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Το εξαιρετικό αυτό πόνηµα της 
Ιεράς Μονής Σίµωνος Πέτρας, τη 
συγγραφή του οποίου επιµελείται ο 
Ιεροµόναχος Θεολόγος, όπως ανα-
φέρεται στον πρόλογο, παρουσιάζει 
πολύ εµπεριστατωµένα όχι µόνο το 
βίο της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου 
και Ισαποστόλου Μαρίας της Μα-
γδαληνής, αλλά και την αποστολι-
κή δράση της και τα θαύµατά της. 
Πηγές του βίου και της πολιτείας 
της Αγίας είναι οι ιερές ευαγγε-
λικές διηγήσεις που ιστορούν τα 
γεγονότα της Σταύρωσης και της 
Ανάστασης, αλλά και τα πατερικά 
και αγιολογικά κείµενα και οι δια-
σωθείσες παραδόσεις.

   Ο αναγνώστης εντυπωσιάζεται 
µε την πληθώρα και ποικιλία των 
πηγών από τις οποίες αντλούνται 
χρήσιµες και πολύτιµες πληροφο-
ρίες για την Αγία, όπως και από το 
σπάνιο φωτογραφικό υλικό που τις 
συµπληρώνει. Βασική επιδίωξη της 
συγγραφής του βιβλίου καθίσταται 
η ανάγκη να αναδειχθεί αφενός ο 
βίος της Αγίας Μαρίας της Μαγδα-
ληνής αφετέρου να αποκατασταθεί 
το άγιο πρόσωπο της που αν και 
εξυµνήθηκε πολύ, ταυτόχρονα δι-
αστρεβλώθηκε από άλλους.

Η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή, 
όπως µαρτυρεί και η επωνυµία 
της, γεννήθηκε στα Μάγδαλα της 
Γαλιλαίας. ∆ιδάχθηκε από µικρή 

ηλικία όλη τη θρησκευτική παιδεία 
και κύριο έργο της ήταν η νηστεία, 
η προσευχή, η σωµατική κακοπά-
θεια και η ολοκληρωτική αφιέρωση 
της στον Θεό. Ευρισκόµενη η Αγία 
σε αυτή την πνευµατική κατάσταση 
όρµησε εναντίον της ο διάβολος και 
ανέθεσε σε επτά δαιµόνια να την 
βασανίζουν. Η Αγία θεραπεύθηκε 
από τη µάστιγα των δαιµονίων από 
τον Χριστό και, εγκαταλείποντας 
πλέον τα πάντα, ακολούθησε αφο-
σιωµένα τον Κύριο ως το Πάθος και 
τη Σταύρωσή Του µαζί µε τη Θεο-
τόκο και άλλες ευσεβείς γυναίκες.

Ως επί το πλείστον, η Αγία Μα-
γδαληνή συµµετείχε δυναµικά στην 
κορύφωση του θείου δράµατος ενώ 
ως καρτερικότερη συµπαραστάθη-
κε στη Θεοτόκο και εν συνεχεία µε 
πολύ θάρρος επιµελήθηκε, µε τον 
Νικόδηµο και τον Ιωσήφ από Αρι-
µαθαία, τον ενταφιασµό του Κυρί-
ου. Όπως εύστοχα αναγράφεται στο 
βιβλίο, τέτοια ήταν η τιµή που αξι-
ώθηκε η Αγία, ώστε να ψηλαφίσει 
τον Αψηλάφητο και να φροντίσει 
το ακήρατο σώµα του Βασιλέως 
της ∆όξης. Η Αγία αξιώθηκε να 
αντικρύσει-κατά τις τέσσερεις επι-
σκέψεις της στον τάφο του Κύριου- 
τον Αναστάντα Κύριο και µάλιστα 
πρώτη (µετά τη Θεοτόκο) για αυτό 
το λόγο και θεωρείται ότι πρώτη 
από τους Αποστόλους έλαβε το µή-
νυµα της Αναστάσεως. Εκεί διανοί-
χθησαν οι οφθαλµοί της από την 
κοινωνία µε τον Αναστάντα Κύριο, 
καθώς της εµφανίστηκε δύο φόρες 
και ανέλαβε το έργο του ευαγγελι-
σµού του χαρµόσυνου µηνύµατος 
της Αναστάσεως του Κυρίου στους 
µαθητές Του.

Η ιερά παράδοση, συµπληρώνο-
ντας τα βιβλικά κείµενα, αναφέρει 
ότι δέχθηκε η Αγία την επιφοίτηση 
του Αγίου Πνεύµατος κατά την Πε-
ντηκοστή και εν συνεχεία ανέλαβε 
ιεραποστολική δράση εκκινώντας 
από τη βασιλεύουσα Ρώµη. Με 
την Αγία Μαγδαληνή συνδέεται 
το έθιµο των πασχαλινών αυγών, 
τα οποία προσέφερε, εµφανιζόµενη 
στη Ρώµη στον Καίσαρα Τιβέριο, 
δηλώνοντας µε αυτό τον τρόπο ότι 
δια του ερυθρού χρώµατος εικονίζε-
ται η απολύτρωση του γένους µας. 
Μετά την ιεραποστολική περιοδεία 
της σε διάφορες πόλεις, µεταξύ των 

οποίων και τη Μασσαλία της Γαλλί-
ας, επιστρέφει η Αγία Μαγδαληνή 
στα Ιεροσόλυµα όπου παραµένει 
έως τη κοίµηση-µετάσταση της Θε-
οτόκου. Κατόπιν η Αγία ακολουθεί 
τον Ευαγγελιστή Ιωάννη Θεολόγο 
στην Έφεσο, οπού εκεί «οσίως κε-
κοίµηται» και ενταφιάζεται από τον 
Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο.

Γύρω από το πρόσωπο της Αγίας 
δηµιουργήθηκε µία πλάνη, καθώς 
της προσδόθηκε εσφαλµένα και 
ατεκµηρίωτα η ιδιότητα της αµαρ-
τωλής γυναικός. Ωστόσο σε κανένα 
εκ των ιερών ευαγγελίων δε χαρα-
κτηρίζεται ως αµαρτωλή. Αντίθετα 
οι υµνογράφοι όπως και οι πατέρες 
της εκκλησίας2 κάνουν λόγο για την 
παρθενία και την σωφροσύνη της 
Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Η 
τιµή της Αγίας εξαπλώνεται σε πολ-
λές περιοχές της Ελλάδος, αλλά και 
στη Γαλλία και στη Ρωσία. Ιδιαίτε-
ρη τιµή λαµβάνει η Αγία στο Άγι-
ον Όρος και ιδίως στην Ιερά Μονή 
Σίµωνος Πέτρας, όπου φυλάσσεται 
ως «κειµήλιο» και πολύτιµος θη-
σαυρός το τίµιο λείψανο της σεπτής 
αριστεράς χαριτοβρύτου χειρός της 
Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και Ισα-
ποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής 
και µάλιστα διατηρείται κατά θαυ-
µαστό τρόπο µέχρι σήµερα θερµό. 
Η παρουσία της Αγίας παραµένει 
διαχρονική και ολοζώντανη όπως 
και τα πολλά θαύµατά της.

   Αναµφίβολα, αξίζει να διαβα-
στεί το εν λόγω αξιόλογο βιβλίο και 
να εµπνευστεί καθένας µας από τον 
ένθεο ζήλο, τις αρετές, την αφοσί-
ωση στον Κύριο της Αγίας Μαρίας 
Μαγδαληνής που την ανέδειξαν και 
Ισαπόστολο. Το χριστοµίµητο παρά-
δειγµά της ας αποτελεί υπόδειγµα 
ζωής για τον καθένα µας στην ανα-
ζήτηση του Σωτήρα και Λυτρωτή 
µας, όπως εξάλλου µας προτρέπει 
και ο συγγραφέας διά του παρόντος 
θαυµάσιου πονήµατος.

 Επιµέλεια:
Ιωάννα Λαµπαδάκη

∆ικηγόρος

1 Ο όρος «κειµήλιο» ελήφθη από το ∆οξα-
στικό της Λιτής της ακολουθίας της Αγίας

2 Ενδεικτικά είναι τα αποσπάσµατα και οι 
παραποµπές, τα οποία αναφέρονται στο 
βιβλίο για τις αρετές και τα χαρίσµατα της 
Αγίας.
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Το ιερό «κειµήλιο»1 

της Σιµωνόπετρας
ΣΙΜΩΝΟΠΕΤΡΙΤΙΚΑ2 
Έκδοση Ιεράς Μονής 

Σίµωνος Πέτρας
Άγιον Όρος 2012

ΑΘΗΝΑ
Χίος
Φοιτητές: 3-10 Αυγούστου 
Φοιτήτριες: 25 Ιουλίου-3 Αυγούστου

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

ΠΑΤΡΑ
Ρίζα Ναυπακτίας
Φοιτητές: 11-13 Αυγούστου
Φοιτήτριες: 8-10 Αυγούστου

ΛΑΡΙΣΑ
Στόµιο 
Φοιτητές: 4-6 Αυγούστου
Φοιτήτριες:  8-10 Αυγούστου

ΚΑΒΑΛΑ
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑ 
Φοιτητές: 16-19 Αυγούστου
Φοιτήτριες: 11-14 Αυγούστου



Ο κτώ δεκαετίες Χριστια-
νική Φοιτητική Ένωση! 
Τι σηµαίνει αυτό για έναν 

φοιτητικό σύλλογο που γεννήθηκε και 
ζει µέσα στα σπλάχνα της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας; Μία ακόµα επέτειος; Μία 
ευκαιρία να τονώσουµε το ηθικό µας 
ξεφυλλίζοντας τα άλµπουµ των πα-
λαιότερων δεκαετιών; Σηµαίνει κάτι 
αυτή η επέτειος για το σήµερα και 
το αύριο της Χ.Φ.Ε.; Κι αν ναι τι είναι 
αυτό µέσα σ’ έναν κόσµο που αλλάζει 
βίαια, γρήγορα και ριζικά;

Αυτά και άλλα πολλά ερωτήµατα 
απασχόλησαν τη συντακτική επιτρο-
πή της Παρεµβολής. Κάποια απ’ αυτά 
αποτέλεσαν στόχο µας, άλλα αποφυ-
γή µας. Όλοι όµως συµφωνούµε σε 
τούτο· «µπροστά δεν ξέρω τι θα βρω, 
µα πίσω δε γυρίζω», όπως διαβάσαµε 
ένα σύνθηµα σε κάποιο τοίχο... 

80 χρόνια Χ.Φ.Ε.! Μια ολόκληρη 
ζωή ενός ανθρώπου. Σε όλα αυτά 
τα χρόνια, εκατοµµύρια ιστορίες 
γράφτηκαν. Μικρές ή µεγάλες, γνω-
στές ή άγνωστες, στην κοινωνία ή 
το πανεπιστήµιο, σ’ ένα πούλµαν 
ή σ’ ένα πολεµικό αεροσκάφος, στο 
εκκλησάκι ενός χωριού στα σύνο-
ρα ή κάτω από µια σκηνή σε µια 
κατασκήνωση, σε µια φυλακή ή 
σ’ ένα νοσοκοµείο, εντός ή εκτός 
συνόρων, στην προετοιµασία µιας 
εξόρµησης στο Καρύτση ή σε ένα 
αµφιθέατρο που «µυρίζει µπαρούτι», 
σ’ ένα κρυφό Απόδειπνο στα χρόνια 
της Κατοχής ή σε µια αφισοκόλληση 
στην Ελλάδα της Μεταπολίτευσης, 
στα µάτια ενός νέου, στο χαµόγελο 
ενός παιδιού, στο δάκρυ µιας για-
γιάς, στην ψυχή ενός φοιτητή. Του 
κάθε φοιτητή. Του άγνωστου φοιτη-
τή και της άγνωστης φοιτήτριας. Σε 
µένα, σε σένα, σε κείνον…

80 χρόνια Χ.Φ.Ε.! Η ευκαιρία µιας 

αυτοκριτικής. Η αφε-
τηρία για το σήµερα. 
Η προϋπόθεση για το 
αύριο. Μελετώντας 
την πορεία όλων αυ-
τών των δεκαετιών, 
συναντάς χιλιάδες 

φωτογραφίες, χιλιάδες έγγραφα, 
κασέτες, βιβλία, ονόµατα µελών. 
Ενεργών µελών της Εκκλησίας που, 
µέσα από τούτη την Ένωση, έβαλαν 
στόχο να διαδώσουν το χαρµόσυνο 
µήνυµα του Ευαγγελίου στους κόλ-
πους της νεολαίας, των φοιτητών 
και των σπουδαστών. Και ίδρωσαν. 
Και αγωνίστηκαν. Και χάρηκαν. Και 
απελπίστηκαν. Και διαφώνησαν. 
Και έκαναν παρέες. Και γνώρισαν 
το Χριστό. Και προσευχήθηκαν. 
Και τραγούδησαν. Και… και… και… 
Κυρίως όµως ΕΖΗΣΑΝ! Ζωντανά 
συναισθήµατα, από µια ζωντανή 
Ένωση που, όπως κάθε ζωντανός 
οργανισµός, διαµορφώνεται από 
τα µέλη του στην εκάστοτε χρονική 
περίοδο, σε µια αλληλεπίδραση µε 
το περιβάλλον κάθε εποχής. 

Κι όµως, το να κοιτάς πάντα πί-
σω κρύβει έναν µεγάλο κίνδυνο· 
τον εγκλωβισµό στο παρελθόν, την 
εσωστρέφεια και έναν ιδιότυπο 
πνευµατικό αυτισµό. Μια Εκκλησία 
που µένει πάντα ίδια είναι µια Εκ-
κλησία που αλλάζει. Όχι ως προς το 
περιεχόµενο και την αποστολή της, 
αλλά ως προς τα µέσα και το λόγο 
της. Κάτι που συνήρπαζε τους φοιτη-
τές του ’50 µπορεί να είναι αδιάφορο 
για τους φοιτητές του 2013. Η Χ.Φ.Ε. 
άνοιξε δρόµους στον ευαγγελισµό 
των νέων, χάρη στη φαντασία των 
φοιτητών, στην θυσία τους, στον εν-
θουσιασµό τους και στην ευρηµατι-
κότητά τους να «σκαρφίζονται» νέους 
τρόπους ευαγγελισµού. Αυτό είναι 
µια διαδικασία που πρέπει να γίνεται 
συνέχεια. Όχι γιατί θα λιγοστέψουν 
τα µέλη ενός σωµατείου. Αλλά γιατί ο 
Θεός επιτρέπει και ευλογεί, µέσα από 
αυτόν τον αµπελώνα, ψυχές να γνω-
ρίζουν τον Χριστό και να έρχονται 
στην Εκκλησία Του. Συνεπώς, το αφι-

έρωµα αυτό σκοπό έχει όχι 
να διηγηθεί µέρες ένδοξες, 
αλλά να καταγράψει βιώµα-
τα, από τα οποία απορρέει 
ο ενθουσιασµός, το πνεύµα 
κάθε εποχής και οι δράσεις 
της Χριστιανικής Φοιτητι-
κής Ένωσης στις εκάστοτε 
προκλήσεις. Το να αντιγρά-
ψεις το τότε είναι άσκοπο. 
Όµως η εµπειρία αυτή εί-
ναι πολύτιµη για να αντιµετωπίσεις 
το αύριο. Πάντως, καθώς ένα από τα 
βασικά γνωρίσµατα της Χ.Φ.Ε. είναι 
η ελευθερία κινήσεων και δράσης, 
αναγκαία καθίσταται και η ωριµότη-
τα των εκάστοτε φοιτητών της που 
καλούνται να διαχειριστούν αυτήν 
την ελευθερία. 

Η πρόκληση να συλλέξουµε σ’ 
αυτό το τεύχος µαρτυρίες και υλικό 
από όλα αυτά τα χρόνια αποδείχτη-
κε πολύ πιο επίπονη και χρονοβό-
ρα απ’ ότι περιµέναµε. Λίγο πριν 
κλείσει το τεύχος, όλο και κάποιος 
ακόµα είχε κάτι να καταθέσει. Έτσι, 
αποφασίσαµε σε κάθε τεύχος του 
2013 να υπάρχει µία στήλη, απ’ 
όπου θα δηµοσιεύονται τέτοιες 
εµπειρίες και ντοκουµέντα από το 
προσωπικό αρχείο παλαιών και 
νέων µελών. Ευχαριστούµε πολύ 
όλους τους φοιτητές, τους αφανείς 
και εµφανείς και όλους εκείνους που 
µε αγάπη µοιράστηκαν µαζί µας τό-
σες αναµνήσεις και προσωπικό τους 
υλικό. Τέλος, νιώθουµε την ανάγκη 
να ευχαριστήσουµε την πνευµατική 
τροφό της Χ.Φ.Ε., την Αδελφότητα 
Θεολόγων η «Ζωή», δίχως την οποία 
το έργο τούτο δε θα υπήρχε. Πάνω 
απ’ όλα όµως, ένα «∆όξα Σοι» γλι-
στράει σαν προσευχή προς τον Θεό 
που τόσα χρόνια ανοίγει δρόµους 
στα αδιέξοδα, ευλογεί, προστατεύει 
και σκέπει αυτή τη φοιτητική προ-
σπάθεια.
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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 31/12/2010 σηµαίνει 
ότι οφείλεται η συνδροµή των ετών 2011, 2012, 2013.

• 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:

Αραβοπούλου ∆ιονυσία, Ατµατζίδου Ελένη, Βλάχος Αλέξης, Γιάγκου Ισµήνη, 
Γούλα Μαρία, Ζιωτοπούλου Ευαγγελία, Θεοφίλου Φανή, Κυριακούλης Ανδρέας, 
Λιώνης Κώστας, Λουλουδάκη Κυριακή, Λουλουδάκη Μαρία, Μπαλής Αθανάσιος, 

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,  Φίλιππος Αθηναίος

Kαλλιτεχνική επιµέλεια: Kαλλιόπη Bγόντζα, Παπαδόπουλος Κυριάκος

Φωτογραφική επιµέλεια: Αγγελική Καλκάνη, Ματίνα Νικολαΐδου, Όλγα Ράλλη.

Επιµέλεια διορθώσεων: Σοφία Μπουγά

Eκτύπωση: 
«Λυχνία», Yιοί Θ. Bγόντζα 

Aνδραβίδας 7, Xαµόµυλο Aχαρναί, Tηλ. 210 34.10.436

 Tιµή τεύχους: 3,5€

Συνδροµή Eξωτερικού: 20€ • Συνδροµή Eσωτερικού: 12€

Αριθµός άδειας: 868 • Κωδικός: 015475 

Ο "δαίµων του τυπογραφείου" χτύπησε στο προηγούµενο τεύχος:

Ζητούµε συγγνώµη και συµπληρώνουµε τις, εκ παραδροµής, παραλείψεις:

Στη σελ. 27: Επιµέλεια της Σοφίας Μπουγά, φοιτ. Φιλοσοφικής Σχολής ΕΚΠΑ, Στη 
σελ. 33: Επιµέλεια της Βασιλικής Μπέκου. Τέλος, στη σελ. 49, το βιβλίο "Στην Ευρώ-

πη ως Έλληνες", είναι των εκδόσεων "Αρχονταρίκι". 
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AΠΟ ΤΟΝ 
«ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟ» 
ΣΤΗ «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ»

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ*

Ε.Θ.: Χαίρω, διότι εορτάζοντας τα 80 χρόνια της Χ.Φ.Ε. συνυπολογίζετε και τον 
«Ακαδηµαϊκό Κοινωνικό Σύνδεσµο» (A.K.Σ.), ο οποίος υπήρξε ο πρόδροµος και 
το κύριο σκαλοπάτι που οδήγησε σε αυτήν. Εγώ εισήλθα στον «Ακαδ. Κοινωνικό 
Σύνδεσµο» το 1938. Τον βρήκα σε πλήρη ακµή και δράση µε µερικές δεκάδες 
µελών, που φοιτούσαν σε διάφορες σχολές του Πανεπιστηµίου Αθηνών ή σε 
άλλες Ανώτατες Σχολές. Ο Σύνδεσµος αυτός είχε ιδρυθεί το 1933. Ερωτάτε πώς 
δηµιουργήθηκε. Ιδρύθηκε µε υπόδειξη του καθηγητού Παν. Μπρατσιώτη, που 
τότε ήταν πρόεδρος του Συλλόγου «Απ. Παύλος», και µε ενέργειες του Αλ. Γκιάλα 
(Βερίτη) υπό την αιγίδα της Αδελφότητος «Ζωή». Ανάµεσα στα πρώτα µέλη του 
Α.Κ.Σ. ήταν οι αδελφοί Αλ. Γκιάλας και Γεώργιος Γκιάλας, οι Π. Μαυροµιχάλης, 
Αγγ. Παπακωνσταντίνου, Παπαδόπουλος κ.α. Στην συνέχεια, πριν ακόµη από 
τον πόλεµο 1940-41, µέλη ήταν εκτός των άλλων οι Ρ. Σαρακίδης, Γ. ∆αΐκος, 
Κ. Μουρατίδης, Κ. Φράγκος, Π. Κουτσιάφτης, Κακούρης, Φ. Μέγας, Ν. Ψαράς, 
Αγγ. Μιχαηλίδης, όπως και οι ιδικοί µου συµφοιτητές (στο ίδιο έτος της Θεο-
λογικής Σχολής) π. Τιµόθεος Παπαµιχαήλ, Β. Μουστάκης, Σ. Αγουρίδης, Εµµ. 
Χατζηεµµανουήλ, Μπαρδάκος (πριν από την χειροτονία του), Ι. Παύλος (πριν 
από την χειροτονία του), Γ. Γρατσέας, Χρ. Βράκας, Γ. Παπαϊωάννου, όπως και οι 
µεταγενέστεροι συµφοιτητές µας Ι. Παπασπύρου και Ι. Παπαχρήστου.

Ο Α.Κ.Σ. και στη συνέχεια η Χ.Φ.Ε. αποτελούν µία οργανική ενότητα και ουσι-
αστικά την ίδια χριστιανική φοιτητική κίνηση, η οποία απλώς άλλαξε το παλιό 
όνοµα µ’ ένα καινούργιο.

«Π»: Πώς 
δηµιουργήθηκε 

ο «Ακαδηµαϊ-
κός Κοινωνικός 

Σύνδεσµος»; Ποιος 
ήταν ο εµπνευστής 
του; Ποια ήταν τα 

πρώτα µέλη του;

3

80
ΧΡΟΝΙΑ



Ε.Θ.: Ήταν τόσο όµορφη και γεµάτη η ζωή µας µέσα στον A.K.Σ., ώστε όχι µόνο 
όλες τις καθηµερινές ηµέρες, αλλά και αυτές τις Κυριακές και εορτές, παρά τις 
δυσκολίες της συγκοινωνίας και αρκετούς ποδαρόδροµους (εκτός της διαδροµής 
του ηλεκτρικού σιδηροδρόµου), ξεκινούσα από την περιοχή της Σχολής Ναυτικών 
∆οκίµων και του Χατζηκυριάκειου στο άκρο του Πειραιά για να βρίσκοµαι στην 
Αθήνα και να έχω την µεγάλη χαρά, ώστε τις ελεύθερες από µαθήµατα ηµέρες 
ή και ώρες να απολαµβάνω τις δραστηριότητες του Α.Κ.Σ.. ∆εν έχασα ούτε µία 
από αυτές τις αλησµόνητες δραστηριότητες: Σπουδαιότατες ήταν εν πρώτοις οι 
Συνδιαλέξεις κατά την εσπέρα εκάστης Τρίτης και Πέµπτης. Εκατοντάδες φοιτητές 
από όλες τις Ανώτατες Σχολές συγκεντρώνονταν στην παλαιά µεγάλη αίθουσα 
του κτηρίου της οδού Καρύτση 14 για να διαφωτισθούν και να συζητήσουν µε 
ελεύθερο, ζωηρό διάλογο την µεν Τρίτη βιοθεωρητικά και ηθικά ζητήµατα (µε ει-
σηγητές τους π. Σεραφείµ Παπακώστα και ∆ηµ. Παναγιωτόπουλο), την δε Πέµπτη 
κοσµοθεωρητικά και απολογητικά θέµατα (µε εισηγητή τον Π. Τρεµπέλα). Ήταν 
τόσες πολλές οι δραστηριότητες του Α.Κ.Σ., ώστε µόνον µε τα εκφραστικά σχήµατα 
του σωρείτη και του ασύνδετου είναι δυνατό να αναφερθούν συνοπτικά: Τακτικός 
εκκλησιασµός, εξοµολόγηση, διαλέξεις, σεµινάρια (λ.χ. από τους Τσιριντάνη και 
Ασπιώτη), χρήση της βιβλιοθήκης του Α.Κ.Σ., κύκλοι µελέτης της Αγίας Γραφής, 
προνοιακές και φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες, χριστιανική ψυχαγωγία, επισκέ-
ψεις ασθενών σε νοσοκοµεία, συσσίτια στην εποχή της κατοχής, ιεραποστολή 
στις διάφορες σχολές, επισκέψεις σε φτωχογειτονιές, έναρξη κατασκηνώσεων 
(µε την επίδραση του φωτεινού παραδείγµατος της «Χριστιανικής Οργανώσεως 
Νέων» (ΧΟΝ) Πειραιώς που είχε δηµιουργηθεί στα πλαίσια του ανακαινιστικού 
έργου του π. Γεωργίου Μακρή, µε τον οποίο συνδέονταν οι Τσιριντάνης, Μόσχος, 
Μπουγάτσος, Χατζηδάκης κα), πολιτιστικές εκδροµές κ.τ.τ.. Επίσης, οι φοιτήτριες 
σε συνεργασία µε την Αδελφότητα «Ευσέβεια» στον πόλεµο του 1940-41 προσέ-
φεραν ανυπολόγιστες υπηρεσίες στο προνοιακό έργο και στην ηρωική νοσηλεία 
των εκατοντάδων τραυµατιών. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Α.Κ.Σ. την ίδια 
περίοδο εµψύχωναν όλα τα ενοριακά κλιµάκια της θαυµαστής οργάνωσης «Πρόνοια 
στρατευµένων», που πρωτοποριακά οργανώθηκε από την Εκκλησία της Ελλάδας 
µε τις σοφές υποδείξεις και ενέργειες του τότε Αρχιµανδρίτη Ιερωνύµου Κοτσώνη 
(αργότερα καθηγητού στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και στην συνέχεια Αρχι-
επισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος). ∆εν πρέπει να ξεχάσουµε και τις ωραίες 
διαφωτιστικές εκδόσεις του Α.Κ.Σ.

Ε.Θ.: Από τις ηµέρες των Χριστουγέννων 1940, που µου είναι αλησµόνητες, 
θυµάµαι τις επισκέψεις οµάδων του «Α.Κ.Σ. » σε στρατιωτικά νοσοκοµεία προς 
ενίσχυση των τραυµατισµένων στρατιωτών. Η δική µου οµάδα πήγε στο Τζάνειο 
Νοσοκοµείο Πειραιώς και στο Σισµανόγλειο Νοσοκοµείο Αττικής, που είχαν 
µεταβληθεί σε στρατιωτικά νοσοκοµεία και ήταν γεµάτα από τραυµατίες πολεµι-
στές. Πηγαίναµε βράδια, µόλις τελείωνε το εσπερινό φαγητό των νοσηλευοµένων. 
Ήταν πολύ συγκινητικά και υποβλητικά τα βράδια αυτά. Στους διαδρόµους και 
στους θαλάµους επικρατούσε υποβλητική ατµόσφαιρα. Το ηλεκτρικό φως ήταν 
ελάχιστο και τα παράθυρα ολόκλειστα για να µην τυχόν δηµιουργούνται στόχοι 
για τα εχθρικά αεροπλάνα. Στα κρεβάτια των θαλάµων ήταν οι τραυµατίες είτε 
µε κοµµένα χέρια ή πόδια που κόπηκαν ένεκα αθεράπευτων κρυοπαγηµάτων 

Ο «Ακαδηµαϊκός Κοινωνικός Σύνδεσµος» και στη συ-
νέχεια η «Χ.Φ.Ε.» αποτελούν µία οργανική ενότητα και 
ουσιαστικά την ίδια χριστιανική φοιτητική κίνηση, η 
οποία απλώς άλλαξε το παλιό όνοµα µ’ ένα καινούργιο.

«Π»: Θυµάστε 
ίσως κάποια σχετι-
κά χαρακτηριστικά 

στιγµιότυπα από 
την εποχή του πο-

λέµου 1940-41;
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«Π»: Ποιοι ήταν «Π»: Ποιοι ήταν 
οι τοµείς δραστη-οι τοµείς δραστη-

ριοποίησης του ριοποίησης του 
«Ακαδηµαϊκού «Ακαδηµαϊκού 

Κοινωνικού Συνδέ-Κοινωνικού Συνδέ-
σµου»;σµου»;



στα βουνά της Αλβανίας είτε βαριά πληγωµένοι, τυλιγµένοι µε γάζες στο 
σώµα είτε µε πρόσωπα αθέατα σε κεφάλια σκεπασµένα µε επιδέσµους, 
είτε µε ελαφρότερα κρυοπαγήµατα των ποδιών. Μέσα στην σιγαλιά των 
διαδρόµων και των θαλάµων ξαφνικά αντηχούσαν οι φωνές µας που 
έψαλλαν το «∆εῦτε ἴδωµεν πιστοί, ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός» ή άλλους 
ύµνους ή τραγούδια µε χριστουγεννιάτικους στίχους του Βερίτη. 

Στη συνάφεια αυτή αναφέρω και την θλίψη και συγχρόνως περηφάνια µας, όταν 
πληροφορηθήκαµε τον ηρωικό θάνατο δύο συναδέλφων µας, αφενός του Π. Κουτσιά-
φτη στα βουνά της Β.Ηπείρου και αφετέρου αργότερα του Γεωργίου Γκιάλα στο Ρίµινι.

Ε. Θ.: ∆εν είναι του παρόντος η εξιστόρηση όλων των γενεσιουργών αιτών 
και λεπτοµερειών του περάσµατος αυτού. Πάντως, µεταξύ άλλων, έπαιξαν ρόλο 
η αναζήτηση ενός νέου ονόµατος, που ευθύς αµέσως να αισθητοποιεί ότι πρό-
κειται για οργάνωση φοιτητών και φοιτητριών. Σε όλες τις χώρες του κόσµου 
υπάρχουν «Χριστιανικές Φοιτητικές Κινήσεις». Έπρεπε, λοιπόν, και η ελληνική 
χριστιανική φοιτητική κίνηση να έχει ένα όνοµα που να φανερώνει άµεσα ότι 
πρόκειται για φοιτητές και φοιτήτριες. 

Η απόφαση αυτή ελήφθη διαρκούσης ακόµη της γερµανικής κατοχής, διότι 
υπήρχε κίνδυνος να παρεξηγηθεί από τους Γερµανούς ο τίτλος Α.Κ.Σ. ως ύποπτη 
οργάνωση που δεν είχε σχέση µε φοιτητές. Γι’ αυτό ήδη κατά τον χρόνο της 
διαδικασίας της αλλαγής του ονόµατος σε ένα µεταβατικό στάδιο εγκαταλείφθηκε 
το όνοµα Α.Κ.Σ. Τότε οι φοιτητές-µέλη αυτού χωρίστηκαν σε οµάδες, έκαστη των 
οποίων είχε ειδικό τοµέα εργασίας. Οι ανήκοντες στις οµάδες αυτές µετά την 
λήξη της διαδικασίας και την απόφαση για το νέο όνοµα, µετά την απελευθέ-
ρωση, εντάχθηκαν στην Χ.Φ.Ε., η οποία είναι, όπως είπαµε, οργανική συνέχεια 
του «Ακαδηµαϊκού Κοινωνικού Συνδέσµου».

Ε.Θ.: Χαίρω, διότι η Χ.Φ.Ε. στις µεταπολεµικές συνθήκες συνεχίζει πρώτα-
πρώτα τις κυριότερες από τις δραστηριότητες του Α.Κ.Σ., οι οποίες πραγµατικά 
την εποχή της κατοχής ήταν «οάσεις µέσα στην έρηµο της σκλαβιάς». Εκτός 
από τις δραστηριότητες αυτές, τις οποίες αναφέραµε προηγουµένως, υπάρχουν 
και καινούργιες, τις οποίες πάλι θα επισηµάνω ευσύνοπτα µε τα εκφραστικά 
µέσα του σωρείτη και ασύνδετου: «Αχθοφόροι της Αγάπης» που µε καροτσάκια 
µετέφεραν τα συσσίτια στις γειτονιές των Αθηνών· ιµατιοθήκη του φοιτητού· 
διανοµή αφυπνιστικών φυλλαδίων σε ναούς των Αθηνών· κάλαντα σε κεντρικούς 
δρόµους, σε καταστήµατα και σε συνοικίες των Αθηνών, µε ωραίους στίχους του 
Βερίτη· συµµετοχή σε λειτουργίες και άλλες λειτουργικές εκδηλώσεις· διαλέξεις· 
σεµινάρια· οργάνωση Σχολών Γενικών Σπουδών· αναβαθµισµένες κατασκη-
νώσεις φοιτητών και φοιτητριών µε πρώτους αρχηγούς τους Ιωάννη Μόσχο, 
Άγγελο Παπακωνσταντίνου και Ματούλα Στρατηγού-Ζουµπούλη· ωραίες εκδό-
σεις βιβλίων (λ.χ. του Βασ. Σταθάκη, του Μητροπολίτη Αιµιλιανού Τιµιάδη, του 
π. Ηλία Μαστρογιαννόπουλου, του Επισκόπου (και τώρα Μητροπολίτη) Ευθυµίου 
Στύλιου κ.α.)· εορταστικές εκδηλώσεις σε επετείους του «Όχι» και της απελευθέ-

«Π»: Πώς έγινε το 
πέρασµα από τον 
Α.Κ.Σ. στην Χ.Φ.Ε.;

Μέσα στην σιγαλιά των διαδρόµων και των θαλάµων 
ξαφνικά αντηχούσαν οι φωνές µας που έψαλλαν το 
«∆εῦτε ἴδωµεν πιστοί, ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός» ή άλ-
λους ύµνους ή τραγούδια µε χριστουγεννιάτικους στί-
χους του Βερίτη.

«Π»: Ποιες είναι οι 
ιδιαίτερες εντυπώ-
σεις σας από την 
ζωή και δράση της 
Χ.Φ.Ε.;
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ρωσης ακόµη και στους δρόµους των Αθηνών· ωραιότατες εορτές στην 
αρχή και στο τέλος των ακαδηµαϊκών ετών· εκδροµές· ραδιοφωνικές 
οµιλίες κλπ. Στη συνάφεια αυτή πρέπει να αναφέρουµε ότι παρόµοιες 
είναι και οι αξιέπαινες δραστηριότητες της «Χριστιανικής Φοιτητικής 
∆ράσης», µέσα στα πλαίσια της κινήσεως της Αδελφότητος «Σωτήρ». 

Είναι ευχάριστο και πολύ ελπιδοφόρο ότι Χ.Φ.Ε. και Χ.Φ.∆. συνεργάζονται 
αρµονικά σε διάφορες σηµαντικές εκδηλώσεις, όπως προ ολίγων µηνών 

στην οργάνωση στο κτήριο της Νοµικής Σχολής Αθηνών εξαίρετης οµιλίας µε 
το πολύ ενδιαφέρον θέµα «Η υπαρξιακή αγωνία του σύγχρονου ανθρώπου» (µε 
οµιλητή τον ∆ρα ∆ηµήτριο Καραγιάννη). Επίσης, πρέπει να αναφέρουµε ότι από 
την Χ.Φ.Ε. -όπως και από τον Α.Κ.Σ.- ξεκίνησαν πολλοί που δρουν καρποφόρα 
είτε στην «Χριστιανική Ένωση Επιστηµόνων» και στην «Ένωση Εκπαιδευτικών 
Λειτουργών» είτε ανεξάρτητα εµπνεόµενοι από υγιείς χριστιανικές αρχές.

Ε.Θ.: Σήµερα διαφορετικές είναι κάπως µερικές προκλήσεις από το εξωτερικό κοι-
νωνιολογικό περιβάλλον, αλλά εκείνο που είναι το ίδιο και σήµερα είναι η αγάπη προς 
τον Χριστό τον Σωτήρα και Λυτρωτή και ο πόθος των χριστιανών φοιτητών και φοιτη-
τριών για την διάδοση του λυτρωτικού και ανακαινιστικού χριστιανικού µηνύµατος.

Μεγάλη, όµως, διαφορά είναι το ότι οι χριστιανοί φοιτητές σήµερα έχουν στην 
διάθεσή τους τεχνικά εποπτικά µέσα, που δεν τα είχαµε εµείς στα χρόνια του 
Α.Κ.Σ. Αυτό πραγµατικά µε κάνει να ζηλεύω. Και µια µατιά µόνον στο λαµπρό, 
πολύχρωµο περιοδικό της Χ.Φ.Ε., «Παρεµβολή», που αξιέπαινα ετοιµάζεται εξο-
λοκλήρου από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες της Χ.Φ.Ε. µε πρωτοποριακή 
για την Ελλάδα γνήσια χριστιανική συνεργασία της, αποδεικνύει όχι µόνον την 
επιτυχηµένη προσπάθεια –µε δεξιοτεχνία και αξιοποίηση των ταλάντων των 
συντελεστών- προς συγχρονισµένη διατύπωση της χριστιανικής αλήθειας αλλά 
και την αρίστη, συνετή χρήση των εποπτικών αυτών µέσων (φωτογραφικό υλικό, 
DVD, video, διαδίκτυο-internet, ποικιλία µουσικών οργάνων, προβολές φωτεινών 
εικόνων και ταινιών κτ.).

Ε.Θ.: Σήµερα οι περισσότεροι νέοι βρίσκονται σε υπαρξιακό πνευµατικό αδιέ-
ξοδο. Συχνά εξωτερικά γελάνε, ενώ µέσα τους κλαίνε. Κάποτε έλεγε ο Τσιριντάνης 
ότι υπάρχουν κοπέλες, των οποίων όνειρα και προσδοκίες διαψεύσθηκαν από 
απρόσεκτες ελεύθερες σχέσεις και, εάν αυτό το πικρό παράπονό τους έβρισκε ελεύ-
θερα το ξέσπασµα του θρήνου, η κοινωνία θα γέµιζε από γοερές κραυγές. Οι νέοι 
σήµερα πρέπει να αντιµετωπίσουν τις κακές επιδράσεις της τηλεόρασης, µερικών 
εφηµερίδων και έντυπων, της κακής εκπαίδευσης, ακόµη πολλές φορές και αυτής 
της οικογένειάς τους. Στην πορεία τους πρέπει να αντιπαραταχθούν όχι απλώς σε 
ρεύµατα και κύµατα κακών επιδράσεων, αλλά στον εισερχόµενο αντίθετο πάνω 
τους ορµητικό καταρράκτη των διαφόρων πειρασµών. Γι’ αυτό, για την νικηφόρο 
αντιµετώπισή τους χρειάζονται πνευµατική δύναµη. Οι χριστιανοί, λοιπόν, νέοι µε 
τον λόγο τους και την προσωπική τους ακτινοβολία πρέπει να µαρτυρούν ότι την 
δύναµη αυτή την δίδει ο Χριστός. Ο Απ. Παύλος έλεγε: «Πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυ-

Ο Χριστός ως ελευθερωτής χαρίζει την χαρά και την 
ειρήνη. Κατά την διατύπωση του Πωλ Κλωντέλ «Οι χρι-
στιανοί κατέχουν την χαρά, διότι αυτοί είναι πραγµατικά 
ελεύθεροι». Ο Βερίτης τόνιζε ότι «στο Χριστό κοντά θα 
βρούµε την Ελλάδα που ποθούµε». Αυτό, λοιπόν, πρέπει 
να είναι το µήνυµά µας προς τους νέους.

«Π»: Τι το ξε-
χωριστό είχε τότε 
στα χρόνια του ο 

Α.Κ.Σ. και τι το 
ξεχωριστό έχει 

σήµερα η ύπαρξη 
ενός χριστιανικού 

φοιτητικού συλ-
λόγου;

«Π»: Πώς µπορεί 
σήµερα να µι-

λήσει ένας νέος 
άνθρωπος για τον 

Χριστό;
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 *Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα:

Ευάγγελος ∆. Θεοδώρου
Άρχων ∆ιδάσκαλος του Ευαγγελίου της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας
Οµότιµος Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής και πρ. Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-

πιστηµίου Αθηνών
Τακτικό µέλος, «Επίτιµος Πολίτης», «Επίτιµος Συγκλητικός» και εκπρόσωπος στην Ελλάδα (Legatus 

Graeciae) της «Ευρωπαϊκής Ακαδηµίας των Επιστηµών και Τεχνών»
Από το 1938 Μέλος του «Ακαδηµαϊκού Κοινωνικού Συνδέσµου».

Επιµέλεια:
Αναστασία Μπιτσάνη

Τελειόφ. Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ
Αγγελική Καλκάνη

Τελειόφ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ

Υπήρχε κίνδυνος να παρεξηγηθεί από τους Γερ-
µανούς ο τίτλος «Α.Κ.Σ.» ως ύποπτη οργάνωση 
που δεν είχε σχέση µε φοιτητές. Γι’ αυτό ήδη 
κατά τον χρόνο της διαδικασίας της αλλαγής του 
ονόµατος σε ένα µεταβατικό στάδιο εγκαταλεί-
φθηκε το όνοµα «Α.Κ.Σ.». 

«Π»: Θα θέλατε να 
προσθέσετε κάτι 
άλλο;

ναµοῦντί µε Χριστῷ». Ο Χριστός είναι ο παντοδύναµος σύµµαχος και ελευθερωτής 
µας. Πάνω από τις υπάρχουσες κακές πραγµατικότητες εκκολάπτει και δηµιουργεί 
ένα πλήθος καινούργιες δυνατότητες και εξουδετερώνοντας την φυσική, σωµατική, 
ψυχολογική και κοινωνική νοµοτέλεια και αναγκαιότητα κάνει να αναπηδήσει η 
πνευµατική ελευθερία, που µπορεί να θρυµµατίσει ακόµη και µακροχρόνια τυραν-
νικά δεσµά και πνευµατικές αλυσίδες και να χαρίσει τις φτερούγες εκείνες, που 
ανυψώνουν σε υψηλές ηλιόλουστες βουνοκορφές. Ο Χριστός ως ελευθερωτής χαρίζει 
την χαρά και την ειρήνη. Κατά την διατύπωση του Πωλ Κλωντέλ «Οι χριστιανοί 
κατέχουν την χαρά, διότι αυτοί είναι πραγµατικά ελεύθεροι». Ο Βερίτης τόνιζε ότι 
«στο Χριστό κοντά θα βρούµε την Ελλάδα που ποθούµε». Αυτό, λοιπόν, πρέπει να 
είναι το µήνυµά µας προς τους νέους. ∆εν πρέπει να µας επηρεάζει το γεγονός ότι 
οι συνειδητοί χριστιανοί είναι ολίγοι σχετικώς. Ναι, είναι µειοψηφία, αλλ’ όµως η 
επιτυχηµένη και χαρούµενη µειοψηφία. Εδώ ισχύει ό,τι έλεγε σχετικώς ο Σωκράτης 
στον «Κρίτωνα» του Πλάτωνος: «Οὐ πάνυ φροντιστέον (δεν πρέπει να νοιαζόµαστε 
πολύ) τί ἐροῦσιν οἱ πολλοί, ἀλλ᾽ ὅ,τι ὁ εἷς, ὁ ἐπαΐων, ἡ ἀλήθεια». 

Ε.Θ.: Eυχαριστώ για την τιµή που µου κάνατε και την χαρά που µου δώσατε, 
καλώντας προς αναπόληση των ωραίων ηµερών, τις οποίες έζησα µέσα στην χρι-
στιανική φοιτητική κίνηση και που στα 92 µου χρόνια µού µένουν αλησµόνητες. 
Εύχοµαι ολόψυχα στις φοιτήτριες και τους φοιτητές της Χ.Φ.Ε. να συνεχίσουν να 
νοηµατοδοτούν την ύπαρξή τους, αφενός βιώνοντας την αληθινή ελευθερία και 
χαρά που την χαρίζει µόνον ο Χριστός και αφετέρου προσελκύοντας συναδέλφους 
των για συµµετοχή στο ελπιδοφόρο φοιτητικό κίνηµα της πατρίδος µας.

«Π»: κ. Καθηγητά και εµείς σας ευχαριστούµε πολύ!
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Τι έδωσε η Χ.Φ.Ε. για την 
πνευµατική µου συγκρότηση.

Πριν αναπτυχθεί «τι µου προσέ-
φερε η Χ.Φ.Ε. για την πνευµατική 
µου συγκρότηση» είναι ανάγκη να 
σκιαγραφηθούν τα πλαίσια εις τα 
οποία εκινείτο εκείνη την εποχή.

Ζούµε στην δεκαετία ’45-’55, µια 
δεκαετία κρίσιµη για την Ελλάδα 
από απόψεως πολιτικής, πνευµα-
τικής, εθνικής.

∆εν είναι πάρα λίγοι µήνες που 
η Πατρίδα έχει απελευθερωθεί από 
µια τριπλή βαριά κατοχή: Ιταλική – 
Γερµανική – Βουλγαρική. 

Έχει προηγηθεί τό έπος της Αλ-
βανίας ή όπως ορθότερα πρέπει να 
λέγεται Έπος της Βορείου Ηπείρου, 
απώλειες: 13.000 νεκροί, 43.000 
τραυµατίες. 

Έχει επακολουθήσει η τριετία της 
κατοχής. Η µέχρι θανάτου πείνα, 
θέρισε τις πόλεις και η αντίσταση, 
µε τις συνέπειες της, την ύπαιθρο. 

Καίνε ολόκληρα χωριά οι Γερ-
µανοί, καίνε παράλληλα και οι 

αντάρτες. Φόβος θανάτου πλανιέ-
ται παντού.

Ακολουθεί –1944– η µεγάλη 
ερυθρά τεσσαρακοστή: τα ∆εκεµ-
βριανά. 

Το ερυθρό κύµα παφλάζει ως τα 
ακραία σηµεία της επικράτειας, τα 
σύνορα και τα νησιά. 

Η ελεύθερη πατρίδα περιορίσθη-
κε σε µερικά οικοδοµικά τετράγωνα 
της Αθήνας! …

Όµως, οι συνθήκες και οι συµ-
µαχικές δυνάµεις δεν έχουν ακόµη 
εξουδετερωθεί. 

Με µια εξόρµηση, που θυµίζει 
την έξοδο του Μεσολογγίου, σχί-
ζονται τα πέπλα που καταθλίβουν 
τον ουρανό του Έθνους και αποκα-
θίσταται η ελευθερία. 

Απώλειες: 65.000 Έλληνες και 
Ελληνίδες έχασαν την ζωή τους, 
πενταπλάσιες του έπους του ’40.

Η ατµόσφαιρα είναι ακόµη βαριά 
από τα πυκνά ερυθρά νέφη. 

Η θύελλα ξεσπά τον επόµενο χρό-
νο, το 1946. 

Ορδές κοµµουνιστών µε τα πιο 
κοφτερά δολοφονικά µαχαίρια, 
µαχαίρια που τους δόθηκαν επί 
κατοχής από τους συµµάχους και 
εκείνες τις ώρες από άσπονδους 
φίλους, τους συνοριακούς γείτονες, 
θα αυλακώσουν το σκελετωµένο 
σώµα της Πατρίδος για µια τριετία. 

Ένας νέος Ιµπραήµ, µε φωτιά και 
τσεκούρι, έχει οργώσει τη χώρα. 

Και η Ελλάδα στεφανώνεται µε 
τον «ακάνθινο στέφανον» των απα-
χθέντων παιδιών της, πέραν των 
συνόρων. 

Αποτελέσµατα:  
1. 120.000 νεκροί, (δεκαπλάσιοι 

του έπους του ’40), 
2. 750.000 πρόσφυγες-άστεγοι, 

οικονοµικές ζηµιές:
3. 1 ∆ις δολλάρια, σε τιµές του 

1948, όταν το κατά κεφαλή 
εισόδηµα ήταν µόλις 100 
δολλάρια. Ποσό τεράστιο για 
την εποχή αυτή. 

4. 28.000 απαχθέντα παιδιά, 
28.000 ψυχές µακριά από τις 

«Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ»
ΚΑΙ Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

ΕΝΑΣ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΘΥΜΑΤΑΙ:
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µητέρες τους, τα σπίτια τους, 
την πατρίδα. Θρήνος γονιών, 
Έθνους θρήνος, θρήνος παι-
δοµαζώµατος. 

Στα τέλη της δεκαετίας του ’40 
βρίσκεται η Ελλάδα στα πρόθυρα 
του θανάτου.

∆εν υπάρχει γωνιά της Ελληνι-
κής γης που να µην είναι σκαµ-
µένη, καµένη, ανασκολοπισµένη.

Σε λιγότερο από 40 χρόνια το 
µαρτυρικό Έθνος αιµορραγεί δύο 
δεκαετίες 1912-1922 και 1940-
1950.

Ο λευκόφωτος χιτώνας της λευ-
τεριάς έχει µεταστοιχειωθεί σε βα-
σιλική πορφύρα µαρτυρίου. 

Το σώµα της Πατρίδος είναι λου-
σµένο στο αίµα και σκεπασµένο 
από ερείπια και στάχτες. 

Τίποτε σχεδόν όρθιο, εκτός από 
την ψυχή και το πνεύµα της. 

Είναι ένα θαύµα επιβίωσης που 
συγκλονίζει.

Τα τραγικά αυτά χρόνια ο 
πνευµατικός κόσµος της πα-
τρίδος σχεδόν απουσιάζει από 
τον «υπέρ πάντων αγώνα». 

Ο λαός αντλεί από «το αθά-
νατο νερό του ’21» δυνάµεις, 
όπως το 1940, για να αντέξει 
στον κατακλυσµό του αίµατος 
και του πόνου. 

Στα πλαίσια αυτής της πε-
ριόδου κινείται ένας σπουδα-
στής του Πολυτεχνείου. 

Έχει ζήσει, επί κατοχής, τις 
διαλογικές µάχες που έδιναν 
οι εθνικόφρονες και οι αριστε-
ροί σπουδαστές στις αίθουσες 
και στους διαδρόµους της 
Σχολής. Τους είδε να κλείνο-
νται στη λέσχη που σιτίζονταν 
και να βγαίνουν µε πρησµένα 
– µελανιασµένα πρόσωπα και 
ανοιγµένα κεφάλια. 

Βουβοί µάρτυρες των «κε-
κλεισµένων θυρών», µαχών, 
ήσαν οι σωροί από καρε-
κλοπόδαρα στο δάπεδο της 
λέσχης. 

Έχει γευθεί την οδύσσεια 
από τους κοµµουνιστές µιας 
οικογενειακής οµηρίας απ’ 

την Αθήνα ως τη Λάρισα µε τα πό-
δια. Στις φάλαγγες της οδοιπορίας 
συνήντησε και συµπορεύτηκε µε 
«πνευµατικούς» ανθρώπους που 
του άφησαν πικρή γεύση απογο-
ήτευσης. 

Άδειοι από κάθε άποψη, όπως 
άδειος ήταν κι αυτός.

∆ιψά, δίψα ερηµική και δεν γνω-
ρίζει.

Στην κρίσιµη, γι’ αυτόν, αυτή πε-
ρίοδο δέχτηκε, τον Μάιο του ’45, 
την πρώτη κρούση-πρόσκληση, 
από συνάδελφο Τοπογράφο-Μη-
χανικό για κάτι οµιλίες «έρχου και 
ίδε». Πήγε.

Κατάµεστη η αίθουσα, τα ερω-
τήµατα γεµάτα ζωντάνια, οι απα-
ντήσεις πηγαίες και σύντοµες, αλλά 
γεµάτες περιεχόµενο και πειστικές, 
δεν εστερούντο πνεύµατος και 
χιούµορ. 

Οµιλητής σεβαστός µας Θεολό-
γος της Αδελφότητος «ΖΩΗ».

Ήταν τα Χριστιανικά 
Μαθήµατα, ο προθάλαµος 
της Χ.Φ.Ε..

Λίγους µήνες µετά, 
σε κύκλο µελέτης Αγίας 
Γραφής, άνοιγε για πρώ-
τη φορά στη ζωή του την 
Καινή ∆ιαθήκη.

Η µελέτη γινόταν σε 
σπίτι συνσπουδαστή. 
Επί κεφαλής, Θεολόγος 
και Νοµικός, µετέπειτα 
Καθηγητής του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών. 

Σύγχρονα προσεκλήθει να πα-
ρακολουθήσει ένα είδος φροντι-
στηρίου, επί κεφαλής του οποίου 
ήταν ένας νευρώδης οµιλητής, 
κανονικού αναστήµατος, αθλη-
τικού παρουσιαστικού, το όνοµά 
του: Αλέξανδρος Γκιάλας. Του είπαν 
πως είναι και ποιητής. 

Τον διεδέχθει σύντοµα, σεβαστός 
πατέρας της Αδελφότητος. 

9
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Η ποικιλία των θεµάτων φώτιζε 
από άλλο πρίσµα και συνεπλήρωνε 
αποτελεσµατικά, εκείνα του κύκλου 
της Αγίας Γραφής. 

Έπεφτε από έκπληξη σε έκπληξη! 
∆εν µπορούσε να φανταστεί πως 

υπήρχε τέτοιος πλούτος-θησαυρός 
δίπλα του που τον αγνοούσε τελεί-
ως. Παράλληλα γεύτηκε τις εξορ-
µήσεις αγάπης στα Νοσοκοµεία. 
Από τον Ευαγγελισµό µέχρι των 
Λοιµωδών Νόσων. 

Καινούργιες εκπλήξεις – εµπει-
ρίες.

∆εν είχε γνωρίσει µέχρι τότε την 
διάσταση του πόνου, στο πρόσωπο 
του συνανθρώπου του. 

Οι χορδές της συναλληλίας, δεν 
είχαν ηχήσει µέσα του µέχρι τότε 
ποτέ συνειδητά. 

Η σφραγίδα του Πνεύµατος δεν 
είχε ακόµα τεθεί. ∆εν είχε αναβλύ-
σει η πηγή της δυνάµεως.

Ήρθε κάποτε η στιγµή γι’ αυτήν 
την ανάγκη. 

Με υπόδειξη του ίδιου συνα-
δέλφου, που τον προσεκάλεσε στα 
Χριστιανικά Μαθήµατα, οδήγησε 
τα βήµατά του, στον Άγιο Ελευθέριο 
της Μητροπόλεως. 

Τι παλµοί καρδιάς, τι δισταγµοί, 
τι πόνος εσώβαθος!...

Αντίκρυσε έναν σεβάσµιο γέρο-
ντα, µιά γαλήνια πατρική φυσιο-

γνωµία, όλο ειρήνη και πραότητα. 
Ήταν ο π. Πολύκαρπος. 

Κάτι άϋλο, θερµό και παρήγορο, 
τον τύλιξε σαν χιτώνας. 

Βγήκε, τα µάτια υγρά, η καρδιά 
τραγουδούσε, η έλξη της γης δεν 
εξουσίαζε το σώµα…

Όταν το πήλινο δοχείο, πλύθηκε 
στις πηγές της συντριβής και στέ-
γνωσε µε το «λέντιο» της καρδιάς, 
καταξιώθηκε ν’ ακούσει από τα 
χείλη του γέροντα το «δύνασαι».

Σ’ όλη τη διάρκεια της Θείας Λει-
τουργίας έζησε µια πρωτόγνωρη 
ένταση και σύγχρονα µια βαθιά 
ειρήνη.

Στον κατάµεστο ναό από φοι-
τητές δεν άκουγε τον παραµικρό 
ψίθυρο, λες και ήταν µόνος του. 

«Μετά φόβου Θεού…». Αθόρυβα 
σχηµατίστηκε µια σειρά µε τάξη 
µοναδική. Ήρθε η σειρά του, γεύτη-
κε τον «πυρό άνθρακα», έννοιωσε 
συνδαιτηµόνας στο «µέγα ανώγαι-
ον». 

«Καινούργια γη 
 Καινούργια γη»
για να θυµηθούµε τον αξέχαστο 

Στέφανο Μπολέτση.
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της προσωπικότητας του νέου αν-
θρώπου.

Το βιωµατικό στοιχείο, στην 
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νά πλήθος προβληµάτων που δεν 
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ως και καταρτισµού.

Η κοινοτική ζωή των Χριστια-
νών των πρώτων αιώνων έπρεπε 
να βιωθεί, όσον ήτο δυνατόν, µε 
σύγχρονα µέσα. 

Η ευρηµατικότητα του πνεύµα-
τος οδήγησε στη λύση της κατα-
σκηνώσεως. 

Φοιτητές διαφόρων σχολών ζού-
σαν, για τρεις εβδοµάδες, µια κοινή 
ζωή, όπου λαξεύονταν οι χαρακτή-
ρες, στις φαινοµενικά λεπτοµέρειες 
της ζωής. 

Η ανεκτικότητα, η υποχωρητι-
κότητα, η αλληλοεξυπηρέτηση, η 
ταπεινοφροσύνη στην πράξη, µε 
κορωνίδα την αγάπη του συγκεκρι-
µένου ανθρώπου, το πιο δύσκολο 
για τον πιστό, κατά τον Ντοστο-
γιέφσκι, εθεµελίωναν µε ισόρροπο 
δυναµική έκφραση, την όλη δοµή 
του αυριανού πνευµατικού ηγέτη 
της κοινωνίας µας. 

Ενδιάµεσα, σαν ιντερµέντζα, 
υπήρχαν οι ψυχαγωγικές ευκαιρίες. 
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στον κόσµο των κοµµουνιστών. 
Έφτασε ο Νίκος Ζαχαριάδης, Γενι-
κός Γραµµατέας του κόµµατος τότε, 
να στιγµατίσει την πνευµατική ηγε-
σία του Κ.Κ.Ε., σε ολοµέλεια, απο-
καλώντας την «µωράς παρθένους».

Τούτο γιατί επέτρεψαν να εκδη-
λωθεί και να κυκλοφορήσει σε τόσο 
µεγάλη έκταση ένα τόσο βαρυσήµα-
ντο µανιφέστο, που προσυπεγράφει 
από κορυφαίους εκπροσώπους της 
επιστήµης και της τέχνης της Ελ-
λάδος και από µεγάλες προσωπικό-
τητες διεθνούς κύρους από όλο τον 
κόσµο. Εδώ πρέπει να τονισθεί, για 
την ακρίβεια των πραγµάτων, ότι 
η υπογραφή ελαµβάνετο από κάθε 
ένα χωριστά κάτω από το κείµε-
νο του µανιφέστου. Το µανιφέστο 
ανεσκεύαζε αµετάκλητα την δήθεν 
διάσταση µεταξύ Χριστιανικής πί-
στεως αφ’ ενός και της επιστήµης 
και τέχνης αφ’ ετέρου. 

Το δέµα του επαναπατρι-
σµού και οι εξορµήσεις 

στην ύπαιθρο.
Πραγµατοποιηθηκαν από επι-

στήµονες και φοιτητές, µε κεντρι-
κό στόχο-κήρυγµα: επιστροφή στο 
Χριστό και στην Εκκλησία, έφεραν 
πιο κοντά τους κατοίκους πόλεων 
και χωριών. 

Συγκινητικές εκδηλώσεις αγάπης 
και βαθιάς αλληλεγγύης, ήταν το 
επακόλουθο αυτών των εκδηλώ-
σεων. 

Οι εκκλησίες γέµισαν κόσµο. 
Με δάκρυα ο πονεµένος και 

ρηµαγµένος λαός παρακαλούσε 
τους φοιτητές να ξαναπάνε για να 
ξανακούσουν το µήνυµα του Χρι-
στού. Τούτο το µήνυµα θα τους έδι-
νε κουράγιο για ν’ αντέξουν στις 
επερχόµενες σκληρές δοκιµασίες. 

Στο πιο κρίσιµο σηµείο του 
ανταρτοπολέµου γεννήθηκε η ανά-
γκη για µια πνευµατική θεµελίωση 
του αγώνος. Στο πιστεύω του κοµ-
µουνισµού, γιατί περί πίστεως στην 
υλιστική θεώρηση της ζωής πρό-
κειται, έπρεπε να αντιπαραταχθεί 
ένα άλλο πιστεύω πνεύµατος. Αυτό 
το πιστεύω, στις αιώνιες και ακα-

τάβλητες αξίες, θα έδινε δυνάµεις, 
σε λαό και στρατό, να αντέξουν στις 
κατακλυσµιαίες δοκιµασίες και να 
νικήσουν.

Αυτή η ανάγκη γέννησε το 
1948 το «Ελληνικό Φως». Υπό την 
έµπνευση, την καθοδήγηση και την 
εποπτεία του καθηγητού Αλέξαν-
δρου Τσιριντάνη, στελέχη πολλών 
και διαφόρων τάξεων πέρασαν από 

µια σειρά µαθηµάτων πνευµατικού 
προσανατολισµού. Σαν µια σύγχρο-
νη πορεία προς Εµµαούς έγιναν οι 
απαραίτητες πνευµατικές θεµελιώ-
σεις και …. «διηνοίχθησαν αυτών οι 
οφθαλµοί».

Σύγχρονα εκυκλοφόρησε ένα 
µικρό βιβλίο «Για µια καινούργια 
Ελλάδα» που µπορεί να πει κανείς 
πως ήταν η συνέχεια και το συ-

µπλήρωµα της ∆ιακηρύ-
ξεως.

Σε όλη αυτή την εργώ-
δη προσπάθεια η συµβο-
λή της Χ.Φ.Ε. δεν ήταν 
µικρή. Η ανταπόκριση 
ηγεσίας και λαού ήταν 
σηµαντική. 

Παγκόσµια ηµέρα προσευχής 
των Φοιτητών

17 Φεβρουαρίου 1952 
10η πρωϊνή. 

Βρέχει, το κρύο είναι διαπερα-
στικό. Οµάδες νέων ανθρώπων 
συγκλίνουν από διάφορες κατευ-
θύνσεις στην πλατεία της Μητρο-
πόλεως. Σε λιγότερο από ένα τέ-
ταρτο ο ναός γεµίζει από φοιτητές 
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όλων των σχολών για την 
δεύτερη Λειτουργία. Στην 
είσοδο διανέµεται ένα µι-
κρό βιβλίο. 

«Η Θεία Λειτουργία του 
Ιωάννου του Χρυσοστό-
µου». Έκδοση Αρχιεπι-
σκοπής Αθηνών.

Η Θ. Λειτουργία αρ-
χίζει. Οι περισσότεροι 
ανοίγουν για πρώτη φορά 
ένα λειτουργικό κείµενο. 

Χιλιάδες µάτια διαβάζουν και κατα-
νοούν το, γεµάτο βάθος πνεύµατος, 
κείµενο ενός µεγάλου πατέρα της 
Εκκλησίας µας. 

Καθώς η Θ. Λειτουργία προχωρεί 
ακούγεται µόνο η φωνή του Λει-
τουργού και η γεµάτη λιτότητα και 
αρµονία χορωδία των ψαλτών. 

Κατά διαστήµατα ακούγεται ένα 
θρόϊσµα, είναι το γύρισµα των φύλ-
λων του εγκολπίου, το θρόϊσµα των 
φτερών των αγγέλων, ή του Πνεύ-
µατος, καθώς «επεφέρετο» εις την 
άβυσσο των καρδιών µας ;

Την µυστική άφωνη απάντηση 
την έπερνε προσωπικά ο καθένας 
στα βάθη του είναι του. 

Αυτή η εκδήλωση ήταν µέρος 
από την καθιερωµένη από το 
1950 ελληνική έκφραση της «Πα-
γκοσµίου ηµέρας προσευχής των 
Φοιτητών».

Το πρόγραµµα της ηµέρας, µετά 
τη Θ. Λειτουργία, πλαισιωνόταν 
από την πορεία των φοιτητών 
στον Άγνωστο Στρατιώτη για κα-
τάθεση στεφάνου και ανάγνωση 
του µηνύµατος της ΕΦΕΕ. Νωρίς το 
απόγευµα ακολουθούσε εξόρµηση 
στα νοσοκοµεία των Αθηνών και 
ολοκληρωνόταν ο εορτασµός µε 
επίσηµη εκδήλωση στην αίθουσα 
τελετών του Πανεπιστηµίου. 

Πριν κλείσουµε αυτό το κεφά-
λαιο των εκδηλώσεων καταρτισµού 
θυµόµαστε µε βαθιά συγκίνηση τα 
αξέχαστα «Βραδινά των Ακτίνων».

Συνεργάτες του περιοδικού ανέ-
λυαν µε µοναδικό τρόπο το περιε-
χόµενο του τεύχους, υποσηµειώ-
νοντας ιδιαίτερα τα καίρια σηµεία 
των άρθρων. 

Πρύτανης των βραδινών αυτών 
θα παραµείνει για πάντα ο γεµάτος 
σαγήνη λόγου, µορφής και ζωής, 
ιατρός ∆ηµήτριος Χαροκόπος. 

Θα ήταν µεγάλη παράλειψη αν, 
στο κεφάλαιο του καταρτισµού, ξε-
χνούσαµε εκείνους που χωρίς λό-
για, µέσα στην αφάνεια και πολλές 
φορές στην ανωνυµία τους, προσέ-
φεραν την εθελοντική εργασία τους 
δεκαετίες ολόκληρες. Κινούσαν τα 
αόρατα νήµατα της καθαριότητος, 
της τάξεως, του καλλωπισµού. 

Μας έδωσαν το µεγάλο και θεµε-
λιακό παράδειγµα της βιωµατικής 
ταπεινώσεως. Υποκλινόµαστε µε 
ευγνωµοσύνη µπροστά τους. 

Ως συµπέρασµα, µπορούµε να 
πούµε, πως η Χ.Φ.Ε., το Χριστιανικό 
Έργο γενικότερα, κατά το µέτρο του 
δυνατού, συνέβαλε εις τα εξής:

1) Κατέβασε από τα εικονοστά-
σια την Αγία Γραφή και την έκανε 
καθηµερινό ανάγνωσµα στο λαό. 

2) Ωδήγησε στους ναούς νέους 
και ηλικιωµένους, µορφωµένους 
και αγράµµατους και βοήθησε να 
βιώσουν το απαράµιλλο βίωµα της 
Λειτουργικής ζωής.

3) Χειραγώγησε τον καθένα στα 
µυστήρια της µεταστροφής και του 
κοινού ποτηρίου της ζωής.

4) Μπόλιασε µε το στοιχείο του 
πόνου για τον πλησίον τις καρδιές 
των ανθρώπων, που είναι µια και-
νούργια διάσταση δηµιουργίας και 
χαράς. 

5) Κήρυξε Χριστόν Εσταυρωµέ-
νον σε χωριά και σε πόλεις για µια 
ζωή άξια των ανθρώπων. 

6) Χάρισε µια νέα διάσταση της 
χαράς, µε ψυχαγωγία χωρίς βρω-
µιές και υπονοούµενα. 

Σε πανελλήνιο συνέδριο Θεολό-
γων ο καθηγητής του Πανεπιστη-
µίου Αθηνών, κ. Ευάγγελος Θεοδώ-
ρου σε σχετική ερώτηση, τι γνώµη 
έχετε για το έργο της Χριστιανικής 
Κινήσεως, διεκήρυξε πολύ πετυχη-
µένα και επιγραµµατικά πως είναι,

«Επανευαγγελισµός της Πατρί-
δος»

Αναµφίβολα, µέσα στη µεγάλη 
µάχη που δίναµε και δίνουµε, πρέ-

πει µε συντριβή να οµολογήσουµε, 
πως έγιναν σφάλµατα και λάθη τα-
κτικής, παραλείψεις µικρές και µε-
γάλες, αδέλφια πληγώθηκαν άµεσα 
ή έµµεσα απ’ τον καθένα, ζήσαµε 
στιγµές φανατισµού, όπως γίνεται 
πάντα, χωρίς τάση δικαιολογίας, σε 
έναν ζωντανό οργανισµό, από την 
εποχή ενός Πέτρου και Παύλου. 

Όµως ποιος µπορεί να κατηγο-
ρήσει ένα όργανο του σώµατος, 
γιατί δεν επιτελεί άψογα όλες τις 
λειτουργίες του οργανισµού; Το 
χριστιανικό αυτό έργο το κατασυ-
κοφαντιµένο, ως παρεκκλησιαστική 
οργάνωση, (από πότε άρχισαν αλή-
θεια οι συναθροίσεις των πιστών 
να αποκαλούνται έτσι;) έδωσε την 
πρώτη φλόγα. 

Η φλόγα αυτή επιµερίστηκε αρ-
γότερα, όπως τότε, στο υπερώο της 
Ιερουσαλήµ, φωτίζοντας και θερ-
µαίνοντας τις καρδιές ενός µεγάλου 
πλήθους ανθρώπων του πνεύµα-
τος. Οι τελευταίοι προχώρησαν σε 
βάθος την µελέτη των πηγών της 
πίστεως µας. 

Περιοδικά και βιβλία, διαλέξεις 
– οµιλίες, εισχωρούν στα πατερικά 
κείµενα των Βυζαντινών χρόνων 
για να µας αποκαλύψουν τον απέ-
ραντο πλούτο των πατέρων και των 
ασκητών. 

Άξιοι επίσκοποι πλαισιώνουν 
την ιεραρχία, ευσεβείς κληρικοί 
διακονούν ναούς και ανθρώπους, 
νέα βλαστάρια πλουτίζουν τα ρη-
µαγµένα µοναστήρια. Επιστήµο-
νες, άνθρωποι του πνεύµατος και 
της τέχνης, υπάλληλοι, εργάτες και 
αγρότες, άξιοι του ονόµατος άν-
θρωποι, ζωοποιούν την κοινωνία 
µας. Είναι, σε µεγάλο ποσοστό, η 
σηµερινή ζώσα εκκλησία της Ελ-
λάδος, που στις ηµέρες µας δίνει 
το µήνυµα ζωής του πιστού σε µια 
κοινωνία του παραλόγου. 

∆. Γκενάκος 
 Μηχανικός ΕΜΠ

Α' Γραµµατέας ∆.Σ. 
Χ.Φ.Ε. 1951-1954
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H ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ Χ.Φ.Ε. ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΤΙΓΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΕΡO ΤEΜΕΝΟΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΩΝ
Η φοιτητική ζωή χαρακτηρί-

ζεται από µια σειρά επιτυχιών 
και αποτυχιών, προσπαθειών και 
προσδοκιών, απογοητεύσεων και 
ακυρώσεων, οραµάτων και φιλο-
δοξιών, ονείρων και επιθυµιών. 
Είναι συνυφασµένα τα νιάτα µε 
τις καταιγίδες της αµφισβήτησης 
και τις θύελλες της δυσπιστίας. 
Σε µια εποχή βαθύτατου πνευ-
µατικού αδιεξόδου της ελληνικής 
πραγµατικότητας -ιδιαίτερα µετά 
τη φρικτή εµπειρία του Β’ Παγκο-
σµίου πολέµου-, ανάσα ελπίδας 
και πνευµατικής αναγέννησης 
στο χώρο της τριτοβάθµιας εκ-
παίδευσης αποτέλεσε η παρουσία 
νέων που εµπνεύστηκαν από τα 
ελληνοχριστιανικά ιδεώδη και από 
την ανάγκη µαρτυρίας Χριστού – 
πέραν των άλλων – και στο χώρο 
του Πανεπιστηµίου. Κάνουµε λόγο 
για µια εποχή που η πολιτική προ-

παγάνδα άρχιζε να εξαπλώνεται 
στον κατεξοχήν χώρο της ελεύθε-
ρης σκέψης, της έρευνας και της 
επιστηµονικής αντικειµενικότη-
τας, προκειµένου να εξυπηρετήσει 
µικροπολιτικούς σκοπούς. 

Θυµόµαστε την ογδοντάχρονη 
προσφορά και διακονία µιας µι-
κρής, αρχικά, µερίδας νέων που 
«µε λογισµό και µ’ όνειρο», αψη-
φώντας τα ψελλίσµατα του κόσµου 
και την απαξίωση των «σοφών», 
αναλώθηκαν σε µια κατάθεση 
ψυχής, στην υποστήριξη ψυχών 
«υπέρ ων Χριστός απέθανε». Είχαν 
πόθο να ανάψουν κεριά στους σκο-
τεινούς λαβύρινθους των ιδεολογη-
µάτων µε την Ευαγγελική αλήθεια, 
αποφεύγοντας τη στείρα συνθηµα-
τολογία και ιδεολογική εµµονή. Με 
οδηγό την ελευθερία που εµπνέει η 
πίστη στο Χριστό, ο πρώτος πυρή-
νας, ως «µικρά ζύµη» των νέων σε 

κάθε Σχολή, καρποφόρησε καρπό 
«εκατονταπλασίονα» στον πανε-
πιστηµιακό χώρο. Κατά τη διάρ-
κεια των ετών που ακολούθησαν, 
πολλά από αυτά τα πρόσωπα που 
έδωσαν µαρτυρία διακονίας στο 
Πανεπιστηµίο, µε την ανιδιοτέλεια 
και την ανυπολόγιστη προσφορά 
τους έθεσαν τα θεµέλια αυτής της 
δράσης, αναδείχθηκαν σε διακε-
κριµένους καθηγητές, αξιόλογους 
επιστήµονες και µεγάλες πνευµα-
τικές φυσιογνωµίες. 

Εκείνο που εκπλήσσει είναι ο 
τρόπος λειτουργίας και δράσης 
αυτών των νέων που χαρακτηρί-
ζονταν από χειµαρρώδη θέληση 
για µια λυτρωτική πορεία µε µια 
καρδιά σε µια αυθεντική σχέση 
ανθρώπου, Θεού και κόσµου. Με 
τέτοια ιδεώδη, µε αφοσίωση και 
ευσέβεια, µαρτυρία σταυρού και 
Ανάστασης για ογδόντα ολόκληρα 
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χρόνια, η Χ.Φ.Ε. αποτε-
λεί κέντρο πνευµατικού 
προβληµατισµού, αξία 
και αναφορά σε εξέλιξη. 
Κέντρο παιδείας θρη-
σκευτικού οραµατισµού, 
µορφοποίησης και απο-
σαφήνισης, πλάτυνε τους 
ορίζοντες και πρωτοστά-
τησε σε βαθιές πνευµα-
τικές διεργασίες, σµιλεύ-
οντας µια νέα ιστορική 

πραγµατικότητα. Όλα αυτά βασί-
στηκαν σε αυτήν την αλληλεπί-
δραση µε την πανεπιστηµιακή 
κοινότητα.

Τι περισσότερο, αλήθεια, θα 
µπορούσε να καταγράψει ο σύγ-
χρονος µελετητής από την ευερ-
γετική παρουσία της Χ.Φ.Ε. µέσα 
στα πανεπιστηµιακά τµήµατα; Η 
χριστιανική οµολογία όπως εκ-
φράζεται µέσα από το νεανικό 
ήθος, αποφεύγει την υπερτροφία 
του αθεϊσµού, την εξουσία των 
εκκλησιαστικών αξιωµάτων, και 
επιστρατεύει τη θεολογία, την τέ-
χνη, τον πολιτισµό, την ποίηση, 
την µουσική, και τα γράµµατα στον 
οραµατισµό του φοιτητή και αργό-
τερα, του επιστήµονα, του πολίτη, 
του οικογενειάρχη, του ασυµβίβα-
στου ανθρώπου. 

Προβάλλει ιδέες και όχι πρό-
σωπα. ∆εν διαιρεί την Eκκλησία, 
όπως την κατηγορούν, σε ιδεολο-
γίες, αλλά αγωνίζεται µε ανιδιοτέ-
λεια για την χριστιανική οµολογία. 
Τονίζει τον γνήσιο και ανόθευτο 
χαρακτήρα της, προσπαθώντας να 
αποκαταστήσει την τραυµατισµένη 
εικόνα της διοικούσας εκκλησίας, 
που είναι «χαµένη» µέσα σε σχή-
µατα άσκησης κοσµικής εξουσίας. 
∆ε διαθέτει πολιτική δύναµη, αλλά 
ελεύθερη συµµετοχική προσπά-
θεια, αντιτάσσοντας στον ατοµι-
κισµό της εποχής, αυτό ακριβώς 
το ήθος, το εµπνευσµένο από το 
Ευαγγέλιο και το «σώµα του Χρι-
στού». Αυτά τα χρόνια δηµιουργίας 
και προσφοράς κρίνονται τελικά 
όχι από το παρελθόν, αλλά από το 
µέλλον. 

Στα πανεπιστηµιακά τµήµατα 
των Αθηνών και της Θεσσαλονί-
κης όπου η Χ.Φ.Ε. αριθµούσε 1.500 
εγγεγραµµένα µέλη (Θεολογίας, 
Ιατρικής, Νοµικής, Φιλοσοφικής, 
Φυσικοµαθηµατικής, Ραδιοτεχνι-
κής, Παιδαγωγικής Ακαδηµίας, 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, 
Βιοµηχανικής, Παντείου, ΑΣΟΕΕ, 
κ.α.) υπήρξε ο Γενικός Υπεύθυνος, 
ο οποίος είχε τον συντονισµό οκτώ 
(8) ακόµα µελών της Ένωσης (τέσ-
σερις υπεύθυνοι, ένας από κάθε 
έτος µαζί µε έναν βοηθό). Στόχος 
ήταν ακόµα και η αντιµετώπιση 
οικονοµικών θεµάτων των συνα-
δέλφων (το γνωστό «Ταµείο Σχολής 
και Γραφείο Προνοίας Φοιτητού»). 
Πολύ περισσότερο, υπήρξε µέρι-
µνα για την πνευµατική αφύπνιση, 
χωρίς να απαξιώνεται, ωστόσο, η 
ενασχόληση µε γενικότερα θέµατα 
που άπτονταν των πνευµατικών 
ανησυχιών και επίκαιρων αγωνι-
ών των φοιτητών σε θέµατα Σχο-
λής. Φρόντιζαν όµως και για τις 
ώρες της «σχόλης», διοργανώνο-
ντας προσκυνηµατικές εκδροµές, 
ψυχωφελείς συναντήσεις, εκδηλώ-
σεις υποδοχής πρωτοετών και δε-
ξιώσεις, µουσικά δρώµενα, οµιλίες 
επιστηµονικού χαρακτήρα (όπως 
για παράδειγµα, τα ηθικά προβλή-
µατα του ιατρού) και πνευµατικού 
προβληµατισµού (όπως για παρά-
δειγµα οµιλία µε τίτλο: µάς είπαν 
να Τον προσπεράσουµε, µάς είπαν 
το γιατί; Τι περιµένουµε από την 
Εκκλησία; Να ρίξει τις βάσεις για 

να µπούµε; Τα Χριστούγεννα κα-
τά τους Πατέρας), περιοδική έκδο-
ση εντύπου µε δωρεάν διανοµή, 
οµάδες εργασίας και ακαδηµαϊκής 
υποστήριξης φοιτητών, ανταλλα-
γή ακαδηµαϊκών σηµειώσεων και 
φροντιστηριακών ασκήσεων, αλλη-
λεγγύη και κατ’ οίκον επισκέψεις 
σε εµπερίστατους συµφοιτητές, 
διεξαγωγές συνεδρίων, διοργανώ-
σεις εθελοντικής αιµοδοσίας (µε 
αποκορύφωµα την συγκέντρωση 
και αποστολή µεγάλης τράπεζας 
αίµατος στους δοκιµαζόµενους 
αδελφούς της Κύπρου), έκθεση 
χριστιανικού βιβλίου, οµάδες 
επισκέψεων σε νοσοκοµεία, φυ-
λακές και ιδρύµατα, επικοινωνία 
µε αντίστοιχες οµάδες νέων από 
το εξωτερικό (π.χ. έχει καταγραφεί 
αλληλογραφία από Σουηδία, Νότια 
Αφρική, Βραζιλία, Αυστραλία), µε-
λέτη της Αγίας Γραφής (τους λεγό-
µενους «κύκλους»), και συµµετοχή 
σε προσευχητικές και λειτουργικές 
εκδηλώσεις. Έχει µείνει στη µνήµη 
όλων των παλαιοτέρων -που έχει 
φθάσει µέχρι σήµερα- «η ηµέρα 
προσευχής των φοιτητών». 

Κυρίαρχη ιδέα της όλης κινητο-
ποίησης ήταν ο «εν-κεντρισµός» 
όλων σε κάτι αληθινό που προ-
σέφερε µια διαφορετική πρόταση 
ζωής στην καθηµερινότητα των 
δυσκολιών και του εφήµερου. 
Στόχος ήταν η ευαισθητοποίηση 
στα σηµαινόµενα της ζωής, αφού 
ήταν κοινές οι αγωνίες και οι ανα-
ζητήσεις των νέων ανθρώπων. ∆εν 

χρόνια, η Χ.Φ.Ε. αποτε-
λεί κέντρο πνευµατικού 
προβληµατισµού, αξία 
και αναφορά σε εξέλιξη. 
Κέντρο παιδείας θρη-
σκευτικού οραµατισµού, 
µορφοποίησης και απο-
σαφήνισης, πλάτυνε τους 
ορίζοντες και πρωτοστά-
τησε σε βαθιές πνευµα-
τικές διεργασίες, σµιλεύ-
οντας µια νέα ιστορική 
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είναι υπερβολική η διαπιστωτική 
πρόταση µέλους της Χ.Φ.Ε. εκεί-
νης της εποχής που διαβάζουµε 
σε σχετικό σηµείωµα του αρχείου: 
«πόσοι νέοι, δίχως να είναι τυπικά 
µέλη της Χ.Φ.Ε., ουσιαστικά είναι, 
εφόσον διεξάγουν τον ίδιο αγώ-
να, την καλυτέρευση του εαυτού 
των πρώτα, διαπνεόµενοι υπό το 
πνεύµα της δικαιοσύνης και της 
αγάπης για µια καινούρια Ελλάδα». 

 Όλες αυτές οι δραστηριότητες 
µπορεί να ακούγονται τετριµµέ-
νες, µπορεί να έχουν στιγµατιστεί 
ως «καταφύγια», µπορεί να έχουν 
χαρακτηριστεί ως ψυχαναγκαστικά 
«ιδεολογήµατα», αλλά δεν πρέπει 
να διαλανθάνει/ (διαφεύγει) την 
προσοχή µας ότι αποτέλεσαν τον 
«σκαπανέα» της πνευµατικής ανα-
µόρφωσης απέναντι στην πνευ-

µατική άπνοια της εποχής, στη 
δυσκολία ανόρθωσης ενός πνευ-
µατικού αναστήµατος στερεωµέ-
νου πάνω στα ζώπυρα της πίστης. 

Σε κάθε «νυν αιώνα απατεώνα», 
όπως και ο παρών, οι φοιτητές 
έχουν να παρουσιάσουν τη νεα-
νική σφριγηλότητα και την ακα-
τάβλητη δύναµη για να φτιάξουν 
από την κόλαση τον ουρανό. Σε 
ο,τιδήποτε τους απαξιώνει και 
τους αποκαρδιώνει, γεµάτοι τόλ-
µη, παρρησία και έµπνευση, τρα-
βούν µπροστά στον ανάντη δρόµο, 
σκαρφαλώνουν βουνοκορφές και 
κατακτούν εθελόµενα, σπάζοντας 
βιτρίνες καθωσπρεπισµού και 
υποκρισίας, ψυχαναγκασµού και 
βολέµατος, αντιστεκόµενοι στα 
ισχυρά παραγγέλµατα των κάθε 
λογής ιδεολογιών. 

Τι προσέφερε ακριβώς 
η Χ.Φ.Ε. στον πανεπιστη-
µιακό χώρο; Αν όλο κι 
όλο που έδωσε ήταν ένα 
ιδεολόγηµα, θα είχε µόνο 
ένα λαµπρό παρελθόν κι 
εκεί θα είχε εξαντληθεί 
ο ιστορικός προορισµός 
της. Ωστόσο, η ενεργή 
ύπαρξή της µέχρι σήµερα 
φανερώνει πως δεν ήταν 
απλά µια διανοητική συλ-
λογιστική, αλλά µια µαρτυρία και 
ένας τρόπος ζωής βασισµένα στο 
µήνυµα της Ορθοδοξίας.

Επιµέλεια:
Χαράλαµπος Χωραΐτης
Πτυχιούχος Θεολόγος

Αναπληρ. Μέλος ∆Σ Χ.Φ.Ε. 
2006-2007, Β' Γραµµ. 2006-2008

Ο συνάδελφος που βγήκε τρέ-
χοντας από το µάθηµα της Στατι-
στικής στην Εµπορική Σχολή ήταν 
κλασσικός τύπος «προοδευτικού»: 
Λεπτό µούσι, γυαλιά µε στρογγυλό 
µεταλλικό σκελετό, κόκκινη µπλού-
ζα και ξεθωριασµένο Jacket. Η πα-
ρέα µας βρισκόταν εκείνη τη στιγ-
µή στο προαύλιο της Εµπορικής 
και µοίραζε το «Χριστουγεννιάτικο 
µήνυµα». Ο τύπος καθώς έτρεχε, 
άρπαξε το Μήνυµα, του ‘ριξε µια 
επιπόλαιη µατιά και ύστερα βιά-
στηκε να δογµατίσει: «Πώς τολµάτε 
να µπαίνετε σε έναν προοδευτικό 
χώρο, όπως οι Ανώτατες Σχολές, 
για να διακηρύξετε τις σκοταδι-
στικές ιδέες σας; Ο Χριστιανισµός 
είναι ξοφληµένη υπόθεση. Είναι 
καλός για τις γριές και τους αµόρ-
φωτους!» 

Η συζήτηση που ακολούθησε 
κράτησε 2,5 ώρες!... Η συστηµατική 
ανατροπή των επιχειρηµάτων του 
συναδέλφου και η ανάπτυξη των 

αρχών της µοναδικής Αλήθειας 
φαίνεται ότι συνέβαλαν αποτελε-
σµατικά στο να ζητήσει στο τέλος 
τη διεύθυνση ενός Πνευµατικού 
για να συζητήσει µαζί του µερικά 

προβλήµατα που τον απασχολού-
σαν, όπως µας είπε χαρακτηριστι-
κά φεύγοντας…

Αθαν. Ι. Τερζάκης,
Α΄ Γραµµ. Χ.Φ.Ε. 1977-1979

«ΠΩΣ ΤΟΛΜΑΤΕ ΝΑ ΜΠΑΙΝΕΤΕ 
ΣΕ ΕΝΑΝ ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΟ ΧΩΡΟ;»
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Πλήθος νέων και µεγάλων ανθρώπων (στελεχών της 
Χ.Φ.Ε.) έχει κατακλύσει το γήπεδο της «τότε» λέσχης 
των Χ.Μ.Ο. Αγ. ∆ηµητρίου Αµπελοκήπων.

Εδώ διακρίνεται περισσότερο η πλευρά των φοι-
τητών (ένα µέρος δυστυχώς µόνον). «Λαοθάλασσα» 
χαρακτηρίστηκε τότε το πλήθος των ανθρώπων για 
τον εορτασµό της 1ης Εικοσαετίας της Χ.Φ.Ε. (1933 
Ακαδηµαϊκός Κοινωνικός Σύνδεσµος-1953 Χ.Φ.Ε.). 

Σύµφωνα µε υπολογισµούς, ο αριθµός των παρόντων 
προσέγγισε τα 1.000 άτοµα.

Η χορωδία της Χ.Φ.Ε. υπό τον κ. Γεώργιον Στέφαν 

(νυν Αρχιµανδρίτη, π. Γεώργιον). Στη φωτογραφία, δεν διακρίνεται.
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Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ 
ΠΡΩΤΗΣ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ!

Οι φωτογραφίες προέρχονται από το αρχείο ενός µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Χρι-
στιανικής Φοιτητικής Ένωσης του 1953, το οποίο είχε την ευλογία να ζήσει και να δουλέψει για την 
πραγµατοποίηση του εορτασµού της πρώτης Εικοσαετίας της Χ.Φ.Ε., το Μάιο του 1953.

Τώρα, πλέον γιαγιά, ευχαριστεί το Θεό που της χαρίζει πάλι κι άλλη ευλογία, να ξαναζήσει την 
τέταρτη Εικοσαετία της Χ.Φ.Ε. µαζί, επιπλέον, µε τον εγγονό της, µέλος της Χ.Φ.Ε.

Τα βιώµατα ξαναζωντάνεψαν! Πώς να τα περιγράψει κανείς! 
«ἀνακαινισθήσεται ὡς ἀετοῦ ἡ νεότης σου».
Μόνον «∆όξα τῷ Θεῷ πάντων ἔνεκεν»!
Τότε είχαµε δεχθεί από τους µεγαλυτέρους µας την ευχή: «Είθε ο Κύριος να σας αξιώσει να 

γιορτάζετε πολλές-πολλές ακόµη εικοσαετίες της Χ.Φ.Ε. και η Χ.Φ.Ε. να ζη µέχρι την αιωνιότητα»… 
Και η γιαγιά του τώρα προσεύχεται! Αµήν!
Σας ευχαριστώ πολύ! Πολύ πρόχειρα,

Ακριβή Λαγουρού
∆.Σ. Χ.Φ.Ε. 1952-1953



Θέσεις επισήµων. ∆ιακρίνονται εξ αριστερών πάλι: 
π. Ιερώνυµος Κοτσώνης, κ. Τρεµπέλας, κ. Κολιτσάρας, 
κα Πλακίδου, κ. Πλακίδης, κ. Μπρατσιώτης, κ. Ράµµος. 
1η σειρά: κ. Γερουλάνος, κ. Κανελλάκης (εκ µέρους του 
τότε Βασιλέως)- Στην είσοδο διακρίνονται ο κ. Κοντό-
πουλος, ο κ. Γκενάκος και από το Β’ Τµήµα οι κυρίες 
Αναστασάκου, Λαγουρού-Κωτσάκη, ∆άνδουρα. 

Θέσεις επισήµων. (Εξ αριστερών) Στην 
1η σειρά ο κ. Γερουλάνος. Στη 2η σειρά: κ. 
Κολιτσάρας, κάποια κυρία, κα Πλακίδου, 

κάποιος κύριος, κ. Πλακίδης, κ. Μπρατσιώ-
της και κ. Ράµµος. 3η σειρά: κ. Παπακων-

σταντίνου, κ. Καρατζάς και άλλοι.

Απαγγελία από τον φοιτητή της 
Θεολογικής Σχολής, κ. ∆ιλµπόη 
(εκ Χίου)-Η είσοδος στο χώρο της 
Λέσχης.

Οµιλία από τον κ. ∆ηµήτριο Κωτσάκη, Έφορο της 
Χ.Φ.Ε. ∆ιακρίνονται καθιστοί στην άκρη: ο Παναγιώ-

της Τρεµπέλας και δίπλα ο κ. Ιωάννης Κολιτσάρας.
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ΜΑΪΟΣ 2002

Ήταν Πέµπτη 13 ∆εκεµβρίου του 
2001. Περίµενα υποµονετικά έξω 
από ένα δωµάτιο κεντρικού ξενο-
δοχείου να φωνάξουν το όνοµά 
µου για να τελειώνει επιτέλους, για 
πολλοστή φορά, αυτό το βάσανο των 
Αγγλικών πτυχίων. Με καλούν και 
βρίσκοµαι αντιµέτωπη µε το αυστη-
ρό ύφος µιας αγγλίδας εξετάστριας. 
Ως συνήθως, ξεκινά αναγνωριστικές 
ερωτήσεις – όνοµα, ηλικία, απασχό-
ληση... - για να ελαφρύνει το κλίµα. 
Σίγουρα, όµως, δεν περίµενε αυτό 
που θα ακολουθούσε! Ξεκίνησα να 
της περιγράφω τις ασχολίες µου, κι 
εκείνη νόµιζε ότι την κοροιδεύω: 
πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος 
µόλις 20 χρόνων, να κάνει εκποµπή 
σε ραδιόφωνο, να γράφει σε φοιτητι-
κό περιοδικό, να διοργανώνει οµιλί-
ες σε πανεπιστηµίο, να συµµετέχει 
σε φιλανθρωπικές δραστηριότητες 
και παράλληλα να σπουδάζει, να δι-
ατηρεί τις φιλίες και τις παρέες του 
και φυσικά να δίνει και εξετάσεις για 
ξενόγλωσσα πτυχία;! Ευτυχώς, είχα 
µαζί µου ένα τεύχος της Παρεµβο-
λής µε φωτογραφίες από τους τοµείς 
µας. Της πρότεινα να ακούσει από 
τα ακουστικά του Mini disc και το 
σήµα της εκποµπής µας, αλλά πεί-
στηκε και µόνο από το Περιοδικό.
Η αλήθεια είναι πως εάν έδινα εξε-
τάσεις την επόµενη χρονιά η έκπλη-
ξή της θα ήταν ακόµη µεγαλύτερη. 
Το 2002 η ολοµέλεια των συµβου-
λίων Α’ και Β’ τµήµατος αποφάσισε 
να διοργανώσει ένα πανελλαδικό 
συνέδριο, προσκαλώντας νέους και 
νέες από όλες τις νεανικές συναντή-
σεις των µητροπόλεών µας. Η συµ-
µετοχή ήταν συγκινητική: 900 σύ-
νεδροι παρακολούθησαν τις οµιλίες 
εξεχουσών προσωπικοτήτων από το 
θρησκευτικό και ακαδηµαϊκό χώρο 
υπό τις ευλογίες και την παρουσία 

του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου 
Χριστοδούλου. Το Πανελλήνιο Συ-
νέδριο Ορθοδόξων Νέων “Νέοι κι 
Εκκλησία: Υπάρχει σηµείο επαφής;” 
πραγµατοποιήθηκε στις 11-12 Μαϊ-
ου 2002 και στέφθηκε µε απόλυτη 
επιτυχία, αφού όχι µόνο ανταποκρί-
θηκε πλήθος κόσµου, αλλά αποτέλε-
σε αφορµή για προβληµατισµό και 
ανάληψη πρωτοβουλιών σε πανελ-
λαδικό επίπεδο. Το εγχείρηµα ήταν 
µεγάλο και η ετοιµασία του πολλές 
φορές επίπονη και δύσκολη για τη 
µεταξύ µας συνεργασία. Το αποτέ-
λεσµα, όµως, ήταν δικαιωτικό, γιατί 
οι άνθρωποι που µας καθοδήγησαν 
σε αυτή την προσπάθεια ήταν πολ-
λοί και δεν έπαψαν ούτε στιγµή 
να µας θυµίζουν πως όλα γίνονται 
προς δόξαν Θεού κι όχι εαυτού. 
Άλλωστε, η Χριστιανική Φοιτητική 
Ένωση είναι ένας χώρος αλληλεπί-
δρασης, συνεργασίας και προβληµα-
τισµού µε σκοπό την ιεραποστολή 
και µόνο. Όλες οι δραστηριότητές 
της στοχεύουν στον ευαγγελισµό 
ενός µηνύµατος τόσο διαφορετι-
κού και τόσο αισιόδοξου από όσα 
“κυκλοφορούν” ευρέως: της σωτη-
ρίας µέσω της σταύρωσης. Γι’ αυτό 
κι ό,τι γίνεται γίνεται µε αφοσίωση 
και χαρά. Αφοσίωση, γιατί οι πε-

ρισσότερες από αυτές τις δραστη-
ριότητες (ραδιόφωνο, περιοδικό, 
διοργάνωση εκδηλώσεων και οµι-
λιών κ.τ.λ.) αποτελούν πρωτόγνω-
ρες και απαιτητικές εµπειρίες για 
τους περισσότερους και χαρά, γιατί 
µέσω όλων αυτών των ευκαιριών 
τονώνεται το αίσθηµα της ανιδιο-
τελούς και ενθουσιώδους προσφο-
ράς. Αυτή είναι η δική µου εµπειρία 
απο τη συµµετοχή µου στη Χ.Φ.Ε.. 
Χαρά, επικοινωνία, ενθουσιασµό 
και µπόλικη συναισθηµατική νοη-
µοσύνη. Με άλλα λόγια, πρόκειται 
για µια εµπειρία που δεν µένει απλά 
σε µια προσφορά εθελοντική – που 
είναι πολύ της µόδας – αλλά σε µια 
ευλογηµένη δραστηριοποίηση, που 
δίνει νόηµα στη νεανική καθηµερι-
νότητα και εφόδια πνευµατικά κι όχι 
µόνο, για µια ζωή. Και στη δική µου 
περίπτωση, και έναν άριστο βαθµό 
στα προφορικά.

Αντωνάτου Νάσια
2000-2001: Αναπληρωµατικό Μέλος 

Συµβουλίου Β’ Τµήµατος
2001-2002: 

Α’ Γραµµατέας Β’ Τµήµατος



Η χριστιανική πίστη είναι µια 
σοβαρή υπόθεση για σοβαρούς αν-
θρώπους. Το κοµβικότερο σηµείο 
στην ζωή ενός νέου που επιλέγει 
να ζήσει την Χριστιανική πίστη, 
την σοβαρή αυτή υπόθεση, είναι 
η ενηλικίωση του. Πάνω που 
του φανερώνεται ο κόσµος, πά-
νω που ανεξαρτητοποιείται και 
είναι έτοιµος να βουτηχτεί στην 
κοσµική θάλασσα, η Χριστιανική 
πίστη, σοβαρή, αυστηρή, λιτή τον 
αποµονώνει, δηµιουργώντας του 
ένα µεγάλο βάρος, ικανό να τον 
πνίξει. Εκείνη την κοµβική στιγµή, 
µια συλλογικότητα, όπως η Χ.Φ.Ε., 
είναι η σανίδα σωτηρίας από την 
κοσµική θάλασσα. Αυτό ήταν για 
εµένα. Ήµουν 18 χρονών και δεν 
κρατιόµουν να πάω στην Χ.Φ.Ε., 
να ακουµπήσω τον πόνο µου σε 
φίλους που εξέπεµπαν στην ίδια 
συχνότητα, να ενδυναµωθώ, να 
στηριχτώ, να κρατηθώ. Η Χ.Φ.Ε. 
ήταν απόλυτη ΑΝΑΓΚΗ.

Μα, αδυνατούσα να καταλάβω 
γιατί η θάλασσα να είναι κοσµική. 
∆εν µπορούσε να ήταν Χριστιανι-
κή; ∆εν κατάλαβα γιατί σταυρώθη-
κε ο Χριστός; Η πίστη ξεκίνησε µε 
µια Σταύρωση και µια Ανάσταση 
και κατέληξε ακίνητο κατεστηµέ-
νο. Ένα ποτάµι ψυχών περνά από 
µπροστά µας και εµείς είµαστε ευ-
χαριστηµένοι µε την συλλογή µερι-
κών κουβάδων. Μα, δεν είναι δύο 
οι βασικές προτροπές του Χριστού, 
Πιστέψτε µε και ∆ιαδώστε µε; Η 
Χ.Φ.Ε. ήταν για εµένα ΧΡΕΟΣ.

Αυτό είναι η πίστη. Σύντηξη και 
Έκρηξη.

Έτσι, λοιπόν ξεκίνησε η φωτεινό-
τερη περίοδος της ζωής µου. Μια 

περίοδος µε 
ζωντάνια, πά-
θος και όραµα. 
Μια περίοδος 
που νιώθαµε 
πραγµατικά οτι 
µπορούσαµε να 
κάνουµε την δι-
αφορά, ότι µπο-
ρούσαµε να ξε-
κουνήσουµε το 
κατεστηµένο. 

Πρώτος σκο-
πός το Πανεπιστήµιο. Να αραιώ-
σουµε την κοσµική θάλασσα µε 
Χριστιανικά µηνύµατα. Οι Χρι-
στιανοί πάντα χαµηλών τόνων, 
διακριτικοί, άφαντοι σε µια γωνία. 
Εµείς µε 2000 αφίσες σε όλα τα 
Πανεπιστήµια. Μια οµάδα 20-30 
πολύ ενεργών ατόµων, φαινόµα-
σταν για εκατοντάδες. Ποιος ο 
σκοπός; Να φύγει η πίστη από το 
περιθώριο, που είναι αρκετό για να 
την προσπερνούν οι νέοι. 

Ο κάθε άνθρωπος έχει εκ φύ-
σεως την τάση να βρίσκεται εκεί 
που είναι οι πολλοί, να κρύβεται 
πίσω από την µάζα. Αν είσαι µέσα 
στο πλήθος, τι θα κάνει ο Θεός; Θα 
µας στείλει όλους στην Κόλαση; 
Υποσυνείδητη οµαδική απεργία 
έναντι του Θεού. Με αυτές, όµως, 
τις υποσυνείδητες απλουστευ-
µένες σκέψεις χάνονται εξαιτίας 
µας ψυχές, σπαταλώντας την µία 
και µοναδική ζωή τους. Και η δι-
κή µας απάντηση; Ο Θεός ξέρει... 
Πάλι το µπαλάκι σε Αυτόν.

∆εύτερος σκοπός το Συνέδριο. 
Να ανεβεί πια το δικό µας ηθικό. 
Να πεισθούµε ότι είµαστε πολλοί, 
να διώξουµε την µιζέρια, να ορ-
γανωθούµε σε όλη 
την Ελλάδα. Το συ-
νέδριο είχε, οµολο-
γουµένως, µεγάλη 
επιτυχία. Ανταπο-
κρίθηκαν από όλες 
τις Μητροπόλεις, 
ήρθαν από όλη την 
Ελλάδα.

Επισκεφθήκαµε 
τον Μακαριστό Αρ-
χιεπίσκοπο Χριστό-
δουλο, αυτόν τον 

χαρισµατικό και χαρι-
τωµένο άνθρωπο µε την 
ουσία της λέξεως και του 
παρουσιάσαµε την προ-
σπάθεια του Συνεδρίου. 
Αφού µε ενθουσιασµό 
του περιγράψαµε µε λε-
πτοµέρεια το σχέδιό µας, 
µάς λέει: 

«Σάς βλέπω ότι έχετε 
έρθει µε ενθουσιασµό 
και δεν θέλω να σάς 
στενοχωρήσω. Το συ-
νέδριο δεν θα πετύχει. Εγώ έχω 
βάλει επιτροπές και επιτροπές να 
µου οργανώσουν ένα Πανελλήνιο 
Συνέδριο και όλες αποφαίνονται 
ότι αυτό είναι αδύνατον. Πώς θα 
έρθουν, πού θα κοιµηθούν... Εµείς, 
ολόκληρη Αρχιεπισκοπή και δεν 
µπορούµε. Εσείς, µια οργάνωση 
που ξέρετε πόσες είναι οι ενστά-
σεις από τις Μητροπόλεις... κανείς 
δεν θα έρθει». 

Λίγες µέρες νωρίτερα τον ενη-
µερώσαµε και τον υποψιάσαµε για 
την επικείµενη επιτυχία, ώστε να 
έρθει προετοιµασµένος. Πραγµα-
τικά, εκείνη την ηµέρα έκανε την 
καλύτερή του οµιλία. 

Μια µικρή οµάδα ανθρώπων 
µπορεί να κάνει την διαφορά αρκεί 
να έχει πίστη και όραµα. Η Χ.Φ.Ε. 
µε την πνευµατική βοήθεια της 
Αδελφότητας απέδειξε κατά και-
ρούς τι µπορεί να πετύχει. Ιδού πε-
δίον δόξης λαµπρόν... και για τους 
µελλοντικούς. Η πρόκληση είναι 
µοναδική και το ταξίδι µαγευτικό. 

Τάκης ∆ηµόπουλος
Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 

Α΄ Γραµµατέας 2000- 2002
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Ένα πολύ σηµαντικό κεφάλαιο 
στην ιστορία της Χριστιανικής 
Φοιτητικής Ένωσης είναι οι Ιε-
ραποστολή. Όταν ακούµε τη λέξη 
Ιεραποστολή, συνήθως σκεφτόµα-
στε τις µακρινές χώρες της Αφρι-
κής. ∆εν είναι, όµως, πάντα έτσι. 
Ιεραποστολή µπορεί να γίνει και 
εντός συνόρων, σε κάθε γωνιά της 
πατρίδας µας.

Η Χ.Φ.Ε. πριν από το 1960 και 
µέχρι σήµερα πραγµατοποιεί ανελ-
λιπώς ιεραποστολικές Εξορµήσεις 
στην ελληνική επαρχία (1). Συνή-
θως την περίοδο των Χριστου-
γέννων, αλλά και άλλες περιόδους 
του χρόνου, οι φοιτητές άφηναν 
τα σπίτια τους και τη βόλεψή τους 
και πήγαιναν για µερικές µέρες σε 
ακριτικές ή ορεινές περιοχές της 
πατρίδος µας. Ο βασικός σκοπός 
τους ήταν και είναι να έρθουν σε 
επαφή µε τους ανθρώπους της 

επαρχίας, να αφουγκραστούν τα 
προβλήµατά τους (2) και να τους 
δώσουν την ευκαιρία να βγουν 
λίγο από τη µοναξιά που νιώθουν 
λόγω της ερήµωσης των χωριών. 
Ενίοτε, υπήρχαν και ιδιαίτερες 
συνθήκες, όπως σεισµοί και πυρ-
καγιές, από τα οποία είχαν πλη-
γεί πρόσφατα οι περιοχές που 
επισκέπτονταν οι φοιτητές. Επί-
σης, αναπόσπαστο κοµµάτι των 
Εξορµήσεων είναι η επίσκεψη 
στα στρατιωτικά φυλάκια και η 
συµπαράσταση και επικοινωνία 
µε τους φαντάρους, οι οποίοι µέ-
νουν τόσους µήνες στις εσχατιές 
της πατρίδας µας, µακριά από τα 
σπίτια τους. (3) Μπορεί όλα αυτά 
να µην θυµίζουν ιεραποστολή, πα-
ρόλα αυτά όµως, µόνο σαν τέτοια 
µπορούν να χαρακτηριστούν, γιατί 
όταν έρχεσαι σε επαφή µε τον συ-
νάνθρωπό σου και προσπαθείς να 

τον ελαφρώσεις, κάνεις έµπρακτα 
αυτό που ζητάει ο Κύριος, χωρίς 
κηρύγµατα και µεγαλοστοµίες. Πα-
ράλληλα, βέβαια, όταν το σηκώνει 
το κλίµα, γίνεται συζήτηση µε τους 
χωρικούς για θέµατα πίστης και 
χριστιανικής ζωής. Αλησµόνητες 
θα µείνουν στους παλιότερους και 
οι Κατασκηνώσεις Εργασίας της 
Χ.Φ.Ε. που πραγµατοποιούνταν τα 
καλοκαίρια στην ελληνική ύπαι-
θρο, όπου εκτός από το καθαυτό 
ψυχαγωγικό τους πρόγραµµα, οι 
φοιτητές συµµετείχαν σε ανοι-
κοδόµηση κατεστραµµένων από 
τον πόλεµο ή φυσικές καταστροφές 
χωριών (4) (5), αλλά και σε ιερα-
ποστολικές περιοδείες στα γύρω 
χωριά (6). 

Μια τέτοια Εξόρµηση είναι 
έξοδος από τον εαυτό µας. Είναι, 
όµως, και εξόφληση χρέους. Εµείς 
είχαµε την ευλογία να συνδεθούµε 
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µε την εκκλησία και να 
έχουµε πολλές ευκαιρίες 
να ακούσουµε το λόγο 
του Θεού. Το γεγονός 
αυτό υπογραµµίζει το 
χρέος µας να µεταδώσου-
µε µε κάθε τρόπο και σε 
άλλους ανθρώπους αυτά 
που µάθαµε και ζήσαµε. 
Επίσης, η Εξόρµηση εί-
ναι πρόκληση µαθητείας. 
Μαθαίνω να ακούω τι 
έχει να µου πει ο συνάν-
θρωπός µου, που µπορεί 
να µην έχει τις ευκαιρίες 
που έχω εγώ, αλλά είναι 
πιο αυθεντικός και έχει πείρα που 
έχει αποκτηθεί από τις δυσκολίες 
της ζωής (6). Τέλος, είναι και δώρο 
Θεού, διότι µέσα από την Εξόρµη-
ση µάς δίνεται η ευκαιρία να ζή-
σουµε εντονότερα την κοινωνία 
µε τους συνανθρώπους µας, τους 
χωρικούς αλλά και τους φίλους µε 
τους οποίους πραγµατοποιούµε 
την Εξόρµηση.

Σχεδόν σε κάθε γωνιά της Ελ-
λάδας έχει γίνει µέσα στα πενή-
ντα τόσα χρόνια, τουλάχιστον µία 
Εξόρµηση. Έβρος, Ξάνθη, Κιλκίς, 
Σιδηρόκαστρο, Μπέλες, Γράµµος, 
Καστοριά, Σιάτιστα, Πτολεµαΐδα, 
Πρέσπες, Μέτσοβο, ∆ελβινάκι, 
Ευρυτανία, ∆οµοκός, Αιτωλικό, 
Αγρίνιο, Κορινθία, Λεοντάρι, Ολυ-
µπία, Τήνος, Σάµος, Κρήτη είναι 
µερικές µόνο από τις περιοχές που 
έχει επισκεφθεί η Χ.Φ.Ε. στις Εξορ-

µήσεις της. Μέσα στα όρια ενός 
άρθρου δεν είναι δυνατόν να περι-
γραφεί λεπτοµερώς η ιστορία των 
Εξορµήσεων. Θα αρκεστούµε µόνο 
σε κάποια σταχυολογήµατα από 
το αρχείο, από φωτογραφίες και 
από αναφορές παλαιών µελών της 
Χ.Φ.Ε. που συµµετείχαν σε τέτοιες 
Εξορµήσεις. (7) (8) (9)

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 

Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΖΑΡΤΑΛΟΥ∆Η
1) Είµαστε στην ορεινή Ναυπα-

κτία. Τότε µέναµε και φιλοξενού-
µαστε στα σπίτια των χωρικών. 
Πάµε, λοιπόν, σε ένα σπίτι και 
ένας από τους φοιτητές λέει, «δεν 
πάµε να κάτσουµε στο τζάκι;». Η 
οικογένεια δεν το πολυθέλει, αλλά 
αφού το είπε ο φοιτητής, για να 
µην τον στενοχωρήσουν, υποχώ-

ρησαν και πήγαν µέσα. Το τζάκι 
όµως δεν ήταν καλοφτιαγµένο και 
µετά από λίγη ώρα είχε κάπνα. 
Οπότε άρχισαν όλοι να δακρύ-
ζουν από την κάπνα και άνοιξαν 
το παράθυρο. Αλλά επειδή έκανε 
κρύο δεν µπορούσαν και τελικά το 
έκλεισαν, ξανάρχισαν να δακρύ-
ζουν από την κάπνα, ξανάνοιξαν 
το παράθυρο κ.ο.κ. Μετά από ώρα, 
πάνε να φάνε. Λέει ο φοιτητής, «να 
µην έρθει και το µεγάλο παιδί της 
οικογένειας;». Και τότε αντιλαµβά-
νεται ο φοιτητής ότι δεν έφτανε το 
φαΐ. Είχαν χοιρινό µαζί µε ρύζι και 
είχαν βάλει µέσα ένα λουκάνικο. 
∆ώσανε, λοιπόν, στον πατέρα και 
στο φοιτητή µερίδες και το παιδί 
πήρε κάτι υπολείµµατα. ∆εν έφτα-
νε το φαΐ για όλους… Αυτό το παιδί 
σήµερα είναι στέλεχος µίας µεγά-
λης τράπεζας στην Αθήνα…

2) Είµαστε στο Βροντερό 
Πρεσπών. Καθόµαστε στο 
ισόγειο του σπιτιού που φι-
λοξενούµαστε. Ο χώρος αυτός 
είναι ταυτόχρονα κουζίνα και 
καθιστικό. Κάποια στιγµή λέµε 
να βγάλουµε όλοι µαζί µία φω-
τογραφία. Όταν εµφανίσαµε 
τη φωτογραφία παρατηρήσα-
µε εκ των υστέρων τη φοβερή 
τάξη που υπήρχε στον µικρό 
αυτό χώρο. Στα κουτάλια, σε 
ό,τι ήταν κρεµασµένο στον 
τοίχο και σε όλα. Αυτό ήταν 
δείγµα ότι οι άνθρωποι παρό-
λη τη φτώχια τους είχαν µια 
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αξιοζήλευτη αρχοντιά. Σε ένα άλλο 
χωριό, µας είπαν µε µεγάλη συστο-
λή ότι δεν υπήρχε χώρος φιλοξενί-
ας για όλους και θα έπρεπε πέντε 
φοιτητές να κοιµηθούν κατάχαµα. 
Ο υπεύθυνος απαντάει, «εντάξει θα 
το κοιτάξουµε». Τελικά, δήλωσαν 
…όλοι οι φοιτητές ότι ήθελαν να 
είναι εκείνοι που θα κοιµόνταν 
κατάχαµα.

3) Είµαστε στους Ψαράδες στις 
Πρέσπες. Η περιοχή δεν έχει ιε-
ρείς. Ο µοναδικός ιερέας είναι εφη-

µέριος σε εφτά χωριά. 
Το Πάσχα είχε πάει ο 
ιερέας σε ένα από τα 
χωριά για να κάνει 
Ανάσταση. Ξαφνικά 
του λένε ότι τον ανα-
ζητούν κάποιοι έξω. 
Πάει, λοιπόν, έξω και 
βλέπει ένα αυτοκίνητο. 
Τον αρπάζουν, τον κλέ-
βουν, τον βάζουν στο 
αυτοκίνητο και τον 
πάνε στο δικό τους 
χωριό για να κάνει 
Ανάσταση!

4) Η παρέα βρίσκε-
ται σε έναν προκε-
χωρηµένο λόχο στα 
σύνορα. Οι φοιτητές 
συζητούν µε τους φα-
ντάρους και τους αξι-

ωµατικούς. Ένας ανώτερος αξιω-
µατικός πλησιάζει τον αρχηγό της 
εξόρµησης και του λέει: «Τι να σας 
πω, σας ευχαριστούµε. Μας δίνετε 
θάρρος γιατί νοµίζουµε ότι κάτω 
στην πρωτεύουσα δεν µας υπολο-
γίζουν». Του λέει, τότε, ο αρχηγός: 
«Εµείς έχουµε µεγαλώσει µε άλλη 
παιδεία. Με τα βιβλία της Πηνελό-
πης ∆έλτα και µε όλα τα ιδανικά 
της πατρίδας. Θυµόµαστε εκείνο 
το ποίηµα του Παλαµά που λέει: 

“Ωραία είναι τα άστρα, οι λίµνες, 

τα άνθη, τα δάση.
 Ωραίο είναι να αγαπήσεις, να 

αγαπηθείς. 
 Μα είναι ωραιότερο από τότε 

που έγινε η πλάση, 
 για την Πατρίδα να σκοτω-

θείς!”». 

Ο αξιωµατικός τον κοίταξε και 
δάκρυσε…

5) Η εξόρµηση είναι στην περι-
οχή του Έβρου. Φιλοξενούνται οι 
φοιτητές σε ένα οικοτροφείο στο 
∆ιδυµότειχο. Κάνει πάρα πολύ 
κρύο, δεν υπάρχει θέρµανση και 
δεν µπορούµε καν να φάµε καθι-
στοί, λόγω του κρύου. Παραµονή 
Χριστουγέννων τρώµε όρθιοι ελιές 
και µανταρίνια.. Αυτό ήταν το φα-
γητό µας. Όµως κάποιος ανακαλύ-
πτει ένα πολύ µεγάλο δώρο: Υπήρ-
χε ένας θερµοσίφωνας, ο οποίος 
λειτουργούσε. Οπότε ζεστάναµε 
το νερό και µπορέσαµε έστω να 
ξεπαγώσουµε τα χέρια µας…

6) Είναι η ηµέρα των Χριστου-
γέννων. Τότε η εξόρµηση ξεκινούσε 
από την Παραµονή των Χριστου-
γέννων και συνέχιζε. Η ηµέρα των 
Χριστουγέννων ήταν αφιερωµένη 
στην επίσκεψη όσο περισσότερων 
φυλακίων µπορούσαµε. Και επειδή 

τα φυλάκια ήταν πολλά 
και ήθελαν οι φοιτηταί 
να ευχηθούν σε όλους 
τους φαντάρους, δεν 
ήταν δυνατόν να προ-
βλεφθεί µεσηµεριανό 
φαγητό. Έτσι, µέσα στο 
µεταφορικό µέσον, που 
ήταν ένα φορτηγό της 
εποχής εκείνης, φάγαµε 
για χριστουγεννιάτικο 
γεύµα …ένα πορτοκάλι 
και µία σοκολάτα!...

7) Και ένα ευτράπε-
λο!: Βρισκόµαστε στα 
1960 σε ένα χωριό 
του Έβρου. Οι χωρικοί 
έχουν µαζευτεί και οι 
κυρίες έχουν φορέσει 
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τις παραδοσιακές στολές τους για 
να υποδεχθούν τους φοιτητάς. Ο 
φωτογράφος της παρέας λέει, «ας 
έρθει µία κυρία να βγάλουµε µία 
φωτογραφία». Καµµία δεν έρχεται 
όµως. Με τα πολλά, πείθεται µία 
από όλες να στηθεί για τη φωτο-
γραφία. Ο φωτογράφος και µε τη 
βοήθεια των υπολοίπων πείθει 

και µία άλλη να πάει δίπλα της. 
Εκείνες, όµως, στέκονται σαν …
κολώνες. Τους λέει ο φωτογραφος, 
«Σταθείτε πιο φυσικά. Πιαστείτε 
απ’ το χέρι.». «Όχι», λένε αυτές. 
Και τι αποκαλύπτεται µετά!: Ήταν 
νύφη και πεθερά που ούτε καν µι-
λούσαν µεταξύ τους!!

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ Κ. ΗΛΙΑ ΚΑΤΣΟΥΦΗ

Ως φοιτητής στο Τµήµα Φυσικής 
του Πανεπ. Αθηνών (∆εκέµβριος 
1960 – Μάρτιος 1965) είχα την 
εξαιρετική εκδήλωση της πρόνοιας 
και αγάπης του Θεού να συµµετά-
σχω σε δύο φοιτητικές κατασκη-
νώσεις που πραγµατοποιήθηκαν 

το καλοκαίρι του 1962 στους 
πρόποδες του όρους Μπέλες 
και το καλοκαίρι του 1963 
στο χωριό Βούρµπιανη της 
Ηπείρου, κοντά στα Αλβανικά 
σύνορα, µε συναρχηγούς τον 
κ.Χρήστο Γιανναρά και τον κ. 
Γιάννη Ζαρταλούδη.

 Ήµουν µεταξύ των πολ-
λών κατασκηνωτών (περίπου 
50) που σπούδαζαν σε διάφο-
ρα Πανεπιστήµια, µε καταγω-
γή από πολλά µέρη της Ελλά-
δος και της Κύπρου. Μείναµε 
σε σκηνές, εκτεθειµένοι στην 
όµορφη ύπαιθρο του Ιουλίου 
και ζήσαµε ένα πολύ πλούσιο 
πρόγραµµα για 20 (!) ηµέρες 
κάθε φορά, µε εσωτερικές και 
εξωτερικές εκδηλώσεις.

Προσευχή και βιβλική συµ-
µελέτη, εισηγήσεις και συζή-
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τηση µε ενδιαφέρον, παιχνίδι αλλά 
και σοβαρή συζήτηση στις συνανα-
στροφές της ελεύθερης ώρας, συ-
νεστίαση µε χριστιανικό τραγούδι 
αισιόδοξης αγωνιστικότητας και 
ψυχαγωγίας, εκδροµές στο δάσος, 
κάποιες εργασίες. Οι εξωτερικές 
εκδηλώσεις περιλάµβαναν επισκέ-
ψεις σε αρκετά ξεχασµένα από το 
κράτος γύρω χωριά, όπου µεταφε-
ρόµασταν µε ένα τρεµάµενο υπερ-
φορτωµένο Τζέιµς. Οµιλίες στους 
µεγάλους τόνωναν το κουράγιο 

τους, την εκκλησιαστική και την 
εθνική τους συνείδηση. Κινηµατο-
γραφικές προβολές τούς πρόσφε-
ραν κάποια ψυχαγωγία. Τα παιχνί-
δια και το κατηχητικό στα παιδιά 
έφερναν χαµόγελο στα αγνά και 
όλο υγεία πρόσωπά τους και άνοι-
γαν κάποια όνειρα για το µέλλον 
τους. Επαφή µε πολύ σηµαντικούς 
ανθρώπους, από τον ιεραπόστολο 
Μητροπολίτη Κιλκισίου Χαρίτω-
να που µας παραχώρησε το χώρο 
της πρώτης κατασκήνωσης, µέχρι 

τον απλό λευίτη ενός απόµακρου 
χωριού.

Πλούσια και αλησµόνητα πνευ-
µατικά βιώµατα και µακρόχρονες 
φιλίες.     
   

Επιµέλεια:
Ιωάννης Τερζάκης

Ηλεκτρολόγος-Μηχανικός 
& Μηχανικός Η/Υ

∆.Σ. Χ.Φ.Ε. 2004-2006 
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Αυτή την στιγµή κρατάς στα χέρια σου την ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ. Νεανικό, ζωη-
ρόχρωµο, λίγο ή πολύ ενδιαφέρον. Μοντέρνο µα παλιό συνάµα· µε ρίζες που 
ολοένα βαθαίνουν φτάνοντας τα 24 χρόνια ζωής ιεραποστολής, εκούσιας 
ορθόδοξης φοιτητικής προσφοράς. Τι να περιλαµβάνει το ταξίδι της όλα αυτά 
τα χρόνια; Με ποια βιβλία συµπορεύτηκε; Αυτά και άλλα πολλά σε περιµέ-
νουν συνοπτικά στις γραµµές που ακολουθούν. Ρίξε µια µατιά, αν βαστάς!

Η Χριστιανική Φοιτητική Ένω-
ση ιδρύεται το 1945 (ως συνέχεια 
του Ακαδηµαϊκού και Κοινωνικού 
Συνδέσµου). Από την δεκαετία του 
1950 ξεκινά την έκδοση µικρών πε-
ριοδικών-εντύπων. Τα έντυπα αυτά, 
δεδοµένων των µέσων που έχουν 
στην διάθεσή τους οι φοιτητές, 
αποτελούν ένα µέσο µαρτυρίας και 
επικοινωνίας για τους χριστιανούς 
νέους. Συγκεκριµένα, το ξεκίνηµα 
έγινε το 1952 µε το φυλλάδιο «Τα 
χρονικά µας» και ακολούθησε το 
έντυπο «Η πορεία µας» την πε-
ρίοδο 1955-1959. Πρώτος σηµα-
ντικός σταθµός όχι µόνον για τα 
περιοδικά της Χ.Φ.Ε. αλλά και για 
τα χριστιανικά έντυπα γενικότερα 
ήταν το περιοδικό «Σκαπάνη» κα-
τά την περίοδο µόλις 1961-1963. 
∆υστυχώς,η προσπάθεια αυτή δεν 
ευδοκίµησε περισσότερο λόγω οι-
κονοµικών δυσχερειών και άλλων 
προβληµάτων της εποχής. Ακολού-
θησε το περιοδικό «Σκυτάλη» κατά 
τα έτη 1983-1984, µέχρι που την 
Άνοιξη του 1989, κατόπιν πολλών 
συζητήσεων, εµποδίων και αγωνι-
ών, αλλά και πολλής επιµονής, εκ-
δίδεται το πρώτο τεύχος του νέου 
περιοδικού της Χ.Φ.Ε. «ΠΑΡΕΜΒΟ-
ΛΗ». Ο δεύτερος µεγάλος σταθµός1! 
Εισβολή των µελών της Χ.Φ.Ε. µε 

1  Την επόµενη χρονιά, 1990, εκδίδε-
ται το µηνιαίο περιοδικό «Πειραϊκή 
Εκκλησία», ενώ δύο χρόνια µετά, το 
1992, έχοντας πρότυπο τα δύο αυτά 
περιοδικά η Αρχιεπισκοπή Αθηνών 
πρωτοεκδίδει το διµηνιαίο περιο-
δικό «Νεανικοί Προβληµατισµοί», 
το οποίο, δεν άντεξε παρά τέσσερα 
χρόνια.

ορµή και ενθουσιασµό! Χριστιανικό 
Ορθόδοξο, Προς νέους, φτιαγµένο, 
όµως, από νέους! 

«Το περιοδικό αυτό έρχεται να 
αποτελέσει µια παρουσία δια-
µαρτυρίας στον κόσµο των νέων 
ανθρώπων. Το περιοδικό αυτό έρ-
χεται να αποτελέσει µια παρουσία 
διαµαρτυρίας για την αδικία που 
γίνεται στην καινούργια γενιά. 
Έρχεται να δώσει ένα πνευµατικό 
«παρών», να βεβαιώσει πως δεν 
είναι µόνον µια γενιά αδιαφορί-
ας και φθοράς η γενιά µας, είναι 
προπάντων µια γενιά ανθρώπων 
που πεινάνε και διψάνε την αλή-
θεια και την παλινόρθωση της χα-
ράς στον κουρασµένο κόσµο µας. 
Σκοπός µας είναι να σταθούµε ορ-
θοί σε τούτες τις κρίσιµες στιγµές 
που ζει ο κόσµος σήµερα... και να 
δώσουµε την δική µας µάχη για 
ένα αύριο αγνότερο και τιµιώτερο 
απ’ το σήµερα.» (Σκαπάνη 1961)

Η ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ σήµερα, το 
2013, µε την βοήθεια του Θεού 
κλείνει 24 χρόνια ζωής. Έτσι, κα-
θίσταται το µακροβιότερο µεταξύ 
των πέντε περιοδικών που εξέδιδε 
κατά περιόδους η Χ.Φ.Ε.. Τα θέµατά 
της επίκαιρα, µελέτες, αφιερώµα-
τα, σχόλια, δηµοσκοπήσεις, συ-
νενετεύξεις, προεκτάσεις, άρθρα 
φοιτητικά, θεολογικά, διεθνή, παι-
δαγωγικά, ιστορικά, µουσικά, χρο-
νογραφήµατα, διηγήµατα, ποιήµα-
τα. Η συγγραφή και προετοιµασία 
κάθε τεύχους αποτέλεσε και απο-
τελεί το ερέθισµα για πληροφόρη-
ση, έρευνα, γόνιµο προβληµατισµό, 
διαλεκτική και ευαισθητοποίηση 

όσων µελών της Χ.Φ.Ε. εµπλέκο-
νται. Πρόκειται για φοιτητές και 
φοιτήτριες, νέους και νέες που το 
δηµιουργούν σαν κάθε τεύχος να 
είναι το πρώτο τους, µε την θέλησή 
τους, χωρίς υλικά ανταλλάγµατα· 
µε µεράκι, κέφι, επίκαιρους προ-
βληµατισµούς. Παράλληλα, η «ΠΑ-
ΡΕΜΒΟΛΗ» δεν παύει να αποτελεί 
ένα φροντιστήριο υγιούς δηµοσιο-
γραφίας, εξασκώντας αθόρυβα στο 
γράψιµο και την οργάνωση ενός 
περιοδικού εκατοντάδες φοιτητές 
και φοιτήτριες.

«∆εν στοχεύουµε να συνδρά-
µουµε στην σύγχρονη Βαβέλ 
του λόγου και στην σύγχυση της 
ά-λογης και παρ-άλογης φλυαρί-
ας. Επιδιώκουµε να ενταχθούµε 
στην «ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ» του υγιούς 
εντύπου, του λόγου που στοχεύει 
στο Λόγο» (ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ, τ.1). 
Έχουν περάσει ήδη 24 χρόνια 
από τότε που µε τα λόγια αυτά, 
τα µέλη της Χ.Φ.Ε. εξέδωσαν για 
πρώτη φορά την «ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ», 
την δική µας φωνή. Μια φωνή, η 
οποία επιδιώκουµε να σηµαίνει 
την «έξοδό µας από κάθε «πα-
ρεµβολή» υλιστικής νοοτροπίας, 
εγωιστικής ψυχρότητας, υποκριτι-
κής αρετής». Ο στόχος παραµένει 
πάντα ο ίδιος και η «ΠΑΡΕΜΒΟ-
ΛΗ», µε τον ορθόδοξο, νεανικό 
χαρακτήρα της θέλει να συµβάλλει 
στην «είσοδό µας εντός της «πα-
ρεµβολής» της Εκκλησίας». Είναι 
ο τρόπος µας να κάνουµε την δι-
κή µας ιεραποστολή! 

ΣΤΙΓΜΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΤΗΣ Χ.Φ.Ε.

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ

Η Χ.Φ.Ε. ΜΙΛΑΕΙ ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ!

Αυτή την στιγµή κρατάς στα χέρια σου την ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ. Νεανικό, ζωη-
ρόχρωµο, λίγο ή πολύ ενδιαφέρον. Μοντέρνο µα παλιό συνάµα· µε ρίζες που 
ολοένα βαθαίνουν φτάνοντας τα 24 χρόνια ζωής ιεραποστολής, εκούσιας 
ορθόδοξης φοιτητικής προσφοράς. Τι να περιλαµβάνει το ταξίδι της όλα αυτά 

όσων µελών της Χ.Φ.Ε. εµπλέκο-

ΣΤΙΓΜΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΤΗΣ Χ.Φ.Ε.ΣΤΙΓΜΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΤΗΣ Χ.Φ.Ε.
Αυτή την στιγµή κρατάς στα χέρια σου την ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ. Νεανικό, ζωη-

ρόχρωµο, λίγο ή πολύ ενδιαφέρον. Μοντέρνο µα παλιό συνάµα· µε ρίζες που 
ολοένα βαθαίνουν φτάνοντας τα 24 χρόνια ζωής ιεραποστολής, εκούσιας 
ορθόδοξης φοιτητικής προσφοράς. Τι να περιλαµβάνει το ταξίδι της όλα αυτά 
τα χρόνια; Με ποια βιβλία συµπορεύτηκε; Αυτά και άλλα πολλά σε περιµέ-
νουν συνοπτικά στις γραµµές που ακολουθούν. Ρίξε µια µατιά, αν βαστάς!

ΣΤΙΓΜΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΤΗΣ Χ.Φ.Ε.ΣΤΙΓΜΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΤΗΣ Χ.Φ.Ε.
Η Χ.Φ.Ε. ΜΙΛΑΕΙ ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ!
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Μετά από πολλά χρόνια ενεργο-
ποιείται το 1990-91 και ο τοµέας 
των Εκδόσεων (περιελάµβανε βι-
βλία απολογητικού χαρακτήρα κ.ά). 
Συγκεκριµένα, τον Νοέµβριο του ’90 
εκδίδεται από την Χ.Φ.Ε. το βιβλίο 
«Η Χριστιανική Προσφορά στα Χρό-
νια της Κατοχής» του κ. Βασ. Σταθά-
κη. Ύστερα, το 1992 το «Αλλαγή ή 
Εκτροπή Ζωής» του Μητροπολίτου 
Σηλυβρίας Αιµιλιανού, το 1995 το 
«Μαθητεία στην Καινούργια Ζωή» 
του Αρχιµ. Ηλία Μαστρογιαννόπου-

λου. Το 1996 ακολουθούν η έκδοση 
του «Μέγας Άνθρωπος» του παλιού 
Χφίτη, Επισκόπου Αχελώου Ευθυµί-
ου (Στύλιου), το «Από το Καταρτίζε-
σθαι στο ∆ιορθόδοξο Άνοιγµα» του 
Χρ. Παπαθανασίου, καθώς και το 
φυλλάδιο «∆είχνουµε Υπευθυνότητα 
στο ζήτηµα του Σεξ;». Το Μάρτιο του 
1998 επανεκδίδεται το «Πορεία Ευ-
θύνης» του π. Ηλία. Το 1999 εκδίδε-
ται το «Ώρα 5 και 28», επετειακή έκ-
δοση µε τα 35 καλύτερα διηγήµατα 
από την «ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ». Το 1999 

επανεκδίδεται, επίσης, το πρώτο βι-
βλίο της Χ.Φ.Ε «Οι νέοι στον Πόνο 
και στη ∆ράση». Μετά την τεράστια 
επιτυχία στις δύο πρώτες εκδόσεις 
το 1960 και 1962, επανεκδίδεται το 
2010 σε 4000 αντίτυπα, εξαντλείται 
και ανατυπώνεται το βιβλίο του τότε 
πνευµατικού υπευθύνου της ΧΦΕ 
και τώρα Αρχιεπισκόπου Αµερικής 
κ. ∆ηµητρίου «Ένας άνθρωπος µιλά-
ει στον Θεό», µια πολύτιµη συλλογή 
από επίκαιρες καθηµερινές προσευ-
χές στα νέα ελληνικά!

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ
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Εκτός των παραπάνω, η Χρι-
στιανική Φοιτητική Ένωση προ-
βαίνει στην έκδοση του ετήσιου 
ηµερολογίου της για περισσότερο 
από 15 χρόνια. Από το 2000 πήρε 
την σηµερινή του µορφή ως ηµε-
ρολόγιο γραφείου, ενώ παλαιότερα 
ήταν ηµερολόγιο τοίχου. Η θεµα-
τολογία κάθε χρονιά αφιερώνεται 

σε µία ιδέα, π.χ. αγάπη, ελπίδα, Ολυµπιακοί 
αγώνες, πίστη, κα., ενώ παράλληλα κάθε εξώ-
φυλλο έχει κάτι ξεχωριστό να αναδείξει, π.χ. 
το ανθρώπινο πρόσωπο. Το ηµερολόγιο αυτό 
είναι µια ακόµη απόδειξη των δυνατοτήτων 
του τοµέα εκδόσεως της Χ.Φ.Ε., µια συµβολή 
στην διακονία του πλησίον µε διαβάθµιση 
ποιότητος. «Θα ήταν ωραίο κι εµείς κάτι να 
κάνουµε για άλλους ανθρώπους». Κι έτσι εδώ 
και τόσα χρόνια τα έσοδα από τις πωλήσεις 
αποστέλλονται στην Ορθόδοξη Εξωτερική Ιερα-
ποστολή, στο Κονγκό. Χάρη σε αυτά οργανώνο- νται στην Αφρική ολόκληρα συνέδρια 
Ορθοδόξων νέων. Αξίζει, βέβαια, να σηµειωθεί πως όταν ξέσπασε η φοβερή φωτιά στην 
Ηλεία, τα έσοδα πήγαν στις περιοχές αυτές που έχρηζαν βοήθειας. Το ηµερολόγιο της 
Χ.Φ.Ε. δίνει το πολύπλευρο µιας ιδέας και προσφέρεται σε διακονία· γράφει κι αυτό 
την δική του σελίδα στην ιστορία της Χ.Φ.Ε.!

Με αφορµή οµιλίες, εκδηλώσεις πάνω σε ποικίλα 
θέµατα, π.χ. Κύπρος, Ανθρώπινη Ελευθερία, Αποκάλυ-
ψη η Χ.Φ.Ε. ανέκαθεν έβγαζε αφίσες που κολλούσε σε 
Πανεπιστήµια, δρόµους και όπου µπορούσε να δοθεί 
µια επίκαιρη µαρτυρία προς ∆όξαν Θεού.

 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ

ΑΦΙΣΕΣ
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τολογία κάθε χρονιά αφιερώνεται 
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Κάρτες για Χριστούγεννα και Πάσχα κυκλοφορούσαν µε την επιµέλεια και σφρα-
γίδα της Χ.Φ.Ε. ευαγγελιζόµενες µε άµεσο, ζωηρό ύφος το χαρµόσυνο µήνυµα της 
Γέννησης και το σωτηριώδες της Ανάστασης.

ΚΑΡΤΕΣ

Αυτή την 
στιγµή κρατάς στα χέ-

ρια σου την ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ. 
Είναι το τεύχος υπ’ αριθµόν 
104.  Όπως διάβασες, η ιστορία 
του λαµπρή. Το µέλλον άρα-

γε θα είναι; ΕΜΕΙΣ θα το 
καθορίσουµε· πρώτα 

ο Θεός!

Επιµέλεια:
Αναστασία Μπιτσάνη

φοιτ. Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ
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Όταν µου ζητήθηκε να 
γράψω κάτι για τις Ραδι-
οκαταγραφές άρχισε 
να στριφογυρί-
ζει η σκέψη στο 
µυαλό µου για 
το τι θα πρέπει 
να περιέχει αυτό 
το άρθρο… Τι θα 

ήθελα να γράψω σχετικά µε 
την εµπειρία µου στο ραδιό-
φωνο… Όταν για πρώτη φο-
ρά στο διοικητικό συµβούλιο 
συζητούσαµε για το ποιος θα 
αναλάβει τον τοµέα του ραδι-
οφώνου επικρατούσε νεκρική 
σιγή. Σκεφτόµουν, λοιπόν, «σι-
γά… γιατί κανείς να µη θέλει 
να πάρει αυτόν τον τοµέα;…» 
Αφού κανείς δεν δήλωνε την 
προθυµία του και ενώ είχαν 
µοιραστεί οι υπόλοιποι τοµείς, 
οι µεγαλύτερες του συµβουλίου 
µού πρότειναν να ασχοληθώ 
µε τον τοµέα αυτό. Μετά άρχισαν 
να µου λένε όλα τα παρηγορητικά 
λόγια… «θα σε βοηθήσουµε εµείς», 
«δεν θα είναι δύσκολο», «λίγο στην 
αρχή µπορεί να ζοριστείς, και µετά 
θα δεις πως θα το απολαµβάνεις». 
Κάπως έτσι λοιπόν, λιγάκι µουδια-
σµένα, ξεκίνησε αυτό το ταξίδι µου 
στο κόσµο των Ραδιοκαταγραφών…! 

Βλέποντας τα πράγµατα από µια 
απόσταση κάποιων χρόνων, καταλα-
βαίνω ότι αυτή η εµπειρία µε γέµισε 
µε πολλές και όµορφες αναµνήσεις. 
Η χειρότερη βέβαια αγωνία µου 
ήταν να προλάβω να είµαι στην ώρα 
µου στον Πειραιά… Μεγάλο άγχος…!! 
Η αλήθεια είναι ότι δεν µπορώ να 
µιλήσω σαν ακροατής για αυτή µου 
την εµπειρία, εποµένως δεν µπο-
ρώ να εστιάσω στην ιεραποστολι-
κή πλευρά του θέµατος. Όταν ετοι-
µάζεις µια εκποµπή, πρώτα εσύ ο 
ίδιος εµβαθύνεις στο θέµα ώστε να 

µπορέ-
σεις να το µεταφέρεις και 

στους υπόλοιπους. Η κάθε εκποµπή 
είναι ένα σχολείο για σένα τον ίδιο. 
Ραδιοκαταγραφές, διάρκεια εκπο-
µπής: εξήντα λεπτά, προετοιµασία 
σχεδόν καθηµερινή. Απαραίτητη 
προϋπόθεση: άψογη συνεργασία. 
Αν µπορούσα να ξεχωρίσω µονάχα 
κάτι για το οποίο νιώθω ευλογηµένη 
από την θητεία µου, αυτό θα ήταν το 
µάθηµα που πήρα για την αξία της 
συνεργασίας. Συνεργασία σε πολλά 
επίπεδα και µε πολλούς και διαφο-
ρετικούς ανθρώπους. Συνεργασία 
και συνεννόηση ακόµα και µε µια 
µατιά, όταν βρίσκεσαι στον αέρα και 
µε το µικρόφωνο να σε περιµένει σε 
απόσταση αναπνοής. 

Μέσα από τις Ραδιοκαταγραφές 
µαθαίνεις το πόσο σηµαντικό είναι 
να συνεργάζεσαι µε τους γύρω σου, 
µαθαίνεις να γίνεσαι υπεύθυνος για-
τί πρέπει να ετοιµάσεις πράγµατα 
στην ώρα τους. Το πρόγραµµα και 

η συνέπεια που 
αναγκάζεσαι να εξασκήσεις δεν 

είναι εφόδια που σε βοηθούν µό-
νο στην ετοιµασία µιας εκποµπής 
αλλά έχουν θετικό αντίκτυπο και 
στην προσωπική σου ζωή. Χωρίς 
πρόγραµµα και συνέπεια η ζωή γί-
νεται δύσκολος αγώνας για εµάς και 
για τους άλλους.

Όποιος θα ήθελε λοιπόν µαζί µε 
την αγωνία µιας εκποµπής να ζήσει 
και τις χαρές του ραδιοφώνου δε µέ-
νει παρά να περάσει µια βόλτα από 
τις ραδιοκαταγραφές…!

Καλή συνέχεια στις Ραδιοκατα-
γραφές!

Επιµέλεια
Όλγα Παπαδηµητρίου

πτυχ. Φιλολογίας ΕΚΠΑ
Α' Γραµµ. Β' Τµήµατος 

Χ.Φ.Ε. 2004-2006

H Χ.Φ.Ε. ΣΤΑ ΡΑ∆ΙΟΚΥΜΑΤΑ 
«Σαν ραδιόφωνο που παίζει ξεχασµένο

ερασιτέχνης στη ζωή κι όµως πηγαίνω»
Όταν µου ζητήθηκε να 
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οκαταγραφές άρχισε 
να στριφογυρί-
ζει η σκέψη στο 
µυαλό µου για 
το τι θα πρέπει 
να περιέχει αυτό 
το άρθρο… Τι θα 

H Χ.Φ.Ε. ΣΤΑ ΡΑ∆ΙΟΚΥΜΑΤΑ H Χ.Φ.Ε. ΣΤΑ ΡΑ∆ΙΟΚΥΜΑΤΑ 
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Οι «Ραδιοκαταγραφές» ξεκίνησαν 
την πορεία τους µαζί µε τον σταθµό 
της «Πειραϊκής Εκκλησίας» το 1988, 
µε την αρχική ονοµασία «Παρεµβο-
λή στα γεγονότα». Αποτελούσε το 
βήµα για επικοινωνία και διάλογο 
των νέων, σε µια Ελλάδα που τότε 
άρχιζε να δέχεται εντονότερη την 
επίδραση της Ευρωπαϊκής προο-
πτικής. Κατά την διάρκεια των ετών 
αυτών, πολλοί νέοι µε µεράκι και 
καλή διάθεση µπήκαν στον αγώνα 
να µεταδοθεί η αλήθεια για τον ορ-
θόδοξο τρόπο ζωής.

Οι αγαπητοί ακροατές κατανοούν 
ότι µια εκποµπή από ερασιτέχνες 
θα έχει ατέλειες, αλλά η οµορφιά 
µιας τέτοιας εκποµπής είναι εκεί 
ακριβώς: στον αυθορµητισµό της, 
στην διάθεση του νέου να µετα-
φέρει την αλήθεια που ζει µε την 
νεανική του φρεσκάδα, µακριά από 
τις παραµορφωµένες εκδοχές που 
ακούει πολλές φορές από τα µέσα 
ενηµέρωσης ευρείας ακροαµατικό-
τητας. Αυτό το σηµείο είναι κρίσιµο: 
πρέπει να δίνεται βήµα στους νέους 
για να µιλήσουν, να κρίνουν τα πά-
ντα κάτω από την ανόθευτη ακόµη 
µατιά τους, δίνοντας και στους νέ-
ους και στους µεγαλύτερους το µή-
νυµα ότι η ζωή µαζί µε τον Χριστό 
είναι πραγµατική ζωή και αληθινή 
χαρά. Για τον µεν νέο αυτό τον βοη-
θάει να δει ότι η Εκκλησία δεν είναι 
µόνο «για να µετανοήσεις στο πα-
ρά 5’» (όπως κάποιοι σχεδιάζουν) 
ή ένα καταφύγιο για ψυχολογικά 
κενά, ενώ για τους µεγαλύτερους 
βοηθάει στην συνειδητοποίηση ότι 
πάντα, ακόµη και σήµερα, όσο κι αν 
η κακία φαίνεται να βασιλεύει, 
υπάρχουν νέοι µε κότσια και 
πίστη. Για την επίδραση στους 
άλλους ελπίζουµε πρώτα στην 
βοήθεια του Θεού, αλλά προτού 
γίνει αυτό, η πίεση να εκφέρει 
ένας φοιτητής άποψη για διάφο-
ρα θέµατα της επικαιρότητας είναι 
ένα πολύ ισχυρό κίνητρο ώστε να 
καταρτιστεί καλύτερα, και αυτό σε 
βοηθά να χτίσεις τις απόψεις σου 

πιο συστηµατικά και τεκµηριωµέ-
να. Μέσα στην πίεση να γίνουν όλα 
αυτά, ευτυχώς που ορισµένες φορές 
κάνουµε και κάποια αστεία µεταξύ 
µας, για να φεύγει το άγχος και να 
συγκεντρωνόµαστε (µετά καλύτερα)! 

Είναι όµως ορισµένες στιγµές 
που δεν είσαι σίγουρος πόση επί-
δραση έχουν τελικά οι προσπάθει-
ες... Ακόµη και οι πιο δηµοφιλείς 
εκποµπές στο εκκλησιαστικό ραδι-
όφωνο έχουν πολύ µικρή ακροα-
µατικότητα σήµερα συγκριτικά µε 
τις εκβιασµένα χαρωπές εκποµπές 
άλλων σταθµών ή τις εκποµπές κα-
ταιγισµού πληροφοριών σε άλλους. 

Πέρα όµως από τις ακροαµατικό-
τητες και τον τρόπο που µετρώνται, 
ίσως πιο πολλή αξία έχει αυτό που 
µένει και σ’ αυτό πολύ ενθαρρυντι-
κά είναι τα µηνύµατα των ακροα-
τών, τα οποία και δίνουν δύναµη 
για να συνεχίσεις: είτε θα δεις ότι 
και κάποιον άλλο ενδιέφερε ο προ-
βληµατισµός σου για ένα κοινωνικό 
θέµα και σου ζητάει την βιβλιογρα-
φία που χρησιµοποίησες, είτε ότι 
κάποιος που ήταν σε δύσκολη θέση 
βρήκε µια σύντοµη ανάπαυλα σε 
όσα του είπες, σε ένα κρεβάτι νο-
σοκοµείου ή στο αυτοκίνητο καθώς 
οδηγούσε. 

Πολύ ενθαρρυντικό έβρισκα πάλι 
το να διαπιστώνω ότι η εκποµπή 
έχει φύγει από τα στενά γεωγραφικά 
όρια της Αττικής, ή και της Ελλάδας 
ακόµη. Μέσω ίντερνετ ή δορυφό-
ρου ακούγεται και στο εξωτερικό. 
Κάποιες στιγµές  που σαν οµάδα 
είχαµε κουραστεί οριακά για 

τις αντοχές µε τον συνδυ-
ασµό σχολής-ηχογραφή-
σεων, δεχτήκαµε σχόλιο 
στον σταθµό από το Ανό-
βερο της Γερµανίας, ή άλ-
λοτε κάποιος φίλος έκανε 
παρατηρήσεις στην εκπο-
µπή έχοντας ακούσει τις 
εκποµπές κατεβασµένες 
από το xfe.gr ως mp3, ενώ 
αυτός ήταν στο εξωτερικό 
ή στην στρατιωτική του 
θητεία. Τις φορές εκείνες 
παίρναµε θάρρος, λέγαµε θα συνε-
χίσουµε την εκποµπή, ακόµη κι αν 
ήταν µόνο για εκείνον τον ένα! Θα 
άξιζε! Βέβαια όταν τα σχόλια δεν 
είναι όπως τα περίµενες, τι να σκε-
φτείς;... Σίγουρα είναι µια προσγεί-
ωση και πίεση να προσπαθήσεις 
περισσότερο...

∆εν µπορείς να ξέρεις ποτέ ποιος 
άκουσε µια εκποµπή. Το ραδιόφωνο 
είναι ένα πολύ καλό µέσο να προ-
σεγγίσεις τον σύγχρονο άνθρωπο 
για να του µεταφέρεις όχι την δική 
σου σοφία (ε...την ποια;), αλλά στον 
βαθµό που θα ευλογήσει ο Θεός, την 
δική Του πνοή. Από σοφίες και νευ-
ρικά γέλια έχει χορτάσει.

 
Επιµέλεια:

Φίλιππος ∆ογάνης
Χηµικός Μηχανικός

Α' Γραµµ. Χ.Φ.Ε. 2004-2005
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παρατηρήσεις στην εκπο-
µπή έχοντας ακούσει τις 
εκποµπές κατεβασµένες 
από το xfe.gr ως mp3, ενώ 
αυτός ήταν στο εξωτερικό 
ή στην στρατιωτική του 
θητεία. Τις φορές εκείνες 

80
ΧΡΟΝΙΑ
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Λάβατε θέσεις!

Κατ’ αρχή θα επαναλάβω µαζί 
σας ότι η κρίση είναι παγκόσµια 
και δεν είναι αποκλειστικά ελληνικό 
φαινόµενο. Βέβαια, σε κάθε τόπο η 
κρίση έχει διαφορετική ένταση και 
οι επεµβάσεις που χρειάζονται δεν 
είναι ίδιες παντού. Η ιστορία της 
χώρας µας έχει έντονα τα χαρακτη-
ριστικά της τραγωδίας. Στα τελευταία 
εκατόν ενενήντα χρόνια το νεώτερο 
ελληνικό κράτος είδε τα σύνορά του 
να διευρύνονται και η Ορθόδοξη 
Εκκλησία, παρά τις θεαµατικές κοι-
νωνικές αλλαγές και τα ενδογενή 
προβλήµατά της, διατήρησε υψηλή 
θέση στη συνείδηση των Ελλήνων. 
Αυτή η Ελλάδα της εθνικής παλιγγε-
νεσίας και του έπους του 1940 έζησε 
παράλληλα πολλές τραγικές στιγµές. 
∆εν ήταν περιστατικό βαθύτατης 
κρίσης το «µεγαλουργόν έγκληµα» 
της 1ης Αυγούστου 1831, δηλαδή η 
βάρβαρη πυρπόληση στον Πόρο των 
δύο πολεµικών πλοίων, της φρεγά-
τας «Έλλη» και της κορβέτας «Ύδρα», 
από τον αντικαποδιστριακό τότε και 
αγανακτισµένο Ανδρέα Μιαούλη; Ο 
ήρωας αυτός του 1821 κατέστρεψε 
τα δυο πολεµικά πλοία που µε δά-
νειο, δηλαδή χρήµατα των Ελλήνων, 
είχε αγοράσει το πάµπτωχο νεόκοπο 
κράτος, αν και είχε προηγουµένως 
προσωπικά ευεργετηθεί από τον 
Καποδίστρια. Τι να πούµε για την 
πτώχευση του κράτους, όπως την 
ανήγγειλε ο Χαρίλαος Τρικούπης στη 

Βουλή την 10η ∆εκεµβρίου 1893; Να 
µην βαρυθυµήσουµε αναλογιζόµενοι 
τον καταστροφικό Ελληνοτουρκικό 
πόλεµο του 1897 και το επαχθέστατο 
δάνειο που αναγκαστήκαµε να πά-
ρουµε και αποπληρώναµε για πολ-
λές δεκαετίες; ∆εν ήταν κορυφαία η 
κρίση της µικρασιατικής καταστρο-
φής και ο ξεριζωµός ενάµισι εκα-
τοµµυρίου συνανθρώπων µας; Και 
όµως αυτό το κράτος διοργάνωσε 
µε επιτυχία τους ολυµπιακούς αγώ-
νες του 2004 και έγινε µέλος της ΕΕ 
το 1981. Το ερώτηµα αν έπρεπε να 
µπούµε στην ΕΕ ή όχι, όπως και το 
άλλο ερώτηµα, αν η ΕΕ βρίσκεται σε 
τροχιά διάλυσης, αποτελούν θέµατα 
για θεωρητικές συζητήσεις και ασκή-
σεις επί χάρτου. Είναι αλήθεια ότι 
κυρίως οι Άγγλοι ευρωσκεπτικιστές 
συχνά δρουν ως τροχοπέδη απένα-
ντι στις προσπάθειες για την ευρω-
παϊκή ολοκλήρωση. Γι αυτό αρκετοί 
διπλωµάτες, ασφαλώς υπερβάλλο-
ντας, εύχονται, σε ιδιωτικές συζη-
τήσεις, να εξέλθει η Αγγλία από την 
ευρωπαϊκή οικογένεια. Προσωπικά 
θεωρώ φυσιολογικό σύµπτωµα τις 
όποιες ενστάσεις διατυπώνονται σε 
µια ευρωπαϊκή πορεία που πρέπει 
να περάσει µέσα από διαφορετικές 
ιδεολογίες, διαφορετικές ιστορικές 
καταβολές και διαφορετικά εθνικά 
συµφέροντα. Η ενοποίηση της Ευ-
ρώπης είναι µια ιδεώδης κατάκτη-
ση που δεν έχει συντελεστεί και δεν 

είναι καν σαφές τι µορφή ακριβώς 
θέλουµε να πάρει. Τα εθνικά συµ-
φέροντα είναι ακόµα πολύ ισχυρά 
και διεκδικούν συνεχώς και σε κά-
θε ευκαιρία την αυτονοµία τους. Η 
χρονική διάρκεια και οι κόποι που 
απαιτούνται για την διατήρηση του 
κοινού παρονοµαστή, που είναι η 
ενότητα, ασφαλώς κουράζουν, κά-
ποτε απογοητεύουν και, βέβαια, 
αποκαλύπτουν ανθρώπινα λάθη και 
σκοπιµότητες που ευθύνονται είτε 
για την στασιµότητα είτε για την οπι-
σθοδρόµηση που παρατηρείται. Εκεί-
νο που πρέπει να σηµειώσω εδώ, και 
να πω µετά λόγου γνώσεως, είναι 
ότι µερικά από τα καλύτερα µυαλά 
στην Ευρώπη εργάζονται εντατικά 
για την πρόοδο της ιδέας της ευρω-
παϊκής ολοκλήρωσης και µάλιστα µε 
επιτυχία. Η εικόνα που παρουσιάζει 
σήµερα η ΕΕ είναι κάθε άλλο παρά η 
εντύπωση της διάλυσης. Υπάρχει σα-
φώς ένας κώδικας κοινά αποδεκτών 
αξιών που θεωρείται ευρύτατα ότι η 
προαγωγή τους εξαρτάται από την 
πρόοδο της ευρωπαϊκής ολοκλήρω-
σης. Αυτός ο κώδικας αποτελεί σή-
µερα τον ακρογωνιαίο λίθο της ΕΕ.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία, δεµένη µε 
την ευρωπαϊκή κοινωνία (θυµηθείτε 
πόσοι Ορθόδοξοι ζουν σε ευρωπαϊκά 
κράτη), δεν µπορεί να µείνει αµέτοχη 
στην προσπάθεια οικοδόµησης εµπι-
στοσύνης, προαγωγής των κοινών 
αξιών, διαµόρφωσης ενός υγιούς 

Συνέντευξη µε τον 
Σεβ. Μητροπολίτη Αχαΐας, 
κ. Αθανάσιο
∆ιευθυντή του Γραφείου της Αντιπροσωπείας της 
Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση

«Π»: H Κρίση που κυριαρχεί στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια και ταλανίζει ολόκλη-
ρη την Ε.Ε. έχει δυναµιτίσει τις σχέσεις µεταξύ των Κρατών - Μελών. Η εσωστρέφεια τείνει να 
κυριαρχήσει. Ακούγονται φωνές ακόµα και υπέρ της διάλυσης της Ε.Ε.. Η άποψή σας; Πιστεύε-
τε ότι η Εκκλησία µπορεί και πρέπει να ενεργοποιηθεί στην παρούσα Κρίση;

Λάβατε θέσεις! Β´ µέρος
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προβληµατισµού, και διεξαγωγής 
ενός γόνιµου διαλόγου. Το πόσο 
µπορεί να συµβάλει σε αυτή την 
προσπάθεια εξαρτάται και από το γε-
νικότερο ενδιαφέρον της και από την 
ικανότητά της να εκπαιδεύσει ικανά 
στελέχη και να ενθαρρύνει εσωτερι-
κές διεργασίες δράσης απαλλαγµένες 
από στείρα πολεµική ή ιδεολογικές 
ευρωσκεπτικιστικές κορώνες. Βεβαί-
ως η Εκκλησία σήµερα διαθέτοντας 

ένα σηµαντικό κοινωνικό απόθεµα 
ηθικής δυνάµεως και χαρισµατικών 
στελεχών µπορεί να βοηθήσει κατά 
τρόπο µοναδικό στην αντιµετώπι-
ση της κρίσεως. Όµως, στην τιτάνια 
προσπάθεια που απαιτείται δεν χω-
ράει ούτε αυταρέσκεια ούτε αυτάρ-
κεια. Κανένας δεν περισσεύει στον 
αγώνα για να στηριχθεί και ο τελευ-
ταίος συνάνθρωπός µας- όχι µόνον 
οικονοµικά αλλά και ηθικά- και να 

περάσει όσο το δυνατόν αλώβητος 
την πικρή εµπειρία της τρέχουσας 
κρίσης. Μετά από δεκατρία χρόνια 
ενασχόλησης µε τα ευρωπαϊκά θέ-
µατα παραµένω αισιόδοξος ότι η 
Εκκλησία αντιλαµβάνεται ότι ο ση-
µαντικός της ρόλος στην αντιµετώπι-
ση της κρίσης περνάει µέσα από την 
ΕΕ και την διαδικασία ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης, η οποία είναι συνε-
χώς σε εξέλιξη.

∆ιευθυντή του Γραφείου της Αντιπροσωπείας της 
Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση

«Π»:Η αλήθεια είναι ότι οι νέοι άνθρωποι, ελέω κρίσης, έχουν απογοητευθεί. Χάνουν την πίστη 
τους στην ενωµένη Ευρώπη και αποστασιοποιούνται από κάθε θεσµό συµπεριλαµβανοµένης και 
της Εκκλησίας. Τι θα τους συµβουλεύατε;

Στο κρίσιµο θέµα της απογοήτευ-
σης πολλών συνανθρώπων µας, που 
θέτετε, θυµίζω πρώτα ότι σύµφωνα 
µε τον Θουκυδίδη ο Περικλής έλε-
γε ότι όσοι δεν ασχολούνται µε την 
πολιτική δεν είναι σωστό να ισχυ-
ρίζονται ότι έχουν κάποια καλύτερη 
δουλειά να κάνουν, γιατί στην πραγ-
µατικότητα δεν έχουν καµιά δουλειά 
να ζουν στη δηµοκρατική Αθήνα! Ο 
Περικλής εννοούσε ότι η δηµοκρα-
τία επιβιώνει µε τον αγώνα και την 
ενεργό ανάµειξη στα κοινά υπεύθυ-
νων πολιτών και όχι µε την παθη-
τική στάση αποδεκτών των ωφελη-
µάτων από το δηµοκρατικό κράτος. 
Αυτό το αναφέρω, διότι η συλλογική 
συνείδηση που αποδέχεται αξίες πά-
νω στις οποίες στηρίζει τη συνοχή 
της µια κοινότητα (όπως η εκκλησι-
αστική) απαιτεί ενεργό συµµετοχή 
και αγωνιστική διάθεση εκ µέρους 
όσων αποδέχονται τις αξίες αυτές 
και, κατά συνέπεια, δεν αποστασι-
οποιούνται ή περιµένουν από τους 
άλλους να αναλάβουν πρωτοβουλί-
ες. Σας θυµίζω ότι ο Παύλος έγραψε 
στους Κορινθίους την ένθερµη παρό-
τρυνση: «γρηγορεῖτε, στήκετε ἐν τῇ 
πίστει, ἀνδρίζεσθε, κραταιοῦσθει» 
(Α΄ Κορ 16, 13). Και ακόµα, αξίζει 
να διαβάσουµε πάλιν και πολλάκις, 
ιδίως σε καιρούς χαλεπούς, τους έν-
δεκα στίχους από την προς Εφεσίους 
επιστολή του αποστόλου των εθνών, 
που αρχίζουν µε την προτροπή 
«ἐνδυναµοῦσθε ἐν Κυρίῳ» (Εφ 6, 10-

20). Για όσους ξέρουν να διαβάζουν 
η περικοπή είναι ισχυρό τονωτικό 
της ψυχής φάρµακο. Εξ άλλου, πότε 
έλειψαν οι επιτήδειοι που χρησιµο-
ποίησαν προωθηµένες µεθόδους για 
να αποπροσανατολίσουν την συλ-
λογική συνείδηση και να πετύχουν 
ιδιοτελείς σκοπούς; Λυπάµαι, διότι 
στη χώρα µας γίνεται συχνά λόγος 
για «ξένο δάκτυλο» ή για «αόρατα 
κακόβουλα κυκλώµατα ή περιβάλ-
λοντα», χωρίς να γίνεται παράλλη-
λα επαρκής αναφορά στην έλλειψη 
σοβαρής επιστηµονικής έρευνας για 
τις ρωγµές και τον τρόπο που αυτές 
δηµιουργήθηκαν σε διάφορους το-
µείς του κράτους, µάλιστα από πολύ 
παλιά. Από αυτές τις ρωγµές- που 
όχι άγνωστοι αλλά γνωστά µέλη 
της ελληνικής κοινωνίας ανεύθυνα 
άφησαν να γίνουν- το σκάφος βάζει 
νερά και φαίνεται να βυθίζεται. Αντί 
της επιστηµονικής έρευνας πολλοί 
ασχολούνται φλυαρώντας µε το τι 
γράφουν διάφορα µέσα ενηµέρωσης, 
τα οποία συχνά επιτείνουν την σύγ-
χυση µε τις ατέλειωτες ανακρίβειες 
και µε τα σήριαλ σκανδαλολογίας. Τι 
αβάσταχτος και ανεξέλεγκτος λαϊκι-
σµός! Είναι ή δεν είναι αλήθεια ότι 
οι πάντες ασχολούνται µε τα σκάν-
δαλα τα οποία, όταν η δικαιοσύνη 
τελικά αποφαίνεται γι αυτά µετά από 
χρόνια πολυέξοδης διαδικασίας, σαν 
λιµνάζοντα νερά έχουν αφήσει να 
σαπίζει η συλλογική συνείδηση και 
να αποκαθηλώνονται αξίες; Από τι 

αποστασιοποιούνται οι συνάνθρω-
ποί µας; Από τα σκάνδαλα; Εύγε και 
άριστα! Μήπως όµως αβασάνιστα 
και από οκνηρία (που ακυρώνει την 
έρευνα) ή ανευθυνότητα σκανδαλο-
θηρική ταυτίζουν τα σκάνδαλα µε 
την Ευρώπη ή την Εκκλησία; Τότε 
πλανώνται και παραπλανούν και 
άλλους µε αποτέλεσµα όλη η κοινό-
τητα, στην οποία ανήκουν τα θύµα-
τα της αβάσταχτης ελαφρότητας, να 
οδηγείται σε αδιέξοδο και σε άλογη 
αγανάκτηση. Έχουµε καταλάβει ότι 
µένοντας µόνοι στη σύγχρονη ζού-
γκλα των αγορών και των αντικρου-
όµενων συµφερόντων θα χαθούµε; 
Έχουµε ανάγκη να διατηρήσουµε 
το πνεύµα της ενότητας και να εν-
θαρρύνουµε κάθε µορφή συλλογικής 
δράσης, µε την οποία ο ένας θα συµ-
βάλει στην αναπλήρωση των κενών 
που παρουσιάζει ο άλλος. Το πρόβα-
το µόνο του το τρώει ο λύκος! Και 
κάτι ακόµα. ∆εν είναι αθέµιτο ο κα-
θένας να κοιτάζει πως θα προωθεί το 
συµφέρον του. Αυτό σηµαίνει, όµως, 
ότι το ίδιο συµφέρον είναι θεµιτό 
και υγιές να προωθείται, όταν δεν 
διακυβεύεται η εµπιστοσύνη και ο 
σεβασµός προς τον άλλον. Με την οι-
κοδόµηση εµπιστοσύνης προάγεται 
η ευηµερία όλων.

Σήµερα πολλοί στη χώρα µας και, 
νοµίζω, ιδιαίτερα στην πολύπαθη 
Αθήνα είναι δικαιολογηµένα αγανα-
κτισµένοι. Πιστεύω, όµως, όπως και 
υπεύθυνοι παράγοντες στην Ευρω-
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παϊκή Ένωση που γνωρίζω και συ-
νοµιλώ µαζί τους, ότι η πλειονότητα 
των συµπατριωτών µας έχουν επι-
δείξει αξιοσηµείωτη καρτερικότητα 
και σύνεση. Αυτό το αποδίδω στο 
ότι έχει γίνει ευρύτερα κατανοητό 
ότι χωρίς την ενωµένη Ευρώπη τα 
προβλήµατα που αντιµετωπίζει η 
χώρα µας θα ήταν σε απελπιστικό 
σηµείο αξεπέραστα. Βέβαια, δεν 
θέλω να ακυρώσω την ανάγκη για 

επαγρύπνηση και αγωνιστικότητα. 
Ο κάθε λαός πρέπει να περιφρου-
ρήσει τα εθνικά του συµφέροντά µε 
γνώση και σύνεση αξιοποιώντας το 
καλύτερο έµψυχο υλικό που διαθέ-
τει. Λίγο-πολύ όλοι αναγνωρίζουµε 
πόσες ευκαιρίες και πόσα ικανά 
πρόσωπα διασπαθίστηκαν κατά τις 
τελευταίες δεκαετίες στην ανεύθυνη 
προσπάθεια εξυπηρέτησης κοµµα-
τικών, συντεχνιακών ή ατοµικών 
συµφερόντων. Η διακεκριµένη επί-
δοση αναξίων ανθρώπων µάς έχει 
σηµαδέψει ανεξίτηλα ως λαό της 
Ευρώπης. 

Λυπάµαι πολύ αναλογιζόµενος 
ότι τα επίχειρα της πολύχρονης κα-
τρακύλας πληρώνουν σήµερα στον 
τόπο µας κυρίως οι νέοι άνθρωποι. 
Η συµβουλή που δίνω, σε όσους 
θέλουν να ακούσουν, είναι να µην 
παραδοθούν στην αποχαύνωση της 
απραξίας ή την ηττοπάθεια της αδι-
αφορίας, αλλά να εκµεταλλευτούν 
κάθε στιγµή που διαθέτουν και να 
βρουν τρόπους απόκτησης και δι-
εύρυνσης εµπειρίας που θα τους 
είναι χρήσιµη, όταν το κλίµα αυτό 
στη χώρα µας αναστραφεί, σε τρία 
ή τέσσερα χρόνια από τώρα. Τότε 
θα µπορέσουν να τρέξουν µε όλες 
τους τις δυνάµεις. Το σύνθηµά µου: 

λάβατε θέσεις! Το βέβαιο είναι ότι η 
αγανάκτηση πρέπει να µετασχηµατι-
σθεί σε γόνιµη οργή που, όµως, δεν 
θα ακυρώσει την δηµιουργικότητα 
και την πίστη ότι µόνο µε συστη-
µατικό αγώνα, µε γνώση, σύνεση 
και συγκροτηµένη συλλογική προ-
σπάθεια θα ανατραπεί η σηµερινή 
κατάσταση. Προσοχή στο σύγχρονο 
δίδυµο τεράτων, την Σκύλλα και την 
Χάρυβδη, δηλαδή τον λαϊκισµό και 

την εθνοκαπηλία, που βρυχώνται 
απειλητικά! 

Για την αποστασιοποίηση από την 
Εκκλησία, που µε ρωτάτε, έχω να ση-
µειώσω απλά ότι ουδέποτε υποστή-
ριξα ότι η υποκρισία, ο καριερισµός, 
ο οπορτουνισµός, η εκµετάλλευση, 
η απαιδευσία και άλλα παρόµοια 
έλειψαν από το χώρο της. Οµολο-
γουµένως όλα αυτά «τα µπουµπού-
κια του κακού» είναι αποθαρρυντικά 
και αποκρουστικά, ιδίως για νέους 
ανθρώπους. Μήπως όµως δεν είναι 
επιπόλαιο και άδικο, αν όχι διαβο-
λικό, να καταγράφονται λεπτοµερώς 
τα όσα απαράδεκτα και θλιβερά συµ-
βαίνουν στην Εκκλησία και να µην 
γίνεται αντιληπτή η µαρτυρία χιλιά-
δων ανθρώπων, είτε κληρικών είτε 
λαϊκών, οι οποίοι µε αυταπάρνηση, 
σεµνότητα, διακριτικότητα, πίστη, 
τιµιότητα και σταθερότητα διακη-
ρύσσουν παντοιοτρόπως µε τον βίο 
και την πολιτεία τους ότι η Εκκλη-
σία είναι ένα Σώµα που επιβιώνει 
δυο χιλιάδες χρόνια τώρα όχι µε τα 
σκάνδαλα που προκαλεί η ανθρώπι-
νη αδυναµία, αλλά µε την αγιαστι-
κή Χάρη της Παναγίας Τριάδος; Με 
την Χάρη αυτή διασώζεται αιώνες 
τώρα η πίστη στο Σωτήρα Χριστό, 
διατηρείται αναµµένη η ελπίδα και 

φανερώνεται η αγάπη, την οποία 
έχει τόση ανάγκη ο κόσµος για να 
ζήσει. Επιτρέψτε µου να παραφρά-
σω εδώ την ερώτηση του νεαρού 
Ναθαναήλ στον Φίλιππο (Ιω. 1. 46) 
λέγοντας: είναι δυνατό να προκύψει 
κάτι καλό από την Εκκλησία σήµερα; 
Η απάντηση, χωρίς περισπούδαστα 
επιχειρήµατα δικανικών ασκήσεων, 
είναι τα λόγια του Φιλίππου προς 
τον Ναθαναήλ: «ἔρχου καί ἴδε». Κι 

αν δεις τις αποτυχίες και τα έργα της 
δικής µου αδυναµίας, αγαπητέ µου, 
µην κοντοσταθείς, µην γυρίσεις την 
πλάτη στην Εκκλησία. Προχώρησε 
πιο πέρα, αν θέλεις προσευχήσου για 
την αναξιότητά µου, κατά το µέτρο 
της πνευµατικής σου δυνάµεως, και 
θα ανακαλύψεις µε τον ένα ή τον άλ-
λο τρόπο ότι η Εκκλησία µε πολλούς 
άξιους και ηρωικούς εργάτες της 
είναι πιο δυνατή από τις συνθήκες 
της ανθρώπινης µιζέριας, της εµπά-
θειας και του θανάτου. Όπως είπε ο 
Ιησούς στον Πέτρο: «πύλαι ἅδου οὐ 
κατισχύσουσιν αὐτῆς» (Ματθ. 16, 
18). Αυτή η πίστη στη δύναµη της 
Εκκλησίας κατά των δυνάµεων της 
φθοράς και της απελπισίας, που µε 
στηρίζει προσωπικά χρόνια τώρα, µε 
κάνει να συνεχίζω τον αγώνα µου 
µέσα και όχι έξω από την Εκκλησία. 
Περισσότερα από την προσωπική 
αυτή κατάθεση δεν µπορώ να πω.

Ευχαριστώ για τις µελετηµένες 
ερωτήσεις σας και για τον χώρο που 
διαθέσατε για να δηµοσιεύσετε τις 
απαντήσεις µου.

Επιµέλεια:
Αλέξης Βλάχος

∆ικηγόρος, MSc

Η Ορθόδοξη Εκκλησία, δεµένη µε την ευρωπαϊκή κοινωνία 
(θυµηθείτε πόσοι Ορθόδοξοι ζουν σε ευρωπαϊκά κράτη), δεν 
µπορεί να µείνει αµέτοχη στην προσπάθεια οικοδόµησης εµπι-
στοσύνης, προαγωγής των κοινών αξιών, διαµόρφωσης ενός 
υγιούς προβληµατισµού, και διεξαγωγής ενός γόνιµου διαλόγου.
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«Σ’ Αγαπώ θα πει σού δίνω µέσα µου χώρο…» 

Σ’ αγαπώ! Και θέλω να ανοίξω διάπλατα την πόρτα της καρδιάς µου, 
για να Σε χωρέσει!
Ναι! Να Σε χωρέσει όπως ακριβώς είσαι!
Θέλω, θέλω να κατοικήσεις στην καρδιά µου…!
Με πιστεύεις;
Όµως, να…, νιώθω την καρδιά µου τόσο βαριά, τόσο γεµάτη…
∆εν διαθέτει χώρο για τίποτα άλλο.
Νιώθω πως θα σπάσει, πως δεν θα αντέξει…
Μα, Σ’ αγαπώ! Και θέλω να Σε συναντώ µέσα µου και γύρω µου!
Πρέπει επιτέλους να βρω το σωστό κλειδί που ανοίγει την καρδιά µου…
Θέλω να ψάξω, να βρω λιγάκι χώρο και για Σένα..!
Μα, όχι! Όχι! Αυτό δεν γίνεται! 20 χρόνια τώρα δεν έχω δει µε µάτια καθαρά και ορθάνοιχτα τι 
κρύβεται µέσα µου…
Μόνο από µια µικρή-µικρή χαραµάδα βγαίνει καµιά φορά ένα φως τόσο σκοτεινό, που δεν 
αντέχεται!
Με τυφλώνει και µε κρατά µακριά από τον τόπο της καρδιάς…
Πόσο φοβάµαι να ανοίξω την καρδιά µου…
Πόσο φοβάµαι να αντικρίσω τι κρύβει…
Πρέπει όµως... πρέπει να ψάξω!
Σ’ αγαπώ και θέλω να Σε χωρέσω…

Μου ‘χαν πει πως «αν θέλεις να βρεις τρόπο να εισβάλεις στην καρδιά σου, ένα είναι το κλειδί: 
Αυτογνωσία». 
Φτάνω λοιπόν στο κατώφλι της…
Μια αποπνικτική οσµή και µια δυνατή σκοτεινή σκιά θέλει πάλι να µε αποµακρύνει.
Στέκοµαι όµως! Πρέπει και θέλω να φτάσω.
Και να ‘µαι τώρα µπροστά σε αυτό που αποκαλώ καρδιά...
Βρωµιά, δυσωδία, σκόνη…! Πώς να αντέξεις εδώ µέσα, Θεέ µου;
Παλεύω όµως, παλεύω να δω τι καλύπτει αυτή η παχιά σκόνη...
Και να, ξεπροβάλλει ένα γιγαντόσωµο και αγέρωχο «Εγώ», και λίγο πιο κει ξεµυτίζει η «Ζήλεια», 
και παραπέρα η «Υπερηφάνεια», η «Κατάκριση».
Χώρος για Σένα... πουθενά! Ούτε µια τόση δα γωνίτσα…
Θυµώνω… κλαίω…
Κάνω τα χέρια µου γροθιές και χτυπάω το Εγώ µου.
Πόσο βαθιά έχει ριζώσει; Στέκεται ατίθασο, αµετακίνητο.
Πονάω, Θεέ µου! Πονάω πολύ! Αιµορραγώ…
Βλέπεις, τα χέρια µου, αυτά που έχουν τη δύναµη να παίρνουν τα καρφιά και να Σε σταυρώνουν 
κάθε στιγµή, τώρα να είναι τόσο αδύναµα να σταυρώσουν, να µατώσουν τον εγωισµό µου…
Τα βλέπεις όµως, τα βλέπεις να υψώνονται και να σε παρακαλούν να τους δώσεις δύναµη, 
υποµονή και επιµονή να καθαρίσουν την καρδιά µου και να την απαλλάξουν από κάθε τι που 
της στερεί την ευωδιά της, από κάθε τι που της κλέβει την οµορφιά της…

Γιατί, Σ’ αγαπώ θα πει… δεν Σου δίνω απλά χώρο µέσα στην καρδιά µου..
Αλλά, Σου την παραδίδω ολόκληρη,
Θεέ µου..

Επιµέλεια
Μαρία Παπαδηµητρίου
Φοιτ. Φιλολογίας ΕΚΠΑ

Σ’ Αγαπώ θα πει 
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Μια στιγµή … 
θα συγκατατεθεί ο καιρός;1

-∆ε βαριέσαι… que sera sera! ∆εν εί-
µαι ακόµα έτοιµος για κάτι τέτοιο. Θα το 
κάνω, αλλά όταν θα το ευνοούν και οι 
συνθήκες. Άλλωστε και η Σοφία αυτό 
λέει... Συµφωνεί ότι είναι παρακινδυ-
νευµένο να το επιχειρήσω.

-Σού έχω πει τόσες φορές ότι µε αυτή 
σου τη στάση απέναντι σε κάθε κατά-
σταση το µόνο που καταφέρνεις είναι να 
παραµένεις στο ίδιο σηµείο. Έγκλειστος 
στο καβούκι σου, τού λέει από την άλ-
λη η Ελευθερία.

Τρικυµία στο µυαλό του Παύλου. 
Υπάρχουν φορές που πραγµατικά 
πιστεύεις ότι καρδιά και µυαλό εί-
ναι ευθείες παράλληλες: σηµείο το-

1 Στίχος από το Μονόγραµµα του Οδ. 
Ελύτη παραλλαγµένος ως προς τη 
στίξη του.

µής κανένα. Και ανάµεσα στις δύο 
αυτές παράλληλες ευθείες κείται η 
ανασφάλεια, η αβεβαιότητα, ο φό-
βος. Γέννηµά τους; Η παθητικότητα, 
η αναβλητικότητα, η δικαιολογία, το 
αδιέξοδο. 

Κάνοντας µια αναδροµή στο πα-
ρελθόν µας θα συναντήσουµε πολλές 
φορές τους εαυτούς µας, «κεκαλυµ-
µένους» από το τεράστιο πέπλο της 
δικαιολογίας, να µην µπορούµε –ή 
εν τέλει και να µην επιδιώκουµε- να 
κινηθούµε πουθενά παρά στον επί-
σης κεκαλυµµένο µικρόκοσµό µας. 
Θέλω να το κάνω, αλλά δε νοµίζω ότι 
έχει έρθει η σωστή στιγµή· θέλω να της 
το πω, αλλά νοµίζω ότι δεν είµαι ακόµα 
έτοιµος· θα τολµούσα να εκφράσω την 
άποψή µου, αλλά δεν ήταν ευνοϊκό το 
κλίµα· θέλω να ξαναπροσπαθήσω, αλλά 
δε νοµίζω ότι είναι ακόµα κατάλληλες 
οι συνθήκες…

Και πράγµατι· η «κατάλληλη στιγ-
µή» µπορεί να µην είχε ή να µην έχει 
έρθει. Ή, πάλι, µπορεί και να ήρθε 
αλλά εµείς να κλείσαµε «άθελά µας» 
τα µάτια µας. ∆εν ήταν για να γίνει… 
no timing! Θα δοθούν κι άλλες ευκαι-
ρίες, µην άγχεσαι, µη σε «παίρνει από 
κάτω», δικαιολογήσαµε τον εαυτό 
µας. Πληµµύρισαν τα χέρια µας από 
χαρτάκια µε τους αριθµούς µας στη 
σειρά αναµονής...και όταν η σειρά 
µας έφτανε, το χαρτάκι έπεφτε για 
ακόµα µια φορά στον κάδο... και πάλι 
απ’ την αρχή!

Το ζήτηµα, όµως, είναι το τι θα 
κάνουµε ούτως ώστε να δράσουµε 
όχι µόνο προκειµένου να πραγµα-
τοποιήσουµε µεµονωµένα τα «θέλω» 
µας, αλλά προκειµένου να δηµιουρ-
γήσουµε εµείς τις κατάλληλες συν-
θήκες για να λάβουν αυτά τα «θέλω» 
σάρκα και οστά.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ
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Και µπορούµε να ξεκινήσουµε 
αναλογιζόµενοι ότι πλαστήκαµε ελεύ-
θεροι να σχεδιάζουµε εµείς την κάθε 
µας κίνηση, να κάνουµε τις δικές µας 
επιλογές. ∆ε γεννηθήκαµε πιόνια, 
εξαρτηµένα από τη στρατηγική ενός 
φιλόδοξου «παίκτη» και κινούµενα 
στα περιορισµένα αριθµητικά «κου-
τάκια» µιας σκακιέρας. «Ζητείτε και 
δοθήσεται» µας λέει. Αλλά ζητείτε! 
Πλαστήκαµε για να ζητήσουµε εν λό-
γοις και εν έργοις, αλλά περάσαµε σ’ 
ένα δικό µας «εν σιωπή». Εν σιωπή 
λόγων, έργων και... πόθου. Εν σιωπή 
πίστης. Απ’ το προσ-εύχοµαι κρατή-
σαµε το εύχοµαι ενώ την αίτηση την 
κάναµε παρ – αίτηση.

«Έχει ο Θεός» λέµε και εφησυχα-
ζόµαστε... τελικά, όµως, πότε έχει ο 
Θεός, τι έχει ο Θεός και για ποιον 
έχει ο Θεός; Και τι ζητά Αυτός από 

εµάς; Να τα «αφήσουµε» ή να αφε-
θούµε σ’ Εκείνον; Αφήνοµαι στον 
Θεό σηµαίνει ότι εναποθέτω τη ζωή 
µου ολόκληρη στο θέληµά Του και 
ότι εµπιστεύοµαι χωρίς όρια και δι-
σταγµούς την απροσµέτρητη αγάπη 
Του. Έτσι µε τη χάρη Του µπορώ να 
αποκωδικοποιήσω το κάθε «τυχαίο» 
γεγονός όχι ως αδιάφορη συγκυρία 
αλλά ως πρόσκληση· ως πρόσκληση 
σε µια πρό-κληση. Οι προκλήσεις 
όµως προϋποθέτουν δύναµη για να 
αντιµετωπιστούν και η δύναµη δεν 
είναι πάρα χάρισµα. Χάρισµά Του.

Αντιξοότητες στη ζωή µας, βέβαια, 
υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρ-
χουν. Το ζήτηµα είναι η δική µας 
διακριτική -πάντοτε- στάση απέναντι 
σ’ αυτές, οι επιλογές µας για να τις 
αµβλύνουν και η πρόθεσή µας να τις 
υπερβούµε. Η µεγάλη αναµέτρηση, το 

µεγάλο µας στοίχηµα είναι να κατορ-
θώσουµε να πιστέψουµε συνειδητά 
ότι είµαστε συνεργοί Θεού, εποµέ-
νως, όταν αυτό το κάτι που τόσο πο-
λύ λαχταρούµε δεν γίνεται πραγµατι-
κότητα, µπορεί να µην είναι θέληµά 
Του. ∆ικός µας στόχος άλλωστε είναι 
η ταύτιση των θεληµάτων, όσες θυσί-
ες και πόνους και αν συνεπάγεται… 
Από εκεί και έπειτα όµως η καλώς 
νοούµενη αυτή «ολοκληρωτική» µας 
πίστη δε σηµαίνει ότι θα αποτελεί και 
το ακλόνητο έρεισµα της δικής µας 
απραξίας απέναντι σε µια «αντίξοη 
συνθήκη». Γιατί αντίξοη συνθήκη 
είναι καµιά φορά και ο ίδιος µας ο 
εαυτός. Οι αδυναµίες µας. Οι µικρό-
τητές µας. Τα τρωτά µας που θέλου-
µε να αποκρύψουµε επικαλούµενοι 
τις κοινωνικές, οικονοµικές ή άλλες 
δυσκολίες, αποφεύγοντας να «κοιτά-
ξουµε τον καθρέφτη µας». 

Μπορούµε τελικά να αντιµετωπί-
σουµε την όποια δυσχέρεια ως εφαλ-
τήριο για δηµιουργία, για βελτίωση, 
για αλλαγή, για εξέλιξη, για πρόοδο; 

Τρικυµία στο µυαλό του Παύ-
λου. Ο φάρος φωτίζει τα πέλαγα. Το 
φως του ανακλά µεσ’ στο σκότος. 
Μας δίνει το σήµα ότι υπάρχει η 
στεριά. ∆ε φωτίζει απλώς µα εκπέ-
µπει τα λόγια: Ἐν παντί εὐχαριστεῖτε, 
για τα εύκολα και για τα δύσκολα, 
για τα ευχάριστα και για τα δυσάρε-
στα ! Γενηθήτω το θέληµά Σου, και 
στα εύκολα και στα δύσκολα, στα 
ευχάριστα και στα δυσάρεστα! Και 
αν διασκευάσουµε τον στιχουργό: Η 
Αγάπη µόνο ξέρει και δεν το `χει µυ-
στικό, πώς λύνουνε χωρίς µαχαίρι το 
γόρδιο δεσµό2… 

Επιµέλεια:

Σοφία Μπουγά
φοιτ. Φιλοσοφικής Σχολής ΕΚΠΑ

Αθηνά Χαραλάµπους
φοιτ. Νοµικής Σχολής ΕΚΠΑ

2 Παραλλαγµένος στίχος από το 
τραγούδι «Η αγάπη ίσως ξέρει» του 
Ν. Πορτοκάλογλου 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ
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Τρεις επιλογές ζωής απέναντι 
στη σηµερινή κατάσταση

Με δεδοµένα αυτά επανερχόµα-
στε ξανά στα υπαρξιακά ερωτήµα-
τα· ποιος είµαι, τι θα κάνω; Ποιος 
είµαι εγώ σήµερα; Είµαι µόνο ο 
νέος που θα δυσκολευτώ επειδή η 
Ελλάδα είναι σε κρίση αυτήν την 
περίοδο; Ένας άνθρωπος της ηλικί-
ας µου, το πιο εύκολο είναι να σας 
καλοπιάσει. Να σας κολακεύσει και 
να αρχίσει να στεναχωριέται για 
το πόσο δυσκολεµένοι είσαστε και 
πόσο δύσκολα τα βγάζετε πέρα και 
για το ότι φταίει ο ίδιος και η δική 

του γενιά για αυτήν τη κατάσταση. 
Τα πράγµατα είναι έτσι και χειρό-
τερα. Αλλά όποιος πει να ξεκινήσει 
µε αυτόν τον τρόπο, εγώ σκέπτοµαι 
ότι πρέπει να τον δείτε ύποπτα. Το 
ερώτηµα είναι, υπάρχουν θέµατα 
επιβίωσης; Σαφέστατα ναι. Τα 
υποτιµούµε; Όχι. Τι θα κάνουµε 
µπροστά σε αυτό; Άλµα. Ανάπτυ-
ξη. ∆ηµιουργία. Τι σηµαίνει αυτό; 

Σηµαίνει ότι µπροστά στη κα-
τάσταση που είναι δοσµένη σή-
µερα, υπάρχουν οι εξής επιλογές: 
πρώτον του βουλιάγµατος, που 
σηµαίνει «τι να κάνουµε, έτσι εί-
ναι οι καταστάσεις» και να πάµε να 
βρίσκουµε φίλους που είναι στην 

αντίστοιχη βουλιαγµένη κατάστα-
ση µαζί µας και να πίνουµε Freddo 
µαζί τους και να κλαίµε για τη µοί-
ρα µας. Και µετά να πηγαίνουµε 
στη γιαγιά, να της ζητήσουµε κάτι 
από τη σύνταξή της. Αυτό είναι µια 
λύση. Βούλιαγµα. Τούτη τη στιγµή 
όποιος θέλει δικαιούται να έχει το 
άλλοθι του βουλιάγµατος, Το δικαι-
ούµαστε. Αυτό είναι κάτι το οποίο 
είναι πολύ φυσικό. Αυτονόητο, τα 
πράγµατα είναι πολύ δύσκολα, χά-
λια. Αλλά βέβαια οι ενήλικοι που 
κοιτάζουν τους νέους και λένε « 
καηµένα παιδιά και εσείς σήµερα 

τι κάνετε και πώς να τα βγάλετε 
πέρα», είναι οι ίδιοι που περη-
φανευόντουσαν και έλεγαν «εγώ 
ξεκίνησα µε τίποτα, ξυπόλητος 
ήµουν, τίποτα δεν είχα και όµως τα 
κατάφερα». Το έχετε ακούσει αυτό 
καµιά φορά; Άραγε γιατί κάποιος 
που περηφανεύεται για το πώς τα 
κατάφερε ενώ ήταν ξυπόλητος ή 
είχε δυσκολίες και ήταν αυτοδη-
µιούργητος µπορεί και σε κοιτάζει 
λες και είσαι καηµένος που και εσύ 
έχεις να παράγεις; Όλα αυτά είναι 
ένα στοιχείο το οποίο µπορούµε 
να έχουµε ως άλλοθι για να µην 
µας κατηγορήσει κανείς.

Μια δεύτερη κατηγορία για να 

µην βουλιάξουµε, είναι να γίνουµε 
αγανακτισµένοι. Είναι πολύ κα-
λύτερο το να θυµώσω, το να κάνω 
κάτι από το να σκύψω το κεφάλι 
και να πεθάνω. Τι σηµαίνει αυτό; 
Σηµαίνει να µου φταίνε όλοι. Οι 
καταστάσεις, οι πολιτικοί… ∆υστυ-
χώς είναι πιο δύσκολα τα πράγ-
µατα. Άρα αν πάω µόνο µε όρους 
αγανάκτησης, θα πηγαίνω, θα 
ξεσηκώνοµαι, θα φωνάζω θα ενα-
ντιώνοµαι -πού είναι πολύ καλύ-
τερο από το να βουλιάζω- αλλά στο 
«ποιος είµαι», «τι κάνω», «ποιος θα 
είµαι», ακόµη απάντηση δεν έχει 

υπάρξει. Απλώς, αντί να τα βάζω 
µε την µοίρα µου, µου φταίνε κά-
ποιοι άλλοι, Είναι καλό αυτό; Είναι 
δικαιολογηµένο; Ναι, όµως λέµε 
ότι έχουµε να σκεφτούµε κάτι πε-
ρισσότερο. Έχουµε να σκεφτούµε 
ότι έξω και από την αγανάκτηση, 
υπάρχει η δηµιουργία.

Τρίτη στάση. ∆ικαιούµαστε 
να είµαστε δηµιουργικοί. ∆ι-
καιούµαστε να υπερβούµε την 
αγανάκτησή µας, όχι να µην τη 
νοιώσουµε. Να την υπερβούµε, 
που σηµαίνει να απαντήσουµε µε 
άλλους όρους, τι µπορεί να δώσει 
νόηµα στη ζωή µας. Τι µπορώ να 
κάνω παρ’ όλα αυτά. Κάποιος θα 

Η υπαρξιακή αγωνία 
του σύγχρονου ανθρώπου

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. 

H χειρότερη αµαρτία, δεν είναι το όποιο κακό κάναµε, η χειρότε-
ρη αµαρτία είναι να µη ζήσουµε την οµορφιά που δικαιούµαστε. 
Υπάρχει πολύ οµορφιά. Μέσα µας, γύρω µας, παντού. Αυτήν 
την οµορφιά, αν δε τη ζήσουµε, κινδυνεύουµε να είµαστε τόσο 
βαριά αµαρτωλοί, που δε θα παίρνουµε είδηση το τι χάνουµε. 

B΄ µέρος
"Η οµορφιά που δικαιούµαστε να ζήσουµε"
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πει, και θα έχει δίκιο, «τώρα τι 
µας λες; Εµείς ζοριζόµαστε, δε ξέ-
ρουµε τι θα κάνουµε και εσύ µας 
λες για δηµιουργικότητα και τι θα 
πετύχουµε;». Ναι, αυτό λέω. Γιατί 
όσο περνάει ο καιρός, αυτό που 
αισθάνοµαι είναι ότι χειρότερη 
αµαρτία, δεν είναι το όποιο κακό 
κάναµε, η χειρότερη αµαρτία είναι 
να µη ζήσουµε την οµορφιά που 
δικαιούµαστε. Υπάρχει πολύ οµορ-
φιά. Μέσα µας, γύρω µας, παντού. 
Αυτήν την οµορφιά, αν δε τη ζή-
σουµε, κινδυνεύουµε να είµαστε 
τόσο βαριά αµαρτωλοί, που δε θα 
παίρνουµε είδηση το τι χάνουµε. 
Έχουµε να αναρωτηθούµε για αυτό 
το δικαίωµα στην οµορφιά; Πώς θα 
το παράγουµε; Πώς θα το υπερα-
σπιστούµε; Εδώ είναι το ερώτηµα 
που τίθεται προς τους νέους. Τι 
σηµαίνει αυτό λοιπόν; Να µπούµε 
ξανά λοιπόν στη δυνατότητα και 
να πούµε ότι υπάρχει το «δικαίωµα 
στην οµορφιά». Όχι το δικαίωµα 
στη µιζέρια. Εάν πούµε ότι µας 
φταίει κάποιος άλλος, τότε πάµε 
στο «δικαίωµα της µιζέριας» που 
ο άλλος φταίει.

Η προσωπική µας ευθύνη
Έχουµε να µιλήσουµε για την 

προσωπική ευθύνη και είναι µέσα 
στις υπαρξιακές µας στάσεις αυτό. 
Τι σηµαίνει η προσωπική µου ευ-
θύνη; Ότι εγώ φταίω για όλα; Τότε 
θα πρέπει να είµαι καταθλιπτικός. 
Άρα τι σηµαίνει προσωπική ευθύ-
νη; 

Προσωπική ευθύνη σηµαίνει, 
όχι υπαιτιότητα-ευθύνη, αλλά 
εξουσία. Οι θέσεις ευθύνης είναι 
οι θέσεις εξουσίας. Εποµένως η 
δυνατότητά µου να παίρνω την 
ευθύνη της ζωής µου, είναι το να 
έχω την εξουσία του δικού µου 
εαυτού, να ορίσω τη ζωή µου. 
Παίρνοντας την προσωπική ευθύ-
νη δεν κατηγορώ τον εαυτό µου, δε 
µου φταίει ο εαυτός µου, αλλά µου 
είναι µια δυνατότητα να πάω πιο 
πέρα. Άρα συµφέρει να έχω την 
ευθύνη του εαυτού µου και έτσι 
µέσα στα πλαίσια αυτά της προ-
σωπικής ευθύνης να πούµε ποιοι 
θέλουµε να είµαστε. Και λέγοντας 
ποιοι θέλουµε να είµαστε έχουµε 
να επιλέξουµε και µε ποιους θέ-

λουµε να είµαστε. Γιατί επιλέγω το 
ποιος είµαι διαλέγοντας και τους 
ανθρώπους µε τους οποίους θα 
είµαι. Γιατί διαµορφώνω το πε-
δίο µου. Όταν διαλέγω σύντροφο, 
δε διαλέγω απλώς µε ποιον θα 
περνάω κάποια ώρα, µε ποιον θα 
κάνω έρωτα, µε ποιον θα είµαι τα 
σαββατοκύριακα. Περνάω άποψη 
και επιλέγω το ποιος θα είµαι εγώ. 
Αποφασίζω το πλαίσιο µέσα στο 
οποίο θα βρίσκοµαι. […] 

Μπαίνουµε λοιπόν στο «ποιοι 
είµαστε» και «τι θέλουµε» να πετύ-
χουµε, ποια ταυτότητα θα δώσου-
µε, µπαίνουν ερωτήµατα. ∆εν ήταν 
δοσµένα τα πράγµατα σήµερα, 
όπως ήταν στο παρελθόν. Τα πράγ-
µατα είναι πολύ ανοιχτά. Μπαίνει 
ερώτηµα λοιπόν ποιος θα είµαι, 
µε ποιον θα συσχετιστώ ποιες 
είναι οι αξίες τις ζωής µου, είναι 
σηµαντική η αγάπη; Για ποιον λό-
γο; Ποιες είναι οι αξίες της ζωής 
µου; Γιατί λέγονται αξίες; Γιατί να 
µην τις αµφισβητήσω; Ποια είναι 
η σχέση µου µε το Θεό; Ποια είναι 
η πίστη µου; Είναι απλώς µία αντί-
ληψη; Είναι µια ιδεολογία ή είναι 
ένα πρόσωπο; Πώς σχετίζοµαι µαζί 
του; Μαλώνω µαζί του; Τα βρίσκω; 
Ό,τι µου δώσανε το παίρνω όπως 
είναι και το αφήνω για πάντα; Πώς 
βρίσκοµαι εγώ στο διάβα της ζωής 
µου; Θα είµαι ο ίδιος πάντοτε; Αν 
θέλω να είµαι σταθερός στις αξίες 
µου και στον εαυτό µου, πρέπει 
διαρκώς να αλλάζω. Υπάρχει η 
δυνατότητα να µείνω σταθερός 
ο ίδιος εάν δεν αλλάζω διαρκώς; 
Πώς θα καταξιώσω τον εαυτό µου; 
Θα αλλάζω αρνούµενος τον εαυτό 
µου; Για πέστε µου θυµάστε τον 
Ηράκλειτο, τον παππού µας; Τι έλε-
γε αυτός; Τα πάντα ρει. Από πού 
το έβγαλε; Κοιτάζοντας τα ποτάµια. 
Κοιτάζοντας τα ποτάµια, έβγαλε το 
«τα πάντα ρει» και είπε το πολύ 
όµορφο, ότι κι αν µπεις στα ίδια 
ποτάµια, διαφορετικά νερά θα σε 
βρέξουν. Για να κρατηθούµε εµείς, 
δεν µπορούµε να επαναλαµβάνου-
µε τα ίδια. Έχουµε να διαλέξουµε 
λοιπόν ανάµεσα στην υπαρξια-
κή κατάθλιψη, στην υπαρξιακή 
αγωνία. «Υπαρξιακή κατάθλιψη», 
µπαίνω στα γνώριµα, επαναλαµ-
βάνοµαι. ∆εν υπάρχει έκπληξη 

στη ζωή µου και βαριέµαι. Είναι 
τα πάντα διαµορφωµένα. «Υπαρ-
ξιακή αγωνία» σηµαίνει ότι ανα-
προσδιορίζοµαι, µπαίνω διαρκώς 
σε καινούργιες καταστάσεις. Κάνω 
διαρκώς update του εαυτού µου. 
Για να µπορέσω να κρατηθώ σε 
λειτουργικότητα κάνω διαρκώς 
αναβαθµίσεις. Και σηµαίνει ότι 
έχω να ανακαλύψω πολλά καινούρ-
για πράγµατα. 

Η οµορφιά που δικαιούµαστε 
να ζήσουµε

∆ε θα παύσω να λέω ότι τούτη 
τη στιγµή, έχουµε µια συναρπα-
στική ζωή να ζήσουµε. Άλλοθι 
που αφορούν τα οικονοµικά, την 
πατρίδα, τους γονείς τα παιδικά 
µας χρόνια, το DNA µας, τις κατα-
στάσεις, υπάρχουν. Εµείς τα ζούµε 
καθηµερινά αυτά. ∆εν περιµένα-
µε την κρίση για να τα ζήσουµε. 
Ανθρώπους που έχουν καρκίνο 
έχουµε ζήσει πάρα πολλούς. Άρα 
ζούµε το θάνατο καθηµερινά. Αν-
θρώπους που έχουν ένα παιδί µε 
ειδικές ανάγκες, ζούµε καθηµερινά. 
Έχουν τη δυνατότητα, το άλλοθι 
για να βουλιάξουν, για να σταµα-
τήσει η ζωή τους εκεί. Ανθρώπους 
που έχουν καταστραφεί οικονο-
µικά, δεν περιµέναµε την κρίση, 
υπήρχαν και πιο πριν. Τους έχουµε 
ζήσει. Ανθρώπους που έχουν δει 
τους γάµους τους ή τις σχέσεις 
τους να διαλύονται, τους έχουµε 
δει, τους έχουµε ζήσει. Σε όλους 
αυτούς κάθε µέρα όλοι αυτοί είναι 
που µας δίνουν το κουράγιο και 
τη δύναµη. Αυτοί οι άνθρωποι µε 
τους οποίους έχουµε συνεργαστεί, 
µας έχουν µάθει ότι πέρα από τα 
προβλήµατα, υπάρχουν οι λύσεις. 
Και πέρα από τις δυσκολίες υπάρ-
χει πρόκληση να είσαι δηµιουργι-
κός και να παράγεις ζωή. Η επιβί-
ωση είναι δύσκολη αλλά είναι και 
λίγη. Το σηµαντικό είναι η ζωή και 
η οµορφιά που δικαιούµαστε να 
ζήσουµε. Σας ευχαριστώ.

Αποµαγνητοφώνηση:
Παναγιώτης Γεωργίου

Επιµέλεια:
Παναγιώτης Φαραντάτος
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Πάντα µια επίσκεψη στην ακρι-
τική Ελλάδα προσφέρει έντονες 
συγκινήσεις. Θες το τοπίο, θες η 
ζεστασιά και οι φιλόξενες καρδιές 
των ανθρώπων, θέλεις ο Έβρος -στην 
περίπτωσή µας- που χαράσσει υδά-
τινο σύνορο ανάµεσα σε Ελλάδα και 
Τουρκία. Όλα συνηγόρησαν, ώστε 
το ταξίδι της Χ.Φ.Ε. το τριήµερο της 
25ης Μαρτίου στη Θράκη να είναι 
πλούσιο σε εµπειρίες και συναισθή-
µατα.

Η µεγάλη συντροφιά µας ξεκίνησε 
την Παρασκευή 22/3 το απόγευµα 
από την Αθήνα και το «Ελ. Βενιζέ-
λος» µε προορισµό τη νύµφη του 
Θρακικού Πελάγους, την Αλεξαν-
δρούπολη. Πρώτος σταθµός µας 
µετά τη σύντοµη πτήση ο ναός του 
Αγίου Βασιλείου, όπου ο εφηµέριος 
π. Χαρίτων µάς υποδέχτηκε µε πολ-

λή αγάπη και µάς προσέφερε την 
πλούσια φιλοξενία του. Στη συνέχεια 
παρακολουθήσαµε την ακολουθία 
των Α’ Χαιρετισµών και η πρώτη 
µέρα στη Θρακική γη έληξε µε την 
τακτοποίησή µας στην Κατασκήνω-
ση της µητροπόλεως στη Μάκρη, 
εκεί όπου φιλοξενηθήκαµε καθ’ όλη 
τη διάρκεια της εκδροµής µας.

Το πρωί του Σαββάτου ξεναγηθή-
καµε στην Παναγία του Έβρου –το 
µοναστήρι που βρίσκεται δίπλα στην 
κατασκήνωση- στο χώρο της µονής, 
στα εργαστήρια αγιογραφίας, ψηφι-
δωτού και ραπτικής και πήραµε την 
ευχή της Γερόντισσας. 
Εκεί συναντήσαµε την 
κα Χαρά Νικοπούλου 
και το σύζυγό της κ. 
Ιωάννη Φριτζαλά, οι 
οποίοι αναπτύσσουν 
πλούσια εθνική δράση 
στην τόσο ευαίσθητη 
περιοχή της Θράκης 
και µάς συνόδευσαν 
την υπόλοιπη µέρα. 

Η διαδροµή µας στη 
γη του Έβρου ξεκίνησε 
από τις Φέρρες, όπου 
επισκεφθήκαµε την 
Παναγία την Κοσµο-
σώτηρα, το µεγαλύτε-
ρο τοπικό προσκύνη-
µα και στη συνέχεια 
κατευθυνθήκαµε προς 
τον ορεινό όγκο της 
Ροδόπης και τα Πο-
µακοχώρια. Καθ’ οδόν 
η κα Νικοπούλου µάς 
µιλούσε για την ιδιαι-
τερότητα της περιοχής, 
την κατάσταση που 
επικρατεί λόγω του 
έντονου µουσουλµανι-
κού στοιχείου, την ανάγκη στήριξης 
των Ελλήνων και την συντονισµένη 
προσπάθεια που πρέπει να αναλη-
φθεί για την αποτροπή της τουρκι-
κής επιβουλής εις βάρος της Θράκης 
–προβλήµατα άγνωστα σ’ εµάς στην 

τόσο «µακρινή» Αθήνα. 
 Αφού περάσαµε αρκετά χωριά, 

φθάσαµε στο Μεγάλο ∆έρειο. Γνω-
ρίσαµε την κα. Χρυσούλα, την µο-
ναδική χριστιανή κάτοικο του χω-
ριού και όλοι µαζί ψάλλαµε το «Τῇ 
Ὑπερµάχῳ» και τον Εθνικό Ύµνο 
στην εκκλησία του Μεγάλου ∆ερεί-
ου που λειτουργεί ελάχιστες φορές 
το χρόνο. Το µεσηµέρι φάγαµε στην 
ταβέρνα του ποµάκου Χασάν, όπου 
ακολούθησε γλέντι µε παραδοσια-
κούς χορούς και τραγούδια. 

Επόµενος σταθµός µας η Κο-
µοτηνή. Αφού επισκεφθήκαµε και 

πήραµε την ευχή του Μητροπολίτη 
Μαρωνείας και Κοµοτηνής κ. Πα-
ντελεήµονα, φθάσαµε στην «Κιβωτό 
της ∆όµνας Βιζβίζη» ένα «πνευµα-
τικό σχολείο» που ίδρυσαν ο Ιωάν-
νης Φριτζαλάς και η Χαρά Νικοπού-

Εξόρµηση στους ακρίτες 
της Θράκης µας
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λου, φέρει το όνοµα της οµώνυµης 
ηρωίδας του 1821 και αναπτύσσει 
πλούσιο εθνικό και θρησκευτικό 
έργο. Εκεί πραγµατοποιήσαµε µια 
µικρή γιορτή για την 25η Μαρτίου 
για τα παιδιά και τους γονείς που 
είχαν µαζευτεί. Αργά το απόγευµα 
επιστρέψαµε στην Αλεξανδρούπολη. 
Επισκεφθήκαµε το Μητροπολίτη κ. 
Άνθιµο, ο οποίος µάς υποδέχθηκε 
και µάς φιλοξένησε µε πολλή αγάπη, 
και κατόπιν το Χριστιανικό Κέντρο 
Νεότητας της περιοχής. Μετά από 
µια σύντοµη βόλτα στην παραλία 
της πόλης επιστρέψαµε στην Κατα-
σκήνωση.

Κυριακή της Ορθοδοξίας. Μετά 

τον εκκλησιασµό µας στον Άγιο 
Αλέξανδρο Φερρών κατευθυνθή-
καµε προς τα σύνορα του νοµού 
Έβρου µε πρώτο προορισµό µας το 
όµορφο Σουφλί. Εκεί ξεναγηθήκαµε 
στο ιδιαίτερο Μουσείο µετάξης που 
υπάρχει και µάθαµε για τη σηροτρο-
φία, µια παραγωγή που για πάρα 
πολλά χρόνια αποτελούσε τον κύριο 
οικονοµικό αιµοδότη της περιοχής. 
Το µεσηµέρι µάς βρήκε στο ∆ιδυµό-
τειχο, την πόλη που στεφανώνεται 
από το βυζαντινό κάστρο, όπου και 
γευµατίσαµε. Στη συνέχεια κατευ-
θυνθήκαµε προς το ακριτικό φυλά-
κιο των Καστανεών. Ακολούθησε 
ενηµέρωση για την αποστολή του 
φυλακίου από ανώτερο αξιωµατικό 
της περιοχής και µάς δόθηκε η ευ-
καιρία να δούµε από το παρατηρη-
τήριο την Ανδριανούπολη, να τρα-
γουδήσουµε στους στρατιώτες που 
υπηρετούν εκεί και να φύγουµε µε 
τονωµένο το εθνικό µας φρόνηµα. 

Επόµενος προορισµός µας η Ορε-
στιάδα και η «Θεία Οικοδοµή», το 
πνευµατικό κέντρο της περιοχής. 
Εκεί επαναλάβαµε τη γιορτή µας, 

την προβολή και τα τραγούδια που 
είχαµε ετοιµάσει για τους ανθρώ-
πους της χριστιανικής κίνησης που 
µε πολλή χαρά µάς υποδέχθηκαν και 
φύγαµε παίρνοντας τα δώρα και τα 
κεράσµατά τους. Στη συνέχεια προ-
σκυνήσαµε τα λείψανα του Αγίου Σε-
ραφείµ του Σάρωφ στη Μητρόπολη 
∆ιδυµοτείχου, πήραµε την ευχή του 
Μητροπολίτη κ. ∆αµασκηνού και 
έπειτα το δρόµο της επιστροφής για 
την τελευταία βραδιά στη φιλόξενη 
Κατασκήνωση της Μάκρης. 

Ανήµερα του Ευαγγελισµού, µετά 
τον εκκλησιασµό µας, επιβιβαστήκα-
µε στο αεροπλάνο µε προορισµό την 
Αθήνα. Το τέλος της εξόρµησής µας 
στην Θράκη µπορεί να αποτελέσει 
την αρχή για ενδυνάµωση της σχέ-
σης µας µε την περιοχή αυτή της 
πατρίδας µας. Οι ακρίτες µάς χρει-
άζονται. Σύντοµα θα ξαναγυρίσουµε! 

Επιµέλεια:
 ∆ήµητρα Τζάφα

Φοιτ. Τµήµ. Εκπαίδευσης & Αγω-
γής στην Προσχολική Ηλικία ΕΚΠΑ
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Συµβαίνουν...

ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟ∆ΟΞΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΙΜΒΡΟ
Όπως γνωστοποίησε ο εκπρόσωπος των Μειονοτικών Βακουφίων στην Κεντρική ∆ιεύ-
θυνση Βακουφίων της Τουρκίας, Λάκης Βίγκας, ο οποίος ενηµερώθηκε για το θέµα από τον 
υπουργό Παιδείας της Τουρκίας Ναµπί Αβτζί, εγκρίθηκε η άδεια λειτουργίας ελληνορθόδοξου 
δηµοτικού σχολείου στην Ίµβρο. Η άδεια είχε υποβληθεί πέρυσι από µέλη των κοινοτήτων 
της Ίµβρου. Σηµειώνεται ότι τα σχολεία στην Ίµβρο έκλεισαν το 1964, αφού προηγουµένως 
η τουρκική κυβέρνηση απαγόρευσε τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στα σχολεία αυτά.

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟ ΤΑΞΙ∆Ι ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ
Ένα ηλεκτρονικό ταξίδι στον άγνωστο κόσµο του Βυζαντίου θα έχουν πλέον την ευκαιρία να πραγµα-

τοποιούν οι ενδιαφερόµενοι µέσα από την νέα ηλεκτρονική πλατφόρµα του Ευρωπαϊκού Κέντρου 
Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνηµείων (ΕΚΒΜΜ). Με το πρόγραµµα αυτό, το ΕΚΒΜΜ 
επιδιώκει τη δηµιουργία ενός διαδικτυακού πολυχώρου, ελεύθερα προσβάσιµου, ο οποίος θα 
αποτελέσει βασική πηγή πληροφόρησης για τον Βυζαντινό πολιτισµό για κάθε πολίτη, εκπαι-
δευτικό, µαθητή ή φοιτητή διεθνώς. To πρόγραµµα θα λειτουργεί και στα αγγλικά, έτσι ώστε 
να υπάρχει επίσηµη και πιστοποιηµένη πληροφόρηση σε όλο τον κόσµο για τον Βυζαντινό 
πολιτισµό. 

Περισσότερα στο: http://www.exploringbyzantium.gr

ΠΡΩΤΙΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΥΡΟ ΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΚΟΝΙ§
ΚΗΣ ∆ΙΚΗΣ ELSA MOOT COURT COMPETITION
Η Νοµική Σχολή Αθηνών και συγκεκριµένα ο Τοµέας ∆ιεθνών Σπουδών µε σχετική ανακοίνωσή του ενηµερώνει πως η οµάδα προ-
πτυχιακών φοιτητών της Νοµικής Σχολής κατέκτησε την πρώτη θέση στον ευρωπαϊκό γύρο του διεθνούς διαγωνισµού εικονικής 
δίκης ELSA Moot Court Competition on World Trade Organization Law (EMC2), ο οποίος διοργανώνεται για ενδέκατη συνεχή 
χρονιά. Η Νοµική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών συµµετέχει φέτος για πρώτη φορά σε αυτό το διαγωνισµό και η οµάδα της 
αποτελείται από τους προπτυχιακούς φοιτητές κ. Μαρία Κώτση, Νικόλαο Μακρυγιάννη, Αικατερίνη Νικολάου και Αικατερίνη Χα-
ραρά, ενώ πολύτιµη υποστήριξη παρείχε η προπτυχιακή φοιτήτρια κ. Σοφία Γκόκα. Η οµάδα προετοιµάστηκε 
υπό την επιστηµονική επίβλεψη και καθοδήγηση του εκλεγµένου λέκτορα κ. Αναστάσιου Γουργουρί- νη, 
συνεπικουρούµενου από την προπτυχιακή φοιτήτρια κ. Φωτεινή-Ελένη Οικονοµοπούλου και τη 
µεταπτυχιακή φοιτήτρια κ. Έλενα-Μαρία Μαυροµµάτη.
Ο πρώτος ευρωπαϊκός γύρος του φετινού διαγωνισµού EMC2 πραγµατοποιήθηκε στην Cluj-
Napoca (Ρουµανία) στις 20-24 Μαρτίου ενώ ο παγκόσµιος τελικός γύρος διεξήχθη στις αρχές 
Μαΐου 2013 στην έδρα του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου στη Γενεύη.



ΜΙΑ ΝΕΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ¶ΠΟΜΠΗΙΑ· ΑΝΑΤΕΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
Στο Ντεµρέ της Τουρκίας αρχαιολόγοι ξεσκεπάζουν σιγά-σιγά ένα τεράστιο δείγµα βυ-
ζαντινών αρχαιοτήτων. Τον 4ο αιώνα µ.Χ. ένας αρχιεπίσκοπος µε το όνοµα Νικόλαος 
µεταµόρφωσε τα Μύρα, τη µεσογειακή πόλη που τώρα ανήκει σε εδάφη τουρκικά, σε 
µια χριστιανική πρωτεύουσα. Μετά από 800 χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων η 
πόλη ήταν πόλος έλξης χριστιανών, εξαφανίστηκε κάτω από 18 µέτρα λάσπης από τον 

διπλανό ποταµό Μύρο. Αλλά τώρα, 700 χρόνια αργότερα, η πόλη εµφανίζεται ξανά χάρη 
στους αρχαιολόγους. Από το 2009 άρχισαν οι αρχαιολόγοι να βγάζουν δείγµατα µιας µε-

γάλης πόλης και πριν λίγους µήνες ολοκληρώθηκε η ανασκαφή ενός µικρού παρεκκλησιού, 
το οποίο, λόγω του ότι ήταν «σφραγισµένο» µέσα στην λάσπη, διατηρήθηκε ανέπαφο.

Στον έναν τοίχο υπάρχει χαραγµένος ένας σταυρός που δηµιουργεί ένα «παράθυρο» από το οποίο 
περνά το φως και µέσα από την πλευρά του τοίχου εµφανίστηκε µια τοιχογραφία πολύ σπάνια για τα δεδοµένα 
των Τούρκικων ανασκαφών. Η τοιχογραφία είναι δίµετρη και απεικονίζει την δέηση· έχει τον Χριστό στην µέση και 
τον Ιωάννη και την Παναγία εκατέρωθεν να κρατούν και οι δύο επιγραφές µε χωρία από την Καινή ∆ιαθήκη. Αυτό 
που υπολογίζουν οι αρχαιολόγοι σύµφωνα µε δηµοσίευµα των New York Times είναι ότι πιθανώς να υπάρχει µια 
ολόκληρη πόλη η οποία σώζεται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση όπως ακριβώς η Ποµπηία.
Εκτός από την εκκλησία, βγαίνουν σιγά-σιγά στο φως ένα ρωµαϊκό αµφιθέατρο και τµήµατα του λιµανιού της πό-
λης, τα οποία έχουν βρεθεί ένα εργαστήριο βαφής και µια συναγωγή από τον 5ο αιώνα. Αξίζει να σηµειωθεί πως 
σύµφωνα µε το ρεπορτάζ της εφηµερίδας η τουρκική κυβέρνηση αγοράζει τη γη από τους πολίτες για να συνεχίσει 
τις ανασκαφές και να εµποδίσει την αρχαιοκαπηλία.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΜΠ
Να ανοίξουν τα φτερά τους και να κατακτήσουν την κορυφή επιθυµούν φοιτητές του ΕΜΠ που προετοιµάζονται για τον ∆ιεθνή 
∆ιαγωνισµό Αεροδιαστηµικής. Θα κατασκευάσουν ένα µικρό µοντέλο αεροσκάφους. Φοιτητές της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών 

του ΕΜΠ προετοιµάζονται πυρετωδώς για τον ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµό Αεροδιαστηµικής που θα διεξαχθεί τον Αύγουστο 
στην Πορτογαλία. Η οµάδα, που ιδρύθηκε το 2007, αποτελεί µέλος του ευρύτερου Ευρωπαϊκού Συλλόγου Φοιτη-

τών Αεροδιαστηµικής, ο οποίος έχει ως αποστολή να συνδέσει τους φοιτητές από διάφορα πανεπιστήµια της 
Ευρώπης µεταξύ τους, καθώς και µε την αγορά εργασίας.
Το 2013 βρίσκει τους φοιτητές της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ να προετοιµάζονται πυρετω-
δώς για τον ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµό Αεροδιαστηµικής «Air Cargo Challenge».
Συγκεκριµένα, έχουν επιφορτιστεί µε το έργο να κατασκευάσουν ένα µικρό µοντέλο αεροσκάφους, το οποίο 
έχει σκοπό τη µέγιστη άρση φορτίου. 

ΑΝΑΓΚΑΣΤΗΚΑΝ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΚΤΗΡΙΟ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ
Σε επιστροφή στη ρωµαίικη κοινότητα του γραφείου του Υπουργείου Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Τουρκίας στο Ορτάκιόι 
(Μεσοχώρι) αναγκάσθηκε ουσιαστικά η τουρκική κυβέρνηση προκειµένου να µην προχωρήσει η ∆ίκη στο Ευρωπαϊκό 
∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων ( Ε∆Α∆), στο οποίο είχε αποτανθεί η ελληνική κοινότητα της Πόλης, καθώς η 
δίκη που ξεκίνησε το 2003 για την επιστροφή του κτηρίου στην ίδια δεν είχε αποτέλεσµα.
Το κτήριο αυτό λειτουργούσε ως σχολείο για τη ρωµαίικη κοινότητα του Ορτάκιόι. Το 1985, όµως, µε την αιτιολογία 
ότι ο αριθµός των µαθητών του ήταν ανεπαρκής, κατασχέθηκε από τον ∆ήµο του Ορτάκιόι και αποφασίστηκε να 
κατεδαφιστεί προκειµένου να µετατραπεί σε πάρκο. Παρά τα αρχικά αυτά σχέδια, το κτήριο δεν κατεδαφίστηκε αλλά 
παρέµεινε επί χρόνια εγκαταλελειµµένο και πριν από τρία µόλις χρόνια παραχωρήθηκε στο Υπουργείο ΕΕ της Τουρκίας, 
το οποίο, αφού προχώρησε στις απαραίτητες επισκευές, άρχισε να το χρησιµοποιεί.

Η ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΕΙΝΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΑ 20 ΟΜΟΡΦΟΤΕΡΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Μία ακόµη «διάκριση» γνώρισε η Ακρόπολη. Γιατί το CNN την κατέταξε στα κορυφαία οµορφότερα µνηµεία στον 
κόσµο. Το CNN λοιπόν αποφάσισε να φτιάξει µία λίστα µε τα µουσεία εκείνα που θεωρεί πιο όµορφα, κατατάσσο-
ντας στο Νο 2 την Ακρόπολη, πίσω από το ναό της Ανγκόρ, το κύριο τουριστικό αξιοθέατο της Καµπότζης.
Στο σχετικό κείµενο επισηµαίνεται πως το αρχαίο ελληνικό µνηµείο είναι µαγευτικό, είτε περπατά κανείς στο βράχο 
όπου βρίσκεται, είτε το θαυµάζει κάτω από αυτόν. Στη λίστα συµπεριλήφθηκαν ακόµη η αρχαία πόλη Μπάγκαν στο 
Μιανµάρ, τα νησιά Γκαλαπάγκος, το Εθνικό πάρκο Γκόρεµε στην Καππαδοκία, ο Μεγάλος Κοραλιογενής ύφαλος της Αυστρα-
λίας, οι πυραµίδες της Γκίζας στην Αίγυπτο, το Εθνικό πάρκο Ράπα Νουί στη Χιλή, το Πάρκο Σερενγκέτι στην Τανζανία, το Φρούριο 
της Σιγκιρίγια στη Σρι Λάνκα, το λιµάνι της Τουλούµ στο Μεξικό, η Βενετία και η πόλη Βαλέτα στη Μάλτα.
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«Πορευθέντες µαθητεύσατε πά-
ντα τὰ ἔθνη …» (Ματθ. 28: 19), «ἔσε-
σθέ µοι µάρτυρες ἕως ἐσχάτου τῆς 
γῆς» (Πραξ. 1: 8). Αὐτὲς οἱ σαφεῖς 
ἐντολὲς τοῦ Κυρίου µας ἐδόθησαν 
πρὸς τοὺς ἁγίους Ἀποστόλους καὶ 
δι’ αὐτῶν πρὸς τοὺς διαδόχους 
τους, τοὺς Ἐπισκόπους τῆς Ἐκκλη-
σίας. Σὲ κάποια ἄλλη περίπτωση 
ὁ Κύριος ἀπευθυνόµενος σὲ ἕνα 
εὐρύτερο κύκλο ἀκροατῶν Του, 
τοὺς εἶπε: «ὑµεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ 
κόσµου … ὑµεῖς ἐστὲ τὸ ἅλας τῆς 
γῆς» (Ματθ. 5: 14, 13). Κι ἀκόµη 
διεκήρυξε: «πᾶς οὖν ὅστις ὁµο-
λογήσει ἐν ἐµοὶ ἔµπροσθεν τῶν 
ἀνθρώπων, ὁµολογήσω κἀγὼ ἐν 
αὐτῷ ἔµπροσθεν τοῦ πατρός µου 
τοῦ ἐν οὐρανοῖς» (Ματθ. 10: 32). 
Ὅλα αὐτὰ τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ 
φανερώνουν ὅτι ἐντολή Του πρὸς 
ὅλους ἀνεξαιρέτως τοὺς χριστια-
νοὺς εἶναι ἡ διάδοση τῆς ἀληθείας 
Του. Αὐτὴ ἡ διάδοση – µετάδοση 
τῆς ἀληθείας τοῦ Χριστοῦ ὀνοµά-
ζεται (ἐπειδὴ εἶναι) ἱερὰ ἀποστολή: 
ἱεραποστολή. 

Σύµφωνα µὲ τὴν θεολογία τῆς 
Ἐκκλησίας µας στὸ πρόσωπο τοῦ 
Κυρίου µας συνυπάρχουν καὶ τὰ 
τρία ἀξιώµατα τῆς Π. ∆ιαθήκης (τὸ 
βασιλικό, τὸ προφητικὸ - διδακτικὸ 
καὶ τὸ ἀρχιερατικό) γι’ αὐτὸ καὶ θε-
ωρεῖται ὡς ὁ κατ’ ἐξοχὴν Χριστὸς 
(=κεχρισµένος) Κυρίου (=τοῦ Θεοῦ). 
Στὰ ἀξιώµατα αὐτὰ συµµετέχουν 
ὅλοι οἱ βαπτιζόµενοι καὶ χριόµε-
νοι µὲ τὸ ἅγιο Μῦρο χριστιανοί. 
Γι’ αὐτὸ καὶ ἔχουν δικαίωµα (ἀλλὰ 
καὶ ἱερὴ ὑποχρέωση) νὰ τὰ καλ-
λιεργοῦν καὶ ἀναπτύσσουν κατὰ 
τὸ µέτρο ποὺ τοὺς τὰ χορηγεῖ τὸ 
Πνεῦµα τὸ Ἅγιον. Κατὰ συνέπεια 
ἡ διδαχὴ τῆς χριστιανικῆς πίστεως 

ἀπὸ τοὺς γονεῖς στὰ παιδιά τους, 
ἀπὸ τοὺς δασκάλους στοὺς µαθη-
τές τους, ἀπὸ κάθε χριστιανὸ πρὸς 
τὸν συνάνθρωπό του, θεµελιώνεται 
στὴν µετοχὴ στὸ διδακτικὸ ἀξίωµα 
τοῦ Χριστοῦ παντὸς χριστιανοῦ (λα-
ϊκοῦ καὶ κληρικοῦ σὲ διαφορετικό, 
βεβαίως, βαθµό).

Ἡ διάδοση-µετάδοση τῆς χρι-
στιανικῆς πίστεως γίνεται καὶ µὲ 
λόγια καὶ µὲ ἔργα, δι’ ὅλης τῆς 
ὑπάρξεώς µας καὶ ὄχι µόνον διὰ 
τῶν λόγων µας. Βέβαια, ἡ ἔµπρα-
κτη τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Χρι-
στοῦ καὶ ἡ συνεπὴς ἐκκλησιαστικὴ 
ζωὴ ἐπηρεάζουν περισσότερο καὶ 
ἐντονώτερα ἀπὸ τὰ λόγια, ἀπὸ τὶς 
συµβουλὲς καὶ τὶς ὑποδείξεις µας 
τοὺς συνανθρώπους µας. Ἡ βιω-
µένη χριστιανικὴ πίστη ἐµπνέει 
τὸν ἄλλο ἄνθρωπο. Παρόλα αὐτά, 
κατὰ τὴν διδασκαλία τοῦ Κυρίου 
µας, ὅταν τὰ ἔργα τῶν διδασκάλων 
δὲν συµφωνοῦν µὲ τὰ λόγια τους, 
τότε πρέπει νὰ τηροῦµε µόνον τὰ 
σύµφωνα µὲ τὸ θέληµά Του λόγια, 
«κατὰ δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν µὴ ποι-
εῖτε· λέγουσι γάρ, καὶ οὐ ποιοῦσι» 
(Ματθ. 23: 3).

Τὸ κίνητρο τῆς ἱεραποστολῆς 
εἶναι ἡ ἀγάπη µας πρὸς τοὺς 
ἄλλους ἀνθρώπους, ποὺ δὲν γνω-
ρίζουν καὶ δὲν γεύονται τὴν ζωὴ 
κοντὰ στὸν Χριστό. Πόσο ἐκφρα-
στικὰ ὁµολογοῦσε ὁ ἅγιος Συµεὼν 
ὁ Νέος Θεολόγος αὐτὴν τὴν ἀλή-
θεια: «οὐ κέρδος ἡγοῦµαι τὸ µόνος 
σῴζεσθαι οὐδὲ χωρὶς ὑµῶν δοξά-
ζειν θέλω τὸν Θεόν»1 (δὲν θεωρῶ 
κέρδος τὸ νὰ σωθῶ µόνος µου, οὔτε 
θέλω νὰ δοξάζω τὸν Θεὸ στὴν µέλ-
λουσα ζωὴ χωρὶς ἐσᾶς) ! Γι’ αὐτὸ 
καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος χαρακτη-
ρίζει τὴν ἱεραποστολὴ ὡς ἀνάγκη 

γιὰ τὸν ἴδιο («ἀνάγκη γάρ µοι ἐπί-
κειται», δηλ., µὲ ἀναγκάζει, µὲ ὑπο-
χρεώνει). Ὁ προσφάτως κοιµηθεὶς 
π. Θεόφιλος Ζησόπουλος, ἱδρυτὴς 
τῆς Ἀδελφότητος «Λυδία» συνήθιζε 
νὰ λέει: «ἐὰν δώσουµε στὸν ἄνθρω-
πο τὸν Θεὸ τοῦ δίνουµε τὸ πᾶν» καὶ 
θεωροῦσε τὴν ἱεραποστολὴ ὡς τὴν 
µεγαλύτερη φιλανθρωπία2.

Τὸ χρέος τῆς ἱεραποστολῆς δὲν 
εἶναι κάτι ποὺ ἀνακαλύψαµε τὰ νε-
ώτερα χρόνια, ἀλλὰ ὑπάρχει ἀπὸ 
τὶς πρῶτες ἡµέρες τῆς ἐπὶ γῆς 
ἱδρύσεως τῆς Ἐκκλησίας, ἀπὸ τὴν 
ἐποχὴ τῶν ἁγίων Ἀποστόλων καὶ 
τῶν πρώτων χριστιανῶν. Στὸ βι-
βλίο τῶν Πράξεων διαβάζουµε ὅτι 
ἁπλοὶ λαϊκοὶ χριστιανοί («ἄνδρες 
Κύπριοι καὶ Κυρηναῖοι») ἱδρύουν 
τοπικὲς Ἐκκλησίες καὶ µάλιστα 
αὐτὴν τῆς Ἀντιοχείας! (Πραξ. 11: 
20). Τὸ πνεῦµα αὐτὸ διατηρεῖται 
στὴν Ἐκκλησία καθ’ ὅλη τὴν δι-
άρκεια τοῦ Βυζαντίου καὶ φθάνει 
µέχρι τὶς ἡµέρες µας.

Στὰ χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας 
µιὰ φλογισµένη ἀπὸ ἀγάπη ψυχή, 
ὁ ἅγιος Κοσµᾶς ὁ Αἰτωλός, ἀνέλαβε 
νὰ εὐαγγελισθεῖ ἕνα µεγάλο µέρος 
τοῦ ὑποδούλου Ἑλληνισµοῦ. Μι-
µητής του µετὰ τὴν παλλιγγενεσία 
τῆς Ἑλλάδος ὑπῆρξε ὁ ἱεροµόνα-
χος Εὐσέβιος Ματθόπουλος στὴν 
δράση καὶ στὴν ὁσιακὴ βιοτὴ τοῦ 
ὁποίου ὀφείλεται τὸ νεώτερο χρι-
στιανικὸ κίνηµα τῆς πατρίδος µας. 
Ἕνα ἔργο µὲ πλουσία τὴν εὐλογία 
τοῦ Θεοῦ καὶ µὲ χαριτόβρυτους 
καρποὺς ποὺ µέχρι σήµερα ἐµπνέει 
καὶ καθοδηγεῖ πλῆθος ἀνθρώπων 
στὴν ἀναζήτησι καὶ εὕρεσι τοῦ «πο-
λύτιµου µαργαρίτη».

Ἰ.Κ. Ἀγγελόπουλος

ΤῸ ΧΡEΟΣ ΤΗΣ IΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
«ἐὰν γὰρ εὐαγγελίζωµαι, οὐκ ἔστι µοι καύχηµα· 
ἀνάγκη γάρ µοι ἐπίκειται· 
οὐαὶ δέ µοί ἐστιν ἐὰν µὴ εὐαγγελίζωµαι» 
(Α’ Κορ. 9: 16)



Πατέρων
Η φωνή των

«Οι Χριστιανοί δεν διακρίνονται των 
άλλων ανθρώπων, ούτε κατά την πα-
τρίδα, ούτε κατά τη φωνή, ούτε κατά 
τα ήθη και τα έθιμα. Διότι ούτε σε ιδι-
αίτερες πόλεις κατοικούν, ούτε διαφο-
ρετική γλώσσα χρησιμοποιούν, ούτε 
διαφορετικό βίο ζουν. Η διδασκαλία 
τους δεν είναι εφεύρεση πολυπραγμό-
νων ανθρώπων, ούτε προΐστανται 
συστημάτων όπως μερικοί 
φιλόσοφοι. 
Κατοικούν πόλεις Ελ-
ληνικές ή και άλλων 
εθνών, όπως έτυχε ο 
κλήρος στον καθένα 
και ακολουθούν τα 
τοπικά ήθη και έθιμα 
ως προς την ενδυμα-
σία και την τροφή και 
την υπόλοιπη ζωή τους, 
αποδεικνύουν όμως ομο-
λογουμένως θαυμαστή και 
παράδοξη την ζωή και την 
πολιτεία τους. Πατρίδες κα-
τοικούν τις δικές τους αλλά 
σαν να είναι πάροικοι. 
Συμμετέχουν σε όλα ως πολίτες και 
υπομένουν τα πάντα ως ξένοι. Κάθε 
ξενιτιά είναι πατρίδα τους και κάθε 
πατρίδα τους είναι ξένη γι’ αυτούς. 
Παντρεύονται όπως όλοι, αλλά ποτέ 
δεν εγκαταλείπουν τα παιδιά τους. 
Τράπεζα κοινή έχουν, αλλά τη θεω-
ρούν αγία. Έχουν και αυτοί σάρκα αλλά 
δεν ζουν κατά τη σάρκα. Ζουν στη γη 
αλλά συμπεριφέρονται σαν να μένουν 

από το ορατό σώμα. Και οι Χριστιανοί 
φαίνεται ότι είναι μέσα στον κόσμο, 
αλλά η θεοσέβειά τους μένει αόρατη. 
Μισεί την ψυχή η σάρκα και την κατα-
πολεμεί χωρίς να αδικείται από αυτήν, 
αλλά μόνο διότι εμποδίζεται από την 
ψυχή να απολαμβάνει τις ηδονές. Μι-
σεί και τους Χριστιανούς ο κόσμος 
χωρίς να αδικείται, αλλά μόνο διότι 
αντιτάσσονται στις ηδονές. 
Η ψυχή αγαπά τη σάρκα και τα μέλη 
που τη μισούν. Και οι Χριστιανοί 
αγαπούν τους ανθρώπους που τους 
μισούν. 
Η ψυχή είναι κλεισμένη μέσα στο 
σώμα, αλλά αυτή συγκρατεί το σώμα. 
Και οι Χριστιανοί κατέχονται και φρου-
ρούνται υπό του κόσμου, αλλά αυτοί 
συνέχουν και διατηρούν τον κόσμο. 
Ενώ είναι αθάνατη η ψυχή, σε φθαρ-
τή σκηνή κατοικεί. Και οι Χριστιανοί 

ζουν ανάμεσα σε φθαρτά 
πράγματα, ελπίζοντας 
και περιμένοντας την 
αφθαρσία των ουρανών. 
Ενώ ταλαιπωρείται και 
βασανίζεται η ψυχή με τα 
υλικά πράγματα, αυτή όλο 
και γίνεται καλύτερη. Και 
οι Χριστιανοί ενώ τιμω-
ρούνται και κολάζονται, 
αυτοί όλο και περισσότε-
ροι γίνονται. 
Σε τέτοια κατάσταση το-
ποθέτησε τους Χριστια-
νούς ο Θεός, από την 

οποία δεν επιτρέπεται σε αυτούς να 
παραιτηθούν.»

Β.Ε.Π., τομ. 2, σ. 253.
Επιμέλεια

Μ. Α. 
φοιτ. Ιατρικής Σχολής Αθηνών

* γράφει ο Ερμείας του 2ου αιώνα 
στον Διόγνητο

στον ουρανό. Πείθονται και υπακούουν 
στους καθορισμένους νόμους αλλά με 
την ενάρετη ζωή τους νικούν τους 
νόμους. 
Όλους ανεξαιρέτως τους αγαπούν 
και σχεδόν από όλους διώκονται. 
Αγνοούνται και κατακρίνονται. Θα-
νατώνονται και ζωοποιούνται. Ζουν 
λιτά σαν να είναι πτωχοί, αλλά τους 
άλλους ελεούν πλούσια. Τα πάντα 
στερούνται και τους περισσεύουν τα 
πάντα. Ατιμώνονται και μέσα στις 
ατιμίες δοξάζονται. Ενώ κακοπαθούν 
χαίρονται σαν να παίρνουν ζωή. 
Από τους Ιουδαίους πολεμούνται ως 
εχθροί και από τους Έλληνες καταδιώ-
κονται και την αιτία του μίσους τους 
δεν μπορούν να την εξηγήσουν ούτε 

οι ίδιοι οι διώκτες 
τους. 

Για να το πούμε 

με απλά λόγια ότι είναι η ψυχή μέσα 
στο σώμα το ίδιο είναι οι Χριστιανοί 
μέσα στον κόσμο. Η ψυχή είναι σπαρ-
μένη μέσα σε όλα τα μέλη του σώμα-
τος και οι χριστιανοί μέσα σε όλες τις 
πόλεις του κόσμου. Και κατοικεί μεν η 
ψυχή στο σώμα, αλλά δεν είναι σωμα-
τική. Και οι Χριστιανοί κατοικούν στον 
κόσμο αλλά δεν είναι κοσμικοί.
Ενώ είναι αόρατη η ψυχή, φρουρείται 

Προς Διόγνητον επιστολή*

Για να το πούμε με απλά λόγια ότι 
είναι η ψυχή μέσα στο σώμα το ίδιο 
είναι οι Χριστιανοί μέσα στον κό-
σμο. Η ψυχή είναι σπαρμένη μέσα 
σε όλα τα μέλη του σώματος και οι 
χριστιανοί μέσα σε όλες τις πόλεις 
του κόσμου. Και κατοικεί μεν η 
ψυχή στο σώμα, αλλά δεν είναι σω-
ματική. Και οι Χριστιανοί κατοικούν 
στον κόσμο αλλά δεν είναι κοσμικοί.

Οι 
Χριστιανοί…
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∆ραστηριότητες∆ραστηριότητες∆ραστηριότητες∆ραστηριότητες∆ραστηριότητες∆ραστηριότητες

13 Ιανουαρίου, Πραγµατοποιήθηκε Θεία Λειτουργία 
στο παρεκκλήσι του Αποστόλου Παύλου, Καρύτση 14.
Στη συνέχεια ακολούθησε πρωινό και κοπή της βασι-
λόπιτας της Χ.Φ.Ε. στο εντευκτήριό του 4ου ορόφου.

19 Ιανουαρίου, Πραγµατοποιήθηκε συζήτηση - εντευ-
κτήριο µε θέµα: «Τα µυστήρια της Εξοµολογήσεως και της 
Θείας Ευχαριστίας» και εισηγητή τον Αρχιµ. Χρυσόστοµο 
Παπαθανασίου, Ιεροκήρυκα του Καθεδρικού Ναού Αθηνών.

30 Ιανουαρίου, Την Τετάρτη 30 
Ιανουαρίου, εορτή των Τριών Ιεραρ-
χών, τελέστηκε Θεία Λειτουργία στον 
οµώνυµο ιερό ναό της Πολυτεχνειού-
πολης, στην οποία ιερούργησε ο Μα-
καριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και 
Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυµος. 
 Μετά την επιµνηµόσυνη δέηση, ακο-
λούθησε δεξίωση και στη συνέχεια ο 
Μακαριώτατος απάντησε σε ερωτήσεις 
που του υποβλήθηκαν στην αίθουσα 
εκδηλώσεων της Πολυτεχνειούπολης.

8 Ιανουαρίου, Συνάντηση Αρθρογράφων της «Παρεµβολής» και κοπή της βασιλόπιτας.
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3 Μαρτίου, Την Κυριακή 3 Μαρτίου συµµετείχαµε στον εκκλησιασµό στο παρεκκλήσι του Απ. Παύλου, Καρύτση 
14. Μετά το πρωινό, επισκεφθήκαµε το αρχαιολογικό µουσείο όπου ξεναγηθήκαµε στην έκθεσή του και είδαµε από 
κοντά το ναυάγιο των Αντικυθήρων!

9 Μαρτίου, Πραγµατοποιήθηκε 
συζήτηση - εντευκτήριο µε θέµα: 
«Μεταµορφώνοντας τα πάθη σε 
αρετές» και εισηγητή τον κ. Ιω-
άννη Αγγελόπουλο, θεολόγο.

11 Μαρτίου, Συνάντηση «Ραδιοκαταγραφών».

12 Mαρτίου, Προετοιµασία δεµάτων για την 
εξόρµηση των φοιτητριών στην Θράκη.

22-25 Mαρτίου, Εξόρµηση Φοιτητριών στην ακριτική Θράκη.
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Αλήθεια πόσο δύσκολο είναι να 
θεωρήσουµε ότι ο πνευµατικός µας 
είναι και πατέρας µας; Ο αείµνη-
στος π. Ανάργυρος Σταµατόπουλος 
θεωρήθηκε πατέρας όχι µόνον των 
πνευµατικών του παιδιών, αλλά 
όλων. Η καρδιά του ήταν για όλους. 
Αυτός είναι και ο τίτλος του βιβλίου 
που είναι αφιερωµένο σ’αυτόν. 

Ο π.Ανάργυρος Σταµατόπουλος 
γεννήθηκε το 1916 και καταγόταν 
από το χωριό Καλλιάνοι της ορει-
νής Κορινθίας. Φοίτησε στα σχολεία 
∆ηµοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης 
και κατόπιν σπούδασε Θεολογία στο 
Πανεπιστήµιο. Αφού πήρε το πτυ-
χίο της Θεολογίας, υπηρέτησε ως 
αξιωµατικός στον ελληνικό στρατό 
και τότε ήταν που άρχισε το κατη-
χητικό του έργο και την ιεραποστο-
λική του δράση. Όταν περιεβλήθη 
το ιερό σχήµα του κληρικού εργά-
στηκε αρχικά στην Πάτρα και στη 
συνέχεια χάραξε αγωνιστική πορεία 
στην αγγλοκρατούµενη τότε Κύπρο 
ως κατηχητής, πνευµατικός καθο-
δηγητής και εξοµολόγος πολλών 
αγωνιστών της Ε.Ο.Κ.Α. ∆εν πρό-

λαβε, όµως, να προσφέρει όσα θα 
ήθελε, γιατί εξορίστηκε από τους Άγ-
γλους κατακτητές. Μόλις επέστρεψε 
στην Ελλάδα εγκαταστάθηκε στην 
Λάρισα ως ιεροκήρυκας της Μη-
τρόπολης. Το 1968, όταν ψηφίστηκε 
για να γίνει επίσκοπος, αρνήθηκε 
την προαγωγή αυτήν και εξακο-
λούθησε το Χριστιανικό του έργο 
ως µέλος της Αδεφότητας «Ζωή». 
Αργότερα ανεδείχθη Προϊστάµενος 
της Αδελφότητας και διακρίθηκε για 
τα προσόντα του, την αγάπη που 
έδειχνε σε όλους, τη διακονία και 
την αυτοθυσία του για όποιον εί-
χε ανάγκη. Ο πατέρας Ανάργυρος 
Σταµατόπουλος είχε θείο έρωτα και 
τα έδωσε «όλα για τη δόξα του Χρι-
στού» και δέχτηκε ως δώρα τη Χάρη 
και την Ευλογία του Θεού.

Το βιβλίο που είναι αφιερωµένο 
σ’ αυτόν µε τίτλο «π. Ανάργυρος 
Σταµατόπουλος 1916-1994 ... όλων 
πατέρας ... για όλους η καρδιά σου», 
των εκδόσεων «Εκπαιδευτήρια 
Μ.Ν. Ράπτου», περιέχει λεπτοµε-
ρώς τη ζωή και το χριστιανικό του 
έργο, όπως επίσης και επιστολές, 
ποιήµατα, αγιογραφικά αναγνώσµα-
τα, κηρύγµατα και σχεδιαγράµµατα 
οµιλιών του.

Ζητήσαµε από την κυρία Πα-
παβασιλείου, η οποία είχε στενή 
συνεργασία µε τον πατέρα Ανάρ-
γυρο, να µας πει δυο λόγια γι’ αυ-
τόν. ∆έχτηκε την πρότασή µας µε 
πολλή χαρά και µε συγκίνηση µάς 
ανέφερε ότι η συνεργασία µαζί του 
ήταν µια απόλαυση. Τότε ο πατέ-
ρας Ανάργυρος ήταν Προϊστάµε-
νος της Αδελφότητας και ολόκλη-
ρου του χριστιανικού έργου και η 
κυρία Παπαβασιλείου ήταν µέλος 
της Εφορίας της Χ.Φ.Ε.. Αναφέρει 
χαρακτηριστικά:

 «Ευχαριστιόσουν τη συνεργασία 
µαζί του. Ήταν σαν να µιλούσες στον 
πατέρα σου. Σού έδινε τη δυνατότη-
τα, σε προέτρεπε να πεις τη γνώµη 
σου όσο αντίθετη κι αν ήταν από τη 
δική του (ένα φαινόµενο σπάνιο για 
την ελληνική κοινωνία, ειδικά όταν 

ο άλλος είναι ηγέτης). Με πολλή 
απλότητα και παρ’ όλη τη διαφορά 
αξιώµατος και ηλικίας ζητούσε τη 
γνώµη σου. Έτοιµος να συζητήσει, 
να δεχθεί ή και να απορρίψει µε την 
ίδια σοβαρότητα. Ήταν προσηνής σε 
όλους, µεγάλους, µικρούς, γέροντες! 
Όλοι τον ακούγαµε και τον αγα-
πούσαµε πολύ, γιατί τον νιώθαµε 
πατέρα. Ήξερε να επιβάλλεται µε το 
µειδίαµα και µε την απλότητα που 
ήταν το χαρακτηριστικο του. Πάντα 
ήρεµος και ταπεινός. Κύριο ένδυ-
µά του ένα τριµµένο ράσο,δεν τον 
είδαµε ποτέ µε καινούργιο. Είχε το 
χάρισµα του ηγέτου και παράλληλα 
ήταν γεµάτος από πατρική στοργή 
(αυτά τα δύο δεν συµβαδίζουν). ∆εν 
ύψωνε ποτέ τη φωνή, τόσο απλός 
ήταν, παρ’ όλα αυτά νιώθαµε την 
ανάγκη να τον ακούσουµε. Το έργο 
στην εποχή του πέρασε πολλές ανα-
ταράξεις, ωστόσο ήταν διατεθειµέ-
νος να προσφέρει ό,τι µπορούσε στο 
χριστιανικό έργο που επιτελούσε. 
Ήταν συµφιλιωτής, έδινε δύναµη 
και στήριζε τον κόσµο. Γεµάτος 
στοργή, έδειχνε προσωπική αγάπη 
και προσωπικό εδιαφέρον για τον 
καθένα ξεχωριστά. Είχε γενναίο 
φρόνηµα µαζί µε ταπείνωση. ∆εν 
υπεραίρετο ποτέ, έλεγε την γνώµη 
του σαν απλό µέλος χωρίς να έχει 
την απαίτηση να γίνει ακουστή. 
Αυτός ακριβώς ο τρόπος του µάς 
έκανε να τον αναγνωρίζουµε σαν 
ηγέτη, µάς κυβερνούσε µε το χαµό-
γελό του. ∆εν είχε καµία σχέση µε 
τα χρήµατα, σαν ηγέτης ήθελε να 
δίνει το σύνθηµα ό,τι έχουµε να το 
δίνουµε. Ήταν γεµάτος κατανόηση, 
η οποία δεν αναιρούσε την αυστη-
ρότητά του. Ήταν απαιτητικός µε 
τον εαυτό του και αυτό ενέπνεε και 
τους γύρω του. Τέλος, τα κύρια χα-
ρακτηριστικά του ήταν η ταπείνωση, 
η σεµνότητα, η απλότητα, η άµετρος 
αγάπη και η σοφία του». 

Eπιµέλεια:
Ισµήνη- Σοφία Γιάγκου 

Φοιτ. Παιδαγωγ. Τµηµ. ∆ηµοτικής 
Εκπαίδευσης Αθηνών

Έντεχνο
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π. ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
«ΟΛΩΝ ΠΑΤΕΡΑΣ.... 

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Η ΚΑΡ∆ΙΑ ΣΟΥ»
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΑ Μ. Ν. 
ΡΑΠΤΟΥ, ΛΑΡΙΣΑ 2013
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Το εξαιρετικό αυτό πόνηµα της 
Ιεράς Μονής Σίµωνος Πέτρας, τη 
συγγραφή του οποίου επιµελείται ο 
Ιεροµόναχος Θεολόγος, όπως ανα-
φέρεται στον πρόλογο, παρουσιάζει 
πολύ εµπεριστατωµένα όχι µόνο το 
βίο της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου 
και Ισαποστόλου Μαρίας της Μα-
γδαληνής, αλλά και την αποστολι-
κή δράση της και τα θαύµατά της. 
Πηγές του βίου και της πολιτείας 
της Αγίας είναι οι ιερές ευαγγε-
λικές διηγήσεις που ιστορούν τα 
γεγονότα της Σταύρωσης και της 
Ανάστασης, αλλά και τα πατερικά 
και αγιολογικά κείµενα και οι δια-
σωθείσες παραδόσεις.

   Ο αναγνώστης εντυπωσιάζεται 
µε την πληθώρα και ποικιλία των 
πηγών από τις οποίες αντλούνται 
χρήσιµες και πολύτιµες πληροφο-
ρίες για την Αγία, όπως και από το 
σπάνιο φωτογραφικό υλικό που τις 
συµπληρώνει. Βασική επιδίωξη της 
συγγραφής του βιβλίου καθίσταται 
η ανάγκη να αναδειχθεί αφενός ο 
βίος της Αγίας Μαρίας της Μαγδα-
ληνής αφετέρου να αποκατασταθεί 
το άγιο πρόσωπο της που αν και 
εξυµνήθηκε πολύ, ταυτόχρονα δι-
αστρεβλώθηκε από άλλους.

Η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή, 
όπως µαρτυρεί και η επωνυµία 
της, γεννήθηκε στα Μάγδαλα της 
Γαλιλαίας. ∆ιδάχθηκε από µικρή 

ηλικία όλη τη θρησκευτική παιδεία 
και κύριο έργο της ήταν η νηστεία, 
η προσευχή, η σωµατική κακοπά-
θεια και η ολοκληρωτική αφιέρωση 
της στον Θεό. Ευρισκόµενη η Αγία 
σε αυτή την πνευµατική κατάσταση 
όρµησε εναντίον της ο διάβολος και 
ανέθεσε σε επτά δαιµόνια να την 
βασανίζουν. Η Αγία θεραπεύθηκε 
από τη µάστιγα των δαιµονίων από 
τον Χριστό και, εγκαταλείποντας 
πλέον τα πάντα, ακολούθησε αφο-
σιωµένα τον Κύριο ως το Πάθος και 
τη Σταύρωσή Του µαζί µε τη Θεο-
τόκο και άλλες ευσεβείς γυναίκες.

Ως επί το πλείστον, η Αγία Μα-
γδαληνή συµµετείχε δυναµικά στην 
κορύφωση του θείου δράµατος ενώ 
ως καρτερικότερη συµπαραστάθη-
κε στη Θεοτόκο και εν συνεχεία µε 
πολύ θάρρος επιµελήθηκε, µε τον 
Νικόδηµο και τον Ιωσήφ από Αρι-
µαθαία, τον ενταφιασµό του Κυρί-
ου. Όπως εύστοχα αναγράφεται στο 
βιβλίο, τέτοια ήταν η τιµή που αξι-
ώθηκε η Αγία, ώστε να ψηλαφίσει 
τον Αψηλάφητο και να φροντίσει 
το ακήρατο σώµα του Βασιλέως 
της ∆όξης. Η Αγία αξιώθηκε να 
αντικρύσει-κατά τις τέσσερεις επι-
σκέψεις της στον τάφο του Κύριου- 
τον Αναστάντα Κύριο και µάλιστα 
πρώτη (µετά τη Θεοτόκο) για αυτό 
το λόγο και θεωρείται ότι πρώτη 
από τους Αποστόλους έλαβε το µή-
νυµα της Αναστάσεως. Εκεί διανοί-
χθησαν οι οφθαλµοί της από την 
κοινωνία µε τον Αναστάντα Κύριο, 
καθώς της εµφανίστηκε δύο φόρες 
και ανέλαβε το έργο του ευαγγελι-
σµού του χαρµόσυνου µηνύµατος 
της Αναστάσεως του Κυρίου στους 
µαθητές Του.

Η ιερά παράδοση, συµπληρώνο-
ντας τα βιβλικά κείµενα, αναφέρει 
ότι δέχθηκε η Αγία την επιφοίτηση 
του Αγίου Πνεύµατος κατά την Πε-
ντηκοστή και εν συνεχεία ανέλαβε 
ιεραποστολική δράση εκκινώντας 
από τη βασιλεύουσα Ρώµη. Με 
την Αγία Μαγδαληνή συνδέεται 
το έθιµο των πασχαλινών αυγών, 
τα οποία προσέφερε, εµφανιζόµενη 
στη Ρώµη στον Καίσαρα Τιβέριο, 
δηλώνοντας µε αυτό τον τρόπο ότι 
δια του ερυθρού χρώµατος εικονίζε-
ται η απολύτρωση του γένους µας. 
Μετά την ιεραποστολική περιοδεία 
της σε διάφορες πόλεις, µεταξύ των 

οποίων και τη Μασσαλία της Γαλλί-
ας, επιστρέφει η Αγία Μαγδαληνή 
στα Ιεροσόλυµα όπου παραµένει 
έως τη κοίµηση-µετάσταση της Θε-
οτόκου. Κατόπιν η Αγία ακολουθεί 
τον Ευαγγελιστή Ιωάννη Θεολόγο 
στην Έφεσο, οπού εκεί «οσίως κε-
κοίµηται» και ενταφιάζεται από τον 
Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο.

Γύρω από το πρόσωπο της Αγίας 
δηµιουργήθηκε µία πλάνη, καθώς 
της προσδόθηκε εσφαλµένα και 
ατεκµηρίωτα η ιδιότητα της αµαρ-
τωλής γυναικός. Ωστόσο σε κανένα 
εκ των ιερών ευαγγελίων δε χαρα-
κτηρίζεται ως αµαρτωλή. Αντίθετα 
οι υµνογράφοι όπως και οι πατέρες 
της εκκλησίας2 κάνουν λόγο για την 
παρθενία και την σωφροσύνη της 
Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Η 
τιµή της Αγίας εξαπλώνεται σε πολ-
λές περιοχές της Ελλάδος, αλλά και 
στη Γαλλία και στη Ρωσία. Ιδιαίτε-
ρη τιµή λαµβάνει η Αγία στο Άγι-
ον Όρος και ιδίως στην Ιερά Μονή 
Σίµωνος Πέτρας, όπου φυλάσσεται 
ως «κειµήλιο» και πολύτιµος θη-
σαυρός το τίµιο λείψανο της σεπτής 
αριστεράς χαριτοβρύτου χειρός της 
Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και Ισα-
ποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής 
και µάλιστα διατηρείται κατά θαυ-
µαστό τρόπο µέχρι σήµερα θερµό. 
Η παρουσία της Αγίας παραµένει 
διαχρονική και ολοζώντανη όπως 
και τα πολλά θαύµατά της.

   Αναµφίβολα, αξίζει να διαβα-
στεί το εν λόγω αξιόλογο βιβλίο και 
να εµπνευστεί καθένας µας από τον 
ένθεο ζήλο, τις αρετές, την αφοσί-
ωση στον Κύριο της Αγίας Μαρίας 
Μαγδαληνής που την ανέδειξαν και 
Ισαπόστολο. Το χριστοµίµητο παρά-
δειγµά της ας αποτελεί υπόδειγµα 
ζωής για τον καθένα µας στην ανα-
ζήτηση του Σωτήρα και Λυτρωτή 
µας, όπως εξάλλου µας προτρέπει 
και ο συγγραφέας διά του παρόντος 
θαυµάσιου πονήµατος.

 Επιµέλεια:
Ιωάννα Λαµπαδάκη

∆ικηγόρος

1 Ο όρος «κειµήλιο» ελήφθη από το ∆οξα-
στικό της Λιτής της ακολουθίας της Αγίας

2 Ενδεικτικά είναι τα αποσπάσµατα και οι 
παραποµπές, τα οποία αναφέρονται στο 
βιβλίο για τις αρετές και τα χαρίσµατα της 
Αγίας.
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Το ιερό «κειµήλιο»1 

της Σιµωνόπετρας
ΣΙΜΩΝΟΠΕΤΡΙΤΙΚΑ2 
Έκδοση Ιεράς Μονής 

Σίµωνος Πέτρας
Άγιον Όρος 2012

ΑΘΗΝΑ
Χίος
Φοιτητές: 3-10 Αυγούστου 
Φοιτήτριες: 25 Ιουλίου-3 Αυγούστου

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

ΠΑΤΡΑ
Ρίζα Ναυπακτίας
Φοιτητές: 11-13 Αυγούστου
Φοιτήτριες: 8-10 Αυγούστου

ΛΑΡΙΣΑ
Στόµιο 
Φοιτητές: 4-6 Αυγούστου
Φοιτήτριες:  8-10 Αυγούστου

ΚΑΒΑΛΑ
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑ 
Φοιτητές: 16-19 Αυγούστου
Φοιτήτριες: 11-14 Αυγούστου



KΛEIΣTO ENTYΠO - AP. A∆EIAΣ 868 - KΩ∆IKOΣ 015475
Xριστιανική Φοιτητική Ένωση, Kαρύτση 14 - 105 61 Aθήνα

ΙΑΝ.- ΦΕΒ.- ΜΑΡ. 2013 | Έτος ΚΕ’ | Tεύχος: 104

80
ΧΡΟΝΙΑ

Αφιέρωµα

 Tεύχος 104 • Tιμή τεύχους: 3,5€


