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Η «Κοινωνία» ως η ιδεώδης ειρήνη για την Ορθοδοξία:
Επικουρία - Εµπόδια

Θα ήθελα και από αυτή την θέση να ευχαριστήσω τους υπευθύνους της διοργανώσεως αυτού του  
ενορατικού και ελπιδοφόρου συµποσίου για την Ειρήνη ανάµεσα στους λαούς, στις θρησκείες, 
τους πολιτισµούς, τις µειοψηφίες και τις πλειοψηφίες.

Θα θεωρούσα αυτονόητο µέσα στα πλαίσια αυτού του συµποσίου να απευθυνθώ σε όσους το 
τιµούν µε την παρουσία τους µε την προσφώνηση «αξιότιµοι και αγαπηµένοι αδελφοί 
συνοδοιπόροι» παραλείποντας σκοπίµως κάθε τιµητικό τίτλο ιδιότητος ή οφικίου.

Τα όσα θα ακούσετε αποτελούν προσωπικές σκέψεις και απόψεις του οµιλητού µε γνώµονα την 
Ορθόδοξη Θεολογία και  την εµπειρία του από την διακονία του στην Ορθόδοξη Εκκλησία.

Θα ήταν πλεονασµός να επαναλάβω γνωστούς προλόγους περί των αγαθών της Ειρήνης και των 
προβληµάτων που προκύπτουν από την – για τον οποιοδήποτε λόγο – απουσία της.

Θα χρησιµοποιήσω την φράση του αποστόλου Παύλου ότι ο Θεός στον οποίον πιστεύουµε είναι 
«Θεός ειρήνης» (Φιλιπ.).  Για την Ορθόδοξη Εκκλησία η Ειρήνη αυτή του Θεού δεν είναι απλά µια 
έννοια µια ιδέα περί της ειρήνης αλλά είναι ένα πρόσωπο, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού.  Αυτό 
το Πρόσωπο, ο Ιησούς Χριστός ως τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος εµπνέει όλες τις πλευρές 
του ανθρώπου. Έτσι θα µπορούσαµε να πούµε ότι εµπεριέχεται σε όλες της πτυχές της ζωής µας 
γι’ αυτό µπορούµε να µιλάµε για  ειρήνη προσωπική, διαπροσωπική, κοινοτική και κατ’ επέκταση 
για ειρήνη αγιαστική, εσχατολογική κ.ά.  Με αυτόν τον τρόπο µπορούµε εύκολα να κατανοήσουµε 
ότι αντίθετο αυτής της ειρήνης δεν είναι αποκλειστικά ο πόλεµος αλλά ο ανθρώπινος εγωισµός, η 
ανθρώπινη εγωπάθεια. Ο πόλεµος είναι το αποτέλεσµα ενός βαθύτερου αιτίου, του ανθρώπινου 
εγωισµού και εγωκεντρισµού είτε ξεκινά από ένα συγκεκριµένο πρόσωπο, είτε από µια οµάδα 
ανθρώπων είτε από ένα έθνος, είτε ακόµα και από µια θρησκεία. Κατά τους λόγους του Μεγάλου 
Βασιλείου η αµαρτία, η αποστασία δηλαδή του ανθρώπου από τον Θεό, επιφέρει έναν διχασµό 
στον ψυχικό του κόσµο και αποτέλεσµα αυτού του εσωτερικού διχασµού και της εσωτερικής  
συγκρούσεώς του είναι η έκφραση µια παράλογης επιθετικότητος προς τους γύρω του και κατά 
συνέπεια ο κάθε είδους πόλεµος. Αυτή η κατάσταση ευθύνεται και για όλα τα σχίσµατα, τις 
διακρίσεις, τις στάσεις, τις διαιρέσεις, την αποµόνωση, τον ναρκισσισµό, την υπερηφάνεια και 
µάλιστα την πνευµατική υπερηφάνεια, την έλλειψη ανοχής, κατανοήσεως, συµπαθείας και αγάπης. 
Η λέξη «αµαρτία» στην Ελληνική γλώσσα προέρχεται από το ρήµα «µείροµαι», που σηµαίνει 
αποκόπτοµαι, δεν συµµετέχω, δεν κοινωνώ. Αµαρτία είναι η αυτοκαταστροφική αποκοπή µας και η 
ακοινωνησία µας.  Σαν αποτέλεσµα της αποκοπής µας από τον άλλο και της ακοινωνησίας µας 
αδυνατούµε να κάνουµε το καλύτερο, για το οποίο είµαστε ικανοί, και έτσι κάνουµε κάποιο έγκληµα 
ενάντια στον Θεό, ενάντια στον συνάνθρωπο, ενάντια στον εαυτό µας, έστω και αν δεν 
παραβαίνουµε κάποιο νόµο.

Ποια είναι η πρόταση ζωής που προτείνεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία;

Είναι γνωστό ότι το ζητούµενο κάθε θεολογικού στοχασµού είναι η αναζήτηση της απολύτου 
αληθείας σε ότι αφορούν τα περί Θεού, ανθρώπου και κόσµου ερωτήµατα.  Είναι προφανές ότι οι 
απαντήσεις που λαµβάνονται πάνω σ’ αυτά τα ερωτήµατα δεν είναι παντού και πάντα σε απόλυτο 
βαθµό τα αναµενόµενα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις ακόµα και 
στα όρια της ιδίας θρησκείας ή οµολογίας. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία στο πρόσωπο του Ιησού 
Χριστού γνωρίζουµε την αποκεκαλυµένη αλήθεια.  Ο τρόπος µε τον οποίο συνδεόµαστε µαζί του 
καθορίζει και την ποιότητα των σχέσεών µας µε την ύπαρξή µας, τους συνανθρώπους µας  και τον 
Θεό. Η ποιότητα τώρα των σχέσεών µας µε τον Θεό καθορίζει και την ποιότητα της ερµηνείας του 
Λόγου του Θεού. Οπότε καθίσταται σαφές ότι µπορούν να συνυπάρχουν ταυτόχρονα πολλές 
ερµηνείες του ιδίου πράγµατος δηλαδή του Λόγου του Θεού. 



Για την Ορθόδοξη Εκκλησία ο Θεός γνωρίζεται στους ανθρώπους ως Αγάπη και ως 
Ελευθερία.

Ο Θεός δηµιουργεί τον άνθρωπο από αγάπη και αυτήν του την αγάπη την δωρίζει ως 
«αυτεξούσιον» στον άνθρωπο. Έτσι µπορούµε να κατανοήσουµε γιατί λέγοντας Αγάπη εννοούµε 
Ελευθερία και λέγοντας Ελευθερία εννοούµε Αγάπη. Αγάπη και Ελευθερία  όµως όχι ως δύο 
φιλοσοφικές έννοιες αλλά ως µετοχή στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ως µετοχή στον τρόπο 
υπάρξεως του Θεού ο οποίος αποκαλύπτεται ως Αγάπη και ως Ελευθερία. Καθόσον ο άνθρωπος 
µετέχει της «αγάπης και της ελευθερίας» που του χαρίζει ο Θεός τόσο γίνεται φορέας και 
απόστολος και δωρητής αυτής της αγάπης και της ελευθερίας του Θεού. Όσο αρνείται και δεν 
µετέχει σε αυτές τις δυο βασικές εκφράσεις και δώρα του Θεού τόσο αποµακρύνεται από τον 
τρόπο υπάρξεως του Θεού που φανερώνεται ως αγάπη και ως ελευθερία, τόσο αποµακρύνεται 
από τον συνάνθρωπό του και ακόµα από τον ίδιο τον εαυτό του. Η παρουσία του πολέµου και των 
διαφόρων ειδών διακρίσεων εθνικών, φυλετικών, κοινοτικών, θρησκευτικών, πολιτισµικών και των 
συγκρούσεών τους σηµαίνει ότι υπάρχει πρόβληµα στην πρόσληψη, από την µεριά του 
ανθρώπου, του ειρηνοποιού και ενωτικού Λόγου του Θεού ως λόγου και έργου αγάπης και 
ελευθερίας.** Για την Ορθόδοξο Πίστη ο Εκκλησιαστικός- Κοινοτικός τρόπος ζωής δεν είναι 
απλά ο τρόπος και τόπος εκφράσεως της θρησκευτικής ζωής αλλά είναι πρωτίστως το ο χώρος 
εκείνος όπου µετέχοντας στην ζωή του Θεού στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού µετέχουµε και 
µαθητεύουµε στο ήθος της Θεανθρωπότητος. Κέντρο ζωτικό για όλη την ζωή της Ορθοδόξου 
Εκκλησίας ήταν και παραµένει το µυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και η Εκκλησία υπάρχει µόνον 
ως ενσάρκωσις του Χριστού µέσα στον κόσµο.  Συνεπώς ζει τα προβλήµατα του κόσµου σαν δικά 
της προβλήµατα και «αναφέρει» µέσω της Θείας Ευχαριστίας όλες αυτές τις καθηµερινές ανάγκες 
της καθηµερινής ζωής του κόσµου ενώπιον του Θεού.  Όλη η Ορθόδοξη λειτουργία είναι γεµάτη 
από τέτοιου είδους αναφορές. Συνεπώς γίνεται εύκολα κατανοητό ότι η Θεία Ευχαριστία είναι µια 
πρόσκληση όχι απλά επικοινωνίας µε τον Θεό και τους αδελφούς µας αλλά, η κατ’ εξοχήν εµπειρία 
της «Κοινωνίας» µεταξύ Θεού και ανθρώπων, µεταξύ συνανθρώπων αλλά και µεταξύ του κάθε 
πιστού και του κόσµου ολοκλήρου και όλης της κτίσεως. Απαραίτητη προϋπόθεση αυτής της 
«Κοινωνίας» είναι η αγάπη κατά το παράδειγµα της αγάπης του Χριστού.  Στην «Κοινωνία» αυτή 
εµβαθύνουµε βέβαια σταδιακά, από την επικοινωνία µε τον εαυτό µας µεταβαίνουµε στην 
«επικοινωνία- κοινωνία» µε τους πλησίον αδελφούς µας και από εκεί οδηγούµαστε στην 
πανανθρώπινη «επικοινωνία-κοινωνία» και στην κοινωνία µε όλη την δηµιουργία. Δεν είναι 
περίεργο πολλοί να ξεπερνούν τα αρχικά στάδια πολύ γρήγορα και να ανοίγονται στον 
πανανθρώπινο πόνο πολύ γρήγορα ενώ άλλοι να εγκλωβίζονται για πολλά χρόνια στα αρχικά 
στάδια ή και για µια ολόκληρη ζωή. Έτσι αυτή η «Κοινωνία» γίνεται πρότυπο ζωής και ενότητος η 
οποία θα πρέπει να µπορεί να ξεπερνάει τα όρια της και να απλώνεται συνεχώς στον κόσµο του 
κάθε πλησίον. Αυτό είναι πολύ βασικό για την Ορθόδοξη Εκκλησία διότι δεν εννοείται µε κανέναν 
τρόπο «ατοµική» σχέση µε τον Θεό εκτός και αν αυτή η σχέση περνάει από την οδό του πλησίον. 
Είναι περιττό να τονίσουµε ότι πολλές φορές υπάρχει τεράστιο χάσµα ζωής και θεωρίας ανάµεσα 
σε ανθρώπους της ιδίας πατρίδος, της ιδίας πίστεως, της ιδίας γενιάς ακριβώς διότι βρίσκονται σε 
διαφορετικό στάδιο στην σχέση τους µε το εαυτό τους, τον συνάνθρωπο και τον Θεό. Στην Θεία 
Ευχαριστία οι πιστοί ως µέλη, συγκροτούνται σε Σώµα Χριστού και τούτο γίνεται δια του Αγίου 
Πνεύµατος. Σε αυτήν την συγκρότηση του Σώµατος του Χριστού τα µέλη δεν διακρίνονται του 
Σώµατος. Αυτός είναι και ο αγιασµός των πιστών, η µετοχή εν Αγίω Πνεύµατι στην συγκρότηση του 
σώµατος του Χριστού και στο πάθος Του για την σωτηρία του σύµπαντος κόσµου παρ’ όλη την 
ιδιαίτερη αδυναµία κάθε µέλους ξεχωριστά.**  Έτσι η Θεία λειτουργία καταγράφει στις υπάρξεις των 
ανθρώπων όχι απλά την ιστορία της σωτηρίας του κόσµου αλλά, εµφυτεύει και καλλιεργεί µέσα 
από το παράδειγµα του Θεανθρώπου, την αγαπητική και θυσιαστική αγάπη για όλο τον κόσµο. 
Παρ’ όλη όµως, την Εκκλησιαστική µέριµνα και προσπάθεια να µαθητεύσουν οι άνθρωποι µέσω 
της Θείας Ευχαριστίας στην αληθινή «Κοινωνία» και να µεταφέρουν αυτήν την εµπειρία στον 
χώρο όπου ζουν και αγωνίζονται καθηµερινά πολλές φορές έχουµε την αίσθηση  ότι ελάχιστα έχουν 
κατορθωθεί.  Αυτή η εντύπωση δηµιουργείται διότι η Εκκλησία αγωνιζόµενη να µεταβιβάσει να 
µεταγγίσει ένα Θεανθρώπινο ήθος στον κόσµο έχει να αντιπαλέσει µε ένα ενάντιο και παράλληλο 
«κοινωνικό ήθος» που διδάσκεται χωρίς να διδάσκεται και διαποτίζει τα θεµέλια κάθε κοινωνίας 
και εποχής, ένα ήθος που διέπεται από τις άγραφες αρχές του «εύκολου», του «επικερδούς» και 
του «ευχάριστου».*** Στην Εκκλησιαστική γλώσσα τα ήθος αυτό ονοµάζεται «κοσµικόν ήθος» το 
οποίο έχει την ιδιότητα να διαπερνά τον χώρο όχι µόνον της Χριστιανικής πίστεως αλλά και κάθε 
πίστεως ούτως ώστε και να µιλάµε πλέον για εκκοσµικευµένη ή µη εκκοσµικευµένη πίστη, 
εκκλησία, κοινότητα. Αυτό το «κοσµικό ήθος» είναι ουσιαστικά και ο µόνιµος αντίπαλος της 
προσπάθειας που κάνει η Εκκλησία να φέρει τον κάθε άνθρωπο σε µια πραγµατική «κοινωνία» µε 



την όλη ύπαρξή του, τον κόσµο γύρω του και τον Θεό. Αυτό το «κοσµικό ήθος» είναι και ο µόνιµος 
κίνδυνος και η απειλή για την Εκκλησία γιατί ουσιαστικά αποσπά την Εκκλησία από την αίσθηση 
της ζωής και της επιβάλλει την νέκρωση της συνειδήσεως ότι είναι το ζωντανό Σώµα του Χριστού 
µε τραγικό αποτέλεσµα την διαίρεση των µελών της, τις έριδες και τα σχίσµατα και την άρνηση της 
αλληλοεξαρτήσεως και αλληλοσυµπληρώσεως και τέλος την οριστική εξάρθρωση. Η µετοχή στην 
«κοινωνία», της προβληµατικής της δικής µας και του κόσµου ολοκλήρου είναι ουσιαστικά µια 
προσπάθεια εξόδου από την αποκλειστικότητα του εαυτού µας στα όρια του κόσµου των 
συνανθρώπων µας, ενός κόσµου που πονάει, αυτοκαταστρέφεται και πεθαίνει γιατί ακριβώς δεν 
θέλει να εντοπίσει την αιτία του πόνου του.  Και η αιτία αυτού του πόνου είναι ανθρώπινη 
άρνηση του Θεού, η προσπάθεια του ανθρώπου να αυτοθεωθεί και να πορευτεί σε µια ζωή χωρίς 
Θεό. Η διαπίστωση ότι τα πράγµατα σήµερα απέχουν πολύ από το να είναι όπως θα έπρεπε να 
είναι αν ακολουθούσαµε το θυσιαστικό πρότυπο της αγάπης του Χριστού σηµαίνει απλά ότι δεν 
µετέχουµε της αγάπης και της ελευθερίας που µας χαρίζει ο Θεός. Σηµαίνει ότι δεν έχουµε 
κατανοήσει σε βάθος αυτό που λέει ο Μέγας Βασίλειος «ο την αγάπην έχων τον Θεόν έχει» (Μ. 
Βασίλειος Ασκητικά,2,2, P. G. 31, 885 B) Δηλαδή αυτός που έχει την αγάπη έχει και τον Θεό µαζί 
του.  Αυτό που επιβεβαιώνει ο Άγ. Μάξιµος ο Οµολογητής λέγοντας: «ο κτησάµενος την αγάπην 
αυτόν τον Θεόν εκτήσατο»,( Μάξιµος ο Οµολογητής, Κεφάλαια Αγάπης 4, 100, P.G., 90, 1073), 
αυτός δηλαδή, που κατέκτησε την αγάπη κατέκτησε και τον Θεό. Σηµαίνει ότι πρέπει να αλλάξουµε 
πολλά πράγµατα στην ζωή µας και να τα αλλάξουµε ριζικά.** Αυτόν τον ρόλο διαδραµατίζει η 
Ορθόδοξη Εκκλησία, «ολοκληρώνει» τον άνθρωπο καθιστώντας τον µέτοχο των ακτίστων 
ενεργειών του Θεού και µε την ολοκλήρωση του ανθρώπου ολοκληρώνεται και η ίδια στην διαρκή 
της πορεία προς τα έσχατα της Θεανθρώπινης ιστορίας της.

Ο όρος «Αγάπη» και οι υπαρξιακές της προεκτάσεις 

Θα το θεωρούσα λάθος να µιλήσω µπροστά σε όλους εσάς για το τι είναι ή τι σηµαίνει Αγάπη.
Όλοι γνωρίζουµε την ευθεία, την σύντοµη, την σοφή, την ωραία και όµως δυσχερή αλλά και 
ασφαλή οδό της αγάπης. Και είναι από όλους κατανοητό ότι η ρίζα, η αιτία κάθε διαιρέσεως είναι 
ουσιαστικά αυτό που βρίσκουµε σε κάθε ανάλυση: το «έλλειµµα» της αγάπης. Θα σταθώ όµως 
µόνο σε τούτο: Εάν είναι αλήθεια και φαίνεται πως είναι αλήθεια ότι, η δικαιοσύνη και η ειρήνη 
είναι οι «κοινωνικο-πολιτικές» διαστάσεις της αγάπης.*** Από αυτή την οπτική πλευρά της 
αγάπης µπορούµε να πούµε πολλά πράγµατα χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος να χαρακτηριστούµε 
ως αφελείς και εκτός θέµατος. Πάνω σ’ αυτόν τον άξονα κινούνται και δραστηριοποιούνται πολλές 
ανθρωπιστικές οργανώσεις και παράλληλα πολλές πρωτοβουλίες από την µεριά διαφόρων 
θρησκευτικών οργανώσεων ή τάσεων. Βέβαια ο ρόλος των Θρησκειών δεν είναι πολιτικός ούτε καν 
µπορεί να εννοηθεί κάπως έτσι διότι –µιλώντας πολύ γενικά- ο ρόλος των Θρησκειών είναι ακριβώς 
η «Υπέρβαση» αυτού του κόσµου και άρα και της κάθε µορφής πολιτικής που µπορεί να 
δηµιουργήσει αυτός ο κόσµος στην ιστορική του πορεία.** Μιλώντας λοιπόν για την «πολιτική 
διάσταση» της  αγάπης που καλούµε «δικαιοσύνη» καλό θα είναι να διευκρινίσουµε ότι εννοούµε 
µια δικαιοσύνη που δεν θα παραµένει απλά ένα νοµοθετικό µνηµείο που εγκωµιάζει τον νοµοθέτη 
του αλλά, ένα σύστηµα δικαιοσύνης που λαµβάνει σοβαρά την ιδιαιτερότητα κάθε προσωπικότητας 
και συγχρόνως να µπορεί, να έχει µέσα στη φύση του την δυνατότητα να ξεπερνάει πάντα τον 
εαυτό του. Βέβαια κάτι τέτοιο ακούγεται λίγο ουτοπικό ή κάπως «ροµαντικό» αλλά, πιστεύω ότι 
ακόµα και αυτήν την προσπάθεια που γίνεται µέσω αυτού του συνεδρίου θα µπορούσαµε να την 
χαρακτηρίσουµε ουτοπική ή «ροµαντική» αν δεν πιστεύαµε και εµείς οι ίδιοι ότι δεν είναι κάτι 
τέτοιο και ότι, από αυτήν την προσπάθεια µπορούν να προκύψουν πολλά που µπορούν να 
απαλύνουν έστω και σε ένα µικρό ποσοστό τον πόνο που υπάρχει γύρω µας και σε τελική 
ανάλυση αυτή είναι και η αποστολή της Εκκλησίας. Η επιθυµία για ειρήνη και η απόλυτη προγραφή 
του πολέµου από την µεριά του Ορθοδόξου κόσµου δεν ταυτίζεται µε µια στείρα ειρηνοφιλία η 
οποία στο όνοµα της ειρήνης ανέχεται κάθε άλλη καταπίεση και καταπάτηση των δικαιωµάτων των 
λαών. Ο τρόπος µε τον οποίο έχουν κινηθεί πολλές Χριστιανικές κοινωνίες για να αντιµετωπίσουν 
το θέµα της απειλής της Ειρήνης είναι αυτός της προλήψεως µελλοντικών πολέµων. Και αυτό 
γίνεται µέσω ειρηνευτικών οργανισµών και πολιτικών και διπλωµατικών χειρισµών γίνεται όµως 
παράλληλα και µε τον παραλογισµό και ανταγωνισµό των πυρηνικών εξοπλισµών.  Με το 
παράλογο δηλαδή σκεπτικό του εξοπλίζοµαι µε πυρηνικά όπλα ή βιολογικά όπλα αλλά δεν τα 
χρησιµοποιώ… τα έχω µόνο για εκφοβισµό!!!*** Νοµίζω ότι είναι προφανής η ελαφρότητα τέτοιων 
ισχυρισµών την στιγµή που η πρόσφατη ιστορία µας έχει δείξει ότι έχουν ήδη χρησιµοποιηθεί και  
χρησιµοποιούνται τέτοια όπλα σε ευρύτατη κλίµακα.***  Και εδώ νοµίζω ότι γεννάται ένα εύλογο 
ερώτηµα: Μπορεί ποτέ να υπάρξει ένας «δίκαιος πόλεµος»;



Για να υπάρξει ένας τέτοιος πόλεµος -(«δίκαιος»)- αν µπορεί να σταθεί µια τέτοια πρόταση θα 
πρέπει να πληρεί κάποιους όρους όπως:

1.Πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από την νόµιµη κυβέρνηση ενός λαού. 

2. Πρέπει να είναι η τελευταία δυνατότητα για να προφυλάξει τον λαό ή την πολιτεία από 
βαριές και άδικες βλάβες και υποτίθεται ότι θα έχουν εξαντληθεί όλες οι άλλες δυνατότητες 
τακτοποιήσεως των διαφορών και αποφυγής της συγκρούσεως. 

3. Τα κακά και οι ζηµιές θα πρέπει να είναι µικρότερα από εκείνα τα οποία προσπαθούµε να 
αποτρέψουµε µε τον πόλεµο. 

4. Οι πολεµικές επιχειρήσεις θα πρέπει να περιορίζονται µόνον στα πεδία των µαχών. 
Γυναικόπαιδα, ηλικιωµένοι και ακόµα τραυµατίες και αιχµάλωτοι πρέπει να µένουν σώοι 
από πολεµικές επιθέσεις. 

5. Η χρονική διάρκεια του πολέµου θα πρέπει να είναι σύντοµη και το αποτέλεσµά του 
νικηφόρο αλλιώς ισχύει ο νόµος ότι η αδικία που υφίσταται ένας λαός είναι µικρότερο κακό 
από τα δεινά του πολέµου.

Από όλους αυτούς τους όρους του «δικαίου πολέµου» σήµερα µπορεί να υπάρξει το πολύ, ο 
πρώτος.**  Είναι δε αποδεδειγµένο ότι τα µοντέρνα οπλικά συστήµατα δεν µπορούν να 
διασφαλίσουν ούτε να περιοριστούν σε τέτοιους όρους. Υπάρχει όµως στην Ιστορία 
καταγεγραµµένο και ένα άλλο είδος Πολέµου που αξίζει να το αναφέρουµε µια και µιλάµε για την 
Ειρήνη.*** Στην Κινεζική ιστορία έχουν καταγραφεί πόλεµοι και µάχες χωρίς κανένα θύµα.  Οι 
αντίπαλοι παρέτασσαν τα στρατεύµατά τους στο πεδίο της µάχης και κατόπιν µια οµάδα 
στρατηγών επιθεωρούσε και τις δυο παρατάξεις και ανάλογα µε το πώς είχαν τοποθετηθεί οι 
δυνάµεις αποφάσιζαν για το ποιος θα ήταν ο νικητής αν γινόταν πόλεµος.  Οι αποφάσεις των 
στρατηγών γινόντουσαν αποδεκτές και οι αντίπαλοι υποχωρούσαν και διευθετούσαν τις διαφορές 
τους σαν να είχαν χάσει ή να είχαν νικήσει στον πόλεµο χωρίς να χυθεί ούτε σταγόνα αίµατος. 
Βέβαια ένα τέτοιο είδος αναµετρήσεως χρειάζεται ένα πολύ υψηλό επίπεδο ηθικής καλλιέργειας και 
γενναιότητος το οποίο στην εποχή µας προφανώς δεν υπάρχει ή κρίνεται σαν ουτοπικό.*** 

Η θέση του Ευαγγελικού λόγου απέναντι στο γεγονός του πολέµου.

Γύρω από την προβληµατική του Πολέµου και της Ειρήνης η κατευθυντήρια Χριστιανική γραµµή 
προέρχεται από τον Ευαγγελικό λόγο. Μόνη της η Καινή Διαθήκη δεν προσφέρει ούτε 
παραδοχή ούτε µια καταδίκη του πολέµου ούτε µια δικαίωση του πολέµου σαν µέσον 
πολιτικής επιβολής. Ο Ιησούς βλέπει τον πόλεµο και την κάθε εξουσία σαν πραγµατικότητες 
αυτού του κόσµου. «Τις Βασιλεύς πορευόµενος συµβαλείν ετέρω Βασιλεί εις πόλεµον, ουχί 
πρώτον καθίσας βουλεύεται ει δυνατός εστίν εν δέκα χιλιάσιν απαντήσαι τω µετά είκοσι 
χιλιάδων ερχοµένω επ’ αυτόν;» ( Λουκ.ιδ’ 31). « Η βασιλεία η εµή ουκ έστιν εκ του κόσµου 
τούτου ει εκ του κόσµου τούτου ην η βασιλεία η εµή, οι υπηρέται αν οι εµοι ηγωνίζοντο, ίνα 
µη παραδωθώ τοις Ιουδαίοις» (Ιωάν. ιδ’ 36). Και στα δυο αυτά χωρία ο Ιησούς αναφέρει την 
εξουσία και τον πόλεµο σαν δύο πραγµατικότητες χωρίς να τις χαρακτηρίζει. Σε κάποιο άλλο όµως 
σηµείο χαρακτηρίζει τον πόλεµο σαν Θεία δίκη. Στον µαθητή που θαύµαζε τις λαµπρές οικοδοµές 
δίνει µια απάντηση: «Βλέπεις ταύτας τας µεγάλας οικοδοµάς; Ου µη αφεθή λίθος επί λίθον, ός 
ου µη καταλυθή» (Μαρκ ιγ’ 2).  Σε ένα άλλο σηµείο προλέγει την καταστροφή της Ιερουσαλήµ 
τονίζοντας την αιτία: «ανθ’ ων ουκ έγνως τον καιρό της επισκοπής σου» (Λουκ ιθ’ 44). ( Γιατί 
δεν ένοιωσες τον καιρό, που ο Θεός σε επισκέφθηκε για να σε σώσει). Στις «εσχατολογικές 
οµιλίες» του Ιησού ο πόλεµος χαρακτηρίζεται σαν ένα βάσανο των εσχάτων καιρών: « Ουαί δε 
ταις εν γαστρί εχούσαις και ταις θηλαζούσαις εν εκείναις ταις ηµέραις έσται γαρ τότε ανάγκη 
µεγάλη επί της γης» (Λουκ κα’ 23) και «συνοχή λαών εν απορία» (Λουκ κα’ 25). Σ’ αυτό το 
σηµείο καλό θα ήταν να κάνουµε και µια διευκρίνιση:  Ο Χριστός, γενικά δεν ανήγγειλε 
κοινωνικές αλλαγές ή µεταρρυθµίσεις για τις οποίες η κοινωνία της εποχής του δεν ήταν 
ούτε ηθικά, ούτε οργανωτικά, ούτε πνευµατικά έτοιµη.  Αυτό που έκανε ήταν να δώσει ένα 
νέο «πνεύµα», ένα νέο νου από τον οποίο θα µπορούσαν να προέλθουν τέτοιου είδους 
αλλαγές. Για τον λόγο αυτό δεν µπορούµε να στηριχθούµε σε άµεσες απαντήσεις όσον αφορούν 



τον πόλεµο στο παρελθόν ή στο παρόν.  Μπορούµε όµως να αντλήσουµε επιχειρήµατα κατά του 
πολέµου όταν στηριχθούµε ακριβώς στο πνεύµα του Χριστού δηλαδή στο  µήνυµα του Ευαγγελίου 
στο σύνολό του. Αυτό το µήνυµα οµιλεί για αγάπη, δικαιοσύνη, συµφιλίωση, συγγνώµη, ειρήνη. 
Ήδη η Παλαιά Διαθήκη ονοµάζει τον Θεό «Θεό της ειρήνης». Αυτή η ειρήνη είναι δώρο του Θεού 
και συγχρόνως ζήτηµα και έργο του ανθρώπου. Η ειρήνη αυτή εννοείται πάντα σε συνδυασµό µε 
την απόδοση δικαιοσύνης στους φτωχούς και καταπιεσµένους. Η ίδια η λέξη “schalom” σηµαίνει 
ειρήνη και σωτηρία συγχρόνως. Ο ερχόµενος Μεσσίας ονοµάζεται «άρχων ειρήνης». Και η 
Ειρήνη θα είναι το έργο του.  Εναρµονισµένοι µε αυτούς τους λόγους της Παλαιάς Διαθήκης 
ακούγονται και οι λόγοι του Ιησού για την Ειρήνη: « ειρήνη αφίηµι υµίν, ειρήνην την εµήν 
δίδωµι υµίν ου καθώς ο κόσµος δίδωσιν, εγώ δίδωµι υµίν» (Ιωαν ιδ’ 27). Ακόµα µακαρίζει τους 
«ειρηνοποιούς»(Ματθ. ε’ 9). Επεκτείνει την αγάπη και στους εχθρούς (Ματθ. ε’ 44. Λουκ στ’ 27). 
Οι Χριστιανοί είναι «κεκληµένοι» για την ειρήνη (Κολ. γ’ 15). Η ειρήνη του Χριστού «η 
υπερέχουσα πάντα νούν» πρέπει να κατοικεί στις καρδιές τους (Φιλιπ. δ’ 7). Ο ίδιος ο Χριστός 
είναι η προσωποποίηση της ειρήνης και της συµφιλιώσεως, « Αυτός γαρ ( ο Χριστός ) εστίν η 
ειρήνη ηµών» (Εφεσ. β’ 14- 17). Γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο στην Ορθόδοξη Εκκλησία τονίζουµε ότι 
η Ειρήνη είναι Πρόσωπο και το Πρόσωπο αυτό είναι ο Ιησούς Χριστός. Οι λόγοι αυτοί µπορούν να 
χαρακτηριστούν σαν «πολιτικοί λόγοι» διότι αποκλείουν ριζικά κάθε µορφή πολέµου που γίνεται 
για την αύξηση της δυνάµεως ή της επιρροής ενός λαού ή µιας κυβερνήσεως.

Η «παραδοξότητα» των θέσεων της Ορθοδοξίας απέναντι στο γεγονός του πολέµου

Είναι γεγονός ότι τα µεγάλα κράτη που διαθέτουν ενός υψηλού επιπέδου βιοµηχανική και 
τεχνολογική ανάπτυξη επιδιώκουν, κατευθύνουν και προσφέρουν, µια ρευστή µορφή ειρήνης προς 
τα µικρότερα κράτη.  Μια µορφή ειρήνης η οποία έχει περισσότερο σχέση µε την πολιτική των 
επενδύσεων των µεγάλων κρατών παρά µε την πραγµατική αγάπη για την ειρήνη, την αλληλεγγύη, 
την συµφιλίωση µεταξύ των λαών. Μια µατιά στις χώρες του λεγοµένου «Τρίτου κόσµου» πολύ 
εύκολα θα µας δείξει ότι η πολιτική των επενδύσεων των µεγάλων κρατών πολλές φορές επιφέρει 
µεγαλύτερα δεινά και µεγαλύτερες καταστροφές σε ένα κράτος από ότι ένας πόλεµος!! Όπως 
εύκολα µπορούµε να δούµε ότι πολλές φορές -(για να µην πούµε πάντα..)- τα περισσότερα κράτη 
χρησιµοποιούν τους θρησκευτικούς λειτουργούς κάθε θρησκείας σαν µοχλό επιβολής τµηµάτων 
της πολιτικής τους. Δεν πρέπει να αγνοούµε ακόµα ότι αν θέλουµε να εξαλειφθούν στο µέλλον οι 
πόλεµοι θα πρέπει να βρεθούν τρόποι να υπερνικηθούν η πείνα και η φτώχεια του λεγοµένου 
«Τρίτου κόσµου».  Σαν πρόβληµα έχει βέβαια επισηµανθεί αλλά παραµένει ακόµα σε θεωρητικό 
επίπεδο εφόσον δεν περιορίζεται η υπερκατανάλωση στις πλούσιες χώρες και η βοήθεια προς τις 
φτωχές χώρες είναι ακόµα από ανεπαρκής έως ανύπαρκτη. Και εδώ νοµίζω ότι οι θρησκευτικοί 
λειτουργοί κάθε θρησκείας µπορούν να διαδραµατίσουν έναν βασικό ρόλο.  Τι εννοω; Συνήθως, 
εµείς οι θρησκευτικοί λειτουργοί τις περισσότερες φορές, εγκλωβιζόµαστε στις ιστορικές συνθήκες 
των θρησκειών µας και στην προσπάθειά µας να µεταδώσουµε το σωτήριο µήνυµα του Θεού το 
περιορίζουµε ή σε µια στείρα φιλολογία περί των θρησκευτικών καθηκόντων, ή σε µια θικοπλαστική 
διδασκαλία και πάντα χάνουµε την αµεσότητα µε το σήµερα και τα έσχατα.  Πάντα χάνουµε το 
τραίνο των καιρών.  Αυτός είναι και ο κύριος λόγος ο οποίος οδηγεί τους ανθρώπους σε µια 
εξωτερικά τυπική θρησκευτικότητα και ουσιαστικά σε µια βαθιά αδιαφορία όπου, δηλαδή, τους 
οδηγεί και το «πνεύµα του κόσµου». Έτσι χωρίς να το επιδιώξουµε καταλήγουµε να οδηγούµε τον  
κόσµο πολύ µακριά από εκεί όπου θα έπρεπε να τον οδηγούµε.

Ένας από τους ασκητικούς Πατέρες τις Ορθοδόξου Εκκλησίας και οδηγός των συγχρόνων 
µοναχών και ασκητών, ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος πολύ επιγραµµατικά καθορίζει ποια θα πρέπει να 
είναι η θέση των µοναχών και των εκκλησιαστικών λειτουργών κάθε εποχής: «Απουσία εκ του 
παρόντος αµαρτία εστίν».  Με µια ελεύθερη εξήγηση θα το αποδίδαµε:  «Όταν απουσιάζεις 
από την καθηµερινότητα αυτού του κόσµου διαπράττεις µια αµαρτία». Αυτή η προτροπή του 
Αββά Ισαάκ οριοθετεί και την θέση των ποιµένων και των συγχρόνων µοναχών. Παρουσία όµως 
στο σήµερα αυτού του κόσµου δεν είναι απλά να µεταχειρίζεσαι σύγχρονα τεχνολογικά µέσα ή να 
µιλάς µε τον λόγο που αποδέχονται οι καιροί, αλλά να συλλαµβάνεις τις πραγµατικές ανάγκες των 
ανθρώπων γύρω σου και να προσπαθείς να ανταποκριθείς σ’ αυτές ξεφεύγοντας από κάθε 
θεωρητικό βόλεµα ξεφεύγοντας από το πονηρό παιχνίδι των διαφορών. Και αυτό είναι εύκολο να 
γίνει αν για κάθε ενέργεια µας αναφερόµαστε στο πρόσωπο του Χριστού. Τι θα έπραττε ο Χριστός 
σήµερα µπροστά σ’ αυτό το πρόβληµα; Τι θα έλεγε; Πως θα το αντιµετώπιζε; 



Θα λέγαµε ότι αυτή είναι και η βασική προϋπόθεση για το αν µπορεί ο µοναχισµός να βοηθήσει τον 
κόσµο σήµερα να οδηγηθεί σε µια διαφορετική σχέση µε τον εαυτό του τον κόσµο γύρω του και τον  
Θεό. Αν δεν πληρεί αυτήν την προϋπόθεση βοηθά περισσότερο µε το σιωπηλό του παράδειγµα και 
ίσως, σε έναν κόσµο που κατακλύζεται από έναν ασίγαστο θόρυβο και µια αβάσταχτη πολυλογία 
αυτό που πραγµατικά µπορεί να βοηθήσει ίσως να είναι ένας «σιωπηλός λόγος».  Ένας 
«σιωπηλός λόγος» ο οποίος δεν έχει όµως καµιά σχέση µε την παράλογη εξάσκηση της σιωπής 
που εξασκούν οι άνθρωποι µπροστά στα αδιέξοδα των λαθών τους.  Η σιωπή των µοναχών 
προέρχεται από την θέα των εσχάτων, από την θέα της Βασιλείας των Ουρανών και όλη η 
παρουσία και λειτουργία του µοναχισµού ακριβώς αυτόν τον σκοπό έχει, να δείξει ότι η Βασιλεία 
των Ουρανών «εντός ηµών εστίν» και µπορεί να διαχυθεί να µεταδοθεί  και στον κόσµο γύρω µας 
αν και όταν εµείς το επιθυµήσουµε.** Είναι πολύ χαρακτηριστικό το γεγονός που διασώζεται στις 
διηγήσεις των Γερόντων της Αιγύπτου περί του Αββά Μακαρίου. Έλεγαν για τον Αββά Μακάριο τον 
Αιγύπτιο, ότι κάποτε ανέβαινε από την Σκήτη στο όρος της Νιτρίας και µόλις πλησίασε στον τόπο, 
λέγει στον µαθητή του. Προηγήσου λίγο. Και καθώς προηγείτο ο µαθητής, συναντά έναν ιερέα των 
ειδωλολατρών και του φώναξε: Ε, εσύ δαίµονα πού τρέχεις; Εκείνος στράφηκε και τον χτύπησε 
τόσο πολύ που τον άφησε µισοπεθαµένο. Και παίρνοντας το ραβδί του έτρεχε. Μόλις προχώρησε 
λίγο τον συναντά ο Αββάς Μακάριος να τρέχει και του λέγει:  Είθε να σωθείς, είθε να σωθείς 
φιλόπονε. Και θαυµάζοντας εκείνος ήλθε προς αυτόν και του είπε: Τι καλό είδες σε µένα και µε 
χαιρέτησες µε αυτή την ευχή; Του λέγει ο Αββάς. Διότι σε είδα να κοπιάζεις και δεν γνωρίζω ότι 
κοπιάζεις στα χαµένα. Του λέγει αυτός. Κι’ εγώ από αυτόν τον χαιρετισµό σου συγκινήθηκα και 
κατάλαβα ότι ανήκεις στην µερίδα των ανθρώπων του Θεού. Ένας άλλος κακός µοναχός που µε 
συνάντησε, µε έβρισε και εγώ τον χτύπησα µέχρι θανάτου. Και κατάλαβε ο Αββάς ότι πρόκειται για 
τον µαθητή του. Και ο ειδωλολάτρης ιερέας κρατώντας τα πόδια του Αββά Μακαρίου του έλεγε. Δεν 
σ’ αφήνω αν δεν µε κάνεις Μοναχό. Και ήλθαν εκεί που ήταν ο χτυπηµένος µοναχός και τον 
σήκωσαν και τον µετέφεραν στην εκκλησία του όρους της Νιτρίας. Και όταν είδαν τον Αββά 
Μακάριο µαζί µε τον ειδωλολάτρη ιερέα όλοι απόρησαν. Και τον έκαναν µοναχό και πολλοί 
ειδωλολάτρες έγιναν για χάρη του χριστιανοί. Έλεγε λοιπόν ο Αββάς Μακάριος µετά από όλα αυτά. 
Ο λόγος ο κακός και τους καλούς τους καθιστά κακούς, και ο καλός λόγος και τους κακούς καθιστά 
καλούς. Στην διήγηση αυτή βλέπουµε δυο διαφορετικές συναντήσεις, δυο διαφορετικές θεωρήσεις 
για το πώς µπορούµε να αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα των µεταξύ µας διαφορών στην πίστη.  
Εάν και όπου ο Μοναχισµός έχει την στάση του Αββά Μακαρίου είναι σαφές ότι µπορεί να 
βοηθήσει άµεσα και µε έναν ιδιαίτερο τρόπο  τις όποιες διαφορές υπάρχουν στο χώρο όπου 
υπάρχει και αναπτύσσεται. 

Θα ήταν παράλειψη αν δεν κάναµε έστω και µια επιγραµµατική αναφορά σε όσα αφήνει πίσω του 
ο κάθε πόλεµος από απόψεως όχι µόνο υλικής αλλά και των ασθενειών και της ηθικών και των 
ψυχολογικών προβληµάτων τα οποία αναλογούν µε έναν τιτάνιο και πολυχρόνιο αγώνα που 
πρέπει να δώσουν και οι νικητές και οι νικηµένοι για να σώσουν µέσα τους τον άνθρωπο.***
 

Συµπεράσµατα

Η βαθιά επιθυµία να αλλάξουµε τον κόσµο γύρω µας τις περισσότερες φορές µας οδηγεί στο 
όνειρο, στη φαντασία, στην ελπίδα. Έτσι λοιπόν σήµερα και όλες τις ηµέρες είµαστε όλοι µαζί διότι:  
«η Ειρήνη έχει ένα τίµηµα…». Όλοι εµείς ήλθαµε εδώ από διαφορετικές χώρες, από διαφορετικές 
θρησκείες, από διαφορετικούς πολιτισµούς, αλλά νοµίζω πως υπάρχει σε όλους µας  κάτι το κοινό, 
µας συνδέει όλους το ίδιο πράγµα. Και αυτό είναι κατά την γνώµη µου, το ότι όλοι µας έχουµε ένα 
ίδιο όνειρο… Ένα όνειρο που λειτουργεί σαν µια διαρκής κλήσις από το µέλλον. Ένα όνειρο ενός 
εξαιρετικού παραδείσου επάνω στην γη…όπως ακριβώς τον µεταφέρει το Ευαγγέλιο του Χριστού 
όταν µας µιλάει για τον Καλό Σαµαρείτη,… σε µια γη που υπάρχει ειρήνη, αλληλοκατανόηση, 
αλληλεγγύη µεταξύ όλων των λαών, των φυλών, των θρησκειών… ένας κόσµος χωρίς υλικές ή 
άλλες διαφορές, ένας κόσµος χωρίς φτωχούς ή πλουσίους , ένας κόσµος χωρίς πολέµους, όπλα, 
στρατούς και αδικίες… Ίσως οι περισσότεροι από εσάς απογοητευτήκατε πολύ νωρίς από αυτό το 
όνειρο και από έναν κόσµο ο οποίος δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για τέτοια όνειρα εκτός και αν 
αυτά τα όνειρα αφορούν την διακυβέρνηση του κόσµου ή την καταστροφή του πλανήτη για το 
όνειρο της απληστίας και του χρήµατος…

Νοµίζω όµως ότι, όσο και να έχουµε απογοητευτεί από την κατάσταση του κόσµου σήµερα, σε 
όλους µέσα µας υπάρχει ακόµα µια µικρή ελπίδα και αυτήν την ελπίδα διακρίνω να υπηρετεί και το 
Συµπόσιο αυτό. Όταν αποδέχτηκα την πρόσκληση του Institute Orientale να µιλήσω για την Ειρήνη 



από την οπτική πλευρά της Ορθοδοξίας ξεκίνησα να γράφω κάποια θεωρητικά πράγµατα γύρω 
από την ειρήνη. Έπειτα θυµήθηκα τον χρόνο που έζησα στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, και τις 
επισκέψεις µου στην Ορθόδοξη κοινότητα της Ουγκάντας και σε άλλα µέρη όπου µε όλες µου τις 
αισθήσεις ψηλαφούσα τα προβλήµατα και τις καταστάσεις ανάµεσα στις µειοψηφίες και τις 
πλειοψηφίες, ανάµεσα στην πίστη µου και στην πίστη των νέων φίλων µου.**  Ανάµεσα στον 
σχετικό µου πλούτο και την δική τους όχι απλά φτώχεια αλλά εξαθλίωση από την φτώχεια… 
Ανάµεσα στα λάθη και τις αποστάσεις των διαφορών µεταξύ όλων ηµών των θρησκευτικών 
λειτουργών. Τότε κατάλαβα ακριβώς ποιο ήταν το δικό µου µερίδιο από την ευθύνη που βαραίνει 
όλους µας για όλες αυτές τις διαφορές που αφήσαµε να µεγαλώσουν ανάµεσά µας και επειδή 
ανήκω στους θρησκευτικούς λειτουργούς θεωρώ την ευθύνη µου τουλάχιστον διπλάσια…   Διότι 
όλες αυτές τις διαφορές όταν ήµουν στα ασφαλή και αυτάρκη όρια της πατρίδα µου τις έβλεπα 
µέσα από ένα άλλο πρίσµα και περισσότερο τις αντιλαµβανόµουν σαν αιρέσεις και διαφορές 
θρησκειών, όλα αυτά τα θεωρούσα σαν κάτι το διαβολικό ή κάτι συνώνυµο µε την κόλαση… και 
θεωρούσα ότι δεν µπορούσα να κάνω κάτι για να τα αλλάξω…***  Ζώντας όµως την 
καθηµερινότητα και τον πόνο των ανθρώπων κατανόησα ότι το θέµα δεν είναι αν µπορείς ή δεν 
µπορείς να κάνεις κάτι για να αλλάξουν τα πράγµατα αλλά το θέµα είναι να «είµαι», να «είµαστε» 
και «είµαι», «είµαστε» µόνον όταν είµαι, είµαστε απέναντι σε ένα «Εσύ».  Στην Ορθόδοξη 
Εκκλησία η «µετάνοια» δεν έχει σχέση ούτε αποσκοπεί στην ψυχολογική ανακούφιση των πιστών.  
Μετάνοια σηµαίνει αλλαγή νοός και αυτό σηµαίνει δράση, και για την ακρίβεια συνεχή και ισόβια 
δράση. Μια δράση που µας την προσδιορίζουν και την καθορίζουν πολύ εύστοχα δύο διηγήσεις 
από την Καινή Διαθήκη, η «εν εταίρα µορφή» αναστάσιµη εµφάνιση του Χριστού και η παραβολή 
του καλού Σαµαρείτου. Στην πρώτη διήγηση µπορούµε να ψηλαφίσουµε το κλίµα µιας πραγµατικής 
επικοινωνίας. Ο Χριστός κρυπτόµενος πίσω από ένα φαινοµενικά άγνωστο πρόσωπο, ένα 
ασυνήθιστο πρόσωπο αποδεικνύει ότι ο στενός πνευµατικός ορίζοντας είναι για τους «ανοήτους 
και βραδείς τη καρδία»,αυτούς που δεν κατανοούν την σχέση Θεού – ανθρώπου και δεν 
ρισκάρουν το ότι ο Θεός δεν είναι µόνον στην Ιερουσαλήµ αλλά µπορεί να µας περιµένει κάπου 
στο δρόµο για τους Εµµαούς όπου να προσποιείται ότι « πορροτέρω πορεύεσθε» ότι δηλαδή η 
αποστολή του, ο προορισµός του είναι ακόµα µακρύτερα από τον δικό µας µικρόκοσµο των 
Εµµαών. Στην διήγηση του Καλού Σαµαρείτου βλέπουµε ότι χωρίς να πάψουν να υφίστανται ποτέ 
οι διαφορές µεταξύ των ανθρώπων µπορεί και είναι εφικτό να ξεφεύγουµε από τον κάθε εγωιστικό 
εγκλωβισµό µας µέσω της εµπράκτου και αδιακρίτου αγάπης προς κάθε διαφορά, προς κάθε 
ανθρώπινο πρόσωπο κάθε προσωπικότητα. Είναι επαινετές οι προσπάθειες που γίνονται από 
όλες τις µεριές να υπάρχει ένας διάλογος µεταξύ των θρησκειών γιατί µέσω αυτού του διαλόγου 
κατανοούµε όλοι µας όλο και περισσότερο το µυστήριο που λέγεται άνθρωπος. Στον Χριστιανικό 
χώρο γνωρίζουµε ότι είµαστε δηµιουργήµατα ενός Διαλόγου µεταξύ των προσώπων της Αγίας 
Τριάδος. Είµαστε η ουσιαστική διαφορά που υπάρχει µεταξύ των πρώτων ηµερών της Δηµιουργίας 
που χαρακτηρίζονται από την εντολή «γεννηθήτω» και του «ποιήσωµεν άνθρωπον κατ’ εικόνα 
και οµοίωσιν ηµετέραν». Αυτός ο λόγος και η Ενανθρώπιση του Λόγου του Θεού παρατείνουν 
αυτόν τον διάλογο µέχρι τα έσχατα της Θεανθρώπινης Ιστορίας, άρα όλοι εµείς έχουµε χρέος να 
διαλεγόµαστε µεταξύ µας περί Θεού και ανθρώπου και µε αυτό τον τρόπο να εµβαθύνουµε στο 
µυστήριο της ζωής και της δηµιουργίας, στο µυστήριο περί των εσχάτων της ζωής και της 
δηµιουργίας. Χωρίς να θέλω να εκφέρω καµιά κριτική για το που έχουν φτάσει οι διάλογοι µεταξύ 
µας θα ήθελα να καταθέσω µια προσωπική άποψη. Πιστεύω ότι όσα περιθώρια χρονικά και να 
έχουµε εµείς σαν γενεά εκτός από ένα σηµαντικό παράδειγµα και µια εξίσου σηµαντική και 
δύσκολη αρχή λίγα θα µπορέσουµε να καταφέρουµε. Διότι όλοι µας κουβαλάµε τα λάθη του 
µακρινού αλλά και του  προσφάτου παρελθόντος και είναι περιττό να επισηµάνουµε το πώς 
εκµεταλλεύτηκε η αποικιοκρατική πολιτική των Δυτικοευρωπαϊκών δυνάµεων το όραµα και το τον 
πόθο της ειρηνικής ενότητος όλων των λαών µέσω της επιβολής ή επικρατήσεως του Δυτικού 
Χριστιανισµού και του συνδεδεµένου µε αυτό Δυτικού πολιτισµού.  Ή παλαιότερα η προσπάθειες 
του Ισλάµ για οικουµενική ενότητα και οµοιοµορφία µέσω στρατιωτικής και πολιτικής εξουσίας από 
τον 7ο έως τον 13ο αιώνα µ.Χ. µε τις Αραβικές δυναστείες και, αργότερα, µέχρι τις αρχές του 20ου 
αιώνα µε τις αυτοκρατορίες των Μογγόλων και των Οθωµανών. Αν επιθυµούµε όµως σήµερα να 
υπάρξει πρόοδος σε αυτούς τους διαλόγους µεταξύ των θρησκειών θα πρέπει να µεριµνήσουµε να 
υπάρξει στο µέλλον µια άλλη γενιά η οποία θα διαλέγεται µε διαφορετικά βιώµατα από τα δικά µας.  
Ίσως αυτή η γενιά θα µπορέσει να αγγίξει κάποτε το όνειρο και τον υποσυνείδητο πόθο όλων µας 
για ενότητα και υπέρβαση των διαφορών που δηµιουργούν τα χάσµατα και τις κάθε είδους 
εντάσεις. Αυτό θα µπορούσε να πραγµατοποιηθεί εάν από την µεριά όλων των οµολογιών, όλων 
των θρησκειών γίνει µια προσπάθεια , ένα πρόγραµµα παράλληλο µε το πρόγραµµα σπουδών 
των νέων οι οποίοι προορίζονται να ακολουθήσουν τον δρόµο των θρησκευτικών λειτουργών. Ένα 
πρόγραµµα που θα τους δίνει την δυνατότητα για ένα αξιόλογο χρονικό διάστηµα να µπορέσουν 



να ζήσουν στους κόλπους άλλων θρησκειών να ζήσουν µε τους αντίστοιχους νέους των άλλων 
θρησκειών και να γνωρίσουν από κοντά τι σηµαίνει για τον καθένα τους η πίστη του, η ζωή του, η 
πολιτιστική του κληρονοµιά, η ιστορία του, η καθηµερινότητά του, ο πόνος του, τα όνειρά του, η 
φιλία του. Για να γίνει αυτό όµως, θα πρέπει κάθε θρησκευτική πλευρά να δηµιουργήσει και τις 
κατάλληλες προϋποθέσεις να υποδεχθεί και να φιλοξενήσει όχι σε µια πλασµατική ατµόσφαιρα 
αποδοχής οµάδες νέων από άλλες θρησκευτικές πλευρές και να µπορέσει να αποστείλει και η ίδια 
οµάδες νέων σε ανάλογες αποστολές. Νοµίζω ότι αυτοί οι νέοι που θα κάνουν αυτό τον κύκλο 
γνωριµίας των άλλων θρησκειών όταν µετά από λίγα χρόνια θα καθίσουν να συζητήσουν σε 
διαθρησκειακούς διαλόγους θα καθίσουν µε µια διαφορετική διάθεση ο ένας απέναντι στον άλλον, 
µε µια διαφορετική νοοτροπία, µε έναν ειλικρινή σεβασµό ο ένας για τα πιστεύω του άλλου. Δεν 
ξέρω αν αυτοί οι άνθρωποι θα φτάσουν τελικά µακρύτερα από εκεί που επιθυµούµε όλοι µας να 
φθάσουµε αλλά σίγουρα θα υπάρξουν παράπλευρα κέρδη για όπου θα ζήσουν και θα εργαστούν 
αυτοί οι άνθρωποι ως θρησκευτικοί λειτουργοί, ως αφιερωµένοι άνθρωποι της πίστεως. Μόνο µε 
ένα τέτοιο µακροπρόθεσµο πρόγραµµα θα µπορούν να λυθούν και τα προβλήµατα των 
θρησκευτικών µειονοτήτων. Θεωρητικά θα µπορούσε ένα παρόµοιο πρόγραµµα να εφαρµοστεί και 
σε νέους που προορίζονται να ακολουθήσουν πολιτική ή διπλωµατική καριέρα. Είναι όµως 
προτιµότερο οι άνθρωποι των θρησκειών να προηγηθούν και να δώσουν πρώτοι µια τέτοια 
µαρτυρία απέναντι στον κόσµο τον οποίο διακονούν. Γνωρίζω ότι πολλοί θα απορρίψουν αυτή την 
ιδέα ή θα την καταχωρήσουν στις ανέφικτες ή ακόµα και στις επικίνδυνες. Για µένα όµως όσο πιο 
πολλοί θα απορρίψουν µια τέτοια ιδέα τόσο πιο µεγάλη θα είναι η βεβαιότητά µου ότι αυτή η ιδέα 
είναι σωστή. Δεν ξέρω µε ποιόν τρόπο θα µπορούσαµε να ενεργήσουµε για να λειτουργήσει µια 
τέτοια ιδέα, µπορούµε όµως αν µας λέει κάτι µια τέτοια ιδέα τουλάχιστον να προσευχόµαστε από 
κάποιους κάποτε να πραγµατοποιηθεί. 
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