
Γράφει η Ιορδάνα.

Γράφουµε τη χρονιά 2007.

Μια εποχή  των  κινητών  επικοινωνιών, του internet, του 
τουρισµού στο διάστηµα.  Της αίσθησης  της  ειρήνης, όσο 
τα θύµατα πολέµου δεν βρίσκονται στη χώρα µας. 
Της  ελευθερίας, µε  την  οποία  εννοείται  µία παγκόσµια 
µόνιµη „Love Parade“. Και σε µια  ελεγχόµενη δηµοκρατία, 
όπου  το φακέλωµα ονοµάζεται ασφάλεια  του πολίτη  και 
του κράτους.
Τα µέσα µαζικής  ενηµέρωσης, ως παιδαγωγοί, φυσικά 
πάντα παρόντα για τη διασκέδαση και την ενηµέρωση µας.
Η  τηλεόραση, ο µεγαλύτερος „γκουρού“ µιας τεράστιας 
µηχανής, που σου  επιβάλλει µε τον  πιο γλυκύτατο τρόπο, 
την  αλήθεια και το ψέµα. Σε εκπαιδεύει   µε  τις χειρότερες 
εικόνες  της ηµέρας. Θάνατος  και βία, έτσι ώστε να κάθεσαι 
απολαµβάνοντας τα  πατατάκια σου και παρακολουθείς πως 
πεθαίνουν  άνθρωποι, πως  σκοτώνονται, και  έχεις γίνει µε 
τον καιρό αναίσθητος, διότι συνήθισες να  βοµβαρδίζεσαι µε 
αίµα, πτώµατα και ξυλοδαρµούς.

Κάποτε κορόιδευα  τα „Talk Shows“, τώρα όταν έχω χρόνο 
τα παρακολουθώ, µου δείχνουν  που  βρισκόµαστε  σε ποιο 
σηµείο, κοινωνικά, ανθρώπινα, ηθικά.
Τα θέµατα  και οι συζητήσεις στα σόου αυτά, επιφανειακά. 
Είναι πολύ διασκεδαστικά και αστεία µα  είναι σε  βάθος, 
τραγικά. Επικρατεί ψυχική και πνευµατική φτώχια.

Λίγες  µέρες πριν, στις ειδήσεις, παρακολουθούσα  δύο 
αδέρφια που ήδη έχουν  5  παιδιά  µαζί, µιλάω για ιντσεστ 
(Inzest). Υπέβαλαν  µήνυση  στο  ανώτατο  δικαστήριο (στη 
Γερµανία  „ακόµα“ επικρατεί νόµος, ο οποίος δεν  επιτρέπει 
σε αδέρφια να ζούνε  σε συζυγική σχέση γάµου) µε σκοπό 
να επιτύχουν  ένα νέο  επιτέλους νοµοσχέδιο, το οποίο  θα 
νοµιµοποιήσει το γάµο µεταξύ αδερφών.
Σε τι να οφείλεται, όλη αυτή η ηθική κατάντια;
Σε  εποχές του θριάµβου της επιστήµης  της καριέρας και 
τον σπουδών; Σε εποχές των τίτλων και του „Image“;

Οι  άνθρωποι  προσπαθούν να  επιτύχουν πολλά κι έτσι  να 
λάβουν κάποια αξία ή κάποιο αξίωµα στην κοινωνία.
Προσπαθούν  να καλλιεργήσουν  τη νοηµοσύνη τους, να 
επιτύχουν κάποιο επάγγελµα, να φτάσουν κάποιο 
οικονοµικό  και  επαγγελµατικό επίπεδο, να έχουν  µια 
όµορφη και ελκυστική εµφάνιση.
Τρέχουν πίσω από  ένα „Image“ µε  λίγα λόγια. Η  ατάκα 
„είναι όµορφος, νέος, εξασφαλισµένος, επιτυχηµένος“ µου 
θυµίζει  κάτι  από µια πολύ πετυχηµένη σειρά, ειδικά στην 
Ελλάδα, τη λεγόµενη „Τόλµη και γοητεία“.
Μόνο που θυµάµαι πως όλα στραβά  τους  πηγαίνανε  και 
πέρα από αυτό, η τόλµη τους πολλές  φορές τους 
οδηγούσε σε ερωτικά µπερδέµατα: η νύφη µε τον πεθερό 
και η  αδερφή µε  το σύζυγο. Ένας λαβύρινθος  της ηθικής 
και των αισθηµάτων...
Αξέχαστα όµως... οι  δρόµοι υπήρξαν σχεδόν άδειοι, την 
ώρα που η σειρά έδινε τη λάµψη της στην οθόνη.
Υπήρχε κατανόηση για τον  Ριτς, έναν πλούσιο µορφωµένο 
παλικαρά, που είχε τις ευαισθησίες του  µε τη στρίγκλα τη 
µάνα, ο  οποίος αισθανόταν  τόσο πιεσµένος  από όλες  τις 
πλευρές, ώστε τελικά  να οδηγηθεί στο να  τα  „φοράει“ στη 
Μπρουκ (την αγάπη της ζωής του) µε την  καλύτερη  φίλη 
της.

Και η  καηµένη  η Μπρουκ, έχασε τόσο  τον κόσµο της και 
παρηγορήθηκε σε κακιά στιγµή, στην  αγκαλιά του 
πεθερού της, γυµνή εννοείται... 
Φυσικά το  παιδί που περίµενε ήταν από τον  πεθερό  και  όχι 
του Ριτς. Και το  νέο παιδάκι που αντίκρισε τη ζωή είχε 
πατέρα και παππού έναν και τον ίδιο άνθρωπο.
Φυσικά όλα „δικαιολογούνται“ διότι  επιδιώκουµε µια 
όµορφη εξασφαλισµένη και  άνετη  ζωή, την  ευτυχία µας 
δηλαδή. 

Θα πει κάνεις που είναι το λάθος;
Βέβαια και επιδιώκουµε όλοι  την  ευτυχία µας. Το  θέµα 
είναι τι είναι ευτυχία και  κυρίως ποια είναι η  υγιής  ευτυχία  και 
ποια η πλαστή που κατά καιρούς µπορεί και να αρρωσταίνει.
Ευτυχία  είναι αυτό που περιµένει κανείς από τη  ζωή του, ο 
στόχος ενός ανθρώπου: αν τον επιτύχει είναι ευτυχισµένος.
Το άλλο ερώτηµα  είναι, ποιος  µας θέτει αυτούς  τους 
στόχους, εµείς οι ίδιοι ή η κοινωνία;
Τώρα θα  πεις: „ε, φυσικά εγώ θέτω τους  στόχους  της 
ζωής µου!“  Συµφωνώ!

Υπάρχει  όµως  πιθανότητα, να είναι προσαρµοσµένη σε 
αυτό  που  αρέσει; Επηρεαζόµαστε από αυτό  που αρέσει; 
Ποιος µας λεει τι  είναι ωραίο και τι όχι; Ποιος  µας  λεει  τι 
είναι ευτυχία; Ποιος  µας λεει πότε  έχουµε  αξία; Πότε 
είµαστε κάτι και πότε όχι; Πίσω από τι τρέχουµε;

Έχω συναντήσει πολλούς  ανθρώπους, που έτρεξαν  πίσω 
από  τους στόχους  τους, από την  ευτυχία τους, µα  όταν 
έφτασαν στο  στόχο  και κατάφεραν  να πραγµατοποιήσουν 
τις  επιθυµίες  τους, έµειναν  άναυδοι, διότι  ανακάλυψαν 
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πως η ευτυχία  που προσµένανε, σε συνδυασµό µε τον 
στόχο τους, φανερώθηκε απατηλή.
Δεν είναι  ότι  βάζουµε πολλούς  στόχους  στη ζωή µας, ούτε 
το οτι βάζουµε κάποιους. Είναι το τί θέτουµε ως στόχο και 
αν πραγµατικά  είναι αυτός που θα ικανοποιήσει και  την 
ψυχή µας.
Η  ψυχή µας, είναι το εγώ  µας, στην ψυχή, κρύβονται  οι 
επιθυµίες µας, τα συναισθήµατα µας, η σκέψη µας.
Στο  πνεύµα µας κρύβεται η αλήθεια, η συνείδηση  και η  
ηθική προίκα µας. Με το πνεύµα µας µπορούµε να 
συναντήσουµε και  τον Θεό, εάν  του επιτρέψουµε να  µπει 
στη ζωή µας.
Έχουµε λογική, η οποία  µας  δίνει το  προνόµιο  να 
ξεχωρίζουµε από τα άλλα όντα. Λογική, την  οποία 
µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε  για  να  κατανοήσουµε, 
την  ψυχή, το  πνεύµα µας, να τα περάσουµε  από το 
κόσκινο, και  να ξεχωρίσουµε την  καλή από  την  κακή 
ιδιότητα, έτσι ώστε  να δηµιουργήσουµε ένα  αρµονικό 
πακέτο, δηλαδή ένα αρµονικό  εγώ, την  προσωπικότητα 
µας. Την προσωπικότητά  µας µπορούµε να την 
προικίσουµε. Η  λογική  µας δόθηκε  για να αντιληφθούµε 
την  κτήση τριγύρω µας, και να  αναρωτηθούµε για τον 
κτίστη.
Ίσως θα πρέπει  να  αναρωτηθούµε ποιος  αξίζει 
περισσότερο σεβασµό και θαυµασµό, η κτίση ή ο κτίστης; 
Διαβάζουµε για  να  µάθουµε, δουλεύουµε  για να 
επιτύχουµε  επιθυµίες, ασχολούµαστε µε την  όψη µας, 
ενδιαφερόµαστε για τη  διασκέδασή µας, την  ψυχική  και τη 
σωµατική, ποτίζουµε την  ψυχούλα µας, µε γλυκόλογα, 
χαδάκια, τηρούµε κάποια σχέση κ.α.
Μα τι γίνεται µε την  καρδιά µας; Με αυτό  που πραγµατικά 
είµαστε; 
Στη Βίβλο λεει πως το στόµα  µιλάει  από το  απόθεµα της 
καρδιάς. Δηλαδή σύµφωνα µε το τι έχει ένας  άνθρωπος 
στην καρδιά του αυτό θα εκστοµισει.

Είµαστε  µια κοινωνία κακοµαθηµένων παιδιών:            
„εγώ θέλω, εγώ αισθάνοµαι, εγώ χρειάζοµαι, εγώ έχω 
ανάγκη“. 
Μάθαµε να συγκεντρωνόµαστε µε προτεραιότητα τα δικά 
µας θέλω και τις δικές µας ανάγκες. 
„Παλιοµοδίτικα“ ονοµάζεται αυτό εγωκεντρισµός.
Ο  λόγος είναι κάτι που έχει µεγάλη δύναµη. Ο  λόγος 
γεννάει τα πάντα.
Χαµογελώ, διότι  πολλοί  άνθρωποι µιλούν γλυκύτατα, µα 
είναι και γλυκιά η καρδιά τους;
Οι  άνθρωποι µιλούν  γλυκύτατα όσο  δεν αισθάνονται  ότι 
κινδυνεύουν  τα συµφέροντά τους. Έµαθαν  να 
προσποιούνται. Μήπως όµως  υπάρχει ένα  τρικ για να 
µπορεί  κανείς  να  φέρει κάποιον στο  σηµείο να εκφράσει 
αυτά που έχει  µέσα  στην  καρδιά του, όταν αισθανθεί 
απειλή γι‘ αυτό που θέλει;

Πολλοί  άνθρωποι πιστεύουν πως το  αντίθετο της αγάπης 
είναι το  µίσος. Εγώ λεω πως  ο εγωισµός οδηγεί  στο  να 
αγαπούν  µε  όρια  οι  άνθρωποι. Η  πραγµατική αγάπη δεν 
γνωρίζει όρια, η πραγµατική αγάπη  θυσιάζει το „εγώ θέλω, 
εγώ χρειάζοµαι, εµένα δεν µου αρέσει“.
Όταν  παρακάλεσα  τους φίλους µου να  µου εξηγήσουν  τι 
είναι αγάπη, δυσκολεύτηκαν  και ξαφνιάστηκαν  γι‘ αυτό. 
Και άρχισαν  να µε  ρωτούν  ποια  αγάπη εννοώ: τη  φιλική; 
την ερωτική; τη χριστιανική;
Τους  απαντησα ότι η αγάπη όποιας σχέσης είναι µία.     
Μου απάντησαν τότε πολλά, όπως: αγάπη  είναι 
κατανόηση, να µοιράζεσαι, να καταλαβαίνεις, να δίνεις.
Ωστόσο  υπάρχει µία και  µόνο  εξήγηση που τα  περιλαµβάνει 
όλα, µα δεν δόθηκε ως απάντηση από πουθενά.
Η  αγάπη είναι  τόσο δυνατή που υπερβαίνει  το  θάνατο, 
αποδεδειγµένα. Πείτε µου  τι άλλο υπάρχει που µπορεί να 
νικήσει το θάνατο εκτός από την αγάπη?

Η  απάντηση  στο τι  είναι η αγάπη είναι  κατά τη  γνώµη µου 
µία: Αγάπη σηµαίνει να δώσεις τη ζωή σου.

Χαµογελώ, τώρα αρχίζουν τα δύσκολα!

Ενώ τα παιδιά ανέφεραν ως απάντηση  „να δοθείς να 
θυσιάσεις, να δώσεις, να  µοιράσεις“, δεν  µπόρεσαν να 
πουν „να δώσεις τη ζωή σου“. Γιατί;
Γιατί  ακόµα  και το „να  δώσεις, να θυσιάσεις, να  µοιράσεις 
να κατανοήσεις“, µπορείς να το οριοθετήσεις.
Αλλά το να  δώσεις  τη ζωή  σου δεν έχει όριο και  εκεί 
σταµατάει η νοηµοσύνη µας για την αγάπη.
Δεν υπάρχει µεγαλύτερη  αγάπη από  αυτήν που  δίνει  τη 
ζωή της για τους  φίλους της (για τον πλησίον) αυτό το 
είπε ο  Χριστός... και  ο Χριστός έδωσε τη ζωή του από 
αγάπη, έτσι η αγάπη νίκησε τον θάνατο.

Η  αγάπη η πιο  χρησιµοποιηµένη λέξη του κόσµου και 
ταυτόχρονα  η πιο  παρεξηγηµένη. Η  αγάπη είναι η πνοή 
που δίνει ζωή. Η αγάπη είναι η µάνα της ηθικής.
Η  αγάπη είναι λεπτότητα, λεπτοµέρεια, οµορφιά, 
κατανόηση, ευσπλαχνία, στοργή, δύναµη.
Η  αγάπη είναι  το κίνητρο  για ό,τι υπάρχει και  λειτουργεί, 
ακόµα και για τα υλικά  αγαθά και τις  µεγάλες εφευρέσεις: 
Το τηλέφωνο γεννήθηκε από έναν άνθρωπο  που  είχε αυτή 
την  τρελή ιδέα, την οποία  αγάπησε τόσο που δεν το  έβαλε 
κάτω, ώσπου η αγάπη του για την ιδέα... γέννησε .
Μεγάλοι εφευρέτες και  επιστήµονες, οι οποίοι 
ονοµάστηκαν και  τρελοί, πέτυχαν ακριβώς επειδή 
κατάφεραν  να αγαπούν  κάτι τόσο πολύ που αφιέρωσαν  τη 
ζωή τους, σε κάτι που ακόµα δεν φαινόταν.

Σύµφωνα µε το µέγεθος της αγάπης -γιατί µπορεί  να 
µεγαλώνει και  να µικραίνει-  υπάρχει  ή δεν  υπάρχει, 
φτώχια, πλούτος, χαρακτήρας, ανθρωπιά, καλό, κακό, 
νοηµοσύνη, µόρφωση κτλ.
Η αγάπη έχει την ικανότητα, να καταλαβαίνει τα πάντα.
Μόνο η εγκυκλοπαιδική µόρφωση  ενός ανθρώπου, όπως 
οι σπουδές  του, δεν  σηµαίνει απαραίτητα ότι τον κάνουν 
πραγµατικά έξυπνο, εάν του  λείπει  αγάπη. Χωρίς αυτήν 
καταλαβαίνει µόνο  τα διαβασµένα. Καταλαβαίνει µόνο 
αυτά που βλέπει µπροστά  στη µύτη του. Εκεί  σταµατάει η 
νοηµοσύνη του. Αντιθέτως, η αγάπη  καταλαβαίνει και 
αυτό  που  δεν  βλέπει, αυτό  που  κρύβεται από πίσω.         
Η  λεπτότητά  της την οδηγεί στο να καταλαβαίνει ιδιαίτερα 
τη λειτουργία  του ανθρώπου, της κτίσης, την  ψυχή και 
την σκέψη του διπλανού.
Η αγάπη γεννάει µόνο το καλό. Αν υπάρχουν 
καταστάσεις  όπου γέννησε κάτι κακό, αυτό  οφείλεται στο  
ότι την εκµεταλλεύτηκαν. Όπου δεν  υπάρχει  αγάπη 
υπάρχει µιζέρια κάθε είδους.
Η  µητέρα Τερέζα, της  οποίας τα µάτια  είδαν τόσα πολλά, 
όπως πείνα, αρρώστια, θάνατο απάντησε στην ερώτηση    
„τι είναι το χειρότερο για τον άνθρωπο“ το εξής: 
Δεν υπάρχει τίποτε χειρότερο για έναν άνθρωπο, 
από το να µη σηµαίνει σε κανέναν τίποτα.
Μην  πλανάστε, η γνώση όλων των  πραγµάτων  είναι η 

αγάπη. Και για  να µπορέσουµε πραγµατικά να  την 

γευτούµε έτσι όπως πραγµατικά  είναι, πρέπει  να  βρούµε 
την πηγή της.
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της αγάπης είναι 
ο  ε γ ω ι σ µ ό ς .


