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Αγαπητά μας παιδιά, 

 

Επιτρέψτε μου να σας μεταφέρω κάποιες σκέψεις μου σεβόμενος τη θεόσδοτη 

ελευθερία που κατέχει καθένας απ’ εσάς και από τη λαχτάρα της αγάπης που 

διακατέχει την καρδιά μου ως θεολόγος και ως πνευματικός σας πατέρας, αλλά και 

μεγαλύτερος αδελφός.  

Όταν έγινε γνωστό ότι θα γίνει εκκλησιασμός με ρωτούσατε σε ποια εκκλησία θα 

πάμε. Για μένα δεν έχει σημασία σε ποιο κτήριο ως ναό θα πάμε, αλλά από πού πάνε 

για την εκκλησία. Μα, θα μου πείτε τους δρόμους που οδηγούν στις εκκλησίες της 

Ζακύνθου τους ξέρουμε πολύ καλά. Κάνετε υπομονή και θα καταλάβετε τι εννοώ. 

Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε άνδρας και γυναίκα. Οι άνθρωποι καλούνται να 

βιώσουν το μυστήριο της ενότητας στη διαφορά, της αγάπης στην ελευθερία για να 

εξανθρωπιστούν και να εξανθρωπίσουν τον κόσμο. Καλούνται να γίνουν πραγματικά 

αυτό που είναι, ομοούσιοι, δηλαδή της ίδιας ουσίας, όχι στραμμένοι ενάντια οι μεν 

στους δε, όχι ανταγωνιστικά, αλλά μαζί σε πολλαπλές σχέσεις φιλίας, συζυγίας, 

συνεργατικότητας. Ζητούμενο είναι μία πρόταση ζωής που θα είναι ένα άνοιγμα του 

ενός ανθρώπου στον άλλον, που βασίζεται στη θέληση να μοιραζόμαστε, να 

συμπληρώνει ο ένας τον άλλον στην πολλαπλότητα των χαρισμάτων, στην ανάληψη 

των υπευθυνοτήτων. Χρειαζόμαστε έναν κόσμο που θα υπερβούμε κάθε βιολογική 

και κοινωνική διάκριση και θα βιώνουμε το μυστήριο της αγάπης, της αγάπης που 

δίνεται και της αγάπης που μεγενθυμένη ανταποδίδεται. Όταν ο πλησίον περνά από 

εμένα και εγώ από τον πλησίον τότε πραγματοποιούμε με την κοινωνία των 

προσώπων την ενότητα της ανθρώπινης φύσεως. Το σχολείο είναι ο χώρος για το 

πείραμα της αγάπης. Ο άνθρωπος στο σχολικό χώρο δε ζει κατά ανάγκη δίπλα στον 

άλλον, αλλά εξέρχεται από το εγώ του, συναντάει το εσύ, για να ολοκληρωθεί στο 

εμείς.  

Κρατήστε αν θέλετε σε μία πρόταση το συμπέρασμα και βιώστε « ζω σημαίνει, 

αγαπώ. Αγαπώ, άρα υπάρχω.». Κρατήστε και μία εικόνα. Στο κέντρο του προαυλίου, 

αν έγραφε αγάπη, όσο εμείς θα πηγαίναμε προς τα εκεί θα πλησιάζαμε ο ένας τον 

άλλον. Όσο απομακρυνόμαστε από εκεί θα απομακρυνόμασταν και μεταξύ μας. 

Τώρα βρήκατε ένα δρόμο, όχι για να πάτε μόνο στην εκκλησία αλλά και στο Θεό. 

Θέλω να σας μιλήσω και για τον έρωτα. Έρωτας είναι η έξοδος από το εγώ, η 

εκούσια αυτοπαράδοση στον άλλον, η αδιαίρετη και ασύγχυτη ενότητα μαζί του. Δεν 

είναι η έκπτωση του άλλου σε σκεύος ηδονής, η χρήση και η κατάχρησή του. Ο 

έρωτας γεννά την υπέρβαση του εαυτού μου και την αυτοπροσφορά. Δεν υπάρχει το 

δικό μου και το δικό σου, αλλά το δικό μας. Στον έρωτα το φιλί εκφράζει την 

ανταλλαγή της πνοής, αυτής που μας κρατεί στη ζωή, τη δωρεά στον άλλον αυτής 

της ύπαρξής μας. Στον έρωτα το χάδι εκφράζει την αναγνώριση του άλλου ως 

μοναδικού προσώπου, την ψυχοσωματική εγγύτητα. Στον έρωτα το αγκάλιασμα 

εκφράζει την αποδοχή του αγαπημένου, ενσαρκώνει την ενότητα μαζί του, την 

αλληλοπεριχώριση των προσώπων. Είναι μία κοινωνία στην οποία είναι ταυτόχρονα 



δύο και ένας, ως αποτέλεσμα αμοιβαίου σεβασμού. Εκείνος που βιώνει τον έρωτα ως 

μέθεξη σωμάτων και ψυχών βλέπει το επάγγελμά του, την εργασία του ως 

δημιουργία, ως διακονία προσφοράς και αγάπης στον άλλον. 

Όταν η καθημερινότητα φθείρει τον έρωτα προσπαθήστε να αγωνίζεστε με τα λόγια 

του ποιητή Οδυσσέα Ελύτη «ό,τι αγαπώ γεννιέται αδιάκοπα, ό,τι αγαπώ βρίσκεται 

στην αρχή του πάντα.». Κρατήστε αν θέλετε την εικόνα του αθεράπευτα 

ερωτευμένου νυμφίου Χριστού που έγινε άνθρωπος, ανέβηκε στο σταυρό, νίκησε το 

θάνατο και εμείς υπάρχουμε όχι όσο λειτουργούμε βιολογικά, αλλά όσο διαρκεί ο 

έρωτάς μας γι’ Αυτόν. Τώρα βρήκατε το δρόμο όχι μόνο για την εκκλησία αλλά και 

για το Θεό. 

Αν θέλετε την αγάπη και το θείο έρωτά σας να γίνει ένα με το σώμα σας και να τον 

περιφέρετε στη ζωή σας πλησιάστε το ποτήριο της θείας κοινωνίας. Εκεί 

ενσαρκώνεται η δημοκρατία, καθώς το ίδιο σώμα και αίμα Χριστού λαμβάνει ο 

καθένας πέρα από φύλο, φυλή, κοινωνική τάξη, ηλικία ή επάγγελμα. Εκεί μαθαίνεις 

να αντλείς την ύπαρξη όχι από τη φύση, αλλά από τη σχέση με τον αναστάντα 

Χριστό. Εκεί γνωρίζεις το Θεό παλεύοντας έναν προσωπικό έρωτα και όχι 

κατανοώντας ένα νόημα. 

Ραντεβού στην αναστάσιμη ζωή. Εγκάρδιες ευχές για Καλό Πάσχα! 


