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σταθερά στο µέλλον

επικοινωνία

Ηλεκτρονικές
εγγραφές στην
Ηλεκτρονικές
εγγραφές 
Ηλεκτρονικές
εγγραφές 
Ηλεκτρονικές+

...η ραδιοφωνική 
συντροφιά της Χ.Φ.Ε. 
καταγράφει 
την επικαιρότητα!

Ραδιοκαταγραφές
για νέους ακροατές που 
                δεν παραµένουν θεατές

Απόψεις
Γκάλοπ

Συνεντεύξεις
Ρεπορτάζ

Κάθε Σάββατο, 7-7.30µµ, 
στους 91,2 fm της 
Πειραϊκής Εκκλησίας!

...εδώ η φωνή µας 
ακούγεται δυνατά!

Σύντοµα κοντά σας 

µε την 
ανανεωµένη µας 

ιστοσελίδα!

Αναζητήστε µας και στο facebook:

"Χριστιανική Φοιτητική Ένωση"

Πολλοί αναρωτιούνται αν στη 
σηµερινή εποχή υπάρχουν ακό-
µα άνθρωποι που έχουν βάλει το 
Ευαγγέλιο στην καρδιά τους και 
προσπαθούν να το κάνουν πράξη 
στην καθηµερινή τους ζωή. Στο 
ερώτηµα αυτό απαντά το και-
νούργιο βιβλίο του πατρός Ηλία 
Μαστρογιαννόπουλου «∆έκα Σύγ-
χρονες Μορφές» από τις εκδόσεις 
«Εν Πλω». Στο βιβλίο παρουσιάζο-
νται δέκα σύγχρονα παραδείγµατα 
ανθρώπων, κληρικών και λαϊκών, 
επιστηµόνων και καλλιτεχνών που 
επέλεξαν να βαδίσουν τη στενή και 
τεθλιµµένη οδό που οδηγεί στην 
ουράνια βασιλεία. Καταρχάς, ο 
Σεραφείµ Παπακώστας, δεινός 
κήρυκας και ηγέτης, που µας αφυ-
πνίζει λέγοντας: «Την κοινωνία 
την αποτελούν τρεις κατηγορίες 
ανθρώπων: οι φαύλοι, οι Σαύ-
λοι και οι Παύλοι. Οι πρώτοι 
είναι πάµπολλοι, οι δεύτεροι 
λίγοι και οι τρίτοι ελάχιστοι». 
Επίσης, ο γνωστός Γεώργιος Βε-
ρίτης, ποιητής µε πνοή, εκφράζει 
το χριστιανικό βίωµα µε όλη του 
την καρδιά αποδεχόµενος πλή-
ρως τη θαρραλέα διακήρυξη του 
Παπαδιαµάντη: «Ενόσω ζω και 
αναπνέω και σωφρωνώ, δεν θα 
παύω πάντοτε να υµνώ µετά 
λατρείας τον Χριστόν µου, να 
περιγράφω µετ’ έρωτος την 
φύσιν και να ζωγραφώ µετά 
στοργής τα γνήσια ελληνικά 

έθη». Λένε για το πρόσωπό του, 
χαρακτηριστικά: «Σε χρόνια δύ-
σκολα σε νιώθουµε δικό µας σε 
κόσµους µαγεµένους να µας οδη-
γείς µε το τραγούδι σου που γίνηκε 
όνειρό µας και γλύκανε τον πόνο 
κάθε πληγής».

Ένας ακόµη αγωνιστής είναι ο 
µοναχός Γεράσιµος Μενάγιας. 
Χηµικός, διευθυντής στα εργο-
στάσια του Μπενάκη στο Κάιρο 
της Αιγύπτου, µε καταγωγή από 
πλούσια οικογένεια της Κεφαλλη-
νίας, που εγκατέλειψε τα εγκόσµια 
και αφιερώθηκε στο Θεό.  Ασκήτε-
ψε στον Άθωνα, στα Κατουνάκια, 
γενόµενος υποτακτικός του γέρο-
ντος Καλλινίκου, απ’ τον οποίο 
διδάχθηκε ότι η µοναχική ζωή 
επιτυγχάνεται όχι µε ροµαντι-
σµούς και µετεωρισµούς, αλλά 
µε την άσκηση και την υπα-
κοή. Άλλο φωτεινό παράδειγµα 
που όλοι έχουµε διαβάσει έργα 
του, ο Σώτος Χονδρόπουλος. 
∆ραστήριος και πολυγραφότατος 
συγγραφέας, αναβλύζει σαν «πη-
γή ύδατος αλοµένου» µε γραφή 
που χαρακτηρίζεται από την ψυ-
χολογική διείσδυση, τον έντονο 
ρεαλισµό και συνάµα τον τρυφερό 
λυρισµό της. Ανάµεσά µας έζησε 
και ο ∆ηµήτριος Κουτρουµπής, 
ανιχνευτής και ανασκαφέας µε  
θεολογία που, µπορούµε να πού-
µε, ήταν προσευχόµενη θεολογία. 
Ήταν κατεξοχήν ευγενής, λεπτότα-
τος και µετριόφρων. «Ο νοσταλ-
γός του Ουρανού», όπως είπαν 
οι φίλοι του.  Μια ακόµα µορφή 
είναι ο Κωνσταντίνος Ξυνόπου-
λος, καταξιωµένος µαθητής και 
συνεργάτης του Φώτη Κόντογλου. 
Ευλαβής αγιογράφος που δια-
κρίθηκε για την πλούσια µάθησή 
του, το εξαίρετο ήθος του και τη 
λεπτή ευαισθησία του.

Από τους «σπουδαίους» αυτούς 
ανθρώπους δεν θα µπορούσε να 
λείπει και ο Αναστάσιος Γιαν-
νουλάτος, ο Αρχιεπίσκοπος Αλ-
βανίας. Χαρισµατικός ηγέτης µε 
τον βίο του να αποτελεί διαδροµή 
προσφοράς, θυσίας και βαθειάς 
χριστιανικής αγάπης. Είναι γνω-
στή σε όλους η πίστη του στη µε-
γάλη εντολή του Χριστού «Μαθη-

τεύσατε πάντα τα έθνη». Επί-
σης, γίνεται αναφορά σε γυναίκες 
ανδρείες, αληθινά «ισότιµες» µε 
τους ισχυρούς άνδρες, οι οποίες 
προκρίθηκαν στα πνευµατικά 
καλλιστεία της αρετής και στα 
αθλήµατα του Πνεύµατος, «της 
ψυχής τα Ολύµπια».

Ο Damien de Veuster, είναι 
ακόµη ένας ακάµατος εργάτης του 
Ευαγγελίου. Βέλγος ιεραπόστολος 
των λεπρών έκανε πράξη την αυ-
τοθυσιαστική αγάπη ως υπηρέτης 
των ασθενών στο λεπροκοµείο 
Μολοκάι, ανασταίνοντας τους 
πνευµατικά νεκρούς αρρώστους  
που βρίσκονταν εκεί. Το βραδάκι 
µάζευε τους λεπρούς και τους έλεγε 
παρηγορητικά: «Η πατρίδα µας 
είναι ο ουρανός κι εκεί θα πάµε 
κι εµείς οι λεπροί». Ο ίδιος κατά-
ληξε από την τότε ανίατη νόσο το 
1889. Ήταν ένας αληθινός ήρωας 
που υψώθηκε σαν µια όαση του 
Πνεύµατος και της Αγάπης µέσα 
στην ασφυκτική υλοκρατία και 
εγωλατρία του αιώνα µας. 

Τέλος, παρουσιάζεται ο Θεο-
φάνης Πόπας, αλβανικής κατα-
γωγής, που διακρίθηκε για το τε-
ράστιο έργο του στην αρχαιολογία 
και τη θεολογία. Ο σπάνιος αυτός 
ζηλωτής και εργάτης του Ευαγ-
γελίου µπορεί να χαρακτηριστεί 
ιεραπόστολος της Αλβανίας, 
καθώς πάλεψε και φανέρωσε το 
Θεό σε µία κοινωνία µε αφιονι-
σµένα κοµµατικά µέλη εναντίον 
της θρησκείας και µέσα στα βαριά 
σκοτάδια της µαχητικής αθεΐας. 

Άνθρωποι γνήσιοι, δραστήριοι 
για την «αιώνια» ευζωία τους. Μάς 
θυµίζουν ότι ο στόχος του καθενός 
από µας δεν πρέπει είναι τίποτε 
λιγότερο από µία θέση στο «σαλο-
νάκι του Παραδείσου»!

Επιµέλεια:

Σοφία Αθανασίου
Φοιτ. Ψυχολογίας Παντείου

βι
βλ
ίο

Βιβλιοπαρουσίαση: 
Ηλία Μαστρογιαννόπουλου
«∆έκα Σύγχρονες Μορφές»
Εκδ. Εν Πλω



«Τὰ λυπηρὰ τοῦ σοῦ δούλου, τοῦ παρόντος κινδύνου, 
τὴν ζάλην τὴν πολλὴν καὶ χαλεπήν, µεταποίησον νῦν, 

∆έσποτα, καὶ µετάτρεψον τούτου, τὸ πένθος εἰς χαρὰν διηνεκῆ· 
ἵνα πίστει καὶ πόθῳ, ἀπαύστως µεγαλύνῃ σε»

(Τροπάριο από την Παράκληση ἐπὶ ἀσθένειαν)

Για ακόµα µία φορά ο επιστηµονικός λόγος έρχεται να επιβεβαιώσει τον ευαγγελικό. Σε συνέντευξή του στην 
«Καθηµερινή»1 ο Otto Kernberg, ένας από τους σηµαντικότερους εν ζωή ψυχαναλυτές στον τοµέα των διαταραχών 
της προσωπικότητας και του ναρκισσισµού, καθηγητής στα 86 του χρόνια στο Weil Cornell Medical College στη 
Νέα Υόρκη, έχοντας χρηµατίσει πρόεδρος της ∆ιεθνούς Ψυχαναλυτικής Εταιρίας από το 1997-2001 µε πλήθος 
διακρίσεων στο ενεργητικό του, δήλωσε, µεταξύ άλλων, τα εξής: «Όσοι έχουν την ικανότητα να αγαπούν θεραπεύονται 
πιο εύκολα». Και µάλιστα, απαντώντας σε σχετική ερώτηση της δηµοσιογράφου µίλησε για τη βοήθεια στη θεραπεία 
των ψυχικών προβληµάτων εκείνου που έχει «την ικανότητα να ενδιαφέρεται για τον εαυτό του και για τους άλλους».

Την ίδια περίοδο µε το ανωτέρω δηµοσίευµα, έρχεται και µία άλλη είδηση από τον χώρο των Τεχνών. Με τίτλο 
«Η αγάπη νικάει πάντα τον φόβο» ενηµερωθήκαµε από τον τύπο2 για µία σειρά θεατρικών παραστάσεων αφήγησης 
παραµυθιών ενάντια στον φόβο, από τον Στέλιο Πελασγό. Όπως δήλωσε ο καλλιτέχνης: «Στις παραστάσεις … πριν 
να προσδιορίσω το είδος του φόβου ψάχνω να µάθω τις συνήθειές του. Πού µένει; Πού γυρνά; Τι ώρες εµφανίζεται και τι 
ώρες χάνεται; Τι τρώει; Τι φοβάται; Φοβάται ο φόβος;… Πιστεύω πως είναι ανακουφιστικό να απενοχοποιήσουµε τον φόβο 
γιατί αλλιώτικα ενισχύουµε τον φαύλο κύκλο του, αφού η ενοχή είναι εσωτερικευµένος φόβος», καταλήγοντας «Πάντοτε 
στα εργαστήρια καταλήγω: η αγάπη έξω βάλλει τον φόβο».

Οι παραπάνω τοποθετήσεις από το χώρο της επιστήµης και της τέχνης, µας φέρνουν στο νου δύο φράσεις της 
Γραφής· «ἡ  ἀγάπη ἔξω βάλλει τὸν φόβο» (Α´ Ἰω. δ´ 18) και «Ἀγάπα τόν πλησίον σου ὡς σεαυτόν» (Ματθ. 22,39). 
Ο άγιος Αντώνιος έλεγε ότι ο φόβος είναι ενέργεια που περιορίζει. Πράγµατι κάθε µέρα πόσοι φόβοι δεν εµφιλο-
χωρούν στη σκέψη µας και δε µας περιορίζουν; Ο φόβος ότι δε θα γίνουµε αρεστοί, ο φόβος ότι θα αποτύχουµε 
στη σχολή ή στη δουλειά ή στη ζωή, ο φόβος της κοινωνίας και του µοιράσµατος, ο φόβος της αρρώστιας και 
του θανάτου και ένα σωρό άλλοι φόβοι και φοβίες που θρονιάζουν στη σκέψη µας και κατευθύνουν το σώµα 
και την καρδιά µας σε µία φυλακή ασφάλειας και αποµόνωσης. Ειδικά σήµερα, µε την ανασφάλεια, την ανεργία 
και το άγχος που διαπερνά κάθε στιγµή της ηµέρας µας οι φόβοι αυτοί λιπαίνονται. Καρποφορούν σε θλίψη και 
απόγνωση. Συµπνίγουν την ειρήνη. Υπονοµεύουν την ευτυχία κάθε στιγµής. Υποδεικνύουν ατοµιστικές επιλογές 
α-κοινωνίας. Οδηγούν στην αγκαλιά της µοναξιάς και της απελπισίας…

 
Στους φόβους µας αυτούς, η βιβλική πρόταση, πάντοτε up to date, αναδεικνύει την αγάπη ως φάρµακο και ως 

θεραπεία. Η αγάπη είναι άνοιγµα, είναι κοινωνία, είναι ελεηµοσύνη, είναι συµπαράσταση, είναι έξοδος από το 
«εγώ», είναι µοίρασµα, είναι χαµόγελο, είναι αγκαλιά, είναι υπογράµµιση των λεπτοµερειών της ζωής και επέκταση 
της χαράς που αυτές περικλείουν. Ο Χριστός θέλοντας να µας απελευθερώσει από το µεγαλύτερο φόβο, εκείνον του 
θανάτου (Εβρ. β’ 14-15), µας χάρισε πνεύµα υιοθεσίας και όχι πνεύµα δουλείας ή φόβου (Ρωµ. η’ 14-15). «Η αγάπη 
είναι απλή µα θέλει κόπο»3, θέλει αγώνα και άσκηση, συχνά επίπονο ξερίζωµα των παλαιών συνηθειών. Θέλει 
ταπεινό φρόνηµα, προσευχή και εµπιστοσύνη στην Πρόνοια του Θεού. Η αγάπη θέλει κόπο µα αξίζει και τον κόπο. 
Η αντιπρόταση του Χριστού στο άγχος και τους φόβους του κόσµου είναι συναρπαστική. Αρκεί να ξεκινήσουµε 
να αγαπάµε τον εαυτό µας και τους άλλους, να προσδιορίσουµε τους φόβους µας και να τους σφυροκοπήσουµε 
µε τη σταυρωµένη αγάπη που προσφέρει ως θεραπεία η Εκκλησία Του. 

Μήπως, τελικά, αυτό που φοβάσαι είναι να αγαπήσεις;

1 Βλ. περιοδικό «Κ» της Κυριακής 6/4/2014, σελ. 6-8
2 Βλ. ένθετο «Τέχνες & Γράµµατα», Καθηµερινή της Κυριακής 6/4/2014, σελ. 2
3 Βλ. τον οµώνυµο τίτλο στο βιβλίο του π. Θεµιστοκλή Μουρτζανού που κυκλοφορείται 
 από τις εκδ. Αρχονταρίκι (Αθήνα 2012)

Φοβάσαι ν’ 
αγαπήσεις;

1
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Περιεχόµενα

1 Φοβάσαι ν’ αγαπήσεις;
2 Περιεχόµενα
3 Αφιέρωµα: Η γενιά της κρίσης
7 Συνέντευξη µε τον π. Βαρνάβα Γιάγκου
11 Συνέντευξη µε τον π. Σπυρίδωνα 

Βασιλάκο
13 Συνέντευξη µε την 
 κα Μαστροµιχαλάκη
17 Γκάλοπ: Ακούς τον σφυγµό σου;
19 Χριστιανική Ευρώπη
21 Εκκλησία-Εθνοφυλετισµός
25 Η ΧΦΕ στη Σερβία
28 Η ΧΦΕ στην Πόλη
30 Nous excitons la curiosite de public
33 Εσχατολογία της Εκκλησίας-
 πορίσµατα Σεµιναρίου
35 Όσιος Πορφύριος
38 Ρεπορτάζ π. Ευσέβιος Βίττης
39 Περισκόπιο
41 Συµβαίνουν
42 Θέµατα πνευµατικής ζωής
43 Φωνή Πατέρων
45 ∆ραστηριότητες
47  Έντεχνο
 Ποιος ήτον ο φονεύς του αδελφού 

µου-Θεατρικό ΧΦΕ Θεσσαλονίκης
49 Βιβλιοπαρουσίαση: 10 σύγχρονες 

µορφές

 Iδιοκτήτης: Χριστιανική Φοιτητική Ένωση 
Ορθόδοξο Χριστιανικό Σωµατείο

 Kαρύτση 14 - 105 61 Aθήνα, Tηλ. - Fax: 210 32.37.154

www.xfe.gr • e-mail: xfe@xfe.gr
www.paremvoli.gr • paremvoli@xfe.gr

 ∆ιευθύνεται από συντακτική επιτροπή.
H Σύνταξη διατηρεί το δικαίωµα να µη δηµοσιεύει 

ή να συντέµνει τα κείµενα κατά την κρίση της

 Εκδότης - Υπεύθυνος κατά νόµο: Γεώργιος Πράρας

∆ιευθυντής Σύνταξης: Παναγιώτης Φαραντάτος

Συντακτική επιτροπή: Αναστασία Μπιτσάνη, Αγγελική Καλκάνη

Συντάκτες:

Αραβοπούλου ∆ιονυσία, Βλάχος Αλέξης, Γούλα Μαρία, Κοµνηνού Ελισάβετ,  
Λουλουδάκη Κυριακή, Λουλουδάκη Μαρία, Μαρκότσης Παναγιώτης , 

Μπαλής Αθανάσιος, Μπέκος Γιάννης , Μπέκου Βασιλική,  Μπουγά Σοφία, Μωραΐτου 
Μαριαλένα, Νάιδος Μηνάς, Νιζάµης Κλεάνθης, Παπαδηµητρίου Μαρία, Παπαµιχάλης 

Θοδωρής, Παππά Μόνικα, Παππά Φιλοθέη, Πράρας Γιώργος, Ράλλη Όλγα, Στούµπου 
Ανδροµάχη, Στούµπου Ευτυχία, Στραγαλινού Ακριβή, Τερζάκη Πηνελόπη, Τζάφα 

∆ήµητρα, Tερζάκη Φωτεινή, Τιφκιτσής Κώστας, Χαραλάµπους Αθηνά,
 Χατζηχριστοδούλου Ιωάννα, Χωραΐτης Χαράλαµπος.

Υπεύθ. Μηχ/νωσης: Βασίλης Κυρβασίλης, ∆ιονυσία Μαγούλη

Kαλλιτεχνική επιµέλεια: Bγόντζα Kαλλιόπη, Παπαδόπουλος Κυριάκος

Φωτογραφική επιµέλεια: Αγγελική Καλκάνη,  Όλγα Ράλλη.

Επιµέλεια διορθώσεων: Σοφία Μπουγά

∆ηµιουργικό - Παραγωγή: 
«Λυχνία A.E.», Yιοί Θ. Bγόντζα 

Aνδραβίδας 7, Xαµόµυλο Aχαρναί, Tηλ. 210 34.10.436, www.lyhnia.com

 Tιµή τεύχους: 3,5€

Συνδροµή Eξωτερικού: 20€ • Συνδροµή Eσωτερικού: 12€

Αριθµός άδειας: 868 • Κωδικός: 015475 .

 AΓAΠHTOI ANAΓNΩΣTEΣ
• Mην ξεχνάτε να ανανεώνετε εγκαίρως τη συνδροµή σας. Στην 

ετικέτα του πλαστικού φακέλου αναγράφεται η ηµεροµηνία 
λήξης της συνδροµής, π.χ. εάν γράφει 31/12/2012 σηµαίνει 
ότι οφείλεται η συνδροµή των ετών 2013, 2014.

• H ανανέωση της συνδροµής µπορεί να γίνει µε τέσσερις τρόπους:
α)  στα γραφεία της X.Φ.E στην 
 Aθήνα, οδός Kαρύτση 14 (4ος όροφος)
 Θεσσαλονίκη (Αγ. Σοφίας 41)
 Πάτρα (Παντανάσσης 61)
 Λάρισα (Παπακυριαζή 30)
 Πειραιάς (Πραξιτέλους 137Β).
β)  στα βιβλιοπωλεία «ZΩH»: Aθήνα (Kαρύτση 14), 
 Θεσσαλονίκη, Λάρισα 
γ)  µε ταχυδροµική επιταγή στη διεύθυνση του περιοδικού 

(Kαρύτση 14 T.K. 105 61 Aθήνα)

δ)  ηλεκτρονικά µέσω διαδικτύου, στην ιστοσελίδα: 
www.xfe.gr

Γενικά για θέµατα µηχανοργάνωσης τηλεφωνείτε 
στο 697-63.96.480
• Kάθε συνδροµή ισχύει για το ηµερολογιακό έτος, δηλ. από 

1/1 - 31/12. Aυτό σηµαίνει ότι θα αποστέλλονται τα προη-
γούµενα τεύχη του έτους, εκτός αν υπάρχει διαφορετική 
δική σας υπόδειξη.

• Eάν για κάποιο λόγο επιθυµείτε να µην λαµβάνετε πλέον 
την «Παρεµβολή», ενηµερώστε µας. ∆ιαφορετικά το τεύχος 
θα αποστέλλεται και η συνδροµή σας θα εκκρεµεί.

• Eάν αλλάξει η διεύθυνσή σας, ενηµερώστε µας εγκαίρως 
γράφοντάς µας και τα παλιά και τα νέα στοιχεία σας.

• Περιµένουµε τις παρατηρήσεις, τα σχόλια, τις αντιρρήσεις 
και τις προτάσεις σας για την «Παρεµβολή»!
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Χιλιάδες χρόνια πριν ο Πλάτω-
νας, στο έργο του Πολιτεία, στην 
Αλληγορία του σπηλαίου,  παραδέ-
χεται, παρατηρεί ότι οι άνθρωποι 
ζούµε σαν φυλακισµένοι µέσα στις 
παραισθήσεις, τα στερεότυπα και 
τις αυταπάτες µας, µη µπορώντας 
να γνωρίσουµε την αλήθεια, γιατί 
µας εµποδίζουν τα δεσµά των αι-
σθήσεων, αλλά και τα δεσµά των 
εξουσιαστών, που χειραγωγούν τις 
αισθήσεις µας, ώστε να αντιλαµβα-
νόµαστε µόνο την πραγµατικότητα, 
όπως την καθορίζουν εκείνοι. Εν 
έτει 2014, είµαστε ακόµη δε-
σµώτες, ήρωες στον µύθο του 
σπηλαίου. Και µέσα σε όλα µας τα 
προβλήµατα έχει έρθει η «ΚΡΙΣΗ»  
που ως δαµόκλειος σπάθη επικρέ-
µαται απειλητικά στα κεφάλια µας 
σε τέτοιο βαθµό, ώστε η σηµερινή 
γενιά να µπορεί να χαρακτηρισθεί 
ως «γενιά της κρίσης». 

Θα περιµένουµε υποµονετικά 
να πέσει αυτή η σπάθη;  Ή θα την 
δούµε ως ευκαιρία για να κόψουµε 
τα δεσµά που µας κρατούν στην 
µιζέρια, την θλίψη, το αδιέξοδο;  
Προτιµούµε την δεύτερη στάση. Σε 

αυτό το τεύχος θέλουµε να δούµε 
την κρίση αλλιώς. Ως ευκαιρία. Ως 
ευκαιρία για δηµιουργική αλλαγή. 
Με θετικές συνέπειες σε διάφορους 
τοµείς. Την εκκλησία, την γλώσσα, 
τις ανθρώπινες σχέσεις.

Τα πάντα στην ζωή µας είναι ένας 
δρόµος. ∆εν υπάρχουν αδιέξοδα. 
Και το αδιέξοδο είναι ένας δρό-
µος που κάτι θέλει να µας πει, 
κάτι σηµαίνει, «Παρ’ το αλλιώς, 
βρες έναν άλλο δρόµο».  Είναι απ' 
τα µαθήµατα που καλούµαστε να 
πάρουµε συνεχώς στην ζωή µας για 
να αναπτύξουµε την ύπαρξη, την 
ψυχή µας.

Μα αν δεν να µπεις στην περι-
πέτεια αναζήτησης του χαµένου 
σου εαυτού, εάν δεν του δώσεις 
ευκαιρία συµφιλίωσης, εάν δεν 
δεις ποιος είσαι, δεν µπορείς και 
να αλλάξεις. ∆εν µπορείς να πάρεις 
την στροφή. Κάθε αλλαγή είτε εσω-
τερική είτε όχι προϋποθέτει ξεκόλ-
ληµα από ότι προϋπάρχει. Επώδυνο! 
Aλλά απαραίτητο για «να το πάρεις 
αλλιώς», να προχωρήσεις! 

Αγαπώ τον εαυτό µου µε µια υγιή 
µορφή αγάπης, όχι µε εγωπάθεια, 

ναρκισσισµό. Έχω αυτογνωσία, όχι 
µε έννοια ενοχοποίησης, αλλά µε 
συνειδητότητα της κατάστασης, 
των ορίων µου. Όσο πιο γρήγορα 
αποδεχθώ την αδυναµία µου και 
την αδυναµία του κόσµου εν γένει 
να µε θρέψει ολοκληρωτικά θα εί-
µαι συµφιλιωµένος µε την αδυνα-
µία του άλλου. Είµαι αδύναµος να 
είµαι τέλειος, όπως κι ο άλλος. Κι 
όµως, από αυτές τις αδυναµίες, 
τα πλην που χαρακτηρίζουν τον 
καθένα, µπορεί να βγουν συν.  

Αν η Ελλάδα καταστραφεί τελείως 
θα µείνει µία ελιά, ένα κλήµα και µία 
βάρκα. Είναι αρκετά για να ξαναχτι-
στεί απ' την αρχή! 

Όπως λέει κι ο ποιητής:
Ὥσπου τέλος ἔνιωσα
κι ἂς πᾶ' νὰ µ' ἔλεγαν τρελὸ
πῶς ἀπό ῾να τίποτα γίνεται 
ὁ Παράδεισος.
                 Οδυσσέας Ελύτης

Είµαστε η «γενιά της κρίσης» 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ µε τον Αρχιµανδρίτη Βαρνάβα Γιάγκου
Εφηµέριο στον Ι.Ν. Παναγίας της Λαοδηγήτριας Θεσσαλονίκης

Παρεµβολή: Για τους περισσοτέρους Έλληνες η οικονοµική κρίση έχει δηµιουργήσει µια αµείλικτη 
πραγµατικότητα: ανεργία, εργασιακή ανασφάλεια, µείωση εισοδήµατος, υποβάθµιση του τρόπου ζωής, 
αβεβαιότητα, φόβος για το µέλλον. Με ποιον τρόπο βλέπετε να επιδρά η κρίση στις διαπροσωπικές σχέ-
σεις, κυρίως των νέων ατόµων; Έχουν γίνει οι σχέσεις πιο ουσιαστικές; Με ποιους τρόπους µπορούµε 
να την εκµεταλλευτούµε θετικά; Πώς αυτό το γενικό πλαίσιο της αβεβαιότητας και του φόβου επιδρά σε 
µας και είναι αυτό µετά ευκαιρία για να δηµιουργήσουµε ουσιαστικές σχέσεις µεταξύ µας;

π. Βαρνάβας Γιάγκου: Η κρίση 
είναι ένα πραγµατικό γεγονός. Υπάρ-
χουν πολλοί άνεργοι, υπάρχουν 
πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν 
να ζήσουν και δεν µπορούν να το 
αναγάγουν µόνο στο πνευµατικό 
γεγονός. Υπάρχει κάτι πρακτικό και 
άµεσο. Υπάρχει πρόβληµα επιβίωσης 
από πολλούς ανθρώπους που είναι 
σε κατάσταση απογνώσεως. Εσείς 
µπορεί να έχετε το χαρτζιλίκι σας, 
άλλοι δεν έχουν να φάνε, ούτε σπίτι 
έχουν και είναι καταχρεωµένοι, εί-
ναι στα όρια της απογοήτευσης, της 
απελπισίας. Άρα αν εννοήσουµε την 
κρίση σαν πραγµατικό αντικειµενικό 
γεγονός ότι οι άνθρωποι αδυνατούν 
να επιβιώσουν είναι αλήθεια. Αλλά οι 
πνευµατικοί δεν εξετάζουν µόνο το 
σύµπτωµα, εξετάζουν και τις αιτίες 
από πού ξεκινάει κάτι. Όπως επίσης 
κάθε αποτυχία είναι και  ευλογία. Κά-
θε αδιέξοδο είναι ένα άνοιγµα στην 
ζωή την πραγµατική στον Θεό. Αρά 
αυτό που συµβαίνει στην εκκλησιά 
είναι ότι από όλα µπορούµε να ωφε-
ληθούµε, από όλα µπορούµε να έχου-
µε τον τρόπο και τον δρόµο για τον 

Χριστό, την Αλήθεια. Κάποιοι λένε ότι 
η κρίση είναι ηθική. Αυτά είναι πα-
ραµύθια. Είναι πάλι ωραία λόγια για 
να µην διαπιστώσουµε την πραγµα-
τικότητα του συµπτώµατος αλλά και 
της αιτίας. Ο άλλος πεινάει. Έχουµε 
να του δώσουµε; Θα σταθούµε δίπλα 
του; Ας είναι άπιστος, ας είναι πιστός. 
Από την άλλη τι σηµαίνει ότι η κρίση 
είναι ηθική; ∆ηλαδή οι άνθρωποι πλέ-
ον δεν είναι καλοί, δεν έχουν ηθικό 
όριο, κλέβουν και δεν βάζουν όρια 
στις επιθυµίες τους; Αυτό είναι σύ-
µπτωµα, όπως και η αµαρτία και η 
ανηθικότητα. Εποµένως, το πρόβληµα 
είναι κάτι άλλο, είναι υπαρξιακό. Και 
υπαρξιακό σηµαίνει ότι δεν έχουµε 
εµπειρία της παρουσίας του Θεού, δεν 
έχουµε χαρά. Η έλλειψη της παρου-
σίας του Θεού και η απουσία της χα-
ράς µε οδηγεί να βρω άλλους τρόπους 
χαράς που δεν έχουν αλήθεια. Άρα 
το πρόβληµα είναι η υπαρξιακή 
µου µοναξιά, η απουσία της πα-
ρουσίας του Θεού που δηµιουργεί 
µια βουλιµία στα πράγµατα ή στις 
σχέσεις. Βουλιµία στα πράγµα-
τα σηµαίνει να έχω πλεονεξία, 
να παίρνω από τον άλλον και να 
µην καταλαβαίνω την αδυναµία 
του άλλου. Βουλιµία στις σχέσεις 
σηµαίνει να έχω σχέσεις να τις 
εξουσιάζω και να νιώθω σηµαντι-
κός, γιατί έχω ανθρώπους που µε 
λατρεύουν. Αυτά είναι εκτροπές. Η 
θεραπεία είναι η επιστροφή στον 
Θεό, στην βάση µας, στην πηγή 
της ζωής. Εποµένως, σηµαίνει 
αποκατάσταση της σχέσης µε τον 
Θεό που θα µε κάνει ικανό να έχω 

σχέση µε τον άνθρωπο γνωστό ή 
άγνωστο, φίλο και εχθρό, πιστό 
ή άπιστο. Αυτό, λοιπόν, θα φέρει µια 
αποκατάσταση στις ισορροπίες. Ένας 
άνθρωπος  που είναι ηθικός πολλές 
φορές δε σηµαίνει ότι είναι και «του 
Θεού». Ηθικός µπορεί να είναι και να 
αρνείται τον Θεό. Ο άνθρωπος που 
είναι αληθινός είναι αυτός που έχει 
την εµπειρία της αγάπης του Θεού και 
νιώθει αυτήν την ελευθερία και την 
χαρά. Πολλές φορές υποκατάστατο 
είναι ο ηθικισµός. Και φθάνουµε να 
λέµε ωραία κηρύγµατα, ωραία λόγια, 
ότι σήµερα ο άνθρωπος ξέφυγε από 
τον Θεό, εννοώντας τον Θεό σαν µια 
θρησκεία, σαν µια απρόσωπη πα-
ρουσία, σαν πρόσωπο-όνοµα. Μέ-
νουµε στην ηθική µε την έννοια των 
πράξεων των αρετών. Αν είναι καλός 
ή κακός, κλέφτης ή τίµιος. ∆ηλαδή 
όποιος είναι ηθικός, για παράδειγµα 
δεν κλέβει στην εφορία, δεν κλέβει 
τους ανθρώπους κλπ., µπορεί να το 
κάνει από µια καταπίεση και να µην 
είναι καρπός της σχέσης του µε  τον 
Θεό και της χαράς που νιώθει µε τον 
Θεό. Αυτή, λοιπόν, η κατάσταση δεν 
θα φέρει χαρά και δύναµη σε αυτόν 
τον άνθρωπο. Και µπορεί να µην κλέ-
βει, αλλά δεν µπορεί να συµπάσχει και 
να αγαπά τον κάθε άνθρωπο. Οπότε η 
εκκλησία θεωρεί ότι όλα τα πράγµατα, 
και καλά και άσχηµα, είναι ευλογίες, 
γιατί αποκαθιστούν τις σχέσεις µας µε 
το Θεό, µας βοηθούν να βρούµε την 
χαρά και µέσα από αυτήν την χαρά 
µπορούµε να αγαπούµε και να νοια-
ζόµαστε για κάθε άνθρωπο.

«Να µετατοπίσουµε το κέντρο βάρους 
από το "έχειν" στο "είναι"»
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 π. Β. Γ.: Κοιτάξτε, καµιά φορά 
η εκκλησία δεν βοηθάει σε αυτό. 
Γιατί βάζουµε τέτοιες προϋποθέσεις 
που ο άνθρωπος φοβάται να 
πλησιάσει την Εκκλησία. Παρόλα 
αυτά ο κάθε άνθρωπος έχει µέσα 

του την επιθυµία και τον πόθο 
για τον Θεό και αυτό που θα τον 
ξυπνήσει σε αυτήν την διαδικασία 
είναι τα αδιέξοδα του. Οπότε, όταν 
φθάσουµε στο αδιέξοδο, έχουµε 
δύο επιλογές: ή να αυτοκτονήσουµε 

(µε ηθικό ή βιολογικό τρόπο, ηθι-
κά και υπαρξιακά) ή να στραφούµε 
στον Θεό. Και επειδή τα πράγµατα 
οδηγούνται σε αδιέξοδο, είναι 
πολύ ελπιδοφόρα επειδή θα µας 
οδηγήσουν στον Θεό.

π. Β. Γ.: Να µάθουµε ότι «Αγα-
πώ, άρα Υπάρχω». «Να αποκα-
τασταθεί η έννοια του προσώπου 
στη ζωή µας, να µετατοπίσουµε 
το κέντρο βάρους από το «έχειν» 
στο «είναι» και αυτό που έχου-
µε ανάγκη». Γιατί όσο και να φά-
µε µετά θα λέµε ότι έχουµε κενό, 
δεν χορταίνουµε. Οπότε τα πολλά 
πράγµατα είναι υποκατάστατα 

της απουσίας ζωής µέσα µας, της 
απουσίας σχέσης, της απουσίας της 
αγάπης, της απουσίας της χαράς. 
Άρα αυτό που είναι η θεραπεία 
είναι η αποκατάσταση του προ-
σώπου και η προσωποποίηση 
του ανθρώπου, γιατί µέσα από 
τα πράγµατα έχουµε την αντι-
κειµενοποίηση του ανθρώπου, 
όλα µετρώνται µε τα αντικείµενα 

και το «έχειν». Εποµένως, είναι 
καλό που τα πράγµατα έρχονται 
πάλι σε αυτό το αδιέξοδο για να 
αποµυθοποιήσουµε τις καταστά-
σεις αυτές που είχαµε, στόχους 
και όνειρα και προσδοκίες, µας 
κλείνεται η πόρτα βίαια προς τα 
αντικείµενα και τα πράγµατα για 
να στραφούµε στο πρόσωπο και 
στη σχέση.

π. Β.Γ.:  Οι γονείς έδιναν πράγ-
µατα, γιατί δεν έδιναν τον εαυτό 
τους. ∆εν µπορούσαν να δώσουν 
τον εαυτό τους. Και ‘µεις µάθαµε 
να εξαγοραζόµαστε µε τα πράγµα-
τα και εξαγοράζαµε τις σχέσεις µε 
τα πράγµατα. Αν µπορούσα να σου 
δώσω κάτι εσένα, θα σου γινόµουν 
αρεστός. Αλλά αυτό που χρειάζεται 
είναι να σε κερδίσω εγώ µε την 
ύπαρξή µου, µε την προσωπική 

σχέση, που ξεπερνά κάθε εξωτερι-
κό πλαίσιο που έχει να κάνει µε τα 
πράγµατα και µε τις απολαύσεις. 
Και αν υπάρξει αυτή η προσωπική 
προσέγγιση και σχέση, τότε ο άν-
θρωπος αποκτά και µια ευφυΐα και 
εφευρίσκει τρόπους πάλι να χαρεί 
και τα πράγµατα. βρίσκει άλλους 
εναλλακτικούς τρόπους µέσα από 
την κοινή ζωή, µέσα από την κα-
λή διαχείριση των πραγµάτων να 

χαίρεται και να διασκεδάζει πάλι 
και να χαίρεται και τα πράγµατα. 
Γιατί, νοµίζω όταν ο άνθρωπος  
δεν αγαπά και δεν ξέρει να αγαπά 
και δεν εκτιµά τα πρόσωπα, κάνει 
κακή διαχείριση και των πραγµά-
των, είναι σπάταλος αδίκως. Ενώ, 
όταν κανείς ξέρει να αγαπά και 
έχει µια συναισθηµατική νοηµο-
σύνη, γίνεται καλός διαχειριστής 
και στα ελάχιστα.

«Π»: Εποµένως, για να µην φτάσουµε στην απελπισία ή κατάθλιψη λόγω της όλης κατάστασης, πώς 
θα βρούµε στήριγµα στην εκκλησία;

«Π»: Μια παροιµία λέει: Η «φτώχεια φέρνει γκρίνια». Πώς µπορούµε µέσα στο διάχυτο κλίµα µιζέριας να 
αποκτήσουµε αυτάρκεια, όταν έχουµε γαλουχηθεί σε µια κοινωνία µε σύνθηµα το «Καταναλώνω, άρα Υπάρχω»;

«Π»: Ένας νέος προ κρίσης είχε συνηθίσει να του παρέχουν οι γονείς του τα πάντα και είχε µυηθεί 
σε ένα καταναλωτικό πρότυπο ζωής, µε τις βόλτες του, τις εξόδους του, τη διασκέδασή του. τώρα που 
τα πράγµατα έχουν αλλάξει, βλέπουµε πως οι περισσότεροι δεν περνάνε καλά. Πώς αυτός ο νέος θα 
στραφεί στον συνάνθρωπο, πώς θα µπει στη διαδικασία να κάνει κάτι πιο ουσιαστικό;

«Κρίση και ανθρώπινες σχέσεις»

Όταν ο άνθρωπος δεν αγαπά και δεν ξέρει να αγαπά 
και δεν εκτιµά τα πρόσωπα, κάνει κακή διαχείριση 
και των πραγµάτων, είναι σπάταλος αδίκως. Ενώ 
όταν κανείς ξέρει να αγαπά και έχει µια συναισθη-
µατική νοηµοσύνη, γίνεται καλός διαχειριστής και 
στα ελάχιστα.
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π. Β. Γ.:  Όχι, έχουµε φιλότιµο, 
έχουµε τον Θεό µέσα µας, όσο και 
να µην το καταλαβαίνουµε και η 
παράδοσή µας η ελληνική και η 
Ορθόδοξη έχει αναπτύξει την έν-
νοια του φιλότιµου που δεν υπάρ-

χει σε άλλους λαούς, άρα µας γεννά 
την ευαισθησία. Στην κρίση υπάρ-
χουν αυτές οι µορφές αλληλεγγύης 
που κανείς, ενώ παλιά σκεφτόταν 
µόνο τον εαυτό του και συντεχνι-
ακά υπολόγιζε τι χάνει και τι κερ-

δίζει, τώρα µπαίνει και στη θέση 
του άλλου. Το θέµα αυτό, όµως, για 
να έχει βάσεις και διάρκεια πρέ-
πει να αποκτά και επίγνωση. Και 
επίγνωση αποκτούµε, όταν έχουµε 
χαρά µέσα µας.

«Π»: Πιστεύετε πως έχει αυξηθεί η συναίσθηση της συλλογικής ευθύνης; Νοιάζεται ο σύγχρονος άν-
θρωπος για την κατάσταση, στην οποία µπορεί να βρίσκεται ο διπλανός του; Φέρνει, εν τέλει, η κρίση 
τους ανθρώπους πιο κοντά ή κλείνεται ο καθένας στον κόσµο των δικών του προβληµάτων;

«Π»: Ένα σηµείο-αγκάθι στη σχέση των νέων µε την Εκκλησία είναι εκείνο του γάµου και των προ 
αυτού σχέσεων. Παλαιότερα οι νέοι παντρεύονταν σε µικρή ηλικία και η εγκράτεια ήταν χρονικά περι-
ορισµένη. Σήµερα, όµως, για δύο νέους που είναι άνεργοι, χωρίς δυνατότητα να µισθώσουν ένα σπίτι, 
εγκλωβισµένοι σ’ ένα µακρό χρονικό διάστηµα σπουδών αναγκαίων για την αγορά εργασίας, κατά 
πόσον είναι εφικτή η εγκράτεια πριν το γάµο;

π. Β. Γ.:  Σαφώς είναι πιο δύσκολη 
η εγκράτεια τώρα. Γιατί κανείς πρέ-
πει να τελειώσει το Πανεπιστήµιο, να 
βρει δουλειά, να κάνει το στρατιωτι-
κό του. Παλιά παντρεύονταν στα 20, 
τώρα πια στα 30 τουλάχιστον. Είναι 
πιο δύσκολα από παλιά. Η εκκλησία 
δεν αλλάζει τους όρους τους πνευ-
µατικούς, αλλά δείχνει περισσότερη 

επιείκεια και περισσότερη κατανό-
ηση στον άνθρωπο και µεγαλύτερη 
συγκατάβαση. Το ζητούµενο είναι 
να καταλάβουµε και κάτι άλλο, ότι 
η εγκράτεια δεν είναι µια στερητική 
κατάσταση, αλλά είναι µια ερωτική 
πληρότητα. Εγκρατεύουµε όχι αρνού-
µενοι το πρόσωπο του άλλου, αλλά 
γιατί θέλουµε να το αγαπήσουµε  

βαθύτερα. Οπότε αν η εγκράτεια εί-
ναι µια κατάσταση καταπίεσης, του 
«µη» και «όχι» και όχι µια κατάφα-
ση της αποδοχής του άλλους ως 
προσώπου, τότε δεν έχει νόηµα. Η 
εγκράτεια στην εκκλησία θέλουµε 
να παιδαγωγήσει, να µας βοηθή-
σει να εκτιµήσουµε το πρόσωπο. 
Όπως η λαγνεία το πρόσωπο το 

Πηνελόπη Τερζάκη
Φοιτ. Οδοντιατρικής Α.Π.Θ.

π. Β. Γ.:  Έχουµε ανάγκη και 
ιδανικά, αλλά και δανεικά για να 
τρέξει η οικονοµία. Και τα δύο 
έχουµε ανάγκη-το ένα δεν αποτρέ-
πει το άλλο-αλλά νοµίζω ότι πάλι 
ο στόχος µας δεν είναι να γίνουµε 
καλύτεροι, αλλά ζωντανοί. Αυτό το 
πλαίσιο να καταριόµαστε τον εαυτό 
µας για το πόσο κακοί είµαστε και 
πόσο στραβά πήγαµε και πρέπει να 
διορθωθούµε, δεν οδηγεί πουθενά, 

το θέµα είναι να βρούµε τον Θεό. 
Εκεί είναι η ουσία, γιατί µπορούµε 
να είµαστε καλοί άνθρωποι χωρίς 
Θεό. Και χριστιανοί χωρίς Θεό. 
Εποµένως, σε αυτή την περίπτωση 
το ζήτηµα είναι αλλού και ευτυχώς 
που είµαστε απογοητευµένοι, ευ-
τυχώς που είµαστε αποτυχηµένοι, 
ευτυχώς που τα πράγµατα πάνε 
στραβά και ανάποδα, µέχρι να 
στραφούµε εκεί που είναι η πραγ-

µατική ζωή. Και όταν στραφούµε 
εκεί, αρχίζουν τα πράγµατα να 
φωτίζουν και να αποκτούν άλλη 
διάσταση. ∆ηλαδή έχουµε ανάγκη 
άλλης όρασης πραγµάτων, άλλης 
θεώρησης ζωής, που υπερβαίνει 
την έννοια του καλού παιδιού ή 
του καλού ανθρώπου, αλλά του αν-
θρώπου που ξεπέρασε και νίκησε 
το θάνατο και έχει άλλη  αίσθηση 
και άλλη παρουσία στη ζωή του.

«Π»: «∆εν έχουµε ανάγκη από δανεικά, αλλά από ιδανικά». H κρίση είναι ένα εµπόδιο στις ανθρώ-
πινες σχέσεις ή µπορεί να µας βοηθήσει να καλλιεργήσουµε την αυτογνωσία, την αυτοσυνείδησή µας, 
να βρούµε τα όριά µας τόσο σε ατοµικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο; Με ποιον τρόπο;

Το ζητούµενο είναι να καταλάβουµε και κάτι άλλο, ότι 
η εγκράτεια δεν είναι µια στερητική κατάσταση, αλλά 
είναι µια ερωτική πληρότητα. Εγκρατεύουµε όχι αρ-
νούµενοι το πρόσωπο του άλλου, αλλά γιατί θέλουµε 
να το αγαπήσουµε βαθύτερα.
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«Π»: Σεβασµιώτατε, σάς ευχαριστούµε πολύ. Καλό Πάσχα!

Επιµέλεια:

Κλεάνθης Νιζάµης
Φοιτ. Βιολογίας Α.Π.Θ.

Κώστας Τιφκιτσής
Φοιτ. Μηχανολόγων Μηχανικών Α.Π.Θ.

«Π»: Σε µια πρόσφατη οµιλία σας, είχατε πει πως, για να υπάρξει ο αγώνας, απαιτούνται τρία  πράγµατα. 
Ένα από αυτά ήταν η ησυχία. Όµως σήµερα βλέπουµε ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, τα αντρόγυνα 
τρέχουν µε τη δουλειά µέχρι αργά το βράδυ…

π. Β. Γ.:   Όταν υπάρχει απο-
γοήτευση και άγχος, τότε έχεις 
περισσότερο την ανάγκη µιας 
αγκαλιάς. Οπότε αγαπάς έναν 
άνθρωπο και µαζί θα µάθετε να 
αγαπήσετε το Θεό, να εµπνεύσει 
ο ένας τον άλλο. Όταν υπάρχει θέ-
ληση και όταν ο άνθρωπος έχει 
καλό λογισµό, όλα µπορούν να 

γίνουν και ο Θεός όλα τα οικονο-
µεί. Γιατί πολλές φορές, όταν τα 
έχουµε όλα, έχουµε µια τέτοια 
αυτάρκεια που δεν µας είναι 
τόσο αναγκαία η αγκαλιά και 
η παρουσία ενός ανθρώπου. 
Ενώ στην δύσκολη στιγµή –και 
αυτό είναι έκφραση ταπείνωσης- 
έχουµε πιο πολύ την ανάγκη να 

στηριχτούµε και σε έναν άνθρωπο 
που µαζί θα µάθουµε και τον Θεό. 
Ταπείνωση σηµαίνει σε έχω ανά-
γκη στη ζωή µου, δεν ζω χωρίς 
εσένα, µου είσαι απαραίτητος στη 
ζωή µου και να καταλάβω πως αυ-
τός ο άνθρωπος που είναι στη ζωή 
µουείναι η παρουσία του Θεού µε 
έναν άλλο τρόπο.

«Π»: Εν κατακλείδι, αυτό  που ο νέος δεν βρίσκει στην κοινωνία, πώς µπορεί να το βρει στην Εκκλη-
σία; Πώς µπορεί ένας νέος άνθρωπος να ενεργοποιήσει την καρδιά του; Να κτίσει µια πιο δυνατή και 
ουσιαστική σχέση µε τον Θεό, ώστε να εναποθέσει εµπράκτως την κάθε του ελπίδα σε Εκείνον και να 
βιώσει το «Εµοὶ γὰρ τὸ ζῆν Χριστὸς « (Φιλιπ. 1, 21);

π. Β. Γ.:   Να καταλάβει την απο-
τυχία του, να φτάσει στο αδιέξοδο, 
να καταλάβει πως η ζωή του είναι 
µια αποτυχία και ότι ο Θεός είναι 
µια επιτυχία. Και να εµπιστευθεί 
την αγάπη του χωρίς να φοβάται. 
Σιγά σιγά θα γεννηθεί µέσα του η 
χαρά µιας άλλης παρουσίας που θα 
τον ελευθερώσει, που θα τον πάει 

παραπέρα. Νοµίζω πως αυτό το 
ζούµε κυρίως στη Θεία Λειτουρ-
γία. Αν ένας νέος έρθει στην Θεία 
Λειτουργία απογοητευµένος και 
απογυµνωµένος από οποιονδή-
ποτε λογισµό και αφεθεί και προ-
σπέσει στο έλεος του Θεού και 
συµµετέχει στη Θεία Λειτουργία, 
νοµίζω ότι θα του αποκαλυφθεί 

άλλη εµπειρία. Έναν που δεν έχει 
εµπειρία Θεού στη ζωή του, θα τον 
φέρει ο Θεός χωρίς να καταλάβεις 
πώς γίνεται. Γιατί ο Θεός δεν είναι 
διδαχή ούτε κατηχητικό. Ο Θεός 
οικονοµεί µε κάθε τρόπο για τον 
κάθε άνθρωπο σε κάθε στιγµή να 
αισθανθεί πράγµατα που ο Ίδιος 
βάζει στην καρδιά του.  

Πηνελόπη Τερζάκη
Φοιτ. Οδοντιατρικής Α.Π.Θ.

Ταπείνωση σηµαίνει σε έχω ανάγκη στη ζωή µου, 
δεν ζω χωρίς εσένα, µου είσαι απαραίτητος στη ζωή 
µου και να καταλάβω πως αυτός ο άνθρωπος που εί-
ναι στη ζωή µου είναι η παρουσία του Θεού µε έναν 
άλλο τρόπο.

κάνει αντικείµενο, µπορεί και η 
εγκράτεια, µέσα από την απώθη-
ση των επιθυµιών, να µε κάνει 
να βλέπω τον άλλο ως αντίπαλο 
και εχθρό της ηθικής µου και της 

αρετής µου και να τον κακοποιώ 
ως πρόσωπο. Εποµένως το σηµα-
ντικό είναι να καταλάβουµε ότι η 
εγκράτεια βρίσκει την καταξί-
ωσή της, όταν δω τον άλλον 

ως πρόσωπο και τον αγαπή-
σω και τον ερωτευθώ βαθιά. 
Η εγκράτεια είναι µια αγωγή 
ερωτική και όχι µια αντι-ερω-
τική πράξη. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ µε τον 
Πρωτοπρεσβύτερο Σπυρίδωνα Βασιλάκο,
∆ιευθυντή του Ραδιοφωνικού Σταθµού της Ι. Μ. Θηβών και Λεβαδείας

«Παρεµβολή»: Η οικονοµική δυσκολία, η ανεργία, η οικονοµική 
και κοινωνική κρίση που επικρατεί κατά πόσον αποτελεί ευκαιρία 
εξόδου από τον εαυτό µας και αναζήτησης του θείου; 

π. Σπυρίδων Βασιλάκος: Ο τρό-
πος της ζωής µάς οδηγεί και µάς 
τοποθετεί σε µία συγκεκριµένη θέ-
ση, που ονοµάζεται πνευµατική 
κατάσταση. Η θέση αυτή µας δίνει 
τη δυνατότητα να επεξεργαζόµαστε 
το οτιδήποτε συµβαίνει, είτε αυτό 
είναι γεγονός, είτε πρόσωπο, είτε 
κατάσταση εσωτερική, που έχει 
σχέση µε τον ψυχικό µας χώρο, 
είτε εξωτερική που αφορά ό,τι 
συµβαίνει γύρω µας. Εκείνος που 
καλλιεργεί τον εγωισµό του είναι 
βέβαιο ότι θα ακούει, ακόµη και 

τώρα, τα δεδοµένα που επικρατούν 
να κραυγάζουν: «ἀναπαύου, φάγε, 
πίε, εὐφραίνου» (Λουκ. 12,19). Τα 
στοιχεία που αποτελούν τα χρώµα-
τα της σηµερινής εικόνας θα δη-
µιουργούν µέσα του την διάθεση 
του αρπακτικού. Άλλωστε η πλεο-
νεξία είναι σύµφωνα µε τον Ιερό 
Χρυσόστοµο χαρακτηριστικό της 
αγριότητας των θηρίων. Εκείνος, 
όµως, που καλλιεργεί την αγάπη, 
αφαιρώντας ψυχικό έδαφος από 
τον εγωισµό, έχει την θέα της 
ευθύνης του, το ωραιότερο πνευ-
µατικό τοπίο, που αρκετοί δεν θα 
απολαύσουν ποτέ. Αυτός, λοιπόν, 
µέσα από κάθε τι που συµβαίνει 
ακούει τη φωνή της αγάπης του 
Θεού. «Αδάµ, ποῦ εἶ;» (Γεν. 3,9), 

«ποῦ ἔστιν ῎Αβελ ὁ ἀδελφός σου;» 
(Γεν. 4, 9). Πού βρίσκεσαι; Κινείσαι 
προς την θεότητα ή παραµένεις 
στην θηριότητα; Πού είναι ο αδελ-
φός σου µέσα σου; Μήπως τον έχει 
αφανίσει ο εγωισµός σου; Πιστεύω 
πως οι σηµερινές συνθήκες άλλους 
θα τους κάνουν να βυθιστούν πε-
ρισσότερο στον προσωπικό τους  
Άδη και άλλους να κάνουν µία 
ηρωική έξοδο από τον εαυτό τους 
και να αφεθούν στην αγαπητική 
ελευθερία του Θεού. Εκείνοι που 
επιλέγουν τον Άδη τους ας µη 
ξεχνούν τον στίχο ενός τραγου-
διού «Κατέβηκα ως τον Άδη σου, 
µαζί σου να ‘µαι µόνο». Αυτές τις 
λεξούλες έχει το δικαίωµα να τις 
προφέρει µόνο ο Χριστός.

H κρίση, η Εκκλησία 
και οι νέοι...

«Μια µεγάλη ποιµαντική και 
ιεραποστολική ευκαιρία»

Η σηµερινή κατάσταση αποτελεί µια µεγάλη ποιµα-
ντική και ιεραποστολική ευκαιρία. Αποκαλύπτεται το 
ανθρώπινο πρόσωπο της Εκκλησιάς, που µε επιµέλεια 
είχε θαφτεί από τα γνωστά γραφεία τελετών, που εντα-
φιάζουν εδώ και χρόνια ότι κυοφορεί Ανάσταση. 
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«Π»: Μέσα στον κυκεώνα των προβληµάτων,  προσωπικών-κοινωνικών, πόσο αντέχουν οι άνθρωποι; 
Πιστεύετε ότι η Εκκλησία αποτελεί, εν τέλει, καταφύγιο γι’ αυτούς ή φαντάζει ως πολυτέλεια για όσους 
παλεύουν να λύσουν τα στοιχειώδη βιοποριστικά τους ζητήµατα;

π. Σ. Β.: Ο άνθρωπος δεν έχει 
αντοχές, γιατί απλά δεν καλλιερ-
γεί, δεν ενεργοποιεί τις δυνάµεις 
της ψυχής. Η ψυχή βρίσκεται στο 
περιθώριο της ζωής, εάν βρίσκεται 
και εκεί. Έτσι τα πάντα είναι άψυ-
χα, άχαρα, άγευστα, χωρίς ουσία. 
Η ψυχή ασθενής, µουδιασµένη, 
παράλυτη, απονευρωµένη. Ποια εί-
ναι τα νεύρα της ψυχής; Ποιες είναι 

οι δυνάµεις της ζωής; Η αγάπη, 
που η καλλιέργεια της θεραπεύει, 
ανασταίνει, οικοδοµεί. Η πίστη, 
αυτό το ηφαίστειο που, όταν είναι 
ενεργό, εκτοξεύει και εξωτερικεύει 
τις δυνάµεις της ψυχής. Η ταπεί-
νωση, που αξιοποιεί τα χαρίσµατα, 
τα τάλαντα και ανυψώνει. Η υπο-
µονή, που λειτουργεί σαν το σπόρο 
στα σπλάχνα της γης το χειµώνα, 

αναµένοντας την άνοιξη για να εκ-
φραστεί. Η Εκκλησία δεν είναι 
πολυτέλεια, αλλά η πηγή από 
την οποία αντλεί ο άνθρωπος 
το ζωντανό νερό και µε αυτό 
ποτίζει τις δυνάµεις της ψυχής 
του. Έτσι, η έρηµος η εσωτερι-
κή, η στειρότητα η πνευµατική, 
γίνεται όαση και καρποφορία 
ψυχική.

«Π»: Σε ποιο βαθµό έχει αξιοποιήσει η Εκκλησία την κρίση ως ευκαιρία για να ανοιχτεί περισσότερο 
στον κόσµο, να επανευαγγελίσει την ελληνική κοινωνία, ιδίως δε τους νέους;

π. Σ. Β.: Η Εκκλησία θα πρέπει 
κάθε τι που προκύπτει στην πο-
ρεία της ζωής του ανθρώπου να το 
κάνει δρόµο που θα οδηγεί στην 
αλήθεια, στο Χριστό. Ο Κύριος λαµ-
βάνει ως αφορµή ακόµη και εικό-
νες από την φύση, όπως αυτή του 
θερισµού, για να βάλει στην τρο-
χιά της σωτηρίας τον άνθρωπο. Ο 
Απόστολος Παύλος ξεκινά από τον 
άγνωστο Θεό, γνωστό όµως στους 
Αθηναίους, για να τους οδηγήσει 

στον σαρκωµένο, σταυρωµένο και 
Αναστηµένο Θεό. Ο Ιερός Χρυσό-
στοµος διδάσκει συγχωρητικότη-
τα, αγάπη, και αποκαλύπτει που 
οδηγούν η αχαλίνωτη φιλοδοξία 
και η ακόρεστη πλεονεξία, µε 
αφορµή την τραγική προσωπικό-
τητα του Ευτροπίου. Η σηµερινή 
κατάσταση αποτελεί µια µεγάλη 
ποιµαντική και ιεραποστολική 
ευκαιρία. Αποκαλύπτεται το αν-
θρώπινο πρόσωπο της Εκκλησίας, 

που µε επιµέλεια είχε θαφτεί από 
τα γνωστά γραφεία τελετών, που 
ενταφιάζουν εδώ και χρόνια ότι 
κυοφορεί Ανάσταση. Μας δίνεται 
το πλαίσιο της κρίσης ως χάρτης 
που µπορούµε καθαρά πλέον να 
δείξουµε, κυρίως στο νέο, που οδη-
γεί η εγωπάθεια, η αρρωστηµένη 
πλεονεξία, η διάθεση να κατέχω 
αυτό, για το οποίο δεν αγωνίστηκα, 
αυτό που δεν µου αξίζει.

«Π»: Υπολογίζεται ότι περίπου 5.000 άνθρωποι έχουν αυτοκτονήσει την τελευταία τετραετία. Οι στα-
τιστικές, όµως, δίνουν και για τον υπόλοιπο ελληνικό πληθυσµό απελπιστικά στοιχεία αναφορικά µε 
τα ποσοστά κατάθλιψης και µελαγχολίας. Αν είχατε αυτούς τους ανθρώπους απέναντί σας, ως ποιµένας 
της Εκκλησίας, τι θα τους λέγατε;

π. Σ. Β.: Η ζωή του κάθε ανθρώ-
που είναι ένας αργαλειός. Τα νήµα-
τα είναι οι λογισµοί, οι επιθυµίες, 
οι διαθέσεις, τα συναισθήµατα. 
Εάν τα νήµατα είναι σκουρόχρω-
µα, µαύρο είναι και το αποτέλεσµα 
της επεξεργασίας. Αυτό το µαύρο 
ύφασµα, της εγωιστικής παραγω-
γής µάς σκεπάζει, ταράζει την διά-
νοια, καλύπτει, σκοτίζει την ψυχή. 
Με αυτό στρώνουµε τραπέζι στο 
θάνατο και γινόµαστε η τροφή 
του. Τα πάντα, όλες οι πτυχές της 
ζωής µας περιέχουν θάνατο. Ερω-

τοτροπούµε µε αυτόν. Έτσι γίνεται 
ο θάνατος λύση, δρόµος, διέξοδος. 
Κάθε µορφή αυτοκτονίας είναι τρα-
γική. Εάν θανατώσεις τον Θεό εντός 
σου, αυτοκτονείς. Εάν νεκρώσεις 
τα ζωντανά κύτταρα της ψυχής, 
πεθαίνεις. Υπάρχουν εκείνοι που 
πεθαίνουν στα 20 τους χρόνια και 
τους θάβουµε στα 85 τους. Νεκροί 
που τους κατατάσσεις στους ζωντα-
νούς, γιατί απλά κινούνται, τρώνε, 
µιλούν. Πρόδροµος κάθε µορφής 
αυτοκτονίας είναι η θλίψη που οδη-
γεί στην απόγνωση. Η θλίψη είναι η 

αντίδραση, η επανάσταση της ψυ-
χής για την βίαιη σαρκοποίησή της. 
Λύση της λύπης, θεραπεία από αυτό 
το σαράκι που κατατρώει τη ζωή 
της ψυχής, είναι το Ευαγγέλιο. Εκεί-
νος που το βιώνει νιώθει τη ζωή να 
γίνεται αιωνιότητα που κυκλοφορεί 
µέσα στις πνευµατικές του αρτη-
ρίες. Έτσι απωθείται, εξορίζεται ο 
θάνατος, θεραπεύεται η θλίψη και 
αναπτύσσεται µια γνήσια σχέση µε 
τον εαυτό, µια καθαρή επαφή µε 
κάθε άνθρωπο και µια παρθενική 
κοινωνία µε το Χριστό.
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«Π»: Πέρα από τα ανωτέρω, όµως, το σύνολο της κοινωνίας µας, είτε πιστεύει είτε όχι, βασανίζεται 
από το πρόβληµα του άγχους. Μέσα στη σηµερινή φρενίτιδα, µε τα εργασιακά δικαιώµατα να καταρ-
γούνται το ένα µετά το άλλο, την ανεργία να ξεπερνά το 50% στους νέους, τη δυσβάσταχτη φορολόγηση 
και τις τόσες άλλες µέριµνες, πώς µπορεί κάποιος µε καλή διάθεση να αποκτήσει την αµεριµνησία που 
παραγγέλει στους χριστιανούς το Ευαγγέλιο;

«Π»: Τέλος, θα θέλαµε να σας ρωτήσουµε πόσο εφικτή και ρεαλιστική είναι κατά τη γνώµη σας η 
χαρά που παραγγέλλει το Ευαγγέλιο σε εµάς τους Χριστιανούς και µε ποιο τρόπο, κατά τη γνώµη σας, 
θα ξαναβρούµε το νήµα για να έχουµε γελαστούς και όχι σκυθρωπούς ανθρώπους µέσα στην Εκκλησία, 
όσα προβλήµατα κι αν µας ταλανίζουν;

π. Σ. Β.: Ο Θεός έφτιαξε την ψυ-
χή χωρίς όρια για να χωρά ο ίδιος 
µέσα σε αυτήν. Ό,τι και αν βάλεις 
στην ψυχή, τον κόσµο ολόκληρο 
να διοχετεύσεις µέσα της, παραµέ-
νει άδεια λόγω των δηµιουργικών 
προδιαγραφών της. Οι µέριµνες 
δεν γεµίζουν την ψυχή, άλλα τον 
χρόνο. Εάν η ψυχή είναι γεµάτη, το 
άγχος δεν βρίσκει χώρο κατοικίας 
στην ύπαρξη. Το άγχος τρέφεται 

και κινείται στα εσωτερικά κενά 
µας. Εάν η ψυχή είναι γεµάτη, οι 
µέριµνες παίρνουν την ορθή τους 
θέση. ∆εν κυριαρχούν, δεν κατα-
δυναστεύουν, απλά υπάρχουν, και 
µε δύναµη αντιµετωπίζονται. Ο 
εγωισµός µας είναι ο παραγωγός 
των µεριµνών. Τις αυξάνει διαρ-
κώς. ∆εν µας επιτρέπει να δούµε 
ότι τα πολλά ξύλα δεν ανάβουν τη 
φωτιά αλλά τη σβήνουν.  Όλα όσα 

κάνουµε τελικά αντί να γεµίζουν 
τη ζωή µας, την βαραίνουν.  Όταν 
ο Θεός γεµίσει την ψυχή, τα πάντα 
καλύπτονται. Αυτό δηλώνει άλλω-
στε και ο βιωµατικός λόγος ενός µε-
γάλου πατέρα της Εκκλησίας µας: 
«Ποιος είναι αυτός που απόκτησε 
τον Χριστό και θέλει κάτι  άλλο;» (Αγ. 
Συµεών Νέος Θεολόγος).

π. Σ. Β.: Είναι πηγή χαράς ο άν-
θρωπος που αγαπά µε όλες του τις 
δυνάµεις το Χριστό. Είναι ο φορέας 
της Αναστάσεως. Στον ορίζοντα του 
δεν υπάρχει θάνατος, αλλά Χριστός. 
Στην ψυχή δεν κατοικεί θλίψη, αλλά 
ατέλειωτη χαρά. Τα πάντα ενισχύ-
ουν, καλλιεργούν τη χαρά που γεννά 
η σχέση του µε το Χριστό. Ο εχθρός 

είναι χαρά γι' αυτόν, γιατί τον βάζει 
να δουλέψει στην συγχώρηση και να 
οδηγηθεί στην αγάπη. Ο πειρασµός 
είναι χαρά, γιατί ενεργοποιεί τις δυ-
νάµεις της ψυχής. Η ασθένεια είναι 
χαρά, γιατί ο σταυρός είναι το ύψος 
που του παρέχει τη θέα της Ανάστα-
σης. Η πτώση είναι χαρά, γιατί απο-
καλύπτει την εσωτερική κατάσταση 

και ταπεινώνει. Όλα είναι χαρά γι' 
αυτόν και ο θάνατος το µεγάλο πα-
νηγύρι της εξόδου από τον βίο και 
της εισόδου στην αιωνιότητα. Θα 
µου επιτρέψετε να κλείσει η συζή-
τηση µας µε την κραυγή µιας ψυχής 
που είχε γεµίσει από την παρουσία 
του Χριστού «Κύριε Ιησού Χριστέ, 
χαρά της ψυχής µου, ελέησέ µε».  

Το άγχος τρέφεται και κινείται στα εσωτερικά κενά µας. 
Εάν η ψυχή είναι γεµάτη, οι µέριµνες παίρνουν την  
ορθή τους θέση. ∆εν κυριαρχούν, δεν καταδυναστεύ-
ουν, απλά υπάρχουν, και µε δύναµη αντιµετωπίζονται. 
Ο εγωισµός µας είναι ο παραγωγός των µεριµνών.

   Επιµέλεια: 

Παναγιώτης Φαραντάτος

10



Κρίση και ελληνική Γλώσσα - Παιδεία - Μαθητές

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ µε την
∆ρ. Αγγελική Μαστροµιχαλάκη-Ζούρα

«Παρεµβολή»: Έχουν περάσει 4 χρόνια από τη στιγµή που η Ελλά-
δα ζήτησε τη στήριξη των εταίρων της και του ∆ΝΤ προκειµένου να 
καλύψει τις δανειακές της ανάγκες και να αποφύγει τη χρεωκοπία. 
Σε όλο αυτό το διάστηµα καθηµερινά καταιγιζόµαστε από λέξεις που 
µέχρι τότε ή δεν τις γνωρίζαµε ή απλά δεν δίναµε κάποια ιδιαίτερη 
σηµασία. Η κρίση συνοδεύτηκε µε ένα καινούργιο λεξιλόγιο που άλ-
λαξε τη ζωή µας.  Πώς θα σχολιάζατε αυτή την εισαγωγή νέων όρων 
στο καθηµερινό µας λεξιλόγιο; Συνδέεται η κρίση στην οικονοµία µε 
την κρίση στη γλώσσα;

κα Αγγελική Μαστροµιχαλάκη: 
Σε κάθε εποχή τα ιστορικά γεγονότα 
προσθέτουν ή αλλοιώνουν λέξεις. Η 
εισροή νέων λέξεων στο λεξιλόγιο των 
σύγχρονων Ελλήνων δεν µε ανησυ-
χεί τόσο, ιδιαίτερα στο χώρο των οι-
κονοµικών συναλλαγών, όσο µε κά-
νει σκεπτική το πρόβληµα το οποίο 
αντιµετωπίζουν οι άνθρωποι. Σήµερα 
οι άνθρωποι δεν βρίσκουν σκοπό ή 
κατεύθυνση στη ζωή τους, και αυτό 
συµβαίνει όχι µόνο µ’ εκείνους που 
έχουν απωλέσει την πίστη τους.

Ως αιτία της γλωσσικής κρίσης 
µπορεί να θεωρηθεί και η αποδυ-
νάµωση της ελληνικής γλώσσας 
και του γλωσσικού θησαυρού 
από την  εισδοχή της εικόνας στη 
σύγχρονη ζωή. Η εικόνα µέσα στο 
σπίτι και σε όλους τους χώρους, 
όπου συχνάζει ο άνθρωπος, κατα-
δικάζει σε σιωπή. Όλα γύρω µας 
είναι σε µορφή εικόνας. Εικόνα 
που καλλιεργεί σύµβολα βουβά, 
µεταβιβάζει µηνύµατα χωρίς κα-
µία δυνατότητα απάντησης, αντι-
λόγου ή διαλόγου. 

Η συµπεριφορά, που ονοµάζεται σή-
µερα ενεργειακή κρίση, έχει οδηγήσει 
τη βιοµηχανική ζωή στα πρόθυρα της 
χρεωκοπίας: η σύγχρονη παραγωγή κα-
ταναλώνει τη µελλοντική κατανάλωση, 
η σύγχρονη κατανάλωση καταναλώνει 
τη µελλοντική παραγωγή, το σήµερα 
καταναλώνει το αύριο και αποκλείει τη 
δυνατότητα µέλλοντος. Ο Αριστοτέλης 
ανέφερε χαρακτηριστικά: «Φανερόν τοί-
νυν ὅτι πλείων ἡ σπουδή τῆς οἰκονοµίας πε-
ρί τούς ἀνθρώπους ἤ περί τήν τῶν ἀψυχων 
κτῆσιν καί περί τήν ἀρετήν τούτων ἤ περί 
τῶν τῆς κτήσεως, ὅν καλοῦµεν πλοῦτον».

«Π»: Την τελευταία δεκαετία πολλοί γλωσσολόγοι κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, ότι η γλώσσα 
µας διατρέχει κι εκείνη κίνδυνο, µε κύριο χαρακτηριστικό την αναφοµοίωτη εισαγωγή ξένων λέξεων 
στους κόλπους της. Σχετίζεται το λεξιλόγιο ενός λαού µε την εθνική του ταυτότητα; Εάν ναι, πώς;

κα Α.Μ.: Η αρχαία ελληνική 
γλώσσα, η καθαρεύουσα και η δη-
µοτική εµπλέκονται στη σχέση ενός 
λαού µε την εθνική του ταυτότητα, 
καθώς και µε την οντολογική σχέ-
ση των Αρχαίων Ελλήνων µε τους 
Νέο-έλληνες. Η Νεότερη Ελλάδα, 
µη κατορθώνοντας να αποκτή-

σει στο εσωτερικό της αυτοπε-
ποίθηση σε θέµατα ασφάλειας 
της εθνικής της ταυτότητας και 
στο εξωτερικό µια αυτόνοµη και 
συνάµα ισχυρή προσωπικότητα 
παραµένει δέσµια του λαµπρού 
παρελθόντος της και της πολύτι-
µης εθνικής της ενότητας. Εξάλ-

λου οι συγγραφείς και οι ποιητές το 
έχουν εκφράσει τόσο χαρακτηρι-
στικά, όταν λένε, για παράδειγµα, 
ο Γιώργος Ψυχάρης «Γλώσσα µου 
είναι το Έθνος και Έθνος µου είναι η 
Γλώσσα» και ο ∆ιονύσιος Σολωµός 
«Μήγαρις έχω άλλο πάρεξ Ελευθερία 
και Γλώσσα». 

«Π»: Τι θα ελκύσει τους νέους σήµερα στην µελέτη και την χρήση των ελληνικών στον προφορικό 
και το γραπτό λόγο, αποµακρύνοντας συνήθειες, όπως π.χ. τα greeklish;

κα Α.Μ.: Θα απαντήσω παίρνο-
ντας αφορµή από τους στίχους των 
ποιητών µας. Γράφει ο Ν. Γκάτσος: 
«Πολύ δεν θέλει ο Έλληνας 
Να χάσει την λαλιά του 
Και να γίνει µισέλληνας
Από την αµυαλιά του.» 

Κι ο Γιώργος Σεφέρης:
«Μα τι γυρεύουν οι ψυχές µας
Πάνω σε καταστρώµατα καταλυµένων 
καραβιών
Μουρµουρίζοντας σπασµένες σκέψεις 
από ξένες γλώσσες;» 

Ο πλούτος του λεξιλογίου της 

ελληνικής γλώσσας, η δυνατό-
τητα δηµιουργίας νέων λέξεων, 
η µουσικότητα, η ακριβολογία 
και η κυριολεξία είναι νοµίζω 
τα σηµαντικά στοιχεία, τα οποία 
θα προσελκύσουν τους νέους.
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Οι νέοι είναι πολύ προσεκτι-
κοί στις επιλογές τους. Αναζη-
τούν το καλύτερο στη ζωή τους. 
Η  έκφραση των καλύτερων 
πραγµάτων γίνεται µέσα από 
τη γλώσσα. Είναι γνωστή η έκ-
φραση που χρησιµοποιούν οι 
Αµερικάνοι, όταν ψάχνουν να 
βρουν την κατάλληλη λέξη για 
κάποια έννοια «Οι Έλληνες θα 
έχουν µια λέξη για αυτό». 

Η δύναµη της Ελληνικής γλώσ-
σας βρίσκεται στην ικανότητά της 
να πλάθεται όχι µόνο προθεµατικά 
ή καταληκτικά, αλλά διαφοροποιώ-
ντας σε µερικές περιπτώσεις µέχρι 
και την ρίζα της λέξης. Η Ελληνική 
γλώσσα είναι ειδική στο να δηµι-
ουργεί σύνθετες λέξεις µε απίστευτες 
δυνατότητες χρήσεων, πολλαπλασι-
άζοντας το λεξιλόγιο. Η τυφλή Αµε-
ρικανίδα συγγραφέας Έλεν Κέλλερ 
είχε πει: «Αν το βιολί είναι το τελειό-
τερο µουσικό όργανο, τότε η Ελληνική 
γλώσσα είναι το βιολί του ανθρώπινου 
στοχασµού». 

Ο Γάλλος συγγραφέας Ζακ Λακαρ-
ριέρ, έκθαµβος µπροστά στο µεγα-
λείο της Ελληνικής, είχε δηλώσει 
σχετικώς: «Η Ελληνική γλώσσα έχει 
το χαρακτηριστικό να προσφέρεται 
θαυµάσια για την έκφραση όλων των 
ιεραρχιών µε µια απλή εναλλαγή του 
πρώτου συνθετικού. Αρκεί κανείς να 
βάλει ένα παν-, πρώτο-, αρχί-, υπέρ- ή 
µια οποιαδήποτε άλλη πρόθεση µπρο-
στά σε ένα θέµα. Κι αν συνδυάσει κα-

νείς µεταξύ τους αυτά τα προθέµατα, 
παίρνει µια ατελείωτη ποικιλία δια-
βαθµίσεων. Τα προθέµατα εγκλείονται 
τα µεν στα δε σαν µια σηµασιολογική 
κλίµακα, η οποία ορθώνεται προς τον 
ουρανό των λέξεων». Είναι αλήθεια 
ότι µπορούµε να βάλουµε και πα-
ραπάνω από µια πρόθεση µπροστά 
από µία λέξη.

Στην Ιλιάδα του Οµήρου η Θέ-
τις θρηνεί για ότι θα πάθει ο υιός 
της σκοτώνοντας τον Έκτορα «διό 
και δυσαριστοτοκείαν αυτήν ονοµά-
ζει». Η λέξη αυτή από µόνη της εί-
ναι ένα µοιρολόι, δυς + άριστος + 
τίκτω (=γεννώ) και σηµαίνει, όπως 
αναλύει το Ετυµολογικόν το Μέγα, 
«που για κακό γέννησα τον άριστο». 
Ποιά άλλη γλώσσα στον κόσµο θα 
µπορούσε να αποδώσει σε µία µόνο 
λέξη τόσα πολλά και υψηλά νοήµα-
τα; Και όπως έλεγαν και οι Αρχαίοι: 
«το Λακωνίζειν εστί φιλοσοφείν».

Όσον αφορά την ακριβολογία στα 
Αγγλικά το ρήµα και το ουσιαστικό 
συχνά χρησιµοποιούν ακριβώς την 
ίδια λέξη π.χ. «drink» που σηµαίνει 
και «ποτό» και «πίνω». Επιπλέον, τα 
ονόµατα δεν έχουν κλίσεις, για πα-
ράδειγµα στα Ελληνικά λέµε «Ο Θεός, 
του Θεού, τω Θεώ, τον Θεό, ω Θεέ», ενώ 
στα Αγγλικά έχουµε µια µόνο λέξη 
για όλες αυτές τις έννοιες, το «God». 

Στην Ελληνική γλώσσα ουσια-
στικά δεν υπάρχουν συνώνυµα, 
καθώς όλες οι λέξεις έχουν λεπτές 
εννοιολογικές διαφορές µεταξύ 

τους. Για παράδειγµα η λέξη «λωπο-
δύτης» χρησιµοποιείται για αυτόν 
που βυθίζει το χέρι του στο ρούχο 
(=λωπή) µας και µας κλέβει, κρυφά 
δηλαδή, ενώ ο «ληστής» είναι αυτός 
που µας κλέβει φανερά, µπροστά στα 
µάτια µας. Επίσης. το «άγειν» και 
το «φέρειν» έχουν την ίδια έννοια. 
Όµως το πρώτο χρησιµοποιείται για 
έµψυχα όντα, ενώ το δεύτερο για τα 
άψυχα.

Ο γνωστός Γάλλος συγγραφέας Ζακ 
Λακαρριέρ περιγράφει την κάτωθι 
εµπειρία από το ταξίδι του στην Ελ-
λάδα: «Άκουγα αυτούς τους ανθρώπους 
να συζητούν σε µια γλώσσα που ήταν 
για µένα αρµονική, αλλά και ακατάλη-
πτα µουσική. Αυτό το ταξίδι προς την 
πατρίδα –µητέρα των εννοιών µας– µου 
απεκάλυπτε έναν άγνωστο πρόγονο, που 
µιλούσε µια γλώσσα τόσο µακρινή στο 
παρελθόν, µα οικεία και µόνο από τους 
ήχους της». 

Όσον αφορά τη µουσικότητα της 
γλώσσας µας την εκφράζει θαυµάσια 
ο ποιητής Ν. Βρεττάκος µέσα από 
τους στίχους του:

«Όταν κάποτε φύγω από τούτο το φώς
θα ελιχθώ προς τα πάνω, όπως ένα
ποταµάκι που µουρµουρίζει.
Κι αν τυχόν κάπου ανάµεσα
στους γαλάζιους διαδρόµους
συναντήσω αγγέλους, θα τους
µιλήσω Ελληνικά, επειδή
δεν ξέρουνε γλώσσες. Μιλάνε
Μεταξύ τους µε µουσική».

Ως αιτία της γλωσσικής κρίσης µπορεί να θεωρηθεί και 
η αποδυνάµωση της ελληνικής γλώσσας και του γλωσ-
σικού θησαυρού από την  εισδοχή της εικόνας στη σύγ-
χρονη ζωή. Η εικόνα µέσα στο σπίτι και σε όλους τους 
χώρους, όπου συχνάζει ο άνθρωπος, καταδικάζει σε σι-
ωπή. Όλα γύρω µας είναι σε µορφή εικόνας. Εικόνα που 
καλλιεργεί σύµβολα βουβά, µεταβιβάζει µηνύµατα χωρίς 
καµία δυνατότητα απάντησης, αντιλόγου ή διαλόγου. 
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«Π»: Πώς µπορεί η παιδεία στην πιο ευρεία της έννοια, µε αρχές, κανόνες, ιδανικά και αξίες, να 
ξαναγίνει η αφετηρία ενός νέου ελληνικού διαφωτισµού; 

κα Α.Μ.: Η Παιδεία µας πι-
στεύω ότι µπορεί και πάλι να 
γίνει η αφετηρία ενός νέου 
ελληνικού διαφωτισµού. Με 
όραµα στο µέλλον, βάσεις στο 
παρελθόν, µε διαχρονικές αξί-
ες και ιδανικά µέσα από τους 

πνευµατικούς ανθρώπους του 
τόπου µας, µπορούµε να ελπί-
ζουµε στην καλή πορεία των 
παιδιών. Τα καλά βιβλία: λογοτε-
χνήµατα, δοκίµια, µελέτες µπορούν 
να στηρίξουν τη νεολαία, να δη-
µιουργήσει πυλώνες στήριξης του 

παρόντος, µε κριτική και δηµιουρ-
γική διάθεση. Ο σεβασµός στην ελ-
ληνική γλώσσα, η καλή διαχείριση 
σε υψηλό επίπεδο στη διαµόρφωση 
της σκέψης µπορούν να δώσουν 
ώθηση σε ένα καλύτερο µέλλον.

«Π»: Ποια η συµβουλή σας προς τους µαθητές-νέους σήµερα;

κα Α.Μ.: Οι νέοι σήµερα καλό 
θα είναι να ελπίζουν περισσό-
τερο, να σκέφτονται περισσό-
τερο και να διαβάζουν περισ-
σότερο. Να εµπιστεύονται τους 
δασκάλους που τους εµπνέουν, 
να ρωτούν, να απορούν και να 
ερευνούν.

Η καλή γνώση της ελληνι-
κής γλώσσας µπορεί να δώσει 
εναύσµατα πορείας και δυναµι-
κής εξέλιξης στη ζωή τους. Ας 
µην λησµονούµε ότι το ελληνικό 
αλφάβητο έχει ασκήσει παγκό-
σµια επιρροή στον εγκέφαλο των 
ανθρώπων, µε την εφεύρεση και 
την  καθιέρωση των φωνήεντων 
και την κυριαρχία των 5 βασικών 
φωνηµάτων, δηλαδή των α,ε,ι,ο,ου. 
Οι ερευνητές DerrickdeKerckhove 
και CharlesLumsden, (1998) διε-
τύπωσαν τα εξής: «Μόνον µετά την 
ανακάλυψη του Ελληνικού Αλφαβήτου 
και την εισαγωγή των φωνηέντων στην 
Γλώσσα, αλλά και µίας γενικής δεξιο-
κίνητης Γραφής κυριάρχησαν στο αρι-
στερό ηµισφαίριο του εγκεφάλου των 
ανθρώπων η Ανάγνωση και η Γραφή». 
Ως γνωστόν η πλευρίωση στον άν-
θρωπο ακολουθεί το χιαστί σχήµα 
και το γλωσσικό κέντρο βρίσκεται 
στο αριστερό ηµισφαίριο των αν-

θρώπων. Ας προβληµατισθούµε, 
λοιπόν,  για τη δύναµη της χρήσης 
της ελληνικής γλώσσας, όχι µόνο 
στο µυαλό, αλλά και στην ψυχή και 
το σώµα. 

«Ο Όµηρος κάνει καλό στην καρ-
διά», ισχυρίζονται Ευρωπαίοι επι-
στήµονες, παραπέµποντας στην 
αφηγηµατική τεχνική του µεγάλου 
αρχαίου επικού και στις επιδρά-
σεις που µπορεί να έχουν τα έργα 
του όχι µόνο στην νόηση, αλλά και 
στην οµαλή λειτουργία του ανθρώ-
πινου σώµατος. Σε έρευνα που δη-
µοσιεύει το «American Journal of 
Physiology» υποστηρίζεται ότι ο 
ξεχωριστός ρυθµός, ο λεγόµενος 
δακτυλικός εξάµετρος, το αρχαιό-
τερο µέτρο ποίησης, µε το οποίο ο 
Όµηρος επέλεξε να γράψει τα έπη 
της «Οδύσσειας» και της «Ιλιάδας», 
επιδρά θετικά στον συγχρονισµό 
της αναπνοής και των παλµών 
της καρδιάς, όταν κάποιος τα 
απαγγέλλει. Όπως υποστηρίζουν 
οι επιστήµονες, µε την απαγγε-
λία στίχων υπό αυτήν την µορφή 
µπορούν να επιτευχθούν αργές 
ανάσες που βοηθούν τόσο στην 
καρδιακή λειτουργία όσο και στην 
σωστή αναπνοή. Παρακολουθώντας 
συστηµατικά τις αντιδράσεις του 

οργανισµού 20 ατόµων κατά την 
διάρκεια απαγγελίας στίχων από 
την Οµηρική «Οδύσσεια», ανακά-
λυψαν µια εκπληκτική επίδραση 
στον συγχρονισµό των αναπνοών 
και των καρδιακών παλµών. «Είναι 
προφανές ότι το εξάµετρο βοηθά τον 
ανθρώπινο οργανισµό να βρει τον δικό 
του σωστό ρυθµό», υποστηρίζουν οι 
ερευνητές. Όπως έχει αποδειχθεί, 
επιδρούν θετικά κυρίως στο κυκλο-
φορικό σύστηµα του ανθρώπινου 
οργανισµού, καθώς, όταν κάποιος 
τα απαγγέλλει µε τον σωστό τρόπο, 
η αναπνοή του περιορίζεται σε έξι 
εισπνοές το λεπτό, κάτι που βοηθά 
την καρδιά να λειτουργεί αποτελε-
σµατικά. Άλλες έρευνες έχουν απο-
δείξει ότι η απαγγελία τους µειώνει 
την πίεση και ευνοεί την αποτελε-
σµατική λειτουργία των πνευµόνων. 
Όσο για τα Οµηρικά έπη, οι επιστή-
µονες υποστηρίζουν ότι δεν είναι 
ανάγκη να διαβάσει κανείς και τους 
12.000 στίχους της «Οδύσσειας», 
αρκεί να απαγγείλει λίγες στροφές 
περπατώντας και ακολουθώντας 
τον τονισµό των συλλαβών.

Εύχοµαι, λοιπόν, στους νέους 
Καλές Αναγνώσεις µε Καλά Βιβλία 
στην ελληνική γλώσσα. 

«Π»: κα Μαστροµιχαλάκη, σας ευχαριστούµε πολύ!

Επιµέλεια:

Αναστασία Μπιτσάνη
Φοιτ. Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Αγγελική Καλκάνη
Τελειόφ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & 

Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ
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Δημοσκόπηση της "ΠΑΡΕΜΒΟΛΗΣ" στο πανεπιστήμιο

…Και βγήκαµε, λοιπόν, να 
ρωτήσουµε. Ήταν ένα 

πρωινό µιας εργάσιµης ηµέρας 
-καθόλου ξεχωριστό από αυτά τα 
συνηθισµένα, τα φοιτητικά- όταν 
πήγαµε στις πύλες του Τµήµατος 
Φυσικών Επιστηµών του ΕΚΠΑ. 
Ίσως η επιλογή αυτής της σχολής 
ως αφετηρίας της έρευνάς µας δεν 
ήταν και τόσο τυχαία. Έτσι, λοιπόν, 
πλησιάσαµε, κάπως δειλά στην αρ-
χή,  την πρώτη παρέα και ρωτήσα-
µε: «Επηρεάζουν την ψήφο σας οι 
θρησκευτικές πεποιθήσεις των υπο-
ψηφίων πολιτικών;». Στο άκουσµα 
της ερώτησης ακολούθησαν µερικά 
δευτερόλεπτα σιωπής «Τι; Τι ερώτη-
ση ήταν αυτή;», ο αιφνιδιασµός των 
φοιτητών που κάθονταν χαλαροί και 
άνετοι σε πηγαδάκια ήταν έκδηλος.  

Ήταν ολοφάνερο ότι το ζήτηµα 
αυτό δεν τους είχε απασχο-

λήσει ή προβληµατίσει –τουλάχιστον 
όχι συνειδητά. Πρώτος απάντησε 
ένας από τους δύο νεαρούς ισχυ-
ριζόµενος ότι η θρησκεία δεν είναι 

κάτι που τον αφορά, εποµένως οι 
θρησκευτικές επιλογές του εκάστοτε 
υποψηφίου δεν τον επηρεάζουν. Ο 
φίλος του ήταν περισσότερο σκεπτι-
κός. «Εµένα προσωπικά το τι κάνει 
στην ιδιωτική του ζωή δεν µε απα-
σχολεί. Από εκεί και έπειτα, θεωρώ 
ότι δεν είναι σωστό να προσπαθεί 
ένας πολιτικός να περάσει αυτά που 
πιστεύει µέσα από το σχήµα του». 

Και πολλές παρόµοιες απα-
ντήσεις δεχτήκαµε στην συ-

νέχεια του γκάλοπ µας, του οποίου 
το θέµα ήταν το εάν ή όχι οι νεαροί 
σε ηλικία ψηφοφόροι επηρεάζο-
νται από το θρήσκευµα και τις πε-
ποιθήσεις των υποψηφίων σχετικά 
µε την ύπαρξη-αντίληψη του Θεού. 
∆εχτήκαµε απαντήσεις αδιάφορες, 
µονολεκτικές, «βιαστικές», τεκµηρι-
ωµένες, αλλά και γεµάτες αµφιβο-
λίες, άλλες «ενδιάµεσες» και άλλες 
ανατρεπτικές.

Οι ερωτηθέντες φοιτητές 
ήταν στο σύνολό τους 71, 

προερχόµενοι τόσο από το Τµήµα 

Φυσικών Επιστηµών όσο και την 
Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ. Από 
αυτούς το 75% απάντησε «όχι», το 
10%  «ναι», ενώ το 15% δεν έδω-
σε µια «απόλυτη» απάντηση. Ήταν 
περισσότερο αναλυτικοί – επεξηγη-
µατικοί θέτοντας το «εξαρτάται». Η 
πλειονότητα κινήθηκε στο µήκος 
κύµατος του ανωτέρω «σκεπτικού 
φίλου» που αδιαφορεί για την προ-
σωπική επιλογή της θρησκείας του 
πολιτικού ηγέτη στο βαθµό που αυ-
τή δεν έχει αντίκτυπο στην πολιτική 
που ασκείται. 

Και... αναρωτιόµαστε στ’ αλή-
θει... Ο πολιτικός ηγέτης δεν 

είναι άνθρωπος; ∆εν είναι άνθρω-
πος που πιστεύει κάπου; Σε έναν 
Θεό ή στο «τίποτα»; Στον Χριστό, το 
χρήµα, την δόξα, τα άστρα,  κάπου 
τελοσπάντων;  Πιστεύεις κάπου, το 
υποστηρίζεις. Καθορίζεις τις σκέ-
ψεις, τις αποφάσεις, τις κινήσεις σου 
µε βάση αυτό που έχεις µέσα σου. 
Η εσωτερική σου πυξίδα σε οδηγεί, 

ΑΚΟΥΣ ΤΟΝ ΣΦΥΓΜΟ ΣΟΥ;
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στην πορεία σου παίρνεις κι άλλους 
είτε σκόπιµα είτε απλώς µε το πα-
ράδειγµά σου. Αυτό άµα είσαι ένας 
απλός, άσηµος άνθρωπος. Άµα είσαι 
πρόσωπο µεγάλο, µε αξιώσεις, επιρ-
ροή, έχεις περισσότερα µέσα διαθέ-
σιµα να καταφέρεις αυτό που θες ή 
να πατάξεις αυτό που απεχθάνεσαι. 
Θα κάνεις «ό, τι καλύτερο» για να 
πραγµατώσεις αυτό που θεωρείς εσύ 
σωστό, ωφέλιµο. Όχι απροκάλυπτα, 
φυσικά, για να µην εγείρεις αντιδρά-
σεις. Τον τρόπο θα τον βρεις, θα στον 
σφυρίξει κάποιος, δεν είσαι χαζός, 
αφού έφτασες στην κορυφή. Η ουσία 
είναι στα χέρια σου και ΕΣΥ είσαι σε 
θέση να την διαχειριστείς. Το επι-
τελείο είναι δικό σου. Το υπουργείο 
δικό σου. Η απόφαση δική σου. Η 
µοίρα µας δική σου. 

Εµείς; Εµείς θεωρούµε ότι οι 
προσωπικές πεποιθήσεις δεν 

επηρεάζουν. Ότι ο άξονας δεν ξεκινά 
απ’ το µηδέν. Πόσο µπροστά είµα-
στε ή µήπως πίσω; Σαν να ζούµε 
στην αρχή της δηµιουργίας, που 
δεν υπάρχει ιστορία. ∆εν υπάρχουν 
πάµπολλα παραδείγµατα να µας δεί-
ξουν πως από ένα και µόνο πρόσω-
πο ξεκίνησαν τόσα πολλά. ∆εινά ή 

ευχάριστα για τον τόπο. Λυτρωτικά 
ή δυσβάσταχτα για τον πολίτη. ∆υ-
σοίωνα ή ελπιδοφόρα για το µέλλον. 
Σε µία πίστη στηρίχτηκαν επάνω.

Ή µήπως ξεχάσαµε πως για ό,τι 
πάει στραβά κατηγορούµε κι 

αναθεµατίζουµε τους µεγάλους; Είναι 
πολύ δύσκολο να αλλάξεις µόνο σου 
τον κόσµο. Τόσο δύσκολο που ακόµη 
κι αν το πιστέψεις θα το αρχίσεις από 
∆ευτέρα. Πόσο πιο εύκολο θα ήταν 
να είχαµε σύµµαχο την πολιτεία, 
τους νόµους του κράτους, τα ΜΜΕ… 

Ας αφουγκραστούµε επιτέ-
λους.. ακούµε τον σφυγµό 

µας; Είµαστε ζωντανοί άνθρωποι, 
µε κριτική σκέψη, όπως µας έφτια-
ξε ο Πλάστης, ή µήπως έχουµε 
αδρανοποιηθεί, µήπως το µαλα-
κό χώµα έγινε άκαµπτος πηλός; 
Πήλινη µαριονέττα που άγεται και 
φέρεται σύµφωνα µε τις ορέξεις 
αυτών που σερβίρουν ότι η πίστη 
είναι άσχετη από την προσωπικό-
τητα και τα έργα σου; 

«∆ιότι η θρησκευτική πίστη 
επηρεάζει το βάθος της αν-

θρώπινης συνειδήσεως και βουλήσε-
ως, διαµορφώνει την σκέψη, το ήθος, 
τον χαρακτήρα των ανθρώπων. Την 

οικουµένη µπορούν να οδηγήσουν 
σε τραγικές περιπέτειες τα εγωκεντρι-
κά άτοµα που συνήθως συγκροτούν 
διάφορα αλαζονικά σύνολα. Αυτό τον 
θανατηφόρο ιό του εγωισµού µόνον 
το γνήσιο θρησκευτικό βίωµα είναι 
σε θέση να τον εξουδετερώσει. Χρει-
άζονται σε όλα τα επίπεδα λήψεως 
αποφάσεων προσωπικότητες που θα 
εµπνέονται από ορθή και δίκαιη κρίση, 
αγαθή συνείδηση, από τον πόθο για µια 
ειρήνη µε σεβασµό στην ελευθερία και 
την ιδιαιτερότητα του κάθε ανθρώπι-
νου προσώπου. Όσο πιο καθαρό και 
αυθεντικό είναι το θρησκευτικό βίωµα, 
τόσο πιο αποφασιστικά συµβάλλει σε 
µια θετική προσφορά στο παγκόσµιο 
γίγνεσθαι.»

Αναστασίου Γιαννουλάτου, Αρχιεπι-
σκόπου Αλβανίας

Επιµέλεια:

Μαρία Παπαδηµητρίου
Φοιτ. Τµηµ. Φιλολογίας ΕΚΠΑ

Αναστασία Μπιτσάνη
Φοιτ. Πολ. Μηχ/κών ΕΜΠ
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-  Όσο περνά ο καιρός εκφυλιζόµαστε, δεν µας ενδιαφέρει το θρησκευτικό κοµµάτι. Θεωρώ ότι η 
πίστη είναι τελείως ανεξάρτητη της πολιτικής σου ύπαρξης, δεν χρειάζεται αυτή η πιστοποίηση ότι 
είναι θρησκευτικό, άρα κάπως µετράει.

- Για την ζωή ενός πολιτικού προσώπου δεν ξέρουµε τίποτα. Βλέπουµε έναν κύριο κουστουµαρισµένο, που 
είναι καλά µε την οικογένειά του - εγώ δεν ξέρω καµία οικογένεια που να είναι καλά. Είναι όλοι πιστοί στον 
Χριστό, ας πούµε, κάνουν τον σταυρό τους, οπότε εάν κάποιος πολιτικός βγει και δηλώσει άθεος ή οτιδήποτε 
άλλο, αυτό δείχνει ένα δυναµισµό χαρακτήρα, µια αλήθεια σε σχέση µε τους υπόλοιπους, δηλαδή δεν είναι 
τόσο το πώς θα επηρεάσει τα υπουργεία όσο η δύναµη της προσωπικότητάς του.

- Με βάση την θρησκεία πρέπει να ψηφίσουµε; ∆εν ξέρω είναι ένα περίπλοκο θέµα  η 
θρησκεία και, εάν θες την άποψή µου, καλύτερα να µην υπήρχαν θρησκείες.

- Ναι, δεν είναι στο δικό µου πρότυπο να στηρίξω πάνω σε έναν άθεο τις επιλογές τις δικές µου, είναι ξεκάθαρο.

- Είµαι κάπου ενδιάµεσα, εµένα αυτό που θα µε ενδιέφερε είναι πώς προσεγγίζει το θέµα της θρησκείας και  όχι 
τι πιστεύει, ο βαθµός φανατισµού.

- Άµα ήταν σατανιστής και ξέραµε ότι σκότωνε ανθρώπους, δεν θα τον ψήφιζα, αν ήταν 
άθεος και δεν πείραζε κάποιον, δεν νοµίζω ότι θα υπήρχε κάποιο πρόβληµα.

- Θα έπρεπε πρώτα οι πολιτικοί µας να έχουν εκπαίδευση, ένα ισχυρό γνωσιακό επίπεδο, ύστερα 
να ασχοληθούµε µε τον χαρακτήρα τους  και µετά µε τις θρησκευτικές πεποιθήσεις τους. 

- Υπέρ της ανεξιθρησκείας, τίποτα άλλο.

-  Εάν είναι κάποιος πολύ ακραία περίπτωση, φανατικός,  µπορεί να µε επηρεάσει, ναι, 
αλλά γενικότερα δεν µε απασχολεί καθόλου.

- Θα µε επηρέαζε θετικά κάτι, αλλά δεν θα ήταν κριτήριό µου, άλλο θα ήταν το βασικό: 
εάν µε πείθει το έργο του, η προσωπικότητά του, όχι το αν πιστεύει και που.

- Εγώ πιστεύω στον Θεό, αλλά δεν µε νοιάζει τι κάνουν οι άλλοι. 

- ∆εν θα είχα πρόβληµα και σατανιστής να ήταν.

-  Άµα ήταν άθεος όχι. Αν ήταν βουδιστής ή κάτι τέτοιο θα µε επηρέαζε λίγο.

- Ίσως, αλλά γενικά δεν νοµίζω πως η θρησκεία έχει πλέον πολλή δύναµη.

- Πιστεύω πως πολύ λίγο, γιατί απ’ τη στιγµή που είναι κάτι πιο προσωπικό αυτό… δεν µπορεί να επηρεάζει την 
πολιτική η προσωπική πίστη του.

- Ναι, θα µε επηρέαζε και  θα έπρεπε νοµίζω οι πολιτικοί να είναι λίγο πιο ειλικρινείς σχετικά µε τα θρησκευτικά 
τους πιστεύω. Να µην υπάρχει τόσος καθωσπρεπισµός.

- Αναλόγως τι θα µου έβγαζε, όταν τον έβλεπα να µιλάει.

- Μπορείς µόνον από τις πολιτικές απόψεις να κρίνεις, δεν χρειάζεται να δεις την θρησκεία.

- Μερικοί χρησιµοποιούν την θρησκεία για προσηλυτισµό, δεν θέλω να είναι τέτοιος χριστιανός.

- Ναι, θα µε επηρέαζε, γιατί θα εκδήλωνε προσωπικά του συναισθήµατα, τα πιστεύω του.

-  Αν σκοπεύει να επηρεάσει το πώς θα είµαι, πώς θα κινούµαι και θα συµπεριφέροµαι εγώ, αυτό θα µε επηρέαζε, 
αλλά το τι πιστεύει αν το κρατάει µόνο για τον εαυτό του δεν µε πειράζει.

-  Κοιτάξτε, αν είναι πολιτικός µε µεγάλη πολιτική δύναµη  πιο πολύ θα ασχολείται µε άλλα θέµατα, δεν θα 
ασχολείται µε το να σπέρνει τη θρησκεία του.

- Εµένα δεν µε απασχολεί τι πιστεύει ο άλλος, ούτε οι κινήσεις του πάνω στο θρήσκευµα. Αντίθετα µε απασχολούν 
άλλα θέµατα, ζωτικής σηµασίας, όπως η βία, η παιδεία, τέτοια…

-  Αν έλεγε ότι είναι άθεος εγώ θα τον ψήφιζα ό,τι και να ‘ταν!

Από τις απαντήσεις που λάβαµε...
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-  Όσο περνά ο καιρός εκφυλιζόµαστε, δεν µας ενδιαφέρει το θρησκευτικό κοµµάτι. Θεωρώ ότι η 
πίστη είναι τελείως ανεξάρτητη της πολιτικής σου ύπαρξης, δεν χρειάζεται αυτή η πιστοποίηση ότι 
είναι θρησκευτικό, άρα κάπως µετράει.

- Για την ζωή ενός πολιτικού προσώπου δεν ξέρουµε τίποτα. Βλέπουµε έναν κύριο κουστουµαρισµένο, που 
είναι καλά µε την οικογένειά του - εγώ δεν ξέρω καµία οικογένεια που να είναι καλά. Είναι όλοι πιστοί στον 
Χριστό, ας πούµε, κάνουν τον σταυρό τους, οπότε εάν κάποιος πολιτικός βγει και δηλώσει άθεος ή οτιδήποτε 
άλλο, αυτό δείχνει ένα δυναµισµό χαρακτήρα, µια αλήθεια σε σχέση µε τους υπόλοιπους, δηλαδή δεν είναι 
τόσο το πώς θα επηρεάσει τα υπουργεία όσο η δύναµη της προσωπικότητάς του.

- Με βάση την θρησκεία πρέπει να ψηφίσουµε; ∆εν ξέρω είναι ένα περίπλοκο θέµα  η 
θρησκεία και, εάν θες την άποψή µου, καλύτερα να µην υπήρχαν θρησκείες.

- Ναι, δεν είναι στο δικό µου πρότυπο να στηρίξω πάνω σε έναν άθεο τις επιλογές τις δικές µου, είναι ξεκάθαρο.

- Είµαι κάπου ενδιάµεσα, εµένα αυτό που θα µε ενδιέφερε είναι πώς προσεγγίζει το θέµα της θρησκείας και  όχι 
τι πιστεύει, ο βαθµός φανατισµού.

- Άµα ήταν σατανιστής και ξέραµε ότι σκότωνε ανθρώπους, δεν θα τον ψήφιζα, αν ήταν 
άθεος και δεν πείραζε κάποιον, δεν νοµίζω ότι θα υπήρχε κάποιο πρόβληµα.

- Θα έπρεπε πρώτα οι πολιτικοί µας να έχουν εκπαίδευση, ένα ισχυρό γνωσιακό επίπεδο, ύστερα 
να ασχοληθούµε µε τον χαρακτήρα τους  και µετά µε τις θρησκευτικές πεποιθήσεις τους. 

- Υπέρ της ανεξιθρησκείας, τίποτα άλλο.

-  Εάν είναι κάποιος πολύ ακραία περίπτωση, φανατικός,  µπορεί να µε επηρεάσει, ναι, 
αλλά γενικότερα δεν µε απασχολεί καθόλου.

- Θα µε επηρέαζε θετικά κάτι, αλλά δεν θα ήταν κριτήριό µου, άλλο θα ήταν το βασικό: 
εάν µε πείθει το έργο του, η προσωπικότητά του, όχι το αν πιστεύει και που.

- Εγώ πιστεύω στον Θεό, αλλά δεν µε νοιάζει τι κάνουν οι άλλοι. 

- ∆εν θα είχα πρόβληµα και σατανιστής να ήταν.

-  Άµα ήταν άθεος όχι. Αν ήταν βουδιστής ή κάτι τέτοιο θα µε επηρέαζε λίγο.

- Ίσως, αλλά γενικά δεν νοµίζω πως η θρησκεία έχει πλέον πολλή δύναµη.

- Πιστεύω πως πολύ λίγο, γιατί απ’ τη στιγµή που είναι κάτι πιο προσωπικό αυτό… δεν µπορεί να επηρεάζει την 
πολιτική η προσωπική πίστη του.

- Ναι, θα µε επηρέαζε και  θα έπρεπε νοµίζω οι πολιτικοί να είναι λίγο πιο ειλικρινείς σχετικά µε τα θρησκευτικά 
τους πιστεύω. Να µην υπάρχει τόσος καθωσπρεπισµός.

- Αναλόγως τι θα µου έβγαζε, όταν τον έβλεπα να µιλάει.

- Μπορείς µόνον από τις πολιτικές απόψεις να κρίνεις, δεν χρειάζεται να δεις την θρησκεία.

- Μερικοί χρησιµοποιούν την θρησκεία για προσηλυτισµό, δεν θέλω να είναι τέτοιος χριστιανός.

- Ναι, θα µε επηρέαζε, γιατί θα εκδήλωνε προσωπικά του συναισθήµατα, τα πιστεύω του.

-  Αν σκοπεύει να επηρεάσει το πώς θα είµαι, πώς θα κινούµαι και θα συµπεριφέροµαι εγώ, αυτό θα µε επηρέαζε, 
αλλά το τι πιστεύει αν το κρατάει µόνο για τον εαυτό του δεν µε πειράζει.

-  Κοιτάξτε, αν είναι πολιτικός µε µεγάλη πολιτική δύναµη  πιο πολύ θα ασχολείται µε άλλα θέµατα, δεν θα 
ασχολείται µε το να σπέρνει τη θρησκεία του.

- Εµένα δεν µε απασχολεί τι πιστεύει ο άλλος, ούτε οι κινήσεις του πάνω στο θρήσκευµα. Αντίθετα µε απασχολούν 
άλλα θέµατα, ζωτικής σηµασίας, όπως η βία, η παιδεία, τέτοια…

-  Αν έλεγε ότι είναι άθεος εγώ θα τον ψήφιζα ό,τι και να ‘ταν!

ΝΑΙ
10% ΑΛΛΟ

15%

ΟΧΙ
75%

Επηρεάζουν την ψήφο σας οι θρησκευτικές 
πεποιθήσεις των πολιτικών ηγετών µας; 

Ηµεροµηνία διεξαγωγής: 26/03/2014
Σύνολο ερωτηθέντων: 71 άτοµα
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Το ότι είµαστε χριστιανοί δε ση-Το ότι είµαστε χριστιανοί δε ση-Τµαίνει πως ταυτιζόµαστε πολιτι-Τµαίνει πως ταυτιζόµαστε πολιτι-Τ
κά ή προγραµµατικά. Η πίστη µας δεν 
είναι ιδεολογία. Είναι ζώσα σχέση µε 
το Χριστό, βασικό στοιχείο της οποίας 
είναι η ελευθερία και η ποικιλοµορφία. 
Μολοταύτα, σε µια Ευρώπη που απο-
χριστιανίζεται ραγδαία, θεωρούµε πως 
έχουµε λόγο να διακηρύξουµε µια σειρά 
από minima, που θεωρούµε πως µπο-
ρούν να αποτελέσουν πόλο συσπείρω-
σης των χριστιανών της Ευρώπης, ώστε 
να συνεισφέρουµε εποικοδοµητικά στην 
πορεία των κοινωνιών µας.

1. Αναγνώριση της καθο-1. Αναγνώριση της καθο-1. ριστικής συµβολής του 1. ριστικής συµβολής του 1. 
χριστιανισµού στον ευρωπαϊκό 
πολιτισµό: όλα όσα σήµερα αποκα-
λούµε «ευρωπαϊκό µοντέλο», φέρουν 
εµφανή τη σφραγίδα της χριστια-
νοσύνης: από το κοινωνικό κράτος 
ως την ισότητα ανδρών-γυναικών, 
από τα ανθρώπινα δικαιώµατα ως 
την ανεξιθρησκία, από την διεθνή 
συνεργασία ως τον αντιρατσισµό και 
την οικολογική ευαισθητοποίηση. Η 
νοµική αποτύπωση αυτής της πραγ-
µατικότητας στις ευρωπαϊκές συν-
θήκες θα αποδώσει δικαιοσύνη και 
θα αναγνωρίσει µια αυταπόδεικτη 
πραγµατικότητα, προστατεύοντας 
την Ευρώπη από οδυνηρές παρε-

κτροπές και βίαιες οπισθοχωρήσεις. 
Η αναγνώριση της συµβολής του 

χριστιανισµού δεν αποκλείει -ίσα 
ίσα, επιτάσσει- την αναγνώριση της 
καθοριστικής συµβολής και άλλων 
παραδόσεων στο χώρο της φιλοσο-
φίας, του δικαίου, της πολιτικής ορ-
γάνωσης, του πολιτισµού. Συνδέεται 
δε µε την απαραίτητη ανεξιθρησκία, 
ακόµα και την ουδετεροθρησκία σε 
πολλές εκφάνσεις του δηµοσίου βίου.  

2. Ελεύθερη έκφραση του 2. Ελεύθερη έκφραση του 2. χριστιανισµού στο δη-2. χριστιανισµού στο δη-2. 
µόσιο χώρο: απότοκο της προη-
γούµενης θέσης αποτελεί η ενεργή 
υπεράσπιση και νοµική κατοχύρωση 
της απρόσκοπτης λειτουργίας των 
χριστιανικών εκκλησιών στα κράτη-
µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). 
Η συντήρηση των χριστιανικών ιε-
ρών ναών, των χριστιανικών έργων 
τέχνης και µνηµείων, η µισθοδοσία 
του κλήρου κ.λπ αποτελούν ζητήµα-
τα που οφείλουν να επιλύονται σε 
συνεννόηση µε τις χριστιανικές εκ-
κλησίες, σε πνεύµα αναγνώρισης της 
µεγάλης πνευµατικής, κοινωνικής, 
πολιτιστικής τους σηµασίας για το 
σύνολο της ευρωπαϊκής κοινωνίας, 
την κοινή µας ευρωπαϊκή ιδιοπρο-
σωπία και την εύρυθµη λειτουργία 
των κοινωνιών µας. Προς τούτο:
• Η λειτουργία χριστιανικών σχο-

λείων µε οµολογιακό περιεχόµε-
νο οφείλει να αναγνωριστεί ως 
δικαίωµα των χριστιανών γονέ-
ων και να αναγνωριστεί πλήρως 
από τα εκπαιδευτικά συστήµατα 
των κρατών-µελών.

• Η νοµιµότητα της χρήσης χρι-
στιανικών συµβόλων στον 
ευρωπαϊκό δηµόσιο χώρο, συ-
µπεριλαµβανοµένων των εργασι-
ακών χώρων, των εκπαιδευτικών 
ιδρυµάτων και των ΜΜΕ οφείλει 
να κατοχυρωθεί και να καταστεί 
νοµικά ισχυρότερη.

Η χριστιανική θρησκεία είναι σή-
µερα η πλέον καταδιωκόµενη στον 
κόσµο -και η τάση αυτή ατυχώς δεν 
αφήνει ανεπηρέαστη την ήπειρό 
µας. Το 10% των δύο δισεκατοµµυ-
ρίων χριστιανών του κόσµου υφί-
στανται εξαιτίας της πίστης τους από 
παρενοχλήσεις ως διωγµούς -που 
επηρεάζουν την κοινωνική, πολιτική, 
επαγγελµατική, οικογενειακή τους 
υπόσταση, την ελευθερία, τη σωµα-
τική τους ακεραιότητα, την ίδια τη 
ζωή τους. Η υπεράσπιση της ελεύ-
θερης έκφρασης των χριστιανών σε 
όλο τον κόσµο οφείλει να αποτελεί 
µόνιµο και βασικό στόχο της εξω-
τερικής πολιτικής της ΕΕ συνολικά 
και του κάθε κράτους-µέλους της 
ξεχωριστά.

3. Κατοχύρωση του απόλυ-3. Κατοχύρωση του απόλυ-3. του σεβασµού στην αν-3. του σεβασµού στην αν-3. 
θρώπινη ζωή και το ανθρώπινο 
σώµα: Η ανάπτυξη της τεχνολογίας 
και της βιοτεχνολογίας, σε συνδυ-
ασµό µε την εξατοµίκευση και τον 
συγκριτισµό, επωάζουν µια µείζονα 
ανθρωπολογική κρίση. Ακόµα και 
πραγµατικότητες που θεωρούνταν 
επί χιλιετίες αυτονόητες, όπως η 
ύπαρξη των φύλων, τίθενται εν αµφι-
βόλω. Η αρχή και το τέλος της ζωής, 
η ενδοµήτρια ζωή και η ανίατη ασθέ-
νεια, ταυτίζονται αυθαίρετα µε την 
ανυπαρξία ή τον θάνατο. Στο όνοµα 
του σεξουαλικού αυτοπροσδιορισµού 
«κατασκευάζεται» µια αγορά γυναι-
κείων σωµάτων προκειµένου να «τε-
κνοποιούν» οµοφυλόφιλα ζευγάρια. 
Η πλαστική χειρουργική και οι άλλες 
παρεµβάσεις στο σώµα φλερτάρουν 
όλο και πιο έντονα µε τα εφιαλτικά 
οράµατα του «µετα-ουµανισµού». 
Ο θεσµός της οικογένειας, και του 
γάµου, το δικαίωµα των παιδιών 
να ανατρέφονται από έναν πατέρα 
και µια µητέρα υπονοµεύονται. Στο 
όνοµα της ελευθερίας εµπεδώνονται 

Χριστιανική Ευρώπη: 
η ατζέντα των χριστιανών 
(στον απόηχο των ευρωεκλογών...)
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µεγάλα οικονοµικά συµφέροντα που 
αισχροκερδούν από την κακοποίηση 
των γυναικών και των κοριτσιών, την 
σεξουαλική εκµετάλλευση, την παι-
δοφιλία. Η ανεµπόδιστη διακίνηση 
πορνογραφικού υλικού οδηγεί στον 
εθισµό εκατοµµύρια νεαρούς άνδρες 
και γυναίκες, διαστρέφοντας τη σε-
ξουαλικότητα ολόκληρων γενεών, 
θυσιάζοντας την ικανότητα των αν-
θρώπων να αγαπούν στο βωµό του 
κέρδους και της ηδονοθηρίας.

Είναι προφανές πως ζητήµατα 
που αφορούν το ανθρώπινο σώµα, 
τη σεξουαλικότητα, την ανατροφή 
των παιδιών, τα όρια ζωής και θανά-
του είναι ατελέσφορο να κρίνονται µε 
µόνο κριτήριο τα «δικαιώµατα» ή την 
οικονοµική «αποτελεσµατικότητα». 
Χρειάζεται εµβριθέστερη προσέγγισή 
τους, υπό το φως ηθικών κριτηρίων, 
φιλοσοφικών παραδοχών, συνειδη-
τοποίησης των συνεπειών κάθε από-
φασης στην κάθε κοινωνία και στο 
σύνολο της ανθρωπότητας. Ο χρι-
στιανισµός θεωρεί ιερό και αθάνατο 
κάθε ανθρώπινο σώµα· αναγνωρίζει 
την αδερφοσύνη µεταξύ όλων των 
ανθρώπων· αντιµετωπίζει µε δέος 
και σεβασµό την εγγενή σοφία της 
φύσης. Κηρύσσει την απεριόριστη 
ελπίδα, το απαραβίαστο της ζωής 
και της ελευθερίας κάθε προσώπου. 
Οφείλει να λάβει την πρωταγωνιστι-
κή θέση που του αξίζει στις σχετικές 
διαβουλεύσεις κι αποφάσεις.

4. Υπεράσπιση της Κτίσε-4. Υπεράσπιση της Κτίσε-4. ως, της βιοποικιλότητας, 4. ως, της βιοποικιλότητας, 4. 
της οικολογικής ισορροπίας, της 
βιώσιµης ανάπτυξης κι έγκαιρη 
αντιµετώπιση της κλιµατικής αλ-
λαγής και των συνεπειών της: τον 
21ο αιώνα συνειδητοποιούµε πως 
ο άνθρωπος είναι εις θέση να επι-
δεινώσει αµετάκλητα τη φέρουσα 
ικανότητα του πλανήτη Γη. Η κλι-
µατική αλλαγή αποτελεί τη µεγαλύ-

τερη πρόκληση που αντιµετώπισε το 
ανθρώπινο είδος στους ιστορικούς 
χρόνους. Η ανθρωπότητα καλείται 
να προσαρµόζει τις ανάγκες της στις 
δυνατότητες του πλανήτη. Αυτή η 
πρόκληση καλεί σε µια αξιακή και 
πολιτική «κοπερνίκεια επανάστα-
ση». Κάθε απόφαση για την οικονοµία 
και τη χρήση της ενέργειας και των 
πόρων, οφείλει να σέβεται τις οικολογι-
κές και κλιµατικές ισορροπίες της Γης, 
τη βιοποικιλότητα, τη δυνατότητα των 
επόµενων γενεών να συνεχίσουν να 
απολαµβάνουν και να προστατεύουν 
την Κτίση του Θεού.

5. Εξασφάλιση τροφής, 5. Εξασφάλιση τροφής, 5. ύδρευσης, υγιεινής, στέ-5. ύδρευσης, υγιεινής, στέ-5. 
γασης για όλους τους κατοίκους 
της Ευρώπης, γηγενείς και µετα-
νάστες: τις επόµενες δεκαετίες η Ευ-
ρώπη θα κληθεί να προσαρµοστεί σε 
µια ριζικά διαφορετική παγκόσµια 
κατάσταση, µε βασικό χαρακτηρι-
στικό τη σύγκλιση των οικονοµικών 
δυνατοτήτων στον άλλοτε «αναπτυγ-
µένο» και τον άλλοτε «τρίτο («ανα-
πτυσσόµενο») κόσµο». Χωρίς να έχει 
κριθεί τελεσίδικα αν (και σε ποιο 
βαθµό) αυτή η σύγκλιση θα σηµάνει 
την υποβάθµιση της ευηµερίας στην 
Ευρώπη, µπορεί να προεξοφλείται 
πως οι πιο ευάλωτοι πολίτες βρίσκο-
νται εκτεθειµένοι σε πρωτόγνωρες 
απειλές, κατά ακόµα και βασικών 
βιοτικών τους αναγκών. Καθώς θα 
αναδιοργανώνεται-επανεφευρίσκε-
ται το ευρωπαϊκό κοινωνικό κράτος, 
που η µεταπολεµική του διάταξη δεν 
είναι πια βιώσιµη, ο ορυµαγδός των 
αλλαγών δεν πρέπει να µας οδηγή-
σει να χάσουµε τον στόχο της προ-
άσπισης των αδυνάτων: η τροφή, η 
ύδρευση, η υγιεινή, η στέγαση όλων 
των πολιτών, γηγενών και µετανα-
στών, είναι πρώτη προτεραιότητα για 
όλους όσοι είµαστε αποφασισµένοι 
να µην επιτρέψουµε στη βαρβαρό-

τητα να κυριαρχήσει. Η µέριµνα για 
τους ασθενείς, τους ξένους, τους φυλα-
κισµένους, τους πεινασµένους και τους 
διψασµένους αποτελεί Λυδία λίθο για 
την πορεία του πολιτισµού µας.

Εµείς οι χριστιανοί δηλώνουµε πα-
ρόντες στο κοινωνικό και πολιτικό γί-
γνεσθαι. Επιθυµούµε να ανοίξουµε ένα 
δηµιουργικό και γόνιµο διάλογο µε όλες 
τις πολιτικές και τις κοινωνικές δυνάµεις, 
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που δι-
εκδικούν την υποστήριξή µας στις ευ-
ρωεκλογές του 2014. Από τη µεριά µας, 
καταθέτουµε σήµερα τις απόψεις µας. 
Αναµένουµε να ακούσουµε τις δικές τους.

Επιµέλεια: 

∆ηµήτρης Αγγελής, θεολόγος, δρ. 
φιλοσοφίας, µέλος της συντακτικής 

οµάδας του περιοδικού Φρέαρ 
Κωνσταντίνος Βεργής, 

πτυχιούχος πληροφορικής, 
οικονοµολόγος, µέλος της 
συντακτικής οµάδας του 

διαδικτυακού περιοδικού Aντίφωνο
‘Ανια Λέοναρντ-Μπενάκη, 

δηµοσιογράφος, εκδότης της 
πολωνικής εφηµερίδας Tygodnik 

Ateński
Ελίνα Μακρή, δηµοσιογράφος, 

βραβευθείσα µε το βραβείο 
Καρλοµάγνου νέων, µέλος 

της συντακτικής οµάδας του 
διαδικτυακού περιοδικού Café Babel

Θόδωρος Παντούλας, 
συγγραφέας και βιβλιοπώλης, 

εκδότης του περιοδικού Μanifestο
Νίκος Ράπτης, εκπαιδευτικός

Ανδρέας Σταλίδης, 
διαχειριστής του διαδικτυακού 

περιοδικού Aντίβαρο

*Το παρόν κείµενο αντιγράφει και η «Πα-
ρεµβολή» προσυπογράφοντάς το στην κοινή 
προσπάθεια για µία Ευρώπη που θα αναζη-
τήσει ξανά τις χριστιανικές της ρίζες.

 Συγχαίρουµε για την πρωτοβουλία και ευ-
χαριστούµε για την ενηµέρωση τους επιµελη-
τές του κειµένου και ιδίως τον κ. Νίκο Ράπτη.

Για όποιον επιθυµεί να διαβάσει περισσό-
τερα για το θέµα, παραπέµπουµε στο τ. 103 
της «Παρεµβολής»: «Ευρωπαϊκή Ένωση-οι 
αξίες της Ένωσης µπροστά στα νέα δεδοµένα».
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Το «κράµα» του εθνοφυλετισµού 
και… η Εκκλησία

Εθνοφυλετισµός,  µία λέξη 
σύνθετη. Μία έννοια σύν-

θετη.  Έθνος, φυλή, πατρίδα, πίστη 
- θρησκεία, κοινωνία, Εκκλησία. 
Λέξεις  γεµάτες ιστορία και νόηµα…  
και κάπου εκεί χωρά και ο εθνικι-
σµός σε συνδυασµό µε το φυλε-
τισµό. Άραγε τι είναι  εθνικισµός 
και τι  φυλετισµός; Πώς αυτά τα 
δύο συνυπάρχουν;  Είναι δυνατή 
η συνύπαρξη µε τον Χριστιανισµό;

Ας πάρουµε τα πράγµατα 
από την αρχή. Οι άνθρω-

ποι, πριν ακόµη τη γέννηση του 
έθνους - κράτους, ήταν χωρισµένοι 
σε φυλές µε κάποια συγκεκριµέ-
να χαρακτηριστικά (κυρίως την  
ίδια διάλεκτο, κοινά ήθη και έθι-
µα, τους ίδιους θεούς κλπ.). Από 
τότε που οι άνθρωποι άρχισαν 
να συµβιώνουν σε κοινότητες 
ρίζωσε βαθειά µέσα τους η αί-
σθηση της φυλετικής ενότητας, 
η οποία είναι υπεύθυνη για την 
µετέπειτα ανάπτυξη της εθνι-
κής συνείδησης. Ο όρος «εθνι-
κισµός»1 εµφανίστηκε για πρώτη 
φορά την εποχή της Γαλλικής Επα-
νάστασης και πρωτοχρησιµοποιή-
θηκε το 1789 από τον αντι-ιακω-
βίνο παπά Ωγκυστέν Μπαρουέλ2 . 
Ετυµολογικά  προέρχεται από τη 
λέξη εθνικός και εκφράζει την πα-
θολογική προσήλωση στο έθνος 
και τα εθνικά ιδεώδη, ακόµη κι 
όταν αυτά πραγµατώνονται σε βά-
ρος άλλων εθνών.  Συνέπεια αυτού 
είναι ο διαχωρισµός των κρατών 
σε ανώτερα και κατώτερα, καθώς 
και η εκδήλωση ιµπεριαλιστικών 
προθέσεων3.  Σ’ αυτό το σηµείο, 

1 Συνώνυµο του εθνικισµού είναι  
και ο σοβινισµός.
2 Στο έργο αυτού «Αναµνήσεις 
στη συµβολή της ιστορίας του 
Ιακωβινισµού».
3  Βλέπε Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, την 
άνοδο του ναζισµού και τη δράση 
του Χίτλερ(Γ’ Ράιχ), καθώς επίσης τον 

πρέπει να διασαφηνιστεί η διαφο-
ρά που υπάρχει µεταξύ του εθνι-
κισµού και του εθνισµού. Θα πρέ-
πει, λοιπόν, να κατανοήσουµε ότι 
ο εθνισµός δηλώνει τον αγνό 
πατριωτισµό, τη φιλοπατρία 
και τη συνείδηση  ότι ανήκει 
κανείς σε κάποιο έθνος. Συνε-
πώς, δεν πρέπει να συγχέεται µε 
την έννοια του εθνικισµού.  

Από την άλλη, ο φυλετι-
σµός είναι παράγωγη 

λέξη του ουσιαστικού φυλή. Μια 
πληθυσµιακή οµάδα ανθρώπων 
µε κοινή καταγωγή, κοινά γενε-
τικά χαρακτηριστικά, αλλά και µε 
κοινά γνωρίσµατα και κοινό τρόπο 
ζωής µπορεί να χαρακτηριστεί ως 
φυλή. Ο φυλετισµός είναι άρ-
ρηκτα συνδεδεµένος µε τους 
βιολογικούς δεσµούς που γε-
νετικά έχουν αναπτυχθεί σε µια 
οµάδα ανθρώπων. Όταν, όµως, 
ο όρος φυλή αποτελεί κριτήριο 
διαφοροποίησης και ιεράρχησης 
των εθνών σε ανώτερες και κατώ-
τερες, αρείες και µη, τα πράγµατα, 
σίγουρα, παίρνουν διαφορετική 
τροπή. ∆εν είναι τυχαίο εξάλλου 
το γεγονός ότι στον φυλετισµό ως 
συστατικό στοιχείο του ναζισµού4 
στηρίχθηκε όλο το Γ’ Ράιχ. 

Από την ανωτέρω περι-
γραφή, σε αδρές γραµµές, 

των δύο στοιχείων του εθνοφυλε-

Μουσολίνι, το Β’ Ράιχ του Μπίσµαρκ 
και το Α’ Ράιχ του Καρλοµάγνου και 
της Αγίας Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας.
4  Ναζισµός ή αλλιώς 
εθνικοσοσιαλισµός είναι 
µορφή φασισµού που 
ενσωµατώνει τον ρατσισµό και 
τον αντισηµιτισµό, οι ιδεολογικές 
αρχές αυτού και η εφαρµογή τους 
οδήγησαν στον Β’ Παγκόσµιο 
Πόλεµο και στο Ολοκαύτωµα, τη 
γενοκτονία Εβραίων, Ροµά και άλλων 
κοινωνικών οµάδων σε στρατόπεδα 
εξόντωσης. 

τισµού, µπορεί να διαπιστώσει κα-
νείς το χάσµα που δηµιουργείται 
µε το οικουµενικό µήνυµα του Ευ-
αγγελίου του Χριστού. Ο Χριστός  
παραδόθηκε στα «έθνη» (=εθνι-
κούς-ειδωλολάτρες) (Ματθ. 20, 
19), η εντολή του όµως, µετά 
την Ανάστασή Του είναι: «πο-
ρευθέντες, µαθητεύσατε (=κά-
νετε µαθητές-χριστιανούς) πά-
ντα τα έθνη» (=λαούς) (Ματθ. 28, 
19). Ο όρος «έθνη» χρησιµοποιεί-
ται µε πνευµατική–θρησκευτική 
σηµασία, χωρίς να υποκρύπτει 
φυλετική διάκριση.  Σηµαντικό, 
επίσης, είναι ότι στην Καινή ∆ι-
αθήκη χρησιµοποιείται ο όρος 
«έθνος» µε πνευµατική έννοια, 
µε σκοπό να δηλώσει το σώµα 
των πιστών, το «λαό του Θεού», 
το «έθνος άγιον» (Α’ Πέτρ. 2, 
9), όπου  «έθνος άγιον» και «λαός 
του Θεού» ταυτίζονται νοηµατικά 
και σηµαίνουν το «σώµα Χριστού», 
την Εκκλησία, µε υπόβαθρο αµιγώς 
α-φυλετικό.

Σύµφωνα µε τον Απ. Παύλο, 
οι βαπτισµένοι «εις Χρι-

στόν» (=όσοι «πέθαναν» και ανα-
γεννήθηκαν στο σώµα του Χρι-
στού) έχουν ντυθεί τον Χριστό 
και έτσι, «οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ 
Ἕλλην». Μέσα στην Εκκλησία 
του Χριστού δεν υπάρχουν 
φυλετικές διαφορές, διότι η 
ιδιότητα του µέλους της Εκ-
κλησίας µας ενώνει όλους µας.                                                                                       
Όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι 
ενώπιον του Θεού, ο Οποίος 
δεν είναι προσωπολήπτης, 
αφού  «ἐν παντὶ ἔθνει ὁ φο-
βούµενος αὐτὸν καὶ ἐργαζόµε-
νος δικαιοσύνην δεκτὸς αὐτῷ 
ἐστι» (Πράξ. ι΄, 34). Εξάλλου, ο 
Θεός των Χριστιανών, ο «πατήρ» 
του Ιησού Χριστού (Α΄ Ιω. β΄, 
23), «ἐποίησέ τε ἐξ ἑνὸς αἵµατος 
πᾶν ἔθνος ἀνθρώπων κατοικεῖν 
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ἐπὶ πᾶν τὸ πρόσωπον τῆς γῆς, 
ὁρίσας … τὰς ὁροθεσίας τῆς κα-
τοικίας αὐτῶν» (Πράξ. ιζ΄, 25 ). 
Αυτό δηλώνει την κοινή καταγω-
γή όλων («ἐξ ἑνὸς αἵµατος»), την 
ενότητα του ανθρώπινου γένους 
λόγω αυτής, και κατά συνέπεια, το 
αβάσιµο και αντιχριστιανικό του 
εθνοφυλετισµού. Την παραπάνω 

θέση του χριστιανισµού και της 
Εκκλησίας, απέναντι σε πάσης 
φύσεως εθνικισµό και φυλετισµό,  
έρχεται να επισφραγίσει το ένατο 
άρθρο του Συµβόλου της Πίστεως, 
…«Εις Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν 
και Αποστολικήν Εκκλησίαν».

Ως εκ τούτου, ο εθνοφυ-
λετισµός συνιστά αίρε-

ση για την Ορθόδοξη Εκκλησία. 
Μάλιστα, από εκκλησιαστικής 
πλευράς5, καταδικάστηκε από 
τον  Όρο της Μεγάλης Συνό-
δου της Κωνσταντινουπόλεως  
το 1872. Το κείµενο του Όρου 
αποκόπτει από το εκκλησιαστικό 
σώµα όσους πρεσβεύουν ή εφαρ-
µόζουν εθνοφυλετικές αντιλήψεις 
και πρακτικές: «Αποκηρύττουµε, 
επικρίνοντας και καταδικάζοντας 

5  Η ερµηνεία αυτού είναι «η εν 
τω αυτώ τόπω συγκρότησις ιδίων 
φυλετικών Εκκλησιών, πάντας µέν 
τους οµοφύλους αποδεχοµένων, 
πάντας δε τους ετεροφύλους 
αποκλειουσών και υπό µόνον 
οµοφύλων ποιµένων διοικουµένων».

τον φυλετισµό, δηλαδή τις φυλετικές 
διακρίσεις και τις εθνικές έριδες και 
φθόνους και διαιρέσεις στην Εκκλη-
σία του Χριστού (…). Εκείνους που 
αποδέχονται αυτόν τον φυλετισµό και 
πάνω του τολµούν να θεµελιώνουν 
καινοφανείς φυλετικές παρασυναγω-
γές, τούς κηρύττουµε, σύµφωνα µε 
τους Ιερούς Κανόνες, αποκοµµένους 

από τη µία Αγία, Καθολική και Απο-
στολική Εκκλησία, και ως εκ τούτου 
σχισµατικούς». Καθίσταται σαφής, 
λοιπόν, στο κείµενο της Συνόδου, 
η καταδίκη των φυλετικών διακρί-
σεων και ερίδων, που αναιρούν την 
«ενότητα της πίστεως», καθώς και 
ο χαρακτηρισµός του σχισµατικού 
στον οπαδό του φυλετισµού. Στο 
κείµενο αυτό, µε το οποίο η Εκκλη-
σία επιχείρησε να λύσει το «βουλ-
γαρικό ζήτηµα», ο φυλετισµός 
(εθνικισµός) καταδικάζεται ως 
«καινή δόξα», «ξένος» προς την 
ορθόδοξη παράδοση και «νεω-
τερική λύµη». Η Εκκλησία, όπως 
υποστηρίζεται, δεν µπορεί να γίνει 
ποτέ «εθνική», δηλαδή «φυλετική». 
Επιπλέον,  έχει µεγάλη σηµασία να 
αναφερθεί ότι τη συνοδική απόφα-
ση του 1872 υπέγραψαν και πρώ-
ην Οικουµενικοί Πατριάρχες, αλλά 
και οι Πατριάρχες Αλεξανδρείας 
Σωφρόνιος και Αντιοχείας Ιερό-
θεος και ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου 
Σωφρόνιος, δίνοντας στο κείµενο 
πανορθόδοξη διάσταση.

Ο εθνοφυλετισµός εν τέλει, 
δεν αποτελεί τον φυσι-

κό χώρο της Εκκλησίας. Όµως, 
ένας υγιής πατριωτισµός (µε 
την έννοια του εθνισµού, της 
φιλοπατρίας), απαλλαγµένος 
από κάθε µονολιθικότητα και 
εθνικισµό είναι επιθυµητός, και 
εντελώς συµβατός µε το πνεύ-

µα του Χριστιανισµού. Μπρο-
στά σε κάθε εθνική και φυλετική 
διάκριση, οι ορθόδοξοι οφείλουµε 
να θυµόµαστε ότι «όλοι, είµαστε 
ένα µέσα στον Χριστό». Ένα, διό-
τι είµαστε το σώµα του Χριστού, 
παρόν σε διάφορους τόπους, αλλά 
ποτέ διηρηµένο. Όπως σηµειώνει 
ο π. Γεώργιος Μεταλληνός: «Η Ορ-
θόδοξη καθολικότητα είναι η µήτρα, 
στην οποία κυοφορείται η υπερεθνι-
κότητα. Ο µεγάλος ρωµηός πολιτικός 
του 19ου αιώνα, ο ληξουριώτης ριζο-
σπάστης Γεώργιος Τυπάλδος - Ιακω-
βάτος (1813-1882), συνήθιζε να λέγει: 
«Είµεθα πρώτα Χριστιανοί (ορ-
θόδοξοι) και µετά Έλληνες», απο-
κρούοντας το εθνικιστικό σύνθηµα 
των Βενετσιάνων κατακτητών και του 
νησιού του: «semo prima Veneziani 
e poi Christiani». Το υπερεθνικό, 
όµως, στην Ορθοδοξία δεν αναιρεί 
το εθνικό. ∆εν είναι «ανεθνική» η 
ορθόδοξη πίστη. ∆εν καταργεί το 
εθνικό στοιχείο, αλλά και δεν το 
αφήνει να λειτουργεί διασπαστικά. 
Όπου και όταν είναι ακµαίο το ορθόδο-

Μέσα στην Εκκλησία του Χριστού δεν υπάρχουν 
φυλετικές διαφορές, διότι η ιδιότητα του µέλους της 
Εκκλησίας µας ενώνει όλους µας. Όλοι οι άνθρω-
ποι είναι ίσοι ενώπιον του Θεού, ο Οποίος δεν είναι 
προσωπολήπτης, αφού «ἐν παντὶ ἔθνει ὁ φοβούµε-
νος αὐτὸν καὶ ἐργαζόµενος δικαιοσύνην δεκτὸς αὐτῷ 
ἐστι» (Πράξ. ι΄, 34).

21



Το υπερεθνικό, όµως, στην Ορθοδοξία δεν αναιρεί το 
εθνικό. ∆εν είναι «ανεθνική» η ορθόδοξη πίστη. ∆εν 
καταργεί το εθνικό στοιχείο, αλλά και δεν το αφήνει 
να λειτουργεί διασπαστικά.

ξο φρόνηµα, εκεί βιώνεται η οικουµενι-
κότητα και ρωµαίικη παναδελφότητα· 
όπου όµως επικρατεί η ενδοκοσµική 
προοπτική και εσχατολογία, εκεί κατι-
σχύει η εθνικότητα ως φυλετισµός»6. 

6  Πρωτοπρ. Γ. Μεταλληνού, «Έθνος-
Εθνικισµός και Ορθόδοξο φρόνηµα», 
http://www.egolpion.com/5FB05C85.
el.aspx

Έτσι λοιπόν, η Εκκλησία - αρχιεπί-
σκοποι, επίσκοποι, ιερείς, µοναχοί, 
θεολόγοι και προπαντός, όµως, όλοι 
οι πιστοί- οφείλει να διαφυλάξει το 
πανανθρώπινο µήνυµα που ακτι-
νοβολεί η χριστιανική διδασκαλία 
και να αποµονώσει κοινωνικά και 
πολιτικά κάθε µορφή εθνοφυλετι-
σµού. Έχουµε τη δυνατότητα αυτή.  

Άλλωστε, τελικά, ο εθνοφυλετισµός 
υποσκάπτει και την Εκκλησία και 
το έθνος!

Επιµέλεια: 

Κατερίνα Γιαννάκη
Τµηµ. Χρηµατοοικονοµικής 

και Στατιστικής  
Παν/µίου Πειραιά

Ενδεικτικές πηγές:

http://www.tovima.gr:
Πώς ο εθνικισµός υποσκάπτει και την Εκκλησία και το έθνος, του π. Βασιλείου Θερµού
H καπηλεία του «εθνικισµού» από την άκρα ∆εξιά, του Σωτήρη Χατζηγάκη
Η επιρροή της Χρυσής Αυγής, του Νίκου Μουζέλη
Οι ρίζες της Ακροδεξιάς, του Άρη Ραβανου
Το βαρύ τίµηµα του φασισµού, της Χριστίνας Κουλούρη
Η άνοδος του νεοναζισµού στην Ελλάδα, του Θωµά Ψύρρα
http://www.apostoliki-diakonia.gr :
Η Ορθόδοξη Εκκλησία στην Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία, του Αρχιµ. Πλακίδα Deseille
http://el.wikipedia.org/wiki/:
Εθνικισµός, Φυλή, Έθνος, Εθνικοσοσιαλισµός, Παγανισµός
http://enthemata.wordpress.com
http://itzikas.wordpress.com
http://www.alopsis.gr
http://www.oodegr.com
http://www.antibaro.gr

∆ιαβάστε: 

Σε όποιον επιθυµεί να διαβάσει περισσότερα για το θέµα, η «Παρεµβολή» προτείνει το (διπλό) τεύχος (57:3-4, 2013) 
του θεολογικού περιοδικού St Vladimir’s Theological Quarterly, που εκδίδεται από το Ορθόδοξο Θεολογικό Σεµινά-
ριο του Αγίου Βλαδιµήρου (Νέα Υόρκη, Η.Π.Α.), αφιερωµένο στο ∆ιεθνές Θεολογικό Συνέδριο «Εκκλησιολογία και 
Εθνικισµός στη Μεταµοντέρνα Εποχή». 
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∆ευτέρα του Πάσχα: 

Ξεκινήσαµε από το Καρύτση 14 
στις 10 το πρωί, τα 18 µέλη της συ-
ντροφιάς της Αθήνας, µε όρεξη, έτοι-
µοι για το άγνωστο! Βοηθήσαµε όλοι 
και αφού φορτώσαµε τα πράγµατα, 
ξεκινήσαµε, «εξοπλισµένοι» µε καλή 
διάθεση και όρεξη, τη διαδροµή µας 
προς τη Θεσσαλονίκη.

Μετά από κάποιες σύντοµες στά-
σεις, πράγµατι φτάσαµε στους Ξενώ-
νες της Ιερατικής Σχολής «∆ιακονία», 
στα σύνορα Πυλαίας-Τούµπας. Το 
βράδυ επισκεφτήκαµε το κέντρο της 
πόλης, και θαυµάσαµε από κοντά το 
Λευκό Πύργο, τα πάρκα και τη πο-
λύ οργανωµένη συγκοινωνία. ∆εν 
παραλείψαµε βεβαίως να τιµήσουµε 
τη φηµισµένη κουζίνα της συµπρω-
τεύουσας!

Τρίτη 22/4

Με κάποια δυσκολία στο ξύπνηµα 
ξεκίνησε η δεύτερη ηµέρα της εκ-
δροµής... Η υπεροχή κάποιων άλλων 
ενοίκων των ξενώνων (που αργότε-

ρα συνειδητοποιήσαµε ότι ήταν το 
φοιτητικό τµήµα της Χριστιανι-
κής Στέγης Πατρών µε το οποίο 
συνδιοργανώσαµε 
την εκδροµή) ήταν 
εµφανής στο πρωινό !

Αφού πέρασε η ώρα και πλέον 
φάγαµε όλοι, ετοιµαστήκαµε για το 
δεύτερο και καθ› αυτό τµήµα της εκ-
δροµής. Πλέον στο πούλµαν είχαµε 
γίνει 35, και η ατµόσφαιρα ήταν 
πολύ ζωντανή. Αφού προµηθευτή-
καµε τα απαραίτητα µπουκάλια µε 
νερό (ήταν γνωστό ότι στη Σερβία 
και στα Σκόπια το νερό δεν είναι γε-
νικά πόσιµο), προχωρήσαµε προς τα 
σύνορα, και µετά τους απαραίτητους 
ελέγχους, µπήκαµε στα Σκόπια. 

 Εδώ αυτό που προξενούσε εντύ-
πωση και προκάλεσε συζήτηση ήταν 
η ονοµασία της χώρας. Πολλές 
φορές παρατηρήσαµε ταµπέλες 
στους δρόµους που είχαν προ-
κλητικό χαρακτήρα: «Welcome to 
Macedonia, Alexander of Macedon 
Motorway, Alexander the Great 
Airport» και αισθανθήκαµε την 
ανάγκη να γίνει πραγµατικά κάτι 
διαφορετικό, µια άλλη και πιο ουσι-
αστική προσέγγιση του ζητήµατος σε 
εθνικό επίπεδο. Παρατηρώντας, λοι-
πόν, αρκετές προκλητικές πινακίδες 
µε τον όρο «Μακεδονία», έπειτα από 

αρκετή ώρα αναµονής στα σύνορα 
και µετά από και την όχι και τόσο 
ευγενική συµπεριφορά των συνοριο-

φυλάκων φθάσαµε 
στα σύνορα µε τη 
Σερβία.

Όταν περάσα-
µε και τα σύνορα 
της Σερβίας, τότε 
αρχίσαµε να βλέ-
πουµε το τοπίο 
γύρω µας να αλ-
λάζει: Τα µεγάλα 

και άγονα βουνά 
έδιναν σιγά-σιγά τη θέση τους σε 
µικρότερους πράσινους λόφους. Σε 
ένα από τα πρώτα χωριά που βρήκα-
µε µπροστά µας µπαίνοντας, είδαµε 
µια επιγραφή: «Ευχαριστούµε τον Ελ-
ληνικό λαό για τη βοήθειά του» που 
µας συγκίνησε. Αργότερα µάθαµε ότι 
οι Σέρβοι πραγµατικά νιώθουν 
τους Έλληνες πολύ κοντά τους, 
κάτι που και εµείς οι ίδιοι δια-
πιστώσαµε.

Μετά από µια στάση για µεση-
µεριανό φαγητό που κάναµε σε ένα 
εστιατόριο, κοντά στο δρόµο, συ-
νεχίσαµε τη πορεία µας, ώσπου το 
απόγευµα, µέσα σε µια καταπληκτική 
εξοχική τοποθεσία συναντήσαµε 
τον π. Ερµόλαο, Ιεροµόναχο που 
µε τη διπλή γνώση Σερβικών και 
Ελληνικών, έγινε ο οδηγός µας.

Όλα κύλισαν οµαλά µέχρι και το 
βράδυ που φτάσαµε στη µονή Στου-
ντενίτσης και τακτοποιηθήκαµε στα 
δωµάτιά µας.

Τετάρτη 23/4

Η τρίτη ηµέρα µάς αποκάλυψε 
το µέρος στο οποίο µέναµε: Ήταν 
κάτι που δεν το είχαµε ξαναδεί. 
Ένας επιβλητικός ναός, µε φόντο 
µια δασωµένη πλαγιά, ενώ γρασίδι 

Ταξιδεύοντας µε τη ΧΦΕ στη Σερβία
Σύντοµο Οδοιπορικό

Ο Λευκός Πύργος στη Θεσσαλονίκη, 
το απόγευµα της πρώτης µέρας

Η Ιερά µονή Στουντένιτσας από τους ξενώνες

Οι προκλήσεις έδιναν και έπαιρναν!
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πλαισίωνε τα πέτρινα δροµάκια 
της µονής. Για λίγο θαυµάσαµε το 
τοπίο όµως, γιατί έπρεπε να ετοι-
µαστούµε γρήγορα για να συµµετά-
σχουµε στη Θ. Λειτουργία, η οποία 
ήταν ιδιαιτέρως κατανυκτική. Με-
τά την ξενάγησή µας, ακολούθησε 
ένα σύντοµο κέρασµα και το πρω-
ινό. Έτσι, αναχωρήσαµε από τη 
Στουντένιτσα µε κατεύθυνση 
την Ι.Μ Ζίτσας που είχαµε πα-
ρακάµψει τη προηγουµένη. Αφού 
προσκυνήσαµε στο µεγαλόπρεπο 
καθολικό, προχωρήσαµε προς την 
Ι.Μ Κοβίλιε, στην οποία είναι 
µοναχός ο π. Ερµόλαος. Για άλλη 
µια φορά µας κατέπληξε το όµορ-
φο τοπίο του µοναστηριού και η 
οµορφιά του χώρου. Ξεχωριστό 
ήταν και εδώ το καθολικό του 
µοναστηριού, το οποίο είχε ένα 
τεράστιο, ξύλινο, αναγεννησιακής 
τεχνοτροπίας τέµπλο. Εκτός όµως 
από αυτό, µπορέσαµε να δούµε 
από τα εργαστήρια της µονής 
το κηροποιείο και το ζυθοποιείο 
καθώς και την έκθεση. Αρκετοί 
επισκεφτήκαµε την έκθεση και 
αγοράσαµε ρούµι παραγωγής του 
µοναστηριού, αλλά και εικόνες. 

Αµέσως µετά, φτάσαµε στο ξενο-
δοχείο «Αετοί» (Orlovi) στο οποίο 
τακτοποιηθήκαµε και είχαµε το 
βραδινό µας. Αξέχαστος θα µας 
µείνει ο ιδιοκτήτης του ξενοδο-
χείου Νικολάι, ο οποίος γέννησε 
συναισθήµατα κάθε είδους στη 
συντροφιά µας!...

Πέµπτη 24/4

Την Πέµπτη, αφού πήραµε το 
πρωινό µας στο ξενοδοχείο, ξεκινή-
σαµε για την Ι.Μ Νόβο Χόποβο, 
στην οποία προσκυνήσαµε το 
ιερό λείψανο του Αγίου Θεοδώ-
ρου του Τήρωνος. Με την ευκαιρία 
επισκεφτήκαµε και την Ι.Μ Χόποβο, 
η οποία βρισκόταν µέσα σε πυκνό 
δάσος, το οποίο προσφερόταν για 
περίπατο. ∆εν ήµασταν σε καµία πε-
ρίπτωση έτοιµοι να αντιµετωπίσουµε 
παρόµοιο θέαµα! Γύρω µας και πά-
νω µας, υπήρχε πυκνή βλάστηση. Η 
υγρασία ήταν αισθητά µεγάλη. 

Μετά τη µονή Χόποβο, είδαµε 
από κοντά το κάστρο του Πετρο-
βαράντιν, βασισµένο σε σχέδια 
ενός µεγάλου Γάλλου µηχανικού, 
του Βωµπάν. Μας έκανε πολύ µεγά-
λη εντύπωση και η έκταση και η ποι-
ότητα των οχυρωµατικών έργων, που 
επέβλεπαν τη πόλη του Νόβι Σαντ. 

Στη συνέχεια, είδαµε και από 
κοντά αυτό που φαινόταν από το 
κάστρο και µας έκανε εντύπωση 
ιδιαίτερα η καθαριότητά της πόλης, 
τα νεοκλασικά κτίρια και το πάρκο. 
Επιπλέον, είδαµε εντυπωσιακούς 
ναούς, ωραία εστιατόρια και βρήκα-
µε µέρη, στα οποία µπορούσαµε να 
κάθήσουµε να µιλήσουµε.

Αφού µαζευτήκαµε µετά τον πε-
ρίπατό µας στο σηµείο συνάντησης, 
κατευθυνθήκαµε προς το κοντινό µο-
ναστήρι του Κας, το οποίο στάθηκε 

πολύ φιλόξενο. Η µοναχή Γερασίµη, η 
οποία ήταν στην Ελλάδα αρκετά χρό-
νια και µιλούσε ελληνικά, µας έδειξε 
τις εγκαταστάσεις του νεοσύστατου 
κοινοβίου και µας µίλησε για τις ερ-
γασίες που γίνονται για την αποπε-
ράτωσή του. Εντυπωσιαστήκαµε 
ιδιαιτέρως από το εργαστήριο 
ψηφιδωτών που προορίζονται 
για τον ιερό ναό. Ο τεχνίτης που 
δούλευε στα ψηφιδωτά, εργάστηκε 
για λίγο µπροστά µας και έτσι µπο-
ρέσαµε να δούµε µε λεπτοµέρεια τη 
δουλειά του.

Γυρίσαµε χωρίς κάποιο απρόοπτο 
στο ξενοδοχείο και είχαµε την ευκαι-
ρία να κάνουµε ένα µικρό νυχτερινό 
περίπατο στη πόλη του Κοβίλ. 

Παρασκευή 25/4

Το πρωινό της Παρασκευής µας 
βρήκε στον µητροπολιτικό ναό του 
Βελιγραδίου, στον οποίο φτάσαµε µε-
τά από µικρή διαδροµή, σε πλήρως 
πεδινό πλέον περιβάλλον. Θαυµά-
σαµε την µεγάλη του έκταση: Είναι 
ο µεγαλύτερος σε χωρητικότη-
τα ορθόδοξος ναός του κόσµου: 
µπορούν να χωρέσουν µέχρι και 
10.000 άτοµα όρθιοι! Για αρκετή 
ώρα όλοι µας απλώς κοιτάζαµε σε 
όλο το ύψος και το εύρος του… τι και 
αν δεν είναι ακόµη αγιογραφηµένος. 
Ψάλλαµε µε όλη µας την καρδιά το 
Χριστός Ανέστη, και η  χριστιανική 
µελωδία πληµµύρισε το ναό και τη 

Η θέα από το οχυρό του 
Πετροβαράντιν
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ψυχή µας. 
Στη συνέχεια, κατεβήκαµε στη 

κρύπτη που είναι κάτω από το ναό, 
και που προορίζεται ως τόπος ταφής 
των πατριαρχών.  Ήταν γεµάτη µε 
λαµπερό φωτισµό και είχε µαρµάρινο 
δάπεδο. Αυτά σε συνδυασµό µε τις 
νωπές τοιχογραφίες καθήλωναν τον 
επισκέπτη. 

Στη συνέχεια, περιηγηθήκαµε στο 
κάστρο του Βελιγραδίου, στο οποίο 
θαυµάσαµε το ρολόι του Ρήγα 
Φερραίου και την θέα στους πο-
ταµούς ∆ούναβη και Σάβα. Πολύ 
κοντά στην έξοδο του κάστρου ήταν 
το Πατριαρχείο, το οποίο επισκεφτή-
καµε και συναντήσαµε από κοντά τον 
ίδιο τον Πατριάρχη. Αφού πήραµε 
την ευλογία του, και ένα µικρό κέ-
ρασµα, µπήκαµε στο ξενοδοχείο Κα-
σίνα. Οι πιο τυχεροί είχαν δωµάτια 
που έβλεπαν στο κέντρο της πόλης.

Έπειτα, περπατήσαµε τη πόλη, µέ-
χρι το ∆ούναβη. Άξια λόγου ήταν και 
εδώ η ρυµοτοµία και η καθαριό-
τητά που υπήρχε στους δρόµους 
η οποία χαρακτήριζε γενικά, όλες 
τις πόλεις της Σερβίας.

Από τον περίπατό µας επιστρέ-
ψαµε το βράδυ για το γεύµα και για 
ξεκούραση.

Σάββατο 26/4

Η τελευταία ηµέρα της εκδροµής 
που περιελάµβανε στο πρόγραµµά 
της Σερβικό έδαφος είχε έγερση στις 
6:20 το πρωί, διότι στις 7:00 είχαµε 
αναχώρηση από το Βελιγράδι. Βεβαί-

ως όλοι αναπληρώσαµε τις χαµένες 
ώρες στο πούλµαν και για το λόγο 
αυτό όταν φτάσαµε στη γενέτει-
ρα του Μ. Κωνσταντίνου τη Νις, 
ήµασταν έτοιµοι για να δούµε την 
πόλη. Εδώ ο καθένας προσάρµοσε το 
πρόγραµµα ανάλογα µε την επιθυµία 
του: Άλλοι επιδιώξαµε τη συνανα-
στροφή, άλλοι να δούµε τη πόλη, ενώ 
άλλοι έκαναν µία βόλτα στο κάστρο,  
το οποίο προσφερόταν για περίπατο 
στους µεσαιωνικούς δρόµους του. 
Όταν επιστρέψαµε στο πούλµαν ήµα-
σταν εφοδιασµένοι για τη διαδροµή, 
διότι δεν θα είχαµε την ευκαιρία του 
µεσηµεριανού. Έτσι κύλισε οµαλά η 
επιστροφή µας στην Ελλάδα, η οποία 
έγινε δεκτή µε ενθουσιασµό, καθώς 
και η επιστροφή στη Θεσσαλονίκη.

Κυριακή 27/4 

Η Κυριακή µας άρχισε µε εκ-
κλησιασµό στον Ιερό Ναό του Αγ. 
∆ηµητρίου. Μετά την επιβλητική 
Θ.Λειτουργία, είχαµε τη δυνατότητα 
να προσκυνήσουµε το ιερό λείψανο 
του Αγίου. Από εκεί, οι περισσότεροι 
προχωρήσαµε να κεραστούµε σε µια 
καφετέρια, στην οποία ανταλλάξαµε 
κιόλας τηλέφωνα και στοιχεία. Στο 
σηµείο αυτό, Αθήνα και Πάτρα 
αποχαιρετίστηκαν, διότι η Αθήνα 
επέστρεψε µε το πούλµαν της εκδρο-
µής, ενώ η Πάτρα µε αυτοκίνητα, 
µε τον ίδιο τρόπο δηλαδή που συ-
ναντήθηκαν στη Θεσσαλονίκη. Για 
τα παιδιά της Αθήνας, το πούλµαν 
προσέφερε µια τελευταία ευκαιρία 

ψυχαγωγίας, καθώς και µια ευκαιρία 
για αυτοκριτική για την εκδροµή. 

Άλλοι από εµάς κατέβηκαν στη 
Θεσσαλονίκη, άλλοι στη Λαµία, στο 
σταθµό Κατεχάκη, στο κτίριό µας, 
Καρύτση 14, στην Αγ. Παρασκευή. 
Ο παρονοµαστής, όµως, ήταν κοι-
νός, και θετικός, και αυτή η εκδρο-
µή έδωσε σε όλους τη δυνατότητα 
να γνωρίσουµε καινούργια µέρη και 
πρόσωπα. Μία είναι η ευχή µας:

ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡ ΟΝΟΥ! 

Ο µητροπολιτικός 
ναός του Βελιγραδίου

Το κάστρο του Βελιγραδίου

Επιµέλεια:

Ανδρέας Τσαγκαρόπουλος
Φοιτ. Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών & Μηχανικών 
Υπολογιστών ΕΜΠ
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Το Ημερολόγιο της Προσκυνη-
ματικής Εκδρομής των φοιτη-

τριών της Χ.Φ.Ε. Αθηνών στην Κων-
σταντινούπολη, τη Διακαινήσιμο 
εβδομάδα του Πάσχα 2014.

Τρίτη του Πάσχα, 22 Απριλίου 
2014... έφτασε επιτέλους η 

μέρα της εκδρομής μας στην πα-
νέμορφη Κωνσταντινούπολη! Την 
Βασιλεύουσα Πόλη των Βυζαντινών 
Αυτοκρατόρων και των τόσων Αγί-
ων της Ορθοδοξίας! Την πόλη των 
θρύλων, των αρωμάτων και των χρω-
μάτων, της θάλασσας και των αντιθέ-
σεων που καταφέρνει να συστεγάσει 
Ορθοδοξία και Μουσουλμανισμό, 
Δύση και Ανατολή. 

Πρώτη στάση δεν μπορούσε 
παρά να είναι το Οικουμε-

νικό Πατριαρχείο, στην πάλαι ποτέ 
επιφανή συνοικία του Φαναρίου, 
όπου μετά την ξενάγηση και προ-
σκύνηση στον Πάνσεπτο Πατριαρ-
χικό Ναό του Αγίου Γεωργίου, δεχτή-
καμε την φιλοξενία, τις Αναστάσιμες 
ευχές και τις πατρικές ευλογίες της 
Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πα-
τριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου. 
Συνεχίζουμε την ανάβασή μας στα 
σοκάκια του Φαναρίου και ανάμεσα 
στα άλλοτε πλούσια αρχοντικά των 
Ελλήνων, υψώνεται ξαφνικά μπρο-
στά μας το μεγαλόπρεπο πορφυρό 
και περίτεχνο κτήριο της Μεγάλης 
του Γένους Σχολής, που παρά τους  
λιγοστούς πλέον Ρωμιούς Ορθόδο-
ξους («Ρουμ Ορτοντόξ») μαθητές της 

διατηρεί άσβεστη την μακραίωνη 
ιστορία των 500 χρόνων της!

Κατηφορίζουμε προς  την «πα-
ραλία» και σιγοτραγουδώντας 

για τον Βόσπορο επιβιβαζόμαστε στο 
κρουαζιερόπλοιο! Βυζαντινά θα-
λάσσια τείχη, Κάστρο της Ρούμελης 
(Ρούμελη Χισάρ), Πύργος του Γαλα-
τά, ξύλινες παραθαλάσσιες επαύλεις 
(«γιαλιά»), ανάκτορο Ντολμά Μπα-
χτσέ, Σιδηροδρομικός Σταθμός της 
Πόλης, είναι κάποια από τα αμέ-
τρητα αξιοθέατα που προλάβαμε να 
απαθανατίσουμε λίγο πριν ο ήλιος 
δύσει δίνοντας το έναυσμα για τον 
νυχτερινό περίπατό μας στον πιο 
πολυσύχναστο εμπορικό δρόμο της 
Πόλης: την Istiklal Caddesi, με τα 
υπέροχα ζαχαροπλαστεία και τα πα-
ραδοσιακά «κεμπαπ-τζίδικα». Κάπου 

Η Χ.Φ.Ε. πήγε στην Πόλη...
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στη μέση του δρόμου το χαρακτη-
ριστικό παραδοσιακό κόκκινο τραμ 
προσπαθεί  να βρει διέξοδο μέσα από 
την κοσμοσυρροή για να συνεχίσει 
τη διαδρομή του προς την πλατεία 
Ταξίμ!

Τετάρτη πρωί-πρωί ξεκινάμε 
με ανυπομονησία και σε λί-

γο αντικρίζουμε μπροστά μας την… 
Αγία Σοφία. Δεν χρειάζονται συ-
στάσεις. Το βλέμμα μας χάνεται 
στο μεγαλοπρεπές οικοδόμημα 
με το ζεστό κόκκινο χρώμα των 
τοίχων, τις περίτεχνες αψίδες και 
τους κίονες. Μπαίνουμε στον 
Ναό και με τη σκέψη μας ήδη 
να έχει μεταφερθεί στις ένδοξες 
εποχές του Βυζαντίου, μάς κό-
βεται η ανάσα από τον θεόρατο 

τρούλο που δίνει την εντύπωση 
ότι βρίσκεται μετέωρος μεταξύ 
ουρανού και γης. Ενώ αναζητούμε 
«την πύλη του μαρμαρωμένου Βασι-
λιά» ανεβαίνουμε στο Γυναικωνίτη 
και στεκόμαστε στο σημείο, όπου η 
βασίλισσα Θεοδώρα παρακολουθού-
σε τη Θεία Λειτουργία. Μας εντυπω-
σιάζουν τα χρυσοποίκιλτα ψηφιδωτά 
της Πλατυτέρας, της Δέησης και των 
Αυτοκρατόρων που δέονται μπροστά 
στην Παναγία.

Κατευθυνόμενες πλέον προς 
την έξοδο συνεχίζουμε την 

ξενάγηση στην πλατεία Σουλτάν 
Αχμέτ με τους «μπαχτσέδες» και τα 
συντριβάνια, το Μπλε Τζαμί και λίγο 
πιο κάτω το ανάκτορο των σουλτά-
νων Τοπ Καπί. Η βόλτα συνεχίζεται 

οδικώς παράλληλα με τα χερσαία 
Θεοδοσιανά τείχη, για να πιούμε το 
Αγίασμα στην Μονή Ζωοδόχου 
Πηγής Βαλουκλή, να προσκυνή-
σουμε τους τάφους των Πατριαρχών 
και ευεργετών του Πατριαρχείου, 
να θυμηθούμε ότι «νίψον ανομή-
ματα μη μόναν όψιν». Εκεί είχαμε 
την ευλογία να συναντήσουμε τον 
σεβ. Μητροπολίτη Φιλαδελφείας 
κ. Μελίτωνα, μαθητή  του αείμνη-
στου Τσιριντάνη. Στη συνέχεια, 
πορευθήκαμε στο Γηροκομείο του 
Ρωμαίικου Νοσοκομείου Βαλουκλή. 
Τα χέρια των γερόντων ορθάνοιχτα 
για να μας αγκαλιάσουν, τα αυτιά 
τους διψασμένα να ακούσουν το 
«Χριστός Ανέστη», τα χείλη τους να 
αγωνιούν για να προλάβουν να μας 
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εξιστορήσουν με κάθε λεπτομέρεια 
όλα τα περιστατικά της ζωής τους! 
Τα μάτια όλων μας συγκινημένα και 
ο νους μας να προσεύχεται για αυ-
τούς τους εναπομείναντες αφανείς 
ήρωες της Πόλης. 

Η Πέμπτη, τρίτη μέρα της εκ-
δρομής μας, ήταν αφιερωμέ-

νη στα Πριγκηπόνησα, ένα σύμπλεγ-
μα δέκα νησιών στη θάλασσα του 
Μαρμαρά, νότια της Κωνσταντινού-
πολης. Τα νησιά αυτά αποτέλεσαν 
τόπο εξορίας αυτοκρατόρων, πρι-
γκίπων και άλλων σημαντικών προ-
σωπικοτήτων. Πρώτη μας στάση η 

Χάλκη, η οποία οφείλει το όνομά της 
στα μεταλλεία χαλκού που υπήρχαν 
στο νησί κατά την αρχαιότητα. Στο 
χώρο της της Θεολογικής Σχολής της 
Χάλκης ξεναγηθήκαμε στους κήπους 
της, που διαμορφώνονται από έναν 
παλιό χφίτη, τον κ. Νικόλαο Θυμά-
κη και αφού προσκυνήσαμε στο 
ναό της Μονής της Αγίας Τριάδας, 
είχαμε την τιμή να συναντήσουμε 
τον Μητροπολίτη Προύσης κ.κ. 
Ελπιδοφόρο, ο οποίος μας εξήγησε 
την επιβεβλημένη ανάγκη να ξανα-
νοίξει άμεσα η σχολή. Αποχαιρετώ-
ντας τη Χάλκη, πήραμε το καράβι 
για το επόμενο νησί, την Πρίγκηπο, 

το μεγαλύτερο από τα νησιά του συ-
μπλέγματος. Στην Πρίγκηπο είχαμε 
την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε  
τα ιππήλατα αμαξάκια (παϊτόνια) για 
να διασχίσουμε το νησί και από το 
σημείο που μας άφησαν να ανηφο-
ρίσουμε για τον Άγιο Γέωργιο τον 
Κουδουνά. Η θέα που αντικρίσαμε 
μας αποζημίωσε για τον κόπο που 
κάναμε να κατακτήσουμε την κορυ-
φή. Κατηφορίζοντας προς το λιμά-
νι, συνεχίσαμε τη βόλτα μας στην 
προκυμαία του νησιού. Η επιστροφή 
με το καραβάκι στην Κωνσταντινού-
πολη ήταν γεμάτη κέφι & τραγούδι, 
καθώς δεν σταματήσαμε λεπτό να 
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τραγουδάµε στην πρύµνη του καρα-
βιού, δίνοντας την εντύπωση στους 
Έλληνες συνταξιδιώτες πως ήµασταν 
από κάποιο µουσικό σχολείο! Η µέ-
ρα µας έκλεισε µε βραδινή ξενάγηση 
στα µνηµεία: στην Αγία Σοφία, στο 
Μπλε Τζαµί, στον ιππόδροµο, το Γενί 
Τζαµί και άλλα. 

Η Παρασκευή της Ζωοδόχου 
Πηγής ξεκίνησε µε εκκλησι-

ασµό στον Άγιο Γεώργιο στο Φανάρι. 
Έπειτα, επισκεφτήκαµε τη Μονή της 
Χώρας και θαυµάσαµε τα περίτεχνα 
και συνάµα τόσο ξεχωριστά ψηφιδω-
τά της. Επόµενη στάση αποτέλεσε ο 
ναός της Παναγίας των Βλαχερνών, 
εκεί όπου το 626 µ.Χ. οι Βυζαντινοί 
µε πρωτοστάτη τον Πατριάρχη Στέρ-
γιο έψαλαν τον «Ακάθιστο Ύµνο» στην 
Παναγία, αποδίδοντας τα νικητήρια 
και την ευγνωµοσύνη τους «Τῇ ὑπερ-
µάχῳ Στρατηγῷ», η οποία µε θαυµα-
στό τρόπο έλυσε την πολιορκία της 
Κωνσταντινούπολης από τους Αβά-
ρους και Πέρσες. Στη συνέχεια, πήγα-
µε στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας 
και αργότερα, στο Ζωγράφειο Λύκειο, 
όπου απολαύσαµε την αβραµιαία πο-
λίτικη φιλοξενία. Ο διευθυντής κ.∆ερ-
µετζίογλου µας καλωσόρισε και µας 
µίλησε όχι για τα προβλήµατα της 
ελληνικής µειονότητας, αλλά για την 
ίδια την µειονότητα, η οποία όπως 
χαρακτηριστικά είπε: «Πάντα υπάρχει 
και διατηρείται ζωντανή, αλλά είναι η 
πρώτη που επηρεάζεται από τις εκάστο-
τε πολιτικές διακυµάνσεις στα πολιτικά 
πράγµατα των δύο χωρών». Στο τέλος 
της µέρας δεν θα µπορούσαµε να πα-
ραλείψουµε να πάµε στην κλειστή 
αγορά για τα ψώνια µας. Το Καπαλί 

Τσαρσί (Kapali 
Carsi= σκεπαστό 
παζάρι) είναι από 
τις µεγαλύτερες 
κλειστές αγορές 
του κόσµου, κα-
θώς περιλαµβά-
νει περισσότερα 
από 3.000 κατα-
στήµατα. 

Ξηµερώνει 
Σάββατο 

και δυστυχώς 
η εκδροµή µας 
φτάνει στο τέ-
λος της… Απο-
χαιρετούµε την 
Κωνσταντινού-
πολη γεµάτες 
από εικόνες και 
βιώµατα µε τους 
Έλληνες της 
οµογένειας. Οι 
οµορφιές της Βα-
σιλεύουσας µας 
έχουν θαµπώ-
σει. Όσο πλησιάζουµε στα σύνορα, 
τόσο εντονότερα νιώθουµε ότι ένα 
κοµµάτι του εαυτού µας έχει µείνει 
πίσω στην Πόλη. Η εκδροµή µας 
τελειώνει µε µια βόλτα στην πόλη 
της Αλεξανδρούπολης, από όπου 
επιστρέφουµε αεροπορικώς στην 
Αθήνα.  Η σκέψη µας, όµως, πλα-
νιέται «στου Βοσπόρου τα αγιονέρια, 
κάτω από την Αγιά Σοφιά» και δίνουµε 
την υπόσχεση ότι θα επιστρέψουµε 
σύντοµα στην Πόλη των Πόλεων, 
(αφού κατά την παράδοση: «Πάλι µε 
χρόνια µε καιρούς, πάλι δικά µας θα 
‘ναι»).  Ας δοξάσουµε τον Θεό που 

µας αξίωσε να πραγµατοποιήσουµε 
αυτή την προσκυνηµατική εκδροµή 
και ψάλλοντας τους αναστάσιµους 
ύµνους µε τους Έλληνες της Κων-
σταντινούπολης να µεταφέρουµε 
χαρά και προσδοκία σ’ αυτούς που 
µέσα στην µουσουλµανική τουρκική 
κοινωνία φυλάνε Θερµοπύλες για 
την Ορθοδοξία και τον Ελληνισµό.

Επιµέλεια:

Πηνελόπη Τερζάκη
Φοιτ. Οδοντιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.

Στέλλα Τσίγκου
Φοιτ. Νοµικής Σχολής Α.Π.Θ
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Nous excitons la curiosité du public

«Ἐρεθίζουµε τὴν 
περιέργεια τοῦ κοι-
νοῦ». Αὐτὴ ἦταν ἡ 
ἀπάντηση τοῦ ἔτε-

ρου Μεγαλέξαντρου 
στὸν Παῦλο Νιρ-

βάνα ποὺ ἤθελε νὰ 
τὸν φωτογραφίσει 
µὲ τὴν Kodak τῆς 

ἐποχῆς.

Κάποτε χαµογελοῦσα ἔως καὶ 
εἰρωνευόµουν τὶς γιαγιάδες 

µου (Θεὸς σχωρέσ’ τες), ποὺ γιὰ 
νὰ ὑποστηρίξουν τἢν γνώµη τους 
ἔναντι τοῦ παπποῦ, τῆς κόρης, τῆς 
συννυφάδας, τῆς ἀδερφῆς, τῆς ξα-
δέρφης κ.ο.κ. ἐπικαλοῦνταν τὴν µε-
γάλη αὐθεντία «ἀφοῦ τὸ εἶπε καὶ ἡ 
τελεόραση»! Πραγµατικὰ νοσταλγῶ 
αὐτὰ τὰ λίγα χρόνια πιὸ πρίν, γιατὶ 
τώρα µὲ τὸ google γεµίσαµε αὐθε-
ντίες. Λόγιοι καὶ ἄλογοι προσπαθοῦν 
νὰ πείσουν, νὰ ἀλλάξουν τὸν κόσµο, 
χάριν τοῦ πολιτικὰ ὀρθροῦ ἢ ἄλλως 
τοῦ «politically correct». Φλύαροι, 
ἀφοῦ πέρασαν τὰ χρόνια καὶ δὲν 
τοὺς παίρνει πλεόν νὰ καθρεπτί-
ζονται, προσκυνοῦν αὐτάρεσκα τὰ 
γράµµατά τους. Αλλά, ἄλλο πράγµα 
τὰ λόγια καὶ ἄλλο ὁ Λόγος, ἄλλο 
πράγµα ἡ πίστη καὶ ἄλλο ἡ ἀρθρο-
γραφία ἢ ὁ σχολιασµός, µᾶλλον, κατὰ 
τὴ φράση τοῦ νέου ποιητῆ «ὅµως 
τὸ Φῶς εἶναι ἄλλο πράγµα ἀπὸ τὴν 
τηλεοπτικὴ ὑποβολή». 

Περιστατικό πρῶτο. Εἶναι 
γνωστὴ ἡ ἧττα τοῦ πολίτι-

καλλυ κορέκτ ἄλλης ἐποχῆς, Μενέ-
λαου Λουντέµη στὸ νὰ πείσει ἕναν 
καραγκιοζοπαίκτη νὰ βγάλει τὸν 

Σταυρὸ ἀπὸ τὸ δόρυ, ἀπὸ τὴ φιγού-
ρα τοῦ Μεγαλέξανδρου. Ἀπαντᾶ ὁ 
Γιαραµούκης τοῦ Λουντέµη. - Ἄκου! 
Νὰ πεῖς τὰ χαιρετίσµατα σ’ αὐτοὺς 
τοὺς ψαλιδόκωλους, ὅτι δὲν ξέρουν τί 
τοὺς γίνεται! Ἐγὼ ὁ Γιαραµούκης πές 
τους, τοὺς λέω αὐτό! Τέλεψα. […] Ἐγὼ 
θὰ κοτσάρω τὸν Σταυρὸ στὸ δορατό 
του κι’ ὅποιος θέλει ἂς θυµώσει!

Περιστατικὸ δεύτερο. ”Nous 
excitons la curiosité du 

public” “Ἐρεθίζουµε τὴν περιέργεια 
τοῦ κοινοῦ”. Αὐτὴ ἦταν ἡ ἀπάντη-
ση τοῦ ἔτερου Μεγαλέξαντρου στὸν 
Παῦλο Νιρβάνα ποὺ ἤθελε νὰ τὸν 
φωτογραφίσει µὲ τὴν κόδακ τῆς 
ἐποχῆς. Ποιοῦ κοινοῦ, ἑνὸς κοιµι-
σµένου γκαρσονιοῦ, ἑνὸς γεροντά-
κου ποὺ λιαζότανε καὶ δυὸ λουστρά-
κων ποὺ παίζανε παράµερα. Τελικῶς 
ἡ φιλία νίκησε τὸ ζορµπαλίκι καὶ ὁ 
Παπαδιαµάντης µὲ σκυµµένα µάτια 
[Κύριος σώσει κύφοντα ὀφθαλµοῖς 
(Ἰώβ, κβ΄,29)] φωτογραφήθηκε. 

Περιστατικὸ τρίτο. Στὸ περίφη-
µο «ρεβεγιόν» τοῦ Μεγάλου 

Σαββάτου πρὸς Κυριακὴ τοῦ Πᾶσχα, 
δὲν ἀκοῦµε γιὰ κανἐναν Χριστὸ νὰ 
περιίπταται πάνω τῶν µαρµάρων, 
οὔτε γιὰ καµιὰ ἔκρηξη ἢ κάποιο 

µπάµ. Στὴν εὐαγγελικὴ περικοπὴ 
ἀκοῦµε οὐκ ἔστιν ὧδε… τὸ κενὸ 
µνηµεῖο εἶναι τὸ σηµαντικὸ τῆς 
ἱστορίας. Αὐτὸ ποὺ µᾶλλον ἀκοῦµε 
ἀπὸ τὰ ἀναστάσιµα τροπάρια εἶναι 
τὸ ἀνέστης ἐκ τοῦ τάφου ὡς ἐκ πα-
στάδος προελθών, ὁ Χριστὸς σηκώ-
θηκε ὡς ἀπὸ νυφικὴ κλίνη. Ποῦ ὁ 
θόρυβος λοιπὸν;

Τί εὐκοπώτερον λοιπόν; Νὰ 
ἀσχολεῖσαι περὶ τὸ ἕργον τὸ 

λεγόµενο περίεργο, νὰ ἐρεθίζεις 
τὴν περιέργεια, ὥστε νὰ βουίζουν 
στὰ αύτιά σου οἱ λογισµοί, παρὰ νὰ 
ασχολεῖσαι µὲ τὸ ἕργο, δηλαδή πὼς ὁ 
θάνατος καταργείται µὲ θάνατο. Ὅλο 
λοιπὸν τὸ παιχνίδι τῶν ἐντυπώσεων 
καὶ τῆς φαντασµαγορίας καταργεῖται 
τῇ Ἀναστάσει Αὐτοῦ. Ἄλλωστε τὰ 
τελευταία χρόνια τὸ τραγουδᾶ κι ὁ 
Θανάσης Παπακωνσταντίνου «κι 
ἐκεῖ στῆς γῆς τὶς µυρωδιές/στὴν παι-
χνιδιάρα σήψη/ὁ Ἔρωτας τὸ θάνατο 
µπόρεσε νὰ νικήσει».

Α.Χ.  Β.Α.Χ.
Ἀνέστη Χριστός. Βεβαίως Ανέστη Χριστός.

Επιµέλεια:

Μη. Νᾶ.Σ
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Η ΧΦΕ μέσα στα πλαίσια του 
τομέα καταρτισμού και λα-

τρευτικών εκδηλώσεων οργάνωσε 
για το ακαδημαϊκο έτος 2013-2014 
σειρά σεμιναρίων με θέμα «Η  
Εσχατολογία της Εκκλησίας» και 
εισηγητή το θεολόγο κ. Ιωάννη 
Αγγελόπουλο.  Το θεολογικό σεμι-
νάριο πραγματοποιήθηκε  από το 
Νοέμβριο έως και τον Απρίλιο σε έξι 
θεματικές υποενότητες.

Η εσχατολογία ως όρος και 
κεφαλαιώδους σημασίας 

προοπτική για την εξέλιξη της 
θεολογικής επιστήμης σε πα-
γκόσμιο επίπεδο δεν έχει παρά 
ενός μόνο αιώνα ιστορία. Αν στη 
Δύση η εσχατολογία δεν αποτέλεσε 
παρά το τελευταίο κεφάλαιο της δογ-
ματικής διδασκαλιας της Εκκλησίας, 
στη λειτουργική πράξη της Ανατολής 
ήταν το σημείο έναρξης και ο δείκτης 
πορείας της ζωής της Εκκλησίας. 

Σύμφωνα με τη διδασκαλία 
της Ορθόδοξης Εκκλησίας, 

η παρούσα ζωή είναι ο δρόμος 
που οδηγεί στην αιωνιότητα: 

«η αγωνιζομένη Εκκλησία» που 
μετασχηματίζεται σε «θριαμβέυ-
ουσα Εκκλησία». Η εσχατολογία 
της Ορθοδοξίας δεν αφαιρεί την 
αξία της παρούσας ζωής, αλλά η 
αντίληψή της λαμβάνει μια νέα, 
ανώτερη αιτιολόγηση. 

Ο θάνατος, η μερική κρίση 
και η μέση κατάσταση των ψυ-
χών (10/11/2013)

Θάνατος είναι ο προσωρινός 
χωρισμός της ψυχής από το 

σώμα. Είναι παρέμβλητος στη φύση 
γιατί είναι καρπός της αμαρτίας του 
ανθρώπου και της απομάκρυνσής 
του από το Θεό. Ο Χριστός με τα 
Πάθη, το Σταυρό και την Ανάστα-
σή Του κατήργησε οντολογικά το 
θάνατο και έδωσε τη δυνατότητα 
στον άνθρωπο να τον υπερβεί ζώ-
ντας μέσα στην Εκκλησία. Υπάρχει 
πνευματικός, σωματικός και αιώνιος 
θάνατος. Πνευματικός είναι η άρση 
της Χάριτος του Θεού από την ψυχη 
και σωματικός είναι ο χωρισμός της 
ψυχής από το σώμα, ενώ αιώνιος 

θάνατος είναι η ατελεύτητη ύπαρξη 
της ψυχής μακριά από τη βασιλεία 
του Θεού. Βαρύνουσα σημασία για 
την πνευματική ζωή των ανθρώπων 
έχει η μνήμη του θανάτου. Κατά 
τους Τρεις Ιεράρχες δεν αποτελεί 
αρνητική, αλλά θετική ενέργεια, που 
οδηγεί τον άνθρωπο σε εγρήγορση 
και σωφρονισμό. Έχει μεγάλη αφυ-
πνιστική δύναμη, δείχνει το μάταιο 
των περισσοτέρων εγκοσμίων επι-
διώξεων του ανθρώπου και βοηθάει 
αποφασιστικά στον αγώνα κατά του 
πειρασμού και της αμαρτίας αξιολο-
γώντας τα πράγματα του παρόντος 
και αξιοποιώντας τα ιεραρχικά με 
κριτήρια αιωνιότητας. 

Όσον αφορά τη μερική κρίση, 
ο κ. Αγγελόπουλος αναφέρθη-

κε στη διαδρομή της ψυχής μετά το 
θάνατο, στον τελωνισμό των ψυχών, 
στην πρόγευση και τη μέση κατάστα-
σή τους καθώς και στο αμετάβλητο 
της κατάστασης αυτής, τονίζοντας 
ότι «μετὰ δὲ θάνατον οὐκέτι τροπή, 
οὐκέτι μετάνοια…». Στη συνέχεια 
επισήμανε τη μεγάλη σπουδαιότητα 
των μνημοσύνων για την ανάπαυση 
των ψυχών, χαρακτηριστικά δε είπε 
ότι με τις προσευχές και τις δεήσεις 
υπέρ «μακαρίας μνήμης καί αἰωνί-
ου ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν» υπο-
βάλλουμε αίτηση χάριτος για τους 
κεκοιμημένους μας αδελφούς στον 
δίκαιο Κριτή με δεδομένη την πίστη 
της Εκκλησίας ότι ο θάνατος δεν αί-
ρει τη σχέση ανάμεσα στο στρατευό-
μενο και το θριαμβεύον τμήμα της. 
Εν κατακλείδει τόνισε ότι η στάση 
απέναντι στο θάνατο αποτελεί 
ποιοτικό κριτήριο πίστης και 
αυθεντικότητας του Χριστιανού.

Το τέλος του κόσμου και ο 
αντίχριστος (8/12/2013)

«Παιδία, ἐσχάτη ὥρα ἐστί, 
καὶ καθὼς ἠκούσατε ὅτι 

ὁ ἀντίχριστος ἔρχεται, καὶ νῦν ἀντί-

ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: 
«Η ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ»
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χριστοι πολλοὶ γεγόνασιν· ὅθεν γινώ-
σκομεν ὅτι ἐσχάτη ὥρα ἐστίν.» (Α’ Ιω. 
2:18) «Όμως ιδιοτρόπως και εξαιρέως 
αντίχριστος λέγεται ο επί τη συντε-
λεία του αιώνος ερχόμενος». Με τις 
παραπάνω θεολογικές περικοπές ο 
εισηγητής προσδιόρισε την έλευση 
και τους σκοπούς του αντιχρίστου. 
Ο αντίχριστος θα είναι άνθρωπος, ο 
οποίος θα δρα ως πλήρες ενεργού-
μενο του διαβόλου και σε πλήρη ενα-
ντίωση με τον Ιησού Χριστό, όντας 
πολιτικό πρόσωπο και εν τέλει πα-
γκόσμιος κυβερνήτης. Η εξουσία του, 
με βασικό όπλο την παραπλάνηση 
θα σημάνει τη σταδιακή επικράτηση 
του κακού σε ολόκληρη τον Κόσμο 
με σκοπό την πλήρη υποταγή των 
ανθρώπων. Τα μέσα της επιβολής του 
θα είναι το χάραγμα με τον αριθμό 
666 που υποδηλώνει το όνομά του, 
καθώς και ο απηνής διωγμός των 
πιστών: «ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι 
ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, 
τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν 
τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ» (Αποκ. 13:17). 
Η κυριαρχία του θα διαρκέσει τρει-
σήμισυ έτη και στο διάστημα αυτό θα 
εμφανιστούν και θα μαρτυρήσουν οι 
προφήτες Ηλίας και Ενώχ. Στα Ιερά 
Ευαγγέλια και στην Αποκάλυψη του 
Ιωάννου αποτυπώνονται συγκλονι-
στικές περιγραφές και συμβολικές 
εικόνες της συντέλειας του κόσμου, 
όμως η τελική νίκη θα είναι του Χρι-
στού- «ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος οὗτος 
σωθήσεται». Ο κ. Αγγελόπουλος κα-
τέληξε ότι μέσα στα πλαίσια της αυ-
ξανόμενης αμαρτίας, η πίστη και η 
πνευματική θωράκιση αποτελούν 
τα μοναδικά εφόδια απέναντι 
στην έσχατη ώρα. 

Η ανάσταση των νεκρών 
(19/1/2014)

Η ανάσταση των νεκρών απο-
τελεί ένα μεγάλο και ίσως το 

σημαντικότερο κεφάλαιο της Εσχα-
τολογίας της Εκκλησίας, καθώς και 
κεντρικό θέμα του χριστιανικού 
κηρύγματος. Συνδέεται άρρηκτα 
με τη Δευτέρα Παρουσία, την τελι-
κή κρίση και την αιώνιο ζωή. Ο κ. 

Αγγελόπουλος αναφέρθηκε αρχικά 
στην ανάσταση των νεκρών ως 
βασικό δόγμα πίστεως: «Προσδοκῶ 
ἀνάστασιν νεκρῶν», όπως επίσης και 
στην ανάσταση ως την κατάργηση 
του σωματικού θανάτου, χρησιμο-
ποιώντας την αντίστοιχη πάντα 
αγιογαφική τεκμηρίωση. Τονίστηκε 
ιδιαίτερα η διαφορά της ανάστασης 
από τη μετενσάρκωση, αλλά και ο 
σεβασμός του σκηνώματος που επι-
βάλλει την ταφή και όχι την καύση. 
Κύριο σημείο της εισήγησης απο-
τέλεσε ο λόγος περί  Ανάστασεως 
του Χριστού, ως θεμέλιο της κοινής 
ανάστασης των ανθρώπων, άλλων 
«εἰς ἀνάστασιν ζωῆς» και άλλων «εἰς 
ἀνάστασιν κρίσεως» (Ιω. 5:29), με 
αναφορά επίσης στην ανάσταση της 
βούλησης κάθε ανθρώπου που συ-
ντελείται στην επίγεια ζωή μέσω της 
μετάνοιας. Προδρομικά στοιχεία της 
κοινής ανάστασης είναι τα λείψανα 
των αγίων που προαναγγέλλουν 
την αφθαρτοποίηση της κτίσεως. Το 
αδιαμφισβήτητο γεγονός της Ανά-
στασης του Χριστού θεμελιώνει την 
Εκκλησία και την Ορθόδοξη πίστη 
αφού «εἰ δὲ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται, μα-
ταία ἡ πίστις ὑμῶν» (Α’ Κορ. 15:17), 
όπλισε με τόλμη και θάρρος τους 
μάρτυρες και μετέτρεψε το θάνατο 
σε ύπνο. Τελευταίο σημείο της ει-
σήγησης, η κατάσταση των αναστη-
μένων σωμάτων τα οποία θα είναι 
αφθαρτοποιημένα και εξαϋλωμένα, 
όπως ακριβώς ήταν και το σώμα του 
Αναστάντος Χριστού και απαλλαγμέ-

να από τις ανάγκες του σημερινού, 
φθαρτού σώματος. Τα νέα, μεταμορ-
φωμένα και αναστημένα σώματα θα 
αποτυπώνουν θα χαρακτηριστικά 
της ψυχής και θα γεύονται μαζί με 
αυτή τη μέλλουσα μακαριότητα στον 
παράδεισο, ή την οδύνη της αιώνι-
ας κόλασης. Ο εισηγητής κατέληξε 
πως απαραίτητος είναι ο αγώνας 
για την πρώτη ανάσταση, αυτή  
της ανθρώπινης βούλησης με τη 
μετάνοια-μεταστροφή και κατά 
Χριστόν ζωή. 

Η Δευτέρα Παρουσία του 
Χριστού και η Τελική Κρίση 
(16/2/2014)

Η Δευτέρα Παρουσία σηματο-
δοτεί την έλευση του Κυρίου 

ο οποίος «ἐρχόμενος μετά δόξης» ως 
βασιλιάς θα κρίνει ζώντες και νε-
κρούς. Είναι αδύνατο για την ανθρώ-
πινη γραφίδα να συλλάβει το μέγεθος 
της κοσμογονίας που θα επισυμβεί. 
Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος γράφει 
χαρακτηριστικά: «Ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ υἱὸς 
τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ 
πάντες οἱ ἅγιοι ἄγγελοι μετ’ αὐτοῦ, τότε 
καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ· 32 καὶ 
συναχθήσεται ἔμπροσθεν αὐτοῦ πάντα 
τὰ ἔθνη» (Ματθ. 25: 31-32). Ο χρό-
νος της Δευτέρας Παρουσίας είναι 
άγνωστος στους ανθρώπους- παρά 
τη χιλιαστική δοξασία που προέκυψε 
από παρερμηνεία της Αποκάλυψης- 
και γι’ αυτό απαιτείται αδιάκοπη 
πνευματική εγρήγορση. Προδρομι-
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κά σημεία της Δευτέρας Παρουσίας 
του Χριστού αποτελούν η κήρυξη 
του Ευαγγελίου σε όλα τα έθνη, η 
επιστροφή του ιουδαϊκού έθνους 
στο Χριστό, η αποστασία, η ανομία 
και η έλευση του Αντιχρίστου και 
η αύξηση του ηθικού και φυσικού 
κακού. Θα ακολουθήσει η ανάστα-
ση των νεκρών και η μεταμόρφωση 
των ζώντων. Η τελική κρίση που θα 
γίνει ενώπιον ανθρώπων και αγγέ-
λων θα είναι δίκαιη και αμετάκλητη, 
θα σημάνει τη φανέρωση πάντων 
των κρυπτών, θα είναι κρίση έργων, 
προθέσεων, σκέψεων και λόγων. Ο 
Κύριος «ἀποδώσει ἐκάστω κατὰ τὰ ἔργα 
αὐτοῦ» (Ρωμ. 2: 6). Ο κ. Αγγελόπου-
λος περαίωσε την παρουσίαση του 
θέματος με την κατακλείδα ότι η αυ-
θεντική μετάνοια και η ορθή εξο-
μολόγηση θα σώσει τον άνθρωπο 
από τη μέλλουσα καταισχύνη. 

Η Κόλαση (16/3/2014)

Τι είναι κόλαση; Ο ίδιος ο Κύ-
ριος μίλησε γι αυτήν και την 

ονόμασε «κάμινον τοῦ πυρός», όπου 
«ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς 
των ὀδόντων». Δεν ενννοεί βέβαια ότι 
ο τόπος της διαμονής των κολασμέ-
νων κατά την αιωνιότητα θα είναι 
ένα καμίνι φωτιάς. Με την τρομερή 
όμως αυτή εικόνα θέλει να μας βοη-
θήσει να αντιληφθούμε κάπως το μέ-
γεθος της οδύνης και των βασάνων 
τα οποία θα προκαλούν οι φοβερές 
ποινές της κολάσεως. Ο Ευαγγελι-
στής Μάρκος διασώζει στο Ευαγ-
γέλιό του την εξής ρήση του Κυρίου 
αναφορικά με την κόλαση: «πῦρ τὸ 
ἄσβεστον, ὅπου ὁ σκώληξ οὐ τελευτᾷ 
καὶ τὸ πῦρ οὐ σβέννυται» (θ’ 44,46,48). 
Συστατική ουσία της κόλασης είναι η 
απομάκρυνση του ανθρώπου από το 
Θεό και τρομερές της συνέπειες μη 
δυνατότητα μέθεξης με το Θεό και 
η ακοινωνησία με τους ανθρώπους. 
Με βάση την πνευματική κατάσταση 
του ανθρώπου υπάρχουν βαθμίδες 
και στην κατάσταση της κόλασης. 
Στο σημείο αυτό ο εισηγητής έθεσε 
το ουσιαστικό ερώτημα αν η άπειρη 
αγαθότητα του Θεού συμβιβάζεται με 

την πραγματικότητα της κόλασης και 
τόνισε πως η ύπαρξή της δεν αναι-
ρεί την ατελεύτητη αγάπη του Θεού 
προς τον άνθρωπο, είναι όμως απο-
τέλεσμα της ελεύθερης επιλογής του 
ανθρώπου να μην ακολουθήσει το 
θέλημα Του και της μη μετοχής του 
στη θεία αγάπη. Με δεδομένο ότι και 
στην επίγεια τάξη των πραγμάτων 
υπάρχει κολασμός της παραβατικής 
συμπεριφοράς, η αιώνια κόλαση 
συνιστά ανταπόδοση και αντίδοση 
των επιγείων βιωμάτων. Επιπρόσθε-
τα αναφέρθηκε πως η αιωνιότητα 
της κόλασης στην Ορθόδοξη θεολο-
γία έρχεται σε πλήρη αντίθεση με 
την κακοδοξία των Λατίνων για το 
Καθαρτήριο πύρ και την ωριγένεια 
κατάσταση των πάντων. Στον επίλο-
γο, ο εισηγητής υπογράμμισε ότι η 
μετάνοια και η αρετή αποτελούν 
μαζί με τις πρεσβείες των Αγίων 
της Εκκλησίας μας τα ασφαλέ-
στερα εχέγγυα για την αποφυγή 
της κόλασης.

Ο Παράδεισος, η ανακαίνι-
ση, συντέλεια της κτίσεως (6-
4-2014)

Τα σημεία που αναπτύχθηκαν 
στην έκτη εισήγηση του φετι-

νού θεολογικού σεμιναρίου αναφέ-
ρονται στα τελευταία κεφάλαια της 
Εσχατολογίας της Εκκλησίας, στον 
Παράδεισο και τη συντέλεια της κτί-
σεως. Ο Παράδεισος που συνιστά 
την αιώνιο ζωή μέσα στη βασιλεία 
του Θεού, θα είναι -όπως και η κό-
λαση- κατάσταση, τρόπος και όχι 
τόπος, η δόξα και η μακαριότητα 
των αγίων και η μέθεξη με το Θεό. 
Θα υπάρχουν βαθμίδες δεδοξασμέ-
νων αγίων, αφού «ἀστὴρ γὰρ ἀστέρος 
διαφέρει ἐν δόξῃ» (Α’ Κορ. 15: 41). Στα 
Ιερά Ευαγγέλια αποτυπώνονται με 
ενάργεια και με συμβολικές εικόνες 
οι περιγραφές του τέλους: «ὁ ἥλιος 
σκοτισθήσεται καὶ ἡ σελήνη οὐ δώσει τὸ 
φέγγος αὐτῆς, καὶ οἱ ἀστέρες πεσοῦνται 
ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ αἱ δυνάμεις τῶν 
οὐρανῶν σαλευθήσονται» (Ματθ. 24: 
29). Το τέλος του κόσμου θα είναι 
«παλλιγγενεσία», ανακαίνιση και όχι 

καταστροφή, κάθαρση και απελευ-
θέρωση από την αμαρτία και τη 
φθορά, αφθαρτοποίηση της κτίσης 
και συμμετοχή της στην «ἐλευθερία 
τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ» (Ρωμ. 
8: 11). Τα όσα θα συμβούν στη μέλ-
λουσα συντέλεια της κτίσεως είναι 
απόρρητα και υπερβαίνουν την αντι-
ληπτική ικανότητα του ανθρώπου. «ἃ 
ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε καὶ οὖς οὐκ ἤκουσε 
καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, ἃ 
ἡτοίμασεν ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν» 
(Α’ Κορ. 2: 9). Το μόνο που μένει σε 
μας είναι η παντοτινή δοξολογία 
του Θεού για το πάνσοφο σχέδιο 
της σωτηρίας του σύμπαντος κό-
σμου, κατέληξε ο κ. Αγγελόπουλος. 

Βιβλιογραφία

CULLMAN OSCAR, Αθανασία της 
ψυχής η ανάσταση εκ των νεκρών. 
Η μαρτυρία της Καινής Διαθήκης, 
Αθήνα: Άρτος Ζωής, 2004

ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Με-
τενσάρκωση ή ανάσταση. Ορθόδοξη 
θεώρηση του κακού, Αθήνα 1995

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Το μυστήρι-
ον του θανάτου, Αθήναι: Σωτήρ, 1980

Θάνατος, Ανάσταση και αιώνια ζωή. Αγιο-
γραφική και αγιοπατερική προσέγγιση, 
Αθήνα: Ετοιμασία, 2005

ΒΛΑΧΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ, Η ψυχή μετά τι 
θάνατο, Λιβαδειά: Ι.Μ. Γενεθλίου 
Θεοτόκου, 2009

ΚΑΛΟΜΟΙΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, Ο 
πύρινος ποταμός, Αθήναι 1985

ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Τι γίνεται μετά τον 
θάνατο; Αθήναι: Ζωή, 1983

Προσδοκώ ανάσταση νεκρών. Η ανάσταση 
των νεκρών κατά τους Πατέρες, Αθή-
να: Ετοιμασία, 2007

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, Η Κόλαση 
και ο Παράδεισος. Η διαλεκτική 
κοινωνίας και ακοινωνησίας, Αθήνα: 
Γρηγόρης, 2011 

ΤΡΕΜΠΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, Δογματική 
της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας, 
τομ. Γ, Αθήναι: Σωτήρ, 1979

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΥ, Μέλ-
λουσα Κρίση και αιωνιότητα, Αθήναι 
2009

Επιμέλεια:

Δήμητρα Τζάφα
Φοιτ. Τμημ. Εκπαίδευσης και 

Αγωγής Προσχολικής Ηλικίας, ΕΚΠΑ

33



Πώς φεύγουν οι ακάθαρτοι 
λογισµοί;

 «Όταν είσαι παιδί µου σε ένα σκο-
τεινό δωµάτιο και πολεµάς να διώξεις 
το σκοτάδι,αυτό δε φεύγει µε τίποτε. 
Άν όµως ανοίξεις ένα παράθυρο και 
µπει φώς,τότε φεύγει το σκοτάδι. Έτσι 
κι εσύ,άνοιξε την Αγία Γραφή και τους 
Πατέρες και διάβασε και θα µπουν 
άλλοι λογισµοί,θα µπει φως και θα 
φύγουν οι ακάθαρτοι λογισµοί». 

Κόµπλεξ, άγχος, µικροψυχία… 
ενώ µε τον Χριστό, µε την χάρη 
φεύγουν όλα. 

∆εν πρέπει η ψυχή µας ν’ αντι-
στέκεται και να λέει, «γιατί το έκανε 
αυτό ο Θεός, γιατί το άλλο αλλιώς, δεν 
µπορούσε να το κάνει διαφορετικά;». 
Ολ’ αυτά δείχνουν µία εσωτερική 
µικροψυχία και αντίδραση. ∆εί-
χνουν την µεγάλη ιδέα που έχοµε 
για τον εαυτό µας, την υπερηφάνειά 
µας και τον µεγάλο εγωισµό µας.
Όλες σχεδόν οι αρρώστιες προέρ-
χονται από έλλειψη εµπιστοσύνης 
στον Θεό και αυτό δηµιουργεί 
άγχος. Το άγχος το δηµιουργεί η 
κατάργηση του θρησκευτικού αι-
σθήµατος. Αν δεν έχετε έρωτα για 
τον Χριστό, αν δεν ασχολείσθε µε 
άγια πράγµατα, σίγουρα θα γε-
µίσετε µε µελαγχολία και κακό.

Κατάθλιψη
Ένα πράγµα που µπορεί να βοη-

θήσει τον καταθλιπτικό είναι και η 
εργασία, το ενδιαφέρον για τη ζωή. 
Ο κήπος, τα φυτά, τα λουλούδια, τα 
δέντρα, η εξοχή, ο περίπατος στην 
ύπαιθρο, η πορεία, όλ’ αυτά βγά-

ζουν τον άνθρωπο απ’ την αδρά-
νεια και του δηµιουργούν άλλα 
ενδιαφέροντα. Επιδρούν σαν φάρ-
µακα. Η ασχολία µε την τέχνη, τη 
µουσική κ.λπ. κάνει πολύ καλό. Σ’ 
εκείνο, όµως, που δίδω τη µεγαλύ-
τερη σηµασία είναι το ενδιαφέρον 
για την Εκκλησία, για τη µελέτη της 
Αγίας Γραφής, για τις ακολουθίες. 
Μελετώντας τα λόγια του Θεού, 
θεραπεύεται κανείς χωρίς να το 
καταλάβει.

Κριτική
Να µην αποθαρρυνόµαστε, ούτε 

να βιαζόµαστε, ούτε να κρίνοµε από 
πράγµατα επιφανειακά και εξωτερι-
κά. Αν, για παράδειγµα, βλέπετε µια 
γυναίκα γυµνή η άσεµνα ντυµένη, 
να µη µένετε στο εξωτερικό, αλλά 
να µπαίνετε, στο βάθος, στην ψυχή 
της. Ίσως να είναι πολύ καλή ψυ-
χή κι έχει υπαρξιακές αναζητήσεις, 
που τις εκδηλώνει µε την έξαλλη 
εµφάνιση. Έχει µέσα της δυναµι-
σµό, έχει τη δύναµη της προβολής, 

θέλει να ελκύσει τα βλέµµατα των 
άλλων. Από άγνοια, όµως, έχει δι-
αστρέψει τα πράγµατα. Σκεφθείτε 
να γνωρίσει αυτή τον Χριστό. Θα 
πιστέψει, κι όλη αυτή την ορµή θα 
τη στρέψει στον Χριστό. Θα κάνει 
το παν, για να ελκύσει τη χάρη του 
Θεού. Θα γίνει αγία. Όταν κάποιος 
έχει ένα πάθος, να προσπαθούµε 
να του ρίχνουµε ακτίνες αγάπης κι 
ευσπλαχνίας, για να θεραπεύεται 
και να ελευθερώνεται. Μόνο µε 
την χάρη του Θεού γίνονται αυτά. 
Να σκέπτεσθε ότι αυτός υποφέρει 
περισσότερο από εσάς.  

Περί γάµου ή αγαµίας
Όταν έρχονται φιλήδονοι 

πειρασµοί, µην προσπαθείτε 
να τους διώξετε µε βία, γιατί ο 
σατανάς επωφελείται και τους 
κάνει πιο ελκυστικούς και σας 
βλάπτει. Είναι καλύτερα να 
τους αντιµετωπίζετε ήρεµα 
και να τους µετατρέπετε από 
αµαρτωλούς σε αγνούς. 
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Να λέτε: Μπορεί να παντρευτούµε 
και να απολαύσουµε τις συζυγικές 
ηδονές, όπως θέλει ο Χριστός. Όταν 
πάλι σας έρχονται οι επιθυµίες 
παρθενίας, να τις δέχεσθε µε ευ-
γνωµοσύνη, καλλιεργώντας µυστι-
κά την τέχνη του αγιασµού. Κάποτε 
η ζυγαριά θα γείρει σε µιά πλευρά. 
Άλλοι προσπαθούν να αγιασθούν 
πολεµώντας τα πάθη και τις αµαρ-
τίες τους, κι άλλοι αγαπώντας το 
Χριστό και το θέληµά Του. Οι πρώ-
τοι πετυχαίνουν λίγα πράγµατα, 
γιατί ο αγώνας τους γίνεται πολύ 
ψυχρός και σκληρός. Οι δεύτεροι 
πετυχαίνουν περισσότερα, γιατί 
αγαπώντας το Χριστό, τα αµαρτω-
λά πάθη χάνουν τη γοητεία και τη 
δύναµη τους µπροστά στη χαρά της 
αγάπης του Χριστού που αισθάνο-
νται. Όταν ξηµερώσει και µπει στο 
δωµάτιο µας το φώς του ήλιου, τα 
σκοτάδια φεύγουν αναγκαστικά. Γι’ 
αυτό σας λέω, µην κολλάτε σ’ αυτό 
το ερώτηµα: γάµος ή αγαµία. Αντί 

να φθείρεσθε, προσπαθώντας 
µάταια να δώσετε εσείς 
απάντηση για τον εαυτό 
σας, δώστε όλη την προ-

σπάθεια σας στο να αγα-
πήσετε ολόψυχα το Χριστό, 

κι Εκείνος θα σας δώσει, στον 
κατάλληλο χρόνο, την απάντηση 

που ταιριάζει στην ψυχή σας και 
που  θα την δεχθείτε χωρίς βία και 

στεναχώρια, αλλά ήσυχα και µε 
ευχαρίστηση. Έτσι θα απαλα-

γείτε για πάντα από αυτό 

τ ο 

ερώτηµα και θα βαδίσετε ένα 
δρόµο, δοξάζοντας το Θεό.

Να αγαπάτε µυστικά
Ξέρεις πολλοί άνθρωποι δεν 

µπορούν να δεχθούν την αγάπη 
που τους δείχνουν οι άλλοι. ∆ι-
ερωτώνται γιατί τους αγαπούν, 
κουµπώνονται. Αισθάνονται πως 
η αγάπη που τους δείχνουν τους 
δεσµεύει, αντιδρούν πολύ άσχηµα, 
µαζεύονται στον εαυτό τους και 
αποµονώνονται, αυτό πληγώνει 
αυτούς που αγαπούν. Γι’ αυτό να 
µη δείχνουµε την αγάπη µας. Να 
αγαπάτε µε την καρδιά µυστικά. Να 
αγκαλιάζεις την ψυχή του άλλου και 
των παιδιών σου µε την καρδιά σου 
και να προσεύχεσαι «Κύριε Ιησού 
Χριστέ, ελέησόν µε».

Αγάπη
«Ας σκορπίζοµε σε όλους την 

αγάπη µας ανιδιοτελώς, αδιαφορώ-
ντας για τη στάση τους. Όταν έλθει 
µέσα µας η χάρις του Θεού, δεν θα 
ενδιαφερόµαστε αν µας αγαπάνε ή 
όχι, αν µας µιλάνε µε καλοσύνη. Θα 
νιώθοµε την ανάγκη εµείς να τους 
αγαπάµε όλους. Είναι εγωισµός να 
θέλοµε οι άλλοι να µας µιλάνε µε 
καλοσύνη. Ας µη µας στενοχωρεί 
το αντίθετο. Ας αφήσοµε τους άλ-
λους να µας µιλάνε όπως αισθάνο-
νται. Ας µη ζητιανεύοµε την αγάπη. 
Επιδίωξή µας να είναι ν’ αγαπά-
µε και να προσευχόµαστε µε όλη 
µας την ψυχή για κείνους. Τότε θα 
προσέξοµε ότι όλοι θα µας αγαπά-
νε χωρίς να το επιδιώκοµε, χωρίς 
καθόλου να ζητιανεύοµε την αγάπη 
τους.Θα µας αγαπάνε ελεύθερα και 
ειλικρινά από τα βάθη της καρδιάς 
τους χωρίς να τους εκβιάζοµε. Όταν 
αγαπάµε χωρίς να επιδιώκοµε να 
µας αγαπάνε, θα µαζεύονται όλοι 
κοντά µας σαν τις µέλισσες. Αυτό 
ισχύει για όλους µας.»

Νέοι και Εκκλησία
Ένα πρωινό Κυριακής ο γέροντας 

κατηφόριζε, µαζί µ’ ένα γνωστό 
του ηλικιωµένο χωρικό προς την 
εκκλησία ενός χωριού. Στο δρόµο 

συνάντησαν µια παρέα έξι-επτά 
νεαρών που βάδιζαν προς την 
αντίθετη κατεύθυνση. Ο χωρικός 
ρώτησε τους νεαρούς: «Πού πάτε 
παιδιά;» Εκείνοι απάντησαν: «Στο 
καφενείο». Τότε ο χωρικός (που 
ήταν πολύ αυστηρός) τους είπε: «∆ε 
ντρέπεστε, Κυριακή πρωί σήµερα, 
αντί να βρίσκεστε στην εκκλησία, 
πηγαίνετε στο καφενείο; Χριστια-
νοί είστε σεις;» Και τους εξαπέλυσε 
ένα υπαίθριο ζηλωτικό κήρυγµα. Οι 
νεαροί του µίλησαν υβριστικά και 
συνέχισαν το δρόµο τους. Ο Γέρο-
ντας σιωπούσε. Ο χωρικός, γεµάτος 
έξαψη και αυταρέσκεια, είπε στο 
Γέροντα: «Καλά τα είπα στα παλιό-
παιδα;» Κι ο γέροντας: «∆εν τα εί-
πες καλά». Ο χωρικός, που περίµενε 
συγχαρητήρια, πικράθηκε απ’ την 
απάντηση του γέροντα. Έφτασαν 
στην εκκλησία. Ο γέροντας µπήκε 
στο ιερό και ο χωρικός έπιασε ένα 
στασίδι. ∆ε πέρασε µισή ώρα και 
να ‘σου όλοι οι νεαροί της παρέας 
και µπαίνουν στην εκκλησία. Ο χω-
ρικός έτριβε τα χέρια του από ικα-
νοποίηση. Μόλις τέλειωσε η Θεία 
Λειτουργία και βγήκε ο γέροντας 
απ’ το ιερό, ο χωρικός έσπευσε να 
τον συναντήσει και του ‘δειξε τα 
παιδιά λέγοντας: «Είδες που µου 
είπες ότι δεν τους τα είπα καλά; 
Σκέφτηκαν τα λόγια µου και ήρθαν 
στην εκκλησία». Κι ο γέροντας χα-
µογελώντας τού εξήγησε ότι ήρθαν 
επειδή προσευχόταν σιωπηλά γι’ 
αυτά και όχι διότι επηρεάστηκαν 
από τον τρόπο του. 

Επιµέλεια:

Φωτεινή Τερζάκη
Φοιτ. Τµήµ. Εργοθεραπείας 

Α.Τ.Ε.Ι. Αθήνας

Πηγές:
Γέροντος Πορφυρίου, Βίος και Λό-

γοι. Ιερά Μονή Χρυσοπηγής 2004.
Γέροντος Πορφυρίου, Θαυµαστά 

γεγονότα και συµβουλές του, εκδ. Η 
Μεταµόρφωση του Σωτήρος, Μή-
λεσι 2006
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Ρεπορτάζ από την εκδήλωση µνήµης, 
απόδοσης τιµής και ανάδειξης του πολυ-
σχιδούς ποιµαντικού έργου του, η οποία 
πραγµατοποιήθηκε την 1ην Απριλίου 
2014 και ώρα 7 µ.µ. στην αίθουσα δι-
αλέξεων της Εταιρείας Μακεδονικών 
Σπουδών, Εθνικής Αµύνης 4, στη Θεσ-
σαλονίκη.

Μια ιδιαίτερη εκ-
δήλωση πραγµατο-
ποιήθηκε την 1ην 
Απριλίου 2014 και 
ώρα 7 µ.µ. στο θέατρο 
της Εταιρείας Μακε-
δονικών Σπουδών 
στη Θεσσαλονίκη. 
Εκδήλωση τιµής και 
µνήµης στον µακαρι-
στό πατέρα Ευσέβιο 
Βίττη που διοργά-
νωσαν οι φίλοι του 
µακαριστού ιεροµό-
ναχου. Στην εκδήλω-
ση µίλησαν  ο καρδι-
ολόγος κ. Αναστάσιος 
Τσικώτης, µε θέµα 
«To οδοιπορικό της 
ζωής του π. Ευσεβίου», 
ο Μικροβιολόγος κ. 
Ιωάννης Ιωαννίδης, 
µε θέµα «Ένας αφανής 
κοινωνικός εργάτης και 
η προσφορά του στην 
Ορθόδοξη Εκκλη-
σία της Αλβανίας», ο 
οµότιµος καθηγητής 
και τ. πρύτανης του 
Α.Π.Θ. κ. Μιχάλης 
Παπαδόπουλος µε 

θέµα «Η προσωπικότη-
τα του π. Ευσεβίου», ο οποίος συντόνι-
σε και την εκδήλωση, η ∆ρ. Φιλοσο-
φίας κυρία Ευαγγελία Βίττη µε θέµα 
«Θέλει αρετήν και τόλµην η ελευθερία» 
και τέλος ο µακαριώτατος Αρχιε-
πίσκοπος Αλβανίας κ. Αναστάσιος, 

επιστήθιος φίλος και πνευµατικός 
αδελφός του π. Ευσεβίου, µε θέµα 
«Αναµνήσεις κοινής πορείας».

Εναρκτήρια οµιλία έκανε ο κ. 
Αναστάσιος Τσικώτης, ο οποίος µας 
ανέφερε σε λίγα λόγια το ταξίδι της 
ζωής του ασκητή διακρίνοντας το 
σε 3 βασικές περιόδους.  Η πρώτη 
περίοδος ξεκινά µε την γέννηση του 
κατά κόσµο Στέργιου Βίττη στο αρχο-
ντοχώρι της Βλάστης στις 1/4/1927. 
Μεγαλώνοντας σε µια εξαµελή οι-
κογένεια, φοίτησε στο γυµνάσιο της 
Πτολεµαΐδας, όπου διακρίθηκε για 
την εργατικότητα του και την ευφυ-
ΐα του και το 1946 καταφέρνει να 
πετύχει σε 3 σχολές, την Ιατρική, 
τη Φιλοσοφική και τη Θεολογι-
κή. Παρά τη θετική κλίση του 
επιλέγει τη Θεολογική του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστηµίου και 
µετά από ένα χρόνο το 1947 
παίρνει µεταγραφή στη Θεο-
λογική Σχολή Αθηνών. Εδώ 
ξεκινάει το πρώτο δύσκο-
λο κοµµάτι της ζωής του 
αντιµετωπίζοντας τόσο 
οικονοµικά και οικογε-
νειακά προβλήµατα, 
την άδικη σύλληψη 
του πατέρα του 
µε κατηγορίες 
ως κοµµου-
νιστή και 
την πε-
ν τ ά -
µ η -
ν η 
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φυλάκισή του.  Παρόλα αυτά, ο 
Στέργιος συγκλονισµένος παραµένει 
όρθιος χάρη στην προσευχή και για 
να καλύψει τα έξοδά του εργάζεται 
ως εργατοτεχνίτης στο τυπογραφείο 
της Αδελφότητας Θεολόγων «Ζωή», 
η οποία του καλύπτει τροφή και στέ-
γη σε ένα από τα οικοτροφεία της. 
Το 1950 παίρνει το πτυχίου του και 
εκπληρώνοντας τις στρατιωτικές του 
υποχρεώσεις επιστρέφει στη «Ζωή», 
όπου γίνεται µέλος. Η κρίση ταυτότη-
τας στην οποία πέρασε η Αδελφότη-
τα το 1960, τον οδηγεί στην διακριτι-
κή του αποχώρηση για το εξωτερικό 
και εδώ κλείνει η πρώτη περίοδος 
της ζωής του. Στην συνέχεια ακο-
λουθεί αυτή η ευρωπαϊκή, µια 
περίοδος κατεξοχήν προσφοράς 
προς το συνάνθρωπο, κοινωνι-
κής δράσης, αλλά και πόνου και 
µόχθου, καθώς δούλευε ταυτό-
χρονα κυρίως χειρωνακτικά για 
να καλύψει τις βιοτικές του ανά-

γκες. Στα τέλη του 1961, από 
το Παρίσι ξεκινά το ταξίδι 

της ξενιτιάς που κράτησε 
19 χρόνια. Στο Παρίσι, 
δουλεύει στην φιλαν-
θρωπική οργάνωση 
Εµµαούς, γενόµε-
νος ρακοσυλλέκτης 
χάριν των φτωχών 
και αποκλήρων. Από 
εκεί,  δύο χρόνια 
µετά, µεταβαίνει 

στην Σουηδία, 
όπου κάνει 
χειρωνακτι-

κές δουλειές  
εργαζόµενος σε 
χωράφια, σε ερ-
γοστάσια και σε 
νοσοκοµεία ως 

αποκλειστικός 
νοσοκό-

µος. 

Προσφέρει τις υπη-
ρεσίες του ανιδιοτε-
λώς και ως κοινω-
νικός λειτουργός, 
εξυπηρετεί τούς 
µετανάστες. Αρθρο-
γραφεί σε τοπικές 
εφηµερίδες, αγωνί-
ζεται εναντίον του 
αφελληνισµού των 
παιδιών µαθαίνο-
ντας ελληνικά στα 
παιδιά των µετα-
ναστών. Το 1965 
χειροτονείται από 
τον Θεοφιλέστατο 
Θυατείρων Αθηνα-
γόρα ιερεύς. Έκτοτε 
διακονεί τον ελληνι-
σµό της διασποράς 
σε ∆ανία, Νορβηγία 
και Σουηδία διασχί-
ζοντας αποµακρυ-
σµένες περιοχές, µη 
λαµβάνοντας ουδέποτε χρήµατα από 
την ιεροσύνη. Μετά αποµονώνεται 
στο Ρέτβικ, 300 χιλιόµετρα βορείως 
της Στοκχόλµης, όπου χτίζει ένα 
σπίτι µέσα στο δάσος εργαζόµενος 
ταυτοχρόνως ως µαραγκός σε ένα 
ίδρυµα. Το 1980 αφήνει µε πολλή 
οδύνη τούς πιστούς στην Σουηδία 
και επιστρέφει, υπακούοντας στον 
πνευµατικό του, στην Ελλάδα, όπου 
εγκαθίσταται στην Φαιά Πέτρα Σιδη-
ροκάστρου. Αρχικώς στο ησυχαστή-
ριο των Αγίων Ιωάννου του Χρυσο-
στόµου, πρωτοµάρτυρος Στεφάνου 
και ισαποστόλου Όλγας. Αργότερα 
αποσύρεται στο βουνό, όπου ιδρύ-
ει το ταπεινό κελί του οσίου Σάββα 
του ηγιασµένου, Ματρώνης της εν 
Κωνσταντινουπόλει και των δύο 
αυταδέλφων Μαξίµου και ∆οµετίου 
των διά της ευχής αγιασθέντων. Και 
κάπως έτσι εξελίσσεται η τρίτη περί-
οδος της ζωής του για 29 χρόνια 
µε εξορµήσεις, εξοµολογήσεις και 
πνευµατικές καθοδηγήσεις, µια 

ζωντανή εικόνα του χαµο-
γελαστού και αθόρυβου 
νυχτερινού αχθοφόρου 
της αγάπης έως τις 4 
Νοεµβρίου του 2009, 

όπου έφυγε για να συναντήσει 
Εκείνον.

Ο 2ος οµιλητής της εκδήλωσης 
κ. Ιωαννίδης, στο πρώτο µέρος της 
οµιλίας του αναφέρθηκε σε δυο βα-
σικά χαρακτηριστικά του γέροντα, τα 
οποία σχηµάτισαν τον ορισµό «Ένας 
αφανής κοινωνικός εργάτης». Το 
ένα είναι ότι ο πατέρας Ευσέβιος 
δεν επεδίωξε ποτέ να καταλάβει 
κανένα αξίωµα, κοινωνικό, δη-
µόσιο, ακαδηµαϊκό, εκκλησια-
στικό, αλλά παρέµεινε ταπεινός 
µοναχός µε σοφία, πλούτο γνώ-
σεων και ένα µεγάλο πνευµατικό 
και φιλανθρωπικό έργο. Το άλλο 
βασικό του χαρακτηριστικό ήταν 
πως δεν ήταν αποµονωµένος και 
κλεισµένος στον εαυτό του, αλλά το 
κελί του αποτελούσε ένα ορµητήριο 
για συµπαράσταση, συγκέντρωση 
χρηµάτων, επισκέψεις σε ασθενείς, 
αλλά και εξοµολόγηση και προσευ-
χή. Στο δεύτερο κοµµάτι της οµιλίας, 
περιγράφηκε η προσφορά του γέ-
ροντα στην Ορθόδοξη Εκκλησία 
της Αλβανίας, καθώς ήταν από 
τους πρώτους που συνέβαλλαν 
στη βοήθεια και τη στήριξη της 
νεοσύστατης εκκλησίας. ∆ηµιούρ-
γησε το 1991 µια οµάδα, κυρίως µε 

µόχθου, καθώς δούλευε ταυτό-
χρονα κυρίως χειρωνακτικά για 
να καλύψει τις βιοτικές του ανά-

γκες. Στα τέλη του 1961, από 
το Παρίσι ξεκινά το ταξίδι 

της ξενιτιάς που κράτησε 
19 χρόνια. Στο Παρίσι, 
δουλεύει στην φιλαν-
θρωπική οργάνωση 
Εµµαούς, γενόµε-
νος ρακοσυλλέκτης νος ρακοσυλλέκτης 
χάριν των φτωχών 
και αποκλήρων. Από 
εκεί,  δύο χρόνια 
µετά, µεταβαίνει 

στην Σουηδία, 
όπου κάνει 
χειρωνακτι-

κές δουλειές  
εργαζόµενος σε 
χωράφια, σε ερ-
γοστάσια και σε 
νοσοκοµεία ως 

αποκλειστικός 
νοσοκό-

µος. 

και Σουηδία διασχί-
ζοντας αποµακρυ-
σµένες περιοχές, µη 
λαµβάνοντας ουδέποτε χρήµατα από 
την ιεροσύνη. Μετά αποµονώνεται 
στο Ρέτβικ, 300 χιλιόµετρα βορείως 
της Στοκχόλµης, όπου χτίζει ένα 
σπίτι µέσα στο δάσος εργαζόµενος 
ταυτοχρόνως ως µαραγκός σε ένα 
ίδρυµα. Το 1980 αφήνει µε πολλή 
οδύνη τούς πιστούς στην Σουηδία οδύνη τούς πιστούς στην Σουηδία 
και επιστρέφει, υπακούοντας στον 
πνευµατικό του, στην Ελλάδα, όπου 
εγκαθίσταται στην Φαιά Πέτρα Σιδη-
ροκάστρου. Αρχικώς στο ησυχαστή-
ριο των Αγίων Ιωάννου του Χρυσο-
στόµου, πρωτοµάρτυρος Στεφάνου 
και ισαποστόλου Όλγας. Αργότερα 
αποσύρεται στο βουνό, όπου ιδρύ-
ει το ταπεινό κελί του οσίου Σάββα 
του ηγιασµένου, Ματρώνης της εν 
Κωνσταντινουπόλει και των δύο 
αυταδέλφων Μαξίµου και ∆οµετίου 
των διά της ευχής αγιασθέντων. Και 
κάπως έτσι εξελίσσεται η τρίτη περί-
οδος της ζωής του για 29 χρόνια 
µε εξορµήσεις, εξοµολογήσεις και 
πνευµατικές καθοδηγήσεις, µια 

ζωντανή εικόνα του χαµο-
γελαστού και αθόρυβου 
νυχτερινού αχθοφόρου 
της αγάπης έως τις 4 
Νοεµβρίου του 2009, 
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PAIDEIA

ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ
Παιδεία και

νουθεσία Κυρίου

ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ

Έξοδος από 
τον εαυτό μας,
παράθυρο σε

άλλους κόσμους!

ΠΑΙΧΝΙΔΙ
Ένα παιχνίδι η ζωή
στην κατασκήνωση.

Μαθαίνω!
Κι όταν χάνω

κι όταν κερδίζω

ΚΟΙΝΗ ΖΩΗ
Όλα γελούν σ’ αυτό

το σπίτι και με κοιτούν
σαν αδελφό.

Καλή μου τύχη 
εδώ ναρθώ!

ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ
Θέλει αρετή 

και τόλμη
να δεις τον 
καθρέφτη...

Όμως έτσι ωριμάζω

ΔΙΑΚΟΝΙΑ
Επείνασα

Αρρώστησα
Ήμουν γυμνός
...και ήλθατε 

κοντά μου

ΟΡΑΜΑ
Ανατολή!

Ο Ήλιος και 
η Λιάκουρα...

«Άγιοι γίνεσθαι
ότι εγώ Άγιος ειμί»

PROSEYXH

Eίναι μία ανακάλυψη
ο Θεός ή ο Θεός 
αποκαλύπτεται;

τα πνευµατικά του παιδιά, που σε συ-
νεννόηση µε την Αρχιεπισκοπή της 
Αλβανίας και µακριά από κάθε προ-
βολή και δηµοσιότητα προσέφεραν 
υλική και χρηµατική βοήθεια, ιατρική 
και εκπαιδευτική υποστήριξη.  Μια 
οµάδα ιατρών, οδοντιάτρων, τεχνι-
τών, που όλους τους ένωνε η θέληση 
για έµπρακτη αγάπη και προσευχή, 
τους συντόνιζε, επιβλέποντας και 
κατευθύνοντας, ο πατέρας Ευσέβιος.

Στη συνέχεια της εκδήλωσης, ο 
κ. Παπαδόπουλος ανέλυσε περαιτέ-
ρω την προσωπικότητα του π. Ευ-
σεβίου, τονίζοντας πως το ακού-
ραστο ταξίδι απ’ όλα τα κράτη 
που πέρασε, απ’ όλες τις µορφές 
εργασίας στις οποίες επιδόθη-
κε, ρακοσυλλέκτης, ξυλουργός, 
αγρότης, εργάτης συνέβαλλε 
στην δηµιουργία µιας ελεύθερα 
σκεπτόµενης προσωπικότητας, 
προσιτής προς τον κόσµο που 
ακόµα και µετά την επιστροφή 
του στο ησυχαστήριο δεν έπαψε 
να τρέχει παντού και να στηρίζει 
όπου και όποιον το χρειαζόταν. 
Ο τέως πρύτανης υπογράµµισε πως 
οι όσιοι, οι φωτισµένοι κληρικοί και 
λαϊκοί δεν είναι υπάρξεις εξωκοσµι-
κές, αλλά είναι η ταπείνωση που 
κέρδισε τη Θεία χάρη και τους 
κατέστησε θεοφόρους. Ανάµεσα 
τους και ο µακαριστός ασκητής του 
Σιδηροκάστρου.

Την εκδήλωση χαιρέτισε και 

η αδερφή του γέροντα Ευσεβίου, 
κα. Ευαγγελία Βίττη. Με λίγα λό-
για αναφέρθηκε σε οικογενειακά 
και περί καταγωγής στοιχεία και 
απεύθυνε χαιρετισµό και ευχαρι-
στίες στον Μακαριώτατο Αρχιε-
πίσκοπο  Τιράνων, ∆υρραχίου και 
πάσης Αλβανίας Αναστάσιο, τον 
Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσ-
σαλονίκης Άνθιµο, τους Μητροπο-
λίτες Σιδηροκάστρου, Σισανίου και 
Σιατίστης και σε όλο το κοινό που 
παρευρέθηκε στην εκδήλωση.

Τέλος, µίλησε ο Αρχιεπίσκοπος κ. 
Αναστάσιος. Ο Μακαριώτατος τό-
νισε πως όλες οι σκέψεις του γύρω 
από τον αδελφό και πατέρα Ευσέβιο 
γυρίζουν γύρω από µια έννοια: «ο 
αναζητητής του απολύτου». Του 
απολύτου τόσο στην προσέγγιση της 
αλήθειας, της επιµέλειας, της ευφυΐ-
ας, της εργατικότητας και της ταπεί-
νωσης αλλά και του απολύτου της 
ολοκληρωτικής αφιέρωσης. Ο Μακα-
ριώτατος, αφού έκανε µια µικρή ανα-
φορά στη σχέση του µε τον µακα-
ριστό γέροντα κατά τα φοιτητικά 
τους χρόνια στη Αδελφότητα της 
«Ζωής», έκανε λόγο για έναν ανα-
ζητητή της ταπεινοφροσύνης και 
της απλότητας που υπηρέτησε 
σε όλες τις θέσεις σαν διάκονος, 
απαλλαγµένος από κάθε κενο-
δοξία. Αυστηρός µε τον εαυτό του 
και επιεικής µε τους άλλους, πλήρως 
παραδοµένος στο θέληµα του Θεού 

κάνοντας τα πάντα για τη δόξα Του. 
Έπειτα, ο Μακαριώτατος µίλησε για 
την οικουµενικότητα της ορθοδοξίας 
τονίζοντας πως έτσι ήταν και ο π. Ευ-
σέβιος. «Απέφευγε κάθε πόλωση, ζούσε 
το τοπικό µε προοπτική το οικουµενικό. 
Η ορθοδοξία είναι µια µεγάλη ευλογία 
για όλους. ∆εν θα γίνουµε φανατικοί 
Εβραίοι και αυτοί που κάνουν τους οι-
κουµενικούς οικουµενιστές έχουνε πρό-
βληµα», σηµείωσε ο Αρχιεπίσκοπος. 
Κλείνοντας, υπογράµµισε πως ο πα-
τέρας Ευσέβιος πήρε στα σοβαρά 
το Χριστό σαν φίλο, αδελφό, Κύ-
ριο και προσπάθησε να ζήσει τον 
Σταυρό του αντιµετωπίζοντας τις 
πολλές θλίψεις, δοκιµασίες και 
συκοφαντίες που του δόθηκαν. 
«Αλλοίµονο σε εκείνον που δεν έχει 
αδικηθεί και δεν έχει παλέψει για τη 
δικαιοσύνη. Ο µακαριστός γέροντας 
κήρυττε και ακτινοβολούσε το Φως της 
Αλήθειας και θα συνεχίζει να ακτινοβο-
λεί αποτελώντας ζωντανό παράδειγµα 
του απολύτου που είναι ο Ων και ο Νυν 
και ο Ερχόµενος Παντοκράτωρ. Ας είναι 
ευλογηµένος εκεί που αναπαύεται και 
ξέρω πως είναι στις καρδιές όλων µας».

Επιµέλεια:

Νιζάµης Κλεάνθης 
Φοιτ. Βιολογίας ΑΠΘ

ΧΦΕ Καβάλας

Ο π. Ευσέβιος έχει συγγράψει πλήθος αξιόλογων πνευµατικών βιβλίων, µερικά από τα οποία είναι:

Εις ύψος νοητόν, εκδ. Αποστολική ∆ιακονία 
Η εκκλησία µου και εγώ, εκδ. Ορθόδοξος Κυψέλη Θεσ/κης 
Υποτυπώσεις πνευµατικής ζωής, εκδ. Ορθόδοξος Κυψέλη Θεσ/κης  
Επιψαύσεις άκρω δακτύλω, εκδ. Πουρναράς Παναγιώτης 
Αγαλλίαµα καρδιάς, εκδ. Ορθόδοξος Κυψέλη Θεσ/κης  
Οµιλίες εις την αποκάλυψιν Ι, εκδ. Ορθόδοξος Κυψέλη Θεσ/κης  
Οµιλίες εις την αποκάλυψιν ΙΙ, εκδ. Ορθόδοξος Κυψέλη Θεσ/κης  
Οµιλίες εις την αποκάλυψιν ΙΙΙ, εκδ. Ορθόδοξος Κυψέλη Θεσ/κης  
Ο δρόµος των ασκητών, Μετάφραση από τα Σουηδικά: Αρχιµ. Ευσέβιος Βίττης , εκδ. Ακρίτας 
Κουβεντιάζοντας µε τον πόνο, Μετάφραση- Απόδοση: Αρχιµ. Ευσέβιος Βίττης 
Περι χριστιανικής ασκήσεως, εκδ. Ορθόδοξος Κυψέλη 
Η κατά Χριστόν και δια τον Χριστόν Ορθόδοξος άσκησις και υπακοή, εκδ. Ορθόδοξος Κυψέλη 
Αναβάσεις, εκδ. Η Έλαφος 
Ηδονή - Οδύνη, εκδ. Ακρίτας 
«Ουκ επ' άρτω µονω...», εκδ. Η Έλαφος
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PAIDEIA

ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ
Παιδεία και

νουθεσία Κυρίου

ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ

Έξοδος από 
τον εαυτό μας,
παράθυρο σε

άλλους κόσμους!

ΠΑΙΧΝΙΔΙ
Ένα παιχνίδι η ζωή
στην κατασκήνωση.

Μαθαίνω!
Κι όταν χάνω

κι όταν κερδίζω

ΚΟΙΝΗ ΖΩΗ
Όλα γελούν σ’ αυτό

το σπίτι και με κοιτούν
σαν αδελφό.

Καλή μου τύχη 
εδώ ναρθώ!

ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ
Θέλει αρετή 

και τόλμη
να δεις τον 
καθρέφτη...

Όμως έτσι ωριμάζω

ΔΙΑΚΟΝΙΑ
Επείνασα

Αρρώστησα
Ήμουν γυμνός
...και ήλθατε 

κοντά μου

ΟΡΑΜΑ
Ανατολή!

Ο Ήλιος και 
η Λιάκουρα...

«Άγιοι γίνεσθαι
ότι εγώ Άγιος ειμί»

PROSEYXH

Eίναι μία ανακάλυψη
ο Θεός ή ο Θεός 
αποκαλύπτεται;
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Συµβαίνουν...
ΜΕΤΕΤΡΕΨΑΝ ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΟ ΚΟΣΟΒΟ ΣΕ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΚΟΥΠΙ∆ΟΤΟΠΟ
Η ορθόδοξη εκκλησία της Αποτοµής της κεφαλής του Αη Γιάννη του Προδρόµου στο χωριό Samodreza κοντά στο Vucitrn, 
βεβηλώθηκε και µεταβλήθηκε σε σκουπιδότοπο.
 Όλες οι απόπειρες για να σταµατήσει ο βανδαλισµός της ορθόδοξης εκκλησίας απέτυχαν, γιατί ο αλβανικός πληθυσµός της 
περιοχής εναντιώνεται στην ανακαίνισή της. Να σηµειωθεί πως η εκκλησία πυρπολήθηκε και βεβηλώθηκε για πρώτη φορά 
το 1999 και αφού η διεθνής δύναµη είχε φθάσει στο Κόσοβο. Η στέγη του ναού καταστράφηκε. Έσπασαν τα παράθυρα και την 
µεταλλική πόρτα και στην κόγχη του ιερού δηµιούργησαν ένα µεγάλο άνοιγµα. Ο τοίχος στον περίβολό της κατεδαφίσθηκε. 
Χρησιµοποιείται πλέον ως χωµατερή.

ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΟΥ ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ ΣΤΗ ΧΙΛΗ ΓΕΜΙΣΕ ΕΛΛΑ∆Α
Από τις 7 Μαρτίου ο σταθµός µε το όνοµα Grecia στην πρωτεύουσα Σαντιάγο κοσµείται από µια 

έκθεση αντιγράφων του αρχαίου ελληνικού πολιτισµού.
Στον σταθµό, από τον οποίο υπολογίζεται ότι περνούν καθηµερινά 22.000 επιβάτες, 
παρουσιάζονται 23 προσεκτικά επεξεργασµένα αντίγραφα από γύψο, χαλκό και ασήµι, τα οποία 
απεικονίζουν εµβληµατικά για τον δυτικό πολιτισµό θέµατα.
Το στήσιµο της έκθεσης αυτής, που αποτελεί µια από τις πρώτες προσπάθειες λειτουργίας ενός 
«αρχαίου µουσείου» στη Χιλή, θυµίζει έντονα την αντίστοιχη έκθεση που συναντούν οι επιβάτες 
στη στάση «Ακρόπολη» του αθηναϊκού µετρό.

Η δωρεά έγινε από το ελληνικό υπουργείο Πολιτισµού µε πρωτοβουλία της πρεσβείας Χιλής 
στην Ελλάδα, της ελληνικής Πρεσβείας στη Χιλή και µε τη στήριξη της ∆ιεύθυνσης Πολιτιστικών 

Σχέσεων του χιλιανού Υπουργείου Εξωτερικών και του Ιδρύµατος Γαβριήλ και Μαρία Μουστάκης.

ΦΥΛΗ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΜΙΛΑΕΙ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Σύµφωνα µε δηµοσίευµα του Βρετανικού Independent, περίπου 5.000 άνθρωποι φαίνεται ότι µιλούν 
µία διάλεκτο που πλησιάζει εκπληκτικά στην αρχαία ελληνική γλώσσα. Η κοινότητα ζει σε ένα 
σύµπλεγµα χωριών κοντά στην τουρκική πόλη της Τραπεζούντας, όπου κάποτε ήταν η αρχαία 
περιοχή του Πόντου.
Οι γλωσσολόγοι διαπίστωσαν ότι η διάλεκτος Romeyka, µια ποικιλία από ποντιακά ελληνικά, έχει 
δοµικές οµοιότητες µε την αρχαία ελληνική που δεν παρατηρούνται σε άλλες µορφές της γλώσσας που 
οµιλείται σήµερα. Επίσης, η Romeyka παρουσιάζει και πολλές οµοιότητες µε το αρχαίο λεξιλόγιο.
Πιθανότατα οι οµιλητές αυτής της διαλέκτου είναι οι απευθείας απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων που ζούσαν κατά 
µήκος των ακτών της Μαύρης Θάλασσας πριν από τον 6ο ή 7ο αιώνα π.Χ., όταν η περιοχή αποικίστηκε αρχικά.
Αλλά είναι, επίσης, πιθανό να είναι απόγονοι αυτόχθονων πληθυσµών ή µίας µεταναστευτικής φυλής, οι 
οποίοι αναγκάστηκαν να µιλούν τη γλώσσα των αρχαίων ελληνικών αποικιοκρατών.

ΕΝΑ ΜΝΗΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΟΚΑ
Επιµνηµόσυνη δέηση και αποκαλυπτήρια του µνηµείου των πεσόντων της ΕΟΚΑ παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής 
∆ηµοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια και του Προέδρου της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος 
Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυµος.
Η Εθνική Οργάνωση Κυπρίων Αγωνιστών (ΕΟΚΑ) έδρασε κατά την χρονική περίοδο 1955-1959 για την ελευθερία της Κύπρου από 
την Βρετανική κυριαρχία.

ΟΙ ΑΛΕΒΙΤΕΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ Η.Π.Α.
Η πρώτη αναφορά στους άγνωστους Αλεβίτες (Μπεκτασήδες) της Ελληνικής Θράκης, σε διεθνές κείµενο µε ιδιαίτερη 
πολιτική βαρύτητα, είναι γεγονός. Στην ετήσια Έκθεση του STATE DEPARTMENT για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα στην 
Ελλάδα το παρελθόν έτος 2009, γίνεται για πρώτη φορά µνεία των 3.000 Αλεβιτών (Μπεκτασήδων) της Ελληνικής Θράκης, 
όπως διαβάζουµε από την εφηµερίδα Ζαγάλισα (www.zagalisa.gr).

«ΤΑΜΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ»: ∆ιεθνή Θερινά Ελληνικά Σχολεία
Το πρόγραµµα «Ελλάδα, ∆ιεθνές Σχολείο Πολιτισµού», που εγκαινίασε το 1996 το «Ταµείο Θράκης», και εκπονείται κάθε 
χρόνο σε ιστορικούς τόπους σε όλη την Ελλάδα, ετοιµάζεται και φέτος να υποδεχθεί φοιτητές και επιστήµονες απ’ όλον τον 
κόσµο. Στο πλαίσιο του προγράµµατος θα διεξαχθούν τα 16ο και 17ο ∆ιεθνή Θερινά Σχολεία Ελληνικής Γλώσσας και Ελληνικού 
Πολιτισµού: στο ∆ίον, από τις 20 έως τις 31 Ιουλίου, και στην Αλεξανδρούπολη, από τις 3 έως τις 13 Αυγούστου, αντίστοιχα. 
Για την υλοποίηση των προγραµµάτων, που τελούν υπό την αιγίδα της Γενικής Γραµµατείας Απόδηµου Ελληνισµού του 
υπουργείου Εξωτερικών, συνεργάστηκαν φέτος το «Ταµείον Θράκης», ο Σύλλογος Ελλήνων Ολυµπιονικών, το Σχολείο Ελληνικής 
Γλώσσας «Μέγας Αλέξανδρος» και ο Οργανισµός για τη ∆ιάδοση της Ελληνικής Γλώσσας.
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΟ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΡΟΥΦ: ΝΕΑ ΚΥΨΕΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
«Εύχοµαι το Πολιτιστικό Κέντρο της Αρχιεπισκοπής να γίνει αφορµή να πραγµατοποιηθεί πνευµατική ανανέωση» 
τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυµος µετά την εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στο 
Πολιτιστικό Κέντρο της Αρχιεπισκοπής στο Ρουφ για τον λογοτέχνη Αλέξανδρο Μωραϊτίδη.
Ο Αρχιεπίσκοπος παρότρυνε τους ιερείς να στηρίζουν προσπάθειες που προωθούν τον πολιτισµό και την παράδοση, 
γιατί «αν υποφέρει σήµερα ο κόσµος είναι επειδή κόβει τις ρίζες από την παράδοση και την οικογένεια».

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ Ο ΚΑΘΕ∆ΡΙΚΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΑ ΤΙΡΑΝΑ
Τα εγκαίνια του νέου Καθεδρικού ναού της Αναστάσεως του Χριστού στα Τίρανα 
τέλεσε ο Οικουµενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολοµαίος µε τη συµµετοχή των Πατριαρχών 
Ιεροσολύµων Θεοφίλου, Σερβίας Ειρηναίου, Ρουµανίας ∆ανιήλ, των Αρχιεπισκόπων 
Κύπρου Χρυσοστόµου, Αθηνών Ιερωνύµου, Βαρσοβίας Σάββα, του επιχώριου Ποιµενάρχη, 
Αρχιεπισκόπου Τιράνων Αναστασίου και εκπροσώπων των Πατριαρχείων Αλεξανδρείας, 
Αντιοχείας, Μόσχας, Βουλγαρίας και Γεωργίας. Παρόντες ήταν ο Πρόεδρος της Αλβανικής 
∆ηµοκρατίας, ο Πρόεδρος της Αλβανικής Βουλής και ο Πρωθυπουργός της χώρας, καθώς και 
ο ∆ήµαρχος Τιράνων, Πρέσβεις, πλειάδα Αρχιερέων και κληρικών, όπως επίσης και πιστοί από 
διάφορες περιοχές, που είχαν φθάσει στον προαύλιο χώρο του ναού από νωρίς το πρωί.
Ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας µίλησε για την αρχιτεκτονική του ναού και το συµβολισµό της και 
επεσήµανε πως «µέσα στο πλαίσιο της γενικής αυτής χαράς και ευλογίας, επιβάλλεται να προσέξουµε και το µυστικό µήνυµα, το οποίο 
ο Θεός στέλνει στον καθένα µας προσωπικά µε την ευκαιρία αυτών των εγκαινίων. Το χρέος δηλαδή του προσωπικού ανακαινισµού της 
υπάρξεώς µας, για να είµαστε εµείς προσωπικά ναοί Θεού».

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ GETTY ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙΝΗ ∆ΙΑΘΗΚΗ
Το Μουσείο Γκετί ανακοίνωσε ότι επιστρέφει µια Καινή ∆ιαθήκη του 12ου αιώνα, στην 
αγιορείτικη Μονή ∆ιονυσίου, από την οποία εκλάπη 50 χρόνια πριν. Το χειρόγραφο έχει 
αντιγραφεί το 1133 από τον Θεόκτιστο και θεωρείται αριστούργηµα της Μεσοβυζαντινής 
τέχνης.
Το Getty ανακοίνωσε ότι διεξάγεται έρευνα για το χειρόγραφο τις τελευταίες έξι εβδοµάδες 
σε συνεργασία µε το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού. «Με βάση τις νέες πληροφορίες 

που ήρθαν στο φως µέσω αυτής της διαδικασίας, το µουσείο αποφάσισε ότι είναι σωστό να 
επιστρέψει το χειρόγραφο στην Ιερά Μονή ∆ιονυσίου από την οποία εξαφανίστηκε πριν από 

50 χρόνια», δήλωσε ο Timothy Potts , διευθυντής του Μουσείου Getty.
Αξίζει να σηµειωθεί πως το 2011, το Getty υπέγραψε ένα µνηµόνιο µε την Ελλάδα σύµφωνα µε το 

οποίο τα δύο µέρη συµφώνησαν να αποτρέψουν την παράνοµη διακίνηση αρχαιοτήτων. Η συµφωνία 
αυτή προέβλεπε επίσης πολιτιστικές ανταλλαγές και κοινή επιστηµονική έρευνα.

ΑΦΕΘΗΚΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ Η ΣΟΥ∆ΑΝΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑ∆ΙΚΑΣΤΗΚΕ ΕΠΕΙ∆Η ΕΓΙΝΕ 
ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ
Αλυσοδεµένη γέννησε η 27χρονη Σουδανή Μίριαµ Γιαχία Ιµπραχίµ Ίσαγκ, που 
καταδικάστηκε στις 15 Μαίου σε θάνατο και 100 µαστιγώµατα, επειδή έγινε χριστιανή 
ορθόδοξη. Η Μίριαµ έφερε στο σκοτάδι της φυλακής ένα υγιέστατο κοριτσάκι, ενώ δίπλα της 
βρίσκονταν ο ανάπηρος σύζυγός της Ντάνιελ Γουάνι και ο 29 µηνών γιος της, που κρατείται 
στο ίδιο κελί.
Η Μίριαµ τελικώς αθώωθηκε από το Εφετείο, µετά την διεθνή κατακραυγή. Μέχρι αυτή τη 

στιγµή έχει βρει καταφύγιο στην Πρεσβεία των ΗΠΑ έως ότου µπορέσει να ταξιδέψει για τη 
χώρα αυτή, δεχόµενη απειλές για τη ζωή της...

∆ΙΑΣΗΜΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΙΤ
Σύµφωνα µε την κατάταξη του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ), το οποίο συγκέντρωσε και ανέλυσε 
δεδοµένα του πλανήτη από το 4.000 π.Χ. έως το 2010 µ.Χ., η Ελλάδα καταλαµβάνει τη 12η θέση στην κατάταξη των χωρών 
µε τις περισσότερες προσωπικότητες. Με κριτήρια όχι και τόσο επιστηµονικά, θα σχολιάζαµε εµείς, το MIT κατέταξε τις 
«διάσηµες προσωπικότητες» που πέρασαν από τον πλανήτη µε βάση το αν υπάρχει σελίδα της Wikipedia µε το όνοµα 
κάποιου σε περισσότερες από 25 γλώσσες… Έτσι το αποτέλεσµα της κατάταξης µε τις διασηµότερες προσωπικότητες των 
τελευταίων 6.000 ετών ήταν: 1. Αριστοτέλης, 2. Πλάτων, 3. Χριστός (!), 4. Σωκράτης, 5. Μέγας Αλέξανδρος, 6. Λεονάρντο Ντα 
Βίντσι, 7. Κοµφούκιος, 8. Ιούλιος Καίσαρας, 9. Όµηρος, 10. Πυθαγόρας.
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Πατέρων
Η φωνή των

Πώς είναι το σχήμα των τετραπό-
δων; Το κεφάλι τους είναι γυρισμένο 
προς τη γη. Βλέπει προς την κοιλιά 
του κι επιδιώκει με κάθε τρόπο ό,τι 
ευχαριστεί αυτήν. Το δικό σου κεφάλι 
είναι υψωμένο προς τον ουρανό. Τα 
μάτια σου βλέπουν προς τα πάνω. 
Έτσι αν ποτέ κι εσύ ατιμάσεις τον 
εαυτό σου με τα πάθη της σάρκας και 
γίνεις δούλος της κοιλιάς κι αυτών 
που είναι κάτω από την κοιλιά, «πα-
ρασυνεβλήθης τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνο-
ήτοις καί ὡμοιώθης αὐτοῖς» (Ψαλμ. 
48, 13). Εσένα άλλη μέριμνα 
σού πρέπει, να «νά ζητᾶς 
τα ἄνω» (Κολ. 3, 1), 
όπου είναι ο Χρι-
στός, να έχεις τη 
σκέψη στο υψηλό-
τερα απ’ τα γήινα. 
Σαν το σχήμα που 
σου δόθηκε, τέτοια 
να έχεις και τη ζωή 
σου. Έχε το «το πολί-
τευμά σου ἐν οὐρανοῖς» 
(Φιλ. 3, 20). Πραγματική 
σου πατρίδα είναι «ἡ ἄνω 
Ἱερουσαλήμ», οι συμπολί-
τες σου και οι ομοεθνείς 
«οἱ πρωτότοκοι», οι «ἁπο-
γεγραμμένοι ἐν ουρανοῖς» 
(Εβρ. 12, 22-23) …

Μία είναι η ψυχή των 
αλόγων. Γιατί ένα είναι αυτό που τη 
χαρακτηρίζει, η αλογία. Μόνο που 
κάθε ζώο διακρίνεται με τα διαφο-
ρετικά γνωρίσματά του. Ο μεν βους 
είναι ακλόνητος στο πάτημά του, ο 
δε όνος οκνηρός. Ο ίππος θερμός 
στην επιθυμία του θηλυκού. Ο λύκος 
δεν εξημερώνεται. Η αλεπού δολερή. 
Το ελάφι δειλό, το μυρμήγκι εργατι-

κό, ο δε σκύλος είναι ευγνώμων και 
θυμάται τη φιλία. Το καθένα απ’τη 
στιγμή που πλάστηκε πήρε και το 
φυσικό του ιδίωμα. Μαζί με το λιο-
ντάρι γεννήθηκαν ο θυμός του, ο 
μοναστικός τρόπος της ζωής του, 
η ακοινωνησία του με άλλα λιοντά-
ρια. Σαν κανείς δικτάτορας των αλό-
γων ζώων δεν καταδέχεται να έχει 
κι άλλους ισότιμους για τη φυσική 
του υπεροψία. Δεν δέχεται να φά-
ει ούτε χθεσινή τροφή, δεν γυρίζει 
δεύτερη φορά ούτε στα απομεινάρια 
του δικού του θηράματος. Η φύση 
τού έδωσε τέτοια φωνητικά όργανα, 
ώστε πολλά ζώα που τον ξεπερνούν 
στην ταχύτητα τα αιχμαλωτίζει πολ-
λές φορές και μόνο με το βρυχηθμό 
του. Κεραυνοβόλα η πάρδαλη και 
ευλύγιστη κι ελαστική και ικανή 
να εκτελεί τις πτερωτές ψυχικές 

ορμές της. Νωθρή η φύση 
της αρκούδας, και ο 

χαρακτήρας της 

ιδιόρρυθμος, ύπουλος, κρυψίνους. 
Παρόμοιο είναι και το σώμα της, 
βαρύ, γεροδεμένο, αλύγιστο τέτοιο 
που χρειάζεται αυτή που διέρχεται 
το χρόνο της στη φωλιά της κατα-
ψυγμένη. Εάν διηγούμαστε πόση 
αδίδακτη και φυσική φροντίδα 
έχουν για τη ζωή τους τα άλογα 
αυτά ζώα, ή θα κοιτάξουμε πώς να 

Μεγάλου Βασιλείου

Εσένα άλλη μέριμνα σού πρέπει, να «νά 
ζητᾶς τα ἄνω» (Κολ. 3, 1), όπου είναι ο 
Χρι-στός, να έχεις τη σκέψη στο υψη-
λό-τερα απ’ τα γήινα. Σαν το σχήμα 
που σου δόθηκε, τέτοια να έχεις και τη 
ζωή σου. Έχε το «το πολί-τευμά σου ἐν 
οὐρανοῖς» (Φιλ. 3, 20). Πραγματική σου 
πατρίδα είναι «ἡ ἄνω Ἱερουσαλήμ», οι 
συμπολί-τες σου και οι ομοεθνείς «οἱ 
πρωτότοκοι», οι «ἁπο-γεγραμμένοι ἐν 
ουρανοῖς» (Εβρ. 12, 22-23)

φυλαχθούμε απ’αυτά και να σώ-
σουμε τη ζωή μας, ή θα φανούμε 
περισσότερο αξιοκατάκριτοι, γιατί 
υστερούμε ακόμα και στη μίμηση 
των αλόγων. Είναι δυνατόν να δεις 
αλεπού να γιατρεύει τον εαυτό της 
με τη ρητίνη του πεύκου κα. Και το 
φίδι να θεραπεύει τη βλάβη των μα-
τιών του, αν φάγει μάραθο. 

Αλλά και τα προγνωστικά (των ζώ-
ων) για τις ατμοσφαιρικές μεταβολές 
τι λογική σύνεση δεν κρύβουν! Το 
μεν πρόβατο, όταν πλησιάζει ο χει-
μώνας, τρώει πολύ λαίμαργα, σαν 
να κάνει επισιτισμό για τη μέλλου-
σα ανέχεια. Τα δε βόδια που είναι 
κατάκλειστα επί πολύ καιρό κατά το 
χειμώνα, όταν κάποτε πλησιάζει η 
άνοιξη, επειδή με τη φυσική τους 
αίσθηση περιμένουν τη μεταβολή, 
βλέπουν απ’τα βουστάσια προς τις 
πόρτες εξόδου, κι αλλάζουν τη στάση 
τους όλα μ’ ένα σύνθημα. Μάλιστα δε 
μερικοί απ’αυτούς που δεν λογαριά-

ζουν κόπους, παρετήρη-
σαν ότι ο σκαντζόχοιρος 
κατασκευάζει διπλές τρύ-
πες εισόδου και εξόδου 
στην υπόγεια φωλιά του, 
κι όταν μεν πρόκειται να 
πνεύσει βοριάς, φράζει 
τη βορεινή πόρτα, όταν 
δε αντίθετα πνέει με τη 
σειρά του νοτιάς, μετατο-
πίζεται προς τη βορεινή. 
Τι υποδεικνύει μ’αυτό σε 
έμάς τους ανθρώπους; 
Όχι μόνο ότι η φροντί-
δα του Δημιουργού μας 
φτάνει μέχρι όλων των 
λεπτομερειών, αλλά κι ότι 
και τα άλογα ζώα έχουν 

κάποια ιδέα απ’το μέλλον, ώστε κι 
εμείς να μην καταδαπανούμαστε 
στην παρούσα ζωή, αλλά να συγκε-
ντρώνουμε όλη τη φροντίδα μας στο 
μέλλοντα αιώνα. 

Απ’ την Θ’ Ομιλία 
«Εἰς τήν Ἐξαήμερον»
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Θέµατα Πνευµατικής  
  Ζωής

«Τοὺς λογισµοὺς διόρθωσον»

1. Τί εἶναι οἱ λογισµοὶ

Ἡ λέξη «λογισµός» προέρχεται 
ἀπὸ τὸ ρῆµα λογίζοµαι, τὸ ὁποῖο 
πέραν τῶν ἄλλων σηµαίνει σκέ-
πτοµαι, στοχάζοµαι, χρησιµοποιῶ 
τὴν λογικὴ ἐνέργεια τοῦ νοῦ µου.

Στὴν Κ. ∆ιαθήκη ὁ Κύριος ὀνό-
µασε τὶς ἐνδιάθετες (ἐσωτερικές) 
σκέψεις τοῦ ἀνθρώπου «διαλογι-
σµούς» καὶ τὶς συνέδεσε µὲ τὴν 
καρδιὰ καὶ ὄχι µόνον µὲ τὸν νοῦ 
τοῦ ἀνθρώπου. Ἄλλοτε οἱ λογισµοὶ 
αὐτοὶ εἶναι φορεῖς τῆς ἁµαρτίας: 
«ἐκ γὰρ τῆς καρδίας ἐξέρχονται 
διαλογισµοὶ πονηροί, φόνοι, µοι-
χεῖαι, πορνεῖαι, κλοπαί, ψευδοµαρ-
τυρίαι, βλασφηµίαι» (Ματθ. 15: 19). 
Καὶ ἄλλοτε ὁδηγοῦν σὲ ταραχὴ καὶ 
ἀπουσία εἰρήνης τὸν δεχόµενο 
αὐτοὺς ἄνθρωπο: «τί τεταραγµένοι 
ἐστέ, καὶ διατὶ διαλογισµοὶ ἀνα-
βαίνουσιν ἐν ταῖς καρδίαις ὑµῶν;» 
(Λουκ. 24: 38).

2. Προέλευση τῶν λογισµῶν

Οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι νο-
µίζουν ὅτι ὅλοι οἱ λογισµοὶ προέρ-
χονται ἀπὸ τὸν νοῦ ἢ τὴν καρδιά 
τους. Οἱ ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλη-
σίας µὲ τὸν φωτισµὸ καὶ τὴν ἁγι-
ότητά τους, µᾶς διδάσκουν ὅτι οἱ 
λογισµοὶ δὲν εἶναι πάντοτε γεννή-
µατα τοῦ ἑαυτοῦ µας, ἀλλὰ συχνὰ 
παρεµβάσεις ἄλλων πνευµατικῶν 
δυνάµεων στὸν ἑαυτό µας. Τὸ νο-
ερὸν τῆς ψυχῆς τῶν ἀνθρώπων 
γίνεται ὁ κατ’ ἐξοχὴν τόπος δρά-
σεως καὶ ἐνεργείας τῶν πονηρῶν 
πνευµάτων. Τὰ πονηρὰ πνεύµατα, 
δηλ. οἱ δαίµονες, οἱ πεπτωκότες 
ἄγγελοι, ὡς πνεύµατα συγγενεύ-
ουν µὲ τὶς ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων 
καὶ γι’ αὐτὸν τὸν λόγο µποροῦν νὰ 
εἰσδύουν καὶ νὰ «γεννοῦν» µέσα σὲ 
αὐτὲς τοὺς διαφόρους λογισµούς. 

Μᾶς ὑποβάλλουν οἱ δαίµονες σκέ-
ψεις, εἰκόνες, φαντασίες, ἐπιθυµί-
ες, τὶς ὁποῖες συχνὰ ἀγνοοῦντες 
θεωροῦµε δικές µας. Κάποιες 
φορὲς συνειδητοποιοῦµε ὅτι ἄλλο 
θέλουµε κι ἄλλο πράττουµε καὶ 
τότε συναισθανόµαστε τὶς ξένες 
δυνάµεις ποὺ ἔχουν εἰσχωρήσει 
στὸν νοῦ καὶ στὴν ψυχή µας, «µε-
ταξὺ ἀλλήλων τῶν λογισµῶν κατη-
γορούντων ἢ καὶ ἀπολογουµένων» 
(Ῥωµ. 2: 15).

«Ὑποκινώντας τοὺς λογισµοὺς 
στὴν καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου, οἱ 
δαίµονες ἀναζητοῦν ἐπίµονα νὰ 
διατηρήσουν τὰ πάθη σ’ ἐκεῖνον 
ποὺ ἔχει καταληφθεῖ ἀπὸ αὐτὰ καὶ 
νὰ τὸν ὠθήσουν στὴν κατ’ ἐνέργει-
αν ἁµαρτία ἢ νὰ προκαλέσουν τὴν 
ἐπάνοδο τῶν παθῶν σ’ ὅποιον ἔχει 
ἀπελευθερωθεῖ ἀπ’ αὐτά» (Jean 
Claude Larchet, Ἡ θεραπευτικὴ 
τῶν πνευµατικῶν νοσηµάτων, τόµ. 
Β’, Ἀθήνα: Ἀποστολικὴ ∆ιακονία, 
2008, σ.131).

3. Ἐπιπτώσεις τῶν πονηρῶν 
λογισµῶν

Ὁ π. Θαδδαῖος (Σέρβος ἱεροµό-
ναχος) σὲ ἕνα πολὺ πνευµατικὸ 
βιβλίο του σηµειώνει: «Ἀπὸ τὴ 
στιγµὴ ποὺ συλλαµβάνουµε ἕνα 
λογισµὸ ποὺ δὲν εἶναι θεµελιωµέ-
νος στὴν ἀγάπη, ἔχουµε ἀποδεχθεῖ 
τὶς πονηρὲς προτάσεις τῶν δαιµό-
νων. Ἀποδεχόµενοι ἕναν ἀρνητικὸ 
λογισµό, ἀποδεχόµαστε τὸν ἴδιο 
τὸν διάβολο. Οἱ δαίµονες εἶναι ἀό-
ρατοι, ἀλλὰ ἐµεῖς τοὺς δανείζουµε 
τὸ σῶµα µας γιὰ νὰ γίνουν ὁρατοί» 
(Οἱ λογισµοὶ καθορίζουν τὴ ζωή 
µας, Ἀθήνα: Ἐν πλῷ, 2012, σ. 269). 
Καὶ σὲ ἄλλο σηµεῖο τονίζει τὰ ἑξῆς: 
«Οἱ λογισµοί µας µπορεῖ νὰ εἶναι 
πολὺ διεισδυτικοὶ καὶ διαθέτουν 
µεγάλη δύναµη … Μποροῦµε νὰ 

βοηθήσουµε τοὺς ἄλλους µόνο 
ἂν κάνουµε καλοὺς καὶ ἀγαθοὺς 
λογισµούς. Ἂν ἔχουµε λογισµοὺς 
ποὺ θέλουν νὰ διορθώσουν τὰ λά-
θη τῶν ἄλλων, εἶναι σὰν νὰ τοὺς 
χτυπᾶµε. Ἀνεξάρτητα πόσο κοντά 
µας εἶναι κάποιο πρόσωπο, θὰ 
ἀποµακρυνθεῖ ἀπὸ µᾶς, διότι θὰ 
τοῦ ἔχουµε δώσει ἕνα σκαµπίλι 
µὲ τοὺς λογισµούς µας. Κι ἐµεῖς 
νοµίζουµε ὅτι οἱ λογισµοὶ δὲν εἶναι 
τίποτα!» (ὅπ. παραπάνω, σ. 95).

4. «∆ιόρθωση» τῶν λογισµῶν

 Στὸ Μικρὸ Ἀπόδειπνο, σὲ κά-
ποια εὐχή, ὑπάρχει καὶ τὸ αἴτηµα 
«τοὺς λογισµοὺς διόρθωσον». Αὐτὴ 
ἡ ἱκεσία ἀπευθύνεται στὸν Κύριο, 
γιατί οὶ ἀγωνιζόµενος χριστιανὸς 
διαπιστώνει στὴν καθηµερινὴ ζωή 
του τὴν προσβολὴ τῶν πονηρῶν 
πνευµάτων στὸν νοῦ καὶ στὴν 
καρδιά του διὰ τῶν πονηρῶν λο-
γισµῶν. Οἱ λογισµοί αυτοί πρέπει 
να αποκρούονται ευθύς αµέσως 
και να εξοβελίζονται για να µη επι-
συµβεί η αµαρτία. Εκ παραλλήλου 
ο άνθρωπος θα πρέπει να καλλιερ-
γεί στην ψυχή του αγαθούς λογι-
σµούς και λογισµούς αγάπης για 
κάθε συνάνθρωπό του και για κάθε 
ον επί της γης. «Όσα εστίν αληθή, 
όσα σεµνά, όσα δίκαια, όσα αγνά, 
όσα προσφιλή, όσα εύφηµα, ει τις 
αρετή και ει τις έπαινος, ταύτα λο-
γίζεσθε» (Φιλ. 4: 8), µᾶς συµβου-
λεύει ο ἀπόστολος Παῦλος. Κατ’ 
αὐτόὸν τὸν τρόπο εἰρηνεύει εσω-
τερικώς ο άνθρωπος και αποκτᾶ 
«νοῦν Χριστοῦ» (Α’ Κορ. 2: 16).

Επιµέλεια:

Ἰ.Κ.Ἀγγελόπουλος

43



2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

∆ραστηριότητες

23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

19 ΜΑΡΤΙΟΥ
Ακολουθία του Ακάθιστου Ύµνου στο παρεκκλήσι του Απ. Παύλου, Καρύτση 14.

Συνάντηση αρθρογράφων του περιοδι-
κού της ΧΦΕ «Παρεµβολή»

Εκκλησιασµός στο παρεκκλήσι του Απ. Παύλου, Καρύτση 14 και στη συνέχεια ξενάγη-
ση στο µουσείο της Ακρόπολης από την αρχαιολόγο κα. Ελένη Καλαθά – Βγόντζα.

Συνάντηση αρθρογράφων του περι-
οδικού της ΧΦΕ «Παρεµβολή»

Θεολογικό σεµινάριο µε γενικό θέµα: «Εσχατολογία της 
Εκκλησίας» και εισήγηση µε θέµα:  «Η ∆ευτέρα Παρουσία 
και η τελική κρίση», µε εισηγητή τον κ. Ιωάννη Αγγελόπου-
λο, θεολόγο.

Θεολογικό σεµινάριο µε γενικό θέµα: «Εσχατολογία της Εκκλησίας» και 
εισήγηση µε θέµα: «Ο παράδεισος, η ανακαίνηση-συντέλεια της κτίσεως», 
µε εισηγητή τον κ. Ιωάννη Αγγελόπουλο, θεολόγο..

Ιερό Ευχέλαιο και συνάντηση πριν την προσκυνηµα-
τική µας εκδροµή στην Κωνσταντινούπολη.

21/4 έως 27/4: Προσκυνηµατική εκδροµή των φοιτητών στη Σερβία.

4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΩΣ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

16 ΜΑΡΤΙΟΥ

Θεολογικό σεµινάριο µε γενικό θέµα: «Εσχα-
τολογία της Εκκλησίας» και εισήγηση µε 
θέµα: «Η κόλαση», µε εισηγητή τον κ. Ιωάννη 
Αγγελόπουλο, θεολόγο.
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Ακολουθία του Ακάθιστου Ύµνου στο παρεκκλήσι του Απ. Παύλου, Καρύτση 14.

7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΩΣ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

22/4 έως 26/4: Προσκυνηµατική εκδροµή των φοιτητριών στην Κωνσταντινούπολη.

22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΩΣ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
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Γεωργίου
Βιζυηνοῦ 

Ποῖος ἦτον ὁ φονεὺς 
τοῦ ἀδελφοῦ µου;

Έντεχνο

Η υπόθεση του έργου και δυο 
σκέψεις, ως σκηνοθετικό σηµείωµα.

Μια πονεµένη µάνα. Η αληθι-
νή µάνα του Βιζυηνού. Που έχο-
ντας χάσει τον άντρα της και τις 
δυο κόρες της, µένει χήρα µε τρία 
αγόρια να ζει στο χωριό, τη Βιζύη.

Όµως και πάλι. Το ένα αγόρι 
θα της φύγει στα ξένα για σπου-
δές: είναι ο Γιωργής της, που έµε-
λε να γίνει ο «Γεώργιος Βιζυηνός» 
των ελληνικών γραµµάτων.

Αλλ’ ούτε κι αυτό είναι αρκε-
τό. Το άλλο αγόρι θα δολοφονηθεί: 
είναι ο Χρηστάκης, ο µεγάλος της 
γιος που δολοφονείται ξαφνικά το 
1877, λίγες µόνο µέρες αφού ανα-
λάβει την πόστα (το ταχυδροµείο) 
του χωριού.

Και µένει µόνη η µάνα µε το 
µικρό της, το Μιχαήλο, που όλο 
ανάλαφρα την παρηγορεί.

Ο Χρηστάκης δολοφονήθηκε 
µε το που ανέλαβε νὰ πάρῃ τὴν 
πόστα, να γίνει ο ταχυδρόµος 
του χωριού. Ο προηγούµενος 
ταχυδρόµος, ο Χαραλαµπής του 
Μητάκου, του την παρέδωσε 
εσπευσµένα θαρρείς, µια ἐπίση-

µη ἡµέρα, παραµονὴ τῶν Φωτῶν, 
επισκεπτόµενος την οικογένεια 
απρόσµενα.

Το 1880, τρία χρόνια µετά τη 
δολοφονία του Χρηστάκη, θα βρε-
θούν ο λόγιος πια Γιωργής µε τη 
µάνα και τον αδελφό του Μιχαή-
λο, στην Κωνσταντινούπολη. Οι 
τρεις τους θα καθίσουν στο ίδιο 
τραπέζι για πρώτη φορά ξανά µα-
ζί, µετά από οκταετή απουσία του 
Γιωργή στα ξένα. Έχουν να πουν 
πολλά. Και στο ξενοδοχείο όπου 
έχει οριστεί η οικογενειακή τους 
συνάντηση, µε θέα το Βόσπορο 
η µάνα θα απαιτήσει από τους 
δυο γιους της εκδίκηση: ἐκδίκη-
σι! πρέπει νὰ γενῆ ἐκδίκησι! Και 

Η θεατρική οµάδα της Χ.Φ.Ε. 
Θεσσαλονίκης άρχισε δειλά την πο-
ρεία της πριν 3 χρόνια.

Οι πρώτες τους παραστάσεις, 
απευθύνονταν κυρίως σε παιδιά.

Φέτος θέλησαν να ανεβάσουν 
λίγο τον πήχη… πριν από 7 µήνες 
αποφάσισαν να  ανεβάσουν ένα πολύ 
απαιτητικό έργο, µε γλώσσα δύσκολη, 
απαιτητικό σκηνοθετικά. Και κατά 
κοινή οµολογία, τα κατάφεραν.

Η Θεατρική οµάδα της Χ.Φ.Ε. 
Θεσσαλονίκης, ανέβασε µε µεγάλη 
επιτυχία το έργο του Γεωργίου Βυ-
ζυηνού, ποῖος ἦτον ὁ φονεὺς τοῦ 
ἀδελφοῦ µου, σε σκηνοθεσία του 
Απόλλωνα ∆ρικούδη.

Έργο απαιτητικό, καθώς ανέβηκε 
στη γλώσσα που είναι γραµµένο.

Το µεγάλο στοίχηµα, σύµφωνα 
µε τους συντελεστές, ήταν να µη βα-
ρεθεί ο κόσµος. Και το κατάφεραν. 
Με σκηνοθετικά τρικ, κατάφεραν να 
πολλαπλασιάσουν, ή σωστότερα να 
πενταπλασιάσουν τους ηθοποιούς 
που απαιτούνταν βάση του κειµένου. 
Οι χαρακτήρες παρέµειναν πέντε, 
οι ηθοποιοί που τους ενσάρκωσαν 
ήταν 22.

Η παράσταση, έδωσε την ευκαι-
ρία στο κοινό, να έρθει σε επαφή µε 
τα λαογραφικά στοιχεία της Θράκης, 
την καθηµερινότητα των κατοίκων 
της, πρόβαλε τις συνήθειές τους, τη 
µουσική τους, την παράδοσή τους.
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θα εξηγήσει ο Βιζυηνός: ναὶ µέν, 
ἐκδίκησιν λέγουσα, ἠννόει κυρίως 
δικαιοσύνην...

Ο Γεώργιος Βιζυηνός θα ανα-
λάβει να εξιχνιάσει το φόνο, µε 
καθυστέρηση τριών ετών. Βοηθοί 
του θα σταθούν δυο αναπάντεχοι 
επισκέπτες τους στο ξενοδοχείο 
όπου διαµένουν, δυο Τούρκοι: ο 
Κιαµήλ και η µάνα του, ἡ γραία 
Ὀθωµανὶς.

Ο Κιαµήλ µε τη µάνα του, κά-
τοικοι Κωνσταντινούπολης, προ-
σέρχονται στο ξενοδοχείο βαθιά 
υποχρεωµένοι και µε σκοπό να 
τους ευχαριστήσουν για το ότι πε-
ριέθαλψαν τον άρρωστο Κιαµήλ 7 

ολόκληρους µήνες στο σπίτι τους 
στη Βιζύη. Στη Βιζύη όπου εἶχε 
τὴν τύχη νὰ ξεπέσῃ καὶ νὰ τὸν 
πρεµαζεύσῃ ἡ µητέρα σου στὸ 
σπίτι της καὶ νὰ τὸν κυττάξῃ, θα 
πει η γριά Οθωµανίδα στο Γιωργή.

Τους βγάζουν µε το ζόρι σχε-
δόν από το ξενοδοχείο, επιµένουν 
να τους φιλοξενήσουν στο σπίτι 
τους, µονιάζουν. Βάζουν σκοπό 
να αναζητήσουν από κοινού το 
φονιά του Χρηστάκη µε κέντρο 
την Κωνσταντινούπολη. Άλλωστε 
η Τούρκισσα έχει κι έναν άλλο γιο, 
ποὺ εἶναι ἀπὸ τοὺς πρώτους ἀνα-
κριτάδες. Είναι ο Εφέντης, που 
θα προσπαθήσει κι αυτός 
µαζί τους να διαλευκάνει 
την υπόθεση, µάλιστα µε 
µετάβασή του στα µέρη της 
Βιζύης για έναν ολόκληρο 
µήνα. Όλον αυτόν τον και-
ρό η οικογένεια του Βιζυ-
ηνού θα παραµείνει στην 
Κωνσταντινούπολη φιλο-
ξενούµενη, περιµένοντας 
την επιστροφή του ανακρι-
τή και το αποτέλεσµα της 
έρευνας. Καὶ πές µου δὰ 
µαθές, εὑρέθηκεν ὁ φονιᾶς;

Ο Βιζυηνός γράφει τόσο αλη-
θινά και τόσο προσωπικά, που 
κάνει αυτοβιογραφία. Λες και δεν 
µπορεί αλλιώς. Λες και δεν µπο-
ρεί να σκαρώσει µια φανταστική 
διήγηση και να προχωρήσει στην 
κατασκευή όπως οι οµότεχνοι του 
καιρού του, αλλά σα να έλκεται 
από το προσωπικό κέντρο του πό-
νου του, µιλά για τα δικά του. Μι-
λά για τους δικούς του καηµούς 
σε βαθµό που εκτίθεται. Κι αυτό 
συγκινεί. Μέσα από τα πεζογρα-
φήµατά του, κάνει µια δηµόσια 
εξοµολόγηση σε όλους τους αν-
θρώπους, σε όλους τους χρόνους. 
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Μας ανοίγει τις πληγές του πάλιν 
και πολλάκις, να ψηλαφίσουµε εἰς 
τὸν τύπον τῶν ἥλων και σήµερα, 
και σ’ αυτήν την παράσταση, 130 
χρόνια µετά. Να τον ακουµπήσου-
µε και σήµερα εκεί όπου µατώνει. 
Ξαναεκτίθεται νυν και αεί.

Έχουµε ένα θρακιώτη συγ-
γραφέα, γεννηµένο στη Βιζύη της 
Ανατολικής Θράκης, προσδιοριζό-
µενο ως «Βιζυηνό». Και να που ο 
τόπος (οι ρίζες) ορίζει τον άνθρω-
πο. Αδιαίρετα στην παράδοσή µας 
το ίδιο: Ορφεύς ο Θραξ και τρεις 
χιλιάδες χρόνια µετά Γεώργιος ο 

Βιζυηνός. Το πού γεννήθηκε ονο-
µατοθετεί. Το τι έζησε λογοδοτεί 
- ορίζει το λόγο. Οπότε ο Βιζυηνός 
φέρει τον κόσµο του όχι τεινόµε-
νο, εµπρός του, αλλά έσωθεν, από 
µέσα του. Και επειδή µιλάει από 
µέσα του είναι µεγάλος.

Το οικογενειακό του δράµα. Ο 
πόνος, η συγχώρηση, ο σπαραγ-
µός, η ευαισθησία, η αγωνία, η 
συγκατάβαση, η κρυφή χαρά, η 
αγάπη. Λέει ο Άγιος Συµεών πως 
υπάρχει µια µικρή χαρά που πε-
ριγελά το θάνατο. Αυτή η µικρή 
χαρά αναβλύζει από τα πεζά του 
Βιζυηνού. Και είναι µέγιστος τε-
χνίτης. Γιατί ενώ γράφει εκτιθέµε-
νος, δεν του λείπει η µαεστρία της 
τεχνικής, η ευφυής πλέξη πριν τη 
λύση, η µαγεία της υψηλής ψυχο-
γραφίας – της απολύτως πρωτο-
πόρου για τα ελληνικά γράµµατα.

Γράφει για τα δικά του που τον 
πονάνε. Οπότε γράφει και για τη 
δολοφονία του µεγάλου του αδελ-
φού, του Χρηστάκη.

Ο Χρηστάκης δολοφονείται το 
1877. Ο Γεώργιος Βιζυηνός όντως 

θα προσπαθήσει να διαλευκάνει 
την υπόθεση της δολοφονίας. Θα 
βγάλει συµπεράσµατα, ναι. Και 
χρόνια αργότερα, το 1883, θα 
δηµοσιοποιήσει το δράµα του, 
θα µιλήσει πάλι για τα µύχια, θα 
εκδώσει το διήγηµά του για να 
πει το «Ποίος ήτον ο φονεύς του 
αδελφού µου». Αλλά σσσς... ∆ιὰ 
τὸν Θεόν, Σουλτάνε µου, νὰ µὴν 
τὸ µάθῃ ἡ κοκκώνα!

Επιµέλεια:

Απόλλων ∆ρικούδης
Σκηνοθέτης
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www.xfe.gr

xfe@xfe.gr

σταθερά στο µέλλον

επικοινωνία

Ηλεκτρονικές
εγγραφές στην
Ηλεκτρονικές
εγγραφές 
Ηλεκτρονικές
εγγραφές 
Ηλεκτρονικές+

...η ραδιοφωνική 
συντροφιά της Χ.Φ.Ε. 
καταγράφει 
την επικαιρότητα!

Ραδιοκαταγραφές
για νέους ακροατές που 
                δεν παραµένουν θεατές

Απόψεις
Γκάλοπ

Συνεντεύξεις
Ρεπορτάζ

Κάθε Σάββατο, 7-7.30µµ, 
στους 91,2 fm της 
Πειραϊκής Εκκλησίας!

...εδώ η φωνή µας 
ακούγεται δυνατά!

Σύντοµα κοντά σας 

µε την 
ανανεωµένη µας 

ιστοσελίδα!

Αναζητήστε µας και στο facebook:

"Χριστιανική Φοιτητική Ένωση"

Πολλοί αναρωτιούνται αν στη 
σηµερινή εποχή υπάρχουν ακό-
µα άνθρωποι που έχουν βάλει το 
Ευαγγέλιο στην καρδιά τους και 
προσπαθούν να το κάνουν πράξη 
στην καθηµερινή τους ζωή. Στο 
ερώτηµα αυτό απαντά το και-
νούργιο βιβλίο του πατρός Ηλία 
Μαστρογιαννόπουλου «∆έκα Σύγ-
χρονες Μορφές» από τις εκδόσεις 
«Εν Πλω». Στο βιβλίο παρουσιάζο-
νται δέκα σύγχρονα παραδείγµατα 
ανθρώπων, κληρικών και λαϊκών, 
επιστηµόνων και καλλιτεχνών που 
επέλεξαν να βαδίσουν τη στενή και 
τεθλιµµένη οδό που οδηγεί στην 
ουράνια βασιλεία. Καταρχάς, ο 
Σεραφείµ Παπακώστας, δεινός 
κήρυκας και ηγέτης, που µας αφυ-
πνίζει λέγοντας: «Την κοινωνία 
την αποτελούν τρεις κατηγορίες 
ανθρώπων: οι φαύλοι, οι Σαύ-
λοι και οι Παύλοι. Οι πρώτοι 
είναι πάµπολλοι, οι δεύτεροι 
λίγοι και οι τρίτοι ελάχιστοι». 
Επίσης, ο γνωστός Γεώργιος Βε-
ρίτης, ποιητής µε πνοή, εκφράζει 
το χριστιανικό βίωµα µε όλη του 
την καρδιά αποδεχόµενος πλή-
ρως τη θαρραλέα διακήρυξη του 
Παπαδιαµάντη: «Ενόσω ζω και 
αναπνέω και σωφρωνώ, δεν θα 
παύω πάντοτε να υµνώ µετά 
λατρείας τον Χριστόν µου, να 
περιγράφω µετ’ έρωτος την 
φύσιν και να ζωγραφώ µετά 
στοργής τα γνήσια ελληνικά 

έθη». Λένε για το πρόσωπό του, 
χαρακτηριστικά: «Σε χρόνια δύ-
σκολα σε νιώθουµε δικό µας σε 
κόσµους µαγεµένους να µας οδη-
γείς µε το τραγούδι σου που γίνηκε 
όνειρό µας και γλύκανε τον πόνο 
κάθε πληγής».

Ένας ακόµη αγωνιστής είναι ο 
µοναχός Γεράσιµος Μενάγιας. 
Χηµικός, διευθυντής στα εργο-
στάσια του Μπενάκη στο Κάιρο 
της Αιγύπτου, µε καταγωγή από 
πλούσια οικογένεια της Κεφαλλη-
νίας, που εγκατέλειψε τα εγκόσµια 
και αφιερώθηκε στο Θεό.  Ασκήτε-
ψε στον Άθωνα, στα Κατουνάκια, 
γενόµενος υποτακτικός του γέρο-
ντος Καλλινίκου, απ’ τον οποίο 
διδάχθηκε ότι η µοναχική ζωή 
επιτυγχάνεται όχι µε ροµαντι-
σµούς και µετεωρισµούς, αλλά 
µε την άσκηση και την υπα-
κοή. Άλλο φωτεινό παράδειγµα 
που όλοι έχουµε διαβάσει έργα 
του, ο Σώτος Χονδρόπουλος. 
∆ραστήριος και πολυγραφότατος 
συγγραφέας, αναβλύζει σαν «πη-
γή ύδατος αλοµένου» µε γραφή 
που χαρακτηρίζεται από την ψυ-
χολογική διείσδυση, τον έντονο 
ρεαλισµό και συνάµα τον τρυφερό 
λυρισµό της. Ανάµεσά µας έζησε 
και ο ∆ηµήτριος Κουτρουµπής, 
ανιχνευτής και ανασκαφέας µε  
θεολογία που, µπορούµε να πού-
µε, ήταν προσευχόµενη θεολογία. 
Ήταν κατεξοχήν ευγενής, λεπτότα-
τος και µετριόφρων. «Ο νοσταλ-
γός του Ουρανού», όπως είπαν 
οι φίλοι του.  Μια ακόµα µορφή 
είναι ο Κωνσταντίνος Ξυνόπου-
λος, καταξιωµένος µαθητής και 
συνεργάτης του Φώτη Κόντογλου. 
Ευλαβής αγιογράφος που δια-
κρίθηκε για την πλούσια µάθησή 
του, το εξαίρετο ήθος του και τη 
λεπτή ευαισθησία του.

Από τους «σπουδαίους» αυτούς 
ανθρώπους δεν θα µπορούσε να 
λείπει και ο Αναστάσιος Γιαν-
νουλάτος, ο Αρχιεπίσκοπος Αλ-
βανίας. Χαρισµατικός ηγέτης µε 
τον βίο του να αποτελεί διαδροµή 
προσφοράς, θυσίας και βαθειάς 
χριστιανικής αγάπης. Είναι γνω-
στή σε όλους η πίστη του στη µε-
γάλη εντολή του Χριστού «Μαθη-

τεύσατε πάντα τα έθνη». Επί-
σης, γίνεται αναφορά σε γυναίκες 
ανδρείες, αληθινά «ισότιµες» µε 
τους ισχυρούς άνδρες, οι οποίες 
προκρίθηκαν στα πνευµατικά 
καλλιστεία της αρετής και στα 
αθλήµατα του Πνεύµατος, «της 
ψυχής τα Ολύµπια».

Ο Damien de Veuster, είναι 
ακόµη ένας ακάµατος εργάτης του 
Ευαγγελίου. Βέλγος ιεραπόστολος 
των λεπρών έκανε πράξη την αυ-
τοθυσιαστική αγάπη ως υπηρέτης 
των ασθενών στο λεπροκοµείο 
Μολοκάι, ανασταίνοντας τους 
πνευµατικά νεκρούς αρρώστους  
που βρίσκονταν εκεί. Το βραδάκι 
µάζευε τους λεπρούς και τους έλεγε 
παρηγορητικά: «Η πατρίδα µας 
είναι ο ουρανός κι εκεί θα πάµε 
κι εµείς οι λεπροί». Ο ίδιος κατά-
ληξε από την τότε ανίατη νόσο το 
1889. Ήταν ένας αληθινός ήρωας 
που υψώθηκε σαν µια όαση του 
Πνεύµατος και της Αγάπης µέσα 
στην ασφυκτική υλοκρατία και 
εγωλατρία του αιώνα µας. 

Τέλος, παρουσιάζεται ο Θεο-
φάνης Πόπας, αλβανικής κατα-
γωγής, που διακρίθηκε για το τε-
ράστιο έργο του στην αρχαιολογία 
και τη θεολογία. Ο σπάνιος αυτός 
ζηλωτής και εργάτης του Ευαγ-
γελίου µπορεί να χαρακτηριστεί 
ιεραπόστολος της Αλβανίας, 
καθώς πάλεψε και φανέρωσε το 
Θεό σε µία κοινωνία µε αφιονι-
σµένα κοµµατικά µέλη εναντίον 
της θρησκείας και µέσα στα βαριά 
σκοτάδια της µαχητικής αθεΐας. 

Άνθρωποι γνήσιοι, δραστήριοι 
για την «αιώνια» ευζωία τους. Μάς 
θυµίζουν ότι ο στόχος του καθενός 
από µας δεν πρέπει είναι τίποτε 
λιγότερο από µία θέση στο «σαλο-
νάκι του Παραδείσου»!

Επιµέλεια:

Σοφία Αθανασίου
Φοιτ. Ψυχολογίας Παντείου

βι
βλ
ίο

Βιβλιοπαρουσίαση: 
Ηλία Μαστρογιαννόπουλου
«∆έκα Σύγχρονες Μορφές»
Εκδ. Εν Πλω
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