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Ανοιχτοί ορίζοντες
Χριστολογικά

Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ

Το νέο βιβλίο του πάπα Βενεδίκτου 16ου

Κεφάλαιο 3ο Το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού *
«Ευαγγέλιο» σηµαίνει για τους ευαγγελιστές ένα µήνυµα µε κύρος που δεν είναι απλά λόγος αλλά πραγµατικότητα. Το κεντρικό περιεχόµενο του Ευαγγελίου είναι ότι
πλησίασε η Βασιλεία του Θεού. Ο ίδιος ο Ιησούς είναι η Βασιλεία η οποία είναι ένα
πρόσωπο. Η έκφραση «Βασιλεία του Θεού» είναι µια κρυµµένη χριστολογία.
Αν µε το άγγελµα της Βασιλείας εννοείται µια ουδέτερη γενική θεώρηση οικουµενικά
αποδεκτή τότε δε χρειάζεται η ιεραποστολή. Αν το άγγελµα της Βασιλείας έχει πρακτικό
περιεχόµενο η γενικόλογη ευχή της δικαιοσύνης και της ειρήνης «αποδεικνύεται ότι ο
Θεός έχει χαθεί και τα πάντα στρέφονται γύρω από τον άνθρωπο. Ο σεβασµός για τις θρησκευτικές παραδόσεις είναι µόνο φαινοµενικός. Η πίστη και οι θρησκείες αποκτούν τους
ίδιους στόχους µε την πολιτική. Μόνο η τακτοποίηση του κόσµου µετρά. Η θρησκεία έχει
αξία στο βαθµό που µπορεί να επικουρήσει σ’ αυτό το στόχο» (σ. 70). Ο Ιησούς όµως κήρυξε τη Βασιλεία του Θεού όχι µια αόριστη βασιλεία.
«Πάντα ο Ιησούς οµιλεί ως Υιός, πάντα στο υπόβαθρο του κηρύγµατός του βρίσκεται η
σχέση του Πατέρα µε τον Υιό. Στο κήρυγµα του Ιησού είναι πάντοτε ζωτικής σηµασίας ο
λόγος για το Θεό. Ακριβώς επειδή ο Ιησούς είναι ο ίδιος Θεός – ο Υιός – γι’ αυτό ολόκληρο το κήρυγµά του αποτελεί αγγελία του δικού του µυστηρίου, Χριστολογία δηλ. λόγος για
την παρουσία του Θεού στην πράξη και στην ύπαρξή Του» (σ. 77). Ο Ιησούς των Συνοπτικών υποδεικνύει ότι το µυστήριο της ένωσής του µε τον Πατέρα είναι πάντοτε παρόν και
καθορίζει τα πάντα, παραµένει όµως κρυµµένο κάτω από την ανθρώπινη φύση του (σ.
217).
Κεφάλαιο 4ο Η επί του Όρους Οµιλία
Με την επί του Όρους Οµιλία ο Ματθαίος µας παρουσιάζει τον Ιησού ως το νέο Μωυσή (σ. 80). Ο Ιησούς λαµβάνει θέση στην «έδρα» του όρους και διδάσκει ως διδάσκαλος του Ισραήλ και της ανθρωπότητας. Όποιος ακούει και αποδέχεται µπορεί να γίνει
µαθητής. Αυτό που µετράει στο εξής για τη µαθητεία είναι η ακρόαση και η ακολουθία,
όχι η καταγωγή.
Το όρος είναι ο τόπος προσευχής του Ιησού και ακριβώς γι’ αυτό είναι και ο τόπος
της διδαχής του: η διδασκαλία προέρχεται από την ενδόµυχη κοινωνία µε τον Πατέρα. Η
ισχύς του Θεού αποκαλύπτεται τώρα στην πραότητα, το µεγαλείο του στην απλότητα
και την εγγύτητα Του.
Η επί του Όρους Οµιλία είναι η καινούργια Τορά που φέρνει ο Ιησούς. Για την κατανόηση της διδασκαλία αυτής χρειάζεται η βύθιση στην κοινωνία µε τον Πατέρα, η µαθητεία στον Ιησού. Μόνο ο άνθρωπος που έχει συµφιλιωθεί µε το Θεό µπορεί να οµονοήσει και να συµφωνήσει µε τον εαυτό του και µόνο αυτός µπορεί κατόπιν να ειρηνεύσει
το περιβάλλον του και τον κόσµο (σ. 97).
Ο συγγραφέας αναλύει τρία εδάφια της Οµιλίας: τους Μακαρισµούς, την Τορά του
Ιησού, το Πάτερ Ηµών.
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«Στους Μακαρισµούς»ο Ιησούς ενδυναµώνει το δεύτερο µέρος του ∆εκάλογου. Οι
Μακαρισµοί είναι επαγγελίες στις οποίες αποτυπώνεται η καινούργια εικόνα του κόσµου
και του ανθρώπου που αποκαλύπτει ο Ιησούς και οι οποίες εισηγούνται την ανατροπή
των αξιών. Είναι εσχατολογικές υποσχέσεις. «Αν ο άνθρωπος αρχίσει να θεωρεί και να
βιώνει τα πάντα από την προοπτική του Θεού, όταν βρίσκεται σε κοινή πορεία µε τον Ιησού, τότε ζει βάσει καινούργιων κριτηρίων. Τότε γίνεται παρόν κάτι από το έσχατο, το ερχόµενο. Ξεκινώντας από τον Ιησού εισέρχεται η χαρά στη δοκιµασία» (σ. 85) Μακάριος
σηµαίνει ευτυχής. Οι άγιοι είναι οι αληθινοί ερµηνευτές της Αγίας Γραφής. Το τι σηµαίνει κάθε λέξη της κατανοείται κυρίως από εκείνους που έχουν συγκλονιστεί από αυτήν
και τη βιώνουν. Η Γραφή εµπεριέχει παντού ένα δυναµικό στοιχείο που σχετίζεται µε το
µέλλον και αποθησαυρίζεται πρώτα µέσα από την εµπειρία και το πάθος των λόγων της
(σ. 91).
Με ζωντανό το παράδειγµα του Παύλου, οι µακαρισµοί γίνονται βιωµατική εµπειρία.
Στους κήρυκες του Ευαγγελίου ο Ιησούς συνεχίζει να υποφέρει αν και είναι ο Αναστηµένος. Όπως γράφει ο Ιωάννης ο Σταυρός γίνεται τόπος δόξας, επαφής µε το Θεό που
είναι Αγάπη. Παύλος και Ιωάννης καταδεικνύουν ότι οι Μακαρισµοί εκφράζουν την µαθητεία στον Ιησού και τη σχέση του µαθητή µε το µυστήριο του Ιησού (σ. 87). Η αφήγηση του Μτ ουσιαστικά αποτελεί την κρυµµένη εσωτερική «βιογραφία» του Ιησού.
«Σίγουρα οι µακαρισµοί αντιπαρατίθενται στο αυθόρµητο αίσθηµα της ύπαρξης, στη
πείνα και στη δίψα µας για ζωή. Απαιτούν επιστροφή από την ενστικτώδη κατεύθυνση στην
οποία εµείς θα θέλαµε να βαδίσουµε. Αλλά σε αυτή την επιστροφή αναδεικνύεται το καθαρό και το ανώτερο, η ύπαρξή µας προδιαθέτεται µε τον ορθό τρόπο» (σ. 108).
Η Τορά του Χριστού είναι εντελώς καινή κι ακριβώς γι’ αυτό πληρώνει την Τορά
του Μωυσή. Η εκ νέου ανάγνωση του Νόµου τονίζει την µέγιστη πιστότητα και την απόλυτη συνέχεια. Αυτός ο τρόπος ανάγνωση και διδασκαλία του Ιησού δηµιούργησε
έκπληξη στους ακροατές του.
Η Τορά του Μεσσία είναι ένας διάλογος που ανοίγει ο Ιησούς µε το Μωυσή, µε την
παράδοση του Ισραήλ. Ο Ratzinger επιλέγει να καθίσει ως ακροατής του Ιησού όπως ο
ραβίνος Jacob Neusner και να παρακολουθήσει τη συζήτηση του Ιησού µε τον Neusner.
Μ’ αυτό τον τρόπο θα καταλάβει τι είναι αυθεντικά εβραϊκό και τι ανήκει στο µυστήριο
του Ιησού. Ο Neusner συγκρίνει την Επί του Όρους Οµιλία µε την Παλαιά ∆ιαθήκη και
τις ραβινικές παραδόσεις του Mishnah και του Talmud. «Ο διάλογος µε τον Ιησού καταδεικνύει πως η πίστη στο λόγο του Θεού παρόντα στην Αγία Γραφή, εκσυγχρονίζει τα βιβλικά τους καιρούς: µε αφετηρία την Αγία Γραφή ο ραβίνος µπορεί να εισέλθει στο σήµερα
του Ιησού και µε αφετηρία τη Γραφή ο Ιησούς έρχεται στο δικό µας σήµερα» (σ. 113). Το
κεντρικό σηµείο της έκπληξης του ραβίνου είναι ότι ο Ιησούς τίποτα δεν αφαίρεσε από
το Νόµο του Μωυσή αλλά ότι πρόσθεσε τον εαυτό Του. Αυτή είναι και η βασική αιτία
γιατί ο Neusner δεν επιθυµεί να ακολουθήσει τον Ιησού αλλά παραµένει στον αιώνιο
Ισραήλ. «Η κεντρικότητα του Εγώ του Ιησού στο κήρυγµά του, δίνει σε όλα µια καινούργια
κατεύθυνση» (σ. 114).
Στη διαµάχη για το Σάββατο ο Ιησούς εννοεί τον εαυτό του ως το Νόµο, ο Λόγο του
Θεού αυτοπροσώπως. Ο πυρήνας της διαµάχης του Σαββάτου σχετίζεται συνεπώς µε το
ερώτηµα για τον Υιό του ανθρώπου. Η ενόχληση του Neusner δεν είναι µόνο η κεντρικότητα του Ιησού αλλά και οι συνέπειές της για τη ζωή του Ισραήλ. «Το Σάββατο µε το
κήρυγµα του Ιησού χάνει τη µεγάλη του κοινωνική λειτουργικότητα … Η επικέντρωση στον
Ιησού καταλύει αυτό το άγιο οικοδόµηµα και θέτει σε κίνδυνο ένα βασικό συνεκτικό ιστό
της κοινότητας του Ισραήλ» (σ. 120). Με την αξίωση του ο Ιησούς αντικαθιστά τον Ισραήλ µε την κοινότητα των µαθητών του. Ήταν σωστό και καλό ο Ιησούς να δηµιουργήσει
µια καινούργια κοινότητα µαθητών αποκλειστικά θεµελιωµένη στο πρόσωπό του; Όλη η
Π∆ κάνει σαφές ότι ο Ισραήλ δε ζει απλά για τον εαυτό του αλλά για να γίνει φως των
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εθνών. Ο Ιησούς έφερε το Θεό του Ισραήλ στα έθνη (σσ. 123-124). Η ορθή συνάφεια
Π∆ και Κ∆ ήταν και είναι για την Εκκλησία θεµελιώδους σηµασίας: τα λόγια του Αναστηµένου τονίζουν ότι µπορεί κανείς να κατανοήσει τον Ιησού από το Νόµο και τους
προφήτες και να ζήσει την κοινωνίας µαζί του µόνο σε αυτή την ορθά κατανοητή συνάφεια (σ. 128). «Εκείνο που ζητά ο Ιησούς από τους µαθητές του µόνο ο Θεός µπορεί να
το
ζητήσει
από
µένα»
λέει
ο
Neusner
(A Rabby Talks with Jesus:
An Intermilennial Interfath Exchange, New York 1993, 70). O Neusner αρνείται κατηγορηµατικά να διαχωρίσει τον ιστορικό Ιησού από τον Ιησού της πίστης. Αυτό είναι το πιο
σηµαντικό.
Κεφάλαιο 5ο Η Κυριακή προσευχή
Οι θεµελιώδεις αντιλήψεις της Επί του Όρους Οµιλίας συνοψίζονται στο ότι ο άνθρωπος µπορεί να κατανοηθεί µόνο µε αφετηρία το Θεό και µόνο αν ο άνθρωπος ζει τη σχέση
µε το Θεό η ζωή του καθίσταται δίκαιη. Άνθρωπος σηµαίνει ουσιαστικά σχέση µε το Θεό.
Πριν το Πάτερ Ηµών στο Μτ ο Ιησούς δίνει µια συνοπτική κατήχηση για την προσευχή: α) απαιτεί διακριτικότητα, απαραίτητη σε µια σχέση αγάπης, β) η πραγµατική προσευχή, η αθόρυβη εσωτερική συνύπαρξη µε το Θεό, χρειάζεται τροφή.
Στο Λουκά η Κυριακή προσευχή εντάσσεται στο πλαίσιο της συνάντησης των µαθητών µε τον προσευχόµενο Ιησού: ο τρόπος της προσευχής του ∆ιδασκάλου δηµιουργεί την
επιθυµία στους µαθητές να µάθουν απ’ αυτόν να προσεύχονται. Όλα τα θεµελιώδη γεγονότα του Ιησού εµφανίζονται ως γεγονότα προσευχής: π.χ. η Οµολογία του Πέτρου σχετίζεται µε τη συνάντηση του µε τον Ιησού προσευχόµενο (βλ. Λκ 9,19), η µεταµόρφωση του
Ιησού είναι ένα γεγονός προσευχής (βλ. Λκ 9,28).
Εποµένως το Πάτερ Ηµών ως προσευχή που σχετίζεται µε τον τρόπο προσευχής του
Κυρίου, διαµορφώνει το είναι µας για να είναι σύµµορφο µε τα αισθήµατα του Ιησού (βλ.
Φιλ 2,5).
Στο Πάτερ Ηµών εξαίρεται η προτεραιότητα του Θεού από την οποία µόνο απορρέει η
φροντίδα για την τέλεια ανθρώπινη φύση. Προκειµένου ο άνθρωπος να µπορεί να προσεύχεται σωστά πρέπει να βρίσκεται στην αλήθεια. Και η αλήθεια είναι «πρώτα ο Θεός, η βασιλεία του Θεού» (βλ. Μτ 6,33).
Το Πάτερ Ηµών µας λέει: εάν χάσεις το Θεό, τότε έχασες τον εαυτό του. Όσο ο Πονηρός δεν µπορεί να σε αποσπάσει από το Θεό τότε κανένα από τα δεινά τα οποία σε απειλούν δεν µπορεί να σε βλάψει (σ. 168).
π. Ιωάννη Ασηµάκης,
∆ρ. Θεολογίας
* Από την Οµιλία κατά τη Συνέντευξη Τύπου (24/5/2007 στην Αθήνα)
Μονή ∆οµινικανίδων

Μια µαρτυρία της πρωτοκαθεδρίας του Θεού


Για να ξεκινήσουµε, θα θέλατε να µας πείτε τι σηµαίνει για σας η ενορατική ζωή;(*)

- «Η ενορατική ζωή, επειδή είναι αποκλειστικά για το Θεό, είναι µια ευχαριστιακή ύπαρξη και µια προφητεία της εσχατολογικής ζωής της Εκκλησίας». Ο Ιησούς
Χριστός ζει, «είναι ο ίδιος, χτες, σήµερα και για πάντα». Το «ακολούθησέ µε», που
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απηύθυνε ο Χριστός στον Άγιο ∆οµίνικο ντε Γκουθµάν το 13ο αιώνα και το 16ο
στις Αδελφές του Μοναστηριού του Σκάρου στη Σαντορίνη, συνεχίζει να αντηχεί
και σήµερα, αναβλύζοντας µέσα από την τρυφερή Του µατιά και από τα χείλη Του,
σαν να βγήκε πρόσφατα από την καρδιά Του. Γι’ αυτό η ενορατική ∆οµινικανή ζωή
συνεχίζει µε τον ίδιο ενθουσιασµό και την ίδια χαρά σα να άρχιζε σήµερα για πρώτη φορά.
 Τι χαρακτηρίζει την κοινότητά σας;
- Σήµερα η κοινότητα αποτελείται από 14 Αδελφές διαφόρων εθνικοτήτων που
είναι µια µαρτυρία της «εν Χριστώ» παγκόσµιας συµφιλίωσης. Μέσα από το άβατο, τη σιωπή και την προσευχή, αναζητούν το Θεό επικαλούµενες τον Κύριο, ώστε
ο Λόγος που βγαίνει από το στόµα του Θεού να µην επιστρέφει σ’ Εκείνον χωρίς
να φέρει καρπό. Με την αφανή ζωή και την ολοκληρωτική αφιέρωσή στην προσευχή, οι Μοναχές, µαρτυρούν την πρωτοκαθεδρία του Θεού. Η επίσηµη τέλεση του
θείου Αίνου είναι η κυριότερη απασχόληση µιας µοναστικής ηµέρας, ενώ η θεία
Λατρεία, είναι µια πρόγευση της ουράνιας ιεροτελεστίας. Συνοψίζοντας θα λέγαµε:
ο θείος Αίνος που πραγµατοποιούν οι Αδελφές µέρα και νύχτα είναι απάντηση ευχαριστίας προς το Θεό στο όνοµα όλης της πλάσης και ολόκληρης της ανθρωπότητας.


Η δοµινικανή αδελφότητα, στις διάφορες εκφράσεις της - στο επίπεδο το ιερατικό,
µοναχικό και λαϊκό- βρίσκεται στην υπηρεσία του θείου Λόγου. Πρόκειται για µια
µαρτυρία ζωής και ύπαρξης…

- Έχετε δίκιο πατέρα. Οι ∆οµινικανίδες Μοναχές ακούγοντας το Λόγο του Θεού,
µε την τήρησή Του και µε την παραδειγµατική τους ζωή αναγγέλλουν το Ευαγγέλιο. Όλοι οι κανονισµοί, ειδικά το άβατο και η σιωπή βοηθούν, ώστε ο Λόγος του
Θεού να ενσαρκώνεται άφθονα µέσα στο Μοναστήρι.
Οι ∆οµινικανίδες Αδελφές, φέρουν µέσα στο βάθος της καρδιάς τους τη λατρεία,
την ευχαριστία, τον αίνο, αλλά και τις αγωνίες, τους πόνους και τις προσδοκίες του
σύγχρονου ανθρώπου. Κάθε µέρα στο διάλογό τους µε το Χριστό µπορούν να Του
πουν : «Εσένα ψάχνω Κύριε γιατί µε καλούν εκείνοι, τα αδέλφια µου». Στην καρδιά κάθε ∆οµινικανίδας έχει θέση για όλους και όλοι βρίσκουν υποδοχή χάρη στη
βαθιά συµπόνια της.


Και η κοινοβιακή ζωή πώς σας φαίνεται; Όλες γνωρίζετε πως ο βίος σας θα
κυλήσει στον ίδιο χώρο και µε λίγες άλλες αδελφές…

- Ο πρωταρχικός σκοπός της κοινοβιακής µας ζωής είναι η αδελφοσύνη, έχοντας µια
ψυχή και µια καρδιά «εν Θεώ». Η «γλυκιά ∆οµινικανή Αδελφοσύνη», µε τη βαθιά χαρά
που αναβλύζει από τους µακαρισµούς και τη συµµετοχή στο Σταυρό, είναι µια χαρούµενη και γιορτινή εµπειρία ζωής. Οι Μοναχές; Ενωµένες µεταξύ τους µέσω της υπακοής,
της παρθενίας και της ακτηµοσύνης, οικοδοµούν µέσα στο µοναστήρι την Εκκλησία του
Θεού, που και µε το ολοκαύτωµα του εαυτού τους την επεκτείνουν ανά τον κόσµο.


Βλέποντας το πρόγραµµα της ηµέρας, αµέσως γίνεται αντιληπτό ότι ο χρόνος
µοιράζεται στην προσευχή και στην εργασία. Είναι σωστή η διαπίστωση; Και
µε ποιο πνεύµα ζείτε τις δυο αυτές πραγµατικότητες;
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- Μετά την ατοµική προσευχή, το θείο Αίνο και τις ώρες µελέτης, οι Αδελφές
αφοσιώνονται σε διάφορες εργασίες µέσα στο Μοναστήρι. Η εργασία, όχι µόνο
απαιτείται από τη µοναχική φτώχεια, αλλά παράλληλα προάγει το κοινό καλό και,
µε τη συνεργασίαµ αυξάνει την αδελφική αγάπη. Η εργασία, υποτάσσεται στην ενόραση, σύµφωνα µε το πνεύµα των Μακαρισµών. ∆εν έχει τόση σηµασία το τι
κάνεις, όσο η αγάπη που βάζεις σ’ αυτό που κάνεις.


Όσα µας είπατε είναι στοιχεία της δοµινικανής πνευµατικότητας. Πώς τα ζείτε
σε µια γωνιά της Ελλάδας, σ’ ένα νησί των Κυκλάδων πάνω από 400 χρόνια;…

- Η παρουσία της Μονής ∆οµινικανίδων σ’ αυτό το µικρό νησί, αλλά που είναι
και κέντρο συναντήσεων µεταξύ Ανατολής και ∆ύσης, Βορρά και Νότου, σταυροδρόµι όλων των φυλών και θρησκειών, γίνεται ένα κάλεσµα για βαθιά επικοινωνία
µε το Θεό και για µια παγκόσµια αδελφοσύνη. Οι Μοναχές, προσηλωµένες µε µια
ψυχή στην προσευχή µαζί µε την Αειπάρθενο Μαρία, Μητέρα της Εκκλησίας, επιθυµούν έντονα την πληρότητα του Αγίου Πνεύµατος, για να διαφωτίσει όλους τους
ανθρώπους και να τους κάνει ν’ ανακαλύψουν ότι, παρ' όλες τις διαφορές και πέρα
από τις αποστάσεις, βρίσκονται πολύ κοντά ο ένας στον άλλο. Αυτά που τους ενώνουν είναι πιο πολλά απ’ αυτά που τους χωρίζουν. Η κοινή πορεία των ανθρώπων
µάς παραπέµπει σε κάτι άλλο πολύ σηµαντικό : «µέσω του Χριστού µπορούν µ’
ένα Πνεύµα να πλησιάσουν τον Πατέρα» γράφει ο Παύλος στην προς Εφεσίους
επιστολή του (2, 18).


Καταλήγοντας τι θα λέγατε στους αναγνώστες των Α.Ο. ;…

- Σας προσκαλούµε στον εορτασµό των οκτακοσίων χρόνων ύπαρξης των ∆οµινικανίδων Αδελφών : ενωθείτε στην ευχαριστία µας προς το Θεό. «Εκείνο που υπήρχε από την αρχή, Εκείνο που ακούσαµε, Εκείνο που είδαµε µε τα µάτια µας,
Εκείνο που τα χέρια µας άγγιξαν από το Λόγο της ζωής, … σας το αναγγέλλουµε
για να βρίσκεστε κι εσείς σε κοινωνία µαζί µας, και για να είναι ολοκληρωµένη η
χαρά σας» (Α΄ Ιω 1, 1-4).
Ο Ιησούς Χριστός ζει, «είναι ο ίδιος χτες και σήµερα και για πάντα». Εκείνος είναι το παρελθόν µας, το παρόν και το µέλλον µας. «Σ’ Αυτόν ανήκει η δόξα και η
δύναµη στους αιώνες των αιώνων. Αµήν».
Αδελφές της Κοινότητας
Φηρά Σαντορίνης
* Η συνέντευξη δόθηκε στον π. Γαβριήλ Μαραγκό
Τοπική Εκκλησία

Ιστορικό µιας πορείας ζωής των ∆οµινικανίδων Αδελφών
(1595-2007)
Πρέπει να πούµε ότι, το 16ο αιώνα, στη Σαντορίνη όπως και σε άλλα νησιά, οι
κάτοικοι ζούσαν συγκεντρωµένοι µέσα σε φρούρια, τα λεγόµενα κάστρα, τα οποία
τους προστάτευαν ειδικά από τις επιθέσεις των πειρατών. Οι Καθολικοί ζούσαν κυ5
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ρίως στο Σκάρο, που βρισκόταν προς το κέντρο του νησιού και σε µια υψηλή τοποθεσία. Ο Σκάρος ήταν το κυριότερο κάστρο, αν κι ο αριθµός των καθολικών ήταν
µόνο το 10% του πληθυσµού. Στο φρούριο του Σκάρου υπήρχε η ιερά Μονή ∆οµινικανίδων, υπό την προστασία της Αγίας Αικατερίνης της Σιέννας. Αυτή η Μονή
ιδρύθηκε στις 5 Αυγούστου του 1596, από τον Επίσκοπο της Θήρας, Αντώνιο Ντε
Μάρκης, που ήταν ∆οµινικανός και καταγόταν από τη Χίο.
Ας σηµειωθεί ότι ήταν το µοναδικό µοναστήρι µοναζουσών µέσα στην απέραντη τότε επικράτεια της τουρκικής οθωµανικής αυτοκρατορίας. Η Μονή είχε κάποια προϊστορία. Από το 1423 µέχρι το 1611, οκτώ επίσκοποι της καθολικής Εκκλησίας της Σαντορίνης ήταν ∆οµινικανοί. Η παράδοση του Τάγµατος στο νησί είχε διαδοθεί κι ανάµεσα
στους λαϊκούς. Από το συµβόλαιο µε το οποίο, ο Γενικός Ηγούµενος π. Ιππόλυτος Μπεκαρία, ενσωµάτωνε το µοναστήρι στο Τάγµα (20 Ιανουαρίου 1600), µαθαίνουµε ότι ο
επίσκοπος Ντε Μάρκης, πριν ακόµα από την κανονική ίδρυση του µοναστηριού, είχε
δώσει το ράσο των ∆οµινικανών σε πολλές ευλαβείς γυναίκες, µερικές από τις οποίες
σίγουρα πέρασαν αργότερα στην κοινοβιακή ζωή του νέου µοναστηριού.
…. Ήταν γνωστή η µεγάλη της αγάπη της αγίας Αικατερίνη της Σιέννας για την Εκκλησία. Είχε πολύ εργαστεί για την εσωτερική οµόνοια κι ενότητα της Εκκλησίας. Επίσης σηµάδεψε από την αρχή µ’ ένα οικουµενικό κι έντονο εκκλησιαστικό πνεύµα την
αποστολή της Μονής της στη Σταντορίνη.
Οι πρώτες υποψήφιες µοναχές, πριν από την κανονική ίδρυση της Μονής, είχαν φοιτήσει στην Ιερά Μονή της Κρήτης για να λάβουν την απαιτούµενη µόρφωση. Στη συνέχεια, µια οµάδα επτά νεανίδων, οι οποίες ήταν όλες από τη Σαντορίνη και από τις οποίες
µερικές κατάγονταν από αριστοκρατικές οικογένειες, άρχισαν µια ζωή προσευχής και
θυσίας, σύµφωνα ακριβώς µ’ εκείνο το πνεύµα, το οποίο ο άγιος Ιδρυτής είχε εµπνεύσει
στις πρώτες µοναχές του Τάγµατός του. Το µικρό σπίτι, που φιλοξένησε τις µοναχές ήταν δωρεά του Μαρίνου Νταρτζέντα, του οποίου δυο κόρες ήταν στελέχη της οµάδας.
Μια απ’ αυτές έγινε και η πρώτη Ηγουµένη. Εκεί στεγάστηκε η Μονή των ∆οµινικανίδων Σαντορίνης.
Η Μονή ήταν µεγάλη παρηγοριά για όλο το Σκάρο. Οι Αδελφές αγαπήθηκαν από το
λαό, που σεβόταν και εκτιµούσε την αγία ζωή τους. Όλοι προσέτρεχαν στη Μονή για να
ζητήσουν από τις Αδελφές να ικετεύσουν τον Κύριο για τις χάρες που είχαν τόσο ανάγκη. Οι κάτοικοι εκτιµούσαν επίσης την υφαντική τέχνη των Αδελφών και την παραγωγή υφασµάτων.
Η αδελφή Ρόζα D’ Antrechaux µαρτυρεί ιδιαίτερα για τη ζωή των ∆οµινικανίδων. Πέθανε το 1768, σε ευωδία αγιοσύνης. Ήταν κόρη ενός Γάλλου αριστοκράτη,
ο οποίος ήταν και ιππότης της Μάλτας, του Ιωάννη-Ιωσήφ D’ Antrechaux και µιας
Ελληνίδας, της Καλίτσας από την Αστυπάλαια. Η Αικατερίνη που µετονοµάστηκε
αδελφή Ρόζα, αφιερώθηκε στο µοναστήρι του Σκάρου, από τη µικρή της ηλικία.
Εκεί αποφάσισε να ασπαστεί το µοναχικό βίο κι έκανε την ορκωµοσία της στα 16
της χρόνια. Έζησε µέσα στην προσευχή, έχοντας προικιστεί µε πολλά χαρίσµατα.
Πέθανε σε ηλικία 89 ετών. ∆ασκάλα των δοκίµων και ηγουµένη για πολλά χρόνια,
έδωσε µεγάλη ώθηση στη Μονή. Μετά το θάνατό της, η κοινότητα αριθµούσε 32
µοναχές, όλες Ελληνίδες. Ο Επίσκοπος Κ. Κρίσπη, µετά το θάνατό της, διέταξε να
γίνει προφορική διαδικασία σχετικά µε τις αρετές της και τη φήµη της αγιοσύνης
της. Μια άλλη Αδελφή, η Αδελφή Εσταυρωµένη (Suor Crocifissa), που καταγόταν
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από την Αραβία κι είχε εξαγοραστεί από τη σκλαβιά, πέθανε γύρω από το 1899, και
ήταν µια από τις πολλές αδελφές που έζησαν µια ζωή πολύ χριστιανική.
Η ιστορία της Σαντορίνης, όπως είναι γνωστό, σηµαδεύεται από τις αλλεπάλληλες
εκρήξεις του ηφαιστείου της κι από τους σχετικούς σεισµούς. Στις αρχές του 18ου αιώνα,
το φρούριο του Σκάρου άρχισε σιγά-σιγά να ερειπώνεται κι αυτή η ερείπωση ανάγκασε
τον καθολικό πληθυσµό να µεταφερθεί στα Φηρά. Οι Μοναχές άργησαν να εγκαταλείψουν το Σκάρο. Ύστερα πήγαν στο κάστρο του Γκουλά. Σ’ αυτό το κάστρο τις καλοδέχτηκε η οικογένεια Συρίγου. Εκεί όµως ταλαιπωρήθηκαν επί 7 δύσκολα χρόνια, µέσα
στην πιο απόλυτη φτώχεια Το 1818, άφησαν το κάστρο του Γκουλά και µετακόµισαν
στα Φηρά, εκεί όπου ζουν σήµερα.
Η ιστορία της Αδελφότητας µοιάζει µε το «Πάσχα». Είναι γεµάτη από δοκιµασίες και
θλίψεις, αλλά φανερώνει και τα «θαυµαστά έργα» του Θεού. Εκείνη την εποχή οι Αδελφές δοκίµασαν την ιδιαίτερη προστασία της Ιεράς Καρδίας του Ιησού και της σωτηρίας
δύναµής της, γι’ αυτό, από τότε καλλιεργούν την ευλάβεια προς την Ιερά Καρδία, ειδικά
την ηµέρα της Γιορτής της, µετά την Πεντηκοστή, η οποία τελείται πολύ πανηγυρικά σε
έκφραση ευγνωµοσύνης «διότι ο Κύριος είναι καλός και η αγάπη του αιώνα» (Ψλ 117).
Η ζωή στα Φηρά αποτελεί οπωσδήποτε ένα καινούργιο σταθµό στην ιστορία της
Μονής. Οικοδοµήθηκαν Εκκλησία και κτίριο κι ο επίσκοπος Γάσπαρης ∆ελένδας καθιέρωσε την εκκλησία, αφιερώνοντάς την στην Παναγία του Αγίου Ροδαρίου, το έτος 1818.
Μαζί µε την υλική ανανέωση είχαµε και µια σηµαντική αναγέννηση µε καινούργιες
κλήσεις και µε αποκατάσταση της κοινοβιακής ζωής, οποία στο κάστρο του Γκουλά είχε
αλλοιωθεί λόγω της υπερβολικής φτώχειας…
Όταν ίδρυσε το µοναστήρι ο ∆οµινικανός επίσκοπος Ντε Μάρκης, είχε διδάξει τις
πρώτες Αδελφές να ακούνε και να βιώνουν το Λόγο του Θεού, κι έτσι τις είχε τονώσει
πνευµατικά.
Τον 17ο αιώνα, οι Πατέρες Ιησουίτες, που έµεναν στη Σαντορίνη, υπήρξαν καλοί εξοµολόγοι και πνευµατικοί για τις Αδελφές. Ο π. Richard, Ιησουίτης, που ήταν
κι ο εξοµολόγος τους, γράφει τα εξής: «Αυτό το µοναστήρι είναι µέσα στο νησί σαν
το τριαντάφυλλο µέσα στ’ αγκάθια, σαν το διαµάντι µέσα στον πυριτόλιθο, σαν το
φεγγάρι µέσα στη µαύρη νύχτα. Είναι µε λίγα λόγια, το ωραιότερο κόσµηµα και ο
πλουσιότερος θησαυρός του νησιού» (1650). Αργότερα, όταν οι Ιησουίτες έφυγαν
από το νησί, στις αρχές του 18ου αιώνα, η πνευµατική καθοδήγηση χαλάρωσε κάπως. Οι µοναχές δεν έβλεπαν πια κανένα Πατέρα ∆οµινικανό, κι αυτό ήταν το µεγάλο τους παράπονο. Η µόνη σχέση που τις ένωνε µε το Τάγµα ήταν µια αλληλογραφία µε τους Πατέρες ∆οµινικανούς της Κωνσταντινούπολης.
Το 1852, η Αδελφότητα πέρασε µια σκληρή κρίση, κατά την οποία οι µοναχές απέδειξαν την αγάπη τους στο πνεύµα του Τάγµατος. Ο επίσκοπος όµως της Σαντορίνης,
Κουκουλάς, κατά την αποστολική του επίσκεψη, τις βοήθησε ν’ αντέξουν τη δοκιµασία
και προπαντός κατάλαβε την ανάγκη, που είχαν οι Αδελφές από ένα πνευµατικό ∆οµινικανό, ο οποίος θα ζούσε µόνιµα κοντά στο µοναστήρι… Η παρουσία του έπαιξε σπουδαίο ρόλο στις διαδικασίες για το πέρασµα του µοναστηριού από τη δικαιοδοσία του τοπικού επισκόπου στην απ’ ευθείας δικαιοδοσία του Τάγµατος, το 1859. Τότε η Μονή
ενσωµατώθηκε στην Επαρχία του Αγίου Πέτρου Μάρτυρος, της Βόρειας Ιταλίας. Ο πατήρ Moro επεδίωξε επίσης την ανακαίνιση του µοναστηριού, κτίζοντας ένα καινούργιο
κτίριο για τις µοναχές, ενώ το παλιό κτίριο θα παρέµεινε για τον εξοµολόγο και για τους
Αδελφούς που τον συνόδευαν. Τα εγκαίνια έγιναν τον Οκτώβριο του 1864.
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Από το 1857 µέχρι το 1928, δώδεκα ∆οµινικανοί Πατέρες πέρασαν από το µοναστήρι της Σαντορίνης, ως πνευµατικοί καθοδηγητές, συνοδευόµενοι από Αδελφούς ∆οµινικανούς. Η παρουσία τους πρόσφερε στις Αδελφές µεγάλη πνευµατική
και υλική βοήθεια και άφησε τη σφραγίδα της πάνω στην Καθολική κοινότητα του
νησιού. Οι Πατέρες ανανέωσαν και διεύρυναν την Αδελφότητα του Αγίου Ροδαρίου και του Αγίου Ονόµατος του Ιησού, που είχε ιδρύσει ο επίσκοπος Ντε Μάρκης,
και προώθησαν πολύ την Αδελφότητα των λαϊκών ∆οµινικανών, των Tertiarii, όπως τους έλεγαν τότε. Όταν οι Πατέρες ∆οµινικανοί έφυγαν από τη Σαντορίνη, το
µοναστήρι επέστρεψε και πάλι στη δικαιοδοσία του τοπικού Ιεράρχη.
Από την αρχή το µοναστήρι φιλοξενούσε νεανίδες από το νησί. Έτσι επί τρεις
αιώνες οι κλήσεις εξασφαλίζονταν από τη Σαντορίνη και από άλλα µέρη της Ελλάδας. Από τον 20ο αιώνα, το µοναστήρι δέχτηκε και µέλη από άλλες χώρες. Το 1904
και 1905 ήρθαν δύο αδελφές από τη Σικελία, το 1932 µία από τη Λοµβαρδία (Ιταλία). Κατά το δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο, το µοναστήρι δεν υπέστη σοβαρές υλικές
ζηµιές, αλλά οι τρεις Ιταλίδες Αδελφές οδηγήθηκαν σε στρατόπεδα συγκεντρώσεως
στην Αθήνα, για µερικούς µήνες, το έτος 1940, ευτυχώς κι εκεί µέσα τις αντιµετώπισαν µε πολύ σεβασµό.
Το 1956, όπως είναι γνωστό, ισχυρός σεισµός, από την έκρηξη του ηφαιστείου, προκάλεσε στη Σαντορίνη σοβαρές ζηµιές, σε πολλά σπίτια αλλά και στο Μοναστήρι. Οι
τοιχογραφίες της εκκλησίας υπέστησαν µεγάλη φθορά. Κατά τη διάρκεια του σεισµού
καθώς κι ύστερα από το σεισµό, οι τέσσερις Αδελφές, που αποτελούσαν την κοινότητα,
έδωσαν θαυµάσια µαρτυρία πίστης και γαλήνης, παραµένοντας στο Μοναστήρι κι εξασφαλίζοντας την παρουσία του Αγιωτάτου Μυστηρίου, παρά τις αλλεπάλληλες δονήσεις. Πράγµατι, ενώ όλοι οι κάτοικοι είχαν εγκαταλείψει την πόλη των Φηρών και κατέφυγαν κάτω από τις σκηνές, εκείνες είχαν µείνει ατάραχες στο Μοναστήρι, εµπιστευόµενες στην προστασία του Θεού.
Στο χρονικό διάστηµα µετά το σεισµό, µειώθηκε ο αριθµός των Αδελφών. Αυτό
κίνησε το ενδιαφέρον µερικών πατέρων ∆οµινικανών που είχαν επισκεφθεί το Μοναστήρι και φρόντισαν να σταλούν στη Σαντορίνη Αδελφές από ορισµένα µοναστήρια της Ιταλίας. Ήδη το 1952, το µοναστήρι του Αγίου Ροδαρίου του Marino
(κοντά στη Ρώµη) και µετά το 1961 η Μονή της Αγίας Μαργαρίτας της Σαβοΐας
(Alba – Βορ. Ιταλία) βοήθησαν µ’ αυτό τον τρόπο.
Μια απ’ αυτές τις Αδελφές ήταν και η Reginalda Gho, η οποία ανέλαβε την υποχρέωση της αποκατάστασης των τοιχογραφιών της εκκλησίας. Η αδελφή Τοµµαζίνα, µετά από 8 χρόνια που έζησε και αφοσιώθηκε µε µεγάλη αγάπη στο Μοναστήρι, πέθανε και ενταφιάστηκε στο κοιµητήριο του Μοναστηριού. Η αδελφή
Λουδοβίκα Gallesio, επί χρόνια Ηγούµενη ήταν και η τελευταία, που άφησε το νησί
για να επιστρέψει µαζί µε µια άλλη Αδελφή στο µοναστήρι της Alba, το 1981.
Στη δεκαετία του 1970 παρατηρείται αύξηση του τουρισµού στο νησί. Οι Αδελφές τότε σκέφτηκαν να κάνουν µια προσπάθεια µε σκοπό την υποδοχή φιλοξενουµένων. Από τα µοναστήρια της Orbey, της Λούρδης και της Prouilles της Γαλλίας ήρθαν προσωρινά Αδελφές ∆οµινικανίδες για να βοηθήσουν την κοινότητα
της Σαντορίνης µε την παρουσία τους. Με τη δραστηριότητά τους (βυζαντινή εικονογραφία, επαφές µε πολλά ορθόδοξα µοναστήρια, επισκέψεις, αλληλογραφία) οι
αδελφές γαλλίδες συνέβαλαν πολύ στην οικουµενική προβολή του Μοναστηριού,
τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό.
Βέβαια, αυτή η προσωρινή παρουσία των Αδελφών δεν ήταν µια ιδανική λύση για το
µοναστήρι. Ο επίσκοπος Σύρου Σεβασµ. Φραγκίσκος Παπαµανώλης, φρόντισε τότε επίµονα να πείσει το Τάγµα για την αναγκαιότητα µιας σταθερής Κοινότητας στη Σαντορί-
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νη, η οποία θ’ αποτελούσε ένα σηµείο αναφοράς ως προς τη ζωή της προσευχής και τη
ζωντανή µαρτυρία µιας ολοκληρωτικής αφιέρωσης στον Κύριο, µέσα σ’ ένα νησί, όπου
εξαιτίας του τουρισµού, άνθρωποι κάθε φυλής, γλώσσας και θρησκείας, κάνουν την εµφάνισή τους. Οι µοναχές µε την προσευχή τους, θα εξιλεώνουν τις συνέπειες του σκανδάλου του χωρισµού των Χριστιανών και θα ικετεύουν να επιτευχθεί όσο το δυνατό συντοµότερα η επιθυµία του Ιησού «ίνα πάντες εν ώσι» (Ιω. 17, 11).
Με τη σειρά του ο Γενικός Ηγούµενος του Τάγµατος π. Βικέντιος De Couesnongle, θεώρησε απαραίτητη τη διατήρηση του µοναδικού µοναστηριού του Τάγµατος στην Εγγύς Ανατολή, για να συνεχιστεί η πνευµατική του ιστορία. Το 1979,
ο Γενικός Ηγούµενος π. Βικέντιος, ζήτησε από το µοναστήρι της “Madre de Dios”
(της Θεοτόκου), που βρίσκεται στο Ολµέδο (Valladolid) της Ισπανίας, το οποίο είχε ήδη ιδρύσει 5 Μονές στη Λατινική Αµερική, την Αφρική και την Ασία, ν’ αναλάβει και το µοναστήρι της Σαντορίνης. Η αδελφική ένωση µε τίτλο “Madre De
Dios” (οµοσπονδία του Αγίου ∆οµίνικου, µοναχική Επαρχία της Ισπανίας) δέχτηκε
την πρόταση του Γενικού, το 1980. Ακριβώς εκείνη τη χρονιά άρχιζε κι ο θεολογικός διάλογος Καθολικών και Ορθοδόξων και γιορταζόταν η έκτη εκατονταετηρίδα
από το θάνατο της Αγίας Αικατερίνης της Σιέννας.
Σήµερα, στο µοναστήρι της Σαντορίνης ζουν Αδελφές από την Ελλάδα κι από διάφορες χώρες του κόσµου. Η συµβίωση αυτών των Αδελφών αποτελεί σηµείο οικουµενικής
συµφιλίωσης εν Χριστώ. Το Μοναστήρι είναι πάλι κάτω από τη δικαιοδοσία του Τάγµατος…Ο Βικάριος του Επισκόπου, π. Νικόλαος Κοκκαλάκης, είναι πολύ κοντά στις Αδελφές και προσφέρει µεγάλη βοήθεια και συµπαράσταση στο Μοναστήρι.
Η Ιερά Μονή, µαζί µε τους ∆οµινικανούς Πατέρες που ζουν στην Αθήνα, αποτελεί τη
λεγόµενη ∆οµινικανή Οικογένεια της Ελλάδας: οι µεν Πατέρες, απόστολοι της Αλήθειας, που είναι ο Ιησούς Χριστός, κηρύττουν το Λόγο του Θεού, οι δε Αδελφές τούς στηρίζουν µε την αδιάκοπη προσευχή τους, ώστε ο Λόγος του Θεού να µην πέφτει στο κενό,
αλλά να καρποφορεί µέσα στις καρδιές των ανθρώπων.
Το Τάγµα και το µοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης, ύστερα από τόσων αιώνων ιστορία, εξακολουθούν να έχουν µια βαθιά εκκλησιαστική και οικουµενική αποστολή.
Σ’ ένα νησί κατ’ εξοχήν τουριστικό και µε διεθνή κίνηση, η Μονή ∆οµινικανίδων επιθυµεί να είναι ένας τόπος συνάντησης µε το Θεό, ένας τόπος αδελφοσύνης και ειρήνης για
όλους του ς «ανθρώπους καλής θελήσεως».
π. Ροζάριο Scognamiglio
∆οµινικανός ιεροµόναχος
Από το βιβλίο του π. Ροζάριο Σκονιαµίλιο:
«Το φωτεινό πρόσωπο του αγίου ∆οµινίκου,
σειρά Πίστη και Ζωή, Αθήνα 1996
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Εκκλησιαστικά θέµατα

Το ιερατικό λειτούργηµα
συνδεδεµένο µ’ ένα λαό και µ’ ένα τόπο
Το ερώτηµα σχετικά µε το λειτούργηµα του ενοριακού ιερέα είναι: ποια υπηρεσία πίστης και σωτηρίας οφείλει να εξασφαλίσει σε µια κοινότητα, σε µια τοπική
συγκεκριµένη Εκκλησία;… Ο ενοριακός ιερέας είναι πάντοτε φιλοξενούµενος ενός
τόπου, µιας ιστορίας και ενός λαού. Η δε αποστολή του: να δίνει µαρτυρία πίστης
στο όνοµα της Εκκλησίας. Την απάντηση δίνει ο Σεβ/τατος Gerard Defois, επίσκοπος Λίλλης (Γαλλία).
Αν υπάρχει ένα µόνιµο χαρακτηριστικό του ιερατικού λειτουργήµατος, αυτό έγκειται
στον άρρηκτο δεσµό µεταξύ προσωπικής κλήσης και υπηρεσίας ενός λαού, πράγµα που
συνεπάγεται την ένταξη στην ιστορία του και το όφελος από τον πολιτισµό του.
∆εν είναι από τις µικρότερες πρωτοτυπίες του καθολικισµού να συνδέει το παγκόσµιο
µε το τοπικό, την Εκκλησία της Ρώµης µε την τοπική Εκκλησία, αφού και οι δύο έχουν
αποστολικές ρίζες. Η εκκλησιαστική επαρχία δεν µπορεί να θεωρείται ως µια περιφέρεια
διαχείρισης, αλλά ως ένα σχέδιο ιεραποστολικό, µια «διαρκής επανίδρυση» µέσα στα «αποστολικά ίχνη». Άγιοι και χώροι προσκυνηµάτων αποτελούν ανάµνηση της ιδιαίτερης
ιστορίας των πιστών αυτού του τόπου.
Τούτο όµως δεν πρέπει να καταλήξει εγκλωβισµός ενός λαµπρού παρελθόντος, αλλά
να αποτελεί µια διάδοχη των αποστόλων βαθµίδα, για τους ανθρώπους της εποχής µας. Για
να γίνει αυτό, είναι απαραίτητο να προβαίνουµε σε προσαρµογές µε το πνεύµα µιας πρακτικής θεολογίας των υπηρεσιών και της αποστολής της Εκκλησίας. Για να εξέλθουµε από
τη ρευστότητα των σύγχρονων προβληµατισµών µας, οφείλουµε να ξαναβρούµε τα αµετάβλητα στοιχεία της ιερατικής αποστολής και να τα ερµηνεύσουµε µέσα στο δικό µας συγκεκριµένο πολιτιστικό περιβάλλον. Αναφέρω πέντε από αυτά.
1.- Το λειτούργηµα της συµφιλίωσης και η διαχείριση των διαφορών
Η εποχή µας είναι σηµαδεµένη µε την εµπειρία του κακού που αποτελεί πρόκληση για
το σύγχρονο πρότυπο ύψιστης τελειότητας και απεριόριστης ευτυχίας. Η επιδίωξη «µιας
αψεγάδιαστης παραγωγής», οι πολλαπλές προφυλάξεις για την αντιµετώπιση του απρόβλεπτου, η έντονη ανάγκη της απόλυτης ασφάλειας, φανερώνουν µια βαθιά αγωνία σε σχέση
µε τις ελλείψεις ή τις επιθυµίες που δεν έχουν εκπληρωθεί. Η αποτυχία ή η αδυναµία, δεν
έχουν ενδιαφέρον, ούτε νόηµα. Η ενοχή γίνεται τότε κάτι το απίστευτο, απαιτεί εκδίκηση,
γιατί αδυνατεί να παραδεχτεί και να µπει σε µια δυναµική συγνώµης και συµφιλίωσης...
Η άµεση απάντηση, µπορεί συχνά να είναι η µη παραδοχή του κακού ως αµαρτία, η
πλήρης απόρριψή του… Πολλές φορές οδηγεί στα ναρκωτικά, σε µισαλλόδοξες αιρετικές
οµάδες, σε βίαια ολοκληρωτικά κινήµατα ή, ακόµη, και σε πρωτόγονους ρατσισµούς. Αυτές οι γενικές τάσεις συχνά µετατρέπονται σε συγκρούσεις µέσα στην οικογένεια, στην
περιοχή ή στους λαούς κάθε τόπου. Μόνο η τοπική ιστορία των οµάδων και των κινηµάτων µπορεί να µας βοηθήσει να καταλάβουµε τις διαµάχες που διεξάγονται κατά το πέρασµα των γενεών.
Μέσα σ’ αυτή την πολύπλοκη κοινωνική και πολιτιστική κατάσταση, οι ενοριακοί ιερείς καλούνται να αναγγείλουν τη συµφιλίωση, ως έκφραση του µυστηρίου της σωτηρίας
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που είναι η Εκκλησία. Ο ιερέας, απεσταλµένος στο όνοµα του Ευαγγελίου του Χριστού,
µπαίνει σ’ ένα παιχνίδι συγκεκριµένων σχέσεων, συχνά καταπονηµένων από τις διαµάχες
του χθες και του σήµερα. Οφείλει διαρκώς να αποδέχεται τη διαφορά και την πολλαπλότητα των εκφράσεων τόσο σε επίπεδο ζωής, όσο και σε επίπεδο πίστης. Η διαχείριση των
διαφορών για την προώθηση µιας ενότητας και µιας ειρήνης συγκεκριµένης, αποτελεί χαρακτηριστικό του ενοριακού λειτουργήµατος µέσα στην καθηµερινότητα. Αυτός ο ειρηνοποιός ρόλος, αποκαλύπτει τη βαθύτατη κατανόηση του Πατέρα, που εγκαινιάζει «εν Χριστώ» µια λογική συγνώµης και µετάνοιας. Η θεολογία της συµφιλίωσης µε το Θεό και τους
αδελφούς, που διδάχθηκε από το Χριστό, προσφέρει σ’ όλους µια νέα αντίληψη της «εν
Ιησού Χριστώ» σωτηρίας, είναι µια νίκη επί του πνεύµατος της Βαβέλ, µια επαλήθευση
της δράσης του Πνεύµατος µέσα στην Εκκλησία. Πρωτεργάτης συµφιλίωσης, ειρήνης και
ενότητας µέσα στο συγκεκριµένο χώρο της ενορίας, ο ιερέας προβάλλει την Εκκλησία ως
απάντηση στη σηµερινή εµπειρία της δυσκολίας να συνυπάρχουµε. Έτσι ο χριστιανικός
λαός εµπλέκεται σε µια αργή ωρίµανση που αναζητεί την ενότητα και την ειρήνη στο όνοµα του Χριστού και του Ευαγγελίου του.
2.- Το λειτούργηµα της Αποκάλυψης. Μετάβαση από τη λατρεία στην ηθική
Αποκάλυψη είναι το άλλο όνοµα της Καλής Αγγελίας, του Ευαγγελίου. Η χριστιανική
πίστη δεν περιορίζεται στη µετάδοση ευαγγελικών αξιών, όπως πολύ συχνά λέγεται, ούτε
σε µια πνευµατική φιλοσοφία που δίνει νόηµα στη σηµερινή ζωή, ούτε τέλος σε µια δυναµική λειτουργία που εορτάζει τα βιώµατα του ανθρώπου. Είναι µια νέα προσέγγιση της
ύπαρξης, αρχίζοντας από το Λόγο που αποκαλύπτει το σχέδιο του Θεού για τον άνθρωπο
και τον κόσµο. Οι προφήτες, το έχουν πολλές φορές υπενθυµίσει: η αλήθεια της καρδιάς
και η γενναιοδωρία της αγάπης, αξίζουν περισσότερο από όλα τα ολοκαυτώµατα και τις
θυσίες της λατρείας. Το λειτούργηµα συναρπάζει σε σχέση µε τα ήθη και τα συλλογικά
αυτονόητα, ηθικά ή πνευµατικά, µιας εποχής και ενός τόπου. Επιπλέον -και δεν είναι το
ελάχιστο- ο ιερέας µε το λειτούργηµά του, την αποστολή του, καθίσταται η εικόνα του
Χριστού που τον απέστειλε, ο µάρτυρας του ερχοµού του σ’ αυτόν τον κόσµο. Ο απόστολος του Ευαγγελίου είναι διαφορετικός από τον στρατευµένο οπαδό ενός κόµµατος ή µιας
υπόθεσης. Ο απόστολος του Ευαγγελίου διακηρύττει ότι η σωτηρία του ανθρώπου δίνεται
και αποκαλύπτεται από την ενσαρκωµένη υπόσταση του Χριστού. Η καρδιά του µυστηρίου
της ιεροσύνης βρίσκεται ακριβώς στην ανάληψη από τον ιερέα του ρόλου του Χριστού ως
προφήτη, ιερέα και βασιλιά. Χειροτονείται και χορηγεί τα µυστήρια µε την αποστολική
ευθύνη να συνάψει συνθήκη φιλίας µεταξύ Θεού και ανθρώπων.
Ο κόσµος µας και οι τοπικές µας κοινότητες είναι συνένοχοι για την τάση καταναλωτισµού και ατοµικού κέρδους µέσα στη φιλελεύθερη κοινωνία µας. Περισσότερο από ποτέ,
το να αποκαλύψει κανείς ότι από θεϊκής πλευράς «ο άνθρωπος ξεπερνά τον άνθρωπο», ότι
είναι µεγαλύτερος από τις επιθυµίες του, ότι η ιστορία του είναι πλουσιότερη από την ευτυχία του ή την προσωρινή δυστυχία του, καθίσταται έργο σηµαντικότατο, µέσα σε µια
κουλτούρα όπου η ίδια η ζωή κατάντησε εµπόρευµα και ευµετάβλητη αξία. Η αποκάλυψη
του Χριστού µάς οδηγεί στην ανακάλυψη της αξιοπρέπειας του ανθρώπου και στην προώθηση µιας ηθικής σύµφωνα µε τη δοθείσα από το Χριστό σωτηρία και όχι απλά για τη διατήρηση της κοινωνικής τάξης. Γιατί, όπως ο Βενέδικτος 16ος υπενθύµισε στην εγκύκλιο
«Deus caritas est». (Θεός είναι αγάπη), η αγάπη ξεπερνά τη δικαιοσύνη.
Ενώ η προσπάθεια για επικοινωνιακή αποτελεσµατικότητα, αυθόρµητα µας οδηγεί
στην προτίµηση να αποδώσουµε ένα µήνυµα ευαγγελικής οµοιότητας και πνευµατικής σηµασίας στην «εµπειρία», το λειτούργηµα της Αποκάλυψης του Ευαγγελίου µάς κάνει να
υπογραµµίσουµε τη διαφορά και την καινοτοµία της σωτηρίας του ανθρώπου, που εξασφαλίζεται µε τη χάρη του Θεού. Τούτο µας υποχρεώνει να αναθεωρήσουµε µια εµπορική
αντίληψη της ποιµαντικής, που υποτάσσεται στο νόµο της προσφοράς και της ζήτησης.
Η Αποκάλυψη της «εν Χριστώ Ιησού» σωτηρίας. δεν είναι δυνατό να είναι µια απλή
συµµόρφωση στις προσδοκίες και τις επιθυµίες της πλειοψηφίας των ανθρώπων. Γι’ αυτό
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το λόγο, το ιερατικό λειτούργηµα, δεν συµµερίζεται επιδιώξεις οµοφωνίας ή προσηλυτισµού του leadership ή του γκουρού «για προσέλκυση οπαδών–χριστιανών». Η Αποκάλυψη απευθύνεται µάλλον προς τον άλλο, παρά προσελκύει τον άλλο προς αυτήν.
Όµως τούτο, µπορεί να καταστεί πρόκληση σε ορισµένα µέρη όπου η πολιτιστική ταυτότητα είναι συνδεµένη µε θρησκευτικές πρακτικές, εµπνευσµένες από τοπικούς ανθρωπολογικούς δεσµούς. Για να «εκχριστιανίσουµε» σε βάθος την κουλτούρα, απαιτείται µια
προσεκτική και υποµονετική ποιµαντική δράση ώστε να γίνουν αποδεκτά τα «υγιή» στοιχεία αυτής της κουλτούρας, χωρίς την απόρριψη των δεσµών της προσωπικής και κοινωνικής πιστότητας.
3.- Το λειτούργηµα εξαγιασµού και η µύηση στα δώρα του Θεού
∆εν αποτελεί τη µικρότερη χάρη του ιερατικού λειτουργήµατος να ενεργεί επ’ ονόµατι
του Χριστού, δηλαδή να φέρει µε την τέλεση των µυστηρίων την παρουσία και την πιστότητα του Θεού στον καθένα. Οι πράξεις καθαγιασµού και µοιράσµατος του άρτου, της µετάνοιας, του εξαγνισµού, της χειροτονίας, αποτελούν το ρίζωµα µιας ζωής µέσα στην αγιότητα του Θεού. Και γνωρίζουµε ότι, µε αυτόν τον τρόπο, δίνουµε αυτό που δεν κατέχουµε
και απολαµβάνουµε πρώτοι εµείς τα οφέλη, ακόµη και όταν πρωτοστατούµε στις ιερουργίες χορηγώντας στους χριστιανούς τα δώρα του Θεού και τη δωρεάν παρουσία του µέσα
στην αγάπη.
Συχνά, δηµιουργούνται παρεξηγήσεις µε τους αδελφούς µας µοναχούς, οι οποίοι µε
την πνευµατικότητά τους ή το λειτουργικό τους στυλ, προσελκύουν στα µοναστήρια πολλούς χριστιανούς. Αντίθετα, το ενοριακό ιερατικό λειτούργηµα, οφείλει να είναι εκεί, στη
διάθεση όλων, να βρίσκεται στα σταυροδρόµια της ζωής και των διαδροµών των ανθρώπων, τόσο στο επίπεδο των δραστηριοτήτων τους, όσο και σε εκείνο της πίστης τους. Η
αποστολή του ποιµένα είναι µια διαδικασία σταδιακής µύησης στα δώρα του Θεού. Ο ιερέας δεν τελεί απλά και µόνο τις ακολουθίες λατρείας που του ζητούν οι πιστοί. Συµπαρίσταται στη συνάντηση των ανθρώπων µε το Θεό…
Μέσα στο ενοριακό λειτούργηµα του ιερέα υπάρχει µια διάσταση πνευµατικής και συχνά γεωγραφικής οδοιπορίας… Εδώ είναι απαραίτητο το ανυστερόβουλο πνεύµα υποδοχής
το οποίο ο Ιησούς επιδείκνυε συναντώντας Ιουδαίους και Ρωµαίους, απίστους και λευίτες,
λεπρούς και νοµοδιδασκάλους, απευθύνοντας το ίδιο κάλεσµα : να εισέλθουν στον κόσµο
των µακαρισµών.
Το λειτούργηµα εξαγιασµού µάς κάνει να συνειδητοποιήσουµε ότι δεν έχουµε τον κύριο λόγο για τη σχέση των αδελφών µας µε την Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν είναι ούτε επιχείρηση ούτε πολιτικό κόµµα. Απλά είναι η δηµόσια υπηρεσία για τη συνάντησή µας µε το
Θεό. Κανένας ιερέας ή υπεύθυνος χριστιανικού λειτουργήµατος δεν ενεργεί στο όνοµά
του, η δράση του οφείλει να παραπέµπει στο έργο του Πνεύµατος που «κάνει όλα τα πράγµατα καινούργια», καθιστά παρόντα τα δώρα που στερούµαστε.
Εδώ πρέπει να σηµειώσουµε πόσο συχνά η τέλεση της κυριακάτικης Ευχαριστίας απέχει από την παραπάνω αντίληψη του χριστιανικού µυστηρίου. Η Εκκλησία που συγκεντρώνεται τις Κυριακές για να το τελέσει έχει µια τεράστια δυνατότητα να αλλάξει τις νοοτροπίες και να καταστήσει «την Ευχαριστιακή λειτουργία» πηγή και κορύφωση της χριστιανικής ζωής, πράγµα που σηµαίνει δυνατή στιγµή εξαγιασµού και κοινωνίας του λαού
του Θεού.
4.- Το λειτούργηµα συµπόνιας και συµπαράστασης σηµαίνει προσοχή στον αδύνατο και το
φτωχό
Πολλοί από τους χριστιανούς είναι ενταγµένοι σε οργανώσεις και φιλανθρωπικά κινήµατα. ∆εν µπορούµε να αρνηθούµε ότι η επίσκεψη των ασθενών και η προσοχή προς τους
ανθρώπους µε ειδικές ανάγκες, αποτελεί αληθινή φροντίδα µεγάλου αριθµού αδελφών µας
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στην πίστη. Ο χριστιανικός κόσµος παραµένει γενναιόδωρος και η διεθνής αλληλεγγύη
βρίσκει περισσότερη ανταπόκριση στις χριστιανικές περιοχές παρά σε άλλα µέρη του κόσµου. Χωρίς να ισχυριζόµαστε ότι µονοπωλούµε τη φιλανθρωπία, µπορούµε να υποστηρίξουµε ότι η φροντίδα των αποκλεισµένων και των στερηµένων, προσώπων ή λαών, υπήρξε
κεντρικό µέληµα της χριστιανικής παράδοσης. Έστω και αν οι µορφές φιλανθρωπίας του
παρελθόντος δέχθηκαν τις κριτικές του µαρξισµού, ως πατερναλιστικές, αυτές επανεµφανίστηκαν υπό την µορφή «εστιατορίων της καρδιάς» αλλά και από πολυάριθµες άλλες
πρωτοβουλίες των λαϊκών.
Μου συνέβη να ακούσω κριτικές επειδή οι οµιλίες των ιερέων ασχολούνταν περισσότερο µε τη φτώχεια παρά µε την πνευµατικότητα. Χωρίς να αρνηθούµε ότι υπήρξαν υπερβολές, έχω τη γνώµη ότι βαδίζουµε στα ίχνη του Ιησού όταν στρέφουµε την προσοχή µας
πριν απ’ όλα προς αυτούς που βρίσκονται στο περιθώριο, ακόµη και µε κίνδυνο να τους
ευνοήσουµε σε σχέση µ’ αυτούς που κατοικούν στα «ρετιρέ».
Υπ’ αυτή την έννοια, το λειτούργηµα της συµπόνιας και της συµπαράστασης, η διαθεσιµότητά µας να δεχθούµε άνδρες και γυναίκες όλων των κοινωνικών τάξεων, η αλληλεγγύη µας προς τους συνανθρώπους της συνοικίας ή του χωριού, αυτό το άνοιγµα στα πολλαπλά κρυφά δράµατα του καιρού µας, µας προσφέρουν την ευκαιρία για µια ευαγγελική
αποστολή, πολύ γόνιµη για τη φανέρωση της αγάπης του Θεού και του σεβασµού προς την
ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Το λειτούργηµα αυτό θα είναι ολοένα και περισσότερο απαραίτητο σε µια κοινωνία της παγκοσµιοποίησης και της σύγχρονης απελευθέρωσης των αναρχικών τάσεων.
Τούτο όµως απαιτεί από τον ιερέα, να βρίσκεται σε στενή συνεργασία µε τους διακόνους και τους λαϊκούς, όχι τόσο καταρχήν για συνεδριάσεις και θεσµούς δραστηριοποίησης, αλλά για συναντήσεις ελεύθερες και ανοικτές σε όλους. Η αληθινή φιλανθρωπία της
συµπόνιας και της συµπαράστασης συµβαδίζει µε την πρόθυµη και αφιλοκερδή διαθεσιµότητα της καρδιάς και του πνεύµατος, που µας έλειψε όταν αναγκαστήκαµε να προβούµε σε
ενοριακές αναδιοργανώσεις και στη δηµιουργία οργάνων επικοινωνίας. Εξάλλου και αυτά
είναι ωφέλιµα. Θα µπορούσα να πω, ότι αν συχνά είµαστε υπερφορτωµένοι µε αιτήµατα
για λατρευτικές τελετές, όπως στο παρελθόν, θα πρέπει να ξανασκεφθούµε µαζί, γι’ αυτό
που ο λαός του Θεού θα πρέπει να αναµένει από το ιερατικό λειτούργηµα, ώστε αυτό να
µην παραποιείται και περιορίζεται σε παροχές θρησκευτικών υπηρεσιών, αλλά να παραµένει σύµβολο δωρεάς και διαθεσιµότητας.
Το λειτούργηµα της συµπόνιας και της συµπαράστασης, αυτό το προσεκτικό βλέµµα
προς τον πάσχοντα συνάνθρωπό µας, µπορεί να γίνει αποκαλυπτικό της σωτηρίας του Θεού και της ιδιαίτερης ηθικής του Ευαγγελίου, αν έχουµε την τόλµη να το κάνουµε να δίνει
µαρτυρία της διαφορετικότητας και της τρυφερότητας του Θεού, µέσα σε µια κουλτούρα
του κέρδους και της αποτελεσµατικότητας. Είναι µια µαρτυρία της πατρότητας του Θεού,
της δωρεάν και πιστής αγάπης του για τον καθένα µας.
5.- Το οικουµενικό και ενωτικό λειτούργηµα µέσα στη διαφορά
Η διάσταση αυτή ίσως θεωρηθεί αντίθετη στο ρίζωµα του ενοριακού ιερέα σ’ ένα τόπο. Είναι βέβαιο ότι το αίτηµα των ενοριτών «να έχουν και να διατηρούν τον εφηµέριό
τους» αποκαλύπτει µια τοπική, πολύ αυτονοµιστική, ιδιοποίηση. Πρέπει να αναγνωρίσουµε όµως ότι στο σηµερινό κλίµα, η τάση αναδίπλωσης και επιµονής στις πεποιθήσεις και
στις συνήθειές µας προκαλεί αντιδράσεις ιδιοποίησης και αποκλεισµού. Ωστόσο, ο ιερέας
δεν είναι µια έκφραση των πιστών του : έχει αποστολή να ακολουθήσει το Χριστό, έρχεται
από αλλού, είναι δώρο του Θεού προς την τοπική του Εκκλησία. Τούτο φανερώνει µε σαφήνεια την οικουµενικότητα της αποστολής του, την οποία οφείλει να καταστήσει παρούσα στους κόλπους κάθε κοινότητας.
Σε θρησκευτικό επίπεδο, η πρόσφατη αύξηση των ισλαµιστών και οι διαµάχες γύρω
από τη µετανάστευση δηµιούργησαν ιδεολογίες αυτονοµιστικές και µεροληπτικές. Όταν ο
άλλος εκλαµβάνεται ως απειλή, όταν η παρουσία του καταντά ανταγωνιστική στον τοµέα
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της εργασίας, όταν οι συνήθειες και οι παραδόσεις του συνδέονται µε το σκοταδισµό και
την άρνηση της προόδου, είναι αναπόφευκτο να εµφανιστούν πολιτιστικές και πολιτικές
ρωγµές. Τότε το πνεύµα επαφών και διαλόγου, αδελφοσύνης και ευθύνης για την εδραίωση της ειρήνης, όπως θερµά το συνέστησε ο πάπας Ιωάννης Παύλος Β’ στην Ασίζη, φαίνεται ιδεαλισµός και αδυναµία για τους πολιτικούς αναλυτές που µιλούν µε όρους ισχύος.
Αντίθετα, η ηθική πρόκληση της εποχής µας είναι να διατηρήσουµε ταυτόχρονα τη νοµιµότητα παρόµοιων διεκδικήσεων ταυτότητας και πολιτιστικής διαφοράς µεταξύ των συγχρόνων µας, αλλά και τη θεµελιώδη προστασία της αξιοπρέπειας κάθε ατόµου και της αδελφοσύνης µεταξύ των ανθρώπων, που µας αποκάλυψε η Εβραϊκή παράδοση. Επανερµηνευµένη από το Χριστό µέχρι την αγάπη των εχθρών, αυτή η τόλµη αγάπης και σεβασµού
κάθε ανθρώπου, υπογραµµίστηκε µε έµφαση από τον άγιο Παύλο, όταν µας συνέστησε «να
νικάµε το κακό µε το καλό».
Ωστόσο, τον τελευταίο καιρό, στις διεθνείς συγκρούσεις, διαπιστώνουµε τα εξής: το
ξεπέρασµα της βίας µε τη φρόνηση και τη λογική, το διάλογο, τη συγνώµη και τη φροντίδα
του κοινού καλού της ανθρωπότητας, ενώ αυτή όµως η λογική του Πνεύµατος απορρίπτεται στο όνοµα ενός πολιτικού ρεαλισµού του οποίου το τίµηµα σε ανθρώπινες ζωές είναι
ιδιαίτερα βαρύ.
Αλλά οι στάσεις αυτές απέναντι στον ξένο, όπως και απέναντι στον «διαφορετικό άλλο», έχουν τις ρίζες στην καθηµερινότητα του πληθυσµού ακόµη και στις επαρχίες µας.
Η ηθική και πνευµατική εκπαίδευση στη χριστιανική αγάπη των συνανθρώπων, αποτελεί µια ουσιώδη διάσταση ενός λειτουργήµατος γειτνίασης. Υπ’ αυτή την έννοια, η ενοριακή κλήση ενός ιερατικού ή διακονικού λειτουργήµατος που συνδέεται µ’ ένα καθορισµένο λαό, µε την ιστορία του και µε την αγωνία του για το µέλλον, αποβλέπει στην προώθηση ενός ανοίγµατος για τολµηρές πράξεις αλληλεγγύης στο όνοµα της πίστης. Και τούτο
όχι µόνο σε επίπεδο αρχών, αλλά συγκεκριµένα, σε επίπεδο καθηµερινών σκέψεων και εκ
των προτέρων κρίσεων ή τοπικών νοοτροπιών.
Όσα αναφέρθηκαν εδώ, δεν έχουν νόηµα παρά µόνο κάτω από µια λογική συµφωνίας
ανάµεσα στον ενοριακό ιερέα -όπως επίσης στο διάκονο και στον επίσκοπο- µ’ ένα λαό
του οποίου εξασφαλίζει την ποιµαντική φροντίδα. ∆εν αρνούµαστε άλλες µορφές λειτουργήµατος, αλλά επιβεβαιώνουµε τη συνέχεια της αποστολής της Εκκλησιαστικής Επαρχίας
και του ενοριακού Ιερέα, σε µια περίοδο όπου πολλαπλές µορφές θρησκευτικών κοινοτήτων εκδηλώνουν την κλήση τους µε όρους διαφορετικούς. Οι αµφιβολίες και τα ερωτήµατα για το ιερατικό λειτούργηµα πηγάζουν, κατά τη γνώµη µου, στη ραγδαία εξέλιξη της
κοινωνίας και των κοινωνικών ρόλων, όπου ο ιερέας είχε µια σαφή θέση. Ο κίνδυνος που
υπάρχει είναι ο περιορισµός του λειτουργήµατος σε υπηρεσιακές παροχές και σε µια συµβολική εξουσία.
Η Β’ Βατικανή Σύνοδος, συγκρίνοντας σχετίζοντας την αποστολή του ιερέα µε εκείνη
του επισκόπου, την καταγράφει στη διαδοχή της αποστολικής βαθµίδας και συνεπώς στην
αποστολή προς τους άλλους. Το λειτούργηµα της Ευχαριστιακής Σύναξης έρχεται µετά την
αγγελία του λόγου του Θεού, του ευαγγελισµού ως µεταστροφή νοοτροπίας και συµπεριφοράς. Φαίνεται αναπόφευκτο ότι σύντοµα θα οδηγηθούµε στην επανεύρεση της διάστασης ευαγγελισµού και αποστολής, ενεργώντας στην «ακολουθία Χριστού», αντί να χανόµαστε σε ενέργειες που µας βυθίζουν στη διαχείριση φορέων ή λατρευτικών τελετών.
Συνοψίζοντας καταλήγω : η Εκκλησία καλείται να είναι ο εαυτός της, όχι πια σύµφωνα
µε τη χρησιµότητά της στην κοινωνία, αλλά σύµφωνα µε τις µυστικιστικές και θεολογικές
της ρίζες. Για µας, ο Χριστός δίνει νόηµα στην ανθρώπινη ζωή και θεµελιώνει τη συνύπαρξή µας µέσα στην πίστη. Αυτό δηµιουργεί βαθιά βιώµατα πίστης µέσα σε µια εκκοσµικευµένη και αποπροσανατολισµένη κοινωνία. Πρόκειται ακριβώς για τη Σωτηρία και
για την Αγάπη, της οποίας τη σπουδαιότητα, η χριστιανική κουλτούρα έχει από αιώνες εκφράσει µέσα στις δυτικές µας κοινωνίες. Η αποστολή των ενοριακών ιερέων βρίσκει εδώ
το µέλλον της, όχι ως µια νέα κοινωνική υπηρεσία, αλλά σύµφωνα µε την παράδοση, ως
δηµιουργία κοινών δεσµών και συµβόλων θεµελιωµένων στο Ευαγγέλιο. Και τούτο, µέσα
σε µια συγκεκριµένη κοινωνική πραγµατικότητα, µέσα σε ένα συγκεκριµένο λαό, υπό την
επίδραση του χρόνου και της εξέλιξης των τοπικών καταστάσεων.
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Αποτελώντας ένα σώµα µ’ ένα λαό και ένα τόπο, µετατρέποντας εκεί την πιστότητα σε
ζωντανή παράδοση, προσφέρω στο Ευαγγέλιο και στο λαό που µου εµπιστεύτηκε η Εκκλησία, νέους ορίζοντες ελπίδας,
Μετάφραση Πέτρου Ανδριώτη
Λουτράκι 9 Ιουνίου 2007

Ένα νέο βιβλίο

Ο ήλιος ανατέλλει στην Ασίζη
«Στην πλαγιά του Subasio
στο οµαλότερο σηµείο της
γεννιέται στον κόσµο ένας ήλιος.
Αυτός που θέλει να µιλήσει για τον τόπο αυτό,
ας µη λέει πια Ασίζη – θα ήταν πολύ λίγο –
αλλά Ανατολή».
∆άντης: Η Θεία Κωµωδία,
ο Παράδεισος ΧΙ, 28-66

Πρόλογος
Στην αρχή αυτού του βιβλίου αποκαλύπτω κάτι από τη ζωή µου, υπενθυµίζοντας την ώρα που ο Θεός έγινε νύχτα µέσα στην ύπαρξή µου. ∆εν το κάνω µε ευχαρίστηση. Αυτή η υπενθύµιση µου κόστισε. Υπάρχουν µέσα στην ανθρώπινη ύπαρξη βάθη πόνου ή χαράς που είναι αµετάδοτα. Αυτό που µπορεί κανείς να πει γι’
αυτά τα βάθη είναι µηδαµινό.
Αυτό το βιβλίο είναι στην πραγµατικότητα ένας στοχασµός πάνω στο µεγάλο
ανθρώπινο δράµα που ζήσαµε στα µέσα του 20ου αιώνα. Σήµερα ακόµη έχω πολλά
ερωτήµατα να θέσω: Αυτό το δράµα µας άνοιξε άραγε τα µάτια; Μήπως το βλέµµα
µας στάθηκε πολύ γρήγορα πάνω στα άµεσα ιστορικά αίτια που το προκάλεσαν;
Αρκεί άραγε να καταγγείλει κανείς ένα δεσποτικό καθεστώς που ισοπεδώνει τα
ανθρώπινα δικαιώµατα; ∆ε θα έπρεπε να δει κανείς µακρύτερα; Οι άνθρωποι κατηγόρησαν πολύ κι αναρωτήθηκαν λίγο. Μέσα στον ίδιο τον πολιτισµό µας και µέχρι
µέσα στα ανθρώπινα δικαιώµατα, τέτοια όπως τα ζούµε, µήπως υπάρχει µια ανοµολόγητη συνενοχή; Σπέρµατα βίας και θανάτου; Προσπάθησα ν’ απαντήσω σ’ αυτά
τα ερωτήµατα.
Τέλος, αυτό το βιβλίο είναι επίσης η ιστορία µιας θαυµαστής συνάντησης: πρόκειται για την συνάντησή µου µ’ έναν απ’ αυτούς τους ανθρώπους, τους πολύ σπάνιους µέσα στην ιστορία µας, που µας εµποδίζουν, µας αποτρέπουν να πάψουµε να
ελπίζουµε στον Άνθρωπο, εννοώ τον Φραγκίσκο της Ασίζης. Το πνεύµα του, το
πνεύµα της Ασίζης, όπως το ονοµάζουν µας χαρίζει το φως που τόσο έχουµε ανάγκη. Αυτός ο φωτεινός άνθρωπος έβαλε στην καρδιά µου τον ήλιο και, µαζί µε τον
ήλιο, ολόκληρη την Πλάση. Προς αυτόν στράφηκα, σ’ αυτόν ζήτησα το µυστικό
µιας αληθινής ανθρώπινης αδελφοσύνης.
Σιγά-σιγά, πέρα από τους σπαραγµούς και τις τραγωδίες αυτού του κόσµου, ο
Φραγκίσκος µου άνοιξε την ψυχή στη βαθιά συµφωνία των πραγµάτων και στην
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αρµονία κάθε ζωντανής ύπαρξης. Μέσα σ’ ένα απογοητευτικό σύµπαν, ήταν για
µένα ο γητευτής. Μου έδειξε το δρόµο µιας αληθινής ανθρωπότητας, διορθώνοντας
το περιορισµένο, το αµφιλεγόµενο και το επικίνδυνο των «ανθρωπίνων δικαιωµάτων» µας. Μου φαίνεται πως, αν η ανθρωπότητα βρει µια µέρα τη χαρούµενη ελπίδα και τη σηµασία της πορείας προς τα µπρος, προς την ολοκλήρωσή της, αυτό θα
το κάνει ακολουθώντας τα χνάρια του Φτωχούλη της Ασίζης.
Η προσωπική µου ζωή, αυτό το ιστορικό δράµα κι αυτή η θαυµαστή συνάντηση, αυτά τα τρία ήταν για ένα και το αυτό. Τα τρία αυτά συµπλέκονται και χάνονται το ένα µέσα στο άλλο. Είναι µια ίδια εµπειρία. Θέλησα αυτή την εµπειρία να
την κάνω ένα και µοναδικό τραγούδι. Στη δύση της ζωής µου, είµαι σαν το µικρογράφο µοναχό του ποιήµατος του Rilke. Νιώθοντας αλληλέγγυος µε την µακρόχρονη πορεία των ανθρώπων, αναρωτιέµαι:
Γυρίζω γύρω από το Θεό, τον πανάρχαιο γύρο,
γυρίζω εδώ και χιλιετίες
και δεν ξέρω ακόµα
αν είµαι ένα γεράκι, µια θύελλα
ή ένας απέραντος ύµνος.
Ρίλκε: Το βιβλίο των Ωρών.
∆ε γράφω µια διδακτική ιστορία, είδα πάρα πολύ αίµα χυµένο πάνω στους ανθρώπινους δρόµους µας. Η διήγησή µου έχει επηρεαστεί απ’ αυτό. Είναι µια κραυγή απόγνωσης και εξέγερσης. Ένα ηφαίστειο που ξερνά τη φλεγόµενη λάβα του.
Ήµουν καταδικασµένος να γράψω, όπως κι όπως, αναµνήσεις κόλασης. Να
όµως που η συνάντηση µε τον Φτωχούλη της Ασίζης έκανε να λάµψει πάνω στο
δρόµο µου ένα θεϊκό φως. Και η πικρή µου απόγνωση, η σκληρή µου εµπειρία, µετατράπηκε, πέρα από τη φρίκη, σ’ ένα τραγούδι µιας µεγάλης πραότητας.
Εσείς που έχετε καλό αυτί, ακούστε! Αυτό είναι το ταπεινό τραγούδι της γης,
όταν µέσα στη σιωπή της αυγής, µετά από µια ανταριασµένη νύχτα, νιώθει να περνά από πάνω της µια πνοή στοργής.
Éloi Leclerc
Μεταφρ. Αδ. Αγνή Αλµπέρτη
Ουρσουλίνα µοναχή
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