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numerous. But Christ has not ceased 
to be present in our lives. Firmly 
connected with Him, we feel what 
Paul has said: “I can do all things 
through Christ who strengthens 
me.” The crucial question remains 
whether to take Christ seriously in 
our lives; the mystery of His incar-
nation, His continuous presence in 
the history of humanity.

Albania: from darkness 
to light!

“P”: Your Beatitude, in 1991 you 
found more than a thousand churches 
had been destroyed and only 22 priests 
who had survived. In 1997, fi � een years 
ago, you almost lost your life. What 
made you want to stay in Albania, 
risking your life? Did you not think of 
a probability of your return to Africa?

AA: The mission in Albania was 
something that came unexpect-
edly. I had not even thought of it 
until then. In a historic turning 
point, the Church asked me, par-
ticularly through the Ecumenical 
Patriarchate, which has the respon-
sibility for churches in crisis. This 
clear call led to a freedom from my 
own plans and programs, to accept 
a mission of diffi  cult and doubtful 
outcome: to restore from ruins the 
Orthodox Autocephalous Church of 
Albania. By defi nition this was con-
nected with uncertainty and risk. It 
would not be over quickly and eas-
ily. One should be determined to 
give his life. The Word of our Lord 
became more existential. “Unless a 
grain of wheat falls into the earth 
and dies, it remains alone; but if 
it dies, it bears much fruit” (John 
12:24). Moreover, I knew and I was 
sure from my own direct experience, 
that the common people in Albania, 
regardless of origin, were the most 
spiritually wronged. For decades 
they had been forbidden to believe, 
to seek the truth, to know God. Such 
depth and intensity of injustice I had 
not seen in Africa. Also, the need to 
work on some mutual understand-
ing, mutual respect and peaceful 
coexistence among the peoples of 
the Balkans was imperative.

My love for Africa has obviously 
not stopped. Thank God, following 
the path that was opened by our 
ministry in the 60s and the 80s, 

there are other, very worthy broth-
ers that continue to bring the Gospel 
to the peoples in Africa. Certainly, 
my personal concern for mission-
ary eff orts in Africa did not stop. 
As a primate of an Autocephalous 
Orthodox Church, Ι actively partici-
pate in the Pan-Orthodox Meeting 
of Primates relating to the lives of 
all Orthodox Churches. There are 
also other responsible positions in 
Inter-Christian organizations where 
one can have the possibility to con-
tribute to missionary eff orts, both in 
Africa and in other continents.

“P”: This year marks twenty years 
since the normal reconstitution of the 
Orthodox Autocephalous Church of 
Albania with your election. You as-
sumed a Church devastated by perse-
cution in a dilapidated state. Twenty 
years later, one encounters a diverse 
work with over 150 new churches, 60 
restorations of cultural monuments, 
more than 160 old churches repaired, 
training clergy and laity, an Orthodox 
youth organization, schools, boarding 
schools, Higher Theological Academy, 
a modern medical center, contribut-
ing to rural development, hosting and 
maintenance of thousands of Kosovo 
refugees, etc. What message would you 
give as part of a country that now has 
gone from darkness to light?

AA: God has not ceased to perform 
miracles. “The things which are im-
possible with men are possible with 
God” (Matt. 10:27). The overcoming 
of the humanly impossible, which 
was revealed with the Incarnation 
and the Resurrection of Christ, re-
mains an enduring possibility. The 
history of the Church holds many 
surprises. In the 70s and 80s, many 
had argued that Orthodoxy had been 
extinguished in Albania. Later on 
there was the missionary eff ort that 
you described, and from the gates 
of Hades we were led to a resur-
rectional march. But let’s not be 
complacent. The darkness is not 
yet defeated. And the Church needs 
with its presence and its radiation to 
repeat the paschal invitation: “Come 
receive the light from the unwaning 
light” and to share it with persua-
sive speech and creative work.

«P»: Your Beatitude, you have been 
writing on Islam. How do you evaluate 

the situation in Europe today, regard-
ing the spread of Muslims and their 
coexistence with Christianity, which, 
undoubtedly, is part of the European 
identity?

AA: It is necessary to study and 
deal with Islam seriously. It is a re-
ligion that aff ects over one billion of 
our fellow human beings and pres-
ents in the last decades diverse tur-
bulences, even internal confl icts on a 
political, social, and global level. The 
new element that has been added in 
our time is terrorism. It is important 
to reiterate that any form of violence 
in the name of religion “rapes” in 
all senses, the religion itself. The 
coexistence of people, despite the 
variety of religious beliefs, is in the 
modern world a corollary of free-
dom of religious conscience, which 
is recognized internationally as a 
basic human right. But to cultivate 
a positive climate between Chris-
tians and Muslims, we must proceed 
to a study and a focus of anthro-
pological principles of both faiths 
and mutual respect for the freedom 
of others. A common starting point 
is the certainty that every human 
being is God’s creation and therefore 
by nature endowed with undeniable 
dignity. Basically I would say that 
a key axis of Islam is its law, and 
that it controls everything, while 
Christianity’s is love, as revealed 
by Christ. Muslims, in the modern 
era, show great zeal, their fervour is 
increased by the fi nancial strength 
of many Islamic countries. On the 
other hand, in Europe the spread of 
secularism undermines the Chris-
tian tradition. I am convinced that, 
ultimately, the revitalization and not 
the marginalization of the Christian 
faith, the experience of the power 
and beauty of it, will help Europe 
to maintain its identity and to move 
into new prosperity in the modern 
globalized society.
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Ίσως, τελικά, αυτό που µας 
δυσκόλεψε περισσότερο κα-
τά την ετοιµασία του εκατο-

στού τεύχους, να ήταν το σηµείω-
µα της «Σύνταξης». Πώς µέσα σε 
µία µόνο σελίδα να συµπυκνώσεις 
τόσα πολλά; Είναι δύσκολο να πε-
ριγράψεις τον ενθουσιασµό και το 
µεράκι, την όρεξη και την έµπνευ-
ση, την πίστη και την συντροφικό-
τητα των συντελεστών της «Παρεµ-
βολής» όλα αυτά τα χρόνια. Και εί-
ναι ακόµα δυσκολότερο να τα ται-
ριάξεις µε τις στιγµές της διαφω-
νίας και της έντασης, της απογο-
ήτευσης και της ολιγοπιστίας, της 
δυσκολίας και του αδιεξόδου που 
έπαιζαν κλεφτοπόλεµο µε τα παρα-
πάνω. Αυτό όµως που είναι αδύ-
νατο να εξηγήσουµε είναι πώς ο 
Θεός σε κάθε στιγµή της ζωής αυ-
τού του περιοδικού, έδινε απλόχε-
ρα την ευλογία Του. Μέσα από την 
διαφωνία τη σύνθεση, από την ολι-
γοπιστία την πίστη, από τ’ αδιέξο-
δο τον ενθουσιασµό! Στις στιγµές 
της απογοήτευσης έστελνε συνερ-
γάτες. Την ένταση της νιότης µας 
την έπλαθε µεράκι. 

Γι’ αυτό είναι ζωντανή η «Πα-
ρεµβολή». Γιατί είναι αληθινή! Μέ-
σα σ’ αυτήν είµαστε εµείς. Νέοι 
και νέες που αλληλοδιαδέχονται ο 
ένας τον άλλο δίνοντας τη σκυτά-

λη για τη συνέχεια. «Iλαροί δότες» 
που επιθυµούµε να µοιραστούµε 
µε κάθε ελεύθερο άνθρωπο την χα-
ρά που δίνει ο Χριστός σε όποιον 
θέλει να Τον βάλει στη ζωή του. 

Η περιοδική µας Παρεµβολή στο 
Πανεπιστήµιο και την ευρύτερη 
νεολαία φιλοδοξεί να γίνει, µια ζω-
ντανή µαρτυρία για το τι είναι Ορ-
θόδοξη πίστη, για το πόσο επίκαι-
ρη είναι αυτή σήµερα, πώς φωτίζει 
και δίνει αληθινό νόηµα στη ζωή. 
Και βέβαια, ως φοιτητές και πολί-
τες, αγωνιζόµαστε για να βελτιώ-
σουµε τις συνθήκες της Παιδείας 
µας, να αναδείξουµε προβλήµατα, 
να µοιραστούµε εµπειρίες, να προ-
τείνουµε λύσεις, ως ενεργά πολι-
τικά υποκείµενα κι όχι ως ναρκω-
µένα κοµµατικά αντικείµενα. Μας 
απασχολούν οι σπουδές µας, αγα-
πάµε την επιστήµη, είµαστε κύτ-
ταρα της κοινωνίας, γι’ αυτό και 
τα φοιτητικά και κοινωνικά θέµα-
τα έχουν σταθερή θέση στην Πα-
ρεµβολή µας. 

Λένε ότι κάποτε ο Σενέκας, συ-
νάντησε στον δρόµο έναν γέροντα 
και τον ρώτησε πόσων χρόνων εί-
ναι. Εκείνος του απάντησε ότι έχει 
κλείσει τα ενενήντα. Ο Σενέκας, µε 
σιγουριά του είπε ότι αποκλείεται 
να είναι πάνω από δεκαπέντε χρό-
νων. Ο γέροντας γέλασε, περνώ-
ντας τον για τρελό. Όµως ο φιλόσο-
φος επέµεινε και του απέδειξε ότι 
έχει ζήσει ελάχιστα από τα ενενή-
ντα χρόνια που βάραιναν τις πλά-
τες του.

Γυρίζοντας το βλέµµα πίσω, ξε-
φυλλίζοντας τα 100 τεύχη που συ-
µπληρώνει η «Παρεµβολή», φαί-
νεται µάλλον απίστευτο… Κανείς 
δε θα περίµενε ότι το όνειρο της 
πρώτης συντακτικής επιτροπής 
του 1989 θα είχε συνέχεια, θα ενέ-
πνεε εκατοντάδες ανθρώπους να 
ασχοληθούν µ’ αυτό, ότι θα γινό-

ταν ο φιλόξενος χώρος σύναξης 
νέων µε άποψη, ιδέες και προτά-
σεις, ότι θα συνέχιζε πάνω από εί-
κοσι χρόνια να µεγαλώνει κι όµως 
να µένει νέο, χάρη στους εκάστο-
τε νέους συντάκτες του, γράφοντας 
τη δική του ιστορία στο φοιτητικό 
και εκκλησιαστικό τύπο. 

Αφιερώνουµε το τεύχος αυτό 
σε όλους τους συνεργάτες, τους 
αναγνώστες και τους φίλους της 
«Παρεµβολής» που εργάστηκαν 
όλα αυτά τα χρόνια. Όλους όσοι 
συµµετείχαν και στήριξαν αυτή 
την έκδοση. Όλους όσοι αγάπη-
σαν και πίστεψαν στη δυναµική 
αυτού του περιοδικού. Όλους αυ-
τούς, χάρη στους οποίους η «Πα-
ρεµβολή» θα απαντούσε στο Σενέ-
κα ότι, ναι, έχει ζήσει 100 ζωντα-
νά, γεµάτα τεύχη και προσβλέπει 
σε µια ακόµα πιο ενθουσιώδη και 
δυναµική συνέχεια! 
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 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 31/12/08 σηµαίνει ότι 
οφείλεται η συνδροµή των ετών 2009, 2010 και 2011.

• H ανανέωση της συνδροµής µπορεί να γίνει µε τέσσερις τρό-
πους:
α)  στα γραφεία της X.Φ.E στην Aθήνα, οδός Kαρύτση 14 

(4ος όροφος) 
β)  στα βιβλιοπωλεία «ZΩH»: Aθήνα (Kαρύτση 14), 
 Θεσσαλονίκη, Πάτρα, 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 693 4607 276

• 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”!

Η Φωτογραφία του τεύχους

Η αγάπη πάντα εφευρίσκει έναν 
τρόπο. Η κακία µια δικαιολογία.

 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: 
Ελευθέριος Μπαλάκος

∆ιευθυντής Σύνταξης: 
Παναγιώτης Φαραντάτος
Συντακτική επιτροπή: 

Παναγιώτης Παπαγεωργίου, 
Αναστασία Μπιτσάνη, 

Αγγελική Καλκάνη
Υπεύθ. Μηχ/νωσης: 

Βασίλης Κυρβασίλης
Kαλλιτεχνική επιµέλεια: 

Kαλλιόπη Bγόντζα,  Bασίλης  Πεσλής
Φωτογραφική επιµέλεια: 

Σοφία Μπουγά, Αγάπη Παπαγεωργίου
Eκτύπωση: 

«Λυχνία», Yιοί Θ. Bγόντζα 
Aνδραβίδας 7, Xαµόµυλο Aχαρναί,

Tηλ. 210 34.10.436
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«Όνειρα νιόνυφα! ∆εν τʹ απαρνιέται ο χρόνος
Και στο χνούδι του βρίσκουν την εικόνα τους...»

Οδ. Ελύτης, "Αιθρίες"

Σαν όνειρο ξεκίνησε πριν 100 τεύχη! Και ο χρόνος στάθηκε 
σύµµαχός της! Έφτασε 100 τεύχη... και µε τη βοήθεια του Θε-
ού συνεχίζει! Τόσα χρόνια πια, η Παρεµβολή, έχει βρει την ει-
κόνα της! Και είναι η νεανική οπτική και φρεσκάδα που την 
κάνει να ξεχωρίζει! Η νεανική µατιά στα γεγονότα... µε επίκε-
ντρο πάντα τον Χριστό. 
 

«...Χρόνους µας ταξιδεύει δε βουλιάξαµε
χίλιους καπεταναίους τούς αλλάξαµε

Κατακλυσµούς ποτέ δε λογαριάσαµε
µπήκαµε µέσ’ στα όλα και περάσαµε

Κι έχουµε στο κατάρτι µας βιγλάτορα
παντοτινό τον Ήλιο τον Ηλιάτορα!»

Οδ. Ελύτης, "Το Τρελοβάπορο"

Η Παρεµβολή ταξιδεύει. Μάλλον µας ταξιδεύει... 
Στο ταξίδι της αυτό είχε σταθερή και πολύτι-

µη παρέα· το κοινό της, τους αναγνώστες της! 
Όλους εσάς που αυτή τη στιγµή διαβάζετε αυ-

τό το κείµενο. Όλους εσάς που ανταποκριθήκατε 
στο κάλεσµα των τελευταίων µηνών της συντα-
κτικής επιτροπής και µας στείλατε τα κείµενά 

σας, ώστε το 100ό τεύχος της Παρεµβολής, να 
είναι συµµετοχικό τεύχος αναγνωστών... από σας 

για σας! Για να γνωριστούµε καλύτερα µε τους ανα-
γνώστες, µε νεανικές συντροφιές στην Ελλάδα και την 

Ευρώπη, να ανταλλάξουµε εµπειρίες για τον τρόπο δράσης 
και σκέψεις για όσα συµβαίνουν. Αισίως είχαµε συνεργασία και 
από την Αµερική. Σας  ευχαριστούµε όλους πολύ! Τα κείµενα 
που λάβαµε ήταν πολλά! Τόσα που µας ανάγκασαν, δεδοµένου 
του περιορισµού των σελίδων, να κρατήσουµε συνεργασίες και 
για τα επόµενα τεύχη όπου θα τα δηµοσιεύουµε κατά διαστή-
µατα. Το φιλόξενο εκατοστό τεύχος, κοσµούν τα κείµενα τρι-
ών Αρχιεπισκόπων: τα µηνύµατα του Αρχιεπισκόπου Αθηνών 
και του Αρχιεπισκόπου Αµερικής και η συνέντευξη του Αρχιε-
πισκόπου Αλβανίας, τους οποίους και ευχαριστούµε πολύ και 
από τη θέση αυτή για την ξεχωριστή αυτή ευλογία. Καλή ανά-
γνωση!  
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ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ κ. κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ Β’

Χαιρετίζω τὸ ἐπετειακό καὶ ἑορταστικό ἑκατοστό τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ «ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ», ἔντυπο χριστια-
νικῆς νεανικῆς πνοῆς ἀπό τὸ 1989 τῆς ἱστορικῆς ΧΦΕ.

Στὶς συγχαρητήριες σκέψεις µου ἐπιθυµῶ νὰ σηµειώσω δύο πράγµατα. Πρῶτον ὅτι ἡ «Παρεµβολή» εἶναι 
ἔργο ἀποκλειστικά φοιτητικό. Τόσο ἡ σύνταξή της ὅσο καὶ ἡ γενικότερη ἐπιµέλειά της ἀποτελούν ἀπό τὸ 
πρῶτο ἤδη τεῦχος ἐπίτευγµα τῶν φοιτητῶν, κατόρθωµα αὐθορµητισµοῦ καὶ ἀγάπης, συνυφασµένο µὲ µιὰ 
πολύ ὑψηλή ποιότητα. 

∆εύτερον τὰ θέµατα τοῦ περιοδικοῦ εἶναι λίαν ἀξιόλογα γιατί θητεύουν στὸν σύγχρονο προβληµατισµό, σὲ 
θέµατα πολιτισµοῦ καὶ τέχνης, θεολογικά, πάντοτε νεανικοῦ ἐνδιαφέροντος. Αὐτή ἡ θεµατολογία καθιέρωσε 
τὴν «Παρεµβολή» ὡς ἕνα ἔγκριτο καὶ δυναµικό περιοδικό καὶ στὸν ἐκκλησιαστικό µας χῶρο.

Συγχαίρω ὅλους ὅσοι ἐργάσθηκαν καὶ ἐργάζονται µὲ ἱεραποστολικό ἦθος καὶ καταθέτουν τὰ χαρίσµατα 
τους, ὥστε νὰ ἔχει τὸ περιοδικό τὴν ποιότητα ποὺ διαθέτει.

Εὔχοµαι στὴν «Παρεµβολή» νὰ συνεχίσει τὴν παρουσία της γιὰ πολλά ἀκόµη χρόνια, ὥστε νὰ γεύονται οἱ 
νέοι µας τοὺς ἀγλαοὺς πνευµατικοὺς καρποὺς αὐτῆς τῆς προσπάθειας.

Μετ’ εὐχῶν διαπύρων
Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

Ο ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Β’

ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ κ. κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ἀγαπητοί µου, 
µέλη συνεργάτες καὶ φίλοι τῆς Χριστιανικῆς Φοιτητικῆς Ἑνώσεως, 
Χριστός Ἀνέστη!

Μὲ ἰδιαίτερη χαρὰ ἐπικοινωνῶ σήµερα µαζί σας, ἀνταποκρινόµενος στὴν πρόσκλησή σας νὰ ἀπευθύνω ἕνα 
σύντοµο µήνυµα µὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἐκδόσεως τοῦ ἑκατοστοῦ τεύχους τοῦ περιοδικοῦ «Παρεµβολή». Αὐτὸ τὸ 
ἑκατοστὸ τεῦχος ἀποτελεῖ σηµαντικότατο ἐπίτευγµα, διότι καταφέρατε νὰ κρατήσετε σὲ κυκλοφορία ἕνα πάρα 
πολὺ περιποιηµένο περιοδικό, πάρα πολὺ προσεγµένο ἀπὸ πλευρᾶς ἐµφανίσεως καὶ οὐσίας καὶ κατορθώσατε 
νὰ κρατήσετε πάντοτε σὲ ἐπικοινωνία τὸ φοιτητικὸ κόσµο µὲ τὸ µήνυµα τοῦ Εὐαγγελίου. 

Στὴν ἐποχή µας, στὴ δεκαετία τοῦ 1950, εἴχαµε ἐκδόσει ἕνα µικρὸ περιοδικὸ ὑπὸ τὸν τίτλο: «Ἡ πορεία µας». 
Ἦταν ἕνα ὀκτασέλιδο ἢ τὸ πολὺ δεκαεξασέλιδο. Ἡ «Πορεία» ἔγινε «Παρεµβολή» καὶ τὸ µονόχρωµο κείµενο 
τῶν ὀχτὼ ἢ δεκάξι σελίδων, ἔγινε ἕνα πλούσιο σύγχρονο περιοδικὸ τὸ ὁποῖο µπορεῖ νὰ κυκλοφορεῖ ἄνετα καὶ 
νὰ συναγωνίζεται ἀκόµα καὶ µὲ τὶς καλύτερες περιοδικὲς ἐκδόσεις. Κρατῆστε τὴν ποιότητα, εἶναι ἡ ποιότητα 
ποὺ ἁρµόζει στὸ Εὐαγγέλιο, εἶναι ἡ ποιότητα ποὺ ταιριάζει σὲ σᾶς ποὺ εἶστε νέοι ἄνθρωποι, εἶναι ἡ ποιότη-
τα ποὺ ἔχει σχέση µὲ τὴν ἱστορία τῆς Χριστιανικῆς Φοιτητικῆς Ἑνώσεως, ἀπὸ τὴν ὁποία πέρασαν καὶ ἀνεδεί-
χθησαν σηµαντικότατα πρόσωπα στὴν ἱστορία τῆς συγχρόνου Ἑλλάδος. Κρατῆστε τὴ µαρτυρία ζωντανὴ µέσῳ 
τοῦ ἐντύπου λόγου, τοῦ προφορικοῦ λόγου καὶ προπαντὸς τῆς ζωῆς σας. Νὰ θυµᾶστε πάντοτε ὅτι τὸ κείµενο 
εἶναι ἕνα ὑπόµνηµα στὴ ζωντάνια τῆς ὑπάρξεως, ἡ ὁποία θὰ πρέπει νὰ ἐκπέµπει σὲ ὅλα τὰ κύµατα Χριστὸν 
Ἐσταυρωµένο καὶ Ἀναστάντα. 

Καὶ πάλι θερµότατα συγχαρητήρια γιὰ τὸ ἑκατοστὸ τεῦχος καὶ ἐγκάρδιες εὐχὲς καὶ θερµὲς προσευχὲς γιὰ τὴ 
συνέχιση τόσο τοῦ δηµοσιογραφικοῦ ὅσο καὶ τοῦ ἱεραποστολικοῦ ἔργου τῆς Χριστιανικῆς Φοιτητικῆς Ἑνώσεως.

Χριστὸς Ἀνέστη!
Ὁ Ἀναστὰς Κύριος νὰ εἶναι πάντα µαζί σας.

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Χαιρετισµοί για το επετειακό τεύχος 
του περιοδικού "Παρεµβολή"

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
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Α.  Νέοι και Εκκλησία σ᾽ έναν µεταβαλλόµενο κόσµο

Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος:  Κατ᾽ αρχήν, όσοι έχουµε µια ειδικότερη 
εκκλησιαστική  ευθύνη -επίσκοποι, ιερείς, θεολόγοι- επιβάλλεται να µελε-
τούµε προσεκτικά τις ανησυχίες των νέων· να προσπαθούµε να τις κατα-
νοούµε. Η αδιαφορία, την οποία περιγράψατε, είναι µια περιρρέουσα ατµό-
σφαιρα στη σύγχρονη κοινωνία. Στο βάθος, πολλοί δεν απορρίπτουν, αλλά 
συνήθως αγνοούν τη δύναµη και το εύρος της χριστιανικής αλήθειας. Συ-
νεπώς, πριν απ᾽ όλα, επιβάλλεται η ορθή προσφορά στους νέους, µε σε-
βασµό στην ελευθερία τους. Το βασικό µήνυµα του Ευαγγελίου δεν είναι 
ορισµένες ηθικές διδασκαλίες αλλά η µεγάλη Είδηση: ότι ο ίδιος ο Θεός 
ενανθρώπησε, τίµησε µε έναν µοναδικό τρόπο τον άνθρωπο, για να τον 
οδηγήσει σε µια συνεχή µεταµόρφωση προς τα άνω. Στον νέο που ανα-
ζητεί, θα υπενθύµιζα ότι  πολλά πράγµατα έχουν αµφισβητηθεί στο πέρα-
σµα των αιώνων. Αναντίρρητα όµως παραµένουν η αγάπη και η ελευθε-
ρία. Η µία συµπληρώνει την άλλη. Και στις δύο περιπτώσεις, ο λόγος του 
Θεού δίνει έµπνευση και δύναµη πραγµατώσεως. 

Αναφερθήκατε όµως στην Εκκλησία και στους νέους σαν να είναι η πρώ-
τη υποκείµενο και οι δεύτεροι αντικείµενο. Αλλά, οι νέοι που πιστεύουν 
είναι πολύτιµα κύτταρα της Εκκλησίας, και αυτοί έχουν το χρέος να µε-
ταφέρουν τη ζωτικότητα και τη δύναµη, που τους έχει προσφερθεί µέσα 
στο σώµα της Εκκλησίας, σε άλλους νέους ανθρώπους που ακόµα τα στε-
ρούνται. Πολλές ανανεωτικές προσπάθειες µέσα στην Ορθόδοξη Εκκλη-
σία έχουν ξεκινήσει από οµάδες ανθρώπων που συγκινήθηκαν στα νεα-
νικά τους χρόνια από το µήνυµα του Λόγου. 

“Παρεµβολή”:  Ο νέος άνθρωπος σή-
µερα έχει, κατά µέσο όρο, µια χαλαρή 
σχέση µε την πίστη. ∆εν την απορρίπτει 
αλλά αδιαφορεί, εν πολλοίς, για το µή-
νυµα του Ευαγγελίου. Τι θα απαντού-
σατε σε ένα νέο που έχει επιφυλάξεις 
να δεχθεί τον ευαγγελικό λόγο της Εκ-
κλησίας σήµερα;

“Ο Θεός δεν έχει πάψει να κάνει θαύµατα. 
Η ιστορία της Εκκλησίας επιφυλάσσει 

πολλές εκπλήξεις.”

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ µε τον 
Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο 
Τιράνων, ∆υρραχίου
και πάσης Αλβανίας 
κ. Αναστάσιο 

Οµότιµο Καθηγητή 
του Πανεπιστηµίου Αθηνών,
Επίτιµο µέλος της Ακαδηµίας Αθηνών

 Στο τραπέζι της Συντακτικής Επιτροπής για τη συνέντευξη του 100ού τεύχους έπεσαν πολλές ιδέες. Αναµφίβολα η έκδοση 
αυτή είναι επετειακή, δίνει το στίγµα της «Παρεµβολής», κεφαλαιοποιεί µια µαρτυρία, ανοίγει µια προοπτική. Θέλαµε λοιπόν 
κάποιο πρόσωπο που να έχει λόγο πνευµατικό και έκφραση ζωντανή, νεανική. Κάποιον στο πρόσωπο και στο λόγο του οποίου 
να υπάρχει το βίωµα της ιεραποστολής, το κήρυγµα της αγάπης και η χαρά της Aναστάσεως. Η απόφαση να συνοµιλήσουµε 
µε τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Τιράνων, ∆υρραχίου και Πάσης Αλβανίας, κ. Αναστάσιο ήταν µονόδροµος. 

Την αµηχανία µας και το δέος που µας διακατείχε λόγω της διεθνούς πνευµατικής ακτινοβολίας του Αρχιεπισκόπου, διέλυ-
σε αµέσως η απλότητα και η πατρική αγάπη µε την οποία µας αγκάλιασε, στέργοντας στο αίτηµά µας παρά το πολύ βεβαρηµέ-
νο πρόγραµµά του. Τον ευχαριστούµε θερµά για την ιδιαίτερη τιµή και ευλογία αυτής της συνέντευξης.   

      Η Σύνταξη

Το συγκρότηµα του 
νέου Καθεδρικού 

ναού των Τιράνων 
"Ανάσταση του Χρι-
στού", του Συνοδι-
κού και Πολιτιστι-

κού Κέντρου.
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“Π”: Το 2012 βρίσκει την Ελλάδα σε 
µια κατάσταση πολιτικής, οικονοµικής, 
κοινωνικής και αξιακής ρευστότητας· 
ανεργία ύφεση, ανασφάλεια. Τι θα λέ-
γατε σε έναν νέο που νιώθει αγανάκτη-
ση µπροστά στην αβεβαιότητα που ει-
σπράττει και πώς θα αξιολογούσατε την 
κρίση που δοκιµάζει την Ελλάδα;

“Π”:  Γιατί ο νέος να ακολουθήσει τον 
Χριστό και να συσταυρωθεί µαζί Του 
(Γαλ. 2:20); ∆εν κουβαλάει ήδη αρκε-
τούς σταυρούς σήµερα; Γιατί να αφή-
σει την άνεσή του και να επιλέξει µια 
ζωή που θα του προσφέρει θλίψη εν 
τω κόσµω; (Ιω. 16:33)

“Π”:  Η χριστιανική ζωή είναι µια 
ζωή µετανοίας. Είναι εφικτή για τον 
άνθρωπο του «εδώ και τώρα» µια τέ-
τοια προοπτική;

“Π”:  Η Εκκλησία ζει πάντα στο φως 
και τη ζωή της Αναστάσεως του Χρι-
στού. Ποιες προϋποθέσεις χρειάζονται 
για να γίνει κανείς µέτοχος της χαράς 
αυτού του γεγονότος;

Α.Α.:  Στο νέο θα έλεγα ότι έχει δίκιο να θυµώνει για όσα απαράδεκτα δι-
απιστώνει. Για την ασυνέπεια λόγων και έργων των µεγάλων, για τη χλιδή 
των ολίγων και την ανέχεια των  πολλών. Αλλά µετά την οργή, πρέπει νη-
φάλια να καθήσει να σκεφθεί ότι το δικό του χρέος είναι να µη συµβιβα-
σθεί µε την κρατούσα νοοτροπία της ανεντιµότητος, της πλεονεξίας, της 
σκληροκαρδίας, της ασυνέπειας.  Ότι οφείλει να αντισταθεί και να αγωνι-
σθεί για µια καλύτερη κοινωνία.

Προσωπικά, θέλω να ελπίζω ότι η σηµερινή κρίση µπορεί να γίνει µια 
πολύτιµη ευκαιρία ανανήψεως και νέας πορείας. Μας έχει απαγκιστρώ-
σει από την ψευδαίσθηση µιας εικονικής ευηµερίας, που στηρίζεται στα 
δανεικά και στην ήσσονα προσπάθεια. Θα απαιτηθεί όµως σοβαρή αυτο-
κριτική. Από όλους µας. Βεβαίως, δεν έχουν όλοι το ίδιο µερίδιο ευθύνης. 
Εντούτοις, αν ψάξουµε µε διεισδυτική µατιά, οι περισσότεροι θα ανακα-
λύψουµε λάθη και παραλείψεις. ∆εν αντισταθήκαµε στη διάχυτη ασυδοσία 
και παραβατικότητα. Η γενικόλογη όµως αυτοκριτική δεν αρκεί. Απαιτεί-
ται µετάνοια, αλλαγή τρόπου σκέψεως και συµπεριφοράς. Να αντισταθού-
µε σε συνήθειες που υπονοµεύουν την κοινωνική συνοχή: τις µικροαπάτες 
και τα ψέµµατα, τη µικρή ή µεγάλη φοροδιαφυγή, το κυνήγι του ατοµικού 
συµφέροντος αδιαφορώντας για την κοινωνική δικαιοσύνη. 

Η κρίση είναι δυνατό να γίνει µια ιδιαίτερη ευκαιρία να ξαναβρούµε ό,τι 
καλύτερο µας κληρονόµησε το Ορθόδοξο DNA του λαού µας: την αντοχή, 
την οµοψυχία, τη συναίσθηση του χρέους για το κοινωνικό σύνολο, την αι-
σιοδοξία, το χαµόγελο. Και προ παντός, τη δύναµη της πίστεως στον Θεό, 
τη συµπόνια και την αλληλεγγύη. Οι ευκαιρίες είναι πολλές και οι χριστια-
νοί νέοι οφείλουν να τις αξιοποιήσουν δηµιουργικά.

Α.Α.:   Το να ακολουθήσει ο νέος τον Χριστό είναι το πιο σοφό που µπο-
ρεί να κάνει. Κοινωνεί µε Εκείνον που είναι η αγάπη, που εγγυάται την 
εσωτερική ελευθερία. Που έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο µέσα στην 
ιστορία. Αυτόν που είναι “ὁ ἤν καί ὁ ὤν καί ὁ ἐρχόµενος”. Η ζωή απο-
κτά νόηµα και ορίζοντα αιωνιότητος. Βεβαίως, όλα αυτά προϋποθέτουν 
µια βαθύτερη επίγνωση και κοινωνία µαζί Του. Η περιβόητη “άνεση” εί-
ναι τελικά παραίτηση αξιοποιήσεως των κρυµµένων δυνατοτήτων  που 
έχει ο νέος. Η χριστιανική ζωή ασφαλώς έχει και θλίψεις. ∆εν είναι φυγή 
σε φανταστικά κρησφύγετα. Αλλά και ποια ζωή δεν έχει θλίψεις; Η διαφο-
ρά έγκειται στο ότι η χριστιανική ζωή έχει θλίψεις που έχουν νόηµα, που 
συνυφαίνονται µε θάρρος και νίκη· και µια βαθιά αγαλλίαση («Ἐν θλίψει 
πολλῇ, µετά χαρᾶς πνεύµατος ἁγίου»). Η θλίψη αποτελεί το πέρασµα, τη 
γέφυρα. ∆εν είναι το τέρµα, το τέλµα.

Β.  Η προοπτική της µετάνοιας

Α.Α.: Η µετάνοια είναι καρπός ελευθερίας και γενναιότητος. Προσπάθεια 
να δει κανείς την αλήθεια µε καθαρό µάτι, µε αποφασιστικότητα. Συνεχής 
ανανεωτική, µεταµορφωτική πορεία. Ιδιαίτερα, αυτά ισχύουν στη σηµε-
ρινή εποχή, που όλο και περισσότερο αντιλαµβανόµαστε ότι έχουµε χάσει 
τον δρόµο και πορευόµαστε, υπνωτισµένοι, σε λάθος κατεύθυνση. Αυτο-
κριτική που δεν οδηγεί σε µετάνοια είναι άγονη. 

Α.Α.:  Να αυξάνει, συνεχώς, την πίστη του και την αγάπη του προς τον 
Χριστό, την επίγνωση της παρουσία Του. Να δεχθεί και να ζήσει το Ευ-
αγγέλιο ολόκληρο. Όχι αποσπασµατικά, ξεχωρίζοντας σηµεία που φαίνο-
νται εύκολα. Ο Κύριος υπογράµµισε:  “ὁ ἔχων τάς ἐντολάς µου καί τηρῶν 
αὐτάς, ἐκεῖνός ἐστιν ὁ αγαπῶν µε· ὁ δε ἀγαπῶν µε ἀγαπηθήσεται ὑπό τοῦ 

Ένα από τα δεκάδες σχολεία 
που έχει ανοίξει η Εκκλησία.
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“Π”:  Πόσο δύσκολο είναι να είσαι 
Χριστιανός σήµερα;

 “Π”:  Μακαριώτατε, το 1991 βρήκα-
τε πάνω από χίλιους ναούς κατεστραµ-
µένους και µόνο 22 ιερείς επιζήσαντες. 
Το 1997, πριν δεκαπέντε χρόνια, παρα-
λίγο να χάσετε τη ζωή Σας. Τι Σας έκα-
νε να θέλετε να παραµείνετε στην Αλ-
βανία, διακινδυνεύοντας τη ζωή Σας; 
∆εν σκεφτήκατε ως ενδεχόµενο την επι-
στροφή στην Αφρική;

“Π”:  Πιστεύετε πως είναι δυσκολό-
τερο να εδραιωθεί η πίστη σε µια ψυ-
χή που µεγάλωσε πιστεύοντας πως δεν 
υπάρχει Θεός και πως όλα ερµηνεύονται 
µε την «πάλη των τάξεων», ή σε µια άλ-
λη που έχει µια ιδέα περί Θεού, όχι πά-
ντα σωστή, πάντως αφυδατωµένη από 
τον καταναλωτισµό και την ατοµικότητα;

πατρός µου, καί ἐγώ ἀγαπήσω αὐτόν καί ἐµφανίσω αὐτῷ ἐµαυτόν” (Ιω. 
14:21). ∆εν µπορείς να απαιτείς κατ᾽ ευθείαν να σε αγκαλιάσει το φως 
της Αναστάσεως αγνοώντας τα προηγούµενα στάδια: την εκούσια αποδο-
χή της θυσίας του σταυρού εν αγάπη.

Α.Α.:  Όσο και σε κάθε εποχή. Κάθε εποχή και κάθε τόπος είχε και έχει 
τις δυσκολίες του· και πολλές µάλιστα ιδιαίτερα σκληρές. (Αναλογισθείτε 
την περίοδο των διωγµών, της Οθωµανικής κατακτήσεως, κ.ά.). Οι αντι-
ξοότητες ήταν πάντοτε πολλές. Αλλά και ο Χριστός δεν έπαψε να είναι πα-
ρών στη ζωή µας. Συνδεδεµένοι σταθερά µαζί Του, νιώθουµε αυτό που 
έλεγε ο Παύλος: “Πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναµοῦντι µε Χριστῷ”. Το κρίσι-
µο θέµα παραµένει εάν θα πάρουµε στα σοβαρά στη ζωή µας τον Χριστό, 
το µυστήριο της ενανθρωπήσεώς Του, της διαρκούς παρουσίας Του µέσα 
στο ανθρώπινο γίγνεσθαι.

Γ.  Αλβανία: από το σκοτάδι στο φως!

Α.Α.:  Η αποστολή στην Αλβανία ήταν κάτι που ήρθε απροσδόκητα. ∆εν 
το είχα µέχρι τότε καν σκεφθεί. Σε µια ιστορική καµπή, µου το ζήτησε η Εκ-
κλησία, συγκεκριµένα µέσω του Οικουµενικού Πατριαρχείου που έχει την 
ευθύνη για τις εµπερίστατες Εκκλησίες. Το σαφές αυτό κάλεσµα οδήγησε 
στην ελευθερία από τα δικά µου σχέδια και προγράµµατα, για να αποδεχθώ 
µια δύσκολη και αµφιβόλου εκβάσεως αποστολή: την ανασύσταση από τα 
ερείπια της Ορθοδόξου Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Αλβανίας. Εξ ορισµού 
αυτό ήταν συνδεδεµένο µε αβεβαιότητα και κίνδυνο. ∆εν θα τελείωνε γρήγο-
ρα και εύκολα. Έπρεπε να είναι κανείς αποφασισµένος να καταθέσει ζωή. Ο 
λόγος του Κυρίου έγινε πιο υπαρξιακός. “Ἐάν µή ὁ κόκκος τοῦ σίτου πεσών 
εἰς τήν γῆν ἀποθάνῃ, αυτός µόνος µένει· ἐάν δέ ἀποθάνῃ, πολύν καρπόν 
φέρει” (Ιω. 12:24). Εξάλλου, ήξερα και βεβαιώθηκα από την άµεση εµπειρία, 
ότι ο απλός λαός στην Αλβανία, ανεξαρτήτως καταγωγής, ήταν ο πιο αδι-
κηµένος πνευµατικά. ∆ιότι επί δεκαετίες τού είχαν απαγορεύσει να πιστεύ-
ει, να αναζητεί την αλήθεια, να γνωρίσει τον Θεό. Τέτοιο βάθος και έντα-
ση αδικίας δεν συνάντησα στην Αφρική. Επιτακτική επίσης αυτά τα χρό-
νια υπήρξε η ανάγκη ορισµένων να εργασθούµε για την αλληλοκατανόηση, 
τον αλληλοσεβασµό και την ειρηνική συνύπαρξη των λαών της Βαλκανικής.

Η αγάπη µου για την Αφρική προφανώς δεν σταµάτησε. ∆όξα τω Θεώ, 
στα µονοπάτια που άνοιξε η διακονία µας στις δεκαετίες του ᾽60, του ᾽80 
άλλοι πολύ άξιοι αδελφοί συνεχίζουν τη µεταφορά του Ευαγγελίου. Βεβαί-
ως, και η προσωπική µέριµνα για ιεραποστολικές προσπάθειες στην Αφρι-
κή δεν σταµάτησε. Ως προκαθήµενος µιας Αυτοκεφάλου Ορθοδόξου Εκκλη-
σίας, µετέχω ενεργώς στις πανορθόδοξες Συνάξεις που αφορούν στην καθό-
λου ζωή των Ορθοδόξων Εκκλησιών. Όπως επίσης, από άλλες υπεύθυνες θέ-
σεις ∆ιαχριστιανικών Οργανισµών, έχει κανείς τη δυνατότητα να συµβάλει 
στον ιεραποστολικό αγώνα, τόσο στην Αφρική όσο και στις άλλες ηπείρους.

Α.Α.:  ∆εν υπάρχει δυνατότητα µετρήσεων του δυσκολωτέρου. Κάθε πε-
ρίπτωση έχει τις ιδιαιτερότητές της, όπως οι ασθένειες. Στη δεύτερη περί-
πτωση, ο µεγάλος κίνδυνος είναι να δίνεται η εντύπωση ότι κάτι υπάρχει. 
Ενώ στην ουσία η πίστη φυτοζωεί, βρίσκεται σε µαρασµό. Και στην άλλη 
όµως περίπτωση, θα χρειασθεί ζωντανή µαρτυρία πίστεως και χάρη Θεού.

∆ιαγνωστικό Ιατρικό Κέντρο 
"Ευαγγελισµός"
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Α.Α.:  Ο Θεός δεν έχει πάψει να κάνει θαύµατα. “Τά ἀδύνατα παρά ἀνθρώ-
ποις δυνατά παρά τῷ Θεῷ ἐστίν” (Ματθ. 10:27).  Η υπέρβαση του ανθρω-
πίνως αδυνάτου, που αποκαλύφθηκε µε την Ενανθρώπηση και την Ανά-
σταση του Χριστού, παραµένει µια διαχρονική δυνατότητα. Η ιστορία της 
Εκκλησίας επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις. Στη δεκαετία του ‘70 και του ‘80, 
πάρα πολλοί είχαν ισχυρισθεί ότι η Ορθοδοξία είχε σβήσει στην περιοχή 
της Αλβανίας. Ακολούθησε η ιεραποστολική προσπάθεια που περιγράψα-
τε· και από τις πύλες του Άδου οδηγηθήκαµε σε µια αναστάσιµη πορεία. 
Αλλά µην εφησυχάζουµε. Το σκοτάδι δεν έχει ακόµα νικηθεί. Και η Εκκλη-
σία πρέπει µε την παρουσία της και µε την ακτινοβολία της να επαναλαµ-
βάνει την αναστάσιµη πρόσκληση: “∆εῦτε λάβετε φῶς ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου 
φωτός” και να το µεταλαµπαδεύει µε πειστικό λόγο και δηµιουργικό έργο.

Α.Α.:  Χρειάζεται σοβαρή µελέτη και αντιµετώπιση του Ισλάµ. Πρόκειται 
για µια θρησκεία που επηρεάζει πάνω από ένα δισεκατοµµύριο συνανθρώ-
πους µας και παρουσιάζει τις τελευταίες δεκαετίες πολύµορφες αναταρά-
ξεις, ακόµη και εσωτερικές συγκρούσεις, σε πολιτικό, κοινωνικό, παγκόσµιο 
επίπεδο. Το καινούργιο στοιχείο που έχει προστεθεί στην εποχή µας είναι 
η τροµοκρατία. Επιβάλλεται να επαναλαµβάνουµε ότι κάθε µορφή βίας στο 
όνοµα της θρησκείας “βιάζει”, µε όλες τις έννοιες, την ίδια τη θρησκεία. 

Η συνύπαρξη των ανθρώπων, παρά την ποικιλία των θρησκευτικών τους 
"πιστεύω", είναι στον σύγχρονο κόσµο αναγκαία συνέπεια της ελευθερί-
ας της θρησκευτικής συνειδήσεως που αναγνωρίζεται διεθνώς ως βασικό 
ανθρώπινο δικαίωµα. Για να καλλιεργηθεί όµως θετικό κλίµα µεταξύ χρι-
στιανών και µουσουλµάνων, πρέπει να προχωρήσουµε σε µελέτη και έµ-
φαση των ανθρωπολογικών αρχών των δυο θρησκειών και σε αµοιβαίο σε-
βασµό της ελευθερίας του άλλου. Μια κοινή αφετηρία είναι η βεβαιότητα 
ότι ο άνθρωπος, κάθε άνθρωπος, είναι δηµιούργηµα του Θεού και συνε-
πώς από τη φύση του προικισµένος µε αναµφισβήτητη αξιοπρέπεια. Σχη-
µατικά θα έλεγα ότι βασικός άξονας του Ισλάµ είναι ο Νόµος, που επιβάλ-
λεται και ελέγχει τα πάντα, ενώ του Χριστιανισµού είναι η Αγάπη, όπως 
την αποκάλυψε ο Χριστός. Οι µουσουλµάνοι, στη σύγχρονη εποχή, εµφα-
νίζουν µεγάλο ζήλο, του οποίου τη θέρµη αυξάνει η οικονοµική ευρωστία 
πολλών ισλαµικών χωρών. Από την άλλη πλευρά, στην Ευρώπη διαχέε-

“Π”:  Φέτος συµπληρώνονται είκοσι 
χρόνια από την κανονική ανασύσταση 
της Ορθόδοξης Αυτοκέφαλης Εκκλη-
σίας της Αλβανίας µε την εκλογή Σας. 
Παραλάβετε µία Εκκλησία διαλυµένη 
από τον διωγµό µέσα σε ένα ερειπωµέ-
νο κράτος. Είκοσι χρόνια µετά συναντά 
κανείς ένα πολυσχιδές έργο µε πάνω 
από 150 νέους ναούς, αναστήλωση 60 
πολιτιστικών µνηµείων, επισκευή άνω 
των 160 παλαιών ναών, εκπαίδευση 
κληρικών και λαϊκών, οργάνωση ορθό-
δοξης νεολαίας, σχολεία, οικοτροφεία, 
Ανώτατη Θεολογική Ακαδηµία, σύγχρο-
νο ιατρικό Κέντρο, συµβολή στην αγρο-
τική ανάπτυξη, υποδοχή και συντήρη-
ση χιλιάδων προσφύγων του Κοσσυφο-
πεδίου κ.ά. Ποιο µήνυµα θα δίνατε, ως 
κοµµάτι πλέον µιας χώρας που µετέβη 
από το σκοτάδι προς το φως;

“Π”:  Μακαριώτατε, έχετε ασχοληθεί 
ιδιαίτερα µε το Ισλάµ. Πώς εκτιµάτε την 
κατάσταση σήµερα στην Ευρώπη, ανα-
φορικά µε την εξάπλωση του µουσουλ-
µανικού στοιχείου και τη συνύπαρξή 
του µε τον Χριστιανισµό που, αναµφι-
σβήτητα, αποτελεί κοµµάτι της ευρω-
παϊκής ταυτότητας:

Η κρίση είναι δυνατό να γίνει µια ιδιαίτερη ευκαιρία να ξαναβρούµε 
ό,τι καλύτερο µας κληρονόµησε το Ορθόδοξο DNA του λαού µας: την 
αντοχή, την οµοψυχία, τη συναίσθηση του χρέους για το κοινωνικό 
σύνολο, την αισιοδοξία, το χαµόγελο. Και προ παντός, τη δύναµη της 
πίστεως στον Θεό, τη συµπόνια και την αλληλεγγύη. Οι ευκαιρίες εί-
ναι πολλές και οι χριστιανοί νέοι οφείλουν να τις αξιοποιήσουν δηµι-
ουργικά.
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ται η εκκοσµίκευση που υπονοµεύει τη χριστιανική παράδοσή της. Είµαι 
πεπεισµένος ότι, τελικά, η αναζωογόνηση και όχι η περιθωριοποίηση της 
χριστιανικής πίστεως, η βίωση της δυνάµεως και του κάλλους της θα  βο-
ηθήσουν την Ευρώπη  να διατηρήσει την ταυτότητά της και να προχωρή-
σει σε νέα ακµή στη σύγχρονη παγκοσµιοποιηµένη κοινωνία.

Α.Α.: Προφανώς όχι. Βέβαια, η τεχνολογία έχει κάνει άλµατα στα πενή-
ντα χρόνια που πέρασαν και έχει συνδέσει τους ανθρώπους µε τρόπο που 
το 1962 ήταν αδιανόητος. Είτε το θέλουµε είτε όχι, βρισκόµαστε σε µια 
νέα πραγµατικότητα που εξελίσσεται ταχύτατα. Σε κάθε καινούργιο κρύ-
βονται και νέοι κίνδυνοι. Πάντως, η θέση στην οποία επιµένω είναι ότι, 
αντί µιας παγκοσµιοποιήσεως, που µετατρέπει λαούς και ανθρώπους σε 
πολτό χρήσιµο για τους οικονοµικούς σκοπούς µιας ανώνυµης ολιγαρχί-
ας, το χριστιανικό όραµα και βίωµα προτείνει και καλεί σε αγώνα για πα-
γκόσµια κοινωνία αλληλεγγύης και αγάπης. Βεβαίως, δεν είναι καθόλου 
απλό και εύκολο. Είναι όµως ένα ιδανικό για το οποίο αξίζει ο πιστός χρι-
στιανός να αγωνίζεται –αρχίζοντας από το περιβάλλον του.

Και µια ακόµη διευκρίνιση. Όταν µιλούµε για “οικουµενικό άνθρωπο”, 
δεν εννοούµε κάποιον άχρωµο ταξιδευτή που αλλάζει κάθε τόσο την ταυ-
τότητά του. Ο καθένας µας έχει γεννηθεί και ανήκει κάπου. Οφείλει, ασφα-
λώς, να αγαπά τον τόπο του, αλλά συγχρόνως να µην περιφρονεί κανέναν, 
να σέβεται και να αγκαλιάζει µε την αγάπη του τους πάντες και τα πάντα, 
όπως ο Χριστός. Όποιος είναι συνδεδεµένος µε τον Χριστό, που έχει προ-
σλάβει ολόκληρη την ανθρώπινη φύση -νιώθει τον κάθε άνθρωπο, ανεξαρ-
τήτως διαφορών, ως δικό του. Και έτσι είναι αυθεντικά τοπικός και συγ-
χρόνως οικουµενικός.

Α.Α.: Τα δώρα που µας δίνει ο Θεός δεν είναι για να τα κρατούµε για 
τον εαυτό µας, αλλά για να τα προσφέρουµε, να τα µοιραζόµαστε µε τους 
άλλους. Και τι πιο πολύτιµο δώρο από την αλήθεια και την αγάπη, όπως 
την έχει αποκαλύψει ο Χριστός. Αν τα κρατήσουµε για τον εαυτό µας, θα 
τα χάσουµε. Την ώρα  δε που τα προσφέρουµε, δεν ελαττώνονται· αντίθε-
τα, πολλαπλασιάζονται. Η κατάθεση όµως αυτής της εµπειρίας πρέπει να 
γίνεται διακριτικά, µε χαρούµενη καρδιά, µε ειλικρινή αγάπη, µε σεβασµό 
στην προσωπικότητα και την ελευθερία των άλλων. Η µεταφορά του χρι-
στιανικού µηνύµατος δεν είναι θέµα απλώς υπακοής, χρέους. Είναι εσωτε-
ρική αναγκαιότητα για τον ενσυνείδητο πιστό και για την Εκκλησία· “ἀνά-
γκη γάρ µοι ἐπίκειται· οὐαί δέ µοι ἐστίν, ἐάν µή εὐαγγελίζωµαι” (Α΄Κορ. 
9:16). Η τυχόν άρνησή της δεν είναι απλώς παράλειψη καθήκοντος· συνι-
στά άρνηση της ταυτότητός µας.

ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ

“Π”:  Το Φεβρουάριο του 1962, γρά-
φατε στο περιοδικό “Σκαπάνη”, ως διά-
κονος τότε, πως “είναι λάθος να βλέπου-
µε την ανθρωπότητα σαν ένα σωρό άµ-
µου, όπου κάθε κόκκος απλώς βρίσκε-
ται, συµπιέζεται κοντά στους άλλους.” 
Σήµερα, θεωρείτε πως έχουµε γίνει οι-
κουµενικοί άνθρωποι µε τη ζητούµενη 
“αµοιβαία αντίδοση” µεταξύ µας;

“Π”:  Το µήνυµα της Χ.Φ.Ε. για το 
τρέχον ακαδηµαϊκό έτος είναι ο λόγος 
του Αποστόλου Παύλου «οὐαὶ δὲ µοί 
ἐστιν ἐὰν µὴ εὐαγγελίζωµαι» (Α΄Κορ. 
9:16). Τι θα λέγατε στους νέους που δί-
νουν τον αγώνα τους σήµερα στο πα-
νεπιστήµιο και το περιβάλλον τους για 
να διαδώσουν το µήνυµα;

“Π”:  Μακαριώτατε, Σας ευχαριστού-
µε πολύ για την τιµή που µας κάνατε 
να Σας έχουµε και να συζητάµε µαζί, 
στο επετειακό τεύχος των 100 τευχών 
της “Παρεµβολής”.

Επιµέλεια:
Παναγιώτης Φαραντάτος

∆ικηγόρος
Αγγελική Καλκάνη

τελειόφ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
& Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ

Η νέα Ι.Μ. του αγίου Βλασίου, στο ∆υρράχιο, όπου η Θεολογική Ακαδηµία "Ανάσταση του Χριστού", η 
"Σκήτη των Μυροφόρων" και το σπίτι του παιδιού "Σπίτι της Ελπίδας".
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«Ένα επιτελείο φοιτητών απ’ 
όλη την Ελλάδα κατέστρωσε πριν 
λίγους µήνες σχέδιο εξέγερσης. 
STOP/ Χτύπησαν οργανωµένα και 
µεθοδικά. STOP/ Σήµερα πλήθη 
λαού είναι επίσηµα ταγµένοι στο 
πλευρό τους. STOP/ Η επανάσταση 
συνεχίζεται. STOP/ Μήπως θέλεις 
κι εσύ να λάβεις µέρος; STOP…». 
Μ’ ένα ανατρεπτικό τηλεγράφη-
µα, η «Παρεµβολή» της Χ.Φ.Ε., κά-
νει το ντεµπούτο της στα Πανεπι-
στήµια! Από την άνοιξη του 1989 
που κυκλοφόρησε το πρώτο της 
τεύχος µέχρι σήµερα, άνοιξη του 
2012, η έντυπη έκδοση της Χρι-
στιανικής Φοιτητικής Ένωσης, συ-
νεχίζει αδιάκοπα την κυκλοφορία 
της, έχοντας γράψει τη δική της 
µαρτυρία στο χώρο του νεανικού 

100 τεύχη 

"Παρεµβολής"

χριστιανικού εντύπου, 
στο δρόµο που άνοι-
ξαν τα πρόδροµα περι-
οδικά «Τα χρονικά µας» 
(1952), «Η πορεία µας» 
(1955-1959), η «Σκαπά-
νη» (1961-1963) και η 
«Σκυτάλη» (1983-1984).

Σκιαγραφώντας 
την 

«Παρεµβολή»…
Το περιοδικό της 

Χ.Φ.Ε. είναι προϊόν εν-
θουσιασµού, πίστης και 
συνεργασίας. Αυτή εί-
ναι η «µυστική» συντα-
γή που διέψευσε όσους 
δεν περίµεναν ότι θα 
συνεχιστεί αυτή η έκδο-
ση. Από την πρώτη συ-
ντακτική επιτροπή µέ-
χρι τη σηµερινή, η «Π» 
εξελίχθηκε χωρίς να χά-
νει το στόχο της. Απέ-

κτησε τη δική της νεανική ταυτό-
τητα χωρίς ποτέ να µεγαλώνει µα-
ζί µε τους συντελεστές της, αφού 
η µια γενιά αυτών διαδέχεται την 
άλλη. Αποτέλεσε ένα εργαστήρι δη-
µοσιογραφίας και ένα παρατηρη-
τήριο δηµοσιευµάτων του ελληνι-
κού και διεθνούς τύπου –χριστια-
νικού ή µη- στα οποία νέοι άνθρω-
ποι κατέθεσαν τις απόψεις τους, 
ανέδειξαν ζητήµατα και πρότει-
ναν λύσεις. 

Μέσα στα 100 της τεύχη, η «Π» 
κατέστη ένας κοινός τόπος συνά-
ντησης νέων ανθρώπων «ἐπί τῷ 
αὐτῷ», ένα σηµείο όπου µπορούµε 
να καταγράφουµε τους φόβους και 
τις αγωνίες µας, να διαφωνούµε, 
να ελπίζουµε, να ψηλαφούµε την 
παρουσία του Κυρίου µέσα από 
τον ευαγγελικό λόγο, να αµφισβη-
τούµε όπως ο Θωµάς, να εκφρά-

ζουµε τη δυναµική µας όπως ο Πέ-
τρος, να πληροφορούµε τη διακο-
νία µας όπως ο Παύλος. 

Η επίδραση της «Π» είναι σηµα-
ντική, τόσο σ΄αυτούς που την δια-
βάζουν, όσο –κυρίως- σε αυτούς 
που την γράφουν.  Η «Π» δεν είναι 
ούτε ένα επιστηµονικό περιοδικό, 
ούτε ένα έντυπο αναδηµοσίευσης 
όσων έχουν ήδη ειπωθεί ή όσων 
µπορεί να διαβάσει κανείς κι αλ-
λού ∆εν είναι µια εκφορά ξερού εκ-
κλησιαστικού λόγου, ευπρεπισµέ-
νου ή κηρυγµατικού. ∆εν είναι ένα 
περιοδικό φοιτητικού life-style ή 
του κοµµατικού φραπέ. Είναι µια 
αφορµή συνεργασίας µε τους αν-
θρώπους, επικοινωνίας µε το Θεό, 
δηµιουργικής έκφρασης, «ψαξίµα-
τος», καταγραφής απόψεων, ζωντα-
νού λόγου, ευρηµατικής γραφής 
για όσα συµβαίνουν, γνωριµίας µε 
σπουδαίους ανθρώπους της Εκ-
κλησίας, της επιστήµης, της κοι-
νωνίας, του Πολιτισµού.

Τρία βασικά 
χαρακτηριστικά της 

«Παρεµβολής»
Η «Παρεµβολή» έχει τρία βασι-

κά χαρακτηριστικά τα οποία ορί-
ζουν και το στόχο της. Είναι αυ-
τά που δίνουν δυναµική στο πα-
ρόν και προοπτική για το µέλλον.

Είναι µια παρεµβολή χριστια-
νική Ορθόδοξη! Ο λόγος ύπαρξης 
της «Π» όπως και ολόκληρης της 
Χ.Φ.Ε., είναι η διάδοση των αλη-
θειών του ευαγγελίου. Μαθητεύ-
ουµε σ’ αυτές µέσα στην πνευµα-
τική ζωή της Εκκλησίας και νιώ-
θουµε την ανάγκη να µην τις κρα-
τήσουµε για εµάς. Στο σηµείο που 
συναντιέται αυτή η ανάγκη µε τον 
ενθουσιασµό και το ταλέντο της 
γραφής, εκεί γεννιέται η «Παρεµ-

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ - ΣΤΟΧΟΙ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
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βολή», ως έκφραση του περισσεύ-
µατος της καρδιάς, ως σπόρος και 
ως µοίρασµα.  Η έγνοια για την 
Ορθόδοξη ιεραποστολή ανά τον 
κόσµο, η Ανανέωση και η Παρά-
δοση στην Εκκλησία, η πράξη της 
χριστιανικής άσκησης στον σύγ-
χρονο άνθρωπο, οι θεολόγοι της 
Ορθόδοξης διασποράς, η θέση 
της γυναίκας στην Ορθόδοξη Πα-
ράδοση, ο διάλογος µε τους Αντι-
χαλκηδόνιους, τα σηµεία επαφής 
νέων-Εκκλησίας, είναι µερικά µό-
νο από τα ζητήµατα που ενδιαφέ-
ρουν το περιοδικό µας διαχρονικά.

Είναι σύγχρονη! Στις σελίδες 
της «Παρεµβολής» θα διαβάσει 
κανείς, ήδη από το πρώτο τεύχος, 
όλα όσα απασχολούν την ελληνι-
κή κοινωνία, την φοιτητιώσα νεο-
λαία, έναν νέο επιστήµονα. Από το 
πρωτότυπο ρεπορτάζ του 2ου τεύ-
χους για τις κόντρες των καµικά-
ζι στην παραλιακή µέχρι το δίτευ-
χο αφιέρωµα στην «Βιοηθική» το 
1992 και, πριν καλά-καλά ακουστεί 
ο σχετικός όρος στην Ελλάδα, απο-
τελούν αντιπροσωπευτικό δείγµα 
της πρωτοτυπίας και της σύγχρο-
νης γραφής της «Π». 

Είναι από νέους για νέους! 
Αυτό που διαφοροποιεί την «Π» 
από τα υπόλοιπα εκκλησιαστικά 
περιοδικά, καθιστώντας την µονα-
δική, είναι ότι, όχι µόνο απευθύ-
νεται στους φοιτητές και τους νέ-
ους ανθρώπους, αλλά κυρίως στο 
ότι είναι καρπός νέων ανθρώπων 
από την αρχική σύλληψη της ιδέ-
ας, µέχρι την έκδοση και τη δια-
κίνησή της στα πανεπιστήµια, στα 
βιβλιοπωλεία και τους συνδροµη-
τές. Καταγράφουµε τα προβλήµα-
τα των νέων, όχι από µια άλλη ηλι-
κία, αλλά επί ίσοις όροις, ως νέοι 
που αντιµετωπίζουν τα ίδια προ-
βλήµατα· στο πανεπιστήµιο, στην 
κοινωνία, στην αγορά εργασίας. 
Αυτό το συνάντηµα µας πλουτί-
ζει. Η σχέση που δηµιουργείται µε 
τους αναγνώστες µας τροφοδοτεί. 

Έχοντας κοινά ερεθίσµατα, κοινούς 
κώδικες επικοινωνίας, κοινές προ-
σλαµβάνουσες, µπορούµε συνθέ-
τοντας τις φωνές µας, να κάνου-
µε την ιεραποστολική µας παρεµ-
βολή πιο στοχευµένη και πιο αυ-
θεντική στους νέους. Κι αυτό κά-
νει την «Π» ιδιαίτερη! 

Προοπτική της «Π» για το 
µέλλον!

Σε µια εποχή που ο κόσµος 
αναζητά απαντήσεις σε αγωνιώ-
δη ερωτήµατά του για τη ζωή και 
το θάνατο, ο ευαγγελικός λόγος και 
η διδασκαλία των Πατέρων είναι 
µοναδικά επίκαιρος. Είναι η µόνη 
αληθινή απάντηση, η µόνη πρότα-
ση πραγµατικής ζωής. Η µόνη ελ-
πίδα. Ο άνθρωπος της οικονοµι-
κής κρίσης τείνει το χέρι για βο-
ήθεια σε κάθε κατεύθυνση· σε πο-
λιτικούς, κόµµατα, στην Εκκλησία, 
παραθρησκείες, αιρέσεις, φιλοσο-
φικά ρεύµατα. Από ‘κει που ένιω-
θε χορτασµένος µέσα στην αυτάρ-
κειά του, µόλις µειώθηκε η ευµά-
ρεια, άρχισε να αποκαλύπτεται το 
τεράστιο κενό, η φούσκα της ζωής 
του, τα ξυλοκέρατα που τον έτρε-
φαν τόσα χρόνια. Βρίσκεται σε µία 
σύγχυση. Η κοινωνία µας έχει φτά-
σει στα όριά της και δοκιµάζεται 
καθηµερινά. Η Εκκλησία, µε την 
πρότασή της, πρέπει και µπορεί να 
τείνει σε βοήθεια. Και το κάνει, µε 
κάθε τρόπο, προσφέροντας τον λό-
γο της και τον ίδιο τον Χριστό. Η 
συµβολή της «Π» συνίσταται στο 
ότι µπορεί µε τον λόγο της να δί-
νει το χέρι στους νέους αυτούς αν-
θρώπους και να τους µιλάει για το 
Χριστό, απαντώντας στο «εδώ και 
τώρα», κάνοντας χειροπιαστή, εύ-
ληπτη στα αυτιά τους την µαρτυρία 
αυτή. Η «Π» δεν µπορεί να δώσει 
δουλειά στο 1.000.000 ανέργων. 
Ούτε να ανακόψει την εργασιακή 
µετανάστευση των νέων πτυχιού-
χων που αιµορραγεί την Ελλάδα 
αυτή τη στιγµή. Αν όµως πιστεύ-
ουµε ότι η κρίση αυτή είναι βα-
θειά πνευµατική, µπορούµε να δώ-

σουµε µια ελπίδα στον νέο, να µοι-
ραστούµε µια άλλη θεώρηση των 
πραγµάτων, να δείξουµε την πόρτα 
της Εκκλησίας, την Εσταυρωµένη 
αγάπη, να αντιπροτείνουµε έναν 
άλλο δρόµο, στην κοσµική νοοτρο-
πία που µας έφερε µέχρι εδώ. ∆εν 
τρέφουµε αυταπάτες ότι θα πείσου-
µε. ∆εν είναι καν αυτός ο σκοπός 
της «Π». Όµως µπορούµε να ρίξου-
µε ένα σπόρο γνήσιο, ένα ερέθισµα 
έντονο και επηρεάζοντας και άλλα 
εκκλησιαστικά περιοδικά προς αυ-
τή την κατεύθυνση, να περιµένου-
µε την καρποφορία όταν θα το θε-
λήσει ο Θερίζων. Εκείνος ξέρει την 
ώρα και τον τρόπο. Και η «Παρεµ-
βολή» επιθυµεί να είναι ένας κα-
λός αγωγός Εκείνου, για να µαγνη-
τίσει όσες ψυχές είναι έτοιµες να 
τον δεχθούν. Ο κόσµος καταρρέει. 
Τα είδωλα πέφτουν. Ο Χριστός λά-
µπει και είναι ήδη ο Νικητής. Ευ-
χαριστούµε θερµά τους πνευµατι-
κούς µας πατέρες και τους υπευ-
θύνους, τις συντακτικές επιτροπές 
που πέρασαν, όλους τους αρθρο-
γράφους και όλους τους αναγνώ-
στες. Καλόν αγώνα!

Η Συντακτική Επιτροπή
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κ. Ευάγγελος Θεοδώρου, τ. 2
κα. Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη, τ. 3 
κ. Γεώργιος Μπαµπινιώτης, τ. 4
Θεοφ. Επίσκοπος ∆ιοκλείας, π. Κάλλιστος Ware, τ. 5 
π. Ηλίας Μαστρογιαννόπουλος, τ. 7 
κ. Αντώνης Σαµαράκης, τ. 8 
P. Placide Desseille, τ. 9
π. Μαρτίνος Ritsi, τ. 11
Σεβ. Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως 
κ. Γερµανός, τ. 12
κ. Γεώργιος Κοντόπουλος, τ. 13 
κ. Στυλιανός Παπαδόπουλος, τ. 14
κ. Ηλίας Βουλγαράκης, τ. 15
κ. Νίκος Τυπάλδος, τ. 16
Θεοφ. Επίσκοπος Βανάτου, κ. Αθανάσιος 
Γιέφτιτς, τ. 17 
π. Στυλιανός Καρπαθίου, τ. 21
Θεοφ. Επίσκοπος Αχελώου, κ. Ευθύµιος Στύλιος, τ. 22 
Σεβ. Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης 
κ. Μελέτιος, τ. 27
π. Ελευθέριος Χαβάτζας, τ. 28
κ. Κωνσταντίνος Γανωτής, τ. 28
Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, 
κ. Χρυσόστοµος, τ. 29
π. Βασίλειος Γοντικάκης, τ. 33 
Επίσκοπος Τανζανίας, Ιωνάς, τ. 34
κ. Σταµάτης Σπανουδάκης, τ. 36 
κ. Βασίλης Σταθάκης, τ. 39
κ. Κωνσταντίνος Ξυνόπουλος, τ. 40
κ. Παύλος Λασκαρίδης, τ. 41
κ. Χρήστος Χριστοδουλάτος, τ. 44
Σεβ. Μητροπολίτης Κένυας 
και Ειρηνουπόλεως κ. Σεραφείµ, τ. 45
κ. Γεώργιος Κόρδης, τ. 45 
κ. Γεώργιος Γαλίτης, τ. 45
Θεοφ. Επίσκοπος Ζήλων, κ. Σωτήριος, τ. 46 
κ. Σπ. Τρωιανός, τ. 47
π. ∆ηµήτριος Κωνσταντέλος, τ. 47
κ. Αριστοτέλης Ευτυχιάδης, τ. 47
κ. Λυκούργος Αγγελόπουλος, τ. 47
κα. Κωνσταντίνα Λέντζου – Μεϊµάρη, τ. 47
Θεοφ. Επίσκοπος Βρανιτσέβου 
κ. Ιγνάτιος Μίντιτς, τ. 48 
κα. Μυρσίνη Παπαγεωργίου – Στάµου, τ. 48
κ. Κωνσταντίνος Χολέβας, τ. 48
Επίσκοπος Βρανιές Παχώµιος, τ. 49
κ. Σωτήρης Γουνελάς, τ. 50
Σεβ. Μητροπολίτης Καισαριανής, Βύρωνος 
και Υµηττού, κ. ∆ανιήλ, τ. 51
π. Γεώργιος Τσέτσης, τ. 51 
π. Βασίλειος Θερµός, τ. 51 
κ. ∆ηµήτριος Καραγιάννης, τ. 52
π. Σταµάτης Σκλήρης, τ. 52
κ. Λάζαρος Ευφραίµογλου, τ. 53
κ. Κων/νος ∆ηµόπουλος, τ. 53
Σεβ. Μητροπολίτης ∆ηµητριάδος 
και Αλµυρού κ. Ιγνάτιος, τ. 54

κ. Γιάννης Ναυπλιώτης, τ. 56 
κα. Ευτέρπη Ηλία, τ. 57
κ. Γ. ∆ασκαρόλης, τ. 58
κ. Κωνσταντίνος Χολέβας, τ. 59
κ. Σταµάτης Σπανουδάκης, τ. 61
κ. Χρύσανθος Λαζαρίδης, τ. 62
κ. Αλέξανδρος Κακαβούλης, τ. 62
π. Κυριακός Τσουρός, τ. 64
κ. Χριστόδουλος Γιαλλουρίδης, τ. 66
Σεβ. Μητροπολίτης ∆ηµητριάδος 
κ. Ιγνάτιος Γεωργακόπουλος, τ. 67
π. Αντώνιος Πινακούλας, τ. 69
π. Λάµπρος Ανδρεάκης, τ. 69
κ. Χρήστος Καρακόλης, τ. 69
κ. Κωνσταντίνος Κορναράκης, τ. 69
κ. Κωνσταντίνος Χολέβας, τ. 71 
κ. Πέτρος Τατούλης, τ. 72
κα. Μαρία Χρόνη –Βακαλοπούλου, τ. 72
κ. Σοφοκλής Χρήστου, τ. 74
κ. Κώστας Κωσταντάτος, τ. 74
π. Αδρέας Κονάνος, τ. 74
κ. Σπύρος Σταυριανόπουλος, τ. 76
Σεβ. Μητροπολίτης Πατρών, κ. Χρυσόστοµος, τ. 77
∆ηµήτρης Καραγιάννης, τ. 78
π. Ιγνάτιος Καζάκος, Ηγ. Ι.Μ. Ελληνορθόδοξου 
Πατριαρχείου Ιεροσολύµων, τ. 78
κ. Χρήστος Κίττας, τ. 79 
Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Αµερικής, κ.κ. ∆ηµήτριος, τ. 81
π. Χριστόδουλος Χατζηθανάσης, τ.  82
π. Βασίλειος Θερµός, Παιδοψυχίατρος- 
Θεολόγος, τ. 84
π. Θεµιστοκλής Μουρτζανός, τ. 74
κ. Γεώργιος Κοντόπουλος, τ. 89
κ.Βαρβάρα Καλογεροπούλου-Μεταλληνού, τ. 91
κ. Κλάους Κένεθ, τ. 92
Μακ. Αρχιεπίσκοπος Αθηνών 
και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυµος Β’, τ. 92
π. Καλλίνικος Μαυρολέοντας, τ. 93
Συνέντευξη µε µετανάστη, τ. 93
κ. ∆ιονύσης Μακρής, τ. 94
Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεµεσού 
κ. Αθανάσιος, τ. 95
Αρχιµ. Ηλίας Μαστρογιαννόπουλος, τ. 95
κ. ∆ηµήτρης Μαυρόπουλος, τ. 96-97
Αρχιµ. Γερβάσιος Ραπτόπουλος, τ. 96
κ. Γιώργος Κρανιδιώτης, τ. 97
κ. Θανάσης ∆ρίτσας, τ. 97
π. Θεµιστοκλής Μουρτζανός, τ. 98
κ. Άγγελος Συρίγος, τ. 98
Ελένη Καραγιάννη,  τ. 98
κ. Σταύρος  Ζουµπουλάκης, τ. 99
π. Θεολόγος Χρυσανθακόπουλος, τ. 99 
π. Ελευθέριος Χαβάτζας, τ. 99
∆ρ. Γκόσν, Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου 
της Αριζόνας, τ. 99
Μακαρ. Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, ∆υρραχίου 
και Πάσης Αλβανίας, κ. κ. Αναστάσιος, τ. 100

Συνεντεύξεις
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Οδοιπορικό στους τοίχους 
του Παιδαγωγικού Αθηνών

Πόσες και πόσες φορές ανεβοκατέβη-
κα µέσα σ’ αυτά τα τρία χρόνια τις σκά-
λες της σχολής… και πόσες φορές µπή-
κα και βγήκα µέσα σ’ αυτές τις αίθου-
σες της “πλήξης”, όπως «εµπνευσµέ-
να» σκέφτηκε κάποιος να τις ονοµάσει… 

Παρόλα αυτά,  ποτέ µέχρι τώρα δεν εί-
χα σταθεί για να ασχοληθώ ιδιαίτερα 
µε τα συνθήµατα που είναι γραµµένα 
στους χιλιοταλαιπωρηµένους τοίχους 
της. Συνθήµατα αγανάκτησης,

απογοήτευσης για την αδράνεια και 
τη µικρότητα του κόσµου, αλλά και 
για την ρεαλιστική αξιολόγηση των 
πραγµάτων και το αντίκρυσµα της 
πραγµατικότητας. Μήπως τελικά εί-
ναι δύσκολο να δεις την αλήθεια;

Έντονη είναι η αγανάκτηση των φοιτητών για τα 
Μέσα Μαζικής  Εξαπάτησης ή όπως είπε πολύ 
ωραία µία καθηγήτρια, Μέσα Μαζικής Πλύσης 
Εγκεφάλου! Πολλά συνθήµατα είναι αφιερωµένα 
στον «αγαπηµένο» Τύπο!  Όλοι πλέον έχουν κα-
ταλάβει την αντικειµενικότητα και την ποιότητα 
των ειδήσεων που µας σερβίρουν!

Συνθήµατα πάνω σε συνθήµατα 
και  κάπου ανάµεσα στις κοµµατι-
κές αφίσες  προσπαθεί να ξεχωρί-
σει η ελπίδα...
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Μα απ’ την άλλη µεριά, παρατηρώ κάτι πολύ 
ωραίο, δηµιουργικό και προτρεπτικό για σκέψη 
και κινητοποίηση! Θα µπορούσε να αποτελέσει 
ένα σύνθηµα για όλους µας: να εκλάβουµε το «Κά-
ψε όλα τα σάπια που µας µαυρίζουν…» ως «κάψε 
τα πάθη που µας µαυρίζουν την ψυχή» και αντί 
για «αναρχία», «αυτοδιεύθυνση» και «αυτοοργά-
νωση», οι λέξεις «αγάπη», «συγχωρητικότητα », «τα-
πείνωση», «αδελφοσύνη», «συνεργασία», να απο-
τελούν τα όπλα στον αγώνα µας…

Μπαίνω για πρώτη φορά στο αυτοδιαχειριζόµενο 
στέκι των αναρχικών για να αποτυπώσω µε την µη-
χανή λίγο από τον κόσµο τους.  Στην είσοδό του, µας 
υποδέχεται µια ζωγραφιά που απεικονίζει µια µεγά-
λη πορεία στο κέντρο µιας πόλης. Η ζωή, λέει, για 
τους αναρχικούς είναι µαγική, όταν πραγµατοποιού-
νται µεγάλες εξεγέρσεις σε µεγάλες οδούς. Κι όµως, 
οι αληθινά µεγάλες εξεγέρσεις γίνονται σε άλλη Οδό...

Προχωρώ και βλέπω στον 
τοίχο µια µορφή αλλόκοτη 
να ανάβει το τσιγάρο της 
στη φωτιά µιας σβάστιγκας 
που φλέγεται. Αναρωτιέµαι: 
για να νικήσεις ένα άκρο 
πρέπει να φτάσεις στο άλλο;

Τα πινέλα τα έχουµε στα χέρια µας.  Το ίδιο και τα 
χρώµατα. Μας τα έδωσε ο Κύριος µε την ενανθρώπη-
σή Του, το Λόγο Του, τα µυστήρια της Εκκλησίας. Ας 
πάρουµε λοιπόν, τα πινέλα και τα χρώµατα και ας ζω-
γραφίσουµε τον Παράδεισο που προγευόµαστε στην 
Γη, µε σκοπό να τον γευτούµε και στην αιώνιο ζωή!

Επιµέλεια:
Βασιλική Μπέκου,

Φοιτ. Παιδαγωγικού Τµήµατος 
∆ηµοτικής Εκπαίδευσης, ΕΚΠΑ14



«Η τους τεχνολόγους 
αλόγους ελέγχουσα»

Πριν από µερικούς µήνες 
έγινε πραγµατικότητα ένα από 
τα µεγαλύτερα όνειρα στη ζωή 
µου. Η ευκαιρία να ζήσω και 
να δουλέψω στην Αµερική. Και 
εξηγούµαι αµέσως: αυτό ήταν 
ένα όνειρο κυρίως επαγγελµα-
τικό. Ήθελα να δω αν θα κατά-
φερνα να τα βγάλω πέρα – σε 
τεχνικό και νοητικό επίπεδο – 
σε ένα εργαστήριο πραγµατι-
κά παγκόσµιας αίγλης σε ό,τι 
αφορά τη Μοριακή Βιολογία. 
Αλλά ήταν και όνειρο προσω-
πικό. Όσοι µε έχουν γνωρίσει 
θα ήξεραν να σας πουν γιατί 
το λέω αυτό. Πλησιάζω ταχύτα-
τα τα πρώτα «άντα», αυτό ση-
µαίνει ότι ανήκω στη λεγόµενη 
«γενιά του MTV», ξέρετε, αυτή 
τη γενιά που κατάφερε να µε-
γαλώσει µε το θόρυβο των 80s 
στα αυτιά. Και εξακολουθού-
µε να έχουµε αυτιά. Και αυτό 
το ξέρουν καλά όσοι µε έχουν 
συναντήσει έστω και µια φορά. 
Κι εγώ λοιπόν, ως αντιπροσω-
πευτικό δείγµα αυτής της γε-
νιάς, είδα στα νιάτα µου ταινί-
ες τύπου «Mission Impossible» 
(όταν βγήκε η πρώτη ταινία του 
franchise φυσικά) και άκουγα 
ασταµάτητα οτιδήποτε pop µου 
σέρβιραν στο πιάτο. Όλα αυτά 
µε έκαναν να θέλω να ζήσω 
στις ΗΠΑ, να δω το ρυθµό και 
το χρώµα αυτής της απέραντης 
χώρας, να καταλάβω τις αντι-
θέσεις της. 

Και πέρσι το καλοκαίρι, όταν 
προσπαθούσα να τελειώσω τα 
τελευταία πειράµατα του διδα-
κτορικού µου, ήρθε ένα e-mail 
για µια θέση συνεργαζόµενου 
ερευνητή σε ένα αµερικάνικο 

πανεπιστήµιο. Έκανα την αίτηση χωρίς να είµαι σίγουρος ούτε πού βρί-
σκεται η πόλη, που θα κατέληγα, στο χάρτη. Και τώρα; Φαντάζοµαι ότι όλες 
οι µεγάλες αποφάσεις είναι αποτέλεσµα µιας µόνο αρχικής στιγµιαίας σκέ-
ψης και ακολουθούνται από ώρες αµφιβολίας. Αν δεν είµαι αρκετά καλός για 
ένα εργαστήριο κορυφαίο στο πεδίο; Αν αρχίσει να µου λείπει η οικογένειά 
µου, οι φίλοι µου; Αν αντιµετωπίσω οικονοµικά προβλήµατα; Ή προβλήµα-
τα υγείας; Τι θα τρώω; Θα µπορώ να παίζω τένις; Αρχίζει κανείς και τα σκέ-
φτεται όλα. Προσωπικά, το µεγαλύτερό µου πρόβληµα ήταν αν θα τα βγά-
λω πέρα στο σκληρό, ανταγωνιστικό περιβάλλον εργασίας. Όχι όσον αφορά 
το ωράριο, πάντα δούλευα πολύ. Θα είµαι αρκετά καλός; Και κυρίως, όταν 
γυρίσω, θα είµαι ο ίδιος άνθρωπος; Ή θα έχω γίνει ο κοστουµάτος τύπος, 
ο συναισθηµατικά απόµακρος που θα κατασπαράξει οποιονδήποτε βρεθεί 
στο δρόµο του προς την «επιτυχία»;

Και η τελευταία σκέψη είναι «ή τώρα ή ποτέ». Και δε θέλω να ξυπνήσω 
ένα πρωί και να αναρωτιέµαι «τι θα είχε γίνει αν…». Ας παίξω και ας χά-
σω, βρε αδερφέ. 

Και ήρθα στην Αµερική. Hershey, Pennsylvania. Μια µικρή επαρχιακή πό-
λη στην κοιλάδα του ποταµού Susquehanna. 10000 κάτοικοι. Και το πιο εντυ-
πωσιακό νοσοκοµείο που έχω δει στη ζωή µου. ∆ε βλέπεις ασθενείς στους 
διαδρόµους, δε βλέπεις συνοδούς να περιµένουν ολούθε, οι πόρτες ανοιγο-
κλείνουν µόνες τους για να µη µεταδίδονται τα µικρόβια, δύο ελικοδρόµια 
(ένα σε κάθε πλευρά του κτηρίου) συνδέονται µε µονάδες επειγόντων περι-
στατικών. Στην Ιατρική Σχολή γίνονται µαθήµατα µε 10-15 φοιτητές σε κά-
θε αίθουσα. Και αφού έπρεπε να παρακολουθήσω ένα σωρό σεµινάρια για 
βιολογική ασφάλεια, µεταφορά υλικών, χειρισµό πειραµατόζωων, προστα-
σίας δεδοµένων ασθενών, µέτρων ραδιοπροστασίας κτλ., ξεκίνησα δουλειά. 
βιολογική ασφάλεια, µεταφορά υλικών, χειρισµό πειραµατόζωων, προστα-βιολογική ασφάλεια, µεταφορά υλικών, χειρισµό πειραµατόζωων, προστα-
σίας δεδοµένων ασθενών, µέτρων ραδιοπροστασίας κτλ., ξεκίνησα δουλειά. σίας δεδοµένων ασθενών, µέτρων ραδιοπροστασίας κτλ., ξεκίνησα δουλειά. 
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Σε άλλο επίπεδο. Σε όσο καλά εργα-
στήρια και να είχα δουλέψει στην 
Ελλάδα, εδώ είναι άλλο πρωτάθλη-
µα. Μπορεί να µην είναι καν το ίδιο 
σπορ. Πώς λέµε football στην Ευ-
ρώπη και εννοούµε ποδόσφαιρο, 
ενώ εδώ εννοούν το, ε, football (ξέ-
ρετε, αυτό που η µπάλα δεν είναι 
µπάλα στην πραγµατικότητα και 
έρχεται σπάνια σε επαφή µε τα πό-
δια). Έτσι. Ονοµαστικά το ίδιο, στην 
πραγµατικότητα όµως άλλο σπορ. 
Και έπιασα τον εαυτό µου να το ευ-
χαριστιέται. 

∆εν προσπαθώ να πω ότι έµα-
θα την Αµερική. ∆εν την ανακάλυ-
ψα εγώ σε καµία περίπτωση. Αυ-
τό που ανακάλυψα όµως ήταν ότι 
Αµερική δεν είναι η Νέα Υόρκη, το 
Λος Άντζελες και το Λας Βέγκας. Ή 
τουλάχιστον, όχι µόνο αυτά. Οι τε-
χνοκράτες της Wall Street είναι σε 
ένα µόνο δρόµο: στη Wall Street. 

Το µικρό Hershey δεν έχει τσιµε-
ντένια κτήρια, εκτός από το νοσο-
κοµείο και ένα εργοστάσιο σοκολά-
τας (αν το αναζητήσετε στο internet 
θα το βρείτε µε κεντρικό motto το 
‘the sweetest place on earth’). Έχει 
όµως µεγάλους δρόµους χωρίς λακ-
κούβες, κινηµατογράφο, εστιατό-
ρια, γήπεδα, γυµναστήρια, πολυ-
καταστήµατα. Και όσο τεχνοκρατι-
κά και αποστειρωµένα αν ακούγο-
νται όλα αυτά, νοµίζω ότι θα ήθε-
λα να ξέρω ότι οι κάτοικοι σε πό-
λεις αντίστοιχου µεγέθους του νο-
µού Φλώρινας πχ. έχουν τις ανέσεις 
που έχει ο µέσος κάτοικος εδώ. Και 
τις δουλειές. Ας εξαιρέσουµε τους 
εργαζόµενους στο νοσοκοµείο που 
έχουν καταλήξει εδώ από όλα τα 
µήκη και πλάτη του πλανήτη γιατί 
είναι οι καλύτεροι σε αυτό που κά-
νουν. Σε αυτή τη µικρή πόλη έχω 
γνωρίσει µηχανικούς, ασφαλιστές, 
διαφηµιστές, δικηγόρους. Πόσοι δι-
αφηµιστές υπάρχουν στη Σπάρτη 
(η επιλογή πόλης είναι τυχαία) που 
δεν είναι άνεργοι; Και µέσα σε αυ-
τούς υπάρχουν άνθρωποι που δεν 

έχουν φύγει ποτέ από την Πενσιλ-
βάνια και άλλοι που έχουν γυρίσει 
όλον τον κόσµο.

Φαντάζοµαι ότι υπάρχουν και οι 
γύπες και τα κοράκια και τα αρνιά 
στην τοπική κοινωνία. Είµαι σίγου-
ρος ότι υπάρχουν. ∆εν µπορώ να 
τους αναγνωρίσω ακόµη, είµαι πο-
λύ φρέσκος εδώ. Βλέπω όµως αν-
θρώπους να πηγαίνουν στην εκ-
κλησία την Κυριακή. Ή καλύτερα, 
στις εκκλησίες. Πολλά διαφορετικά 
δόγµατα και αιρέσεις. Ακούω τρα-
γούδια δηµοφιλή να µιλάνε για την 
πίστη (τώρα που τα γράφω αυτά 
ακούω έναν τοπικό ραδιοφωνικό 
σταθµό που παίζει country µουσι-
κή και παίζει το τραγούδι ‘no hurry’ 
από τη Zac Brown Band, google up 
τους στίχους για του λόγου το αλη-
θές). Και διαπιστώνω ότι αυτοί οι 
άνθρωποι αφήνουν την εποχή να 
τους αγγίξει όσο ακριβώς θέλουν. 
Το πρωί καλλιεργούν καλαµπόκι 
και το βράδυ πάνε κινηµατογρά-
φο. Το πρωί είναι σερβιτόροι και 
το βράδυ µπαίνουν στο facebook 
και ενηµερώνουν το status τους. 
Γιατί έχουν την ευκαιρία να τα κά-
νουν όλα αυτά.

Περίµενα λοιπόν να βρω αν-
θρώπους εκτός ελέγχου να τρέ-
χουν µε τα κινητά τους, να καπνί-
ζουν σα φουγάρα και να καταπί-
νουν ένα σωρό χάπια για να κοι-
µηθούν και άλλα τόσα για να ξυ-
πνήσουν. Κι όµως. Υπάρχουν πολλά 
πράγµατα που µε βρίσκουν αντίθε-
το εδώ. Άλλα που τα βλέπω απένα-
ντί µου και σαστίζω. Όµως σε αυ-
τό το µικρό µέρος που έχω βρεθεί 
εδώ και λίγους µήνες, θαυµάζω το 
µέτρο απέναντι στη χρήση της τε-
χνολογίας. «Χαίρε, η τους τεχνολό-
γους αλόγους ελέγχουσα», µας θύ-
µησαν οι Χαιρετισµοί. Πότε ήταν η 
τελευταία φορά που κάτσαµε όµως 
στην άκρη να δούµε τα πράγµατα 
σα να ήµαστε έξω από το παράθυ-
ρο; Να δούµε αν είµαστε εµείς εκεί-
νοι που παράλογα χρησιµοποιού-
µε την τεχνολογία, όχι για όφελός 
µας, αλλά για να επιβιώσουµε; Πό-

σες φορές την ηµέρα έλεγξα σήµε-
ρα το facebook προφίλ µου; Πόσες 
φορές έκανα tweet κάτι ασήµαντο 
για την πρόοδο της Ιστορίας την 
τελευταία εβδοµάδα; Πόσες ώρες 
έχασα µπροστά σε µια οθόνη τον 
τελευταίο µήνα ενώ θα µπορούσα 
να είµαι µε κάποιο φίλο;

∆εν εννοώ ποτέ να είµαι αφορι-
στικός. Αν είχα έρθει στην Αµερι-
κή πριν από 30 χρόνια, είναι πο-
λύ πιθανό να µιλούσα µε την οικο-
γένειά µου µία φορά το µήνα και 
µε τους καλύτερους φίλους µία φο-
ρά το χρόνο. Τώρα µπορώ και µι-
λάω κάθε µέρα µε τα αγαπηµένα 
µου πρόσωπα. Και τους βλέπω τα 
Σαββατοκύριακα µέσω skype. Σα 
να µην έφυγα ποτέ τόσο µακριά. 
Αλλά δεν µας ελέγχει µόνο η Πα-
ναγία. Ένα από τα µαθήµατα ζωής 
που έµαθα στη Βιολογία είναι ότι οι 
οργανισµοί έχουν µηχανισµούς αυ-
τορρύθµισης. Αν χρειαστεί να παρά-
γουν µια ουσία Α, πώς ξέρουν πότε 
να σταµατήσουν; Συνήθως, όταν η 
ουσία Α αρκεί για να εξυπηρετήσει 
τη λειτουργία για την οποία αρχικά 
είχε χρειαστεί, είναι η ίδια η ουσία 
Α που θα σταµατήσει την παραγω-
γή της. Αν δεν υπήρχαν οι µηχανι-
σµοί αυτοί, τα κύτταρα δε θα στα-
µατούσαν να παράγουν την ουσία 
Α, η οποία τις περισσότερες φορές 
θα έφτανε σε τοξικά επίπεδα και 
θα τα σκότωνε. Καθαρή αυτοκτο-
νία δηλαδή. Σε µια µεταφορά, αν 
χρειαζόµαστε κάτι, ας το χρησιµο-
ποιούµε στο βαθµό που πραγµατι-
κά το χρειαζόµαστε. Όχι περισσό-
τερο. ∆εν είναι εύκολο να έχουµε 
µέτρο στα πάντα, δε λέω. Είναι εύ-
κολο όµως να δούµε τι έχουµε να 
χάσουµε αν (ξε)χάσουµε το µέτρο.

Επιµέλεια: 
Νικόλαος Τσοτάκος

Συνεργαζόµενος ερευνητής
Penn State CHILD Research, 

Department of Pediatrics
The Pennsylvania State University 

College of Medicine
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Πριν από πέντε περίπου χρόνια, 
αποφάσισα να ταξιδέψω στο εξω-
τερικό, στο Λάνκαστερ της Αγγλί-
ας, για τη συνέχιση των σπουδών 
µου. Τότε δεν ήξερα, ούτε µπορού-
σα να φανταστώ, τις ευλογίες που 
ο Κύριος θα µου επιφύλασσε. 

Πέρα από τις όµορφες ακαδη-
µαϊκές αίθουσες, τους απλούς και 
προσιτούς καθηγητές και το οργα-
νωµένο πρόγραµµα σπουδών του 
Αγγλικού Πανεπιστηµίου, είχα την 
ευκαιρία να αρχίσω να εκκλησιά-
ζοµαι και να κοινωνώ εν Χριστώ 
µε τους ενορίτες της τοπικής Ορ-
θόδοξης εκκλησίας του Λάνκαστερ, 
του Τιµίου και Ζωοποιού Σταυρού, 
που ανήκει στο Πατριαρχείο της 
Αντιοχείας.

Μια ενορία που δεν χαίρει την 
απόκτηση ενός ναού για τις λει-
τουργίες της. Μιας ενορίας που οι 

πιστοί πρέπει κάθε εβδοµάδα να 
κάνουν «κράτηση χώρου» στο Πα-
νεπιστήµιο ώστε να µπορούν να 
λειτουργηθούν. Μιας ενορίας που 
οι συνθήκες απαιτούν η Θεία Λει-
τουργία να γίνεται συνήθως κάθε 
Σάββατο, λόγω µη δυνατότητας ευ-
ρέσεως χώρου τις Κυριακές. Μιας 
ενορίας που οι πιστοί πρέπει να 
βρίσκονται στον χώρο της Θείας 
Λειτουργίας µια ολόκληρη ώρα 
πριν από την έναρξη της, ώστε να 
µετατρέψουν ένα απλό και άµορ-
φο δωµάτιο σε ναό για την τέλεση 
της ακολουθίας. Αυτή έγινε η ενο-
ρία µου και η πνευµατική µου οι-
κογένεια εδώ στην Αγγλία. 

Προϋπόθεση των Θείων Λει-
τουργιών και των υπολοίπων εκ-
κλησιαστικών ακολουθιών στην 
«Αγγλική µου» ενορία, είναι ότι οι 
πιστοί θα συµµετέχουν ενεργά στα 

κοινά της Εκκλησίας. Η Ορθόδο-
ξη Εκκλησία εδώ, είναι το εκκλη-
σίασµα και όχι ο ναός. Οι ενορίτες 
θα «στήσουν» τις εικόνες και την 
Αγία Τράπεζα κάθε φορά πριν από 
την Θεια Λειτουργία, θα πλησιά-
σουν ντροπαλά το ψαλτήρι για να 
εκφωνήσουν (ακόµα και παράφω-
να) τα λόγια του λαού, να εκπρο-
σωπήσουν το εκκλησίασµα, γιατί 
πολύ απλά αν δεν το κάνουν, Θεία 
Λειτουργία δεν θα γίνει. Αν δεν γο-
νατίσει κάποιος να ζυµώσει και να 
φέρει πρόσφορο, ή δεν λάβουµε τα-
χυδροµικά νάµα ή κεριά, τότε αυ-
τά θα µας λείψουν από την Θεία 
Λειτουργία και έτσι αυτή, δεν θα 
τελεστεί. Η συµµετοχή δεν είναι 
απλά προαιρετική ή αποτέλεσµα 
καλής διάθεσης του πιστού, αλλά 
απαραίτητη πράξη για την ύπαρ-
ξη της ενορίας, και κατ’ επέκταση 

Εκεί που η Ορθοδοξία 

δεν είναι δεδοµένη
Παρεµβολή από την Αγγλία
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απαραίτητο βίωµα του αυθεντικού 
Χριστιανού της ενορίας µας εδώ 
στην Αγγλία. 

Γεννήθηκα Ορθόδοξος Χριστια-
νός. Είναι κάτι που σχεδόν όλοι 
µας στην Ελλάδα το θεωρούµε αυ-
τονόητο. Γεννιόµαστε και βαφτιζό-
µαστε Χριστιανοί και το θεωρού-
µε δεδοµένο, όπως θεωρούµε δε-
δοµένη και την ύπαρξη ναού δί-
πλα στο σπίτι µας. Σε αυτόν τον 
ναό δε, ιερείς, αρχιερείς, διάκο-
νοι, ψάλτες υπάρχουν σχεδόν πά-
ντα. Αν εµείς οι ίδιοι δεν συµβάλ-
λουµε στο ψάλσιµο ή αν δεν φέ-
ρουµε πρόσφορα, κόλλυβα ή κε-
ριά, ή αν δεν «στήσουµε» τις εικό-
νες µπροστά από την Αγία Τράπε-
ζα, όλα αυτά θα υπάρχουν. Εµείς 
µπορούµε απλά να παραβρεθού-
µε και όχι να συµµετάσχουµε, για-
τί όλα τα υπόλοιπα στην λειτουρ-
γική µας ζωή τα θεωρούµε δεδο-
µένα και υπό µια έννοια δεν συµ-
βάλλουµε στο να υπάρχουν συνει-
δητά στην ζωή µας. Μήπως µε τον 
ίδιο τρόπο δεν συµβάλλουµε συνει-
δητά και στο ορθόδοξο αυθεντικό 
χριστιανικό βίωµά µας ; 

Ο Κύριος µε ευλόγησε να ζω σε 
αυτή την ενορία εδώ στην Αγγλία, 
όπου αδερφοί µου, ο ιερέας κου-
βαλάει τα Άγια Σκεύη, εικόνες, βι-
βλία και την υπόλοιπη «εκκλησία» 
σε κάθε ακολουθία σε τρεις βαλί-
τσες. Ένας αυθεντικός Ορθόδοξος 
Χριστιανός, Άγγλος στην καταγω-
γή, που δεν γεννήθηκε ορθόδοξος. 
Ένας ιερέας που απαρνήθηκε µε-
γάλες τιµές πριν από περίπου 20 

χρόνια ώστε να επιλέξει µετά από 
πολλές δοκιµασίες να ασπαστεί 
την Ορθοδοξία, και γι’ αυτό θέλει 
κάθε φορά να γιορτάζει την Θεία 
Λειτουργία. Ένας ιερέας που πριν 
από την Θεία Λειτουργία σηκώ-
νει τα χέρια του στον ουρανό και 
µε κλειστά µάτια και σταθερή φω-
νή πίστεως εκφωνεί «It is time for 
the Lord to act»1. Ο Κύριος µε ευ-
λόγησε να ζω και να εκκλησιάζο-
µαι µε υπέροχους κατηχούµενους, 
που επέλεξαν συνειδητά να βαφτι-
στούν Ορθόδοξοι. Κάποιοι από αυ-
τούς στην πορεία τους για να συ-
ναντήσουν τον Χριστό και την Ορ-
θοδοξία, κλήθηκαν να αξιολογή-
σουν έξι ή και παραπάνω θρησκεί-
ες µέχρι να αποφασίσουν. Πολλοί 
συνενορίτες µου έγιναν Ορθόδοξοι 
Χριστιανοί όχι επειδή γεννήθηκαν 
σε µια Ορθόδοξη χώρα και οι γο-
νείς τους, τους βάφτισαν από µι-
κρούς, αλλά γιατί επέλεξαν συνει-
δητά να είναι Ορθόδοξοι και οι πε-
ρισσότεροι βαφτίστηκαν σε µεγάλη 
ηλικία µετά από σηµαντικό πνευ-

1 «Στην αρχή της Βυζαντινής Θείας 
Λειτουργίας, όταν έχουν τελειώσει 
τα προκαταρκτικά κι όλα είναι πια 
έτοιµα για να αρχίσει η Θεία Ευχα-
ριστία, ο διάκονος πλησιάζει τον ιε-
ρέα και λέει: "Καιρός του ποιήσαι 
τω Κυρίω", καιρός για να δράσει ο 
Κύριος. Αυτή ακριβώς είναι η στά-
ση του πιστού, όχι µόνο στην Ευ-
χαριστιακή Λειτουργία, αλλά και σε 
κάθε προσευχή δηµόσια η ιδιωτι-
κή» (Κάλλιστος Ware, «Η δύναµη 
του ονόµατος»

 http://www.alopsis.gr/modules.php
?name=News&fi le=article&sid=911

µατικό, κοινωνικό, προσωπικό και 
οικογενειακό αγώνα.

Αυτοί οι υπέροχοι συνενορίτες 
µου ζουν πραγµατικά την ευλογία 
της πίστης µας σε µια πολυπολι-
τισµική και πολυθρησκευτική χώ-
ρα µε πλείστες απαιτήσεις. Κάνουν 
συνειδητή προσπάθεια στον πνευ-
µατικό τους αγώνα, χωρίς να ακο-
λουθούν τυφλά χριστιανικούς κα-
νόνες, αλλά µε υπακοή και απλό-
τητα στον πνευµατικό τους πατέρα. 
Ορθόδοξοι Xριστιανοί που µπορεί, 
για παράδειγµα, να µην νηστεύ-
ουν αυστηρά την τροφή, αλλά εί-
ναι τόσο ορατό το Αναστάσιµο και 
Ευχαριστιακό τους βίωµα εν Χρι-
στώ στην καθηµερινή τους ζωή. 
Πιστοί, που κάποιοι από αυτούς 
ταξιδεύουν πάνω από µια ώρα για 
να έρθουν στην Θεία Λειτουργία, 
ακόµα και αν είναι υπερήλικοι. Πι-
στοί, που σου χαµογελούν και προ-
σεύχονται ανιδιοτελώς για εσένα, 
γιατί πολύ απλά ξέρουν ότι το νό-
ηµα της πίστεως µας είναι η αγά-
πη και η ένωση µε τον Χριστό και 
τους συνανθρώπους µας, ανεξαρ-
τήτως από τη µικρότητα και την 
αδυναµία του καθενός µας. Ενο-
ρίτες που ζουν το Χριστός Ανέστη 
όλο το χρόνο ως πραγµατικό βίω-
µα ζωής. 

Σε ευχαριστώ Χριστέ µου για αυ-
τή την ευλογία. Σε παρακαλώ κάνε 
µε να ζω το Χριστός Ανέστη, κάθε 
µέρα, όχι σαν καθηµερινή συνή-
θεια, όχι σαν κάτι δεδοµένο, αλλά 
από συνειδητή επιλογή. 

 Επιµέλεια:
Παναγιώτης

Ενορία του Τιµίου και Ζωοποιού 
Σταυρού, Λάνκαστερ, Αγγλία.
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«∆όξα τω Θεώ που είµαι Χριστιανή Ορθόδοξη!»… 
Μία φράση που χρόνια την άκουγα, ίσως και να 
την έλεγα  συχνά, αλλά ποτέ δεν την είχα αισθαν-
θεί τόσο βαθιά µέσα µου. Βρέθηκα λοιπόν και εγώ, 
όπως άλλωστε και πολλοί άλλοι συνοµήλικοι µου 
στο εξωτερικό, στο όµορφο Παρίσι, στην περίφη-
µη πόλη του φωτός!

Εντούτοις, πόσο Φως υπάρχει στις ψυχές των 
ανθρώπων; Συζητώντας γύρω µου διαπίστωσα 
και διαπιστώνω ότι ολοένα και περισσότεροι νέ-
οι είναι άπιστοι, αβάπτιστοι ή δηλώνουν αδιάφο-
ροι… ∆οξάζω τω Θεώ ξανά για την ευλογία που τό-
σο απλόχερα µου χάρισε να Τον γνωρίσω, να Τον 
επικαλούµαι κάθε στιγµή, σε κάθε δυσκολία µου 
αλλά και να Τον δοξάζω για όσα καθηµερινά µε 
αγάπη µου παρέχει. Τον ευχαριστώ όµως και για 
τη δυνατότητα που µου δίνει να αγωνίζοµαι να 
είµαι κοντά Του! Αγώνας, αγώνας µεγάλος και συ-
νεχής... Όταν όµως λαµβάνει χώρα και εκτός Ελ-
λάδος; Εκτός του τόπου όπου µαρτύρησαν τόσοι 
Άγιοι που κοσµούν το καθηµερινό συναξάρι της 
εκκλησίας; Εκτός του τόπου αυτού που η καθη-
µερινή πάλη για την προσέγγιση του Θεού 
φαντάζει ακόµα πιο δύσκολη. 

Ενώπιον όµως των αναντίρρητα πολ-
λών και αντικειµενικών δυσκολιών, η Ορθό-
δοξη Εκκλησία µε συνεχή αγώνα και προ-
σπάθεια στέκει στους πιστούς. Οι παρεχό-
µενες ευκαιρίες ασφαλώς ελάχιστες συ-
γκρινόµενες µε τις όσες προσφέρονται 

Φως στην πόλη 

του φωτός!
Παρεµβολή από τη Γαλλία
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επί ελληνικού εδάφους. Παρολαυ-
τά εδώ, στον απόδηµο ελληνισµό 
και στον ορθόδοξο κόσµο η λέξη 
ενορία προσλαµβάνει άλλο νόηµα 
και άλλη διάσταση! Χαρακτηριστι-
κό παράδειγµα αυτού είναι κατεξο-
χήν η Κυριακάτικη θεία Λειτουρ-
γία, η οποία γίνεται πραγµατικό 
πανηγύρι! Οι Ορθόδοξοι, που συρ-
ρέουµε όχι µόνο από τις γειτονιές 

της πόλης αλλά και της χώρας, 
προσµένουµε µε χαρά την Κυ-
ριακή για να µεταλάβουµε των 

Αχράντων Μυστηρίων, αλλά 
και για να επικοινωνήσουµε 

µε τους εν Χριστώ αδελφούς µας.
Παράλληλα, η Ελληνική Ορθό-

δοξη εκκλησία αλλά και υπόλοι-
πες Ορθόδοξες Εκκλησίες µε συνε-
χή αγώνα και παρουσία στο Παρί-
σι στέκουν αδιαλείπτως στο πλευ-
ρό µας, στο πλευρό των νέων. Η 
πνευµατική ενίσχυση που µας πα-
ρέχεται είναι όχι µόνο µεγάλη αλ-
λά και πολλή σηµαντική! Κι αυτό 
συµβαίνει διότι οι περισσότεροι 
νέοι άνθρωποι που καταφθάνουµε 
στη Γαλλία, µακριά από την πατρί-
δα και τα οικεία πρόσωπα, έχου-
µε συναντήσει και συναντούµε τη 

µεγάλη αγκαλιά της Ορθοδοξίας. 
Αγκαλιά που δεν γνωρίζει σύνορα 
και µε πολλή φροντίδα περιθάλπει 
τα παιδιά της αλλά και λειτουργεί 
ενωτικά για όλους τους εν Χριστώ 
ορθόδοξους χριστιανούς.

Χαρακτηριστική, των όσων προ-
αναφέρθηκαν, είναι η µαρτυρία νέ-
ων ανθρώπων που διαµένουν στο 
Παρίσι, αναφορικά µε το πώς αντι-
λαµβάνονται και βιώνουν την αγά-
πη της Ορθόδοξης Εκκλησίας µέ-
σα από διαφορετικές ενδεικτικές 
λατρευτικές ευκαιρίες στα ορθό-
δοξα µέλη της.

Εσπερινός Αγίου 
∆ιονυσίου 

 [..] Ιδιαίτερα κατανυκτική και 
συγκινητική ήταν η παρακολούθη-
ση του ορθόδοξου εσπερινού στον 
καθεδρικό ναό της Παναγίας των 
Παρισίων που, κατά παράδοση, τε-
λείται για την εορτή του Αγίου ∆ι-
ονυσίου του Αρεοπαγίτη. Ο Άγιος 
∆ιονύσιος, ο οποίος τιµάται στις 
3 Οκτωβρίου, είναι πολιούχος της 
Αθήνας, όπου ως µέλος του Ανω-
τάτου ∆ικαστηρίου άκουσε το κή-
ρυγµα του Αποστόλου Παύλου. Εί-
ναι όµως και πρώτος επίσκοπος 
Παρισίων, όπου ήρθε στη συνέ-
χεια και µαρτύρησε για την πίστη 
του µε αποκεφαλισµό. Ο εσπερινός 
στην Παναγία των Παρισίων είναι, 
λοιπόν, ιδιαίτερη στιγµή για τον 
ελληνισµό, την Ορθοδοξία, αλλά 
και ολόκληρο το Χριστιανισµό: στο 
δρόµο που µας άνοιξε ο Άγιος ∆ιο-
νύσιος, σύµβολο της δύναµης του 
διαλόγου και ενωτικός κρίκος ∆ύ-
σης και Ανατολής, ο εορταστικός 
εσπερινός αποτελεί στιγµή επικοι-
νωνίας του ορθόδοξου και καθολι-
κού κόσµου. Ως νοµικός, αισθάνο-
µαι τον Άγιο ∆ιονύσιο, προστάτη 
της ∆ικαιοσύνης, και για ένα λόγο 
παραπάνω, προστάτη µου.

Σοφία, δικηγόρος

Αναστάσιµο Ευαγγέλιο 
στην Παναγία των 

Παρισίων

Παρίσι. Βράδυ Μεγάλου Σαββά-
του. Αναστάσιµη Λειτουργία, Βα-
πτισµατική στο ναό της Παναγί-
ας· συνήθεια όµορφη, πρωτοχρι-
στιανική. […] «Λένε πως έχει πά-
νω από 3000 κόσµου µέσα, χώρια 
όσοι δεν µπόρεσαν να µπουν». Μέ-
σα στον επιβλητικό γοτθικό ναό, η 
µουσική  υποβάλει. […] Η ώρα για 
το Ευαγγέλιο… Ένδειξη καλής συ-
νύπαρξης –ίσως κι ευκαιρία οµο-
λογίας- είναι το γεγονός ότι, µε-
τά από παράκληση του Καθολικού 
Επισκόπου Παρισίων προς τον Οι-
κουµενικό Πατριάρχη, ένας Έλλη-
νας Ορθόδοξος κληρικός καλείται 
κάθε χρόνο στη Notre-Dame για 
την ανάγνωσή του Ευαγγελίου της 
Αναστάσεως πρώτα στα ελληνικά, 
στη γλώσσα που γράφτηκε. […] «∆ι-
αγενοµένου τοῦ Σαββάτου…», αντη-
χεί στις κόγχες της Παναγιάς το 
βυζαντινό µέλος· γεµίζει το χώρο. 
Έπειτα στα λατινικά. Αυστηρά, µε 
τις λέξεις καρφωµένες τη µια δί-
πλα στην άλλη «…ἐφοβοῦντο γάρ». 

Θανάσης, µεταπτυχιακός φοιτητής
παραπάνω, προστάτη µου.

Σοφία, δικηγόρος
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Εµπειρίες από ρώσικες 
ορθόδοξες εκκλησίες του 

Παρισιού

Στο Παρίσι υπάρχουν πολλές 
Ρώσικες ορθόδοξες εκκλησίες που 
στολίζουν την πίστη µας. Έτυχε να 
παρευρεθώ σε µερικές και πάντα 
βίωνα τη «φιλοξενία της οικογέ-
νειας», αφού τις περισσότερες φο-
ρές οι ενορίτες και ο ιερέας ήθελαν 
να γνωρίσουν προσωπικά τον κά-
θε νεοαφιχθέντα προσκυνητή και 
να τον παρουσιάσουν στην ενο-
ρία. Αυτό άλλωστε συµβαίνει και 
µε τα νεοφώτιστα µέλη της ενο-
ριακής κοινότητας κάθε Κυριακή 
στο Μητροπολιτικό Ναό των Ρώ-
σων. Ο ιερέας του ναού παρουσιά-
ζει στην ενορία  τα νέα βαπτισµένα 
µέλη της οικογένειας του Χριστού 
ονοµαστικά προτού τα κοινωνήσει 
για πρώτη (ή δεύτερη) φορά µετά 
τη βάπτισή τους. Έτσι όλοι γνωρί-
ζονται µεταξύ τους, ή τουλάχιστον 
προσπαθούν…

Κάτι άλλο που µε έχει εντυπω-
σιάσει είναι πως σε µια ρώσικη 
εκκλησία που βρίσκεται στα προ-
άστια των Παρισίων οι ενορίτες 
ασπάζονται µεταξύ τους πριν γίνει 
η προσκοµιδή των Αγίων. Μάλιστα 
ο ιερέας εξέρχεται του Ιερού Βήµα-
τος και ασπάζεται και ο ίδιος τους 
ενορίτες. Στην Ελλάδα ο ασπασµός 

γίνεται µόνο µεταξύ των ιερέων, 
αλλά στη συγκεκριµένη τουλάχι-
στον ενορία, γίνεται πράξη το ότι 
«Εκκλησία δεν είναι µόνο οι ιερείς, 
αλλά και το ποίµνιο». Και στις ρώ-
σικες εκκλησίες που έχω επισκε-
φθεί µέχρι σήµερα, οι ιερείς και 
το ποίµνιο είναι γεµάτοι Αγάπη 
και Χαρά για την κάθε συνάντη-
σή τους µε τον Χριστό, όπως άλλω-
στε ελπίζω να είµαστε πάντα και 
οι χριστιανοί σε όλον τον κόσµο.

Αθηνά, µεταπτυχιακή φοιτήτρια

Ορθόδοξος ναός «από 
το µέλλον» δίπλα στον 

Πύργο του Άιφελ
Η κατασκευή του µεγαλύτερου 

ορθόδοξου κέντρου, εκτός Ρωσί-
ας, θα ξεκινήσει το προσεχώς στην 
αριστερή όχθη του Σηκουάνα, στο 
κέντρο του Παρισιού, δίπλα στον 
πύργο του Άιφελ. Πρόκειται για έρ-
γο ιδιαίτερης θρησκευτικής, πολι-
τικής, πνευµατικής, πολιτιστικής 
και αρχιτεκτονικής αξίας στο κέ-
ντρο της γαλλικής πρωτεύουσας, 
λίγα µέτρα από τον Πύργο του Άι-
φελ. Το κτίριο θα φιλοξενεί ορθό-
δοξους ιερείς και εκτός από το ναό 
θα είναι συνδεδεµένο µε χώρους 
εκθέσεων, πολιτιστικό κέντρο, συ-
νεδριακούς χώρους, γραφεία, βι-
βλιοθήκες και εστιατόριο.

Το πρωτοποριακό αυτό κτίσµα, 
αποτελώντας ένα µεγάλο ορθόδο-
ξο πνευµατικό και πολιτιστικό κέ-
ντρο, αναµένεται να ενώσει αρχι-
τεκτονικά το χθες µε το αύριο. Χά-
ρη στην τοποθεσία του, στο κέντρο 
του Παρισιού, δίπλα στο µνηµείο 
µε τη µεγαλύτερη επισκεψιµότητα 
στον κόσµο, τον Πύργο του Άιφελ, 
δεν µπορεί να µείνει απαρατήρητο. 
Είναι ιδιαίτερης συµβολικής σηµα-
σίας τόσο για τις σχέσεις των δύο 
χωρών, όσο και για την εδραίωση 
της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Σοφία, δικηγόρος

Επιµέλεια: 
Μαρία Λαµπαδάκη

∆ικηγόρος
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"ζωγραφίζω"
γράφω την ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ
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Αρχή τελετής.
Στη µέση όλων στέκεσαι. Ξαπλωµένος. Χλωµός. Χωρίς 

πνοή. Κι έχεις ήδη φύγει. Για αλλού. Στερνό µεταφορι-
κό σου µέσο η µηχανή η χιλιάρα. Κι όλοι εµείς τρι-
γύρω σου άφωνοι. ∆ίχως ελπίδα.

Η ηλικία µας; γύρω στα είκοσι. Κι εσύ, στα δε-
καεννιά. Γιατί να φύγεις;… Μας πνίγει τ’ άδικο. 

Θεέ, πού είσαι; ∆ε µας ακούς; Γιατί µας παίρ-
νεις τους δικούς µας;… Κι αν δεν υπάρχεις; 

Χαραγµένα τα πρόσωπα γύρω απ’ το σκού-
ρο σου κρεβάτι. Σκοτεινά.

Κι ο παπάς τελειώνει τις ευχές.
«∆εύτε τελευταίον ασπασµόν».

Τέλος τελετής. 
Ποµπή.
Ήρθε η ώρα. Κατεβαίνεις. Στο χώµα µέσα. Η 

µάνα σου καταρρέει. Ο πατέρας φεύγει.
Κι εµείς µένουµε.
∆ιακόσιοι νέοι βουβοί.
Μισή ώρα περνά. Κανείς δε φεύγει.
Τρεις µέρες από τη γιορτή µόλις περάσαν. ∆ε θα δεις 

εσύ στη γη την αλλαγή του χρόνου. Κι αυτό µας τρελαίνει.
∆ιακόσιοι νέοι βουβοί.
Ο θάνατος γέµισε την ψυχή µας µε απορίες, βασανιστικά ερωτή-

µατα που ζητούν απάντηση. Ο θάνατος µάς γέµισε µε τρόµο. 

Οι µαυροντυµένοι άνδρες τελειώσαν τη δουλειά και φεύγουν. Κανείς άλλος δεν κινείται.
Όλοι κοιτούν το νέο σου σπίτι. Το χώµα το φρεσκοσωριασµένο από πάνω. 
Και η ελπίδα έσβησε. Τα δάκρυα, ούτε αυτά έχουν πια χώρο. Μονάχα φόβος, απορία και λύπη ανέκφραστη.
Περιµένουµε κάποιον να µας πει να αλλάξουµε… τη λύπη σε χαρά. Κάποιον να µας βεβαιώσει.
…Κανείς δεν έρχεται. Κανείς δε µας µιλά. Αρχίζουµε να φεύγουµε, τρία τέταρτα µετά το τέλος.
Θεέ, που είσαι; ∆εν µας ακούς;

Στείλε µας ανθρώπους. Να µας µιλήσουν. Να µας δείξουν Εσένα. Να µας πείσουν.
Να µας τραγουδήσουν τον παιάνα Σου τον αναστάσιµο.
Όλοι εµείς που δεν ξέρουµε, που δεν είδαµε, που δεν µας είπε κανείς ποτέ και τίποτα.
Περιµένουµε.
Να ακούσουµε από τους ανθρώπους Σου όχι να το λένε µόνο, µα να το ζουν.
Αυτό που τα χείλη των παιδιών Σου τραγουδούν –κι ας κάνουµε πως δεν τα βλέπουµε.
Αυτό που η κτίση όλη το φωνάζει.
Αυτό που κάνει και «χαίρουσιν άγγελοι» και «φρίττουσι δαίµονες».
Να το ξανακούσουµε. Να το ζήσουµε. Να αλλάξουµε… τη λύπη σε χαρά. Ακούγοντάς το.
Αυτό που έφερες.
«Νεκρός ουδείς επί µνήµασι».
Χριστός Ανέστη!

Επιµέλεια:
Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος

Φοιτ. Μαθηµατικών ΕΚΠΑ
Χριστιανική Φοιτητική ∆ράση Αθηνών

Νεκρός 

ουδείς
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Καµένοι και χαµένοι στα όρια της ύπαρξής µας,
και δεν µπορώ να ξεχωρίσω,
ποια είναι τα ‘µισοτιµής’;
Όλα πουλιούνται,
πατάς ένα κουµπί και αγοράζεις,
πατάς ένα κουµπί και µιλάς,
πατάς ένα κουµπί και σκοτώνεις.
Όλα είναι τόσο εύκολα πια, τόσο εύκολα
σε βγάζουν απ’ τη δύσκολη θέση του διλήµµατος
-δεν υπάρχει πια ‘δίληµµα’, τι σηµαίνει αυτή η λέξη;-
δεν υπάρχουν συµβάσεις, δεν υπάρχουν σύνορα,
ήρθε το παγκόσµιο χωριό για να εδραιωθούν τα εγκόσµια βάσανα,
ναι! χαίρε κόσµε, ήρθε το παγκόσµιο χωριό για να βασιλεύσει ο υπόκο-
σµος, για να χαλάσει ο διάκοσµος των πάτριων χαρών µας.

Τα πάντα πουλιούνται κι αγοράζονται,
ακόµα και οι ‘καλοί τρόποι’, το χαµόγελο -πώς θα πουλήσει καλύτερα-
τα µηνύµατα, ο ανθρωπισµός, η επανάσταση, ο ανθρώπινος πόνος.
Ειδικά τα τελευταία µε εκπτώσεις, είναι µισοτιµής, µπορεί και παρακάτω,
είναι πολύ στη µόδα τα τελευταία χρόνια,
τόσο πολύ,
που ξέχασα πώς είναι να θρηνείς σιωπηρά για το χαµό της συνειδήσε-
ώς σου, ξέχασα πώς είναι να νιώθεις καθαρός και µόνος και γαλήνιος,
ξέχασα πώς είναι να είσαι άνθρωπος τιµής και όχι χρήµατος,
να µην ξεπουλιέσαι για να πουλήσεις τους φίλους σου 
κι ύστερα να αµαυρώνεις κάθε αξία της τιµής σου,
ώστε ο λόγος σου να χρεοκοπεί και να µην έχει πια αντίκρισµα
οδηγώντας τη χώρα της ψυχής σου σε πνευµατική κρίση.

Μισοτιµής

Μη Μιλάς Εσύ, βροντοκοπούν οι φωνές των δηθενιστών,
Μη Μιλάς Εσύ, γιατί δεν κάνουµε νούµερα,
δεν πουλάει το ρεπορτάζ της χαλασµένης πόρτας που µπάζει από παντού.
Οι φλόγες σκοτώνουν, 
τα βλέµµατα σκοτώνουν κι οι καρδιές και οι φωνές τόσων ανθρώπων 
που φλέγονται ακόµα από αγάπη κι αγανάκτηση,
γι’ αυτό τους κλείνουν απ’ έξω,
ναι, γιατί υπάρχει ακόµα φιλότιµο, που -κρίµα για κάποιους-
είναι ακόµα φιλότιµο κι όχι µισότιµο.
Μερικά πράγµατα είναι ακριβά
δε τα χωράνε οι πιστωτικές 
ούτε οι µισθωτικές της µαύρης αγοράς συµφερόντων,
είναι ακριβά και δεν υπονοούνται, µονάχα λέγονται,
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έτσι απλά, έτσι ταπεινά, δυνατά, θαρρετά,
όπως πέφτει η ορµητική βροχή και ποτίζει τη γη και 
τη µαλακώνει
και την ξεδιψά.

∆ιψασµένες καρδιές, τις ποτίζετε καταστροφή και 
ψέµατα,
πόσο νοµίζετε ότι θα αντέξουν; πότε θα ξεδιψάσουµε;
Το αίµα γίνεται στάχτη, κι απ’ τη στάχτη ξαναβγαί-
νει στη ζωή
µέσα απ’ τη µνήµη που δεν ξεχνά, που δεν πεθαί-
νει τόσο εύκολα,
µια νέα µέρα ξηµερώνει κι η ελπίδα φέγγει,
µη τη σβήνετε παρακαλώ, µη τη σβήνετε!
Είναι δωρεάν δε χρεώνεστε, κι όµως,
θα πληρώσετε ακριβά για την αποκατάστασή της
-περισσότερο στους ίδιους τους εαυτούς σας-
όσοι τολµάτε τώρα να την φορολογείτε για να γλι-
τώσετε,
όταν θα ‘χετε σβήσει και την τελευταία αναµµένη,
γιατί ξέρω πως σας κοστίζει, ξέρω πώς σας κοστίζει,
όµως το άλλο θα κοστίσει περισσότερο.

Ήρθατε στην καµένη γη, 
καµένη απ’ τις φλόγες της τόλµης και της αγάπης,
-γιατί δε φοβόµαστε να ρισκάρουµε και να αγαπή-
σουµε έστω κι αν το πληρώνουµε-
της ελευθερίας και του αγώνα, 
του ιδρώτα, του Ήλιου,
τη λιγοστέψατε,
θέλετε να την αφανίσετε,
και τώρα, πουλάτε µισοτιµής ένα σωρό κουρέλια απ’ 
τα παλαιοπωλεία των υποσχέσεών σας, µα τα δοκι-
µαστήρια στο παρελθόν ήταν γεµάτα,
και τώρα είναι άδεια. ∆εν ξανακάνουµε το ίδιο λάθος.

Πίστεψα, πιστέψαµε,
όχι γιατί ήµασταν ανόητοι,
µα γιατί είχαµε µέσα µας την πίστη,
την πίστη στον Ένα,
και δι’ Αυτού σε όλες τις εικόνες Του που Εκείνος 
έφερε στον κόσµο.
(Πιστέψαµε πως είστε ακόµα άνθρωποι, κάτω απ’ τη 

µάσκα κέρβερου που φοράτε,
τώρα πια δεν ξέρω αν είναι µάσκα ή αν είναι 
το αληθινό πλέον πρόσωπό σας.)
Κι ακόµα κι αν εσείς οι ίδιοι,
εσείς που µας αναγγέλλετε ένα σωρό πράγµατα µι-
σοτιµής
µας πουλήσετε κι εµάς µια µέρα άνευ τιµής στο σκλα-
βοπάζαρό σας,
εσείς θα ‘στε µε άδεια χέρια κι εµείς µε γεµάτες καρ-
διές,
όσο αντέχει κι η Αγάπη να σκορπίζει αγάπη στον 
κόσµο.

Όλοι µας ψάχνουµε να βρούµε,
τι σηµαίνουν οι λέξεις;
Γιατί η γλώσσα έχει αλλάξει;
Τι θα πει σήµερα πρόοδος, ευκολία, εξέλιξη, στα χεί-
λη εκείνων
που στο βλέµµα τους φαίνεται η µανιώδης όρεξή τους
να αλυσοδέσουν και να αφανίσουν; να υποδουλώ-
σουν και να σφετεριστούν πράγµατα που ποτέ δεν 
ήταν δικά τους,
όπως η αλήθεια;
Επιµένουν να κλείνουν τα πουλιά σε κλουβιά,
θέλουν να τα ελέγχουν καλύτερα για να κελαηδούν 
σύµφωνα µε τις ορέξεις των κατακτητών τους.
Καλούµαστε όλοι να δώσουµε τα χέρια,
να δέσουµε τις φωνές των κύκνειων ασµάτων µας.
Και µέσα σε όλα αυτά, εγώ δε µπορώ να καταλά-
βω ακόµη,
τι είναι στ’ αλήθεια το ‘µισοτιµής’;
Είναι πράγµατι θέµα χρηµάτων, θέµα πλούτου, ανέ-
σεων και κυριαρχίας,
ή µήπως είναι τελικά ένα πραγµατικό µίσος τιµής,
ένα µεγάλο µίσος κάθε γνήσιας και επιζώσης τιµής,
κάθε τιµής που πηγάζει από την ανόθευτη Πηγή της 
θυσιαστικής αγάπης και της άκρας ταπεινώσεως;

Επιµέλεια:
Πηνελόπη Ζ.,

 Φοιτ. Παιδαγωγικής Σχολής ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης 
Χ.Φ.Ε. Θεσσαλονίκης
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Κυριακή βράδυ. Συναντιόµαστε µια καλή παρέα σε φιλική γιορτή. 
Χρόνια πολλά, δώρα, αγαπηµένα τραγούδια µε συνοδεία µουσικών ορ-
γάνων, ανταµώσεις, συζητήσεις, γέλια, νέα, παλιά, αστεία. Τόσο απλά 
και τόσο µεγαλειώδη παράλληλα. Οι περισσότερες µαζώξεις στα σπί-
τια είναι πολύ αληθινές, όταν δεν είναι επιφανειακές, γιατί είναι κοι-
νωνικές. Αγγίζουν ολόκληρο τον άνθρωπο. Γεµάτος από αυτές τις στιγ-
µές κοιτώ το ρολόι. Μεταβαίνω από το πιο αληθινό παρόν στον χρό-
νο και σκέφτοµαι ότι µπορώ να µείνω κι άλλο, έχω αντοχές, αλλά αφού 
αύριο είναι ∆ευτέρα κι έχω πρωινό ξύπνηµα, καλύτερα να επιστρέψω.

Γυρνάω το κλειδί, βάζω ταχύτητα και ξεκινάω. Ανοίγω το ραδιόφω-
νο. Ακούω τη Νατάσσα Μποφίλιου να τραγουδά: «Τους ανθρώπους της 
ζωής µου κάθισα να τους µετρήσω, τους παρόντες τους απόντες κάνα 
δυό περαστικούς… όσους ήρθαν για να µείνουν, όσους έφυγαν πριν γί-
νουν, τους κοινόχρηστους, τους ξένους, τους πολύ προσωπικούς…». ∆εν 
στρίβω τελικά για το σπίτι. Συνεχίζω ευθεία. Θέλω να οδηγήσω. Όταν 
είναι άδειοι οι δρόµοι το χαίροµαι. 

Έφτασα. Κρύο. Σκοτάδι. ∆εν έχει φώτα, δεν έχει φασαρία. Κλείνω την 
πόρτα. Βρίσκω ένα µονοπατάκι και κατεβαίνω. Πλησιάζω. Στέκοµαι. Το 
φως του φεγγαριού είναι αρκετό πίσω από τα σύννεφα για να φωτίζει το 
νησάκι απέναντι και τους βράχους στην άκρη. Κλείνω τα µάτια. Πάντα 
µε µάγευε αυτός ο ήχος της θάλασσας. Πάντα µε ταξιδεύει. Πάντα µε δυ-
ναµώνει. Ο αέρας παίζει επάνω της και την πετά στα βράχια! Παφ-πουφ. 
Οι βράχοι ξέρουν να στέκονται δίπλα-δίπλα και να φυλούν τα σύνορά 
τους. Τα αυτιά µου γεµίζουν µε αυτές τις µελωδίες της θάλασσας. Αυτή 
η αρµύρα µοσκοβολά! Γεννιούνται µνήµες. Σα να βλέπω µπροστά µου 
την εικόνα από το Ευαγγέλιο που οι µαθητές πάλευαν µε τα δίχτυα στη 
θάλασσα και τους κάλεσε ο Χριστός κοντά Του. Τον Πέτρο να περπα-

Είναι ωραία η θάλασσα 

γιατί κινείται πάντα

τά στα κύµατα για να Τον συ-
ναντήσει ή µετά την Ανάστα-
ση  που Τον βρήκαν στη στε-
ριά µε τη θράκα από τη φωτιά 
και τα ψηµένα ψάρια. 

Αναπαύεται ο νους µου. 
Ηρεµεί το µυαλό µου. Ξεφυ-
σάω και ξεκουράζεται το σώ-
µα µου. Ανακουφίζεται η ψυ-
χή µου! Ζούµε σε ένταση, µε 
ένταση. ∆ίχως έκφραση, χω-
ρίς απλές εκδηλώσεις. Φορτι-
σµένοι, σφιγµένοι, τσιτωµέ-
νοι, φορτωµένοι µε έννοιες, 
µε άγχος τόσο για τα ουσιώ-
δη όσο και για τα ασήµαντα 
που φαντάζουν πελώρια πολ-
λές φορές. Το αεράκι δροσίζει 
το πρόσωπό µου, τα µάγουλά 
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µου, τα µάτια µου. Αυτός ο ήχος 
της θάλασσας πολύ µ' αρέσει! Αυ-
τό το γλυκό µουρµουρητό, το απα-
λό µουγκρητό της. Πυρπολεί την 
καρδιά µου. ∆υναµιτίζει τη ζωή 
µου. Αισθάνοµαι πως είµαι µέσα 
και κολυµπάω. 

Η µνήµη νικά τη λήθη και ζωη-
ρεύει στο µυαλό µου αναµνήσεις. 
Από τότε που έπαιζα στην άµµο µε 
τα κουβαδάκια µου, τότε που άφη-
να χάρτινες βαρκούλες και µπου-
καλάκια µε µηνύµατα να χαθούν 
στο πέλαγος, τότε που ψάρευα µε 
το αυτοσχέδιο καλάµι µου κι έπια-
να ψαράκια, όχι για να τα µαγει-
ρέψει η γιαγιά, αλλά για να τα δω, 
να τους µιλήσω, να τα αγγίξω. Σκη-
νές  από το σχολείο, από το στρατό, 
από τη σχολή, από την κατασκή-
νωση, από το Πάσχα, από τα Χρι-
στούγεννα, από κάθε λογής περα-
στικό γεγονός. Γονατίζω, προσεύ-
χοµαι. Ευχαριστώ τον Θεό για όλα 

αυτά τα ωραία που επιτρέπει να 
ζούµε. Ανοίγω αργά τα µάτια µου.

Αποχαιρετώ τη θάλασσα. Νιώ-
θω χορτάτος. Ανηφορίζω, ανοίγω 
την πόρτα και φεύγω. Μονάχα δέ-
κα λεπτά έχουν περάσει! Μ’ αρέ-
σει η θάλασσα γιατί κινείται πά-
ντα. ∆εν µένει στάσιµη. Λες και 
αναζητά. ∆εν επαναπαύεται. Γρη-
γορεί! Αγρυπνά! Αλλοιώνει τις πέ-
τρες, τις στρογγυλεύει. Στολίζει τη 
γη. Αγκαλιάζει τις βάρκες, τα καρά-
βια, τα ταξιδεύει. Ήταν η γέφυρα 
για κόσµους πρωτοϊδωµένους. ∆έ-
χεται τους ανθρώπους, τους τρέφει, 
τους θεραπεύει. Από µέσα της φαί-
νεται να ανατέλει ο ήλιος  και ξανά 
πίσω της πέφτει για να «κοιµηθεί» 
η πλάση. Στο βυθό της φιλοξενεί 
έναν ολόκληρο κόσµο. Εκεί µένουν 
ναυάγια. ∆εν τα εκθέτει. Σε βγάζει 
στη στεριά σα να σε κρατά απ’ το 
χέρι, σα να σου λέει «για εδώ εί-
σαι εσύ άνθρωπε, από ‘δώθε ξεκί-
να. Σήκω και προχώρα µπροστά.» 
Καθρεφτίζει τον ουρανό! Παίρνει 
το χρώµα του. Η µουσική που παί-

ζει µε τον αέρα «αδειάζει» το µυα-
λό, ξεκουράζει το σώµα, αναζωο-
γονεί όλη την ύπαρξη. 

«Είναι ωραία η θάλασσα γιατί κι-
νείται πάντα» και «Πέτρα που ξέ-
ρει να κυλά ποτέ δεν χορταριάζει» 
λένε τα τραγούδια. Κι είναι αυτή 
η αδιάκοπη κίνηση της θάλασσας 
που την κρατά ζωντανή αιώνες. 
Είναι αυτή η µεθυστική παρουσία 
της που µάς συντροφεύει καλοκαί-
ρια και χειµώνες. Είναι αυτή η κα-
λή ανησυχία της που την ολοκλη-
ρώνει ενώ παλεύει δίχως τελειω-
µό να βγει στη στεριά. «Ε, εσύ στε-
ριανέ! Μάθε κολύµπι για να δεις 
Ουρανό», µας λέει η ζωή. Στα σκα-
ριά η σχεδία. Στο καρνάγιο η βάρ-
κα και ξανά αέρα στα πανιά µας! 
Ο ορίζοντας περιµένει. Καλό ταξί-
δι κι ο Θεός βοηθός! 

Επιµέλεια:
Χαράλαµπος Χωραΐτης
Πτυχ. Θεολογίας ΕΚΠΑ
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Πίστη -   Έµπνευση  -  Θέληση  -  Εργατικότητα  
Επιµονή -   Εγρήγορση

Μερικές λέξεις που χαρακτηρίζουν την ιδιοφυή προσω-
πικότητα του Steve Jobs και που θα µπορούσαν να αποτε-
λέσουν κίνητρο και οδηγό και για εµάς τους νέους.

Για όσους δεν το γνωρίζουν ο Steve Jobs ήταν µια από 
τις πιο γνωστές προσωπικότητες της τεχνολογίας, ένας 
εκ των δύο συνιδρυτών, πρώην πρόεδρος και διευθύνων 
πρόεδρος της Apple και πρώην πρόεδρος της Pixar (µέ-
χρις  ότου εξαγοράστηκε από τη Disney, στης οποίας το 
διοικητικό συµβούλιο διατηρούσε θέση και της οποίας 
ήταν µεγαλύτερος µέτοχος). Έχει χαρακτηριστεί ως ορα-
µατιστής στο χώρο των υπολογιστών και πολλές ιδέες του 
άλλαξαν τον τρόπο που οι καταναλωτές χρησιµοποιούσαν 
την ψηφιακή τεχνολογία. Ήταν από τους πρώτους που συ-
νέλαβαν την ιδέα του οικιακού προσωπικού υπολογιστή.

         
Όπως κάθε καταξιωµένος άνθρωπος, έτσι και εκείνος 

είχε ένα όραµα, κάποιους στόχους στη ζωή του. Φυσικά 
ήθελε να αποκτά γνώσεις, ιδιαίτερα γνώσεις που του προ-
καλούσαν ένα ενδιαφέρον, έκανε τολµηρές επαγγελµατικές 
κινήσεις και ποτέ δεν επαναπαύθηκε. Έτσι δικαιώθηκε…

Μάλιστα αυτή την πολυετή πείρα του στο χώρο των 
σπουδών, αρχικά, και της εργασίας, µετέπειτα, θέλησε να 
µοιραστεί µε τους αποφοίτους του Στάνφορντ κατά την 
τελετή αποφοίτησης στις 12 Ιουνίου 2005 µέσα από την 
οµιλία του. Η οµιλία του αυτή αποτέλεσε αναµφίβολα µια 
κατάθεση ψυχής, την οποία ο ίδιος ονόµασε µε ταπείνω-
ση: «τρεις ιστορίες από τη ζωή µου και τίποτα παραπάνω».

                                

Steven Paul Jobs 

(1955 - 2011)

  Η πρώτη ιστορία, λοιπόν, είχε να κάνει µε το πώς 
θα πρέπει κανείς να ενώνει µερικές κουκίδες στη 
ζωή του. Όσο περίεργο κι αν ακούγεται αυτό, πράγ-
µατι µπαίνουµε στη διαδικασία να κάνουµε κάποια 
πράγµατα στη ζωή µας, να µάθουµε, να ασχοληθού-
µε µε κάτι που µας αρέσει πολύ ή µας ενδιαφέρει, 
αλλά δεν ξέρουµε πότε θα έρθει στην επιφάνεια, πό-
τε θα µας χρησιµεύσει. Όπως λέει και ο ίδιος, όµως: 
«∆εν µπορείς να συνδέσεις τις κουκίδες κοιτώντας 
µπροστά. Μπορείς να το κάνεις µόνο εάν κοιτάξεις 
πίσω εκ των υστέρων. Έτσι το µόνο που µπορείς να 
κάνεις είναι να πιστεύεις πως οι κουκίδες θα ενω-
θούν στο µέλλον, µε κάποιο τρόπο». 

   Η δεύτερη ιστορία του ουσιαστικά ήταν µια προ-
τροπή να ψάχνεις, όντας νέος, αλλά και µεγαλύτερος, 

αυτό που σε ευχαριστεί περισσότερο, που σε εκφρά-
ζει, αυτό που θεωρείς σπουδαίο. Ακόµη, δηλαδή, κι 
αν δεν το βρίσκεις από την αρχή ή αποτυγχάνεις,  θα 
πρέπει να συνεχίζεις ώσπου να το καταφέρεις. «Πρέ-
πει κι εσείς να ανακαλύψετε τι πραγµατικά θέλετε. Η 
δουλειά  θα απασχολεί ένα µεγάλο µέρος της ζωής 
σας και ο µόνος τρόπος για να είστε πραγµατικά ικα-
νοποιηµένοι είναι να κάνετε αυτό που εσείς πιστεύ-
ετε σηµαντικό. Μην συµβιβάζεστε! Μην επαναπαύ-
εστε»! Μια µεγάλη αλήθεια που ταλαιπωρεί πολλούς 
ανθρώπους γύρω µας, οι οποίοι έκαναν λανθασµέ-
νες επαγγελµατικές επιλογές, εγκατέλειψαν το όνει-
ρό τους και «βολεύτηκαν» εργασιακά προκειµένου να 
µην ριψοκινδυνεύσουν την επιβίωσή τους. Άλλωστε 
µια κρίση, όπως αυτή που περνάµε αυτό το διάστη-

28



µα, έχει ανάγκη από ανθρώπους µε θέληση και επιµονή που 
θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό. Αυτό, όµως, θα γίνει, εάν 
ο καθένας ασχοληθεί µε αυτό που του αρέσει πραγµατικά και  
προσφέρει όλο του το είναι στην προσπάθειά του.

Η τρίτη ιστορία του Steve Jobs ήταν περισσότερο µια  εξο-
µολόγηση που αφορούσε την ασθένειά του και το γεγονός του 
προδιαγεγραµµένου θανάτου. «Υπενθυµίζοντας στον εαυτό σου 
ότι µια µέρα θα πεθάνεις, είναι ο καλύτερος τρόπος για να απο-
φύγεις την παγίδα του να σκέφτεσαι συνεχώς ότι έχεις κάτι να 
χάσεις. Θυµήσου ότι είσαι ήδη γυµνός …∆εν υπάρχει κανένας 
λόγος να µην ακολουθήσεις την καρδιά σου». Αυτό θα έπρε-
πε να σκέφτεται ο καθένας από εµάς ξεχωριστά και να διερω-
τάται καθηµερινά: «Αν αυτή ήταν η τελευταία ηµέρα της ζωής 
µου, θα ήθελα να κάνω αυτό που ετοιµάζοµαι να κάνω σήµε-
ρα;» Με αυτή τη σκέψη πολλά σχέδιά µας, πολλές ανησυχίες, 
αγωνίες, φόβοι µας καταρρίπτονται µπροστά στο λιγοστό χρό-
νο που µας αποµένει. Κι αυτό κατά την γνώµη µου δεν είναι 
καθόλου µακάβριο. Αντιθέτως θεωρώ πως είναι ένα µότο για 
τη ζωή! Ένας άνθρωπος διαφορετικής θρησκείας εκφράζει αξί-
ες και αντιλήψεις που προσιδιάζουν σε όλους µας και αποδει-

κνύει ότι όλοι οι άνθρωποι διαπνέονται 
από ορισµένα κοινά ιδεώδη, ορισµένες 
κοινές πεποιθήσεις και στόχους για τη 
ζωή. Σ τον καθένα µας, βέβαια, έγκειται 
η ιεράρχηση αυτών των αξιών και ο σω-
στός προσδιορισµός των στόχων πάντα 
υπό την σκέπη και την καθοδήγηση του 
Θεού, έτσι ώστε οι επιδιώξεις αυτές να 
έχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα.

Μήπως όλα αυτά τα λόγια του Steve 
Jobs παραµένουν επίκαιρα και µας αφο-
ρούν ιδιαιτέρως; Μήπως θα έπρεπε να 
λαµβάνουµε υπόψιν µας και αυτές τις 
παραµέτρους προβαίνοντας σε ενέργει-
ες που ούτε κι εµείς πραγµατικά επιθυ-
µούµε; Ένας φοιτητής στην Ελλάδα αυ-
τή τη στιγµή, ακόµη κι αν έχει καταφέρει 
παρά τις αντιξοότητες και τις κοινωνικές 
προκαταλήψεις να εισαχθεί στην πανε-
πιστηµιακή σχολή που επιθυµεί, πλέει 
σε ένα κύµα απαισιοδοξίας και µοιρο-
λατρείας, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές 
που αναγκάζεται να εργαστεί µετέπειτα 
σε αδιάφορους για τον ίδιο τοµείς µόνο 
και µόνο για να µπορέσει να εξασφαλί-
σει την επιβίωση. Τις σκέψεις τις αφή-
νω σε εσάς και κλείνω µε τη φράση που 
έκλεισε και ο Steve Jobs την οµιλία του:

«Παραµείνετε διψασµένοι! Παραµεί-
νετε τρελοί»!

Επιµέλεια:
∆ήµητρα Αγγελίδου

Φοιτ. Τµήµ. Επικοινωνίας, Μέσων και 
Πολιτισµού, Παντείου Πανεπιστηµίου
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Παρεµβολή από τη 

Νεανική Συντροφιά της Ξάνθης!
Γ. Μεταλληνός, π. Ν. Λουδοβίκος, 
ο βυζαντινολόγος Paolo Odorico 
κ.α.. Μερικά από τα θέµατα που 
αναπτύχθηκαν ήταν: «Οι Τρεις Ιε-
ράρχες και το κοινωνικό πρόβλη-
µα», «Ο έρωτας στην ψυχανάλυση 
και στην Ορθόδοξη Θεολογία», «Η 
βιοηθική στα όρια της αρχής και 
του τέλους της ανθρώπινης ζωής» 
κ.α.. Εκτός, όµως, από τις οµιλίες 
που οργανώνει η συντροφιά µας, 
σε συνεργασία µε τον ∆ήµο της 
Ξάνθης, ξεκίνησε πρόγραµµα ανα-
κύκλωσης χαρτιού και αλουµινίου. 
Επιπλέον, είναι η πρώτη εκκλησι-
αστική σύναξη στην Ελλάδα που 
εξέδωσε µαθητικό ηµερολόγιο, το 
οποίο διανέµεται κάθε χρόνο δω-
ρεάν στα σχολεία.

Τέλος, έχουν οργανωθεί 7 συνα-
ντήσεις νέων Β. Ελλάδος µε θέµα-
τα, όπως «Νέοι και εκκλησία σή-
µερα», «Εκκλησία και Πολιτική», 
«Απόκριση στην κρίση», κ.α..

Σας προσκαλούµε, λοιπόν, να έρ-
θετε να µας επισκεφτείτε! 

Επιµέλεια:
Μακρίνα Βογιατζή

φοιτ. Αρχιτεκτονικής ∆.Π.Θ

Η νεανική συντροφιά της Ξάνθης σχηµατίστη-
κε το 1978 µε τη βοήθεια του πατρός Γεωργίου 
Αναγνωστόπουλου, καθηγητή στην Πολυτεχνι-
κή Σχολή της Θράκης. Σιγά σιγά µάζεψε µια πα-
ρέα φοιτητών και οργάνωσε έτσι την πρώτη σύ-
ναξη που ονοµάστηκε  «Tο σοκάκι». Στη συντρο-
φιά αυτή προστέθηκε αργότερα ως βασικός συ-
νοµιλητής και ο π. Σωφρόνιος Γκουτζίνης, κα-
θηγητής στην Εκκλησιαστική Σχολή της πόλης. 

Βασικό µέληµα τον πρώτο καιρό ήταν η στέ-
γαση, η οποία τελικά καλύφθηκε από την Μη-
τρόπολη. Για τον σκοπό αυτό, χρησιµοποιήθηκε 
ένα όµορφο διατηρητέο κτίριο κοντά στο ναό του 
Αγίου Βλασίου, όπου το 2001 ιδρύθηκε ο Οργα-
νισµός Νεότητας και Πολιτισµού της Ι.Μ. Ξάν-
θης και Περιθεωρίου.

Έτσι περίπου άρχισαν και οι συνάξεις µας, οι 
οποίες γίνονται σε εβδοµαδιαία βάση. Συµφω-
νούµε κάθε χρόνο από την αρχή την µέρα και 
την ώρα που βολεύει τους περισσότερους, στέλ-
νουµε µηνύµατα µε θέµατα και ερωτήσεις στους 
οµιλητές, τελούµε κάθε φορά το απόδειπνο, ενώ 
πολλές φορές οργανώνουµε µικρά γλέντια. Φυ-
σικά, δεν λείπουν και οι εκδροµές…

Όσον αφορά στις εκδηλώσεις µας να πούµε 
ότι ο Οργανισµός µας συνεργάζεται µε διάφο-
ρους φορείς της πόλης και κάθε τόσο καλεί δι-
άφορους οµιλητές από την Ελλάδα και το εξω-
τερικό για να αναπτύξουν θέµατα ανοιχτά στο 
κοινό της πόλης. Ενδεικτικά, για την χρονιά που 
µας πέρασε παρευρέθηκαν οι: Klaus Kenneth, π. 
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Έναν ζωναρ-άδικο 

για τη Θράκη µας!
∆ευτέρα 2 Ιανουαρίου 2012, 

ώρα 6:00πµ.  Ακόµα δεν έχει ξη-
µερώσει και το κρύο είναι πολύ δυ-
νατό.  Παρόλα αυτά, τριανταπέντε 
νέοι άνθρωποι έχουµε µαζευτεί 
στο Σύνταγµα και είµαστε έτοι-
µοι να επιβιβαστούµε στο πούλ-
µαν. Σε λίγο έχουµε ήδη ξεκινή-
σει µε κατεύθυνση βόρεια. Πού πη-
γαίνουµε;  Γιατί πηγαίνουµε;  Ού-
τε εµείς έχουµε συνειδητοποιήσει 
καλά καλά!

To πρόγραµµα για σήµερα πε-
ριλαµβάνει δύο µικρές στάσεις. Η 
πρώτη είναι στο Πανεπιστηµιακό 
Νοσοκοµείο της Λάρισας, όπου νο-
σηλεύεται ο π. Κύριλλος, ηγούµε-
νος της Ι. Μονής Οσίου ∆αυίδ του 
εν Ευβοία. Του ψέλνουµε τα κάλα-
ντα και ένα-δυο παραδοσιακά τρα-
γούδια, παίρνουµε την ευχή του 
και φεύγουµε. Η δεύτερη στάση εί-
ναι στην Ι. Μονή Αγίου ∆ιονυσί-
ου του εν Ολύµπω, κοντά στο Λιτό-
χωρο. Μας δέχονται οι πατέρες µε 
χαρά, προσκυνούµε στο Καθολικό 
της Μονής, µας ξεναγούν στο µου-
σείο µε τα κειµήλια και τρώµε ό,τι 
έχουµε µαζί µας για µεσηµεριανό. 
Ο τελικός προορισµός µας, όµως, 
απέχει πολύ ακόµα. Στο πούλµαν 
το τραγούδι δίνει και παίρνει. Χω-
ρίς να το καταλάβουµε και πολύ, 
φτάνουµε γύρω στις 9:00 το βρά-

δυ στο …Σουφλί! ∆ιασχίσαµε σχε-
δόν όλη την Ελλάδα µέσα σε µια 
µέρα! Τακτοποιούµαστε στο ξενο-
δοχείο, τρώµε κάτι και σιγά σιγά 
αποσυρόµαστε για ύπνο.

Γιατί όµως ήρθαµε µέχρι εδώ; 
Ο ένας παρέσυρε τον άλλον χω-
ρίς να ξέρει καλά καλά τι πάµε να 
κάνουµε εκεί στον ακριτικό Έβρο. 
Κάτι ακούσαµε για τα Ποµακοχώ-
ρια, για την ύπαρξη ελληνόψυχων 
µουσουλµάνων, για τις δυσκολί-
ες των Ελλήνων στις σχέσεις τους 
µε τους τουρκόψυχους µουσουλ-
µάνους και διάφορα τέτοια.  Μέ-
νει να τα δούµε ιδίοις όµµασι. Το 
πρωί, λοιπόν, της Τρίτης 3 Ιανου-
αρίου επιβιβαζόµαστε στο πούλ-
µαν και εν µέσω παγετού φτάνου-
µε στο χωριό Ρούσσα. Κατευθυνό-
µαστε απευθείας στην εκκλησία 
που βρίσκεται σε πανοραµική θέ-
ση. Τιµάται στη µνήµη των Αγίων 
Κωνσταντίνου & Ελένης. Εκεί µας 
περιµένει ο παπα-Γιάννης µε 4-5 
ανθρώπους.  Έχουν έρθει κι αυτοί 
από το Σουφλί.  Μας εξηγούν ότι 
πάνε χρόνια από τότε που πέθα-
νε και ο τελευταίος Έλληνας κά-
τοικος της Ρούσσας. Όλο το χωριό 
τώρα κατοικείται από µουσουλµά-
νους µε τουρκική συνείδηση…  Η 
εκκλησία δεν λειτουργείται σχεδόν 
ποτέ.  Η χαρά του παπα-Γιάννη εί-

ναι πολύ µεγάλη, γιατί θα µπορέ-
σει ύστερα από χρόνια να λειτουρ-
γήσει στη Ρούσσα. Βάζει Ευλογη-
τός και ξεκινάµε. Ψάλτες εµείς, εκ-
κλησίασµα εµείς. Ο ναός φτωχικός. 
Θυµίζει φωτογραφίες από εκκλη-
σίες της Αλβανίας τα πρώτα χρό-
νια µετά την πτώση του αθεϊστι-
κού καθεστώτος… Μετά το ∆ι’ ευ-
χών συνοµιλούµε µε τους ανθρώ-
πους που είχαν έρθει από το Σου-
φλί και µας λένε για τις δυσκολί-
ες που αντιµετώπιζαν παλαιότερα, 
αλλά και µέχρι τώρα µε τους τουρ-
κόψυχους µουσουλµάνους.  

Στη συνέχεια επιβιβαζόµαστε 
στο πούλµαν και κατευθυνόµαστε 
στο Μεγάλο ∆έρειο. Αρχικά πηγαί-
νουµε στο γειτονικό στρατόπεδο. 
Μετά τις απαραίτητες διατυπώ-
σεις ο διοικητής µάς δέχεται και 
µπαίνουµε στο χώρο του στρατο-
πέδου. Τα µουσικά όργανα αρχί-
ζουν και ακολουθούµε οι υπόλοι-
ποι. Ψέλνουµε τα κάλαντα, αθηνα-
ϊκά, θρακιώτικα, ηπειρώτικα, ικα-
ριώτικα κ.τ.λ Επιτόπου στήνουµε 
ένα γλεντάκι µε χορό και δηµοτικά 
τραγούδια. Οι φαντάροι στην αρχή 
διστακτικοί, στη συνέχεια ενσωµα-
τώνονται στο χορό και το χαίρο-
νται ιδιαίτερα. Χωρίς χρονοτριβή, 
φεύγουµε και πηγαίνουµε στο χω-
ριό. Το Μεγάλο ∆έρειο κατοικείται 

Θεία Λειτουργία στη Ρούσσα
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από µουσουλµάνους Ποµάκους. Οι 
περισσότεροι είναι τουρκικής συ-
νείδησης, αλλά υπάρχουν και λί-
γοι ελληνόψυχοι, που θυµούνται 
την ελληνική καταγωγή τους. Από 
ορθοδόξους έχει αποµείνει µόνο 
η κυρα-Χρυσούλα… Κατευθυνόµα-
στε στην εκκλησία της Μεταµορ-
φώσεως, όπου µας περιµένει πά-
λι ο παπα-Γιάννης µε την οικογέ-
νειά του. Είναι σε λίγο καλύτερη 
κατάσταση από την εκκλησία της 
Ρούσσας, αλλά κι εδώ λειτουργεί σε 
αραιά διαστήµατα ο παπα-Γιάννης, 
αφού είναι εφηµέριος σε επτά χω-
ριά. Προτείνει να κάνουµε Παρά-
κληση.  Ανοίγει τα µεγάφωνα και 
ακουγόµαστε σε όλο το χωριό!  Κά-
ποιοι µουσουλµάνοι έρχονται απέ-
ξω να δουν τι γίνεται. Σίγουρα τους 
χαλάσαµε την πιάτσα! Εµείς ωστό-
σο δεν έχουµε κακή διάθεση ού-
τε ήρθαµε για να προκαλέσουµε. 

Μετά το ∆ι’ ευχών πηγαίνου-
µε παραδίπλα σε ένα καφενεί-
ο-οινοµαγειρείο. Ο ιδιοκτήτης, αν 
και µουσουλµάνος, έχει ελληνική 
συνείδηση. Μας ετοιµάζει πολύ 
ωραίο κοκκινιστό και τρώµε. Πα-
ράλληλα στήνουµε ένα γλέντι άνευ 
προηγουµένου! Ο χορός δίνει και 
παίρνει. Οι θρακιώτικοι ζωναρά-

δικος και µπαϊντούσκα έχουν την 
τιµητική τους! Το κλαρίνο, το ντα-
ούλι, η κιθάρα, το µπουζούκι δεν 
σταµατάνε καθόλου. Πρέπει να πέ-
ρασαν γύρω στις τρεις ώρες χω-
ρίς να το καταλάβουµε. Η κυρα-
Χρυσούλα θα είχε να το ζήσει αυ-
τό πάρα πολλά χρόνια. Ο ιδιοκτή-
της µε τη γυναίκα του και τις κό-
ρες του ενσωµατώνονται κι αυτοί 
στο χορό. Με αυτό τον τρόπο έδει-
ξε τη µεγάλη του χαρά. Μάθαµε 
µε έκπληξη πως ούτε καν στο γά-
µο του γιού του δεν είχε χορέψει. 
Υπάρχουν και τρεις-τέσσερεις άλ-
λοι θαµώνες. Αργότερα µαθαίνου-
µε ότι ήρθαν και …πράκτορες του 
τουρκικού προξενείου της Κοµοτη-
νής, χωρίς να τους πάρουµε είδη-
ση. Προφανώς έπεσε …σύρµα και 
ήρθαν να δουν τι γίνεται…  

Κατά το απόγευµα, επιβιβαζόµα-
στε πάλι στο πούλµαν και κατευ-
θυνόµαστε στο ∆ιδυµότειχο. Προ-
ορισµός µας το πνευµατικό κέντρο 
της ενορίας Κοιµήσεως της Θεοτό-
κου. Ο π. Κύριλλος µε τον π. Γαβρι-
ήλ και τους ενορίτες µάς περιµέ-
νουν µε χαρά.  Ψέλνουµε τα κάλα-
ντα, παίζουµε παιχνίδια µε τα παι-
διά της ενορίας και µάς ετοιµάζουν 
ένα πλούσιο δείπνο.  Ζεστοί και φι-

λόξενοι άνθρωποι.  Μετά το δείπνο 
ξεκινούµε πάλι το …γλέντι! Η από-
δοση δεν έχει πέσει παρά την κού-
ραση της ηµέρας. Έχουµε και ορ-
γανική προσθήκη:   Γκάιντα από 
την Ορεστιάδα!  Ο τύπος δίνει ρέ-
στα!  Όταν είµαστε έτοιµοι να φύ-
γουµε, καταφθάνει ο Μητροπολί-
της κ. ∆αµασκηνός. Μας δίνει την 
ευλογία του και µας λέει δυο λόγια 
για την πόλη και τον Άγιο Αυτο-
κράτορα Ιωάννη τον Βατάτζη που 
καταγόταν από εκεί.  Η µέρα, βέ-
βαια, δεν τελείωσε εδώ!  Επιστρο-
φή στο ξενοδοχείο µας στο Σουφλί, 
απόδειπνο όλοι µαζί και µετά συ-
ζήτηση άχρι πρωίας περί πολλών 
θεµάτων και προβληµατισµών που 
έχουν προκύψει.

Η επόµενη µέρα, είναι και αυ-
τή γεµάτη. Ξεκινάει µε συνάντηση 
µε τον Επίκ. Καθηγ. Κοινωνικών & 
Πολιτικών Επιστηµών του ∆ηµο-
κριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης, 
κ. Φάνη Μαλκίδη. Έχει ασχοληθεί 
εκτενώς µε τις σχέσεις Ελλάδος και 
Τουρκίας και µας εξηγεί πώς τις 
βιώνουν καθηµερινά στην ακριτι-
κή περιοχή της Θράκης. Μας µι-
λάει για εγκατάλειψη της περιοχής 
από το επίσηµο ελληνικό κράτος, 
για οργανωµένη προπαγάνδα εκ 

Με τον παπα-Γιάννη στο γλέντι 
που κάναµε στο Μεγάλο ∆έρειο
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µέρους του τουρκικού προξενείου 
Κοµοτηνής, για αλλοτρίωση του ελ-
ληνικού στοιχείου, αλλά και για συ-
γκεκριµένες πρακτικές που έχουν 
αρχίσει να εφαρµόζουν οι υγιείς 
δυνάµεις του τόπου, ώστε να στα-
µατήσει αυτή η πορεία προς τον 
αφανισµό της Θράκης. 

Επόµενος σταθµός µας,  το χω-
ριό Νέα Σάντα. Προσκυνούµε 
στην εκκλησία και πηγαίνουµε 
στο στρατόπεδο που βρίσκεται δί-
πλα στο χωριό.  Είναι στρατόπεδο 
Ειδικών ∆υνάµεων και έχει φτια-
χτεί πρόσφατα για να τονώσει το 
φρόνηµα των Ελλήνων της περιο-
χής. Ο διοικητής µε τους αξιωµατι-
κούς µάς δέχονται πολύ εγκάρδια. 
Μπαίνουµε στο Κ.Ψ.Μ. µάς εξηγεί 
ο διοικητής την αποστολή της Μο-
νάδας του και αρχίζουµε… Τι άλλο; 
Το χορό! Σε λίγο γυρίζουν και οι 
«κοµαντούληδες» από την πρωινή 
άσκηση και έρχονται να µας δουν.  
Χαιρόµαστε που βλέπουµε ότι κάτι 
υπάρχει ακόµα, ότι τα σύνορά µας 
φυλάσσονται από υπεύθυνους αν-
θρώπους. Αλλά και εκείνοι σίγουρα 
χαίρονται που βλέπουν ένα τσούρ-
µο νέων ανθρώπων. Είναι µια ευ-
χάριστη νότα στη δύσκολη στρα-
τιωτική ζωή που ζουν καθηµερι-
νά. «Καθίστε, µη φεύγετε» µας λένε.  

Πρέπει όµως να πούµε τα κά-
λαντα και στο χωριό. Ξεκινάµε 
και πάµε πόρτα- πόρτα στα σπί-
τια. Χτυπάµε το κουδούνι και αρ-
χίζουµε τα κάλαντα, συνοδεία 

οργάνων. Τα λέµε στον µπαρµπα-
Γιώργο, στην κυρα-Ντίνα, στην κυ-
ρα-Γεωργία κ.α. Μας κερνάνε γλυ-
κά, τους δίνουµε εµείς κάποιο δω-
ράκι, ανταλλάσσουµε πέντε κουβέ-
ντες και πάµε στο επόµενο σπίτι.  
Η Νέα Σάντα είναι το τελευταίο ελ-
ληνικό και ορθόδοξο χωριό. Από 
εκεί και πέρα είναι µια σειρά από 
χωριά που κατοικούνται από σκλη-
ροπυρηνικούς τουρκόψυχους µου-
σουλµάνους. ∆ύσκολο να τολµήσει 
κάποιος Έλληνας να περάσει από 
εκεί… Όλα αυτά εντός των ελληνι-
κών συνόρων…

Αναχωρώντας, κάνουµε στάση 
στο Πόρτο Λάγος για φαγητό και 
µετά πηγαίνουµε στη Χρυσούπο-
λη Καβάλας για να επισκεφθού-
µε έναν …ήρωα. Ο Σταύρος Λάλας 
ήταν πρώην πράκτορας του FBI 
και δρούσε υπέρ της Ελλάδας, κα-
τασκοπεύοντας τις τουρκικές κι-
νήσεις. Το επίσηµο ελληνικό κρά-
τος όµως, για να µη διαταραχθεί 
η «καλή γειτονία», τον …εξέδωσε 
ως εγκληµατία στις ΗΠΑ. Η κατα-
δίκη του διήρκεσε δεκατρία χρό-
νια σε αµερικανικές φυλακές υψί-
στης ασφαλείας και σε συνθήκες 
που δύσκολα µπορεί να φαντα-
στεί ανθρώπινος νους ότι µπορεί 
να ισχύουν στα τέλη του 20ου αι-
ώνα…  Σήµερα ζει πάµφτωχος µε 
την ταλαιπωρηµένη οικογένειά 
του στη Χρυσούπολη, αντιµετω-
πίζοντας την εγκατάλειψη από τις 
ελληνικές αρχές ακόµα και τώρα.

Το βράδυ µάς βρίσκει στην Αρ-
ναία Χαλκιδικής. Ξηµερώνοντας η 
τελευταία µέρα, κάνουµε ένα µικρό 
περίπατο στη γραφική κωµόπολη 
και ψέλνουµε τα κάλαντα των Φώ-
των στους δρόµους. Είναι παρα-
µονή σήµερα, 5 Ιανουαρίου. Ύστε-
ρα κατευθυνόµαστε στην Ι. Μονή 
Σουρωτής. Εκεί προσκυνούµε στον 
τάφο του µακαριστού γέροντος Πα-
ϊσίου και συµπροσευχόµαστε στην 
Ακολουθία του Μεγάλου Αγιασµού. 

Στη συνέχεια, παίρνουµε το δρό-
µο της επιστροφής. Το βράδυ φθά-
νουµε στην Αθήνα. Παρά την κού-
ραση, το συναίσθηµα που όλους 
µας διακατέχει είναι η πληρότητα! 
Ζήσαµε τόσες εµπειρίες, είδαµε τό-
σα µέρη, ακούσαµε τόσα πράγµα-
τα, γνωρίσαµε έναν τόσο διαφορε-
τικό κόσµο στις εσχατιές της ελλη-
νικής γης που χρειάζεται χρόνος 
για να τα αφοµοιώσουµε και να 
καταλάβουµε ποια θα πρέπει να 
είναι η δική µας στάση από εδώ 
και πέρα. Το σίγουρο είναι ότι δεν 
πρέπει να επαναπαυθούµε και να 
αφήσουµε τον πανδαµάτορα χρό-
νο να εξαλείψει αυτά που ζήσαµε. 
Η καλή παρέα έχει δύναµη και η 
γενιά µας καλείται να αναλάβει ευ-
θύνες. Ανοίξαµε µία πόρτα που δεν 
µάς επιτρέπεται πλέον να την κλεί-
σουµε…

Επιµέλεια: 
Η παρέα του antirisis.wordpress.com

Παιχνίδια µε τα παιδιά 
στο ∆ιδυµότειχο
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«Η πιο µεγάλη χαρά και το πιο 
µεγάλο µαρτύριο στη ζωή είναι 
ένας άνθρωπος ή µια αλήθεια ή 
µια αγάπη ή µια οµορφιά. Η µεγά-
λη και απεριόριστη δίψα της ψυ-
χής, αυτή η τραγική πάλη του αν-
θρώπου να ξεπεράσει το µέτριο και 
το συµβατικό, αυτή η δίψα του αν-
θρώπου για το απόλυτο είναι αυ-
τό, το οποίο µας οδηγεί στη µε-
γάλη επιθυµία να ξεπεράσουµε τα 
όρια του εαυτού µας και να δούµε 
τον άλλον.»

Αυτά τα λόγια σύγχρονου διανο-
ητή διάλεξε η κ. Καραγιάννη για να 
ανοίξει την οµιλία της, που διοργά-
νωσε η ΧΦΕ  στις 7/12 στην Φιλο-
σοφική Σχολή Αθηνών. Στο σηµείο 
αυτό, θα ήθελα να αντικαταστήσω 
τη λέξη «οµιλία» µε τη λέξη συζή-
τηση, καθώς η κ. Καραγιάννη µας 
προέτρεψε από την αρχή να συζη-
τήσουµε και έβαλε τα θεµέλια για 
τον δηµιουργικό διάλογο που ακο-
λούθησε, ξεφεύγοντας από τα πλαί-
σια µιας τυπικής οµιλίας!

Η κ. Καραγιάννη µας βοήθη-
σε να καταλάβουµε ότι µέσα µας 
υπάρχει µια εσωτερική σύγκρου-
ση, καθώς από την µία επιθυµού-
µε να κατακτήσουµε το ιδανικό, 
γιατί αυτό µας έλκει και από την 
άλλη παλεύουµε να συνειδητο-
ποιήσουµε ότι, όντες άνθρωποι, 
κανείς µας δεν είναι τέλειος! Αν 
όµως παύσουµε να ονειρευόµαστε 

Ανθρώπινες σχέσεις 

Φυλακή ή λύτρωση;
το απόλυτο, θα είναι σαν να προδί-
δουµε τον εαυτό µας, αλλά και αν 
δεν συµφιλιωθούµε µε την ατέλεια 
του ανθρώπου, δεν θα µπορέσου-
µε να απολαύσουµε αυτό, που λέ-
γεται πραγµατική ζωή! Όπως φαί-
νεται στην δίψα µας για ζωή, στην 
επιθυµία µας να συναντήσουµε το 
αληθινό πρόσωπο του άλλου πρέ-
πει να ξεπεράσουµε πολλά διλήµ-
µατα όπως αυτό: Όλοι επιθυµούµε 
να «ανήκουµε» σε οµάδες (άτυπες, 
όπως η οικογένεια, οι φίλοι κ.τ.λ, ή 
τυπικές, όπως επαγγελµατικές) και 
ταυτόχρονα θέλουµε να είµαστε 
ελεύθεροι να αναπτύσσουµε την 
προσωπικότητα µας και να ορίζου-
µε την ζωή µας αυτόνοµα! Με µια 
µατιά, αυτές οι δύο ανάγκες µοιά-
ζουν αντίθετες, όµως τελικά η αν-
θρώπινη σχέση ολοκληρώνεται µέ-
σα από την αρµονία των αντιθέσε-
ων! Θα µπορέσουµε τελικά να κερ-
δίσουµε αυτό το στοίχηµα; ∆ηλαδή 
και να είµαστε ο εαυτός µας, αλλά 
και να ανήκουµε σε διαφορετικές 
κοινωνικές οµάδες; Αυτό είναι ένα 
στοίχηµα ζωής, που κερδίζεται µε 
πολύ υποµονή, µόχθο και επιµονή!

Το βασικό που πρέπει να θυµό-
µαστε είναι ότι οι ανθρώπινες σχέ-
σεις είναι σχέσεις αλληλεπίδρασης. 
∆ηλαδή, έστω ότι έχουµε το άτοµο 
Α και το άτοµο Β. Το άτοµο Α επη-
ρεάζει το Β, αλλά ταυτόχρονα το Β 
επηρεάζει το Α. Εποµένως, είναι σε 
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ένα βαθµό στο 
χέρι µας το αν η 
ανθρώπινη σχέ-
ση θα λειτουρ-
γήσει ως φυ-
λακή ή λύτρω-
ση, ανάλογα µε 
την επίδραση 
που θα έχουµε 
στον άνθρωπο, 
µε τον οποίο 
συναναστρεφό-
µαστε.

Όµως, πότε οι ανθρώπινες σχέσεις 
είναι φυλακή;

Όταν σχετιζόµαστε µε τους άλλους, µόνο εστιάζοντας 
στην εικόνα. Με άλλα λόγια, όταν θέλουµε να χρησιµο-
ποιήσουµε και να εκµεταλλευτούµε τον άλλο ή δεν τον 
βλέπουµε σαν ένα πρόσωπο, για να αλληλεπιδράσουµε 
µαζί του. Αντιθέτως, συναναστρεφόµαστε µαζί του όσο 
τον χρειαζόµαστε π.χ. µέχρι να µας κάνει µια χάρη, ή 
όσο διαθέτει µια θέση και µπορεί να µας βοηθήσει. Στη 
συνέχεια, αφού πραγµατοποιήσουµε το σκοπό µας, δεν 
του δίνουµε πλέον καµιά σηµασία, µιας και δεν τον έχου-
µε ανάγκη! Όταν, λοιπόν, καταναλώνουµε τους άλλους η 
σχέση γίνεται φυλακή, γιατί χάνουµε όλο το δυναµικό 
του ανθρώπου! Ακόµα, όταν καταναλώνουµε τους άλ-
λους πέφτουµε στην παγίδα να εγκλωβιστούµε στην ει-
κόνα. Φυσικά, η οµορφιά στον άνθρωπο και η καλλιέρ-
γειά της είναι υπέροχο πράγµα, αρκεί να µην µείνουµε 
µόνο εκεί, γιατί έχει ηµεροµηνία λήξης! Είναι πολύ ση-
µαντικό, να ξέρουµε να βλέπουµε την οµορφιά σε όλες 
τις εκφάνσεις της ζωής και σε όλα τα πρόσωπα των αν-
θρώπων, γιατί αλλιώς θα γίνουµε ένας σύγχρονος ‘Προ-
κρούστης’, που θα θέλει να κόβει και να ράβει στα µέ-
τρα του όλα τα άτοµα.

Κάποιες φορές, η ανθρώπινη συµπεριφορά θυµίζει τον 
µύθο του νάρκισσου. Σύµφωνα µε τον µύθο, όταν ο νάρ-
κισσος έπεσε στην λίµνη του γλυκού νερού, η λίµνη του 
γλυκού νερού µεταµορφώθηκε σε λίµνη των πικρών δα-
κρύων. Αµέσως, τότε, οι νύµφες που ζούσαν κοντά ρώ-
τησαν την λίµνη “Πενθείς τόσο πολύ, γιατί ήταν πολύ 
όµορφος ο νάρκισσος που έχασες;” Και η λίµνη απάντη-
σε “θρηνώ, γιατί από την ώρα που πέθανε ο νάρκισσος 
εγώ δεν θα µπορώ στα δικά του µάτια να κοιτάζω τον 
εαυτό µου.” Οµοίως και εµείς είναι τραγικό να βλέπου-
µε τα µάτια του άλλου  και να τον χρησιµοποιούµε µό-
νο σαν καθρέφτη για να δούµε αποκλειστικά τον εαυτό 
µας, καθώς καταργούµε, έτσι την οµορφιά του ανθρώ-
πινου προσώπου!

Είναι αλήθεια ότι τα πρόσωπα που σχετιζόµα-
στε λειτουργούν σαν καθρέφτης, µε τη διαφορά 
ότι αποτελούν καθρέφτη για διεργασία! Από τη 
µια πλευρά, οι άλλοι είναι καθρέφτης για εµάς, και 
από την άλλη, είναι και ένας ολόκληρος κόσµος, 
που ανοίγεται και µας καλεί να τον ανακαλύψου-
µε, για να µας αποκαλύψει δυνάµεις του εαυτού 
µας και κάτι από την οµορφιά της ζωής!

Πότε οι ανθρώπινες σχέσεις 
είναι λύτρωση;

Ένας σοφός άντρας είχε πει “Να συναντιέστε 
µε τους φίλους σας µε µόνο στόχο να διευρύνετε 
το πνεύµα σας.” Αυτή η φράση είναι και εν µέρει 
η απάντηση στην ερώτηση παραπάνω. Πιο συ-
γκεκριµένα, το νόηµα αυτής της φράσης είναι να 
συναντήσουµε τον άλλον χωρίς ιδιοτέλεια, για να 
µπορέσει να µας ανοίξει τον κόσµο, στον οποίο ζει 
και ζούµε, και να τον καταλάβουµε, να τον γνωρί-
σουµε και να τον χαρούµε περισσότερο! Τέτοιες εί-
ναι οι σχέσεις, µέσα στις οποίες η ελευθερία και η 
µοναδικότητα προάγονται και η διαφορετικότητα 
λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος και όχι σαν εµπό-
διο µεταξύ των ανθρώπων! Θα πρέπει, λοιπόν, τη 
διαφορετικότητα να την θεωρούµε ως ένα θετικό 
στοιχείο,  που εµπλουτίζει τη σχέση µας, αφού 
είναι τόσο εντυπωσιακό το ότι ο κάθε άνθρωπος 
δεν είναι ίδιος µε κανένα άλλο άτοµο στον κόσµο 
µας! Αυτή η µοναδικότητα προσδίδει ανεκτίµητη 
αξία στον καθένα µας! Στον αντίποδα, αυτή η δι-
αφορετικότητα µάς ξεβολεύει πολλές φορές, γιατί 
έχουµε την τάση να κατατάσσουµε τους ανθρώ-
πους σε κατηγορίες, για να µπορούµε να τους κα-
ταλάβουµε πιο εύκολα και να τους γνωρίζουµε πιο  
γρήγορα. Όµως, όλη η οµορφιά και όλος ο πλού-
τος της ζωής  είναι οι ανθρώπινες σχέσεις και η 
σπουδαία ευκαιρία να  ερχόµαστε σε αντίθεση µε 
τος της ζωής  είναι οι ανθρώπινες σχέσεις και η 
σπουδαία ευκαιρία να  ερχόµαστε σε αντίθεση µε 
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ανθρώπους, λόγω της διαφορετικό-
τητάς µας. Εξηγώντας, σίγουρα εί-
ναι υπέροχο να νιώθουµε ότι συµ-
φωνούµε µε κάποιον, να πέφτουν 
τα τείχη και ξαφνικά να βρίσκε-
σαι εκεί, που πριν λίγο βρισκόταν 
ένας άγνωστος και τώρα να βλέ-
πεις έναν άνθρωπο που έχεις τό-
σα κοινά! Ωστόσο, η µαγεία στις 
ανθρώπινες σχέσεις είναι να επι-
τρέπεται και η διαφωνία. Με άλλα 
λόγια, να επιτρέπεται η διαφορετι-
κότητα, γιατί η ύπαρξη  συγκρού-
σεων σηµαίνει ότι υπάρχουν δι-
αφορές µεταξύ των ατόµων. Τώ-
ρα, το πώς θα  διαχειριστούµε τις 
συγκρούσεις, για να δρουν θετικά 
για την ωρίµανση της σχέσης, εί-
ναι δεξιότητα ζωής, η οποία καλ-
λιεργείται µε την εµπειρία! Στο χέ-

ρι µας είναι αν η σύγκρουση λει-
τουργήσει σαν ένας λόγος για να 
επικοινωνούµε πάντοτε ή σαν µια 
δηµιουργική αντιπαράθεση. Είναι 
αλήθεια ότι η σχέση που επιτρέπει 
τη διαφωνία και την αξιοποιεί έχει 
πολύ δύναµη! Ακόµη, αν σε αυτή 
τη συνταγή προστεθεί η αίσθηση 
της κοντινότητας, της ζεστασιάς, 
του µοιράσµατος και των κοινών, 
γίνεται ακόµη πιο ωραία! Σίγου-
ρα, ο κοινός τόπος, το να µπορού-
µε, δηλαδή, να υπερβαίνουµε την 
ατοµικότητα µας και να προσπα-
θούµε παρέα για έναν οποιοδήπο-
τε κοινό σκοπό, είναι µια πραγµα-
τικά δυνατή συνάντηση των προ-
σώπων, τα οποία ενεργούν, δηµι-
ουργούν και αξιοποιούν ο ένας την 
δηµιουργικότητα του άλλου!

Βεβαίως η αγάπη είναι και τέ-
χνη! Εποµένως το να σχετιζόµα-

Βεβαίως η αγάπη είναι και τέ-
χνη! Εποµένως το να σχετιζόµα-

στε µε τους άλλους είναι µια δεξι-
ότητα, η οποία µαθαίνεται! Αυτό, 
που πρέπει να θυµόµαστε είναι ότι 
τίποτα στη ζωή δεν είναι παγιωµέ-
νο! Ωστόσο, υπάρχουν ειδικοί που 
ισχυρίζονται ότι όλη η προσωπικό-
τητά µας διαµορφώνεται κατά τα 
πρώτα τρία έως και τα πέντε χρό-
νια της ζωής µας και ότι, ύστερα, 
απλά πορευόµαστε µε όσα έχου-
µε πετύχει ή έχουµε χάσει. Όµως, 
υπάρχουν πολλά παραδείγµατα αν-
θρώπων που δεν επαληθεύουν αυ-
τόν τον κανόνα… Συνέχεια, υπάρ-
χουν ευκαιρίες! Η ζωή µας δί-
νει πολλές ευκαιρίες και είναι 
σαν να έχουµε έναν ανηφορικό 
δρόµο µε πολλές στροφές, που 
σε κάθε στροφή µάς περιµένει 
µια καινούργια δυνατότητα, να 
ξαναδούµε τη ζωή µας από την 
αρχή, να ξαναφτιάξουµε αυτά 
που δεν πετύχαµε, να µάθουµε 
από τα λάθη και τις αποτυχίες 
και να ελπίζουµε στο καλύτε-
ρο! Όπως, λοιπόν, τη ζωή µας µπο-
ρούµε να την µαθαίνουµε, οµοίως 
µπορούµε και την αγάπη να καλ-
λιεργούµε και τις ανθρώπινες σχέ-
σεις να βελτιώνουµε. Για αυτό, ας 
προσπαθούµε κάθε µέρα να προ-
χωρούµε µπροστά, καλλιεργώντας 
τις καθηµερινές µας σχέσεις, ώστε 
να γίνονται καλύτερες. Όπως είπε 
και ο Ηράκλειτος «Τα πάντα ρει» 
και αυτό ισχύει και στις διαπρο-
σωπικές σχέσεις. Ας εκµεταλλευ-
τούµε, λοιπόν, αυτή τη δυνατότητα 
της αλλαγής! Είναι στο χέρι µας να 
αναπτύσσουµε τις κοινωνικές µας 
δεξιότητες, µέσα από την καθηµε-
ρινή µας τριβή µε τους συνανθρώ-
πους µας, για να προάγουµε υγι-
είς, αγνές και  πάνω από όλα αλη-
θινές σχέσεις που θα γεµίζουν τη 
ζωή µας µε φως και δεν θα µας 
φυλακίζουν!

Επιµέλεια:
Καλλιόπη Μπαµοπούλου

Φοιτ. Οικονοµικού Πανεπιστηµίου 
Αθηνών
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Το γεµάτο αµφιβολίες έµβρυο ρωτάει: 
-Και πιστεύεις πραγµατικά σε µια ζωή µετά τη γέννηση;
Το έµβρυο που πιστεύει, απαντά: 
-Ασφαλώς, ναι. Για µένα είναι απόλυτα βέβαιο ότι υπάρ-

χει ζωή µετά τη γέννησή µου. Η ζωή εδώ, είναι µόνο 
για να µας µεγαλώνει, ώστε να µπορούµε να προετοι-
µάζουµε τους εαυτούς µας για τη ζωή µετά τη γέννη-
σή µας, έτσι ώστε να είµαστε αρκετά δυνατά για ό,τι 
µας περιµένει µετά.

Ο µικρός αρνητής έχει εκνευριστεί: -Αυτό είναι 
αρκετά ανόητο. ∆εν υπάρχει ζωή µετά τη γέν-
νηση. 

 Πώς θα έµοιαζε µια τέτοια ζωή, ούτως ή 
άλλως;

Ο µικρός πιστός όµως, υποστηρίζει: 
-∆ε γνωρίζω. Αλλά σίγουρα θα έχει πολύ πε-

ρισσότερο φως από εδώ. Και ίσως να στεκό-
µαστε στα πόδια µας και να τρώµε µε το στό-
µα µας!

Το γεµάτο αµφιβολίες έµβρυο ξεσπάει: 
-Ένα µάτσο ανοησίες! ∆εν υπάρχει τέτοιο 

πράγµα, όπως το περπάτηµα. Και φαγητό µε 
το στόµα είναι πραγµατικά µια εντελώς γελοία 
ιδέα -έχουµε τον οµφάλιο λώρο, που µας τροφο-
δοτεί αρκετά καλά, ήδη! Αυτό από µόνο του µας 
δείχνει ότι η ζωή µετά τη γέννηση είναι αδύνατη: 
ο οµφάλιος λώρος είναι πολύ κοντός!

Ο µικρός πιστός παραµένει ακλόνητος: 
-Είναι όντως δυνατή. Απλά µπορεί να είναι λίγο δι-

αφορετική από ό,τι είµαστε εδώ… 
Ο µικρός σκεπτικιστής σιγά-σιγά χάνει την υποµονή 

του µπροστά σε τόση χαζοµάρα: 
-Κανείς, και εννοώ ποτέ κανείς, δεν ήρθε πίσω µετά τη 

γέννηση! Ρίξε µια µατιά σε αυτό: η γέννηση είναι απλά το Τέ-

Υπάρχει ζωή… 

µετά τη γέννηση;
Το κείµενο αυτό, το οποίο λάβαµε στο διαδίκτυο από έναν αναγνώστη, αγνώστου συντάκτη, προερχόµε-

νο από τη Γερµανία, περιλαµβάνει έναν µοναδικό φανταστικό διάλογο που εκτυλίσσεται στη µήτρα µιας 
γυναίκας. Το ένα έµβρυο, γεµάτο πίστη,, είναι βέβαιο πως, πέρα από την κατάσταση στην οποία βρίσκε-
ται και νοµίζει ως ζωή, υπάρχει µετά την έξοδο από τη µήτρα της µητέρας η «όντως ζωή». Το άλλο έµ-
βρυο, αρνείται την ύπαρξη ζωής µετά την υπαρκτική κατάσταση στην οποία βρίσκεται… Τι θα µπορού-
σαν να συζητούν τα δύο έµβρυα; Ποιες θα ήταν οι  επιφυλάξεις, οι δισταγµοί  και οι αµφιβολίες τους; Το 
κείµενο που λάβαµε µάς ενέπνευσε για να συνεχίσουµε τον διάλογο αφιερώνοντάς τον σε όσους φίλους 
δυσπιστούν να δεχθούν το λόγο του Χριστού για την αιώνια ζωή που ακολουθεί µετά το πρόσκαιρο πέ-
ρασµά µας από τη γη, ψάχνοντας για αποδείξεις στα µικροσκόπια…
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λος της Ζωής. Τελεία και παύλα. Και κάτι ακόµα για σένα και τα τρελά όνειρά σου: Η ζωή εί-
ναι µία µεγάλη σκοτούρα µέσα στο σκοτάδι, αυτό είναι!

Ο µικρός πιστός δεν το αφήνει έτσι: 
-Το παραδέχοµαι ότι δεν γνωρίζω πώς ακριβώς είναι η ζωή µετά τη γέννηση, αλλά σε κάθε 

περίπτωση εµείς θα δούµε τελικά τη µητέρα µας και αυτή θα µας φροντίσει.
Ο σκεπτικιστής γούρλωσε τα µάτια του: 
-Μητέρα! Πιστεύεις στη µητέρα; Είναι γελοίο! Με συγχωρείς, αλλά πού είναι αυτή; Θα ήθε-

λα να σε ρωτήσω.
Ο µικρός πιστός κάνει µια χειρονοµία µε το χέρι: 
-Αυτή είναι εδώ! Παντού γύρω µας. Ζούµε µέσα σ’ αυτήν, καθώς και µέσω αυτής. Χωρίς αυ-

τήν εµείς δεν θα ήταν δυνατόν να υπάρχουµε!
Ο µικρός αρνητής δεν είναι δυνατόν τώρα να συγκρατηθεί: 
-Αυτό φτάνει πραγµατικά το αποκορύφωµα της ανοησίας. Και για κανένα λόγο δεν µπο-

ρώ να δω πουθενά τη µητέρα σου. Ούτε ένα κοµµάτι της -είναι αρκετά προφανές- διότι απλά, 
δεν υπάρχει!

Το µικρό που πιστεύει, κουνάει το κεφάλι του και κλείνει τα µάτια: 
-Μερικές φορές, όταν είµαστε πολύ ήσυχα, την ακούω να τραγουδά. Ή να χαϊδεύει τον κό-

σµο µας. Νιώθω και έχω την αίσθηση και πιστεύω σταθερά ότι η γέννηση είναι ένα µεγά-
λο νέο ξεκίνηµα!

Τότε ο µικρός αρνητής του λέει σχεδόν περιπαικτικά: 
- Και γιατί δεν κάνει αισθητή τη παρουσία της; Μήπως φοβάται; Αν υπήρχε πράγµατι αυτή 

η µητέρα, γιατί µας αφήνει µόνα µας και δεν µας βοηθά να δούµε τη ζωή µετά την γέννηση;
Ο µικρός πιστός δεν φαίνεται να ταράζεται: 
- Μας έκανε ελεύθερους και υπεύθυνους. Αν ανοίξεις τα µάτια σου θα τη βρεις παντού. Ζού-

µε επειδή µας έδωσε πνοή και δεν «φυτρώσαµε» από µια συγκυρία. ∆εν πρέπει να σκεφτόµα-
στε εγωιστικά και να θεωρούµε την ύπαρξη µας µία τυχαία συγκυρία. Το θαύµα της ζωής θα 
επιβραβευθεί µε το θαύµα της µετά της γεννήσεως πνοής.

Τότε ο µικρός αρνητής αποκρίνεται: 
- Μα πώς γίνεται να πιστεύεις κάτι που δεν µπορεί να εξηγήσει η ίδια σου η ζωή; Πώς µπο-

ρείς να εναποθέτεις τις ελπίδες σου σε κάτι που η λογική σου δεν εξηγεί; 
Αποκρίνεται τότε ο µικρός πιστός: 
- Η µητέρα µάς έδωσε τον οµφάλιο λώρο που µας τρέφει. Και µόνο αν την ικανοποιήσου-

µε ζώντας σύµφωνα µ’ αυτά που θέλει εκείνη, θα καταφέρουµε να δούµε το φως της. Το φως 
του ήλιου. Και εκείνη θα µας βοηθήσει να κάνουµε τα πρώτα µας βήµατα και να κατανοή-
σουµε τον κόσµο!

Ο αρνητής δεν µπόρεσε να κρύψει την αποδοκιµασία του γελώντας τρανταχτά: 
- Πιστεύεις ότι µπορείς να κατανοήσεις τον κόσµο; Είναι ένα απλό άθροισµα περιστάσεων 

και τυχαίων γεγονότων! Και πώς θα περπατήσεις, όταν όλη σου την ζωή ζεις σε µια κοιλιά 
κουνώντας τα χέρια σου και τα πόδια σου;

Ο µικρός πιστός λέει: 
- Πιστεύω µ’ όλη µου την καρδιά στην µητέρα. Στην µητέρα εκείνη που σε λούζει στην αγά-

πη και στη µεγαλοψυχία. Εκείνη που θα σε βοηθήσει να γίνεις ένας ανεξάρτητος και υπεύθυ-
νος οργανισµός. Εκείνη που σου δίνει το χέρι σε κάθε δύσκολη στιγµή. Εκείνη που µας εµπι-
στεύεται και µας διαµορφώνει σε καθολικούς ανθρώπους.

Ο µικρός αρνητής δείχνει να είναι πια κουρασµένος από αυτήν την «ανούσια» συζήτηση: 
- Εθελοτυφλείς. Είµαστε καταδικασµένοι σ’ αυτό το σκοτάδι και σ’ αυτή τη κοιλιά. Είµαστε 

ολοµόναχοι στον κόσµο και κανένας δεν µπορεί να µας γλιτώσει από αυτή τη ζωή.
Τότε ο πιστός µε σταθερή φωνή του απαντά: 
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- Το να µου επικαλείσαι την λογική, προσπαθώ-
ντας να µου περάσεις εικόνες παράλογες, είναι κενό 
γράµµα για µένα. Η µητέρα δεν κρύβεται και βρίσκε-
ται γύρω µας. Κάθε φορά που τρεφόµαστε, κοιµόµα-
στε και σκεφτόµαστε, εκείνη είναι εκεί και µας πα-
ρηγορεί. Όποτε στεναχωριέται, στενοχωριόµαστε και 
εµείς, όποτε χαίρεται, χαιρόµαστε και εµείς. Είµαστε 
χαρούµενοι ή θλιµµένοι εµείς; Το νιώθει και προσπα-
θεί να µας παρηγορήσει. Ζούµε γιατί αυτή µας έδω-
σε την πνοή στις ψυχές µας. Το να λες ότι υπάρχου-
µε σ’ έναν άδικο, άνισο και γεµάτο σκοτάδι κόσµο, 
δείχνει το σκοτάδι που φωλιάζει στην καρδιά σου.

Θολωµένος πια και µε τον σπόρο της αµφιβολίας 
ο µικρός αρνητής προσπαθεί να συλλάβει το σκεπτι-
κό του µικρού πιστού: 

-Σίγουρα υπάρχουν πράγµατα που η απλή λογική 
δεν µπορεί να εξηγήσει. Πώς παίρνουµε την καθη-
µερινή τροφή µας; Είναι ένα µυστήριο. Ή ποιος µας 
δίνει το οξυγόνο στα πνευµόνια µας; Μα, αυτή η µη-
τέρα δείχνει να µας έχει εγκαταλείψει. Πώς επιτρέπει 
να ζούµε µέσα στον ζόφο;

Ο γεµάτος εµπιστοσύνη πιστός απαντά: 
-Ο ζόφος και το σκοτάδι υπάρχει γιατί χάσαµε την 

ελπίδα µας στο µεγαλείο της πραγµατικής ζωής. Εδώ 
προσωρινοί είµαστε. Ο κόσµος αυτός είναι µαύρος 
γιατί εµείς επιλέγουµε να το δούµε έτσι. Να βλέπου-
µε την εφήµερη φύση να µας κυκλώνει, ξεχνώντας το 
ανώτερο νόηµα της ύπαρξης µας. Το νόηµα της αυ-

τόνοµης και φωτεινής ζωής. Της ζωής που αποτελεί 
τον σκοπό της αναπνοής µας. Εάν πιστέψεις πραγ-
µατικά σ’ αυτό, ο χρόνος σου εδώ θα κυλήσει γρήγο-
ρα, αβασάνιστα και ανέφελα. Πίστεψε σ’ αυτό και θα 
ειρηνεύσεις µέσα σου.

Ο µικρός αρνητής πληµµυρισµένος από την φόβο 
για κάτι που δεν µπορεί να ελέγξει δείχνει πως κου-
ράστηκε µε τη συζήτηση: 

- Μακάρι να υπάρχει κάτι µετά από εδώ. Και εγώ 
δεν θα θελα να αφήσω το δώρο της ζωής. Ίσως να 
το πιστεύω από εγωισµό αλλά αν πιστέψω σε κείνη 
θα µε φέρει στο φως; 

Τότε ο µικρός πιστός προσπαθώντας να δώσει ένα 
ελπιδοφόρο τέλος στη κουβέντα καταλήγει: 

- Πίστεψε σε κείνη και θα ανταµειφθείς. Θα σου 
δοθεί απλόχερη ανταµοιβή µόλις της δοθείς ολοκλη-
ρωτικά στα γεµάτα αγάπη χέρια της. ∆εν θα χάσεις.

Και πριν προλάβει να ολοκληρώσει την κουβέντα 
του, άπλετο φως ξεχύθηκε µέσα στον πολύ µικρό τους 
κόσµο. Όλα ξαφνικά άρχισαν να έχουν σκοπό και µία 
νέα αρχή τούς περίµενε. Μια ζωή µε νόηµα ύπαρ-
ξης και ελπίδας. 

Χριστός Ανέστη!

Επιµέλεια:
Για τη Χριστιανική Στέγη Πατρών,

Τάσος Ξένος, 
Φοιτ. Νοµικής ΑΠΘ
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Συµβαίνουν...

ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΓΑΛΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΣΑ�
ΡΩΝΕΙ ΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Σε µία συγκινητική πρωτοβουλία προέβη ο µουσικοσυνθέτης και φωτογράφος Ares Κα-
λογερόπουλος, ο οποίος διαµένει και δραστηριοποιείται στο Όλντενµπουργκ της βόρειας 
Γερµανίας.

O δηµοφιλής µουσικοσυνθέτης επιστράτευσε τη φαντασία και το ταλέντο του στη δηµιουργία ενός 
βίντεο και επικεντρώθηκε σε ένα στόχο: Στην επιστροφή των κλεµµένων ελληνικών αγαλµάτων που φιλοξε-
νούνται σε µουσεία του εξωτερικού…. στην πατρίδα τους.

Στο βίντεο παρουσιάζεται ο Περικλής µε λεζάντα «Είµαι Έλληνας και θέλω να επιστρέψω στην πατρίδα µου», 
η Καρυάτιδα που αναφωνεί «Οι αδερφές µου είναι στην Ελλάδα», ενώ εκείνη φιλοξενείται σε βρετανικό µουσείο.

Η ΕΥΡΩΠΗ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΣΤΗΝ ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ.
ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ.

Μέσα στο ζόφο της εκµετάλλευσης, που ζει η ανθρωπότητα και ειδικότερα η Ελλάδα, 
ένα ευχάριστο µήνυµα ανθρωπισµού από το Συµβούλιο της Ευρώπης. Η κοινοβου-
λευτική συνέλευση του, στις 25 Ιανουαρίου, µε µεγάλη πλειονοψηφία αποφάσισε ότι 
επιµένει στην απαγόρευση της ευθανασίας, την οποία πάντα θεωρεί ανθρωποκτονία.

Συγκεκριµένα η απόφαση αναφέρει: «Η ευθανασία πρέπει πάντοτε να είναι απα-
γορευµένη σε όλα τα κράτη µέλη του, ως φόνος εκ προµελέτης, έστω και αν υπάρ-
χει η συγκατάθεση του ασθενούς και ανεξάρτητα αν είναι ενεργητικός – λόγου χά-

ριν µε µία θανατηφόρα ένεση -ή παθητικός– µε αφαίρεση των υποστηρικτικών ορ-
γάνων ή διακοπή της φαρµακευτικής  και άλλης θεραπείας-».
Η απόφαση αποτελεί κόλαφο για τους υλιστές που, από χρόνια, επιδιώκουν να επιτρα-

πεί η ευθανασία στην Ευρώπη και στην Αµερική, για ωφελιµιστικούς και οικονοµικούς λόγους. 
Είναι επίσης σηµαντική, γιατί προέρχεται από ένα Ευρωπαϊκό κοινοβουλευτικό θεσµό, στον οποίο 
συµµετέχουν βουλευτές από 47 κράτη, είκοσι περισσότερα από αυτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

∆ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΓΙΑ ΤΟΝ Π.ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΓΙΕΝΤΟΡΦ
Από τις 9 έως τις 11 Φεβρουαρίου 2012, το Ινστιτούτο Ορθόδοξης Θεολογίας Άγιος Σέργιος στο Παρίσι, 

διοργάνωσε διεθνές συνέδριο προκειµένου να τιµήσει την 20η επέτειο από το θάνατο του πρωτοπρεσβύ-
τερου Ιωάννη Μάγιεντορφ (1926-1992), ενός από τους πιο σηµαντικούς ορθόδοξους θεολόγους του προη-
γούµενου αιώνα. 

Το Ινστιτούτο Άγιος Σέργιος θέλησε µε αυτήν του την εκδήλωση να  αποτίσει φόρο τιµής στον παλιό του 
σπουδαστή και καθηγητή, δίνοντας την ευκαιρία να παρουσιαστούν ανακοινώσεις και εισηγήσεις που ανα-
φέρονταν σε όλες τις πτυχές του έργου του (Χριστολογία, Εκκλησιολογία, παλαµικές σπουδές, Βυζαντινή 
θεολογία, Βυζαντινή ιστορία, Βυζάντιο και σλαβικός κόσµος, διαχριστιανικός διάλογος, διάλογος Εκκλησί-
ας και σύγχρονου κόσµου, κ. ά.).

Στο συνέδριο αυτό έλαβαν µέρος µε εισηγήσεις τους στα γαλλικά ή τα αγγλικά κορυφαίοι ορθόδοξοι θεο-
λόγοι απ’ όλο τον κόσµο, καθώς και θεολόγοι και ιστορικοί από άλλες χριστιανικές παραδόσεις, όπως ο Μη-
τροπολίτης ∆ιοκλείας Κάλλιστος Ware, π. Andrew Louth, π. Nicolas Lossky, π. Boris Bobrinskoy, π. Νικόλαος 
Λουδοβίκος, Paul Meyendorff , Michel Stavrou, Joost van Rossum, André Lossky, Jean-François Colosimo, 
Sergej Horuzhy, Ivana Noble, Marie-Hélène Congourdeau, αλλά και πολλοί άλλοι).

Το συνέδριο ολοκληρώθηκε µε παννυχίδα που τελέστηκε στη µνήµη του τιµώµενου θεολόγου, ενώ 
µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναµένεται η έκδοση του τόµου µε τα κείµενα του εν λόγω συνεδρίου.40



150.000 ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΜΕΣΩ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ & ΙΣΑ
Ο Ι.Σ.Α. και η Μ.Κ.Ο. «Αποστολή», της Ελληνικής Εκκλησίας εγκαινιάζουν το πρώτο Ιατρείο Κοι-

νωνικής Αποστολής , για ανασφάλιστους και οικονοµικά αδύναµους πολίτες , όπου δεκάδες χιλιάδες 
ανασφάλιστοι πολίτες, χωρίς πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας θα µπορούν να βρίσκουν την αναγκαία 
θεραπεία και φροντίδα για την υγεία τους. Η Εκκλησία κατάφερε σε συνεργασία µε τον Ιατρικό Σύλ-
λογο Αθηνών να αποκτήσουν µέχρι και 150.000 ανασφάλιστοι, υπηρεσίες υγείας.

Αυτή στην στιγµή στην Ελλάδα 1 στους 4 εργαζόµενους είναι ανασφάλιστος, 150.000 είναι µακρο-
χρόνια ανασφάλιστοι του ΟΑΕΕ, πλήρως αποκλεισµένοι από τις παροχές του συστήµατος υγείας και 
σε όλους αυτούς προστίθενται και οι νεοάστεγοι πρώην έµποροι και επιχειρηµατίες που καταστρά-
φηκαν από την οικονοµική κρίση. 

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
Αθηνών «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», υπέγραψαν Σύµφωνο Συνεργασίας, για την στήριξη των ανασφάλι-
στων, άστεγων, αδύναµων και ευπαθών κοινωνικών οµάδων του πληθυσµού που έχουν 
χτυπηθεί από την οικονοµική κρίση.

Στο πλαίσιο αυτό, εγκαινιάζουν το πρώτο Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής, 
το οποίο θα στεγαστεί στα γραφεία του ΙΣΑ (Σεβαστουπόλεως 113) και θα λει-
τουργεί µε εθελοντές ιατρούς, διαφόρων ειδικοτήτων µέλη του ΙΣΑ, παρέχοντας 
Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας, στις λιγότερο ευνοούµενες κοινωνικές οµάδες 
και στους ανασφάλιστους πολίτες. Στο Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής, θα γίνεται 
κλινική εξέταση και παρακολούθηση των ασθενών, χορήγηση φαρµάκων και παρα-
ποµπή για εργαστηριακές εξετάσεις, σε Ιατρεία και Ιατρικά Κέντρα εθελοντών ια-
τρών του ΙΣΑ, καθώς και εµβολιασµός παιδιών, ευπαθών οµάδων και ηλικιωµένων.

ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ �ΠΑΡΕΑ� ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΗ 
ΤΩΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΝΙΩΘΟΥΝ ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΙΚΟΤΗΤΑ 
ΚΑΘΕ  ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ OFFLINE.

Ο λόγος για ένα ανησυχητικό ποσοστό εφήβων που βρίσκονται στον προθάλαµο διαδικτυα-
κού εθισµού σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία της Μονάδας Εφηβικής Υγείας της Β’ Παιδια-

τρικής Κλινικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, του Νοσοκοµείου Παίδων «Π. & Α. Κυριακού». 
Τα στοιχεία που είδαν πρόσφατα το φως της δηµοσιότητας και αφο-
ρούν στον εθισµό στο διαδίκτυο είναι αποκαρδιωτικά και φανερώ-

νουν µια κακώς εννοούµενη «άνεση» των Ελληνόπουλων µε το ίντερνετ:
-Το 2,4% των εφήβων 15-16 ετών στη χώρα µας, παρουσιάζουν διαδικτυακή εξάρ-
τηση και το 19,1% οριακή χρήση, που δυνητικά στο µέλλον µπορεί να οδηγήσει σε 
συµπεριφορές εξάρτησης.

-Το ποσοστό των εφήβων µε συµπεριφορές εξάρτησης ήταν µεγαλύτερο στις επαρ-
χιακές πόλεις σε σύγκριση µε την Αττική (3,4% έναντι 1,3%).

-∆εν διαπιστώθηκε διαφοροποίηση που να σχετίζεται µε το φύλο. Τα δίκτυα κοι-
νωνικής δικτύωσης αποτελούν πλέον τον πρώτο σε συχνότητα λόγο που οι εξαρτη-

µένοι έφηβοι χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο, ενώ ακολουθούν τα online παιχνίδια.
-Από το σύνολο των εφήβων, το 63,7% θα δηµοσιοποιούσαν προσωπικά τους δεδοµέ-

να (το 100% των εφήβων µε εξάρτηση), ενώ το 18,5% θα συναντούσαν κάποιον διαδικτυακό 
φίλο στο φυσικό κόσµο (έναντι 74% των εφήβων µε εξάρτηση).

-Το 95,2% των εφήβων µε εθισµό στο ∆ιαδίκτυο προέρχονταν από έγγαµες οικογένειες.
-Το 44,4% των εφήβων µε εθισµό έχουν συχνή πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο από το κινητό τη-

λέφωνο, έναντι 15% όσων δεν κάνουν συχνή χρήση του ∆ιαδικτύου.
Περισσότερες πληροφορίες, οδηγίες και συµβουλές, ώστε τα παιδιά να αποκτήσουν µια σω-

στή και ασφαλή σχέση µε το διαδίκτυο, µπορείτε να διαβάσετε στο βιβλίο του κ. Μάκη Πα-
παγεωργίου, οικονοµολόγου-δηµοσιογράφου, «Παιδί και Internet», το οποίο κυκλοφορεί από 
τις εκδόσεις «Εν Πλω».
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Θέµατα Πνευµατικής 
Ζωής

Ἕνα ζήτηµα, τὸ ὁποῖο συχνὰ πα-
ρατηροῦµε στὴν ζωή µας, εἶναι ἡ τά-
ση µας νὰ µὴ τὴν διαχειριζόµαστε µὲ 
σοβαρότητα καὶ ὑπευθυνότητα. Μία 
φράση ἀπὸ τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ 
µᾶς βοηθᾶ σὲ αὐτὴν τὴν ἐξέταση τοῦ 
πῶς καὶ γιατὶ «σπαταλᾶµε» τὴν ὕπαρ-
ξή µας. Ὁ στίχος προέρχεται ἀπὸ τὴν 
πασίγνωστη παραβολὴ τοῦ ἀσώτου 
υἱοῦ: «καὶ ἐκεῖ (µακρὰν τοῦ Θεοῦ) 
διεσκόρπισεν τὴν οὐσίαν αὐτοῦ ζῶν 
ἀσώτως» (Λουκ. 15: 13).

Σὲ µιὰ πρώτη ἀνάγνωση τῆς παρα-
βολῆς ἡ λέξη «οὐσία» ἑρµηνεύεται ὡς 
περιουσία, ὡς ὁ ὑλικὸς πλοῦτος ποὺ 
εἶχε ὁ νεώτερος υἱὸς. Οἱ ἅγιοι Πα-
τέρες, ὅµως, µᾶς ἐπισηµαίνουν ὅτι 
ἄλλο ἡ οὐσία τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἄλλο 
ἡ περὶ τὴν οὐσία (ἡ περιουσία του). 
Ὁ ἅγιος Βασίλειος διδάσκει χαρακτη-
ριστικά: «Ἄλλο γάρ ἐσµεν (εἴµαστε) 
ἡµεῖς αὐτοὶ καὶ ἄλλο τὰ ἡµέτερα καὶ 
ἄλλο τὰ περὶ ἡµᾶς»1.

Οὐσία τοῦ ἀνθρώπου εἶναι οἱ 
ἔµφυτες ψυχοσωµατικὲς ἱκανότητες 
καὶ δυνατότητες, οἱ ὁποῖες µᾶς ἔχουν 
δοθεῖ ἄνωθεν µὲ σκοπὸ νὰ τὶς καλλι-
εργήσουµε καὶ νὰ τὶς αὐξήσουµε πρὸς 
δόξα τοῦ Θεοῦ καὶ πρὸς διακονία τῶν 
συνανθρώπων µας. Εἶναι τὰ τάλαντα, 
τῆς γνωστῆς παραβολῆς, γιὰ τὰ ὁποῖα 
πρόκειται νὰ δώσουµε λόγο (βλ. Ματθ. 
25: 14-30). Τέτοιες ἱκανότητες καὶ δυ-
νατότητες εἶναι ἐπὶ παραδείγµατι: ἡ 
ὑγεία καὶ ἡ καλὴ κράση τοῦ σώµατος, 
ἡ εὐφυΐα, ἡ εὐστροφία, ἡ ὀξεία ἀντί-
ληψη, ἡ µνήµη, ἡ εὐαισθησία, ἡ ὑπο-
µονετικότης, ἡ ἀντοχή καὶ τόσα ἄλλα.

Κατὰ τὸ κείµενο τοῦ εὐαγγελίου ὁ 
σκορπισµὸς τῆς ὑπάρξεως, τῆς οὐσίας 
τοῦ ἀνθρώπου, γίνεται ὅταν ὁ ἄνθρω-
πος ζεῖ «ἀσώτως». Τὸ ἀσώτως σηµαί-
νει χωρὶς σωτηρία (ἀ+σωτηρία) καὶ ἡ 
λέξη σωτηρία προέρχεται ἀπὸ τὴν λέ-
ξη σῶος. Κατ’ οὐσίαν δηλαδή, ἀσώ-
τως ζεῖ ὁ ἄνθρωπος ὅταν ζεῖ ὄχι 
σῶα, ὄχι ἀκέραια καὶ ὁλοκληρω-
µένα, δηλαδὴ ὅταν ζεῖ διχασµένος 
καὶ κοµµατιασµένος. ∆ιδάσκει σχε-
τικὰ ὁ ἅγιος Γρηγόριος Παλαµᾶς: 
«Ὅταν ὁ νοῦς ἀποχαυνωθεῖ, ἡ δύνα-
µη τῆς ψυχῆς πρὸς τὴν ὄντως ἀγάπη 
ἐκπίπτει ἀπὸ τὸν ὄντως ὀρεκτὸ καὶ δι-

ασπώµενη πρὸς τὶς ποικίλες ὀρέξεις 
τῆς ἡδυπαθείας σκορπίζεται, ἑλκυ-
όµενη ἀπὸ τὸ ἕνα µέρος πρὸς τὴν 
ἐπιθυµία τροφῶν µὴ ἀναγκαίων (κι 
ἀπὸ ἐκεῖ πρὸς πονηρὴ ἐπιθυµία σω-
µάτων), ἀπὸ τὸ ἄλλο πρὸς τὴν ἐπιθυ-
µία πραγµάτων ἀχρήστων, καὶ ἀπὸ τὸ 
τρίτο πρὸς τὴν ἐπιθυµία τῆς κενῆς καὶ 
ἄδοξης δόξας. Κι ἔτσι κατακερµατιζό-
µενος ὁ ἄθλιος ἄνθρωπος καὶ συρόµε-
νος ἀπὸ τὶς ποικίλες γι’ αὐτὰ φροντί-
δες, οὔτε τὸν ἥλιο ἀκόµη τὸν ἴδιο οὔτε 
τὸν ἀέρα, τὸν κοινὸ σὲ ὅλους πλοῦτο, 
δὲν µπορεῖ νὰ ἀναπνεύσει καὶ νὰ θε-
ωρήσει εὐχάριστα»2.

Ὁ διασκορπισµὸς τῆς οὐσίας τῆς 
ὑπάρξεώς µας γίνεται πρῶτον ὅταν 
δὲν ὑπάρχουν στόχοι στὴν ζωή µας. 
Ὁ Ἀϊνστάϊν ἔλεγε στὶς ἀρχὲς τοῦ 20ου 
αἰώνα ὅτι ἡ ἐποχή µας εἶναι ἐποχὴ 
τῶν µεγάλων µέσων καὶ τῶν συγκεχυ-
µένων στόχων. Μποροῦµε (λόγῳ τῆς 
τεχνολογίας) νὰ κάνουµε πολλά, ἀλλὰ 
δὲν ἔχουµε συγκεκριµένους στόχους 
νὰ ἐπιδιώξουµε. Αὐτὸ συµβαίνει καὶ 
στὴν ὕπαρξή µας: ἔχουµε πολλὲς δυ-
νατότητες, ἀλλὰ δὲν τὶς ἐκµεταλλευ-
όµαστε γιὰ τὴν ὑλοποίηση συγκεκρι-
µένων καὶ ἀνωτέρων στόχων.

Ὅταν δὲν ὑπάρχει ἕνας ἑνιαῖος καὶ 
διήκων σκοπὸς στὴν ζωή µας, τότε 
σκορπίζονται οἱ δυνάµεις τῆς ὑπάρ-
ξεώς µας. ∆ιαπιστώνουµε, ἐπὶ παρα-
δείγµατι, τὸν διασκορπισµὸ τοῦ νοῦ 
µας, ὅταν θελήσουµε νὰ προσευχη-
θοῦµε καὶ νὰ λατρεύσουµε τὸν Θεό, 
λόγῳ τῶν πολλῶν µεριµνῶν καὶ φρο-
ντίδων µας γιὰ ἀλλότρια πράγµατα. 
Βιώνουµε καθηµερινὰ τὶς πολλὲς καὶ 
ποικίλες ἀντικρουόµενες ἐπιθυµίες 
καὶ ἐπιδιώξεις µας (ἄλλο θέλουµε κι 
ἄλλο κάνουµε).

Ὁ σκορπισµὸς τῶν δυνάµεων τῆς 
ψυχῆς µας φαίνεται καθαρὰ σὲ πολλὲς 
περιπτώσεις τῆς ζωῆς τῶν σηµερινῶν 
νέων. Πόσοι νέοι δὲν ἀναβάλλουν 
τὴν ὁλοκλήρωση τῶν σπουδῶν τους 
γιὰ χρόνια ὁλόκληρα καὶ πολλοὶ ἀπὸ 
αὐτοὺς τὶς ἐγκαταλείπουν; Πόσοι νέ-
οι καὶ νέες δηµιουργοῦν µακρόχρο-
νους δεσµοὺς καὶ συµβιώνουν, χωρὶς 
νὰ ἀποφασίζουν νὰ προσέλθουν στὸ 
Μυστήριο τοῦ Γάµου καὶ στὴν ἀνάλη-

ψη τῆς εὐθύνης γιὰ δηµιουργία οἰκο-
γενείας;

Ὁ διχασµὸς τοῦ σηµερινοῦ ἀνθρώ-
που αὐξάνεται ἐπὶ πλέον καὶ ἀπὸ τὶς 
συνθῆκες ζωῆς καὶ τοὺς σύγχρονους 
ρυθµούς της. ∆ὲν προλαβαίνει ὁ ση-
µερινὸς ἄνθρωπος νὰ τὰ κάνει ὅλα, 
νὰ ἀνταποκριθεῖ σὲ τόσες ὑποχρεώ-
σεις καὶ κατ’ ἀνάγκην παραθεωρεῖ 
πολλὰ καὶ συχνὰ τὰ πλέον σηµαντικὰ 
τῆς ζωῆς του. «Τρέχει» ὁ χρόνος κι ὁ 
ἄνθρωπος δὲν προλαβαίνει νὰ σχε-
τισθεῖ βαθιὰ καὶ οὐσιαστικὰ µὲ τοὺς 
οἰκείους του. Ἐνηλικιώνονται τὰ παι-
διὰ καὶ οἱ γονεῖς τους δὲν προλαβαί-
νουν νὰ τὰ χαροῦν καὶ νὰ τὰ ζήσουν, 
γιατὶ ὅλα τὰ προηγούµενα χρόνια 
«ἔτρεχαν» νὰ προλάβουν πιὸ «σηµα-
ντικές» ὑποχρεώσεις. Πόσο ἀληθινὸ 
βγαίνει γιὰ ἄλλη µιὰ φορὰ τὸ εὐαγγέ-
λιο ποὺ διδάσκει: «τί γὰρ ὠφελεῖται 
ἄνθρωπος, ἐὰν τὸν κόσµον ὅλον κερ-
δήσῃ, τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ζηµιωθῇ;» 
(Ματθ. 16: 26).

Ἡ λύση στὸ κοµµάτιασµα καὶ στὴ 
διχοστασία αὐτὴ τῶν δυνατοτήτων 
τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ ἐπανασυνα-
γωγὴ καὶ ἡ ἐπανασύναξη τῶν δυνά-
µεων τῆς ψυχῆς καὶ ἡ κατὰ Χριστὸν 
ἀξιοποίησή τους. Ἀπαιτεῖται ἡ δηµι-
ουργία ἑνὸς ἑνοποιητικοῦ κέντρου 
καὶ τὸ θέσιµο κάποιου γενικοῦ στόχου 
τῆς ζωῆς. Γιὰ τοὺς χριστιανοὺς ἑνο-
ποιητικὸ κέντρο τῆς ὑπάρξεώς τους 
εἶναι τὸ πρόσωπο τοῦ Θεανθρώπου 
Χριστοῦ καὶ στόχος τους ἡ µίµηση 
Αὐτοῦ, ἡ ὁµοίωση µὲ τὸν Θεό, ἡ θέ-
ωση.

Κατ’  αὐτὸν τὸν τρόπο ὁ χριστιανὸς 
τοποθετεῖ ὅλες τὶς ἐπιθυµίες, ἐπιδιώ-
ξεις καὶ δυνάµεις του στὴν ἐπίτευξη 
αὐτοῦ τοῦ γενικοῦ στόχου, ὁ ὁποῖος 
δὲν καταργεῖ, ἀλλὰ ἱεραρχεῖ ὅλους 
τοὺς ἐπὶ µέρους ἠθικοὺς καὶ θεµι-
τοὺς στόχους τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώ-
πων. Τοὺς προσδίδει µία πνευµατικὴ 
διάσταση καὶ τοὺς ἐξαγιάζει. Καὶ ἔτσι 
ὁ ἄνθρωπος ζεῖ καὶ ἐνεργεῖ ὡς ἀκέραι-
ος κι ὄχι διασπασµένος, ὡς ὁλόκλη-
ρος κι ὄχι κοµµατιασµένος.

Επιµέλεια:
Ι.Κ. Αγγελόπουλος

Ο ∆ΙΑΣΚΟΡΠΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΕΩΣ

1 Μ. Βασιλείου, Εἰς τὸ «Πρόσεχε σεαυτῷ», 3  (ΒΕΠ 54, 30).
2 Γρηγορίου Παλαµᾶ, Ὁµιλία Γ’, 15  (ΕΠΕ 9, 93).
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Πατέρων
Η φωνή των

Όποιος είναι αγύµναστος και 
δεν έπαθε ποτέ κάτι, αυτός θορυ-
βείται ακόµη κι όταν πάθει κάτι 
πολύ ασήµαντο. Όχι µόνο όταν πά-
θει κάτι ελάχιστο, αλλά υποφέρει 
ακόµη και µε την υποψία. Τι λέγω 
µόνο µε ελάχιστη υποψία; Αυτόν 
το τροµάζουν ακόµη και οι σκιές. Ο 
σκληραγωγηµένος όµως, που ετοι-
µάστηκε κατάλληλα, µπαίνει στους 
αγώνες κι αφού πάθει πολλά, γίνε-
ται ανώτερος απ’ όλα. Βλέπει τις 
συµφορές σαν να κράζουν καρα-
κάξες. Με τέτοιο λεβέντικο φρόνη-
µα περιφρονεί τις απειλές. Γι' αυτό 
το φρόνηµα δεν είναι µικρό το στε-
φάνι, ούτε τυχαίος ο µισθός, την 
στιγµή που δεν µπορεί να τον λυ-
πήσει τίποτε από όσα συµβαίνουν 
στους ανθρώπους, ή όσα φαίνο-
νται στους άλλους φοβερά, ενώ αυ-
τός τα περιφρονεί εύκολα. Για αυ-
τά που άλλοι φρίττουν και τα χά-
νουν, αυτός γελάει, επειδή µε την 
υπερβολική υποµονή του µετέθε-
σε τον εαυτό του στην ζωή των αγ-
γέλων. […]

Ένας στρατιώτης έστω κι αν εί-
ναι πολύ γενναίος και τεχνίτης 
στον πόλεµο, αν έχει πάνω του 
πολύ βαριά όπλα, δεν θα µπορού-
σε να είναι φοβερός εναντίον των 
εχθρών του, διότι το βάρος των 
όπλων του θα δυσχέραινε την τα-
χύτητα των ποδιών και την πο-
λεµική του πείρα. Εάν όµως έχει 

τόν τον λόγο έλεγε, «ανανεώνεται 
µέρα µε την ηµέρα». […]

Αν πάλι πεις, πώς θα µπορέσω 
να βλέπω τα µέλλοντα και να µην 
βλέπω τα παρόντα; Θα προσπαθή-
σω να σε ανεβάσω σε αυτήν την 
πίστη από γεγονότα της καθηµερι-
νότητας. ∆ιότι δεν θα ασχολούνταν 
κάποιος ούτε και µε τα καθηµερι-
νά και πρόσκαιρα αν δεν έβλεπε 
τα µελλοντικά πριν από τα φανερά. 
Αυτό που λέγω είναι το εξής. Ένας 
έµπορος υποµένει πολλές αναπο-
διές, τρικυµίες, ναυάγια και πά-
µπολλες δυσκολίες. Ύστερα όµως 
από τις ταλαιπωρίες απολαµβάνει 
τον πλούτο πουλώντας τα φορτία 
µε το εµπόριο. Στην περίπτωση αυ-
τή προηγήθηκαν οι κόποι και ακο-
λούθησε το εµπόριο. Το πέλαγος 
και οι τρικυµίες φαίνονται µόλις 
βγεις από το λιµάνι, ενώ το εµπό-
ριο δεν φαίνεται. Αυτό βρίσκεται 
ακόµη στην ελπίδα. Αν όµως δεν 
προσβλέψει πρώτα στην επιτυχία 
που δεν φαίνεται, δεν είναι παρού-
σα και δεν την κρατά στα χέρια, αλ-
λά είναι ελπιζόµενη, δεν θα έµπαι-
νε στους κόπους αυτών που φαί-
νονται και είναι παρόντα. 

Επιµέλεια:
Μ. Χ.

Μεταπτ. φοιτ. Θεολογικής Σχολής 
ΕΚΠΑ

ΠΗΓΗ:
•  Οµιλία περί της των νεκρών ανα-

στάσεως. Αποσπάσµατα από P.G. 
50, 417-432. Ε.Π.Ε. 36, 92-140.

ελαφρά και ευκολοµεταχείριστα θα 
επιτίθεται στους εχθρούς γρήγο-
ρα σα να έχει φτερά. Έτσι συµβαί-
νει και µε τον Χριστιανό, που δεν 
πλαδαρώνει τη σάρκα του µε τη 
µέθη, ή µε την άνεση και την τρυ-
φηλή ζωή, αλλά µε τη νηστεία, τις 
προσευχές και µε την πολλή υπο-
µονή στις θλίψεις την κάµνει ελα-
φρότερη και λεπτή. Αυτός γίνεται 
σαν φτερωτός που κατέρχεται από 
τους αιθέρες. Επιτίθεται µε πολλήν 
ορµή στις φάλαγγες των δαιµόνων. 
Νικά εύκολα τις εχθρικές δυνάµεις 
και τις αιχµαλωτίζει. […]

Το συµπέρασµα είναι ότι και 
πριν από την ανάσταση καρπω-
νόµαστε πολλά από τη θλίψη. Αυτά 
είναι ότι η ψυχή µας γίνεται περισ-
σότερο ανθεκτική, σοφότερη, συνε-
τότερη και απαλλαγµένη από κά-
θε δειλία. Γι’ αυτό ο Παύλος λέγει 
«Έστω κι αν ο εξωτερικός άνθρω-
πος διαφθείρεται, αλλά ο εσωτερι-
κός ανακαινίζεται µέρα µε την ηµέ-
ρα». Πες µου όµως µε ποιον τρό-
πο ανανεώνεται; ∆ιώκεται η αναν-
δρεία, σβήνεται κάθε άτοπη επι-
θυµία, η φιλοχρηµατία, η κενοδο-
ξία, και ξεβρωµίζονται γενικά όλοι 
οι διεφθαρµένοι λογισµοί. Όπως η 
ψυχή που παραδίνεται στην αµέ-
λεια και στην αφοβία εύκολα κυρι-
εύεται από τα πάθη αυτά, έτσι και 
η ψυχή που ασχολείται συνεχώς 
µε τους αγώνες για την ευσέβεια 
και δεν αφήνει περιθώριο ούτε να 
τα σκεφτεί κάποτε αυτά, αφού η 
φροντίδα της για τους αγώνες την 
οδηγούν µακριά απ’ αυτά. Γι’ αυ-

Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου

«Πριν από την ανάσταση 
καρπωνόμαστε πο� ά από τη θλίψη»

  �
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∆ραστηριότητες∆ραστηριότητες∆ραστηριότητες

15 Νοεµβρίου Συνάντηση Πα-
ρεµβολής – Ραδιοκαταγραφών

30 Νοεµβρίου 
Εξόρµηση Παρεµβολής 
στη Νοµική Σχολή και 
το Παιδαγωγικό Πανε-
πιστήµιο Αθηνών

27 Νοεµβρίου Εκκλησιασµός 
φοιτητριών στον Αγ. Αθανάσιο Θη-
σείου, εξόρµηση Παρεµβολής και 
ξενάγηση στον βράχο της Ακρόπο-
λης από την αρχαιολόγο κα. Ελένη 
Καλαθά - Βγόντζα.

13 Νοεµβρίου Μονοήµερη εκδροµή φοιτητριών στα Καλάβρυτα. Επίσκε-
ψη στο Μέγα Σπήλαιο και στην Ιερά Μονή Αγίας Λαύρας. Στη συνέχεια επι-
σκεφτήκαµε τον τόπο µαρτυρίου των Καλαβρυτινών όπου πραγµατοποιήσαµε 
τρισάγιο. Τέλος ακολούθησε βόλτα στην όµορφη πόλη των Καλαβρύτων και η 
µέρα µας έκλεισε µε εξόρµηση αγάπης στον οίκο ευγηρίας. 

7 ∆εκεµβρίου  πραγµατοποιήθηκε οµιλία της 
ΧΦΕ στη Φιλοσοφική Σχολή µε θέµα «Ανθρώπινες 
Σχέσεις - Φυλακή ή Λύτρωση» και οµιλήτρια την 
κα Ελένη Καραγιάννη, ψυχίατρο-ψυχοθεραπεύτρια.
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16 ∆εκεµβρίου Χριστουγεννιάτικη 
Συνάντηση Φοιτητριών, στο εντευκτήριό 
του 5ου ορόφου, Καρύτση 14

11 ∆εκεµβρίου Εξόρµηση Αγάπης Φοιτητριών 
στο Νοσοκοµείο Παίδων Αγ. Σοφία

30 Ιανουαρίου Εκκλησιασµός  
στην Καπνικαρέα

15 Ιανουαρίου Εκκλησιασµός και κο-
πή βασιλόπιτας της ΧΦΕ και εξόρµηση 
Ηµερολογίου της ΧΦΕ στον Αγ. Βασίλειο 
οδού Μετσόβου

27-29 ∆εκεµβρίου Εκδροµή 
Φοιτητών στην Πρέβεζα.
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ΒΙΒΛΙΟ-παρουσιάσεις

Ο πατήρ ∆ηµήτριος Κλεπινίν 
ανακηρύχθηκε  άγιος από το Οι-
κουµενικό Πατριαρχείο Κωνστα-
ντινουπόλεως στις αρχές του 2004. 
Ένας ακόµη σύγχρονος άγιος ανά-
µεσα στους χιλιάδες του 20ού αι-
ώνα. Το βιβλίο αυτό πρόκειται για 
την συγκλονιστική βιογραφία του 
Ρώσου ιερέα της διασποράς ∆ηµη-
τρίου Κλεπινίν, γραµµένη από την 
κόρη του Ελέν Κλεπινίν Αρζακοφ-
σκί. ∆εν ήταν ούτε πέντε χρονών, 
όταν, τον Φεβρουάριο του 1943, ήρ-
θε η Γκεστάπο να τον συλλάβει. Κι 
αυτό, γιατί έσωζε τη ζωή δεκάδων 
Εβραίων από τους Ναζί θέτοντας 
σε εφαρµογή ένα σύστηµα πλαστών 
πιστοποιητικών βάπτισης. Πέθα-
νε στο στρατόπεδο συγκεντρώσε-
ως στην Ντορά, κοντά στο Μπού-
χενβαλντ, στις 9 Φεβρουαρίου 1944. 
∆εν ήταν χώρος εξόντωσης, όπως 
το Άουσβιτς, όλα όµως εκεί ήταν 
οργανωµένα, ώστε το «προσδόκι-
µο ζωής» να µην ξεπερνά τις τρεις 
εβδοµάδες. Όλοι  σχεδόν οι ιερείς 
του στρατοπέδου χάθηκαν. Μέσα σε 
εκείνη την κόλαση, προκειµένου ν’ 
ασκήσουν την ιεροσύνη τους , απο-

πειράθηκαν και τόλµησαν τα πάντα, 
µεταφέροντας σε κρύπτες την  Θεία 
Κοινωνία, εξοµολογώντας στα απο-
χωρητήρια, διαβάζοντας τις ευχές 
στους ετοιµοθάνατους και επισύ-
ροντας αναπόφευκτα πάνω τους τα 
καψόνια των κρατουµένων.

Με ιδιαίτερη αγάπη, ξεχωριστή 
αµεσότητα, γλαφυρότητα, ζωντάνια 
η συγγραφέας παραθέτει λεπτοµε-
ρώς τα βήµατα της ζωής του. Μέ-
σα από προσωπικές µνήµες, µαρτυ-
ρίες συγγενών και φίλων, το πολύ-
τιµο σηµειωµατάριό του, τα γράµ-
µατα απ’ το στρατόπεδο ξεδιπλώ-
νεται ο απλός, ακέραιος, χαριτω-
µένος  Ντιµίτρι. «Είσαι µικρός κι 
ευαίσθητος, µεγαλώνεις πιο αργά 
από τα παιδιά της ηλικίας σου. Από 
πολύ νωρίς εκδηλώνεις συµπάθεια  
για τους αδύναµους και τους κατα-
τρεγµένους. Ανάµεσα στους φίλους 
σου διακρίνει κανείς πολλά παιδιά 
αδικηµένα από την φύση, στην πα-
ρέα σου φαίνεται να ξεχνούν την 
διαφορά και να ζουν χαρούµενες 
στιγµές». Κι αργότερα: «Ο Ντιµά, 
ένας νεαρός κοντός, πολύ µύωψ, 
ήταν αξιαγάπητος και χαρούµενος. 
Ήταν πολύ απλός, ακτινοβολούσε 
σύνεση και αγάπη. Κοντά του ένιω-
θες να ξαλαφρώνεις, όλα γίνονταν 
απλά και κατανοητά».  Ιερέας πλέ-
ον «απαιτήσεις είχε µόνον από τον 
εαυτό του, ενώ στους άλλους ήταν 
εξαιρετικά καταδεκτικός, δε φόρτω-
νε κανέναν µε δυσβάστακτες υπο-
χρεώσεις, δε ζητούσε το αδύνατο, 

δεν τιµωρούσε, αλλά έδειχνε ευ-
σπλαχνία. Όσον καιρό ήµουν κο-
ντά του ποτέ δεν τον άκουσα να κα-
ταδικάσει κάποιον, να εκνευριστεί 
ή να αγανακτήσει µε τον οποιον-
δήποτε».

Όταν τον συνέλαβαν ήταν  τρι-
άντα εννέα ετών. Είχε  µόλις επτά 
ευτυχισµένα  χρόνια γάµου και δυο 
παιδιά, την Ελενίτσα και τον Παυ-
λάκη, ο οποίος ήταν µονάχα ενός 
χρόνου. Τα γράµµατά του -ένας συ-
γκλονιστικός ύµνος για την αγάπη 
και την ελπίδα- αποτελούν ανεκτί-
µητη µαρτυρία εκείνης της περιό-
δου αιχµαλωσίας. Μεριµνά αδιά-
λειπτα για όλους, µε πρωταρχικό 
του µέληµα να παρηγορήσει και να 
καθησυχάσει την σύζυγό του. Και 
το κάνει µε όλη την τρυφερότητα, 
το χιούµορ και την αγάπη που τον 
πληµµυρίζουν.

Μια  βιογραφία ανθρώπινη, πο-
λύτιµη, παραδειγµατική, βάλσαµο 
για όλους µας!

Επιµέλεια:
Αναστασία Μπιτσάνη

Φοιτ. Πολιτικών Μηχ/κών ΕΜΠ

Έλεν Αρζακόφσκι-Κλεπινίν
Η ΖΩΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΓΑΠΗ
Και η αγάπη θα είναι ζωή
Η ζωή του π. ∆ηµητρίου Κλεπινίν

Εκδόσεις  ΑΚΡΙΤΑΣ

Λόγια του ιδίου
«Καθένας µας  έχει κληθεί για 

την αγιότητα, στον καθένα από 
εµάς προσφέρεται απίστευτη δύ-
ναµη για να ζήσει µε την προο-
πτική της βασιλείας»
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"παρεµβολές" στην

100 τεύχη Παρεµβολή
Μέ ἰδιαίτερη χαρά χαράσσω τίς παρακάτω γραµµές γιά τήν ἐπέτειο τῆς συµπληρώσεως ἑκατό τευχῶν τοῦ 

ἀξιόλογου περιοδικοῦ «Παρεµβολή», τῆς ἱστορικῆς Χριστιανικῆς Φοιτητικῆς Ἑνώσεως.
Ἡ χαρά εἶναι καί δική µου γιατί πρωτοστάτησα στό ξεκίνηµά της καί βλέπω τώρα τήν ὡραία συνέχεια. 

Ἡ «Παρεµβολή» εἶναι ἕνα σπουδαίο ἔντυπο µέ περιεχόµενο νεανικοῦ ἐνθουσιασµοῦ, στοχασµοῦ καί προ-
βληµατισµοῦ. Ὡστόσο, ὁ συγγραφικός κάλαµος τῶν φοιτητῶν, φοιτητριῶν καί συνεργατῶν δέν θητεύει σέ 
ἀοριστολογίες καί γενικότητες ἀλλά ἔχει βαθύτερη ρίζα τήν στέρεη πίστη στό Θεό, τήν ἀγάπη πρός τόν συ-
νάνθρωπο, τήν ἀφοσίωση στά ἱερά καί τά ὅσια τῆς πατρίδος µας. 

Αὐτό τό περιοδικό µακάρι νά τό κρατοῦν καί νά τά διαβάζουν πολλοί νέοι ὥστε νά ‘χουν ἀνώτερες πνευ-
µατικοῦ καί πολιτιστικοῦ ἐπιπέδου κατευθύνσεις στή ζωή τους.

Ἡ συµβολή τῆς ΧΦΕ στή διάδοση τοῦ περιοδικοῦ, εἶναι µία θαυµάσια ἱεραποστολική διακονία καί συ-
νιστᾶ ὁµολογία Χριστοῦ στό σύγχρονο κόσµο.

Συγχαίρω καί ἐπαινῶ, 
Μέ πολλές εὐχές ἐν Κυρίῳ, 

Ἀρχιµ. Χρυσόστοµος Παπαθανασίου
∆ρ. Νοµικῆς & Θεολογίας 

Ἱεροκήρυξ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἀθηνῶν
∆ιευθυντής Ἱδιαιτέρου Γραφείου Μακαριωτάτου 

Όταν κυκλοφόρησε το πρώτο τεύχος της «Παρεµβολής», πολύ φροντισµένο, τόσο από άποψη ουσίας όσο 
και από άποψη µορφής, είπα «Σας συγχαίρω, και σας εύχοµαι να εκδώσετε και δεύτερο τεύχος». Φανταζό-
µουν ότι ένα τεύχος ακόµα του ίδιου επιπέδου µε το πρώτο θα ήταν κάτι πολύ δύσκολο. Η συνέχεια όµως 
της Παρεµβολής ήταν καταπληκτική. Συνέχισε επί  τόσα χρόνια µε επιτυχία, παρ’ όλον ότι οι συνεργάτες άλ-
λαζαν συνεχώς, καθώς έρχονταν νέες γενιές φοιτητών. Παρακολουθούσα την πορεία τους µε ενδιαφέρον 
και µερικές φορές τους έδωσα συνεντεύξεις. Τα θέµατα που έθιξαν ήσαν επίκαιρα, ενδιαφέροντα, και µε 
σωστές τοποθετήσεις. Τώρα που έφθασαν στο 100ό τεύχος θέλω να τους συγχαρώ ιδιαίτερα και να τους ευ-
χηθώ καλή συνέχεια για απεριόριστο ακόµη χρόνο.

Γεώργιος Κοντόπουλος
Πρόεδρος Ακαδηµίας Αθηνών

Οµότιµος Καθηγητής του Πανεπιστηµίου Αθηνών
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Youth and Church in an ever 
changing world

“Paremvoli”: Nowadays, on average, 
young people have a loose relationship 
with faith. He or she does not reject 
God, but is rather indifferent to the 
message that the Gospel brings. How 
would you respond to a young person 
who has reservations about accepting 
the Good News of the Church today?

Archbishop Anastasios: First, it 
is imperative for those who have a 
specific ecclesiastical responsibil-
ity -bishops, priests, theologians- 
to study carefully the concerns of 
young people; to try to understand 
them. The indifference, which you 
have described, is a prevailing at-
mosphere in modern society. Deep 
down, many do not reject, but usu-
ally ignore the strength and breadth 
of the Christian truth.  Therefore, 
before all else, it is imperative to 
offer it in a true and correct manner 
to young people, while respecting 
their freedom. The key message 
of the Gospel is not certain moral 
teachings, but the great News: that 
God himself was Incarnated, He 
honored with a unique way man, to 
lead him to a continuous and up-
ward transformation. To the young 
person that is seeking, I will remind 
him/her that many things have been 
questioned over the centuries. Love 
and freedom, however, are undeni-
able. One complements the other. In 
both cases, God’s Word gives inspi-
ration and strength to realize them.

But  you  ment ioned  the 
Church and young people as the first 
being subject and the latter an ob-
ject. But young people who believe 
are valuable cells of the Church, and 
they have the duty to convey the vi-
tality and strength that they have 

been offered within the body of the 
Church, to other young people that 
still lack them Many renewal efforts 
in  the Orthodox Church were begun 
by groups of people moved during 
their youth by the message of God’s 
Word.

“P”: Why would a young person fol-
low Christ and be crucified with Him 
(Gal. 2:20)? Doesn’t he/she already car-
ry several crosses today? Why should 
he/she leave his/her comfort zone and 
choose a life that will bring tribulation 
in the world? (John 16:33)

AA: Following Christ is the wis-
est choice a young person can 
make. He/She comes into com-
munion with He who is Love, 
who guarantees internal freedom, 
who has the first and last say in his-
tory. He “who is and who was and 
who is to come, the Almighty.” (Rev. 
1:8) Life takes on meaning and the 
horizon of eternity.

Of course, all this presupposes a 
deeper awareness and communion 
with Him. The infamous “comfort 
zone” is ultimately a waiver of the 
utilization of the latent ability that 
a young person has. The Christian 
way of life surely has sorrows. It is 
not an escape to imaginary hide-
outs. But which way of life does 
not have its own tribulations? The 
difference is that the Christian way 
of life has sorrows that make sense, 
which are interwoven with cour-
age and victory, and a deep joy (“In 
much affliction, with joy of the Holy 
Spirit” (1 Thes. 1:6). The sadness is 
the passage, the bridge. It is not a 
morass, an impasse.

The prospect of repentance

“P”: The Christian life is a life of re-

pentance. Is such a prospect possible 
to a man of “here and now”?

AA: Repentance is the fruit of 
freedom and bravery. It is an effort 
to see the truth with clear eyes, 
with determination- a continuous, 
rejuvenating, transformative move-
ment. In particular, these are true 
in today’s world, as we realize in-
creasingly that we have lost our way 
and we are moving, hypnotized, in 
the wrong direction. Self-criticism 
that does not lead to repentance is 
sterile.

 “P”: The Church always lives in the 
light and the life of the Resurrection 
of Christ. What conditions are needed 
for a person to participate in the joy 
of this event?

AA:  To increase, continuously, his 
faith and his love for Christ, and the 
awareness of His presence; to accept 
and live the whole Gospel – not in 
fragments, selecting the parts that 
seem easy. The Lord said: “He who 
has My commandments and keeps 
them, it is he who loves Me. And he 
who loves Me will be loved by My 
Father, and I will love him and man-
ifest Myself to him.” (John 14:21). 
You cannot demand right away for 
the light of the Resurrection to em-
brace you, ignoring the previous 
stages: the voluntary acceptance of 
the sacrifice of the cross in love.

 “P”: How hard is it to be a Christian 
today?

AA: As hard as in any era. Every 
era and every place had and has its 
difficulties, and many were even 
harder. (Consider the period of per-
secutions, the Ottoman conquest, 
etc.). The adversities were always

INTERVIEW with the Archbishop 
of Tirana, Durres and all of Albania
Dr. Anastasios
Professor Emeritus, University of Athens
Honorary Member of the Academy of Athens

“God has not ceased to perform miracles.
The history of the Church holds many surprises.“
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numerous. But Christ has not ceased 
to be present in our lives. Firmly 
connected with Him, we feel what 
Paul has said: “I can do all things 
through Christ who strengthens 
me.” The crucial question remains 
whether to take Christ seriously in 
our lives; the mystery of His incar-
nation, His continuous presence in 
the history of humanity.

Albania: from darkness 
to light!

“P”: Your Beatitude, in 1991 you 
found more than a thousand churches 
had been destroyed and only 22 priests 
who had survived. In 1997, fi � een years 
ago, you almost lost your life. What 
made you want to stay in Albania, 
risking your life? Did you not think of 
a probability of your return to Africa?

AA: The mission in Albania was 
something that came unexpect-
edly. I had not even thought of it 
until then. In a historic turning 
point, the Church asked me, par-
ticularly through the Ecumenical 
Patriarchate, which has the respon-
sibility for churches in crisis. This 
clear call led to a freedom from my 
own plans and programs, to accept 
a mission of diffi  cult and doubtful 
outcome: to restore from ruins the 
Orthodox Autocephalous Church of 
Albania. By defi nition this was con-
nected with uncertainty and risk. It 
would not be over quickly and eas-
ily. One should be determined to 
give his life. The Word of our Lord 
became more existential. “Unless a 
grain of wheat falls into the earth 
and dies, it remains alone; but if 
it dies, it bears much fruit” (John 
12:24). Moreover, I knew and I was 
sure from my own direct experience, 
that the common people in Albania, 
regardless of origin, were the most 
spiritually wronged. For decades 
they had been forbidden to believe, 
to seek the truth, to know God. Such 
depth and intensity of injustice I had 
not seen in Africa. Also, the need to 
work on some mutual understand-
ing, mutual respect and peaceful 
coexistence among the peoples of 
the Balkans was imperative.

My love for Africa has obviously 
not stopped. Thank God, following 
the path that was opened by our 
ministry in the 60s and the 80s, 

there are other, very worthy broth-
ers that continue to bring the Gospel 
to the peoples in Africa. Certainly, 
my personal concern for mission-
ary eff orts in Africa did not stop. 
As a primate of an Autocephalous 
Orthodox Church, Ι actively partici-
pate in the Pan-Orthodox Meeting 
of Primates relating to the lives of 
all Orthodox Churches. There are 
also other responsible positions in 
Inter-Christian organizations where 
one can have the possibility to con-
tribute to missionary eff orts, both in 
Africa and in other continents.

“P”: This year marks twenty years 
since the normal reconstitution of the 
Orthodox Autocephalous Church of 
Albania with your election. You as-
sumed a Church devastated by perse-
cution in a dilapidated state. Twenty 
years later, one encounters a diverse 
work with over 150 new churches, 60 
restorations of cultural monuments, 
more than 160 old churches repaired, 
training clergy and laity, an Orthodox 
youth organization, schools, boarding 
schools, Higher Theological Academy, 
a modern medical center, contribut-
ing to rural development, hosting and 
maintenance of thousands of Kosovo 
refugees, etc. What message would you 
give as part of a country that now has 
gone from darkness to light?

AA: God has not ceased to perform 
miracles. “The things which are im-
possible with men are possible with 
God” (Matt. 10:27). The overcoming 
of the humanly impossible, which 
was revealed with the Incarnation 
and the Resurrection of Christ, re-
mains an enduring possibility. The 
history of the Church holds many 
surprises. In the 70s and 80s, many 
had argued that Orthodoxy had been 
extinguished in Albania. Later on 
there was the missionary eff ort that 
you described, and from the gates 
of Hades we were led to a resur-
rectional march. But let’s not be 
complacent. The darkness is not 
yet defeated. And the Church needs 
with its presence and its radiation to 
repeat the paschal invitation: “Come 
receive the light from the unwaning 
light” and to share it with persua-
sive speech and creative work.

«P»: Your Beatitude, you have been 
writing on Islam. How do you evaluate 

the situation in Europe today, regard-
ing the spread of Muslims and their 
coexistence with Christianity, which, 
undoubtedly, is part of the European 
identity?

AA: It is necessary to study and 
deal with Islam seriously. It is a re-
ligion that aff ects over one billion of 
our fellow human beings and pres-
ents in the last decades diverse tur-
bulences, even internal confl icts on a 
political, social, and global level. The 
new element that has been added in 
our time is terrorism. It is important 
to reiterate that any form of violence 
in the name of religion “rapes” in 
all senses, the religion itself. The 
coexistence of people, despite the 
variety of religious beliefs, is in the 
modern world a corollary of free-
dom of religious conscience, which 
is recognized internationally as a 
basic human right. But to cultivate 
a positive climate between Chris-
tians and Muslims, we must proceed 
to a study and a focus of anthro-
pological principles of both faiths 
and mutual respect for the freedom 
of others. A common starting point 
is the certainty that every human 
being is God’s creation and therefore 
by nature endowed with undeniable 
dignity. Basically I would say that 
a key axis of Islam is its law, and 
that it controls everything, while 
Christianity’s is love, as revealed 
by Christ. Muslims, in the modern 
era, show great zeal, their fervour is 
increased by the fi nancial strength 
of many Islamic countries. On the 
other hand, in Europe the spread of 
secularism undermines the Chris-
tian tradition. I am convinced that, 
ultimately, the revitalization and not 
the marginalization of the Christian 
faith, the experience of the power 
and beauty of it, will help Europe 
to maintain its identity and to move 
into new prosperity in the modern 
globalized society.

Μετάφραση: 
Νικόλας-Σταύρος Ζευγολάτης

Μεταπτ. φοιτ. Τµήµ. 
Οργάνωσης & 

∆ιοίκησης Επιχειρήσεων-
Ολικής Ποιότητας
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Τιράνων, ∆υρραχίου & Πάσης Αλβανίας,
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