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ΤΡΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ

Μοῦ τέθηκαν τρία καίρια ἐρωτήματα γιά τήν ζωή, τήν προέλευσή της
καί τήν ἀλήθειά της ἀπό κάποιους φίλους «ἐντευξομένους» καί,

πολύ ἁπλά καί αὐθόρμητα, γιά τά τόσο μεγάλα ζητήματα πού τά ἐρωτήματα
αὐτά ἀγγίζουν, ἐπιθυμῶ νά ἀπαντήσω λακωνικά τά ἑξῆς.

1. Ποιός δημιούργησε ἤ πῶς δημιουργήθηκε τό σύμπαν;

Στό πανάρχαιο ἀνθρώπινο ἐρώτημα περί κοσμογονίας καί δημιουργίας τοῦ
σύμπαντος (κόσμου) συναντοῦμε διάφορες καί ποικίλες ἀπαντήσεις, φιλοσοφι-
κές, θρησκειακές καί ἐπιστημονικές, οἱ ὁποῖες ὅμως δέν συμπίπτουν μεταξύ
τους ὡς πρός τό περιεχόμενό τους καί τήν προοπτική τους. Γι’ αὐτό καί τό ἐρώ-
τημα παραμένει ἀνοικτό μέχρι σήμερα καί γι᾽ αὐτόν τόν λόγο, ἐπίσης, ἐπανέρ-
χεται συνεχῶς, τίθεται καί ξανατίθεται σέ πανανθρώπινο προσκήνιο. Γιά ἐμένα
προσωπικά, δίπλα στίς ἀναρίθμητες καί πολυποίκιλες ἀπαντήσεις, ἐνδεδειγμέ-
νη ἀπάντηση συνιστᾶ ἡ βιβλική προοπτική περί κοσμογονίας καί δημιουργίας
τοῦ σύμπαντος κόσμου, καθώς ἡ προοπτική αὐτή ὄχι μόνον ἐπαληθεύεται πρα-
κτικά ἀλλά ἔχει καί ἀντίκρυσμα ζωῆς, ὅπως θά δοῦμε παρακάτω καί ἀπό τά
ἄλλα δύο συνδυαστικά ἐρωτήματα καί τίς ἀπαντήσεις τους, πού ἀκολουθοῦν.

Ὑπάρχει πράγματι διαδεδομένο σέ ὅλους τούς λαούς αὐτό τό ἐρώτημα, τό
ὁποῖο τό ἔθεσαν οἱ φιλόσοφοι πρῶτοι ἤδη ἀπό τήν ἀρχαιότητα. Στήν συνέχεια
υἱοθέτησε τό ἴδιο ἐρώτημα καί ἡ Θεολογική Γραμματεία καί οἱ σύγχρονοι φιλό-
σοφοι, καί πολλοί ἄλλοι, καθώς καί ἐπιστήμονες, διευρύνοντας λίγο τήν προ-
οπτική του καί θέτοντάς το ἀκόμη πιό πλατειά: ἀπό ποῦ ἐρχόμαστε καί ποῦ
πηγαίνουμε. Εἶναι ἕνα ἐρώτημα ὄντως καίριο καί πολύ σημαντικό γιά τήν ζωή
μας καί τήν προοπτική της, τό ὁποῖο ἀπασχολεῖ τόν ἄνθρωπο σέ κάθε ἐποχή,
τόσο προσωπικά ὅσο καί συλλογικά.
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Πρίν ξεκινήσω τήν ἀνάπτυξη καί τήν ἀνάλυση τῆς ἀπάντησής μου, θά
παραθέσω ἕνα μικρό διάγραμμα, τό ὁποῖο θά βοηθήσει πάρα πολύ νά κατα-
λάβουμε αὐτό πού τίθεται ὡς ἐρώτημα ἀπό τήν ἀρχή. Ὅταν διαβάζουμε τήν
Ἁγία Γραφή καί τήν Βιβλική Γραμματεία, καί ἐννοῶ τήν Παλαιά καί τήν Καινή
Διαθήκη, συναντᾶμε ἕνα ὁρατό σχῆμα πού διακρίνει τρία ἀσύμμετρα φάσματα.

Πρό-αἰώνιο [(α) Τριαδικός Θεός καί (β) Δημιουργία] – Ἱστορία – Ἔσχατα

Μέ βάση αὐτό τό σχῆμα χαράσσουμε νοητά δύο κάθετες γραμμές, οἱ
ὁποῖες θά χωρίσουν τρία μεγάλα καί ἐπώνυμα γιά τήν Θεολογία φάσματα,
τρία νοητά φάσματα-καταστάσεις, μέ τρεῖς ἀντίστοιχες ἔννοιες πού τά χαρα-
κτηρίζουν, ὅπως φαίνονται στόν πίνακα: Προαιώνιο-Ἱστορία-Ἔσχατα, μέ τό
«Προαιώνιο» νά σημαίνει τό πρίν ἀπό τήν Δημιουργία τοῦ κόσμου, μέ τήν
«Ἱστορία» νά ταυτίζεται μέ τόν κόσμο μας, τό [πτωτικό] κτιστό, καί, τέλος, μέ
τά «Ἔσχατα» νά ταυτίζονται μέ τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία δέν εἶναι
τίποτε ἄλλο παρά τό γεγονός τῆς ἐπιθυμητῆς καί ἀμοιβαίας κοινωνίας ἀνθρώ-
που καί Θεοῦ, ἡ ἀπόλυτη καί ἔσχατη κοινωνία μας μέ τόν Θεό. Πάνω σέ αὐτή
τήν προτεινόμενη βιβλική δομή μᾶς ἀποκαλύπτεται ἕνας κόσμος, ὁ ὁποῖος δέν
εἶναι πάντοτε προφανής ἔξω ἀπό τό θεολογικό κοίταγμα. Ἄρα, ἐξ ὁρισμοῦ, θά
χρησιμοποιήσουμε ὡς μεθοδολογία, ὡς δρόμο, ὡς ὁδηγό, ὡς ποδηγέτη τήν
Θεολογία. Μία θεολογική μεθοδολογία ἀπάντησης ὅμως πού θά μᾶς «βγάλει»
λίγο ἔξω ἀπό τό πλαίσιο καί τό φάσμα τῆς Ἱστορίας (= τοῦ κόσμου μας), ἐντός
τῆς ὁποίας ζοῦμε καί ἐντός τῆς ὁποίας γεννήθηκε (καί) τό τεθέν ἐρώτημα, ἐνῶ
οἱ φιλοσοφικές καί ἐπιστημονικές ἀπαντήσεις πού δίδονται στό ἴδιο ἐρώτημα
παραμένουν ὅλες καί ἐξαντλοῦνται ἀπαντητικά, καί ἀποκλειστικά, μέσα στό
πλαίσιο καί τό φάσμα τῆς Ἱστορίας. Μέ ἄλλα λόγια, ἡ θεολογική μεθοδολογία
προσεγγίζει τό ἐρώτημα μέ τρόπο πού θυμίζει τόν Ἀρχιμήδη, ὅταν ἀνακάλυψε
τόν μοχλό πρώτου εἴδους, ὅπως λέμε στήν Φυσική, ὁ ὁποῖος διατύπωσε τήν
περίφημη φράση, ἀπευθυνόμενος πρός τόν (Ἕνα τοῦ Ἐνοθεϊσμοῦ) Θεό: «Δῶς
μοί πά στῶ καί τᾶν γᾶν κινάσω»· δῶσε μου, λέει, ἕναν τόπο νά σταθῶ ἔξω ἀπό
τήν γῆ καί θά κινήσω ὅλη τήν γῆ. Αὐτό πού ζήτησε ὁ Ἀρχιμήδης ὡς αἴτημα,
καί, ἐννοεῖται,… «δέν τό κατάφερε»!, τό ζήτησαν καί οἱ φιλόσοφοι ἐντός τῆς
Ἱστορίας. Ζήτησαν καί αὐτοί «ἕναν τόπο νά πατήσουν» καί δέν τά κατάφεραν.
Αὐτόν τόν «τόπο» ἐπιζητᾶ καί ἡ Ἐπιστήμη, μέσα ἀπό τήν τριπλή μεθοδολογία
της: τήν παρατήρηση, τό πείραμα καί τόν μαθηματικό λογισμό. Αὐτόν τόν
«τόπο» μᾶς τόν προσφέρει ἡ Θεολογία –ἤ καλύτερα ἡ Θεανθρωπολογία–, ἡ
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ὁποία καί θά μᾶς συνδράμει στήν ἀναζήτηση τῆς ἀναμενόμενης ἀπάντησης.
Θά βγοῦμε λοιπόν «ἔξω ἀπό τόν χῶρο (= Ἱστορία)» καί θά πλαισιώσουμε θεο-
λογικά τήν Ἱστορία μέ μία θέασή της «ἐκ τῶν ἔξω». Αὐτήν τήν δυνατότητα μᾶς
τήν δίδει πράγματι (μόνον) ἡ Θεολογία.

Ὅπως βλέπουμε λοιπόν στό διάγραμμα, οἱ δύο γραμμές χωρίζουν τρία
μεγάλα φάσματα, τά ὁποῖα οἱ Πατέρες τά ἀποκαλοῦν, τόσο γιά νά τά ὀνομα-
τίσουν ὅσο καί νά τά διακρίνουν, μέ τούς ὅρους πού ἀναγράφονται ἀκριβῶς.
Ἄς δοῦμε τά φάσματα αὐτά ἕνα πρός ἕνα, γιά νά ἀντιληφθοῦμε τί σημασία
ἔχουν αὐτά γιά ἐμᾶς καί γιά τήν ἀναζητούμενη ἀπάντηση. Καί θά δοῦμε μέσα
ἀπό τήν προσέγγιση αὐτή πόσο ἁπλά οἱ Πατέρες ὁραματίστηκαν νά δώσουν
ἀπαντήσεις στά ἀδιέξοδα ἀλλά καί στίς δυσκολίες πού εἶχαν οἱ φιλόσοφοι, οἱ
ἐπιστήμονες, καθώς καί οἱ ἄνθρωποι στήν καθημερινότητά τους. Καί, τέλος, στό
πλαίσιο αὐτό θά διαπιστώσουμε ὅτι ὁ Θεός ἔδωσε μία προοπτική στήν Δημιουρ-
γία καί οὐσιαστικά δημιούργησε καί ἐμᾶς, ἀκριβῶς γιατί θέλει κάπου νά μᾶς ὁδη-
γήσει. Αὐτή τήν πορεία θά δοῦμε ἐδῶ πολύ σύντομα, καί μέσα ἀπό αὐτό τό κοί-
ταγμα θά προκύψει ἀβίαστα καί ἡ ἀναμενόμενη ἀπάντηση.

Μέ τόν ὅρο Προ-αἰώνιο, πρίν ἀπό τούς κτιστούς αἰῶνες, οἱ Πατέρες
θέλησαν νά ἀποδώσουν τήν κατάσταση, –ἄν ἦταν κατάσταση–, πρίν ἀπό τήν
Δημιουργία. Ἄρα, βρισκόμαστε σέ μία κατάσταση πρίν νά δημιουργηθεῖ ὁ
ἄνθρωπος, ὅπου ὑπάρχει μόνον ὁ τριαδικός Θεός, τά Τρία Πρόσωπα τῆς
Ἁγίας Τριάδος, «ἀσύγχυτα καί ἀδιαίρετα μεταξύ τους», καί δέν ὑπάρχει τίποτε
ἄλλο, τό ἀπόλυτο μηδέν. Κάποια στιγμή –ἄν αὐτό ἦταν «στιγμή»–, αὐτή ἡ
τριαδική Κοινωνία Προσώπων, ὅπως τήν ἀποδίδει πολύ ὡραῖα ἡ Γένεση, τό
πρῶτο βιβλίο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἔλαβε μία ἀπόφαση (καί οἱ λέξεις στιγμή
καί ἀπόφαση, ὅπως καί φάσμα, εἶναι ἀνθρωπομορφικές· εἰσάγουμε στήν ζωή
τοῦ Θεοῦ τήν τριαδική ἀνθρωπομορφισμούς, λόγω τῆς ἀδυναμίας τοῦ ἀνθρω-
πίνου κτιστοῦ λόγου νά πεῖ καί νά περιγράψει κάτι περισσότερο ἀπό τήν
ἄκτιστη κατάσταση τοῦ Θεοῦ). Ἁπλῶς ἐδῶ θά δείξουμε περισσότερο τί ἔχει
κάνει ὁ Θεός παρά θά περιγράψουμε οὐσιαστικά, γιατί δέν μποροῦμε νά γνω-
ρίζουμε αὐτό τό πράγμα ἐπακριβῶς, λόγω τοῦ ὅτι ξεφεύγει ἀπό τήν δική μας
διάσταση. «Ἀποφασίζει» λοιπόν ὁ τριαδικός Θεός νά κάνει αὐτό πού μᾶς λέει
ἡ Παλαιά Διαθήκη, ἡ Γένεση: «…ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ’ εἰκόνα ἡμετέραν
καί καθ’ ὁμοίωσιν» (Γέν. 1, 26), καί οὕτω καθ’ ἑξῆς.

Βρισκόμαστε πρίν ἀπό τήν Ἱστορία. Ἡ Ἱστορία δέν ὑπάρχει, οὔτε τό ἄλλο
φάσμα μέ τά Ἔσχατα, πού βρίσκεται παραδίπλα. Βρισκόμαστε στό Προαιώ-
νιο, τό πρῶτο καί μόνο φάσμα, καί ἐκεῖ ὁ Θεός δημιουργεῖ συνολικά (αὐτό
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πού θέλει νά σημάνει καί ἡ λέξη, τό ρῆμα δημιουργῶ) τήν Δημιουργία, σύνολη
τήν Δημιουργία, ἐνῶ στήν ἕκτη μέρα δημιουργεῖ τόν ἄνθρωπο καί τόν προσκα-
λεῖ νά προσλάβει, ὄντας ὁ ἴδιος ἡ κορωνίδα τῆς Δημιουργίας, σύνολη τήν Δημι-
ουργία καί νά τήν φέρει σέ ὀντολογική κοινωνία μέ τόν Θεό. Τί συμβαίνει ὅμως
ἐδῶ; Ἐδῶ ἔχουμε ἕνα στοιχεῖο ἰδιαίτερο, ὅτι ὁ Θεός θέλει νά οἰκοδομήσει τίς
σχέσεις Του μέ τόν ἄνθρωπο καί μέ τήν Δημιουργία σέ μιά βάση ἐλευθερίας
καί ἀγάπης, ἑτερότητας καί κοινωνίας, γι’ αὐτό καί δημιουργεῖ τόν ἄνθρωπο
ὡς ἑτερότητα, ὡς κάτι ἔξω ἀπό αὐτόν, διαφορετικό ἀπό αὐτόν, ἑτερούσιο, καί
τόν καλεῖ ἐλεύθερα νά ἔλθει σέ κοινωνία μαζί Του. Ἐμεῖς, ἑπομένως, εἴμαστε
δημιουργημένοι, κτιστοί, ἐνῶ ὁ Θεός εἶναι ἄκτιστος. Ἄρα, στό πρῶτο φάσμα,
ἐκεῖ ἔχουμε τόν Θεό, τόν ἄκτιστο Θεό, ἔχουμε τό ἄκτιστο μόνο Του (α), τό
ὁποῖο προβαίνει, ἀπό ἕνα σημεῖο καί μετά, σέ μία ἐνέργεια, γιά νά δημιουργή-
σει τό κτιστό, δημιουργεῖ δηλαδή ἐμᾶς τούς ἀνθρώπους, δημιουργεῖ σύνολη
τή Δημιουργία (β).

Ποιά θά ἦταν ἡ συνέχεια, καί τί θά γινόταν, ἐάν ὄντως συνέβαινε ἀκριβῶς
αὐτό πού ὁ Θεός ὁραματίστηκε; Θά εἴχαμε μία πορεία, ἡ ὁποία θά περνοῦσε
ἀπ’ εὐθείας ἀπό τό Προαιώνιο στά Ἔσχατα, χωρίς νά διαμεσολαβήσει ἡ Ἱστο-
ρία (πού προέκυψε μέ τήν πτώση τοῦ κτιστοῦ). Δηλαδή θά δημιουργεῖτο μία
κοινωνία ἀνάμεσα στόν Θεό καί τήν Δημιουργία διά μέσου τοῦ ἀνθρώπου, ἡ
ὁποία κοινωνία θά μᾶς ἔφερε σέ μία ἐσχατολογική κατάσταση ἀμετάβλητη,
πού χαρακτηρίζεται ἀπό τήν Βίβλο ὡς Ἔσχατα καί ὡς Βασιλεία. Μιά λεπτο-
μέρεια ἐδῶ ἔχει τήν σημασία της. Τό ἀρχικό σχέδιο τοῦ Θεοῦ οὐσιαστικά ἦταν
ἀπό τό Προαιώνιο, τό ὁποῖο συμπεριλαμβάνει σύνολη τήν προ-πτωτική Δημι-
ουργία, νά περάσουμε κατ’ εὐθείαν στά Ἔσχατα, χωρίς νά μεσολαβήσει ἡ Ἱστο-
ρία. Ἡ ἐπιλογή τοῦ ἀνθρώπου πού υἱοθέτησε ἐλεύθερα ἔναντι τοῦ Θεοῦ, δηλ.
ἡ ἐπιλογή ἀπομάκρυνσης καί ἡ αὐτονομημένη ὑπαγωγή συνόλης τῆς Δημιουρ-
γίας στόν ἑαυτό του, χωρίς τήν κοινωνιακή ἀναφορικότητα στόν Δημιουργό
Θεό, ἄλλαξε τήν πορεία τῶν πραγμάτων. Δέν θά προέκυπτε, ἑπομένως, ἡ Ἱστο-
ρία στήν πτωτική της μορφή, δέν ἦταν στό ἀρχικό σχέδιο τοῦ Θεοῦ καί δέν τήν
εἴχαμε ἀνάγκη.

Στήν συνέχεια θά προσεγγίσουμε δειγματοληπτικά τήν προέλευση τῆς
Ἱστορίας, γιά νά ἀντιληφθοῦμε συνολικά τόσο τήν ὅλη πορεία τῶν καταστά-
σεων ὅσο καί τόν συσχετισμό τῶν τριῶν φασμάτων. Ἐδῶ χρειαζόμαστε ἕνα
παράδειγμα, γιά νά γίνει κατανοητό ἀπό τό τεθέν ἐρώτημα τό περιεχόμενο τοῦ
σύμπαντος κτιστοῦ στήν σημερινή πτωτική του μορφή καί κατάσταση. Νά
φανταστοῦμε ὅτι στήν ἄκρη μίας αἴθουσας ὑπάρχει μία ἑστία φωτιᾶς, ἕνα τζά-
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κι, ὅπου καίει ἀτέρμονα ἡ φωτιά. Τήν στιγμή πού ἔξω ὑπάρχει κρύο καί παγω-
νιά, ἡ φωτιά μέσα ἔχει μία θερμαντική ἱκανότητα, ἡ ὁποία βοηθάει ἐκεῖνο τόν
ἄνθρωπο πού βρίσκεται κοντά της, πού βρίσκεται σέ ζωτική κοινωνία μαζί
της, νά τοῦ δίδει δύναμη καί νά τόν ἐνισχύει ὑπαρκτικά, γιά νά ζεῖ. Στό ἁπλό
αὐτό παράδειγμα, νά ταυτίσουμε τήν ἀτέρμονη φωτιά μέ τό ἄκτιστο καί τόν
ἄνθρωπο μέ τό κτιστό, γιά νά ἀντιληφθοῦμε ὅτι τό ἄκτιστο ἔχει τήν ζωή ἀπό
μόνο του αὐθύπαρκτα, αὐθυπόστατα καί αὐτόφωτα, ὅτι τό ἄκτιστο ἔχει αὐτή
τήν ἰδιότητα νά ἐκπέμπει ζωή, νά δίνει ζωή, νά προσφέρει ζωή, νά χαρίζει ζωή.
Αὐτήν τήν ζωή χάρισε τό ἄκτιστο στό κτιστό, τό ὁποῖο, ὡς κτιστό καί ὡς δημι-
ούργημα, εἶναι ἑτεροϋπόστατο καί ἑτερόφωτο… Γιά νά ἐπιστρέψουμε στό
παράδειγμα, ἡ φωτιά προτείνει στόν ἄνθρωπο· «μεῖνε κοντά μου, μεῖνε σέ κοι-
νωνία μαζί μου. Μένοντας κοντά μου, θά παραμείνεις ἐν ζωῇ, θά ζεῖς αἰώνια,
συνεχῶς καί γιά πάντα. Ἐάν ἀπομακρυνθεῖς ἀπό ἐμένα, ἐλεύθερος εἶσαι νά
τό κάνεις, ἁπλῶς σοῦ ἐπισημαίνω ἕνα πράγμα μόνο. Ὅτι ἡ ἀπομάκρυνση ἀπό
τήν ἑστία τῆς φωτιᾶς, δηλ. ἡ διακοπή κοινωνίας μαζί της, θά ἔχει ὡς ὀντολο-
γική συνέπεια νά βρεθεῖς μόνος σου ἐκεῖ ὅπου θά ὑπάρχει παγωνιά (= ἡ
ἀπουσία τῆς ζωηφόρου θερμαντικῆς φωτιᾶς) καί δέν θά μπορέσεις νά κρατη-
θεῖς ἐν ζωῇ, μέ ἀποτέλεσμα νά διαφθαρεῖ καί ἀπολεστεῖ ἡ ζωή σου, νά ἐκμη-
δενιστεῖ καί νά ἐπέλθει ὁ θάνατος. Δηλαδή, ἡ σχέση κοινωνίας τοῦ κτιστοῦ μέ
τήν πηγή τῆς ζωῆς, τό ἄκτιστο, θά τοῦ πρόσφερε αἰωνιότητα». Μέ ἄλλα λόγια,
τό κτιστό, ὁ ἄνθρωπος μέ σύνολη τήν Δημιουργία, εἶχε δύο ἐπιλογές ἐν πλήρει
ἐλευθερίᾳ: ἤ νά μείνει κοντά στό ἄκτιστο ἀπό ἐλεύθερη ἐπιλογή κοινωνίας
μαζί του καί νά ζήσει αἰώνια, ἤ νά κινηθεῖ, καί πάλι ἐλεύθερα, αὐτονομημένα
καί μακριά ἀπό τό ἄκτιστο, ἡ ἀπομάκρυνση ἀπό τό ὁποῖο θά εἶχε ὡς συνέ-
πεια τόν ὀντολογικό θάνατο.

Ἐδῶ, οὐσιαστικά, προσπαθῶ μέ ἕναν ἄλλο, ἁπλό καί διλημματικό τρόπο
νά ἀποδώσω τά νοήματα, τά ὁποῖα ὑπάρχουν ὁπωσδήποτε ἀνθρωπόμορφα,
λακωνικά καί ἀφαιρετικά μέσα στήν Γένεση. Ἐκεῖ λοιπόν ὁ Θεός εἶπε στόν
ἄνθρωπο· «μεῖνε μαζί μου», «μεῖνε σέ κοινωνία μαζί μου». Μένοντας ἀρχικά
μαζί Του, ἀρχίζει νά ἀποκτᾶ μιά κοινωνία προσωπική μέ τό ἄκτιστο. Καί
θυμᾶστε, παρουσιάζει ἐκεῖ ἡ Γένεση ὅτι κάθε ἀπόγευμα ὁ Θεός... περπατοῦσε,
(ὁ Θεός δέν ἔχει πόδια), ὅπως στό σημεῖο πού βρισκόμαστε, στό Προαιώνιο,
δέν ὑπάρχει ὁ χρόνος («κάθε ἀπόγευμα…») μέ τήν ἔννοια πού τόν ἔχουμε
τώρα, καθώς ἐπίσης καί ὁ Παράδεισος τόν ὁποῖο ἀποδίδουμε ὡς χῶρο, δέν
ἔχει τήν αἴσθηση ὁ χῶρος, ὅπως τόν γνωρίζουμε τώρα, γιατί ὅλα αὐτά εἶναι
πτωτικά, εἶναι ἀποδώσεις μετά τήν πτώση. Ἔχουμε, λοιπόν, ἐδῶ τόν Θεό, ὁ
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ὁποῖος ἀρχίζει καί κινεῖται (ὀντολογική κίνηση) στήν προοπτική τῆς κοινωνίας
μέ τόν ἄνθρωπο καί καθημερινά ἀνανεώνει καί διατηρεῖ αὐτή τήν ἐπαφή.
Κάποια στιγμή λέει στόν ἄνθρωπο· «θά μείνετε μέσα σέ αὐτόν ἐδῶ τόν χῶρο
τῆς συνάντησής μας, αὐτός εἶναι ὁ χῶρος ὁ κοινός» (αὐτό σημαίνει βιβλικά,
ὡς προοπτική, ἡ λέξη Παράδεισος), «μέσα στόν ὁποῖο θά κοινωνοῦμε, ἁπλῶς
δέν θά πᾶτε νά φᾶτε ἀπό τό δέντρο τῆς γνώσης τοῦ καλοῦ καί τοῦ κακοῦ».
Τί τοῦ ζήτησε ἐκείνη τήν ὥρα· τοῦ ἔθεσε ὁ Θεός ἕνα σημεῖο, γιά νά τοῦ δώσει
τήν δυνατότητα νά ἐνεργήσει ἐλεύθερα καί ἀνεπηρέαστα, σάν αὐτό τό σημεῖο
πού ἀνέφερα καί ἐγώ μέ τό παράλληλο παράδειγμα μέ τήν ἑστία τῆς φωτιᾶς.
Τοῦ τό εἶπε ὁ Θεός, καί εἶναι σάν νά τοῦ ἔλεγε· «μήν ἀπομακρυνθεῖς ἀπό
μένα, γιατί ἄν ἀπομακρυνθεῖς καί διακόψεις τήν κοινωνία μαζί μου, αὐτή ἡ
ἀπομάκρυνση θά ἔχει συνέπειες ὑπαρξιακές, ἀρνητικές συνέπειες ὀντολογι-
κές, καί θά πεθάνεις».

Ὁ ἄνθρωπος, ἐπειδή θεωρεῖ ὅτι μπορεῖ καί μόνος του νά πορευθεῖ, ἐξέρ-
χεται ἀπό τήν κοινωνία μέ τό ἄκτιστο καί ἀπομακρύνεται ἀπό τόν Θεό. Βγαί-
νοντας ὅμως ἔξω ἀπό «τήν αἴθουσα μέ τήν ἑστία τῆς φωτιᾶς», ἀπό τό ζωηφό-
ρο ἄκτιστο, ἐνῶ στήν ἀρχή ἀρχίζει νά νιώθει ὅτι μπορεῖ νά πορευθεῖ καί μόνος
του, θεώρησε ὅτι δέν χρειαζόταν νά ἔχει ἐπαφή μέ τήν «ἑστία». Ἀλλά ἡ «ἀπου-
σία φωτιᾶς» (= μή κοινωνία μέ τό ἄκτιστο) προκάλεσε τήν κατάσταση ἀδυνα-
μίας νά μπορεῖ νά πορευθεῖ αὐτόνομα, γιατί ἔχασε τήν ἐπαφή μέ τόν ζωοδότη
Θεό. Λαμβάνει λοιπόν ἐλεύθερα αὐτήν τήν ἀπόφαση ὁ ἄνθρωπος καί ἀπομα-
κρύνεται ἀπό τόν Θεό καί προχωρᾶ ἔξω ἀπό τήν κοινωνία καί μακριά ἀπό
τόν Θεό. Αὐτό εἶχε ὡς συνέπεια αὐτό πού ἐμεῖς γνωρίζουμε ἤδη ἀπό τήν
Παλαιά Διαθήκη, νά χάσει δηλ. ὁ ἄνθρωπος τήν ὀντολογική ἐπαφή, νά χάσει
τήν ὑπαρξιακή κοινωνία μέ τόν Θεό, ἡ ὁποία τόν ἔτρεφε ὑπαρξιακά. Καί αὐτό
εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νά ἔχουμε αὐτό πού ἀποκαλεῖται «πτώση τοῦ ἀνθρώ-
που» καί τήν «ἀνάδυση τῆς Ἱστορίας». Δηλαδή τί σημαίνει πτώση; Εἶναι ἡ
στιγμιαία ἀπόφαση πού ἔλαβε ὁ ἄνθρωπος καί εἶπε ὅτι πορεύομαι ἀπό ἐδῶ
καί πέρα αὐτόνομα καί μόνος μου. Αὐτό ἦταν ἡ ἐλεύθερη ἐπιλογή του, ἀλλά
πού οὐσιαστικά σήμαινε ὅτι δέν ἤθελε νά κρατήσει τήν κοινωνία του μέ τόν
Θεό. Καί ὁ Θεός τόν ἄφησε ἐλεύθερο. Ἄρα, ἐδῶ δημιουργεῖται ἕνα ρῆγμα,
ὅπου ὁ ἄνθρωπος περιέρχεται σέ κατάσταση πτωτική, σέ κατάσταση ὀντο-
λογικῆς πτώσης, ὁπότε καί ἡ ἀνθρωπότητα ἀκολουθεῖ πλέον μία ἄλλη
πορεία.

Ἀπό ἐκείνη τήν ὥρα ἀρχίζει ἡ Ἱστορία. Πῶς συνέβη αὐτό; Μόλις ὁ Ἀδάμ
καί ἡ Εὔα πλησίασαν στό δέντρο πού εἶχε αὐτόν τόν καρπό πού ὁ Θεός τούς
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ἔβαλε ὡς ὅριο γιά νά ἀναδειχθεῖ ἡ ἐλευθερία τους, τούς εἶπε· «ἀπό αὐτό τό
δέντρο νά μήν φᾶτε». Αὐτό πού λέει ὁ Θεός ἐκεῖ, θά μποροῦσε νά τό πεῖ μέ
τόν ἐξίσου ἁπλό τρόπο. Καί αὐτό, ἐπειδή κάποιοι παρεξηγοῦν τό συγκεκριμένο
γεγονός καί δέν μποροῦν νά ἀντιληφθοῦν τί ἀκριβῶς ὁ Θεός ἤθελε νά κάνει
ἐκείνη τήν ὥρα. Θά μποροῦσε νά τούς πεῖ τό ἑξῆς ἁπλό: «Δέν θά κρατήσετε
μέ τό δεξί σας χέρι τό ἀριστερό σας αὐτί. Μήν κάνετε αὐτή τήν κίνηση· ἐάν
κάνετε αὐτή τήν κίνηση, θά πεθάνετε». Ἦταν μία μορφή ὑπενθύμισης καί μιά
μορφή, πού θά θέλησε ὁ Θεός νά ἐγκαθιδρύσει, κοινωνίας καί σχέσης μέ τόν
Θεό, μέ κριτήρια ἐλευθερίας καί ἐλεύθερης ἐπιλογῆς. Ποιά ἦταν ἡ προοπτική;
Αὐτή πού ὑπῆρχε στό Προαιώνιο: νά ἀναλάβει ὁ ἄνθρωπος ὅλη συνολικά τήν
Δημιουργία καί νά τήν προσφέρει στόν Θεό. Ἀντί αὐτοῦ ὅμως ὁ ἄνθρωπος ἀπέ-
κοψε τήν κοινωνία μαζί Του, μέ σκοπό νά συνδέσει ἀποκλειστικά τήν Δημιουρ-
γία μέ τόν ἑαυτό του, θεωρώντας ὅτι θά ἀποκτήσει ἔτσι ὁ ἴδιος ἰδιώματα τοῦ
Θεοῦ («θά γίνει καί αὐτός θεός», ὅπως ἐπισημαίνει ἡ Γένεση). Αὐτό εἶχε ὡς
συνέπεια νά ἀπολεσθεῖ ἡ ἀναφορικότητα, ὡς γενεσιουργός πηγή ζωῆς, καί νά
χάσει ὁ ἄνθρωπος καί τήν Δημιουργία καί τόν ἑαυτό του, μετατρέποντας τό
δημιουργικό κτιστό σέ πτωτικό κτιστό.

Ἔτσι, προέκυψε τό πτωτικό κτιστό, ὁ κόσμος, ὅπως τόν χαρακτήριζαν οἱ
φιλόσοφοι στήν ἀρχαιότητα, ἕνα ἐπιφαινόμενα αὐθύπαρκτο κόσμημα. Ἄρα
δέν περιμένουμε τούς Ἐπιστήμονες σήμερα νά μᾶς ποῦν ὅτι τό σύμπαν ἔγινε
μόνο του· τό συνέλαβαν ἤδη μέ αὐτόν τόν τρόπο ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων οἱ
φιλόσοφοι. Ἐμεῖς ὅμως ἀκολουθῶντας ὄχι τή φιλοσοφική ὁδό καί ὁρολογία,
ἀλλά τή βιβλική, δέν (θά) τόν ἀποκαλοῦμε κόσμο ἀλλά τόν ἀποκαλοῦμε κτίση
(= κτίστηκε, δημιουργήθηκε ἀπό Κάποιον), τόν ἀποκαλοῦμε πλάση (= πλά-
στηκε ἀπό Κάποιον). Οἱ θεολόγοι, ὡστόσο, παρασύρθηκαν ἀπό τούς φιλοσό-
φους καί μιλοῦν γιά κοσμολογία, ἐνῶ ἐμεῖς ἐδῶ δέν μιλοῦμε γιά κοσμολογία
(= αὐτόκλητα καί αὐθύπαρκτα ἐμφανισθέντα κόσμο), ἀλλά μιλοῦμε γιά κτι-
σιολογία (= ἑτερόκλητα καί ἐτερογενῶς δημιουργηθεῖσα κτίση). Δυστυχῶς,
αὐτός ὁ ὅρος δέν πέρασε στήν καθημερινή μας γλῶσσα ἀλλά οὔτε καί στήν
ἐγκυκλοπαιδική καταγραφή. Πράγματι, ἐδῶ ἔχουμε ἕνα ζήτημα, διότι ἀπό
αὐτήν τήν στιγμή διαφοροποιούμαστε ἀπό τούς φιλοσόφους καί τούς ἐπιστή-
μονες. Οἱ φιλόσοφοι καί οἱ ἐπιστήμονες θεωροῦσαν, ὅπως καί θεωροῦν, ὅτι ὁ
κόσμος (= κόσμημα) ἔγινε μέ ἕναν τρόπο ἀπό μόνος του, ἔγινε μέ μία φυσική
δυναμική, ἦταν ἀποτέλεσμα μιᾶς ἐξέλιξης ἤ μιᾶς ἔκρηξης ἤ ὁποιοδήποτε ἄλλο
γεγονός στό ὁποῖο ἀπουσιάζει ἐξ ὁρισμοῦ (ἐπιστημονικό ἀξίωμα) ὁ Θεός μέ
τόν τρόπο πού τόν τοποθετεῖ ἡ Ἁγία Γραφή στήν κτισιολογία, καί γνωρίζουμε
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ἐμεῖς. Ἄν δεχθοῦμε, ὅμως, φιλοσοφικά (κόσμος) ἤ ἐπιστημονικά (ἔκρηξη-ἐξέ-
λιξη) τόν κόσμο, σημαίνει ὅτι ὁ κόσμος δέν ἔγινε ἀπό ἀγάπη γιά προσωπική
κοινωνία (βιβλική προοπτική), ἀλλά ἔγινε αὐτό πού λένε καί οἱ ἐπιστήμονες
κάποιες φορές τυχαῖα, ὁπότε καί ἡ ἀνθρώπινη ζωή γίνεται μοιραία (ἡ κυρίαρ-
χη, καταπιεστική καί ἀναπόφευκτη μοίρα τῶν ἀρχαίων λαῶν, ὁπότε καί ὁ
ἄνθρωπος γίνεται μοιραῖος). Ἑπομένως, στήν περίπτωση αὐτή, χάνουμε τήν
προοπτική ἐλευθερίας καί ἀγάπης… Ὡστόσο, τό ζήτημα εἶναι καθαρά μεθο-
δολογικό γιά τό κάθε θεολογικό, φιλοσοφικό ἤ ἐπιστημονικό μέγεθος ἀντί-
στοιχα. Τόσο οἱ Φυσικές Ἐπιστῆμες ὅσο καί οἱ Ἀνθρωπιστικές Ἐπιστῆμες
(Φιλοσοφία, Ψυχολογία, Κοινωνιολογία), ἐπειδή βρίσκονται ἀνεπτυγμένες
ἀποκλειστικά καί μόνο στό φάσμα τῆς Ἱστορίας, μεθοδολογικά ἀδυνατοῦν νά
ἀγγίξουν τά ἄλλα δύο φάσματα. Γι’ αὐτό καί δέν ἀναμένει κανείς ἀπό ὅλες τίς
«Ἐπιστῆμες τῆς Ἱστορίας» νά μποροῦν νά δοῦν καί νά προσεγγίσουν κάτι στό
ἑκατέρωθεν ἐπέκεινα τοῦ πτωτικοῦ κτιστοῦ, νά ἀναπτύξουν ἐξωκτισιακή
θεώρηση καί ἀντίληψη τῆς ζωῆς.

Ἔτσι, ἀφήνουμε τήν φιλοσοφική κοσμολογία καί ἐπιστρέφουμε στήν βιβλι-
κή κτισιολογία, ἡ ὁποία προϋποθέτει στήν βάση της κοινωνία σχέσης μέ τόν
Θεό. Ὁ Θεός, λοιπόν, ἀπό ἀγάπη, τήν ἀγάπη (= κοινωνία) πού ζοῦν τά τρία
Πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος τήν δίδει, τήν προσφέρει μέσα ἀπό τήν Δημιουρ-
γία Του καί σέ ἄλλα ὄντα καί τά καλεῖ νά μετάσχουν σέ αὐτή τήν Ἀγάπη, σέ
αὐτή τήν Κοινωνία μέ τόν Θεό. Μόνο πώς αὐτό πού κάνει, καί μᾶς ἐνδιαφέρει
πάρα πολύ ἐμᾶς αὐτό ἀπό τήν ἀρχή, εἶναι, γι’ αὐτό χρησιμοποίησα τή λέξη
ἑτερότητα, ὅτι τόν δημιουργεῖ μέ ἕνα τέτοιο τρόπο πού νά μπορεῖ ἐλεύθερα
ἐάν θέλει ὁ ἄνθρωπος νά κοινωνήσει μέ τόν Θεό ἤ νά ἀπομακρυνθεῖ ἀπό τόν
Θεό. Καί ὁ ἄνθρωπος τελικά δέν διάλεξε τήν κοινωνία μέ τόν Θεό, ἀλλά ἐπέ-
λεξε νά αὐτονομηθεῖ ἀπό τόν Θεό καί ἀπομακρύνθηκε.

Στή συνέχεια ἔχουμε τήν Ἔξοδο τῶν Πρωτοπλάστων ἀπό τόν Παράδεισο
(= ἀπό τήν ἄμεση κοινωνία μέ τόν Θεό). Ἐδῶ συναντᾶμε ἕνα στοιχεῖο πού σχε-
τίζεται ἀναφορικά μέ τήν τωρινή κατάσταση καί εἰκόνα τοῦ σύμπαντος. Ὁ
Θεός, λέει ἡ Ἁγία Γραφή, ἔντυσε τόν Ἀδάμ καί τήν Εὔα μέ «δερμάτινους
χιτῶνες». Ἐδῶ γίνονται διάφορες ἑρμηνεῖες ἀπό διάφορους καί λένε ὅτι ὁ
Θεός, ἐπειδή ἦταν ἀγάπη, τούς φρόντισε μέ τό νά τούς ἐνδύσει, γιά νά μή
κρυώνουν ἤ γιά νά «καταπολεμήσει τόν γυμνισμό» (sic), κ.λπ.. Ἡ πατερική
ἑρμηνεία καί ἡ ἀναφορά ἐδῶ εἶναι ὅτι μέ τόν ὅρο «δερμάτινους χιτῶνες» τούς
ἔδωσε τό ἀνθρώπινο σῶμα, τό ὁποῖο ἔχουμε καί οἱ ἄνθρωποι μέχρι σήμερα
(πρβλ. ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης). Αὐτοί εἶναι οἱ σάρκινοι χιτῶνες, πού σημαίνει
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ὅτι ἐκείνη τήν ὥρα ἀλλάζει τρόπο ὕπαρξης ὁ ἄνθρωπος, ὁ Ἀδάμ καί ἡ Εὔα,
καί βέβαια σύνολη ἡ Δημιουργία. Αὐτό σημαίνει ὅτι ἀρχίζει νά ὑπάρχει μία και-
νούργια κατάσταση, μέ χαρακτηριστικά τήν φθορά καί τόν θάνατο, ἡ ὁποία
φτάνει μέ τή μορφή πού τήν γνωρίζουμε σήμερα, καί ὅτι τήν δυσκολία πού
ἔχουμε ἐμεῖς νά δοῦμε τόν Θεό μέ τά σάρκινά μας μάτια τήν ἀποκτοῦν μόλις
τότε καί ὁ Ἀδάμ καί ἡ Εὔα. Τά σάρκινα μάτια, ὅπως δέν ἀφήνουν ἐμᾶς νά ἀτε-
νίσουμε τό ἄκτιστο, μέ τόν ἴδιο ἀκριβῶς τρόπο ἐμπόδισαν καί τόν Ἀδάμ καί
τήν Εὔα ἀπό ἐκείνη τήν στιγμή νά ἀτενίσουν τόν Θεό.

Τά πράγματα ἀπό ἐδῶ καί πέρα εἶναι πιό ἁπλά, γιατί βρισκόμαστε στόν
χῶρο καί τό πεδίο τῆς Ἱστορίας. Ἐμεῖς ὅλοι δέν ἔχουμε τή μοναδική ἐμπειρία
τήν ὁποία ἔχουν μόνον ὁ Ἀδάμ καί Εὔα. Ὁ Ἀδάμ καί ἡ Εὔα εἶναι οἱ πιό τρα-
γικές φιγοῦρες τῆς Ἱστορίας, γιατί ἔχουν τήν ἐμπειρία τοῦ Προαιώνιου καί,
στή συνέχεια, ἔχουν καί τήν ἐμπειρία τῆς Ἱστορίας, καθώς αὐτοί βρέθηκαν στό
ἐπίκεντρο τῆς μεταλλαγῆς. Καί ἐκεῖ κατάλαβαν τί σημαίνει «μήν ἀπομακρυν-
θεῖτε ἀπό ἐμένα, γιατί ἄν θά ἀπομακρυνθεῖτε ἀπό ἐμένα», τούς εἶπε ὁ Θεός,
«θά πεθάνετε». Διάλεξαν αὐτόν τόν δρόμο, ἀλλά ἀπό τήν στιγμή ἐκείνη γνω-
ρίζουν τόν θάνατο ἀρχικά ὡς διακοπή κοινωνίας μέ τόν Θεό, καί ἀρχίζουν νά
ζοῦν μόνοι. Ἔχουμε κάποια στοιχεῖα στήν συνέχεια, τά ὁποῖα μᾶς ἐνδιαφέ-
ρουν, γιατί χαρακτηρίζουν τή συνέχεια τῆς ζωῆς μέχρι σήμερα. Πρῶτο στοιχεῖο
συνιστοῦν τά σάρκινα μάτια, δηλαδή ἡ ἀπόκτηση τῶν πέντε αἰσθήσεων στήν
πτωτική τους μορφή, οἱ ὁποῖες δέν μᾶς ἐπιτρέπουν νά κοινωνήσουμε μέ τόν
Θεό, ὅπως κοινωνοῦσαν οἱ Πρωτόπλαστοι μέ τόν Θεό μέσα στό φάσμα τοῦ
Προαιώνιου. Δεύτερο ὁρατό στοιχεῖο εἶναι οἱ ἄμεσες συνέπειες τῆς διακοπῆς
κοινωνίας, ὅπου ὁ ἄνθρωπος, μακριά ἀπό τήν «ἑστία τῆς φωτιᾶς», τό ἄκτιστο,
ἀρχίζει νά φθείρεται, «νά παγώνει καί πεθαίνει», καί οὕτω καθ’ ἑξῆς… Τά λοι-
πά στοιχεῖα μᾶς εἶναι γνωστά.

Ἐν κατακλείδι, ἡ πρώτη ἀπόφαση κτίσης τῆς Δημιουργίας, τοῦ Σύμπαν-
τος, βρίσκεται στό Προαιώνιο (προοπτική κοινωνίας μέ τό δημιουργηθέν κτι-
στό). Ἡ δεύτερη ἀπόφαση τοῦ Θεοῦ γεννᾶται μέσα στήν Ἱστορία (προοπτική
σωτηρίας τοῦ πεπτωκότος ἀνθρώπου καί πρόσληψής του στά Ἔσχατα καί
τήν Βασιλεία). Μέ ἄλλα λόγια, ὁ Θεός θέλησε νά μᾶς περάσει ἀπό τό Προαι-
ώνιο κατ’ εὐθείαν στά Ἔσχατα, χωρίς νά περάσουμε ἀπό τήν Ἱστορία. Δέν
ἦταν ὁ σχεδιασμός τοῦ Θεοῦ ἡ Ἱστορία (καί μόνον αὐτήν μελετοῦν οἱ
Ἐπιστῆμες σήμερα), δέν ἦταν ὁ σχεδιασμός τοῦ Θεοῦ ἡ πτώση μας. Τήν πτώση
δέν τήν προκάλεσε ὁ Θεός, τήν πτώση τήν προκαλέσαμε ἐμεῖς μέ τήν ἐλεύθε-
ρη ἐπιλογή μας, μέ τήν ἄσκηση «ἀρνητικῆς ἐλευθερίας» μας (ἅγιος Γρηγόριος
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Νύσσης). Ἄρα, ἀλλάζουμε τό σχέδιο τοῦ Θεοῦ, καί τότε ὁ Θεός παίρνει μία
ἄλλη ἀπόφαση. Ἡ ἀπόφαση εἶναι πῶς θά ὁδηγήσει τόν ἄνθρωπο τόν πτωτι-
κό, πῶς θά τόν παιδαγωγήσει, γιά νά τόν ὁδηγήσει στά Ἔσχατα ἤ, καλύτερα,
νά τόν ἐπαναφέρει, καί πάλι ἐλεύθερα, στήν προοπτική τῆς κοινωνίας τῶν
Ἐσχάτων, ἐκεῖ πού ἦταν ὁ ἀρχικός Του στόχος. Γι’ αὐτό καί τί κάνει; Τήν πρώ-
τη φορά, στό Προαιώνιο, διάλεξε τόν πρῶτο Ἀδάμ μέ τήν κατάληξη πού μόλις
σκιαγραφήσαμε. Αὐτήν τήν φορά στήν Ἱστορία, διαλέγει ἕνα ἄλλο πρόσωπο,
τόν Νέο Ἀδάμ (ἔτσι ἀποκαλεῖται ὁ Χριστός), ὁ ὁποῖος μέ τήν ἐνσάρκωσή Του
ἐντός τῆς Ἱστορίας θά ὑλοποιήσει αὐτήν τήν (δεύτερη) «ἀπόφαση» καί θά
συμμαζέψει ὅλη αὐτή τήν πτωτική πορεία τῆς ἀνθρωπότητας στήν προοπτική
των Ἐσχάτων. Ἡ πορεία αὐτή ἀνακεφαλαιώνεται στήν Μεγάλη Ἑβδομάδα καί
τήν Κυριακή της Ἀνάστασης καί στό ἐπέκεινά της, ὅπου ἡ Θεολογία ἀποκα-
λύπτει τό ἀληθινό της πρόσωπο: τό πέρασμα ἀπό τόν θάνατο στήν ζωή, ἀπό
τόν ζωοποιό θάνατο στήν λαμπροφόρο ἀνάσταση, ἀπό τόν πτωτικό θάνατο
στήν ἐσχατολογική ζωή, στά Ἔσχατα καί τήν Βασιλεία, στήν πλήρη καί ὁλο-
κληρωμένη κοινωνία τοῦ κτιστοῦ μέ τό ἄκτιστο, τήν ὀντολογική κοινωνία τοῦ
ἀνθρώπου μέ τόν Θεό.

Ἔχουμε μπροστά μας τρία φάσματα: τό Προαιώνιο, τήν Ἱστορία καί τά
Ἔσχατα. Στό Προαιώνιο βρίσκεται ὁ Θεός καί στό φάσμα τοῦ Προαιωνίου
μᾶς δημιούργησε, γιά νά μᾶς καλέσει σέ ὀντολογική κοινωνία μαζί Του καί νά
περάσουμε μαζί μέ τόν Θεό ἐν κοινωνίᾳ στά Ἔσχατα. Μέ ἄλλα λόγια, ὅταν θά
ἐπιτελεῖτο ἡ κοινωνία τοῦ Θεοῦ μέ τόν ἄνθρωπο, τότε τό Προαιώνιο θά μετα-
βαλλόταν σέ Ἔσχατα, χωρίς νά περάσουμε ἀπό τό πτωτικό γεγονός τῆς Ἱστο-
ρίας. Ἐπειδή, ὅμως, ἐμεῖς διαλέξαμε ἄλλο δρόμο, πήραμε μία ἄλλη πορεία ὡς
ἀποτέλεσμα ἄσκησης τῆς «ἀρνητικῆς ἐλευθερίας», γι’ αὐτό τόν λόγο ἔχουμε
τήν πτώση καί τή γένεση τῆς Ἱστορίας καί τοῦ σύμπαντος κόσμου μέ τή μορ-
φή πού τό γνωρίζουμε σήμερα, καί πάνω ἐκεῖ ἦταν ὁ Χριστός πού μᾶς προσ-
λαμβάνει μέ τήν Ἐνσάρκωσή του, καί, μέσω τῆς Ἀνάστασής Του, μέσω τοῦ
δικοῦ Του Πάσχα (= διάβαση), μᾶς ὁδηγεῖ μυστηριακά καί πραγματικά στήν
ζωή καί σέ κοινωνία μέ τόν Θεό. Ἡ Θεία Λειτουργία εἶναι ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ
«ἤδη καί ὄχι ἀκόμη». Καί τήν ἐσχατολογική αὐτή κοινωνία τήν ζοῦμε ἤδη μέσα
στήν Ἱστορία.

2. Ποιό εἶναι τό νόημα τοῦ γεγονότος ὅτι ὑπάρχουμε;

Κάποτε, ὅταν ἤμουν Καθηγητής Θεολόγος σέ ἕνα συστεγασμένο Γυμνάσιο
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καί Λύκειο τῆς Β. Ἑλλάδος καί ὑπεύθυνος συντονισμοῦ τῆς μαθητικῆς Ἐφη-
μερίδας «Μυθαγδάτη», τήν ὁποία ἐξέδιδε μία μικτή ὁμάδα μαθητῶν τοῦ Σχο-
λείου, προέκυψε, μέσα ἀπό τήν διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευ-
τικῶν, μία ἰδέα: νά κάνουν οἱ μαθητές ἕνα «Γκάλοπ στούς Καθηγητές» (αὐτός
ἦταν ὁ συντακτικός τίτλος) ὅλων τῶν εἰδικοτήτων μέ τό μοναδικό καί συνολι-
κοῦ ἐνδιαφέροντος ἐρώτημα· «Γιατί ζοῦμε;». Ἕνα ἁπλό ἐρώτημα μέ δύο μόνο
λέξεις. Κάτι ἀνάλογο μέ τό τεθέν ἐδῶ ἐρώτημα. Ἕνα ἐρώτημα, ὅμως, πού
ψηλαφίζει καί ἀγκαλιάζει σύνολη τήν ζωή. Ὡστόσο, δόθηκαν διάφορες, πολ-
λές καί ποικίλες ἀπαντήσεις στούς μαθητές, ἀλλά οὐσιαστικά καμία δέν ἄγγι-
ζε τό γεγονός τῆς ζωῆς. Γιά ἕνα τόσο καίριο ζήτημα, οἱ ἴδιοι εὕρισκαν μή ἱκα-
νοποιητικές τίς ἀπαντήσεις τῶν δασκάλων τους. Ἐν τέλει, θεώρησαν ὅτι οἱ
δοθεῖσες ἀπαντήσεις ἄφηναν ἀναπάντητο τό ἐρώτημα, καί αὐτό ἔγινε ἡ ἀφορ-
μή, ὥστε οἱ ἴδιοι μαθητές νά ἐξαπολυθοῦν στούς δρόμους τῆς κωμόπολης καί
νά ὑποβάλουν τό ἴδιο ἐρώτημα αὐθόρμητα καί ἀπροϋπόθετα στούς περαστι-
κούς ἀπό ὅλα τά μορφωτικά στρώματα. Ἀνεξαρτήτως κοινωνικῆς καί μορφω-
τικῆς διαστρωμάτωσης, οἱ ἀπαντήσεις παρουσίαζαν μία ἀνάλογη ποικιλία μέ
αὐτή τῶν καθηγητῶν καί ἕνα εὐρύ ἄνοιγμα βεντάλιας. Ἀλλά καί πάλι, δέν δινό-
ταν ἀπάντηση. Καί οἱ μαθητές, εὑρισκόμενοι στό οὐσιαστικό ξεκίνημα τῆς
ζωῆς, ἔμειναν κατάπληκτοι, πῶς ἐνήλικες, μέ πολλά φυσικά προσόντα καί
πολλά μορφωτικά ἰδιώματα, ἀδυνατοῦσαν τελικά νά ὁρίσουν «γιατί ζοῦν»!… Καί
τό ἐπεσήμαναν στήν «Μυθαγδάτη»: «Οἱ ἄνθρωποι δέν γνώριζαν γιατί ζοῦν, δέν
μποροῦσαν νά ὁρίσουν τό νόημα τῆς ζωῆς καί ἀγνοοῦσαν, γιατί ὑπάρχουμε».

Μέ βάση τά ὅσα εἰπώθηκαν στό 1ο ἐρώτημα, ἐάν τά πράγματα ἔχουν ἔτσι,
δηλ. ὅτι ἡ δημιουργία τοῦ ἀνθρώπου καί τῆς κτίσεως (σύμπαντος) ἔχει λόγο
ὕπαρξης, τότε ὁ λόγος αὐτός εἶναι ἀγαπητικός, εἶναι κοινωνιακός. Ὁ Τριαδι-
κός Θεός δημιούργησε τούς ἀνθρώπους «κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσίν» Του
(Γέν. 1, 26). Μᾶς δημιούργησε ὡς «εἰκόνα» Του μέ σκοπό καί στόχο νά ζοῦμε
στό ὀντολογικό ὅραμα καί στήν προοπτική τοῦ «καθ’ ὁμοίωσιν». Σέ αὐτό τό
γεγονός, ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης, πολλούς αἰῶνες ἀργότερα, καταγράφει μία
ἐπεξηγηματική διατύπωση πολύ ἁπλή, ὅταν λέει ὅτι «ὁ Θεός ἀγάπη ἐστί» (Α΄
Ἰωάν. 4, 8 καί 16). Καί σέ αὐτήν τήν διατύπωση ἐμπεριέχεται καί ἡ ἀπάντηση,
ὅτι «ὁ Θεός (= ὁ Τριαδικός, τά Τρία Πρόσωπα) εἶναι ἀγάπη (= κοινωνία)». Ὁ
Θεός δέν εἶναι μόνος, εἶναι κοινωνία Προσώπων («Τριάς ἡ ἐν Μονάδι»· ἐκκλη-
σιακός Ὄρθρος). Ὅπως ὁ Θεός εἶναι τριαδικός, εἶναι Πρόσωπα, διακριτές ἑτε-
ρότητες, ἔτσι δημιουργεῖ καί τούς ἀνθρώπους, ὡς πρόσωπα καί διακριτές ἑτε-
ρότητες, καί τούς καλεῖ νά ζήσουν καί ἐκεῖνοι, ὅπως ζοῦν καί τά τριαδικά
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Πρόσωπα, ὡς ἑνότητα καί κοινωνία, δηλ. ὡς κοινωνία μεταξύ τους οἱ ἄνθρω-
ποι, καί αὐτοί μέ κοινωνία μέ τόν Τριαδικό Θεό, πού εἶναι ὁ ἴδιος πηγή τῆς
ἀγάπης καί τῆς κοινωνίας.

Ἄρα, ἡ ἀπάντηση στό ἀρχικό ἐρώτημα· «Γιατί ζοῦμε;», ἤ στό ὑποβληθέν
ἐδῶ παρεμφερές ὁμονοηματικό ἐρώτημα· «Ποιό εἶναι τό νόημα τοῦ γεγονότος
ὅτι ὑπάρχουμε;», εἶναι πλέον σαφής: «γιά νά ἀγαπᾶμε καί νά μᾶς ἀγαποῦν»!…
[Πρβλ. τό «ἀγαπᾶτε ἀλλήλους» (Ἰωάν. 13, 34-35 καί 15, 12-17)]. Ἡ ἀγάπη εἶναι
ζωή καί κατάσταση, εἶναι δρόμος καί πορεία, εἶναι ἑνότητα προσώπων καί
κοινωνία προσώπων. Ἑπομένως, ὑπάρχουμε γιά νά κοινωνοῦμε, νά κοινω-
νοῦμε (μέ) τά ἄλλα πρόσωπα σέ προοπτική κοινωνιακῆς ἀμοιβαιότητας καί
σέ κοινωνία ὅλων μας μέ τόν Θεό ἤδη ἀπό τώρα, σέ μία κίνηση ἑνότητας/κοι-
νωνίας πού γίνεται ἡ χαρά τῆς ζωῆς καί ἡ ὑπέρβαση τοῦ ὑπαρξιακοῦ ἀδιεξό-
δου, καί ὁ λόγος τῆς ἀληθινῆς ὕπαρξης. Τό «ἀγαπῶ» σημαίνει «κοινωνῶ» μέ
τόν ἄλλον, μέ τόν ἕτερο (ἀπό ἐδῶ προκύπτει καί ἡ ἑτερότητα), μέ τά ἄλλα πρό-
σωπα. Ἐάν δέν κοινωνήσω, δέν θά ἀγαπήσω καί δέν θά ζήσω, ἔστω καί ἐάν
συνεχίζω νά ζῶ βιολογικά καί χωρίς ἀγάπη. Γιά αὐτό καί ὁ Χριστός εἶναι στήν
Ἱστορία καί στά Ἔσχατά «τό Α καί τό Ω» (Ἀποκ. 1, 8 καί 11· 21, 6· 22, 13), δηλ.
τό πρῶτο καί τό τελευταῖο γράμμα, ἡ ἀρχή καί τό τέλος τοῦ ρήματος «ΑΓΑΠΩ».

3. Γιατί ἡ δική σας ἀλήθεια εἶναι ἡ ἀληθινή;

Ἐάν τό προηγούμενο ἐρώτημα σχετιζόταν ἄμεσα μέ τήν ζωή καθ’ ἐαυτήν
καί τό βαθύτερο ὑπαρκτικό νόημά της, τό παρόν τρίτο ἐρώτημα σχετίζεται μέ
τό μεγάλο ζήτημα τῆς ἀλήθειας. Πράγματι, εἶναι σαφές ὅτι πρόκειται γιά ἀξο-
νικό ἐρώτημα σέ παγκόσμια κλίμακα καί καλύπτει διαχρονικά σύμπασα τήν
πανανθρώπινη ζωή. Ἔχει, ὅμως, ἰδιαίτερη σημασία νά δοῦμε πρωταρχικά τί
εἶναι ἀλήθεια καί, στήν συνέχεια, ἐάν τελικά καταφέρουμε νά τήν ὁρίσουμε,
νά δοῦμε ἀπό κοντά τί σημαίνει αὐτή ἡ ὁρισθεῖσα ἀλήθεια γιά τή ζωή μας. Καί
αὐτό, γιατί ἰσχύει πάντοτε ἡ διατυπωθεῖσα ἀρχαιοελληνική ἀρχή-ἀξίωμα, ὅτι
ἀρχή μελέτης καί «ἀρχή παιδεύσεως ἤ τῶν ὀνομάτων ἐπίσκεψις» (Ἀντισθένης
ὁ Κυνικός, ἐν Ἀρριανοῦ, Ἐπικτήτου Διατριβαί, 1, 17, 22). Λοιπόν, «τί ἐστίν ἀλή-
θεια;», ἀναρωτιοῦνταν οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες φιλόσοφοι.

Μία πρόχειρη λεξικογραφική ἔρευνα μᾶς προσφέρει τά παρακάτω στοιχεῖα
καί χαρακτηριστικά τῆς ἀλήθειας. Ἐτυμολογικά, ἡ λέξη «ἀλήθεια» προέρχεται
ἀπό τό «ἀ-» στερητικό καί τήν λέξη «λήθη», πού σημαίνει λησμονιά, ξεχασιά,
λησμονητή κατάσταση, ξέχασμα. Ἑπομένως, «ἀληθής» σημαίνει ὁ ἀλησμόνη-
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τος, ὁ πραγματικός, αὐτός πού, λόγῳ τῆς πραγματικότητας καί τῆς ἀληθινό-
τητάς του, δέν λησμονεῖται καί, κατ’ ἐπέκταση, ὁ ἀληθινός, ὁ μή ψεύτικος. Γιά
αὐτό καί στό διατυπωθέν ἐδῶ τρίτο ἐρώτημα τοῦ παρόντος Ἐρωτηματολογίου
διακρίνεται ἕνα ἐνδιαφέρον αἴτημα βαθύτερης διερεύνησης σχετικά μέ μία
«ἀλήθεια ἀληθινή»!…

Οἱ πρῶτοι πού ἔθεσαν τό ἐρώτημα περί ἀληθείας ἤδη ἀπό τήν ἀρχαιότητα
ὑπῆρξαν οἱ Ἕλληνες φιλόσοφοι μέ τήν πολύ ἁπλή καί λακωνική διατύπωση,
ὅπως διατυπώθηκε παραπάνω· «τί ἐστίν ἀλήθεια;». Ἀπό τότε, προκλήθηκε
μία ἀπέραντη γραμματεία συγγραφικῶν ἔργων καί φιλοσοφικῶν δοκιμίων,
στούς ἐγγύς καί τούς μακράν, ὅταν μάλιστα αὐτό τό ζήτημα τῆς ἀλήθειας συν-
δέθηκε μέ τόν Θεό καί τήν ἴδια τήν ζωή, ἐπιχειρῶντας νά δώσει αὐτή ἡ πλη-
θωρική γραμματεία ἀπάντηση στό τεθέν ἐρώτημα. Ἡ μελέτη τῶν ἀρχαίων κει-
μένων πού συνεγράφησαν πρό Χριστοῦ (π.Χ.) καί μετά Χριστόν (μ.Χ.) ἀπο-
καλύπτει ὅτι δόθηκαν διάφορες καί ποικίλες ἀπαντήσεις σέ αὐτό τό τόσο
τελικά μικρό καί ἁπλό ἐρώτημα, ὅταν τίς ἀναζητήσει κανείς στά σχετικά κεί-
μενα τῆς Παγκόσμιας Γραμματείας.

Σέ μία τέτοια ἀναζήτηση ἐπιδόθηκα καί ἐγώ σέ προσωπικό ἐπίπεδο ἤδη
ἀπό τά μαθητικά μου χρόνια. Ἐρεύνησα κείμενα τῶν οἰκείων χώρων πρός ἀνα-
ζήτηση ἀπαντήσεως, δηλ. κυρίως φιλοσοφικά, θρησκειακά καί θεολογικά. Ὁ
χῶρος ἐδῶ δέν ἐπαρκεῖ νά παραθέσουμε καί, πολύ περισσότερο, νά ἀναλύ-
σουμε τήν ποικιλία προβληματισμῶν σέ αὐτό τό ἐρώτημα. Ὑπάρχει, ὅμως, κάτι
πού θά εἶναι πολύ χρήσιμο γιά τήν συνέχεια νά εἰπωθεῖ ἐδῶ. Πρόκειται γιά
ἕνα κοινό χαρακτηριστικό ὅλων τῶν ἀπαντήσεων καί τῶν προσεγγίσεων, τό
ὁποῖο θά μποροῦσε νά διατυπωθεῖ συνοπτικά μέ μία μόνο πρόταση: Φιλόσο-
φοι καί Ἀρχηγοί θρησκειῶν προτάσσουν τήν ἀλήθεια ὡς μία ὕψιστης μορφῆς
ὑπαρξιακή προτεραιότητα, διατεινόμενοι οὐσιαστικά ὅτι κατέχουν τήν ὁλότη-
τά της καί ἀπευθύνονται στούς ἀνθρώπους καί τούς λαούς μέ τήν ἑξῆς γενική
ἀποκλειστική διατύπωση: «Ἐλᾶτε σέ ἐμένα/σέ ἐμᾶς καί θά σᾶς δείξω/δείξουμε
τήν ἀλήθεια»!… Δηλ., μέ ἄλλα λόγια, φιλόσοφοι καί ἀρχηγοί θρησκειῶν διατεί-
νονται μέ σιγουριά καί ἀποκλειστικότητα ὅτι «(κατ)ἔχουν τήν ἀλήθεια» καί,
ἑπομένως, θά τήν φανερώσουν σέ ὅσους θά προστρέξουν σέ αὐτούς!…

Ἡ ἐπιβεβαιωτική αὐτή διατύπωση θέτει ἕνα δευτερογενές ἐρώτημα, τό
ὁποῖο σχετίζεται μέ τό περιεχόμενο αὐτῆς καθ’ ἑαυτήν τῆς ἀλήθειας. Τί
ἀκριβῶς εἶναι αὐτό πού θά μᾶς δείξουν καί θά μᾶς φανερώσουν ὅλοι αὐτοί;
Ποιό τό περιεχόμενό του; Καί ποιά ἡ σχέση αὐτῆς τῆς ἀλήθειας, τήν ὁποία
σύμπασα ἡ ἀνθρωπότητα ἐνατενίζει διερευνητικά, μέ τήν ζωή μας; Ἐδῶ ὅμως
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ὑπάρχει ἕνα μεγάλο κενό ἀπαντήσεων καί, ἐν τέλει, οὔτε ἀπάντηση ὑπάρχει,
οὔτε ἀπαντήθηκαν αὐτά οὐσιαστικά ποτέ καί, ἀπό ὅ,τι φαίνεται, δέν θά
ἀπαντηθοῦν ποτέ ἀπό ὅλους αὐτούς.

Αὐτήν τήν αἴσθηση ἔχει ὁ κάθε μελετητής καί ὁ κάθε κυνηγός τῆς ἀλήθειας
μετά ἀπό ἕναν περίπλου προβληματισμῶν καί ἀναζητήσεων. Καί τελικά, τό
ἐρώτημα παραμένει ἀδιέξοδο καί ἀναπάντητο. Αὐτή τήν αἴσθηση εἶχα ἀπο-
κομίσει καί ἐγώ ὡς αὐτόκλητος ἐρευνητής τῆς ἀλήθειας. Μέχρι πού διάβασα,
ὅταν ἤμουν ἀκόμη μαθητής στό Λύκειο, τήν Καινή Διαθήκη. Ἐκεῖ βρῆκα, σέ
δύο διαφορετικά σημεῖα, καί τό τεθέν ἀπό τήν Ἀρχαιότητα φιλοσοφικό ἐρώ-
τημα περί ἀληθείας, καί μία ἀπάντηση μοναδική στό εἶδος της καί μέ ἔκδηλο
τό ὕφος στήν ἀποκλειστικότητά της. Τό ἕνα σημεῖο εἶναι ἐκεῖνο, ὅπου ὁ φιλο-
σοφῶν Πιλάτος στό Πραιτώριο ὑποβάλλει στόν Χριστό μέ κάποια ἀδιέξοδη
ἀπογοήτευση τό ἴδιο τό γνωστό ἐρώτημα: «τί ἐστίν ἀλήθεια;» (Ἰωάν. 18, 38),
ὅταν ὁ Χριστός, ἀκριβῶς γιά νά τόν προβληματίσει, τοῦ κάνει ἀναφορά σέ
αὐτήν. Στό ἐρώτημά του αὐτό ὁ Χριστός σιωπᾶ καί δέν τοῦ ἁπαντᾶ, γιατί τό
εἶχε ἤδη καί προγενέστερα ἀπαντήσει σέ μία ἀντίστοιχη συνάφεια. Καί
ἀκριβῶς αὐτό εἶναι τό ἄλλο σημεῖο, τό δεύτερο, στήν σειρά τοῦ βιβλικοῦ κειμέ-
νου, ἀλλά χρονικά προηγεῖται κατά πολύ τοῦ διατυπωθέντος ἐρωτήματος τοῦ
Πιλάτου. Καί εἶναι τό σημεῖο πού ἐμένα προσωπικά μέ ἄφησε διπλά ἐνεό, ὅταν
τό συνάντησα στό κείμενο καί τό διάβασα, συνιστῶντας γιά μένα –καί τό
ἐκφράζω ἐκ τῶν προτέρων– στάση ζωῆς!… Καί ποιό εἶναι αὐτό τό σημεῖο;
Εἶναι ἐκεῖ, ὅπου ὁ Χριστός μιλάει ἀποκαλυπτικά γιά τόν ἑαυτό Του καί χρη-
σιμοποιεῖ τρεῖς μόνον λέξεις, γιά νά αὐτοπροσδιορισθεῖ καί νά αὐτοχαρακτη-
ρισθεῖ καί νά αὐτοαποκαλυφθεῖ ἐνώπιον τῆς ἀνθρωπότητας. Λέει μέ ἕναν
ἐντυπωσιακό ἀλλά καί ἀποκλειστικό τρόπο: «Ἐγώ εἰμί ἡ ὁδός, ἡ ἀλήθεια καί
ἡ ζωή»!… (Ἰωάν. 14, 6). Καί τό καταθέτει ὡς μαρτυρία καί ὡς ἀπάντηση, πρίν
νά τόν ρωτήσει ὁ Πιλάτος…

Στό πανανθρώπινο ἐρώτημα αἰώνων· «τί ἐστίν ἀλήθεια;», ὁ Χριστός δίδει
συγκεκριμένη ἀπάντηση, ἀπό τή μία μεριά, καί, ἀπό τήν ἄλλη, προβαίνει σέ
κάτι ἀνθρωπίνως ἀδιανόητο: ταυτίζει τήν ἀλήθεια μέ τόν ἑαυτό Του. Νά γιατί
ἔμεινα ἐνεός! Βρῆκα (ἀκόμη) μία ἀπάντηση στό διαχρονικό ἐρώτημα, πού διέ-
φερε κατά πολύ ἀπό ὅλες τίς ἄλλες, καί ἀνακάλυψα καί τό περιεχόμενο τῆς
ἀλήθειας, αὐτό πού ἀναζητοῦν καί δέν τό ἀπαντοῦν οἱ φιλόσοφοι, τό ὁποῖο,
ἀπό ὅ,τι φαίνεται, δέν εἶναι ἰδέα, δέν εἶναι μία ἀφηρημένη κατάσταση ἤ κάτι
ἄλλο παρεμφερές, ἀλλά εἶναι Πρόσωπο… Ἡ ἀλήθεια εἶναι Πρόσωπο! Καί
αὐτό τό Πρόσωπο ἔχει ὄνομα… Ὅταν, ὅμως, συνειδητοποίησα αὐτήν τήν «ἀνα-
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κάλυψη», ξανοίχτηκε μπροστά μου μία ἤπειρος προβληματισμῶν, ἀρχικά ἀρνη-
τικῶν καί στήν συνέχεια θετικῶν, πού καθόρισαν τή μετέπειτα ζωή μου. Ξανοί-
χτηκε ὄντως μία ἤπειρος ἐρωτηματικῶν, ἡ ὁποία στήν συνέχεια ἔγινε ἤπειρος
θαυμαστικῶν. Γι᾽ αὐτό καί αὐτή καθόρισε τήν ζωή μου καί τίς ἐπιλογές της.

Ἔχουν σημασία τά αἴτια αὐτῆς τῆς συνειδητοποίησης, καθώς σχετίζονται
μέ τό ὑποβληθέν ἐδῶ 3ο ἐρώτημα. Οἱ φιλόσοφοι καί οἱ ἀρχηγοί τῶν θρησκειῶν
θέτουν (ἀκόμη καί σήμερα) τό ἀναπάντητο ἐρώτημα· «τί ἐστίν ἀλήθεια;», ἐνῶ
ὁ Χριστός ἔρχεται καί δέν θέτει κἄν τέτοιο ἐρώτημα, οὔτε κἄν τόν ἀπασχολεῖ
σέ ὑπαρξιακό ἐπίπεδο. Ἐκεῖνοι, μετά τήν θέση τοῦ ἐρωτήματος, δέν τό ἀπαν-
τοῦν τελικά, ἐνῶ ὁ Χριστός δέν τό θέτει καί τό ἀπαντᾶ. Ἐκεῖνοι λένε, μέ ἕναν
οὐσιαστικά κοινό παρονομαστή· «ἐλᾶτε νά σᾶς δείξουμε τήν ἀλήθεια –καί ἄρα,
ἐμμέσως πλήν σαφῶς «δέν εἴμαστε ἡ ἀλήθεια»–, ἐνῶ ὁ Χριστός λέει καθαρά
καί διάφανα ὅτι «Ἐγώ εἶμαι ἡ ἀλήθεια» πού ἀναζητᾶτε. Ἐκεῖνοι ὁρίζουν τήν
ἀλήθεια ὡς ἰδέα, ἰδεολόγημα, κατάσταση, ἐνῶ ὁ Χριστός τήν ὁρίζει ὡς πρό-
σωπο. Ἐκεῖνοι ἀδυνατοῦν νά ἀποδώσουν τό περιεχόμενό της καί νά τῆς
δώσουν ὄνομα, ἐνῶ ὁ Χριστός, ὁρίζοντάς την ὡς πρόσωπο, τῆς δίδει τό ὄνομα
«Ἐμμανουήλ» (= μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός) καί τήν ταυτίζει μέ τόν ἑαυτό Του. Ἔχουμε
δηλ. προσωποποίηση τῆς ἀλήθειας στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ καί, ἄρα, ἡ
ἀλήθεια, τήν ὁποία ὁ κόσμος ἀναζητεῖ ἑτεροκεντρισμένα, ταυτίζεται ὀντολο-
γικά μέ τόν (Τριαδικό) Θεό τόν ἴδιο. 

Ὅταν συνειδητοποίησα ὅλα αὐτά μέσα ἀπό μία διαδικασία μικροχρόνιου
προσωπικοῦ διαλογισμοῦ, κατέληξα νά διατυπώσω, στό μέτρο τῶν ἐφηβικῶν
μου δυνατοτήτων, ἕναν ὁριακό ἀφορισμό, τόν ὁποῖο κλήθηκα ἐγώ μέ τή σειρά
μου νά τόν ἐπεξεργασθῶ ὑπαρκτικά καί νά τόν ἀπαντήσω. Σέ ἐκείνη ἀκριβῶς
τήν χρονική φάση, ἀναλογίσθηκα· «Μά, τί συμβαίνει; Ὅλοι λένε· ἐλᾶτε σέ ἐμᾶς
καί μόνον ἐμεῖς θά σᾶς δείξουμε τήν ἀλήθεια… Ὁ Χριστός, ὅμως, δέν προσο-
μοιάζει λεκτικά, οὔτε συντάσσεται ὀντολογικά μαζί τους». Αὐτή ἦταν ἡ πρώτη
ἀπαντητική διατύπωση. Καί συνέχισα μέ τόν ἑξῆς καθοριστικό διαλογισμό:
«Ἐδῶ ἔχουμε κάτι τό ἀποκλειστικά μοναδικό: Ἤ ὁ Χριστός εἶναι ὁ μεγαλύτε-
ρος ἀπατεώνας πού πέρασε ποτέ ἀπό τήν ἀνθρωπότητα (πρώτη ἐκδοχή), ἤ
(δεύτερη ἐκδοχή) εἶναι ὁ μόνος ἀληθινός!». Οἱ ἄλλοι εἶναι οὕτως ἤ ἄλλως ἀπα-
τεῶνες, καθώς διατείνονται νά μᾶς δείξουν μία ἀλήθεια πού ἀδυνατοῦν νά ὁρί-
σουν καί τήν ἴδια καί τό περιεχόμενό της καί, ἄρα, αὐτή δέν ὑπάρχει. Καί ὁ
Χριστός, ὅμως, θά εἶναι ἀπατεώνας, καί μάλιστα πολύ μεγαλύτερος ἀπό
ὅλους αὐτούς, διότι ἐκεῖνοι δέν ταύτισαν ποτέ τόν ἑαυτό τους μέ τήν ἀλήθεια,
ἐνῶ αὐτός, στόν ὁρισμό της, μίλησε μέ ἀποκλειστικότητες καί ταύτισε τήν
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ἀλήθεια μέ τόν ἑαυτό Του. Ἐάν, ὅμως, στήν δεύτερη ἐκδοχή, ὁ λόγος Του εἶναι
ἀληθινός καί στά λεγόμενά Του ἀληθεύει, τότε ὁ Χριστός εἶναι ὁ μόνος ἀλη-
θινός!… Ἐνδιάμεση κατάσταση δέν ὑπάρχει, ἀκριβῶς διότι ἐδῶ ἀγγίζουμε τά
ὅρια τῆς ἀπολυτότητας.

Ἡ δική μου προσωπική ἀναζήτηση ἄρχισε ἀπό τότε. Ποιός εἶναι τελικά
ἀληθινός; Οἱ ἄλλοι ἤ ὁ Χριστός; Στήν πρώτη ἐκδοχή καί πάλι, ἄν ὅλοι εἶναι
ἀπατεῶνες σχετικά μέ τήν ἀλήθεια καί εἶναι ἀνάμεσα σέ αὐτούς καί ὁ Χρι-
στός, ὁ ὁποῖος τούς ξεπέρασε «στήν ἀπατεωνιά», διότι εἶπε πράγματα πού
ἐκεῖνοι δέν μπόρεσαν ἤ δέν διανοήθηκαν νά ποῦν, τά ὁποῖα ὅμως ὅλων, καί
ἐκείνου, μπορεῖ νά εἶναι ψέματα. Καί ἄρα, κανείς δέν εἶπε τήν ἀλήθεια, ἡ
ὁποία στήν κατάληξη αὐτῆς τῆς διαδρομῆς ἀποδεικνύεται τελικά ἀνύπαρκτη
καί ἄνευ περιεχομένου. Στήν δεύτερη ἐκδοχή, ὅμως, ἐάν ἡ ἀλήθεια προσωπο-
ποιεῖται –ὄχι σέ ἰδέα ἀλλά– σέ συγκεκριμένο πρόσωπο καί αὐτό τό πρόσωπο
εἶναι ὁ Χριστός, τελικά αὐτός εἶναι ἡ ἀλήθεια καί αὐτός εἶναι ὁ μόνος ἀληθι-
νός!… Ἔτσι, στήν περίπτωση αὐτή, ὅλα αὐτά φανερώνουν ὅτι ὁ Χριστός ἀλη-
θεύει καί παραμένει «ἀληθής» μέ τήν ἀρχική ἐτυμολογική σημειολογία τοῦ
ὅρου, ὅτι δηλ. εἶναι ἀξέχαστος, ἀλησμόνητος, ἀληθινός, πραγματικός, ὁρατός,
αὐθεντικός, καί εἶναι αὐτός πού τελικά γνωρίζουμε ὡς ἀλήθεια καί αὐτός πού
ἐνθυμούμαστε ὡς ἀλήθεια. Διότι, πραγματικά, «ἡ χάρις καί ἡ ἀλήθεια διά
Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο» (Ἰωάν. 1, 17).

Νά γιατί ἡ δική μου ἀλήθεια εἶναι ἀληθινή! Καί αὐτή ἡ ἀληθινότητα καί ἡ
κατάληξη τῆς ἀναζήτησής μου ἔγινε ἐπιλογή ζωῆς γιά τήν ζωή μου καί γιά
ὅσους ἀπευθύνομαι.

Τό θέμα τῆς προσωποποιημένης ἀλήθειας, λοιπόν, πού ἔχει πλέον ὄνομα
δέν σταματᾶ μετέωρα καί εὐάλωτα ἐδῶ. Ὁ Χριστός στήν διατύπωσή του περί
ἀληθείας τήν πλαισίωσε μέ ἄλλες δύο λέξεις, τήν ὁδό καί τήν ζωή, ὄντας ἡ ἀλή-
θεια κατά σειρά δεύτερη. «Ἐγώ εἰμί ἡ ὁδός, ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή» (Ἰωάν. 14, 6).
Αὐτό σημαίνει ὅτι ὑπάρχει καί μία ὑπαρκτική διερεύνηση καί μία συνέχεια
πού σχετίζεται μέ τό ἐδῶ 3ο ἐρώτημα, καθώς οἱ τρεῖς λέξεις-ἔννοιες εἶναι
δομημένες ἀλληλοπεριχωρητικά… Ἡ πρώτη εἶναι ἡ «ὁδός»: «Ἐγώ εἶμαι ὁ δρό-
μος», ὁ δρόμος γιά νά φτάσω στήν ἀλήθεια. Δέν προηγεῖται ἡ ἀλήθεια τοῦ
δρόμου, ἀλλά ὁ δρόμος τῆς ἀλήθειας. Καί ὁ Χριστός δέν εἶναι τελικά μόνον
ἀλήθεια· εἶναι καί ὁ δρόμος, ὁ μοναδικός –πάλι ἀποκλειστικότητες– δρόμος
πού ὁδηγεῖ πρός τήν ἀλήθεια. Δέν εἶναι, ὅμως, μόνον ὁδηγός δρόμος πρός τήν
ἀλήθεια καί ἡ ἴδια ἡ ἀλήθεια, ἀλλά εἶναι καί ἡ ζωή, ἡ ἀλήθεια τῆς ζωῆς καί ὁ
δρόμος πρός τήν ἀληθινή ζωή (ἐδῶ ἡ ἀλήθεια γίνεται ἐπίθετο!).
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Ὡστόσο, ἐδῶ ξανοίγεται καί ἕνα ἄλλο (ἀλλά ὄχι τό τελευταῖο) σημεῖο πού
διατίθεται ὡς ἐρώτημα· «Τί εἶναι τελικά ζωή»; Ἐάν ἀναζητήσουμε τόν ὁρισμό
τῆς ζωῆς σέ ἐγκυκλοπαίδειες καί σέ λεξικά, καθώς καί σέ ἐπιστημονικοῦ περιε-
χομένου πραγματεῖες, θά ἀνακαλύψουμε πώς ὅλα καί ὅλοι οἱ ἐπιστήμονες λένε
ὅτι δέν ἔχουμε ἀκριβῆ ὁρισμό τῆς ζωῆς. Ἄρα, μέ ἄλλα λόγια, ἡ ἀνθρωπότητα
ὁλόκληρη, στήν ἐμπειρική καί ἐπιστημονική της δραστηριότητα δέν κατάφερε
μέχρι σήμερα νά ὁρίσει ἐπακριβῶς τί εἶναι ἀλήθεια καί τί εἶναι ζωή. Καί ἔρχεται
ὁ Χριστός καί ἀπαντᾶ καί στά δύο ἐρωτήματα καί, ἐπιπλέον, ἡ ἀπάντηση τῶν
ἐρωτημάτων ταυτίζεται μέ τό πρόσωπό Του: «Ἐγώ εἰμι ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή»
(Ἰωάν. 14, 6). Κατά συνέπεια, ὁ Χριστός εἶναι κάτι πλέον καί πέρα ἀπό τήν
ἀλήθεια, εἶναι αὐτό πού τόν χαρακτήρισαν οἱ αἰῶνες ὡς Ζωή καί Ζωοδότη!…

Γιά αὐτό καί ὁ Χριστός ὁ ἴδιος εἶναι κοινωνία ἀλήθειας καί ζωῆς. Καί ὅταν
Τόν κοινωνοῦμε, ὅταν κοινωνοῦμε μαζί Του σαρκικά (αὐτό εἶναι τό μυστήριο
τῆς Θείας κοινωνίας), κοινωνοῦμε μέ τήν ἀλήθεια καί τήν ζωή, «ἵνα ζωήν ἔχω-
μεν καί περρισόν ἔχωμεν» (Ἰωάν. 10, 10).
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