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Χριστιανικές αναφορές στην ποίηση του Κ. Καβάφη
Είναι νεκρή γλώσσα τα αρχαία ελληνικά;
Μέγας Κωνσταντίνος: η προσωπικότητα και η µεταστροφή του
«Το είδωλο και τα είδωλα»: 
Ντοκουµέντο από την οµιλία στη Γ.Σ. της Χ.Φ.Ε. το 1968

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
κ. Γιάννης Τσέντος
κ. Παύλος Κυµίσης
κ. Χρίστος Τσιαµούλης



www.xfe.gr

xfe@xfe.gr

σταθερά στο µέλλον

επικοινωνία

Ηλεκτρονικές
εγγραφές στην
Ηλεκτρονικές
εγγραφές 
Ηλεκτρονικές
εγγραφές 
Ηλεκτρονικές+

...η ραδιοφωνική 
συντροφιά της Χ.Φ.Ε. 
καταγράφει 
την επικαιρότητα!

Ραδιοκαταγραφές
για νέους ακροατές που 
                δεν παραµένουν θεατές

Απόψεις
Γκάλοπ

Συνεντεύξεις
Ρεπορτάζ

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

...εδώ η φωνή µας 
ακούγεται δυνατά!

Σύντοµα κοντά σας 

µε την 
ανανεωµένη µας 

ιστοσελίδα!

Στο επόµενο τεύχος:

Ανταπόκριση από την επετειακή εκδή-
λωση της έναρξης εργασιών της Χ.Φ.Ε. 
για το νέο ακαδηµαϊκό έτος 2013-2014.

Ένα µικρό αφιέρωµα στον Υπεύθυνο και 
Αδελφό της Χριστιανικής Φοιτητικής 
Ένωσης, κ. Γιάννη Ζαρταλούδη που 
έφυγε για τον ουρανό, λίγες ώρες πριν 
κλείσει αυτό το τεύχος...



Έχω facebook, άρα υπάρχω. Με ένα κλικ, ανεβάζω σε µία οθόνη την ανασφάλειά µου, τη µοναξιά 
µου, την ανάγκη για αναγνώριση, την αδυναµία µου στο «σχετίζεσθαι», τις ιδεολογικές µου εµµονές, 

το θεολογικό µου παραλήρηµα… Γι’ αυτό θα ποστάρω ότι «έχω νεύρα», ότι «το «διάβασµα δε βγαίνει», 
ότι «το φαΐ κάηκε», ότι «καλά έκαναν και τους απέλυσαν τους χαραµοφάηδες», ότι «όποιος δεν έχει τι 
να κάνει ας στείλει», ότι «οι παπάδες φταίνε», ότι «πίνω καφέ στο µαγαζί τάδε». Γι’ αυτό θα ανεβάσω 
τις φωτογραφίες που έβγαλα για το προφίλ. Γιατί µε νοιάζει πάνω απ’ όλα το προφίλ. Άλλωστε µπορώ 
να µπαίνω και να βγαίνω, φανερά ή κρυφά, ρίχνοντας µια µατιά πρώτα «ποιος είναι µέσα». Γιατί στον 
τοίχο µου κάνω πολιτικές αναλύσεις, οικονοµικές προβλέψεις, κοινωνικά µανιφέστα. Γιατί, µ’ ένα µόνο 
κλικ και το προφίλ µου µαρτυρά την ενεργό πολιτική µου συνείδηση, την πίστη και τη θεολογική µου 
κατάρτιση και τις απόψεις µου για την κοινωνική επικαιρότητα. Φυσικά πάντα µε τρόπο απόλυτο και 
αφοριστικό. Απλά και ανέξοδα. Εξάλλου, αν κάποιος θέλει κάτι παραπάνω, του ποστάρω κι ένα λινκ «να 
µη λέει»… Εξάλλου η εταιρεία µού το λέει καθαρά κι εγώ το φχαριστιέµαι: είµαι χρήστης! 

Έχω facebook, άρα υπάρχω. Και είµαι παντοδύναµος! Γιατί δεν έχω απέναντί µου να κοιτάξω ανθρώπινα 
µάτια, αλλά µια λευκή οθόνη. Παρόλ’ αυτά µπορώ να βυθοµετρώ στις ψυχές και τα µυαλά των άλλων και 
να δίνω πάντα τις κατάλληλες απαντήσεις. Ένα τσιτάτο κάποιου φιλοσόφου που βρήκα στο διαδίκτυο, 
πάντα αποστοµώνει και µου προσφέρει ικανοποιητικά like! Συχνά νιώθω την αυτοπεποίθησή µου να 
υφίσταται πλήγµα, αισθάνοµαι ότι δεν αξίζω πια. Είναι όταν δεν έχω πολλά like… Τότε πραγµατικά τα-
πεινώνοµαι και ψάχνω κάτι καλύτερο για να επανέλθω δριµύτερος. Όσα πιο πολλά like, τόσο το κύρος 
µου ανεβαίνει. Κι αν µου κάνουν και κοινοποίηση το σχόλιο, τότε γίνοµαι σοφός. Μέσα στον κόσµο του 
fb, το δικό µου εικονικό κόσµο, αυτοπραγµατώνοµαι. Ικανοποιώ εικονικά τις πραγµατικές ανάγκες µου 
ή πραγµατικά τις εικονικές µου επιθυµίες; Ποιος νοιάζεται! Εξάλλου ο αριθµός των φίλων µου (και των 
ακολούθων µου!) αυξάνεται συνεχώς στο προφίλ µου. Κι αν µε τους περισσότερους δε γνωρίζοµαι, δεν 
έχει σηµασία αφού δε µε νοιάζει το πρόσωπο, αλλά το νούµερο. Είπαµε, όλα είναι θέµα προφίλ!

Μ’ αρέσει αυτός ο κόσµος! Βλέπω από αυτόν, αναπνέω από τα like που θα πάρω και µιλάω πλέον 
όχι από το στόµα αλλά από το πληκτρολόγιο. Ο κόσµος αυτός είναι πολύ βολικός! Γιατί δεν έχει τις 
απαιτήσεις της διαπροσωπικής συνύπαρξης. ∆εν έχει ευθύνες, έγνοιες, ρίσκα. Είναι ασφαλής! Γράφω 
και διαγράφω τα λεγόµενα, κάνω ή µπλοκάρω φίλους, µεταφέροµαι από το ένα µέρος στο άλλο µε µία 
επισήµανση, στέλνω ένα σκούντηµα ή µια ηλεκτρονική αγκαλιά (hug), γελάω µε lol, κερνάω ηλεκτρονικό 
καφέ, συµφιλιώνοµαι µε ένα emoticon µε όποιον είχα µαλώσει, χωρίς τον κόπο της συγχώρεσης, κερδίζω 
την αναγνώριση που δε βρήκα στο σπίτι, στη σχολή ή στο γραφείο και µία ασφαλή τρύπα για να χώσω 
το κεφάλι µου και να κρυφτώ από τον έξω κόσµο.

ΥΓ. Ζητείται Θεός να µε κάνει add. 

Έχω facebook, 
άρα υπάρχω…

1



ΑΠΡ.-ΜΑΙ. -ΙΟΥΝ. 2013 | Έτος ΚΕ’ | Tεύχος: 105

Περιεχόµενα

1 Έχω facebook, 
 άρα υπάρχω…
2 Περιεχόµενα
3 Συνέντευξη µε τον κ. Γιάννη Τσέντο: 

Είναι νεκρή γλώσσα 
 τα αρχαία ελληνικά;
7 Μέγας Κωνσταντίνος
10 Η ουρανία λέξις
14 Συνέντευξη µε τον κ. Παύλο Κυµίση
16 Στον απόηχο του τρελού χορού των 

Πανελληνίων
18 100 χρόνια από το βιβλίο 

του π. Ευσεβίου
20 Και ξαφνικά όλοι αναρωτιούνται
22 Πατήρ Βασίλειος Νάσαρ
24 Ζήσε τη διαφορά!
26 Θέλω, µπορώ, προχωρώ!
28 Τεκνία φυλάξατε εαυτούς 

από των ειδώλων
32 Τα στηρίγµατά µου
34 Λιβύη και Ελληνισµός
36 Παιδική εγκληµατικότητα
38 Συµβαίνουν
40 Θέµατα πνευµατικής ζωής
41 Φωνή Πατέρων 
42 ∆ραστηριότητες
44 Έντεχνο
 Συνέντευξη 

µε τον κ. Χρίστο Τσιαµούλη
47 Βιβλιοπαρουσίαση:  Σχεδόν Άγιοι

 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, 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, Κοµνηνού Ελισάβετ , Λιώνης Κώστας, 

Λουλουδάκη Κυριακή, Λουλουδάκη Μαρία, Μπαλής Αθανάσιος, Μπέκου Βασιλική, 
Μπουγά Σοφία, Μωραΐτου Μαριαλένα, Παπαδηµητρίου Μαρία, Παππά Φιλοθέη, 

Πράρας Γιώργος, Ράλλη Όλγα, Στούµπου Ανδροµάχη, Στραγαλινού Ακριβή, 
Τερζάκη Πηνελόπη,  Τζάφα ∆ήµητρα, Χαραλάµπους Αθηνά, 

Χατζηχριστοδούλου Ιωάννα, Χωραΐτης Χαράλαµπος.

Υπεύθ. Μηχ/νωσης: Βασίλης Κυρβασίλης,  Φίλιππος Αθηναίος

Kαλλιτεχνική επιµέλεια: Bγόντζα Kαλλιόπη, Παπαδόπουλος Κυριάκος

Φωτογραφική επιµέλεια: Αγγελική Καλκάνη,  Όλγα Ράλλη.

Επιµέλεια διορθώσεων: Σοφία Μπουγά

∆ηµιουργικό - Παραγωγή: 
«Λυχνία A.E.», Yιοί Θ. Bγόντζα 

Aνδραβίδας 7, Xαµόµυλο Aχαρναί, Tηλ. 210 34.10.436, www.lyhnia.com

 Tιµή τεύχους: 3,5€

Συνδροµή Eξωτερικού: 20€ • Συνδροµή Eσωτερικού: 12€

Αριθµός άδειας: 868 • Κωδικός: 015475 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ µε τον κ. ΓΙΑΝΝΗ Κ. ΤΣΕΝΤΟ
∆ρα Φιλοσοφίας, 
∆ιευθυντή Σύνταξης του περιοδικού Ακτίνες

Είναι νεκρή γλώσσα 
τα αρχαία ελληνικά;

«Παρεµβολή»: κ. Τσέντο, πριν µερικές εβδοµάδες διατυπώθηκε στο Κοινοβούλιο η άποψη ότι τα αρχαία 
ελληνικά και τα λατινικά είναι νεκρές γλώσσες και πρέπει να µειωθούν οι ώρες διδασκαλίας τους στα σχο-
λεία. Είναι όντως νεκρές γλώσσες;

«Π»: Υπ’ αυτή την έννοια, θα µπορούσε να λεχθεί ότι και η αρχαία ελληνική είναι νεκρή γλώσσα;

«Π»: Τι είναι λοιπόν «νεκρές γλώσσες»;

Γιάννης Τσέντος: Αν θέλουµε να 
απαντήσουµε σε αυτή την ερώτηση 
χωρίς φανατισµούς και συνθήµα-

τα, νοµίζω ότι είναι αυτονόητο πώς 
πρέπει να κινηθούµε: Πρέπει να 
προσδιορίσουµε, πρώτ’ απ’ όλα, τι 

είναι «νεκρές γλώσσες», για να δού-
µε κατόπιν αν τα αρχαία ελληνικά 
και τα λατινικά εµπίπτουν σε αυτές.

Γ. Τ.: Όπως διευκρινίσθηκε εκ 
των υστέρων, µετά τις επίµαχες δη-
λώσεις στο Κοινοβούλιο, µιλάµε για 
τις γλώσσες εκείνες που δεν έχουν 
πλέον γηγενείς οµιλητές, µε απλά 
λόγια, δηλαδή, για τις γλώσσες που 
δεν µιλιούνται πλέον. Αλλά και εδώ 
γίνεται µια περαιτέρω, πολύ ενδια-
φέρουσα διάκριση: η διάκριση ανά-
µεσα σε «εξαφανισµένη» και «νεκρή» 
γλώσσα. Ως «εξαφανισµένη» γλώσ-

σα (“extinct language”) λογίζεται µια 
γλώσσα που κάποια στιγµή έπαψε 
να µιλιέται και αντικαταστάθηκε από 
κάποια άλλη, ξένη προς αυτήν· τέτοια 
είναι η περίπτωση πολλών προκο-
λοµβιανών αµερικανικών γλωσσών 
ή της κοπτικής· όπως είναι φανερό, 
η αρχαία ελληνική και οι λατινική 
δεν είναι «εξαφανισµένες» γλώσσες. 
«Νεκρή» γλώσσα (“dead language”), 
τώρα, είναι η γλώσσα που κάποια 

στιγµή έπαψε να µιλιέται, αφήνοντας 
στη θέση της απογόνους της, συγγε-
νείς προς αυτήν γλώσσες· αυτή θα 
µπορούσε να θεωρηθεί ότι είναι η 
περίπτωση της λατινικής, στον βαθµό 
που αυτή δεν µιλιέται πλέον (µολο-
νότι και αυτό ακόµα θα µπορούσε να 
τεθεί υπό αµφισβήτηση), αλλά έχει 
αφήσει πίσω της µια σειρά γλωσσών 
που προήλθαν από αυτήν (ιταλική, 
γαλλική, ρουµανική κ.ά.).

Γ. Τ.: Εδώ ερχόµαστε στο πιο κρί-
σιµο σηµείο. Ναι, η αρχαία ελληνική 
θα µπορούσε υπ’ αυτή την έννοια να 
θεωρηθεί «νεκρή» γλώσσα, υπό µία 
όµως προϋπόθεση: ότι θα θεωρήσου-
µε πως η γλώσσα που µιλάµε σήµερα 
είναι διαφορετική από την αρχαία, άλ-
λη γλώσσα, απόγονος αυτής – όποια 
περίπου είναι η σχέση της γαλλικής 
προς τη λατινική. Είναι όµως αυτό 
αληθές; Ή µήπως θα ήταν ορθότερο 
να πούµε ότι η νέα και η αρχαία ελ-
ληνική δεν είναι δύο γλώσσες, αλλά 

µία, σε διαφορετικές περιόδους της 
εξέλιξής της; Ας µην κουράσουµε 
εδώ, παραπέµποντας σε έγκριτους 
ειδικούς επιστήµονες. Θυµηθείτε τον 
λόγο του Σεφέρη: «Για κοιτάξτε πόσο 
θαυµάσιο πράγµα είναι να λογαριάζει 
κανείς πως, από την εποχή που µίλη-
σε ο Όµηρος ως τα σήµερα, µιλούµε, 
ανασαίνουµε και τραγουδάµε µε την 
ίδια γλώσσα». Ή θυµηθείτε τον άλλο 
νοµπελίστα ποιητή µας, τον Οδυσσέα 
Ελύτη, που έλεγε: «Εγώ δεν ξέρω να 
υπάρχει παρά µία γλώσσα, η ενιαία 

γλώσσα, η Ελληνική» – και αυτό του 
επέτρεπε να καυχάται: «Στο µάκρος 
τόσων αιώνων, δεν υπήρξε ούτε ένας, 
επαναλαµβάνω, ούτε ένας, που να 
µη γράφτηκε ποίηση στην ελληνική 
γλώσσα. Να τι είναι το µεγάλο βάρος 
της παράδοσης που το όργανο αυτό 
σηκώνει».

 Όπως αντιλαµβάνεσθε, αν θεωρή-
σουµε ότι η αρχαία και η νέα ελληνική 
δεν είναι δύο γλώσσες, αλλά µία, σε 
διαφορετικές περιόδους της εξέλιξής 
της, δεν τίθεται θέµα να µιλάµε για 
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«νεκρή» γλώσσα. Εξ ου και η οργι-
σµένη αντίδραση του Καθηγητή της 
Γλωσσολογίας κ. Γ. Μπαµπινιώτη, ο 
οποίος δεν εφείσθη χαρακτηρισµών, 
κάνοντας λόγο για απόψεις «ξεπε-
ρασµένες, παλιοµοδίτικες και χωρίς 
καµία επιστηµονική βάση», και χαρα-

κτηρίζοντας όποιον προβάλλει τέτοιες 
απόψεις ως άνθρωπο που «δεν έχει 
καµία επαφή µε την πραγµατικότητα, 
µε την επιστήµη και την αλήθεια».

Επιτρέψτε µου κάτι τελευταίο, για 
να καταστεί απολύτως σαφές αυτό 
που λέµε εδώ: Πάρτε µια παιδική σας 

φωτογραφία. Εννοείται ότι δεν µπο-
ρείτε να υποδείξετε σε κάποιον ένα 
µέρος όπου µπορεί να δει µπροστά 
του το παιδί που εικονίζεται σε αυτήν. 
Αλλά αυτό δεν σηµαίνει βεβαίως ότι 
το παιδί αυτό είναι «νεκρό». Κάπως 
έτσι συµβαίνει και µε τη γλώσσα.

«Π»: Τι παιδευτική αξία έχει η διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών στο σχολείο, και µάλιστα στην 
εποχή µας, τον 21ο αιώνα;

Γ. Τ.: Πρώτ’ απ’ όλα, η διδασκαλία 
των αρχαίων ελληνικών επιτρέπει 
σους µαθητές να γνωρίσουν και να 
κατανοήσουν καλύτερα την ίδια τη 
γλώσσα που µιλάµε σήµερα, την κοι-
νή νέα ελληνική. ∆εν θα ήταν λογικό 
να υπάρξουν αµφισβητήσεις επ’ αυ-
τού. Όταν στο εξωτερικό υπάρχουν 
προγράµµατα, όπως για παράδειγµα 
το Iris Project στην Αγγλία, όπου δι-
δάσκονται µε εξαιρετικά αποτελέ-
σµατα αρχαία ελληνικά σε µαθητές 
του δηµοτικού, µε το σκεπτικό ότι 
αυτό θα τους βοηθήσει να γνωρί-
σουν και να κατανοήσουν καλύτερα 
τη δική τους γλώσσα, την αγγλική(!), 
θα ήταν µάλλον παράλογο να αρνη-
θεί κανείς το ανάλογο για τη σχέση 
της αρχαίας µε τη νέα ελληνική, που 
είναι µία γλώσσα.

Η γλωσσική παιδεία, τώρα, έχει 

την πιο µεγάλη σηµασία. ∆ιότι η 
γλώσσα είναι το υλικό της σκέψης, 
αφού, όπως έχει αποδειχθεί, µε τη 
γλώσσα σκεφτόµαστε. Όπως ακρι-
βώς, λοιπόν, αν δώσεις σε κάποιον 
τσιµέντο και χάλυβα, µπορεί να 
κτίσει ουρανοξύστη, αν όµως του 
δώσεις χώµα κι άχυρα, δεν θα κτίσει 
κάτι παραπάνω από καλύβα, έτσι και 
πλούσια γλώσσα σηµαίνει πλούσια 
σκέψη, και φτωχή γλώσσα σηµαίνει 
φτωχή σκέψη. «Τα όρια της γλώσ-
σας µου είναι τα όρια του κόσµου 
µου», όπως είχε πει, σε άλλο πλαίσιο 
βέβαια και µε άλλες υποδηλώσεις, 
ο σπουδαίος φιλόσοφος του 20ου 
αιώνα Λούντβιχ Βιτγκενστάιν. Αν 
λοιπόν θέλουµε να διαπλάσουµε ένα 
ευρύ και πλούσιο πνεύµα, πρέπει 
να επενδύσουµε, περισσότερο από 
οτιδήποτε άλλο, στη γλωσσική παι-

δεία. Και η προσφορά των αρχαίων 
ελληνικών εδώ είναι ανεκτίµητη.

Για να µη µιλήσουµε για τη ση-
µασία της αρχαίας ελληνικής ως 
στοιχείου ταυτότητας. «Το σηµαντι-
κότερο πιστοποιητικό ότι είµαστε 
ένα γένος αδιάσπαστο στη συνέχειά 
του, από τον Όµηρο ως σήµερα, εί-
ναι η ενότητα της γλώσσας», έλεγε 
ο Κωνσταντίνος Τσάτσος. Και αυτό 
ακριβώς εννοούσε ο Άγγελος Τερζά-
κης, όταν έλεγε ότι «λαός που χάνει 
τη γλώσσα του χάνει την ψυχή του», 
ή ο Γιάννης Ψυχάρης, όταν έλεγε ότι 
«γλώσσα και πατρίδα είναι το ίδιο».

Όλα αυτά, βεβαίως, αν το ζητούµε-
νο στο σχολείο είναι να διαπλάσου-
µε ανθρώπους µε ευρύτητα πνεύµα-
τος και αίσθηση ταυτότητας. Αν το 
ζητούµενο είναι το αντίθετο, τότε τα 
πράγµατα αλλάζουν...

«Π»: Πόσο όµως χρειάζονται τα αρχαία ελληνικά σε έναν µαθητή που δεν ακολουθεί τη θεωρητική 
κατεύθυνση;

Γ. Τ.: Μα, ό,τι είπαµε παραπάνω 
για τη σηµασία της διδασκαλίας των 
αρχαίων στο σχολείο δεν αφορά 
µόνο τους µαθητές της θεωρητικής 
εκπαίδευσης. Αλλά µου δίνετε την 
ευκαιρία να πω εδώ και κάτι ακόµα: 
Τίποτα δεν υπονοµεύει το σχολείο 
τόσο, όσο το φαινοµενικά αθώο και 
δικαιολογηµένο ερώτηµα των µαθη-
τών: «Εµένα τι θα µου χρησιµεύσει 
αυτό;». Πρώτ’ απ’ όλα, η φαινοµενι-
κά ατράνταχτη εξίσωση «χρήσιµο = 

αυτό που θα µου χρησιµεύσει στο 
µέλλον» είναι εντελώς λάθος. Πάντα 
µου άρεσε να το εξηγώ αυτό µε την 
εξής εικόνα: Όταν οικοδοµούµε ένα 
σπίτι, µετά την εκσκαφή των θεµελί-
ων, το πρώτο συνεργείο που έρχεται 
είναι οι µπετατζήδες, οι οποίοι κα-
λουπώνουν µε τα ξύλα τους, ώστε 
να µπουν τα σίδερα και να χυθεί 
µέσα στα καλούπια το τσιµέντο, για 
να γίνουν έτσι οι κολώνες του σπι-
τιού· και βεβαίως, όταν γίνει αυτό, οι 

µπετατζήδες παίρνουν τα ξύλα τους 
και φεύγουν, για να παραχωρήσουν 
τη θέση τους στα υπόλοιπα συνερ-
γεία. Από κει και πέρα, τα ξύλα των 
µπετατζήδων δεν χρησιµεύουν σε 
τίποτα – δεν φαντάζοµαι κανένας 
να φυλάει τα ξύλα των µπετατζήδων 
στο σπίτι του. Σύµφωνα λοιπόν µε 
την «ατράνταχτη» λογική του «χρή-
σιµο = αυτό που θα µου χρησιµεύσει 
στο µέλλον», τα ξύλα των µπετατζή-
δων είναι περιττά, όταν κτίζουµε ένα 

Αν θεωρήσουµε ότι η αρχαία και η νέα ελληνική δεν είναι 
δύο γλώσσες, αλλά µία, σε διαφορετικές περιόδους της εξέ-
λιξής της, δεν τίθεται θέµα να µιλάµε για «νεκρή» γλώσσα.
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«Π»: Πιστεύετε πως ο τρόπος διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών σήµερα είναι ο ενδεδειγµένος;

σπίτι... ∆ιερωτώµαι όµως ποιος θα 
µπορούσε να πει κάτι τέτοιο, χωρίς 
να απολέσει κάθε σοβαρότητα.

Το ίδιο ακριβώς συµβαίνει και στο 
σχολείο, και ίσως ακόµη περισσότε-
ρο, γιατί εδώ δεν κτίζουµε σπίτια, 
αλλά οικοδοµούµε ανθρώπους. Εί-
ναι λάθος να πιστεύουµε ότι όποιος 
προτίθεται να ακολουθήσει θετική ή 
τεχνολογική κατεύθυνση δεν χρειά-
ζεται τα αρχαία ελληνικά, όπως άλ-
λωστε είναι λάθος να πιστεύουµε ότι 
όποιος προτίθεται να ακολουθήσει 
θεωρητική κατεύθυνση δεν χρειά-
ζεται τα µαθηµατικά. Εγώ δεν ακο-

λούθησα θετικές σπουδές, και από 
τα µαθηµατικά που διδάχθηκα στο 
σχολείο δεν χρησιµοποιώ παρά ελά-
χιστα, ενώ τα άλλα τα έχω ξεχάσει. 
Και όµως, όποιος πει ότι κακώς τα 
διδάχθηκα δεν ξέρει τι του γίνεται. 
Το ίδιο συµβαίνει και µε τα αρχαία. 
Ο Βέρνερ Χάιζενµπεργκ (1901-
1976), ο βραβευµένος µε Νόµπελ 
Γερµανός φυσικός, ο θεµελιωτής 
της κβαντοµηχανικής και ένας 
από τους κορυφαίους επιστήµο-
νες του 20ου αιώνα, γράφει: «Η 
θητεία µου στην αρχαία ελληνι-
κή γλώσσα υπήρξε η σπουδαιό-

τερη πνευµατική µου άσκηση». 
Και προσέξτε ότι αυτός που το 
γράφει αυτό είναι φυσικός, όχι 
κάποιος που ακολούθησε θεω-
ρητικές σπουδές.

Στο σχολείο το ζητούµενο δεν 
είναι να δώσουµε στον µαθητή τα 
υλικά που θα χρησιµοποιήσει αρ-
γότερα, στη ζωή του· το ζητούµενο 
είναι να κτίσουµε το µυαλό και το 
ήθος µε το οποίο θα πορευθεί στη 
ζωή του, όποια οδό και αν επιλέξει 
να βαδίσει. Και δεν είναι δύσκολο 
να καταλάβουµε την προσφορά των 
αρχαίων ελληνικών σε αυτό.

Γ. Τ.: Σαφώς όχι. Όταν τα περισ-
σότερα παιδιά καταλήγουν να απο-
στρέφονται το µάθηµα, αντί να το 
αγαπάνε, είναι προφανές ότι κάτι 
δεν πάει καλά. Και νοµίζω ότι, πάνω 
κάτω, όλοι συµφωνούµε τι είναι αυτό 
που δεν πάει καλά. Όλοι θα σας πουν 
ότι η στείρα εµµονή στην εκµάθηση 
της γραµµατικής και στη συντακτι-
κή ανάλυση αποµακρύνει από την 
ουσία, δεν αφήνει τους µαθητές να 
χαρούν την ενότητα και το περιεχό-
µενο του κειµένου.

Βεβαίως, επιβάλλεται να κάνουµε 
εδώ µια διευκρίνιση: πως, ό,τι και 
να λέµε, το παιδί πρέπει και γραµµα-
τική να µάθει και στο συντακτικό να 
ασκηθεί. Αναφέρεται ότι ο Πτολεµαί-
ος Α΄, ο σπουδαίος αυτός στρατηγός 
του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο ιδρυ-
τής της δυναστείας των Πτολεµαίων 
στην Αίγυπτο, ρώτησε κάποτε τον 
Ευκλείδη αν υπήρχε γι’ αυτόν κά-
ποιος ευκολότερος τρόπος να µάθει 
γεωµετρία, και ο Ευκλείδης του απά-
ντησε µε παρρησία: «Βασιλιά µου, 

δεν υπάρχει βασιλική οδός προς τη 
γεωµετρία» (Πρόκλου, Εἰς τὰ Στοιχεῖα 
τοῦ Εὐκλείδου, ed. G. Friedlein, 68.13-
17). Αυτό θέλουµε να πούµε κι εδώ: 
∆εν υπάρχει «βασιλική οδός» για τη 
διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής. Ο 
µαθητής πρέπει να µοχθήσει, ώστε 
και τους κανόνες της γραµµατικής να 
εκµάθει και το συντακτικό να κατα-
νοήσει. Αυτή είναι µια διευκρίνιση 
που πρέπει να έχουµε στο µυαλό 
µας, για να µην παρανοήσουµε ό,τι 
θα πούµε στη συνέχεια.

«Π»: Τι λοιπόν λείπει; Τι δεν γίνεται σωστά και ποιες αλλαγές θα κρίνατε σκόπιµες στον τρόπο διδα-
σκαλίας των αρχαίων ελληνικών;

Γ. Τ.: Ο τρόπος µε τον οποίο διδά-
σκονται σήµερα τα αρχαία κείµενα 
δεν αφήνει τους µαθητές να χαρούν 
το αρχαίο κείµενο ως σύνολο, να επι-
κοινωνήσουν µαζί του. Πολλές φορές, 
µοιάζει σαν να προσπαθούµε να φέ-
ρουµε τους µαθητές σε επαφή µε ένα 
εξαίσιο µουσικό κοµµάτι, παίζοντάς 
τους τις νότες µία προς µία ξεχω-
ριστά και αναπτύσσοντας θεωρίες 

για τους τόνους και τα διαστήµατα, 
χωρίς όµως να τους αφήνουµε ούτε 
στιγµή να ακούσουν τη µελωδία ως 
σύνολο. Πώς να νιώσουν µετά οι 
µαθητές τη χαρά της επαφής µε τον 
αρχαίο ελληνικό λόγο;

Ας σταθούµε λίγο σε αυτή τη χαρά. 
Ο Σλήµαν διηγείτο ότι είχε ακούσει 
για πρώτη φορά ελληνικά σε ένα 
καπηλειό, όταν ένας µεθυσµένος 

ναύτης, κάποιος Χέρµαν, είχε αρχί-
σει να απαγγέλλει από µνήµης καµιά 
εικοσαριά στίχους από τον Όµηρο. 
Τόσο πολύ είχε µαγευτεί, ώστε έλεγε: 
«Από τότε δεν έπαψα ούτε µέρα να 
ευχαριστώ τον Θεό, διότι, στην άπει-
ρη µεγαλοψυχία Του, µου επέτρεψε 
να µάθω ελληνικά». Ε, αυτή τη χαρά 
της επαφής µε την ελληνική γλώσ-
σα οι µαθητές µας δεν φθάνουν στο 

 Όπως ακριβώς, λοιπόν, αν δώσεις σε κάποιον τσιµέντο 
και χάλυβα, µπορεί να κτίσει ουρανοξύστη, αν όµως του 
δώσεις χώµα κι άχυρα, δεν θα κτίσει κάτι παραπάνω 
από καλύβα, έτσι και πλούσια γλώσσα σηµαίνει πλούσια 
σκέψη, και φτωχή γλώσσα σηµαίνει φτωχή σκέψη.
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«Π»: κ. Τσέντο, σας ευχαριστούµε πολύ.

σηµείο να τη νιώσουν. Όχι ότι δεν 
πρέπει να µάθουν και γραµµατική 
και να ασκηθούν και στη σύνταξη. 
Αλλά θυµηθείτε αυτό το πολύ γνωστό 
που φέρεται να έλεγε ο Ισοκράτης, ότι 
η ρίζα της παιδείας είναι πικρή, αλλά 
ο καρπός της γλυκός (ed. G. Mathieu 
και É. Brémond, απ. 19). Σήµερα συµ-
βαίνει οι µαθητές να αποκτούν πείρα 
της πικρής ρίζας της παιδείας, αλλά 
να µη φθάνουν να απολαύσουν τη 
γλυκύτητα του καρπού. Και δεν θα 
έπρεπε ίσως να τους αδικήσουµε σε 
αυτό. Όταν η πρακτική της προσέγ-
γισης ενός αρχαίου κειµένου µοιά-
ζει µε µάθηµα ανατοµίας σε πτώµα, 
είναι πολύ δύσκολο ο µαθητής να 
µη νιώσει την αρχαία ελληνική ως 
«νεκρή» γλώσσα.

Έπειτα, η διδασκαλία των αρχαίων 
ελληνικών πρέπει να γίνεται µε τέ-
τοιο τρόπο, ώστε να καταδεικνύεται η 
συνέχεια και η ενότητα της γλώσσας 
µας. Από τη στιγµή που η κατάδειξη 
αυτής της συνέχειας και της ενότη-
τας της γλώσσας είναι ένας από τους 

στόχους της διδασκαλίας του µαθή-
µατος, επιβάλλεται να εξετάσουµε αν 
αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται. Και 
πολύ φοβούµαι ότι η απάντησή µας 
σε αυτό το ερώτηµα θα είναι απο-
γοητευτική.

Από κει και πέρα, µπορούµε να 
πούµε και επιµέρους πράγµατα. Για 
παράδειγµα, τα κείµενα τα οποία συ-
µπεριλαµβάνονται στα «ανθολόγια» 
που διδάσκονται στο Γυµνάσιο πρέπει 
να «µιλάνε» στον µαθητή, να έχουν 
κάτι να του πουν· τώρα υπάρχουν 
κείµενα που είναι ν’ απορείς γιατί τα 
διάλεξαν. Ή το µοίρασµα της ύλης: 
στη Β΄ Γυµνασίου, για παράδειγµα, 
τα παιδιά βοµβαρδίζονται µε τέτοιο 
όγκο ύλης, που αδυνατούν να αφοµοι-
ώσουν. Και κάτι ακόµα: Έχω διδάξει 
το µάθηµα των αρχαίων ελληνικών, 
και έχω διαπιστώσει ότι µπορείς, µε 
αφορµή τα κείµενα, να πεις στους µα-
θητές πράγµατα που κυριολεκτικά θα 
τους συναρπάσουν και θα τους κά-
νουν να λατρέψουν το µάθηµα. Γιατί 
αυτά τα πράγµατα να µην υπάρχουν 

στα διδακτικά εγχειρίδια;
Αλλά πρέπει να πούµε και κάτι ακό-

µα: ότι, και να θεραπεύονταν όλα τα 
παραπάνω, δύσκολα θα αναστρεφό-
ταν η κατάσταση, όσο οι µαθητές στα 
σχολεία, οι νέοι µας, παρασύρονται 
από τις σειρήνες της καταναλωτικής 
µας κοινωνίας και νιώθουν, ήδη από 
τις πρώτες τάξεις του Γυµνασίου, πως 
έχουν πια µάθει ό,τι χρειαζόταν να 
µάθουν, πως δεν υπάρχει πια κανένας 
λόγος να κάθονται στα θρανία, πως «η 
ζωή είναι αλλού». Περισσότερο ίσως 
από κάθε τι άλλο, το µάθηµα των 
αρχαίων ελληνικών το υπονοµεύει 
αυτό τούτο το γεγονός ότι εισάγεται 
στο ωρολόγιο πρόγραµµα, ακριβώς 
τη στιγµή που οι µαθητές αρχίζουν 
να νιώθουν πως «η ζωή είναι αλλού». 
Ακόµη και από αυτή και µόνο την 
άποψη, θα ήταν καλύτερο η πρώτη 
επαφή των µαθητών µε τα αρχαία ελ-
ληνικά να γινόταν νωρίτερα, βεβαίως 
µε τρόπο προσαρµοσµένο στα δεδο-
µένα της ηλικίας. 

«Π»: Πιστεύετε ότι η σχέση των ανθρώπων µε την αρχαία ελληνική και την πλούσια πατερική γραµ-
µατεία θα ήταν πολύ διαφορετική, αν γνωρίζαµε καλύτερα τα αρχαία ελληνικά;

Γ. Τ.: Η αλήθεια είναι ότι δεν θα 
έπρεπε να κλείσουµε τη σύντοµη αυτή 
αναφορά µας στη σηµασία των αρχαί-
ων ελληνικών, χωρίς να αναφερθούµε 
στους θησαυρούς που έχουν γραφτεί 
σε αυτή τη γλώσσα. Και δεν είναι βε-
βαίως µόνον η αρχαία ελληνική γραµ-
µατεία. Σε µια έξαρση θαυµασµού για 
την αρχαία ελληνική γλώσσα, ο Κικέ-
ρων έγραφε ότι, αν ο θεός µιλούσε τη 
γλώσσα των ανθρώπων, θα επέλεγε 
να µιλήσει τη γλώσσα του Πλάτωνα 
(Πλουτάρχου, Κικέρων, ed. K. Ziegler, 
κδÓ 5.3-6.1). Και για µεν τον Κικέρωνα, 
αυτό µπορεί να ήταν απλώς και µό-
νον ένα σχήµα λόγου· για µας όµως, 
τους χριστιανούς, ο Θεός πραγµατικά 
επέλεξε τη γλώσσα του Πλάτωνα, για 
να διαδώσει το µήνυµα της σωτηρίας. 
Και αυτό λέει πολλά.

Και έρχοµαι στο ερώτηµά σας. 
Πιστεύω ότι ναι, η γνώση της αρ-

χαίας ελληνικής θα βοηθούσε στην 
εξοικείωση µε την αρχαία ελληνική 
και την ελληνοχριστιανική πατερική 
γραµµατεία. Αυτό το λέω, πρώτ’ απ’ 
όλα, εξ ιδίας πείρας: Έχοντας γνώση 
της αρχαίας ελληνικής, σας βεβαιώ 
ότι, όταν έχω µπροστά µου µια από 
τις εκδόσεις που έχουν το αρχαίο 
κείµενο στην αριστερή σελίδα και τη 
µετάφραση στη δεξιά, νιώθω πολύ πιο 
άνετα να διαβάζω το αρχαίο κείµενο, 
παρά το µεταφρασµένο! Αν έπρεπε να 
εξηγήσω το γιατί, αυτό θα µας πήγαι-
νε πολύ µακριά.

Έπειτα, η γλώσσα στην οποία έχει 
γραφεί ένα κείµενο, η γλώσσα στην 
οποία µας «µιλάει» ο συγγραφέας του, 
είναι κοµµάτι της ταυτότητας και της 
γοητείας του κειµένου. Και αυτό δεν 
ισχύει µόνο για τα αρχαία κείµενα. 
Σκεφθείτε τι θα έχανε κάποιος, αν 
ήταν υποχρεωµένος να γνωρίσει τον 

Παπαδιαµάντη µέσα από µετάφρα-
ση. Και αυτή είναι, κατά την εκτίµησή 
µου, η µεγάλη τραγωδία στο σηµερινό 
σχολείο: ότι η απαξίωση της γλωσ-
σικής διδασκαλίας έχει οδηγήσει τη 
γενιά των σηµερινών µαθητών στην 
αποξένωση από την παράδοσή µας. 
Και δεν εννοώ µόνο την αρχαία και 
πατερική παράδοση, διότι οι πε-
ρισσότεροι µαθητές νιώθουν «ξένη 
γλώσσα» και τη γλώσσα του Παπαδια-
µάντη, του Κοσµά του Αιτωλού, του 
Μακρυγιάννη ή της Εκκλησίας µας.

∆εν αρνούµαι τη σηµασία της µετά-
φρασης. Αλλά να, πως να το κάνουµε, 
δεν είναι πάντα το καλύτερο να πάρεις 
µια µελωδία του Μότσαρτ και να την 
παίξεις στην ηλεκτρική κιθάρα – όπως 
άλλωστε, πιθανότατα, δεν θα ήταν το 
καλύτερο να πάρεις και µια µελωδία 
της ηλεκτρικής κιθάρας και να την 
παίξεις στο βιολί.

Επιµέλεια:

Όλγα Ράλλη
Τελειόφ. Τµήµ. Φιλολογίας, Φιλοσοφικής Σχολής ΕΚΠΑ6



2013  ΕΤΟΣ 
ΜΕΓΑΛΟΥ  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

2013  ΕΤΟΣ 
ΜΕΓΑΛΟΥ  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Α’: Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ  Η ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 

ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ

Α΄: Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ  Η ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 

ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ
« Η Εκκλησία δεν ανακηρύσσει 

τους αγίους της µε µέτρα ατοµικής 
ηθικής τελειότητας. Στα πρόσωπα 
των αγίων δεν βλέπει η Εκκλησία τα 
κοσµικά πρότυπα ενός άψογου ηθι-
κού βίου, αλλά βλέπει την ενσάρκωση 
της αλήθειάς της, την ένσαρκη µαρ-
τυρία της σωτηρίας, τους πρώτους 
καρπούς της Βασιλείας του Θεού, 
τις «απαρχές» της ζωής, προς την 
οποία ολόκληρη η Εκκλησία οδεύει. 

Η ατοµική αρετή δεν συνιστά αγιό-
τητα, αν δεν υπηρετεί την φανέρωση 
και µαρτυρία της Εκκλησίας. Μην 
ξεχνάµε πως η µετάνοια του ληστή 
την τελευταία στιγµή της ζωής του, 
χωρίς καµιά ορθολογική επανόρθω-
ση των κακουργηµάτων του βίου 
του, τον αναδείχνει πρώτο πολίτη 
της Βασιλείας. Αν στα πρόσωπα των 
Αποστόλων είδε η Εκκλησία τους 
«θεµελίους» της Θείας Οικοδοµής 

της «όντος ακρογωνιαίου αυτού του 
Χριστού» – τους θεµελιωτές της φα-
νέρωσης – Βασιλείας του Θεού πάνω 
στη γη – στο πρόσωπο του Μεγάλου 
Κωνσταντίνου είδε τον Ισαπόστολο, 
τον θεµελιωτή της ορατής καθολι-
κότητας και οικουµενικότητας της 
Εκκλησίας»1.

1  Γιανναρά, Χ., «Αλήθεια και ενότητα της 
Εκκλησίας».

7



Φέτος συµπληρώνονται 1700 
χρόνια από το ∆ιάταγµα των 

Μεδιολάνων (Μιλάνου), το οποίο 
υπέγραψε ο Αυτοκράτορας Κων-
σταντίνος ο Μέγας µε τον Λικίνιο 
και µε το οποίο καθιερώθηκε για 
πρώτη φορά στην ιστορία της αν-
θρωπότητας η ανεξιθρησκία. Όπως 
αναφέρεται στο ∆ιάταγµα  του 313 
µ.Χ. οι Χριστιανοί, όπως και οι πιστοί 
των άλλων θρησκειών, µπορούν µε 
απόλυτη ελευθερία και 
χωρίς κανένα εµπόδιο 
να προσέρχονται στη λα-
τρεία και να λατρεύουν 
τον Θεό, (ή τους θεούς 
τους οι παγανιστές).2 Ο 
Φλάβιος Βαλέριος Κωνσταντίνος 
(Flavius Valerius Constantinus, 27 
Φεβρουαρίου 272 - 22 Μαΐου 337) 
ή Μέγας Κωνσταντίνος ή Άγιος 
και Ισαπόστολος Κωνσταντίνος 
θεωρείται ως ένας από τους µεγαλύ-
τερους αυτοκράτορες, γιατί άλλαξε 
τον ρου της Παγκόσµιας Ιστορίας µε 
τα µοναδικά και ανεπανάληπτα επι-
τεύγµατά του και, προπαντός, τις ση-
µαντικές θρησκευτικές και πολιτικές 
αλλαγές, που εισήγαγε στην απέραντη 
χώρα του. Παρόλα αυτά είναι γεγο-
νός ότι η στάση των ιστορικών απέ-
ναντι στο Μέγα Κωνσταντίνο είναι 
αντιφατική. Για άλλους υπήρξε µέγα 
αίνιγµα ή στυγνός δολοφόνος και 
καιροσκόπος, για άλλους δε το µέγα 
θαύµα της ιστορίας. Αυτό συµβαίνει 
διότι επικρατούν συνήθως ιδεολογικά 
κριτήρια και παραταξιακές εκτιµήσεις 
ερήµην των πηγών.

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Ο 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ

Αρκεί µόνο να διαβάσουµε τους 
χαρακτηρισµούς και τα κολα-

κευτικά λόγια των αντιπάλων του για 
να γίνει εύκολα αντιληπτό το µεγα-
λείο της ψυχής και το πλήθος των 
αρετών του Αγίου. Χαρακτηριστικά, ο 
Ιουλιανός ο Παραβάτης, γνωστός για 
τις παγανιστικές του ιδέες και το µί-
σος του για τη θρησκεία του Χριστού 
καθώς επίσης και οι παγανιστές Ευ-
τρόπιος και Βίκτωρ Αυρήλιος Σέξτος,  
οι οποίοι ήταν από τους βασικούς 
κατήγορους του Μεγάλου Κωνστα-

2   http://elekklesia.blogspot.gr

ντίνου, του αναγνωρίζουν ότι επε-
δίωκε πάντοτε την ειρήνη, ότι ήταν 
ένας άνθρωπος µεγάλης ενέργειας 
που ήταν εξαιρετικά φιλόδοξος ως 
προς τη στρατιωτική τεχνική και είχε 
µεγάλη επιτυχία στους πολέµους του. 
Επίσης του αναγνωρίζουν πνευµατι-
κά και σωµατικά προσόντα, τη στέρεη 
αποφασιστικότητά του, τη γλυκύτητα 
της ιδιοσυγκρασίας του, τη µεγάλη 
δηµοτικότητά του, τη γενναιοδωρία 

του και την αγάπη του για τις καλές 
τέχνες και τις µελέτες.

Ο ιστορικός Λακτάντιος που τον 
γνώρισε και τον έζησε από 

κοντά, µάς πληροφορεί ότι ως νέος 
χαρακτηριζόταν από τις σωστές ηθι-
κές συνήθειες (moribus probis) και 
ότι ήταν ένας άνδρας πολύ µεγάλης 
αξίας, αντάξιος του αξιώµατος του 
Καίσαρα. Επισηµαίνει ακόµα τη δια-
κεκριµένη κοσµιότητα της παρουσίας 
του, τη µεγάλη προσοχή του σε όλα τα 
στρατιωτικά καθήκοντα, την ενάρετη 
συµπεριφορά του και την µοναδική 
προσήνειά του. 

Πολλές πληροφορίες για το 
χαρακτήρα και την προσωπι-

κότητα του Μεγάλου Κωνσταντίνου 
αντλούµε επίσης από τον επίσκοπο 
Καισάρειας, Ευσέβιο Παµφίλο που 
ήταν και ο κυριότερος βιογράφος του. 
Από αυτόν λοιπόν πληροφορούµα-
στε για την ανεξικακία και την αγάπη 
που είχε για τους ανθρώπους, για το 
πάθος του να τους οδηγήσει στη θεο-
σέβεια και την απόκτηση ειρηνικού 
φρονήµατος. Αυτό επιβεβαιώνεται 
και από τη στάση που κρατούσε στην 
Α’ Οικουµενική Σύνοδο, όπου συχνά 
αναλάµβανε το ρόλο του πράου ειρη-
νοποιού µεταξύ των Πατέρων που 
διαφωνούσαν έντονα. Υπάκουε στις 
εντολές της χριστιανικής θρησκείας, 
προσέχοντας µάλιστα ιδιαίτερα την 
αρετή της αγνότητας.

Αξίζει επίσης να σηµειωθεί το 
σχόλιο ενός ιστορικού των 

νεότερων χρόνων, του Philip Schaff , 
ότι: «ο ηθικός χαρακτήρας του δεν ήταν 

χωρίς ευγενή γνωρίσµατα, µεταξύ των 
οποίων µια αγνότητα σπάνια για την 
εποχή και µια ελευθεροφροσύνη και µια 
ευεργεσία, που συνέρεε µε τη σπατάλη»3.

Η ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟ 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ

Το θέµα της µεταστροφής του 
Μεγάλου Κωνσταντίνου από 

την ειδωλολατρία στο Χριστιανισµό 
εξακολουθεί να απασχολεί τους ιστο-

ρικούς από τους καιρούς της βασι-
λείας του. 

Ορισµένοι ιστορικοί στη ∆ύση, 
κυρίως των νεότερων χρόνων, 

επιµένουν ότι ο Κωνσταντίνος ασπά-
στηκε το Χριστιανισµό από πολιτική 
σκοπιµότητα για να πάρει µε το µέ-
ρος του τους χριστιανούς. Αυτό αναι-
ρείται αυτόµατα αν σκεφτεί κανείς ότι 
οι χριστιανοί εκείνη την εποχή δεν 
ξεπερνούσαν το ποσοστό δέκα έως 
δεκαπέντε τοις εκατό του πληθυσµού 
και ο ευφυέστατος Κωνσταντίνος δε 
θα µπορούσε να προβεί σε µια τέτοια 
ασύνετη πολιτική πράξη· να προσε-
ταιριστεί δηλαδή τους λίγους και να 
κάνει αντιπάλους του τους πολλούς. 
Άλλοι επιµένουν ότι η υιοθέτηση του 
Χριστιανισµού ήταν ένας πολιτικός 
ελιγµός, µε τον οποίο απέβλεπε στην 
ενότητα και την ειρήνη των λαών της 
Αυτοκρατορίας.

Η πραγµατικότητα όµως είναι 
τελείως διαφορετική από τις 

φήµες που προαναφέρθηκαν. Κατά 
την παιδική ηλικία του Μεγάλου 
Κωνσταντίνου πρώτη µίλησε σ’ αυτόν 
για το Χριστό και τον γαλούχησε µε 
τα νάµατα της χριστιανικής πίστης 
η ευσεβέστατη µητέρα του Ελένη. Οι 
θρησκευτικές επιρροές επίσης του 
πατέρα του Μεγάλου Κωνσταντί-
νου, Αυγούστου Κωνσταντίου, κατά 
τη διάρκεια των σκληρών διωγµών 
είχαν θετικές επιδράσεις στην ψυχή 
του. Ψυχικά λοιπόν ο Κωνσταντίνος 
βρισκόταν πάντοτε κοντά στους χρι-

3  Schaff  Philip: “History of the 
Christian Church”, Chapter I,p.14” 

Για άλλους υπήρξε µέγα αίνιγµα ή στυγνός δο-
λοφόνος και καιροσκόπος, για άλλους δε το µέγα 
θαύµα της ιστορίας. 
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Αρκεί µόνο να διαβάσουµε τους χαρακτηρισµούς 
και τα κολακευτικά λόγια των αντιπάλων του για 
να γίνει εύκολα αντιληπτό το µεγαλείο της ψυχής 
και το πλήθος των αρετών του Αγίου. 

Η πλήρης µεταστροφή του Μεγάλου Κωνσταντίνου στο Χριστιανι-
σµό φαίνεται επίσης και από το περιεχόµενο του διατάγµατος των 
Μεδιολάνων (313 µ.Χ.), που αναµφισβήτητα µέχρι σήµερα αποτελεί 
ένα κοσµοϊστορικό γεγονός. Σύµφωνα µε τις αποφάσεις των Μεδιο-
λάνων, κατοχυρώθηκε η ανεξιθρησκία και η θρησκευτική ελευθερία. 

στιανούς χάρη στη µητρική διαπαι-
δαγώγηση του και στις συµβουλές 
του πατέρα του, που θαύµαζε και 
εµπιστευόταν τους χριστιανούς.

Η πλήρης µεταστροφή του Κων-
σταντίνου έµελλε να γίνει στις 

28 Οκτωβρίου 312 µ.Χ. στη µάχη της 
Μουλβίας Γέφυρας. Άρρηκτα συνδε-
δεµένο µε αυτή τη µάχη είναι το πε-
ρίφηµο όραµα του Μεγάλου Κωνστα-
ντίνου, την παραµονή της µεγάλης 
σύγκρουσης: ο φωτεινός σταυρός, 
που σχηµατιζόταν µε τα ελληνικά 
γράµµατα Χ-Ρ, µε την επιγραφή «Ἐν 
τούτῳ νίκα» (hoc signo victor eris). 
Ο χριστιανός ρήτορας Λακτάντιος, ο 
οποίος ήταν δάσκαλος του πρωτότο-
κου γιου του Κωνσταντίνου, Κρίσπου, 
και συνεπώς είχε στενές σχέσεις µε 
την αυτοκρατορική οικογένεια, ανα-
φέρει ότι το όραµα του Κωνσταντίνου 
ήταν ενύπνιο. O Ευσέβιος παρατηρεί 
µόνο ότι ξεκινώντας ο Κωνσταντίνος 
να σώσει τη Ρώµη «προσευχήθηκε 
στο Θεό του ουρανού και για τον Λό-
γο του, τον Ιησού Χριστό»4. Η µάχη 
στη Μουλβία γέφυρα έχει χαρακτη-
ριστεί ως µία από τις αποφασιστικό-
τερες µάχες όλων των εποχών. Με 

τη νίκη του, ο Μέγας Κωνσταντίνος 
ανακηρύχθηκε ο µοναδικός Αύγου-
στος της ∆ύσης. Οι διώξεις κατά του 
Χριστιανισµού σταµατούν και τώρα 
πια ο ίδιος ο αυτοκράτορας προστα-
τεύει έµπρακτα τη νέα θρησκεία, οι 
οπαδοί της οποίας µέχρι πριν λίγα 
χρόνια είχαν υποστεί διωγµούς. 

Η πλήρης µεταστροφή του Με-
γάλου Κωνσταντίνου στο Χριστια-

4   Ευσέβιος, Εκκλησιαστική Ιστορία 
(Historia ecclesiastica)

νισµό φαίνεται επίσης και από το 
περιεχόµενο του διατάγµατος των 
Μεδιολάνων (313 µ.Χ.), που αναµφι-
σβήτητα µέχρι σήµερα αποτελεί ένα 
κοσµοϊστορικό γεγονός. Σύµφωνα 
µε τις αποφάσεις των Μεδιολάνων, 
κατοχυρώθηκε η ανεξιθρησκία και 
η θρησκευτική ελευθερία. Ιδιαίτερη 
αναφορά έγινε για τον Χριστιανι-
σµό, ο οποίος καθίστατο θρησκεία 
προστατευόµενη, επιτρεπτή και νό-
µιµη για τους Ρωµαίους πολίτες και 
οι χριστιανοί ελεύθεροι µπορούσαν 
να ασκήσουν τα θρησκευτικά τους 
καθήκοντα.

Το ότι ο Κωνσταντίνος ήταν πο-
λύ προ του 326 µ.Χ. συνειδη-

τός και πιστός χριστιανός µαρτυρούν 
και οι πολλοί χριστιανικοί ναοί που 
είχαν χτιστεί από τον ίδιο, η µέριµνά 
του για τους φτωχούς, ο τακτικός εκ-
κλησιασµός του, η προεδρία του στην 
Α’ Οικουµενική Σύνοδο και οι τόσες 
άλλες χριστιανικές εκδηλώσεις και 
ενέργειές του.

Μελετώντας  τις πηγές µπο-
ρεί κανείς να διαπιστώσει 

την τιµή του Μεγάλου Κωνσταντί-
νου προς τους µάρτυρες. Αποδέχεται 

πληρέστατα «τήν περί µαρτυρεῖν» και 
µαρτύρων θεολογία της Εκκλησίας 
και του απλού λαού του Θεού. Μά-
λιστα γονυπετής προσεύχεται µπρο-
στά στους µάρτυρες, «κατεσκεύασε 
δὲ µαρτύριον», τόπο συναγωγής 
λειψάνων – ήθελε να συναγάγει, να 
συγκεντρώσει τα λείψανα των Απο-
στόλων – κάτι στο οποίο θα προχω-
ρήσει ο Κωνστάντιος, ο γιος του, αλλά 
το οποίο εν τέλει δεν τελεσφόρησε, 
αφού βρέθηκαν τα λείψανα µόνο 

έξι Αποστόλων. 
Ένα άλλο χαρα-
κτηριστικό είναι 
ότι εξέφρασε την 
επιθυµία να βα-
πτισθεί στον Ιορ-
δάνη, διότι έµαθε 

ότι ο Ιορδάνης έχει αγιαστικά ύδατα 
λόγω της εκεί Βαπτίσεως του Ιησού 
Χριστού. Εδώ αξίζει να τονιστεί ότι 
βαπτίστηκε κοντά στο τέλος της ζωής 
του, το οποίο όπως κανείς µας δεν 
ξέρει, δεν ήξερε πότε θα έρθει ούτε ο 
Κωνσταντίνος–.5

Τέλος, είναι γεγονός ότι ο Κων-
σταντίνος έλαβε άλλη µια 

ιστορική και πρωτάκουστη για τα 
δεδοµένα της εποχής απόφαση: Οι 
ρωµαϊκές λεγεώνες, όταν οδηγούνταν 
στις µάχες, είχαν µπροστά τους και 
προπορεύονταν τα αγάλµατα των 
πατρώων θεών. Τώρα, ο Κωνσταντί-
νος διατάζει και τα αγάλµατα αυτά 
αντικαθίστανται από ένα κόκκινο 
ύφασµα στη µέση του οποίου είναι 
κεντηµένος ο σταυρός από Χ και Ρ, 
όπως τον είδε στο όραµά του. Το ύφα-
σµα αυτό αποτελούσε το καινούργιο 
έµβληµα του αυτοκράτορα και έµει-
νε γνωστό ως λάβαρο (labarum). Ο 
σταυρός µπήκε και στις ασπίδες των 
στρατιωτών, παρά την απογοήτευση 
και κατάπληξη των εθνικών, οι οποίοι 
συνειδητοποιούσαν ότι είχε έρθει το 
τέλος της πατροπαράδοτης θρησκείας 
τους. Αντίθετα, οι χριστιανοί στρατιώ-

τες αγαλλιούσαν από τις διαταγές του 
αυτοκράτορά τους, γιατί και εκείνοι 
µε τη σειρά τους καταλάβαιναν ότι 
µια νέα εποχή ανέτειλε. 

(στο επόµενο τεύχος, το Β’µέρος: Κα-
τηγορίες και Αλήθεια)

Επιµέλεια:

Κωνσταντίνος Φαραντάτος
Πτυχ. Ναυτιλιακών Σπουδών 

ΠΑ.ΠΕΙ

5 π. Γεώργιος Μεταλληνός - 
Αποµαγνητοφωνηµένη οµιλία 9



Κ.Π. Καβάφης: «ο άνθρωπος του 
οποίου όλος ο συνειδητός βίος στά-
θηκε µια µελέτη του θανάτου», Γ.Π. 
Σαββίδης 

Ίσως η περίπτωση του Κ.Π. 
Καβάφη (1863-1932) ως προς τις 
αναφορές στον Χριστιανισµό που 
απαντούν στο ποιητικό του έργο 
είναι εξαιρετικά προβληµατική και 
αµφιλεγόµενη, αν θέλουµε σαφώς 
να πραγµατευτούµε το ζήτηµα 
αµιγώς από φιλολογικής πλευράς 
και επ’ ουδενί λόγω βασιζόµενοι 
σε βιογραφικά στοιχεία. ∆εν είναι 
άλλωστε τυχαίο ότι το έργο του 
διαµόρφωσε ένα πλασµατικό πε-
δίο µάχης εγείροντας διαφωνίες 
µεταξύ των µελετητών του ως προς 
την ερµηνευτική του απόδοση την 
σχετιζόµενη µε τον Χριστιανισµό. 
∆ιαβάζοντας Καβάφη µάλλον µπερ-
δεύεσαι. Η ποίησή του, έντονα ει-
ρωνική, καυστική και δουλεµένη, 
θέλει, θα λέγαµε, προσοχή. 

Άλλωστε, όπως επισηµάνθηκε 
και στο πρώτο τµήµα του άρθρου 
σε προηγούµενό µας τεύχος1, το 
έργο ενός ποιητή µπορεί να συ-
µπεριλαµβάνει ποιήµατα αρκετά 
διαφορετικά και συχνά νοηµατι-
κώς αντικρουόµενα. 

Ως προς τον Κ.Π. Καβάφη2 ενδει-

1 Περιοδικό "Παρεµβολή", τ. 103, σελ 26
2  Για την παράθεση των ποιηµάτων του 

Κ. Π. Καβάφη αξιοποιήθηκαν: 
 1) Κ. Π. Καβάφης, Τα ποιήµατα, τ. Α’ (1897- 

κτικά µπορούµε να αντιπαραβά-
λουµε ένα από τα θεωρούµενα ως 
κορυφαία του ποιήµατά του, Μύ-
ρης· Αλεξάνδρεια του 340µ.Χ. (1929), 
στο οποίο το ποιητικό υποκείµενο 
µιλά ως εθνικός, µε το ποίηµα Ιε-
ρεύς του Σεραπίου (1926), στο οποίο 
συµβαίνει το αντίθετο.

Ἱερεὺς τοῦ Σεραπίου

Τὸν γέροντα καλὸν πατέρα µου,
τὸν ἀγαπῶντα µε τὸ ἴδιο πάντα·
τὸν γέροντα καλὸν πατέρα µου 
θρηνῶ
ποὺ πέθανε προχθές, 
ὀλίγο πρὶν χαράξει.

Ἰησοῦ Χριστέ, τὰ παραγγέλµατα
τῆς ἱεροτάτης ἐκκλησίας σου 
νὰ τηρῶ
εἰς κάθε πρᾶξιν µου, 
εἰς κάθε λόγον,
εἰς κάθε σκέψι εἶν’ 
ἡ προσπάθειά µου
ἡ καθηµερινή.
 Κι ὅσους σὲ ἀρνοῦνται
τοὺς ἀποστρέφοµαι.— 
Ἀλλὰ τώρα θρηνῶ·
ὀδύροµαι, Χριστέ,
γιὰ τὸν πατέρα µου

1918 ) και τ. Β’(1919-1933), επιµ. Γ. Π. Σαβ-
βίδης, εκδ. Ίκαρος Εκδοτική Εταιρεία, Αθήνα, 
1991. 

 2) Ο Επίσηµος ∆ικτυακός Τόπος του Αρχείου 
Καβάφη: http://www.kavafi s.gr/index.asp

µ’ ὅλο ποὺ ἤτανε 
—φρικτὸν εἰπεῖν—
στὸ ἐπικατάρατον 
Σεράπιον ἱερεύς.

Μύρης· 
Αλεξάνδρεια του 340µ.Χ. 

Την συµφορά ὅταν ἔµαθα, 
πού ο Μύρης πέθανε,
πῆγα στό σπίτι του,
 µ’ ὅλο πού τό ἀποφεύγω
νά εἰσέρχοµαι στῶν 
Χριστιανῶν τά σπίτια,
πρό πάντων ὅταν
 ἔχουν θλίψεις ἤ γιορτές.

(…)

Στο ποίηµα Ιερεύς του Σεραπίου 
το σκηνικό είναι πολύ κοντά3 µε το 
ευαγγελικό «µὴ νοµίσητε ὅτι ἦλθον 
βαλεῖν εἰρήνην ἐπὶ τὴν γῆν· οὐκ 
ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἀλλὰ µάχαι-
ραν ἦλθον γὰρ διχάσαι ἄνθρωπον 
κατὰ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ θυγατέ-
ρα κατὰ τῆς µητρὸς αὐτῆς καὶ νύµ-
φην κατὰ τῆς πενθερᾶς αὐτῆς, καὶ 
ἐχθροὶ τοῦ ἀνθρώπου οἱ οἰκιακοὶ 
αὐτοῦ» (κατά Ματθαίον,10,34-36). 

3  Το ποίηµα είναι κοντά στο περιεχόµενο της 
Ευαγγελικής περικοπής, αλλά δεν ταυτίζεται 
εξ ολοκλήρου µε αυτό, καθώς εδώ δεν ενδιαφέ-
ρει, δεν περιγράφεται και δεν παρουσιάζεται η 
διάσπαση ή η διχόνοια µεταξύ των µελών της 
οικογένειας, ούτε η ρήξη της σχέσης µεταξύ 
γονέα και παιδιού. Συνάπτεται, όµως, πολύ 
στενά ως προς το νόηµά του.10



Πατέρας και γιος διχάστηκαν ως 
προς την πίστη τους και απ’ τον 
εσωτερικό αυτό παρακλητικό -ή 
ακόµα και προσευχητικό - µονό-
λογο δια στόµατος του γιου απο-
τυπώνεται κυρίως η εσωτερική 
σύγκρουση, η σύγχυση που επέρ-
χεται ως αποτέλεσµα της σχάσης 
µεταξύ συναισθήµατος και πίστης. 
Θρήνος για τον αλλόθρησκο πατέ-
ρα. Και παρ’ ότι το ποιητικό υπο-
κείµενο «αποστρέφεται όσους Τον 
αρνούνται», τώρα οδύρεται για τον 
χαµό του πατέρα του, κι ας ήταν 
ιερεύς «του επικατάρατου Σεραπί-
ου». Αντικατοπτρίζεται, κατ’ ουσί-
αν, η εσωτερική µάχη, η ενδότερη 
πάλη που «λαµβάνει χώρα» στον 
ψυχικό κόσµο του γιου.

 Στην πλειονότητα των περι-
πτώσεων στην καβαφική ποίηση 
οι αναφορές στον Χριστιανισµό 
παρουσιάζονται σε αντιδιαστολή 
προς την ειδωλολατρία ενώ πα-
ράλληλα προβάλλεται η συνύπαρ-
ξη των δύο αυτών θρησκειών σ’ 
ένα κοινό περιβάλλον· αναπαρί-
σταται συχνά και ο διχασµός των 
ανθρώπων –εσωτερικός και εξω-
τερικός- που εκ των πραγµάτων 
απορρέει από το καθεστώς αυτό. 
Ο Κ.Π. Καβάφης, θεωρώντας τις 
πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα 
ως καίριες εποχές καµπής, ανασύ-
ρει συχνά αντίστοιχες µεταβατικές 
περιόδους του παρελθόντος καθι-
στώντας τες –ή ανασυνθέτοντάς 
τες ως - περιβάλλον της ποιητικής 
του σύνθεσης. Η περίοδος που επι-
λέγει συχνά ως χωρόχρονο είναι 
η ελληνιστική, αλλά πολύ συχνά 
συναντούµε και τη ρωµαϊκή αρ-
χαιότητα καθώς και τη βυζαντινή 
περίοδο. Στον ελληνιστικό κόσµο, 
όπου το τέλος πια διαφαίνεται, 
καθώς η Ρώµη ως κυρίαρχη δύ-
ναµη πλέον κινεί τα νήµατα ενώ 
στα όρια της αυτοκρατορίας συµ-
βιώνουν χριστιανοί, εθνικοί και 
εβραίοι, ο ποιητής βρίσκει συ-
στοιχίες µε το δικό του παρόν. Ως 
εκ τούτου, στο έργο του η ιστορία 
προβάλλει ως ζέουσα πραγµατι-
κότητα ενώ τα ιστορικά πρόσωπα 

που επιλέγει να µεταχειριστεί ως 
ήρωες – φιγούρες ανάγονται σε δι-
αχρονικά σύµβολα. Η σύγκρουση 
παγανισµού και χριστιανισµού, 
όπως και του Ελληνισµού µε τη 
Ρώµη, βρίσκονται από νωρίς στο 
κέντρο της ιστορικής αίσθησης 
του Καβάφη. Ο Αναµορφωτής και 
Παραβάτης Ιουλιανός –µε «τες πε-
ρί των ψευδών θεών αερολογίες 
του, τες ανιαρές περιαυτολογίες· 
την παιδαριώδη του θεατροφοβία· 
την άχαρι σεµνοτυφία του»– δεν 
είναι µονάχα Αντίχριστος αλλά και 
Ανθέλλην: η χειρότερη εκδοχή του 
«πόντιφεξ µάξιµους», ο πρόδροµος 
του καισαροπαπισµού ή των νεότε-
ρων ολοκληρωτικών ορθοδοξιών.4

Στο ποίηµα Μανουήλ Κοµνηνός 
(1915) γίνεται επίσης αναφορά 
στον Χριστιανισµό, αυτή τη φορά 
βέβαια υπό ένα πρίσµα διαφορετι-
κό, προσκείµενο περισσότερο στο 
πνεύµα του «Χριστιανὰ τὰ τέλη τῆς 
ζωῆς ἡµῶν». 

Μανουὴλ Κοµνηνός

Ὁ βασιλεὺς κὺρ Μανουὴλ ὁ Κοµνηνὸς
µία µέρα µελαγχολική 
του Σεπτεµβρίου
αἰσθάνθηκε τὸν θάνατο κοντά.
Οἱ ἀστρολόγοι (οἱ πληρωµένοι) 
τῆς αὐλῆς ἐφλυαροῦσαν
ποὺ ἄλλα πολλὰ χρόνια 
θὰ ζήσει ἀκόµη.

Ἐνῷ ὅµως ἔλεγαν αὐτοί, ἐκεῖνος
παλιὲς συνήθειες εὐλαβεῖς θυµᾶται,
κι ἀπ' τὰ κελλιὰ τῶν µοναχῶν 
προστάζει
ἐνδύµατα ἐκκλησιαστικὰ νὰ φέρουν,
καὶ τὰ φορεῖ, κι εὐφραίνεται 
ποὺ δείχνει
ὄψι σεµνὴν ἱερέως ἢ καλογήρου.

Εὐτυχισµένοι ὅλοι ποὺ πιστεύουν,
καὶ σὰν τὸν βασιλέα 
κὺρ Μανουὴλ τελειώνουν

4  Γ.Π. Σαββίδης, «Ήταν χριστιανός ο Kαβά-
φης;» (1973), Mικρά καβαφικά, τ. A΄, εκδ. 
Eρµής, Αθήνα, 1985. 

 Στο εξής παραπέµπω: Γ. Π. Σαββίδης, «Ήταν 
χριστιανός ο Kαβάφης;»

ντυµένοι µὲς στὴν πίστι 
των σεµνότατα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον ελκύει ο 
στίχος « παληές συνήθειες ευλαβείς 
θυµάται» που υπαινίσσεται ότι στον 
βυζαντινό κόσµο συνηθιζόταν ο βα-
σιλιάς, πριν τον θάνατό του, νά εν-
δύεται το µοναχικό σχήµα, µε πρό-
θεση να αναδείξει την αρετή της 
ταπείνωσής του, αποποιούµενος τό 
βασιλικό ένδυµα καί φορώντας τό 
µοναχικό ράσο. Τό ράσο ήταν καί 
είναι τό σύµβολο της απαρνήσεως 
της εκκοσµικευµένης ζωής, του συ-
νεχούς αγώνα κατά των παθών καί 
της αµαρτίας, αλλά καί της αδιάκο-
πης µετάνοιας γιά τά αµαρτήµατα, 
τά εκούσια ή τά ακούσια.5

Οι τρεις τελευταίοι στίχοι του 
ποιήµατος πυροδότησαν διαφω-
νίες µεταξύ των µελετητών του 
ποιητή σχετικά µε τη χριστιανι-
κή πίστη και την θέση της στην 
ποίησή του. Πολλοί είναι εκείνοι, 
όπως ο καθηγητής Γ. Σαββίδης, 
πού υποστηρίζουν ότι στους στί-
χους αυτούς εκφράζεται µια πε-
ποίθηση για τη µεταθανάτια ζωή 
και κρίση σύµφωνα µε το δόγµα 
του Χριστιανισµού.  Μολαταύτα, ο 
Ἐ. Ν. Μόσχος  τονίζει ὅτι ὁ Χριστια-
νισµός τοῦ Καβάφη ἦταν µόνο ἱστο-
ρικός καί ὄχι βιωµατικός καί ὑπαρ-
ξιακός, ἐπειδή στούς συγκεκριµένους 
στίχους τοῦ ποιήµατός δέ βλέπουµε 
νά βασανίζει την ποιητική φωνή ἡ 
πραγµατική λύτρωση καί ἡ ἐσωτερική 
µετάνοια τοῦ Μανουήλ. Τό µόνο πού 
ἐνδιέφερε τούς αὐτοκράτορες ἦταν νά 
προσπαθήσουν νά ἀπαλλαγοῦν ἀπό 
τίς συνέπειες τῶν ἄνοµων πράξεων, 
πού διέπραξαν κατά τή διάρκεια τῆς 
ζωῆς τους, καί φορώντας τόν ἐκκλη-
σιαστικό µανδύα ὑποκριτικά νά πα-
ρουσιασθοῦν µεταµεληµένοι µπροστά 
στό θρόνο τοῦ Χριστοῦ.

Συν τοις άλλοις, το ρήµα «προ-
στάζει» καθώς και η φράση «ευ-

5 Βλ. Ειρήνη Αρτέµη, «Ο Βυζαντινός Καβάφης», 
Αθήνα, 2004. Πηγή : http://www.academia.
edu/1130211. Στο εξής παραπέµπω: Αρτέµη, 
«Ο Βυζαντινός Καβάφης»
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φραίνεται που δείχνει» µάλλον 
αντιφάσκουν προς το επίρρηµα 
«σεµνότατα» του τελευταίου στίχου 
στο πλαίσιο, ενδεχοµένως, της κα-
βαφικής ειρωνείας, που θέλει εδώ 
να καυτηριάσει τις συµπεριφορές 
τις οποίες οι άνθρωποι υιοθετούν 
περισσότερο για το θεαθήναι παρά 
συνειδητά και γνήσια. Μολαταύτα, 
η τελευταία αυτή παρατήρηση δε 
συνεπάγεται ειρωνεία ή υποβιβα-
σµό της πίστης (εν προκειµένω 
της Ορθόδοξης) από το ποιητικό 
υποκείµενο, ούτε βέβαια αποκλείει 
την αληθινή µεταµέλεια του µέχρι 
πρότινος συµβουλευόµενου τους 
αστρολόγους αυτοκράτορα 
Μανουήλ6. Τουναντίον· οι 
τελευταίοι τρεις στίχοι θα 
µπορούσαν να εκληφθούν 
και ως ένας εσωτερικός 
µονόλογος.

Με ένα ύφος αλλιώτικο 
θα µιλούσαµε για την εµ-
φάνιση του Χριστιανισµού 
στο ποίηµα Στην εκκλησία 
(1912).

Στὴν ἐκκλησία

Τὴν ἐκκλησίαν ἀγαπῶ, 
τὰ ἑξαπτέρυγά της
τὰ ἀσήµια τῶν σκευῶν, 
τὰ κηροπήγια της,
τὰ φῶτα, τὶς εἰκόνες της, 
τὸν ἄµβωνά της.
Ἐκεῖ σὰν µπῶ, µὲς σὲ 
ἐκκλησία τῶν Γραικῶν,
µὲ τῶν θυµιαµάτων της 
τὶς εὐωδίες,
µὲ τὶς λειτουργικὲς φωνὲς 
καὶ συµφωνίες,
τὶς µεγαλοπρεπεῖς 
τῶν ἱερέων παρουσίες
καὶ κάθε των κινήσεως 
τὸν σοβαρὸ ρυθµό,
λαµπρότατοι µεσ' τῶν ἀµφίων 
τὸν στολισµό,
ὁ νοῦς µου πηγαίνει 
σὲ τιµὲς µεγάλες τῆς φυλῆς µας,

6  Για τη σχέση ποιήµατος και ιστορικής πραγ-
µατικότητας δες: Αρτέµη, «Ο Βυζαντινός Καβά-
φης», σελ. 6-8

στὸν ἔνδοξό µας Βυζαντινισµό.
Ήδη από τον πρώτο στίχο γίνε-

ται χρήση του α’ ενικού προσώ-
που και του ρήµατος «αγαπώ». 
Εκφράζεται εξ αρχής, λοιπόν, ένας 
έντονος ενθουσιασµός, µε την κυ-
ριολεκτική σηµασία της λέξης· εδώ 
το ύφος είναι έντονα προσωπικό. 
Την έκφραση της αγάπης αυτής 
του ποιητικού υποκειµένου προς 
το καθετί στην εκκλησία διαδέχε-
ται η συγκινησιακή φόρτιση. Η 
φόρτιση αυτή προκύπτει όταν η 
ποιητική φωνή συλλογίζεται και 
αναλογίζεται την παρελθούσα και 
νυν διαπλοκή της Ορθοδοξίας και 

του Ελληνισµού δια Βυζαντίου, 
του ενδόξου Βυζαντινισµού κατά 
τον ποιητή, που στάθηκε γέφυρα 
αφενός µεταξύ των Ανατολικών 
λαών, αφετέρου µεταξύ αρχαίου 
και σύγχρονου ελληνικού πολιτι-
σµού7. Σύµφωνα µάλιστα µε την 
ED. Haas, o K. Π. Καβάφης χαρα-
κτηρίζοντας τον «Βυζαντινισµό» 
ως «ένδοξο» αντιτάχτηκε σε µια 
ολόκληρη ιστοριογραφική παράδο-
ση, ευρωπαϊκή αλλά και ελληνική, 

7  ∆ες και : Αρτέµη, «Ο Βυζαντινός Καβάφης», 
σελ. 14-15

η οποία χρησιµοποιούσε τον όρο 
αυτόν για να εκφράσει την απέ-
χθειά της απέναντι σε ό,τι σχετί-
ζεται µε το Βυζάντιο.8

Είναι η εκκλησία των Γκραικών 
αυτή που αγαπάει· δεν είναι ούτε 
απλώς η εκκλησία, ούτε η εκκλησία 
των Ελλήνων. Και η εκκλησία των 
Γκραικών, διατηρώντας µέχρι και 
το δικό του «τώρα» τα βυζαντινά 
τελετουργικά, αποπνέοντας µια λι-
τή µεγαλοπρέπεια, λειτουργεί ως 
αρµός µεταξύ του παρόντος και 
του παρελθόντος της «φυλής του».

Η αντιβολή πάλι Χριστιανισµού 
και Εθνικής Θρησκείας εµφανίζε-

ται εναργώς µεταξύ άλλων και 
στο ποίηµα Ουκ έγνως (1928), 
στο οποίο το ύφος παραπέ-
µπει σε µια οικειοποίηση -εκ 
µέρους του ποιητικού υποκει-
µένου- της ρητορικής αντιπα-
ράθεσης – λογοµαχίας που 
συνέβη στο παρελθόν (Τέτοιες 
ξυπνάδες όµως πέρασι δεν 
έχουνε σ’ εµάς τους Χριστια-
νούς). Για να γίνει σαφέστε-
ρη η ανωτέρω παρατήρηση, 
η φράση «Ἀνέγνως, ἀλλ’ οὐκ 
ἔγνως• εἰ γαρ ἔγνως, οὐκ ἄν 
κατέγνως», η οποία και παρα-
τίθεται αυτούσια στο ποίηµα, 
είναι η απάντηση του Γρηγο-
ρίου του Θεολόγου του Να-
ζιανζηνού προς τον Ιουλιανό 
τον Φιλόσοφο (τον γνωστό και 
ως Ιουλιανό Παραβάτη). Ο τε-
λευταίος, αφού είχε διαβάσει 
κείµενο γραµµένο σε στίχους 
αρχαίους ελληνικούς στίχους 

αλλά µε χριστιανικό περιεχόµενο, 
είπε: «Ἀνέγνων, ἔγνων, κατέγνων»

8  ∆ες και αναλυτικά: ΕD. Haas, « Στον ένδοξό µας 
Βυζαντινισµό», περιοδ. Άρδην, τευχ. 48, 2004, 
πηγή: http://www.ardin gr/?q=node/1178
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«Οὐκ ἔγνως»

Γιά τές θρησκευτικές µας δοξασίες 
ὁ κούφος Ἰουλιανός εἶπεν 
«Ἀνέγνων, ἔγνων,
κατέγνων». Τάχατες µᾶς ἐκµηδένισε
µε το «κατέγνων» του, 
ὁ γελοιωδέστατος.

Τέτοιες ξυπνάδες ὅµως πέρασι 
δέν ἔχουνε σ’ ἐµᾶς
τούς Χριστιανούς. «Ἀνέγνως, 
ἀλλ’ οὐκ ἔγνως· εἰ γάρ ἔγνως,
οὐκ ἄν κατέγνως»
 ἀπαντήσαµεν ἀµέσως.

Σε άλλα ποιήµατα του Κ. Π. Κα-
βάφη περιγράφονται εικόνες οι 
οποίες εκτυλίσσονται γύρω από 
ένα πολύ πρόσφατο θάνατο όπου 
ο νεκρός είναι ακόµη ακήδευτος ή 
οι οποίες τοποθετούνται λίγο πριν 
το επικείµενο τέλος. Τα ποιήµατα 

αυτά κατανέµονται χρονολογικά 
σε όλη την έκταση της ποιητικής 
του παραγωγής. Στα πλείστα από 
αυτά ο τάφος αναφέρεται και στον 
τίτλο: Λυσίου Γραµµατικού Τάφος, 
Ευρίωνος Τάφος, Ίαση Τάφος, Ιγνα-
τίου Τάφος, Επιτάφιον κ.τ.λ. Αρκετά 
από αυτά τα «ταφοκεντρικά» ποιή-
µατα έχουν ως πνευµατικό φόντο 
την εν Χριστώ Σωτηρία που έφερε 
η µετάνοια λίγο πριν τον θάνατο. 
Το ποίηµα Ιγνατίου Τάφος (1917) 
θα µπορούσε να συγκαταλεχθεί στα 
ποιήµατα αυτά. Ο νέος Ιγνάτιος, 
πρώην Κλέων, λίγο πριν από τον 
πρόωρο θάνατό του, «συνέρχεται» 
από τις κοσµικές περιπλανήσεις 
και από την απουσία σχέσης του 
µε την Εκκλησία, και λίγο πριν πε-

θάνει χειροτονείται αναγνώστης 
και ζει κοντά στον Χριστό:

Ἰγνατίου Tάφος 

Ἐδῶ δὲν εἶµαι ὁ Κλέων 
ποὺ ἀκούσθηκα
στὴν Ἀλεξάνδρεια
(ὅπου δύσκολα ξιπάζονται)
γιὰ τὰ λαµπρά µου σπίτια, 
γιὰ τοὺς κήπους,
γιὰ τ’ ἄλογα καὶ γιὰ τ’ ἁµάξια µου,
γιὰ τὰ διαµαντικὰ 
καὶ τὰ µετάξια ποὺ φοροῦσα.
Ἄπαγε• ἐδῶ δὲν εἶµαι 
ὁ Κλέων ἐκεῖνος·
τὰ εἰκοσιοκτὼ του 
χρόνια νὰ σβυσθοῦν.
Εἶµ’ ὁ Ἰγνάτιος, ἀναγνώστης, 
ποὺ πολὺ ἀργὰ
συνῆλθα· ἀλλ’ ὅµως κ’ ἔτσι 
δέκα µῆνες ἔζησα εὐτυχεῖς
µὲς στὴν γαλήνη καὶ µὲς 
στὴν ἀσφάλεια τοῦ Χριστοῦ.

Ο τάφος είναι το µεταίχµιο του 
συντελεσµένου κοσµικού χωροχρό-
νου, όπου τα ψέµατα τελειώνουν 
για να αρχίσουν τα όντως υπαρκτά 
του «µετέπειτα». Αυτή η διάσταση 
του τάφου είναι η πιο ρεαλιστική 
και εντονότερα βιωµένη επίγνωση 
του Καβάφη για το πεπερασµένο 
όλων των ανθρωπίνων.9

Ας δούµε όµως και αυτό…
Ανάµεσα στα ανέκδοτα του Κ.Π. 

Καβάφη βρέθηκε και το ακόλου-
θο ποίηµα µε τίτλο Το µετέπειτα 
(1892), το οποίο θα θεωρούσαµε 
ως αδιάψευστη µαρτυρία χριστια-

9  Χρ. Αλεξάνδρου, «Το εκκλησιαστικό φρόνηµα 
στον Καβάφη», περιοδ. Άρδην, τ. 48

νικής πίστης στο έργο του, βάσει 
Γ.Π. Σαββίδη.10

Τό µετέπειτα

Πιστεύω το Μετέπειτα. 
∆εν µε πλανούν ορέξεις
της ύλης, ή του θετικού αγάπη. 
∆εν είν’ έξις
αλλ’ ένστικτον. 
Θα προστεθή η ουρανία λέξις
εις της ζωής την ατελή, 
την άλλως άνουν φράσιν.
Ανάπαυσις και αµοιβή 
θέλουν δεχθή την δράσιν.
Ότε διά παντός κλεισθή 
το βλέµµα εις την Πλάσιν,
θα ανοιχθή ο οφθαλµός ενώπιον 
του Πλάστου.
Κύµα αθάνατον ζωής 
θα ρεύση εξ εκάστου
Ευαγγελίου του Χριστού – 
ζωής αδιασπάστου.

Αν το εικονοποιηµένο θέµα του 
τάφου συνιστά το σηµείο τοµής 
της επί γης µε την µετά θάνατον 
ζωή, στο ανέκδοτο ποίηµα αυτό 
του Κ. Π. Καβάφη το ποιητικό υπο-
κείµενο αναφέρεται εξ ολοκλήρου 
στο «επέκεινα», δηλώνοντας ρητά, 
απερίφραστα και κατά πρόταξη την 
πίστη του στη µετά θάνατον ζωή.

*Το έτος 2013 είναι αφιερωµένο 
στον Κ.Π. Καβάφη εξ αφορµής της 
συµπλήρωσης 150 χρόνων από 
την γέννησή του.

Επιµέλεια:
Σοφία Μπουγά

Φοιτ. Τµήµ. Φιλολογίας, 
Φιλοσοφικής Σχολής ΕΚΠΑ 

10  ∆ες και αναλυτικά: Γ. Π. Σαββίδης, «Ήταν 
χριστιανός ο Kαβάφης;»
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«Παρεµβολή»: Κύριε Καθηγητά, διατελέσατε ως φοιτητής µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Χ.Φ.Ε. 
διακονώντας και από τη θέση του Α’ Γραµµατέα. Θα θέλατε να µοιραστείτε µαζί µας κάποια περιστατικά 
της εµπειρίας σας από τη ζωή της Ένωσης;

Παύλος Κυµίσης.: Είχαµε τη 
χαρά και την ευλογία να ζήσουµε 
αξέχαστες εµπειρίες στη Χ.Φ.Ε..  Θυ-
µάµαι ιδιαίτερα τις κατασκηνώσεις, 
τις εξορµήσεις και τις εκδηλώσεις 
στην ετήσια ηµέρα προσευχής των 
φοιτητών. Επίσης είχαµε αξιόλο-
γους συµβούλους και καθοδηγητές 
όπως τον π. ∆ηµήτριο Τρακατέλη 
(νυν Αρχιεπίσκοπο Αµερικής), τον 
π. Αναστάσιο Γιαννουλάτο (νυν Αρ-
χιεπίσκοπο Αλβανίας), τον π. Ηλία 
Μαστρογιαννόπουλο, τον π. Ιωάν-
νη Αλεξίου, τον ψυχίατρο Άριστο 

Ασπιώτη, τον Χρήστο Γιανναρά και 
άλλους.

Μερικές από τις αξέχαστες εµπει-
ρίες περιελάµβαναν τις εκδηλώσεις 
κατά την ηµέρα προσευχής των 
φοιτητών. Ξεκινούσαν µε πρωινή 
Λειτουργία στη Μητρόπολη και το 
απόγευµα γινόταν ειδική τελετή και 
οµιλία στην Κεντρική αίθουσα του 
Πανεπιστήµιου. Εκείνο που ήταν 
ιδιαίτερα συγκινητικό ήταν η συµµε-
τοχή όλων των Χριστιανικών Φοιτη-
τικών Οργανώσεων στις εκδηλώσεις.
Ιδιαίτερα ενθυµούµαι την επίσκεψη 

του Ραούλ Φολλερώ στη Χ.Φ.Ε. που 
µίλησε µε ιδιαίτερο ενθουσιασµό για 
τον αγώνα του για τους Χανσενικούς.
Η συµµετοχή της Χ.Φ.Ε. στην Παγκό-
σµια Οργάνωση Ορδοδόξου Νεολαι-
ών, «Σύνδεσµος» ήταν ιδιαίτερα ση-
µαντική. Είχαµε συχνές επισκέψεις 
από Ορθοδόξους νέους άλλων χωρών 
που συµµετείχαν στον Σύνδεσµο.

Η επίσκεψη νέων από την Φιλαν-
δία ήταν σχεδόν ετήσιο γεγονός και 
συµµετείχαν στη τελετή λήξεως του 
ακαδηµαϊκού έτους στην Αγία  Πα-
ρασκευή.

«Π»: Ποια είναι, κατά τη γνώµη σας,  τα χαρακτηριστικά εκείνα που διαφοροποιούν της Χ.Φ.Ε., ως  Ένωση 
χριστιανών νέων που δραστηριοποιείται στην Εκκλησία, και προσδίδουν µια µοναδικότητα στη δράση της;

 Π.Κ.:  Η Χ.Φ.Ε. µπορεί να βο-
ηθήσει τους φοιτητές να ολοκλη-
ρώσουν τον κύκλο των γνώσεών 

τους, δίνοντάς τους ένα σαφές 
και σταθερό κόσµο-θεωριακό 
πλαίσιο, γιατί µόνη η επιστηµο-

νική γνώση δεν είναι αρκετή  για 
την ολοκλήρωση της προσωπι-
κότητας του νέου επιστήµονα.

«Π»: Ποιες είναι οι προκλήσεις σήµερα και πώς πιστεύετε ότι η Χ.Φ.Ε., ως νεανικός σύλλογος, µπορεί 
να ανταποκριθεί δίνοντας µαρτυρία;

 Π.Κ.:  Η κρίση της εποχής µας 
είναι προπαντός πνευµατική κα-
τά γενική οµολογία.  Χρειάζεται να 
υπάρχει ένας συντονισµός  σκέψης 

και δραστηριοτήτων που θα ενώ-
σει τις υγιείς δυνάµεις στον ακα-
δηµαϊκό χώρο, για να αντιµετω-
πίσει τις προκλήσεις της εποχής.  

Σ’ αυτό θα βοηθήσει η αναζήτη-
ση λύσεων στα σύγχρονα προ-
βλήµατα στο πλαίσιο της Ορθό-
δοξης παράδοσης και ιστορίας.

Ίσως για µερικούς η ιδέα της πίστης στο Χριστό να 
θεωρείται ξεπερασµένη, αλλά η παρουσία των νέ-
ων φοιτητών που ζουν αυθεντικά την πίστη τους εί-
ναι η µόνη ελπίδα για την πατρίδα µας να ξεπεράσει 
τα σύγχρονα αδιέξοδα και να ξαναβρεί το δρόµο της.

80
ΧΡΟΝΙΑ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ µε τον κ. ΠΑΥΛΟ ΚΥΜΙΣΗ 
Παιδοψυχίατρο, Professor of Psychiatry and 
Dean of St George’s University of London 
Medical School at the University of Nicosia, 
Chief of psychiatry at Children's Village
Α’ Γραµµατέας 1964-1967
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Επιµέλεια:
Παναγιώτης Φαραντάτος

∆ικηγόρος

Η Χ.Φ.Ε. µπορεί να βοηθήσει τους φοιτητές να ολοκλη-
ρώσουν τον κύκλο των γνώσεών τους, δίνοντάς τους 
ένα σαφές και σταθερό κόσµο-θεωριακό πλαίσιο, γιατί 
µόνη η επιστηµονική γνώση δεν είναι αρκετή  για την 
ολοκλήρωση της προσωπικότητας του νέου επιστήµονα.

«Π»: Η όλη σας συµµετοχή και διακονία στο ∆Σ της Χ.Φ.Ε. σάς βοήθησε στην πορεία σας ως 
επιστήµονα στην Αµερική;

 Π.Κ.:  Όσοι ζήσαµε εκείνα τα 
ευλογηµένα χρόνια στη Χ.Φ.Ε. 
κρατήσαµε επικοινωνία σαν 
να είχαµε δεσµούς συγγένει-
ας.  Στην Αµερική συνάντησα πολ-
λούς συναδέλφους µε τους οποίους 
είχαµε πρωτογνωριστεί στη Χ.Φ.Ε., 
και συνεργαστήκαµε σε πολλούς το-
µείς.  Επιτρέψτε µου να σάς δώσω 
και µια ανέκδοτη στατιστική πλη-
ροφορία.  Σχεδόν από όλα τα ζευ-
γάρια που πέρασαν από την Χ.Φ.Ε. 

κανένα δεν κατέληξε σε διαζύγιο!
Ένα σηµαντικό στοιχείο της 

προσωπικής µου επιστηµονι-
κής πορείας ήταν να αναζητήσω 
την σχέση της πίστης µε τη Ψυ-
χιατρική Επιστήµη. Σε αυτή τη 
πορεία µου η παρουσία µου στη 
Χ.Φ.Ε. έπαιξε καθοριστικό ρόλο.
Εκτός από τις επιστηµονικές µου 
εργασίες, έγραψα το βιβλίο Συνά-
ντηση Ψυχιατρικής και πίστης που 
εκδόθηκε στην Ελλάδα. Επίσης 

έγραψα για τη Ψυχολογική 
θεώρηση του έργου του 
Αγίου Γρηγορίου του Πα-
λαµά και τελευταία για το 
γέροντα Ιωσήφ Σπηλαιώ-
τη. Το πέρασµα µου από 
την Χ.Φ.Ε. πιστεύω είχε 
ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο 
στη διαµόρφωση των 
σκέψεων µου στο θέµα 
της σχέσης Ψυχιατρικής 
και πίστης.

«Π»: Ζήσατε από κοντά την έκδοση της «Σκυτάλης». Σήµερα έχετε στα χέρια σας την «Παρεµβολή». 
Πόσο σηµαντική κρίνετε για τη Χ.Φ.Ε. την έκδοση ενός περιοδικού;

 Π.Κ.:  Είχαµε κατά καιρούς δι-
άφορες εκδόσεις: η Σκαπάνη, οι 
Παλµοί, η Σκυτάλη, και τώρα η Πα-
ρεµβολή.  Είναι σηµαντικό να επικοι-

νωνεί κανείς τόσο µε τα µέλη , όσο 
και µε τους άλλους συναδέλφους για 
να δίνει τη µαρτυρία της πίστεως.
Επίσης είχαµε τακτική συµµετοχή 

στις Ακτίνες στη Φοιτητική Στήλη 
που για αρκετό καιρό την έγραφα εγώ 
µε νέα, απόψεις, ανακοινώσεις κ.α..

«Π»: Με βάση την εµπειρία σας από τον πανεπιστηµιακό χώρο, πώς πιστεύετε ότι µπορεί να µιλήσει 
σήµερα κάποιος για τον Χριστό σε έναν νέο άνθρωπο, ώστε ο τελευταίος να τον ακούσει και να τον 
καταλάβει; 

 Π.Κ.:  Ίσως για µερικούς η ιδέα 
της πίστης στο Χριστό να θεωρεί-
ται ξεπερασµένη, αλλά η παρου-

σία των νέων φοιτητών πού ζουν 
αυθεντικά την πίστη είναι η µόνη 
ελπίδα για την πατρίδα µας, να 

ξεπεράσει τα σύγχρονα αδιέξοδα 
και να ξαναβρεί το δρόµο της.

«Π»: Φέτος συµπληρώνονται 80 χρόνια από την ίδρυση της Χριστιανικής Φοιτητικής Ένωσης. Ποιες προ-
οπτικές θεωρείτε πως έχει η  Ένωση για το µέλλον, στην Εκκλησία, σε µια χώρα της οποίας η φυσιογνωµία 
αλλάζει απότοµα, σε µια Ευρώπη που αποµακρύνεται ολοένα και περισσότερο από τις χριστιανικές της ρίζες;

 Π.Κ.:  Σήµερα, περισσότερο από 
ποτέ άλλοτε, η Χ.Φ.Ε. είναι ανάγκη 
να συµβάλλει στην προσπάθεια της 

Ελλάδος να προσαρµοσθεί σε ένα 
ταχύτατα µεταβαλλόµενο κόσµο, 
και να βοηθήσει στην εξέλιξη των 

νέων επιστηµόνων να οδηγηθούν 
στην πορεία της ανασυγκροτήσεως 
και της πνευµατικής προόδου.

«Π»: κ. Καθηγητά, σάς ευχαριστούµε πολύ για την ευκαιρία αυτής της συνέντευξης!

Αγγελική Καλκάνη
Tελειόφ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ

«Π»: Η όλη σας συµµετοχή και διακονία στο ∆Σ της Χ.Φ.Ε. σάς βοήθησε στην πορεία σας ως 

έγραψα για τη Ψυχολογική έγραψα για τη Ψυχολογική 
θεώρηση του έργου του θεώρηση του έργου του 
Αγίου Γρηγορίου του Πα-Αγίου Γρηγορίου του Πα-
λαµά και τελευταία για το λαµά και τελευταία για το 
γέροντα Ιωσήφ Σπηλαιώ-γέροντα Ιωσήφ Σπηλαιώ-

Το πέρασµα µου από Το πέρασµα µου από 
την Χ.Φ.Ε. πιστεύω είχε την Χ.Φ.Ε. πιστεύω είχε 
ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο 
στη διαµόρφωση των στη διαµόρφωση των 
σκέψεων µου στο θέµα σκέψεων µου στο θέµα 
της σχέσης Ψυχιατρικής της σχέσης Ψυχιατρικής 

80
ΧΡΟΝΙΑ
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Ειλικρινά μου είναι 
αρκετά δύσκολο να θυμηθώ 

πώς ένιωθα ως υποψήφια. Κι ας 
έχουν περάσει μόλις τέσσερις μήνες. 
Χρειάστηκε να ξεφυλλίσω τα παλιά 
μου βιβλία και τετράδια, ν’ ακούσω 
τα τραγούδια που με συντρόφευαν 
καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, 
να ξανακάτσω στη σπασμένη πο-
λυθρόνα μου και να ακουμπήσω 
με δύναμη τους αγκώνες μου στο 
ξύλινο γραφείο για να ανασύρω στις 
μπροστινές βιτρίνες του μυαλού μου 
τη χρονιά που πέρασε: το σωτήριον 
έτος 2013∙ τη χρονιά των Πανελλη-
νίων.

Κατά τη διάρκεια του φετινού 
καλοκαιριού με πλησίαζαν 

νευρικές μανάδες, τα τέκνα των 
οποίων θα έδιναν προσεχώς τις εν 
λόγω εξετάσεις – ας σημειωθεί ότι 
το «προσεχώς» μπορεί να σήμαινε 
ακόμα και μετά από έξι χρόνια...- και 
με ρωτούσαν εναγωνίως πόσες ώρες 
διάβαζα, πόσες ώρες κοιμόμουν, τι 
έτρωγα για πρωινό, πόσες πορτοκα-
λάδες έπινα την ημέρα κι άλλα τέτοια 
τραγελαφικά. Μπορώ να κατανοήσω 
το ενδιαφέρον -αν και όπως πάντα 
υπερβολικό- της ελληνίδας μάνας, 

δεδομένου ότι -κακά τα ψέματα- οι 
Πανελλήνιες χαράσσουν τη μετέπει-
τα επαγγελματική πορεία του εφή-
βου. Αν μάλιστα αναλογιστεί κανείς 
τον κόπο, το χρόνο και κυρίως το 
χρήμα που δαπανά η οικογένεια 
κατά τη διάρκεια της χρονιάς, οι 
παραπάνω συμπεριφορές δεν φα-
ντάζουν τόσο παράλογες. Ωστόσο, 
δεν παύουν να συντηρούν και σε 
συνδυασμό με άλλες να γιγαντώνουν 
το μυθικό τέρας των Πανελληνίων 
που πλανάται απειλητικά πάνω απ’ 
τα μαλλιαρά κεφάλια των 17χρονων 
τα τελευταία χρόνια. Καιρός, λοιπόν, 
καθώς άλλωστε βιώνουμε και ως 
χώρα μια περίοδο ενδοσκόπησης 
και επαναπροσδιορισμού -τρομάρα 
μας- να μιλήσουμε με ψυχραιμία για 
τις Πανελλήνιες.

Από μικρή γαλουχήθηκα, λίγο 
πολύ όπως όλα τα παιδιά, με 

το φόβο των Πανελληνίων. Στο γυ-
μνάσιο, ακόμα και στο δημοτικό, οι 
καθηγητές μάς έλεγαν πάνω κάτω το 
εξής: «Γελάστε τώρα που μπορείτε, 
γιατί σε λίγο πλησιάζουν οι Πανελ-
λήνιες και εκεί το γέλιο θα σας βγει 
ξινό!».Παρόμοια και στο σπίτι. Κά-

θε χρόνο, 
γύρω στα τέλη Αυγούστου, στηνό-
μασταν οικογενειακά μπροστά απ’ 
την τηλεόραση για να θαυμάσουμε 
τους επιτυχόντες, παρακολουθούσα-
με ανελλιπώς τα ρεπορτάζ για τις αυ-
ξομειώσεις των βάσεων και τηλεφω-
νούσαμε σε συγγενείς και φίλους, τα 
παιδιά των οποίων έδιναν Πανελλή-
νιες είτε για να συγχαρούμε είτε για 
να παρηγορήσουμε τους απαρηγό-
ρητους γονείς που καταλόγιζαν την 
αποτυχία στο «φελλόλογο», στους 
διορθωτές, στο σύστημα, στην άτι-
μη την κοινωνία «που άλλους τους 
ανεβάζει κι άλλους τους κατεβάζει».
Όλα αυτά, έστω και με υποσυνείδητο 
και έμμεσο τρόπο, ασκούν πίεση σε 
ένα παιδί , μ’ αποτέλεσμα να ταυτί-
σει τις συγκεκριμένες εξετάσεις με 
μια κατεξοχήν αρνητική, αγχωτική 
και εν τέλει εφιαλτική εμπειρία. 

Μια μέρα ήρθε και η δική 
μου σειρά να μπω στον 

τρελό χορό των Πανελληνίων. Και 
για να μη σε κουράζω άλλο, αγαπη-
τέ αναγνώστη, έχω να καταθέσω τα 
εξής, χωρίς καμία διάθεση να μιλή-
σω εκ μέρους όλων των ομοιοπα-

Στον απόηχο του τρελού 
χορού των Πανελληνίων…
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θών συνοµηλίκων µου, παρά µόνο 
του εαυτού µου. Ναι, οι Πανελλήνιες 
είναι ένα αίνιγµα για γερούς λύτες· 
µια διαδικασία δύσκολη, αγχώδης 
και ενίοτε ψυχοφθόρα που απαιτεί 
προσήλωση σε ένα στόχο, ο οποίος 
µάλιστα για τους περισσότερος είναι 
τόσο θολός όσο και ο τρόπος που θα 
βλέπεις τον κόσµο κατόπιν της µυ-
ωπίας που σίγουρα θα αποκτήσεις 
κατά τη διάρκεια των εξετάσεων 
λόγω του διαβάσµατος· µια διαδι-
κασία που θα σε εξωθήσει στα όριά 
σου και θα αφυπνίσει τα κατώτερα 
ένστικτά σου- δε θα είναι, πίστεψέ 
µε, λίγες οι φορές που θα σχεδιά-
σεις την πυρπόληση του Υπουργείου 
Παιδείας και θα επινοήσεις βασανι-
στήρια πάσης φύσεως για τον άν-
θρωπο που συνέλαβε την ιδέα των 
εξετάσεων, βασανιστήρια µπροστά 
στα οποία τα ναζιστικά στρατόπεδα 
συγκέντρωσης θα φαντάζουν αν όχι 
βόλτα στο λούνα παρκ, προσκοπική 
κατασκήνωση. Ετοιµάσου ,τέλος, να 
φωνάξεις-ουρλιάξεις-κλάψεις -πε-
τάξεις το βιβλίο απ’ το µπαλκόνι (οι 
αντιδράσεις ποικίλλουν ανάλογα µε 
το χαρακτήρα του καθενός) εξοργι-
σµένος µε τη στείρα αποστήθιση, τις 
ανακρίβειες, την πνευµατική µονο-
µέρεια, τη χρησιµοθηρική αντίληψη 
για τη γνώση που καλλιεργείται και 
εν γένει όλες τις χιλιοειπωµένες αλ-
λά δυστυχώς χρόνιες παθογένειες 
του ελληνικού εκπαιδευτικού συ-
στήµατος.

Για σένα που βλέπεις πάντα το 
ποτήρι µισοάδειο η ανάγνωση 

πρέπει να σταµατήσει εδώ. ∆ιάβα-
σες – αν κατάφερες να υποµείνεις 
τη φλυαρία µου- αυτά που ήθελες, 
επιβεβαίωσες τους φόβους σου. Ίσως 
κιόλας, άθελά µου, να σε τρόµαξα πε-
ρισσότερο. Ωστόσο, όπως µε όλα τα 
πράγµατα, έτσι και µε τις Πανελλή-
νιες ισχύει ότι το κέρµα που κρατάς 
στα χέρια σου έχει και µια διαφορε-
τική όψη, την οποία όντας, ως λαός, 
φύσει γκρινιάρηδες και µεµψίµοιροι 
τείνουµε να παραγνωρίζουµε. Άκου, 
λοιπόν, τη φωνή της εµπειρίας , φίλε 
υποψήφιε, κι αν θες τη γνώµη µου 
πιάσε ένα µολύβι και υπογράµµισε 

τις παρακάτω 
γραµµές, ώστε 
τις κρύες νύχτες 
του φετινού χει-
µώνα, όταν θα 
επιστρέφεις κα-
τάκοπος απ’ το 
φροντιστήριο και 
θα σε περιµένουν 
στίβες ολόκληρες 
οι ασκήσεις για 
τους µιγαδικούς, 
τα άγνωστα κεί-
µενα και οι περι-
λήψεις, όταν η µαµά θα σου χτυπάει 
την πόρτα διστακτικά -η κακοµοί-
ρα έχει τροµάξει µε τη κυκλοθυµι-
κή σου διάθεση- για να σου φέρει 
‘’πορτοκαλαδίτσα’’ που διάβασε ότι 
‘’ αποδεδειγµένα συµβάλλει στην κα-
λύτερη λειτουργία του εγκεφάλου’’, 
να ρίχνεις µια µατιά και να παίρνεις 
κουράγιο. 

Μάθηµα πρώτο: Οι Πανελλή-
νιες θα συντελέσουν στην 

προσωπική σου ωρίµανση. Μη γε-
λάς, σε βλέπω. Πίστεψέ µε, θα δια-
πιστώσεις κάποια στιγµή έκπληκτος 
ότι ένα αβυσσαλέο κενό χωρίζει τον 
16χρονο απ’ τον 17χρονο εαυτό σου. 
Κι αυτό γιατί καθ’ όλη τη διάρκεια 
της προετοιµασίας για τις εξετάσεις 
µαθαίνεις να λειτουργείς υπό πίεση, 
να προγραµµατίζεις, να βάζεις προτε-
ραιότητες και να εργάζεσαι µεθοδικά 
προς την κατεύθυνση ενός στόχου. 
Υπερπηδώντας τις τυχόν δυσκολίες 
που προκύπτουν κατά τη διάρκεια 
τις χρονιάς, εξελίσσεις το χαρακτήρα 
σου και αποφεύγεις τη στασιµότητα 
που σε καταδικάζει στη µετριότητα. 

Μάθηµα ∆εύτερο: Οι Πα-
νελλήνιες είναι το πρώτο 

σηµαντικό βήµα προς την πολυ-
πόθητη ανεξαρτησία. Κι αυτό γιατί 
ΕΣΥ διαλέγεις τη σχολή που επιθυ-
µείς(αν δεν ισχύει αυτό, συγγνώµη, 
αλλά πρέπει οπωσδήποτε να κάνεις 
κάτι για να αλλάξεις την κατάσταση), 
ΕΣΥ διαβάζεις, ΕΣΥ προσπαθείς, ΕΣΥ 
καρπώνεσαι την επιτυχία ή την απο-
τυχία σου. Το δεκανίκι των γονέων 
καταχωνιάζεται στη ντουλάπα µε τα 
παιδικά παιχνίδια· σιγά σιγά, όπως 

το νήπιο που µαθαίνει να περπατάει, 
µαθαίνεις και εσύ να αναλαµβάνεις 
ευθύνες και να στέκεσαι περήφανα 
στα πόδια σου. 

Για το τέλος σου φύλαξα κάτι 
που δε νοµίζω να περνούσε 

απ’ το µυαλό σου. Πανελλήνιες, που 
λες, είναι πάνω απ’ όλα οι άνθρω-
ποι. Σε πρώτο επίπεδο, οι καθηγητές. 
Μπορεί να σού ακούγεται αδιανόη-
το, αλλά θα δεθείς µαζί τους και θα 
πλέξετε παρέα µια όµορφη και ζεστή 
σχέση. Άλλοι θα σε εµπνεύσουν, άλ-
λοι θα σε στηρίξουν , άλλοι θα σε 
πλουτίσουν σε γνώσεις. Πάντως όλοι 
κάτι θα σου προσφέρουν. Αντίστοι-
χα και µε τους συµµαθητές σου. Η 
κοινή σας µοίρα, το κοινό σας «πρό-
βληµα» θα συσφίξει τις µεταξύ σας 
σχέσεις και θα αναθρέψει όµορφες 
και δυνατές φιλίες. 

∆ε σε πείθουν τα παραπάνω; 
Αναζητάς τη διεύθυνσή µου 

στο google για να έρθεις να µε δεί-
ρεις που παίζω µε τον πόνο σου; Κι 
όµως, δεν µπορεί, αν προσπαθήσεις 
θα βρεις κάτι καλό στην όλη κατά-
σταση. Κι αν όχι, τότε µπορείς να 
σκέφτεσαι ότι θα περάσει. Θα περά-
σει και θα ακολουθήσει ένα µεγάλο, 
φωτεινό καλοκαίρι στη διάρκεια 
του οποίου θα βγεις στο δρόµο και 
θα ουρλιάξεις ευτυχισµένος «ΦΤΟΥ 
ΞΕΛΕΥΘΕΡΙΑ». 

 
Επιµέλεια:

Ειρήνη ∆ούρου
Τµήµ. Φιλολογίας, Φιλοσοφικής 

Σχολής ΕΚΠΑ 
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«Ποιος στ’ αλήθεια είµαι εγώ 
και πού πάω, µε χίλιες δυο 

εικόνες στο µυαλό…»1. Το µεγάλο 
ερώτηµα κάθε σκεπτόµενου αν-
θρώπου έγινε τραγούδι, έγινε ωδή, 
η οποία προβληµατίζει τα λογικά 
όντα από τη στιγµή τη ς δηµιουρ-
γίας τους. Όντως, ποιος από εµάς 
δεν έχει αναρωτηθεί έστω και για 
µια στιγµή «γιατί ζω»; «από πού 
έρχοµαι και πού πηγαίνω;» «ποιος 
είναι ο σκοπός της ζωής µου;».

Γι’ αυτά τα ερωτήµατα, ο π. 
Ευσέβιος Ματθόπουλος 

στο βιβλίο του «Ο προορισµός 
του ανθρώπου», το οποίο φέτος 
κλείνει 100 χρόνια από τη χρονιά 
της κυκλοφορίας του, γράφει χα-
ρακτηριστικά: «Η πιο σπουδαία 
και υψηλή γνώση, που ενδιαφέ-
ρει περισσότερο από κάθε άλλο 
ζήτηµα τον άνθρωπο, είναι η 

1  Ωδή στο Γεώργιο Καραϊσκάκη, στίχοι – 
µουσική ∆ιονύσης Σαββόπουλος

γνώση του προορι-
σµού του και πώς 

µπορεί να τον επιτύ-
χει. Είναι δηλαδή από 

τα πιο σηµαντικά της 
ζωής το σηµαντικότερο, 

το να γνωρίζει ο άνθρω-
πος ποιο λόγο και ποιο 

σκοπό έχει η ύπαρξη και 
η ζωή του και µε ποιο τρόπο 

θα φτάσει σ’ αυτό το σκοπό. 
∆εν υπάρχει πιο µεγάλη και 

πιο καταστρεπτική ζηµιά στον 
άνθρωπο, από το να αγνοεί το 

σκοπό της υπάρξεώς του και τον 
τρόπο µε τον οποίο επιτυγχάνε-
ται αυτός». Αναγνωρίζει, δηλαδή, 
τη σηµασία που έχει η γνώση του 

προορισµού και του σκοπού της 
ζωής, για τον άνθρωπο.

Στο κείµενο της δηµιουργίας 
αναφέρεται η φράση «Ποιή-

σωµεν ἄνθρωπον κατÓ εἰκόνα ἡµετέ-
ραν καὶ καθÓ ὁµοίωσιν» (Γεν. 1,26). 
Θα µπορούσε αυτή η φράση να 
αποτελέσει µία απάντηση στα πα-
ραπάνω ερωτήµατα; Με τη φράση 
«κατ’ εικόνα» δεν εννοείται η εξω-
τερική µορφή, αλλά τα χαρίσµατα 
Του Θεού στον άνθρωπο. Χρησιµο-
ποιώντας όλα αυτά τα χαρίσµατα 
προς δόξα Θεού περνάµε από το 
«κατ’ εικόνα», στο «καθ’ οµοίωση», 

στο να γίνουµε δηλαδή όµοιοι µε 
το Θεό και ∆ηµιουργό µας. Αυτό 
το υψηλό νόηµα κρύβει η φράση 
«καθ’ όµοίωσιν». Όσο ευγενική 
είναι η καταγωγή του ανθρώπου, 
άλλο τόσο υψηλός είναι και ο προ-
ορισµός του: να µοιάσει µε το Θεό. 

Παρόλα αυτά, δεν συµµερίζονται 
όλοι την άποψη αυτή. Είναι αυτοί 
που ίσως δεν πιστεύουν στη µετά 
θάνατον ζωή και άρα ούτε και σ’ 
αυτό τον υψηλό σκοπό, την αγι-
ότητα, τη θέωση. Γι’ αυτούς όλα 
είναι εφήµερα, µε συγκεκριµένη 
αρχή και συγκεκριµένο τέλος και 
δυστυχώς, γι’ αυτό δεν µπορούν 
να απαντήσουν ξεκάθαρα στην 
ερώτηση ποιος είναι ο σκοπός 

της δηµιουργίας τους και της ζωής 
τους. Καθησυχάζουν ή υπνώνουν 
αυτά τα ερωτήµατα που τους γεν-
νιούνται, µε µικρούς πεπερασµέ-
νους στόχους, όπως οι σπουδές, 
η κοινωνική καταξίωση, η δηµι-
ουργία οικογένειας, σηµαντικούς 
µεν στόχους και όνειρα, αλλά όµως 
καταντούν αυτό που λέµε «αυτο-
σκοπός».

Και όµως, η αυτογνωσία στον 
άνθρωπο είναι θέµα µείζο-

νος σηµασίας. Όταν ο άνθρωπος 
δεν γνωρίζει ποιος είναι τότε στην 
προσπάθειά του να µάθει, δοκιµά-

«Ποιος στ’ αλήθεια είµαι εγώ «Ποιος στ’ αλήθεια είµαι εγώ «Πκαι πού πάω, µε χίλιες δυο «Πκαι πού πάω, µε χίλιες δυο «Π
εικόνες στο µυαλό…»1. Το µεγάλο 
ερώτηµα κάθε σκεπτόµενου αν-
θρώπου έγινε τραγούδι, έγινε ωδή, 
η οποία προβληµατίζει τα λογικά 

τα πιο σηµαντικά της 
ζωής το σηµαντικότερο, 

το να γνωρίζει ο άνθρω-
πος ποιο λόγο και ποιο 

σκοπό έχει η ύπαρξη και 
η ζωή του και µε ποιο τρόπο 

θα φτάσει σ’ αυτό το σκοπό. 
∆εν υπάρχει πιο µεγάλη και 

πιο καταστρεπτική ζηµιά στον 
άνθρωπο, από το να αγνοεί το 

σκοπό της υπάρξεώς του και τον 
τρόπο µε τον οποίο επιτυγχάνε-
ται αυτός».
τη σηµασία που έχει η γνώση του 

Όταν λέµε αυτογνωσία, εννοούµε την απα-
ραίτητη γνώση, που πρέπει να έχει ο άνθρω-
πος για τον εαυτό του. Αυτή δεν συντελεί 
απλώς στη σωτηρία του, αλλά είναι τόσο 
αναγκαία, ώστε χωρίς αυτή δεν µπορεί να 
σωθεί ο άνθρωπος. Είναι το «γνῶθι σαυτόν».

Ο Προορισµός του Ανθρώπου
Σκέψεις για τα 100 χρόνια ενός βιβλίου
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«Αυτός που έχει την ειρήνη είναι ευτυχής και µακάριος. Αντί-
θετα αν δεν την έχει, του λείπει η ηρεµία και είναι δυστυχής 
και αξιολύπητος. Εκεί όµως που υπάρχει η ειρήνη του Θεού, 
εκεί βρίσκεται και η αγάπη του Θεού και η προστασία Του».

«Η χριστιανική πίστη την οποία ζητεί από µας ο Θεός είναι η 
εσωτερική και πλήρης αποδοχή των αληθειών του Χριστιανι-
σµού, µε όλην την ψυχή, την καρδιά, το νου, και η αφοσίωση 
και υπακοή στον Θεό και το θέληµά Του».

ζει τα πάντα, είτε είναι ωφέλιµα, είτε επιζή-
µια τις περισσότερες φορές. Ακούγεται από 
πολλούς νέους η έκφραση «Ψάχνοµαι!». 
Ψάχνω να βρω τον εαυτό µου, την προ-
σωπικότητά µου, τα θετικά και αρνητικά 
χαρακτηριστικά µου, τις ιδιαίτερες κλίσεις 
µου, τα πάθη µου…

Ας σκεφτούµε για λίγο τον σκοπό 
του ερχοµού του Κυρίου στη γη. Η 

ενσάρκωση του δεύτερου προσώπου της 
Αγίας Τριάδας είχε ως σκοπό τη λύτρωση 
του ανθρώπου και τη σωτηρία του µέσα από 
τη θυσία Εκείνου. Μήπως να παραλληλί-
σουµε αυτό το γεγονός µε τη δική µας ζωή; 
Μήπως ο σκοπός της ζωής µας πάνω στη 
γη είναι η σωτηρία µας µέσα από τη θυσία 
του εαυτού µας, του εγώ µας; Ατενίζοντας 
τα Θεία Πάθη του Χριστού και τη σταυρική 
Του θυσία, ίσως έτσι κι εµείς, µέσα από την 
αυτοκριτική και την αυτογνωσία, να ανα-
καλύψουµε ποιοι πραγµατικά είµαστε και 
ποιος - τελικά - είναι ο µέγιστος και ύψιστος 
προορισµός µας.

Ας προσευχηθούµε και µεις, όπως 
και ο π. Ευσέβιος, ζητώντας τη χάρη 

Του να βρούµε τον προορισµό µας:

«Να µας δώσεις τη χάρη Σου, 
για να ζήσουµε τον υπόλοιπο 

χρόνο της ζωής µας, µε ειρήνη και µετά-
νοια... και να έχουµε καλή και ευπρόσ-
δεκτη απολογία...»

Επιµέλεια:
Βασιλική Μπέκου

Φοιτ. Παιδαγωγικού Τµήµατος 
∆ηµοτικής Εκπαίδευσης Αθηνών

Πηγές: 
1. Ο προορισµός του Ανθρώπου, εκδόσεις «ΖΩΗ», πρώτη έκδοση 1913
2. http://users.sch.gr/aiasgr/Palaia_Diathikh_Biblio/H_dhmiourgia_tou_

kosmou/H_dhmiourgia_tou_antrwpou_kat’eikona_kai_kath’omoiwsin.htm
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Για όσους όµως επισκέφθηκαν 
αυτό το καλοκαίρι το νησί της 

Χίου, η απάντηση είναι απλή. Iδιαίτε-
ρα για τις φοιτήτριες και τους φοιτη-
τές της Χ.Φ.Ε. Αθηνών που επέλεξαν 
να την επισκεφθούν και να ανηφο-
ρίσoυν τα ξηµερώµατα το δρόµο από 
τους Αγ. Αναργύρους στην κατασκή-
νωση ήταν σα να µην έφυγαν ποτέ, 
σαν ο χρόνος να είχε σταµατήσει... 
Εδώ και ένα χρόνο, όλα ήταν εκεί και 
µάς περίµεναν.

Γιατίτα πρωινά το ξύπνη-
µα ήταν πιο εύκολο 

από ποτέ... παρόλη την κούραση από 
τα προηγούµενα βράδια που τα τρα-
γούδια άναβαν για τα καλά...

Γιατίη προσευχή στο εκ-
κλησάκι του Προ-

φήτη Ηλία και το αγιογραφικό στη 
συνέχεια πουθενά αλλού δεν είναι 
τα ίδια...

Γιατίο δρόµος προς την 
παραλία, η παραλία, 

η επιστροφή µε την ανηφόρα της, 
εκεί στο τελευταίο σηµείο ποτέ δε 
σε κούραζαν!

Γιατίστα µεσηµεριανά και 
βραδινά τραπέζια, η 

ατµόσφαιρα ήταν πάντα οικογενει-
ακή...

Γιατίαπό τις ωραιότερες 
στιγµές της κατα-

σκήνωσης είναι εκείνα τα µεσηµέρια 
στη σκηνή... και έξω να ακούγονται 
µόνο τα τζιτζίκια και αυτό το αεράκι 
που 'ναι, σα να σου φέρνει τη θάλασ-
σα στα αυτιά...

Γιατίτο καµπανάκι του 
απογευµατινού χτυ-

πούσε πάντα τη στιγµή που σε είχε 
πάρει ο ύπνος!

Γιατίτελικά την ταινία 
δεν προλάβαµε να 

τη δούµε...

Γιατίη χώρα της Χίου, 
όσες φορές και να 

την περπατήσεις, πάντα έχει κάτι 
παραπάνω να σου δείξει... Το προ-
σκύνηµα στη Μητρόπολη, η βόλτα 

Και ξαφνικά όλοι αναρωτιούνται...
Τι έγινε φέτος στη Χίο;
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στην Απλωταριά, το παγωτό στον 
«Κρόνο» που πάντα θες να φας και 
άλλο, και αυτά τα καταστήµατα που 
πωλούν ό,τι µπορείς να φανταστείς 
µε µαστίχα...

Γιατίη λειτουργία το πρω-
ινό της Κυριακής 

στη Νέα Μονή µάς ταξίδεψε στους 
δρόµους του Βυζαντίου... και αυτά τα 
ψηφιδωτά... επιβλητικά!

Γιατίη πορεία στον τόπο 
µαρτυρίου της Αγ. 

Μαρκέλλας πάντα έχει να σου πει 
κάτι παραπάνω, πάντα βλέπεις και 
προσέχεις κάτι που δεν είχες δει και 
προσέξει την προηγούµενη φορά!

Γιατίτο barbeque πριν τη 
νηστεία του 15Αυ-

γούστου έχει άλλη γεύση... πόσο µάλ-
λον αν οι ψήστες το κάνουν µε την 
καρδιά τους!

Γιατίµάθαµε τόσα πολλά 
για τους Ιεραποστό-

λους της Χίου! Ναι, υπάρχουν και αυ-
τοί που µε το παράδειγµά τους, µε τον 
τρόπο ζωής τους δίδαξαν: Γ. Βερίτης, 
η κυρία Κλεοπάτρα, ο αείµνηστος Ευ-
άγγελος Αλιβάνογλου...

Γιατίφέτος το ταξίδι στη 
Μυτιλήνη έκανε τη 

διαφορά! Είδαµε τον ήλιο να ανατέλ-
λει από τα µικρασιατικά παράλια... 
«Αχ Ανατολή, γη της Ιωνίας, γη Ελλη-
νική». Φτάσαµε στη Μυτιλήνη, προ-
σκυνήσαµε και πήραµε τόση ευλογία! 
Αγ. Ραφαήλ, Αγ. Νικόλαος, Αγ. Ειρήνη, 
ο Αρχάγγελος στο Μανταµάδο, η Πα-
ναγιά στην Αγιάσσο. Το νησί µε τις 
ελιές, τον ήλιο και τη θάλασσα, το 
νησί του Ελύτη, του Θεόφιλου, του 
Μυριβήλη... Αφήσαµε τον ήλιο να δύ-
σει εκεί... Και αυτός ο αποσπερίτης 
πάντα του δειλινού ταιριάζει!

Γιατίστο Πυργί νιώθεις 
την παρουσία του 

ασβέστη, µε τις µισοσβησµένες τοι-
χογραφίες στους τοίχους...

Γιατίστα Μεστά ο Αρ-
χάγγελος σε κοίτα-

ζε επιβλητικά, από κάθε σηµείο. Το 
χωριό κάστρο, το χωριό του Βερίτη!

Γιατίστα µαύρα βόλια, 
στην ακροθαλασσιά,  

η θάλασσα παλλόταν άλλοτε απαλά, 
άλλοτε βίαια και τα βόλια χόρευαν στο 
ρυθµό των κυµάτων και ο ήλιος σε 
έλουζε και ο αέρας σου στέγνωνε το 
πρόσωπο και η γεύση της αρµύρας 
έµενε πάνω σου καθώς τα αποχαι-
ρετούσες!

Γιατίο Κάµπος σε µαγεύ-
ει! Παντού διαχέεται 

το άρωµα από τις µανταρινιές, τις 
πορτοκαλιές, τις λεµονιές!

Γιατίπάνω από όλα αυτά 
που περιγράψαµε 

την ΧΙΟ την κάνουν οι άνθρωποί 
της! Όλοι αυτοί που έτρεξαν για 

εµάς, για να τα βρούµε όλα έτοιµα, 
τακτοποιηµένα να µας περιµένουν! 
Όλοι αυτοί που τρέχουν ολόκληρη 
τη χρονιά για να βρούµε στο λόφο 
του Προφήτη Ηλία των Θυµιανών 
το δικό µας «Θαβώρ»!

Γιατί πρέπει να πούµε ένα 
µεγάλο ευχαριστώ 

στον Σεβασµιώτατο Μητροπολίτη 
κ. Μάρκο, στον κ. Αντώνη, στην κα 
∆ώρα, στην κα Μαρία, στον κ. Πολύ-
δωρο, στον κ. Κώστα.

Γιατί η παρουσία του κ. 
Γιαννη Ζαρταλούδη 

ήταν που έκανε τις κατασκηνώσεις 
µας µοναδικές. Τώρα πια που δεν 
είναι κοντά µας, η ευγνωµοσύνη 
µας για όσα έκανε για να πραγµα-
τοποιηθούν οι κατασκηνώσεις µας 
ας γίνει προσευχή για την ψυχή του. 
Τώρα πια θα µεσιτεύει στον Θεό για 
να συνεχίσουν οι κατασκηνώσεις µας 
στο νησί της Χίου, στο νησί του, να 
είναι αφορµές να κοινωνούµε την εν 
Χριστώ αγάπη, να συνεχίσουν να εί-
ναι ευκαιρίες για "Μαθητεία"...

Επιµέλεια:

Αγγελική Καλκάνη
Τελειόφ. Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών & 
Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ
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Αν θελήσει ποτέ κανείς να 
µελετήσει παραδείγµατα 

αυτοθυσίας και αληθινής εν Χρι-
στώ αγάπης δεν έχει παρά να τα 
αναζητήσει στα συναξάρια της Ορ-
θόδοξης Εκκλησίας. Και αν µη τι 
άλλο, οι ζωές των Μαρτύρων της 
Πίστεώς µας βρίθουν από ιστορί-
ες αγάπης και θυσίας στο όνοµα 
του Κυρίου. Βέβαια, δεν είναι λίγοι 
αυτοί που αναρωτιούνται αν συµ-
βαίνουν τέτοιες ιστορίες και στις 
µέρες µας. Η αλήθεια είναι ότι ποτέ 
δεν έπαψαν να υπάρχουν Μάρτυ-
ρες του Χριστού στον κόσµο. Ακό-

µη και τώρα στις αρχές του 21ου 
αιώνα σηµειώνονται πολλά πα-
ραδείγµατα αφοσίωσης στα λόγια 
του Κυρίου: «ὅστις θέλει ὀπίσω µου 
ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν 
καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ 
ἀκολουθείτω µοι»1 (Μαρκ. 8: 34).  
Ένα τέτοιο παράδειγµα αποτελεί 
και ο πατήρ Βασίλειος Νάσαρ, 
ορθόδοξος ιεροµόναχος από την 
Συρία που σκοτώθηκε στον εµφύ-
λιο σπαραγµό που ταλανίζει την 

1  «Όποιος θέλει να µε ακολουθήσει, ας απαρ-
νηθεί τον εαυτό του, ας σηκώσει το σταυρό 
του κι ας µε ακολουθεί.»

πατρίδα του εδώ και δύο περίπου 
χρόνια.

Η γενέτειρα του πατρός Βασι-
λείου ήταν το χωριό Κφαρ 

Μπάχαµ (επαρχία Χάµα) της Συρί-
ας. Γεννήθηκε την 1η Ιανουαρίου 
του 1982 και σπούδασε Ορθόδοξη 
Θεολογία στο Πανεπιστήµιο Μπα-
λαµάντ του Λιβάνου, στο οποίο 
έκανε και Μεταπτυχιακό µε θέµα 
την Ποιµαντική. Μιλούσε τέσσε-
ρις ξένες γλώσσες-ανάµεσά τους 
ελληνικά και εβραϊκά-, ενώ ήταν 
καθηγητής βυζαντινής µουσικής 
και ιδρυτής πολλών χορωδιών ορ-

Ένας µάρτυρας της αγάπης του 
Χριστού στην σύγχρονη Συρία.   
π. Βασίλειος Νάσαρ (1982-2012) 
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θόδοξης εκκλησιαστικής μουσικής 
στη Συρία. Χειροτονήθηκε ιερομό-
ναχος από τον Μητροπολίτη της 
Xάμα και Χομς κ. Ηλία Σαλίμπα 
και υπηρέτησε ως κληρικός την 
Μητρόπολη του όντας ιδιαίτερα 
ικανός στην ποιμαντική των νέ-
ων. Συμμετείχε σε όλες τις νεανικές 
εκδηλώσεις της περιοχής του και 
ήταν ιδιαίτερα αγαπητός από όλο 
το ορθόδοξο πλήρωμα. Ο πατήρ 
Βασίλειος ήταν πάντα  χαμογελα-
στός  και προσπαθούσε  να δίνει 
την καλή μαρτυρία της πίστης μας 
σε κάθε περίσταση. 

Το περιστατικό της 25ης 
Ιανουαρίου 2012- 

Ο πρώτος Ορθόδοξος ιερέας 
που σκότωσαν στη Συρία 

Στις αρχές του 2012 η πόλη 
Χάμα βρισκόταν υπό καθε-

στώς μεγάλων  ταραχών ως συνέ-
πεια των εμφύλιων συγκρούσεων 
που εκτυλίσσονταν στην περιοχή. 
Ο πατήρ Παντελεήμων Αλ Ίσα 
ορθόδοξος ιερομόναχος  και στε-
νός φίλος του πατρός Βασιλείου 
μιλώντας στον συριακό ραδιοφω-
νικό σταθμό «Al Orthodoxiya», 
περιέγραψε τις τελευταίες στιγμές 
του πρώτου Ορθόδοξου ιερέα που 
σκότωσαν στη Συρία. Όπως διη-
γείται, κατά το μεσημέρι της 25ης 
Ιανουαρίου του 2012 τους γνω-
στοποιήθηκε ότι κάποιος άνδρας  
κειτόταν νεκρός  σ’ ένα πεζοδρόμιο 
της πόλης Χάμα, κοντά στο μέρος 
που εγκαταβίωναν οι δύο ιερομό-
ναχοι. Ο πατήρ Βασίλειος μόλις το 
έμαθε προθυμοποιήθηκε να βρεθεί 
ο ίδιος στον τόπο του συμβάντος  
για να δει τι συμβαίνει.

Ο π. Βασίλειος επισκέφθηκε 
τον Μητροπολίτη κ. Ηλία 

Σαλίμπα, ώστε να πάρει ευλογία 
για να περισυλλέξει τον νεκρό. Ο 
Μητροπολίτης αρχικά τον εμπό-
δισε λέγοντάς του ότι αφού κανείς 
δεν είχε ασχοληθεί με τον νεκρό, 
προφανώς στο σημείο εκείνο 
εκτυλίσσονταν επεισόδια. Ο πα-
τήρ Βασίλειος υποστήριξε ότι ο 
Χριστός κήρυξε με το Ευαγγέλιό 
Του να προσφέρουμε βοήθεια στον 
πλησίον, ακόμη κι αυτό  σημαίνει 
την δική μας θυσία· κατόπιν με την 
ευχή του Μητροπολίτη βγήκε έξω 
μαζί με τον πατέρα Παντελεήμονα. 

Όταν έφτασαν στην περιοχή, 
όπου βρισκόταν ο νεκρός,  

έκαναν αγώνα για να τον απο-
μακρύνουν, ενώ δέχονταν ριπές 
από παντού. Κραύγαζαν: «Είμαστε 
ιερείς!», αλλά οι αντάρτες συνέχι-
ζαν να πυροβολούν αλύπητα. Ένας 
γείτονας τους άφησε να κρυφτούν 
στο σπίτι του. Ο πατήρ Βασίλειος 
μαθαίνοντας ότι οι συγγενείς του 
νεκρού βρίσκονται κοντά προ-
σπαθεί να φτάσει σπίτι τους, αλλά 
τραυματίζεται σοβαρά. Οι αντάρτες 
συνεχίζουν να πυροβολούν ακατά-
παυστα τους ιερομόναχους, ενόσω 
επέμεναν να φωνάζουν ότι είναι 
ιερείς. Καταφέρνουν να καλυφθούν 
πίσω από έναν χαμηλό τοίχο. Το 
τραύμα είναι διαμπερές, αλλά ο 

πατήρ Βασίλειος δεν αισθάνεται 
πόνο… μαζί με τον πατέρα Παντε-
λεήμονα προσεύχονται συνέχεια… 
Παραμένουν ακίνητοι για 30 λε-
πτά μέχρι που ένας άλλος γείτο-
νας έρχεται και βοηθά να μπουν 
στο εσωτερικό του σπιτιού, ενώ οι 
σφαίρες πέφτουν βροχή. Τελικά, 
τα πυρά σταματούν περίπου μία 
ώρα μετά, όταν ο Συριακός στρατός 
εισέρχεται στην πόλη. Ο πατήρ Βα-
σίλειος, όμως, είχε υποκύψει στο 
τραύμα του… εξέπνευσε σε ηλικία 
μόλις 30 χρονών. 

Ο πατήρ Βασίλειος παρέδωσε 
την ψυχή του στον Κύριο 

προσευχόμενος, στην προσπάθειά 
του να περισυλλέξει έναν νεκρό 
αδερφό. Αν μη τι άλλο αποτελεί 
ένα ολοζώντανο παράδειγμα αυ-
τοθυσίας, πίστης και αγάπης προς 
τον πλησίον-προς οποιονδήποτε 
πλησίον- μιμούμενος κατ’ αυτόν 
τον τρόπο τον Κύριο μας Ιησού 
Χριστό. Ας έχουμε την ευχή του 
και τις πρεσβείες του προς τον 
Θεό. Αμήν. 

Επιμέλεια:

Α. Μ.
Φοιτ. Μαθηματικού 

Τμημ. ΕΚΠΑ
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Σερνόµαστε και δεν προχω-
ράµε. Μελαγχολικοί, χλω-

µοί, συντετριµµένοι άνθρωποι. 
Η χαρά µας είναι µισή λύπη. Το 
χαµόγελο µας δεν µοιάζει µε το 
χρυσαφένιο φως του ηλίου, αλλά 
µε το χλωµό, µελαγχολικό φως 
του φεγγαριού. Οι πολλοί είναι 
συνηθισµένοι στην κλειστή ζωή 
του δωµατίου. Η διασκέδασή µας 
φθάνει στα όρια της αµαρτίας· ού-
τε λόγος για ψυχαγωγία. Εξαιτίας 
της αγωγής και της διαπαιδαγώ-
γησής µας, ολόκληρη η χώρα µας 
είναι «παράλυτη». Το σχολείο, η 

εκκλησία -µε τον τρόπο που προ-
βάλλεται και την αντιλαµβάνονται 
ορισµένοι-, το δηµόσιο, η οικο-
γενειακή ζωή… όλα για κλάµατα. 
Αβίαστα παγιώνεται η απαισιοδο-
ξία µας, η µελαγχολία και η θλίψη, 
η έλλειψη χαράς. «Πουθενά Θεός», 
λες. Κλεινόµαστε άπραγοι πίσω 
από τα σίδερα.

-Και πώς να την κάνω την φυλακή 
µου Παράδεισο;

∆ύσκολο, και ίσως κι αδύ-
νατο, εάν µόνος σου θελή-

σεις να τα καταφέρεις. Ανίσχυρες, 
πεπερασµένες οι ανθρώπινες δυ-
νάµεις. Μα για δοκίµασε να εµπι-
στευθείς µε πίστη την απόφασή 
σου στον Θεό. Να ακολουθήσεις 
την χριστιανική ζωή, τον δρόµο 
µε την πιο φωτεινή επιγραφή που 
νωρίτερα κάποια στιγµή προσπέ-
ρασες κακόκεφα στο διάβα σου. 
Τότε, τα υπόλοιπα δεν είναι πια 
δικά σου. Είναι έργο του Θεού, 
του Παντοδύναµου! Αυτός θα σε 
δυναµώσει να πραγµατοποιήσεις 
την καλή σου απόφαση. Αυτός 
θα καθαρίσει από τα εµπόδια το 
δρόµο που ξεκίνησες. Αυτός θα 
φωτίσει και άλλους ακόµη να σε 
µιµηθούν. Ο Θεός δεν δείχνει µό-
νον πολλή αγάπη, αλλά µεγάλη 
στοργή. Με λίγη καλή προαίρεση 
που δείχνουµε, µας συντρέχει, µας 
βοηθά. Με λίγη µετάνοια, συντρι-
βή, µάς συγχωρεί πολλά αµαρτή-
µατα. Ποταµός το έλεός Του, ανεί-
πωτη η χαρά µας. Η Ορθοδοξία 
είναι πολύ ισχυρή. Μεταβάλλει 
άκοπα και το µεγαλύτερο κακό 
σε καλό µεγάλο. Την δυστυχία 
σε ευτυχία. Την αδυναµία σε 
δύναµη. Την κόλαση σε πραγ-
µατικό Παράδεισο!

Κι αν αµφισβητείς την ύπαρ-
ξή Του, πρέπει οπωσδήπο-

τε να δοκιµάσεις, εάν όντως υπάρ-
χει ο Θεός. Και υπάρχει τρόπος. 
Οι Πατέρες µας, οι Άγιοι της 
Εκκλησίας, µάς έδειξαν ακόµα 
και το όργανο, µε το οποίον 
θα ανακαλύψουµε εάν υπάρ-
χει Θεός. Ποιό είναι; Είναι η 
καρδιά µας! Το είπε ο Χριστός. 
«Μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ  καρ-
δίᾳ, ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὄψο-
νται» (Ματθ. 5, 8). Εάν παραµε-
λήσεις την καρδιά σου, στερείσαι 
όλα τ’ αγαθά· διώχνεις την χαρά, 
γεµίζεις πίκρα, στενοχώρια. ∆ιώ-

Ζήσε τη διαφορά!
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χνεις την ειρήνη, έρχεται άγχος, 
ταραχή και τρόµος. ∆ιώχνεις τέ-
λος όλους τους γλυκείς καρπούς, 
τα χαρίσµατα του Αγίου Πνεύ-
µατος που πήρες µε το βάπτισµά 
σου.

Χρειάζεται να εργαστείς για 
την κάθαρση. Μπορεί να 

αναγνωρίζεις τα χάλια σου, αλλά 
αυτό δεν αρκεί. Για να καθαρί-

σουν ο νους και η καρδιά, δεν 
πρέπει ο 
άνθρωπος 
να δέχεται 

να σκέφτε-
ται πονηρά. 

Χρε ιάζε τα ι 
να προσπα-
θεί να έχει 
πάντα κα-

λό λογι-
σµό, να µη σκανδαλίζεται 

εύκολα και να βλέπει µε 
επιείκεια και αγάπη τα 

σφάλµατα των άλλων. 
Με τον τρόπο αυτό 

καθαρίζει  την 
ξεστρατισµένη 

του καρδιά, 
ζωογονείται 

ολάκερος· διότι «ἐκ τῆς καρδί-
ας ἐξέρχονται» όλα τα κακά, και 
πάλι «ἐκ τοῦ περισσεύµατος τῆς 
καρδίας λαλεῖ τὸ στόµα» (Ματθ. 
15:19, 12:34). Όταν πληθαίνουν οι 
καλοί λογισµοί, ο άνθρωπος ηρε-
µεί ψυχικά, κινείται µε ευλάβεια, 
ειρηνεύει, ο Θεός τον ανταµεί-
βει, η ζωή του είναι Παράδεισος, 
αντανακλά φως στο περιβάλλον 
του. ∆ιαφορετικά, τα βλέπει όλα 
µε καχυποψία και µόνος του κά-

νει την ζωή του κόλαση, φυλακή 
ασήκωτη. 

Οι εντολές του Θεού, π.χ. το 
να µην πεις ψέµατα, να 

µην κλέψεις, να µη σκοτώσεις, 
να µην επιθυµήσεις, να µην κά-
νεις σαρκικές αµαρτίες, αυτά δεν 
είναι άλλο παρά η θεραπευτι-
κή αγωγή που δίδεται, ώστε 
ο άνθρωπος να αποβάλλει 
από µέσα του το δηλητήριο 
της ασθένειας, της ανθρώπι-
νης πτώσης και να µπορέσει 
να λειτουργήσει κατά φύσιν, 
φυσιολογικά. Με πολλή φιλαν-
θρωπία και πολλή αγάπη ο Θεός 

εντόπισε την αµαρτία, για να 
σε ευκολύνει. 

Ξεκίνα από σήµερα, µην χά-
νεις άλλο τον χρόνο σου 

στην θλίψη, στην µιζέρια. Μην 
χάνεις τον πιο πολύτιµο θησαυρό 
της γης, κλεισµένος στην φυλακή 
σου. Καθάρισε την καρδιά σου, 
εξοµολογήσου, κοινώνησε! Ζήσε 
τον Θεό εν τη εκκλησία! Άφησέ 
Τον να χαρίσει στην ψυχή σου την 
ειρήνη και τη χαρά. Την αναζή-
τησες αλλού κι απογοητεύτηκες. 
Θυσιάστηκες για να την κερδί-

σεις, την ώρα 
που Εκείνος 
θυσιάζεται 
να σου την 
χ α ρ ί σ ε ι . 
Πάρε την 
απόφα-
ση για 
µια νέα 
αρχή , 

από σήµερα. Νιώσε την 
διαφορά!

Επιµέλεια:
Αναστασία 
Μπιτσάνη

Φοιτ. Πολιτικών-
Μηχανικών ΕΜΠ

Φυλακισµένος είσαι, ναι, και συ. Και 
υποφέρεις ασφαλώς στη φυλακή σου! 
Αλλά γιατί τη φυλακή σου αυτή να µη 
την κάνεις και συ Παράδεισο;
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«Θέλω, τον κόσµο να αλλάξω

Μπορώ, µε την πίστη νικώ

Προχωρώ, κι αν λυγίσω ελπίζω

Θέλω, Μπορώ, Προχωρώ

Πάντα ισχύω εν τω 

ενδυναµούντι µε Χριστώ»

Με σύνθηµα µας «Θέλω, 

Μπορώ, Προχωρώ» αξιω-

θήκαµε και φέτος, µε τη βοήθεια 

του Θεού, να περάσουµε ακόµα ένα 

καλοκαίρι στον «επίγειο παράδει-

σο» των κατασκηνώσεων της Χρι-

στιανικής Ένωσης Καβάλας, στην 

Νέα Ηρακλείτσα Καβάλας. Μετά 

τις κατασκηνωτικές περιόδους των 

Χριστιανικών Μαθητικών Οµάδων, 

έλαβε χώρα  και φέτος το κατασκη-

νωτικό τετραήµερο των φοιτητών 

από τις 16 έως τις 19 Αυγούστου.

Κατά την διάρκεια του φοι-

τητικού τετραήµερου είχαµε 

την ευκαιρία να παρακολουθήσουµε 

και να συµµετάσχουµε σε 3 οµιλίες-

συζητήσεις. Ο κύκλος των οµιλιών 

άνοιξε µε πρώτους καλεσµένους την 

κα Χαρά Νικοπούλου και το σύζυγο 

της κ. Ιωάννη Φρατζαλά µε θέµα 

«Γεωπολιτική Ισχύς, Γενοκτονία, 

Επ-ανάσταση». Με χαρά υποδεχθή-

καµε την επόµενη µέρα τον κ. Βασίλη 

Πορφυρίδη σε µια οµιλία µε θέµα 

«Η µετά το Σχίσµα µαύρη Παπική 

Εκκλησία». Την Κυριακή καλεσµένος 

ήταν ο κ. ∆ηµήτριος Νατσιός που 

µίλησε για το λειτούργηµα του δα-

σκάλου και την παράδοση.

Για 4 µέρες, 40 περίπου άτο-

µα απολαύσαµε την οµορφιά 

της φύσης, των πνευµατικών και 

λατρευτικών ευκαιριών, χαλαρώσα-

µε, επικοινωνήσαµε, αποφορτιστή-

καµε, παίξαµε, ξαναµαζευτήκαµε 

µετά τις φοιτητικές υποχρεώσεις 

του χειµώνα και φυσικά… γευτήκα-

µε τα νόστιµα φαγητά των κυριών 

της κουζίνας! Ξεφύγαµε από την 

απρόσωπη καθηµερινότητα, ανα-

Θέλω, Μπορώ, Προχωρώ!

Χριστιανική Φοιτητική Ένωση Καβάλας- Ν. Ηρακλείτσα 2013
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κτήσαµε δυνάµεις σωµατικές και 

πνευµατικές και πήραµε µια µικρή 

γεύση πνευµατικής συµβίωσης. 

Θύµατα της εκάστοτε συνή-

θειας, χανόµαστε µέσα στις 

τάσεις του σήµερα και η επιστροφή 

στους κατασκηνωτικούς ρυθµούς 

«σοκάρει» ευχάριστα. Υπενθυµίζει 

τον σκοπό και το νόηµα της ύπαρξής 

µας, προσφέρει την απλότητα της ζω-

ής που τόσο µας λείπει τον υπόλοιπο 

χρόνο µέσα στις ατέλειωτες µέριµνες 

του κόσµου αυτού, τονίζοντας το πιο 

επίκαιρο από ποτέ ρητό του Κυρίου 

«Μάρθα Μάρθα, µεριµνᾶς καὶ τυρ-

βάζῃ περὶ πολλά. Ἑνός δέ ἐστι χρεία» 

(Λουκ. 10: 41-42). 

Πόσο διαφορετική η ζωή µας 

εκεί µέσα! Πόσοι δεν έχου-

µε ευχηθεί 

να κρατούσε περισσότερο! Γιατί να 

µην µπορεί να είναι έτσι και η καθη-

µερινή µας ζωή; Σκέψεις που κάνω 

κάθε τελευταίο κατασκηνωτικό βρά-

δυ κάθε καλοκαιριού. Έτσι και φέτος. 

Όµως είναι µεγάλη πρόκληση να κα-

ταφέρουµε να ζούµε τόσο όµορφα 

και αρµονικά και εκτός κατασκήνω-

σης και να καθιερώσουµε αυτόν τον 

τρόπο ζωής 

στη κάθε µας 

µέρα. Στη µέ-

ρα της κρίσης, 

του φόβου, της 

ανησυχίας.

Και κά-

πως έτσι 

την αποχαιρετώ 

και για φέτος 

πάντα µε την 

ίδια ελπίδα να 

περάσει ο χρό-

νος γοργά και 

να ξηµερώσει 

η µέρα που θα βρεθούµε και πάλι 

εκεί. Εκεί που η καρδιά ξαναχτυπά 

δυνατά στον ίδιο ρυθµό. Ανεβαί-

νω για την σκηνή και αφήνω πίσω 

µου την πανέµορφη θέα. Στο µυαλό 

µου οι στίχοι που λίγο πριν τραγου-

δούσαµε όλοι: «Κάνε η αγάπη να 

διώξει το µίσος, κάνε τον ούρανο 

γαλάζιο ξανά…».  Κατασκήνωση και 

του χρόνου

Επιµέλεια

Κλεάνθης Νιζάµης 

Φοιτητής Βιολογίας ΑΠΘ
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«Καί ἰδών ὁ λαός ὅτι κεχρόνικε ὁ 
Μωυσῆς καταβῆναι ἐκ τοῦ ὄρους, 
συνέστη ἐπί Ἀαρών καί λέγουσι αὐτῷ·  
ἀνάστηθι καί ποίησον ἡµῖν θεούς… καί 
ἐποίησεν … µόσχον … καί εἶπεν· οὗτοι 
οἱ θεοί σου, Ἰσραήλ καί ὀρθρίσας τῇ 
ἐπαύριον ἀνεβίβασε ὁλοκαυτώµατα καί 
προσήνεγκε θυσίαν… καί ἐκάθισεν ὁ 
λαός φαγεῖν καί πιεῖν καί ἀνέστησαν 
παίζειν» (Ἐξ. Λβ)

Καί βλέποντας ὁ λαός ὅτι ὁ Μωϋ-
σής ἄργησε να κατεβεῖ ἀπό τό βου-
νό, µαζεύτηκε γύρω ἀπό τόν Ἀαρών 
καί τοῦ λέει: σήκω καί φτιάξε µας 
θεούς… καί ἔφτιαξε χρυσό µοσχάρι 
καί τούς εἶπε : αὐτοί εἶναι οἱ θεοί 
σου Ἰσραήλ καί τήν ἄλλη µέρα τό 
πρωΐ πρόσφερε µεγάλες θυσίες καί 
κάθισε ὁ λαός  νά φάει καί νά πιεῖ 
καί νά ξεφαντώσει. 

Μπροστά µας ξεδιπλώνεται ἕνα 
µεγαλειῶδες  σκηνικό. Στό κέντρο 
πού ὑψώνεται ὁ γρανιτένιος ὄγκος 
τοῦ Σινᾶ. Γύρω ἁπλώνεται ἡ ἔρηµος 
ἀχανής. Στούς πρόποδες ἕνας λαός 
ἀναµένει. 

Ὁ ἀρχηγός του πορεύεται, µόνος 
αὐτός, τό δύσβατο, ἐπίπονο, δύσκο-
λο µονοπάτι τῆς κορυφῆς. 

Προχωρεῖ, µέ πόθο βαθύ, νά φτά-
σει ἐκεῖ, πού Ἐκεῖνος θά τοῦ ἀπο-
καλυφθεῖ. 

Τόν πληγώνουν οἱ πέτρες, τόν 
σουβλίζει ἡ πείνα, τόν καίει ἡ δίψα, 
τόν ραπίζει ὁ ἄνεµος, τά χέρια του 
σχίζονται, τόν τυφλώνει ὁ ἱδρώτας. 
Ὁ χιτώνας του ἔγινε ἕνα µέ τό κορµί 
ἐµποδίζοντάς του τό βῆµα. 

Μένει ἀδιάφορος. 
Ὑπακούει στήν πρόσκληση.
Τίποτε γι’ αὐτόν πιό δυνατό ἀπ’ 

τή λαχτάρα τῆς φωνῆς Του ν’ ἀκού-
σει, ν’ ἀντικρίσει τή δόξα Του, νά 
γευθεῖ τήν παρουσία Του. 

Φθάνει. Τ’ ὄνειρό του σαρκώνε-
ται, σαράντα µέρες καί νύχτες µένο-
ντας ξάγρυπνος. Γράφει µέ τό χέρι 

τοῦ Πνεύµατος στίς ζωντανές πλά-
κες τῆς καρδιᾶς του τήν πανέµορφη 
µουσική τῆς βουλῆς Του. 

Μένουν οἱ ἄγγελοι ἄφωνοι.
Στά χέρια κρατᾶ τίς ἀχειροποίη-

τες λίθινες πλάκες τίς «γεγραµµένες 
τῷ δακτύλῳ τοῦ Θεοῦ» (Εξ. ΛΑ΄ 18).

Τώρα κατέρχεται.
Κατέρχεται διψώντας βαθιά νά 

φέρει τό µήνυµα στό λαό του.
Ἡ ἀνάβαση δύσκολη, ἡ κατάβαση, 

τό ἴδιο κι αὐτή. 
Ὅµως… Κατεβαίνει µέ καρδιά 

µατωστάλαχτη. «βάδιζε τό τάχος, κα-
τάβηθι ἐντεῦθεν· ἠνόµησε γάρ ὁ λαός 
σου…» (Εξ. ΛΒ΄ 17).

Κατεβαίνει τό σῶµα, ἀνεβαίνει 
τό πνεῦµα, ἱκετεύοντας γι’ αὐτόν 
τό λαό, τό λαό του. Στούς πρόποδες 
ἀντικρίζει τήν ἀπέραντη ἔρηµο, τῆς 
ψυχῆς τοῦ λαοῦ καί τῆς γῆς. 

Ἡ ἀλήθεια, ὑλοποιηµένη στίς λίθι-
νες πλάκες, συντρίβεται κι ἡ καρδιά 
του µαζί, στ’ ἀντίκρισµα τοῦ χρυσοῦ 
µοσχαριοῦ. Οἱ πλάκες συντρίβονται 
γιατί δέν νοεῖται συνύπαρξη εἰδώ-
λων κι ἀληθείας. 

Ὁ πόνος τόν τυλίγει µέ πάθος 
γιατί πάνω ἀπ’ τόν ἑαυτό του βλέ-
πει τόν λαό του. Ἡ ὅλη του ὕπαρξη 
πάλλει γι’ αὐτόν.

«∆έοµαι, Κύριε· ἡµάρτηκεν ὁ λαός 
οὗτος ἁµαρτίαν µεγάλην καί ἐποίησαν 
ἑαυτοῖς θεούς χρυσοῦς καί νῦν εἰ µέν 
ἀφεῖς αὐτοῖς τήν ἁµαρτίαν αὐτῶν, ἄφες· 
εἰ δέ µή, ἐξάλειψόν µε ἐκ τῆς βίβλου 
Σου» (Ἐξ. ΛΒ΄ 31-32).

Αὐτός πού Τόν εἶδε, Τόν γεύτηκε 
καί ξέρει βαθιά τί κοστίζει τούτη ἡ 
φριχτή θυσία, προσφέρεται ὁλοκαύ-
τωµα. Εἶναι ἡγέτης! 

Ἡ µάχη κερδίζεται. Μέ τῆς καρ-
διᾶς του τό σεισµό, ρίχνει τά τείχη 
τῆς βασιλείας Του, «ἡ βασιλεία τῶν 
οὐρανῶν βιάζεται»  (Ματθ. ια΄. 12)

Τοῦ µέλλεται ὅµως µιά νέα, ἴσως 
πιό ἐπώδυνη, ἀνάβαση στό Σινᾶ, 

µιά νέα παραµονή, «καί ἦν ἐκεῖ Μω-
υσῆς ἐναντίον Κυρίου τεσσαράκοντα 
ἡµέρας καί τεσσαράκοντα νύκτας· 
ἄρτον οὐκ ἔφαγεν καί ὕδωρ οὐκ ἔπιεν» 
» (Ἐξ. Λδ΄ 28).

Οἱ νέες λίθινες πλάκες πού θά 
γραφεῖ ἡ ἀλήθεια δέν εἶναι πιά 
ἀχειροποίητες οὔτε καί ἡ γραφή. 

Τοῡ µέλλεται µιά νέα κατάβαση. 
Τώρα µιλᾶ µέ διάφορο τρόπο, «καί 
περιέθηκε Μωυσῆς  κάλυµµα ἐπί τό 
πρόσωπο ἑαυτοῦ» (Ἐξ. Λβ΄ 35) µιλᾶ 
µέ τό κάλυµµα τῆς ταπείνωσης…!

Τό σκηνικό τοῦ Σινᾶ ξεδιπλώνει 
στό πνεῦµα µας ἐκεῖνο τῶν αἰώ-
νων τῆς ἀνθρωπότητας. Ὁ πρῶτος 
ἄνθρωπος ἔχοντας ἄµεσο διάλογο 
µέ τό Θεό δέν διανοεῖται τά εἴδω-
λα. ∆έν τά ἔχει ἀνάγκη. Πορεύεται 
ἄφοβα τούς δρόµους τῆς γῆς, µέσα 
ἀπ’ τά στοιχεῖα τῆς φύσης. 

Ὅµως ὁ διάλογος σιγά-σιγά σβή-
νει· ἡ φωνή τοῦ Κυρίου γίνεται ἀπό-
ηχος γιά νά µείνει στά βάθη µας 
σάν κραδασµός συνείδησης. 

Ὁ φόβος φωλιάζει στόν ἄνθρω-
πο, ὁ φόβος µπροστά στόν πόνο 
τῆς σάρκας, ὁ φόβος µπροστά πρό 
πάντων στό θάνατο.

Τό βλέµµα δέν µπορεῖ νά δεῖ πα-
ρά ὅ,τι τά χέρια ἀγγίζουν.

Τυχαῖα εὐρήµατα τῆς φύσης, ἕνα 
βότσαλο, ἕνα δόντι, ἕνα δέρµα φι-
διοῦ, φαντάζουν πολυδύναµα, πού 
µποροῦν νά φυλλάξουν τόν ἄνθρω-
πο ἀπ’  τούς κινδύνους.

Τά φετίχ ἔχουν γεννηθεῖ.
Ἀκολουθοῦν τά δηµιουργήµατα 

τῶν ἀνθρώπων, τά ξόανα, πού ὅµως 
πιστεύει πώς κρύβουν µυστικές δυ-
νάµεις σωτήριες πού πρέπει νά τίς 
ἐξευµενίσει καί νά τίς προσεταιρι-
σθεῖ.

Ἡ τέχνη καί οἱ θυσίες κάνουν τά 
πρῶτα βρεφικά τους βήµατα ὑπη-
ρετώντας τίς ἄµεσες ἀνάγκες του.

Στή συνέχεια, ξεδιπλώνεται 

«Τεκνία φυλάξατε ἑαυτούς   
ἀπό τῶν εἰδώλων» (Α΄ ΙΩΑΝ. Ε. 21) 

Οµιλία στη Γενική Συγκέντρωση της Χ.Φ.Ε, 1968
« Τό  ε ἴ δ ω λ ο  κ α ί  τ ά  ε ἴ δ ω λ α »

«Καί ἰδών ὁ λαός ὅτι κεχρόνικε ὁ 
Μωυσῆς καταβῆναι ἐκ τοῦ ὄρους, 

«Τεκνία φυλάξατε ἑαυτούς   
ἀπό τῶν εἰδώλων» 
Οµιλία στη Γενική Συγκέντρωση της Χ.Φ.Ε, 1968
« Τό  ε ἴ δ ω λ ο  κ α ί  τ ά  ε ἴ δ ω λ α »

80
ΧΡΟΝΙΑ

28



πιό πολύ ἡ διάνοια τ’ ἀνθρώπου· 
παρατηρεῖ, σκέπεται, ἀναζητᾶ τίς 
βαθύτερες αἰτίες τῶν φαινοµένων, 
συνθέτει. 

Πλάθει στή σκέψη καί τό ἐκφράζει 
στήν ὕλη, ἀπό τό ξύλο ὡς τό χρυ-
σό, περίτεχνα ὅ,τι ἔχει συλλάβει τό 
πνεῦµα του, τούς θεούς του.

Τά ζωόµορφα εἴδωλά του ἐξε-
λίσσονται σέ ἀνθρωπόµορφα. Λα-
τρεύει τόν συγκεκριµένο κυρίαρχο 
ἄνθρωπο, τόν ἀρχηγό τῆς φυλῆς, 
τόν βασιλιά τοῦ λαοῦ, τοῦ στήνει 
ἀγάλµατα καί προσκυνᾶ.

Προχωρώντας φτάνουµε στήν 
ἀπεικόνιση τῶν ἀνθρωπόµορφων 
µέν ἀλλά ἀπρόσωπων θεῶν. 

Συστηµατοποιεῖ καί ἱεραρχεῖ τό 
σύνολό τους ἁρµονικά. Ἀναπτύσσει 
τελετές, ἱερουργεῖ, κλιµακώνει τίς 
θυσίες ἀνάλογα µέ τά γεγονότα πού 
συµβαίνουν ἤ πού προσδοκᾶ. 

Ἔχουµε φτάσει στά κράσπεδα 
τῆς ἱστορίας πού κορυφώνεται στά 
πλαίσια τῆς ἱστορίας τῆς ἀρχαίας 
Ἑλλάδος.

Ὁ Ὄλυµπος ἔχει στηθεῖ καί ἐµπνέ-
ει γιά λίγες γενιές. 

Λίγο ἀργότερα ἡ ἀµφιβολία φω-
λιάζει στά βάθη τ’ ἀνθρώπου, δηµι-
ουργώντας ρωγµές στά βάθρα τῶν 
θεῶν του.

∆έν ἔχει λυτρωθεῖ. Προσδοκᾶ, λα-
χταρᾶ ν’ ἀνεβεῖ πιό ψηλά ἀπ’ τόν 
Ὄλυµπο κι ὅµως βυθίζεται, πέφτει 
πληγωµένος, σκεπασµένος ἀπ’ τό 
σκοτάδι τῆς νύχτας. 

Ἡ σκιά τῆς Ρώµης ἑνώνει τεχνικά 
τόν πολιτισµένο κόσµο, ντύνοντάς 
τον ὄµως µέ τόν χιτώνα τοῦ παν-
θεϊσµοῦ καί τῆς φθορᾶς τῶν ἀξιῶν. 

Τά πάντα γκρεµίζονται, ἀπ’ τούς 
θεούς τοῦ Ὀλύµπου ὡς τόν ἄνθρω-
πο. 

Ὁ τελευταῖος εἶναι µιά ἀπαξία·  
µπορεῖ πιά νά γίνει τροφή τῶν θη-
ρίων, θέαµα τῶν ἱπποδροµίων.

Ἕνα ἀγωνιῶδες, δυσβάστακτο 
ἐρώτηµα τραγικό, ἀλύτρωτο, πλα-
νιέται µέσα του. 

Τί εἶναι τά εἴδωλα, πού µέ πάθος 
λάτρεψε, πουλώντας τους τή ψυχή 
του, ἱκετεύοντάς τους τήν εὔνοια, τή 
βοήθεια στά δύσκολα µονοπάτια τῆς 
γῆς, στήν ἀγωνία του, στήν ἀπελ-
πισία πού τοῦ µαστίζει τό πνεῦµα;

Μένουν τά µάτια θολά, βαριά τ’ 
ἀφτιά ν’ ἀφουγκραστοῦν, σκληρά τά 
χέρια νά ψαύσουν. 

Ἡ ὥρα τῆς ἀποκάλυψης ἔχει ση-
µάνει.

Ἡ ἀποκάλυψη ἔρχεται µιά ἀναµε-
νόµενη, ἀπρόσµενη, ἀσπρόφωτη, 
χειµωνιάτικη νύχτα, ἁπλά, ἀθόρυβα, 
ταπεινά, ἀδύναµα, µυστικά, σάν τήν 
ἀλήθεια.

Συµβολικά ἡ ἄχτιστη ἀποκάλυψη 
δέν γεννιέται σ’ ἀνθρώπινα χτίσµα-
τα, µά στή σπηλιά, µακριά ἀπ’  τ’ 
ἀνθρώπινα βλέµµατα. 

Γεννιέται στ’ ἀσίγαστα σπλάχνα, 
µ’ αἷµα καί Πνεῦµα, συντροφιά µέ 
τούς παλµούς τῆς καρδιᾶς. 

Οἱ ἄγγελοι ἔκπληκτοι ψάλλουν, οἱ 
βοσκοί προσκυνοῦν συντροφιά µέ 
τούς µάγους.

Ἡ σκάλα τοῦ Πνεύµατος ξεκινᾶ 
ἀπ’ τή γῆ καί χάνεται στούς θόλους 
τ’ οὐρανοῦ.

Τό βρέφος γεφύρωσε τό χάσµα 
γῆς – οὐρανοῦ.

Ἡ ἀλήθεια, τή γῆ  µας γέµισε µέ 
φῶς καί ἀγάπη.

Στό φῶς τούτης τῆς µέρας πού 
δέν ἀφήνει σκιές, µά κάνει διάφανο 
καί τόν χάλυβα, ἀρχίζουµε νά δια-
κρίνουµε τήν οὐσία τῶν εἰδώλων. 
Γράφει ὁ ποιητής:

«Στά εἴδωλα
καθρεπτίζεται
τοῦ ἐγώ µας
τό εἴδωλο
γι’ αὐτό τά λατρεύουµε»
Ἡ  ἀποκάλυψη ξάφνιασε. Σάν τε-

κτονικός σεισµός γέµισε τρόµο τά 
ἐσώτερα τοῦ ἀνθρώπου. Σ’ ἄλλους 

ἔγινε σκάνδαλο καί σ’ ἄλλους µω-
ρία. 

Κανείς δέν ἔµεινε ἀδιάφορος. 
Ἡ ἀλήθεια ξάφνιασε γιατί ἀπο-

κάλυψε τό βαθιά φωλιασµένο καί 
ξεχασµένο µυστικό τοῦ ἀνθρώπου. 
Τόν γύµνωσε καί τόν ἄφησε ἄστεγο, 
σάν τότε, ἐκείνη τή φριχτή στιγµή 
στήν Ἐδέµ. 

Ὅµως ὁ πνευµατικός κίνδυνος 
δέν ἀργεῖ νά ἐµφανισθεῖ καί πάλι.

Τά ἡρωϊκά χρόνια τοῦ χριστια-
νισµοῦ φεύγουν, µετά τήν καθιέ-
ρωσή του. Τήν ἔνταση διαδέχεται 
ἡ χαλάρωση, τόν πόλεµο ἡ εἰρήνη, 
τίς κατακόµβες καί τίς ἑκατόµβες, 
τό φῶς τῆς ἡµέρας καί ὁ θρίαµβος. 

Ἡ φωνή τοῦ Κυρίου, ἡ φωνή τοῦ 
Παύλου, ἐκείνη τοῦ Ἰωάννη καί τῶν 
ἄλλων µεγάλων οἱ φωνές ἀρχίζουν 
νά σβήνουν.

Οἱ πρῶτες κι’ ὅλας γενιές τῆς νέ-
ας ἐποχῆς σέ προσωπική καί πα-
νανθρώπινη κλίµακα ἐπαληθεύουν 
πώς,

«ὅταν πέφτουν οἱ ἄγγελοι 
πέφτουν βαθιά»
Ὁ ἄνθρωπος συνηθισµένος στό 

φαινοµενικά εὔκολο, ἀρνεῖται φα-
νερά ἤ ἀπόκρυφα τό δύσκολο. Ἐθι-
σµένος µέ τά εἴδωλα δέν ἀντέχει τό 
Πνεῦµα.

Μέσα στόν χριστιανικό κόσµο, 
γιατί αὐτός µᾶς ἐνδιαφέρει πιά, τό  
ἐ γ ώ  τοῦ ἀνθρώπου, πού θἄπρεπε 
νά ἀποτελεῖ τό χαρακτηριστικό τῆς 
µοναδικότητάς του, γίνεται πολύ-
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τιµο εἴδωλο, τό λατρεύει καί πάλι, 
δίνοντας του καινούργιες µορφές, 
σάν  αἴρεση, σάν φανατισµό, σάν 
τυπολατρία.

Τόν µεσαίωνα διαδέχεται ἡ 
ἀναγέννηση. Τά παλαιά εἴδωλα 
διαδέχονται ἡ λατρεία τῆς ἐπιστή-
µης, τῆς τέχνης, τῆς µουσικῆς, τῆς 
φιλοσοφίας, γιά νά φτάσουµε στίς 
ἡµέρες µας µέ τήν κυριαρχία τῆς 
τεχνικῆς. Οἱ τεχνολογικές κατακτή-
σεις καταπλήσσουν, οἱ δυνατότητες 
διαστηµικῶν ταξιδιῶν γοητεύουν 
καί πτοοῦν τόν ἄνθρωπο.

Παράλληλα τά εἴδωλα παίρνουν 
πιό ταπεινές µορφές στήν καθηµε-
ρινότητα. 

Τό σέξ κυριαρχεῖ καί λατρεύεται 
σάν κάτι ἀπόλυτα φυσικό καί ἀνα-
γκαῖο.

Τό εὔκολο χρῆµα (ἡ εὐµάρεια) 
ἀποτελεῖ πολλές  φορές µοναδικό 
κριτήριο ἐπιτυχίας στή ζωή, πα-
ράλληλα εἰδωλοποιώντας, ὄχι µόνο 
στούς νέους, τό µοντέρνο, τό ἀκριβό, 
ἀνεξάρτητα ἀπό τήν χρησιµότητά 
του, τό εἶδος τῆς µάρκας στό αὐτο-
κίνητο, στά ροῦχα, στά παπούτσια.

Ἡ στεγνή λογική πνίγει τούς χτύ-
πους τῆς καρδιᾶς δηµιουργώντας 
πρωτοφάνερη ὠµότητα στίς σχέσεις 
τῶν ἀνθρώπων.

Ὁ ἦχος τῆς βουλῆς τοῦ Θεοῦ πέ-
φτει «στά ὦτα µή ἀκουόντων», εἶναι 
κάτι ξένο, ἀκατανόητο.

Ἡ καταπληκτική εὐκολία ἐπικοι-
νωνίας τῶν λαῶν τῆς γῆς καθιερώ-
νει διαρκῶς νέα εἴδωλα. 

Ἡ µόδα, τό ἔντυπο καί ὁ κινηµα-
τογράφος εἰδωλοποιοῦνται. Μέγα 
µέρος τῆς ἀνθρωπότητος τροφοδο-
τεῖται µόνο ἀπ’  αὐτά. 

Τά τελευταῖα πάλι προβάλλουν 
καί καθιερώνουν, σέ παγκόσµια 
κλίµακα, στό ἄκριτο καί ἀχόρτα-
γο πλῆθος, θεούς καί θεές, πού 
τό µοναδικό τους προσόν εἶναι ἡ 
ἐφήµερη σωµατική ὀµορφιά καί ἡ 
µηδαµινή ἤ πολλές φορές ἀρνητική 
τους πνευµατικότητα. 

Πόσο δίκαιο ἀκούγεται τό παρά-
πονο τοῦ πνευµατικοῦ ἀνθρώπου.

«Κύριε, γιατί οἱ νάνοι τοῦ πνεύµατος 
ρίχνουν πελώριες σκιές πάνω στή γή;»

Κάτω ἀπ’ τή µάστιγα τοῦ σέξ καί 
τοῦ χρήµατος τά ἰνδάλµατα γυµνώ-
νονται κάθε µέρα καί πιότερο ἀπό 
µερικούς σύγχρονους προαγωγούς, 
σκηνοθέτες καί µαέστρους τῆς µό-
δας.  Στόχος τους νά προκαλέσουν 
ὅ,τι κατώτερο κρύβεται στό ὑπο-
συνείδητο τοῦ ἀνθρώπου. Ὅ,τι 
ἔχει δοθεῖ γιά δηµιουργία, γιά τό 
σπάσιµο τοῦ παθολογικοῦ ἐγώ, τοῦ 
ἐγωϊσµοῦ, γίνεται λάσπη καί ρύπος. 

Αὐθόρµητο ἐρώτηµα, ἐκεῖνοι πού 
ἔχουν ταχθεῖ νά ἡγηθοῦν πῶς πο-
ρεύονται;

Ὁ πνευµατικός κόσµος τοῦ Ἀνα-
τολικοῦ συνασπισµοῦ παρουσιάζει 
ἕνα ἡρωϊκό στοιχεῖο. Κυκλωµένος 
ἀπό ὁλοκληρωτικά καθεστῶτα ἀνα-
πτύσσει µιά ἔντονη ἐπαναστατική 
στάση διψώντας βαθιά τήν ἐλευθε-
ρία του.

Ἀψηφᾶ κινδύνους ζωῆς, σταδι-
οδροµίας, θέσεων στήν κοινωνία 
πού ζοῦν καί ρίχνονται µέ ὅλες τους 
τίς δυνάµεις γιά τή βίωση τοῦ πιό 
ὑψηλοῦ ἰδανικοῦ τοῦ ἀνθρώπου.

Βραβεῖα Νόµπελ καί ἄνετη-πλού-
σια ζωή παραµερίζονται σάν σκύ-
βαλα µπροστά στό χρέος νά µείνουν 
καί νά ὑποφέρουν µαζύ µέ τό λαό 

τους. 
Μιά ἐλπίς ἀνατέλλει.
Στόν ∆υτικό πνευµατικό κόσµο 

ἐπικρατοῦν δύο τάσεις.
Ἡ ἐπαναστατική περικλείει σάν 

ἰνδάλµατα τούς Μάο, Γκεβάρα, Λέ-
νιν, Μάρξ, Καµύ, Σάρτρ.

Στήν δεύτερη κυριαρχεῖ ἡ ἀστική 
νοοτροπία. Μιά στατική θανάσιµη 
ἀτµόσφαιρα µᾶς κυκλώνει. Ἡ προ-
βολή, ἡ ἀνάδειξη καί ὁ πλοῦτος, 
µοναδικά κριτήρια-στόχοι µας. 

Καί οἱ δύο τάσεις Ἀνατολή καί 
∆ύση σµίγουν σ’ ἕνα κοινό οὐσι-
αστικά ἰδανικό-εἴδωλο, τήν ἐλευ-
θεριότητα, τήν ἀσυδοσία, ἀπό τίς 
σχέσεις τῶν δύο φύλων ὡς τά δι-
καιώµατα. Μόνο δικαίωµατα. Ὄχι 
ὑποχρεώσεις, ὄχι µόχθος καί ἐδῶ 
βαθιά ἀνησυχία πνευµατική γιά µία 
ἀνάβαση. 

Αὐτά τά συµπτώµατα ὅµως δεί-
χουν µιά ἐφηβικότητα ἀτοµική καί 
παναθρώπινη.

Τό εἴδωλο ἔχει νόηµα στήν ἐφη-
βική ἡλικία τοῦ ἀνθρώπου. Τό εἴδω-
λο δέν εἶναι ἔκφραση ὡριµότητας 
ἀλλά ἀνωριµότητας. Ἡ ὕπαρξή του 
στήν ὥριµη ἡλικία εἶναι  ἀνόητος. 
Τοῦτο γιατί εἴδαµε στίς µέρες µας 
ἐµεῖς οἱ παλαιότεροι χιλιάδες µέ-
χρις χθές εἴδωλα νά συντρίβονται 
καί νά ἀφανίζονται. Θυµηθείτε, 
ἄν µπορεῖτε π.χ. τόν βασιληά τοῦ 
ρόκ ἤ τόν ἀρχηγό  τῶν ὀργισµένων 
νιάτων ἤ ἐκεῖνον τοῦ Μάη τοῦ ’68 
στό Παρίσι. ∆είχνει πώς δέν ἦρθε ἡ 
ὥρα τῆς αὐτοαγωγῆς, τῆς εὐθύνης 
τῆς προσωπικῆς, ἀλλά διατηρεῖται ἡ 
µαζική ἀνελεύθερη ἀγωγή τοῦ πλή-
θους. Μιά τέτοια πορεία ὅµως δέν 
προµηνύει τίποτα τό ἐλπιδοφόρο.

Μέ ὀδύνη θυµίζει τά λόγια τοῦ Π. 
Μελίτη: «Τό τραγικό, στή σύγχρονη 
ἐποχή, δέν εἶναι πώς ὑπάρχουν ὑπο-
ψήφιοι δικτάτορες, αὐτοί ὑπῆρξαν 
πάντοτε στήν ἱστορία τῆς ἀνθρωπό-
τητος, τό τραγικό εἶναι πώς ὑπάρχουν 
ὑποψήφιοι δοῦλοι».

Πρέπει νά νοιώσουµε τήν ἀνάγκη 
νά ἐλευθερωθοῦµε ἀπό τά εἴδωλα 
καί τά εἴδωλα διαφοροποιοῦνται γιά 
τόν καθένα µας. Τοῦτο δέν σηµαίνει 
πώς θά τινάξουµε στόν ἀέρα αὐτά, 
σύµβολα, καταστάσεις ἤ πρόσωπα. 
Ἐάν συµβεῖ, φαίνεται νά ἀποτελεῖ 
στοιχεῖο φανατισµοῦ, ἀνελευθερίας. 

Ἡ ὥρα τῆς ἀπελευθέρωσης θά 
σηµάνει ὅταν νοιώσουµε τή δίψα, 
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τήν καυτή ἐρηµική δίψα γιά τήν 
ἀλήθεια. «Ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει 
ὑµᾶς» (Ἰωαν. 8,32).

Ὅµως ἡ ἀλήθεια δέν κερδίζεται 
εὔκολα. Προϋποθέτει ἔρευνα, µόχθο, 
ἀγώνα, πορεία προσωπική γεµάτη 
πόνο, ἀνησυχία, ἀγρύπνια, λευκές 
νύχτες ἀναζήτησης. Προϋποθέτει 
ὄργωµα βαθύ τῆς ὕπαρξης µας, στά 
πιό εὐαίσθητά της σηµεῖα µέ τά ἴδια 
µας τά χέρια ὅση ὀδύνη κι’ ἄν θά 
ἐπακολουθήσει σάν συνέπεια.

Κι’ ἄν ὅλα αὐτά συντελεσθοῦν ἡ 
ἀλήθεια δέν κερδίζεται σάν φυσικό 
ἐπακόλουθο (κάτι τό ὑλικό) ἀποκα-
λύπτεται.

Ἀποκαλύπτεται, σάν γέννα µέσα 
στόν πόνο, σ’ αὐτόν πού πιστεύει 
στόν Ἰησοῦ καί µόνον. Ἡ ἀλήθεια 
γεννιέται στή φάτνη τῆς πίστεως. 
Ἡ πίστη χρειάζεται, γιά νά «δοῦµε» 
στό «ἀδύναµο» καί «ἄσηµο» βρέφος, 
τήν Ἀλήθεια.

Τώρα ἀρχίζει οὐσιαστικά ἡ ἀνά-
βαση στό προσωπικό Σινᾶ τῆς 
ἀλήθειας. Ἡ ἀποκάλυψή της δέν 
πραγµατώνεται µέσ’ στίς ἀνέσεις.

Μέ «βακτηρία» τήν πίστη, κυκλω-
µένοι ἀπ’ τήν ἕρηµο, ἀρχίζουµε τήν 
ἀνάβαση. Καθώς προχωροῦµε στά 
ὕψη, µᾶς τυφλώνει ὁ ἥλιος, µᾶς 
σουβλίζει ἡ πείνα, µᾶς καίει ἡ δίψα, 
µᾶς δέρνουν οἱ ἄνεµοι, µᾶς µαστι-
γώνουν οἱ θύελλες, µᾶς ραπίζει ἡ 
βροχή, µᾶς λιθοβολεῖ τό χαλάζι.

Ὁ χιτώνας τῆς σάρκας σχίζεται – 
φεύγει καί µένει τό σῶµα, ἡ φάτνη 
τῆς ψυχῆς, ἡ φάτνη Ἐκείνου.

Ἡ ἀλήθεια φωλιάζει στά σπλάχνα 
µας. Στή θερµή ἀγκαλιά τους γεννιέ-
ται τό «βρέφος». Τό νανουρίζουν οἱ 
χτύποι τῆς καρδιᾶς.

Σύγχρονα πλάϊ καί µέσα µας νοι-
ώθουµε µιά παρουσία. Κάτι τυλίγει 
τήν ὕπαρξη µας δίνοντάς της θέρ-
µη καί φῶς. Τά χείλη ψελλίζουν µιά 
πρωτόγνωρη συγκλονιστική λέξη: 
ἐλευθερία. Ἔφυγε τό βάρος τῆς ὕλης, 
τό φορτίο τῆς σάρκας, τοῦ ἐγώ τό 
πολύβαρο.

Στῆς καρδιᾶς µας τίς πλάκες 
ἔγραψε τῆς βουλῆς Του τό προσω-
πικό θέληµα. 

Τώρα µποροῦµε νά κατεβοῦµε. 
Στούς πρόποδες µᾶς ἀναµένει ὁ 
λαός. 

Ἡ κατάβαση δέν εἶναι εὔκολη. (Τί-
ποτε δέν εἶναι εὔκολο µετά τήν ἀπο-
κάλυψη). Θά µᾶς συντροφεύει ὁ κό-

πος καί πάλι, ὁ ἱδρώτας, οἱ πληγές. 
Εἶναι ἀνάγκη ἀκόµα νά καλύψουµε 
τό πρόσωπο µας µέ τό πέπλο τῆς 
ἀφάνειας. «Τό ἅγιο δέν ἐπιδεικνύεται, 
ἀποδεικνύεται» (Π.Μελίτης).

Μέσα µας θά βιώνουµε καθηµε-
ρινά τήν ταπείνωση, τήν ἐπιείκια, 
τήν ἀγάπη (γι’ αὐτό τό λαό), γιά τόν 
καθένα δίπλα µας. 

Μετά τήν κατάβαση θά σπάσουν 
τά ὁλόχρυσα εἴδωλα στ’ ἀντίκρι-
σµα τῆς ἀλήθειας καί σύγχρονα θά 
προβάλλει ἕνα νέο συγκλονιστικό 
στάδιο, τό στάδιο τῆς δηµιουργίας 
σάν ἀνάγκη πλέον βαθιά στή τωρι-
νή πορεία µας. Αὐτό εἶναι ἡ µελέτη, 
σχολική, ἐξωσχολική, ἡ πράξη ἀγά-
πης, ὅσο µποροῦµε.

Ἀργότερα, καθώς θά διαβαίνουν 
τά χρόνια στούς κύκλους τῆς δη-
µιουργίας θά γευτοῦµε τό σπάσιµο 
τοῦ ἐγωϊσµοῦ µας στό πρόσωπο τῆς 
συντροφιᾶς µας, στό πρόσωπο τῶν 
παιδιῶν, ἄν µᾶς χαρισθοῦν, γιά νά 
ἁπλωθεῖ ἐπαγωγικά στήν κοινω-
νία ὁλάκερη. Ἡ δηµιουργία µας θά 
ἀγκαλιάσει ὅλες τίς πλευρές, ἀπό 
τήν ἐπιστήµη ὡς τήν ψυχαγωγία.

Κριτήριο µας, ἄν πορευόµαστε 
σωστά, θά εἶναι ἡ ἀναζήτηση τοῦ 
δύσκολου, τοῦ προσωπικά δύσκο-
λου.

Προχωρώντας, θά νοιώσουµε τήν 
ἀνάγκη νά κινηθοῦµε στήν ἀληθινή 
σφαίρα τῆς ἐλευθερίας, τῆς ἐλευθε-
ρίας ὄχι µεταξύ καλοῦ καί κακοῦ, 
ἀλλά ἐκείνη πού ἀγωνίζεται γιά τήν 
ὀµορφιά τοῦ καλοῦ σέ τόνους εὐαι-
σθησίας καί λεπτότητας.

Αὐτή ἡ ἀέναη δηµιουργία, θεµε-
λιωµένη στήν ἐλευθερία, ζυµώνεται 
µέ ἕναν διαρκή βαθύ καί πολυδιά-

στατο πόνο.
«Ὁ πόνος εἶναι ὁ φόνος τοῦ ἐγώ µέσα 

στήν πράξη τῆς ζωῆς».
Αὐτός ὁ πόνος, ὁ ἐσώβαθος ἀνερ-

µήνευτος πόνος πού σάν ροµφαία 
εἰσδύει στά βάθη τῆς ὕπαρξης ὅταν 
ὅλα τά ἔξω φλυαροῦν γιά εὐτυχία, 
φαίνεται νά εἶναι τό κλειδί πού 
ἀνοίγει διάπλατα τίς πύλες τοῦ 
κόσµου τοῦ ἐγώ, γιά νά περάσει ἡ 
λεπτή καί παντοδύναµη αὔρα τῆς 
χάρης Του, σώζοντας σύγχρονα ὅ,τι 
πιό πολύτιµο µᾶς χάρισε Ἐκεῖνος, 
τήν ἐλευθερία. 

Τότε γεννιέται τό πάθος, ὁ ἔρωτας 
τῆς ψυχῆς γιά τόν Νυµφίο της. 

Τότε ὅλα γκρεµίζονται κι ἀφα-
νίζονται, θεοί καί θεές καί µένει 
Αὐτός, ἡ αἰώνια συντροφιά, ἡ αἰώ-
νια  ὀµορφιά.

Τότε νοιώθουµε, µέ ὅλη µας τήν 
ὕπαρξη, πώς  ὑπάρχουµε….

Ἀκολουθώντας µιά τέτοια πορεία 
µποροῦµε νά διακρίνουµε, ποιόν 
αἰώνιο κίνδυνο ἔβλεπε νά ἀπειλεῖ 
σέ κάθε βῆµα τήν πορεία τῆς Ἐκκλη-
σίας καί τοῦ πιστοῦ, τό προφητικό 
πύρινο βλέµµα τοῦ Εὐαγγελιστοῦ 
κάνοντας τήν καρδιά του νά πάλλει 
σεισµικά καί νά πονᾶ αἱµάτινα. Γι’ 
αὐτό ὁ πολύπειρος πιά καί γεµάτος 
ἀγάπη Ἀπόστολος σφραγίζει τόσο 
τρυφερά καί παράδοξα τήν ἐπιστολή 
του µε τήν φράση – σάλπισµα. 

«Τεκνία, φυλάξατε ἑαυτούς ἀπό τῶν 
εἰδώλων».

Επιµέλεια:
∆. Γκενάκος

∆ιπλωµατούχος Ε.Μ.Π
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Καταστάσεις περισσότερο ή 
λιγότερο αναπάντεχες και 

ζοφερές χτυπούν την πόρτα του 
καθενός καθηµερινά. Φτώχεια, 
οικονοµική εξαθλίωση, ανεργία. 
Αρρώστιες, θάνατος αγαπηµένων 
προσώπων,  οικογενειακά ναυάγια. 
Απελπισία, αδιέξοδα, απανωτές 
αποτυχίες, αναποδιές. Μοναξιά, 
απόρριψη, 
περιφρόνη-
ση.  Συκοφα-
ντία, αδικία, 
χλευασµός. 
Ας προσθέ-
σουµε σ’ αυ-
τά και τους 
π ο ι κ ί λ η ς 
φύσεως πει-
ρασµούς που 
αντιµετωπί-
ζει ο πιστός 
χριστιανός 
στην «εν Χριστώ» πορεία του και 
τα πάθη που έχει να παλέψει. Ό,τι 
πονάει, µατώνει και γονατίζει τον 
καθένα προσωπικά. Σε τέτοιες στιγ-
µές τα λόγια του ψαλµωδού εκφρά-
ζουν τον καθένα: «ὅτι ἐξέλιπεν ἐν 
ὀδύνῃ ἡ ζωή µου καὶ τὰ ἔτη 

µου ἐν στεναγµοῖς· ἠσθένησεν 
ἐν πτωχείᾳ ἡ ἰσχύς µου, καὶ τὰ 
ὀστᾶ µου ἐταράχθησαν», «ἐπε-
λήσθην ὡσεὶ νεκρὸς ἀπὸ καρδί-
ας, ἐγενήθην ὡσεὶ σκεῦος ἀπο-
λωλός» (Ψαλµός Λ΄, 11, 13).

Τα γεγονότα εισορµούν αιφνί-
δια στη ζωή µας. Και καλού-

µαστε να πάρουµε θέση απέναντι 

τους. Πώς αντιδρούµε συνήθως;  
Με πανικό και απελπισία. Αυτή 
είναι η πρώτη αντίδραση, ανθρώ-
πινη πράγµατι και δικαιολογηµέ-
νη. Όµως, όταν επιτρέπεις σ’ ένα 
γεγονός να σε διαλύσει, εκεί µή-
πως πρέπει να αναρωτηθείς, για-

τί άραγε; Μήπως γιατί βλέπεις να 
απειλούνται και να καταρρέουν 
πράγµατα και καταστάσεις πάνω 
στα οποία είχες στηρίξει την ευ-
τυχία σου, όλη σου την ύπαρξη; 
Οπότε χάνονται αυτά, και καταρ-
ρέεις κ εσύ µαζί τους; Άραγε ποιά 
είναι στα αλήθεια τα στηρίγ-
µατα µου; Ο γεµάτος τραπεζικός 

λ ο γ α ρ ι α σ µ ό ς 
µου, το ακριβό 
αυτοκίνητο, η 
ο ικογενειακή 
γαλήνη, η υγεία, 
η οµορφιά, τα 
νιάτα, τα πτυχία, 
η κοινωνική κα-
ταξίωση, οι πολ-
λοί φίλοι; Και αν 
κάποια από αυτά 
χαθούν, τότε τι; 
Είµαι ένα κακό-
µοιρο ανθρωπά-

κι χωρίς λόγο ύπαρξης;  

Όλα γύρω µας δείχνουν το 
προσωρινό των ανθρωπί-

νων πραγµάτων. Ρόδα η ζωή που 
γυρίζει. Και εγώ; Μήπως είναι 
καιρός να αναρωτηθώ  τι προσ-
δοκώ τελικά από τη κοινωνία µε 

«Τα στηρίγµατα µου»

Τα ανθρώπινα «στηρίγµατά» µας 
δεν είναι ικανά, από µόνα τους, 
να µας στηρίξουν. Όµως υπάρχει 
για µένα και για σένα, αδελφέ µου, 
Οδός  για να πορευτούµε,  Αλήθεια 
για να πιστέψουµε, Ζωή για να απο-
λαύσουµε!
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το Θεό και τη µετοχή στη ζωή της 
Εκκλησίας; «Πολύ συχνά τη σχέση 
µας µε τον Θεό τη µετατρέπουµε 
σε σχέση µαγικής κοινωνίας, για 
την εξασφάλιση γήινων αγαθών. 
Το κίνητρο, που κυριαρχεί µέσα 
µας, είναι να κάνουµε τη ζωή µας 
πιο εύκολη και πιο άνετη. Να φύ-
γουµε µακριά απ’ τον χώρο, που 
τον σκιάζει ο φόβος της αρρώστιας 
και του θανάτου. Ν’ ασφαλιστούµε 
απ’ την απειλή της αποτυχίας ή 
του παραµερισµού στο κοινωνικό 
περιθώριο. Ή, αντίστοιχα, επιδιώ-
κουµε να στερεώσουµε την ευτυ-
χία µας. Να βεβαιωθούµε πως θα 
απολαµβάνουµε ανενόχλητοι για 

χρόνο µακρό το µεθυστικό κρασί  
της ευµάρειας και των απολαύσε-
ων. Στα θεµέλια της πνευµατικής 
µας οικοδοµής βρίσκεται ο ατοµι-
σµός. Κι η προσπάθειά µας απο-
βλέπει στην ικανοποίηση του. Ζη-
τάµε ύλη και άνεση. Πολλά αγαθά, 
λίγη δοκιµασία, ευτυχία ανέφελη, 
απόλαυση δίχως µέτρο και δίχως 
τέλος»1 .

Τα θλιβερά αυτής της ζωής 
µε φέρνουν αντιµέτωπο µε 

ερωτήµατα: «Ποιός είµαι; Ποι-
ός ο σκοπός της ζωής µου; Τι 
σηµαίνουν για µένα ο Θεός, 
η ψυχή, ο θάνατος, η αιωνι-
ότητα;». Αρχίζω σιγά-σιγά να 
βλέπω την πίστη µου χωρίς φι-
λήδονη σκοπιµότητα. Ο Κύριος 
υπήρξε σαφής: «καὶ ὃς οὐ λαµβά-
νει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκο-
λουθεῖ ὀπίσω µου οὐκ ἔστιν µου 
ἄξιος» (Ματθ. ι΄, 38)· καθώς και 
«τί γὰρ ὠφελήσει ἄνθρωπον 
ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσµον ὅλον, 
καὶ ζηµιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ; 
Ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγ-
µα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;» (Μαρκ. η΄, 
35, 36). Μια άλλη  φωτεινή πραγ-
µατικότητα µου αποκαλύπτεται: 
«Οὐ γὰρ ἔχοµεν ὦδε µένουσαν 
πόλιν ἀλλὰ τὴν µέλλουσαν ἐπι-
ζητοῦµεν» (Εβρ. ιγ΄, 14) «Συγκλη-
ρονόµοι δὲ Χριστοῦ, εἴπερ συµπά-
σχωµεν ἵνα καὶ συνδοξασθῶµεν» 
(Ρωµ. η΄, 17).

Η απογοήτευση δίνει τη θέ-
ση της στην ελπίδα, γίνεται 

αφετηρία! Τα διάφορα γεγονότα 
της ζωής, µού δίνουν την ώθηση 
να πέσω στην αγκαλιά του Θεού. 
Μού δίνεται µια καλή ευκαιρία για 
να χτίσω µια προσωπική σχέση 
µαζί Του. Σχέση αγάπης και εµπι-
στοσύνης.  «Και ταυτόχρονα  να 
υπερβώ τα σχήµατα του κόσµου. 
Των συµβατικών ιδεολογιών και 
των κατεστηµένων, που ενεργούν 
πάνω µου σα δυνάµεις αναστολής 
και σαν παράγοντες εξουθενωτι-
κοί»1.  

1  Μητρ/του Αττικής και Μεγαρίδος 
Νικοδήµου, «Σπορά του Λόγου», Εκδ. 
ΣΠΟΡΑ, Αθήνα

Καταθέτω στα πόδια του Κυ-
ρίου τη γκρεµισµένη µου 

αυτάρκεια και ζητώ συγχώρεση· 
«Ἤθελον δάκρυσιν ἐξαλεῖψαι τῶν 
ἐµῶν πταισµάτων, Κύριε, τό χειρό-
γραφον καί τό ὑπόλοιπον τῆς ζωῆς 
µου διά µετανοίας εὐαρεστῆσαί 
σοι· ἀλλ΄ ὁ ἐχθρός ἀπατᾷ µε καί 
πολεµεῖ τήν ψυχήν µου· Κύριε, 
πρίν εἰς τέλος ἀπόλωµαι σῶσόν 
µε»2. Εδραιώνοµαι στην αλήθεια 
ότι ο Κύριος είναι η συντροφιά, 
ο φίλος, ο ∆άσκαλος, ο Πατέ-
ρας, ο Θεός. «Τοῖς πᾶσι τὰ πά-
ντα γενοῦ, ὁ εἰδὼς ἕκαστον, 
καὶ τὸ αἴτηµα αὐτοῦ, οἶκον, καὶ 
τὴν χρείαν αὐτοῦ» (Λειτουργία  
Μ. Βασιλείου).

Μαθαίνω πως δεν εί-
µ α ι  µ ό ν ο ς .  « Κ α ὶ 

ἰδοὺ ἐγὼ µεθ’ ὑµῶν εἰµι πάσας 
τὰς ἡµέρας ἕως τῆς συντελεί-
ας τοῦ αἰῶνος» (Ματθ. κη΄, 20). 
«Στο πλευρό µου έχω τον Αναστη-
µένο, τον ∆υνατό, τον Αιώνιο. Το 
παντοδύναµο χέρι που κρατάει 
το δικό µου αδύναµο και τρεµά-
µενο χέρι. Το ακοίµητο µάτι, που 
αναπληρώνει τη δική µου τραυ-
µατισµένη και θαµπή όραση. Την 
ακάµατη καρδιά, που χτυπάει 
αδιάκοπα, για να δώσει παλµό και 
θάρρος και πνοή χαράς στη δική 
µου κουρασµένη και θλιµµένη 
καρδιά»1.

Τα ανθρώπινα «στηρίγµατά» 
µας δεν είναι ικανά, από µό-

να τους να µας στηρίξουν. Όµως 
υπάρχει για µένα και για σένα, 
αδελφέ µου, Οδός  για να πορευ-
τούµε,  Αλήθεια για να πιστέψουµε, 
Ζωή για να απολαύσουµε!   

                     Επιµέλεια:

Κ.Π.Λ.
Πτυχ. Νοσηλευτικής Σχολής 

ΕΚΠΑ
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Πολλοί είναι οι περιηγητές 
στην γειτονική µας Λιβύη, 

οι οποίοι εντυπωσιάζονται από 
τα αρχαία ελληνικά κτίσµατα που 
συναντούν στο διάβα τους. Και 
πράγµατι, σ’ αυτήν την ηλιοκαµέ-
νη µεσογειακή χώρα, όπου το πε-
τρέλαιο, η έρηµος και οι παραλί-
ες αφθονούν, εποίκισαν Έλληνες 
κατά την περίοδο του δεύτερου 
ελληνικού αποικισµού (8ος – 6ος 
αι. π. Χ. ) και δηµιούργησαν µια 
αξιοζήλευτη, αλλά οµολογουµέ-
νως όχι τόσο γνωστή στο ευρύ 
κοινό πολιτεία . 

Μια ιστορική αναδροµή

Οι πρώτοι άποικοι ελληνι-
κής καταγωγής προέρχο-

νταν από την Θήρα (Σαντορίνη) 
και εγκαταστάθηκαν στα παράλια 
της Λιβύης στα 631 π. Χ. ιδρύο-
ντας την Κυρήνη. Σύµφωνα µε τον 
θρύλο, ο χρησµός του µαντείου των 
∆ελφών τους κατεύθυνε στην άλλη 
πλευρά του λιβυκού πελάγους. Στα 
επόµενα διακόσια χρόνια κτίσθηκαν 
πολλές ελληνικές πόλεις οι σηµαντι-
κότερες εκ των οποίων ήταν: η Βάρ-
κη, η Ταύχειρα (σηµ. Τόκρα), οι Ευ-
σπερίδες (σηµ. Βεγγάζη), καθώς και 
το λιµάνι της Κυρήνης Απολλωνία. 

Μαζί µε την Κυρήνη ήταν γνωστές 
ως «Πεντάπολις» και εκτείνονταν 
στα Ανατολικά παράλια της Λιβύης. 
Για τον λόγο αυτό η περιοχή ήταν 
γνωστή στον ελληνορωµαϊκό κόσµο 
ως «Κυρηναϊκή». 

Η Κυρήνη ήταν η πιο σηµαντική 
από τις ελληνικές αποικίες, διατηρώ-
ντας εµπορικές επαφές µε την υπό-
λοιπη Ελλάδα. Για αιώνες υπήρξε το 
πολιτισµικό και εµπορικό κέντρο της 
Κυρηναϊκής. Η οικονοµική ευρωστία 
της περιοχής δεν πέρασε απαρατή-
ρητη από τους γειτονικούς λαούς 
και τελικά η Κυρηναϊκή προσαρτή-
θηκε στο ελληνιστικό βασίλειο της 

Λιβύη και Ελληνισµός 
Ένα µακραίωνο ταξίδι του ελληνικού 
πολιτισµού στη βόρεια Αφρική
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Αιγύπτου (3ος αι. π. Χ.), ενώ έγινε 
οριστικά ρωµαϊκή επαρχία το 74 
π.Χ..Ο σκληρός οικονοµικός ανταγω-
νισµός µε την Καρχηδόνα και την 
Αλεξάνδρεια, και το πλήθος φυσικών 
καταστροφών και κυρίως σεισµών 
λύγισαν τις ελληνικές αποικίες και τις 
οδήγησαν αργά, αλλά σταθερά στην 
παρακµή (3ος αι.µ. Χ.).

Κατά την οθωµανική περί-
οδο, Έλληνες κατοίκησαν 

στην Τρίπολη (την πρωτεύουσα 
της Λιβύης) και ασχολήθηκαν µε 
ποικίλες δραστηριότητες (ναυτιλία, 
σπογγαλιεία κ.ά.) αναπτύσσοντας 
µια οικονοµικά ανθηρή ελληνική 
συνοικία. Σήµερα οι Έλληνες στην 
Λιβύη δεν ξεπερνούν τους 450. Η 
τοπική Ορθόδοξη Εκκλησία ανήκει 
στην πνευµατική δικαιοδοσία του 
Πατριαρχείου Αλεξανδρείας. Οι Ορ-
θόδοξες κοινότητες της Λιβύης εκτός 
των Ελλήνων συµπεριλαµβάνουν 
Ρώσους, Βούλγαρους, Σέρβους και 
Ουκρανούς, αλλά είναι πολύ µικρές. 
Τέλος, υπάρχει ένας µικρός αλλά 
αυξανόµενος αριθµός γηγενών που 
γίνονται Χριστιανοί.

 
Πολιτισµικά επιτεύγµατα

Η Πεντάπολις είναι τόσο πλού-
σια σε αρχαιολογικά ευρήµα-

τα, ώστε πολλοί ισχυρίζονται ότι ξε-
περνάει ακόµη και την Ολυµπία και 
τους ∆ελφούς. Μάλιστα η UNESCO 
ανακήρυξε την Κυρήνη σε Μνη-
µείο Παγκόσµιας Πολιτιστικής 
Κληρονοµιάς το 1982. 

 Μέσω των ανασκαφών ήρθε, 

αλλά και έρχεται στο φώς πλήθος 
ευρηµάτων –αγάλµατα, επιγρα-
φές, επιτύµβιες στήλες- πολλά δε 
από αυτά σε άριστη κατάσταση! 
Ο επισκέπτης µπορεί να θαυµάσει 
τα γυµναστήρια, τα θέατρα, τους 
ναούς και πλήθος άλλων κτισµά-
των ελληνικής (αλλά και ρωµα-
ϊκής) προέλευσης στην ευρύτερη 
περιοχή, που σώζονται έως τις µέρες 
µας. Επιπλέον, δεν είναι λίγοι και οι 
χριστιανικοί ναοί που σώζονται 
στα λιβυκά παράλια . 

Ο ελληνικός πολιτισµός γνώρισε 
ιδιαίτερη άνθηση στην Κυ-

ρηναϊκή σε όλους τους τοµείς. Από 
την περιοχή αυτή προέρχεται 
ένα µεγάλο πλήθος φιλοσόφων, 
ποιητών, νοµοθετών, αλλά και 
Ολυµπιονικών. Χαρακτηριστικά πα-
ραδείγµατα είναι ο ποιητής Καλλίµα-
χος, οι φιλόσοφοι Αρίστιππος, Αρκε-
σίλαος και Καρνεάδης, ο φηµισµένος 
µαθηµατικός Ερατοσθένης, ενώ στην 
χριστιανική θεολογία διακρίθηκε ο 
επίσκοπος Πτολεµαίας Συνέσιος. 
Επίσης, αξιόλογο είναι και το νοµο-
θετικό έργο που πραγµατοποιήθηκε 
στις ελληνικές αποικίες της Λιβύης, 
αφού σε αυτές αναπτύχθηκε και 
εφαρµόσθηκε µια πρώτη µορφή 
δηµοκρατίας. 

Επιµύθιο 

Αν και άγνωστες στους πε-
ρισσότερους, οι ελληνικές 

αποικίες της ΒΑ Λιβύης δεν έχουν 
ουσιαστικά τίποτα να ζηλέψουν από 
τις άλλες αποικίες των Ελλήνων στη 

Μεσόγειο, όπως την Μεγάλη Ελλάδα 
(νότια Ιταλία και Σικελία), την Ιωνία 
(παράλια Μ. Ασίας) ή τον Εύξεινο 
πόντο. Τα αρχαιολογικά ευρήµατα 
της περιοχής αποτελούν εξαίρετα 
δείγµατα του αρχαιοελληνικού 
πολιτισµού και µαρτυρούν την 
µακραίωνη ελληνική παρουσία 
στη περιοχή. Νοµίζω ότι µια επί-
σκεψη στην γειτονική Λιβύη µπορεί 
να µας το διδάξει αυτό… έµπρακτα!

Επιµέλεια:

 Α. Μ.
φοιτ. Μαθηµατ. Τµηµ. ΕΚΠΑ

Βιβλιογραφία
1. Πασχάλη Μαρία, «Η Λιβύη των Ελλή-
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2. http://santo-rinios.blogspot.
gr/2010/02/blog-post_26.html

3. http://kostasxan.blogspot.gr/2011/05/
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4. Βικιπαίδεια, λήµµα «Κυρήνη»
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Σύγχρονες έρευνες και στα-
τιστικά στοιχεία αποδει-

κνύουν την ολοένα αυξανόµενη 
παιδική εγκληµατικότητα. Η 
τελευταία αποτελεί έντονα ανη-
συχητικό φαινόµενο, καθώς και 
άµεση και κατάφωρη συνέπεια 
του ηθικού εκπεσµού. Πώς είναι 
δυνατόν παιδιά να διαπράττουν 
εγκλήµατα; 

Ανατρέχοντας συνοπτικά 
στους γενεσιουργούς πα-

ράγοντες του φαινοµένου αυτού, 
θα επισηµαίναµε πρωταρχικά 
τη δοµή και την οργάνωση των 
σύγχρονων κοινωνιών που ενι-
σχύουν και τροφοδοτούν τη δυσ-
λειτουργική και αποκλίνουσα 
συµπεριφορά των ανηλίκων. ∆εν 
παρέχονται τα απαραίτητα στηρίγ-
µατα, στηρίγµατα αντισταθµιστικά 
απέναντι στην περιθωριοποίηση 
και στην αποτυχία, ώστε το άτο-
µο να αναπτύξει ένα νόηµα ζωής. 
Η αδυναµία και ο αποκλεισµός 
από το καταναλωτικό πρότυπο 
δηµιουργούν στα παιδιά ένα ιδε-
ολογικό και υπαρξιακό κενό, που 
καταλήγει σε αδιέξοδο. Νιώθουν 

αδικηµένα και «βιασµένα». Εγκλη-
µατούν, απαντούν µε τη βία στη 
βία της απόρριψης και της περι-
θωριοποίησης.

Ένας άλλος βασικότατος πα-
ράγοντας είναι το οικογε-

νειακό περιβάλλον. Η οικογένεια, 
επιτελεί έναν βαρυσήµαντο και 
πολυδιάστατο ρόλο, καθώς έχει 
µια συνεχή επιρροή στην ανά-
πτυξη της προσωπικότητας των 
παιδιών. Συχνά συναντάται 
το φαινόµενο, οι γονείς να 
µοχθούν για την εξασφάλιση 
ανέσεων, για να µη λείψει 
τίποτε από το παιδί τους αλ-
λά τελικά να αποξενώνονται 
από αυτό. Του στερούν αυτό 
που κανένα υποκατάστατο 
δεν µπορεί να του δώ σει: την 
οικογενειακή θαλπωρή, που 
είναι τόσο αναντι κατάστατη 
όσο το µητρικό γάλα. Από την 
άλλη, η υπερπροστασία, που εκ-
δηλώνεται, σε ορισµένες περιπτώ-
σεις, σαν υπερβολική φροντίδα, 
είναι σε µεγάλο βαθµό αρνη τική 
για την οµαλή ανάπτυξη του 
παιδιού και την οµαλή ένταξή 

του στην κοινωνία. Ένα υπερ-
βολικά προστατευ µένο παιδί 
τελικά είναι απροστάτευτο. Η 
οικογένεια το ετοιµάζει για ελα-
φρύ φορτίο κι όχι για γερή πλάτη. 
Έ τσι, αφοπλίζεται ψυχικά, γίνεται 
πλάσµα αδύναµο, εγω κεντρικό, µε 
αποτέλεσµα να φθάνει σε πράξεις 
αρνητικές για το ίδιο και την κοι-
νωνία. Όπως γίνεται αντιληπτό, 
τα οικογενειακά αυτά περιβάλλο-
ντα µπορούν να δηµιουργήσουν 
παιδιά συναισθηµατικά µετέωρα, 
µε θρυµµατισµένη την εσωτερική 
τους αντίσταση, µε αποτέλεσµα να 
µπορούν εύκολα να παρασυρθούν 
στο έγκληµα.

Η επιθετικότητα µαθαίνεται 
µέσα από τη διαδικασία 

της µίµησης. Αναφέρει χαρακτη-
ριστικά ο συγγραφέας κ. Καργάκος: 
«Το παιδί δεν το διδάσκουµε 
εκείνο που θέλουµε, ούτε εκεί-
νο που ξέρουµε. Το διδάσκουµε 
εκείνο που είµαστε». Μέσα στα 
πλαίσια, εποµένως, της οικογέ-
νειας, το παιδί µπορεί να µιµηθεί 
πρότυπα επιθετικής συµπεριφο-
ράς, εάν αυτά φυσικά υφίστανται. 
Η συµπεριφορά των γονέων απέ-
ναντι στα παιδιά, είτε µε αυστηρές 
ποινές (άσκηση βίας σωµατικής-
ψυχολογικής), είτε µε την ανοχή 
της επιθετικότητας του παιδιού ή 
«προσφέροντας» κάποιες πρώιµες 

Παιδική εγκληµατικότητα
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αρνητικές εµπειρίες καλλιεργούν 
την επιθετικότητα των παιδιών. 

Στο θέµα της µίµησης τερά-
στιο ρόλο παίζει και η τηλεό-

ραση. Το πρότυπο που προβάλλεται 
είναι ο δυναµικός τύπος. Ο «καλός» 
απαντά µε βία στη βία του «κακού». 
Απουσιάζει ο πόνος στην άσκη-
ση της βίας και οι συνέπειες στην 
άσκηση εγκληµατικών ενεργειών. 
Ο βίαιος ήρωας αποτελεί πρότυπο 
και τα παιδιά εξοικειωµένα πλέον, 
βιαιοπραγούν από ευχαρίστηση, 
δικαιολογώντας τις ενέργειές τους 
µε την προοπτική της υπηρέτησης 
ενός «υψηλού» σκοπού…

Επιπρόσθετα, το σχολείο, η 
οργανωµένη εκπαίδευση, 

θα µπορούσε να συντελέσει απο-
φασιστικά στη µείωση του ποσο-
στού της νεανικής εγκληµατικό-
τητας. Αρχικά, οι εκπαιδευτικοί 
οφείλουν να προλαµβάνουν και 
να σταµατούν άµεσα την άσκηση 
βίας (λεκτικής ή σωµατικής) του 
«δυνατού» µαθητή προς τον «αδύ-

νατο».Θα ήταν, ακόµη, ωφέλιµο ο 
σχολικός θεσµός να βοηθήσει τον 
νέο ώστε να διαµορφώσει ένα αξι-
όλογο εσωτερικό υπόβαθρο που 
θα προσδιορίζει σωστότερα τη 
στάση του απέναντι στη ζωή. 

Ωστόσο, ας µην ξεχνάµε την 
απέραντη αγάπη και πρό-

νοια του Θεού για τα πλάσµατά 
του. Αρκεί να Τον εµπιστευτού-
µε και να Του δώσουµε χώρο να 
σταθεί µες την καρδιά µας. Και 
τότε η Θεία Χάρις, «ἡ πάντοτε 
τὰ ἀσθενῆ θεραπεύουσα καὶ τὰ 
ἐλλείποντα ἀναπληροῦσα», θα 
πληµµυρίζει και θα οµορφαίνει 
τη ζωή µας. Είπε κάποιος στον 
γέροντα Παΐσιο: «Γέροντα, µερι-
κές φορές τα παιδιά είναι ατίθασα, 
ξεπερνάνε κάθε όριο».«Ας δίνουµε, 
απάντησε ο Γέροντας,καµιά φορά 
το κατσαβίδι και στο Χριστό για 
να ρυθµίζει Εκείνος τα πράγµα-
τα σφίγγοντας µερικές βίδες. Μη 
περιµένουµε να τα κάνουµε όλα 
µόνοι µας». Σε άλλο σηµείο ανα-
φέρει: «∆εν αφήνει ο Θεός. Ούτε 
και τις αµαρτίες των παιδιών της 
σηµερινής εποχής θα τις κρίνει το 
ίδιο µε τις αµαρτίες των παιδιών 
της δικής µας εποχής».

Επιµέλεια:

Ανδροµάχη-Νεκταρία 
Στούµπου

Φοιτ. Παιδαγ. Τµήµ. ∆ηµοτικής 
Εκπαίδευσης Αθηνών

Πηγές:
1. Γέροντος Παισίου αγιορείτου, Οικο-

γενειακή ζωή, Λόγοι ∆', εκδ.: 
Ι. Γ. ΗΣ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗ ΙΩΑΝΝΗ 
ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΟΥΡΩΤΗΣ ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗΣ, 2002

2. Πρεσβυτέρου ∆ιονυσίου Τάτση, 
Υπαίθριο αρχονταρίκι, καταγραφή των 
διδαχών του π. Παισίου, εκδ. Π. ∆ιο-
νύσιος Τάτσης Πρεσβύτερος, 1999 

ἐλλείποντα ἀναπληροῦσα», θα 
πληµµυρίζει και θα οµορφαίνει 
τη ζωή µας. Είπε κάποιος στον 
γέροντα Παΐσιο: «Γέροντα, µερι-
κές φορές τα παιδιά είναι ατίθασα, 
ξεπερνάνε κάθε όριο».«Ας δίνουµε, 
απάντησε ο Γέροντας,καµιά φορά 
το κατσαβίδι και στο Χριστό για 
να ρυθµίζει Εκείνος τα πράγµα-
τα σφίγγοντας µερικές βίδες. Μη 
περιµένουµε να τα κάνουµε όλα 
µόνοι µας». Σε άλλο σηµείο ανα-
φέρει: «∆εν αφήνει ο Θεός. Ούτε 
και τις αµαρτίες των παιδιών της 
σηµερινής εποχής θα τις κρίνει το 
ίδιο µε τις αµαρτίες των παιδιών 
της δικής µας εποχής».
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Συµβαίνουν...

ΝΕΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ FACEBOOK
Από το Facebook προχώρησαν στην ενηµέρωση των χρηστών όσον αφορά στις αλλαγές που 

ετοιµάζονται σχετικά µε τη χρήση των προσωπικών τους δεδοµένων, των δικαιωµάτων και των υπο-
χρεώσεών τους.

Η σηµαντικότερη νέα αλλαγή που προτείνεται σχετίζεται µε τη φωτογραφία του προφίλ κάθε χρήστη, την οπoία στο 
Facebook θέλουν να αναλύουν και να αποθηκεύουν προκαταβολικά ώστε να χρησιµοποιούν το αποτέλεσµα της αναγνώρισης 
προσώπου για να προτείνουν tags του χρήστη σε άλλες φωτογραφίες, 

Το ευαίσθητο θέµα της αναγνώρισης προσώπων για photo-tagging λειτουργεί εδώ και δύο χρόνια σε χώρες εκτός Ευρώ-
πης, καθώς στην Ευρώπη υπήρξαν µεγάλες αντιδράσεις. 

∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΑΕΙ
Το υπουργείο Παιδείας αυξάνει το εισοδηµατικό όριο για τις µετεγγραφές φοιτητών και 
σπουδαστών, µε τον υπουργό Παιδείας Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο να δηλώνει ότι έχει 
εντάξει σχετική ρύθµιση στο νοµοσχέδιο για το νέο Λύκειο.
Σύµφωνα µε την εφηµερίδα «Τα Νέα», δικαίωµα µετεγγραφής έχει κάθε φοιτητής στην οι-
κογένεια του οποίου το εισόδηµα δεν ξεπερνά τα 9.000 ευρώ (2.500 ευρώ παραπάνω από το 
πλαφόν που ίσχυε µέχρι πρότινος) για κάθε µέλος. Επίσης, αυξάνεται το επιτρεπόµενο ποσοστό 
µετεγγραφών από το 10% του αριθµού των φοιτητών µιας σχολής στο 15%.

ΜΟΣΧΑ: ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ ΤΑ 1.025 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ
Την επέτειο για τα 1025 χρόνια από τον εκχριστιανισµό των Ρώσων γιορτάζουν στη Μόσχα χιλιάδες 

πολίτες. ∆εκάδες εκπρόσωποι τοπικών ορθοδόξων εκκλησιών συλλειτούργησαν µε τον Πατριάρχη 
Μόσχας Κύριλλο και συναντηθήκαν στο Κρεµλίνο µε τον πρόεδρο Πούτιν.

Για την µεγάλη γιορτή της ρωσικής Oρθοδοξίας µεταφέρθηκε από την Ελλάδα στην Ρωσία και το-
ποθετήθηκε σε λαϊκό προσκύνηµα ο Σταυρός του Αγίου Ανδρέα ο οποίος ταξίδεψε  και σε άλλες πόλεις 

µε ειδικά διαµορφωµένο τρένο µέσα στο οποίο έχει φτιαχτεί Ναός, ενώ λόγω της µοναδικότητας του 
κειµηλίου λαµβάνονται ειδικά µέτρα ώστε να µην κινδυνεύσει σε κανένα στάδιο του ταξιδιού.
Σύµφωνα µε τον κ. Πούτιν η Ορθοδοξία στη σύγχρονη Ρωσία κάλυψε το ηθικό και ιδεολογικό κενό µετά την 

κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης.χώρες εκτός Ευρώπης, καθώς στην Ευρώπη υπήρξαν µεγάλες αντιδράσεις. 

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 800 ΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΤΖΑΜΙ
Μετατρέπεται σε τζαµί η 800 ετών εκκλησία της Αγίας Σοφίας στην Τραπεζούντα που 

από το 1964 λειτουργούσε ως µουσείο. Πρόκειται για ένα από τα σηµαντικά ιστορικά κτί-
ρια της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας. Κατασκευάστηκε από τον Εµµανουήλ Κοµνηνό 
τον Αυτοκράτορα της Τραπεζούντας. Έχει εξέχουσα θέση τόσο ανάµεσα στα µνηµεία του 

Πόντου, όσο και ανάµεσα στα βυζαντινά µνηµεία ευρύτερα. Χτισµένος έξω από τα τείχη 
της Τραπεζούντας, αλλά σε κοντινή τους απόσταση, ο ναός της Αγίας Σοφίας -σύνθετος 

σταυροειδής εγγεγραµµένος µε τρούλο, νάρθηκα και τρία εντυπωσιακά πρόπυλα- αποτελεί το 
κέντρο ενός ευρύτερου οχυρωµένου οικοδοµικού συγκροτήµατος. 
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Η ΠΛΑΤΕΙΑ ΘΗΣΕΙΟΥ ΘΑ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΤΕΙ ΣΕ ÇΖΑΚΛΙΝ ΝΤΕ ΡΟΜΙΓΙÉ*.
Παρουσία του πρώην Προέδρου της Γαλλικής ∆ηµοκρατίας Βαλερί Ζισκάρ Ντ' Εστέν έγιναν τα 

εγκαίνια της πλατείας «Ζακλίν ντε Ροµιγί» προς τιµήν της διάσηµης ελληνίστριας. Το όνοµά της 
θα λάβει διαµορφωµένος χώρος που βρίσκεται στη συµβολή των οδών Ηρακλειδών, Νηλέως, 
Αποστόλου Παύλου και Ακάµαντος. 
Τη µετονοµασία της πλατείας αποφάσισε το δηµοτικό συµβούλιο του ∆ήµου Αθηναίων, για να 
τιµήσει τη γυναίκα που αφιέρωσε τη ζωή της στη µελέτη της αρχαιοελληνικής γραµµατείας της 
Κλασικής Εποχής και το έργο της στην Ιστορία, τη Γλώσσα και τον Πολιτισµό της Αρχαίας Ελλάδας. 

*Μπορείτε να διαβάσετε εκτενώς στο τεύχος 97 της «Παρεµβολής»

ΜΑΚΕΛΕΙΟ ΜΕ 81 ΝΕΚΡΟΥΣ ΣΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΟ ΠΑΚΙΣΤΑΝ
Oι νεκροί έφτασαν τους 81 και οι τραυµατίες ξεπέρασαν τους 131, αρκετοί από τους οποίους µά-
λιστα βρίσκονται σε κρίσιµη κατάσταση. Η επίθεση σηµειώθηκε σε εκκλησία της πόλης Πεσαβάρ, 
πρωτεύουσας της επαρχίας Χιµπέρ-Παχτούνκουα. Μολονότι οι διώξεις εναντίον θρησκευτικών 
µειονοτήτων είναι συνηθισµένο φαινόµενο στο Πακιστάν, σπανίως αναφέρονται επιθέσεις σε 
χώρους λατρείας.

∆ράστες των δύο επιθέσεων ήταν δύο καµικάζι βοµβιστές που ανατίναξαν τα εκρηκτικά µε τα οποία 
ήταν ζωσµένοι µπροστά από την εκκλησία των Αγίων Πάντων στην Πεσαβάρ, τη µεγαλύτερη πόλη της 

επαρχίας Χιµπέρ Παχτούνχβα στο βορειοδυτικό Πακιστάν, κατά την έξοδο τουλάχιστον 400 χριστιανών 
--σύµφωνα µε αυτόπτες µάρτυρες-- από τη λειτουργία.Την ευθύνη των επιθέσεων ανέλαβε η οργάνωση 
Τζουνούντ ουλ-Χίφσα, του Κινήµατος των πακιστανών ταλιµπάν (ΤΤΡ).

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΤΕΡΟ ΑΚΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ!
Το ανατολικότερο ελληνικό έδαφος, η νησίδα Στρογγύλη, που βρίσκεται κοντά στο 
Καστελόριζο και τη Ρω, ανακηρύχθηκε από χθες αρχαιολογικός χώρος, µετά τη θετική 
γνωµοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συµβουλίου.
Σε αυτό συντέλεσαν οι αρχαιότητες που υπάρχουν διάσπαρτες στη µικρή της επιφάνεια, 
όπως κατάλοιπα οχυρωµατικού πύργου της ελληνιστικής εποχής µε εξωτερικό περίβολο και 
σύστηµα δεξαµενών, ένας πύργος που ανήκει στο σύστηµα των οχυρών που είχαν κατασκευάσει 
οι Ρόδιοι για τον έλεγχο των θαλάσσιων περασµάτων. Η Στρογγύλη αποτελεί το ανατολικότερο 
όριο της ελληνικής ΑΟΖ, γι’ αυτό και αµφισβητείται η ελληνικότητά της από τους Τούρκους.

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΤΑ ΒΑΘΗ ΤΗΣ ΓΗΣ! 
O Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μιλέροβσκ κ. Ιγνάτιος τέλεσε αγιασµό σε βάθος 770 µέτρων στο 
ορυχείο ‘‘Diamond’’ της επαρχίας του. Με αυτή του την κίνηση θέλησε να βρεθεί στο πλάι των 
ανθρακωρύχων που καθηµερινά δουλεύουν στο βάθος της γης, µε κίνδυνο της ζωής τους. Ο κ. 
Ιγνάτιος φόρεσε την στολή ανθρακωρύχου και κατέβηκε µε ειδικά µηχανήµατα σε αυτό το βάθος.

ΑΠΟΦΕΥΧΘΗΚΑΝ 500 ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΕΣ!
Οι αστυνοµικοί της ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος κατάφεραν τα δύο 

τελευταία χρόνια να αποτρέψουν περισσότερες από 500 αυτοκτονίες, που είχαν 
αναγγελθεί µέσω Internet.Αυτό ανακοινώθηκε στην παρουσίαση του έργου 
της Υπηρεσίας Οικονοµικής Αστυνοµίας και ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος, 
που συστάθηκε πριν δύο χρόνια, ενοποιώντας υπό µία διοίκηση τις δύο αυτές 
σηµαντικές υπηρεσίες της Αστυνοµίας. 39



Θέµατα Πνευµατικής  
  Ζωής

Τί εἶναι ἡ πίστη;

Οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι θε-
ωροῦν ὡς πίστη (καὶ µάλιστα 
χριστιανικὴ πίστη) τὴν ἀνεξέτα-
στη ἀποδοχὴ κάποιων ἀληθειῶν. 
«Πιστεύω», γι’ αὐτοὺς σηµαίνει ὅτι 
δέχοµαι κάποια «δόγµατα», κάποιες 
ἀλήθειες ποὺ δὲν µπορῶ νὰ ἐξη-
γήσω. Αὐτὴ ἡ ἔννοια τῆς πίστεως 
εἶναι διαστρέβλωση καὶ ἀλλοίωση 
τῆς πραγµατικῆς χριστιανικῆς πί-
στεως. Γιὰ τὴν Ἐκκλησία ἡ πίστη 
εἶναι πρωτίστως µιὰ σχέση ἀγάπης, 
ὑπακοῆς καὶ ἐµπιστοσύνης τοῦ  
ἀνθρώπου πρὸς τὸν Τριαδικὸ Θεό. 
Γιὰ τὴν Ἐκκλησία πιστεύει ἐκεῖνος 
ὁ ὁποῖος ἀγαπᾶ τὸν Θεό, τηρεῖ τὶς 
ἐντολές Του («ἐὰν ἀγαπᾶτέ µε, τὰς 
ἐντολὰς τὰς ἐµὰς τηρήσατε», Ἰω. 
14: 15), καὶ Τὸν ἐµπιστεύεται σὲ 
ὅλες τὶς δυσκολίες τῆς ζωῆς Του 
(«ποῦ πορευθῶ ἀπὸ τοῦ πνεύµατός 
Σου…», Ψαλµ. 138: 7). Ἡ σχέση τῆς 
πίστεως, ὅπως κάθε σχέση, εἶναι 
ἀµφίδροµη· ὁ Θεὸς κάνει πάντοτε 
τὸ πρῶτο βῆµα («ἰδοὺ ἕστηκα ἐπὶ 
τὴν θύραν καὶ κρούω…», Ἀποκ. 3: 
20) καὶ ὁ ἄνθρωπος ἀνταποκρίνε-
ται («λάλει, Κύριε, ὅτι ὁ δοῦλος Σου 
ἀκούει», Α’ Βασ. 3: 9· «ἰδοὺ ἡ δούλη 

Κυρίου», Λουκ. 1: 38). Ἤδη ἀπὸ τὴν 
Π. ∆ιαθήκη ἡ πίστη παροµοιάζε-
ται ὡς µιὰ σχέση γάµου µεταξὺ τοῦ 
Θεοῦ καὶ τοῦ πιστοῦ (ἀνθρώπου ἢ 
λαοῦ, βλ. Ἆσµα, Ὡσηέ). Ἡ ἁπλὴ πα-
ραδοχὴ - γνώση ὅτι ὑπάρχει Θεὸς 
δὲν θεωρεῖται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία ὡς 
πίστη. Ὅπως ἐµφαντικὰ διδάσκει ὁ 
ἀδελφόθεος Ἰάκωβος «καὶ τὰ δαιµό-
νια πιστεύουσι καὶ φρίσσουσι» (Ἰακ. 
2: 19). Αὐτό, ὅµως, δὲν καθιστᾶ 
τοὺς δαίµονες πιστοὺς στὸν Θεό.

Ἡ πίστη, ἐπὶ πλέον, εἶναι µιὰ 
ἑρµηνεία τῶν γεγονότων τῆς ζωῆς 
µας. Μὲ βάση τὴν σχέση καὶ τὴν 
πεῖρα ἀγάπης πρὸς τὸν Θεό, ὁ 
πιστὸς κατανοεῖ καὶ ἑρµηνεύει ὅλα 
τὰ γεγονότα τῆς ζωῆς του. Γι’ αὐτὸ 
καὶ ὡς ὁρισµὸς τῆς πίστεως δίδεται 
στὴν Ἁγία Γραφὴ ὁ ἀκόλουθος: «ἔστι 
δὲ πίστις ἐλπιζοµένων ὑπόστασις, 
πραγµάτων ἔλεγχος οὐ βλεποµέ-
νων» (Ἑβρ. 11: 1). Μὲ τὴν πίστη του 
ὁ πιστὸς «βλέπει» τὰ ἀόρατα, ἐλπίζει 
τὰ µέλλοντα, ὑποµένει τὰ ἀντίξοα, 
ἑρµηνεύει τὰ πάντα ὡς παρεµβά-
σεις τοῦ ἀγαπήσαντος ἡµᾶς Κυρίου. 
Ἡ πίστη ὁδηγεῖ τὸν ἄνθρωπο σὲ µία 
συγκεκριµένη στάση ζωῆς.

Ἡ γέννηση τῆς πίστεως στὴν 
ψυχὴ ἑνὸς ἀνθρώπου ἀποτελεῖ ἕνα 
µυστήριο γιὰ τὴν ἀνθρώπινη διά-
νοια. Μὲ πολλοὺς καὶ ποικίλους τρό-
πους («πολυµερῶς καὶ πολυτρόπως», 
Ἑβρ. 1: 1) ὁ Κύριος Ἰησοῦς ἐµφανίζει 
τὸν ἑαυτό Του καὶ προσελκύει κοντά 
Του κάποια ψυχή. Ἡ ἀνταπόκριση 
τοῦ ἀνθρώπου δηµιουργεῖ τὴν πρώ-
τη µορφὴ πίστεως – σχέσεως.

Ἡ πίστη αὐτὴ θὰ χρειασθεῖ 
νὰ αὐξηθεῖ («πρόσθες ἡµῖν πί-
στιν», Λουκ. 17: 5), νὰ δοκιµα-
σθεῖ («ὃν ἀγαπᾶ Κύριος παιδεύ-
ει»=ἐκπαιδεύει, Ἑβρ. 12: 6), νὰ 
καλλιεργηθεῖ («καρποφοροῦσιν 
ἐν ὑποµονῇ», Λουκ. 8: 15) καὶ νὰ 
καρποφορήσει («ποιήσατε καρποὺς 
ἀξίους τῆς µετανοίας», Λουκ. 3: 8). 
Ἡ πίστη ὡς σχέση πρέπει νὰ συ-
ντηρεῖται ἰσοβίως µὲ τὸν ἀγώνα τοῦ 
πιστοῦ καὶ µὲ τὴν Χάρη ποὺ προ-
σφέρει ὁ Κύριος διὰ τῶν Μυστηρί-
ων καὶ τῆς ἐν γένει ἐκκλησιαστικῆς 
ζωῆς. Ἀπαιτεῖται πότισµα, κλάδε-
µα, καλλιέργεια γιὰ νὰ παραµείνει 
ὁ πιστὸς ὡς βότρυς στὴν ἄµπελο 
τοῦ Χριστοῦ («ἐγώ εἰµι ἡ ἄµπελος, 
ὑµεῖς τὰ κλήµατα. ὁ µένων ἐν ἐµοὶ 
κἀγὼ ἐν αὐτῷ», Ἰω. 15: 5).

 Στὴν ἀπορία, τέλος, γιατὶ κάποιοι 
συνάνθρωποί µας δὲν πιστεύουν ὁ 
ἀπόστολος Παῦλος µᾶς διαφωτίζει: 
«οὐ πάντων ἡ πίστις» (Β’ Θεσ. 3: 2). 
Ἡ πίστη δὲν εἶναι γιὰ ὅλους, ὄχι 
ἐπειδὴ τάχα ὁ Θεὸς κάνει διακρί-
σεις («πολλοὶ γάρ εἰσι κλητοί, ὀλίγοι 
δὲ ἐκλεκτοί», Ματθ. 22: 14· ὁ Θεὸς 
«πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι», 
Α’ Τιµ. 2: 4), ἀλλὰ ἐπειδὴ κάποιοι 
ἄνθρωποι παραµένουν ἑρµητικὰ 
κλειστοὶ ἀπέναντι στὶς παρεµβάσεις 
ποὺ πραγµατοποιεῖ ὁ Κύριος στὴν 
ζωή τους, ἀνθιστάµενοι στὴν µετα-
µορφωτική Του θεία Χάρη.

Ἰ.Κ. Ἀγγελόπουλος
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Πατέρων
Η φωνή των

Ο ιερέας, αφού πει, «Έχοντας 
λοιπόν στο νου µας αυτή τη σωτή-
ρια εντολή και όλα όσα έχουν γίνει 
για µας, δηλαδή τη σταύρωση, την 
ταφή, την τριήµερη ανάσταση, την 
ανάληψη στους ουρανούς, την εν-
θρόνιση στα δεξιά του Πατέρα, τη 
δεύτερη και ένδοξη πάλι παρουσία», 
καταλήγει µε την εκφώνηση: «Τὰ 
σὰ ἐκ τῶν σῶν σοὶ προσφέ-
ροµεν κατὰ πάντα καὶ διὰ 
πάντα, Σὲ ὑµνοῦµεν, σὲ 
εὐλογοῦµεν, σοὶ εὐχα-
ριστοῦµεν, Κύριε, 
καὶ δεόµεθά σου, ὁ 
Θεὸς ἡµῶν».

Με τούτα τα λό-
για είναι σαν να 
λέει στον ουράνιο 
Πατέρα: «Σου προ-
σφέρουµε την ίδια 
εκείνη προσφορά που ο 
ίδιος ο Μονογενής Σου 
Υιός πρόσφερε σ’ Εσένα, 
το Θεό και Πατέρα. Και 
προσφέροντάς την, Σ’ ευ-
χαριστούµε, γιατί κι Εκεί-
νος προσφέροντάς την, Σ’ 
ευχαριστούσε. Τίποτα δικό 
µας δεν προσθέτουµε σ’ αυτή την 
προσφορά των δώρων. Γιατί δεν εί-
ναι δικά µας έργα τούτα τα δώρα, 
αλλά δικά Σου δηµιουργήµατα. Ούτε 
και δική µας επινόηση είναι αυτός ο 
τρόπος της λατρείας, αλλά Εσύ µας 
τον δίδαξες κι Εσύ µας παρακίνησες 
να Σε λατρεύουµε µ’ αυτόν τον τρό-
πο. Γι’ αυτό, όσα Σου προσφέρουµε, 
είναι εξ ολοκλήρου δικά Σου…».

Την ίδια στιγµή ο ιερέας προσπί-
πτει και ικετεύει θερµά το Θεό. Παρα-
καλεί για τα δώρα που έχει µπροστά 

του, ώστε να δεχθούν το πανάγιο και 
παντοδύναµο Πνεύµα Του και να µε-
ταβληθούν ο µεν άρτος στο ίδιο το 
άγιο σώµα του Χριστού, ο δε οίνος 
στο ίδιο το άχραντο αίµα Του. 

Έπειτα απ’ αυτές τις ευχές, η θεία 
ιερουργία ολοκληρώθηκε! Τα δώρα 
αγιάστηκαν! Η θυσία πραγµατοποι-
ήθηκε! Το µεγάλο θύµα και σφάγιο, 
που θυσιάστηκε για χάρη του κό-
σµου, βρίσκεται στα µάτια µας, πάνω 
στην αγία Τράπεζα! Γιατί ο άρτος δεν 
είναι πια ο τύπος του ∆εσποτικού 
σώµατος. Είναι το ίδιο το πανάγιο 
σώµα του Κυρίου που δέχθηκε όλες 
εκείνες τις προσβολές, τα ραπίσµατα, 
τα φτυσίµατα, τις πληγές, τη χολή, τη 
σταύρωση. Και ο οίνος είναι το ίδιο 
το αίµα που ξεπήδησε, όταν σφαζό-

ταν το σώµα. Αυτό είναι το 
σώµα, αυτό είναι το 

αίµα που έλαβε 
σύσταση από 

την Παρθένο Μαρία, που θάφτηκε, 
αναστήθηκε την τρίτη ηµέρα, ανέβη-
κε στους ουρανούς και κάθησε στα 
δεξιά του Πατέρα. 

Και πιστεύουµε πως έτσι είναι, 
γιατί ο ίδιος ο Κύριος είπε: «τοῦτό 
ἐστι τὸ σῶµα µου… τοῦτό ἐστι τὸ 
αἷµά µου» (Μαρκ. 14:22, 24). Και 
γιατί ο ίδιος παρήγγειλε στους Απο-
στόλους και σ’ όλη την Εκκλησία: 
«τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐµὴν ἀνάµνη-
σιν» (Λουκ. 22:19). ∆εν θα πρόσταζε 
να επαναλάβουν το µυστήριο, αν δεν 

Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα

Ο άρτος δεν είναι πια ο τύπος 
του ∆εσποτικού σώµατος. Είναι 
το ίδιο το πανάγιο σώµα του Κυ-
ρίου που δέχθηκε όλες εκείνες 
τις προσβολές, τα ραπίσµατα, τα 
φτυσίµατα, τις πληγές, τη χολή, 
τη σταύρωση. Και ο οίνος είναι το 
ίδιο το αίµα που ξεπήδησε, όταν 
σφαζόταν το σώµα.

Ερµηνεία 
της Θείας 
Λειτουργίας

είχε σκοπό να τους δώσει τη δύναµη 
να το επιτελούν. Και ποια είναι αυ-
τή η δύναµη; Το Άγιο Πνεύµα. Αυτό 
είναι που µε το χέρι και τη γλώσσα 
των ιερέων τελεσιουργεί τα µυστή-
ρια. Ο λειτουργός είναι υπηρέτης της 
χάριτος του Αγίου Πνεύµατος, χωρίς 
να προσφέρει τίποτε από τον εαυτό 
του. Γι’ αυτό και δεν έχει σηµασία 
αν τύχει να είναι ο ίδιος γεµάτος 
αµαρτίες. Κάτι τέτοιο δεν νοθεύει την 
προσφορά των δώρων, τα οποία είναι 
πάντοτε ευάρεστα στο Θεό. Όπως κι 
ένα φάρµακο που κατασκευάστηκε 
από άνθρωπο άσχετο µε την ιατρική 
επιστήµη, δεν χάνει τη θεραπευτική 
του δράση, αρκεί µόνο να κατασκευ-
άστηκε σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
γιατρού. 

Αφού λοιπόν συµπληρωθεί η θυ-
σία, ο ιερέας, βλέποντας µπροστά του 
το ενέχυρο της θείας φιλανθρωπίας, 
τον Αµνό του Θεού, ευχαριστεί και 

ικετεύει. Ευχαριστεί το 
Θεό για όλους τους αγί-
ους, γιατί στο πρόσωπό 
τους η Εκκλησία βρήκε 
εκείνο που ζητάει, τη 
βασιλεία των ουρανών. 
Ιδιαίτερα –«εξαιρέτως»- 
ευχαριστεί για την υπε-
ρευλογηµένη Θεοτόκο 
και αειπάρθενο Μαρία, 
γιατί αυτή υπερβαίνει 
κάθε αγιοσύνη. Και ικε-
τεύει ο ιερέας για όλους 
τους πιστούς –τους κε-
κοιµηµένους και τους 
ζώντες- γιατί αυτοί δεν 
έφθασαν στην τελειότη-

τα ακόµα κι έχουν ανάγκη από προ-
σευχή. (συνεχίζεται στο επόµενο τεύχος)

Νικολάου Καβάσιλα, Ερµηνεία 
εις την θείαν Λειτουργίαν, PG 
150, 368-492.

Επιµέλεια:

Μ. Α. 
φοιτ. Ιατρικής Σχολής Αθηνών
(Από τη «Φωνή των Πατέρων», 
της Ι.Μ. Παρακλήτου Ωρωπού)
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13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Λίγο πριν τη Μ. Εβδοµάδα, τελέστηκε το µυστήριο 
του Ευχελαίου στον 5ο όροφο Καρύτση 14.

26 ΜΑΪΟΥ Λήξη εργασιών της Χ.Φ.Ε. για το 
ακαδηµαϊκό έτος 2012-2013

12 ΜΑΪΟΥ Με αναστάσιµη χαρά, οι φοιτήτριες της Χ.Φ.Ε. συνεκκλησιάστηκαν στην Ι.Μ. Τιµίου Προδρόµου Και-
σαριανής και στη συνέχεια ξεναγήθηκαν στην  Ι.Μ. Καισαριανής! 

6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Πραγµατοποιήθηκε συζήτηση – εντευκτήριο µε θέµα: 
«Τα µυστήρια του Ιερού Ευχελαίου, της Ιεροσύνης και του Γάµου» 
και εισηγητή τον Αρχιµ. Χρυσόστοµο Παπαθανασίου, Ιεροκήρυκα του Καθεδρικού Ναού Αθηνών 

12 ΜΑΪΟΥ Φοιτητές της Χ.Φ.Ε πραγµατοποίησαν εξόρµηση 
αγάπης στο σύλλογο αναπήρων «Βηθεσδά».

∆ραστηριότητες∆ραστηριότητες
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ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Χ.Φ.Ε.
Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκαν οι κατασκηνώσεις της Χ.Φ.Ε. Αθηνών στην κατασκήνωση «Θαβώρ» στο 

λόφο του Προφ. Ηλία στα Θυµιανά Χίου από τις 25 Ιουλίου-3 Αυγούστου για τις φοιτήτριες και από τις 3-10 Αυγού-
στου για τους φοιτητές.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ µε τον κ. ΧΡIΣΤΟ ΤΣΙΑΜΟΥΛΗ
Καθηγητή Μουσικολογίας στο 
Πανεπιστήµιο Αθηνών

Έντεχνο

«Παρεµβολή»: Πώς ξεκίνησε η ενασχόλησή σας µε την µουσική; 
(κλασσική, βυζαντινή, παραδοσιακή)

Χρίστος Τσιαµούλης: Ξεκίνησε 
στην Τετάρτη ∆ηµοτικού παίρ-
νοντας µια κιθάρα και κάνοντας 
κάποια λίγα µαθήµατα πάνω σε 
αυτήν. Ένιωθα πως ήθελα πάρα 
πολύ να µάθω ένα όργανο και 
παίζοντας ένα – δύο χρόνια µετά 
άρχισα να συνειδητοποιώ πως έχω 
τη διάθεση να γράφω τραγούδια· 
άρχισα έτσι να γράφω κάποια 
πρώτα τραγούδια τα οποία δεν τα 
θυµάµαι τώρα, αλλά θυµάµαι πόσο 
πολύ εντύπωση µου είχε κάνει ότι 
µπορούσα να γράψω τραγούδια και 
να βγει συναίσθηµα από αυτά. Στη 
συνέχεια πήγα στο Εθνικό Ωδείο 
και σπούδασα κιθάρα µε τη Λίζα 
Ζώη. ∆εν το τελείωσα το ωδείο 
γιατί ήµουν και ανήσυχο παιδί. 
Κάποια στιγµή φεύγω στο εξωτε-
ρικό για έναν χρόνο και γύρω στα 
20 µου χρόνια άκουσα το ούτι. Μ’ 
άρεσε πάρα πολύ, το ανακάλυψα 
στα Εξάρχεια, σε ένα µαγαζί που 
το έφερνε ένας µουσικός οίκος, 
Πάλλας τότε. 

Πήγα και πήρα το πρώτο µου 
ούτι. Με αυτό συνόδευσα την 
παιδική χορωδία του αδερφού µου 
Γιάννη στα εκπαιδευτήρια Τσια-

µούλη και άρχισα να συνοδεύω 
τη χορωδία µε το ούτι και ουσι-
αστικά να το µαθαίνω µόνος µου. 
Μετά λίγο-λίγο µε κάποιες εµπει-
ρίες πηγαίνοντας στο σύλλογο 
του Σίµωνα Καρρά και βλέποντας 
εκεί  κάποιους άλλους να παίζουν 
µουσική, άρχισα να επηρεάζοµαι 
από διάφορα είδη της ελληνικής 
παραδοσιακής µουσικής. Άκουσα 
κρητικά, άκουσα ηπειρώτικα, πο-
ντιακά και άρχισα να τα µαθαίνω. 
Προσπάθησα να τα προσεγγίσω. 
∆εν ήταν εύκολο γιατί δεν είναι 
εύκολα τραγούδια, είναι ιδιαίτερα 
τα παραδοσιακά. Οπότε άρχισα να 
µαθαίνω το λαούτο, τον ταµπουρά, 
τα έγχορδα δηλαδή που έµοιαζαν 
και µε το ούτι και έµοιαζαν και µε 
την κιθάρα που ήξερα. Μετά έπια-
σα τα όργανα µε τα δοξάρια, όπως 
οι λύρες και στη συνέχεια τα πνευ-
στά όπως το νέυ ή το καβάλι. Και 
µάθαινα όλο και πιο πολλά πράγ-
µατα που αφορούν την ελληνική 
παράδοση. Ένα ορόσηµο ήταν οι 
«∆υνάµεις του Αιγαίου», ένα συ-
γκρότηµα που φτιάξαµε και κρά-
τησε 5-6 χρόνια. Εκεί ξεκινήσαµε 
παίζοντας µουσική παραδοσιακή 
που τη λέγαµε όµως µε τραγούδια 
δικά µας, µε παραδοσιακά όργανα. 
Αυτή ήταν η ιδέα, να είναι κάτι 
που να µοιάζει µε σύγχρονη µουσι-
κή. Κάναµε 4 δίσκους, εµφανίσεις 
σε Ελλάδα και εξωτερικό. Κάποια 
στιγµή, όταν βρέθηκα στην Πόλη, 

ένιωσα την ανάγκη να µάθω και 
βυζαντινή µουσική. Στο πλάι του 
δασκάλου µου Λυκούργου Αγγε-
λόπουλου, σπούδασα βυζαντινή 
µουσική και είδα πόσο µου αρέσει 
και µε εκφράζει οπότε άρχισαν οι 
επηρεασµοί από τα βυζαντινά.

Βέβαια µην ξεχνάµε πως το πα-
ρελθόν µου ήταν έντεχνο και ήταν 
και από ξένη µουσική, Βeatles, Βob 
Dilan, Pink Floyd και άκουγα την 
ελληνική µουσική του Χατζηδάκι, 
του Θεοδωράκη. Οπότε είναι σαν 
τη µαγειρική το υπόβαθρο µου. Με 
όλα αυτά τα υλικά βγαίνει κάτι δι-
αφορετικό. Αυτό µε βοήθησε πολύ. 
Γιατί όλες οι µουσικές έχουν πολύ 
αξιόλογα πράγµατα, αλλά ταυτο-
χρόνως είναι και περιορισµένες σε 
αυτό που είναι το χαρακτηριστικό 
τους. Π.χ. η βυζαντινή µουσική δεν 
µπορεί να ξεφύγει από τα µοτίβα 
της και ούτε θέλει. Αλλά µέσα στη 
σύνθεση των τραγουδιών µπορού-
σα να αγγίξω το ένα µε το άλλο µε 
κάποια άνεση. Αυτό µε οδήγησε 
στο να γίνω δάσκαλος, να διδάξω 
παραδοσιακή µουσική. Βέβαια τό-
τε υπήρχε ανάγκη να διδαχτεί η 
παραδοσιακή µουσική, αλλά δεν 
υπήρχαν άνθρωποι να τη δείξουν. 
Και µου άρεσε που τότε έκανα κά-
τι πρωτοποριακό, ιδρύοντας στη 
συνέχεια το τµήµα παραδοσιακής 
µουσικής του Ωδείου Αθηνών.
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«Π»: Παρατηρούµε πως στη δισκογραφία σας χρησιµοποιείτε πολλά ονόµατα, τίτλους δίσκων, τίτλους 
τραγουδιών που παραπέµπουν σε χριστιανικά ονόµατα! Τι υποδηλώνει αυτό; 

Χ.Τ.: Στην αρχαία εποχή, οι µου-
σικοί είχαν φτιάξει τις λεγόµενες 
συντεχνίες του ∆ιονύσου. ∆ηλαδή, 
οµάδες επαγγελµατικές, που είχαν 
σκοπό να παίζουν µουσική στα ιερά. 
Αυτό δείχνει πολύ καθαρά πως σκο-
πός της µουσικής δεν είναι µόνο να 
µάς διασκεδάζει, να µάς ψυχαγωγεί, 
είναι να µάς επαναφέρει στην πηγή 
µας. Οπότε το πρώτο είδος µουσικής 
που πρέπει να έχουµε ως αφετηρία 
είναι η µουσική  που αναφέρεται 
στα ιερά. Μετά την ιερή µουσι-
κή, έρχεται αυτό που αφορά τον 
άνθρωπο. Η µουσική που αφορά 
τα συναισθήµατα του ανθρώπου. 

Έχουµε την ανάγκη να εκφραστούµε 
και να εκφράσουµε τα προβλήµατα 
µας, τους πόνους µας. Υπάρχουν άν-
θρωποι χαρισµατικοί που µπορούν, 
αν το εκφράσουν, να κάνουν τον πό-
νο τραγούδι. Γι’ αυτό µέσα από αυτά 
τα τραγούδια βρίσκουµε πολλά σο-
φά πράγµατα ειπωµένα που δεν τα 
βρίσκουµε αλλού, από ανθρώπους 
απλούς που έχουν ζήσει διάφορες 
καταστάσεις. Οπότε µε αυτή την έν-
νοια τα τραγούδια είναι πολύτιµα και 
πάλι ιερά καθώς αφορούν την ψυχή 
του ανθρώπου. Μετά από όλα αυτά, 
υπάρχει και το µέρος της διασκέδα-
σης, όπου ο άνθρωπος θέλει να χαρεί 

συνολικά και σωµατικά και ψυχικά. 
Οπότε υπάρχει το διασκεδαστικό 
κοµµάτι και βλέπουµε ότι η µουσική 
καλύπτει όλες τις περιπτώσεις. Έτσι 
και εγώ «έβγαλα» την ανάγκη µου να 
εκφραστώ και να συµβολίσω κιόλας 
–καθώς πολλά είναι συµβολικά στα 
τραγούδια- και έκανα δυο δισκογρα-
φικές δουλειές, «ο Άθως ο εµός»  και 
το «∆ωδεκάορτο», που είναι θρησκευ-
τικής έµπνευσης. Το πρώτο αφορά το 
Άγιο Όρος και το δεύτερο τις δεσποτι-
κές εορτές. Εποµένως κάθε τραγούδι 
έχει ένα τίτλο ανάλογο.

«Π»: Ως γνώστης και της βυζαντινής µουσικής, παρατηρείτε να συνδέεται αυτή µε την παραδοσιακή 
µουσική; Πού τέµνονται αυτά τα δύο είδη µουσικής;

Χ.Τ.: Αυτά έχουν µεγάλη σχέση 
µεταξύ τους, χωρίς να είναι από-
λυτα ίδια. Σαν δύο όψεις του ίδιου 
νοµίσµατος. Η µια, η βυζαντινή 
µουσική, έχει ρίζες στην αρχαία 
Ελλάδα και στον αρχαίο κόσµο και 
τελικά διαµορφώθηκε στο Bυζάντιο, 
έφτασε σε εµάς επεξεργασµένη πολύ 
και είναι αυτό που ακούµε εµείς σή-
µερα. Η λαϊκή δηµοτική µουσική 

στηρίζεται στους ίδιους ακριβώς νό-
µους, στην οκτωηχία δηλαδή, αλλά 
µε περισσότερη ποικιλία. Η διαφο-
ρά έγκειται στην ρυθµική τους. Στη 
µεν βυζαντινή µουσική ακολουθείται 
ένας ρυθµός πιο σοβαρός και πιο 
απλός, στα δε παραδοσιακά βλέπουµε 
όλους τους ρυθµούς που µπορούµε 
να φανταστούµε. Υπάρχει διαφορά, 
καθώς στα παραδοσιακά πρέπει να 

εκφραστεί και το σώµα περισσότερο. 
Στην εκκλησία χορεύεις µε ψυχικό 
τρόπο, ενώ στην παραδοσιακή µου-
σική χορεύεις µε τα πόδια σου. Οπότε 
βλέπουµε πως υπάρχουν διαφορές. 
Η µία σε σπρώχνει προς την εν-
δοσκόπηση και η άλλη προς την 
εξωστρέφεια, καθώς το µεγαλύ-
τερο κοµµάτι της παραδοσιακής 
µουσικής είναι χορευτικό.

«Π»: Έχετε ασχοληθεί επισταµένως µε την µουσική της Πόλης! Τι το ξεχωριστό έχει αυτή η µουσική; 
Πώς πότισε την µετέπειτα παραδοσιακή µουσική; 

Χ.Τ.: Επειδή η Κωνσταντινούπολη 
ήταν το επίκεντρο του πολιτισµού, 
ήταν και το επίκεντρο των µουσικών 
ζυµώσεων και φυσικά των ελληνικών 
πληθυσµών, αλλά και των βαλκανι-
κών πολιτισµών και µετέπειτα και 

των ασιατικών πληθυσµών, όπως 
ήταν οι Άραβες και οι Τούρκοι. Όλοι 
αυτοί έβαλαν το δικό τους στοιχείο 
και ζυµώθηκε µια µουσική που δεν 
έµοιαζε µε τις άλλες· έχει µια ποι-
κιλία, έχει µια λυρικότητα η οποία 

φτιάχνει µια ευγένεια και προϋποθέ-
τει µια καλλιέργεια πολύ µεγαλύτερη 
από αυτή που υπήρχε στη µουσική 
των υπαίθρων, των µικρών νησιών, ή 
των βουνών που ήταν κοινωνίες πο-
λύ κλειστές και που έχουν ένα – δυο 

Έχουµε την ανάγκη να εκφραστούµε και να εκφράσουµε τα 
προβλήµατα µας, τους πόνους µας. Υπάρχουν άνθρωποι χαρι-
σµατικοί που µπορούν, αν το εκφράσουν, να κάνουν τον πόνο 
τραγούδι. Γι’ αυτό µέσα από αυτά τα τραγούδια βρίσκουµε πολ-
λά σοφά πράγµατα ειπωµένα που δεν τα βρίσκουµε αλλού, από 
ανθρώπους απλούς που έχουν ζήσει διάφορες καταστάσεις. 
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«Π»: Στα πλαίσια της ευρωπαϊκής ενοποίησης και προσπάθειας σύγκλισης -και πολιτιστικά- των 
κρατών µελών, φοβάστε τον κίνδυνο να χαθεί η παραδοσιακή µας µουσική;

Χ.Τ.: Όχι, νοµίζω πως αν υπάρ-
χει αυτή η σύγκλιση –λέω αν γιατί 
πολλά αλλάζουν- η ελληνική µου-
σική νοµίζω πως θα ξεχωρίσει και 
θα λάµψει, γιατί έχει τη µεγαλύτε-
ρη ποικιλία από όλες τις µουσικές 
τις ευρώπης. Το πρόβληµα είναι 
πως δεν µπορούµε να «πλασάρου-
µε» τη µουσική µας, καθώς αυτό 
απαιτεί άλλους τρόπους –κυρίως 
οικονοµικούς-. Ο καθένας πλασά-
ρει αυτό που έχει.

Εµείς δεν µπορούµε να το 
κάνουµε αυτό γιατί α) πρέπει 
να ξέρουµε τι είµαστε β) να 
υπάρξουν άνθρωποι που θα το 
οργανώσουν, καλλιτέχνες που 
θα δουλέψουν. Βέβαια το Ευαγ-
γέλιο λέει το λυχνάρι πρέπει να το 
ανεβάσεις στον τοίχο ψηλά και να 
µην το κρύψεις. Επειδή υπάρχει 
µουσική παράδοση πολύ δυνατή, 
κάποια στιγµή θα ξεχωρίσει, όπως 
και έχει ξεχωρίσει, αν σκεφτούµε 

πως ο Ζορµπάς του Θεοδωράκη 
είναι υψηλά σε πωλήσεις σε όλο 
τον κόσµο. Αυτό σηµαίνει πως η 
κρητική µουσική, το χανιώτικο 
συρτό στο παράδειγµά µας, έχει 
ένα στοιχείο, άρεσε και έχει βρεθεί 
µε ένα τρόπο που κανείς δεν κα-
τάλαβε, να είναι Νο1 στον κόσµο.

Βέβαια αυτά τα χρόνια επειδή 
η δισκογραφία έχει καταστραφεί 
και η µουσική πολεµείται πολύ δεν 
υπάρχουν διέξοδοι.

«Π»: Ως καθηγητής, θα παρατηρείτε και εσείς πως στη σηµερινή εποχή πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι ασχο-
λούνται µε την παραδοσιακή και τη βυζαντινή µουσική. Ξεφεύγουµε πια από τα κλασικά όργανα και περνάµε 
στη διδασκαλία παραδοσιακών οργάνων... Πλέον σχολές παραδοσιακού χορού κερδίζουν έδαφος και αριθµούν 
πολλά νεαρά µέλη! Τι είναι αυτό που κάνει τους νέους ανθρώπους να θέλουν να ασχοληθούν µε την παράδοση;

Χ.Τ.: Η αµεσότητά της. Όταν έχει 
δηµιουργηθεί κάτι γνήσια, αυτός 
που το λαµβάνει αισθάνεται το ίδιο 
πράγµα µε αυτόν που το φτιάχνει. 
Αναγνωρίζει τη γνησιότητά του και 
αµέσως συγκινείται. Το ίδιο συµ-
βαίνει µε τα όργανα, µε τους χορούς. 
Πηγαίνεις σε µια χορευτική οµάδα 
και έχεις µια παρέα ανθρώπων που 
είναι ανοιχτοί να µοιραστούν και να 

νιώσουν καλά συναισθήµατα, παίρ-
νουν αυτή τη βαθειά συγκίνηση από 
την αυθεντική µουσική και µπορούν 
να συµµετέχουν και µε το σώµα 
τους και µε την ψυχή τους και να 
τραγουδήσουν και να παίξουν και 
να γίνουν µέλη µιας οµάδας. Από 
κει και πέρα, έχει τόσο ενδιαφέρον 
η παράδοση όταν τη γνωρίσεις –δεν 
πρέπει να σ’ αρέσει η παράδοση 

όταν τυχαία την ακούς, πρέπει να τη 
γνωρίσεις από µέσα- αν είσαι κρη-
τικός, ξέρεις να εκτιµάς την κρητική 
µουσική, αν είσαι ηπειρώτης λες τι 
είναι αυτή η βαβούρα µε τα λαούτα. 
Πρέπει να εµβαθύνεις. Είναι σαν 
µια γλώσσα, σα µια επιστήµη, 
όσο εµβαθύνεις, τόσο καλύτερα 
την καταλαβαίνεις. 

«Π»: Πώς µπορεί η παράδοση να γίνει µοχλός που θα µάς βγάλει από την κρίση;

Χ.Τ.: Νοµίζω πως η παράδοση 
τα έχει όλα. ∆εν της λείπει τίποτα. 
Λέει ο Ελύτης «Εάν αποσυνθέσεις 

την Ελλάδα, στο τέλος θα δεις να 
σου αποµένουν µια ελιά, ένα αµπέλι 
και ένα καράβι, που σηµαίνει πως 

µε άλλα τόσα την ξαναφτιάχνεις», 
οπότε αυτά τα στοιχεία τα έχου-
µε, έχουµε το φως, έχουµε τα 

µοτίβα και παίζουν πάνω σε αυτά. 
Π.χ., πας στο τάδε χωριό, έχει τσάµι-
κο και καλαµατιανό και όλα τα τρα-
γούδια είναι ίδια. Πας από την άλλη 
στην Κωνσταντινούπολη και βλέπεις 
πως υπάρχουν 100 διαφορετικά είδη. 
Επίσης ένα βασικό ειδοποιό χα-
ρακτηριστικό και της βυζαντινής 
και της παραδοσιακής µουσικής 
είναι αυτή η ωραία ευγένεια των 

διαστηµάτων, που δεν είναι τα 
συγκερασµένα διαστήµατα της 
δύσης (ηµιτόνιο και τόνος), αλλά 
έχει πολλές ποικιλίες, κάτι που 
δηµιουργεί πολλά συναισθήµατα. 
Όργανα όπως το ούτι που παίζω και 
το κανονάκι έχουν τις δυνατότητες 
να παράγουν όλα αυτά τα διαστήµα-
τα, δίνοντας την ίδια στιγµή και την 
δυνατότητα για αυτοσχεδιασµούς, 

που για τους µουσικούς είναι µια 
διέξοδος. Το να αυτοσχεδιάζεις εί-
ναι σα να µπορείς να εκφράζεσαι 
και να λες ό,τι πράγµα θέλεις και να 
το περιγράφεις µε ο,τι τρόπο θέλεις. 
Είναι µεγάλη ελευθερία. Βέβαια το 
τραγούδι είναι σα να απαγγέλεις ένα 
ποίηµα. Το ‘χει γράψει κάποιος και 
εσύ το απαγγέλεις. ∆εν είναι δικό σου 
και ούτε εκείνη την ώρα φτιαγµένο.

Όταν έχει δηµιουργηθεί κάτι γνήσια, αυτός που το λαµβάνει 
αισθάνεται το ίδιο πράγµα µε αυτόν που το φτιάχνει. Αναγνω-
ρίζει τη γνησιότητά του και αµέσως συγκινείται.
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«Αν εκείνη την εποχή κάποιος 
πρότεινε να ονοµατίσουµε τον πιο 
επικίνδυνο άνθρωπο στη Μονή 
των Σπηλαίων, τότε αναµφίβολα 
θα έπαιρνε ως απάντηση µόνο ένα 
όνοµα: τον οικονόµο της µονής, 
αρχιµανδρίτη π. Ναθαναήλ. Αυτή 
η επιλογή θα έβρισκε σύµφωνους 
ιερείς και δόκιµους, µοναχούς και 
κοσµικούς, κοµµουνιστές από την 
διοίκηση της Κα Γκε Μπε στο Πε-
τσόρι και τοπικούς αντιφρονού-
ντες. Το θέµα είναι ότι ο π. Ναθα-
ναήλ δεν ήταν απλώς επικίνδυνος. 
Ήταν πολύ επικίνδυνος».

Ο π. Τύχων Σεβκούνωφ, συγγρα-
φέας αυτού του βιβλίου, γεννήθηκε 
και µεγάλωσε στη Ρωσία τα χρόνια 

του σοβιετικού καθεστώτος, µην 
πιστεύοντας στο Θεό. Μάς εξιστο-
ρεί λοιπόν πρώτα-πρώτα πώς αυ-
τός και πολλοί φίλοι του γνώρισαν 
και ασπάστηκαν την Ορθοδοξία, 
κόντρα σ΄ όσα νόµιζαν µέχρι τότε 
γι΄αυτήν, µέσα από τις προσωπι-
κές τους αναζητήσεις, αλλά και 
περνώντας από τα επικίνδυνα 
µονοπάτια του πνευµατισµού. 

Και σα να µην έφτανε αυτό, στις 
αρχές της δεκαετίας του ’80 κά-
ποιοι απ΄αυτούς έγιναν δόκιµοι 
µοναχοί στη Μονή των Σπηλαίων 
του Πσκώφ. Το µοναστήρι αυτό ο 
π. Τύχων -τότε ακόµη Γεώργιος 
Αλεξάντροβιτς- το πρωτογνώρισε 
καθαρίζοντας φρεάτια αποχέτευ-
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βασικά συστατικά, έχουµε το 
βίωµα του Θεού, την πίστη µας 
οπότε αν υπάρχουν όλα αυτά 
τα πράγµατα, ξαναφτιάχνεις τη 
ζωή σου από την αρχή.

Η παράδοση έχει όλα αυτά τα στοι-
χεία, στα οποία ο καθένας από µας, 
ανάλογα µε το τάλαντο που έχει, πρέ-

πει να εµβαθύνει. Έτσι µέσα από τη 
πίστη µας, την ποίηση, τον ελληνικό 
λόγο, τον χορό, το τραγούδι νοµίζω 
πως έχουµε όλα αυτά τα πράγµατα 
µε τα οποία µπορούµε να ζήσουµε. 
Όταν εµείς προσπαθούµε να σώσου-
µε την παράδοση, να ξέρουµε πως η 
παράδοση θα µας σώσει και εµάς.

Η παράδοση έχει όλα αυτά τα στοιχεία, στα 
οποία ο καθένας από µας, ανάλογα µε το τάλα-
ντο που έχει, πρέπει να εµβαθύνει. Έτσι µέσα 
από τη πίστη µας, την ποίηση, τον ελληνικό 
λόγο, τον χορό, το τραγούδι νοµίζω πως έχουµε 
όλα αυτά τα πράγµατα µε τα οποία µπορού-
µε να ζήσουµε. Όταν εµείς προσπαθούµε να 
σώσουµε την παράδοση, να ξέρουµε πως η 
παράδοση θα µας σώσει και εµάς.
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σης (ένα απ΄τα διακονήµατα που 
του είχαν αναθέσει ως προσκυνη-
τή), ενθυµούµενος τις αθεϊστικές 
διαλέξεις  περί ρασοφόρων υπο-
κριτών που βασάνιζαν τον ευκολό-
πιστο λαό, δηλαδή στη συγκεκρι-
µένη περίπτωση εκείνον τον ίδιο· 
κι όµως,  πίσω στη Μόσχα, τίποτα 
από την προηγούµενη ζωή του δεν 
τον γοήτευε πια.

Στο ξεχωριστό αυτό µοναστήρι 
γνώρισε απίθανους ανθρώπους 
· µιλάει πολύ γι΄αυτούς µες στο 
βιβλίο. Άγιοι γέροντες, σαν τον π. 
Ιωάννη Κρεστιάνκιν για τον οποίο 
«τα σύνορα του χώρου και του 
χρόνου ήταν ανοιχτά», αθόρυβοι 
ασκητές, µοναχοί γεµάτοι αγάπη 
και καλοσύνη, αλλά και τραχείς 
ή δύστροποι, ο «επικίνδυνος» π. 
Ναθαναήλ, και ο ατρόµητος ηγού-
µενος π. Αλύπιος που δε δίσταζε 
να διακηρύττει ότι «Εγώ είµαι 
σοβιετικός αρχιµανδρίτης»! Μια 
γενιά ανθρώπων που αφού πρώτα 
πέρασαν από τα πεδία των µαχών 
του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου, κι 
έπειτα, πολλοί εξ αυτών, από τα 
σταλινικά στρατόπεδα συγκέντρω-
σης, δε δίσταζαν να εναντιώνονται 
στην πανίσχυρη ακόµη σοβιετική 
εξουσία, όταν αυτή έµπαινε στα 
χωράφια τους, µε µια γενναιότητα 
απίστευτη - γιατί άλλωστε «ο Κύ-
ριος δεν αγαπά τους δειλούς»-, µε 
λεπτούς χειρισµούς και σπινθηρο-
βόλο πνεύµα. Αξίζει να σηµειωθεί 
ότι το µοναστήρι των Σπηλαίων 
του Πσκώφ αποδείχθηκε το µο-
ναδικό επί ρωσικού εδάφους που 
δεν έκλεισε ποτέ, παρά τους λυσ-
σαλέους διωγµούς που υπέστη η 
ρωσική εκκλησία.

Στη συνέχεια ο π. Τύχωνας µας 
µιλάει για ανθρώπους και κατα-
στάσεις που συνάντησε στη µε-
τέπειτα ζωή του. Ιδιαίτερη µνεία 
κάνει στον αγαπηµένο του φίλο 
π. Ραφαήλ που ήταν «µεγάλος 
χούλιγκαν», και για πολλούς ο πιο 
χαρακτηριστικός τεµπέλης, που 
δεν έκανε τίποτα άλλο απ΄το να... 
πίνει τσάι µε όλους όσοι τον επι-
σκέπτονταν. Α, και να τρέχει µε το 

αυτοκίνητό του ή να το επισκευ-
άζει, ενίοτε µάλιστα εν κινήσει · 
πού και πού επίσης ευχαριστιόταν 
να παρενοχλεί όπως µπορούσε τις 
τοπικές αρχές, µε αποτέλεσµα η 
επιτροπή εκκλησιαστικών υποθέ-
σεων να τον µεταθέτει διαρκώς 
απ΄το ένα µέρος στο άλλο. Κι 
όµως ζούσε κυριολεκτικά «µε τον 
Θεό και για τον Θεό», πράγµα που 
ήταν ολοφάνερο στους γύρω του 
ανθρώπους και τους έκανε να µη 
µπορούν να ξεκολλήσουν απ΄ τη 
συντροφιά του.

Όρεξη νά ‘χεις να διαβάζεις. 
Με πολύ χιούµορ κι ευγλωττία ο 
π. Τύχων αφηγείται ιστορίες που 
σε κάνουν να σκας στα γέλια ή να 
στέκεσαι µε δέος µπροστά στο µε-
γαλείο του Θεού και των ανθρώ-
πων Του · επίσης να λυπάσαι για 
τις ανθρώπινες αδυναµίες κι αµαρ-
τίες. Το σηµαντικότερο απ΄όλα: 
σε διαβεβαιώνει, µε το κύρος και 
την αυθεντία που µόνο η αλήθεια 
µπορεί να έχει, για την παρουσία 
του Θεού στη ζωή µας, τη δύναµη 
και τη βοήθειά Του σε κάθε είδους 
περιστάσεις, από τα πιο µικρά ζη-
τήµατα µέχρι τα πιο σοβαρά.

Ακούγεται βαρύς ο τίτλος, και 
δε θα σας κρύψω ότι στην αρχή 
βαριόµουν να ανοίξω ένα βιβλίο 
για µοναχούς -έτσι νόµιζα- και 
µάλιστα Ρώσους! Τρέχα-γύρευε, 
σκεφτόµουν. Μα έλα που έπεσα 
τελείως έξω! ∆ε µιλάει για µονα-
χούς, µιλάει για ανθρώπους, αλη-
θινούς, σύγχρονούς µας : Ιερείς, 
µοναχούς και λαϊκούς, ρώσους και 
άλλους, άντρες ή γυναίκες, νέους 
και γέρους, πιστούς και άπιστους, 
µορφωµένους και αγράµµατους,  
καθαρούς τη καρδία ή εγκληµατίες, 
ταξιδευτές και ερηµίτες, αλαφροΐ-
σκιωτους ή επιστήµονες,τεµπέλη-
δες, ολιγόπιστους, εµπαθείς, αλλά 
και ευσεβείς, ταπεινούς, χαρισµα-
τούχους, αγίους... Μ΄άλλα λόγια, 
µιλάει για σχεδόν αγίους, για 
όλους τους πιστούς την ώρα που 
ο ιερέας εκφωνεί στη Θεία Λει-
τουργία το «Τὰ ἅγια τοῖς ἁγίοις», 
για όλους εµάς που αποτελούµε 

το Σώµα της Εκκλησίας. Καθένας 
απ΄τους ανθρώπους σ΄αυτό το βι-
βλίο τράβηξε ή τραβάει το δικό του 
δρόµο, µε τις επιτυχίες και τα λά-
θη του, τα πάθη και τα χαρίσµατά 
του, και είναι θαυµάσιο να βλέπεις 
από πόσους διαφορετικούς δρό-
µους µπορεί µια ψυχή εν ελευθερία 
να γνωρίσει, ν’ αγαπήσει και να 
πλησιάσει το ∆ηµιουργό της... ή 
να φύγει µακρυά Του.   

 Είναι ένα βαθιά πνευ-
µατικό βιβλίο, στο οποίο δε θα 
βρείτε σοβαροφανείς ρητορείες, 
περίπλοκες θεολογίες, ψυχολογί-
ες, φιλοσοφίες και λοιπές φλυα-
ρίες. Το αντίθετο. Όλα είναι απλά 
κι αληθινά, εξαιρετικά σοβαρά, 
και πολύ συχνά ξεκαρδιστικά 
αστεία. Εξ αφορµής πραγµατικών 
περιστατικών διατυπώνονται µε 
τρόπο απλούστατο πνευµατικοί 
κανόνες και αλήθειες για τη ζωή 
και το Θεό: «Νικά όποιος περνά 
στην επίθεση», «Ἰησοῦς Χριστὸς 
χθὲς καὶ σήµερον ὁ αὐτὸς καὶ εἰς 
τοὺς αἰῶνας», ή «Μην φοβάστε 
την τιµωρία του Κυρίου! ∆ε µας 
τιµωρεί σαν εγκληµατίες, αλλά 
σαν παιδιά Του». Πνευµατικό 
βιβλίο, το οποίο όµως δε µιλάει 
για γέροντες που ζήσαν στα βάθη 
της ερήµου τα βυζαντινά χρόνια, 
αλλά για σηµερινούς ανθρώπους 
και ασκητές, που ζούνε σήµερα 
ή έζησαν προ λίγων χρόνων, εδώ 
παραπάνω, στη Ρωσία. Αρθρώνει 
σύγχρονο, ζωντανό πνευµατικό 
λόγο, και µάς δείχνει πόσο απλά 
είναι τα πνευµατικά πράγµατα –
κι ας θέλουν κόπο-, πόσο φυσικό 
το να ζεις κοντά Του, και πόσο 
απέραντη η αγάπη Του για τα 
παιδιά Του. 

Επιµέλεια:

Μαριαλένα Μωραΐτου
Ασκούµενη ∆ικηγόρος

48



www.xfe.gr

xfe@xfe.gr

σταθερά στο µέλλον

επικοινωνία

Ηλεκτρονικές
εγγραφές στην
Ηλεκτρονικές
εγγραφές 
Ηλεκτρονικές
εγγραφές 
Ηλεκτρονικές+

...η ραδιοφωνική 
συντροφιά της Χ.Φ.Ε. 
καταγράφει 
την επικαιρότητα!

Ραδιοκαταγραφές
για νέους ακροατές που 
                δεν παραµένουν θεατές

Απόψεις
Γκάλοπ

Συνεντεύξεις
Ρεπορτάζ

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

...εδώ η φωνή µας 
ακούγεται δυνατά!

Σύντοµα κοντά σας 

µε την 
ανανεωµένη µας 

ιστοσελίδα!

Στο επόµενο τεύχος:

Ανταπόκριση από την επετειακή εκδή-
λωση της έναρξης εργασιών της Χ.Φ.Ε. 
για το νέο ακαδηµαϊκό έτος 2013-2014.

Ένα µικρό αφιέρωµα στον Υπεύθυνο και 
Αδελφό της Χριστιανικής Φοιτητικής 
Ένωσης, κ. Γιάννη Ζαρταλούδη που 
έφυγε για τον ουρανό, λίγες ώρες πριν 
κλείσει αυτό το τεύχος...
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Tεύχος 105 • Tιμή τεύχους: 3,5€

Χριστιανικές αναφορές στην ποίηση του Κ. Καβάφη
Είναι νεκρή γλώσσα τα αρχαία ελληνικά;
Μέγας Κωνσταντίνος: η προσωπικότητα και η µεταστροφή του
«Το είδωλο και τα είδωλα»: 
Ντοκουµέντο από την οµιλία στη Γ.Σ. της Χ.Φ.Ε. το 1968

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
κ. Γιάννης Τσέντος
κ. Παύλος Κυµίσης
κ. Χρίστος Τσιαµούλης


