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Όπσο έιεγα θαη πξηλ ραίξνκαη πνπ θάλνπκε θάηη ηέηνην θαη ην δήηεζε ν Βαζίιεο,
γηαηί πνιύ ζπρλά ζηελ θνηλσλία έρνπκε ηελ εληύπσζε όηη ππάξρεη κόλν ε
θαζεκεξηλόηεηα θη όηαλ βιέπεηο αλζξώπνπο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα θάηη πνπ είλαη
εληειώο άρξεζην γηα ηελ θαζεκεξηλόηεηα, εληειώο, ιεο «ηειηθά ππάξρνπλ άλζξσπνη»
θη όρη κόλν θαλόλεο, αξρέο, άηνκα αδηάθνξα πνπ δελ αζρνινύληαη κε ηέηνηα ζέκαηα.
Άξα γη’ απηή ηελ δηάιεμε ζεσξώ όηη έρεηε δηαβάζεη όινη ηελ Καηλή Γηαζήθε κε έλαλ
ηξόπν ή κε έλαλ άιιν, δελ έρεη ζεκαζία ην ηζηνξηθό ζαο, αιιά είλαη ζεκαληηθό λα
έρνπκε απηή ηελ πξνζέγγηζε, γηαηί κεξηθέο θνξέο ηα απινπνηνύκε θαη ηα
εθθπιίδνπκε.
Δίλαη κεξηθνί από εκάο πνπ ζεσξνύλ όηη επεηδή πηζηεύνπλ είλαη πηζηνί. Βιέπεηε ηε
δηαθνξά; Δλώ θαίλεηαη λα είλαη απιώο ην νπζηαζηηθό θαη ην άιιν είλαη απιώο ην
ξήκα. Άξα ζα ην κεηαθέξσ, ζα θάλσ αλαινγίεο ζε άιινπο ηνκείο γηα λα είλαη πην
εύθνιν θαη λα κελ λνκίδεηε όηη είλαη παξεμεγήζηκν. Τπάξρνπλ πνιινί πνπ
δσγξαθίδνπλ θαη ππάξρνπλ ειάρηζηνη δσγξάθνη. Απηό ιέκε ακέζσο θαίλεηαη.
Τπάξρνπλ πνιινί πνπ ηξαγνπδάλε, εηδηθά ην ηξαγνύδη, πάλσ θάησ παίξλεηε
νπνηνλδήπνηε άλζξσπν, ζεσξεί όηη ηξαγνπδάεη, βέβαηα κεξηθέο θνξέο είλαη κόλν
κέζα ζηε κπαληέξα. Αιιά κεηά λα ηνπ πείηε ζα νξγαλώζσ κηα ζπλαπιία, ζα
ηξαγνπδάο εζύ. Άξα δελ είλαη ηξαγνπδηζηήο, παξόιν πνπ ηξαγνπδάεη. Ήζεια απιώο
λα θάλσ απηή ηελ δηαηύπσζε όηη ε ρξήζε ηνπ ξήκαηνο δελ είλαη αλαγθαζηηθά
νπζηαζηηθό. Καη κε ινγνπαίγλην. Καη κεξηθέο θνξέο ινηπόλ είλαη ην αλάπνδν, όηαλ
έρνπκε λα θάλνπκε κε πηζηνύο, λνκίδνπκε όηη είλαη απιώο πηζηνί κε ηελ έλλνηα όηη
πηζηεύνπλ, όρη όκσο όηη πξάηηνπλ. Έρεη ελδηαθέξνλ κηα δηαηύπσζε ιίγν ζε ζρέζε κε
ην Καηλή. Θέισ λα ζαο θάλσ κηα επεμήγεζε, απιώο ην δηεπθξηλίδσ. Άιιν θαηλνηνκία
θη άιιν ξηδνζπαζηηθό. Μεξηθέο θνξέο ζηηο θνηλσλίεο ζεσξνύκε όηη είλαη ην ίδην. Άξα
εμεγώ ηη ελλνώ, πνηα είλαη ε δηαθνξά. Ρηδνζπαζηηθό εηπκνινγηθά ζεκαίλεη ζπάδσ
ξίδεο θαη βξίζθσ θάηη θαηλνύξην. Απηό ζεκαίλεη όκσο όηη ππάξρεη απνθνπή. Σν
θαηλνηόκν δελ ζπάδεη ηηο ξίδεο. Κάλεη θάηη πνπ είλαη θαηλνύξην ρξεζηκνπνηώληαο ηε
ζπλέρεηα ηνπ παξειζόληνο. Άξα ε Καηλή Γηαζήθε δελ κπνξνύκε λα ηελ νλνκάδνπκε
Γηαζήθε θαη λα ελλννύκε κόλν ηελ Καηλή, γηαηί κπαίλεη θαη ε Παιαηά. Η Καηλή
Γηαζήθε ιέγεηαη Καηλή ιόγσ ηεο Παιαηάο. Η Παιαηά Γηαζήθε δελ ιεγόηαλ Παιαηά,
άξα έγηλε Παιαηά κεηά ηελ Καηλή. Σν ιέσ απηό γηαηί ν δηαρσξηζκόο ζηελ
πξαγκαηηθόηεηα απνηειεί κία θαηλνηνκία θη όρη θάηη ην ξηδνζπαζηηθό, άξα είλαη ε
ζπλέρεηα ηεο παξάδνζεο πνπ δεκηνπξγεί θαηλνηνκία, ελώ ε απόξξηςε ηεο παξάδνζεο
κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ξηδνζπαζηηθό. Σν ξηδνζπαζηηθό γηα λα θαηαιάβεηε πνπ ην
πάσ.. Άκα απνθαζίζεηε όηη ε ηζηνξία είλαη λεθξή θαη πείηε «ε ηζηνξία αξρίδεη ηώξα».
Απηό ην κνληέιν νλνκάδεηαη ζηα καζεκαηηθά αιπζίδα ηνπ Markov. H αιπζίδα ηνπ
Markov ζαο ιέεη ην εμήο, όηη ην κέιινλ εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά από ην παξόλ θαη

θαζόινπ από ην παξειζόλ. Άξα πάλσ θάησ λα ζπκάζηε όηη είλαη αθξηβώο απηό πνπ
θάλεηε όηαλ ρξεζηκνπνηείηε γνκνιάζηηρα. Η γνκνιάζηηρα έρεη ηελ ηδηόηεηα λα ζβήλεη
νηηδήπνηε θάλαηε πξηλ θαη απηό πνπ ζα γξάςεηε ηώξα κεηά ην ζβήζηκν εμαξηάηαη
κόλν από ην παξόλ. Άξα εγώ ην ρξεζηκνπνηώ θαη γηα πην κηθξά παηδηά, γηα λα ηνπο
εμεγήζσ όηη ε γνκνιάζηηρα είλαη ζύκβνιν γελνθηνλίαο. Μηα γελνθηνλία είλαη κηα
πξνζέγγηζε ηέηνηνπ ηύπνπ tabula rasa. Γειαδή έρσ πξνβιήκαηα, δελ ηα βγάδσ πέξα,
ζα ζθνηώζσ κεξηθνύο, εθόζνλ έρνπλ πεζάλεη, κεηά ζα πσ όηη θάλσ ό, ηη ζέισ. Ναη,
αιιά κε πνην δηθαίσκα ηνπο ζθνηώλεηο; Δπεηδή απιώο ζνπ ιύλνπλ ηα πξνβιήκαηα, νη
ζάλαηνί ηνπο; Άξα δελ πάεη έηζη. Όζνλ αθνξά ζην ξηδνζπαζηηθό λα είζηε
πξνζερηηθνί, γηαηί είλαη πνιινί πνπ ιέλε όηη είλαη ξηδνζπάζηεο, ελώ είλαη ζπάζηεο
από άιια πξάγκαηα θαη ηίπνηα άιιν θαη όζνλ αθνξά ζηελ θαηλνηνκία, αθόκα θαη
επηζηεκνληθά ππάξρεη κηα δηαθνξνπνίεζε. Πνιύ ζπρλά ζηελ Διιάδα αθνύηε ηε ιέμε
παηέληα. Η παηέληα είλαη όηαλ βξήθαηε θάηη θαη πάηε ζε έλαλ ρώξν επξεζηηερλίαο,
θαηαζέηεηε θαη ζαο ιέλε «λαη, απηό είλαη δηαθνξεηηθό». Η θαηλνηνκία είλαη, επηπιένλ,
κηα παηέληα πνπ έρεη γίλεη απνδεθηή θη έρεη δηαδνζεί θη έρεη αιιάμεη ηνλ θόζκν. Άξα
ζηνλ ηνκέα ηεο ζξεζθείαο ππάξρνπλ πνιιέο θνξέο πξνζεγγίζεηο ξηδνζπαζηηθέο, ηηο
νπνίεο κεηά ηηο ραξαθηεξίζακε αηξεηηθέο, γηαηί ηα έθαλαλ όπσο ήζειαλ. Άξα δελ ζα
δίλσ παξαδείγκαηα, γηαηί ζεσξώ όηη ηα μέξεηε, αιιά ζα πξέπεη λα μέξεηε όηη όηαλ
κπαίλεηε ζε απηόλ ηνλ ηνκέα είλαη πνιύ δύζθνιν λα δνύκε πνηα είλαη ε ζπλέρεηα.
Πξόζθαηα έθαλα κηα δηάιεμε γηα ηνπο εηθνλνθιάζηεο. Οη εηθνλνθιάζηεο θάλεθαλ
ηνπιάρηζηνλ γηα κηα ρξνληθή πεξίνδν όηη πάλσ θάησ ήηαλ θπζηνινγηθό. Καη ήηαλ
απιώο κηα εζσηεξηθή δηακάρε ηεο ζξεζθείαο καο, ηεο πίζηεο καο. Δλώ ζηελ
πξαγκαηηθόηεηα είραλ επεξεαζηεί από άιιε ζξεζθεία θαη απηό κπήθε ζηα Θέκαηα
ηνπ Βπδαληίνπ πνπ αθνξνύζαλ απηό ην ζέκα. Άξα απνπζία απεηθόληζεο, εθαξκνγή,
θαηαζηξνθή εηθόλσλ, εηθνλνθιάζηεο θαη ηειηθά θαηαιήμακε, κεηά από κηα πεξίνδν
πνπ είλαη πάλσ από έλαλ αηώλα νπζηαζηηθά, λα πνύκε όηη ηειηθά ήηαλ κηα αίξεζε.
Άξα απηό πνπ ξσηάσ ζπρλά είλαη γηαηί θάλακε πάλσ από έλαλ αηώλα γηα λα
θαηαιάβνπκε όηη ήηαλ αίξεζε άκα ήηαλ ηόζν απιό; Γηαηί ππήξραλ πνιιά ζενινγηθά
επηρεηξήκαηα θαη βέβαηα θη έλα γεσπνιηηηθό ππόβαζξν. Άξα ζέισ λα ζαο δείμσ ην
εμήο, όηη ζε απηή ηελ πεξίπησζε είρακε κηα αίξεζε ε νπνία ήηαλ απηό πνπ
πξνσζνύζε θαη ν Παηξηάξρεο θαη ν Απηνθξάηνξαο. Φαληαζηείηε ηώξα όηη είκαζηε
ζην Βπδάληην, εκείο είκαζηε ν ιαόο θαη ν Παηξηάξρεο θαη ν Απηνθξάηνξαο μαθληθά
καο ιέλε όηη δελ ζα έρνπκε εηθόλεο. Καη καο εμεγνύλ κάιηζηα όηη νη δηάζεκνη
ζενιόγνη καο έρνπλ πεη όηη απηό είλαη θαθό. Γηαηί είλαη κηα κνξθή επηθαλεηαθήο
ιαηξείαο κε ηελ έλλνηα ησλ δύν δηαζηάζεσλ. Απηό ινηπόλ άκα θνηηάδεηε πόζν
θξαηάεη είλαη απίζηεπην. Ξαλαιέσ ινηπόλ όηη απηό ήηαλ κηα ξηδνζπαζηηθή θίλεζε θη
όρη κηα θαηλνηνκία. Γηόηη ππήξρε κηα παξάδνζε αηώλσλ λα θάλνπκε εηθόλεο θαη
μαθληθά καο εμεγνύλ ηέξκα νη εηθόλεο. Άξα ζα κπνξνύζαηε λα ην πείηε όηη απηό ήηαλ
κηα θαηλνηόκα ζθέςε. Γελ είλαη. Απηό είλαη έλα σξαίν παξάδεηγκα ξηδνζπαζηηθήο
ζθέςεο, πνπ ηειηθά ε ζθέςε ηεο παξάδνζεο θαη ε ζπλέρεηα ηεο θαηλνηνκίαο απέδεημε
όηη ήηαλ κηα αίξεζε. Καη ην πην εληππσζηαθό, επεηδή έρνπκε μεράζεη απηόλ ηνλ
αγώλα, είλαη όηη δελ ζπλεηδεηνπνηνύκε όηη ε Δθθιεζία καο ηώξα είλαη ην βπδαληηλό
πλεύκα πνπ έρεη παξακείλεη από ην Βπδάληην, πνπ λίθεζε ηνπο εηθνλνθιάζηεο. Γηαηί

ζέισ λα θαληαζηείηε, λα μαλακπείηε ζε κηα εθθιεζία ηώξα θαη λα κελ ππάξρνπλ
θαζόινπ εηθόλεο. Σώξα. Γειαδή ζηελ επόκελε εθθιεζία πνπ ζα κπείηε, ζέισ λα ην
ζθεθηείηε κεηά από απηή ηε δηάιεμε, ηη ζα γηλόηαλ αλ είραλ ληθήζεη νη εηθνλνθιάζηεο.
Θα δείηε όηη είλαη δύζθνιν λα ην θαληαζηείηε. Γηαηί ηα πξάγκαηα αξρίδνπλ κε ηηο
εηθόλεο, αιιά κεηά ζπλερίδνπλ. Άξα άκα ζέιεηε λα δείηε πώο ζα ήηαλ, είλαη πνιύ
απιό, πάηε ζηα Καηερόκελα. Δθεί πέξα ζα θαηαιάβεηε όηη κηα εθθιεζία δελ είλαη πηα
εθθιεζία, δελ έρεη πηα ηίπνηα. Οη Άγηνη είλαη ηπθινί, ζπλήζσο δελ ππάξρεη ζηαπξόο,
δελ ππάξρεη θακπάλα θαη είλαη απιώο έλα θηίξην. Θέισ λα πσ όηη ην κεγαιύηεξν
ρηύπεκα πνπ δέρηεθε ην Βπδάληην ήηαλ νη εηθνλνθιάζηεο. Καη απηό είλαη έλα
ηεξάζηην ζέκα, γηαηί ηώξα έρεηε ηελ ηθαλόηεηα λα δείηε αλζξώπνπο λα αλαηηλάδνπλ
λανύο. Σώξα. Καη λα κελ είλαη θάηη ην ζεσξεηηθό πνπ ζαο ιέλε νη εηδηθνί ησλ
γελνθηνληώλ θαη ιέηε ηώξα πνηνο ην μέξεη, πνηνο ην ζπκάηαη κεηά από ηόζα ρξόληα.
Απηό ην βιέπεηε ζηελ ηειεόξαζε θαη ζαο εμεγνύλ όηη είλαη ζέκα ζξεζθείαο. Λέηε
απηό πηζηεύνπλ, απηό θάλνπλ. Ναη, αιιά νη ζξεζθείεο δελ είλαη θηηαγκέλεο γηα λα
θαηαζηξέθεηο κηα εθθιεζία ή κηα άιιε ζξεζθεία. Μπνξείο λα απνδερηείο όηη ππάξρεη
θάπνηνο άιινο πνπ πηζηεύεη θάηη άιιν. Δίκαζηε ζε απηό ην πιαίζην.
Σώξα ινηπόλ κε ηελ Καηλή Γηαζήθε πνηα είλαη ε ηδέα. Σν αξρηθό πιαίζην πνπ ζα
κπνξνύζακε λα πνύκε είλαη όηη, έρεηε πνηέ ζθεθηεί γηαηί ε Καηλή Γηαζήθε αξρίδεη
έηζη; Θα κνπ πείηε όπσο θαη λα άξρηδε, Καηλή Γηαζήθε ζα ήηαλ, εθόζνλ
απνθαζίδνπκε όηη είλαη έλα θείκελν πνπ είλαη ηεξό. Αιιά έρεη κία ινγηθή.
Παξάδεηγκα, ειπίδσ λα κελ ππάξρνπλ κεηαμύ ζαο άλζξσπνη πνπ άξρηζαλ πξώηα κε
ηηο επηζηνιέο ηνπ Παύινπ θαη κεηά δηάβαζαλ ηα Δπαγγέιηα, γηαηί εδώ δελ
θαηαιαβαίλεηο ηίπνηα, εθόζνλ νη επηζηνιέο ηνπ Παύινπ, ππνλνεί ν Παύινο όηη ηηο
έρεηε δηαβάζεη όιεο ηηο πξνεγνύκελεο ηζηνξίεο θαη βαζίδεηαη πάλσ ζε απηό. Άξα άκα
πξνζέμεηε, άκα ζέιεηε λα θάλεηε απηό ην ηεζη ζε κηθξά παηδηά γηα όζνπο είλαη
εθπαηδεπηηθνί. Σνπο δηαβάδεηε έλα απόζπαζκα ηεο επηζηνιήο θαη ηνπο ιεο ηη
θαηαιαβαίλεηο θαη κεηά ηνπο δηαβάδεηε ην Δπαγγέιην, ζην θνκκάηη πνπ αλαθέξεηαη,
θαη ηνπο δηαβάδεηε κεηά ηελ ίδηα επηζηνιή. Θα δείηε ακέζσο όηη ζα ηνπο θαίλεηαη
ιακπεξό ζαλ παξάδεηγκα ηη έιεγε, ελώ πξηλ θαηλόηαλ πνιύ ζθνηεηλό, δειαδή ηη
ελλνεί, ηη ππνλνεί θιπ. Άξα ην πξώην πξάγκα πνπ πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ζε
ζρέζε κε ην Έξγν θαη ηηο Πξάμεηο, έρεηε ζθεθηεί γηαηί νη Πξάμεηο ιέγνληαη Πξάμεηο θη
όρη θηλήζεηο; Πνηα είλαη ε δηαθνξά ηεο πξάμεο κε ηελ θηλήζε; Οη θηλήζεηο είλαη απηό
πνπ θάλνπκε όινη καο. πλερώο ε δσή καο είλαη γεκάηε θηλήζεηο. Οη θηλήζεηο είλαη
απηέο πνπ θαη λα ηηο θάλνπκε θαη λα κελ ηηο θάλνπκε, πάιη παξακέλνπλ θηλήζεηο -θαη
πάλσ θάησ γηα λα ην πνύκε ιίγν πην ηερληθά- νπζηαζηηθά είλαη όιεο αλαζηξέςηκεο.
Σώξα ηη γίλεηαη όηαλ έρνπκε κε αλαζηξέςηκε θίλεζε. Οπζηαζηηθά έρνπκε πξάμε.
Άξα γηα λα ζπκθσλήζνπκε, ε πξάμε είλαη ε κε αλαζηξέςηκε θίλεζε πνπ έρεη σο
επίπησζε λα δεκηνπξγεί κηα αιιαγή θάζεο. Δίλαη πνιύ απιό, ειπίδσ λα
θαηαιαβαίλεηε ηελ έλλνηα κε ηελ Καηλή Γηαζήθε, είλαη όηη ππήξρε πξηλ θαη κεηά.
ηελ πξαγκαηηθόηεηα ζπκάζηε όηη απηά παίξλνπλ έλαλ ρξόλν. Σώξα κηιάσ γηα ηελ
ηζηνξία ηεο Πίζηεο καο. Γελ έγηλαλ ακέζσο, εκθαλίζηεθαλ κόιηο ήηαλ ν Υξηζηόο,
πώο λα ην πσ. Μεηά ηελ Αλάιεςε ακέζσο είρακε ηα Δπαγγέιηα. Γελ πάεη έηζη. Άξα
πεξηκέλακε έλα ρξνληθό δηάζηεκα θαη γη’ απηό βιέπνπκε απηέο ηηο αλαθνξέο.

Άξα ην πξώην παξάδεηγκα πνπ ζέισ λα ζαο δώζσ γηα λα θαηαιάβεηε πσο ζα
εμειηρζεί. Απηό πνπ ζα ζπδεηήζνπκε είλαη ην εμήο, πξηλ ζηελ Παιαηά Γηαζήθε
έρνπκε Γέθα εληνιέο. Άξα μέξεηε όηη νπζηαζηηθά ε πξνζέγγηζε ηνπ Υξηζηνύ είλαη
πώο λα ζπκπιεξώζεη απηέο ηηο Γέθα εληνιέο. Θα κπνξνύζε ινηπόλ λα θάλεη ην
αλάινγν από έλαλ Πξνθήηε θαη λα πξνζζέζεη κεξηθέο εληνιέο. Να πεη, εληάμεη δελ
ζθεθηήθακε ηα πάληα, ζα ήηαλ θαιό λα θάλεηε θη απηό. Άξα ην πξώην πξάγκα πνπ
βιέπεηε είλαη όηη ν Υξηζηόο δελ πξνζζέηεη εληνιέο γηα καο, σο ρξηζηηαλνί. Απηόο θη
αλ ήηαλ απηόο πνπ ζα είρε δηθαίσκα λα ην θάλεη. Όκσο αλ ην ζθεθηείηε πην, όρη
λνεηηθά κόλν, αιιά θαη κέζσ ηεο Πίζηεο, νη Δληνιέο είλαη θαηεπζείαλ ηνπ Θενύ.
Δλλνώ κέζσ ηνπ Μσπζή, θαηαιαβαίλεηε δελ ζα ηα ιέσ όια αλαιπηηθά, κεηαμύ καο
είκαζηε. Άξα ην πξώην ζέκα είλαη ην εμήο, είλαη όηη πώο κπνξείηε λα δηακνξθώζεηε
κηα θαηάζηαζε ρσξίο λα πξνζζέζεηε Δληνιέο. Γηαηί άκα κνπ πείηε όηη ε Παιαηά θαη ε
Καηλή είλαη αθξηβώο ην ίδην, είλαη όηη δελ ηηο δηαβάζηε. Τπάξρεη κηα αιιαγή θάζεο
πνπ πξνέξρεηαη από ηελ δξάζε, ηελ απνζηνιή, ηηο Πξάμεηο θαη ην Έξγν. Τπάξρεη
ινηπόλ απηή ε ζπλέρεηα, ρσξίο λα ππάξρεη κηα ξηδνζπαζηηθή θίλεζε. Άξα ππελζπκίδσ
ην πξώην πξάγκα πνπ καο απαζρνιεί είλαη όηη νπζηαζηηθά ν Υξηζηόο κπαίλεη ζε κηα
δηαδηθαζία ζεηηθή θαη ηη ελλνώ κε απηό. Άκα πάξεηε ηηο Δληνιέο θαη ηηο θνηηάμεηε,
άκα ζέιεηε αθόκα θαη πξνγξακκαηηθά, νη Δληνιέο είλαη απαγνξεπηηθέο. Άξα
νπζηαζηηθά ζαο ιέεη γηα λα είζαη θαιόο δελ πξέπεη λα θάλεηο απηό. Γελ πξέπεη λα
θάλεηο απηό, νύηε απηό, νύηε απηό. Έρεηε πνηέ ζθεθηεί όηη όηαλ θάπνηνο ζαο ιέεη
κόλν ηη δελ πξέπεη λα θάλεηο, δελ ζαο ιέεη ηη πξέπεη λα θάλεηο; Γηαηί ζαο ιέεη
νπζηαζηηθά όηη απηό πνπ πξέπεη λα θάλεηο είλαη λα κελ θάλεηο απηό. Αο πνύκε όηη
είζηε αθίλεηνο θαη ιέηε νύηε απηό θάλσ, νύηε απηό, είκαη έηζη, θηάλεη. Αο ην πνύκε
ιίγν πην απιά. Φαληαζηείηε όηη είζαζηε κε έλα ππνινγηζηή θαη πξνγξακκαηίδεηε
ξνκπόη θαη ζην πξόγξακκά ζαο βάδεηε «κελ θάλεηο απηό, κε θάλεηο απηό». Δγώ δελ
είκαη ζίγνπξνο όηη ην ξνκπόη ζα αξρίζεη λα μεθηλάεη λα θάλεη θάηη. Θα πεη θάηη ζεηηθό
κπνξώ λα θάλσ; Ναη, λα κελ θάλεηο ηα αξλεηηθά. Λεο θάηη άιιν; Ό,ηη ζεο, αξθεί λα
κελ θάλεηο απηά. Δδώ ινηπόλ ηη θάλεη ν Υξηζηόο; Οπζηαζηηθά καο δίλεη κία ζπκβνπιή
θη όρη κία εληνιή θη αξρίδεη κε ην «αγαπάηε αιιήινπο». Άξα απηό γηα κέλα είλαη
πξαγκαηηθά θάηη ην θαηλνηόκν κε πνηα έλλνηα. Γελ καο ιέεη θάληε κηα αιιαγή ή ζα
βάινπκε κεξηθά πξάγκαηα, ή κεξηθά είλαη πην ζεκειηαθά, ηα άιια είλαη
δεπηεξεύνληα. Όρη, ιέεη ζα ππάξρνπλ, αιιά «άκα ζεο λα έρεηο έλαλ ζηόρν λα αξρίζεηο
κε ην αγαπάηε αιιήινπο». Καη απηό νπζηαζηηθά είλαη όηη αλ πξαγκαηηθά ην θάλνπκε,
δελ πξνιαβαίλνπκε λα θάλνπκε ηα άιια. Γηαηί πξαγκαηηθά άκα αξρίζεηε κε απηό ην
αγαπάηε, πώο ζεο λα ζθνηώζεηο θάπνηνλ; Άκα ηνλ αγαπάο πξαγκαηηθά, ζα παο λα ηνλ
θιέςεηο; πλερίδσ έηζη. Ση ελλνώ κε απηή ηελ έλλνηα; Μπνξεί ινηπόλ Γέθα
απαγνξεπηηθέο Δληνιέο λα ζπλνςίδνληαη ζε κία ζπκβνπιή. Καη απηή ε ζπκβνπιή λα
απαζρνιεί ηόζν ρξόλν πνπ είλαη όιε ε δσή καο. Άξα εκείο βέβαηα επεηδή δελ είκαζηε
Άγηνη, αο πάξνπκε ηνπιάρηζηνλ ηνπο θαιόγεξνπο, νη θαιόγεξνη θαη νη θαιόγξηεο
νπζηαζηηθά απηό θάλνπλ. Γειαδή δελ κπνξνύκε λα θαληαζηνύκε έλαλ θαιόγεξν πνπ
πάεη λα θιέςεη, γηαηί ζεσξνύκε όηη αθνύ έρεη δνζεί ζε απηό ην ρώξν αθνινπζεί
αθξηβώο απηό ην πξάγκα.

Άξα βιέπεηε ηώξα όηη έρνπκε έλα ρεηξνπηαζηό παξάδεηγκα κεηαμύ αξρώλ θαη αμηώλ.
Μεξηθέο θνξέο, αθόκα θαη νη γνλείο κπεξδεύνληαη θαη ιέλε «εγώ ζέισ ην παηδί κνπ
λα ην αλαζξέςσ κε θαιέο αξρέο». Πόζεο θνξέο έρνπλ πεη απηή ηελ αλνεζία,
ζεσξώληαο όηη είλαη θαη ζεκαληηθή θηόιαο; Οη αξρέο λα ζπκάζηε είλαη απζαίξεηεο.
Άξα ην κεηαθέξσ ζην ρώξν ηεο λνκηθήο. Έρεηε έλαλ λόκν ν νπνίνο είλαη ζσζηόο, ν
νπνίνο έρεη επηιερζεί, πάλσ ζηνλ νπνίν έρνπκε ζπδεηήζεη. Βγαίλεη ν λόκνο,
εθαξκόδεηαη θαη κεηά από κεξηθά ρξόληα ηξνπνπνηείηαη ν λόκνο ή κάιηζηα
θαηαξγείηαη θη έρεηε έλαλ θαηλνύξην λόκν πνπ ην επηθαιύπηεη. Ρσηάσ ηώξα, ν
πξνεγνύκελνο λόκνο δελ είλαη παξάλνκνο; Γηαηί είλαη πνιύ απιό, άκα θάπνηνο ζαο
πηάζεη λα θάλεηε ηνλ πξνεγνύκελν λόκν θαη ηνπ πείηε «αθνύ ήηαλ κέζα ζηνλ
θώδηθα» θαη λα ην έρεηο θαη καδί ζνπ, παιηά έθδνζε βέβαηα… ε πηάλεη ν άιινο θαη
ηνπ ιεο «εγώ αθνινπζώ ην άξζξν ηάδε». Καη ν άιινο ζνπ ιέεη «κα απηό δελ ππάξρεη
πηα». Ρσηάσ ηώξα, απηό είλαη ζέκα αμηώλ; ηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη ζέκα αξρώλ.
Άξα νη αξρέο είλαη όηη ζε θάπνηα θάζε ε θνηλσλία ζεσξεί όηη έλα πξάγκα, ζα ζαο
δώζσ έλα παξάδεηγκα. Σώξα πξόζθαηα βγήθε κηα λέα λνκνζεζία ζε κηα ρώξα ηεο
Δπξώπεο, ε νπνία ιέεη όηη δελ κπνξείο λα θαπλίδεηο κέζα ζην απηνθίλεην. Άξα γηα
ηνπο θαπληζηέο βέβαηα θαληαζηείηε ηη ζέιεη λα πεη απηό. Βέβαηα άκα είλαη θαπληζηέο
ηεο Διιάδαο είλαη δηαθνξεηηθά ηα πξάγκαηα, εκείο κπνξεί λα πεξάζνπκε λνκνζεζία,
ηέινο πάλησλ ην μέξεη ν λνκνζέηεο, ην μέξεη ην θξάηνο, ηώξα εκείο αλ ην μέξνπκε
απηό είλαη άιιν ζέκα, νύησο ή άιισο δελ έξρεηαη θαλέλαο λα καο ην πεη. ηελ Αζήλα
έρνπλ αθήζεη κηα ηεξάζηηα αθίζα «1ε Ιαλνπαξίνπ 2009, ε Διιάδα δελ θαπλίδεη». Δγώ
θάζε θνξά πνπ ηελ βιέπσ απηήλ ηελ αθίζα ιέσ όηη απηό δελ είλαη ζέκα πίζηεο. Σν
ιέσ απηό γηαηί βγήθε πξόζθαηα κία έξεπλα πνπ μέξνπκε αθόκα όηη θαη νη γηαγηάδεο
πνπ θαπλίδνπλ θαη δελ θαπλίδνπλ νη κακάδεο, επεξεάδνπλ ηα κσξά. Απηό λα ην
μέξεηε άκα ζέιεηε λα ην ςάμεηε, είλαη πνιύ πξόζθαην. ηελ πξαγκαηηθόηεηα ηη ζέισ
λα ζαο πσ. Με ηηο γλώζεηο ε απζαηξεζία ηεο λνκνζεζίαο ηξνπνπνηείηαη. Καη μαθληθά
ιέκε δελ ην ζθεθηήθακε θαιά, ππάξρεη δηέμνδνο, ζα θάλνπκε άιιε λνκνζεζία θαη κε
απηό ηνλ ηξόπν ζα ην δηνξζώζνπκε. Ωξαία, κπνξείηε λα κνπ πείηε αμίεο πνπ
δηνξζώλνπκε; Γειαδή γηα παξάδεηγκα ε αγάπε, αιιά λα πξνζέρεηε κε ηηο πνζόηεηεο,
εθόζνλ κηιήζακε γηα ηελ αγάπε, γηαηί εκείο είκαζηε ηεο αγάπεο. Όηαλ ιέηε ζε
θάπνηνλ «ζ’ αγαπώ», είλαη εληάμεη. Μόιηο αξρίζεη λα ζαο ιέεη «πόζν;» έρεηε έλα
ζέκα. Άξα κόιηο ιέεη «πόζν» είλαη όηη κπαίλνπκε ζην θνηλσληθό. Γηαηί θαληαζηείηε
ηώξα λα καο ιέεη ν Υξηζηόο «ζαο αγαπώ» θαη εκείο λα πεηαγόκαζηε λα ηνπ ιέκε
«πόζν;». Βέβαηα, ζα κπνξνύζε λα ζαο πεη «σο ηνλ νπξαλό θαη πίζσ» αθνύ απηόο ζα
είρε θαη ηελ δηθαηνδνζία. Άξα κόιηο βάδεηε πνζόηεηεο ζηηο αμίεο, γίλνληαη αξρέο.
Άξα νη αμίεο γηα λα ην έρνπκε ζην κπαιό καο δελ έρνπλ ηελ αμηνιόγεζε. Έλα
ηεξάζηην ζέκα γηα ηελ Διιάδα εηδηθά. Δδώ ζα κνπ πείηε ζην ηέινο «νύησο ή άιισο
ζα είκαη ελαληίνλ ηεο αμηνιόγεζεο» θαη είλαη ζσζηό, αιιά όρη ελαληίνλ ηεο
αμηνιόγεζεο έηζη όπσο ηελ ελλννύκε θιαζζηθά, γηαηί ζα είκαζηε ππέξ ηεο
αμηνινγίαο. Η αμηνινγία είλαη ν ηνκέαο ηεο θηινζνθίαο πνπ αζρνιείηαη κε ηηο αμίεο.
Άξα δελ κπνξείηε λα πείηε όηη κηα αμία είλαη πην θάησ από κηα άιιε αμία. Δλώ κηα
αξρή κπνξεί. Γειαδή κπνξεί λα έρεηε κηα λνκνζεζία, πνπ απηή ε λνκνζεζία
πξνβιέπεη απηό ην επίπεδν, ην άιιν είλαη εληειώο δεπηεξεύνλ, αλ απηό αληηθξνύεη
ηελ άιιε δελ είλαη ζεβαζηό. Απνξξίπηεηαη απηό, είλαη κηα ηεξαξρία. Άξα ε ηεξάξρεζε

ησλ αμηώλ δελ ππάξρεη. Πνπ ζεκαίλεη όηη νη αμίεο είλαη κε ζπγθξίζηκα ζηνηρεία. Γηαηί
άκα ζαο έιεγα «γηα ζαο είλαη θαιύηεξν ε αγάπε ή ην θηιόηηκν;» Άξα ε ηξνπνπνίεζε
ησλ αμηώλ είλαη απηό πνπ ιέκε όηη εθθπιίδνπκε. Αθνύηε απηή ηελ πεξίνδν όηη έρνπκε
κηα θξίζε αμηώλ, ελώ έρνπκε κηα θξίζε αξρώλ θαη όρη αμηώλ. Γειαδή, ππάξρεη
θάπνηνο πνπ ζεσξεί όηη μαθληθά ε αγάπε δελ έρεη πνηα ζεκαζία; Ωξαία, άξα αο
αθήζνπκε ινηπόλ ηηο πνζόηεηεο, αο θνηηάμνπκε κόλν ηηο πνηόηεηεο. Πάλσ ζηηο
πνηόηεηεο κπνξνύκε λα θαζνξίζνπκε αλ κία πνηόηεηα είλαη αμία ή όρη. Γίλσ έλα
παξάδεηγκα. Σν λα είζαη όκνξθνο είλαη κία αμία ή όρη; Σν λα είζαη σξαίνο είλαη κία
αμία ή όρη; Βιέπεηε ε νκνξθηά είλαη κία αμία, είλαη έλα ζέκα απηό. Μεηά ζα κνπ πείηε
πώο θαζνξίδνπκε ηελ νκνξθηά, ελώ δελ κνπ ην είπαηε γηα ηελ αγάπε. Άξα κηα
δηαθνξά πνπ κπνξνύκε λα δνύκε ακέζσο είλαη όηη ε νκνξθηά έρεη έλα δηαρξνληθό
ζηνηρείν, ελώ ην λα είζαη σξαίνο είλαη ην λα είζαη απιώο ζηελ ώξα ζνπ. Αιιά ζηελ
πξαγκαηηθόηεηα ην άιιν είλαη έλα ρξνληθό δηάζηεκα πνπ κπνξεί λα είλαη πνιύ
πεξηνξηζκέλν. Γη’ απηό ην ιέσ ζηνπο άληξεο λα ιέηε ζηηο γπλαίθεο ζαο όηη είλαη
όκνξθεο, γηαηί άκα πείηε είλαη σξαία, ζα ζνπ πεη «ερζέο πσο ήκνπλ;» εθόζνλ είλαη
κόλν ηεο ζηηγκήο. Βιέπσ κεξηθνί ην έρνπλ δήζεη βησκαηηθά. Άκα πείηε ζε θάπνηνλ
«είζαη πνιύ θαιό παηδί, ηώξα» θαη πξνζζέζεηε ηε ιέμε «ηώξα», ζα ην ραξεί έηζη δελ
είλαη; Απνθιείεηαη λα ζαο πεη «γηαηί πξηλ ηη ήκνπλ αθξηβώο; Καη ηη έθαλα γηα λα είκαη
ηώξα πνπ δελ έθαλα πξηλ γηα λα κελ είκαη;».
Άξα απηό έρεη ζρέζε κε ηελ ηνπνζηξαηεγηθή θαη κε ηελ ρξνλνζηξαηεγηθή. Δμεγώ.
Πάλσ ζε κηα ζθαθηέξα έλαο αμησκαηηθόο θηλείηαη πάληνηε κε ηνλ ίδην ηξόπν,
δηαγώληα, όπνπ θαη λα ηνλ βάιεηε είλαη δηαγώληα. Γελ εμαξηάηαη από πνύ ζα ηνλ
βάιεηε πάλσ ζηε ζθαθηέξα. Άξα εδώ είλαη θαζαξά ηνπ ρξόλνπ. Άκα πάξεηε ηώξα έλα
πηόλη αλάινγα κε ην πνπ ζα είλαη ζηε ζθαθηέξα παίδεη δηαθνξεηηθά. Άκα είλαη ζηε
δεύηεξε ζεηξά κπνξεί λα θάλεη δύν θηλήζεηο, άκα είλαη ζε έλα ζεκείν πνπ κπνξεί λα
πάξεη ή λα κελ πάξεη ζα πάεη ή επζεία ή δηαγώληα, άκα είλαη ζην ηέινο κπνξεί λα
θάλεη πξναγσγή, κπνξεί λα θάλεη αθόκα θαη en passant. Απηό ζεκαίλεη ινηπόλ όηη
εμαξηάηαη από ην ηόπν. αο δίλσ έλα παξάδεηγκα γηα λα θαηαιάβεηε πνπ ην πάσ. Αο
πνύκε όηη έρεηε κηα αμία πνπ είλαη ζεκαληηθή ιέηε, θαη ηώξα κεηαθηλείζηε πάλσ ζηε
γε θαη ζε απηό ην άιιν ζεκείν, δελ ην ζεσξνύλ αμία. Δίλαη δύζθνιν λα πείηε όηη ε
αμία ζαο είλαη παγθόζκηα. Αθνύ θαίλεηαη. Γειαδή ε θίλεζε ηνπ πηνληνύ δελ είλαη
παγθόζκηα πάλσ ζηε ζθαθηέξα. Αθνύ εμαξηάηαη από ηα ηεηξάγσλα. Η θίλεζε ηνπ
αμησκαηηθνύ είλαη παγθόζκηα. Σώξα ινηπόλ λα ζθεθηείηε, όιεο απηέο πνπ νλνκάδεηε
«αμίεο», ηηο παίξλεηε, ηώξα μαθληθά θπθινθνξείηε, πεγαίλεηε Απζηξαιία, Αθξηθή,
Ακεξηθή, θαη ιέηε «πάλσ θάησ θάζε θνξά απηέο είλαη νη αμίεο, εζείο ηη αμίεο έρεηε;
Απηέο ηηο έρεηε;». Σηο ζεκεηώλεηε θαη κεηά ζέισ λα αλαξσηεζείηε όηαλ ζα
επηζηξέςεηε από απηή ηελ Οδύζζεηα, κε πόζεο αμίεο ζα επηζηξέςεηε; Θα δείηε όηη
είλαη ηξεηο θαη ν θνύθνο. Γηαηί απηό πνπ ζεσξνύζακε κεηαμύ καο όηη είλαη κηα αμία,
ζε άιιεο πεξηνρέο ηνπ θόζκνπ ζεσξνύλ όηη όρη δελ είλαη αμία, κπνξεί λα είλαη
απαξάδεθην. Άξα μαθληθά θαηαιαβαίλεηε όηη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ήηαλ αξρέο. Γίλσ
έλα παξάδεηγκα κε ηνλ Υξηζηό. Ο Υξηζηόο ζε θάπνηα θάζε, είλαη κέζα ζηελ Καηλή
Γηαζήθε, ζα ην αλαγλσξίζεηε, ηνλ θαηεγνξνύλ Φαξηζαίνη θαη Γξακκαηείο, λα
ζπκάζηε όηη ν Υξηζηόο πξέπεη λα αληηκεησπίζεη θαη απηή ηελ θαηεγνξία, πνπ θάπνπ-

θάπνπ εκθαλίδνληαη ζηηο νκηιίεο ηνπ θαη ηνπ θάλνπλ δηάθνξεο παξάμελεο εξσηήζεηο
θαη κεηά πξέπεη λα ζθεθηεί ηη πξέπεη λα πεη, θηι. Δκείο, ελώ ην μέξεη. Αιιά ζέισ λα
ζαο πσ όηη δελ είλαη πάληνηε ν Υξηζηόο ν νπνίνο απιά βνεζάεη εθείλνλ πνπ έρεη
αλάγθε, είλαη θαη κεξηθνί πνπ δελ έρνπλ θακία αλάγθε, έξρνληαη εθεί πέξα θπηεπηνί,
ηνπ πεηάλε κία εξώηεζε θαη πξέπεη λα βξεη ηελ απάληεζε. Μία από απηέο ηηο
εξσηήζεηο είλαη «γηαηί έζσζεο έλαλ άλζξσπν ην άββαην». Σώξα ζα κνπ πείηε εκάο
ηη καο λνηάδεη; Μαο λνηάδεη, γηαηί ελώ ιέκε όηη είκαζηε Υξηζηηαλνί, ιέκε βέβαηα όηη
αθνινπζνύκε ηηο δέθα εληνιέο, ελώ βέβαηα είλαη κία από απηέο πνπ δελ ηελ
αθνινπζνύκε επεηδή έρεη αιιάμεη θαη από ην άββαην πέξαζε ζηελ Κπξηαθή. Αιιά
εκείο ζπλερίδνπκε λα ιέκε όηη είλαη ην ίδην, ελώ δελ είλαη γξακκέλν ην ίδην. Άξα νη
δέθα εληνιέο δελ είλαη ζηελ Καηλή, είλαη ζηελ Παιαηά, άξα δελ κπνξνύλ λα βάινπλ
κηα αλαθνξά γηα ηελ Κπξηαθή, αθνύ ε εκέξα ηνπ Κπξίνπ, πνπ είλαη γηα εκάο ε
Κπξηαθή, ήξζε κεηά. Άξα, ζπκάζηε πώο απαληάεη ν Υξηζηόο; Ή δελ ζπκάζηε; Γελ
ζπκάζηε, δελ ην δηαβάζαηε πξόζθαηα. ηελ πξαγκαηηθόηεηα δελ απαληάεη, θάλεη κηα
εξώηεζε. Σν ζίγεη ζαλ εξώηεζε. Καη ιέεη νπζηαζηηθά «εζείο κε θαηεγνξείηε όηη έρσ
ζώζεη έλαλ άλζξσπν ην άββαην, ελώ όηαλ όκσο ππάξρεη ην πιαίζην ηεο πεξηηνκήο
ην άββαην θάλεηε ηελ πεξηηνκή θαη δελ ιέηε πηα όηη είλαη άββαην». Απηό ηώξα
μέξεηε ηη απαληάεη; Οπζηαζηηθά ηνπο δείρλεη ηελ απάληεζε πνπ είλαη εξώηεζε, ηνπο
ιέεη «κήπσο απηό πνπ κνπ δεηάηε είλαη ζέκα αξρώλ;». Γηαηί ε άιιε αξρή έρεη
πξνηεξαηόηεηα ζ’ απηήλ. Η πεξηηνκή είλαη όηη κόιηο γελληέηαη ην παηδί ζε 8 εκέξεο
πξέπεη λα γίλεη ε πεξηηνκή ό,ηη θαη λα γίλεη. Από ηελ άιιε πιεπξά έρεηε έλαλ άιιν
θαλόλα «ην άββαην δελ θάλεηο ηίπνηα». Σν ζέκα είλαη όηη άκα πξέπεη λα θάλεηο θάηη
όηη θαη λα γίλεη θαη πέθηεη ηελ εκέξα πνπ ιεο όηη δελ θάλεηο ηίπνηα, πξέπεη
αλαγθαζηηθά έλα από ηα δύν λα πάεη επάλσ. Καη ν θαλόλαο πνπ δεκηνπξγήζεθε είλαη
όηη απηό πνπ πάεη επάλσ είλαη απηό. Ξέξεηε γηαηί έρεη ελδηαθέξνλ; Γηαηί πνπ είλαη
γξακκέλν ζηηο δέθα εληνιέο λα γίλεη ε πεξηηνκή; Δλώ ην άββαην είλαη γξακκέλν,
έρεη ελδηαθέξνλ ζαλ ηδέα, γηαηί αλαδεηθλύεη ν Υξηζηόο όηη «απηό πνπ είλαη ην πην
ζεκαληηθό γηα εζάο είλαη έλαο θώδηθαο πνπ δελ ππάξρεη ζηηο εληνιέο θαη θαηαπαηάηε
ηελ εληνιή γηα λα θάλεηε ηνλ θώδηθα, θαη εκέλα κε θαηεγνξείηε επεηδή έζσζα έλαλ
άλζξσπν πνπ ζα είρε πεζάλεη». Απηά είλαη πνιύ βαξηά ιόγηα άκα ην ζθεθηείηε, γηαηί
δελ είλαη απιώο κηα κηθξή θξάζε θαη ην ιέκε «εληάμεη, ην είπε, δελ ην είπε» όρη,
θακία ζρέζε. Γηαηί ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ηη θάλεη; Θεσξεί ν Υξηζηόο όηη ην λα
ζώζεηο κία δσή, πνπ πεγαίλεη ζην «αγαπάηε αιιήινπο», κπνξεί λα παξαβηάζεη κία
από ηηο δέθα εληνιέο, ε νπνία επεηδή είλαη «κελ ην θάλεηο», ην ζέκα είλαη όηη ην άιιν
πξέπεη λα ην θάλεηο, λα ηνλ ζώζεηο θαη ζε θάπνηα θάζε ιέεη «θαιύηεξα λα ηνλ ζώζσ
ηνλ άλζξσπν θαη λα δήζεη παξά λα αθνινπζήζσ θάηη πνπ δελ πξέπεη λα θάλσ θαη
ηειηθά πεζαίλεη».
Άκα ην ζθεθηείηε ηώξα πόζν θαηλνηόκν είλαη ζαλ ζθέςε θαη γη’ απηό βέβαηα ππάξρεη
έλαο δηαρσξηζκόο κεηαμύ ησλ Δβξαίσλ θαη ησλ Υξηζηηαλώλ πάλσ ζε κεξηθά ζεκεία
ζπγθεθξηκέλα. Οη Δβξαίνη, νη Μνπζνπικάλνη, ζεσξνύλ όηη ν Υξηζηόο είλαη πξνθήηεο,
έρεη κηα ηεξνζύλε, δελ είλαη όπνηνο λα’ λαη, δελ είλαη απιώο όηη είλαη ν δηθόο καο,
είλαη ζεκαληηθό. Αιιά είλαη ζεκαληηθό σο έλα όξην. Σν πην ζεκαληηθό όξην ζα ην
ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα ηνλ θαηαδηθάζνπλ κέζσ ησλ Ρσκαίσλ, είλαη ην όλνκα ηνπ

Μεζζία. Υξηζηόο, Ιεζνύο Υξηζηόο, όια απηά εληάμεη. Μεζζίαο; Δίλαη πην βαξύ. Άξα
όηαλ ζα ζέινπλ λα εκπιαθνύλ νη Ρσκαίνη πώο έξρεηαη απηό ην πξάγκα; Έξρεηαη κέζσ
ηνπ Μεζζία. Γελ έξρεηαη κέζσ ηνπ Υξηζηνύ. Καη αλ ζπκάζηε θαιά, ηα μέξεηε επεηδή
ηα πηζηεύεηε, ν Πηιάηνο δελ ιέεη «ζε θαηαδηθάδσ». Δπεηδή δελ βξίζθεη θάηη ην
ηδηαίηεξν, ελώ ηνπ ξσηάεη θάζε θνξά «κα είζαη απηό;» θαη ν Υξηζηόο αλ ζπκάζηε
απαληάεη «εζύ κε ξσηάο αλ είκαη απηό, δελ ην ιέσ εγώ, εζύ κε ξσηάο». Άξα ην
εξώηεκα όπσο ζπκάζηε, Μεζζίαο νπζηαζηηθά είλαη ν επίιεθηνο θαη εκείο ην έρνπκε
ζαλ θώδηθα, πνπ βξίζθνπκε ηνλ θώδηθα ηνπ Μεζζία ζε εκάο; Ξέξεηε; ηε βάπηηζε.
Απηό είλαη ν Μεζζίαο. Δίλαη Απηόο πνπ ιαδώλεηαη. Σν ρξίζκα, πξνζέμηε δελ έρεη
αθόκα ζρέζε βέβαηα κε ην Υξηζηό, δελ έρεη ζρέζε κε ηνλ ζηαπξό, γηαηί απηό ππήξρε
πξηλ ζαλ έλλνηα. Άξα ήηαλ Απηόο πνπ ζεκαίλεη νπζηαζηηθά ηελ πξάμε πνπ εκείο
θάλνπκε βάδνληαο ηελ κνξθή ηνπ ζηαπξνύ, αιιά είλαη ζε ζρέζε κε ην ιάδη, δειαδή
είλαη απηή ε επηινγή. Καη ήζειαλ λα πνπλ όηη δελ ππάξρεη απηή ε επηινγή. Άξα,
επαλέξρνκαη ζηνλ πξνβιεκαηηζκό καο, νπζηαζηηθά ν Υξηζηόο απαληάεη ζε έλα
εξώηεκα αμηώλ ζέηνληαο ην πξόβιεκα ησλ αξρώλ. Καη νπζηαζηηθά ιέεη «ζέηεηε ην
ζέκα ησλ αξρώλ πάλσ από ηε δσή ελόο αλζξώπνπ». ε θάπνηα θάζε θαηεγόξεζαλ
ηνπο Απόζηνινπο, ηνπο καζεηέο ηνπ Υξηζηνύ, όηη έθιεςαλ, ην ζπκάζηε απηό; Όηη
έθιεςαλ ζηηάξη. Γηα λα θάλε. Άξα ηνπ ιέλε «κα ν θαλόλαο δελ ιέεη απηό;», θηι. ηελ
πξαγκαηηθόηεηα είλαη όηη πεξλάλε από έλα θηήκα πνπ έρεη ζηηάξη θαη καδεύνπλ όηη
κπνξνύλ θαη θάλνπλ απηό ην πξάγκα. Πώο απαληάκε ζ’ απηό; Σν ζπκάζηε ή κηιάσ
κόλνο κνπ; Γελ ην ζπκάζηε, ζα ηξαγνπδήζσ «πην θαιή κνλαμηά». Σέινο πάλησλ, ην
αθήλσ απηό ην παξάδεηγκα, όηαλ ζα ην μαλαβξείηε, ζα ην μαλαζπδεηήζνπκε. Δγώ δελ
ζέισ λα ζαο πσ ην παξάδεηγκα ρσξίο λα ζπκάζηε ην πιαίζην, γηαηί αιιηώο είζηε
αθξηβώο όπσο ιέγακε πξηλ, ην παηδί πνπ δελ έρεη δηαβάζεη ην πξνεγνύκελν θαη ηνπ
βάδεηε ην άιιν θαη ηνπ ιέηε «απάληα». Άξα, ζα πάξνπκε κία άιιε ηδέα.
Έρεηε παξαηεξήζεη όηη ν Υξηζηόο ιέεη ζηνπο Απόζηνινπο, άξα ηώξα θαηεπζείαλ
ζηνπο δηθνύο ηνπ, «απηό ζα ην θάλεηε, αθνύ θύγσ». Άξα, γηα πνην ζέκα είπακε, ην
θαηαιάβαηε ηώξα; Γηα ηε λεζηεία. Έρεηε πνηέ ζθεθηεί γηαηί ιέεη απηή ηε θξάζε; Σν
πην σξαίν είλαη όηη θάλνπκε πνιιέο λεζηείεο θαη νη πεξηζζόηεξνη από εκάο δελ έρνπλ
ηδέα γηα πνηνλ ιόγν ηηο θάλνπλ, απιώο επεηδή ηνπο έρνπλ πεη όηη «ζήκεξα είλαη
λεζηεία» άξα «ζήκεξα είλαη λεζηεία». Δλώ ηνπο εμεγνύλ όηη ππάξρεη κεγάιε
λεζηεία, κηθξή λεζηεία, θαη κεηά ιέλε ρξεηάδεηαη νιόθιεξε ελεκέξσζε πάλσ ζ’
απηό. Άξα, ην ζέκα πνπ ιέεη πνιύ απιά, θαη κηιάεη ζηνπο Απόζηνινπο, είλαη ηνπο
ιέεη «απηό ζα ην θάλεηε κεηά». Δγώ κπνξώ λα ζαο πσ όηη γηα ηνπο Απόζηνινπο είλαη
κηα ηεξάζηηα ζθαιηάξα. Αιιά ην ζέκα όηη ηελ ζθαιηάξα ηε δίλεη ν Υξηζηόο θαη ηελ
δίλεη κε αγάπε, γηαηί ηνπο εμεγεί όηη «απηό πνπ ιέηε κε εκέλα εδώ, δελ ζηέθεη». Άξα,
πώο λα ζαο ην πσ, είλαη αο πνύκε ζαλ λα θάλεηε κλεκόζπλν γηα θάπνηνλ πνπ δεη.
Κάπνπ θάλεηε έλα κηθξό ιάζνο δελ γίλεηαη ην timing δελ είλαη ζσζηό, είλαη κεηά.
Πώο κπνξείηε λα αλαθέξεηε όηη ζπκάζηε θάπνηνλ ελώ είλαη κπξνζηά ζαο; Αθνύ είλαη
εδώ. Άκα δελ είλαη εδώ θαη ιέσ ζπκάζαη; Δληάμεη, απηό έρεη λόεκα. Αιιά εδώ είλαη
πάιη ην ίδην. Δίλαη όηη κεξηθέο θνξέο εθθπιηδόκαζηε όηαλ θάλνπκε πξάμεηο σο
καζεηέο ζε ζρέζε κε ην δάζθαιν. Αλ έρνπκε Απόζηνινπο ζε ζρέζε κε ην Υξηζηό.
Καη πξώηα απ’ όια, όπσο μέξεηε βέβαηα, νη Απόζηνινη είλαη Άγηνη έηζη δελ είλαη;

Βιέπσ κηα θπξία θάλεη έηζη… Αο ην πνύκε γηα λα ηελ δηεπθνιύλσ, έγηλαλ Άγηνη.
Δίλαη κεξηθνί πνπ άξρηζαλ ςαξάδεο, κεηά ν Υξηζηόο ηξάβεμε θνππί γηα λα γίλνπλ
άγηνη. Γηαηί ειπίδσ λα ζπκάζηε ηνπο ηζαθσκνύο πνπ έρνπλ κεηαμύ ηνπο γηα ην πνηνο
ζα είλαη ν πην πην πξώηνο ή αλ ζα είλαη ν πην πην δεύηεξνο. Κη ελώ είλαη όινη πάλσ
ζηε γε αλαξσηηνύληαη πνηνο ζα θάζεηαη δεμηά ή αξηζηεξά ή πην πάλσ. ε θάπνηα
θάζε ηνπο ιέεη «εληάμεη παηδηά, άιιν θάλνπκε». Έρνπκε κία σξαία πξάμε γηα λα
δείηε, είλαη όηη ζε θάπνηα θάζε δελ είλαη ν Υξηζηόο καδί ηνπο, άξα ιέλε ζα θάλνπκε
ζαλ ηνλ Υξηζηό. Θα γηαηξέςνπκε ηνλ άλζξσπν. Σν ζπκάζηε απηό; {Πσο ην ιελ
θαλνληθά απηό; Δίλαη από άιιε ζξεζθεία δελ πάεη, ραιίθεο ζηε ζέζε ηνπ ραιίθε.
Δίλαη από άιιε βιέπεηο; Πώο λα ην πεηο ηώξα γηα ηνπο Απόζηνινπο;} Η ηδέα είλαη όηη
πάλσ θάησ εκείο έρνπκε δεη πώο θάλεη, ζα θάλνπκε θη εκείο πσο θάλεη θαη ζα γίλεη
κηα ραξά. Απηό μέξεηε ηη είλαη; Απηό είλαη όηαλ μερλάο όηη ην έλα είλαη αμία θαη ην
άιιν είλαη αξρή. Γειαδή ιεο εγώ ζα αληηγξάςσ ην Έξγν άξα ζα είλαη Έξγν. Η
αληηγξαθή ηνπ Έξγνπ είλαη αληηγξαθή, αιιά δελ είλαη Έξγν. Δδώ ινηπόλ κεηά
έξρεηαη θαη είλαη απηόο πνπ ζα ζώζεη ηελ θαηάζηαζε θαη κεηά, γηαηί μέξεηε νη
καζεηέο είλαη παξαπνληάξεδεο, δελ μέξσ αλ ην έρεηε πξνζέμεη. Γειαδή όρη κόλν δελ
έθαλαλ ηίπνηα γηα ηνλ άλζξσπν, αιιά όηαλ έξρεηαη ν Υξηζηόο ηνλ θαηεγνξνύλ γηαηί
άξγεζε. Απηό είλαη ην πην σξαίν. Γειαδή είλαη ζαλ λα είζαζηε ζε έλα γξαθείν κε
αξκνδηόηεηαο, έξρεηαη έλαο πειάηεο θαη δεηάεη έλαλ αξκόδην, θαλέλαο δελ κπνξεί λα
ηνλ εμππεξεηήζεη, ηειηθά θηάλεη ν αξκόδηνο θαη ηνλ βξίδνπλ όινη γηαηί κόλν ηώξα
ήξζε, ελώ είλαη αξκόδηνο θαη νη άιινη έθαλαλ δήζελ όηη είλαη αξκόδηνη γηα θάηη. αο
είπα ην δεύηεξν θνκκάηη γηα λα ζαο ζπκίζεη πην βησκαηηθά πξάγκαηα πνπ γλσξίδεηε.
Δδώ ινηπόλ είλαη πάιη ην ίδην. Έρεη ελδηαθέξνλ λα δνύκε ηε δηαθνξά κεηαμύ ηνπ
έξγνπ θαη ησλ Πξάμεσλ. Άξα άκα πξνζέμεηε ε θαηαγξαθή, αο ην νλνκάζνπκε Πξάμε
ζηελ αξρή, ε θαηαγξαθή ησλ Πξάμεσλ ηνπ Υξηζηνύ γίλεηαη ζηα Δπαγγέιηα. Η
θαηαγξαθή ησλ Πξάμεσλ ησλ Απνζηόισλ γίλεηαη ζηηο Πξάμεηο ησλ Απνζηόισλ.
Γηαηί ππάξρεη απηή ε δηαθνξά; Γηαηί ζα κπνξνύζε λα αξρίζεη ε Καηλή Γηαζήθε θαη λα
ιέεη ην Έξγν ηνπ Υξηζηνύ. Αιιά δελ ιέεη ην Έξγν ηνπ Υξηζηνύ, αξρίδεη κε ηα
ηέζζεξα Δπαγγέιηα. Σα νπνία ήηαλ πεξηζζόηεξα, ηέινο πάλησλ ε θαλνληθνπνίεζε
κεηά ήξζε κεηά ηνλ Άγην Δηξελαίν, επηιέγνπκε ηα ηέζζεξα πνπ είλαη ηα πην
ζπκπιεξσκαηηθά θαη αθόκα θη απηά ηα βάδνπκε ηξία θη έλα. Άξα γηαηί δελ ιέλε
θαηεπζείαλ ην Έξγν. Γηόηη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη ε εξκελεία ηνπ Έξγνπ από
ηνπο Απόζηνινπο, νη νπνίνη πξνζπαζνύλ λα δηαδώζνπλ ην θαιό κήλπκα ην Δπαγγέιην. ηελ πξαγκαηηθόηεηα ζπλερίδνπλ λα δηαδίδνπλ πέξα από ηη; Πέξα από ην
Έξγν. Η θαηαγξαθή ηνπ Έξγνπ κε απηό ηνλ ηξόπν είλαη ηη ζα γίλεη θαη κεηά όρη κόλν
εθείλε ηε ζηηγκή. Γηαηί αιιηώο είλαη κεξηθνί πνπ πξνζπαζνύλ λα καο εμεγήζνπλ όηη ε
Βίβινο πάλσ θάησ είλαη κία βηνγξαθία θαη ιέλε ηα βηνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ Υξηζηνύ
θαη πάλσ θάησ πνηα είλαη ε δξάζε Σνπ. Καη ιεο ηειηθά είλαη βηνγξαθία θη
εξγνγξαθία θαη ηίπνηε άιιν. Μα άκα ήηαλ βηνγξαθία θη εξγνγξαθία δελ ζα ιεγόηαλ
Δπαγγέιην. Άξα βιέπνπκε ινηπόλ όηη ππάξρνπλ ηέζζεξηο πξνζεγγίζεηο νη νπνίεο
απνηεινύλ -εκείο ζα ιέγακε ηώξα ζηε ζηξαηεγηθή- έλα ζηξαηεγηθό κείγκα, δειαδή
δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ έρνπλ όκσο ηνλ ίδην ζηόρν. Άξα κεξηθέο θνξέο ην
μέξεηε όηη ππάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμύ ησλ Δπαγγειίσλ. Τπάξρνπλ κεξηθά πξάγκαηα

πνπ είλαη εληειώο ηαπηόζεκα. Μία δηαθνξά πνπ γηα κέλα είλαη ζεκαληηθή είλαη όηη ν
θαηάινγνο ησλ Απνζηόισλ δελ είλαη ν ίδηνο αλάινγα κε ηα Δπαγγέιηα. Διπίδσ λα
ζπλεηδεηνπνηείηε ηη ζεκαίλεη απηό. Δληάμεη, δελ ην ειπίδσ πηα, απιώο
ζπλεηδεηνπνηήζηε ην. Τπάξρεη κηα δηαθνξνπνίεζε πνπ ππάξρεη θαη γηα ηνπο δύν
ιεζηέο. Τπάξρνπλ κεξηθά Δπαγγέιηα πνπ αλαθέξνληαη ζε απηό, άιια δελ
αλαθέξνληαη θαζόινπ, άιια ηα πεξηγξάθνπλ κε έλαλ δηαθνξεηηθό ηξόπν. Δγώ δελ
κπαίλσ ζε απηή ηε δηαδηθαζία, γηαηί ζπκάζηε όηη κεξηθέο θνξέο ιέκε δηάθνξα. Σώξα
ζε απηόλ ηνλ ηνκέα έρνπκε αιιάμεη κηα πξνζέγγηζε. Όηαλ δηαβάζεηε ηα Δπαγγέιηα
αθόκα θαη ηώξα ζηελ πξαγκαηηθόηεηα δηαβάδνπκε θαηά Μαηζαίνπ, θαηά Μάξθνπ,
θαηά Λνπθά θαη θαηά Ισάλλε. Καη ζεσξνύκε όηη πάλσ θάησ είλαη ε ζεηξά ε
ρξνλνινγηθή, πξώηα γξάθεθε απηό θιπ. Σώξα ζηηο πην πξόζθαηεο ζενινγηθέο
κειέηεο καο ιέλε νη εηδηθνί όηη ην θαηά Μάξθνλ γξάθεθε πξηλ ην θαηά Μαηζαίνλ. Γελ
ιέσ όηη ζα αιιάμνπλ ηε ζεηξά, ιέσ απιώο όηη ζε εκάο καο έρεη δνζεί έηζη, ην θξαηάκε
έηζη. Αιιά απηό δελ ζεκαίλεη όηη δελ κπνξνύκε λα θάλνπκε έξεπλα θαη λα δνύκε πνην
είλαη ην πην παιηό θιπ. Βέβαηα ην βιέπεηε ακέζσο όηη νη επηζηνιέο δελ κπνξνύλ λα
είλαη πξηλ.
ηηο Πξάμεηο ησλ Απνζηόισλ ην ελδηαθέξνλ είλαη όηη πνιινί από εκάο δελ ηηο
δηαβάδνπλ. Γελ ζα ζαο θάλσ εξσηήζεηο ζηηο Πξάμεηο ησλ Απνζηόισλ γηα λα κελ ζαο
θέξσ ζε δύζθνιε ζέζε. Θα ζαο ππελζπκίζσ απιώο όηη νη πξάμεηο ησλ Απνζηόισλ
είλαη ακέζσο κεηά ηα Δπαγγέιηα θαη πξηλ ηηο Δπηζηνιέο θαη δελ είλαη ρηιηάδεο ζειίδεο.
Άξα είλαη σξαίν λα ην δεηο, δηόηη πάλσ θάησ εδώ νπζηαζηηθά πεξηγξάθνπλ ηη θάλνπλ
θαη κεηά. Άξα μαλαιέσ ζα κπνξνύζαλ λα είραλ γξάςεη ην Έξγν, δελ γξάθνπλ ην
Έξγν γηαηί όπσο ιέκε εκείο γηα έλαλ ζπγγξαθέα ηα άπαληα ζα ήηαλ γξακκέλν Έξγν.
Καη βάδεηε κεηά ην θαηεβαηό από όια απηά πνπ έρεη θάλεη. Αιιά ζα ήηαλ ν ίδηνο.
Έρνπκε αθξηβώο ην ίδην πξόβιεκα, αλαινγία βέβαηα κε ην ζσθξαηηθό έξγν ν νπνίνο
ν σθξάηεο δελ έρεη γξάςεη ηίπνηα. Βέβαηα έρνπκε θαη αλζξώπνπο πνπ καο ιέλε όηη
κάιινλ ν σθξάηεο δελ ππήξμε θαλ, όηη ήηαλ κόλν ν Πιάησλαο, ηέινο πάλησλ απ’
όια έρεη ν θόζκνο. Γελ καο πεηξάδεη, ζεκαζία έρεη όηη ππάξρεη απηό ην έξγν πνπ
θαηαγξάθεη ην ηη έρεη γίλεη. Δδώ ινηπόλ άκα θνηηάμεηε πώο είλαη δνκεκέλν θαη
λνκίδσ ην βιέπεηε από ην κέγεζνο. Έρεη ελδηαθέξνλ άκα ην ζθεθηείηε νξζνινγηθά
ιίγν ηα κεγέζε. Σα έρεηε θνηηάμεη ηα κεγέζε; Γειαδή άκα θνηηάμεηε ηηο Πξάμεηο ησλ
Απνζηόισλ ζα κνπ πείηε δελ έθαλαλ πνιιέο Πξάμεηο. Γηα λα είκαζηε ηεο αθξίβεηαο,
γηαηί απ’ όηη θαίλεηαη δελ θνηηάδεηε ηα κεγέζε, ειπίδσ λα ζπκάζηε όηη ην κεγαιύηεξν
κέγεζνο ηεο Καηλήο Γηαζήθεο είλαη νη Δπηζηνιέο ηνπ Παύινπ. (δείχνονταο) Απηέο εδώ
είλαη νη Πξάμεηο ησλ Απνζηόισλ. Γελ ζαο βάδσ ην παθέην ηνπ Παύινπ, γηαηί ζα
πείηε ακέζσο… Άξα, άκα ην ζθεθηείηε νξζνινγηθά όηη εδώ πάλσ θάησ έρνπκε
ηέζζεξηο θνξέο ην ίδην πξάγκα εθόζνλ είλαη ηα ηέζζεξα Δπαγγέιηα. Κη εδώ έρνπκε
ηηο πξάμεηο. Βιέπεηε όηη ζαο κέλεη αθόκα έλα θνκκάηη. Δδώ ππάξρεη έλαο
δηαρσξηζκόο, αξρίδεη βέβαηα κε ηελ Δπηζηνιή πξνο ηνπο Ρσκαίνπο. Δδώ πάιη έρνπκε
έλα ζέκα ζαο δίλσ έλα παξάδεηγκα ζε ζρέζε κε ηελ πξνζεπρή.
Όπσο μέξεηε εκείο έρνπκε πάξα πνιιέο πξνζεπρέο θαη ζην ηέινο μερλάκε όηη αλ
έπξεπε λα ζπκόκαζηε κία πξνζεπρή είλαη κόλν κία. Καη είλαη ην Πάηεξ Ηκώλ. Κη εδώ

κπαίλσ ζε κηα δηαδηθαζία πνπ κπνξεί κεηά λα ηζαηίζεη κεξηθνύο από εζάο, εηδηθά αλ
έρεηε κηθξά παηδηά. Μαζαίλνπκε ζηα παηδηά δηάθνξεο παξάμελεο πξνζεπρέο πνπ
πξαγκαηηθά ιεο ν Θεόο λα θπιάεη θαη είκαζηε θαη πεξήθαλνη πνπ ην ιέλε. Άξα θάπνπ
βξήθαηε όηη έρεη κηα ζεκείσζε ηνπ Υξηζηνύ θαη ιέεη «γηα ηα κηθξά παηδηά θάλεηε έλα
πξάγκα ηπραίν θαη είκαζηε εληάμεη». Απηό ηη ζεκαίλεη; Απηό είλαη εθθπιηζκόο αμηώλ.
Γειαδή ζεσξνύκε όηη αλ ην κηθξό παηδί, ιέκε κηθξό παηδί γηα λα κελ λεπξηάζεηε γηαηί
είλαη κεξηθνί από εζάο πνπ δελ ιελ πηα ην Πάηεξ Ηκώλ, ιελ ηηο άιιεο θαη ζεσξνύλ
όηη ιελ ην ίδην. Σν ιέσ ινηπόλ γηα κηθξά παηδηά. Γηα κηθξά παηδηά ζεσξνύκε πάλσ
θάησ όηη νπνηαδήπνηε πξνζεπρή θαη λα πνπλ είλαη εληάμεη. Καη ξσηάσ, απηό εδώ πώο
ην απνθαζίζαηε; Γηαηί άκα θνηηάμεηε ζα δείηε όηη είλαη γξακκέλν όηη ε κόλε
πξνζεπρή πνπ καο έρεη δηδάμεη ν Υξηζηόο είλαη ην Πάηεξ Ηκώλ. Πνπ ζεκαίλεη όηη όια
απηά κεηά είλαη ζεκαληηθά, εθθιεζηαζηηθά, ζενινγηθά όηη ζέιεηε, αιιά αλ ζαο
έιεγαλ πξέπεη λα ζπκάζηε κόλν έλα, δελ πξέπεη λα κπεξδεύεζηε ζην πνην είλαη ην
έλα. Άξα κελ εθθπιίδεηε απηό ην ζέκα, γηαηί εγώ ην βιέπσ όηη κεξηθέο θνξέο
δπζθνιεπόκαζηε. Γπζθνιεπόκαζηε θαη ζεσξνύκε όηη γηα ηα κηθξά παηδηά, ελώ είλαη
πάξα πνιύ απιό θαη δελ έρεη ζρέζε κόλν κε ηε γιώζζα, έρεη ζρέζε κε ηηο έλλνηεο.
Άξα αλ ζεσξείηε όηη ην κηθξό παηδί δελ κπνξεί λα θαηαιάβεη ηε γιώζζα θαη απηό
είλαη ην πξόβιεκά ζαο, πξέπεη λα ζθεθηείηε όηη ππάξρεη εμήγεζε. Γηαηί ζαο
ππελζπκίδσ όηη ν Υξηζηόο δελ κηινύζε Διιεληθά. Μηινύζε Αξακατθά. Άξα ζέιεη λα
πεη όηη όηαλ ην δίδαμε, ην δίδαμε ζε κηα άιιε γιώζζα από απηό πνπ ιέηε εζείο. Δζείο
έρεηε ηελ εληύπσζε όηη είλαη πάξα πνιύ ζεκαληηθό λα είλαη αθξηβώο ην ίδην
ιεμηιόγην από απηό πνπ έρεηε θαηαγξάςεη. Απηό πνπ έρεηε θαηαγξάςεη είλαη ε
κεηάθξαζε. Λέσ ινηπόλ όηη αλ ζεσξνύκε όηη είλαη ηεξό, ελώ είλαη ε κεηάθξαζε, γηαηί
λα κελ εμεγήζνπκε ζην παηδί ηη ιέεη ην θείκελν θαη κεηά λα κάζεη ηε γιώζζα. Αιιά
πξώηα λα ηνπ πείηε ηη ιέεη. Δγώ βιέπσ κεξηθνύο γνλείο, γηαηί αζρνινύκαζηε θαη κε
ηα παηδηά πνπ πξνζπαζνύλ λα ηνπο κάζνπλ παπαγαιία ην Πάηεξ Ηκώλ, άξα κεηά
κπεξδεύνληαη, ιείπνπλ κεξηθέο ιέμεηο, γηαηί ζηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη έλα ζελάξην
γηα εζνπνηό πνπ θάπνπ θάπνπ μερληέηαη. Καη δελ ηνπ ιέκε μέξεηο μέραζεο κηα ζεηξά.
Μεηά καο ελνριεί λα ηνπο ην πνύκε, γηαηί ιέκε όηη είλαη κηθξό, ηώξα πσο ζα ην πάξεη.
ηελ πξαγκαηηθόηεηα ζαο θάλσ ην εμήο εξώηεκα. Αλ ην παηδί ζαο κπνξνύζε λα ζαο
εμεγήζεη ηη ιέεη ην Πάηεξ Ηκώλ θαη λα ζαο ην έιεγε, είλαη θαηώηεξν από ην λα ην
ιέεη παπαγαιία θαη λα μερλάεη ιέμεηο θαη λα κελ μέξεη ηη ιέεη; Γηαηί λνκίδσ όηη ην
κήλπκα πνπ πξέπεη λα πεξάζνπκε -θη εδώ βιέπεηε ηε δηαθνξά ηεο πίζηεο θαη ηνπ
πηζηεύσ- είλαη κεξηθνί πνπ ιέλε, αξθεί λα ην ιέεη παπαγαιία θαη είλαη εληάμεη. Ξέξεηε
είλαη νη εξσηήζεηο, πώο ζε ιέλε, πόζν ρξνλώλ είζαη, ζε πνηα ηάμε παο ζην ζρνιείν;
Αλ κπνξνύζεο λα πεηο θαη ην Πάηεξ Ηκώλ είζαη εληάμεη. Σα πξώηα ζεκεία είλαη όηη
είζαη Έιιελαο, ην ηέηαξην είλαη όηη είζαη θαη Υξηζηηαλόο, είκαζηε εληάμεη. Καη κεηά
αλ θάλεηο κηα εξώηεζε ζην παηδί θαη ηνπ ξσηήζεηο εδώ γηαηί ην ιεο απηό; Απηό ηώξα
γηαηί ην νλνκάδνπκε πίζηε; Δγώ λνκίδσ όηη νη γνλείο πηζηεύνπλ όηη πηζηεύνπλ, ελώ
δελ είλαη πηζηνί, γηαηί ε ηδέα ζην πηζηόο είλαη λα κεηαθέξεηο ζσζηά θαη πηζηά έλα
κήλπκα. Σν κήλπκα είλαη ν ιόγνο, δελ είλαη ηα ιόγηα. Καη βιέπεηε πάλσ ζε απηό ην
πξάγκα δελ ιέκε ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ, ιέκε ν ιόγνο Σνπ (κε ηαπ θεθαιαίν).
εκαίλεη όηη απηό πνπ έρεη ζεκαζία είλαη ην λόεκα, ε νπζία.

Μπαίλσ ηώξα ζην ζέκα ησλ παξαβνιώλ. Πνιύ ζπρλά αλαξσηηόκαζηε γηαηί ν Υξηζηόο
κηιάεη κε παξαβνιέο. Μα είλαη αζηείν ζαλ εξώηεκα. Γηαηί είλαη πνιύ απιό, νη απινί
άλζξσπνη θαηαιαβαίλνπλ πην γξήγνξα ηηο παξαβνιέο από θάηη πνπ είλαη εληειώο
ζεσξεηηθό. Τπελζπκίδσ γηα όζνπο δελ ην ζπκνύληαη. Ο Υξηζηόο, ηη ιέεη ζην
Δπαγγέιην, θαη αθόκα θαη ζε άιια, ζε θάπνηα θάζε ηνλ είραλ ράζεη. Πνπ πήγε; Πόζν
ρξνλώλ είλαη; Γώδεθα. Σώξα ζέισ λα ζθεθηείηε ην εμήο. Γελ ζαο ιέσ όηη ην παηδί
ζαο είλαη ν Υξηζηόο, γηαηί βέβαηα ζα ήηαλ αλνξζόδνμν. Άξα ζαο ιέσ όηη ην βξίζθεηε
εληειώο θπζηνινγηθό λα ράλεηαη από ηνπο δύν γνλείο θαη όηη απηό πάεη θαη ράλεηαη
ζηε πλαγσγή θαη ζηε πλαγσγή έρεη ζπδεηήζεηο κε ηνπο εηδηθνύο γηα ζενινγηθά
ζέκαηα. Άξα θαληάδεζηε ηώξα όηη Απηόο ν άλζξσπνο κεηά όηαλ γίλεηαη ηξηάληα δελ
κπνξεί λα εθθξαζηεί αιιηώο από παξαβνιέο. Δγώ λνκίδσ όηη ζπλεηδεηνπνηείηε
ακέζσο όηη κάιινλ όηαλ ήηαλ ήδε δώδεθα ρξνλώλ ήηαλ ηθαλόο λα έρεη κηα ζπδήηεζε
θαλνληθόηαηε κε ζενιόγνπο εηδήκνλεο κε άζπξα καιιηά θαη λα ηνπο βάδεη λα
μαλαθαζίζνπλ ζηε ζέζε ηνπο, γηαηί έιεγαλ κεξηθά πξάγκαηα δηάθνξα θαη κεηά απιώο
δηεπξύλεη ηνλ ιόγν Σνπ ζε αλζξώπνπο πνπ δελ μέξνπλ. Γειαδή λα εμεγήζσ ηη ελλνώ.
Όηαλ είλαη ζηε ζπλαγσγή είλαη ζαλ λα κηιάεη κε ηνλ Παύιν. Γειαδή είλαη άλζξσπνη
πνπ έρνπλ δηαβάζεη, μέξνπλ. Όηαλ είλαη έμσ είλαη ζαλ λα κηιάεη ζηνλ Πέηξν. Καη ην
μέξεηε κε κεγάιε αθξίβεηα όηη αθόκα θαη ζηε βπδαληηλή ηέρλε ην βιέπνπκε. Γειαδή
όινη νη Άγηνη είλαη Άγηνη. Όινη νη Απόζηνινη είλαη Απόζηνινη, γηαηί δελ ηνπο
δσγξαθίδνπκε κε ηνλ ίδην ηξόπν; Γηαηί ππάξρεη ν θώδηθαο όηη όηαλ δελ έρνπκε πνιιά
καιιηά ζεκαίλεη όηη είλαη ιηγόηεξν έμππλνο ή πεξηζζόηεξν; Ση ζεκαίλεη; ηελ
πξαγκαηηθόηεηα όηαλ έρνπκε πνιιά καιιηά πάλσ ζε κία εηθόλα μέξνπκε όηη δελ είλαη
πνιύ έμππλνο. Όηαλ έρεη ιηγόηεξα θαη βιέπνπκε απηέο ηηο δύν γξακκέο (ζην κέησπν)
είλαη πεξηζζόηεξν. Σν πην πνιύ πνπ βιέπνπκε είλαη ην κέησπν θελό θαη ιίγν καιιί.
Σν βιέπεηε απηό ζηηο εηθόλεο; Άκα ζθεθηείηε ηώξα πνηνλ βιέπεηε ζε απηή ηελ εηθόλα
ακέζσο ζα θαηαιάβεηε όηη ήηαλ θάπνηνο πνπ ζεσξείηαη ζενιόγνο, έρεη γξάςεη εηδηθά
θιπ. θαη ζπλήζσο ην βιέπεηε θαη κε ηνπο Δπαγγειηζηέο. Άξα ην ιέσ εδώ γηαηί κεξηθέο
θνξέο μερλάκε ζε πνηνλ απεπζύλεηαη. Καη ηώξα ζέισ λα αλαξσηεζείηε. Ννκίδεηε όηη
ζηα δώδεθά ηνπ κηινύζε κε ηνπο άιινπο θαη ζηα ηξηάληα κηινύζε κε ηνπο άιινπο θαη
μαθληθά ππάξρεη κηα αιιαγή; Λέεη πάληα ηα ίδηα κε ηνλ ίδην ηξόπν, απιώο επεηδή νη
άιινη νη κελ θαη νη δε, δελ θαηαιαβαίλνπλ ηα ίδηα πξάγκαηα ηα ιέεη κε έλαλ
δηαθνξεηηθό ηξόπν. Όκσο ην ζέκα ηεο παξαβνιήο είλαη ην εμήο, είλαη κηα κεηαθνξά
δνκήο ηνπ λνεηηθνύ πιαηζίνπ. Δίλαη όκσο πηζηή. Γειαδή ε παξαβνιή δελ ράλεη θάηη.
Πξέπεη απιώο κε απηό ην απιό παξάδεηγκα, πνπ ζα δώζεη έλα ζηήξηγκα πάλσ ζηε
ζθέςε ηνπ άιινπ, όηη απηό ελλνεί.
Όηαλ ιέεη ην παξάδεηγκα ηνπ βνζθνύ ν νπνίνο αθήλεη, ηη αθήλεη; Όια ηα άιια γηα λα
πάεη λα ζώζεη έλα. Όηαλ ινηπόλ ην ζθεθηείηε νξζνινγηθά θαη θάπνηνο ζαο πεη εγώ
παξάηεζα είθνζη παηδηά γηα λα πάσ λα ζώζσ έλα. Σν πξώην πξάγκα πνπ ζα
ζθεθηείηε είλαη κπξάβν έηζη δελ είλαη; Δ όρη, απηό είλαη ην πξόβιεκα. Μαθάξη λα
κπνξνύζαηε λα πείηε κπξάβν ρσξίο λα ην ζθεθηείηε δεύηεξε θνξά. Γηαηί μέξεηε ηη
θάλεηε; Σελ ώξα πνπ δελ ηνπ ιέηε κπξάβν είλαη όηη ηνλ βξίδεηε. Γηαηί; Γηαηί ζεσξείηε
όηη παξάηεζε ηα άιια, ελώ απηό πνπ ιέεη είλαη όηη ην έλα θηλδύλεπε, άξα πήγα λα ην
ζώζσ θαη δελ αζρνιήζεθα κε ηα άιια πνπ δελ θηλδύλεπαλ. Γελ είλαη όηη θηλδύλεπαλ

είθνζη παηδηά θαη έλα θαη πήγε ζην έλα θαη παξάηεζε ηα είθνζη. Βιέπεηε όκσο όηη
όηαλ ην αθνύηε, ηελ πξώηε θνξά ζαο θάλεη έλα κηθξό ζνθ. Δίλαη επεηδή ζθέθηεζηε
θνηλσληθά θη όρη νξζόδνμα. Όρη Υξηζηηαληθά κε ηελ έλλνηα ηνπ Υξηζηνύ, πνπ είλαη
δπλαηόλ λα πηζηεύεηε όηη ν Υξηζηόο ζα είρε παξαηήζεη είθνζη άηνκα γηα λα ζώζεη έλα
θαη ηα άιια ζα είραλ πεζάλεη; Δλώ όηαλ ηνπ θάλεηε ηελ θαηεγνξία κε ιέγνληαο
κπξάβν ππνλνείηε απηό. Ξαθληθά μερλάηε όηη είλαη ζεάλζξσπνο, ηνλ βάδεηε κόλν σο
άλζξσπν θαη είλαη ζαλ λα έρεηε έλαλ ππξνζβέζηε πνπ έζσζε έλα άηνκν από κία
ππξθαγηά θαη θάεθαλ ηα άιια είθνζη. Θα ηνπ ιέγαηε κπξάβν; Με ηίπνηα. Απηό όκσο
πνπ δελ θαηαιαβαίλνπκε κεξηθέο θνξέο όηαλ ζθεθηόκαζηε κε απηόλ ηνλ ηξόπν, δελ
ζθεθηόκαζηε ηε ζθέςε ηνπ άιινπ. Καη θάλνπκε κηα πξνβνιή ζην ηη ζα θάλακε εκείο.
Έρεηε ινηπόλ αλζξώπνπο πνπ ιέλε «εγώ ζηε ζέζε Σνπ», κόιηο αξρίδεηε έηζη, λα ηνπο
ζηακαηάηε, δελ είλαη αλάγθε λα αθνύζεηε πην πέξα, αθνύ δελ ήηαλ. Ξέξεηε πόζνη από
εκάο ιέλε εγώ ζηε ζέζε Σνπ ζα είρα θάλεη απηό θαη ηειηθά βξηζθόκαζηε ζε απηή ηε
ζέζε θαη θάλνπκε αθξηβώο απηό πνπ έθαλε ν άιινο; Ξέξεηε πόζν δύζθνιν είλαη λα
κελ θάλνπκε ηα αληαλαθιαζηηθά καο; Γειαδή εμεγνύκε ζηα παηδηά όηη όηαλ έρεη
θσηηά ζε έλα ζρνιείν πξέπεη λα θάλνπλ απηό θη απηό θαη γίλεηαη απιώο κηα επίζεζε
θαη όινη νη θαζεγεηέο θάλνπλ αθξηβώο ην ίδην κε απηό πνπ είπαλ όηη δελ ζα θάλνπλ.
Καη πεηάγεηαη ν κηθξόο θαη ιέεη «κα θύξηε εζείο γηαηί θάλεηε απηό, δελ είπαηε όηη δελ
πξέπεη;» άξα δελ είλαη αλάγθε. Έρνπκε ινηπόλ απηή ηελ ηάζε ην βιέπεηε αθόκα θαη
κε δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πάλσ ζηνλ Υξηζηό. Έρνπκε αλζξώπνπο πνπ ζεσξνύλ
όηη ν Υξηζηόο είλαη κόλν ζετθό ζηνηρείν, άιινη ζεσξνύλ όηη είλαη κόλν αλζξώπηλν,
άιινη ζεσξνύλ όηη είλαη κόλν ζεάλζξσπνο θη έρνπκε δηαθνξεηηθέο ζξεζθείεο πνπ
παίδνπλ πάλσ ζε απηό. Σν εξώηεκα είλαη ην εμήο. Μήπσο ηα απινπνηνύκε θαη
ρξεζηκνπνηνύκε απιώο πην δηθά καο κνληέια θαη ιέκε εληάμεη εθόζνλ ην
απινπνηνύκε αλαγθαζηηθά είλαη ζε κηα θαηεγνξία. Καη πνηνο ζαο είπε όηη ε
απινπνίεζε δελ είλαη εθθπιηζκόο ηνπ εξσηήκαηνο; Γηαηί άκα είλαη εθθπιηζκόο ηνπ
εξσηήκαηνο ηόηε ε αμηνιόγεζε πνπ θάλεηε κεηά είλαη ε αμηνιόγεζε ηνπ εξσηήκαηνο
θη όρη ηεο νπζίαο. Κη απηό είλαη πάξα πνιύ επηθίλδπλν, γηαηί εζείο ην έρεηε
αμηνινγήζεη κε απηόλ ηνλ ηξόπν, ελώ νπζηαζηηθά ην θείκελν πνπ δελ είλαη κόλν
αληηθείκελν δελ ιέεη ην ίδην. Παξάδεηγκα πξαθηηθό ηώξα. Άκα θνηηάμεηε ηελ Καηλή
Γηαζήθε ζα βξείηε ην όλνκα ηεο κεηέξα ηεο Παλαγίαο; Γειαδή ε Παλαγία μέξνπκε, ν
Υξηζηόο μέξνπκε, Ισζήθ θιπ. Ρσηάσ ηώξα γηαηί έρνπκε απεηθνλίζεηο ζηηο εθθιεζίεο
καο όπνπ βιέπνπκε ηελ Αγία Άλλα πνπ ιέγεηαη Άλλα, ελώ πνπζελά εδώ δελ ιέγεηαη
όηη είλαη ε Άλλα. Δίλαη από ηα απόθξπθα. Θέισ λα ζαο πσ ηα απόθξπθα ε Δθθιεζία
καο δελ ηα ζεσξεί αηξεηηθά, είλαη όηη είλαη απιώο ιηγόηεξν ζπκπιεξσκέλα ζε ζρέζε
κε ηα ηέζζεξα. Άξα κέζα ζηα απόθξπθα έρνπκε θαη ζηηο παξαζηάζεηο ηηο Βπδαληηλέο.
αο ην ιέσ απηό ζαλ παξάδεηγκα γηα λα ζθεθηείηε όηη απηνί πνπ ήηαλ εδώ, νη ίδηνη κε
εκάο πξηλ από είραλ ην ίδην ζέκα ζε θάπνηα θάζε. Πώο απνθαζίδεηο όηη ην θάλεηο
απηό; Γηαηί πξνζέμηε ε αγηνζύλε ηεο Άλλαο, ελώ δελ ππάξρεη πνπζελά ε Άλλα σο
όλνκα, είλαη έλα ζέκα. Γηαηί ε Άλλα είλαη ε ράξε ζηα Δβξατθά, ε ιέμε. Άξα ζηελ
πξαγκαηηθόηεηα ππάξρεη ζεκείν αλαθνξάο. Σν ζέκα είλαη ηη γίλεηαη όηαλ δελ ππάξρεη
θαλέλα ζεκείν αλαθνξάο. Άξα κπνξεί κεηά εθηόο πιαηζίνπ λα πείηε όηη ηα
ζπκπιεξώλσ θαη κεηά ζα αλαξσηεζείηε.

Σν άιιν πνπ πξέπεη λα μέξεηε είλαη όηη όηαλ δηαβάδεηε ηελ αξρή ηνπ Δπαγγειίνπ ηνπ
θαηά Μαηζαίνπ έρεηε ην γελεαινγηθό δέληξν θαη γη’ απηό κάιηζηα θσδηθνπνηεί ηνλ
άλζξσπν. Σα ζπκάζηε ηα νλόκαηα; Γηαηί άκα δηαβάζεηε ηα νλόκαηα, πξώηα απ’ όια
ζπκάζηε πόζα είλαη (πάξα πνιιά); Βιέπεηε, δελ ζαο ιέσ αλ ζπκάζηε ηα νλόκαηα, ζαο
ιέσ αλ ζπκάζηε ην πιήζνο ησλ νλνκάησλ. Δίλαη ηεξάζηην. Έρεηε πνηέ ζθεθηεί γηαηί
ππάξρνπλ ηόζα νλόκαηα; Όρη κόλν αλαθνξά, είλαη ην ηδάθη. Άκα δελ ππάξρεη ην
ηδάθη, ζαο ππελζπκίδσ εηδηθά ην Δπαγγέιην ην θαηά Μαηζαίνλ είλαη γξακκέλν γηα
Δβξαίνπο. Καη ζα δείηε όηη αληί λα δείηε ηε ιέμε Γάζθαινο, ζα δείηε ηε ιέμε Ραβίλνο.
Φαληάδνκαη όηη ην έρεηε πξνζέμεη. ηα άιια κόλν ζε κεξηθά εκθαλίδεηαη, αιιά εδώ
είλαη πνιύ μεθάζαξν. ηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη θηηαγκέλν γηα ην κεηαίρκην. Πξέπεη
λα εμεγεζεί ζε απηνύο πνπ αθνινπζνύλ όιν απηό ην πξάγκα όηη ηώξα Απηόο πνπ
είλαη εδώ, είλαη Απηόο πνπ είλαη ε ζπλέρεηα από όινπο απηνύο θαη δελ είλαη θάπνηνο
πνπ ήξζε μεθάξθσηνο.
-ΚΟΙΝΟ: Έρεη θακηά ζρέζε κε ην γελεηηθό ζηα ηεο βηνινγίαο;
-Νίθνο Λπγεξόο: Όρη γηαηί;
-ΚΟΙΝΟ: Απηή ε πξνέιεπζε όηη Απηόο δελ ήξζε μεθάξθσηα, ήξζε από απηέο …
-Νίθνο Λπγεξόο: Καιά εληάμεη, κπνξείο λα ην εξκελεύζεηο έηζη γηαηί έρεη ζρέζε κε
ηνλ Γαπίδ, γηαηί πξέπεη ζε θάπνηα θάζε λα έρεηο κεγάια νλόκαηα ζεκαληηθά πνπ
ζεσξνύλ όηη απηό ζα ζνπ δώζεη κηα εμήγεζε. Αλ ζέιεηο ην απιντθό ηεο ππόζεζεο
είλαη πάλσ θάησ όηη ν Υξηζηόο κπνξεί λα είλαη ν Υξηζηόο κόλν αλ είλαη ν γηνο, ν γηνο
ηνπ ηάδε. Απηό ήζεια λα πσ, πνην είλαη ην πξόβιεκα αλ έξζεη θάπνηνο μεθάξθσηνο.
Σν ζέκα είλαη όηη δελ έρεηο πηα ζπλέρεηα, γηαηί αλ ζπκάζαη αλ ήηαλ κόλν ν Υξηζηόο
δελ ζα είρε πξόβιεκα θαη δελ έρεη πξόβιεκα γηαηί ζα είλαη Πξνθήηεο. Αλ είλαη όκσο
ν Μεζζίαο, πξέπεη λα είλαη Απηόο πνπ πεξηκέλνπκε. Δίλαη αο πνύκε, είζαη ζην ζπίηη
ζνπ θαη πεξηκέλεηο θάπνηνλ. Έρεηο ξαληεβνύ. Μπνξεί λα έξζεη θάπνηνο άιινο πνπ δελ
είλαη απηόο. Ωξαία, θηαίεη; Γελ ηνπ είπεο κελ έξρεζαη ηέηνηα ώξα, γηαηί εγώ πεξηκέλσ
ηνλ άιινλ. Σν ζέκα είλαη όηη νη άιινη πεξηκέλνπλ ηνλ άιινλ. Άξα πσο ζα απνδείμεηο
όηη ν άιινο είλαη Απηόο θη όρη ν άιινο άιινο; Δδώ.. (δείρλεη ην θείκελν). Άκα
πξνζέμεηε ινηπόλ ζηα άιια Δπαγγέιηα δελ έρνπκε απηό ην γελεαινγηθό πνπ
πξαγκαηηθά αλ ην ζθεθηείηε νξζνινγηθά είλαη έλα ηεξάζηην θαηεβαηό. Άκα ην
ζθεθηείηε είλαη ζε δύν παξαγξάθνπο. Πξώηα απ’ όια άκα θνηηάμεηε ηε Βίβιν ηώξα
ππάξρνπλ όιεο απηέο νη ζεκεηώζεηο γηα λα ζαο πνπλ πνηνο είλαη πνηνο. Γηαηί
ππάξρνπλ θαη θάπνηα νλόκαηα πνπ πξέπεη πξαγκαηηθά λα είζαη εηδηθόο γηα λα
ζπκάζαη πνηνο είλαη. Ση ζέισ λα ζαο πσ; Θέισ λα ζαο πσ όηη εδώ είλαη πάιη έλα ζέκα
ην νπνίν πξέπεη λα ην ζθεθηνύκε. Πσο επέιεμε ν Υξηζηόο ηνπο καζεηέο ηνπ;
-ΚΟΙΝΟ: Ήηαλ θαη ζπγγελείο ηνπ κεξηθνί.
-Νίθνο Λπγεξόο: Ναη. Άξα ηη ελλνώ κε απηό; Δλλνώ όηη ηνπο ξώηεζε ην γελεαινγηθό
δέληξν;
-ΚΟΙΝΟ: Σν ήμεξε.

-Νίθνο Λπγεξόο: Μπξάβν. Άξα ζηελ πξαγκαηηθόηεηα εδώ γηα λα ην γξάςνπκε είλαη
όηη δελ ην μέξνπκε. Βιέπεηε ηε δηαθνξά; Γειαδή, ε ηδέα είλαη όηη ππάξρνπλ δπν
επίπεδα. Δίλαη απηνί πνπ δελ ην μέξνπλ θαη απηό εδώ ιέγεηαη ζεκειίσζε θαη είλαη
απηνί πνπ μέξνπλ θη επεηδή ην μέξνπλ αλαγλσξίδνπλ όηη είλαη απηό πνπ ζέινπλ.
Καηαιάβαηε ηηο δύν δηαθνξέο; Άξα ε ζεκειίσζε είλαη πάλσ θάησ όηαλ θάπνηνο ιέεη
θάηη. Άκα κεηά ιέεη κηα θξάζε θάπνηνο πνπ έρεη ζρέζε κε νηθνλνκία θαη κεηά
μαθληθά ζαο ιέλε όηη απηόο πνπ ην είπε, εζάο ζαο πξνβιεκάηηζε ε θξάζε, είλαη
βξαβείν Νόκπει ηεο Οηθνλνκίαο, ην πξώην πνπ ζθέθηεζηε ακέζσο κεηά είλαη όηη ζα
είλαη ζίγνπξα βιαθεία. Απηό ζθέθηεζηε ε; Δγώ λνκίδσ όηη επεηδή ζαο έρεη επεξεάζεη
ε δεύηεξε πξόηαζε, ιέηε κήπσο λα ην μαλαζθεθηώ ηη λόκηδα όηη δελ ην είπαλ ζσζηά;
Δλώ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη απηό. Σν εξώηεκα είλαη ην εμήο, έρεηε αλαξσηεζεί
όηη κεξηθέο θνξέο ππάξρνπλ ζηα Δπαγγέιηα, θαη βέβαηα θαη ζηα Απόθξπθα, θξάζεηο
ηνπ ηύπνπ «ν Υξηζηόο ιέεη» θαη ππάξρνπλ θξάζεηο ηνπ ηύπνπ «ιέσ, ιέσ, ιέσ» όηη
έθαλε απηό. Δίλαη δηαθνξεηηθό. Έρεηε αλαξσηεζεί αλ αλαγλσξίδεηε εύθνια ηηο
θξάζεηο ηνπ Υξηζηνύ ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο; Γειαδή αο πνύκε δελ ζαο ην έβαδαλ
θαζόινπ, ηε βιέπαηε ηε θξάζε θαη ιέγαηε απηό ζα πξέπεη λα είλαη θαηεπζείαλ ηνπ
Υξηζηνύ ή απηό θαίλεηαη λα είλαη ηνπ Απόζηνινπ. ε κεξηθά θείκελα λα ζπκάζηε,
εηδηθά όηαλ ζα θνηηάμεηε θαη ζπγθξίλεηε, ζα είλαη πνιύ δύζθνιν λα βξείηε από πνην
Δπαγγέιην είλαη. Σόζν θνληηλό είλαη ην πιαίζην θαη δελ μεθαζαξίδεηε, παξόιν πνπ αλ
ην δηαβάζεηε θαηά ιέμε θαη εηδηθά ζην θείκελν ην γλήζην, ηόηε ζα δείηε όηη ππάξρεη
απηή ε δηαθνξνπνίεζε. Ση ελλνώ κε απηέο ηηο παξαηεξήζεηο. Θέισ απηό λα ην ζέζσ
ζην κπαιό ζαο, έρεηε ζθεθηεί ηε δηαθνξά κεηαμύ ηνπ Υξηζηνύ θαη ηνπ Μσάκεζ; Γελ
κπαίλσ ζε ζπγθξίζεηο αλ είλαη θαιύηεξν ή όρη κελ κπεξδεύεζηε. Σν ιέσ απιώο πώο
είλαη ην έλα πξόζσπν κε ην άιιν πξόζσπν θαη πώο παξνπζηάδεηαη ν θαζέλαο κέζα
ζηε ζξεζθεία ηνπ.
-ΚΟΙΝΟ: Ο Υξηζηόο σο Μεζζίαο.
-Νίθνο Λπγεξόο: Ναη, απηό εδώ είλαη πνιύ γεληθό. Λέσ θάηη ην πην εμεηδηθεπκέλν.
-ΚΟΙΝΟ: Ωο Γάζθαινο δελ παξνπζηάδεηαη ν Υξηζηόο;
-Νίθνο Λπγεξόο: Γάζθαινο θαη κάιηζηα Γάζθαινο ηεο Γηθαηνζύλεο.
-ΚΟΙΝΟ: Πνην πλεπκαηηθόο, ν Μσάκεζ πην γήηλνο, πην αλζξώπηλνο.
-Νίθνο Λπγεξόο: Ναη, είπαηε θάηη άιιν. Καη κπνξώ λα ζαο βνεζήζσ. Ο Υξηζηόο
δηάβαδε;
-ΚΟΙΝΟ: Όρη.
-Νίθνο Λπγεξόο: Ο Υξηζηόο δηάβαδε; Καη ιέηε όρη; Πνηνο είπε όρη; Έρεηε έλα ζέκα,
πξέπεη λα θάλεηε επαλάιεςε. Δίλαη δπλαηόλ ν Υξηζηόο λα κελ δηάβαδε, ελώ θάλεη
παξαηεξήζεηο κέζα ζηε ζπλαγσγή; Πάλσ ζε ηη; Ο Υξηζηόο θαη βέβαηα δηάβαδε θαη
δηάβαδε κάιηζηα πνιύ λσξίο. Δλώ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ν Μσάκεζ είλαη πεξήθαλνο
πνπ είλαη αγξάκκαηνο. Σν ζπκάζηε απηό; Καη πνηα είλαη ε ηδέα; Η ηδέα είλαη όηαλ
κηιάεη ν Μσάκεζ είλαη όηη κηιάεη θαηεπζείαλ ν Αιιάρ. Γελ ππάξρεη θακία

επεμεξγαζία. Άξα βιέπεηε απηή ε πξνζέγγηζε είλαη ξηδηθά δηαθνξεηηθή. Δκείο έρνπκε
ηε ζπλέρεηα πνπ ιέκε «νη άλζξσπνη ηνπ βηβιίνπ». Γειαδή εκείο ζεσξνύκε, γηαηί άκα
ην ζθεθηείηε είλαη ιίγν παξάδνμν. Όηαλ γξάθεηο έλα βηβιίν θη απηόο γηα ηνλ νπνίν
γξάθεηο δηεθδηθεί όηη δελ δηαβάδεη έρεηο έλα ζέκα. Γηα ηνλ Υξηζηό δελ έρνπκε απηό ην
ζέκα. Θεσξνύκε -γηαηί ν Υξηζηόο βέβαηα είλαη Δβξαίνο πξηλ γίλεη απηή ε αιιαγή- όηη
ζην εβξατθό ζύζηεκα όηαλ δηαβάδνπλ έλα θείκελν, πξώηνλ δελ έρνπλ δηθαίσκα λα
δηαβάζνπλ όινη ην θείκελν. Δκείο γηα ηε Βίβιν έρνπκε όινη δηθαίσκα λα δηαβάζνπκε
ηε Βίβιν. Μεηά έρνπκε δεύηεξε θαηεγνξία. Δίλαη απηνί πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα ην
δηαβάζνπλ, αιιά δελ έρνπλ δηθαίσκα λα γξάςνπλ ζρόιην. Μεηά είλαη ε θαηεγνξία
πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα ην δηαβάζνπλ θαη λα γξάςνπλ ζρόιην. Σν νπνίν
ελζσκαηώλεηαη. Δκείο όηαλ έρνπκε ηνπο Παηέξεο ηεο Δθθιεζίαο πώο ηνπο βιέπεηε;
Δίλαη ην ίδην κε εκάο; Μελ ηα παίξλεηε ζηξαβά, ελλνώ όηη δελ έγξαςαλ πξάγκαηα
πνπ καο εμεγνύλ πεξηζζόηεξα από απηό πνπ είλαη απιώο ην θείκελν; Με πνηα
ηδηόηεηα; Με ηελ ηδηόηεηα -γηα εκάο- ηνπ ζνθνύ, πνπ μέξεη πεξηζζόηεξα θαη αλαιύεη
ζενινγηθά θάηη πνπ εκείο δελ ην θαηαιάβακε. Απηή είλαη ε ηδέα. Λνηπόλ απηό είλαη ην
ίδην. Τπάξρεη ήδε ζην εβξατθό ζύζηεκα θη ελζσκαηώλεηαη κέζα. Οη ζπδεηήζεηο πνπ
κπνξεί λα αληηιεθζείηε είλαη ηνπ ηύπνπ είλαη γξακκέλν ζηελ Σνξά, Σαικνύδ,
Κακπάια, ην δηαβάδνπλ θη ν έλαο ιέεη απηό ιέεη απηό. Σν ζεκεηώλεη δίπια. Απηό
ηώξα ελζσκαηώλεηαη κέζα. Κη όηαλ δηαβάδεηε ην θείκελν, είλαη γξακκέλν όηη ε
ελζσκάησζε έγηλε από ην ζρόιην ηνπ ηάδε. Δκείο πάλσ ζηε Βίβιν δελ κπνξνύκε λα
θάλνπκε παξαηεξήζεηο. Ο ίδηνο ν Παηξηάξρεο δηαβάδεη θαη ιέεη, ζα είλαη θαιό λα
βάισ κηα ζεκείσζε θαη ζα ηελ ελζσκαηώζνπκε. Σν θαληάδεζηε; Όρη, κπνξνύκε
ινηπόλ λα θαληαζηνύκε θάπνηνλ πνπ ζα γξάςεη άιιν, ζα καο εμεγεί θαιύηεξα απηό,
αιιά όρη λα ην βάιεη κέζα. Σν θαηαιάβαηε; Ρσηάσ ηώξα, γηαηί ην έρνπκε
απαγνξεπηηθό; Γηόηη ζεσξνύκε όηη απηό είλαη ην ηειηθό θείκελν. Άξα κόιηο θάλνπκε
κηα παξέκβαζε πάλσ ζε απηό θαη δελ είλαη επηπιένλ ή θαληάδεζηε αθόκα ρεηξόηεξν,
ην δηαβάδεηε ην θείκελν θαη ιέηε απηό δελ κνπ αξέζεη, ην ζβήλσ. Μελ γειάηε, γηαηί
ην ζέκα ηεο ινγνθξηζίαο έρεη δηαζρίζεη όιε ηελ Αλζξσπόηεηα. Γηαηί είλαη κεξηθά
πξάγκαηα, πάξηε ην θαη γηα ηηο εηθόλεο, κεξηθέο εηθόλεο ηηο μαλαβάθακε θάπσο
δηαθνξεηηθά γηαηί ζεσξνύζακε όηη ήηαλ απαξάδεθηεο γηα εθείλε ηελ επνρή, ελώ ήηαλ
νη ίδηεο. Σν ιέσ απηό γηαηί; Σν θείκελν, ε Βίβινο βαζίδεηαη πάλσ ζε έλα ππνθείκελν
θη επεηδή απηό ην ππνθείκελν είλαη ηεξό, ην αληηθείκελν έγηλε ηεξό. Δίλαη ηεξάζηην
ιάζνο λα ζεσξείηε ηε Βίβιν σο θείκελν. Γηαηί άκα ήηαλ θείκελν ηόηε έρνπκε
δηθαίσκα λα θάλνπκε δηνξζώζεηο, παξεκβάζεηο όηη ζέιεηε. Άξα είλαη ην θείκελν πνπ
αθνξά έλα, έλα ππνθείκελν θη επεηδή απηό ην ππνθείκελν είλαη ηόζν ζεκαληηθό γηα
εκάο, έρεη ζηαζεξνπνηεζεί ην θείκελν θη έρεη γίλεη αληηθείκελν. Απηό έρεη κεγάιε
ζεκαζία λα ην θαηαιάβνπκε, γηαηί θαηαιαβαίλνπκε πσο πνιινί από εκάο
πξνζηάηεςαλ απηό ην βηβιίν. αο ππελζπκίδσ όηη ε Βίβινο είλαη ην βηβιίν πνπ έρεη
δηαβαζηεί πεξηζζόηεξν ζε όιν ηνλ θόζκν. Καη ην δεύηεξν είλαη ν Μηθξόο Πξίγθηπαο.
αο ππελζπκίδσ θαη ζε πεξηνρέο πνπ ζεσξείηε όηη δελ ππάξρνπλ θαζόινπ Υξηζηηαλνί
είλαη από ηα βηβιία δηαβάδνληαη πεξηζζόηεξν. Αθόκα θαη δίπια καο. Απηό θάηη
ζεκαίλεη. Αλ ην ζθεθηείηε ινηπόλ ζε απηό ην επίπεδν γηα κέλα είλαη ην εμήο ηώξα. Ο
Υξηζηόο είλαη ζεκαληηθόο κόλν γηα ηνπο Υξηζηηαλνύο ή γηα ηελ Αλζξσπόηεηα; Άξα
ζα κνπ πείηε εζείο σο Υξηζηηαλνί θαη βέβαηα γηα ηελ Αλζξσπόηεηα. Σν ζέκα είλαη αλ

ζπκθσλεί ε Αλζξσπόηεηα κείνλ ηνπο Υξηζηηαλνύο. Καηαιάβαηε. Γηαηί θη εκείο
κπνξνύκε λα πνύκε, ν Βαζίιεο είλαη ζεκαληηθόο. Βγαίλνπκε από ην καγαδί, ιέλε
πνηνο είλαη ν Βαζίιεο; Δδώ είλαη ην ίδην. Άξα ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, όηαλ μέξεηε όηη
είλαη ην βηβιίν έρεη αλαγλσζηεί πεξηζζόηεξν από όιε ηελ Αλζξσπόηεηα, έρεηε έλα
ρεηξνπηαζηό επηρείξεκα όηη έρεη επεξεάζεη. Καη δελ έρεη επεξεάζεη κόλν ηνπο
Υξηζηηαλνύο, εθόζνλ δελ είλαη όινο ν πιεζπζκόο ρξηζηηαληθόο, ζπκάζηε πόζνη είλαη
νη Κηλέδνη. Θπκάζηε πάλσ θάησ πόζνη είκαζηε. Μόλν λα βάιεηε ήδε ηνπο Κηλέδνπο
θαη ηνπο Ιλδνύο έρεηε έλα ηεξάζηην παθέην ην νπνίν a priori δελ έρεη ηελ ίδηα άπνςε.
Όκσο απηό πνπ βιέπνπκε είλαη όηη θαη από άιιεο ζξεζθείεο εθηόο από ηε δηθή καο,
κε απηά πνπ μέξνπλ γηα ην Υξηζηό ηνλ ζεσξνύλ Γάζθαιν. Απηό έρεη ηεξάζηηα
ζεκαζία, πνπ ζεκαίλεη όηη ην έξγν Σνπ έρεη μεπεξάζεη, ηώξα ζα ζαο έιεγα «ηνλ
θιεηζηό θύθιν ησλ Υξηζηηαλώλ», δελ πάεη ην «θιεηζηό», αιιά θαηαιαβαίλεηε ηη
ελλνώ, ηνλ πιεζπζκό πνπ πξαγκαηηθά πηζηεύεη ζε απηόλ. Οη άιινη ινηπόλ πνπ
ππνηίζεηαη δελ πηζηεύνπλ ζε Απηόλ, θαη εδώ είλαη ην πην εληππσζηαθό, πηζηεύνπλ ζην
έξγν Σνπ. Γηαηί όηαλ δηαβάδεηε ηελ Βίβιν θαη ην θνηηάδεηε, επεηδή ππάξρεη ην ζέκα
ηεο αγάπεο απηό αγγίδεη ηνπο άιινπο ιανύο, πνπ κπνξεί θαη λα κελ είλαη κάιηζηα ζ’
απηό ην πιαίζην, γηαηί αλαγλσξίδνπλ όηη ππάξρνπλ κεξηθνί θώδηθεο πνπ ηαπηίδνληαη
κε αμίεο νη νπνίεο είλαη ηνπ ίδηνπ ηύπνπ. Γηαηί άκα δηαβάζεηε από άιινπο, θαη εδώ γηα
λα δείηε κία άιιε δηαθνξά, γηα παξάδεηγκα κε ηνλ Βνύδα. Όπσο θάλακε ηε δηαθνξά
κε ηνλ Μσάκεζ ππάξρεη θαη κία δηαθνξά κε ηνλ Βνύδα. Δίλαη όηη ν Βνύδαο είλαη
άλζξσπνο. Δλλνώ αξρηθά, ηα μέξεηε απηά, δελ εμεγώ ηώξα. Τπάξρεη κία κεγάιε
δηαθνξά ην λα ζεσξείο όηη ν άιινο είλαη Θεάλζξσπνο εμ’ αξρήο ή άλζξσπνο θαη έγηλε
Θεόο ή όηη ήηαλ πάληα Θεόο. Γηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο. Λέσ ινηπόλ όηη γηα ην
Βνπδηζκό ζεσξείηε όηη κπνξεί λα ππάξρεη εμέιημε ηνπ αλζξώπνπ ε νπνία είλαη ηόζν
εμειηγκέλε πνπ ζην ηέινο θαηαιήγεη ζε θάηη πνπ είλαη πην ηεξό. Θπκάζηε, θαη εδώ
είλαη κία άιιε δηαθνξά, όηη δελ ππάξρεη έλαο Βνύδαο. Τπάξρνπλ πνιινί, απιώο
απηόλ πνπ νλνκάδνπκε εκείο Βνύδα, επεηδή δελ μέξνπκε κε αθξίβεηα, είλαη ν Βνύδαο
ησλ όισλ άιισλ, γηαηί ζεσξνύκε όηη είλαη ν πην ζνθόο από όινπο ηνπο άιινπο. ηελ
πξαγκαηηθόηεηα, ήδε βιέπεηε ηελ δηαθνξά πνπ πξνζπαζώ λα αλαδείμσ, θαληαζηείηε
λα ζαο έιεγα όηη ππάξρνπλ πνιινί «Υξηζηνί». Θα κνπ πείηε πνηνη είλαη ηόηε νη άιινη;
Γελ ην έρνπκε εκείο απηό, ελώ κπνξνύκε λα πνύκε όηη ππάξρνπλ πνιινί Άγηνη. Δλώ
ππάξρνπλ Υξηζηηαλνί πνπ δελ πηζηεύνπλ ζηνπο Άγηνπο. Οη Γηακαξηπξόκελνη ζεσξνύλ
όηη νη Άγηνη δελ έρνπλ λόεκα, γηαηί είλαη άλζξσπνη πνπ όηη θαη λα θάλνπλ ζα κείλνπλ
άλζξσπνη θαη δελ κπνξνύλ λα πεξάζνπλ ζην ζηάδην ηεο αγηνζύλεο. Δλώ εκείο
ζεσξνύκε όηη κπνξεί έλαο άλζξσπνο λα γίλεη απηό. ηελ πξαγκαηηθόηεηα δελ είλαη
ηόζν παξάμελν όζνλ αθνξά ζην Βνπδηζκό. Γειαδή, θαη εκείο ηνλ Άγην ηνλ ζεσξνύκε
όηη αξρίδεη σο άλζξσπνο, αιιά έρεη θάλεη ηόζεο θαιέο πξάμεηο θαη έρεη βνεζήζεη πνπ
κεηά ζεσξνύκε όηη έρεη αγηνπνηεζεί αθόκα θαη επίζεκα από ηελ Δθθιεζία ή από ηελ
Ιζηνξία. αο ην ιέσ απηό γηα λα δνύκε ην ζέκα ηεο εμέιημεο.
Τπάξρνπλ δύν έλλνηεο πνπ είλαη ζεκαληηθέο, είλαη ε πιεξόηεηα θαη ε ηειεηόηεηα.
Πνιύ ζπρλά ζέινπκε λα είκαζηε ηεο πιεξόηεηαο θαη απηό καο πξνβιεκαηίδεη. ηελ
πξαγκαηηθόηεηα ππάξρεη ε ηειεηόηεηα θαη ε ηειεηόηεηα κέζσ ηνπ Έξγνπ έρεη θάηη ην

νπνίν είλαη πνιύ παξάμελν θαη δελ ην ζθεθηόκαζηε αξρηθά, ζα θαηαιάβεη ν Παληειήο
πνπ ην πάσ, έρνπκε αξρηθά ηελ εληύπσζε όηη ε ηειεηόηεηα είλαη θάηη πνπ είλαη «έηζη»
θαη εκείο ην πξνζεγγίδνπκε θαη ζηγά-ζηγά πξνζπαζνύκε λα ην αγγίμνπκε. Αιιά κεηά
καο εμεγνύλ όηη ν άλζξσπνο δελ είλαη ηέιεηνο, θηι. Άξα ζνπ ιέλε κάηαην. Όηη ν
άλζξσπνο δελ είλαη ηέιεηνο, δελ ζεκαίλεη όηη ην έξγν ηνπ δελ κπνξεί λα είλαη ηέιεην.
Άξα δίλσ έλα παξάδεηγκα, εθηόο ηνκέα από απηά πνπ ζπδεηάκε, θαη ζαο ιέσ ην εμήο,
όηαλ έρεηε ην ζεώξεκα ηνπ Ππζαγόξα θαλέλαο δελ ιέεη όηη ν Ππζαγόξαο είλαη
ηέιεηνο, αιιά ππάξρεη θάπνηνο πνπ ιέεη όηη ην ζεώξεκα ηνπ Ππζαγόξα δελ είλαη
ηέιεην; Άξα βιέπεηε όηη ππάξρεη έλα πιαίζην πνπ εληάμεη, ζεώξεκα είλαη ηη λα
θάλνπκε έηζη έγηλε, δελ είλαη κόλν ζεώξεκα κπνξεί λα είλαη αμίεο κεηά. Αιιά εθεί
πνπ ην πάσ είλαη ην εμήο, έρεηε ζθεθηεί όηη όρη κόλν κπνξνύκε λ’ αγγίμνπκε ηελ
ηειεηόηεηα κέζσ ηνπ Έξγνπ -θαη εηδηθά ελόο δηαρξνληθνύ Έξγνπ- αιιά κπνξνύκε
επίζεο λα δνύκε ηελ εμέιημή ηεο; Γηόηη ε ηειεηόηεηα δελ είλαη ε ηειηθή θάζε.
Βιέπεηε, ε ηειεηόηεηα έρεη εμέιημε. Γίλσ έλα παξάδεηγκα πνπ ζαο ην έδσζα ηώξα
ζαλ παξάδεηγκα είλαη ην εμήο, άκα έρεηε έλα ζεώξεκα ην νπνίν είλαη ζσζηό θαη είλαη
ηέιεην θαη ην γεληθεύζεηε, δελ κπνξείηε λα πείηε όηη ε γελίθεπζε δελ είλαη θαιύηεξε
από ην πξώην. Αιιά είλαη θαη ηα δύν ηέιεηα. Ναη, ππήξρε εμέιημε. Άξα ζεκαίλεη όηη
αλ εμεηάζεηε απηό ην ζέκα θαη ζθεθηείηε πώο πξνεηνηκάδεη ν Υξηζηόο ηνπο καζεηέο;
Σνπο πξνεηνηκάδεη, ηνπο πξνεηνηκάδεη θαη γηα κεηά, ηνπο ιέεη κεηά ζα πξέπεη λα
θάλεηε απηό θαη απηό. Ρσηάσ ηώξα, εκείο ηνπο καζεηέο ηνπο έρνπκε βάιεη όινπο
Άγηνπο. Άξα είλαη ηέιεηνη, γηα καο, απηνί είλαη ηεξνί. Ρσηάσ ηόηε, εθόζνλ είλαη Άγηνη
γηαηί ηνπο δίλεη ζπκβνπιέο; Lucia, γηαηί ηνπο δίλεη ζπκβνπιέο αθνύ είλαη Άγηνη; Έλαο
Άγηνο ζα θάλεη πάληα ην θαιό.
- Lucia: Γίλαλε κεηά.
-Νίθνο Λπγεξόο: To «γίλαλε κεηά», πξόζεμε όκσο, κε πνηνλ ηξόπν;
-Lucia: Από ην Άγην Πλεύκα.
-Νίθνο Λπγεξόο: Σν Άγην Πλεύκα ινηπόλ άκα ην θνηηάμεηε ιίγν ζπκππθλσκέλα,
ζεκαίλεη ηη; Γηαηί ηνπο δίλεη νδεγίεο γηα κεηά, αθνύ ζα γίλνπλ Άγηνη; Πεξηκέλεηε, κε
βηάδεζηε, είρε θαη καζήηξηεο, όρη κόλν καζεηέο. Γελ είλαη απηό ην ζέκα πνπ
πξνζπαζώ λα ζαο πσ. Δίλαη, μέξεη από πξηλ όηη ζα γίλνπλ Άγηνη. Λνηπόλ, ην μαλαιέσ,
αο ην νλνκάζνπκε Α θαη Β. Ο Α μέξεη όηη ν Β κεηά από κία δηαδηθαζία ζα γίλεη
ηέιεηνο. Τπάξρεη λόεκα λα ηνπ δίλεη ζπκβνπιέο γηα κεηά ηελ ηειεηόηεηά ηνπ; Τπάξρεη
λόεκα λα δώζεη ζπκβνπιέο γηα λα θηάζεη ζ’ απηό ην επίπεδν.
-ΚΟΙΝΟ: Αλ όκσο απηέο νη ζπκβνπιέο ηνλ βνήζεζαλ γηα λα θξαηεζεί θαη λα γίλεη
Άγηνο.
-Νίθνο Λπγεξόο: Ναη, αιιά πάιη βιέπεηε, πξνζπαζώ λα ζαο πσ όηη νη ζπκβνπιέο έηζη
όπσο ην βιέπεηε είλαη ζπκβνπιέο γηα λα γίλεη Άγηνο. Λέσ απιώο όηη ηνπο δίλεη
ζπκβνπιέο γηα κεηά ηελ ηειεηόηεηα.
-ΚΟΙΝΟ: αλ λα ζπκβνιίδνπλ έλαλ άλζξσπν, είλαη 12.

-Νίθνο Λπγεξόο: Κνίηαμε, ην 12 κελ ην ςάρλεηο θαη πνιύ, γηαηί ήηαλ θαη 12, κεηά
έγηλαλ θαη 13, κεηά έγηλαλ 14 θηι. Δγώ ιέσ όηη ππάξρεη ε πξνεηνηκαζία γηα λα γίλεηο
Άγηνο θαη ππάξρεη ε κεη-εηνηκαζία ην ηη θάλεηο εθόζνλ είζαη Άγηνο.
-ΚΟΙΝΟ: Έρεη ζρέζε λα θάλεη κε απηό πνπ είπαηε, γελίθεπζε;
-Νίθνο Λπγεξόο: Όρη κόλν γελίθεπζε, έρεη ζρέζε κε ην ζέκα ηεο εμέιημεο ηεο
ηειεηόηεηαο. Γειαδή, κπνξείο εζύ λα ιεο, απηόο, απηή ε ηδέα είλαη ηέιεηα θαη ζεσξείο
όηη είλαη «ηειεησκέλε». Δλώ ην ζέκα ηεο εμέιημεο ζνπ ιέεη, εθόζνλ ζα θηάζεηο ζ’
απηό ην ζηάδην, ζα ην θαηέρεηο, ρξεηάδεζαη θαη εθεί πέξα ζπκβνπιέο ην πώο ζα
εμειηρζείο.
-ΚΟΙΝΟ: Γειαδή νη ζπκβνπιέο ήηαλε γηα ην πην πέξα;
-Νίθνο Λπγεξόο: Ναη, κα ην ιέεη, ην ιέεη. Τπάξρνπλ πξνεηνηκαζίεο αλ ζπκάζηε θαιά,
ε νπνία είλαη ηη ζα γίλεη κεηά ηελ ζηαύξσζε. Τπάξρνπλ πξνεηνηκαζίεο ζην πώο ζα
πξέπεη λα ζπκπεξηθεξζνύλ. Άξα ην ζέκα ηεο πξνεηνηκαζίαο γηα λα κε θνβεζνύλ θαη
άιιν ην ζέκα ηη ζα θάλνπλ κεηά. Καη άκα ην ζθεθηείηε όηη, απηνί νη άλζξσπνη, πνπ
ήηαλ άλζξσπνη ζηελ αξρή θαη έγηλαλ καζεηέο Σνπ, μέξεηε πώο ηέιεησζαλ όινη.
Δλλνώ όηη, ζπκάζηε όηη ν Πέηξνο ηνλ πξόδσζε ηξεηο θνξέο θαη ν Πέηξνο δεηάεη λα
ζηαπξσζεί αλάπνδα. Απηό δελ ην ζπκόζαζηε. Γηαηί όκσο αλάπνδα; Όηαλ ινηπόλ
έρεηε ηνλ Πέηξν ν νπνίνο ηνλ έρεη πξνδώζεη ηξεηο θνξέο θαη παξόια απηά νπζηαζηηθά
ν Υξηζηόο δελ ηνπ ιέεη «θύγε», ζηελ πξαγκαηηθόηεηα εδώ είλαη ε πξνεηνηκαζία, ηνπ
ιέεη «ζα κε πξνδώζεηο ηξεηο θνξέο», αιιά δελ ηνπ ιέεη «επεηδή ζα κε πξνδώζεηο ηξεηο
θνξέο, θύγε». Σνπ ιέεη «ζα κε πξνδώζεηο ηξεηο θνξέο» παξόιν πνπ ηνπ έρεη πεη όηη
πάλσ ζε εζέλα ζα ρηίζσ ηελ Δθθιεζία, κε ην ινγνπαίγλην πάλσ ζην «Πέηξν», ην
νπνίν δελ είλαη ινγνπαίγλην θαη είλαη επηινγή, γηαηί ν «Πέηξνο» δελ ιεγόηαλ
«Πέηξνο». Άξα, ιέσ ινηπόλ έρνπκε έλα ηερληθό ζέκα ην νπνίν είλαη ην εμήο,
ζπκθσλνύκε όινη όηη ν Υξηζηόο είλαη παληνγλώζηεο. Δθόζνλ είλαη παληνγλώζηεο
μέξεη όηη ζα ηνλ πξνδώζεη, παξόιν πνπ μέξεη όηη ζα ηνλ πξνδώζεη βαζίδεηαη πάλσ ηνπ
γηα λα θάλεη ηε ζεκειίσζε ηεο εθθιεζίαο. Γηόηη μέξεη θαη κεηά. Όρη, δελ ηνλ
εκπηζηεύεηαη, απιώο ην μέξεη. Γηαηί μέξεη θαη κεηά κε πνηα έλλνηα, ην νπνίν δελ μέξεη
ν Πέηξνο, όηη ν Πέηξνο, απηόο πνπ θνβήζεθε όηη ζα ηνλ πηάζνπλ ηειηθά, ζα
ζηαπξσζεί θαη ζα δεηήζεη λα είλαη αλάπνδα, γηαηί είλαη ν ζεβαζκόο ηνπ καζεηή πξνο
ην Γάζθαιν. Μαθάξη απηό λα είλαη παξάδεηγκα γηα εκάο. Καηαιάβαηε ηη ζέισ λα πσ;
Καη απηό ζεκαίλεη όηη ν Πέηξνο πνπ αγαπάκε εκείο, είλαη ν Πέηξνο ηνπ αλάπνδνπ
ζηαπξνύ, δελ είλαη ν Πέηξνο πνπ ηνλ πξόδσζε ηξεηο θνξέο. Δδώ είλαη πάιη κηα
εμέιημε, γηαηί άκα ην ζθεθηείηε, από ηελ αξρή πνπ ηνλ επηιέγεη κέρξη ην ηέινο, ην
γήηλν ηέινο, ππάξρεη κηα νιόθιεξε δηαδηθαζία ε νπνία δελ έρεη θακία ζρέζε κε
άιινπο πνπ είλαη, λα ην πσ ιατθά, πην «γξαθηάδεο». Ο Πέηξνο είλαη πνιύ
κνλνθόκκαηνο, αιιά όηαλ ην πηάλεη είλαη καδί, δελ ην πηάλεη, είλαη ελαληίνλ, πάεη
έηζη.
Λνηπόλ, κ’ απηό ζέισ λα πσ ε πξνεηνηκαζία ηεο ηειεηόηεηαο είλαη θάηη πνπ καο
μαθληάδεη θαη όλησο είλαη ζεκαληηθό γηα πνην ιόγν. Μπνξείηε λα βνεζάηε

αλζξώπνπο, απηό όκσο ζεκαίλεη όηη ηνπο βνεζάηε κε απνηειεζκαηηθόηεηα; Θα
κπνξνύζαηε κε απνηειεζκαηηθόηεηα θαη κε ζπκβνπιέο λα βνεζάηε πνιύ
πεξηζζόηεξνπο αλζξώπνπο. Καη ην πξώην πξάγκα πνπ βιέπεηε είλαη κεηά ηε θώηηζε,
ηη θάλνπλ; Γελ κέλνπλ ζηελ πεξηνρή. Δλώ νπζηαζηηθά άκα θνηηάμεηε ην Έξγν ηνπ
Υξηζηνύ είλαη πάλσ θάησ ζην ίδην κέξνο, κεηά ηειεηώλεη, δηάδνζε. Απηή ε δηάδνζε
πνπ μαθληθά κηιάλ ηόζεο γιώζζεο, είλαη έλαο ηξόπνο λα θσδηθνπνηεζεί κία έλλνηα ε
νπνία είλαη ε εμήο, δελ ππάξρεη Έξγν πνπ δελ δηαδίδεηαη. Δίλαη πνιύ βαξύ απηό, είλαη
ηεξάζηηα ζθπηαινδξνκία. Γηαηί κπνξεί λα ππάξρεη ην Έξγν θαη μαθληθά θαληαζηείηε
όηη νη Απόζηνινη κεηά ηε ηαύξσζε ρσξίο λα πεξηκέλνπλ θαλ ηελ Αλάιεςε, ηίπνηα,
θνβήζεθαλ ηόζν πνιύ πνπ ιέλε «παηδηά εληάμεη, θεύγνπκε». Καη επηζηξέθεη ν
Υξηζηόο κεηά ηελ Αλάζηαζε θαη είλαη θελό, δελ βιέπεη θαλέλαλ Απόζηνιν. Δίδαηε
πνπ ζηελαρσξεζήθαηε; Φαληαζηείηε ινηπόλ λα έρεηε έλαλ άλζξσπν πνπ ζαο ιέεη, εγώ
ζα επηζηξέςσ θαη εζείο δελ πεξηκέλεηε ηελ επηζηξνθή. Απηό θαη αλ είλαη πξνδνζία.
Άξα, μαλαέξρνκαη ζην πιαίζην, θάηη πνπ καο μαθληάδεη θαη γη’ απηό όηαλ αγαπάηε
θάπνηνλ πώο κπνξείηε λα αγαπάηε θαιύηεξα; Βιέπεηε, όηαλ ζα βάιεηε «θαιύηεξα»,
ζα είλαη ζπγθξίζηκν. Απηό πνπ θάλεη ν Υξηζηόο δελ είλαη λα αγαπάεη «θαιύηεξα»,
είλαη λ’ αγαπάεη κ’ έλαλ ηξόπν πνπ δελ ζπγθξίλεηαη κε όια απηά πνπ ιέκε εκείο
«αγάπε». Πνπ κεξηθέο θνξέο καο ζνθάξνπλ, κε ηελ έλλνηα όηαλ ζνπ ιέεη «κελ
ρηππάο ηνλ ερζξό ζνπ» ελώ θαλνληθά ν άιινο ζαο έρεη πξήμεη ηα ζπθώηηα θαη ιέηε,
θξαηήζεθα. Όκσο πώο ήηαλ θνληά ζην Ναό ν Υξηζηόο; Με απηνύο πνπ πνπινύζαλ ηα
δηάθνξα; Πνπ κπήθαλ κέζα;
ΚΟΙΝΟ: Θπκσκέλνο πνιύ.
Νίθνο Λπγεξόο: To «ζπκσκέλνο πνιύ» είλαη κηα έθθξαζε ε νπνία ζπλνδεύεηαη
θαληάδνκαη, κε έλα αληηθείκελν ζην ρέξη ηνπ, έηζη δελ είλαη; Γηαηί ειπίδσ όηαλ είζαη
ζπκσκέλε λα κελ θάλεηο αθξηβώο ην αλάινγν. Άξα, πξνζπαζώ λα ζαο πσ ην εμήο,
ζηελ πξαγκαηηθόηεηα καο δείρλεη όηη ππάξρεη θη’ έλα όξην. Γηαηί γη’ Απηόλ εθείλε ηε
ζηηγκή -θαη γηα εκάο βέβαηα- απηό είλαη πξάμε βαξβαξόηεηαο. Σν λα κπαίλεη κέζα
ζην Ναό θαη λα εθκεηαιιεύεζαη ηελ πίζηε ησλ αλζξώπσλ γηα λα βγάιεηο ιεθηά.
-ΚΟΙΝΟ: Αθόκα θαη ζήκεξα όκσο γίλεηαη απηό.
-Νίθνο Λπγεξόο: Απηό είλαη δηθό ζαο ζέκα αλ δελ βξήθαηε καζηίγην, ηέινο πάλησλ.
Άξα ην μαλαιέσ απηό, ζαο ππελζπκίδσ όηη ε αιιαγή είλαη όηη απηή ε δηαδηθαζία
παιηά γηλόηαλ εθηόο. Γελ είλαη όηη εκθαλίζηεθαλ μαθληθά θαη κπήθαλ όινη εθεί πέξα,
όρη όρη, απηό γηλόηαλ. Απιώο ζε θάπνηα θάζε αληηιήθζεθαλ όηη δελ κάδεπαλ
ρξήκαηα. Άξα, άιιαμαλ ηελ ηνπνζεζία γηα είλαη ζίγνπξνη όηη ζα καδεύνπλ απηνί.
Γηαηί απηό πνπ ιέηε, εγώ ζαο ιέσ γηα έλα παδάξη. Βιέπεηε έλα παδάξη εθηόο
εθθιεζίαο, μαθληθά καζαίλεηε όηη ην παδάξη, ηα ιεθηά πεγαίλνπλ όια ζηελ εθθιεζία,
πώο ζα ζαο θαηλόηαλ απηό; Γηαηί ππάξρεη κηα δηαθνξά ε νπνία είλαη, έρσ ηελ
εθθιεζία θαη έξρεηαη ην παδάξη θνληά θαη γηα ιόγνπο ζξεζθεπηηθνύο, παξάδεηγκα
είλαη αλάιεςε, γύξσ ή ζηνπο δξόκνπο γύξσ-γύξσ ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ πνπιάλ
δηάθνξα. Ναη, δελ είλαη ην ίδην άκα κάζεηε όκσο όηη απηνί νη άλζξσπνη είλαη
αλεμάξηεηνη θαη ηα θέξδε ηνπο είλαη δηθά ηνπο ή κάζεηε μαθληθά όηη είλαη

νξγαλσκέλν από ηελ Δθθιεζία θαη απηή έρεη εδξαησζεί γύξσ-γύξσ θαη παίξλεη έλα
πνζνζηό από όινπο απηνύο. πκθσλνύκε γηα ηε δηαθνξά; Η δηαθνξά είλαη όηη εδώ
ήηαλ 100% γηα ηελ Δθθιεζία, ζηε πλαγσγή. Άξα ζεώξεζε θαη είλαη ην ζσζηό όηη
είλαη πνιύ κεγάιν ιάζνο. Γηόηη ηελ ώξα πνπ ν άιινο αθήλεηαη ζηελ πίζηε ηνπ, ηνλ
θνξντδεύεηο εθείλε ηε ζηηγκή. Γελ είλαη αιινύ, θάπνπ πνπ κπνξεί λα αγνξάζεη όηη λα’
λαη, αγόξαδε ειηέο θαη ηνπ έδσζεο ιίγν ιηγόηεξεο θαη ηνλ θνξόηδεςεο. Γελ είλαη ην
ίδην.
Θέισ λα ζαο πσ απηό ην πξάγκα κε πνηα έλλνηα, είλαη όηη κεξηθέο θνξέο ηα
απινπνηνύκε πάξα πνιύ απηά πνπ ππάξρνπλ κέζα θαη ζεσξνύκε όηη, «εληάμεη κσξέ,
πάλσ θάησ ζα είλαη θάηη άιιν». Μα είλαη γξακκέλν έηζη. Άξα, ην εξώηεκα είλαη αλ
ήζαζηαλ εζείο πνπ ην πεξηγξάθαηε, εγώ λνκίδσ όηη ζα είραηε βάιεη εζείο κέζα κόλν
«ζπκσκέλνο». «Νεπξίαζε» απηό θαη ζηακάηεζε. Μεξηθέο θνξέο εκείο δελ γξάθνπκε
ηελ αιήζεηα. Άξα άκα πηζηεύεηο όηη απηό είλαη ηεξό όηαλ ην ιεο ζηα παηδηά ζνπ δελ
πξέπεη λα πεηο «ήηαλ λεπξηαζκέλνο», πξέπεη λα πεηο ηε θξάζε πνπ ρξεζηκνπνηεί.
Αιιηώο ηελ εθθπιίδεηο. Καη γηαηί, απηό έρεη ελδηαθέξνλ, είλαη όηη πξνζπαζνύκε λα
ηνλ μαλαβάινπκε ζαλ άλζξσπν. Πάλσ-θάησ θάλσ αιιηώο ηώξα, όηη ηνπ
απαγνξεύνπκε απηή ηε δξάζε, γηαηί ζεσξνύκε όηη είλαη εθηόο πιαηζίνπ. Έηζη δελ
είλαη; Πώο κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε θάπνηνλ πνπ κηιάεη ζπλερώο γηα ηελ αγάπε λα
είλαη ηθαλόο λα πάξεη έλα καζηίγην; Μαο μαθληάδεη απηό, έηζη δελ είλαη; ηελ
πξαγκαηηθόηεηα μερλάκε έλα πξάγκα, είλαη όηη Απηόο είλαη ν θξηηήο. Αιιά ζαο
μαθληάδεη ηη;
-ΚΟΙΝΟ: Βάδνπκε δειαδή ζε έλα αλζξώπηλν ην πιαίζην.
-Νίθνο Λπγεξόο: Ναη, δειαδή εκείο ιέκε έλαο άλζξσπνο πνπ ιέεη ζπλερώο γηα ηελ
αγάπε δελ κπνξεί μαθληθά λα θάλεη απηό ην πξάγκα. Δγώ ζεσξώ όηη ην πην
εμσπξαγκαηηθό πνπ θάλεη ν Υξηζηόο δελ είλαη όηη θξαηάεη ην καζηίγην, είλαη όηη καο
κηιάεη γηα ηελ αγάπε. Απηό είλαη πνιύ πην θαηλνηόκν. Γηαηί νπνηνζδήπνηε από εκάο
κπνξεί λα πάξεη ην καζηίγην, αιιά πόζνη από εκάο κπνξνύλ λα κηιήζνπλ γηα ηελ
αγάπε γηα ηελ νπνία κηιάεη. Άξα, ε πξαγκαηηθή ηνπ θαηλνηνκία είλαη απηή. Αιιά
επεηδή κεηά βγάδνπκε απηή ηελ θαηλνηνκία ζεσξνύκε όηη δελ κπνξεί λα θάλεη ην
άιιν. Μα είλαη ν ίδηνο. Δίλαη Κξηηήο, θξίλεη. Κη αλ ζπκάζηε, αθόκα θαη νη Δβξαίνη
ηνλ Υξηζηό ηνλ ιέλε Γάζθαιν δηθαηνζύλεο. Γελ ηνλ ιέλε όπσο εκείο, αιιά είλαη
δηθαηνζύλεο, δειαδή ζρεδόλ κπαίλνπκε ζε κία άιιε έλλνηα. Βιέπεηε ηε δηαθνξά
κεηαμύ δηθαηνζύλεο θαη αζσόηεηαο; Άξα ν Υξηζηόο δελ ήηαλ αζώνο, αιιά ήηαλ
δίθαηνο. Σν αζώνο, ην μέξεηε αθόκα θαη θνηλσληθά εκείο ιέκε αζώνο κε ηελ έλλνηα,
είλαη αζώνο, αιιά δελ μέξεη θαη πνιιά πξάγκαηα, είλαη αζών παηδί. Όπσο ιέκε θαιό
παηδί. Δίζαη θαιό παηδί. Δίλαη δύζθνιν λα ην πείηε γηα ηνλ Υξηζηό απηό. Σνλ
θαληάδεζηε ηνλ Ισάλλε, «θαιό παηδί». Σν θαληάδεζηε ηόζν ιίγν πνπ ν άγηνο Ισάλλεο
όηαλ ηνλ είδε, νπζηαζηηθά ηνπ ιέεη «δελ κπνξώ λα θάλσ ην ίδην πνπ θάλσ ζε όινπο
θαη ζε ζέλα» θαη παξόια απηά ηνπ ιέεη ν Υξηζηόο «όρη, θάλ’ ην θαη ζε κέλα». Δίλαη
ηεξάζηην ζέκα. Σεξάζηην ζέκα. Άξα ππάξρεη θαη ην πιαίζην ηεο αλαγλώξηζεο θαη λα
ζπκάζηε όηη ε δξάζε ηνπ Υξηζηνύ, ε κεγάιε δξάζε ηνπ Υξηζηνύ αξρίδεη κεηά ηνλ

ζάλαην ηνπ αγίνπ Ισάλλε. Κη εδώ βιέπνπκε πάιη ην ζέκα ηνπ πξνδξόκνπ, ηεο
ζπλέρεηαο ηνπ έξγνπ θαη πώο πεγαίλεη.
Άξα ιέσ ινηπόλ ηώξα ην ζέκα ηεο αζσόηεηαο θαη ην ζέκα ηεο δηθαηνζύλεο. Γελ
κπνξείο λα πεηο όηη είλαη αζώνο, γηαηί έρεη παξαβηάζεη θαλόλεο γηα λα ζώζεη
αλζξώπνπο. Ο αζώνο ζα πεη ν θαλόλαο είλαη θαλόλαο, εληάμεη δελ αζρνινύκαη.
Αζώνο όκσο ζεκαίλεη όηη κπνξεί λα είλαη έλνρνο παζεηηθόο, επεηδή δελ έζσζε
θάπνηνλ πνπ θηλδύλεπε. αο ππελζπκίδσ, όηη αθόκα θαη λνκηθά, άκα δείηε θάπνηνλ
πεξλώληαο ζηνλ δξόκν πνπ είλαη ράιηα θαη θύγεηε θαη ζαο δεη θάπνηνο λα κελ ηνλ
βνεζάηε, έρεηε έλα ζέκα. Δλώ νπζηαζηηθά δελ θάλαηε ηίπνηα ην αξλεηηθό, αιιά εδώ εκέλα κ’ αξέζεη πνιύ όηη έρνπκε έλα ζέκα, γηαηί απηό είλαη κηα επηξξνή ηνπ
ρξηζηηαληζκνύ, ν νπνίνο δελ ζνπ ιέεη κελ θάλεηο κόλν, αιιά άκα κπνξείο βνήζα ηνλ,
θάλε θάηη. Κη απηό βέβαηα πάιη πξέπεη λα ην θάλνπκε κε έλαλ ηξόπν, όρη όπσο λα
‘λαη. Η ηειεηόηεηα είλαη κία ηδηόηεηα ηνπ δηθαίνπ. Δλώ ε πιεξόηεηα είλαη κία
ηδηόηεηα ηεο αζσόηεηαο. Γελ μέξσ αλ ην βιέπεηε πώο ην πάσ. Η ηδέα πνηα είλαη; Δίλαη
όηη ν δίθαηνο, επεηδή δελ είλαη αζώνο, μέξεη όηη ε πιεξόηεηα δελ ην θάλεη. Ξέξεη όηη ε
ηειεηόηεηα έρεη εμέιημε, αιιά πξέπεη λα δξάζεη θαη πξέπεη λα βνεζήζεη. Ο αζώνο δελ
θάλεη θαθό. Ο αζώνο, όηαλ βιέπεηε έλα παηδί πνιύ κηθξό, λενγέλλεην, πνηνί από ζαο
ζα πνύλε, απηόο είλαη δίθαηνο; Αθνύ δελ κπνξεί λα θξίλεη, λα είλαη δίθαηνο πάλσ ζε
πνην ζέκα; Δλώ βέβαηα ζα πείηε αζών. Σν ιάζνο πνπ θάλνπκε, εδώ είλαη ελδηαθέξνλ,
ιέκε «ηνλ ύπλν ηνπ δηθαίνπ». ηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη ζσζηό, γηαηί είλαη
θνηκηζκέλνο. Ο δίθαηνο όηαλ θνηκάηαη είλαη αζώνο. Σν ζέκα ινηπόλ είλαη αλ ζα
μππλήζνπκε ηνπο αζώνπο γηα λα γίλνπλ δίθαηνη. Γηαηί βέβαηα όηαλ δείηε θάπνηνλ πνπ
είλαη δίθαηνο θαη θνηκάηαη, ηη λα θάλεη; Ση πεξηκέλεηε αθξηβώο, λα θάλεη θάηη θαθό; Ση
λα θάλεη; Όηαλ όκσο είλαη μύπληνο, άξα έμππλνο, πεξηκέλεηε λα θάλεη θάηη. Κη εδώ
ππάξρεη κηα δηαθνξά. Γηα ηνλ αζών δελ πεξηκέλεηε ηίπνηα. Γηα ηνλ δίθαην πεξηκέλεηε
ηα πάληα. Έρεηε απαίηεζε απ’ ηνλ δίθαην. Γελ έρεηε θακία απαίηεζε από ηνλ αζών.
Δλώ ηνλ δίθαην, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, πνηα είλαη ε δηαθνξνπνίεζε; Δίλαη ν έλαο
είλαη νλ θη ν άιινο είλαη έξγν. Έλαο δίθαηνο πνπ δελ θάλεη ηίπνηα, ηνλ ζεσξνύλ
έλνρν. Δλώ έλαο αζώνο πνπ δελ θάλεη ηίπνηα ζπλερίδνπκε λα ηνλ ζεσξνύκε αζών. Σν
βιέπεηε ινηπόλ, γηα παξάδεηγκα ζηηο γελνθηνλίεο, είλαη κηα έλλνηα πνπ έρεη
επεξεάζεη. Οη αζώνη είλαη ηα ζύκαηα. Οη δίθαηνη είλαη απηνί πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηα
ζύκαηα, νη νπνίνη δελ ζα ήηαλ ζύκαηα ηεο γελνθηνλίαο, γηαηί δελ ήηαλ ζηελ
θαηεγνξία πνπ ζηόρεπε ε γελνθηνλία. Αιιά κπήθαλ ζηελ θαηεγνξία πνπ ζηόρεπε ε
γελνθηνλία ιόγσ ηνπ έξγνπ ηνπο, γηαηί βνήζεζαλ αλζξώπνπο πνπ νη άιινη
ζεσξνύζαλ όηη έπξεπε λα ηνπο θαηεγνξήζνπλ θαη λα ηνπο θαηαδηθάζνπλ. Σν βιέπεηε,
έρνπκε πάξα πνιιά παξαδείγκαηα. Καη ζπλήζσο ζηηο γελνθηνλίεο, νη γελνθηνλεκέλνη
θαη νη επηδώληεο κηινύλ γηα ηνπο άιινπο σο δίθαηνη. Θα κπνξνύζαηε λα πείηε όηη ν
απόζηνινο Παύινο είλαη δίθαηνο; Θα κπνξνύζαηε λα πείηε όηη έγηλε, αιιά όρη όηη
ήηαλ. Γηαηί ζαο ππελζπκίδσ όηη ήηαλ θαλαηηθόο δηώθηεο ησλ θαλαηηθώλ ηνπ Υξηζηνύ,
όπσο ηνπο έιεγαλ ηόηε. Καη κεηά έγηλε ε αιιαγή θάζεο. Θπκάζηε. Άξα είλαη
δύζθνιν. Θα κπνξνύζακε λα πνύκε πνιύ εύθνια όηη ν άγηνο Πέηξνο ήηαλ αζώνο. Καη
έρεη ελδηαθέξνλ άκα ην ζθεθηείηε ζαλ έλλνηα, γηαηί λνκίδσ ηόηε ζα θαηαιάβεηε
θαιύηεξα γηαηί δελ ηνλ θαηαδηθάδεη ν Υξηζηόο ελώ δελ θάλεη ηίπνηα, κε ηελ έλλνηα

δελ θάλεη ηίπνηα όηαλ ηνλ ξσηνύλ θη απηόο θάλεη όηη «εγώ δελ μέξσ». Ρσηάσ ηώξα
άκα ήηαλ δίθαηνο θη έθαλε απηό ην πξάκα δελ ζα ήηαλ απαξάδεθην; Αιιά όηαλ είλαη
αζώνο ιεο ηώξα ζα πεζάλεη; Μσξέ ηη λα θάλνπκε; Η δηαθνξά ινηπόλ είλαη πνιύ
ζεκαληηθή θαη λνκίδσ όηη όηαλ δηαβάζνπκε ηε Βίβιν πην πξνζεθηηθά, καο δίλεη
πνιιά παξαδείγκαηα δσήο, καζήκαηα δσήο, ελώ έρνπκε ηελ εληύπσζε αξρηθά όηη
απιώο είλαη έλα θείκελν πνπ πξέπεη λα δηαβάζνπκε επεηδή είκαζηε ππνηίζεηαη πηζηνί.
Γελ είλαη αλάγθε λα λνκίδεηε όηη πξέπεη. Δίλαη ην πξέπνλ. Αιιά δελ είλαη ην πξέπνλ
επεηδή πξνέξρεηαη από έλα αξρεηαθό ζύζηεκα. Πξνέξρεηαη από έλα αμηαθό ζύζηεκα.
Μέζα ζηε Βίβιν έρνπλ θαηαγξαθεί ηόζεο πνιιέο αμίεο θαη γη’ απηό έρνπλ δηαζρίζεη
ηνπο αηώλεο. Γηόηη άκα ην ζθεθηείηε νξζνινγηθά, αλ κέζα δηαβάδαηε πξάγκαηα πνπ
ήηαλ επνρηαθά, θνηλσληθά ηεο επνρήο, ηόηε δελ ζα καο άγγηδαλ θαζόινπ, γηαηί ζα
ιέγακε όηη έρνπλ παιηώζεη. Σν μέξεηε πνιύ θαιά. Κάλσ κηα αλαινγία. Μπνξεί λα
ζαο μαθληάζεη. Δίλαη αθξηβώο ην ίδην όηαλ βιέπεηε παιηέο, ειιεληθέο ηαηλίεο. Όηαλ
ηνπο αθνύηε λα κηιάλε. Πξώηα-πξώηα, εγώ βιέπσ σο εμσγήηλνο ζε ζρέζε κ’ απηνύο,
πόζν αζώνη είλαη. Γειαδή θαη νη θαθνί είλαη αζώνη. Γειαδή είλαη γλήζηνη θαθνί. Γελ
ην ζθέθηεζαη. Γελ ιεο, απηόο είλαη θαθόο. Γελ ζα είλαη θαθόο. Δίλαη απιώο από ηελ
πξώηε ζθελή πνπ ην βιέπεηο. Λεο, απηόο ζα είλαη θαθόο, απηόο ζα είλαη θαιόο, απηόο
ζα είλαη ην ζύκα, απηόο ζα ηνλ ζώζεη θιπ. Γειαδή ην ζρέδην είλαη πνιύ απιό. Άκα ην
ζθεθηείηε νξζνινγηθά, κεο ζηε Βίβιν, ην ζρέδην κόλν απιό δελ είλαη. Γειαδή
θαλνληθά όηαλ ππάξρεη επηινγή ησλ Απνζηόισλ, ηόηε ζα πείηε, ζα είλαη θαινί. Γελ
βάδεηε ζην ελδηάκεζν όηη ππάξρεη θαη πξνδνζία. Ση ελλνώ κ’ απηό. Σν δηαρξνληθό
πιαίζην απηνύ ηνπ Έξγνπ, όζνλ αθνξά ζηελ πίζηε, δελ καο αγγίδεη επεηδή καο ζπκίδεη
εθείλε ηελ επνρή θαη ήηαλ ζεκαληηθό θαη δελ έρεη πηα θακία ζρέζε κε καο. Δίλαη
πνιιέο θαη εηδηθά νη παξαβνιέο θη εδώ ζαο ζέισ. Οη παξαβνιέο είλαη ην ηέιεην
δηαρξνληθό ζύζηεκα. Γηόηη είλαη κηα ζπκπύθλσζε ελόο λνεηηθνύ ζρήκαηνο ην νπνίν
δελ αζρνιείηαη πηα κε ηελ επνρή εθείλε. Μαο δίλεη έλα ζύζηεκα θη απηό εδώ όηαλ ην
αθνύκε καο αγγίδεη θαη ηώξα. Δλώ αλ καο έιεγε θάηη ην επνρηαθό ζα ιέγακε πνην
πξάγκα ελλνεί. αο δίλσ έλα παξάδεηγκα. Άκα δηαβάζεηε ηνπο Σξαγηθνύο, ζα
παξαηεξήζεηε, ηνπο δηθνύο καο Σξαγηθνύο, όηη -αθόκα θαη ζηνλ Αξηζηνθάλε δειαδή,
ζηνπο κε ηξαγηθνύο- ππάξρνπλ πάξα πνιιά νλόκαηα, ηα νπνία είλαη επηιεγκέλα ιόγσ
ηνπ έξγνπ θαη ππάξρνπλ πνιιέο δηαδηθαζίεο θαη αλαθνξέο ζε αλζξώπνπο πνπ εκείο
δελ μέξνπκε θαλ πνηνο είλαη. Άκα ην θνηηάμεηε, εηδηθά ζηνπο Πέξζεο. Ξαλαδηαβάζηε
ηνπο Πέξζεο κεηά από απηή ηε δηάιεμε θαη θνηηάμηε πξνζεθηηθά. Θα πείηε, κα θαιά
πόζν ιίγε νπζία έρεη κέζα ζην θείκελν θη απηό δελ νθείιεηαη ζην όηη ήηαλ ειάρηζην
ην επίπεδό ηνπ. Δίλαη όηη επεηδή νη Πέξζεο αλαθέξνληαλ ζε ηζηνξηθά γεγνλόηα,
έπξεπε θάπνπ λα κπεη απηό. Βάδνληαο απηό, εκάο καο απνκαθξύλεη. Καη θνηηάμηε ηε
δηαθνξά ηώξα. Άκα βγάιεηε ηνπο Πέξζεο θαη βάιεηε ηνλ Οηδίπνδα, ν Οηδίπνδαο είλαη
επεηδή είλαη πνιύ πην αθαηξεηηθόο. Μαο αγγίδεη όπσο θαη ε Αληηγόλε. Όπσο ε
Ηιέθηξα. Γηαηί ήδε εθείλε ηελ επνρή αλαθέξνληαη ζε άιιε επνρή. Σξσηθό πόιεκν
πνπ δελ έρεη ζρέζε κε ηα δηθά ηνπο. Δλώ άκα θνηηάμεηε γηα παξάδεηγκα ζηνλ
Αξηζηνθάλε, ππάξρνπλ αλαθνξέο πνπ θαηεγνξεί αθόκα θαη ηνλ σθξάηε κέζα. Λέσ
ινηπόλ όηη αλ καο αγγίδεη ην ζύζηεκα ησλ παξαβνιώλ, είλαη γηαηί ηα αθνύκε κεηά
από 2.000 ρξόληα θαη ζπλερίδεη λα καο αγγίδεη θαη λα καο ιέεη θάηη.

Απηό ζεκαίλεη όηη έρνπλ ελζσκαηώζεη έλα δηαρξνληθό ζηνηρείν θαη είλαη δύν θνξέο
ρηιηόρξνλα απηά ηα ζηνηρεία. Απηό δελ είλαη κηα ιεπηνκέξεηα. Καη απηό δελ νθείιεηαη
κόλν θαη κόλν ζην έξγν ηνπ Υξηζηνύ, ην νπνίν βέβαηα ππάξρεη, αιιά νθείιεηαη θαη
ζηηο πξάμεηο ησλ Απνζηόισλ πνπ ην δηέδσζαλ. Άξα ν ζπλδπαζκόο ησλ δύν είλαη
απηό πνπ καο αγγίδεη. Γη’ απηό λνκίδσ όηη είλαη όκνξθν θαη όρη απαξαίηεην λα
δηαβάδνπκε ην θείκελν ηεο πίζηεο καο. Γαηί μέξεηε, κεξηθέο θνξέο ιέκε ηα πηζηεύσ
θαη δελ κπνξνύκε λα ηα πεξηγξάςνπκε. Λεο απηά είλαη ηα πηζηεύσ κνπ, αιιά δελ
μέξεηο πώο λα ηα πεηο ζηνλ άιιν. Μα εδώ είλαη απιό. Σν πηζηεύσ, δηάβαζέ ην. Δίλαη
απηό πνπ ζνπ ιέσ. Απηό ζνπ ιέσ. Καη δελ είλαη ηπραίν πνπ ζηνλ ηνκέα ηεο
ηππνγξαθίαο από ηα πξώηα θείκελα πνπ θάλακε ζην ηππνγξαθείν ήηαλ ε Βίβινο. Καη
ξσηάσ, ππήξρε θάπνην εηδηθό όθεινο; ηελ πξαγκαηηθόηεηα ζεσξνύζαλ όηη αλάκεζα
ζε όια ηα βηβιία πνπ ππάξρνπλ, αλ έλα πξέπεη λα πεξάζεη από ρεηξόγξαθν ζε
ηππνγξαθείν, ζα πξέπεη λα είλαη απηό. Σεξάζηηαο ζεκαζίαο, άκα ην ζθεθηείηε.
Γειαδή έθαλαλ θάηη άιιν ζε ζρέζε κε ηε δηάδνζε, γηαηί ζαο ππελζπκίδσ όηη πξηλ
απηά ήηαλ ρεηξόγξαθα θαη αληίγξαθα. Άξα θάζε θνξά πξέπεη λα ην πείηε θαη λα ην
μαλαγξάςεηε. Λέσ ινηπόλ, όηη απηέο νη επηινγέο δελ είλαη ηπραίεο, είλαη αλαγθαίεο.
Αιιά ζέισ απιώο λα ζαο ππελζπκίζσ, ην αλαγθαίν ηεο ηειεηόηεηαο είλαη επράξηζην
θαη παξάγεη ραξά θαη κεηαραξά. Με ηελ έλλνηα όηη, ζα ζαο ην πσ αιιηώο, πόζεο
θνξέο έρεηε θάλεη δώξν κηα Βίβιν; Ξέξεηε, πάηε ζε θίιν, θνιιεηό, ζεκαληηθό θαη
πάηε ζην ζπίηη ηνπ, όηαλ βιέπεηε όηη δελ έρεη Βίβιν ζην ζπίηη, ακέζσο ηελ επόκελε
θνξά αγνξάδεηε κηα βίβιν θαη ιέηε, ην ζθέθηεθα γηα ζέλα.
-ΚΟΙΝΟ: Δίλαη έλα ιεπηό ζέκα
-Νίθνο Λπγεξόο: Πώο;
-ΚΟΙΝΟ: Δίλαη ιίγν ιεπηό ζέκα.
-Νίθνο Λπγεξόο: Ναη, απιώο απηό ην ιεπηό ζέκα είλαη επεηδή είκαζηε ρνληξνί.
Καηάιαβεο; Μ’ απηή ηελ έλλνηα. Έρνπκε κεηαηξέςεη ην δώξν ηεο Βίβινπ ζε ιεπηό
ζέκα, ελώ ζα ’πξεπε λα ήηαλ ε αμία καο. Γειαδή θαλνληθά, κπαίλεηο ζε κηα
βηβιηνζήθε ηνπ θίινπ ζνπ, ηεο θίιεο ζνπ ό,ηη λα ‘λαη, θνηηάο όια ηα βηβιία θαη
βιέπεηο όηη ιείπεη ε Βίβινο. Καη ηώξα κνπ ιεο όηη απηό είλαη έλα ιεπηό ζέκα.
Φαληάδνκαη γηα λα ρσξέζεη κέζα ζηε βηβιηνζήθε. Καηαιαβαίλσ αθξηβώο ηη ζεο λα
πεηο, αιιά λα μέξεηο όηη όηαλ ην ιεο είζαη θνηλσληθή.
-ΚΟΙΝΟ: Καη πνηνο είπε όηη δελ είκαη;
-Νίθνο Λπγεξόο: Ναη, ην ζέκα είλαη όηη ζέισ λα είζαη αλζξώπηλε. Η ηδέα πνηα είλαη;
Δίλαη όηη έρεηε ζθεθηεί όηαλ βγαίλεη ην ηππνγξαθείν, ην πξώην πξάκα πνπ
ζθέθηνληαη είλαη λα θηηάμνπλ ηε Βίβιν θη εκείο ηώξα ιέκε, μέξεηο, είλαη ιεπηό ζέκα
λα ηε δώζεηο ζηνλ άιιν, γηαηί είλαη ζαλ λα ηνπ ιεο θάλ’ ην. Μα δελ ηνπ ιεο λα ην
δηαβάζεη. Σνπ ιεο λα ην έρεη. Απηή εδώ ε Βίβινο, μέξεηε από πνύ είλαη; Απηή εδώ
είλαη απ’ ην «Μαθεδνλία Παιιάο». Ρσηάσ, γηαηί ζην μελνδνρείν λα ππάξρνπλ; Θα
’ηαλ ην ίδην. Θα κπνξεί λα ήηαλ ιεπηό. Γηαηί μαθληθά κπνξείο λα κπαίλεηο κέζα θαη
λα βιέπεηο κηα Βίβιν; Άκα πξνζέμεηε όκσο ζπρλά είλαη ζην ζπξηάξη. Γελ είλαη

εκθαλέο. Αιιά όζνη μέξνπλ, είλαη ζην ζπξηάξη. Άκα ζεο γηα λα είζαη πην ιεπηή, βάι’
ην ζην ζπξηάξη. Θα είλαη έλα δώξν πνπ ην βάδεηο κεο ζην ζπξηάξη. Μελ ην αλνίμεηο.
Δίλαη γηα δσ. Ση ζέισ λα πσ. Γηα ηε ιεπηόηεηά ζνπ. Ξέξεηο όηη κεξηθνί θαήθαλε
επεηδή είραλ απηό ην βηβιίν ζην ζπίηη ηνπο;
-ΚΟΙΝΟ: Όρη κεξηθνί.
-Νίθνο Λπγεξόο: Ναη, ην ιέσ κεξηθνί γηα λα θάλσ επθεκηζκό, αιιά ε ηδέα πνηα είλαη;
Δίλαη όηη, απηό πνπ ζαο έιεγα κε ηελ πξνζεπρή, ζα ην δείηε ην βξάδπ, ζα ην
ζθεθηείηε. Μηα είλαη ε πξνζεπρή ζεκειηαθή. Ρσηάσ ηώξα, έλα βηβιίν είλαη
ζεκειηαθό. Άξα αο πνύκε γηα ηα παηδηά. πλήζσο ηα παηδηά όηαλ δηαβάδνπλ, ηνπο
αγνξάδνπκε βηβιία θαη κεξηθέο θνξέο ηνπο αγνξάδνπκε ηε Βίβιν, αιιά ηη ππνλννύκε
όηαλ ην αγνξάδεηο ζηα παηδηά; Σν αγνξάδεηο ζηα δηθά ζνπ παηδηά ή γηα ηα παηδηά ησλ
άιισλ;
-ΚΟΙΝΟ: Καη ζηνπο δύν.
-Νίθνο Λπγεξόο: Μπξάβν. Όηαλ η’ αγνξάδεηο όκσο ζηνπο άιινπο, δελ πεηάγεηαη ν
άιινο θαη ζνπ ιέεη, ηη ππνλνείο, όηη εκείο δελ ζα ηνπ πάξνπκε; Όρη βέβαηα.
-ΚΟΙΝΟ: Άκα ην έρεηο ήδε, άιιαμέ ην.
-Νίθνο Λπγεξόο: Ναη.
-ΚΟΙΝΟ: Άιιαμέ ην αλ ην έρεηο δεύηεξε θνξά θαη πάξε θάηη άιιν. Αιιά αλ δελ ην
έρεηο κπνξείο λα ην θξαηήζεηο.
-Νίθνο Λπγεξόο: Λνηπόλ ζα πσ όηη δελ άθνπζα ην «άιιαμέ ην». Γηαηί κεηά μέξεηο ηη
ζα γίλεη εδώ…
-ΚΟΙΝΟ: Θέισ λα πσ όηη… γηα λα κελ παξεμεγεζώ.
-Νίθνο Λπγεξόο: Ση λα παξεμεγεζείο; Τπάξρεη πξόβιεκα λα ππάξρνπλ δύν;
-ΚΟΙΝΟ: Απηό είλαη ζέκα ηνπ…
-Νίθνο Λπγεξόο: Όρη, δελ είλαη ζέκα. Γελ είλαη ζέκα. Ξαλά κνπ έθαλεο ηώξα κηα
κηθξή δόζε θνηλσληθόηεηαο πάιη, ηνπ ηύπνπ ζνπ αγνξάδσ ηε Βίβιν, δελ πεηξάδεη,
άκα είλαη παο λ’ αγνξάδεηο θάηη άιιν. Παο ζην καγαδί, ό,ηη λα ’λαη, ιεο. Δίλαη
αθξηβώο ην αληίζεην. ηελ πξαγκαηηθόηεηα δελ ηνπ αγνξάδεηο βηβιίν, ηνπ αγνξάδεηο,
«Σν» βηβιίν.
-ΚΟΙΝΙ: Όηαλ θάλεηο δώξν βηβιίν επηιέγεηο ηη βηβιίν δίλεηο. Γελ παίξλεηο έλα άζρεην.
Γειαδή εγώ όηαλ θάλσ δώξν βηβιίν…
-Νίθνο Λπγεξόο: Άιιν ζνπ ιέσ, δελ κ’ αθνύο.
-ΚΟΙΝΟ: Ιζρύεη ην ίδην γηα όια ηα βηβιία.

-Νίθνο Λπγεξόο: Όρη, δελ ηζρύεη γηα όια ηα βηβιία. Αθξηβώο εδώ είλαη ε δηαθνξά.
Απηό θαη λα ππάξρεη θαη δέθα θνξέο ζην ζπίηη, δελ αιιάδεη ηίπνηα. Σν ζέκα είλαη,
κελ ην ζπγθξίλεηο κε έλα άιιν βηβιίν, γηαηί αιιηώο κπαίλεηο ζε έλα άιιν πιαίζην πνπ
είζαη πνιύ νξηαθή ρσξίο λα ην αληηιακβάλεζαη, γηαηί ζεο λα είζαη θνηλσληθή θαη
μερλάο ηελ νπζία. Λέσ ινηπόλ απιώο όηη αλ ην ζθεθηείηε ζαλ δώξν -γηα κέλα ην
δώξν δελ είλαη ην αληηθείκελν- είλαη αλ ν άιινο όηαλ ην έρεη αλάγθε, έρεη πξόζβαζε
ζ’ απηό. Γειαδή βιέπεηε θάπνηνλ πνπ είλαη ράιηα, ηνπ ιέηε λα ζνπ δώζσ έλα
θάξκαθν; Έηζη δελ είλαη; Απηό ππνλνεί όηη δελ έρεη ηίπνηα ζην θαξκαθείν ηνπ; Όρη.
Ρσηάσ ηώξα, εζείο άκα μέξεηε -γηαηί ζαο έρεη κάζεη πνιιά πξάγκαηα ε Βίβινο- όηη
ζηα δύζθνια πξέπεη λα ην έρεηο, εληάμεη άκα ζεο. Καη μέξεηε είλαη κεξηθέο θνξέο, ηελ
αλνίγεηε ηπραία. Δληάμεη! Γηα όζνπο δελ ην έρνπλ θάλεη, αθήζηε ην, γηαηί πξαγκαηηθά
απηό ην ηπραίν είλαη ν Θεόο λα θπιάεη! Γηαηί ιεο, πώο ην πεηπραίλεη θαη κηιάεη γη’
απηό ην ζέκα, γη’ απηό ηώξα; Άξα λα μέξεηε όηη ππάξρνπλ θαη άλζξσπνη πνπ δελ ζα
ήηαλ πηα καδί καο, αλ δελ ην είραλ δηαβάζεη εθείλε ηε ζηηγκή. Άξα ιέσ, όιν ην ζέκα
ηεο δηάιεμεο είλαη λα μαλαθνηηάμνπκε απηό πνπ είλαη ην ζεκειηαθό όζνλ αθνξά ζηηο
αμίεο. Να κελ ην κπεξδεύνπκε κε ηηο αξρέο θαη βέβαηα λα ζπκόκαζηε όηη ηα βηβιία
ιέγνληαη βηβιία ιόγσ ηεο Βίβινπ. Καη ε Βίβινο δελ ιέγεηαη Βίβινο ιόγσ ησλ
βηβιίσλ. Γηαηί ζπκάζηε πώο ήηαλ πξηλ; Δίρακε πάππξν θαη ηέηνηα. Καη ε Βίβινο ζηελ
πξαγκαηηθόηεηα είλαη ζηνλ πιεζπληηθό, γηαηί όλησο είλαη πνιιά βηβιία καδί,
δηαθνξεηηθά. Αιιά όηαλ ηα κάδεπαλ είπαλ ηα βηβιία –θαη γη’ απηό γίλνληαη ηεξά θηι.
Λέσ ινηπόλ όηη ε αγάπε ζέιεη δνπιεηά. Καη ζέιεη δνπιεηά πνιύ. Έλαο ηξόπνο λα ην
δνύκε είλαη λα αθνινπζήζνπκε ην έξγν ηνπ Υξηζηνύ. Γηόηη ε αγάπε κε ηελ έλλνηα
πνπ καο ηε καζαίλεη δελ είλαη θπζηνινγηθή. Γελ καο βγαίλεη έηζη θαη μαθληθά είζαη
ηεο αγάπεο. Κακία ζρέζε. Όηαλ θνηηάδεηε θαη ηνλ ύκλν ηεο Αγάπεο ζηηο Δπηζηνιέο
ηνπ Αγίνπ Παύινπ πξνζπαζήζηε λα ην δηαβάζεηε ζπίηη ζαο δπλαηά. Έηζη γηα λα δείηε.
Μπνξεί λα πάζεηε αθόκα θαη ζνθ πόζν βαζηέο έλλνηεο ιέεη ζηνλ ύκλν ηεο Αγάπεο.
Καη ιέηε, απηό ελλνώ εγώ όηαλ ιέσ εγώ ηε ιέμε αγάπε;
Άξα άκα ζθεθηείηε όηη κηιήζακε γηα ηελ αζσόηεηα θαη ηε δηθαηνζύλε, γηα ηελ
πιεξόηεηα θαη ηελ ηειεηόηεηα, γηα ην ζέκα ηεο εμέιημεο, κηιήζακε γηα ην Έξγν θαη
ηηο πξάμεηο, γηα ηηο κε αλαζηξέςηκεο θηλήζεηο, γηα ηελ αγάπε θαη ηελ θξίζε, ηόηε ζα
δείηε όηη απηό πνπ ιέκε όηη ππάξρεη εμέιημε ζηελ ηειεηόηεηα, κάιινλ είκαζηε κόλν
ζηελ αξρή. Γειαδή είλαη όηαλ αθνπκπήζακε γηα πξώηε θνξά απηή ηελ έλλνηα ηεο
ηειεηόηεηαο, ηη ζεκαίλεη ην ηη θάλεηο κεηά. Άξα ην έιεγα πξνεγνπκέλσο θαη γηα ηνπο
Άγηνπο. Να μέξεηε όηη κεξηθνί Άγηνη έγηλαλ Άγηνη πάξα πνιύ λσξίο θαη ην
ζεκαληηθόηεξν έξγν ηνπο έγηλε κεηά ηελ αγηνζύλε ηνπο. Πνπ ζεκαίλεη όηη ζπλέρηζαλ
έλα ηεξάζηην έξγν θαη κεηά, ελώ ζα κπνξνύζαλ λα πνπλ, εληάμεη εγώ έγηλα Άγηνο,
ηέιεησζα. Γελ είλαη απηή ε ηδέα. Γελ ιέσ βέβαηα γηα ηνπο Άγηνπο πνπ έρνπλ γίλεη από
ηελ εθθιεζία κεηά, κηιάσ γηα ηνπο Άγηνπο πνπ απνδερηήθαλε νη άλζξσπνη εθείλε ηε
ζηηγκή όηη απηόο είλαη Άγηνο. Απηό ην βιέπεηε όρη κόλν ζε ζρέζε κε ηνλ κάξηπξα,
γηαηί ν κάξηπξαο κπνξεί λα είλαη Άγηνο ηειηθά. Δλώ ππάξρνπλ θαη νη Άγηνη πνπ
ζπλέρηζαλ λα δνπλ θαη ζπλέρηζαλ λα παξάγνπλ έλα έξγν, πνπ καο επεξέαζε πάξα
πνιύ, γη’ απηό έρνπκε απηήλ ηελ πξνζέγγηζε. Κιείλσ ιέγνληαο όηη είλαη κηα θαιή
αξρή ε αλάγλσζε. Μόλν Απηό. Άξα άκα ζαο έκεηλε κόλν απηό απ’ όια απηά πνπ

είπακε ήηαλ ν ζηόρνο θαη ειπίδσ ηνπ Βαζίιε. Δπραξηζηώ πνιύ! Να ’ζηε θαιά! Καιή
ζπλέρεηα!

