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Ραδιοκαταγραφές

«P»:  Mr. Jackson, a few months ago you surprised us in pleasant way 
when, during your acceptance speech of an Emmy award, you confessed 
your Orthodox Faith by giving glory to the Holy Trinity.  We would like 
you to tell us, how was your life before and a er meeting Christ.

Jonathan Jackson: Thank you for this question. I was raised in a Christian 
home. My parents were Seventh-Day-Adventists, but they were in the process 
of leaving that church for various reasons. I was given a great example of lov-
ing God by how my parents lived their lives. I experienced the love of God very 
powerfully as a little boy, but when I was around eight years old, I began to be 
very agitated and frustrated with life. I was rather spoiled and angry at times. I 
don’t even know why... I was the youngest in my family and I had some anger 
about not being able to do things the older kids were doing. I knew Christ in 
my heart, but I was not living with Him as the Light of my life from around the 
ages of eight to eleven.  

«P»:  In which age did you start believing in Christ? What was the 
crucial event that led you to such a reversal?

Jonathan Jackson: Although I always believed in Christ, I had a signifi cant 
encounter with Him at the age of twelve. I was listening to a sermon (homily) 
by an Evangelical preacher named Dr. Desmond Ford. He spoke powerfully about the depth of pride, which resides in 
the human heart. He spoke of the holiness of God and how it is impossible to measure up to God’s perfect Law by our 
own merits. My heart was pierced. I was struck to the core of my being. For the fi rst time in my life, I was able to see 
the depth of my own pride and sin. Something within me dramatically changed that evening. I was suddenly aware 
of how much I judged other people, how critical I was of them and how hard my heart was. I was in tears constantly. 
Tears of repentance and the joy of encountering God’s grace. Around that same time, I read Matthew 25 about Judgment 
Day as well as Matthew 5 and how my righteousness must exceed that of the Pharisees. Christ said, in essence that if 
I even looked at a woman with lust in my heart, it’s the same as adultery in the eyes of the Law. If I were to say, “You 
fool” to someone, it’s the same as murder in the eyes of the Law. Again, my heart was shattered and I cried out, “This 
is impossible!” Then the Holy Spirit lovingly showed me that Christ answered His disciples by saying, “With man this 
is impossible, but with God, all things are possible.” He whispered in my heart, “That’s exactly how I want you to feel. 
I want you to know how impossible it is to be saved by your own strength and goodness. Then, you will turn to Me and 
experience the gi�  of Grace!” There were so many other experiences and examples, I would not be able to write them 
down. But, my journey with God has been a process of constant conversion and rebirth.    

«P»:  How did your family accept this great change?
Jonathan Jackson: As far as I could tell they embraced it. I began reading C.S. Lewis as much as I could, “The Great 

Divorce” “Mere Christianity” “The Weight of Glory” “The Screwtape Letters”. I was a young teenager and that’s all I 
wanted to read. I didn’t have a church during those years. We had le�  the Adventist church and we weren’t attending 
another one. I wanted to be around the “Body of Christ” so much that I would walk by myself on Sunday mornings, down 
the street six or seven blocks to a Presbyterian church. Just to hear a sermon and be around people who loved Christ. 
But, I knew it wasn’t my home. My parent’s relationship with God grew during this time as well. Some challenges and 
tragedies struck our lives and it caused them to fall on their knees in a very real and profound way.     

«P»:  Which diffi  culties does someone that wants to follow Christ face while being in the american television?
Jonathan Jackson: There are many diffi  culties. But, I suppose there are many diffi  culties in following Christ, no 

matter what your vocation is. If there isn’t diffi  cultly, then perhaps our Christianity is not very real. But, specifi cally, 
Hollywood is a tough industry. It is built on making money and has little to no concern for spiritual things. Personally, 
I am grateful for being raised in Hollywood, because it forced me to choose what kind of person I wanted to be at a very 
young age. It is a polarizing atmosphere and it is a desert for those who love God. The desert of Hollywood reared me, 
in regards to living the faith and loving everyone no matter what they believe or where they come from. There are the 
usual temptations, lust, pride, egoism, love of money, love of fame: these are very real dynamics in the entertainment 
world. I was forced to be a quasi “monastic” in my heart, in order to survive in that environment.   

«P»:  What would your message be to the Greeks who nowadays face frustration and the terrible conse-
quences of a deep economic crisis? 

Jonathan Jackson: My heart goes out to you. Our humble prayers are with. Economic troubles can be very traumatizing 
for people and their families. I read a quote from the book, “The Mountain of Silence” that impacted me greatly. One of 
the monks said, “Every circumstance in our lives has one purpose: to awaken us to the reality of God.” Whether it is joy 
or suff ering, there is a purpose within it and there is grace present. God is very close to you right now, especially, because 
you are encountering great trials. Other than that, I have nothing to off er except my worthless prayers. I would also like 
to say “Thank you” to my Greek brothers and sisters for sending so many encouraging messages a� er my speech at the 
Emmys. My wife and I were so encouraged and blessed to feel the love and support of so many around the world. We 
were brought to tears many times, reading through those messages. As an American convert to Orthodoxy, I am grateful 
and humbled to be a part the Historic Church and hope, by God’s grace, to visit Greece and the Holy Mountain someday! 
Thank you again and may the prayers of the Holy Theotokos be with you all and the love of the Most Holy Trinity.  

"INTERVIEW with JONATHAN JACKSON"
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Το momentum του ζωντανού Θεού

Τα ποσοστά των αυτοκτονιών στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τις πληροφορίες των αρµόδιων αρχών, ξεπέρασαν 
τους θανάτους από τα τροχαία. Υπολογίζεται κατά προσέγγιση ότι κάθε µέρα 2-3 αυτόχειρες αναζητούν στο 
θάνατο τη διέξοδο από την αβίωτη ζωή, τις δυσκολίες, τα χρέη και την ανασφάλεια. Πέρα από το ερώτηµα 
πόσοι εξ αυτών ήταν συνειδητοί χριστιανοί, οι αυτοκτονίες αυτών των ανθρώπων, που αρχίζουν να αντιµε-
τωπίζονται κυνικά από τα ΜΜΕ ως ποσοστά µιας στατιστικής, είναι ένα δυνατό ταρακούνηµα για όλους όσοι 
θέλουν να αποκαλούνται χριστιανοί· µήπως κι εµείς είµαστε πνευµατικά αυτόχειρες; Σε ποιον Θεό πιστεύουµε;

Όσοι έχουµε γεννηθεί στις δεκαετίες της λεγόµενης «µεταπολίτευσης», το τέλος της οποίας σήµανε η κρίση 
των τελευταίων ετών, µεγαλώσαµε σε µία κοινωνία, η οποία στην προσπάθειά της να βιώσει την ελευθερία, 
έφθασε στο άκρο της ασυδοσίας· εξοβέλισε κάθε έννοια αυθεντίας, ξόρκισε κάθε ηθική αξία και νόθευσε κάθε 
έννοια πατρίδας και έθνους. Στη θέση των ανωτέρω µπήκε το «κόµµα», τα «φράγκα», η «κοµπίνα» κα.. Χωρίς 
να επιθυµούµε να ανατάµουµε στο παρόν σηµείωµα τα αίτια της απελπισίας και των αυτοκτονιών, πιστεύουµε 
πως, ίσως η κατάρρευση των τελευταίων υποκατάστατων «αξιών»  δηµιούργησε ένα τραγικό κενό, που έκανε 
τις ζωές των ανθρώπων αυτών να µοιάζουν χωρίς νόηµα. 

Μελέτη του Ευαγγελίου και δυο λόγια προσευχής. Μέσα στον καύσωνα της σύγχυσης και της ανασφάλειας, 
ας αφήσουµε την ψυχή να δροσιστεί κάτω από τη σκιά του Σταυρού. Περιµένει να Τού πούµε τι φοβόµαστε, 
τι µας ανησυχεί, να Τού ζητήσουµε ό,τι θέλουµε. Κι αν όλα γύρω χάνονται, ας µείνουµε µε σταθερή ελπίδα 
στον Χριστό. Ας Τον δοξολογήσουµε. «Τοῦ γὰρ Κυρίου ἡ γῆ καὶ τὸ πλήρωµα αὐτῆς (Α’ Κορ. 10: 26). Τότε η 
επέµβασή Του στη ζωή µας θα είναι δυναµική. Τότε θα νιώσουµε ξανά την παρουσία Του και το έλεός Του 
να µας καταδιώκει (Ψαλµ. 22: 6). Τότε θα Του έχουµε δώσει λίγο χώρο, να γεννηθεί φέτος στην καρδιά µας.

Ας είµαστε όµως ειλικρινείς. Το ξεφούσκωµα όλων αυτών των ψεύτικων παραδείσων βρήκε την Εκκλησία 
και τους χριστιανούς της αµήχανους να αντιδράσουν, να αντιπροτείνουν ένα γνήσιο τρόπο ζωής, να δώσουν 
στήριγµα και στέρεη ελπίδα σε όλους εκείνους που έφυγαν. Η Εκκλησία σε όλες τις ιστορικές περιόδους κρί-
σης υπήρξε η καταφυγή, έδωσε ελπίδα, στήριξε και κράτησε το λαό όρθιο. Φυσικά δεν αναφερόµαστε στο πο-
λυσχιδές κοινωνικό έργο που ραγδαία αναπτύσσεται, στα εκατοντάδες συσσίτια και τα λοιπά οικονοµικά βο-
ηθήµατα. Η Εκκλησία έχει καθήκον και αποστολή, πρωτίστως, να δώσει το Λόγο της. Να βγει στην κοινωνία. 
Να δει ο παπάς τον Έλληνα. Να τον ακούσει. Να του δώσει ένα έντυπο, µια Αγία Γραφή, να επισκεφθεί την οι-
κογένειά του, τον ασθενή στο νοσοκοµείο. Να ασχοληθούν ιδίως οι νεότεροι κληρικοί, και ηλεκτρονικά µε την 
επικοινωνία, µε τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, µε επισκέψεις στα σχολεία, µε προτεραιότητα -επιτέλους!- στα 
κατηχητικά της ενορίας. Κοµβικός ο ρόλος και του λαϊκού στοιχείου στην ιεραποστολή του Ευαγγελίου που 
δεν είναι τίποτε άλλο παρά ελπίδα και χαρά. 

Η κρίση των αξιών βρήκε τους χριστιανούς ανέτοιµους. Ίσως, γιατί κι εµείς γλυκαθήκαµε από τις παραπάνω 
«αξίες». Ίσως, γιατί στη θέση του ζωντανού Ιησού κρατήσαµε τον τύπο, το σύµβολο, το έθιµο. «Η συνήθεια είναι 
πιο προσιτή από την τύψη»1, που λέει κι ο ποιητής· κι εµείς για να αναπαύσουµε τη συνείδησή µας βάλαµε 
πολλά µαξιλαράκια γεµάτα µε συνήθεια.. Ωστόσο, η εποχή µάς δίνει µια εξαιρετική πρόκληση· να ξαναβρούµε 
τον ζωντανό Ιησού. Να Τον πλησιάσουµε. Να σιωπήσουµε για να ακούσουµε µέσα µας τα βήµατα Του, τον 
χτύπο Του. Ίσως ο πιο απλός τρόπος να το κάνουµε είναι να διαποτίσουµε µε το Ευαγγέλιο τις πιο απλές µας 
πράξεις. Τη στιγµή που ξυπνάµε, που είµαστε στη σχολή ή στη δουλειά µε τους συναδέλφους, την ώρα που 
τρώµε, τη στιγµή που οδηγούµε ή περπατάµε. 

1 Μανόλη Αναγνωστάκη, «Ἡ ἀγάπη εἶναι ὁ φόβος...»
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 AΓAΠHTOI ANAΓNΩΣTEΣ
• Mην ξεχνάτε να ανανεώνετε εγκαίρως τη συνδροµή σας. Στην 

ετικέτα του πλαστικού φακέλου αναγράφεται η ηµεροµηνία 
λήξης της συνδροµής, π.χ. εάν γράφει 31/12/08 σηµαίνει ότι 
οφείλεται η συνδροµή των ετών 2009, 2010 και 2011.

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

 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: 
Αναστασία Μπιτσάνη, Αγγελική Καλκάνη

Συντάκτες:

Αθηναίος Φίλιππος, Αραβοπούλου ∆ιονυσία, Ατµατζίδου Ελένη, Βγόντζα Όλγα, 
Βλάχος Αλέξης, Γλάρος Βασίλης, Γιάγκου ∆ηµήτρης, Γιάγκου Ισµήνη, Γούλα Μαρία, 
Ζιωτοπούλου Ευαγγελία, Θεοφίλου Φανή, Κυριακούλης Ανδρέας, Λιώνης Κώστας, 
Λουλουδάκη Κυριακή, Λουλουδάκη Μαρία, Μαυρωτά Ναταλία, Μπαλής Αθανάσι-

ος, Μπέκου Βασιλική, Μπουγά Σοφία, Μωραΐτου Μαριαλένα, Νικολαΐδου Ματίνα, 
Παπαδηµητρίου Μαρία, Παππά Φιλοθέη, Πράρας Γιώργος, Στούµπου Ανδροµάχη, 

Στραγαλινού Ακριβή, Τερζάκη Πηνελόπη, Τσιµπούρη Βασιλική, Χαραλάµπους 
Αθηνά, Χατζηχριστοδούλου Ιωάννα, Χωραΐτης Χαράλαµπος.

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

Kαλλιτεχνική επιµέλεια: 
Kαλλιόπη Bγόντζα, Παπαδόπουλος Κυριάκος

Φωτογραφική επιµέλεια: Αγγελική Καλκάνη

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 

Ο "δαίµων του τυπογραφείου" χτύπησε το προηγούµενο τεύχος της "Παρεµβολής"
∆ηµιουργοί, σελ 29, Επιµέλεια: Κωσταντίνος Λιώνης  

φοιτ. Οικονοµικής Επιστήµης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών 
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JONATHAN JACKSON: Ευχαριστώ για την ερώτηση αυτή. Μεγάλω-
σα σε χριστιανικό σπίτι. Οι γονείς µου ήταν Αντβεντιστές της Έβδοµης 
Ηµέρας, αλλά, για διάφορους λόγους, αποµακρύνονταν σιγά-σιγά από 
αυτή την εκκλησία. Μού έδωσαν ένα εξαιρετικό παράδειγµα της αγάπης 
τους για τον Θεό µε το τρόπο ζωής τους. Σαν µικρό αγόρι, είχα πολύ 
δυνατή εµπειρία της αγάπης του Θεού, αλλά γύρω στα οκτώ άρχισα να 
αναστατώνοµαι και να απογοητεύοµαι από τη ζωή. Είχα µάλλον «χαλάσει» 
και αισθανόµουν εξαγριωµένος µερικές φορές. Ούτε και ‘γω ξέρω γιατί... 
Ήµουν ο πιο µικρός στην οικογένειά µου και αισθανόµουνα κάποιο θυµό 
για το ότι δεν µπορούσα να κάνω αυτά που έκαναν τα µεγαλύτερα παιδιά. 
Γνώριζα τον Χριστό στην καρδιά µου, αλλά από τα οχτώ µέχρι τα έντεκα 
δεν Τον ζούσα ως το Φως της ζωής µου.

J. J.: Πάντα πίστευα στον Χριστό. Όµως στα δώδεκα, είχα µια σηµαντική 
απρόσµενη συνάντηση µαζί Του. Άκουγα ένα κήρυγµα από ένα ευαγγελικό 
ιεροκήρυκα ονόµατι Dr Desmond Ford. Μίλησε εντυπωσιακά για την αν-
θρώπινη αλαζονεία, που είναι ριζωµένη στην ανθρώπινη καρδιά. Μίλησε 
για την αγιότητα του Θεού και για το ότι είναι αδύνατο να κατορθώσουµε 
τον τέλειο νόµο του Θεού µόνο µε τα δικά µας χαρίσµατα. Πληγώθηκε η 
καρδιά µου. Συγκλονίστηκα κατάβαθα. Για πρώτη φορά στη ζωή µου µπόρεσα 
να δω το βάθος της αλαζονείας µου και της αµαρτωλότητάς µου. Εκείνο το 
βράδυ κάτι µέσα µου άλλαξε δραµατικά. Συνειδητοποίησα ξαφνικά πόσο πολύ 
έκρινα άλλους ανθρώπους, πόσο αυστηρός κριτής ήµουν για τους άλλους και 
πόσο σκληρή ήταν η καρδιά µου. Ήµουν συνεχώς δακρυσµένος. ∆άκρυα µε-
τανοίας, αλλά και χαράς γιατί συνάντησα τη Χάρη του Θεού. Την ίδια περίπου 

"ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ": κ. Τζάκσον, πριν µε-
ρικούς µήνες µάς εκπλήξατε ευχάριστα 
όταν, κατά την απονοµή του βραβείου 
Emmy, κάνατε µια οµολογία της Ορθό-
δοξης πίστης σας, δοξάζοντας την Αγία 
Τριάδα. Θα θέλαµε να µάς πείτε πώς 
ήταν η ζωή σας πριν τη συνάντησή 
σας µε τον Χριστό και µετά απ’ αυτή.

"Π": Σε ποια ηλικία αρχίσατε να πι-
στεύετε στον Χριστό; Ποιο ήταν το 
κρίσιµο γεγονός που σας οδήγησε 
σε µια τέτοια µεταστροφή;

«Το ταξίδι µου µε τον Θεό υπήρξε µια πορεία σταθερής 

µεταστροφής και αναγέννησης»

 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
 µε τον 

JONATHAN 
JACKSON
 Αµερικανό Ηθοποιό του Χόλυγουντ και µουσικό



περίοδο διάβασα στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο 25, για την Ηµέρα της 
Κρίσεως και στο Κεφάλαιο 5 ότι η δικαιοσύνη µου πρέπει να ξεπεράσει κατά πολύ 
αυτή των Φαρισαίων. Ο Χριστός είπε ουσιαστικά ότι ακόµα και αν δω µια γυναίκα 
µε σαρκική επιθυµία στην καρδιά µου, αυτό ισοδυναµεί µε µοιχεία κατά τον Ηθικό 
Νόµο. Αν έλεγα σε κάποιον «µωρέ», στα µάτια του Νόµου ισοδυναµούσε µε φόνο. 
Πάλι, η καρδιά µου κοµµατιάστηκε και ξεφώνησα, «∆εν είναι δυνατόν!». Τότε το Άγιο 
Πνεύµα αγαπητικά µού έδειξε ότι ο Χριστός απάντησε στους µαθητές Του, λέγοντας 
«τα αδύνατα παρ’ ανθρώποις δυνατά παρά τω Θεώ εστίν». Μου ψιθύρισε στην καρδιά 
µου «Θέλω να αισθάνεσαι ακριβώς έτσι. Θέλω να γνωρίζεις πόσο αδύνατο είναι να 
σωθείς µόνο µε τη δική σου δύναµη και καλοσύνη. Τότε θα στραφείς σε Εµένα και 
θα αποκτήσεις εµπειρία του δώρου της Χάρης µου!». Υπήρξαν τόσες πολλές εµπειρίες 
και παραδείγµατα, που δεν θα µπορούσα να τις καταγράψω. Αλλά το ταξίδι µου µε τον 
Θεό υπήρξε µια πορεία σταθερής µεταστροφής και αναγέννησης.

J. J.: Όσο µπορώ να καταλάβω, την αγκάλιασαν. Άρχισα διαβάζοντας C.S.Lewis, όσο 
µπορούσα. “The Great Divorce” (Το µεγάλο διαζύγιο), “Mere Christianity” (Χριστιανισµός 
απλώς), “The Weight of Glory” , “The Screwtape Letters”(Τακτική του διαβόλου). Ήµουν 
ένας νεαρός έφηβος, κι αυτά ήταν όλα που ήθελα να διαβάσω. ∆εν ανήκα σε κάποια 
εκκλησία στα χρόνια αυτά. Είχαµε εγκαταλείψει την εκκλησία των Αντβεντιστών και δεν 
παρακολουθούσαµε κάποια άλλη. Ήθελα, όµως, να βρίσκοµαι γύρω από το «Σώµα του 
Χριστού» τόσο πολύ, ώστε κάθε Κυριακή πρωί κατέβαινα µόνος µου έξι-επτά τετράγωνα 
σε µια εκκλησία Πρεσβυτεριανών. Μόνο για να ακούσω κάποιο κήρυγµα και να βρίσκοµαι 
γύρω από ανθρώπους που αγαπούσαν τον Χριστό. Ήξερα, όµως, ότι δεν ήταν το σπίτι µου. 
Την περίοδο αυτή αναπτύχθηκε και η σχέση των γονέων µου µε τον Θεό. Μερικές προκλή-
σεις και τραγωδίες χτύπησαν τη ζωή µας µε αποτέλεσµα να πέσουν στα γόνατα µε πολύ 
ρεαλιστικό και έντονο τρόπο.

J. J.: Υπάρχουν πολλές δυσκολίες· Αλλά υποθέτω ότι υπάρχουν πολλές δυσκολίες ακο-
λουθώντας τον Χριστό, άσχετα από το επάγγελµά σου. Αν δεν υπάρχουν δυσκολίες, τότε 
ίσως ο Χριστιανισµός µας δεν είναι αρκετά γνήσιος. Όµως, ειδικά το Χόλυγουντ είναι 
σκληρή βιοµηχανία. Χτίστηκε κάνοντας λεφτά και έχει µικρό ή καθόλου ενδιαφέρον για 
πνευµατικά ζητήµατα. Προσωπικά, είµαι ευγνώµων που µεγάλωσα στο Χόλυγουντ, γιατί 
µε ανάγκασε να διαλέξω σε πολύ νεαρή ηλικία τι είδους άνθρωπος θα ήθελα να είµαι. 
Έχει µια πολωτική ατµόσφαιρα και αποτελεί έρηµο για αυτούς που αγαπούν τον Θεό. Η 
έρηµος του Χόλυγουντ µε καλλιέργησε να ζω την πίστη και να αγαπώ όλους, άσχετα από 
το τι πιστεύουν και από πού προέρχονται. Εκεί υπάρχουν οι γνωστοί πειρασµοί, σαρκικοί 
πόθοι, αλαζονεία, εγωισµός, φιλοχρηµατία, δίψα για φήµη: αυτά αποτελούν πραγµατική 
δυναµική στον κόσµο της ψυχαγωγίας. Αναγκάστηκα να είµαι τρόπον τινά «µοναστικός» 
στην καρδιά µου, για να επιβιώσω σε εκείνο το περιβάλλον. 

"Π": Πώς δέχτηκε
 η οικογένειά σας 

αυτή τη µεγάλη αλλα-
γή;

"Π": Ποιες δυσκο-
λίες αντιµετωπίζει 
κάποιος που θέλει 

να ακολουθήσει τον 
Χριστό, ενώ είναι 

προσωπικότητα 
της αµερικάνικης 

τηλεόρασης;

Για πρώτη φορά στη ζωή µου µπόρεσα να δω το βάθος 
της αλαζονείας µου και της αµαρτωλότητάς µου. Εκείνο 
το βράδυ κάτι µέσα µου άλλαξε δραµατικά. Συνειδητο-
ποίησα ξαφνικά πόσο πολύ έκρινα άλλους ανθρώπους, 
πόσο αυστηρός κριτής ήµουν για τους άλλους και πόσο 
σκληρή ήταν η καρδιά µου. Ήµουν συνεχώς δακρυσµέ-
νος. ∆άκρυα µετανοίας, αλλά και χαράς γιατί συνάντησα 
τη Χάρη του Θεού.
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J. J.: Υπάρχουν πολλοί ηθοποιοί, άνδρες και γυναίκες, 
που σήµερα εξετάζουν την Ορθόδοξη Πίστη. Βαπτίστηκα 
πολύ πρόσφατα και συχνά, για να γνωρίσει κάποιος την 
Ορθοδοξία, χρειάζεται σηµαντικός χρόνος, πριν αποδεχθεί 
την Πίστη. Προσεύχοµαι µε όλη µου την καρδιά ώστε, γενικά, 
πολλοί ηθοποιοί και καλλιτέχνες να ανακαλύψουν την οµορ-
φιά της Αρχέγονης Πίστης. Θα έφερνε τόση πολλή ζωή στον 
καλλιτεχνικό κόσµο. Η απάντηση στο δεύτερο ερώτηµα: ναι, 
πιστεύω ότι υπάρχει πάντα χώρος για ιεραποστολική δράση 
στο Χόλυγουντ. Αλλά, είµαι βέβαιος για το ότι γνωρίζετε όσον 
αφορά την προσέγγιση ανθρώπων για να πιστέψουν στον 
Χριστό, πως υπάρχει µεγάλη διαφορά µεταξύ του Ορθόδοξου 
ήθους και του ήθους των ευαγγελιστών. Εµείς, ως Ορθόδοξοι 
Χριστιανοί, δεν πιστεύουµε στη χρήση βίας ή πίεσης των αν-
θρώπων για να γίνουν Ορθόδοξοι. Ζούµε µάλλον µε το πνεύµα 
του Αγίου Σεραφείµ του Σάρωφ, που είπε: 

«Απόκτησε το Άγιο Πνεύµα και χιλιάδες θα βρουν τη σωτη-
ρία τους». Είναι µέσω της γνήσιας βίωσης της πίστεώς µας εν 
Χριστώ, που ο κόσµος γύρω µας µεταµορφώνεται. 

Νοµίζω ότι ήταν ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος, που είπε: «Το µεγα-
λύτερο δώρο που µπορούµε να προσφέρουµε στον κόσµο είναι 
η µετάνοιά µας». Αυτή είναι η ταπεινή και δυνατή πίστη του 
Ορθόδοξου Χριστιανού. Γράφω τώρα ένα βιβλίο για τη σχέση 
µεταξύ των τεχνών και της Ορθοδοξίας: πώς προσεγγίζει κάποιος 
την τέχνη του ως Ορθόδοξος Χριστιανός. 

 

J. J.: Σας συµµερίζοµαι µε την καρδιά µου. Οι ταπεινές προσευχές 
µας είναι µαζί σας. Οι οικονοµικές δυσκολίες µπορεί να γίνουν πολύ 
τραυµατικές για τους ανθρώπους και τις οικογένειές τους. ∆ιάβασα µια 
φράση από το “The Mountain of Silence” (Το Όρος της Σιωπής) που µε 
επηρέασε πολύ. Κάποιος από τους µοναχούς είπε: «Κάθε περίσταση στη 
ζωή µας έχει ένα σκοπό: να µας αφυπνίσει για την πραγµατικότητα του 
Θεού». Είτε είναι χαρά, είτε είναι κακουχία, υπάρχει κάποιος σκοπός σ’ 
αυτό και είναι παρούσα η Χάρη. Ο Θεός είναι πολύ κοντά σας αυτή τη 
στιγµή, ιδιαίτερα επειδή περνάτε µεγάλες δοκιµασίες. Πέρα απ’ αυτό, 

"Π": Υπάρχουν άλλοι 
συνάδελφοί σας που 
έχουν αποδεχθεί την 
Ορθόδοξη Πίστη;

Υπάρχει πεδίο για ιε-
ραποστολική δράση στο 
επάγγελµά σας;

Η έρηµος του Χόλυγουντ µε καλλιέργη-
σε να ζω την πίστη και να αγαπώ όλους, 
άσχετα από το τι πιστεύουν και από πού 
προέρχονται. Εκεί υπάρχουν οι γνωστοί 
πειρασµοί, σαρκικοί πόθοι, αλαζονεία, 
εγωισµός, φιλοχρηµατία, δίψα για φή-
µη: αυτά αποτελούν πραγµατική δυναµι-
κή στον κόσµο της ψυχαγωγίας. Αναγκά-
στηκα να είµαι τρόπον τινά «µοναστικός» 
στην καρδιά µου, για να επιβιώσω σε εκεί-
νο το περιβάλλον. 

"Π": Ποιο θα ήταν το µήνυµά σας 
προς τους Έλληνες, που τον καιρό 
αυτό αισθάνονται απογοήτευση και 
τις πολύ δυσάρεστες συνέπειες µιας 
βαθειάς οικονοµικής κρίσης;

Από τη βάπτιση 
του ζεύγους και 

των παιδιών της 
οικογένειας του 

ηθοποιού
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δεν έχω κάτι να προσφέρω, εκτός από τις ανάξιες προσευχές µου. 
Θα ήθελα επίσης να πω «Ευχαριστώ» στους Έλληνες αδελφούς και 
Ελληνίδες αδελφές µου για την αποστολή τόσων ενθαρρυντικών 
µηνυµάτων µετά την οµιλία µου στη απονοµή των βραβείων 
Emmy. Η γυναίκα µου και εγώ νοιώσαµε ενθάρρυνση και ευ-
λογία από την αγάπη και την υποστήριξη τόσων πολλών από 
όλο τον κόσµο. ∆ακρύσαµε πολλές φορές διαβάζοντας αυτά 
τα µηνύµατα. Ως Αµερικανός προσήλυτος στην Ορθοδοξία, 
αισθάνοµαι ευγνώµων και ταπεινός που αποτελώ µέλος της 
Ιστορικής Εκκλησίας, και ελπίζω, µε τη Χάρη του Θεού, να 
επισκεφθώ κάποια µέρα την Ελλάδα και το Άγιον Όρος. Σας 
ευχαριστώ πάλι και εύχοµαι να είναι µαζί σας οι προσευχές 
της Υπεραγίας Θεοτόκου και η αγάπη της Παναγίας Τριάδος.

Επιµέλεια: Παναγιώτης Φαραντάτος
Μετάφραση: Ηλίας Κατσούφης 

Μπορείτε να δείτε το βίντεο µε την οµολογία πίστεως του 
Αµερικανού ηθοποιού, πληκτρολογώντας στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση youtube.com το λήµµα “Jonathan Jackson Emmy 
2012”

Ο νεοφώτιστος 
Τίτος, προσκυνά 

την εικόνα

6



77

ΔΙΩΓΜΟΙ ΤΩΝ 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ 
ΣΗΜΕΡΑ

Ήταν λίγους µήνες πριν, που αρ-
χίσαµε να διαβάζουµε για επιθέσεις 
κατά των χριστιανών, σε χώρες του 
αραβικού κόσµου.

Ήταν λίγους µήνες πριν, που δια-
βάσαµε για χριστιανούς που χά-
νουν τη δουλειά τους, επειδή φο-
ρούσαν τον Σταυρό τους και δεν 
δέχτηκαν να τον βγάλουν, σε χώ-
ρες του δυτικού κόσµου.

Ήταν λίγους µήνες πριν που ξε-
κίνησε η δίκη για την ύπαρξη ή όχι 
θρησκευτικών συµβόλων σε αίθου-
σες σχολείων, δικαστηρίων...

Ήταν λίγους µήνες πριν που σκε-
φτήκαµε να αφιερώσουµε ένα τεύ-
χος της Παρεµβολής στους σύγχρο-
νους διωγµούς των Χριστιανών. 

Ίσως να σας φαίνονται παράξε-
να όλα αυτά! 

Ο Κύριος άλλωστε προειδοποίη-
σε για τις διώξεις των Χριστιανών 
από τον κόσµο:

 «Ἐπιβαλοῦσιν ἐφ' ὑµᾶς τὰς 
χεῖρας αὐτῶν καὶ διώξουσι, πα-
ραδιδόντες εἰς συναγωγὰς καὶ 
φυλακάς, ἀγοµένους ἐπὶ βασιλεῖς 
καὶ ἡγεµόνας ἕνεκεν τοῦ ὀνόµατός 
µου…» (Λουκ. 21.12).

Στη συνάντηση αρθρογράφων 
της Παρεµβολής, όταν θέσαµε αυτό 
το θέµα, υπήρξαν πολλά βλέµµατα 
µε απορία! «Μα υπάρχουν σήµερα 
διωγµοί;», «Μα σήµερα ο καθένας 
είναι ελεύθερος να πιστεύει αυτό 
που θέλει!», «Αυτά γίνονταν στον 

καιρό των Αποστόλων! Τι σχέση 
έχουν µε το σήµερα;».

Ψάχνοντας λίγο καλύτερα, συνο-
µιλώντας µε ανθρώπους που έχουν 
ψάξει λίγο παραπάνω, µε ανθρώ-
πους που στη χώρα τους βίωσαν 
τον διωγµό, διωγµό επειδή ήταν 
χριστιανοί, φτιάξαµε αυτό το αφι-
έρωµα.

Και το τεύχος αυτό δηµιουργή-
θηκε αφενός για να ενηµερωθού-
µε και να ενηµερώνουµε για τους 
διωγµούς σήµερα, αφετέρου για να 
αποτελέσει ευκαιρία προσευχής για 
όσους διώκονται και για όσους κά-
νουν ιεραποστολή φανερά ή κρυφά, 
κάτω από αντίξοες συνθήκες.

Καλή ανάγνωση!

ΔΙΩΓΜΟΙ ΤΩΝ 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ 
ΣΗΜΕΡΑ
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Open Doors υπολογίζει ότι 50.000-
70.000 Χριστιανοί είναι κρατούµε-
νοι σε στρατόπεδα συγκέντρω-
σης της Βόρειας Κορέας, ενώ χι-
λιάδες από αυτούς πεθαίνουν ετη-
σίως είτε από πείνα και ασθένειες, 
είτε από βασανιστήρια. 

Στον ισλαµικό κόσµο δυστυχώς 
τα πράγµατα δεν είναι καλύτερα για 
τους Χριστιανούς. Στο Πακιστάν 
όπου το µουσουλµανικό στοιχείο 
υπερισχύει αφού καταλαµβάνει το 
96% του συνολικού πληθυσµού, οι 
Χριστιανοί δέχονται συχνά απειλές 
και πράξεις βίας. Πρόσφατα συνέβη 
κάτι αξιοπρόσεκτο: ένα µικρό κορί-
τσι ονόµατι Ριµσά κατηγορήθηκε 
για προσβολή του Κορανίου και 
βλασφηµία, οπότε και συνελήφθη. 
Η ∆ιεθνής Αµνηστία αναφέρει ότι 
η Ριµσά είναι αναλφάβητη, µετα-
ξύ 10-16 χρονών, κατοικεί στην 
περιφέρεια του Ισλαµαµπάντ και 
ενδέχεται να πάσχει από σύνδρο-
µο Ντάουν. Παρότι τα πειστήρια 
αποδείχτηκαν ψεύτικα, κατασκευ-
ασµένα από τον ιµάµη Σιατί, ο ίδιος 
δήλωσε: «Είναι ο µόνος τρόπος για 
να διώξουµε τους χριστιανούς από 
αυτή τη γειτονιά». Στο Πακιστάν 
η βλασφηµία κατά της µουσουλ-
µανικής πίστης επισείει µέχρι και 
την θανατική καταδίκη. Μάλιστα, 
ο µοναδικός Χριστιανός υπουργός 
του Πακιστάν Σαµπάζ Μπάτι δο-
λοφονήθηκε στις αρχές του 2011. 
Το αίτιο; Ήταν Χριστιανός και συµ-
µετείχε σε επιτροπή αναθεώρησης 
του νόµου περί βλασφηµίας! 

Είναι αλήθεια ότι η ιστορία της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας βρίθει από 
µαρτύρια- είναι η ιστορία µιας 
σταυρικής πορείας. Ο Κύριός µας 
Ιησούς Χριστός ανέβηκε πρώτος 
από όλους στον Σταυρό εκουσίως 
και χωρίς να έχει φταίξει σε τίπο-
τα, σηκώνοντας στις πλάτες Του τις 
αµαρτίες όλου του κόσµου. Ακολου-
θώντας το παράδειγµά Του οι Άγι-
οι της Εκκλησίας µας σήκωσαν µε 
τη σειρά τους το δικό τους Σταυρό. 
Είναι εκπληκτικό ότι, σύµφωνα µε 
εκτιµήσεις, οι Χριστιανοί µάρτυρες 
των τριών πρώτων αιώνων ανήλ-
θαν σε 11 εκατοµµύρια (τη στιγµή 
που η Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία είχε 
στην ακµή της πληθυσµό το πολύ 
70 εκατοµµυρίων)! 

Κι αν µερικοί αναλογίζονται ότι 
οι εποχές των µαρτύρων και των 
νεοµαρτύρων πέρασαν, αφού το 
Ευαγγέλιο έχει πλέον κηρυχτεί 
στο µεγαλύτερο µέρος της Γης, 
πλανώνται. Εκτός από τις ισλαµικές 
χώρες, στις οποίες οι µη µουσουλ-
µάνοι διώκονται ή περιορίζονται 
(οι µουσουλµάνοι που θέλουν να 
αλλάξουν θρήσκευµα συνήθως κα-
ταδικάζονται σε θάνατο), εντύπωση 
προκαλεί και το γεγονός ότι στον 
δυτικό κόσµο-τον ‘‘παραδοσιακά’’ 
χριστιανικό- οι Χριστιανοί περιο-
ρίζονται όλο και περισσότερο. Ας 
αναφερθούµε παρακάτω σε παρα-
δείγµατα τέτοιων χωρών.

Η ΒΟΡΕΙΑ ΚΟΡΕΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΚΙΣΤΑΝ
Στην Β. Κορέα έχουν παρατηρη-

θεί εδώ και πολλά χρόνια καταπα-
τήσεις των ανθρωπίνων δικαιωµά-
των από την κοµµουνιστική εξου-
σία της. Συνεπώς, δεν θα µπορού-
σαν να λείπουν και οι περιορισµοί 
στις θρησκευτικές ελευθερίες των 
κατοίκων, αν σκεφτεί κανείς ότι το 
καθεστώς δεν είναι -ιδεολογικά του-
λάχιστον- φιλικό προς την θρησκεία. 

Το 2007 η διεθνής οργάνωση 
Christian Solidarity Worldwide δη-
µοσιεύοντας µία έρευνα βασισµένη 
σε παρατηρήσεις επτά ετών απέδει-
ξε ότι στην Βόρεια Κορέα γίνεται όχι 
απλά περιορισµός των θρησκευτι-
κών ελευθεριών, αλλά προσπάθεια 
εξόντωσης όσων ανήκουν σε θρη-
σκευτικές οµάδες. Στο στόχαστρο 
έχουν βρεθεί οι Χριστιανοί κάτοικοι, 
αφού ο Χριστιανισµός παρουσιά-
ζεται ως εµπόδιο στην προσωπο-
λατρεία που επιτάσσει το ισχύ-
ον καθεστώς (αλλά και για λόγους 
εχθρότητας προς τις δυτικές χώρες). 
Χαρακτηριστικό είναι ότι πριν τον 
‘‘Ανώτατο Ηγέτη’’ (ή ‘‘Αιώνιο Ηγέ-
τη’’) Κιµ Ιλ Σούνγκ , το 25-30% του 
πληθυσµού της πρωτεύουσας Πιον-
γκγιανγκ ήταν Χριστιανοί , οι οποί-
οι πλέον έχουν εκλείψει οριστικά. 

Οι διεθνείς παρατηρητές Open 
Doors και Release International 
περιγράφουν την Βόρεια Κορέα 
ως την χώρα που παραβιάζει µε 
οποιονδήποτε τρόπο τα θρησκευ-
τικά δικαιώµατα του ανθρώπου. Η 

ΔΙΩΞΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ 
ΣΤΗΝ ΑΥΓΗ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ
ΈΝΑ ΠΑΛΙΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 
ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ 

ΔΙΩΞΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ 
ΣΤΗΝ ΑΥΓΗ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ
ΈΝΑ ΠΑΛΙΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 
ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ 
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∆ΥΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ: 
ΤΟ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΤΟΥ 
ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Στις αρχές του 2012 οι Βρετα-

νίδες εργαζόµενες Nadia Eweida 
και Shirley Chaplin τιµωρήθηκαν 
για την άρνησή τους να πάψουν να 
φέρουν σταυρό. Η πρώτη τέθηκε σε 
διαθεσιµότητα, ενώ η δεύτερη µετα-
τέθηκε σε κατώτερη θέση γραφείου. 
Η ίδια η βρετανική κυβέρνηση 
δεν αναγνωρίζει στους Χριστια-
νούς το δικαίωµα να φορούν 
Σταυρό. Ωστόσο, το θέµα δεν τε-
λειώνει εδώ… ο παρουσιαστής του 
BBC και βραβευµένος δηµοσιογρά-
φος Jeremy Vine, σε συνέντευξη 
που έδωσε στην εφηµερίδα ‘‘The 
Sunday Telegraph’’, εξέφρασε την 
άποψη ότι η βρετανική κοινωνία 
έχει γίνει υπερβολικά «µη ανεκτική» 
όσον αφορά την ελευθερία έκφρα-
σης θρησκευτικών πεποιθήσεων. 
Μάλιστα, πρόσθεσε ότι το να είσαι 
Χριστιανός στη σύγχρονη Βρε-
τανία θεωρείται «κοινωνικά µη 
αποδεκτό».

Από δηµοσκόπηση που πραγµα-
τοποίησε η “Telegraph” για τους 
Χριστιανούς που εκκλησιάζονται 
στην Βρετανία, διαπιστώθηκε ότι 
χιλιάδες από αυτούς πιστεύουν ότι 
αντιµετωπίζουν προβλήµατα στην 
καθηµερινότητά τους εξαιτίας του 
γεγονότος ότι είναι Χριστιανοί. Συ-
γκεκριµένα, το 10% δήλωσε ότι έχει 
απορριφθεί από την ίδια την οικο-
γένειά του λόγω της πίστης του! Το 
20% δήλωσε ότι έχει αντιµετωπί-
σει προβλήµατα στον εργασιακό του 
χώρο για τον ίδιο λόγο, ένα 5% ότι 

∆ΥΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ: 
ΤΟ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΤΟΥ 
ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Στις αρχές του 2012 οι Βρετα-

νίδες εργαζόµενες Nadia Eweida 
και Shirley Chaplin τιµωρήθηκαν 
για την άρνησή τους να πάψουν να 
φέρουν σταυρό. Η πρώτη τέθηκε σε 

κά µε τις θρησκευτικές ελευθερίες; 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Η αλήθεια είναι ότι στις περισσό-

τερες χώρες που αναφέραµε οι Χρι-
στιανοί δεν είναι Ορθόδοξοι, αλλά 
ανήκουν σε άλλες Οµολογίες (προ-
τεστάντες, παπικοί-καθολικοί κ.α.). 
Υπάρχουν φυσικά και παραδείγµατα 
Ορθόδοξων ιερωµένων και λαϊκών 
που περνούν τα πάνδεινα και δί-
νουν την καλή µαρτυρία στις ενορίες 
όπου βρίσκονται. Από ορθόδοξης 
πλευράς γνωρίζουµε ότι εκτός από 
το εν ύδατι βάπτισµα, υπάρχει και 
το βάπτισµα του αίµατος, δηλαδή 
το βάπτισµα του µαρτυρίου. Είθε ο 
Κύριος να αναπαύσει όλους αυ-
τούς τους ανθρώπους που παρά 
το γεγονός ότι δεν γνώρισαν την 
Εκκλησία Του θυσιάστηκαν πι-
στεύοντας στο µήνυµά Του και 
να δίνει δύναµη σε όλους τους 
ανά τον κόσµο δοκιµαζοµένους 
αδελφούς µας, αλλά και σε µας 
τους αµαρτωλούς. Αµήν.

Επιµέλεια:
 Α. Μ.

Φοιτ. Μαθηµατικού Τµήµ. ΕΚΠΑ

Πηγές:
http://ierapostoli.wordpress.

com/2009/07/28/sok_epithesi/
http://o-nekros.blogspot.gr/2012/02/

blog-post_7237.html
 http://katanixis.blogspot.

gr/2012/09/blog-post_4286.html
http://o-nekros.blogspot.gr/2011/07/

blog-post_06.html
http://aktines.blogspot.gr/2012/03/

blog-post_5425.html

εµποδίστηκε η προαγωγή του και 
άλλο ένα 5% ότι έχει δεχθεί επιπλή-
ξεις, ώστε να µην εξωτερικεύει τις 
θρησκευτικές του πεποιθήσεις εν 
ώρα υπηρεσίας. Ένα 19% δήλω-
σε ότι περιθωριοποιήθηκε µε διά-
φορους τρόπους λόγω της πίστης 
του, ενώ περί το 44% δήλωσαν ότι 
γελοιοποιήθηκαν από ανθρώπους 
του κοινωνικού τους περίγυρου για 
τον ίδιο λόγο.

Οι ηγέτες τόσο της Αγγλικανικής 
όσο και της Καθολικής Εκκλησίας 
της Βρετανίας καλούν τους πιστούς 
να υπερασπίζονται τα δικαιώµα-
τά τους στην ελευθερία σκέψης, έκ-
φρασης και θρησκείας. Ακόµη και 
µη θρησκευόµενοι άνθρωποι παρα-
δέχονται ότι η κατάσταση γίνεται 
καταπιεστική για τους πιστούς στη 
Βρετανία και ότι επιβάλλεται µια 
νέα τυραννική ηθική. Κατ’ αυτόν 
τον τρόπο εισάγεται ένα νέο εί-
δος ρατσισµού - αυτού απένα-
ντι στις θρησκευτικές ελευθε-
ρίες και µάλιστα σε καιρό στον 
οποίο οι οικολογικές, αντιρα-
τσιστικές και λοιπές οργανώ-
σεις πληθαίνουν. Μήπως δεν εί-
ναι αντίφαση το γεγονός ότι τόσοι 
άνθρωποι βγαίνουν στους δρόµους 
να διαδηλώσουν για ποικίλα θέµα-
τα, ενώ δεν συµβαίνει κάτι τέτοιο σε 
περιπτώσεις που καταπατούνται τα 
θρησκευτικά δικαιώµατα των ανά 
τον κόσµο Χριστιανών; Και µάλιστα, 
όταν η καταπάτηση έρχεται σε κα-
τάφορη αντίθεση µε τα άρθρα των 
Ευρωπαϊκών Συµβάσεων και της 
Οικουµενικής ∆ιακήρυξης των Αν-
θρώπινων ∆ικαιωµάτων τα σχετι-
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Τον Ιούνιο, στην πόλη της Συ-
ρίας Κουσάιρ οι χριστιανοί τέθη-
καν ενώπιον ενός φοβερού διλήµ-
µατος: να ενταχθούν στο υπό σου-
νιτική ηγεσία αντικαθεστωτικό κί-
νηµα ενάντια στον Μπασάρ Αλ 
Άσαντ ή να φύγουν από τα σπί-
τια τους. Έτσι, χιλιάδες χριστια-
νοί αναγκάστηκαν να εγκαταλεί-
ψουν την πόλη.

Οι πολλές µειονότητες της Συρί-
ας αντιµετωπίζουν πλέον ευθέως 
την αναδυόµενη απειλή που εκ-
προσωπούν οι ριζοσπάστες σου-
νίτες ισλαµιστές. Τα στοιχεία αυτά 
έχουν επιβάλει την παρουσία τους 
στο κέντρο των πολιτικών εξελίξε-
ων της Συρίας, χάρη στην ισχυρή 
πολιτική και οικονοµική στήριξη 
από τον αραβικό κόσµο, αλλά και 
την αδιαφορία της ∆ύσης.

Όλα αυτά τα χρόνια οι χριστια-
νοί, όπως και πολλές ακόµα µει-

ονότητες της περιοχής, στήριζαν 
τα καθεστώτα που τους εγγυώντο 
ασφάλεια και θρησκευτική ελευθε-
ρία. Η δυναστεία των Άσαντ, των 
ουδετερόθρησκων ηγετών που 
ανήκουν στη µυστικοπαθή σέ-
κτα των αλεβιτών, τους εξασφάλι-
ζε εν πολλοίς τον χριστιανικό τρό-
πο ζωής και προστάτευε τις µειο-
νότητες της χώρας από την απει-
λή της σουνιτικής πλειοψηφίας. 

Καθώς οι δικτάτορες που τους 
προστάτευαν καταρρέουν ο ένας 
µετά τον άλλο σε ολόκληρη την 
περιοχή, οι χριστιανοί βρέθηκαν 
αντιµέτωποι µε την αυξανόµε-
νη πληµµυρίδα του σουνιτικού 
Ισλάµ. Τον περασµένο Μάρτιο οι 
ισλαµιστές των “ ταξιαρχιών του 
Φαρούκ” αναζητούσαν στην πόλη 
Χοµς τους χριστιανούς κι αφού 
τους εντόπιζαν τους απήλαυναν. 
Το 90% των χριστιανών της περι-

οχής κατέφυγαν σε περιοχές που 
ελέγχονταν από τις καθεστωτικές 
ένοπλες δυνάµεις ή στην περιο-
χή κοντά στα σύνορα µε το Λί-
βανο, που αποκαλείται “κοιλά-
δα των χριστιανών”. Από τους 
άνω των 80.000 χριστιανών 
που ζούσαν στο Χοµς σήµερα 
εξακολουθούν να διαβούν εκεί 
µόνο 400. 

Ενώ οι ανταρτικές οµάδες εξα-
κολουθούν να αποτινάσσουν τον 
έλεγχο του Άσαντ στη χώρα, οι 
χριστιανοί της Συρίας συνεχί-
ζουν να διώκονται. Η Συρία δεν 
αποτελεί παρά το τελευταίο 
στη σειρά µέτωπο στην πάλη 
για να εκκαθαριστεί ολόκληρη 
η περιοχή από τις ετερόδοξες 
θρησκευτικές οµάδες και τις 
ξένες κατοχικές δυνάµεις.

Επιπλέον, η διστακτικότητα της 
διεθνούς κοινότητας να καταδικά-

Τον Ιούνιο, στην πόλη της Συ- ονότητες της περιοχής, στήριζαν οχής κατέφυγαν σε περιοχές που οχής κατέφυγαν σε περιοχές που 

ΟΙ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΟΙ 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ
ΟΙ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΟΙ 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ

10



11

σει τις ωµότητες του Άσαντ καλλι-
έργησε στους σουνίτες συναισθή-
µατα εγκατάλειψης και αποµόνω-
σης, οδηγώντας πλατιά στρώµα-
τα της σουνιτικής νεότητας στην 
αγκαλιά των ριζοσπαστών ισλα-
µιστών κηρύκων. Η ανάπτυξη της 
θρησκευτικής µισαλλοδοξίας στε-
νεύει τα περιθώρια της συνέχισης 
της παρουσίας στη χώρα πολλών 
µειονοτήτων και ιδιαίτερα των 
χριστιανών. 

Όλα αυτά επιβεβαιώνονται κι 
από ένα πολύ πρόσφατο γεγονός. 
Ένας ορθόδοξος ιερέας του Πατρι-
αρχείου της Αντιοχείας βρέθηκε 
νεκρός έξω από τη ∆αµασκό. Ο 
ιερέας, Σωτήρης Χαντάντ, αγνοού-
νταν εδώ και µια εβδοµάδα όταν, 
µαζί µε ένα άλλο άτοµο, ανέλαβε 
να µεταφέρει τα χρήµατα για την 
απελευθέρωση του 35-χρονου 
γιατρού - µέλους της Ορθόδοξης 
Κοινότητας που είχε απαχθεί.

Σύµφωνα µε ανακοίνωση του 
Πατριαρχείου Αντιοχείας «η ενέρ-
γεια αυτή δεν µπορεί να έγινε από 
Σύρους, διότι σέβονται τους ιερείς, 
όπως και τους Ιµάµηδες». Αφή-
νουν µάλιστα να εννοηθεί πως 

την ευθύνη για την απαγωγή 
και τη δολοφονία έχουν οµάδες 
ακραίων µουσουλµάνων από γει-
τονικές χώρες, που τον τελευταίο 
καιρό έχουν εισρεύσει στη Συρία.

Τελικά, η διάσωση της χρι-
στιανικής κοινότητας της Συ-
ρίας, που κάποτε ακτινοβο-
λούσε, καθώς σε αυτά τα µέρη 
γεννήθηκαν µεγάλες άγιες 
µορφές του Χριστιανισµού, 
όπως ο Αγ. Ιωάννης ο Χρυσό-
στοµος, ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος, 
ο Άγιος Εφραίµ ο Σύρος, ο Άγι-
ος Ιωάννης ο ∆αµασκηνός και 
πολλές άλλες, είναι συµβατή µε 
την υπεράσπιση των στρατηγι-
κών συµφερόντων της δύσης. 
Αν οι εµπειρίες του Ιράκ και της 
Αιγύπτου έχουν κάτι να µας δι-
δάξουν, είναι πως η θρησκευτική 
µισαλλοδοξία κυοφορεί αστάθεια 
και ρευστότητα. Στη Συρία τα 
πράγµατα δεν είναι διαφορετικά. 

Επιµέλεια:
Χαρά Μανώλη

Φοιτ. Τµήµατος Εκπαίδευσης και 
Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ΕΚΠΑ 

 Πηγές:
http://www.skai.gr/news/world/

article/215744/orthodoxos-iereas-
vrethike-nekros-exo-apo-ti-
damasko/ 

http://www.ppol.gr/cm/index.
php?Datain=7243&cata_
id=5&catb_id=7&LID=1

Η Συρία δεν αποτελεί παρά το τελευταίο 
στη σειρά μέτωπο στην πάλη για να εκ-
καθαριστεί ολόκληρη η περιοχή από τις 
ετερόδοξες θρησκευτικές ομάδες και 
τις ξένες κατοχικές δυνάμεις.

Η Συρία δεν αποτελεί παρά το τελευταίο 
στη σειρά μέτωπο στην πάλη για να εκ-
καθαριστεί ολόκληρη η περιοχή από τις 
ετερόδοξες θρησκευτικές ομάδες και 
τις ξένες κατοχικές δυνάμεις.
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∆ύο αντίπαλα στρατόπεδα, η 
Σερβία και το Κοσσυφοπέδιο. Και 
στη µέση η Ορθοδοξία προσπα-
θεί να επιβιώσει. Περίπου το ένα 
τρίτο των Σέρβων έχει παραµεί-
νει στο Κοσσυφοπέδιο, χαµένο 
ανάµεσα στη πλειοψηφική µου-
σουλµανική δίνη. Ορθόδοξοι ναοί 
έχουν καταστραφεί, θυµίζοντας 
τις καταστροφές των τόπων λα-
τρείας των χριστιανών κατά τους 
πρώτους χριστιανικούς αιώνες. 
Τα µοναστήρια, οχυρωµένα από 
τους ξένους στρατιώτες, δεν δέ-
χονται πλέον επισκέπτες, εξαιτίας 
των επιθέσεων των εξτρεµιστών, 
όπως έγινε το 2004 στη µονή του 
Ντέβιτς. Νέο είδος διωγµού των 
ορθοδόξων κάτω από τη σκιά και 
την απειλή του πολέµου.

Αυτή είναι η επικρατούσα κα-
τάσταση στο Κόσσοβο ή Μετόχια, 
όπως αλλιώς ονοµάζεται. Μια µικρή 
περιοχή νότια της Σερβίας, που όµως 
αποτελεί για τους ορθόδοξους Σέρ-
βους τη βάση και την καρδιά του 
έθνους τους, όπως είναι για τους 
Έλληνες η Κωνσταντινούπολη ή η 
Ρώµη για τους Ιταλούς. Άλλωστε, το 
αποδεικνύει και το όνοµά του, καθώς 
στη σερβική γλώσσα «µετόχια» ση-
µαίνει «µοναστηριακή ιδιοκτησία». 
Πριν από τους αµερικάνικους βοµ-
βαρδισµούς του 1999, το Κοσσυφο-
πέδιο αριθµούσε περί τους χίλιους 
ναούς, µοναστήρια και παρεκκλήσια. 
Μετά τα τραγικά γεγονότα του ’99 
και των εξτρεµιστικών επιθέσεων 

του 2004, πολλοί ναοί και µοναστή-
ρια καταστράφηκαν ή βεβηλώθηκαν, 
ενώ Σέρβοι µοναχοί και λαϊκοί σφα-
γιάσθηκαν, προσφέροντας στην Εκ-
κλησία της Σερβίας πλήθος νεοµαρ-
τύρων και αναβιώνοντας διωγµούς 
χριστιανών της πρωτοχριστιανικής 
Εκκλησίας. 

Όπως χαρακτηριστικά λέει και 
ο π. Romilo που ζει στο µοναστή-
ρι Duboki Potok στο βόρειο Κοσσυ-
φοπέδιο: «Είναι δύσκολο να ζει 
κανείς εδώ, όµως, όταν τα πράγ-
µατα γίνουν δυσβάστακτα, τότε 
ο άνθρωπος πρέπει να στραφεί 
στο Θεό και να ελπίζει ότι Αυτός 
θα του δώσει δύναµη και θάρρος 
να αντέξει περισσότερο».

Κι όµως το Κοσσυφοπέδιο σήµε-
ρα, παρά τις τόσες καταστροφές που 
έχει υποστεί, αριθµεί ακόµα πολλούς 
τόπους λατρείας και πολλά ορθόδοξα 
µοναστήρια, τα οποία συµπεριλαµ-
βάνονται στο κατάλογο των µνηµεί-
ων πολιτιστικής κληρονοµιάς της 
UNESCO· χαρακτηριστικό παράδειγ-
µα αποτελεί η µονή του Ντέτσανι µε 
την τεράστια ιστορική, πολιτιστική 
και θρησκευτική περιουσία της. Όλη 
αυτή η θρησκευτική –και όχι µόνο- 
κληρονοµιά είναι πολύ σηµαντική 
για τους ορθόδοξους Σέρβους. Τα 
µοναστήρια του Κοσσυφοπεδίου, 
σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση, συγκαταλέγονται στους ιερούς 
τόπους της Μεσογείου, όπως είναι 
φερειπείν η Μέκκα, το Άγιο Όρος και 
το Βατικανό. ∆εν µπορούν οι Σέρ-
βοι έτσι απλά να αφήσουν να χαθεί 
όλος αυτός ο ορθόδοξος θησαυρός. 
Για τη διασφάλισή του, η Σερβική 
Ορθόδοξη Εκκλησία µε τα αρµόδια 
Σερβικά όργανα και τη πολύτιµη βο-

ήθεια της UNESCO έχουν ξεκινήσει 
προσπάθειες αποκατάστασης των 
κατεστραµµένων µνηµείων, ώστε τα 
µαργαριτάρια της σερβικής ορθόδο-
ξης αρχιτεκτονικής, εικονογραφίας 
και νωπογραφίας να λάµψουν πάλι 
σε πλήρη δόξα.

Εξίσου σηµαντική όµως είναι 
και η διαδικασία επιστροφής των 
Σέρβων στα σπίτια τους, στις εκ-
κλησίες τους. Μια προσπάθεια που 
δεν φαίνεται να ευδοκιµεί και να 
προχωράει µε απελπιστικά αργούς 
ρυθµούς. Ακόµα και σήµερα ακούµε 
ειδήσεις για θανάτους Σέρβων και 
καταστροφές των ιδιοκτησιών τους 
και της πνευµατικής τους κληρονο-
µιάς. Για όλους αυτούς τους λόγους 
η σερβική µειονότητα του Κοσ-
συφοπεδίου κάνει έκκληση στις 
δυνάµεις του ΝΑΤΟ και του ΟΗΕ 
να παραµείνουν στην περιοχή, 
αφού µόνο αυτές µπορούν να 
εγγυηθούν την ασφάλειά της 
ενάντια στην καταπίεση και 
στον εξτρεµισµό. Άραγε οι «µεγά-
λες» αυτές δυνάµεις θα ακούσουν; 
Θα υπερασπιστούν τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα, όπως είναι το δικαίω-
µα της θρησκευτικής ελευθερίας; Ως 
πότε Θεέ µου θα διώκεσαι από την 
κάθε σπιθαµή της δικής Σου γης;

Επιµέλεια:
Βασιλική Μπέκου

φοιτ. Παιδαγωγικού Τµήµατος 
∆ηµοτικής Εκπαίδευσης Αθηνών

Πηγές: 
http://www.ppol.gr/cm/index.

php?Datain=7817&cata_
id=8&catb_id=9&LID=1

http://www.apostoliki-diakonia.gr/
gr_main/agiavarvara/periodiko/
Teuxos2/Kossovo-Greek.htm

http://proskynitis.blogspot.
com/2011/12/blog-post_20.html

http://voiceofserbia.org

ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ: 
ΔΙΩΓΜΟΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΑΠΕΙΛΗ ΤΟΥ 
ΠΟΛΕΜΟΥ

ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ: 
ΔΙΩΓΜΟΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΑΠΕΙΛΗ ΤΟΥ 
ΠΟΛΕΜΟΥ
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Η Νιγηρία αποτελεί χώρα της 
∆υτικής Αφρικής και κατατάσσε-
ται στις πολυπληθέστερες χώρες 
του κόσµου µε τον πληθυσµό της 
να φτάνει τους 170.123.740 κα-
τοίκους. Ως προς τη θρησκευτική 
αντίληψη των κατοίκων της χω-
ρίζεται κυρίως στο Βορρά, όπου 
ζουν κατά πλειονότητα µουσουλ-
µάνοι, και στο Νότο, όπου ζουν 
κατά πλειονότητα χριστιανοί. Η 
συµβίωσή τους, έχει συνυφαστεί 
µε φαινόµενα φονικής βίας, φαι-
νόµενα τα οποία έχουν ενταθεί 
και αυξηθεί σηµαντικά τα τε-
λευταία χρόνια στην ενδιάµεση 
γεωγραφική περιοχή της χώρας. 

Το παραπάνω επιβεβαιώνε-
ται και από τη δράση της τρο-
µοκρατικής ισλαµικής οργά-
νωσης Μπόκο Χαράµ, καθώς 
από το 2009 έχουν πέσει θύ-
µατα των επιθέσεών της πάνω 
από 1000 άτοµα. Κύριοι στόχοι 
αποτελούν χριστιανικές εκκλησίες 
της χώρας και συνήθης τακτική 
της οι επιθέσεις κατά τη διάρκεια 
της λειτουργίας την Κυριακή. Η 
οργάνωση έχει ως σκοπό της να 
εγκαθιδρύσει τη Σαρία (ισλαµικό 
νόµο) σε όλη τη βόρεια Νιγηρία 
µε τον εκπρόσωπό της, Αµπούλ 
Κάκα, να δηλώνει χαρακτηριστι-
κά: «Ο Αλλάχ µας έδωσε τη νίκη 
στις επιθέσεις που πραγµατο-
ποιήσαµε κατά εκκλησιών κι οι 
οποίες προκάλεσαν τον θάνατο 

πολλών χριστιανών και ανδρών 
των αρχών ασφαλείας».

Οι αξιωµατούχοι της περιο-
χής κρούουν τον κώδωνα του 
κινδύνου για τη χριστιανική 
κοινότητα καθώς η οργάνωση 
στοχεύει στη δηµιουργία έντα-
σης στην περιοχή και στην 
πυροδότηση ενός εµφυλίου 
πολέµου. Και πετυχαίνει το 
στόχο της, αφού οι παραπάνω 
επιθέσεις κατά χριστιανών και 
αξιωµατούχων οδηγούν τους 
δεύτερους σε υιοθέτηση βίαιων 
πρακτικών κατά των διωκτών 
τους, παρά τις προσπάθειες 
πολλών θρησκευτικών αξιω-
µατούχων για άµβλυνση της 
έντασης, προκαλώντας µε τη 
σειρά τους νέα θύµατα. 

Επιµέλεια:
Ελισάβετ Κοµνηνού

διπλωµ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
& Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ

Πηγές:
http://www.ppol.gr/cm/index.

php?Datain=7464&cata_
id=5&catb_id=9&LID=1

http://www.ppol.gr/cm/index.
php?Datain=7820&cata_
id=8&catb_id=7&LID=1

http://www.ppol.gr/cm/index.
php?Datain=7834&cata_
id=8&catb_id=9&LID=1

ΝΙΓΗΡΙΑ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ 
ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ 
ΙΣΛΑΜΙΚΗΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΝΙΓΗΡΙΑ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ 
ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ 
ΙΣΛΑΜΙΚΗΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
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ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ 
ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ… 
ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΙ;

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ 
ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ… 
ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΙ;
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ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ 
ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ… 
ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΙ;

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ 
ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ… ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ… ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ… ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ… 
ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΙ;ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΙ;ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΙ;ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΙ;

Η ιστορία του έθνους µας είναι 
γεµάτη µε ένδοξες σελίδες, αλλά και 
πολύ πόνο…Πόνο που προκαλείται 
από το αιµατοκύλισµα των λαών στα 
συµφέροντα των µεγάλων δυνάµεων. 
Μια τέτοια σελίδα έζησε ως γνωστό. 
Kαι ο ελληνισµός της Μικράς Ασίας…

Μετά τη γενοκτονία των Ποντίων 
και τη Μικρασιατική Καταστροφή 
υπογράφτηκε το Σύµφωνο για την 
ανταλλαγή πληθυσµών µεταξύ Ελλά-
δος και Τουρκίας στις 30 Ιανουαρίου 
1923, το οποίο στη συνέχεια κατέστη 
µέρος της Συνθήκης της Λωζάνης 
της 24ης Ιουλίου του ίδιου έτους. 
Η Συνθήκη της Λωζάνης θεω-
ρήθηκε ως µια πιο πολιτισµένη 
µορφή εθνοκάθαρσης σε σχέση 
µε τις εθνoκαθάρσεις που προη-
γήθηκαν. Για χιλιάδες ανθρώπους 
όµως ήταν πολύ αργά. Το 1915 τα 
2/3 περίπου των Αρµενίων χάθηκαν 
σε κακουχίες στρατοπέδων εργασίας 
και εξοντωτικές πορείες. 

Κατά τη Σύµβαση αυτή η ανταλ-
λαγή δεν ήταν πλέον εκούσια και 
ελεύθερη, αλλά υποχρεωτική και 
αποτέλεσµα όρου πολεµικής ήττας. 
Στη Συνδιάσκεψη της Λωζάννης η 

Ελλάδα, µολονότι αντιτίθετο στην 
άποψη και της εκούσιας ανταλλαγής 
(καταστροφική για τον ευηµερού-
ντα Ελληνισµό της Μικράς Ασίας), 
εντούτοις πιεζόµενη από το ατυχές 
αποτέλεσµα του πολέµου, δήλωσε 
να συζητήσει εκούσια και αµοιβαία 
ανταλλαγή. Η Τουρκία όµως δεν δέ-
χθηκε ούτε εκούσια ούτε αµοιβαία 
αλλά υποχρεωτική. Μάταια το Οι-
κουµενικό Πατριαρχείο διαµαρτυρή-
θηκε για κήρυξη της Εκκλησίας «εν 
διωγµώ». Αλλά και οι διαµαρτυρίες 
της τότε ελληνικής κυβέρνησης προς 
την Τουρκία και τις Μεγάλες ∆υνά-
µεις υπήρξαν ατελέσφορες.

Τελικά η Συνδιάσκεψη απεφάν-
θη ότι το µέτρο της υποχρεωτικής 
ανταλλαγής πληθυσµών ήταν το 
µόνο ενδεδειγµένο στην περίπτω-
ση και συνέστησε την αποδοχή αυ-
τής. Τότε η Ελλάδα που είχε εγκατα-
λειφθεί απ’ όλους τους Συµµάχους 
αναγκάσθηκε να υποκύψει και να 
υπογράψει την παραπάνω Σύµβα-
ση της υποχρεωτικής ανταλλαγής, 
µε την οποία χιλιάδες Έλληνες της 
Μικράς Ασίας, µεταξύ αυτών και ο 
Πατριάρχης Κωνσταντίνος ΣΤ΄ εξα-

ναγκάσθηκαν σε εκπατρισµό.
Η ανταλλαγή δεν ήταν πάνω 

στο κριτήριο της εθνότητας, αλλά 
στο κριτήριο του θρησκεύµατος 
που για την Τουρκική πλευρά απο-
τελούσε κριτήριο εθνότητας. Ούτε 
ήταν το κριτήριο του αυτοπροσδιο-
ρισµού. Το κριτήριο επιβλήθηκε και 
σε 30,000-40,000 Τουρκοκρητικούς 
που λίγα Τουρκικά κατείχαν. Πιθα-
νόν θεωρούνταν εξισλαµισθέντες, 
όπως στην Κύπρο οι λινοβάµβακοι. 
Οι Τούρκοι τους θεωρούσαν µισοά-
πιστους, όχι πλήρεις Μουσουλµά-
νους. Η γλώσσα τους και ο πολιτι-
σµός τους ήταν Κρητικός. Το ίδιο 
και οι Καραµανλήδες της Καπ-
παδοκίας που ήταν ορθόδοξοι, 
γνώριζαν όµως µόνο Τουρκικά 
και λειτουργούσαν στις εκκλη-
σίες τους στην Τουρκική. Ούτε 
οι µεν, ούτε οι δε ήθελαν ν’ ανταλ-
λαχθούν. Εξαιρέθηκαν µόνο οι ΄Ελ-
ληνες της Κωνσταντινούπολης, της 
΄Ιµβρου και Τενέδου, οι Τούρκοι της 
∆υτικής Θράκης και οι Τσάµηδες της 
Θεσπρωτίας.

Η κίνηση της ανταλλαγής επη-
ρέασε περισσότερους από 1.5 εκα-
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τοµµύριο ανθρώπους, ́ Ελληνες και 
Τούρκους. 

Στην Τουρκία η επίσηµη γραµµή 
ήταν η αποσιώπηση της ανταλλα-
γής των πληθυσµών και η διαµόρ-
φωση της εθνικής ταυτότητας βασι-
σµένης στην «τουρκικότητα» της 
Μικράς Ασίας από την αρχαιότη-
τα. Μόνο µετά το 1960 και ιδιαίτε-
ρα µετά το 1980 Τούρκοι συγγραφείς 
της Αριστεράς τολµούσαν αναφο-
ρές στην παλαιότερη ύπαρξη Ελλή-
νων και Αρµενίων στη Μικρά Ασία 
και την ανταλλαγή των πληθυσµών. 
Το αίσθηµα των χαµένων πατρίδων 
ήταν διάχυτο κυρίως στους Έλληνες, 
αλλά και στους Τούρκους πρόσφυγες. 
Ωστόσο, η επίσηµη τουρκική πολιτι-
κή ήταν η απάλειψη από τη συλ-
λογική µνήµη του γεγονότος της 
ανταλλαγής των πληθυσµών και 
για πολλές δεκαετίες ελάχιστες ανα-
φορές υπήρχαν στην τουρκική λογο-
τεχνία για την ύπαρξη των Ελλήνων 
στη Μικρά Ασία.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟ∆Ο-
ΞΙΑ ΤΟΥΡΚΩΝ ΡΩΜΙΩΝ!

Γνωρίζοντας, λοιπόν, αυτό το 
ιστορικό υπόβαθρο της σύγχρονης 
Τουρκίας κατανοούµε τον δηµοσι-
ογράφο και τουρκολόγο που λέει 
χαρακτηριστικά, πως: «Η σηµερινή 

Τουρκία, αναπροσδιορίζεται επί-
σηµα σαν µια ισλαµική, σουνιτι-
κού δόγµατος τουρκική χώρα. Και 
όµως, η ταυτότητα αυτής της 
χώρας και ως προς το θρήσκευ-
µα, αλλά και ως προς τον εθνικό 
προσδιορισµό, φαίνεται πως εί-
ναι µια πολύ µπερδεµένη υπόθε-
ση. Άλλωστε αυτό γίνεται αντιληπτό 
σε κάθε έµπειρο παρατηρητή, όταν 
επισκέπτεται και γυρίζει στις πόλεις 
και τα χωριά της Μικράς Ασίας και 
της ανατολικής Θράκης. Ένα αδιό-
ρατο ελληνοχριστιανικό υπόβαθρο, 
ακόµα και σήµερα, µετά από πολλές 
δεκαετίες από την ανταλλαγή των 
πληθυσµών, εµφανίζεται µε απροσ-
δόκητο τρόπο σε πολλές»…

Ας δούµε λοιπόν ένα ζωντανό πα-
ράδειγµα αυτού του εθνικού και θρη-
σκευτικού «µπερδέµατος» της σύγ-
χρονης Τουρκίας.

Το παρακάτω e-mail ήρθε στην 
ορθόδοξη τουρκόφωνη ιστοσελίδα 
(στο e-mail επικοινωνίας µε το κοι-
νό) αντειοχειανού ιερέως (έχουν αλ-
λαχτεί ονόµατα και τοπωνύµια για 
ευνόητους λόγους).

Αξιότιµοι σύντροφοι,
 
Πώς είστε; Εγώ είµαι από την Καππα-

δοκία (αναφέρει ακριβώς το χωριό) και 
κατάγοµαι από ορθόδοξους ρωµιούς, 

τους Καραµανλήδες.
Το 1924 ο παππούς µου, για να πα-

ραµείνει στην Ανατολία έγινε µουσουλ-
µάνος κι έτσι παρέµεινε εκεί. Μερικά 
πράγµατα δεν έγιναν όπως πρέπει αλλά 
εγώ δεν κατηγορώ κανέναν σχετικά µε 
το παρελθόν κι ό,τι έγινε. Τα αδέλφια 
του παππού µου µετοίκησαν ως ρωµιοί 
στην Ελλάδα, όµως εκείνος προτίµησε 
να συνεχίσει τη ζωή του στην Τουρκία, 
ως τούρκος µουσουλµάνος. 

Εγώ σπούδασα στη Αρχιτεκτονική 
Σχολή του Πολυτεχνείου της Σµύρνης 
και έκανα µάστερ στην Πολεοδοµία.. Ερ-
γάστηκα 15 χρόνια στην Τουρκία ως 
κρατικός λειτουργός. Αργότερα παντρεύ-
τηκα και λόγω της συζύγου µου ήρθα 
στην Κορέα. Εδώ και αρκετά χρόνια ζω 
στην Κορέα, είµαι 43 ετών.

Χρόνια ολόκληρα µελετώ την ορθο-
δοξία στην Τουρκία και στο εξωτερικό. 
Και πιστέψτε µε εδώ και 15 χρόνια 
ζω ως ρωµιός ορθόδοξος χριστιανός. 
Προτίµησα να ζήσω στο εξωτερικό λόγω 
των θρησκευτικών πιέσεων και µερολη-
πτικών καταστάσεων της χώρας µου. 
Πάντα όµως έδειξα σεβασµό στο κράτος 
µου. Κράτησα κρυφή την πίστη µου για 
να µην έχει αρνητικές επιπτώσεις στην 
οικογένειά µου. Όλοι στην οικογένειά 
µου κρατούσαµε πάντα κρυφό το 

 Η Συνθήκη της Λωζάνης θεωρήθηκε 
ως μια πιο πολιτισμένη μορφή εθνο-
κάθαρσης σε σχέση με τις εθνoκα-
θάρσεις που προηγήθηκαν

 Η Συνθήκη της Λωζάνης θεωρήθηκε 
ως μια πιο πολιτισμένη μορφή εθνο-
κάθαρσης σε σχέση με τις εθνoκα-
θάρσεις που προηγήθηκαν
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µε τους καραµανλήδες.
Τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνω όταν 

επιστρέψω στην χώρα µου; 
Υπάρχουν κάποιοι ορθόδοξοι µε τους 

οποίους µπορώ να έρθω σε επαφή εδώ 
στην Κορέα;

Ξέρω την ορθόδοξη εκκλησία αλλά 
δεν ξέρω κανέναν εκεί…

 Σας παρακαλώ διαφωτίστε µε και βο-
ηθήστε µε. Ιδιαίτερα µε ενδιαφέρει να 
έρθω σε επαφή µε ελληνικές εκκλησί-
ες και Έλληνες κληρικούς και λαϊκούς. 
∆εν θέλω να χάσουµε την επαφή µας.

Με σεβασµό και αγάπη
Κ.Λ.
 
Ο τ. Eπίσκοπος Κορέας επικοι-

νώνησε αµέσως µαζί του. Την 
αµέσως επόµενη Κυριακή κανο-
νίστηκε ραντεβού στη Σεούλ και ο 
Κ.Λ. ήρθε σε επαφή µε Έλληνες και 
Κορεάτες ορθοδόξους. Η χαρά του 
ήταν απερίγραπτη. Άρχισε αµέσως 
κατήχηση. Ειδοποίησε τον πατέ-
ρα του στην Τουρκία, ο οποίος 
του είπε συγκινηµένος: «Παιδί 
µου, συγχαρητήρια, θα βαπτι-
στείς ορθόδοξος! Κατάφερες αυτό 
που χρόνια προσπαθούσαµε και 
δεν καταφέραµε εµείς…». Είναι 
γεµάτος ενθουσιασµό και αγάπη. 
Γράφει συνεχώς ότι είναι απόγονος 
του Βυζαντίου, ρωµιός. Περιγράφει 
τα ρωµαίικα έθιµα της οικογενείας 
του. «Θα κάνω απόλυτη υπακοή στον 

επίσκοπο» γράφει. Το όνειρό του εί-
ναι λέει να ξαναγίνει ορθόδοξη η 
πατρίδα του η Καππαδοκία. Πώς θα 
το καταφέρουµε αυτό; ρωτάει. Έχει 
διαβάσει πολύ κι έχει ψάξει το θέµα. 
Ξέρει πως το µεγαλύτερο κοµµάτι 
των κατοίκων είναι ρωµιοί. Ψάχνει 
τους χορούς και τα τραγούδια τους. 
Είναι ένας ρωµιός µε τέτοια αγάπη 
για την πατρίδα και την ορθοδοξία 
που θα ζήλευαν πολλοί ελλαδίτες!

Όλοι του οι συγγενείς είναι µορ-
φωµένοι (γιατροί κλπ) και λέει πως 
τα παιδιά εκεί γίνονται έξυπνα, 
επειδή τρέφονται µε πετιµέζι από 
µικρά. Η γιαγιά του µιλούσε πολλές 
γλώσσες, αλλά καλύτερα απ΄ όλες 
τα ελληνικά. Όταν τη ρωτούσε που 
τα έµαθε, απέφευγε να του απαντή-
σει. Το συγκλονιστικό δε είναι ότι ο 
παππούς του, που όλοι ήξεραν ότι 
δεν πήγαινε στο τζαµί αλλά προ-
σευχόταν στο σπίτι, τον «βάπτισε», 
όταν ήταν µικρός, λέει, στο ποτάµι 
του χωριού τους! Τρεις γενιές χωρίς 
παπά και δεσπότη διατήρησαν τη 
φλόγα της πίστης µέσα από απλά 
τελετουργικά…

Μετά από συστηµατική κατήχηση 
ενός έτους, ο Κ.Λ. βαπτίστηκε ορθό-
δοξος χριστιανός στη µακρινή Σεούλ 
και πήρε χριστιανικό όνοµα, όπως 
το επιθυµούσε. Λίγους µήνες µετά 
επέστρεψε στην πατρίδα του, όπου 
αγωνίζεται να επιβιώσει µέσα σε δύ-
σκολες συνθήκες. Λίγοι άνθρωποι 
του περιβάλλοντός του γνωρίζουν 
την πίστη του. Ας µην τον ξεχνάµε 
στις προσευχές µας.

Η ιστορία του Κ.Λ. δεν είναι µο-
ναδική, αποτελεί χαρακτηριστικό 
δείγµα ενός λαού –ή µερίδας του 
λαού- που ψάχνει την ταυτότητά του.

Eπιµέλεια:
Α.Α. 

Μεταφραστής, καθηγητής
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Γράφει συνεχώς ότι είναι απόγονος 
του Βυζαντίου, ρωµιός. Περιγράφει 
τα ρωµαίικα έθιµα της οικογενείας τα ρωµαίικα έθιµα της οικογενείας 
του. «Θα κάνω απόλυτη υπακοή στον του. «Θα κάνω απόλυτη υπακοή στον 

ότι ήµασταν ορθόδοξοι καραµαν-
λήδες. Στο Ικόνιο, στο Karaman, 
στη Νίγδη, στην Καισάρεια και 
στη Νεάπολη πολλοί άνθρωποι 
έχουν την ίδια καταγωγή µε µας. 
Έχω ερευνήσει ακόµα και τους οι-
κογενειακούς µας τάφους και τα 
ελληνικό καραµανλήδικο αλφά-
βητο. Γνωρίζω καλά αγγλικά και 
κορεατικά..

 Ως τώρα έµεινα σιωπηλός εξ αιτίας 
της εσωτερικής µου επιφυλακτικότητας. 
Τώρα πια θέλω να ζήσω ως ρωµιός ορ-
θόδοξος χριστιανός. Άλλωστε εδώ στην 
Κορέα δεν αντιµετωπίζω κανένα πρό-
βληµα, έχω πάρει και κορεατική υπη-
κοότητα και έχω δική µου δουλειά. Το 
πρόβληµα είναι µέσα µου. Έφτασε 
πια η ώρα να διακηρύξω σε όλους 
την πραγµατική µου ταυτότητα και 
το όνοµά µου. Θέλω να έχω όνοµα 
χριστιανικό και να ζω σαν πραγ-
µατικός χριστιανός.

 Ονοµάζοµαι Κ.Λ. που προέρχεται 
από το καραµανλήδικο Υιοί του…. Θέλω 
να έρθω σε επαφή µε την Ελληνική Πρε-
σβεία της Κορέας ή οποιονδήποτε Έλ-
ληνα ορθόδοξο ιερέα στην Κορέα.. Εδώ 
έχουµε ορθόδοξη Εκκλησία. Σας πα-
ρακαλώ να µου εξηγήσετε τι πρέπει να 
κάνω για να γίνω µέλος της ελληνικής 
ορθόδοξης Εκκλησίας.. Θα σας στείλω 
και τις εργασίες που έχω κάνει σχετικά 
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“…Και µεις χάρη του Χριστού υποφέρουµε τα πάντα.”
Ο Κύριος Ιησούς ας σας οδηγήσει, ω Μουσουλµάνοι
ας φωτίσει τις καρδιές σας για να αγαπάτε τους άλλους.
∆εν λατρεύουµε τον σταυρό, δεν είµαστε δαιµονισµένοι,
λατρεύουµε τον Κύριο Ιησού, το Φως του σύµπαντος.
Αφήσαµε τον Μωάµεθ, δεν ακολουθούµε το µονοπάτι του,
ακολουθήσαµε τον Ιησού Χριστό, που είναι η Αλήθεια.
Αληθινά αγαπάµε την πατρίδα µας, δεν είµαστε προδότες
καµαρώνουµε που είµαστε Σαουδάραβες,
Πώς να προδίδαµε την πατρίδα µας τον αγαπηµένο µας λαό;
Ας ζήσουµε µε τη Χάρη µέχρι να ‘ρθει η ώρα µας.
Τα δάκρυα κυλούν στα µάγουλα, θλίβεται η καρδιά.
Είστε τόσο µα τόσο σκληροί σ’ αυτούς που γίνονται του Χριστού!
Κι ο Μεσσίας λέει: “Μακάριοι αυτοί που γίνονται του Χριστού”!
Κι ο Μεσσίας λέει: “Μακάριοι αυτοί που διώκονται”.
Κι εµείς για χάρη του Χριστού υποφέρουµε τα πάντα.
Αρκεί. Τα σπαθιά σας δεν µας σκιάζουν, ούτε η κακία, ούτε η ατίµωση.
∆εν νοιάζοµαι για τις απειλές σας. ∆εν φοβόµαστε
και µε τη δύναµη του Θεού είµαι δική Του
µέχρι θανάτου.
Κλαίω για τα χρόνια που πέρασαν
τη θλιµµένη κλαίω ζωή.
Τόσα χρόνια µακριά Του…
Ω ιστορία γράψε!
Μάρτυρες µαρτυρείστε!
Είµαστε Χριστιανοί
περπατάµε στο δρόµο του Χριστού.
∆εχτείτε αυτό το λόγο µου, σηµειώστε τον.
Ο Ιησούς είναι ο Κύριός µας. Είναι ο υπερασπιστής µου.
Λυπηθείτε τον εαυτό σας
πενθήστε για το απαίσιο βλέµµα του µίσους σας.
Ο άνθρωπος είναι ο αδελφός του ανθρώπου.
Ω σοφοί πού είναι η ανθρωπιά σας, η αγάπη;
Εσείς πού είστε;
Με τα τελευταία µου λόγια, προσεύχοµαι στον Κύριο του σύµπαντος, στον Ιησού, το Μεσσία, 
το Φως της ξεκάθαρης οδηγίας
να αλλάξει τα µυαλά, να κάνει δικαιοσύνη,
να απλώσει αγάπη ανάµεσά σας, ω Μουσουλµάνοι.

Τον Αύγουστο (2010) µουσουλµάνος κληρικός και µέλος της επιτροπής 
της Σαουδικής Αραβίας για την προώθηση της Αρετής και της Πρόληψης της 
Ανηθικότητας σκότωσε την αδελφή του, την 26χρονη Φατιµά Αλ Μουταίρι, 
αφού οµολόγησε την χριστιανική πίστη της στην οικογένειά της, σε Ανατολική 
επαρχία της Σαουδικής Αραβίας.

Λίγο πριν την σκοτώσει, η Φατιµά έγραψε το παρακάτω ποίηµα.

Αρκεί. Τα σπαθιά σας δεν µας σκιάζουν, ούτε η κακία, ούτε η ατίµωση.

Ο Ιησούς είναι ο Κύριός µας. Είναι ο υπερασπιστής µου.

Πηγή:
www.persecution.com
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Τι κι αν η χώρα αυτή διαθέτει τη µεγαλύτερη χρι-
στιανική µειονότητα από όλες τις µουσουλµανικές χώ-
ρες (40%); Ο «λαός στρατευµένων στη διάδοση των 
διδασκαλιών του Προφήτη και της τζιχάντ» (BOKO 
HARAM) απειλεί και σκοπεύει στη εξολόθρευση όλων 
των Χριστιανών δολοφονώντας αµάχους στο όνοµα 
του Αλλάχ.

Ένα αραβικό κράτος που φαίνεται αποφασισµένο να απαλλαγεί από το χριστιανικό του πληθυσµό. Χιλιάδες Χριστια-
νοί εκτοπίζονται βίαια µε αποτέλεσµα ο αριθµός τους από 1.000.000 το 2003 να έχει µειωθεί σήµερα κατά το ήµισυ, ενώ 
βοµβιστικές επιθέσεις και εµπρησµοί εκκλησιών απειλούν όσους παραµένουν στην πατρίδα τους.

Η βίαιη καταπίεση των Χριστιανών είναι κι εδώ κανόνας, αφού απαγορεύεται η έκφραση της πίστης ακόµα και 
σε ιδιωτικό χώρο! Η παραµικρή ένδειξη άλλης θρησκευτικής πίστης πέραν του Ισλάµ, µετά από κατ’ οίκον έρευνες 
της θρησκευτικής αστυνοµίας της χώρας, σέρνει τους υπόπτους µε την κατηγορία της βλασφηµίας στα δικαστήρια.

Ισλαµιστές τροµοκράτες αλλά και δρακό-
ντειοι νόµοι περί βλασφηµίας, που χρησιµο-
ποιούνται ως φόβητρο από µισαλλόδοξους 
Πακιστανούς σκιάζουν τη ζωή της χριστια-
νικής µειονότητας που εκπροσωπεί µόλις το 
1,6% του πληθυσµού της χώρας. Αρκεί µία 
διακήρυξη πίστης ενός Χριστιανού στην Αγία 
Τριάδα για να επέλθουν οι βαριές επιπτώσεις 
της βλασφηµίας προς το Ισλάµ.

 Εµπρησµοί εκκλησιών, βιασµοί, ακρωτηριασµοί, 
δολοφονίες και βίαιοι εκπατρισµοί συνθέτουν το 
κλίµα των αντιχριστιανικών επιθέσεων που ξέσπα-
σαν µετά την ανατροπή της δικτατορίας του Χόσνι 
Μουµπάρακ. Τόσο µη κυβερνητικές άτακτες οµάδες, 
όσο και κρατικές υπηρεσίες εξαπολύουν σκληρούς 
διωγµούς και κατά των Χριστιανών

Αεροπορικούς βοµβαρδισµούς, δολοφονίες, απαγωγές παιδιών και άλλες ωµότητες εξα-
κολουθούν να υφίστανται οι Χριστιανοί στο νότο, ακόµα και µετά την ανεξαρτητοποίηση 
του Νότιου Σουδάν. Αλλά και οι κατηγορίες του ∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου της Χάγης 
στον µουσουλµάνο πρόεδρο Οµάρ Αλ-Μπασίρ για γενοκτονία δε δίνουν τέλος στον εµφύλιο.

στιανική µειονότητα από όλες τις µουσουλµανικές χώ-στιανική µειονότητα από όλες τις µουσουλµανικές χώ-
ρες (40%); Ο «λαός στρατευµένων στη διάδοση των ρες (40%); Ο «λαός στρατευµένων στη διάδοση των 
διδασκαλιών του Προφήτη και της τζιχάντ» (BOKO διδασκαλιών του Προφήτη και της τζιχάντ» (BOKO διδασκαλιών του Προφήτη και της τζιχάντ» (BOKO 
HARAM) απειλεί και σκοπεύει στη εξολόθρευση όλων 
των Χριστιανών δολοφονώντας αµάχους στο όνοµα των Χριστιανών δολοφονώντας αµάχους στο όνοµα των Χριστιανών δολοφονώντας αµάχους στο όνοµα 

 Εµπρησµοί εκκλησιών, βιασµοί, ακρωτηριασµοί, 
δολοφονίες και βίαιοι εκπατρισµοί συνθέτουν το 
κλίµα των αντιχριστιανικών επιθέσεων που ξέσπα-
σαν µετά την ανατροπή της δικτατορίας του Χόσνι 
Μουµπάρακ. Τόσο µη κυβερνητικές άτακτες οµάδες, 
όσο και κρατικές υπηρεσίες εξαπολύουν σκληρούς 
διωγµούς και κατά των Χριστιανών

Σουδάν: 

Ιράκ: 

Σαουδική 
Αραβία: 

Πακιστάν: 

Νιγηρία:

Αίγυπτος: 

Σουδάν: 

Ιράκ: 

Σαουδική 
Αραβία: 

Πακιστάν: 

Νιγηρία:

Αίγυπτος: 
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∆εκάδες Χριστιανοί έχουν συλληφθεί, φυλακιστεί και 
βασανιστεί µόνο και µόνο διότι τόλµησαν να εκφράσουν 
την πίστη τους εκτός των ναών τους.

Όπως αποκάλυψαν ακτιβιστές, 2.000-3.000 Χριστιανοί κρατούνται σήµερα 
χωρίς απαγγελία κατηγορίας ή δίκη, ενώ αρκετοί έχουν πεθάνει σε διαβόητες 
φυλακές. Συνέπεια για όσους εγκαταλείπουν τη χώρα και πέφτουν στα χέρια 
σωµατεµπόρων είναι η µεταφορά τους σε στρατόπεδα βασανιστηρίων στην 
έρηµο του Σινά, µέχρι την καταβολή υπέρογκων λύτρων ή τη βίαιη αφαίρεση 
οργάνων.

Κι εδώ ο Χριστιανισµός κινδυνεύει µε αφανισµό. 
Μετά την ανατροπή της κυβέρνησης, αντάρτες που 
αποσκοπούν στη δηµιουργία ανεξάρτητου ισλαµικού 
κράτους επιδίδονται σε λεηλασίες και καταστροφές 
εκκλησιαστικών και χριστιανικών περιουσιών, βα-
σανισµούς ανθρώπων για την αποκάλυψη συγγενών 
τους Χριστιανών και έρευνες σε σπίτια, όπου µπορεί 
να κρύβονται. 

 Όταν η Jordanian Dubai Islamic Bank αποφάσισε ότι όλες οι γυναίκες πρέπει να φορούν hijab, την 
ισλαµική µαντίλα, όσες Χριστιανές αρνήθηκαν να τη φορέσουν απολύθηκαν. Υπάρχουν υποψίες πως η νέα 
αυτή πολιτική αποσκοπούσε στη στοχοποίηση και την απόλυση των Χριστιανών εργαζοµένων. 

Πηγές:
http://www.ppol.gr/cm/index.php?Datain=7574&cata_

id=5&catb_id=9&LID=1
http://cohen.gr/newsite/index.php?option=com_

content&view=article&id=2380:-----2012-
&catid=34:middle-east&Itemid=60

Επιµέλεια:
∆ήµητρα Τζάφα

Φοιτ. Τµήµατος Εκπαίδευσης και Αγωγής 
στην Προσχολική Ηλικία ΕΚΠΑ 

∆εκάδες Χριστιανοί έχουν συλληφθεί, φυλακιστεί και 
βασανιστεί µόνο και µόνο διότι τόλµησαν να εκφράσουν 
την πίστη τους εκτός των ναών τους.

έρηµο του Σινά, µέχρι την καταβολή υπέρογκων λύτρων ή τη βίαιη αφαίρεση 

Ερυθραία: 

Ιορδανία: 

Ιράν: 

Μάλι: 

Ερυθραία: 

Ιορδανία: 

Ιράν: 

Μάλι: 



20

Πρόεδρο της 
«Ένωσης Σπάρτης 
Μικράς Ασίας»

Συνέντευξη
µε τον
κ. Χάρη
Σαπουντζάκη

Ξεριζωµός - Εγκατάσταση - Κρυπτοχριστιανοί 

Χ.Σ.: Χρησιµοποιούµε σήµερα στην εποχή της παγκοσµιοποίησης συ-
χνά τον όρο «πολυπολιτισµικότητα» για να εννοήσουµε τη συνύπαρξη φυ-
λών, εθνοτήτων, πολιτισµών. Στην ουσία όµως πρόκειται απλά για «συγκα-
τοίκηση» χωρίς επικοινωνία και πολιτισµικές και οικονοµικές ανταλλαγές 
των επί µέρους κοινοτήτων.

Η Σµύρνη όµως υπήρξε το αξεπέραστο διαχρονικά πολυφυλετι-
κό υπόδειγµα συµβίωσης διαφορετικών λαών.

Στις παραµονές της Καταστροφής η πιο συντηρητική, αν θέλετε, απο-
γραφή πληθυσµού έδειχνε ότι σ’ ένα σύνολο 300.000 κατοίκων οι µισοί 
ήσαν Έλληνες ορθόδοξοι, οι 90.000 περίπου µουσουλµάνοι, όχι κατ’ ανά-
γκην όλοι Τούρκοι, οι 25.000 Εβραίοι, οι 15.000 Αρµένιοι και οι περίπου 
30.000 Λεβαντίνοι (δυτικοί εγκατεστηµένοι στη Σµύρνη, από καιρό).

Η καθηµερινή ζωή της πρωτοπολιτείας της Ανατολής επικεντρωνόταν 
στην απέραντη παραλιακή ζώνη της, το λεγόµενο «Καί», τα απέραντα εµπο-
ρικά της καταστήµατα, τα καφενεία, τις λέσχες, τις βόλτες στο λιµάνι µε 
την εργώδη κίνησή του, καθώς φορτοεκφορτώνονταν κάθε λογής πράγ-
µατα απ’ όλα τα µέρη του κόσµου, το πάρε - δώσε µε το σιδηρόδροµο και 
τα καραβάνια των καµηλών µε το εσωτερικό της Μικρασίας, τα καραβά-
κια που έµπαιναν κι έβγαιναν µεταφέροντας κόσµο στα παραλιακά θέρε-
τρα της Σµύρνης (το Κορδελιό, το Καρατάσι, την Καραντίνα).

Μιλιόντουσαν όλες οι γλώσσες, µε κυρίαρχη βέβαια την ελληνική.
Σµύρνη υπήρξε κι ήταν µία.

Χ.Σ.: Εγώ δεν είµαι Σµυρνιός, ούτε βέβαια πρόσφυγας της πρώτης γε-
νιάς για να έχω συγκρατήσει ο ίδιος σκηνές από το µεγάλο εξολοθρεµό και 
την τεράστια πυρκαγιά τις πρώτες µέρες του µαύρου Σεπτέµβρη του 1922.

Ωστόσο έχουν καταγραφεί τροµακτικές µαρτυρίες ανθρώπων που προ-

 «Παρεµβολή»: Φέτος συµπληρώ-
νονται ενενήντα χρόνια από την 

καταστροφή της Σµύρνης. Θα θέ-
λατε να µας πείτε ως Μικρασιάτης 

καταρχάς λίγα λόγια για το «Παρίσι 
της Ανατολής» προτού συµβεί η κα-

ταστροφή; Πώς ήταν η καθηµερι-
νή ζωή εκεί; 

 «Π»: Από την περίοδο και την ηµέ-
ρα της µεγάλης καταστροφής, τι έχε-
τε συγκρατήσει στην µνήµη σας; Έχε-
τε κάποια σχετική µαρτυρία υπόψιν;

Η Σµύρνη όµως υπήρξε το αξεπέραστο διαχρονικά πολυφυλετικό υπόδειγµα 
συµβίωσης διαφορετικών λαών. Σµύρνη υπήρξε και ήταν µία.
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σπαθούσαν µε κάθε τρόπο να βρουν µέσο διαφυγής κι αποκρούονταν από 
τους Τούρκους µε τη σφαγή, τους βιασµούς, τις εκτοπίσεις µε τα «Τάγµα-
τα Εργασίας».

Κι όλα αυτά υπό τα αδιάφορα βλέµµατα των Αγγλογάλλων και 
των Αµερικανών ναυτών, που αρνούνταν να σώσουν όλον αυτόν 
τον κόσµο, ο οποίος µε τη ψυχή στο στόµα έφτανε κολυµπώντας 
στα πολεµικά τους πλοία…

Χ.Σ.: Είναι πια απολύτως καταγεγραµµένη η τεράστια προσφορά του 
προσφυγικού Ελληνισµού στην οικονοµική και πολιτιστική ανέλιξη της 
Ελλάδας, ιδιαίτερα στα χρόνια του µεσοπολέµου, οπότε σηµειώθηκε ανά-
πτυξη της βιοµηχανίας και του εµπορίου.

Σηµαντικό ρόλο διαδραµάτισαν βέβαια και οι λεγόµενοι εθνικοτοπικοί 
σύλλογοι των Μικρασιατών. Οι σύλλογοι αυτοί άρχισαν να ιδρύονται αµέ-
σως µετά την πρώτη εγκατάσταση σ’ όλη την Ελλάδα για να συσπειρώσουν 
τους συµπατριώτες τους από τις Ελληνορθόδοξες κοινότητες της Ανατολής, 
στην αρχή σε προσπάθειες για τη λεγόµενη «αστική» και «αγροτική» απο-
κατάστασή τους και στην πορεία για τη δηµιουργία εστιών διατήρησης 
και µεταλαµπάδευσης ηθών κι εθίµων, παραδόσεων, ιδιαιτέρων στοιχείων 
πολιτισµού (χορών, µουσικής, τραγουδιών, γλωσσικών ιδιωµάτων κ.λπ.).

Σήµερα βέβαια αυτοί οι σύλλογοι σ’ ένα µεγάλο αριθµό έχουν ολοκλη-
ρώσει τον κύκλο τους και δεν λειτουργούν.

Ωστόσο εν τω µεταξύ, κυρίως από τους εκπροσώπους της δεύτερης γε-
νιάς, έχουν ιδρυθεί άλλοι σύλλογοι σ’ όλην την Ελλάδα που αποκλειστι-
κό σκοπό πλέον έχουν την ανάδειξη της ιστορίας και του πολιτισµού των 
πατρίδων της Ανατολής. 

Αυτούς τους συλλόγους προσπαθούν οι Οµοσπονδίες πλέον (χώρια των 
Μικρασιατών, χώρια των Ποντίων, χώρια των Κων/πολιτών) να τους ορ-
γανώσουν και να τους στηρίξουν, γιατί οι νεότερες γενιές δεν πρέπει να 
εγκαταλειφθούν και να χαθούν µέσα στην αντάρα και την κρίση (όχι µό-
νον την οικονοµική) που περνάει η πατρίδα µας.

Χ.Σ.: Το θέµα της Ανταλλαγής των πληθυσµών µε τη Συνθήκη της Λω-
ζάνης ακόµη και σήµερα συζητείται σε διεθνή συνέδρια γιατί ήταν η 
πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας που αναγκάστηκαν, χωρίς 
τη θέλησή τους, να ξεριζωθούν άνθρωποι µε µόνο κριτήριο τη θρησκεία 
τους από τον τόπο τους, από τη χώρα τους, για να πάνε σ’ άλλον τόπο, 
σ’ άλλη χώρα.. Ουσιαστικά αυτή η Συµφωνία άλλαξε βίαια τη ζωή δυο 
και περισσοτέρων εκατοµµυρίων ανθρώπων, (ενάµιση εκατοµµύριου 
Ελλήνων Ορθοδόξων και µισού εκατοµµυρίου Μουσουλµάνων της Μα-
κεδονίας κυρίως).

Αν ήταν ή όχι εκ των πραγµάτων αναγκαία αυτή η Ανταλλαγή, ποια τα 
οφέλη και ποιες οι ζηµίες σε ζωές, οικονοµία και εθνική υπόσταση είναι 
ένα τεράστιο θέµα, το οποίο θέλει ξεχωριστή ανάπτυξη.

Οι Ελληνορθόδοξοι πρόσφυγες είτε έφτασαν στην Ελλάδα ως το πρώ-
το µεγάλο κύµα των διωγµών, το φθινόπωρο του 1922 (το ένα εκα-
τοµµύριο περίπου) είτε µε την εφαρµογή της Συνθήκης της Λωζάνης 
(Πόντιοι και Καππαδόκες, στη διάρκεια του 1923 και του 1924), χάρη 
στη βαθιά τους πίστη στη δηµιουργία, στην εργατικότητα, εφευρετι-
κότητα, το υψηλό επίπεδο παιδείας τους, όπως ήδη εξηγήθηκε, πολύ 
γρήγορα, µπόρεσαν να ορθοποδήσουν και να συµβάλλουν ουσιαστι-
κά στην αναγέννηση της Ελλάδας, η οποία είδε τέτοια οικονοµική ανά-
πτυξη, που της επέτρεψε να οργανωθεί και να καταφέρει να αντιπαρατεθεί 
σε λίγα χρόνια (1940) απέναντι σε δυο αυτοκρατορίες (Ιταλία και Γερµανία). 

 «Π»: Είστε πρόεδρος της Ένωσης 
Σπάρτης µε πολυετή συµµετοχή 
στο πνευµατικό γίγνεσθαι της Ν. 
Ιωνίας. Από αυτή σας την εµπει-
ρία, ποιά η προσφορά, το έργο και 
οι αξίες των εκ µικρασιατών συλλό-
γων στις ελληνικές πόλεις;

 «Π»: Έχετε δυο πατρίδες, µια πα-
λιά και µια καινούργια, από ένα 
κράτος σε άλλο, αν και δεν το επι-
διώξατε. Ποιές δυσκολίες χρειά-
στηκε να ξεπεράσετε εξαιτίας αυ-
τής της ακούσιας, υποχρεωτικής 
ανταλλαγής και πώς καταφέρατε να 
συνεισφέρετε τόσα πολλά στην νέα 
σας πατρίδα;
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Μια µεγάλη µερίδα του πληθυσµού που από το 1915 έχει διχασθεί δεν αντί-
κρισε τους πρόσφυγες µε συµπάθεια, όταν τα αδυσώπητα κύµατα της ιστορίας 

τους έριξαν επάνω στους βράχους της Ελλάδας. ∆εν υπήρξε συµπάθεια, δεν 
υπήρξε απάθεια, υπήρξε αντιπάθεια

Χ.Σ.: Θίγετε ένα πολύ λεπτό ζήτηµα. Αυτό της «υποδοχής» που είχαν 
οι ξεριζωµένοι εδώ στη µητέρα πατρίδα. Πολλά έχουν ειπωθεί και γρα-
φτεί κι αφορούν κυρίως στην πολύπαθη πρώτη γενιά, αυτών δηλαδή που 
έφτασαν στην Ελλάδα σε µικρή ή µεγαλύτερη ηλικία, άρα είχαν γεννηθεί 
στην Ανατολή.

Απέφευγα και αποφεύγω συστηµατικά να θίξω αυτό το θέµα, γιατί πραγ-
µατικά πονάει και πονάει πολύ.

Προσπαθώ να βρίσκω δικαιολογίες. Είχαν και οι εντόπιοι, οι γηγενείς, 
ίσως κάποια δίκια. Ένιωθαν να φορολογούνται, να χάνουν χωράφια, να 
πρέπει να συναγωνίζονται πλέον µε χιλιάδες άλλους στις δουλειές, να πι-
έζονται από τη συγκατοίκηση µε νέα στοιχεία, µε διαφορετικές κουλτού-
ρες. Αντί ν’ αναφέροµαι στους απαράδεκτους έως υβριστικούς χαρακτη-
ρισµούς τους για τους πρόσφυγες, ας περιοριστώ στα λόγια ενός Ελλαδίτη 
πολιτικού και φιλόσοφου, του Παναγιώτη Κανελλόπουλου: 

«Μια µεγάλη µερίδα του πληθυσµού που από το 1915 έχει διχασθεί δεν 
αντίκρισε τους πρόσφυγες µε συµπάθεια, όταν τα αδυσώπητα κύµατα της 
ιστορίας τους έριξαν επάνω στους βράχους της Ελλάδας. ∆εν υπήρξε συ-
µπάθεια, δεν υπήρξε απάθεια, υπήρξε αντιπάθεια».

Το γεγονός ότι παρόλα αυτά οι πρόσφυγες στάθηκαν στα πόδια τους, 
οργανώθηκαν και δηµιούργησαν, έτσι ώστε είκοσι χρόνια µετά να έχουµε 
πια περάσει από την υποχρεωτική συγκατοίκηση στην ενσωµάτωση και την 
οµογενοποίηση, είναι το µέγα επίτευγµα, το οποίο, αν θέλουµε να είµαστε 
δίκαιοι. θα πρέπει να το πιστώσουµε και στους γηγενείς. 

Χ.Σ.: Έχω επισκεφθεί τη Σµύρνη έξι φορές στα τελευταία τριάντα σχεδόν 
χρόνια. ∆εν είναι βέβαια η Σµύρνη πριν από την Καταστροφή. Είναι µια 
τεράστια πολιτεία µε πάνω από 2 εκατοµµύρια κατοίκους. Από την παλιά 
Σµύρνη των αρχοντικών κατοικιών των Ελλήνων σώζονται µόνο µερικά 
σπίτια στη βορινή πλευρά της, στην Πούντα. Σώζεται ακόµη η Ευαγγελική 
Σχολή, το Κεντρικό Παρθεναγωγείο, το Πανεπιστήµιο, ο Άγιος Βουκόλος, 
το ∆ιοικητήριο (Κονάκι), όπου µαρτύρησε ο εθνοµάρτυρας Χρυσόστοµος.

Όµως η Σµύρνη δεν παύει να είναι και µια σύγχρονη µεγαλούπολη µε 
µοντέρνα πολυόροφα κτίρια, πολυτελή ξενοδοχεία και ακριβές κατοικίες. 
Με έναν τεράστιο τουρισµό, µε πολλή λύπη οµολογώ ότι µας ξεπερνά.

Βέβαια υπάρχει ακόµη κι η µουσουλµανική συνοικία ψηλά στον Πάγο. 
Η µόνη που δεν κάηκε από τη µεγάλη φωτιά του ΄22. Αυτός πράγµατι εί-
ναι ένας «τουρκοχτισµένος» µαχαλάς.

Χ.Σ.: Η υπόθεση «Κρυπτοχριστιανοί» έχει απασχολήσει πολλούς Έλληνες 
και ξένους καθηγητές κι ερευνητές. Ο καθηγητής Φωτιάδης έχει παρουσι-
άσει ισχυρά ντοκουµέντα για «κρυπτοχριστιανούς» του Πόντου.

Εκεί πράγµατι µπορεί να είναι αρκετοί και σήµερα ακόµη κρυπτοχριστια-
νοί (άλλωστε, αν µη τι άλλο, και πολλοί Τούρκοι Πόντιοι µιλούν τα ποντιακά).

Από κάθε µια Ελληνορθόδοξη Κοινότητα µε τον ξεριζωµό του ΄22 
έµειναν πίσω, µε τον ένα ή τον άλλον τρόπο κάποιοι Έλληνες- κυ-
ρίως παιδιά και νέοι. Τώρα αυτοί βέβαια έχουν εξισλαµισθεί.

Και µια και µιλάµε για εξισλαµισµό θα πρέπει να πούµε ότι οι πρώτοι 

 «Π»: Παρ’ όλες τις δυσκολίες που 
συνάντησαν, οι Μικρασιάτες δεν 
το έβαλαν κάτω. Μετά την κατα-

στροφή που άφησαν πίσω τους και 
παρά το κλίµα που συνάντησαν 

εδώ, κατάφεραν να σταθούν στα 
πόδια τους. Τι πιστεύετε πως ήταν 

αυτό που τους έδωσε ελπίδα και 
θέληση για δηµιουργία;

 «Π»: Η Χ.Φ.Ε έχει ζωντανή στην 
µνήµη της την εικόνα από την 

πόλη της Σµύρνης που επισκέφτη-
κε το καλοκαίρι, έναν τουρκοχτι-

σµένο µαχαλά.. Στις φλέβες της 
υπάρχει ακόµα αίµα ελληνικό;

 «Π»: Λέγεται πως οι πωλήσεις 
των Ευαγγελίων στα Τουρκικά 

τα τελευταία χρόνια φτάνουν τον 
αριθµό των 8.000.000. Στον χώρο 

της Μ. Ασίας υπάρχουν σήµερα ορ-
θόδοξοι κρυπτοχριστιανοί; Εάν ναι 
για ποιο λόγο, πώς δηµιουργήθη-
καν; Ποιά η θρησκευτική και κοι-

νωνική ζωή τους;
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σκληροί αιώνες της σκλαβιάς ήταν ιδιαίτερα οδυνηροί για το µικρασιατι-
κό Ελληνισµό. Ο βίαιος εξισλαµισµός εφαρµόστηκε απ’ άκρου σ’ άκρο και 
έτσι «χάθηκαν» εκατοµµύρια ορθόδοξοι.

Ωστόσο από τα µέσα του 19ου αιώνα, µε τις «Τανζιµάτ» των σουλτά-
νων, το «µιλλέτ» των Ρωµιών είχε αποκτήσει δικό του «εθνάρχη», τον Οι-
κουµενικό Πατριάρχη! Έτσι υπήρξαν ελευθερίες µε αποτέλεσµα ν’ ανεγερ-
θούν εκατοντάδες ναοί στην ενδοχώρα. Στην πατρίδα του πατέρα µου, την 
Σπάρτη της Πισιδίας, υπήρχαν περισσότερες από 10 εκκλησίες. Σήµερα 
σώζονται δυο από τις µεγαλύτερες, που καταπλήσσουν τον επισκέπτη µε 
το µέγεθος και την αρχιτεκτονική τους. Το ίδιο ισχύει για την Αττάλεια, 
την πατρίδα της µητέρας µου.

∆εν µπορώ να αντιληφθώ τον αριθµό 8.000.000. Ασφαλώς και δεν θα 
εννοείτε τους Τουρκορθόδοξους του Παπα-Ευθύµη (άλλωστε είναι λίγοι), 
ούτε βέβαια τα εκατοµµύρια των Ορθοδόξων Ρώσων τουριστών (γιατί όµως 
να ζητούν τη Βίβλο στα Τουρκικά;)

Χ.Σ.: Εάν εννοείτε τις διώξεις που αφορούν στο Πατριαρχείο και τα Ιδρύ-
µατα (Σχολή Χάλκης κλπ.) ασφαλώς και υπάρχουν. Εάν εννοείτε το µαύ-
ρο Σεπτέµβρη του 1955 ασφαλώς και έγινε φριχτό πογκρόµ στην Πόλη 
και τη Σµύρνη.

Τώρα βέβαια ίσως δεν είναι εύκολο να γίνονται παντού λειτουργίες στις 
παλιές εκκλησιές της Μ. Ασίας, αν και ο Οικουµενικός Πατριάρχης έχει 
ιερουργήσει σ’ όλην την Καππαδοκία, την Πισιδία (Σπάρτη), βέβαια στον 
Πόντο (Παναγία Σουµελά κ.λπ.) και σ’ άλλα µέρη, ενώ µητροπολίτες του Οι-
κουµενικού θρόνου σε µητροπόλεις της Μικρασίας έχουν οργανώσει προ-
σκυνήµατα Ελλήνων και τέλεση λειτουργιών. Σηµειώνω ότι ο σεβασµιότα-
τος µητροπολίτης Πισιδίας Σωτήριος έχει αγοράσει, έχει ανακαινίσει και 
λειτουργεί το ναό του Αγίου Αλυπίου στην Αττάλεια…

Χ.Σ.: Νοµίζω ότι ο Οικουµενικός Πατριάρχης Βαρθολοµαίος έχει το κύ-
ρος και τη δύναµη ν’ αντισταθεί.

 
Χ.Σ.: Κάποιος έχει πει ότι τα 90 ή 100 χρόνια δεν είναι δα και µα-

κροί αιώνες, µέσα στις δυο χιλιετίες του χριστιανισµού και στους 
σκοτεινούς αιώνες της σκλαβιάς που ωστόσο οδήγησαν τελικά στην 
Ανάσταση…

 «Π»: Υπάρχει κάτι ακόµη που θα θέλατε 
να µοιραστείτε µε το νεανικό, ορθόδοξο 
αναγνωστικό κοινό µας;

Χ.Σ.: ∆εν έχω παρά να σας συγχαρώ για το κέφι σας και τη ζωντάνια σας. 
Ελπιδοφόρο το µέλλον λοιπόν για την πατρίδα µας.

Ιδιαίτερα τώρα που τόσο άδικα χειµάζεται.
Νάστε καλά.

«Π»: Κύριε Σαπουντζάκη, σας ευχαριστούµε πολύ!

 «Π»: Τώρα τελευταία προβάλλο-
νται ολοένα και περισσότερα κρού-
σµατα δίωξης των χριστιανών ανά 
τον κόσµο. H Oρθόδοξη Eκκλησία, 
σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας 
της, έχει υποστεί αµέτρητες φορές 
τη βία των διώξεων. Mε φρίκη θυ-
µόµαστε τα µαρτύρια των ορθοδό-
ξων µαρτύρων της Tουρκοκρατίας. 
Γίνονται ακόµη διώξεις στην Τουρ-
κία και ιδιαίτερα στην Μικρασία; 
Με ποιόν τρόπο;

«Π»: Υπάρχει κάποιος να υπερα-
σπιστεί τους διωκόµενους; Κάποια 
διέξοδος προστασίας;

«Π»: Η κ. Όλγα Βατίδου γράφει στο 
τέλος του βιβλίου της: «Οι ξεριζω-
µένοι σκέπτονται και διαρκώς ανα-
ρωτιούνται. Τί τάχα να γίνεται εκεί 
κάτω στη Μικρασία ... στην τουρκε-
µένη πια ολότελα χώρα; Να βλασταί-
νει τάχα ακόµα, έστω και στα ανή-
λιαγα, κείνος ο ... σπόρος του χρι-
στιανισµού; Καµιά απάντηση. ... Να 
πιστέψουν άραγε οι ξεριζωµένοι ρω-
µηοί της Ανατολής σ’ αυτό, πού λένε 
πολλοί, πώς τίποτα δεν µένει κάτω 
και πώς ό,τι πέσει ξανασηκώνεται; 
Μιας όµως και είναι χριστιανοί οι 
ρωµηοί της Μικρασίας, ας πιστέ-
ψουνε στην Ανάσταση». Τι έχετε να 
πείτε πάνω σε αυτό;

Σύντοµο Βιογραφικό
Ο κ. Χάρης Σαπουντζάκης είναι πρόεδρος της Ενώσεως Σπάρτης Μ. Ασίας και επίτιµος 

πρόεδρος του Κέντρου Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισµού του ∆ήµου 
Ν. Ιωνίας Αττικής.

 Υπήρξε εκπαιδευτικός (Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε).
Έχει εκδώσει πολλά βιβλία για την ιστορία και τον πολιτισµό των Πατρίδων της Ανατολής 

και έχει παρουσιάσει ανάλογα θέµατα σε συνέδρια και ηµερίδες σ’ ολόκληρη την Ελλάδα.

Επιµέλεια: 
Αναστασία Μπιτσάνη 

Φοιτ. Πολιτικών Μηχ/κών ΕΜΠ
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ΤΟ ΧΑΣΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΜΟΥΣΟΥΛ}
ΜΑΝΩΝ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ

«∆εν είναι δύσκολο να καταλάβει 
κανείς το χάσµα που υπάρχει µετα-
ξύ της Μουσουλµανικής κοινότητας 
και της Χριστιανικής µειονότητας· 
αρκεί να φανταστεί µια απλή καθη-
µερινή µέρα στο σχολείο. ∆ύο παιδιά 
τσακώνονται, τι πιο φυσιολογικό! Κι 
όµως τα αίτια αυτού του τσακωµού 
είναι βαθύτερα και έχουν καλλιεργη-
θεί από παλιά… Όλα ξεκινούν λοιπόν 
µε το πιο περίεργο είδος αντιπαρά-
θεσης ανάµεσα σε δύο µικρά παιδιά 
στο σχολείο!

«Γιατί µαλώνουν;» θα αναρωτηθεί-
τε! Τι τόσο σηµαντικό έχουν πλέον 
να χωρίσουν; Θα σας πω γιατί... Η 
αντιπαράθεση αυτή γίνεται εξαιτί-
ας των εξαιρετικά απόλυτων αδι-
άλλακτων γονέων, που ζουν σε µια 
απολυταρχική κοινωνία που δέχεται 
µόνο µια άποψη, έναν τρόπο σκέ-
ψης… Τον δικό τους! Αυτό το πα-
ράδειγµα, φίλοι µου, αυτά τα δύο 
παιδιά που µπορεί να τσακώνονται 
χωρίς κάποια ιδιαίτερη αφορµή, 
δείχνει την ακραία µορφή µιας θε-
οκρατικής κοινωνίας εξαιτίας της 
οποίας δυστυχώς πολλοί Χριστιανοί 
υποφέρουν τον τελευταίο καιρό.

Κατά την γνώµη µου η πίστη των 
µεγάλων θρησκειών είναι και δηµό-
σια υπόθεση.

∆εν είναι µόνο ατοµική. Γι’ αυτό 
και προστατεύονται οι γνωστές θρη-
σκείες µε την δηµόσια λατρεία τους. 
Κάθε κράτος, συνολικά θα πρέπει να 
δείχνει ανεκτικότητα στη διαφορετι-
κότητα των πολιτών του, θα πρέπει 
να δείχνει σεβασµό στη θρησκεία 
του κάθε πολίτη του. Έτσι και κάθε 
άνθρωπος. Να µην ενοχλείται από 
την πίστη του άλλου. Να την ανέχε-
ται και να τη σέβεται.

Η ΠΡΟΚΑΤΕΙΛΗΜΜΕΝΗ ΣΥΜΠΕ}
ΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ 
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ

Ας πάρουµε για παράδειγµα εµένα 
που είµαι ένας Χριστιανός Ορθόδο-
ξος και ζω στην Αίγυπτο. Οι Χριστια-
νοί Ορθόδοξοι είναι µια µειονότητα 
σε χώρες σαν την Αίγυπτο. Το βρί-
σκω λοιπόν πολύ ενοχλητικό όταν 
άνθρωποι δυστυχώς από πολλά δι-
αφορετικά µέρη της χώρας µου, µου 
φέρονται διαφορετικά, υποτιµητικά 
ή ακόµα µε θεωρούν «ξένο» γι’ αυ-
τούς, ακριβώς επειδή πιστεύω στον 
Θεό µε έναν τρόπο διαφορετικό από 
τον δικό τους! Πόσο εκνευριστικό!

Ένα παράδειγµα που δείχνει αυ-
τήν την προκατειληµµένη συµπερι-
φορά είναι η διάκριση των φοιτητών 
στα πανεπιστήµια ανάλογα µε την 
θρησκεία τους, ανάλογα µε τη θρη-
σκεία τους, κάτι που παρατηρώ και 
στη σχολή που φοιτώ.

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ 
ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΤΩΝ 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΓΙ’ ΑΥΤΗ

Πηγαίνοντας τότε πίσω στον 
χρόνο(σχεδόν πριν 2 χρόνια), όπως 
πιθανότατα θα έχετε ακούσει, έγινε 
αυτή η µεγάλη επανάσταση στην Αί-
γυπτο εναντίον του προηγούµενου 
αιγύπτιου προέδρου (Μουµπάρακ) 
και του καθεστώτος του. Χωρίς να 
εµβαθύνω πολύ στα πολιτικά, θα 
ήθελα να µοιραστώ µαζί σας τα 
συναισθήµατα που είχαµε εµείς, 
οι Χριστιανοί Ορθόδοξοι, εκείνο 
τον καιρό. Η αστάθεια, όχι µόνο η 
πολιτική αλλά και αυτή που επικρα-
τούσε µεταξύ των µουσουλµάνων 
και των χριστιανών, µας έκανε να 
αισθανόµαστε ανασφάλεια κάθε 
λεπτό. Μα πάνω απ’ όλα αισθανό-
µασταν φόβο όχι για το µέλλον µας, 

διότι εµπιστευόµαστε το Θεό και τα 
σχέδια που έχει για τον κάθε έναν 
από µας, αλλά φοβόµασταν τους 
ίδιους τους αιγύπτιους συµπολίτες 
µας! Φυσικά έπρεπε να φοβόµαστε 
και κάποια εξτρεµιστικά κινήµατα 
όπως αυτό της «αδελφότητας των 
Μουσουλµάνων». Ιδιαίτερα αφού «η 
Αδελφότητα των Μουσουλµάνων» 
ήταν µάλλον το µόνο καλά οργανω-
µένο πολιτικό κόµµα εκείνο τον και-
ρό στην Αίγυπτο. Ένα εξτρεµιστικό 
πολιτικό κόµµα που συσχέτιζε όλα τα 
πολιτικά ζητήµατα µε την θρησκεία. 
Προφανώς λοιπόν ο µεγαλύτερος 
µας φόβος ήταν να αναλάβει την 
κυβέρνηση της Αιγύπτου ενα τέτοιο 
κίνηµα. Πράγµα το οποίο και συνέ-
βη, δυστυχώς... Το να έχεις τέτοια 
αδιάλλακτα και απολυταρχικά άτοµα 
να κυβερνούν την χώρα σου, άτοµα 
που δεν µπορούν να δεχτούν τίποτα 
άλλο πέρα από την δική τους άποψη 
και πίστη, ειδικά σε ό,τι αφορά την 
θρησκεία, σε κάνει να αναρωτιέ-
σαι «Τι θα γίνει µετά;»... Θα έχουµε 
πολλές δυσάρεστες καταστάσεις και 
συνεχώς αυξανόµενες διώξεις στην 
καθηµερινή µας ζωή!

ΚΟΙΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Ακόµα και τώρα βέβαια υπάρχουν 

ελπίδες στο να µετατρέψουµε την Αί-
γυπτο σε µια µοντέρνα κοινωνία... 
Ο αγώνας συνεχίζεται µεταξύ των 
αδιάλλακτων απολυταρχικών και της 
επιστηµονο-κεντρικής δηµοκρατικής 
κοινωνίας που δέχεται κάθε διαφο-
ρετικότητα! 

Επιµέλεια:
Nader Adel 

Φοιτ. Ιατρικής Πανεπιστηµίου Καΐρου

Μετάφραση:
Ιωάννα Χατζηχριστοδούλου

Φοιτ. Ιατρικής ΕΚΠΑ 

Ένας Χριστιανός Ορθόδοξος στην Αίγυπτο...
«Πορευθέντες µαθητεύσατε πάντα τα έθνη»… Μια γνωστή σε όλους µας φράση ή µάλλον εντολή που έδωσε ο Χριστός 

στους µαθητές Του πριν την Ανάληψη. Η εντολή αυτή καλεί όλους µας να διαδώσουµε τον λόγο Του σε κάθε µέρος, 
γιατί ο Χριστός ήρθε στη γη, σταυρώθηκε και αναστήθηκε για κάθε άνθρωπο που πατά σ’ αυτό το χώµα και όχι µόνο 
για την µειονότητα που έζησε κοντά Του. Μάλλον το ξεχνάµε εύκολα αυτό, µάλλον ξεχνάµε και να ευγνωµονούµε τον 
Χριστό που ζούµε σε µία χώρα µε τόσες ευκαιρίες για να βιώσεις τον χριστιανισµό. Ναι, ο χριστιανισµός είναι για 
όλα τα έθνη, αλλά είναι το ίδιο εύκολο ή ακόµα είναι το ίδιο εφικτό να είσαι χριστιανός σε όλα τα έθνη;

Αυτόν τον Σεπτέµβρη σταθήκαµε αρκετά τυχεροί όταν συναντήσαµε ένα παιδί της ηλικίας µας, έναν φοιτητή ο 
οποίος γεννήθηκε και ζει στην Αίγυπτο, αλλά διαφέρει από την πλειοψηφία των Αιγυπτίων καθώς είναι Χριστιανός 
Ορθόδοξος. Συζητώντας µαζί µας θέλησε να µοιραστεί κάποιες από τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει πιστεύοντας στο 
Χριστό αλλά ζώντας σε ένα θεοκρατικό µουσουλµανικό κράτος. Στα πλαίσια του αφιερώµατος αυτού του τεύχους της 
Παρεµβολής, που αναφέρεται στους σύγχρονους διωγµούς των χριστιανών, του ζητήσαµε να γράψει κάποια λόγια, 
κάτι από τις εµπειρίες του στο περιοδικό µας, η µετάφραση των οποίων και ακολουθεί: 



ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ, η φλυαρία της σιωπής

Στην ανατολή,
ο ορίζοντας σού µιλά για οράµατα.

Κι οι πέτρες ακόµη χαράζουν δρόµους.

Τα έλατα 
σε προφυλάσσουν από τον καύσωνα
που µπορεί να τσουρουφλίσει τα όνειρά σου.

Το βράδυ
τ’ αστέρια, σε κουβεντιάζουν
για να σε βεβαιώσουν ότι µπορείς να µοιάζεις µικρός
αλλά ο Θεός είναι ΜΕΓΑΛΟΣ.

ΥΓ. Στον Παρνασσό, τον χειµώνα,
 φυτρώνουν κρινάκια,
 γιατί το καλοκαίρι,
 το χώµα είναι ποτισµένο µε δάκρυα.

αλλά ο Θεός είναι ΜΕΓΑΛΟΣ.

ΥΓ. Στον Παρνασσό, τον χειµώνα,
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Ανοιχτές πληγές
Οι Γερµανικές πολεµικές 
επανορθώσεις ξανά στο 
προσκήνιο 

Ανοιχτές πληγές
Οι Γερµανικές πολεµικές 
επανορθώσεις ξανά στο 
προσκήνιο 

τηση των στρατευµάτων κατοχής, 4) 
263 εκ. δολ. (1972) υπόλοιπο µη κα-
ταβληθέντων επανορθώσεων του Α’ 
ΠΠ. Η κύρια διάκριση των πολεµι-
κών αποζηµιώσεων ορίζεται σε δη-
µόσιες και ιδιωτικές, µε τις πρώτες 
να καθίστανται απαιτητές µόνο απ’ 
την πλευρά του ελληνικού δηµοσίου.

 
Η ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
Και ενώ από το τέλος του πολέ-

µου έχουν περάσει πολλά χρόνια, το 
θέµα παραµένει ακόµα ανοιχτό, µε 
την Γερµανία να ισχυρίζεται το αντί-
θετο, την ώρα µάλιστα που οι πρώ-
ην σύµµαχοί της, Ιταλία και Βουλ-
γαρία έχουν καταβάλει τις αποζη-
µιώσεις που τους αναλογούσαν. Η 
αντιµετώπιση της Γερµανίας µε τη 
λήξη του πολέµου ήταν ιδιαίτερη, 
λόγω της διχοτόµησης της χώρας, 
περιπλέκοντας σε µεγάλο βαθµό το 
θέµα των αποζηµιώσεων. Μια σειρά 
από Συνθήκες και Συµφωνίες µετα-
ξύ των οποίων, η Συµφωνία του Πα-
ρισιού (1946), η Σύµβαση της Βόν-
νης (1952) και η Συµφωνία του Λον-
δίνου (1953), όρισαν το ζήτηµα των 
επανορθώσεων, αναβάλλοντάς το ως 
την υπογραφή συνθήκης ειρήνης µε 
την Γερµανία. Η στασιµότητα παύ-
ει µε την επανένωση των δύο Γερ-
µανιών (1990) και την υπογραφή 
της Συνθήκης της Μόσχας (1990), 
γνωστή και ως Συνθήκη «2+4». Λίγο 
µετά, κατατίθενται οι πρώτες αγω-
γές ενώπιων ελληνικών δικαστηρί-
ων για αποζηµίωση θυµάτων της 
Κατοχής. 

 Παρουσιάζει όµως ιδιαίτερο εν-
διαφέρον η αρνητική στάση της Γερ-
µανίας καθόλη τη διάρκεια του ζη-
τήµατος µέχρι και τις µέρες µας. Ως 

το 1990 ισχυριζόταν αναβολή του 
θέµατος µε βάση τις Συµβάσεις και 
Συµφωνίες που αναφέραµε ανωτέ-
ρω, κάτι που έπαψε να ισχύει µε την 
υπογραφή της Συνθήκης «2+4». Επί-
σης θεωρούσε το θέµα λήξαν µε τη 
Συµφωνία της 18ης Μαρτίου 1960, 
µε την οποία η τότε ∆. Γερµανία κα-
τέβαλε το ποσό των 115.000 µάρκων 
σε Έλληνες υπηκόους θιγέντες απ’ 
τα εθνικοσοσιαλιστικά µέτρα δίω-
ξης, παραβλέποντας το γεγονός ότι 
η ελληνική πλευρά είχε επιφυλα-
χθεί να προβάλει και νέες απαιτή-
σεις. Τέλος επιχειρήµατα περί συµ-
ψηφισµού µε την γερµανική βοή-
θεια στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και της 
ΕΕ άλλα και ότι µε την παρέλευση 
τουλάχιστον 50 ετών από την λήξη 
του πολέµου το ζήτηµα έχει χάσει 
την δικαιολογητική του βάση, κρί-
νονται ως έωλα και αβάσιµα. 

ΤΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙ-
ΚΑ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΚΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Ως προς τις ιδιωτικές απαιτή-
σεις, το Πολυµελές Πρωτοδικείο 
Λειβαδιάς1 , επιδίκασε αποζηµίω-
ση υπέρ της Νοµαρχιακής Αυτοδι-
οίκησης Βοιωτίας, ενεργούσας εξ 
ιδίου ονόµατος και για λογαριασµό 
ενός µεγάλου αριθµού Ελλήνων πο-
λιτών. Κατά της ανωτέρω απόφασης 
ασκήθηκε αναίρεση από το γερµα-
νικό ∆ηµόσιο και τελικά η Ολοµέ-
λεια του Αρείου Πάγου2 κατέρριψε 
τον ισχυρισµό του γερµανικού ∆η-
µοσίου περί ύπαρξης δικαιώµατος 
ετεροδικίας στην συγκεκριµένη πε-
ρίπτωση. ∆υστυχώς όµως η όλη κί-
νηση “κόλλησε” στο στάδιο της ανα-
γκαστικής εκτέλεσης (είσπραξη της 
απαίτησης), αφού δεν παραχωρήθη-
κε η απαιτούµενη άδεια του Υπουρ-
γού ∆ικαιοσύνης3. Έτσι λοιπόν, οι δι-
καιωθέντες του ∆ιστόµου εκµεταλ-
λευόµενοι δικαίωµα που τους παρα-
χωρούσε το Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο, προ-
σέφυγαν στα Ιταλικά ∆ικαστήρια της 
Φλωρεντίας ζητώντας να ικανοποι-
ηθεί η απαίτησή τους που είχε γί-

1 µε την υπ’ αριθµ. 197/1997 απόφαση
2 µε την υπ’ αριθµ. 11/2000 απόφαση
3  από το άρθρο 923 ΚΠολ∆

10 Ιουνίου 1944, µεσηµέρι. Σε 
ένα µικρό χωριό της Βοιωτίας ει-
σέρχονται γερµανικά στρατεύµατα 
των SS. Έχει βραδιάσει όταν απο-
χωρούν, αφήνοντας πίσω τους 
φλεγόµενα σπίτια και περίπου 300 
άµαχους νεκρούς, ανεξαρτήτως 
ηλικίας και φύλου. Το όνοµα του 
χωριού, ∆ίστοµο. Συνδεδεµένο για 
πάντα µε τη λέξη σφαγή. ∆υστυχώς 
δεν θα είναι η µοναδική περίπτωση 
θηριωδίας κατά την διάρκεια της 
Κατοχής. Εξήντα οκτώ χρόνια µετά, 
το ∆ίστοµο επανέρχεται στην επι-
καιρότητα, εξαιτίας µιας δικαστικής 
απόφασης και σε, συνδυασµό µε την 
οικονοµική κρίση που πλήττει τη 
χώρα µας και το κλίµα καχυποψίας 
µεταξύ Ελλάδας – Γερµανίας, κα-
θιστά το ζήτηµα των Γερµανικών 
πολεµικών επανορθώσεων ένα απ’ 
τα πιο φλέγοντα των ηµερών.

Παρότι επισήµως ουδέποτε προσ-
διορίστηκε τι νοούνται ως πολεµικές 
αποζηµιώσεις και τι ακριβώς περι-
λαµβάνουν, µε εξαίρεση το αναγκα-
στικό δάνειο, σύµφωνα µε θεµελιω-
µένες, µετριοπαθείς εκτιµήσεις, οι 
ελληνικές απαιτήσεις αναλύονται ως 
εξής: 1) 7.811 εκ. δολ. (έτους 1946) 
για ζηµίες που υπέστη στην διάρ-
κεια του Β’ ΠΠ το ελληνικό κράτος 
και Έλληνες ιδιώτες, 2) 153 εκ. δολ. 
(1946) για την απώλεια Ελλήνων πο-
λιτών κατά τη διάρκεια της ουδετε-
ρότητας της χώρας (µέχρι την έναρ-
ξη του ελληνοϊταλικού πολέµου το 
1940), 3) 135,8 εκ. δολ. (1947) για 
την επιστροφή του αναγκαστικού 
δανείου της Τράπεζας της Ελλάδος 
προς το Γ’ Ράιχ, συν τους τόκους µε 
την δανειακή σύµβαση του 1943, το 
οποίο συνήφθη για την χρηµατοδό-
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νει δεκτή από το ελληνικό δικαστή-
ριο. Το αίτηµα τελικά έγινε αποδε-
κτό, αλλά κατέστη µετέωρο µετά την 
προσφυγή της Γερµανίας, στο ∆ιε-
θνές ∆ικαστήριο (∆.∆.) της Χάγης, 
κατά της Ιταλίας4.

Η ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ
Σε αυτό το σηµείο επιβάλλεται η 

αναφορά στο δικαίωµα της ετεροδι-
κίας των κρατών, το οποίο βρίσκε-
ται στον πυρήνα του ζητήµατος και 
µε το οποίο επί της ουσίας καταπιά-
στηκε η απόφαση του ∆.∆. της Χά-
γης. Το εν λόγω δικαίωµα απαντά 
αρνητικά στο ερώτηµα κατά πόσο 
είναι δυνατόν ένα κράτος να δικά-
ζεται από τα δικαστήρια ενός άλλου 
κράτους. Βασίζεται στον κανόνα της 
ισότητας των κρατών, ο οποίος πα-
ραβιάζεται όταν ένα κράτος υπό-
κειται στην κρίση των δικαστηρί-
ων - δικαιοδοτικών οργάνων άλλου 
κράτους. Υποστηρίζεται όµως και η 
άποψη (όχι κρατούσα), την οποία 
υιοθέτησαν και τα ιταλικά ∆ικαστή-
ρια, ότι η ετεροδικία ενός κράτους 
µπορεί να αρθεί όταν παραβιάζο-
νται κανόνες jus cogens (αναγκα-
στικού δικαίου), όπως είναι η απα-
γόρευση εγκληµάτων πολέµου. Το 
∆.∆. της Χάγης5 όρισε ότι το δικαί-
ωµα της ετεροδικίας αποτελεί γενι-
κό εθιµικό κανόνα του ∆ιεθνούς ∆ι-
καίου αποδεκτό από τα κράτη. Στη-
ριζόµενο στην πρακτική των κρα-
τών επί του θέµατος, έκρινε αφενός 
ότι η βαρύτητα των παραβιάσεων 
των κανόνων των ανθρωπίνων δι-
καιωµάτων και του δίκαιου του πο-
λέµου δεν αφαιρούν από ένα κρά-
τος (αφήνοντας ανεξέταστη την ευ-
θύνη µεµονωµένου αξιωµατούχου 
του κράτους) το δικαίωµα ετεροδι-
κίας, αφετέρου ότι η σύγκρουση µε-
ταξύ του κανόνα της ετεροδικίας και 
των κανόνων αναγκαστικού δικαίου 
(παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωµά-

4 λόγω της συνεχούς παραβίασης εκ µέ-
ρους της τελευταίας του δικαιώµατος 
ετεροδικίας που απολάµβανε η Γερµα-
νία ως χώρα. 

5 στην απόφαση της 3/4/2012, «∆ικαστική 
ασυλία κράτους, Γερµανία κατά Ιταλί-
ας, Ελλάδα παρεµβαίνουσα»

των) δεν υφίσταται και ως εκ τού-
του δεν υπερισχύει κάποιος έναντι 
του άλλου, αφού ο πρώτος άπτεται 
δικονοµικών θεµάτων, ενώ οι δεύ-
τεροι αφορούν ουσιαστικό δίκαιο. 
Έτσι λοιπόν η Χάγη υποστήριξε το 
δικαίωµα της ετεροδικίας των κρα-
τών, παραβλέποντας το γεγονός ότι η 
υποχώρησή του σε περιπτώσεις σο-
βαρών παραβιάσεων θα µπορούσε 
να αποτελέσει τροχοπέδη στην τέ-
λεση εκ µέρους των κρατών απάν-
θρωπων εγκληµάτων.

Συµπερασµατικά, η απόφαση του 
∆.∆. της Χάγης έθεσε πρακτικά τέ-
λος στην ικανοποίηση των πολιτών 
µέσω της δικαστικής οδού. Όµως το 
θέµα των Γερµανικών πολεµικών 
αποζηµιώσεων δεν έχει λήξει. Παρά 
τις κατά καιρούς αστοχίες (βλ. και 
δηλώσεις Υπουργού Οικονοµικών 
περί απώλειας σχετικών επίσηµων 
στοιχείων) και την αδράνεια του Ελ-
ληνικού κράτους, τα δικαιώµατα πα-
ραµένουν και περιµένουν τους κα-
τάλληλους χειρισµούς για την ικανο-
ποίησή τους. Οι οφειλές εκ του ανα-
γκαστικού δανείου (θέµα ιδιαίτερα 
περίπλοκο που αξίζει χωριστής ανά-
λυσης) υφίστανται ακόµα. Ένα τόσο 
σοβαρό ζήτηµα, παραµερίζοντας τις 
νοµικές και πολιτικές του πτυχές, εί-
ναι πάνω απ’ όλα ένα ηθικό ζήτηµα 
που απαιτείται να λυθεί σε διπλω-
µατικό επίπεδο µεταξύ των δύο χω-
ρών, µε σύνεση και ηρεµία, αποφεύ-
γοντας τις “κορόνες” περί συµψηφι-
σµού µε το ελληνικό δηµόσιο χρέος, 
διώχνοντας δια παντός τα φαντά-
σµατα του παρελθόντος και εξοµα-
λύνοντας τις σχέσεις Ελλάδας – Γερ-
µανίας.

Επιµέλεια:
Αλέξιος Βλάχος

∆ικηγόρος, MSc.

Βιβλιογραφία - Πηγές
Μαριάς Νότης, «Χαρίσαµε στους Γερ-

µανούς τις πολεµικές αποζηµιώ-
σεις (…)», περιοδικό “Επίκαιρα”, 
30/12/10.

Μίντσης Γ., Εγκλήµατα πολέµου και 
αποζηµιώσεις, Εκδ. Αντ. Σάκκου-
λα 1998. 

Περράκης Σ., Το ζήτηµα των γερµα-
νικών πολεµικών επανορθώσεων 
στην Ελλάδα, Εκδ. Ι. Σιδέρης.

Απόφαση ∆ιεθνούς ∆ικαστηρίου της 
Χάγης, “Jurisdictional Immunities 
of the State (Germany v. Italy: 
Greece Intervening)”, 3/2/2012, 
(http://www.icj-cij.org/docket/
fi les/143/16883.pdf).

Επίσηµος ιστοχώρος ∆ήµου ∆ιστό-
µου - Αράχοβας - Αντίκυρας : 
http://www.daa.gov.gr/newsite/
el/2011-01-18-12-37-34/2009-06-
05-18-40-56/2009-06-08-13-52-
25.html .

Ιστοχώρος Εθνικού Συµβουλί-
ου ∆ιεκδίκησης των Γερµανι-
κών Οφειλών : http://holocaust.
gr/index.php?option=com_
frontpage&Itemid=1 .

Ιστοχώρος “news247.gr”, άρθρο 
«Αποκάλυψη σοκ για τις γερ-
µανικές αποζηµιώσεις», http://
news247.gr/eidiseis/omologia_
sok_gia_tis_germanikes_
apozhmiwseis.1711236.html.
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Ως κοινωνία πάντα αναζητούµε 
µέσα στην καθηµερινότητά µας 
άτοµα να µάς δείξουν το δρόµο, να 
γίνουν φωτοδότες µας και σε πολλές 

περιπτώσεις να µάς προστατέψουν, 
µόλις αντιληφθούµε ότι πλησιάζου-
µε γοργά στο γκρεµό και έχουµε προ 
πολλού παρεκκλίνει από την ορθή 
οδό. Συνήθως είναι άτοµα του πνεύ-
µατος, καταξιωµένα κοινωνικά και 
κυρίως αναγνωρίσιµα από τους 
πολλούς. Κάπου-κάπου όµως στέλ-
νει ο Θεός «µικρούς» και άσηµους 
εργάτες –κατά τους ανθρώπους- για 
να αποτελέσουν το φάρο στο λιµάνι 
του Χριστού. Άλλοι χάνονται µέσα 
στην ανωνυµία και άλλοι πάλι γί-
νονται γνωστοί και προσιτοί µέσα 
από τα συγγράµµατά τους, σαν τα 
φωτάκια που «φωνάζουν» sos στους 
µεγάλους κινδύνους. 

Ένα τέτοιο άτοµο της δεύτερης 
οµάδας ήταν και ο αείµνηστος κα-
θηγητής της Νοµικής Σχολής, Αλέ-
ξανδρος Τσιριντάνης. Η ζωή του 
αποτέλεσε µία συνεχή άνοδο τόσο 
στο µορφωτικό όσο και στο πνευµα-

τικό επίπεδο. Πέρα από την ανάδει-
ξη της ευστροφίας του στη νοµική 
µε έµφαση στο εµπορικό δίκαιο, σε 
Ελλάδα και εξωτερικό, προσπάθησε 
ώστε οι διανοούµενοι του τόπου µας 
να µην µείνουν ως άνυδρος γη. Για 
το σκοπό αυτό, καθ’ υπόδειξη του 
π. Σεραφείµ Παπακώστα συνέβαλε 
στην ίδρυση της Χριστιανικής Ενώ-
σεως Επιστηµόνων, αποτέλεσε έναν 
αξιόλογο συντελεστή στο περιοδικό 
«Ακτίνες» και έγραψε πολλά έργα µε 
χαρακτηριστικότερο το «Προς ένα 
χριστιανικό πολιτισµό». 

Βέβαια, ένα από τα µεγαλύτερα 
όπλα του ήταν η προσευχή. Μέσα 
από αυτήν εξέφραζε την αγωνία του 
να γίνει ζωντανό παράδειγµα του 
Ευαγγελίου και κυρίως να αναδει-
χθεί ο Χριστιανισµός ως ουσία και 
όχι ως ιδέα. Κάτι ανάλογο φανερώ-
νει και η στάση του απέναντι στους 
Πατέρες της Εκκλησίας.

Αληθινός ριζοτόµος

Ένας ταπεινός πνευµατικός ταγός: 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 
ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗΣ

Όταν πρόκειται να µπεις σε 
µία επίσηµη αίθουσα, περ-
νάς προηγουµένως από τον 
προθάλαµο και εκεί αποθέ-
τεις το παλτό σου. 
Αυτό είναι θάνατος!
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ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ 

ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο 

Β. Έραστος σε άρθρο του στην «Ανά-
πλαση» το Σεπτέµβριο του 1987, ο 
Τσιριντάνης όχι µόνο αποτέλεσε 
έναν θερµό υποστηριχτή στο αφι-
έρωµα των «Ακτίνων» στους Τρεις 
Ιεράρχες (Ιανουάριος 1955), αλλά 
επεσήµανε µε τα επιλογικά του σχό-
λια «το αιώνιο πατερικό µήνυµα και 
την τεράστια οφειλή προς την αγέ-
ραστη µνήµη τους». Με το ίδιο πά-
θος, αναφέρει ο Β. Έραστος, συνέχι-
σε να παροτρύνει την παρουσίαση 
των διδασκαλιών σηµαντικών Πατέ-
ρων της Εκκλησίας µας, όπως ο Άγι-
ος Μακάριος ο Αιγύπτιος, ο Γρηγό-
ριος ο Νύσσης, ο Κλήµης ο Αλεξαν-
δρεύς και άλλοι. 

Καταλήγει αποκαλύπτοντας µία 
προσωπική στιγµή του Τσιριντάνη 
σε φιλικό τραπέζι, όπου παρασυρό-
µενος από τα εγκάρδια αισθήµατά 
του τονίζει το µέτρο, την προσγείωση 
και τον αγωνιστικό παλµό του Αγίου 

Νικοδήµου του Αγιορείτου ως οδη-
γό για τους κληρικούς, τους θεολό-
γους και όλη την Ορθοδοξία.

ΑΠΟΨΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΓΝΩΣΤΩΝ 
ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ

Η στάση του αυτή αποτυπώνεται 
σε όλα του τα έργα. Και αυτά µε τη 
σειρά τους γίνονται αποδεκτά από 
καταξιωµένους θεολόγους της Αµε-
ρικής, όπως ο π. Γεώργιος Φλωρόφ-
σκυ και ο διευθυντής της Θεολογι-
κής Σχολής του «Τιµίου Σταυρού» 
Στ. Χάρακας. Ο δεύτερος επισηµαίνει 
ότι µέσα από την πλούσια αρθρο-
γραφία του και το βιβλίο «Προς ένα 
χριστιανικό πολιτισµό» ο Τσιριντά-
νης παρουσιάζει µία «φιλοσοφηµέ-
νη θεραπευτική δεοντολογία, γνήσια 
χριστιανική».

 
ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗ}

ΦΙΟ ΙΕΡΕΑ
Όλα τα ανωτέρω αποκτούν για 

άλλη µια φορά υπόσταση σε γράµ-
µα του καθηγητή Τσιριντάνη προς 

έναν υποψήφιο ιερέα. Του τονίζει 
ότι είναι δύσκολη η οδός του εργά-
τη του Ευαγγελίου και δη κληρικού, 
σε µία εποχή πνευµατικής πτώχευ-
σης και κατάπτωσης του γοήτρου 
του κλήρου. Αλλά, συνεχίζει, αυτό 
και µόνο την καθιστά «ευγενεστέ-
ραν αποστολήν» και αποδεικνύει τη 
σηµασία συµµετοχής του ιερέως στο 
Ιερό Θυσιαστήριο. Ώστε να καταλή-
ξει σε ευχές χαράς για την επικείµε-
νη χειροτονία, χωρίς να ξεχνά την 
επίκληση του Αγίου Πνεύµατος για 
τον εφοδιασµό συνεχούς δύναµης 
και δωρεών. 

Επιπροσθέτως, δεν θα µπορούσα 
να µην αναφέρω και µία προσωπική 
µου εµπειρία διαβάζοντας ένα από 
τα βιβλία του Τσιριντάνη «Η Πίστη 
ως βίωµα». Μέσα από αυτό το βι-
βλίο πραγµατικά αισθάνεται κανείς 
να του στερεώνουν γερά τα θεµέλια 
της πίστης του, να του καταρρίπτουν 
κάθε αµφιταλάντευση για την αλή-
θεια (της πίστης µας) και να τον εν-
θαρρύνουν προς την σωστή κατεύ-
θυνση, χαρίζοντάς του, επιτέλους, τα 
εφόδια για τη συνέχιση µιας ακλό-
νητης πορείας.

 Εν κατακλείδι, το αξιόλογο έργο 
του, µε χαρακτηριστικά παραδείγ-
µατα: ο «Ανθρωπισµός», «Εµείς οι 
Έλληνες», «Για τα Ελληνικά νιάτα», 
«Για να επιζήσει η δηµοκρατία» 
και τέλος «Για µια πορεία µε επί-
γνωση», αναδεικνύει το κεντρικό 
µήνυµα, το οποίο συνέλαβε και µας 
στέλνει ο Τσιριντάνης, ακόµα επί-
καιρο και εύστοχο σήµερα: «…την 
ανησυχία για την κρίση, την οποία 
διέρχεται σήµερα ο όλος πολιτισµός 
µας … έχουµε χρέος ιερό να την αξι-
οποιήσουµε και να την µετασχη-
µατίσουµε σε δύναµη δηµιουργι-
κή…». Ας παραδειγµατιστούµε από 
αυτόν που σε µία εποχή πολέµου 
και θλίψης – για την Ελλάδα- δεν 
κρύφτηκε στη «φωλιά» του εαυτού 
του, αλλά αντιτάχθηκε στον εχθρό 
του πνεύµατος και του πολιτισµού 
(τον υλισµό) µε καθοδηγητή τον 
Χριστό.

Επιµέλεια:
Φιλοθέη Παππά 

Μεταπτ. Φοιτ. ΣΕΜΦΕ

«Κύριε, αχ, να µπορούσε να χρησίµευε 
και η ζωή µου, ώστε να ‘κανε ένα βηµατάκι και 
η βασιλεία Σου πιο κοντά προς 
τα εδώ!»

Όλα τα στοιχεία προήλθαν από το προσωπικό αρχείο του π.Ηλία Μαστρογιαννόπουλου 
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Αγαπητό µου ηµερολόγιο…

Φέτος, η κατασκήνωσή των φοιτητών της Χ.Φ.Ε. έλαβε χώρα από 31 Ιουλίου µέχρι 6 Αυγούστου στο υπέροχο 

«Αγιονήσι του Αιγαίου», την όµορφη Χίο, και συγκεκριµένα στο χωριό Θυµιανά. Ήταν µια πολύ ενδιαφέρουσα 

και ευχάριστη ευκαιρία, την οποία όλοι ευχαριστηθήκαµε. Κατά τις 7 ηµέρες της διαµονής µας εκεί ζήσαµε 

αξέχαστες εµπειρίες! Σταχυολογώντας τις στιγµές και τις αναµνήσεις, ο νους µου σταµατάει στις ακόλουθες 

ευκαιρίες. 

Αρχικά, νοµίζω ότι πρέπει να θυµηθούµε την πολύ φιλόξενη κατασκήνωση, τον τόσο ζεστό χώρο και τα στε-

λέχη που µας προσέφεραν ό,τι χρειαζόµασταν (και µε το παραπάνω βέβαια!). Τους ανθρώπους της Χριστιανικής 

Εστίας «Αλέξανδρος Γκιάλας», οι οποίοι τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της παραµονής µας στο νησί θυσι-

άστηκαν για να µας ευχαριστήσουν και να βοηθήσουν στην διεξαγωγή του προγράµµατος. Ποιος δεν θυµάται 

άλλωστε το barbeque που µας περίµενε το πρώτο βράδυ της κατασκήνωσης;

Οι καθηµερινές πνευµατικές ευκαιρίες ήταν επίσης ωφέλιµες και µοναδικές. Πέρα από τους καλεσµένους και 

τα αγιογραφικά αναγνώσµατα µε τις συζητήσεις που ακολουθούσαν, ανεξίτηλες θα παραµείνουν oι επισκέψεις 

µας σε διαφορετικά προσκυνήµατα. Ενδεικτικά αναφέρω το µοναστήρι του Αγίου Μηνά, όπου προσκυνήσαµε 

τα λείψανα των σφαγιασθέντων κατοίκων από τους Τούρκους το 1822, τον Μητροπολιτικό Ναό της Χίου, την 

Νέα Μονή µε τα υπέροχα ψηφιδωτά της, στην οποία είχαµε και την ευλογία του κυριακάτικου εκκλησιασµού, 

την Μονή Αγίων Πατέρων και το Προσκύνηµα της Αγίας Μαρκέλλας µαζί µε τον τόπο µαρτυρίου της Αγίας 

στον Βολισσό, αλλά και το Μερσινίδι, στο οποίο γιορτάσαµε την Μεταµόρφωση του Σωτήρος. 

Ξεχωριστή ήταν βέβαια και η ευλογία στην κατασκήνωσή µας από την παρουσία του Σεβασµιωτάτου Μητρο-

πολίτη Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, κ. Μάρκου, ο οποίος δείπνησε µαζί µας, συζήτησε σε πολύ ζωντανό κλίµα 

και χοροστάτησε στην ακολουθία του Αποδείπνου και της Παρακλήσεως. Άνθρωπος νέος και δραστήριος, παρά 

τις τόσες του µέριµνες, αφιέρωσε χρόνο για να µας δει και να µη µας λείψει τίποτα. Τον ευχαριστούµε ειλικρινά 

για την πατρική του αγάπη. 

Ξεχωριστή εµπειρία οι επισκέψεις µας στο καστροχώρι των Μεστών, όπου είχαµε την ευκαιρία να περπατή-

σουµε στα στενά γραφικά σοκάκια, στο Πυργί όπου θαυµάσαµε τους ανάγλυφους ξυστούς τοίχους, αλλά και η 

υποδοχή µας στην Πυροβολαρχία του νησιού, όπου όλοι οι φοιτητές είχαµε µια πρώτη επαφή µε τον στρατό και 

τον καθοριστικό ρόλο που επιτελεί στο ακριτικό µας νησί. Η υποδοχή ήταν εντυπωσιακή και η ξενάγηση επί-

σης, αφού µας έγινε επίδειξη οπλικών συστηµάτων και είχαµε την ευκαιρία να µπούµε µέσα σε τάνκς! Τέλος, η 

Βιβλιοθήκη του Κοραή, το µουσείο του Αργέντη και το Ναυτικό Μουσείο του νησιού, µας έδωσαν µια ολοκλη-

ρωµένη εικόνα για τη λαογραφία και την σπουδαία ιστορία της Χίου. 

Φυσικά, παράλληλα µε τα προσκυνήµατα ή τις επισκέψεις, δροσιστήκαµε στις όµορφες παραλίες του νησιού· 

στα Μαύρα Βόλια, τον Μέγα Ληµνιώνα (µοναδική εµπειρία καθώς το µπάνιο ήταν βραδινό και υπό το φως της 

αυγουστιάτικης πανσελήνου!), την παραλία στην Αγία Μαρκέλλα και στον Καρφά µε την αµµουδερή παραλία 

που προσφερόταν άψογα για το τουρνουά beach volley και τις ρακέτες.  

Βέβαια, παράλειψη θα ήταν αν δεν ανέφερα το κέφι και την όρεξη που θυµάµαι να υπήρχε από όλους µας 

όλη την ηµέρα για συζήτηση και για πολύ παιχνίδι είτε µε επιτραπέζια και πινγκ-πονγκ είτε στα γήπεδα κάτω 

από την κατασκήνωση. Πάντα δε µε πολύ τραγούδι!

Γυρίζοντας στον Πειραιά, µια γλυκιά ανάµνηση και ένα χαµόγελο είχε µείνει στον καθένα µας. Ευχαριστού-

µε τον Θεό που µας χάρισε τόσο µοναδικές και ανεπανάληπτες εµπειρίες στην πανέµορφη Χίο. ∆υστυχώς, το 

υπέροχο αυτό νησί κατακάηκε λίγες µόλις µέρες µετά από την αναχώρησή µας. Τα νέα για την ολοσχερή αυτή 

καταστροφή τα ακούσαµε συγκλονισµένοι και συνειδητοποιήσαµε ότι τη µοναδική οµορφιά που χάθηκε θα 

αργήσουµε να την ξαναδούµε. Όµως, εδώ είναι που ταιριάζει και το σύνθηµα που µας δόθηκε στην φετινή µας 

κατασκήνωση:

«Ἡ Ἀγάπη πάντα ἐλπίζει» ( Κορ. Α΄, ιγ. 4-7)
Επιµέλεια:

Στέφανος ∆ηµητριάδης

Φοιτ. Τµήµατος Πληροφορικής 

Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών 
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Κατασκήνωση Φοιτητριών Καλοκαίρι 2012Χίος, Κυριακή 29 Ιουλίου

Καθώς φτιάχναµε το πρόγραµµα της κατασκήνωσης, σκεφτήκαµε πως ένα απόγευµά µας πέραν από επισκέ-

ψεις στις τροµερές µονές, τις παραλίες, τα µουσεία του πανέµορφου αυτού νησιού θα µπορούσαµε να το διαθέ-

σουµε για να κάνουµε µια εξόρµηση... για να έρθουµε πιο κοντά στους ανθρώπους του νησιού... να τους ακού-

σουµε, να µας ακούσουν.Μοιραστήκαµε αυτή τη σκέψη µας µε τους ανθρώπους από την Χριστιανική Εστία της Χίου «Αλέξανδρος Γκιά-

λας» και µε τον Σεβασµιώτατο Μητροπολίτη Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, κ. Μάρκο. Ο Σεβασµιώτατος µας πρό-

τεινε να πάµε σε ένα χωριό που οι κάτοικοί του δεν ήταν τόσο «εύκολοι». ∆οκιµασµένοι από την αίρεση των µαρ-

τύρων του Ιεχωβά οι περισσότεροι έχουν µια άσχηµη εικόνα για την Εκκλησία.

Έτσι, λοιπόν, γύρω στις 6 το απόγευµα φτάσαµε στο χωριό Χαλκιός. Είχαµε συνεννοηθεί µε τον ιερέα του χωριού, 

ώστε µετά τον Εσπερινό να περάσουµε στην αίθουσα του πνευµατικού κέντρου µε τους κατοίκους του χωριού, 

να τους δείξουµε µια προβολή, να τραγουδήσουµε µαζί τους, να γνωρίσουν την «Παρεµβολή», να συνοµιλήσουµε 

µαζί τους.
Μπαίνοντας στην εκκλησία µετά λύπης µας διαπιστώσαµε πως δεν υπήρχε κανείς παρά µόνο ο ιερέας, ο οποί-

ος τελούσε µόνος του τον Εσπερινό. Αφού τελείωσε η ακολουθία, πήγαµε µαζί του στο πνευµατικό κέντρο, όπου 

ο ίδιος µας µίλησε για την κατάσταση των ενοριτών του.
Χωρίς να χάσουµε καιρό, αποφασίσαµε να εφαρµόσουµε το γνωστό ρητό «αν δεν πάει ο Μωάµεθ στο βουνό, 

πάει το βουνό στο Μωάµεθ». Με κιθάρες και «Παρεµβολές» στα χέρια, τραγούδια και χαµόγελα στα χείλη ξεχυθή-

καµε στους δρόµους του χωριού!Οι περισσότεροι έβγαιναν στα µπαλκόνια, πρόβαλαν στις αυλές τους να δουν ποιοι είναι αυτοί που τραγουδούν. 

Μιλήσαµε µε πολλούς από αυτούς! Οι περισσότεροι µας έκαναν την ερώτηση: «Είστε Χριστιανοί Ορθόδοξοι;» Όταν 

τους αποκρινόµασταν θετικά, το πρόσωπό τους γέµιζε χαρά! Μάθαµε πως την προηγούµενη µέρα είχαν οργώσει 

το χωριό τους οι µάρτυρες του Ιεχωβά και οι κάτοικοι ήταν φοβισµένοι.

Όταν µετά από 2 περίπου ώρες πήραµε τον δρόµο της επιστροφής, οι κουβέντες και τα πηγαδάκια µεταξύ µας 

δεν άργησαν να ανάψουν. Για τις περισσότερες, αν όχι για όλες µας, ήταν µια πρωτόγνωρη εµπειρία! Ίσως να µην 

καταφέραµε να δώσουµε πολλά σε αυτούς τους ανθρώπους. Πιστεύω, όµως, πως πήραµε πολλά! 

Μάθαµε πως τα πράγµατα δεν έρχονται πάντα τόσο εύκολα, όπως τα έχεις κανονίσει. Η θέληση όµως να κάνεις 

αυτό που θες είναι που θα σου δώσει τη δύναµη και το θάρρος να βρεις τον τρόπο και να πετύχεις τον σκοπό σου.

Μάθαµε πως στην Ορθόδοξη πίστη τα πράγµατα δεν είναι πάντα τόσο εύκολα. Οι λύκοι παραµονεύουν για να 

επιτεθούν στο ποίµνιο. Η πίστη όµως, η βαθιά, ακλόνητη, αληθινή πίστη είναι αυτό που τους κρατάει µακριά.

Μάθαµε πως το να χαρίσεις ένα χαµόγελο, να πεις µια γλυκιά κουβέντα, να βρεις τον χρόνο να συνοµιλήσεις 

µε τον άλλο, να του πεις για Αυτόν που πιστεύεις είναι σπόροι που, αν το έδαφος είναι πρόσφορο και αυτοί καλ-

λιεργηθούν σωστά, θα φέρουν τον άλλο ένα βήµα πιο κοντά Του! 

Επιµέλεια:Αγγελική Καλκάνητελειόφ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Ε.Μ.Π.
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Όσα χρόνια κι αν ζήσεις
τέτοιον άνθρωπο δεν θα ξαναγνωρίσεις.
Γιατί στη ζωή αυτός που µετράει
είναι ο άνθρωπος που αγαπάει.

Κι εσύ Γιώργη αγάπη µοίραζες ασύστολα 
Ψυχή µοναδική, φτιαγµένη για τα δύσκολα. 
Εκεί που οι άλλοι βλέπαν εµπόδια πελώρια 
Εσύ µε το γέλιο σου έδειχνες πως δεν υπάρχουν όρια.

Πόσων τη ζωή στιγµάτισες, αδύνατον να το µετρήσω 
µα θέλω εκ µέρους όλων, από καρδίας να σ’ ευχαριστήσω! 
Γιατί µας δίδασκες καθηµερινά τι θα πει να ζεις: 
Όχι απλά ν’ αναπνέεις, αλλά τη στιγµή ν’ αποµυζείς.

Κάθε στιγµή µαζί σου, κάτι ιδιαίτερο αφήνει:
Αρχικά, µπόλικη από του βουνού τη γαλήνη,
έπειτα, κάτι από του Ιούλη τη ζεστασιά
και σίγουρα, του ποδηλάτου την ξεγνοιασιά.

Αµέτρητα τα χαρίσµατά σου, µαζί µε φιλότιµο κι απλότητα
γι’ αυτό και στέκεις φάρος στη δική µας καθηµερινότητα.
Πάντα ευδιάθετος και πρόθυµος να βοηθήσεις,
γεµάτος όρεξη για νέες κορυφές να κατακτήσεις!

µα θέλω εκ µέρους όλων, από καρδίας να σ’ ευχαριστήσω! 
Γιατί µας δίδασκες καθηµερινά τι θα πει να ζεις: 
Όχι απλά ν’ αναπνέεις, αλλά τη στιγµή ν’ αποµυζείς.

Κάθε στιγµή µαζί σου, κάτι ιδιαίτερο αφήνει:
Αρχικά, µπόλικη από του βουνού τη γαλήνη,
έπειτα, κάτι από του Ιούλη τη ζεστασιά
και σίγουρα, του ποδηλάτου την ξεγνοιασιά.

Αµέτρητα τα χαρίσµατά σου, µαζί µε φιλότιµο κι απλότητα
γι’ αυτό και στέκεις φάρος στη δική µας καθηµερινότητα.
Πάντα ευδιάθετος και πρόθυµος να βοηθήσεις,
γεµάτος όρεξη για νέες κορυφές να κατακτήσεις!

Στις 21 Ιουλίου ο Γιώργος Χαρίτος ξεκίνησε µια διαφορετική διαδροµή µε το ποδήλατο. Ο Γιώργος ήταν 
ο κοντινός και µακρινός αδερφός όλων. Μας έκανε να νιώθουµε µοναδικοί προσφέροντάς µας ένα κοµµάτι 
απ’ τον εαυτό του. Ήταν ο αρχηγός της κάθε εµπειρίας µας µαζί του, επηρεάζοντάς µας καθοριστικά. Άνθρω-
πος ικανός που ήξερε να µοιράζεται, να δίνει και να δίνεται. Προσεκτικός σε κάθε βήµα της ζωής του, ορ-
γανώνοντας και σχεδιάζοντας το µέλλον και παράλληλα ζώντας χωρίς υπερβολές σα να µην υπάρχει αύριο. 

Ασυµβίβαστος κι αυθεντικός, χάραζες τη δική σου πορεία
εξού κι αγαπηµένη σου λέξη, ήταν η «ελευθερία».
Πνεύµα ανήσυχο, δραστήριο, µε δίψα για δουλειά
Πρώτος στη σκανταλιά, µα και µε λεβεντιά απ’ τα παλιά!

Μπορεί να έφυγες και στους ουρανούς να κατοικείς,
αλλά λένε πως µόνο όταν σε ξεχνάνε παύεις να ζεις..
Μα εσύ ρε Γιώργη ποτέ δεν πρόκειται να ξεχαστείς,
στο νου και την καρδιά µας πάντα θα κυριαρχείς!

Εξάλλου άκουσα πως άγγελο έψαχνε ο Θεός
κι εσύ ρε Γιώργη ήσουν ο πιο ιδανικός,
γι’ αυτό και µε µια σου ορθοπεταλιά
σε άρπαξε αµέσως στη ζεστή Του αγκαλιά.

Επιµέλεια:
Α., Α., Γ., Κ., Ν., Χ.
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ρίπου 6 µέτρα. Υπήρχε µια παλιά 
ξύλινη ντουλάπα, µια συρταριέρα, 
άλλα δύο µικρά καναπεδάκια και ένα 
ντιβάνι. Το ένα τετραγωνικό µέτρο 
που περίσσευε ήταν διαθέσιµο για 
να περπατήσεις και να κινηθείς στο 
χώρο. Πάνω στη συρταριέρα ήταν η 
φωτογραφία του Abiy από την ηµέρα 
τη αποφοίτησής του από το Addis 
Ababa University. Το πιο εντυπωσι-
ακό ήταν ότι όλα αυτά βρίσκονταν 
σε κλίση. Η παράγκα ήταν πάνω σε 
κεκλιµένο επίπεδο και δεν υπήρχε 
καµιά πλάκα τσιµέντου ώστε ο χώ-
ρος µέσα να είναι επίπεδος. Έτσι, 
ακουµπούσες στο πάτωµα το µπου-
κάλι του νερού και έψαχνες να το 
στερεώσεις κάπως καλά για να µη 
γύρει. Οι δυο γυναίκες δε µίλαγαν 
καθόλου αγγλικά και έτσι ανταλλά-
ξαµε µόνο ένα χαιρετισµό στα αµχα-
ρικά. Για να «σπάσω» την αµηχανία 
της στιγµής, ρώτησα τον Abiy: «Εδώ 
είναι η κουζίνα σας;» Ο Abiy έβαλε 
τα γέλια, µετέφρασε στη µητέρα του 
και τη θεία του και ξεκαρδίστηκαν 
κι αυτές στα γέλια. Εγώ τους κοίτα-
ζα µε ένα αποβλακωµένο χαµόγελο 
προσπαθώντας να µπω στο κλίµα. 
Όταν ο Abiy συνήλθε, µου εξήγησε: 
«Τhis is my house!». Και καθίσαµε 
για το τραπέζι που µου είχε υποχεθεί 
ότι θα µου έκανε στο σπίτι του.

Υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι άν-
θρωποι που θα µπορούσαν να γρά-
ψουν για την εµπειρία της Αφρικής 
και ειδικά για την Αιθιοπία, λόγω του 
ότι έχουν ζήσει εκεί, έχουν προσφέ-
ρει και έχουν καταλήξει στο τι τελικά 
«παίζει» εκεί κάτω. Ωστόσο κάθοµαι 
και µοιράζοµαι κάποιες σκέψεις µαζί 
σου, γιατί είναι πράγµατα που, έστω 
και λίγο αν µείνεις εκεί, σου εντυπώ-
νονται και σε προβληµατίζουν. Είναι 
νοµίζω ενδιαφέροντα και γι’ αυτό αν 
έχεις λίγο χρόνο και όρεξη προχώ-
ρα παρακάτω… Έχω στο µυαλό µου 

ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ Α∆ΕΡΦΙΑ ΜΟΥ
Αφού περπατήσαµε για λίγο 

κάτω από το ψιλόβροχο, αρχίσαµε 
να κατηφορίζουµε ένα στενό δρόµο, 
έβλεπες στριµωγµένες ένα σωρό τσί-
γκινες παράγκες. Κάπου στρίψαµε σε 
ένα χωµάτινο µονοπατάκι και στη 

δεύτερη που βρήκαµε αριστερά 
µας, σταµατήσαµε και ο Abiy 

έσπρωξε τη λαµαρίνα που 
υπήρχε για πόρτα. Τον 

ακολούθησα. Μόλις 
περάσαµε και οι 

δύο, τεντώσαµε 
τα κορµιά µας 
για να κάνουµε 
χώρο και έτσι 
να µπορέσου-

µε να ξανακλεί-
σουµε την πόρτα. Σε ένα 
µικρό φθαρµένο καναπε-
δάκι κάθονταν η µητέ-
ρα του και η θεία του 
και έφτιαχναν καφέ σε 
ένα τσίγκινο φουρνά-
κι µε κάρβουνα, το 
οποίο ακουµπούσε 
στο πάτωµα. Τα 
φλιτζάνια, ένα 
δοχείο µε ζάχαρη 
και ένα πιατάκι 
µε pop-corn 
ακουµπού-
σαν κι αυτά 
στο πάτωµα. 
Έριξα µια 
γρ ήγ ο ρ η 
µατιά στο 
χώρο. Το 
π λά τος 
ήταν πε-
ρίπου 2 
µέτρα 
και το 
µ ή -
κ ο ς 
πε-

ΑΙΘΙΟΠΙΑ
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πολλά που θα ήθελα να σου γράψω, 
αλλά θα επικεντρωθώ σε ένα-δυο 
που θεωρώ ότι είναι τα πιο ενδια-
φέροντα. Να σηµειώσω πάντως ότι 
όλα αυτά είναι η σκοπιά ενός Έλλη-
να εθελοντή φοιτητή Ιατρικής. ∆εν 
είναι αντικειµενικά, καθολικά και 
δογµατικά. Εάν καθόµουν µια µέρα 
παραπάνω µπορεί η άποψή µου να 
ήταν εντελώς διαφορετική. Το ίδιο 
κι αν καθόµουν µια µέρα λιγότερο.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΙΘΙΟΠΙΑ;
Αρχικά, λίγα λόγια απλά για να 

δώσω το «πλαίσιο». Αναφέρω ότι Αι-
θιοπία είναι µια τεράστια σε έκταση 
χώρα της Ανατολικής Αφρικής µε 
περίπου 80 εκατ. κατοίκους, η συ-
ντριπτική πλειοψηφία των οποίων 
ζει στην ύπαιθρο. Ο µέσος όρος ζωής 
είναι περίπου τα 50 χρόνια. Είναι 
η µόνη αφρικανική χώρα που δεν 
πέρασε αποικιοκρατία. Για αυτό, µι-
λούν µόνο τη δική τους γλώσσα -τα 
αµχαρικά- και, επιπλέον, στην πλει-
οψηφία τους είναι Χριστιανοί Ορθό-
δοξοι, Κόπτες και Μουσουλµάνοι. 
Υπάρχουν βέβαια και καθολικοί και 
προτεστάντες και παγανιστές. Εί-
ναι εντυπωσιακό το ότι στην ίδια 
χώρα συνυπάρχει το 2012 µ.Χ. 
και το 2012 π.Χ. µαζί. ∆ηλαδή, 
στοιχεία του σύγχρονου δυτικού 
πολιτισµού (internet, τηλεπικοι-
νωνίες…) και πρωτόγονες φυλές, 

που ακόµη ζουν όπως 
ζούσαν ανέ-

καθεν. Η Αιθιοπία ζει επίσης «σε 
δικό της χρόνο». Πριν λίγες µέρες 
γιόρτασαν την πρωτοχρονιά. Βρί-
σκονται πλέον στον πρώτο µήνα 
του 2005, ενώ τις ώρες της ηµέρας 
ξεκινούν να τις µετρούν από τις 6 
το πρωί – όπως στο Άγιο Όρος. Εί-
ναι ένας λαός περήφανος για τον 
πολιτισµό και τις παραδόσεις του, 
την αρχαιότητά του, τους άπιαστους 
δροµείς του, τον καφέ που παράγει 
και την εξωτερική του οµορφιά.

Μετά από αυτά τα λίγα «εγκυκλο-
παιδικά», να πω ότι ενώ από παλιά 
µου κέντριζε την περιέργεια ένα τα-
ξίδι στην Αφρική για ανθρωπιστι-
κή βοήθεια, στην πραγµατικότητα 
αποµυθοποίησα αρκετά πράγµατα 
και προβληµατίστηκα –όπως ήταν 
αναµενόµενο- για άλλα. Το ωραίο 
όµως είναι ότι στην πορεία µε προ-
βληµάτισαν και πράγµατα που δεν 
περίµενα καθόλου.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ;
Συγκεκριµένα, ο πρώτος κλονι-

σµός-προβληµατισµός για µένα ήταν 
ότι ασυναίσθητα έγινα απαθής απέ-
ναντι στην πρωτόγνωρη για µένα 
«κακοµοιριά» - αβοήθητοι ασθενείς, 
άστεγοι, νεαρές τυφλές µωροµάνες 
που ζητιανεύουν για λίγο φαΐ για 
το µωρό τους, παιδιά του δρόµου. 
Περίµενα ότι θα συγκινούµαι εύκο-
λα και ότι θα είµαι ευαίσθητος και 
συµπονετικός απέναντι στην κα-
τάσταση αυτή, αλλά -προς µεγάλη 
µου έκπληξη- το αντίθετο. Άρχισα 

να νοιώθω ότι όλοι αυτοί οι 
άνθρωποι είναι 

άγνωστοι σε µένα, από έναν άλλο 
κόσµο που εγώ δεν έχω καµία σχέση 
και επαφή µε αυτόν· ότι όντως ζουν 
σε απελπιστικές συνθήκες, αλλά εγώ 
δεν έχω ευθύνη, και ότι ίσως η κατά-
σταση αυτή είναι φυσιολογική εδώ.. 
Πέραν των συνθηκών, είναι και η 
µεγάλη διαφορά κουλτούρας που σε 
κάνει να αναρωτιέσαι: "Οι άνθρωποι 
εδώ αισθάνονται την αγάπη, τη γεν-
ναιοδωρία, τον πόνο, τον έρωτα, την 
απώλεια, τη χαρά µε τον ίδιο τρόπο 
που τα αισθάνοµαι εγώ; Έχουν µή-
πως διαφορετική «υφή» οι έννοιες 
τούτες για αυτούς και διαφορετική 
για εµένα που είµαι ένας δυτικός; 
Επικοινωνούµε;

Τα «ανθρωπιστικά-οικουµενικά-
φιλάνθρωπα» αντανακλαστικά µου, 
τα οποία πίστευα ότι είχα, ήταν εντε-
λώς νωθρά. Απογοήτευση από τον 
ίδιο µου τον εαυτό. Συνειδητοποίη-
σα ότι αυτό που λέµε «αδελφός» µού 
ήταν πολύ δύσκολο να το νοιώσω. Ο 
Χριστός λέει «αγάπα το διπλανό σου, 
όπως τον εαυτό σου» και εγώ ζορι-
ζόµουν να νοιώσω τους ανθρώπους 
αυτούς ακόµη και ως «διπλανούς» 
µου. Ήταν η πρώτη φορά που ένοιω-
σα ότι τα λόγια αυτά του Χριστού, αν 
και είναι πολύ δυνατά και «ροµαντι-
κά», είναι συνάµα και πολύ… δύσκο-
λα. Τελικά ο αγώνας ήταν όχι να 
κρατιέσαι για να µη βάλεις τα 
κλάµατα µπροστά σε αυτά που 
έβλεπες, αλλά να προσπαθήσεις 
να νοιώσεις αδελφός όλων αυ-
τών των ανθρώπων. Των «ταπει-
νωµένων και καταφρονεµένων», 
που ούτε καν φανταζόµουν ότι 
υπάρχουν και που ούτε αυτοί 

φαντάζονταν ότι υπάρ-
χω. Και να που 

όµως, 
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ο Θεός φύσηξε µέσα 
µας την ίδια πνοή: ούτε λιγότε-
ρη, ούτε περισσότερη. Ούτε πιο 
άσπρη, ούτε πιο µαύρη. Μπο-
ρεί να ακούγεται περίεργο όλο 
αυτό, αλλά είναι πραγµατικό. 
Ήταν αγώνας.

Η «∆ΥΤΙΚΗ» ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Και τώρα, λίγες σκέψεις σχετικά µε 

το θέµα «προσφορά του δυτικού αν-
θρώπου στην Αφρική - ή, για να µην 
κάνω γενικεύσεις, στην Αιθιοπία». 
Με ενθουσίαζε η ιδέα ότι έστω και 
σε κάτι θα φανώ χρήσιµος για λίγες 
µέρες στους «κακόµοιρους» Αιθίοπες. 
Εν τέλει, ένοιωσα µάλλον περιττός. 

Άρχισα να σκέφτοµαι αν όντως 
έχει νόηµα αυτή η επιθυµία ορισµέ-
νων δυτικών –µεταξύ των οποίων 
και εγώ- να «κατέβουν στην Αφρική» 
και να «βοηθήσουν». ∆εν ισοπεδώ-
νω φιλότιµες και ειλικρινείς προσπά-
θειες που προσθέτουν έστω και ένα 
λιθαράκι σε κάτι καλό. Αυτοί τουλά-
χιστον θα ξέρουν ότι είδαν έναν πει-
νασµένο και τον τάισαν, είδαν έναν 
γυµνό και τον έντυσαν, είδαν έναν 
άρρωστο και τον επισκέφτηκαν… 
Στην πορεία, όµως, είχα την τύχη 
να γνωρίσω ανθρώπους -δυτικούς- 
που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους 

στις χώρες αυτές και προσπαθούν 
να µάθουν τους ίδιους τους αφρικα-
νούς να ψαρεύουν το ψάρι και όχι να 
τους το δίνουν στο στόµα. Τώρα πλέ-
ον, σκέφτοµαι ότι ίσως κάτι τέτοιο 
είναι που έχει νόηµα και συµβάλλει 
ουσιαστικά.

Κλείνοντας και «σουλουπώνοντας» 
τις παραπάνω σκέψεις, θέλω να σου 
πω -χωρίς να το λέω σαν αυθεντία- 
ότι το να βρεθεί κανείς εκεί είναι κάτι 
άλλο από το να πάει να βοηθήσει κα-
κόµοιρους ανθρώπους, κάνοντας τον 
εαυτό του να αισθανθεί όµορφα επει-
δή θα δώσει κάτι µικρό σε έναν που 
αντικειµενικά είναι σε απείρως πιο 
µειονεκτική θέση από αυτόν. Είναι 
κάτι διαφορετικό. Τι είναι αυτό, για 
να είµαι ειλικρινής, ακόµη, δε ξέρω 
να στο πω. Αυτό που όµως µε σιγου-
ριά µπορώ να πω είναι ότι πρέπει να 
κάνεις αγώνα, ώστε την ευχαρίστηση 
να την αντλήσεις από την αίσθηση 
της Ισότητας και όχι της ανωτερότη-
τας. Από την αίσθηση ότι αυτός είναι 
αδελφός µου, όχι ένα πλάσµα εξαρτη-
µένο από τη δική µου φιλεύσπλαχνη 
διάθεση που ικανοποιεί τις ευαισθη-
σίες µου. Όταν θα κάτσουµε µαζί να 
φάµε, να γελάσουµε, να κλάψουµε, 

να µιλή-
σουµε για νεανικά σκιρτήµατα (για 
να το θέσω διακριτικά) θα αισθανό-
µαστε το ίδιο πράγµα. Ίσως αυτή η 
«κατάκτηση» να είναι η σηµαντικό-
τερη.

Αν µετά από όλα αυτά, σου µένει η 
απορία, προσωπικά ναι, θα ήθελα να 
ξαναπάω στην Αφρική και θα το συ-
νιστούσα και σε άλλους. Αυτό όµως 
που θα πω και σε σένα, αλλά και 
στον εαυτό µου τον ίδιο, πριν απο-
φασίσω πάλι να το κάνω, είναι ότι 
πρέπει να προετοιµαστούµε γι’ αυτό, 
ώστε να µην αρκεστούµε απλώς στη 
συνύπαρξη µε αυτούς, αλλά στην 
πραγµατική επικοινωνία και κοινω-
νία. Όλα τα παραπάνω, όπως είπα 
και στην αρχή, δεν έχουν καθόλου το 
χαρακτήρα της αυθεντίας. ∆εν είναι 
απόλυτα. Είναι σκέψεις, εντυπώσεις 
και ερωτήµατα για τα οποία ούτε και 
εγώ έχω κατασταλάξει και γι’ αυτό τα 
µοιράστηκα και µε σένα. Ελπίζω να 
µη σε κούρασα και, αν σε έµπλεξα, 
να σε έµπλεξα για καλό… Γεια χαρά! 

Επιµέλεια:
Γιάννης Ράντος

φοιτ. Ιατρικής Σχολής Αθηνών

Η υπαρξιακή 
αγωνία του 
σύγχρονου 
ανθρώπου

 XPIΣTIANIKH ΦOITHTIKH ΕNΩΣH 
 210 3237154 | www.xfe.gr

 XPIΣTIANIKH ΦOITHTIKH ∆ΡΑΣΗ
210 7700170 | www.xfd.gr

Τρίτη 11 ∆εκεµβρίου 
& ώρα 13:00 

Νοµική Σχολή, Αίθουσα 5 (3ος όροφος)  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   ∆ρ ∆ηµήτριος Καραγιάννης
Παιδοψυχίατρος -Ψυχοθεραπευτής
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Κάποτε, τυχαία, τα µάτια µου έπεσαν στη φράση αυτή,  σε κάποιο έντυπο της «Φωνής του  Κυρίου». Από όσο 
µου επιτρέπει η µνήµη µου να θυµηθώ, πρέπει να αποτελεί απόφθεγµα κάποιου µοναχού. Τότε, το νεανικό µυα-
λό µου ενθουσιάστηκε, έως συγκλονίστηκε µπορώ να οµολογήσω, από το µεγαλείο και την εφαρµογή του νοήµα-
τος αυτού. Ωστόσο, δεν αναλώθηκε στο να το επεξεργαστεί περαιτέρω…

Από τότε, πόσες φορές, άραγε, στη µετέπειτα ζωή µου δεν ακούµπησα στο νόηµα αυτό;;; 

Σκέψεις µπροστά σε ένα κόσµο και µια πατρίδα που βάλλεται από παντού. Σε µια πατρίδα που οδεύει από δάνειο 
σε δάνειο, που εξευτελίζεται καθηµερινά «στους εταίρους µας» και επαιτεί. Σε µια πατρίδα που φαίνεται να στερεί 
από τα παιδιά της το µέλλον, σα να τα διώχνει από τον τόπο τους γιατί δεν µπορεί να τα αναστήσει. Καθηµερινά 
πορείες, διαδηλώσεις, καινούριοι νέοι που προστίθενται στη λίστα των ανέργων. Ο κόσµος µας καταρρέει και όλα 
κλονίζονται.

 Είναι απόλυτα λογικό, να διερωτάται κανείς, να µονολογεί επανειληµµένως: πού πηγαίνω; Τι θα κάνω; Πού να 
ακουµπήσω; Με ποιον να µοιραστώ τις ανησυχίες µου και  θα µπορέσει να µε στηρίξει; 

Έχοντας περάσει αρκετό καιρό στα πανεπιστηµιακά έδρανα, µπορώ να σας διαβεβαιώσω πως οι περισσότεροι 
νέοι, όσοι βέβαια έχουν τέτοιους προβληµατισµούς, θα σου απαντήσουν: «Είναι δύσκολα τα πράγµατα, ό,τι µπο-
ρέσει ο καθένας µόνος του να καταφέρει σε αυτό το χαµό. ∆εν υπάρχει τίποτα τελικά.» Πόσο κουράγιο µπορεί να 
βρει κανείς σε µια τόσο µίζερη άποψη; Μόνος µου…δύσκολη απόφαση και εµπεριέχει τις δυσκολίες µιας ανάβα-
σης σε δυσπρόσιτη περιοχή.

 Και στο σηµείο αυτό έρχεται να αιτιολογηθεί στον πεπερασµένο νου µου, η βύθιση της  σηµερινής νεολαί-
ας στην κατάθλιψη. Αντιδρούν, αλλά προς λάθος κατεύθυνση, κατά του εαυτού τους. Μαζοποιηµένα όντα, χωρίς 
προορισµό και σκοπό ύπαρξης, βάλλονται και φέρονται ανάλογα µε τις επιταγές της µόδας. ∆ιασκεδάζουν, εικά-
ζουν πως βρίσκουν την ευτυχία σε εφήµερες απολαύσεις, αλλά. στο βάθος είναι καταρρακωµένες υπάρξεις που 
πληγώνονται καθηµερινά από τις προσωπικές τους επιλογές και τα τη στάση των άλλων, σε ένα κόσµο που τους   
«κλέβει» τα όνειρα.  

Και σε όλα αυτά που τριγυρίζουν στο µυαλό µου και µε σκοτίζουν, έρχεται η απάντηση στη φράση που πριν  
ανέφερα… ∆εν υπάρχει τίποτα για µένα! Ναι, πράγµατι, προχωρώ και διαπιστώνω πως όταν αποµακρυνθώ από 
τη Ζεστασιά του Θεού, τα πάντα µου φαντάζουν σάπια, σκοτεινά και καταθλιπτικά. Όταν, όµως, φωτίζεις Εσύ, 
πόσο αλλάζουν όλα; Ακόµη και το πιο δυσεπίλυτο πρόβληµα, το πρόβληµα της χώρας µου και δικό µου πρόβλη-
µα, το πρόβληµα της γενιάς µου,  φαίνεται πως µπορεί να διευθετηθεί µε τη βοήθειά Σου. Άλλωστε, και Εσύ το εί-
πες: «Χωρίς εµοί, ου δύνασθαι ποιειν ουδεν»

Οπότε και εγώ, εκεί θα µείνω, κοντά Σου, γιατί Εσύ είσαι η εγγύηση, το µέλλον. Εσύ η Αρχή, Εσύ και το Τέλος. 
Μου έδωσες «δάνειο» τη ζωή µου, και θα προσπαθήσω να την αξιοποιήσω, όσες δυσκολίες και αν χρειαστεί να 
αντιµετωπίσω. Γιατί µακριά Σου, θα χαθώ στη δίνη της ιστορικής περιόδου που αντιµετωπίζουµε. 

Και τελειώνοντας, συνειρµικά αναπολώ κοµµάτια ενός ποιήµατος, που τόσο ταιριάζει στις σκέψεις µου:

«Από µικρό παιδί, Θεέ µου, έµαθα να σου δείχνω τα όνειρά µου.
Στο χαρτί της ψυχής µου, ζωγράφιζα ήλιους, λουλούδια, χαµογελαστά πρόσωπα.

Τα έκλεινα σε φάκελο και τα έστελνα «κατεπείγον» µε τους ταχυδρόµους της προσευχής.
Πόσο λυπόµουν όταν δε λάµβανα απάντηση!
Και ύστερα, ήρθες Εσύ και συµπλήρωσες…

Μη µου προσθέτεις σύννεφα, µη µου σβήνεις χαµόγελα!
Τα θέλω όλα όπως ΕΓΩ τα σχεδίασα!

Άργησα να καταλάβω πόσο δούλευε στη ζωή µου η Αγάπη Σου.
Γι’ αυτό, αν µε ρωτούσες τώρα, Θα απαντούσα:

Ναι, Κύριε! ΕΝ ΛΕΥΚΩ παραδίδοµαι.
Ζωγράφισε Εσύ ό,τι θέλεις!!!

Εµένα, µου φτάνει η Αγάπη Σου…»     

Επιµέλεια:
Φ. Σ. 

Φοιτ. Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών

«Πιστεύω Κύριε σε ‘Σένα, γιατί µακριά από ‘Σένα, δεν υπάρχει τίποτα για µένα…»
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Αγαπητή Παρεµβολή,

Στο 100ο τεύχος σου, σελίδα 20, διάβασα το “Εσπε-
ρινός Αγίου ∆ιονυσίου”.

Στο πολύ συγκινητικό άρθρο της, η Σοφία - δικη-
γόρος καταλήγει: «ως νοµικός αισθάνοµαι τον Άγιο 
∆ιονύσιο προστάτη της ∆ικαιοσύνης και για ένα λόγο 
παραπάνω προστάτη µου».

Αυτό το “ένας λόγος παραπάνω” µου θυµίζει επί-
µονα ένα περιστατικό που κάνει και µένα να έχω 
τον Άγιο προστάτη µου και πρέπει να σας το γράψω.

Σχολείο µου ήταν το Β’ Γυµνάσιο στο Κολωνάκι. Για 
να φθάσω εκεί περνούσα από την οδό Σκουφά, όπου 
βρίσκεται ο µεγαλοπρεπής Ναός του Αγίου ∆ιονυσίου. 
Εκείνη την ηµέρα δίναµε εξετάσεις τριγωνοµετρίας 
στην τελευταία τάξη του εξατάξιου Γυµνασίου. Περ-
νώντας το Ναό, έκανα τον σταυρό µου και είπα: «Άγιε 
∆ιονύσιε, βοήθησέ µε να γράψω καλά και εγώ θα σου 
ανάψω ένα κερί (!)...»

Μας έδωσαν τα θέµατα....εγώ δεν θα τα κατάφερ-
να...ο Γυµνασιάρχης, επόπτης, ήρθε κοντά µου. “∆εν 
θα σε αφήσουνε να γράψεις” µου είπε (γιατί από άλλες 
φορές είχε διαπιστώσει, ότι οι αδύνατες µαθήτριες 
κάθονταν κοντά µου για να τις βοηθήσω). “Έλα σε 
µία αίθουσα, µόνη σου να συγκεντρωθείς”. Με συνό-
δευσε, µου υπέδειξε και ένα θρανίο και έφυγε. Όταν 
κάθισα, αγχοµένη από το δύσκολο θεώρηµα, βλέπω 
πάνω στο θρανίο µε ωραία και µεγάλα γράµµατα το 
θεώρηµα και την λύση του...

Πέρασε αρκετός καιρός και βλέπω στον ύπνο µου 
ένα σεβάσµιο πρόσωπο που µου είπε ήρεµα: Εγώ σε 
βοήθησα, αλλά το κερί δεν το άναψες....

Όταν πήγα στο Ναό, γεµάτη ντροπή για την αχα-
ριστία µου, είδα στη µεγάλη εικόνα του τον Άγιο...

Όταν, φοιτήτρια της Νοµικής, µε συγκλονιστικά 
γεγονότα εγνώρισα το Χριστό, το Φως του Κόσµου, 
η ζωή µου γέµισε φως. 

Η Χ.Φ.Ε. και µετά η Χ.Ε.Ε. µου έδωσαν την ευκαιρία 
να το ζω καθηµερινά. 

Τώρα, στα 94 χρόνια µου, πρέπει να καταθέσω την 
εµπειρία µου:

Έχουµε Θεόν, ΖΩΝΤΑ, ΠΑΡΟΝΤΑ και ΑΓΑΠΩΝΤΑ. 
Παρόντες και οι Άγιοι Του.

Αναστασία Παπακωνσταντίνου

"παρεµβολές" στην
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Συµβαίνουν...

Η ΝASA ΜΕΛΕΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΩΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΩΝ
Οι επιστήµονες της NASA µελετούν το περίφηµο µελανό υάλωµα των αττικών αγγείων, που κανείς ως τώρα δεν έχει καταφέρει 
να µιµηθεί, µε σκοπό να το χρησιµοποιήσουν για τη µόνωση των διαστηµοπλοίων τους. Επιστήµονες του Ινστιτούτου Συ-
ντήρησης του Ιδρύµατος Getty, του Εθνικού Εργαστηρίου Επιταχυντή του Πανεπιστηµίου Stanford και της αεροδιαστηµικής 
εταιρείας Aerospace, πραγµατοποιούν δοκιµές απορρόφησης ακτίνων Χ, προκειµένου να κατανοήσουν περισσότερο την µο-
ριακή δοµή της αττικής κεραµεικής, αφού ανακάλυψαν ότι τα αρχαία αττικά κεραµικά µπορούν να αντέξουν τις πολύ µεγάλες 
θερµοκρασίες, χωρίς να αλλοιωθεί η χηµική τους σύσταση. Το µυστικό της ανθεκτικότητας βρίσκεται στην άργιλο, την πρώτη 
ύλη που χρησιµοποιούσαν οι αρχαίοι τεχνίτες για να πετύχουν ένα υάλωµα εξαιρετικής αντοχής και ποιότητας.

Η ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΙΛΙΑ∆ΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ 
ΤΟΥ FACEBOOK
Η πεποίθηση ιστορικών και αρχαιολόγων ότι υπάρχει πολλή ιστορική αλήθεια σε έργα, όπως 
η «Ιλιάδα», και δεν είναι σκέτος µύθος ενισχύεται από µία απρόσµενη επιστηµονική πηγή: 
τους φυσικοµαθηµατικούς. Βρετανοί επιστήµονες πήραν την τολµηρή πρωτοβουλία να ανα-
λύσουν την Ιλιάδα και άλλα διάσηµα έργα της λογοτεχνίας, χρησιµοποιώντας µαθηµατικούς 

υπολογισµούς που εµπνέονται από τη λειτουργία του Facebook και ειδικότερα από τις σχέσεις 
που δηµιουργούν οι πρωταγωνιστές µε τους γύρω τους. Μ’ αυτό τον ασυνήθιστο στατιστικό 

τρόπο, πιστεύουν ότι µπορούν να φθάσουν σε συµπεράσµατα για τον βαθµό ιστορικής αλήθειας 
που κρύβεται, σε διάσηµα φιλολογικά έργα της αρχαιότητας.

ΞΑΝΑ ΤΖΑΜΙ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
Μετά από 90 χρόνια η ιστορική εκκλησία της Αγίας Σοφίας στη Νίκαια της Βιθυνίας, εκεί 
όπου πραγµατοποιήθηκε η Α΄ Οικουµενική Σύνοδος το 325 µ.Χ., επαναλειτουργεί ως τζα-
µί. Ο ναός λειτούργησε ως τζαµί από το 1331 έως το 1920, όταν αποβιβάστηκε στη Μικρά 
Ασία ο Ελληνικός Στρατός µαζί µε τις άλλες νικήτριες δυνάµεις του Α’ Παγκοσµίου Πολέ-
µου. Το 1922, κατά τη Μικρασιατική καταστροφή, ο ναός κάηκε και από τότε λειτουργούσε µέ-
χρι σήµερα ως µουσείο. Πρόσφατα υπογράφηκε ο διορισµός νέου Χότζα για να ξαναγίνει ο να-
ός τζαµί µε αφορµή το φετινό Ραµαζάνι.

ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΚΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΘΗΝΑ
Με την ευχή και ευλογία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύµου φωτίζονται και 
αναδεικνύονται θησαυροί ένθεης τέχνης, κληρονοµιά αιώνων, που στέκονται σιωπηλοί και ταπεινοί, µα συγ-
χρόνως υποβλητικοί και ευλογητικοί στο ιστορικό κέντρο, στην αρχαία Αγορά, στο Μοναστηράκι, στην 
Πλάκα, στα Αναφιώτικα και σε άλλες όµορφες και γραφικές γωνιές της ξεχασµένης Αθήνας. 
Μέσα στο θόρυβο της απροσωπίας, στον πανικό της κρίσης και στη φοβικότητα της αφιλίας 
οι ιστορικοί µνηµειακοί ναοί των Αθηνών κοµίζουν φως, ελπίδα και ζεστασιά. 
Σε ένα µυσταγωγικό ταξίδι κοινωνίας... Σε έναν περίπατο λειτουργικής µετοχής στην πίστη, 
στην ιστορία, στην τέχνη, στην παράδοση, στον πολιτισµό, στην οµορφιά και στη γοητεία 
της πόλης.
∆είτε αναλυτικά το πρόγραµµα στο: http://www.iaath.gr
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ΑΝΑΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΤΑΦΟΙ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΩΝ
Στην κατεχόµενη Λευκωσία (Χαµίτ Μάντρες) ανακαλύφτηκε ο µεγαλύτερος οµαδικός τάφος 
αγνοουµένων από την περίοδο της εισβολής και στην περιοχή Τραχώνι άλλος ένας τάφος, 
όπου εντοπίστηκαν, µεταξύ άλλων, τα οστά ενός βρέφους –ο µικρότερος αγνοούµενος που 
βρέθηκε ποτέ-, µαζί µε τα οστά της µάνας του, του πατέρα του, της 11χρονης αδελφής του, 
και της γιαγιάς του.

Å∆ΥΟ ΦΟΡΕΣ ΞΕΝΟΣÆ
Η έκθεση «∆ύο Φορές Ξένος» είναι µια περιήγηση στις µεγαλύτερες ανταλλαγές και τους 
εκτοπισµούς πληθυσµών του 20ου αιώνα, όταν εκατοµµύρια άνθρωποι ξεριζώθηκαν από 
τον τόπο τους και µεταφέρθηκαν σε µια καινούργια πατρίδα. Βασισµένη σε προσωπικές µαρ-
τυρίες και σπάνιο κινηµατογραφικό και φωτογραφικό υλικό, η έκθεση φέρνει τον επισκέπτη 

πρόσωπο µε πρόσωπο µε όσους έζησαν τα τραυµατικά γεγονότα. Από την Ελληνοτουρκική 
ανταλλαγή πληθυσµών του 1923, ταξιδεύουµε στη µαζική µετακίνηση Γερµανών και Πολωνών 

µετά το τέλος του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου, στο διαχωρισµό της Ινδίας 
και τη δηµιουργία του Πακιστάν και στην Κύπρο το 1974.

Οι προσωπικές µαρτυρίες αποκαλύπτουν µια κοινή εµπειρία χαµένων πατρίδων 
και διαλυµένων κοινοτήτων: την ιστορία ανθρώπων που πάντα νιώθουν “∆ύο 
Φορές Ξένοι”.
Η έκθεση έλαβε χώρα στο κεντρικό κτήριο του Μουσείου Μπενάκη.

ÅΑΫΠΝΙΑÆ ΛΟΓΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
Προβλήµατα ύπνου µπορεί να προκαλέσει η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών προ-
τού κοιµηθούµε, υποστηρίζουν αµερικανοί επιστήµονες.
Όπως υποστηρίζουν οι ερευνητές του Κέντρου Έρευνας Φωτισµού (LRC) του Πο-
λυτεχνείου Rensselaer στη Νέα Υόρκη, η έκθεσή µας στo φως των οθονών ηλεκτρο-
νικών συσκευών για ένα διάστηµα δυο ωρών προ του ύπνου είναι ικανή να προκα-
λέσει την καταστολή παραγωγής της ορµόνης µελατονίνης , χηµικής ουσίας που ελέγ-
χει το «ρολόι» του οργανισµού.

ΑΠΟΛΥΘΗΚΑΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ BRITISH AIRWAYS ΕΠΕΙ∆Η ΦΟΡΟΥΣΑΝ ΣΤΑΥΡΟ...
Οι υπάλληλοι απολύθηκαν επειδή φορούσαν σταυρό στο χώρο εργασίας τους! Η Βρετανική αεροπορική εταιρία τους δή-
λωσε ότι το «σύµβολο παραβίαζε την οµοιοµορφία της στολής εργασίας». Τα Αγγλικά ∆ικαστήρια δεν δικαίωσαν τις δύο 
γυναίκες και αποφάσισαν ότι το δικαίωµα να φορούν σταυρό δεν είχε ως βάση εγγύησης τον Ευρωπαϊκό νόµο περί αν-
θρωπίνων δικαιωµάτων. Εκπρόσωπος της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρωσίας δήλωσε ότι η εν λόγω απόφαση του βρετα-
νικού δικαστηρίου είναι "ανησυχητική" υπό το φως της "απόρριψης της ταυτότητας καταγωγής τους από την Ευρώπη, 
και ιδιαίτερα υπό το γεγονός ότι οι απαγορεύσεις αυτές δεν ισχύουν για τις άλλες θρησκείες… Πλέον, η Ορθόδοξη Εκκλη-
σία της Ρωσίας έχει υποβάλει µια νέα ανάλυση σχετικά µε το γεγονός στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιω-
µάτων. Η υπόθεση των δύο γυναικών, προγραµµατίστηκε να επανεξεταστεί από το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων, το Σεπτέµβριο.



Θέµατα Πνευµατικής  
  Ζωής

Συχνὰ παρατηρεῖται τὸ φαινόµενο 
ἕνας χριστιανὸς νέος νὰ ντρέπεται νὰ 
ὁµολογήσει τὴν πίστη του στὸ περιβάλ-
λον ποὺ ζεῖ καὶ κινεῖται. Κάποιοι, µά-
λιστα, συσχηµατίζονται στὶς κυρίαρ-
χες ἀντιλήψεις καὶ συµπεριφορὲς τῆς 
ἐποχῆς ἐπειδὴ φοβοῦνται τὴν διαφο-
ροποίηση καὶ τὴν τυχὸν ἀπόρριψη ἢ 
περιθωριοποίησή τους. Τὸ Εὐαγγέλιο, 
ὅµως, τοῦ Χριστοῦ εἶναι ξεκάθαρο καὶ 
σαφὲς ἐπ’ αὐτοῦ: «πᾶς οὖν ὅστις ὁµο-
λογήσει ἐν ἐµοὶ ἔµπροσθεν τῶν ἀνθρώ-
πων, ὁµολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔµπρο-
σθεν τοῦ πατρός µου τοῦ ἐν οὐρανοῖς· 
ὅστις δ’ ἂν ἀρνήσηταί µε ἔµπροσθεν 
τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσοµαι αὐτὸν κἀγὼ 
ἔµπροσθεν τοῦ πατρός µου τοῦ ἐν οὐρα-
νοῖς» (Ματθ. 10: 32-33).

Τί σηµαίνει ὁµολογία πίστεως;
1. Κατ’ ἀρχὰς σηµαίνει ὁµολογία 

ζωῆς. Ἡ πρώτη καὶ πιὸ σηµαντικὴ δι-
άσταση εἶναι ἡ ὁµολογία ποὺ γίνεται 
στὴν καθ’ ἡµέραν ζωή µας καὶ ἀπὸ τὴν 
προσπάθεια τηρήσεως τῶν ἐντολῶν τοῦ 
Χριστοῦ. Ἡ χριστιανικὴ ζωὴ ἑνὸς ἀγω-
νιζοµένου πιστοῦ (χωρὶς ἐπιτήδευση 
ἢ ὑπόκριση) ἀπὸ µόνη της ἀκτινοβολεῖ 
στοὺς γύρω του ἀνθρώπους· «ὑµεῖς ἐστὲ 
τὸ φῶς τοῦ κόσµου» (Ματθ. 5: 14). Τὸ 
περιβάλλον θαυµάζει (ἐνίοτε καὶ ζηλεύ-
ει) τὴν αὐτοκυριαρχία τοῦ χριστιανοῦ 
ἐπὶ τῶν ἐφαµάρτων παθῶν, τὴν πραό-
τητα, τὴν ἀοργησία, τὴν ταπεινοφροσύ-
νη, τὴν ἀγάπη, τὴν ὑποµονή, τὴν ἐλπίδα 
καὶ τὸ πλῆθος τῶν ὑπολοίπων ἀρετῶν, 
τὶς ὁποῖες βιώνει καὶ ἐπιτυγχάνει κατὰ 
τὸ µέτρο τῆς δωρεᾶς τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ 
δικοῦ του προσωπικοῦ ἀγῶνος.

2. Ἡ ὁµολογία πίστεως γίνεται καὶ µέ-
σα ἀπὸ συγκεκριµένες στάσεις καὶ συ-
µπεριφορὲς ζωῆς. Ὁ πιστός, ὁ ὁποῖος νη-
στεύει, διακηρύσσει σιωπηλὰ καὶ ἔµµε-
σα ὅτι τηρεῖ τὴν ἐντολὴ τοῦ Χριστοῦ καὶ 
τὸν κανόνα ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας. Τὸ ἴδιο 
συµβαίνει καὶ στὶς περιπτώσεις ποὺ προ-
σεύχεται, ἐκκλησιάζεται, ἐλεεῖ ἐκ προαι-
ρέσεως καὶ ὄχι «πρὸς τὸ θεαθῆναι τοῖς 
ἀνθρώποις» (Ματθ. 23: 5).

3. Σηµαντικὴ διάσταση τῆς ὁµολογί-
ας τῆς πίστεώς µας εἶναι ὁ λόγος µας 
πρὸς τοὺς συνανθρώπους µας. Ὅταν 
προσπαθοῦµε µέσα ἀπὸ τὰ λόγια µας 

νὰ ὑποδείξουµε στοὺς ἔχοντες καλὴ δι-
άθεση ὅτι ὑπάρχει καὶ µιὰ ἄλλη πραγ-
µατικότητα (ἡ ὑπερφυσική) πέραν τῶν 
ὁρωµένων καὶ ἁπτοµένων πραγµάτων· 
«πραγµάτων ἔλεγχος οὐ βλεποµένων» 
(Ἑβρ. 11: 1). Ὁµολογία πίστεως ἀποτε-
λεῖ, ἐπὶ παραδείγµατι, ἡ ἄποψη - στά-
ση ὅτι µπροστὰ σὲ µία ἀνίατη ἀσθέ-
νεια ὑπάρχει καὶ ἡ ἐλπίδα τοῦ θαύµα-
τος καὶ τῆς ἄνωθεν θεραπείας, ἀκό-
µη καὶ στὶς περιπτώσεις ποὺ ἡ Ἰατρικὴ 
ἔχει παραιτηθεῖ ἀπὸ κάθε προσδοκία 
ἀναρρώσεως.

4. Ἄλλη διάσταση τῆς ὁµολογίας εἶναι 
ἡ τήρηση καὶ ὁ σεβασµὸς κάποιων ἐξω-
τερικῶν συµβόλων. Πρὶν ἀπὸ κάποια 
χρόνια ἡ προαιρετικὴ ἀναγραφὴ τοῦ 
θρησκεύµατος στὶς ἀστυνοµικὲς ταυτό-
τητες ὑπῆρξε σηµεῖο ἔµµεσης χριστια-
νικῆς ὁµολογίας. Τὸ ἴδιο ἰσχύει µὲ τὴν 
ἀνάρτηση τῶν θρησκευτικῶν συµβό-
λων (εἰκόνων, Σταυροῦ) σὲ δηµόσιους 
χώρους, ὅπως αἴθουσες σχολείων, δι-
καστηρίων καὶ ἐν γένει δηµόσιων κα-
ταστηµάτων καὶ µέσων συγκοινωνίας.

Στὴ βιογραφία τοῦ ἁγίου Λουκᾶ τοῦ 
Ἀρχιεπισκόπου Κριµαίας καὶ ἰατροῦ 
ὑπάρχει ἕνα περιστατικὸ ὅπου τὸ ἀθεϊ-
στικὸ καθεστὼς τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσε-
ως ἐξοβέλισε τὶς εἰκόνες ἀπὸ τοὺς δηµο-
σίους χώρους. Στὸ Νοσοκοµεῖο ὅπου ὁ 
ἅγιος Λουκᾶς χειρουργοῦσε τοῦ ἐδόθη 
ἐντολὴ νὰ ἀποσύρει τὸ εἰκόνισµα τῆς 
Παναγίας ἀπὸ τὴν αἴθουσα τοῦ χειρουρ-
γείου. Ὁ ἅγιος ἀντέδρασε σθεναρῶς καὶ 
ἀρνήθηκε νὰ συνεχίσει τὶς χειρουργικὲς 
ἐπεµβάσεις ἕως ὅτου τοῦ ἐπιτρέψουν 
νὰ ἐπαναφέρει τὸ εἰκόνισµα στὸ χει-
ρουργεῖο. Καὶ αὐτὸ σὲ µιὰ ἀνελεύθερη 
καὶ ὁλοκληρωτικὴ κοινωνία (Νεκταρίου 
Ἀντωνοπούλου, Ἀρχιεπίσκοπος Λουκᾶς, 
Ἀθήνα: Ἀκρίτας, 20026, σ. 84-85).

 Στὶς ἡµέρες µας, ἐξ αἰτίας µιᾶς κακῶς 
ἐννοουµένης οὐδετεροθρησκίας, ὑπάρ-
χουν παρόµοιες ἀπαγορεύσεις σὲ δυ-
τικὲς χῶρες τῶν χριστιανικῶν συµβό-
λων δῆθεν γιὰ νὰ µὴ θίγονται οἱ ἀλλό-
θρησκοι (ἐνθυµίζουµε περιστατικὸ ἀπα-
γορεύσεως τοῦ σταυροῦ στὶς ἀεροσυνο-
δοὺς τῆς British Airways).

5. Ὑπάρχει, τέλος, καὶ µιὰ ἔµµεση 
ἄρνηση τῆς χριστιανικῆς πίστεως, τὸ 

ἀντίθετο δηλ. τῆς ὁµολογίας, ἡ ὁποία 
συµβαίνει τὰ τελευταῖα χρόνια στὸ ἑλλη-
νικὸ σχολεῖο. Κάποιοι µαθητές, ἰδίως 
τῆς Γ’ Λυκείου, πιέζουν τοὺς γονεῖς 
τους γιὰ νὰ τοὺς ἀπαλλάξουν ἀπὸ τὸ 
µάθηµα τῶν θρησκευτικῶν, παρ’ ὅλο 
ποὺ δὲν εἶναι ἄθεοι, ἄθρησκοι ἢ ἀλλό-
θρησκοι. Ἀποφεύγουν τὴν παρακολού-
θηση τοῦ ὀρθοδόξου θεολογικοῦ µαθή-
µατος χωρὶς ἀποχρῶντα λόγο συνειδή-
σεως, θυσιάζοντας στὸ «συµφέρον» (ἕνα 
µάθηµα λιγότερο) τὴν ὁµολογία πίστεως 
ποὺ ζητᾶ ὁ Κύριός µας ἀπὸ κάθε πιστὸ 
µαθητή Του µὲ ἔργα καὶ λόγια.

Ὁ ἱερὸς Χρυσόστοµος µᾶς προτρέπει 
µὲ τὸ ἀκόλουθο κείµενο σὲ µιὰ ὁµολο-
γία πίστεως διὰ ρηµάτων (λέξεων) καὶ 
πραγµάτων: «Ἐπὶ ἀρχόντων καὶ βα-
σιλέων ἔδειξε παρρησία (θάρρος) ὁ 
µάρτυρας· αὐτὸ νὰ κάνουµε κι ἐµεῖς 
τώρα, ἀκόµη καὶ ἐὰν βρισκόµαστε 
σὲ συλλόγους ἐθνικῶν πλουσίων 
καὶ φηµισµένων νὰ ὁµολογοῦµε 
τὴν πίστη µὲ παρρησία (µετὰ παρ-
ρησίας τὴν πίστιν ὁµολογῶµεν)· νὰ 
κοροϊδεύουµε τὴν πλάνη τους. Κι ἂν 
ἐπιχειροῦν νὰ προβάλλουν τὰ δικά τους 
πιστεύω καὶ νὰ καθαιρέσουν τὰ δικά 
µας, νὰ µὴ σιωποῦµε, οὔτε νὰ τὸ ἀνε-
χόµαστε, ἀλλὰ ἀφοῦ ἀποκαλύψουµε τὸ 
λάθος τους µὲ πολλὴ σοφία καὶ παρρη-
σία νὰ προβάλλουµε τὰ πιστεύω τῶν 
Χριστιανῶν· καὶ ὅπως ἀκριβῶς ὁ βασι-
λιᾶς φορᾶ τὸ διάδηµα στὸ κεφάλι του 
ἔτσι καὶ µεῖς τὴν ὁµολογία τῆς πίστεως 
παντοῦ νὰ περιφέρουµε. Γιατὶ δὲν καλ-
λωπίζει τόσο τὸ στεφάνι τὸν βασιλέα, 
ὅσο ἡ πίστη καὶ ἡ ὁµολογία της ἐµᾶς· 
ὄχι µόνο µὲ λέξεις ἀλλὰ καὶ µὲ πρά-
ξεις καὶ µὲ βίο ἄξιο τῆς ὁµολογίας 
νὰ τὴν ἐπιδεικνύουµε γιὰ νὰ µὴν 
καταισχύνουµε τὰ πιστεύω µας µὲ 
τὴν φαυλότητα τῶν πράξεών µας»11

. 
Ὁµολογία πίστεως, ἡ ὁποία σὲ ἐποχὴ 

διωγµοῦ φθάνει µέχρι τὸ µαρτύριο ὑπὲρ 
τοῦ ὀνόµατος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ!

Επιµέλεια:
Ι.Κ. Αγγελόπουλος

1. Ἰωάννου Χρυσοστόµου, Εἰς τόν 
ἅγιον µάρτυραν Λουκιανόν, (σελ 
50, σ. 526)

Η ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ
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Πατέρων
Η φωνή των

Ο Δεσπότης Χριστός είναι, λοιπόν, ύψι-
στος από την ίδια Του τη φύση. Γι’ αυτό 
να μη λυπηθείς, ούτε να στεναχωρη-
θείς, όταν ακούσεις ότι καρφώθηκε και 
κρεμάστηκε πάνω στο Σταυρό, ότι τον 
έθαψαν μέσα σε τάφο και ότι κατέβηκε 
μέχρι τον άδη. Εκείνος που είναι μεγά-
λος από την ίδια Του τη φύση δεν μπο-
ρεί να πέσει ποτέ από το ύψος 
στο οποίο βρίσκεται, ούτε 
να γίνει άσημος. Μπο-
ρεί βέβαια να ταπει-
νωθεί με τη θέλησή 
Του, αλλά και μέσα 
σ’ αυτή την εκούσια 
ταπείνωση δεν παύει 
να έχει τη δοξασμένη 
Του φύση και να φαί-
νεται σ’ όλους. Γι’ αυτό 
το λόγο ο Χριστός φανέ-
ρωσε τη δύναμη που έχει 
πάνω στο θάνατο όταν πέ-
θανε ο Ίδιος. Η δόξα Του φά-
νηκε όταν Εκείνος ήταν τα-
πεινωμένος, ακριβώς όπως «τὸ φῶς ἐν 
τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ 
κατέλαβεν» (Ιω. 1, 5). Ενώ Αυτός βρι-
σκόταν στον άδη συγκλόνιζε όλη την 
κτίση. Ο ήλιος έκρυβε τις ακτίνες του, 
οι πέτρες σχίζονταν, το καταπέτασμα 
του Ναού χωριζόταν σε δύο μέρη, η 
γη κλονιζόταν από το σεισμό, ο Ιού-
δας απαγχονιζόταν, φόβος κατελάμβα-
νε τον Πιλάτο και τη γυναίκα του, κι 
αυτός που πριν από λίγο έκανε το δι-
καστή, τώρα απολογιόταν.

«Υπέταξε λαούς ημίν, και έθνη υπό τους 
πόδας ημών» (Ψαλμ. 46). Ω του θαύ-
ματος! Πίστεψαν και προσκύνησαν τον 
Χριστό αυτοί που Τον σταύρωσαν. Δι-
δάχτηκαν το κήρυγμα του Ευαγγελίου 
κι ήταν έτοιμοι να θυσιάσουν τη ζωή 
τους, για να φυλάξουν τις εντολές του 
Κυρίου, εκείνοι που έβριζαν, που βλα-
στημούσαν και που προσκυνούσαν τις 
άψυχες πέτρες σαν θεούς. Το γεγονός 
αυτό της μεταστροφής των βαρβάρων 
και των απίστων δεν είναι κατόρθωμα 
των Αποστόλων. Είναι κατόρθωμα Εκεί-
νου που άνοιγε το δρόμο στους Απο-
στόλους και δυνάμωνε την ψυχή τους. 
Πώς αλήθεια, θα ήταν δυνατό ένας ψα-
ράς ή ένας κατασκευαστής σκηνών ν’ 
αλλάξει τη ζωή όλου του κόσμου, αν 
τα λόγια του Κυρίου δεν γκρέμιζαν όλα 
τα εμπόδια; Αυτοί οι αδύνατοι κι άση-
μοι εξωτερικά άνθρωποι κατάφεραν 
να διαλύσουν σαν σκόνη όλους τους 

γόητες, τους τυράννους, 
τους ρήτορες και τους φι-
λοσόφους που αντιστέ-
κονταν στο κήρυγμα του 
Ευαγγελίου. Αυτοί έσπει-
ραν σ’ όλο τον κόσμο το 
φως της αλήθειας. Η δύ-
ναμη τους δεν βρισκόταν 
στα όπλα ούτε στις χρη-
ματικές τους περιουσίες, 
αλλά στην απλότητα των 
λόγων τους. Αυτή η απλό-
τητα, όμως, είχε μέσα της 

μια δύναμη που έκανε τα λόγια να γί-
νονται πιο δυνατά από κάθε όπλο. Κι 
αυτό γινόταν με την επίκληση του ονό-
ματος Εκείνου που σταυρώθηκε. Έλε-
γαν το όνομά Του κι ο θάνατος εξαφα-
νιζόταν, οι δαίμονες έφευγαν, οι ασθέ-
νειες θεραπεύονταν, οι αναπηρίες του 
σώματος γιατρεύονταν, η κακία χανό-
ταν, οι κίνδυνοι αφανίζονταν και τα 
στοιχεία της φύσεως άλλαζαν τον κα-
νονικό τους ρυθμό.

Μην ταραχθείς, λοιπόν, όταν ακούσεις 
ότι Τον έδεσαν και τον μαστίγωσαν, 
αλλά παρατήρησε ότι δείχνει τη δύνα-
μή Του και μέσα στα δεσμά. Όταν οι 
διώκτες Του ήρθαν να Τον συλλάβουν 
τούς ρώτησε «Τίνα ζητείτε;» (Ιω. 18, 4) 
κι αυτοί έπεσαν κάτω (Ιω. 18, 6). Το γε-
γονός αυτό δηλώνει τη δύναμή Του να 
κάνει τα πάντα με μια μόνο λέξη ή και 
μ’ ένα μόνο νεύμα. Θα καταλάβεις δε τη 
φοβερή Του δύναμη όταν, ενώ Τον βλέ-
πεις νεκρό, φέρεις στο νου σου την τα-
φόπετρα που μετακινήθηκε για ν’ ανα-
στηθεί, τους αγγέλους που φυλάνε τον 
τάφο, με δέος μπροστά στο θαύμα, τον 
άδη που καταλύεται και το θάνατο που 
νικιέται, χάνοντας όλους εκείνους που 
είχε δεμένους με τα δεσμά του. 

Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόµου
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Ο ήλιος έκρυβε τις ακτίνες του, οι 
πέτρες σχίζονταν, το καταπέτασμα 
του Ναού χωριζόταν σε δύο μέρη, η 
γη κλονιζόταν από το σεισμό, ο Ιού-
δας απαγχονιζόταν, φόβος κατελάμ-
βανε τον Πιλάτο και τη γυναίκα του, 
κι αυτός που πριν από λίγο έκανε το 
δικαστή, τώρα απολογιόταν.

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ 
∆ΟΞΑΖΕΤΑΙ 
ΠΑΝΩ ΣΤΟ 
ΣΤΑΥΡΟ

Ο ΚΥΡΙΟΣ 
ΕΝΙΣΧΥΕΙ 
ΤΟΥΣ ΑΠΟΣ-
ΤΟΛΟΥΣ ΣΤΟ
ΙΕΡΑΠΟΣΤΟ-
ΛΙΚΟ ΤΟΥΣ 
ΕΡΓΟ

Επιμέλεια:
Μ. Α. 

Φοιτ. Ιατρικής Σχολής Αθηνών
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∆ραστηριότητες∆ραστηριότητες∆ραστηριότητες

Κατασκηνώσεις φοιτητριών, 23 – 31 Ιουλίου

Συνάντηση αρθρογράφων Παρεµβολής
23 Μαΐου

27 Μαΐου, Λήξη ΧΦΕ, για το ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012
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Εντευκτήριο φοιτητριών

27 Μαΐου, Λήξη ΧΦΕ, για το ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012

Κατασκηνώσεις Χ.Φ.Ε.

Χίος Καλοκαίρι 2012

Φέτος, οι κατασκηνώσεις της Χ.Φ.Ε. πραγµα-

τοποιήθηκαν στο «Αγιονήσι» του Αιγαίου, την 

όµορφη και φιλόξενη Χίο!

Ευχαριστούµε θερµά τον Σεβασµιώτατο Μη-

τροπολίτη Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, κ. Μάρ-

κο, το  ∆.Σ. της Χριστιανικής Εστίας Χίου «Αλέ-

ξανδρος Γκιάλας» και όλους όσοι συνέβαλαν για 

την πραγµατοποίηση των κατασκηνώσεών µας!

Κατασκηνώσεις φοιτητών 31 Ιουλίου – 6 Αυγούστου



Ο δρόµος για τη βασιλεία του 
Θεού είναι ο δρόµος της δοκιµα-
σίας και του σταυρού, είναι ο δρό-
µος της ερήµου…

Μόνο µέσα σε ένα κλίµα ερή-
µου µπορούµε να πάρουµε µεγά-
λες αποφάσεις, µόνο σ' ένα κλί-
µα ερήµου ανθεί η µετάνοια και 
τι ωραιότερο λουλούδι απ' αυτό; 

Το "Για να ανθήσει η έρηµος" 
είναι ένα µικρό επίκαιρο βιβλίο 
που κάνει αναφορά στην πορεία 
του λαού του Ισραήλ στην έρηµο 
του Σινά και στη δική µας πορεία 
σήµερα στην πνευµατική έρηµο, 
προκαλώντας αβίαστα το συσχετι-
σµό της ερήµου µε την σηµερινή 
δύσκολη εποχή και δίνοντας πα-
ράλληλα την απάντηση στο αδι-
έξοδο που πολλές φορές βρισκό-

Έντεχνο

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ Α. ΒΑΜΒΑ
ΘΕΟΛΟΓΟΥ

ΑΝΑΤΥΠΟΝ 
Εκ του περιοδικού 

«ΑΝΑΠΛΑΣΙΣ» 1983

µαστε. Το κλίµα της ερήµου ευ-
νοεί την περισυλλογή. Μέσα σε 
ένα κλίµα περισυλλογής κάνουµε 
αυτοκριτική και ανακαλούµε στη 
µνήµη µας όλα όσα µας έχει χα-
ρίσει ο Θεός. Είµαστε ευγνώµο-
νες, αλλά κυρίως είµαστε σίγου-
ροι για τη µελλοντική του παρου-
σία και βοήθεια. 

Ιδιαίτερα σήµερα το µικρό αυτό 
βιβλίο µας υπενθυµίζει ότι η έρη-
µος είναι ένας τόπος περιπέτειας 
που µας κάνει πιο δυνατούς και 
το πιο σηµαντικό… κρύβει πάντα 
µια όαση.

Επιµέλεια:
∆έσποινα Λάσκαρη 

Νηπιαγωγός
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ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ Α. ΒΑΜΒΑ
ΘΕΟΛΟΓΟΥ

ΑΝΑΤΥΠΟΝ     Εκ του περιοδικού «ΑΝΑΠΛΑΣΙΣ» 1983

ΜΠΡΟΣΤΑ 
ΣΤΟΥΣ 

ΚΑΙΡΟΥΣ 
ΜΑΣ

Γιά νά 

ἡ Ἔρημος
ἀνθήσει
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Τι είναι έρωτας; Τι είναι αγάπη; 
Υπάρχει συσχέτιση ανάµεσα σε 
αυτές τις δύο έννοιες ή η µία δεν 
είναι καθόλου συνυφασµένη µε την 
άλλη; Πώς το αντιλαµβάνονται τα 
παιδιά και πώς εµείς οι «µεγαλύ-
τεροι»; Πώς µαθαίνουν τα πρώτα 
τους βήµατα όταν στέκονται στα 
δύο τους πόδια και πώς όταν βρί-
σκονται στην περίοδο της εφηβείας 
τους, όταν οι περισσότεροι θεωρού-
µε ότι γίνεται το ξεπέταγµα από το 
κουκούλι σε µια ώριµη πεταλούδα-
προσωπικότητα;

Υπάρχουν άραγε απαντήσεις στα 
παραπάνω ερωτήµατα; Ή µάλλον 
να το θέσω πιο σωστά: Έχει νόηµα 
να «περιστρεφόµαστε» γύρω από 
αυτές τις έννοιες; Στο κάτω-κάτω 
της γραφής έχουµε και σπουδαι-
ότερα θέµατα για να ασχοληθού-
µε (πόλεµοι, πείνα, αδικία, η µαύ-
ρη µου η µοίρα…). Εν τέλει, για να 
µην µακρηγορώ, τόσα έχουν γρα-
φτεί και άλλα τόσα γράφονται συνε-
χώς, ας κάνουµε µία έρευνα. 

Nα λοιπόν, που δεν γίνεται έτσι. 
Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα 
το βλέπουµε γύρω µας, για άλλη 
µια φορά. Από τις εφήµερες σχέ-
σεις µε τα άσχηµα πολλές φορές 
αποτελέσµατα (µην εστιάσουµε µό-
νο σε εκτρώσεις, µοιχείες, απιστί-
ες, αλλά και στο ψυχολογικό κενό 
και την έντονη µοναξιά που µας 
αφήνει το σηµάδι από µία σχέση 

γεµάτη πικρία), από τους αποτυ-
χηµένους γάµους ή στην ευρέως 
διαδοµένη άποψη για τη διαφο-
ρετικότητα στην ερωτική επιλογή. 
Για να µην παρεξηγηθώ, πάντοτε 
υπό το πρίσµα του χριστιανισµού 
είµαστε κατά της πράξης και της 
αµαρτίας και όχι του ατόµου-προ-
σώπου.

Μήπως όµως θα έπρεπε να το 
κοιτάξουµε επιστηµονικά το όλο 
θέµα; Ότι δηλαδή η ερωτική έλξη 
είναι µία βιολογική διεργασία που 
εµφανίζεται πιο έντονα σε συγκε-
κριµένη ηλικία στον άνθρωπο και 
η οποία εξελίσσεται από την στιγ-
µή της σύλληψης του ατόµου και 
καθώς αυτός αναπτύσσεται ως φύ-
λο. Εποµένως, από βιολογική άπο-
ψη το µόνο που µένει είναι η προ-
σπάθεια να συσχετίσουµε τις δια-
φορές που παρατηρούνται στο σώ-
µα του ατόµου κατά την ανάπτυξή 
του, µε τις διαφορές που εµφανί-
ζονται στην ψυχοσύνθεση και τη 
συµπεριφορά αυτού ως µέρος της 
ερωτικής ωρίµανσής του.

Από την άλλη πλευρά, αν το δού-
µε πιο φιλοσοφικά, ποιητικά, καλ-
λιτεχνικά, θα παρατηρήσουµε ότι 
κρύβεται και κάτι άλλο πίσω από 
την έµφυτη έλξη µας προς το άλλο 
φύλο. ∆εν είµαστε µόνο βιολο-
γικά όντα. Πόσο µάλλον αν το 
κοιτάξουµε θεολογικά το όλο θέ-
µα. Όπως λένε και οι Πατέρες 
της Εκκλησίας µας, έχουµε ως 
όντα το ένστικτό, το αισθητικό 
και το λογικό. Συµπερασµατι-
κά, η ερωτική έλξη, ο έρωτας, η 
αγάπη δεν είναι µονοδιάστατες 
έννοιες, αλλά συνδέονται µε το 
σώµα, την ψυχή και τη λογική.

Όλα αυτά έρχεται να µας υπενθυ-
µίσει ο κ. Αλέξανδρος Κακαβούλης 
στο βιβλίο του: «Πώς ο έρωτας γί-
νεται αγάπη. Οι δρόµοι της αγω-
γής». Αυτή η αγωγή ή πιο σωστά 
η παιδαγωγία, που θα επιλέξουµε 
στη ζωή µας και στη στάση µας 
απέναντι στα παρά φύσιν θέµατα 
είναι που θα καθορίσουν αν θα κοι-
τάξουµε την αγάπη και τον έρωτα 
επιφανειακά (ως βιολογική διαδι-
κασία), ως αίτια πολλών παρατυ-

πιών (ανεπιθύµητες εγκυµοσύνες) 
ή ως τη βάση για έναν γάµο που 
ικανοποιεί την εκ Θεού σηµασία 
του ως δρόµος προς τη θέωση.

Για τους άνωθεν λόγους τονί-
ζονται στο βιβλίο τα δύο είδη του 
έρωτα, ο ανθρώπινος και ο θείος. 
Έχοντας και τα δύο κοινή αφετη-
ρία, την ένταση της αγάπης και 
τη δυνατή σχέση αφοσίωσης οδη-
γούν, το πρώτο στην ολοκλήρωση 
του ανθρώπινου προορισµού στη 
γη και το δεύτερο στην προοπτική 
της πνευµατικής ζωής στα «βάθη» 
της αιωνιότητας. Εξάλλου, όπως 
κάλλιστα παρουσιάζεται η σχέση 
του Νυµφίου και της Νύµφης, δη-
λαδή του Χριστού και της Εκκλη-
σίας είναι το πρότυπο της σχέσης 
των συζύγων. Η πίστη λοιπόν εί-
ναι εκείνη που αποκαλύπτει το 
πραγµατικό νόηµα του έρωτα, 
όπως αυτός δόθηκε από τον Θεό 
µε σκοπό τη συζυγία για την 
ολοκλήρωση του προσώπου.

Τέλος, όπως γράφει και ο συγ-
γραφέας: «Στην εργασία αυτή επι-
χειρείται µία διεπιστηµονική προ-
σέγγιση στη φύση του έρωτα και 
την ερωτική αγωγή µέσα στην Οι-
κογένεια, το Σχολείο, την Εκκλη-
σία και την ευρύτερη κοινωνία». 
Ας µου επιτραπεί να προσθέσω 
ότι ο σκοπός του συγγραφέα επι-
τυγχάνεται σε άψογο βαθµό µέσα 
σε πνεύµα αντικειµενικότητας και 
ορθό επιστηµονικό και θεολογικό 
πλαίσιο. Μας παρέχει τη δυνατό-
τητα να δούµε τα προβλήµατα που 
δηµιουργούνται λόγω της λανθα-
σµένης προσέγγισης του έρωτα και 
τον τρόπο αντιµετώπισης αυτών 
- επιτυχώς ή όχι - από τις δυτικές 
κοινωνίες. Μα πρωτίστως µας δεί-
χνει την παιδαγωγία της Εκκλησίας 
µας, τη στάση των Πατέρων απέ-
ναντι στα εν λόγω θέµατα, καθώς 
η προσέγγιση αυτών των θεµάτων 
προέκυψε από τη ζωή των αγίων 
µας (αγία Μαρία η Αιγυπτία, άγιος 
Νήφων) όπως αυτοί βίωσαν τη µε-
τάνοια -επιστροφή στο Θεό - µε τη 
χάρη του Αγίου Πνεύµατος. 

Επιµέλεια:
Φιλοθέη Παππά 

Μεταπτ. Φοιτ. Σ.Ε.Μ.Φ.Ε.

 Πώς ο έρωτας γίνεται 
αγάπη. 

Οι δρόµοι της αγωγής
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Πολλά φίλµ αποτελούν µετα-
φορά βιβλίου, το οποίο βασίζε-
ται σε αληθινή ιστορία, στην µε-
γάλη οθόνη. Το ρώσικο φίλµ "ο 
ιερέας" είναι εµπνευσµένο από 
αληθινά γεγονότα, κατά την δι-
άρκεια του Β' Παγκοσµίου πο-
λέµου, τα οποία είναι παρµένα 
από τα αποµνηµονεύµατα του 
πατρός Aleksandr Ionin .Το σε-
νάριο είναι του Alexandr Segen, 
η σκηνοθεσία είναι του Vladimir 
Khotinenko και παίζουν οι ηθο-
ποιοί: Σεργκέι Makovetsky, Νίνα 
Usatova, Elizabeth Arzamasova, 
Στεπάν Morozov, Kirill Pletnev, 
Viktoria Romanenko. Η ταινία 
απέσπασε βραβεία καλύτερης 
ηθοποιού για ενισχυτικό ρόλο για 
την ηθοποιό Νίνα Usatova, κα-
θώς και το βραβείο Golden Eagle. 

 Η υπόθεση της ταινίας εκτυ-
λίσσεται κατά την διάρκεια του 
Β' Παγκοσµίου πολέµου στην Ρω-
σία. Περιγράφεται ο διωγµός και 
οι απαγορεύσεις που υφίστατο η 
Εκκλησία από το κοµµουνιστικό 
καθεστώς της Σοβιετικής Ένω-
σης. Οι ναοί είχαν µετατραπεί 
σε πολιτιστικά κέντρα και πά-
νω από την εικόνα του Χριστού 
είχε τοποθετηθεί η εικόνα του 
Στάλιν. Ένας Γερµανός αξιωµατι-
κός, Ορθόδοξος στο θρήσκευµα, 
προτείνει στον Μητροπολίτη την 
αναβίωση της Ορθοδοξίας στην 
κατεχόµενη και ελεγχόµενη από 
τους Γερµανούς περιοχή της Σο-

βιετικής Ένωσης. Αυτό θα γινόταν 
µε την σιωπηρή ανοχή - συνερ-
γασία των Γερµανών. Η ιδέα της 
παλινορθώσεως και αναβιώσεως 
της ορθοδόξου πίστεως ήταν ελ-
κυστική, αλλά το διακύβευµα ήταν 
να κατηγορηθούν οι ιερείς που θα 
αναλάµβαναν αυτό το έργο ως έµ-
µεσοι συνεργάτες των Γερµανών, 
όπως και εν τέλει έγινε. Ο Μη-
τροπολίτης Sergey Voskresensky, 
συγκροτεί µια Ορθόδοξη Ιεραπο-
στολή από ιερείς και την στέλνει 
στην κατεχόµενη περιοχή Pskov 
της Ρωσίας. Ένας από τους ιε-
ρείς της αποστολής, ο Πατέρας 
Aleksandr Ionin.

 Ο ιερέας, πατέρας για όλους 
χωρίς διακρίσεις, µιλά στην καρ-
διά, προστρέχουν σ' αυτόν µε 
εµπιστοσύνη. Τονίζει την ιερό-
τητα και τη σηµασία των ιερών 
µυστηρίων της Εκκλησίας, όπως 
στην Εβραιοπούλα, την οποία βα-
πτίζει. Χάριν του ποιµνίου του και 
υπακούοντας στο θέληµα του Θε-
ού, αποδέχεται το ιεραποστολικό 
του έργο, να αναζωογονήσει τις 
εκκλησίες, µε αποτέλεσµα να επι-
σύρει την κατηγορία της συνεργα-
σίας µε τον φασίστα κατακτητή. 
Υπακούει στην εξουσία του Χρι-
στού και στην ουράνια πατρίδα, 
γι’ αυτό και αρνείται να διαβά-
σει ευχές για τους νεκρούς προ-
δότες της πατρίδας του, αφήνο-
ντάς τους στη δίκαιη κρίση του 
Θεού, απονοµιµοποιώντας µε αυ-
τόν τον τρόπο την κτηνωδία. Ως 
άνθρωπος οµολογεί ότι φοβάται 
το θάνατο, αναφέρει πως η πο-
ρεία κάθε Χριστιανού είναι σαν 
µια πορεία µέσα στην έρηµο, πο-
ρεία προς την βασιλεία των ου-
ρανών. Μέχρι και την στιγµή της 
σύλληψης του ταπεινός δούλος 
του Θεού, δέχεται αγόγγυστα την 
αιχµαλωσία του στα στρατόπεδα 
συγκέντρωσης, διότι έχει εµπι-
στοσύνη στη πρόνοια του Κυρίου.

 Σύντροφός του πιστή και «ακο-
νιστήρι» του, η πρεσβυτέρα Αλε-
ντίνα που τον ακολουθεί πάντα 
στο ποιµαντικό του έργο. Όπως 

εκείνος πατέρας, αυτή µάνα για 
όλα τα ορφανά. Το σπίτι τους γε-
µάτο από αγάπη, στο οποίο βρί-
σκουν ένα ζεστό καταφύγιο τα 
παιδιά από τα στρατόπεδα αιχ-
µαλώτων. Η αυταπάρνησή της 
φτάνει σε σηµείο να αποχωρι-
στεί τους αγαπηµένους της, φεύ-
γοντας µακριά, για να µην θέσει 
σε κίνδυνο την ζωή τους.

 Γενικότερα το φιλµ έχει ισορρο-
πία µεταξύ φόρµας και περιεχοµέ-
νου, δηλαδή δεν είναι απλώς µια 
κηρυγµατική ταινία, αλλά διαθέ-
τει πολύ στέρεα αφήγηση, µε αρχή 
µέση και τέλος. Καθώς επίσης και 
µια ποιητική κινηµατογράφηση, 
µε πολλές σκηνές, πολλά πλάνα 
και γρήγορο µοντάζ. Έχει εικόνες 
που προβάλλουν τη φύση σε όλο 
της το µεγαλείο, πράσινα λιβάδια, 
ηλιόλουστα τοπία που αποπνέ-
ουν γαλήνη και οµορφιά, αποτε-
λώντας διαλείµµατα από τις σκη-
νές έντονης δράσης. Από πλευράς 
σεναρίου και περιεχοµένου είναι 
και τα δυο τους άξια θαυµασµού. 
∆εν αφήνει τον θε α τή κα θό λου 
να κου ρα στεί, αλ λά ε πι βάλ λει µε 
γλα φυ ρό τρό πο έ να υ ψη λό πνευ-
µα τι κό προ βλη µα τι σµό. 

Κλείνοντας, το έργο πε ρι γρά-
φει την αλήθεια χω ρίς να δί νει 
την εν τύ πω ση της στρα τευ µέ-
νης τέ χνης. Με τρό πο ποι η τι-
κό µα συ νά µα ρε α λι στι κό, λέ ει 
α λή θει ες πού πολ λοί προ σπά-
θη σαν χρό νια τώ ρα να πα ρα-
χα ρά ξουν. Είναι ένα σύγ χρο νο 
συ να ξά ρι οσιακού και µαρ τυ-
ρι κού βί ου, τον οποίο έζη σαν 
χι λιά δες δί και οι των και ρών 
µας. Μας πε ρι γρά φει µε α δρά 
χρώ µα τα ποια είναι η ο µο λο γί α 
ενός ι ε ρέ α – αλ λά κα τ’ επέ κτα ση 
και ο ποι ου δή πο τε Χρι στια νού σε 
και ρούς δύ σκο λους και δίσεκτους!

Επιµέλεια:
Αλεξάνδρα Οικονοµίδη

Απόφ. Τµ. Εκπαίδευσης & Αγωγής 
στην Προσχολική Ηλικία

Σι
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O Iερέας
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...η ραδιοφωνική 
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• 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

«P»:  Mr. Jackson, a few months ago you surprised us in pleasant way 
when, during your acceptance speech of an Emmy award, you confessed 
your Orthodox Faith by giving glory to the Holy Trinity.  We would like 
you to tell us, how was your life before and a er meeting Christ.

Jonathan Jackson: Thank you for this question. I was raised in a Christian 
home. My parents were Seventh-Day-Adventists, but they were in the process 
of leaving that church for various reasons. I was given a great example of lov-
ing God by how my parents lived their lives. I experienced the love of God very 
powerfully as a little boy, but when I was around eight years old, I began to be 
very agitated and frustrated with life. I was rather spoiled and angry at times. I 
don’t even know why... I was the youngest in my family and I had some anger 
about not being able to do things the older kids were doing. I knew Christ in 
my heart, but I was not living with Him as the Light of my life from around the 
ages of eight to eleven.  

«P»:  In which age did you start believing in Christ? What was the 
crucial event that led you to such a reversal?

Jonathan Jackson: Although I always believed in Christ, I had a signifi cant 
encounter with Him at the age of twelve. I was listening to a sermon (homily) 
by an Evangelical preacher named Dr. Desmond Ford. He spoke powerfully about the depth of pride, which resides in 
the human heart. He spoke of the holiness of God and how it is impossible to measure up to God’s perfect Law by our 
own merits. My heart was pierced. I was struck to the core of my being. For the fi rst time in my life, I was able to see 
the depth of my own pride and sin. Something within me dramatically changed that evening. I was suddenly aware 
of how much I judged other people, how critical I was of them and how hard my heart was. I was in tears constantly. 
Tears of repentance and the joy of encountering God’s grace. Around that same time, I read Matthew 25 about Judgment 
Day as well as Matthew 5 and how my righteousness must exceed that of the Pharisees. Christ said, in essence that if 
I even looked at a woman with lust in my heart, it’s the same as adultery in the eyes of the Law. If I were to say, “You 
fool” to someone, it’s the same as murder in the eyes of the Law. Again, my heart was shattered and I cried out, “This 
is impossible!” Then the Holy Spirit lovingly showed me that Christ answered His disciples by saying, “With man this 
is impossible, but with God, all things are possible.” He whispered in my heart, “That’s exactly how I want you to feel. 
I want you to know how impossible it is to be saved by your own strength and goodness. Then, you will turn to Me and 
experience the gi�  of Grace!” There were so many other experiences and examples, I would not be able to write them 
down. But, my journey with God has been a process of constant conversion and rebirth.    

«P»:  How did your family accept this great change?
Jonathan Jackson: As far as I could tell they embraced it. I began reading C.S. Lewis as much as I could, “The Great 

Divorce” “Mere Christianity” “The Weight of Glory” “The Screwtape Letters”. I was a young teenager and that’s all I 
wanted to read. I didn’t have a church during those years. We had le�  the Adventist church and we weren’t attending 
another one. I wanted to be around the “Body of Christ” so much that I would walk by myself on Sunday mornings, down 
the street six or seven blocks to a Presbyterian church. Just to hear a sermon and be around people who loved Christ. 
But, I knew it wasn’t my home. My parent’s relationship with God grew during this time as well. Some challenges and 
tragedies struck our lives and it caused them to fall on their knees in a very real and profound way.     

«P»:  Which diffi  culties does someone that wants to follow Christ face while being in the american television?
Jonathan Jackson: There are many diffi  culties. But, I suppose there are many diffi  culties in following Christ, no 

matter what your vocation is. If there isn’t diffi  cultly, then perhaps our Christianity is not very real. But, specifi cally, 
Hollywood is a tough industry. It is built on making money and has little to no concern for spiritual things. Personally, 
I am grateful for being raised in Hollywood, because it forced me to choose what kind of person I wanted to be at a very 
young age. It is a polarizing atmosphere and it is a desert for those who love God. The desert of Hollywood reared me, 
in regards to living the faith and loving everyone no matter what they believe or where they come from. There are the 
usual temptations, lust, pride, egoism, love of money, love of fame: these are very real dynamics in the entertainment 
world. I was forced to be a quasi “monastic” in my heart, in order to survive in that environment.   

«P»:  What would your message be to the Greeks who nowadays face frustration and the terrible conse-
quences of a deep economic crisis? 

Jonathan Jackson: My heart goes out to you. Our humble prayers are with. Economic troubles can be very traumatizing 
for people and their families. I read a quote from the book, “The Mountain of Silence” that impacted me greatly. One of 
the monks said, “Every circumstance in our lives has one purpose: to awaken us to the reality of God.” Whether it is joy 
or suff ering, there is a purpose within it and there is grace present. God is very close to you right now, especially, because 
you are encountering great trials. Other than that, I have nothing to off er except my worthless prayers. I would also like 
to say “Thank you” to my Greek brothers and sisters for sending so many encouraging messages a� er my speech at the 
Emmys. My wife and I were so encouraged and blessed to feel the love and support of so many around the world. We 
were brought to tears many times, reading through those messages. As an American convert to Orthodoxy, I am grateful 
and humbled to be a part the Historic Church and hope, by God’s grace, to visit Greece and the Holy Mountain someday! 
Thank you again and may the prayers of the Holy Theotokos be with you all and the love of the Most Holy Trinity.  

"INTERVIEW with JONATHAN JACKSON"
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