
Σσν-αναστρουές: Σήκεξα νη λένη εμαγγέιιεηαη πσο έρνπλ κηα πιεζψξα επηινγψλ ζε 

φ,ηη αθνξά ηνλ ηξφπν ηεο δηαζθέδαζήο ηνπο. Σε πνιινχο φκσο ππάξρεη κηα άιιε 

αίζζεζε, πσο ην δήηεκα ηεο δηαζθέδαζεο είλαη κνλφδξνκνο. Πνηα ηνπνζέηεζε 

πηζηεχεηε πσο πξνζεγγίδεη πεξηζζφηεξν ηελ αιήζεηα; 

 

π. Βασίλειος:  Καηαξρήλ λα πξνζπαζήζνπκε ιίγν λα θαηαιάβνπκε ηνπο φξνπο. 

Γειαδή ηη είλαη ε δηαζθέδαζε, φπσο ζήκεξα ηελ νλνκάδνπκε, θαη αλ απηφ ζπκπίπηεη 

κε ηελ πξαγκαηηθή τςσαγυγία. Έρσ ηε γλψκε φηη θάζε άλζξσπνο έρεη αλάγθε απφ 

μεθνχξαζε (χπλνο, παχζε εξγαζίαο, κνπζηθή, δηάβαζκα, ειεχζεξεο δξαζηεξηφηεηεο, 

δηαθνπέο, ηαμίδηα θαη άιιεο κνξθέο). Μία κνξθή μεθνχξαζεο είλαη θαη ε ςπραγσγία. 

Πνηά είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο;  

Ο άλζξσπνο απφ ηε θχζε ηνπ έρεη κία κοινυνική ηάζε, πνπ ζεκαίλεη φηη πνιιέο 

κνξθέο ςπραγσγίαο ιακβάλνπλ ρψξα καδί κε άιινπο, αθξηβψο γηα λα ηθαλνπνηεζεί 

απηή ε θνηλσληθή ηάζε ηνπ αλζξψπνπ. Ταπηφρξνλα κηα άιιε ςπρηθή αλάγθε είλαη ε 

ελεςθεπία. Γειαδή ν άλζξσπνο ηηο ζηηγκέο ςπραγσγίαο ρξεηάδεηαη λα λνηψζεη πην 

ειεχζεξνο απφ ηηο άιιεο ζηηγκέο νπφηε είλαη ππνρξεσκέλνο λα θάλεη θάηη, 

παξαδείγκαηνο ράξηλ ηε δνπιεηά ηνπ, ή θαη λα ππαθνχεη ζε θάπνηνπο θαλνληζκνχο νη 

νπνίνη ηνλ θνπξάδνπλ θαη ηνλ θαηαπηέδνπλ. Με φια απηά αληηιακβαλφκαζηε δειαδή 

γηαηί ε ςπραγσγία θηλείηαη ζε επίπεδα πην ραιαξά απφ ηεο θαζεκεξηλφηεηαο.  

Τν εξψηεκα είλαη εάλ ε ζεκεξηλή δηαζθέδαζε ζπκπίπηεη κε απηή ηε ςπρηθή αλάγθε 

ηνπ αλζξψπνπ γηα ςπραγσγία θαη μεθνχξαζε. Γειαδή πξέπεη λα ξσηήζνπκε: ε 

ζεκεξηλή δηαζθέδαζε κε ηνπο δηάθνξνπο ηξφπνπο ηεο, εθπιεξψλεη ηελ αλάγθε ηνπ 

αλζξψπνπ γηα θνηλσληθφηεηα; Γειαδή γηα πξαγκαηηθή ζρέζε κε ηνλ άιινλ; Καη καο 

κπαίλνπλ πνιιέο ακθηβνιίεο αλ απηφ ζπκβαίλεη, φηαλ κάιηζηα νη πην πνιινί ηξφπνη 

δηαζθέδαζεο ζήκεξα είλαη καδηθνί, φπνπ ν λένο άλζξσπνο πξέπεη λα αζρνιεζεί κε 

ηξφπνπο ηνπο νπνίνπο απνθάζηζαλ άιινη θαη ηνπο ζρεδίαζαλ κε έλα ζρεδφλ 

βηνκεραληθφ ζρεδηαζκφ.  

Πξφθεηηαη γηα δηαζθέδαζε πνπ ζρεδηάζηεθε γηα κεγάιεο  κάδεο, δειαδή κε θξηηήξηα 

ηα νπνία άιινη ηα ππαγνξεχνπλ. Σήκεξα νη κεγάιεο παξαγσγέο ησλ 

θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ μέξνπκε πσο θνζηίδνπλ ηφζν πνιχ ψζηε λα κπνξνχλ λα 

θάλνπλ απφζβεζε κε καδηθνχο αξηζκνχο ζεαηψλ. Γελ ηνπο αξθνχλ νη ιίγνη γηαηί 

αιιηψο δελ κπνξνχλ λα βγάινπλ ηα έμνδα ηνπο, επνκέλσο ν ζρεδηαζκφο είλαη καδηθφο 

εμ αξρήο (Γη’ απηφ άιισζηε ππάξρεη θαη ην γλσζηφ happy end ζηηο ηαηλίεο. Γελ 

ππάξρνπλ πνιιέο ηαηλίεο βαζχηεξνπ πξνβιεκαηηζκνχ δηφηη ζα ήηαλ αληηεκπνξηθέο). 

Αιιά θαη ζε άιιεο κνξθέο δηαζθέδαζεο, φπσο ν ρνξφο ζε λπθηεξηλά θέληξα, 

επηθξαηνχλ ηέηνηεο ζπλζήθεο ζνξχβνπ, ξχπαλζεο, αιθνφι θηι. ψζηε θάζε άιιν παξά 

πγηήο θνηλσληθφηεηα πξνάγεηαη. Δπνκέλσο εγψ ζα έβαδα εξσηεκαηηθά θαηά πφζν ε 

ςπρηθή αλάγθε ηνπ αλζξψπνπ γηα ηελ θνηλσληθφηεηα εθπιεξψλεηαη κε ηε ζεκεξηλή 

δηαζθέδαζε.  

Τν δεχηεξν ζην νπνίν ζα έβαδα εξσηεκαηηθά είλαη θαηά πφζν εθπιεξψλεηαη ε 

αλάγθε ηνπ αλζξψπνπ λα λνηψζεη ειεχζεξνο θαη ραξνχκελνο. Δίλαη γλσζηφ πσο νη 

πεξηζζφηεξνη ηξφπνη δηαζθέδαζεο ζήκεξα βαζίδνληαη ζε απηφ πνπ κηα λεαληθή 

έθθξαζε νλνκάδεη «μεζάισκα», δειαδή κία απφιπηε θαηάξγεζε θάζε θαλφλα ψζηε 

ν άλζξσπνο λα δνθηκάδεη ηα ίδηα ηα φξηά ηνπ, είηε πίλνληαο είηε θάλνληαο δηάθνξα 

άιια πξάγκαηα, αλαδεηψληαο μεθνχξαζε, ειεπζεξία θπξίσο, θαη ραξά. Απηφ 

ππφζρεηαη θαη κάιηζηα νη πνιιέο δηαθεκίζεηο πνπ δηαθεκίδνπλ ηξφπνπο δηαζθέδαζεο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηέηνηεο εθθξάζεηο ή παξάγσγα ηνπο: ειεπζεξία θαη ραξά.   

Δδψ λνκίδσ φηη γίλεηαη κηα ζχγρπζε ηεο σαπάρ κε ηελ απόλαςζη. Γελ είλαη δπλαηφλ 

απηά ηα δχν λα ζπκπίπηνπλ. Γε ζπκπίπηνπλ γηα ηνλ πνιχ απιφ ιφγν φηη ε απφιαπζε 

θηλείηαη ζε έλα επίπεδν επηθαλεηαθφ, δειαδή ε απφιαπζε ελδηαθέξεηαη γηα ηηο 



αηζζήζεηο. Να ηθαλνπνηεζνχλ νη αηζζήζεηο κε ηνπο ηξφπνπο δηαζθέδαζεο. Πίλνληαο, 

ηξψγνληαο, έρνληαο ζεμνπαιηθή δσή, απνιακβάλνληαο κε ηελ φξαζε, κε ηελ αθνή 

θαη ινηπά. Δίλαη έλαο εξεζηζκφο δηαξθήο ησλ αηζζήζεσλ. Η ραξά είλαη θάηη άιιν 

βαζχηεξν. Δίλαη θάηη ζην νπνίν ν άλζξσπνο ζπκκεηέρεη ζθαηξηθά. Όιε ηνπ ε χπαξμε 

θαη ην βάζνο ηεο χπαξμήο ηνπ, φρη κφλν νη αηζζήζεηο δειαδή ε επηθάλεηα. Καη 

κάιηζηα κεξηθέο θνξέο ζα έιεγα φηη ε απφιαπζε θαη ραξά είλαη ζε ηέηνηα αληίζεζε 

κεηαμχ ηνπο, πνπ πξέπεη θαλείο λα πεξηνξίζεη ηελ απφιαπζε γηα λα κπνξεί λα ραξεί. 

Τν βιέπνπκε δειαδή απηφ ζε ραξέο πνπ καο δίλεη ε ζπζία, ε πξνζθνξά, ε αγάπε, ε 

άζθεζε κέζα ζηελ εθθιεζία φπνπ εθεί ε απφιαπζε πεξηνξίδεηαη θαη ν άλζξσπνο 

παίξλεη ραξά απφ απηφ.  

Θα έιεγα φηη γηα πνιιά λέα παηδηά έρεη μεραζηεί ην γεγνλφο ηεο ραξάο. Γε γλσξίδνπλ 

θαλ φηη ππάξρεη δηαθνξά κεηαμχ ραξάο θαη απφιαπζεο θαη ζεσξνχλ ηαπηφζεκεο ηηο 

δχν έλλνηεο απηέο θαη επνκέλσο κπαίλνπλ ζε έλα θαχιν θχθιν λα αλαδεηνχλ φιν θαη 

πεξηζζφηεξεο απνιαχζεηο κέζα ζηελ δηαζθέδαζε θαη λα μνδεχνπλ φιν θαη 

πεξηζζφηεξα. Δίλαη θαη ε νηθνλνκηθή δηάζηαζε έλα ζεκαληηθφ ζέκα. Σε κεξηθνχο 

αλζξψπνπο κάιηζηα ε ίδηα ε δηαδηθαζία να ξοδεύοςν δεκηνπξγεί απφιαπζε, φρη κφλν 

γηα απηφ ην νπνίν ζα αγνξάζνπλ κε ηα ρξήκαηα αιιά ην λα μνδεχνπλ θαη κφλν. Δίλαη 

κηα εμάξηεζε απφ ην ρξήκα δειαδή. Καη θάπσο έηζη ζα πεξηέγξαθα ηα πξνβιήκαηα 

πνπ παξνπζηάδεη ν ζεκεξηλφο ηξφπνο δηαζθέδαζεο.              

 

Σσν-αναστρουές: Κάλνληαο ηε δηάθξηζε κεηαμχ απφιαπζεο θαη ραξάο λα ζαο 

ξσηήζσ: ε δηαζθέδαζε, ιακβάλνληάο ηελ σο κηα πξνζσπηθή απφιαπζε, πφζε 

κνλαμηά θέξεη; 

 

π. Βασίλειος: Φέξλεη κνλαμηά κε ηελ έλλνηα φηη ν άλζξσπνο φηαλ ελδηαθέξεηαη 

απιψο λα εξεζίζεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ, δε κπαίλεη ζε ζρέζε θαη βαζχηεξε θνηλσλία κε 

ηνλ άιινλ αιιά κέλεη κφλνο. Φαηλνκεληθά, κε κηα εμσηεξηθή καηηά, κπνξεί λα 

εκπιέθεηαη ζε ζρέζε κε ηνλ άιινλ. Γειαδή αο πνχκε κηα ειεχζεξε, εχθνιε 

ζεμνπαιηθή δσή δεκηνπξγεί ζρέζε δχν αλζξψπσλ. Όηαλ απηή γίλεηαη γηα απφιαπζε, 

φπσο πάξα πνιιέο ηέηνηεο ζρέζεηο επθαηξηαθέο, φπσο θαη δεζκνί γίλνληαη κε ζηφρν 

ηελ απφιαπζε, ηφηε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ν άιινο ρξεζηκνπνηείηαη κε ζθνπφ 

αθξηβψο ηνλ εξεζηζκφ ησλ αηζζήζεσλ θαη επνκέλσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πξφθεηηαη 

γηα κνλαμηά. Κακηά θνξά ν άιινο ρξεζηκνπνηείηαη φρη ηφζν γηα ηνλ εξεζηζκφ ησλ 

αηζζήζεσλ φζν γηα απφιαπζε ζπλαηζζεκαηηθνχ ηχπνπ. Γειαδή ζέιεη θάπνηνο λα 

λνηψζεη κηα αζθάιεηα κέζα απφ κία ζρέζε, θάλεη κηα ζρέζε εμάξηεζεο απφ φπνπ 

παίξλεη αζθάιεηα θαη ζηγνπξηά θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη κφλνο ηνπ. Υπάξρνπλ 

δεζκνί πνπ έρνπλ κνλαμηά κέζα δηφηη αθξηβψο δελ γλσξίδνπλ νη δχν άλζξσπνη ηη ζα 

πεη βαζχηεξε ζρέζε. Γελ έρνπλ κπεη ζε πξαγκαηηθή ζρέζε κε ηνλ άιινλ παξφιν φηη 

είλαη καδί ζπλερψο. Τνλ ρξεζηκνπνηνχλ νπζηαζηηθά γηα λα παίξλνπλ έλα ςπρνινγηθφ 

ή έλα ζσκαηηθφ ζηνηρείν ην νπνίν έρνπλ αλάγθε.  

Καη βεβαίσο κνλαμηά επίζεο πξνθχπηεη απφ ηε δηαζθέδαζε ηεο καδηθφηεηαο. Η 

δηαζθέδαζε ηεο καδηθφηεηαο επεηδή αθξηβψο είλαη πξνθαηαζθεπαζκέλε, (δειαδή 

είλαη θάπνηνη άιινη νη νπνίνη ζρεδίαζαλ θηλεκαηνγξαθηθά έξγα, ζρεδίαζαλ 

ηξαγνχδηα, ζρεδίαζαλ ηελ πξνψζεζε ηνπο ζηελ αγνξά, ζρεδίαζαλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ζα ζθεθηεί ε επηζηήκε ηεο δηαθήκηζεο γηα λα πξνζειθχζεη ζηε ρξήζε ηνπο, 

ζρεδίαζαλ εηδηθά θέληξα δηαζθέδαζεο), φιν απηφ ην πξάγκα, ε βηνκεραλία ηεο 

δηαζθέδαζεο κε ιίγα ιφγηα, είλαη θάηη πνπ ζε έλαλ άλζξσπν πνπ αθφκα δηαηεξεί 

θάπνηα ζηνηρεία ππαξμηαθήο εηιηθξίλεηαο θαη θαζαξφηεηαο, ζε έλα ηέηνηνλ άλζξσπν 

κπνξεί εθ ησλ πζηέξσλ, κεηά ηε δηαζθέδαζε απηή, λα ηνπ δεκηνπξγήζεη ην αίζζεκα 

φηη έρεη ρξεζηκνπνηεζεί. Καη λα ηνλ θάλεη λα λνηψζεη κφλνο ή, αλ δελ θαηαιαβαίλεη ηη 



είλαη απηφ πνπ ηνλ ελνριεί, ηνπιάρηζηνλ ππάξρεη έλα θελφ γηαηί δελ έρεη κπεη ζε 

ζρέζε.  

Να ην πνχκε μεθάζαξα δειαδή. Η βιομησανία ηηρ διαζκέδαζηρ ζήκεξα, (δηφηη έηζη 

πξέπεη λα ηελ αληηκεησπίζνπκε, αλ κηιάκε γηα δηαζθέδαζε ζήκεξα πξέπεη λα έρνπκε 

πάληα ζην λνπ καο κηα πνιχπινθε θαη νξγαλσκέλε βηνκεραλία), ινηπφλ ε βηνκεραλία 

ηεο δηαζθέδαζεο δελ ελδηαθέξεηαη νη άλζξσπνη λα θάλνπλ ζρέζεηο, δελ ελδηαθέξεηαη 

λα κπαίλνπλ ζε ζρέζε. Δλδηαθέξεηαη λα απνδίδεη απηή ε παξαγσγηθή επέλδπζε ηελ 

νπνία θάλεη θαη λα πιαζάξεη ζπλερψο λέα πξντφληα. Δκείο σο Δθθιεζία 

ελδηαθεξφκαζηε νη άλζξσπνη λα κπαίλνπλ ζε νπζηαζηηθή ζρέζε θαη απηφ γίλεηαη κε 

πνιινχο ηξφπνπο δηαθνξεηηθνχο. Πξέπεη λα γίλεηαη θαη κε ηελ ςπραγσγία. Θα έιεγα 

δειαδή γηα παξάδεηγκα φηη κία πξαγκαηηθή θιλία, πνπ δεκηνπξγεί πιεξφηεηα ζηνλ 

άλζξσπν, βξίζθεη ηξφπνπο ςπραγσγίαο κέζα ζηνπο νπνίνπο ιεηηνπξγεί ε θηιία απηή, 

δεκηνπξγεί πξνυπνζέζεηο ςπραγσγίαο. Γηφηη ε πξνηεξαηφηεηα βξίζθεηαη ζηε θηιία 

ηελ νπνία ππεξεηεί ε ςπραγσγία, θαη φρη ην αληίζηξνθν. Αληίζεηα, άλζξσπνη νη 

νπνίνη ηξέρνπλ απφ δηαζθέδαζε ζε δηαζθέδαζε, θαηά βάζνο δελ έρνπλ νπζηαζηηθέο 

θηιίεο θαη πξνζπαζνχλ ην θελφ ηεο ζρέζεο λα ην θαιχςνπλ κε απφιαπζε. 

 

 Σσν-αναστρουές: Όπσο πξναλαθέξζεθε, γηα πνιινχο ε κεηνρή ζηνπο ηξφπνπο 

δηαζθέδαζεο είλαη έλαο κνλφδξνκνο, είλαη θάηη πνπ «αλαγθαζηηθά» αθνινπζείηαη 

επεηδή δελ ππάξρνπλ ζηελ νπζία ηφζεο επηινγέο. Αθφκα θαη γηα ηνπο λένπο πνπ 

θαηαθάζθνπλ ζην εθθιεζηαζηηθφ γεγνλφο ή θαη αθφκα ζε εθείλνπο πνπ δελ 

αλαπαχνληαη απφ απηέο ηηο εθθξάζεηο ηνπ ηξέρνληνο πνιηηηζκνχ θαηά θάπνην ηξφπν 

θαηαλαγθαζηηθά κεηέρνπλ. Μπνξνχκε λα κηιήζνπκε γηα έλαλ εζσηεξηθφ βηαζκφ ησλ 

πξνζψπσλ;                  

 

π. Βασίλειος: Η βηνκεραλία ηεο δηαζθέδαζεο απηφ πξνζπαζεί λα θάλεη. Πξνζπαζεί 

λα βηάζεη ηα πξφζσπα θαη λα ηα βάιεη ζηε δηθή ηεο ηξνρηά, λα ηα δέςεη γηα ην δηθφ 

ηεο φθεινο, λα ηα ππνρξεψζεη ηη λα λνηψζνπλ θαη ηη λα ζθέθηνληαη. Αιιά δελ λνκίδσ 

φηη δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα αληίζηαζεο. Πφηε επηηπγράλεη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

ιεηηνπξγεί ε βηνκεραλία ηεο δηαζθέδαζεο; Όηαλ ν δέθηεο ζέιεη πξφζπκα λα είλαη 

άλζξσπνο ζαλ απηφλ πνπ έρεη νξακαηηζηεί ε βηνκεραλία ηεο δηαζθέδαζεο. Γειαδή 

έλαο άλζξσπνο πνπ δελ απνηειεί ππεχζπλν νλ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ. Έλαο 

άλζξσπνο ν νπνίνο εχθνια ζχξεηαη.  

Έλαο λένο άλζξσπνο φκσο, κε έλα δηθφ ηνπ πξνβιεκαηηζκφ, δελ κπνξεί εχθνια λα 

ρξεζηκνπνηεζεί. Καη φηαλ κηιψ γηα δηθφ ηνπ πξνβιεκαηηζκφ κηιψ γηα θάζε είδνπο 

πξνβιεκαηηζκφ. Γειαδή γηα έλαλ λέν πνπ θαη θαηαξηίδεηαη πλεπκαηηθά κέζα ζηελ 

Δθθιεζία θαη εκβαζχλεη ζηα ζέκαηα απηά, αιιά θαη ν νπνίνο πξνβιεκαηίδεηαη γηα ηα 

θνηλσληθά θαη πνιηηηθά δεηήκαηα. Καη απηφ είλαη απαξαίηεην δηφηη θαη πνιίηεο είλαη 

θαλείο κε πιήξε δηθαηψκαηα θαη θαζήθνληα κεηά ηα δεθανρηψ, αιιά θαη έρεη ηελ 

σξηκφηεηα ηε δηαλνεηηθή λα αληηιεθζεί  ηη αθξηβψο ζεκαίλεη ζήκεξα βηνκεραλία ηεο 

δηαζθέδαζεο. Έρεη ππνρξέσζε έλαο λένο άλζξσπνο λα αληηιεθζεί πψο ιεηηνπξγεί ε 

ηειεφξαζε. Όηη απνηειεί έλα κνριφ ηνπ επξχηεξνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, φηη 

ζέιεη ηνλ άλζξσπν θαηαλαισηή δηαξθψο. Όρη λα παξακέλεη έλαο παζεηηθφο 

θαηαλαισηήο δηαθεκίζεσλ ή θνπηζνκπνιηνχ ησλ celebrities. Απηά φια είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα ηα αληηιεθζεί θαη σο  πνιίηεο. Οπφηε έηζη ζα αληηζηαζεί ζε απηή ηε 

καδηθφηεηα θαη ζα βξεη πξνζσπηθνχο ηξφπνπο δηαζθέδαζεο.  

Όζν πην ψξηκνο είλαη θαλείο ηφζν πην ψξηκνπο ηξφπνπο ζα βξεη. Να ραξεί κέζα απφ 

ηε δηαζθέδαζε ηε θηιία, λα ραξεί ηε μεθνχξαζε, ηε θχζε, ην φκνξθν δηάβαζκα. 

Μεγάιν πξφβιεκα είλαη φηη δε δηαβάδνπλ νη πεξηζζφηεξνη λένη, ην νπνίν ην έρεη 

δεκηνπξγήζεη ην θαθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πνπ έρνπκε θαη ε ηειεφξαζε. Βεβαίσο 



ελδερνκέλσο θάπνηα ζηηγκή θάπνην θηλεκαηνγξαθηθφ έξγν ή θάπνηα θαιή ζπλαπιία ή 

θάηη θαιφ ζηελ ηειεφξαζε, ελδερνκέλσο λα αμίδεη ηνλ θφπν λα ην παξαθνινπζήζεη 

θαλείο. Γε ζεκαίλεη φηη ζα θεξχμεη ηνλ πφιεκν ζε φ,ηη θπθινθνξεί γχξσ ηνπ, αιιά ζα 

έρεη έλα πνιχ θξηηηθφ βιέκκα γηα ην ηη ζπκβαίλεη.            

  

Σσν-αναστρουές: Υπάξρεη κεηαμχ ησλ λέσλ πνπ θηλνχληαη ζηελ εθθιεζία ν 

πεηξαζκφο κηαο «ρξηζηηαληθήο» δηαζθέδαζεο, παξαδείγκαηνο ράξηλ ηα ρξηζηηαληθά 

ηξαγνχδηα;        

 

π. Βασίλειος: Ννκίδσ φηη απηφ ζα έπξεπε λα ην δεη θαλείο κε έλα επξχ πλεχκα. 

Γειαδή νχηε λα ην απνξξίςεη, φηη δελ πξέπεη λα ππάξρεη θάηη ηέηνην, φηη είλαη ζέθηα 

θαη επζεβηζηηθφ, νχηε θαη λα ην θάλεη ζεκαία ηνπ θαη λα ζέιεη λα θαηεπζχλεη ηνπο 

πηζηνχο λένπο κφλν ζε απηφλ ηνλ ηξφπν δηαζθέδαζεο. Ννκίδσ φηη εδψ ρξεηάδεηαη κηα 

επειημία. Μπνξεί άιισζηε θαη θάηη λα αμίδεη έλα πνιηηηζηηθφ πξντφλ ην νπνίν 

δεκηνπξγήζεθε εθηφο Δθθιεζίαο, αιιά κπνξεί θαη θάηη λα δεκηνπξγεζεί κε θίλεηξν 

ηελ πίζηε πξνο ην Θεφ. (Έλα ηξαγνχδη, κηα κνπζηθή ή νπνηνδήπνηε άιιν έξγν).  

Ννκίδσ φηη ην θξηηήξην είλαη θαη πξέπεη λα είλαη θαηά πφζν απηφ πνπ ιέκε 

ρξηζηηαληθφο ηξφπνο δηαζθέδαζεο εθθξάδεη ηελ ελεςθεπία ηνπ αλζξψπνπ. Αλ είλαη 

πξντφλ γλήζηαο ειεπζεξίαο θαη ειεχζεξεο δεκηνπξγίαο θαη φρη έλα ζηξαηεπκέλν 

πξντφλ. Γηαηί φηαλ ν ρξηζηηαλφο ζηξαηεχεηαη γηα λα θάλεη ηέρλε, ζηξαηεπκέλε ηέρλε, 

ηφηε απνηπγράλεη πξαγκαηηθά θαη δελ θάλεη νχηε ηέρλε. Αιιά εάλ έλαο πηζηφο 

άλζξσπνο απφ ηελ εζσηεξηθή ηνπ ειεπζεξία νδεγείηαη ζην λα παξαγάγεη έλα ηέηνην 

πνιηηηζηηθφ πξντφλ, ηφηε πξαγκαηηθά απηφ ζα είλαη φκνξθν. Καη ππάξρνπλ 

παηδαγσγηθνί ιφγνη λνκίδσ λα θαιιηεξγείηαη έλα ηέηνην είδνο δηαζθέδαζεο ζηελ 

θαηήρεζε ησλ παηδηψλ. Αιιά επαλαιακβάλσ φηη ν ζηφρνο καο δελ είλαη λα 

δεκηνπξγήζνπκε έλα πξνζηαηεπηηθφ πιαίζην πνπ ζα θιεηζηνχλ φινη νη πηζηνί λένη 

έηζη ψζηε λα κελ «κνιπλζνχλ» απφ απηά πνπ ππάξρνπλ απέμσ ζηνλ θφζκν. Ο ζηφρνο 

καο είλαη λα δψζνπκε θξηηήξηα ψζηε ν λένο άλζξσπνο λα κπνξεί λα δηαθξίλεη φ,ηη 

θαιφ ππάξρεη γχξσ ηνπ.        

 

 

Σσν-αναστρουές: Πάηεξ εκείο δε ζέινπκε θάηη άιιν λα ξσηήζνπκε. Αλ ζέιεηε λα 

πείηε θάηη άιιν πνπ λα ζπλδπάδεηαη κε ηα εξσηήκαηα απηά  ή ζην γεληθφηεξν 

πιαίζην; 

 

π. Βασίλειος: Μεξηθέο θνξέο, παηδηά ηα νπνία έρνπλ κεγαιψζεη κε ηέηνηα λννηξνπία 

φηη ηίπνηα ζηνλ θφζκν έμσ δελ αμίδεη θαη φηη πξέπεη λα ζηξαηεχνληαη κφλν θάησ απφ 

φ,ηη θαίλεηαη εθθιεζηαζηηθφ θαη πλεπκαηηθφ, πνιιά απφ απηά ηα παηδηά ινηπφλ ζηελ 

εθεβεία έρνπλ κεγάιε δπζθνιία λα ππάξμνπλ κέζα ζην πεξηβάιινλ ηνπο ην ζρνιηθφ  

δηφηη δε βξίζθνπλ άιια παηδηά γηα παξέα. Γειαδή δίλνπλ έλα κήλπκα πξνο ηα έμσ κε 

ηε ζηάζε ηνπο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, θακηά θνξά θαη κε ηελ έλδπζή ηνπο, πσο 

είλαη θάηη ην ηδηαίηεξν, ην απνκνλσκέλν, πνπ θνβάηαη ηνλ θφζκν θαη ηνλ 

απνζηξέθεηαη.  Έηζη ινηπφλ δελ είλαη ζε ζέζε λα κηιήζνπλ γηα δπν απιά ζηνηρεηψδε 

πξάγκαηα αο πνχκε, γηα ην ηη ζπκβαίλεη ηξηγχξσ κε ηα άιια παηδηά. Γελ ελλννχκε λα 

παξαθνινπζνχλ θάπνην ζίξηαι θάζε κέξα γηα λα μέξνπλ λα ζπδεηνχλ ζην ζρνιείν, 

δελ είλαη απηφ ην δεηνχκελν, αιιά δελ έρνπλ άιια εξεζίζκαηα επξχηεξα απφ ην ηη 

ζπκβαίλεη ζηελ θνηλσλία πέξα απφ απηά πνπ θξνληίδνπλ νη γνλείο λα ηνπο δψζνπλ 

ζηε Δθθιεζία, ή κάιινλ ζε θάπνην εθθιεζηαζηηθφ γθέηην πνπ ζπκκεηέρνπλ. Ννκίδσ 

φηη απηφ δεκηνπξγεί δπζθνιίεο ζην λα ππάξμεη θαλείο κεηά θαη σο ελήιηθνο κέζα 

ζηελ θνηλσλία θαη λα ζρεηηζηεί κε ηνπο αλζξψπνπο. Η Δθθιεζία καο δελ είλαη κηα 



ζέθηα δειαδή, πνπ ζέιεη λα πξνζηαηέςεη θάπνηνπο απφ ηα θαθά ηνπ θφζκνπ. Αιιά 

είλαη αληίζεηα κηα δπλακηθή παξνπζία πνπ επηζπκεί λα αμηνπνηήζεη φ,ηη θαιφ έρεη ν 

θφζκνο. Με αγάπε λα ηνλ επαηλέζεη γηα φ,ηη θαιφ έρεη θαη κεηαβνιίδνληάο ην απηφ ην 

θαιφ πνπ ζα πάξεη ε Δθθιεζία λα αιιάμεη ηνλ θφζκν. 

 

  

    

 


