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Πώς να ψηλαφίσεις τον Θεό, εφ’ όσον πιστέψεις σε Αυτόν; Πώς να 
αποτολμήσεις, ως κόκκος σκόνης του σύμπαντος, τέτοια «βλασφημία»; 

Στο δεύτερο ερώτημα υπάρχει μια εκπληκτικά απρόσμενη απάντηση: Γιατί 
ο Ίδιος σού το ζήτησε… Υπάρχει μια πληροφορία πως αυτός ο μεγαλειώδης 
κόσμος φτιάχτηκε από έναν Θεό που είναι Αγάπη, Ελευθερία, Ταπείνωση και Ζωή. 
Κι ότι αυτός ο Θεός έγινε άνθρωπος για να σώσει και τον πιο περιφρονημένο. Θα 
μπορούσε να φανταστεί κανείς πιο ελπιδοφόρο μήνυμα για τον προορισμό του 
ανθρώπου, πιο βαθιά καταξίωση της φύσης του; 

Αυτά όμως είναι, για τους περισσότερους, χιλιοειπωμένα λόγια που η 
πείρα τούς έχει διδάξει να μην τούς λένε και πολλά. Κάτι σαν τις διαφημίσεις 
ερωτικής πληρότητας που «υπόσχεται» ένα γιαούρτι 0%... Γιατί έγινε αυτό; Πώς 
κατάφέραμε να μετατρέψουμε την αγαπητική θυσία του Ιησού σε ξενέρωτο 
παραμύθι ή, ακόμη χειρότερα, σε φαρμάκι που δηλητηριάζει την Ιστορία; Πώς την 
εκφυλίσαμε στα βασανιστήρια και τις σταυροφορίες του Καθολικού Μεσαίωνα, 
στον νομικισμό τόσων Προτεσταντών ή τον φονταμενταλισμό τόσων Ορθοδόξων; 

 Γιατί τέτοια αγάπη της ανθρωπότητας για σκοτάδι; 
...Ίσως γιατί, μέσα στην ανθρώπινη αγωνία μας για βεβαιότητες, πέσαμε 

στο δεύτερο πειρασμό του Ιησού στην έρημο: Τον πειρασμό να εκβιάσουμε τον 
Θεό. «Αποφασίσαμε» ότι θα μπορούσαμε να κλείσουμε την Αλήθεια σε 
«εκκλησίες»-ιδρύματα, σε προτάσεις, δόγματα ή τελετουργίες. Μπροστά στην 
ευθύνη της ελευθερίας με την οποία είμαστε αμετάκλητα «δέσμιοι», προτιμήσαμε 
τη «βεβαιότητα» της θρησκείας, από την οδυνηρή ασκητική της Ταπείνωσης και 
της Αγάπης που θα άνοιγε τον δρόμο για την γνώση Του. 

Αλλά αν η Αλήθεια είναι Υπέρλογη, δεν κλείνεται σε λέξεις. Αν είναι 
Πρόσωπο, τότε συναντάται μόνο σε πρόσωπα που Την γνωρίζουν. Κι είναι αυτά τα 
πρόσωπα που αποτελούν την Εκκλησία και διασώζουν την Αλήθεια της.  

Ίσως, λοιπόν, το Μυστήριο της Εκκλησίας να είναι η ακροβασία μεταξύ 
προσωπικής ευθύνης και παράδοσης στο Θεό. Η πρόκληση του να υπερβαίνουμε 
τον θεσμό χωρίς να χάνουμε το πρόσωπο του αδελφού. Να απορρίπτουμε την 
αίρεση που μας περιβάλλει, χωρίς να φτιάχνουμε δική μας. Να διακρίνουμε το 
Φως της Παράδοσης, χωρίς να μας θολώνουν την σκέψη τα σχήματα που έφερε 
στο Ιστορικό της πλαίσιο. Κι όλα αυτά παρά στην ανείπωτη ανεπάρκειά μας... 
Εξωθούμαστε έτσι να ν’ αγαπήσουμε, να ταπεινωθούμε ώστε να αποκτήσουμε 
στοιχειωδώς τα κριτήρια. Είναι ασύλληπτος ο άθλος. 

Στο βαθμό όμως που θα το καταφέρουμε, ίσως γίνουμε κι εμείς Εκκλησία 
για άλλους. Πιθανώς χωρίς να το περιμένουνε. Και σίγουρα αφού κατακτήσουμε 
το ευσπλαχνικό γέλιο... ΗΗΗ σσσυυυνννααακκκτττιιικκκήήή   οοομμμάάάδδδααα  



  
                                                                                           

Όταν μιλά κανείς για την 
αναζήτηση του Θεού υπάρχει ένας πολύ 
μεγάλος κίνδυνος∗. Γιατί ο Θεός δεν 
εκβιάζεται και δεν γνωρίζεται παρά 
μόνον όταν κι ο Ίδιος το θελήσει. Αν 
λοιπόν ήθελα να πω κάτι αξιόλογο θα 
όφειλα να αφήσω τις σκέψεις μου κατά 
μέρος και να αφήσω τον Θεό να μιλήσει 
στην καρδιά μου. Κι εφ’ όσον δεν το 
κάνει, θα όφειλα να έχω την ειλικρίνεια 
να ομολογήσω πως δεν έχω τίποτα να πω 
γιατί, απλούστατα, δεν γνωρίζω τίποτα. 
Κι αυτή η ομολογία θα ήταν πολύ πιο 
γόνιμη από τις όποιες αυθαίρετες 
αποφάνσεις. 

   

 

Το δυστύχημα όμως είναι ότι οι άν-
θρωποι που μιλούν ακατάσχετα γι’ αυτά 
τα θέματα, συνήθως δεν έχουν επίγνωση 
αυτής τους της άγνοιας και σκορπίζουν 
σύγχυση σε όσους έχουν την αφέλεια να 
τους εμπιστευτούν. Μιλούν για τον Θεό 
και τη Χάρη Του με μια ευκολία και μια 
επιπολαιότητα που με σοκάρει. Αυτό εί-
ναι που κατά τη γνώμη μου ονομάζουμε 
θρησκεία.  Και  το  παρατηρούμε   ακόμα 
                                                 
∗  Εισήγηση στο συνέδριο του γραφείου 
νεότητας της Αρχιεπισκοπής της Αθήνας:  
Εφηβεία: Βιώνοντας νέες πραγματικότητες 
σε κοινωνίες που αλλάζουν. 26–28/1/07. 

 
 

και σε σημαντικές μορφές της Ιστορίας. 
Μου έρχεται στο μυαλό ο Αυγουστίνος, 
που ήταν ένας συμπαθής επίσκοπος του 
4ου αιώνα του οποίου, όμως, οι «θεολο-
γικοί» αυτοσχεδιασμοί αποτέλεσαν την 
αφετηρία της διολίσθησης της δυτικής 
εκκλησίας στον σκοταδισμό, την περίοδο 
του  Μεσαίωνα. Έναν σκοταδισμό που 
δεν άφησε και τους ορθοδόξους 
ανεπηρέαστους. 

 
Γι’ αυτό και ενώ μιλάμε για την 

αναζήτηση  του  Θεού,  νιώθω  την 
ανάγκη να αναφερθώ πρώτα στον 
Μεσαιωνικό σκοταδισμό. Γιατί δεν θέλω 
να παράξω το δικό μου Μεσαίωνα όπως 
κάνουν και τόσοι άλλοι. Αλλά τι είναι ο 
σκοταδισμός στην ουσία του; Και πώς 
μας εμποδίζει στην πορεία μας προς τον 
Θεό; Θα δώσω μια παρομοίωση για να το 
αποσαφηνίσω. Αν κάποιος είναι 
ερωτευμένος, ενδέχεται να μην κοιμάται 
τα βράδια. Φανταστείτε, λοιπόν, πως 
έρχεται ένας τύπος και λέει: «Α, θέλω κι 
εγώ να ερωτευτώ. Τι πρέπει να κάνω;». 
Μέσα στην αφέλειά του, και μην έχοντας 
ζήσει την εμπειρία του έρωτα, διαβάζει 
για κάποιον που είχε όντως ερωτευτεί, 
εστιάζει στο εξωτερικό σύμπτωμα και 
συμπεραίνει: «Πρέπει να μη κοιμάμαι τα 
βράδια!». Αρχίζει, λοιπόν, να πίνει 10 
εσπρέσσο κάθε βράδυ αναζητώντας τον 
αληθινό έρωτα ...κλεισμένος στο δωμά-
τιό του τις νύχτες, όντας εξουθενωμένος 
το πρωί στη δουλειά και ανίκανος να 
χαρεί τη ζωή του από την αϋπνία... 

Σαν να μην έφτανε αυτό, κάποιοι 
φίλοι του, θέλοντας να βελτιώσουν τις 
μεθόδους του, βάζουν το μυαλό τους να 
δουλέψει: Εκτός από το να πίνουν καφέ 
τα βράδια, αρχίζουν να ακούν δυνατή 
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μουσική τις νύχτες, να ζητούν από 
φίλους να τους καταβρέχουν όταν 
αποκοιμούνται και άλλα παρόμοια. 

Ο στόχος, προφανώς, έχει παντε-
λώς χαθεί. 

   

 
   
   

Αυτοί οι ταλαίπωροι άνθρωποι 
βιώνουν έναν ιδιότυπο σκοταδισμό: Δεν 
γνωρίζουν τι αναζητούν. Μπορεί να 
νιώθουν μια ασφάλεια μέσα στην ομάδα 
τους και τις αλλόκοτες συνήθειές τους, 
αλλά είναι φανερό πως δεν έχουν καμία 
υποψία του ποιος ήταν ο αρχικός στόχος. 
Και θα ήταν προτιμότερο να μην είχαν 
ακούσει ποτέ γι' αυτόν, ώστε να 
μπορούσαν να χαρούν τουλάχιστον τη 
ζωή και να μην υποβάλλουν τον εαυτό 
τους σε αυτό το ιδιότυπο βασανιστήριο. 
Και ίσως καταφάσκοντας με αυτόν τον 
τρόπο τη ζωή, γνώριζαν και τον έρωτα 
και μάλιστα χωρίς να ξενυχτούν λόγω 
της καφεΐνης τα βράδια... 

Η ειρωνεία είναι πως όταν κάποιος 
από αυτούς όντως ερωτευτεί και 
συνειδητοποιήσει πως όλα αυτά είναι 
μάταια κι ότι το νόημα βρίσκεται αλλού, 
οι άλλοι της ομάδας τον καταδιώκουν ως 
αιρετικό, αφού πλέον δεν τηρεί την 
παράδοση της σέκτας. 

Το ίδιο συμβαίνει και με τον σφε-
τερισμό του ονόματος του Θεού από τους 
εκάστοτε θρησκευτικούς ανθρώπους. Ο 
καθένας ας αντιληφθεί τις αναλογίες. 

  

Αλλά αν όλα αυτά είναι θρησκεία, 
τι είναι αναζήτηση του Θεού;  

Ως φυσικός επιστήμονας αλλά και 
έχοντας μελετήσει λίγο φιλοσοφία, έχω 
διαβάσει επανειλημμένως πως η μόνη 
δυνατότητα που έχουμε οι άνθρωποι για 
επαφή με τον έξω κόσμο είναι οι πέντε 
μας αισθήσεις (όραση, ακοή κ.τ.λ.). Οι 
άγιοι όμως μας μιλούν για προσευχή. Τι 
είναι η προσευχή; Είναι κάτι που το 
βλέπουμε ή το ακούμε; Ή είναι απλά μια 
συναισθηματική κατάσταση; Αυτό 
πιστεύουν μερικοί ψυχολόγοι. Κι έχουν 
δίκιο, με την έννοια ότι αυτό βιώνουμε 
ως προσευχή οι άνθρωποι, συνήθως. 
Κάποιοι άγιοι, όμως, μάς λένε ότι όταν 
είμαστε έτοιμοι, η αληθινή προσευχή 
γίνεται κάτι άλλο: Γίνεται η διόπτρα σε 
μια νέα πραγματικότητα. Μας λένε ότι ο 
άνθρωπος έχει και τη δυνατότητα της 
γνώσης του Θεού, της μετοχής στη χάρη 
Του. Το σώμα και τη ψυχή μας έχουν μια 
πρόσβαση στις Άκτιστες Ενέργειές Του. 
Κι οι άγιοι μας λένε ότι όποιος έχει ζήσει 
αυτήν την πραγματικότητα καταλαβαίνει 
ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο, το 
ασύγκριτο Δώρο που μάς έχει δοθεί. Η 
αληθινή αναζήτηση του Θεού δεν είναι 
κάτι άλλο από την προσπάθεια να 
ανοίξουν τα μάτια της ψυχής και να 
ανοιχτούμε σε αυτό το Δώρο.  

Για να το κάνω ακόμη σαφέστερο: 
Αν η επιστήμη κάποτε μας εξασφαλίσει 
αιώνια υγεία και ζωή και η τεχνολογία 
την ευημερία των ανθρώπων, όταν η 
τέχνη ακμάσει, το φυσικό περιβάλλον 
προστατευτεί, ακόμη κι αν όλοι οι 
άνθρωποι για κάποιο λόγο γίνουμε καλοί 
κι επομένως θα είναι περιττή μια 
θρησκεία που να περιστέλλει τις 
συνειδήσεις, αν δηλαδή υπερνικούσαμε 
κάθε πρόβλημα της ανθρωπότητας, θα 
υπήρχε λόγος να αναζητάμε πλέον τον 
Θεό; Ή μήπως ο άνθρωπος έχοντας τη 

 



 

 

δυνατότητα να βρει την πληρότητα μόνος 
του δε θα Τον είχε πια ανάγκη; Θα 
απαντούσα ναι και στα δύο: Ναι. Δεν θα 
Τον είχε ανάγκη. Αλλά και ναι: θα 
υπήρχε λόγος να Τον αναζητήσει. Γιατί 
υπάρχει μια Ελευθερία που δεν είναι 
απλά υπέρβαση ανάγκης. Που δεν είναι 
ελευθερία από κάτι: από τη φθορά, τη 
δυστυχία ή τον θάνατο. Υπάρχει μια 
Ελευθερία που είναι Δώρο του Θεού 
στον άνθρωπο και που μόνο όταν το 
ζήσει κανείς καταλαβαίνει την αξία του. 

 
Ο π. Antony Bloom λέει ότι στα 

νιάτα του (κατά τα οποία ήταν άθεος) 
ζούσε ευτυχισμένος. Αλλά τού φαινόταν 
μια ευτυχία χωρίς νόημα κι είχε 
αποφασίσει ν’ αυτοκτονήσει αν μέσα σε 
κάποιο χρόνο δεν έβρισκε κάποιο νόημα 
στη ζωή. Το βρήκε τελικά στο πρόσωπο 
του Χριστού. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν 
πρέπει να επιδιώκουμε την ευτυχία, αλλά 
ότι ο Χριστός ήρθε να μας χαρίσει κάτι 
βαθύτερο κι από την ευτυχία! Η αληθινή 
Εκκλησία μάς καλεί σε μια (επι-) 
Κοινωνία που αγκαλιάζει τα πάντα. Και 
ο τελευταίος κόκκος άμμου της πιο 
ξεχασμένης παραλίας έχει αγαπηθεί από 
τον Θεό. Ο Θεός δεν υπόσχεται ευτυχία, 
αλλά μας καλεί σε μια τέτοια Αγάπη. 
Είναι κάτι πέρα από τη φύση του 
ανθρώπου. 

Αυτή είναι η διδασκαλία της αλη-
θινής Εκκλησίας και μια «εκκλησία» που 
δεν προσπαθεί να μεταγγίζει την Αγάπη 
αυτήν, έχει χάσει τον προσανατολισμό 
της. 

 
Σε αυτήν την πορεία αναζήτησης, 

για μένα, τρομερό σκάνδαλο είναι τα 
ερωτήματα που με ξεπερνούν: Πώς ο 
Θεός της Αγάπης επιτρέπει τέτοιον πόνο 
μέσα στην ιστορία: από σκοταδισμό των 
θρησκειών μέχρι φρικαλεότητες του 

Άουσβιτς σε αθώους ανθρώπους; Πώς 
εγκατέλειψε τον Χριστό στο σταυρό; 
Όταν μπαίνω σε αυτές τις σκέψεις, η 
μόνη λογική απάντηση που βρίσκω είναι 
ότι ο Θεός δεν υπάρχει ή ότι δεν είναι 
Θεός αγάπης και μας έχει εγκαταλείψει. 
Αλλά αν θεωρήσω έγκυρη τη σκέψη 
αυτή, ίσως επαναλαμβάνω το λάθος του 
Αυγουστίνου: να ερμηνεύω πράγματα 
που με ξεπερνούν με τη λογική, 
εγκαινιάζοντας, έτσι, τον δικό μου 
σκοταδισμό. Ο π. Σωφρόνιος Σαχάρωφ 
παρατηρεί ότι ενώ είχε κι αυτός τέτοια 
αναπάντητα και βασανιστικά ερωτήματα, 
όταν ένιωσε την Παρουσία του Θεού, τα 
ερωτήματα εξαφανίστηκαν. Κι είδε πως 
μεσα στον Θεό δεν υπάρχει τραγωδία. 
Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω 
βιωματικά μιας και δεν έχω τις δικές του 
εμπειρίες. Η μαρτυρία του όμως, με 
βοηθά να πιστεύω πως η αναζήτησή μου 
έχει νόημα. 

 
Αλλά μιας και το συνέδριό μας 

αφορά στην εφηβεία, θα ήθελα να 
μεταφερθώ λίγο και σ’ αυτήν: Στο 
φροντιστήριο που δουλεύω ως φυσικός, 
με αφορμή κοσμολογικά ερωτήματα, 
πιάνουμε καμιά φορά κουβέντα με τα 
παιδιά για την δημιουργία και το τέλος 
του κόσμου, την προέλευση του 
ανθρώπου, την ύπαρξη του Θεού και του 
νοήματος της ζωής. Κάποιες φορές τα 
ερωτήματα είναι τόσο κατακλυσμιαία 
που δυσκολεύομαι να επανέλθω στο 
μάθημα και την επίλυση εξισώσεων. Το 
ενδιαφέρον λοιπόν υπάρχει. Ωστόσο, 
είμαι βέβαιος ότι ελάχιστα από αυτά τα 
παιδιά θα απευθύνονταν σε ένα 
κατηχητικό ή την θεσμική εκκλησία για 
να βρουν απαντήσεις.  

Επειδή λοιπόν μου ζητήθηκε να 
αναφέρω σκέψεις για το πώς η εκκλησία 
θα μπορούσε να προσεγγίσει αυτά τα 

 



 

 

παιδιά, θα ήθελα να αντιστρέψω το 
ερώτημα: Aν αν η θεσμική εκκλησία 
είναι φορέας της Αλήθειας, γιατί δεν 
απευθύνουν αυθόρμητα τα παιδιά σε 
αυτήν τα ερωτήματά τους; 

 

   
Κρίνοντας από την επαφή μου με 

τους μαθητές μου, με φίλους στο 
πανεπιστήμιο, με τους συνεργάτες σε ένα 
φοιτητικό περιοδικό που συμμετέχω ή 
και από ευρύτερες νεανικές παρέες, θα 
έλεγα ότι οι περισσότεροι νέοι, όταν 
νιώσουν την ανάγκη να αναζητήσουν τον 
Θεό, δεν θα στραφούν στην εκκλησία. 
Ίσως λίγοι στραφούν σε κάποιον ιερέα 
που τους εμπνέει ως πρόσωπο. Ίσως 
κάποιοι ανάψουν ένα κερί σε έναν ναό ή 
εξωκλήσι. Αλλά δεν περιμένουν από την 
θεσμική εκκλησία να τους μιλήσει για 
τον αληθινό Θεό περισσότερο απ’ όσο θα 
περίμεναν από την υποθετική «ερωτική 
σέκτα της αϋπνίας» να τους μιλήσει για 
τον αληθινό έρωτα. Για τους 
περισσότερους, η θεσμική εκκλησία είναι 
ένα φολκλορικό φαινόμενο, ένας φορέας 
συντήρησης που σφετερίζεται το όνομα 
του Θεού χειραγωγώντας αφελείς 
συνειδήσεις. Και πιστεύουν πως τα όποια 
ετεροχρονισμένα ανοίγματα κάνει, τα 
κάνει για λόγους στράτευσης οπαδών κι 
όχι για να μοιραστεί μιαν Αλήθεια της 
οποίας είναι φορέας. 

    

Θα μπορούσε να αποδώσει κανείς 
αυτά σε προκατάληψη της κοινωνίας. 
Αλλά από τα οκτώ χρόνια που ήμουν 
κατηχητής, μπορώ να πω με βεβαιότητα 
πως πάρα πολλοί αξιόλογοι άνθρωποι 
που περνούν από εκκλησιαστικούς 
χώρους, αποστασιοποιούνται τελικά. Για 
αυτούς δεν τίθεται θέμα προκατάληψης. 
Έζησαν τα πράγματα από μέσα. 

Νομίζω, λοιπόν, πως πριν πάμε να 
μιλήσουμε στους έφηβους για τον Θεό 
και να βοηθήσουμε στην αναζήτησή 
τους, πρέπει να αναρωτηθούμε αν είμα-
στε φορείς του ευαγγελικού μηνύματος. 
Ο Χριστός μάς είχε προειδοποιήσει για 
«ποιμένες» που θα κηρύττουν και θα 
θαυματουργούν (!) στ’ όνομά Του αλλά 
θα εμποδίζουν τους ανθρώπους να Τον 
συναντήσουν. Μήπως είμαστε εμείς 
αυτοί οι «ποιμένες»;  

 

Τολμάμε να φιλοσοφούμε για το 
Θεό με σχολαστικές αναλύσεις που δεν 
αγγίζουν κανέναν. Τον επικαλούμαστε 
για να «εξαγνίσουμε» προκαταλήψεις και 
νευρώσεις μας. Η πλειοψηφία της 
εκκλησιαστικής ηγεσίας παίζει στο 
όνομα του Θεού βλάσφημα παιχνίδια 
εξουσίας και εθνικισμού. Δεν έχει τα 
θεολογικά κριτήρια να μην ονομάζει 
«Ιερά παράδοση» τον συντηρητισμό της, 
ή Εκκλησία τον εαυτό της. Με την 
ευθύνη πιστών και πνευματικών, 
ακρωτηριάζονται άνθρωποι με τις 
απαγορεύσεις, τις στρεβλώσεις και τις 
ενοχές. Απαξιώνεται ο έρωτας και η 
σεξουαλικότητα που είναι τόσο κρίσιμα 
θέματα για την εφηβεία. Τα τελευταία 
χρόνια, ακόμη και η «Θεολογία του 
προσώπου» εκφυλίστηκε σε ξύλινο λόγο 
που εκφέρεται από ανέραστα χείλη.  

Αυτή είναι η Εκκλησία του Θεού 
της Αγάπης και του τελευταίου κόκκου 
άμμου;  



 

 

  Ένα άλλο σύμπτωμα του 
σκοταδισμού είναι ότι διαχειρίζεται τους 
υπαρξιακούς φόβους των πιστών για να 
υποσκάπτει τη ζωή. Φαντασιώνεται έναν 
άυλο, «ανώτερο» κόσμο στον οποίο 
αυθυποβάλλεται ότι βρίσκει νόημα: Έναν 
κόσμο «καφεΐνης». Η εκκλησία δεν έχει 
ελευθερωθεί ακόμη από αυτό το κλίμα. 
Με αυτόν τον τρόπο υπονομεύει τη ζωή 
και ακρωτηριάζει τα εργαλεία που μας 
χάρισε ο Θεός για να Τον πλησιάσουμε. 
Γιατί δεν υπάρχει καμία κατάφαση, 
καμία αληθινή χαρά που θα μπορούσε να 
μην απευθύνεται στον Αληθινό Θεό. Ο 
Θεός είναι σαν τον ουρανό που σκεπάζει 
όλη την πλάση: Δεν της αρνείται κάτι 
από τη φύση της, αλλά την σκέπει, την 
φωτίζει, της δίνει ελπίδα και νοηματο-
δοτεί κάθε της εκδήλωση. Πολλοί άγιοι 
που μιλούν για την επίσκεψη του Θεού, 
μαρτυρούν ότι το υλικό τους σώμα είναι 
δέκτης αυτής της Παρουσίας Του. 
Νιώθουν ότι το ίδιο τους το σώμα 
προσεύχεται. 

 
  Θα ήθελα εδώ να παραθέσω ένα 

κείμενο μιας κοπέλας που περιγράφει 
πώς τα χρόνια της εφηβείας ήταν γι’ 
αυτήν ήταν ένα πέρασμα από το δικό της 
σκοταδισμό, από το δικό της προσωπικό 
ψεύδος (που βίωνε στο δημοτικό), στη 
ζωή. 

  «Η 1η γυμνασίου ήταν η πιο 
συμπλεγματική μου περίοδος ή μάλλον, 
λίγο πριν τη κατηφόρα. Άρχισα να μιλάω 
άσχημα... Χειρότερα από αλήτη, και είχα 
και επιβράβευση από πάνω. Όσο όμως οι 
δικοί μου με έβλεπαν να κάνω την 
προσευχή μου (έστω κι αν βαριόμουν 
θανατηφόρα την ώρα εκείνη) και δεν με 
άκουγαν να μιλώ άσχημα, όλα ήταν ΟΚ. 
Στη 2α γυμνασίου είπα, ή μάλλον ούρλιαξα 
μέσα μου: ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΕΔΩ; Hello! 
Ξύπνα! Έχεις: 

-Πραγματικούς φίλους;  Όχι… 
-Αγάπη μέσα σου;  Όχι…  
-Συμπόνια; Όχι…   
-Όνειρα; Όχι… 
-ΠΡΟΣΩΠΟ; 
Όχι..!! Δεν είχα 
ΤΙΠΟΤΑ! 
Ανειλικρινής, 
ψεύτρα (περισσό-
τερο προς τον εαυτό μου), επιπόλαια 
κενή… Τίποτα! Δεν είχα τίποτα μέσα μου, 
εκτός από ένα ερωτηματικό βουτηγμένο 
στην αηδία… Μετά το δημοτικό, όπου ή-
μουν κλεισμένη στον κόσμο μου, είχα βγει 
έξω από αυτόν, χωρίς να έχω ιδέα πού 
βρίσκομαι! Ήρθε η αντίδραση. Σταμάτησα 
να βρίζω, να φέρομαι άσχημα και άρχισα 
να ντύνομαι άνετα, όπως ήθελα εγώ... 
Ταυτόχρονα σταμάτησα να χαμογελώ 
ψεύτικα, να τρώω, να «προσεύχομαι»… 
Είχα, μέσα από μια αιματηρή περίοδο, 
που ήμουν το πιο μιασμένο και βρωμερό 
πλάσμα του κόσμου, χωρίς ελπίδα σωτη-
ρίας, αρχίσει να βρίσκω τον εαυτό μου… 

(…) Κι έτσι πέρασε κι η τρίτη τάξη 
του γυμνασίου…Δημιουργικότατα. Άρχισα 
να γράφω,να δημιουργώ και να πρεσβεύω 
απόψεις και ιδέες στα κοινωνικά θέματα 
(χωρίς να παπαγαλίζω), να μαθαίνω, ν’ 
ακούω μουσική, ν’ ανακαλύπτω τις 
δυνατότητες του μυαλού και του σώματός 
μου.» 

Διαβάζοντας αυτό το κείμενο, 
αναρωτιέμαι, αν η εκκλησία έχει φτάσει 
την δική της εφηβεία... Γιατί αυτή η 
ψυχολογική εξέλιξη αντανακλά και την 
πνευματική εξέλιξη και ενήλικων 
ανθρώπων στην αναζήτηση του Θεού: 

Όπως η κοπέλα γκρέμισε πρώτα το 
κοσμοείδωλο της, πρώτα γκρεμίζει 
κανείς τα είδωλα του Θεού που του 
έχουν χτίσει ή που ο ίδιος έχει πλάσει 
στο μυαλό του. Αυτό εύκολα το λέμε 
αλλά σπανίως συμβαίνει. Το επισήμανε 

 



 

 

 

κι ο Ντοστογιέφσκι στον «Μεγάλο 
Ιεροεξεταστή» και πιστεύω πως κανείς 
μας δεν θα το καταφέρει ολοκληρωτικά.  

    Στο δεύτερο στάδιο μένει κανείς 
μετέωρος. Ο Θεός πέθανε και ο άνθρω-
πος καλείται να αντιμετωπίσει αυτό το 
κενό. Η τόλμη εδώ έγκειται στο να μην 
φτιάξει νέα είδωλα στη θέση των παλιών. 
Να έχει τα κότσια να αντιμετωπίσει το 
σκοτάδι, τον αγνωστικισμό. Θυμίζω εδώ 
τη φράση της κοπέλας: «Μετά το δημοτι-
κό, όπου ήμουν κλεισμένη στον κόσμο 
μου, είχα βγει έξω από αυτόν, χωρίς να 
έχω ιδέα πού βρίσκομαι!». Τα πάντα 
επαναπροσδιορίζονται. Για πολλούς 
ανθρώπους αυτό είναι μια λυτρωτική 
εμπειρία. Γιατί «σκοτώνοντας» τον 
«Θεό» στον οποίο πίστευαν, ελευθε-
ρώνονται από την 
άλλοτρίωση που 
τους επέβαλε. 

     Από κει κι 
ύστερα (στο τρίτο 
στάδιο), δε ξέρω αν 
υπάρχουν και πολ-
λά που μπορούμε 
να κάνουμε, πέρα 
από το να έχουμε 
ταπείνωση, να κα-
τάφάσκουμε τη ζωή 
και να προσπαθού-
με να αγαπάμε. 
Εναπόκειται στον 
αληθινό Θεό να 
απαντήσει. Και θα 
το κάνει αν και όταν το θελήσει... 

     Αυτή είναι η ακροβασία, η 
αβεβαιότητα της σχέσης, σε αντίθεση με 
τις βεβαιότητες και τις κατοχυρώσεις των 
θρησκειών: Όπως και σε μια ανθρώπινη 
σχέση, ο Άλλος είναι ελεύθερος να απου-
σιάσει, να σ’ αφήσει να παλέψεις μόνος 
σου, να σ’ αφήσει να πιστέψεις πως σε 
ξέχασε ή ακόμη πως δεν υπάρχει.  

Αν στην ως τώρα ζωή μου, λοιπόν, 
δεν έχω βιώσει παρά ψήγματα, παρά 
νύξεις μιας Παρουσίας, πού έγκειται ο 
προσανατολισμός μου; 

Θα έχετε ακούσει για τη θεωρία 
της «Μεγάλης Έκρηξης» για ο πώς 
δημιουργήθηκε ο Κόσμος. Πώς από έναν 
χώρο που δεν είναι μεγαλύτερος από την 
κεφαλή μιας καρφίτσας, ξεπήδησε όλο 
μας το Σύμπαν μέσα από μια ασύλληπτη 
«έκρηξη» ενέργειας και φωτός. 

Σκεφτόμουν πρόσφατα πως αυτό 
στο οποίο ελπίζω είναι μια αντίστοιχη 
«Μεγάλη Έκπληξη» του Θεού της Αγά-
πης: Πως αν υπάρχει, ελπίζω σε Αυτόν κι 
όχι στην πενιχρή κι απερίγραπτα λειψή 
δική μου αναζήτηση. Δεν ελπίζω, λοιπόν, 
τόσο στην αναζήτηση του ανθρώπου 

προς τον Θεό, αλ-
λά την αναζήτηση 
του Θεού προς 
τον άνθρωπο… 
Θα έφτανα να πω 
πως πλέον έχω 
πάψει να Τον 
αναζητώ, όχι γιατί 
δεν Τον προσμέ-
νω, αλλά γιατί ξέ-
ρω πως η Παρου-
σία Του δεν είναι 
κάτι που περνά 
από το χέρι μου.  

Ελπίζω πως 
για κάποιο λόγο 
επιλέγει τώρα να 

σιωπά. Ίσως μέσα από αυτήν τη σιωπή 
να μας ετοιμάζει να Τον γνωρίσουμε. Κι 
ότι παρά όλη μας την αναξιότητα, όλα 
μας τα σκοτάδια, θα έρθει η στιγμή που 
σαρώσει τα πάντα στο πέρασμά Του σε 
μια θάλασσα Ελέους, Φωτός και Αγάπης 
που δεν είμαστε σε θέση να 
υποψιαστούμε.   

 Δημήτρης Μουρούλης 



 

 

 

 
 Ανάμεσα στα κείμενα-σταθμούς της 
ευρωπαϊκής φιλοσοφίας, εξέχουσα θέση 
κατέχουν τα λεγόμενα Αρεοπαγιτικά 
συγγράμματα. Ονομάστηκαν έτσι διότι 
απεδόθησαν εσφαλμένα στον Διονύσιο 
Αρεοπαγίτη, τον μνημονευόμενο στις 
Πράξεις μαθητή του Αποστόλου Παύλου 
και πρώτο επίσκοπο των Αθηνών. 
Χρονολογούνται περί την αρχή του 6ου 
αιώνα. Ο μυστηριώδης συντάκτης τους 
είναι άγνωστος. Φαίνεται, ωστόσο, ότι 
τελεί υπό την επιρροή του νεοπλατωνι-
κού φιλοσόφου Πρόκλου. Τα εν λόγω 
γραπτά συνοψίζουν τον θεολογικό από-
φατισμό της ελληνικής εκκλησιαστικής 
παράδοσης, αξιοποιώντας τη νεοπλατω-
νική ορολογία και προβληματική. Σχολι-
άσθηκαν από το Μάξιμο τον Ομολογητή 
και μεταφράσθηκαν στα λατινικά από 
τον Ιωάννη Σκώτο Εριγένη. Άσκησαν 
τεράστια επίδραση στη διαμόρφωση της 
μεσαιωνικής φιλοσοφίας και θεολογίας 
και συγκρότησαν τη θεωρητική βάση 
τόσο του ανατολικού όσο και του 
δυτικού μυστικισμού. Από το έργο Περί 
θείων ονομάτων σταχυολογούμε ενδι-
αφέρουσες σκέψεις για τον έρωτα, τις 
οποίες και παραθέτουμε παρακάτω. 

 Η δημιουργία του κόσμου θεωρείται 
αποτέλεσμα του «αγαθοεργού» έρωτα 
του Θεού για τα όντα. Ο έρωτας 
προϋπάρχει «καθ’ υπερβολήν» εντός του 
Θεού και Τον κινεί προς δημιουργική 
εξωτερίκευση, δεν Τον αφήνει να 
παραμείνει άγονος μέσα στον Εαυτό 
Του. Από το ξεχείλισμα της πλεονά-
ζουσας  γεννητικής  ενέργειας του Θεού 
προκύπτουν τα πάντα. Ο συγγραφέας 
υποστηρίζει ότι το όνομα του έρωτα είναι 
θεϊκότερο  απ’  αυτό  της αγάπης, αν  και 

πολλοί θεολόγοι τα λαμβάνουν ως ταυτό-
σημα και ισοδύναμα. 

 Ο έρωτας των όντων για τον Θεό 
έχει το χαρακτήρα της επιστροφής προς 
Αυτόν. Ο έρωτας μεταξύ ομοταγών 
όντων (π.χ. ο έρωτας ανθρώπου για 
άνθρωπο) εκδηλώνεται ως κοινωνία, 
δηλαδή ως σχεσιακή αλληλουχία και 
συνοχή. Τέλος, ο έρωτας του Θεού για τα 
όντα εκφράζεται ως πρόνοια γι’ αυτά. 

  
 Ο αληθινός έρωτας, ο «όντως έρως», 
είναι ένας: ο θείος. Πρόκειται για τον 
έρωτα που εκπηγάζει απ’ το Θεό και 
διαχέεται στο Σύμπαν. Όμως, η άγνοια 
του αληθούς έρωτα βυθίζει τα πλήθη των 
ανθρώπων στον μεριστό, διαιρεμένο, 
κομματιασμένο, σωματοπρεπή έρωτα, ο 

 



 

 

 

οποίος δεν συνιστά παρά είδωλο και 
έκπτωση του όντως έρωτα. Ο θείος έρω-
τας είναι εκστατικός. Τούτο σημαίνει 
ότι ο εραστής παύει να ανήκει στον εαυ-
τό του και παραδίδεται ολοκληρωτικά 
στον ερώμενο. Ο άνθρωπος εξίσταται 
(όπως ο μέγας Παύλος), τουτέστιν 
εξέρχεται από την ατομική του ύπαρξη 
και δεν ζει πλέον τη δική του ζωή, αλλά 
τη ζωή του ερωμένου του, δηλαδή του 
Χριστού. Αλλά και ο των πάντων αίτιος 
Θεός εξίσταται («έξω εαυτού γίνεται») 
από υπερβολή ερωτικής αγαθότητας. 
Παρά την απόλυτη οντολογική υπεροχή 
και διακριτότητά Του έναντι των 
κτισμάτων, κατέρχεται («κατάγεται») 
εκστατικώς προς αυτά. Εκδηλώνει δε τον 
ασίγαστο έρωτά Του 
για τα πλάσματα 
εκχέοντάς τους τις 
αναρίθμητες πρόνοιές 
Του. Γι’ αυτό και 
ζηλωτής (!) προσα-
γορεύεται από τους 
θεολόγους, επειδή 
τρέφει πολύν αγαθόν 
έρωτα για τα όντα.  
   
 Όσον αφορά στη 
σχέση του έρωτα με 
το ωραίο - αγαθό, 
υποστηρίζονται από 
τον συγγραφέα τα 
εξής: ο έρωτας, ως 
δύναμη που ενοποιεί 
και συνέχει τα πάντα, 
προϋπάρχει εντός του ωραίου - αγαθού 
και χορηγείται από το ωραίο - αγαθό, διά 
το ωραίο - αγαθό. Επομένως, αρχή και 
τέλος του έρωτα αποτελεί το ωραίο κι 
αγαθό, το οποίον ο συγγραφέας ταυτίζει 
με τον Θεό, απηχώντας την πλατωνική 
και νεοπλατωνική παράδοση.  

  Ερχόμαστε, έτσι, στη διατύπωση 
ενός κυκλικού σχήματος για την κίνηση 
του έρωτα, το οποίο θα μπορούσε να 
περιγραφεί συνοπτικά ως ακολούθως: ο 
έρωτας εκκινεί από τον Θεό, προχωρεί 
μέχρι τα έσχατα όντα και επιστρέφει πάλι 
στον Θεό. Πράγματι, οι θεολόγοι καλούν 
τον Θεό άλλοτε έρωτα – αγάπη και 
άλλοτε εραστόν – αγαπητόν, σαν να είναι 
δηλαδή ο Θεός ταυτοχρόνως τόσο το 
υποκείμενο, όσο και το αντικείμενο του 
έρωτα. Ως ωραίος και αγαθός, ο Θεός 
είναι αγαπητός – έραστος από τα όντα. 
Συνάμα, όμως, είναι και ο αίτιος, ο 
παραγωγός, ο «προβολεύς» και «απογεν-
νήτωρ» του έρωτα. Ο έρωτας συνιστά 
έκφανση του Θεού, «εκβλυζομένη» προς 

τα όντα και επανερχομένη από τα όντα 
στον Θεό. Όλοι οι επιμέρους έρωτες 
ανάγονται στον ΕΝΑ και συνεπτυγμένο 
ΕΡΩΤΑ και ΠΑΤΕΡΑ πάντων των ερώ-
των (τον Θεό). Ο Θεός δεν είναι μόνον η 
πρωταρχική πηγή κάθε έρωτα, αλλά, 
επιπλέον, «επικρατεί» (=κυριαρχεί) και 

 



 

 

 

«προκατάρχει» επί όλων των ερωτικών 
δυνάμεων που δρουν στο πραγματικό. Ο 
έρωτας που βιώνεται από το σύνολο των 
πλασμάτων («ο εκ των όντων απάντων 
ολικός έρως») «ανατείνεται» πάντοτε 
προς την απωτάτη γενεσιουργό αρχή του, 
ήτοι τον Θεό, και, μάλιστα, σύμφωνα με 
την οικεία φύση κάθε πλάσματος 
(«συμφυώς εκάστω»). Άρα, ερμηνεύ-
οντας τις εν λόγω διδαχές, θα μπορούσε 
κάποιος να ισχυρι-
σθεί ότι ο έρωτας π.χ. 
ανάμεσα στον άνδρα 
και τη γυναίκα 
απoτελεί μια κινητι-
κή δύναμη «αναγωγό 
επί τον Θεόν», που 
καθιστά τον άνθρω-
πο δέκτη και μέτοχο 
της θείας ενέργειας. 
Ο θείος έρως είναι 
άναρχος και ατελεύ-
τητος. Αφού κάθε 
έρωτας εκδηλούμε-
νος στον κόσμο εί-
ναι, την ίδια στιγμή, 
προχώρηση του εκκι-
νούντος από τον Θεό 
έρωτα και επιστροφή 
στον γεννήτορα των ερώτων, ο έρωτας 
προβάλλει ως ένας «αΐδιος κύκλος περι-
πορευόμενος εν απλανεί συνελίξει» (που 
διαγράφει μια σταθερή ανακύκληση). 

 Θεμέλιο της οντολογίας του Αρεο-
παγίτη αποτελεί η αντίληψη ότι το κακό 
δεν είναι ον («ουκ άρα ον το κακόν»). Το 
κακό προκύπτει ως εναντίωση στο αγαθό 
ή στέρηση του αγαθού ή αποχωρισμός 
από το αγαθό ή ατελές αγαθό. Όλα τα 
όντα είναι αγαθά και προέρχονται από το 
αγαθό («τα όντα πάντα, καθ’ όσον έστι, 
και αγαθά εστι και εκ ταγαθού»), 

υφίστανται δε μόνον καθ΄ όσον μετέχουν 
του αγαθού. Ακόμη και ο ακόλαστος, 
καίτοι δέσμιος της άλογης επιθυμίας, με-
τέχει, έστω κατ’ ελάχιστον, του αγαθού. 
Διότι, ακόμη και στην πορνεία, διατη-
ρείται ένα αμυδρό απήχημα της ενώσεως 
και της αγάπης («…ο ακόλαστος, ει και 
εστέρηται ταγαθού κατά την άλογον 
επιθυμίαν,… μετέχει δε όμως ταγαθού 
κατ’ αυτό το της ενώσεως και φιλίας 

αμυδρόν απήχημα»). 
Δεν είναι το σώμα, η 
πηγή της κακίας, ούτε η 
ύλη, εν γένει. Η κακία 
«παρυφίσταται» και σε 
ασώματα όντα, όπως οι 
δαίμονες. Η ύλη είναι 
αγαθή, ως μετέχουσα 
του κάλλους, της 
μορφής και της τάξης 
του κόσμου. 
 
ΥΥΥσσστττεεερρρόόόγγγρρραααφφφοοο...    
   Επί αιώνες, συγκεκρι-
μενες εκδοχές του χρι-
στιανισμού εργάσθη-
καν ακαταπόνητα για 
να δολοφονήσουν τον 
έρωτα και να πνίξουν 

τη σεξουαλικότητα του Ευρωπαίου. Το 
τίμημα που πληρώνει ο άνθρωπος της 
μετανεωτερικότητας συγκροτείται από 
την πλήρη αποχαλίνωση του ενστίκτου, 
την απόλυτη αποϊεροποίηση πολυτιμότα-
των πτυχών του καθημερινού βίου, την 
αισθητική της χυδαιότητας, την απόγνω-
ση που κομίζει η ρηχότητα των σχέσεων. 
Αλλά η περιρρέουσα σύγχυση είναι τόσο 
συνθλιπτική, όσο εκκωφαντική είναι και 
η απουσία οιασδήποτε οντολογίας του 
έρωτα από τον τρέχοντα εκκλησιαστικό 
λόγο.  

ΓΓΓιιιώώώρρργγγοοοςςς    ΚΚΚρρρααανννιιιδδδιιιώώώτττηηηςςς   

 



 

 

 
 

 
    
 
Όταν ο πρόεδρος της Αμερικής Φραγκλίνος 
Πήρς (1853-1857), ζήτησε από μια φυλή 
Ινδιάνων να πουλήσουν τη γη τους, ο 
Σηάτλ, ο αρχηγός τους, του διαμήνυσε: 

 
«Ο μεγάλος αρχηγός στην Ουά-

σιγκτον, μηνάει πως θέλει να αγοράσει τη 
γη μας. Ο αρχηγός μηνάει ακόμα λόγια 
φιλικά  και  καλοθέλητα.   Καλοσύνη  του, 
γιατί ξέρουμε 
πως αυτός λίγο 
τη χρειάζεται 
αντίστοιχα τη 
φιλία μας. Την 
προσφορά του θα 
τη μελετήσουμε, 
γιατί ξέρουμε 
πως αν δεν το 
πράξουμε, 
μπορεί ο λευκός 
να προφτάσει με 
τα όπλα και να 
πάρει τη γη μας. 
   Πώς μπορείτε 
να αγοράζετε ή 
να πουλάτε τον 
ουρανό, τη ζέστα 
της γης; Για μας μοιάζει παράξενο. Η 
δροσιά του αγέρα ή το άφρισμα του νερού 
ωστόσο δε μας ανήκουν. Πως μπορείτε να 
τα αγοράσετε από μας; Κάθε μέρος της 
γης αυτής είναι ιερό για το λαό μου. Κάθε 
αστραφτερή πευκοβελόνα, κάθε αμμούδα 
στις ακρογιαλιές, κάθε θολούρα στο 
σκοτεινό δάσος, κάθε ξέφωτο και κάθε 
ζουζούνι που ζουζουνίζει είναι, στη μνήμη 
και στην πείρα του λαού μου, ιερό.  

Ξέρομε πως ο λευκός δεν 
καταλαβαίνει  τους  τρόπους  μας. Τα μέρη 
της  γης, το  ένα  με  το  άλλο,  δεν  κάνουν 
γι' αυτόν διαφορά, γιατί είναι ένας ξένος 
που φτάνει τη νύχτα και παίρνει  από τη γη 

 
 

 
 

όλα όσα του χρειάζονται. Η γη δεν είναι 
αδελφός του, αλλά εχθρός που πρέπει να 
τον καταχτήσει και αφού τον καταχτήσει 
πηγαίνει παρακάτω. 

     Με το ταμάχι που έχει θα 
καταπιεί τη γη και θα αφήσει πίσω του μια 
έρημο. Η όψη που παρουσιάζουν οι 
πολιτείες σας, κάνει κακό στα μάτια του 
ερυθρόδερμου.  Όμως  αυτό  μπορεί και να 

συμβαίνει, 
επειδή ο 

ερυθρόδερμος 
είναι άγριος και 
δεν καταλαβαί-
νει. Αν αποφα-
σίσω να δεχτώ, 
θα βάλω έναν 
όρο. Τα ζώα 

της γης αυτής ο 
λευκός θα πρέ-
πει να τα μετα-
χειριστεί σαν 
αδέλφια του. 

Τι είναι ο 
άνθρωπος 

δίχως τα ζώα; 
Αν όλα τα ζώα 

φύγουν από τη μέση, ο άνθρωπος θα 
πεθάνει από μεγάλη μοναξιά, γιατί όσα 
συμβαίνουν στα ζώα, τα ίδια συμβαίνουν 
και στον άνθρωπο. 

 Ένα ξέρουμε, που μπορεί μια μέρα 
ο λευκός να το ανακαλύψει: ο Θεός μας 
είναι ο ίδιος Θεός. Μπορεί να θαρρείτε 
πως Εκείνος είναι δικός σας, όπως ζητάτε 
να γίνει δική σας η γη μας. Αλλά δεν το 
δυνόσαστε. Εκείνος είναι Θεός των 
ανθρώπων. Και το έλεος Του μοιρασμένο 
απαράλλακτα σε ερυθρόδερμους και 
λευκούς. Αυτή η γη Του είναι ακριβή. 
Όποιος τη βλάφτει, καταφρονεί το 
Δημιουργό της. Θα περάσουν οι λευκοί 

 



 

 

 
 

και μπορεί μάλιστα γρηγορότερα από 
άλλες φυλές. Όταν μαγαρίζεις συνέχεια το 
στρώμα σου, κάποια νύχτα θα πλαντάξεις 
από τις μαγαρισιές σου. Όταν όλα τα 
βουβάλια σφαχτούν, όταν όλα τα άγρια 
αλόγατα μερέψουν, όταν την ιερή γωνιά 
του δάσους τη γιομίσει το ανθρώπινο 
χνώτο και το θέαμα των 
φουντωμένων λόφων το 
κηλιδώσουν τα σύρματα του 
τηλέγραφου με το βουητό 
τους, τότες πού να βρεις το 
ρουμάνι; Πού να βρεις τον 
αητό; Και τι σημαίνει να 
πεις έχε γεια στο φαρί σου 
και στο κυνήγι; Σημαίνει το 
τέλος της ζωής και την αρχή 
του θανάτου. 

Πουθενά δε βρίσκεται 
μια ήσυχη γωνιά μέσα στις 
πολιτείες του λευκού. Που-
θενά δε βρίσκεται μια γωνιά 
να σταθείς να ακούσεις τα 
φύλλα στα δεντρα την 
άνοιξη ή το ψιθύρισμα που 
κάνουν τα ζουζούνια πεταρίζοντας. 

Όμως μπορεί, επειδή, καταπώς είπα, 
είμαι άγριος και δεν καταλαβαίνω, μπορεί 
μονάχα για το λόγο αυτόν ο σαματάς να 
ταράξει τα αυτιά μου. 

Μα τι μένει από τη ζωή, όταν ένας 
άνθρωπος δεν μπορεί να αφουγκραστεί τη 
γλυκιά φωνή που βγάνει το νυχτοπούλι ή 
τα συνακοΰσματα των βατράχων ολόγυρα 
σε ένα βάλτο μέσα στη νυχτιά; 

Ο ερυθρόδερμος προτιμάει το 
απαλόηχο αγέρι λαγαρισμένο από την 
κατάμεσήμερη βροχή ή μοσχοβολημένο με 
το πεύκο. Του ερυθρόδερμου του είναι 
ακριβός ο αγέρας, γιατί όλα, τα πάντα 
μοιράζονται την ίδια πνοή, τα ζώα, τα 
δέντρα, οι άνθρωποι. Ο λευκός δε φαίνεται 
να δίνει προσοχή στον αέρα που ανασαί-
νει. Σαν ένας που χαροπολεμάει για μέρες 
πολλές, δεν οσμίζεται τίποτα. 

 Αν ξέραμε, μπορεί να καταλαβαί-
ναμε, αν ξέραμε τα όνειρα του λευκού, τις 
ελπίδες που περιγράφει στα παιδιά του τις 
μακρινές χειμωνιάτικες νύχτες, τα 
οράματα που ανάφτει στο μυαλό τους, 
ώστε ανάλογα να δέονται για την αυριανή. 

 Αλλά εμείς είμαστε άγριοι. Μας 
είναι κρυφά τα όνειρα 
του λευκού. Και επει-
δή μας είναι κρυφά, 
θα εξακολουθήσουμε 
το δρόμο μας. Αν το 
συμφωνήσουμε μαζί, 
θα το πράξουμε, για 
να σιγουρέψουμε τις 
προστατευόμενες πε-
ριοχές που μας 
τάξατε. Εκεί θα 
ζήσουμε, μπορεί, τις 
μετρημένες μέρες μας 
καταπώς το θελήσου-
με. Όταν ο στερνός 
ερυθρόδερμος λείψει 
από τη γη, και από τη 
μνήμη δεν απομείνει 

παρά ο ίσκιος από ένα σύννεφο που 
ταξιδεύει στον κάμπο, οι ακρογιαλιές 
αυτές και τα δάση θα φυλάγουν ακόμα τα 
πνεύματα του λαού μου, γιατί αυτή τη γη 
την αγαπούν, όπως το βρέφος αγαπάει το 
χτύπο της μητρικής καρδιάς. 

 Αν σας την πουλήσουμε τη γη μας, 
αγαπήστε την καθώς την αγαπήσαμε εμείς, 
κρατήστε ζωντανή στο λογισμό σας τη 
μνήμη της γης, όπως βρίσκεται τη στιγμή 
που την παίρνετε, και με όλη σας τη 
δύναμη, με όλη την τρανή μπόρεση σας, 
με όλη την καρδιά σας, διατηρήστε τη για 
τα παιδιά σας, και αγαπήστε την καθώς ο 
Θεός αγαπάει όλους μας. 

 Ένα ξέρουμε, ο Θεός είναι ο ίδιος 
Θεός. Η γη Του είναι ακριβή. Ακόμα και ο 
λευκός δε γίνεται να απαλλαχτεί από την 
κοινή μοίρα... » 

ΣΣΣιιιάάάτττλλλ   

 



 

 

 

 
  

Πόσο πολύ μπορεί ένα κείμενο να 
προδώσει τις σκέψεις αυτού που το 
υπογράφει, όσο κι αν αυτός προσπαθεί για 
το αντίθετο;… 
 Οι  εγκύκλιοι  της Συνόδου της 
Εκκλησίας της Ελλάδος με τίτλους «Η 
αξιοποίηση του λαϊκού στοιχείου από την 
Εκκλησία», «Χωρισμός Εκκλησίας και 
Κράτους» και «Η Ορθόδοξη Εκ-
κλησία και η αξία της Πατρίδος» 
δείχνουν, για άλλη μια φορά, πόσο 
αποκομμένη είναι από το υπόλοι-
πο σώμα της Εκκλησίας, διατυπώ-
νοντας τις θέσεις της με αντιφά-
σεις, αοριστίες και υπεκφυγές. 
 Στην πρώτη εγκύκλιο, από 
την αρχή κιόλας, τονίζεται πόσο 
εσφαλμένη είναι η εντύπωση ότι 
«…η Εκκλησία ταυτίζεται με το 
ιερατείο και το πλήρωμα με το 
λαό…». Ωστόσο, στην ίδια σελίδα 
και με έντονα γράμματα (προφα-
νώς για να μη μας διαφύγει…) το-
νίζεται πως διαμέσου (και) αυτής 
της εγκυκλίου «Η Εκκλησία  
μιλάει στα παιδιά της…». Αφού, λοιπόν, η 
Σύνοδος είναι αυτή που υπογράφει την 
εγκύκλιο αυτοχαρακτηρίζεται, αυτόματα, ως 
Εκκλησία… 
 Το κείμενο, στη συνέχεια, εξακολου-
θεί να προκαλεί το «ενδιαφέρον», ιδιαίτερα 
στα σημεία που γίνονται αναφορές στα, 
τουλάχιστον παραπλανητικά, μέτρα που 
ψηφίστηκαν (από τη Σύνοδο και μόνο, 
φυσικά…) για συμμετοχή των λαϊκών στη 
διοίκηση της Εκκλησίας, με αποκορύφωμα 
την αινιγματική και διπλωματική αποφυγή 
εξήγησης τού γιατί οι κληρικοί δεν 
εκλέγονται από το λαό… 
 Στη δεύτερη εγκύκλιο διαφαίνεται ο 
πανικός που έχει καταλάβει τους ρασοφό-
ρους εξουσιαστές μήπως και η Εκκλησία 
πάψει να αποτελεί κρατικό δεκανίκι-
ανάχωμα, μεταξύ των άλλων, ενάντια σε 
κάθε  κοινωνική   εξέγερση   απέναντι  στην 

 

ταξική εκμετάλλευση και επιβολή -με συνέ-
πεια την απώλεια των διόλου ευκαταφρόνη-
των προνομίων1. Αγωνία, λοιπόν, για το ότι 
«…οι ιερείς δεν θα ανήκουν στις τάξεις 
των δημοσίων υπαλλήλων, ενώ η διαχείρι-
ση της εκκλησιαστικής περιουσίας θα πε-
ράσει απόλυτα στην ιερή κοινότητα, που 
θα  λογοδοτεί  αποκλειστικά στα μέλη της» 

    

[Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 13/2/2005]. 
Τρόμος, μήπως εξαλειφθούν τα ερείσματα 
στον…. φιλόχριστο(!!!) ελληνικό στρατό2 
και δοθεί η ελευθερία στους μαθητές να 
επιλέξουν αν θέλουν να  αποτελέσουν το 
ακροατήριο για τις φλυαρίες και την 
«ξύλινη» γλώσσα των (περισσοτέρων) 
θεολόγων στα σχολεία… 
 Και το καλλίτερο για το τέλος… η 
αναβίωση του χουντικού «Πατρίδα – 
Θρησκεία – Οικογένεια», έτσι, για να μην 
ξεχνάμε τους ιστορικούς συνοδοιπόρους… 
Η τρίτη, λοιπόν, εγκύκλιος προσπαθεί να 
πείσει ότι άλλο πράγμα ο εθνικισμός και 
άλλο ο υγιής(!) πατριωτισμός. Ότι η Γραφή 
και ο Παύλος εξυμνούν την ιδέα της 
Πατρίδας. Ότι τα σύνορα πάνω στη γη είναι 
επιβεβλημένα «εξ άνωθεν». Ότι προς τιμήν 
αυτών που αγωνίστηκαν στην επανάσταση 
του ’21 πρέπει να εμπνευστούμε την αγάπη 

 

 



 

 

 

προς την Ορθοδοξία και την Πατρίδα… Ας 
πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά… 
 Μαθαίνουμε ότι η Εκκλησία «…έγινε 
εθνάρχουσα του Γένους των Ελλήνων, για 
να του χαρίσει την ελευθερία του, αλλά και 
μέσω αυτού να οδηγήσει στον Χριστιανι-
σμό και τον Πολιτισμό και άλλους λαούς». 
«Ευτυχώς», δηλαδή, που υπάρχουν οι 
ανώτεροι πολιτισμικά Έλληνες και ως 
αυτόκλητοι σωτήρες θα οδηγήσουν τους 
κακόμοιρους λαούς της οικουμένης μακριά 
από τα σκοτάδια της άγνοιας και του 
πρωτογονισμού… κάτι τέτοιο δεν προπα-
γανδίζουν και οι απανταχού ελληνοκεντρι-
κοί, εθνικιστές, χρυσαυγίτες, πατριώτες, 
φασίστες, χουντικοί, και όποιο άλλο όνομα 
έχουν, όταν μιλούν για ανωτερότητα της  
λευκής φυλής και του δυτικού πολιτισμού 
με κορωνίδα του τον ελληνικό, περιφρο-
νώντας λαμπρούς πολιτισμούς όπως των 
λαών της άπω ανατολής και των ιθαγενών 
της αμερικανικής ηπείρου αλλά και τις 
ωσμώσεις του «ελληνικού» πολιτισμού με 
εκείνους της ανατολής; Ιδού ο «υγιής» 
πατριωτισμός… 
 Τονίζει, λένε, ο Παύλος την 
εθνικότητά του και την αγάπη του προς την 
πατρίδα του. Παραβλέπουν όμως πως είτε 
επειδή βρέθηκε προ κινδύνου είτε επειδή 
είχε διαγνώσει ότι το έθνος είναι μια 
ανθρώπινη κατασκευή, καθ’ όλα εφήμερη, 
επικαλείται την ιδιότητα του ως ΡΩΜΑΙΟΣ 
ΠΟΛΙΤΗΣ!!!!! [Πραξ. 16, 37]. Και όχι μόνο 
αυτό αλλά προ του μαστιγώματος διατρανώ-
νει πως «…Εγώ όμως γεννήθηκα Ρωμαί-
ος!» [Πραξ. 22, 28]. Εθνικός προδότης, 
τουλάχιστον, θα χαρακτηριζόταν από τους 
«υγιώς σκεπτόμενους» της προηγούμενης 
παραγράφου3. 
 Τα σύνορα, λένε, των κρατών – 
στηριζόμενοι στα λόγια του Παύλου [Πραξ. 
17, 26] - είναι αποτέλεσμα της Θείας Βού-
λησης… Δηλαδή, οι διαχωριστικές γραμμές 
της υδρογείου, τα συρματοπλέγματα πάνω 
στα οποία, και για τα οποία, σφάζονται οι 
λαοί ανά τους αιώνες είναι θέλημα Θεού, 

ενός Θεού που προτιμά (;) τα δημιουργήμα-
τά του να ζουν μαντρωμένα, προφυλαγμένα 
από τα…άλλα, κακόβουλα – πάλι, όμως - 
δημιουργήματά του! Ε, αυτόν τον Θεό τούς 
τον επιστρέφουμε και μάλιστα νεκρό, αφού 
(και) τέτοιων ψευτοθεών το κεφάλι 
συνέτριψε ο Χριστός με την Ανάστασή Του. 
Και για να μην δημιουργούνται παρανοή-
σεις σχετικά με τα λόγια του Παύλου, είναι 
γνωστό πως πολλές πραγματικότητες της 
εποχής του αδυνατούσε να υπερβεί: κρατική 
εξουσία [Ρωμ. 13], θέση της γυναίκας [Α’ 
Κορ. 11] κ.ά., αδυναμία που απλά μας 
υπενθυμίζει ότι και αυτός ήταν άνθρωπος… 
 Στην φράση του Παύλου για μη 
διάκριση Ιουδαίου και Έλληνα ενώπιον του 
Θεού, ισχυρίζονται πως επειδή αναφέρει και 
μη διάκριση άντρα και γυναίκας και αφού 
αυτή η τελευταία δεν είναι δυνατόν να 
πραγματωθεί, δεν κυριολεκτεί και για την 
πρώτη, δηλαδή για κατάργηση πατρίδων και 
εθνοτήτων… Πόσο αφελώς, αν όχι υποκρι-
τικά, εξομοιώνουν τη φύση του ανθρώπου, 
την Πρόνοια του Θεού για την ολοκλήρωση 
των δημιουργημάτων του, με τα εξ’ 
ολοκλήρου ανθρώπινα σκευάσματα που 
καλούνται έθνος και κράτος… Και ας μην 
ξεχνάμε πως κάθε «έθνος» τη γλωσσική του 
ιδιομορφία– θεμελιακό χαρακτηριστικό του 
– την απέκτησε, σύμφωνα με το Βαβελικό 
μύθο της Παλαιάς Διαθήκης, σαν 
αποτέλεσμα και “τιμωρία” της ανθρώπινης 
έπαρσης… 
 Όσον αφορά, τέλος, στους αγωνιστές 
του ’21, καλό θα ήταν οι ρασοφόροι, και όχι 
μόνο, εθνοσωτήρες να θυμηθούν πως το 
ξέσπασμα της  εξέγερσης που οι τότε 
εκκλησιαστικοί εξουσιαστές έτρεξαν να 
καπελώσουν (αφού δεν μπόρεσαν να το 
αποτρέψουν προς χάριν της διατήρησης της 
τάξης, της κοινωνικής συνοχής και, φυσικά,  
των προνομίων τους) 4 δεν ήταν παρά η 
κορωνίδα τόσων και τόσων μικρών και 
μεγαλύτερων εξεγέρσεων5 εναντίον Τούρ-
κων και Ελλήνων εξουσιαστών, εξεγέρσεις 
που πραγματώθηκαν από ληστές, αντιεξου-

 



 

 

 

σιαστές, Έλληνες, Αλβανούς, Τούρκους, 
αγνούς καλόγερους και ιερείς και όχι από-
κλειστικά από Έλληνες αφιερωμένους στο 
υβριδικό τερατούργημα της Ελληνορ-
θοδοξίας6. 

 Πατρίδα του χριστιανού είναι όλη η 
γη, ο ουρανός, η πλάση ολάκερη. Καμιά 
σημαία, κανέναν ύμνο, καμία διαχωριστική 
γραμμή δεν δύναται να ανεχτεί ανάμεσα 
στον εαυτό του και σε οποιονδήποτε άλλον 
άνθρωπο…δεν είναι φορέας «ανώτερων» 
και «πεφωτισμένων» πολιτισμών και 
εθνικισμών αλλά αγγελιαφόρος αγάπης, 
αλληλεγγύης, συντροφικότητας, αξιοπρέπει-
ας… Ο Χριστός έστειλε τους μαθητές του 
στον κόσμο συμβουλεύοντάς τους να είναι 
απλοί και ταπεινοί…ούτε δεύτερο χιτώνα να 
μη φέρουν, πόσο μάλλον «τιάρες», 
κοσμήματα, λιμουζίνες, σωματοφύλακες… 
να μην αποκαλούν κανέναν «πατέρα», γιατί 
ο Πατέρας είναι ένας και «βρίσκεται στον 
ουρανό», αλλά «αδελφό» και οι σχέσεις 
τους να χαρακτηρίζονται και να διαποτί-
ζονται από αγάπη και ισότητα και όχι από 
εξουσιαστικότητα και αρχομανία… Το αν η 
«Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος», η 
αυτοαποκαλούμενη και «ιερά», ανταποκρί-
νεται στα παραπάνω, ας το ζυγίσει και 
κρίνει προσεκτικά κάθε ένας από εμάς…  

  
 
 
 
1 Απόδειξη για τον ιστορικό ρόλο της 
Εκκλησίας σε σχέση με το Κράτος; Τα ίδια τα 
λόγια της Συνόδου στην εν λόγω εγκύκλιο: 
«…κάποιοι εξορμούν ανεύθυνα για να 
κατεδαφίσουν την πίστη του Λαού, αντί να 
την ενισχύσουν ως πολύτιμο παράγοντα 
εσωτερικής ψυχικής πληρότητας, εθνικής 
ομοψυχίας και κοινωνικής συνοχής». 
   
2 Μπορεί πλέον η συμμετοχή του 
στρατεύσιμου στη Θ. Λειτουργία να μην είναι 
υποχρεωτική, ωστόσο η πραγματικότητα – 
μέσα από τις καταγγελίες πλήθους φαντάρων 
(βλ. Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, «Φαντάρε, 

πού πας;» (28 Ιανουαρίου 2007)) – 
αποδεικνύει πως ο ψυχολογικός εκβιασμός 
ενός φονταμενταλιστή αξιωματικού υπερβαί-
νει κάθε ατομικό δικαίωμα. 
     
3 Λένε πως ο Παύλος εξυμνεί τη αγάπη προς 
την πατρίδα, άρα και εκείνος θα έπρεπε να 
έχει «παντιέρα» του το ότι ήταν Ιουδαίος. 
Όμως, το να τονίζει ρητά ότι γεννήθηκε 
Ρωμαίος (!) είναι σαν ένας Έλληνας την 
περίοδο της τουρκοκρατίας να ισχυρίζεται 
πως γεννήθηκε… Οθωμανός, αφού η Ελλάδα 
απoτελούσε κτήση της Οθωμανικής 
Αυτoκρατορίας, όπως ακριβώς και το Ισραήλ 
της Ρωμαϊκής. Αυτό ακριβώς είναι που θα 
θεωρείτο εσχάτη προδοσία από τους «υγιείς 
πατριώτες»… έχουμε δηλαδή μια οφθαλμο-
φανή αντίφαση… 
 
4 βλ. Τα Νέα, «Εθνοσωτήρια Ψεύδη» (2 – 3 
Απριλίου 2005), «Η Εκκλησία στο Εικοσιένα» 
(22 Μαρτίου 2005), «Από το Κρυφό Σχολειό… 
στην Αγία Λαύρα» (24 Μαρτίου 2005), «Εθνι-
κή Παλιγγενεσία και εθνική μυθολογία» (20 
Μαρτίου 2004), «Το Κρυφό Σχολειό και η 
κρυφή του αλήθεια» (3 Απριλίου 2004) 
         Διαδρομή Ελευθερίας, «Οι χριστιανικές 
ηγετικές ομάδες και ο ρόλος τους κατά την 
περίοδο της Οθωμανοκρατίας» (αρ. φύλλου 
34), «Η κυριαρχία στα Βαλκάνια (330 – 1821)», 
(αρ. φύλλου 35), «Χριστοδουλικά παραμυ-
θάκια» (αρ. φύλλου 38), «Θρησκείες στον 
Βαλκανικό χώρο» (αρ. φύλλου 36) 
        Κοινωνική Απελευθέρωση, «Η ιστορία των 
κοινωνικών αγώνων κατά την περίοδο 1680 – 
1913» (αρ. φύλλου 1) 
   
5 βλ. Κάσσης Κυριάκος, Αντιεξουσιαστές και 
Ληστές στα βουνά της Ελλάδας, εκδ. Ιχώρ, Μάνη 
– Αθήνα, 2000 
           Συλλογικό, Κυριαρχία και Κοινωνικοί 
Αγώνες στον «ελλαδικό χώρο», επιμ. Ομάδα 
Ενάντια στη Λήθη, εκδ. Αναρχική Αρχειοθήκη, 
Αθήνα, 1996 
   
6  βλ. Μανώλης Βασιλάκης, Η Μάστιγα του 
Θεού, εκδόσεις ΓΝΩΣΕΙΣ 
          Άρδην, «Ανάμεσα σε ένα Αβέβαιο Μέλ-
λον και ένα Πνιγμένο στο Ψέμμα Πρόσφατο 
Παρελθόν» (τεύχος 28) 

ΧΧΧρρρίίίσσστττοοοςςς    ΗΗΗλλλιιιόόόππποοουυυλλλοοοςςς  

 



 

 

 

  
 
 ΤΤΤοοο   ΠΠΠρρρόόόβββλλληηημμμααα   
 

     Ποιος μπορεί ν’ αρνηθεί πως η 
Εκκλησία μας, νοσεί βαρύτατα; Ποιος 
μπορεί εύκολα να κλείσει τα μάτια στη 
διαφθορά και την παρακμή της διοίκησης, 
στη σύγχυση και την αβεβαιότητα των 
πιστών, στις υπερβολές και τον παραλογι-
σμό των εκκλησιαστικών πρόσωπων; 
Κανείς. Όλοι το νιώθουμε, όλοι το ψηλα-
φούμε, όλοι υποφέ-
ρουμε, όλοι ντρεπό-
μαστε. Κι όμως αν 
κοιτάξει κανείς να 
βρει την αιτία τότε θ’ 
ακούσει τόσες από-
ψεις που στα σίγου-
ρα θ’αποκάμει και με 
βαθύ αναστεναγμό 
θα πει: Δε γίνεται 
τίποτα! Πολλοί θα 
πουν πως οι άθεοι 
πολεμούν την 
Εκκλησία. Ίσως να 
‘ναι έτσι. Αλλά τα 
όσα έχουν δει το φως 
της δημοσιότητας 
είναι άραγε ψέματα; 
Και για όσα οι 
δημοσιογράφοι δεν 
μίλησαν, μα «οι 
παροικούντες την 
Ιερουσαλήμ» τα γνωρίζουν πολύ καλά, τι 
θα πούμε; Άλλοι με θυμόσοφο ύφος θα 
πουν πως και οι κληρικοί είναι άνθρωποι 
με αδυναμίες. Τότε γιατί παρουσιάζονται 
ως άγγελοι, γιατί προσφωνούν ο ένας τον 
άλλο «Άγιε», «Σεβασμιότατε», «Μακαριό-
τατε» και άλλα πολύ χειρότερα; Γιατί δεν 
μετανοούν δημόσια, αληθινά; Μερικοί, οι 
πιο ευλαβείς, θα πουν πως δεν έχουμε πια 
αγίους ιερείς και όλοι πρέπει να ακολου-
θήσουμε  την  νηπτική  μας  παράδοση  για 

 
 
  

 
να λάμψει ξανά η Ορθόδοξη Αλήθεια. 
Δυστυχώς, η ιστορία αποδείχνει πως η 
νηπτική παράδοση, γεμάτη ετερόκλητα 
στοιχεία κι όχι πάντα ορθόδοξα, δεν 
στάθηκε ικανή να βοηθήσει όλη την 
Εκκλησία, παρά μονάχα κάποιους ασκητές 
και αγίους, απ’ τους οποίους είναι γεμάτα 
τα συναξάρια, αλλά πρoκοπή δεν είδαμε 

ως τώρα. Υπάρχουν 
και κείνοι που θα 
τονίσουν την ανάγκη 
καλύτερης οργάνω-
σης και πιο χρηστής 
διοίκησης. Ωστόσο, τι 
έχει να πει η διοίκη-
ση, η οποία πρέπει 
όντως να ‘ναι χρηστή, 
για τα αδιέξοδα των 
πιστών; Για τα προ-
βλήματα των νέων; 
Για την ουσία της 
ζωής; Μάλλον τίποτε. 
Και ο κατάλογος των 
απόψεων δεν έχει 
τέλος. Άρα λοιπόν… 
 

 

ΗΗΗ   ιιισσστττοοορρριιικκκήήή   
      πππαααρρράάάμμμεεετττρρροοοςςς   
   Άρα, μάλλον πρέπει 

να δούμε τα πράγματα λίγο πιο βαθιά. Το 
πρόβλημα της Εκκλησιάς μας είναι πιο 
σύνθετο. Η Ανατολική Εκκλησία έχει 
μεγάλη ιστορία. Σ’ όλους αυτούς τους 
αιώνες δέχτηκε την επίδραση πολλών 
ρευμάτων γιατί οι ιστορικές συνθήκες την 
ανάγκασαν να μπει σε μια διαλεκτική 
διαδικασία με τον κόσμο του ανατολικού 
ρωμαϊκού κράτους. Ο Γνωστικισμός, ο 
Νεοπλατωνισμός, οι αρχαίες λατρείες την 
επηρέασαν. Όσο και εάν οι Πατέρες 

 



 

 

αγωνίζονταν να κρατήσουν αδιάφθορο το 
ευαγγελικό μήνυμα, οι αλλοιώσεις τελικά 
δεν αποφεύχθηκαν. Ίσως, να μην άλλαξαν 
το πρωταρχικό κήρυγμα στη βάση του και 
σίγουρα διατηρείται καλύτερα στην 
Ορθοδοξία, απ’ ότι στη Ρωμαιοκαθολική 
εκκλησία, όμως πάρα πολλά μεταβλήθ-
καν έτσι ώστε η Εκκλησία να ‘χει γίνει 
πραγματικά αγνώριστη. Για παράδειγμα 
ο αγιασμός είναι μια καθαρά 
ειδωλολατρική τελετή, που η εκκλησία την 
υιοθέτησε πλήρως, αν και την νοηματό-
δότησε διαφορετικά. Οι γιορτές 
των Εισοδίων και της Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου είναι παρμένες από 
τα απόκρυφα ευαγγέλια και 
απηχούν την λαϊκή θρησκευτι-
κότητα  της εποχής του 8ου και 9ου 
αιώνα. Η ασκητική γραμματεία 
ποτισμένη από τη σκέψη του 
Ωριγένη και του Ευαγρίου είναι 
γεμάτη από γνωστικά στοιχεία, σε 
σημείο να πιστεύει κανείς πως 
στον αγώνα ενάντια στους 
γνωστικούς, η Εκκλησία κέρδισε 
δογματικά, έχασε όμως στην 
ασκητική και στο μοναχισμό. Θα 
μπορούσε κανείς ν’ αναφέρει πάρα 
πολλά που είναι ίσως γνωστά στους 
θεολόγους. Σημασία έχει πως με όλες 
αυτές τις προσμίξεις η Εκκλησία μας 
έφτασε στον αιώνα του Διαφωτισμού με 
μια παγιωμένη λατρεία και μια διδασκαλία 
ηθική και δογματική αποτέλεσμα όλων 
αυτών των επιρροών. 

 Εδώ συνέβη κάτι πολύ σημαντικό. 
Επειδή η Εκκλησία στάθηκε κοντά στο 
γένος, κοντά στο λαό, σε γενικές γραμμές, 
και διαφύλαξε τη γλώσσα, τα ήθη, την 
πίστη, κοντολογίς την ενότητα του ελληνι-
κού λαού στα χρόνια του οθωμανικού 
ζυγού, γι’ αυτό και δοκίμασε μια άνευ 
προηγουμένου ασυλία. Το κριτικό πνεύμα 
του Διαφωτισμού δεν την σπάραξε, όπως 
έγινε στη Δύση. Δεν μπήκε στο καμίνι της 

κριτικής, κι αν αυτό έγινε, στάθηκε σε 
ακαδημαϊκό επίπεδο, δεν πέρασε στο λαό, 
δεν άγγιξε τον κλήρο. Στη Δύση η 
αμφισβήτηση των πάντων από το δόγμα 
και τη Γραφή μέχρι και τη λατρεία 
σίγουρα έπληξε τις εκκλησίες, όμως τους 
χάρισε ένα πνεύμα αυτόκριτικής, 
συγχρονισμού με την νεοτερικότητα, τις 
οδήγησε στην αναζήτηση του ουσιαστικού 
και τελικά στην ανανέωση. Εδώ  στην 
Ελλάδα, η Εκκλησία εισήλθε στη 
νεοτερικότητα  χωρίς  καμιά  αλλαγή.  Στη 

      

συνέχεια η ελλαδική Εκκλησία μπλέχτηκε 
στους αγώνες του έθνους και στον εμφύ-
λιο, υποστήριξε στα μετεμφυλιακά χρόνια 
τον αντικουμμουνισμό, συνοδοιπόρησε με 
τη δικτατορία κι έτσι . . . έχασε το τρένο. 

  
ΗΗΗ   κκκααατττάάάννντττιιιααα   
   

Μ’ αυτόν τον τρόπο η Εκκλησία 
μας επιβιώνει στην ελλαδική κοινωνία σαν 
«απολίθωμα», ένα είδος μουσείου, ένας 
θεσμός σεβαστός για την παλαιότητά του. 
Η κοινωνία την έχει ξεπεράσει, οι νέοι 
συνδέονται μαζί της εντελώς επιφανειακά 
ή καθόλου και όσοι θεωρούνται ζωντανά 
μέλη της προσπαθούν να προσαρμόσουν 
την ζωή τους στην βυζαντινή και 



 

 

μεταβυζαντινή πνευματικότητα και όπως 
είναι φυσικό γεννιούνται πολλά 
προσωπικά δράματα. Τα αδιέξοδα είναι 
ολοφάνερα. Όμως η Ιεραρχία της Εκκλη-
σίας δεν έχει συνηθίσει να σκέπτεται 
επιστημονικά και να κάνει αυτοκριτική. 
Ίσως να νιώθει πως περνά στο περιθώριο, 
όμως δεν μπορεί να εξηγήσει το γιατί. 
Νομίζει πως ο κόσμος την πολεμάει, ενώ η 
αλήθεια είναι πως ο κόσμος απλώς την 
προσπερνάει. Στην απελπισμένη προσπά-
θειά της να κρατήσει την θέση της 
πιάνεται απ’ όπου βρει. Κι έτσι εμφιλοχω-
ρούν στο σώμα της τα πιο χαμερπή και 
ποταπά στοιχεία της κοινωνίας. Είναι 
θλιβερό, από τη μια να θυμάται στις 
ακολουθίες της πραγματικούς γίγαντες του 
πνεύματος, θεσπέσιες προσωπικότητες 
θάρρους κι αυταπάρνησης, κι από την 
άλλη καθημερινά να βιώνει έναν 
εξευτελισμό και έναν ηθικό εκμαυλισμό 
χωρίς όρια. 

  

ΧΧΧιιιμμμαααιιιρρριιικκκήήή   ΜΜΜεεεττταααρρρρρρύύύθθθμμμιιισσσηηη      
    

Γεννιέται το ερώτημα: Τι μπορεί να 
γίνει; Ασφαλώς, τον πρώτο λόγο έχει η 
Ιεραρχία. Αν η ίδια δεν θελήσει να 
τροποποιηθούν κάποια πράγματα, τότε δεν 
μπορεί να περιμένει κανείς αλλαγές σε 
συλλογικό επίπεδο. Αυτό απαιτεί ειλικρί-
νεια, ρεαλισμό, θεολογική εμβρίθεια, 
διαφώτιση του ελληνικού λαού και κυρίως 
… Τόλμη! Οι καιροί επιβάλλουν πρώτα 
απ’ όλα απλότητα. Η αμφίεση των κληρι-
κών είναι απαράδεκτη. Πρέπει να αλλάξει 
τώρα! Τόσο το αναχρονιστικό ράσο  και το 
γελοίο  καλυμμαύχι, όσο και τα άμφια , 
πάνω στα οποία έχει στηθεί μια βδελυρή 
βιομηχανία. Ιδιαίτερα, πρέπει να επανέλθει 
η αμφίεση του επισκόπου στην πρωτοχρι-
στιανική της λιτότητα. Συνακόλουθα, δεν 
μπορεί η Εκκλησία να στερείται της 
δημοκρατικότητας, να παραγκωνίζει την 
αντιπροσωπευτική αρχή, ιδίως για το 

βαθμό του επισκόπου, οι οποίοι, 
παρεμπιπτόντως, κατά κανόνα πρέπει να 
‘ναι έγγαμοι. Η εκλογή των επισκόπων 
επιβάλλεται από το Ευαγγέλιο, την κοινή 
λογική και τα χρηστά ήθη. Όριο ηλικίας 
στους αρχιερείς να ‘ναι τα 75. Έχει γεμίσει 
η Ιεραρχία από παραληρούντες γέρους. 
Κωδικοποίηση των ιερών κανόνων, καθώς 
είναι  πολλοί, αντικρουόμενοι και εντελώς 
αναχρονιστικοί. Η αλλαγή της γλώσσας 
στη λατρεία είναι αίτημα των καιρών 
λογικό και θεολογικά σωστό. Η 
προσαρμογή όμως είναι πολύ δύσκολη. 
Πιο εφικτό είναι να διαδοθεί ευρέως η 
χρήση λειτουργικών εγκολπίων με ερμη-
νεία. Συντόμευση των ακολουθιών. Να 
εφαρμοστούν οι περιοριστικοί κανόνες της 
4ης Οικουμενικής Συνόδου για τους μονα-
χούς και να κλείσουν αρκετά μοναστήρια, 
γιατί de facto δεν θεραπεύουν τα ιδεώδη 
της μοναχικής πολιτείας. Επίβλεψη στα 
μοναστήρια από την Ιεραρχία (η οποία 
πλέον θα ‘ναι φορέας των μεταρ-
ρυθμίσεων) γιατί αρκετοί «γέροντες» 
διαδίδουν αιρετικές, γνωστικές θεωρίες με 
το πρόσχημα της παράδοσης. Τέλος στην 
λειψανολατρεία. Τέλος στις περιφορές 
«θαυματουργών» εικόνων. Εθνικοποίηση 
μεγάλου μέρους της μοναστηριακής περι-
ουσίας. Οριστικό τέρμα στους ηλίθιους 
βυζαντινοπρεπείς τίτλους. Σοβαρότητα και 
χρηστή διοίκηση.  

 

   

ΗΗΗ   ΟΟΟυυυσσσίίίααα   
Ακόμη όμως και αν γίνουν όλα 

αυτά, πράγμα απίθανο, δεν θα έχει γίνει 
τίποτα το σπουδαίο. Λείπει η ουσία. Η 
ουσία του κηρύγματος της Εκκλησίας, που 
βασίζεται στο πως ερμηνεύει τον λόγο του 
Θεού. Είναι ανάγκη να γίνει μια σοβαρή 
στροφή. Μέχρι τώρα η θεολογία στην 
ορθόδοξη Ανατολή ήταν περισσότερο 
δογματική και ελάχιστα βιβλική. Η 
επιστροφή στο πρωταρχικό μήνυμα της 
Καινής  Διαθήκης,  στο  πνεύμα  της κι όχι  

 



 

 

 

        

στο γράμμα, είναι αναγκαία, γιατί εκεί 
διαφυλάσσεται το νόημα της χριστιανικής 
ζωής. Δεν υποτιμάται ούτε η εμπειρία των 
αγίων, ούτε η λατρευτική παράδοση, αλλά 
ερμηνεύεται, κρίνεται, αξιολογείται μέσα 
από το Ευαγγέλιο.      

Το πρωταρχικό κήρυγμα του Ιησού, 
όπως μας παραδίνεται από τα ευαγγέλια 
και ιδιαίτερα τα συνοπτικά, διέπεται από 
μια εμπιστοσύνη στο Θεό – Πατέρα, από 
μια ζωή ευαίσθητη στον ανθρώπινο πόνο, 
μια αγάπη προς κάθε άνθρωπο και 
μάλιστα προς τους αμαρτωλούς, μια 
αμεριμνησία, ελάχιστη προσκόλληση στα 
υλικά αγαθά και αναμονή της Βασιλείας 
του Θεού, που συνάμα έρχεται μα και 
είναι ήδη παρούσα σαν μια καινούργια 
ζωή. Αυτό το όμορφο κήρυγμα του 
Γαλιλαίου είναι σαγηνευτικό, ποιητικό, 
συγκινητικό για τις ανοιχτές καρδιές. 
Παράλληλα, ο Ιησούς απορρίπτει κάθε τυ-
ποκρατία, κάθε υποκρισία, κάθε στενότητα 
πνεύματος και καρδιάς, περιφρονεί τους 
ισχυρούς και το ιερατείο, τις πολύπλοκες 
παραδόσεις που σκιάζουν την ουσία και 
συσκοτίζουν την αλήθεια που ‘ναι πάντοτε 
απλή. Η Καινή Διαθήκη στο σύνολό της, 
προβάλλει τον Ιησού ως «Κύριο» και 
υποστηρίζει πως η πίστη σ’ αυτόν οδηγεί 
τον άνθρωπό σε μια πληρότητα ζωής που 
η ένδοξη συνέχεια θα φανερωθεί στην 
κοινή Ανάσταση, για την οποία δεν 
υπάρχει πια αμφιβολία, μιας και ο Ιησούς 
αναστήθηκε, νίκησε το θάνατο, κατήργησε 
το οδυνηρό τέλος των ανθρώπων. Η 
συνάθροιση των πιστών στο όνομά του 
είναι η εκκλησία, αυτή η χαριτωμένη 
παρεμβολή στον κόσμο που αδιάκοπα 
αναγγέλλει τα όσα ο Θεός έκανε δια μέσου 
του Υιού Του. Ζει και αναπνέει γύρω από 
την ευχαριστία, αυτή την πράξη που ο 
ίδιος ο Ιησούς συνέστησε λίγο πριν 
πεθάνει στο σταυρό για την σωτηρία όλων 
μας. 

ΤΤΤοοο   τττρρραααγγγοοούύύδδδιιι   τττηηηςςς      ΑΑΑνννααατττοοολλλήήήςςς   
Λίγο-πολύ αυτή είναι η καρδιά του 

Χριστιανισμού. Περιέχεται στην Καινή 
Διαθήκη. Θα μπορούσε κάποιος να πει 
πως αρκεί να διαβάσει κανείς τα 
Ευαγγελία για να πιστέψει και να ζήσει ως 
Χριστιανός. Δυστυχώς υπάρχει ένα 
πρόβλημα. Ο Χριστιανισμός είναι πολύ 
ανατολικός, πολύ σημιτικός. Για να τον 
ασπαστεί κανείς πρέπει ν’ αγαπά τις 
ιστορίες, ακόμη και τους μύθους γιατί 
κρύβουν την αλήθεια της ζωής. Πρέπει να 
χει σκέψη άδολη, αμόλευτη από τον 
ορθολογισμό, ν’ αρκείται στο ασαφές, στο 
αδιευκρίνιστο, σ’ αυτό που ‘ναι ταυτόχρο-
να και κυριολεξία και μεταφορά και να μη 
νοιάζεται να το αναλύσει, αλλά να το 
νιώσει. Ο Χριστιανισμός είναι ξέχειλος 
από συναισθήματα, πίστη, προδοσία, 
αγάπη, πάθος, συγκίνηση, κλάματα, χαρά, 
οργή, γαλήνη, φόβο, θάρρος, τα πάντα. 
Μόλις τον βάλεις στο επιστημονικό 
σπουδαστήριο, στις αίθουσες των 
φιλοσοφικών συζητήσεων τον σκότωσες. 
Ο Χριστιανισμός αναπνέει μέσα στην 
ποίηση, στη ανέμελη συντροφιά γύρω από 
λιγοστό φαγητό, στις μαγευτικές βραδιές 
γύρω από τη φωτιά, όταν η ιστορία του 
Ιησού ζωντανεύει στα στήθη και 
ταυτίζεται με το προσωπικό δράμα, στις 
γλυκές ώρες της προσευχής στην ερημιά, 
στο κλάμα του Πέτρου, της πόρνης, στην 
αληθινή συντριβή. Αργοπεθαίνει μόλις 
αρχίσουν οι ερωτήσεις και οι αναλύσεις, 
όταν ενδώσει σ’ αυτές θαρρεί κανείς πως 
ξεφεύγει, ξεστρατίζει, γίνεται κυριακάτικο 
κατηχητικό, λογική ακροβασία, ανιαρή 
χρηστομάθεια. Και η μαύρη αλήθεια είναι 
πως η Εκκλησία σε Δύση και Ανατολή 
ενέδωσε στον πειρασμό ν’ απαντήσει 
στους φιλοσόφους και στους αιρετικούς, 
μόχθησε να διατυπώσει τις αλήθειες της, 
τα δόγματά της, να τα φανερώσει στην 
τέχνη και να πείσει, να συστηματοποιήσει 



 

 

 

την ηθική της, να ορίσει την διοίκηση με 
αποτέλεσμα να «μωρανθεί» το άλας ! Στην 
Ανατολή κάτι κρατήσαμε. Δεν στριμώξα-
με εντελώς το Ευαγγέλιο στο μυαλό μας. 
Αρκετά μένουν ακόμα έτσι αδιευκρίνιστα, 
ασαφή, ακατέργαστα. Ίσως να καταλαβαί-
νουμε καλύτερα τα σημιτικά φύλα. 
 
ΣΣΣτττοοο   σσσήήήμμμεεερρρααα   ………   

Ο Χριστιανισμός, αυτός ο πρώτος, ο 
άδολος, ο ασαφής, ο ποιητικός χρειάζεται. 
Ο άλλος ξέφτισε πια. Ίσως καλύτερα. 
Τώρα μπορούμε να αφεθούμε στη φωνή 
από τη Γαλιλαία, που μαγεύει, γοητεύει 
σαν ανατολίτικο τραγούδι. Θα μας 
ξεκουράσει, θα μας αναπαύσει, θα δώσει 
στη ζωή μας, αυτή την πεζή, μονότονη και 
άχαρη λίγα όνειρα, λίγη συντροφιά, μια 
παρέα ανθρώπινη κι απλή, ένα ταξίδι στην 
έρημο, ένα φρέσκο αέρα ελευθερίας. Η 

Εκκλησία μας ν’ αφήσει ό,τι πολύπλοκο, 
σύνθετο, βαρύ της φόρτωσε η Ιστορία είτε 
στη λατρεία, είτε στη διδαχή της και να 
ξαναγυρίσει στη φτώχεια της νεότητάς 
της. Να μη λυπηθεί να βάλει στην άκρη 
αυτήν τη μεσαιωνική πανοπλία. Δεν τη 
χρειάζεται πια. Μέσα σε μια ανατολίτικη 
λιτότητα θα συναντήσει τον σύγχρονο 
άνθρωπο, κι αυτός θα την αποδεχτεί γιατί 
θα δει κάτι το γνήσιο και  αυθεντικό. 

ΤΤΤοοο   κκκαααττταααφφφύύύγγγιιιοοο   τττηηηςςς   κκκαααρρρδδδιιιάάάςςς   
Μα κι αν ακόμα η Εκκλησία, 

συλλογικά, δεν επιχειρήσει αυτήν την 
επιστροφή στο μήνυμα της Καινής 
Διαθήκης, μπορεί να το κάνει ο κάθε 
άνθρωπος ξέχωρα. Μέσα από αυτή την 
σύγχυση μπορεί να πιαστεί από το 
Ευαγγέλιο και να γεμίσει η καρδιά του από 
αλήθεια, ελευθερία, πίστη και αγάπη. Θα 
‘ναι ο δρόμος του μοναχικός, αλλά ποιος 
ξέρει, όλο και κάποιος συνοδοιπόρος θα 
βρεθεί. Αυτό, ίσως, είναι και το μόνο 
εφικτό. Το ερώτημα είναι πώς θα μπορέσει 
να συμβιώσει μια τέτοια απέριττη 
χριστιανική αντίληψη με τον σημερινό 
εκκλησιαστικό περίγυρο. Είναι δύσκολο, 
μα όχι ακατόρθωτο. Η πίστη σε τελική 
ανάλυση αναπνέει στο χώρο της καρ-
διάς. Είναι ευχής έργο να εξωτερικεύεται 
σε μια ζωντανή κοινότητα, να γίνεται προ-

σευχή, ψάλσιμό κοινό, μοίρασμα 
και συμμετοχή. Μα αν αυτό δεν 
γίνεται, δεν σημαίνει πως έσβησε. 
Εξακολουθεί να ζει μυστικά μέσα, 
βαθιά στον άνθρωπο. Τον ανακαινί-
ζει, τον γεμίζει σιγουριά κι ελπίδα, 
τον γαληνεύει, τον κάνει πραγμα-
τικά ηθικό και αληθινά ελεύθερο. 
Δυστυχώς, οι πιστοί είναι αναγκα-
σμένοι να «ιδιωτεύσουν». 

  

Αυτή η μοναξιά, η γεμάτη 
ευαγγελική φτώχεια κι αγάπη, δεν 
είναι ατομισμός. Ξέρει η μοναχική 
αυτή ψυχή να δίνεται, να μοιράζε-

ται, και να συμμετέχει, απλά δεν χάνεται 
στους δαιδαλώδεις δρόμους του εκκλησια-
στικού οικοδομήματος, ούτε φρενιάζει με 
την άλλοτρίωση, ούτε συμβιβάζεται. Χα-
μογελά στους ανθρώπους και παραδίνεται 
σ’ Αυτόν που την αγάπησε έτσι όπως 
είναι, μόνη, πληγωμένη κι αβοήθητη. Σ’ 
Αυτόν που την αγάπησε μέχρι σταυρού. 
 

ΣΣΣπππύύύρρροοοςςς    ΧΧΧιιιόόόνννηηηςςς ...

 



 

 

 
 

 
 
 

νία  και  την  εκκλησία, μεγαλώσανε τα «παι-
διά» τους, εμάς δηλαδή, και τώρα παραδί-
δουν. Τώρα κούκου! είναι η σειρά μας. 

Εκείνος που το ‘70 κοινωνούσε γυναι-
κες με παντελόνια και δεν τον αφόρισαν, 
έδωσε στον κόσμο αυτές τις υπέροχες γυναί-
κες με παντελόνια. Μπορεί να είναι άγιος, 
αλλά σίγουρα δε μπορεί να κάνει και φό-
ρουμ στο διαδίκτυο διαλόγου με την εκκλη-
σία. Γιατί τότε τι θα κάνει το παιδί του; Και 
ακόμα περισσότερο, εμείς, τα εγγόνια του; 

Πλησιάζουμε στην ηλικία που θα 
γίνουμε μούχλες, που σε άλλες εποχές ίσως 
κάποιοι να είχαμε ήδη έφηβους γιους και 
κόρες που θα γκρέμιζαν το κατεστημένο μας. 
Και εμείς; Ακόμα γκρινιάζουμε για τα κακώς 
κείμενα. Τους αφήνουμε να κάνουν συνέδρια 
για τους νέους, απουσία μας. Αναζητούμε 
έξωθεν πιο εφευρηματικές σοφίες και 
ασφάλειες. Περιμένουμε οι «πατέρες» να 
συνεχίζουν να έχουν γενικώς την ευθύνη μας. 
Κωλώνουμε να αφήσουμε τις θεωρίες και να 
περάσουμε στην πράξη. 

Στο γεροντικό δε θυμάμαι κανένα υπο-
τακτικό, ούτε καν τον πιο άβουλο, γκαφατζή 
ή αμετανόητο, να παρέμεινε για πάντα στη 
σκήτη του γέροντα. Μετά από κάποια χρόνια 
έφευγε, έκοβε την έτοιμη τροφή, γύρευε 
στήριξη μόνο για τη σωτηρία της ψυχής του, 
ακολουθούσε το δικό του δρόμο και είχε μο-
ναδικό πατέρα το Θεό. Ακόμα κι ο Χριστός 
τρία χρόνια έμεινε με τους μαθητές του, όχι 
μέχρι να γεράσουν. Ύστερα η Χάρις του 
Θεού έσκεπε και σκέπει τους πορευόμενους. 

Ίσως αυτή τη διδασκαλία που λέει ότι 
«η παράδοση είναι ζωντανή» πρέπει να την 
ξαναδούμε. Γιατί εμείς είμαστε η κοινωνία, η 
εκκλησία και εμείς είμαστε η παράδοση που 
θα κληροδοτήσουν οι επόμενοι. Ας μη παρα-
δώσουμε σκατά, επειδή τάχα αυτά παραλά-
βαμε. Ας τραγουδήσουμε τα δικά μας παρα-
δοσιακά τραγούδια, χωρίς φόβο, με πάθος. 

Ακούμε, τραγουδάμε, παίζουμε και 
χορεύουμε τους ήχους, τις μελωδίες, τους 
ρυθμούς και τους στίχους των παλιών. Κι 
όταν πια κυλούν στο αίμα μας τα 
παραδοσιακά τραγούδια, τότε συνθέτουμε 
και δημιουργούμε σκοπούς και λόγια από το 
δικό μας κόπο και βίωμα, τις δικές μας 
χαρές και λύπες. Κι αυτά, τα καινούρια 
τραγούδια, είναι που θα δώσουμε στους 
επόμενους. Αυτή είναι η παράδοση της 
γενιάς μας. Το είπε και η Μάρθα, όταν 
ρωτήθηκε από πού είναι το εκπληκτικό 
παραδοσιακό που τραγουδούσε: «Δε ξέρω, 
δικό μου μάλλον, από τους τόπους και τους 
ανθρώπους που αγαπώ. Γιατί τι άλλο είναι η 
παράδοση, αν όχι εμείς; Παραλάβαμε, 
φτάνει ως εδώ. Τώρα παραδίδουμε.». 

Ίσως αυτή η διδασκαλία που λέει ότι 
«είμαστε όλοι παιδιά του Θεού Πάτερα» μας 
καταστρέφει. Ένας ο Πάτερ ημών, καμπόσοι 
οι πατέρες της εκκλησίας, βάλε και τους 
πνευματικούς πατέρες, έχουμε πήξει στους 
μπαμπάδες. Ιδίως οι τελευταίες γενιές που 
σχεδόν γερνάμε δίπλα στους φυσικούς μας 
γονείς και δε σκοπεύουμε, αναβάλουμε ή 
καθυστερούμε να γίνουμε οι ίδιοι γονείς, 
αυτός ο ρόλος του παιδιού μας στοιχειώνει. 

Και δε φταίει το πνεύμα μαθητείας, 
αλλά οι εξαρτημένες σχέσεις διαρκείας, η 
καθυστέρηση της ανάληψης ευθυνών, η 
ανάγκη για αυθεντίες εν ελλείψει ταπεινής 
αυτοπεποίθησης και εσωτερικής αλήθειας.  

Κυκλοφορούνε σχόλια για κάποιον 
από τους «πατέρες».Δεν είναι, λέει, πια τόσο 
ανοιχτόμυαλος, έχει γίνει κάπως μονοκόμ-
ματος και ολίγον συντηρούκλα. Δεν έχει πια 
κάτι καινούριο να πει και δεν ακούει όπως 
άλλοτε. Αυτό έλειπε, μετά από δεκαπέντε 
χρόνια στο τιμόνι, ακόμα να τραβάει κουπί 
στη θάλασσα της ζωής μας, να ορίζει τον 
προορισμό και να κάνει και το φάρο. Αυτός 
και άλλοι «πατέρες» παραλάβανε την κοινω- 

ΊΊνναα  ΚΚααλλιιόόττσσοουυ  








