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ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ9 ΜΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΞΕΠΕΡΑΣΟΥΜΕ

Ὀρθόδοξη θεολογικὴ καὶ εἰκονογραφικὴ προσέγγιση)

ΥΠΟ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Μ- ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ὁμ- Καθηγητοῦ τοῦ Παν- Ἁθηνῶν

Ἡ ταυτότητα+ αἰτία ἀντιθέσεων:

Ἐν μέσῳ τῆς πολυφωνίας καὶ τῆς ποικιλότητας τῶν ἀνθρωπίνων κοινω,
νιῶν ποὺ ὑφίστανται στὸν σύγχρονο κόσμο+ τίθεται συχνὰ τὸ ἐξῆς ἐρώτημα9
εἶναι ἀναγκαῖο νὰ ξεπεράσουμε κάθε εἴδους ταυτότητα: Ὑποθέτουμε ὅτι μία
ταυτότητα μπορεῖ νὰ περιορίσει τὸ ἄτομο σὲ ὅ+τι ἀφορᾷ τὶς δυνατότητές του
νὰ ἀνοίγεται ἤ ἀκόμη νὰ καταστεῖ ἐπικίνδυνη+ προκαλώντας ἕναν περιορι,
σμὸ στὸ ἐπίπεδο τῶν διανθρωπίνων σχέσεων ἀποκλείοντας ἀμοιβαῖα ὅλους
ἐκείνους ποὺ ἀνήκουν σὲ διαφορετικὲς ὁμάδες-

Προβάλλουμε τὴν ὑπόθεση ὅτι ἡ ἔννοια τῆς ἀδελφοσύνης σὲ συνδυασμό
μὲ τὴν ἀναγνώριση τοῦ Θεοῦ στὸ πρόσωπο τοῦ ἀδελφοῦ+ θὰ μποροῦσε νὰ

) Εἰσήγηση στὸ WHWn Συνέδριο τοῦ Διεθνοῦς Συνδέσμου Ἰατρο,Ψυχολογικῶν καὶ Θρη,
σκευτικῶν Μελετῶν '@rrnbh`shnm Hmsdqm`shnm`kd c’Éstcdr Léchbn,Orxbgnknfhptdr ds Qdkh,
fhdtrdr9 @HDLOQ( Ἁσσίζη 'Ἰταλία(+ 12 μὲ 16 Ἰουλίου τοῦ 1/02- Θέμα9 Πέρα ἀπὸ τὶς ταυ,
τότητες+ πολυφωνία καὶ ποικιλότητα τῶν ἀνθρωπίνων κοινωνιῶν- Τὸ σκεπτικὸ τοῦ Συνεδρί,
ου βρίσκεται στὸ Παράρτημα τοῦ παρόντος κειμένου- Περισσότερα γιὰ τὸν Σύνδεσμο βλ-
Σημείωμα τοῦ ὁμ- Καθηγητοῦ τῆς Θεολ- Σχολῆς τοῦ Παν- Ἁθηνῶν Ἁλεξάνδρου Μ- Σταυ,
ροπούλου 'ἐθνικοῦ ἐκπροσώπου τῆς Ἑλλάδος(+ στὸ περ- Ψυχῆς δρόμοι 2 'Μάϊος 1/01(+ σ-
02/,024 καθὼς καὶ Συνέντευξη τοῦ ἰδίου στὸν Δημήτρη Ἁγγελῆ στὸ περ- Νέα Εὐθύνη 00
'Μάϊος,Ἰούν- 1/01(+ σ- 21/,212+ καθὼς ἐπίσης καὶ στὸν ἱστότοπο9 gsso9..vvv-`hdloq-nqf.
Ἡ ἐπιλογὴ τῶν εἰκόνων τῆς Εἰκονογραφικῆς προσέγγισης ἔγινε σὲ συνεργασία μὲ τὸν Δρ-
Στέφανο Κουμαρόπουλο+ μέλος τῆς ἑλληνικῆς ὁμάδος τοῦ Συνδέσμου-



ὁδηγήσει στὴν ὑπέρβαση τῶν συναφῶν δυσκολιῶν ποὺ ἐνυπάρχουν στὶς ταυ,
τότητες+ οἱ ὁποῖες διαφοροποιοῦν καὶ θέτουν τοὺς ἀνθρώπους σὲ ἀνταγωνι,
σμό-

Ἔχω τὴν πρόθεση βασιζόμενος σὲ ἕνα λόγιο τοῦ Κλήμεντος τοῦ Ἁλε,
ξανδρέως9 «Εἶδες τὸν ἀδελφόν σου+ εἶδες τὸν Θεόν σου»0+ ποὺ διερμηνεύει τὸ
χωρίο τοῦ κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγελίου 14+ 3/ '9«ἐφ’ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τού,
των τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων ἐμοὶ ἐποιήσατε»(+ νὰ ἀναπτύξω τὴν
ἰδέα ποὺ ἐξέθεσα λίγο πιὸ πάνω καταδεικνύοντας ὅτι οἱ διαφορετικὲς ταυτό,
τητες δὲν εἶναι παρά πρόφαση γιὰ κάποιον ὥστε νὰ μπορέσει νὰ διαφοροποι,
ηθεῖ καὶ νὰ τηρήσει τὶς ἀποστάσεις του- Μία ταυτότητα βρίσκεται συχνὰ
ἀλλοῦ ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ ὑποθέτουμε ὅτι τὴν ἀνακαλύπτουμε 'ἄλλοθι(- Κατ’ αὐ ,
τὸν τὸν τρόπο μπορεῖ νὰ παίξει ἕνα ρόλο εἰρήνης καὶ ἑνότητος9 κάπως ἔτσι
κατανοοῦμε τὴν ἑνότητα ἐν τῇ ταυτότητι καὶ ὄχι πέραν αὐτῆς-

Μποροῦμε νὰ ἰσχυριστοῦμε ὅτι ὁποιαδήποτε ταυτότητα μὲ τὴν ὁποία
προσδιοριζόμαστε εἶναι δυνατὸν νὰ ἐργαστεῖ ἀντιθετικὰ καὶ νὰ μᾶς φέρει
ἀντιμέτωπους μὲ τοὺς ἄλλους- Ὅσον ἀφορᾶ τὸ φύλον9 τοὺς ἄνδρες μὲ τὶς γυ,
ναῖκες ἢ μὲ ἐκπροσώπους τοῦ τρίτου φύλου 'rhb(- Ὅσον ἀφορᾶ τὴ σχέση γο,
νέων,παιδιῶν+ ἐθνῶν+ ἐπαγγελμάτων+ ἐπιμέρους κρατῶν μὲ διεθνεῖς ὀργα,
νισμούς+ θρησκειῶν καὶ ἄλλων πραγματικοτήτων+ αὐτὴ ἡ σχέση μπορεῖ νὰ
διακυβευτεῖ ἀπὸ ἐπὶ μέρους συμφέροντα ἢ διαφορετικὲς τοποθετήσεις- Αἰτία
μπορεῖ νὰ εἶναι ἡ θεώρηση ἐκ μέρους τους τῆς ἀποκλειστικότητας καὶ ἀνω,
τερότητας ἢ ὑπεροχῆς τῆς δικῆς τους ταυτότητας ἔναντι τῶν ἄλλων ταυτο,
τήτων-

Τὸ ξεπέρασμα ἀπὸ μέρους μας τῆς αἴσθησης καὶ βεβαιότητας τῆς ὑπε,
ροχῆς μας ἔναντι τῶν ἄλλων καὶ τῆς ἀποδοχῆς τελικὰ τῶν ἄλλων ὡς ἰσο,
τίμων μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει σὲ εἰρηνικὲς συνυπάρξεις ἢ τουλάχιστον σὲ παρε,
μπόδιση συγκρούσεων μεταξὺ τῶν ἐχόντων διαφορετικὲς ταυτότητες καὶ
συμφέροντα-

Ἁδελφοσύνη+ μία νέα πρόταση

Σήμερα σὲ μία ἐποχὴ ἀμφισβήτησης τῆς αὐθεντίας γενικὰ καὶ τῆς πα,
τρότητος εἰδικότερα+ πιστεύετε ὅτι θὰ ἦταν παρακινδυνευμένο νὰ προβάλ,
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0- Στρωματεῖς Α΄+ κεφ- WHW παρά Lhfmd OF τ- 7+ στ- 701Α καὶ ΒΕΠ 'Βιβλιοθήκη Ἑλλή,
νων Πατέρων( τ- 6+ σ- 162+ στ- 1/- Ἁνάλογη διατύπωση ὑπάρχει καὶ στὸν σύγχρονό του Τερ,
τυλλιανό στὸ Περί προσευχῆς ἔργο του 'Cd nq`shnmd(9 «Uhchrsh+ hmpths+ eq`sqdl+ uhchrsh cnmh,
mtl sttl»-



λουμε τὴν ἔννοια τῆς ἀδελφοσύνης ὡς δυναμένης νὰ ἀποσοβήσει ἕνα κίνδυ,
νο ἀντιθέσεων ἀλλὰ καὶ ὡς ἑνοποιητικῆς ταυτότητας:

Σίγουρα+ τὸ νὰ αἰσθάνεσαι ὡς ἀδελφὸς ἢ ἀδελφὴ μὲ κάποιον ἢ κάποια
προϋποθέτει τὴν ἀναφορὰ σὲ μία οἰκογένεια+ σὲ ἕναν κοινὸ πατέρα- Θὰ μπο,
ροῦσε αὐτὸς ὁ κοινὸς πατέρας νὰ εἶναι ὁ Θεός: Σήμερα ὅλο καὶ περισσότερο
ἀμφισβητεῖται ὁ Θεὸς ὡς πατέρας- Ὁ ποιητὴς Γ- Βερίτης ἀπηχεῖ αὐτὴν τὴν
ἀντίληψη ὅταν ἀπευθυνόμενος στὸ Θεὸ ἐξ ὀνόματος τῶν υἱῶν τῆς ἀποστα,
σίας τοῦ ἀποτείνει τὸν λόγο λέγοντας9 «δὲν θὰ σὲ ποῦμε πιὰ πατέρα…»- Ἕ ,
νας ἄλλος διάσημος ποιητὴς καὶ νομπελίστας+ ὁ Πάμπλο Νερούντα+ κατε,
βάζει τὸν Θεὸ ἀπὸ τὸν Οὐρανὸ καὶ ἀποτείνεται σὲ ἕναν ἐθνικὸ ἥρωα τὸν
Μπολιβάρ+ ὡς Πατέρα μας ποὺ βρίσκεται στὴ γῆ 'κι ὄχι στὸν οὐρανό(- 

Ἁπὸ τὴν ἄλλη+ ὁ ἀποκεκαλυμμένος λόγος τοῦ Θεοῦ –γιὰ ὅσους ἀποδέχο,
νται ἔτσι τὸν εὐαγγελικὸ λόγο– εἶναι σαφὴς ἀποδίδοντας ταυτότητες σ’
αὐτοὺς ποὺ προσιδιάζουν αὐτές- Ἔτσι ὁ Θεὸς ἐμφανίζεται ὡς ὁ πατέρας9
ἕνας εἶναι ὁ πατέρας σας ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς 'Ματθ- 12+ 8( καὶ σεῖς εἴ σαστε
παιδιά του9 υἱοὶ Θεοῦ 'Γαλ- 2+ 15(- Ὅλοι σας εἴσαστε ἀδέλφια μεταξύ σας
'Ματθ- 12+ 7(- Δὲν ὑπερέχετε ὁ ἕνας ἔναντι τοῦ ἄλλου καὶ μὴν ἀρέσκεστε νὰ
σᾶς φωνάζουν διδάσκαλε ἢ καθηγητά+ γιατὶ ἕνας εἶναι ὁ διδάσκαλος καὶ ὁ
καθηγητής9 ὁ Χριστὸς 'Ματθ- 12+ 7· 0/(- Ὁ Ἴδιος χαρακτηρίζει τὸν ἑαυτό
του ὡς ἀδελφό+ ὅταν ἀναγνωρίζει ὡς ἀδελφοὺς ὅσους ἐφαρμόζουν τὸ θέλημα
τοῦ οὐράνιου Πατέρα του 'Ματθ- 01+ 37,4/(1- Ἁκόμα τοὺς παραγγέλνει νὰ
μὴν ὀνομάσουν κανέναν πατέρα τους στὴ γῆ 'Ματθ- 12+ 8(- 

Δὲν νομίζω ὅτι ὑπάρχει μία ριζοσπαστικὴ ἄρνηση τῆς γήινης πατρότη,
τας ἢ κάποιων ἰδιοτήτων ὅσο ἀμφισβήτηση μιᾶς ἀπολυτότητος ποὺ μπορεῖ
νὰ ἀποδοθεῖ σ’ αὐτές- Προβάλλεται+ δηλαδή+ μία σχετικοποίηση γιὰ νὰ το,
νιστεῖ κυρίως αὐτὸ ποὺ ἑνώνει ἢ μπορεῖ νὰ ἑνώσει τοὺς ἀνθρώπους- Μία γή,
ινη πατρότητα γιὰ παράδειγμα δημιουργεῖ οἰκογένειες+ δυναστεῖες+ ποὺ φέρ,
νει τὴ μία ἐναντίον τῆς ἄλλης στὶς διεκδικήσεις τους-

Ὅταν+ ὅμως+ εἶσαι παιδὶ τοῦ Θεοῦ Πατέρα εἶσαι ἀδελφὸς μὲ τοὺς ἄλλους
καὶ δὲν ἔχετε νὰ χωρίσετε τίποτα μεταξύ σας- Ἐδῶ δὲν διαφοροποιοῦνται οἱ
Θεοὶ σὲ ἀνώτερους καὶ κατώτερους- Κι ἔτσι εἴμαστε ὅλοι παιδιὰ τοῦ ἴδιου
Θεοῦ καὶ εἴμαστε ἀδέλφια μεταξύ μας- Αὐτὴ ἡ ταυτότητα δὲν διαφοροποιεῖ+
δὲν δημιουργεῖ διαφορές- Εἶναι μὲν δεδομένη ἀλλὰ καὶ πρὸς κατάκτηση-
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1- Ὡς πρὸς τὸ πρόβλημα τῶν ἀδελφῶν τοῦ Ἰησοῦ βλ- Μάρκου Α- Σιώτου+ Τὸ πρόβλημα
τῶν ἀδελφῶν τοῦ Ἰησοῦ+ Ἐν Ἁθήναις 084/ 'διατριβὴ ἐπὶ διδακτορίᾳ( καὶ Γεωργίου Π- Πα,
τρώνου+ Ἡ ἱστορικὴ πορεία τοῦ Ἰησοῦ 'ἀπὸ τὴ φάτνη ὡς τὸν κενὸ τάφο(+ ἐκδ- Δόμος+ Ἁθήνα
0886 '0880(+ ἰδιαίτερα τὸ 02ο κεφάλαιο+ σ- 086,1/2-



Πρὸς κατάκτηση

Βιβλικὰ παραδείγματα ὑποδεικνύουν ὅτι δὲν εἶναι τόσο ἁπλὸ πρὸς παρα,
δοχὴ τὸ προτεινόμενο ἀπὸ τὸ στίχο 08 τοῦ κεφαλαίου 07 τῶν Παροιμιῶν στὴ
μετάφραση τῶν Ο΄ '6/(9 «ἀδελφὸς ὑπ’ ἀδελφοῦ βοηθούμενος ὡς πόλις ὀχυρὰ
καὶ ὑψηλή+ ἰσχύει δὲ ὥσπερ τεθεμελιωμένον βασίλειον»- Θὰ ἔλεγα ναί+ ὅτι
ἰσχύει+ ὅταν αὐτὸ συμβαίνει- Δὲν συμβαίνει+ ὅμως+ δυστυχῶς πάντοτε- Ὑπάρ,
χει κάποια ἀμφιθυμία καὶ ἀμφισημία- 

Αὐτὸ φαίνεται καὶ στὸ ἴδιο τὸ κείμενο- Μόλις πρὶν τὸ παραθέσαμε στὴ
μετάφραση τῶν Ο΄- Τὸ ἑβραϊκὸ πρωτότυπο ὅμως ἐπισημαίνει εὐθέως αὐτὴ
τὴ δυσκολία ἀναφέροντας ὅτι «ὁ προσβλημένος ἀδελφὸς γίνεται πιὸ δυσπρό,
σιτος κι ἀπ’ τὴν ὀχυρωμένη πόλη  οἱ διαμάχες τους εἶναι πεισματικές+ σὰν
τοῦ φρουρίου τοὺς μοχλούς»- Διερωτώμεθα πάντως μήπως οἱ μεταφραστὲς
'Ο΄( γιὰ νὰ μὴν ἐκθέσουν τὸ ἔθνος τους ὡς ἐπιδεικνύον τέτοια «ἀδελφικὰ»
αἰσθήματα μετέφρασαν τὸ πρωτότυπο διαφορετικὰ χτίζοντας μιὰν ἄλλη
εἰκόνα ἀδελφοσύνης: Καίτοι κι ἔτσι ὅπως τὸ ἀπέδιδαν σὰν εὐχὴ ἔδειχνε τὴ
δυσκολία μιᾶς τέτοιας κατάστασης- Ἄλλωστε καὶ σὲ ἄλλα σημεῖα τῆς Ἁ ,
γίας Γραφῆς καταγράφονται παρόμοια αἰσθήματα9 

«Νὰ σὲ μισεῖ καὶ νὰ σὲ κυνηγᾶ 
ὁ ἐχθρὸς σου+ ξεύρεις νὰ κρυφτῆς+ 
ἀλλ’ ἀπὸ τὸ μίσος τοῦ ἀδελφοῦ σου 
πῶς νὰ ξεφύγῃς»2-

Ἁνάλογο εἶναι καὶ τὸ περιεχόμενο μιᾶς ἐρωταποκρίσεως μεταξὺ φίλων
ὑπὸ τύπον ἀπορίας γιὰ τὴ βαθύτητα τοῦ τραυματισμοῦ ἑνὸς ματιοῦ9 

«– Ποιὸς σοῦ ἔβγαλε τὸ μάτι 
κι εἶναι τόσο βαθιὰ βγαλμένο: 

– Ὁ ἀδελφὸς μου »3

Ἄς ἐπανέλθουμε ὅμως στὸ βιβλικὸ πλαίσιο-
Γιὰ παράδειγμα ἀναφέρουμε συγκεκριμένες περιπτώσεις ἀδελφῶν ἀπὸ

τὴ βιβλικὴ ἱστορία9 Τὸν Κάϊν καὶ τὸν Ἄβελ+ τὸν Ἠσαῦ καὶ τὸν Ἰακώβ+ τὸν
Ἰωσὴφ καὶ τὰ ἀδέλφια του+ τὸν ἄσωτο υἱὸ μὲ τὸν πρωτότοκο ἀδελφό- Ἐκεῖ
συναντᾶμε προβλήματα ἑνὸς οἰκογενειακοῦ ἀστερισμοῦ+ ἐσωτερικὲς τριβὲς
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2- Βλ- Ἁρχιμανδρίτου Γρηγορίου+ Μορφὲς ποὺ γνώρισα ν’ ἀσκοῦνται στὸ σκάμμα τῆς Ἐκ ,
κλησίας+ ἔκδ- Ἱ- Μ- Δοχειαρίου+ Ἁθήνα 1/0/+ σ- 1/1-

3- Πρόκειται γιὰ παροιμία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ 'Φάρασα Μ- Ἁσίας(-



μιᾶς ἐγγενοῦς δυσκολίας στὶς σχέσεις τῶν ἀδελφῶν μεταξύ τους4+ ποὺ γιὰ
νὰ ἐξελιχθεῖ σὲ κατάσταση ἀληθοῦς ἀδελφοσύνης θέλει ἄσκηση καὶ ἀγώνα
πνευματικό-

Ἁλλιώτικα μπορεῖ νὰ ὁδηγηθεῖ καὶ σὲ ἀδελφοκτονία- Πρέπει νὰ εἴμεθα
πάντοτε σὲ θέση νὰ μποροῦμε νὰ δίνουμε θετικὴ ἀπάντηση καὶ λόγο εὐθὺ
ὅταν μᾶς ἀπευθύνει τὴν ἐρώτηση ὁ Θεός «Ποῦ εἶναι ὁ ἀδελφός σου:» δὲν
ἔχουμε δικαίωμα νὰ ἀπαντήσουμε9 «Οὐ γινώσκω»- Ἡ μέριμνα καὶ ἡ φροντί,
δα γιὰ τὸν ἀδελφό μας πρέπει νὰ εἶναι συνεχὴς καὶ ἀνὰ πᾶσαν στιγμὴν νὰ
γνωρίζουμε ποῦ εἶναι καὶ ποῦ βρίσκεται- Ὁ Κάιν ἀπάντησε μὲ θρασύτητα
καὶ ἰταμότητα γιατὶ γνώριζε ὅτι ὁ Θεὸς τὸν ρωτοῦσε συγκεκριμένα γνωρί,
ζοντας τὴν μιαρὴ πράξη του9 «Μήπως φύλακας τοῦ ἀδελφοῦ μου εἶμαι ἐ ,
γώ:» 'Γέν- 3+ 8(- Θὰ μπορούσαμε νὰ διατυπώσουμε τὴν ἀπάντηση τοῦ Θεοῦ+
ὅπως ἀκολουθεῖ9 «Μάλιστα+ εἶσαι φύλακας τοῦ ἀδελφοῦ σου» εἶσαι ταγμέ,
νος νὰ τὸν φυλάσσεις καὶ νὰ τὸν προφυλάσσεις- Εἶσαι ὁ σωματοφύλακάς
του ποὺ μαζὶ μὲ τὸν φύλακα ἄγγελό του τὸν προστατεύεις καὶ παραμερίζεις
τοὺς κινδύνους ποὺ ἐλλοχεύουν5-

Αὐτὸ πρέπει νὰ ἐννοηθεῖ σὲ μιὰ ἀμοιβαιότητα καὶ ἀλληλεγγύη- Ὁ ἕνας
γιὰ τὸν ἄλλον νὰ εἶναι διατεθειμένος νὰ παρακολουθεῖ ποῦ βρίσκεται· νὰ μὴν
τὸν χάνει ἀπὸ τὰ μάτια του· νὰ ἔχει τὴ διάθεση νὰ παρέμβει σὲ περίπτωση
κινδύνου- Θὰ μποροῦσε νὰ ὑποστηρίξει κανεὶς ὅτι ὁ «ἀδελφὸς ὑπ’ ἀδελφοῦ
βοηθούμενος» παρατηρεῖ τὸν ἄλλον σὰν μέσα σὲ καθρέφτη καὶ εἶναι τηρου,
μένων τῶν ἀναλογιῶν 'lts`shr lts`mchr( σὰν νὰ περνάει ἐπὶ μονίμου βάσε,
ως καὶ ὄχι μόνο ὡς στάδιο ἤ φάση τῆς ἀνάπτυξης αὐτὸ ποὺ ὀνομάζεται στά,
διο τοῦ κατόπτρου 'rs`cd ct lhqnhq(6- Ἂς κρατήσουμε ἀπ’ αὐτὴν τὴν παρο,
μοίωση κυρίως τὸ παρατηρητικό+ τὸ μὲ τὴν ψυχὴ στὸ βλέμμα ἐνδιαφέρον γιὰ
τὸν ἀδελφό- 
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4- Ἐπισημαίνουμε μία διεισδυτικὴ ματιὰ στὶς σχέσεις μεταξὺ ἀδελφῶν 'τοῦ συγγραφέα
μὲ τὴν ἀδελφή του( στὸ βιβλίο τοῦ Σταύρου Ζουμπουλάκη+ Ἡ ἀδερφή μου+ ἐκδ- Πόλις+ Ἁθή,
να 31/02 '1/01(+ σσ- 58- Κείμενα γιὰ τὸ βιβλίο μὲ τίτλο Δύσκολη ἀδελφοσύνη ἔγραψαν οἱ
Δημήτρης Ἁγγελῆς+ Μιχάλης Πάγκαλος καὶ Νατάσα Κεσμέτη+ ἐκδ- Μανιφέστο+ γιὰ λο,
γαριασμὸ τοῦ περιοδικοῦ Φρέαρ 0 '1/02(+ σσ- 35-

5- Πρβλ- Γιώργου Μπάρλα+ Φύλακας τοῦ ἀδελφοῦ μου+ Κείμενα γιὰ τὴν ἀγάπη καὶ τὴν
πίστη σήμερα+ ἐκδ- «Ἁρχονταρίκι»+ Ἁθήνα 1/00- Πρβλ- ἐπίσης Καλλίστου V`qd+ Τὸ ἀνθρώ,
πινο πρόσωπο ὡς εἰκόνα τῆς Ἁγίας Τριάδος+ ἐκδ- Παρρησία+ Ἁθήνα 1/02+ σ- 61- 

6- Ἔννοια ποὺ ἀναπτύχθηκε ἀπὸ τὸν Γάλλο ψυχαναλυτὴ I`bptdr K`b`m- Βλ- Qnadqs K`,
enm+ Unb`atk`hqd cd Orxbgnoéc`fnfhd ds cd Orxbgh`sqhd cd k’dme`ms+ Éc- O-T-E-+ O`qhr 0852+ σ-
3/2,3/3+ λῆμμα τοῦ Ohdqqd L`qshm+ Lhqnhq- Kd rs`cd ct lhqnhq- Ἐπίσης στὸ Id`m K`ok`mbgd
– I-,A- Onms`khr+ Unb`atk`hqd cd k` Orxbg`m`kxrd+ Éc- O-T-E-+ O`qhr 0856+ σχετικὸ λῆμμα
'Rs`cd ct lhqnhq(+ σ- 341,342-



Ποιός εἶναι ὁ ἀδελφός:

Μᾶς ὑπενθυμίζει ὁ Κλήμης ὁ Ἁλεξανδρεύς9 «εἶδες τὸν ἀδελφόν σου εἶδες
τὸν Θεόν σου» 'πρβλ- Ματθ- 14+ 3/(- Ποιός ὅμως τάχα νὰ εἶναι ὁ ἀδελφός
μας στὸ πρόσωπο τοῦ ὁποίου θὰ ἀναγνωρίσουμε τὸν Θεό μας: Ἁπ’ ὅ+τι ὑπο,
νοεῖ εἶναι ὁ κάθε ἄνθρωπος- Ἁκόμη καὶ ὁ «μουσουλμάνος ἀδελφὸς» καὶ ὁ
«Μεγάλος Ἁδελφὸς» ἀκόμη καὶ ὁ ἐχθρός μας- Ὁ ἐχθρός μπορεῖ νά θεωρηθεῖ
ὡς πλησίον ἀφοῦ καὶ αὐτόν+ κυρίως αὐτόν+ ἐντέλλεται ὁ Κύριος νὰ ἀγαπᾶ ,
με7- Ἂς θυμίσουμε ὅτι γιὰ τὸν Χριστιανὸ δὲν ὑπάρχει ὁ ἄλλος σὰν κάτι τὸ τε,
λείως ξένο+ χωρὶς δυνατότητα εἰσχωρήσεως στὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας-
Ἁκόμα καὶ ὁ αἱρετικὸς ἀναμένεται νὰ ἐπιστρέψει καὶ ἔχει τὴ θέση του στὴν
Ἐκκλησία ἀφοῦ ἔχει τὴ θέση του στὶς προσευχές της-

Ὁ Χριστὸς ταυτίζεται μὲ κάθε ἄνθρωπο θεωρώντας καὶ τὸν πιὸ ἀσήμα,
ντο ὡς ἀδελφό- Καὶ τὸ καλὸ καὶ τὸ κακὸ ποὺ κάνουμε σ’ αὐτὸν τὸ θεωρεῖ ὅτι
«σὲ μένα τὸ ἐκάνατε» '«ἐμοὶ ἐποιήσατε»+ Ματθ- 14+ 3/· 34(- Βέβαια ὅταν
κάνουμε τὸ καλὸ ἢ τὸ κακὸ στοὺς ἄλλους δὲν πάει πάντα ὁ νοῦς μας ἢ καὶ
καθόλου ἢ καὶ ποτὲ ὅτι εὐεργετοῦμε ἢ κάνουμε κακὸ στὸν ἴδιο τὸ Θεό-

Πιστεύω ὅτι αὐτὴ ἡ ταυτοποίηση τοῦ ἀδελφοῦ μὲ τὸ Θεὸ ποὺ ἀναγνωρί,
ζουμε στὸ πρόσωπό του μᾶς ὁδηγεῖ σὲ μία ἀνακουφιστικὴ πορεία καὶ σχέση
μὲ τοὺς ἀνθρώπους+ μὲ ἐλάχιστους ἀνταγωνισμοὺς ποὺ μπορεῖ νὰ φτάσει
μέχρι καὶ τὴν συγχώρηση τῶν ἐχθρῶν μας καὶ τὴν ἀγάπη μας πρὸς αὐτούς
'Ματθ- 4+ 32,36(- Βέβαια αὐτὸ εἶναι θεμελιῶδες θέλημα τοῦ πατρὸς ἡμῶν
τοῦ ἐν Οὐρανοῖς- Γι’ αὐτὸ καὶ εἶναι θέμα ἐνισχύσεως τῆς πράξεως διὰ τῆς
προσευχῆς- Γι’ αὐτὸ καὶ ἐπὶ καθημερινῆς βάσεως ἀποτεινόμεθα 'Πάτερ ἡ ,
μῶν…( καὶ τὸν παρακαλοῦμε τὸ θέλημά του νὰ γίνεται ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ
ἐπὶ τῆς γῆς καὶ νὰ μᾶς ἐνισχύει καὶ νὰ μᾶς συγχωρεῖ τὰ παραπτώματά μας
καθὼς καὶ ἐμεῖς συγχωροῦμε στοὺς ὀφειλέτες μας-

Πορεία διακονίας

Αὐτὴ ἡ στάση ὅμως τῆς κατάστασης ἀδελφοσύνης καὶ τῆς ἀμοιβαίας
συγχωρητικότητος ὡς ἀποτέλεσμα τῆς ταύτισης τοῦ ἀδελφοῦ μὲ τὸν Θεό
δὲν καθιστᾶ μειονεκτικοὺς οὔτε τὸν ἕνα οὔτε τὸν ἄλλο ἀδελφό- Τοὺς φέρνει
σὲ μιὰ ἀνοιχτότητα νὰ γνωρίσουν ὁ ἕνας τὸν ἄλλον+ νὰ μάθουν ὁ ἕνας γιὰ
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7- Ἁπαιτεῖται+ ὅμως+ καὶ διάκριση+ ὅπως ἐπισημαίνει ὁ γέρων Θαδδαῖος τῆς Βιτόβνιτσα+
Οἱ λογισμοὶ καθορίζουν τὴ ζωή μας+ μτφρ-,ἐπιμ- Βασ- Ἁργυριάδη+ ἐκδ- Ἐν πλῷ+ Ἁθήνα
1/01+ σσ- 002,004-



τὸν ἄλλον- Δὲν μένουν μόνον σ’ ἕνα «γνῶθι σαὐτὸν» ἀλλὰ τὸ προωθοῦν σὲ
ἕνα «γνῶθι τὸν πλησίον σου»8- Καὶ τότε θὰ ὑπάρξουν πολλὲς ἀπαντήσεις
ποὺ θὰ μᾶς ἐμπλουτίσουν κατὰ τὶς συναντήσεις αὐτὲς ρωτώντας ποιός εἶναι
ὁ ἀδελφός μου καὶ ποιός ὁ πλησίον μου- Δὲν πρόκειται ἁπλῶς γιὰ ἠθικολο,
γικὲς διδασκαλίες ἀλλὰ γιὰ ἀνοίγματα στὸν καινούριο κόσμο τοῦ Θεοῦ ποὺ
ἀντικατοπτρίζεται στὸν καθένα μας0/- Εἶναι αὐτὸ ποὺ θὰ τολμούσαμε νὰ
ὀνομάσουμε τὸ μυστήριο τοῦ ἀδελφοῦ00+ ποὺ μᾶς προσκαλεῖ νὰ συ,ζήσουμε
καὶ ἀπὸ τὸ ἐγὼ νὰ φθάσουμε στὸ ἐμεῖς- Ἁπὸ μία γενιὰ τοῦ ἐγώ 'ld fdmdq`,
shnm(+ δηλαδή+ νὰ φθάσουμε στὴ γενιὰ τοῦ ἐμεῖς 'tr fdmdq`shnm(01- Τελικὰ ἡ
ἀδελφοσύνη εἶναι μιὰ πορεία διακονίας- Τὸ Εὐαγγέλιο μᾶς προσκαλεῖ νὰ
γευθοῦμε τὴν ἀδελφοσύνη αὐτὴν ποὺ εὔχεται ὁ Δαβὶδ στὴν ᾠδὴ τῶν ἀνα,
βαθμῶν 'Ψαλμ- 021+ 0(9 «Ἰδοὺ δὴ τι καλὸν ἤ τὶ τερπνὸν ἀλλ’ ἤ τὸ κατοικεῖν
ἀδελφοὺς ἐπὶ τὸ αὐτὸ:» Ὁ Φιόντορ Ντοστογιέφσκι τὸ εἶχε διατυπώσει πολὺ
εὔστοχα στοὺς Ἁδελφοὺς Καραμάζοφ9 «Ἂν δὲν γίνουμε στ’ ἀλήθεια ἀδελφοί
τοῦ καθενὸς+ δὲν πρόκειται νὰ ἔχουμε ἀδελφοσύνη»- Πρόκειται γιὰ ἕνα στοί,
χημα ποὺ πρέπει νὰ τὸ κερδίσουμε «στὸ μέτρο ὅμως ποὺ εἴμαστε ὑποχρεω,
μένοι ν’ ἀκολουθήσουμε μιὰ κατεύθυνση ποὺ δὲν εἶναι ἡ πιὸ φυσική» 'Ftx
@tqdmbgd(02+ ὅπως σημειώσαμε λίγο πιὸ πάνω-

Μ’ αὐτὸν τὸν τρόπο μποροῦμε νὰ εἴμαστε βέβαιοι ὅτι θὰ φτάσουμε στὴν
μόνη ἑνοποιητικὴ ταυτότητα+ τὴν μόνη ἴσως ποὺ δὲν χρειάζεται νὰ τὴν ὑ ,
περβοῦμε+ γιατὶ ἐγγυᾶται καὶ πολυφωνία καὶ ποικιλότητα στὶς ἀνθρώπινες
κοινωνίες- 

Ἁδελφοσύνη9 Μιὰ ταυτότητα ποὺ δὲν μποροῦμε νὰ ξεπεράσουμε 044

8- Στὸ μάθημα τῆς Ποιμαντικῆς+ στὸ Πανεπιστήμιο Ἁθηνῶν+ ξεκινοῦσα τὶς παραδό,
σεις μου μὲ μία ἄσκηση ποὺ ὀνόμαζα «Γνώρισε τὸν ἑαυτό σου καὶ γνώρισέ τον στοὺς
ἄλλους»- Εἶχε μεγάλη ἀπήχηση στοὺς φοιτητὲς καὶ τὶς φοιτήτριές μας γιατὶ ἔτσι γνώριζαν
ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῶν πανεπιστημιακῶν τους σπουδῶν μὲ ποιόν ἢ ποιάν εἶχαν νὰ συνεργαστοῦν
'Ἁ- Μ- Σταυροπούλου+ Σύγχρονοι ποιμαντικοὶ προβληματισμοί+ Ἁθήνα 0877+ σσ- 64,7/(- 

0/- Βλ- γενικὰ Inrdog Q`syhmfdq 'Πάπα Βενέδικτου WUHου(+ Ἁδελφοσύνη+ καὶ Ἐπισκό,
που Ἁθανασίου Γιέφτιτς+ Ἁπὸ τὴν Ἐλευθερία στὴν Ἁγάπη 'σ- 012(-

00- Τὸ R`bqdldms ct eqèqd ὄχι τὸ lxrsèqd- Βλ- ἐπ’αὐτοῦ L`qhd 'lèqd(+ Kd r`bqdldms ct
eqèqd+ Kdr Échshnmr ct Bdqe , Kd Rdk cd k` Sdqqd+ O`qhr 0884-

01- Βλ- τὸ ἐμπεριστατομένο ἄρθρο τῆς Indk Rsdhm+ «Sgd LD LD LD Fdmdq`shnm»+ Shld
070.08+ 'Μάιος 1/02(+ ἐξώφυλλο καὶ σσ- 17,24-

02- Eq`mçnhr Rntk`fd ds Ftx @tqdmbgd 'dmsqdshdmr `udb @hlé R`u`qc(+ Kd o`qh cd k` eq`,
sdqmhsé+ Éc- cd k’@sdkhdq+ O`qhr 1/01+ σσ- 13/-



Εἰκονογραφική προσέγγιση
Ἡ πιὸ πάνω ὀρθόδοξη θεολογικὴ ἀντίληψη γιὰ τὴν ἀδελφοσύνη+ ποὺ σχο,

λιάζει τρόπον τινά τὸ λόγιον τοῦ Κλήμεντος τοῦ Ἁλεξανδρέως9 «Εἶδες τὸν
ἀδελφόν σου+ εἶδες τὸν Θεόν σου» ὡς θεμέλιο μιᾶς ταυτότητας ποὺ δὲν μπο,
ροῦμε νὰ ξεπεράσουμε+ θὰ μποροῦσε νὰ ἐξηγηθεῖ μὲ μία προσέγγιση εἰκονο,
γραφική-

Τὸ Εὐαγγέλιο τῆς ἐσχάτης κρίσεως 'Ματθ- 14+ 20,35( μᾶς θέτει ἐνώ,
πιον αὐτῆς τῆς παραδόξου ταυτοποιήσεως τοῦ Ἰησοῦ μὲ ὁποιονδήποτε ἐνδεῆ
ποὺ συναντᾶμε καὶ ἀνταποκρινόμεθα μὲ ἕνα ἀπὸ τὰ ἕξη εἴδη τῆς ἀγάπης
στὶς ἀνάγκες ποὺ ἀναφέρονται ἐκεῖ 'ἐπείνασα+ ἐδίψησα+ ξένος ἤμην+ γυ,
μνός+ ἀσθενής+ ἐν φυλακῇ(9 «ἐφ’ ὅσον ἐποιήσατε ἑνί τούτων τῶν ἀδελφῶν
μου τῶν ἐλαχίστων+ ἐμοὶ ἐποιήσατε» 'Ματθ- 14+ 3/(-

Ἡ Μέλλουσα Κρίσις καὶ τὰ ἕξι εἴδη τῆς ἀγάπης

Παράσταση τῆς Μελλούσης Κρίσεως 'Λεπτομέρεια9 Δέηση(·
Καθολικόν 'Ἱ- Ν- Ἁγίου Χαραλάμπους( τῆς Ἱ- Μ- Ἁγίου Στεφάνου Μετεώρων+

τοῦ ἁγιογράφου,ψηφιδογράφου Βλάσιου Τσοτσώνη '0880(-

Στὶς μεταξὺ τῶν ἀδελφῶν σχέσεις ὑπάρχει πάντοτε μιὰ κάποια ἀμφιθυ,
μία καὶ ἀμφισημία- Αὐτὸ φανερώνεται στὴν πρώτη ἀδελφοκτονία 'Γένεσις
3+ 0,05(- 
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Ἡ ἀδελφοκτονία 'Κάϊν καὶ Ἄβελ(

Μωσαϊκό+ Καθεδρικός Ναός Lnmqd`kd κοντά στὸ Παλέρμο 'Σικελία( 01ος αἰώνας-
Ὁ Κάϊν εἶπε στὸν Ἄβελ+ τὸν ἀδελφό του9 «Πᾶμε στὰ χωράφια»- Κι ἐκεῖ

στὰ χωράφια+ ὅρμησε ὁ Κάϊν ἐναντίον τοῦ Ἄβελ καὶ τὸν σκότωσε» 'Γέν- 3+ 7(-

Ἁκόμη κι ὅταν δὲν φθάνουν σὲ μία τέτοια πράξη+ ὑφίστανται πάντοτε κι
ἄλλες μορφὲς ἀντιπαλότητας καὶ ἀπάτης+ ἔστω κι ἄν στὸ τέλος μπορεῖ νὰ
προκύψει συμφιλίωση παρὰ τὴν πικρία 'Ἠσαῦ καὶ Ἰακώβ9 Γέν- 14+ 08,24·
22+ 0,04(-

Ἡ ἀπάτη 'Ἰσαάκ καὶ Ἰακώβ(

Ὁ Ἰσαάκ ἀπωθεῖ τὸν Ἠσαῦ- Fhnssn+
Βασιλική Ἁγίου Φραγκίσκου τῆς Ἁσίζης 'Ἄνω Ἐκκλησία(+ 0181- 

Ὁ Ἰσαάκ τοῦ εἶπε9 «Ὁ ἀδελφός σου ἦρθε μὲ ἀπάτη καὶ πῆρε τὴν εὐλογία μου» 'Γέν- 16+ 24(-

Ἁδελφοσύνη9 Μιὰ ταυτότητα ποὺ δὲν μποροῦμε νὰ ξεπεράσουμε 046



Ἡ συμφιλίωση 'Ἠσαῦ καὶ Ἰακώβ(

Ὁ Ἰακώβ πρὸς τὸν Ἠσαῦ9 «Γιατὶ ὅταν εἶδα τὸ πρόσωπό σου+ ἦταν σὰν νὰ εἶδα
τὸ πρόσωπο τοῦ Θεοῦ- Τόσο καλὰ μὲ δέχτηκες» 'Γέν- 22+ 0/(-

Ἡ ἴδια ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται μὲ τὸν Ἰωσήφ καὶ τ’ ἀδέλφια του- Τελι,
κά+ ἀκόμη μιὰ φορὰ θὰ ὑπάρξει ἡ ὑπέρβαση τῶν δυσκολιῶν μὲ τὴ συγχώρη,
ση καὶ μιὰ καινούρια ἀρχή-

Ἡ φονικὴ ζηλοτυπία 'Ἰωσήφ(

«Τὸν πῆραν καὶ τὸν ἔριξαν σ’ ἕνα πηγάδι- Αὐτὸ τὸ πηγάδι ἦταν ἄδειο+ δὲν εἶχε νερό»+
'Γέν- 26+ 13(- 'Οἱ ἀδελφοί του( ἀνέβασαν τὸν Ἰωσήφ ἀπὸ τὸ πηγάδι

καὶ τὸν πούλησαν… οἱ ἔμποροι τὸν μετέφεραν στὴν Αἴγυπτο» 'Γέν- 26+ 17(-
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Ὁ ἀσπασμός τῶν ἀδελφῶν

Ἁπό τὸν ὑπ’ ἀριθμὸν 0// κώδικα+ φύλλο 22 β+ τῆς Ἱ- Μονῆς Κουτλουμουσίου+
Οἱ θησαυροὶ τοῦ Ἁγίου Ὄρους+ Σειρὰ Α΄9 Εἰκονογραφημένα χειρόγραφα+

Τόμος Α΄+ «Ἐκδοτικὴ Ἁθηνῶν» 0862+ Εἰκών 226+ σ- 154+ 347- 
«'Ὁ Ἰωσήφ( φίλησε ὅλους τοὺς ἀδελφούς του κλαίγοντας- Μετὰ ἀπ’ αὐτὰ οἱ ἀδελφοί του

μπόρεσαν νὰ μιλήσουν μαζί του» 'Γέν- 34+ 04(-

Στὴν ἱστορία τοῦ ἀσώτου υἱοῦ+ ὁ «πιστὸς» ἀδελφός+ ὁ πρεσβύτερος+ δὲν
μπορεῖ νὰ συμμετάσχει στὴ χαρὰ τοῦ πατέρα γιὰ τὸν χαμένο καὶ ἐπανευρε,
θέντα ἀδελφό- Τηρεῖ τὶς ἀποστάσεις του καὶ παρατηρεῖ τὰ γεγονότα μὲ λοξὴ
ματιὰ ἀπὸ τὸ παράθυρο- Ὅ+τι συμβαίνει τοῦ εἶναι ἀδιάφορο 'Λουκ- 04+ 00,21(-

Ἡ λοξὴ ματιά
'Ὁ Ἄσωτος ὑιὸς καὶ ὁ πρεσβύτερος ἀδελφός του(

Ἡ ἐπιστροφὴ τοῦ ἀσώτου υἱοῦ+ 0882- 
Εἰκόνα ἐπί γύψου τοῦ Ἁ- Ἁντωνόπουλου-
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Ὁ πρεσβύτερος ἀδελφός+ ἀνήκει πρὸ τῆς ὥρας του+ σ’ ἐκείνη τὴ γενιὰ τοῦ
ἐγὼ 'ld fdmdq`shnm( ποὺ εἶναι ἀνίκανη να συ,ζήσει+ νὰ ζεῖ μαζὶ καὶ ν’ ἀντι,
κρύζει τὸν ἀδελφό του μὲ τὴν ψυχὴ στὸ βλέμμα καὶ γεμᾶτο ἀγάπη- Εἶναι
εὐχαριστημένος ὅταν μπορεῖ καὶ αὐτο,φωτογραφίζεται μὲ ἕνα rl`qs ognmd-
Ἁρνεῖται νὰ γίνει ὁ φύλακας τοῦ ἀδελφοῦ του καὶ νὰ αἰσθάνεται «πόσο ὡραῖο
εἶναι+ πόσο εὐχάριστο+ νὰ κατοικοῦν μαζὶ τ’ ἀδέλφια » 'Ψαλμ- 021+ 0(-

Ἡ γενιὰ τοῦ ΕΓΩ

Μὲ τὴν ψυχὴ στὸ βλέμμα
Ἂς ζήσουμε μαζὶ στὸν πλανήτη γῆ-

Βραβευμένη φωτογραφία σὲ διαγωνισμὸ χριστιανῶν νέων στὴ Γαλλία- 
'gsso9..vvv-k`uhd-eq.`bst`khsd.6,lhkkh`qcr,c,g`ahs`msr,tm,bnmbntqr,ognsn,rtq,kd,uhuqd,

dmrdlakd,20,/4,1/01,17/10^2-ogo(
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τὸ σκεπτικὸ τοῦ WHWου Συνεδρίου τῆς @HDLOQ
Ἁσσίζη+ 12 μὲ 16 Ἰουλίου τοῦ 1/02

Θέμα9 Πέρα ἀπὸ τὶς ταυτότητες+
πολυφωνία καὶ ποικιλότητα τῶν ἀνθρωπίνων κοινωνιῶν

Τὸ σκεπτικὸ τοῦ Συνεδρίου μετέφρασε ἀπὸ τὰ γαλλικὰ
ὁ Δρ- Εὐστάθιος Γιαννῆς+ μέλος τοῦ Συνδέσμου-

Τὸ νὰ σκεφθοῦμε «πέρα ἀπὸ τὶς ταυτότητες»+ δὲν σημαίνει νὰ ἀρνηθοῦμε
τὴν ταυτότητα- Αὐτὴ ἡ τελευταία –ἀκόμη κι ἂν δὲν εἶναι παρὰ τῆς δυνη,
τικῆς τάξεως τῆς ἀναπαράστασης ἢ τῆς ταυτοποίησης– εἶναι προφανέστα,
τα ἀναγκαία+ προκειμένου νὰ ἐπιτρέψει τὴν τοποθέτηση τοῦ ἀτόμου ἢ τῆς
ὁμάδας+ καὶ γιὰ νὰ μπορέσει ὁ καθένας νὰ ἔχει τὴν αἴσθηση τοῦ ἀνήκειν+
ἀντικρούοντας τὶς ἀρνητικὲς ὄψεις ποὺ μπορεῖ νὰ προκαλέσει ἡ μεταμοντέρ,
να ρευστότητα-

Τὸ νὰ δοῦμε πέρα ἀπὸ τὶς ταυτότητες+ μπορεῖ παρὰ ταῦτα νὰ ἐπιτρέψει νὰ
διερωτηθοῦμε ἀναφορικὰ μὲ τὴν παθολογικὴ ἐμμονὴ στὴν ἔννοια τῆς ταυτό,
τητας+ τὴν ὑπερβολικὴ καὶ νοσηρὴ προσκόλληση στὴν ἰδίαν ταυτότητα+ τὴν
μὴ ἀνεκτικότητα ἔναντι τῆς ταυτότητας τοῦ ἄλλου καὶ τὸ φόβο τῆς διαφο,
ρετικότητας+ καθὼς καὶ ἀναφορικὰ μὲ τὶς πολιτισμικές+ κοινωνικὲς καὶ οἰ ,
κονομικὲς διακρίσεις- Τὸ νὰ δοῦμε πέρα+ ἐπιτρέπει νὰ ἀναδιατυπώσουμε τὴ
σκέψη μας σχετικὰ μὲ τὸν ἄλλον+ γιὰ νὰ ξαναβροῦμε καλύτερα τὸ ὅρια τῆς
δικῆς μας ταυτότητας· καθόσον ἡ ταυτότητα νοεῖται ὡς μία δυναμικὴ δια,
δικασία ἐν συνεχεῖ μεταμορφώσει+ ποὺ ἀναπτύσσεται στὴ διαδρασή της μὲ
τὸ περιβάλλον-

Ἐπείγει νὰ διερωτηθοῦμε γιὰ τὰ νέα σενάρια ποὺ ἀνοίγονται ἀπὸ τὴ σύγ,
χρονη ἐποχὴ+ προκειμένου νὰ σκεφθοῦμε τὴ συνάντηση καὶ τὴν ἀντιπαράθε,
ση τῶν πολιτισμῶν+ τὸ ρεῦμα τῶν ὅλο καὶ πιὸ πολύπλοκων σχέσεων μεταξὺ
τῶν ἀτόμων καὶ τῆς κοινωνίας+ καθὼς καὶ νὰ προβληματισθοῦμε γιὰ τὸ
διάλογο ἀνάμεσα σὲ πολιτισμικὲς παραδόσεις+ ποὺ ἐκφράζονται σὲ ποικίλες
καὶ διαφορετικὲς γλῶσσες καὶ κοσμοθεωρίες- Πρέπει ἐπίσης νὰ στοχασθοῦ ,
με μὲ ἀνανεωμένο τρόπο τὴ σχέση φύση,πολιτισμός+ γιὰ νὰ διαπιστώσουμε
μία ἀνθρωπολογία τοῦ ἔμβιου κόσμου-

Ἐν μέσῳ διασπορᾶς καὶ μετανάστευσης+ συρράξεων καὶ πολέμων+ πρέπει
νὰ ἀναρωτηθοῦμε πῶς οἱ καινούριες πολιτισμικὲς καὶ τεχνολογικὲς δυνα,
μικὲς διευρύνουν τὸ πεδίο τῶν συναντήσεων+ καὶ ποιές εἶναι οἱ νέες μορφὲς

Ἁδελφοσύνη9 Μιὰ ταυτότητα ποὺ δὲν μποροῦμε νὰ ξεπεράσουμε 050



διαλόγου καὶ ἐπικοινωνίας+ ἰδιαίτερα αὐτὲς ποὺ ἀναπτύσσονται στὸ διαδί,
κτυο- Πρέπει νὰ ἀναρωτηθοῦμε ἐπίσης9 ποῦ καὶ γιατί ἡ συνύπαρξη ἀποδει,
κνύεται δύσκολη ἢ ἀδύνατη-

Σὲ ἕνα κόσμο ὑπέρμετρου πλούτου καὶ ἀβυσσαλέας φτώχειας+ ἕνα κό,
σμο ἀλλοτριωτικῆς ἐκμετάλλευσης+ μέσα στὸν ὁποῖο ἡ ἀνθρώπινη ὕπαρξη
κινδυνεύει νὰ χάσει τὸν ἑαυτὸ της+ συμπαρασύροντας τὴν ἀνθρωπιά της+ οἱ
διάφορες θρησκευτικὲς ἐκφράσεις μποροῦν νὰ συνευρεθοῦν σὲ διαπολιτι,
σμικὲς καὶ διαθρησκειακὲς συναντήσεις+ πέρα ἀπὸ καταστροφικοὺς φοντα,
μενταλισμούς+ υἱοθετώντας ἰδιαίτερα τοὺς δρόμους τῆς μυστικῆς παράδο,
σης 'lxrshptd(+ ἡ ὁποία ἐκφράζεται κατὰ ποικίλους τρόπους+ ἀνάλογα μὲ
τοὺς πολιτισμούς-

Οἱ πολιτισμοὶ ἐκφράζονται μέσῳ πολυφωνικῶν δυναμικῶν ἐκδηλώσεων
τῆς πολλαπλότητας+ φωνῶν ποὺ δὲν ἐκτρέπονται στὴν ἑνικότητα+ ὅπου ἡ
συμβολὴ τῶν ἀτόμων καὶ τῶν ὁμάδων εἶναι μοναδικὴ καὶ ἀναντικατάστα,
τη+ καὶ δὲν μπορεῖ νὰ νοηθεῖ ἔξω ἀπὸ τὴ σχέση πρὸς τὴ φύση ὡς ζῶσα ὀντό,
τητα- Μπορεῖ νὰ εἶναι χρήσιμο νὰ σκεφθοῦμε ἐκ νέου τὶς κοινότητες ὡς συ,
μπαγεῖς χώρους τοῦ κοινωνικοῦ+ ὅπου+ ἐν μέσῳ συμφωνιῶν καὶ διαφωνιῶν+
καταγράφονται μὲ τρόπο δημιουργικὸ καινούριες ἐκδοχὲς ἀνθρώπινης συνύ,
παρξης-

Ὁ Πύργος τῆς Βαβέλ9 Ohdsdq Aqtdfdk ὁ Πρεσβύτερος ' 0452(
Ἱστορικό Μουσεῖο Τέχνης , Βιέννη
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ 'Η( 'Παλαιὰ καὶ Καινὴ Διαθήκη(+ μετάφραση ἀπὸ τὰ πρωτότυπα κείμενα+
Ἑλληνικὴ Βιβλικὴ Ἑταιρία+ Ἁθήνα 0886-

Ἁγγελῆ Δημήτρη , Μιχάλη Πάγκαλου , Νατάσας Κεσμέτη+ Δύσκολη ἀδελφοσύνη+ ἐκδ-
Μανιφέστο+ γιὰ λογαριασμὸ τοῦ περιοδικοῦ Φρέαρ 0 '1/02(+ σσ- 35

Γιέφτιτς Ἁθανασίου 'Ἐπισκόπου πρώην Ἐρζεγοβίνης(+ Ἁπὸ τὴν Ἐλευθερία στὴν Ἁγάπη+
Οἱ Ὁμιλίες τῆς Ξάνθης+ ἐκδ- Δόμος+ Ἁθήνα 1/01+ σσ- 127-

Γρηγορίου 'Ἁρχιμ-(+ Μορφὲς ποὺ γνώρισα ν’ ἀσκοῦνται στὸ σκάμμα τῆς Ἐκκλησίας+ ἔκδ-
Ἱ- Μ- Δοχειαρίου+ Ἁθήνα 1/0/+ σσ- 352-

Ζουμπουλάκη Σταύρου+ Ἡ ἀδερφή μου+ ἐκδ- Πόλις+ Ἁθήνα 31/02 '1/01(+ σσ- 58- 
Θαδδαίου τῆς Βιτόβνιτσα 'γέροντος(+ Οἱ λογισμοὶ καθορίζουν τὴ ζωή μας+ σὲ μετάφραση,

ἐπιμέλεια Βασ- Ἁργυριάδη+ ἐκδ- Ἐν πλῷ+ Ἁθήνα 1/01+ σσ- 18/-
Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Στεφάνου Μετεώρων+ Ἡ παράσταση τῆς Δευτέρας Παρουσίας ἢ Μελ,

λούσης Κρίσεως+ Ἅγια Μετέωρα 1/0/+ σσ- 73 'σὲ ἑλληνικὴ καὶ ἀγγλικὴ γλώσσα(-
L`qhd 'lèqd(+ Kd r`bqdldms ct eqèqd+ Kdr Échshnmr ct Bdqe , Kd Rdk cd k` Sdqqd+ O`qhr 0884-
Lnh+ Kdr qdrrnqsr cd mnsqd dfn- Tm cnrrhdq cd Eqdcdqhb` U`m Hmfdm ds @cék`ïcd Qnadqs,Féq`t,

cdk+ περ- Ç` l’hmséqdrrd 276 'Μάιος 1/02(+ σσ- 53,62-
Μπάρλα Γιώργου+ Φύλακας τοῦ ἀδελφοῦ μου+ Κείμενα γιὰ τὴν ἀγάπη καὶ τὴν πίστη σήμε,

ρα+ ἐκδ- «Ἁρχονταρίκι»+ Ἁθήνα 1/00+ σσ- 138- 
Ὄργουελ Τζώρτζ+ 0873+ Ὁ Μεγάλος Ἁδελφὸς+ μτφρ- Νίνα Μπάρτη+ ἐκδ- Κάκτος+ Ἁθήνα

0867+ σσ- 231-
Πατρώνου Γεωργίου Π-+ Ἡ ἱστορικὴ πορεία τοῦ Ἰησοῦ 'ἀπὸ τὴ φάτνη ὣς τὸν κενὸ τάφο(+

ἐκδ- Δόμος+ Ἁθήνα 0886 '0880(+ ἰδιαίτερα τὸ 02ο κεφάλαιο+ σσ- 086,1/2-
Q`syhmfdq Inrdog+ Ἁδελφοσύνη+ μτφρ- Δ- Σταθόπουλος+ ἐκδ- Ἁρκαδία+ Ἁθήνα 0853+ 0/1 σ-

Ἐπίσης στὶς ἐκδ- Βάνιας+ Ἁθήνα 1//5+ σσ- 0/3-
Σιώτου Μάρκου Α-+ Τὸ πρόβλημα τῶν ἀδελφῶν τοῦ Ἰησοῦ+ Ἐν Ἁθήναις 084/ 'διατριβὴ ἐπὶ

διδακτορίᾳ(-
Rntk`fd Eq`mçnhr ds Ftx @tqdmbgd 'dmsqdshdmr `udb @hlé R`u`qc(+ Kd o`qh cd k` eq`sdqmhsé+

Éc- cd k’@sdkhdq+ O`qhr 1/01+ σσ- 13/-
Σταυρόπουλου Ἁλεξάνδρου – Μαρίας Τρεμούλη+ «Δικαίωμα ἢ καὶ καθῆκον νὰ εἶσαι διαφο,

ρετικός: Ὀρθόδοξη θεολογικὴ προσέγγιση καὶ προοπτική»+ ΕΕΘΣΠΑ ΜΑ΄ '1//5(+ τι,
μητικόν ἀφιέρωμα εἰς Ἠ- Μουτσούλα+ Κ- Βλάχο+ Γ- Πατρῶνο+ σσ- 138,151· καὶ στοῦ
ἰδίου Ὀρθόδοξη Συμβουλευτικὴ Ποιμαντική+ ἐκδ- Ἁρμός+ Ἁθήνα 1/01+ σσ- 076,087- 

Rsdhm Indk+ «Sgd LD LD LD Fdmdq`shnm»+ Shld 070.08+ 'Μάιος 1/02(+ ἐξώφυλλο καὶ σσ- 17,
24-

V`qd Καλλίστου+ Τὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο ὡς εἰκόνα τῆς Ἁγίας Τριάδος+ ἐκδ- Παρρησία+
Ἁθήνα 1/02+ σσ- 0/3-
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Πηγή εἰκονογραφήσεως ὁπισθοφύλλου: 

Καινή Διαθήκη, σὲ νεοελληνική ἀπόδοση, 

ἔκδοση τῆς «Βιβλικῆς Ἑταιρίας», Ἀθῆναι 1975. 


