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Συνέντευξη µε τον Οµότ. Καθηγητή Ε.Μ.Π.,
κ. Ηλία Κατσούφη

KΛEIΣTO ENTYΠO - AP. A∆EIAΣ 868 - KΩ∆IKOΣ 015475
Xριστιανική Φοιτητική Ένωση, Kαρύτση 14 - 105 61 Aθήνα
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• ΘΡΑΚΗ, µεταξύ Κοσόβου και Κύπρου
• Πανεπιστηµιακά Φροντιστήρια
• Δηµοσκόπηση στα ΑΕΙ: 
  "Τι περιµένεις από την Εκκλησία, εν καιρώ κρίσης;"

"Το σωµατίδιο 
        του Θεού"



...η ραδιοφωνική 
συντροφιά της Χ.Φ.Ε. 

καταγράφει 
την επικαιρότητα!

Κάθε Σάββατο, 7-8µµ, 
στους 91,2 fm της 

Πειραϊκής Εκκλησίας!

Στην ιστοσελίδα θα βρείτε:

• Πατερικά κείµενα
• Νέα - ειδήσεις για την Χ.Φ.Ε.
• Απ-όψεις για ποικίλα θέµατα
• Πνευµατικά άρθρα
• Κοινωνικά άρθρα
• Επιστηµονικά άρθρα
• Συνεντεύξεις
• Αφιερώµατα
• Δηµοσκοπήσεις
• Βίους Αγίων
• Φωτογραφίες και video 
    δραστηριοτήτων της Χ.Φ.Ε.
• Τραγούδια και ύµνους
• Χρήσιµους συνδέσµους

www.xfe.gr

xfe@xfe.gr

σταθερά στο µέλλον

επικοινωνία

Ηλεκτρονικές
εγγραφές στην

...εδώ η φωνή 
µας ακούγεται 
δυνατά!

γκάλοπ
απόψεις

ρεπορτάζ
συνεντεύξεις

Ηλεκτρονικές
εγγραφές 
Ηλεκτρονικές
εγγραφές 
Ηλεκτρονικές+

Ραδιοκαταγραφές

■ Έκθεση γλυπτικής «Άρτος»
Μια ενδιαφέρουσα Έκθεση εγκαι-

νιάστηκε τη ∆ευτέρα 18 Ιουνίου 
2012 στο Βυζαντινό και Χριστιανι-
κό Μουσείο. Πρόκειται για την έκ-
θεση γλυπτικής «Άρτος» του Θόδω-
ρου Παπαγιάννη.  Ο άρτος, σύµβο-
λο κεντρικής σηµασίας για τον Χρι-
στιανισµό και προσφιλές θέµα για 
τον καλλιτέχνη, αποτελεί το επίκε-
ντρο, γύρω από το οποίο οργανώνε-
ται η αφήγηση της έκθεσης. Μια µε-
γάλη, πολυπληθής ποµπή που απο-
τελείται από µικρές πήλινες µορφές 
ξεκινά από το σκοτάδι και πορεύε-

Βασίλη Χατζηνικολάου
Μπλουζ σε ήχο πλάγιο

Εκδόσεις  
«Οίνος ο αγαπητός»

Όταν η Μπλούζ συνάντησε το 
Βυζαντινό µέλος.. προέκυψε ένα 
πρωτότυπο ηχητικό µωσαϊκό, το 
cd του µουσικοσυνθέτη Βασίλη 
Χατζηνικολάου «Τα µπλούζ της 
ψυχής µου» (Λύρα 2008).  Το ιδι-
αίτερο αυτό «πάντρεµα» της δυτι-

µ
ου
σ
ικ
ή

κής πολυφωνίας  και του βυζαντι-
νού µέλους µε επιρροές από σύγ-
χρονα µουσικά ρεύµατα µπλούζ, 
ροκ και τζάζ, δηµιουργεί νέα ακού-
σµατα, που ταξιδεύουν τον ακρο-
ατή σε σφαίρες ανάτασης και ευ-
φροσύνης.

Το  νέο cd περιέχει  ύµνους και 
τροπάρια της ορθόδοξης υµνο-
γραφίας διασκευασµένα µε έναν 
πρωτόγνωρο τρόπο! Ο πλούτος της 
ορθόδοξης µουσικής µας παράδο-
σης αποδίδεται σε µια νέα ηχητι-
κή γλώσσα µε την συνδροµή της 
σύγχρονης τεχνολογίας. Χωρίς να 
λησµονούµε τα παραδοσιακά βυζα-
ντινά ακούσµατα µας,  µας παρου-
σιάζεται η ευκαιρία να ακούσου-
µε βυζαντινά ακούσµατα µε εναλ-
λαγές χρωµάτων, πολυµορφία ρυθ-
µών και ήχων.

 Κυκλοφορεί σε  επιλεγµένα δι-
σκοπωλεία και βιβλιοπωλεία από 
τις εκδόσεις «Οίνος ο αγαπητός».

∆ύο λόγια για τον Βασίλη Χα-
τζηνικολάου:

Ο Βασίλης Χατζηνικολάου γεννη-
µένος στη Θεσσαλονίκη µε σπουδές 
µουσικής στο Κρατικό Ωδείο Θεσ/νί-
κης, µαθηµατικών στο Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήµιο Θεσ/νίκης αλλά και 
βυζαντινής µουσικής, έζησε για µια 
10ετία στον Καναδά αποκτώντας από 
το πανεπιστήµιο McGill του Μόντρε-
αλ, πτυχία σύνθεσης, φωνητικής και 
διεύθυνσης χορωδίας. Επιστρέφοντας 
στην Ελλάδα, συνεργάστηκε σαν πια-
νίστας και ενορχηστρωτής µε επώνυ-
µους καλλιτέχνες όπως τους: ∆ιονύ-
ση Σαββόπουλο, Λουκιανό Κηλαη-
δόνη, Ορφέα Περίδη, Νίκο Παπάζο-
γλου κ.α.. Σίγουρα τον ακούει κανείς 
στον σταθµό της Πειραϊκής Εκκλη-
σίας και όχι µόνο.. ψέλνει στον Άγιο 
Ανδρέα Πετραλώνων, συµµετέχει σε 
µουσικές παραγωγές, ηχογραφήσεις 
και συναυλίες γνωστών ονοµάτων της 
ελληνικής µουσικής σκηνής.

“Κατανυκτικές ψαλµωδίες που αρδεύ-
ουν ευφρόσυνα νου και καρδιά” 

Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας  
+Αναστάσιος 

“Εντυπωσιακή µελοποίηση εξαίσι-
ας ποίησης µε σεβασµό, ευαισθησία, 
ήθος και χάρισµα” 

Μάρω Βαµβουνάκη,  συγγραφέας 

“Λαµπρή δουλειά! Θαυµάζω το κα-
τόρθωµα τέτοιας εναρµόνισης, σε τέ-
τοιο ιαµατικό µουσικό κράµα”

 ∆ιονύσης Σαββόπουλος, 
 τραγουδοποιός

Είπαν για τα «Μπλουζ σε ήχο πλάγιο»:  

προτάσεις
ται  προς το φως, διατρέχοντας δυο 
αίθουσες για να καταλήξει µπροστά 
στην τρίτη και τελευταία, την αίθου-
σα του άρτου. Την ποµπή πλαισιώ-
νουν υπερφυσικού µεγέθους γλυπτά 
από µέταλλο και ξύλο. Στο κέντρο 
της τελευταίας αίθουσας, δεσπόζει 
ένα τεράστιο ταψί γεµάτο µε πήλι-
να οµοιώµατα άρτων ενώ πίσω του 
στέκουν στοιβαγµένα σακιά µε σι-
τάρι. Σταυρόσχηµες ξύλινες µορφές 
στις γωνίες συνοδεύουν την κεντρι-
κή εγκατάσταση, σε ένα σύνολο που 
ανακαλεί τον χώρο του βυζαντινού 
ιερού και το µυστήριο της Θείας Ευ-
χαριστίας. Η γλυπτική που µεταφέ-
ρεται  στο Βυζαντινό και Χριστιανι-
κό Μουσείο αποκτά νέο νόηµα και 
περιεχόµενο µε θρησκευτικές και 

ιστορικές αναφορές. Η έκθεση θα 
διαρκέσει έως τις 23 Σεπτεµβρί-
ου 2012.  Πληροφορίες: Βυζαντι-
νό και Χριστιανικό Μουσείο, Γρα-
φείο Τύπου – Κατερίνα Χόινα,  Τη-
λέφωνο: 2132139570, 2132139572

■ Εθνική Πινακοθήκη
Μέχρι τις 29 Αυγούστου πραγ-

µατοποιείται  έκθεση του Γιάννη 
Μόραλη, ένα χρόνο µετά το θάνα-
τό του και αφορά στο κύριο µέρος 
της δωρεάς που έκανε ο καλλιτέχνης 
µετά την αναδροµική έκθεσή του το 
1988 στον ίδιο χώρο. Πρόκειται για 
113 ζωγραφικά έργα, σχέδια και χα-
ρακτικά. Στόχος αυτής της παρουσί-
ασης είναι η επαναφήγηση της καλ-
λιτεχνικής του διαδροµής. 



Να γίνεστε μολύβ  α...

Κάθε που καλοκαίριαζε, το µυαλό του ταξίδευε στην κατασκήνωση· µια λέξη που, και µόνο το άκουσµά της, 
βοµβάρδιζε το µυαλό του µε εκατοντάδες εικόνες, πρόσωπα, αισθήµατα, γεύσεις, µυρωδιές… 

Αφορµή για να αποδράσει ο νους από την ζέστη και την πίεση της εξεταστικής στάθηκε κάτι απρόσµενο. 
Όχι κάποια φωτογραφία ή κάποιο ηµερολόγιο. Ούτε κάποιο από τα µετάλλια ή τα άλλα ενθύµια των µαθη-
τικών του καλοκαιριών. 

Στην αναζήτηση ενός στυλό για να συνεχίσει τις ασκήσεις, το χέρι σταµάτησε σ’ ένα µολύβι, δώρο ενός 
Οµαδάρχη, την τελευταία του χρονιά στην κατασκήνωση. Τότε του είχε φανεί τόσο ευτελές. Είναι απορίας 
άξιον πώς υπάρχει ακόµα. Χαµογέλασε. 

«Να γίνεστε µολύβια», τους είχε πει ο Οµαδάρχης δίνοντάς τους από ένα µολύβι και αντικρίζοντας τα χέ-
ρια τους να περιεργάζονται περιστρέφοντας γύρω γύρω το µολύβι, λες και έψαχναν κάποιο κουµπί ή κάποιο 
λόγο που θα έκανε το µολύβι αυτό «εξελιγµένο»…

«Όλα εξαρτώνται από τον τρόπο που βλέπεις τα πράγµατα. Το µολύβι έχει πέντε ιδιότητες που πρέπει 
πρώτα να τις ανακαλύψεις και ύστερα να τις διατηρήσεις. Τότε θα έχεις καταφέρει να είσαι γνήσιος µαθη-
τής του Χριστού.

Να γίνεστε µολύβια και να αφήνεστε στο χέρι του Θεού να «γράφει» τις ζωές σας, να καθοδηγεί τα βήµα-
τά σας. Προσέξτε σε τίνος το χέρι θα γίνετε η γραφίδα. 

Γράφοντας, κατά διαστήµατα πρέπει να σταµατάτε το γράψιµο για λίγο και να χρησιµοποιείτε την ξύστρα. 
Αυτό θα σας κάνει να υποφέρετε λίγο ως µολύβια, αλλά στο τέλος θα γίνετε πιο µυτερά και θα πετύχετε πε-
ρισσότερο το στόχο.

Όταν είσαι µολύβι, έχεις µια εξαιρετική ευκαιρία. Τα λάθη σου σβήνονται µε µια απλή γόµα! Βρίσκεται στο 
άλλο χέρι του Θεού που µε αγάπη θα σπεύσει να διορθώσει το όποιο λάθος ή την όποια µουτζούρα, όταν το 
µολύβι παραστρατήσει... 

Προσέξτε ότι το σηµαντικό στο µολύβι δεν είναι το ξύλο ή το εξωτερικό του σχήµα, αλλά το µολύβι, ο γρα-
φίτης που περιέχει µέσα. Μην ξεγελιέστε από το «έξω». Πάντα να φροντίζετε αυτό που συµβαίνει µέσα σας.

Τέλος, αν γίνεστε µολύβια θα έχετε µια ακόµα ιδιότητα· πάντα θα αφήνετε ένα σηµάδι γράφοντας. Να ξέ-
ρετε λοιπόν πως ό, τι κάνετε στη ζωή σας θα αφήνει ίχνη. Γι’ αυτό να προσπαθείτε πάντα να έχετε επίγνω-
ση της κάθε σας πράξης.» 

Τα λόγια του Οµαδάρχη, µετά το ξεφούσκωµα του ενθουσιασµού όλης της Οµάδας για την προσδοκία ενός 
«καλύτερου» αναµνηστικού στην τελευταία κατασκήνωση πριν αποφοιτήσουν, έκαναν πλέον το µολύβι να 
µοιάζει ανεκτίµητο. Τόσο, που πήρε πολύς καιρός να γράψει µε στυλό.

Στο φίλο και συνοµαδάρχη Γιώργο που µας χαµογελάει από ψηλά
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Περιεχόµενα

1 "Να γίνεστε µολύβια"
2 Περιεχόµενα
3 Συνέντευξη µε τον κ. Ηλία Κατσούφη
7 ∆ηµοσκόπηση: Ποια πρωτοβουλία θα 

πρότεινες να αναλάβει η Εκκλησία εν 
καιρώ οικονοµικής κρίσης;

10 Θράκη: µεταξύ Κοσόβου και Κύπρου
14 Φροντιστήρια και Παραπαιδεία στην 

τριτοβάθµια εκπαίδευση
17 Στην "τριτοκοσµική" Αφρική
20 Είµαι λέφτερος!
21 Η άλλη άποψη στη σύγχρονη κρίση
25 Εσχάτη ώρα
26 Η Εκκλησία σήµερα
29 ∆ηµιουργοί
31 Ο θυµός και η οργή κατά τους Πατέρες
34 Ο διασκορπισµός του νου
35 Κατασκηνώσεις ΧΦΕ 2012
36 ∆ικαιώµατα Καταναλωτή
39 Άγιος Γεώργιος Καρσλίδης
42 Συµβαίνουν...
44 Θέµατα πνευµατικής ζωής
45 Η φωνή των Πατέρων
46 ∆ραστηριότητες
48 Έντεχνο

 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 
στα 697 5559 416, 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

Στον απόηχο των εκλογών…

«Για να περάσεις στη Βουλή του Θεού, 
δεν πρέπει να είσαι βουλευτής του εαυτού σου» 

π. Παΐσιος

 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: 
Βασίλης Γλάρος

∆ιευθυντής Σύνταξης: 
Παναγιώτης Φαραντάτος
Συντακτική επιτροπή: 

Παναγιώτης Παπαγεωργίου, Αναστασία Μπιτσάνη, 
Αγγελική Καλκάνη

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

Φίλιππος Αθηναίος
Kαλλιτεχνική επιµέλεια: 

Kαλλιόπη Bγόντζα,  Bασίλης  Πεσλής
Φωτογραφική επιµέλεια: 

Αγάπη Παπαγεωργίου
Επιµέλεια διορθώσεων: 

Σοφία Μπουγά
Eκτύπωση: 

«Λυχνία», Yιοί Θ. Bγόντζα 
Aνδραβίδας 7, Xαµόµυλο Aχαρναί, Tηλ. 210 34.10.436

 Tιµή τεύχους: 3,5€
Συνδροµή Eξωτερικού: 20€ • Συνδροµή Eσωτερικού: 12€

Αριθµός άδειας:  868 • Κωδικός:  015475 

Στον απόηχο των εκλογών… 

 
«Για να περάσεις στη Βουλή του Θεού,  

δεν πρέπει να είσαι βουλευτής τ
ου εαυτού σου»  

π. Παΐσιος 
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Η.Κ.:  Εισαγωγικά, θα ήθελα να υπενθυµίσω τα εξής: Στις 4 Ιουλίου, οι 
επικεφαλής των επιστηµονικών Συνεργασιών C.M.S. και A.T.L.A.S. ανακοί-
νωσαν στο Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Σωµατιδιακής Φυσικής, C.E.R.N., στη 
Γενεύη, αποτελέσµατα της ανάλυσης των µέχρι σήµερα πειραµατικών δε-
δοµένων, που ελήφθησαν µε τους οµώνυµους πολυσύνθετους ανιχνευτές 
τους. Οι ανιχνευτές αυτοί είναι εγκατεστηµένοι σε χώρους περί τα 100 µέ-
τρα κάτω από την επιφάνεια της Γης, όπου φέρονται επανειληµµένα σε σύ-
γκρουση κυκλικά και αντίθετα κινούµενοι συρµοί δεσµίδων πρωτονίων. Αυ-
τά κινούνται επί ώρες σε σωλήνες υψηλού κενού καµπτόµενα και εστιαζό-
µενα από τους µαγνήτες του νέου κυκλικού Μεγάλου  Επιταχυντή Αδρονί-
ων, L.H.C., µήκους 27 χιλιοµ. ,αφού έχουν επιταχυνθεί τελικά από αυτόν σε 
πολύ υψηλές ενέργειες και  ταχύτητες 99,999% της ταχύτητας του φωτός.

Μεταξύ των προϊόντων που προκύπτουν κατά τις συγκρούσεις κάποιων 
ζευγών πρωτονίων, παρατηρείται, µε την απαιτούµενη στατιστική βεβαιό-
τητα, και η παραγωγή ενός πολύ σπάνιου νέου  βαρυού και ασταθούς σω-
µατιδίου που διασπάται κυρίως σε δύο πολύ ενεργητικά φωτόνια («ακτί-
νες» ηλεκτροµαγνητικής ενέργειας). Το σωµατίδιο αυτό ανήκει στην κατη-
γορία των µποζονίων, δηλαδή των σωµατιδίων που έχουν ακέραιο ή µηδε-
νικό σπιν («συστροφή»), σε αντίθεση µε την άλλη κατηγορία των γνωστών 
θεµελιωδών σωµατιδίων ύλης (π.χ. ηλεκτρόνιο, κουάρκ, κ.λπ.), που έχουν 
σπιν ½. Για ολοκλήρωση της εισαγωγής µας, παρατίθεται ένας πίνακας ο 
οποίος δείχνει τα θεωρούµενα σήµερα θεµελιώδη σωµατίδια ύλης καθώς 
και τα θεµελιώδη σωµατίδια-φορείς (µεσολαβητές)των θεµελιωδών δυ-
νάµεων οι οποίες επενεργούν µεταξύ των σωµατιδίων ύλης, µε την ανταλ-
λαγή αυτών των φορέων.        

  Το θεωρητικό σχήµα το οποίο περιγράφει τις θεµελιώδεις αλληλεπιδρά-
σεις (δυνάµεις µεταξύ) των θεµελιωδών σωµατιδίων (εκτός της βαρύτητας) 
και έχει επαληθευθεί πειραµατικά µε εξαιρετική ακρίβεια, ονοµάζεται Κα-
θιερωµένο Πρότυπο της Σωµατιδιακής Φυσικής.

“Παρεµβολή”: κ. Καθηγητά, θα θέλα-
µε, όσο γίνεται µε απλά λόγια, να µας 
εξηγήσετε τι είναι το αναφερόµενο ως 
µποζόνιο χιγγς, αυτό το σωµατίδιο για 
το οποίο γίνεται τόσος λόγος τελευταία.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
µε τον κ. Ηλία Κατσούφη 

Φυσικό,
Οµότιµο Καθηγητή Ε.Μ. Πολυτεχνείου

Τµήµα του κυκλικού 
επιταχυντή LHC, µήκους 27 

χιλιοµέτρων

Το Καθιερωµένο Πρότυπο 
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«Π»: Τι σηµαίνει η ανακάλυψη αυτή 
για την επιστήµη;

«Π»: Πού βρίσκεται στη φύση το σω-
µατίδιο χιγγς, αν υπάρχει;

Η.Κ.: Το σωµατίδιο που ανακαλύφθηκε είναι πολύ πιθανόν να είναι το 
λεγόµενο σωµατίδιο του Higgs (Χιγγς),από το όνοµα του ερευνητή Peter 
Higgs, ο οποίος συνέβαλε µε άλλους, ανεξάρτητα και σχεδόν ταυτόχρονα, 
στη διατύπωση ενός µηχανισµού µε τον οποίο εξηγείται η εξαιρετική δι-
αφορετικότητα δύο από τις θεµελιώδεις δυνάµεις, της ηλεκτροµαγνητι-
κής (µε την οποία π.χ. δοµούνται τα άτοµα) και της ασθενούς πυρηνικής 
(η οποία π.χ. έλεγχει κρίσιµα τον αργό ρυθµό παραγωγής ενέργειας στον 
Ήλιο). Οι δυνάµεις αυτές σε πολύ υψηλές ενέργειες έχει αποδειχθεί πειρα-
µατικά ότι συγκλίνουν (είναι «συµµετρικές») και «ενοποιούνται» στη µαθη-
µατική περιγραφή τους, ενώ στην καθηµερινότητά µας εµφανίζονται εξαι-
ρετικά διαφορετικές σε ισχύ και εµβέλεια! 

Ο µηχανισµός αυτός των F.Englert, R.Brout και P.Higgs παράγει θεω-
ρητικά το ανωτέρω «σπάσιµο» της συµµετρίας, και εξηγεί γιατί τα φωτό-
νια (φορείς-µεσολαβητές της ηλεκτροµαγνητικής δύναµης) είναι άµαζα 
και η αντίστοιχη δύναµη έχει άπειρη θεωρητικά εµβέλεια, ενώ οι φορείς 
της ασθενούς πυρηνικής δύναµης, W και Z, έχουν µάζα (και µάλιστα όση 
80-90 πρωτόνια!) µε αποτέλεσµα η δύναµη αυτή να έχει πολύ µικρή εµ-
βέλεια. Επιπλέον δίνει και µία εξήγηση για το πώς αποκτούν τη µάζα που 
έχουν τα θεµελιώδη σωµατίδια. Τέλος, προβλέπει και την ύπαρξη ενός σω-
µατιδίου, το οποίο έχει επικρατήσει επιστηµονικά να αναφέρεται µε το 
όνοµα του Higgs, ενός από τους ερευνητές, γιατί µόνον αυτός το πρόβλε-
ψε και υπολόγισε µερικές από τις ιδιότητές του.

Χρειάζονται περαιτέρω µελέτες των ιδιοτήτων του νέου σωµατιδίου και 
των τρόπων διάσπασής του µε µεγαλύτερα δείγµατα δεδοµένων, που θα λη-
φθούν µέχρι το τέλος του έτους και µετά, για να δείξουν αν είναι αυτές που 
αναµένονται, στα πλαίσια του Καθιερωµένου Προτύπου, για το θεµελιώδες 
σωµατίδιο χιγγς, οπότε θα έχει δοθεί µία επιστηµονική απάντηση στα ση-
µαντικά ερωτήµατα «γιατί έχουν µάζα τα θεµελιώδη σωµατίδια;»  και 
«γιατί προκαλείται η ασυµµετρία των δύο θεµελιωδών δυνάµεων, δηλαδή 
της ηλεκτροµαγνητικής και της ασθενούς πυρηνικής;» που αναφέρθηκαν.

Θα µπορούσε, όµως, να πρόκειται για ένα σύνθετο σωµατίδιο, στα πλαί-
σια άλλων θεωρητικών µοντέλων, ή το ελαφρότερο από µια σειρά από σω-
µατίδια «τύπου χίγγς», που προβλέπεται από το θεωρητικό σχήµα της λε-
γόµενης υπερσυµµετρίας. Αυτό εντάσσει όλα τα θεµελιώδη σωµατίδια 
ύλης και δυνάµεων σε µια µαθηµατική συµµετρία, µε αποτέλεσµα να λύ-
νει ένα θεωρητικό πρόβληµα σχετικά µε το ίδιο το χιγγς του Κ.Π. και να 
προβλέπει την ύπαρξη πολλών νέων σωµατιδίων, που όµως δεν έχουν 
παρατηρηθεί ακόµα στο L.H.C. Αυτά (και άλλα θεωρητικά σχήµατα, όπως 
της ύπαρξης π.χ. µικροσκοπικών χωρικών διαστάσεων επιπλέον των γνω-
στών µας τριών!) θα αποσαφηνιστούν µε τη λήψη πολύ περισσότερων δε-
δοµένων, αφού ο επιταχυντής και οι ανιχνευτές αναβαθµιστούν κατά το 
2013-14, ώστε να λειτουργήσουν από το 2015 και εξής στην ενέργεια των 
14 τρισεκατοµµυρίων ηλεκτρονιοβόλτ, για την οποία και σχεδιάστηκαν. 

Η.Κ.:  Σε ένα απειροστό χρονικό διάστηµα από την αρχή της ∆ηµιουργί-
ας µε τη Μεγάλη Έκρηξη, ενέργεια µετατράπηκε σε πολλών ειδών ενεργη-
τικά σωµατίδια. Ο µικρότατος σε διαστάσεις χώρος του Σύµπαντος ήταν γε-
µάτος από ένα πεδίο (των Englert-Brout-Higgs, ΕΒΗ), µια ιδιότητα δηλα-
δή του χώρου µε την οποία αυτό αλληλεπίδρασε µε τα κινούµενα στο χώ-
ρο σωµατίδια, προσδίδοντας σε αυτά µάζα, ανάλογη µε το βαθµό σύζευξής 
του µε αυτά. Το πεδίο αυτό υποτίθεται ότι συνεχίζει να γεµίζει το Σύµπαν 
και επειδή είναι κβαντικό, έχει την ιδιότητα να γεννώνται από αυτό και να 
εξαφανίζονται σωµατίδια, τα λεγόµενα κβάντα (ή µε ισοδύναµη εικόνα, «κυ-
µατικές» διεγέρσεις) του πεδίου. Αυτά τα σωµατίδια ονοµάζονται δυνητι-
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«Π»: Γιατί το σωµατίδιο του Χιγγς έγι-
νε γνωστό ως «σωµατίδιο του Θεού»; 
Πρόκειται πραγµατικά για µια ανακά-
λυψη της επιστήµης, που από το «πώς» 
δηµιουργήθηκε ο κόσµος, µας οδηγεί 
στο «ποιος»;

κά σωµατίδια χιγγς, επειδή µπορούν να υπάρξουν για πολύ µικρό χρονικό 
διάστηµα, σύµφωνα µε την ποσοτική διατύπωση της αρχής της απροσδιο-
ριστίας, έστω και αν παραβιάζουν την αρχή διατήρησης της ενέργειας για 
το διάστηµα αυτό.

Κατά τις αλληλεπιδράσεις («συγκρούσεις») µεταξύ δύο πολύ ενεργητικών  
πρωτονίων στα πειράµατα στο C.E.R.N., αλληλεπιδρούν τα συστατικά τους 
κουάρκ και γλοιόνια και, όταν αυτά έχουν αρκετή ενέργεια, διεγείρεται το 
πεδίο  ΕΒΗ και συντονίζεται σε µια ενέργεια που αντιστοιχεί στη µάζα του 
σωµατιδίου χιγγς. Όταν «εισαχθεί» αρκετή ενέργεια τοπικά στο πεδίο ΕΒΗ, 
ένα δυνητικό σωµατίδιο χιγγς γίνεται «ορατό», δηλαδή πραγµατικό σωµα-
τίδιο χιγγς, σύµφωνα και µε τη σχέση ισοδυναµίας µάζας  Μ και ενέργειας 
Ε, του Άινστάιν, Ε = Μc2 , όπου c είναι η ταχύτητα του φωτός.  Όσο µεγαλύ-
τερη είναι η ενέργεια των συγκρουόµενων πρωτονίων, τόσο µεγαλύτερη εί-
ναι η πιθανότητα παραγωγής ενός πραγµατικού χιγγς. Αυτό όµως διασπά-
ται σχεδόν ακαριαία µε ποικίλλους τρόπους, δίνοντας διάφορα σωµατίδια 
ως προϊόντα. Με την ανίχνευση αυτών των σωµατιδίων από τους εξειδικευ-
µένους ανιχνευτές του C.M.S.  και A.T.L.A.S. - δηλαδή τη µέτρηση της ενέρ-
γειας ή ορµής τους και της τροχιάς κίνησής τους, είναι δυνατόν να υπολο-
γιστεί η µάζα του αρχικού σωµατιδίου που διασπάστηκε.

Η ανιχνευτική διάταξη A.T.L.A.S. 
(πάνω στον άξονα, αριστερά, διακρί-

νεται το µέγεθος δύο ανθρώπων).

Η.Κ.: Οι διάφορες ονοµασίες που του δόθηκαν είναι δηµοσιογραφικές, 
µάλλον, παρά επιστηµονικές. Επειδή η πειραµατική επιβεβαίωση του σω-
µατιδίου χιγγς έχει µακρά ιστορία δεκαετιών ανεπιτυχούς αναζήτησης  (λό-
γω της άγνωστης θεωρητικά, αλλά µεγάλης (τελικά;) τιµής της µάζας του), 
ο βραβευθείς µε Νοµπέλ φυσικός Lederman ήθελε να τιτλοφορήσει σχετικό 
βιβλίο του ως «The God-damned particle» (Το Θεο-κατάρατο σωµατίδιο!). 
Ο εκδότης προτίµησε όµως τον τίτλο «Το σωµατίδιο του Θεού». Ένας συµ-
βολικός λόγος, που θα µπορούσα να δώσω για την ονοµασία αυτή είναι ότι 
µέσω του πεδίου του σωµατιδίου αυτού ο ∆ηµιουργός προσέδωσε υλική 
υπόσταση λίγο µετά τη Μεγάλη Έκρηξη, στα διάφορα θεµελιώδη και άλ-
λα σωµατίδια. Άλλοι αναφέρονται σε αυτό ως god particle (σωµατίδιο θε-
ός), για ανάλογο λόγο, ο δε γνωστός για τον αθεϊσµό του εκλαϊκευτής (και 
προπαγανδιστής) Lawrence Krauss το αποκαλεί “The Godless particle” (το 
άθεο σωµατίδιο) στο τελευταίο τεύχος του περιοδικού Newsweek (16.7.12)! 
Η δηµοσιογραφική χρήση των διαφόρων ονοµάτων, πιθανόν να εκφράζει 
τις µεταφυσικές προτιµήσεις των αρθρογράφων και τίποτε άλλο. 

Αυτές οι ονοµασίες δεν υπονοούν ότι πρόκειται για µια ανακάλυψη της 
επιστήµης ότι υπάρχει ή ότι δεν υπάρχει Θεός, αφού ο Άκτιστος Θεός εί-
ναι «επέκεινα» της φύσεως του κτιστού κόσµου, που µπορεί να ερευνά και 
να µελετά ο άνθρωπος µε την επιστήµη. Γι’ αυτό η επιστήµη δεν θα µπο-
ρέσει ποτέ να φθάσει σε µια απόδειξη της µιας ή της άλλης πίστης. Απλά, 
πρόκειται για άλλη µια ανακάλυψη του «πώς», στα σηµαντικά ρωτήµα-
τα που αναφέρθηκαν παραπάνω, σχετικά µε τις ιδιότητες των θεµελιω-
δών σωµατιδίων και θεµελιωδών δυνάµεων που λειτουργούν στο Σύµπαν.

 «Π»: Η πίστη στον Θεό ενοχλεί ή φο-
βίζει τους επιστήµονες; Πώς πρέπει να 
αντιδρά ένας πιστός στα ζητήµατα που 
θέτει η επιστήµη γενικότερα;

Η.Κ.: Οι επιστήµονες και όλοι µας, γενικά, γοητευόµαστε από τον κα-
ταπληκτικό πλούτο των όντων και τη νοµοτέλεια της φύσεως, από το βά-
θος του µικροκόσµου των στοιχειωδών σωµατιδίων, των ατόµων – µο-
ρίων, του DNA, µέχρι τα κύτταρα και τους πολύπλοκους ζώντες οργανι-
σµούς, το γήϊνο περιβάλλον και υπόβαθρο, τον άνθρωπο, το ηλιακό σύ-
στηµα, τον γαλαξία µας, τα δισεκατοµµύρια των γαλαξιών στο Σύµπαν. 
Οι επιστήµονες, ανάλογα µε την ιδιαίτερη έλξη από κάποια από αυτές τις 
περιοχές προσπαθούν να εµβαθύνουν στις λεπτοµέρειές τους, να βρούν 
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σχέσεις των µερών, να περιγράψουν φυσικούς µηχανισµούς, να διατυπώ-
σουν κανόνες και νόµους που διέπουν τη λειτουργία τους σε µαθηµατική 
γλώσσα. Προχωρούν λογικά µε την παρατήρηση, το πείραµα, τις θεωρητι-
κές υποθέσεις-προβλέψεις, τις απαιτούµενες πειραµατικές επιβεβαιώσεις, 
προσπαθώντας να δώσουν φυσικές εξηγήσεις. Αυτή είναι η καθιερωµένη 
και επιβεβαιωµένη επιστηµονική διαδικασία αιώνες τώρα για τη µελέτη 
και γνώση του φυσικού κόσµου.

Στην πορεία αυτή του ερευνητικού ζήλου ή/και της συνεχούς εµβριθούς 
ενηµέρωσης, οι επιστήµονες δεν µπορούν να αγνοήσουν θεµελιώδη ερω-
τήµατα, όπως «γιατί υπάρχει ο κόσµος;», «γιατί υπάρχουν οι φυσι-
κοί νόµοι;», «γιατί µπορούµε και γνωρίζουµε βαθύτερα και πληρέ-
στερα;», «υπάρχει αρχή των πάντων;» και άλλα.  Εξάλλου, επιστηµο-
νικά έχουν διαπιστωθεί πάρα πολλές καταπληκτικές ιδιαιτερότητες («συ-
µπτώσεις;») στην ισχύ των θεµελιωδών δυνάµεων, κάποιων φυσικών µε-
γεθών, όπως µάζες των κουάρκ , κ.λπ., κ.λπ., οι οποίες αν ήσαν λίγο διαφο-
ρετικές δεν θα µπορούσαν να δηµιουργηθούν αστέρες-ήλιοι, άτοµα, δευ-
τέριο και βαρύτεροι πυρήνες, όπως άνθρακας, (που είναι βασικό στοιχείο 
της οργανικής ύλης), ζωή, ο άνθρωπος.

Είναι φυσικό οι ερευνητές, λόγω της επιστηµονικής µεθόδου, να ανα-
ζητούν συνεχώς περαιτέρω φυσικές εξηγήσεις, έστω και µε απίθανες ει-
κασίες, των οποίων οι προβλέψεις θα πρέπει, φυσικά, να επαληθεύονται 
πειραµατικά. Αυτό, όµως, µπορεί να µην είναι εφικτό. Η συνέχιση αυτής 
της µεθοδολογίας, επίσης, προϋποθέτει ένα είδος  επιστηµονικού «δόγ-
µατος», ότι ο άνθρωπος θα µπορεί εσαεί να εξηγεί και να κατανοεί µε µό-
νη τη λογική του, χωρίς όρια. Αντίθετα, η ίδια η φύση και η επιστήµη 
µάς βάζουν όρια! (θεώρηµα του Goedel, θεώρηµα του Turing, αρχή της 
απροσδιοριστίας του Heisenberg, κ.λπ.).

Αρκετοί επιστήµονες, εξαιτίας και των παραπάνω καταπληκτικών «συ-
µπτώσεων», αναγνωρίζουν σκοπιµότητα και σχεδιασµό στο Σύµπαν από 
τον Θεό, και λόγω των πνευµατικών βιωµάτων και εµπειριών τους, βλέ-
πουν να επαληθεύεται η ρήση του Απ. Παύλου, ότι «τὰ γὰρ ἀόρατα αὐτοῦ 
(του Θεού) ἀπὸ κτίσεως κόσµου τοῖς ποιήµασι νοούµενα καθορᾶται, 
ἥ τε ἀΐδιος (αιώνια) αὐτοῦ δύναµις καὶ θειότης, εἰς τὸ εἶναι αὐτοὺς 
ἀναπολογήτους (Ρωµ. Α, 20’) και ότι ο Θεός θέλησε να υπάρξουµε και 
µας καλεί ελεύθερα σε µια σχέση φιλίας µαζί Του. Μέσα από τις εξαιρε-
τικές επιστηµονικές διαπιστώσεις του «πώς», διακρίνουν το «ποιος», «δι’  
εσόπτρου (θαµπό καθρέφτη) εν αινίγµατι (ασαφώς)» (Α’ Κορ. ιγ 12).

Άλλοι επιστήµονες, δεν τα βλέπουν  αυτά, είτε γιατί δεν έχουν προβλη-
µατιστεί αρκετά, απορροφηµένοι από καυτά επιστηµονικά ερωτήµατα, εί-
τε γιατί θαµπώνονται από τις επιτυχίες τους, είτε γιατί θέλουν να εντυ-
πωσιάσουν διαφηµίζοντας τον εαυτό τους µε την αµφισβήτηση του Θεού, 
(«πουλάνε» τα βιβλία τους, έστω και αν είναι ρηχά, ή περιέχουν αναπόδει-
κτες εικασίες), είτε και λόγω της ανεπάρκειας της πνευµατικής τους παρά-
δοσης. Αλλά µπορεί να µη τα βλέπουν αυτά και από επιφύλαξη που τους 
έχει προκαλέσει η ασυνέπεια σύγχρονων χριστιανών, ή η στρεβλή ερµη-
νεία των Γραφών από τους φονταµενταλιστές, η παλαιά επιθετική στάση 
της Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας. Γενικώτερα, όµως, γιατί για όλους µας ο 
λόγος του Ιησού, «µακάριοι οι καθαροί τη καρδία, ότι (διότι) αυτοί τον Θε-
όν όψονται», αφού «έχει η καρδιά λόγους (για να πιστέψει στον Θεό), που 
το λογικό τους αγνοεί» (Blaise Pascal, 1623-1662, µ.Χ.).

ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ

Επιµέλεια:
Παναγιώτης Φαραντάτος

∆ικηγόρος

Αγγελική Καλκάνη
τελειοφ. Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών & Μηχανικών 
Υπολογιστών ΕΜΠ
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«Η Εκκλησία σε περίοδο οι-
κονοµικής κρίσης θα πρέ-

πει να συσπειρωθεί δυναµικά και 
ενωµένη να βοηθήσει όπου υπάρ-
χει ανάγκη. Κυρίως όµως, µέσα 
από τον θείο λόγο, να στηρίζει τους 
πιστούς, να τους δίνει ελπίδα και 
να είναι φάρος φωτεινός για όλους 
τους πονεµένους και κατατρεγµέ-
νους. Να αποτελεί ένα καταφύγιο 
για όλους εµάς που αποµακρυνθή-
καµε από κοντά Του και οδηγηθή-
καµε στην “κρίση”».

«Η Εκκλησία θα πρέπει, κα-
τά τη γνώµη µου, να κινη-

θεί στους εξής άξονες:
1. Υλική στήριξη απόρων και 

φτωχών οικογενειών.
2. Εκπαιδευτική (ατόφια, χωρίς 

χριστιανικό υπόβαθρο) υποστήρι-
ξη σε παιδιά αδύναµων οικονοµι-
κά οικογενειών.

3. Αλλαγή του προκλητικά ακρι-
βού ντυσίµατος των ιερέων σε κά-

τι πιο λιτό (ο Χριστός δεν κράτα-
γε σκήπτρο!)

4. Πολιτικές τοποθετήσεις πα-
τριαρχών µέσα από τα Μ.Μ.Ε και 
τα κηρύγµατά τους».

«Θα πρότεινα να δώσει µέ-
ρος του πλούτου, που προ-

φανώς, κατέχει, προς διευκόλυνση 
των κοινωνικών στρωµάτων που 
υποφέρουν οικονοµικά.»

«Eκποίηση όλης της κινη-
τής και ακίνητης περιουσί-

ας, ρευστοποίηση της αξίας τους 
και συγκρότηση µε τα χρήµατα ενός 
Ταµείου Ανεργίας, καθώς και ενός 
Ταµείου Υποστήριξης των Απεργών. 
Ύστερα, ασκητική ζωή αν όχι στα 
βουνά της Ηπείρου, στο Άγιο Όρος.»

«Η εκκλησία ούτως ή άλ-
λως κάνει διάφορα, οπότε 

όσα αναφέρω πιθανότατα να γίνο-
νται ήδη.

• συστηµατικά συσσίτια.
• µάζεµα ρούχων κλπ για άστεγους 
(προτιµότερο: σπίτια να µείνουν!) 
• διοργάνωση εκδηλώσεων ή συ-
ναυλιών µε δωρεάν ή πολύ οικο-
νοµική είσοδο.
• υπενθύµιση µε κάθε ευκαιρία 
ότι η ταπείνωση µας κάνει αν-
θρώπους.»

«Το θέµα είναι ότι αν η εκ-
κλησία διέθετε ένα µέρος 

της περιουσίας που έχει δεν θα µι-
λούσαµε καν για κρίση...» 

«Να αναλάβει η ίδια την µι-
σθοδοσία του προσωπικού 

της, έτσι ώστε να ανασάνει σε µι-
κρό έστω βαθµό ο κρατικός Προ-
ϋπολογισµός.»

«Η Εκκλησία, σε καιρό κρί-
σης, αλλά και γενικότερα, 

οφείλει να ακολουθεί τα λόγια του 
Ιησού Χριστού. Να θυµάται ότι στό-

«ΠΟΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΘΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΣ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ 
ΕΝ ΚΑΙΡΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ;»

Εν µέσω εξεταστικής, υπό το 
κλίµα  πανικού και της απογο-
ήτευσης λόγω των ήδη τεθειµέ-
νων, αλλά και των επικείµενων 
πολιτικών µέτρων, καθώς και λό-
γω της πνευµατικής και κοινωνι-
κής εξαθλίωσης που υφίσταται η 
χώρα µας, διεξάγουµε για άλλη 
µια φορά την έρευνά µας. Το θέ-
µα µας, εξαιρετικά ευαίσθητο, εί-
ναι απ’  τα πιο ενδιαφέροντα, λό-
γω της ιδιαίτερης σχέσης Εκκλη-
σίας και Κράτους, που εξακολου-
θεί να χαρακτηρίζει, νοµικά του-
λάχιστον, τη χώρα µας.

«Ποια πρωτοβουλία θα πρό-

τεινες να αναλάβει η Εκκλη-
σία εν καιρώ οικονοµικής κρί-
σης;»

Η παραπάνω ερώτηση τέθηκε 
ηλεκτρονικά σε 20 νέους, 18 έως 
29 ετών. Επτά από αυτούς είναι 
φοιτητές Νοµικής, τρεις φοιτητές 
Παιδαγωγικού, δύο φοιτητές Μα-
θηµατικού, ένας φοιτητής Προ-
σχολικής Αγωγής, ένας φοιτητής 
Κοινωνικής Θεολογίας και έξι ερ-
γαζόµενοι, µε πτυχίο Ανώτατης 
Εκπαίδευσης. Αν και το δείγµα 
µας είναι περιορισµένο και επι-
τρέπει µόνο σχετική διαµόρφω-
ση άποψης γύρω απ’ το τι σκέ-

φτονται οι νέοι, καθίσταται, ωστό-
σο, ικανό εφαλτήριο προβληµατι-
σµών. Αποφασίσαµε να τις παρα-
θέσουµε ακριβώς όπως διατυπώ-
θηκαν, σκεπτόµενοι ότι µε αυτόν 
τον τρόπο είναι δυνατή η από-
δοση της άποψης των ερωτηθέ-
ντων, χωρίς περαιτέρω υποκειµε-
νική επεξεργασία, η οποία πιθα-
νώς θα τη διαστρέβλωνε, δεδοµέ-
νου ότι ακόµα και από την επα-
νάληψη παρόµοιων απαντήσε-
ων ή από την ειρωνική διάθεση 
ή την φαιδρή αντιµετώπιση κά-
ποιων άλλων, συνάγονται χρήσι-
µα συµπεράσµατα.

∆ΗΜ    ΣΚΟΠΗΣΗ

ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
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χος του χριστιανισµού είναι να γί-
νει ο µαθητής όπως ο δάσκαλος και 
ο δούλος όπως ο αφέντης (Ματθ.
ιβ,27), δηλ. η προς τα άνω ισότη-
τα. Να φροντίζει για τον χορτασµό 
όσων ΤΩΡΑ πεινούν (Λουκ.στ,21), 
στην διάρκεια της επίγειας ζωής 
τους, διότι δεν είναι ο Θεός για τους 
νεκρούς, αλλά για τους ζωντανούς.»

«Θα µπορούσε να κάνει το 
ελάχιστο, να πληρώνει φό-

ρους σαν όλους τους άλλους έχο-
ντες περιουσία. Αλλά αν πράγµα-
τι θέλει να επιτελέσει ‘’χριστιανι-
κό’’ έργο, οφείλει να χαρίσει την 
περιουσία της σε απόρους. Ένα µα-
γαζί στο κέντρο που ενοικιάζεται, 
αν έδινε σε κάθε οικογένεια, ένα 
χωράφι στη βόρειο Ελλάδα, δε θα 
υπήρχαν ούτε άνεργοι, ούτε φτω-
χοί. Φυσικά, η εκκλησία µπορεί και 
θα κάνει µόνο δωρεές, του τύπου 
1% από τα έσοδα της...»

«Η Εκκλησία θα µπορούσε 
να συνεχίσει το φιλανθρω-

πικό της έργο οργανώνοντας πε-
ρισσότερα συσσίτια, φτιάχνοντας 
ένα πανδοχείο για τους αστέγους 
που θα φιλοξενούνται προσωρινά 
µέχρι να βρουν ένα δικό τους σπίτι 
και βοηθώντας τους να βρουν µια 
δουλειά, ώστε να έχουν ένα στα-
θερό εισόδηµα για να καλύπτουν 
µόνοι τους πλέον τα έξοδά τους.»

«Πιστεύω ότι η Εκκλησία 
θα µπορούσε να οργανώ-

νει ακόµα πιο συχνά συσσίτια (όχι, 
ότι πριν την κρίση δεν το έκανε) ή 
ακόµα θα µπορούσε να δίνει ένα 
χρηµατικό ποσό (χωρίς βέβαια αυ-
τό να σηµαίνει ότι Εκκλησία ση-
µαίνει ‘’Τράπεζα’’) σε ανθρώπους 
που µπορεί να ζουν από τα όρια 
της φτώχιας και κάτω, ίσα για να 
βγάζουν τα προς το ζην αυτοί οι 
άνθρωποι.»

«Να µοιράσει την κινητή 
και ακίνητη περιουσία της 

στους φτωχούς.»

«Να παράσχει ηθική στήρι-
ξη σε οικογένειες ανέργων, 

µε αποστολή κοινωνικών λειτουρ-
γών ή ιερέων και να τους προσφέ-
ρει τα προς το ζην.»

«Σήµερα, η κοινωνία µας 
περνάει δύσκολες µέρες, 

λόγω της οικονοµικής κρίσης. Τα 
πράγµατα δυσκολεύουν µέρα µε 
την µέρα για όλους τους ανθρώ-
πους, οι οποίοι χάνουν τις δουλειές 
τους και οι νέοι δεν βρίσκουν δου-
λειά µε αποτέλεσµα να αυξάνεται 
η ανεργία στο κατακόρυφο. Για αυ-
τό το λόγο θα προτείνω παρακάτω 
ορισµένες πρωτοβουλίες που µπο-
ρεί να πραγµατοποιήσει η εκκλησία 
εν καιρώ κρίσης. Μια πρωτοβου-

λία που θα πρότεινα να κάνει η εκ-
κλησία είναι να παραχωρεί σε κάθε 
ενορία συσσίτιο σε οικογένειες που 
το έχουν ανάγκη, σε αστέγους και 
γενικώς σε όποιον έχει πραγµατι-
κή ανάγκη. Επίσης θα µπορούσε να 
φτιάξει ένα σπίτι µε πολλά κρεβά-
τια, ώστε να κοιµούνται µέσα στην 
ζεστασιά και να µην ταλαιπωρού-
νται µες στο κρυο. Όλοι βλέπουµε 
τους άστεγους το χειµώνα να κοι-
µούνται στα παγκάκια και στις κρύ-
ες γωνιές της Αθήνας. Ακόµη σε αυ-
τό το σπίτι εκτός από τα κρεβάτια 
θα παρέχονται και οι πρωταρχικές 
ανάγκες, όπως φαγητό, νερό, ένδυ-
ση και ιατρική περίθαλψη. Τέλος η 
εκκλησία µπορεί και η ίδια να δί-
νει τρόφιµα ή λεφτά σε όποιον τα 
έχει ανάγκη.  Αυτές τις πρωτοβου-
λίες προτείνω να υλοποιήσει η εκ-
κλησία, ώστε να βοηθήσει τον αδύ-
ναµο λαό σε καιρό κρίσης.» 

«Να πληρώνει υψηλότερους 
φόρους και να αναλάβει η 

ίδια τη µισθοδοσία των κληρικών.»

«Να συνεχίσει το φιλαν-
θρωπικό έργο που επιτε-

λεί, φτιάχνοντας εστία διαµονής 
αστέγων και βοηθώντας τους να 
ξαναφτιάξουν τη ζωή τους.»

«Να πάψει να αποτελεί 
εξουσία.»

ΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

Αν δικαιούµαστε να κάνουµε 
ένα σχόλιο, πρέπει να πούµε ότι 
παρά το αρνητικό κλίµα που προ-
ωθείται από ποικίλους επικοινω-
νιακούς παράγοντες, ως προς το 
θέµα της θέσης που πρέπει να λά-
βει η Εκκλησία στο κρίσιµο δι-
άστηµα που διανύουµε, οι νέ-
οι εξακολουθούν να πιστεύουν 
στην κοινωνική προσφορά της. 
Στις απαντήσεις που παραθέτου-
µε φανερή είναι η απογοήτευση 

κάποιων, ίσως και η οργή, που 
όµως αποτελούν δείγµα ότι ζη-
τούµε ενέργειες απ’ την Εκκλη-
σία που θα απαλύνουν τον πόνο 
όσων υποφέρουν ήδη απ’ τις συ-
νέπειες της ηθικής και οικονοµι-
κής κρίσης. 

Παρατηρούµε, βέβαια, ότι η 
πλειονότητα των απαντήσε-
ων αναφέρεται στην υλική βοή-
θεια, χωρίς ιδιαίτερη αναφορά 
στο πνευµατική στήριξη, για την 

οποία διψά ο σύγχρονος Έλληνας, 
ακόµα και αν δεν το συνειδητο-
ποιεί. Ίσως, η αναστάτωση της 
πρώτης κοινωνικής δυσκολίας 
της γενιάς µας, ακόµα µας εµπο-
δίζει να αντιληφθούµε πως “Οὐκ 
ἐπ’ ἄρτῳ µόνῳ ζήσεται ἄνθρω-
πος”. Για το ότι φτάσαµε σε αυ-
τή την κρίσιµη περίοδο δεν ευθύ-
νονται µόνο οι πολιτικώς ιθύνο-
ντες, αλλά και εµείς, που υπήρξα-
µε επιρρεπείς- κάτι απολύτως αν-
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θρώπινο- στην ειδωλοποίηση του 
χρήµατος. Η αδυναµία µας αυτή 
καθιστά επιτακτική την πνευµα-
τική παρέµβαση της Εκκλησίας, 
ώστε να κατανοήσει το πλήρωµά 
της –και όχι µόνο – ότι η νέα τά-
ξη των πραγµάτων απαιτεί υιοθέ-
τηση αξιών, όπως ο σεβασµός, η 
εργατικότητα, η δηµιουργικότη-
τα, η εγκράτεια και πρωτίστως η 
αγάπη- αξιών λίγο-πολύ ξεχασµέ-
νων τα τελευταία χρόνια του οι-
κονοµικού ευδαιµονισµού.

Στη ζοφερή και ανασφαλή πε-
ριρρέουσα ατµόσφαιρα, στρέφου-
µε βλέµµα εναγώνιο προς την Εκ-
κλησία ως µητέρα και τροφό µας 
και µε πίστη ζητούµε να µας σκέ-
πει µε τα φτερά του ελέους της 
στην καταιγίδα των εξελίξεων.

Με αφορµή τα στοιχεία της 
έρευνάς µας, ας µας επιτραπεί η 
έκθεση ορισµένων σκέψεων σχε-
τικά µε την ανθρωπιστική προ-
σφορά της Εκκλησίας εν καιρώ 
κρίσης.

Κατά πρώτον, είναι φανερό ότι 
η πλειοψηφία των ερωτηθέντων 
νέων – είτε εκφραζόµενη αρνητι-
κά είτε θετικά για την εκκλησια-
στική δράση- προσδοκά και ελπί-
ζει στη στήριξη των πολιτών στη 
δύσκολη περίοδο που διανύουµε.

Βέβαια, είναι εξαιρετικά θλιβε-
ρό το γεγονός ότι η κρίσιµη αυτή 
εποχή αποτελεί έρεισµα για την 
υποστήριξη κάθε είδους ψευδών 
στοιχείων, µε αποτέλεσµα να µε-
τατρέπεται η Εκκλησία σε ‘’εξι-
λαστήριο θύµα’’ προκειµένου να 
αποδοθούν κάπου τα αίτια της 
δυστυχίας µας.

Πλήθος δηµοσιογράφων, αλλά 
και απλώς ‘’κοινωνικώς’’ σκεπτό-
µενων πολιτών µιλά για έλλειψη 
πατριωτισµού της Εκκλησίας, η 
οποία δεν διαθέτει την ‘’αµύθη-

τη’’ περιουσία της για την απο-
πληρωµή του ελληνικού χρέους.

Ελάχιστοι, φυσικά, αναρωτιού-
νται γιατί τα ΜΜΕ και µεγάλος 
αριθµός πολιτικών στηρίζουν τέ-
τοιες θέσεις, τη στιγµή που επι-
βάλλεται οι ίδιοι να απολογηθούν 
για την αντιπατριωτική τους δρά-
ση έως σήµερα…

∆εν θα θέλαµε να κουράσουµε 
µε την αναφορά των χιλιοειπω-
µένων στοιχείων που στηρίζουν 
την κρατούσα αρνητική στάση 
και άγνοια απέναντι στο ζήτηµα 
της εκκλησιαστικής περιουσίας, 
ούτε µε την αντίκρουση των επι-
χειρηµάτων τους. Οφείλουµε πά-
ντως να αναρωτηθούµε αν είναι 
δυνατόν ένας φορέας να καταφέ-
ρει να πραγµατοποιήσει το κοι-
νωνικό του έργο, χωρίς να δια-
θέτει ίδια (δική του) περιουσία ή 
οικονοµική στήριξη απ’ το κρά-
τος. Και όσοι εύκολα υποστηρί-
ζουν ότι η κοινωνική µέριµνα της 
Εκκλησίας θα έπρεπε να αποτελεί 
αποκλειστική αρµοδιότητα της 
Πολιτείας, ας αναλογιστούν πό-
σοι κρατικοί οργανισµοί υπολει-
τουργούν αυτή τη στιγµή, λόγω 
της χρόνιας κακοδιαχείρισης και 
εκµετάλλευσής τους.

Αξίζει να διαθέσει κάποιος λίγα 
λεπτά για να επισκεφθεί την ιστο-
σελίδα που αφορά στο κοινωνικό 
έργο της Εκκλησίας της Ελλάδος 
(http://www.ecclesia.gr/greek/
koinonia/koinonia.htm). Εκεί πα-
ρατίθενται όλα τα εκκλησιαστικά 
ιδρύµατα ενίσχυσης των απόρων, 
χρονίως πασχόντων, άγαµων µη-
τέρων, φοιτητών, ορφανών κλπ. 
Χαρακτηριστικό είναι ότι αναφέ-
ρονται 190 ενορίες, στις οποίες 
προσφέρεται δωρεάν φαγητό κα-
θώς και 2 καταστήµατα παροχής 
ρουχισµού σε αστέγους και πτω-

χούς. Επιπλέον, αναφέρονται 9 
κέντρα παροχής δωρεάν ιατρικής 
βοήθειας σε όλη την Ελλάδα, 6 ξε-
νώνες για άστεγους, άπορους και 
κακοποιηµένες γυναίκες, 13 φοι-
τητικές στέγες και πλήθος άλλων 
ιδρυµάτων προσφοράς. Όσοι δεν 
πείθονται απ’ τα νούµερα µπο-
ρούν ‘’ελέγξουν’’ αυτό το σπου-
δαίο έργο, καθώς παρατίθενται 
στον ίδιο ιστότοπο οι διευθύν-
σεις και τα τηλέφωνα των προα-
ναφερόµενων φορέων.

Για να ενισχύσουµε, ωστόσο, 
την ανωτέρω απαρίθµηση ας µας 
επιτραπεί να αναφέρουµε ένα 
ορισµένο παράδειγµα, αυτό της 
ενορίας της Αγίας Ανάληψης Βρι-
λησσίων. Εδώ και έναµιση χρόνο, 
µε µέριµνα των ιερέων και του 
φιλοπτώχου ταµείου, λειτουργεί 
τράπεζα τροφίµων, που παρέχει 
τα απαραίτητα σε µεγάλο αριθµό 
οικογενειών, χτυπηµένων απ’ την 
ανεργία. Σε µια περιοχή που άλ-
λοτε ήταν µεταξύ των πλουσιοτέ-
ρων προαστίων των Αθηνών, κι-
νήσεις σαν αυτές υποδεικνύουν 
µεν τις τραγικές επιπτώσεις της 
κρίσης, δείχνουν δε το µεγαλείο 
της ανθρώπινης δράσης και της 
αλληλεγγύης και µέσα στον εκ-
κλησιαστικό χώρο.

Συλλογιζόµενοι όλα αυτά, ας 
γίνουµε και εµείς, στο µέτρο των 
δυνατοτήτων µας, το µέσον για 
να στηριχθεί και να εξακολουθή-
σει να αναπτύσσεται η εκκλησια-
στική φιλανθρωπική δράση. Άλ-
λωστε, αυτή είναι και η ουσία της 
πίστης µας, που τώρα, στους δύ-
σκολους αυτούς καιρούς, πρέπει 
να λάµψει και να αποδείξει την 
παρουσία της. 

 
Επιµέλεια: Στραγαλινού Ακριβή

Φοιτ. Νοµικής Αθηνών
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Ελλάδα για παραβίαση του δικαι-
ώµατος του συνέρχεσθαι και συ-
νεταιρίζεσθαι που κατοχυρώνε-
ται στο άρθρο 11 της Ευρωπαϊ-
κής Σύµβασης ∆ικαιωµάτων του 
Ανθρώπου (ΕΣ∆Α). Ειδικότερα, 
µε την απόφαση 4/2005 η Ολο-
µέλεια του Αρείου Πάγου, µετά 
από δικαστική διαµάχη άνω των 
21 ετών, επικύρωσε την απόφα-
ση 31/2002 του Εφετείου Θράκης 
που διέτασσε την διάλυση του σω-
µατείου «Τουρκική Ένωση Ξάν-
θης». Το Εφετείο στην απόφασή 
του ανέφερε µεταξύ άλλων: «…στο 
άρθρο 8 του καταστατικού του εν λό-
γω σωµατείου, υπό τον τίτλο «ΣΚΟ-
ΠΟΣ» αναφέρεται, µεταξύ άλλων, ότι 
“σκοπός της ιδρύσεως της Τουρκι-
κής Ένωσης Ξάνθης είναι όπως ερ-
γασθεί υπέρ της πνευµατικής, σωµα-
τικής και ψυχικής διαπαιδαγωγήσε-
ως των Τούρκων της ∆υτικής Θρά-
κης, να δηµιουργήσει µεταξύ αυτών 
ειλικρινείς δεσµούς φιλίας και αλλη-
λεγγύης και να συµβάλει εις την µετα-
ξύ των Τούρκων της ∆υτικής Θράκης 
διάδοση των πνευµατικών, κοινωνι-
κών και θρησκευτικών µεταρρυθµί-
σεων των προελθουσών εκ της Τουρ-
κικής µεταπολιτεύσεως….”.»

Περαιτέρω, το δικαστήριο έκρι-
νε «Ότι ο ανωτέρω σκοπός προ-
σκρούει στις προαναφερόµενες συµ-
βάσεις που υπογράφηκαν στη Λωζά-

Θράκη, 
    µεταξύ Κοσόβου  
    και Κύπρου

κιστής ηγέτης ξεκίνησε την περιο-
δεία του. Κατά τη διάρκεια αυτής 
δεν παρέλειψε να δηλώσει «γνω-
ρίζω πως η τουρκική µειονότητα της 
∆υτικής Θράκης αντιµετωπίζει προ-
βλήµατα στην παιδεία, στην άρνηση 
της ταυτότητας της και στην αναγνώ-
ριση του µουφτή. Ήρθαµε εδώ για 
να διαπιστώσουµε τα προβλήµατα 
και να κάνουµε ενέργειες για να επι-
λυθούν τα προβλήµατα αυτά». Αρ-
γότερα, λίγο πριν επισκεφθεί το 
Τουρκικό Προξενείο της Κοµο-
τηνής δήλωσε, πάνω από τον τά-
φο του Σαδίκ Αχµέτ «Ας µην ξεχνά 
κανείς ότι οι “Τούρκοι της Θράκης” 
υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρ-
χουν. Όσοι προσπαθούν να εξαλεί-
ψουν τα οικονοµικά, κοινωνικά και 
πολιτικά δικαιώµατα αυτής της κοι-
νωνίας δεν θα µπορούν να ορθοπο-
δήσουν. Και η εγγύηση γι’ αυτό εί-
ναι τα εκατοµµύρια οµοεθνών Τούρ-
κων, οι οποίοι προσεύχονται για σας 
από τη µητέρα πατρίδα». Στην περι-
οδεία του στην Ξάνθη έγινε δεκτός 
από µειονοτικούς και την παρά-
νοµη «Τουρκική Ένωση Ξάνθης».

Το Ε∆∆Α, ο Άρειος Πάγος 
και η «Τουρκική Ένωση 

Ξάνθης»
Στις 27-3-2008, το Ευρωπαϊκό 

∆ικαστήριο ∆ικαιωµάτων του Αν-
θρώπου (Ε∆∆Α) καταδίκασε την 

∆ε συνηθίζουµε να κινδυνολο-
γούµε. Ιδίως για θέµατα εθνικά, τα 
οποία απαιτούν µια ξεχωριστή σο-
βαρότητα και υπευθυνότητα, αλλά 
και λεπτούς χειρισµούς από τους 
αρµόδιους προς τούτο, το πολιτι-
κό προσωπικό και το ∆ιπλωµα-
τικό Σώµα. Με το θέµα της Θρά-
κης είχαµε ασχοληθεί και στο προ-
ηγούµενο τεύχος αλλά και κατά 
καιρούς µέσω διαφόρων άρθρων 
και στο παρελθόν στην «Παρεµ-
βολή». Ωστόσο, διαβάζοντας τον 
τελευταίο καιρό πολλά δηµοσιεύ-
µατα, δηλώσεις και εξελίξεις στο 
θέµα της Θράκης, δηµοσιεύουµε 
µε το παρόν άρθρο κάποια ντοκου-
µέντα, άκρως ανησυχητικά, προς 
ενηµέρωση και προς εγρήγορση.

«Είστε Τούρκοι και η 
µητέρα σας είναι η 

Τουρκία»
Με την προκλητική αυτή φράση 

χαιρέτησε ο πρόεδρος του Τουρκι-
κού Κόµµατος Εθνικιστικής ∆ρά-
σης, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, επικε-
φαλής Οµάδας Γκρίζων Λύκων, 
τους Έλληνες µουσουλµάνους που 
έσπευσαν από τα γύρω χωριά να 
τον ακούσουν. Ξεκινώντας από το 
Μέγα ∆έρειο, εκεί όπου η δασκά-
λα Χαρά Νικοπούλου έδωσε αγώ-
να για να έχουν ελληνική συνείδη-
ση οι ποµάκοι µαθητές της, ο εθνι-
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νη και έχουν κυρωθεί µε νόµο, αφού 
επιχειρείται απροκάλυπτα να εµφα-
νισθεί η ύπαρξη στην Ελλάδα, (περι-
οχή ∆υτικής Θράκης), εθνικής τουρ-
κικής µειονότητας, ενώ µε τις συµβά-
σεις αυτές, µόνο η ύπαρξη θρησκευ-
τικής µουσουλµανικής µειονότητας 
αναγνωρίζεται στην εν λόγω περι-
οχή.»  Στη συνέχεια, το δικαστή-
ριο απαριθµεί µια σειρά ενεργει-
ών και δραστηριοτήτων στελεχών 
του εν λόγω σωµατείου οι οποί-
ες, όπως υπογραµµίζει, στοχεύουν 
στην «προώθηση αυτού του στόχου, 
την εµφάνιση δηλαδή ως υπαρκτής 
και µάλιστα “δεινώς καταπιεζόµε-
νης” εθνικής Τουρκικής µειονότη-
τας στην Ελλάδα». Τέλος, το εθνι-
κό δικαστήριο επεσήµανε ότι η 
αναφορά στην τουρκική ταυτότη-
τα δεν έχει την έννοια της απώ-
τερης τουρκικής καταγωγής αλλά 
της ενεστώσας ιδιότητάς τους ως 
µελών υφιστάµενης στην Ελλάδα 
τουρκικής µειονότητας, η οποία 
επιδιώκει εντός Ελλάδας την προ-
ώθηση των σκοπών της Τουρκίας 
και ότι το σωµατείο «µε εµµονή του 
να έχει το επίθετο «Τουρκική» στην 
επωνυµία της Ένωσης, σε αντίθεση 
προς τις προαναφερόµενες συνθήκες, 
όχι µόνο δεν συµβάλλει στην ειρηνι-
κή συµβίωση των πολιτών της περιο-
χής, που είναι αναγκαία για το γενικό 
καλό και των δύο ελληνικών κοινοτή-
των, µουσουλµανικής και χριστιανι-
κής, αλλά εγείρει ανύπαρκτο µειονο-
τικό πρόβληµα “Τούρκων”.» Εν κα-
τακλείδι, κρίθηκε, µε βάση τις πα-
ραδοχές αυτές, ότι ο ως άνω σκο-
πός προσκρούει στη δηµόσια τά-
ξη και ότι η διάλυση του σωµατεί-
ου είναι αναγκαία και ανάλογη µε 
τον σκοπό, στον οποίον η διάλυσή 
του αποβλέπει, τη διαφύλαξη δη-
λονότι της κοινωνικής ισορροπίας 
και της γαλήνης µεταξύ των δύο 
Ελληνικών Κοινοτήτων Θράκης, 
Μουσουλµανικής και Χριστιανι-
κής, και κατ’ επέκταση της γαλή-
νης της χώρας. 

Ωστόσο, το Ε∆∆Α µε την προα-
ναφερθείσα απόφασή του δικαίω-
σε την προσφεύγουσα «Τουρκική 

Ένωση Ξάνθης», αναφέροντας µε-
ταξύ πολλών άλλων ότι «εκτιµά ότι, 
ακόµα κι αν ο πραγµατικός και  µο-
ναδικός σκοπός του σωµατείου ήταν 
να προωθήσει την ιδέα ότι στην Ελ-
λάδα υπάρχει µια εθνική µειονότη-
τα, τούτο δε θα µπορούσε να θεωρη-
θεί αφ’ εαυτού ως απειλή για µια δη-
µοκρατική κοινωνία», ενώ σε άλλο 
σηµείο αναφέρει ότι «δεν θεωρεί 
ότι µόνον ο τίτλος και η χρήση του 
όρου “τουρκικός”µέσα στο καταστα-
τικό αρκούσαν στην προκειµένη πε-
ρίπτωση, για να εξαχθεί το συµπέ-
ρασµα της επικινδυνότητας του σω-
µατείου για τη δηµόσια τάξη». Να 
σηµειωθεί, ότι µετά την απόφα-
ση του Ε∆∆Α, η «Τουρκική Ένω-
ση Ξάνθης» επανήλθε µε αίτησή 
της στον Άρειο Πάγο, ο οποίος µε 
απόφαση του περί τα µέσα Μαρτί-
ου 2012, διέταξε την οριστική δι-
άλυση του σωµατείου.

Οµόφωνη όµως ήταν η καταδί-
κη της Ελλάδας από το Ε∆∆Α και 
για την διάλυση της «Πολιτιστι-
κού Συλλόγου Γυναικών Νοµού 
Ροδόπης», αλλά και του «Συλλό-
γου Νεολαίας Μειονότητας Νο-
τίου Έβρου», το 2007. Στην τελευ-
ταία µάλιστα περίπτωση αν και τα 
εθνικά µας δικαστήρια είχαν ισχυ-
ριστεί ότι από µόνη τη λέξη «µει-
ονότητα» δηµιουργείται ασάφεια 

ως προς την ταυτότητα και το σκο-
πό των µελών, καθώς δεν διευκρι-
νίζεται αν η µειονότητα είναι εθνι-
κή ή θρησκευτική, το Ε∆∆Α απο-
φάνθηκε ότι «ουδόλως διακρίνει 
ποια ήταν η “επιτακτική κοινω-
νική ανάγκη” για την άρνηση εγ-
γραφής του σωµατείου των προ-
σφευγόντων και συµπεραίνει ότι 
το επίδικο µέτρο ήταν δυσανάλο-
γο προς τους επιδιωκόµενους σκο-
πούς. Ως εκ τούτου υπήρξε παρα-
βίαση του άρθρου 11 της ΕΣ∆Α. 

Τέλος, να σηµειωθεί ότι, όπως 
παρατηρεί και ο Άρειος Πάγος, το 
Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρω-
πίνων ∆ικαιωµάτων,  ενόψει της 
πιο πάνω διάταξης του άρθρου 11 
της ΕΣ∆Α, µε την απόφασή του 
της 17-2-2004 που εκδόθηκε στην 
υπόθεση Gorzelik και λοιπών κατά 
της Πολωνίας, µετά από ατοµική 
προσφυγή κατά του Πολωνικού 
Κράτους, για άρνηση των αρχών 
αυτού να προβούν στην επίσηµη 
καταχώρηση του σωµατείου των 
προσφυγόντων υπό την επωνυ-
µία «Ένωση των προσώπων σι-
λεσιανής ιθαγένειας», έκρινε ότι: 
«Η ελευθερία συνεταιρισµού δεν εί-
ναι απόλυτη και πρέπει να γίνει δε-
κτό ότι όταν ένα σωµατείο, δια των 
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δραστηριοτήτων του ή των προθέσε-
ων τις οποίες δηλώνει ρητώς ή σιω-
πηρώς στο πρόγραµµά του, θέτει σε 
κίνδυνο τους θεσµούς του Κράτους 
ή τα δικαιώµατα και τις ελευθερίες 
άλλων, το άρθρο 11 (της ΕΣ∆Α) δεν 
αποστερεί από τις αρχές ενός Κρά-
τους την εξουσία προστασίας των 
εν λόγω θεσµών και προσώπων…». 
Ακόµη, το Ε∆∆Α µε την απόφασή 
του της 10-7-1998, που εκδόθηκε 
στην υπόθεση Σιδηρόπουλος κα-
τά Ελλάδος, είχε κρίνει ότι «αν ένα 
σωµατείο, µετά την αναγνώρισή του, 
εµπλακεί σε δραστηριότητες ασυµβί-
βαστες προς τη δηµόσια τάξη ή προς 
τους κατ’ αρχήν νόµιµους σκοπούς 
που φαίνεται ότι επιδιώκει σύµφωνα 
µε το καταστατικό του… το πρωτοδι-
κείο θα µπορούσε να διατάξει τη δι-
άλυση του σωµατείου αν αυτό, µετά 
την αναγνώρισή του, επιδίωκε σκοπό 
διαφορετικό από τον προβλεπόµενο 
από το καταστατικό του ή αν η δρα-
στηριότητά του αποδεικνυόταν ότι εί-
ναι παράνοµη, αντίθετη στα χρηστά 
ήθη ή στη δηµόσια τάξη». 

Εθνική Σηµαία και… 
Εθνικός Ύµνος της 
∆υτικής Θράκης!

Σε µια απίστευτη πρόκληση, 
που αν είχε συµβεί σε οποια-
δήποτε άλλη πολιτισµένη χώ-
ρα θα είχαν εγερθεί έντονες αντι-
δράσεις και διαβήµατα διαµαρ-
τυρίας σε ευρωπαϊκά και διεθνή 
όργανα, προέβη η «Ευρωπαϊκή 
Οµοσπονδία Τούρκων της ∆υτι-
κής Θράκης» (ΕΟΤ∆Θ τουρκιστί 
ABTTF), η οµάδα της οποίας συµ-
µετείχε επίσηµα σε ποδοσφαι-
ρικό τουρνουά για τις µειονό-
τητες της Ευρώπης. Με εµφανί-
σεις στα «εθνικά χρώµατα των 
Τούρκων της ∆υτικής Θράκης» 
όπως τα αποκαλούν οι ίδιοι, δη-
λαδή πράσινο και µαύρο όπως 
ακριβώς και η «σηµαία» τους, η 
οµάδα της ΕΟΤ∆Θ είναι µία από 
20 οµάδες που συµµετείχαν στο 
Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα Πο-
δοσφαίρου, Europeada 2012. 
Στην τελετή έναρξης που έγινε το 

Σάββατο 16 Ιουνίου, οι εκπρόσω-
ποι της ΕΟΤ∆Θ δεν παρέλειψαν 
να αναφερθούν στα προβλήµα-
τα των «Τούρκων της ∆υτικής 
Θράκης» ενώ όπως επισηµαίνουν 
στο δελτίο τύπου τους «κατά την 
παρουσίαση των οµάδων της διορ-
γάνωσης, όταν βγήκε στο γήπεδο η 
αποστολή της οµάδας των Τούρκων 
της ∆υτικής Θράκης ακούστηκε 
ο ύµνος «My Western Thrace» 
(«∆υτική µου Θράκη»).»

Μέχρι πρότινος στο youtube 
υπήρχε ο «Ύµνος» µελωποιηµέ-
νος. Σε επόµενη αναζήτησή µας 
είχαν διαγραφεί όλα τα σχετικά βί-
ντεο. Προλάβαµε και βρήκαµε τους 
στίχους. Ιδού για όσους ακόµα πι-
στεύουν ότι πρόκειται για φάρσα:

«Ω, γνήσιο τέκνο των Τούρκων 
της ∆υτικής Θράκης, τι ευτυχία σε 
σένα/ Εσύ µε το αίµα σου έδωσες 
ζωή στον πόλεµο της ανεξαρτησί-
ας./ Ο τρανός σου ηρωισµός χαρά-
χτηκε σε κάθε µεριά του σύµπα-
ντος. Προσοχή στέκονται τα έθνη 
ενώπιον της εθνικής σου σηµαίας.

Τα χώµατα που πατάς είναι 
γεµάτα από τους δοξασµένους σου 
ήρωες. Οι εχθροί δεν µπορούν να 
ενοχλήσουν την µεγαλόπρεπη ψυ-
χή των ηρώων σου / Τι µεγαλο-
πρεπής τιµή προς την σηµαία σω-
τηρίας µε την οποία τυλίχτηκαν οι 
δοξασµένοι ήρωες,να θάβεσαι στο 
χώµα των προγόνων./ Στην πατρί-
δα σου πνέει άνεµος ελευθερίας 
και ανεξαρτησίας

Οι γενναίοι αγωνιστές ανατρέ-
πουν αυτήν την βρώµικη σκλα-
βιά./∆εν υπάρχει ποτέ επιστρο-
φή από αυτόν τον δοξασµένο πό-
λεµο ανεξαρτησίας!/ Μπροστά µας 
ακόµα και ατσάλινοι στρατοί να 
βγούνε δεν µας τροµάζουν!/ Εµείς 
για την εθνική ανεξαρτησία, δια-
βήκαµε τον Έβρο και τον Νέστο,/ 
Φτάσαµε στον στόχο µας νικώ-
ντας, συντρίβοντας όλους τους 
εισβολείς

Ανοίξαµε στα Βαλκάνια περίο-
δο µιας δοξασµένης δηµοκρατί-
ας/ Εµείς για πρώτη φορά ανά-
ψαµε τη δάδα της ελευθερίας./ Αυ-
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τή η σηµαία θα κυµατίζει, αυτή η 
δηµοκρατία θα ζήσει.

Οι εχθροί απέναντι µας, πανικό-
βλητοι θα φύγουν!/ Είµαστε εγγό-
νια ενός έθνους που χιλιάδες χρό-
νια ζει ελεύθερο,/ εκείνο δηµιούρ-
γησε τις στέπες, είµαστε λιοντάρια, 
γεράκια των ουρανών.

Πάντα οι έφοδοι των αγωνιστών 
θυµίζουν φουρτούνες./ Στον πό-
λεµο οι εχθροί λιποθυµούνε από 
τον τρόµο του µεγαλείου µας./ Η 
∆ηµοκρατία της ∆υτικής Θράκης 
θα ζήσει, θα ζήσει!

Τα έθνη θα τα χάσουν µπροστά 
στην πρόοδο µας!/ Ω γλυκιά ∆υ-
τική Θράκη!… Να λοιπόν, σώθη-
κες από την σκλαβιά./ Ω εχθροί!… 
Μη νοµίζετε πως το έθνος αυτό 
κουράστηκε από τους πολέµους./ 
Οσονούπω θα κυµατίσει στη χώ-
ρα η µεγαλοπρεπής σηµαία της 
∆ηµοκρατίας,

Όλοι αυτοί οι ∆υτικοθρακιώτες 
µέχρι τον αιώνα τον άπαντα θα 
ζήσουν ελεύθεροι»!

Τρεις µειονοτικοί 
βουλευτές στη Βουλή

«Η νίκη ήταν των Τούρκων» 
επιγράφει θριαµβευτικά το φιλο-
τουρκικό περιοδικό της Κοµοτη-
νής «Ρόντοπ Ρουζγκαρί» στο δη-
µοσίευµά του στις 18 Ιουνίου και 
συνεχίζει αναγράφοντας τα εκλο-
γικά σκορ που έφεραν στην ελλη-
νική Βουλή τρεις µειονοτικούς 
βουλευτές, τους Αχµέτ Χατζηο-
σµάν (ΠΑΣΟΚ) και Αϊχάν Καρα-
γιουσούφ (ΣΥΡΙΖΑ) από τον νο-
µό Ροδόπης και τον Χουσεΐν Ζεϊ-
µπέκ (ΣΥΡΙΖΑ) από τον νοµό Ξάν-
θης.  Σηµειωτέον ότι εκτός Βουλής 
έµεινε στην Ροδόπη ο επικεφα-
λής της λίστας της ∆ΗΜΑΡ Αχ-
µέτ Ιλχάν, ένα µήνα µετά την 
επίσης οριακή αποτυχία του να 
εκλεγεί στις εκλογές της 6ης Μαΐ-
ου 2012 µε την ∆Η.ΣΥ.

Επιλογικά
Επιλέξαµε ελάχιστα από τα πολύ 

πρόσφατα ντοκουµέντα που καθι-
στούν σαφή την προσπάθεια της 

Τουρκίας για «κοσσοβοποίηση» 
της Θράκης. Ο Τούρκος Υπουρ-
γός Εξωτερικών, κ. Νταβούτογλου, 
στο βιβλίο του «Το στρατηγικό βά-
θος» γράφει καθαρά ότι η Τουρ-
κία θα αξιοποιήσει τη µουσουλ-
µανική µειονότητα στη Θράκη κα-
τά τον ίδιο τρόπο που αξιοποίη-
σε την τουρκική µειονότητα στην 
Κύπρο. Συστηµατικά και διαχρο-
νικά η Τουρκία χρησιµοποιεί στη 
Θράκη την συνταγή της Κύπρου· 
επιτυγχάνει την αναγνώριση µιας 
µειονότητας τουρκόφωνης, µου-
σουλµανικής, ελληνικής καταγω-
γής (ιδίως των Ποµάκων και Αθιγ-
γάνων), έπειτα την τεχνητή ανά-
δειξη της µειονότητας σε κοινό-
τητα µε ίδια εθνικά στοιχεία, τη 
συνένωση  και την θέση υπό την 
προστασία της. Στόχος της Τουρ-
κίας είναι να δηµιουργηθεί η αί-
σθηση της «συνέχειας» της τουρ-
κικής επικράτειας. Γι’ αυτό επι-
διώκει να δηµιουργήσει δεσµούς 
πολιτικούς µε την Άγκυρα και να 
καταστήσει τοπικό κέντρο αναφο-
ράς την Αδριανούπολη. 

Η αδιαφορία του ελληνικού κρά-
τους για τους Έλληνες µουσουλµά-
νους τους οποίους η Τουρκία προ-
σπαθεί να χρησιµοποιήσει, όπως 
και τους Τουρκοκύπριους, ως αιχ-
µή του δόρατος του νεοθωµανικού 
της ιµπεριαλισµού, πρέπει να τερ-
µατιστεί και να αναληφθούν υπεύ-
θυνα και σοβαρά πολιτικές και δι-
πλωµατικές πρωτοβουλίες, χωρίς 
ακρότητες και φανατισµούς που 
µόνο προβλήµατα µπορούν να δη-
µιουργήσουν. Κλείνουµε µε την 
φράση του πρώην Έλληνα πρέσβη 
στον ΟΗΕ, κ. Ζαχαράκη, έµπειρου 
διπλωµάτη, ο οποίος σε τηλεοπτι-
κή του εµφάνιση στις 21-10-2009, 
στον τηλεοπτικό σταθµό «ΑΛΤΕΡ»,  
δήλωσε ευθαρσώς: «Μην περιµέ-
νετε απαραίτητα να υπάρξουν εξε-
λίξεις στο Αιγαίο. Το παιχνίδι θα 
παιχτεί στη Θράκη»!

Επιµέλεια:
Π. Φ.

13



Ποιοι λόγοι οδηγούν στην ανά-
πτυξη της πανεπιστηµιακής παρα-
παιδείας; Είναι  αναγκαίο ‘‘κακό’’ 
ή ένας απαραίτητος φορέας ακα-
δηµαϊκής εκπαίδευσης; 

Μετά την εισαγωγή στην 
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κάθε 
φοιτητής αρχίζει να απολαµ-
βάνει αυτό που επάξια κέρδισε 
και οι περισσότεροι Νεοέλληνες 
αποκαλούν ‘‘φοιτητική ζωή’’. 
Και ενώ οι ατελείωτες ώρες απο-
γευµατινών µαθηµάτων στο φρο-
ντιστήριο ή το σπίτι  µοιάζουν να 
αποτελούν µια µακρινή ανάµνηση, 
ξαφνικά συνειδητοποιεί  ότι κάτι 
τέτοιο συνεχίζεται σχεδόν αναλ-
λοίωτο και στο Πανεπιστήµιο! Εί-
ναι αδύνατον να µην προσέξει τις 
αφίσες µε τα ονόµατα των φροντι-
στηρίων, τις διευθύνσεις τους και 
τα µαθήµατα που παραδίδουν, οι 
οποίες βρίσκονται κολληµένες σχε-
δόν παντού - σε τοίχους, διαδρό-
µους, αµφιθέατρα, ακόµη και στα 
έδρανα και τα ...καθίσµατα!

Πολλοί είναι οι φοιτητές που 
έχουν παρακολουθήσει τέτοιου εί-
δους µαθήµατα και αναφέρονται  
στην σηµαντική υποστήριξη που 
τους παρείχαν, ενώ άλλοι  κάνουν 

λόγο για ανεπαρκείς και απογοη-
τευτικές φροντιστηριακές µονάδες.       

Γενικά, κάνοντας µια σύγκρι-
ση, η πανεπιστηµιακή παραπαι-
δεία υπολείπεται σε πολλά σε σχέ-
ση µε την σχολική παραπαιδεία. 
Καταρχάς, από άποψη ποσοτική 
τα πανεπιστηµιακά φροντιστήρια 
είναι κατά πολύ λιγότερα σε αριθ-
µό από τα αντίστοιχα σχολικά. Αρ-
κεί να σκεφτεί κανείς ότι φροντι-
στήρια της δευτεροβάθµιας εκπαί-
δευσης υπάρχουν τόσο στα προά-
στια των µεγάλων ελληνικών πό-
λεων όσο και στο κέντρο τους, σε 
µεγαλύτερο, βέβαια, αριθµό. Αντι-
θέτως, τα πανεπιστηµιακά φροντι-
στήρια είναι συγκεντρωµένα στο 
κέντρο και µάλιστα σε σχετικά µι-
κρούς αριθµούς γύρω από τις δι-
άφορες σχολές. 

Κατά δεύτερον, ακόµη και σε µια 
ποιοτική σύγκριση, τα φροντιστή-
ρια της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευ-
σης δεν φαίνεται να υπερέχουν 
των αντίστοιχων οργανισµών της 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Συ-
χνά στελεχώνονται από πτυχιού-
χους µε µικρή πείρα και στοιχει-
ώδη εξειδίκευση, ενώ αυτό που 
κατά βάση προσφέρουν είναι κά-

ποιες καλογραµµένες σηµειώσεις 
ή λύσεις θεµάτων και ασκήσεων, οι 
οποίες παρουσιάζουν αρκετές ανα-
κρίβειες και έλλειψη εµβάθυνσης. 
Αυτό, σε συνδυασµό µε το γεγονός 
ότι η ακαδηµαϊκή ύλη  είναι πολύ 
πιο εκτεταµένη  και έχει υψηλότε-
ρο επίπεδο δυσκολίας από αυτήν 
του Λυκείου, έχει ως αποτέλεσµα 
τα φροντιστηριακά αυτά µαθήµα-
τα να βοηθούν στοιχειωδώς τους 
φοιτητές. ∆εν αµφισβητεί κανείς το 
γεγονός ότι υπάρχουν πολλά επι-
τυχηµένα πανεπιστηµιακά φροντι-
στήρια επανδρωµένα µε έµπειρους 
διδάσκοντες µε πολυετή πείρα και 
καλό βιογραφικό. Απλά στην σχολι-
κή παραπαιδεία τα αντίστοιχα πο-
σοστά οργάνωσης και βαθµού επι-
τυχίας είναι λίγο έως πολύ υψηλό-
τερα - και αυτό διότι οι Νεοέλλη-
νες δίνουν περισσότερη έµφαση 
στην ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 
και συγκεκριµένα στις Εισαγωγι-
κές Εξετάσεις. 

 Ποια τα αίτια της ανάπτυξης 
των  πανεπιστηµιακών φροντι-
στηρίων;

Όσον αφορά τους λόγους της 
ύπαρξης πανεπιστηµιακών φρο-
ντιστηρίων δεν διαφέρουν ιδιαίτε-

στην τριτοβάθµια εκπαίδευση
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ρα από τους λόγους ύπαρξης των αντίστοιχων σχολι-
κών οργανισµών. Βασικά, τα κυριότερα αίτια παραµέ-
νουν ίδια: η επιτυχία στις εξετάσεις, η βελτίωση των 
βαθµών και η υποστήριξη στην διεκπεραίωση εργα-
σιών, τα οποία σε γενικές γραµµές επιτυγχάνονται. 
Ωστόσο, οι λόγοι που οδήγησαν στην διόγκωση αυ-
τού του φαινοµένου είναι πολύ βαθύτεροι και εντοπί-
ζονται σε κάθε πτυχή της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Πρώτα απ’ όλα, από τη µεριά των πανεπιστηµια-
κών φορέων υπάρχουν κάποια στοιχεία που θα µπο-
ρούσαν να βελτιωθούν. Ίσως το πιο σηµαντικό είναι 
η σχέση µεταξύ φοιτητών και καθηγητών που στηρί-
ζεται σχεδόν αποκλειστικά στη παροχή εγκυκλοπαι-
δικών γνώσεων  από την έδρα και όχι σε µια µορφή 
γόνιµου διαλόγου και ερευνητικής διαδικασίας. Επι-
πρόσθετα, πολλά από τα προσφερόµενα συγγράµµα-
τα είναι αρκετά παρωχηµένα ή αναφέρονται σε άλ-
λο επίπεδο γνώσεων, µε αποτέλεσµα να είναι εξαιρε-
τικά δυσνόητα και δύσχρηστα. Ακόµη, η γενική έλ-
λειψη βοηθηµάτων για µια περαιτέρω εξάσκηση και 
εµπέδωση της ύλης, αλλά και ο όγκος των πληροφο-
ριών που καλείται ο φοιτητής να αφοµοιώσει µέσα 
σε σύντοµο χρονικό διάστηµα αποτελούν σηµαντικά 
προβλήµατα, προβάλλοντας ποικίλα εµπόδια στους 

φοιτητές. Συνήθως, οι φοιτητές απλά παίρνουν ορι-
ακά προβιβάσιµο βαθµό και στο επόµενο εξάµηνο 
έχουν ξεχάσει ένα µεγάλο κοµµάτι από τις προσφε-
ρόµενες γνώσεις.

Είναι γεγονός ότι η ύλη που πρέπει να καλυφθεί εί-
ναι αρκετά - και πολλές φορές αδικαιολόγητα - εκτε-
ταµένη. Κι όµως,  ελάχιστοι από τους αρµόδιους φο-
ρείς  έχουν  ενδιαφερθεί για µια αναδιάταξη της ύλης, 
για τον έλεγχο της ποιότητας και την συγγραφή κα-
λύτερων συγγραµµάτων. Επιπροσθέτως, ένα σηµαντι-
κό ποσοστό του ακαδηµαϊκού προσωπικού έχει ανε-
παρκείς τρόπους διδασκαλίας, µικρό ενδιαφέρον και  
διάθεση συνεργασίας µε τους φοιτητές. Τα παραπά-
νω έχουν ως αποτέλεσµα  ένας ικανός αριθµός φοι-
τητών να καταφύγει στη λύση των φροντιστηριακών 
µαθηµάτων, που παρέχουν µεθοδικές και εύχρηστες 
σηµειώσεις και, φυσικά, το απαραίτητο ενδιαφέρον 
από τη µεριά των διδασκόντων.

Βέβαια, σε τέτοιες καταστάσεις σπανίως οι ευθύ-
νες βαρύνουν µόνο την µία από τις δύο πλευρές. Ει-
δικά στον ελληνικό πανεπιστηµιακό χώρο, παρατη-
ρείται το φαινόµενο του «αιώνιου φοιτητή» που σχε-
τίζεται απόλυτα µε το εξεταζόµενο φαινόµενο της πα-
ραπαιδείας. Ένα µεγάλο ποσοστό των Ελλήνων φοι-
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τητών αρχίζουν να σπουδάζουν 
αρκετά αργοπορηµένα σε σχέση 
µε την αρχική εγγραφή τους στην 
σχολή ή ασχολούνται ελάχιστα µε 
τις σπουδές. Ο καθένας είναι φυ-
σικά ελεύθερος να κάνει τις επιλο-
γές του, αλλά οφείλει να µην επι-
βαρύνει το κοινωνικό σύνολο -και 
αν µη τι άλλο, ο «θεσµός» του «αι-
ώνιου φοιτητή» επιβαρύνει οικο-
νοµικά την πολιτεία. Το µεγαλύτε-
ρο ποσοστό των φοιτητών που κα-
ταφεύγουν στα φροντιστήρια προ-
έρχονται είτε από εκείνους που άρ-
χισαν αργοπορηµένα να ασχολού-
νται µε τη σχολή τους, είτε από αυ-
τούς που έχουν ασχοληθεί ελάχι-
στα µε την µελέτη. 

Φυσικά, το ελληνικό εκπαιδευ-
τικό σύστηµα δεν βοηθάει τους 
φοιτητές. Οι περισσότεροι από 
αυτούς αδυνατούν να αποκολλη-
θούν από την εκµάθηση µεθοδο-
λογιών για την επίλυση ασκήσεων  
και γενικότερα την αποστήθιση, τα 
οποία  είχαν µε επι-
µέλεια καλλιεργήσει 
και καρπωθεί από 
τα φροντιστηρια-
κά, αλλά και τα 
σχολικά µαθή-
µατα τους, όσο 
ήταν µαθητές. 
Ας σηµειω-
θεί, ότι µε βά-
ση το παρόν  σύ-
στηµα εισαγω-
γής στην τριτο-
βάθµια εκπαί-
δευση, πολλοί 
είναι οι µαθητές 
που εισάγονται 
σε σχολές άσχε-
τες µε τις προτι-
µήσεις ή τις κλί-
σεις τους. Αυτά απο-
τελούν από µόνα τους 
ανασταλτικούς παρά-
γοντες για ουσιαστική 
µελέτη και ενασχόλη-
ση µε τη σχολή και κα-
θιστούν τη φροντιστηρι-
ακή υποστήριξη ως την εύ-
κολη και δοκιµασµένη  λύση  

για τους φοιτητές.
Συνεπώς, µπορούµε να συµπε-

ράνουµε εύλογα πως η ανάπτυξη 
της πανεπιστηµιακής παραπαιδεί-
ας στη χώρα µας οφείλεται τόσο 
στο ίδιο το εκπαιδευτικό σύστηµα, 
όσο και στις  αδυναµίες διδασκό-
ντων και διδασκοµένων. Ειδάλλως, 
το φαινόµενο αυτό δεν θα είχε τις 
διαστάσεις που έχει λάβει εδώ και 
τρεις περίπου δεκαετίες .

Επίλογος 
Ας  σηµειωθεί εδώ ότι,  από την 

πλευρά της ακαδηµαϊκής κοινότη-
τας,   υπάρχουν αρκετοί καθηγη-
τές που ενδιαφέρονται πραγµατικά 
για την διδασκαλία, ενώ σιγά-σιγά 
αυξάνεται η προσφορά έγκριτων 
συγγραµµάτων  και βοηθηµάτων, 
µεταφράσεων ξένων βιβλίων, κα-
θώς και η αξιοποίηση του διαδι-
κτύου και της ηλεκτρονικής διδα-
σκαλίας, δίνοντας ένα αισιόδοξο 
µήνυµα στον ελληνικό εκπαιδευτι-

κό χώρο. Το επίπεδο εξειδίκευσης 
παραµένει υψηλό µε αποτέλεσµα 
οι Έλληνες φοιτητές, που πραγµα-
τικά ενδιαφέρονται, να καταρτίζο-
νται επαρκώς για να είναι ανταγω-
νιστικοί στον διεθνή χώρο. Απλά 
αυτό επιτυγχάνεται µε µεγαλύτε-
ρη δυσκολία και περισσότερα κω-
λύµατα απ’ ότι γίνεται στα πανεπι-
στήµια των άλλων αναπτυγµένων  
κρατών, µε αποτέλεσµα οι Έλλη-
νες φοιτητές περισσότερο να εξει-
δικεύονται παρά να µορφώνονται.

Επίσης, όσο δεν διορθώνονται 
τα κακώς κείµενα – ούτε από τη 
µεριά των πολιτών ούτε από τη µε-
ριά της πολιτείας- τόσο θα διαιω-
νίζεται το φαινόµενο της παραπαι-
δείας που, αν και προσφέρει γενι-
κά µια κάποια εξειδίκευση και εξα-
σφαλίζει έναν προβιβάσιµο βαθµό, 
αποτελεί ένα αναγκαίο κακό στην 
σηµερινή Ελλάδα, καθώς απορ-
ροφά ένα µεγάλο αριθµό εργαζο-
µένων και συµπληρώνει τα κενά 

της ∆ηµόσιας Εκ-
παίδευσης. Κανείς, 
όµως, δεν µπορεί 
να ισχυριστεί ότι 
η ανάπτυξη της 
παραπαιδείας 
είναι κάτι το 
φυσιολογικό 

και απαραί-
τητο σε ένα 
κράτος που 
σέβεται τον 

εαυτό του. 
Εν τέλει, αν 

πραγµατικά θέ-
λουµε να βελτι-
ώσουµε την ση-

µερινή κατάστα-
ση στην ελληνι-

κή παιδεία, οφεί-
λουµε να αλλά-
ξουµε εκ βάθους 
τις αντιλήψεις 
µας. Όλοι!

Επιµέλεια:
Α.Μ.

Φοιτ. Μαθηµατικού 
Τµήµατος ΕΚΠΑ 
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Στην «Τριτοκοσµική» Αφρική

Φτάνοντας ξηµε-
ρώµατα στο Παρίσι, 
στην πόλη του Φω-
τός, µετά από παρα-
µονή 20 ηµερών στη 
µεγάλη χώρα του Κον-
γκό, το µυαλό είναι θο-
λωµένο. Οι εµπειρίες συ-
µπυκνωµένες και πρωτό-
γνωρες. 

Πριν 8 ώρες είχαµε αφήσει, µαζί 
µε τον π. Θεοδόσιο, τη σχεδόν σκο-
τεινή (λόγω λιγοστών φώτων) Κιν-
σάσα -πρωτεύουσα της Ρεπουµπλι-
κανικής ∆ηµοκρατίας του Κονγκό 
(πρώην Ζαΐρ)-, και φτάσαµε στο πο-
λύφωτο Παρίσι. Αφήσαµε τον «Τρί-
το Κόσµο» και ήρθαµε στον «Πολι-
τισµό». Αφήσαµε τα µικρόβια και 
τις µεταδοτικές αρρώστιες και ήρ-
θαµε στο «καθαρό περιβάλλον».

Αβίαστα και χωρίς σκέψη άρχι-
σα τις συγκρίσεις. Όλα µου φαίνο-
νταν διαφορετικά και όντως είναι.

Παρατηρώ τους ανθρώπους. 
Όλοι τρέχουν. Όλοι κάπου πάνε 
γρήγορα. Αν τους σταµατήσεις και 
τους πεις καληµέρα θα απορήσουν. 
Στην Αφρική άλλοι ρυθµοί. Πιο αρ-
γοί. Πολύ λιγότερα αυτοκίνητα. Λι-
γότερα και σαφώς χειρότερα µέ-
σα µεταφοράς. Αν χαιρετήσεις τον 
κόσµο, όλοι θα σε χαιρετήσουν. Τα 
πρόσωπά τους πιο ήρεµα, ίσως και 
πιο πονεµένα, αλλά σίγουρα πιο 
ήρεµα και µε περισσότερη χαρά. 
Τα παιδιά της Αφρικής έχουν πε-
ρισσότερο φως στα πρόσωπά τους, 
παρ’ όλη τη δερµατική τους από-
χρωση. Έχουν φως στα µεγάλα και 
εκφραστικά µάτια τους, στις κινή-
σεις τους, στην συµπεριφορά τους, 
στο ευχαριστώ τους!

Τους λείπει το φαγητό, το νε-

ρό, η εκπαί-
δευση, το 
σύνθετο παι-

χνίδι, η τηλε-
όραση, οι «δια-

σκεδάσεις», αλ-
λά η συµπεριφορά τους εί-

ναι αγνή, άδολη, αυθεντική… 
Βρίσκουν χαρά στο παραµικρό. 
Τους δίνεις µια απλή καραµέλα 
και σε αντικρίζουν µε βλέµµα 
γεµάτο ευγνωµοσύνη! 

Άκουγα από µικρό παιδί για την 
τριτοκοσµική Αφρική. Περίµενα να 
δω τους υποανάπτυκτους, τους δυ-
στυχισµένους. Τους βρήκα, τους 
αντίκρισα. Και είναι πολλοί. Πάρα 
πολλοί. Αλλά τελικώς βρήκα ανθρώ-
πους να µε ελέγχουν και να ανα-
ρωτιέµαι ποιοι είναι και πού ζουν 
τελικώς οι «τριτοκοσµικοί»! 

Γνωρίσαµε και ζήσαµε ανθρώ-
πους που έχουν αφιερώσει όλο το 
είναι τους, όλη την ύπαρξή τους, 
στην προσφορά, στην ανιδιοτέλεια  
και στην διάδοση του µηνύµατος 
της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην µα-
κρινή χώρα.  

Συναντήσαµε και θαυµάσαµε 
τους φοιτητές της Θεολογικής Σχο-
λής του πρώτου Ορθοδόξου Πανε-
πιστηµίου της Αφρικής στην Κιν-
σάσα, το οποίο οραµατίστηκε και 
υλοποίησε µε πολύ κόπο και αγώ-
να ο σεβαστός σε όλη τη χώρα Σε-
βασµιώτατος Μητροπολίτης Πε-
νταπόλεως κ. Ιγνάτιος, ο οποίος µε 
πολύ σοφία επιστράτευσε και τον 
κατά πάντα άξιο διάδοχό του Σε-
βασµιώτατο Μητροπολίτη Κεντρώ-
ας Αφρικής κ. Νικηφόρο Μικραγι-
αννανίτη.

Εκεί οι αντιθέσεις στις συγκρί-
σεις µεγαλώνουν. 
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Πανεπιστήµιο υποδειγµατικής 
λειτουργίας. Πρότυπη Ορθόδοξη 
Θεολογική Σχολή. 75 φοιτητές. 75 
ιεραπόστολοι. Όλη µέρα εκεί, ή τι 
λέγω, όλα τα 5 χρόνια σπουδής, 
εκεί. ∆εν υπάρχουν τα χρήµατα 
να πάνε στα σπίτια τους. Με κέ-
ντρο έναν λαµπρό βυζαντινό ναό 
αφιερωµένο στην µνήµη του Αγί-
ου Αθανασίου του Αθωνίτη, στον 
οποίο γίνονται καθηµερινά οι βασι-
κές ακολουθίες της Εκκλησίας µας. 
∆εν µπορούσα να κρύψω τα συναι-
σθήµατα κατανύξεως στο πρώτο 
µεγάλο απόδειπνο που συµµετεί-
χαµε εκεί. Με σιγουριά κατάλαβα 
ότι ήταν το καλύτερο πού είχα ζή-
σει στην ζωή µου. Να ακούς 30- 40 
νέους να ψέλνουν χορωδιακά το  
«Μεθ’ ηµών ο Θεός» και το «Κύ-
ριε των ∆υνάµεων». Επιπλέον συ-
νειδητοποιώντας έντονα την κοινή 
λειτουργική εµπειρία µε την Εκκλη-
σία της Αφρικής και το βίωµά µας 
µε τη δική µας, σε κάνει να κατα-
λαβαίνεις το πόσο µαζί και ίδιοι εί-
µαστε µες στην ανθρώπινη διαφο-
ρετικότητά µας. Όλα εκεί προσφέ-
ρονται ∆ωρεάν, χωρίς καµιά επι-
βάρυνση για τους φοιτητές. Από 

την φοίτηση, µέχρι την ένδυση και 
την διατροφή. Γεγονός αδιανόητο 
για την χώρα του Κονγκό. Τίποτα 
δεν γίνεται δωρεάν στην χώρα αυ-
τή. Ούτε δωρεάν παιδεία υπάρχει, 
ούτε δωρεάν υγεία.

Πανεπιστήµιο καθαρό, χωρίς επι-
γραφές, λερωµένους τοίχους, πανό, 
αφίσες, ντουντούκες, καταλήψεις.

Το κάθε πράγµα στην Αφρική το 
δηµιουργούν για να το χρησιµο-
ποιήσουν σωστά. Αλλιώς δεν έχουν 
την πολυτέλεια να το φτιάξουν. 

Επιπλέον µένεις κατάπληκτος 
όταν στην «τριτοκοσµική» Αφρική 
αντίκρισα 6:30 ώρα το πρωί, στην 
αρχή του κυριακάτικου Όρθρου τον 
ναό του Αγίου Ανδρέου στην Κανά-
γκα – το κέντρο όλης της Ορθόδο-
ξης Ιεραποστολικής προσπάθειας 
της χώρας- σχεδόν γεµάτο από πι-
στούς όλων των ηλικιών και µέχρι 
τις 7:30 να έχει γεµίσει και ο κό-
σµος να παραµένει έξω στον ήλιο 
έως στις 11 περίπου που τελείω-
σε η Θεία Λειτουργία. Όπως έµει-
να έκπληκτος και µε την χορωδία 
περίπου 30 παιδιών που έψαλλαν 
βυζαντινά στα Ελληνικά, στα Γαλ-
λικά και στις τοπικές τους διαλέ-

κτους, µε εκπληκτικό τρόπο και µέ-
σα µου αναρωτιόµουν αν σε ολό-
κληρη την Ορθόδοξη Ελλάδα υπάρ-
χουν τέτοιες χορωδίες. Στην ώρα 
του «Κοινωνικού» ο θαυµασµός 
µου µεγεθύνθηκε, όταν στον κατά-
µεστο ναό και στο κάλεσµα του ιε-
ρέως να µεταλάβουν οι πιστοί, δη-
µιουργήθηκε χωρίς καµία αναστά-
τωση και ανησυχία µία σειρά που 
ξεκινούσε από τους ιερείς και τελεί-
ωνε έξω από τον ναό! Στον νου µου 
ήρθαν αντίστοιχες εικόνες από τις 
δικές µας ενορίες! Σε εκείνον τον 
ναό η Πάτρα τους λέει πολλά! Μας 
συνδέει κάτι. Αυτό είναι ο Άγιος 
Ανδρέας! Ο Άγιος είναι πάντα µα-
ζί µας. Πάντα µπροστά µας. Όντως 
οικουµενικός απόστολος. Αφήσα-
µε τον τεράστιο ναό του Πρωτο-
κλήτου των Αποστόλων στην πό-
λη µας και στο Κονγκό αντικρίσα-
µε µε δέος τον µεγαλύτερο ορθό-
δοξο ναό της Χώρας αφιερωµένο 
στην µνήµη του!

Η επίσκεψή στα «τριτοκοσµικά» 
σχολεία τους ήταν η επόµενη έκ-
πληξή µας. Επισκεφτήκαµε σχο-
λεία όλων των βαθµίδων. Η Ορθό-
δοξη Εκκλησία προσπαθεί δίπλα 
από κάθε Ναό που κατασκευάζει 
να οικοδοµεί και ένα σχολείο. Σε 
µερικές περιπτώσεις προηγείται η 
οικοδόµηση του σχολείου από τον 
Ναό. Τα παιδιά διψούν για µάθη-
ση. Μόνο στα σχολεία Lumiere des 
Nations (Φως Εθνών) στην Κανά-
γκα, που ίδρυσε ο γνωστός αείµνη-
στος, µεγάλος και φλογερός ιεραπό-
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στολος π. Χαρίτων Πνευµα-
τικάκης και τα συντηρεί ο δρα-

στήριος Ιεραποστολικός Σύλλο-
γος των Πατρών «ο Πρωτόκλητος» 
φοιτούν δωρεάν πάνω από 1000 
παιδιά.  Παρατηρείς από την πρώ-
τη στιγµή που κυκλοφορείς στις δι-
άφορες πόλεις ότι σε όλα τα σχο-
λεία του Κονγκό οι µαθητές έχουν  
οµοιόµορφο ντύσιµο. Ξεχωρίζουν 
και σε ξαφνιάζει το θέαµα ευχά-
ριστα. Όπως ξαφνιάζεσαι και µε 
την πειθαρχία που επιδεικνύουν 
και µε τον σεβασµό που συµπε-
ριφέρονται. Αδυνατώ να µεταφέ-
ρω την συγκίνηση και το πανηγύ-
ρι που έστησαν οι κάτοικοι όταν 
κατά την επίσκεψη µας στη περι-
οχή Mikalai της Kανάγκα, ο ∆ε-

σπότης τους ανακοίνωσε ότι θα 
ξεκινήσουν οι εργασίες για την 
οικοδόµηση σχολείου δίπλα στην 
υπάρχουσα εκκλησία!

Η σκέψη συνεχίζει και ιλιγγιά. 
∆εν θέλω να επεκταθώ και σε άλ-
λα παραδείγµατα και µορφές της 
αφρικανικής «τριτοκοσµικής» ζω-
ής. Ίσως κάποια άλλη φορά. 

Ο Μητροπολίτης κ. Νικηφόρος 
στο Κονγκό- Κινσάσα µε τον Μη-
τροπολίτη κ. Ιγνάτιο, ο π. Θεολό-
γος Χρυσανθακόπουλος στο κρά-
τος του Κονγκό- Μπράζα και οι 
πολύτιµοι και θαυµάσιοι συνερ-
γάτες τους, ζουν καθηµερινά ένα 

θαύµα. Θαύµατα ζωντανά που 
δεν επιδέχονται αµφισβήτη-
ση. Πώς λειτουργούν όλα αυ-
τά; Πώς ανυψώθηκαν; Ποιος 
τα φροντίζει; Ποιος φροντίζει 
και ταΐζει τα 75 παιδιά του 

πανεπιστηµίου, τα χιλιά-
δες παιδιά των σχολεί-
ων, τα 35 παιδιά του 
Ορφανοτροφείου στο 
Dolisie; Ποιός θα βο-
ηθήσει να τελειώσει 
η κλινική του «Αγί-
ου Λουκά του Ρώσου 

του Ιατρού» στο Pointe 
Noire, των Ναών της 

Αγίας Φωτεινής, του Αγί-
ου ∆ηµητρίου, το σχο-

λείο στο Mikalai, το 
πρώτο µοναστήρι 
του Αγίου Ιωάννου 
του Θεολόγου στο 
Κονγκό; Η λογική 
σταµατάει. Αρχί-

ζει το θαύµα. 
Ή καλύτε-

ρα το θαύ-

µα υπάρ-
χει και χω-
ρίς να σταµα-
τήσει η λογική 
αλλά µάλλον µό-
νο όταν µας απο-
καρδιώσει το αποτέ-
λεσµα του τρόπου της 
το αντιλαµβανόµαστε.

Οι άνθρωποι της Ιε-
ραποστολής έχουν φτά-
σει πολλές φορές στο αδιέ-
ξοδο και συνεχώς παρουσιά-
ζονται λύσεις! Οι ιστορίες που 
µοιράστηκαν µαζί µας πολλές και 
θαυµαστές. Στην Αφρική δεν απο-
γοητεύονται όµως, δεν απελπίζο-
νται, δεν µιλάνε για οικονοµική 
κρίση γιατί την ζουν καθηµερι-
νά, δεν αυτοκτονούν... Ξέρουν ότι 
ο Θεός είναι παρών και στέλνει 
λύσεις. Μέσα στις λύσεις εί-
µαι και εγώ και εσύ και 
εσείς! Όλοι µπορούµε να 
γίνουµε λύσεις και βοή-
θεια. Είτε µε την προσευ-
χή µας, είτε µε τον σταυρό 
µας, είτε  και µε τον οβολό 
µας τον ελάχιστο!

Η «τριτοκοσµική» Αφρι-
κή διδάσκει την πολιτισµέ-
νη και Ορθόδοξη Ελλάδα. 

Επιµέλεια:
Ανδρέας Ε. 

Θεοδωράτος
Πολιτικός Μη-

χανικός, Msc.
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Είµαι 
 λέφτερος!

Μουντό πρωινό Τρίτης στο τρό-
λεϊ. Απέναντί µου ένα παλικαρά-
κι 15-16 χρονών. Φοράει ένα µαύ-
ρο µπλουζάκι µε άσπρα γράµµατα: 
«∆εν ελπίζω τίποτα. ∆ε φοβούµαι 
τίποτα. Είµαι λέφτερος. Νίκος Κα-
ζαντζάκης».

Τα κοιτάζω, τα κοιτάζω... ∆ε µπο-
ρώ να πάρω τα µάτια µου απ’αυτά 
τα γράµµατα. «Είµαι λέφτερος»! 
Τί όµορφη πρόταση! Τι δυνατή!

Θυµήθηκα το «Ελευθερία ή Θά-
νατος». Ελευθερία ή Θάνατος. Πό-
ση λεβεντιά µπορεί να χωρέσει µέ-
σα της µια φράση;

Όµως το βλέµµα µου πέφτει στο 
«∆εν ελπίζω τίποτα. ∆ε φοβούµαι 
τίποτα» και µπερδεύοµαι. Γιατί 
και φοβάµαι και ελπίζω. ∆ε µπο-
ρώ ν’απαρνηθώ την ανθρώπινη φύ-
ση µου. ∆εκαπέντε χιλιάδες πράγ-
µατα φοβάµαι. Μα και µ’όλη µου 
την καρδιά ελπίζω!

Ο νους µου πάει στους στίχους 
του Τίτου Πατρίκιου1: 

«Κι έπειτα για ποια λευτεριά του 
αδέσµευτου µιλάς;

Μες στη σκλαβιά τη θέλω εγώ τη 
λευτεριά σου. 

Μες στη σκλαβιά, που για να κα-
ταλύσεις, 

αναγνωρίζεις πρώτα κι αποδέ-
χεσαι.»

Για ποιά λευτεριά του αδέσµευ-
του µιλάς; Υπάρχει τέτοιο πράγµα 
πάνω σ’αυτή τη γη; 

∆εν είµαστε πια παιδιά, και οι 
σκλαβιές τριγύρω αλλά και µέσα 
µας όλο και πληθαίνουν. Σκλαβιά 
στην τράπεζα, στο ∆.Ν.Τ., στα πά-
θη µας και τον κακό εαυτό µας, 
σκλαβιά στις σκέψεις µας, στη λο-
γική µας, στους φόβους µας, σκλα-
βιά και στις χίλιες-µύριες υποχρε-

ώσεις µας, σ’ένα άρρωστο κορµί, 
σκλαβιά ακόµα-ακόµα σε κάποιον 
άλλο άνθρωπο, στη φθορά και το 
θάνατο... Για ποιά λευτεριά του αδέ-
σµευτου µιλάς;

Άλλο πράγµα γυρεύω.
Άλλη λευτεριά είν’αυτή που ζητώ.
Μες στη σκλαβιά τη θέλω εγώ τη 

λευτεριά σου! Αν µιλάµε για σκλα-
βιά που µπορεί να καταλυθεί, πάει 
καλά. Με τις άλλες τί γίνεται; Πώς 
µπορεί κανείς να ‘ναι πολιορκηµέ-
νος κι ελεύθερος µαζί;

                                                          ...
Κάτι τέτοιες σκέψεις τριγυρνού-

σαν στο κεφαλάκι µου όταν έπεσε 
στα χέρια µου ένα φυλλάδιο µε λό-
γους του οσίου Σιλουανού του Αθω-
νίτου2. Ξεφυλλίζοντάς το έφτασα 
σ’ένα κεφάλαιο µε τίτλο «Η αληθινή 
ελευθερία». Ώπα, λέω. Εδώ είµαστε!

«Όλοι µας ταλαιπωρούµαστε 
στη γη και ζητάµε ελευθερία, µα 
λίγοι ξέρουν τί είναι η ελευθε-
ρία και πού βρίσκεται. Κι εγώ 
θέλω επίσης ελευθερία και την 
αναζητώ µέρα και νύχτα. Έµα-

θα πως βρίσκεται κοντά στο Θεό 
και δίνεται απ’Αυτόν σ’όσους 
έχουν ταπεινή καρδιά, σ’όσους 
µετανόησαν και έκοψαν το θέ-
ληµά τους ενώπιον του Κυρίου».

Και παρακάτω, «Ο Κύριος µας 
έδωσε την εντολή να αγαπάµε 
ο ένας τον άλλον. Αυτή είναι η 
αληθινή ελευθερία: η αγάπη για 
το Θεό και τον πλησίον».

Άλλο πάλι και τούτο! ∆ε θυµίζει 
σε τίποτα τη συνταγµατικά κατοχυ-
ρωµένη ελευθερία µας ή τις παρα-
πάνω φιλοσοφίες. Εδώ µιλάει για 
ταπείνωση, για θυσία και για αγά-
πη! Εδώ λέει πως η ελευθερία δεν 
είναι δικαίωµα για το οποίο πα-
λεύουµε, αλλά δώρο που µας δίνε-
ται άνωθεν αν το ζητήσουµε...Θέ-
τει ως προϋπόθεση της ελευθερί-
ας την υπακοή!

Κύριε ελέησον! Τι µυστήρια πρά-
µατα είν’αυτά... 

Επιµέλεια:
Μαριαλένα Μωραϊτου

τελειοφ. Νοµικής 
Αθηνών

1  Τίτου Πατρίκιου, «Πάθη»
2 Οσίου Σιλουανού του Αθωνίτου, 

«Η γνωριµία µε το Θεό»,  Φωνή 
των Πατέρων, τ. 24, Ωρωπός Αττι-
κής, 2009
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Το να µιλάς για την κρίση στην 
εποχή της κρίσης είναι  αρκετά 
ενδιαφέρον. Kάποιες σκέψεις θα 
σας µεταφέρω, κάποιες προσωπι-
κές αντιλήψεις  και κάποιες από-
ψεις από διαβάσµατα που κάνει ο 
καθένας.

Τι είναι κρίση;
Τι είναι κρίση; Τι σηµαίνει στα 

ελληνικά κρίση. Μην απαντήσετε, 
οι έννοιες είναι πάρα πολλές. Όσα 
λεξικά και να ψάξετε θα βρείτε πά-
ρα πολλές. Ως χριστιανοί, ξέρουµε 
πως υπάρχει η έννοια της κρίσης 
που σηµαίνει ∆ίκη και λέω· µήπως 
η κρίση είναι µια µορφή θείας δί-
κης; Μήπως για όσους πιστεύουµε 
στον Θεό, η κρίση είναι µια µορ-
φή θείας δίκης, ένας τρόπος για να 
µας δώσει ένα µήνυµα ο Θεός πως 
κάπως ξεφύγαµε, ότι ίσως δώσα-
µε έµφαση περισσότερο σε υλικά 
αγαθά, ότι δεν στηριχτήκαµε στην 
πρόνοια, στην προσευχή στην βοή-
θειά του; Μήπως ο Θεός µας χτυ-
πάει καµπανάκι για να µας βοηθή-
σει; Μήπως παρασυρθήκαµε;

Αν δεχτούµε πως η κρίση είναι 
ένα καµπανάκι από τον Θεό, ότι 
ξεφύγαµε, ίσως τότε να πρέπει να 
αναζητήσουµε το πιο  σηµαντικό 
φάρµακο, το αντίδοτο στην κρίση.

Αν διαβάσουµε τα κείµενα της 
εκκλησίας µας, θα δούµε ότι µι-
λούν για ελπίδα, θα δούµε ότι µι-
λούν για την σταυροαναστάσιµη 
πορεία. Τι σηµαίνει αυτό; Ότι, ως 
χριστιανοί, πιστεύουµε πως µετά 
την Σταύρωση ακολουθεί  η Ανά-
σταση. Και ζούµε τη Μ. Εβδοµά-

Αποσπάσµατα από την Οµιλία που συνδιοργάνωσαν στο Πανεπιστήµιο η Χριστιανική Φοιτητική ∆ράση (Χ.Φ.∆.) 
και η Χριστιανική Φοιτητική Ένωση (Χ.Φ.Ε.), µε Οµιλητή τον κ.. Κωνσταντίνο Χολέβα, Πολιτικό Επιστήµονα*.

δα, θλιβόµαστε µε τα πάθη του Κυ-
ρίου, αλλά προσµένουµε την Ανά-
σταση. Μήπως και αυτό είναι ένα 
µήνυµα που µας δίνει την ελπίδα; 
Και ως λαός, και ως άνθρωποι. Άλ-
λωστε όπως λέει ο λαός µας «και 
τούτος ο ανήφορος, κατήφορο θα 
φέρει». Υπάρχουν οι δύσκολες µέ-
ρες, θα έρθουν οι καλύτερες. Πά-
ντως εµείς, ως Ορθόδοξοι χριστια-
νοί και ως Έλληνες πολίτες, και ως 
άνθρωποι που µελετούµε το παρελ-
θόν, δεν πρέπει να απαισιοδοξού-
µε για το µέλλον. ∆ιαφωνώ ριζικά 
µε γνωστούς φιλοσόφους και αρ-
θρογράφους που λένε για το «fi nis 
Graeciae», για το τέλος της Ελ-
λάδος. Το τέλος του Ελληνισµού, 
«fi nis Hellenismi», δεν έρχεται και 
δεν πρέπει εµείς να πιστέψουµε ότι 
όλα τελείωσαν µοιρολατρικά.  Όταν 
βλέπω τέτοια κείµενα, τέτοια ανα-
γνώσµατα, µε όλο το σεβασµό στα 
πρόσωπα που τα γράφουν -για κα-
λό τα γράφουν, για να µας αφυπνί-
σουν- απαντώ πως είµαι αισιόδο-
ξος επειδή είµαι Ορθόδοξος, επει-
δή είµαι Έλληνας Ορθόδοξος. Πά-
νω απ’ όλα, διαβάζοντας την Καινή 
∆ιαθήκη  βρίσκω την ελπίδα, βρί-
σκω την ανάγκη να πιστέψω και να 
ελπίσω περισσότερο. Όµως διαβά-
ζοντας και ως Έλληνας την ιστορία 
µου, παίρνω µηνύµατα ότι αυτός ο 
λαός έχει στο dna, στην πίστη του, 
στην ψυχή του, αντισώµατα.

Μήπως µας θυµίζει κάτι;
Ο τόπος έχει περάσει ξανά δύ-

σκολες στιγµές. Τώρα λέµε «τι κά-
νει το κράτος»; Όπως λέµε «τι κά-
νει η Εκκλησία»; Όλοι µας, όµως,  

είµαστε Εκκλησία. Όλοι µας είµα-
στε υπεύθυνοι για το τι κάνει το 
κράτος. Όσοι είστε φοιτητές της 
Νοµικής ή των Πολιτικών Επι-
στηµών θα θυµάστε πως ένα από 
τα στοιχεία του κράτους είναι ο 
λαός. Εµείς, είµαστε κοµµάτι του 
κράτους. Αλλά ακόµη περισσότε-
ρο θα σας θυµίσω ότι επιβιώσα-
µε σε κρίσεις µεγαλύτερες και πιο 
δύσκολες, χωρίς να έχουµε κρά-
τος. Πότε; Στην Τουρκοκρατία. Εί-
χαµε κράτος µε την έννοια τη νο-
µική; Όχι. Πολιτειακά κράτος δεν 
είχαµε. Τι είχαµε; Πώς επιβιώσα-
µε; Πώς σήµερα έχουµε ορθόδοξη 
πίστη και ελληνική γλώσσα; Πώς 
κρατήσαµε τα στοιχεία µας αυτά; 
Πώς αντέξαµε; Πώς πέτυχε το ’21 

Είµαι 
 λέφτερος!

21



µετά από 80 επαναστάσεις που δεν 
πέτυχαν; Και αυτό είναι ένα µήνυ-
µα εµµονής και επιµονής. Στα σχο-
λικά βιβλία λένε για δύο ατυχείς 
εξεγέρσεις· του ∆ιονυσίου Φιλοσό-
φου, που τον έγδαραν ζωντανό στα 
Γιάννενα το 1611, και τα Ορλωφι-
κά, τότε που υποσχέθηκαν οι ναύ-
αρχοι αδερφοί Ορλώφ, της Μεγά-
λης Αικατερίνης να έρθουν να µας 
βοηθήσουν. Τελικά αδιαφόρησαν 
και έµεινε µόνος του ο Κατσώνης.  
Και δεν έγιναν µόνο αυτές. Ογδό-
ντα επαναστάσεις πραγµατοποιή-
θηκαν µέχρι τελικά να γίνει η απε-
λευθέρωση. Και πως επιβιώσαµε; 
Τι είχαµε; 

Είχαµε Εκκλησία που κρατούσε 
την πίστη, την αισιοδοξία, κρατού-
σε ένα όραµα. Μιλώντας για Ανά-

ήταν στα ελληνικά, έτσι σώθηκε η 
γλώσσα. 

Τι άλλο είχαµε; Είχαµε Μεγάλη 
Ιδέα! Παρεξηγηµένη σήµερα από 
πολλούς. Στα σχολικά βιβλία σήµε-
ρα δεν υπάρχει ή υπάρχει µε µια 
µορφή κάπως αρνητική. Τι έλεγε η 
Μεγάλη Ιδέα; Έλεγε πως αυτός ο 
λαός έπρεπε να πάψει να είναι υπό-
δουλος. Μια ιδέα που ξεκίνησε επί 
Φραγκοκρατίας όταν οι σταυροφό-
ροι το 1204 πήραν την Κωνσταντι-
νούπολη και ανδρώθηκε επί Τουρ-
κοκρατίας, το «πάλι µε χρόνια µε 
καιρούς». Και τότε έπρεπε να υπάρ-
χει αυτή η ιδέα. Έπρεπε να υπάρχει 
γιατί  το όραµα ξυπνάει τον σκλα-
βωµένο λαό να προχωρεί. 

Τι άλλο είχαµε; Αγάπη στα γράµ-
µατα. Παράδειγµα· ένα παιδάκι 
ονόµατι Νικολάκης, ξεκινά το 1750 
από ένα νησί του Αιγαίου και φεύ-
γει αφού έµαθε τα κολλυβογράµµα-
τα από έναν ιερέα εκεί, πάει στη 
Σµύρνη, στην Ευαγγελική σχολή 
-πανεπιστήµιο για την εποχή, µε-
γάλη σχολή.  Κάθεται πέντε χρόνια 
εκεί, µακριά από τους γονείς του µε 
ένα τριµµένο ρασάκι, µε ένα κερά-
κι να πέφτει πάνω από στα βιβλία 
του, µε τρύπια παπούτσια, µε µη-
δέν χαρτζιλίκι από τους γονείς του, 
χωρίς επικοινωνία µαζί τους -µιας 
και τότε δεν υπήρχαν ούτε φαξ, ού-
τε κινητά. Οι γονείς του πέντε χρό-
νια ήξεραν ότι ο Νικολάκης ήταν 
στο έλεος του Θεού, ότι µάθαινε 
γράµµατα. Και παρ’ όλες τις δυσκο-
λίες ο Νικολάκης έµαθε και τα αρ-
χαία ελληνικά του Οµήρου και του 
Θουκυδίδη και των Πατέρων και 
όλη την Καινή ∆ιαθήκη απέξω και 
τη Θεολογία πολύ καλά και γαλλι-
κά και ιταλικά και λατινικά και φυ-
σική και µαθηµατικά και ιατρική. 
Ο Νικολάκης  Καλλιβρούτσης, εί-
ναι ο Αγ. Νικόδηµος ο Αγιορείτης, 
που έφυγε από την Νάξο γιατί αγα-
πούσε τα γράµµατα. Και ζωγραφί-
ζει την καρδιά και περιγράφει τη 
λειτουργία του αίµατος και θυµά-
ται απ’ έξω τους Πατέρες και πάει 

σταση, ο Έλληνας πίστευε και στην 
Ανάσταση του Γένους. Κάθε Πάσχα 
που χτυπούσαν οι καµπάνες –και 
επέτρεπε ο Τούρκος να χτυπούν οι 
καµπάνες και να πέφτουν και οι 
µπαταριές (πυροβολισµοί)- ο Έλλη-
νας έλεγε «Χριστός Ανέστη», προ-
σέθετε και «η Ελλάς Ανέστη». Η εκ-
κλησία κράτησε και την εθνική συ-
νείδηση, µε την έννοια του γένους 
των Ρωµηών, των ορθοδόξων Ελ-
λήνων. Έλληνες και Ρωµηοί και 
Γραικοί και τα τρία ονόµατα χρη-
σιµοποιήθηκαν από Αγίους, από 
οµολογητές και από ήρωες του ’21 
και από διανοούµενους. Το «Ρωµη-
ός» είναι πιο Χριστιανικό, το «Γραι-
κός» είναι από τον Αριστοτέλη πιο 
αρχαιοελληνικό και πιο ευρωπαϊ-
κό. Στη συνέχεια το «Έλληνας» τα 
καλύπτει όλα και γι’ αυτό σήµε-
ρα το χρησιµοποιούµε πιο πολύ. 
Η Εκκλησία κράτησε τη γλώσσα. 
Οι Καππαδόκες στα χωριά του Αγ. 
Αρσενίου και του Γέροντος Παϊσί-
ου, µιλούσαν τούρκικα, ήταν τουρ-
κόφωνοι. Πολλοί από εσάς µπορεί 
να έχετε παππούδες και γιαγιάδες 
που ήρθαν από τη Μικρασία και 
µιλούσαν τούρκικα. Πώς κράτη-
σαν επί πέντε αιώνες οι Καππα-
δόκες, που είχαν υποδουλωθεί νω-
ρίτερα; Τούρκικα µιλούσαν εκεί, αλ-
λά οι Ορθόδοξη Θεία Λειτουργία 

22



σε ένα νησί µε τον γέροντά του και 
θυµάται απ’ έξω όλους τους Αρχαί-
ους και όλη την Καινή ∆ιαθήκη και 
γράφει βιβλίο µε παραποµπές,  χω-
ρίς να έχει πρόσβαση στα βιβλία, 
ούτε διαδίκτυο την εποχή εκείνη. 
Γιατί µάθαιναν να διαβάζουν. Μά-
θαιναν να κοπιάζουν. Και διερω-
τώµαι· η παιδαγωγική φιλοσοφία 
των τελευταίων δεκαετιών που λέει 
«µη βάζεις κόκκινο στα γραπτά του 
παιδιού», «µην το κουράζεις πολύ», 
«µην του βάζεις πολλές ασκήσεις», 
«µην του βάζεις πολλή γραµµατι-
κή», «µην γράφει έκθεση αλλά µόνο 
περίληψη», «µη µαθαίνει κανόνες», 
«µη µαθαίνει τόνους και πνεύµα-
τα» -γιατί τα καταργήσαµε για οι-
κονοµία  χρόνου και µάλλον ανορ-
θόγραφα βγαίνουν τα παιδιά- αυ-
τό το «µη, µη, µη…» βοήθησε; Γιατί 
τα παιδιά την εποχή του Νικολάκη 
-Αγ. Νικοδήµου- µάθαιναν γράµµα-
τα, υπό δουλείαν, χωρίς τα στοιχει-
ώδη υλικά µέσα και ήξεραν άπται-
στα και τα αρχαία και τα νέα ελλη-
νικά και χειρίζονταν τα πάντα και 
ήταν και ρήτορες και συγγραφείς; 
Ερώτηµα το θέτω για όσους ασχο-
λείστε µε την παιδαγωγική.

Τέλος, τι άλλο είχαµε; Είχαµε ιδι-
ωτική πρωτοβουλία µε εθνική συ-
νείδηση. Είχαµε επιχειρηµατίες, 
εµπόρους, ναυτικούς µε εθνική συ-
νείδηση. Έφευγε ένα φτωχό παιδί 
από τα Γιάννενα, ο Ζώης Καπλά-
νης –που έµαθε και αυτός γράµµα-
τα το βράδυ, διαβάζοντας στο µα-
γαζί του εµπόρου αφεντικού του 
πάνω στα σακιά- πήγε στη Ρωσία 
έγινε έµπορος, έγινε πλούσιος, αλ-
λά τα χρήµατα τα έστελνε στα Γιάν-
νενα για να γίνει η σχολή που εί-
ναι γνωστή ακόµα και σήµερα, η 
«Καπλάνειος Σχολή». Εθνικοί ευ-
εργέτες· επιχειρηµατίες, έµποροι, 
ναυτικοί. 

Να λοιπόν πως επιβιώσαµε χω-
ρίς κράτος! Με Εκκλησία, όραµα 
τη Μεγάλη Ιδέα, αγάπη στα Γράµ-
µατα, ιδιωτική πρωτοβουλία και 
Ανθρώπους µε εθνική συνείδηση.

«∆υστυχώς Επτωχεύσαµε»
Και να πω και άλλη µια ιστορία, πιο κοντινή στα σηµερινά. Σήµερα 

ακούµε για πτώχευση, τι σηµαίνει αυτό; Που θα πάει η Ελλάδα αν συµβεί 
αυτό; ∆εν είµαι οικονοµολόγος να σας πω τι ακριβώς σηµαίνει πτώχευ-
ση. Ναι έχει ξαναγίνει, πραγµατική, επίσηµη πτώχευση. Και πιο το απο-
τέλεσµα; Αφυπνισθήκαµε, φιλοτιµηθήκαµε και απελευθερώσαµε εκατοµ-
µύρια υποδούλους Έλληνες. Θα σας πω το ιστορικό παράδειγµα· 1853, 
πρωθυπουργός Χαρίλαος Τρικούπης. ∆ανείζεται και ξεπληρώνει προη-
γούµενα και προπροηγούµενο δάνειο. Ζητά από την Αγγλία προνοµια-
κούς όρους για να ξεπληρώσει τα προηγούµενα δάνεια και του λένε οι 
Άγγλοι θα σου δώσουµε δάνειο αν υποθηκεύσεις τα εθνικά σου θέµατα 
στην Αγγλία. Τότε ήταν το Μακεδονικό και το Κρητικό ζήτηµα -δεν εί-
χαν ενωθεί ακόµα µε την Ελλάδα. Και λέει ο Τρικούπης «όχι, δεν υπο-
θηκεύω την εξωτερική µου πολιτική στη Βρετανία και σε οποιαδήποτε 
άλλη δύναµη». Έτσι κάνει την ιστορική δήλωση «∆υστυχώς επτωχεύ-
σαµεν». Αλλά είπε και µια άλλη φράση που δείχνει την ελπίδα ενός πο-
λιτικού µεγαλεπήβολου: «η Ελλάς προώρισται (δηλ. είναι προορισµένη) 
να ζήσει και θα ζήσει». Και τον διώχνουν και δεν βγήκε καν βουλευτής. 
Συνεχίζεται η ιστορία. Παίρνει τελικά δάνειο η Ελλάδα. ∆εύτερο πλήγµα 
το 1897, Ελληνοτουρκικός πόλεµος, ατυχής. Υποχωρούµε και φτάνουν 
οι Τούρκοι µέχρι τη Λάρισα. Τρίτο πλήγµα, το 1898 εγκαθίσταται στην 
χώρα µας η «Τρόικα» της εποχής εκείνης.  Έξι δυνάµεις µεγάλες δυνά-
µεις ευρωπαϊκές µπήκαν στην Ελλάδα και έπαιρναν δια νόµου όλα τα 
έσοδα που είχε το κράτος από τα κρατικά µονοπώλια, ∆ηλαδή σπίρτα, 
τσιγάρα, πετρέλαιο, αλάτι, τραπουλόχαρτα και τα τελωνεία Πειραιώς και 
Λαυρίου τα ήλεγχαν ξένοι. Άρα το ελληνικό δηµόσιο ταµείο έχανε ση-
µαντικά έσοδα. Αυτή η Ελλάδα η πτωχευµένη που είχε υποστεί ∆ιεθνή 
Οκονοµικό Έλεγχο, κατόρθωσε σε λίγα χρόνια να µεγαλώσει τα σύνορά 
της (Μακεδονικός Αγώνας) και το 1912-1913 να απελευθερώσει Ήπει-
ρο, Μακεδονία, Κρήτη, νησιά Αιγαίου και να ετοιµάσει την απελευθέ-
ρωση της Θράκης. Γιατί η πτώχευση του 1983 δεν οδήγησε σε απαι-
σιοδοξία, σε αυτό το γκρίζο που βλέπουµε σήµερα, σε κατάθλιψη, αδι-
αφορία, άρνηση του ανθρώπου για δηµιουργικότητα. Γιατί δεν οδήγη-
σε όλο αυτό και τότε σε κατάθλιψη; Γιατί υπήρχαν πνευµατικές αξίες.

Να θυµίσω ότι  το 1896 ένας τσαρουχοφόρος νερουλάς ονόµατι Σπύ-
ρος Λούης κερδίζει το Μαραθώνιο και η Ελλάδα απογειώνεται. Γίνεται 
παγκοσµίως γνωστή. Χρυσό στο Μαραθώνιο των Ολυµπιακών Αγώνων, 
των πρώτων της νεώτερης εποχής. Και ρωτούν το Σπύρο Λούη «τι βι-
ταµίνες πήρες;» -δεν υπήρχαν τότε τα αναβολικά- «ποιον είχες προπο-
νητή;». Και απαντάει, «το βράδυ προ του αγώνος νήστεψα και προσευ-
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χήθηκα στο εκκλησάκι  του Μαραθώνα» -ο Μαραθώνας ήταν  µακριά 
από την Αθήνα, µια µέρα δρόµος- «Νήστεψα και κοινώνησα και προσευ-
χήθηκα όπως λέει η µάνα µου. Και η Παναγία µού ‘δωσε το µετάλλιο.»

∆εύτερη σηµαντική πνευµατική αξία που είχαν οι άνθρωποι  την επο-
χή εκείνη είναι η αυτοθυσία. Θα µου πείτε «και σήµερα είναι εύκολο»; 
Αυτοθυσία είναι ένας γονιός που θυσιάζει τη διασκέδασή του, για παρά-
δειγµα, για να µπορεί να κάτσει να διαβάσει τα παιδιά του. Κι αυτό είναι 
αυτοθυσία. Την εποχή εκείνη η αυτοθυσία εκφράσθηκε στο πρόσωπο 
ενός ήρωα, του Παύλου Μελά, που έφυγε από τα σαλόνια των Αθηνών 
για να θυσιασθεί στην τουρκοκρατούµενη Μακεδονία. Ο πατέρας του 
ήταν δήµαρχος, ο πεθερός του ο ∆ραγούµης πρωθυπουργός και όµως 
πήγε τρεις φορές στις λάσπες της Μακεδονίας για να αφυπνίσει το γένος. 

Τρίτον. Ένας Γεώργιος Αβέρωφ έβαλε χρήµατα και έδωσε  το µισό του-
λάχιστον κεφάλαιο για οικοδοµηθεί το θωρηκτό Αβέρωφ  του Βαλκανι-
κού πολέµου, το πλοίο αυτό το µεγάλο.  

Και τέταρτο στοιχείο,  το κυριότερο. Οι Έλληνες του 1893-1912  εί-
χαν  πίστη για τη συνέχεια του ελληνισµού. Τι είναι η συνέχεια του Ελ-
ληνισµού, είναι η διαχρονική του πορεία όπως τεκµηριώνεται ιστορι-
κά.σµού; Είναι η αίσθηση ότι χρωστούµε στους Αρχαίους και τους Βυ-
ζαντινούς. Όχι φυλετικά. Ποτέ!  Ο ελληνορθόδοξος τρόπος σκέψεις δεν 
σκέπτεται φυλετικά. Το απορρίπτουµε αυτό. Πνευµατικά! Πολιτιστικά! 
Μια συνέχεια του Ελληνισµού στον χρόνο και στον χώρο, µία ενότητα 
αξιών ανά τους αιώνες. 

Η κρίση ως αφύπνιση και ο ρόλος της Παιδείας
Μήπως, τα τελευταία χρόνια έχουµε πέσει στα δίχτυα ενός ευδαι-

µονισµού,  µε τη µανία για καλοπέραση που 
µας διδάσκουν η τηλεόραση και οι διαφηµί-
σεις; Όσα αγοράζουµε τις τελευταίες δεκαε-
τίες ήσαν χρήσιµα; ∆εν λέω να είµαστε µε 
το τριµµένο παπούτσι του Αγίου Νικοδή-
µου. Προφανώς όχι!  Μήπως όµως υπερ-
χρεωθήκαµε ως άτοµα και ως οικογένει-
ες;  Μήπως και ως κράτος κάναµε το ίδιο; 
Μήπως υπερδανειζόµασταν και για πολ-
λούς λόγους µε αποτέλεσµα σήµερα να µη 
µπορούµε να ξεπληρώσουµε τα πρώτα δά-
νεια και να παίρνουµε καινούρια κυρίως 
για να ξεπληρώσουµε τα παλιά; Αυτό µας 
οδηγεί στην αναζήτηση πιο πνευµατικών 
αξιών. Πιστεύω λοιπόν, όπως είπα και 
στην αρχή, ότι ο Θεός δίνει µερικές φο-
ρές την κρίση, δίνει τη δυνατότητα να 
ξανασκεφτούµε ποιοι είµαστε, πού πά-

µε, γιατί πάµε και τι λάθη κάνουµε. 
Και θέλω να πιστεύω ότι στη συ-
ζήτηση για την παιδεία που γίνε-
ται πρέπει να µένουµε µόνο στον 
τρόπο εισαγωγής στα Πανεπιστή-
µια ή µόνο στη διοίκηση. Το ερώ-
τηµα «τι ανθρώπους βγάζουµε;». 
Τον homo economicus, τον κατα-
ναλωτή, τον άνθρωπο που είναι θύ-
µα της διαφήµισης, θύµα των µε-
γάλων τραπεζών, των δανείων; Ή 
άνθρωπο ανεξάρτητο ο οποίος έχει 
συνείδηση ηθική, ο οποίος σέβε-
ται το παρελθόν του, ξέρει την ιστο-
ρία του; Γι’ αυτό θέλω να ελπίζω 
πως µέσα στην όλη κρίση, σύγκρι-
ση, επίκριση που κάνουµε χωρίς 
όµως υπο-κρισία, θα καταλάβουµε 
ότι το µέλλον του τόπου είναι µια 
παιδεία περισσότερο ανθρωπιστι-
κή, µια παιδεία µε µεγαλύτερη έµ-
φαση σε αρχές και αξίες, µια παι-
δεία που θα βγάζει άνθρωπο -άνω 
θρώσκοντα- σε αντίθεση µε τις λα-
τινικές γλώσσες όπου ο άνθρωπος 
είναι homo, χώµα, ύλη. Να είναι 
µια παιδεία η οποία δεν θα µας 
αποκόψει ούτε από τη γλώσσα µας, 
την ενιαία ελληνική. Γιατί αρχαία, 
βυζαντινά, ευαγγελικά, είναι µία η 
γλώσσα µας. ∆εν είναι ξένη γλώσ-
σα τα αρχαία, µία είναι η γλώσσα 
µας. Ούτε από την ιστορία µας να 
αποκοπούµε ούτε από ορθόδοξα 
θρησκευτικά µας. Άλλωστε σήµε-
ρα σε όλη την Ευρώπη βλέπουµε 
να επανέρχεται µε έµφαση η ανά-
γκη για περισσότερη ανθρωπιστι-
κή παιδεία. 

* Τα αποσπάσµατα που δηµοσιεύ-
ουµε έχουν τύχει επεξεργασίας κατά 
τη µεταφορά τους από τον προφορι-
κό στον γραπτό λόγο από τον κ. Κων-
σταντίνο Χολέβα, τον οποίο ευχαρι-
στούµε θερµά.
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Εσχάτη 
ώρα.

-Εν ειρήνη του Κυρίου δε-
ηθώµεν…

Έξω χαµός, σκύλοι άγριοι αν-
θρωπόµορφοι, µε κάθε φονι-
κό σύνεργο στα χέρια, τρέχουν 
λυσσασµένοι να δώσουν θάνα-
το. Έτσι απλά, χωρίς αιτία, χω-
ρίς όφελος, σφάζουν και σφάζο-
νται σ’ αιµατηρό µεθύσι. «Οξείς 
οι πόδες αυτών εκχέαι αίµα…»

-Υπέρ ευκρασίας αέρων…
Νεφέλη ραδιενεργή, λευκή 

πνιγηρή σκόνη, πηχτός σαν λά-
δι άνεµος, ριπές καυτές και βουή 
απελπισίας ζώνουν τον ουρανό 
του Χοκκάϊντο, µόνος τόπος που 
απόµεινε πια ζωή –έστω και λι-
γοστή. Κροτάλισµα ελικόπτερου, 
έλικες που σκίζουν την οµίχλη 
και αγωνία, πού να πιάσει στε-
ριά σ’ αυτόν τον ουράνιο θανα-
τερό ωκεανό…

-Υπέρ πλεόντων…
Θάλασσα αχνιστή, πρασινο-

κίτρινη βρωµερή ψαρόσουπα, 
ατµίζει και ανατριχιάζει. Αχταρ-
µάς και κυκεώνας, καράβια, σπί-
τια, ζώα και άνθρωποι, πλεούµε-
να παλινδροµούν στ’ απανωτά 
τσουνάµι. Παφλασµοί, φούσκες 
ηφαίστεια και κύµατα ογκόλι-
θοι που σβήνουν κάθε τόσο στην 
ανταριασµένη και χαρακωµένη 
στεριά…

-Στώµεν καλώς, στώµεν 
µετά φόβου!

Αδύνατο να σταθεί άνθρωπος. 
Η γη βγάζει σπυριά, το χώµα 

υποχωρεί, ατµοί δυσώδεις ανα-
δύονται από τα έγκατα. Ήλιος 
θολός βυσσινοκόκκινος, καθρε-
φτίζεται σε σταχτί νερόλακκους 
και ιδρωµένα κουφάρια. Κουφά-
ρια παντού γύρω, χαλί κουφάρια 
αγκυλωµένα, αγνώριστα, γυαλί-
ζουν σα λεωφόρος µετά από νε-
ροποντή. Βρέχει στάχτη –ξανά 
και ξανά και ξανά, στάχτη και 
πανικό…

-Αµήν, αµήν, αµήν.
Συµφωνία ζωής από το σώµα 

των πιστών. Όσοι σήµερα, στο 
εδώ και το πανταχού, στο νυν 
και στο αεί, συναγµένοι στη λει-
τουργία, µάλλον τη στερνή -κι αν 
προκάνει ν’ απολύσει. Πουλιά 
νεκρά στάζει ο ουρανός απέξω, 
η ζέστη αφόρητη, η ραδιενέργεια 
λιώνει σάρκες, η ανάσα αναπο-
φάσιστη να βγει. Ώρα σηµαδια-
κή, ώρα µηδέν, καιρός φονιάς, 
«καιρός του ποιήσαι τω Κυρίω». 

-Μετά φόβου Θεού…  
Μετάληψη εις ζωήν αιώνιον. 

Οι δήµιοι ζυγώνουν, η πυρκα-
γιά τους παραβγαίνει στην τε-
λική ευθεία, µα το «µικρό ποί-
µνιο» των στερνών πιστών δε 
σκιάζεται πια. Ο Κύριος εγγύς. 
Μαύροι καπνοί σαν θόλος ζώ-
σανε την παγόδα του Αγίου Τα-
καχίρο. Όλα τελειώνουν, όλα τέ-
λεια. Μαραναθά! 

Επιµέλεια:
Μανώλης Παντερής

Λέκτορας Α.Π.Θ.                        
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Η Εκκλησία σήµερα: 

Έκκληση για να τη δούµε 
αλλιώς!

Ένα είναι το επίκαιρο θέµα αυτή την περίοδο, η πολυσυζητηµένη 
«κρίση» που αντιµετωπίζει η χώρα µας. Είναι το κυρίαρχο ζήτηµα στις 
ειδήσεις, στα χείλη των ανθρώπων που συναντιούνται για να πουν τα 
νέα τους.. Και η συζήτηση αυτή περιλαµβάνει απόψεις, επικρίσεις, απο-
ρίες, οργή, αγανάκτηση και  δυσοίωνες προβλέψεις για το αβέβαιο µέλ-
λον που µας περιµένει. Η δική µου αίσθηση πάνω στο θέµα είναι κά-
πως αόριστη και µπερδεµένη. Ένα είναι σίγουρο: Όταν µια χώρα έχει 
πρόβληµα, τότε δε µπορεί να πάσχει µόνο η οικονοµία για παράδειγ-
µα, που είναι και η πιο εµφανής στις µέρες µας, αλλά µικρές ή µεγα-
λύτερες ρωγµές θα συναντήσει κανείς σε όλους τους τοµείς που τη δι-
έπουν. Κι αυτό, γιατί οι ίδιοι οι άνθρωποι πρώτα απ’ όλα άρχισαν να 
«ραγίζουν»… Μέσα στο γενικό σκηνικό παρακµής, λοιπόν, δε θα µπο-
ρούσε να αποτελεί εξαίρεση και ο εκκλησιαστικός χώρος. Κάτι δεν πά-
ει καλά κι αυτό είναι εµφανές. 

Πώς έχει η κατάσταση;
Αν παρατηρήσουµε τη σχέση του ελληνικού λαού µε την Εκκλησία 

στο παρελθόν, θα δούµε ότι πάντα υπήρχε ένας πολύ στενός σύνδε-
σµος, που γίνεται αντιληπτός µέσα από τα ήθη και έθιµα, την ιστορία, 
τη διάλεκτο... Όµως, σήµερα, φαίνεται να έχουµε αποξενωθεί από αυ-
τόν τον θεσµό και στο µυαλό πολλών έχει ταυτιστεί µε τους µεγάλης 
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ηλικίας ανθρώπους και γενικά µε 
τον συντηρητισµό. 

Τις Κυριακές, οι ενορίες είναι 
άδειες από νέους, ο θρησκευτικός 
γάµος θεωρείται πια ανούσια, ξε-
περασµένη και τυπική διαδικασία, 
γι’ αυτό και προτιµάται ο πολιτι-
κός. Το ίδιο συµβαίνει και µε τα άλ-
λα µυστήρια, αφού λίγοι είναι αυ-
τοί που κατανοούν τι ακριβώς γί-
νεται και ποιο το νόηµα για το κα-
θετί. Στις συζητήσεις, όταν η κου-
βέντα πάει σε «εκκλησιαστικά χω-
ράφια», κάποιοι απλά δεν έχουν 
γνώµη, άλλοι σνοµπάρουν και 
άλλοι αρχίζουν τις κατηγόριες για 
τους παππάδες και τα νέα σκάν-
δαλα που προκύπτουν-και όχι άδι-
κα, καθώς δεν είναι λίγες οι φορές 
που υιοθετείται µια υλιστική εικό-
να που προκαλεί. 

Στα µάτια των πολλών, η Εκκλη-
σία φαντάζει ως κάτι απόµακρο, 
που δε ξέρουµε γιατί υπάρχει και 
στην τελική δε µας νοιάζει κιόλας, 
γι’ αυτό και δεν έχει θέση στην κα-
θηµερινότητα µας. Άλλωστε, κα-
τά γενική οµολογία όλα αυτά θεω-
ρούνται ξεπερασµένα, οπότε ποιος 
ασχολείται! Όπως φαίνεται, η σχέ-
ση των ανθρώπων µε το Χριστό 
έχει ατονήσει βαθύτατα και η Εκ-
κλησία αντιµετωπίζεται διστακτι-
κά, αν όχι καχύποπτα.

Αυτό που µε προβληµατίζει πε-
ρισσότερο όµως, δεν είναι τόσο η 
εικόνα της Εκκλησίας στα µάτια 
των ανθρώπων, όσο το πώς φτά-
σαµε εκεί… Τι έφταιξε και αυτό που 
θα µπορούσε να είναι το ιδανικό 
στήριγµα για µας ειδικά τώρα στις 
δύσκολες στιγµές, δεν το θέλουµε 
πια στη ζωή µας..

Ποιοι είναι οι λόγοι;
Αρχικά, θα µπορούσαµε να πού-

µε ότι ένας σηµαντικός παράγο-
ντας είναι η άγνοια µας, τόσο πά-
νω στα θέµατα της πίστης µας, όσο 
και στον ακριβή ρόλο της Εκκλη-
σίας. ∆εν ξέρουµε καλά-καλά την 
πίστη µας, ούτε οι «εντός Εκκλη-
σίας» και ακόµα και στις βασικές 
έννοιες δεν έχουµε µια ξεκάθαρη 

εικόνα και άποψη. Από µικρή θυ-
µάµαι είχα διάφορες απορίες για 
ουσιαστικά θέµατα και οι γύρω δεν 
είχαν να µου δώσουν µια ικανο-
ποιητική απάντηση. Και σε αυτό 
φταίµε και εµείς οι ίδιοι που δεν 
ασχολούµαστε, δεν ψάχνουµε, αλ-
λά και οι κληρικοί που δε µας οδή-
γησαν σωστά σε αυτήν την αναζή-
τηση και γνωριµία µε το Χριστό. 
Κι αν δε γνωρίζουµε εµείς την πί-
στη µας, πώς θέλουµε να τη γνω-
ρίσουν οι υπόλοιποι και πώς να 
εκτιµήσουν την αξία της; 

Η άγνοια µας αυτή, ως επακό-
λουθο, επεκτείνεται και στο ποιος 
είναι ο ρόλος της Εκκλησίας. Γιατί 
υπάρχει, τι κάνει ακριβώς; Αυτά εί-
ναι ερωτήµατα που δεν τα έχουµε 
απαντήσει πλήρως µέσα µας. Έτσι, 
η πλειοψηφία των ανθρώπων την 
έχει συνδέσει µε την οπισθοδρόµη-
ση, τη µονοτονία, ενώ στην πραγ-
µατικότητα είναι το ακριβώς αντί-
θετο! Πρεσβεύει την ανατροπή, την 
επαναστατικότητα, αφού µιλάει για 
πόρνες και ληστές που σώζονται 
και για µια απέραντη αγάπη χω-
ρίς όρια. ∆εν έχουµε κατανοήσει, 
όµως το αληθινό µήνυµα της Εκ-
κλησίας, γι’ αυτό δε ξέρουµε πόσο 
τη χρειαζόµαστε στη ζωή µας. Και 
για αυτό το λόγο όσοι είναι «εκτός» 
δεν ελκύονται να µπουν µέσα!

Ύστερα, έρχεται το κύριο κοµµάτι 
ευθύνης, που είναι και το πιο ου-
σιαστικό. Το περιθώριο στο οποίο 
έχει µπει η Εκκλησία σήµερα έχει 
να κάνει µε την αποξένωσή της 
από το σκοπό της και το µήνυµα 
που ευαγγελίζεται. Όσοι απαρτί-
ζουµε την Εκκλησία-ιερείς και λα-
ϊκοί αποτύχαµε παταγωδώς σε αυ-
τό. ∆εν είµαστε αληθινοί χριστια-
νοί, µε όλη τη σηµασία της λέξε-
ως κι αυτό φαίνεται από τον άκρα-
το υλισµό που µας διακατέχει, την 
υποκρισία, το λόγο µας που έχει 
πάψει να είναι αυθεντικός και δε 
συµβαδίζει µε τις πράξεις µας. Εί-
µαστε χλιαροί και κλεινόµαστε 
στον εαυτό µας, µε αποτέλεσµα η 
αγάπη που δίνουµε στους γύρω 
να’ ναι µετρηµένη και συχνά νο-
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θευµένη. ∆εν αφήσαµε το Χριστό 
να µπει µες την καρδιά µας και 
να αγιάσει όλη µας τη ζωή, γι’ αυ-
τό και το παράδειγµα που δίνουµε 
είναι ελλιπές, πάσχει. Γι’ αυτό και 
δεν αλλάζουν οι γύρω µας.. Τι κα-
λό να δουν για να το µιµηθούν, αν 
τα όσα κάνουµε δε διαφέρουν από 
όσα κάνουν και εκείνοι που υπο-
τίθεται δεν πιστεύουν; Είναι αυ-
τό που είχε πει κάποτε κάποιος « 
Γίνε εσύ άγιος και τότε θα γίνουν 
και οι άλλοι γύρω σου»! Την κα-
τάσταση περιγράφει µε τον καλύ-
τερο τρόπο µια φράση που διάβα-
σα πρόσφατα από µια οµιλία του 
µητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως 
Άνθιµου: « Όλα αποδεικνύουν τη 
δειλία µας να δοκιµάσουµε το βι-
ώσιµο του Ευαγγελίου στο σήµε-
ρα και το εφικτόν της κατά Χρι-
στόν ζωής».

Ένας άλλος λόγος που θα µπο-
ρούσαµε  να πούµε ότι έχει συµ-
βάλλει στην αποµάκρυνσή µας από 
την Εκκλησία και το Θεό γενικότε-
ρα είναι και ο σύγχρονος τρόπος 
ζωής. Σε µια κοινωνία, όπου έτσι 
όπως έχει διαµορφωθεί, κυριαρ-
χεί το άγχος, η ανασφάλεια, όπου 
όλοι τρέχουν από το πρωί µέχρι το 
βράδυ και πάλι δεν προλαβαίνουν, 
που καιρός για το Θεό!  Πολλά τα 
προβλήµατα, πολλές οι µέριµνες, 
οι ανάγκες µας. Σαν την παραβολή 
του σπορέως δηλαδή, όπου ακόµα 
και αν ο σπόρος πέσει, δε µπορεί 
να καρποφορήσει, γιατί τον πνί-
γουν τα αγκάθια…

Μάθαµε να καταναλώνουµε, να 
επιθυµούµε όλο και περισσότερα, 
να ικανοποιούµε τον εαυτό µας µε 
πολλά αγαθά, θεάµατα και οτιδή-
ποτε άλλο µπορεί να µας χαρίσει 
µια πρόσκαιρη απόλαυση, ακόµα 
κι αν αυτό συµβαδίζει µε µια κα-
τώτερη ποιότητα ζωής, οδηγεί σε 
ηθικά παραστρατήµατα.   Σηµασία 
έχει πια µόνο το παρόν, «εµείς να 
περνάµε καλά». Αυτό προβάλλεται 
συστηµατικά από τα Μέσα Ενηµέ-
ρωσης, και αυτό προωθείται από 
τα διάφορα οπτικοακουστικά ερε-
θίσµατα της εποχής µας. Το αποτέ-

λεσµα; Εγκλωβιστήκαµε στο «εγώ» 
και στο τώρα.. ∆εν υπάρχει µέλλον, 
προοπτική, δεν έχουµε όραµα. Η 
πίστη θεωρείται πια αδυναµία και 
τα όσα λέει η Εκκλησία µοιάζουν 
ανόητα, ξεπερασµένα. Μέσα σε αυ-
τές τις συνθήκες, λοιπόν, φαίνεται 
να µην έχει θέση ο Θεός στη κα-
θηµερινότητά µας, καθώς µοιάζει 
παράταιρος µε τα όσα προστάζει η 
εποχή… να καταντάµε να νοµίζου-
µε ότι φταίει η Εκκλησία, ενώ αυτή 
πραγµατικά µας καλεί να ζήσουµε 
την ανώτερη ζωή του Αγίου Πνεύ-
µατος, µέσα στη χαρά και την ελ-
πίδα της αιώνιας ζωής... 

Συµπερασµατικά, φαίνεται ότι η 
Εκκλησία έπαψε να κατέχει πρωτα-
γωνιστικό ρόλο στις ζωές µας. Θα 
µπορούσαµε να πούµε ότι περνά-
ει µια «κρίση», αλλά θα ήταν λά-
θος, καθώς κρίση περνούν µόνο 
οι άνθρωποι. Η Εκκλησία παρα-
µένει αναλλοίωτη, αφού δεν είναι 
ένα ανθρώπινο δηµιούργηµα, αλ-
λά έχει ως αρχηγό της τον Χριστό. 
Εµείς είµαστε αυτοί που ξεγελα-
στήκαµε από το σύγχρονο τρόπο 
ζωής θεωρώντας ότι µπορούµε να 
ζήσουµε και χωρίς αυτήν. Απ’ ότι 
φαίνεται όµως, κάναµε λάθος... 

Η Εκκλησία να µας είναι απα-
ραίτητη, καθώς µπορεί να µας προ-
σφέρει κάτι που δε µπορούµε να 
βρούµε πουθενά αλλού. Μας φέρ-
νει σε επαφή µε το Θεό, µας βοη-
θά να Τον ανακαλύψουµε και να 
χτίσουµε µια αληθινή σχέση µαζί 
του, εντελώς προσωπική. Να πά-
ρουµε δύναµη, ελπίδα από Εκείνον 
και να τη βάλουµε στη ζωή µας. 
Να αποκτήσουµε στόχο και όρα-
µα. Μια τέτοια Εκκλησία δε νοµί-
ζετε ότι µας χρειάζεται τελικά; Νο-
µίζω ότι ίσως µας είναι πιο ανα-
γκαία από ποτέ! Γι’ αυτό αξίζει να 
πάρουµε λίγο πιο ζεστά το θέµα, 
να την πλησιάσουµε και να ανα-
καλύψουµε το αληθινό της πρόσω-
πο. Να τη δούµε αλλιώς δηλαδή! 

Επιµέλεια:
Ελένη Ατµατζίδου

φοιτ. Ιατρικής 
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Σκέφτοµαι... όλο σκέφτοµαι... κάθοµαι και συλλο-
γιέµαι... συζητώ... αλλά στο τέλος δεν κάνω τίποτα...
ως συνήθως.

Από την αρχαιότητα, σε αυτόν εδώ τον αγιασµένο 
τόπο, χιλιάδες είναι οι δηµιουργοί που ταύτισαν την 
ιστορία τους µε τη ζωή ενός ολόκληρου λαού. Κάθε 
είδους και εποχής δηµιουργοί. Φιλόσοφοι, επιστή-
µονες, ρήτορες, τραγωδοί, κωµωδοί, ποιητές, µουσι-
κοσυνθέτες, ζωγράφοι, γλύπτες. Μα όλοι τους πάνω 
από όλα δηµιουργοί. Καλλιτέχνες. Με λεπτή αίσθη-
ση της ζωής και της πραγµατικότητας. Καυχιέται η 
Ελλάδα µας για όλους αυτούς τους πνευµατικούς αν-
θρώπους. Άλλωστε ποια άλλη χώρα γέννησε τόσους; 
Ένα πραγµατικό µεγαλείο!

Και σήµερα; Τι γίνεται σήµερα; Όλοι αυτοί υπήρξαν 
µόνο για να διακοσµούν τοίχους, ράφια και βιβλιο-

θήκες; Τις ψυχές µας τι τις διακοσµεί; Την ελευθερία 
και τα ιδανικά εκείνων πάντως δεν τα αναγνωρίζου-
µε. Τα βλέπουµε, σαφώς! Αλλά δεν τα αναγνωρίζου-
µε. Μας θολώνει τα µάτια ο ευδαιµονισµός, η ηδο-
νή και η πλεονεξία. Οι ποιητές και οι συνθέτες των 
καιρών µας δεν µατώνουν για τα ιδανικά τους. Τα 
ξεπουλάνε για υλικά ανταλλάγµατα. Για πλούτο. Ναι, 
αλλά κάποιος έλεγε ότι πλούσιος δεν είναι αυτός που 
έχει τα περισσότερα δυνατά. Αλλά αυτός που αρκεί-
ται στα λιγότερα δυνατά. Μπα; Υπάρχουν και τέτοιοι; 
Εγώ δεν βλέπω κανέναν. Μάλλον κρυµµένοι θα εί-
ναι. Αλλά βέβαια. Αν εµφανιστούν θα τους πουν τρε-
λούς. Μάλλον όµως είναι οι πιο λογικοί από όλους 
µας. Έχουν πιάσει το νόηµα. Την ουσία. Βρε για δες 
πώς γίναµε εµείς. Ό,τι µας το σερβίρουν θα το φάµε. 

Μας έκαναν αχόρταγους, ασυγκράτητους και εµπα-
θείς. Που µυαλό για κάτι ουσιαστικό...

∆ηµιουργοί

Αισχύλος Θουκυδίδης Αριστοφάνης Πλάτων Νικόλαος Γύζης

Αλέξανδρος Παπαδιαµάντης Γεώργιος Παπανικολάου Γιώργος Σεφέρης Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή Γ. Βερίτης
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Που τα ήξερε όλα αυτά; 
Όταν το είδα νόµισα ότι το έγραψε κάποιος σύγχρο-

νος. Όπως και να χει… Ας µην κλαίµε τη µοίρα µας...
Ας σηκωθούµε από τον καναπέ για να την αλλά-

ξουµε. 

Άλλωστε, τι είναι ευτυχία για τον καθένα µας;;;

“Έπρεπε να γεράσω , αγόρι µου, για να µάθω τι εί-
ναι ευτυχία.

Τελικά ευτυχία είναι ένα ζευγάρι χέρια, δύο χέρια…

Αυτά που θα σε αγκαλιάσουν, θα σε κρατήσουν, θα σε 
κοιµίσουν, θα σε περιποιηθούν, θα σου µαγειρέψουν, θα 
σε χαϊδέψουν και στο τέλος θα σου κλείσουν τα µάτια.

Τα πολλά χέρια απλά σε κατσιάζουν… Χάσιµο χρόνου. 
Θα το δεις κι εσύ όσο µεγαλώνεις…

 Θανάσης Βέγγος

Σκέφτοµαι... όλο σκέφτοµαι... κάθοµαι και συλλο-
γιέµαι... συζητώ... αλλά στο τέλος δεν κάνω τίποτα...
ως πότε;

Ποιος είδε κράτος λιγοστό 
σ’ όλη τη γη µοναδικό, 
εκατό να εξοδεύει 
και πενήντα να µαζεύει; 
 
Να τρέφει όλους τους αργούς, 
νά ‘χει επτά Πρωθυπουργούς, 
ταµείο δίχως χρήµατα 
και δόξης τόσα µνήµατα; 
 
Νά ‘χει κλητήρες για φρουρά 
και να σε κλέβουν φανερά, 
κι ενώ αυτοί σε κλέβουνε 
τον κλέφτη να γυρεύουνε; 
 

Όλα σ’ αυτή τη γη µασκαρευτήκαν 
ονείρατα, ελπίδες και σκοποί, 
οι µούρες µας µουτσούνες εγινήκαν 
δεν ξέροµε τί λέγεται ντροπή. 

Σπαθί αντίληψη, µυαλό ξεφτέρι, 
κάτι µισόµαθε κι όλα τα ξέρει. 
Κι από προσπάππου κι από παππού 
συγχρόνως µπούφος και αλεπού. 
 
Θέλει ακόµα  -κι αυτό είναι ωραίο- 
να παριστάνει τον ευρωπαίο. 
Στα δυό φορώντας τα πόδια που ‘χει 
στο ‘να λουστρίνι, στ’ άλλο τσαρούχι. 
 

Σουλούπι, µπόϊ, µικροµεσαίο, 
ύφος του γόη, ψευτοµοιραίο. 
Λίγο κατσούφης, λίγο γκρινιάρης, 
λίγο µαγκούφης, λίγο µουρντάρης. 
 
Και ψωµοτύρι και για καφέ 
το «δε βαρυέσαι» κι «ωχ αδερφέ». 
Ωσάν πολίτης, σκυφτός ραγιάς 
σαν πιάσει πόστο: δερβέναγάς. 
 
∆υστυχία σου, Ελλάς, 
µε τα τέκνα που γεννάς! 
Ώ Ελλάς, ηρώων χώρα,
τί γαϊδάρους βγάζεις τώρα

Στα 1900  ο Γεώργιος Σουρής έγραφε…..

 Γεώργιος Σουρής (1853-1919)
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Τι σηµαίνουν άραγε αυτές οι δύο 
λέξεις; Με µία λέξη στο εκκλησι-
αστικό λεξικό παραπέµπουν στη 
λέξη «πάθος». Πολλοί αντικαθι-
στούµε αυτές τις λέξεις µε το ρήµα 
«νευριάζω». Η αλήθεια είναι πως 
κάποιοι  δε δεχόµαστε ότι υπάρ-
χουν ή τουλάχιστον δε τις αναγνω-
ρίζουµε σε εµάς. Η οργή έχει να 
κάνει µε αντίποινα. Μας έβλαψε 
κάποιος πρέπει να του το ανταπο-
δώσουµε. Το κάνουµε συνειδητά. 
Κινούµαστε ασυνείδητα. 

Στην πραγµατικότητα δεν απέ-
χουν πολύ αυτές οι έννοιες µετα-
ξύ τους. Έχουµε σκεφτεί όµως πο-
τέ γιατί θυµώνουµε; Οι Πατέρες 
της εκκλησίας λένε ότι η κύρια αι-
τία του θυµού και της οργής εί-
ναι ο εγωισµός µας. Με τη προ-
βολή του εαυτού µας θέλουµε να 
δείξουµε ότι εµείς έχουµε δίκιο και 
κανείς άλλος. Η υπερηφάνεια δεν 
µας αφήνει να ακούσουµε τι έχει 
να µας πει ο άλλος και αντιδρού-
µε µε προσβολές, βρισιές και χυ-
δαιότητες. Αυτό έχει ως αποτέλε-
σµα να κάνουµε κακό στον εαυ-
τό µας αλλά και στους γύρω µας. 

∆εν αντιλαµβανόµαστε όµως ότι 
το κακό µάς ασχηµίζει, µάς κάνει 
να χάνουµε το κύρος µας και µει-
ώνει την εκτίµηση που έχουν οι 
άλλοι για εµάς. Γινόµαστε αντιπα-
θείς και αποκρουστικοί και οι άν-
θρωποι γύρω µας µάς αποφεύγουν. 
∆εν είναι υπερβολή να πούµε ότι 
τα περισσότερα παραπτώµατα τα 
πραγµατοποιούµε πάνω σε ανα-
βρασµό λόγω έλλειψης καθαρού 
µυαλού.  Εκείνη τη στιγµή είµα-
στε τόσο θολωµένοι που κάνουµε 
άθελα µας το θέληµα του διαβόλου 
και γινόµαστε αιχµάλωτοί του. Με 
λίγα λόγια  αδυνατούµε να ανα-
γνωρίσουµε και να παραδεχτού-
µε την προσωπική µας αδυναµία 
ώστε να νικήσουµε το πάθος του 
θυµού από το οποίο κυριευόµαστε. 
Όπως λέει και ο Άγιος Ιωάννης ο 
Χρυσόστοµος «‘Ο θυµός δεν είναι 
τίποτε άλλο, παρά µια παράλογη 
ορµή και µε τον παραλογισµό δεν 
µπορεί κανείς να επιτύχη τίποτε 
το λογικό… Γιατί ο θυµός εµπο-
δίζει τον άνθρωπο να ιδή καθαρά 
αλλά, όπως ακριβώς σε νυχτερι-
νή µάχη, αφού τα δέση όλα και 

Ο θυµός και η οργήκατά τους       Πα�ρες
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ναι εµπόδια και δεν τον αφήνουν 
να αυξηθεί, η δε αγάπη, η ελεη-
µοσύνη, η χρηστότητα και η φι-
λανθρωπία τον οδηγούν σε µείω-
ση και εξαφάνιση2» δεν θα έχου-
µε ανάλογη κατάληξη. ∆εν υπάρ-
χει δικαιολογία στο θυµό, ακόµα 
και να γνωρίζουµε ότι εµείς έχου-
µε το δίκιο πρέπει να υποχωρούµε 
γιατί συχνά είναι αδύνατο να επα-
νορθώσουµε ό,τι καταστρέψαµε. 
Με το θυµό δεν κερδίζουµε αλλά 
χάνουµε. Πρέπει λοιπόν να έχου-
µε αυτοσυγκράτηση και χαλιναγώ-
γηση του θυµού και να σκεφτόµα-
στε λίγο πριν ενεργήσουµε. Πώς 
όµως θα το πετύχουµε αυτό; Κα-
ταρχήν αυτό που πρέπει να κάνου-
µε είναι να προσγειωθούµε στην 
πραγµατικότητα, να είµαστε ρεα-
λιστές και να ξέρουµε πως ζούµε 
σε ένα κόσµο µε δυσκολίες όπου 
πολλές φορές το δίκιο διαστρεβλώ-
νεται και για να επιχειρηµατολο-
γήσουµε τα πιστεύω µας πρέπει 
να έχουµε πραότητα. 

Ένα επιπλέον όπλο είναι η αγά-
πη η οποία, όπως µας λέει και ο 
Απόστολος Παύλος, «οὐ παροξύ-
νεται», δηλαδή δεν οργίζεται, δε 
θυµώνει, δεν παραφέρεται, αντι-
θέτως, διατηρεί τη γαλήνη στον 
εσωτερικό κόσµο του καθενός µας. 
Όπως µας αναφέρει και ο Άγιος 
Ιωάννης της Κλίµακος «όποιος 
απέκτησε αγάπη, έγινε ξένος της 

2   Παραποµπή από το ∆ιαδίκτυο 
: http://sn127w.snt127.mail.live.
com/default.aspx?wa=wsignin1.0

οργής… Η τράπεζα και το γεύµα 
της αγάπης διαλύουν το µίσος, 
και τα ειλικρινή δώρα µαλακώ-
νουν την οργισµένη ψυχή»3.

Υπάρχουν επίσης άλλα δύο φάρ-
µακα που καταστέλλουν το θυµό. 
Αυτά είναι η υποµονή και η τα-
πείνωση. Η υποµονή είναι µεγάλο 
πλεονέκτηµα για έναν Χριστιανό. 
Θεωρείται ένα από τα ισχυρότερα 
όπλα για να λυθεί το πρόβληµα του 
θυµού. Με την υποµονή µπορού-
µε να αγωνιζόµαστε σε δύσκολες 
συνθήκες και να βγαίνουµε νικη-
τές. Οφείλουµε όµως να ασκηθού-
µε στην υποµονή µε αποφασιστι-
κότητα και πείσµα και τότε να εί-
µαστε σίγουροι πως θα αξιωθούµε 
να γευτούµε τους καρπούς που θα 
µας δωρίσει ο Θεός. Το χάρισµα 
της υποµονής έτσι και αλλιώς 
µας το δίδαξε ο ίδιος ο Κύριός 
µας µε τη σταυρική Του θυσία 
προκειµένου να µας ελευθερώ-
σει από τις αµαρτίες µας. ∆εν 
κράτησε κακία στους δήµιούς 
Του, υπέµεινε τα βασανιστήρια 
µε καρτερία και στο τέλος νίκη-
σε µε την Ανάστασή Του. Αυτό 
πρέπει να κάνουµε και εµείς και 
να ξέρουµε ότι δίπλα µας είναι ο 
Χριστός. Έτσι και αλλιώς το Σταυ-
ρό που µπορεί να κουβαλά ο κα-
θένας µας, τον δίνει ο Ίδιος ο Θε-
ός και ξέρει ότι ανάλογα µε τις δυ-
νατότητες µας µπορούµε να τον 
σηκώσουµε. Με την άσκηση της 

3   βλ. υποσηµείωση 1

Με το θυµό δεν κερδί-
ζουµε αλλά χάνουµε. 

Πρέπει λοιπόν να 
έχουµε αυτοσυγκρά-
τηση και χαλιναγώ-
γηση του θυµού και 
να σκεφτόµαστε λίγο 

πριν ενεργήσουµε. 
Πώς όµως θα το πετύ-

χουµε αυτό;

µάτια και αυτιά , έτσι µας οδη-
γεί όπου το πάθος του θυµού θέ-
λει»1.  Με το θυµό οδηγούµαστε 
σε µια παιδική νοοτροπία «να πε-
ράσει το δικό µου µε κάθε κόστος» 
ας είναι και λάθος, φτάνει να µην 
δικαιωθούν οι άλλοι.

Πώς όµως θεραπεύεται αυτή η 
τρέλα που µας βγάζει εκτός εαυτού; 
Το ερώτηµα που πρέπει να θέσου-
µε στον εαυτό µας είναι αν θέλου-
µε τη θεραπεία. Ο θυµός είναι µία 
νόσος της ψυχής και απαιτεί µε-
γάλη προθυµία και συνεχή αγώ-
να από το άτοµο που βασανίζεται 
από αυτή. Αν λοιπόν δε µοχθήσου-
µε και δεν κάνουµε πράξη αυτό 
που είπε ο Άγιος Μάξιµος ο Οµο-
λογητής, πως «η µακροθυµία, η 
αµνησικακία και η πραότητα εί-

1   Αρχιµ. Γαβριήλ Γ. Αθανασιάδη. 
Ο Θυµός, Αδελφότης Θεολόγων Ο 
¨Σωτήρ», Έκδοσις ∆εύτερη 
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υποµονής λοιπόν θα καταφέρουµε 
να φτάσουµε και στην ταπείνωση. 
∆ιότι όποιος είναι ταπεινός πο-
τέ δε θυµώνει. Ο ταπεινός άν-
θρωπος δέχεται να χάσει ακό-
µα και αν ξέρει ότι είναι άδικο. 
Η ταπείνωση είναι µεγάλη αρετή 
και µε τη θεία χάρη του Θεού σω-
ζόµαστε. Όπως µας λέει και ο µε-
γάλος Άγιος της ερήµου ο Μέγας 
Αντώνιος οι πειρασµοί είναι πολ-
λοί «είδα όλες τις παγίδες του πο-
νηρού απλωµένες πάνω στη γη 
και στενάζοντας είπα: Ποιος µπο-
ρεί τάχα να τις προσπεράσει; Και 
µια φωνή µου αποκρίθηκε: Η τα-
πεινοφροσύνη»4.

Ο θυµός έχει όµως µόνο αρνητι-
κές συνέπειες; Προαναφέραµε τις 
συνέπειες και τα αποτελέσµατα του 
θυµού καθώς και κάποια πνευµα-
τικά µέσα θεραπείας του. Τώρα θα 
δούµε πώς ο θυµός γίνεται προ-
τέρηµα. Γιατί και αυτό µπορεί να 
συµβεί! Εδώ πρέπει να υπενθυµί-
σουµε ότι σε αρκετά χωρία της η 
Αγία Γραφή µάς παρουσιάζει µια 
άλλη άποψη για το θυµό η οποία 
είναι προσόν για τη ψυχή. Βέβαια 
αυτή η καλή πλευρά του θυµού εί-
ναι σπάνια αλλά υπάρχει. Το έχει 
πει και ο Απόστολος Παύλος στην 
επιστολή του προς Εφεσίους, όπως 
και ο Προφήτης ∆αβίδ µε εκείνη τη 
γνωστή φράση «οργίζεσθε και µη 
αµαρτάνετε»(Ψ. δ΄ 5). Πώς όµως 
µπορούµε να διακρίνουµε τον «κα-
κό» από τον «καλό» θυµό; Ο κακός 
θυµός έχει βάση το «εγώ» µας ενώ 
ο καλός θυµός πολεµάει το κακό 
και την αµαρτία. Υπερασπίζεται τα 
δικαιώµατα του Θεού µε ζήλο και 
τηρεί τις εντολές Του, δεν στρέφε-
ται εναντίον του ανθρώπου που 
διαπράττει την αµαρτία αλλά στην 
ίδια την αµαρτία. Ο θυµός όµως 
που αντιδρά όταν ακουστεί βλα-
σφηµία προς το όνοµα του Πλά-
στη µας ή ο θυµός που στρέφε-
ται εναντίον του κακού µας εαυ-
τού, είναι ο καλός θυµός. Αυτόν 
τον καλό θυµό µας τον έδειξε ο Κύ-
ριος που µε βίαιο τρόπο και θεό-

4   βλ. υποσηµείωση 1

Αυτό είναι το αντίδοτο στο διά-
βολο. Τον περιορίζουµε και χάνει 
την εξουσία πάνω µας. Αυτός είναι 
ο µόνος δίκαιος θυµός, η ήττα του 
κακού και µας το εξηγεί και ο Άγι-
ος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέγοντας 
«µε πιάνει θυµός κατά του δαίµο-
να που µένει µαζί µου. Aυτός ο 
θυµός είναι ο µόνος δίκαιος για 
µένα» (ΕΠΕ 9, 301).

ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 
• Αρχιµ. Γαβριήλ Γ. Αθανασιάδη. Ο 
Θυµός, Αδελφότης Θεολόγων “Ο Σω-
τήρ”, Έκδοσις ∆εύτερη
• «Ο θυµός, η οργή και η θερα-
πεία τους», εκδ. «Ετοιµασία», Καρέ-
ας 2008.
• Ηλεκτρονική διεύθυνση : http://
sn127w.snt127.mail.live.com/default.
aspx?wa=wsignin1.0

Επιµέλεια:
Νικόλαος Καλοβελώνης 

Απόφοιτος Λογιστικής

πνευστη αγανάκτηση έδιωξε τους 
«πωλοῦντας καὶ τοὺς ἀγορά-
ζοντας ἐν τῶ ἱερῶ … Καὶ ποι-
ήσας φραγγέλιον ἐκ σχοινίων 
πάντας ἐξέβαλεν ἐκ τοῦ ἱεροῦ» 
(Ιωάν β΄ 14-17). 

Αντί λοιπόν να ελέγχουµε και 
να κατακρίνουµε τους άλλους, που 
εδώ που τα λέµε είναι η εύκολη λύ-
ση, περισσότερο ωφέλιµο είναι να 
τα βάζουµε µε τον εαυτό µας, µε 
την έννοια ότι µέσα από την αυ-
τοκριτική µας θα εντοπίσουµε εν-
δεχοµένως και δικά µας λάθη, θα 
αναρωτηθούµε µήπως και εµείς 
κάπου φταίξαµε ή µήπως χρειάζε-
ται περισσότερος αγώνας από την 
πλευρά µας ώστε να µην αντιδρού-
µε µε θυµό ή οργή αλλά υποµονή 
και αγάπη. Ας πράξουµε λοιπόν 
έτσι όπως ο Θεός θέλει, ας ζούµε 
όπως µας δίδαξε πολεµώντας την 
αµαρτία και τα πάθη µας και να εί-
µαστε βέβαιοι πως η σωτηρία µας 
είναι κοντά.
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Σηκώνεσαι από το κρεβάτι  και 
µε µηχανικές κινήσεις ετοιµάζε-
σαι να φύγεις για το µάθηµα. Παίρ-
νεις την τσάντα σου και κάτι για 
το δρόµο. ∆εν πρέπει να αργήσεις... 
Τρέχεις να προλάβεις το λεωφορείο 
ενώ παράλληλα σκέφτεσαι ότι µια 
εργασία είναι ακόµα µισοτελειωµέ-
νη. Ελπίζεις το φανάρι να κρατήσει 
δύο λεπτά παραπάνω για να είναι 
τα γράµµατά σου πιο προσεγµένα. 
Κατά τη διάρκεια του µαθήµατος 
έχεις το νου σου να ρωτήσεις τον 
καθηγητή για εκείνη την έννοια 
που σε µπέρδεψε και µε την άκρη 
του µατιού σου κοιτάς την παρέα 
που χθες σου µίλησε αλλά σήµε-
ρα δεν σε θυµάται. Κάτι πρέπει να 
σκεφτείς για να τους προσεγγίσεις 
πάλι.. Είσαι πλέον στο γήπεδο αλ-
λά δεν µπορείς µε τίποτα να συ-
γκεντρωθείς σε ό,τι σου λέει ο προ-
πονητής. Στο µυαλό σου γυρίζει 
ο χθεσινός καβγάς µε τον πατέρα 
σου... Τι να πεις για να επανορθώ-
σεις; Και µεθαύριο είναι Κυριακή. 
Θες να πας εκκλησία, µα ένα έκτα-
κτο µάθηµα δεν σου αφήνει χρο-
νικά περιθώρια. Γυρνάς σπίτι και 
αποκοιµιέσαι στον καναπέ, απα-
ριθµώντας τις αυριανές σου υπο-
χρεώσεις..

Ο άνθρωπος διασκορπίζεται 

υποχρεώσεις…

Έγνοιες, 
σπουδές, 

µέριµνες, 

στην καθηµερινότητα. Στην προ-
σπάθειά του να ανταπεξέλθει στις 
σπουδές και στις έγνοιες. Αν ανα-
λογιστεί κανείς πόσες σκέψεις µας 
απασχολούν και πόσο γεµάτο εί-
ναι το καθηµερινό µας πρόγραµ-
µα σίγουρα θα αισθανθεί πολύ µι-
κρός για να ανταποκριθεί και πολύ 
µόνος για να επωµιστεί το φορτίο 
του. Από την άλλη µεριά, ο Θεός 
βλέπει τον άνθρωπο να χάνεται σε 
όλα αυτά που πρέπει να κάνει και 
να σκεφτεί. Και είναι εκεί, δίπλα 
του, έτοιµος να τον βοηθήσει σε 
κάθε δυσκολία της ζωής του, για-
τί τον καταλαβαίνει και τον σπλα-
χνίζεται. Συχνά όµως ο άνθρωπος, 
είτε τυφλωµένος από εγωισµό πως 
µπορεί και µόνος του να τα κατα-
φέρει, είτε θεωρώντας πως ο Θεός 
δεν µπορεί να τον νιώσει και να 
τον βοηθήσει, Τον απαξιώνει και 
Τον βγάζει από τη ζωή του. Γι’ αυ-
τόν, η λογική παίζει κυρίαρχο λό-
γο στην καθηµερινότητά του. Απο-
δίδει την αποτυχία και την επιτυ-
χία στον εαυτό του και στην προ-
σπάθειά του.

Και όµως, ο άνθρωπος από τη 
φύση του είναι ένα ον που δεν 
δουλεύει µόνο µε τη λογική, λες 
και είναι ένα προγραµµατισµέ-
νο µηχάνηµα. Πολλές φορές µπο-
ρεί να κάνει πράγµατα που ξεπερ-

νούν τα όρια της λογικής, οδηγού-
µενος από το συναίσθηµά και την 
πίστη του. Το γεγονός ότι χρειάζε-
ται τη θεία βοήθεια για να αντα-
πεξέλθει, δεν τον καθιστά αδύνα-
µο· το αντίθετο. Ένας άνθρωπος 
πρέπει να είναι πραγµατικά δυ-
νατός για να µπορεί να ακολου-
θεί το Θεό µε ελευθερία βούλησης. 
Να Τον πιστεύει αληθινά, χωρίς 
να προσπαθεί να τον ερµηνεύσει 
χρησιµοποιώντας το µυαλό και τις 
γνώσεις του. Να Τον αγαπά µε ανι-
διοτέλεια και χωρίς να περιµένει 
ανταπόκριση.

Να προσεύχεσαι στον Θεό να 
σου δώσει φώτιση και ψυχική ηρε-
µία για όσα θα σου φέρει η ηµέρα. 
Το θαύµα γίνεται στην ζωή σου, 
όταν εσύ έχεις καθαρά µάτια και 
ψυχή για να το δεις και να το δε-
χθείς. Και καθώς βλέπεις τα αδύνα-
τα να γίνονται εφικτά και τα προ-
βλήµατα να διαλύονται, γνωρί-
ζεις πως στέκεται Αυτός στο πλάι 
σου, ενισχύει τον αγώνα σου και 
στα δύσκολα σε κρατάει στα χέ-
ρια Του...

Επιµέλεια:
Σόνια Κάρµα

Φοιτήτρια Π.Τ.∆.Ε.
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ΑΘΗΝΑ
Χίος
Φοιτητές: 31 Ιουλίου έως 6 Αυγούστου
Φοιτήτριες: 23-31 Ιουλίου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ελαφίνα
Φοιτητές: 5-7 Οκτωβρίου
Φοιτήτριες: 25-30 Ιουλίου

ΠΑΤΡΑ
Ρίζα Ναυπακτίας
Φοιτητές: 10-12 Αυγούστου
Φοιτήτριες: 8-10 Αυγούστου

ΛΑΡΙΣΑ
Στόµιο 
Φοιτητές: 16-18 Αυγούστου
Φοιτήτριες: 7-9 Αυγούστου

Πληροφορίες-Συµµετοχές: www.xfe.gr, mail: xfe@xfe.gr

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Χ.Φ.Ε. 
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Το ∆ικαίωµα του Κατανα-
λωτή στην Ασφάλεια: Το δι-

καίωµα δηλαδή να προστατεύεται 
σε σχέση µε προϊόντα, διαδικασίες 
παρασκευής και υπηρεσίες, που 
αποτελούν κίνδυνο για την υγεία 
και τη ζωή.

Το ∆ικαίωµα του Κατανα-
λωτή στην Πληροφόρηση: 

Το δικαίωµα στη παροχή όλων των 
απαραίτητων ΕΓΚΥΡΩΝ (όχι παρα-
πλανητικών διαφηµιστικών δηλα-
δή) πληροφοριών που σχετίζονται 
µε το εκάστοτε προϊόν έτσι ώστε να 
µπορεί να επιλέξει ορθώς.

Το ∆ικαίωµα του Κατα-
ναλωτή σε Επιλογή: Το 

δικαίωµα στην ελεύθερη επιλο-
γή ανάµεσα στα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες µε ανταγωνιστικές τιµές 
και, στην περίπτωση µονοπωλίων, 
στο να εξασφαλίζεται για κείνον 
η πλέον ικανοποιητική ποιότητά 
τους, σε λογική φυσικά τιµή.

Το ∆ικαίωµα του Κατανα-
λωτή σε Εκπροσώπηση: 

Το δικαίωµα στο να εκπροσω-
πείται επαρκώς ούτως ώστε να 
υπάρχει πλήρης κατανόηση των 
αναγκών του από τους πολιτικο-
οικονοµικούς παράγοντες που 
καθορίζουν τη µορφή της αγοράς. 
Εδώ περιλαµβάνεται επίσης το δι-
καίωµα της εκπροσώπησής του σε 

Γνώρισε τα δικαιώµατά σου ως καταναλωτή!Ψάξ’ το καλύτερα… 

κυβερνητικά ή άλλα σώµατα λήψης 
αποφάσεων καθώς και το δικαί-
ωµά του στο να φέρει σηµαντικό 
λόγο στην διαµόρφωση των προ-
ϊόντων και των υπηρεσιών πριν 
ακόµα εκείνα/ες επισηµοποιηθούν 
στην αγορά.

Το ∆ικαίωµα του Κατανα-
λωτή σε Αποκατάσταση: 

Το δικαίωµα δηλαδή στην εκπλή-
ρωση εύλογων απαιτήσεων. Περι-
λαµβάνει το δικαίωµα αποζηµίω-
σης ή αποκατάστασης (είτε λόγω 
παραπλανητικής παρουσίασης 
των αγαθών είτε λόγω µη ικανο-
ποιητικής εξυπηρέτησης) και της 
παροχής νοµικής βοήθειας.

Το ∆ικαίωµα του Κατα-
ναλωτή σε Επιµόρφωση: 

Το δικαίωµα στην εµπεριστατω-
µένη γνώση των δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων οι οποίες κρίνονται 
αναγκαίες για τη λήψη µέτρων 
και την διαµόρφωση παραγόντων 
όπου αυτά και αυτοί επηρεάζουν 
τις αποφάσεις των καταναλωτών.

Το ∆ικαίωµα του Κατανα-
λωτή σε Ικανοποίηση των 

Βασικών του Αναγκών: Το δικαί-
ωµα σε βασικά αγαθά και υπηρε-
σίες που εγγυώνται την επιβίωσή 
του: τροφή, ρουχισµός, στέγη, ια-
τρική περίθαλψη, εκπαίδευση και 
σωστές συνθήκες διαβίωσης.

Το ∆ικαίωµα του Κατανα-
λωτή σε Καθαρό Περιβάλ-

λον: Το δικαίωµά µας να ζούµε σε 
ένα φυσικό περιβάλλον που θα βο-
ηθά στην βελτίωση της ποιότητας 
ζωής και στην προστασία από φυ-
σικές καταστροφές. Αναγνωρίζει την 
ανάγκη για προστασία και βελτίωση 
του περιβάλλοντος για τις σηµερινές 
και τις µελλοντικές γενιές.

5 πράγµατα που πρέπει να 
έχουµε στο µυαλό µας πριν 

κάνουµε οποιαδήποτε αγορά.

Είναι καλό να πραγµατοποιού-
µε µία έρευνα αγοράς ακόµη και 
για τα φθηνά προϊόντα επιλέγο-
ντας αυτό που µας συµφέρει πε-
ρισσότερο.
∆εν πρέπει να επιτρέπουµε να 

µας παραπλανούν ή να µας πιέ-
ζουν να αγοράσουµε ένα προϊόν 
ή µια υπηρεσία.
Έχουµε δικαίωµα να αλλάξουµε 

γνώµη και να υπαναχωρήσουµε.
Έχουµε δικαίωµα επισκευής, τε-

χνικής υποστήριξης, αντικατά-
στασης.
Έχουµε δικαίωµα ικανοποίησης 

σε περίπτωση βλάβης.

Βασικές αρχές που αφορούν 
τις συναλλαγές όλων µας.
Προσυµβατική ενηµέρωση: 

Όταν µας πωλούνται προϊόντα ή 
υπηρεσίες τηλεφωνικά ή µέσω δι-
αδικτύου θα πρέπει να µας γίνονται 

Η Παγκόσµια Ηµέρα Καταναλωτή εορτάζεται κάθε χρόνο στις 15 Μαρτίου. Καθιερώθηκε το 1983 µε απόφαση του ΟΗΕ, σε ανά-
µνηση µιας οµιλίας του αµερικανού προέδρου Τζον Κένεντι (Jonh Kennedy), που έθεσε τις βάσεις του καταναλωτικού κινήµατος. 
Στις 15 Μαρτίου του 1962 ο Τζον Κένεντι, σε µία µνηµειώδη οµιλία του στο Κογκρέσο, σκιαγράφησε τα τέσσερα βασικά καταναλω-
τικά δικαιώµατα: Ικανοποίηση των βασικών αναγκών, ασφάλεια, πληροφόρηση και επιλογή.  Είπε, µεταξύ άλλων:   « Καταναλωτές 
είµαστε όλοι! Πρόκειται για τη µεγαλύτερη οικονοµική µονάδα, η οποία επηρεάζει, αλλά και επηρεάζεται σχεδόν από κάθε δηµό-
σια ή ιδιωτική οικονοµική απόφαση. Ο καταναλωτής είναι η µόνη σηµαίνουσα οικονοµική µονάδα, η οποία δεν είναι αποτελεσµα-
τικά οργανωµένη και της οποίας οι απόψεις δεν ακούγονται.» Έτσι ξεκίνησε το 1962 ο αγώνας υπέρ του καταναλωτή δια στόµατος 
του Τζον Κένεντι ο οποίος παρουσίασε εκείνη τη χρονιά για πρώτη φορά τον Νόµο για τα ∆ικαιώµατα του Καταναλωτή- το αποτέ-
λεσµα πολύχρονων προσπαθειών των ανήσυχων Αµερικανών καταναλωτών.

Στην Ευρώπη η προστασία του καταναλωτή θα φτάσει τελικά το 1975 µέσω της ΕΟΚ και στην Ελλάδα ακόµα πιο αργά, συγκε-
κριµένα το 1991. Τότε θα κατοχυρωθούν επιτέλους, µετά από ψήφισµα τα δικαιώµατα του Πρώτου Νόµου περί Προστασίας του 
Καταναλωτή. 
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σαφώς γνωστά τα στοιχεία του προ-
µηθευτή, τα βασικά χαρακτηριστι-
κά του αγαθού ή της υπηρεσίας, η 
τιµή, η ποσότητα, τα έξοδα µετα-
φοράς, ο τρόπος πληρωµής, οι όροι 
της σύµβασης αν πρόκειται για χρη-
µατοοικονοµικό προϊόν, κάθε ποσό 
µε το οποίο θα επιβαρυνθούµε, η 
διάρκεια ισχύος αν πρόκειται για 
προσφορά και το δικαίωµα υπανα-
χώρησης.

∆ικαίωµα υπαναχώρησης: Σή-
µερα µπορούµε να αγοράσουµε 
ένα προϊόν τηλεφωνικά ή από το 
διαδίκτυο. Εάν όµως το προϊόν δεν 
µας ικανοποιεί ή αν δεν διαβάσα-
µε καλά τους όρους της σύµβασης 
και ανακαλύψουµε εκ των υστέρων 
ότι δεν µας συµφέρουν ή αν απλά 
το µετανιώσαµε, ο νόµος µας δίνει 
το δικαίωµα να υπαναχωρήσου-
µε µέσα σε µικρό χρονικό διάστη-
µα αναιτιολόγητα. Ειδικά για συµ-
βάσεις εντός καταστήµατος έχου-
µε δικαίωµα υπαναχώρησης εντός 
14 ηµερών.

Πώληση καταναλωτικών προϊό-
ντων: Είναι υποχρέωση του προµη-
θευτή να ενηµερώνει τον αγοραστή 
για την ασφαλή χρήση, διατήρηση 
και συντήρηση του προϊόντος και 
να ενηµερώνει για τους κινδύνους 
κατά την χρήση του. Εάν κατά την 
διάρκεια της εγγύησης του προϊό-
ντος εµφανισθεί σε αυτό ελάττωµα 
και ο προµηθευτής αρνείται ή καθυ-
στερεί την επισκευή, έχουµε δικαίω-
µα να ζητήσουµε την αντικατάστα-
ση του προϊόντος µε νέο ίσης αξί-
ας και ποσότητας ή να υπαναχωρή-
σουµε από την σύµβαση. Εάν η επι-
σκευή απαιτεί πάνω από 15 ηµέρες, 
µπορούµε να ζητήσουµε την προσω-
ρινή αντικατάσταση του για όσο δι-
αρκεί η επισκευή. Με την επισκευή 
η εγγύηση ανανεώνεται για το νέο 
προϊόν ή το ανταλλακτικό που χρη-
σιµοποιήθηκε στην  επισκευή.

Παραπλανητικές εµπορικές τε-
χνικές: Οι επιχειρήσεις έχουν κα-
θήκον να µην παραλείπουν “ουσι-
αστικές” πληροφορίες, τις οποίες 
χρειάζεται ένας µέσος καταναλω-
τής προκειµένου να λάβει απόφαση 

για µια συναλλαγή. Τέτοιες πληρο-
φορίες είναι η τιµή του είδους συ-
µπεριλαµβανοµένων των φόρων ή 
τα τυχόν έξοδα αποστολής, η ταυ-
τότητα του εµπορευόµενου, το δι-
καίωµα αντικατάστασης, επιστρο-
φής και το “δικαίωµα υπαναχώρη-
σης”, εφόσον υπάρχει.

Επιθετικές εµπορικές πρακτι-
κές: ∆εν επιτρέπεται στις επιχειρή-
σεις να µας παρενοχλούν ή να µας 
επηρεάζουν αθέµιτα να προβούµε 
σε µια αγορά ή να υπογράψουµε µια 
σύµβαση. Γενικά απαγορεύονται οι 
επιθετικές πρακτικές που περιορί-
ζουν έντεχνα την ελεύθερη βούλη-
ση µας και µας ωθούν να πάρουµε 
µια απόφαση που κάτω από διαφο-
ρετικές συνθήκες δεν θα λαµβάναµε. 

Καταχρηστικοί όροι συµβάσε-
ων: ∆εν µας δεσµεύουν όροι συµ-
βάσεων που έχουν διατυπωθεί από 
πριν, εάν κατά την σύναψη της σύµ-
βασης τους αγνοούσαµε είτε γιατί ο 
πωλητής δεν µας τους υπέδειξε εί-
τε γιατί δεν µας έδωσε την δυνατό-
τητα να τους διαβάσουµε.

Κέντρα αδυνατίσµατος και γυ-
µναστήρια: Θα πρέπει να δίνεται 
προσοχή στο είδος και το κόστος 
κάθε παρεχόµενης υπηρεσίας. Επί-
σης είναι άκυρη κάθε προκαταβο-
λή ή ποσό εγγραφής που υπερβαί-
νει το 2,5% του συνολικού τιµήµα-
τος. Ακόµη σε τέτοιου είδους υπη-
ρεσίες έχουµε δικαίωµα υπαναχώ-
ρησης εντός 30 ηµερών καταβάλλο-
ντας µόνο το αντίτιµο των ως τότε 
παρασχεθέντων υπηρεσιών.

Ασφάλεια προϊόντων (πλην τρο-
φίµων): Οι εποπτικές Αρχές της χώ-
ρας µας διενεργούν ελέγχους για 
την διασφάλιση της συµµόρφωσης 
των προϊόντων µε τις απαιτήσεις 
ασφαλείας. Τα µη ασφαλή προϊό-
ντα αποσύρονται από την αγορά ή 
και ανακαλούνται. Η Γενική Γραµ-
µατεία Καταναλωτή εκδίδει ∆ελτίο 
Τύπου για την ενηµέρωση των κα-
ταναλωτών και πληροφορεί τις άλ-
λες χώρες της ΕΕ µέσω του RAPEX, 
ενός συστήµατος έγκαιρης προει-
δοποίησης.

Ψυχική υγεία ανηλίκων: Τα διά-

φορα ηλεκτρονικά παιχνίδια και βι-
ντεοπαιχνίδια για να πωλούνται 
στην χώρα µας, σύµφωνα µε τις νέ-
ες διατάξεις του νόµου για την προ-
στασία του καταναλωτή, πρέπει να 
είναι ηλικιακά διαβαθµισµένα από 
τους κατασκευαστές τους. Επίσης 
θα πρέπει να φέρουν εικονογράµ-
µατα, ενηµερωτικά για το περιεχό-
µενο τους, ώστε οι γονείς να µπο-
ρούν να επιλέγουν το κατάλληλο 
παιχνίδι για τα παιδιά τους. Ακό-
µη σε χώρους όπου ανήλικα άτο-
µα παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια 
θα πρέπει να υπάρχουν αντίστοιχες 
επισηµάνσεις.

∆ιασυνοριακές συναλλαγές: Το 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή 
στην Ελλάδα το οποίο ανήκει στο 
δίκτυο των Ευρωπαϊκών Κέντρων 
Καταναλωτών-ECC Net, µας συµ-
βουλεύει για τα δικαιώµατά µας σε 
κάθε αγορά που πραγµατοποιούµε 
εκτός της χώρας µας και εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και µας βοη-
θά στην επίλυση προβληµάτων που 
µπορεί να προκύψουν κατά τις συ-
νοριακές µας συναλλαγές.

Επίλυση διαφορών
Για οποιοδήποτε πρόβληµα προ-

κύψει από τις συναλλαγές µας εντός 
Ελλάδος µπορούµε να απευθυνθού-
µε:

Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή: 
Η ∆ιεύθυνση Προστασίας Κατανα-
λωτή, λαµβάνει καταγγελίες εγγρά-
φως, τηλεφωνικά στο τηλεφωνικό 
κέντρο 1520, ηλεκτρονικά (e-mail: 
info@efpolis.gr) και µεσολαβεί για 
την ικανοποίηση των καταναλωτών.

Συνήγορος του Καταναλωτή: 
Αποτελεί ανεξάρτητη αρχή µε στό-
χο την εξωδικαστική και φιλική δι-
ευθέτηση διαφορών µεταξύ προµη-
θευτών και καταναλωτών.

Επιτροπές Φιλικού ∆ιακανονι-
σµού: Οι εν λόγω επιτροπές συστή-
νονται από τις Νοµαρχιακές αυτο-
διοικήσεις και υπάγονται στον Συ-
νήγορο του Καταναλωτή.

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή: 
Πλατεία Κάνιγγος, Τ.Κ. 10181, 4ος 
Όροφος γραφείο 431-432. E-mail: 
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infoecc@efpolis.gr
15 Μαρτίου λοιπόν, η Παγκόσµια 

Μέρα του Καταναλωτή. Μια µέρα 
κατά του καταναλωτισµού και υπέρ 
του ανθρωπισµού που γιορτάζεται 
εδώ και 28 χρόνια µε κάποιο σκο-
πό. Ο σκοπός αυτός είναι πολύ απλά 
να µας βγάλει από µια πληροφορι-
ακή νάρκη και να µας θυµίσει πως 
όπου υπάρχουν δικαιώµατα, αντί-
στοιχα υπάρχει και η υποχρέωσή 
σου να τα σέβεσαι.

Όταν η κατανάλωση γίνεται 
µανία…

  Τι γίνεται όµως όταν η κατανά-
λωση και η αγορά αγαθών και υπη-
ρεσιών ξεπερνά κατά πολύ τα όρια 
ενός άνετου τρόπου ζωής (δεν τί-
θεται εδώ θέµα επιβίωσης); Η τάση 
για απεριόριστη κατανάλωση, η έµ-
φαση στην κατανάλωση αγαθών, η 
οποία υποστηρίζεται συνήθως από 
τη διαφήµιση και τα µέσα µαζικής 
ενηµέρωσης  (κατ’ επέκταση) η τά-
ση να ξοδεύει κανείς χρήµατα για 
την απόκτηση αγαθών, ακόµα και 
όταν δεν τα έχει ανάγκη είναι µερι-
κά από τα συµπτώµατα που παρου-
σιάζει η σύγχρονη κοινωνία.

   Οι αιτίες που γεννούν την κα-

ταναλωτική νοοτροπία; Η ανάπτυ-
ξη της τεχνολογίας και της βιοµη-
χανίας χωρίς αντίρρηση έχει συµ-
βάλει στο χαρακτηρισµό της κοινω-
νίας µας ως καταναλωτικής. Αξίζει 
να τονιστούν ορισµένα χαρακτη-
ριστικά της παραπάνω εξέλιξης: η 
µαζική παραγωγή των προϊόντων, 
το χαµηλό κόστος πολλών από τα 
τελευταία, η δηµιουργία αγαθών 
που καλύπτουν τις µη στοιχειώδεις 
ανάγκες των καταναλωτών, η ποι-
κιλία των προσφερόµενων αγαθών 
µε ιδιότητες που πριν λίγα χρόνια 
δεν µπορούσε κανείς να φανταστεί. 
Χωρίς αµφιβολία, λοιπόν, η πρόο-
δος στο χώρο της τεχνολογίας και 
της βιοµηχανίας εισήγαγαν δυναµι-
κά τη µάζα των ατόµων στο χώρο 
της κατανάλωσης και δυστυχώς της 
υπερκατανάλωσης, φαινόµενο των 
τελευταίων δεκαετιών. Και φυσικά 
φέρει µερίδιο (τεραστίων διαστάσε-
ων) και η µόδα, η οποία  προστάζει 
την υπερκατανάλωση των αγαθών 
καλλιεργώντας την ευδαιµονιστική 
αντίληψη της ζωής

Το αποτέλεσµα; Γνωστό: ο σηµε-
ρινός άνθρωπος είναι ο πιο αυτο-
βασανιζόµενος άνθρωπος της ιστο-
ρίας και ο πλουσιότερος φτωχός ή, 

µάλλον, ο φτωχότερος πλούσιος της 
ιστορίας. Η πνευµατική αδράνεια/ 
νωθρότητα του σύγχρονου ανθρώ-
που είναι µια από τις σηµαντικότε-
ρες παρενέργειες της υπερκατανά-
λωσης. Ο ίδιος δεν ασκεί την κρι-
τική του, δεν προβληµατίζεται, δεν 
αµφιβάλει για όσα βλέπει ή ακού-
ει αλλά έχει καταντήσει καταναλω-
τής µόνο των υλικών και όχι των 
πνευµατικών αγαθών. Ακόµη: το 
άγχος και το σύµπλεγµα κατωτε-
ρότητας αποτελούν δυο βασικούς 
άξονες του σύγχρονου καταναλω-
τή. Ο τελευταίος βρίσκεται σε συ-
νεχή αγωνία, σε ένταση διότι επι-
διώκει να γίνει κάτοχος πάρα πολ-
λών αγαθών, τα οποία δεν χρειάζε-
ται όλες τις φορές.  Η ανηθικότητα 
των σύγχρονων καταναλωτών δυ-
στυχώς αποτελεί ένα ακόµη χαρα-
κτηριστικό γνώρισµά τους. Αρκεί 
να αναφέρουµε τους εµπρησµούς, 
το απαγορευµένο κυνήγι ζώων, την 
αποµύζηση των φυσικών πόρων, τη 
µόλυνση της ατµόσφαιρας µε την 
εκτέλεση πειραµάτων επιστηµόνων 
κλπ. Από τα παραπάνω είναι εύκολο 
να αντιληφθεί κανείς την απουσία 
ηθικών φραγµών, την ηθική εξα-
χρείωση των ατόµων.

Και Χριστιανός και καταναλωτής;
Ποια είναι όµως η θέση του Ορθόδοξου Χριστιανού απέναντι στη  υπερκατανάλωση, που σχεδόν “επιβάλλει” 

η σύγχρονη κοινωνία; “ Ὀ ἔχων δύο χιτῶνας µεταδότω τῷ µὴ ἔχοντι, καὶ ὁ ἔχων βρώµατα ὁµοίως ”, αναφέρεται 
στο Ευαγγέλιο. Όπως λέει και ο Άγιος Κοσµάς ο Αιτωλός: “Χίλιες χιλιάδες καλά να κάµωµεν, αδελφοί µου, νη-
στείες, προσευχές, ελεηµοσύνες, και το αίµα µας να χύσωµεν δια την αγάπη του Χριστού, ανίσως και δεν έχω-
µεν αυτές τες δύο αγάπες (προς το Θεό και προς τους αδελφούς µας), αλλά έχωµεν µίσος και έχθραν εις τους 
αδελφούς µας, όλα εκείνα τα καλά, όπου εκάµαµεν, του διαβόλου είναι και εις την κόλασιν πηγαίνοµεν… Έχω 
δύο ποτήρια κρασί να πιω, εσύ δεν έχεις. Ανίσως και σου δώσω και εσένα από αυτό να πιης, τότε φανερώνω 
πως σε αγαπώ, αµή ανίσως και δεν σε δώσω εσένα, είναι κάλπικη η αγάπη».

Στην σηµερινή κοινωνία που µαστίζεται τόσο από την οικονοµική κρίση αλλά πολύ περισσότερο από την 
ηθική κατάπτωση, ας είµαστε οι Χριστιανοί φάρος αγάπης και ελεηµοσύνης. Άλλωστε δεν είµαστε εµείς ικανοί 
να φροντίσουµε µόνοι µας για την ζωή µας. Ο ίδιος ο Κύριος είπε: ”...ἐµβλέψατε εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, ὅτι 
οὐ σπείρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν οὐδὲ συνάγουσιν εἰς ἀποθήκας, καὶ ὁ πατὴρ ὑµῶν ὁ οὐράνιος τρέφει αὐτά· οὐχ 
ὑµεῖς µᾶλλον διαφέρετε αὐτῶν;”. Για τον Χριστιανό η αντιµετώπιση της θλίψης και της ακηδείας δεν είναι το 
shopping-therapy, αλλά η αντιµετώπιση των πνευµατικών αιτίων µε πνευµατικές λύσεις και, πάνω απ' όλα, µε 
τη συµµετοχή στη µυστηριακή ζωή της Εκκλησίας µας. Ας είµαστε προσεκτικοί για να µην πέφτουµε θύµατα 
της διαφήµισης και της προπαγάνδας της µόδας και των πολυεθνικών. Κι ας µην ξεχνάµε ότι σήµερα, εν έτει 
2012, είναι πολλοί οι αδελφοί µας που στερούνται τον "άρτον τον επιούσιον". Το κάθε τι χρειάζεται µε µέτρο και 
µε την σκέψη στον κάθε αδελφό που υστερείται του “επιούσιου  άρτου”.

ΠΗΓΕΣ:
• Ιωάννου Μενούνου, Κοσµά του Αιτωλού ∆ιδαχές, 
εκδ. Τήνος, Αθήνα (1979), σελ. 123-124
• www.efpolis.gr  • www.i-diadromi.com  • www.kepka.org

Επιµέλεια:
∆ιονυσία Αραβοπούλου

Μεταπτ. Φοιτ. Χηµ. 
Μηχανικών ΕΜΠ
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Το 1930 φτάνει στο χωριό Σί-
ψα (τώρα Ταξιάρχες) της ∆ράµας 
ένας αδύναµος και ταλαιπωρηµέ-
νος ιεροµόναχος. Η παρουσία και 
η δράση του στο χωριό, αλλά και 
στην ευρύτερη περιοχή αποδει-
κνύεται καθοριστική για τις ζωές 
των κατοίκων. Η Σίψα από φτωχό 
και άσηµο χωριό αναδεικνύεται 
σε πόλο έλξης πιστών χριστιανών 
από την Ελλάδα και όλο τον κόσµο. 
Όλοι προστρέχουν µε λαχτάρα να 
προσκυνήσουν τον Άγιό της· έναν 
ακόµη Άγιο του 20ου αιώνα· τον 
Άγιο Γεώργιο Καρσλίδη τον Οµο-
λογητή εξ Αργυρουπόλεως Πόντου. 

Παιδική ηλικία
Ο Άγιος Γεώργιος (κατά κόσµο 

Αθανάσιος) Καρσλίδης γεννήθη-
κε το 1901 στην Αργυρούπολη του 
Πόντου. Από µικρό παιδί γνώρισε 
την ορφάνια και τη µοναξιά, αλλά 
έβρισκε πάντα στήριγµα και παρη-
γοριά στον Θεό και στους Αγίους 
Του. Όταν σε µικρή ηλικία ορφά-
νεψε, ανέλαβε την ανατροφή του η 
ευσεβής γιαγιά του. Αυτή ενέπνευ-
σε στον Αθανάσιο και στην µικρό-
τερη αδερφή του, Άννα, την αγάπη 
προς τον Θεό και την Εκκλησία. 

Προαισθανόµενη η γιαγιά του 
την εκδηµία της, έδωσε την ευ-
χή της στα εγγόνια της και χάρι-
σε στον Αθανάσιο µια µικρή εικό-
να της Παναγίας. Μετά από λίγο 
καιρό, η σεµνή και ταπεινή αδερ-
φή του Αγίου, Άννα, κοιµήθηκε σε 
µικρή ηλικία. Όταν 3 χρόνια µε-
τά τον θάνατό της έγινε η ανακο-
µιδή των λειψάνων της, τα οστά 
της βρέθηκαν να έχουν κιτρινω-
πό χρώµα, όπως των οσίων. Ένα 
µέρος των λειψάνων της πήρε και 
ο Άγιος Γεώργιος και τα είχε πά-

ντοτε µαζί του. 
Χωρίς τη γιαγιά και την αδερφή 

του, σε ηλικία 7 ετών, ο Αθανάσιος 
ακολούθησε τον παππού του στο 
Ερζερούµ της Αρµενίας. Ο θάνα-
τος του παππού του και η κακοµε-
ταχείριση από τον µεγαλύτερο και 
παντρεµένο αδερφό του τον οδήγη-
σαν στα µέρη του Καυκάσου. Τα-
ξίδευε µόνος του για πολλές µέ-
ρες µέσα στον χειµώνα. Κι εδώ, 
όµως, η παρουσία του Θεού τον 
συντροφεύει και τον προστατεύει 
από πολλούς κινδύνους. 

Μοναστική ζωή και 
διωγµός

Μια ηµέρα, ενώ ο όσιος προ-
σευχόταν, παρουσιάστηκε µπρο-
στά του ένας καβαλάρης και τον 
πήρε µαζί του. Ήταν ο Άγιος Γε-
ώργιος, του οποίου το όνοµα θα 
λάµβανε αργότερα. Με τη βοήθεια 
του Αγίου έφτασε στην Τιφλίδα της 
Γεωργίας και οδηγήθηκε από τον 
εκεί επίσκοπο στην Ι. Μ. Ζωοδό-
χου Πηγής. Σε ηλικία 9 ετών φό-
ρεσε τα ράσα και στις 20 Ιουλίου 
1919 εκάρη µοναχός µε το όνοµα 
Συµεών. Λέγεται ότι κατά την ώρα 
της κουράς του σήµαιναν οι κα-
µπάνες από µόνες τους. 

Η ζωή στο µοναστήρι κυλούσε 
για τον Συµεών µέσα στην υπα-
κοή, την άσκηση και την προσευ-
χή. Το άθεο καθεστώς, όµως, του 
1917 ήρθε να ταράξει την ηρεµία 
του. Ο Άγιος συνελήφθη µαζί µε 
άλλους µοναχούς και φυλακίσθηκε 
σε µια άθλια φυλακή, ένα σκοτεινό 
µπουντρούµι απ’ όπου περνούσαν 
ακαθαρσίες υπονόµων. Με προ-
σευχή και ελπίδα στον Θεό υπέ-
µενε κι αυτές τις κακουχίες. 

Όταν ήρθε η ώρα του µαρτυρί-

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΣΛΙ∆ΗΣ (+1959)

«εκ Πόντου ανέτειλας, 
     ώσπερ αστήρ φαεινός…»
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κόµενους µοναχούς αναγκάστη-
κε εκ των πραγµάτων να ταξιδεύ-
ει σε διάφορα χωριά κι εκεί να κά-
νει εράνους και να ζητά ελεηµοσύ-
νες. Από τα χωριά που περνούσε οι 
πιστοί τον σέβονταν βαθιά και τον 
εκτιµούσαν. Σύντοµα έγινε γνω-
στός ως διορατικός και προορατι-
κός Γέροντας και πολύ κόσµος ερ-
χόταν από µακριά για να τον συµ-
βουλευτεί. 

Το 1923 ο Άγιος από την Τιφλίδα 
µετέβη στο Σουχούµ. Κι εκεί απέ-
κτησε τη φήµη χαρισµατούχου ιε-
ροµονάχου. Ο ίδιος αγρυπνούσε 
τακτικότατα, τελούσε µακρές και 
κατανυκτικές ιερές ακολουθίες και 
µνηµόνευε πάρα πολλά ονόµατα. Η 
εγκράτεια και η νηστεία του ήταν 
αδιάκοπες.

Ο ερχοµός στην Ελλάδα
Το 1929 ο Άγιος κατάφερε να έλ-

θει στην Ελλάδα. Από την µνήµη 
του, όµως, δεν έφυγαν ποτέ ο αγα-
πηµένος του Πόντος, η Γεωργία 
και η Ρωσία. Από την Θεσσαλονί-
κη όπου έφτασε, µετέβη στην Κα-
τερίνη και στο χωριό Μικρό ∆ά-
σος Κιλκίς. Τέλος, το 1930 εγκα-
ταστάθηκε µόνιµα στο χωριό Σίψα 
της ∆ράµας, όπου είχε γνωστούς. 
Στη Σίψα έφτασε ηµιπαράλυτος και 
αδύναµος από τις κακουχίες. Πολ-
λές φορές, µάλιστα, δυσκολευόταν 
να περπατήσει και τον σήκωναν 
στα χέρια για να µετακινηθεί. 

Το 1938 έγινε στο χωριό οριστι-
κή διανοµή αγροτεµαχίων από το 
Υπουργείο Γεωργίας. Στον όσιο δό-
θηκαν τέσσερα στρέµµατα γης. Οι 
συγχωριανοί του τον βοήθησαν 
να χτίσει εκεί ένα µικρό και φτω-
χό ναό αφιερωµένο στο Γενέσιο 
της Θεοτόκου. Το παρεκκλήσι αυ-
τό γκρεµίστηκε τον επόµενο χρόνο, 
όταν άρχισε η ανοικοδόµηση στον 
ίδιο χώρο µονής. Ο ναός της αφι-
ερώθηκε στην Ανάληψη του Κυρί-
ου. ∆ίπλα στον ναό χτίστηκε και το 
απλό και φτωχό κελί του Αγίου. Τα 
επόµενα 20 χρόνια της ζωής του 
στον χώρο αυτό ο Άγιος λειτούρ-
γησε, εξοµολόγησε και νουθέτησε 

πολλές ψυχές. 
Το 1936 ο όσιος επισκέφτηκε τα 

Ιεροσόλυµα. Εκεί ιερές µορφές τον 
πείθουν να µείνει εκεί που είναι 
για να διακονήσει τους πιστούς 
που τον έχουν ανάγκη. Το 1941 οι 
Βούλγαροι συνέλαβαν τον Άγιο Γε-
ώργιο και τον οδήγησαν για εκτέ-
λεση. Για ακόµα µια φορά, όµως, η 
θαυµαστή επέµβαση του Θεού τον 
έσωσε από βέβαιο θάνατο. 

Ο όσιος υπέφερε από σοβαρή 
πάθηση στα πόδια του. Η θερα-
πεία του οφείλεται σε θαυµατουρ-
γή επέµβαση του Αγίου Νικολάου. 
Ο ίδιος διηγούταν: «Ήµουν σχεδόν 
παράλυτος και δεν µπορούσα να 
εξυπηρετηθώ. Ένα βράδυ άφησα 
όλα τα δάκρυα της ψυχής µου. Τό-
τε εµφανίστηκε ένας Γέροντας και 
µου είπε: «Γιατί κλαις παιδί µου; 
Πολύ µε λύπησες». «Και ποιος εί-
σαι εσύ;», τον ρώτησα. «Είµαι ο θεί-
ος Νικόλαος. Αν γίνεις καλά, έλα 
να µε βρεις. Μένω πίσω από αυτό 
το βουνό», µου είπε. Την άλλη µέ-
ρα έψαξα να τον βρω. Βάδισα µε τα 
τέσσερα. Γέµισα αίµατα. Τον βρή-
κα. Πήρα κι έναν παπά και κάνα-
µε ευχέλαιο. Χρίσθηκα σε όλο το 
σώµα. Έγινα καλά µε τη βοήθεια 
του Αγίου και από τότε έτρωγα µό-
νος µου»1. 

Χαρισµατούχος Γέροντας
Η ασκητική και µαρτυρική ζωή 

του Αγίου έλκυσαν πάνω του τη 
Χάρη του Αγίου Πνεύµατος. Ο Θε-
ός βλέποντας τη θερµή πίστη του 
και την καθαρή ζωή του, του πρό-
σφερε τα χαρίσµατα της διάκρισης, 
της διόρασης, της προόρασης και 
της προφητείας. Ο Γέροντας χρη-
σιµοποιούσε τα χαρίσµατα αυτά 
µε πολλή ταπείνωση, προς βοήθεια 
και σωτηρία των πιστών. 

Κατά τη Θεία Λειτουργία πολλοί 
πιστοί τον έβλεπαν να µην πατά 
στη γη. Ο ίδιος συχνά οµολογού-
σε πως συλλειτουργούσε µε Αγίους, 
τους «µουσαφίρηδές» του, όπως 
τους ονόµαζε. Ο Άγιος τηρούσε αυ-
στηρά τους Ιερούς Κανόνες της Εκ-
κλησίας. Ήταν πάντα διακριτικά 

ου, ο Άγιος σώθηκε µε τη βοήθεια 
της Παναγίας. Από τις τρεις σφαί-
ρες που δέχτηκε από το εκτελεστι-
κό απόσπασµα, µία χτύπησε στην 
εικόνα της Παναγίας που του είχε 
δώσει η γιαγιά του και την οποία 
ο όσιος φορούσε στο στήθος ως 
φυλακτό. Μία δεύτερη τον χτύπη-
σε εξωδερµικά στο λαιµό και µία 
τρίτη στα πόδια. Εκείνο τον και-
ρό υπήρχε νόµος ότι ο δεχόµενος 
τρεις σφαίρες και µη αποθνήσκων 
αφήνεται ελεύθερος. Έτσι, ο Άγιος 
Γεώργιος αφέθηκε ελεύθερος χάρη 
στη θαυµαστή επέµβαση του Θεού 
και της Παναγίας. 

Η φήµη του εξαπλώνεται
Στις 8 Σεπτεµβρίου 1925 στον Ι. 

Ν. Αγίου Μηνά στη Γρούζια Σχέ-
τα, ο όσιος χειροτονήθηκε πρε-
σβύτερος και µετονοµάσθηκε σε 
Γεώργιος. Μαζί µε άλλους διω-
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αυστηρός και αποσκοπούσε στη 
µετάνοια του εξοµολογούµενου.

Έτρεφε µεγάλη αγάπη προς όλο 
τον κόσµο. Η ελεηµοσύνη του ήταν 
πάντα µυστική. Παρηγορούσε και 
φρόντιζε τους πιστούς, ενώ αγα-
πούσε ιδιαίτερα τα µικρά παι-
διά. Παρά την ασθενική του φύ-
ση, ήταν ακούραστος και εργατι-
κός, πάντα κοντά στο ποίµνιό του. 

Κοίµηση, ανακοµιδή 
λειψάνων και 
αγιοκατάταξη 

Ο Άγιος Γεώργιος προείδε και 
προείπε το τέλος του. Είχε προε-
τοιµαστεί από καιρό και το ανέµε-
νε µε προσευχή. Στις 4 Νοεµβρί-
ου 1959 ο όσιος Γεώργιος Καρσλί-
δης αναπαύθηκε εν Κυρίω. Οι τε-
λευταίες λέξεις του ήταν: «Της ευ-
σπλαχνίας την πύλην άνοιξον ευ-
λογηµένη Θεοτόκε…». Πλήθος πι-
στών τον ακολούθησε στην τελευ-
ταία κατοικία του. Το πρόσωπό του 
ήταν ειρηνικό, ιλαρό και φωτεινό 
και το νεκρό του σώµα ευλύγιστο, 
όπως των Αγιορειτών. Τα δύο κυ-
παρίσσια πλάι στο τάφο του λύγι-
σαν σαν για να τον προσκυνήσουν, 
όπως είχε προειπεί. Πολλά που-
λιά συνάχθηκαν την ώρα της τα-
φής του, χωρίς να φοβούνται τον 
πολύ κόσµο.

Πριν κοιµηθεί, ο όσιος είχε πει 
ότι θα φανέρωνε σηµείο για την 
πραγµατοποίηση της ανακοµιδής 
των λειψάνων του. Πράγµατι στις 
9 Φεβρουαρίου 2006 πραγµατο-
ποιήθηκε µυστικά και ταπεινά στη 
µονή της Αναλήψεως η ανακοµιδή 
των λειψάνων του Αγίου παρουσία 
του µητροπολίτη ∆ράµας κ. Παύ-
λου και της µακαριστής ηγουµέ-
νης Ακυλίνας. Μετά την ανακοµι-
δή των τιµίων λειψάνων, φάνηκαν 
ζωηρά τα σηµεία της πλούσια χά-
ρης του Αγίου. Πάρα πολλές ήταν 
και είναι οι µαρτυρίες πιστών σχε-
τικά µε τα θαύµατα και τις επεµ-
βάσεις του Αγίου. Οι δέουσες ενέρ-

γειες του µητρο-
πολίτη κ. Παύ-
λου και της Ιεράς 
Συνόδου της Εκ-
κλησίας της Ελ-
λάδος οδήγησαν 
στην αναγνώρι-
ση της αγιότητας 
του οσίου Γεωργί-
ου Καρσλίδη στις 
18 Μαρτίου 2008 
από την Ιερά Σύ-
νοδο του Οικου-
µενικού Πατριαρ-
χείου. 

Ο Άγιος Γεώργιος Καρσλίδης 
ακολούθησε µία ασκητική και µαρ-
τυρική πορεία στη ζωή του. Υπέ-
µεινε όλα τα βάσανα και τις κα-
κουχίες της ζωής του αγόγγυστα, 
µε πίστη και ελπίδα στον Κύριο. 
Η απλότητα, η ταπείνωση, η πρα-
ότητα, η αγάπη και όλες οι αρετές 
του τον χαρίτωσαν και τον οδή-
γησαν κοντά στον Κύριο που από 
µικρό παιδί αγάπησε. Η διακριτι-
κή αυστηρότητά του δεν εµπόδισε 
τους πιστούς να τον αγαπούν και 
να στηρίζουν πάνω του το φορτίο 
των θλίψεων και των αδυναµιών 
τους. Οι διδαχές του θα µείνουν 
για πάντα χαραγµένες στις καρ-
διές των χριστιανών θυµίζοντάς 
τους ότι τα παθήµατα και η άσκη-
ση είναι δρόµοι που οδηγούν µε 
σιγουριά κοντά στον Θεό. 

Eπιµέλεια:
Χρυσούλα Τιφκιτσή, 
ΧΦΕ Θεσσαλονίκης

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦIΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚEΣ 
ΠΗΓEΣ

•  Μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου, 
«Ο όσιος Γεώργιος της ∆ράµας 
(1901 – 1959), εκδόσεις Ι. Μ. Ανα-
λήψεως του Σωτήρος Ταξιάρχες 
(Σίψα) ∆ράµα, 2011 

•  http://vatopaidi.wordpress.com

 1. Μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου, «Ο όσιος Γεώργιος της ∆ράµας (1901 – 1959), εκδόσεις Ι. Μ. Αναλήψεως του Σωτή-
ρος Ταξιάρχες (Σίψα) ∆ράµα, 2011, σελ. 63
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Συµβαίνουν...

ΣΦΑΓΕΣ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟ∆ΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΣΛΑΜΙΣΤΕΣ
Σφαγές χριστιανών από φανατικούς ισλαµιστές στην συνοικία Καλιντίγια της πόλης Χόµς στη Συρία καταγγέλ-
λονται από καθολικές µοναχές. Συγκεκριµένα περιγράφεται η συγκέντρωση σε ένα κτίριο Χριστιανών και Αλε-
βιτών (µουσουλµανικό δόγµα) οµήρων, η τοποθέτηση εκρηκτικών και η ανατίναξή του. Εν συνεχεία καλούν ξέ-
νους δηµοσιογράφους τους δείχνουν το κτίριο µε τους νεκρούς και τους λένε ότι «Επεσαν θύµατα των βοµβαρ-
δισµών από τον Στρατό του Άσαντ»!  Και οι µαρτυρίες για τις σφαγές των Χριστιανών ή των µουσουλµάνων 
που αντιτίθεται στους φανατικούς σουνίτες ισλαµιστές, πληθαίνουν. Ο Ολλανδός δηµοσιογράφος Μάρτιν Γιάν-
σεν γράφει στην Frankfurter Allgemeine Zeitung µε λεπτοµέρειες για τη σφαγή 90 Αλεβιτών ή σιιτών στη Χού-
λα από τους αντάρτες. 
Οι σουνίτες αντάρτες επιτέθηκαν στα οδοφράγµατα που είχε στήσει  συριακός Στρατός για να προφυ-
λάξει τα αλεβίτικα χωριά. Η µάχη κράτησε µιάµιση ώρα και ήταν πολύνεκρη.  Σε ένα σηµείο που πέρα-
σαν οι αντάρτες έσφαξαν δεκάδες γυναικόπεδα που ανήκαν σε σουνιτικές οκογένειες πού είχαν µετα-
στραφεί στον σιιτισµό, ή που ήταν σουνίτες αλλά θεωρούνταν συνεργάτες του καθεστώτος και σε άλ-
λες σιιτικές φαµίλιες, όπως δήλωσαν οι επιζώντες πού κατέφυγαν στο προαναφερθέν µοναστήρι.
Παρ’ όλα αυτά, µέσα σε λίγες µέρες από τις δηµοσιογραφικές αναφορές η σφαγή στην Χούλα χρεώθηκε στο κα-
θεστώς Άσσαντ και ΗΠΑ, Γαλλία, Βρετανία, Γερµανία και άλλοι δυτικοί απέλασαν τούς Σύρους διπλωµάτες σε 
ένδειξη «διαµαρτυρίας».  ∆ηλαδή «γύρισαν ανάποδα» τα πραγµατικά γεγονότα. Έτσι, κι ενώ η επί δεκαετίες ήσυ-
χη ζωή των 2,2-2,4 εκατοµµυρίων Ελληνορθόδοξων και καθολικών Χριστιανών βαδίζει προς το τέρµα της, ένα 
ακόµη µαζικό έγκληµα οργανώνεται, για την ερήµωση µιας αραβικής χώρας.

ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ∆ΙΑΠΡΕΠΟΥΝ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ
Τουλάχιστον 20 εργαστήρια νανοτεχνολογίας έχουν Έλληνες επιστήµονες ως επικεφαλής στις ΗΠΑ, µε τις οµάδες τους 
να διεκδικούν τις ανώτατες επιστηµονικές διακρίσεις για τις πρωτοποριακές δηµιουργίες τους. Ανάµεσα σε αυτούς εί-
ναι ο κ. Φαέθων Αβούρης, επικεφαλής της ερευνητικής οµάδας της IBM, ο οποίος έχει προταθεί για το βραβείο Νόµπελ, 
ακόµα  ο καθηγητής κ. Ευθύµης Καξίρας, από το Τµήµα Φυσικής του Πανεπιστηµίου του Χάρβαρντ, η ερευνητική οµά-
δα του οποίου ήταν στις επικρατέστερες παγκοσµίως για το βραβείο Gordon Bell καθώς και ο πολυβραβευµένος Έλλη-
νας καθηγητής στο Πανεπιστήµιο του Μπορντώ κ. Γεώργιος Χατζηϊωάννου ο οποίος ηγείται στη Γαλλία της έρευνας 
των πολυµερών και των οργανικών ηλεκτρονικών, καθώς και ο κ. Γιώργος Μαλλιαράς επικεφαλής του Κέντρου Μικρο-
ηλεκτρονικής στο γαλλικό Πολυτεχνείο Gardanne.

ÐΚΑΙΡΟΣ Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΝΑ ΑΦΗΣΕΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΗΝ ΗΣΥΧΙΑ ΤΗΣÑ
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Αµερικανικού Κογκρέσου κ. Ιλεά-

να Ρος Λέτινεν δηµοσίευσε άρθρο στην εφηµερίδα Washington Times µε τίτλο «Είναι και-
ρός η Τουρκία να αφήσει την Κύπρο στην ησυχία της» και υπότιτλο «η µακροχρόνια κατο-
χή αποτελεί ένα είδος προσάρτησης».  Η κ. Λέτινεν είναι Ρεπουµπλικανή βουλευτής από 
την Φλόριντα και µέλος της Οµάδας Προώθησης θεµάτων του Ελληνισµού στο Κογκρέ-
σο. «Εκατοντάδες χιλιάδες Ελληνοκύπριοι πρόσφυγες δεν µπορούν να επιστρέψουν στα 
σπίτια τους εδώ και 40 χρόνια. Πάνω από 40 χιλιάδες βαριά οπλισµένοι Τούρκοι στρατι-

ώτες κατέχουν το βόρειο τµήµα του νησιού και πολλοί πολιτιστικοί θησαυροί έχουν υπο-
στεί βανδαλισµούς και καταστροφές» γράφει η κ. Λέτινεν. Η Αµερικανίδα βουλευτής αναφέ-

ρει επίσης στο άρθρο της ότι ακόµη και Τουρκοκύπριοι διαµαρτύρονται για τις τουρκικές πα-
ρεµβάσεις στο νησί, αφού σε πρόσφατο συλλαλητήριο κρατούσαν πανό µε το σύνθηµα «Άγκυρα κά-

τω τα χέρια απ’ τις ακτές µας». «Με την κατοχή της Κύπρου η Τουρκία δεν εγγυάται τίποτα, παρά µόνο µια 
υποχθόνια προσάρτηση… Είναι καιρός η Τουρκία να αποσύρει τους στρατιώτες της, να τερµατίσει κάθε υπο-
στήριξη για τον εποικισµό στην Κύπρο και να επιτρέψει στους πραγµατικούς κατοίκους του νησιού να καθο-
ρίσουν το µέλλον τους.» καταλήγει στο άρθρο της η κ. Λέτινεν.42



ΜΑΘΗΤΙΚΗ e-ΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟ
Την καλύτερη διαφήµιση για το ξινόµαυρο Αµυνταίου βρήκαν -και µάλιστα δω-
ρεάν- οι οινοπαραγωγοί της Φλώρινας. Μαθητές του Γυµνασίου Αµυνταίου έστη-
σαν µια εικονική επιχείρηση πωλήσεων κρασιού στο ∆ιαδίκτυο µε σηµαντικά ιστο-
ρικά στοιχεία για την περιοχή και την οινοποιία. Οι µαθητές θα ολοκληρώσουν το site 
µέσα στο καλοκαίρι και από τον Σεπτέµβριο θα το εµπλουτίσουν µε στοιχεία για άλλα 
προϊόντα της περιοχής, όπως πιπεριές Φλωρίνης, φασόλια και πατάτες. Ο επισκέπτης 
της ιστοσελίδας http://aminteowine.weebly.com ξεναγείται στο Αµύνταιο, µια περιοχή σε 
υψόµετρο 700 µέτρα, µε θέα τη λίµνη Βεγορίτιδα και µαθαίνει την ιστορία του αµπελιού που 
ξεκίνησε πριν από δύο χιλιετίες. «Θέλουµε να συστήσουµε στον κόσµο το κρασί του Αµυνταί-
ου και να ενισχύσουµε οικονοµικά την περιοχή µας», δήλωσε η Ευαγγελία Παπαδοπούλου, µία από τις 
µαθήτριες που πήραν µέρος στο στήσιµο της ιστοσελίδας.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΑ ΒΡΕΤΑΝΙΚΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ!
Τα αρχαία ελληνικά περιλαµβάνονται στις ξένες γλώσσες, που προτείνονται από το Βρετανικό 
Υπουργείο Παιδείας στο νέο σχολικό πρόγραµµα, το οποίο τέθηκε σε δηµόσια διαβούλευση, για 
να εφαρµοστεί από τη σχολική χρονιά 2014-2015.
Οι ξένες γλώσσες θα διδάσκονται υποχρεωτικά από την πρώτη τάξη του δηµοτικού και η δι-
δασκαλία τους εντάσσεται στις επτά µεταρρυθµίσεις που εισηγείται η κυβέρνηση Κάµερον. Λε-
ξιλόγιο, προτάσεις, ποιήµατα, ακόµη και τραγούδια θα αποτελούν το περιεχόµενο διδασκαλί-

ας των ξένων γλωσσών. Είναι εντυπωσιακή η συναίνεση για τη διδασκαλία των αρχαίων ελλη-
νικών στα βρετανικά δηµοτικά σχολεία. Ακόµη, και η αντιπολίτευση των Εργατικών αποδέχεται 

αυτή τη µεταρρύθµιση, τονίζοντας ότι όσο µικρότερη είναι η ηλικία εκµάθησης µιας ξένης γλώσ-
σας, τόσο καλύτερο θα είναι το αποτέλεσµα.

ΣΚΟΠΙΑ: ∆ΙΝΟΥΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΕ ∆ΡΟΜΟΥΣ
Συνεχίζουν τις προκλήσεις τους οι Σκοπιανοί, ενώ σύµφωνα µε το «Εθνος της Κυριακής», το και-
νούριο τους εφεύρηµα είναι να βαφτίζουν κεντρικούς δρόµους των πόλεων τους µε Ελληνικά ονό-
µατα. Πρωταγωνιστής αυτού του σχεδιασµού είναι ο δήµαρχος των Σκοπίων Κότσε Τραγιάνοφσκι.
 Οι προτάσεις που κατέθεσε o δήµαρχος των Σκοπίων, Κότσε Τραγιάνοφκσι εγκρίθηκαν στα µέσα 
της εβδοµάδας από την αρµόδια επιτροπή του δηµοτικού συµβουλίου περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων:
Τη µετονοµασία µιας κεντρικής µεγάλης γέφυρας του ποταµού Βάρνταρ (Αξιός) σε Γέφυρα του Μα-
κεδόνα Βασιλιά Φιλίππου του Β’. Σε µια σειρά µεγάλους δρόµους δίνονται τα ονόµατα του Φιλίππου 
του Β, του Περδίκα, του Πτολεµαίου, του Ιουστινιανού, της Μάχης της Χερώνειας, της «Μακεδονικής 
Φάλαγγας» κ.ά. Σε ό,τι αφορά τους όρους «Μακεδονία», «Μακεδονικός» κ.λπ. υπάρχει ένας πληθωρισµός: 
«Μακεδονία», «Μακεδονική Γη», «Μακεδονικός Αγώνας», «Μακεδονική Αναγέννηση», «Μακεδονική Φωνή», 
«Μακεδονικό Μέτωπο», «Ενωµένοι Μακεδόνες» κ.λπ. Υπάρχουν επίσης µια πλειάδα ονοµάτων που έχουν να κάνουν µε τη 
βυζαντινή ιστορία και τις προσωπικότητες της περιόδου αυτής.
Όµως εκείνο που αποτελεί ένα επιπλέον βήµα στον χορό των προκλήσεων είναι τα ονόµατα εκείνα που έχουν να κάνουν 
µε τη σύγχρονη ελληνική Μακεδονία και δείχνουν αλυτρωτισµό και εθνικιστικές βλέψεις.
Έτσι ένας από τους δρόµους µετονοµάζεται σε «Εξοδος στο Αιγαίο»! Επίσης θα υπάρχει και οδός «Συνεδρίου της Θεσσαλο-
νίκης», ενώ την τιµητική τους θα έχουν και τα ονόµατα των Σερρών, του Νευροκοπίου κ.ά. Επιχειρώντας να «ψαρέψουν σε 
θολά νερά»» δίνουν και το όνοµα του Μάρκου Βαφειάδη. Ο τελευταίος, ηγετικό στέλεχος του ΚΚΕ και του ΕΛΑΣ, µετά την 
επιστροφή του στην Ελλάδα υπήρξε δύο φορές βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και αρκετές φορές είχε ξεκαθαρίσει τις θέσεις του 
για το «Μακεδονικό», πρωτοστατώντας στην προσπάθεια εθνικής συµφιλίωσης.

 ΤΟΝ ΑΠΟΚΕΦΑΛΙΣΑΝ ΕΠΕΙ∆Η ΕΓΙΝΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ
Από µουσουλµάνος, Χριστιανός και από ζωντανός… νεκρός. Αυτή ήταν η τιµωρία που του 
επεφύλαξαν φανατικοί µουσουλµάνοι στην Τυνησία, επειδή επέλεξε να αλλάξει θρησκεία.
Ο δήµιος, έκοβε επί δύο λεπτά το κεφάλι του νεοβαπτιζόµενου χριστιανού για να τον τιµω-
ρήσει επειδή γύρισε την πλάτη στον Αλλάχ. Σα να µην έφτανε αυτό, µόλις τελικά κατάφερε 
να κόψει το κεφάλι του, το πήρε σαν τρόπαιο στα χέρια του και πανηγύριζε.
Το φρικιαστικό βίντεο µεταδόθηκε από την αιγυπτιακή τηλεόραση και έκανε µέχρι και τον 
παρουσιαστή έξαλλο ο οποίος ούρλιαζε και αναρωτιόταν αν είναι δυνατόν να είναι αυτό το 
Ισλάµ. ∆υστυχώς, είναι...
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Θέµατα Πνευµατικής 
Ζωής

Στην γνωστὴ σὲ ὅλους µας παρα-
βολὴ τοῦ Σπορέως ὁ Κύριος ἐπιση-
µαίνει ὅτι ἕνα µέρος ἀπὸ τὸν σπό-
ρο ἔπεσε «ἐπὶ τὴν πέτραν καὶ φυὲν 
ἐξηράνθη διὰ τὸ µὴ ἔχειν ἱκµάδα» 
(Λουκ. 8: 6). Κάτι ἀνάλογο συµβαί-
νει καὶ µὲ πολλοὺς χριστιανοὺς νέ-
ους: ξεκινοῦν µὲ ἐνθουσιασµὸ τὴν 
χριστιανικὴ ζωή, ἀλλὰ πολὺ γρή-
γορα ἀποθαρρύνονται καὶ συχνὰ 
ἐγκαταλείπουν τὸν ἀγώνα τους, 
ὑποκύπτοντας στοὺς διαφόρους 
πειρασµοὺς καὶ τὶς προκλήσεις τῆς 
ἐποχῆς. Κατὰ κάποιον τρόπο «ξε-
ραίνονται» ὅπως τὰ φυτὰ ἀπὸ τὸν 
καύσωνα τῶν παθῶν.

Γιὰ ἕναν νέο ποὺ ζεῖ στὸν σύγ-
χρονο δυτικὸ κόσµο οἱ συνηθισµέ-
νοι πειρασµοί του εἶναι οἱ προερ-
χόµενοι ἀπὸ τὴν ἱκανοποίηση τῶν 
ἐπιθυµιῶν του. Ἰδιαιτέρως σὲ µιὰ 
κοινωνία ποὺ ἔχει εἰδωλοποιή-
σει τὴν ἡδονὴ ἡ ἱκανοποίησή της 
εἶναι σχεδὸν µονόδροµος. Ὠθεῖται 
(ἢ καὶ ἐξωθεῖται πολλὲς φορὲς πολ-
λάκις) ὁ νέος σὲ µία «καταναγκα-
στικὴ» ἀπόλαυση τῶν ἡδονῶν. Τὸ 
«θέλω» ὑπερτερεῖ τοῦ «πρέπει». Κα-
τακλύζεται, συνεχῶς, ὁ σηµερινὸς 
ἄνθρωπος ἀπὸ πληθώρα εἰκόνων 
καὶ ἐρεθισµάτων ποὺ τοῦ ἀναµο-
χλεύουν πάθη καὶ ἐπιθυµίες τῆς 

«σαρκός», δηλαδὴ τοῦ αὐτονοµη-
µένου ἀνθρώπου ποὺ ζεῖ ἀντίθετα 
ἀπὸ τὰ κελεύσµατα τοῦ Πνεύµατος 
τοῦ Θεοῦ. Ὁδηγεῖται ἔτσι συχνὰ ὁ 
νέος (ἀλλὰ καὶ ὁ µεγαλύτερης ἡλι-
κίας ἄνθρωπος) νὰ καταντᾶ δοῦλος 
ἐµπαθῶν ἕξεων καὶ παθῶν. Ὅπως 
γράφει καὶ ὁ Ἀπόστολος Πέτρος «ᾧ 
τις ἥττηται, τούτῳ καὶ δεδούλωται» 
(Β’ Πέτρ. 2: 19). Σταδιακά ὁ ἄνθρω-
πος καθίσταται χειρότερος ἀπὸ τὰ 
ἄλογα ζῶα, τὰ ὁποῖα ζοῦν καὶ ἐνερ-
γοῦν µὲ µοναδικὸ κίνητρο τὰ ἔνστι-
κτά τους. «Ἄνθρωπος ἐν τιµῇ ὢν 
οὐ συνῆκεν· παρασυνεβλήθη τοῖς 
κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις καὶ ὡµοιώ-
θη αὐτοῖς» (Ψαλµ.  48: 13).

Ἡ ἀντιµετώπιση τῶν πειρασµῶν 
καὶ τῶν προκλήσεων τῆς ἁµαρτί-
ας γίνεται µὲ τὴν συνεργασία ἀφ’ 
ἑνὸς τῆς θελήσεως καὶ τοῦ ἀγῶνος 
τοῦ πιστοῦ καὶ ἀφ’ ἑτέρου µὲ τὴν 
χορηγούµενη ἀπὸ τὸ Πνεῦµα τοῦ 
Θεοῦ ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ θεία Χάρη. 
Ὁ χριστιανὸς νέος ἀποφεύγει (ὅσο 
ἐξαρτᾶται ἀπὸ αὐτὸν) τὶς αἰτίες καὶ 
τὶς ἀφορµὲς τῶν πειρασµῶν καὶ 
συγχρόνως ἀξιοποιεῖ τὰ ὅπλα τῆς 
Χάριτος στὴν καθηµερινὴ ζωή του.

Ἡ ἱστορία καὶ ἡ πεῖρα τῶν ἁγί-
ων µας, µᾶς διδάσκουν ὅτι «οὗ δὲ 
ἐπλεόνασεν ἡ ἁµαρτία, ὑπερεπε-

ρίσσευσεν ἡ Χάρις» (Ῥωµ. 5: 20). 
Ἡ Π. ∆ιαθήκη, µάλιστα, µᾶς ἀναφέ-
ρει ἕνα περιστατικὸ µὲ τρεῖς νέους, 
πιστοὺς στὸν ἀληθινὸ Θεό, τοὺς 
ὁποίους ἔθεσαν µέσα σὲ ἕνα πυρα-
κτωµένο καµίνι ἐπειδὴ ἀρνήθηκαν 
νὰ προσκυνήσουν τὰ εἴδωλα, τὴν 
ἐποχὴ τῆς βαβυλώνιας αἰχµαλω-
σίας τῶν Ἰουδαίων. Τὸ θαυµαστὸ 
ἦταν ὅτι µέσα σ’ αὐτὸ τὸ καµίνι οἱ 
τρεῖς νέοι δοξολογοῦσαν τὸν Θεὸ 
καὶ ἐδροσίζοντο ἀπὸ τὴν παρουσία 
τοῦ Ἀγγέλου τοῦ Θεοῦ, δηλαδὴ τοῦ 
ἀσάρκου ἀκόµη Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ (Βλ. 
∆αν. 3: 49-50, 25: «ἄγγελος δὲ Κυ-
ρίου συγκατέβη ἅµα τοῖς περὶ τὸν 
Ἀζαρίαν εἰς τὴν κάµινον καὶ ἐξε-
τίναξε τὴν φλόγα τοῦ πυρὸς ἐκ τῆς 
καµίνου καὶ ἐποίησε τὸ µέσον τῆς 
καµίνου ὡσεὶ πνεῦµα διασυρίζον, 
καὶ οὐχ ἥψατο αὐτῶν καθόλου τὸ 
πῦρ καὶ οὐκ ἐλύπησε καὶ οὐ παρη-
νώχλησεν αὐτούς… ἰδοὺ ἐγὼ ὁρῶ 
ἄνδρας τέσσαρας λελυµένους καὶ 
περιπατοῦντας ἐν µέσῳ τοῦ πυρός, 
καὶ διαφθορὰ οὐκ ἔστιν ἐν αὐτοῖς, 
καὶ ἡ ὅρασις τοῦ τετάρτου ὁµοία 
υἱῷ Θεοῦ»).

Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ καλο-
καιριοῦ, µὲ τὴν χαλάρωση ἀπὸ τὰ 
ἔργα τῆς καθηµερινότητος, αὐξά-
νονται καὶ οἱ πειρασµοὶ ποὺ δε-
χόµαστε. Τὸ περιστατικὸ µὲ τοὺς 
τρεῖς παῖδες στὸ καµίνι µᾶς ὑπεν-
θυµίζει ὅτι ἡ στενὴ σχέση µας µὲ 
τὸ πρόσωπο τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ 
εἶναι τὸ καλύτερο ὅπλο γιὰ τὴν 
ἀντιµετώπιση τῶν πειρασµῶν. Ὁ 
«λίβας» τῶν καλοκαιρινῶν πει-
ρασµῶν καὶ προκλήσεων δὲν µᾶς 
«καίει», ἐπειδὴ µᾶς σκεπάζει ἡ πα-
ρουσία τοῦ Κυρίου καὶ ἡ προστα-
σία τῶν ἁγίων µας.

Επιµέλεια:
Ι.Κ. Αγγελόπουλος

Ο «ΛΙΒΑΣ» ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ
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Πατέρων
Η φωνή των

Η δικαιολογία δεν έχει θέση 
στην πολιτεία (στη ζωή) των χρι-
στιανών, και δεν είναι σημειωμέ-
νη πουθενά στη διδασκαλία του 
Χριστού. Εάν δεν έχεις καρδιακή 
ησυχία, έχε τουλάχιστον ήσυχη τη 
γλώσσα σου. Εάν δεν μπορείς να 
βάλεις σε τάξη και πειθαρ-
χία τους λογισμούς σου, 
τουλάχιστον κράτησε 
σε ευταξία τις σω-
ματικές σου αισθή-
σεις. Εάν δεν είσαι 
μόνος κατά τη δι-
άνοιά σου, τουλά-
χιστον να είσαι μό-
νος σωματικά. Εάν 
δεν μπορείς να εργα-
στείς σωματικά, τουλά-
χιστον να έχεις την κατά 
Θεόν λύπη. Εάν δεν μπο-
ρείς να αγρυπνήσεις όρ-
θιος, τουλάχιστον αγρύ-
πνησε στο κρεβάτι σου, 
καθήμενος ή ξαπλωμένος. Εάν 
δεν μπορείς να κάνεις διήμερη 
νηστεία, τουλάχιστον νήστεψε ως 
το βράδυ, ή τουλάχιστον φυλάξου 
να μην  χορτάσεις το στομάχι σου. 

Δεν έχεις αγία καρδιά; Κράτησε 
αγνό το σώμα σου. Αν δεν μπο-
ρείς να δώσεις ελεημοσύνη, λάλει 
ως αμαρτωλός. Αν δεν είσαι ειρη-
νοποιός, τουλάχιστον να μην αγα-

του Θεού. Όταν δηλαδή (η μνήμη 
του Θεού) κυριαρχήσει στην ψυ-
χή, χάνεται κάθε μάταιη ενθύμη-
ση από την καρδιά. Ενώ η ψυχή 
αρχίζει να φωτίζεται με την πνευ-
ματική όραση της προσευχής, έρ-
χεται η πολυλογία και τη σκοτίζει. 

Όταν η ζωή σου είναι κατά Θεόν, 
να μη λυπάσαι για τις σωματικές 
στενοχώριες και κακοπάθειες. Ο 
Θεός μια μέρα θα σου τις πάρει 
τελείως. Να μη φοβάσαι ούτε το 
θάνατο. Διότι ο Θεός ετοίμασε τα 
μέλλοντα αγαθά, για να σε κάνει 

ανώτερο απ’ αυτόν (το 
θάνατο).

Επιμέλεια:
Μ. Α. 

Φοιτ. Ιατρικής Σχολής 
Αθηνών

ΠΗΓΗ:
•  «Ανθολόγιο από την Ασκητική 

Εμπειρία του Αγίου Ισαάκ του Σύ-
ρου»

Ερμηνευτική απόδοση-Επιμέλεια: 
Κωνσταντίνου Χρ. Καρακόλη

Εκδ. «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»

πάς την ταραχή. Αν δεν μπορείς να 
γίνεις σπουδαίος άνθρωπος, του-
λάχιστον να έχεις άοκνο φρόνημα. 
Αν αγαπάς την πραότητα θα έχεις 
ειρήνη στην καρδιά σου. Και αν 
αξιωθείς να έχεις ειρήνη, θα χαί-
ρεσαι σε κάθε περίσταση. Ζήτησε 
να αποκτήσεις σύνεση και όχι χρυ-
σάφι. Φόρεσε ταπεινά φορέματα κι 
όχι τη βασιλική πορφύρα. Η ειρή-
νη της ψυχής είναι ανώτερη από 
την κοσμική βασιλεία.  […]

Η φωτιά που άναψε στα ξερά ξύ-
λα, δύσκολα θα σβήσει. Και η θέρ-
μη του Θεού, που ανάβει στην καρ-
διά του ανθρώπου που απαρνήθη-
κε τον κόσμο, είναι πιο δυνατή από 
τη φωτιά και ποτέ δεν θα σβήσει. 

Όταν η δύναμη του κρασιού πε-
ράσει στα μέλη το ανθρώπου, κάνει 
το νου του να ξεχάσει την πραγμα-
τικότητα. Έτσι και με την μνήμη 

Αγίου Ισαάκ του Σύρου

Πνευματικά «ρήματα» 
και συμβουλές
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∆ραστηριότητες∆ραστηριότητες∆ραστηριότητες

16 Μαρτίου Ακολου-
θία της Γ’ Στάσης των 
Χαιρετισµών εις την Υπε-
ραγία Θεοτόκο, στην Ι.Μ. 
Ασωµάτων(Πετράκη).

27 Μαρτίου Μάθηµα Ιταλικών για τις 
φοιτήτριες, µε αφορµή την προσκυνηµα-
τικής µας εκδροµή στην Ιταλία.

5 Φεβρουαρίου Εξόρµηση Παρεµβολής 
στην  Αγ. Σοφία Ν. Ψυχικού.

21 Μαρτίου Η Χ.Φ.Ε. και η Χ.Φ.∆. συν-
διοργάνωσαν οµιλία στο Παιδαγωγικό Πα-
νεπιστήµιο Αθηνών, µε θέµα «Η άλλη άπο-
ψη στη σύγχρονη κρίση» και οµιλητή τον κ. 
Κωνσταντίνο Χολέβα, πολιτικό επιστήµονα.

2 Απριλίου Ακολουθία 
του Ιερού Ευχελαίου

11 Μαρτίου Εκκλησιασµός στην Ι.Μ. Πα-
ναγίας Παντάνασσας στην Κερατέα και εξόρ-
µηση αγάπης φοιτητριών στη στέγη αγά-
πης «Ευαγγελιστής Ιωάννης» στην Παιανία.
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16-21 Απριλίου Εκδροµή φοιτητών 
στην Κάτω Ιταλία και τα ελληνόφωνα χω-
ριά της.

16-22 Απριλίου Προσκυνηµατική 
Εκδροµή των Φοιτητριών στην Ιταλία (Βε-
νετία, Φλωρεντία, Ρώµη, Ποµπηία).
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Στην σύγχρονη εποχή ο άνθρω-
πος µοιάζει, ίσως περισσότερο από 
ποτέ, αποµακρυσµένος από τον 
Θεό, αλλά και τον πλησίον. Αβε-
βαιότητα και µοναξιά δίνουν το γε-
νικό περίγραµµα της ζωής του. Ο 
πόνος και η απελπισία δοκιµάζουν 
καθηµερινά τις αντοχές του. Σ’ αυ-
τόν τον άνθρωπο, τον πονεµένο 
και µόνο, απευθύνονται τα κείµε-
να του πονήµατος αυτού. Ένα δώ-
ρο: το βιβλίο Αντίδωρο.

Μέσα στις σελίδες του βιβλίου 
περιγράφεται το µεγαλύτερο δώ-
ρο για τον άνθρωπο. Η ελπίδα στον 
Θεό. Η βεβαιότητα της Αναστάσε-
ως. Η µητρική αγάπη της Παναγί-
ας. Το παράδειγµα των Αγίων.  Σε 
11 άµετρα ποιήµατα περιγράφεται 
η πεµπτουσία της ζωής µας.  Πε-
ριγράφεται ο αγώνας του ανθρώ-
που, αλλά και η λύση σε κάθε του 
πρόβληµα και πόνο.

 Η Εκκλησία αναγνωρίζεται σαν 
µάνα. “Κι όταν γυρίζουµε σ’ αυτήν, 
δεν ρωτάει να µάθει τι κάναµε, αλ-
λά µας κοιτάει στα µάτια να δει τι 
πάθαµε… πόσα συντρίµµια γίνα-

Έντεχνο

Μαρίας Μουρζά
Αντίδωρο

Εκδόσεις  Άθως

µε…”, όπως περιγράφει η συγγρα-
φέας. Κι ύστερα, αντί να µας επι-
πλήξει ή τιµωρήσει µας γιατροπο-
ρεύει. Γιατί η Εκκλησία είναι νοσο-
κοµείο…ψυχών. “Μπαίνεις αµαρ-
τωλός και βγαίνεις άγιος, όπως η 
Αγία Μαρία η Αιγυπτία. Μπαίνεις 
διώκτης και βγαίνεις Απόστολος, 
όπως ο Παύλος.” Ποιος µπορεί να 
χάνει την ελπίδα του µετά από τέ-
τοια παραδείγµατα;

Παρουσιάζονται, σε άλλη ενότη-
τα, οι τρεις Ιεράρχες και οι αγώνες 
που έδωσαν, για του Χριστού την 
Πίστη την Αγία. Οι διωγµοί και τα 
µαρτύρια που υπέστησαν για τον 
Βασιλέα των Βασιλέων. Μέσα από 
αυτά περιγράφεται και το έργο της 
Εκκλησίας. Το πραγµατικό και ου-
σιαστικότερο. Η Σωτηρία των ψυ-
χών. Η αδιάλειπτη προσευχή, αι-
ώνες τώρα, για να µην χαθεί το 
γένος των ανθρώπων µέσα στην 
τρικυµία των παθών και των µερι-
µνών του κόσµου. Σε µια σύγκρι-
ση µε τη σηµερινή εποχή, όπου 
πολλές φορές η Εκκλησία βάλλεται 
λόγω της περιουσίας της, η συγ-
γραφέας αναφέρει χαρακτηριστι-
κά και καίρια: “ Η Εκκλησία δεν 
χρειάζεται πάµπλουτους χορηγούς. 
∆εν περιµένει τα πορτοφόλια τους. 
Τους ίδιους ναι, τα χρήµατα τους 
όχι! Η Εκκλησία αιώνες τώρα ενερ-
γοποιεί το δίλεπτο της χήρας, για 
να κάνει το έργο της. Γιατί µέσα 
στα δίλεπτα οι χήρες και οι πτω-
χοί έχουν κλείσει την ψυχή τους 
όλη!” Μια ψυχή που κλείνει µέσα 
της την πνοή του Θεού. Ενός Θεού 
που χόρτασε πεντακισχίλιους στην 
έρηµο. Και που ως στοργικός Πα-
τέρας φροντίζει για κάθε ένα από 
τα παιδιά Του. ∆εν θα φροντίσει, 
λοιπόν,  και τον σηµερινό άνθρω-
πο, που ζει σε µια εποχή λιµού σε 
όλα τα επίπεδα; Αυτός που κατέβη-

κε στο Άδη, θα γεννηθεί και στην 
ψυχή µας, αρκεί να τον προσκαλέ-
σουµε: “Κύριε Ελέησον…”

Λίγο παρακάτω, στην 6η κατά 
σειρά ενότητα, µιλά για την Πα-
ναγιά, την πάντων Μάνα. Εκείνη 
που βάσταξε τον αβάσταχτο πόνο, 
όταν είδε τον Υιό και Θεό της στον 
Σταυρό. Εκείνη για την οποία είπε 
ο Κύριος απευθυνόµενος στον Ιω-
άννη, αλλά ταυτόχρονα και σε κά-
θε έναν από εµάς « Ιδού η µήτηρ 
σου…». “Από τότε µέχρι σήµερα και 
για πάντα, ποιος µπορεί να πει ότι 
δεν έχει Μάνα;”  Ποιος νιώθει µό-
νος, όταν µητρικό χάδι της Πανα-
γιάς τον σκεπάζει κάθε στιγµή, σε 
κάθε βήµα του; Πράγµατι, εκείνη 
που ξέρει, πως µετά από κάθε Γολ-
γοθά υπάρχει η Ανάσταση, µπορεί 
να µας δώσει την ελπίδα... Το κου-
ράγιο  στις αβέβαιες εποχές…Την 
παραµυθία την ώρα του πόνου…  

Κι άλλα πολλά θα µπορούσαµε 
να παραθέσουµε από το ωραίο αυ-
τό βιβλίο, του οποίου ο λόγος ρέ-
ει ευχάριστα και φυσικά. Σε συνε-
παίρνει και σε κερνά από τ’ από-
σταγµα των πατερικών λόγων και 
την παιδική απλότητα της καρ-
διάς αγίων γερόντων της Εκκλη-
σίας µας.

 Ποιος δεν θα δεχόταν ευχάρι-
στα ένα δώρο; Έστω και κάτι ελά-
χιστο…    Αυτό ακριβώς είναι το βι-
βλίο Αντίδωρο. Κείµενα Ορθόδοξης 
βιωµατικότητας και αυτογνωσίας. 
Με λόγο βιωµατικό και όχι επιτι-
µητικό.  Γι’ αυτό και γίνεται βάλ-
σαµο για την καρδιά του σηµερι-
νού πάσχοντος ανθρώπου των χα-
λεπών καιρών µας.

Επιµέλεια:
∆ιονυσία Αραβοπούλου

Μεταπτ. Φοιτ. Χηµ. Μηχανικών 
ΕΜΠ
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...η ραδιοφωνική 
συντροφιά της Χ.Φ.Ε. 

καταγράφει 
την επικαιρότητα!

Κάθε Σάββατο, 7-8µµ, 
στους 91,2 fm της 

Πειραϊκής Εκκλησίας!

Στην ιστοσελίδα θα βρείτε:

• Πατερικά κείµενα
• Νέα - ειδήσεις για την Χ.Φ.Ε.
• Απ-όψεις για ποικίλα θέµατα
• Πνευµατικά άρθρα
• Κοινωνικά άρθρα
• Επιστηµονικά άρθρα
• Συνεντεύξεις
• Αφιερώµατα
• Δηµοσκοπήσεις
• Βίους Αγίων
• Φωτογραφίες και video 
    δραστηριοτήτων της Χ.Φ.Ε.
• Τραγούδια και ύµνους
• Χρήσιµους συνδέσµους

www.xfe.gr

xfe@xfe.gr

σταθερά στο µέλλον

επικοινωνία

Ηλεκτρονικές
εγγραφές στην

...εδώ η φωνή 
µας ακούγεται 
δυνατά!

γκάλοπ
απόψεις

ρεπορτάζ
συνεντεύξεις

Ηλεκτρονικές
εγγραφές 
Ηλεκτρονικές
εγγραφές 
Ηλεκτρονικές+

Ραδιοκαταγραφές

■ Έκθεση γλυπτικής «Άρτος»
Μια ενδιαφέρουσα Έκθεση εγκαι-

νιάστηκε τη ∆ευτέρα 18 Ιουνίου 
2012 στο Βυζαντινό και Χριστιανι-
κό Μουσείο. Πρόκειται για την έκ-
θεση γλυπτικής «Άρτος» του Θόδω-
ρου Παπαγιάννη.  Ο άρτος, σύµβο-
λο κεντρικής σηµασίας για τον Χρι-
στιανισµό και προσφιλές θέµα για 
τον καλλιτέχνη, αποτελεί το επίκε-
ντρο, γύρω από το οποίο οργανώνε-
ται η αφήγηση της έκθεσης. Μια µε-
γάλη, πολυπληθής ποµπή που απο-
τελείται από µικρές πήλινες µορφές 
ξεκινά από το σκοτάδι και πορεύε-

Βασίλη Χατζηνικολάου
Μπλουζ σε ήχο πλάγιο

Εκδόσεις  
«Οίνος ο αγαπητός»

Όταν η Μπλούζ συνάντησε το 
Βυζαντινό µέλος.. προέκυψε ένα 
πρωτότυπο ηχητικό µωσαϊκό, το 
cd του µουσικοσυνθέτη Βασίλη 
Χατζηνικολάου «Τα µπλούζ της 
ψυχής µου» (Λύρα 2008).  Το ιδι-
αίτερο αυτό «πάντρεµα» της δυτι-

µ
ου
σ
ικ
ή

κής πολυφωνίας  και του βυζαντι-
νού µέλους µε επιρροές από σύγ-
χρονα µουσικά ρεύµατα µπλούζ, 
ροκ και τζάζ, δηµιουργεί νέα ακού-
σµατα, που ταξιδεύουν τον ακρο-
ατή σε σφαίρες ανάτασης και ευ-
φροσύνης.

Το  νέο cd περιέχει  ύµνους και 
τροπάρια της ορθόδοξης υµνο-
γραφίας διασκευασµένα µε έναν 
πρωτόγνωρο τρόπο! Ο πλούτος της 
ορθόδοξης µουσικής µας παράδο-
σης αποδίδεται σε µια νέα ηχητι-
κή γλώσσα µε την συνδροµή της 
σύγχρονης τεχνολογίας. Χωρίς να 
λησµονούµε τα παραδοσιακά βυζα-
ντινά ακούσµατα µας,  µας παρου-
σιάζεται η ευκαιρία να ακούσου-
µε βυζαντινά ακούσµατα µε εναλ-
λαγές χρωµάτων, πολυµορφία ρυθ-
µών και ήχων.

 Κυκλοφορεί σε  επιλεγµένα δι-
σκοπωλεία και βιβλιοπωλεία από 
τις εκδόσεις «Οίνος ο αγαπητός».

∆ύο λόγια για τον Βασίλη Χα-
τζηνικολάου:

Ο Βασίλης Χατζηνικολάου γεννη-
µένος στη Θεσσαλονίκη µε σπουδές 
µουσικής στο Κρατικό Ωδείο Θεσ/νί-
κης, µαθηµατικών στο Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήµιο Θεσ/νίκης αλλά και 
βυζαντινής µουσικής, έζησε για µια 
10ετία στον Καναδά αποκτώντας από 
το πανεπιστήµιο McGill του Μόντρε-
αλ, πτυχία σύνθεσης, φωνητικής και 
διεύθυνσης χορωδίας. Επιστρέφοντας 
στην Ελλάδα, συνεργάστηκε σαν πια-
νίστας και ενορχηστρωτής µε επώνυ-
µους καλλιτέχνες όπως τους: ∆ιονύ-
ση Σαββόπουλο, Λουκιανό Κηλαη-
δόνη, Ορφέα Περίδη, Νίκο Παπάζο-
γλου κ.α.. Σίγουρα τον ακούει κανείς 
στον σταθµό της Πειραϊκής Εκκλη-
σίας και όχι µόνο.. ψέλνει στον Άγιο 
Ανδρέα Πετραλώνων, συµµετέχει σε 
µουσικές παραγωγές, ηχογραφήσεις 
και συναυλίες γνωστών ονοµάτων της 
ελληνικής µουσικής σκηνής.

“Κατανυκτικές ψαλµωδίες που αρδεύ-
ουν ευφρόσυνα νου και καρδιά” 

Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας  
+Αναστάσιος 

“Εντυπωσιακή µελοποίηση εξαίσι-
ας ποίησης µε σεβασµό, ευαισθησία, 
ήθος και χάρισµα” 

Μάρω Βαµβουνάκη,  συγγραφέας 

“Λαµπρή δουλειά! Θαυµάζω το κα-
τόρθωµα τέτοιας εναρµόνισης, σε τέ-
τοιο ιαµατικό µουσικό κράµα”

 ∆ιονύσης Σαββόπουλος, 
 τραγουδοποιός

Είπαν για τα «Μπλουζ σε ήχο πλάγιο»:  

προτάσεις
ται  προς το φως, διατρέχοντας δυο 
αίθουσες για να καταλήξει µπροστά 
στην τρίτη και τελευταία, την αίθου-
σα του άρτου. Την ποµπή πλαισιώ-
νουν υπερφυσικού µεγέθους γλυπτά 
από µέταλλο και ξύλο. Στο κέντρο 
της τελευταίας αίθουσας, δεσπόζει 
ένα τεράστιο ταψί γεµάτο µε πήλι-
να οµοιώµατα άρτων ενώ πίσω του 
στέκουν στοιβαγµένα σακιά µε σι-
τάρι. Σταυρόσχηµες ξύλινες µορφές 
στις γωνίες συνοδεύουν την κεντρι-
κή εγκατάσταση, σε ένα σύνολο που 
ανακαλεί τον χώρο του βυζαντινού 
ιερού και το µυστήριο της Θείας Ευ-
χαριστίας. Η γλυπτική που µεταφέ-
ρεται  στο Βυζαντινό και Χριστιανι-
κό Μουσείο αποκτά νέο νόηµα και 
περιεχόµενο µε θρησκευτικές και 

ιστορικές αναφορές. Η έκθεση θα 
διαρκέσει έως τις 23 Σεπτεµβρί-
ου 2012.  Πληροφορίες: Βυζαντι-
νό και Χριστιανικό Μουσείο, Γρα-
φείο Τύπου – Κατερίνα Χόινα,  Τη-
λέφωνο: 2132139570, 2132139572

■ Εθνική Πινακοθήκη
Μέχρι τις 29 Αυγούστου πραγ-

µατοποιείται  έκθεση του Γιάννη 
Μόραλη, ένα χρόνο µετά το θάνα-
τό του και αφορά στο κύριο µέρος 
της δωρεάς που έκανε ο καλλιτέχνης 
µετά την αναδροµική έκθεσή του το 
1988 στον ίδιο χώρο. Πρόκειται για 
113 ζωγραφικά έργα, σχέδια και χα-
ρακτικά. Στόχος αυτής της παρουσί-
ασης είναι η επαναφήγηση της καλ-
λιτεχνικής του διαδροµής. 
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Συνέντευξη µε τον Οµότ. Καθηγητή Ε.Μ.Π.,
κ. Ηλία Κατσούφη
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• ΘΡΑΚΗ, µεταξύ Κοσόβου και Κύπρου
• Πανεπιστηµιακά Φροντιστήρια
• Δηµοσκόπηση στα ΑΕΙ: 
  "Τι περιµένεις από την Εκκλησία, εν καιρώ κρίσης;"

"Το σωµατίδιο 
        του Θεού"


