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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
του ΜΑΚΗ ΠΡΟΒΑΤΑ

Μάιος 2018. Ήταν η πρώτη φορά που θα συναντού
σαμε τον Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο για να συζητή
σουμε για το βιβλίο που θέλαμε να γράψουμε για τη
ζωή του. Πήγαμε στο Νέο Ψυχικό, σε ένα μικρό δια
μέρισμα μιας πολυκατοικίας, όπου μένει όταν έρχεται
στην Ελλάδα. Η Άννα Πατάκη, η Νατάσα Μπαστέα
και εγώ. Από τους τρεις μας μόνο η Νατάσα τον είχε
ξανασυναντήσει, τον γνώριζε από παλιά. Η πρώτη
εικόνα που έχω από εκείνον ήταν αιφνιδιαστική,
αφού, ανοίγοντας την πόρτα του ασανσέρ, και καθώς
βγήκα πρώτος, είδα μπροστά μου, στα δύο μέτρα,
στην είσοδο του διαμερίσματος, τον Αναστάσιο να
περιμένει με ορθάνοιχτα τα χέρια. Πίστεψα ότι αυτή
η αγκαλιά προοριζόταν για τη Νατάσα, που τη γνώ
ριζε, όμως ξαφνιάστηκα ακόμα πιο πολύ όταν με
αγκάλιασε με μεγάλη θέρμη και κατάλαβα ότι τα
ορθάνοιχτα χέρια του περίμεναν όλους μας.
Αρχίσαμε να συζητάμε γενικά θέματα. Μου έκανε
μεγάλη εντύπωση πόσο καλά γνωρίζει τα ζητήματα
που αφορούν την Ελλάδα, κοινωνικά, πολιτικά, και
σε λεπτομέρειες που δεν το περιμένεις. Καθόμασταν
11
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σε τέσσερις καρέκλες, πολύ κοντά όλοι. Η Νατάσα
κι εγώ δεξιά και αριστερά του, και η Άννα απέναντί
του. Όταν είπαμε να ανοίξουμε τα κασετοφωνάκια
για να αρχίσει η πρώτη καταγραφή για το βιβλίο,
χωρίς να το έχω σχεδιάσει ένιωσα ξαφνικά την ανά
γκη, την υποχρέωση, να του πω: «Πριν ξεκινήσουμε,
θέλω να σας ομολογήσω ότι δεν είμαι θρησκευόμε
νος». Ακούμπησε το πάνω μέρος της παλάμης μου,
που το είχα στο μπράτσο της καρέκλας, και μου χα
μογέλασε χωρίς να κάνει κάποιο σχόλιο.
Αυτή η πρώτη συζήτησή μας διήρκεσε δυόμισι
ώρες.
Όταν ήρθε η στιγμή να φύγουμε, με αποχαιρέτησε
με έναν τρόπο που ξέρω ότι δεν θα τον ξεχάσω ποτέ.
Με έπιασε με τα δυο του χέρια από το πρόσωπο και
ακούμπησε το μέτωπό του στο δικό μου λέγοντας:
«Πάμε, και ό,τι πιάσουν οι κεραίες μας».
Ύστερα από αρκετές φορές που συναντηθήκαμε
στην Αθήνα, στο ίδιο μέρος, ήρθε η στιγμή να πάμε
στην Αλβανία για να συνεχίσουμε τις συζητήσεις αλ
λά και να αποκτήσουμε με τη Νατάσα μια εικόνα
των χώρων όπου κινείται. Πήγαμε δυο φορές, για
αρκετές ημέρες την καθεμία. Οι συνομιλίες μας ήταν
πολύωρες, αφού συναντιόμασταν μαζί του δυο φορές
την ημέρα, πάντοτε στην Αρχιεπισκοπή, στο γραφείο
του.
Στις συζητήσεις μας διαπίστωσα πως έχει μια εκ
πληκτική δυνατότητα να ερμηνεύει το «Άκτιστο». Και
όσο πιο πολύ το ερμηνεύει, τόσο σε κάνει να θαυμά
ζεις το μυστήριό Του. Μάλιστα, αυτή τη σκέψη δεν
12
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την έκανα ποτέ κατά τη διάρκεια των συναντήσεών
μας, αλλά πάντοτε καθώς έφευγα από αυτές.
Όμως, αυτό που έκανα κάθε φορά μετά τις συζη
τήσεις μας με τον Αναστάσιο ήταν να συντονίζω στο
μυαλό μου ιδανικές ομάδες συνομιλητών του. Είναι
τόσο πανοπτική η γνώση του και για θέματα πέρα
από τη θρησκεία, που θα ήθελα να δω συνομιλίες του
με σπουδαίους αστροφυσικούς, φιλοσόφους, συγγρα
φείς…
Την πρώτη φορά που βρεθήκαμε στα Τίρανα, εί
χαμε αποφασίσει ότι θα μείνουμε και την Κυριακή,
ώστε να παρακολουθήσουμε τη Θεία Λειτουργία στον
καθεδρικό ναό, στην οποία ξέραμε ότι κάθε Κυρια
κή είναι παρών και λειτουργεί ο ίδιος. Σε Θεία Λει
τουργία είχα να πάω από παιδί. Πήγα με τεράστιο
ενδιαφέρον και χαρά. Όμως εκεί συνάντησα μια
απόλυτα ιδιαίτερη κατάσταση. Μια εκπληκτική χο
ρωδία από άντρες και γυναίκες, ντυμένους ομοιό
μορφα. Αργότερα μας είπαν ότι είναι η χορωδία που
συνοδεύει την κλασική ορχήστρα των Τιράνων. Ένας
ναός γεμάτος από πιστούς όλων των ηλικιών. Όλοι
τους, από τον πρώτο ως τον τελευταίο, συμμετείχαν
στη Λειτουργία, ήξεραν όλες τις ψαλμωδίες και
ακούραστα τις έψαλλαν μέχρι το τέλος. Ωστόσο,
αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία συμβαίνει κάτι
μοναδικό. Πολλοί, ίσως οι περισσότεροι, από τους
πιστούς παραμένουν στον ναό. Ο Αναστάσ ιος, έπει
τα από περίπου ημίωρη ανάπαυση, υποδέχεται τον
καθένα ξεχωριστά και τον ακούει για οτιδήποτε θέ
λει να του πει. Θέμα προσωπικό, υγείας, οτιδήποτε.
13
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Και αυτό για όσο χρόνο απαιτηθεί, μέχρι να του μι
λήσει και ο τελευταίος. Ένας Αρχιεπίσκοπος με
πραγματικό ποίμνιο.
Στα δυο αυτά ταξίδια στην Αλβανία, επισκεφθή
καμε διάφορα μέρη, όπως το Δυρράχιο, όπου ο Αρ
χιεπίσκοπος έχει κάνει σπουδαία έργα. Μέσα από το
έργο του, η σκιά του είναι ασύλληπτα εκτεταμένη
σχεδόν σε ολόκληρη την Αλβανία. Πίστευα ότι το να
επισκεφθώ ένα ορφανοτροφείο ή ένα γηροκομείο ή
ένα μοναστήρι, τα οποία έχει ο ίδιος δημιουργήσει,
δεν θα μπορούσε να μου φέρει μια συγκίνηση πέρα
από την αναμενόμενη για τέτοια μέρη. Όμως η πραγ
ματικότητα που έχει δημιουργήσει ο Αρχιεπίσκοπος
Αναστάσιος με έκανε να την παρατηρώ με δέος, για
τί έχει μια θεϊκή φαντασμαγορία.
Μαθαίνοντας για το έργο που έχει κάνει σε ολό
κληρη τη ζωή του, στην Αφρική, στην Αλβανία, στην
Ελλάδα και σε τόσα άλλα μέρη του κόσμου, και βλέ
ποντας ένα μέρος αυτού του έργου από κοντά, έπια
σα τον εαυτό μου να νιώθει μια φοβερή συγκίνηση.
Και το συγκινητικό δεν είναι το έργο του αυτό κα
θαυτό, είναι ότι το επιχείρησε. Και το έφερε εις πέ
ρας. Και ένα χαρακτηριστικό που διατρέχει τη ζωή
του και το έργο του είναι ότι απολύτως τίποτα δεν
έγινε ανέξοδα, χωρίς βαρύ προσωπικό κόστος.
Η καραντίνα μάς στέρησε τις συζητήσεις με προ
σωπική επαφή, αλλά μας έδωσε μια άλλου είδους
χαρά, τις συχνές πολύωρες τηλεφωνικές συζητήσεις.
Κάθε φορά είχαμε μεν ως κεντρικό στόχο τη συμπλή
ρωση υλικού για το βιβλίο, αλλά πάντοτε στην αρχή
14
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κουβεντιάζαμε για θέματα που είχαν σχέση με την
Ελλάδα και τον κόσμο. Όλα μας τα τηλεφωνήματα
ξεκινούσαν με τον Αναστάσιο να ρωτάει: «Τι γίνεται,
παιδιά μου;».
Προσπαθώντας να βρω μια ταιριαστή φράση για
τον άνθρωπο στον οποίο για πάντα θα χρωστάω ευ
γνωμοσύνη που τον συνάντησα, μου προκύπτει η αμ
φιβολία ότι μπορεί να μην τον περιγράψω με ακριβείς
ή και δίκαιες λέξεις. Ωστόσο, αυτό που μπορώ να πω
σε όλους με βεβαιότητα είναι: Αν αυτό που κάνει ο
Αναστάσιος δεν είναι Άγιο, τότε τι είναι;
30 Ιουνίου 2021
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
της ΝΑΤΑΣΑΣ ΜΠΑΣΤΕΑ

Όταν κοιτάμε την Ιστορία, έχει πάντα ενδιαφέρον να
θυμόμαστε πως, την ώρα που τα πράγματα εξελίσ
σονται, τίποτα, μα τίποτα, δεν εγγυάται την επιτυχία
τους. Κι όταν κοιτάμε τις επιτυχίες, έχει ενδιαφέρον
να βλέπουμε από τι είναι φτιαγμένες. Εκείνη την
πρώτη φορά, το 2000, που συνάντησα τον Αρχιεπί
σκοπο στο γραφείο του στα Τίρανα, οι δυσκολίες
κραύγαζαν από παντού. Η Αλβανία ήταν βυθισμένη
στα προβλήματά της, οι σχέσεις με την Ελλάδα ήταν
τεταμένες, όμως εκείνος παρέμενε σταθερά μια νη
σίδα ηρεμίας. Παρότι τα σημάδια από τις σφαίρες
που άγνωστοι είχαν ρίξει στα τζάμια του γραφείου
του διακρίνονταν ακόμη.
Ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος αποτελεί μάθημα
ζωής. Με τη στάση του, με τη συνεπή πορεία του στη
διάρκεια δεκαετιών, με την ανοιχτή καρδιά και τη
διαυγή του σκέψη. Ο άνθρωπος με τα πονεμένα μά
τια, που όμως λάμπουν εφηβικά όταν ακούει κάτι
που βρίσκει ενδιαφέρον. Εκείνος που γελάει τρυφε
ρά όταν τα παιδιά στα ιδρύματα που έχει δημιουρ
γήσει θέλουν να του δείξουν την αγάπη τους, που
ανοίγει τα χέρια του σαν φτερούγες όταν θέλει να
17
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περιγράψει πως η κατανόηση και η αγάπη γίνονται
ο καλύτερος τρόπος να πλησιάσεις τους ανθρώπους.
Ο ιεράρχης που θυμάται με λεπτομέρειες κάθε άν
θρωπο που διασταυρώθηκε μαζί του σε αυτή τη μα
κρά πορεία και μιλά στους πάντες –πρωθυπουργούς
ή απλούς πολίτες– με το ίδιο γνήσιο ενδιαφέρον.
Εκείνος που σαν σίφουνας δίνει οδηγίες για την
αντιμετώπιση μιας κατάστασης έκτακτης ανάγκης,
αυτός που συνέδραμε τους μουσουλμάνους πρόσφυ
γες από το Κόσοβο όταν έφθασαν στην Αλβανία, ο
ίδιος που συνεχίζει να τελεί κάθε Κυριακή τη Θεία
Λειτουργία σε μια κατάμεστη εκκλησία και κοινωνεί
τους πιστούς με τόσο σεβασμό στο μυστήριο, που
αισθάνεσαι έκσταση.
Παρότι διανοητής διεθνούς βεληνεκούς, είναι άν
θρωπος των έργων· έδωσε σε δύσκολες συνθήκες τη
μάχη για τα εργαστήρια, τα σχολεία, το ορφανοτρο
φείο, το πανεπιστήμιο, τις σχολές, την αναστήλωση
των εκκλησιών, τη δημιουργία πόρων ώστε να συνε
χίσει χωρίς εξαρτήσεις το έργο της η Oρθόδοξη Αυ
τοκέφαλη Εκκλησία της Αλβανίας.
«Η Ιστορία δεν επαναλαμβάνεται, όμως κάνει ρί
μες» πίστευε ο Μαρκ Τουέιν, και είναι αλήθεια. Στην
ιστορία της ζωής του Αναστάσιου Γιαννουλάτου αυ
τές οι ρίμες είναι προφανείς όπου και εάν κινήθηκε
πάνω στον πλανήτη: Λόγος ισχυρός και γλυκύς, φρο
ντίδα για τον καθένα, αγάπη ακόμα και προς εκείνους
που στέκονται εμπόδιο. Πίστη που εκφράζεται μέσα
από το έργο και πνευματικότητα που αγκαλιάζει
υποστηρικτικά τα πάντα.
18

12726 ��� � 412 �nastasios 19-10-2021 TELIKO PRINT diorthosi.indd 18

25/10/2021 4:47:04 µµ

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Τ Η Σ Ν ΑΤ Α Σ Α Σ Μ Π Α Σ Τ Ε Α

«Όταν θα τελειώσουμε αυτό το βιβλίο, δεν θα εί
μαστε ίδιοι» είχε πει ο Μάκης Προβατάς, και απο
δείχθηκε σωστός. Άλλαξαν πολλά. Μέσα μας και έξω.
Η μητέρα μου έφυγε στη διάρκεια των δύο ετών στα
οποία δουλεύαμε το βιβλίο και ο Μακαριώτατος απο
τέλεσε για μένα όχι μόνο πολύτιμη πηγή στήριξης και
αγάπης, αλλά και μάθημα αποδοχής της ζωής σε όλο
της το μεγαλείο. Παρότι κι εκείνος την ίδια ώρα απο
χαιρετούσε δικούς του ανθρώπους. Σε μια άλλη στιγ
μή, κατά τη δοκιμασία του με την Covid-19, η στάση
του, γεμάτη αφοσίωση στον Θεό και στωικότητα,
αποτέλεσε ένα ακόμα μάθημα.
Εάν η Ιστορία, όπως έλεγε ο Γάλλος στοχαστής
και ιστορικός Αλεξί ντε Τοκβίλ, είναι μια αίθουσα με
λίγα πρωτότυπα και πολλά αντίγραφα, αισθάνομαι
ιδιαίτερα τυχερή που συνομιλήσαμε εκ βαθέων με
έναν τόσο ξεχωριστό άνθρωπο. Ο λόγος του μελετά
ται ήδη σε πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο και υπη
ρετεί μια σημαντική αξία για την εποχή μας – την
ενότητα. Το έργο του, πολυσχιδές, κοινωνικό, ανθρω
πιστικό, πολιτιστικό σε πολλά επίπεδα, θα μείνει
μάρτυρας μιας πορείας που δεν τη σταμάτησαν ασθέ
νειες, ίντριγκες, απειλές, εμπόδια. Κρατάω σαν φυ
λαχτό τις ώρες που περάσαμε μαζί.
30 Ιουνίου 2021
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(1929-1960)

Νεανικά χρόνια, λαϊκός θεολόγος
— στην Ελλάδα —
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1.
Aναζήτηση του απολύτου.
Νεανικά χρόνια
Μεγαλώσατε στις πολύ δύσκολες, για την Ελλάδα, δεκαετίες του ’30 και του ’40. Σε αυτό το
περιβάλλον πότε άρχισε να σας προβληματίζει το
νόημα της ζωής και τα υπαρξιακά θέματα;

Ά ρχισα

να προβληματίζομαι για το νόημα της
ζωής, και για την πορεία του κόσμου γενικότερα μέ
σα στη σκοτεινή εποχή της Κατοχής, όταν ακόμη
ήμουν 13-14 ετών. Μέναμε στην Κυψέλη, στην οδό
Δάφνιδος 24, πάνω από την πλατεία. Τα σχολεία
ήταν κατά διαστήματα κλειστά. Χαρά μας ήταν να
σκαρφαλώνουμε στα νταμάρια που βρίσκονταν εκεί
κοντά. Διαβάζαμε πολύ, ό,τι μπορούσαμε να βρούμε.
Εκείνη την περίοδο ξεκίνησε μια μεγάλη αναζήτηση,
την οποία σήμερα θα ονόμαζα: «αναζήτηση του απο
λύτου».
23
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Σε εκείνες τις πρώτες πνευματικές σας αναζητήσεις υπήρχαν άλλοι συνοδοιπόροι;

Μ ια

ομάδα φίλων είχαμε ξεκινήσει από μικρή
ηλικία να κάνουμε τέτοιες σοβαρές συζητήσεις. Πέρα
από την ελευθερία, τη δημοκρατία και την ισότητα
που επιθυμούσαμε, η ψυχή μας ποθούσε και κάτι
ακόμα: αγάπη. Αυτό ήταν το βασικό θέμα στις ελεύ
θερες συζητήσεις μας, και εδώ ήταν που διαφέραμε
από άλλους συμμαθητές μας, οι οποίοι εκείνη την
εποχή είχαν ενταχθεί σε πολιτικούς χώρους. Η δική
μας συντροφιά δεν ασχολήθηκε με την πολιτική.
Βασικός πνευματικός μας χώρος και καθοριστικό
πνευματικό περιβάλλον υπήρξαν τα Κατηχητικά Σχο
λεία της Εκκλησίας και στη συνέχεια οι Χριστιανικές
Μαθητικές Ομάδες. Χάρισαν δυνατότητες ειλικρινούς
φιλίας, πνευματικής καλλιέργειας, συλλογικής προ
σφοράς αγάπης. Θυμάμαι πως το 1943 ήρθε στον ναό
της Αγίας Ζώνης, της ενορίας μας, ένας λαϊκός θεο
λόγος πολύ δυναμικός και φωτισμένος, ο Γεώργιος
Παυλίδης, μετέπειτα Μητροπολίτης Νικαίας. Ενώ μας
αφηγείτο με ζωντάνια ιστορίες από τον πόλεμο, συγ
χρόνως μας μιλούσε για έναν νέο, μεγάλο ορίζοντα,
τη χριστιανική πίστη.
Εκείνη, λοιπόν, την εποχή άρχισαν οι πρώτες μου
αμφισβητήσεις. Στα χρόνια του πόνου και της ανησυ
χίας. Αλησμόνητη παραμένει μια ιδιαίτερη εμπειρία
του έφηβου Τάσου, όπως με φώναζαν. Κάποια νύ
χτα της Κατοχής γονάτισα στην ταράτσα του σπιτιού
προσευχόμενος: «Θεέ μου, υπάρχεις;» ψιθύρισα. «Αν
24
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υπάρχεις, φανέρωσέ μου κάτι». Φυσικά, δεν εμφα
νίστηκε κάποιος άγγελος ή κάποιο όραμα. Γνωρίζω
πάντως ότι ένιωσα τότε μια ήρεμη βεβαιότητα πως
υπάρχει. Όχι απλώς μια ανώτερη δύναμη, αλλά ένα
απερινόητο Πρόσωπο, παντοδύναμο, στοργικό... Εκεί
νη η εφηβική εμπειρία καθόρισε την επόμενη φάση
της ζωής μου.
Πώς σήμερα, μετά τόσα χρόνια, ξέρετε ότι υπάρχει Θεός; Η πίστη στον Θεό φανερώνεται ως
ήρεμη βεβαιότητα ή έρχεται μέσα από λογικά επιχειρήματα;

Τον βλέπω παντού. Στο μυστήριο του μακρόκο

σμου, στην απεραντοσύνη του ουρανού, στο μυστήριο
του μικρόκοσμου, στην πολυπλοκότητα του κυττάρου
και του ατόμου. Τον αισθάνομαι, όταν βαδίζω στην
πανέμορφη φύση. Όταν αναλογίζομαι το απίστευτο
θαύμα, τον οργανισμό μας, με τις υπέροχες λειτουρ
γίες του. Δεν είμαστε η αιτία του εαυτού μας, η κα
τάληξη ενός τυχαίου συνδυασμού, το προϊόν μιας
απρόσωπης δυνάμεως.
Τον νιώθω μέσα μου. Του μιλώ απλά. Και έρχεται,
σύντομα ή αργά, η απάντησή Του. Ακόμα και η σιω
πή Του έχει κάτι να πει. Αν καμιά φορά κάτι λυγίσει
μέσα μου, απευθύνομαι και πάλι στον Θεό, «τὸν σώ
ζοντά με ἀπὸ ὀλιγοψυχίας καὶ ἀπὸ καταιγίδος», και
ακούω μυστικά αυτό που είπε στον Πέτρο: «Ὀλιγό
πιστε, εἰς τί ἐδίστασας;» Αδιάκοπα κοινωνώ μαζί Του
μέσα στο μυστήριο της Εκκλησίας. Δεν πρόκειται για
25
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προσωπικό επίτευγμα, αλλά για δώρο της χάριτος
του Θεού. Όταν ήμουν νεότερος, χρειάσθηκε να πα
λέψω πολύ με ποικίλα περί πίστεως ερωτήματα. Τό
τε συνήθιζα να καταφεύγω σε σειρά λογικών επιχει
ρημάτων σχετικά με το θέμα αυτό. Τώρα δεν νιώθω
τέτοια ανάγκη. Απλώς καταθέτω μια προσωπική
εμπειρία. Ναι, πιστεύω! Και οι δεκαετίες πνευματι
κής αναζητήσεως και θρησκευτικής εμπειρίας στερέω
σαν την πίστη μου ακόμα πιο βαθιά.

2.
«Ἐὰν μὴ ὁ κόκκος τοῦ σίτου πεσὼν
εἰς τὴν γῆν ἀποθάνῃ…»
Κοιτώντας σήμερα τη ζωή σας, θεωρείτε πως
υπάρχει κάποια άλλη στιγμή, κάποιο γεγονός που
επηρέασε καθοριστικά την πορεία σας;

Τελείωνα τη στρατιωτική μου θητεία ως έφεδρος

αξιωματικός Διαβιβάσεων. Στις δυο σχολές εφέδρων
αξιωματικών –Ειδικοτήτων στη Σύρο και Διαβιβά
σεων στο Χαϊδάρι– είχα πρωτεύσει και είχα γίνει
αρχηγός της σειράς μου. Γι’ αυτό με είχαν κρατήσει
στο Γενικό Επιτελείο Στρατού. Στο τέλος της θητείας
μου με απασχολούσε έντονα το μέλλον και η επιλογή
ανάμεσα στους διάφορους δρόμους που άνοιγαν
εμπρός μου. Είχα τελειώσει το Β΄ Γυμνάσιο Αρρένων
Αθηνών με τον βαθμό 19 και 9/11. Είχα αριστεύσει
26
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και πρωτεύσει στις εισαγωγικές εξετάσεις του Πα
νεπιστημίου Αθηνών. Είχα πάρει το πτυχίο της Θεο
λογικής Σχολής με άριστα, 9,54 (όπως έμαθα αργό
τερα, με τον μεγαλύτερο βαθμό που έχει δοθεί σε
πτυχιούχο της Θεολογικής Σχολής), εμπρός μου ανοί
γονταν όλοι οι δρόμοι με εξαιρετικές προοπτικές.
Πολλοί καθηγητές μου στο πανεπιστήμιο ήταν δια
τεθειμένοι να μου προσφέρουν υποτροφία για μετα
πτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό. Τελικά, όμως, όλα
πήραν διαφορετικό δρόμο.
Ήταν Μεγάλη Τρίτη του 1954. Υπηρετούσα τότε
ως έφεδρος ανθυπολοχαγός, στον ραδιοφωνικό σταθ
μό της ΥΕΝΕΔ. Παρακολουθούσα την Ακολουθία του
Νυμφίου. Το ευαγγελικό ανάγνωσμά της στη μοναξιά
και τη βαθιά περισυλλογή μου με συγκλόνισε. Ιδίως ο
στίχος: «Ἐὰν μὴ ὁ κόκκος τοῦ σίτου πεσὼν εἰς τὴν γῆν
ἀποθάνῃ, αὐτὸς μόνος μένει· ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ, πολὺν
καρπὸν φέρει» (Ιω. 12:24). Σε ελεύθερη μετάφραση:
Εάν ο κόκκος του σιταριού δεν πέσει στη γη για να
πεθάνει, αυτός μένει μόνος του. Εάν όμως πεθάνει
ελεύθερα, με μια ελεύθερη αποδοχή της θυσίας, θα φέ
ρει πολύ καρπό. Ήταν η φράση που ανέφερε ο Ιησούς
Χριστός κατά τη συνάντησή του με μερικούς προσηλύ
τους Έλληνες και αναφερόταν στο λυτρωτικό πάθος,
που επρόκειτο να ακολουθήσει, τον Σταυρό και την
Ανάστασή Του – στο μυστήριο, που θα έδινε μια νέα
ζωή στην ανθρωπότητα. Ο σπόρος του σιταριού, μι
κρός στο μέγεθός του, συσσωρεύει εξαιρετικές δυνά
μεις. Προϋπόθεση όμως για να αναπτυχθούν είναι να
πέσει στη γη, να σκεπαστεί από το υγρό χώμα και να
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«ἀποθάνῃ». Τότε μέσα από τον πυρήνα του αναδύο
νται μοναδικές δυνάμεις και «πολὺν καρπὸν φέρει».
Μέσα σε έντονη προσευχή και συλλογή έλαβα την
οριστική απόφαση. Θα αφιέρωνα τη ζωή μου με αυ
τοθυσία στην Εκκλησία. Το ζητούμενο, έλεγα στον
εαυτό μου, δεν είναι να δώσεις κάτι, αλλά να δοθείς
ανεπιφύλακτα στον Θεό, στο έδαφος της Εκκλησίας.
Μέχρι σήμερα, στα 90 μου χρόνια, σε διάφορα κρί
σιμα σταυροδρόμια της πορείας μου, αυτός ο στίχος,
που συνόψιζε μυστικά τη νεανική εκείνη εμπειρία,
επηρέασε τις επιλογές μου.
Αυτή τη ζωή τη μακρά, με τις τόσες ποικίλες φάσεις, υπάρχει ένας τρόπος που τη συνοψίζετε
μέσα σας;

Πρόσφατα

συνειδητοποίησα ότι διακρίνεται σε
τρεις τριακονταετίες. Η πρώτη ξεκινάει από τον Νοέμ
βριο του 1929 και φτάνει έως τα μέσα του 1960: νεα
νικά χρόνια, λαϊκός θεολόγος στην Ελλάδα. Η δεύτε
ρη τριακονταετία διαρκεί από τα μέσα του 1960 έως
τα μέσα του 1991: κληρικός, καθηγητής πανεπιστη
μίου με διεθνή δραστηριότητα στην Ελλάδα, την
Αφρική, τη Γερμανία, την Ελβετία, με πολλά ερευνη
τικά ταξίδια. Και η τρίτη τριακονταετία αρχίζει στα
μέσα του 1991, όταν και βρίσκομαι στην Αλβανία, ως
Αρχιεπίσκοπος με σημαντικές θέσεις σε διεθνείς ορ
γανισμούς. Ένας ψαλμικός στίχος θα συνόψιζε την
πολύπλευρη εμπειρία: «διὰ τοὺς λόγους τῶν χειλέων
σου ἐγὼ ἐφύλαξα ὁδοὺς σκληράς» (Ψαλμ. 16:4).
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