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ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΕΡΩ, ΙΙΙ
Ἀγαπητέ μου Δημόνικε,
μοῦ ζητᾶς, τώρα νά ὁρίσω τόν ἔρωτα πού τόσο συχνά μέ ρωτοῦσες καί στό
παρελθόν. Τί εἶναι, τί φέρνει στή ζωή μας, ποιά εἶναι ἡ χρησιμότητά του. Θά
συμφωνοῦσες ἆραγε μαζύ μας ὅτι στόν ἔρωτα ὁλόκληρη ἡ ἐσωτερική μας ζωή
ἐντοπίζεται στήν καρδιά; Και πώς ἡ καρδιά γίνεται τό μόνο παράθυρο πού ἀπό
αὐτό βλέπει κανείς τή Δημιουργία; Ἀπό πού ἔρχεται αὐτό τό ρεῦμα ξαφνικά,
κανένας μέχρι σήμερα δέν τὄχει προσδιορίσει, καθώς τά πάντα στόν ἔρωτα
γίνονται ἱερά, ἀστράφτουν ὀμορφιά καί δύναμη. Καί ὁ Ἄνθρωπος ποτέ δέν εἶναι
τόσο δυνατός ὅσο ὅταν εἶναι ἐρωτευμένος. Σοῦ ἔγραψα ἤδη ἀρκετά γιά τήν
Ἀγάπη. Ἴσως, λοιπόν, νά εἶναι χρήσιμο νά δοῦμε τή σχέση πού ἔχει μέ τόν
ἔρωτα, καθώς, ἀπό πρώτη τουλάχιστον ματιά, μοιάζει νά προκύπτουν διαφορές
ριζικές. Ἄς δοῦμε, ὅμως, τά πράγματα ἀπό πιό κοντά.
Ὁ ἔρωτας ζητάει πάντα νά πάρει. Καί δέν ἀναφέρομαι, βέβαια, στήν σωματική
κατάκτηση πού κατά κανόνα εἶναι τό πρῶτο πού ἐπιδιώκει. Ζητάει, ὅμως,
ἀνταπόδοση, ζητάει ἀναγνώριση, ζητάει μιά σχέση μοναδική, ἔστω κι ἄν τήν
ἐπιθυμεῖ σέ καθαρά πνευματική μορφή. Καί τήν ἐπιδιώκει. Μέ ὅποια μέσα
μπορεῖ νά χρησιμοποιεῖ. Ἡ Ἀγάπη ξέρει μόνο νά δίνει. Καί ἡ ἀληθινή Ἀγάπη
δέν διεκδικεῖ ἀνταπόδοση, δέν ἐνδιαφέρεται κάν γιά ἀναγνώριση. Ὁ ἔρωτας
θέλει τήν ἀποκλειστικότητα τοῦ προσώπου πού εἶναι τό ἀντικείμενό του. Ἡ
Ἀγάπη ἁπλώνει παντοῦ τήν φροντίδα της. Κι ἄν κάποτε ἑστιάζει τό ἐνδιαφέρον
της ἰδιαίτερα, εἶναι ἐπειδή ἐκεῖ διακρίνει τήν ἀνάγκη τῆς φροντίδας της.
Ὁ ἔρωτας εἶναι μιά πυρκαγιά πού ξεσπάει ξαφνικά. Ἔχει ὅλη τή λάμψη, ὅλη τή
θέρμη καί ὅλο τόν αἰφνιδιασμό μιᾶς ἀπρόβλεπτης πυρκαγιᾶς. Εἶναι ἡ ἄμετρη, ἡ
ἀπρόσμενη ἐπιθυμία πού καταφλέγει τά πάντα. Ἡ Ἀγάπη ἔχει τήν ἅπλα, τή
γαλήνια ἠρεμία καί τήν καθολικότητα τῆς φροντίδας καί τῆς ὑπηρεσίας γιά
ὅλους. Δέν εἶναι μιά φλογερή προσωπική ἐπιθυμία. Εἶναι τό ἄμετρο καί ἄχρονο
ἄνοιγμα τῆς καρδιᾶς στό Σύμπαν.
Ὅλοι οἱ ἔρωτές μας εἶχαν – καί θά ἔχουν στό μέλλον – ἡμερομηνία λήξεως. Ἡ
ἀληθινή ὅμως Ἀγάπη εἶναι ἄχρονη καί ἀτελεύτητη. Ἔχει μόνο ἀρχή. Ἀφετηρία
της εἶναι πάντα ἡ ἴδια ἡ οὐσία τοῦ Θεοῦ. Στόν ἔρωτα τό ἔναυσμα εἶναι πάντα
μιά προσωπική ἐπιθυμία πού πολύ σύντομα θά ἀτονήσει μέ τόν κορεσμό ἤ θά
ἀντικατασταθεῖ ἀπό κάποιαν ἄλλη.
Ἡ ἐρωτική σχέση εἶναι κατάκτηση. Ἡ Ἀγάπη εἶναι θυσία. Ὁ ἔρωτας κραυγάζει
σέ κάθε κατεύθυνση. Ἡ Ἀγάπη σιωπᾶ. Ὁ ἔρωτας δέν ἑστιάζεται στήν Ἀλήθεια
τοῦ προσώπου, ἀλλά σέ προεκτάσεις, συμβολισμούς, μνῆμες ἤ προσδοκίες πού
ἐνσαρκώνει τό πρόσωπο.
Ἡ Ἀγάπη δέν περιορίζεται οὔτε στά παρελθόντα ὄνειρα οὔτε στίς μέλλουσες
προσδοκίες. Εἶναι ἡ δύναμη τοῦ Ἑαυτοῦ πού λειτουργεῖ στό παρόν καί
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ἀπευθύνεται στόν Ἑαυτό. Δίχως ὅρια, δίχως προεκτάσεις. Ἡ Ἀγάπη ἐκπορεύεται
καί ἀπευθύνεται στόν ἑαυτό. Ὁ ἔρωτας στά εἴδωλά του. Ἀληθινός ἔρωτας εἶναι
αὐτός πού μπορεῖ νά ὑπερβεῖ τό εἴδωλό του καί νά στρέψει τό ὅραμα πέρα ἀπό
τήν ἀρχική του συγκίνηση στήν ἴδια τήν αἰωνιότητα τῆς ὕπαρξης. Ἐκεῖ ὁ ἔρωτας
χάνει τό μάταιό του προσωρινοῦ, τήν διεκδίκηση τοῦ ἀτομικοῦ καί ἀνάγεται
στήν Ἀλήθεια τοῦ παντοτινοῦ καί τοῦ οἰκουμενικοῦ. Τότε ἡ ματαιοδοξία
μεταμορφώνεται σέ πίστη, ἡ συνήθεια σέ ἀκοίμητη δράση, τό βόλεμα σέ
ἐγρήγορση καί ὁ φυσικός ἔρωτας ἀγγίζει τούς μεταφυσικούς ὅρους τοῦ
Ἀπολύτου, καθώς δέν περιορίζεται πλέον στά χρονικά ὅρια τῆς παρουσίας τοῦ
ἀγαπημένου ἀλλά θάλπει καί ζωοδοτεῖ ὅλες τίς στιγμές τοῦ βίου. Στόν ἔρωτα
ὁλόκληρη ἡ προσωπικότητά μας εἶναι ἐκδηλωμένη. Οἱ φανερές καί οἱ
ἀνομολόγητες ροπές μας, οἱ κλίσεις καί οἱ διαθέσεις μας εἶναι ὅλες παροῦσες. Ἡ
Ἀγάπη καλύπτει τό Κακό μέσα μας ἤ, ἀκόμα πιό πολύ τό θεραπεύει,
προάγοντας τό Ἀγαθό. Ὁ ἔρωτας εἶναι μιά ἀξία αὐτόνομη καί
προσωποποιημένη. Ἡ Ἀγάπη εἶναι ἀπρόσωπη καί ἀπόλυτη, χωρίς τό αἴτημα τῆς
αὐτονομίας. Ὁ ἔρωτας αὐτονομεῖται ἀπό τόν οἰκουμενικό χῶρο τοῦ αἰσθήματος.
Ἡ Ἀγάπη εἶναι ὁ ἴδιος οἰκουμενικός αὐτός χῶρος. Ὁ ἔρωτας ἔχει ἄμεση σχέση μέ
τήν αἰσθητική πού εἶναι ὁ δίαυλος πρός τό κάλλος. Ἡ Ἀγάπη δέν σχετίζεται μέ
τήν αἰσθητική. Ἁπλά τήν ὑπερβαίνει. Ἡ Ἀγάπη στρέφεται πρός τό Ἀγαθό πού
ἐνσαρκώνει τήν τελειότητα. Ὁ ἔρωτας τελειοποιεῖ τό ἀτελές, αἰσθητικά καί
νοηματικά, γιά νά τό ὑπερβεῖ. Ἡ Ἀγάπη προβάλλει μιάν αὐταξία στόν κόσμο. Ὁ
ἔρωτας τήν ἀναζητάει πάντα. Ἡ Ἀγάπη ὑπάρχει. Ὁ ἔρωτας ζεῖ.
Τό νά προσπαθεῖς νά ὁρίσεις τόν ἔρωτα μέ βάση τούς κανόνες τῆς λογικῆς εἶναι
σάν τήν ἀπόπειρα νά ἑρμηνεύσεις τό ἔργο τῆς τέχνης λογικά ἤ, ἔστω, ἠθικά. Ἡ
Ἀγάπη ὑπερβαίνει τήν λογική. Ὁ ἔρωτας τήν καταργεῖ. Ἡ Ἀγάπη εἶναι ἡ ἕδρα
τῆς θρησκείας. Ὁ ἔρωτας εἶναι θρησκεία ὁ ἴδιος. Μυστήριο, τελετουργία, μαγεία
καί ἔκσταση εἶναι ὄψεις τοῦ ἐρωτικοῦ φαινομένου πέρα ἀπό τήν πρακτική του
καθημερινοῦ βίου. Ἡ Ἀγάπη εἶναι ρυθμός καί κανόνας ἡ ἴδια εἰσάγοντας καί
ἀνάγοντας τό θεμελιῶδες νόημα τῆς ὕπαρξης καί λειτουργίας τοῦ πνεύματος
στόν κόσμο. Ὁ ἔρωτας εἶναι ταραχή δαιμονική. Ἡ Ἀγάπη εἶναι θεία γαλήνη.
Στόν ἔρωτα ἡ διάκριση κοιμᾶται. Στήν Ἀγάπη γρηγορεῖ. Ὁ ἔρωτας μηχανεύεται.
Ἡ Ἀγάπη γνωρίζει. Ὁ ἔρωτας εἶναι μιά ἐπανάσταση. Ἡ Ἀγάπη εἶναι ἡ ἤρεμη
τάξη. Ὁ ἔρωτας μπορεῖ νά γίνει ἀφορμή γιά τήν ἀληθινή Ἀγάπη ἄν κατορθώσει
νά ξεπεράσει τά στενά πλαίσια τοῦ «προσώπου» καί ἀναχθεῖ στήν οἰκουμενική
διάσταση τοῦ ἀνθρώπου. Ἔτσι γίνεται πύλη πρός τό Ἄπειρο. Ἡ Ἀγάπη εἶναι τό
Ἄπειρο.
Ἡ Ἀγάπη εἶναι ἐνεργητικό ἐνδιαφέρον γιά τόν ἄνθρωπο. Δέν παραμένει ποτέ
στήν ἀναμονή γιά νά ἐκδηλώσει τή δράση της. Δέν ἀνταποκρίνεται ἁπλᾶ στήν
ἀνάγκη. Τήν ἀναζητεῖ ἡ ἴδια καί τήν ὑπηρετεῖ. Εἶναι μιά ἤρεμη ἀπάντηση στήν
πρόκλησή της. Ἡ Ἀγάπη παραμένει πάντα σταθερή συγχωρώντας. Ὁ ἔρωτας
δέν εἶναι σταθερός. Συχνά φτάνοντας στόν ἀντίποδα γίνεται μίσος. Καί κάποτε
ὁδηγεῖ καί στόν φόνο τοῦ ἀγαπημένου. Στόν ἔρωτα ἀγαπᾶμε τό πρόσωπο πού
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τοῦ ἀποδίδουμε ὅλες τίς χάρες καί τά προτερήματα τοῦ κόσμου. Κι ὅταν δέν
ὑπάρχουν ἀκόμη, τά ἐφευρίσκουμε. Στήν Ἀγάπη δέν ἀγαπᾶμε τό πρόσωπο ἀλλά
ἐκεῖνο πού ἐνσαρκώνεται σ’ αὐτό. Γι’ αὐτό ὁ ἔρωτας, ἀκολουθώντας τίς
μεταβολές τοῦ προσώπου, εἶναι ἀσταθής. Γι’ αὐτό ἡ Ἀγάπη πού ὑπερβαίνει τά
ὅρια τοῦ προσώπου παραμένει σταθερή. Ἐπειδή γίνεται ἕνα μέ τήν οὐσία τοῦ
Κόσμου.
Ὁ ἔρωτας εἶναι ἡ λάμψη, ὁ αἰφνιδιασμός, ἡ ἀστραπή μιᾶς ἀπερίγραπτης καί
ἀνερμήνευτης θεότητας πού ἐνεργεῖ δίχως τήν παρέμβαση ἤ τή συγκατάνευσή
μας. Ἡ Ἀγάπη εἶναι ὁ καρπός τῆς ἀνάμνησης πού ἀποκαλύπτει τή θεία μας
καταγωγή. Γί αὐτό κυριαρχεῖ στήν ἀπεραντοσύνη της χωρίς νά αἰφνιδιάζει.
Κατευθύνει μέ τή σοφία της, εἰρηνεύει μέ τήν πραότητά της, διακρίνει σωστά μέ
τήν ἐγρήγορσή της, σκεπάζοντας γαλήνια ὁλόκληρη τήν οἰκουμένη μέ τήν
πρόνοια τοῦ Θεοῦ.
Ὁ ἔρωτας εἶναι χαρά. Ἡ Ἀγάπη εἶναι εὐδαιμονία. Ὁ ἐρχομός τοῦ ἔρωτα ἀνήκει
στή δική του ἀπόφαση, τή δική του ἐπιλογή. Δέν ἀπαιτεῖ καμμιά προετοιμασία
οὔτε στόν νοῦ οὔτε στό αἴσθημα. Ἡ Ἀγάπη δίνει τήν εὐλογία της στήν δική μας
ἄσκηση τῆς Ἀρετῆς, πού εἶναι δική μας ἀπόφαση, δική μας ἐκλογή, δική μας
προσπάθεια. Ἐλπίζοντας, καλό μου παιδί, νά φώτισα κάποιες, ἔστω, πλευρές
αὐτῆς τῆς προαιώνιας σχέσης -ἤ διαφορᾶς -ἀνάμεσα στίς δύο μεγάλες ἔννοιες
τοῦ ἔρωτα καί τῆς Ἀγάπης σέ χαιρετῶ καί εὔχομαι νά εἷναι πάντα

Ὁ Θεός μαζύ σου

