


Μικρό σχόλιο σε μια
(θεολογημένη) αθεϊστική εκστρατεία.

Αντί προλόγου...

Τον χειμώνα που μας πέρασε κυ
κλοφόρησαν στους δρόμους του Λονδίνου
λεωφορεία που έφεραν μηνύματα με το
σλόγκαν :

«Μάλλον δεν υπάρχει Θεός.
Λοιπόν, σταματήστε να ανησυχείτε 
και χαρείτε τη ζωή σας».
Αντιδρώντας στην αθεϊστική

καμπάνια, ένας
διακεκριμένος σχο
λιαστής θρησκευτι
κών ζητημάτων στη
Βρετανία, ο Clifford
Longley, υπέβαλε
στην αρμόδια βρετα
νική αρχή επίσημο
αίτημα ζητώντας την
απόσυρση της διαφή
μισης. Το επιχείρημά
του ήταν ότι στην
πραγματικότητα η
επιστήμη θεωρεί με
γάλη την πιθανότητα

ύπαρξης κάποιου Θεού. 

Ωστόσο, το επιχείρημα αυτό ανα
δεικνύει το θλιβερό θεολογικό «συλλογικό
ασυνείδητο» που φέρει η ανθρωπότητα.
Γιατί ο «μηνυτής» δεν στράφηκε καθόλου
εναντίον της σύνδεσης της ύπαρξης του
Θεού με μια ζωή που οφείλουμε να μη χα
ρούμε! 

Αν,λοιπόν, πρέ
πει να μην υπάρ

χει Θεός για να
χαρούμε τη ζωή,
τότε ας ευχόμα

στε, πράγματι,
να μην υπάρχει. 

Και αντί να τα
βάζουμε με τους

άθεους, ας
γκρεμίσουμε το

έκτρωμα του
“Θεού” που
φτιάξαμε… 

Η  ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Το δελτίο "Στον Αγνωστο Θεό" εκδίδεται από μια συντροφιά φίλων και διανέμεται δωρεάν. Η συνατκική 
ομάδα είναι άτυπη αποτελείται από τους συγγραφείς των παρόντων κειμένων και άλλους φίλους.

Για το πώς σχηματίστηκε η παρέα (και όχι μόνο) επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας:
www.methexi.gr
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Φωτογραφίες: Μανώλης Παντερής (εκτός σ. 0,6-7,10-11).  Επικοινωνία:

methexi@gmail.com ή στον Θοδωρή Στεφάνου, Α.Φλέμιγκ 24 Βύρωνας 162 31.



Ασχολούμαι είκοσι σχεδόν χρόνια με το οι
κολογικό κίνημα, κυρίως στο κομμάτι της βιο
λογικής γεωργίας. Στα χρόνια αυτά,  δεν έτυχε
ποτέ να ακούσω από τις οργανώσεις κ.λπ. του
χώρου να συνδέουν με οποιονδήποτε τρόπο την
προσπάθειά τους αυτή με το Θεό...

Παράλληλα ωστόσο από προσωπικό ψά
ξιμο, ή κουβέντες σε πολύ μι
κρούς όμως κύκλους ή ακόμα κι
από λίγα φωτισμένα άτομα της
επίσημης εκκλησίας (Βαρθολο
μαίος, Περγάμου, Ιερώνυμος),
έβλεπα σιγά σιγά να φωτίζεται η
ζωτική σχέση Φύσης Θεού
αλλά, αν πάμε ... «λίγο» (!) πιο
πίσω, στις απαρχές του προβλή
ματος και το τι παίχτηκε κατά
την τόσο μυστήρια και δυσ
νόητη Πτώση. Μια κι από τότε
«...πάσα η κτίσις συστενάζει και
συνωδίνει» (Ρωμ.8,1922).

Φυσικά σε οποιαδήποτε
απόπειρα να φέρουμε μια τέ
τοια ματιά στα επίσημα οικολο
γικά σχήματα – ή και σε απλές
παρέες – έπεφτε γενικά κρά
ξιμο! Που λίγο – πολύ έχει να κάνει με την βα
σικά αριστερή προέλευση του οικολογικού
χώρου κι άρα το τσουβάλιασμα των «Θεός
Πίστη Ευαγγέλιο Χριστός» κ.λπ. από την
μεριά του Κακού και της συντήρησης (ναι!).

Μια σχετική κουβέντα είχε αρχίσει στα
πλαίσια του καλού περιοδικού «Νέα Σελήνη»
(έβγαινε στη Λάρισα, δυστυχώς όχι πια, υπάρ
χουν μόνο τα παλιά τεύχη). Εκεί διαβάζοντας
ένα δημοσίευμα που εν ολίγοις έλεγε «σιγά μην
υπάρχει Θεός κι αφήνει να υπάρχει τόση αδικία
και οικολογική καταστροφή!...» μούχε γεννηθεί
η παρακάτω απάντηση. Δεν δημοσιεύτηκε τότε.
Χρόνια αργότερα γνωρίζοντας την παρέα, ένοι
ωσα ότι συνηχεί με το πνεύμα της. Ιδού:

... Θα πρέπει όμως πριν κάνουμε αυτή τη
συζήτηση να βγάλουμε πρώτα μερικά σκουπί

δια από το δωμάτιο του μυαλού μας : να ξεκα
θαρίσουμε δηλαδή για ποιο «Θεό» μιλάμε. 

Αν είναι γι’ αυτόν που χρησιμοποίησαν ατυ
χώς γονείς, δάσκαλοι και κυβερνώντες (βλ.
«Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών»), για να μας πεί
σουν ότι «πρέπει νάμαστε καλά παιδιά» και να
μένουμε στη γραμμή…Τότε αυτός ο «Θεός», το

σκιάχτρο δηλαδή που οι

κάθε λογής εξουσίες κουνούσαν μπροστά
μας για να κάνουν πιο βολική τη δουλειά τους,
προσωπικά ποτέ δεν με πολυενδιέφερε. Τον
απέρριψα νωρίς, κάπου στα 15. Και ναί ήμουν
άθεος, το αγκάθι του θεολόγου μου στο σχο
λείο, πρόκληση για τους συγγενείς στο σπίτι
κ.λπ. Όπως κι άλλοι πολλοί, που προβληματί
ζονταν κοινωνικά, οικολογικά ή προσωπικά.

Σε κάποιους όμως από τους ανθρώπους
αυτούς, όταν κι αν μπόρεσε να καταλαγιάσει
κάποτε η μπόρα του θυμού για όλα τα παρα
πάνω, άρχισε να γίνεται ορατή και μια άλλη έν
νοια της θεϊκότητας. Μια όψη που για
ευνόητους λόγους, οι εξουσίες ποτέ δεν μας δί
δαξαν. Και που παρ’ όλα αυτά ήταν και είναι
εκεί, μπροστά στα μάτια μας, π.χ. μέσα στο

Για ποιο Θεό μιλάμε;
Ή για μια «αναρχία της αγάπης»

(Ένα ανοιχτό γράμμα σε φίλους άθεους, οικολόγους και μη !)
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Ευαγγέλιο (το πώς τώρα σώθηκε από τα
«κόψεράψε» των Συνόδων, ένας …Θεός το
ξέρει !)

Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Χριστός («γιος του
Θεού», αλλά και «Θεός» ο ίδιος) :

Έρχεται με σχεδόν κεντρική στόχευσή του
το ξετίναγμα της τότε (κάπου διεφθαρμένης,
αρκετά συμβιβασμένης, και σίγουρα αυτάρε
σκης) θρησκευτικής εξουσίας του Ισραήλ. Για
να το κάνει αυτό ξεχνά κάθε καλό τρόπο,
ακόμα κι αυτό το μεγάλο μήνυμα της αγάπης
μένει για λίγο στην άκρη: «Γεννήματα εχιδνών»
(οχιάς) και «τάφοι κεκονιαμένοι» (που βρω
μάνε σαπίλα, αλλά καλοασπρισμένοι απέξω),
είναι οι χαρακτηρισμοί που χρησιμοποιεί. Κι
είναι ξεκάθαρο το πόσο αυτό τους ενοχλεί, αν
δει κανείς ότι είναι αυτοί, το Ιερατείο δηλαδή,
που υποκινούν τη σύλληψη και τη θανάτωσή
του.

Επίσης ξεχνάει κάθε «καλό τρόπο», όταν
θα χρειαστεί να χτυπήσει την βεβήλωση, την
εμπορευματοποίηση του Ιερού χώρου του
Ναού και ότι αυτός συμβολίζει. Είναι η φάση
όπου, με ιερή οργή, ανατρέπει τους πάγκους
των αργυραμοιβών και των εμπόρων και τους
διώχνει από το ναό.

Προσπαθεί να μας κουνήσει, με μεγάλη
γλυκύτητα αυτή τη φορά, από το μικροαστισμό
μας. «Γιατί μεριμνάτε για το αύριο; Δείτε τα
πουλιά και τα λουλούδια του αγρού…»

Αγκαλιάζει τον πάτο της τότε  αλλά και
της νυν  κοινωνίας : η κοντινότερη του φίλη
είναι μια –πρώην  πόρνη! (Μαρία Μαγδαληνή,
κάτι πάλι που Ο.Κ., αμφισβητείται).

Για την οικονομική εξουσία και την ανισο
κατανομή του πλούτου, είναι παραπάνω από
σαφής. «Αυτός που έχει δύο χιτώνες (όπου χι
τώνας =…), ας δίνει τον ένα στο συνάνθρωπό
του». «Δυσκολότερο να μπει πλούσιος στη βα
σιλεία των ουρανών από το να περάσει σκοινί
από το μάτι της βελόνας». Και σε πλούσιο νέο
που του ζητάει καθοδήγηση : «Αν θες να σω
θείς, χάρισε όλα τα υπάρχοντά σου στους φτω
χούς κι έλα μαζί μου».

Όσο για το επίμαχο θέμα της σύγκρουσης
ή όχι με το ρωμαϊκό imperium (αυτοκρατο
ρία)...

Δεν ενοχλείται από το ότι ένας ειλικρινής

και συγκινημένος συνάνθρωπός του φοράει το
ρούχο της στρατιωτικής εξουσίας. Κι έτσι είναι
που δέχεται να θεραπεύσει τον υπηρέτη του
εκατόνταρχου.

Με σοφία και διορατικότητα δεν ενισχύει
την κάθετη σύγκρουση με την τότε στρατιω
τική εξουσία  όταν αυτό δεν εξυπηρετεί : «τα
του Καίσαρος τω Καίσαρι». Αντίθετα οι θερμο
κέφαλοι συμπατριώτες του Ιουδαίοι (Ζηλωτές
κ.α.), που δεν πείθονται, λίγα χρόνια αργότερα
τελικά επαναστατούν κατά των Ρωμαίων. Για
να οδηγήσουν το λαό και το έθνος τους στη με
γαλύτερη πανωλεθρία που θα μπορούσε κανείς
ποτέ να διανοηθεί. Το 70 μ.Χ. η Ιερουσαλήμ
ισοπεδώνεται από τον Τίτο, μαζί κι ο περίφη
μος ναός του Σολομώντα, ενώ εκμηδενίζεται
τελείως κάθε ίχνος εβραϊκής παρουσίας στην
περιοχή: όσοι Ιουδαίοι δεν θανατώνονται, εξο
ρίζονται στα πέρατα της τότε γνωστής οικου
μένης, Μ. Ασία, Ελλάδα και Ιβηρική
Χερσόνησο. Γεγονός από το οποίο αρχίζει ου
σιαστικά το μεσανατολικόπαλαιστινιακό ζή
τημα!

Τέλος, όταν βρίσκεται μπροστά στον ανώ
τατο εκφραστή της εξουσίας αυτής (Πιλάτο),
αν και κρίνεται η ζωή του, ουσιαστικά δείχνει
πλήρη περιφρόνηση, απαξιώντας καν να απαν
τήσει. «Συ είπας». ΑΝΩ ΤΕΛΕΙΑ.

Αν πιάσουμε βέβαια τους συνεχιστές και
τους θεσμούς τους…Σαφώς εκμεταλλεύτηκαν,
σκότωσαν, κατάστρεψαν το περιβάλλον άν
θρωποι που έφεραν το σύμβολο του σταυρού.
Αρκεί να θυμηθεί κανείς το φοβερό τρίπτυχο :
Σταυροφορίες, Ιερή Εξέταση, Conquistadores
(Ισπανοί κατακτητές της Λατινικής Αμερικής).
Προσωπικά είμαι θυμωμένος μαζί τους και για
το λόγο ότι έτσι λέρωσαν – ελπίζω όχι ανεπα
νόρθωτα τόσο το σύμβολο του Σταυρού όσο
και την έννοια του Θεού.

Αλλά μήπως τα ίδια δεν έκαναν και άλλοι,
καθαροί αυτοί από τα παραπάνω «βδελυρά»
σύμβολα; Π.χ. τα καθεστώτα του «υπαρκτού
σοσιαλισμού»; Έχουν να περηφανευτούν για
τις ανθρωπιστικές τους επιδόσεις ή για τις πε
ριβαλλοντικές; Όλοι ίσως έχουμε ακούσει για
τις μαύρες βιομηχανικές πόλεις, τα ανύπαρκτα
μέτρα αντιρρύπανσης αλλά και σαν αποκορύ
φωμα, το «ποίημα φρίκης» του Τσέρνομπιλ…
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Κι άρα τι μένει απ’ όλα αυτά; Για μένα
μένει η σύνθεση από ότι καλύτερο έχει αφήσει
η αριστεροανατρεπτική παράδοση (εν ολίγοις
το θάρρος, η αφοβία), μ’ ότι πιο  ουσιαστικό
μπόλιασε την ανθρωπότητα το κήρυγμά του
Ναζωραίου, η  «αναρχία της αγάπης». 

Κι ότι οι άνθρωποι μπορούν να είναι ευτυ
χισμένοι, όταν ακούν την καρδιά τους κι αγνο
ούν τους αυθαίρετους περιορισμούς που
βάζουν οι κάθε λογής εξουσίες. Όχι τόσο για να
καταστρέψουν, αλλά για να δημιουργήσουν.
Προχωρώντας σε ατομικές και συλλογικές
δράσεις, έξω από κάθε πρόβλεψη και που «δεν
συμμορφώνονται με τις υποδείξεις» (όπως
όταν καταλαμβάνουν και φυτεύουν ένα δημό
σιο χώρο!).

Οδηγημένοι όχι βασικά
από θυμό αλλά από αγάπη,
αυτή τη μαγική συνδετική
ουσία του κόσμου μας. Τότε ο
άνθρωπος αρχίζει να καθί
σταται άναρχος, να πλησιάζει
δηλαδή και να γεύεται τη
θεϊκή ουσία.

Υ.Γ. 1. Άθεοι; Νοιώθω προ
σωπικά αλληλέγγυος κι από το ίδιο στρατόπεδο
με όσους ενώ δηλώνουν άθεοι, είναι στην πράξη
της ζωής τους στρατευμένοι στην κοινή αυτή
υπόθεση της αγάπης (προσφοράς και νοιαξίμα
τος κ.λπ. για το συνάνθρωπο).

Υ.Γ. 2. Κάτι ειδικά για τους φίλους οικολό
γους. Είναι βολικό να ρίχνουμε στο Θεό την ευ
θύνη, που έχουμε ατομικά αλλά και συλλογικά ως
ανθρώπινο είδος, για την πείνα, τη ρύπανση και
την κοινωνική αδικία. Άσε που έμμεσα είναι ομο
λογία πίστης στο ότι υπάρχει ο Θεός, όμως «μας
τα έκανε χάλια, κι εγώ είμαι πολύ θυμωμένος,η
μαζί του κι έτσι για να μάθει θα λέω ότι δεν
υπάρχει»(!). Ο άνθρωπος όμως έχει ελευθερία
επιλογής, άρα και την ευθύνη, αλλιώς θα ήταν
έμβιο ρομποτάκι, προγραμματισμένο και βαρετό.
Όπως κι ο Θεός δεν είναι ούτε ένας τεράστιος …
Ζορό, ούτε μια τεράστια Greenpeace(!), που θα
πιάσει τους κακούς και θα τους λιώσει, αλλά
εκείνη η σπίθα φώτισης και συνείδησης μέσα
στον καθένα μας, που μπορεί να τον κάνει να νοι
άζεται για την αδικία, τη φύση... 

Όσο για το περίφημο «κατακυριεύσατε την
γη» της ιουδαιοχριστιανικής παράδοσης, που
σύμφωνα με κάποιους αποτέλεσε το θεωρητικό
άλλοθι για να ξεζουμίσουμε τα οικοσυστήματα,
μάλλον πρόκειται για κακή ερμηνεία. Δεν έχει
νόημα να χαλάς κάτι που είναι στην κυριότητά
σου γιατί απλούστατα μετά δεν θα υπάρχει! Έτσι,
κύριος ή «master» στα αγγλικά π.χ. του βιολιού,
δεν είναι αυτός που το σπάει, αλλά που καταφέρ
νει να το κάνει να ηχήσει μελωδικά, για να ανα
δυθούν από μέσα του οι κρυμμένες του
δυνατότητες...

Υ.Γ.3. Μακριά από μένα να ανοίξω διάλογο,
με λογικά επιχειρήματα για το αν υπάρχει Θεός ή
όχι, να «πείσω». Ο Θεός, η πίστη σ’ αυτόν, είναι

η ευκαιρία να επιλέξει κα
νείς έναν άλλο τρόπο ύπαρ
ξης  κι αυτή είναι μια
απόφαση που παίρνεται
βασικά με την καρδιά.
Τότε, αν καταφέρεις να
ανοιχτείς σε μια σχέση
μαζί του, όταν  βιώνεις τα
μικρά ή μεγάλα θαύματα
της καθημερινότητας,
μπορείς να αφήνεις τους
άλλους να διακηρύσσουν

ελεύθερα την μηύπαρξή
του (γι’αυτούς!) και συ να συνεχίζεις ήρεμα το
δρόμο σου.

«Βιβλιογραφία» 
Για όποιον θα ήθελε κάποιες νοητικές γέφυ

ρες για να ταιριάξει τ’ αταίριαστα, κύρια πηγή μου
ήταν η Καινή Διαθήκη. Συνιστώ ιδίως το Ευαγγέ
λιο του Ιωάννη, αν μη τι άλλο, πολλά σημεία του,
όπως η εισαγωγή, μπορούν να διαβαστούν και
σαν ένα πολύ δυνατό ποιητικό κείμενο.

Οφείλω επίσης πολλά σε κείμενα των Β.
Ράιχ, Ε. Φρομ, Χ. Γιανναρά, Δ. Σαββόπουλου, Στ.
Σπανουδάκη (δική του κι η έκφραση «αναρχία
της αγάπης»), αλλά και του Ταό και του Ζεν. 

Σαν «αναρχία», εννοώ κυρίως εκείνη τη
στάση ζωής που είναι ριζοσπαστική, αμφισβητεί
κι είναι τελικά η βάση για κάθε ελεύθερη σκέψη
και δράση. Κάτω από ένα άλλο πρίσμα, το ξεπέ
ρασμα του φόβου. Μια σχετική παράφραση στον
Παύλο θα ήταν:«η αγάπη ...δεν φοβάται, δεν υπο
τάσσεται, δεν πειθαρχεί!».

Όσο για την έκφραση «καθίσταται άναρχος»
είναι από φυλλάδιο της Εκκλησίας. Χωρίς πλάκα!

MΆΡΙΟΣ ΔΕΣΎΛΛΑΣ
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Είχα γνωρίσει κάποτε ένα Γέροντα που εξο-
μολογούσε πόρνες και «τελώνες». Ναρκομα-
νείς και κλεφτρόνια, και γενικά ποικίλα
περιθωριακά στοιχεία. Εκείνο που συνήθιζε
να λέει μέσα από την πολύχρονη πείρα του,
ήταν ότι πολλές φορές μπερδευόταν και φι-
λούσαν τα πρόσωπα τους αντί για τα εικονί-

σματα. Ήταν οι δικοί του καθημερινοί
«άγιοι». Ένας άλλος παπάς αφιέρωσε όλη την
ζωή του για να στηρίξει τους εργάτες και της
οικογένειας τους. Την φτωχολογιά. Συνήθιζε
να λέει ότι τα μαυρισμένα και ροζιασμένα
χέρια τους μύριζαν ουρανό.

Ο μεγάλος Λέων Τολστόι εγκατέλειψε την
αριστοκρατική του καταγωγή για να ντυθεί
χωρικός μουζίκος, και να ζήσει από κοντά τα
βάσανα και τις οδύνες των Ρώσων αγροτών.
Έγραψε για αυτούς πολλά, ύμνησε τον κόπο
και τον μόχθο τους, αλλά πάνω από όλα την
αθωότητα του βίου τους. Το ίδιο έπραξε και ο
δικός μας αναρχοχριστιανός Μαρίνος Αντύ-
πας. 

Στις μέρες μας μέσα σε αυτό το θαυμαστό
συναξάρι των αφανών μαρτύρων της ζωής,
ήρθε να προστεθεί και μια άλλη ηρωική
μορφή των «ταπεινών και καταφρονεμένων»
της γης αυτής. Η Κωσταντίνα Κούνεβα.

«Πριν από δέκα χρόνια μία βουλγάρα ιστο-
ρικός, η Κωνσταντίνα Κούνεβα, έφτασε στην
Ελλάδα για να εργαστεί και να μπορέσει να
ζήσει και να περιθάλψει το παιδί της που
χρειαζόταν εγχείριση. Η «αγορά εργασίας»
την οδήγησε στον χώρο της καθαριότητας, ο
οποίος με κρατική απόφαση έχει πλέον πα-

ραχωρηθεί σε ιδιώτες εργολά-
βους.Διαπιστώνοντας την
αναγκαιότητα της συλλογικής
δράσης για την προάσπιση των
εργασιακών δικαιωμάτων, η
Κωνσταντίνα εντάχθηκε στην Πα-
ναττική Ένωση Καθαριστριών και
Οικιακού Προσωπικού (ΠΕΚΟΠ),
εκλέχθηκε μέλος του διοικητικού
συμβουλίου του σωματείου και
μέχρι σήμερα παραμένει γενική
γραμματέας του. Η Κωνσταντίνα
και το σωματείο της επιμένουν
τα τελευταία χρόνια να αποκα-
λύπτουν όλα όσα κρύβονται
κάτω από τις εργολαβίες-ενοι-
κιάσεις ανθρώπινων σωμάτων,

ιδιαίτερα στις δημόσιες υπηρεσίες: την κατα-
πάτηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων,
τη μη καταβολή ενσήμων, τη μη πληρωμή
υπερωριών και τη μη υπαγωγή στα βαρέα και
ανθυγιεινά επαγγέλματα (με την αναγνώριση
τεχνηέντως 5,5 αντί 6 ωρών εργασίας ημερη-
σίως!), την άσκηση ψυχολογικής βίας και τον
εκβιασμό από την εργοδοσία». 

Στις 23 Δεκεμβρίου όμως και μετά από αλ-
λεπάλληλες τηλεφωνικές  και όχι μόνο απει-
λές δέχτηκε δολοφονική επίθεση από
«αγνώστους». Πληρωμένους φονιάδες των
μεγαλοεργολάβων. Της έριξαν βιτριόλι στο
πρόσωπο και την ανάγκασαν να το καταπιεί!!!
Σήμερα εξακολουθεί να δίνει τη μάχη για να
κρατηθεί στη ζωή.

Επέλεξαν να τη χτυπήσουν επειδή θεώρη-
σαν ανεπίτρεπτο μία γυναίκα και μάλιστα με-
τανάστρια να αγωνίζεται από κοινού με τις
ελληνίδες συναδέλφισσες της για την υπερά-

Εργατικό Μαρτυρολόγιo
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σπιση των εργατικών της δικαιωμάτων.
Επέλεξαν να τη χτυπήσουν γιατί δεν συμ-

βιβάστηκε με την σιωπή ή την κολακεία της
εξουσίας. Με την τακτοποίηση των ατομικών
και μόνο συμφερόντων της, έτσι όπως συνη-
θίζεται στην ελληνική συνδικα-
λιστική δράση. Αντιθέτως
προέταξε την προσωπική ηθική
αξιοπρέπεια της πάνω από μι-
κροσυμφέροντα ατομικής ευ-
δαιμονίας, για το κοινό
συμφέρον των συναδέλφων
της. Έθεσε το εγώ στην υπηρε-
σία του εμείς. Μόνο που δεν
πρόφτασε κάποιος να της πει
ότι στην σύγχρονη Ελλάδα
αυτή είναι μια κολάσιμη πράξη
που μπορεί να σου κοστίσει
ακόμη και την ίδια σου την
ζωή. Όπως και έγινε. 

Η Κωνσταντίνα, είναι θύμα
της εργοδοτικής βίας και τρο-
μοκρατίας, που στο όνομα του πλουτισμού
δεν διστάζει να αφαιρεί ανθρώπινες ζωές σε
ραντεβού θανάτου. 

Η Κωνσταντίνα, είναι θύμα της ζοφώδους
νεοελληνικής πραγματικότητας, που εδώ και
αρκετά χρόνια ζει επί το καθεστώς της επιλε-
κτικής ατιμωρησίας. Μιας κοινωνίας όπου το
ανήθικο έγινε μέρος της καθημερινότητας
εκτοπίζοντας το αγαθό και το κάλλος από την
ζωή των πολιτών. Σε μια κοινωνική πραγματι-
κότητα όπου ευδοκιμεί η συντεχνιακή δια-
φθορά των διαπλεκόμενων συμφερόντων.
Όπου η ανθρώπινη ζωή αποτιμάται σε ένα
μπουκάλι βιτριόλι, η συμψηφίζεται με κά-
ποιες σπασμένες τζαμαρίες. Όπου το πλα-
στικό δεντράκι της χριστουγεννιάτικης
φιέστας θεωρείται μέγιστο πολιτιστικό γεγο-
νός, σε τέτοιο βαθμό ώστε να προστατεύεται
από την αστυνομία όλο το 24ωρο, και μετά
από μερικές ημέρες οι ίδιες δημοτικές αρχές
λίγο παρακάτω στα Πατήσια να σφαγιάζουν
45 αιωνόβια δέντρα για να γίνει παρκινγκ. 

Στην Ελλάδα του σήμερα όπου το εργατικό

μαρτυρολόγιο καθημερινά πληθαίνει, το ένα
σκάνδαλο διαδέχεται το άλλο. Πίσω τους στέ-
κονται πρόσωπα της ‘’καλής’’ και ‘’νομιμό-
φρονας’’ κοινωνίας. Γραβαντωμένοι,
ρασοφορεμένοι και ένστολοι απατεώνες κυ-

κλοφορούν ελεύθεροι στήνοντας νέα οικονο-
μικά και κυρίως ηθικά πλιάτσικα
εξαπατώντας νέα θύματα, μηδενίζοντας ελ-
πίδες και όνειρα. Γεμίζοντας τα σεντούκια της
προσωπικής ιστορίας τους με σαπίλα και
μπόχα. Ταυτόχρονα, απλοί ανώνυμοι άνθρω-
ποι  ‘’ οι κολασμένοι της γης αυτής’’ πεταμέ-
νοι στις φυλακές ή στη εντατική κάποιου
νοσοκομείου από ποικίλα «ατυχήματα».
Μέσα σε όλα αυτά μένει να σκεφτώ τα λόγια
κάποιου Αγιορείτη Γέροντα από εκείνο το
Άγιον Όρος του «αλλιώς», που έλεγε: εάν
ποτέ πάω στον παράδεισο τρία πράγματα θα
διερωτηθώ, πρώτο το  πώς εγώ βρίσκομαι
στο τόπο αυτό, δεύτερο το πώς βρίσκονται
εδώ εκατομμύρια αφανείς, ανώνυμοι άνθρω-
ποι που δεν περίμενα ποτέ να είναι εδώ
μέσα, και το κυριότερο,  πως τελικά όλοι
αυτοί για τους οποίους τόσο εγώ όσο και ο
κόσμος ήταν βέβαιος ότι θα κατοικούν εδώ,
ήταν όλοι εκτός. 

Π. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

xarpap75@otenet.gr
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Οι Ιδεολογίες δίνουν τη μάχη του μέλ
λοντος. Αυτή είναι η πίστη τους. Το οποίο μέλ
λον είναι υποχρεωμένο να πραγματοποιηθεί
τώρα, στο παρόν, την μόνη υπαρκτή διάσταση
του χρόνου. Γι’ αυτό και πολεμούν το παρελ
θόν, τον φυσικό αντίπαλο του μέλλοντος, κα
θότι το παρελθόν διαθέτει αυτό το
μυστηριώδες όργανο ταυτότητας του υποκει
μένου, την Μνήμη!

Η Μνήμη, με τα περιεχόμενά
της, συνοδεύει σαν παρελθόν το
παρόν ταυτόχρονα μ’αυτό και
συμπληρώνοντάς το κατά κάποιο
τρόπο, δίνοντας δηλαδή την ευ
καιρία στο υποκείμενο να ερμη
νεύει και να δρα στο παρόν, στο
άγνωστο και ξαφνικό τώρα. Το
μέλλον των Ιδεολογιών διαθέτει
και έναν άλλο εχθρό, τον φυσικό
φορέα του μέλλοντος, που πρέ
πει να εξαφανίσει ή να υποτάξει,
τα μικρά παιδιά, την ενσαρκω
μένη ελπίδα του ανθρώπου. Τον
σκοπό της ζωής του! Εναν σκοπό
ο οποίος φαίνεται αναίτιος στα
μάτια των ιδεολόγων και λοιδο
ρείται σαν διαιώνιση του ανθρώ
πινου είδους.

Και όμως, μέσα σ’αυτή την τόσο υποτιμη
μένη σήμερα διαιώνιση, οι γονείς προσπαθούν
να βοηθήσουν τα παιδιά τους να ζήσουν κα
λύτερα, να μην κάνουν τα ίδια λάθη. Να εξε
λιχθούν. Μέσα στην ανθρώπινη διαιώνιση,
υπάρχουν οι σπόροι όλης της εξελίξεως και
της προόδου, ο αληθινός αγώνας για την
πραγματοποίηση της προόδου στην πράξη και
όχι στα λόγια, πραγματοποιώντας ήδη όλα
όσα υπόσχονται οι ιδεολόγοι, με πίστη και
αφοσίωση!

Αυτό το κύτταρο της ζωής λοιπόν που
είναι η οικογένεια λοιπόν πολεμείται με λύσσα!
Να διαλυθεί για να κατακτηθεί πιο εύκολα, για
να απελευθερωθούν οι άνθρωποι από την εμ
πειρία και την πραγματικότητα και να πέσουν
εύκολα θύματα των σειρήνων της κάθε προ

παγάνδας ή της κάθε διαφημίσεως που είναι
η εξέλιξή της! 

Αυτόν τον πόλεμο, την πίεση που υφίστα
ται σήμερα η ανθρωπότητα από τον κατανα
λωτισμό, μας αποκαλύπτει αυτό το
καλογυρισμένο έργο, το «ΜΑΤΩΜΕΝΟ ΔΙΑ
ΜΑΝΤΙ» σ’ένα πρωτόγονο επίπεδο που μπο
ρούμε να κατανοήσουμε εύκολα. 

Τοποθετημένη στο παρασκήνιο του εμ
φυλίου πολέμου και του
χάους που επικρατούσε
στη Σιέρα Λεόνε τη δεκαε
τία του `90, η ταινία αφη
γείται την ιστορία του
Ντάνι Αρτσερ, ενός πρώην
μισθοφόρου από τη Ζιμ
πάμπουε και του Σόλομον
Βάντι , ενός ψαρά από το
Μέντε. 

Ο Σόλομον που έχει
χωριστεί από την οικογένειά
του και έχει αναγκαστεί να
δουλέψει στα ορυχεία δια
μαντιών, βρίσκει τον πολύ
τιμο λίθο και τον κρύβει,
γνωρίζοντας ότι αν τον ανα
καλύψουν θα τον σκοτώσουν
χωρίς δεύτερη σκέψη. Ομως

παράλληλα, ξέρει ότι αυτό το διαμάντι θα του
ανοίξει το δρόμο για να πάρει πίσω τη γυναίκα
του και τις κόρες του, αλλά και να σώσει το γιο
του, Ντία, που έχουν στρατολογήσει με τη βία
οι αντάρτες. 

Μπορούμε να παρακολουθήσουμε τη
φρίκη της πλύσεως εγκεφάλου, την προσπά
θεια καταστροφής των οικογενειακών δε
σμών, το βίαιο βάπτισμα των μικρών παιδιών
στην σκληρή πραγματικότητα της δυνάμεως,
του δίκαιου του ισχυρότερου. Επίσης μπο
ρούμε να παρακολουθήσουμε και την επι
στροφή ενός από αυτά με την πρωτοβουλία
του πατέρα του. Πώς ξαναγεμίζει την Μνήμη
του με τις αγαπημένες συνήθειες της ζωής του
που του δίνουν κουράγιο και νόημα και ταυ
τότητα και συνέχεια. Γιατί η Ιδεολογία όταν

Ματωμένο διαμάντι
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επεμβαίνει στη ζωή το κάνει αντικαθιστώντας
την με το θάνατο.

Ας παρακολουθήσουμε από κοντά τις
δύο προσπάθειες με τους διαλόγους τους και
ας προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τον αό
ρατο πόλεμο που ζούμε χωρίς να τον εννο
ούμε και που έχει σκοπό να κλέψει τα παιδιά
μας!
(τα παιδιά είναι γυμνά, ξαπλωμένα σε ένα
σκοτεινό δωμάτιο όπου
εισβάλλουν βίαια οι αν
τάρτες που τα έχουν
κλέψει).

Ξυπνήστε, οι γονείς
σας πέθαναν! (ουρλιά
ζουν).Τ’ αδέρφια σας
πέθαναν! Εσείς πεθά
νατε! Μα ξαναγεννηθή
κατε! Είμαστε η
οικογένειά σας! 
(τα χτυπούν με κλαδιά).
(τα παιδιά κρατούν όπλα και πυροβολούν
κούκλες. Τους μιλά ένας από τους αντάρτες).

Οι γονείς σας ήταν αδύναμοι. Απλοί
αγρότες, απλοί ψαράδες. Οι δυνατοί μόνο
ρούφηξαν το αίμα αυτής της χώρας. Μα εσείς
είσαστε οι ήρωες που θα σώσετε το έθνος.
Δεν είσαστε παιδιά πλέον. Γίνατε άντρες!
Αλλά μ’αυτό στο χέρι, θα σας φοβούνται. Κι
αν δε σας σέβονται με το καλό… θα σας σε
βαστούν μόλις χυθεί το αίμα τους. Επαναλά
βετε: Θα χυθεί αίμα!          

Θα χυθεί αίμα!
(απευθύνεται τώρα σ’ένα μικρό παιδί πού’χει
δεμένα τα μάτια)

Σήκω πάνω! Πάρε το όπλο στα χέρια.
Τώρα τράβα τη σκανδάλη.
(ο μικρός πυροβολεί και όταν αφαιρεί το
μαντήλι που του δένει τα μάτια διαπιστώνει
ότι σκοτώσει κάποιον αιχμάλωτο. Αργότερα
καθώς είναι ξαπλωμένος και μόνος τον πλη
σιάζει ο επικεφαλής).

Σε καταλαβαίνω. Δύσκολα γίνεσαι άν
τρας. Σήκω πάνω, έλα εδώ. Τώρα είσαι στρα
τιώτης Επανάστασης. Κι εγώ ο διοικητής σου.
Ο,τι χρειαστείς, όπλα, CD, φαγητό…ζήτα το
από μένα. Εγώ θα σε φροντίσω. Σήμερα

πήρες προαγωγή έγινες λοχαγός. Εγινες
αφεντικό!

Η μέθοδος είχε γι’ άλλη μια φορά επιτυ
χία. Ο νεαρός ήταν πια έτοιμος να σκοτώσει
εν ψυχρώ άμαχο πληθυσμό. Οπως και σκό
τωσε. Οπως σκοτώνουν όλοι οι νέοι οι παρα
δομένοι στον καταναλωτικό πολιτισμό μας!

Ακολουθεί ο διάλογος της επανάκαμ
ψης. Ο πατέρας του μικρού στέκεται τυ

χερός να ξανακερδίσει το
γιο του.
(ο μικρός απέναντι στον
πατέρα του, με το πι
στόλι στο χέρι απειλεί να
τον σκοτώσει).

Ντία! Τι κάνεις εκεί;
Ντία, κοίταξέ με, τι είναι
αυτά που κάνεις; Είσαι ο
Ντία Βάντι της ένδοξης
φυλής Μέντε. Είσαι

καλό αγόρι. Σ’αρέσει η μπάλα
και το σχολείο. Η μάνα σου σ’αγαπάει πολύ.
Περιμένει δίπλα στη φωτιά μαγειρεύοντας
πλαντάγο και στιφάδο με λάδι φοινικιάς, με
την αδερφή σου, τη Νιάντα και το νέο μας
μωράκι. Οι αγελάδες σε περιμένουν. Κι ο
Μπαμπού, το άγριο σκυλί, που δεν υπακούει
παρά μόνο εσένα. Ξέρω, σ’έβαλαν να κάνεις
άσχημα πράγματα. Μα δεν είσαι κακό παιδί.
Είμαι ο πατέρας σου που σ’αγαπάει. Και θάρ
θεις σπίτι και θά’σαι γιος μου ξανά.

Οι Αφρικανοί αδελφοί μας, είναι τυχεροί
κατά κάποιο τρόπο, επειδή γίνεται ορατός
πόλεμος, ξέρουν τον εχθρό και μπορούν να
τον πολεμήσουν. Εμείς οι πολιτισμένοι δεν
μπορούμε να συλλάβουμε τον πόλεμο, να
ανακαλύψουμε τον εχθρό μέσα στα σπίτια
μας, να πολεμήσουμε για ένα ανθρώπινο μέλ
λον, μορφώνοντας και φροντίζοντας τα παι
διά μας. Τα αφήνουμε να μας μισούν, να μας
υποτιμούν σαν καθυστερημένους, να μας εκ
βιάζουν, να αδιαφορούν. Κλείνουμε τα μάτια
στην πραγματικότητα, χωρίς να αποφασί
ζουμε να υπερασπιστούμε την ανθρώπινη
ύπαρξη από τους κλέφτες που μεταμορφώ
νουν τη ζωή σε θέαμα, σε πνευματικό θάνατο.

ΘΟΔΩΡΗΣ ΛΑΒΒΑΣ
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Πρωί της Δευτέρας. Ο ουρανός την
ώρα που πάει να σου χαμογελάσει το μετα
νιώνει και γκρινιάζει. Λίγες ψιχάλες έχουν
βρέξει την γη και το χώμα ελευθερώνει τις
μυρωδιές του. Αυτή η αίσθηση ότι είσαι γη
σε προσγειώνει. Ταπεινώνει την φι
λαυτία. Σε επαναφέρει στα όρια του
μύθου σου. Για φαντάσου όμως να
μην είχαμε και την ελπίδα ότι μέσα
μας φέρουμε κι ένα κομμάτι ου
ρανό. Λίγο φώς που μπορεί να γίνει
και πολύ περισσότερο. Με πια πα
ρηγοριά, με ποια αισθήματα ελευθε
ρίας θα ακουμπούσαν τα γυμνά μας
πόδια στη γη, αν η καρδιά μας δεν
είχε λίγο μπλε του ουρανού. 

Το αμάξι κυλά γοργά. Προορι
σμό μας οι Φυλακές……………..
Συνάντηση για πολλοστή φορά με
την τραγωδία της υπάρξεως. Με την
περιπέτεια της ζωής.

Οταν πας να συναντήσεις τον
πόνο των ανθρώπων στην πραγμα
τικότητα πας να συναντήσεις τον
θάνατο. Και αν όχι τον ίδιο αυτοπρο
σώπως σίγουρα τις παγερές και ανή
λιες σκιές του. Τα ρωγμώδη
θνησιγενή περάσματά του πάνω σε
πράγματα και πρόσωπα. Γι αυτό και
το ταξίδι όσο και να μην το αποδέ
χεσαι είναι μακάβριο. Το γέλιο αμήχανο και
ένοχο, το βλέμμα αφηρημένο και η καρδιά
σε διαρκή απολογία στα εσώτερα δικαστή
ρια της ψυχής.

Μετά από ένα σχετικά σύντομο ταξίδι
φτάσαμε στο παρκινγκ των Φυλακών.
Ακόμη και εκεί κυριαρχεί ένοχη σιωπή,
φύσης και ανθρώπων. Ο ένας κοιτά τον
άλλο, επισκέπτες παρκάρουν τα αυτοκί
νητα τους, μα κανείς δεν έχει την διάθεση
να πει μια καλημέρα. Θεωρείται κάτι σαν

ασέβεια. Σαν περιττός καθωσπρεπισμός.
Ως προδοσία για όλους εκείνους, που χρό
νια έχουν να πουν καλημέρα και καληνύ
χτα, και να ήταν μέρα να ήταν νύχτα. Η
σιωπή είναι λύτρωση. Βουβή διαδήλωση για

τα συρματοπλέγματα της ντροπής.
Ψηλά τείχη σκεπάζουν ανθρώπους.

Συρματοπλέγματα πληγώνουν ελεύθερες
συνειδήσεις όλων εκείνων που συνθηκολό
γησαν στην θεσμική βία, στην αισθητική
της εκδίκησης, της απόρριψης, της απομό
νωσης.

Μουντά θλιμμένα χρώματα απλώ
νονται πάνω στα μελαγχολικά τσιμέντα,
που σίγουρα έπεσαν σε περιόδους που οι
έννοιες δικαιοσύνη, ανθρωπισμός, φιλαλ

Η αλήθεια του Κολασμού Η αλήθεια του Κολασμού 
και το Ψέμα του Σωφρονισμούκαι το Ψέμα του Σωφρονισμού
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ληλία,  θα ήταν πολυτέλεια να φιλοξενη
θούν στο καθημερινό λεξιλόγιο. Και όμως
από τότε στέκουν εκεί χωρίς κανείς να τα
γκρεμίσει, να τα σπάσει, να φύγει η σαπίλα,
να φέξει λίγο ανθρωπιά. Να γίνουν νέοι
χώροι, νέοι όροι, νέες συνθήκες κράτησης
για τους ανθρώπους που στερούνται
ότι πιο αγαθό, το μόνο προσδιοριστικό
της ανθρώπινης υπόστασης, την ελευ
θερία.

Περάσαμε την πύλη, τον έλεγχο,
τις διευκρινήσεις και τα πιστοποιητικά
νομιμοφροσύνης «καλών» και «αγα
θών» ανθρώπων, που δεν θα βλάψουν
το υπάρχον σύστημα. 

Αν τα τείχη, τα χρώματα και τα
φθαρμένα τσιμεντομαντριά σε γεμί
ζουν οδύνη, είναι απερίγραπτο και άρ
ρητο στην ανθρώπινη έκφραση, το τι
νιώθεις σαν άνθρωπος όταν αντικρί
σεις τα εσώτερα της κολάσεως που
ονομάζονται Ελληνικά «Σωφρονιστήρια».

Ο θάνατος παντού. Στους τοίχους,
στις αυλές, στα κελιά, μα πιο πολύ στα
μάτια των ανθρώπων. Σε εκείνα τα μάτια
που είναι γεμάτα ερωτηματικά. Σε εκείνα
τα κορμιά που κυρτωμένα ψάχνουν μια αγ
καλιά.

Παντού η εκδίκηση. Παντού χαρα
κώματα, ήχοι πολέμου ακήρυχτου μα
υπαρκτού όσο κανένας άλλος. Εδώ βρω
μάει αίμα, βρωμάει σάρκα ανθρώπινη, εδώ
πεθαίνει η ανθρωπιά.

Είναι πραγματικά αδύνατο, ψεύτικο
και κίβδηλο, να πιστέψει κανείς, ότι μέσα
από αυτά τα κολαστήρια μπορεί να βγει
άνθρωπος που θα επανενταχθεί σε αυτό
που συνηθίσαμε να ονομάζουμε ελεύθερη
κοινωνία. Είναι ανήθικο να μιλάμε για την
ύπαρξη σωφρονισμού στις Ελληνικές Φυ
λακές και όχι για τον μέγιστο κολασμό του
ανθρώπινου προσώπου. Η βία που ασκεί
ται πάνω σε αυτούς τους συνανθρώπους
μας, έμμεση και άμεση, ψυχολογική και
σωματική, δεν είναι δυνατόν να μην δώσει

ως αντίδωρο βία. Αυτοί οι άνθρωποι θέ
λοντας και μη, όταν πλέον θα αποφυλακι
στούν, το πρώτο πράγμα που θα σκεφτούν
να πράξουν θα είναι εκδίκηση απέναντι σε
ένα σύστημα και μια κοινωνία, που ικανο
ποίησε τα πρωτόγονα ορμέφυτα ένστικτα

της πάνω τους. 
Είναι σαφές ότι σε τούτο τον τόπο

κρατήσαμε τις λέξεις γυμνές όπως πολύ
εύστοχα θα μας πει ο Χρήστος Γιανναράς.
Διότι τι άλλο μπορεί να είναι όλη αυτή η
πολιτισμική ένδεια, όταν ως Πολιτεία νο
μοθετείς έχοντας στην ιστορία της ιδιο
προσωπίας σου ένα αρχαιοελληνικό,
Χριστιανικό και Ευρωπαϊκό πολιτισμό,
όταν μιλάς για σωφρονισμό και παρουσιά
ζεις ως κύριο μέλημα σου την επανένταξη
αυτών των ανθρώπων στην ελευθερία των
σχέσεων και των πολιτών, και αντί τούτου
διατηρείς εν πλήρη γνώση σου κολαστήρια
και εξοντωτήρια ανθρώπινων υπάρξεων; 

Στα αραχνιασμένα ηχεία ακούστηκε
η φωνή του ανθρωποφύλακα για το τέλος
του επισκεπτηρίου. Χαιρετίσαμε πίσω από
τζάμια και κάγκελα. Κάναμε στροφή και
οδεύσαμε για την πολιτεία των ελεύθερων
πολιορκημένων. Για την ζωή που μας είχε
ξεγελάσει όλους «λεύτερους» και φυλακι
σμένους.

xarpap75@otenet.gr 
Π. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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Άνθρωπος να ‘μαι, πια δεν το θέλω!
Κουράστηκα! Κι αν αύριο, τα βήματα του θα-
νάτου προϋπαντούσα κάθιδρος, θρυμματι-
σμένος από τον τρόμο στο κατώφλι,
σχίζοντας τα μάγουλά μου από την αναμα-
σημένη απελπισία, θα ‘ταν αυτό το ευχαρι-
στώ μου. Θα ‘ταν μια κάποια λύτρωση. Γιατί
μετρώντας και ξαναμετρώντας την ύπαρξη
ετούτη, δε λέει να τη χωρέσει ο νους μου. Τι
τα θες; Μια βγαίνω λειψός, μια περισσεύω.
Μια γωνιά ‘δω πάνω, μια κώχη να χωρέσω,
να ξαποστάσω, πουθενά! Είναι κι αυτό, βλέ-
πεις, πως φοβάμαι φίλε μου την αγκαλιά.
Φοβάμαι πως θα διαρραγώ σε λυγμούς,
γιατί κάθε που μ’ αγγίζουν αναθυμούμαι
ξαφνικά πως υπάρχω...

Άνθρωπος να ‘μαι, πια δεν το θέλω!
Όχι, δεν το θέλω ν’ αγαπώ! Γιατί κι εσείς, λα-
τρεμένοι της ζωής μου, τόσο φτηνό είναι το
αίμα σας, που σχεδόν τσάμπα το περισυλ-
λέγω στις αγορές του Κόσμου. Κι αυτό δεν το
αντέχω! Αχ καλέ μου Βάρναλη! Τα σκουλή-
κια δεν πεθαίνουν διαμελισμένα σε μιαν
αγορά του Κοσόβου, απανθρακωμένα σ’ ένα
λεωφορείο στο Ιράκ ή στη Γάζα, αιμορρα-
γώντας κάτω από συντρίμμια ενός χαμόσπι-
του! Τα σκουλήκια δεν πεθαίνουν στη
Σομαλία, μ’ ένα κατσαβίδι καρφωμένο στην
καρωτίδα, πνιγμένα από το ίδιο τους το
αίμα! Δεν ψυχορραγούν στις ασπαίρουσες

αγκαλιές    άλλων   σκουληκιών,  σε
ασθενοφόρα   που  αναδίδουν εκκωφαντική
την αποφορά της επερχόμενης  ήττας  ή  σε
χειρουργεία αποστειρωμένα από τους ήχους
του δρόμου ή την ελπίδα.

Απόκαμα πια! Μα δεν το βλέπετε, λοι-
πόν; Δε βλέπετε τους φίλους σας να φέρ-
νουν στον κόσμο παιδιά, παιδιά που είναι
ήδη νεκρά κάπου στη γης; Ποιο χαμόγελο θα
γείρει υπέρ μας την πλάστιγγα του θανάτου,
τη σφοδρότητα του φονικού που μας κατα-
πίνει; Ποια μάνα μπορεί να σηκώσει νεκρό
παιδί, δίχως να καταρρεύσει ο καθρέφτης
του κόσμου σε θρύψαλα; Ποιος πατέρας,
δίχως να λυγίσουν τα μπράτσα του απ’ την
ανημπόρια, απ’ το παμφάγο σαρκασμό του
φρεσκοσκαμμένου χώματος; Πόση υπομονή,

λοιπόν; Πόση αγάπη χρειάζεται για να στα-
θούμε τίμιοι, απέναντι στο μαχαίρι που μας
σαρώνει; 
Πόσο μίσος αντέχουν τα τοιχώματα της καρ-
διάς μας, προτού γίνουμε εμείς το μαχαίρι;

Όχι, όχι, αδερφοί μου! Άνθρωπος να
‘μαι, πια δεν το σηκώνω! Ανάμεσα στον Άν-
θρωπο και το σκουλήκι, χίλιες φορές το τε-
λευταίο! Χίλιες φορές, το σκουλήκι διαλέγω!
Δεν το μπορεί, ο Άνθρωπος, να σηκώσει τον
Κόσμο κι όμως πρέπει. Δεν το μπορεί, το
σκουλήκι, να σηκώσει τον Κόσμο, μα δε χρει-
άζεται. Έτσι δειλός, μοιραίος κι άβουλος αν-
τάμα, να προσμένω μόνο κάποια φτέρνα...

Άνθρωπος να ‘μαι, πια δεν το θέλω! *

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΛΛΑΣ
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Είδα την προηγούμενη φωτογραφία
με το κοριτσάκι, βλέπω τώρα αυτή τη φωτο-
γραφία με τον άντρα που κουβαλάει ένα
παιδί, θέλω να φαντάζομαι, απλώς λαβω-
μένο... και δεν μου αρκεί να πω πονάω, συμ-
πονάω, κλαίω, θρηνώ, δεν μου αρκούν πια
αυτά. Όλα έχουν φθαρεί πολύ έχουν χάσει
την ένταση που είχαν κάποτε αυτά τα συναι-
σθήματα. 

Από τότε που γίναμε καθημερινοί
θεατές της φρίκης, της δυστυχίας, του παρα-
λογισμού του ανθρώπου, χάσαμε την ικανό-
τητα να πονάμε, να τρομάζουμε στο σωστό
βαθμό . Όλα έχουν αμβλυνθεί, ο πόνος έχει
χάσει τις οξείες γωνίες του, το μυαλό έχει
καταργήσει τη δύναμη του “είναι απαράδε-
κτο” “δεν το δεχόμαστε”… Μα θα μου πεις
πάντα ο κόσμος είχε πολέμους, “μαύρο θά-
νατο”... Ναι. Με τη διαφορά τότε προ τηλε-
όρασης οι άνθρωποι βίωναν τις συμφορές
και σε μεγάλη πλειοψηφία γινόντουσαν πιο
“σοφοί” τώρα οι θεατές των συμφορών απο-
δέχονται όλο και περισσότερα… Εκπαιδευό-
μαστε στην πολυμορφία της ανθρώπινης
τραγωδίας… 

Θα ήθελα να μπορούσαμε να λει-
τουργήσουμε αλλιώς. Θα ήθελα να χάναμε
τον ύπνο μας και να τριγυρνάγαμε για μέρες
και νύχτες στους δρόμους όταν θα βλέπαμε
τέτοιες εικόνες, θα ήθελα να ακούω στις πό-
λεις ψίθυρους και φωνές πανικού από
όλους...Θα ήθελα οι ίδιοι οι εκφωνητές τέ-
τοιων ειδήσεων να σηκώνονται ξαφνικά από
τις θέσεις τους και να αποχωρούν...              

Θα ήθελα....         

Θα ήθελα εγώ να μην μπορώ να  κοι-
μηθώ, να μην μπορώ να χαίρομαι -ναι, είναι
αλήθεια, χαίρομαι τον αέρα που σφυρίζει
γύρω από το σπίτι μου-, θα ήθελα να μπο-
ρούσα να ξεκινήσω μέσα στη νύχτα και... 
Όμως δε θα το κάνω. Αλλά προσεύχομαι,
προσεύχομαι σ’ έναν Θεό, σ’ αυτόν που
θέλει την αρμονία και τη χαρά στον κόσμο,
προσεύχομαι στους “φωτεινούς” ανθρώ-
πους να ξημερώσουν μέρες καλύτερες…

Θα ήθελα… *

ΑΘΗΝΑ ΤΣΑΚΑΛΟΥ

Το σκοτάδι δεν μπορεί να καταπολεμήσει το σκοτάδι. 
Μόνο το φως μπορεί να το κάνει αυτό.
Το μίσος δεν μπορεί να καταπολεμήσει 
το μίσος  Μόνο η αγάπη μπορεί να το κάνει αυτό.
-Martin Luther King Στον Άγνωστο Θεό 11
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Κοίταξαν ξανά τον χάρτη. Κάτι δεν πήγαινε
καλά. Τίποτα δεν θύμιζε το σημείο που βρί
σκονταν. Υπήρχαν δύο κορυφές ανατολικά και
μια χαράδρα στα νοτιοδυτικά. 

Δύο κορυφές. Βλέπετε πουθενά δύο κορυ
φές; ρώτησε ο Γιάννης που
κρατούσε τον
χάρτη.

Έχουμε χαθεί,
αποκρίθηκε ο Βα
σίλης χωρίς να
κοιτάξει. Κάθισε
κάτω και συγκέν
τρωσε το βλέμμα
του στο χώμα.

Μπορεί να ΄χει
ανακρίβειες κι ο
χάρτης, παρατή
ρησε ο Αντώνης.

Εγώ λέω να γυρίσουμε.
Οι άλλοι δύο κοίταξαν τον Βασίλη κάπως έκ

πληκτοι.
Οι συνθήκες γίνονται επικίνδυνες όσο περ

νούν οι μέρες και το νερό τελειώνει, συνέχισε
σχεδόν ντροπιασμένος.

Πώς σου ‘ρθε έτσι ξαφνικά; ρώτησε  ο Αντώ
νης.

Ο Βασίλης έμεινε για λίγο σιωπηλός.
Λοιπόν, κοφ’ το. Δεν είναι δειλία το να παίρ

νεις προφυλάξεις.
Σιωπή πάλι. Χωρίς να πουν τίποτα, οι σχέσεις

αποκαταστάθηκαν. Σαν να κατάλαβε ο καθένας
το μερικό, έστω, δίκιο του άλλου. Ο Γιάννης
έπιασε το σακίδιό του. Ξεκούμπωσε τη μπρο
στινή του θήκη κι έβγαλε ένα παλιό κιτρινι
σμένο χαρτί.

Τι διαβάζεις πάλι; Δέκα φορές το ‘χουμε με
λετήσει… σχολίασε ο Αντώνης, μα ο Γιάννης τον
αγνόησε. Προσπάθησε να διαβάσει το γράμμα
σαν να ΄ταν πρώτη φορά.

« 12/6/1913
Ἀγαπημένη μου ἀδελφή Ἄννα,
Σοῦ γράφω πρῶτον διά νά ἠξεύρεις πώς εἶμαι

ζωντανός, άν καί δέν γνωρίζω ἐάν θά φθάσει σέ
σέ ἡ ἐπιστολή μου. Ὁ πόλεμος ἐτελείωσε πρίν
προλάβω νά ἐπανέλθω ἐξ΄ Ἀμερικης διά νά

βοηθήσω εἲς τήν ἀντίστασιν καί αὐτό ἐπηύξησε
τήν πικρίαν μου εἲς τό ἔπακρον. Δέν εἶχον τό
κουράγιο νά ἔλθω εἴς τό Καρπενήσι διά νά σέ
συναντήσω. Ἠσθανόμην ντροπήν ὡς νά εἶχον
ἐγώ τήν εὐθύνη διά τήν καθυστέρησίν μου.

Συνέβη ὅμως κάτι πολύ ἀπρόσμενον. Ἕνα
πρωί ἐπήρα τά ὄμματά μου,
ὡς νά ἔψαχνα νά εὕρω καί
ἐγώ δέν ἠξεύρω τί. Eἶχον
τήν αίσθησιν ὃτι πάω νά
εὕρω κάτι καί ὄχι νά φύγω
ἀπό κάπου. Φθάνοντας εἲς
τό ὄρος Ταΰγετον, ἡ αἴσθη-
σις αὐτή ἐξελισσόταν εἲς
βεβαιότητα. Ἒνοιωθα πώς
ἐπλησίαζον καί πώς, πλέον,
κάποια ἀλήθεια καθοδη-
γούσε τά βήματά μου. Με
ὁδηγοῦσε μία φωνή τήν
οποίαν πολλοί θά ἐχαρα-

κτήριζαν ὡς διαίσθησιν, ἀλλά ἐγώ δέν τήν ὀνο-
μάζω έτσι. Καί τώρα πού σοῦ γράφω μάλλον
ἐμπιστεύομαι τήν αἲσθησιν ταύτην παρά τούς
ἰδίους μου ὀφθαλμούς.

Φθάνοντας λοιπόν εἲς μίαν κορυφήν, παρετή-
ρησα εἲς τήν δυτικήν πλευράν, δίπλα εἲς μίαν
μεγάλην ἀγριοσυκήν, τήν εἲσοδον ἑνός σπη-
λαίου. Ὡς νἀ ἤξευρον ὃτι αὐτός ἦτο ὁ προορι-
σμός μου, ἐπλησίασα, σκεπτόμενος πώς θά ἦτο
καλό κατάλυμμα διά τή νύχτα. Εἰσερχόμενος
ὃμως εἲς τό σπήλαιον συνέβη τό πιό... »

Είχε απορροφηθεί και σχεδόν τρομαγμένος,
ο Γιάννης σκέπασε το γράμμα για να μη βραχεί,
το δίπλωσε και το φύλαξε στο σακίδιο.

Πολύ απότομα δε συννέφιασε; σχολίασε ο
Βασίλης.

Χτύπησε ένας δυνατός κεραυνός.
Τουλάχιστον τώρα, δεν θα ́ χουμε πρόβλημα

νερού.. , παρατήρησε ο Αντώνης πικρόχολα.
Η βροχή δυνάμωσε απότομα. Έστησαν βια

στικά τη σκηνή και χώθηκαν από κάτω. Ο Γιάν
νης χάρηκε με τη βροχή, σαν να ξύπνησε από
κάποιο αλλόκοτο όνειρο. Εξ΄ άλλου από παιδί
λάτρευε τον ήχο της. Έστησαν έξω τα παγούρια
για να γεμίσουν κι αποκοιμήθηκαν χωρίς να
πουν σχεδόν τίποτα.

Την επόμενη μέρα, πέρα από την υγρασία

Γεύση αγριοκέρασου
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στην ατμόσφαιρα και το νωπό έδαφος, τί
ποτα δεν προέδιδε τον προηγούμενο κατακλυ
σμό. Ο ήλιος ήταν ζεστός και τα σύννεφα είχαν
εξαφανιστεί. Βγαίνοντας όμως έξω, ο Γιάννης
συνειδητοποίησε πως είχε ξεχάσει το σακίδιό
του στη βροχή. Ο χάρτης και τα κινητά είχαν
καταστραφεί απ΄ το νερό. Το ίδιο και το
γράμμα.

Μ΄ αυτά τα δεδομένα,
όλοι συμφώνησαν αμέσως
πως έπρεπε να γυρίσουν.
Το τελευταίο ίχνος πολιτι
σμού το ΄χαν αφήσει στα
ανατολικά την προηγού
μενη: ένα στενό και δυσ
διάκριτο μονοπάτι που
έχασαν χωρίς να το κατα
λάβουν. Μάζεψαν τα
πράγματα κι άρχισαν να
κατευθύνονται προς τα
΄κει. Όσο προχωρούσαν, η
ανησυχία τους μεγάλωνε.
Τα τοπία που έβλεπαν δεν
ήταν καθόλου γνώριμα,
ενώ η αρχική τους επι
μονή να οδεύουν προς την
ανατολή τους οδηγούσε
όλο και σε μεγαλύτερα
υψόμετρα. Όμως κάποια στιγμή που κάθι
σαν να ξαποστάσουν, ο Βασίλης παρατήρησε
μια κορυφή με την είσοδο μιας σπηλιάς στα βο
ρειοδυτικά. Μια ανατριχίλα τον διαπέρασε. Ση
κώθηκε όρθιος.

Τη βρήκαμε! φώναξε.
Ο Γιάννης είχε γλαρώσει και δεν απάντησε.

Ο Αντώνης γύρισε ανυποψίαστος και τον κοί
ταξε.

Αυτή είναι! Είμαι σίγουρος.
Ξύπνησε τον Γιάννη κι έδειξε και στους δύο

την ανακάλυψή του. Όμως και οι δύο φάνηκαν
επιφυλακτικοί.

 Πώς είσαι σίγουρος δηλαδή;
Δε ξέρω. Απλά είμαι.
Ακόμη κι αν έχεις δίκιο, δεν μπορούμε να το

ριψοκινδυνέψουμε τώρα, χωρίς χάρτη. Προέχει
να βρούμε μονοπάτι πριν τελειώσουν τα εφόδια,
τόνισε ο Γιάννης που είχε τύψεις για τη χθεσινή
απερισκεψία του.

Είναι μια ώρα διαδρομή. Μην υποχωρείτε
τώρα που φτάσαμε!

Με κάποια ανησυχία, αλλά και με μια κρυφή
ελπίδα, τον ακολούθησαν. Το σημείο ήταν πολύ
πιο μακρινό και απόκρημνο απ’ ότι φαινόταν.
Έφτασαν δυόμισι ώρες αργότερα, λίγο πριν τη
δύση του ήλιου. Άναψαν τους φακούς και μπή
καν. Περίπου τριάντα νυκτερίδες πέταξαν προς

τα έξω πανικόβλητες,
αποφεύγοντας περίτεχνα
τα σώματά τους. Η σπη
λιά είχε μέγεθος μικρού
δωματίου και στο βάθος
της έσταζαν έξι σταλαχτί
τες, σχηματίζοντας μια
λιμνούλα. Μετά από δέκα
ώρες εξαντλητικής πο
ρείας στον καυτό ήλιο, η
δροσιά της σπηλιάς ήταν
βαθύτατα κατευναστική.
Έμειναν για κάποια λεπτά
ν’ αφουγκράζονται τον
υποβλητικό ήχο των στα
γόνων που αντηχούσε στα
υγρά τοιχώματα. Όλοι
είχαν ξεχάσει τους κινδύ
νους. Ο Αντώνης και ο
Γιάννης χαίρονταν που θα
επέστρεφαν έχοντας ανα

καλύψει κάτι. Ο Βασίλης όμως ένιωσε πως
βρήκε κάτι βαθύτερο:

Λες νά ΄ναι αυτό που ψάχναμε;
Ο Γιάννης γέλασε καλόκαρδα.
Μετά από τέτοια κόπωση, σε νιώθω φίλε.
Μιλάω σοβαρά. Νιώθω κάτι βαθύτερο από

γαλήνη.
Βρήκες κάποια Αλήθεια του σύμπαντος;

επενέβη ο Αντώνης νυσταγμένα.
Κι αν την έβρισκα, εσύ θα το καταλάβαινες;
Οι άλλοι δύο κοιτάχτηκαν μ’ ένα περίεργο

χαμόγελο.
Νομίζετε πως αστειεύομαι.., συνέχισε ο Βα

σίλης ήρεμα.
Ο Γιάννης σηκώθηκε.
 Είμαι πτώμα, Βασίλη. Άσε τ’ αστεία, έκανε

κοιτάζοντας έξω απ΄ τη σπηλιά. Καλύτερα να
πάμε βορειοδυτικά από αύριο. Στο βάθος φαί
νεται πεδιάδα.
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Εγώ λέω να μείνω εδώ, απάντησε ο Βασίλης
κοιτάζοντάς τον στα μάτια.

Ο Γιάννης γύρισε απορημένος κι έμεινε για
λίγο άφωνος παρατηρώντας τον. Προσπα
θούσε να καταλάβει..

Σοβαρά μιλάς...
Ξαφνικά κι οι δύο άρχισαν ν’ ανησυχούν. Ο

Αντώνης τον πλησίασε.
Τι εννοείς θα μείνεις εδώ;
Νομίζω ότι βρήκα αυτό που ψάχναμε. Δεν

έχω λόγο να γυρίσω στην πόλη.
Πώς δεν έχεις: Πρέπει να επισκεφτείς ψυ

χίατρο.
Μη γίνεσαι μικρόψυχος. Θα ‘πρεπε να χα

ρείς για μένα.
Ο Αντώνης γύρισε στον Γιάννη και τον κοί

ταξε σαν να μη πίστευε στ’ αυτιά του. Έμεινε
για λίγο σιωπηλός, προσπαθώντας να κρατήσει
την ψυχραιμία του.

Είμαστε τέσσερις μέρες χαμένοι στο δάσος,
Βασίλη. Οι οδοιπόροι στον νότιο πόλο ορκίζον
ταν ότι είδαν τον καθεδρικό ναό του Παρισιού.
Όλοι! Καταλαβαίνεις τι σου λέω; 

Τι νόημα είχε το ταξίδι που έκανες αν δεν
είσαι έτοιμος ν’ αναγνωρίσεις την αλήθεια όταν
βρίσκεται μπροστά σου;

Ποια αλήθεια, ρε; Μήπως βρήκες το Θεό
σε μια σπηλιά;

Ξέρω ‘γω; Μπορεί.
Μπορεί; Σε χάνουμε μεγάλε, καταλαβαί

νεις;
Έπιασε τον Βασίλη σφιχτά απ’ τον ώμο.
Λοιπόν. Δεν είναι αστείο πια. Ανησυχώ για

σένα… 
Το ξέρω. Δεν έχεις δίκιο όμως, τού απάν

τησε γαλήνια.
Ο Αντώνης ανασηκώθηκε εμφανώς ταραγ

μένος σαν η τελευταία απάντηση να τον απο
τελείωσε. Κοίταξε τον Γιάννη που του
ανταπέδωσε ένα βλέμμα έκπληξής και αγω
νίας. Παρ’ όλ’ αυτά, έμεινε σιωπηλός. Δεν ήξερε
τι να πει.

Εκείνο το βράδι έμειναν μαζί με τον Βασίλη.
Την επομένη αποφάσισαν να τον αφήσουν.
Ήθελε να μείνει και δεν μπόρεσαν να τον μετα
πείσουν. Επιπλέον, η πορεία μεσ’ το δάσος για
ένα άτομο είναι επικίνδυνη. Όταν θά ’φταναν
σε κάποιο χωριό θα ειδοποιούσαν για να έρ

θουν κάποιοι να δουν τι θα γίνει μαζί του.
Ξεκινώντας το άλλο πρωί είχαν κι οι δύο μια

πικρή γεύση διάψευσης. Ο Αντώνης ήταν πιο
εκνευρισμένος.

Λίγο πας να ξεφύγεις απ’ τα καθιερωμένα
και τρως ένα τέτοιο χαστούκι που θες να ξανα
γυρίσεις στην μικροαστική ζωούλα σου.

Ο Γιάννης έμεινε για λίγο σιωπηλός. Ύστερα
σκέφτηκε φωναχτά:

Κι η δική σου αντίδραση, παρορμητική
είναι.

Ο Αντώνης σταμάτησε το βήμα του.
Τι εννοείς;
Αποκλείεις να είχε βρει κάτι ο γεροΜαθιός;
Α, ναι, ξέχασα. Αυτό που βρήκε ο Βασίλης.
Μη ρίχνεις το επίπεδο.
Σου ’στριψε και σένα βλέπω..
Ο Γιάννης τον κοίταξε βαριεστημένα.
Ωραία, συνέχισε ο Αντώνης θυμωμένα. Το

αποκλείω, αν και ξέρω πού το πας. Αλλά με τη
φόρτιση που ’χω τώρα δε πρόκειται να με πεί
σεις.

Ε;... Να σε πείσω για ποιο πράγμα; Πρώτον,
ούτε εγώ έχω πειστεί για οτιδήποτε και δεύτε
ρον, μόλις ομολόγησες πως κάνεις ό,τι κι ο Βα
σίλης: Οδηγείσαι σε βεβιασμένα συμπε
ράσματα υπό την επήρεια ψυχολογικής πίεσης.

Άρχισες τα σοφίσματα τώρα! Εγώ κρίνω με
βάση αυτό που βλέπω.

Ξεκόλλα, ρε! Δεν είδες παρά μια ειδική πε
ρίπτωση.

Ωραία, είπε ο Αντώνης με υψωμένη φωνή.
Πες λοιπόν. Tί να κάνω; Ή μάλλον πες μου τι
θα κάνεις εσύ, ρε Γιάννη! Θ’ αρχίσεις να ψά
χνεις για θαύματα σε σπηλιές; Εγώ πάντως
αυτή τη στιγμή νιώθω ηλίθιος! Διακινδυνεύω
τη ζωή μου ψάχνοντας για μεταφυσικές απο
καλύψεις στα βουνά ενώ θα μπορούσα να ζω
πράγματα που έχουν σάρκα και οστά. Η συν
τροφιά του φίλου σου, η γεύση του αγριοκέρα
σου, το φιλί της κοπέλας σου, όλ’ αυτά
υπάρχουν, ρε Γιάννη, κι αναρωτιέμαι μερικές
φορές μήπως κυνηγάμε τα σύννεφα γιατί δεν
ξέρουμε να ζούμε στη γη. Γιατί να επενδύω σε
φαντασιώσεις όταν η ζωή είναι εδώ μπροστά
μου;

Ο Γιάννης κατευνάστηκε κάπως.
Καταλαβαίνω τι λες..
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Συνέχισαν την πορεία. Ο ήλιος είχε υψωθεί
και η ζέστη σε συνδυασμό με την υγρασία έκα
ναν την ατμόσφαιρα αφόρητη. Μην έχοντας
χάρτη, σκέφτηκαν πως το καλύτερο θα ήταν να
οδεύουν κατηφορικά μέχρι να βρουν την πε
διάδα. Ο Γιάννης είχε αρχίσει να αισθάνεται
πως ο αρχικός προορισμός του ταξιδιού τους
ήταν η τωρινή τους επιστροφή. Όχι πως ήταν
σίγουρη.. Πολλοί παράγοντες θα μπορούσαν
να τους τη στερήσουν, από το δάγκωμα ενός
φιδιού μέχρι την εξάντληση από την πείνα.
Είχαν ξεκινήσει απερίσκεπτα και τα εφόδια
ήταν λίγα πλέον. Βασική τους τροφή ήταν τα
κάστανα που έβρισκαν. Θυμήθηκε τον γερο
Scrooge του Dickens που ξύπνησε ένα πρωινό 
συνειδητο
ποιώντας
πως είχε
ζήσει παντε
λώς απο
προσανατο
λισμένα.
Μήπως
είχε δίκιο
λοιπόν ο
Αντώνης;
Μήπως το
«ταξίδι
προς τα
σύννεφα»
ήταν καρ
πός της αδυναμίας τους να
ζήσουν με τρόπο αληθινό την πραγματικότητα;
Μήπως και οι θρησκείες δεν κάνουν το ίδιο
όταν απαξιώνουν την ομορφιά της ζωής και του
κόσμου; Μετά παραπέμπουν σε κάτι υπερβα
τικό για να κατευνάσουν την αντίδραση στην
αλλοτρίωση που προκαλούν: «Αφήστε τα εγ
κόσμια κι ο Θεός θα σας ανταμείψει!». Εξαρ
γυρώνουν την αλλοτρίωση ως αρετή… Τώρα,
βέβαια, η άρνηση της ζωής δεν ήταν ηθελη
μένη. Ούτε θεωρήθηκε προϋπόθεση του ταξι
διού. Μήπως όμως αναζήτησαν την εμπειρία
του συχωρεμένου γεροΜαθιού ως το ναρκω
τικό που θα κάλυπτε τον πνευματικό τους λή
θαργο; Αν ήταν έτσι, η δοκιμασία τους θα
μπορούσε να είναι το χαστούκι που θα τους ξυ
πνήσει… εφ’ όσον επιβίωναν βέβαια. 

Νιώθεις ότι με ξέρεις, Αντώνη;
Δεν ξέρω. Το μόνο που με νοιάζει τώρα είναι

να μην αφήσω εδώ τα κόκκαλά μου στα εικο
σιένα μου χρόνια, απάντησε ο Αντώνης εκνευ
ρισμένα.

Δε θα σε ρωτούσα αν δεν φοβόμουν κι εγώ.
Δε με παρατάς με τις ψυχαναλύσεις σου; 

Η φωνή του έτρεμε λίγο. Γύρισε, κοίταξε τον
Γιάννη. Τα μάτια του ήταν υγρά. Συνέχισε:

Είμαστε στη μέση του πουθενά, χωρίς
χάρτη, χωρίς τροφή, χωρίς προφυλάξεις και
χωρίς δυνάμεις.

Σταμάτησε σαν να ανέμενε απάντηση.
Περιμένεις να σε παρηγορήσω τώρα; απο

κρίθηκε ο Γιάννης.
Ο Αντώνης κάθισε κάτω.

Το μυαλό του ήταν
θολό. Σκεπάζοντας το

πρόσωπό του, ξά
πλωσε ανάσκελα, μα

πριν καλά καλά προ
λάβει, τινάχθηκε με

μια διαπεραστική
κραυγή πόνου. Ο Γιάν

νης κοίταξε πίσω του
κατάχλωμος.

Σκορπιός… 
Ήταν τεράστιος.
Πάτησε τον σκορπιό,

άρπαξε τον Αντώνη, του
‘σχισε τα ρούχα κι έψαξε
για το τσίμπημα. Χωρίς

να πει τίποτα, άρχισε να ρουφάει για να φτύσει
το δηλητήριο. Τίποτα. Αίμα δεν έβγαινε από
τόσο λεπτή σχισμή. Έβγαλε τον σουγιά και μα
χαίρωσε τον φίλο του πάνω στη πληγή. Μια
δεύτερη διαπεραστική κραυγή τάραξε την ησυ
χία του δάσους. Ο Γιάννης άρχισε να ρουφά με
δύναμη.

Δεν θα  σ’ αφήσω να πεθάνεις τώρα, μ’
ακούς; του φώναξε σχεδόν οργισμένα …

…Έξι το πρωί. Πρώτη φορά παρατηρεί το
ξύπνημα της μέρας. Πολύ πριν βγει ο δίσκος
του ήλιου, μόλις οι ακτίνες του δώσουν ένα
βαθύ μπλε στον ουρανό, ξυπνούν τα πουλιά με
ταγγίζοντας εκπληκτική ζωντάνια στην ατμό
σφαιρα. Στην πόλη η ζωή ξεκινούσε πάντα στις
οχτώ. Εδώ λειτουργούν άλλοι νόμοι φαίνεται...
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πάντα στις οχτώ. Εδώ λειτουργούν άλλοι νόμοι
φαίνεται... Ο Αντώνης είναι ξαπλωμένος, με το
κεφάλι στα γόνατα του φίλου του. Χλωμός,
καταϊδρωμένος, με μάτια κλειστά, μα με το
στήθος του ν’αναπνέει. Ο Γιάννης, με κόκκινα
μάτια, τρέμει ακόμη απ΄ την υπερένταση.

Νόμισα πως θα σ’ έχανα.
Ο Αντώνης δεν απαντά. Κοιμάται άλλωστε.

Ο φίλος του τού σκουπίζει το μέτωπο.
Ιδρώνεις λιγότερο τώρα. Προς το παρόν τη

γλίτωσες… νομίζω..
Ο Γιάννης νιώθει τώρα πράγματι σαν τον

Scrooge μετά την επίσκεψη των φαντασμάτων.
Το μόνο που τον νοιάζει είναι να είναι ζωντα
νός, να κρατήσει ξανά το χέρι της Ιουλίας, να
νιώσει ξανά το κύμα καθώς σκάει στα πόδια
του.  Κάθε δευτερόλεπτο είναι πλέον μια υπό
σχεση που διψά να εκπληρωθεί. Νιώθει σαν να
μην έχει ξανα αιστανθεί τον άνεμο να χτυπά το
πρόσωπό του. Σαν ν’ ακούει πρώτη φορά τα
πουλιά που κελαηδούν. Αναρωτιέται πού ήταν
όλ’ αυτά τόσο καιρό.. Γιατί χρειάστηκε να φτά
σει ως εδώ για ν’ ανοίξει η ψυχή του; Δεν κα
ταλαβαίνει. Αλλά δεν έχει και την πολυτέλεια
να το φιλοσοφεί. Οι δυνάμεις του έχουν τσα
κιστεί. Νιώθει σαν τον τελευταίο επιλαχόντα
στρατοπέδου που γνωρίζει πως δεν υπάρχει
άλλος να πάρει τη θέση του. Ακουμπά απαλά
τον Αντώνη κάτω, αφήνει ένα σημείωμα και
φεύγει να ψάξει για τροφή.

Πριν περάσει μία ώρα, βρίσκει ένα μονο
πάτι. Το ακολουθεί κατηφορικά και σε λίγο τον
οδηγεί σε κάποιο απομακρυσμένο χωριό. Λι
γοστοί κάτοικοι, μα οι περισσότεροι γνωρίζουν
την περιοχή. Η δοκιμασία μοιάζει να τελειώνει. 

Γυρίζοντας όμως στη σκηνή, βρίσκουν τον
Αντώνη νεκρό. Το δηλητήριο σε συνδυασμό με
την εξάντληση και την πείνα ήταν πολλά για
τον οργανισμό του. Ο Γιάννης συνειδητοποιεί
με φρίκη πως δεν είχε ερμηνεύσει σωστά το ότι
ο Αντώνης ίδρωνε όλο και λιγότερο…

Ο Βασίλης δεν θα βρεθεί ποτέ.
Τέσσερις μήνες αργότερα, ο Γιάννης  στέκε

ται πάνω απ’ τον τάφο του Αντώνη.
Ήρθα να σου ζητήσω συγνώμη γι’ αυτό που

θα κάνω. Ξέρω πως θα το θεωρούσες προδο
σία σ’ αυτά που μας δίδαξε η ζωή, μα δε μπορώ
να κάνω αλλιώς.

Βγάζει τον σουγιά με το αποξηραμένο αίμα
του φίλου του. Τον αφήνει πάνω στον τάφο.

Αυτό, σαν κειμήλιο της αγάπης μου. 
Μένει για λίγο σιωπηλός, κοιτάζοντας τα

πουλιά που κρύβονται στα κυπαρίσσια.
Είχες δίκιο πως δεν ξέραμε να ζούμε. Είχες

δίκιο για τη γεύση του αγριοκέρασου. Μα δεν
θέλω ν’ αφήσω τον πόνο για το θάνατό σου να
μού θολώσει το μυαλό.. Πήγα και ένιωσα το
κύμα να σκάει στα πόδια μου κι έμεινα γυμνός
στη βροχή, να λυτρώνομαι στον ήχο της και ν’
ακολουθώ τις αναπάντεχες διαδρομές των
σταγόνων της στο σώμα μου. Εκτίμησα βαθύ
τερα το άγγιγμα της Ιουλίας, το τρεμούλιασμα
των ματιών της και το γλυκό της υπομειδίαμα
όταν τη φιλώ στα χείλη. Ξαναπήγα στο δάσος
και βρήκα άγρια κεράσια.. Μα ξέρεις τι μου
είπε η γεύση τους;

Διστάζει για λίγο..
Μου είπε «Μην αφήσεις το ταξίδι στη

μέση.», ψιθυρίζει… Ξέρω. Ο Βασίλης θα’νιωθε
δικαιωμένος τώρα. Μα δεν θά ’χε δίκιο. Η δική
του αλήθεια είναι απατηλή αν υπάρχει μια
πραγματικότητα που την υπερβαίνει. Αυτό που
ζητώ εγώ όμως ήρθε σαν απαίτηση της πραγ
ματικότητας. Κι η Ζωή δεν θα μπορούσε να
είναι φτωχότερη απ’ τη δίψα μου.

Ξαφνικά, νιώθει περίεργα που μιλούσε τόση
ώρα σ’ έναν τάφο.

Πάλι με ψευδαισθήσεις παραμυθιάζομαι,
μονολογεί.

Σηκώνεται, πάει στην άκρη της λίμνης, ρί
χνει τη σχεδία που έφτιαξε και πλέει για την
απέναντι όχθη ελπίζοντας πως, αυτή τη φορά,
δεν φεύγει από κάτι.

Το διήγημα γράφτηκε μ’ αφορμή μια έντονη
συζήτηση μ’ έναν φίλο. Υποστήριζε ότι κάθε μετα
φυσικός προσανατολισμός είναι μια άμυνα του
ψυχισμού απέναντι τον πόνο της ζωής και τον
φόβο του θανάτου. Για ν΄ αντέξει αυτήν την τρα
γικότητα, ο άνθρωπος «αποφασίζει» ότι τα «εγ
κόσμια» είναι μάταια και φαντασιώνει έναν
«ανώτερο» κόσμο στον οποίο αυθυποβάλλεται ότι
βρίσκει νόημα. Έτσι, υποστήριζε πως, από τη
φύση της αφετηρίας της, δεν μπορεί να υπάρξει
μεταφυσική που να καταφάσκει τη ζωή.

ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΜΟΥΡΟΎΛΗΣ
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- Στην αρχή της εισήγησής σου στην πρό-
σφατη Γενική Συνέλευση του «Συνδέσμου» λες
ότι «Η Εκκλησία που ονειρεύτηκα δεν υπάρχει.
Ποτέ δεν υπήρξε. Και δεν είμαι καθόλου σίγου-
ρος ότι αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού.» Εξή-
γησέ μας τι εννοείς. 

- Εννοώ ότι ίσως δημιούργησα ένα ανθρωπο-
γενές όνειρο για την Εκκλησία στην οποία ήθελα
να ζω και αυτό πιθανότατα ήταν σφάλμα μου.
Επομένως το πρόβλημα που αισθάνομαι με την
πραγματικότητα της Εκκλησίας που
βιώνω μπορεί να
βρίσκεται κυρίως
στην αναντιστοιχία
αυτής της πραγματι-
κότητας με το δικό
μου όνειρο και όχι
μόνο στην αναντι-
στοιχία της Εκκλησίας
που η πίστη μας διδά-
σκει ότι θα έπρεπε να
είναι η Εκκλησία του
Χριστού και της Εκκλη-
σίας που υπάρχει σή-
μερα.

- Άρα θεωρείς ότι η εκκλησία που υπάρχει
είναι η Εκκλησία του Χριστού;  

- Δεν είναι εύκολο να πούμε. Καθώς έγραφα
αυτή την ομιλία, ξαφνικά μου γεννήθηκε στο
μυαλό το εξής: ότι όπως οι Ιουδαίοι ήθελαν ένα
Χριστό ηγέτη κοσμικό και δεν είχαν αντιληφθεί
τι ακριβώς είναι ο Χριστός και περίμεναν να τους
λυτρώσει στον κόσμο αυτό ως ηγέτης πολιτικός,
έτσι ίσως κι εμείς μάθαμε κατά λανθασμένο
τρόπο μέσα στην Εκκλησία (ας πούμε στα χρόνια
που υπήρξαμε εκεί ως παιδιά και αργότερα ως
νέοι) να επιζητούμε από την Εκκλησία να παίξει
ένα ρόλο κοσμικό, να μας λυτρώσει όπως θα λύ-
τρωνε ένα πολιτικό κόμμα. Μπορεί να δημιουρ-
γήσαμε δηλαδή προσδοκίες ζωής για την
Εκκλησία που να μην ανταποκρίνονταν σ’ αυτό
που ο Χριστός ήθελε ως Εκκλησία του. Πιθανό-
τατα λοιπόν αυτή που εγώ ονειρεύομαι να μην

είναι η Εκκλησία  του Χριστού, αλλά ο Χριστός
να αποδέχεται αυτή την πεσμένη κατάσταση
που βλέπουμε, αφού πεσμένοι είμαστε και εμείς
οι άνθρωποι που είμαστε μέλη της. Και πολλές
φορές ενώ γνωρίζουμε ότι είμαστε πεσμένοι άν-
θρωποι αναζητούμε μια Εκκλησία αναντίστοιχη
προς το είναι μας. Ίσως η Εκκλησία που ο Χρι-
στός αποδέχεται να είναι μια Εκκλησία αντί-
στοιχη προς το είναι μας, το εκάστοτε είναι μας
σε τόπο και χρόνο. Αλλιώς, αν ήθελε, θα μπο-

ρούσε πολύ καλύτερα
από μας να έχει περι-
γράψει με ακρίβεια
πώς θα ήθελε να
είναι η Εκκλησία του
και να επιβάλλει ανά
πάσα στιγμή να είναι
έτσι. Αλλά ο Χριστός
περιγράφει με από-
λυτη ακρίβεια πώς
θέλει να είμαστε
εμείς και όχι τόσο
πώς θέλει να είναι η
Εκκλησία.

- Αν είναι αυτό η Εκκλησία, τότε είναι ό,τι
την κάνουμε εμείς...

-Ναι ο Θεός αποδέχεται, κατά μία έννοια, να
διαμορφώνουμε εμείς αυτό που είναι η Εκκλη-
σία, τουλάχιστον ως προς το πώς εκφράζεται
μέσα στον κόσμο.

- Όμως τι έχει να προσφέρει μια Εκκλησία,
αν είναι κάτι τελείως ανθρώπινο;

- Φυσικά κεφαλή της Εκκλησίας παραμένει ο
Χριστός και η Εκκλησία διατηρεί τη διδασκαλία
και τα μυστήριά της μέσω των οποίων μας προ-
σφέρει τη δυνατότητα της σωτηρίας. Αλλά στις
διοικητικές και στις άλλες εκφράσεις της, όπου
μπαίνει ο ανθρώπινος παράγοντας, αποκτά χα-
ρακτήρα ανάλογο με το πώς είμαστε εμείς.
Επειδή, ως φαίνεται, ο Θεός δεν θέλει να μας
επιβάλλει τίποτε, επιτρέπει ακόμα και αυτό, να
κάνουμε και την Εκκλησία Του ανάλογη με το

.

Την 1η Φεβρουαρίου, στην γενική συνέλευση του Συνδέσμου
Ορθοδόξων Νεολαιών, ο Μάνος Κουμπαρέλης (πρώην πρόεδρος του Συνδέσμου) έκανε μια

ομιλία που άφησε έντονη αίσθηση. Η συνέντευξη που ακολουθεί είχε αφορμή την ομιλία.
Επιμέλεια: Δ. Μουρούλης

Συνέντευξη με τον Μάνο Κουμπαρέλη
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πώς είμαστε. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι μάλ-
λον εγώ θα περίμενα να επιβάλλει πολύ περισ-
σότερα - αυτό ίσως ήταν πάντα το λάθος μου -
και μάλιστα στο βαθμό που θα ήθελα να μπο-
ρούσα να «επιβάλλω» εγώ στο Θεό να επιβάλ-
λει. Όμως ο Θεός δε θέλει να επιβάλλει  τίποτα.
Μας δίνει ένα πλαίσιο. Και επίσης υπάρχουν
άγιοι. Εάν δεν υπήρχε αγιότητα, που είναι το αί-
τημα της ύπαρξής μας στην Εκκλησία, τότε δε θα
είχε νόημα να είμαστε στην Εκκλησία. Τότε θα
μπορούσαμε να πούμε ότι όλα αυτά είναι ένα
ανέφικτο θεωρητικό κατασκεύασμα. Από τη
στιγμή όμως που υπάρχει έστω κι ένας άγιος ση-
μαίνει ότι υπάρχει μια πρόταση εφικτή, που
εμείς απλώς δε θέλουμε να προσπαθήσουμε να
την αγγίξουμε. Επομένως μας δίνει τη δυνατό-
τητα μέσα στην Εκκλησία να εξαγιαστούμε, μας
επιτρέπει να είμα-
στε μέσα σ’ αυτήν
και να στραπατσά-
ρουμε την εικόνα
της χωρίς όμως,
κατά μυστηριακό
τρόπο, να στραπα-
τσάρεται η ουσία
της.

- Θα μπορούσε
κάποιος να πει ότι
αυτό που λες είναι
ένα ευφυολόγημα.
Κι ότι το χρησιμο-
ποιούν οι επίσημες εκκλησιαστικές δομές για
να έχουν εξασφαλισμένη την «εγκυρότητά»
τους και την επιρροή που ασκούν πάνω στους
πιστούς. Τι θα απαντούσες;

- Κοίταξε να δεις, όλα αυτά δε σημαίνουν ότι
δεν ασκώ κριτική σε οποιοδήποτε άλλο μέλος
της Εκκλησίας για τον τρόπο που υπάρχει μέσα
σ’ αυτήν. Κι εδώ υπάρχει ένα θέμα:  μας διδά-
σκουν κάποια πράγματα για το πώς πρέπει να
λειτουργούμε στο επίπεδο της προσωπικής μας
πνευματικότητας, όμως δεν υπάρχει απαίτηση
αυτά να λειτουργούν και σε συλλογικό επίπεδο.
Λέμε ότι  δεν ασκούμε κριτική στο πρόσωπο,
αλλά ασκούμε κριτική στην πράξη του προσώ-
που. Αυτό οφείλουμε να κάνουμε κι εμείς απέ-
ναντι σ’ αυτούς που ασκούν τη διοίκηση της
Εκκλησίας, γιατί υποτίθεται πως κι εμείς έχουμε
κάποια ευθύνη σ’ αυτήν. 

Μου φαίνεται όμως ότι το θέμα αυτό, της
άσκησης κριτικής στους ανθρώπους που έχουν
την εξουσία,  μπορεί να λάβει και άλλη προσέγ-
γιση... Μπορεί δηλαδή κανείς να πει ότι και πάλι
εμείς φταίμε που έχουν την εξουσία. Δηλαδή ότι
την έχουν επειδή εμείς τους την παραδώσαμε.
Αυτό είναι το θέμα, ότι δεν λειτουργεί η συνοδι-
κότητα. Έχω προσωπική εμπειρία από Μητροπό-
λεις στις οποίες έχω εργασθεί, όπου μπορώ να
πω ότι ξεκάθαρα έφταιγε ο λαός. Μιλούσα στον
επίσκοπο, δηλαδή του ασκούσα σκληρή κριτική,
και ενώ υπήρχαν τουλάχιστον άλλα 10-20 πρό-
σωπα που θα τα άκουγε προσεκτικά και θα δε-
χόταν την κριτική τους, δεν το έκαναν. Ενώ θα
μπορούσαν να πουν τη γνώμη τους, δεν την έλε-
γαν. Δεν ξέρω τι φοβούνταν. Πάντως ό,τι και να
φοβούνταν ήταν μάλλον ιδιοτελής ο λόγος που

δε μιλούσαν, ακόμη κι
όταν δεν είχαν κάτι να
χάσουν. Αν μιλούσαν
όλοι αυτοί, θα μετε-
βάλλετο η γνώμη του
επισκόπου. Είμαι σί-
γουρος. Ενώ όταν μι-
λούσε μόνο ένας,
αυτός απομονωνόταν
ως γκρινιάρης.

-Ας περάσουμε σε
κάτι άλλο. Αναφέρε-
σαι στην ομιλία σου
στο Ευαγγέλιο του

Ματθαίου (15: 1-9) και λες «Από μικρό με δίδα-
ξαν ότι η Εκκλησία μας είναι παραδοσιακή. Ποτέ
δεν άκουσα στην εκκλησία οπουδήποτε στον
κόσμο ένα κήρυγμα πάνω σε αυτό το χωρίο.
Μετά από χρόνια διαπίστωσα ότι η λέξη παρά-
δοση χρησιμοποιείται στα Ευαγγέλια μόνο με
αρνητική χροιά από τον Κύριό μας. Και είναι στ’
αλήθεια σκέτη καταστροφή για την Εκκλησία
μας.  Όλες οι ανθρώπινες συνήθειες του παρελ-
θόντος αποκαλούνται παράδοση και μας παρου-
σιάζονται σαν να μας τις υπαγόρευσε ο ίδιος ο
Θεός. Μην αγγίζετε τούτο, μην αγγίζετε το άλλο.
Λες και είμαστε σε μουσείο. Αλλά η Εκκλησία
δεν μπορεί να είναι μουσείο, αλλά ένα Σώμα
ζωντανό. Η ψυχωτική προσκόλληση σε εξωτερι-
κές μορφές εμφάνισης, σε τύπους, σε γλώσσες
κ.λπ., που υποτίθεται ότι συμβάλλουν στη σω-
τηρία μας κατά τρόπο μαγικό, παρά την άρνησή
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μας να σκάψουμε μέσα στην καρδιά μας και να
αγωνιστούμε ενάντια στα πραγματικά μας αμαρ-
τήματα, να μετανοήσουμε και να αλλάξουμε,
αποτελεί ένα τεράστιο εμπόδιο στην πνευματική
μας ζωή. Αν δεν αλλάξουμε αυτή την υποκριτική
στάση, δεν υπάρχει ελπίδα να μπορέσουμε να
δώσουμε την παραμικρή μαρτυρία ζωής στο
σύγχρονο κόσμο. Οφείλουμε να πάψουμε να
κρύβουμε την Αλήθεια και το Θησαυρό της πί-
στης μας, προβάλλοντας αντ’ αυτών τις εμμονές
μας». Πώς ερμηνεύεις αυτό το φαινόμενο; Γιατί
υπάρχει αυτή η προσκόλληση;

- Η προσκόλληση υπάρχει. Ερχόμαστε και βλέ-
πουμε όλα εκείνα τα οποία αποδίδει ο Χριστός
στους Γραμματείς και στους Φαρισαίους, και
στον τρόπο που θρήσκευε ο λαός, ως πραγματι-
κότητα των κληρικών, των θεολόγων και του
λαού της Εκκλησίας και σήμερα. Φαίνεται ότι
είναι μια τάση του ανθρώπου αυτή. Δεν μπορώ
να πω αν είναι φυσική ή μη φυσική. Ας πούμε
ότι μπορεί να είναι μια μεταπτωτική ροπή. Φαί-
νεται ότι ο άνθρωπος έχει την τάση σε μεγάλο
βαθμό να λειτουργεί μαγικά. Αυτό μας αρέσει
τρομερά, γιατί όταν μπορώ να ψελλίσω κάποια
λόγια και αυτόματα να αλλάξει μία πραγματικό-
τητα της ζωής μου, χωρίς εγώ να αλλάξω, είναι
πολύ βολικό. Λέω λοιπόν ότι ο άνθρωπος έχει
την τάση να μετατρέπει την λογική λατρεία σε
μαγική λατρεία.

- Να το διευκρινίσουμε αυτό γιατί εδώ,
συχνά, υπάρχει ένα παιχνίδι με τις λέξεις.

- Να το διευκρινίσουμε. Ας πούμε ένα παρά-
δειγμα. Μπορεί να πηγαίνω στο σχολείο και να
μην έχω υπομονή με τα παιδιά που είναι μαθη-
τές μου και να τους φωνάζω. Είναι στιγμές που
αργότερα επιστρέφω σπίτι και λέω «εκεί δεν
έπρεπε να είχα φωνάξει». Έχω λοιπόν τη βού-
ληση να πω «Θεέ μου, θα ήθελα σε παρακαλώ
να με βοηθήσεις να το αλλάξω αυτό»; Να υπάρ-
ξει λοιπόν η συνέργεια της ειλικρινούς δικής μου
επιθυμίας για αλλαγή με τον τρόπο που ο Θεός
ενεργεί στη  ζωή μας, που δεν μπορεί να τον χω-
ρέσει το δικό μας μυαλό, άρα δεν μπορώ να πω
περισσότερα γι αυτόν για να τον περιγράψω,
ούτε και είναι ένας – έχει απίστευτη ποικιλία -
και να με βοηθήσει να μπορέσω, στο μέτρο που
ειλικρινά μπορώ ν’ αλλάξω, να αλλάξω. Και όσο
περισσότερο παρακαλώ το Θεό και αφήνομαι
στο έλεός του αντί να εμπιστεύομαι τις δικές

μου δυνάμεις, αλλά και επιθυμώ ειλικρινά αυτή
την αλλαγή, αρχίζω ν’ αλλάξω.

Αντίθετα, μαγικός τρόπος είναι να πω «Θεέ
μου το αφήνω στα χέρια σου αυτό. Προσεύχο-
μαι κάθε μέρα. Φέρε έτσι τα πράγματα ώστε να
μην αναγκάζομαι να φωνάζω. Κάνε τα παιδιά ν’
αλλάξουν – δες κι αυτό, άλλη ενδιαφέρουσα
προσέγγιση - να μη με συγχύζουν, να μη φω-
νάζω.» Ο μαγικός τρόπος είναι ανώδυνος για τον
άνθρωπο ο οποίος τον επικαλείται. Λες μια προ-
σευχή, λες κάποια συγκεκριμένα λόγια , περιέρ-
χεσαι σε μια κατάσταση ψυχολογική για ένα
ορισμένο χρονικό διάστημα, και μετά αισθάνε-
σαι την άνεση να βγεις από την εκκλησία, να
βγεις απ’ τον τόπο της προσευχής σου και να
είσαι ο ίδιος. Και να απαιτείς κι από το Θεό,
επειδή έκανες τα προηγούμενα, ν’ αλλάξει τη
ζωή σου…

- Αυτό ισχύει και για τα μυστήρια της εκκλη-
σίας, υποθέτω. 

-Ασφαλώς! Αυτό είναι ένα μείζον ζήτημα. Το
ζευγάρι προσέρχεται στο γάμο και εκείνη την
ώρα προσεύχεται και παρακαλεί το Θεό κατά
τρόπο μυστηριακό να επενεργήσει και να προ-
σθέσει κάτι το οποίο, αυτό που μπορεί το ζευ-
γάρι να δώσει, θα το αφθαρτοποιήσει, θα του
δώσει μια διάσταση που εμείς οι άνθρωποι δε
μπορούμε να του δώσουμε. Όταν έχει αυτή την
επίγνωση, τότε βεβαίως δε μιλούμε για μαγεία.

- Άρα γίνεται το μυστήριο όταν δεν έχουμε
αυτή την επίγνωση;

- Αυτό είναι ένα ερώτημα. Αντίστοιχα θα
πούμε και για τη Θεία Κοινωνία: Βέβαια, αυτό
που λαμβάνω εγώ είναι σώμα και αίμα Χριστού.
Αλλά πώς θα λειτουργήσει μέσα μου όταν εγώ
δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό; Το πιο πιθανό
είναι ότι δε θα λειτουργήσει. Άλλωστε οι ευχές
της Εκκλησίας λένε ότι «θα γίνει πυρ και θα με
κατακάψει». Θα μπορούσε κάποιος να τις ανά-
γει σε όλα τα μυστήρια. Να πει ότι «αφού ρε
φίλε δε θέλεις να επικαλεστείς το Θεό στη ζωή
σου, τί τον κοροϊδεύεις και πας στην εκκλησία
να κάνεις το γάμο;» Αλλά επειδή οι άνθρωποι
που το κάνουν αυτό δεν έχουν καν την επίγνωση
αυτή, έχουν αυτό το ελαφρυντικό και αισθάνο-
μαι ότι δεν θα ναι πυρ που θα τους κατακάψει.
Αλλά βέβαια δε μπορεί να λειτουργήσει και μα-
γικά... Φυσικά, αυτή είναι μια αυθαίρετη δική
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μου θεώρηση. Απλώς περιγράφω το πώς σκέ-
φτομαι, χωρίς άλλες θεολογικές ή εκκλησιολογι-
κές φιλοδοξίες. Φοβάμαι,όμως, η Εκκλησία,
τουλάχιστον στην Ελλάδα, παντρεύει τους αν-
θρώπους ακόμα κι αν δεν έχουν συναίσθηση για
άλλους λόγους. Όσο για τη λογική ότι θα έρθει
εις εαυτόν κάποια στιγμή, δεν μπορεί να σταθεί
ως επιχείρημα. Όταν έρθει εις εαυτόν, ας έρθει
και να παντρευτεί. Κανείς δεν θα τον εμποδίσει
τότε. Αλλά ας μην εμπαίζονται τα μυστήρια.

- Μια άλλη ερώ-
τηση τώρα, που προ-
κύπτει από την
κριτική που έκανες
για την παράδοση:
Πέρα από τα εξωτε-
ρικά σχήματα και
τους κανόνες που
καυτηρίασες, η πα-
ράδοση δεν περιέχει
και στοιχεία από την
εμπειρία της παρου-
σίας του Θεού  που
είχαν οι άγιοι; Κι αν
ισχύει αυτό, πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε
αυτά τα στοιχεία από τις κίβδηλες εξωτερικές
παραδόσεις που καυτηρίαζε ο Χριστός; 

- Είναι προφανές ότι με ένα σχήμα υπερβολής
καταδίκασα εντελώς την παράδοση στην ομιλία
στο «Σύνδεσμο» έχοντας υπ’ όψιν ότι υπάρχουν
αυτά τα στοιχεία που ανέφερες. Ερωτήθηκα στις
ομάδες συζήτησης μετά την ομιλία να αναφέρω
παραδείγματα για να καταστεί σαφές ποια είναι
αυτή η «παράδοση» που καταδικάζω. Ανέφερα
για παράδειγμα το εξής: Την πρώτη χιλιετία τα
άμφια του αρχιερέα ήταν σαν του ιερέα. Και πες
ότι παραδοσιακό είναι επιπλέον μόνο το ωμο-
φόριο που είναι όπως ο χαμένος αμνός που ανα-
ζήτησε ο Χριστός. Μετά, ερχόμαστε σε μια
περίοδο της δεύτερης χιλιετίας, όπου κατά μί-
μηση των βυζαντινών αυτοκρατορικών ενδυμά-
των, του στέμματος, του σάκου, του μανδύα
κ.λπ., έρχεται ο επίσκοπος και τα φοράει. Κι από
τον έναν προχωράει στους πολλούς, και μετά
διαδίδεται και φτάνει να φοράει σήμερα αυτά
τα ενδύματα κι ο επίσκοπος στην Αφρική και
στην Αργεντινή. Αυτό λοιπόν έρχεται ο άλλος και
σου λέει «φίλε, δεν το αγγίζω, είναι παρά-
δοση!». Λοιπόν, δεν είναι παράδοση! Και το ξε-

χωρίζουμε διότι αντιλαμβανόμαστε ότι έγινε
σε μια συγκεκριμένη ιστορική στιγμή, σε έναν
τόπο κι ένα χρόνο, οι συνθήκες του οποίου δεν
ισχύουν πια, είναι εξωτερικές συνθήκες. 

- Αποκλείεται η συγκεκριμένη παράδοση να
ήταν λάθος και για τότε;

- Ναι, δεν το αποκλείω καθόλου, αλλά ας μην
μπούμε στη διαδικασία του κόπου να το κρί-
νουμε. Ας ξεκινήσουμε να «κόψουμε» πρώτα τις

«παραδόσεις» που προ-
έκυψαν υπό συγκεκρι-
μένες συνθήκες, σε
συγκεκριμένο χρόνο και
τόπο, και στη συνέχεια
έμειναν. Ενώ λοιπόν η
ουσία τους εξέλιπε, πα-
ρέμεινε το εξωτερικό
τους κέλυφος.

- Για παράδειγμα;
- Αυτό που είπα πριν.

Γιατί άντε αρχικά να είχε
την έννοια της εθναρ-
χίας - ότι πήρε ο  επίσκο-

πος την ευθύνη του γένους. Τώρα όμως δεν την
έχει. Άρα εξέλιπε η ουσία και έμεινε ο τύπος. Ή
ας πούμε αργότερα, με το καλυμμαύκι που επέ-
βαλαν οι Τούρκοι να φορούνε οι παππάδες:
τώρα δεν υπάρχουν Τούρκοι, και το καλυμμαύκι
το φορούν οι Ορθόδοξοι ιερείς και στην Ινδονη-
σία. Αυτό είναι κέλυφος. Αυτά δεν υπάρχουν
μόνο στην Εκκλησία, υπάρχουν σε όλους τους
τομείς της ζωής μας. 

- Σε κάθε θεσμική δομή δηλαδή... Αυτά μάλ-
λον δείχνουν ότι δεν έχουμε αισθητήριο του τί
είναι ζωντανή παράδοση (δηλαδή του τί περιέ-
χει την έμπνευση του Θεού και τί όχι). Γι’ αυτό
ειδωλοποιούμε το παρελθόν: Δεν αντλούμε
ταυτότητα από την εμπειρία της παρουσίας του
Θεού, αλλά από τέτοια εξωτερικά σχήματα. 

- Προφανώς αυτό συμβαίνει όταν, όπου και
για όσους δεν έχουν και δεν ενδιαφέρονται να
έχουν μια ζωντανή σχέση με το Θεό, αλλά ένα
υποκατάστατο. Μια εκκλησία που υποθάλπει
μια τέτοια αντίληψη, λειτουργεί πράγματι «ως
όπιο του λαού». Του κρύβει την αληθινή εμπει-
ρία της εν Χριστώ ζωής και τον αφήνει να είναι
ευχαριστημένος με ένα κακέκτυπο. Τότε μιλούμε
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για θρησκειοποίηση της εκκλησίας, ένα άλλο
στοιχείο της οποίας είναι να πηγαίνουμε στην
εκκλησία για να αποκομίζουμε πληροφορίες,
για τις γιορτές, για τους αγίους, για την ιστορία,
για το πώς πρέπει να κάνουμε ορισμένα πράγ-
ματα. Αλλά όλα αυτά να μην αγγίζουν το είναι
μας και να μη συνδέονται με τη στάση μας προς
τους ανθρώπους γύρω μας. Και να μας αρέσει
αυτό, να το προτιμάμε και να χαιρόμαστε. Να
λέμε «Αα! Πόσα πράγματα έμαθα σήμερα!..»
Δεν είναι ο σκοπός της ύπαρξής μας στην εκκλη-
σία να μάθουμε πράγματα, αλλά ν’ αλλάξουμε
πράγματα. Αν δεν
έχουμε την διάθεση ν’
αλλάξουμε πράγματα
δεν πρέπει να πηγαί-
νουμε στην εκκλησία. 

-Ωστόσο, λες: «Είναι
φανερό ότι αυτή η Εκ-
κλησία, η Εκκλησία της
πραγματικότητας, όπως
θα μπορούσε να απο-
κληθεί, μοιάζει σήμερα
να μη μπορεί να εκπλη-
ρώσει την αποστολή της
στον κόσμο, να προσφέ-
ρει ελπίδα, όραμα, πα-
ράδειγμα, μια πρόταση
ζωής, ένα Σπίτι για κάθε
άνθρωπο. Είναι αναξιό-
πιστη στα μάτια των περισσότερων ανθρώπων.
Είναι μια Εκκλησία που, κατά τη γνώμη μου, επι-
βάλλεται να αλλάξει.» Ποια είναι η προσωπική
σου στάση απέναντι σ’ αυτό; Αν δεν ελπίζεις
στην εκκλησία, αν δεν εναποθέτεις τον προσα-
νατολισμό και το όραμά σου σ’ αυτήν, πού
στρέφεσαι κατά την αναζήτησή σου προς στο
Θεό;

- Δεν μπορώ να μην ελπίζω στην Εκκλησία.
Έχω γευτεί σε αυτήν συγκλονιστικές εμπειρίες.
Άλλωστε με εκτενή αναφορά σε αυτές ξεκίνησα
την ομιλία μου στο «Σύνδεσμο». Αλλά τα τελευ-
ταία χρόνια παλεύω με τη σχετικοποίηση στην
οποία οι απογοητεύσεις που δοκίμασα στο
χώρο της με οδηγούν. Και βιώνω μια αντίφαση:
από τη μια δεν ελπίζω πως η Εκκλησία θα αλλά-
ξει, γιατί αν το ήθελε ο Θεός θα την άλλαζε, από
την άλλη διαρκώς σκέπτομαι τις αλλαγές που θα
επιθυμούσα να γίνουν. Αυτό όλο αποδίδει τη

δύσκολη θέση στην οποία περιέρχεται κάθε
άνθρωπος που – όπως κι εγώ - αισθάνεται πως
αν απορρίψει την Εκκλησία δεν έχει κάπου
αλλού να στραφεί. Αλλά που αυτό που αντικρί-
ζει κοιτώντας στην Εκκλησία τον θλίβει και δεν
αισθάνεται ότι μέσα εκεί έχει τόπο ύπαρξης.
Επομένως ζω αυτή την αντίφαση και γι’ αυτό την
εκφράζω. Αλλά οπωσδήποτε η ελπίδα μου είναι
στο Θεό. Και γνωρίζω ότι για να μείνει ζωντανή
αυτή η ελπίδα πρέπει να αγωνιστώ περισσότερο
γιατί είναι σαφές  ότι αν όλοι γίνουμε καλύτεροι,
εμείς τα μέλη της Εκκλησίας, θα έχουμε αυτο-

μάτως μια καλύτερη Εκκλησία.
Παράλληλα, εξακολουθώ να έχω
κάποιες αστήρικτες στην πραγ-
ματικότητα αναλαμπές ελπίδας.
Σκέπτομαι, για παράδειγμα, ότι
αφού έχει συμβεί στην εκκλη-
σιαστική ιστορία να υπάρχουν
αρχιεπίσκοποι οι οποίοι ήταν
άγιοι, είναι θεμιτό να επιθυμώ
να ξανασυμβεί. Αλλά αυτό δεν
σημαίνει ότι θα κάνω το λάθος
να βασίσω την ελπίδα μου στα
πρόσωπα, αν και είναι ανθρώ-
πινο να θέλουμε να ελπίσουμε
και στα πρόσωπα. 

- Μήπως τα πρόσωπα είναι η
Εκκλησία κι όχι οι θεσμοί; 

- Τι θα πει θεσμοί; Απλώς
αυτό που θέλω να πω είναι ότι Εκκλησία δε μπο-
ρεί να είναι ο Θεός μόνος του. Υπάρχουν άγιοι
οι οποίοι έχουν δει τον Θεό. Όμως οι πιο πολλοί
από μας δεν τον έχουμε δει. Αυτοί λοιπόν που
δεν τον έχουν δει, βλέπουν τους άλλους ανθρώ-
πους στην Εκκλησία. Μπορεί να νιώσουν μια
γλύκα, κάποια στιγμή, μια κάποια μικρή αί-
σθηση του Θεού στην ζωή τους, μπορεί και να
μην τη νιώσουν. Μπορεί  όμως να δουν έναν
άλλον άνθρωπο μέσα στην Εκκλησία που έχει
μια αγιότητα και που έχει νιώσει αυτή τη γλύκα.
Δεν μπορούμε να υπερτιμούμε τα πρόσωπα και
να στηρίζουμε την πίστη μας σ’ αυτά και να οδη-
γούμαστε στην προσωπολατρία. Πρέπει πάντα
να στηρίζουμε την ελπίδα μας στο Χριστό. Αλλά
ούτε και μπορούμε να υποτιμήσουμε το ρόλο
των προσώπων. Αυτά κρατούν ζωντανή την ελ-
πίδα μας, αυτά μας υπενθυμίζουν με την παρου-
σία τους την ύπαρξη του Θεού.




