Χριστιανός στον 21ο αιώνα
Η πρόσκληση τοῦ Θεοῦ στόν καθένα ἀπό ἐµᾶς παραµένει ἴδια σέ ὅλες τίς ἐποχές.
Εἶναι ἡ πρόσκληση νά ὑλοποιήσουµε τήν ὕψιστη δωρεά νά εἴµαστε µέλη τῆς
Ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ καί νά συµµετέχουµε στό τριπλό ἀξίωµα τοῦ Χριστοῦ, τό
ὁποῖο σύµφωνα µέ τήν Ἁγ. Γραφή καί τούς Πατέρες, εἶναι τό Βασιλικό, τό Ἱερατικό
καί τό Προφητικό. Ὁ Χριστιανός καλεῖται νά συµµετέχει σέ αὐτό, µέ τήν ἔννοια ὅτι
γίνεται βασιλιάς τῆς κτίσης καί βασιλιάς τοῦ ἑαυτοῦ του, δηλαδή, κύριος τοῦ
ἑαυτοῦ του, πού δέν ἄγεται καί φέρεται ἀπό τά πάθη του. Ἐπίσης γίνεται ἱερέας
τῆς δηµιουργίας τῆς κτίσης καί τῆς ζωῆς, δηλαδή προσφέρει τόν ἑαυτό του στό
Θεό ὡς Θεία Λει- τουργία µέσα ἀπό εὐχαριστιακό φρόνηµα καί µέ τήν ἄσκηση τῆς
ἀγάπης. Καί ἐπίσης προφήτης, µέ τήν ἔννοια ὅτι µετέχει στή βίωση καί στή
µετάδοση τῆς ἀλήθειας.
Αὐτή εἶναι ἡ διαχρονική πρόσκληση τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο. Ὅµως ἐπειδή
ἄνθρωπος ἀπό ἄνθρωπο διαφέρει πολύ κατά τό χάρισµα καί τόν χαρακτήρα καί τίς
ἐµπειρίες τῆς ζωῆς, γι’ αὐτό καί στόν κάθε ἄνθρωπο διαφέρει ὁ τρόπος µέ τόν ὁποῖο
ὑλοποιεῖται αὐτός ὁ κοινός σκοπός. Γι’ αὐτό ἔχουµε καί ἁγίους οἱ ὁποῖοι διαφέρουν
πάρα πολύ µεταξύ τους στό χαρακτήρα καί στή ζωή. Ἔχουµε ἁγίους µορφωµένους
καί ἁγίους ἀγραµµάτους, ἔχουµε ἁγίους πού ἔζησαν σέ ἐρηµιές καί ἄλλους πού
ἔζησαν σέ µεγαλουπόλεις, ἔχουµε ἁγίους ἐξωστρεφεῖς καί ἁγίους µέ κλειστή ζωή.
Τόν ἴδιο σκοπό τῆς ζωῆς ἐπιτελοῦν ὅλοι οἱ ἅγιοι. ∆ηλαδή µετέχουν στό τριπλό
ἀξίωµα τοῦ Χριστοῦ, φανερώνουν τήν ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ στήν ζωή τους. Θά
λέγαµε, µέ µία λίγο πιό τολµηρή ἔκφραση, πώς οἱ Ἅγιοι φανερώνουν τήν
ἐνανθρώπηση τοῦ Χριστοῦ. Καί ὑπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι νά γίνει ἡ
ἐνανθρώπηση τοῦ Χριστοῦ, ὅσοι εἶναι καί οἱ ἄνθρωποι. Αὐτό εἶναι χαρακτηριστικό
τῆς πίστης µας καί τῆς Ἐκκλησίας µας.
Ὅπως διαφέρουν οἱ χαρακτῆρες, λοιπόν, διαφέρουν καί οἱ ἐποχές. Ἡ πρόσκληση
τοῦ Χριστοῦ ἦταν ἡ ἴδια στούς χριστιανούς τοῦ 1ου καί στούς χριστιανούς τοῦ 21ου
αἰώνα. Ἀλλά ὁ τρόπος µέ τόν ὁποῖο θά διαφοροποιηθεῖ αὐτή ἡ πρόσκληση µπορεῖ
νά διαφέρει σέ πολλά. Οἱ χριστιανοί τῶν πρώτων αἰώνων ἀντιµετώπιζαν τούς
διωγµούς. Εἶναι ἕνα συγκεκριµένο ἄθληµα νά τά βγάλει κανείς πέρα µέ τούς
διωγµούς. Οἱ χριστιανοί τῶν Βυζαντινῶν χρόνων ὄχι µόνο δέν ἦταν ὑπό διωγµό
ἀλλά ἡ πίστη τούς εἶχε γίνει καί ἡ κυρίαρχη πίστη τῆς αὐτοκρατορίας. Οἱ
χριστιανοί βρίσκονταν, θά λέγαµε, σέ θέση ὑπεροχῆς καί ἐξουσίας. Ἄλλο ἄθληµα
αὐτό ὅπου θά πρέπει νά προσέξουµε τότε προκειµένου νά µήν προδώσουµε τό
µήνυµα τοῦ Χριστοῦ ἀπό τόν πειρασµό τῆς ἄνεσης καί τῆς ὑπεροχῆς.
Ἀπότοµα ἀπό αὐτή τήν κατά-σταση πέρασε τό γένος µας στήν Τουρκοκρατία. Ἄλλα
ἀθλήµατα ἐκεῖ χρειάσθηκαν µέσα στίς τόσες δοκιµασίες. Μετά πέρασε στή φάση
τῆς ἐλεύθερης ζωῆς, µετά στήν τεχνολογική ἐποχή, τώρα στήν ψηφιακή ἐποχή.
Ὅλα αὐτά δηµιουργοῦν νέες προκλήσεις. Ἡ ἔµφασή µου δηλαδή σήµερα δέν θά εἶναι
νά πῶ τά γενικά στοιχεῖα τά ὁποῖα θεωρῶ δεδοµένο ὅτι τά ξέρετε (τί σηµαίνει νά
εἶναι κάποιος µαθητής τοῦ Χριστοῦ, νά ἔχει πνευµατική ζωή, καί νά
ἀνταποκρίνεται στήν πρόσκληση τοῦ Χριστοῦ), ἀλλά θά προσπαθήσω νά µιλήσω
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γιά τό πῶς καλεῖται νά εἶναι στή σύγχρονη ἐποχή, στόν 21ο αἰώνα, ὁ χριστιανός.
Νά δοῦµε τί ἰδιαιτερότητες ὑπάρχουν σέ αὐτήν τήν ἐποχή καί πῶς ἐπηρεάζουν τήν
προσπάθειά µας νά εἴµαστε ἀληθινοί µαθητές τοῦ Χριστοῦ.
Νοµίζω ὅτι ἕνα πρῶτο θέµα στό ὁποῖο µᾶς καλεῖ ἡ ἐποχή πού ζοῦµε εἶναι ἡ τιµή
καί ἡ ἀγάπη πρός τή φύση, τήν κτίση. Αὐτό πάντοτε ὀφείλαµε νά τό ἔχουµε, νά
τιµοῦµε τήν κτίση πού ἔφτιαξε ὁ Θεός. Ἀλλά εἶναι ἡ πρώτη φορά στήν ἱστορία τῆς
ἀνθρωπότητας πού ἄρχισε νά «κτυπᾶ τό καµπανάκι» γιά νά µᾶς ὑπενθυµίσει ἕνα
ξεχασµένο καθῆκον. Ἡ κτίση ἄρχισε νά ὑποφέρει ἐξ αἰτίας τῆς δικῆς µας ἀφροσύνης,
ἀπληστίας, ἐπιπολαιότητας. Μιλάω γιά τό οἰκολογικό πρόβληµα τό ὁποῖο µᾶς
φέρνει ἐνώπιον τῶν εὐθυνῶν µας, ὄχι ἁπλά καί µόνο νά σώσουµε µέ τήν
συµπεριφορά µας τή γῆ, ὑπό τήν ἔννοια τή χρηστική, δηλαδή ὅτι «χρειαζόµαστε τό
περιβάλλον, ἄς µήν τό χαλάσουµε», ἀλλά στή βάση ὅτι τό περιβάλλον εἶναι ἡ
δηµιουργία τοῦ Θεοῦ. Ἡ καταστροφή τῆς δηµιουργίας τοῦ Θεοῦ εἶναι προσβολή,
ἀχαριστία, περιφρόνηση πρός τόν ἴδιο τό Θεό.
Στό θέµα αὐτό θά τολµοῦσα νά συµπεριλάβω καί κάτι γενικώτερο, τό ὁποῖο ἐκ
πρώτης ὄψεως δέν φαίνεται νά ἔχει σχέση µέ τή φύση, ἔχει ὅµως σχέση µέ τή
δηµιουργία. ∆ηλαδή, ὅπως ὁ Θεός δηµιούργησε τό φυσικό περιβάλλον,
δηµιούργησε καί τίς προϋποθέσεις γιά τό ἀνθρώπινο περιβάλλον. Καί ὅπως τό
φυσικό περιβάλλον, διακρίνεται ἀπό θαυµαστή ποικιλία ζώων καί φυτῶν ἔτσι καί
τό ἀνθρώπινο περιβάλλον διακρίνεται γιά τήν ποικιλία τῶν πολιτισµῶν. Τά
τελευταῖα χρόνια οἱ ἐξελίξεις τῆς ζωῆς µᾶς καλοῦν νά στραφοῦµε καί πρός τό
ἀνθρώπινο περιβάλλον τῆς ποικιλίας τῶν πολιτισµῶν. Γιατί; ∆έν ὑπῆρχαν
πάντοτε οἱ πολιτισµοί; Πάντοτε ὑπῆρχαν. Ἐµεῖς ὅµως δέν εἴχαµε ἔρθει σέ τόση
ἐπαφή ὅση σήµερα. Μέ τίς µεταναστεύσεις καί ἐµεῖς ταξιδεύουµε σέ ἄλλες χῶρες
καί ἄλλοι ἔρχονται σέ µᾶς, µέ τά µέσα ἐπικοινωνίας πού ὑπάρχουν µαθαίνουµε
ἐπίσης πολλά πράγµατα.
Τί θέλω νά πῶ µέ αὐτά τά δύο θέµατα τά ὁποῖα φάνηκαν λίγο ἀσύνδετα µεταξύ
τους, ἀλλά κατ’ ἐµέ ἀνήκουν στήν ἴδια κατηγορία; Θέλω νά ὑπογραµµίσω τήν
πρόσκληση νά δοῦµε τήν ἰδιότητα τοῦ χριστιανοῦ στόν 21ο αἰώνα ὡς τιµή πρός
τή δηµιουργία τοῦ Θεοῦ, εἴτε πρόκειται γιά τό φυσικό περιβάλλον, εἴτε γιά τό
ἀνθρώπινο.
Νά προσθέσω ἐδῶ ἕνα θεολογικό σχόλιο, ὅτι ἡ δίψα µας γιάτή σωτηρία καί τή
µεταµόρφωση τοῦ κόσµου δέν µπορεῖ νά ἀγνοεῖ τό γεγονός τῆς δηµιουργίας. Ὁ
Χριστός ἦρθε ὡς Σωτήρας µέ δεδοµένο τό γεγονός τῆς δηµιουρ- γίας. Πρῶτα ὁ
ἄνθρωπος πρέπει νά ἔχει κατάφαση, ἀποδοχή τῆς δηµιουργίας, καί µετά ἀπό ἐκεῖ
θά προχωρήσει στό ἔργο τῆς σωτηρίας, νά τό διακονήσει. ∆έν µποροῦµε γιά
παράδειγµα, νά ποῦµε στόν ἀλλοδαπό, στόν ἀλλοεθνῆ ἤ τόν ἀλλόθρησκο, «εἶσαι
χαµένος ἄν δέν γίνεις χριστιανός». Πρῶτα θά ἀναγνωρίσουµε τήν εἰκόνα τοῦ
Θεοῦ πού ἔχει, ὅτι εἶναι πλάσµα τοῦ Θεοῦ, καί αὐτό στή συνέχεια θά ἀνοίξει τό
δρόµο γιά τό ἔργο τῆς σωτηρίας. Ἡ σωτηρία περνάει πρῶτα ἀπό τήν ἀναγνώριση
τῆς δηµιουργίας, γατί αὐτή ἦταν καί ἡ χρονολογική σειρά. Τό ἴδιο ἀντίστοιχα ἰσχύει
καί γιά τή φύση. ∆έν µπορεῖ νά λέει ἕνας πιστός «ἐγώ κοιτάζω τή σωτηρία µου» καί
τήν ἴδια ὥρα νά ρυπαίνει τό περιβάλλον. Ἡ σωτηρία µας περνάει µέσα ἀπό τή
δηµιουργία, τή δική µας καί τῶν ἄλλων.
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Μόνο ἄν ἀναγνωρίσουµε τήν σφραγίδα τοῦ Θεοῦ στή δηµιουργία, εἴτε τῶν
ἀνθρώπων εἴτε τῆς φύσης, µποροῦµε νά ὑπηρετήσουµε τό ἔργο τῆς σωτηρίας. Στό
παρελθόν ὁ χριστιανικός κόσµος ἀντέστρεψε τή σειρά καί θεώρησε ὅτι κάποιοι θά
σωθοῦν ἄν τούς περάσει ἀπό βασανιστήρια ἤ τούς σκοτώσει. Ἔγιναν τέτοια
πράγµατα σέ ἰθαγενεῖς πληθυσµούς. Ἤ θεώρησε ὅτι µπορεῖ νά λεη- λατεῖ τή
φύση καί ἡ σωτηρία νά προχωρᾶ ἀπό µόνη της χωρίς σεβασµό στή δηµιουργία. Ἡ
προστασία τῆς φύσης, γιά νά εἶναι στάση συνεπής θεολογικά, πρέπει νά
συνοδεύεται καί ἀπό καταπολέµηση τοῦ ρατσισµοῦ καί τοῦἐθνικισµοῦ.
∆εύτερον, ζοῦµε στή λεγόµενη κοινωνία τοῦ θεάµατος. Θά ἔλεγα ὅτι αὐτό κατ’
ἐξοχήν ἀγγίζει τούς νέους. Ὅσο πιό µικρός εἶναι κάποιος τόσο πιό εὔκολα χειρίζεται
τίς συσκευές τοῦ θεάµατος. Ζοῦµεσέ µία ἐποχή ἡ ὁποία µᾶς βοµβαρδίζει µέ
ὀπτικές παραστάσεις καί πληροφορίες. Πρέπει νά καταλάβουµε ποιά εἶναι ἡ
πρόσκληση πού αὐτή µᾶς ἀπευθύνει ὡς χριστιανούς.
Γιά νά καταλάβουµε τί καινούργιο ἔφερε ἡ κοινωνία τοῦ θεάµατος (ἡ ὁποία
συµβαδίζει µέ αὐτό πού λέµε «µετανεωτερικότητα») στόν κόσµο πρέπει νά τή
συγκρίνουµε µέ τήν νεωτερικότητα. Ἡ νεωτερικότητα, ἡ ἰδεολογική κατάσταση πού
ἐπικράτησε στή ∆ύση ἀπό τόν 17ο αἰώνα καί µετά, ἔγκειται στήν ἀνάπτυξη τοῦ
ἀνθρώπινου λογικοῦ, τῆς ἐπιστήµης, τῆς διάνοιας, τῆς φιλοσοφίας καί τῆς ἰδεολογίας.
Στή νεωτερικότητα τό κυρίαρχο σηµεῖο τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ διάνοια, γι’ αὐτό
καί ἡ ἀνθρώπινη διάνοια ἀπογειώθηκε ἐκρηκτικά µέ τά ἐπιστηµονικά προϊόντα της.
Στήν µετανεωτερικότητα ὅµως τό κυρίαρχο σηµεῖο τοῦ ἀνθρώπου δέν εἶνα ἡ διάνοια
ἀλλά τό θυµικό καί ο αἰσθήσεις µέ ἐπίκεντρο τήν ὅραση Ὅπως λέει ὁ Ἅγιος
Νικόδηµος ὁ Ἁγιορείτης, ἡ ὅραση εἶναι τό ὄργανο µέ τό ὁποῖο ὁ ἄνθρωπος
µαθαίνει περισσότερα ἀπ’ ὅλες τίς αἰσθήσεις. Γι᾽ αὐτό τήν ἀγαπάει πιό πολύ ὁ νοῦς
τοῦ ἀνθρώπου.
Στήν νεωτερικότητα, ὁ σκοπός τοῦ ἀνθρώπου ἦταν νά πεισθεῖ ὁ ἄνθρωπος µέ τόν
διάλογο τῶν ἐπιχειρηµάτων. Στή µετανεωτερικότητα δέν ὑπάρχει κα- µία πρόθεση
νά πεισθεῖ κανείς. Ἡ πρόθεση εἶναι νά ἀποπλανηθεῖ, νά σαγηνευτεῖ. Γι’ αὐτό καί
τό κύριο µέσο µέ τό ὁποῖο λειτουργοῦσε ἡ νεωτερικότητα ἦταν ὁ λόγος, ἐνῶ τό
κύριο µέσο µέ τό ὁποῖο λειτουργεῖ ἡ µετανε ωτερικότητα εἶναι ἡ διαφήµιση Ἡ
διαφήµιση δέν ἐνδιαφέρετα νά πείθει, ἀλλά νά σαγηνεύει ὥστε τελικά νά
καταλήξουµε σέ κάποιο προϊόν εἴτε ἐπειδή µᾶς κέρδισαν οἱ ὑποσχέσεις ὅτι θά
ἀπολαύσουµε- µετρῆστε καµιά φορὰ πόσο συχνά ἀκούγεται ἡ λέξη «ἀπόλαυση», εἴτε ἐπειδή κολακεύει τόν ναρκισσισµό µας. Ἡ διαφήµιση χαϊδεύει στόν
ἄνθρωπο εἴτε τίς αἰσθήσεις του, εἴτε τόν ναρκισσισµό του. «Τό ἀξίζετε αὐτό τό
προϊόν»! ∆έν ὑπάρχε διαφήµιση πού δέν ἀπευθύνετα σέ ἕνα ἀπό τά δύο. Ἀκόµα καί
ἄν τά λόγια της διαφήµισης δέν πε ριέχουν τή λέξη «ἀπόλαυση», τό σκηνικό της εἶναι
ἔτσι ὀργανωµένο καί τόσο σκηνοθετηµένο ὥστε νά σαγηνεύει.
Γι᾽ αὐτό καί ἡ διαφήµιση δέν λειτουργεῖ µέ ἐπιχειρήµατα ἀλλά µέ τή φαντασίωση.
Βλέπεις ἕνα ἐκπληκτικό αὐτοκίνητο νά κινεῖται σ’ ἕνα ἐρηµικό δρόµο, νά στρίβει
ἀπότοµα, νά φρενάρει ὅπως θέλει κλπ, δηλαδή µέ διάφορα ψηφιακά τεχνάσµατα,
γιά νά σέ προσελκύσουν νά ἀγοράσεις τό αὐτοκί νητο. Αὐτό δέν ἔχει νά κάνει µέ τή
λογική, δηλαδή τό πῶς θά συµ- περιφερθεῖ τό αὐτοκίνητο στό δρόµο, ἀλλά µέ τή
φαντασίωσή σου ὅτι θά ἤθελες νά βρίσκεσαι µέσα σέ ἕνα τέτοιο κατασκεύασµα τό
ὁποῖο θά πραγµατοποιήσει τά ὄνειρά σου, ἤ θά σοῦ δώσει ἀξία.
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Συνεπῶς, ἀντιµετωπίζοντας τήν πρόκληση τῆς κοινωνίας τοῦ θεάµατος, (καί ἄς
ἀφήσουµε προσωρινά τό ἄν εἶναι κάποιος χριστιανός ἤ ὄχι, ἀλλά ἄς πάρουµε ἁπλά
ἕνα ἄνθρωπο πού θέλει νά εἶναι ἀξιοπρεπής καί φυσιολογικός), χρειάζεται νά µάθει
κάποιος νά ἀντιστέκεται µπροστά στή σαγήνη. Ἄν δέν τό κάνει, θά φθάσει σέ σηµεῖο
νά ἀναπτύξει κάποιου εἴδους ἐξάρτηση. ∆έν εἶναι τυχαῖο πού ἡ ἐποχή µας εἶναι ἡ
ἐποχή τῶν ἐξαρτήσεων, ὄχι µόνο ἀπό παράνοµες οὐσίες, πού ὑπῆρχαν πάντα,
ἀλλά καί ἀπό νόµιµες ἐξαρτήσεις, ὅπως τό κάπνισµα τό ἀλκοόλ, τό φαγητό, τήν
τηλεθέαση, τά ἠλεκτρονικά παιγνίδια, τόν ὑπολογιστή, τό διαδίκτυο. Περνοῦµε
ὧρες µπροστά ἀπό τήν τηλεόραση κάθε µέρα µόνο καί µόνο γιά νά
χαλαρώνουµε, νά ἠρεµοῦµε, νά µᾶς φεύγει τό ἄγχος. Ἐάν δέν ἀντισταθεῖ
κάποιος, ἡ κοινωνία τοῦ θεάµατος γίνεται ἐξαρτησιογόνος. Ἔτσι λοιπόν, καί νά
µήν εἶναι κάποιος χριστιανός, ἁπλῶς νά θέλει νά εἶναι συγ- κροτηµένος καί ὥριµος,
χρειάζεται νά ἀντισταθεῖ ἀπέναντι στή σα γήνη γιά νά µήν πάθει ἐξάρτηση.
Τί περισσότερο ἔχει ὁ χριστια νός νά κάνει ἀπέναντι στήν κοινωνία τοῦ θεάµατος;
∆έν ἐννοοῦµε κατ’ ἀνάγκη νά σταµατήσει νά βλέπει τηλεόραση, σοβαρές ται νίες ἤ
ἀξιόλογες ἐκποµπές. Μπορεῖ ὅµως νά κάνει ἕνα πρόγραµµα, νά ἐπιβληθεῖ στόν ἑαυτό
του καί νά πεῖ: «τώρα τελείωσε, τό κλείνω».
Ὁ Χριστιανός χρειάζεται ἐπί σης κάτι παραπάνω ἐδῶ νά προσέξει. Ἡ κοινωνία τοῦ
θεάµατος, στήν προσπάθειά της νά µᾶς σαγηνεύει, χρησιµοποιεῖ τόν πιό γνώριµο
τρόπο σαγήνης πού ξέρει ἡ ἀνθρωπότητα ἀπό τήν ἀρχή της: τόν ἐρωτισµό. ∆ηλαδή
προκειµένου νά πετύχει τό σκοπό της, χρησιµοποιεῖ τό ἀνθρώπινο σῶµα καί τά
ἀνθρώπινα συναισθήµατα. Εἴτε ἐµπορικοποιεῖ τό ἀνθρώπινο σῶµα µέ τή
γυµνότητά του, καί στηρίζει διαφηµίσεις πάνω σ’ αὐτή, εἴτε ἐµπορικοποιεῖ τόν
ἔρωτα δηµιουργώντας ροµαντικές ἱστορίες. Ἐδῶ ὁ χριστιανός ἔχει πολύ µεγάλο
ἀγώνα.
Στό παρελθόν εἴχαµε ἀκούσει πάρα πολλές συµβουλές, νά ἀποφεύγουµε τά τολµηρά
θεάµατα, ἐπειδή ἐξάπτουν τά πάθη, ἀλλά αἰσθάνοµαι ὅτι δέν εἴχαµε ἀκούσει
πειστικές ἐξηγήσεις γιατί εἶναι ἁµαρτία, γιατί δέν ταιριάζει µέ ἕνα χριστιανό νά
τό κάνει αὐτό. Τώρα τό καταλάβαµε καλύτερα στήν ἐποχή πού ζοῦµε, ὅταν ἡ
κατάχρηση αὐτοῦ τοῦ ἐρωτισµοῦ, ἡ ὑπερβολή τοῦ ἐρωτισµοῦ ἀπό τήν κοινωνία τοῦ
θεάµατος, ἔφερε τά πράγµατα σέ τέτοιο σηµεῖο πού νά ἐπιφέρει δοµικές
ἀλλοιώσεις στόν ψυχισµό. Ἡ ἐξάρτηση πού µπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νά πάθει ἀπό τήν
ἐµπορικοποίηση τοῦ σώµατος εἶναι δυνατόν νά τόν κάνει ἀνίκανο ν’ ἀγαπήσει.
∆ιότι ἡ ἔµφαση πού δίνεται στήν ἀπόλαυση τῶν αἰσθήσεων, καταλήγει στό
ναρκισσισµό, ἐνῶ ἡ ἀγάπη ἀπαιτεῖ ἄλλες ἱκανότητες. Μερικές φορές µάλιστα γιά
νά µπορέσουµε νά ἀγαπήσουµε πρέπει νά µειώσουµε τήν ἀπόλαυση. Μέ τή νηστεία
καί κάθε εἴδους ἄσκηση µειώνουµε τίς ἀπολαύσεις γιά νά µπορέσουµε νά
ἀγαπήσουµε περισσότερο τό Θεό καί τούς ἀνθρώπους.
Σήµερα, ἄν προσέξετε τήν ὁρολογία πού χρησιµοποιεῖται, γιά τούς περισσότερους
ταυτίζεται ἡ ἀπόλαυση µέ τή χαρά. Θέλουν νά µιλήσουν γιά ἀπόλαυση καί λένε
«χαρά». Αὐτό εἶναι σοβαρότατο λάθος. ∆ιότι τήν ἀπόλαυση τήν δίνει ἡ ἱκανοποίηση
τῶν ὁρµῶν τῶν αἰσθήσεων ἤ τῶν ἐγωιστικῶν ὁρµῶν στόν ἄνθρωπο, ἐνῶ τή χαρά
τή δίνει ἡ ἀγάπη. Ἄν τό φιλοσοφήσετε λίγο θά δεῖτε ὅτι χαρά νιώσατε σέ
καταστάσεις πού ὀφείλονται σέ διαπροσωπικές σχέσεις, π.χ. σέ µία ὄµορφη στιγµή µέ
τούς γονεῖς σας, ἤ µέ τ’ ἀδέλφια σας, µέ φίλες καί µέ φίλους, ἤ µέσα στό γάµο σας µέ
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τόν/τήν σύζυγο, ἤ µέ τά παιδιά. Ἡ ἀγάπη µέσα στή διαπροσωπική σχέση εἶναι πού
δηµιουργεῖ χαρά.
Ἐνῶ ἀπολαύσεις ἔχουµε πολύ περισσότερες, ἀλλά σχετίζονται µέ τά ἐπιφανειακά,
δηλαδή µέ τίς αἰσθήσεις καί µέ τόν ἐγωισµό. Ὑπάρχει βέβαια καί κάτι ἐνδιάµεσο σέ
αὐτά τά δύο. Ἄν ἡ χαρά εἶναι ἡ ὑψηλότερη µορφή τῶν εὐχάριστων αἰσθηµάτων
καί ἡ ἀπόλαυση ἡ κατώτερη, ὑπάρχει καί ἡ ἐνδιάµεση πού εἶναι ἡ ἱκανοποίηση.
Ἱκανοποίηση παίρνουµε ὅταν ἐπιτυγχάνουµε στόχους. Κα- τάφερα π.χ. καί πῆρα ἕνα
καλό βαθµό στίς ἐξετάσεις: δέν εἶναι χαρά αὐτό πού νιώθω, εἶναι ἱκανοποίηση, κι
ἄς λέω «εἶµαι χαρούµενος».
Ὅταν ὁ ἄνθρωπος δέν γνωρίζει αὐτή τή διάκριση µεταξύ χαρᾶς καί ἀπόλαυσης,
πέφτει στήν παγίδα τῶν ἀπολαύσεων (φαγητοῦ, καταναλωτισµοῦ, ἀνέσεων,
ἐρωτισµοῦ, δηλαδή σεξουαλικοποιηµένης ἀπόλαυσης χωρίς συναισθήµατα), ὅποτε
κινεῖται µόνο στό ἐπίπεδο τῆς ἀπόλαυσης, τή χαρά δέν τήν φτάνει. Ἐάν δέ αὐτό
τοῦ γίνει καί συνήθεια µέ τόν καιρό, δηλαδή ἐάν ὑποταχτεῖ στήν κοινωνία τοῦ
θεάµατος, καί µέσα του ἐγκατασταθεῖ ἡ συνήθεια τῆς ἀπόλαυσης, εἶναι δυνατόν νά
χάσει τήν ἱκανότητά του νά φτάσει τή χαρά, νά ἀνέβει πιό πάνω. Κινδυνεύει νά
γίνει ἄνθρωπος πού δέν θά εἶναι ἱκανός νά χαίρεται καί νά ἀγαπᾶ. Ἅµα χάσει τήν
ἱκανότητα γιά ἀγάπη ἔχει χαθεῖ τό βασικό στοιχεῖο τοῦ ἀνθρώπου, χάθηκε ἡ
χριστιανική ἰδιότητα ἐντελῶς. ∆ιότι αὐτή βασίζεται στήν ἀγάπη: «Ἀγαπήσεις
Κύριον τόν Θεόν σου, ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καί ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου καί ἐξ
ὅλης τῆς διανοίας σου καί τόν πλησίον σου ὡς σεαυτόν».
Μόλις ὑποβαθµιστῆ ἡ ἱκανότητα γιά ἀγάπη, ὄχι µόνο χάνεται ὁ χριστιανός, ἀλλά
ξεπέφτει καί ὁ ἄνθρωπος. Ἄρα ζοῦµε σέ µία κοινωνία ἡ ὁποία µέσα ἀπό τό
θέαµα κάνει ὅ,τι µπορεῖ γιά νά χάσουµε τήν ἱκανότητα νά ἀγαπᾶµε. Ἑποµένως
πρέπει νά τό λάβουµε σοβαρά αὐτό ὑπ’ ὄψη στήν στάση µας ἀπέναντι στήν
κοινωνία τοῦ θεάµατος, στήν ἀσκητική τήν ὁποία θά ἐφαρµόσουµε ἀπέναντι στήν
κοινωνία τοῦ θεάµατος καί ἀπέναντι στήν κοινωνία τῆς κατανάλωσης, ἡ ὁποία
πορεύεται µαζί µέ τήν κοινωνία τοῦ θεάµατος. Θέαµα καί κατανάλωση πᾶνε µαζί.
π. Βασιλείου Θερµού
Εἰσήγηση στὴν ἡµερίδα ποὺ διοργάνωσε γιὰ τοὺς κατηχητές τὸ Γραφεῖο Νεόητος τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερβίων καὶ Κοζάνης στὶς 13-3-2010.
Περιοδικό «Λειµωνάριον», τεύχος Μαρτίου – Απριλίου 2010.
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