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                                           Ποιμαντικές σκέψεις 

                     του Αλεξάνδρου  Μ. Σταυροπούλου

        

        Ο ευρών αμειφθήσεται… 

 
 

 Στη συζήτηση, δύο ηλικιωμένοι φίλοι ενδιαφέρονταν για τις 

ασχολίες τους. Πως πέρναγαν τελικά την ημέρα τους και με τι 

απασχολούνταν. Ο ένας διηγείτο λέγοντας ότι ασχολείται με τα 

συνηθισμένα καθημερινά πράγματα: ψώνια, λίγο διάβασμα, καμιά φορά 

επίσκεψη στα ΚΑΠΗ και άλλα τέτοια. Ο άλλος απάντησε βαθυστόχαστα 

ότι τον ενδιαφέρουν οι έρευνες. 

 Στα επόμενα ερωτήματα του ενός ο άλλος δίσταζε να αποκαλύψει 

το αντικείμενο των ερευνών του. Ο ερωτών ζηλότυπα, φανταζόμενος ότι ο 

άλλος συνέχιζε τις επιστημονικές του ερευνητικές προσπάθειες που 

επεδίδετο στη μάχιμη περίοδο της ζωής του, επέμενε στις ερωτήσεις του 

μέχρι της τελικής αποκαλύψεως του ερευνητικού μυστικού. 

 Τελικά ο μυστικοπαθής φίλος υπέκυψε και θέλησε να συμμεριστεί 

το μυστικό του: εις τι συνίστατο δηλαδή η ερευνητική προσπάθεια από 

φυλακής πρωίας μέχρι νυκτός. Να, του είπε: το πρωί ψάχνω να βρω που 

άφησα την οδοντοστοιχία μου ξεχασμένη˙ στη συνέχεια αναζητώ τα 

κλειδιά του σπιτιού για να βγω να ψωνίσω˙ μετά τα κλειδιά του 

αυτοκινήτου, ευτυχώς οδηγώ ακόμα. Μετά τριγυρνώ για να ανακαλύψω 

που πάρκαρα το αυτοκίνητο. Γυρνώντας ψάχνω που άφησα τα ψώνια, και 

ούτω καθεξής μέχρι να περατωθεί το ατελείωτο… ταξίδι και ψάξιμο μιας 

ολόκληρης ημέρας μέσα στη νύχτα. 

 Ο συνομιλητής εξεπλάγη για το εύρος των ερευνητικών 

απασχολήσεων του φίλου του και ησύχασε που δεν συνέχιζε τα φιλόδοξα, 

όπως παλιά, ερευνητικά σχέδια. Βλέπετε οι άνθρωποι ζηλεύουμε και 

ανταγωνιζόμαστε. 

 Πάντως οφείλουμε να ομολογήσουμε, ότι αυτό το ψάξιμο, όταν δεν 

βρίσκουμε αυτό που έχουμε ανάγκη εκείνη την στιγμή που το θέλουμε, 

μας δημιουργεί τεράστιες ψυχολογικές δυσκολίες, αισθήματα απαξίωσης 
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του εαυτού μας, κατηγόριες δίκαιες ή και άδικες για έλλειψη τάξεως στα 

χαρτιά μας και στη ζωή μας, προθέσεις μεταμέλειας για το μέλλον, 

υποσχέσεις αλλαγής, ταξίματα σε αγίους ικανούς να φανερώσουν τα 

κεκρυμμένα ελπίζοντας  ότι «οὐ γὰρ ἐστὶ κρυπτὸν ὅ οὐ φανερὸν 

γενήσεται» (Λουκά 8, 17)! Βλέπετε το ψαχτήρι στον υπολογιστή μας ή το 

κινητό μας δεν μπορεί να βοηθήσει, ακόμα τουλάχιστον, τις αναζητήσεις 

μας αυτού του τύπου καίτοι υπάρχουν και κάποιες συσκευές (gadgets) που 

ανταποκρίνονται, όπως και για τα τηλέφωνα τα φορητά προβλέπεται 

πλήκτρο ανάγκης. Το χειρότερο από όλα σ’ αυτές τις περιπτώσεις των 

αναζητήσεων είναι να έχουμε εμείς την εντύπωση ή και οι άλλοι ότι εμείς 

σαν άνθρωποι «τα έχουμε χαμένα» και όχι μόνο ότι βρισκόμαστε σε 

αναζήτηση χαμένων αντικειμένων, που στο κάτω κάτω για την 

αναζήτησή τους θα μπορούσαμε να απευθυνθούμε και σε ένα Γραφείο 

απολεσθέντων αντικειμένων ! 

 Είναι περιττό να μιλήσουμε για την χαρά που κάνουμε όταν 

βρίσκουμε τα χαμένα. Κι αυτό το συναίσθημα είναι δικαιολογημένο και 

μαρτυρείται και από τον Κύριο στα Ευαγγέλια, όταν αναφέρεται στην 

χαρά του ανθρώπου εκείνου τη στιγμή που ανευρίσκεται το απολωλός 

πρόβατο αλλά και στην χαρά που γίνεται στον ουρανό «ἐπὶ ἑνὶ 

ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι». Ή στη χαρά της γυναίκας που έχασε μια 

δραχμή και την βρίσκει και θέλει να συν-χαρούν και οι γειτόνισσες της, 

όπως το ίδιο συμβαίνει με τους φίλους εκείνου που έχασε το πρόβατο. Στο 

ίδιο κεφάλαιο το 15ο , ο ευαγγελιστής Λουκάς αναφέρεται στον υιό και 

αδελφό, που «ἀπολωλὼς ἢν καὶ εὑρέθη» και γι αυτό «εὐφρανθῆναι δὲ καὶ 

χαρῆναι ἔδει». Η χαρά είναι συμμετοχική, μοιράζεται. Η λύπη ασφαλώς 

για τα «χαμένα» και αυτή δικαιολογείται. Εξ ου και η ανησυχία όσο τα 

χαμένα μένουν αφανέρωτα.  

Αν θελήσουμε τώρα να μεταβούμε και σε άλλη περιοχή 

απολεσθέντων και ψάξουμε για λίγο, βρίσκουμε ότι και η πίστη, μερικές 

ή πάμπολλες φορές, μπορεί να θεωρηθεί ως αντικείμενο που μπορεί να 

απολεσθεί. Ακούτε συχνά την έκφραση «έχασα την πίστη μου» είτε για 

θρησκευτική πίστη πρόκειται είτε ακόμη και για την πίστη ως 

εμπιστοσύνη μεταξύ των ανθρώπων.   

Ας μείνουμε όμως στην πράξη. Τι είναι η πίστη για να την χάσεις; 

Μου είχε κάνει εντύπωση η απάντηση του ποιητή Ράινερ Μαρία Ρίλκε, 

όταν ο νεαρός ποιητής με τον οποίο αλληλογραφούσε του ανακοίνωσε ότι 

είχε χάσει την πίστη του στο Θεό. Του διαμήνυσε στο επόμενο γράμμα: «τι 
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είναι η πίστη για να την χάσεις, ένα πετραδάκι που έβαλες στην τσέπη 

σου και σου γλίστρησε κι εχάθη; Εδώ για να βρεις την πίστη παλεύεις            

μια ολόκληρη ζωή». (παραθέτω από μνήμης αναφερόμενος στο βιβλίο του 

Γράμματα σ΄ ένα νέο ποιητή). Θα μπορούσα, όμως, να προσθέσω:  κι αν την 

εύρεις;  

Είναι λοιπόν δικαιολογημένο το ερώτημα που θέτει ο Ιησούς για το 

αν ερχόμενος ο Υιός του ανθρώπου θα βρει την πίστη στη γη: «   πλὴν ὁ 

Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐλθὼν ἄρα εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς;» (Λουκά 

18, 8). 

Εμείς, θεωρούμε το γεγονός της πίστεως ως αυτονόητο, 

αυταπόδεικτο και τέλειο απ΄ αρχής. Η πίστη όμως αυξάνεται (2 

Κορινθίους 10, 15˙ 2 Θεσσαλονικείς 1, 3) και απαιτεί αγώνα, στον οποίο ο 

απόστολος Παύλος προτρέπει τον Τιμόθεο: «σὺ δὲ ὦ ἄνθρωπε τοῦ Θεού… 

ἀγωνίζου τὸν καλὸν ἀγῶνα τῆς πίστεως» (2 Τιμοθέου 6, 12). Απαιτείται 

αγώνας που χαρακτηρίζεται καλός και  προσοχή και συνεχής κοινωνία και 

επι-κοινωνία με τον παρέχοντα την πίστη Κύριο. «Βοήθει ημίν τη απιστία», 

αναφωνούμε. Δείξε μου εμπιστοσύνη για να σε εμπιστεύομαι και να 

συνεχίσω με πιστότητα να σε ακολουθώ και να είμαι σίγουρος ότι δεν θα 

σε χάσω τώρα που σε βρήκα. Άλλωστε η πίστη δεν είναι μόνο δική μου 

απόφαση1. Ένα είναι βέβαιο, ότι ο ευρών αμειφθήσεται… και η χαρά θα 

είναι μόνιμη χωρίς να μπορεί κανένας να μας την αφαιρέσει. 

Κι όσο για τις λύπες και τις στενοχώριες που ακολουθούν για 

πράγματα που χάνουμε και δεν τα βρίσκουμε «μικρό το κακό»… Άλλωστε 

στον αγώνα και τον πόλεμο τον καθημερινό που κάνουμε 

δικαιολογούνται και κάποιες παράπλευρες απώλειες… Αυτό, όμως, δεν 

θα απαλύνει τον πόνο που μας διακατέχει για την απώλεια πραγμάτων 

και προσώπων2. Άλλωστε, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, με μια μάχη δεν 

χάνεται και ένας πόλεμος.  

                                                 
1 Πρβλ. το πασχαλινό διήγημα του Χρήστου Χωμενίδη,  Η πίστη είναι απόφαση, στις 

τέχνες και γράμματα της «Καθημερινής», την Κυριακή του Πάσχα 8 Απριλίου 2018,  

http://www.kathimerini.gr/957698/article/politismos/vivlio/h-pisth-einai-apofash  

2 Βλ. το βαθυστόχαστο κείμενο Απώλειες του παλαιού φοιτητού μας και δόκιμου 

συγγραφέα πατρός Κωνσταντίνου Καλλιανού: http://www.parathemata.com/2017/09/blog-

post.html  
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