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Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Τό Ίδρυμα καί ον σκοποί του

'Ομιλία τοΟ Γεν. Δ/ντοΟ Ά λ εξ .  Κ. Παπαδεροϋ

Σημαντικές γιά  τή ζωή του ανθρώπου είναι οί ώρες έκεΐνες, πού α ίσθά  
νεται πώς δικαιώνεται ό μόχθος του καί πώς μπορεί νά προσβλέψη μέ ενδό
μυχη ευχαριστιακή κατάνυξη στήν τελείωση ενός έργου. ‘Η τελείωση στήν πε
ρίπτωσή μας δεν έχει βέβαια τήν έννοια του τέλους- σημαίνει απλώς τήν ολοκ
λήρωση των βασικών προϋποθέσεων γ ιά  τήν έναρξη του κυρίου έργου. Τό 
στάδιον όμως, πού έπέτρεψε σέ μάς ό Θεός νά διανύσωμε καί νά περατώσωμι, 
μπορεί νά θεωρηθή ώς μιά ενότητα έργου αυτοτελής. Τήν άναφέρομε ταπεινά  
καί μέ δοξολογική ευχαριστία στόν «δοτήρα καί τελειωτήν παντός άγαθοϋ».

Πολλές καί σέ πολλούς θά έπρεπε νά άπευθύνωμε τήν ώρα τούτη ευ
χαριστίες. "Ομως ό χρόνος βιάζει. "Ας έπιτραπή λο ιπόν νά κάμω καί δικές 
μου τις ευχαριστίες τόϋ Σεβασμιωτάτου Προέδρου τής ’Ακαδημίας Γιατί θά 
ήταν ατέλειωτη ή σειρά τών ανθρώπων έκείνων, γονέων, άναδόχων, δ ιδασ
κάλων, ευεργετών καί τόσων άλλων, πού θά έπρεπε νά μνημονευθοϋν μέ ευγ
νωμοσύνη τήν επίσημη αυτή στιγμή. Δεν μπορώ, ώστόσο, νά μήν απευθύνω 
καί άπό τό βήμα τούτο τις ευχαριστίες καί τήν ευγνωμοσύνη μου πμός τήν  
Α.Θ.Π. τόν σεπτό ιας Οικουμενικό Πατριάρχη Ά θη να γό ρ α  Α' γιά τούς πλα 
τείς πνευματικούς ορίζοντες πού άνοιξε μπροστά μας ώς στάδιον ώραίων α 
γώνων καί μεστών ελπίδων γιά τήν Ε κ κ λ η σ ία  του Χρίστου, όπως καί γιά τή ν  
πατρική Αυτού στοργή πρός τό Ίδρυμά μας, αλλά καί πρός τό πρόσωπό μου, 
πού εκδηλώθηκε ποικιλότροπα στό παρελθόν καί ιδιαιτέρως τιμητικά τίς ήμέ- 
ρες αυτές. Πρός τόν Σεβασμιώτατο πνευματικό μου Πατέρα καί προκαθήμενο 
τού Ιδρύματος αυτού, γιά όσα ανεκτίμητα έπραξε γ ιά  μένα φιλόστοργα άπό τά 
μαθητικά μου χρόνια μέχρι σήμερα, μάλιστα δέ γιά  τό σταθερό συμπνευμα- 
τισμό καί τήν αρμονική συνεργασία κατά τόν καταρτισμό τού έργου τούτου. 
Πρός τόν διδάσκαλό μου στό Πανεπιστήμιο τής Μαγεντίας Καθηγητή Anton  
Hi/cKman, άνδρα σοφό καί χριστιανό τέλειο καί ένθερμο φιλέλληνα, τόν αν
τάρτη τής ελευθερίας! Ό  ψυχικός δεσμός μας, πού οΐκοδομήθηκε μέ τήν κο ι
νή τραγική έμπειρία άπό τά κατοχικά στρατόπεδα συγκεντρώσεως -  τά κάτερ 
γα εκείνα τού άνθρώπινου έξευτελισμοΰ καί τού θανάτου -  πήρε στά χρόνια  
τής παραμονής μου στήν άλλοδαπή τή μορφή μιας στενής συνεργασίας 
επιστημονικής καί μιας φιλίας πού υπήρξε εξαιρετικά συντελεστική 
γιά τήν προετοιμασία τού Ιδρύματος. Ευχαριστίες ομολογώ καί πάλ ι 
πρός τό σεβαστό φίλο Eberhard Mueller, γ ιατί έχάρισε άπεριόριστη 
εμπιστοσύνη στούς όραματισμούς μας καί υποστήριξε άποφασιστικά τά 
αίτήματά μας, ενώ κατά τή μακρά φιλοξενία μου στήν ’Ακαδημία



του Bad Boll , γιά τήν επιστημονική μελέτη του έργου καί των μεθόδων 
της, έθυσίασε γιά μένα πολύτιμο χρόνο. Πρός τό Οικουμενικό Συμβούλιο 
των Ε κκλησ ιώ ν  καί τήν Ε κ κ λ η σ ία  τοϋ Pfalz θερμές επ ίσης  εκφράζω ευ
χαριστίες ,  γ ιατί μέ υποτροφία καί άλλες δ ιευκολύνσεις έκαμαν δυνατή τή 
μακρώ μετεκπαίδευσή μου στήν Ε σ π ερ ία  καί συνέβαλαν καί μέ τόν τρόπο 
αυτό στήν πραγμάτωση τοϋ έργου πού εγκαινιάζομε σήμερα. Εύχαριστω, 
τέλος, τή σύζυγο καί τούς οικείους μου γιατί έδέχτηκαν νά υποβληθούν σέ 
πολλές στερήσεις  γιά τό έργο τούτο. Πρός όλους εσάς,  πούμε τή συμμετοχή 
σας στή χαρά μας τούτη, αναπτερώνετε τις ελπ ίδες μας καί κρατύνετε τό 
φρόνημά μας, παρέχω, μαζί μέ τις  ευχαριστίες , τή διαβεβαίωση, πώς οι ερ
γαζόμενοι στο ιερό καθίδρυμα τούτο, θά προσπαθήσωμε νά άποδειχθοΰμε 
άξιοι τής εμπιστοσύνης καί τής αγάπης σας.

Ευθύνη ίδ ική μου είναι, σύμφωνα καί μέ τήν υπόσχεση τού προγράμ
ματος, νά σάς παρουσιάσω τις θεολογικές βάσεις, τ ις  άρχές, τις μεθόδους 
εργασίας, τούς προσανατολισμούς καί τις επιδιώξεις τής ’Ορθοδόξου ’Α καδη
μίας Κ ρήτης. Καί πάλιν όμως ό χρόνος βιάζει. Θά περιοριστώ λοιπόν, κ ατ’ 
άνάγκη, στή διατύπωση ολίγων γενικών σκέψεων, συμπληρώνοντας όσα ε ί
πε στήν άρχή ό Σεβασμιώτατος Πρόεδρος.

’Ακούσατε ήδη πώς ό θεσμός τών ’Ε κκλησιαστικώ ν Ά καδημ ιώ ν  τοϋ 
τύπου τούτου εμφανίστηκε γιά πρώτη φορά στή μεταπολεμική Γερμανία. Καί 
είχατε τήν ευκαιρία νά γνωρίσετε καί νά άκούσετε σήμερα τόν πρώτο έν- 
σαρκωτή τής ιδέας αυτής, τόν εκλεκτό θεολόγο καί ειλικρινή φιλέλληνα 
E b erh ard  Mueller.

Ή  ’Ακαδημία» μέ τή νέα της μορφή, διαδόθηκε γρήγορα καί σέ άλ
λες χώρες καί ήπείρους, ένώ καί ή Ρωμαιοκαθολική ’Εκκλησία  δέν άργησε 
νά υίοθετήση τό θεσμό. Μέ κύριο όργανο τό δ ι ά λ ο γ ο ,  πού άναπτύσσετα ι 
σέ τέχνη καί επιστήμη τών διανθρώπινων καί διομαδικών σχέσεων, οί Ά -  
καδημίες άποδεικνύονται τόποι κοινωνικής είρηνεύσεως καί συνδιαλλαγής.

Ή  πρώτη έφαρμογή τοϋ θεσμού αυτού στον ορθόδοξο χώρο μέ τήν Α
καδημία τής Κ ρήτης, πιθανόν νά έγέννησε ή νά γεννήση  στό μέλλον τόν 
ισχυρισμό, πώς μέ τόν τρόπον αύτό μεταφυτεύεται στή Χώρα μας ένα άκό- 
μη ξενικό στοιχείο. Ή  πολύ δικαιολογημένη άντίδραση στήν ένδημική ξε
νομανία τοϋ τόπου μας θά μπορούσε λοιπόν καί στήν περίπτωση αυτή νά 
εύνοήση υπόνοιες καί έπιφυλάξεις.

Τό ενδεχόμενο αύτό δέν διαφεύγει άπό τήν προσοχή τών Ιδρυτώ ν. 
Δέν πρόκειται βέβαια νά μάς άπασχολήσουν «βέβηλοι καί γραώδεις μύθοι» 
(Α' Τιμ. 4, 7) καί ισχυρισμοί πού θά ύπαγόρευεν ίσως ό φθόνος, ή μισαλλο
δοξία, ό φανατισμός καί ή έμμονη άντίδραση σέ κάθε προοδευτική ιδέα καί 
προσπάθεια. Ε λ π ίζο μ ε  πώς τό "Ιδρυμα, πρός τό όποιο διαδηλώνεται σήμερα 
κατά τόν πιό πανηγυρικό καί επίσημο τρόπο ή έμπιστοσύνη τής Ορθοδοξίας 
καί τοϋ ’Έ θνους μας, δε θά άντιμετωπίση τέτοιους σκοπέλους· άν όμως,



Η  αίθουσα συνεδριάσεων

παρ' ελπίδα, ήθελε συμβή τό αντίθετο, καί τούτο δέν πρόκειται νά μάς ξεν ί
ση, ούτε καί νά μας άποθαρρύνη. Γνωρίζομε τή μοίρα του χριστιανού στον κό
σμον αυτό, αλλά δέ λησμονούμε καί την ελπίδα του:«Μακάριοί έστε όταν όνει- 
δίσωσιν υμάς καί διώξωσιν καί ε ϊπωσιν παν πονηρόν καθ' ύμών ψευδόμενοι 
ένεκεν έμοϋ» (Ματθ. 5, 11).

Εΐμεθα όμως «έτοιμοι άεί πρός απολογίαν παντί τω α ίτοϋντι ημάς λό
γον» (Α- Πέτρ. 3, 15), όταν πρόκειται νά ικανοποιήσομε απορίες καί ερω
τήματα ανθρώπων μέ προαίρεση αγαθή.

Τα όσα είπαν όσοι έτίμησαν τό βήμα τοϋτο σήμερα, εδοσαν ασφαλώς 
μιαν αρκετά σαφή εικόνα τής αποστολής του Ιδρύματος. 'Ελπίζω πώς όσα 
εχω τήν τιμή καί τή  χαρά νά προσθέσω, θά συμπληρώσουν τήν εικόνα τούτη.



Ή  Ορθόδοξος Ακαδημία Κ ρήτης είναι ένα "Ιδρυμα, πού κύριο προ
ορισμό έχει νά άσκή τό δ ι ά λ ο γ ο .  Είναι λοιπόν απαραίτητο  νά διατυπώσω- 
με ορισμένες βασικές σκέψεις γύρω από ιή ν  έννο ια  τοϋ διαλόγου γενικά καί 
τή θέση του στή ζωή τής Εκκλησίας καί τής κοινωνίας σήμερα.

Ή  ανάκληση τής πλατωνικής δ ιαλεκτικής μεθόδου στό σύγχρονο 
εκκλησιαστικό έργο θά έπιχειρηθή στό "Ιδρυμα τούτο σύμφωνα μέ τις βα
σικές μορφές καί επιδιώξεις τής μεθόδου αυτής. Δέ λησμονούμε, φυσικά, πώς 
ή δ ιαφοροποίηση τού όρου «διαλεκτική» από τόν Κ άντιο  μέχρι τό διαλε
κτικό υλισμό καί τόν υπαρξισμό, έκαμε τή χρήση  τού όρου όχι πάντοτε 
ακίνδυνη καί ανώδυνη. ’Αλλά καί τό γεγονός  αυτό συνιστα έναν ακό
μη λόγο γιά τήν έπαναγωγή στις πηγές.

Η διαλεκτική είναι μιά τέχνη. Είναι ή τέχνη τού διαλόγου καί τής 
σ υ ζ η τ ή σ ε ω ς ·  ή τέχνη τής συμπράξεως στήν  αναζήτηση τής αλήθειας, 
ή τέχνη τού «από κοινού φιλοσοφεϊν».

Μορφολογικά ό διάλογος είναι μιά τέχνη τού «έρωταν καί άποκρίνε- 
σθαι» ('). Τούτο όμως όχι μόνο δέν έξαντλεΐ, άλλ' ούτε κάν έκφράζει τήν άξια 
καί την  ουσία τού διαλόγου. Δύσκολο βέβαια τό νά γνωρίζης νά αποκρίνεσαι, 
δυσκολώτερο δέ τό νά γνωρίζης νά έρωτας· δυσκολώτατον όμως τό νά 'θε
τής στό διάλογό σου στόχους υψηλούς καί μεστούς σέ περιεχόμενο: Ο
στόχος  ακριβώς καί όχι ή μορφή είναι γιά τόν Πλάτωνα τό χαρακτηρι
στικό γνώρισμα τού αληθινού διαλόγου, αν καί οί διάλογοι πού έκληροδό- 
τησε στήν ανθρωπότητα αποτελούν καί άπό τήν  άποψη τής μορφής καί τού 
λογοτεχνικού ύφους κορυφαία δημιουργήματα τού ανθρωπίνου πνεύματος. 
Ο διάλογος είναι μιά πορεία τού πνεύματος πού αποβλέπει στή συστημα

τική διάκριση, ανάλυση καί ταξινόμηση των εννοιών, πμοκειμένου νά έξευ- 
ρεθή μιά κοινή βάση συνεννοήσεως (-’). ’Αλλά καί αυτή ή διανοητική διερ
γασία  δημιουργεί απλώς τις προϋποθέσεις καί ανοίγει τό δρόμο γιά τή 
γνήσ ια  φιλοσοφική ενατένιση. Κ α τ’ αύτήν ό διαλεγόμενος άνθρωπος, πού 
τήν ψυχή του καταφλέγει ό έρωτας τού «είδέναι», συμπορεύται μέ τούς συν
ομιλητές του, γ ίνετα ι μέτοχος στις γνώσεις καί στ ις  εμπειρίες των καί 
σ υ ζ η τ ε ΐ ,  δηλαδή συνανιχνεύει μαζί των τήν  ο ύ σ ία τ ώ ν  όντων. Ε π ιδ ίω ξη  
είναι ή προσπέλαση τού φαινομενικού, τού παροδικού, τού φθαρτού, ή προσ-

(') «Τόν δ’ έρωταν καί άποκρίνεσθαι έπιστάμενον άλλο τι σύ καλεΐξ ή διαλεκτικόν;». 
Πλάτ., Κρατύλος, 390 C.
(-) Τό «διαλέγειν» καί «διαλέγεσθαι» χρησιμοποιούνται μέ τή διπλή αύτή σημασία 
τής ένέργειας (συζήτηση) καί τού σκοπού ή τοϋ αποτελέσματος αυτής (λογική διαίρε
ση): «Έφη δέ καί τό διαλέγεσθαι όνομασθήναι έκ τού συνιόντας κοινή βουλεύεσθαι 
διαλέγοντας κατά γένη τα πράγματα». Ξενοφ. Ά π ο μ ν .  IV , 5. 12.—«Τό κατά γένη δι- 
αιρεΐσθαι καί μήτε ταύτόν ον είδος έτερον ήγήσασθαι, μήθ’έτερον ον ταύτόν, μών 
ού τής διαλεκτικής φήσομεν επιστήμης είναι;—Φήσομεν». Πλάτ., ■ Σοφιστής, 253 
CD. Πρβλ. Φαιδρός, 266 B—C. >



έγγ ιση  του χώρου επέκεινα τών αισθητών, οπού υπάρχει ό φωτεινός κόσμος 
των ιδεών. Ή  «θεωρία» τών ιδεών καί μάλιστα τής υψιστης ιδέας τοϋ αγα 
θού αποτελεί, όπως γνωρίζομε, τόν έσχατο στόχο τοϋ πλατωνικού διαλόγου, 
όχι επειδή ικανοποιεί απλώς τήν περιέργεια, τήν αναζήτηση τοϋ νοΰ, άλλα 
γιατί μόνο μέ τή θέα καί ιή  μέθεξη τούτη βρίσκει τό νόημα καί τήν εκπλ ή
ρωσή της ή ανθρώπινη φύση. Γ ι’ αυτό καί πρέπει νά υποψιαζόμαστε μια 
βαριά πνευματική καί κοινωνική κρίση εκεί όπου ό άχθρωπος άποστρέφεται 
ή άνακόπτει τό διάλογο, όπως άκριβώς έγινε μέ τήν άποστασία τών πρω το
πλάστων καί όπως γίνεται μέ όλες τις μονολιθικές ιδεολογίες καί τά ολο
κληρωτικά καθεστώτα.

Στό σημεΐον αυτό είναι, πάντως, άνάγκη νά διευκρινίσομε πώς ή 
πλατωνική παράδοση τοϋ διαλόγου άποτελεΐ βέβαια τήν  άφετηρία τής 
έργασίας καί προσδιορίζει, ώς ένα βαθμό, τή μέθοδο, άλλά δέν ικανοποιεί 
πλήρως καί τή βασική επιδίωξη μιας σύγχρονης εκκλησιαστικής ’Ακαδημίας. 
Ό  Karl Jaspers έχει παρατηρήσει ήδη πώς ό πλατωνικός διάλογος δέν είναι 
έκφραση κοινωνίας, άλλά μάλλον έκφραση τής δ ιαλεκτικής δομής τής δ ια
νοητικής γνώσεως(1). Τό γεγονός πώς ή πλατωνική ’Ακαδημία δέν ήταν 
μιά κοινότητα διδασκαλίας μόνον, άλλά καί ζωής καί λατρείας(-), μάς επ ι
βάλλει βέβαια κάποια επιφύλαξη άπέναντι στόν ισχυρισμό τοϋ Γιάσπερς. 
Φαίνεται, ώστόσο, πώς άποφασιστική στον πλατωνικό διάλογο ήταν 
πραγματικά ή λογική σχέση ανάμεσα στό υποκείμενο καί στό άντικείμενο 
καί όχι ή άγαπητική κοινωνία τών π ρ ο σ ώ π ω ν .  "Οσο καί αν στό «Συμπό- 
σιον» άποκαλύπτεται τό αίτημα γιά κοινωνικότητα καί υποδηλώνεται πώς τό 
«συμφιλοσοφεΐν», στή μορφή τοϋ διαλόγου, είναι ταυτόχρονα καί δ ιαπροσω
πική κοινωνία, ό έσχατος στόχος παραμένει πάντοτε έξω άπό τήν προσω
πική σφαίρα, στόν άντικειμενικό χώρο τών ιδεών, ή δέ προσέγγισή του επ ι
διώκεται μέ τήν αυστηρά λογική μέθοδο.

Σέ μιάν εποχή, βέβαια, πού ή στυγνή δημαγωγία καί ή άνεύθυνη ρητο
ρεία προστρέχουν καί πάλι στις μεθοδεϊες τών σοφιστών γιά νά παραστήσουν 
«τόν ήττω λόγον κρείττω»· σέ μιάν εποχή, πού ό διάλογος χρησ ιμοπο ιε ίτα ι,  
τ ις  πιό πολλές φορές, ώς τέχνη «εριστική», όχι γιά νά δ ιακονήση τήν αλή
θεια, άλλά γιά νά έκμεταλλευθή τά άδύνατα σημεία στούς ισχυρισμούς 
τοϋ «αντιπάλου»- σέ μιάν εποχή, τέλος, πού ή κυριαρχία τοϋ ά-λόγου, τοϋ 
έξω- ή παρα-λογικοϋ επιφέρει τόσα δεινά καί άπειλεΐ μέ βάναυσο θράσος 
τήν  ίδια  τήν επιβίωση τοϋ άνθρώπινου γένους, ή λύση τοϋ Σωκράτη καί τοϋ 
Πλάτωνα παίρνει καί πάλι, χωρίς άμφιβολία, ιδ ια ίτερη έπικαιρότητα. Ή  χ ρ ι
στιανική ’Εκκλησία  όμως μπορεί καί πρέπει νά προχωρήση πέραν άπό τή 
λύση αυτή. Γιατί άπό τή στιγμή πού «6 Λόγος έγένετο σάρξ» (’Ιωάν. I, 14),

(*) Jaspers Κ., Philosophie, 3. Arif 1., Berlin 1956, Bd.11, σ. iig.
V) Aster E. von, Geschichte der Philosophie, 15. Anfl., Stuttgart 196S, σ. 62.



ή αλήθεια έπαυσε να είναι απλή υπόθεση τής λογικής, αντικείμενο γνώσεως 
μόνον. Ό  Λόγος έγινεν «άρτος τής ζωής» ("Ιωάν. 6,48).

Γνώση τής αλήθειας σημαίνει άπό τότε γεύση τής αλήθειας ώς δωρεάς 
τοϋ 'Αγίου Πνεύματος με τήν  κοινωνία, τήν υπαρξιακή μετοχή καί πραγμά
τωση, τήν «καθαρότητα τής καρδίας» καί τήν  ταπείνωση. Αυτό σημαίνει 
πώς ό διάλογος στό χώρο ενός 'Ιδρύματος, όπως τό έγκαινιαζόμενο σήμερα, 
δεν ε ίναι δυνατό νά άσκήται ώς διαλεκτική των επιχειρημάτων καί τής ρη
τορικής σοφιστείας , άλλ’ ούτε καί μόνον ώς διαδικασία αποκλειστικά λο- 
γ ικής άναζητήσεως τής αλήθειας. Ό  διάλογος θά άσκήται εδώ ώς νηπτική 
μάλλον συνάντηση περισυλλογής, «κάθαρσις διάνοιας» μέσα στή ζεστασιά 
τής άγαπητικής κοινωνίας τών προσώπων. Εδώ δεν θά επιβάλλεται ή αλή
θεια δογματικά, άλλά θά διερευνάται μέ συνυπαρξιακή εύθύνη καί φιλικό συμ- 
πνευματισμό καί θά βιώνεται κάτω άπό τό ιλαρόν φώς τής συναντήσεως τοϋ 
ανθρώπου ώς άδελφοϋ.

Ό  διάλογος είναι για μάς μιά θύρα εξόδου τοϋ ανθρώπου άπό τήν 
εγωκεντρική αύτοδικαίωση. Πιστεύομε πώς μόνο μέ μιά τέτοια άγαπητική 
κοινωνία, ελεύθερη άπό πάθη, φανατισμούς, μισαλλοδοξίες, ιδιοτέλειες καί 
ταπεινά συμφέροντα, γ ίνετα ι άσφαλής καί ή «θεωρία» τής άλήθειας καί ή 
εξεύρεση τής ορθής λύσεως στά προβλήματα πού άντιθέτουν τους άνθρώπους, 
καλλιεργούν τήν εχθρα καί οξύνουν τόν «τάραχον τών παθών».

Δυστυχώς δέν έχομε άκόμη καλλιεργήσει μιά Θ ε ο λ ο γ ί α  τ ο ϋ  
δ ι α λ ό γ ο υ .  Γνωρίζομε όμως πώς ολόκληρη τή βιβλική ’Αποκάλυψη δια
τρέχει μιά δ ιαλεκτική άρχή, πού εκφράζεται επ ίσης κατά τρόπον εξαίσιο 
καί μοναδικό στή δομή καί στό περιεχόμενο τής ορθοδόξου Λατρείας. Ό  
Τριαδικός Θεός άποκαλύπτεται διαλεγόμενος στήν κοινωνία τών τριών Προ
σώπων. Διαλέγεται μέ τά πνεύματα καί τόν κόσμο. Δ ιαλέγεται μέ τόν άνθρω
πο άκατάπαυστα στήν πορεία τής 'Ιστορίας. Ή  πτώση εκφράζεται ώς 
μονομερής διακοπή τοϋ διαλόγου τούτου άπό τόν άνθρωπο. Ά λ λ ά  καί σ ’ αυ
τή τήν  κατάσταση τής έσχατης άποστασίας, ό Θεός καλεϊ τόν έμφοβο καί 
γυμνό Ά δ ά μ  καί διαλέγεται μαζί του. "Οταν δέ ό Λόγος τοϋ Θεοϋ «εις τά 
’ίδια  ήλθε» καί «έσκήνωσεν έν ήμΐν» (’Ιωάν. 1, 11. 14), ό διάλογος πήρε 
μιάν εντελώς νέα διάσταση καί ουσία.

Για νά γνωρίζουν τις προθέσεις, τήν αύτοσυνειδησία  καί τις  υποχρεώ
σεις  τοϋ Ιδρύματος  τούτου όλοι εκείνοι, τούς όποιους ξενίζουν ίσως οί σκέ
ψεις μας ή θά ξενίσουν στό μέλλον οί ένέργειές μας, είναι άνάγκη νά δηλώσω- 
με κατά τήν επίσημη αυτή στιγμή μέ κάθε ε ιλικρίνεια  καί ευθύτητα, πώς ή 
μορφή, τό περιεχόμενο, ή έκταση καί ή αποστολή τοϋ διαλόγου στό χώρο αυ
τό έχουν προδιαγραφή ήδη άπό Ε κ ε ίν ο ν ,  γιά τή δόξα τοϋ οποίου εγκαινιά
ζετα ι  καί θέλει νά έργασθή ή ’Ορθόδοξος Α κ α δη μ ία  Κρήτης.

Ή  επί γής  ζωή τοϋ Χριστού υπήρξε μιά διαρκής άναζήτηση καί



συνάντηση του ανθρώπου καί διάλογος άγάπης μαζί του.
Διαλέγεται ό Κύριος στό Ναό καί στή Συναγωγή, άλλά καί εξω από 

αυτήν: στή λίμνη, στή  θάλασσα, στό όρος, στήν άγορά, στό πραιτώριο, στό 
Γολγοθά" δ ιαλέγετα ι π α ν τ ο ύ  καί πάντοτε: ό χρ ιστιαν ικός  διάλογος δε γνω
ρίζει εναν «ήγιασμένον» τόπο καί χρόνο καί πολύ περισσότερο δεν είναι υ
πόθεση μιας εκλεκτής μερίδας μόνον, μιας λέσχης, ενός κλειστού γκέττο.

Διαλέγεται μέ τή Χαναναία, μέ τή Σαμαρείτιδα καί με τούς "Ελληνες: 
ό χρ ιστιανικός διάλογος, αν καί δέν αγνοεί τή φύση, τήν 'Ιστορία  καί τά 
τείχη των δ ιακρίσεων καί των διαιρέσεων, πού ορθώνονται άνάμεσα στούς 
ανθρώπους, οφείλει νά έμπνέεται από τό πνεύμα Ε κ ε ίν ο υ ,  πού γκρέμισε τό 
μεσότοιχον τής εχθρας καί έκάλεσε όλους στήν κοινωνία των τέκνων τού 
θεού.

Διαλέγεται γιά τά μεγάλα καί αιώνια ζητήματα τής ζωής, γιά τό Θεό 
καί τήν  ψυχή, γιά τήν αλήθεια, τό θάνατο, τήν  ανάσταση καί τήν ελπίδα" 
δέν άποστρέφεται όμως καί τά άλλα, όσα συνηθίζει νά όνομάζη «πεζά» καί 
«χυδαία» ό άλαζονικός άσκητισμός, πού θέλει νά άγνοή τήν ενότητα τής 
Δημιουργίας καί τήν  καθολικότητα τής άγάπης του Θεού.

Διαλέγεται μέ τόν "Αρχιερέα καί τόν Πιλάτο καί μάς διδάσκει πώς 
γιά τό χρ ιστιανικό  διάλογο δέν υπάρχουν περιθώρια υπολογισμού, δειλίας 
καί σκοπιμοτήτων.

Διαλέγεται μέ τούς Γραμματείς καί τούς Φαρισαίους καί μάς διδά
σκει πώς ό διάλογος πρέπει νά άσκήται όχι μόνο μέ έκείνους πού συμφωνούν, 
άλλά κυρίως μέ έκείνους πού διαφωνούν μαζί μας.

Δ ιαλέγεται μέ τούς Τελώνες, μέ τόν εκατόνταρχο καί τούς στρατιώ 
τες, μέ τούς εκβιαστές δηλαδή καί τούς τυράννους τού ιουδαϊκού λαού, δ ια
λέγεται μέ τ ις  πόρνες καί τούς αμαρτωλούς καί μάς διδάσκει πώς ό χ ρ ισ τ ι 
ανικός διάλογος πρέπει νά διεξάγεται έκεΐ, όπου « έπλεόνασεν ή άμαρτία », 
γ ιατί έκεΐ άκριβώς πρέπει νά « ύπερπερισσεύση ή χάρις»  (Ρωμ. 6, 20).

Δ ιαλέγεται άκόμη καί μέ τό Σατανά καί μάς διδάσκει πώς ό χρ ισ τ ια ν ι
κός διάλογος πρέπει νά επιδιώκεται καί έκεΐ, όπου δέν υπάρχει ελπίδα!.

"Υστερα άπό τις πολύ γενικές αυτές σκέψεις, ας δούμε τώρα τις βασι
κές κατευθύνσεις, προς τις όποιες προτίθεται νά έπιδιώξη τήν  άσκηση τού 
διαλόγου τό "Ιδρυμα τούτο. Είναι βέβαια ευνόητο πώς οί στόχοι πού θέτο
με σήμερα προσδιορίζουν ενδεικτικά μόνο τούς όραματισμούς τής Α καδη
μίας. Τό έργο τη ς  θά διαμορφωθή σταδιακά, κατά τή διάρκεια μιάς δυναμι
κής πορείας, πού θά είναι ανάλογη πρός τις δυνατότητες καί τ ις  είδικώτερες 
περιστάσεις
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Τό "Ιδρυμα στρέφει πρωταρχικά τήν προσοχή καί τή σκέψη του 
πρός τό π λ ή ρ ω μ α  τ ή ς ’ Ε κ κ λ η σ ί α ς  καί επιθυμεί νά διακονήση, 
κατά δύναμη, τήν πνευματική ζωή καί τήν κατά Θεόν προκοπή του.

"Οτι ή διακονία αυτή θά έμπνέεται άπό τήν  ορθόδοξη πνευματικότητα 
είναι αυτονόητο. Δέν είναι όμως, δυστυχώς, τό ίδ ιο  αυτονόητο καί τό πε
ριεχόμενο τής πνευματικότητας αυτής. Ή  νεοελληνική θεολογία, κατά τό 
μεγαλύτερο μέρος της, καί μάλιστα στήν  περίοδο πού άκολούθησε ύστερα 
άπό τήν εθνική άποκατάσταση, δέν επέτυχε, όπως γνωρίζομε, νά συνδια- 
λεχθή δημιουργικά με τή νεοελληνική διανόηση, άλλά τήν άκολούθησε 
μάλλον στήν πορεία του «έξευρωπαϊσμοϋ», δηλαδή στήν άποξένωση άπό 
τις ζωτικές πηγές καί τά ριζώματα τής ελληνορθόδοξου παραδόσεως.

Ή  άντίδραση στό φαινόμενο αύτό τής άλλοτριώσεως έφερε σέ ένα 
σθεναρό μέν, άλλά λ ίγο— πολύ στείρο συντηρητισμό, άνίκανο νά παρακο- 
λουθήση τή ζωή τής σύγχρονης κοινωνίας καί νά δώση σωστική άπάντηση 
στά εναγώνια προβλήματα τής εποχής μας.

Ή  τρίτη, τέλος, βασική τάση εκφράζεται ώς προσπάθεια «επαναγω
γής εις τό βάθος» μέ τήν καλλιέργεια μιας νεοπατερικής θεολογίας. Πρόκει
ται, χωρίς άμφιβολία, γιά μιά περισυλλογή καί μιάν άνάνηψη μέ πολλές ελπί
δες σέ μιά στιγμή πού ή μονομέρεια τού θεολογικοϋ επιστημονισμού αφήνει 
νά γίνη άκόμη πιό α ισθητή ή δίψα γιά τό «ύδωρ τόζώ ν»  ('Ιωάν.4, 10). Έ άν  
ή προσπάθεια αύτή έπιτύχη νά άποφύγη μιάν απλή «άρχαιολογική» άνάκριση 
των πηγών, θά μπορέση άσφαλώς νά μάς όδηγήση σέ μιά μετάνοια θεολογική, 
εκκλησιαστική, πνευματική, σέ έναν άνακαινισμό τής ψυχής καί τού φρονή
ματος, σέ μιάν άπόξεση καί άποβολή τών επιθημάτων, πού έχουν «συσχηματί- 
σει» τή ζωή καί τή σκέψη μας πρός τή «σοφία» καί τήν «έπιθυ- 
μία» «του αίώνος τούτου». Ή  ’Ορθόδοξος ’Ακαδημία Κ ρήτης επι
θυμεί νά συνδράμη, κατά δύναμη, τό διάλογο αύτό τής ’Εκκλησίας μέ τόν 
ίδιο τόν εαυτό της. ’Επιθυμεί όμως παράλληλα— καί αισθάνεται τούτο ώς 
τήν ειδική άποστολή της! — νά ύπενθυμίζη μέ τό έργο καί τόν προβληματι
σμό της, πώς ή στροφή καί ή μεταστροφή αύτή δέν έπιτρέπεται νά έπιχειρη- 
θή ώς ένα άλμα έξω άπό τήν 'Ιστορία  καί τήν πραγματικότητα τού σύγχρο
νου άνθρώπου. Οί Πατέρες έδίδαξαν κατά τρόπον εξαίσιο, πώς ή ενανθρώπη
ση τού Λόγου ίσοδυναμεΐ μέ άνάληψη τής 'Ιστορίας καί τής καθολικότητας 
τής ζωής στό μυστήριο τής θείας Οικονομίας. Γ ι ’αύτό καί τό εν Χριστώ «έφ’ 
άπαξ» υπάρχει καί βιώνεται στό «νΰν» καί στό «ώδε» τής ύποστάσεως τού 
προσώπου, τού λαού, τής συγκεκριμένης «ώρας» στήν  πορεία τής Ισ το ρ ία ς .  
Αύτό δέ σημαίνει, βέβαια, πώς ζωντανή καί αληθινή θεολογία είναι ή θεο
λογία τής έπικαιρότητας, όπως ισχυρίζονται μερικοί. Πραγματικά επίκαιρη 
είναι μόνον ή ζωντανή καί άληθινή θεολογία. Ζωντανή όμως καί άληθινή



είναι ή θεολογία εκείνη, πού «διακρίνει τα πνεύματα» (4 , 'Κ ορ.ΐ£ )10)συλ,λαμ$ά- 
νει καί ερμηνεύει σωστά τα μηνύματα των καιρών καί μετουσιώνει τό λόγο 
τοϋ Θεού σέ «άρτον» για τή ζωή καί τή σωτηρία τού κόσμου (Ίωάν. 6,51).

Τήν επιστροφή αυτή στα ριζώματα τής ορθοδόξου παραδόσεώς μας 
κάτω από τό πρίσμα των αιτημάτων τοϋ παρόντος έχει πρόθεση νά ένθαρρύ- 
νη τό "Ίδρυμα τούτο, πριν άπ" όλα στα πλαίσια τοϋ προγράμματος γίά τήν 
επιμόρφωση τοϋ ιερού κλήρου, των λαϊκών θεολόγων, τών λοιπών στελεχών 
τής Ε κ κ λ η σ ία ς  καί γενικά όλων εκείνων, πού από θέση ή προαίρεση, μετέ
χουν ενεργά στό έργο της καί βαστάζουν τό Σταυρό τοϋ Χριστού μέσα 
σ ’ ένα κόσμο, πού έχει έντονη τήν α ίσθηση τοϋ «Απερχομένου λιμού». Γνω
ρίζομε πώς οί εργάτες τοϋ Ευαγγελίου απειλούνται διαρκώς άπό τήν πνευμα
τική κόπωση καί τήν αμφιβολία μήπως «εις κενόν έδραμον καί εις κενόν έ- 
κοπίασαν» (Φιλιπ. 2,16). Τούτο είναι φυσικό καί άναπόφευκτον ίσως, όταν, 
ενώ στους πιό πολλούς τομείς τού κοινωνικού βίου αναγνωρίζεται καί ικα
νοποιε ίτα ι ή ανάγκη για τακτική ενημέρωση, επιμόρφωση καί έξειδίκευση, 
τά στελέχη τού εκκλησιαστικού έργου έγκαταλείπονται συνήθως αβοήθητα 
σε έναν αγώνα, πού έχει αξιώσεις πολύ δυσανάλογες προς τά εφόδιά των.

Μέ τήν πρόθεση αύτή θέτομε άπό σήμερα τήν ’Ακαδημία στή δ ιά
θεση τής Ά π ο σ το λ ικ ή ς  ’Εκκλησίας τής Κρήτης καί στή διακονία  τής ’Ορ
θοδόξου ’Εκκλησίας μας γενικώτερα. «Ά λλή λω ν  τά βάρη βαστάζοντες» (Γαλ. 
6,2) καί τόν «όνειδισμόν τοϋ Χριστού φέροντες» (Έ βρ . 13,13) ομόψυχα μέσα 
σέ ένα σταθερά μεταβαλλόμενο καί πρός τήν  έκκοσμίκευση κατευθυνόμενο 
κόσμο, θά έπιτύχωμε ασφαλώς νά άποδεσμεύσωμε τις  ανακαινιστικές, τις 
δημιουργικές, τις μόνες αληθινά επαναστατικές δυνάμεις τής ελληνορθόδο
ξου κληρονομιάς μας, για νά ζήση τό  ’Έ θνος μας καί ό κόσμος.

Ό  όραματισμός έπειτα τοϋ σεπτού Οικουμενικού μας Πατριάρχου Ά -  
θηναγόρα Α', πού αποβλέπει στό νά προαχθή τό ομόγνωμο φρόνημα τού π λ η 
ρώματος τών Ορθοδόξων "Εκκλησιών σέ μια τόσο κρίσιμη στιγμή τής Ι σ τ ο 
ρίας, κατά τήν όποια οφείλει νά δώση πειστικά τή μαρτυρία τη ς  ή ’Ορ
θοδοξία, ό όραματισμός αυτός, λέγω, πού άπέφερεν ήδη έξοχους καρπούς, 
επ ιτρέπει καί στό "Ιδρυμα τούτο νά έλπίζη, πώς θά πραγματωθή καί ή άλ
λη πρόθεσή του, νά γίνη δηλαδή ένας τόπος, μια γέφυρα γιά τήν καλύτε
ρη γνωριμία καί κοινωνία, γιά ένα γόνιμο συμπνευματισμό τών ’Ορθοδόξων.

Στό πλαίσιον αυτό αισθάνεται τό Ίδρυμα  έντονα τήν υποχρέωση νά 
συνδράμη, κατά δύναμη, τό έργο τής ’Ορθοδόξου ’Εξωτερικής Ι ε ρ α π ο σ το 
λής, κυρίως μέ τήν προετοιμασία τοϋ πληρώματος τής Ε κ κ λησ ίας ,π ο ύ  πρέπει, 
πριν απ’ όλα, νά άποκτήση ιεραποστολική συνείδηση, ώστε νά πάρη ενεργά 
μέρος στήν άρχόμενη μέ καλούς οιωνούς προσπάθεια. ’Αλλά καί μέ άλλες 
ενέργειες, μάλιστα δέ μέ τήν παροχή εκπαιδευτικών καί μορφωτικών ευκαι
ριών σέ νέους άπό τήν  ’Ασία καί τήν ’Αφρική, ελπίζει νά δ ιακονήση ή "Α
καδημία τό έργον αυτό. Τό Ίδρυ μα  επιθυμεί, τέλος, νά έ-πιδιώξη, εάν ό Θεός
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εύδοκήση, συναντήσεις καί διάλογο μέ εκπροσώπους από τις μή χρ ιστιανι
κές θρησκείες, διάλογο πού επιβάλλεται άπό τήν ισχυροποίηση τοϋ ρεύματος 
τής αθεΐας καί τοϋ υλισμού, άλλά καί άπό τήν  ανάγκη νά γεφυρωθή τό χά
σμα πού χωρίζει καί άντιθέτει τούς λαούς.

"Οτι ή ’Ακαδημία θά υπηρετήση μέ ζήλο καί φρόνηση καί στά πλαίσια 
πάντοτε των όσων άποφασίζονται πανορθοδόξως, τό οικουμενικό έργο τής 
καταλλαγής των χριστιανικώ ν ’Εκκλησιών, ε ίναι βέβαια αυτονόητο. Αυτό 
γνωρίζομε πώς είναι τό θέλημα τοϋ Κυρίου τής Ε κκλησ ίας ,  άλλά καί τό α
νόθευτο φρόνημα τής "Ορθοδοξίας. Οικουμενικό τό κήρυγμα τής Βασιλείας 
τοϋ Θεοΰ καί οικουμενικό τό Ε λ λ η ν ικ ό  σκεϋος, μέ τό όποιον εφθασε τό χαρ
μόσυνο άγγελμα ως τά πέρατα τής γής. Οικουμενικοί οί μεγάλοι Πατέρες καί 
διδάσκαλοι τής ’Ορθοδοξίας. Οικουμενικό τό μαρτύριό της, οικουμενική ή 
μαρτυρία καί ή 'Ιστορία της. Οικουμενικό, όχι «έξ υφαρπαγής», άλλά κατά 
τόν σταθερό του προσανατολισμό τό πρώτο στήν τάξη Πατριαρχείο τής "Ορ
θοδοξίας, τμήμα τοϋ οποίου άναπόσπαστο είναι καί ή "Αποστολική ’Εκκλη
σία τής Κ ρήτης, πού καυχάται έπ ίσης γιά τό οικουμενικό πνεΰμα μεγάλων 
τέκνων καί άγιων της, γιά τήν οίκουμενικότητα του πληρώματος της γεν ι
κά. Οικουμενική ή θεολογία τής ’Ορθοδοξίας, οικουμενική ή λατρεία, ο ι
κουμενικό τό "Αγιον ’Ό ρ ο ς  στή σύνθεση τών κοινοβίων καί στ ις  ανέφελες 
στιγμές τής Ισ το ρ ία ς  του. Οικουμενική ή δομή καί ή δ ιο ίκηση, οίκουμενι-



κή ή εμπειρία καί ή άποκαραδοκία τής 'Ορθοδοξίας, οικουμενική λοιπόν 
ή ουσία καί ή αποστολή της. Κ ι ’ αν υπήρξε συχνά οικουμενική καί ή π ι
κρία της, οικουμενική μαρτυρεϊται σήμερα ή αγάπη της καί ή συγγνώμη. 
Δέ λησμονούμε, φυσικά, πόσο δύσβατος είναι ό δρόμος τής καταλλαγής, 
πόσον εδραιωμένα τά εμπόδια, πόσον απροσμέτρητη ή ευθύνη απέναντι στήν 
αλήθεια! "Αν δμως ίσχύη αυτό πού είπαμε στήν αρχή, πώς ή αλήθεια 
γιά τό χρ ιστιανό  δέν αποκαλύπτεται στήν απλή αναζήτηση του νοϋ, άλλά 
στό άγαπητικό  άνοιγμα τής καρδιάς, τότε ασφαλώς ισχύει καί γιά τόν ο ι
κουμενικό διάλογο ό λόγος του ποιητή:

« 'Όσο πιό πλέρια αγαπάς, τόσο καί πιό πολύ γνω ρίζεις  »!..
Μέ αύτή τήν έννοια θά καλλιεργήση τό 'Ίδρυμα πυκνές δ ιεκκλησ ιαστι-  

κές επαφές, κατά τις  όποιες ελπίζομε πώς θά δώση μιά χρήσιμη γιά τή διακο
νία τής καταλλαγής μαρτυρία τής ’Ορθοδοξίας. Είναι, άλλωστε, ζωηρή άκόμη 
στή συνείδησή μας ή επίσημη δήλωση πού έκαμε πριν λ ίγες μόλις έβδομάδες 
από τό βήμα τούτο ό διάσημος θεολόγος τού Προτεσταντισμού Κ αθηγητής 
Edm und  Schiink: « Ή  Ορθοδοξία καλείται, ϊνα, έξερχομένη τής άπομονώσε- 
ως, άποκαλύψη εις τούς λοιπούς χριστιανούς τόν πλούτον των πνευματικών 
θησαυρών, τούς οποίους διετήρησεν άλωβήτους διά μέσου των αιώνων». 
Θά άμελήσωμε λοιπόν «τού χαρίσματος» μας; (Α' Τιμ. 4, 14). "Αν καυχώμε- 
θα γιά τήν κληρονομιά μας, ή παρακαταθήκη αύτή δέν μπορεί νά μείνη άνε- 
νέργητη: «Ού καίουσι λύχνον καί τιθέασιν αύτόν ύπό τόν μόδιον» (Ματθ.5,1 5).

Ό  διάλογος μέ τό σύγχρονο άνθρωπο
Ό  διάλογος τής ’Ορθοδοξίας μέ τό σ ύ γ χ ρ ο ν ο  ά ν θ ρ ω π ο  ε ί

ναι ό άλλος ευρύτατος χώρος, μέσα στον όποιον άποτολμά νά προχωρήση 
καί νά έργασθή ή ’Ακαδημία. Στό βήμα τούτο μάς ωθεί ή συνειδητοποίηση 
τής ιδ ια ίτερης εύθύνης πού φέρει ή Ε κ κ λ η σ ία  γιά τά Ιδ ιόμορφα  προβλήμα
τα τής πίστεως καί τής ζωής τού ανθρώπου τής εποχής μας.

Είναι δύσκολο νά προσδιορίση κανείς τήν έννοια «σύγχρονος άνθρω
πος». ’Από καθαρά χρονική άποψη όλοι οί άνθρωποι μιας εποχής είναι βέ
βαια «σύγχρονοι». Παρατηρήθηκε, ωστόσο, πάντοτε καί παρατηρεϊται ιδ ι 
αίτερα σήμερα μιά σημαντική διαφοροποίηση. "Αν όρίσωμε τόν πολιτισμό 
ώς τό σ ύ ν ο λ ο  τ ώ ν  α υ τ ο ν ο ή τ ω ν  στή ζωή ενός λαού, είναι εύκο
λο νά άντιληφθοΰμε τήν ουσία τού προβλήματος: "Οσοι άνθρωποι αποδέχον
ται ακόμη αύθόρμητα ο,τι καί στό παρελθόν ϊσχυεν ώς αυτονόητο, ανήκουν, 
χωρίς αμφιβολία, σε  έναν πολιτιστικό «χρόνο» διαφορετικό άπό εκείνο, στόν 
όποιον οδεύουν όσοι αισθάνονται τόν έαυτό τους ανέστιο μέσα στό κατά 
παράδοση πολιτ ιστικό  σκεύος. Ό  διαφορισμός αυτός άλλοτε είναι αποτέ
λεσμα προσωπικής τοποθετήσεως καί εκδηλώνεται ώς κ ρ ι τ ι κ ή  τών αυ
τονοήτω ν  καί έμμεση ή άμεση έγκατάλειψη, κάποτε μάλιστα καί ώς επανα
σ τα τ ικ ή  άποβολή των, ένώ άλλοτε οφείλεται στήν ίδια τή δυναμική ίδιονο- 
μία τού πολιτισμού ή συντελειται ώς συνέπεια εξωτερικών έπιδράσεων καί



εκφράζεται ώς κ ρ ί σ η των αυτονοήτων. Πολύ συχνά καί τά δυό φαινόμενα 
είναι παράλληλα. Ή  κρίση είναι αποτέλεσμα τόσο τής κριτικής, όσο καί 
τής δημιουργίας νέων ή τής επιβολής ξένων πολιτ ιστ ικώ ν αυτονοήτων. Ή  
αδυναμία ή ή άρνηση του συνόλου των ανθρώπων νά παρακολουθήσουν ταυ
τόχρονα τή δ ιαδικασία  αυτή προκαλεΐ πολλές άπό τ ις  κοινωνικές συγκρού
σεις (αντίθεση γενεών, συντηρητ ικο ί— προοδευτικοί, κατεστημένο—επανά
σταση κλπ.).

Είναι γνωστό πώς κάτω άπό τήν επίδραση του Διαφωτισμού καί τών νεω- 
τέρων ρευμάτων καί εξελίξεων ό Νέος Ε λ λ η ν ισ μ ό ς  πέρασε, όπως καί πολλές 
άλλες κοινωνίες, σέ μια διαδικασία, πού μπορούμε νά τήν ονομάσομε κατά 
τούτο ώς ε ι κ ο ν ο κ λ α σ τ ι κ ή  καθ' όσον επιφέρει βαρύτατη κρίση καί 
εγκατάλειψη ή υποκατάσταση πολλών άπό τά παλαιότερα αυτονόητα.

'Η ποιμαίνουσα Ε κ κ λ η σ ία  μας, ωστόσο, δέν επέτυχε, όπως είπαμε πα
ραπάνω. νά παρακολουθήση σέ όλη τήν έκταση καί τό βάθος τη ς  τήν ταχύτα
τη αυτή αλλαγή. Ή  συναίσθηση τής ευθύνης για τή βαρύτιμη κληρονομιά της, 
οί πολυποίκιλες εξωτερικές επιβουλές, οί διαρκείς εσωτερικοί περισπασμοί, 
ή στροφή τού ενδιαφέροντος πρός τή διοίκηση καί τήν όργάνωση 
καί ή δέσμευσή της σέ σχήματα περασμένα ή σέ ξένα πρός τή φύση 
καί τήν  άποστολή της έργα, δέν άφησαν τήν ’Εκκλησία  νά συνέχιση τή 
στράτευσή τη ς  στο ζωντανό εκείνο δ ιαφωτιστικό κίνημα, πού είχε αρχίσει 
πριν άπό τή ν Έ π α ν ά σ τα σ η  μέ τή σύμπραξη φωτισμένων κληρικών. Ή  νεοελ
ληνική θεολογία μας, άπό τήν άλλη μεριά, υποχρεωμένη νά διαδράμη μέ γορ
γό ρυθμό τό έδαφος τής επιστήμης, πού είχε μείνει άγεώργητο κατά τούς 
χρόνους τής δουλείας,δέν επέτυχε,παρά τήν πλούσια επιστημονική καί μορφω
τική τη ς  προσφορά, νά άνοιξη τούς ζωτικούς κρουνούς τής ’Ορθοδοξίας καί 
νά ποτίση μέ Ανόθευτο νερό τήν πνευματική καί κοινωνική δίψα τού λαού.

’Έ τσ ι ,  ύστερα άπό 150 χρόνια  Ανεξάρτητου εθνικού βίου, τό κήρυγμα, 
ή κατήχηση καί ή εκκλησιαστική Αγωγή γενικά,ό εκκλησιαστικός τύπος κλπ. 
συνεχίζουν νά προσφέρουν συχνά μιάν άποπνεύματοποιημένη ’Ορθοδοξία: ένα 
σύστημα νοησιαρχικοΰ σχολαστικισμού, μιά χρησιμοθηρική ηθικολογία, ένα 
πλαίσιο Ατομικής καί κοινωνικής σωφρονιστικής, ένα άποθησαύρισμα εθνικών 
καί άλλων κοσμικών καυχήσεων.

Ό  λαός βέβαια, πού δέν φαίνεται νά έχη Αποκοπή ακόμη, κατά ένα 
σημαντικό ποσοστό, άπό τ ις  ρίζες τής ’Ορθοδοξίας, θά μπορούσε, μέ τ ις  ποι
κίλες εκδηλώσεις του, νά μετριάση τήν Απαισιοδοξία πού κυριεύει κάθε χρ ι
στ ιαν ική  συνείδηση όταν άνακρίνη μέ νηφαλιότητα  τήν πορεία τού εθνικού 
καί τού έκκλησιαστικοΰ μας βίου. ’Αλλά δέν πρέπει νά μάς εξαπατούν τά φαι
νόμενα. Ή  άμβλυνση τού εκκλησιαστικού φρονήματος δείχνει καθαρά τήν 
πραγματική κατεύθυνση τής πορείας.

’Αδιάψευστη μαρτυρία είναι ή Απόσταση ή, πιό σωστά, ή διάσταση 
ανάμεσα στήν ’Εκκλησία καί στή νεοελληνική επιστήμη καί διανόηση γενι-



κώτερα, Ή  θεολογία μας αντιμετώπισε τις νεώτερες τάσεις καί εξελίξεις στην 
επιστήμη, στην τέχνη , στη φιλοσοφία κλπ. α π ο λ ο γ η τ ι κ ά  μάλλον παρά 
δ ι α λ ο γ ι κ ά .  Π ήρε στάση επιφυλακτική, κριτική, αντιρρητική. ’Έ τ σ ι  όχι 
μόνο δέ μπόρεσε νά άνακόψη, άλλα πολύ περισσότετο ένίσχυσε τό φαινόμενο 
τής έκκοσμικεύσεως, όπως θά δούμε παρακάτω. Ή  διανόηση άπό τήν πλευ
ρά της μίλησε με απέχθεια για «βυζαντινισμούς» καί «σκοταδισμούς», όχι μέν 
πάντοτε άδικα, πολύ συχνά όμως άπό προκατάληψη καί άγνοια. Γ ιατί πρέπει 
νά λεχθή καί τούτο: ή αντίληψη πού έχουν πολλοί άπό τούς διανοουμένους 
μας γιά τήν Ε κ κ λ η σ ία  καί τή χριστιανική πίστη μαρτυρεί συχνά μιάν ά π ο  
καρδιωτικά χονδροειδή άγνοια καί παρεξήγηση.

'Ο πω σδήποτε ισχύει καί γιά τον τόπο μας ο,τι χαρακτηρίζει τήν ανά
λογη εξέλιξη σέ άλλες χώρες: ότι δηλαδή ή Ε κ κ λ η σ ία  έμάκρυνε τό Θεό άπό 
τόν κόσμο, ένώ ή δ ιανόηση έμάκρυνε τόν κόσμο άπό τό Θεό. Στό μέσον έ
μεινε τό κενό. Καί μπροστά στο κενό ό άνθρωπος αισθάνεται πάντοτε φρί
κη καί άγχος.

Αύτόν άκριβώς τόν αγχώδη καί έντρομον άνθρωπο καλείται νά συναντή- 
ση καί πάλιν ή "Εκκλησία. Νά μήν άρκεσθή στόν Ευαγγελισμό τού Χριστού 
προς εκείνους μόνο πού διαθέτουν άκόμη «τήν άφελότητα τής καρδίας» τού 
Μακρυγιάννη καί τόν πηγαίο ορθόδοξο στοχασμό τού Παπαδιαμάντη καί τού 
Σολωμού. Μιά Ε κ κ λ η σ ία  πού δέν έχει χάσει άπό τή συνείδησή της τήν ε ικό
να τού «σώματος τού Χριστού» (Α' Κορ. 12,12 έξ.) καί τήν αποστολή τού 
ποιμένας (’Ιωάν. 10,11 έξ.) καί πού καυχάται γιά τούς π ιστούς καί τούς ά
γιους της, οφείλει καί νά όδυνάται γιά τούς άλλους, πού ίσω ς ή δική μας ά- 
ναξιότητα καί ασυνέπεια στάθηκε αφορμή γιά νά α ισθάνονται «μονιάδες» καί 
«desperados», «ξένοι των διαθηκών τής επαγγελίας.. ..  ελπίδα μ ή έχοντες καί 
άθεοι έν τφ κόσμοι» (Έφεσ. 2,12).

Ή  "Ορθόδοξος "Ακαδημία Κρήτης γνωρίζει πώς οί ελάχιστες δυνάμεις 
της είναι πολύ δυσανάλογες προς τις αξιώσεις ενός εποικοδομητικού διαλό
γου τής Ε κ κ λ η σ ία ς  με τή διανόηση τού τόπου μας. Δέν θά παράλειψη, 
ώστόσο, νά άξιοποιήσή π ρ ό ςτή ν  κατεύθυνση αυτή κάθε δυνατότητα, γιά νά 
φανερωθή «έν τφ μέσω ήμών ό ποιήσας τά άμφότερα εν καί τό μεσότοιχον 
τού φραγμού λύσας, τήν έχθραν» (Έ φεσ. 2,14).

Ή  κοινωνική ευθύνη
Μιά άλλη όψη τού προβλήματος « Ε κ κ λ η σ ία  καί σύγχρονος άνθρωπος» 

άναφέρεται στήν κοινωνική παρουσία καί εύθύνη τής ’Εκκλησίας. Είναι 
άνάγκη νά έξηγήσωμε σήμερα μέ σαφήνεια καί ειλικρίνεια  τις  θέσεις καί τις 
σκέψεις μας πάνω στό ζήτημα τούτο, ώστε νά μήν ΰπάρξη στό μέλλον περι
θώριο γιά άπορίες καί παρεξηγήσεις.

Ή  "Ορθόδοξος ’Ακαδημία Κ ρήτης έχει διπλή αποστολή: ’Επιθυμεί, ό 
πως είπαμε, νά άσκήση κυρίως έργο έκκλησιαστικό καί πνευματικό, παράλ



ληλα όμως έχει τήν πρόθεση να προσφέρη, κατά δύναμη, καί κοινωνική 
διακονία. Μέ τό Κέντρον ’Α γροτικής Ά να π τύ ξεω ς ,  πού εχει ένταχθή άπό τήν 
αρχή στο ευρύτερο πρόγραμμα τής ’Ακαδημίας, παρέχονται ήδη στους αγρό
τες μας τεχνικές γνώσεις καί ποικίλες διευκολύνσεις, πού αποβλέπουν στήν 
άνοδο τοϋ βιοτικού των επιπέδου μέ τή βελτίωση των καλλιεργειών καί γε
νικά των όρων τής εργασίας καί τής ζωής των. Τό πρόγραμμα αύτό θά 
συστηματοποιηθή τώρα στά πλαίσια ειδικών εκδηλώσεων, μέ τή συνδρομή, 
όπως ελπίζομε, καί των αρμοδίων γεω ργικώ ν Υ π η ρεσ ιώ ν .  Σύντομα θά τε
θούν σε εφαρμογή προγράμματα έπιμορφώσεως ε ν η λ ί κ ω ν .  "Ιδιαίτερη θά επ ί
δειξη τό "Ιδρυμα μέριμνα γιά τά προβλήματα τών Νέων. Ό πο ιαδήποτε  φρον
τίδα  γιά τά προβλήματα τής γυναίκας στή σύχρονη κοινωνία καί μάλιστα στήν 
ύπαιθρο, θά βρή τήν ’Ακαδημία πρόθυμο συμπαραστάτη. Τή στροφή τού 
ανταγωνιστικού τοπικισμού τών διαμερισμάτων τής Κ ρήτης πρός μιά δυνα
μική συνεργασία καί αλληλεγγύη κατά τό πνεύμα τού αρχαίου «σ υ γ κ ρ  η- 
τ ι  σ μ ο ΰ» θεωρούμε ώς πρωταρχική προϋπόθεση γιά τήν πραγμάτωση τών 
μεγάλων στόχων, πού θά δικαιώσουν τούς αγώνες τής Μεγαλονήσου καί θά 
σημάνουν τήν απαρχή τοϋ λαμπρού μέλλοντος, πού όλοι όνειρευόμεθα.Πρός 
τήν κατεύθυνση αύτή θά έργασθή τό "Ιδρυμα μέ επιμονή καί ελπίζομε πώς 
θά άποτελέση πραγματικά «τό σπ ίτ ι  τής Κ ρήτης» , τόπο συναντήσεως, 
συναδελφώσεως καί δημιουργικού συνασπισμού τών Κρητών. Ή  κοινοτική 
καί περιφερειακή ανάπτυξη, ή συμβολή στήν ανάσχεση τής άστυφιλίας καί 
τής μεταναστεύσεως, τά προβλήματα τών έπαναπατριζομένων Ε λ λ ή ν ω ν  εργα
ζομένων καί γενικά ή ενθάρρυνση τοϋ ανθρώπου στό μόχθο του γιά τήν οι
κονομική άνάπτυξη καί τήν πολιτ ιστική  προκοπή τοϋ τόπου έχουν ιδιαίτερη 
θέση στό πρόγραμμα, καί στό ενδιαφέρον τής "Ακαδημίας. Τό επιστημονικό 
έργο τοΰΤδρύματος, τέλος, δέν θά περιορισθή στό χώρο τής θεολογίας μόνον, 
άλλα θά έπεκταθή στή διερεύνηση ζωτικών προβλημάτων τοϋ πνευματικού 
καί κοινωνικού μας βίου.

Γιά τή διακονία αύτή δέ θεωρούμε άπαραίτητη  μιά θεολογική καί 
έκκλησιολογική θεμελίωση. Είπαμε πώς ό χαρακτήρας τού ’Ιδρύματος είναι 
διφυής. Καί νομίζομε πώς ή επιθυμία μας νά συνεισφέρομε, κατά δύναμη, 
στήν  πρόοδο τής Πατρίδας μας αποτελεί επαρκή δικαιολογία  γιά τήν ενα
σχόληση καί μέ αντικείμενα, πού θεωροΰνταιώς «άλλότρια» γιά τήν Ε κ κ λ η 
σία καί τή θεολογία.

"Επιθυμούμε, ωστόσο, νά έρωτήσωμε τή στιγμή αύτή: τι είναι πρά
γματι γιά τήν ’Εκκλησία ί δ ι ο ν  καί τί ά λ λ ό τ ρ ι ο ν ; Τί άπό εκείνο πού 
ονομάζομε γενικά «κοινωνία» ή «κόσμον» ανήκει στήν "Εκκλησία καί τί ε ί
ναι ξένο γ ι ’ αύτήν;

Γνωρίζομε πώς ποτέ στήν ιστορία  τοϋ Χριστιανισμού δέ δόθηκε 
ομόφωνη απάντηση στά ερωτήματα αύτά. Καί σήμερα οί γνώμες διχάζονται. 
Οι μέν έχουν τό βλέμμα σταθερά στραμμένο πρός τήν  έσχατολογική έπαγγελία



του Ευαγγελίου καί βρίσκουν όχι μόνο μάταιη, άλλα καί θεολογικά απαρά
δεκτη την  ενασχόληση μέ τή ματαιότητα των επιγείων. Οί άλλοι αισθάνον
ται ζωηρά τήν κοινωνική ευθύνη του Χριστιανού καί πιστεύουν πώς ή οδύνη 
τοϋ κόσμου οφείλει νά είναι οδύνη καί σταυρός τής ’Εκκλησίας. ‘Υπάρχουν 
βέβαια καί εκείνοι πού επείγονται νά εγκαθιδρύσουν τή Βασιλεία τοϋ Θεού 
στή γή, έστω καί αν αυτό πρέπει νά συντελεσθή μέ τήν εξαπάτηση καί 
τήν καταδυνάστευση τοϋ άνθρώπου. Γ ι ’ αυτούς όμως δέν άξίζει νά γίνη λό
γος εδώ! Ή  κοινωνική διακονία τοϋ 'Ιδρύματος θεμελιώνεται στήν πεποί
θηση πώς καί οί δυό βασικές άπόψεις είναι βιβλικά νόμιμες, μόνον έφ’ όσον 
ή μια άποτελεΐ προέκταση καί έλεγχο τής άλλης. Διαφορετικά συμβαίνει ο,τι 
ό Oswald Spengler έθεώρησε ώς χαρακτηριστικό τοϋ στοχασμοϋ τοϋ Τολστόϊ 
καί τοϋ Ν τοστογιέφσκη: ό πρώτος περιμένει άπό τό Χ ριστιανισμό τή λύτρω
ση τής κοινωνίας. Βλέπει στό Ευαγγέλιο μόνο δυνάμεις ικανές νά επενεργή
σουν τήν κοινωνική επανάσταση. Ή  στάση αυτή ίσοδυναμεΐ μέ « άκρότα- 
τον έξευτελισμό τοϋ Μεταφυσικοϋ άπό τό Κοινωνικό ». Τόν « άκρότατον 
έξευτελισμό τοϋ Κοινωνικού άπό τό Μεταφυσικό » επ ιχειρεί,  άντίθετα, κα
τά τόν Spengler, ό Ντοστογιέφσκη, πού θεωρεί τόν κόσμο ώς κάτι « άδιάφο
ρο » γιά τό δράμα τής ψυχής καί τή λύτρωσή της. ’Ίσω ς οί χαρακτηρισμοί 
άδικοϋν τούς δυό κορυφαίους συγγραφείς. Δέν πρόκειται όμως νά μείνη 
κανείς σήμερα χωρίς φανατικούς οπαδούς αν ταχθή μέ τή μιά ή τήν άλλη 
άποψη! Πολύ επίκαιρη καί σήμερα ή « Θεολογία τής Έ παναστάσ εω ς» , πού 
έξαρτά τό νόημα, τήν  άποστολή καί τό μέλλον τοϋ Χριστιανισμού άπό 
τή συμβολή του στήν άλλαγή τής δομής τοϋ κοινωνικού βίου. Ε π ίκ α ιρ η  όμως, 
επίσης, καί ή άλλη τάση, εκείνη πού κατηγορεί ώς υλιστική άντίληψη τοϋ 
Χριστιανισμού κάθε ενασχόληση τής ’Ε κκλησίας μέ τά βιοτικά προβλήματα 
τοϋ άνθρώπου.

Ή  θεολογία τής "Ακαδημίας είναι καί ώς πρός τό πρόβλημα τούτο μιά 
θεολογία γεφυρώσεως τοϋ χάσματος. Νομίζομε δέ πώς καί ή θεολογία αύτή 
βρίσκει τή  δ ικαίωσή της στήν ούσία τή ς  ’Ορθοδοξίας, ή όποια μάλιστα 
μπορεί νά κατάδειξη τήν ορθή διέξοδο στό σχετικό δ ε ί λ η μ μ α ολόκλη
ρου τοϋ χρ ιστιανικού  κόσμου.

Ή  ’Ορθοδοξία διαθέτει τήν πιό ρεαλιστική άντίληψη γιά τή ζωή καί 
τήν κοινωνία, γ ιατί  γνωρίζει τήν πραγματικότητα τής άμαρτίας καί τοϋ Σα
τανά ώς πραγματικότητα όχι άπλώς ήθική, άλλ’ όντολογική. Γ ι ’ αύτό δέν πα- 
ρασυρόμεθα σέ ένα χιλ ιαστικό  εύδαιμονισμό, ούτε καί στήν αισιοδοξία τοϋ 
« κοινωνικού Εύαγγελίου ». Δέν θεωρούμε τό Εύαγγέλιον ώς « οδηγό καλής 
συμπεριφοράς », ώς σύστημα κανόνων πρός « εξυγίανση » καί τελείωση τής κοι
νωνίας. Γνωρίζομε, άλλωστε, πόσον εγκληματικά είναι μερικά « εξυγιαντικά μέ
τρα » πού λαμβάνονται πολλές φορές στό όνομα δήθεν τοϋ Χριστιανισμού! 
Ά λ λ ’ οϋτε καί τήν άπαισιοδοξία εκείνων συμμεριζόμαστε, πού δ ικαιολο
γούν τήν άπουσία τής ’Εκκλησίας άπό κάθε κοινωνική εύθύνη, έπικαλούμε-



νοι τό επιχείρημα, πώς ή αποστολή τής Ε κ κ λ η σ ία ς  (ή σωτηρία  των ψυχών) 
είναι άσχετη πρός τή ματαιότητα των εγκοσμίων πραγμάτων. Πιστεύομε πώς 
ό χριστιανός μπορεί νά είναι όχι μόνον, όπως είπαμε, ό πιο ρεαλιστής, άλλα 
παράλληλα καί ô πιο αισιόδοξος ά πα το ύ ς  ανθρώπους. Γνωρίζει πώς τό τέ
λος τοϋ κόσμου θά σφραγισθή μέ τήν  ολοκληρωτική αποτυχία  τής 'Ιστορίας 
(Ματθ. 24). Γνωρίζει όμως, επίσης, πώς τό νόημα τής 'Ιστορίας βρίσκεται 
πέραν από τό χρόνο. Ζή στήν 'Ιστορία, άλλα μετέχει στήν αιωνιότητα. Ή  
'Ιστορία «κεΐται εις χεϊρας Θεοϋ ζώντος», πού σώζει καί εκείνη καί τόν άν
θρωπο καί τόν κόσμο άπό τό δράμα τής ματαιότητας. Ποιό νόημα έχει ή π ί
στη στήν α ν α κ α ί ν ι σ η  τής κτίσεως εν Χριστώ, ό πανηγυρισμός τής 'Ορ
θοδοξίας γιά τή μ ε τ α μ ό ρ φ ω σ η ,  ποιά ή δόξα τής ά ν α σ τ ά σ ε ω ς ,  
πώς «τά πάντα πεπλήρωται φωτός...», πώς ό Χ ριστός «καινά πο ιε ί  πάντα», 
προς τι τό μήνυμα «χαίρετε λαοί καί άγαλλιάσθε», άν τό ϋψιστο καί έσχα
το πού έχει νά πή ό Χριστιανισμός είναι ή υπόμνηση τής ματαιότητας;

’Ασφαλώς τίποτε δεν είναι γιά τό Θεό τόσο μάταιον, όσον ή θεολο-



για τής ματαιότητας!. Ό  κόσμος δεν είναι δικός μας για νά όρίσωμε εμείς τό 
νόημά του. Ό  κόσμος ανήκει στό Θεό. 'Ο  δέ Θεός «ούτως...  ήγάπησε... 
τόν κόσμον, ώστε τόν υιόν τόν μονογενή έδωκεν... ϊνα σωθή ό κόσμος δ ι’ 
αύτου» (’Ιωάν. 3,16-17).

Αυτός λοιπόν ό κόσμος του Θεοϋ έχει περάσει σήμερα στό στάδιο 
ενός καθολικού μετασχηματισμού. Είναι δυνατόν νά θεωρηθή αδιάφορη για 
τήν ’Εκκλησία ή διαδικασία αυτή τής αλλαγής; Ό  ελληνικός χώρος π.χ. 
μεταβαίνει ταχύτατα από τήν κλειστή, αυτάρκη, κοινοβιακή καί στό βά
θος φ ι λ ά ν θ ρ ω π η  αγροτική οικονομία καί δομή τής ζωής, στον ο ικο
νομικόν ορθολογισμό τής βιομηχανίας, των επιχειρήσεων, τής κοινωνίας 
των μεγάλων αστικών κέντρων. Τί σημαίνει αυτό γιά μιά "Εκκλησία πού ή 
λατρεία, ή νοοτροπία, ή θεολογία καί ή ζωή της είχε διαμορφωθή κυρίως γιά 
νά άνταποκρίνεται στ ις  ανάγκες του αγροτικού βίου; Ε ίναι αδιάφορη γιά τήν  
Ε κ κ λησ ία  ή είσοδος τού πληρώματος της στήν περιπέτεια τού σκληρού 
άνταγωνισμού καί των βίαιων συγκρούσεων; Βέβαια, ό άνθρωπος δέν γνωρίζει 
πάντοτε τό «εν, οϋ έστι χρεία» (Λουκ. 10,42). Τούτο έχει ώς πρώτην άποστολή 
νά ύπενθυμίζη καί νά προσφέρη σ' αυτόν ή Ε κ κ λ η σ ία ,  τόν «άρτον τής ζωής» 
(’Ιωάν. 6,35). Ή  Ε κ κ λ η σ ία  όμως δέν Αλησμόνησε ποτέ νά προσεύχεται καί 
«υπέρ ευκρασίας άέρων, ευφορίας των καρπών τής γής  καί καιρώάειρηνικών».

Κανείς δέν άρνήθηκε ποτέ στήν "Εκκλησία τό δικαίωμα τούτο. Πώς λοιπόν 
μπορεί νά θεωρηθή ώς εκτροπή καί μάλιστα ώς «υλιστική» ερμηνεία τού 
Χριστιανισμού ή άνάλογη πρός τις συνθήκες τού παρόντος προσευχή καί 
μέριμνα τής "Εκκλησίας γιά τό καλό «κλίμα» μέσα στό εργοστάσιο καί στήν 
επιχείρηση καί ή φροντίδα της γιά «καιρούς ειρηνικούς» καί άπόλεμους, ώστε 
νά ζήση ό κόσμος;

Ή  Ε κ κ λ η σ ία  άσκησε πάντοτε τή θ ε ρ α π ε υ τ ι κ ή  φ ι λ α ν 
θ ρ ω π ί α ,  επουλώνοντας ή απαλύνοντας πληγές στό σώμα τής κοινωνίας. 
Κανείς δέν Èκατηγόρησε ποτέ τήν ’Εκκλησία γιά τή μέριμνά της αύτή. 
Ποιος λοιπόν μπορεί νά τήν άπαλλάξη άπό τήν ύποχρέωση νά προχωρήση 
τώρα πέραν άπό τή θ ε ρ α π ε υ τ ι κ ή  στήν π ρ ο λ η π τ ι κ ή  φ ι λ α ν 
θ ρ ω π ί α ;  Ό  θεολογικά νόμιμος χώρος γιά τήν παρουσία, τή μαρτυρία καί 
τή δράση τής ’Εκκλησίας δέν είναι ό χώρος τού «'Αγίου», άλλ’ ό χώρος 
τού Δαιμονικού. Στά σκοτεινά εκείνα έγκατα, όπου τό κακό οργανώνεται 
καί άπεργάζεται τήν καταδυνάστευση τού άνθρώπου, εκεί οφείλει νά κατεβή 
ή "Εκκλησία, όπως άκριβώς κατέβηκε ό Κύριός της στον "Αδη.

Ή  θέση μας θά γίνη σαφέστερη, αν άναφερθουμε στό καθολικό φαι
νόμενο πού ονομάζομε έ κ κ ο σ μ ί κ ε  υ σ η .  Είναι γνωστό πώς ή ’Ορθοδοξία 
μίλησε πάντοτε γιά τήν πληρότητα τής άγάπης τού Θεού καί τήν καθολικό- 
τητα τής σωτηρίας. 'Η  ’Εκκλησία άνέλαβε στούς κόλπους της τόν κόσμον ο 
λόκληρο, καί τόν «άναφέρει» ολόκληρον επ ίσης κατά τή θεία λειτουργία 
στό Θεό. Αύτό καί όχι, όπως συνήθως πιστεύεται, ή «έναρμόνιος» σχέση



’Εκκλησίας καί Κράτους στό Βυζάντιον, εξηγεί την παρουσία τής ’Εκκλησίας 
σε όλες τις φάσεις του ιστορικού μας βίου, σέ όλες τ ις  πτυχές της ζωής 
του λαού μας. Κατά τά νεώτερα χρόνια όμως και το αυτονόητον αυτό πέ
ρασε σέ κρίση. Τά α ίτ ια  υπήρξαν πολλά. Μνημονεύω μόνο ιό θεολογικό 
προβληματισμό. ’Έ ντρομοι μπροστά στ ις  καινοφανείς εξελίξεις, βιαστήκαμε 
να άνεγείρωμε καί πάλι τό «μεσότοιχον» πού είχε πέσει μέ τήν ανάσταση 
του Χριστού. Θέσαμε αυθαίρετα όρια στ ή Δημιουργία του Θεού, διαχωρίζον
τας ανάμεσα στό «ιερό» καί τό «βέβηλο», στό «σωματικό» καί στό «ψυχι
κό», στον «πνευματικό» καί τόν «τεχνικό» πολιτισμό, στην «’Εκκλησία» 
καί τόν «κόσμο». ’Έ τ σ ι  χάθηκε ή έννοια τής ενότητας τής ζωής καί πα
ραδόθηκε στό σατανά δ ,τ ι εξαγοράστηκε μέ τό τ ίμ ιον αίμα τού Χριστού.

Στήν έμμονή αυτή των χριστιανών να υπενθυμίζουν στον κόσμο τήν 
«κοσμικότητα» καί τή ματαιότητά του, οφείλεται, ώς ένα σημαντικό βαθμό, 
ή έκκοσμίκευση, πού αποτελεί σήμερα τό όξύτερο πρόβλημα όχι μόνο για 
τό Χριστιανισμό καί τις Θρησκείες, αλλά καί για τήν πνευματική ζωή τού 
ανθρώπου γενικά.

Γιά πολλούς χριστιανούς ή γνώση, ή επιστήμη, ή τέχνη καί ή τεχνική, 
ή οικονομία κλπ. ανήκουν στήν κατηγορία  «κόσμος», πού εμείς νομίζομε 
πώς βρίσκεται στήν κατάσταση τής αποστασίας καί τής φθοράς. "Ετσι ή δ ι
δασκαλία γιά τήν Πρόνοια τού Θεού καί τή  μεταμορφωτική ενέργεια τού 'Α
γίου Πνεύματος κινδυνεύει νά μείνη δόγμα νεκρό. Τό νόημα καί τή δικαίω
ση τού μόχθου του φυσικό είναι νά ζητά, επομένως, ό άνθρωπος στήν αυτό
νομη εντελέχεια τής 'Ιστορίας καί στήν αυτοδύναμη ερμηνεία των επ ι
τευγμάτων του.

Μέ τόν άνθρωπον ακριβώς αυτό, πού φαίνεται νά εχη χάσει τήν προ
οπτική τής α ιωνιότητας, επιθυμεί νά διαλεχθή ή Ορθόδοξος ’Ακαδημία 
Κ ρ ήτης  σέ μια προσπάθεια νά θεωρηθούν τό έργο καί τά καθημερινά προ
βλήματα τής ζωής του κάτω από τό φως τής ’Ορθοδοξίας. Μιά τέτοια θ ε ο λ ο 
γ ί α τής  κ α θ η μ ε ρ ι ν ό τ η τ α ς  δέν αποβλέπει, βέβαια, στή σχολαστική πε
ριπτωσιολογία, στήν εύσεβιστική ήθικολογία ή στήν αποκατάσταση μιας ίερο- 
κρατικής κοσμοθεωρίας. ’Αποβλέπει μόνο στήν άσκηση τής ευαισθησίας τού 
ανθρώπου, ώστε νά γίνη προσιτή σ ’ αυτόν ή ενόραση τής παρουσίας τού 
'Αγίου Πνεύματος στή ζωή καί στήν 'Ιστορία.

Ό  κοινωνικός διάλογος
Ή  ’Ορθόδοξος ’Ακαδημία Κ ρήτης αφιερώνεται, τέλος, στή διακονία 

τού κ ο ι ν ω ν ι κ ο ύ  δ ι α λ ό γ ο υ .
'Η  ουσία τής Ε κ κ λ η σ ία ς  εκφράζεται στό μυστήριο  τής θείας Εύχαρι- 

σ τ ίας  ώς κ ο ι ν ω ν ί α  τού ανθρώπου όχι μόνο μέ τό Θεό, άλλα καί μέ τόν 
συνάνθρωπο, τόν αδελφό. ’Αλλά μιά τέτοια πραγματικότητα  γίνετα ι κάθε μέ
ρα καί λ ιγότερο  προσιτή στό σύγχρονο άνθρωπο. Ή  δομή καί οί εξελίξεις



του σημερινού βίου ελέγχονται από έντονα αντικοινωνικές δυνάμεις καί τά
σεις. Σημειώνομε δυό άπό τά πιό οδυνηρά φαινόμενα: τήν α π ο μ ό ν ω σ η  
καί  τή σ ύ γ κ ρ ο υ σ η .

Είναι γνωστή ή απομόνωση του ανθρώπου τής υπαίθρου, πού ή έντα
σή της είναι ανάλογη μέ τήν άραίωση του πληθυσμού καί τήν άποδυνάμωση 
τών θεσμών πού κράτησαν σε άμοιβαιότητα, συντροφικότητα καί αλληλεγγύη 
τήν αγροτική κοινωνία. Γνωστή καί περισσότερον α ισθητή ή απομόνωση τού 
ανθρώπου στις  πόλεις, ό άφανισμός του προσώπου μέσα στις  ανώνυμες μάζες, 
δ έγκλωβισμός του στά απομονωτήρια τών πολυκατοικιών. Γνωστή ή μετα
τροπή τόσων ανθρώπων σε άφωνα εξαρτήματα τής μηχανής καί ή δέσμευση 
εκατομμυρίων άλλων σέ εργασιακές συνθήκες μέ πλήρη απομόνωση. Μόνος 
ό σύγχρονος άνθρωπος γιατί αισθάνεται πώς ζή σέ μιάν ατμόσφαιρα μέ πολλή 
αβεβαιότητα καί μέ απρόβλεπτους κινδύνους· επιφύλαξη, καχυποψία, έλλειψη 
εμπιστοσύνης, ένα αίσθημα απειλής άπό τήν  κοινωνία, τόν παρωθούν νά 
«κο υ μ π ώ νετα ι»  καί κατά τό δυνατόν νά σιωπά « Ό  άνθρωπος για τόν άν
θρωπο κόλαση» γράφει κάπου ό Sartre καί στά λόγια αυτά εκφράζεται ή τρα
γικότητα τού ανθρώπου, αποτέλεσμα τής άκοινωνησίας του μέ τό συνάνθρω
πο καί τό Θεό. Κλεισμένος λοιπόν στόν εαυτό του καί σ τήν  ερημιά του, 
Μ ο ν ι ά ς  κατά τήν έκφραση τού ποιητή, βλέπει ό σύγχρονος άνθρωπος τά 
πάντα κάτω άπό τό πρίσμα ενός άκρατου υποκειμενισμού:

«σωστό κι" αν είναι, δίκιο, δέ ρωτώ κ ι’ ή άλήθεια δέ μέ νοιάζει· 
εγώ τό σπλάχνο μου άφουκράζουμαι κ ι’ δ ,τι άρμηνεύει κάνω».(ή

Τό άγχος πού προκαλεΐ ή απομόνωση, γ ίνετα ι άκόμη πιό έντονο μέ 
τή σ ύ γ κ ρ ο υ σ η  πού κυριαρχεί στ ις  διανθρώπινες σχέσεις. Ή  ανθρωπό
τητα παραμένει χωρισμένη σέ μετωπικούς συνασπισμούς πού άντανακλοΰν 
τή διεθνή ένταση στήν εσωτερική ζωή τών λαών. Παράλληλα—καί αυτό ισχύει, 
όπως γνωρίζομε, ιδ ιαίτερα γιά τή χώρα μας—ή θεώρηση τών πάντων κάτω ά
πό τό πρίσμα τής πολιτικής καί ιδεολογικής δ ιαμάχης φανατίζει τά πνεύμα
τα καί δηλητηριάζει τις σχέσεις τών άνθρώπων.

Ή  ένταξη, έξ άλλου, τού ανθρώπου σέ δομές ίεραρχικής υποταγής 
καί σέ ομάδες συμφερόντων, έχει ώς άποτέλεσμα τόν κατακερματισμό τής 
κοινωνίας σέ πολυπληθείς κ λ ε ι σ τ έ ς  έ ν ό τ η τ ε ς .  Συνήθως ή αμοιβαία 
σχέση των εμφανίζεται ώς διαρκής αντίθεση καί ένταση, κάποτε μάλιστα 
καί ώς φθόνος, βίαιος άνταγωνισμός καί άγεφύρωτο ψυχοφθόρο μίσος. "Η 
α ύ τ  ο δ ι κ α ί ω σ η  καί ό οργανωμένος ομαδικός εγωισμός σπάνια άφήνουν 
περιθώριο γιά τό σεβασμό τού άλλου, γιά συνεργασία, συνεννόηση καί αλλη
λεγγύη.

Είναι, ώστόσο, γνωστό, πώς ή ειρήνη κτί ή επιβίωση τού άνθρώπινου 
γένους θά έξαρτηθή βασικά άπό τήν ικανότητα τών λαών τής γής νά συγκλί
νουν άμοιβαϊα τις  καρδιές των σ ' έναν όραματισμό τού μέλλοντος πέραν άπό 
(') Ν. Καζαντζάκη, Οδύσσεια Κ, 558—559.



τόν έγωισμό των Κρατών, τών συνασπισμών καί τών ιδεολογιών. Ε ίναι επ ί
σης γνωστό, πώς ή πρόοδος τών κοινωνιών έξαρτάται αποφασιστικά άπό 
τήν ετοιμότητα τών μελών των νά υποτάσσωνται σέ αρχές καί σκοπούς ανώ
τερους άπό τις άξιώσεις του άτομικοΰ καί τοϋ ομαδικού εγωισμού.

Είναι, τέλος, γνωστό, πώς ή ελευθερία, ή συνοχή καί ή δημοκρατική 
διακυβέρνηση ενός λαού μπορούν νά διαφυλαχθοΰν μόνον όταν έφαρμόζων- 
ται πρώτα στις  καθημερινές δ ιαπροσωπικές καί διομαδικές σχέσεις, όταν 
όλοι σέβωνται καί τηρούν τού; όρους τής κ ο ι ιή ς  ουμβιώσεως καί όταν μιά 
ομάδα δέν μονοπωλή αυθαίρετα τήν εκπροσώ πηση τού "Έθνους καί τήν εν
σάρκωση τών ιδανικών του.

Περιττό νά πούμε πόσο μεγάλη είναι ή άποστολή καί πόσο βαριά ή 
εύθύνη τής "Εκκλησίας στό σημεΐον αύτό. Π ώ; είναι δυνατό νά βιωθή τό 
μυστήριο τής θείας Εύχαριστίας— Κ οινωνίας εκεί όπου συνέχει τόν ά\Ορωπο 
τό αίσθημα τής ερημιάς, ή άλαζονία τ ή ;  αύτοδικαιώσεως, ή ένταση ιού αν
ταγωνισμού, ή β ιαιότητα τών συγκρούσεων;

Πού ή πραγματικότητα τοϋ «σώματα; τού Χριστού» όταν τά μέλη τής 
Ε κ κ λ η σ ία ς  όχι μόνον δέ μεριμνούν «υπέρ άλλήλων», δέ συμπάσχουν καί 
δέ συγχαίρουν, άλλά καί άτιμάζουν καί καταπιέζουν καί εξουθενώνουν άλληλα; 
Πού ή ε ιρήνη, ή «πάντα νοΰν ύπερέχουσα», όταν διασαλεύη τά θεμέλια 
τής γή ς  ό τάραχος τών παθών; Πού ή ενότητα τής "Εκκλησίας όπου «μερί
ζεται ό Χριστός»; Πού ή καθολικότητα τής "Εκκλησίας, όταν ή μόνη γ νή 
σια καί έγκυρη ταυτότητα τών μελών της, ή εικόνα τού Θεού, ή άνακαινι- 
σμένη μέ τό βάπτισμα στό θάνατο καί στήν άνάσταση τού Χριστού, άφα- 
νίζεται κάτω άπό τά κακέκτυπα, πού έπιβάλλει αυθαίρετα μιά μερίδα «ευ
σεβών» καί «φιλοχρίστων»;

Ό  Θεός έδωσε στήν ’Εκκλησία τή «διακονίαν τής καταλλαγής» (Β' 
Κορ. 5,18). Ε ίνα ι καιρός νά συνειδητοποιήσουμε τήν άποτυχία τών Ε κ 
κλησιών ολοκλήρου τού κόσμου νά άσκήσουν άποτελεσματικά τό λειτούρ
γημα τούτο. Καί είναι έπ ίσης καιρός νά όμολογήσωμε, μέ συντριβή 
καί μετάνοια, τήν άπουσία μιας καταλλακτικής παρεμβάσεως τών χρ ισ τ ια 
νικών δυνάμεων τής Χώρας μας κατά τούς παλαιότερους καί τούς πρόσφατους 
εθνικούς μας δ ιχασμούς καί τούς άδελφοκτόνους σπαραγμούς. Σήμερα τό 
αίτημα τής καταλλαγής προβάλλεται καί πάλιν επ ιτακτικά  στή ζωή τοϋ 
τόπου μας, όπως καί στή ζωή όλων τών ’Εθνών. Θά κατορθώση, έπί τέλους, 
ό Χ ριστιανισμός νά έπισυνάξη τ ις  δυνάμεις του; Θά δώση ή Ε κ κ λ η σ ία  τή 
μαρτυρία τής καταλλαγής μέ τήν ένότητα τού σώματός της καί τής ΐδίκης 
της ε ιρήνης ; Θά έχη τό θάρρος νά κατέβη, όπως είπαμε, στά σκοτεινά έκεΐνα 
έγκατα, όπου τό οργανωμένο κακό άπεργάζεται τό διχασμό καί τήν έχθρα, 
καί νά κηρύξη εκεί τόν άποκαταλλάξαντα τά πάντα «τφ Θεώ διά τοϋ Σταυ
ρού», τόν άποκτείναντα τήν έχθραν καί εύαγγελισάμενον «ε ιρήνην τοΐς 
μακράν καί ε ιρήνην  τοϊς έγγύς»; (Έ φεσ. 2,16— 17).



Είναι φανερό πια πώς ό εύαγγελισμός αυτός καί μάλιστα ό ευαγγελι
σμός προς όσους εύρίσκονται «μακράν», δεν μπορεί να έπιδιωχθή μόνο μέ τούς 
καθιερωμένους τρόπους εργασίας. Γνωρίζομε π.χ. πώς ό Ναός δέν είναι πια 
ό τόπος έπ ισυναγωγής τής «καθολικής "Εκκλησίας». Μια Ε κ κ λ η σ ία ,  επο
μένως, πού επιθυμεί να δ ιακονήση « π ά ν τ α  άνθρωπον ε ν  π α ν τ ί », οφεί
λει νά έξέλθη από τό Ναό! Καί όπως ό Κύριός της έφρόντιζε να διαλέγεται 
με τούς ανθρώπους όχι μόνο στο 'Ιερό, αλλά καί στ ις  πλατείες (Λουκ. 13,26), 
όπως ό Παύλος, όταν έφθασε στήν «κατείδωλον πόλιν» τής πρώτης "Ακα
δημίας, έκαμε τό διάλογο τής πίστεως όχι μόνο στή συναγωγή, άλλα καί στήν 
άγορά (Πράξ. 17,17), έτσι καί ή ’Εκκλησία καλείται νά άναζητήση σήμερα 
τόν άνθρωπο στήν καθημερινή πραγματικότητα τής ύπάρξεώς του· εκεί νά 
άκούση τή φωνή του, τήν άμφιβολία καί τή διαμαρτυρία του, νά γίνη κοι- 
νωνός στ ις  δοκιμασίες του καί νά συνδιαλεχθή μαζί του όχι πιά μόνο μέ τό 
μ ο ν ό λ ο γ ο  άπό τόν υψηλό άμβωνα, άλλά καί μέ τό δ ι ά λ ο γ ο  τής α
γάπης, τής στοργής, τής άλληλεγγύης. Ή  "Εκκλησία κατά τήν έξοδό της 
αυτή θά συναντήση ίσως άνυδρη έρημο. "Αν όμως δέν δειλιάση, άν δέν στα- 
θή νά προσκυνήση ένα είδωλο χρυσό, άν ό κάματος δέν άποκάμη γρήγορα 
τό ζήλο της, ό «ποταμός τού υδατος τής ζωής ό λαμπρός» ("Αποκ. 22,1) θά 
ρεύση καί πάλι πρός σωτηρία ψυχών.

Μέ τή συναίσθηση τού υψηλού αυτού χρέους εγκαινιάζει ή "Ορθόδοξος 
’Ακαδημία Κ ρήτης σήμερα τόν κ ο ι ν ω ν ι κ ό  δ ι ά λ ο γ ο .  Π ιστό  στις ωραι
ότερες παραδόσεις τού έλληνικοΰ άνθρωπισμοΰ, οραματίζεται τό "Ιδρυμα τού
το νά γίνη βήμα υπεύθυνο καί εντευκτήριο στούς πάντες προσιτό. Χωρίς νά 
παραβλέπη τις δυσχέρειες ελπίζει ότι θά έξασφαλισθοΰν οί προϋποθέσεις καί 
τό «κλίμα» γιά τή διεξαγωγή ελεύθερου, ειλικρινούς καί αντικειμενικού δ ι
αλόγου πάνω στά πνευματικά καί άλλα ζητήματα γενικού ενδιαφέροντος, ή 
στα προβλήματα ειδικής μορφής, πού άπασχολοΰν τόν τόπο ή ορισμέ
νες ομάδες άνθρώπων. "Αν γίνη κατανοητό πώς ό διάλογος προσώπων ή ο
μάδων, πού ένδιαφέρονται γιά κοινά ζητήματα ή δ ιαπληκτίζονται κάτω άπό 
τήν  πίεση άντιθετικών συμφερόντων, άποτελεΐ. όπως είπαμε, βασική προ
ϋπόθεση γιά τήν  επιβίωση καί τήν πρόοδο τής κοινωνίας· άν γίνη άποδεκτό 
πώς ή άσκηση στή νηφάλια αυτοσυγκέντρωση, στον αυτοέλεγχο ενώπιον 
τού άλλου, στο σ υ σ κ έ π τ ε σ θ α ι  υπεύθυνα καί ήρεμα, στο πρόθυμα καί 
μεθοδικά σ υ ν ε ρ γ ά ζ ε σ θ α ι  καί στό άγαπητικά σ υ μ φ ι λ ο σ ο φ ε ΐ ν ,  
εξομαλύνει τ ις  άντιθέσεις καί καταξιώνει τόν άνθρωπο· άν, τέλος, γίνη κα
ταληπτό, πώς ή εξασθένιση μέ τό διάλογο τής τάσεως γιά αυτοδικαίωση 
καί ή άπόξεση άπό τήν  εικόνα τού πλησίον των επιθημάτων πού συσσω
ρεύουν πάνω της οί άντιθέσεις, οί μονομέρειες καί οί προκαταλήψεις, έπι- 
τρέπουν νά άποκαλυφθή ή εικόνα τού άδελφοΰ—ή εικόνα τού Θεού, τότε δέν 
άμφιβάλλομε πώς τό "Ιδρυμα τούτο θά άφεθή άπερίσπαστο καί θά ένισχυθή 
μέ κάθε τρόπο στήν εκπλήρωση τής άποστολής του. Κάνομε θερμή έκκληση



πρός όλους έκείνους πού επιδοκιμάζουν τούς σκοπούς του 'Ιδρύματος και πο
νούν τόν τόπο, νά συμπαρασταθούν στήν προσπάθεια τής ’Ακαδημίας· ή συμ
βουλή των, ή καλοπροαίρετη κριτική, ή συνεργασία των θά μάς είναι πολύτιμη.

Γνωρίζομε καί ομολογούμε πώς ή πραγμάτωση τών επαγγελιών καί 
τών όραματισμών μας καί χρόνο θά άπαιτήση μακρό καί μόχθο όχ ι  ολίγο, 
Ά λ λ ’ ή ομόθυμη παρουσία τής Ε κ κ λ η σ ία ς  καί τόσων εκλεκτών άνθρώπων 
κατά τή σημερινή γενέθλιαν τού "Ιδρύματος χαρά, μάς γεμίζει άπό ελπίδα 
καί θάρρος. Ε κ ε ίνο ς  δε, « έν ώ καί δ ι’ οδ τά πάντα », είθε νά έπακούση τήν 
ικεσία πού άναπέμπομε εκ βαθέων μέ εύχαριστία καί βαθειά ταπείνωση:

«Βασιλεύ ουράνιε, Παράκλητε, τό Πνεύμα τής άληθείας, ό πανταχοϋ 
παρών καί τά πάντα πληρών, ό θησαυρός τών αγαθών καί ζωής χορηγός, έλθέ 
καί σκήνωσον έν ήμΐν...»,


