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Θεολογικοί στοχασµοί και καηµοί ∗ 
 
Του Γεωργίου Α. Τσανανά 
 
 
1. Μεράκι θέλει η Θεολογία.  
Και αποζηµιώνει µε περισσότερο µεράκι  
τους αφοσιωµένους της.  

 
2. Το δεύτερο συνθετικό της λέξης Θεο-λογία είναι: λέγω, λόγος, λόγια.  
Με βάση το «ποιείν την αλήθειαν», 
ο όρος καλύπτει µόνον εν µέρει το σηµαινόµενο.  
Άρα δεν επαρκεί για να το εκφράσει πλήρως.  
Δύο τινά:  
α) ή ψάχνουµε να βρούµε νέο όρο ή  
β) όταν µιλούµε για Θεολογία να δηλώνουµε  
τι εννοούµε και ποιό είναι το έργο της.  

 
3. Αν συνειδητοποιούσαµε τα χαρίσµατά µας  
και αν ανακαλύπταµε αυτά που έχουν οι άλλοι  
και τα καλλιεργούσαµε,  
τότε θα γέµιζαν ο κόσµος κι η ζωή  
από θερµοκήπια του Πνεύµατος  
κι ο θεολογικός χώρος από δηµιουργική πνοή.  

 
4. Χωρίς όραµα, ελπίδα και συνεργασία στα θεολογικά  
κατά κανόνα κουβαλάµε τα χάλια µας.  

 
5. Όποιος στη Θεολογία κοιτάζει µόνο πίσω,  

µάταια θα περιµένει την άνοιξη της «καινής κτίσης».  
 
6. Αυτός που κοιτάζει µόνιµα στο τώρα και στο πίσω,  
θεολογικά κινδυνεύει να βρεθεί τυφλός µπροστά στο αύριο.  

 
7. Στα θεολογικά η φαντασία είναι  
η πιο αδικηµένη και φιµωµένη ανθρώπινη δύναµη.  
Μόνον αιρετικοί ανθρωπολόγοι θα µπορούσαν να θάψουν,  
κάτω από το µπετόν του φόβου,  
την πιο δηµιουργική καταβολάδα του Θεού στον άνθρωπο.  

 
8. Όλο και σπανιότερα οι θεολόγοι θρηνούµε  
για όσα παραλείπουµε και όσα µας λείπουν.  

 
9. Η θεολογική ρητορεία και η βλοσυρότητα  
είναι οι πιο κακάσχηµες αδελφές  
της κάθε Χριστιανοσύνης.  

 
10. Τα ποµπώδη θεολογικά σχήµατα  
απλώς επιτείνουν µε τον κρότο τους  
τη θεολογική ηχορύπανση.  



Στοιχεία από την ιστοσελίδα του Γεωργίου Α. Τσανανά: www.g-a-tsananas.com 

 
11. Αν τα θεολογικά ευφυολογήµατα είχαν κάποια αξία,  
τότε ο κόσµος προ πολλού θα είχε σωθεί  
απο τους γελωτοποιούς.  

 
12. Η θεολογική αυταρέσκεια  
προσθέτει νέες φιγούρες  
στο θεολογικό κουκλοθέατρο.  

 
13. Καµιά θεολογική ανάλυση και πτήση  
δεν πάνε χαµένες.  
Αρκεί αυτοί που ωραία τις κάνουν  
να συντονίζουν τα βήµατά τους  
µε το καθηµερνό πήγαινε-έλα της ζωής.  

 
14. Κατά τον λόγο του Χριστού, και τους ερµηνευτές θεολόγους,  
πρωτίστως µετρήσιµα για τη χριστιανικότητά µας είναι  
τα έργα της φιλάνθρωπης αγάπης µας  
προς όσους υποφέρουν και τη θέλουν.  
Ποιος µπέρδεψε τα σταθµά,  
και κέρδισε την προτεραιότητα  
η ζυγαριά της δογµατικής ακρίβειας των λόγων µας;  

 
15. Όταν θεολογούµε   
χωρίς έγνοια για τη ζωή και τα δρώµενά της,  
είµαστε απλώς θεατές της.  
Ας µεριάσουµε.  
Γιατί χαραµίζουµε ζωτικό χώρο µε την ορθοστασία µας.  

 
16. Αν λιγοστεύαµε κάπως  
τις δοξολογικές θεολογικές µας κορώνες,  
θα σωπαίναµε λίγο, για ν’ ακούσουµε  
τους στεναγµούς και τις γοερές κραυγές  
των καταπιεσµένων ανθρώπινων πλασµάτων  
ολόκληρου του πλανήτη µας.  

 
17. Θεολόγοι και θεολογούντες µιλάµε πολύ  
για Εκκλησία, για δόγµατα,  
για Ορθοδοξία και Παράδοση.  
Αν ξανασυλλαβίζαµε το λόγο του Θεού,  
θα µιλούσαµε πρώτα για Τριαδικό Θεό αγάπης,  
για Θεάνθρωπο Ιησού και Ευαγγέλιο,  
για Βασιλεία Θεού και εν Χριστώ αδελφούς,  
και ύστερα – στο τέλος –  
γι’ αυτά που τώρα µιλάµε πρώτα.  
Παράκλητε αγαθέ,  
χρειαζόµαστε νέα σύγχυση γλωσσών  
για να ξαναβάλουµε τα λεγόµενά µας σε σειρά ορθή.  

 
18. Οι ερήµην των θεολόγων και θεολογούντων  
αποφάσεις και ενέργειες της Διοίκησης της Εκκλησίας  
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αυξάνουν τον αριθµό των εκκλησιαστικά ανένταχτων.  
Σεµνή, φιλάνθρωπη και συν-οδική Ορθοδοξία,  
µήπως η υποµονή και η σιωπή δεν είναι πια χρυσός;  

 
19. Μάταια προσπαθείς να βρεις  
στη βιβλική και λοιπή εκκλησιαστική µας Παράδοση  
ερείσµατα για την ακατάσχετη  
πατριωτολογία εµάς των θεολόγων.  
Λες κάποιοι µαφιόζοι της Ιστορίας  
να έκαψαν τις σχετικές µ’ αυτήν πηγές;  

 
20. Άνθρωπος, πανεπιστηµιακός, θεολόγος:  
Με ποιά σειρά θα βάζαµε αυτές τις τρεις πραγµατικότητες;  

 
21. Όποιος κατηγορεί για όλα τους Δυτικούς,  
πιθανόν να ζητάει άλλοθι για τη θεολογική µας οκνηρία  
ή απλώς να δυτικίζει ορθοδόξως.  

 
22. Δεν είναι όλα ορθόδοξα όσα λέµε εµείς  
ούτε καθολικά ή προτεσταντικά  
όσα λένε και πράττουν καθολικοί και προτεστάντες.  
Πιθανόν η αλήθεια του Χριστού σήµερα  
να βρίσκεται και κάπου αλλού.  
Μόνο που χρειαζόµαστε επειγόντως  
σύγχρονους θεολογικούς ανιχνευτές αλήθειας.  

 
23. Σχολική χριστιανική αγωγή χωρίς Θεολογία  
νανουρίζει.  
Θεολογία χωρίς σύνδεση µε τη διδακτική πράξη  
αποκοιµίζει.  

 
24. Χωρίς συνεργασία των πανεπιστηµιακών θεολόγων  

µε τους εκπαιδευτικούς συναδέλφους τους  
τα Αναλυτικά Προγράµµατα και βιβλία Θρησκευτικών  
µάλλον βοµβαρδίζουν θεολογικά  
παρά αγγίζουν και οικοδοµούν χριστιανικά  
τον σχολικό πληθυσµό.  

 
 
 
 
 
 
 
                                                
∗ Αυτοί οι θεολογικοί στοχασµοί και καηµοί συντάχθηκαν και γνωστοποιήθηκαν στο πλαίσιο της τιµητικής τελετής 
αποχαιρετισµού του γράφοντος από την πανεπιστηµιακή του θητεία λόγω συνταξιοδότησής του. Η τελετή οργανώθηκε από 
συναδέλφους του στις 16 Μαΐου 1996. Δηµοσιεύθηκαν στο περιοδικό Γένεσις (όργανο του Συλλόγου µεταπτυχιακών 
Σπουδαστών της Θεολ. Σχολής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης), τεύχ. 4Β, Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 1997, σ. 64-67. 


