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                                    Εισαγωγή 
 
  Η εκκλησία κάποτε έπαιζε καταλυτικό ρόλο στη ζωή των ανθρώπων. 
∆υστυχώς, στις µέρες µας µια τέτοια ιδέα έχει εκλείψει καθώς ο 
σύγχρονος άνθρωπος αναζητά αποκλειστικά και µόνο τη dolce vita, 
χωρίς ηθικούς περιορισµούς. Παράλληλα, κοινωνικά προβλήµατα όπως η 
φτώχεια και η ανεργία καλπάζουν µε γοργούς ρυθµούς ανάπτυξης. Η 
εκκλησία, παρ όλα αυτά, θυµούµενη το ένδοξο παρελθόν της µπορεί να 
συνεισφέρει στην προσέγγιση ή ακόµα και στην προσέγγιση των 
κοινωνικών θεµάτων. 
  Σκοπός του δοκιµίου είναι να προτείνει λύσεις για τα προαναφερθέντα 
ζητήµατα. Παρακαλώ να το διαβάσετε. 
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 ∆ιανύοντας το λυκαυγές του 21ου αιώνα, αναµφισβήτητα η κοινωνία που ζούµε 
χαρακτηρίζεται από την κρίση των αξιών. Τίποτα απ’ ότι θεωρούταν δεδοµένο στο 
παρελθόν δεν ισχύει πλέον. Ο σκοπός του καθενός είναι να επιτύχει µια ζωή γεµάτη 
από υλικές και άυλες απολαύσεις, µακριά από ηθικούς φραγµούς. 
 
 Παράλληλα, όσο ο καθένας αλλοτριώνεται απ τον εαυτό του, τόσο αποξενώνεται 
από την εκκλησία. Η εκκλησία, που πάλαι ποτέ αποτελούσε συνδετικό κρίκο του 
ανθρώπου µε τον πολιτισµό, την ιστορία, την πατρίδα του, ακόµα και µε τον ίδιο τον 
εαυτό του, πλέον φαίνεται να στρέφεται όλο και πιο µακριά από τον Homo Sapiens 
Sapiens, τον άνθρωπο της τεχνολογίας και του πλαστικού. 
 
 Παρ’ όλα αυτά, η εκκλησία, θυµούµενη το ένδοξο παρελθόν της, µπορεί να κάνει 
πολλά για να φέρει τους ανθρώπους και πάλι κοντά τους, δίνοντας µάλιστα λύση σε 
πολλά προβλήµατα της κοινωνίας µας. 
 

• Εκκλησία και νέα γενιά, εκπαίδευση και τεχνολογία 
 
 Οι σχέσεις της ορθόδοξης εκκλησίας µε τη νέα γενιά τον τελευταίο καιρό είναι 
καθαρά τυπικές και φαίνεται πως µε το πέρασµα του χρόνου εξασθενούν όλο και 
περισσότερο καθώς οι νέοι αποξενώνονται από το Θεό και το κάλεσµά Του στον οίκο 
του, Άτοµα όπως ο µακαριστός Χριστόδουλος είχαν κάνει προσπάθειες σύσφιξης των 
σχέσεων νέων και θρησκείας, έχοντας επιτύχει ως ένα βαθµό. Τώρα, είναι στο χέρι 
της εκκλησίας και των εκπροσώπων της να κάνουν αυτήν την επανάσταση όσο το 
δυνατόν ευκολότερη. 
 
 Σηµαντικοί παράγοντες για τον θρησκευτικό προσανατολισµό των νέων είναι το 
σχολείο, τα ΜΜΕ, η οικογένεια. Έτσι, για να προσεγγίσει εκκλησία τους νέους θα 
πρέπει να ενεργήσει σε αυτούς τους τοµείς. 
 
 Όσο αναφορά τη θρησκευτική µόρφωση στα σχολεία, η αλήθεια είναι ότι τα 
τελευταία χρόνια ο ρόλος της έχει γίνει όλο και πιο τυπικός αφού κάθε άλλο παρά 
φέρνει τους µαθητές κοντά στην ορθόδοξη λατρεία. Αντιθέτως, τους κατακλύζει µε 
ιστορικές πληροφορίες και αντιλήψεις που πολλές φορές αγγίζουν τα όρια του 
δογµατισµού, µε αποτέλεσµα η κατάρτισή τους να γίνεται αποκλειστικά και µόνο σε 
θεωρητικό επίπεδο. 
 
 Έτσι, το µάθηµα των θρησκευτικών θα πρέπει να αλλάξει ριζικά. Στόχος του δε θα 
πρέπει να είναι να ενηµερώσει µεν τους µαθητές για τη θρησκεία τους αλλά και να 
τους φέρει κοντά σε αυτό που ο καθένας αποκαλεί δικό του Θεό, χωρίς οι 
προσωπικές απόψεις του θεολόγου να είναι µονοµερείς. Ο ρόλος του θεολόγου 
οφείλει να είναι να καθοδηγεί τους νέους κοντά στη θρησκευτική πίστη και λατρεία, 
προβάλλοντας λογικά επιχειρήµατα. Κάτι τέτοιο µπορεί να επιτευχθεί µέσα από 
στενότερες (ουσιώδεις) επισκέψεις στο ναό, ηµερίδες και συνέδρια στα οποία ο 
µαθητής προβάλλει τις απόψεις του, δίνοντας τις προσωπικές του συµβουλές και 
ακούγοντας µε τη σειρά του καινούριες θεωρίες, όπως άλλωστε είναι η οικουµενική 
σύνοδος των νέων. Η αρµοδιότητα του διδασκάλου είναι, λοιπόν, να µυεί τους νέους 
σε θεωρίες µε συµβουλευτικό και συζητήσιµο τόνο και όχι σε καθαρά διδακτικό. 
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 Σηµαντικό ρόλο στην προώθηση του θρησκευτικού πνεύµατος και προσέγγιση των 
νέων µπορεί να παίξουν επίσης τα ΜΜΕ και γενικά η τεχνολογία. ∆εδοµένου του 
γεγονότος ότι οι νέοι περνούν ένα πολύ µεγάλο ποσοστό της ηµέρας τους µπροστά 
από µία τηλεόραση και έναν υπολογιστή, η εκκλησία µπορεί να προωθήσει τις ιδέες 
της µε αυτόν τον τρόπο. Ήδη κάθε επισκοπή έχει τη δική της ιστοσελίδα, κάτι που 
µπορεί να λειτουργήσει θετικά για τους νέους, αφού αυτοί οι ιστότοποι µπορούν να 
ανοίξουν νέες πύλες επικοινωνίας της νέας γενιάς µε τη θρησκεία. Επίσης τα 
εκκλησιαστικά κανάλια µπορούν να προβάλλουν πιο συχνά προγράµµατα προσιτά 
στους νέους. 
 
 Τέλος, ο ρόλος της τεχνολογίας µπορεί να αποβεί καταλυτικός στις σχέσεις νέων και 
εκκλησίας. Οι εκκλησιαστικοί πόροι καθώς και τα ακίνητα µπορούν να αξιοποιηθούν 
έτσι ώστε να δηµιουργηθούν χώροι συνεστίασης των νέων, οι οποίοι παρέχουν 
πρόσβαση οι υπολογιστές µε δίκτυο. 
 

• Περίθαλψη- υποστήριξη των αδυνάτων και µοναχικών ατόµων 
 
 Στις µέρες µας, η ιατρική περίθαλψη έχει καταντήσει σωστή επιχείρηση, κάτι που 
την καθιστά σχεδόν αδύνατη για τους ηλικιωµένους και τους οικονοµικά αδύνατους. 
Πολλοί µοναχικοί άνθρωποι ιδιαίτερα αυτοί που ανήκουν στην τρίτη ηλικία  και 
πάσχουν από σοβαρά προβλήµατα υγείας και δεν πάνε σε γιατρούς και νοσοκοµεία 
λόγω οικονοµικής δυσχέρειας. 
 
 Η εκκλησία µέσω του δυναµικού και των πόρων που διαθέτει, µπορεί να βοηθήσει 
και να λύσει ριζικά το πρόβληµα. Η οικονοµική βοήθεια σε συλλόγους και µη 
κερδοσκοπικές οργανώσεις που υποστηρίζουν ιατρικά ή ηθικά περιθωριοποιηµένους 
ανθρώπους µε ψυχολογικά προβλήµατα ή προβλήµατα υγείας µπορεί να αποβεί πολύ 
σηµαντική για την καταπολέµηση αυτού του κοινωνικού προβλήµατος. Επίσης, µέσα 
από τη χρήση χορηγιών µπορούν να οικοδοµηθούν ειδικά κέντρα περίθαλψης και 
υποστήριξης που θα λειτουργούν µε εθελοντές αλλά και έµµισθους από το κράτος 
γιατρούς και κοινωνικούς λειτουργούς.  Τέτοια κέντρα µπορεί να είναι οίκοι 
ευγηρίας, κέντρα ψυχολογικής υποστήριξης, γραµµές επικοινωνίας κ.α. 
 
 Η κατ’ οίκον επίσκεψη από εθελοντές, γιατρούς και κοινωνικούς λειτουργούς µπορεί 
να σώσει πολλούς ανθρώπους, λύνοντάς τους το πρόβληµα της µοναξιάς, που ειδικά 
στις µεγαλύτερες ηλικίες βρίσκεται σε έξαρση σε αυτούς τους απρόσωπους καιρούς 
που ζούµε. 
 
 Επιπλέον, έχουν αυξηθεί τα θύµατα της µοναξιάς, τόσο στις πόλεις όσο και στα 
χωριά. Η µοναξιά χαρακτηρίζει τόσο τους ανθρώπους του χωρίου όσο και τους 
κατοίκους των πόλεων. Οι κάτοικοι των χωριών νιώθουν µοναξιά, διότι οι άνθρωποι 
έχουν φύγει για τα αστικά κέντρα. Και οι κάτοικοι των πόλεων νιώθουν µοναξιά, 
διότι δεν γνωρίζονται µεταξύ τους. Τα αίτια διαφέρουν, το αποτέλεσµα όµως πού 
µετράει είναι το ίδιο. 
 
 Κοινωνικοί και οικονοµικοί λόγοι, λοιπόν, αντί να ενώνουν τους συγχρόνους 
ανθρώπους µεταξύ τους, τους αποχωρίζουν, τους αποµακρύνουν και τους απο-
ξενώνουν. Αυτό, µάλιστα, πού παρατηρείται στις σύγχρονες µεγαλουπόλεις είναι 
πολύ περίεργο: ενώ πολλοί άνθρωποι διαµένουν σε ένα ορισµένο τόπο, όπως λ.χ. σε 
µια πολυκατοικία, εν τούτοις οι άνθρωποι αυτοί παραµένουν ξένοι και άγνωστοι 
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µεταξύ τους. Όσο πιο κοντά ζουν οι σύγχρονοι άνθρωποι, τόσο πιο µεγάλη µοναξιά 
νιώθουν. Μοναξιά µέσα στο πλήθος ! 
 
 Γιατί άραγε ; ∆ιότι, εκείνο πού ενώνει ουσιαστικά τους ανθρώπους, δεν είναι τόσο ο 
τόπος, αλλά η αγάπη του Θεού. Κι' αυτό φαίνεται πιο καθαρά στις περιπτώσεις 
ανθρώπων πού ενώ βρίσκονται µακριά, εν τούτοις νιώθουν πολύ κοντά ο ένας στον 
άλλο. 
 
 Η µοναξιά των συγχρόνων ανθρώπων είναι ένα καυτό θέµα, το όποιο οι ορθόδοξοι 
Ιερείς καλούνται να προσέξουν ιδιαιτέρως. Καλούνται να συµµερίζονται τη µοναξιά 
των συγχρόνων ανθρώπων πού παραπονιούνται ότι ( Ίωάν. ε 7): 
«άνθρωπον ουκ έχω» 
 
 Οι περισσότεροι δεν ακούνε την κραυγή αυτή της µοναξιάς. Οι φωνές, οι θόρυβοι, τα 
δυνατά τραγούδια των κέντρων και των ραδιοφώνων σκεπάζουν και τις πιο ισχυρές 
κραυγές της µοναξιάς χιλιάδων ψυχών. Και κάτι, ακόµη πιο χειρότερο: Με τις 
εκκωφαντικές φωνές, πολλοί σύγχρονοι άνθρωποι προσπαθούν να καλύψουν το κενό 
της δικής τους, προσωπικής µοναξιάς... 
Ιερείς του αιώνα της ηχορύπανσης σπάστε το φράγµα της µοναξιάς και τις σιωπής 
των συγχρόνων ανθρώπων. Ακούστε τις κραυγές τους και µπείτε στον κόσµο της 
µοναξιάς τους, όπως ό αναστηµένος Χριστός ( Ίωάν. κ' 19): 
«των  θυρών κεκλεισµένων όπου ήσαν οι µαθηταί συνηγµένοι δια τον φόβον των 
Ιουδαίων, ήλθεν ο Ιησούς και έστη εις το µέσον και είπεν αυτοίς: ε ι ρ ή ν η   υ µ ι ν»! 
 
 Στη σύγχρονη κοινωνία εκτιµάται η δύναµη, η "καπατσωσύνη", το χρήµα. Στη 
σύγχρονη κοινωνία, πού είναι µια "λέσχη" (Club) των ισχυρών, η είσοδος είναι 
απαγορευµένη και ελεγχόµενη. Οι αδύνατοι, οι άσχετοι, οι µη υγιείς, οι άσχηµοι όχι 
µόνο "µένουν απ' έξω", αλλά και εξωθούνται στο περιθώριο της ζωής, στη "γωνιά", 
όπως σπρώχνουµε τα σκουπίδια... 
 
 Τα φώτα της δηµοσιότητας δείχνουν µόνο αυτούς. Τους ολίγους, τους επώνυµους. 
Είναι οι θεοί και θεενές, τα είδωλα της εποχής µας. Οι περισσότεροι µένουν αφανείς. 
Αποτελούν τη λεγοµένη - πολύ συγκαταβατικά -  "µ ά ζ α" (για τα ζώα η αντίστοιχη : 
λέξη είναι "ά γ έ λ η"), για την   οποία µάλιστα έχουν δηµιουργήσει τα "Μαζικά 
Μέσα Ενηµέρωσης". Όλοι αυτοί, λοιπόν, είναι οι ανώνυµοι, καταναλωτικές µονάδες, 
ανθρώπινα δείγµατα "άνευ αξίας". Ράκη για τα σκουπίδια και άχρηστα ρετάλια. 
 
 Οι περιθωριακοί, όµως, είναι κι' αυτοί άνθρωποι. Αυτό κανείς δεν το σκέπτεται. 
Κανείς δεν χάνει τον ύπνο του γι' αυτούς. Γι' αυτούς, το δηµόσιο χρήµα είναι λίγο, ο 
"προϋπολογισµός" του Κράτους, δεν φθάνει. Γιατί, φυσικά, κανείς δεν επενδύει στη 
µάζα, στα ράκη και τα ρετάλια της ζωής... 
 Αν όµως, η ποιότητα της ζωής υποβαθµίζεται στο Club των ισχυρών και η 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια εξευτελίζεται στους κύκλους των "διαπλεκοµένων", η αρ-
χοντιά και η ανθρωπιά σώζονται στα πρόσωπα των περιθωριοποιηµένων. 
Οι σύγχρονοι Ιερείς καλούνται να ενδιαφερθούν για τους περιθωριοποιηµένους 
αδελφούς µας. Τους άστεγους, τους µόνους, τους ηλικιωµένους, τους αναπήρους, 
τους πραγµατικά φτωχούς, τα παιδιά και τις µοναχικές γυναίκες. Ο Χριστός ήταν ο 
πρώτος πού σύχναζε στους τόπους των περιθωριακών, των πτωχών, των αρρώστων, 
στους δόµους και ιούς φράχτες των αγρών. Άφησε εποχή ο Γάλλος Ιερεύς Αββά Ρier 
πού αφιέρωσε τη ζωή του στους περιθωριακούς. Στα ράκη της κοινωνίας. Γι' αυτό και 
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το κίνηµα του ονοµάσθηκε "Ρακοσυλλέκτες", αλλά και γιατί οι εθελοντές πού τον 
βοηθούσαν στο έργο αυτό, µάζευαν τα ράκη των πλουσίων, από την αξιοποίηση των 
οποίων συγκέντρωναν τα απαραίτητα οικονοµικά µέσα για το κίνηµα αυτό της 
αγάπης. 
 
 Οι σύγχρονοι ορθόδοξοι Ιερείς, ιδίως των µεγάλων αστικών κέντρων, καλούνται να 
γίνουν ρακοσυλλέκτες της αγάπης. Να ψάχνουν τις σκοτεινές γειτονιές των αστικών 
συνοικιών και να αναζητούν τους περιθωριακούς αδελφούς µας πού κρύβονται εκεί 
µαζί µε τους αρουραίους...Την αποστολή αυτή την προδιέγραψε ο Θεός ήδη από την 
εποχή του προφήτη Ιεζεκιήλ (λδ'15-20): 
«εγώ βοσκήσω τα πρόβατά µου και εγώ αναπαύσω αυτά, και γνώσονται ότι εγώ ειµι 
Κυριος. τάδε λέγει Κυριος Κυριος· το απολωλός ζητήσω και το πλανώµενον 
επιστρέψω και το συντετριµµένον καταδήσω και το εκλείπον ενισχύσω και το 
ισχυρόν φυλάξω και βοσκήσω αυτά µετά κρίµατος. Ιδού εγώ διακρινώ αναµέσον 
προβάτου ισχυρού και αναµέσον προβάτου ασθενούς. και σώσω τα πρόβατά µου, και 
ου µη ώσιν έτι εις προνοµήν» 
 
 
 Το πρόβληµα της µοναξιάς µπορούν να ωφελήσουν ακόµα τα προαναφερθέντα 
κέντρα συνεστίασης, όπου µπορούν να συγκεντρωθούν πολλοί άνθρωποι και να 
έρχονται σε επικοινωνία µεταξύ τους. Έτσι, τα µοναχικά και περιθωριοποιηµένα 
άτοµα θα αισθανθούν σαφώς καλύτερα. 
 
  
 

• Ο ιερέας και ο ρόλος του στην εποχή της ανεργίας 
 
  

Η ανεργία πλέον είναι απ τα σηµαντικότερα προβλήµατα της εποχής µας. 
Άνθρωποι µε πανεπιστηµιακά πτυχία, πόσο µάλλον εκείνοι µε απλό απολυτήριο 
Γυµνασίου-Λυκείου δυσκολεύονται πάρα πολύ να βρουν δουλειά, και άµα 
βρίσκουν ο µισθός τους είναι εξαιρετικά χαµηλός για να ζήσει µια οικογένεια. 
Συνεπώς, επιλέγουν να κάνουν δουλειές που συχνά δεν τους αρέσουν πάντα αλλά 
αντιθέτως τους εξασφαλίζουν σίγουρη αποκατάσταση και καλό µισθό. 
 
 Μία απ’ τις εργασίες που συχνά επιλέγουν να ακολουθήσουν είναι αυτή του 
ιερέα, χωρίς απαραίτητα να έχουν τροµερή πίστη για το Θεό, ενώ ευρύτερα, ένα 
συντριπτικό ποσοστό του 85% των κληρικών έχουν µόνο απολυτήριο Γυµνασίου. 
Ασκούν δηλαδή ένα επάγγελµα χωρίς να έχουν κατάρτιση πάνω σε αυτό, χωρίς 
να γνωρίζουν τα βασικά στοιχεία του θεσµού που ονοµάζεται εκκλησία. Συνεπώς, 
δεν είναι λίγες οι φορές που παρερµηνεύουν την ουσία του λειτουργήµατος τους 
και τον πραγµατικό τους ρόλο. 
 
  

 Στις παλαιότερες εποχές, η κλήση της Ιεροσύνης δεν είχε ίσως τόσες κοινωνικές 
προοπτικές όσες έχει σήµερα. Ο Ιερεύς του Χωρίου" της παραδοσιακής 
αγροτογεωργικής προαστικής κοινωνίας δεν είχε παρά περιορισµένες δυνατότητες 
κοινωνικής ποιµαντικής δράσης. Και τούτο, διότι η παραδοσιακή ελληνική κοινωνία 
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ήταν ήσυχη και απροβληµάτιστη, η ζωή κυλούσε χωρίς κραδασµούς, πειρασµούς και 
αδιέξοδα. 
 
 Στη σύγχρονη, εκκοσµικευµένη κοινωνία, ο ρόλος του Ιερέα απόκτησε πολυσήµαντη 
διάσταση. Πέραν του Ναού και έξω από το Ναό τον περιµένει ένας κόσµος 
αλλοτριωµένος, ένα πλήθος πού κάθεται (Ματθ.δ'16): 
«Εν χώρα και σκιά θανάτου» 
 
•   άνθρωποι πού ζητούν όχι τόσο ψωµί, όσο τον λόγο της αλήθειας 
•   εικόνες του Θεού "αµαυρωµένες" , πού χρειάζονται κάθαρση 
•   "πρόβατα απολωλότα" πού κράζουν για ποιµένα 
•   ψυχές πού διψούν ελευθερία , λύτρωση και σωτηρία 
 
 Οι σύγχρονοι ορθόδοξοι Ιερείς δεν µπορούν, ασφαλώς, να τα κάνουν όλα αυτά µαζί 
ούτε θα είχε κανείς την απαίτηση από τους Ιερείς να αντιµετωπίσουν επιτυχώς όλα τα 
προβλήµατα αυτά  µόνοι τους. Ο καθένας, όµως, µπορεί να ασχοληθεί µε  ε ν α  από 
τα προβλήµατα αυτά. 
 
 Αυτή την έννοια είχε και η απαρίθµηση όλων σχεδόν των συγχρόνων προβληµάτων, 
στην παρούσα οµιλία: οι σύγχρονοι Ιερείς καλούνται να επιλέξουν ένα συγκεκριµένο 
θέµα και να ασχοληθούν µε αυτό σοβαρά και σε β ά θ ο ς, σε ολόκληρη τη ζωή και 
την ιερατική τους σταδιοδροµία. 
 
 Η εξειδίκευση των κοινωνικών λειτουργιών και υπηρεσιών είναι το χαρακτηριστικό 
της αστικής εποχής µας. Γιατί να µη το επιχειρήσουν και οι σύγχρονοι Ιερείς; 
 
 Εάν δεν γίνεται σχεδόν τίποτε για τα µεγάλα αυτά κοινωνικά, εθνικά και ηθικά 
θέµατα της εποχής µας είναι γιατί δεν υπάρχουν οι "µπροστάρηδες", αυτοί πού θα 
ανοίξουν το δρόµο, για να ακολουθήσουν οι άλλοι, οι πολλοί. Όταν υπάρξει ο 
πρώτος, ο ένας, τότε θα ακολουθήσουν και οι άλλοι, οι ενορίτες, οι εθελοντές, οι 
συνεργάτες, οι φίλοι, οι γνωστοί και οι άγνωστοι. 
 
 Ο ρόλος των ορθοδόξων Ιερέων στη σύγχρονη ελληνική πραγµατικότητα είναι 
ουσιαστικός, σηµαντικός και αποφασιστικός. Αν εκλείψουν οι ορθόδοξοι Ιερείς, από 
τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία, η ζωή στη Χώρα µας θα χάσει την ιδιαιτερότητα 
της, την οµορφιά της, την αντοχή της στις έξωθεν καταλυτικές επιδράσεις και 
αλλοιώσεις. 
  
 Όσοι νέοι επιλέγουν την ιερατική κλήση και σταδιοδροµία, αυτό το δράµα καλούνται 
να υπηρετήσουν. Πρόκειται να συνεχίσουν µια σταδιοδροµία φορτωµένη µε ιστορικό 
µεγαλείο και δόξα και να διαδραµατίσουν ένα ρόλο µε ουσιαστική και ζωτική 
σηµασία για το παρόν και το µέλλον της Πατρίδος µας. 

  

  

  

 


