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Έπιθεώρησις Κοινωνικών ’Ερευνών γ' τρίμηνον 1972

πέδου τής κοινότητος καί νά έξηγήση
τον υψηλόν βαθμόν τής πολιτιστικής
καί κοινωνικής συντηρητικότητος τού
χωρίου.
Ό Μαρασπίνι διακρίνει σαφώς τρεις
κοινωνικός τάξεις είς τό έν λόγιο χωρίον:
τούς άριστοκράτας γαιοκτήμονας, τούς
άκτήμονας άγρότας, οί όποιοι διαιρούν
ται είς έργάτας γεωργούς καί μή γεωρ
γούς, καί τήν μικρόν όμάδα των μικροϊδιοκτητών καί έμπορων αγροτών.
Αί δεκαπέντε οίκογένειαι τής αριστο
κρατίας των γαιοκτημόνων αποτελούν
τήν οίκονομικήν, πολιτικήν καί κοινω
νικήν μερίδα τών έκλεκτών. Ό αποκλει
στικός ύπ' αύτών έλεγχος τής γεωργικής
γής, όμοΰ μέ τήν ύψηλήν θέσιν ή όποια
είχε έκχωρηθή είς τήν ιδιοκτησίαν γής,
προσδίδει είς τούς έντοπίους εύγενεΐς
άκαταμάχητον κυριαρχίαν έντός τής κοινότητος. Κατά τήν γνώμην τοϋ συγγραφέως ή συντριπτική αύτή ύπεροχή τής άριστοκρατίας άπό κοινού μέ τήν φυσικήν
άπομόνωσιν τοϋ χωρίου έξηγεΐ τήν συντη
ρητικήν καί άνεξέλικτον κατάστασιν τής
πολιτιστικής καί κοινωνικής διαρθρώσεως τού χωρίου. Ό Μαρασπίνι χαρα
κτηρίζει τό Καλημέρα ώς κοινότητα είς
τήν όποιαν έντός συγχρόνου πλαισίου
προσπαθεί νά έπιβιώση τό φεουδαλικόν
πνεύμα. Ό βασικός θεσμός τού Καλη
μέρα είναι ό οικογενειακός πυρήν καί
ό συγγραφεύς έκθέτει λεπτομερώς όσα
άναφέρονται είς τον έρωτα καί τήν μνη
στείαν, τόν γάμον, τάς ύποχρεώσεις τής
οίκογενεΐας καί τούς οικογενειακούς δε
σμούς, ώς καί τήν έπέκτασιν τών οικο
γενειακών δεσμών καί είς μή συγγενείς.
Οί γάμοι γίνονται κατόπιν συμφωνίας,
άλλα αί έπιθυμίαι τών νέων βαρύνουν
άποφασιστικώς διά τήν λήψιν τής τε
λικής άποφάσεως. Ή βαρύτης τήν ό
ποιαν έχει τό συμβιβαστόν ή μή με
ταξύ τών μελλονύμφων καί ή σημασία
τής προικός καί άλλων οικονομικών πα
ραγόντων κατά τόν διακανονισμόν τού
γάμου φαίνεται ότι έχουν σκοπόν νά
Εξασφαλίσουν τήν ανεξαρτησίαν καί τό
βιώσιμον τού νεοϊδρυθέντος οικογενεια
κού πυρήνος. Έντός τής οίκογενεΐας ό
πατήρ κατέχει θέσιν άπολύτου κυριαρ
χίας καί αί σχέσεις του προς τά τέκνα του
είναι ψυχραί καί τηρούν τάς άποστάσεις.
Ό μεταξύ μητρός καί τέκνου δεσμός εί
ναι στενός, συναισθηματικός καί στερεός.
Έντός τής κατ’ έξοχήν πατριαρχικής
αύτής οίκογενεΐας ό σύνδεσμος μητρός
καί τέκνου θεωρείται θεμελιώδης διά τήν
ΰπαρξιν τής οίκογενεΐας.
Είς τό Καλημέρα ή οικογένεια είναι
ή μοναδική γνησία κοινωνική όμάς. Τρό
ποι συμπεριφοράς προσιδιάζοντες είς
τούς μεταξύ τών μελών τής αύτής οίκογενείας δεσμούς έπεκτείνονται καί είς
έκτός τής οίκογενεΐας συγγενικούς δεσμούς.Έξ αύτών ό σημαντικώτερος είναι
ό τών άναδόχων. Ό δεσμός άναδόχου καί
άναδεκτοΰ είναι πολύ Ισχυρός καί γεννμ
σειράν άμοιβαίων δικαιωμάτων καί κα
θηκόντων προσθέτων, δημιουργών οϋτω
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νέαν συγγένειαν παραπλεύρως τής ΰφισταμένης μεταξύ πατρός καί υίοϋ. Κατά
τόν Μαρασπίνι ή συγ/ένεια είναι άσύμμετρος, διότι ό άνάδοχος παρέχει οίκο
νομικήν βοήθειαν είς άντάλλαγμα τού
κύρους καί τής τιμής τών όποιων απο
λαύει.
Είς τήν αριστοκρατίαν τών γαιο
κτημόνων άνευρίσκει ό Μαρασπίνι τά
αίτια τής άμαθείας, τού αναλφαβητισμού,
τής άπομονώσεως, τής πενίας, τής οικο
νομικής όπισθοδρομικότητος καί τής
είς πολιτιστικά θέματα συντηρητικότη
τος τών αγροτών. Παρά τήν βασικήν
άντίθεσιν συμφερόντων μεταξύ τών δύο
αύτών τάξεων, οί άγρόται τού Καλημέρα
παρέσχον άπτά δείγματα ύψηλοΰ βαθμού
άφοσιώσεως καί ύποστηρίξεως είς τούς
άριστοκράτας γαιοκτήμονας τού χωρίου
των. Είς τό παρελθόν ή άγροτική τάξις
προσεχώρησεν είς τόν Βασιλικόν Στρα
τόν τών Βουρβώνων διά νά καταπολεμήση
τόν Ναπολεόντειον εισβολέα καί τά δη
μοκρατικά στρατεύματα τής ’Ιταλικής
Παλιγγενεσίας τού «Ριζορτζιμέντο»),
Κατά τήν φράσιν τού Chestrton, τήν ό
ποιαν αναγράφει ό Μαρασπίνι, «έπολέμησαν καί έπεσαν ώς λέοντες διά νά
διατηρήσουν έαυτούς δέσμιους».
Σήμερον οί άγρόται ύποστηρίζουν τό
Μοναρχικόν κόμμα καί έμπιστεύονται
τήν διοίκησιν τού τόπου των είς τήν τάξιν τών εύγενών γαιοκτημόνων. Άναζητών τήν βάσιν τής τοιαύτης ύποστη
ρίξεως ό συγγραφεύς άναφέρει τήν αγραμ
ματοσύνην, τήν άμάθειαν καί τήν πε
νίαν ώς εν τών μειζόνων κωλυμάτων τής
άναπτύξεως πολιτικής συνειδήσεως. Ό
έπιπρόσθετος ισχυρισμός τού Μαρασπί
νι, καθ’ όν αύτή ή ύποστήριξις όφείλεται
βασικώς είς τήν έκ παραδόσεως νομιμοφροσύνην των, τήν άπέχθειάν των
πρός τόν άθεϊστικόν κομμουνισμόν καί
τόν φόβον άντιποίνων, δέν φαίνεται
πειστικός είς τόν γράφοντα τήν κριτικήν.
Υπάρχουν είς τήν μονογραφίαν αύτήν έπί μέρους ένδείξεις περί τού ότι
ύφίσταται είς τό έν λόγω χωρίον πολι
τικόν σύστημα όργανωθέν βάσει τών
σχέσεων πάτρωνος - πελάτου, είς τάς
όποιας συμπεριλαμβάνεται καί τό ψυ
χικόν πλέγμα τού θεσμού τής συγγέ
νειας τής βασιζομένης είς τούς άναδόχους. Ό Μαρασπίνι άναφέρει παραδεί
γματα ύποδηλοΰντα ότι ύπάρχει ή τάσις
νά γίνονται άνάδοχοι διάφοροι γαιοκτή
μονες καί άλλα άτομα πλούσια καί ύψηλής κοινωνικής θέσεως, άποφεύγει όμως
νά άναλύση τάς πολιτικός έπιπτώσεις αυ
τού τού είδους τών σχέσεων.
Ό συγγραφεύς συμπεραίνει ότι αί γε
νικοί γραμμαί αί όποΐαι έξάγονται έκ
τής παρούσης μελέτης του περί τού Κα
λημέρα ισχύουν πιθανώς δι* όλα τά χω
ρία τής Νοτίου ’Ιταλίας. Τό συμπέρασμα
αυτό ένεκα τής έλλείψεως τού άπαραιτήτου διά τήν σύγκρισιν ύλικοΰ είναι
πολύ έπισφαλές. Σημαντικόν τμήμα
τών στοιχείων, τά όποια παρέχει ό Μα
ρασπίνι έρχονται είς άμεσον άντίθεσιν

πρός τήν άντίληψιν τοϋ Banfield περί
«άμοραλιστικοΰ οικογενειακού θεσμού»,
ήτοι τού οικογενειακού θεσμού τού έρειδομένου έπί τής ήθικής άδιαφορίας. Είς
έκείνους οί όποιοι εύρίσκουν κάπως χρή
σιμον τήν άντίληψιν τού Banfield, ή ώς
άνω μελέτη είναι άναγκαία. Βασίζων τήν
άνάλυσίν του έπί συγκεκριμένων οικο
νομικών, ιστορικών καί κοινωνικών κα
ταμετρήσεων, ό Μαρασπίνι παρέχει δι
εισδυτικήν, εύλογοφανή καί κατά ήθικήν συνείδησιν έρμηνείαν τού έν Καλη
μέρα πολιτιστικού καί κοινωνικού συν
τηρητισμού. Έν τούτοις ό συγγραφεύς
δέν έρευνή τά προβλήματα αυτά, άλλα
περιορίζεται είς ώρισμένας γενικάς συγ
κρίσεις μεταξύ τής Νοτίου 'Ιταλίας καί
μιας βορείου ’Ιταλίας περί τής όποιας
όμιλεΐ άορίστως καί άνευ ειδικής άναφοράς.
Δυστυχώς ό περί ού ό λόγος τόμος ώς
έκδοσις ύστερεί πολύ. Τά τυπογραφικά
καί άριθμητικά σφάλματα, αί άσυμφωνίαι είς τάς σειράς τών άριθμών καί ή
έσφαλμένη θέσις τών υποσημειώσεων
είς τό κάτω μέρος τών σελίδων είναι πρά
γματα πολύ συχνά. Έξ άλλου περιπεπλε
γμένοι, δυσνόητοι προτάσεις καί άντιφατικαί κρίσεις παρακωλύουν τήν άπρόσκοπτον άνάγνωσίν του.1
Παρά τάς άτελείας αΰτάς ό παρών τό
μος Επαυξάνει τάς γνώσεις μας περί τών
χωρίων τής Ν. 'Ιταλίας καί ώς έκ τούτου
άποτελεΐ εύπρόσδεκτον συνεισφοράν
είς τήν Μεσογειακήν ’Ανθρωπολογίαν.
EUGENE COHEN

Wayne State University

’Εκκλησία καί ’Επικοινωνία
Περί τό τέλος τού 1970 έκυκλοφόρησεν
είς «άνάτυπον» έκ τού έπισήμου περιο
δικού τής Εκκλησίας τής Ελλάδος
Έφηιιέριος μία σειρά άρθρων τού άκαταπονήτου πρωτεργάτου τής Εκκλη
σιαστικής Ραδιοφωνίας έν Έλλάδι κ.
Δημητρίου Φερούση, ύπό τόν τίτλον
«Εκκλησία καί Σύγχρονα Μέσα Επι
κοινωνίας».
Είς τά ένδεκα αύτά δοκίμια, τά όποια
προλογίζουν ό Διευθυντής Τύπου καί
Θρησκευτικής Διαφωτίσεως τής Άποστολικής Διακονίας Πανοσιολογιώτατος άρχιμανδρίτης κ. "Ανθιμος Ροΰσσας
καί ό Πρόεδρος τής Ελληνικής Εται
ρείας Δημοσίων Σχέσεων κ. Δημήτριος
Κακαβελάκης, ό συγγραφεύς κάμνει έν
είδος «πνευματικού άπολογισμοϋ» μιας
δεκαοκταετούς άνωφερούς πορείας καί
συγχρόνως άνιχνεύει μίαν θεωρητικήν
1. *Η έκδοσις τοϋ βιβλίου τοϋ A.L. Maraspini, ώς γνωστόν, έγένετο τό 1968 καί είς τό έξωτερικόν. Ούτως ή όλη έπιμέλεια τής έκδόσεως
έξέφευγε τοϋ έλέγχου καί τής έποπτείας τής άρμοδίας Υπηρεσίας Εκδόσεων τοϋ ΕΚΚΕ.

βιβλιοκρισία

θεμελίωσιν «τής σχέσεως ’Εκκλησίας
καί μέσων έπικοινωνίας» καί τονίζει
«τον πολυσήμαντο καί θετικό ρόλο πού
μπορούν να παίξουν σέ μιά άνακαίνιση
καί άνανέωση τής στρατηγικής τής ’Εκ
κλησίας μας».
’Αντί τής άκριτου καί άδικαιολογήτου έπιθέσεως κατά τού ραδιόφωνου, τής
τηλεοράσεως καί τού κινηματογράφου,
εις τήν όποιαν παρασύρονται πολλοί χρι
στιανοί διανοούμενοι συγχέοντες χρήσιν
καί κατάχρησιν τών συγχρόνων πνευματι
κών καί τεχνολογικών έπιτευγμάτων τού
άνθρώπου, ό συγγραφεύς διακηρύσσει εις
τόν πρόλογόν του ήδη, ότι «τα σύγχρονα
μέσα έπικοινωνίας είναι δώρα σταλμένα
άπό τό Θεό πού πρέπει να γίνουν άποφασιστικά όργανα στα χέρια τής ’Εκκλη
σίας σήμερα» (σελ. 11).
Τό παρόν σημείωμα δέν άποσκοπεί να
παρουσίαση τόν συγγραφέα τών δοκι
μίων, διότι δέν είναι πιθανόν ότι ύπάρχουν άνθρωποι ένδιαφερόμενοι διά τά
θέματα τού ραδιοφώνου καί τής έπικοινωνίας γενικώτερον, καθώς έπίσης καί
διά τό φλέγον ζήτημα τής όρθής χρησιμοποιήσεως τών μέσων τούτων υπό
τής ’Εκκλησίας, οι όποιοι να μή «έδέχθησαν» τά μηνύματα τά όποια έπί δεκα
οκτώ συναπτά έτη έκπέμπει ό κ. Φερούσης «Στό δρόμο τής Ζωής», καί νά μήν
έπροβληματίσθησαν άπό αΰτά. Ούτε καί
μία άνάλυσις καί συζήτησις τών έπί
μέρους δοκιμίων είναι έπί τού παρόντος
δυνατή. Πιθανώς νά άκολουθήση μία
«συζήτησις» τών έπί μέρους, εις τά ό
ποια άκόμη καί ό διαφωνών είναι υπο
χρεωμένος νά σεβασθή τόν άδογμάτιστον
τρόπον διά τού όποιου κατορθώνει ό
κ. Φερούσης νά 'έκθέτη τάς άρραγεΐς
πεποιθήσεις του.
Ό σκοπός τού γράφοντος είναι κά
ποιος άλλος. Θέλει νά έπιστήση τήν προ
σοχήν εις τήν πρώτην απόπειραν καί
«άνίχνευσιν» μιας «θεωρίας» τής έκκλησιαστικής ραδιοφωνίας. Μιας θεωρίας,
ή όποια δέν στηρίζεται εις άξιωματικάε
priori, άλλα συνεπής προς τήν μεθοδολο
γικήν δεοντολογίαν τών συγχρόνων κοι
νωνικών έπιστημών έκκινεΐ άναλυτικώς
άπό τά έπί μέρους προβλήματα διά νά
καταλήξη εις μίαν άληθοφανή πιθανότητα-θεωρίαν, ούχί δέ εις άφορισμούς ex
cathedra. Καί εις τό σημεΐον τούτο εί
ναι άξιέπαινος ή λιτή καί «χωρίς οΐησι»
προσφορά τού κ. Φερούση, ό όποιος θά
ήδύνατο νά κομπορρημονήση βασιζό
μενος εις μίαν ούχί καί τόσον εύκαταφρόνητον ιστορίαν ραδιοφωνικής πράξεως χιλίων περίπου έκπομπών χριστια
νικών ρεπορτάζ, ποιήσεως, μουσικής,
θεάτρου, προσηρμοσμένων «στις σύγ
χρονες αισθητικά καί καλλιτεχνικά άπαιτήσεις μέ όλην τήν πρέπουσαν θρη
σκευτικήν συνέπειαν τής χριστιανικής
διδασκαλίας» (σ. 31).
Δέν υπάρχει άμφιβολία ότι μέ τό ραδιόφωνον ή ’Εκκλησία—άλλα καί ό οίοσδήποτε έπιθυμών νά άπευθύνη δι’ αύτοΰ
μήνυμα—τοποθετείται ένώπιον μιας «νέ

ας εΰθύνης» καί μιας «νέας άγωνίας». «Ό
δρόμος είναι δύσκολος». Διά τού ραδιο
φώνου καί τής τηλεοράσεως δημιουργεϊται μία νέα έκκλησιαστική καί
θρησκευτική κατάστασις : ό ίεροκήρυξ,
ό λειτουργός, ό στοχαστής, τοποθετούν
ται «ένώπιον» (;) ένός νέου «κοινού», τό
όποιον καί ώς προς τήν ύφήν καί όργανοδομήν του καί ώς προς τά χαρακτηριστι
κά καί ένδιαφέροντά του καί ώς προς τήν
νοοτροπίαν καί ιδεολογικήν τοποθέτησίν του καί ώς προς τάς συνθήκας καί
τήν «άτμόσφαιράν» του,είναι έντελώς διά
φορον έκείνου, τό όποιον μέχρι τοΰδε ήτο
γνωστόν ώς «έκκλησίασμα» ή «θρησκευ
τική συνάθροισις».
Διά πρώτην φοράν ή ’Εκ
κλησία διά τών μέσων τούτων πλη
σιάζει τήν διάσπαρτον καί άκατανίκητον δημοσιότητα τού κόσμου, τήν άνώνυμον καί δυσεξιχνίαστον Κοινήν Γνώμην
καί τόν μεμονωμένον άνθρωπον εις τό
κοινωνικόν, έπαγγελματικόν καί οικο
λογικόν αύτοΰ milieu, άνευ προηγουμένης
άλλαγής «χώρου», ή όποια θά τόν προητοίμαζε καί θά τόν προδιέθετε. Διά πρώ
την φοράν ύστερα άπό πολλούς αιώνας
εύρίσκεται καί πάλιν ή ’Εκκλησία εις
τήν θέσιν νά φέρη εις έπαφήν τόν Δόγον
τού Θεού καί τόν λόγον καί τήν καρδίαν
τού άνθρώπου ούχί έντός χώρου «ιερού»,
άλλά, κατά τρόπον ύπενθυμίζοντα πρωτο
χριστιανικήν πράξιν, έντός τού φυσικού,
Ιδιωτικού, οικείου αύτοΰ χώρου, ένός
χώρου, τόν όποιον θά ήδύνατό τις νά
χαρακτηρίση ώς «intime» έν τή εΰρυτέρα έννοίμ τού όρου.'Πόσον δέ ση
μαντικόν καί άναγκαΐον είναι τούτο
δύναταί τις νά άντιληφθή έάν άναλογισθή πόσον πολύτιμον καί «ίεράν» θεω
ρεί ό σύγχρονος άνθρωπος τήν ιδιωτι
κήν αύτού σφαίραν καί πόσοι λύκοι άγ
ριοι, άπρόσκλητοι, παραβιάζουν τό «άσυλον» ταύτης διά τών έπικοινωνιακών
μέσων, εις τρόπον ώστε ή ’Εκκλησία νά
καταδεικνύεται ώς ή μόνη καί μεγάλη
άποΰσα.
Αυτήν τήν πραγματικότητα εχων ύπ’
όψιν ό κ. Φερούσης παρατηρεί: «Κάθε
κλειστή πόρτα, είναι μία πρόσκληση
γιά τήν ’Εκκλησία νά φέρη τό Χριστό.
Έάν ύπάρχη τό ραδιόφωνον καί μία όργανωμένη θρησκευτική έκπομπή, τά
λόγια τού Ευαγγελίου θά διαρρήξουν
τις πόρτες καί τις ψυχές καί θά φέρουν
τό φώς τής παρηγοριάς. Καί είναι τόσες
οί κλειστές οί πόρτες, πού καμμία άνθρώπινη δυνατότητα δέν μπορεί νά τις
άνοιξη ταύτόχρονα. Μόνον μέ τό ραδιό
φωνο μπορεί.» (σελ. 18). Καί καταλήγει:
«"Εχουμε άραγε τό δικαίωμα νά άρνηθοϋμε τις άμέτρητες αυτές προσκλήσεις
δι’ έλπίδα καί σωτηρία;» «...καί μάλι
στα όταν γνωρίζουμε ότι δέν νοείται
σήμερα σπίτι χωρίς ραδιόφωνο, καί
γιά πολλές οικογένειες καί άτομα άποτελεΐ μοναδικόν σύντροφο στις ώρες τής
μοναξιάς καί τής άνίας;» (σελ. 19).
Άλλ’ ή είσοδος αΰτη «κεκλεισμένων
τών θυρών» καί ή εύπρόσδεκτος υπο

δοχή δέν είναι τόσον άπλή. ’Ιδιαιτέρως
μάλιστα εις ιούς έκκλησιαστικούς έργάτας, οί όποιοι δέν δύνανται νά προσαρμοσθοΰν εις τά τόσον μηχανικά καί όρθολογιστικά μέσα έπικοινωνίας, μέ τά
όποια όπωσδήποτε ούτε τό λειτουργικόν
καί παπαδικόν ύφος είναι δυνατόν νά
συμβιβασθή, ούτε τό «πάθος» τής έκφράσεως, ούτε ό συναισθηματισμός, ούτε
γενικώς όσα έχουν μέν πιθανώς τήν θέ
σιν των έντός τής άτμοσφαίρας τού 'Ι
ερού Ναού, μεταφερόμενα όμως διά τών
έρτσιανών κυμάτων είναι δυνατόν νά ήχοΰν γελοίως καί κωμικώς. Τό πρώτον
λοιπόν, τό όποιον χρειάζεται είναι ή
«άσκησις»—ύπό τήν διττήν έννοιαν τού
όρου—τού ύφους. Ό άκροατής εύρίσκεται ύπό συνθήκας καθημερινότηιος καί
είναι έξ ολοκλήρου δέσμιος τού άγχώδους ρυθμού καί τής όρθολογιστικής
ψυχρότητος τού σκέπτεσθαι. Δέν δυνάμεθα νά παραγγέλλωμεν ραδιοφωνικώς
τό «πάσαν τήν βιωτικήν άποθώμεθα μέ
ριμναν» άλλ’ όφείλομεν νά «κατέλθωμεν»
εις τό καθημερινόν πλαίσιον καί νά καταστώμεν «τοϊς πάσι τά πάντα»—καί
έρωτά ό κ. Φερούσης: «Μπορούμε άραγε
νά άγνοήσουμε τό άποστολικό—τά πάντα
τοϊς πάσι—καί μέ λιτότητα, περιορι
σμόν εις τά πραγματικά στοιχεία καί
έπιχειρηματολογίαν εύλογον νά ζητήσωμεν κατά πρώτον τήν λογικήν συγκατάθεσιν τού άκροατοΰ, ή όποια καί θά
όδηγήση εις τήν έκπόρθησιν τής καρ
διάς του; ’Εντός τού Ί. Ναού δυνάμεθα
νά άπευθυνώμεθα άπ’ εύθείας προς τήν
καρδίαν: τό παράδοξον καί ύπέρλογον
συγκινεϊ—«credo quia absurdum est».
Εις τό ραδιόφωνον τό παράδοξον ήχεΐ ώς
παραδοξολόγημα καί προδιαθέτει δυσμενώς. Χαρακτηριστικώς παρατηρεί ό
Rahner: Ό ίεροκήρυξ έπί τού άμβωνος
είναι δυνατόν νά άναλυθή εις δάκρυα καί
τούτο νά έχη έπίδρασιν εις μερικούς. ’Αλ
λά τί θά έλεγε κανείς διά τόν ομιλητήν, ό
όποιος όμιλεϊ έγκλειστος εις τήν αίθου
σαν έκπομπών τή παρουσίμ δόο-τριών
τεχνικών καί άναλύεται εις λυγμούς προ
τού μικροφώνου; Ό Rahner χαρακτηρί
ζει μίαν τοιαύτην πράξιν ώς «πνευματι
κήν άναισχυντίαν».
Κατόπιν τούτων όμως έγείρεται εν έκ
τών σημαντικωτέρων προβλημάτων τής
διά τού ραδιοφώνου «έπικοινωνίας» : τό
ραδιόφωνον άπαιτεΐ όρθολογισμόν καί
λιτότητα, έξασφαλίζει δέ κ α τ α ν ό ησιν. Δέν έξασφαλίζει όμως
καί δέν δύναται νά έπιτύχη
«κοινωνίαν» ή «κοινότητα» έν ή
ννοίμ χρησιμοποιεί τόν όρον ό Fer
dinand Tönnies. Ή έπικοινωνία μεταξύ
έκπέμποντος καί άκροατού είναι όρθολογιστική, ό δέ λειτουργικός ή έκκλησιαστικός λόγος, ό όποιος είναι έκ τής
φύσεώς του προωρισμένος νά καλή πάντας εις πνευματικήν ένότητα καί νά δημιουργή ψυχικήν έπικοινωνίαν έκπεμπόμενος διά τού ραδιοφώνου, δέν έπιτυγχάνει ταΰτα μεταξύ τών άκροατών. Τούλάχιστον «οί άκροαταί τού λόγου» δέν
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έχουν τοιαότην συνείδησιν. Διά τούτο,
μολονότι άναγνωρίζομεν τήν πρακτικήν
σπουδαιότητα τής Εκπομπής των 'Ιερών
‘Ακολουθιών διά τοϋ ραδιοφώνου προς
χάριν τών «έν άσθενείαις κατακειμένων»,
τών «όδοιπορούντων καί πλεόντων», δέν
παύομεν νά πιστεύομεν ότι τό ραδιόφωνον δέν προσφέρεται διά τοιαύτας έκπομπάς. Άντιθέτως θά πρέπει νά πυκνω
θούν έκείναι αΐ έκπομπαΐ διά τών όποιων
τίθενται εις συζήτησιν θέματα πίστεως
καί τοποθετήσεως τοϋ συγχρόνου ανθρώ
που. Καί είναι ό μόνος τρόπος νά άναλάβη καί διεξαγάγη ή ’Εκκλησία ενα προ
σωπικόν διάλογον άτόμων πρός άτομον
μετά τού συγχρόνου έκκοσμικευμένου
καί θρησκευτικώς άδιαφόρου ανθρώπου.
Τό ραδιόφωνον έξασφαλίζει διάλογον
μετ’ έκείνων, οί όποιοι δι’ οίονδήποτε
λόγον δέν έκκλησιάζονται καί δέν αποτε
λούν ένεργά μέλη τής ’Εκκλησίας χωρίς
νά είναι καί μία massa damnata. ’Ακόμη
έξασφαλίζει τόν διάλογον προσώπου πρός
πρόσωπον εις τόν όποιον όφείλει νά έξασκηθή κατ’ έξοχήν ή σύγχρονος Έκκλησία.Ή ’Εκκλησία καί ό ίεροκήρυξ έχουν
συνηθίσει νά άπευθύνωνται πρός άνώνυμα
πλήθη, πρός «έκκλησίασμα» ή «κοινόν».
Σήμερον άκόμη καί εις τάς μαζικάς συγ
κεντρώσεις ό άνθρωπος άντιδρα έσωτερικώς έναντίον πάσης άποπείρας παραθεωρήσεως τής προσωπικότητος καί μεταβο
λής αύτοΰ εις άριθμόν, περίπτωσιν, μάζαν.
Τό έκκλησίασμα μετετραπη είς έκκλησιαζομένους καί τούτο δυσχεραίνει κατ’
έξοχήν τό εργον τού κηρύγματος, δοθέντος ότι τούτο πρέπει νά είναι γενικόν
καί συγχρόνως έξατομικευμένον. Ήτο
πολύ εΰκολον παλαιότερον νά συγκινήση
ό ίεροκήρυξ εν έκκλησίασμα - πλήθος
5.000 άτόμων. Είναι σχεδόν άκατόρθωτον
σήμερον νά δονήση 5.000 μεμονωμένος
καρδίας καί νά «όμιλήση» πρός 5.000 έκκλησ ιαζομένους.
Έκ τών λεχθέντων προκύπτει ότι ή
έκκλησιαστική ραδιοφωνία προϋποθέ
τει καί συγχρόνως δημιουργεί μίαν
νέαν έκκλησιολογίαν. Τήν «’Εκκλησίαν»
πρός τήν όποιαν απευθύνεται έννοεΐ έντελώς διαφορετικά. Οί έ κ τ ό ς τής έκκλησίας - ναού είναι άκριβώς οί έ ν τ ό ς.Ή
’Εκκλησία τοϋ ραδιοφώνου είναι ό άπροβλημάτιστος, άδιαφοροποίητος, πολλάκις αστόχαστος, ανώνυμος καί παθη
τικός χριστιανισμός τής καθημερινό
τητας, ό όποιος—διά νά εϊμεθα ρεαλισταί—άποτελεΐ καί τό άριθμητικώς μεγαλύτερον μέρος τής πραγματικότητος τής
’Εκκλησίας. Μέ τό ραδιόφωνον προσφέρεται είς τήν ’Εκκλησίαν ή ευκαιρία νά
τόν κερδίση. Ό ραδιοφωνικός λόγος,
άπεστερημένος τού παπαδικοϋ ύφους καί
πλέον εύλύγιστος καί έλεύθερος, διότι
δέν έχει τό βάρος τής έκκλησιαστικής
παραδόσεως καί τού θεσμού, παρουσιά
ζεται μέ άπείρως μεγαλυτέραν διεισδυ
τικότητα καί δύναται νά άποβή πράγματι
«λυτρωτικός». «Τό όλο ζήτημα, ώστόσο,»
—λέγει ό κ. Φερούσης, καί ό λόγος του
είναι λόγος είδικοΰ—«παρουσιάζει έπί-

μονες δυσκολίες, πού πρέπει νά άντιμετωπισθούν μέ σαφήνεια σκοπών καί με
θόδων καί κατάλληλο όπλισμόν θεωρη
τικόν καί τεχνικόν.» Ή συμβολή τού κ.
Φερούση πρός τήν κατεύθυνσιν αύτήν
γίνεται εύγνωμόνως άποδεκτή καί απο
τελεί μίαν πρόκλησιν καί συγχρόνως
πρόσκλησιν τής ’Εκκλησίας καί τής
Θεολογίας νά προβληματισθοΰν σοβαρώς έπί τών ζωτικών τούτων ποιμαντι
κών θεμάτων.

George A. Kourvetaris, Ph. DT Editor
Journal of Political and Militar, Socio
logy c/o Department of Sociologi, North
ern Illinois University, Dekalb^ Illinois
60115, USA.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

θεολόγος-Κοινωνιολόγος

Άνακοίνωσις
Έπιθεώρησις Πολιτικής και Στρατιωτι
κής Κοινωνιολογίας (Journal of Poli
tical and Military Sociology). Διε
θνής καί διεπιστημονική έξαμηνιαία
έκδοσις.
Ή Έπιθεώρησις Πολιτικής καί Στρα
τιωτικής Κοινωνιολογίας δημοσιεύει άρ
θρα έμπίπτοντα είς τούς τομείς τής πο
λιτικής καί στρατιωτικής κοινωνιολογίας.
"Αρθρα μέ θεωρητικόν, μεθοδολογικόν
καί έπιστημονικόν περιεχόμενον είναι
λίαν εύπρόσδεκτα υπό τής Συντάξεως
τής Έπιθεωρήσεως.
Ίδιάζον χαρακτηριστικόν τής Έπι
θεωρήσεως είναι νά ένθαρρύνη τήν δημοσίευσιν έπιστημονικών άρθρων τά όποια
πραγματεύονται ζωτικά θέματα άξιων
καί/ή θέματα κοινωνικού, πολιτικού
καί κρατικού προγραμματισμού.
Ό μείζων άντικειμενικός σκοπός τής
Έπιθεωρήσεως είναι νά προοιθήση τήν
κοινωνιολογικήν γνώσιν είς τούς τομείς
τής πολιτικής καί στρατιωτικής κοινωνιολογίας διά τών συγκριτικών διεπιστημονι
κών προσεγγίσεων. Ή Έπιθεώρησις όρμάται άπό τού συμβατικού καί άκαδημαϊκού προσανατολισμού τών δημοσιευμάτων
τής Επιστημονικής κοινωνικής έπιστήμης, ένφ συγχρόνως ένθαρρύνει καί τούς
έπιστήμονας νά στρέψουν τήν προ
σοχήν των πρός τά φλέγοντα θέματα τού
καιρού μας εις τόν χώρον τού πολιτικού
καί κοινωνικού προγραμματισμού τό
σον είς τόν δυτικόν όσον καί είς τόν
λοιπόν κόσμον. Συμπληρωματικός άντικειμενικός σκοπός τής Έπιθεωρήσεως
είναι νά ένισχύση καί άναπτύξη γνησιωτέρας έπιστημονικάς έπαφάς, άνταλλαγάς άπόψεων καί πληροφορίας άφορώσας είς τάς σημαντικός έξελίξεις τών
έρευνών είς τούς τομείς τής πολιτικής
καί στρατιωτικής κοινωνιολογίας.
Ή Έπιθεώρησις θά έκδίδεται είς άγγλικήν γλώσσαν δίς τού έτους, ήτοι κα
τά Μάρτιον καί Σεπτέμβριον. Τά χειρό
γραφα θά ύποβάλλωνται είς τριπλοϋν.
Διά πλείονας πληροφορίας, παρακαλοΰμεν νά άπευθυνθήτε:
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