
«Ένα κορίτσι με μαγιό

μπήκε στην εκκλησία

πλην όμως δεν διέκοψε

την ιεράν θυσίαν.

Ο νιος παπάς αντίθετα

της χάιδεψε τα μάτια,

της γλυκοχαμογέλασε

κι ας πάει στα κομμάτια.

Εκείνη - ακούστε τούτο δω

γιατί έχει σημασία 

-του πρόσφερε τριαντάφυλλο

μια είναι η ουσία».

          Ο Σταμούλης, μεταξύ των άλλων, σημειώνει για το εν λόγω ποίημα:

«Θα έλεγα, λοιπόν, ότι ο Χαραλαμπίδης [...]  αποδεικνύει την αδυνατότητα

διαίρεσης του κόσμου σε ιερό και βέβηλο». Η απάντηση εν προκειμένω στον

Σταμούλη είναι ότι, όντως, ο κόσμος ως δημιουργία του Θεού είναι καλώς

λίαν, σύμφωνα με τη Γένεση1. Ωστόσο, η έννοια της βεβήλωσής του, δηλαδή

της  αμαρτίας,  δεν  σχετίζεται  με  το  μανιχαϊσμό,  όπως  λέγει  ο  εν  λόγω

καθηγητής, αλλά με το αυτεξούσιο του ανθρώπου.

         Ο Σταμούλης υποστηρίζει την ταυτόχρονη με τη δημιουργία πτώση και

γένεση  του  ανθρώπου,  λέγοντας  μάλιστα  το  ψευδές  ότι  δήθεν  ο  άγιος

Μάξιμος ομιλεί περί αυτού. Σημειώνει χαρακτηριστικά: «πτώση και γένεση

πραγματοποιούνται ταυτόχρονα, ή καλύτερα σύμφωνα με τα λόγια του αγίου,

1 �Γεν. 1,31.
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πως η πτώση πραγματοποιείται ‘‘ἅμα τῷ γενέσθαι’’  ή ‘‘ἅμα τῷ εἶναι’’»2.  Με

αυτή  τη  λογική,  μιλώντας  για  ταυτόχρονη  δημιουργία  καλού  και  κακού

(γένεσης και πτώσης) ο Σταμούλης εισάγει παραπλεύρως τον μανιχαϊσμό,

όπου το κακό δεν σημαίνει την απουσία του καλού, όπως συμβαίνει στην

Ορθόδοξη θεολογία, αλλά ορίζεται ως αυθύπαρκτο. 

          Ο  Παύλος,  στην  Α΄  Τιμόθεον  επιστολή,  περί  ψευδοδιδασκάλων

αναφέρει  μεταξύ των άλλων αντικειμένων στο Ευαγγέλιο «τῆς δόξης τοῦ

μακαρίου Θεοῦ» και τους βέβηλους.  Γράφει: «εἰδὼς τοῦτο, ὅτι δικαίῳ νόμος

οὐ κεῖται, ἀνόμοις δὲ καὶ ἀνυποτάκτοις, ἀσεβέσι καὶ ἁμαρτωλοῖς, ἀνοσίοις

καὶ βεβήλοις,  πατρολῴαις  καὶ  μητρολῴαις,ἀνδροφόνοις,/πόρνοις,

ἀρσενοκοίταις,  ἀνδραποδισταῖς,  ψεύσταις,  ἐπιόρκοις,  καὶ  εἴ  τι  ἕτερον  τῇ

ὑγιαινούσῃ  διδασκαλίᾳ  ἀντίκειται,/κατὰ  τὸ  εὐαγγέλιον  τῆς  δόξης  τοῦ

μακαρίου Θεοῦ, ὃ ἐπιστεύθην ἐγώ»3.

           Ο Σταμούλης όμως δεν δέχεται τη διάκριση βέβηλου και ιερού, αφού,

για εκείνον, η εν λόγω διάκριση σημαίνει μανιχαϊσμό. Συνεπώς, η αμαρτία

(βεβήλωση),  για  εκείνον,  είναι  ανύπαρκτη.  Με  τη  λογική  αυτή,  δεν

υφίστανται και οι συνέπειες της πτώσης για τον άνθρωπο. Οπότε, παύει και

η αναγκαιότητα της στολής της πτώσης,  που είναι  οι  δερμάτινοι  χιτώνες,

δηλαδή  τα  φθοροποιά  ενδύματα.  Με  αυτόν,  τον  εκτός  της  Ορθόδοξης

θεολογίας,  τρόπο,  ο  Σταμούλης  «υμνολογεί»  ως  αντιηθικιστικό  το

παρατιθέμενο ποίημα του Χαραλαμπίδη. 

           Το ποίημα, όπως διαβάζουμε, αναφέρεται στην είσοδό ενός κοριτσιού

με  μαγιό  εντός  της  εκκλησίας,  χωρίς  αρχικά  να  διακοπεί  η  ιερά  θυσία.

Ακολούθως  όμως,  όπως  γράφει  ο  ποιητής,  η  Λειτουργία  διακόπτεται  εκ

μέρους του ιερέα.

«Ο νιος παπάς αντίθετα

της χάιδεψε τα μάτια,

2 �Χρυσόστομος Σταμούλης, Έρως και Θάνατος, Ακρίτας, Αθήνα 2009, σ. 257⸱ πρβλ. Ιωάννης
Κουρεμπελές, Ηδονοδοξία, Κριτική στη μεταπατερική θεώρηση της Παρθενίας της
Θεοτόκου,Αλτιντζής, Θεσσαλονίκη 2019, σ. 109.

3 �Α΄Τιμόθεον 1, 9-11. 
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της γλυκοχαμογέλασε

κι ας πάει στα κομμάτια».

Εκείνη - ακούστε τούτο δω

γιατί έχει σημασία 

-του πρόσφερε τριαντάφυλλο

μια είναι η ουσία». 

            Η περιβολή (και θέα), δηλαδή, της κοπέλας γίνεται αιτία για να

σταματήσει,  εκ  μέρους  του  ιερέα,  η  Θεία  Λειτουργία.  Να  σταματήσει  το

μυστήριο της θυσίας του Χριστού,  ενώπιον του οποίου οφείλει  σεβασμό ο

κάθε άνθρωπος, ιστάμενος «μετὰ φόβου καὶ τρόμου», μη υποτασσόμενος στη

διαφθορά.  Αυτό  λέγει  και  ο  Χερουβικός  ύμνος  του  Μεγάλου  Σαββάτου:

«Σιγησάτω πᾶσα σάρξ βροτεία καὶ στήτω μετὰ φόβου καὶ τρόμου καὶ μηδὲν

γήϊνον ἐν ἑαυτῇ λογιζέσθω⸱ ὁ γὰρ Βασιλεὺς τῶν βασιλευόντων καὶ Κύριος

τῶν  κυριευόντων προσέρχεται σφαγιασθῆναι  καὶ  δοθῆναι  εἰς  βρῶσιν  τοῖς

πιστοῖς. Προηγοῦνται δὲ τούτου οἱ χοροὶ τῶν ἀγγέλων μετὰ πάσης ἀρχῆς καὶ

ἐξουσίας, τὰ πολυόμματα Χερουβεὶμ καὶ τὰ ἑξαπτέρυγα Σεραφείμ, τὰς ὄψεις

καλύπτοντα καὶ  βοῶντα τὸν  ὕμνον⸱ Ἀλληλούϊα,  ἀλληλούϊα,  ἀλληλούϊα»4.

Παρά,  λοιπόν  την  παύση  της  Λειτουργίας,  ο  Σταμούλης επιμένει  στο

σχολιασμό του να μην «εντάσσει το κορίτσι με το μαγιό στην χορεία των

οντολογικά τσαλακωμένων από την αστοχία ανθρώπων».

            Ο ιερέας, λοιπόν, του ποιήματος, που αναφέρεται ως νέος στην ηλικία,

σταμάτησε  τη  Λειτουργία,  «χάιδεψε  τα  μάτια»  του  κοριτσιού  και  του

«γλυκοχαμογέλασε»,  διατυπώνοντας  κατόπιν  τη  φράση «και  ας  πάει  στα

κομμάτια», φράση που φανερώνει την άσχετη σχέση του με το μυστήριο της

Θείας Ευχαριστίας, αφού τα κομμάτια διαιρούν ενώ η Ευχαριστία ενώνει.

            Το κορίτσι ακολούθως παρουσιάζεται να προσφέρει  στον παπά

«τριαντάφυλλο»  που  συμβολίζει,  κατά  το  σύνηθες,  το  ερωτικό  στοιχείο.

4 �ΜέγαςΙερόςΣυνέκδημος, Φως, Αθήναι χ.χ., σ. 597.
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Οπότε, αντί «η ουσία» να βρίσκεται στην αναφορά της κτίσης στον Θεό με

την απρόσκοπτη τέλεση της αναίμακτης μυσταγωγίας, εδώ συμπεραίνεται η

οριστική διακοπή της, αφού δεν αναφέρεται ούτε καν συνέχειά της. Στη θέση

της,  ο  Χαραλαμπίδης,  ειδωλοποιεί,  δηλαδή  αυτοθεώνει  τη  χοϊκή

ερωτικότητα.

           Στο ποίημα δεν υφίσταται ούτε η δια Χριστόν σαλότητα, για την οποία

ομιλεί ο Σταμούλης. Ο διά Χριστόν σαλός ζει και κινείται έχοντας «φτάσει

στη σωματική και ψυχική  α π ά θ ε ι α, στον φωτισμό του νου και τη θεωρία

του Θεού»5. Που σημαίνει ότι είναι αδύνατο για κάποιον που βρίσκεται σε

κατάσταση θεωρίας Θεού να σταματά τη Μεταμορφωτική Θεία Ευχαριστία. 

         Στην όλη συνάφεια, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι ο Σταμούλης

υπερασπίστηκε  την  ακαδημαϊκά  πραξικοπηματική  ίδρυση  Κατεύθυνσης-

Τμήματος  Εισαγωγικής  Κατεύθυνσης  Μουσουλμανικών  Σπουδών  στη

Θεολογική Σχολή ΑΠΘ6, η οποία έγινε πράξη μόνο με την πλειοψηφία των

καθηγητών  του  Τμήματος  Θεολογίας  ΑΠΘ,  χωρίς  την  ψήφο  των

συναδέλφων τους καθηγητών του Τμήματος Ποιμαντικής ΑΠΘ7. Με αφορμή

αυτή την πράξη του, θα θέλαμε να υποβάλουμε το ερώτημα, εάν επέδειξε

την  ίδια  «θέρμη»,  ως  μέλος  ΔΕΠ  του  Τμήματος  Θεολογίας,  ώστε  να

αντιταχθεί  στο  δημοσίως  διατυπωμένο  ψεύδος,  που  αναφέρεται  στον

ιστότοπο του εν λόγω Τμήματος («Ιστορία του Τμήματος»), περί, της δήθεν,

μη ομολογιακότητας του Τμήματος8.

          Έχουμε δε μεγάλη απορία, εάν ο Σταμούλης,  ως υπέρμαχος των

Μουσουλμανικών Σπουδών στο  ΑΠΘ,  τολμούσε  να σχολιάσει  θετικά ένα

5 �Ανώνυμος, «Εισαγωγή», Όσιος Ανδρέας ο διά Χριστόν σαλός, Ιερά Μονή Παρακλήτου, Ωρωπός
Αττικής 242014, σ. 18. 

6 �Σοφία Καρεκλά, «Οι πρώτοι φοιτητές Μουσουλμανικών Σπουδών του ΑΠΘ μπήκαν στα
αμφιθέατρα», 3/10/2016, 
https  ://  orthodoxia  .  info  /  news  /%  CE  %  BF  %  CE  %  B  9-%  CF  %80%  CF  %81%  CF  %8  E  %  CF  %84%  CE  %  BF
%  CE  %  B  9-%  CF  %86%  CE  %  BF  %  CE  %  B  9%  CF  %84%  CE  %  B  7%  CF  %84%  CE  %  AD  %  CF  %82-%  CE
%  BC  %  CE  %  BF  %  CF  %85%  CF  %83%  CE  %  BF  %  CF  %85%  CE  %  BB  %  CE  %  BC  %  CE  %  B  1%  CE  %  BD
%  CE  %  B  9%  CE  %  BA  %  CF  %8  E  %  CE  %  BD  -%  CF  %83%  CF  %80/, ανάκτηση 5/2/2020.

7 �Αναστάσιος Πολυχρονιάδης, «πέτρα εκ Πέτρας» (Κατάθεση κριτικού λόγου για το σύστημα
α π ο δ ό μ η σ η ς τ ω ν Ο ρ θ ό δ ο ξ ω ν θ ε ο λ ο γ ι κ ώ ν σ π ο υ δ ώ ν ) , 1 1 / 9 / 2 0 1 9 ,
https  ://  www  .  romfea  .  gr  /  epikairotita  -  xronika  /31530-  petra  -  ek  -  petras, ανάκτηση 6/2/2020.
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αντίστοιχο  ποίημα  για  την  είσοδο  μιας  κοπέλας  με  τη  συγκεκριμένη

περιβολή εντός ισλαμικού τεμένους. Ενώ  στο σχολιασμό του ποιήματος του

Χαραλαμπίδη  δεν  σταματά  εκεί,  αλλά  εναντιώνεται  ακόμα  και  στα  περί

ευπρεπούς  ενδυμασίας,  που  αναγράφονται  σε  ταμπέλες  εκκλησιών  και

μοναστηριών, θεωρώντας τα ως ηθικισμό. 

          Σημειώνουμε εδώ, ως προς τη νομική πραγματικότητα, ότι υφίστανται

αποφάσεις δικαστηρίων της ουσίας καθώς και του Αρείου Πάγου, οι οποίες

ερμηνεύουν την παράγραφο 2  του άρθρου 200 του Ποινικού Κώδικα9,  που

κάνει  λόγο για  ποινή  όποιου «μέσα σε εκκλησία ή  σε τόπο ορισμένο για

θρησκευτική  συνάθροιση  ανεκτή  κατά  το  πολίτευμα,  ενεργεί  υβριστικά

ανάρμοστες  πράξεις».  Σε  αυτές  συμπεριλαμβάνεται  και  η  «άσεμνη

αμφίεση»10. 

         Από  τα  ανωτέρω,  συνάγεται  το  συμπέρασμα  ότι  ο  Σταμούλης

εκλαμβάνει ως ηθικισμό και τις αποφάσεις της δικαιοσύνης περί επιβολής

ποινής στην ανωτέρω περίπτωση. Οπότε, φανερώνεται η, κατά το δοκούν,

ερμηνευτική του περί του ηθικισμού, προτάσσοντας την έννοια μιας δήθεν

«πολιτισμικής» θεολογίας.

             Πριν κλείσουμε, θα θέλαμε να απαντήσουμε στην «έκπληξη» που

διατυπώνει ο  ίδιος σχετικά με το ψηφιδωτό της Βάπτισης του Χριστού στη

Μονή  της  Παμμακαρίστου  Κωνσταντινουπόλεως.  Εκεί,  ο  Χριστός

παρουσιάζεται με αδαμιαία περιβολή, φανερώνοντας με αυτό τον τρόπο την

ανάπλαση του φθαρέντος Αδάμ στα ρείθρα του Ιορδάνου, σύμφωνα με το

8 �Ιωάννης Πέτρου, Νίκος Μαγγιώρος, «Τμήμα Θεολογίας ΑΠΘ. Από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα
(Ιστορία-Νομοθεσία-Πρόσωπα)»,
https  ://  www  .  theo  .  auth  .  gr  /  sites  /  default  /  files  /  attachments  /  istoriko  _  tmimatos  .  pdf, (σ. 180), ανάκτηση
6/2/2020 (Σε αυτό το κείμενο διατυπώνεται το ψεύδος της μη ομολογιακότητας). Η κατά νόμον
αντίκρουσή του παρουσιάζεται στο άρθρο μας, «Άρχων: Θεοτοκομάχος και Φωτο(ς)βέστης»,
2 / 1 / 2 0 2 0 , https  ://  www  .  romfea  .  gr  /  katigories  /10-  apopseis  /34331-  arxon  -  theotokomaxos  -  kai  -
fotosbestis, ανάκτηση 6/2/2020. 

9 �«Διατάραξη Θρησκευτικών Συναθροίσεων», Ποινικός Κώδικας, https  ://  www  .  lawspot  .  gr  /  nomikes  -
plirofories  /  nomothesia  /  pk  /  arthro  -200-  poinikos  -  kodikas  -  diataraxi  -  thriskeytikon  -  synathroiseon,
ανάκτηση 4/2/2020.

10 � Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, Αντιεισαγγελέας Εφετών Αθηνών, «Η διατάραξη των
θρησκευτικών συναθροίσεων», 3/8/2019, https  ://  www  .  romfea  .  gr  /  epikairotita  -  xronika  /9675-  i  -
diataraji  -  ton  -  thriskeutikon  -  sunathroiseon, ανάκτηση 4/2/2020. 
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τροπάριο  του  Κανόνα  της  εορτής  των  Θεοφανείων11.  Επομένως,  η  δήθεν

«ένταση  της  ιδιόμορφης  και  άκρως  αποκαλυπτικής  ιστόρησης»,  που

σημειώνει  ο  Σταμούλης,  αναφερόμενος  στο  εν  λόγω  ψηφιδωτό,  δεν

υφίσταται. Άλλωστε στο βιβλίο-σταθμό Ερμηνεία της ζωγραφικής τέχνης του

μεγάλου  δασκάλου  της  Ορθόδοξης  εικονογραφίας  Διονυσίου  εκ  Φουρνά

γράφεται σχετικά με τον τρόπο απεικόνισης της Βάπτισης του Χριστού: «Ο

Χριστός  ιστάμενος  μέσον  του  Ιορδάνου  γυμνός  και  ο  Πρόδρομος  εις  την

άκρην του ποταμού  εκ  δεξιών του Χριστού»12.Αλλά  και  ο  μεγάλος  ρώσος

θεολόγος Παύλος Ευδοκίμωφ αναφερόμενος στην εικόνα της Βάπτισης λέγει

ότι ο Χριστὸς παριστάνεται με αδαμιαία περιβολή αποδίδοντας με αυτό τον

τρόπο «στην ανθρωπότητα το ένδοξο παραδεισιακό ένδυμά της»13. 

             Στην ίδια συνάφεια, παραθέτουμε ενδεικτικά το Κάθισμα του Όρθρου

της  Δεσποτικής  εορτής  των Θεοφανείων:  «Ἰορδάνη ποταμέ,  τὶ  ἐθαμβήθης

θεωρῶν; Τὸν ἀθεώρητον γυμνόν εἶδον καὶ ἔφριξα, φησί· καὶ πῶς γὰρ τοῦτον

οὐκ ἔμελλον φρῖξαι καὶ δῦναι;  οἱ  Ἄγγελοι αὐτόν ὁρῶντες ἔφριξαν·  ἐξέστη

οὐρανός, καὶ γῆ ἐτρόμαξε, καὶ συνεστάλη θάλασσα καὶ πάντα τὰ ὁρατὰ καὶ

ἀόρατα. Χριστὸς ἐφάνη ἐν Ἰορδάνῃ ἁγιάσαι τὰ ὕδατα».

             Αντίθετα, λοιπόν προς τον αγιασμό της κτίσης, το ποίημα του

Χαραλαμπίδη,  με  την  παύση  της  Λειτουργίας  και  τη  μη  συνέχισή  της,

φανερώνει  το  εμπαθές  του  χοϊκού-ανθρώπινου  λογισμού.  Οπότε,  καμία

σχέση με αυτό  το  γεγονός  δεν  μπορεί  να έχει  και  ο  ύμνος που θέλει  να

«επενδύσει» στο ποίημα του Κύπριου ποιητή ο Σταμούλης: «Ὅσοι εἰς Χριστὸν

ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε»14.

11�«Ἀδὰμ τὸν φθαρέντα ἀναπλάττει ῥείθροις Ἰορδάνου, καὶ δρακόντων κεφαλὰς ἐμφωλευόντων διαθλάττει
ὁ Βασιλεὺς τῶν αἰώνων Κύριος, ὅτι δεδόξασται».

12� Διονύσιος εκ Φουρνά, Ερμηνεία της ζωγραφικής τέχνης, Ερμηνεία, Άγιον Όρος 2007, σ. 133.

13 �Παύλος Ευδοκίμωφ, «Ερμηνεία της εικόνας των Θεοφανείων», 
http  ://  users  .  uoa  .  gr  /~  nektar  /  orthodoxy  /  explanatory  /  paylos  _  eydokimwf  _  ermhneia  _  ths  _  eikonos  _  ths
_  baptisews  .  htm, ανάκτηση 6/2/2020. 

14 �Γαλ. 3,27. 
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Παράρτημα

           Στο πλαίσιο ενασχόλησής μας με το σχολιασμό του ποιήματος «Ένα

κορίτσι  με  μαγιό  μπήκε  στην  εκκλησία»  του  Κυριάκου  Χαραλαμπίδη,

παραθέτουμε ενδεικτικά δύο ακόμη ποιήματα του Κύπριου ποιητή με τίτλο:

«Μητροπολίτης εν οίκω ανοχής» και «Οίκος και Ανοχή». Εκεί φανερώνεται

ολοτελώς η προτίμηση του Χαραλαμπίδη στην Αντι-Χριστολογία και  στην

ιδεολογία  του  Ηδονισμού.  Δυστυχώς,  η  συμπόρευση  του  «φιλολογικού»

ηδονισμού με την «τεχνολογίζουσα» ηδονοδοξία δείχνει μια τάση σύμπραξης

στη σπίλωση του Ενυπόστατου Λόγου και του πραγματικού πολιτισμού15.

Μητροπολίτης εν οίκω ανοχής

Δεν θα το κατακρίνω το μπορντέλο·

σπέρμα κι αυτό απ’ το σπέρμα του Κυρίου.

Iδές του επιτάφιου τα κρίνα και τα ρόδα

με πόσο θρήνο αγγίζουν το σώμα του Νυμφίου.

Ιδές τον Βούδα και τον άσπρο ελέφαντα,

ιδές τον ουρανό μ’ όλα τ’αστέρια του.

 

Γιατί να κατακρίνω, μέρες που είναι,

ολισθηρό και άτακτο ιερέα;

Μπήκε σε οίκο ανοχής, που ανέχεται

πάσαν ελπίδα, πάσαν αμαρτία.

Τυχαίνει να υποκύπτει σαν χοϊκός· εντάξει,

15 �ωάννης Κουρεμπελές, Ηδονοδοξία, Αθανάσιος Αλτιντζής, Θεσσαλονίκη 2019.
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δεν χάθηκε το Σύμπαν κι η αξιοπιστία

της Θείας Οικονομίας!

Λοιπόν μην απολύσεις

τον εκλεκτό Σου δούλο,Πλαστουργέ.

Ιδές με πόση χάρη βγάζει το καλιμαύχι,

πώς αφαιρεί τα ρούχα του  τα ιερατικά,

τις δέλτους, τις καδένες. Με τι θεσπέσια τάξη

απλώνει τα μιάσματα, τις κατακρίσεις,

τους εμπτυσμούς, τους ραβδισμούς των άλλων.

Με τελετουργική μεγαλοπρέπεια,

διπλώνει τον δερμάτινο χιτώνα του,

γίνεται Αδάμ, στα χέρια Σου αποθέτει

φιλί της γνώσης και σε νέους ασκούς

χύνει τον οίνο, εισέρχεται στο πάθος

του σώματός του, που είναι και δικό Σου»16.

Οίκος και Ανοχή

                        Α’ 

-Ο λαίμαργος και πότης Ιησούς

τον είδαν στον αυλόγυρο σαν έμπαινε

κακόφημου οίκου.

16 �Κυριάκος Χαραλαμπίδης, «Ένα ποίημα», 18/10/2018,
http  ://  www  .  periou  .  gr  /%  ce  %  ba  %  cf  %85%  cf  %81%  ce  %  b  9%  ce  %  ac  %  ce  %  ba  %  ce  %  bf  %  cf  %82-%  cf
%87%  ce  %  b  1%  cf  %81%  ce  %  b  1%  ce  %  bb  %  ce  %  b  1%  ce  %  bc  %  cf  %80%  ce  %  af  %  ce  %  b  4%  ce  %  b  7%  cf
%82-%  ce  %  ad  %  ce  %  bd  %  ce  %  b  1-%  cf  %80%  ce  %  bf  %  ce  %  af  %  ce  %  b  7%  ce  %  bc  %  ce  %  b  1/, ανάκτηση
9/2/2020.
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-Κράταγε, σου λέω, 

μιαν ακριβή λοσιόν και μάλαξε τα πόδια,

έτριψε τα μαλλιά και το λαιμό,

γοφούς και γόνατα και στήθος, όθε

αρμύριζε το δάκρυ, πόρνης.

-Να φανταστείς, καλέ μου, ο Γαλιλαίος

τη φίλησε ο τρελός τρελά στο στόμα,

της σκέπασε τα μάτια και απ’ τα χέρια του

πέσαν του κόσμου τα θαυμαστικά.

-Αμή κι αθέατος ο Θεός Πατήρ

ρωτούσε τί στο διάολο κάνει τούτος

π’ αδειάζει παντελώς τον εαυτό του

από του σώματος την εντροπή.

-Εκείνος ούτε λέξη. Την απόκρυφη

λοφοσειρά ζητοκραυγών του οργώνει

μες σε χωράφι που έβγαινε ουρανός

και τα πολύτιμα ραντίζει μύρα στο κορμί

της πόρνης, γιατί ξέρει πως δε θα ’ναι

αυτή μαζί του ακόμα για πολύ.

                     Β’ 

-Κάτι παράδοξο συμβαίνει εδώ:

Τριάντα χρόνους και οκτώ, σαν παραλυτική,
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τον πρόσμενε η πόρνη. Κι η αμοιβή του

όσο ένας καμπινές, κοινώς αφοδευτήριο.

-Αλλά κι αυτός απέπτυσε κάθε του χαλινάρι⸱

ευθύνεται, θαρρώ, και το γυναικοσόι του:

Ταμάρ, η εταίρα του ναού.

Ραχάβ, «μαντάμ» του οίκου ανοχής.

Ρούθ, η πολύζηλη του χηρεμού λαγνεία.

Βηθσαβεέ, η μοιχαλίς⸱ ή μήπως

θα πρέπει να προσθέσουμε και τη Μαρία;

-Μάνα του νόθου γιού της και καρπού

της σύλληψης μ’ αγροίκο στρατιώτη.

-Ο μπασταρδέλος της λοιπόν, πρώτος εμβάς

μετά την ταραχήν του ύδατος, διέρρηξε

αποσπερίς της χαραυγής το θάνατο

και ρήμαξε τους ουρανούς.

Βγάνει και το φουστάνι το λινό

της πόρνης και της φόρεσε χρυσόχαρτο

ή μάλλον ασημόχαρτο στεφάνι

από ατόφια λεν κι ανόθευτη του Διόνυσου

θεσπέσια κληματίδα.

-Κάτω μιαν άνοιξη ένα ποταμάκι

εύφραινε τη Γεθσημανή της Βηθεσδά
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με φίδια όλο κεντήματα και πούλιες.

Δεκέμβρης 201017.

Είναι  εμφανέστατο  από  τα  ανωτέρω  παραδείγματα  πόσο  μακριά

βρίσκεται  ο  συγκεκριμένος  ποιητής  από  τον  θεολογικό  λόγο,  τον  οποίο

απαξιώνει  στα  έργα  του  σπιλώνοντας  τις  θεϊκές  υποστάσεις  και  την

ασκητική ορθόδοξη παράδοση.

Αναστάσιος Ομ. Πολυχρονιάδης

Δρ. Θεολογίας ΑΠΘ

17 �Κυριάκος Χαραλαμπίδης, «Δεκαεπτά Ποιήματα», περ. Παλίμψηστον, τχ. 27, Ηράκλειο,
Φθινόπωρο 2011, σ. 24-25. 
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