λαλεῖ, κι ὅταν λαλεῖ χρειάζεται ἄσκηση 
ἀνθρωπιᾶς, ἀγάπη καί προσευχή ἐν ἐνεργείᾳ. Ζόρικα πράγματα». Ὁ Ν. 
Ματσούκας ἐπέμεινε, λοιπόν, πολύ στήν κατάδειξη τῆς λειτουργικῆς 
σχέσης μεταξύ θεωρίας καί πράξης. Σέ ἕνα ἄλλο σημεῖο τῶν γραφῶν 
του παρατηροῦσε ἔντονα: «Πάντως σήμερα ἡ διάσπαση θεωρίας καί 
πράξης, ἀκόμη καί στίς ἀμερικανικές καί ἀγγλοσαξωνικές σχολές, σί-
γουρα δέν παρατηρεῖται στούς ἰδιοφυεῖς καί δημιουργικούς ἐπιστήμο-
νες (ἀνεξάρτητα ἀπό τό ἄν δέν τό συνειδητοποιοῦν καμιά φορά), παρά 
μόνο στή στρατιά μετρίων ἐπιστημόνων, οἱ ὁποῖοι ὅμως μέ τή στάση 
τους στή ζωή καί στήν παιδεία προξενοῦν ἀρκετές ζημιές» (Μυστήριον 
ἐπί τῶν ἱερῶς κεκοιμημένων καί ἄλλα μελετήματα, ὅ.π., σ. 213).
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«αὐτονομημένος στοχασμός» μέ τό οὐσιαστικό ἰδιοστοχα-
σμός, μέ ἕναν ὅρο, δηλαδή, πού χρησιμοποίησα στή μελέ-
τη μου κατά τήν κριτική μου ἀντιπαράθεση μέ τήν ἰδιό-
δοξη Μαριολογική Παρθενοφθαρσία, γιά νά ὑποστηρίξω 
τήν Παρθεναφθαρσία τῆς Θεοτόκου.

Εἴδαμε ὅτι, στήν ἀνάλυση τῆς σκέψης τοῦ Χ.Σ. πού ἐξέ-
θεσα, κυριαρχεῖ ἡ ποσοτικοποίηση τῆς Ὀρθοδοξίας, ὥστε 
αὐτή νά ἐργαλειοποιηθεῖ καί νά γίνει μαθήτρια στά διδα-
σκαλεῖα τοῦ ὀρθοδοξιτισμοῦ. Ταυτίζεται ἡ ἴδια ἡ Ὀρθοδο-
ξία, ὁπωσδήποτε τεχνηέντως, μέ τόν ἠθικισμό καί γίνεται 
ἡ ἰδιοδοξία ἕνα ὑπέρτερο τῆς Ὀρθοδοξίας νοησιαρχικό 
(ἰδιωτικό) μέγεθος πού προσπαθεῖ νά ἐπιβληθεῖ ὡς ἰδιο-
δοξασία καί ὡς θεολογικός παράγοντας. Δομικό στοιχεῖο 
τῆς ἰδιοδοξασίας εἶναι ἡ ἔλλειψη ἐπιστημονικῆς ἐγκυρό-
τητας· δέν ζητᾶται ἐν προκειμένῳ ἡ βάση στό κοινό τῆς 
μακραίωνης μνημειακῆς παράδοσης τῆς ζώσας Ὀρθοδο-
ξίας ὑλικό, ἀλλά ἡ ἐπένδυση στόν διαιρετικό παράγοντα 
τῆς αὐτόνομημένης νόησης. 

Πράγματι, αὐτό φαίνεται κατάδηλα στήν παράχρηση 
(παραφθορά) χωρίων ἀπό τούς Πατέρες, γιά νά ὑποστη-
ριχθεῖ, κατά περίπτωση (καί ἄκρως ἀντιφατικά), εἴτε ἡ 
δῆθεν πτώση τους στόν ἠθικισμό (χαρακτηριστικό εἶναι τό 
παράθεμα στόν Κύριλλο Ἀλεξανδρείας), εἴτε ἡ ἡδονισμική 
ἄποψη (χαρακτηριστικό εἶναι τό παράθεμα στόν Μ. Βασί-
λειο). Ἡ ἄποψη αὐτή βασίζεται στή διαίρεση τῆς Θεοτοκί-
ας ἀπό τήν Παρθενία-Ἀειπαρθενία, ὥστε σέ μαριολογικό 
πλέον ἐπίπεδο νά ἀπαξιωθεῖ θεολογικά τό δόγμα (πίστη) 
τῆς Ἐκκλησίας γιά τή Θεοτόκεια Ἀειπαρθενία.

Στό πλαίσιο τῆς ἡδονισμικῆς ἀντίληψης προσβάλλονται 
ἐξαρχῆς οἱ Πατέρες τῆς Γ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, μέ τήν 
ὑποστήριξη τῆς γνώμης ὅτι ὁ ἀγώνας τους δέν δόθηκε 


