Ποιμαντικές σκέψεις

Δικαίωμα ή και υποχρέωση αντιγραφής;
(copyright ή και κλόπηright !)

του Αλεξάνδρου Μ. Σταυροπούλου

Ο Θεός κατασκεύασε τον άνθρωπο κατ’ εικόνα και ομοίωσή Του. Τελικά με
τις διαδοχικές απιστίες του ο άνθρωπος κατάντησε ένα κακέκτυπο, ένα κλεψίτυπο; Ο κατ’ εικόνα Θεού πλασθείς άνθρωπος, κακέκτυπο; Ένα κάλπικο νόμισμα
που δεν το ανταλλάσσεις με τίποτα;

Ο Θεός στην φιλανθρωπία του προσπάθησε εκ νέου. Δεν ήθελε να αφήσει
τον άνθρωπο στα χέρια ενός αγύρτη, του Διαβόλου, που επιχείρησε να ξελογιάσει
και να παραπλανήσει τον άνθρωπο με κούφια και ψεύτικα λόγια. Λόγια, λόγια,
λόγια… στην απουσία του Λόγου. Απαιτείτο, λοιπόν, η παρουσία του Λόγου
ένσαρκη, με σάρκα και οστά.
Επιστράτευσε λοιπόν όλη Του την επινοητικότητα και ενηνθρώπισε. Έγινε
άνθρωπος. Θεός και άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος ανθρωπό-θεος. Με την
ενσάρκωσή του ο Θεός, ο Υιός και Λόγος του Θεού έλεγε, ήταν σα να έλεγε,
αποφεύγετε τις απομιμήσεις. Άλλο μίμηση και άλλο απο-μίμηση. Ο ίδιος ο Θεός
αποτεινόμενος στους ανθρώπους τους είχε επαναλάβει «υμείς θεοί εστέ». Ο
Έλληνας σοφός το είχε πει ότι είμαστε της γενηάς του Θεού: «εξ ου και γένος
εσμέν». Ο απόστολος Παύλος το θύμισε στους Αθηναίους στην Πνύκα, σε όλους
μας δηλαδή. Μάλιστα μιλώντας για μίμηση είχε πει: «μιμηταί μου γίνεσθε, καθώς
καγώ Χριστού».
Αναφερόταν σε μια μίμηση πράξεως σπουδαίας και τελείας, που θα είχε
τέλος πάντων κάποιο μέγεθος. Δεν μίλησε για απομίμηση (ιμιτασιόν). Φαίνεται
ότι είχε στο νου του τον ορισμό του Αριστοτέλη. Θα υποστηρίζαμε ότι η
απομίμηση οδηγεί τελικά σε τραγωδία, σε τραγωδία με την πιο μεταφορική
εκδοχή του όρου. Άλλωστε χρυσός κανόνας των αγορών είναι να αποφεύγουμε τις
απομιμήσεις και να δίνουμε προσοχή στο «σήμα κατατεθέν» (trade mark) που
εγγυάται την γνησιότητα.
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Είναι καιρός πλέον να διερωτηθούμε για την γνησιότητα των μηνυμάτων
που μας τριγυρίζουν και να θέσουμε τον δάκτυλον με ασφάλεια επί τον τύπον
των ήλων του Ιησού. Σε ένα, δηλαδή, ιστορικό γεγονός και όχι απλό κήρυγμα και
μύθο.

Επιτέλους, ας εκμεταλλευτούμε το δικαίωμα που μας έχει δοθεί για
αντιγραφή (copyright). Στο τέλος-τέλος θα έλεγα ότι είμαστε υποχρεωμένοι για
κάτι τέτοιο. Παράδοξη πληρωμή ενός χρέους, όταν αποδεχόμαστε το χρέος αυτό
ως δωρεά και με αυτό τον τρόπο το απο-πληρώνουμε μια για πάντα, χωρίς
μεσολαβητές και εποπτείες. Γένοιτο!
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