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Στην ιστοσελίδα θα βρείτε:

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

www.xfe.gr

xfe@xfe.gr
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συντροφιά της Χ.Φ.Ε. 

καταγράφει 

την επικαιρότητα!

Με µια σειρά άρθρων και παρεµ-
βάσεών του, ο Κωνσταντίνος Χολέβας 
επιχειρεί στο βιβλίο αυτό να προσ-
διορίσει το ρόλο της Ελλάδας µέσα 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η σύσταση 
της οποίας προέκυψε ως µία αδιαµ-
φισβήτητη αναγκαιότητα πολιτικής 
και οικονοµικής συνεργασίας µετά 
το τέλος του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου. 
Η ένταξη, βέβαια, της πατρίδας 
µας στις ευρωπαϊκές δοµές, σε 
καµία περίπτωση δε σηµαίνει 
απέκδυση των Ελλήνων από τα 
διακριτά ποιοτικά χαρακτηριστι-
κά µας ως λαού, την ορθόδοξη 
πίστη, της εθνική συνείδηση, την 
παιδεία, την παράδοση και τον 
πολιτισµό, χαρακτηριστικά που απο-
τέλεσαν τους διαχρονικούς πυλώνες 

της ιστορικής µας πορείας. Και τού-
το ακριβώς επισηµαίνει στο πόνηµά 
του ο συγγραφέας, τονίζοντας πως 
το θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας 
και οργάνωσης της Ε.Ε επιτρέπει 
στα κράτη-µέλη να καθορίζουν 
χωρίς νοµικές δεσµεύσεις «τα του 
οίκου τους» σε ότι αφορά κυρίως 
στις σχέσεις Εκκλησίας-Πολιτεί-
ας, τη δοµή και την κατεύθυνση 
της Παιδείας.

Με λόγο ρέοντα και φυσικό, 
χαρακτηριστική αµεσότητα, ισχυρή 
επιχειρηµατολογία και αναφορές σε 
ιστορικά γεγονότα, αναπτύσσονται 
κοµβικά ζητήµατα, όπως η εθνική 
ταυτότητα, το εθνικό κράτος, η δι-
δασκαλία της Ιστορίας και των Θρη-
σκευτικών και η θέση της Ελλάδας 
στη σηµερινή παγκοσµιοποιηµένη 
κοινωνία της Ευρώπης.

Πιο συγκεκριµένα, επισηµαίνε-
ται η αµφισβητούµενη από κάποιους 
ιστορική συνέχεια του ελληνισµού, 
µε ιδιαίτερη έµφαση στη συνεισφορά 
του Βυζαντίου τόσο στον ελληνικό, 
όσο και στο δυτικό πολιτισµό. Ανα-
λύεται ο υγιής πατριωτισµός, όπως 
αποτυπώνεται στους λόγους και τα 
κείµενα των Πατέρων της Εκκλη-
σίας µας και στις διακηρύξεις των 
αγωνιζοµένων ηρώων του Έθνους. 
Χαρακτηριστικά, ο Άγιος Γρηγόριος 
ο Θεολόγος αναφέρει στην τριακο-
στή έβδοµη επιστολή του ότι «είναι 
φυσικό για κάθε ευλαβή άνθρωπο 
να τιµά τη µητέρα του, αλλά η µητέ-
ρα του καθενός είναι διαφορετική. 
Κοινή µητέρα όλων είναι η πατρίδα, 

άρα, πολύ περισσότερο είναι χαρα-
κτηριστικό των οσίων, των ευσεβών, 
να τιµούµε την πατρίδα». Επιπλέον, 
στηλιτεύεται η άκοµψη παραχάρα-
ξη τραγικών στιγµών της ιστορίας 
µας από νεόκοπους ιστορικούς και 
καταγράφεται η προσπάθεια σταδι-
ακής απαξίωσης του µαθήµατος των 
Θρησκευτικών και µετάπτωσής του 
σε µάθηµα όχι οµολογιακού, όπως 
συµβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη, 
αλλά θρησκειολογικού περιεχοµένου. 
Τέλος, τονίζεται πως η πολυπολιτι-
σµικότητα αµφισβητείται από την 
ευρωπαϊκή διανόηση ως έννοια σω-
τήρια και απαραίτητη για την πρόοδο 
και αντ΄αυτής τονώνεται η έννοια 
του εθνικού κράτους.

Ο Κωνσταντίνος Χολέβας µε το 
βιβλίο του µας προβληµατίζει, µας 
δίνει το ερέθισµα για αυστηρή πε-
ρισυλλογή αναφορικά µε την περαι-
τέρω ιστορική µας πορεία ως λαού 
και ως κατακλείδα µάς απευθύνει το 
µήνυµα: «Οι πρόγονοί µας κατόρ-
θωσαν κάτω από πολύ δυσκολότε-
ρες συνθήκες να µην τουρκέψουν. 
Εµείς καλούµαστε να φερθούµε ως 
συνεπείς Έλληνες και ως ισότιµοι 
Ευρωπαίοι. Ούτε να κλειστούµε στο 
καβούκι µας, ούτε να φραγκέψου-
µε! Με τη βοήθεια του Θεού και µε 
ελληνορθόδοξη αυτοσυνειδησία θα 
το πετύχουµε!».

Επιµέλεια:
∆ήµητρα Τζάφα

Φοιτ. Τµηµ. Εκπαίδευσης & 
Αγωγής Προσχ. Ηλικίας ΕΚΠΑ
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Έντεχνο

«ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 
ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ»

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΧΟΛΕΒΑΣ

Μη χάσετε στο επόµενο τεύχος:
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 1933 -2013

80 χρόνια ζωής, δράσης, διακονίας.
Μαρτυρίες, γνωστές και άγνωστες πτυχές µιας ευλογηµένης πορείας οκτώ δεκαετιών.

Ραδιοκαταγραφές
για νέους ακροατές που 
                δεν παραµένουν θεατές

Απόψεις

Γκάλοπ

Συνεντεύξεις

Ρεπορτάζ

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

...εδώ η φωνή µας 

ακούγεται δυνατά!



«∆ε βρήκες µου ‘πες το Θεό µα δε σε νοιάζει,
εγώ όµως βρήκα αυτό το κάτι που Του µοιάζει,
το λεν’ αγάπη κι είναι στης καρδιάς τα φύλλα»1

Πάντα του άρεσαν οι µάρκες! ∆εν υπήρχε παιχνίδι, ρούχο, παπούτσι που να αγόραζε αν επάνω δεν έγραφε 
την πολύτιµη φίρµα. Κι ας υπήρχαν άλλα ανυπόγραφα φθηνότερα. «Αυτή η υπογραφή κάνει τη διαφορά», έλε-
γε χαµογελώντας και δείχνοντας το µικροσκοπικό σηµατάκι που είχε προσθέσει ο κατασκευαστής σε κάποιο 
σηµείο. Επίσης του άρεσε πολύ το «ό, τι πληρώνεις παίρνεις!». Ήταν µια καλή δικαιολογία στο ακριβό κυνήγι 
του επώνυµου…

Πέρασαν χρόνια. Η εµµονή στις υπογραφές παρέµενε. Σπούδασε πολύ και βρήκε µια καλή δουλειά µε καλά 
χρήµατα. Έκανε τη δική του εταιρεία µε όνοµα στην αγορά. Πλέον και η δική του υπογραφή έδινε αξία όπου 
αναγραφόταν. Ήταν η σφραγίδα για τις µεγάλες αποφάσεις και τις ακριβές επενδύσεις του. Με την υπογραφή 
του πουλούσε, µε αυτή αγόραζε, µε αυτήν υποθήκευε την περιουσία του.

Κάτω απ’ το τζάµι του γραφείου του υπήρχε µια χάρτινη εικόνα του Χριστού. Όταν το βλέµµα έπεφτε 
εκεί, θυµόταν µια φράση που είχε ακούσει παιδί, ότι «ο Θεός δηµιούργησε τον άνθρωπο κατ’ εικόνα και καθ’ 
οµοίωση». Κάποια µέρα παρατήρησε ότι στο φωτοστέφανο έγραφε τη λέξη «ο ων», το όνοµα του Θεού. Ένας 
λογισµός αµφιβολίας γεννήθηκε µέσα του· αν ο Θεός δηµιούργησε τον άνθρωπο, γιατί δεν έβαλε την σφραγίδα 
του; Πώς γίνεται κοτζάµ Θεός να άφησε το πλάσµα Του χωρίς υπογραφή; Κάθε φορά που είχε µια αποτυχία, 
η σκέψη αυτή του ξαναρχόταν, µαζί µε ένα αίσθηµα εγκατάλειψης.

Πέρασαν πολλά χρόνια. Η οικονοµική κρίση τον οδήγησε στο κλείσιµο της επιχείρησής του. Τα χρέη τον 
έπνιγαν. Οι εργαζόµενοι τον πίεζαν. Οι δανειστές τον απειλούσαν. Τα µάτια του βούρκωσαν. Με µιας πέταξε 
όλα τα χαρτιά απ’ το γραφείο του απελπισµένος. Βλέπει την εικόνα. Νιώθει προδοµένος. Την βγάζει από το 
τζάµι και φωνάζει. «Με άφησες. Αν ήµουν πλάσµα σου, δεν θα µε πρόδιδες. ∆ε σε έχω κοντά µου. Ποτέ µου 
δε σε είχα. Πού είναι η αγάπη σου; Πού;»

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, η εικόνα είχε γίνει κοµµατάκια. Ξεθυµαίνει. Ηρεµεί και σιγά σιγά προσπαθεί 
να µαζέψει τα κοµµάτια. Βρίσκει εκείνα µε το Όνοµά Του. Ο «ων». Στο ένα χέρι το «ω», στο άλλο το «ν». Τα 
ενώνει ταραγµένος. Βάζει το «ω» ανάποδα, πάνω από το «ν». Σαστίζει! Βουρκώνει ξανά... Αυτή τη φορά από 
χαρά. Τα δύο γράµµατα σχηµατίζουν µια… καρδιά;

Έψαχνε την απάντηση γύρω του, όµως εκείνη ήταν µέσα του. Ο Κατασκευαστής έβαλε τη φίρµα του στο 
δηµιούργηµά Του. Ο Θεός υπέγραψε µε το Όνοµά Του, το πιο ζωτικό όργανο του κορµιού του. Εκεί «στης 
καρδιάς τα φύλλα» που φωλιάζει η αγάπη, εκεί ο Θεός. Εκεί η υπογραφή για την πιο ακριβή αγοραπωλησία· 
ελευθερία µε αντάλλαγµα Αίµα. Ό,τι πληρώσεις παίρνεις.

1 Μίλτος Πασχαλίδης, «Οι ντοµάτες» 2003

Η υπογραφή του Θεού
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ελευθερία µε αντάλλαγµα Αίµα. Ό,τι πληρώσεις παίρνεις.
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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 
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«Γκρεµίστε όλη την Ελλάδα σε 
βάθος 100 µέτρων. Αδειάστε όλα τα 
µουσεία σας, από όλον τον κόσµο. 
Γκρεµίστε καθετί Ελληνικό από όλο 
τον πλανήτη. Έπειτα σβήστε την Ελ-
ληνική γλώσσα από παντού. Από την 
ιατρική σας, τη φαρµακευτική σας. 
Από τα µαθηµατικά σας (γεωµετρία, 
άλγεβρα, χηµεία). Από τη φυσική σας, 
χηµεία. Από την αστρονοµία σας. Από 
την πολιτική σας. Από την καθηµερι-
νότητά σας. ∆ιαγράψτε τα µαθηµατι-
κά, διαγράψτε κάθε σχήµα, κάντε το 
τρίγωνο-οκτάγωνο, την ευθεία-καµπύ-
λη, σβήστε τη γεωµετρία από τα κτίρια 
σας, τους δρόµους σας, τα παιχνίδια 

σας, τα αµάξια σας. Σβήστε την ονο-
µασία κάθε ασθένειας και κάθε φαρ-
µάκου, διαγράψτε τη δηµοκρατία και 
την πολιτική. ∆ιαγράψτε τη βαρύτητα 
και φέρτε το πάνω κάτω, αλλάξτε τους 
δορυφόρους σας να έχουν τετράγω-
νη τροχιά, αλλάξτε όλα τα βιβλία σας 
(γιατί παντού θα υπάρχει και έστω 
µια ελληνική λέξη), σβήστε από την 
καθηµερινότητα σας κάθε ελληνική 
λέξη, αλλάξτε τα ευαγγέλια, αλλάξτε 
το όνοµα του Χριστού που και αυτό 
βγαίνει από τα Ελληνικά και σηµαίνει 
αυτός που έχει το χρίσµα. Αλλάξτε 
και το σχήµα κάθε ναού (να µην έχει 
την ελληνική γεωµετρία), σβήστε το 

Μέγα Αλέξανδρο, σβήστε όλους τους 
Μυθικούς και Ιστορικούς ήρωες, 
αλλάξτε την παιδεία σας, αλλάξτε το 
όνοµα της ιστορίας, αλλάξτε τα ονόµα-
τα στα πανεπιστήµια σας, αλλάξτε τον 
τρόπο γραφής σας, χρησιµοποιήστε 
τον αραβικό, διαγράψτε τη φιλοσοφία, 
διαγράψτε, διαγράψτε, διαγράψτε.

Θα πείτε «δε γίνεται». Σωστά, δε 
γίνεται, γιατί µετά δε θα µπορείτε 
να στεριώσετε ούτε µία πρόταση! ∆ε 
γίνεται να σβήσει η Ελλάδα, ο Έλλη-
νας, η προσφορά του πάνω σ΄ αυτόν 
τον πλανήτη! Η πρόκληση πάντως 
ισχύει.» 

Jean Richepin

Τα τελευταία χρόνια µε επίκεντρο 
την οικονοµική κρίση, ακούµε συ-
νεχώς να λέγονται διάφορα για τη 
θέση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Αναρωτιούνται πολλοί, αν 
είναι η Ελλάδα κοµµάτι της ΕΕ, αν 
µπορεί η ΕΕ χωρίς την Ελλάδα και 
τα’ αντίστροφο. Και αν βγούµε από 
το Ευρώ; Και αν βγούµε από την 
Ευρώπη; Ήµασταν ποτέ ευρωπαίοι; 
Θέλαµε ποτέ να γίνουµε;

Πολλή µελάνη έχει χυθεί εδώ και 
δεκαετίας. Η τωρινή κατάσταση της 
Ελλάδας απλώς κάνει τα ερωτήµατα 
ξανά επίκαιρα µε νέα µορφή. Όλες 
αυτές τις δεκαετίες η Ελλάδα, µέσα 
από επιδοτήσεις, προγράµµατα και 

πολιτικές δέχθηκε γενναία στήριξη. 
Σπουδαία έργα που κάνουν την κα-
θηµερινότητά µας πιο εύκολη και το 
βιοτικό µας πιο ανεβασµένο δεν θα 
υπήρχαν χωρίς τη συνδροµή της ΕΕ. 
Είναι όµως γεγονός ότι και η ίδια η 
ΕΕ σήµερα βρίσκεται σε µια αναζή-
τηση του εαυτού της στο εσωτερικό 
αλλά και το παγκόσµιο γίγνεσθαι. Η 
ανάδειξη της Κίνας ως οικονοµικής 
υπερδύναµης, η επανεµφάνιση της 
Ρωσίας στο προσκήνιο και η σχέση 
µε τις ΗΠΑ στο εξωτερικό, σε συνδυ-
ασµό µε την οικονοµική κατάρρευση 
κάποιων κρατών µελών που απειλεί 
ως ντόµινο και τα υπόλοιπα, σηµα-
τοδοτεί για την γηραιά ήπειρο την 

ανάγκη επαναπροσδιορισµού της 
ταυτότητάς της. Η αµιγώς οικονο-
µική Ένωση, κάνει εδώ και χρόνια 
βήµατα για την πολιτική Ένωση 
και οδεύει προς την οµοσπονδιο-
ποίησή της, τη δηµιουργία δηλαδή 
ενός ενιαίου ευρωπαϊκού κράτους 
σύµφωνα µε το µοντέλο των ΗΠΑ

1
. 

Το οµοσπονδιακό µοντέλο θα απα-
σχολήσει πολύ στο µέλλον τις συ-
ζητήσεις µας και τις επιλογές µας 
αφού ταυτόχρονα θα σηµαίνει το 
τέλος του έθνους-κράτους όπως το 
ξέραµε. Επειδή όµως µε τα αρνητι-
κά δηµοψηφίσµατα των Γάλλων και 
των Ολλανδών για το ευρωπαϊκό σύ-
νταγµα η προοπτική της οµοσπον-
διοποίησης φαίνεται ακόµα µακριά, 
δεν θα διακινδυνεύσουµε ακόµα 
κάνοντας προβλέψεις. Στόχος του 
αφιερώµατος είναι να αναδείξει τις 
αρχές και τις αξίες µε τις οποίες ξε-
κίνησε το εγχείρηµα της Ένωσης, τις 
χριστιανικές της καταβολές και την 
θέση µας σ’ αυτήν όπως οι Έλληνες 
σε Ελλάδα και Ευρώπη τη βιώνουν. 

1  βλ. και δήλωση στον τύπο ότι "η 
κρίση ενισχύει τα εχθρικά συναι-
σθήµατα στην Ευρώπη, ενώ απο-
µακρύνει το όραµα της ευρωπαϊκής 
ενοποίησης" του πρώην Προέδρου 
του Eurogroup και Πρωθυπουργού 
του Λουξεµβούργου κ. Ζαν-Κλοντ 
Γιούνκερ.

Η Ενωµένη Ευρώπη µπροστά 
σε νέα δεδοµένα
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1  βλ. και δήλωση στον τύπο ότι "η 
κρίση ενισχύει τα εχθρικά συναι-
σθήµατα στην Ευρώπη, ενώ απο-
µακρύνει το όραµα της ευρωπαϊκής 
ενοποίησης" του πρώην Προέδρου 
του Eurogroup και Πρωθυπουργού 
του Λουξεµβούργου κ. Ζαν-Κλοντ 
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Συνέντευξη µε τον 
Σεβ. Μητροπολίτη 
Αχαΐας, κ. Αθανάσιο
∆ιευθυντή του Γραφείου της 
Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της 
Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση

«Π»: Ελάχιστοι γνωρί-
ζουν ότι η Εκκλησία της 
Ελλάδος έχει «φωνή» σε 
θεσµικό επίπεδο στην 
Ε.Ε. Πείτε µας δύο λόγια 
για την δηµιουργία, τους 
στόχους και τις δραστη-
ριότητες του Γραφείου.

κ. Αθ.: Η ίδρυση του Γραφείου της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), το Συµβούλιο της Ευρώπης και την Ουνέσκο ήταν από τις πρώτες 
ενέργειες του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κυρού Χριστοδούλου 
µετά την ενθρόνισή του, το έτος 1998. Εκείνος θέλησε η Εκκλησία της Ελλάδος, δηλαδή η 
Εκκλησία του µόνου τότε κατά την πλειοψηφία των κατοίκων του Ορθόδοξου κράτους µέ-
λους της ΕΕ, να έχει επίσηµη παρουσία στις Βρυξέλλες. Με σκοπό η παρουσία αυτή να είναι 
ευπρόσωπη, η Εκκλησία της Ελλάδος αγόρασε ένα παλιό κτήριο στις Βρυξέλλες, το οποίο 
ανακαίνισε και το 2003 εγκαινίασε ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος. Στη δεκαπενταετία που διέρρευσε 
από την ίδρυσή του το Γραφείο ως εξειδικευµένη υπηρεσία στη διάθεση της Ιεράς Συνόδου 
της Εκκλησίας της Ελλάδος διοργάνωσε διεθνή συνέδρια, εξέδωσε συλλογικούς επιστηµο-
νικούς τόµους µε άρθρα ειδικών πάνω σε θέµατα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, δηµιούργησε 
την ιστοσελίδα του (www.regue.org) για την ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων, συνεργά-
σθηκε µε το αντιπροσωπευτικό Όργανο της Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας για τα θέµατα της 
ΕΕ (COMECE) καθώς και µε το Συµβούλιο των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών (ΚΕΚ), οργάνωσε 
ενηµερωτικές επισκέψεις στελεχών της Εκκλησίας της Ελλάδος σε θεσµικά Όργανα της ΕΕ 
στις Βρυξέλλες (Ευρωβουλή και Ευρωπαϊκή Επιτροπή), συνεργάζεται µε πολλά στελέχη των 
Οργάνων αυτών καθώς και µε την Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην ΕΕ, 
συµµετέχει σε συγκεκριµένες εργασίες του Συµβουλίου της Ευρώπης στο Στρασβούργο και 
παρακολουθεί θέµατα ειδικού ενδιαφέροντος της αρµοδιότητας της Ουνέσκο, στο Παρίσι. 
Επίσης συνεργάζεται µε το Οικουµενικό Πατριαρχείο και το Αντιπροσωπευτικό Γραφείο του 
στις Βρυξέλλες. Για την ευρύτερη δυνατή παρουσία Ορθοδόξων στις Βρυξέλλες και µε την 
πεποίθηση ότι «η ισχύς εν τη ενώσει» εκτός του Οικουµενικού µας Πατριαρχείου και της 
Εκκλησίας της Ελλάδος έχουν ιδρύσει αντίστοιχα Γραφεία Αντιπροσωπειών τα Πατριαρχεία 
της Ρωσίας και της Ρουµανίας καθώς και η Εκκλησία της Κύπρου. Τα πέντε αυτά Γραφεία 
Αντιπροσωπειών Ορθοδόξων Εκκλησιών που λειτουργούν σήµερα στις Βρυξέλλες συµµετέ-
χουν σε ένα δικό τους αντιπροσωπευτικό Όργανο, το CROCEU. Στην ιστοσελίδα του Γραφείου 
µας οι ενδιαφερόµενοι θα βρουν πολλά άλλα ενηµερωτικά στοιχεία, τα οποία, µάλιστα, ήδη 
έχουν λάβει υπόψη τους αρκετοί Ευρωπαίοι ερευνητές, που έχουν εκπονήσει διδακτορικές 
διατριβές ή µεταπτυχιακές εργασίες σε διάφορες γλώσσες µε θέµα την δραστηριότητα των 
Αντιπροσωπειών Ορθοδόξων και άλλων Εκκλησιών στις Βρυξέλλες.
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κ. Αθ.: Η ερώτησή σας έχει στην πραγµατικότητα τρία µέρη. Το πρώτο αγγίζει το τερά-
στιο θέµα των συµβόλων και του ρόλου τους στην ιστορία και πιο συγκεκριµένα στην ΕΕ. Το 
δεύτερο µέρος έχει να κάνει µε την θέση της ΕΕ έναντι των θρησκειών. Και το τρίτο µέρος 
αναφέρεται στο άρθρο 17 της λεγόµενης Συνθήκης της Λισσαβόνας. Όσο µπορώ πιο σύντοµα 
θα σας απαντήσω και στα τρία αυτά ζητήµατα.

Α΄) Το κρίσιµο θέµα των συµβόλων δεν ήταν ποτέ απλό, αφού συχνά οι ιδεολογικές 
αντιπαραθέσεις χρησιµοποίησαν διάφορα σύµβολα για να καταλήξουν ακόµα και σε αιµα-
τηρές συγκρούσεις. Θυµίζω ότι ο σταυρός, το κύριο χριστιανικό σύµβολο, εµφανίζεται δειλά 
για πρώτη φορά σε ασηµένιο µετάλλιο της εποχής του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του 
Μεγάλου (το 317). Αυτό το γεγονός, ως γνωστόν, δεν ήταν η αρχή µιας ανέφελης πορείας 
του συµβόλου του σταυρού. Τον όγδοο αιώνα ο αυτοκράτορας Λέων Γ΄ ο Ίσαυρος διέταξε 
την αποκαθήλωση του εσταυρωµένου από δηµόσιο χώρο και πυροδότησε έτσι την έριδα της 
Εικονοµαχίας, που απασχόλησε την αυτοκρατορία των Ρωµιών για περισσότερα από εκατό 
χρόνια. Χρειάσθηκε η µαρτυρική συχνά δραστηριότητα και γραφίδα επιφανών θεολόγων για 
να διατυπωθεί οριστικά η ορθόδοξη διδασκαλία περί των ιερών εικόνων και της βαθύτερης 
συµβολικής τους σηµασίας. 

Ειδικά για τον εσταυρωµένο οι αναγνώστες σας ίσως θυµούνται την τελική απόφαση 
(18.03.2011) του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου ∆ικαιωµάτων του ανθρώπου του Στρασβούργου, 
που δικαίωνε τα ιταλικά δηµόσια σχολεία και επέτρεπε την ανάρτηση του σταυρού στις αί-
θουσες διδασκαλίας. Η υπόθεση αυτή απασχόλησε την δικαιοσύνη πολλά χρόνια και άναψε 
τα πνεύµατα και την ιδεολογική αντιπαράθεση όχι µόνο στην Ιταλία, αλλά σε ολόκληρη την 
Ευρώπη. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να διαβάσουν το σχετικό µε αυτό το θέµα άρθρο του 
Βέλγου καθηγητή Silvio Marcus Helmons, το οποίο µεταφράσαµε στα ελληνικά και δηµοσι-
εύσαµε στην ιστοσελίδα µας (βλ. πιο πάνω), στην καταχώρηση ∆ελτία Τύπου/ Επικαιρότητα, 
έτος 2009, αρ. 35, µε τίτλο: «Θρησκευτικά σύµβολα και ευρωπαϊκή δικαιοσύνη».  

Ας σηµειωθεί επίσης εδώ ότι η  ΕΕ έχει στη σηµαία της, σε µπλε φόντο, δώδεκα κίτρινα 
αστέρια, τα οποία συµβολίζουν, κατά την επίσηµη εκδοχή, τα κράτη µέλη της Ενώσεως. ∆εν 
διαφεύγει όµως της προσοχής των ενηµερωµένων χριστιανών ότι το κεφάλι της γυναίκας 
που αναφέρει το 12ο κεφάλαιο του βιβλίου της Αποκαλύψεως και που, κατά την ερµηνεία 
των Πατέρων της Εκκλησίας µας, δεν είναι άλλη από την Παναγία, στόλιζε «στέφανος αστέ-
ρων δώδεκα» (12, 1). Έτσι, στο επισηµότερο ευρωπαϊκό σύµβολο διασώζεται κάτι από την 
χριστιανική παράδοση, έστω και αν δεν οµολογείται επίσηµα λόγω της πολυπολιτισµικής 
πραγµατικότητας που επικρατεί στην ΕΕ και της ανάγκης να µην πληγωθεί η ευαισθησία 
διαφόρων ιδεολόγων. 

Β΄) Το δεύτερο θέµα, για την στάση της ΕΕ έναντι των θρησκειών, έχει µεγάλο ενδιαφέρον, 
όπως καταδεικνύει η εκτενής βιβλιογραφία που οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να συµβουλευθούν 
ξεκινώντας από το διαδίκτυο. Ας σηµειωθεί εδώ ότι το ευρωβαρόµετρο της Ευρωστατιστικής 
Υπηρεσίας έδειξε ότι το 2010 οι µισοί Ευρωπαίοι πιστεύουν ότι υπάρχει ένας θεός (όχι ανα-
γκαία ο Τριαδικός Θεός) και οι άλλοι µισοί είναι αγνωστικιστές ή άθεοι. Οι Έλληνες ειδικά 
έρχονται τέταρτοι σε πίστη σε ένα θεό (µε ποσοστό 79%) µετά την Μάλτα (94%), την Ρουµανία 
(92%) και την Κύπρο (88%). Η Τσεχία, τελευταία σε θρησκευτικότητα ανάµεσα στις χώρες 
της ΕΕ, εµφανίζει µόλις ένα ποσοστό 16% των κατοίκων της που πιστεύουν στην ύπαρξη 
ενός θεού. Οι Ευρωπαίοι πολιτικοί έχουν να αντιµετωπίσουν, λοιπόν, µια διογκούµενη πραγ-
µατικότητα αποστασιοποίησης εκατοντάδων εκατοµµυρίων Ευρωπαίων από την πίστη των 
παραδοσιακών χριστιανών και από τις οµολογιακές κοινότητες. Οι µάζες αυτές στην Ευρώπη 
έχουν την δική τους αντιπροσωπευτική οργάνωση: την Ευρωπαϊκή Ανθρωπιστική Οµοσπονδία, 
η οποία είναι ιδιαίτερα επιθετική εναντίον όλων των παραδοσιακών χριστιανικών Εκκλησιών. 
Το 1994 ο Ζακ Ντελόρ, πρόεδρος τότε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θέλησε να δηµιουργήσει 
ένα φόρουµ διαλόγου  µεταξύ αφ’ ενός των οπαδών παραδοσιακών θρησκειών µε ιστορική 
παρουσία στην Ευρώπη και αφ’ ετέρου των ανθρωπιστών (το φόρουµ αυτό το ονόµασε 
«Μια ψυχή για την Ευρώπη»). Η απόπειρα απέτυχε και το φόρουµ διαλύθηκε στα µέσα της 
δεκαετίας του 2000, διότι οι ανθρωπιστές (ή τα µέλη των φιλοσοφικών και µη οµολογιακών 
οργανώσεων, όπως επικράτησε να λέγονται) φάνηκε ότι δεν είχαν διάθεση διαλόγου, αλλά 

«Π»: Πρόσφατα η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή αντιτά-
χθηκε στην πρόταση της 
Σλοβακίας να κόψει νό-
µισµα των 2 Ευρώ απει-
κονίζοντας τους Αγίους 
Κύριλλο και Μεθόδιο 
φέροντες φωτοστέφανο. 
Αντιθέτως το Ευρωπα-
ϊκό ∆ικαστήριο ∆ικαι-
ωµάτων του Ανθρώπου 
έχει κρίνει σύννοµη την 
παρουσία του Σταυρού 
στα σχολεία της Ιταλίας 
και παράνοµη την ενέρ-
γεια της British Airways 
να απαγορεύσει σε 
υπάλληλό της να φέρει 
τον Σταυρό σε εµφανές 
σηµείο. Πιστεύετε ότι η 
Ευρώπη, εν γένει, και 
η Ε.Ε. ειδικότερα έχουν 
µια αρνητική στάση 
απέναντι στις Θρησκείες 
ή τηρούν µια αυστηρή 
ουδετερότητα κρίνοντας 
κάθε πρόβληµα ad hoc; 
Το άρθρο 17 της Συνθή-
κης για την Λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης έχει ουσιαστικό 
αντίκτυπο στις σχέσεις 
µεταξύ Εκκλησιών και 
Ε.Ε.;
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ασίγαστη επιθυµία για άκριτη κατάκριση κυρίως της Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας, αλλά όχι 
µόνον αυτής. Έτσι φθάσαµε στον συµβιβασµό ενός κοινού παρονοµαστή ότι επίσηµη θέση 
της ΕΕ είναι η Χάρτα των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και η διασφάλιση του δικαιώµατος όλων 
ανεξαιρέτως να πιστεύουν ό, τι θέλουν αρκεί να µην παρενοχλούν τους άλλους, αρκεί να µην 
απειλείται η κοινωνική συνοχή. Αναγνώριση επικρατούσας ή υπερισχύουσας θρησκείας, 
όπως καταλαβαίνετε, αποκλείεται από τους ευρωπαϊκούς θεσµούς. Θυµίζω ότι όταν ο πάπας 
ζήτησε από την Άγκελα Μέρκελ να στηρίξει την επιθυµία των παραδοσιακών χριστιανικών 
Εκκλησιών να γίνει στο Σύνταγµα της Ευρώπης σαφής αναφορά στις χριστιανικές της ρίζες, η 
Γερµανίδα καγκελάριος υποσχέθηκε κατ’ αρχήν ότι θα ασκούσε την επιρροή της προκειµένου 
να πείσει τους Ευρωπαίους να δεχθούν το αίτηµα αυτό. Μπροστά όµως στην ογκώδη και 
εξαγριωµένη αντίδραση που σηµειώθηκε, µπροστά στην κατηγορία ότι οι Εκκλησίες επιχει-
ρούσαν να επιβάλουν την ηγεµονία τους σε όλους τους Ευρωπαϊους, µπροστά στην απειλή 
να ναυαγήσει η ίδια η διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης, η Μέρκελ υποχώρησε και 
τελικά δεν έγινε καµιά αναφορά στις χριστιανικές καταβολές της Ευρώπης. Αυτό δεν σηµαίνει 
ότι υπάρχει εχθρότητα της ΕΕ έναντι των θρησκειών σε θεσµικό επίπεδο ούτε βέβαια ότι 
επικρατεί µια στάση ουδετερότητας. Στο άρθρο 17 της Συνθήκης της Λισσαβόνας λέγεται ρητά 
ότι «η Ένωση σέβεται και δεν θίγει το καθεστώς που έχουν σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο 
οι Εκκλησίες και οι θρησκευτικές ενώσεις ή κοινότητες στα κράτη µέλη». Ακόµα αναφέρεται 
ρητά ότι «η Ένωση σέβεται παροµοίως το καθεστώς των φιλοσοφικών και µη οµολογιακών 
οργανώσεων». Αυτό δεν είναι ουδετερότητα, αλλά πρόνοια του ευρωπαϊκού δικαίου να 
αναγνωρίσει µια πραγµατικότητα  στην ευρωπαϊκή κοινωνία, την οποία και αναλαµβάνει 
να περιφρουρήσει προς το συµφέρον όλων των πολιτών. Πέρα από αυτό όµως, εννοείται ότι 
για τους χριστιανούς είναι επιτακτικό καθήκον σήµερα να δείξουµε πόσο σηµαντικό είναι η 
ευαγγελική αγάπη να λάµψει ως µόνη αχτίδα ελπίδας στον κόσµο. Αυτό όµως αποκλείεται 
να επιβληθεί µε νοµικό τρόπο. Αντίθετα χρειάζεται οι χριστιανοί να πείσουµε µε τον λόγο 
και τη ζωή µας ότι αυτό που πιστεύουµε έχει αξία για όλους. Χωρίς ιεραποστολικό πνεύµα 
µαθητείας και µετάνοιας δεν θα πετύχουµε τίποτα.

Γ΄) Το άρθρο 17 της λεγόµενης Συνθήκης της Λισσαβόνας (η οποία, θυµίζω, ισχύει επί-
σηµα από 1ης ∆εκεµβρίου 2009) σηµειώνω εδώ σύντοµα ότι έχει µεγάλη σηµασία για τους 
χριστιανούς για δυο κυρίως λόγους. Πρώτον, διότι εισάγει για πρώτη φορά στο ευρωπαϊκό 
δίκαιο µε επίσηµο τρόπο τον όρο «Εκκλησία». Και δεύτερον, διότι θεσπίζει ρητά ότι «η Ένω-
ση διατηρεί ανοικτό, διαφανή και τακτικό διάλογο µε τις Εκκλησίες... αναγνωρίζοντας την 
ιδιαίτερη ταυτότητα και συµβολή τους». Στο πνεύµα του άρθρου αυτού και εφαρµόζοντάς 
το ο σηµερινός πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόσο συνα-
ντάται από το 2005 τακτικά µε ανώτατους εκκλησιαστικούς και θρησκευτικούς ηγέτες και 
αντιπροσώπους. Η πρόοδος που σηµειώθηκε είναι σαφής, αν λάβει κανείς υπόψη του ότι ο 
προκάτοχος του κ. Μπαρόσο, ο κ. Ροµάνο Πρόντι, ενσυνείδητο µέλος της Ρωµαιοκαθολικής 
Εκκλησίας, δεν θέλησε ποτέ να έχει ένα επίσηµο διάλογο µε θρησκευτικούς εκπροσώπους, 
αν και συναντήθηκε πολλές φορές επιλεκτικά µε θρησκευτικούς ηγέτες προκαλώντας πάντα 
οξύτατη αντίδραση οπαδών µη οµολογιακών οργανώσεων. 

Όσα σας ανέφερα πιστεύω ότι κατέδειξαν επαρκώς ότι η ΕΕ, χωρίς να αναγνωρίζει 
προνόµια ιδιαίτερα στους χριστιανούς, ενθαρρύνει τον διάλογο µεταξύ των πολιτών της 
Ευρώπης και η στάση της δεν µπορεί να πει κανείς σοβαρά ότι χαρακτηρίζεται σήµερα από 
εχθρότητα ή ουδετερότητα έναντι της θρησκείας ή της Εκκλησίας. Όσοι παρακολουθήσαµε 
την ζύµωση και τον αγώνα για να περιληφθεί το άρθρο 17 στη Συνθήκη, θυµόµαστε την λυσ-
σαλέα αντίδραση των οπαδών των µη οµολογιακών τάσεων, που φώναζαν στην Ευρωβουλή 
να τους αφήσουν οι Εκκλησίες ήσυχους να κάνουν την δουλειά τους και ότι η θρησκευτική 
πίστη ή οι πεποιθήσεις είναι αυστηρά ιδιωτική υπόθεση, η οποία δεν πρέπει να απασχολεί 
καθόλου την ΕΕ! Από τότε, ασφαλώς, έχει κυλήσει πολύ νερό κάτω από την γέφυρα της ΕΕ.

  
(τη συνέχεια της συνέντευξης µπορείτε να διαβάσετε στο επόµενο τεύχος)

Επιµέλεια:
Αλέξιος Βλάχος

∆ικηγόρος, MSc
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Eυρωπαϊκή Ένωση: 
από το χθες στο σήµερα
Eυρωπαϊκή Ένωση: Eυρωπαϊκή Ένωση: 

Την επαύριο της λήξης του Β’ 
Παγκοσµίου πολέµου η Ευρώπη 
ήταν µια εξαντληµένη ήπειρος. 
Είχε βιώσει δύο Παγκόσµιους 
πολέµους µέσα σε µικρό χρονικό 
διάστηµα (Α’ Παγκόσµιος πόλεµος 
1914-1918, Β’ Παγκόσµιος Πόλε-
µος 1939-1945), που επέφεραν στις 
χώρες που συµµετείχαν τεράστιες 
υλικές καταστροφές, ανθρώπινες 
απώλειες, πτώση της παραγωγής, 
νοµισµατική κατάρρευση, πολι-
τιστική καθυστέρηση, καθώς και 
ηθική και αξιακή κρίση. Παράλλη-
λα, την περίοδο που προσπαθού-
σε να επουλώσει τις πληγές  του 
“Μεγάλου Πολέµου” (όπως αρχικά 
είχε ονοµαστεί ο Α’ Παγκόσµιος 
Πόλεµος), κατά τη διάρκεια του 

µεσοπολέµου, η Ευρώπη είχε να 
αντιµετωπίσει την παγκόσµια οι-
κονοµική ύφεση του 1929, η οποία 
αν και ξεκίνησε από τις Ηνωµένες 
Πολιτείες Αµερικής τη λεγόµενη 
“Μαύρη Πέµπτη”, δεν άργησε να 
εξαπλωθεί παγκοσµίως. 

Όταν, λοιπόν, η ανατολική Ευ-
ρώπη αποτελούσε µέρος της Σο-
βιετικής Ένωσης και ζούσε κάτω 
από κοµµουνιστικό καθεστώς, η 
φιλελεύθερη δυτική Ευρώπη συ-
νειδητοποιεί ότι πρέπει να πάρει 
την κατάσταση στα χέρια της και 
να µεριµνήσει για το µέλλον της, 
αποφασισµένη να αποτρέψει την 
επανάληψη ενός ακόµα πολέµου. 
Ο Γάλλος οικονοµικός και πολιτικός 
σύµβουλος Ζαν Μονέ (1888-1979) 

που αφιέρωσε τη ζωή του στην 
ιδέα της ευρωπαϊκής ολοκλήρω-
σης και θεωρείται ο αρχιτέκτονας 
της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης είχε 
δηλώσει: «∆εν θα υπάρξει ειρήνη 
για την Ευρώπη, αν τα κράτη συνε-
χίζουν να βασίζονται στην εθνική 
κυριαρχία. Οι χώρες της Ευρώπης 
είναι πολύ µικρές για να εγγυηθούν 
στους πολίτες τους την αναγκαία 
ευηµερία και την κοινωνική πρόο-
δο. Τα κράτη της Ευρώπης θα πρέ-
πει να επιλέξουν τη συνεργασία και 
την οµοσπονδιακή µορφή». Έτσι, 
µέσα στο πλαίσιο των σκέψεων 
για την ενοποίηση της Ευρώπης, 
στις 9 Μαΐου 1950 ο Γάλλος 
υπουργός Εξωτερικών, Ροµπέρ 
Σουµάν, προτείνει σε ένα σύ-

από το χθες στο σήµερα

Την επαύριο της λήξης του Β’ µεσοπολέµου, η Ευρώπη είχε να που αφιέρωσε τη ζωή του στην 

Μέσω της ένωσης των κρατών διατηρήθηκε η ειρή-
νη και η σταθερότητα στην Ευρώπη και δεν είναι 
τυχαίο ότι το φέτος το νοµπέλ ειρήνης δόθηκε στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ιστορική µνήµη σηµαίνει 
ειρήνη και ειρήνη σηµαίνει ενωµένη Ευρώπη.
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ντοµο κείµενο τη δηµιουργία 
µιας Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Άνθρακα και Χάλυβα, τα µέλη 
της οποίας θα διαχειρίζονται 
από κοινού την παραγωγή τους. 
Στη ∆ιακήρυξή του χαρακτηριστι-
κά αναφέρει: “Η παγκόσµια ειρήνη 
δεν µπορεί να διατηρηθεί αν δεν 
αναληφθούν δηµιουργικές προ-
σπάθειες ανάλογες των κινδύνων 
που την απειλούν”, “Η από κοινού 
διαχείριση της παραγωγής άνθρακα 
και χάλυβα θα αλλάξει το πεπρωµέ-
νο αυτών των περιοχών που επί 
µακρόν ασχολούνταν µε την κα-
τασκευή όπλων για πολέµους, των 
οποίων υπήρξαν σχεδόν µονίµως 
τα θύµατα”. Η 9η Μαΐου εορτάζε-
ται µέχρι και σήµερα ως “Ηµέρα 
της Ευρώπης”, επειδή αποτέλεσε 
το πρώτο βήµα για τη δηµιουργία 
της Ενωµένης Ευρώπης. 

Καθώς οι σκέψεις για πολιτική 
ενοποίηση αποδείχτηκαν πολύ 

πρώιµες, γιατί τα έθνη-κράτη µέχρι 
τότε ήταν αυτόνοµα, υποστηρίχτη-
κε πως θα ήταν προτιµότερο να 
δοκιµαστεί µία οικονοµική ενοποί-
ηση και αργότερα, αν η τελευταία 
επιτύχει, να προχωρήσουν και 
σε πολιτική. Έτσι, η διακήρυξη 
του Σουµάν είχε ως αποτέλεσµα 
τη δηµιουργία της Ευρωπαϊκής 
Ενότητας Άνθρακα και Χάλυβα 
(ΕΚΑΧ) το 1952, η οποία επρό-
κειτο να διαρκέσει για 50 χρόνια 
ή να απορροφηθεί από άλλη συν-
θήκη (σήµερα απορροφήθηκε από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση). Σε αυτή 
συµµετείχαν οι έξι (ιδρυτικές) 
χώρες, Γαλλία, Γερµανία, Ιταλία, 
Βέλγιο και Λουξεµβούργο και οι 
Κάτω Χώρες (Ολλανδία).

 Λίγα χρόνια αργότερα, το 1957 
µε τη Συνθήκη της Ρώµης δηµι-
ουργείται από τις έξι ιδρυτικές 
χώρες η Ευρωπαϊκή Κοινότητα 

Ατοµικής Ενέργειας, καθώς και η 
Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα 
(ΕΟΚ), η οποία τίθεται σε ισχύ την 
1η Ιανουαρίου 1958 µε σκοπό τη 
δηµιουργία ενός ενιαίου χώρου 
χωρίς εσωτερικά σύνορα που 
θα επέτρεπε την ελεύθερη µετα-
κίνηση εµπορευµάτων, προσώ-
πων, υπηρεσιών και κεφαλαί-
ων και την ίδρυση µιας κοινής 
οικονοµικής και νοµισµατικής 
ένωσης µε τη µελλοντική προ-
οπτική ενός κοινού νοµίσµατος. 
Την ίδια χρονιά µε πρωτοβουλία 
του Ηνωµένου Βασιλείου δηµι-
ουργείται η Ευρωπαϊκή Ζώνη 
Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), 
ένας οργανισµός που ιδρύεται µε 
σκοπό την προώθηση των ελεύθε-
ρων συναλλαγών των µελών της (σε 
αυτόν συµµετέχουν και µια σειρά 
από µικρότερες χώρες εκτός από 
τις ιδρυτικές). Παράλληλα, από το 
1958 ξεκινά και η διεύρυνση των 

µελών της ενωµένης Ευρώπης και 
έτσι από την Ευρώπη των έξι κα-
ταλήγουµε, µε µικρές διευρύνσεις, 
το 1986 στην Ευρώπη των δώδεκα 
(η Ελλάδα εντάσσεται το 1981). Η 
διεύρυνση, βέβαια, οδηγεί και στην 
εµβάθυνση της Ευρώπης  µε τη σύ-
ναψη νέων συνθηκών που στοχεύ-
ουν στον εµπλουτισµό της ένωσης. 
Συγκεκριµένα, το 1987 περνάµε 
στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη 
µε στόχο την εγκαθίδρυση ενιαίας 
αγοράς και τη θέσπιση πολιτικής 
συνοχής, ενώ το 1991 τίθεται σε 
ισχύ η Συνθήκη του Μάαστριχτ, 
η οποία θεσπίζει την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, τους κανόνες για τη δηµι-
ουργία του νέου νοµίσµατος (ευρώ, 
οικονοµική νοµισµατική ένωση) 
καθώς και την ενιαία εξωτερική 
πολιτική. 

∆ιεύρυνση και εµβάθυνση, λοι-
πόν, από το 1990 αρχίζουν να 

εναλλάσσονται, καθώς το 1995 από 
την Ευρώπη των δώδεκα φτάνουµε 
στην Ευρώπη των δεκαπέντε και 
δύο χρόνια µετά, το 1997 υπογρά-
φεται η Συνθήκη του Άµστερ-
νταµ, η οποία συµπληρώνει τη 
Συνθήκη του Μάαστριχτ. Επίσης, 
το 2000 θεσπίζεται η Συνθήκη 
της Νίκαιας, ενώ παράλληλα ξε-
κινά  η προσπάθεια δηµιουργίας 
του Ευρωπαϊκού Συντάγµατος, το 
οποίο τελικά δε θα ισχύσει ποτέ. Η 
αποτυχία του Συντάγµατος, όµως, 
δε θα αποτρέψει τη συνέχιση της 
διεύρυνσης που θα δώσει στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση τη σηµερινή µορ-
φή της, καθώς από το 2004 µέχρι 
το 2007 φτάνουµε στην Ευρώπη 
των 27 µελών. Την ίδια χρονιά, 
λοιπόν, υπογράφεται η Συνθήκη 
της Λισσαβόνας, (τίθεται σε ισχύ 
το 2009),η οποία περιέχει σε ένα 
µεγάλο ποσοστό τις µεταρρυθµίσεις 
του ευρωπαϊκού Συντάγµατος και 
είναι αυτή που εξακολουθεί να 
ισχύει µέχρι σήµερα και κατ’ επέ-
κταση βάσει αυτής λειτουργούν οι 
ευρωπαϊκοί θεσµοί.

Η Συνθήκη της Λισσαβόνας, 
αποκλίνοντας από το Ευρωπαϊκό 
Σύνταγµα επαναπροσδιορίζει το 
θεσµικό πλαίσιο της Ένωσης, 
ορίζοντας ως θεσµικά όργανά της 
α. το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, β. 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γ. 
το Συµβούλιο, δ. το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, ε. το ∆ικαστήριο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στ. 
Την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τρά-
πεζα (ΕΚΤ) και ζ. το Ελεγκτικό 
Συνέδριο. Από αυτούς οι τέσσερις 
πρώτοι αποτελούν τους βασικούς 
θεσµούς της ένωσης, οι οποίοι συ-
νεργάζονται στενά για να πετύχουν 
τους σκοπούς της. 

Τα όργανα της ΕΕ και οι αρ-
µοδιότητές τους

Ειδικότερα, στο Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο (αναφέρεται και ως 
διάσκεψη κορυφής) συµµετέχουν 
οι αρχηγοί των κρατών ή Κυβερνή-
σεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 

«Η παγκόσµια ειρήνη δεν µπορεί να διατηρηθεί αν 
δεν αναληφθούν δηµιουργικές προσπάθειες ανάλογες 
των κινδύνων που την απειλούν». Ρόµπερτ Σούµαν, 
∆ιακήρυξη 9 Μαΐου 1950.
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σηµαντικότερη θεσµική καινοτο-
µία της Συνθήκης της Λισσαβόνας 
είναι η δηµιουργία της θέσης στα-
θερού προέδρου στο Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο (σήµερα πρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου είναι ο 
Herman Van Rompuy), δηλαδή 
θεσπίζει την ύπαρξη ενός “αρ-
χηγού” της ενωµένης Ευρώπης 
υπερκείµενου των αρχηγών κρα-
τών και Κυβερνήσεων των κρα-
τών-µελών, γεγονός που δίνει 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα εξω-
τερικά συµβολικά χαρακτηριστικά 
ενός κρατικού µορφώµατος. Όσον 
αφορά το ρόλο του, το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο διαµορφώνει σε µεγάλο 
µέρος την πολιτική κατεύθυνση 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παίρ-
νει αποφάσεις σε όλα τα µεγάλα 
οικονοµικά θέµατα και σε θέµατα 
εξωτερικής πολιτικής.

Αντίθετα, η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή αποτελείται από είκοσι επτά 
επιτρόπους (ένας επίτροπος από 
κάθε κράτος-µέλος), όπου ο καθέ-
νας εκφράζει και λειτουργεί  όχι µε 
βάση τα συµφέροντα του έθνους-
κράτους από το οποίο προέρχεται, 
αλλά προσπαθεί να προωθήσει τα 
συµφέροντα ολόκληρης της Ένω-
σης. Εποµένως, η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή αποτελεί βασικό υπερεθνικό 
όργανο της ένωσης που παράλληλα 
είναι υπεύθυνο για την εφαρµογή 
του δικαίου και των πολιτικών της. 
Σήµερα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
επιτροπής είναι ο Ζοζέ Μανουέλ 
Μπαρόζο και ελληνίδα επίτροπος 
η Μαρία ∆αµανάκη.

Το Συµβούλιο των Υπουργών 
συνέρχεται σε δέκα διαφορετικές 
συνθέσεις (για παράδειγµα, Συµ-
βούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, 
Συµβούλιο Γενικών Υποθέσεων), 
σε καθεµιά από τις οποίες συµµε-
τέχουν οι αρµόδιοι υπουργοί κάθε 
κράτους-µέλους. Αποτελεί διακυ-
βερνητικό και όχι υπερεθνικό όργα-
νο, καθώς οι υπουργοί εκφράζουν 
τα συµφέροντα των κρατών από τα 
οποία προέρχονται. Επίσης, ασκεί 
νοµοθετική και δηµοσιονοµική 
εξουσία σε συνεργασία µε το Ευρω-

παϊκό Κοινοβούλιο και συντονίζει 
ή χαράζει τις γενικές πολιτικές των 
κρατών µελών. Επιπρόσθετα, µία 
από τις πιο σηµαντικές ρυθµίσεις 
της Συνθήκης της Λισσαβόνας εί-
ναι η θεσµοποίηση της Ευρωοµά-
δας (Eurogroup), δηλαδή των άτυ-
πων συναντήσεων των υπουργών 
Οικονοµικών των κρατών-µελών 
που συµµετέχουν στην Ευρωζώ-
νη (χωρών που έχουν υιοθετήσει 
το ενιαίο νόµισµα ευρώ), ώστε να 
συζητούνται οι ευθύνες που συνυ-
πέχουν στο θέµα του ενιαίου νοµί-
σµατος. Σε αυτές τις συναντήσεις 
συµµετέχουν, επίσης, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρι-
κή Τράπεζα.

Εξίσου σηµαντικός θεσµός είναι 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
οποίο αποτελεί το εκλεγµένο νο-
µοθετικό όργανο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. ∆ιαθέτει Πρόεδρο, του 
οποίου η θητεία διαρκεί για πέντε 
χρόνια, όπως και ολόκληρου του 
κοινοβουλίου, το οποίο εκλέγεται 
µε εκλογές που διεξάγονται την ίδια 
περίοδο στα κράτη-µέλη. Αποτελεί 
ένα νοµοθετικό όργανο, το οποίο 
παράγει το δίκαιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (κανονισµοί, οδηγίες και 
αποφάσεις) και ταυτόχρονα ελέγχει 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σχετικά µε το ∆ικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό 
µετέχει ένας δικαστής από κάθε 
χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Στόχος του είναι να διασφαλίσει 
την οµοιόµορφη εφαρµογή του 
δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σε όλα τα κράτη-µέλη της. Επίσης, 
διευθετεί τις νοµικές διαφορές µε-
ταξύ των κυβερνήσεων των χωρών 
µελών και των θεσµικών οργάνων 
της ΕΕ, ενώ αν κάποιο πρόσωπο, 
εταιρία ή οργανισµός θεωρούν ότι 
τα δικαιώµατά τους δεν έχουν γίνει 
σεβαστά από κάποιο όργανο της 
ένωσης µπορούν να προσφύγουν 
επίσης σε αυτό.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
(ΕΚΤ) έχει ως στόχο τη διατήρη-
ση της σταθερότητας της ενιαίας 
νοµισµατικής πολιτικής και του 

επιπέδου του πληθωρισµού στην 
Ευρωζώνη. Ωστόσο, η ίδια η Κε-
ντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα δεν 
µπορεί να είναι δανειστής χωρών, 
αλλά του τραπεζικού συστήµατος 
που βρίσκονται σε κρίση, καθώς 
δεν µπορεί να είναι µεροληπτική, 
δανείζοντας µία χώρα, όταν η Ευ-
ρωζώνη αποτελείται από 17.

Επιπρόσθετα, το Ελεγκτικό Συ-
νέδριο ελέγχει τα οικονοµικά της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγκεκριµέ-
να ελέγχει κάθε πρόσωπο ή οργα-
νισµό που διαχειρίζεται κονδύλια 
της Ένωσης. Έτσι, εάν οι ελεγκτές 
ανακαλύψουν περιπτώσεις απά-
της ή παρατυπίες ενηµερώνουν 
την OLAF, δηλαδή την Ευρωπαϊ-
κή Υπηρεσία Καταπολέµησης της 
Απάτης.

Παρ’ όλα τα σενάρια διάλυσής 
της, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχί-
ζει να παράγει έργο µέσω των θε-
σµών της, οι οποίοι µε τη συνεργα-
σία τους προωθούν τους σκοπούς 
της. Προσπαθεί να ανταπεξέλθει, 
όταν η οικονοµική κρίση συνεχίζει 
να πλήττει τα περισσότερα κράτη-
µέλη. Επιβιώνει αντιµετωπίζοντας 
µια κρίση µε διάφορες στρατηγικές 
και µηχανισµούς, την οποία δεν 
είχε προβλέψει και κατ’ επέκταση 
πριν ξεσπάσει δεν είχε έτοιµα τα 
όπλα της για να την πολεµήσει. 
Εποµένως, αν και δεν έχει πετύχει 
έως τώρα το βραχυπρόθεσµο στό-
χο της, δηλαδή την εξάλειψη της 
κρίσης, έχει επιτύχει το στόχο που 
είχε εξ αρχής και για τον οποίο 
ιδρύθηκε. Συγκεκριµένα, µέσω της 
ένωσης των κρατών διατηρήθηκε 
η ειρήνη και η σταθερότητα στην 
Ευρώπη και δεν είναι τυχαίο ότι 
το φέτος το νοµπέλ ειρήνης δόθη-
κε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί 
ιστορική µνήµη σηµαίνει ειρήνη 
και ειρήνη σηµαίνει ενωµένη Ευ-
ρώπη.

Επιµέλεια:
Άννα Ζερβού

Φοιτ. Τµηµ. Πολιτικής Επι-
στήµης & ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

ΕΚΠΑ
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Ελλάδα. Ευρωπαϊκή Ένωση. Κρίση. Μέλλον. Είναι πλέον λέξεις αναπόσπαστες κάθε συζήτησης που αφορά 
την Ευρώπη. Επειδή όµως οι απόψεις των «εντός των τειχών» Ελλήνων θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν 
µεροληπτικές, η «Π» ζήτησε τη γνώµη νέων που ζουν και δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό. «Ανήκοµεν εις 
την ∆ύσιν ή την Ανατολήν»; Όντες προβληµατισµένοι αιωνίως για την προς τα έξω εικόνα µας, πώς µπορεί 
να χαρακτηριστεί πλέον αυτή; «Ε.Ε., ώρα µηδέν» ή η  αρχή µιας «Νέας Ευρώπης»;

• Όνοµα ∆. ∆.
Χώρα - Πόλη Γερµανία, Αννόβερο
Ιδιότητα  ∆ιδακτορικός Φοιτητής
«Π» Ελλάδα : µέλος της Ευρώπης ή ο «φτωχός συγγενής»; 
Η Ελλάδα επιβάλλεται και συνάµα έχει την δυνατότητα να κάνει πολλά 
βήµατα προόδου. Η βιτρίνα της Ελλάδας στο εξωτερικό, ουσιαστικά εί-
µαστε εµείς, οι άνθρωποι της, εργαζόµενοι και φοιτητές, οι οποίοι παρά 
τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουµε στην χώρα µας, καταφέρνουµε µε 
τις γνώσεις µας και τις ικανότητες µας να πετύχουµε στους τοµείς µας 
και να αµβλύνουµε τον όποιο αρνητισµό των υπολοίπων Ευρωπαίων.  
«Π» Καθηµερινές ιστορίες «ανθελληνισµού» και «φιλελληνισµού».
Οι καθηµερινοί άνθρωποι έχουν µια περίεργη εικόνα για την Ελλάδα. 
Στους πανεπιστηµιακούς κύκλους κυριαρχεί πιο σφαιρική και αντικειµε-
νική οπτική. Όσο η κρίση καθίσταται «πιο Ευρωπαϊκή» τόσο οµαλοποι-
είται η εικόνα της χώρας µας. Πάντως προκαλεί εντύπωση το γεγονός 
ότι υπήκοοι «νέων» Κρατών - Μελών της Ε.Ε. έχουν πιο αυστηρή στάση 
απέναντι στην Ελλάδα απ’ ότι άλλοι των «παλαιότερων» Κρατών - Μελών.

• Όνοµα Α. Κ.
Xώρα - Πόλη Βέλγιο, Λιέγη
Ιδιότητα Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια
«Π» Ελλάδα : µέλος της Ευρώπης ή ο «φτωχός συγγενής»; 
Με την είσοδο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή οικογένεια, η χώρα µας 
ανήλθε και εξελίχθηκε σε πολλούς τοµείς. Μόνο όµως όταν ταξιδέψεις 
και ζήσεις στο εξωτερικό αντιλαµβάνεσαι ότι υστερούµε ακόµα των 
υπολοίπων Ευρωπαϊκών κρατών. Εξαιρώντας τις Ανατολικοευρωπαϊκές 
χώρες, οι εταίροι µας στην Ένωση µάς κατατάσσουν µετά την Ισπανία 
και την Πορτογαλία. 
«Π» Καθηµερινές ιστορίες «ανθελληνισµού» και «φιλελληνισµού».
 ∆εν θυµάµαι κάτι ιδιαίτερο. Γενικά, κυρίαρχη είναι η άποψη ότι εµείς 
είµαστε υπεύθυνοι για την κατάσταση της χώρας µας. «Αφού δε πλη-
ρώνατε τους φόρους σας καλά να πάθετε». Το τελευταίο διάστηµα που 
η κρίση πλησιάζει και τους ίδιους ασχολούνται όλο και λιγότερο µε την 
Ελλάδα. Μια φορά στην Γάνδη ένας υπαίθριος µικροπωλητής µάς κέρασε 
γλυκά λέγοντας µας ότι εµείς, οι νέοι. είµαστε το µέλλον της χώρας µας.   
«Π» Ευρωπαϊκή Ένωση και µέλλον: πορεία προς την διάλυση ή την 
οµοσπονδοποίηση; 
Σε περιόδους κρίσης όλοι τείνουν να κοιτούν τα του οίκου τους. Κανείς 
όµως δεν πιστεύει ότι η Ε.Ε. µπορεί να διαλυθεί. Υπάρχει η επιθυµία να 
συνυπάρχουµε µε τις διαφορετικότητες µας.  

Οι «Ανταποκριτές» της «Παρεµβολής» 
στην Ευρώπη γράφουν...
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• Όνοµα: Γ. Α.
Xώρα - Πόλη: Ηνωµένο Βασίλειο, Σκοτία, Γλασκώβη
Ιδιότητα: ∆ιδακτορικός Φοιτητής
«Π» Ελλάδα : µέλος της Ευρώπης ή ο «φτωχός συγγενής»;
Το µέλλον της Ελλάδας είναι συνυφασµένο µε το µέλλον της Ε.Ε.. ∆εν 
τίθεται ζήτηµα για το αν η Ελλάδα ανήκει στην Ε.Ε. - αυτό λύθηκε στα 
‘70s. Παρ’ όλα αυτά καλό θα ήταν να συµφιλιωθούµε µε την ιδέα ότι η 
χώρα µας ποτέ δεν θα καταφέρει να εισχωρήσει στον σκληρό πυρήνα της 
Ευρώπης. Η Ελλάδα ήταν και θα παραµείνει (εκτός κι αν συµβεί κάποιο 
οικονοµικό θαύµα στο εγγύς µέλλον) χώρα του Ευρωπαϊκού περιθωρίου, 
µε ό,τι αυτό συνεπάγεται: υπέρµετρος δανεισµός, ελλειµµατικό εµπορικό 
ισοζύγιο, χαµηλοί µισθοί, κλπ.
«Π» Καθηµερινές ιστορίες «ανθελληνισµού» και «φιλελληνισµού».
∆εν µπορώ να πω πως η καταγωγή µου ως τώρα επηρέασε κάποιον ξένο, 
θετικά ή αρνητικά. Στην καθηµερινότητα σίγουρα υπάρχουν πειράγµα-
τα για την οικονοµική µας κατάσταση, αλλά σε καµία περίπτωση δεν 
θα τα χαρακτήριζα ως ένδειξη «ανθελληνισµού». Αντίστοιχα, οι µόνοι 
«φιλέλληνες» που ξέρω είναι όσοι έχουν κάνει διακοπές στην Ελλάδα 
και εντυπωσιάστηκαν από τον ήλιο και τις παραλίες...
«Π» Ευρωπαϊκή Ένωση και µέλλον : πορεία προς την διάλυση ή την 
οµοσπονδοποίηση;
Ως Ευρωπαίοι δεν είµαστε ακόµα έτοιµοι για την δηµιουργία των «Ηνω-
µένων Πολιτειών της Ευρώπης». Υπάρχουν αρκετά σηµαντικά ζητήµατα 
που πρέπει πρώτα να διευθετηθούν και οι σχετικές διαπραγµατεύσεις 
θα διαρκέσουν χρόνια. Είµαι όµως απόλυτα βέβαιος πως το µέλλον της 
Ε.Ε. βρίσκεται στην πολιτική ενοποίηση των κρατών µελών.

• Όνοµα: ∆. Κ.
Χώρα - Πόλη: Ηνωµένο Βασίλειο, Αγγλία, Λονδίνο
Ιδιότητα: Εργαζόµενη στο Ανώτατο ∆ικαστήριο
«Π» Ελλάδα: µέλος της Ευρώπης ή ο «φτωχός συγγενής»;
Η εικόνα που βγαίνει για την Ελλάδα προς τα έξω τα τελευταία 3 χρό-
νια, κυρίως απ’ τα Μ.Μ.Ε. είναι πολύ κακή, αλλά νοµίζω ότι αυτό δεν 
οφείλεται µόνο στην οικονοµική κρίση, αφού κι άλλες χώρες της ΕΕ 
είναι στα όρια της πτώχευσης (π.χ Ισπανία), αλλά στο ότι θέλουν να 
κάνουν την Ελλάδα παράδειγµα προς αποφυγή για τις άλλες χώρες που 
έχουν πρόβληµα. 
«Π» Καθηµερινές ιστορίες «ανθελληνισµού» και «φιλελληνισµού».
Γενικά το κλίµα που επικρατεί δεν είναι κακό. Συνήθως έχουν καλά 
λόγια να πουν. Για την ιστορία µας, τα νησιά µας, το κλίµα και το φα-
γητό. Βεβαίως έχει τύχει να µας ρωτήσει οδηγός ταξί, αν έχουµε να 
πληρώσουµε την κούρσα, όταν αναφέραµε ότι είµαστε από την Ελλάδα…
«Π» Ευρωπαϊκή Ένωση και µέλλον : πορεία προς την διάλυση ή την 
οµοσπονδοποίηση;
Πιστεύω ότι η Ε.Ε. έχει βαλτώσει. Το όραµα των «Ηνωµένων Πολιτειών 
της Ευρώπης», αν µπορεί να πει κανείς ότι κάτι τέτοιο υφίσταται, απέχει 
πολύ µακριά από την πραγµάτωση του. Γενικά δίνεται η εντύπωση ότι 
η Ένωση αντιµετωπίζει τα προβλήµατα µέρα µε την µέρα χωρίς ένα 
µακροπρόθεσµο πλάνο.  

 3) Ευρωπαϊκή Ένωση και µέλλον : πορεία προς την διάλυση ή την 
οµοσπονδοποίηση; 
Το οικοδόµηµα της Ε.Ε. δεν έχει γερά θεµέλια και η κρίση το αποδει-
κνύει περίτρανα. Φοβάµαι ότι θα υπάρξει αναστολή των µηχανισµών 
ενοποίησης. Ένα πισωγύρισµα από την Ένωση στην Κοινότητα.  

Επιµέλεια:
Αλέξιος Βλάχος - ∆ικηγόρος, MSc
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«Αρχές και αξίες 
της Ευρώπης»

Ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρός Χριστό-
δουλος, ανάµεσα στην πολυδιάστατη ποιµαντική του φροντίδα, ασχολήθηκε 

ιδιαίτερα µε το ρόλο και το λόγο της Εκκλησίας και στην Ευρώπη, αναδει-
κνύοντας παράλληλα και τις χριστιανικές ρίζες της Ενωµένης Ευρώπης. 

Ως µνηµόσυνο στον µεγάλο αυτό Ποιµενάρχη, επιλέξαµε κάποια 
αποσπάσµατα από µια διαχρονικά επίκαιρη εισήγησή του από 

σχετικό Συνέδριο µε θέµα τις αρχές και τις αξίες της Ευρώπης.

«Αρχές και αξίες 
της Ευρώπης»

Ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρός Χριστό-
δουλος, ανάµεσα στην πολυδιάστατη ποιµαντική του φροντίδα, ασχολήθηκε 

ιδιαίτερα µε το ρόλο και το λόγο της Εκκλησίας και στην Ευρώπη, αναδει-
κνύοντας παράλληλα και τις χριστιανικές ρίζες της Ενωµένης Ευρώπης. 

Ως µνηµόσυνο στον µεγάλο αυτό Ποιµενάρχη, επιλέξαµε κάποια 
αποσπάσµατα από µια διαχρονικά επίκαιρη εισήγησή του από 

σχετικό Συνέδριο µε θέµα τις αρχές και τις αξίες της Ευρώπης.

«Γιατί η Ευρώπη;» Γιατί πρέ-
πει οι χριστιανοί να απασχολού-
νται µε την Ευρώπη, γιατί να 
συνέρχονται και να προβληµα-
τίζονται περί του µέλλοντός της. 
Οφείλω εδώ να τονίσω ότι µας απα-
σχολεί η Ευρώπη όχι µόνον επειδή 
είµαστε πολίτες της, αλλά πρωτί-
στως επειδή είµαστε χριστιανοί. 
∆ιότι, ασφαλώς ο χριστιανισµός 
δεν είναι ευρωπαϊκός, αλλά πά-
ντως η Ευρώπη είναι χριστιανική. 
Ο ρόλος της θρησκείας στην δι-
αµόρφωση του πολιτισµού είναι 
καθοριστικός, ανεξάρτητα από το 
γεγονός ότι δεν πιστεύουν όλοι οι 
άνθρωποι, ή δεν πιστεύουν µε τον 
ίδιο τρόπο. «Ο Ευρωπαίος», λέει ο 
Μπρωντέλ, «ακόµη κι αν είναι άθε-
ος, παραµένει δέσµιος µιας ηθικής 
και µιας αντίληψης που έχουν βα-
θειές ρίζες στη χριστιανική παρά-
δοση. Παραµένει χριστιανικής κα-
ταγωγής που έχασε την πίστη του». 

Πριν τον χριστιανισµό, η Ευρώ-
πη ήταν ένας καθαρά γεωγραφικός 
όρος. Οι κάτοικοί της διακρίνονταν 
σε αυτούς που ζούσαν εντεύθεν 
των συνόρων της αυτοκρατορίας ή 
της «οικουµένης» όπως την έλεγαν, 
και σε αυτούς που ζούσαν εκείθεν 
των συνόρων, και ονοµάζονταν γε-
νικώς «βάρβαροι». Σας θυµίζω ότι 

µέρος µόνον από τους κατοίκους 
της αυτοκρατορίας ήσαν ρωµαίοι 
πολίτες, άλλοι ήσαν µεν ελεύθεροι 
αλλά πολίτες της πατρίδας τους κι 
όχι ρωµαίοι (οι peregrini), άλλοι 
δεν είχαν καµιάν ιδιότητα πολίτη 
(οι dediticii), και µεγάλο µέρος του 
πληθυσµού ήσαν σκλάβοι. Ο χρι-
στιανισµός είναι αυτός που γκρέµι-
σε τις διακρίσεις, που απέρριψε τη 
διαίρεση του κόσµου σε βαρβάρους 
και µη, σε πολίτες και κατοίκους, σε 
ελεύθερους και δούλους. Ο χριστια-
νισµός είναι αυτός που ένωσε τους 
ανθρώπους σε µια κοινότητα, που 
τους ανεγνώρισε όλους ως αδελ-
φούς, παιδιά όλα του ενός Θεού. 
Ο Απόστολος Πέτρος χαρακτηρίζει 
τους χριστιανούς µε όρους πολι-
τειακούς: είµεθα «γένος εκλεκτόν, 
βασίλειον ιεράτευµα, έθνος άγιον», 
γράφει, για να καταδείξει µε έµφα-
ση την απαξίωση των διακρίσεων 
της αυτοκρατορίας και την ενότητα 
της Εκκλησίας.

Αλλά η εκκλησιαστική κοινότη-
τα από µόνη της δεν δηµιουργεί 
ένα νέο πολιτιστικό µόρφωµα. Χρει-
άζεται η κοινή παιδεία. Και αυτό 
έκανε η Εκκλησία. Οι αρχαίοι Ελ-
ληνες και Λατίνοι συγγραφείς δεν 
ενδιαφέρθηκαν για την χριστιανική 
γραµµατεία. Αλλά οι χριστιανοί εί-

χαν την αντίθετη κατεύθυνση. Η 
ελληνική παιδεία ουδέποτε απερρί-
φθη από τον Κύριο ή τους µαθητές 
Του, παρατηρεί ένας εκκλησιαστι-
κός ιστορικός. ∆εν πρόκειται όµως 
µόνο για µια παθητική αποδοχή. Ο 
Κλήµης ο Αλεξανδρεύς θα υποστη-
ρίξει ότι η ελληνική παιδεία είναι 
δώρο του Θεού: «εδόθη νόµος µεν 
και προφήται βαρβάροις, φιλοσο-
φία δε Έλλησι». Οι χριστιανοί ήσαν 
διδάσκαλοι ελληνικής παιδεύσεως. 
Αυτό θα εξοργίσει τον Ιουλιανό, και 
θα το απαγορεύσει, µε το επιχείρη-
µα ότι αφού είναι χριστιανοί δεν 
έχουν δικαίωµα να διδάσκουν Έλ-
ληνες παγανιστές. Ο Γρηγόριος ο 
Θεολόγος απέρριψε µε έντονο ύφος 
το επιχείρηµα, διατυπώνοντας τη 
θέση ότι τα κείµενα των Ελλήνων 
αποτελούν τη γραµµατεία κι όχι τη 
θρησκεία τους, και συνεπώς έχει 
κάθε λόγο ο χριστιανός και να τα 
µελετά και να τα διδάσκει . Αυτό 
το επιχείρηµα είναι το θεµέλιο της 
παιδείας που προσέφερε η Εκκλη-
σία στην Ευρώπη, θεµέλιο που 
ισχύει έκτοτε ακλόνητο. 

Αµέσως µόλις αναγνωρίστηκε ο 
χριστιανισµός, η Εκκλησία άρχισε 
τις πιέσεις προς την πολιτική ηγε-
σία, τον αυτοκράτορα και τους το-
πικούς άρχοντες, να άρχουν φιλαν-
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θρώπως και δικαίως. Ο Γρηγόριος 
ο Ναζιανζηνός απευθύνεται στον 
άρχοντα διδάσκοντάς τον: «Χριστώ 
συνάρχεις, Χριστώ και συνδιοικείς. 
Μίµησαι Θεού φιλανθρωπίαν. Τού-
το έχει µάλιστα θείον ο άνθρωπος, 
το εύ ποιείν». Ο δε µέγας Φώτιος, 
σε µια επιστολή του που θα έλεγα 
ότι συνιστά απάντησιν ενός Βυζα-
ντινού στον Machiavelli, διδάσκει 
τον νεαρό βασιλέα πως πρέπει 
να φέρεται, πώς να κρίνει και να 
αποφασίζει. Από την έξοχη αυτή 
επιστολή, αποσπώ µόνον µία φρά-
ση «Όσω δε τις προέχει τη αρχή, 
τοσούτω χρεωστεί πρωτεύειν και 
τη αρετή». Το αίτηµα της Εκκλησίας 
για την επιβολή του δικαίου, υπήρ-
ξε επίσης θεµελιώδους σηµασίας. 
Για την Ορθοδοξία, το αίτηµα αυτό 
είχε µετατραπεί κάπως σε απαίτη-
ση φιλανθρωπίας και δικαιοσύνης. 
Για την Εκκλησία της Ρώµης, όµως, 
ήταν πολύ πιο ουσιαστικό από την 
παιδεία. Η Ορθοδοξία ζούσε σε 
µια ισχυρή πολιτεία, όπου γενικά 
ίσχυε ο κανών δικαίου. Φυσικά, 
παραβιαζόταν από τους ισχυρούς. 
Το ουσιώδες όµως είναι ότι και οι 
παραβαίνοντες τον νόµο αισθάνο-
νταν την πράξη τους ως άδικη και 
προσπαθούσαν να δικαιολογηθούν. 
Αυτό, άλλωστε είναι το κριτήριο της 
συννόµου πολιτείας: όχι ότι δεν θα 
υπάρχουν παραβάτες, όχι ότι δεν 
θα διαφεύγουν από την τσιµπίδα 
του νόµου οι ισχυροί, αλλά ότι και 
µέσα στην ίδια τους τη συνείδηση 
θα αισθάνονται παραβάτες. 

Η Εκκλησία της Ρώµης, όµως, 
δεν ζούσε παρά µέσα σε άναρχη 
και ανασφαλή κατάσταση. Κι αυτό 
οφείλεται στο γεγονός ότι η ∆υτική 
αυτοκρατορία δεν άντεξε τις εισβο-
λές. Ο Πάπας Γρηγόριος ο Μέγας, 
κατενόησε ότι η διάπλαση του νέου 
κόσµου είναι έργο της Εκκλησίας 
Ρώµης, και ανέλαβε αµέσως την 
ευθύνη να µετατρέψει το χαοτικό 
περιβάλλον που δηµιούργησαν οι 
εισβολές σε respublica christiana. 
Είναι νοµίζω φανερό σε όλους, 
ότι ο Γρηγόριος κληρονόµησε την 
από µακρού υφέρπουσα αντίθεση 

µεταξύ Ανατολής και ∆ύσεως, κι 
ότι συνέλαβε τον κόσµο που ήθελε 
να δηµιουργήσει ως κόσµο ξένο 
προς την Ανατολική αυτοκρατο-
ρία. Οπωσδήποτε, εργάστηκε για 
να µεταδώσει το χριστιανισµό τόσο 
στους εισβολείς όσο και στους λα-
ούς του Βορρά, κι ακόµη, να καθιε-
ρώσει τον κανόνα δικαίου, µια κοι-
νή γλώσσα και µια κοινή παιδεία. 
∆ικαίως λοιπόν αναγνωρίζεται ο 
ρόλος του στη διαµόρφωση του 
ευρωπαϊκού κόσµου. Θα πρέπει, 
όµως, να µνηµονεύσουµε εδώ τους 
άγιους Πατέρες Βενέδικτο, Κύριλλο 
και Μεθόδιο, αλλά και όλους τους 
ιεραποστόλους, που µε το έργο τους 
έκαναν την Ευρώπη χριστιανική 
και της έδωσαν την ενιαία συνεί-
δηση την οποία έκτοτε έχει. 

Αποτέλεσµα αυτού του έργου 
της Εκκλησίας είναι ότι το αίτηµα 
της ενότητος της Ευρώπης έµεινε 
ζωντανό, παρά την αποτυχία του 
σχεδίου σύνθεσης µιας διακρατικής 
κοινότητας στη ∆ύση, και παρά το 
γεγονός ότι το Βυζαντινό κράτος 
υπέκυψε τελικά στην παράλληλη 
επίθεση του Ισλάµ και της ∆υτικής 
Ευρώπης. Υπέκυψε, αλλά σε όλους 
τους αιώνες της ζωής του, ακόµη 
κι όταν ήταν ακρωτηριασµένο, δεν 
έπαυε να είναι στη συνείδηση των 
∆υτικών «η πρότυπος συµπολιτεί-

α»,δεν έπαυε να εµπνέει όλους τους 
Ευρωπαίους. Για τον ίδιο λόγο οι 
Βυζαντινοί δεν διετύπωναν ως όρα-
µα τη χριστιανική κοινοπολιτεία: 
επειδή ακριβώς αισθάνονταν ότι 
ήδη τη ζούσαν. 

Το αίτηµα της ένωσης το βλέ-
πουµε να περιγράφει τον πνευµατι-
κό ορίζοντα της ∆υτικής Ευρώπης, 
ακόµα κι όταν αυτοί που το διατυ-
πώνουν είναι αντιεκκλησιαστικοί. 
Χαρακτηριστικό παράδειγµα ο ∆ά-
ντης, που παρά τον σφοδρό αντι-
παπισµό του, Ιταλός αυτός, ζητά 
την ένωση της Ευρώπης υπό την 
Γερµανία. Το βλέπουµε στον µαθητή 
τού µεγάλου Θωµά του Ακινάτη, 
Pierre Du Bois, στον χουσσίτη βα-
σιλιά της Βοηµίας Πέτρο Πόντυ-
µπρατ που ζητούσε τη συνεργασία 
του Γάλλου βασιλιά Λουδοβίκου του 
11ου για την ίδρυση ευρωπαϊκής 
οµοσπονδίας, το βλέπουµε στον 
Γάλλο ∆ούκα Du Sully που οραµα-
τίστηκε την οµοσπονδία της αντι-
καθολικής Ευρώπης, το βλέπουµε 
σε φιλοσόφους τόσο διαφορετικούς 
όσο ο Λάϊµπνιτς και ο Ορτέγκα υ 
Γκασσέτ, τό βλέπουµε σε ∆ιαφωτι-
στές όπως ο Μοντεσκιέ και σε ρο-
µαντικούς ποιητές όπως ο Νοβάλις, 
το βλέπουµε και σε άλλους πολλούς, 
που δεν µπορώ εδώ να µνηµονεύσω 
αν και οι προτάσεις τους είναι τόσο 
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αξιόλογες. Με δυο λόγια, η Ευρώπη 
όλη δεν έπαψε επί αιώνες, σε πείσµα 
των εθνικισµών και των αιµατηρών 
πολέµων, να ζητά την ένωσή της. 
Κι αυτό, είναι έργο της Εκκλησίας, 
είναι άνθος του αιτήµατος για µια 
χριστιανική κοινοπολιτεία και καρ-
πός της ενιαίας παιδείας. 

Σταθερό ήταν λοιπόν το αίτη-
µα για την πολιτική ένωση της 
Ευρώπης. ∆ιότι στον πνευµατικό 
χώρο, η Ευρώπη ήταν ενωµένη εξ 
αρχής, χάρις στην Εκκλησία και την 
παιδεία που εισήγαγε. Ο Πλάτων 
και ο Κικέρων, ο Σαίξπηρ και ο 
Γκαίτε, είναι κλασικοί για όλους 
τους Ευρωπαίους. Ο Βασίλειος ο 
Μέγας, ο Καρτέσιος, o Μότσαρτ, 
ο Φραγκίσκος της Ασσίζης, ο 
Κέπλερ, ο Γκρέκο, ανήκουν σε 
όλους τους Ευρωπαίους. ΄Ολα 
τα παιδιά της Ευρώπης έχουν 
διαπλασθεί από τον Άντερσεν. 
Όλοι οι Ευρωπαίοι αισθάνονται 
µέσα στο Λούβρο ή το Πράδο 
ότι βλέπουν αγάλµατα και πί-
νακες του πολιτισµού τους. Όλοι 

νιώθουν πρωτεύουσες του πο-
λιτισµού τους τη Φλωρεντία, το 
Άµστερνταµ, τη Βιέννη. 

Εάν η πολιτική ηγεσία της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης αποφασίσει να 
εντάξει στο σώµα της ξένους πο-
λιτισµούς, αυτόµατα θα γίνει ψευ-
δεπίγραφη. Θα θυµίζει την Αγία 
Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία, που για 
να θυµηθούµε τον Βολταίρο, δεν 
υπήρξε ποτέ αγία, ούτε ρωµαϊκή, 
ούτε αυτοκρατορία. Εάν η πολιτι-
κή ηγεσία εντάξει στην Ένωση και 
πολιτισµούς όλως ξένους, τότε η 
ένωση µετατρέπεται σε οικονοµική 
ζώνη. Στην καλύτερη γι αυτήν περί-
πτωση θα είναι αντίγραφο της Σο-
βιετικής Ένωσης, η οποία διελύθη 
εις τα εξ ων συνετέθη, αµέσως µό-
λις χαλάρωσε η κεντρική εξουσία. 
Είναι, αναµφισβήτητα, δικαίωµα 
της πολιτικής ηγεσίας να ακολου-
θήσει την οδό που θα εκτρέψει την 
Ευρωπαϊκή Ένωση σε ζώνη οικο-
νοµικοπολιτικών προδιαγραφών. Η 
Εκκλησία δεν µπορεί και δεν πρέπει 
να εναντιωθεί σε αυτή την επιλογή. 

Αλλά σε µια τέτοια περίπτωση, το 
αίτηµα της πολιτικής ένωσης του 
ευρωπαϊκού πολιτισµού, θα τεθεί 
εξ αρχής, ως κεντρικό αίτηµα. Η 
Εκκλησία δεν θα το εγκαταλείψει. 
Οι πνευµατικές δυνάµεις της Ευρώ-
πης δεν θα το εγκαταλείψουν. Πι-
στεύω ότι η πολιτική ηγεσία της 
Ευρώπης δεν θα προσπαθήσει να 
παραχαράξει την ιστορία, δεν θα 
µετατρέψει το όραµα της ένωσης σε 
λόµπυ των συµφερόντων. Αλλά και 
να το θελήσει, δεν θα επιτύχει. Το 
όραµα της κοινοπολιτείας δεν είναι 
ιδεολόγηµα για να παραχαραχθεί, 
είναι συνείδηση του Ευρωπαίου. 
Οπότε, είναι απολύτως βέβαιον 
ότι µέσα στην ένωση συµφε-
ρόντων που θα θελήσουν ίσως 
να κατασκευάσουν οι ανερ-
µάτιστοι, θα γεννηθεί ξανά το 
κίνηµα που θα ζητά από τους 
Ευρωπαίους να ενωθούν σε µια 
πολιτική οντότητα εκφραστική 
του πολιτισµού τους. 
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Ακούµε τον τελευταίο καιρό, 
πολλές συζητήσεις που γίνονται 
γύρω από την θρησκευτική ταυτό-
τητα της ΕΕ. Ακούµε πως ζητούν 
να κατέβουν τα θρησκευτικά σύµ-
βολα από τις αίθουσες των σχολεί-
ων, των δικαστηρίων κλπ. Ακούµε 
πως οι Ευρωπαίοι ηγέτες, θέλουν 
να αποδεσµευθεί η Ευρώπη από 
τον Χριστιανισµό και από οποια-
δήποτε θρησκεία. Τι είναι αυτό που 
συµβαίνει τελικά; Η Ευρώπη θέλει 
να γυρίσει την πλάτη στον Χριστια-
νισµό; Είναι κάτι τέτοιο εφικτό;

Απόστολος Παύλος και Ευ-
ρώπη

Ας πάρουµε τα πράγµατα από 
την αρχή, καθώς για να κρίνει κά-
ποιος τις επιλογές του παρόντος ή 
να διαγράψει το µέλλον, θα πρέπει 
να επιστρέψει στο παρελθόν, κάνο-
ντας µια αναδροµή στην ιστορία 
της εξάπλωσης του Χριστιανι-
σµού στο γεωγραφικό χώρο που 
εξετάζουµε. Ο κήρυκας του Θεού 
στην ευρωπαϊκή ήπειρο υπήρξε 
ιδιαίτερα ο Απόστολος Παύλος. 
Και ήταν Το Άγιο Πνεύµα που 

εµπόδισε τον Απόστολο Παύλο, 
τον άνθρωπο που είχε επιλεγεί «βα-
στάσαι το όνοµα» του Κυρίου Ιησού 
Χριστού «ενώπιον εθνών και βασιλέ-
ων» (Πράξ. 9, 15) να συνεχίσει την 
ιεραποστολή του στην Ασία και τον 
έστειλε στην Τρωάδα, µπροστά στη 
πύλη της Ευρώπης. Έτσι, οδηγήθη-
κε στον ελληνικό χώρο όπου και µε 
το λόγο του έγινε η αρχή µιας νέας 
εποχής για τον ελληνικό κόσµο µα-
κριά από το ειδωλολατρικό πνεύµα 
που κυριαρχούσε µέχρι τότε. 

Έριξε το φως του Θεού, µιλώ-
ντας στους Έλληνες, κηρύττοντας 
την Αλήθεια και στη συνέχεια µε 
την εξάπλωση αυτής της Αλήθειας 
και στους γειτονικούς λαούς, η Ευ-
ρώπη γνώρισε το Χριστιανισµό, 
την πιο κοινή θρησκεία των λαών 
της µέχρι σήµερα. ∆εν ήταν απλώς 
µια συγκυρία, δεν ήταν τυχαία η 
είσοδος του Παύλου στην ελληνική 
Μακεδονία. Ήταν εντολή του Θεού 
να διαβεί τη πύλη και να περάσει 
απέναντι, να µπει µέσα στα ελλη-
νικά, στα ευρωπαϊκά εδάφη. Ήταν 
ένα όραµα που φανέρωνε τη νέα 
πραγµατικότητα, ένα όραµα που 

ορίζει µέχρι σήµερα την προοπτική 
µας, ένα όραµα που άλλαξε τη πο-
ρεία του Χριστιανισµού κι έδωσε 
νέα ευθύνη και δύναµη στο ελ-
ληνικό πνεύµα. Έτσι η παρουσία 
του Παύλου στο ευρωπαϊκό έδα-
φος προδιέγραφε τη σηµασία που 
επρόκειτο να έχει η χριστιανική 
πίστη στην Ευρώπη και στον πο-
λιτισµό της. Και ταυτόχρονα οριο-
θετούσε και τις διαστάσεις και τα 
πλαίσια της µορφής που επρόκειτο 
να λάβει στη γηραιά µας ήπειρο η 
χριστιανική µαρτυρία.

Τι είναι τελικά η Ευρώπη; 
Ποιος είναι ο Ευρωπαίος;

Όταν ο Πωλ Βαλερύ µίλησε 
στους φοιτητές του Πανεπιστηµίου 
της Ζυρίχης, τους εξήγησε ότι «ο 
Ευρωπαίος άνθρωπος δεν ορίζε-
ται ούτε από τη φυλή, ούτε από 
τη γλώσσα, ούτε από την εθνι-
κότητά του, αφού η Ευρώπη εί-
ναι µητέρα γη πολλών γλωσσών, 
εθνών και παραδόσεων». «Ευρω-
παίος», προσέθεσε, «είναι όποιος 
ανήκει σε λαό που έχει ενστερνι-
στεί τον ρωµαϊκό κανόνα δικαί-

κότητά του, αφού η Ευρώπη εί-
ναι µητέρα γη πολλών γλωσσών, 

Ευρω-
είναι όποιος 

ανήκει σε λαό που έχει ενστερνι-
στεί τον ρωµαϊκό κανόνα δικαί-

Ο ρόλος της Ορθοδοξίας 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση
«Παντού όπου τα ονόµατα του Καίσαρος, του Γαΐου και του Βιργιλίου, παντού όπου τα ονόµατα του Μωυσή και 
του Αποστόλου Παύλου, παντού όπου τα ονόµατα του Αριστοτέλη, του Πλάτωνα, του Σωκράτη, του Αισχύλου, του 
Σοφοκλή και του Ευκλείδη είχαν συγχρόνως έννοια και κύρος, εκεί είναι Ευρώπη. 

Κάθε φυλή και κάθε χώρα που εξερωµαΐσθη, εξεχριστιανίσθη και υποβλήθηκε ως προς το πνεύµα στην πειθαρχία 
των Ελλήνων, είναι απόλυτα ευρωπαϊκή».

Πωλ Βαλερύ ( VARIETE I, 48)

Ο ρόλος της Ορθοδοξίας Ο ρόλος της Ορθοδοξίας Ο ρόλος της Ορθοδοξίας 

εµπόδισε τον Απόστολο Παύλο, 
τον άνθρωπο που είχε επιλεγεί «βα-

ορίζει µέχρι σήµερα την προοπτική 
µας, ένα όραµα που άλλαξε τη πο-

των Ελλήνων, είναι απόλυτα ευρωπαϊκή».
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ου, που κατέχει καλά την ελλη-
νική παιδεία και που έχει δεχτεί 
και αφοµοιώσει τη χριστιανική 
διδασκαλία».  Αλλά και ο γνωστός 
άγγλος φιλόσοφος της Ιστορίας ο 
Κρίστοφερ Ντώουσον διατυπώνει 
τον ίδιο κανόνα µε άλλες λέξεις, 
γράφοντας: «Αν η Ευρώπη χρωστά 
την πολιτική της ύπαρξη στη ρωµαϊκή 
αυτοκρατορία, αν χρωστά τη δύναµη 
και την κατεύθυνση της κουλτούρας 
της στην ελληνική παιδεία, όµως στον 
χριστιανισµό χρωστά τη πνευµα-
τική της οντότητα». Και προσθέτει. 
«Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς 
πώς θα µπορούσε ποτέ να υπάρξει 
ενιαία ευρωπαϊκή συνείδηση, µε όλα 
αυτά τα έθνη και τις φυλές, µε όλες 
αυτές τις γλώσσες και τα ήθη, αν δεν 
υπήρχε η συνεχής παρουσία της 
χριστιανικής Εκκλησίας».

Η Ευρώπη σήµερα
Τώρα η Ευρώπη βρίσκεται σε 

µια περίοδο όπου οι λαοί της βι-
ώνουν µια βαθειά κρίση, όχι µόνο 
οικονοµική, αλλά και πνευµατική, 
ξεχνώντας την έννοια της λέξης 
«Ένωση». Ο ρόλος, λοιπόν, που 
καλείται να παίξει η Ορθοδο-
ξία στους καιρούς µας είναι η 
δηµιουργία ενός πνευµατικού 
υποβάθρου για τους λαούς της 
Ένωσης αυτής. Πώς όµως µπορεί 
να επιτευχθεί αυτό; 

Μία από τις βασικότερες αξίες 
της ορθόδοξης διδασκαλίας απο-
τελεί η αγάπη και ο σεβασµός στο 
συνάνθρωπο. Αυτό σηµαίνει ότι 
προτεραιότητα πρέπει να δοθεί 
στη διαφύλαξη της ταυτότητας 
των λαών και στο σεβασµό της 
ιδιοσυγκρασίας τους. Κάθε ευ-
ρωπαίος πολίτης θα πρέπει να 
µπορεί να είναι περήφανος για 
την καταγωγή του, για τον τρόπο 
ζωής του, για τον πολιτισµό του 
και τη διαφορετικότητα του. Αυτό 
θα πρέπει να αποτελεί δικαίωµα 
και όχι στήριγµα για εθνικισµούς 
και συντηρητισµούς. 

Εποµένως, η Ορθόδοξη Εκκλη-
σία µας στον ελληνικό χώρο οφεί-
λει να τονώσει την πίστη του λαού 

µας στις αξίες του χριστιανισµού, 
παραµερίζοντας τους µοντερνι-
σµούς και τις σκέψεις για παρελ-
θοντισµό. Η Εκκλησία όπως ανα-
φέρουν οι ιστορικοί πάντα αποτε-
λούσε τη σύνδεση του ελληνικού 
κόσµου, από τον αρχαίο ως το 
νεότερο. Χαρακτηριστικά είναι τα 
λόγια του ιστορικού του Βυζαντίου, 
Στήβεν Ράνσιµαν: «Στους σκοτεινό-
τερους αιώνες της ελληνικής ιστορί-
ας, η Εκκλησία ήταν εκείνη η οποία, 
παρ’ όλες τις δυσκολίες, τις πολλές 
απογοητεύσεις και αυτές ακόµη τις 
ταπεινώσεις µπόρεσε όχι µόνο να 
προσφέρει πνευµατική ανακούφιση, 
αλλά και να συντηρήσει τις παραδό-
σεις του Ελληνισµού. Οι µοντερνιστές 
έχουν συχνά υποτιµήσει το ρόλο της 
υπογραµµίζοντας το κενό, το χάσµα 
που υπάρχει µεταξύ του αρχαίου κό-
σµου και του χριστιανικού κόσµου. 
Αλλά το χάσµα δεν ήταν αγεφύρωτο. 
Οι Μεγάλοι Πατέρες της Εκκλησίας 
διέσωσαν πολλά από τα πιο ωραία 
που είχε η αρχαία ελληνική σκέψη 
και το αρχαίο ελληνικό πνεύµα και τα 
παρέδωσαν στην Εκκλησία ως αυτή 
την ηµέρα»1. Η Εκκλησία µας οφεί-
λει να στηρίξει τον ελληνικό κό-
σµο τώρα, στις δύσκολες ώρες που 
βιώνει, µε σκοπό την επικράτηση 
ειρήνης και γαλήνης εσωτερικής. 
Όλα αυτά τα έχει ανάγκη ο σηµε-
ρινός άνθρωπος και ιδίως ο νέος 
που πλήττεται καθηµερινά από την 
κοινωνική αδικία, την αναξιοκρα-
τία, την εγκληµατικότητα και τη 
διαφθορά.

Στον ευρωπαϊκό χώρο απ’ την 
άλλη πλευρά οφείλει η Ορθοδο-
ξία να συµβάλλει στην αποφυγή 
της διάσπασης του ευρωπαϊκού 
κόσµου. Να στηρίξει κάθε προ-
σπάθεια πολυµορφίας και εξάλει-
ψης ρατσισµού. Να προβάλει την 
πίστη της, τη διδασκαλία της, το 
ήθος των Πατέρων της, το σεβα-
σµό στο ανθρώπινο πρόσωπο, 
στο συνάνθρωπο και στην κτίση, 
να τονίζει την έννοια της πτώσης 
και της µετάνοιας, του θανάτου και 

1  Περιοδικό « Η ∆ράσις µας» τ.107, 
1983, σελ.9

της Ανάστασης, αληθινές αξίες.  Το 
ήθος των πιστών της να φωτίσει 
τον υλοκρατούµενο κόσµο, όπου 
όλα πωλούνται και αγοράζονται 
και όπου οι σκοπιµότητες κυρι-
αρχούν και πνίγουν την αλήθεια. 

Αντί επιλόγου
Πρέπει να καταλάβουµε, όπως 

το κατάλαβε ο σπουδαίος Ευρω-
παίος φιλόσοφος Γιούργκεν Χά-
µπερµας, ότι τα θεµέλια του σύγ-
χρονου ευρωπαϊκού πολιτισµού 
και του κράτους πρόνοιας είναι 
χριστιανικά και ότι χωρίς τις 
χριστιανικές αξίες και σηµασίες 
οι ευρωπαϊκές κοινωνίες δεν θα 
γίνουν πιο σύγχρονες, όπως ορι-
σµένοι νοµίζουν, αλλά πιο ανελέ-
ητες και άδικες και επιτρέψτε µου 
να πω, πιο µισαλλόδοξες και πιο 
βάρβαρες.2 Το Ευαγγέλιο αιµοδο-
τεί µυστικά τις δηµοκρατικές µας 
αξίες και την ανθρωπιά της κοι-
νωνίας µας. Ας µην ξεχνάµε ότι η 
σύγχρονη δηµοκρατία γεννήθηκε 
µέσα στη χριστιανική Ευρώπη, η 
δηµοκρατία γεννήθηκε µέσα στην 
Εκκλησία.3

Επιµέλεια:
Ελισάβετ Κοµνηνού

διπλωµ. Ηλεκτρολόγος Μηχα-
νικός & Μηχανικός Υπολογιστών 

ΕΜΠ

Πηγές:
«Λόγος και ρόλος της Ορθοδοξίας στην 
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της 29-6-2000
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2   Γ. Χάµπερµας, Το µέλλον της 
ανθρώπινης φύσης, Πίστη και 
Γνώση, εκ. Scripta, 2004

3  Μήνυµα του Αρχιεπισκόπου 
Αθηνών και πάσης Ελλάδος, κ. 
Ιερωνύµου
29/1/2013
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Οι Χριστιανικές ρίζες του Ευρω-
παϊκού γίγνεσθαι και σε ποιο βαθµό 
αυτές καθόρισαν την Ευρώπη.

Είναι γεγονός ότι στο διάβα της 
ιστορίας της, η Ευρώπη γνώρισε 
πολλές µεταβολές και θα µπορούσε 
να ειπωθεί µε σιγουριά ότι άλλαξε 
πολλά ‘‘πρόσωπα’’. Ωστόσο , σύµ-
φωνα µε τους περισσότερους ιστο-
ρικούς τρία είναι τα βασικά στοιχεία 
που διαµόρφωσαν τον πολιτισµό 
της µέχρι τώρα: ο αρχαιοελληνικός 
πολιτισµός, το ρωµαϊκό δίκαιο και 

η χριστιανική διδασκαλία.
Αν και ο Χριστιανισµός δεν ταυ-

τίζεται µε την ιστορία της Ευρώπης 
αυτής καθ’ εαυτής, αποτέλεσε τον 
συνδετικό κρίκο, τον κοινό παρονο-
µαστή µεταξύ όλων των διαφορε-
τικών παραδόσεων που συνάντησε 
στον ευρωπαϊκό χώρο. Υπήρξε δη-
λαδή το ζυµάρι, µε βάση το οποίο 
ζυµώθηκαν τόσα ανοµοιογενή µε-
ταξύ τους στοιχεία. Κι αυτό, λόγω 
της παγκοσµιότητας του µηνύµατός 
του Ευαγγελίου και του σεβασµού 

του απέναντι στη διαφορετικότητα 
κάθε λαού, αλλά και ανθρώπου.

Η βαθιά ριζωµένη επίδραση 
του Χριστιανισµού στην ευρω-
παϊκή κουλτούρα εντοπίζεται όχι 
µόνο στις Τέχνες, αλλά και στις 
κοινωνικοπολιτικές δοµές και την 
ίδια την φιλοσοφική θεώρηση περί 
ανθρώπου, κόσµου και ελευθερίας. 
Συγκεκριµένα, ο Χριστιανισµός 
ανύψωσε τον άνθρωπο τονίζο-
ντας την ξεχωριστή θέση, αλλά 
και την πνευµατική του αξία. 

ίδια την φιλοσοφική θεώρηση περί 
ανθρώπου, κόσµου και ελευθερίας. 
Συγκεκριµένα, ο Χριστιανισµός 
ανύψωσε τον άνθρωπο τονίζο-
ντας την ξεχωριστή θέση, αλλά 
και την πνευµατική του αξία. 

Οι Χριστιανικές καταβολές του 
Ευρωπαϊκού Πολιτισµού και της 
Ενωµένης Ευρώπης

Οι Χριστιανικές ρίζες του Ευρω-
παϊκού γίγνεσθαι και σε ποιο βαθµό 

η χριστιανική διδασκαλία.
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Ενωµένης Ευρώπης

17



Από την φύση του αυτό αποτε-
λεί µια εναντίωση (που πολλές 
φορές στην ιστορία καταπνίγε-
ται) προς κάθε µορφή υποδού-
λωση ή ταξική διαφοροποίηση 
που εξευτελίζει το ανθρώπινο 
πρόσωπο. Σ’ αυτές τις ιδέες βασί-
στηκαν οι κινήσεις που οδήγησαν 
στην κατάργηση της δουλείας και 
των φυλετικών διακρίσεων, αλλά 
και στην εξύψωση της θέσης της 
γυναίκας -ιδέες ανύπαρκτες και 
ολωσδιόλου απαράδεκτες στην προ 
Χριστού εποχή.

Με τον Χριστιανισµό πρώτη 
φορά στην ευρωπαϊκή -και εν 

γένει στην ανθρώπινη- ιστορία 
τονίζεται η αγάπη και η φροντί-
δα για τους ασθενείς, τους φτω-
χούς, τους φυλακισµένους, τους 
αιχµαλώτους και γενικά όλους 
τους αναξιοπαθούντες, τους 
οποίους ο Κύριος µας Ιησούς 
Χριστός αποκαλεί αδελφούς Του. 
Έτσι εµφανίζονται τα φιλανθρωπι-
κά ιδρύµατα, τα νοσοκοµεία, αλλά 
και τα σχολεία που διατίθενται για 
την προσφορά προς το κοινωνι-
κό σύνολο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο 

καλλιεργήθηκε συστηµατικά το εν-
διαφέρον για τον συνάνθρωπο, η 
αλληλοβοήθεια και η αλληλεγγύη. 
∆εν είναι υπερβολή να πούµε 
ότι πάνω σ’ αυτές τις απόψεις 
θεµελιώθηκε ο Καταστατικός 
Χάρτης των Ανθρωπίνων ∆ι-
καιωµάτων.

Από τα παραπάνω δεν µπο-
ρούσε παρά να επηρεαστεί και η 
δικονοµία και η διοίκηση. Ειδικά 
στην Ανατολική Ρωµαϊκή Αυτο-
κρατορία (Βυζάντιο) το Ρωµαϊκό 
∆ίκαιο αναδιαρθρώθηκε µε βάση 
τα χριστιανικά ιδεώδη παίρνοντας 
ένα πιο φιλάνθρωπο χαρακτήρα. 

Αλλά και στα 
θέµατα της 
διακυβέρνη-
σης, ο αυτο-
κράτορας δεν 
ταυτιζόταν 
πλέον µε τον 

Θεό, µε µακροχρόνιο αποτέλεσµα 
να ανοίξει ο δρόµος για τις πολιτι-
κές ελευθερίες . Το κήρυγµα του Θε-
ανθρώπου Χριστού προβάλλει την 
ελευθερία και το ισάξιο όλων των 
ανθρώπων -παρά το γεγονός ότι αυ-
τό αποσιωπήθηκε τραγικά πολλές 
φορές. Πάνω σ’ αυτήν την ιδέα της 
ελευθερίας και την αρχαιοελληνική 
σκέψη περί δηµοκρατίας κτίσθηκαν 
τα πολιτεύµατα της σηµερινής Ευ-
ρώπης αν και πέρασε πολύς καιρός 
για την µετάβαση αυτή.

Τέλος, είναι αξιοσηµείωτο να 
αναφερθεί ότι οι πρωτεργάτες 
της δηµιουργίας των ευρωπα-
ϊκών Κοινοτήτων που αργότε-
ρα µετεξελίχθηκαν σ’ αυτό που 
σήµερα αποκαλούµε Ευρωπα-
ϊκή Ένωση είχαν χριστιανική 
ανατροφή (π.χ. Robert Schuman, 
Konrad Adenauer, Alcide De 
Gasperi, Helmut Kohl κ.ά.). Πολ-
λοί δε απόαυτούς ήταν εκπρόσωποι 
χριστιανο-δηµοκρατικών κοµµά-
των, αλλά και ευσεβείς Χριστια-
νοί (οι περισσότεροι ανήκαν στο 
Βατικάνειο δόγµα). Συνεπώς δεν 
µπορεί να περάσει απαρατήρητο το 
γεγονός ότι η ιδέα για µια Ευρώπη 
ενότητας, ειρήνης και αλληλοϋπο-
στήριξης των µελών της προήλθε 
από ανθρώπους που πίστευαν στο 
κήρυγµα του Χριστού- το κατεξοχήν 
κήρυγµα της ειρήνης, της αγάπης 
και της ενότητας .

Γίνεται πλέον αντιληπτό ότι το 
ευρωπαϊκό πνεύµα έχει εµπο-
τισθεί από την χριστιανική δι-
δασκαλία. Έστω και υποσυνείδη-
τα µέσω των νοµικών διατάξεων 
υπήρξε µεγάλη η απήχηση των 
χριστιανικών απόψεων περί αγά-
πης, φιλανθρωπίας, ελευθερίας, 
ισοτιµίας και σεβασµού προς κάθε 
συνάνθρωπό µας. Στη σύγχρονη 
εποχή, πολλοί λησµονούν ότι αυτά 
τα στοιχεία προέρχονται από την 
διδασκαλία του ενανθρωπήσαντος 
Θεού µας. Είναι αλήθεια ότι στη 
∆ύση έγιναν µεγάλα λάθη παρερ-
µήνευσης των Ιερών Γραφών µε 
τραγικές συνέπειες. Όµως παρά τις 
αδυναµίες και τα ελαττώµατα των 
ανθρώπων, τα ιδανικά της χριστια-
νικής διδασκαλίας δεν χάνουν την 
αξία τους, ενώ η συµβολή τους στην 
διαµόρφωση του ευρωπαϊκού πνεύ-
µατος και κατά συνέπεια στις κατο-
πινές προσπάθειες της Ενωµένης 
Ευρώπης για ειρήνη και βελτίωση 
των ανθρώπινων σχέσεων και της 
ζωής υπήρξε καθοριστική και έχει 
χαραχτεί ανεξίτηλα.

Α.Μ.
Φοιτ.Τµηµ. Μαθηµατικών 

ΕΚΠΑ

Tρία είναι τα βασικά στοιχεία που διαµόρ-
φωσαν τον πολιτισµό της µέχρι τώρα: ο αρ-
χαιοελληνικός πολιτισµός, το ρωµαϊκό δίκαιο 
και η χριστιανική διδασκαλία
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Κάποτε θα ερχόταν η στιγµή 
για την Ευρώπη να συνειδη-
τοποιήσει τις ρίζες της αφού 
δεν µπορεί να υπάρξει σαν αυ-
τόνοµη µονάδα χωρίς κάποιο 
θεωρητικό υπόβαθρο, αλλά και 
για την Ελλάδα η στιγµή να 
αποφασίσει αν θα µείνει απο-
µονωµένη στις δικές της αξίες 
ή θα ενταχθεί σ´ ένα ευρύτερο 
σύνολο µε οφέλη πρακτικής 
φύσεως αναµφισβήτητα, αλλά 
και µε τον κίνδυνο να αλλοι-
ωθεί η φυσιογνωµία της. Από 
αυτή την άποψη οµολογώ ότι είµαι 
αποµονωτικός. Μια ζωήν ολόκλη-
ρη αγωνίστηκα γι αυτό που λέµε 
«Ελληνικότητα» και που δεν είναι 
τίποτα άλλο παρά ένας τρόπος να 
βλέπεις και αισθάνεσαι τα πράγ-
µατα είτε στην κλίµακα τη µεγάλη 
είτε στην ταπεινή. Θέλω να πω 
είτε σ’ ένα Παρθενώνα είτε σ´ 
ένα λυχνάρι. Το παν είναι η ευγέ-
νεια, η ποιότητα, σε αντίθεση µε 
το µέγεθος και την ποσότητα που 
χαρακτηρίζουν τη ∆ύση. Γιατί εκεί 
βρίσκεται η διαφορά. Οι ευρωπαίοι 
αντλήσανε από τις ελληνικές αξί-
ες για φτάσουν στην Αναγέννηση. 
Αλλά η Αναγέννηση η δική τους 
είναι κάτι πολύ διαφορετικό απ’ 
αυτό που θα µπορούσαµε να κά-
νουµε εµείς εάν δε µας σταµατού-
σε η τουρκοκρατία. Το βλέπουµε 
αυτό στη ταπεινή κλίµακα, τη µόνη 
άλλωστε όπου µπορούσαµε ακόµη 
να εκδηλωνόµαστε. Από την άπο-

ψη ότι µια εσωτερική αυλή νησιώ-
τικου σπιτιού - κατά την ταπεινή 
µου γνώµη - ή ένας περίβολος µο-
ναστηριού είναι - σαν αντίληψη 
εννοώ- πολύ πιο κοντά στο πνεύ-
µα που έκανε τους Παρθενώνες 
και τις Θεοµήτορες, παρά όλες οι 
κολώνες και οι µετώπες των ευ-
ρωπαϊκών ανακτόρων. Που σηµαί-
νει ότι αν συνέχισε κάποιος την 
αισθαντικότητα την ελληνική και 
τη διατήρησε είναι αποκλειστικά ο 
λαϊκός µας πολιτισµός. Μόνον που 
και αυτός στις ηµέρες µας κινδυ-
νεύει. Οι αστοί στην πλειοψηφία 
τους-βέβαια υπήρξαν και εξαιρέ-
σεις- µιµήθηκαν τους ευρωπαίους 
δηλαδή την παραποιηµένη αίσθη-
ση της Ελληνικότητας. Και στη 
συνέχεια οι ανερχόµενοι από το 
λαό µιµήθηκαν τους αστούς. Έτσι 
φτάσαµε σ´ ένα σηµείο που ανα-
ρωτιέται κανείς σε τι πια ωφελεί η 
αποµόνωση, τι πάει να προστατέ-
ψει. Και µε κίνδυνο να φανώ αντι-
φατικός οδηγούµαι στο άλλο άκρο. 
Λέω µήπως είναι σοφρωνέστερον 
αντί να αντιταχτούµε στο ρου της 
ιστορίας µήπως µία διαφορετική 
στρατηγική θα µας βοηθούσε να 
διακριθούµε από έναν άλλο δρόµο. 
Ο Ελληνισµός έδειξε ανέκαθεν 
µια καταπληκτική ικανότητα 
να αφοµοιώνει, να προσαρµό-
ζεται και να δραστηριοποιείται 
µέσα στα ξένα σύνολα. Εχοµε 
µια πλειάδα Ελλήνων που δι-
ακρίθηκαν την εποχή της δι-

ασποράς στα µεγάλα κέντρα 
του εξωτερικού, και στην Ευ-
ρώπη και στην Ανατολή. Και 
πότε αυτά; Tην εποχή που η 
Ευρώπη ήταν στην ακµή της 
και τα κράτη ήταν ισχυρά και 
σκληρά. Πόσο µάλλον σήµερα, 
που όπως και να το κάνουµε, 
είναι γηρασµένα, είναι εξα-
σθενηµένα και θα έλεγα ότι 
έχουν ανάγκη από το σφρίγος 
νεότερων λαών. Αυτό µε κάνει 
λοιπόν να κατασιγάζω µέσα µου 
τον αισθηµατία Έλληνα που κρύβω 
και να σκέπτοµαι ότι ίσως είναι 
πιο σωστό να µη φοβηθούµε τη 
σύγκριση και την άµιλλα αλλά να 
προχωρήσουµε, φυσικά πάντοτε 
µε την προοπτική να διακριθούµε 
στην ποιότητα που σηµαίνει στο 
πνεύµα. Γι' αυτό επιµένω πολύ 
στο θέµα της παιδείας. Χρεια-
ζόµαστε παιδεία σοβαρή, βα-
θειά, όχι αυτή τη τεχνική που 
ξιπάζει στις ηµέρες µας, γιατί 
µόνο µ´ αυτή θα µπορέσουµε 
να διακριθούµε και να πορευ-
τούµε σ ένα καινούργιο δρόµο 
αλλά και να διατηρήσουµε τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
φυσιογνωµίας µας.

*Αποµαγνητοφωνηµένο απόσπασµα 
από το ψηφιακό αρχείο της ΕΡΤ

Επιµέλεια:
Αγγελική Καλκάνη

τελειόφ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
& Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ

ψη ότι µια εσωτερική αυλή νησιώ-
τικου σπιτιού - κατά την ταπεινή 
µου γνώµη - ή ένας περίβολος µο-
ναστηριού είναι - σαν αντίληψη 

ασποράς στα µεγάλα κέντρα 
του εξωτερικού, και στην Ευ-
ρώπη και στην Ανατολή. Και 
πότε αυτά; Tην εποχή που η 

Ο Οδυσσέας Ελύτης 
για την Ευρώπη*
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Είναι 9:00 π. µ. το πρωί. ∆ευ-
τέρα. Βγαίνω από το µετρό και 
ακολουθώ-µηχανικά πλέον-τη δια-
δροµή για τη σχολή. Πολύς κόσµος 
γύρω µου βιάζεται, επιταχύνει το 
βήµα του· στο µυαλό του καθενός 
«µπερδεύονται» τα διάφορα «πρέ-
πει» της ηµέρας.  Και για ακόµη 
µία φορά στο βάθος, σε ένα πάρκο, 
η ίδια εικόνα. Μια εικόνα που ξε-
χωρίζει από το υπόλοιπο περιβάλ-
λον άγχους, εγρήγορσης και ταχύ-
τητας. Κυριαρχούν η αποµόνωση 
και η ζωή στο περιθώριο. Μια 
εικόνα που δύσκολα συνηθίζεται, 
δύσκολα παύει να «γεννά» συναι-
σθήµατα θλίψης και κενότητας.

Κύριο χαρακτηριστικό της, 
οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι που 
νιώθουν ότι τίποτα δεν τους 
ανήκει, τίποτα δεν προσδοκούν, 
σε τίποτα δεν µπορούν πλέον να 
ελπίσουν.  Οι άστεγοι, οι τοξικο-
µανείς, οι εξαρτηµένοι από κάθε 
είδους ουσία. Άνδρες και γυναί-
κες, Έλληνες και µη. Μικροί και 
µεγάλοι. Μερικοί εξ αυτών ακόµα 
και συνοµήλικοί µου. Έχουν δια-
σκορπίσει στα παγκάκια, κάτω στο 
χώµα, στο δρόµο που περιβάλλει 
το αίθριο τις κουβέρτες, τα ρούχα 
και τα χρησιµοποιηµένα ποτήρια 
τους. Επαφή µε το περιβάλλον 
καµία. Αδιαφορούν για τους πε-
ραστικούς. Άλλωστε και εκείνοι 
παραµένουν πλέον απαθείς, λόγω 
της συχνότητας παρόµοιων περι-
στατικών. Αδιαφορούν για όλους 
όσους βρίσκονται δίπλα τους, σε 

αρχικό ή πιο προχωρηµένο στάδιο 
εξάρτησης, λιγότερο ή περισσότε-
ρο κοντά στο θάνατο. Αδιαφορούν 
ακόµα και για τις αστυνοµικές αρ-
χές που στέκονται λίγο πιο πίσω 
και τους παρακολουθούν. Ούτως ή 
άλλως η αστυνοµία δεν επεµβαίνει 
συχνά… Άνθρωποι κάτω από στο-
λές και κράνη, µε τα όπλα στα χέ-
ρια, αλλά συνάµα τόσο αµήχανοι, 
ανίσχυροι απέναντι στη σκληρή 
πραγµατικότητα, περιµένοντας 
τη λήξη της βάρδιάς τους. «∆εν 
ενοχλούν κανέναν. Αφήστε τους», 
άκουσα έναν από τους αστυνόµους 
να απαντάει σε έναν περαστικό δι-
αµαρτυρόµενο για τη χρήση ουσι-
ών που εκτυλίχθηκε µπροστά στα 
µάτια του… Μια σιωπηρή αποδοχή 
της κατάστασης εκ µέρους του συ-
ντεταγµένου κράτους, των µηχα-
νισµών του, του Πανεπιστηµίου…

Τελικά εγώ θα φτάσω στη σχο-
λή, θα ξεκινήσει το µάθηµα και η 
ζωή µου θα συνεχιστεί κανονικά· 
µε τη σκληρότητα αλλά και τη µα-
γεία της, σε αντίθεση µε τη ζωή 
εκείνων των ανθρώπων. Αυτή θα 
βυθίζεται κάθε µέρα σε πιο βαθιά 
σκοτάδια. ∆εν είναι υπερβολή. Εί-
ναι η πραγµατικότητα που βασα-
νίζει καθηµερινά πολλούς συναν-
θρώπους µας. ∆ιότι όλοι εκείνοι 
που παγιδεύτηκαν σε αυτή την 
«άβυσσο»  ίσως κάποτε ζούσαν 
φυσιολογικά· ή έστω όχι όπως 
σήµερα. Ίσως να είχαν και αυτοί 
στόχους και όνειρα, που µετά από 
κάποια δύσκολη στιγµή όµως ξε-

χάστηκαν ή έχασαν την αξία τους. 
Θα µπορούσαµε άραγε να δούµε 
στο πρόσωπό τους τον γείτονα, τον 
παλιό συµµαθητή, τον φίλο ή τον 
αδελφό µας; 

Μια τέτοια προοπτική είναι 
παντελώς ξένη για εµάς. Κάτι που 
βρίσκεται εκτός των συνόρων της 
δικής µας ζωής. Μεταξύ του οίκτου 
και της λήθης µας.  Ή µήπως όχι; 
Μήπως τα όρια είναι δυσδιάκριτα; 
Μάλλον είναι. ∆ιότι στη ζωή κάθε 
ανθρώπου µπορε ί να προκύψει 
κάτι, ο,τιδήποτε, διαφορετικό για 
τον καθένα, που θα τον κάνει να 
βρεθεί στην «αντίπερα όχθη». Εκεί 
όπου δεν θα θέλει να προσπαθεί, 
συνεπώς ούτε και να ανταµείβεται. 
Το ζητούµενο είναι πώς µπορούµε 
να διαχειριστούµε εµείς αυτό το 
«κάτι», ούτως ώστε να µην  βρει 
µέσα µας πρόσφορο έδαφος για 
να καλλιεργηθεί. Γίνεται και εµείς 
οι ίδιοι να µην χάσουµε ποτέ την 
ελπίδα, το κίνητρό µας για ζωή, 
την επιθυµία µας για ανακάλυψη;

Η απάντηση, νοµίζω, έχει να 
κάνει µε τι θεωρεί ο καθένας σηµα-
ντικό και τι όχι και σε τι πιστεύει 
συνειδητά, ώστε να µπορεί κάθε 
φορά, κάθε στιγµή που νιώθει µι-
κρός µπροστά στα µεγάλα προβλή-
µατα, να βρίσκει τον αντίλογο στον 
λόγο παραίτησης.

Κάποιοι, λοιπόν, θα πουν ότι 
µε την πίστη στα ιδανικά, στις 
αξίες, στον άνθρωπο και στις δυ-
νατότητές του µπορείς να νικήσεις 
τα πάντα. Αυτό ίσως πίστευαν και 
εκείνοι που «έπεσαν». Για να αντέ-
ξεις, όµως, πρέπει να υπερβείς και 
για να υπερβείς πρέπει να έχεις πί-
στη. Έχω πίστη σηµαίνει εµπιστεύ-
οµαι τις δυνάµεις µου σε Εκείνον 
και µαζί µε Εκείνον αντιστέκοµαι. 
Αντιστέκοµαι και στέκοµαι: «ίνα 
τι περίλυπος εἶ, ἡ ψυχή µου; καὶ 
ίνα τι συνταράσσεις µε; ἔλπισον 
ἐπὶ τὸν Θεόν, ὅτι ἐξοµολογήσοµαι 
αὐτῷ· σωτήριον τοῦ προσώπου 
µου καὶ ὁ Θεός µου» (Ψαλµ.  41: 6).

Στέκοµαι, όµως, δεν σηµαίνει 
σταµατώ. Σηµαίνει προχωρώ ανα-
ζητώντας όχι τον τεχνητό, αλλά τον 
όντως  Παράδεισο.                                                                                                                

Επιµέλεια:
  Αθηνά Χαραλάµπους
Φοιτ. Νοµικής ΕΚΠΑ

Στην αντίπερα όχθη…
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Εν µέσω κρίσης, όχι µόνο οικο-
νοµικής, εν µέσω  της πνευµατικής 
και κοινωνικής εξαθλίωσης που 
υφίσταται η χώρα µας τις µέρες 
αυτές, εµείς, οι φοιτητές µπορούµε 
να αξιοποιήσουµε τους φοιτητι-
κούς θεσµούς, τα προγράµµατα 
που προσφέρονται µέσω της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης,  τόσο για 
να ενισχυθούµε στον οικονοµικό 
τοµέα, στις προπτυχιακές– µετα-
πτυχιακές σπουδές µας, αλλά και 
στην µετέπειτα επαγγελµατική µας 
πορεία. Υπάρχουν πάρα πολλά και 
ενδιαφέροντα προγράµµατα, όπως 
είναι το Erasmus, η ευρωπαϊκή 
κάρτα νέων, το Ιnterrail, οι ευρω-
παϊκές υποτροφίες και άλλα πα-
ρόµοια. Καθότι οι πιο πολλοί από 
εµάς έχουµε σκεφτεί να ψάξουµε 
κάποιες πληροφορίες ή να συµµε-
τάσχουµε σε κάποιες από αυτές τις 
ευκαιρίες-προγράµµατα, παρακάτω 
µπορείτε να αντλήσετε κάποιες κα-
τατοπιστικές πληροφορίες.

Καταρχάς ,  υπάρχε ι  το 
Erasmus. Αποτελεί την ναυαρχίδα 
των προγραµµάτων εκπαίδευσης 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
προώθηση της κινητικότητας και 
της συνεργασίας στην ανώτατη 
εκπαίδευση σε ολόκληρη την Ευ-
ρώπη.  ERASMUS είναι το ακρω-
νύµιο για το: European Region 
Action Scheme for the Mobility 
of University Students. Πήρε την 
ονοµασία του από τον φιλόσο-
φο, θεολόγο και ανθρωπιστή του 
15ου αιώνα Έρασµο του Ρότερνταµ 
(1465-1536). Ο Έρασµος εργάστη-

κε και έζησε σε διάφορες χώρες. 
∆ίκαια τον ονόµασαν πνευµατικό 
πατέρα της αναµόρφωσης. ∆ιέθεσε 
όλη του την περιουσία στο Πανε-
πιστήµιο της Βασιλείας κι έγινε 
ο πρόδροµος για τις υποτροφίες 
κινητικότητας για τις χώρες της 
Ευρώπης συγγράφοντας, µελε-
τώντας κι εκπαιδεύοντας πλήθος 
νέων διαφόρων χωρών. Το Πρό-
γραµµα Erasmus έκανε  την 
εµφάνιση του το 1987 παρέ-
χοντας εκείνη την χρονιά την 
δυνατότητα σε 3.000 φοιτητές 
να µετακινηθούν. Με το πέρασµα 
του χρόνου πέτυχε να γίνει ιδιαί-
τερα δηµοφιλές φτάνοντας τους 
140.000 φοιτητές το 2005. Σήµερα 
στο Πρόγραµµα συµµετέχει το 90% 
των ευρωπαϊκών Ιδρυµάτων Ανώ-
τατης Εκπαίδευσης. Στόχος του 
είναι η βελτίωση της ποιότητας 
της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, 
η ενίσχυση της ευρωπαϊκής της 
διάστασης, η προώθηση της 
διά βίου εκπαίδευσης, η εν-
θάρρυνση της κινητικότητας, 
καθώς και η πρόσβαση όλων 
στην εκπαίδευση.  Στα πλαίσια 
του ERASMUS οι φοιτητές µπο-
ρούν να ολοκληρώσουν ένα µέρος 
των σπουδών τους σε µια άλλη Ευ-
ρωπαϊκή χώρα για ένα συγκεκριµέ-
νο χρονικό διάστηµα. Συµµετέχουν 
οι 27 χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, οι 3 χώρες του Ευρωπαϊ-
κού Οικονοµικού Χώρου (Ισλανδία, 
Λιχτενστάιν και Νορβηγία) και η 
Τουρκία. Ποιοι έχουν δικαίωµα 
πρόσβασης στο πρόγραµµα αυτό;

Είσαι νέος; 
Ψάξε για το µέλλον σου!

Εν µέσω κρίσης, όχι µόνο οικο- κε και έζησε σε διάφορες χώρες. κε και έζησε σε διάφορες χώρες. 

Ψάξε για το µέλλον σου!
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• Φοιτητές όλων των µορ-
φών ανώτατης εκπαίδευσης, 
συµπεριλαµβανοµένων των 
ατόµων µε αναπηρίες.

• Ιδρύµατα Ανώτατης Εκ-
παίδευσης, όπως αυτά ορίζο-
νται από τα Κράτη Μέλη της 
ΕΕ και τις λοιπές συµµετέχου-
σες χώρες.

• ∆ιδακτικό προσωπικό και 
λοιπό προσωπικό των προανα-
φεροµένων Ιδρυµάτων, συµπε-
ριλαµβανοµένων των ατόµων 
µε αναπηρίες.

• Προσωπικό από επιχει-
ρήσεις µε σκοπό τη διδασκαλία 
σε ιδρύµατα Ανώτατης Εκπαί-
δευσης, συµπεριλαµβανοµένων 
των ατόµων µε αναπηρίες.

Επίσης, ένα άλλο φοιτητικό 
πρόγραµµα, που είναι στο χέρι 
µας να γνωστοποιήσουµε, είναι 
η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων.  
Πρόκειται για εκπτωτική κάρτα 
(όχι πιστωτική ή χρεωστική), την 
οποία µπορεί να έχει κάθε νέος, 
ηλικίας 13 - 30 ετών. Ισχύει για 
ένα χρόνο από την ηµεροµηνία έκ-
δοσής της, στοιχίζει 10 ευρώ και 
µπορεί να την ανανεώνει κανείς 
κάθε χρόνο µέχρι να κλείσει τα 30. 
Έχοντας αυτή την κάρτα οι φοι-
τητές µπορούν να απολαµβάνουν 
προνοµίων, τόσο στην Ελλάδα όσο 
και σε 37 ακόµα χώρες. Στους κα-
τόχους της προσφέρεται ένας 
κατάλογος άνω των 100.000 
προσφορών για ταξίδια, πολι-
τιστικά γεγονότα, µεταφορικά 
µέσα, βιβλιοπωλεία, υπηρεσίες, 
καταστήµατα και πολλά άλλα.  
Στην Ευρώπη χρησιµοποιείται 
ήδη από περίπου 5 εκατοµµύρια 
νέους. Στην Ελλάδα, η διανοµή της 
κάρτας αυτής έχει ξεκινήσει από 
το 2011, ύστερα από πρωτοβου-
λία του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης και  του 
Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευµάτων. Τα 
ενεργά µέλη της ανέρχονται περί-
που στα 10.000, ενώ προωθείται 
από  τη Γενική Γραµµατεία Νέας 
Γενιάς και  το Ινστιτούτο Νεολαίας, 
µέλος της  EYCA (European Youth 
Card Association). Μέσα από το 
επίσηµο site της κάρτας για την 

Ελλάδα (www.europeanyouthcard.
gr) µπορούν όλοι να ενηµερωθούν 
για τις εκπτώσεις που ισχύουν 
στη χώρα µας. Γενικότερα οι νέοι 
µπορούν να ενηµερωθούν για τις 
παροχές της κάρτας σε όλη την 
Ευρώπη και µέσα από το www.
europeanyouthcard.org. Η συγκε-
κριµένη κάρτα αποτελεί ένα εργα-
λείο ψυχαγωγίας, επικοινωνίας και 
πληροφόρησης των Ευρωπαίων 
πολιτών.

Το Interrail, είναι ένα εισιτή-
ριο (που ισχύει από 5 µέρες έως 
και ένα µήνα, ανάλογα µε αυτό που 
θα διαλέξεις), το οποίο σου παρέ-
χει δωρεάν µετακίνηση µε όλα 
τα τραίνα της Ευρώπης. Απευ-
θύνεται σε οποιονδήποτε, αρκεί 
να είναι πολίτης σε µια χώρα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης• άµα µάλι-
στα είσαι από 25 ετών και κάτω, 
είναι φθηνότερο. Το εισιτήριο δεν 
θεωρείται έγκυρο για να ταξιδέψεις 
στην χώρα, από την οποία προ-
έρχεσαι, ενώ είναι απαραίτητη η 
κράτηση εισιτηρίων 3 µήνες πριν 
από την ηµεροµηνία του ταξιδιού. 
Συγκεκριµένα, οι χώρες που µπο-
ρείς να επισκεφτεί κανείς είναι: 
Αυστρία, Βέλγιο, Βοσνία Ερζεγο-
βίνη, Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία, 
∆ανία, Φινλανδία, Γαλλία, FYROM, 
Γερµανία, Μεγάλη Βρετανία, Ελ-
λάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Λουξεµ-
βούργο, Μαυροβούνιο, Ολλανδία, 
Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, 
Ιρλανδία, Ρουµανία, Σερβία, Σλο-
βακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, 
Ελβετία, Τουρκία.

Επίσης, υπάρχουν οι ευρωπα-
ϊκές υποτροφίες, τις οποίες όλο 
και περισσότεροι φοιτητές αναζη-
τούν προκειµένου να καλύψουν τα 
έξοδα των µεταπτυχιακών σπου-
δών τους. Οι φορείς που παρέχουν 
υποτροφίες για σπουδές διακρίνο-
νται σε κρατικούς - δηµόσιους και 
ιδιωτικούς, σε φορείς εσωτερικού 
και εξωτερικού, όπως π.χ. υπουρ-
γεία, ξένες κυβερνήσεις, ιδιωτικά 
ιδρύµατα, διεθνείς οργανισµοί και 
πανεπιστήµια. Οι προϋποθέσεις 
καθώς και η διάρκεια των υπο-
τροφιών εξαρτώνται καθαρά από 
τον φορέα που τις παρέχει και 
αναφέρονται ειδικά στην προκή-
ρυξη κάθε υποτροφίας. Τα βασικά 

κριτήρια επιλογής υποτρόφων, 
σε γενικές γραµµές, είναι τα εξής:

• Ο βαθµός πτυχίου/διπλώ-
µατος

• Οι επιδόσεις σε µαθήµα-
τα σχετικά µε τον τοµέα εξει-
δίκευσης για τον οποίο προκη-
ρύσσεται η υποτροφία

• Η καλή γνώση της ξένης 
γλώσσας του τόπου σπουδών

• Η καταγωγή από συγκε-
κριµένο τόπο

• Η οικονοµική κατάσταση
Για τη χορήγηση υποτροφιών 

στις περισσότερες περιπτώσεις 
απαιτείται κατάθεση δικαιολογη-
τικών, ενώ σε κάποιες και συµµε-
τοχή σε διαγωνισµό.

Όλα αυτά, µπορούν να βοη-
θήσουν εµάς, τους φοιτητές στις 
σπουδές µας και παράλληλα να 
µας ανοίξουν νέους ορίζοντες 
στην επαγγελµατική µας καριέρα. 
Ας µην αφήσουµε αυτές τις ευκαι-
ρίες να µείνουν ανεκµετάλλευτες.

Επιµέλεια:
Γιώργος Πράρας 

Φοιτ.  Μηχανολογίας Α.Τ.Ε.Ι. 
Πειραιά

                                      
Πηγές:
http://compus.uom.gr/erasmus/?q=el/
general
http://erasmus.uoi.gr/
http://www.europeanyouthcard.gr/

ενεργά µέλη της ανέρχονται περί-
που στα 10.000, ενώ προωθείται 
από  τη Γενική Γραµµατεία Νέας 
Γενιάς και  το Ινστιτούτο Νεολαίας, 
µέλος της  EYCA (European Youth 
Card Association). Μέσα από το 
επίσηµο site της κάρτας για την 

λάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Λουξεµ-
βούργο, Μαυροβούνιο, Ολλανδία, 
Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, 
Ιρλανδία, Ρουµανία, Σερβία, Σλο-
βακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, 

ευρωπα-
, τις οποίες όλο 

και περισσότεροι φοιτητές αναζη-
τούν προκειµένου να καλύψουν τα 
έξοδα των µεταπτυχιακών σπου-
δών τους. Οι φορείς που παρέχουν 
υποτροφίες για σπουδές διακρίνο-
νται σε κρατικούς - δηµόσιους και 
ιδιωτικούς, σε φορείς εσωτερικού 
και εξωτερικού, όπως π.χ. υπουρ-
γεία, ξένες κυβερνήσεις, ιδιωτικά 
ιδρύµατα, διεθνείς οργανισµοί και 
πανεπιστήµια. Οι προϋποθέσεις 
καθώς και η διάρκεια των υπο-
τροφιών εξαρτώνται καθαρά από 
τον φορέα που τις παρέχει και 
αναφέρονται ειδικά στην προκή-

βασικά 

http://erasmus.uoi.gr/
http://www.europeanyouthcard.gr/
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Σε µια εποχή που όλες οι συ-
ζητήσεις περιστρέφονται γύρω 
από την κρίση, το αν θα µείνουµε 
ή όχι στο ευρώ, το αν µας θέλουν 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ, µια 
γυναίκα, η οποία πρώτη δέχθηκε 
το ευαγγελικό µήνυµα στην Ευρώ-
πη, προβάλλεται από την Εκκλησία 
ως ένα φωτεινό παράδειγµα ζωής. 
Ζωής µε αρχές από εκείνες που, 
αν είχαµε σήµερα ως ευρωπαίοι 
Χριστιανοί, η Ευρώπη θα µιλούσε 
για πολλά άλλα πράγµατα και όχι 
µόνο για την πορεία του ευρώ και 
τις αγορές… Η γυναίκα αυτή δεν 
είναι άλλη από την Αγία Λυδία τη 
Φιλιππησία.

Όπως µας πληροφορεί ο Από-
στολος Λουκάς στις Πράξεις των 
Αποστόλων, η Αγία Λυδία καταγό-
ταν από τα Θυάτειρα της Μ. Ασί-
ας, από όπου πήρε και το όνοµά 
της, αλλά έµενε στους Φιλίππους 
της Μακεδονίας. Εργαζόταν ως 
έµπορος πορφύρας, ενός ακριβού 
υφάσµατος εκείνης της εποχής. 
Την περίοδο, λοιπόν, που η Λυδία 
βρισκόταν στους Φιλίππους της 
Μακεδονίας, ο Απόστολος Παύ-

λος ήταν στην Τρωάδα και είδε σε 
όραµα άνθρωπο ντυµένο µε µακε-
δονική στολή, να τον  προσκαλεί 
παρακαλώντας τον να έρθει στην 
Μακεδονία, λέγοντάς του: «διαβάς 
εἰς Μακεδονίαν βοήθησον ἡµῖν» 
(Πράξεις ιστ’, 9). Ερχόµενος ο 
Απόστολος Παύλος στην Ελλάδα, 
µαζί µε τούς συνεργάτες του, Σίλα, 
Λουκά και Τιµόθεο, για να κηρύξει 
«Χριστό εσταυρωµένο και αναστά-
ντα» έκανε στάση στην Νεάπολη, 
τη σηµερινή Καβάλα. Η Νεάπολη 
εκείνη την εποχή αποτελούσε ση-
µαντικό λιµάνι, µε αποτέλεσµα το 
εµπόριο να βρίσκεται στο απόγειο 
του και οι περισσότεροι από τους 
κατοίκους της να έχουν οικονοµι-
κή ευµάρεια. 

Ο Απόστολος Παύλος αποφά-
σισε να επισκεφθεί την αρχαία 
πόλη των Φιλίππων την ηµέρα του 
Σαββάτου, καθώς ήξερε ότι κοντά 
στις όχθες του ποταµού Ζυγάκτου 
µαζεύονταν πολλοί Ιουδαίοι και ει-
δωλολάτρες για να προσευχηθούν. 
Εκεί, λοιπόν, συναντά κάποιες θεο-
σεβούµενες κοπέλες και αρχίζει να 
κηρύττει σ’ αυτές το µήνυµα του 
Ευαγγελίου. Μία, όµως, από αυτές 
ξεχωρίζει, «ἧς ὁ Κύριος διήνοιξε 
τήν καρδίαν προσέχειν τοῖς λαλου-
µένοις ὑπό τοῦ Παύλου» (Πράξεις 
ιστ΄, 14). Αυτή ήταν η Λυδία, η 
οποία συγκλονίστηκε τόσο πολύ 
από την χαρµόσυνη αγγελία της 
ελεύσεως του Υιού του Θεού στη 
γη, που ζήτησε από τον Απόστο-
λο της Αγάπης να την βαφτίσει 
αµέσως Χριστιανή στα νερά του 
ποταµού. Έτσι, λοιπόν, βαπτίζεται 
Χριστιανή όχι µόνο αυτή αλλά και 
ολόκληρη η οικογένειά της. « Ὡς 
δέ ἐβαπτίσθη καί ὁ οἶκος αὐτῆς» 
(Πράξεις ιστ΄, 15) 

Η Λυδία, νιώθοντας απέραντη 
ευγνωµοσύνη προς τους Αποστό-
λους τούς προσκαλεί στο σπίτι 
της. «Εἰ κεκρίκατέ µε πιστήν τῷ 
Κυρίῳ εἶναι, εἰσελθόντες εἰς τόν 
οἶκον µου µείνατε» (Πράξεις ιστ΄, 
15)  λόγια που φανερώνουν την 
ευγένεια και την ταπείνωση της 
Αγίας, καθώς αφήνει κριτή της 
αρετής της άλλο πρόσωπο. Και ο 

Απόστολος Λουκάς σηµειώνει «Καί 
παρεβιάσατο ἡµᾶς» (Πράξεις ιστ΄, 
15), δείχνοντας, ίσως, µ’ αυτή την 
φράση την επιδοκιµασία του γι’ 
αυτήν τους την πράξη. Μ’ αυτό τον 
τρόπο ξεκινάει η συνεισφορά της 
Λυδίας στο έργο των Αποστόλων. 
Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο Από-
στολος Παύλος δε δεχόταν κανενός 
την ενίσχυση, γιατί ο ίδιος ήταν 
σκηνοποιός και µέσα από αυτή τη 
δουλειά, προσπαθούσε να βγάλει 
τα προς το ζην, για να µην δίνει 
αφορµή κατηγορίας στους επικρι-
τές του. 

Η Αγία Λυδία, λοιπόν, συνε-
χίζει το δρόµο της ιεραποστολής 
που είχαν χαράξει η Αγία Φωτεινή 
η Σαµαρείτιδα και οι Μυροφόρες 
γυναίκες. Σε µια εποχή που η 
θέση της γυναίκας ήταν ιδιαίτερα 
υποβαθµισµένη, το επαναστατικό 
µήνυµα του Ευαγγελίου ακούγε-
ται για πρώτη φορά από τον Από-
στολο Παύλο: «Οὐκ ἔνι ἄρσεν και 
θῆλυ· πάντες γάρ ὑµεῖς εἰς ἐστε ἐν 
Χριστῷ Ἰησοῦ». (Γαλ. γ΄ 28)

Η Αγία Λυδία ήταν η πρώτη 
Ευρωπαία γυναίκα χριστιανή 
και αποτελεί πρότυπο ζωής, 
γιατί άνοιξε ολοκληρωτικά την 
καρδιά της στο Χριστό και έγι-
νε η πύλη απ’ όπου πέρασε ο 
Χριστιανισµός στην Ευρώπη. 
Ακόµη, υπενθυµίζει σ’ όλες τις γυ-
ναίκες τον καθοριστικό ρόλο που 
πρέπει να έχουν στην κοινωνία. Η 
Εκκλησία τιµά τη µνήµη της στις 
20 Μαΐου. Είθε να έχουµε τις πρε-
σβείες της! 

Επιµέλεια: 
Ζαχαρούλα Τιφκιτσή

Πτυχιούχος Παιδαγωγικού 
∆ηµοτικής Εκπαίδευσης Α.Π.Θ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχ. Κωνσταντίνου Σακαρίδη, «Παύ-
λος, ο Απόστολος της Αγάπης», Εκδό-
σεις Παρουσία, Καβάλα 1992
http://elafosdorkas.blogspot.
gr/2012/05/blog-post_19.html
http://users.otenet.gr/~fi lippi/Ag_
Lydia.html
http://aktines.blogspot.
gr/2012/05/20.html

Η πρώτη ευρωπαία Χριστιανή
« Λυδία, πορφυρόπωλις πόλεως Θυατείρων, σεβοµένη τόν Θεόν, ἤκουεν…»

(Πράξεις ιστ΄, 14)
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Οι γελοιογραφίες των 
ευρωπαϊκών εφηµερίδων 
για την Ελλάδα…
Σε κάθε ιστορική περίοδο, η πένα των σκιτσογράφων κατάφερνε να συλλάβει αυτά που 
η ιστορική αφήγηση παρέλειψε να πει ή να τονίσει. Συνελάµβανε τα συναισθήµατα, τις 
φιλοδοξίες, τους πόθους, την κακοδαιµονία, τις στρατιωτικές ήττες και νίκες των λαών, 
εµψύχωνε και ενηµέρωνε µέσα από µια εικόνα για αυτό που συµβαίνει στο εκάστοτε 
ιστορικό γίγνεσθαι.
Οι σκιτσογράφοι των ΜΜΕ της Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσµου ασχολήθηκαν τα 
τελευταία χρόνια επανειλληµένα µε τη χώρα µας, την ευρωπαϊκή της προοπτική και την 
οικονοµική κρίση που διέρχεται. Άλλοτε ευρηµατικά και άλλοτε χυδαία και προκλητικά 
απέδωσαν µε το χρωστήρα τους τη θέση της Ελλάδας στις διάφορες φάσεις των τελευ-
ταίων τριών κυρίως χρόνων. Επιλέξαµε µερικές από αυτές και τις παρουσιάζουµε, επί τη 
ευκαιρία του αφιερώµατος αυτού.

Οι Έλληνες όπως οι  «300» των Θερµοπυλών 

προσπαθούν να σχηµατίσουν κυβέρνηση και να 

φυλάξουν Θερµοπύλες απέναντι στην Καγκελά-

ριο Μέρκελ και τις ευρωπαϊκές ορδές σε σκίτσο 

του Guardian.

Ένας τσολιάς αντιµέτωπος µε τον Χάροντα, στη γελοιογρα-φία της βρετανικής Indipendent. Για να µεταφερθεί στον  Άδη πρέπει να πληρώσει είτε σε ευρώ είτε σε δραχµές, αλλά µόνο σε µετρητά.

 «Τρελαίνοµαι για το ελληνικό γλέντι, µε τα σπασίµατα 
των πιάτων και τα σχετικά. Όµως, νοµίζω ότι αυτό το 
πάρτι που στήθηκε στη χώρα σας είναι µεγάλο. 
Και εννοώ πολύ, πολύ µεγάλο, που τα αποµεινάρια του 
πρέπει να τα καθαρίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, µε τον 
Πρόεδρο της Ένωσης αυτοπροσώπως. Φαίνεται πως οι 
έλληνες πολιτικοί είχαν τεράστια βουλιµία για το ευρώ, 
γεγονός που έβλαψε την εµπιστοσύνη της έναντι των 
υπολοίπων ενός οργανισµού που έπρεπε να είναι ό,τι 
δηλώνει η λέξη: Ευρωπαϊκή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. Στην Ολλαν-
δία πολλοί πιστεύουν ότι έχουµε  εξαπατηθεί από τις ελ-
ληνικές αλχηµείες στην οικονοµία.», λέει για το σκίτσο 
του στην Ολλανδική «Het Noord» ο σκιτσογράφος Tom 
Janssen.
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Η αρχαία Ελλάδα επαί-
της της Ευρώπης. Σκίτσο 
του Robert Rousso από 
το γαλλικό σατιρικό περι-
οδικό «Sine Hebdo».

«Κάθε φορά που σκέφτοµαι την Ελλάδα, το µυαλό 
µου τρέχει στον Οδυσσέα και τα ταξίδια του. Ίσως 
οφείλεται στο ότι γεννήθηκα στη Λισαβώνα. Στην 
πραγµατικότητα, η Ελλάδα είναι µια χώρα που µοιά-
ζει πολύ µε τη δική µου. Ίσως γι’ αυτό τη νιώθω 
τόσο δική µου. Για µένα είναι το αληθινό λίκνο της 
Ευρώπης. Μιας Ευρώπης τόσο όµορφης, όπως αυτή 
που ονειρεύοµαι. Γι’ αυτό δεν µου αρέσει να αγγί-
ζουν την Ελλάδα “µου”.», δηλώνει ο  Brito, σκιτσο-
γράφος της γαλλικής «Le Monde». 

Γελοιογραφία του Κίπερ Γουίλιαµς για τον 

Guardian. «Λείπει µόνο ένα πράγµα» λέει 

ο ένας αξιωµατούχος στον άλλο κρατώντας 

στα χέρια του τη συµφωνία για την Ελλάδα 

σ’ έναν καυστικό υπαινιγµό για το περιβόητο 

και αναπόδραστο «κούρεµα».

Κάπου στον Όλυµπο τοποθετεί τους χαρακτήρες του ο Μάρτιν 
Τέρνερ της ιρλανδικής εφηµερίδας The Irish Times. Ο ∆ίας κρα-
τάει στα χέρια του πρωτοσέλιδο µε τίτλο «Η Ελλάδα αναµένεται 
να πιάσει τους στόχους µείωσης του χρέους έως το 2022» ανα-
φωνώντας «και λένε ότι εµείς ζούµε σε ένα κόσµο φαντασίας…»

25



«Ἀπό τὸν Θεό τραβιέται ὁ ἄνθρωπος 
ὅπως ὁ καρχαρίας ἀπό τὸ αἷµα…»*

Οδυσσέας Ελύτης: Ο ποιητής 
που παρέσχε την Ανάσταση ως πρό-
ταση µιας καινούριας αξιολόγησης 
του κόσµου, όπου αυτά που αξίζουν 
είναι στοιχεία της παράδοσης αλλά 
και πράγµατα της καθηµερινότητας…1

Ξεκινώντας, επιβάλλεται να 
τεθεί µια παράµετρος καθοριστι-
κή και καίρια. Αναφερόµενοι στο 
συγγραφικό έργο του εκάστοτε ποι-
ητή φιλολογικά εξεταζόµενο και 
προσεγγιζόµενο ως προς κάποιο 
στοιχείο, διαχωρίζουµε τις επι-
λογές – πεποιθήσεις του ποιητή 
ως προσωπικότητα, ακόµα και αν 
στα κείµενά του η αφήγηση είναι 
πρωτοπρόσωπη· δεν ενδιαφέρει, 
εν ολίγοις, η στάση ζωής και η 
θρησκευτικότητα του δηµιουργού, 
αλλά εξετάζεται το έργο του απο-
κεκοµµένο από τα όσα τυγχάνει 
να γνωρίζουµε για τον ίδιο. Άλλω-
στε, το έργο ενός ποιητή µπορεί να 
συµπεριλαµβάνει ποιήµατα τόσο 
διαφορετικά και αντικρουόµενα… 

Αν θέλουµε να µιλήσουµε για 
την παρουσία του Χριστιανισµού 
στο έργο του Ο. Ελύτη (1911-1996), 
αρκεί µόνο να αναφερθούµε στο 
αναγνωρισµένο ως «ένα από τα 
ωραιότερα και τιµιότερα παρα-
δείγµατα αµείλικτης καλλιτεχνικής 
συνείδησης στην ιστορία της ευρω-
παϊκής ποίησης»2 Άξιον Εστί (1959)3

, το οποίο εξ ορισµού συνδέεται 
µε τη θρησκεία και την πίστη. Πο-
λυάριθµες αναφορές στην πίστη & 
στον Χριστιανισµό απαντούν, βέβαια, 

*  Από το έργο Μαρία Νεφέλη, Ο. Ελύτη
1  Λεξικό Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, 

εκδ. Πατάκη, Αθήνα 1988-2007, 
σελ.634. στο εξής: ΛΝΕ

2 Γ.Π. Σαββίδης, περιοδ. Ο Ταχυδρό-
µος, 10 ∆εκεµβρίου 1960, σ. 14-15

3 για λόγους πρακτικούς, το ποίηµα δεν 
είναι δυνατόν να παρατεθεί αυτούσιο 
λόγω της µεγάλης του έκτασης. Γιατην 
παράθεση των αποσπασµάτων από το 
Άξιον Εστί αξιοποιήθηκε η έκδοση: Ο. 
Ελύτης, Το Άξιον Εστί, δεκάτη ενάτη 
έκδοσις, Ίκαρος εκδοτική εταιρεία, α’ 
έκδοση 1958

διάσπαρτες στο έργο του ποιητή, αλλά 
το Άξιον Εστί είναι καθεαυτό µια ανα-
φορά στην πίστη! 

Όπως έχει επισηµανθεί, το ποίη-
µα διατρέχεται από το όραµα της µα-
χόµενης «για τα τίµια και τ’ ἀγαθά» 
ρωµιοσύνης κατά τη διάρκεια του β’ 
παγκοσµίου πολέµου. Την ίδια στιγ-
µή έχει, ωστόσο, και µια υπόστα-
ση ηθική και µεταφυσική, καθώς 
προβάλλεται η αιώνια σύγκρουση 
των αντιθέτων: ζωής και θανάτου, 
φωτός και σκότους, καλού και κα-
κού. Μέσα στη συνείδηση του ποι-
ητή όλα αυτά παύουν να αποτελούν 
αντιθέσεις και γίνονται διαφορετικές 
όψεις της ίδιας πραγµατικότητας.4 
 Στην πραγµατικότητα µέσα από το 
Άξιον Εστί αποδίδεται η εµπειρία του 
πολέµου και της Κατοχής υπό τη µορ-
φή των Παθών του Χριστού.5

∆έκα χρόνια, µάλιστα, µετά την 
έκδοση του έργου του αυτού, ο ποι-
ητής εµπιστεύτηκε στον Γ. Π. Σαββί-
δη κάποιες σηµειώσεις, οι οποίες εξη-
γούν το πώς δηµιουργήθηκε το Άξιον 
Εστί. Απόσπασµα από τις σηµειώ-
σεις αυτές είναι και το ακόλουθο.

«Έβλεπα καθαρά ότι η µοίρα 
της Ελλάδας ανάµεσα στα άλλα 
έθνη ήταν ό,τι και η µοίρα του 
ποιητή ανάµεσα στους άλλους 
ανθρώπους· και βέβαια εννοώ 
τους ανθρώπους του χρήµατος 
και της εξουσίας. Αυτό ήταν ο 
πρώτος σπινθήρας, ήταν το πρώ-
το εύρηµα, και η ανάγκη που 
ένιωθα για µια δέηση µού ´δωσε 
το δεύτερο εύρηµα, να δώσω 
δηλαδή σ´ αυτή τη διαµαρτυρία 
µου για το άδικο τη µορφή µιας 
εκκλησιαστικής λειτουργίας. Έτσι 
γεννήθηκε το Άξιον Εστί.»6

Το Άξιον Εστί αποτελεί το έργο 
µε το οποίο ο Ελύτης διεκδίκησε µια 

4 ΛΝΕ, σελ.132-133
5 ∆ες και: ΛΝΕ, σελ.634
6 http://portal.kathimerini 

gr/4dcgi/_w_articles_
kathextra_6_17/10/2007_208375

θέση στην εθνική λογοτεχνία, προ-
σφέροντας ταυτόχρονα µία «συλλογι-
κή µυθολογία» και ένα «εθνικό έργο». 
Η λογοτεχνική κριτική υπογράµµισε 
την αισθητική αξία του καθώς και την 
τεχνική του αρτιότητα. Η γλώσσα του7

 επαινέθηκε για την κλασσική ακρί-
βεια της φράσης ενώ η αυστηρή δό-
µησή του χαρακτηρίστηκε ως άθλος 
που «δεν αφήνει να διαφανεί πουθενά 
ο παραµικρός βιασµός της αυθόρµη-
της έκφρασης».8

Από τον τίτλο της και µόνο 
η ποιητική σύνθεση Άξιον 
εστί µας οδηγεί συνειρµικά 
στο Μεγαλυνάριο της Θεοτό-
κου που συνέθεσε ο Κοσµάς (ο 
επίσκοπος Μαϊουµά) : « Ἄξιόν 
ἐστιν ὡς ἀληθῶς µακαρίζειν σὲ 
τὴν Θεοτόκον…» 

Το έργο διακρίνεται σε τρία 
µέρη: «Η Γένεσις», «Τα Πάθη» και 
«Το ∆οξαστικόν». Σηµειωτέον ότι 
η δοµή αυτή του Άξιον Εστί πα-
ρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, 
καθώς είναι αυστηρά «αρχιτε-
κτονηµένη» . Θα µπορούσε να 
παραβληθεί µε τα τρία κλίτη ενός 
χριστιανικού ναού, εκ των οποίων 
το µεσαίο είναι το ευρύτερο. Στο 
αναφερόµενο ποίηµα, η «Γένε-
σις» λειτουργεί ως εισαγωγή και 
το «∆οξαστικόν» ως µια κατάληξη.9

 Τα «Πάθη» του ελληνισµού προ-
βάλλονται διηθισµένα αφενός 

7  Στο Άξιον Εστί ο Ο. Ελύτης αξιοποίησε 
και συνδύασε εντυπωσιακά στοιχεία 
της ελληνικής γλώσσας απ’ την απαρ-
χή της, τον Όµηρο µέχρι και τον Σολω-
µό, αλλά πρωτίστως µεταχειριζόµενος 
«γλωσσικό υλικό» από την βυζαντνή 
υµνογραφία, αναδεικνύοντάς τη µε τη 
νέα δική του ποιητική αύρα και τον 
προσωπικό του λυρισµό.Αναλυτικό-
τερα: Λ. Πολίτης, Ιστορία της Νεοελ-
ληνικής Λογοτεχνίας, στ’ έκδοση, εκδ. 
ΜΙΕΤ, Αθήνα, 1991, σελ. 296

8  http://www.elytis.edicypages.com
9  Λ. Πολίτης, Ιστορία της Νεοελληνι-

κής Λογοτεχνίας, στ’ έκδοση, εκδ. 
ΜΙΕΤ, Αθήνα, 1991, σελ. 295-296. 
Στο εξής: Λ. Πολίτης, Ιστορία της 
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας26



από την ατοµική εµπειρία του 
ποιητικού υποκειµένου αλλά 
παράλληλα µε µια προέκταση 
διαχρονική και καθολική.

Ἐντολή σου, εἶπε, αὐτός ὁ 
κόσµος 
καὶ γραµµένος µὲς τὰ σπλάχνα 
σου εἶναι! 
∆ιάβασε καὶ προσπάθησε 
καὶ πολέµησε, εἶπε 
Ὁ καθεὶς καὶ τὰ ὄπλα του, εἶπε 
Καὶ τὰ χέρια του ἅπλωσε ὅπως 
κάνει 
νέος δόκιµος Θεός γιὰ νὰ 
πλάσῃ µαζὶ ἀλγηδόνα καὶ 
εὐφροσύνη... 

(απόσπασµα από τη «Γένεσιν»)
Το πρώτο µέρος της σύνθεσης, 

η Γένεσις, αναφέρεται στη δηµι-
ουργία του κόσµου, η οποία συ-
µπίπτει µε τη γέννηση του ποιητή, 
στον οποίον ο Θεός δίνει τη διπλή 
εντολή της ποιητικής δηµιουργίας 
αφενός και του κοινωνικού χρέ-
ους αφετέρου. Θα µπορούσε να 
αντιστοιχεί µε την Μικρά Είσοδο 
κατά το τυπικό της Ορθόδοξης 
Χριστιανικής Θείας Λειτουργίας 
µε την περιφορά του Αγίου Ευαγ-
γελίου, την ύψωσή του στο µέσο 
του ναού και τη συνάθροιση των 
πιστών, εφόσον η τελετουργία αυτή 
συµβολίζει την Ενσάρκωση του 
Θείου Λόγου και την Έλευση Του 
στον κόσµο της ύλης, του πόνου 
και της φθοράς.

Ἐπειδὴ ὁ Θεὸς δὲν κάτεχε ἀπὸ 
στόχους ἢ τέτοια, κι ὅπως τὸ 
‹χε συνήθειο του, 
στὴν ἴδια πάντοτε ὥρα ξηµέ-
ρωνε τὸ φῶς.

(Απόσπασµα από τα «Πάθη», 
Ανάγνωσµα πρώτο, 

«Η Πορεία προς το µέτωπο»)
 Το δεύτερο µέρος της ποιητι-

κής σύνθεσης, τα Πάθη, αναφέρε-
ται στη δοκιµασία του ελληνικού 
λαού κατά τον Β’ Παγκόσµιο πό-
λεµο και εξής και παράλληλα στη 
δοκιµασία του ποιητή. Αποτελείται 
από δεκαοχτώ ψαλµούς, δώδεκα 
ωδές και έξι αναγνώσµατα. Το ποι-
ητικό υποκείµενο αναγνωρίζει ότι 
αξίζει το τίµηµα (ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ 
τὸ τίµηµα) και του πόνου, και της 
θλίψης, και της προδοσίας, και του 
διωγµού, και της απόρριψης, και 
της στέρησης, και της µιας (µικρής, 

πεπερασµένης, ατοµικής) ζωής και 
γενικά όλων των εµπειριών -ως και 
αυτού του θανάτου- για την από-
κτηση συνειδητής γνώσης (ΑΙΕΝ 
ἡ ἄκρα συνείδηση) του «είναι», της 
δύναµης του Έρωτα να µεταλλάσ-
σει τον κόσµο και της ακατάλυτης 
σχέσης του ανθρώπου µε την Θεία 
Αιώνιο Συµπαντική ζωή. 

 Κατ’ αναλογία, εποµένως, 
το δεύτερο µέρος του Άξιον Εστί 
αντιστοιχεί µε την Μεγάλη Είσοδο 
κατά το τυπικό της Χριστιανικής 
Θείας Λειτουργίας µε την περι-
φορά των Τιµίων ∆ώρων από την 
προσκοµιδή στην Αγία Τράπεζα 
και την εκεί µετουσίωσή τους σε 
λυτρωτικό Σώµα και Αίµα Χριστού, 
τελετουργικό που συµβολίζει τα 
Θεία Πάθη: την Σταύρωση, τον 
Θάνατο, την Ανάσταση του Θείου 
Λόγου και την σωτηρία του κό-
σµου. Η Ένωση των διεστώτων: 
του πάνω µε τα κάτω, του Ουρανού 
µε τη γη, της ύλης µε το πνεύµα, 
του ανθρώπου µε το Θείο. Η υπέρ-
βαση του θανάτου από την αιώνιο 
ζωή. Η ζωή η αθάνατος. Ο Παρά-
δεισος επί της γης.10

 Στο τρίτο µέρος του έργου, 
στο ∆οξαστικόν, αινούνται όλα 
εκείνα τα στοιχεία που συγκρο-
τούν τον κόσµο της ρωµιοσύνης 
και αποτελούν την ταυτότητά του: 
οι άνεµοι, τα νησιά, τα λουλούδια, 
τα καράβια, τα βουνά, τα δέντρα. 
Τα πρώτα επτά δίστιχα αποτελού-
νται από µια σειρά Χαιρετισµών, 
κατά το υπόδειγµα του Ακάθιστου 
Ύµνου, που απευθύνονται αόριστα 
σε κάποιο γυναικείο πρόσωπο, το 
οποίο µπορεί να είναι η Παναγία, 
η Ελλάδα ή η Ελευθερία: 11

‘’ ΧΑΙΡΕ ἡ Καιοµένη καὶ χαῖρε 
ἡ Χλωρὴ 
Χαῖρε ἡ Ἀµεταµέλητη µὲ τὸ 
πρωραῖο σπαθὶ!’’

 Το τελευταίο αυτό µέρος απο-
τελείται ουσιαστικά από µια σειρά 
δοξαστικών ύµνων· ύµνων «λατρεί-
ας» στην οµορφιά των επιγείων 
που έχουν όµως την ίδια στιγµή 
µεταρσιωθεί σε υπέρ-γήινα. Πλέον 

10 QUEENS COLLEGE,ELL, Modern 
Greek Literature 305, I. Zikoudis.

 Πηγή: http://www.fryktories.gr/sites/
fryktories.gr/fi les/pdf/to_aksion.pdf

11    ΛΝΕ, σελ.132

ο χρόνος είναι άχρονος (το Νυν και 
το Αιέν) ενώ τα πάντα συµφύρο-
νται σε µια ενότητα υπερκόσµια.12

 Και το συνθετικό αυτό ποίηµα 
ολοκληρώνεται µε τρις στίχους 
που συγκεφαλαιώνουν όλη αυτή 
την εσχατολογική διάσταση που 
έχει λάβει το ∆οξαστικόν: 

Νῦν ἡ ταπείνωση τῶν Θεῶν 
Νῦν ἡ σποδός τοῦ Ἀνθρώπου 
Νῦν Νῦν τὸ µηδέν 
καὶ Αἰέν ὁ κόσµος ὁ µικρός, ὁ 
Μέγας!

Σ’ αυτό που σήµερα ορίζουµε 
ως ποιητική δηµιουργία, ως ποί-
ηση και ως λογοτεχνία τίποτα δεν 
είναι τυχαίο. Έτσι, λοιπόν, και στο 
Άξιον Εστί η συνειδητή χρήση εκ-
φραστικών τρόπων της ορθόδοξης 
εκκλησιαστικής παράδοσης δεν 
αποτελεί µια στείρα εξωτερική τε-
χνοτροπία αλλά µαρτυρά τη γόνιµη 
και ουσιαστική σύµπτωση γλωσσι-
κής έκφρασης και νοηµάτων, την 
σχέση σηµαίνοντος και σηµαινο-
µένου, την σχέση της µορφής και 
της ιδέας του ποιήµατος. Είναι η 
γλωσσική και µορφική ενσάρκωση 
του νοήµατος του έργου, της όλης 
ποιητικής σύνθεσης: Ελληνισµός, 
πολιτισµός και Ορθοδοξία. 

Μονάχη ἔγνοια ἡ γλῶσσα µου 
στὶς ἀµµουδιές τοῦ Ὅµηρου 
(…)
Μονάχη ἔγνοια ἡ γλῶσσα µου, 
µὲ τὰ πρῶτα µαῦρα ρίγη. 
(…)
Μονάχη ἔγνοια ἡ γλῶσσα µου, 
µὲ τὰ πρῶτα-πρῶτα ∆όξα Σοί!..
Ἐκεῖ δάφνες καὶ βάγια
θυµιατὸ καὶ λιβάνισµα
τὶς πάλες εὐλογώντας καὶ τὰ 
καριοφίλια
στὸ χῶµα τὸ στρωµένο µὲ τ’ 
ἀµπελοµάντιλα,
κνῖσες, τσουγκρίσµατα
καὶ Χριστὸς Ἀνέστη
µὲ τὰ πρῶτα σµπάρα τῶν 
Ἑλλήνων!
«Η εκδροµή αυτή δεν έχει 

τέλος»· όχι, δεν έχει τέλος Αυτός 
ο κόσµος ο µικρός, ο Μέγας!

(Στίχος του Ανδ. Εµπειρίκου «Ο 
πλόκαµος της Αλταµίρας», 3. Ενδο-
χώρα)

12 Λ. Πολίτης, Ιστορία της Νεοελληνι 
  κής Λογοτεχνίας, σελ. 296 27



Μια Κυριακή του ∆εκέµβρη, 
από αυτές που δεν λειτουργούν 
τα µέσα µαζικής µεταφοράς στην 
Αθήνα, κατηφορίζω τη Μεσογείων. 
Και είναι αυτές οι αποστάσεις που 
χωρίς τη χρήση των µέσων φαίνο-
νται πολύ διαφορετικές.

Παρατηρώ τους ανθρώπους 
που περπατούν δίπλα µου, στην 
ίδια ή την αντίθετη κατεύθυνση. Τις 
Κυριακές τα βήµατα των ανθρώπων 
είναι πιο χαλαρά από τις υπόλοιπες 
µέρες. Πιο ανέµελα. Χωρίς άγχος.

Παρατηρώ τα αυτοκίνητα που µε 
προσπερνούν. Και αυτά για κάποιο 
λόγο κινούνται χωρίς ένταση. Πιο 
ήρεµα. Χωρίς άγχος.

Ξαφνικά, τις διάφορες σκέψεις 
µου διακόπτουν οι σειρήνες από 
ένα περιπολικό, µια µηχανή και 
ένα ασθενοφόρο. Άνοιγαν δρόµο. 
Ήταν φανερό πως κατευθύνονταν 
στο «Παίδων». «Τι να έχει συµβεί;», 
σκέφτηκα. Και από µέσα µου βγαί-
νει η ανάγκη να προσευχηθώ, να 
πω την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, 
ελέησέ τον» για τον άνθρωπο που 
έκανε αυτές τις σειρήνες να διακό-
ψουν τις σκέψεις µου. Η προσευχή 
βγαίνει αυθόρµητα. Χωρίς να ξέρω 

το τι, το  πώς και το γιατί.
Μετά από λίγη ώρα οι σειρήνες 

σταµατούν, φαίνεται πως έφτασαν 
στον προορισµό τους. Συνεχίζω λίγο 
ακόµα την ευχή. 

Τη στιγµή που προσευχόµουν 
για αυτό τον άγνωστο άνθρωπο, µια 
αίσθηση, που δεν µπορώ να την 
περιγράψω, είχε γεµίσει την ψυ-
χή µου. Ήταν άγχος, αγωνία αλλά 
ταυτόχρονα ηρεµία. Όχι για πολύ 
όµως. Στο µυαλό µού ήρθαν σκέ-
ψεις, λογισµοί: «πω, πω µπράβο σου! 
Πώς σκέφτηκες να προσευχηθείς! ∆ες 
τους διπλανούς σου, περπατάνε χωρίς 
να νοιάζονται! Εσύ ήσουν η µόνη που 
σκέφτηκες να προσευχηθείς. Εσύ... εσύ... 
εσύ» STOP!!

Μα τι σκέφτοµαι; Τι κάνω; Γιατί 
αρχίζω ένα διάλογο που µε κάνει να 
νιώθω ντροπή; Ναι, ντροπή! Γιατί 
αυτό που έκανα δεν ήταν τίποτα! 
Ανάγκη ήταν! Και τελείωσε! Γιατί 
πρέπει να παινέψω τον εαυτό µου; 
Εγωισµοί… Και ξάφνου η καρδιά µου 
γέµισε ντροπή! ντροπή... και πόνο! 
Γιατί ξεκίνησα διάλογο µε όλα αυτά;

Αποφασίζω να σταµατήσω όλες 
αυτές τις σκέψεις. Φοράω ακουστικά 
και συνεχίζω τη διαδροµή µου. 

Από το ραδιόφωνο 
ακούω «Η καρδιά πονάει 
όταν ψηλώνει»1... Και είναι 
αυτοί οι στίχοι, και είναι 
αυτά που µέχρι πριν λίγο 
έζησα που µε κάνουν να 
προβληµατιστώ!

Γιατί να πονάει η 
καρδιά όταν ψηλώνει; 
Πονάει για τα πάθη της; 
Για τον εγωισµό της; Πο-
νάει που µέσα της δεν 
κατοικεί η αγάπη -η 
οποία είναι προορισµέ-
νη να κατοικήσει εκεί- 
καθώς το «εγώ» δεν έχει 
αφήσει τον απαραίτητο 
χώρο; Πονάει επειδή 
συνειδητοποιεί τα λάθη 
της; Πονάει από ταπεί-
νωση;

Μήπως, για να ψηλώ-
σει η καρδιά, πρέπει πρώ-
τα να πονέσει; Να «έρθει 
εις εαυτόν», να κλαδέψει τα 

νεκρά κλαδιά, να ξεριζώσει τα ζιζάνια 
του εγωισµού και στη θέση τους να 
φυτέψει τα λουλούδια της αγάπης; 
Μήπως πονάει όταν ψηλώνει, γιατί 
πέφτει από µεγαλύτερο ύψος απ’ αυτό 
που ήταν πριν; Μήπως… Μήπως… 
Είναι αυτά τα αδυσώπητα προ-
σωπικά «µήπως» που σαν ντόµι-
νο πέφτουν το ένα µετά το άλλο, 
δίνοντας ένταση στην εκζήτηση 
του προσώπου Του. 

Το µόνο σίγουρο είναι πως αφού 
πονέσει, τότε το ύψος που θα πάρει 
θα την φέρει ολοένα και πιο κοντά 
Του. Εκεί που, δε θα πονάει πια! Ή 
εκεί, που ακόµα κι αν πονάει, θα δο-
κιµάζει τόση γλυκύτητα και ειρήνη 
που θα σβήνει ο πόνος. 

Επιµέλεια:
Αγγελική Καλκάνη

τελειόφ. Ηλεκτρολόγων Μηχα-
νικών & Μηχανικών Υπολογιστών 

ΕΜΠ

1  Ο στίχος από το τραγούδι των 
Γεράσιµου Ευαγγελάτου και Θέµη 
Καραµουρατίδη, που ερµηνεύει η 
Νατάσσα Μποφίλιου.

Η καρδιά πονάει πάντα 
όταν ψηλώνει...
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 Αναζητώντας δωρεάν αγκαλιές...

Είχες ακούσει για ένα σχετικό 
κίνηµα στην Αυστραλία. Κάποιοι, 
λέει, βγαίνουν στους δρόµους και… 
µοιράζουν αγκαλιές! Άλλο και τού-
το πάλι… Πού έφτασε ο κόσµος 
ύστερα από τόση αποξένωση. Πάλι 
καλά που δεν πληρώνεις κιόλας! 

Και τώρα… το δοκιµάζεις κι 
εσύ! Ξαφνιάζεσαι, µα δεν λες όχι. 
Τελικά µάλλον σου άρεσε! Ένα 
άλλο συναίσθηµα, ανθρώπινο. 
Μια όµορφη στιγµή, ένα ευχάρι-
στο διάλειµµα. Συνεχίζεις κάπως 
πιο χαµογελαστά, καθώς το ξανα-
σκέφτεσαι.. 

Ας το αναλύσουµε λίγο... Η 
κίνηση του εναγκαλισµού έχει 
τέσσερα στοιχεία: το άνοιγµα των 
χεριών, τη στιγµή της αναµονής, 
το κλείσιµο των χεριών, το ξανά-
νοιγµα των χεριών.

Τα ανοιχτά χέρια είναι µία 
στάση, στην οποία το σώµα µας 
τείνει προς τον άλλον. Είναι ένα 
σηµείο προς τον άλλον, ότι έχω δη-
µιουργήσει «χώρο» για αυτόν για 
να εισέλθει, ότι θέλω να έρθει• ένα 
δείγµα ότι έχω κάνει µια κίνηση 
από τον εαυτό µου, ώστε να µπω 
στον χώρο που κι εγώ µε την σειρά 
µου ελπίζω να δηµιουργήσει ο άλ-
λος για µένα. Η ανοιχτή αγκαλιά 
είναι µια κίνηση που προσκα-
λεί. Σαν µια πόρτα που ανοίγουµε 
προσκαλώντας τον άλλον να µπει, 
να τον δεξιωθούµε, ενώ παράλλη-

λα, ένα απαλό και ευγενικό χτύπη-
µα στον άλλον για να µας δεχθεί, 
να µας ανοίξει.

Η δεύτερη φάση είναι η στιγ-
µή της αναµονής. Τα ανοιχτά 
χέρια απλώνονται προς τον 
άλλον, αλλά προτού τον αγγί-
ξουν σταµατούν. Περιµένουν. 
Η κίνηση του εναγκαλισµού δεν 
είναι βίαιη, δεν είναι εισβολή στον 
χώρο του άλλου. Η αναµονή µαρ-
τυρά ότι, παρόλο που το άνοιγµα 
της αγκαλιάς µας µπορεί να είναι 
µονοµερές, για να ολοκληρωθεί, 
να επιτευχθεί το σφίξιµο του άλ-
λου µέσα σε αυτήν χρειάζεται την 
συναίνεση του άλλου. 

Η τρίτη φάση είναι το κλείσιµο 
των χεριών, το σφίξιµο της αγκα-
λιάς. Αυτό είναι ο στόχος του ενα-
γκαλισµού, κάτι που, όπως είδαµε, 
απαιτεί µια αµφίδροµη κίνηση, συ-
γκατάβαση. Τώρα ο καθένας από 
τα δύο µέρη κρατά και κρατιέται. 
Ένα χοϊκό στήριγµα, λίγο κουρά-
γιο, µια κατανόηση, επιβράβευση 
κι ακόµα παραπέρα. Μέσα στην 
κλειστή αγκαλιά η ατοµικότητα 
διατηρείται, ενώ δέχεται ευχά-
ριστα την διαφορετικότητα του 
άλλου.  Ο πλησίον γίνεται καλύτε-
ρα αντιληπτός, αποδεκτός, γνώρι-
µος. Μέσα στην κλειστή αγκαλιά 
δεν βυθιζόµαστε, αλλά βρίσκουµε 
και ανακαλύπτουµε τόσο τον εαυτό 
µας, όσο και τον άλλον. 

 Και για να ολοκληρωθούν 
όλα αυτά, υπάρχει και η τέταρτη 
κίνηση: το άνοιγµα της αγκαλιάς. 
Αν δεν γίνει αυτό τότε θα έχουµε 
την απορρόφηση του «Εγώ» µέσα 
στο «Εµείς», κάτι που δεν συνά-
δει µε υγιείς, ορθόδοξες σχέσεις. 
Η εξάλειψη του άλλου συναντάται 
σε αρρωστηµένες σχέσεις, ασφυ-
κτιούσες συµπεριφορές, ολοκλη-
ρωτικά καθεστώτα. Το άνοιγµα 
των χεριών δηλώνει ότι ο άλλος 
δεν έγινε κτήµα µου, δεν είναι 
δικός µου. Είναι ελεύθερος. 
Είναι ελεύθερος να φύγει, χωρίς 
περιορισµούς, να είναι όπως εί-
ναι.  Αγγιγµένος, όµως, από την 
συνάντηση µαζί µου. Όπως κι εγώ.

Σπουδαία κίνηση λοιπόν! 
Έκφραση µιας ζεστής, αγνής και 
ζωντανής καρδιάς. Πόσο µάλλον, 
όταν γίνεται από πρόσωπα αγαπη-
µένα, γνώριµα. Έτσι τουλάχιστον 
θα πρέπει να αισθανόµαστε για 
τον άλλο, να είµαστε έτοιµοι να 
τον αγκαλιάσουµε. 

Με διάκριση και σχετική αυτο-
συγκράτηση βέβαια, ώστε να µην 
σκανδαλιστεί ο άλλος ή κάποιος 
τρίτος... ας µην χάνουµε την ευ-
καιρία να εκδηλώνουµε τα συναι-
σθήµατά µας, να ξεφεύγουµε απ’το 
καβούκι µας, τον µικρόκοσµό µας. 
Είναι τόσο απλό.. να φτιάξεις την 
διάθεση του άλλου, να δώσεις 
χαρά, ελπίδα. Κι αν κάποια η ψυχή 
σου δε βρίσκει χώρο πουθενά, 
µπες σε µία εκκλησία και στρέψε 

τα µάτια σου στην Αγία Τράπεζα. 
Θα δεις την πιο µεγάλη, δωρεάν 
και σίγουρη αγκαλιά που υπάρχει 
και σε περιµένει  κάθε λεπτό να 
την εµπιστευτείς.

Επιµέλεια:
Αναστασία Μπιτσάνη

Φοιτ. Πολ/κών Μηχανικών 
ΕΜΠ
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Έξω κρύο. Ήταν εκείνες οι µέ-
ρες του Γενάρη που το θερµόµετρο 
είχε «κολλήσει» περίπου στους 0 οC. 
∆ιαβάζω στον υπολογιστή. Εργασί-
ες, εργασίες, εργασίες... Κάτι η κού-
ραση, πήγαινε-έλα κάθε µέρα στην 
σχολή, κάτι τα χιόνια που είδαµε 
στο χωριό τα Χριστούγεννα, κάτι 
οι προβλέψεις της ΕΜΥ για δριµύ 
ψύχος και εγώ εύχοµαι για ακόµα 
µια φορά να χιονίσει. Θέλω να «δω 
µια άσπρη µέρα», βρε αδερφέ…

Λίγα λεπτά διάλειµµα από το 
διάβασµα και χαζεύω στο διαδί-
κτυο. Με το µυαλό ήδη στις επόµε-
νες διακοπές, χαζεύω στις ειδήσεις, 
ανοίγω τα e-mail µου, µπαίνω στο 
facebook… κοιτάζοντας, χωρίς να 
βλέπω, τις νέες αναρτήσεις. Το µάτι 
µου πέφτει σε µια φωτογραφία. Μια 
πλατεία, κουβάρι κάτι κουβέρτες 
και µπουφάν πάνω στα πλακάκια 
της. Κοιτάω καλύτερα. Ένας άστε-
γος είναι από κάτω. Λεζάντα στην 
φωτογραφία: «Ξανασκέψου το, πριν 
ευχηθείς να χιονίσει».

Αλήθεια, το είχα σκεφτεί ποτέ 
αυτό; Είχε ποτέ περάσει από το µυα-
λουδάκι µου ότι αυτό που για µένα 
είναι ένα «λευκό όνειρο», για άλλους 

είναι «λευκός (φονικός) εφιάλτης»; 
Καθηµερινά ακούµε στις ειδήσεις 
για τον αριθµό των αστέγων, που 
αυξάνεται µε ταχύτατους ρυθµούς 
και ο οποίος έχει ξεπεράσει κάθε 
όριο, προκαλώντας εικόνες και αι-
σθήµατα ντροπής στους πολίτες των 
«ανεπτυγµένων» δυτικών κοινωνιών.

Προσπάθησα να σκεφτώ τι κα-
ταστάσεις αντιµετωπίζουν όλοι εκεί-
νοι που δεν έχουν «πού την κεφαλή 
κλίναι». Όταν εγώ ανάβω απλώς την 
θέρµανση και ζεσταίνοµαι, γι αυτούς 
τον ρόλο του καλοριφέρ αναλαµβά-
νει το χαρτόκουτο και οι όποιες κου-
βέρτες µπορεί να έχουν. Για µένα ο 
χειµώνας είναι ένα «κρύο» αστείο, 
γιατί τον αντιµετωπίζω µέσα από 
τα ζεστά ρούχα µου και τα ζεστά 
ροφήµατα. Για εκείνους, πρόκειται 
για µια σήραγγα µε αβέβαιη έξοδο. 

Όταν βρέχει για µένα τα πράγµατα 
είναι απλά. Ανοίγω την οµπρέλα και 
γυρίζω τρέχοντας στο σπιτάκι µου. Για 
εκείνους τα πράγµατα είναι άσχηµα, 
χειρότερα. Ο τόπος πληµµυρίζει. Η 
κακή κατάσταση των υπονόµων και 
τα βουλωµένα ρείθρα δεν βοηθούν και 
όλα µετατρέπονται σε υγρή παγίδα. 
∆εν υπάρχει µέρος να προφυλαχθούν 

και τα ρούχα και τα όποια υπάρχοντα 
τους γίνονται µούσκεµα. Και φυσικά 
υπάρχει το θέµα της καθηµερινής επι-
βίωσης. Για µένα, δόξα τω Θεώ, πάντα 
ως τώρα υπάρχει ένα πιάτο φαί στο 
τραπέζι και κάτι παραπάνω. Εκείνοι, 
άνεργοι, θα πρέπει να προσµένουν 
στην καλή καρδιά και ελεηµοσύνη 
των συνανθρώπων τους, και τα συσ-
σίτια της Εκκλησίας.

Προσπάθησα να βάλω τον εαυτό 
µου στην θέση τους. Θα µπορούσα 
εγώ να αντιµετωπίσω καθηµερινά ό,τι 
κι εκείνοι; Θα µπορούσα έστω και για 
µια βδοµάδα να ζήσω µέσα στο χαρ-
τόκουτο χωρίς τα απαραίτητα για µια 
τέτοια «επιχείρηση»;  Όχι, όχι και πάλι 
όχι… ∆εν νοµίζω ότι θα τα κατάφερνα. 
Οι συνθήκες είναι πολύ σκληρές.

Μήπως όµως θα µπορούσα να 
κάνω κάτι για εκείνους; Υπάρχουν 
άνθρωποι, που προσπαθούν να 
κάνουν την ζωή των αστέγων λίγο 
πιο εύκολη; Πάλι πίσω στο ιντερ-
νετ… Πληκτρολογώ «βοήθεια αστέ-
γων» στο Google. Τα αποτελέσµατα 
πολλά, ευτυχώς. Επίσηµες, µαζικές 
προσπάθειες, αλλά και ατοµικές προ-
σπάθειες συµπολιτών µας έχουν ως 
στόχο την ανακούφιση αστέγων και 
απόρων συνανθρώπων µας.

 Χαίροµαι!! ∆ίνω υπόσχεση 
στον εαυτό µου πως θα βοηθήσω 
και εγώ. Έρχονται στο µυαλό µου τα 
λόγια του Κυρίου µας από την επί 
του όρους οµιλία Του: «Μακάριοι οἱ 
ἐλεήµονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται». 

Τι άλλο να πω;… Την επόµενη 
φορά που θα ευχηθώ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ 
να χιονίσει θα είναι όταν κανείς δεν 
θα έχει λόγο να εύχεται το αντίθετο…

Επιµέλεια:
∆ιονυσία Αραβοπούλου

µεταπτ. φοιτ. Χηµικών Μηχανι-
κών ΕΜΠ

Ξανασκέψου το, 
πριν ευχηθείς να χιονίσει…
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«Το κλειδί για τη σωτηρία µας 
είναι στο χέρι του αδερφού µας». 
∆εν έχει καµία αξία η ζωή µας αν 
γυρίζει γύρω από τον εαυτό µας. Κι 
αυτό µπορούµε εύκολα να το δια-
κρίνουµε από τους ανθρώπους που 
έχουν πέσει σε κατάθλιψη, που δε 
βρίσκουν νόηµα στη ζωή! ∆εν έχουν 
άδικο, δεν έχει νόηµα η ζωή όταν 
κινείται γύρω από µας, όταν είναι 
αποκοµµένη από τα αδέρφια µας. 
Όταν ζω µόνο για τον εαυτό µου δεν 
αξίζει να ζω.

Όταν γνωρίσεις την Αλήθεια, 
την αγάπη, την ίδια τη Ζωή, δεν 
µπορείς , δεν έχεις το δικαίωµα να 
τα κρατήσεις µόνο για σένα, να τα 
κρύψεις από τα αδέρφια σου. Ιδι-
αίτερα, ως Έλληνες είµαστε πολύ 
ευλογηµένοι που έχουµε γνωρίσει 
την αληθινή πίστη, κάτι  που δεν εί-
ναι δεδοµένο για τους άλλους λαούς 
όπως χαρακτηριστικά διακηρύσσει 
η Πελαγία από την Ταϊβάν1. «Θα 

1  Η Πελαγία Yu είναι Κινέζα, 
γεννηµένη στην Ταϊβάν, η οποία 
από τον Προτεσταντισµό πέρασε 
στην Ορθοδοξία,  κάνοντας 

ήθελα να ήµουν Ελληνίδα, να είχα 
γεννηθεί Ορθόδοξη… να µεταλάβαι-
να τη Θεία Κοινωνία… να µπορώ να 
πάω να προσευχηθώ σε κάποιο µο-
ναστήρι εύκολα… να οσφραίνοµαι τη 
γλυκειά ευωδία του λιβανιού… Έλλη-
νες, νοµίζετε ότι είστε φτωχοί, αλλά 
δεν ξέρετε πόσο πλούσιοι είστε». Εί-
µαστε πλούσιοι κι αυτόν τον πλούτο 
χρειάζεται να τον διασώσουµε αλλά 
και να τον µοιράσουµε και είναι η 
πίστη µας αυτός ο πλούτος που, 
όπως και η αγάπη, όταν  δίνεται δε 
διαιρείται αλλά πολλαπλασιάζεται. 
Όµως εκτός από έθνος, ο καθένας 
µε τον τρόπο του, µε τα δικά του 
χαρίσµατα µπορεί να κάνει ιεραπο-
στολή, να διαδίδει την αλήθεια του 
Ευαγγελίου, µε το λόγο του αλλά και 
µε το παράδειγµά του.  

Η ιεραποστολή είναι χρέος, µια 
εντολή που µας δόθηκε από τον ίδιο 

ιεραποστολή στην Ταϊβάν, κοντά 
στον π. Ιωνά. Ολόκληρη την 
επιστολή, απόσπασµα της οποίας 
περιέχει το άρθρο, µπορείτε να 
διαβάσετε στο http://www.oodegr.
com/oode/ierapostoli/xwres/taivan/
pelagia_1.htm

τον Κύριο: «Πορευθέντες εἰς τὸν κό-
σµον ἅπαντα κηρύξατε τὸ εὐαγγέ-
λιον πάσῃ τῇ κτίσει». Ως χριστιανοί 
χρειάζεται να γνωρίζουµε το λόγο του 
Θεού, να τον εφαρµόζουµε αλλά και 
να τον διαδίδουµε στα αδέρφια µας.

Η ιεραποστολή είναι προσφο-
ρά, βοήθεια και δόσιµο σε όσους 
έχουν ανάγκη. Όλοι έχουν ανάγκη 
το λόγο του Ευαγγελίου. Πολλές 
φορές σκεφτόµαστε µακριά, όµως 
ιεραποστολή µπορούµε να κάνου-
µε και στο διπλανό µας, σ' εκείνη 
την άρρωστη γιαγιά που χρειάζεται 
παρέα, σ' εκείνο το παιδάκι που θέ-
λει βοήθεια, σ’εκείνον το νέο που 
ψάχνει την αλήθεια σε µονοπάτια 
που οδηγούν στο ψέµα. 

Η ιεραποστολή, κυρίως, είναι 
ανάγκη γιατί ολοκληρώνει τη ζωή 
γεµίζοντάς τη µε τη χαρά του Χρι-
στού.

Τέλος, η ιεραποστολή είναι µια 
ευκαιρία. Άρπαξέ την. Είναι µια πόρ-
τα. Άνοιξέ την.

Επιµέλεια:
∆έσποινα Λάσκαρη

Νηπιαγωγός

Προσφορά σε όσους έχουν ανάγκη,
αυτό είναι η Ιεραποστολή
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30 Ιανουαρίου. Ηµέρα αργίας 
ή ηµέρα πνευµατικού ανεφοδια-
σµού και προβληµατισµού; Γιατί 
οι εκπαιδευτικοί να έχουν αργία 
αυτή τη µέρα; Γιατί εορτάζουµε 
αυτούς τους τρεις αγίους, τους 
οποίους έχουµε ήδη γιορτάσει 
µέσα στον Ιανουάριο;

Ας τα πάρουµε όµως µε τη 

σειρά. Η Εκκλησία τιµά έναν 
άγιο ή ένα σύνολο αγίων, για να 
τους προβάλει ως πρότυπο προς 
µίµηση µε σκοπό τον αγιασµό 
των ψυχών. Ο άνθρωπος γνωρί-
ζοντας τους αγίους, ταυτίζεται µε 
την ενάρετη ζωή τους, θέλοντας 
να περπατήσει κι αυτός στα χνά-
ρια που πορεύτηκαν κι εκείνοι. 

Έτσι και µε τους Tρεις Ιεράρχες. 
Η παρόµοια πορεία του βίου 
τους, η τεράστια µόρφωσή τους, 
η θεόπνευστη πνευµατική τους 
κατάρτιση, το µεγάλο δογµατικό 
τους έργο, τους καθιστά συλλο-
γικό πρότυπο χριστιανικού βίου, 
µε αποτέλεσµα από το 1843 η Ελ-
ληνική Πολιτεία να καθιερώσει 

από το http://athanasiosmytilinaios.blogspot.gr

Η αγάπη και το βιωµατικό 
παράδειγµα στην αγωγή κατά 
τους Tρεις Ιεράρχες
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την εορτή των Tριών Ιεραρχών 
ως εορτή των ελληνικών γραµµά-
των. Και οι Tρεις στο έργο τους 
ασχολήθηκαν µε την αγωγή και 
την παιδαγωγική διδασκαλία. Γι’ 
αυτό θεωρούνται οι προστάτες 

των γραµµάτων και τα πρότυπα 
των εκπαιδευτικών. 

Η αµφίδροµη σχέση µεταξύ 
εκπαιδευτικού και µαθητή, κα-
τηχητή και κατηχούµενου, γο-
νιού και παιδιού θα πρέπει να 
έχει θεµέλιο την αγάπη. « Οὐδέν 
γάρ οὕτως ἰσχυρόν πρός ἀγάπην, 
ὡς ἀντιδιδοµένη διάθεσις.» Τίποτα 
δεν είναι τόσο ισχυρό και απο-
τελεσµατικό στο να προκαλέσεις 
την αγάπη των µαθητών σου όσο 
η διάθεση ανταποδόσεως της 
αγάπης, λέει ο Άγιος Γρηγόριος 
ο Θεολόγος. Ο Μέγας Βασίλειος 
συµπληρώνει: «∆εν παραµένει το 
µάθηµα που γίνεται µε τη βία, ενώ 
όποιο γίνεται µε τέρψη κι ευχαρί-
στηση εισδύει και καθίζει µονιµό-
τερα στις ψυχές». Επικυρώνοντας 
τους παραπάνω λόγους ο Ιερός 
Χρυσόστοµος προσθέτει: «Οὐδέν 
γάρ πρός διδασκαλίαν ἐπαγωγόν ὡς 
τό φιλεῖν καί φιλεῖσθαι». ∆ηλαδή, 
«ο παιδαγωγικότερος τρόπος 
αγωγής είναι η αγάπη».

Ύψιστη αρετή λοιπόν είναι η 
Αγάπη. Τι πιο ωραίο από το να 
δίνεις και να λαµβάνεις αγάπη! 
Πόσο µάλλον όταν αυτό γίνεται 
µέσα στα πλαίσια την αγωγής. Το 
θέµα δεν είναι τι ή πόσα θα διδά-
ξει κανείς αλλά το πώς, δηλαδή ο 
τρόπος. Αν δεν γίνεται µε παλµό 
ψυχής, µε το δόσιµο του εαυτού 
του στον άλλο, τότε δεν επιτυγχά-
νεται ούτε στο ελάχιστο το παι-
δαγωγικό έργο. Ο ουρανοφάντωρ 
Βασίλειος καταθέτει: «Όπως ο 
Θεός παρέχει το φως σε όλους τους 
ανθρώπους, έτσι και οι µιµητές του 
Θεού ας ακτινοβολούν για πάντα την 
αυτή και ισότιµη αγάπη…». Έτσι και 
οι διδάσκαλοι, αφού είναι αυτοί 
που δίνουν τα φώτα τους στη νε-
ότητα, πρέπει να ακτινοβολούν 

αυτήν την ισότιµη αγάπη. 
«∆ιδασκάλους τούτους φησί, 

τούς καί τοῖς ἔργοις διδάσκοντας 
καί τῶ λόγῳ παιδεύοντας». ∆ιδά-
σκαλους εννοεί ο Παύλος εκεί-
νους, που και µε τα έργα τους 

διδάσκουν και µε το λόγο τους 
εκπαιδεύουν. Εδώ ο Ιερός Χρυ-
σόστοµος επισηµαίνει την ση-
µασία που έχει ο τρόπος ζωής 
και οι πράξεις αυτών που είναι 
φορείς της αγωγής, οι εκπαιδευ-
τικοί, οι γονείς, οι παππούδες 
και γιαγιάδες, οι κατηχητές, οι 
πνευµατικοί πατέρες. Εκτός από 
τον λόγο τους διδάσκουν µε το 
παράδειγµά τους, τα έργα τους, 
µε τη ζωή τους. Αυτός είναι ο 
άριστος τρόπος διδασκαλίας αυ-
τού που διδάσκει, τονίζει ο Άγι-
ος. «∆εν µπορείς να κηρύξεις, ούτε 
έχεις λόγο διδασκαλικό; Λοιπόν, ας 
διδάξεις µε τα έργα και τη ζωή σου, 
µε τη λάµψη των πράξεών σου»1.

Είναι κάποιος δάσκαλος; 
Είναι γονιός; Είναι πνευµα-
τικός πατέρας; Οι νουθεσίες 
του και οι διδασκαλίες του θα 
πρέπει να συµβαδίζουν µε τις 
πράξεις του και τη ζωή του. 
Ο λόγος και τα έργα του θα 
πρέπει να είναι αλληλένδετα. 
Αλλιώς το έχασε το τρένο της 
αγωγής. Το παιδί ή ο νέος, 
αν δει ότι άλλα λέει και άλλα 
πράττει θα τον απορρίψει.  
∆εν πρόκειται να πέσει και να 
καλλιεργηθεί µέσα στην ψυχή 
του ο σπόρος της αρετής και 
της γνώσης, αν τρέφει αµφι-
βολίες για την υλοποίηση των 
διδαχών του διδάσκαλου του 
στην δική του ζωή. Χρειάζεται 
στήριγµα ο νέος, και πώς θα τον 
στηρίξει αυτός που είναι φορέας 
της αγωγής αν ο ίδιος δεν πατά 
σε γερά θεµέλια; Οι Tρεις Ιεράρ-
χες δίδασκαν µε το λόγο τους, µε 
το κήρυγµά τους, µε το συγγρα-
φικό τους έργο, ήλεγχαν τους αν-
θρώπους της διαφθοράς και των 
αιρέσεων, αλλά παράλληλα είχαν 

και οι τρεις µια άµεµπτη και άγια 
ζωή. Ο σύγχρονοί τους, ακόµα και 
αυτοί που τους πολεµούσαν, τούς 
παραδέχονταν για τον ασκητικό 
τρόπο ζωής τους και το πνεύµα 
θυσίας που διακατέχονταν. Κι 

αυτό, γιατί δίδα-
σκαν κυρίως µε τις 
πράξεις τους και µε 
τα έργα τους. Επο-
µένως, πρέπει να 
προσέχει πώς συ-
µπεριφέρεται και 
πώς ζει ο παιδαγω-

γός, γιατί απ’ αυτό εξασφαλίζε-
ται η επιτυχία ή η αποτυχία της 
διδασκαλίας του. 

30 Ιανουάριου. Ηµέρα αργίας 
και αναπαύσεως για τους εκπαι-
δευτικούς και τους µαθητές και 
φοιτητές. Μία ευκαιρία για επα-
νασύνδεση µε τον υποδειγµατι-
κό τρόπο ζωής των Tριών αυτών 
µεγάλων αγίων και για προσπά-
θεια µίµησης της παιδαγωγικής 
διδασκαλίας τους. 

«Πιθανόν µερικοί να γελάνε, 
γιατί ασχολούµαστε µε ασήµαντα 
πράγµατα και συζητάµε για τέτοιο 
τρόπο ζωής. Η διαπαιδαγώγηση και 
η ευρυθµία δεν είναι ασήµαντα θέ-
µατα. Είναι υπόθεση, που αφορά 
ολόκληρη την ανθρωπότητα.»2

Επιµέλεια:
Φοιτ. Παιδαγωγικού Τµηµ. 

∆ηµοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ

1Ε.Π.Ε. 26ος τόµος, σελ.230-232
2Ιωάννου του Χρυσοστόµου, Ε.Π.Ε. 

τόµος 30ος, σελ.674

Πηγές: 
«Χρυσοστοµικό Λεξικό», Αρχιµαν-
δρίτου ∆ανιήλ Γ. Αεράκη (τόµος Α’ & 
τόµος Β’) 
«Βασιλειανό Αποθησαύρισµα», Κ. Γ. 
Παπαδηµητρακόπουλου (Εκδόσεις 
«Φωτοδότες»)
«Οι Tρεις Ιεράρχες ως συλλογικό 
πρότυπο εκκλησιαστικής αγωγής», 
Αθανασίου Γλάρου Επικ. Καθηγητή 
Πανεπιστηµίου Αθηνών (Αθήναι 
2007)
Περιοδικό «Αγία Λυδία», αρ. τεύχους 
455, Ιανουάριος 2011
Περιοδικό «Αγία Λυδία», αρ. τεύχους 
456, Φεβρουάριος 2011

 Οι Tρεις Ιεράρχες δίδασκαν µε το λόγο τους, µε το 
κήρυγµά τους, µε το συγγραφικό τους έργο, ήλεγχαν 
τους ανθρώπους της διαφθοράς και των αιρέσεων, αλλά 
παράλληλα είχαν και οι Tρεις µια άµεµπτη και άγια ζωή.
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Αγαπηµένο µου ηµερολόγιο,
Μόλις γύρισα από µια θαυµάσια 

εξόρµηση. Οι εµπειρίες µου πολ-
λές και ποικίλες, όντας για πρώτη 
φορά πάρων, γι’ αυτό ετοιµάσου…
Προορισµός µας βάσει προ-
γράµµατος είναι η περιοχή της 
∆υτικής Μακεδονίας. Οι εκ-
πλήξεις ξεκινούν νωρίς νωρίς…
Μαζευτήκαµε την Πέµπτη 27/12 
στις 7:30 το πρωί στον γνωστό 
µας πλέον µέρος, στο Καρύτση 
14. Πριν καν χαιρετηθούµε µε 
την υπόλοιπη αποστολή πήραµε 
κούτες από το ισόγειο για να τις 
µεταφέρουµε στο πούλµαν που 
µας περίµενε στο άγαλµα του Κο-
λοκοτρώνη. Περιεχόµενο κουτιών: 
σακούλες µε δώρα που επρόκειτο 
να µοιράσουµε, σοκολάτες, καρα-
µέλες, υλικό για παιχνίδια, τεύχη 
από την Ζωή του Παιδιού και της 
Παρεµβολής (…καλή ώρα…) και αλ-
λά πολλά που αδυνατώ να θυµηθώ. 
Στη συνέχεια φορτώνουµε τα δικά 
µας πράγµατα: αποσκευές αλλά και 
µουσικά όργανα, απαραίτητα για 
αυτό που θα ακολουθησει. Ας µην 
ξεχνάµε πως δεν είναι µια απλή 
εκδροµή, είναι µια εξόρµηση 
Αγάπης Χριστού προς τους 

ανθρώπους αποµακρυσµένων 
περιοχών της χώρας µας. Αν 
και «πρωτάρης» έχω ακού-
σει περίπου τι µέλει γενέσθαι. 
Αλλά την εµπειρία δεν µπορεί 
να στην περιγράψει κάνεις!
Ξεκινήσαµε µια παρέα 21 + 1 
νέων. Αναµένεται να προστε-
θούν άλλοι τρεις. Το κέφι ξεχει-
λίζει, οι ανταλλαγές ευχών λο-
γω Χριστουγέννων δίνουν και 
παίρνουν και το ταξίδι ξεκινά!
Μέχρι την άφιξη στον πρώτο προ-
ορισµό κάναµε δυο στάσεις, µια 
για ξεκούραση και µια για το µε-
σηµεριανό µας φαγητό, που τόσο 
όµορφα είχε επιµεληθεί µια κυρία 
που µας σκέφτεται διαρκώς και µας 
διακονεί µε κάθε ευκαιρία. Φτά-
νουµε στην Ιερά Μονή Παναγίας 
Μικροκαστρου, πλησίον του οµώ-
νυµου χωριού, το οποίο βρίσκεται 
κοντά στην Σιάτιστα. Οι µοναχές 
µας δέχονται, προσκυνούµε το κα-
θολικό της Μονής, το οποίο είναι 
αφιερωµένο στην Παναγία την 
Ελεούσα. Ο χώρος µας εµπνέει και 
γι’ αυτό και εµείς διαβάζουµε την 
µικρά Παράκληση εις την Υπερά-
ξια Θεοτόκο για να ευλογήσει την 
εξόρµησή  µας. Πριν φύγουµε µας 
προσφέρεται καφές, αγοράζουµε εν-
θύµια από την έκθεση και τραβούµε 
ένα σωρό φωτογραφίες. Επόµενη 
στάση Μικρόκαστρο. Οι χωριανοί 
µε τα παιδιά τους µας περιµένουν 
µε χαρά και ανυποµονησία! Τους 
έχουµε ετοιµάσει µια µικρή αλλά 
τόσο σηµαντική γιορτή, η οποία 
περιλαµβάνει τραγούδι καλάντων, 
παιχνίδια µε τα παιδιά και διανο-
µή των δώρων. Τα παιδιά συµµε-
τέχουν δειλά δειλά. Μάλιστα µας 
τραγουδούν και δικά τους τοπικά 
κάλαντα στην δική τους διάλεκτο 
(κόλιαντα)! Στο παιχνίδι ακολου-
θει πανδαιµόνιο! Με µαεστρία οι 
υπεύθυνοι παρακινούν τα παιδιά 
και αυτά ανταποκρίνονται. Φυσικά 
σε όλα υπάρχει «έπαθλο». Σε όλα τα 
παιδιά θα µοιραστούν δώρα και το 
χαµόγελο στα χείλη τους θα φάνει 
διάπλατο! Τι πιο ωραίο από το να 
χαρίζεις ένα χαµόγελο σε ένα µικρό 
παιδί! 

Η επόµενη µέρα (Παρασκευή 
28/12) µας βρίσκει όρθιους και ξε-
κούραστους από τις 8.30 και φυσικά 
έτοιµους για τον επόµενο προορι-
σµό µας: Τσοτυλι. Ένα χωριό επίσης 
κοντά στη Σιάτιστα. Φτάνουµε µε το 
πούλµαν και οδηγούµαστε στο ενο-
ριακό κέντρο του χωριού, το οποίο 
σφύζει από ζωή. Αξίζει να αναφέ-
ρουµε την πολύ καλή δουλειά που 
έχει κάνει ο νεαρός ιερέας του χω-
ριού και έχει εξοπλίσει το κέντρο µε 
κάθε λογής ασχολία για τα παιδιά 

του χωριού. Από πινγκ πονγκ και 
ποδοσφαιρακι µέχρι επιτραπέζια 
και βιβλία όλα τα παιδιά µπορούν 
να απασχοληθούν µε κάτι. Η γιορ-
τή περιλαµβάνει επίσης κάλαντα, 
τραγούδια και παιχνίδια. Η άνεση 
του χώρου µας δίνει την ευκαιρία 
να παίξουµε µουσικές καρέκλες µε 
τα παιδιά και το µαντήλι, όπου οι 
µάχες θα είναι «οµηρικές»! φεύγου-
µε αφήνοντας το στίγµα µας µε την 
διανοµή δώρων. Εποµένη στάση 
η Ιερά Μονή Αγίου Αθανασίου 
στην Εράτυρα. Εκεί µας περιµένει 
ο πάτερ Νικηφόρος, ο όποιος µας 

Από το Ηµερολόγιο της φετινής Εξόρµη-
σης Αγάπης σε Σιάτιστα και Φλώρινα...
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υποδέχεται, ενώ µας έχει ετοιµάσει 
µε πολύ κόπο και το µεσηµεριανό 
µας. Το µοναστήρι όµορφο µε έρ-
γα να βρίσκονται ακόµα σε εξέλιξη. 
Όπως πληροφορούµαστε τα βήµατα 
προόδου είναι σηµαντικά και όλα 
οφείλονται στον µοναχό, ο όποιος 
µε τη βοήθεια του Θεού και του 
Αγίου Αθανασίου συνεχίζει το έργο 
του. Γευµατίσαµε το υπέροχο και 
καλοµαγειρεµένο αγριογούρουνο 
και συζητήσαµε επί πνευµατικών 
θεµάτων µε τον πάτερ Νικηφόρο. 
Αφού αναχωρήσαµε από το µονα-
στήρι κατευθυνθήκαµε προς την 
πόλη της Καστοριάς. Σε αυτήν την 
πανέµορφη πόλη στις όχθες της 
λίµνης της Καστοριάς ήπιαµε ένα 
σύντοµο καφέ πριν επιστρέψουµε 
στη Σιάτιστα για να ξεκουραστούµε.

Σάββατο 29/12: Επόµενη στάση 
το χωριό Κέλλα ή Κέλλη. Ένα χωριό 
κοντά στη Φλώρινα και στα σύνορα 
µε τα Σκόπια, από τα πολύ λίγα που 
έχουν κρατήσει ακλόνητο τον Ελλη-
νισµό και την Ορθοδοξία, παρά τις 
πολλές προσπαθείς για προπαγάν-
δα από την πλευρά των Σκοπίων. 

Οι κάτοικοι µας υποδέχονται σαν 
«µεσσίες». ∆εν είναι συνηθισµένοι 
στις επισκέψεις ανθρώπων από την 
πρωτεύουσα και τη συµπρωτεύου-
σα. Στην αίθουσα των εκδηλώσεων 
έχει µαζευτεί παρά πολύς κόσµος. 
Η γιορτή µας µια από τα ιδία µε 
µια µικρή αλλά θαυµατουργή προ-
σθήκη! Αφού τραγουδήσαµε και 
παίξαµε µε τα παιδιά ακολούθησε 
το γνωστό θεατρικό µε τον νάνο, 
το όποιο άρεσε πολύ και πρόσφε-
ρε µερικές στιγµές γέλιου στους 
κατοίκους. Ακλούθησε ανταλλαγή 
δώρων µε εµάς να µοιράζουµε 
Ζωές του Παιδιού, Παρεµβολές, 
καραµέλες και µπαλόνια σε όλους 
όσους βρίσκονταν εκεί, και τον δή-
µαρχο της κοινότητας να µας δίνει 
ένα ενθύµιο από την περιοχή τους, 
το όποιο περιλαµβάνει ένα κρασί 
και πιπεριές Φλωρίνης. Στη συνε-
χεία προσκυνούµε στον Ιερό Ναό 
του Άγιου Γεώργιου του χωριού 
και ακολούθως οδηγούµαστε στο 
οινοποιείο «κτήµα Άλφα». Εκεί θα 
µας ξεναγήσουν, θα µας πουν τα 
µυστικά γύρω από το αµπέλι και το 
κρασί και τέλος θα µας βάλουν να 
δοκιµάσουµε από µερικά είδη κρα-
σιού!. Η ηµέρα µας θα ολοκληρωθεί 
µε την απογευµατινή µας συνάντη-
ση µε τον ∆εσπότη Σισανίου και 
Σιατίστης κ. Παυλο στο χώρο της 
Μητρόπολης. Είναι τιµή µας που 
µέσα στο γεµάτο του πρόγραµµα 
είχε την διάθεση να µας δεχτεί και 
να µιλήσει µαζί µας. Ακόλουθη συ-
ζήτηση µε αρκετό ενδιαφέρον, µε 
τον δεσπότη να µας εκπλήσει µε 
την απλότητα του λόγου του. Όλες 

οι απορίες µας θα λυθούν και έφτα-
σε η ώρα για ξεκούραστο χρόνο στο 
ξενοδοχείο. Την επόµενη ξηµερώ-
νει Κυριακή

Το πρωί της Κυριακής 30/12 
κάτω από συννεφιά και πολύ 
κρύο θα εκκλησιαστούµε στην εκ-
κλησία της Μητρόπολης και θα 
ακολουθήσει η επιστοφη µας στην 
Αθήνα. Στον δρόµο της επιστρο-
φής θα επισκεφτούµε τα Τρίκαλα 
σε µια µικρή στάση για φαγητό. 
Και µε αυτό τον τρόπο ο Θεός βά-

ζει ένα τέλος στην εξόρµηση µας
Αξίζει να αναφέρουµε ότι σε όλη 
αυτή την υπέροχη εξόρµηση µας 
κρατούσε συντροφιά µια αγαπη-
µένη «ραδιοφωνική εκποµπή» την 
ώρα που ταξιδεύαµε µε το πούλµαν 
µε πρωταγωνιστές µερικούς από 
µας. Το φωτογραφικό υλικό είναι 
πλούσιο και αποδεικνύει όσα ει-
πώθηκαν. Γυρίζουµε στα σπίτια 
µας µε τις αποσκευές γεµάτες 
εµπε ιρίες πρωτόγνωρες για 
αρκετούς, που δίνουν δύναµη 
και δίψα για ζωή. Προσφέραµε 
αλλά µας προσφέρθηκαν πολλά 
και πολύτιµα. Αυτό φάνηκε µό-
λις ξεκίνησαν οι υποχρεώσεις 
µας µετά τις διακοπές. Ας µας 
αξιώσει ο Θεός να συµµετά-
σχουµε και σε άλλες παρόµοιες 
προσπάθειες!

Τέλος και τω Θεώ δόξα!

Επιµέλεια
Μιχάλης Οικονόµου

Φοιτ. Οδοντιατρικής Σχολής 
Αθήνας
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Η υπαρξιακή αγωνία του σύγχρονου 
ανθρώπου
Α’ µέρος
«Υπαρξιακή αγωνία» σηµαίνει κάνω συνεχώς update του εαυτού µου
Αποσπάσµατα από την Οµιλία που συνδιοργάνωσαν στη Νοµική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών, η Χριστιανική 
Φοιτητική ∆ράση (Χ.Φ.∆.) και η Χριστιανική Φοιτητική Ένωση (Χ.Φ.Ε.), µε οµιλητή τον ∆ρα ∆ηµήτριο Καραγιάννη, 
Παιδοψυχίατρο-Ψυχοθεραπευτή. 

Η αγωνία είναι το συναίσθηµα της ελευ-
θερίας. ∆εν είναι συναίσθηµα φόβου, δεν 
είναι συναίσθηµα ανεπάρκειας

Αγωνία· φόβος ή ελευθερία;
Το θέµα µας αφορά στην 

υπαρξιακή αγωνία του σύγχρο-
νου ανθρώπου. Και όταν µπαίνει 
το ερώτηµα «αγωνία», σε πρώτη 
φάση µοιάζει ότι παραπέµπει σε 
κάτι αρνητικό, σε κάτι κακό, σε 
κάτι που παθαίνουµε κάτι που 
δεν ευχόµαστε να έχουµε· Έχου-
µε αγωνίες… Η αγωνία όµως ως 
συναίσθηµα που παραπέµπει; 
Πότε νοιώθουµε αγωνία; Στην 
ελευθερία. Η αγωνία είναι το συ-
ναίσθηµα της ελευθερίας. ∆εν εί-
ναι συναίσθηµα φόβου, δεν είναι 

συναίσθηµα ανεπάρκειας, δεν εί-
ναι συναίσθηµα που παραπέµπει 
σε κάποιο ελάττωµα που έχουµε. 
∆εν αγωνιούµε επειδή δεν τα κα-
ταφέρνουµε, λόγω ανεπάρκειας. 
Μπαίνουµε στην αγωνία όταν 
είµαστε ελεύθεροι, όταν έχουµε 

να αποφασίσουµε µέσα σε ελευ-
θερία όταν έχουµε να παράγουµε 
αποφάσεις ζωής. Όταν είµαστε 
µέσα στον βολεµένο κόσµο, µέσα 
σε ένα βολεµένο περιβάλλον, σε 
βολεµένες καταστάσεις του αυτο-
νόητου, εκεί που δε δηµιουργού-
µε, το αίσθηµα της αγωνίας δεν 
υφίσταται. Εποµένως σε αντίθεση 
µε αυτό που επιφανειακά κανείς 
θα θεωρούσε, θα µιλήσουµε για 
την αγωνία, ως κάτι καλό. Όχι 
για κάτι που µας συµβαίνει, κάτι 
που είναι κακό και καλύτερα να 
µην υπήρχε. Σε αυτό το πλαίσιο 
θα κουβεντιάσουµε ό,τι έχουµε να 
πούµε. Όχι στο πλαίσιο της παθο-
λογίας που αφορά µόνο κάποιους 
που δυσκολεύονται, αλλά στην 
λειτουργικότητα που δικαιούµα-
στε να έχουµε. Στη διαφοροποίη-
ση που δικαιούµαστε να ζήσουµε. 

Η αγωνία, λοιπόν, είναι το 
συναίσθηµα που σηµαίνει ότι 
είµαι ελεύθερος. Και στο βαθµό 
που είµαι ελεύθερος να αποφασί-
σω, εκεί είναι που δυσκολεύοµαι. 
Γιατί τότε είναι που έχω να λάβω 
αποφάσεις ζωής, που µου πιστο-

ποιoύν ότι εγώ 
αποφασίζω για 
τη ζωή µου. 
Τότε υπερβαί-
νω το βιολογι-

κό DNA µου, τότε θα υπερβώ τα 
patterns τα δεδοµένα της  παι-
δικής µου ηλικίας, των οικογε-
νειακών µου προτύπων και των 
οικογενειακών µου δεδοµένων. 
Τότε είναι που θα νοιώσω ελεύ-
θερος, τότε είναι που θα νιώσω 

την αγωνία. Όµως για ποιον 
σύγχρονο άνθρωπο µιλάµε; Ποια 
είναι η σύγχρονη κοινωνία στην 
Ελλάδα, στην εποχή µας, στο εδώ 
και τώρα; 

Υπαρξιακή αγωνία στην 
Ελλάδα της κρίσης

Η εποχή που ζούµε είναι 
µια υπέροχη περίοδος για τους 
ανθρώπους, για τους νέους 
ανθρώπους. Ναι! Ιδανική. Γιατί; 
Αυτό είναι το ζητούµενο και θα 
το δούµε. Είναι συναρπαστική 
γιατί τίποτα δεν είναι δοσµένο! 
Είναι η Ελλάδα της κρίσης που 
τίποτα δε σου εξασφαλίζει, παρά 
µόνο την πρόκληση να παράγεις 
εσύ λύσεις ζωής. Αλλά, επί πλέ-
ον, είµαστε και σε µια άλλη εν-
διαφέρουσα περίοδο ζωής. Στην 
περίοδο της παγκοσµιοποίησης. 
Είτε το θέλουµε, είτε όχι, η πα-
γκοσµιοποίηση υφίσταται. ∆εν 
υπάρχει περίπτωση να ανοίξετε 
τον υπολογιστή σας και να πείτε 
εγώ δε θέλω την παγκοσµιοποί-
ηση. Όποιος ανοίξει τον υπολο-
γιστή του ξαφνικά έχει βρεθεί σε 
έναν άλλο τόπο. Σε ποιον τόπο εί-
σαι όταν ανοίξεις το Google; Πού 
εδράζεται το Google; Τι σηµαίνει 
το γεγονός της παγκοσµιοποίη-
σης για τον σύγχρονο άνθρωπο; 
Σηµαίνει ότι κάποια πράγµατα 
πια δεν ορίζονται σε τοπικό επί-
πεδο. Και αυτό είναι πολύ συναρ-
παστικό να το ζεις. Ή θα πρέπει 
να καταγγέλλεις το κακό που µας 
βρήκε και να θυµάσαι τις παλιές 
καλές εποχές που ήσουν µόνος 
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Η αµφισβήτηση και η αντίδραση είναι κά-
ποια από τα εργαλεία κάποιας περιόδου 
στο σχηµατισµό τη ταυτότητας του νέου. 
Ο νέος άνθρωπος λοιπόν καθώς θέλει να 
δηµιουργήσει την ταυτότητά του έχει να 
βάλει κάποιες σταθερές.

Εκ των πραγµάτων η ελευθερία έχει µοναξιά. 
Μοναξιά, όχι αποµόνωση. Είµαστε µόνοι µας 
µπροστά στα σηµαντικά γεγονότα της ζωής 
µας και είµαστε υπεύθυνοι για τον εαυτό µας. 
Μπροστά στην αρρώστιά µου, µπροστά στον 
θάνατο, µπροστά στον γάµο, µπροστά στη σχέ-
ση µου, µπροστά στο να κάνω παιδί, είµαι µό-
νος. Τα δύσκολα αυτά και συναρπαστικά πράγ-
µατα της ζωής απαιτούν προσωπικές αποφά-
σεις που ο ίδιος παίρνεις, άρα το στοιχείο της 
µοναξιάς υπάρχει. Μοναξιά σηµαίνει ευθύνη 
αλλά όχι αποµόνωση. 

σου στο χωριό σου ή να δεις ότι 
τούτη τη στιγµή το να είσαι σύγ-
χρονος άνθρωπος σηµαίνει ότι 
είσαι πολίτης της ανθρωπότητας. 
∆ικαιούσαι να είσαι άνθρωπος. 
Και ότι κάποια πράγµατα, αν εί-
ναι αλήθεια, δεν αφορούν µόνο τη 
γειτονιά σου, άλλα αφορούν όλους 
τους ανθρώπους του πλανήτη. Αν 
πάλι αυτά που θα πεις ή που ζεις 
είναι γραφικά και δε µπορούν να 
προσφέρουν κάτι καλό στον Κινέ-
ζο, στον Γερµανό, στον Αµερικανό, 
ή στον Ρώσο, τότε γιατί να είναι 
καλά για εσένα;

Σχηµατίζοντας ταυτότητα στην 
εποχή της παγκοσµιοποίησης

Εποµένως ο σύγχρονος άν-
θρωπος ζει σε ένα περιβάλλον 
πολύ διαφορετικό. Από εκεί που 
ήµασταν πολίτες ενός τόπου και 
µιας εποχής, βρισκόµαστε σε κάτι 
πολύ διαφορετικό. Που µοιάζει 
ως πολύ ρευστό -και είναι- που 
µοιάζει ως πολύ απειλητικό -και 
είναι- και µοιάζει ως πολύ ενδια-
φέρον, και είναι.  Σήµερα λοιπόν 
ο άνθρωπος έχει να αναπροσδιο-
ριστεί και να αυτοπροσδιοριστεί. 
Να αποφασίσει ο ίδιος για την 
ταυτότητα του. Πόσο µάλλον ένας 
νέος άνθρωπος αφού η διαµόρ-
φωση ταυτότητας είναι το κύριο 
έργο του νέου ανθρώπου. Ποιος 
είµαι; Πώς προσδιορίζοµαι; Ποια 
είναι η ταυτότητά µου; Ποιες εί-
ναι οι σηµαντικές αξίες µου; Πού 
πατάω και πού βρίσκοµαι; Θα το 
προσδιορίσω εγώ. 

Οι εύκολοι σχολιασµοί των µε-
γάλων για τους νέους ανθρώπους 
- είναι ότι είναι αντιδραστικοί, ότι 
δηµιουργούν προβλήµατα µε τη 
συµπεριφορά τους, ότι έχουν τρό-

πους που δεν τους καταλαβαίνουν 
κλπ. Αλλά αυτό είναι µία λανθα-
σµένη ανάγνωση που πολλές φο-
ρές κάνουν και οι ίδιοι οι νέοι άν-
θρωποι για τον εαυτό τους. Γιατί 
αποδέχονται τους αρνητικούς χα-
ρακτηρισµούς των άλλων για τον 
εαυτό τους και εσωτερικεύοντάς 
τους, προσδιορίζουν και αυτοί 
τους εαυτούς τους µε όρους που 
δεν ισχύουν.  Ότι τάχα είναι αυτοί 
που δυσκολεύουν τους µεγάλους 
ή που δηµιουργούν προβλήµατα 
γύρω τους, ή µε το να θέτουν ερω-
τήµατα θέλουν να ακυρώσουν ότι 

καλό υπάρ-
χει.  

Τι ση-
µ α ί ν ε ι 
αυτό; Ότι 
η  α ν τ ί -
δραση δεν 
ε ίνα ι  το 
κυρίαρχο 

στοιχείο στη ζωή ενός νέου. Η 
αµφισβήτηση και η αντίδραση 
είναι εργαλεία της αναπτυξια-
κής περιόδου της νεότητας, που 
επιτρέπουν τον σχηµατισµό της 
ταυτότητας του νέου. Ο νέος άν-
θρωπος λοιπόν, καθώς θέλει να 
δηµιουργήσει την ταυτότητά του, 
έχει να αναζητήσει κάποιες προ-
σωπικές σταθερές.  Μέχρι τώρα 

έχει τα δοσµένα της παιδικής του 
ηλικίας, που ορίζονταν από την 
ταυτότητα της οικογένειάς του. 

Η οικογένειά του έδινε τα στοι-
χεία της ταυτότητας και αυτά τον 
προσδιόριζαν. Κάποια στιγµή λοι-
πόν, έχει να διαµορφώσει τη δική 
του ταυτότητα, ώστε να µπορέσει 
να την υπερασπιστεί. Όχι ενάντια 
σε κάποιον άλλον, όχι ενάντια 
στην οικογένεια, αλλά υπέρ του 
αυτοπροσδιορισµού του. Ο νέος, 
που δεν αποφασίζει ο ίδιος για 
την ταυτότητά του, δεν είναι νέος. 
Είναι πεθαµένος προτού ζήσει. 

Η λήψη των σηµαντικών απο-
φάσεων για την πορεία της ζωής 
µας είναι µια σκληρή και µοναχι-
κή δοκιµασία. Όταν έχεις αντίπα-
λο, τα πράγµατα είναι πιο εύκολα. 
Είναι δύσκολες οι στιγµές που κά-
ποιος αποφασίζει για τον εαυτό 
του. Είναι και πάρα πολύ δύσκολο 
και ταυτόχρονα πολύ όµορφο. Εί-
ναι δύσκολο γιατί πρέπει να πα-
ραχθεί µέσα σου, κάτι καινούργιο 
το οποίο πριν δεν υπήρχε. Είναι 
δύσκολο, γιατί είναι απρόβλεπτο. 
Είναι δύσκολο, γιατί δεν έχεις όλα 
τα στοιχεία. ∆εν έχεις τη σιγουριά 
ότι αυτό που θέλεις θα το πετύ-
χεις. Ο σχηµατισµός ταυτότητας 
προϋποθέτει λοιπόν την αµφισβή-
τηση, αλλά απαιτεί και την ύπαρξη 
σταθερών θέσεων. Γιατί αν η ταυ-
τότητα µου γίνει µόνο «αντί» σε 
κάτι, τότε µπορεί να εφησυχάζω 

µέσα στην οργή µου, αλλά µένω 
δίχως εφόδια για την προσωπική 
µου πορεία. Αυτό είναι το ερώ-
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τηµα. Ποια είναι τα εφόδια που 
είναι σηµαντικά για να µπορώ 
να υπάρξω; Η διαδικασία αυτή 
έχει µοναξιά. Εκ των πραγµάτων, 
η ελευθερία έχει µοναξιά. Μο-
ναξιά, όχι αποµόνωση. Είµαστε 
υπεύθυνοι, αλλά και µόνοι µας 
µπροστά στα σηµαντικά γεγονό-
τα της ζωής µας. Αντιµέτωπος µε 
την αρρώστιά µου, µπροστά στον 
θάνατο, στο κατώφλι του γάµου, 
στην απόφαση δηµιουργίας µιας 
σοβαρής σχέσης, στη ανάδυση 
µιας νέας ζωής, είµαι µόνος. Τα 
δύσκολα αυτά και συναρπαστικά 
πράγµατα της ζωής απαιτούν 
προσωπικές αποφάσεις που ο 
ίδιος παίρνεις, άρα το στοιχείο 

της µοναξιάς υπάρχει. Μοναξιά 
σηµαίνει ευθύνη, αλλά όχι απο-
µόνωση. Αυτό που είναι πολύ 
σηµαντικό για τους νέους είναι 
να παίρνουν οι ίδιοι τις αποφά-
σεις της ζωής τους, µέσα στην 
µοναξιά τους, αλλά να µην είναι 
αποµονωµένοι. ∆ιαφορετικά θα 
καταγράφουν την περιπέτεια, ως 
ταλαιπωρία, ως βούλιαγµα, ως 
κάτι κακό που τους συµβαίνει 
και όχι ως κάτι πολύ σηµαντικό, 
δηµιουργικό που αφορά και τους 
άλλους, την ίδια ώρα που είναι 
απόλυτα δικό τους. Όταν αποφα-
σίζουµε για τον εαυτό µας, αποφα-
σίζουµε για όλον τον κόσµο. ∆εν 
µπορούµε να αλλάξουµε όλον τον 
κόσµο, όπως θα θέλαµε, αλλά µπο-
ρούµε να επηρεάσουµε την πορεία 
του κόσµου. Και την επηρεάζου-
µε αποφασίζοντας για τον εαυτό 
µας. Η αποµόνωση όµως από τους 
άλλους ανθρώπους, κάποιες φο-
ρές παίρνει ιδεολογική κάλυψη, 
όπου οι άλλοι που δεν έχουν τις 
ίδιες αντιλήψεις, καταγράφονται 
ως κακοί ή ως κατώτεροι µε τους 

οποίους κόβουµε κάθε επαφή. 
Όµως, αυτό είναι αυτισµός, είναι 
αποµόνωση, είναι εγωισµός. 

Η αίσθηση του «ανήκειν» 
και του «σχετίζεσθαι»

Εγωισµός δεν είναι να χαιρό-
µαστε κάτι που έχουµε πετύχει, 
κάτι το οποίο, συν Θεώ, µπορεί να 
έχουµε. Εγωισµός είναι το να κλει-
νόµαστε και να αποµονωνόµαστε 
από τους άλλους. Είναι το να µην 
µοιραζόµαστε. Ο άλλος δεν µπορεί 
να πάρει την προσωπική µας ευ-
θύνη, όµως µπορεί να µοιραστεί 
την χαρά µας και να την διευρύ-
νει. Εποµένως οι αποφάσεις ζωής 
απαιτούν τη µοναξιά, αλλά κατα-

στρέφονται 
µέσα στην 
αποµόνω-
ση.  Είναι 
σηµαντικό 
να  έ χ ε ι ς 
ανθρώπους 
να µοιρά-

ζεσαι όχι µόνο τα προβλήµατα, 
τις δυσκολίες και τις ανεπάρκει-
ες, καλό είναι και αυτό, αλλά και 
τους προβληµατισµούς σου και 
την χαρά σου. Το πιο επώδυνο 
στους ανθρώπους που βρίσκο-
νται σε περιόδους µοναξιάς δεν 
είναι ότι δεν έχουν κάποιον να 
τους σηκώσει, αλλά να µην έχουν 
κάποιο άνθρωπο να µοιραστεί τις 
ανακαλύψεις τους, τις αποφάσεις 
τους και κύρια να µοιραστούν τη 
χαρά της προσωπικής τους ανέ-
λιξης. Να χαίρεσαι για κάτι και 
να µην έχεις κάποιον άνθρωπο 
να το µοιραστείς, είναι πολύ 
σκληρό  

Εποµένως, µέσα σε αυτήν 
την περιπέτεια της προσωπικής 
ανέλιξης, έχουµε να επιλέξουµε 
µε ποιους µπορούµε να συµπο-
ρευτούµε. ∆ίχως την αίσθηση του 
«ανήκειν», δίχως την αίσθηση του 
«σχετίζεσθαι», χάνουµε κάτι από 
τις δυνατότητές µας. Η δυναµική 
της έννοιας του ατόµου και του 
προσώπου σάς είναι γνωστή. Το 
άτοµο απαρτίζεται από τα χαρα-

κτηριστικά του. Το πρόσωπο είναι 
η δυναµική της σχέσης µε τους 
άλλους ανθρώπους. Εποµένως εί-
µαστε πρόσωπα όταν βρισκόµαστε 
στο «σχετίζεσθαι». 

Με άλλα λόγια, για να δού-
µε τι σηµαίνει άτοµο και τι 
πρόσωπο, θα µπορούσαµε 
να πάρουµε για παράδειγµα 
το κοµπιούτερ· εάν είναι µόνο 
του, έχει κάποια ατοµικά χαρα-
κτηριστικά, κάποιο motherboard, 
κάποια µνήµη, κάποιο σκληρό 
δίσκο, κάποια προγράµµατα. Στο 
ξεκοµµένο κοµπιούτερ, λειτουρ-
γούµε στο επίπεδο του ατόµου. 
Στο επίπεδο όµως του προσώ-
που, του «σχετίζεσθαι», είµαστε 
διαδικτυακοί! Έχουµε ενωθεί µε 
τα άλλα κοµπιούτερ. Πόσο σκλη-
ρό δίσκο έχεις όταν είσαι στο 
Internet; Πρακτικά άπειρο! Το 
οποίο διαρκώς, τούτη τη στιγµή, 
αυξάνει. Έχουµε άπειρες δυνατό-
τητες στις διασυνδέσεις µας. Όταν 
έχουµε το δικό µας κοµπιούτερ, 
έχουµε κάποια νούµερα. Όταν 
πάµε στο δίκτυο έχουµε θεωρη-
τικά, και πρακτικά, άπειρη δυ-
νατότητα. Άπειρο σκληρό δίσκο. 
∆εν έχουµε πια µόνο τα δικά µας 
προγράµµατα, έχουµε όλα τα εν 
γένει προγράµµατα που µπορεί 
να υπάρχουν. Το ίδιο ισχύει, όταν 
είµαστε πρόσωπα. Όταν σχετιζό-
µαστε µε τους άλλους ανθρώπους, 
έχουµε άπειρες δυνατότητες. Κάθε 
άνθρωπος είναι δυνατότητα. Μου 
προσφέρει στοιχεία που µόνος 
µου δεν θα τα είχα. Όταν σχετι-
στώ µε τον άλλον, όποιος και αν 
είναι αυτός, τότε από αυτόν κερ-
δίζω. Από αυτόν παίρνω και άλλες 
δυνατότητες. Μου είναι σηµαντι-
κός. Και τελικά δεν είµαστε απο-
µονωµένοι, παρά µόνο εάν εµείς 
το αποφασίσουµε.

Αποµαγνητοφώνηση:
Παναγιώτης Γεωργίου

Επιµέλεια:
Παναγιώτης Φαραντάτος

∆εν µπορούµε να αλλάξουµε όλον 
τον κόσµο όπως θα θέλαµε, αλλά 
µπορούµε να επηρεάσουµε την πο-
ρεία του κόσµου. Και την επηρεάζου-
µε αποφασίζοντας για τον εαυτό µας. 
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ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ 
Ένας µεγάλος επιστήµονας και άνθρωπος της πίστης

Καθηγητής χειρουργικής και 
ακαδηµαϊκός, ο Μαρίνος Γερου-
λάνος συγκαταλέγεται ανάµεσα 
στους κορυφαίους Έλληνες ιατρούς, 
συµβάλλοντας αποφασιστικά στην 
βελτίωση και διαµόρφωση των ια-
τρικών πραγµάτων στην Ελλάδα του 
20ου αιώνα.

Μετά την συµπλήρωση των 
στοιχειωδών σπουδών στο Ληξού-
ρι και της µέσης εκπαίδευσης στο 
Αργοστόλι, ο Μ.Γερουλάνος σπού-
δασε Ιατρική στο Πανεπιστήµιο του 
Μονάχου απ’ όπου αποφοίτησε το 
1892. Τον ίδιο χρόνο έλαβε τον 
τίτλο του διδάκτορα Ιατρικής µε τη 
διατριβή «Περί των µεταστάσεων 
κακοηθών νεοπλασιών εν τω εγκε-
φάλω». Τα επόµενα δύο χρόνια, 
πραγµατοποιεί σπουδές στο Βερο-
λίνο. Ακολουθώντας ακαδηµαϊκή 
καριέρα, ο Μ.Γερουλάνος το 1897 
γίνεται καθηγητής στο Πανεπιστή-
µιο Γκράιφσβαλντ της Γερµανίας. Το 
1902 εκλέγεται έκτακτος καθηγητής 
στο Πανεπιστήµιο του Κιέλου, ενώ 
τον ίδιο χρόνο, έπειτα από πρόσκλη-
ση της βασίλισσας Όλγας διορίζεται 
ως διευθυντής του χειρουργικού 
τµήµατος του νοσοκοµείου «Ευαγ-
γελισµός». Το 1911 διορίζεται ως 
καθηγητής Χειρουργικής Παθολο-
γίας στο Εθνικό Πανεπιστήµιο, ενώ 
το 1922 καθηγητής Χειρουργικής.

Κατά το διάστηµα 1922-1939 
διηύθυνε τη Χειρουργική Κλινική 
αρχικά στο ∆ηµοτικό και µετέπειτα 

από το 1934, στο Λαϊκό Νοσοκο-
µείο. Με αφάνταστη εργατικότητα 
και ιδιαίτερο δυναµισµό, ο Μ.Γερου-
λάνος κατάφερε πολύ γρήγορα να 
µετατρέψει το ∆ηµοτικό Νοσοκοµείο 
σ’ ένα ευπρόσωπο χώρο παροχής 
ιατρικών υπηρεσιών και εκπαίδευ-
σης ιατρών.

Με µεγάλη αυτοθυσία και προ-
σφορά, ο Μ.Γερουλάνος υπηρέτησε 
στο Στρατό σε όλους τους Εθνικούς 
αγώνες (Βαλκανικοί πόλεµοι, επι-
στράτευση του 1917, Μικρασιατική 
Εκστρατεία, Αλβανικό µέτωπο). Η 
Μικρασιατική Εκστρατεία βρήκε 
τον Μ.Γερουλάνο βουλευτή πληρε-
ξούσιο στην Κεφαλονιά και ως εκ 
τούτου απαλλαγµένο από κάθε στρα-
τιωτική υποχρέωση. Παρ’ όλα αυτά, 
ζήτησε άδεια και έφυγε εσπευσµέ-
νως. Τοποθετούµενος στην πρώτη 
γραµµή του µετώπου, κατάφερε 
να φροντίσει, πάνω από 3.000 
τραυµατίες. Η µεγάλη αγάπη του 
Μ.Γερουλάνου προς τον συνάνθρω-
πό του, η οποία πήγαζε από την 
βαθιά του πίστη στον Θεάνθρωπο 
Χριστό και την προσήλωσή του στο 
έργο του Ιπποκράτη, αποτυπώνε-
ται χαρακτηριστικά στην παρακάτω 
φράση: «Ὅλο τό αἷµα µου καί ἄν 
δώσω διά τόν συνάνθρωπόν µου 
οὐδέν πράττω ἄξιον τῶν ὧν ὁ 
Θεός ἔδωκέ µοι».

Σε αντίθεση µε τον αδελφό του 
Νικόλαο, ο Μαρίνος Γερουλάνος 
ασχολήθηκε µε την πολιτική µόνο 
µία φορά, το 1922. Έχοντας την 
πλήρη υποστήριξη των κατοίκων 
του νησιού ακόµη και των πολιτι-
κών του αντιπάλων, εξελέγη παµψη-
φεί βουλευτής Κεφαλληνίας.

Ο Γερουλάνος ήταν µέλος πολ-
λών επιστηµονικών εταιρειών, η κο-
ρωνίδα των οποίων ήταν η Γερµανι-
κή Εταιρεία Φυσιοδιφών και Ιατρών. 
Ήταν συνιδρυτής της Ελληνικής 
Χειρουργικής Εταιρείας και αργό-
τερα επί σειρά ετών πρόεδρος.

Ακόµα, υπήρξε πρόεδρος της 
Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών. Μέ-
λος της Ακαδηµίας Αθηνών από το 
1933 και αργότερα πρόεδρός της 
(1940). Αναγορεύτηκε επίτιµος δι-

δάκτωρ διαφόρων Πανεπιστήµιων, 
όπως της Χαϊδελβέργης και της Θεσ/
νίκης. Η αυτόφωτη προσωπικότη-
τα του Μ.Γερουλάνου, όπως ήταν 
φυσικό, τιµήθηκε µε µεγάλο αριθµό 
όχι µόνο ελληνικά, αλλά και ξένων 
παρασήµων. Μεταπολεµικά δε και 
µε τον Μεγαλόσταυρο.

Το επιστηµονικό και συγγραφι-
κό του έργο είναι πολύτιµο. Πάνω 
από διακόσιες επιστηµονικές 
εργασίες, τουλάχιστον εκατό 
πραγµατείες τόσο στα Ελληνικά, 
όσο και στα Γερµανικά, αλλά και 
συγγράµµατα ανεκτίµητης αξίας, 
όπως το βιβλίο του "Αναµνήσεις" 
που εκδόθηκε µετά τον θάνατό του.

Αξιοσηµείωτο είναι και το φι-
λανθρωπικό και κοινωνικό του έργο, 
αφού πραγµατοποίησε πλήθος δω-
ρεών. Ενδεικτικά ας αναφερθεί η 
δωρεάν παροχή ιατρικής περίθαλ-
ψης σε απόρους, η παραχώρηση γης 
προς εγκατάσταση στους πρόσφυ-
γες, καθώς και η χορήγηση µεγάλων 
ποσών προς το Πολεµικό Ναυτικό 
και την Εκκλησία, η οποία τον ανα-
κήρυξε µέγα ευεργέτη. 

Ο Μ.Γερουλάνος απεβίωσε το 
1960 στην Αθήνα. Ήταν παντρεµέ-
νος µε την Μαργαρίτα Μitzlaff  και 
παιδιά τους ήταν η Έρρικα Γερου-
λάνου και ο Ιωάννης Γερουλάνος.

Όπως γίνεται αντιληπτό, το έργο 
και η προσωπικότητα του Μ.Γερου-
λάνου δεν είναι εύκολο να αναλυ-
θούν. Το πράο και µειλίχιο ύφος του, 
η αγάπη και η καλοσύνη του προς 
το συνάνθρωπο, η απέραντη υποµο-
νή προς τους αρρώστους, η έµφυτη 
ευγένεια, ο συµβιβαστικός χαρακτή-
ρας του προς τους συναδέλφους 
του, η εργατικότητα και η λιτότητα 
ήταν µερικά από τα στοιχεία που 
κοσµούσαν την προσωπικότητά του 
µεγάλου ορθόδοξου Έλληνα ιατρού. 
Ας ευχηθούµε το παράδειγµά του να 
παραµένει ζωντανό και να αποτελέ-
σει πυξίδα για τις επόµενες γενιές. 

Επιµέλεια:
Ανδροµάχη-Νεκταρία Στούµπου
Φοιτ. Παιδαγ. Τµήµ. ∆ηµοτικής 

Εκπαίδευσης Αθηνών
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Συµβαίνουν...

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΤΑ∆ΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ, ΜΕ… ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ!
Στις 8 Ιανουαρίου 2013, το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (Ε∆∆Α) καταδίκασε την 
Ελλάδα για παραβίαση του δικαιώµατος στην ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας. 
Τούτο διότι τα προσφεύγοντα πρόσωπα υποχρεώθηκαν να αποκαλύψουν σε ανακριτικές διαδικασίες τη θρη-
σκεία ή την αθεΐα τους, προκειµένου να ορκιστούν αργότερα στο Ευαγγέλιο ή στην τιµή και τη συνείδησή τους. 
Η απόφαση, πριν ακόµα µεταφραστεί από το πρωτότυπο στα γαλλικά, µέσα σε λίγες ώρες, ως «δια µαγείας» έγινε γνωστή σε πολ-
λές εφηµερίδες και έντυπα της Ελλάδας, µέσα από την ανακοίνωση της «Ένωσης Ουµανιστών Ελλάδας» που δηµοσιεύθηκε στην 
ιστοσελίδα του «Ελληνικού Παρατηρητηρίου των Συµφωνιών του Ελσίνκι» (ΕΠΣΕ). Κατ’ αρχάς, είναι απορίας άξιο, πως όλα αυτά 
τα έντυπα δεν έχουν µάθει ακόµα την απόφαση στην υπόθεση Lautsi, ότι δηλαδή η παρουσία του Εσταυρωµένου στις σχολικές 
αίθουσες, δεν παραβιάζει την Ευρωπαϊκή Σύµβαση ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (ΕΣ∆Α)1. Όµως, ακόµη σηµαντικότερη είναι η εί-
δηση που παραλείφθηκε σε όλα τα µέσα· το Ε∆∆Α απέρριψε οµόφωνα τις αιτιάσεις των προσφευγόντων ότι η ύπαρξη θρησκευτικών 
συµβόλων στις αίθουσες των δικαστηρίων και ότι η εκδίκαση από Χριστιανούς Ορθόδοξους δικαστές εγείρει αµφιβολίες σχετικά 
µε την αντικειµενικότητα της δικανικής κρίσης. Είναι δύο πολύ σηµαντικά σηµεία που δεν µεταφράστηκαν από τη γαλλική και 
δηµιουργούν ένα πολύ σηµαντικό νοµολογιακό προηγούµενο.
Τέλος, µε µια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο2, µπορεί κανείς να δει ότι το ΕΠΣΕ, πρόεδρος του οποίου είναι ο Γρ. Βαλλιανάτος, εκτός 
από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και τη Γραµµατεία Νέας Γενιάς, συγχρηµατοδοτείται από προπαγανδιστικές σκοπιανικές 
οργανώσεις, όπως το Search for Common Ground Macedonia και Macedonian Human Rights Movement of Canada. Είναι πολύ 
ενδιαφέρον να µάθουµε αν το Υπουργείο Εξωτερικών γνωρίζει ότι µε τις «ευγενείς χορηγίες» του, το ΕΠΣΕ εκδίδει οδηγίες3 για 
«Μακεδόνες που ταξιδεύουν στην Ελλάδα», ή αλλιώς «Μακεδονία του Αιγαίου».

1 Περιοδικό «Παρεµβολή», τεύχος 98, σ. 33-35
2 http://www.greekhelsinki.gr/bhr/greek/profi le.html
3   http://www.macedonianhr.org.au/wip/images/stories/pdf/Leafl et_Macedonians_denied_entry_into_Greece.pdf

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙ∆Ο ΤΩΝ 
NEW YORK TIMES
Στα Μύρα της Λυκίας, γενέτειρα του αγίου Νικολάου, µια βυζαντινή 
εκκλησία «θαµµένη κάτω από 18 πόδια λάσπης» ήρθε στο φως µετά από 
7 αιώνες, στα πλαίσια ανασκαφών που ξεκίνησαν το 2009. Το κατάλοιπο 
της βυζαντινής περιόδου, προκάλεσε το θαυµασµό των υπευθύνων των 
New York Times που το επέλεξαν να κοσµήσει το εξώφυλλό τους.

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝ∆ΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ
Εδώ και κάποιες εβδοµάδες, πολλοί συνάδελφοι φοιτητές µας έχουν αναφέρει πως στις εξόδους του µετρό 

και σε κάποιες πανεπιστηµιακές σχολές, τους πλησίασαν άτοµα µε χαρακτηριστικά ασιατικής καταγωγής, 
δίνοντάς τους έντυπα και µιλώντας τους για τη «Θεά Μητέρα» τη Νύφη του Χριστού, τη νέα Ιερουσαλήµ 
Μητέρα, ∆ευτέρα Παρουσία Ανσανγκχόνγκ κά. Πρόκειται για την αίρεση World Mission Society Church 
of God που προέρχεται από την Ασία και η οποία περιοδεύει και στη χώρα µας, παρερµηνεύοντας χωρία 
από την Αγία Γραφή.
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ΝΕΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ
Μια νέα φοιτητική εστία, χωρητικότητας 400 κλινών, θα λειτουργήσει στο κτίριο του 
πρώην ξενοδοχείου “La Mirage” στην πλατεία της Οµόνοιας. Το κτίριο που παραµένει 
κλειστό από το 2008, ανήκει στο Μετοχικό Ταµείο Αεροπορίας και η εκµίσθωσή του, 
αναµένεται να έχει πολλαπλά οφέλη αφού, και η συγκεκριµένη περιοχή θα αναβαθµιστεί 
και τα έσοδα από την εκµίσθωση θα προσφέρουν ένα σηµαντικό έσοδο στις Ένοπλες 
∆υνάµεις. 

∆ΙΕΘΝΗΣ ΠΡΩΤΙΑ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΑ ΜΑΘΗΤΗ
Έλληνας µαθητής της Β’ Γυµνασίου, από τα Γιαννιτσά ήταν ο νικητής του
διεθνούς διαγωνισµού έκθεσης της Παγκόσµιας Ταχυδροµικής Ένωσης (UPU). Το
θέµα του φετινού διαγωνισµού ήταν «Γράψτε µια επιστολή σε έναν αθλητή ή
µια µορφή του αθλητισµού που θαυµάζετε, για να εξηγήσετε τι σηµαίνουν για
εσάς οι Ολυµπιακοί Αγώνες». Στο διαγωνισµό πήραν µέρος πάνω από 1
εκατοµµύριο νέοι από 55 χώρες, µέσω των ταχυδροµείων τους και νικητής

αναδείχτηκε ο 14χρονος Έλληνας. 
«Η σύνθεση είναι πρωτότυπη, πολύ προσωπική και δηµιουργική, ενώ

αναδεικνύονται έντονα οι Ολυµπιακές αξίες», αναφέρει η διεθνής κριτική
επιτροπή επισηµαίνοντας τον απλό και δηµιουργικό τρόπο γραφής του Μάριου Χατζηδήµου.

ΜΙΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΠΟΥ ΤΕΙΝΕΙ ΝΑ ΞΕΧΑΣΤΕΙ
Το 1998, µε απόφασή της στη συνεδρίαση της 7ης Ιουλίου, η Εκκλησία της Ελλάδος 
όρισε την τελευταία Κυριακή εκάστου Νοεµβρίου, ως ηµέρα µνήµης της τεράστιας 
ποιµαντικής και κοινωνικής προσφοράς της Εκκλησίας στον ελληνικό λαό που πέθαινε 
από την πείνα, στα δύσκολα χρόνια της γερµανικής κατοχής. Τα συσσίτια της κατοχής 
και οι «αχθοφόροι της αγάπης» φοιτητές της εποχής εκείνης, έσωσαν χιλιάδες Έλληνες, 
φυλακισµένους ή ελεύθερους από βέβαιο θάνατο «διαβαίνοντες εν µέσω παγίδων πολλών, 
υπό καθεστώς εχθρικόν, υπό τον φόβον και την απειλήν του κατακτητού», όπως επισηµαίνει 
η 20-7-1998 Εγκύκλιος της ∆ΙΣ.  Είναι σηµαντική η µνήµη αυτής της φιλαδελφίας και του 
εθελοντισµού να µείνει ζωντανή στους δύσκολους καιρούς που περνάµε. Μέσα από το βιβλίο 
«Οι νέοι στον πόνο και τη δράση», εκδ. Χ.Φ.Ε., µπορεί κανείς να διαβάσει περισσότερα για την αυτοθυσία και την 
προσφορά ζωής από τους χριστιανούς φοιτητές την περίοδο εκείνη.

"ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ" ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
Μια ιδιαίτερης σηµασίας επιστηµονική ηµερίδα µε θέµα "Θεός και Ευρώπη" έλαβε χώρα στις 
29 Ιανουαρίου 2013 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η ηµερίδα έγινε µε αφορµή το νέο βιβλίο 
που φέρει τον τίτλο "Representing Religion in the European Union: Does God Matter?", εκδ. 
Routledge Studies in Religion and Politics, 2012 και τέθηκε υπό την αιγίδα του Laszlo Surjan, 
Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
έκανε µια ιδιαίτερη αναφορά στο θέµα των θρησκευτικών ελευθεριών και του σεβασµού (tolerance) 
προς κάθε θρησκευτική ταυτότητα. Ιδιαίτερα αναφέρθηκε στα 1700 χρόνια από το ∆ιάταγµα του 
Μεδιολάνου (Μιλάνου), το οποίο υπέγραψε ο Αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ο Μέγας το 313 µ. Χ., 
και µε το οποίο θεσπίστηκε η ελεύθερη άσκηση της χριστιανικής πίστης, παράλληλα µε την ελεύθερη 
άσκηση και πάσης άλλης θρησκείας. Μετά από τις εισηγήσεις των παραπάνω οµιλητών έγινε διεξοδική 
συζήτηση για τον ρόλο των Χριστιανών και των άλλων θρησκευτικών κοινοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 

για την συνεργασία των εκπροσώπων των χριστιανικών Εκκλησιών στις Βρυξέλλες. Υπογραµµίσθηκε δε η ανάγκη συ-
νέχισης του διαλόγου µεταξύ των Εκκλησιών και των ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων, ενόψει και του άρθρου 17 που 
για πρώτη φορά τέθηκε µε τη Συνθήκη της Λισαβόνας, το οποίοθεσµοθετεί επίσηµα το διάλογο µεταξύ της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και των θρησκευτικών εκπροσώπων. Σχολείο του Ολυµπιακού χωριού.
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ΑΜΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑ

Ἡ λέξη ἁµαρτία στὰ ἀρχαῖα 
ἑλληνικὰ σήµαινε τὴν ἀστοχία, 
τὴν ἀποτυχία. Ὁ ἄνθρωπος, ἐπὶ 
παραδείγµατι, ρίχνει µὲ τὸ τόξο 
του ἕνα βέλος καὶ δὲν ἐπιτυγχά-
νει τὸν στόχο του· τότε ἔλεγαν 
οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες «ἥµαρτον». 
Ἡ Ἐκκλησία χρησιµοποίησε αὐτὴν 
τὴν λέξη γιὰ νὰ ἐκφράσει µέσῳ αὐτῆς 
µιὰ παρόµοια πραγµατικότητα: τὴν 
ἀστοχία - ἀποτυχία τοῦ ἀνθρώπου νὰ 
ὁµοιωθεῖ µὲ τὸν Θεό, νὰ φθάσει στὸ 
«καθ’ ὁµοίωσιν». Ὁτιδήποτε, λοιπόν, 
ἐµποδίζει τὸν ἄνθρωπο νὰ ἐπιτύχει 
τὸν προορισµό του, τὸ «καθ’ ὁµοίω-
σιν», θεωρεῖται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία 
ὡς ἁµαρτία, ἀστοχία τῆς ὑπάρξεως, 
«ὑπαρκτικὴ ἀστοχία». Ὁ ἅγιος Μά-
ξιµος ὀνοµάζει τὴν ἁµαρτία «ἀτευ-
ξία», δηλ. ἀστοχία στὴν ἐπιτυχία τοῦ 
ἔργου µας.

Ἡ θεολογία τῆς Ἐκκλησίας µας 
ἐπισηµαίνει µὲ σαφήνεια ὅτι τὸ κακὸ 
δὲν ἔχει οὐσία· εἶναι ἕνα µὴ ὄν, ἀφοῦ 
ὁτιδήποτε ὑπάρχει (τὰ διάφορα ὄντα 
ὑλικὰ καὶ πνευµατικά) εἶναι δηµιουρ-
γήµατα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καὶ κατὰ 
τὸν λόγον τῆς Γραφῆς «καλὰ λίαν». Τὸ 
κακὸ δὲν θεωρεῖται ὄν, ἀλλὰ συµβε-
βηκός (κάτι ποὺ συµβαίνει), χωρὶς νὰ 
ἔχει οὐσία. Ἕνα παράδειγµα θὰ µᾶς 
βοηθήσει νὰ καταλάβουµε τὴν βα-
θειὰ αὐτὴ θεολογικὴ ἀλήθεια. Στὴν 
καθηµερινότητά µας ὅλοι ἔχουµε 
δεῖ τὴν σκιὰ ἑνὸς δένδρου ποὺ 
ὀφείλεται στὸ φῶς τοῦ ἡλίου. Στὴν 
πραγµατικότητα µόνον τὸ δένδρο 
καὶ ὁ ἥλιος ἔχουν οὐσία, ὀντό-
τητα· ἡ σκιὰ ὀφείλει τὴν ὕπαρξή 
της στὴν ἀπουσία τοῦ φωτός. Ἐὰν 
κόψουµε τὸ δένδρο ἐξαφανίζεται 
καὶ ἡ σκιά του. ∆ὲν ἔχει οὐσία, 
ἀλλὰ φαινοµενικὰ ὑπάρχει. Ἔτσι 
συµβαίνει καὶ µὲ τὸ κακό. ∆ὲν ἔχει 
φύση – οὐσία, ἀλλὰ ἀποτελεῖ τὴν 
ἔλλειψη, τὴν ἀπουσία, τοῦ ἀγαθοῦ, 
δηλ. τοῦ Θεοῦ. ∆ιδάσκει σχετικὰ ὁ 

ἀββᾶς ∆ωρόθεος: «ἡ κακία εἶναι χωρὶς 
οὐσία καὶ χωρὶς ὑπόσταση. Γεννιέται 
ἀπὸ τὴν ἀνυπαρξία ἐξαιτίας τῆς ἀµε-
λείας µας καὶ ἐξαφανίζεται πάλι µὲ 
τὸν ἀγώνα µας, ἐπιστρέφοντας στὴν 
ἀνυπαρξία»1. Κατὰ συνέπεια, σύµ-
φωνα µὲ τὴν ὀρθόδοξη θεολογία, 
δὲν ὑπάρχουν κακοὶ ἄνθρωποι, 
ὡς πρὸς τὴν φύση τους, ἀλλὰ 
καθίστανται κακοὶ µὲ τὴν προ-
αίρεσή τους καὶ τὴν διαστροφὴ 
τῆς θελήσεώς τους. Τὸ ἴδιο ἰσχύει 
καὶ γιὰ τοὺς δαίµονες. Ἡ φύση τους 
εἶναι ἀκριβῶς ἡ ἴδια µὲ τὴν φύση τῶν 
ἁγίων ἀγγέλων. Τὸ µόνο ποὺ ἀλλάζει 
εἶναι ἡ προαίρεσή τους, ἡ στάση τους 
ἔναντι τοῦ ἀγαθοῦ, τοῦ Θεοῦ. Οἱ µὲν 
δαίµονες ἔχουν ἐπιλέξει τὸ κακό, τὴν 
ἀποµάκρυνση ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ τὴν 
ἀνυπακοὴ στὸ θέληµά Του, ἐνῶ οἱ 
ἀγαθοὶ ἄγγελοι ἔχουν ἐπιλέξει τὸ ἀγα-
θό, τὴν ὑπακοὴ στὸ θέληµα τοῦ Θεοῦ 
καὶ τὴν ἀγαπητικὴ προσέγγισή Του.

Ἡ ἀνωτέρω διδασκαλία τῆς Ἐκκλη-
σίας µας εἶναι πολὺ διαφωτιστικὴ γιὰ 
τὸν ἀγῶνα µας κατὰ τῶν δυνάµεων 
τοῦ κακοῦ καὶ τῆς ἁµαρτίας. Οἱ πε-
πειραµένοι καὶ φωτισµένοι ἅγιοι 
Πατέρες µᾶς διδάσκουν ὅτι οἱ 
δαίµονες µᾶς ὑποβάλλουν µέσῳ 
τῶν λογισµῶν τὶς διάφορες κακὲς 
πράξεις καὶ ἁµαρτίες ὡς θελκτικὲς 
καὶ καλές. Ἐκ τῶν ὑστέρων, ἀφοῦ 
τὶς διαπράξουµε, γευόµαστε τὴν 
ὀδυνηρὴ πραγµατικότητα. Μέ-
νουµε µὲ ἕνα κενό, µὲ αἰσθήµατα 
ἐνοχῆς καὶ ἀποτυχίας. Οὐσιαστικὰ 
οἱ πονηροὶ δαίµονες χρησιµοποιοῦν 
τὴν φαντασία µας ὡς ὄχηµα γιὰ νὰ 
µᾶς παρασύρουν στὴν διάπραξη τῆς 
ἁµαρτίας. Γι’ αὐτὸ καὶ ὅλα ὅσα (πρὸ 
τῆς πτώσεως) µᾶς ὑποβάλλουν γιὰ 
νὰ διαπράξουµε τὴν ἁµαρτία βρίσκο-
νται µόνον στὸν χῶρο τῆς φαντασίας· 
εἶναι ἀνύπαρκτα καὶ ἀνυπόστατα στὴν 
πραγµατικότητα. Ἡ δῆθεν ἡδονὴ µε-
τατρέπεται µετὰ τὴν πτώση σὲ ὀδύνη 

καὶ θλίψη. Γι’ αὐτὸ καὶ χαρακτηρίζεται 
ἡ ἁµαρτία ὡς µέθη τῆς ψυχῆς. Ὅπως 
ὁ µεθυσµένος δὲν µπορεῖ νὰ διακρί-
νει τὰ πράγµατα ἀπὸ τὶς σκιὲς καὶ τὶς 
φαντασίες, ἔτσι καὶ ὁ ἁµαρτάνων θε-
ωρεῖ τὰ πλάσµατα τῆς φαντασίας του 
ὡς ἀληθινὰ καὶ ἐφετὰ (ἐπιθυµητά). Ἡ 
πραγµατικότητα, ὅµως, τὸν διαψεύδει. 
∆ιδάσκει σχετικὰ ὁ ἱερὸς Χρυσό-
στοµος: «ὁ τὴν ἁµαρτίαν ποιῶν, 
τῶν µεθυόντων οὐδὲν διενήνοχε 
(= δὲν διαφέρει καθόλου ἀπὸ τοὺς 
µεθυσµένους), πρὸς τὸ τῶν πραγ-
µάτων µὴ ἐπιγνῶναι τὴν φύσιν 
(στὸ νὰ µὴ γνωρίζει τὴν φύση τῶν 
πραγµάτων)»2.

Ἡ ἁµαρτία βρίσκει πρόσφορο ἔδα-
φος στὸ φαντασιακὸ ἐπίπεδο τοῦ 
ἀνθρώπου γιὰ νὰ τὸν παγιδεύσει 
στὰ δίκτυα της. Γι’ αὐτὸ καὶ ἀποτελεῖ 
προσγείωση στὴν πραγµατικὴ ζωὴ 
ἡ ἀπόρριψη τῶν προκλήσεων τῆς 
ἁµαρτίας, ἀφοῦ στὴν πραγµατικότη-
τα τὰ «ἀγαθά» της εἶναι ἀνύπαρκτα 
καὶ φανταστικὰ (ψεύτικα). Καὶ πάλι ὁ 
ἱερὸς Χρυσόστοµος σηµειώνει χαρα-
κτηριστικά: «Αὐτὸ εἶναι τῆς κακίας τὸ 
χειρότερο, ὅτι δὲν ἀφήνει αὐτοὺς ποὺ 
ἔπεσαν σὲ αὐτὴ νὰ δοῦν τῆς ἀρρώ-
στιας τους τὸ µέγεθος, ἀλλὰ ἐνῶ βρί-
σκονται στὸν βόρβορο νοµίζουν ὅτι 
ἀπολαµβάνουν ἀρώµατα καὶ ἐνῶ εἶναι 
γεµᾶτοι σκουλήκια καλλωπίζονται σὰν 
νὰ φοροῦν πολύτιµους λίθους»3. «Ὥρα 
ἡµᾶς ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι»4, ὅπως µᾶς 
συµβουλεύει ὁ ἀπόστολος Παῦλος.

Ἰ.Κ.Ἀγγελόπουλος

1  Ἀββᾶ ∆ωροθέου, ∆ιδασκαλίαι ΙΑ’, 4 
(PG 88, 1737).

2  Ἰωάννου Χρυσοστόµου, Εἰς Ἰωάν-
νην, ὁµιλία Ε’, δ’  (PG 59, 58).

3   Ἰωάννου Χρυσοστόµου, Εἰς τὴν 
πρὸς Ῥωµαίους, ὁµιλία ΙΑ’, ε’  (PG 
60, 490).

4  Ῥωµ. 13: 11. 
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Πατέρων
Η φωνή των

«Τα βάσανα σας είναι πολλά. Τα 
χτυπήματα πέφτουν επάνω σας 
αδυσώπητα απ’ όλες τις μεριές. 
Αλλά μην απελπίζεστε. ∆οκιμα-
σίες είναι, που σας βρίσκουν με 
παραχώρηση του φιλάνθρω-
που Θεού, για να καθα-
ριστείτε από τα πάθη 
και τις αδυναμίες 
σας. Παραδώστε, 
λοιπόν, τον εαυτό 
σας στα χέρια Του 
με εμπιστοσύνη, 
ευψυχία, χαρά και 
ευγνωμοσύνη. Μη 
θυμώνετε, μη δυ-
σφορείτε, μην τα βάζε-
τε με κανέναν άνθρωπο. 
Αφήστε τους ελεύθερους 
να επιτελούν επάνω σας 
και μέσα σας το έργο της 
πρόνοιας του Κυρίου, 
που αποβλέποντας στη 
σωτηρία σας, πασχίζει να βγάλει 
από την καρδιά σας κάθε ακαθαρ-
σία. Όπως η πλύστρα τσαλακώνει, 
τρίβει και χτυπάει τα ρούχα μέσα 
στη σκάφη, για να τα λευκάνει, έτσι 
και ο Θεός τσαλακώνει, τρίβει και 
χτυπάει εσάς, για να λευκάνει την 
ψυχή σας και να την ετοιμάσει για 
την ουράνια βασιλεία Του, όπου 
κανένας ακάθαρτος δεν θα μπει.

Αυτή είναι η αλήθεια. Προσευ-
χηθείτε να σας φωτίσει το νου ο 
Κύριος, για να την αντιληφθείτε. 
Τότε με χαρά θα δέχεστε καθετί το 
δυσάρεστο σαν φάρμακο που σας 
δίνει ο επουράνιος Γιατρός. Τότε 
θα θεωρείτε όσους σας βλάπτουν 
σαν ευεργετικά όργανα Εκείνου. 
Και πίσω τους θα βλέπετε πάντα το 
χέρι του μεγάλου Ευεργέτη σας. Για 
όλα να λέτε: «∆όξα σοι, Κύριε!». Να 
το λέτε, αλλά και να το αισθάνεστε. 
  Σας συμβουλεύω να εφαρμόσετε 
τους παρακάτω κανόνες:
1. Κάθε στιγμή να περιμένετε κά-
ποια δοκιμασία. Και όταν έρχεται, 
να την υποδέχεστε σαν ευπρόσδε-
κτο επισκέπτη.

2. Όταν συμβαίνει 
κάτι αντίθετο 

στο θέλημα 

σας, κάτι που σας προκαλεί πίκρα 
και ταραχή, να συγκεντρώνετε γρή-
γορα την προσοχή σας στην καρ-
διά και ν’ αγωνίζεστε μ’ όλη σας 
τη δύναμη, με βία και προσευχή, 
ώστε να μη γεννηθεί οποιοδήποτε 
δυσάρεστο και εμπαθές αίσθημα 
μέσα σας. Αν δεν επιτρέψετε τη 
γέννηση τέτοιου αισθήματος, τότε 
όλα τελειώνουν καλά. Γιατί κάθε 

Οσίου Θεοφάνους του Εγκλείστου

Παραδώστε, λοιπόν, τον εαυτό σας 
στα χέρια Του µε εµπιστοσύνη, ευ-
ψυχία, χαρά και ευγνωµοσύνη. Μη 
θυµώνετε, µη δυσφορείτε, µην τα 
βάζετε µε κανέναν άνθρωπο. Αφήστε 
τους ελεύθερους να επιτελούν επάνω 
σας και µέσα σας το έργο της πρό-
νοιας του Κυρίου, που αποβλέποντας 
στη σωτηρία σας, πασχίζει να βγάλει 
από την καρδιά σας κάθε ακαθαρσία.

Συµβουλές 
για τις 
δοκιµασίες

κακή αντίδραση ή ενέργεια, με λό-
για ή με έργα, είναι συνέπεια και 
επακόλουθο αυτού του αισθήμα-
τος. Αν, πάλι, γεννηθεί στην καρδιά 
σας ένα ασθενικό εμπαθές αίσθημα, 
τότε τουλάχιστον ας αποφασίσετε 
σταθερά να μην πείτε και να μην 
κάνετε τίποτα, ώσπου να φύγει 
αυτό το αίσθημα. Αν, τέλος, είναι 
αδύνατο να μη μιλήσετε ή να μην 
ενεργήσετε με κάποιον τρόπο, τότε 
υπακούστε όχι στα αισθήματα σας, 
αλλά στον θείο νόμο. Φερθείτε με 
πραότητα, ηρεμία και φόβο Θεού.
3. Μην περιμένετε και μην επιδιώ-
κετε να σταματήσουν οι δοκιμασίες. 
Απεναντίας, προετοιμάστε τον εαυ-
τό σας να τις σηκώνει ως το θάνατο. 
Μην το ξεχνάτε αυτό! Είναι πολύ 
σημαντικό. Αν δεν τοποθετηθείτε 
έτσι απέναντι στις δοκιμασίες, η 

υπομονή δεν θα στερε-
ωθεί στην καρδιά σας.
4. Εκείνους που σας 
χτυπούν, να τους «εκ-
δικείστε» με την αγάπη 
σας και την αμνησικα-
κία σας. Με τα λόγια 
σας, με τη συμπερι-
φορά σας, ακόμα και 
με το βλέμμα σας να 
τους δείχνετε ότι, παρ’ 
όλα όσα σας κάνουν, 
εξακολουθείτε να τους 
αγαπάτε. Και βέβαια, 
ποτέ μην τους θυμίσετε 

πόσο σάς αδίκησαν».

Επιμέλεια:
Μ. Α. 

φοιτ. Ιατρικής Σχολής Αθηνών

Οσίου Θεοφάνους του Εγκλεί-
στου «Χειραγωγία στην Πνευματική 
Ζωή»
Έκδ. Ι. Μ. Παρακλήτου, 2009
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∆ραστηριότητες∆ραστηριότητες

17¢18 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

∆ιήµερη εκδροµή Φοιτητριών στη Σπάρτη, 

Μονεµβασιά, Μυστρά, ∆ιρό

29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
Συνάντηση Αρθρογράφων Παρεµβολής

11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
Συζήτηση - Εντευκτήριο µε θέµα: “Αµαρτία: ηθικές επιταγές ή ουσιαστική 
αιχµαλωσία;” και εισηγητή τον κ. Ιωάννη Αγγελόπουλο, θεολόγο

13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Εορτή Έναρξης Εργασιών Χ.Φ.Ε.

15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Συνάντηση Ραδιοκαταγραφών
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1 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Συζήτηση - Εντευκτήριο µε θέµα: “Τα µυστήρια του Βαπτίσµατος και του 
Χρίσµατος” και εισηγητή τον π. Χρυσόστοµο Παπαθανασίου, Ιεροκήρυκα του 
Καθεδρικού Ναού Αθηνών

∆ιήµερη εκδροµή Φοιτητριών στη Σπάρτη, 

Μονεµβασιά, Μυστρά, ∆ιρό

15 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Χριστουγεννιάτικη Γιορτή µε θέµα: “Τὶ σοι προσενέγκωµεν Χριστέ;” 
και οµιλήτρια την κα. Νίκη Σαλεµή - Σωτηρίου, Αρχιτέκτονα.

9 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

9 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Επίσκεψη Αγάπης Φοιτητριών στο Παίδων «Αγ. Σοφία»

Οµιλία στην Νοµική Σχολή Αθηνών µε θέµα «Η υπαρξιακή 
αγωνία του σύγχρονου ανθρώπου», µε συνδιοργάνωση της 
Χριστιανικής Φοιτητικής Ένωσης και της Χριστιανικής 
Φοιτητικής ∆ράσης και οµιλητή τον ∆ρα ∆ηµήτριο 
Καραγιάννη, Παιδοψυχίατρο- Ψυχοθεραπευτή
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ µε τον κ. ΜΑΝΟ ΚΟΥΤΣΑΓΓΕΛΙ∆Η*

«Π»: Από το βιογραφικό 
σας µαθαίνουµε πως ξε-
κινήσατε την καταγρα-
φή παραδοσιακών τρα-
γουδιών από τα 15 σας 
χρόνια. Ποιο ήταν το 
έναυσµα για να αρχίσε-
τε να ασχολείστε µε την 
παραδοσιακή µουσική;

«Π»: Πότε ξεκίνησε η 
«γνωριµία» σας µε το 
κανονάκι; Και γιατί κα-
νονάκι;

Μ. Κ.: Ξεκίνησα πολύ νω-
ρίτερα. Από τα 10 µου! Είχα 
ξεκινήσει τις λαογραφικές µου 
έρευνες 10 µε 11 ετών. Ο πατέ-
ρας µου µε είχε πάει στο Αλε-
ποχώρι του Νοµού Έβρου και 
κάναµε εκεί την πρώτη καταγρα-
φή. Στη συνέχεια, στα 11 µου 
χρόνια στην Κρήτη, ξεκίνησα 
να ασχολούµαι µε τη Βυζαντινή 
Μουσική. Ανέκαθεν ήξερα πως η 
οικογένειά µου είναι προσφυγι-
κή. Είχαµε µια προφορική παρά-
δοση ψαλτική από τον παππού 
µου, Σωκράτη Γρηγορόπουλο, 
που καταγόταν από την Αρκαδι-
ούπολη της Ανατολικής Θράκης, 
το σηµερινό Lüleburgaz. 

Οι καταγραφές µου ξεκίνη-
σαν πολύ νωρίς. Στη Β’ Γυµνασίου είχα κάνει µια εργασία µε θέµα την τοπική ιστορία της Θράκης, 
καθώς επίσης και για το µειονοτικό θέµα Κωνσταντινουπόλεως, Ίµβρου, Τενέδου και ∆υτικής 
Θράκης και για το πώς αυτά τα δυο µειονοτικά ζητήµατα, σε συνάρτηση µε τη συνθήκη της Λωζάν-
νης, επηρεάζουν τις σχέσεις µεταξύ των Ελλήνων Χριστιανών και των Ελλήνων Μουσουλµάνων 
στη ∆υτική Θράκη, καθώς επίσης και των µειονοτικών οµογενών Κωνσταντινουπόλεως, Ίµβρου, 
Τενέδου· αφορούσε τη χρονική περίοδο κατά την οποία εκπονούσα την εργασία. Το µικρόβιο 
υπήρχε µέσα µου! Επειδή τότε έκανα την ιστοριολογική  καταγραφή της Θράκης, ήρθαν στα χέρια 
µου στοιχεία που µε οδήγησαν να ψάξω ναι µεν για τον προσφυγικό Ελληνισµό, αλλά και για 
τον χριστιανικό Ελληνισµό της ∆υτικής Θράκης και τις καταβολές που έχει σε άλλες πατρίδες, 
φυσικά έχοντας ως συνέπεια την επίσκεψή µου και στις περιοχές του Πόντου, της Μικράς Ασίας, 
της Καππαδοκίας, την Ανατολική και Βόρεια Θράκη κλπ.

Προσπάθησα να διασώσω και άλλα στοιχεία προφορικής παραδόσεως από τους πρόσφυ-
γες και θαρρώ πως ήµουν από τους τελευταίους που κατάφεραν να καταγράψουν ανθρώπους 
ερχόµενους από τις πατρίδες της Ανατολής, καθώς οι περισσότεροι πια δε ζουν. Τώρα είναι τα 
παιδιά τους, τα εγγόνια τους και πλέον έµµεσα παίρνουµε πληροφορίες για όλα αυτά. Ξεκίνησα 
τις λαογραφικές µου έρευνες από τα 11 µου χρόνια. Με συλλογή παραδόσεων, τραγου-
διών, ηθών κα εθίµων, παράλληλα µε εµβάθυνση στην τοπική ιστορία της Θράκης και 
των προσφύγων. Ακολούθησα µονοπάτια που είχαν διαβεί η ∆όµνα Σαµίου, ο Σίµων 
Καρράς, η ∆όρα Στράτου, ο Χρόνης Αηδονίδης µε µια καθυστέρηση 30 περίπου ετών.

Μ. Κ.: Από πολύ µικρός είχα αγάπη για τη µουσική. Αυτό το κατάλαβαν οι δάσκαλοί µου στα 
σχολεία. Ο πατέρας µου µε έστειλε πολύ µικρό στο ωδείο για να µάθω ακορντεόν. Η ενασχόλησή 
µου µε τη βυζαντινή µουσική ξεκινάει στα 11 µου χρόνια, στην Σητεία της Κρήτης, και αργότερα 
συνέχισα τις σπουδές µου στη µητροπολιτική σχολή βυζαντινής µουσικής της Κοµοτηνής.

Όταν ξεκίνησα να παίζω κανονάκι, µάλλον δεν έπαιζε κανείς άλλος που να βρισκό-
ταν στην ηλικία µου. Το λάτρεψα αυτό το όργανο. Οι πρόσφυγες στην Κοµοτηνή έφεραν 
και κανονάκι, όπως και άλλα όργανα. Όµως µετά το 1960 άρχισε να φθείρεται αυτή η παράδοση. 
Κάνω, λοιπόν, τις καταγραφές µου εκείνο το διάστηµα και εφάπτοµαι της παραδοσιακής µουσι-
κής, που, µέχρι εκείνο το διάστηµα, άκουγα και αγαπούσα. Λίγο αργότερα, µετά δηλαδή από 2-3 
χρόνια, άρχισα να ασχολούµαι και επαγγελµατικώς µε τη µουσική παίζοντας καβάλι, φλογέρα, 
θρακιώτικη λύρα και στη συνέχεια κανονάκι.

Μου άρεσε σε αυτό το όργανο η τελειότητα και η πιστότητα. Ο δάσκαλός µου στη 
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«Π»: Είστε πολύ καλός 
γνώστης και της βυζα-
ντινής και της παρα-
δοσιακής µουσικής. Σε 
ποιο βαθµό πιστεύετε 
πως αυτά τα δυο είδη 
µουσικής συνδέονται;

βυζαντινή µουσική στην Κρήτη πρωτοπαρουσίασε το κανονάκι ως το καλύτερο εκπαι-
δευτικό όργανο για να µάθει κανείς βυζαντινή µουσική. Θεωρείται το τελειότερο φυσικό 
όργανο που υπάρχει αυτή τη στιγµή στον κόσµο στην απόδοση των διαστηµάτων. Αυτή ήταν 
η πρώτη µου οπτική επαφή µε το κανονάκι. Τότε δεν µου έκανε εντύπωση. Το αγαπούσα, µου 
άρεσε, όµως µπήκε µέσα στην ψυχή µου και κρατήθηκε. Βέβαια η πρώτη ουσιαστική επαφή µε το 
κανονάκι έγινε στην Κοµοτηνή. Εκεί βρήκα ένα κανονάκι σε µέτρια κατάσταση, σε ένα εργαστήριο 
ηλεκτρονικής, περίπου 40 ετών. Μου το δάνεισαν περισσότερο από ένα χρόνο και φανταστείτε 
πως σε 6 µήνες έπαιζα σε συναυλίες ως µουσικός µε τον Χρόνη Αηδονίδη. Η συνάντησή µου 
µε το κανονάκι ήταν µοιραία!

Για τον Ελληνισµό είναι ταυτόσηµες έννοιες. Η µία στηρίζεται στην άλλη, η µια εµπνέει την 
άλλη. Ακολουθούν βέβαια δυο διαφορετικούς δρόµους. Ο ένας ο λατρευτικός, προς έκφραση 
λατρείας προς τον Θεό και ο άλλος προς τέρψη των ανθρώπων. Η βυζαντινή µουσική αποτελεί 
στυλοβάτη της ελληνικής παραδοσιακής µουσικής και αυτοί που γνωρίζουν βυζαντινή µουσική 
είναι άριστοι µουσικοί, καθώς επίσης και οι ψάλτες που τραγουδούν έχουν φτιάξει πολλά από τα 
καλύτερα τραγούδια που έχουµε και στις µέρες µας. ∆εν είναι δυνατόν να γραφόντουσαν  τραγού-
δια όπως η «Τρυγόνα» της περιοχής Αιτωλοακαρνανίας, συνθέσεις, όπως η «Παπαδιά», «Σαράντα 
πέντε Κυριακές και εξήντα δυο ∆ευτέρες», τραγούδια της Ηπείρου το «Μέρα µέρωσε» από τα 
∆ωδεκάνησα, τα «Κανάρια» από την περιοχή των Κυδωνιών της Μικράς Ασίας, το «Μοναχογιός ο 
Κωνσταντής» της Ανατολικής Θράκης, αν δεν γράφονταν από ιεροψάλτες που είχαν άριστη γνώση 
της θεωρίας βυζαντινής µουσικής. Μην ξεχνάτε πως υπήρξαν ιεροψάλτες του Πατριαρχείου που 
ήταν από τους µεγαλύτερους µουσικούς  της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Άριστος γνώστης της 
Βυζαντινής Μουσικής, από τις µεγαλύτερες µορφές -αν όχι η µεγαλύτερη- θεωρείται ο άρχων της 
Μολδοβλαχίας ο ∆ηµήτρης Καντεµίρης ή Καντεµίρογλου. 

Η βυζαντινή µε την παραδοσιακή µουσική και συνδέονται και συµπορεύονται από 
τη στιγµή που υπάρχουν στην κοινωνική δοµή των ανθρώπων. Εξερχόµενοι της Εκκλη-
σίας οι ιεροψάλτες είναι δεινότεροι τραγουδιστές, παρόλο που πρέπει να διαχωρίζεται το 
παραδοσιακό ύφος από το ψαλτικό. ∆υο όψεις του ίδιου νοµίσµατος. Και είναι µεγάλη 
ευλογία για τον Ελληνισµό που έχει αυτά τα δυο. Και µάλιστα έχουν ποτίσει τόσο πολύ την 
παράδοσή µας, που σε  ορισµένες περιοχές είναι δυσδιάκριτες οι διαφορές τους. Γι’ αυτό θα δούµε 
πως τα καλύτερα παραδοσιακά τραγούδια γράφτηκαν από ιεροψάλτες. 

«Π»: Αρκετά από τα 
τραγούδια που τραγου-
δάτε είναι τουρκόφωνα. 
Πολλοί σας είχαν κατη-
γορήσει παλαιότερα πως 
τραγουδάτε τούρκικα 
τραγούδια. Αν ψάξουµε 
λίγο καλύτερα στην πρό-
σφατη ιστορία θα δούµε 

Μ. Κ.: Τραγουδώ τραγούδια σαν το «Konyalim», παµµικρασιάτικο τραγούδι, το οποίο 
εκφράζει το θάρρος και τη δύναµη που είχε ο Μικρασιατικός Ελληνισµός και ο εν γένει 
προσφυγικός Ελληνισµός και ο Ελληνισµός της Ανατολής, συµπεριλαµβανοµένων και των 
Ελλήνων Αιγυπτιωτών και των Ελλήνων της Συρίας, της Μέσης Ανατολής στο να τραγουδούν 
σε µια άλλη γλώσσα, να σταθούν µε παρρησία απέναντι στις προσβολές που δέχτηκαν στα 
τόσα χρόνια που πέρασαν σε ότι αφορά το γλωσσικό τους ιδίωµα. Χαίροµαι που µετά από 
τόσα χρόνια επιτέλους έχει σχεδόν εξαλειφθεί το φαινόµενο της προσβολής απέναντι στη 
χρήση διαφορετικής γλώσσας από αυτή που συνήθως ακούµε.
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«Π»: Παρατηρούµε πως 
πολλοί νέοι σήµερα είναι 
κοντά στην παραδοσια-
κή µουσική, στους παρα-
δοσιακούς χορούς. Μα-
θαίνουν όργανα, πέρα 
από την κιθάρα, το πιάνο 
και το βιολί.  Η µουσική 
σκηνή που εµφανίζεστε  
µε τους «ΤΑΚΙΜ»** εί-
ναι γεµάτη νέο κόσµο. 
Ως καθηγητής έρχεστε 
σε επαφή µε το νέο κό-
σµο. Τι έχει αλλάξει σε 
σχέση µε παλαιότερα και 
οι νέοι είναι πιο κοντά 
στην παράδοση τους;

Μ. Κ.: Έχει αλλάξει η ψυχοσύνθεση των Ελλήνων. Έχει αλλάξει η παιδεία µας. Η καλύτερη 
γνώση της ιστορίας, του πολιτισµού, της γεωγραφίας, η απαλλαγή από µισαλλοδοξίες και σύνδροµα 
κατωτερότητας που είχαµε για τον πολιτισµό µας οι Έλληνες,  καθώς και µια πιο αντικειµενική 
όψη και αµερόληπτη περιδιάβαση σε ό,τι αφορά τις αξίες και τις αρχές που ορίζουν τον σύγχρονο 
ελληνισµό κάνουν τους νέους να ασχοληθούν µε την παράδοσή τους. Πλέον η συντριπτική πλειο-
ψηφία των νέων έχει ακούσει ένα παραδοσιακό τραγούδι, πράγµα που δεν γινόταν παλαιότερα. Και 
παραδοσιακούς χορούς µαθαίνουν, ξέρουν να χορέψουν ένα καλαµατιανό, ένα τσάµικο, ένα συρτό. 
Η κρίση που µαστίζει αυτά τα χρόνια την Ελλάδα δεν έχει µόνο καταδυναστευτικό χαρακτήρα, έχει 
και χαρακτήρα παιδευτικό. Είναι ευκαιρία για µια ανατροφοδότηση των πατροπαράδοτων στοιχείων.

Προσωπικά, είµαι αισιόδοξος για το µέλλον της παραδοσιακής µουσικής. Το βλέπω 
στους φοιτητές µου, στους µαθητές µου. Εξαιρετικοί νέοι άνθρωποι  µε πολύ ωραίες 
ιδέες, µε διάθεση να µάθουν και πολύ πιστοί στην παράδοση -κάτι που δεν θα περίµενε 
κανείς. Ας µην ξεχνάµε πως η παράδοση είναι κάτι το ζωντανό.

* Ο κ. Κουτσαγγελίδης είναι κορυφαίος δεξιοτέχνης στο κανονάκι και εξαιρετικός τραγουδιστής, 
γεννηµένος στην Κοµοτηνή µε γονείς πρόσφυγες από την Ανατολική Θράκη.

**Οι «ΤΑΚΙΜ» ιδρύθηκαν το 2001 στην Αθήνα και αποτελούνται από επτά δεξιοτέχνες µουσικούς της 
ελληνικής παραδοσιακής µουσικής.

Το ρεπερτόριο τους περιέχει στοιχεία από την κοινή µουσική παράδοση της Ανατολικής Μεσογείου και των 
Βαλκανίων, µε κυριότερα αυτά της Ελλάδας και της Τουρκίας.

πως τα τραγούδια αυτά 
όχι µόνο τούρκικα δεν 
είναι, αλλά κρύβουν µια 
βαθύτερη ιστορία επιλο-
γής µεταξύ της ελληνι-
κής γλώσσας και της Ορ-
θοδοξίας των Ελλήνων 
των περιοχών αυτών. Τι 
θα θέλατε να πείτε σε 
όσους υποστηρίζουν ότι 
αυτά τα κοµµάτια είναι 
κοµµάτι της τούρκικης 
παράδοσης;

Χαίροµαι γιατί µε την εκτέλεση αυτών των κοµµατιών στα τούρκικα δικαιώθηκαν 
οι ψυχές όλων αυτών που έφυγαν· και µάλιστα έφυγαν αναλογιζόµενοι πως, αν δεν 
ήταν ετερόδοξοι και αν δεν είχαν τον Ελληνισµό, δε θα γίνονταν πρόσφυγες. Αυτοί οι 
άνθρωποι, πριν διωχθούν, είχαν καταφέρει να διατηρήσουν τον Ελληνισµό ακόµα και 
µε την τουρκική γλώσσα, «Υia ti ninizi yia ti» (Ή τη γλώσσα σας ή τη θρησκεία σας) 
τους έλεγαν. Και παρατηρούµε πως όσοι δέχτηκαν να διατηρήσουν τη θρησκεία τους 
έσωσαν και την ελληνικότητά τους. Αυτοί οι άνθρωποι κατάφεραν να διατηρήσουν 
την Ορθοδοξία χρησιµοποιώντας τα «καραµανλίδικα»· ακόµα και το ευαγγέλιο ήταν 
γραµµένο µε ελληνικούς χαρακτήρες στα τούρκικα -χρήση της τούρκικης γλώσσας, 
αλλά µε ελληνικούς χαρακτήρες- στην Οθωµανική Αυτοκρατορία.

Σε µια Αυτοκρατορία όπου το Ισλάµ και οι κοινωνικές δοµές ήταν έτσι στοιχειοθετηµένες, 
βασιζόµενες σε ένα πολεµικό – στρατιωτικό καθεστώς όπως στο οθωµανικό και µετέπειτα τουρ-
κικό κράτος, ο άρχοντας ως εκφραστής ενός απολυταρχικού καθεστώτος επιβάλλει τη θέλησή του 
και την επιθυµία του, σύµφωνα µε το δικό του δοκούν, µε την προσωπική του άποψη περί της 
θρησκείας, περί της γλώσσας. Ορισµένοι διοικητές στην κεντρική Μικρά Ασία απαγόρευ-
σαν την οµιλία της ελληνικής γλώσσας. Θεωρούσαν πως η οµιλία των ελληνικών, ως 
φορέας παιδείας, έθετε σε κίνδυνο την οµοιοστασία του οθωµανικού µορφώµατος, µε 
αποτέλεσµα οι απαγορεύσεις αυτές να έρθουν ως επιστέγασµα µιας πολιτικής, πολιτι-
στικής και κοινωνικής αφοµοίωσης των υπηκόων του οθωµανικού κράτους. ∆εν πέτυχε 
100% παντού. Σε άλλες περιπτώσεις υπήρξαν εξισλαµισµοί, άµεσοι ή έµµεσοι, ηθεληµένοι ή 
ακούσιοι, επιβεβληµένοι ή µη που έφεραν αλλαγές πολιτικές και πολιτισµικές στην οθωµανική 
αυτοκρατορία. Ας µην ξεχνάµε πως στην Οθωµανική Αυτοκρατορία οι εθνότητες διαχωρίζονταν 
µε βάση τη θρησκεία που είχαν. Παρόλα αυτά, σε πολλές περιπτώσεις ενώ ήταν ελεύθεροι να 
µιλούν την ελληνική γλώσσα, µιλούσαν και τραγουδούσαν και σε άλλες γλώσσες, κυρίως την 
τουρκική, που ήταν ευρέως διαδεδοµένη. 

Αγγελική Καλκάνη
τελειόφ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & 

Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ

Επιμέλεια:

Βασιλική Μπέκου
Φοιτ. Παιδαγωγικού Τµήµ. 

∆ηµοτικής Εκπαίδευσης, ΕΚΠΑ

Ελευθερία Μπραϊµιώτη
τελειόφ.Τµήµ. Ψυχολογίας, 

Παντείου Πανεπιστήµιου Αθηνών 
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Στην ιστοσελίδα θα βρείτε:

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

www.xfe.gr

xfe@xfe.gr

σταθερά στο µέλλον

επικοινωνία

Ηλεκτρονικές
εγγραφές στην
Ηλεκτρονικές
εγγραφές 
Ηλεκτρονικές
εγγραφές 
Ηλεκτρονικές+

...η ραδιοφωνική 

συντροφιά της Χ.Φ.Ε. 

καταγράφει 

την επικαιρότητα!

Με µια σειρά άρθρων και παρεµ-
βάσεών του, ο Κωνσταντίνος Χολέβας 
επιχειρεί στο βιβλίο αυτό να προσ-
διορίσει το ρόλο της Ελλάδας µέσα 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η σύσταση 
της οποίας προέκυψε ως µία αδιαµ-
φισβήτητη αναγκαιότητα πολιτικής 
και οικονοµικής συνεργασίας µετά 
το τέλος του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου. 
Η ένταξη, βέβαια, της πατρίδας 
µας στις ευρωπαϊκές δοµές, σε 
καµία περίπτωση δε σηµαίνει 
απέκδυση των Ελλήνων από τα 
διακριτά ποιοτικά χαρακτηριστι-
κά µας ως λαού, την ορθόδοξη 
πίστη, της εθνική συνείδηση, την 
παιδεία, την παράδοση και τον 
πολιτισµό, χαρακτηριστικά που απο-
τέλεσαν τους διαχρονικούς πυλώνες 

της ιστορικής µας πορείας. Και τού-
το ακριβώς επισηµαίνει στο πόνηµά 
του ο συγγραφέας, τονίζοντας πως 
το θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας 
και οργάνωσης της Ε.Ε επιτρέπει 
στα κράτη-µέλη να καθορίζουν 
χωρίς νοµικές δεσµεύσεις «τα του 
οίκου τους» σε ότι αφορά κυρίως 
στις σχέσεις Εκκλησίας-Πολιτεί-
ας, τη δοµή και την κατεύθυνση 
της Παιδείας.

Με λόγο ρέοντα και φυσικό, 
χαρακτηριστική αµεσότητα, ισχυρή 
επιχειρηµατολογία και αναφορές σε 
ιστορικά γεγονότα, αναπτύσσονται 
κοµβικά ζητήµατα, όπως η εθνική 
ταυτότητα, το εθνικό κράτος, η δι-
δασκαλία της Ιστορίας και των Θρη-
σκευτικών και η θέση της Ελλάδας 
στη σηµερινή παγκοσµιοποιηµένη 
κοινωνία της Ευρώπης.

Πιο συγκεκριµένα, επισηµαίνε-
ται η αµφισβητούµενη από κάποιους 
ιστορική συνέχεια του ελληνισµού, 
µε ιδιαίτερη έµφαση στη συνεισφορά 
του Βυζαντίου τόσο στον ελληνικό, 
όσο και στο δυτικό πολιτισµό. Ανα-
λύεται ο υγιής πατριωτισµός, όπως 
αποτυπώνεται στους λόγους και τα 
κείµενα των Πατέρων της Εκκλη-
σίας µας και στις διακηρύξεις των 
αγωνιζοµένων ηρώων του Έθνους. 
Χαρακτηριστικά, ο Άγιος Γρηγόριος 
ο Θεολόγος αναφέρει στην τριακο-
στή έβδοµη επιστολή του ότι «είναι 
φυσικό για κάθε ευλαβή άνθρωπο 
να τιµά τη µητέρα του, αλλά η µητέ-
ρα του καθενός είναι διαφορετική. 
Κοινή µητέρα όλων είναι η πατρίδα, 

άρα, πολύ περισσότερο είναι χαρα-
κτηριστικό των οσίων, των ευσεβών, 
να τιµούµε την πατρίδα». Επιπλέον, 
στηλιτεύεται η άκοµψη παραχάρα-
ξη τραγικών στιγµών της ιστορίας 
µας από νεόκοπους ιστορικούς και 
καταγράφεται η προσπάθεια σταδι-
ακής απαξίωσης του µαθήµατος των 
Θρησκευτικών και µετάπτωσής του 
σε µάθηµα όχι οµολογιακού, όπως 
συµβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη, 
αλλά θρησκειολογικού περιεχοµένου. 
Τέλος, τονίζεται πως η πολυπολιτι-
σµικότητα αµφισβητείται από την 
ευρωπαϊκή διανόηση ως έννοια σω-
τήρια και απαραίτητη για την πρόοδο 
και αντ΄αυτής τονώνεται η έννοια 
του εθνικού κράτους.

Ο Κωνσταντίνος Χολέβας µε το 
βιβλίο του µας προβληµατίζει, µας 
δίνει το ερέθισµα για αυστηρή πε-
ρισυλλογή αναφορικά µε την περαι-
τέρω ιστορική µας πορεία ως λαού 
και ως κατακλείδα µάς απευθύνει το 
µήνυµα: «Οι πρόγονοί µας κατόρ-
θωσαν κάτω από πολύ δυσκολότε-
ρες συνθήκες να µην τουρκέψουν. 
Εµείς καλούµαστε να φερθούµε ως 
συνεπείς Έλληνες και ως ισότιµοι 
Ευρωπαίοι. Ούτε να κλειστούµε στο 
καβούκι µας, ούτε να φραγκέψου-
µε! Με τη βοήθεια του Θεού και µε 
ελληνορθόδοξη αυτοσυνειδησία θα 
το πετύχουµε!».

Επιµέλεια:
∆ήµητρα Τζάφα

Φοιτ. Τµηµ. Εκπαίδευσης & 
Αγωγής Προσχ. Ηλικίας ΕΚΠΑ

β
ιβ
λ
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Έντεχνο

«ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 
ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ»

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΧΟΛΕΒΑΣ

Μη χάσετε στο επόµενο τεύχος:
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 1933 -2013

80 χρόνια ζωής, δράσης, διακονίας.
Μαρτυρίες, γνωστές και άγνωστες πτυχές µιας ευλογηµένης πορείας οκτώ δεκαετιών.

Ραδιοκαταγραφές
για νέους ακροατές που 
                δεν παραµένουν θεατές

Απόψεις

Γκάλοπ

Συνεντεύξεις

Ρεπορτάζ

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

...εδώ η φωνή µας 

ακούγεται δυνατά!



 Tεύχος 103 • Tιμή τεύχους: 3,5€

αφιέρωμα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ:
ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΑ 
ΝΕΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
Σεβ. Μητροπολίτης Αχαΐας, κ. Αθανάσιος

Μάνος Κουτσαγγελίδης

∆ηµήτρης Καραγιάννης: 
"Η υπαρξιακή αγωνία του σύγχρονου ανθρώπου"

Οδυσσέας Ελύτης: 
χριστιανικές αναφορές στο έργο τουKΛEIΣTO ENTYΠO - AP. A∆EIAΣ 868 - KΩ∆IKOΣ 015475
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