ΝΑΙ ΣΑ ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΑ!
Τν ζθέθηεθα, θίιε, θαη δειώλσ ππεύζπλα ηνπο ιόγνπο ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηινγήο κνπ
θη αο ζεσξνύληαη «πξνζσπηθά δεδνκέλα».
Λέσ ΝΑΙ ΣΑ ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΑ, γηαηί…
Γιαηί είμαι άνθπωπορ. Ολ μερσξηζηό απ΄ όια ηα άιια, πνπ κπνξεί λα ζθέπηεηαη, λ’
αλαξσηηέηαη από πνύ έξρεηαη θαη πνύ πεγαίλεη, λ’αλαδεηά θαη λα γλσξίδεη ηνλ Γεκηνπξγό
ηνπ. Με ελδηαθέξεη απηή ε δηαρξνληθή παλαλζξώπηλ0ε θίλεζε πξνο ην ππεξβαηηθό, πνπ,
όπσο καζαίλακε πέξπζη, ζηε Β’ Λπθείνπ, δεκηνύξγεζε ηηο ζξεζθείεο θαη απνδεηθλύεη ηε
ζετθή θαηαγσγή καο.
Λέσ ΝΑΙ ΣΑ ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΑ, γηαηί…
Γιαηί είμαι Υπιζηιανόρ Οπθόδοξορ θαη ζέισ λα καζαίλσ γηα ηε κνλαδηθήο
ζεκαζίαο θίλεζε ηεο άπεηξεο αγάπεο ηνπ Θενύ πξνο ηνλ θόζκν. Η άκεζε απνθάιπςε Τνπ
ζην πξόζσπν ηνπ Ιεζνύ Χξηζηνύ, καο θαλέξσζε πνηνο είλαη ν κόλνο αιεζηλόο Θεόο, ηη
έθαλε γηα κέλα θαη ηη δεηά από κέλα. Γη’ απηό ληώζσ λα κε αθνξά απόιπηα.
«Μαο έθαλαλ Χξηζηηαλνύο ρσξίο λα καο ξσηήζνπλ», ιεο. Όκσο έξρεηαη…ώξα γηα ην
πξνζσπηθό καο «λαη» ζηνλ Θεό. Καη ηόηε ζέισ λα γλσξίδσ ηη επηιέγσ, ηη πηζηεύσ. Κη εζύ
πνπ ηνλ ηειεπηαίν θαηξό ιεο θαη μαλαιέο πσο είζαη άζενο, μέξεηο ηη… (ιεο όηη) δελ πηζηεύεηο.
Κη όηαλ θη εζύ θη εγώ ζα δερζνύκε πξόζθιεζε γηα κηα δηάιεμε ζρεηηθή… «κε ηελ
εζσηεξηθή ςπρνινγία» ή «ηε κεηελζάξθσζε», ζα θαηαιάβνπκε πσο καο πξνζθαιεί κηα
παξαζξεζθεπηηθή αηξεηηθή νκάδα, πνπ ςάρλεη γηα νπαδνύο-ζύκαηα; Χξεηάδεηαη
ελεκέξσζε γηα ηα ζύγρξνλα παξαζξεζθεπηηθά θαηλόκελα θαη δελ ζα δηαθσλήζεηο όηη ηα
Θξεζθεπηηθά καο ηελ πξνζθέξνπλ.
Θέισ ινηπόλ λα παξαθνινπζώ Θξεζθεπηηθά γηα όινπο απηνύο ηνπο θαη γηα έλαλ αθόκε
ιόγν…
Γιαηί είμαι Έλληναρ. Καη -δελ ζην θξύβσ- ληξέπνκαη λα βιέπσ ηόζνπο αιινδαπνύο
θαη εηεξόδνμνπο ζπκκαζεηέο κνπ, λα παξαθνινπζνύλ κε ελδηαθέξνλ ην κάζεκα. Τη
αλαδεηά θαη ηη βξίζθεη ε ςπρή ηνπο, εθείλνη ην μέξνπλ. Δθηόο όκσο από απηό, γλσξίδνληαο
ηνλ Χξηζηηαληζκό κπνξνύλ λα θαηαλννύλ θαη λα αμηνινγνύλ ηελ παγθόζκηα πνιηηηζηηθή
εμέιημε ζ’νιόθιεξε ηε κεηά Χξηζηόλ επνρή.
Δίκαη Έιιελαο θαη ζην ειιεληθό ζρνιείν πάληα δηδαζθόηαλ απηό ην κάζεκα*.
Πίζηεπαλ, όπσο δηάβαδα ηηο πξνάιιεο, πσο «πνιηηεία πνπ δελ έρεη βάζε ηεο ηε ρξηζηηαληθή
παηδεία είλαη νηθνδνκή πνπ ρηίδεηαη ρσξίο αζβέζηε θαη λεξό» θαη πσο «ζηελ Οξζόδνμε
Δθθιεζία ρξσζηνύκε νη ζεκεξηλνί γξαηθνί ηελ ύπαξμε καο».**
Απηό αθξηβώο πηζηεύνπλ θη εθείλνη πνπ έκκεζα πξνζπαζνύλ λα βγάινπλ ην κάζεκα ησλ
Θξεζθεπηηθώλ από ην ζρνιηθό καο πξόγξακκα. Πεξηνξίδνπλ ύπνπια ηε ζξεζθεπηηθή
παηδεία καο, γηαηί ζέινπλ λα ράζνπκε ηελ νξζόδνμε θη ειιεληθή ηαπηόηεηα καο. Θα
αλαιάβνπλ ζηε ζπλέρεηα εθείλνη λα καο εθδώζνπλ άιιε, κε ηελ ππνγξαθή ησλ κεραληζκώλ
ηεο παγθνζκηνπνηνύκελεο θνηλσλίαο θαη ρσξίο ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζώπνπ πνπ ηελ θαηέρεη.
Τνπ πξνζώπνπ καο.
Δίκαη Έιιελαο, Οξζόδνμνο Χξηζηηαλόο, είκαη άλζξσπνο. Καη δελ απνθαζίδσ λα ράζσ
ηνλ εαπηό κνπ, γηα λα θεξδίδσ ιίγν ρξόλν. Πνπ νπζηαζηηθά δελ ηνλ θεξδίδσ, αθνύ ράλσ ην
λόεκα θαη ηνλ ζθνπό ηεο δσήο.
Έναρ ζςμμαθηηήρ ζος
* Σην πξόγξακκα ησλ πξώησλ ζρνιείσλ κεηά ηελ απειεπζέξσζε, ν Ισάλλεο
Καπνδίζηξηαο ζπκπεξηέιαβε σο ππνρξεσηηθό ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθώλ.
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