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ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΝ 
ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Εϊπεν ό άδδάς Μακάριος, ότι περίπατων ποτέ εις την έρημον, 
ευρον κρανίον εις το έδαφος νεκρού έρριμένον και σαλευσας αύτό τη  
δαϊνη ράδδψ, έλά/,ησέ μοι το κρανίον και λέγω  αύτφ· συ τίς εϊ; άπε- 
κρίθη μοι το κρανίον έγώ  η μην άρχιερεύς των ειδώλων, και των μει- 
νάντων Ελλήνων έν τφ  τόπω τούτφ · συ δε ε ϊ  Μακάριος ό πνευματο- 
φόρος■ οϊαν ώραν σπλαγχνισθής τούς έν τη  κολάσει, και ευχή περί αυ
τών, παραμυθοϋνται ολίγον, λέγει αύτφ  ό γέρων ποια έστιν ή παρα
μυθία, και τίς ή κόλασις; λέγει αύτφ · δσον απέχει ό ούρανός άπο της 
γης, τοσοϋτόν έστιν πυρ ύποκάτωθεν ημών, άπο ποδών έως κεφαλής 
έστηκότων ημών μέσον τού πυράς και ούκ έστι πρόσωπον προς πρό- 
σωπον θεάσασθαί τινα, αλλά τό πρόσωπον έκάστου προς τόν έτέρου 
νώτον κεκόλληται. ώς ουν εΰχη υπέρ ημών, έκ μέρους τις θεωρεί τό 
πρόσωπον του έτέρου· αυτή έστίν ή παραμυθία, και κλαύσας ό γέρων 
ε ϊπ εν  ούα'ι τή  ήμέρμ έν ή έγεννήθη ό άνθρωπος· λέγει αύτφ  ό γέρων 
έστιν άλλη χείρων δάσανος; λέγει αύτφ  τό κρανίον μειζοτέρα δάσανός 
έστιν ύποκάτωθεν ημών, λέγει αύτφ  ό γέρων και τίνες είσίν έκεΐ; λέ
γει αύτφ  τό κρανίον ημείς ώς μη  είδότες τόν Θεόν, κάν ολίγον έλεού- 
μεθα· οί δε έπιγνόντες τόν Θεόν και άρνησάμενοι αύτόν, ύποκάτωθεν 
ημών είσι. καί λαδών ό γέρων τό κρανίον, έχωσεν αύτό»1.

Ό πω ς είναι γνωστό, ό άγιος Μακάριος ό Αιγύπτιος (290 - 390) 
υπέδειξε εκείνο τόν τρόπο του μυστικισμοϋ, στό κέντρον του όποιου υ
πάρχει ή συνάντηση του Θεού της συγκαταβάσεως, μέ τόν άμαρτωλό

1. PG 34, 257C -  260Α.



άνθρωπο πού ανοίγει την καρδιά του πρός υποδοχή, κάθαρση, αγια
σμό. Ή  παραπάνω διήγηση είναι ένα άπό τά πολλά αποφθέγματα, πού 
αποδίδονται στον μεγάλο άσκητή τής Αίγύπτου. Τό απόφθεγμα προ
σεγγίζει άπό τήν αρνητική του πλευρά τό μέγα θέμα τής κοινωνίας 
των προσώπων. Τό τελευταίο μέρος τής διήγησης, πού άναφέρεται σέ 
όσους έγνώρισαν καί υστέρα άρνήθηκαν τόν Θεόν, αποτελεί παραστα
τικό σχόλιο στήν προειδοποίηση: «Ό γνούς και μ ή ποιήσας δαρήσεται 
πολλάς ό δε μη  γνούς,... δαρήσεται όλίγας» (Λουκ. 12, 47-48).

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΛΟΓΟΥ» ΚΑΙ «ΤΕΧΝΗΣ» ΤΗΣ ΟΑΚ

Ό  επισκέπτης τήςΌρθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης (ΟΑΚ)2 παρα
τηρεί σέ διάφορους χώρους πίνακες, γλυπτά καί άλλα έργα τέχνης. 
Πρόκειται γιά προσφορές πνευματικών δημιουργών άπό όλες τίς ήπεί- 
ρους, οί όποιοι μετέχουν σέ ένα πρόγραμμα ΛΟΓΟΥ καί ΤΕΧΝΗΣ, πού 
έφαρμόζει τό Ιδρυμα άπό τό 1983 υπό τόν τίτλο: ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΠΡΟΣ 
ΠΡΟΣΩΠΟΝ (ΠΠΠ)ή'Όλα τά έργα έχουν ώς πηγή στοχασμού, έμπνέυ-

2. Γιά τό Κοινωφελές αυτό Ίδρυμα, πού έχει τήν κανονική. του αναφορά 
στήνΊ. Μητρόπολη Κισάμου καί Σέλινου καί τελεί υπό τήν πνευματική προστα
σία του Οικουμενικού Πατριάρχου, βλ. στά παρακάτω άρθρα καί βιβλία μας: 
«’Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης», Θρησκευτική καί Ηθική Εγκυκλοπαίδεια 12 
(1968), 873-877. Ορ&ϋό&ς Ακαδημία Κρήτης, ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ διετίας 
1968-1969, Γωνιά 1970. ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ; LA', 1968-1970, Εκδόσεις 

’Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, 1971. Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης. Πρώτη Δε
καετία (1968-1977), Γωνιά Χανιών 1980. «Προσφώνηση κατά τήν τελετή α- 
νακηρύξεως του Παντελή ΙΊρεβελάκη σε Εταίρον της Ορθοδόξου Ακαδημίας 
Κρήτης», στον τόμο: Ή  Κρήτη έορτάζει τόν Πρεδελάκη, Έκδ. Φιλολογικού Συλ
λόγου ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Χανιά 1982, σελ. 87 - 90. Ορθόδοξος Ακαδημία Κρή
της. Ή  πρώτη εικοσαετία καί ή ανακήρυξη του Φιλαδέλφειας Βαρθολομαίου εις 
Εταίρον του'/φύματος, ΤΕΡΤΙΟΣ" - ΟΡΘ. ΑΚΑΔ. ΚΡΗΤΗΣ, 1992. (έχδ.-συν- 
τάκτ.), ΔΙΑΛΟ ΓΟ Ι K A T  ΑΛ Λ ΑΓΗ Σ, Τριμηνιαίο Δελτίον Ορθοδόξου Ακαδη
μίας Κρήτης (1986 - 2002), σελ. 1 - 662. Alexandras K. Papaderos, «L’ Acad
emie Orthodoxe de Crète», Αργείον Εκκλησιαστικού καί Κανονικού Δικαίου 3 
(1974), 123-126. «Orthodoxe Akademie von Kreta», στό: Ökumene-Lexikon, 
Frankfurt/M ., 1983, 32-33. ’Επίσης: www.oac.gr

3. ΔΙΑΛΟΓΟ/ ΚΑΓΑΛΛΑΓΗΣ 2 (1986), 16. Στό αυτό 15 (1089), 
124 έξ. ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΗΤΗΣ - Δεύτερη Δεκαετία, 1988, 
σελ. 176. Alexandras Κ. Papaderos, “FACE TO FACE”. «Literature and Art 
in the Renewal of the Church’s Mission. A Project of the Orthodox Academy 
of Crete», in: International Rewiew o f Mission, Vol. LXXX, No. 317, January



σης καί καλλιτεχνικής ή λογοτεχνικής έκφρασης τό παραπάνω από
φθεγμα, τό όποιο προτείνουμε σε όσους επιθυμούν νά συμμετάσχουν 
στό πρόγραμμα4.

Την πρόσκληση απευθύναμε αρχικά σέ Έλληνες καλλιτέχνες, 
μέ τόν όρον, ότι όσα έργα επιλέξουμε θά προσφερθοΰν δωρεάν στην 
ΟΑΚ. Ώ ς "άντίδωρον" τό Ίδρυμα ύποσχέθηκε δωρεάν φιλοξενία, τήν 
περίοδο του Πάσχα του επόμενου έτους (1984) στους δημιουργούς, έρ
γα τών οποίων έπρόκειτο νά έπιλεγοΰν.Έγιναν δεκτά 78 έργα. Καί οί 
δημιουργοί τους είχαν την ευκαιρία, νά τά  παρουσιάσουν στά πλαίσια 
ειδικού συνεδρίου.Ό ενθουσιασμός υπήρξε μεγάλος. Γι’ αυτό καί θεω
ρήσαμε, ότι μπορούσαμε νά διεθνοποιήσουμε τήν πρόσκληση, ή όποια 
έφθασε πράγματι ώς τά πέρατα τής Οικουμένης. Στό πρόγραμμα έ
χουν συμμετάσχει μέχρι σήμερα 230 πνευματικοί δημιουργοί (άγιο- 
γράφοι, ζωγράφοι, χαράκτες, γλύπτες, μουσικοσυνθέτες, ποιητές, λο
γοτέχνες, τηλεοπτικοί σκηνοθέτες κ.ά.) από όλες τίς ήπείρους, μέ 350 
έργα - δωρεές πρός τό 'Ίδρυμα. Τό πρόγραμμα βρίσκεται ακόμη σέ εξέ
λιξη. Στόχος είναι ή συμμετοχή ανθρώπων από όλες τίς χώρες.

Δέν γνωρίζουμε ποιοι από τούς καλλιτέχνες καί λοιπούς δημι
ουργούς είναι Χριστιανοί καί ποιοι όχι.Ή  απήχηση τής διήγησης του 
αγίου Μακαρίου πάντως υπήρξε καταπληκτική. Γεγονός πού φανερώ
νει τό βάθος τού μηνύματος της, τό όποιον φαίνεται νά είναι ιδιαίτερα 
επίκαιρο σήμερα. Αυτό βεβαιώνει καί ό πλούτος τών θεμάτων, πού έ- 
πέλεξαν οί δημιουργοί τών έργων. Τό γεγονός δέ, ότι.οί περισσότεροι 
άνέδειξαν περισσότερο τή διάσταση τής κόλασης καί όχι εκείνη τής 
παραμυθίας, μαρτυρεί τήν κρίση του σύγχρονου ανθρώπου, ό όποιος 
συνειδητοποιεί, ότι "ή απουσία του Θεοΰ είναι κυριολεκτικά ή κόλα-

1991, CWME/WCC, Geneva. Αλεξάνδρου Κ. ΓΙαπαδεροϋ, «Διαλογική διαβίου 
μάθηση», στον τόμο: Συνεχιζόμενη εκπαίδευση καί διαβίου μάθηση. Διεθνής εμ
πειρία και ελληνική προοπτική. Πρακτικά Θ' Παιδαγωγικού Συνεδρίου (Βόλος 
1999), Επιμέλεια Κ. Χάρης -  Ν. Πετρουλάκης - Σ. Νικόδημος, Εκδόσεις «’Α
τραπός», Αθήνα 2001, σελ. 145 -  172.

4. Ή  φράση "αλλά τό πρόσωπον έκαστου πρός τον ετέρου νώτον κεκόλλη- 
ται" παραδίδεται καί ώς: 'άλλα νώτος έκαστου ..." - ή πλάτη του ένός είναι κολ
λημένη στην πλάτη του άλλου (Migne, PG 34, 257D, σημ. 39). Πρβλ. Θεοδώ
ρας Χαμπάκη, ΉγουμένηςΊ. Μονής Όσιου Θεοδοσίου, Γεροντικόν, Θεσσαλονίκη 
1987, σελ. 165. Στό πρόγραμμα τής ΟΑΚ προτιμήσαμε αυτή τήν εικόνα (πλά
τη μέ πλάτη), ώς π ιό παραστατική.



στ;"5 καί έχει τήν αίσθηση, πώς ή κόλαση βρίσκεται ήδη μέσα του ή 
(καί) γύρω του. Κυρίαρχα είναι τά θέματα της άκοινωνησίας τού αν
θρώπου μέ τόν ίδιο τόν εαυτό του, τόν συνάνθρωπο, τόν Θεό, θέματα 
θρησκευτικών, φυλετικών, εθνικών αντιπαλοτήτων, αλλά καί σύγ
κρουσης του ανθρώπου μέ τό φυσικό περιβάλλον καί τόν πλησιέστερο 
συμπαντικό χώρο, τόν απειλούμενο άπό τήν ανθρώπινη απληστία, πε
ριέργεια καί ύβρη. Δέν είναι όμως λίγοι καί οι πνευματικοί δημιουρ
γοί, πού στάθηκαν στήν παραμυθία μιας έστω καί "εκ μέρους" θέασης 
του προσώπου του ετέρου, σέ μιά στάλα ελπίδας πού παρέχει ή διαπρο
σωπική κοινωνία.

Τά έργα θά μπορούσαν νά είναι πολύ περισσότερα, εάν δέν είχα
με θέσει τόν όρον, ότι δεχόμαστε τό πολύ πέντε συμμετοχές άπό κάθε 
χώρα.'Ύστερα άπό επίμονη παράκληση έγιναν δυό εξαιρέσεις γιά ειδι
κούς λόγους (Νέα Ζηλανδία καί Γερμανία)6.

ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Κρίναμε χρήσιμο, νά προτάξουμε τή διήγηση τού άγιου Μακα
ρίου, επειδή μάς οδηγεί ευθέως στήν καρδιά τής προβληματικής τού 
θέματός μας7. Μιας προβληματικής, πού κάνει επιτακτική τήν υπεύ
θυνη προσέγγιση τών συναφών ζητημάτων καί όφειλόμενη τή συνει
σφορά τής εμπειρίας καί τής μαρτυρίας τής ’Ορθοδοξίας στήν άντιμε-

5. Olivier Clément, Ή  αλήθεια έλευθερώσει υμάς". Συνομιλώντας μέ τόν 
Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο Α \  Αθήνα 1997, σελ. 335.

6. Νεοζηλανοοί πολέμησαν γενναία καί πολλοί έπεσαν κατά τή Μάχη τής 
Κρήτης. Τ ίς λεπτομέρειες γιά τήν τεράστια απήχηση τής διήγησης στις Ένο
πλες Δυνάμεις τής Γερμανίας βλ. στον KATALOG: Von Angesicht zu Ange
sicht, Bonn [1987].

7. Ή  προβληματική αυτή υπήρξε αντικείμενο ανακοίνωσής μας (Ή ετερό
τητα ώς θεολογικό και ποιμαντικό πρόβλημα υπό τό φως της Καινής Διαθήκης) 
στό ετήσιο συνέδριο του Συνδέσμου Θεολόγων Κρήτης (ΟΑΚ, 14-16 Νοεμβρίου 
2002), τό θέμα του όποιου ήταν: Θεολογία καί Ποιμαντική τής ετερότητας. Βλ. 
ΔΙΑΛΟΓΟΙ K AT ΑΛΛΑΓΗΣ 67 (2002), σελ. 651 έξ. Διλημματικές καταστά
σεις πού προκαλεΐ σήμερα ή ετερότητα καί εν πολλοΐς νέα θεολογικά καί ποι
μαντικά προβλήματα, ενώπιον τών οποίων θέτει τή Θεολογία καί τήν Ποιμαν
τική τής Εκκλησίας είχαν συζητηθεί κατά τή διάρκεια Ημερίδας, πού οργάνωσε 
ή ΟΑΚ (3 Φεβρ. 2002) μέ θέμα: "Ό έτερόθρησκος συνάνθρωπος: Ή  άναστροφή 
μας μαζί του στό σχολείο καί τή ζωή". Βλ. ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑΛΛΑΓΗΣ 64 
(2002), 601- 604.



τώπισή τους8.
Έρωτάται: Πώς ορίζεται ή έτερότητα καί ποιος είναι ό ’έτερος,, ό 

άλλος, πού την ενσαρκώνει σέ προσωπικό επίπεδο (εγώ καί ό άλλος) 
καί σέ συλλογικό (έμεΐς καί οι άλλοι);

Ό πω ς καί άν ορίζουν την ετερότητα οί διάφορες επιστήμες, κοι
νός τόπος γιά όλες είναι ό συσχετισμός της πρός την ταυτότητα, σέ 
σχέση συμπληρωματικότητας ή αντιπαράθεσης.Ετερότητα είναι ή "ι
διότητα αυτού πού είναι άλλο" - άπό τό εγώ ή τό εμείς. Οί άνθρωποι 
μετέχουν κοινής φύσεως, όχι όμως καί κοινού τρόπου ύπάρξεως,Ό,τι 
συνιστά αυτό τόν (προσωπικό, μοναδικό, ανεπανάληπτο) τρόπο, συγ
κροτεί την έτερότητά τους. Μέ την έννοια αύτή ή ετερότητα 'αποτελεί 
την αναγκαία, συστατική άλλά ταυτόχρονα καί τήν π  ιό προβληματι
κή συνιστώσα τής ταυτότητας"9 10. Σέ κάθε περίπτωση, ό σεβασμός τής 
ιερότητας τού ανθρώπινου προσώπου, γιά τήν οποία μιλούμε συχνά 
καί μέ ευκολία, σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή τού άλλου μέ τά 
γνωρίσματα τής έτερότητάς του (τά προσωπικά καί συλλογικά τά 
θρησκευτικά, πολιτισμικά καί όποια άλλα). Αυτονόητο είναι βέβαια, 
ότι εκείνος τόν όποιον εγώ βλέπω ώς ετερότητα, θεωρεί ή πάντως έχει 
δικαίωμα νά θεωρεί επίσης εμένα ώς ετερότητα μέ βάση τά δικά του 
κριτήρια.

Ή  προσέγγιση τού θέματος μπορεί νά γίνει σέ δυό επίπεδα: Σέ ε
κείνο τής σχέσης πρός τόν Θεόν άφ’ ενός καί τόν συνάνθρωπον άφ’ ετέ
ρου1 °. Ό σο καί άν ή σύγχρονη έκκοσμίκευση τείνει νά διαχωρίζει τά

8. Βλ. Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης, Κοινωνία καί ετερότητα, ΣΤΝ- 
Α Ξ Η  76 (2000), 5 - 15. Τό τεύχος αυτό περιλαμβάνει περισπούδαστες μελέτες 
επί τού θέματος Άπό τή Βίβλο στην Πενηκοστή. Ενότητα καί Διαφορετικότη
τα στή ζωή τής Εκκλησίας.

9. Χρυσοόλα Κωνσταντοπούλου, Εισαγωγή: Αναφορά στήν Έννοια καί 
στις Όψεις των Σύγχρονων Αποκλεισμών, στόν συλλογικό τόμο του Εθνικού 
Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών: ΕΜΕΙΣ" Κ Α Ι ΟΙ “ΑΑΑΟΙ". Αναφορά στις Τά
σεις καί τά Σύμβολα, Αθήνα 1999, σελ. 12. Ό  τόμος προσεγγίζει τό θέμα άπό 
κοινωνιολογική σκοπιά μέ εκτενείς μελέτες καί σχετική βιβλιογραφία.

10. Θά έπρεπε νά προστεθεί εδώ καί μιά άλλη ετερότητα, εκείνη τών 
σχέσεων μας μέ έναν ακόμη "άλλον”, τόν κόσμο4 τόν μακρόκοσμο και τον μικρό- 
κοσμο. ’Ιδίως μέ τό άμεσο φυσικό περιβάλλον μας, πού όχι μόνον έξ αιτίας τής 
πρώτης παρακοής, άλλά καί τών δικών μας, τών σημερινών αμαρτημάτων καί 
παρεμβάσεων φθείρεται, πάσχει, συστενάζει καί συνωδίνει (Ρωμ. 8, 22 ). Στόν 
μακρύ κατάλογο τών αμαρτιών τού ανθρώπου έχει προταθει, δικαίως σίγουρα, 
νά προστεθεί καί εκείνη τών καταχρηστικών οικολογικών συμπεριφορών μας.Ή
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δυό επίπεδα, ή εμπειρία της Ιστορίας, άλλά καί της σημερινής πραγ
ματικότητας βεβαιώνουν τη συνυφή της αντίληψης γιά τόν Θεό μέ ε
κείνη γιά τόν άνθρωπο καί τόν κόσμο.

Ο ΟΛΩΣ «ΑΛΛΟΣ» ΚΑΤΑΛΥΕΙ ΤΟΥΣ ΦΡΑΓΜΟΥΣ

Ό  Θεός, ώς ό δλως Άλλος σέ σχέση μέ τόν κόσμο καί τόν άν
θρωπο, ώς ή απόλυτη ετερότητα, αποτελεί θέμα ιδιαίτερα αγαπητό 
στους εραστές του Μυστικισμού καί σέ πολλούς Θρησκειολόγους. 
Στην αντίπερα όχθη βρίσκονται συχνά εκείνοι - καί μάλιστα πολλοί 
από μάς, τούς λεγάμενους "εκκλησιαστικούς",- πού άν καί γνωρίζουμε 
πώς είναι υβρις καί βλασφημία, υποκύπτουμε στην παγίδα της ύπερ- 
βάλλουσας εξοικείωσης μέ τά θεία!

Οί ιεροί συγγραφείς της Κ. Διαθήκης ζοϋν σέ βιβλικό περιβάλ
λον καί έχουν προσωπικά βιώματα των όσων αξιώθηκαν νά γίνουν 
μάρτυρες. Προφανώς λοιπόν θεωρούν "ορατή” τήν αγιότητα, τή μοναδι
κότητα καί τή μεγαλειότητα τοΰ Θεού καί δέν αισθάνονται τήν ανάγ
κη, νά έξάρουν είδικώς τήν έτερότητά του σέ σχέση μέ τόν άνθρωπο 
καί τήν όλη θεία Δημιουργία. Εξαιρέσεις όπως όΤμνος στήν πρός Κο- 
λοσσαεϊςΕπιστολή (1,13 έξ.) έδωσαν, ωστόσο, τό πρότυπο σέ μεταγε
νέστερους εκκλησιαστικούς συγγραφείς, πού έπρεπε νά καταθέσουν 
αυθεντική περί Θεού μαρτυρία ενώπιον εθνικών καί αιρετικών. Ό  με
ταγενέστερος αυτός θεολογικός στοχασμός θεάται μέ δέος καί έκστα
ση τήν ετερότητα τής θείας μεγαλειότητας. Καί όταν δέν σιωπά, εκ
φράζεται δοξολογικά μέν, άλλά μέ τήν αυτοσυγκράτηση τοΰ αποφατι
κού λόγου, πού έχει αίσθηση τών ανθρωπίνων ορίων. Χαρακτηριστι
κός είναι ό'Ύμνος εις Θεόν τού άγιου Γρηγορίου τού Θεολόγου. Υπεν
θυμίζουμε τούς τρεις πρώτους στίχους:

Ώ  πάντων έπέκειναΙ τ ί  γάρ δέμις άλλο σε μέλπειν;
Πώς λόγος υμνήσει σε; συ γάρ λόγον ούδενϊ ρητόν.

οικολογική αμαρτία, ας πούμε. Βλ. Μητροπολίτου ΠεργάμουΊωάννου, «Ορθοδο
ξία καί σύγχρονος Πολιτισμός», ΔΙΑΛΟ ΓΟ Ι Κ Α Τ Α Λ Λ Α Γ Η Σ  67(2002), 657 
- 660. Τού αυτού (I. Ζηζιούλα), Ή  κτίση ώς Ευχαριστία, Αθήνα 1992. Πρβλ. 
Alexandras Κ. Papaderos, «Orthodoxe Hymnographie zum 1. September, dem 
Tag des Gebetes und der Feier für die Bewahrung der Schöpfung», Ökume
nische Rundschau, 51. Jahrg. (Oktober 2002, Heft 4), 438 - 449.
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Πώς νόος ά&ρήσει σε; συ γάρ νόφ ούοεν'ι ληπτός ' !.

Ό  γνωστός Θρήσκε ιολόγος Rudolf O tto αναγνωρίζει στόν'Ύ
μνον αυτόν μιά τυπικά αποφατική αναφορά στόν Θεόν, πού υμνείται, 
όπως είπαμε, ώς ό όλως Άλλος - τό Θειον ώς τό "Ganz Andere"11 12, ώς 
απόλυτη ετερότητα. Είναι ό "εις καί πάντα καί ούδείς", όπως λέγει έ
νας από τούς επόμενους στίχους. Καίτοι φως, είναι γνόφος! ( ’Έξοδ. 20, 
21).

Με την ενανθρώπηση τοϋ Λόγου, ό όλως Άλλος γίνεται οικείος. 
Αλλά καί πάλι "ή κάθοδος του Θεού πρός τόν κόσμον ουδόλως κατα
λύει την ύπερβατικότητά του καί ή άποκάλυψις αυτού πρός τούς αν
θρώπους ουδόλως αναιρεί τό ακατάληπτου της φύσεώς του"13. "Ισως γι’ 
αυτό καί ή Κ. Διαθήκη αποφεύγει τά πολλά κατηγορήματα τού Θεού. 
Τονίζει, ωστόσο, με έμφαση τή φανέρωση τής δόξας αυτού. Προφανώς 
γιά νά γίνεται κατανοητόν, ότι ό κατά τήν ουσία του παντελώς απρό
σιτος καί άπερινόητος Θεός αύτοαποκαλύπτεται μέ τή φανέρωση τής 
δόξας του διά Ιησού Χριστού (" Έγώ σε έδόξασα επί της γη ς , Ίωάν. 17, 
4). Έ τσ ι, ή ουσία μέν τού Θεού παραμένει έσαεί απροσπέλαστη, όχι ό
μως καί οι ενέργειές του, όπως θά διδάξει αργότερα ή πατερική σκέψη, 
μέ άποκορύφωση εκείνη τού αγίου Γρηγορίου τού Παλαμά14.

Ή  διά Ιησού Χριστού φανέρωση τού μυστηρίου τής Αγίας Τριά
δας προσδίδει νέο περιεχόμενο στις έννοιες πρόσωπο καί κοινωνία προ
σώπων. Ώ ς πηγή κάθε ενότητας, ή Αγία Τριάδα, επειδή σέβεται τήν 
ετερότητα καί τήν ελευθερία τών προσώπων, αποτελεί τρ πρότυπο 
τής αληθινής διαπροσωπικής κοινωνίας.Ό όλως Άλλος καταργεί τήν 
αλλοτρίωση, τίς διαιρέσεις καί τις διακρίσεις πού προήλθαν άπό τήν 
παρακοή. Οί άνθρωποι πού ήταν "άπηλλοτριωμένοι τής πολιτείας τού 
Ισραήλ καί ξένοι τών διαθηκών τής επαγγελίας", αποκλεισμένοι δη
λαδή άπό τήν κοινότητα τοϋ λαού τοϋ Θεού, πού ζοϋσαν στόν κόσμο 
χωρίς ελπίδα καί χωρίς Θεό, δηλαδή "οι ποτέ όντες μακράν", γίνονται 
"εγγύς" διά τού αίματος τοϋ Χριστού. Εκείνος είναι "η ειρήνη ημών, ό

11. PG 37, 507.
12. Rudolf Otto, Das Heilige, München 1958, σελ. 28 έξ. καί 218.
13. Γεωργίου I. Μαντζαρίδου, «Ηθική καί Άποκάλυψις”, Άριστοτέλειον 

Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, Επιστημονική Έπετηρίς, έκδιδομένη υπό τής Θε- 
ολογικής Σχολής 14(1969), 13.

14. ΓΙρβλ. J. Meyendorff, St. Gregory Palamas and Orthodox Spiritua
lity, Crestwood, New Tork 1971.



ποιήσας τα άμφότερα εν καί το μεσότοιχον τοϋ φραγμού λύσας, την ε- 
γβραν" (Έφεσ. 2).

Οί δυό αδιάλλακτοι κόσμοι, ό Ιουδαϊκός καί ό εθνικός, συναρμό
ζονται στόν "καινόν άνόρωπον", σέ μιά νέα ανθρωπότητα, στό σώμα 
του Χριστού, στό όποιον συντελεΐται ή καταλλαγή μέ τόν Θεόν, πού 
είναι προϋπόθεση της διανθρώπινης καταλλαγής, αδελφότητας καί ει
ρήνης. Στη νέα αυτή κοινότητα τής αναστάσιμης λαμπρότητας καί 
χαρμονής κατορθώνεται ή υπέρβαση καί κατάλυση τής διαιρετικής ι
σχύος των έθνοθρησκευτικών, φυλετικών καί κοινωνικών ετεροτή
των (Γαλ. 3, 28 ).

Στή νέα κοινωνία δέν καταργοΰνται θεόσδοτες φυσικές ετερότη
τες (άρσεν καί θήλυ), ούτε προ καλείται επαναστατική άνατροπή εθνι
κών. - πολιτισμικών διακρίσεων (Ιουδαίος καί Έ λλην) καί κοινωνι
κών άνωμαλιών (δούλος καί ελεύθερος). Αυτές όμως οι ετερότητες 
δέν επιφέρουν πλέον ξενότητα καί εχθρότητα, καθώς οί άνθρωποι τής 
έν Χριστφ καινής κτίσεως δέν είναι πλέον "ξένοι καί πάροικοι, άλλα 
συμπολϊται τών άγιων καί οικείοι τοϋ Θεοϋ" (Έφεσ. 2,19). Ή  καταλ
λαγή άνοιγει τόν δρόμο γιά "την νοεράν και ούρανοδρόμον άνοδον (κα
τά τόν ’Ιωάννη Σιναΐτη) στήν κλίμακα "άπό δόξης εις δόξαν" (Β ' Κορ. 
3,18) πρός τήν προσωπική κοινωνία μέ τόν Θεόν, καρπός τής οποίας, 
όπως είπαμε, είναι ή διανθρώπινη κοινωνία.Ή νέα αύτή πνευματική 
εμπειρία μάς επιτρέπει νά συμψάλλουμε μέ τόνΎμνογράφο:

Ά γ ίψ  Πνεύματι, ϋεολογοϋντες φώμεν
συ ε ϊ  Θεός, ζωή, έρως, φως, νους,
συ χρηστότης, σί) βασιλεύεις εις τούς αιώνας"15.

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ

Προφανώς ή βίωση αυτού τού θείου έρωτα ωθεί τόν άγιο Μακά
ριο στό νά προσεύχεται μέ σπλάχνος άκόμη καί γιά τούς είδωλολά- 
τρες. Προφανώς όχι μόνον γιά όσους άπό αυτούς βρίσκονταν ήδη στήν 
κόλαση! Τόν ώθεΐ, πολύ περισσότερο, σέ προσωπικό διάλογο μαζί 
τους.Ή άγαπητική προσευχή καταλύει άκόμη καί τό μεσότοιχον τού 
θανάτου! Καί υπερβαίνει τό πλέον φρικώδες τής κολάσεως, πού, σύμ
φωνα μέ τή διήγηση, είναι ή άκοινωνησία.Ή άδυναμία τών κολασμέ-

15. Π ΑΡΑΚΛΗ ΤΙΚ Η , ήχος πλ. α’,Όρθρος Κυριακής, Αντίφωναν Β’ τών 
Αναβαθμών.
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νων, νά ατενίζουν ό ένας τό πρόσωπο τού άλλου.
Έκτος όμως από τούς κολασμένους των καταχθονίων υπάρχουν 

καί οί κολασμένοι των επιγείων!Ή καθημερινή εμπειρία βεβαιώνει, ό
τι ή κόλαση δέν απαντάται μόνο στην έσχατολογική προοπτική. Γίνε
ται προβολή της καί στά εντεύθεν των εσχάτων, στίς καθ' ημέραν 
σχέσεις των άνθρώπων καί των λαών. Οι Λατίνοι είχαν βεβαιώσει αυ
τή τήν εμπειρία μέ τή γνωστή φράση: "Homo homini lupus (est)" - ô 
άνθρωπος είναι λύκος γιά τόν άλλον άνθρωπο.‘Ο Γάλλος φιλόσοφος 
Jean -  Paul Sartre τό επιβεβαίωσε μέ κυνικό ρεαλισμό: ό Άλλος είναι 
ή κόλασή μου - τό προπατορικό μου αμάρτημα16!

Στή λογική συνέπεια τής στάσης αυτής (ή παραμυθία μπορεί νά 
προελθεί μόνον άπό τήν απουσία του άλλου, από τήν άπόρριψή του, α
πό τό αυτάρεσκο κλείσιμο στήν ατομικότητα - ό Σάρτρ μιλεΐ γιά ”αύ- 
τότητα", ipséité! -), τό άπόφθεγμα του άγιου Μακαρίου αντιτάσσει ώς 
προϋπόθεση παρακλήσεως τήν παρουσία τοϋ άλλου, τήν ΠΡΟΣΩΠΟΝ 
ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΝ κοινωνία μέ αυτόν.

Υποστηρίζουμε, ότι στό διάστημα μεταξύ Άναστάσεως καί Δευ
τέρας Παρουσίας ό θεολογικά νόμιμος τόπος ύπάρξεως, μαρτυρίας καί 
διακονίας τής Εκκλησίας είναι κάθε τόπος, όπου οί οδύνες τής κολά- 
σεως προβάλλονται καί επιβάλλονται στήν καθημερινότητα τοϋ αν
θρώπου17. Αυτό είναι δυνατόν, επειδή ζοΰμε σέ έναν κόσμον, όπου εί
ναι άκόμη ενεργός όχι μόνον ό νόμος του "κτίσαντος", αλλά καί ό νόμος 
τοϋ "κρατήσαντος"18. Ή  διήγηση μάς καλεΐ νά προσεγγίζουμε μέ φι
λάνθρωπο πνεύμα τίς καταστάσεις εκείνες καί τούς τόπους, όπου, υ
πό τήν επήρεια τοΰ άντιδίκου καί τών συνεργών αυτού στή διαχρονι-

16. Στό έργο του "Τό Είναι καί τό Μηάέν ό Σάρτρ υποστηρίζει: "Ή ουσία 
τών σχέσεων ανάμεσα στίς συνειδήσεις δέν είναι τό Mitsein [ ή συνύπαρξη ], άλ- 
λά ή σύγκρουση". Βλ. ENCYCLOPÉDIE 1)13 LA PLÉIADE, ϊστορόα τής Φι- 
λοσοφίας. Μετάφρ. X. Νασοφίδη - Κ. ΙΊαπαγιώργη, Μορφωτικό Ίδρυμα’Εθνικής 
Τραπέζης, Αθήνα 1982 ,σελ.220.

17. Alexandras Κ. Papaderos, Makrodiakonia. Jumalan Kansan tehtävä 
meidän aikanamme, in: DIAKONIA 3 (Helsinki 1987),4-7. Του αΰτοΰ, Litur
gical Diaconia, in: An Orthodox Approach to Diaconia. Consultaion on 
Church and Service, Orthodox Academy of Crete, November 20-25, 1978, 
WCC, Geneva 1980, 17 - 46. Πρβλ. SOP No 33, Dec. 1978. Τοΰ αΰτοΰ, «Our 
Ecumenical Diaconia - Both Larg and Small», in: HOPE IN  THE DESERT. 
The Churches’ United Response to Human Need, 1944-1984, Edited by 
Kenneth Slack, WCC, Geneva 1986, 91 - 106.

18. Γρηγ. Θεολόγου, Αόγος 14, 27, PG 35, 892C.



κή τέλεση του μυστηρίου της άνομίας( Β' Θεσ. 2, 7).Όπου ό άνθρωπος 
άποστρέφεται τόν συνάνθρωπο καί γίνεται συνεργός στην πρόγευση 
της κολάσεως. Αυτό επιβάλλεται καί γιά τόν πρόσθετο λόγο, ότι σή
μερα ψύχεται ή αγάπη των πολλών καί πάνω στην εικόνα τού ουρα
νού άπλώνεται ολοένα καί π ιό πυκνή ή άχλή τής σοφιστείας καί τής 
έπαρσης. Σήμερα ισχύει σίγουρα πολύ περισσότερο παρά κατά την ε
ποχή του ή παρατήρηση του Μεγ. Βασιλείου: "ΤεχνολογοΟσι λοιπόν où 
ΰεολογοΰσιν οί άνθρωποι, ή του κόσμου σοφία τα πρωτεία φέρεται, 
παρωσαμένη το καύχημα τού Σταυρού'19. Στό κέντρο του ενδιαφέρον
τος τοποθετούνται τά τρέχοντα βιοτικά, κοινωνικά, οικολογικά κ.λπ. 
προβλήματα, χωρίς νά επιδεικνύεται ανάλογο ενδιαφέρον γιά τή βασι
κή προϋπόθεση αντιμετώπισής τους, πού είναι ή μετάνοια, ή ύπακοή 
στό θέλημα τού Θεού καί ή υπέρβαση τής έξωστρέφειας, τής έγωστρέ- 
φειας, τής Ατομοκρατίας, ή ανάδειξη τού ανθρώπινου προσώπου καί ή 
τόνωση τής διαπροσωπικής κοινωνίας καί αλληλεγγύης.'Όπως έχει 
παρατηρηθεί σωστά, ”τό ενδιαφέρον γιά τό Ανθρώπινο πρόσωπο πρέ
πει νά άποτελέσει τή βάση γιά τήν Αντιμετώπιση των εξωτερικών θε
μάτων"20.

Η ΝΕΑ ΕΞΟΔΟΣ

Οί καταστάσεις προβολής τής κόλασης στό παρόν μέ τήν έννοια 
τού Αποφθέγματος πληθύνονται σήμερα, εποχή μεγάλης κινητικότη
τας λαών καί συνακόλουθης συνάφειας καί αντιπαλότητας θρησκειών 
καί πολιτισμών21. Γιά πολλούς ή μετακίνηση Από τόν τόπο τους στόν

19. Μεγ. Βασιλείου, Επιστολή 90, PG 32, 473.Ή  διατύπωση αυτή μοιά
ζει μέ μιά πρόρηση γιά τή σύγχρονη έκκοσμίκευση. Αυτή απειλεί τήν αΰτοσυ- 
νειδησία καί τήν αποστολή τής Εκκλησίας, καθώς υπό τήν επίδραση του κοσμι
κού πνεύματος, "ή μυστηριακή - έσχατολογική θεώρηση τής Εκκλησίας υποχω
ρεί πρός όφελος τής κοινωνιολογικής της δράσης". Bartholomäos Archontonis, 
ökumenischer Patriarch von Konstantinopel, Die Kirche als Herausforderung 
der Säkularisierung, στον τόμο: Νικόλαος Ά γγ. Νησιώτης, Θρησκεία, Φιλοσοφί
α καί Αθλητισμός σέ Διάλογο, Άθήναι 1994, σελ. 38.

20. Γ.Ί. Μαντζαρίδη, «Χριστιανική ηθική καί κοινωνικές άξιες», Επιστη
μονική Έπετηρίς Θεολογικής Σχολής, Τμήμα Θεολογίας, τόμ. 8, Θεσσαλονίκη 
1998, σελ 256.

21. Παναγιώτη Γεννήματα, Συνάντηση λαών, θρησκειών καί πολιτι
σμών. Μιά ματιά στό μέλλον τής Εύρώπης καί τού κόσμου.Έκδόσεις’Ορθοδόξου 
Ακαδημίας Κρήτης 1998.



δικό μας καί μέσω αυτού στις δυτικότερες χώρες παρουσιάζεται ώς έ
ξοδος από την "κόλαση” τής καθημερινής τους μιζέριας. Γιά τίς χώρες 
υποδοχής καί μάλιστα τίς λιγότερο προετοιμασμένες, ή ομαδική αυτή 
έξοδος, πού προβλέπεται ότι θά λάβει σύντομα πολύ μεγαλύτερες δια
στάσεις, σημαίνει, μεταξύ άλλων, πολλαπλασιασμό τής αμηχανίας, 
πού προκαλεΐ ή παρουσία τοΰ "άλλου" ώς έτερόθρησκου, ετερόφυλου, ε
τερόγλωσσου, ετερογενούς. Ανάλογα μεγαλώνει καί ό κίνδυνος γιά 
μιά στάση ζωής πού λέγει: Αέν μου μοιάζει, δεν με νοιάζει!Έ τσ ι ό άλ
λος, τόν όποιον, ώς έμπερίστατο άνθρωπο, δηλαδή ώς τόν όντως "πλη
σίον", ταυτίζει ό Χριστός μέ τόν εαυτόν του (Μ ατδ . 25) μπορεί νά γ ί
νει ή κόλασή μου! “ Ό  άλλος ή ό έτερος είναι ό παράδεισος ή κόλασή 
μου"22 Μακάριος άν μπορώ νά λέγω:

Τού κόσμου ό πόνος πόνος μου,
κ ι’ οί χάρες του χαρές μου!

Καί νά ενεργώ άνάλογα, εκδηλώνοντας έμπρακτα εκείνη τήν α
γάπη, ή όποια "ου ζητεί τα έαυτης ( A 'Κορ. 13)23.

Βέβαια, κανείς δέν επιτρέπεται νά υποβαθμίζει τήν έπικινδυνό- 
τητα τών νέων προβλημάτων. Μερικά άπό αυτά μπορεί νά δοκιμάζουν 
στό έπακρο τήν αντοχή τής αγάπης μας. ’Ιδίως αυτά πού προκαλοΰν 
πολλοί “ψέυδάδελφοι" μέ τίς απειράριθμες διαστρεβλωτικές δοξασίες 
καί προσηλυτιστικές δραστηριότητες τους24. Γιά τόν πιστό πού έχει ε
πίγνωση τού αληθούς έκκλησιολογικοϋ νοήματος τής Ικεσίας τού Κυ
ρίου "τήρησον αυτούς εν τψ όνόματί σου..., ϊνα ώσιν έν καθώς ημείς ( Ι 
ωάν. 17,11) καί θλίβεται γιά τήν παρατεινόμενη άκοινωνησία μεταξύ 
Χριστιανών, οι πρόσθετες αυτές πηγές αντιπαραθέσεων δέν αποτε
λούν βέβαια σημάδια αισιοδοξίας.

22. π. Μιχαήλ Σ. Καρδαμάκης, Άπό τά πά$η στά νοήματα τών πραγμά
των, Αθήνα 1998, σελ. 63. Πρβλ. Θανάσης Ν. Παπαθανασίου, Ό  Θεός μου ό αλ
λοδαπός, Αθήνα 2002.

23. "Μή είπης- Ουτος φίλος, .. ,έχεΐνος ξένος, άλλότριος, άγνωστος. Βλ. ό
σα πολύ επίκαιρα γιά σήμερα γράφει σχετικά ό Μ. Βασίλειος στον Δ  Λόγον αυ
τού Περί έλεημονύνης, PG 32, 1153 -  68.

24. Αλεξάνδρου Κ. Παπαδεροϋ, «ΟΙ νεοφανείς αιρέσεις», Α Ν Α Π Λ Α Σ ΙΣ  
378 (1998), 186-190. Alexandros K. Papaderos, «The Contemporary Church: 
Challenged and Responding», REFORMED R E V IE W  52.3 (1999), 225 -  
234.



Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΩΣ ΔΙΕΞΟΔΟΣ

Ύπό την πίεση τής παγκοσμιοποίησης, αλλά καί των παραπά
νω καί πολλών άλλων έξελίξεων, πού άπειλούν την ειρήνη καί οπι
σθοδρομούν την άνδρωπότητα προβάλλεται δ διάλογος ως διέξοδος 
στά άδιέξοδα πού προκαλεϊ ή έξοδος του άνδρώπου άπό τά οικεία καί 
τά αυτονόητα του καί ή κατά πειδαναγκασμό είσοδός του σέ ξένους 
χώρους καί τρόπους. Ειδικότερα δ διάλογος δρησκειών καί πολιτι
σμών άξιολογεΐται ώς άντίδοτο στην τρομοκρατία, στόν ρατσισμό, 
στόν ύπερσυντηρητισμό, στόν φανατισμό, στόν χωρίς επίγνωση ζήλο 
καί στόν κάδε λογής άποκλεισμό. Επιδιώκεται ένας διάλογος, πού 
καλλιεργεί τόν σεβασμό πρός την ετερότητα, τήν έλευδερία του άλ
λου, τήν άναγνώριση του άναποφεύκτου, άλλά καί τών δετικών πλευ
ρών τής συνύπαρξης πρός άντιμετώπιση προβλημάτων κοινού ενδιαφέ
ροντος25 26. Εννοείται βέβαια, ότι δέν διαλέγονται δρησκεΐες καί πολιτι
σμοί, άλλά άνθρωποι, πού άνήκουν σέ πολιτισμούς καί δρησκεΐες.

Προϋπόδεση γιά κάδε διάλογο, πού επιδιώκεται νά είναι άποτε- 
λεσματικός, είναι ή άποδοχή τής ετερότητας του προσώπου. Ή  άποδο- 
χή αυτή δέν δά έπρεπε νά είναι προβληματική γιά τόν Όρδόδοξο Χρι
στιανό. Αυτός οφείλει νά άναγνωρίζει σέ κάδε άνδρώπινο πρόσωπο 
τήν εικόνα τού Τριαδικού Θεού, άπαύγασμα τής ενότητας τού όποιου 
είναι ή κοινωνία τών προσώπων2b καί ή ενότητα τής άνδρωπότη-

25. Γιά τά συναφή ζητήματα βλπ. Αναστασίου, Αρχιεπισκόπου Τιράνων 
καί πάσης Αλβανίας, Παγκοσμιότητα κα ί’Ορθοδοξία, Αθήνα 2001. Άτυχώς τέ
τοιες εύγενεΐς επιδιώξεις παγιδεύονται συχνά άπό κριτήρια κοσμικά, πού, επειδή 
δέν έχουν θεολογικές βάσεις, οδηγούν σέ ματαιοπονία ή σέ συναινέσεις ανασφα
λείς καί άδιέξοδες. Εννοούμε κυρίως τήν τάση ύποβάθμισης ή περιορισμού τών 
διαφορών στό ελάχιστο (Minimalismus), προκειμένου νά επιτευχθεί προσέγγιση 
τών διεστώτων καί ή ειρήνευση τών ανθρώπων (π.χ. ένας είναι ό Θεός, έστω καί 
άν έχει διάφορα ονόματα, κάθε μονοπώληση τής αλήθειας ή τής υπόσχεσης γιά 
σωτηρία είναι λαθεμένη καί άπαράδεκτη κ.λπ.). Βλ. Αλεξάνδρου Κ. Παπαδεροΰ, 
«Θρησκείες καί Πολιτισμοί. Σύγκλιση, σύγκρουση, διάλογος», στόν τόμο: Ορθο
δοξία καί ή τών πάντων ένατης. Έκδοσις'Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου, Άγιον 

Όρος 1997, σελ 199-207.
26. " Ό  Θεός ενεργεί μέ τρόπο προσωπικό, ενεργεί ώς Πρόσωπο, καί μάλι

στα ώς κοινωνία Προσώπων, τριάδα Προσώπων.Ή μετοχή καί μέθεξή μας στις 
Ενέργειες του Θεού μάς γνωστοποιεί τήν ετερότητα τριών προσωπικών Υποστά
σεων. Οι Ενέργειες είναι κοινές,Ενέργειες τής άγνωστης καί άμέθεκτης θείας



τας2'. ’Οφείλει νά βιώνει καί νά μαρτυρεί, ότι πάντες ε’ίμεθα "έξ ενός 
αίματος, "γένος του θεού, πάντες εν αυτψ "ζώμεν και κινούμενα και 
έσμέν (Πράζ. 17,26 έξ.),Ότι παντού καί πάντοτε χορηγούνται οί ευερ
γεσίες Λύτου πλουσίους καί αδιακρίτως (Πράξ. 14,17). Καί δτι κλητοί 
είναι καί όσοι δεν εύλογήθηκαν ακόμη νά γίνουν εκλεκτοί (Μ ατθ. 22, 
14). Ό  Θεός "πάντας ανθρώπους θέλει σωθήναι και εις έπίγνωσιν α
λήθειας έλθεϊν (Α ' Τιμ. 2,4). Επομένως, ακόμη καί όσοι τόν πολε
μούν, πρέπει νά θεωρούνται ως δυνάμει άγιοι! Άλλωστε, ό Θεός συνε
χίζει νά άνατέλει τόν ήλιον αυτού "έπ'ι πονηρούς και αγαθούς καί νά 
βρέχει "επί δικαίους και άδικους"! ( Ματθ. 5,45 ).

Αναμφίβολα, ή κοινωνία των προσώπων ολοκληρώνεται μέ τη 
μετοχή στη Θεία Ευχαριστία.Όμως, στην εσχατολογική προοπτική 
τού μυστηρίου τής σωτηρίας ή Εκκλησία υπενθυμίζει, πώς ή ευχαρι
στιακή προσφορά γίνεται "κατά πάντα και διά πάντα". Ό πω ς ό Χρι
στός "υπέρ ασεβών", "υπέρ πάντων άπέθανεν (Ρωμ. 5,6, Β' Κορ. 5,15), 
έτσι καί ή Ευχαριστία προσφέρεται υπέρ πάσης πόλεως, χώρας καί 
τής οικουμένης όλης, τού σύμπαντος κόσμου.

Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ 
ΩΣ ΚΑΘΟΛΟΚΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ

Άπό τά παραπάνω γίνεται κατανοητό, γιατί ή αποδοχή τής ετε
ρότητας καί ή οικοδόμηση βιώσιμης διανθρώπινης κοινωνίας είναι 
μιά υπόθεση, πού απασχολεί ολοένα καί π ιό έντονα τή διεθνή κοινό
τητα. Πρός τήν κατεύθυνση αύτή άναδιατάσσονται οί σχέσεις θρη
σκείας καί κοινωνίας.

Ή τάση των νεωτέρων χρόνων νά θεωρηθεί, ότι ή εκλογίκευση 
τής ζωής προϋποθέτει απώθηση τής θρησκείας στό περιθώριο καί κα
τά τό δυνατόν άδρανοποίησή της, έγκαταλείπεται πιά. Είναι μάλιστα 
χαρακτηριστικό, ότι ή αντιστροφή ένθαρρύνεται προπαντός άπό ύπερ-

Όύσίας", αλλά μετεχόμενες αποκαλύπτουν στον κάθε μετέχοντα, άμέριστα καί 
καθολικά, τήν ετερότητα της κάθε θείας Υπόστασης καί ταυτόχρονα τήν όλη 
θεότητα, τής όποιας οί Ενέργειες μάς γνωστοποιούν τις Υποστάσεις.” Χρηστός 
Γιανναράς,Ή ό ντολογική προϋπόθεση του άποφατισμοΰ, Ν. Νησιώτης, ό.π., σελ. 
230έξ.

27. Gregor Laren tzakis, Einheit der Menschheit, Einheit der Kirche bei 
Athanasius, 2. Auflage, Graz 1981.Ίω. Πέτρου, Κοινωνική Δικαιοσύνη, Παρα
τηρητής, Θεσσαλονίκη 1992.



εκλογικευμένα κέντρα διανόησης, αλλά καί πολίτικης, στρατιωτικής 
καί οικονομικής ισχύος καί στρατηγικής. Ακόμη καί μεγάλα τραπεζι
κά συστήματα ενθαρρύνουν αυτή την Αναθεωρητική περίσκεψη28.

Στόν πυρήνα των νέων αυτών τάσεων μπορεί νά διακρίνει κα
νείς τή συνειδητοποίηση του γεγονότος, ότι δέν είναι δυνατόν νά ειρη- 
νεύσει ό κόσμος χωρίς θρησκευτική ειρήνη - τροφοδότη Αληθινής, ε
νεργού Tolerance μέ τήν έννοια όχι τής Απλής Ανοχής, Αλλά τής συ
νειδητής καί ειλικρινούς Αποδοχής τού Αλλου όπως είναι καί όχι όπως 
θά ήθελα νά είναι ή όπως κρίνω πώς θά ήταν καλύτερο γι’ αυτόν 
(στήν ουσία: γιά μένα!) νά είναι! Ή  ειρήνευση νοείται εδώ τόσον σέ 
σχέση μέ τίς κρίσεις παγκόσμιου βεληνεκούς, όπως εκείνη τής 11ης 
Σεπτεμβρίου 2 00129 30, όσο καί σέ σχέση μέ τήν καθημερινότητα στήν 
οικογένεια, στή γειτονιά, στήν Αγορά, στό χώρο εργασίας, στό επιστη
μονικό εργαστήριο, στό διαστημικό ταξίδι!

Ή  στροφή πρός τή θρησκεία εμπεριέχει έναν κίνδυνο καί μιά 
ευκαιρία.Ό κίνδυνος είναι, ή στροφή νά έκληφθει Από τή θρησκευτι
κή πλευρά ώς άνοιγμα διεξόδου άπό τήν Απομόνωσή της καί νά επιδι
ωχτεί εκδικητική "Αξιοποίησή" του γιά νέα ηγεμονική επιβολή τής 
θρησκείας επί τής κοινωνίας80. Μιά τέτοια επιλογή θά ήταν κατα-

28. Βλ. π.χ. τόν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα τόμο: The End o f the Tolerance? 
London 2002 (έκδοση τής Alfred Herrhausen Society for International Dia
logue, πού είναι τό κοινωνικο-πολιτικό forum τής Deutsche Bank. Στό εισαγω
γικό σημείωμά του (σελ. 15) ό Rolf -  Ε. Breuer, Πρόεδρος τής Society, γράφει: 
“Reality in the global village is determined by the diversity of cultures, 
religions, opinions, and lifestyles -  in short: identities. Only when we have 
clearly defined our own person and identity are we able to understand other 
identities.”

29. Ό  Rolf -  E. Breuer (ό. π., σελ 14) σημειώνει χαρακτηριστικά: “The 
terror attacks in New York and Washington showed unmistakably just what 
people are capable of when they believe themselves to be the sole guardians of 
the truth, a delusion that renders them unwilling to, and indeed incapable of, 
communicating. However, communication is precisely what is required. A 
dialogue between cultures is the only way to avoid a battle of cultures.”Oaov 
αφορά στίς συνέπιες τής 1.1ης Σεπτεμβρίου γιά τήν υπεράσπιση τών άνθρωπί- 
νων δικαιωμάτων βλπ. AL4AOD07 ΚΑ ΤΑΑΑΑΓΗΣ 66 (2002).

30. Έτσι νοείται ή "εκδίκηση τού Θεού" - LA REV AN C H E D E DIEU  -, 
γιά τήν όποια γράφει ό Samuel Ρ. Huntington (The Clash o f Civilizations, N- 
ew York 1996), παραπέμποντας στον Gilles Kepel. Αυτός, άναφερόμενος στήν 
"αναγέννηση" τής θρησκείας κατά τό δεύτερο μισό τού 20ου αιώνα, παρατηρεί: 
"Τό σύνθημα δέν ήταν πιά 'aggiornamento', αλλά 'δεύτερος έχχριστιανισμός της



ατροφική. Θά παρέκαμπτε την ιστορική ευκαιρία τών θρησκειών, νά 
συμβάλουν στήν πραγματική ειρήνευση του κόσμου μέ δικαιοσύνη καί 
αλληλεγγύη, ώστε κάθε άνθρωπος καί κάθε λαός νά μπορούν νά ατε
νίζουν τό πρόσωπο τού άλλου μέ εμπιστοσύνη καί ευφροσύνη.

Ή  ’Ορθοδοξία, πού έχει πείρα αιώνων πολλών δχι μόνον τού α
καδημαϊκού, άλλά προπαντός τού υπαρξιακού διαθρησκειακοΰ καί δια- 
πολιτισμικού διαλόγου, προσέρχεται σ’ αυτόν ή μάλλον τόν ενεργοποι
εί καί τόν προάγει, μάλιστα μέ τίς πρωτοβουλίες τού Παναγιωτάτου 
Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου καί τών συνεργών του, σύμ
φωνα μέ τίς αποφάσεις Πανορθοδόξων Διασκέψεων.

Τηρώντας τήν ακρίβεια παντού όπου ανελαστικά θεολογικά καί 
έκκλησιολογικά όρια επιβάλλουν αποκλεισμό συγκλήσεων καί συναι
νέσεων, άλλά καί τήν οικονομία, όπου χωρεΐ, πάντοτε δέ μέ αναστάσι
μη αισιοδοξία καί απόθεση τής ελπίδας στήν πρόνοια τού Θεού, ή Ορ
θοδοξία καλείται σήμερα νά τονώσει τήν ελπίδα γιά έναν ανακαινι
σμένο κόσμο, πού συνεχώς "έρχεται", όπως έλεγε ό μακαριστός Ν. Νη
σιώτης. Νά άναδείξει τήν έσχατολογική προοπτική, ή πρός τήν οποίαν 
όδευση μέ τή χάρη τού Θεού τιθασεύει τόν ατομισμό καί τήν εγωκεν
τρικότατα καί ό άνθρωπος γίνεται μέτοχος τής νέας έν Χριστφ κοινω
νίας "στό φώς τής παρουσίας τού Θεού, πού είναι δ ίδιος κοινωνία αγά
πης καί άρα Δημιουργός συνεχώς νέας ζωής, πού θά πληρωθεί στό μέλ
λον, στό τέλος τήςΊστορίας"31.

Είθε οι αυθαιρεσίες μας στήν’Εκκλησία τού Θεού καί στή θεία 
Δημιουργία του νά μήν εξαντλήσουν τήν άνοχή του, ώστε νά μή γίνει 
άκόμη π ιό αισθητή ή κόλαση στά παρόντα, μέ τό νά άποστρέψει άπό

Ευρώπης.Ό  σκοπός δέν ήταν πιά "ο έκμοντερνισμός τοΟ’Ισλάμ, άλλά ό έξισλαμι- 
σμός του Μοντερνισμού" (G. Kepel, Revenge o f God: The Resurgence o f Islam, 
Christianity and Judaism in the Modern World, University Park, Pennsylva
nia 1994, σελ. 2).Ό  όρος "αναγέννηση δέν πρέπει βέβαια νά μάς παραπλανήσει. 
Άλλο δυναμική επάνοδος τής θρησκείας στά κοινωνικά δρώμενα καί άλλο ανα
γέννησή της μέ τήν έννοια τής αυθεντικής πνευματικής ανακαίνισης. Αυτή δέν 
φρονούμε ότι διαπιστώνεται. Αντίθετα, εμφανέστερη είναι ή κρίση, άκόμη καί 
στον δικό μας εκκλησιαστικό χώρο, όπου παρατηρεΐται “ραγδαία έκκοσμίκευσις 
τής ζωής τών πιστών" καί 'αδιαμαρτύρητος προσαρμογή τής Εκκλησίας πρός αυ
τήν", όπως είχε διαπιστώσει ήδη πρό ετών ό Γ. Μαντζαρίδης στή μελέτη του: 
«Νεώτερα στατιστικά στοιχεία περί τών μοναχών του Αγίου Όρους», Έπιστ. Έ- 
πετηρίζ Θεολ. Σχολής, τόμ. 19, Θεσσαλονίκη 1974, σελ. 344.

31. Άλέξ. Παπαδερός, «Κριτήρια γιά τήν αναδιοργάνωση τής Εκκλησια
στικής Έκπαιδεύσεως κατά τόν Ν. Νησιώτη», στόν ομώνυμο τόμο, ό.π. σελ. 284.



μάς τό πρόσωπό του καί νά ταραχθούν τά σύμπαντα! ( Ψαλμ. 103, 29).

’Οφείλουμε νά δοκιμάσουμε νά περάσουμε μέσα στό βλέμμα του άλλου 
γιά ν’ άνακαλύφουμε κάποια πλευρά, απρόσμενη γιά μάς η παραμελημένη, 
του προσώπου του Χρίστου. Τό παραμορφωμένο πρόσωπο του ’Εσταυρωμένου, 
πού ή Δύση τό εχει άνεξάντλητα* διερευνήσει, καί τό μεταμορφωμένο πρό
σωπο του Άναστάντος, πού ή Ανατολή τό εχει ανεξάντλητα* δοξάσει, είναι έ
να καί τό αυτό πρόσωπο, καί ή ίδια ή διαφορά τους φανερώνει τό μέγεΰος τής 
άγάπης του Θεού γιά μάς"* στό έπακρο (Α.Π.)

Άπό τό βιβλίο του Olivier Clément, ό.π., σελ. 238έξ.


