ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ
ΣΤΟΝ 10ο ΑΙΩΝΑ

ΥΠΟ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Μ- ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ὁμ- Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου Ἁθηνῶν

Οἱ προκλήσεις γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Θεολογία καὶ Ἐκκλησία μπορεῖ νὰ εἶναι
διαφορετικοῦ τύπου καὶ μεγέθους- Θὰ περιοριστῶ σ’ ἐκεῖνες ποὺ ἀφοροῦν στὴν
Ποιμαντικὴ ὡς Ἐπιστήμη καὶ Τέχνη0Ἡ Ποιμαντικὴ ἐκτὸς ἀπὸ ὀνομασία μαθήματος γιὰ ἱερεῖς καὶ θεολόγους
στὰ προγράμματα τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν τῶν
Πανεπιστημίων μας –ἀλλὰ καὶ τῆς ἀλλοδαπῆς– εἶναι ὁ τρόπος ποὺ ἡ Ἐκ,
κλησία ποιμαίνει+ χειραγωγεῖ τοὺς πιστούς της+ καὶ ὄχι μόνο αὐτούς+ μὲ ἐπι,
στήμη καὶ τέχνη καὶ τοὺς ὁδηγεῖ στὴ σωτηρία τους+ κοντὰ στὸν Θεὸ Πατέρα+
δηλαδή+ μὲ ὁδηγό τους ὡς ἀρχηγὸ καὶ τελειωτὴ τῆς πίστεως τὸν Χριστὸ καὶ
μὲ τὴν ἀρωγὴ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος- Στόχος της εἶναι ἡ ἔνταξή τους στὴν
μία Ποίμνη ὑπὸ τὸν ἕνα Ποιμένα+ δηλαδὴ στὴν Ἐκκλησία∗
Διευρυμένο κείμενο συμμετοχῆς μου στὸ εἰδικὸ ἀφιέρωμα τοῦ περ- Νέα Εὐθύνη 'τεῦχος
04+ Ἰανουαρίου,Φεβρουαρίου 1/02(9 Προκλήσεις γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στὸν 10ο
αἰώνα- Πρὶν ἀκριβῶς δώδεκα χρόνια+ σὲ εἰδικὸ ἀφιέρωμα τῆς Εὐθύνης γιὰ τὶς ἐλπίδες καὶ
τοὺς φόβους τοῦ 10ου αἰώνα 'τεῦχος Δεκεμβρίου 1//8+ σ- 526,53/( εἶχα σκιαγραφήσει τὴν
«Ποιμαντική τοῦ 10ου αἰώνα» μιλώντας γιὰ τὴν Ποιμαντική τοῦ μέλλοντος καὶ γιὰ τὸ μέλ,
λον τῆς Ποιμαντικῆς 'βλ- καὶ περ- Ὁ Ἐφημέριος 0887+ σσ- 137,138 καὶ 153,154(0- Περισσότερα στὸ ἐγχειρίδιο τοῦ συγγραφέως Ἐπιστήμη καὶ Τέχνη τῆς Ποιμαντικῆς+
Ἐκδ- Ἁρμὸς+ Ἁθήνα 0886- Νὰ σημειώσω ὅτι οἱ προβληματισμοί γενικότερα ἀφοροῦν καὶ στὸ
μέλλον τῶν θρησκειῶν- Παραπέμπω γι’ αὐτό τὸ θέμα στὸ ἀφιέρωμα τοῦ μὲ ἀριθμὸ 44 τεύχους
τοῦ περ- Kd Lnmcd cdr Qdkhfhnmr 'Σεπτεμβρίου,Ὀκτωβρίου 1/01(9 1/4/ Ποιὸ μέλλον γιὰ τὶς
θρησκεῖες: Στὶς σ- 13,14 ἀναφερόμενος ὁ L`bg` Enfdk στὴν Ὀρθοδοξία ἐπιγράφει τὴ συγκε,
κριμένη συμβολὴ του ὡς9 «Ἕνα ἄνοιγμα μὲ ἀπό,χρωση»-
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Ἐλευθερία καὶ ἐξουσία

Ὁ «ἐκκλησιασμὸς» αὐτὸς προϋποθέτει τὴν ἀκολουθία τοῦ Ἰησοῦ ἐν ἐλευ,
θερίᾳ μὲ ὅλες τὶς συνέπειες ποὺ αὐτὴ συνεπάγεται- Ἡ πρόσκληση τοῦ Ἰησοῦ
ἀπευθύνεται πρὸς ὅλους διαχρονικά9 «Ὅποιος θέλει νὰ μὲ ἀκολουθήσει+ ἂς
ἀπαρνηθεῖ τὸν ἑαυτό του+ ἂς σηκώσει τὸ σταυρό του κι ἂς μὲ ἀκολουθεῖ»
'Ματθαίου 05+ 13(- Ἡ πρόσκληση αὐτὴ εἶναι ταυτόχρονα καὶ πρόκλησηΕἶναι θέμα ζωῆς καὶ θανάτου ὅπως ἐξηγεῖ στοὺς ἑπομένους στίχους 14,16Πρόκληση+ γιατί ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι εἴμαστε πρόθυμοι νὰ θυσιάσουμε τὴν
ἐλευθερία μας ἢ τὴν ἐλευθερία ἐκείνων ποὺ μᾶς ἐμπιστεύονται «γιά… τὸ κα,
λό τους»- Πλὴν ὅμως οὐδεὶς ἐξαναγκάζεται σ’ αὐτὴ τὴν ἀκολουθία- Ἡ ἐλευ,
θερία μου εἶναι τὸ ὅριο τῆς Ποιμαντικῆς1Μέχρις ἐκεῖ καὶ μὴ παρέκει- «Γιατί+ ὅπως ἔλεγε ὁ Γέροντας Πορφύριος+
ὅ+τι κάνεις χωρὶς ἐλευθερία+ δὲν ἔχει ἀξία»2- Καὶ τὸ ἔλεγε ποιός: Ἐκεῖνος
ποὺ ἦταν πρότυπο ὑπακοῆς μία ζωήΤὸ «εἴ τις θέλει…» γίνεται ἡ λυδία λίθος γιὰ τὴν ἄσκηση τῆς Ποιμαντικῆς
σήμερα+ σὲ μία ἐποχὴ ποὺ ὅλα τὰ συστήματα ἐπιθυμοῦν καὶ ἐπιδιώκουν τὴν
καταστρατήγηση τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου+ τὴν ἐθελοδουλία του+ καὶ
σὰν κραυγὴ ἀκούγεται ὁ στίχος παλαιότερου τραγουδιοῦ «θέλω νὰ ζήσω
ἐλεύθερος… πιά»3- Ἁπὸ τί+ πρὸς τί: Σὰν ἐγκύκλιος ἐπιστολή+ γιὰ ν’ ἀκουστεῖ
ἀπ’ ὅλους καὶ νὰ κάνει τὸν κύκλο της+ ἀκούγεται ἡ παρότρυνση τοῦ Ἁπο,
1- Γιὰ τὴν «Ποιμαντικὴ καὶ τὰ ὅριά της» 'Rddkrnqfd lhs Fqdmydm( ὀργανώνεται τὸν προ,
σεχῆ Αὔγουστο+ 04 μὲ 1/ τοῦ 1/02+ στὴ Γοττίγγη 'Fösshmfdm( τῆς Γερμανίας+ ἕνα συνέδριο
τοῦ Dὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου Ποιμαντικῆς Φροντίδος καὶ Συμβουλευτικῆς 'D-B-O-B-B-( ἀπὸ
κοινοῦ μὲ τὸ Ἰνστιτοῦτο Πρακτικῆς Θεολογίας τοῦ οἰκείου Πανεπιστημίου+ στὸ ὁποῖο ἔχει
κληθεῖ ὁ συντάκτης τοῦ παρόντος ἄρθρου νὰ ὁμιλήσει μὲ ἀνάλογο θέμα2- Στῆς Ἄννας Κωστάκου,Μαρίνη+ Δύσκολο νὰ ζεῖς μ’ ἕναν Ἅγιο+ Ἑπτάλοφος Α-Β-Ε-Ε-+
Ἁθήνα 1/01+ σ- 006 πρβλ- καὶ σ- 753- Πρβλ- ἕνα ἐπιτυχὲς σχόλιο '«Εἶμαι λέφτερος »( τῆς Μαριαλένας Μωραΐτου στὸ περΠαρεμβολή+ τεῦχος 0/0 Ἁπριλίου,Μαΐου,Ἰουνίου 1/01+ σ- 1/- Γιὰ «Τὸ Νόημα καὶ τὰ ὅρια
τῆς ἀνθρώπινης ἐλευθερίας» βλ- συνοπτικὰ σὲ ὁμότιτλη διάλεξη τοῦ Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ
Εὐαγγέλου Δ- Θεοδώρου ποὺ ἔγινε στὴν Ἁρχαιολογικὴ Ἑταιρεία στὶς 1 Μαΐου 1//5+ Ἁθήνα
1/0/+ 51 σ- 'ἐκτὸς ἐμπορίου(- Δεῖγμα γιὰ τὸ πόσο ἀπασχολεῖ τοὺς σύγχρονους ἡ ἔννοια τῆς
ἐλευθερίας συνιστᾶ καὶ ἡ Ἔκθεση «Περὶ Ἐλευθερίας» `qs f`kkdqx Τεχνοχῶρος 'Μάρτιος
1/01( προσκαλώντας σ’ ἕναν ἰδανικὸ διάλογο δώδεκα σύγχρονους καλλιτέχνες μὲ ἕναν εἰκα,
στικό τους προπάτορα τὸν Κώστα Παρθένη καὶ τὸν πίνακά του «Ἡ Ἐλευθερία» 'K` Khadqsé+
πρὶν τὸ 0822(+ «ἀποτυπώνοντας μὲ ἰδανικὸ τρόπο τὴ δική τους ἰδέα περὶ ἐλευθερίας» 'ΒλΚατάλογο(-
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στόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου9 «Τῇ ἐλευθερίᾳ οὖν+ ᾗ Χριστὸς ἡμᾶς ἠλευθέρωσε+
στήκετε+ καὶ μὴ πάλιν ζυγῷ δουλείας ἐνέχεσθε» 'Γαλάτας 4+ 0(- Αὐτὴ ἡ
ἐλευθερία μας εἶναι ἡ καταδίκη μας Ὑπάρχουν ἐλευθερίες καὶ ἐλευθερίεςἩ Ποιμαντικὴ αὐτὴ τὴν ἐλευθερία θέλει νὰ ὑπηρετεῖ καὶ νὰ μὴν ἐξουσιάζει
τὴ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων- Τὸ θέλει πράγματι:
Ἡ δεύτερη πρόκληση γιὰ τὴν Ποιμαντικὴ στὸν αἰώνα ποὺ ζοῦμε εἶναι
ἀκριβῶς ἡ ἄσκηση ἐξουσίας ἐκ μέρους τῶν ποιμένων- Σὲ μία ἐποχὴ ἀντι,
εξουσιαστικὴ φαίνεται ὅτι οἱ ἐκπρόσωποι τῆς Ἐκκλησίας θέλουν νὰ ἔχουν
τὸν πρῶτο καὶ τὸν τελευταῖο λόγο στὴν ζωὴ τῶν πιστῶν καὶ τῶν μὴ πιστῶν
ἀκόμη- Νὰ ἀσκοῦν ἐξουσία στὸν τύπο τῶν ἐξουσιαστῶν τοῦ αἰῶνος τούτου
'πολιτικῶν+ στρατιωτικῶν+ συνδικαλιστῶν καὶ λοιπῶν(- Ὁ Κύριος μὲ λεπτὴ
εἰρωνία εἶχε πάρει θέση ὅταν οἱ μαθητὲς φιλονικοῦσαν γιὰ τὸ πρωτεῖο μεταξύ
τους ἀναφερόμενος «στοὺς βασιλιάδες τῶν ἐθνῶν ποὺ καταδυναστεύουν τοὺς
λαούς τους καὶ στοὺς δυνάστες τους ποὺ τιτλοφοροῦνται εὐεργέτες» 'Λουκᾶ
11+ 13,14(- Ὑπάρχουν ὅμως ἐξουσίες καὶ ἐξουσίες9 «ὑμεῖς δὲ οὐχ οὕτως»
'ἐσεῖς+ ὅμως+ δὲν πρέπει νὰ κάνετε τὸ ἴδιο+ στίχος 15(- Χαρακτηριστικὸ τῆς
ἐξουσίας+ ποὺ ἀσκεῖται ἀπὸ ἀνθρώπους τῆς Ἐκκλησίας+ πρέπει νὰ εἶναι ἡ
συνοδικότητα+ ἡ συλλογικὴ δηλαδὴ λήψη ἀποφάσεων καὶ ἡ ὑπὸ ἰδίαν εὐθύνην
ἐκτέλεση μιᾶς ἀποφάσεως ἀκόμη καὶ μὲ κίνδυνο ἑνὸς λάθους+ μιᾶς ἀστο,
χίας- Καὶ αὐτὸ σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆςΣτὴν ἄσκηση ἑνὸς τέτοιου τύπου ἐξουσίας κριτήριο παραμένει ἡ συμμόρ,
φωση πρὸς τὸν Χριστὸν ποὺ ἐνεργοῦσε καὶ ἐνεργεῖ ὡς ἐξουσίαν ἔχων 'Ματ,
θαίου 6+ 18(+ στὸ πλαίσιο μιᾶς συν,φωνίας τριαδικῆς ὑφῆς+ τοῦ τύπου «ὁ
Πατήρ+ δι’ Υἱοῦ+ ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ»- Ἡ ἐμβάθυνση καὶ στὴ ζωὴ καὶ στὶς
σχέσεις μεταξύ τους τῶν προσώπων τῆς Ἁγίας Τριάδος+ ὅπως ἔχει παραδο,
θεῖ στὴ χριστιανικὴ διδασκαλία+ εἶναι ὁπωσδήποτε μία πρόκληση γιὰ τὴν
Ποιμαντική τῆς Ἐκκλησίας4- Ὁ καθένας στὴν Ἐκκλησία κατέχει τὴ θέση
ποὺ τοῦ ἔχει δοθεῖ '«ἕκαστος ἐφ’ ᾧ ἐτάχθη»(- Μπαίνει στὴ θέση τοῦ ἄλλου
κατανοώντας+ ἀνεχόμενος+ σεβόμενος καὶ παραδεχόμενος τὸν ἄλλον χωρὶς
ὅμως νὰ τοῦ παίρνει καὶ τὴ θέση- Ἡ συνοδικότητα ποὺ ἀναφέραμε προϋπο,

4- Βλ- εἰσήγησή μου+ ὑπὸ ἔκδοση στὰ Πρακτικὰ τοῦ 7ου Συνεδρίου τῆς Διεθνοῦς Ἑται,
ρείας Πρακτικῆς Θεολογίας 'R-H-S-O-( μὲ τίτλο9 «Ἡ Ἁγία Τριάδα ὡς πρότυπο κοινωνίας
προσώπων» 'K` R`hmsd,Sqhmhsé 9 tm «uhdtw» lncèkd ct uhuqd dmrdlakd ontq kdr sdlor lncdq,
mdr(- Τὸ Συνέδριο εἶχε ὡς θέμα9 Kd uhuqd dmrdlakd 'Τὸ νὰ ζεῖς μαζί(- Ἔλαβε χώρα στὴ Βη,
ρυττὸ τοῦ Λιβάνου+ 3,8 Μαΐου 1/01 μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς 1/ῆς ἐπετείου ἀπὸ τῆς ἱδρύσεως
τῆς Ἑταιρείας τὸ 0871 στὸ Bqês,Aéq`qc τῆς Ἑλβετίας+ τῆς ὁποίας εἶμαι ἱδρυτικὸν μέλος-

3

Ἁλέξανδρος Μ- Σταυρόπουλος

θέτει μία συν,αλληλία- Τὸ ζήτημα εἶναι τὸ πῶς θὰ ἀσκηθεῖ αὐτὴ ἀπὸ τὶς σύ,
νολες δυνάμεις τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ ποὺ σ’ αὐτὸν ἀνήκουν ἐπίσκοποι+ ἱερεῖς+
διάκονοι+ λαϊκοί+ ἄνδρες καὶ γυναῖκες+ μὲ πνεῦμα διακονίας5Οἱ δύο αὐτὲς προκλήσεις τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς ἐξουσίας δὲν χαρακτη,
ρίζουν ὁπωσδήποτε μόνον τὸν 10ο αἰώνα- Παίρνουν σημαντικὴ θέση ὅμως
ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ ἄνθρωποι σήμερα εἶναι ὑπερευαίσθητοι ὡς πρὸς αὐτές+
ἀνεξάρτητα ἂν πολλὲς φορὲς τὶς θυσιάζουν γιὰ ἄλλα συμφέροντα6- Ἡ
Ἐκκλησία ὅμως μὲ τὴν Ποιμαντική της ὀφείλει νὰ τὶς διαφυλάξει καὶ νὰ δια,
παιδαγωγήσει τὸν σημερινὸ ἄνθρωπο ὅταν εἰσέρχεται στὸν πειρασμὸ νὰ
ἀπεμπολήσει τὴν ὀρθὴ χρήση τῆς ἐλευθερίας 'τῶν ἐλευθεριῶν( καὶ τῆς ἐξου,
σίας 'τῶν ἐξουσιῶν(7- Ἄλλωστε δὲν εἶναι οἱ μόνες προκλήσεις τῆς Ποιμαν,
τικῆςΜία διευκρίνηση θὰ βοηθοῦσε νὰ κατανοήσουμε καλύτερα τὴν οὐσία
αὐτῶν τῶν προκλήσεων ἐμβαθύνοντας στὴ γενικὴ πτώση τοῦ οὐσιαστικοῦ
«Ποιμαντικῆς»- Θὰ τὴ χαρακτηρίσουμε ὡς γενικὴ ὑποκειμενικὴ ἢ γενικὴ
ἀντικειμενική: Ἡ Ποιμαντικὴ προκαλεῖ τὸν 10ο αἰώνα 'ὑποκειμενικὴ( ἢ ὁ
5- Ἡ ἀντίληψη καὶ ἡ κατανόηση τῆς ἐννοίας καὶ τῆς πραγμάτωσης τῆς συνοδικότητος
συνιστᾶ μεῖζον αἴτημα τῆς Ἐκκλησίας ἀλλὰ καὶ ἀντικείμενο ἔρευνας- Παραπέμπουμε στὸ
ἀφιέρωμα γιὰ τὸν Συνοδικὸ θεσμὸ τοῦ περ- Θεολογία+ τόμος 7/+ τεῦχος 1 Ἁπριλίου,Ἰουνίου
1//8+ στὸ ὁποῖο ἐξετάζονται ποικίλες πτυχὲς τοῦ θέματος- Σημειώνουμε ἐπίσης τὸ πολὺ
ἐνδιαφέρον Συμπόσιο τῆς Διεθνοῦς Ἁκαδημίας Θρησκευτικῶν Ἐπιστημῶν 'K’@b`célhd Hm,
sdqm`shnm`kd cdr Rbhdmbdr Qdkhfhdtrdr 9 @HRQ( ποὺ ἔγινε στὸ Διορθόδοξο Κέντρο τῆς Ἱ- Μ- Πεν,
τέλης 06,11 Μαΐου 1/02 μὲ θέμα Bnmbhkh`qhsé ds Bnmrdmrtr 'Συνοδικότητα καὶ Συναίνεση(
6- Στὸν διάλογο τοῦ Χριστοῦ μὲ τὸν Μέγα Ἱεροεξεταστὴ τοῦ Φ- Μ- Ντοστογιέφσκι
'Ἁδελφοὶ Καραμαζὸφ( ἀπαντᾶται στὴν πιὸ κλασική του μορφὴ ὁ ὅλος προβληματισμὸς ἐλευ,
θερίας καὶ ἐξουσίας- Τὸ ζήτημα τὸ θέτει κυνικὰ ὁ Γκὸρ Βιντὰλ στὴν προφητικὴ φανταστικὴ
σάτιρά του Μεσσίας '0843+ ἔκδ- Εἰκοστοῦ Πρώτου 1//5(- «Οἱ ἄνθρωποι ἔχουν συνηθίσει τὴν
τυραννία- Περιμένουν ἀπὸ τὶς κυβερνήσεις τους νὰ διεκδικήσουν τὶς ψυχές τους+ κι ἔχουν
παραιτηθεῖ ἀπὸ τὴν εὐθύνη νὰ ἀποφασίζουν γιὰ ἕνα σωρὸ πράγματα+ ἀπὸ ἀγάπη γιὰ τὴν
ἀσφάλεια» 'σὲ ἄρθρο τοῦ Θανάση Βασιλείου στὴν Καθημερινή+ Τέχνες καὶ Γράμματα+ τῆς
01-7-1/01+ σ- 2(7- Γι’ αὐτὸ τὸ ζήτημα βλ- ἐνδιαφέρουσες ἀνακοινώσεις στὸ 4ο Διεθνὲς Συνέδριο Ὀρθοδό,
ξων Ψυχοθεραπευτῶν+ Ψυχοθεραπεία καὶ Ποιμαντική9 Ἁποκαλύψεις τῆς ὕπαρξης 'Βόλος
16,2/ Σεπτεμβρίου 1/01(- Τοῦ π- Βασιλείου Θερμοῦ+ «Ἁναβαθμοὶ τῆς ἐλευθερίας στὴν ποι,
μαντικὴ καθοδήγηση» καὶ τῶν π- Νικολάου Δουληγέρη 'συντονιστῆ(+ Δημήτρη Καραγιάννη+
π- Σπυρίδωνος Βασιλάκου καὶ Πανωραίας Κουφογιάννη σὲ στρογγύλη τράπεζα μὲ θέμα9
«Ὅταν ἡ ἐξουσία εἰσχωρεῖ στὴν ποιμαντικὴ σχέση»- Τὰ κείμενα θὰ περιληφθοῦν στὰ μέλ,
λοντα νὰ ἐκδοθοῦν Πρακτικά τοῦ Συνεδρίου-
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10ος αἰώνας προκαλεῖ τὴν Ποιμαντικὴ 'ἀντικειμενική(: Στὶς δύο περιπτώ,
σεις ποὺ ἀναφέραμε+ τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς ἐξουσίας+ μπορεῖ νὰ ἐκληφθεῖ
τὸ «Ποιμαντικῆς» καὶ μὲ τὶς δύο ἐκδοχές τηςἌλλες προκλήσεις

Ἕνα ζήτημα στὸ ὁποῖο ἐπανέρχονται συχνὰ οἱ ἄνθρωποι τοῦ καιροῦ μας
ἀφορᾶ στὴν ἐπικαιροποίηση τοῦ μηνύματος τοῦ Εὐαγγελίου- Συναφὲς πρὸς
αὐτὸ εἶναι καὶ τὸ ζήτημα τοῦ ἐπανευαγγελισμοῦ 8- Πῶς θὰ πραγματοποιηθεῖ
ἡ ἐντολὴ τοῦ «μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη»: Ἐδῶ ἡ Ποιμαντικὴ τῆς
Ἐκκλησίας ἔχει νὰ ἀντιπαλαίσει μὲ χίλιες δυὸ ἀντιρρήσεις καὶ χίλιες δυὸ
πεποιθήσεις- Προκαλεῖ μὲ τὶς δικές της προκλήσεις- Ἁναφέρουμε μερικὲς
ἀπ’ αὐτές9
• Πιστεύει στὴ μοναδικὴ ἀλήθεια περὶ Θεοῦ ποὺ ἐκπροσωπεῖ- Τὸ τάκτ μὲ
τὸ ὁποῖο θὰ τὸ διακηρύξει δὲν μπορεῖ νὰ ἀναιρέσει τὴν αὐτοπεποίθησή της
ἔναντι τῶν ἀληθειῶν τῶν ἄλλων θρησκειῶν+ τῶν φιλοσοφιῶν+ τῶν ἐπι,
στημῶν- Ἐδῶ δὲν χωροῦν συμβιβασμοί• Ἡ ζωὴ δὲν τελειώνει ἐδῶ μὲ τὸν θάνατο- Ἁκολουθεῖ κρίσις+ λογοδοσίαΟὐδεὶς στὸ ἀπυρόβλητον+ χωρὶς παραγραφὲς καὶ περαιώσεις- Μόνη λύση

8- Σημειώνουμε ὅτι «ἡ ἀνάγκη ἐπανευαγγελισμοῦ τῶν χριστιανῶν» εἶχε τονισθεῖ σὲ
ἔρευνα μὲ ἐρωτηματολόγιο ποιμαντικοῦ προβληματισμοῦ ποὺ διεξήχθη γιὰ τὶς ἀνάγκες
προετοιμασίας Ἡμερίδος τῆς Ἐπιτροπῆς Θείας Λατρείας καὶ Ποιμαντικοῦ Ἔργου τῆς ἹΣυνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τὸν Ἰούνιο τοῦ 1//6- Τὴν παρουσίαση τῶν ἀπο,
τελεσμάτων τῆς ἔρευνας ἀπὸ τὸν Τριαντάφυλλο Κ- Μπολτέτσο βλ- στὸν τόμο 02Α τῆς
Σειρᾶς Ποιμαντικὴ Βιβλιοθήκη σ- 50,78+ τοῦ Κλάδου Ἐκδόσεων τῆς Ἐπικοινωνιακῆς
καὶ Μορφωτικῆς Ὑπηρεσίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος+ Ἁθήνα 1//7- Μὲ τὸ θέμα
αὐτὸ ἰδιαίτερα τοῦ «Νέου Εὐαγγελισμοῦ» 'ἂς ζήσουμε τὴν καινότητα τοῦ Εὐαγγελίου(
ἀσχολεῖται ἡ Ρωμαϊκὴ Σύνοδος τοῦ Ὀκτωβρίου 1/01 τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς ἘκκλησίαςΣυμμετέχουν οἱ Ἱεράρχες ὅλου τοῦ κόσμου ἀποστέλλοντας εἰδικὲς ἀντιπροσωπεῖες ἐπι,
σκόπων μὲ συγκεκριμένες προτάσεις- Βλ- ἐπίσης τὸ τεῦχος 1 τοῦ 1/01 '`uqhk ,l`h, ithm(
τοῦ περ- «Ktldm Uhs`d» στὸ ἀφιέρωμά του9 K` mntudkkd du`mfékhr`shnm- Ποιοί ὅμως θὰ
εἶναι οἱ ὅροι ποὺ θὰ εὐνοήσουν αὐτὸν τὸν ἐπανευαγγελισμὸ καὶ τὴν εἰσαγωγὴ στὴ χριστια,
νικὴ ἐμπειρία τῶν σημερινῶν ἀνθρώπων: Μία βασικὴ προϋπόθεση θὰ ἦταν νὰ ἐξεταστεῖ ἡ
ἐπιθυμητότητα τῆς χριστιανικῆς πίστεως ἀπὸ τοὺς συγχρόνους μας+ ζήτημα ποὺ ἐξετάζει
μὲ ἐμπεριστατωμένο τρόπο ὁ @mcqé Enrrhnm+ ὑπεύθυνος τοῦ Διεθνοῦς Κέντρου Κατήχησης
καὶ Ποιμαντικῆς Ktldm Uhs`d+ σὲ ἄρθρο του στὴ Qdutd sgénknfhptd cd Kntu`hm+ τόμος 33+
1/02+ σ- 22,43- 1/01 '`uqhk ,l`h, ithm( τοῦ περ- Ktldm Uhs`d στὸ ἀφιέρωμά του9 K`
mntudkkd du`mfékhr`shnm-
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ὁ ἐπαναπροσανατολισμὸς ἢ ἀλλοιῶς ἡ μετάνοια+ τὸ ν’ ἀλλάξουμε μυαλάΔὲν σώζουν συνθήματα τοῦ τύπου «φάγωμεν καὶ πίωμεν+ αὔριον γὰρ
ἀποθνήσκομεν» 'Α΄ Κορινθίους 04+21( ἢ «φάγε+ πίε+ εὐφραίνου» 'Λουκᾶ
01+08(- Ὑπάρχει καὶ ἡ προειδοποίηση «ἄφρων+ ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν ψυχήν
σου ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ» 'Λουκᾶ 01+1/(• Οἱ ἀξίες δὲν εἶναι ἀνθρώπινες κατασκευές+ δημιούργημα τῶν ἀνθρώπινων
κοινωνιῶν• Οἱ ἀρετὲς δὲν εἶναι ἀπρόσωπες ἰδέες- Προσωποποιοῦνται καὶ ἐνσαρκώ,
νονται στὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ –ἀλλὰ καὶ τῶν Ἁγίων– ποὺ ὡς υἱὸς
ἀνθρώπου ἐκπροσωπεῖ τὸ ἀνθρώπινο γένος- Οἱ ἀρετὲς ὑποστασιάζονται
καὶ Αὐτὸς εἶναι ἡ εἰρήνη ἡμῶν+ ἡ ἀγάπη+ ἡ ἀλήθεια+ ἡ ζωή- Στὴν ἀνθρω,
πολογία ποὺ χτίζεται μὲ μόχθο ἐπὶ γενεὲς γενεῶν ἀνθρώπων ἀντι,προ,
βάλλεται ἡ θεανθρωπολογία ἑνὸς Θεοῦ «τοῦ γὰρ καὶ γένος ἐσμέν» 'ποὺ
δική του γενιὰ εἴμαστε+ Πράξεις 06+ 17(Ἡ Θεολογία+ ἡ Ἐκκλησία καὶ ἡ Ποιμαντική της προκαλοῦνται σκληρὰ
ἀπὸ φαινόμενα ποὺ πάντα ὑπῆρχαν ἀλλὰ ὀξύνθησαν ἀπὸ τὶς ἀρχές τοῦ 10ουἜτσι ἔχουμε τὴν «σταυροφορία» 'rhb( τῶν νέων ἀθεϊστῶν- Καραδοκοῦν
καὶ ἐπιτίθενται0/- Ἁλλὰ καὶ μία μὴ μαχητικὴ ἀπιστία ποὺ διαχέεται στοὺς
ὁρίζοντες τοῦ κόσμου+ εἶναι καὶ αὐτὴ μία ἀρνητικὴ κατάσταση ποὺ ἀντιπα,
λεύει τὴν Ποιμαντικὴ τῆς Ἐκκλησίας00- Οἱ ἄνθρωποι+ ὅπως ἰσχυρίζονται+ δὲν
ἔχουν ἀνάγκη ἀπὸ παλαιὲς 'πρῶτες( καὶ καινὲς 'νέες( Διαθῆκες 'συμφω,

0/- Βλ- ἀφιέρωμα τοῦ περ- Cdq Rohdfdk 'ἀρ- 11+ 15 Μαΐου τοῦ 1//6+ σ- 45,58(9 «Ὁ Θεὸς
φταίει γιὰ ὅλα » Ἡ σταυροφορία τῶν νέων ἀθειστῶν καθὼς καὶ σχετικὸ σχόλιό μου στὸ περΕὐθύνη στὴ στήλη Θέσεις.Ἁντιθέσεις9 Ἁπὸ τὴν πίστη στὴν ἐμπιστοσύνη+ ἀρ- 335+ Φεβρουά,
ριος 1//8+ σσ- 78,8/- Πρβλ τὸ ἄρθρο τοῦ Γιώργου Σ- Βλάχου+ «Τζούλια Κρίστεβα+ Μία ἄθεη
ὑπερασπίζεται τὴν πίστη» στὸ περ- Ἁνοιχτοὶ Ὁρίζοντες+ τεῦχος Ἰουλίου,Αὐγούστου 1/01+
σσ- 18,2/- Ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν περὶ «Θεοῦ διαμάχη» παρουσιάζει καὶ ἡ πρόσφατα ἐκδοθεῖσα9
Ἡ Βίβλος τοῦ ἄθεου μὲ τὸν λόγο κορυφαίων διανοητῶν+ μὲ εἰσαγωγὴ καὶ ἐπιλογή Κρίστοφερ
Χίτσενς σὲ μετάφραση Ἄρη Μπερλῆ στὶς Ἐκδ- Onk`qhr- Βλ- σχετικὸ ἄρθρο τοῦ Θανάση Βα,
σιλείου στὴν Καθημερινή+ Τέχνες καὶ Γράμματα+ τῆς 12-8-1/01+ σ- 800- Στὴν προκειμένη περίπτωση θὰ πρέπει νὰ σκεφθοῦμε μία ποιμαντικὴ προσέγγιση τῆς
ἀπιστίας+ ὡς βοηθείας πρὸς τὴν πίστη- Καίτοι ὁ κόσμος δὲν ἀναφωνεῖ σὰν τὸν πατέρα τοῦ
παιδιοῦ μὲ τὸ δαιμονικὸ πνεῦμα «πιστεύω+ βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ»+ ἡ Ἐκκλησία ἀντιφωνοῦσα
μπορεῖ νὰ προκαλέσει τὸν κόσμο θέτοντάς τον ὑπὸ ἰδίαν εὐθύνην9 «εἰ δύνασαι πιστεῦσαι…»
'βλ- Μάρκου 8+ 03,18(- Γιὰ τὶς δυσκολίες πίστεως,ἀπιστίας βλ- τὴν ἐμπεριστατωμένη ψυ,
χολογικὴ ἀνάλυση τοῦ καθηγητῆ @msnhmd Udqfnsd+ «Ἡ ψυχολογία τῆς ἀπιστίας»+ σὲ ἀνάτυπο
ἀπὸ τὸ περ- Ὁ Ἐφημέριος+ Ἁθήνα 0883+ 37 σ-
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νίες( μὲ τὸν Θεό- Τοὺς ἀρκοῦν οἱ δικές τους συμβάσεις+ συμφωνίες+ συμφω,
νητικά+ μνημόνιαΝομίζω ὅτι ὀρθῶς ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐπέλεξε νὰ
ἀσχοληθεῖ στὴν Σύνοδό της τοῦ φετινοῦ Ὀκτωβρίου 1/01 μὲ τὴν «Ποιμαν,
τικὴ τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὶς δυσκολίες της στὴν ἐποχὴ τῶν Μνημονίων»01Ἂς σημειωθεῖ ὅτι στὴν Εὐρωπαϊκὴ Συνθήκη δὲν θέλησαν οἱ εὐρωπαῖοι ἰθύ,
νοντες οὔτε κὰν νὰ κάνουν μνεία τοῦ χριστιανισμοῦ καὶ τῆς συμβολῆς του
στὴ γένεση τῆς Εὐρώπης02- Ἁπὸ τὸ «μνημονευτέον τοῦ Θεοῦ ἢ ἀναπνευστέ,
ον» τοῦ Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου ἄκρα τοῦ τάφου σιγὴ ἐπικρατεῖ στὰ ἀ,
φορῶντα τὸν Θεὸ καὶ πλήρης ἀπάλειψη τῶν θρησκευτικῶν συμβόλων- Ἕνα
νέο εἶδος+ μὲ ἀρνητικὸ πρόσημο+ ἀνεξιθρησκίας- Κανένα σημάδι νὰ μὴν ὑπο,
δηλώνει ἢ νὰ παραπέμπει στὴν Παρουσία ΤουἘντούτοις+ ἀντίθετα πρὸς τὴν βούληση ὁρισμένων+ παρατηρεῖται μία
ἔκδηλη τάση στὸν σημερινὸ κόσμο οἱ ἄνθρωποι νὰ θέλουν ἕναν θρησκευτικὸ
χρωματισμό+ καὶ πολλοὶ νὰ τὸν διακηρύσσουν- Μιλώντας γιὰ τὴν ἀπάλειψη
τῶν συμβόλων+ διερωτώμεθα τί ἀπομένει σ’ ἕνα κόσμο χρωματισμένο ἀπὸ
ἀπιστία καὶ δυσ,πιστία ἀπὸ τὸ περιεχόμενο τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως 'τοῦ
γνωστοῦ «Πιστεύω»+ Bqdcn( ἀλλὰ καὶ ἄλλων βασικῶν χριστιανικῶν κειμέ,
νων ὅπως τοῦ Πάτερ ἡμῶν καὶ τοῦ Βασιλεῦ Οὐράνιε ποὺ βρίσκονται δίπλα
μας καὶ σὲ καθημερινή+ ὑποτίθεται+ χρήσηὉ σύγχρονος πιστὸς ἀλλὰ καὶ ὁ ἀδιάφορος πρὸς τὴν Ἐκκλησία ἄνθρωπος+
προβληματίζεται συχνὰ μὲ ὅσα δεδομένα γιὰ τὴν πίστη καὶ τὸ χριστιανικὸ
ἦθος τοῦ ἔχουν μέχρι τώρα παραδοθεῖ- Πολλὲς φορὲς ἀντιμετωπίζει τόσο ὁ
πιστός+ ὁ ἀδιάφορος ἀλλὰ καὶ ὁ ἄπιστος ἀμφιβολίες σὲ θέματα πίστεως καὶ
μεταγραφῆς τοῦ δόγματος στὴν καθημερινότητα- Ἁδυνατεῖ νὰ κατανοήσει
καὶ τὴν πίστη ἀλλὰ καὶ τὰ μεγάλα τῆς πίστεως κατορθώματα- Πῶς εἶναι

01- Τὰ Πρακτικὰ τῆς Συνόδου μὲ τὶς σχετικὲς Εἰσηγήσεις τῶν Ἱεραρχῶν βλ- στὸ περἘκκλησία+ τεῦχος 8+ Ὀκτώβριος 1/01+ σσ- 431,475- Ἐνδιαφέρουσα+ καίτοι περιορισμένη+
παρουσιάζεται δημοσκόπηση τοῦ περ- Παρεμβολὴ στὸ τεῦχος 0/0 'Ἁπριλίου ,Μαῒου,Ἰουνίου
1//0+ σ- 6,8( μὲ τὸ ἐρώτημα ποὺ ἔθεσε σὲ νέους 07,18 ἐτῶν9 «Ποιά πρωτοβουλία θὰ πρότει,
νες νὰ ἀναλάβει ἡ Ἐκκλησία ἐν καιρῷ οἰκονομικῆς κρίσεως:» Μία ἀπάντηση ποὺ δίνει καὶ
μία κατεύθυνση γιὰ ὅσα πιὸ πάνω εἰπώθηκαν περὶ ἐξουσίας ἦταν9 «Νὰ πάψει 'ἡ Ἐκκλησία(
νὰ ἀποτελεῖ ἐξουσία» Τὸ τεῦχος περιλαμβάνει περισσότερα ἄρθρα σχετικὰ μὲ τὴν κρίση02- Παρουσιάζει ἐξαιρετικὸ ἐνδιαφέρον ἕνα Λεξικὸ ποὺ κυκλοφόρησε τὸν Φεβρουάριο τοῦ
1/01 γιὰ τὶς Χριστιανικὲς ρίζες τῆς Εὐρώπης μὲ στόχο τὴν κατανόηση τῆς κληρονομιᾶς
μας9 Eq`mçnhr W`uhdq Mdtud+ Chbshnmm`hqd o`rrhnmmé cdr q`bhmdr bgqéshdmmdr cd k’Dtqnod- Ontq
bnloqdmcqd mnsqd o`sqhlnhmd+ échshnmr lnkr , C-C-A- '`tsqdr qdf`qcr( 1/01-
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δυνατὸν νὰ ἀντιληφθεῖ τὸ τριαδικὸ δόγμα ἀλλὰ καὶ τὴν οὐσία τῆς Ἐκκλησίας
ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος μέσα ἀπὸ τὸ «Πιστεύω»+ ὅταν εἶναι τόσα ὅλα αὐτὰ
ποὺ ἀντιστρατεύονται τὶς θέσεις τῆς Ἐκκλησίας: Μποροῦμε+ ὅμως+ νὰ ὑπο,
στηρίξουμε ὅτι τὰ τρία μόλις ἀναφερθέντα κείμενα ἐμπεριέχουν τὴν πίστη
καὶ ὑποδεικνύουν ταυτόχρονα τὸ πέρασμα σὲ μία χριστιανικὴ βιωτήἩ ποιμαντικὴ προσέγγιση τῶν δογμάτων καὶ ἀληθειῶν τῆς πίστεως
ἀπαιτεῖ ἡ κατανόησή τους νὰ μὴ σταθεῖ σὲ μία διανοητικὴ λειτουργία ἀλλὰ
νὰ μετατραπεῖ σὲ μία «συναισθηματικὴ νοημοσύνη» περιχωρώντας τὸν «νοῦν
ἐν καρδίᾳ»- Ἔχουμε συνείδηση ὅτι οἱ πιὸ πάνω σκέψεις μπορεῖ καὶ νὰ χα,
ράσσουν ἕνα νέο τρόπο «ἀπολογητικῆς» ποὺ θὰ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν ἐκφορὰ
τοῦ ποιμαντικοῦ μας λόγουὉ ποιμαντικὸς λόγος δὲν χρειάζεται νὰ εἶναι περίπλοκος03- Ἁρκεῖ νὰ εἶναι
φιλοκαλικὸς04- Μπορεῖ νὰ προσφέρεται μὲ λόγια ἁπλά+ λιτὰ καὶ περιεκτικὰ
σὲ λύσεις ποὺ ἔχει ἀνάγκη ὁ σημερινὸς ἄνθρωπος γιὰ νὰ χαλαρώσει- Ὁ τρό,
πος ὀφείλει νὰ εἶναι κατανοητὸς καὶ βοηθητικός+ ἂν θέλουμε ὁ εὐαγγελικὸς
καὶ πατερικὸς λόγος νὰ βιωθεῖ ἀπὸ πιστοὺς καὶ μὴ πιστοὺς καὶ νὰ δράσει
ἀνακουφιστικὰ στὰ προβλήματα τῆς καθημερινότητας- Ἂν θέλετε+ ὁ ἀκρο,
ατὴς αὐτοῦ τοῦ λόγου νὰ αἰσθάνεται ὅτι ὁ λόγος αὐτὸς μπορεῖ νὰ τὸν ὁδη,
γήσει σὲ πράξη '«λόγος ἔμπρακτος»( καὶ ὅτι ἡ «πράξη» ποὺ θὰ ξεκινήσει
ἀπὸ ἕνα τέτοιο λόγο νὰ εἶναι «ἐλλόγιμη»- Ἔτσι+ εἶναι πολὺ πιθανὸ ἡ πίστη
μας στὸ Τριαδικὸ δόγμα νὰ ἀπολήγει σὲ στάση ζωῆς καὶ τὰ πρόσωπα τῆς
Ἁγίας Τριάδος νὰ μὴ βιώνονται ὡς ἀπόμακρες ὑπερβατικὲς ὀντότητες ἀλλὰ
νὰ περνοῦν στὴ ζωή μας σὲ μία δημιουργικὴ ἀναστροφὴ καὶ κοινωνία- Μ’
αὐτὸ τὸν τρόπο θὰ μπορέσουμε νὰ μεταφέρουμε στὴν καθημερινὴ πράξη τῶν

03- Ἁκόμη καὶ τὸ κήρυγμα πρέπει νὰ ἔχει ποιμαντικὴ διάσταση- Βλ- ἄρθρο μου «Ἡ ποι,
μαντικὴ θεολογικὴ προσέγγιση τοῦ κηρύγματος»+ περ- Θεολογία- τόμος 71+ τεῦχος 1ο τοῦ
1/00+ σσ- 050,065 καὶ ἀνάτυπο04- Γενικὰ+ τὰ κείμενα τῆς Ἐκκλησίας ἐμπεριέχουν μία φιλοκαλική ποιότητα- Βλ- Α-ΜΣταυρόπουλου+ «Λογοτεχνία9 διπλῆ προσέγγιση» στοῦ ἰδίου Ἰχνηλασίες+ ἔκδ- Εὐθύνη 'Ἁνα,
λόγιο κστ΄(+ Ἁθήνα 1//6+ σσ- 004,006- Πρβλ- καὶ ἄρθρο τοῦ Σταύρου Γιαγκάζογλου+ «Τὸ
κάλλος τῆς θεολογίας- Ἡ ποιητικὴ καὶ αἰσθητική συμβολή τοῦ Παύλου Εὐδοκίμωφ»+ περΣύναξη+ τεῦχος 01/+ Ὀκτωβρίου,Δεκεμβρίου 1/00+ σσ- 4/,51- Ἁκόμη καὶ τὰ πλέον δογμα,
τικὰ ἀναδεικνύουν τὸ κάλλος τοῦ περιεχομένου τους- Παράδειγμα τὸ Σύμβολον τῆς ΠίστεωςὉ Καρδινάλιος τοῦ Βελγίου Fnceqhdc C`mmddkr μιλώντας στὶς 10 Νοεμβρίου 1/0/ πρὸς ὁμά,
δα καλλιτεχνῶν τῶν Βρυξελλῶν+ ἀνέδειξε τὸ κάλλος αὐτοῦ τοῦ κειμένου- Ἡ ὁμιλία αὐτὴ σὲ
μετάφραση τοῦ Δρ- Εὐσταθίου Γιαννῆ καὶ μὲ δικὴ μας ἐπιμέλεια πρόκειται νὰ δημοσιευτεῖ
προσεχῶς στὰ ἑλληνικά-
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ἀνθρώπων τὴν πραγματικότητα τοῦ Θεοῦ05- Αὐτὸ καὶ ἂν δὲν εἶναι πρόκληση
καὶ οὐσιαστικὴ προσφορὰ τῆς Ποιμαντικῆς γιὰ τὸν 10ο αἰώνα06-

05- Βλ- ἐπ’ αὐτοῦ κείμενά μου ποὺ περιέχονται στὸν τόμο Ποιμαντική τῆς καθημερινῆς
ζωῆς+ Ἁθήνα 0881+ 08/ σ06- Πρβλ- τὸ ἐπίκαιρο κείμενο τοῦ Τριαντάφυλλου Κ- Μπολτέτσου Δρ- Θ- γιὰ τὴν «Ποι,
μαντικὴ τῆς προσφορᾶς» στὴ στήλη Δείγματα.Ὑποδείγματα» περ- Νέα Εὐθύνη+ τεῦχος 4+
Μαΐου,Ἰουνίου 1/00+ 20/,201- Βλ- καὶ κείμενό μου σχετικὸ γιὰ τὴν «Τέχνη τῆς Προσφορᾶς»
στὸ περ- Ἐφημέριος+ τεῦχος 2+ Μάρτιος 1/0/+ σσ- 1/,10-

