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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΑΝΤΕΧΕΙ ΣΤΗ ΦΘΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ; 

Ασκήσεις της αδελφότητας της Κοινωνίας και Απελευθέρωσης 

Ρίμινι, 12 Απριλίου 2019 

Σημειώσεις από την εισαγωγή του Χουλιάν Καρόν 

 

  Ίσως ποτέ όπως αυτή τη φορά δε φτάσαμε εδώ με την επίγνωση ότι δεν είμαστε σε θέση να 

δώσουμε διάρκεια στα όμορφα πράγματα που μας συμβαίνουν στη ζωή. Και ίσως δεν 

συνειδητοποιήσαμε ποτέ όπως τώρα πόσο χρειαζόμαστε κάποιον που να αντέχει στο πέρασμα 

του χρόνου και να απαντήσει στην απέραντη ανάγκη μας για κάτι που να διαρκεί.  

  Γι’ αυτό, ας ικετεύσουμε το Πνεύμα, το μόνο σε θέση να είναι πάντα παρών και να απαντήσει 

σε όλη την επιθυμία πληρότητας που μας συνιστά.  

Έλθε Άγιο Πνεύμα 

  Ξεκινώ διαβάζοντας το μήνυμα που μας έστειλε ο Άγιος Πατέρας: «Επ ’ευκαιρία των 

Πνευματικών Ασκήσεων στις οποίες συμμετέχουν τα μέλη της αδελφότητας της Κοινωνίας και 

Απελευθέρωσης, και που τιτλοφορούνται “Τι είναι αυτό που αντέχει στη φθορά του χρόνου;”, 

η Αυτού Αγιότητος απευθύνει τον εγκάρδιο λογισμό του, ευχόμενος η ανάμνηση της θυσίας 

του Χριστού και της ενσάρκωσής του στην ιστορία να είναι η πραγματική βοήθεια που 

προσέφερε ο Θεός Πατέρας για να ξεπεράσουμε κάθε αντιξοότητα και μετριότητα του 

παροντικού χρόνου. Ο Πάπας Φραγκίσκος, ενώ καλεί να αντικρίσουμε το σημείο των καιρών 

και να αναγνωρίσουμε μέσα από τις πολυάριθμες ιστορίες αγιότητας την ευκαιρία να 

οικοδομήσουμε την κατοικία Του στον κόσμο, δίνει με την καρδιά του, διά των πρεσβειών της 

Παρθένου Μαρίας, την επικαλούμενη αποστολική ευλογία, επεκτείνοντάς την ευχαρίστως σε 

όλους τους παρόντες, στις οικογένειές τους και σε όλο το κίνημα. Καρδινάλιος Πιέτρο 

Παρολίν, Υπουργός Εξωτερικών της Αυτού Αγιότητος». 

1. Ένα ερώτημα που δεν μπορεί να εξαλειφθεί 

  Έμεινα πολύ έκπληκτος από το ενδιαφέρον που προκάλεσε το ερώτημα που επιλέξαμε ως 

τίτλο γι’ αυτές τις μέρες που θα είμαστε μαζί: «Τι είναι αυτό που αντέχει στη φθορά του 

χρόνου;» Αυτό φαίνεται από των αριθμό των συμβολών που στείλατε: δύο χιλιάδες. Σας είμαι 

πραγματικά ευγνώμων για τη βοήθεια που μου δίνετε για την κοινή μας πορεία. Αυτό έχει ήδη 

συμβεί με τους φοιτητές, οι οποίοι κλονίστηκαν από το ίδιο ερώτημα. Όμως, για εμάς τους 

ενήλικες το ζήτημα αποκτά μεγαλύτερη σημασία γιατί έχουμε μεγαλύτερο χρόνο και ιστορία 

πίσω μας, και επομένως περισσότερα στοιχεία για να απαντήσουμε. Γι’ αυτό αποφασίσαμε να 

βάλουμε στο κέντρο των Ασκήσεων της Αδελφότητας το ίδιο ερώτημα, ώστε να κάνουμε κι 

εμείς την ίδια επαλήθευση. 

  Για πολλούς από σας, η υποβολή του ερωτήματος προκάλεσε έκπληξη και πριν απ’ όλα 

ευγνωμοσύνη. «Μία τεράστια ευγνωμοσύνη με κατέλαβε», γράφει μια γυναίκα. Και ένα άλλο 

πρόσωπο: «Επίτρεψέ μου να σε ευχαριστήσω γι’ αυτό το ερώτημα που θέλησες να μοιραστείς 

με τον καθένα από μας. Μας έδωσε εκ νέου την επίγνωση ότι εμείς είμαστε ένα μέρος του 

χαρίσματος που κατέκτησε τη ζωή μας και μας κάνει να είμαστε εδώ, τώρα, για να πάρουμε 

στα σοβαρά το ερώτημά σου». Και ένα άλλο ακόμα: «Περιμένω τις επόμενες Ασκήσεις με μια 

τεράστια ευγνωμοσύνη. Η καρδιά μου, αν και συχνά καταπονημένη, αναμένει. Αναμένει τι; 

Να Τον ακούσει να μιλά εκ νέου, γιατί τίποτα δεν γεμίζει τόσο πολύ την καρδιά μου και τίποτα 

δεν προκαλεί τη λογική μου με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή τίποτα δεν εξαίρει τόσο πολύ την 

ανθρωπιά μου! Τι μεγάλη χάρη μου συνέβη!» 
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Το ζήτημα προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον σε πολλούς από σας και αυτό αποδεικνύει ότι το 

ερώτημα που μας έχει τεθεί δεν το αισθανθήκαμε ως κάτι αφηρημένο, αλλά ως κάτι υπαρξιακό 

που άγγιξε ένα ακάλυπτο νεύρο εντός μας, ανακάλυψε ένα καίριο ζήτημα της ζωής από το 

οποίο δεν μπορούμε να διαφύγουμε. Το ενδιαφέρον που προέκυψε δείχνει το πόσο 

χρειαζόμαστε κάτι που να έχει διάρκεια. Και τούτο εκπλήσσει ακόμα περισσότερο, από τη 

στιγμή που ζούμε σε μια «ρευστή» κοινωνία και επομένως θα έπρεπε να έχουμε συνηθίσει πως 

τίποτα δεν διαρκεί. Πράγματι, αν εστιάσουμε την προσοχή στην κατάσταση και τον τρόπο ζωής 

που χαρακτηρίζει πολλούς από μας, νέους και ενήλικες, θα παρατηρήσουμε μια αστάθεια, μια 

μεταβλητότητα, μία συνεχή αλλαγή αντικρουόμενων αντιλήψεων. Πολλές φορές είμαστε 

έρμαιο μιας δίνης συναισθημάτων, πάνω στα οποία κτίζουμε αλλά και γκρεμίζουμε τα πάντα 

πολύ γρήγορα: κατά συνέπεια, είναι πολύ εύκολο να μείνουμε απογοητευμένοι. Τίποτα δεν 

φαίνεται να αντέξει, ο καιρός φθείρει, μηδενίζει τα πάντα· αυτό που μας μάγεψε χθες σήμερα 

χάνει την γοητεία του. 

  Το έλεγε ήδη ο Gaber στο τραγούδι του «Illogica allegria» (άλογη χαρά, Σ.τ.Μ.): «Ξέρω για 

τον κόσμο και για όλα τα υπόλοιπα / το ξέρω ότι όλα βαίνουν προς την καταστροφή»1. Τον 

ακολουθεί ο Vasco Rossi: «Τίποτα δεν διαρκεί, τίποτα δεν διαρκεί / και αυτό το ξέρεις».2  

  Εντούτοις, εφόσον τίποτα δεν διαρκεί, γιατί δεν αρεσκόμαστε, γιατί προσπαθούμε ‒

αντιθέτως‒ να τιθασέψουμε ή να αναισθητοποιήσουμε την επείγουσα ανάγκη προσφεύγοντας 

σε κάποιο φάρμακο, όπως έκανε ο πρωταγωνιστής του καινούριου μυθιστορήματος του 

Houellebecq; Η σεροτονίνη, γράφει, «είναι ένα μικρό, οβάλ, διαιρέσιμο χάπι. Δεν δημιουργεί 

ούτε μετατρέπει· ερμηνεύει. Αυτό που ήταν μόνιμο, το καθιστά προσωρινό· αυτό που ήταν 

αναπόφευκτο, το καθιστά συμπτωματικό. Παρέχει μια καινούρια ερμηνεία της ζωής ‒λιγότερο 

πλούσια, πιο τεχνητή, και επικεντρωμένη σε μια ιδιαίτερη ακαμψία. Δεν δίνει καμία μορφή 

ευτυχίας, ούτε μια αληθινή ανακούφιση, η δράση της είναι διαφορετική: μετατρέπει τη ζωή σε 

μια τυπικότητα και έτσι επιτρέπει την εξαπάτηση. Συνεπώς, βοηθά τους ανθρώπους να ζουν, ή 

τουλάχιστον να μην πεθάνουν ‒για κάποιον καιρό. Ο θάνατος, ωστόσο, τελικά επιβάλλεται, η 

μοριακή δομή φθείρεται, η διεργασία αποσύνθεσης αποκαθίσταται».3 

  Το ερώτημα που αντηχεί σε αυτές τις Ασκήσεις δεν δύναται να εξαλειφθεί, επανέρχεται 

εντελώς αναπόφευκτα. «Αυτό το δράμα [της ζωής] […]‒αν και μπορούμε να το βλέπουμε σαν 

ένα παιχνίδι και να μην λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από τους σκεπτικούς και τους χαρούμενους 

αμόρφωτους‒ είναι το μοναδικό. Και δεν μπορούμε να διαφύγουμε από αυτό χωρίς να 

εγκαταλείψουμε, ταυτόχρονα, και τη ζωή. Συμπερασματικά: το δράμα είναι σοβαρό, η ζωή μας 

δεν είναι μια φάρσα γιατί είναι μοναδική και δεν μπορούμε να μην την πάρουμε στα σοβαρά 

εκτός κι αν τη λησμονήσουμε».4 

2.  Το να παίρνουμε στα σοβαρά το ερώτημα είναι η πρώτη χειρονομία φιλίας 

  Η πρώτη χειρονομία φιλίας προς τον εαυτό μας και μεταξύ μας είναι να μην λογοκρίνουμε το 

ερώτημα, είναι να το παίρνουμε στα σοβαρά. Για έναν άρρωστο, η πρώτη χειρονομία φιλίας 

προς τον εαυτό του είναι να πάρει στα σοβαρά την αρρώστια του. Είναι απλό. Και αν έχεις 

έναν φίλο άρρωστο, η πρώτη χειρονομία φιλίας προς εκείνον είναι να τον προτρέψεις να 

φροντίζει τον εαυτό του. Το αντίθετο είναι να αφήνεσαι, πράγμα που αποδεικνύει μια έλλειψη 

αγάπης προς τον εαυτό σου. 

  Γι’ αυτό, στην πρώτη σελίδα του Alla ricerca del volto umano (Η αναζήτηση του ανθρωπίνου 

προσώπου, Σ.τ.Μ.), ο δον Τζιουσάνι μας προειδοποιεί: «Το ύψιστο εμπόδιο προς την 

                                                           
1 «L’illogica allegria», στοίχος του A. Luporini, μουσική του G. Gaber, 1981-1982, εκδόσεις ©CURCI.  
2 «Dannate Nuvole» (καταραμένα σύννεφα), στοίχος και μουσική του V. Rossi, 2014, ©EMI 
3 M. Houellebecq, Serotonina, La nave di Teseo, Μιλάνο 2019, σ. 331, μετάφραση από τα Ιταλικά. 
4 D. de Rougemont, La persona e l’amore, Morcelliana, Brescia 2018, σ. 7.  ©
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ανθρώπινη πορεία μας είναι η “αμέλεια” του Εγώ». Συνεπώς, το πρώτο βήμα για την 

ανθρώπινη πορεία είναι «το αντίθετο αυτής της “αμέλειας”, δηλαδή ένα «ενδιαφέρον για το 

Εγώ μας», για το πρόσωπό μας. Ένα ενδιαφέρον που θα φαινόταν δεδομένο, «ενώ δεν είναι 

διόλου»: πράγματι, αρκεί να παρατηρούμε τη συνήθη συμπεριφορά μας για να δούμε «πόσα 

μεγάλα κενά ανοίγουν στο καθημερινό πλέγμα της συνείδησής μας και πόση σύγχυση 

επικρατεί στη μνήμη».5 

  Ο πρώτος όρος στον οποίο μας καλεί ο δον Τζιουσάνι είναι η αγάπη προς τον εαυτό μας ως 

πρώτη χειρονομία φιλίας σε εμάς τους ίδιους. «Εάν αυτή […] η αγάπη προς τον ανθρώπινο 

παράγοντα ‒όχι ως αισθητικό αντικείμενο, που κοιτάμε και μεταχειριζόμαστε με τρόπο 

ποιητικό, αλλά ανθρώπινη αγάπη ως μια προσκόλληση γεμάτη εκτίμηση και συμπόνια προς 

τον εαυτό μας, σαν να έχουμε προς εμάς τους ίδιους λίγη από εκείνη την προσκόλληση που η 

μητέρα σου είχε για σένα, ιδίως όταν ήσουν μικρός (αλλά και τώρα που είσαι μεγάλος) ‒εάν 

αυτό το στοιχείο δεν υπάρχει έστω και λίγο εντός μας, προς τον εαυτό μας, είναι σαν να λείπει 

το έδαφος πάνω στο οποίο να κτίσουμε».6 

  Επομένως, «ο πρώτος όρος ώστε […] το κίνημα να πραγματοποιηθεί […] ως γεγονός […] 

είναι ακριβώς αυτό το αίσθημα της ανθρωπιάς μας: η “αγάπη προς τον εαυτό μας”».7 «Ιδού η 

αρχή, η πρώτη αρχή:», γράφει η Etty Hillesum, «να παίρνουμε στα σοβαρά τον εαυτό μας […]. 

Αυτή είναι η δουλειά που μπορούμε να εκπληρώσουμε και για τον πλησίον μας: να τον 

κατευθύνουμε όλο και περισσότερο προς τον εαυτό του, να τον βοηθήσουμε να μην  

απομακρυνθεί από τον εαυτό του, να τον πιάσουμε από το χέρι και να τον συνοδέψουμε ξανά 

στις πηγές που του ανήκουν».8 

Αυτός που δεν λογοκρίνει το ερώτημα, χάρη στην αγάπη που βιώνει προς τον εαυτό του, είναι 

ο μόνος σε θέση να το υποβάλλει στους άλλους. Επομένως, ο αληθινός φίλος είναι εκείνος που 

υποβάλλει το ερώτημα, όπως το υπέβαλε για μας ο δον Τζιουσάνι: «Τι είναι αυτό που αντέχει 

στη φθορά του χρόνου;»9 Είναι ένα ερώτημα που μας υποχρεώνει να είμαστε ο εαυτός μας και 

που δεν μας αφήνει να χαθούμε. Πολλοί από σας το γράψατε. Διαβάζω μόνο κάποια από τα 

γραπτά σας: «Ευχαριστώ που με ξύπνησες από τη λήθαργό μου στέλνοντάς μου το ερώτημα: 

“Τι είναι αυτό που αντέχει στη φθορά του χρόνου;”». Σκέφτηκα ότι το ερώτημα που μου έθεσες 

μπορούσε να είναι πραγματικά ένα ερώτημα που υπέβαλες για μένα προσωπικά και όχι απλώς 

μια ερώτηση που έθεσες απλά για να την κάνεις, σκεπτόμενος ότι έτσι και αλλιώς κάποιος θα 

απαντήσει». «Ευχαριστώ γι’ αυτό το ερώτημά σου, που με “βασανίζει” από τότε που το 

διάβασα και δεν με αφήνει ήσυχη. Σε ευχαριστώ πραγματικά για το πώς προκαλείς την 

ελευθερία μας και μας καλείς να εισδύσουμε στο βάθος, ο καθένας στις περιστάσεις του». 

«Πριν από οποιαδήποτε λέξη, θα ήθελα να σου πω ότι αυτή η παρότρυνση κυρίευσε τις μέρες 

μου: μου έκανε συντροφιά όταν άνοιγα τα μάτια το πρωί και όταν τα έκλεινα το βράδυ». 

  Πρόκειται για ένα ερώτημα το οποίο, σε τελευταία ανάλυση, είναι αναπόφευκτο. Αρκεί να 

τελειώνει η φιλία με κάποιον φίλο μας ή το συναίσθημα με το αγαπημένο μας πρόσωπο ώστε 

το ερώτημα να βγει στην επιφάνεια, αν και μπορεί να διατυπωθεί με μια σκιά σκεπτικισμού: 

συνεπώς, αν εκλείψει ακόμα και αυτή η φιλία ή αυτός ο έρωτας, τι είναι αυτό που αντέχει 

αληθινά;  

  Υπάρχει ένα τραγούδι του Guccini, Farewell, που περιγράφει αυτό το φαινόμενο. Μιλάει για 

μια ερωτική σχέση που τελειώνει: «Τότε ήταν εύκολο να ζούμε την κάθε ώρα», «μας φαινόταν 

σαν να είχαμε βρει το μυστικό κλειδί του κόσμου, / όταν ξαναβλεπόμασταν ήταν σαν να 

                                                           
5 L. Giussani, Alla ricerca del volto umano, Rizzoli, Μιλάνο 1995, σ. 9. 
6 L. Giussani, Uomini senza patria (1982-1983), Bur, Μιλάνο 2008, σ. 292 
7 Ό.π., σ. 294. 
8 E. Hillesum, Il bene quotidiano, San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi) 2014, σ. 44.  
9 Πρβ J. Carrón, L. Giussani, Ζωντανό είναι ένα παρόν, suppl. Tracce-Litterae Communionis, Οκτώβριος 2018, σ. 2. ©
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αναγεννιόμασταν άλλη μια φορά. / Αλλά η κάθε σχέση η ίδια αυταπάτη, με το τέλος της, / και 

ήταν κρίμα να θεωρούμε ξεχωριστή μια κανονική σχέση», «ο χρόνος μάς φθείρει και μάς 

συντρίβει».10 Είναι μια εμπειρία που μαρτυρούν και κάποια από τα γράμματά σας, για 

παράδειγμα αυτό: «Η ηλικία μ’ έκανε πιο σκληρή, και αυτή η σκληρότητα είναι σαν ένας 

μηχανισμός άμυνας προς αυτά που συμβαίνουν ώστε να μην υποφέρω. Η αλήθεια είναι ότι ο 

χρόνος φθείρει, είναι ένας αδίστακτος κριτής που βγάζει στην επιφάνεια αυτό που δεν 

διατηρήσαμε, και εγώ φοβάμαι πολύ να ανακαλύψω ότι δεν σώθηκαν αρκετά πράγματα: έτσι 

απλώνω στρώσεις λησμονιάς, καλύπτω, μπερδεύω, αρνούμαι να απολαύσω ακόμα και τα καλά, 

ώστε όλος ο απαρηγόρητος πόνος να μην εμφανιστεί και ανοίξει ένα χάσμα που δεν θα 

μπορούσα πια να κλείσω. Υπερισχύει ένα είδος ατονίας, βολεύομαι στα τυπικά και τις 

συνήθειες, όπως κάνουν οι ηλικιωμένοι, και έτσι κάποιες πτυχές της ζωής μου παραμένουν 

εξωνυχιστικά εκτός. Ακόμα και η εμπειρία μου στο κίνημα, με την πάροδο του χρόνου, έγινε 

μια “ηλικιωμένη θεία” με την οποία είμαι δεμένη, μοιάζει με μια κουβέρτα από λινό, με ένα 

αναισθητικό που με το χρόνο προκαλεί εξάρτηση και δεν έχει πια δράση. Εγώ το ξέρω ότι το 

ζήτημα είναι εδώ, ότι όσο περισσότερο ψάχνω τον έλεγχο, όσα περισσότερα κρατάω εντός μου, 

τόσο λιγότερα σώζονται και αναγεννιούνται. Ξέρω ότι πρέπει να μάθω να προσφέρω ακριβώς 

αυτό που πονάει περισσότερο, αυτό που εγώ δεν καταφέρνω να διορθώσω και μπορώ το πολύ 

να κρύβω, όπως κάνουμε με τη σκόνη κάτω από το χαλί». 

  Είναι το ίδιο πικρό συμπέρασμα στο οποίο φτάνει η ποιητική ιδιοφυΐα του Baudelaire:  

«Μια μαύρη καταιγίδα υπήρξε η νιότη μου, ένα βράδυ 

Διαρκές· καμιά φορά τη σκίζαν ήλιοι λαμπεροί 

Βροχές-βροντές τη χάλασαν, την έκαναν ρημάδι 

Στον κήπο μου έχουν λίγοι μείνει πια ώριμοι καρποί. 

 

Και να που το φθινόπωρο έχω των ιδεών αγγίξει 

Και να δουλέψει φτυάρι πρέπει και τσαπί γερά, 

Αν είν' της γης το χώμα γόνιμο να ξανασφίξει 

Κι οι τρύπες να κλειστούν που ανοίξαν τάφους τα νερά. 

 

Τα νέα τ' άνθη που ονειρεύομαι ποιος ξέρει αν πάλι 

Στο χώμα ετούτο, που 'ν' σαν θαλασσόδαρτο ακρογιάλι, 

Τη μυστική θα βρούνε την τροφή να τα ταΐζει 

 

Με σφρίγος; Οϊμέ! Ο Χρόνος τη ζωή μας τρώει, σακατεύει 

Κι ο σκοτεινός Εχθρός, που τις καρδιές μας ροκανίζει, 

Απ' όσο χάνουμε αίμα πίνει και ρουφά και αντριεύει».11  

          

Είναι ο φόβος ότι όλα, κατά βάθος, διαλύονται, ότι όλα είναι απάτη και φαινομενικότητα, όπως 

λέει ο Μontale:  

«Ίσως κάποιο πρωί πηγαίνοντας μέσα στον γυάλινο, ξερό 

  αέρα, θ’ αντικρίσω, στρέφοντας, να πραγματώνεται το θαύμα: 

  το τίποτα στη ράχη μου, το κενό 

  πίσω μου, με τον τρόμο του μεθυσμένου».12    

 

Ο Guccini, ο Baudelaire και ο Montale δεν μας αφήνουν να γυρίσουμε στα ζητήματά μας όπως 

είμασταν πριν, γιατί μας θέτουν μπροστά στην επιτακτικότητα της ζωής: με τον σκεπτικισμό ή 

                                                           
10 Farewell, στίχος και μουσική του F. Guccini, 1993, EMI-BMG. 
11 C. Baudelaire, «Ο Εχθρός», diastixo.gr/logotexnikakeimena/poihsh/2281-baudelaire 
12 Ε. Μοντάλε, «Ίσως κάποιο πρωί πηγαίνοντας σε έναν γυάλινο, ξερό αέρα…», από το Φινιστέρε και άλλα ποιήματα, εκδ. Άγρα, 

Αθήνα 1995, σ. 61   ©
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μηδενισμό τους μας υποχρεώνουν να λογαριαστούμε ακόμα περισσότερο με το ερώτημα. 

Ειδάλλως, ζούμε σαν απεγνωσμένοι. Όπως περιγράφει ο Houellebecq: «Στερούμενος είτε 

επιθυμιών είτε λόγων να ζω […], διατηρούσα ένα επίπεδο απόγνωσης αποδεκτό· μπορεί 

κάποιος να ζει και να είναι απεγνωσμένος. Ούτως ή άλλως, η πλειοψηφία των ανθρώπων ζουν 

έτσι, ίσως ενίοτε αναρωτιούνται αν μπορούν να στηριχτούν στην ελπίδα […], για να 

απαντήσουν ύστερα αρνητικά. Παρόλα αυτά επιμένουν, και τούτο είναι ένα συγκινητικό 

θέαμα».13   

  Αλλά φίλος δεν είναι μόνο αυτός που θέτει το ερώτημα, είναι και εκείνος που δεν υποχωρεί 

εμπρός στη σπουδαιότητά του αποφεύγοντάς το ή στρέφοντας την προσοχή σε κάτι άλλο· 

συνεπώς, ο αληθινός φίλος είναι αυτός που παίρνει το ερώτημα στα σοβαρά. Ήρθαμε εδώ στις 

Ασκήσεις γι’ αυτό το λόγο: για να λάβουμε βοήθεια ώστε να ζούμε μέσα στην αλήθεια, δίχως 

να αναγκαζόμαστε να κοιτάμε αλλού επειδή φοβόμαστε τα πάντα, δίχως το φόβο του μηδενός.  

  «Ποιος στηρίζει τον κόπο μου και τη μοναξιά μου;», ρωτάει ένας από σας, «ποιος με 

συνοδεύει σε μια δύσκολη επιλογή; Πώς μπορεί να σωθεί η στιγμή μου; Ύστερα από τριάντα 

χρόνια εμπειριών, που εμπλουτίστηκαν από το χάρισμα της πίστης, με τον καιρό, όλοι οι 

μερικοί στόχοι που έθεσα και που θέτω και τώρα (κάποιους τους εκπλήρωσα) με οδηγούν 

αμείλικτα στο να θέσω αυτό το ερώτημα στον εαυτό μου. Τώρα, για κάτι λιγότερο από αυτό 

το ερώτημα δεν έχω όρεξη πλέον να κουνήσω ούτε ένα δάχτυλο [χωρίς δηλαδή να λαμβάνω 

υπόψη το ερώτημα]. Ούτε με την οικογένεια ούτε στη δουλειά, με τους φίλους, και ακόμα 

περισσότερο με τους αγνώστους. 

  

3. Η αναμονή 

 

  Ερχόμαστε εδώ γιατί θέλουμε να στηρίξουμε ο ένας τον άλλον στη μάχη που ο καθένας μας 

καταπολεμά ανάμεσα στο να μην αναμένουμε πια τίποτα και να μην μπορούμε να 

σταματήσουμε να λογαριαστούμε με την επιθυμία που μας συνιστά, την επιθυμία της ευτυχίας. 

Μιας ευτυχίας που να διαρκεί, που να μην διαλύεται μέσα σε μία μέρα ή μια εποχή. 

Πόσο καυστικό και διαδεδομένο είναι το δράμα των ανθρώπων που νομίζουν ότι δεν υπάρχει 

απάντηση στο ανθρώπινο ερώτημα· και όμως, δεν μπορούν να το εξαλείψουν. Το περιγράφει 

αυτό ο Τολστόι: «Ο άνθρωπος κοιτάει γύρω του και ψάχνει απαντήσεις στο ερώτημά του, μα 

δεν τις βρίσκει. Βρίσκει γύρω του διδασκαλίες που δίνουν απαντήσεις σε ερωτήματα που 

εκείνος δεν θέτει διόλου, μα απάντηση στο ερώτημα που θέτει στον εαυτό του δεν υπάρχει […] 

Και […] βρίσκεται μόνος απέναντι σ’ έναν ολόκληρο κόσμο, μ’ εκείνα τα τρομερά ερωτήματά 

του που σπιλώνουν την ψυχή του».14 Μόνος.  

  Κάποιες φορές αισθανόμαστε το φόβο ορισμένων ερωτημάτων ακόμα και στους φίλους μας, 

όπως γράφει αυτό το πρόσωπο: «Παρόλα αυτά που έζησα, είδα και αισθάνθηκα, αυτή τη στιγμή 

που μου κάνεις την ερώτηση αφαιρούμαι για να μην απελπιστώ, διότι το βάρος της ζωής είναι 

υπερβολικά μεγάλο, κυρίως ο φόβος ότι τα πράγματα δεν είναι αιώνια, ότι διαφεύγουν· ο 

καιρός περνά και τίποτα δεν μένει. Όταν θέτω αυτά τα ζητήματα στους φίλους μου αισθάνομαι 

εξωγήινος, έναν άνθρωπο που “σπαζοκεφαλιάζεται πάνω στο νόημα της ζωής και φοβάται τον 

θάνατο”· έτσι, παραμένω πίσω, κλείνομαι στον εαυτό μου, φαίνεται σαν να μην υπάρχει τίποτα 

που να αντέχει στη φθορά του χρόνου».  

  Αλλά ακριβώς αυτό το ερώτημα, που σπιλώνει την ψυχή, οδηγεί τον Borges να ψάχνει 

ακατάπαυστα το στοιχείο που μπορεί να απαντήσει σε αυτό: «Θα εξακολουθώ να το ψάξω 

μέχρι την ημέρα / των τελευταίων βημάτων μου στη γη»,15 μένοντας έτσι ειλικρινής με τον 

εαυτό του μέχρι βάθους. 

  Ενίοτε μπορεί να φαίνεται αλλόκοτο να θέτουμε αυτό το ερώτημα. Και όμως, η επιτακτική 

ανάγκη για την οποία μιλάμε είναι τόσο έμφυτη, που ανεξάρτητα από κάθε φαινομενικό κοινό 

αίσθημα, ο ειλικρινής άνθρωπος αδυνατεί να την αποφύγει. Γι’ αυτό ο Καμύ επαναστατεί και 

διαβεβαιώνει, φωνάζει την αλήθεια αυτής της αναπόφευκτης ανάγκης μέσα από τη φωνή του 

Καλιγούλα: «Μα εγώ δεν είμαι τρελός. Αντιθέτως, ποτέ δεν υπήρξα τόσο συνετός. Αισθάνθηκα 

                                                           
13 Μ. Houellebecq, Σεροτονίνη, ό.π., σ. 221. 
14 L. Tolstoj, Sulla vita (Περί ζωής), Feltrinelli, Μιλάνο 2018, σ. 78. 
15 J.L. Borges, «Cristo in croce» (ο εσταυρωμένος Χριστός ), στο I congiurati (οι συνωμότες), Mondadori, Μιλάνο 1986, σ. 17.    ©
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απλώς μια απρόσμενη δίψα για το αδύνατο […]. Τα πράγματα, έτσι όπως είναι, δεν μου 

φαίνονται ικανοποιητικά. Αυτός ο κόσμος, έτσι όπως είναι φτιαγμένος, δεν είναι υποφερτός. 

Εξ ου και χρειάζομαι το φεγγάρι ή την ευτυχία ή την αθανασία: ίσως χρειάζομαι κάτι το 

παράλογο, αρκεί να μην είναι αυτού του κόσμου».16   

  Η δυσκολία εύρεσης της απάντησης μας οδηγεί να αναρωτιόμαστε εάν αυτό που ψάχνουμε 

πρόκειται για όνειρο. Ο Ισπανός ποιητής Antonio Muchado, όχι μόνο έχει το θάρρος να 

υποβάλει το ερώτημα στον εαυτό του με σοβαρότητα, αλλά δείχνει και τον όρο που πρέπει να 

τηρούμε ώστε να ανιχνεύσουμε, σε περίπτωση που έρθουν, τα σημάδια μιας απάντησης: μια 

καρδιά πρόθυμη, που κοιτάει και ακούει. Γράφει: «Κοιμήθηκε η καρδιά μου; / Κυψέλες των 

ονείρων μου, / δεν δουλεύετε πια; / Στέγνωσε / το μάγγανο της σκέψης μου, / άδειασαν οι 

στάμνες, / γυρίζοντάς τις, / γεμάτες σκιά; / Όχι, η καρδιά μου δεν κοιμάται. Η καρδιά μου είναι 

ξύπνια, ξύπνια. / Δεν κοιμάται ούτε ονειρεύεται, κοιτάει / με τα διαυγή ανοιχτά μάτια, / μακρινά 

σημάδια και ακούει / στην όχθη της μεγάλης σιωπής».17    

  Όταν την παίρνουμε στα σοβαρά, η ζωή μας οδηγεί ακριβώς εκεί, στην όχθη της μεγάλης 

σιωπής, δηλαδή του Μυστηρίου, μπροστά στο οποίο δεν μπορούμε παρά να μείνουμε με τα 

μάτια ανοιχτά, διαυγή, περιμένοντας να δούμε κάποιο σημάδι από το ίδιο το Μυστήριο. Μόνο 

αυτός που υιοθετεί αυτή τη στάση προθυμίας είναι σε θέση να συλλάβει, όταν εμφανίζεται, την 

εισβολή μιας απάντησης στην επιθυμία της καρδιάς και να αναγνωρίσει τα σημάδια της 

εκδήλωσής της. Το να θέτουμε την ερώτηση, να την αφήνουμε να εισβάλει, μας κάνει 

προσεκτικούς στο να ανιχνεύσουμε οποιοδήποτε ίχνος απάντησης, όπου και να βρίσκεται.  

  Το περιγράφει εύστοχα ένα ποίημα του Patrizio Barbaro: «Το μάτι κοιτάει. […] Είναι το 

μοναδικό όργανο σε θέση να αντιλαμβάνεται την ομορφιά […] η ομορφιά φαίνεται γιατί είναι 

ζωντανή και συνεπώς αληθινή. Ας πούμε καλύτερα, ότι μπορεί να συμβεί να τη δούμε. […] Το 

πρόβλημα είναι να έχουμε μάτια και να μην ξέρουμε να βλέπουμε, να μην κοιτάμε τα πράγματα 

που συμβαίνουν. […] Μάτια κλειστά. Μάτια που δεν βλέπουν πια. Που δεν έχουν πια 

περιέργεια. Που δεν περιμένουν να συμβεί πια τίποτα. Ίσως γιατί δεν πιστεύουν πως η ομορφιά 

υπάρχει. Αλλά στην έρημο των δρόμων μας, Εκείνη περνά, σπάζοντας το τελειωμένο όριο και 

γεμίζοντας τα μάτια μας με άπειρη επιθυμία».18   

 

4. Το απρόοπτο   

 

  Η ομορφιά περνά, συμβαίνει, χωρίς να μας ζητήσει την άδεια, αψηφώντας κάθε σκεπτικισμό, 

κάθε μηδενισμό. Αν δε κάποιος είναι προσεκτικός, μπορεί να την εντοπίσει. Συνεπώς, αυτό 

που μας ζητείται είναι να εστιάσουμε την προσοχή μας ώστε να την εντοπίσουμε όταν 

παρουσιαστεί. «Με τους ενδοιασμούς ‒γράφει πράγματι ο Καμύ στο Taccuini 

(Σημειωματάρια, Σ.τ.Μ.)‒ ο άνθρωπος δεν θα μεγαλώσει. Το μεγαλείο έρχεται, με το θέλημα 

του Θεού, σαν μια όμορφη μέρα».19  

  Όλη η ζωή μας συνίσταται στο να εντοπίσουμε τη στιγμή που η ομορφιά περνά μπροστά στα 

μάτια μας. Πώς μπορώ να συνειδητοποιήσω ότι την εντόπισα; Το βλέπω χάρη στο γεγονός ότι 

ξαφνικά ανοίγει διάπλατα τα μάτια μου και αφυπνίζει την επιθυμία μου.  

  Ποια είναι, όμως, η αναγκαιότερη ομορφιά; Είναι μια προτίμηση, η υπέρτατη προτίμηση που 

όλοι μας περιμένουμε να βιώσουμε. Διότι η προτίμηση είναι η μέθοδος κάθε αφύπνισης, κάθε 

λύτρωσης, κάθε γέννησης του ανθρωπίνου, του Εγώ.  

  Διηγείται ένας από σας: «Πέρυσι προσλάβαμε μια νέα καθηγήτρια για να διδάσκει στο 

δημοτικό σχολείο. Βιώνει την ίδια κατάσταση σύγχυσης πολλών νέων, ειδικότερα το άγχος 

που προκύπτει γενικά από το φόβο να μην είσαι ποτέ στο ύψος των περιστάσεων. Τις προάλλες 

ήρθε σε μένα και μου εξιστόρησε ότι από τότε που είναι στο σχολείο είναι χειρότερα απ’ ότι 

πριν, γιατί εμφανίζονται εντός της πολλά ερωτήματα και πολλές πληγές. Της είπα, επομένως, 

ότι είναι η καλύτερη στιγμή της ζωής της, ότι τα ερωτήματα και οι πληγές ανοίγουν μπροστά 

                                                           
16 Α. Καμύ, Καλιγούλας, πράξη Α’ , σκηνή 4. 
17 A. Machado, «S’e’ addormentato il mio cuore?» (Κοιμήθηκε η καρδιά μου;), LX, Solitudini (μοναξιές) 1899-1907, στο Tutte 
le poesie e le prose scelte, Mondadori, Μιλάνο 2010, σ. 107.   
18 P. Barbaro, «Ah uno sguardo - dedicata a Pasolini» (Αχ ένα βλέμμα – αφιερωμένο στον Παζολίνι), στο «Una domanda a cui 

non so rispondere» (ένα ερώτημα στο οποίο δεν ξέρω να απαντήσω), επιμέλεια του F. Pierangeli, 30Giorni (30 Ημέρες), αρ. 11, 
2000.  
19 Α. Καμύ, Taccuini (Σημειωματάρια), III, 1951-1959, Bompiani, Μιλάνο 1992, σ. 34. ©
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σε κάτι που κατά κάποιο μέτρο μας προσφέρει ήδη μια ελπίδα. Μου είπε πως όχι, πως οι πληγές 

είναι πολύ επώδυνες και ότι πριν, τουλάχιστον, είχε ένα “τοίχος προστασίας”, ενώ στο σχολείο 

αυτό είχε καταρρεύσει. Σ’ εκείνο το σημείο μου διηγήθηκε την ιστορία της, με όλες τις λύπες 

και τις δυσκολίες που είχε περάσει. Ύστερα πήγε για ένα μικρό χρονικό διάστημα στο σχολείο 

Newman, όπου δούλεψε για δύο μέρες. Αφού επέστρεψε μου είπε: “Στο σχολείο Newman μου 

συνέβη κάτι. Κάτι που δεν ξέρω τι είναι. Oι άνθρωποι όμως το αντιλήφθηκαν γιατί μου το λένε. 

Μου λένε ότι είμαι πιο χαρούμενη και ήρεμη. Μου το λένε συνεργάτες και συγγενείς. Κ’ εγώ 

μπορώ να δω ότι μου συνέβη κάτι. Τι; Μην μου πεις ότι είναι ο Θεός, γιατί δεν μπορώ να το 

δεχτώ”. Της είπα να μην έχει πρόβλημα με το Θεό, αλλά να είναι ειλικρινής με την εμπειρία 

της μέχρι βάθους. Με ρώτησε: “Γιατί συνέβη σ’ εμένα αυτό το πράγμα; Εδώ υπάρχουν πολλοί 

άνθρωποι που δεν πιστεύουν και στους οποίους δεν συνέβη τίποτα. Ίσως είναι για την ανάγκη 

που έχω, για την ανοιχτή πληγή που έχω;”». 

  Να λοιπόν, η ομορφιά που περνά από την έρημο των δρόμων μας ανιχνεύεται από αυτούς που 

έχουν πραγματική ανάγκη, από αυτούς που έχουν αυτή την πληγή και αυτή την αγνότητα. 

  Πόσο εύκολο είναι να αναγνωρίσουμε την ομορφιά ‒δηλαδή τη σαφήνεια μιας προτίμησης 

που αφυπνίζει το Εγώ μας‒ όταν συμβαίνει! Γινόμαστε ο εαυτός μας εάν κάποιος μας επιλέγει. 

Όπως λέει ένα ποίημα του Pedro Salinas: «Όταν εσύ με επέλεξες / ‒η αγάπη επέλεξε‒ / βγήκα 

από τη μεγάλη ανωνυμία / όλων των ανθρώπων / από το μηδέν [όταν εμφανίζεται το Εσύ είναι 

σαν να μας βγάζει έξω από τη μηδαμινότητά μας] […] / Μα όταν μου είπες: “εσύ” ‒σ’ εμένα, 

ναι, σ’ εμένα, μεταξύ όλων‒ / ήμουν πιο ψηλά και από τα αστέρια / ή τα κοράλλια [με οδηγείς 

στα αστέρια] / Και η χαρά μου / άρχισε να γυρίζει / τυλιγμένη στο Είναι σου / στον παλμό σου 

/ Την κατοχή μου μου έδινες, / δίνοντας το Είναι σου σε μένα. / Έζησα, ζω. Έως πότε; […] / 

Θα είμαι ένας από τους πολλούς / όταν δεν θα σ’ έχω πια»,20 εφόσον είσαι τόσο σημαντικός 

για να γίνω ο εαυτός μου.  

  Ως εκ τούτου, το μεγάλο ζήτημα που έχουμε εμπρός μας, φίλοι, είναι αυτό: υπάρχει κάτι, 

συνέβη κάτι στη ζωή μας που ξεχωρίζει από όλα αυτά που δεν διαρκούν και δεν έχουν πια 

ενδιαφέρον για μας; «Να ‒γράφει ο Κίρκεγκωρ στο Ημερολόγιό του‒ το σημαντικό πράγμα 

στη ζωή: να είδαμε κάτι έστω μια φορά, να αισθανθήκαμε ένα τόσο μεγάλο πράγμα, τόσο 

υπέροχο που οτιδήποτε άλλο δεν είναι τίποτα συγκριτικά με αυτό· ακόμα και αν ξεχνούσαμε 

όλα τα υπόλοιπα, εκείνο το πράγμα δεν θα το ξεχνούσαμε ποτέ πια».21 

  Συνεπώς, το ζήτημα είναι να κοιτάμε όλα αυτά που μας συνέβησαν για να δούμε εάν κάτι 

αποδείχθηκε ικανό να διαρκεί με το πέρασμα του χρόνου. Συνέβη ποτέ κάτι, υπήρξε ποτέ 

κάποιος στη ζωή μας που απέδειξε πως αντέχει στη φθορά του χρόνου; Υπήρξε κάτι σε θέση 

να αγκαλιάσει τη ζωή μας συστηματικά; Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα με το οποίο πρέπει να 

έρθει αντιμέτωπος ο καθένας από μας: πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή στην προσωπική 

μας εμπειρία, αν δεν θέλουμε να δούμε να πάνε όλα χαμένα. 

  Αυτό το «κάτι» για το οποίο μιλάμε, ο Μοντάλε το αποκαλεί «απρόοπτο»: «Ένα απρόοπτο / 

είναι η μοναδική ελπίδα». Όμως, πολλοί υποστηρίζουν πως «είναι ανόητο να το λέμε στον 

εαυτό μας»,22 και ενίοτε το σκεφτόμαστε κι εμείς. 

  Ωστόσο, κανείς δεν θα μπορέσει να αποτρέψει να συμβεί κάτι μπροστά στα μάτια μας: ‒ διότι 

υπάρχουν περισσότερες πραγματικότητες στα ουράνια και στη γη παρά στη φιλοσοφία μας, 

σύμφωνα με τον μεγάλο Σαίξπηρ23‒: κάτι που «δεν μπορούσε να υπάρχει και είναι εδώ», έλεγε 

ο Τζιουσάνι το 1968, κάτι που «δεν μπορούσε να υπάρχει γιατί δεν το σκεφτήκαμε ποτέ, δεν 

μπορούσαμε να το σκεφτούμε, [και ούτε να το φανταστούμε], και είναι εδώ».24 

  Ήρθαμε στο Ρίμινι γιατί τουλάχιστον μια φορά, τουλάχιστον κάποια στιγμή, μας συνέβη αυτό 

το «απρόοπτο» που αγκάλιασε τη ζωή μας μέχρι να μας κάνει να συμμετάσχουμε σε μια 

χειρονομία όπως αυτή. Εφόσον ήρθαμε εδώ σημαίνει ότι είμαστε ακόμα πρόθυμοι να 

συναντήσουμε εκείνο το «εσύ» που μας έβγαλε από την ανωνυμία, που αποκάλυψε τον αληθινό 

                                                           
20 P. Salinas, La voce a te dovuta (Η φωνή που οφείλεται σ’ εσένα), Einaudi, Τορίνο 1979, σ. 195. 
21 Σ. Κίρκεγκωρ, Diario. Ι (Ημερολόγιο. Α), (1834-1849), Morcelliana, Μπρέσια 1962, σ. 239.  
22 Ε. Montale, «Prima del viaggio» (Πριν από το ταξίδι), στ.22-27, στο Id., Tutte le poesie, ό.π., σ. 390. 
23 «Είν’ κι άλλα, Οράτιε, στα ουράνια και στη γη που δεν τα ονειρεύτηκε η φιλοσοφία σας» Πρβ. Σαίξπηρ, Έργα, Άμλετ, Πράξη 

Α’, Σκηνή 5, Ίκαρος, σ. 44  
24 J. Carrón, L. Giussani, Vivente è un presente! (Ζωντανό είναι ένα παρόν), παράρτημα του Tracce-Litterae-Communionis, ό.π., 

σ. 11.  ©
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εαυτό μας, καθιστώντας μας μοναδικούς. Πολλοί από μας αναμένουν την ανανέωση αυτής της 

συνάντησης. 

  Τουλάχιστον μια φορά, κάποια στιγμή, μας συνέβη κάτι που νοσταλγούμε. Ένας από σας το 

περιγράφει έτσι: «Σκέφτομαι την ερώτηση που μας στείλατε: “Τι είναι αυτό που αντέχει στη 

φθορά του χρόνου;”. Καλή ερώτηση! Οικογενειακές καταστάσεις που δεν αλλάζουν ποτέ, ή 

καλύτερα, είναι σαν να σκάβουν σταδιακά ένα μεγαλύτερο λάκκο για να θαφτούν. Σχέσεις και 

δομές που φαίνονται σταθερές, αλλά για τις οποίες, κατά βάθος, φαίνεται πως δεν μπορούμε 

να έχουμε καμία σιγουριά. Δεν γίνεται γιατί κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα κάνουμε 

τόσο κακό σε κάποιον ώστε να μην μας συγχωρέσει, ή ότι ακόμα και οι βαθύτερες φιλίες, λόγω 

της φυσικής πορείας των πραγμάτων, αργά ή γρήγορα δεν θα μας πληγώσουν, απογοητεύσουν 

ή εγκαταλείψουν. Και δεν υπάρχει καμιά δομή που η βία των ανθρώπων να μην μπορεί να 

καταστρέψει σύμφωνα με την επαναστατική τους ιδεολογία. Επιπλέον, το να βασιζόμαστε στις 

ανθρώπινες ενέργειές μας ή στη δική μας καλοσύνη αγγίζει τα όρια της γελοιότητας. Για να 

είμαι ειλικρινής, καμμιά φορά στρέφω το βλέμμα στη ζωή μου και την αισθάνομαι ως ένα 

μεγάλο τάφο. Και τώρα τελευταία αισθάνομαι έτσι για ολόκληρες ημέρες. Επίσης, μου 

φαίνεται εξίσου γελοίο να λέω στον εαυτό μου: “Α, τι ωραία, τώρα θα πάω στις Ασκήσεις όπου 

θα μου πουν τι είναι αυτό που αντέχει στη φθορά του χρόνου, και μετά θα γυρίσω στο σπίτι 

και όλα θα είναι διαφορετικά”. Άρα λοιπόν γιατί έρχομαι; Έρχομαι, πιστεύω, για το μοναδικό 

πράγμα που μου φαίνεται πως μπορώ να το χαρακτηρίσω σταθερό: μία υπέρτατη, ακατάλυτη 

ελκυστικότητα για κάτι που ζει μέσα στο κίνημα και από το οποίο δεν μπορώ να αποκολληθώ. 

Έρχομαι για να ψάξω το μοναδικό πράγμα που νοσταλγώ πραγματικά». 

  Γι’ αυτό, φίλοι μου, ας ζητήσουμε από τον Κύριο να στρέψει ξανά το βλέμμα Του προς τον 

καθένα από μας σε οποιαδήποτε περίσταση· ας αναγνωρίσουμε εκείνη την προτίμηση που μας 

έκανε να αναγεννηθούμε, ώστε να αντιληφθούμε το πόσο πολύτιμη είναι η ζωή μας και να μην 

είμαστε καταδικασμένοι να τη χάσουμε ενώ ζούμε. 

  Ας ζητήσουμε λοιπόν, ακόμα μια φορά, να μας περιβάλλει εκείνη η υπέρτατη προτίμηση που 

αναμένει το άτομό μας: «Εσύ είσαι πολύτιμος ενώπιον των ματιών μου»25, εσύ, όχι ένας άλλος, 

όχι ένας άνθρωπος διαφορετικός από σένα· εσύ, τώρα, έτσι όπως είσαι, όχι όταν θα αλλάξεις. 

Τώρα! Δεν είσαι καταδικασμένος στη μηδαμινότητά σου! Εφόσον είσαι τόσο πολύτιμος 

ενώπιον των ματιών Του. 

  Αυτό που ζητάμε αυτές τις μέρες ως μέσο για την αφοσίωσή μας είναι η σιωπή. Γι’ αυτό, ας 

βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον με τη σοβαρότητά μας, σεβόμενοι καταρχάς τη σιωπή. Έλεγε 

πράγματι ο δον Τζιουσάνι: «Στην ουσία περνάμε μια μέρα μαζί, ή λίγο παραπάνω, για να 

ζήσουμε μια στιγμή μεγαλύτερης αλήθειας στη ζωή μας. Κάναμε πολλές θυσίες ‒πολλοί από 

σας πολύ μεγάλες‒ για να έρθουμε εδώ· ας προσπαθήσουμε να λάβουμε τα μεγαλύτερα οφέλη 

από αυτή την εμπειρία, να ζήσουμε τη χαρά μιας στιγμής οικειότητας με τον Κύριο: μια χαρά 

τόσο εκπληρωμένη, που δεν την αισθανόμαστε ούτε στις καλύτερες μέρες του χρόνου. Αυτό 

που μας εξασφαλίζει ένα πραγματικά καλό αποτέλεσμα είναι να είμαστε αληθινά αφοσιωμένοι 

[…] Τούτη η αφοσίωση επιτυγχάνεται μέσω της σιωπής. […] Η σιωπή, πράγματι, δεν είναι 

τίποτα, […], είναι μια προσευχή, η επίγνωση να είσαι ενώπιον του Κυρίου […], είναι ένα 

αίτημα». Γι’ αυτό, «ακόμα και τα βιβλία που μας προτείνονται μπορούμε να τα αγοράσουμε 

σιωπηλά»26 και ο καθένας από μας να υποστηρίζει τον άλλον. «Πριν απ’ όλα συνιστούμε τη 

σιωπή κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων· επίσης, συνιστούμε να διατηρήσουμε την απόλυτη 

σιωπή όταν μπαίνουμε στην αίθουσα, όπου η ανάμνηση θα ευνοείται από τη μουσική που θα 

ακούσουμε και από τους πίνακες που θα δούμε· έτσι, θα είμαστε πρόθυμοι να κοιτάμε, να 

ακούμε, να αισθανόμαστε με το νου και την καρδιά αυτό που ο Θεός, κατά κάποιον τρόπο, θα 

μας προτείνει». Διότι «αυτό που κάνουμε μαζί αυτή τη μιάμιση μέρα δεν είναι παρά μια πτυχή 

της μεγάλης χειρονομίας αγάπης με την οποία ο Κύριος ‒όπως και να το αντιληφθείς‒ ωθεί τη 

ζωή σου [και τη δική μου] προς εκείνο το πεπρωμένο που είναι Εκείνος»27. 

                                                           
25 Ησ 43,4. 
26 L. Giussani, La convenienza umana della fede (η ανθρώπινη ωφέλεια της πίστης), Bur, Μιλάνο 2018, σσ. 211-213.  
27 L. Giussani, Dare la vita per l’opera di un altro (Δίνω τη ζωή για το έργο ενός άλλου), Πνευματικές Ασκήσεις της Αδελφότητας 

της Κοινωνίας και Απελευθέρωσης, Ρίμινι 8-12 Μαΐου 1992, παράρτημα στο CL-Litterae Communionis, Ιούνιος 1991, σ. 5.  ©
 2

01
9 

Fr
at

er
ni

tà
 d

i C
om

un
io

ne
 e

 L
ib

er
az

io
ne



9 

 

  Συνεπώς, χρειαζόμαστε τη σιωπή για να κοιτάμε καλά αυτά τα πράγματα (όταν κάποιος έχει 

έλκος στομάχου, δεν λύνει το πρόβλημα με το να μην το δίνει σημασία, το σέρνει μαζί του έτσι 

και αλλιώς, και αν δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα η ζωή του γίνεται βαρύτερη και αβάσταχτη». 

  Έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε μαζί, να μπορούμε να κοιτάμε τα πάντα χωρίς φόβο, όπως 

οι τελώνες που προσέτρεχαν στον Ιησού, διότι με Εκείνον μπορούσαν να είναι ο εαυτός τους, 

δεν είχαν την ανάγκη να είναι στο ύψος των περιστάσεων και περιβάλλονταν από αγάπη έτσι 

όπως ήταν. 

  Η σιωπή ‒έστω μια φορά το χρόνο ας αφήσουμε να εισχωρήσει μέχρι τα ενδόμυχά μας!‒ , η 

προσευχή, το τραγούδι, οι ενδείξεις που θα δώσουμε ο ένας τον άλλον, δεν αποτελούν επίσημες 

οδηγίες, αλλά βοηθήματα ώστε όλοι μας να ζήσουμε αυτή τη χειρονομία με τη σοβαρότητα 

που απαιτεί η ζωή.  

  Μπορούμε να ζήσουμε υπέροχα, φίλοι, αλλά πρέπει να το θέλουμε.    
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