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80 ΧΡΟΝΙΑ Χ.Φ.Ε. - Στιγμές από μια ιστορική εκδήλωση:

Αρχιεπίσκοπος Τιράνων και Πάσης Αλβανίας, κ. Αναστάσιος: 
"Μόνο όταν προσφέρεται κανείς βρίσκει τον εαυτό του"

Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κ. Ιερώνυμος:
"Ο Θεός να ευλογήσει αυτή την προσπάθεια για το καλό των νέων µας"

Ιωάννης Ζαρταλούδης: αιώνια έφηβος!

Το Σύµφωνο (Συµβίωσης) που διχάζει...

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞH
κα Άννα Παγοροπούλου: "Σκέψη και Γλώσσα"



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, 7-7.30µµ, 
στους 91,2 fm της 
Πειραϊκής Εκκλησίας!

...εδώ η φωνή µας 
ακούγεται δυνατά!

Σύντοµα κοντά σας 

µε την 
ανανεωµένη µας 

ιστοσελίδα!

Αναζητήστε µας και στο facebook:

"Χριστιανική Φοιτητική Ένωση"

My own experience in this 
environment starts at a very 
diffi  cult period of time. Occupation. 
German, Italian, fear. Where can 
we fi nd freedom and love? We had 
many suggestions! A whole team 
of my generation turned to other 
pursuit. But we said yes! We want 
freedom and love! Only Christ off ers 
these. So from that time I was in 
this environment, this blessed 
environment, until 1963 when I 
le�  from Greece.

I have to say that when I think 
about XFE four essential phrases 
come to my mind. Apprenticeship. 
Search for the Absolute, that’s God, 
spiritual cultivation. Secondly, 
friendship. Real solidarity. I feel 
everybody I met in that period of 
time not only as a memory but 
as a continuous presence of love, 
prayer and support. So this is 
friendship. The third, however, was 
the testimony that we didn’t stay in 
ourselves! but we tried reach new 
limits. I’m moved remembering the 
last period that I was leader of the 
camping of XFE, when we had gone 
to Prespes, as we saw previously in 
that photo. Then for the fi rst time, I 
saw a place imprisoned in atheism 
and unbelief. It was called Albania. 
I’ve never thought that God could 
lead me there, as my own plans 
were about Africa. Though, it’s 
important to be free from our own 
decisions or preferences and to obey 
to God's will. Fourth is off ering in 
a world full of pain, which until 
today continues being pained and 

desperate. So my children, don’t 
stay in yourselves! What I have 
learned in my life is that whatever 
stays in himself dies and withers. 
Even if it is a man, a society, a 
parish or a diocese, or if you want 
a local church. Only when someone 
off ers himself, fi nds himself. This 
off er was always a characteristic of 
XFE, an off er selfl ess. And because I 
know that that's a great temptation, 
I would like to use a picture to 
emphasize in that even more.

In Palestine there are two large 
lakes, the fi rst is called Gennesaret 
and the other Dead Sea. They 
have one thing in common. They 
both receive the waters of the 
Jordan River. And a key diff erence, 
Gennesaret leaves the water to go 
and fl ow to the plains...the Dead 
Sea keeps everything for herself. 
When you go there and dare to 
touch this water you can feel that 
it’s becoming bitter. I very o� en 
think of these pictures. There are 
people who receive the blessings of 
God and deal only with themselves, 
just like the Dead Sea . So I think 
about Gennesaret which receives 
the waters of the Jordan and leaves 
them to fl ow down. Christ preached, 
did many miracles, and called 
apostles not from the Dead Sea, but 
from the lake Gennesaret.

There is a great wish that I would 
like to give you, but my words are 
poor to express that. So I would 
rather use Paul’s words Christ is 
all, and in all! If there is anything 
that defi nes this place is that here 
people were really concerned about 
Christ. Something that everybody 
could do is a continuous renewal of 
memories, of thanksgiving and of 
our struggle. “That I may know him, 

and the power of his resurrection.. 
being made conformable unto his 
death” as you cannot meet and 
understand Christ only by using 
your mind, you cannot explain Him 
by analyzing and sermonizing. You 
should understand the power of the 
Resurrection, by participating in His 
passion. This participation is not 
always the same. It might be pain, 
illness, injustice, slander, death. 
However, there is always a kind of 
participation. My poor wish could 
be completed with the next excerpt 
of Paul’s letter to the Ephesians, 
and we would like to fi nish with 
that one. That he would grant you, 
according to the riches of his glory, 
to be strengthened with might by 
his Spirit in the inner man; 17 That 
Christ may dwell in your hearts 
by faith; that ye, being rooted and 
grounded in love, 18 May be able to 
comprehend with all saints what is 
the breadth, and length, and depth, 
and height; 19 And to know the love 
of Christ, which passed knowledge, 
that ye might be filled with all 
the fullness of God. 20 Now unto 
him that is able to do exceeding 
abundantly above all that we ask 
or think, according to the power 
that worked in us, Feels like Paul 
had this certainty and was fi lled of 
that. He talks about foundation, talks 
about opening, talks about fullness. 
The fullness of life is Christ. So it 
cannot come from our own eff orts 
but from the power that only He can 
give us.21 Unto him be glory in the 
church by Christ Jesus throughout 
all ages, world without end. 

Επιµέλεια

Ευτυχία Στούµπου
Ιατρική Σχολή Αθηνών

Greeting at the celebration of 
80 years in XFE (Saturday Oct 19. 2013)

Anastasios, Αrchbishop 
of Tirana and Αll Albania



«Φωτιά ήρθα να βάλω…»1

Η ελληνική ∆ικαιοσύνη, πριν λίγο καιρό, καταδίκασε τον άνθρωπο που, υπό το πρόσχηµα 
της σάτυρας, διατηρούσε στο facebook προφίλ µε βλάσφηµο περιεχόµενο για το πρόσωπο του 
Θεού και του π. Παϊσίου. Λίγο αργότερα, η νεοσυσταθείσα «Ένωση Αθέων Ελλάδας» απέστειλε 
επιστολή στον Νιλς Μούιζνιεκς, Επίτροπο του Συµβουλίου της Ευρώπης για τα ∆ικαιώµατα του 
Ανθρώπου, διαµαρτυρόµενη για παραβίαση της ελευθερίας έκφρασης από το ελληνικό κράτος. 
Πριν λίγους µήνες επίσης, το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (Ε.∆.∆.Α.) µε 
απόφασή του δικαίωσε προσφεύγοντες οµοφυλόφιλους κατά του Συµφώνου Ελεύθερης Συµβίω-
σης που δε τους περιλαµβάνει. Τα τελευταία χρόνια µία µικρή εθνικιστική οµάδα, µε ανύπαρκτα 
σχεδόν εκλογικά ποσοστά, κατάφερε να αναδειχθεί σε τρίτο, όπως όλα δείχνουν, πολιτικό κόµµα. 
Πολλά τα περιστατικά µικρών οµάδων, συλλόγων και φορέων που καταφέρνουν µέσα από δυνα-
µικές πρωτοβουλίες να κάνουν αισθητή την παρουσία τους και να προπαγανδίσουν τις θέσεις 
τους. Κάπου εδώ, το επανέρχεται βασανιστικά επίκαιρο το ερώτηµα του Καθηγητή Αλέξανδρου 
Τσιριντάνη «τι έχει να πει ο χριστιανός στην εποχή µας; Τι θα προσφέρει, πώς θα συµβάλει στη 
διαµόρφωση της ζωής του σύγχρονου ανθρώπου;»2.

Τείνει να επικρατήσει στους κόλπους των εκκλησιαζοµένων χριστιανών, ακόµα και των νέων, 
µια αντίληψη ότι ο χριστιανός πρέπει να είναι περιδεής, να θυµατοποιείται στο περιβάλλον του, 
να παραµένει ταπεινός και να αντιµετωπίζει τις καθηµερινές προκλήσεις και πολεµικές µόνο µε 
προσευχή, αποφεύγοντας κάθε τι που ενέχει άσκηση δύναµης ή εξουσίας, ως αντιστρατευόµενο 
την αρετή της αγάπης. Μια αγρυπνία ή συµµετοχή στη σύναξη ενός χαρισµατικού γέροντα και η 
χριστιανική συνείδηση επαναπαύθηκε στα «µαξιλαράκια» της, η εντολή του Χριστού «Πορευθέ-
ντες» εκτελέστηκε εντός των µη διαπερατών στους «έξω» εκκλησιαστικών µεµβρανών. Πράγµατι, 
µεγάλη η δύναµη της προσευχής, του διαλόγου µε το Θεό. Κεντρική αρετή η ταπείνωση για 
τον χριστιανό. Η δε αγάπη διήκει όλο το Ευαγγέλιο. Είναι όµως η δύναµη έννοια διάφορη και 
αναιρούσα την αρετή της αγάπης; 

Ο Καθηγητής Τσιριντάνης απαντά χωρίς περιστροφές ότι είναι ανάγκη να εµφανισθεί στην 
κοινωνία ο χριστιανός ως άνθρωπος µε δύναµη. Το ίδιο το Ευαγγέλιο είναι το µήνυµα της 
δυνάµεως και ο ίδιος ο άνθρωπος που βρίσκεται σε επαφή µε την πηγή της δυνάµεως είναι 
δυνατός και εµφανίζεται στην κοινωνία «εν δυνάµει Θεού» (Β’ Κορ. στ’ 7). Έχουµε, δυστυχώς, 
διαµορφώσει στο µυαλό µας δύο τύπους ανθρώπων· του ανθρώπου που συγκεντρώνει στα χέρια 
του δύναµη και εξουσία, στον οποίο αποδίδουµε εξ ορισµού το ρόλο του αδίστακτου και, απ’ την 
άλλη, του ανθρώπου της αγάπης, ο οποίος πρέπει να είναι de facto αδύναµος, κατατρεγµένος, 
δειλός, αµελητέα ποσότητα στην κοινωνία. Κι όµως, σήµερα, περισσότερο παρά ποτέ, είναι ανάγκη 
αυτά τα δύο να ενωθούν ξανά. Χωρίς εξτρεµισµούς ή γραφικότητες (αδιάκριτη επίδειξη δύναµης) 
πρέπει να θέσουµε την δύναµη στην υπηρεσία της αγάπης. Πώς; Κατ’αρχάς µελετώντας την 
επικαιρότητα απ’ τη µια και την Γραφή και τους Πατέρες απ’ την άλλη. Η αλληλοενηµέρωση, 
η αποδελτίωση του τύπου, η χρήση όλων των νόµιµων µέσων, η επιστολή σε µια εφηµερίδα 
ή άλλο Μ.Μ.Ε., η προφορική ή έγγραφη διαµαρτυρία στα αρµόδια θεσµικά όργανα, η παρακο-
λούθηση και του ξένου τύπου είναι απαραίτητα στην εποχή της πληροφορίας, σε συνδυασµό 
µε την προσευχή και τη µελέτη του Λόγου. Ο ρεαλισµός, η µαχητικότητα, η πρωτοβουλία και 
η δράση είναι στοιχεία αναγκαία για την προσωπικότητα του χριστιανού και ειδικά του νέου 
σε ηλικία. Με σοβαρότητα, ευθύνη, συνέπεια και αγάπη να γίνουµε η αλογόµυγα που 
δεν θα αφήνει σε ησυχία τους πολέµιους. «Ανάψατε τη φωτιά που έχετε τώρα στην 
ψυχή σας και όταν βγείτε έξω σκορπίστε την για τη σωτηρία της πόλεως» (Αγ. Ιωάννου 
Χρυσοστόµου, Κατά Ιουδαίων, Λόγος 7ος, P.G. 48, 926).

1 Η φράση «πῦρ ἦλθον βαλεῖν ἐπὶ τὴν γῆν» ανήκει στον Κύριο (Λουκ. ιβ’, 49)
2 Τσιριντάνη Αλ., Η πίστις ως βίωµα, Τόµος Ι’, σ. 123, εκδ. «Συζήτησις», Αθήναι 2003. 
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1 «Φωτιά ήρθα να βάλω…»
2 Περιεχόµενα
3 Συνέντευξη µε την κα 
 Άννα Παγοροποὐλου: 
 σκεψη και γλωσσα
6 80 χρόνια σ' ένα πέλαγο αρµενίζει...
7 Στιγµές από µία ιστορική εκδήλωση
12 "Μόνο όταν προσφέρεται κανείς 
 βρίσκει τον εαυτό του"
14 80 ΧΡΟΝΙΑ Χ.Φ.Ε. Και µετά τι;
16 Οι Εξορµήσεις αγάπης µέσα από
 ντοκουµέντα της εποχής
18 Αποχαιρετιστήρια προσφώνηση
 στον κ. Γιάννη Ζαρταλούδη
21 Γιάννης Ζαρταλούδης: ο εµπνευστής 

και ο συνοδοιπόρος των φοιτητών
24 O τελώνης, ο φαρισαίος κι
  η Χριστίνα η δασκάλα
27 2013 έτος Μεγάλου Κωνσταντίνου
 Β’: Κατηγορίες και αλήθεια
31 Το σύµφωνο που διχάζει…
34 Το γαϊδουράκι Νάθαν
38 Κύριλλος και Μεθόδιος
 ∆ύο Θεσσαλονικείς διαφωτίζουν 
 τους Σλάβους
40 Συµβαίνουν
42 Θέµατα πνευµατικής ζωής
43 Φωνή Πατέρων 
44 ∆ραστηριότητες
46 Έντεχνο
 Βιβλιοπαρουσίαση:  
 Πνευµατική Αλιεία-∆οκίµια"
46 Ηµερολόγιο Χ.Φ.Ε. - Μαθητεία

 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 
στo 697-63.96.480
• 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: Γεώργιος Πράρας

∆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 

∆ΙΟΡΘΩΣΗ: το κείµενο "Στον απόηχο του τρελού χορού 
των Πανελληνίων" που δηµοσιεύθηκε στο προηγούµενο 
τεύχος ανήκει στην Ευγενία ∆ούρου.
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ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ
ΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ

 «ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ»: κα Παγοροπούλου, έχετε ταχθεί υπέρ της άποψης1  ότι το δίπολο σκέψης-γλώσ-
σας αποτελεί το πιο δυναµικό σύστηµα του ανθρώπινου εγκεφάλου. Για ποιους λόγους πιστεύετε ότι 
συµβαίνει αυτό;

κ. ΑΝΝΑ ΠΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ: 
Πράγµατι, η σκέψη και η γλώσσα 
(thought and language), συνιστά το 
πιο δυναµικό σύστηµα του ανθρώπι-
νου εγκέφαλου. Αν παροµοιάσουµε 
τον εγκέφαλο µε ένα όχηµα, το σύ-
στηµα αυτό προσοµοιώνεται µε την 
επιτάχυνση. Και πράγµατι, ένα όχη-
µα το θέλουµε να «τραβάει», όπως λέ-
µε, δηλαδή να έχει καλή επιτάχυνση. 
Γιατί µόνον έτσι θα φύγει µε δύναµη 
µπροστά. Αντίστοιχα, η σκέψη και η 
γλώσσα είναι η προωθητική δύναµη 
του ανθρώπινου νου, που προδια-
γράφει την ανάπτυξη, την εξέλιξη, 
και την ανέλιξή µας, ως ανθρώπων. 
Και µαζί µε το άλλο σύστηµα των 

µετωποκροταφικών λειτουργιών, συ-
νιστά την ανθρωπινότητά µας. Προς 
το παρόν, αφήνουµε στην άκρη τις 
προµετωπιαίες λειτουργίες και επι-
κεντρωνόµαστε στις λειτουργίες της 
σκέψης και της γλώσσας.

Η καλή λειτουργία αυτού του 
συστήµατος εξασφαλίζει κάτι πολύ 
σηµαντικό: την καλή επαφή µε την 
πραγµατικότητα. Πράγµατι, το δίπο-
λο σκέψη-γλώσσα συνιστά, όπως λέ-
µε, «το ψυχαναλυτικό Εγώ», κι αυτό 
το θέλουµε να είναι ισχυρό, µε καλή 
δόµηση, και καλή ανταπόκριση σε 
ό,τι συµβαίνει στο περιβάλλον, ώστε 
να τα βγάζει πέρα µε τις ενορµήσεις, 
τα ένστικτα και τις παρορµήσεις µας. 

Αλλά και για να κρατάει καλή διαιτη-
σία ανάµεσα στις κοινωνικές πιέσεις 
και επιταγές (το γνωστό «Υπερεγώ») 
και το προσωπικό µας σύστηµα αξι-
ών, ώστε το πρώτο να µη γίνεται  δι-
ωκτικό, µε δυσάρεστα αποτελέσµατα 
για την ψυχική µας υγεία. Χάρις στο 
σύστηµα σκέψης-γλώσσας, ο ανθρώ-
πινος νους µπορεί να γίνει το πιο 
σύνθετο και µαζί προσαρµοστικό 
εργαλείο που υπάρχει στη γη. Γιατί; 
∆ιότι είναι επανατροφοδοτούµενο. 
∆ηλαδή, δέχεται συνεχές feedback 
από την  πραγµατικότητα. Με την 
προϋπόθεση βέβαια ότι βρίσκεται σε 
καλή επαφή µαζί της.

κ. Α. Π.: Βέβαια, η λέξη feedback 
αφορά και πολλά άλλα προσαρµοστι-
κά συστήµατα, αλλά σ' αυτά µιλάµε 
για απλή ανάδραση. Τέτοια συστή-
µατα είναι το ηλεκτρικό µας σίδερο 
και το κλιµατιστικό µηχάνηµα. Κάθε 
φορά που τα συστήµατα αυτά µπαί-

νουν σε λειτουργία, το αποτέλεσµα 
της δράσης τους επανεισάγεται εκ 
νέου ως πληροφορία. Κι όταν η 
ανάδραση δώσει το µήνυµα ότι το 
σύστηµα έχει φθάσει στο επιθυµητό 
επίπεδο δράσης, τότε η λειτουργία 
σταµατά αυτόµατα. Και πιο πρα-

κτικά, ρυθµίζουµε το κλιµατιστικό 
στους βαθµούς που θέλουµε, ή το 
σίδερο, για να σιδερώσουµε λινά ή 
βαµβακερά. Σε ό,τι αφορά όµως το 
ανθρώπινο γνωστικό σύστηµα, εδώ 
δε µιλάµε για απλή ανάδραση. Αλλά 
για επανατροφοδότηση. Που σηµαί-

«Π»: Ωστόσο, αυτή την επαφή µε την πραγµατικότητα, µιαν ανάδραση µ’ αυτήν, έχουν και ορισµένα 
µηχανήµατα που ανταποκρίνονται στη ρύθµιση που τους κάνουµε, πατώντας πχ. ένα τηλεχειριστήριο. 
Σε τι διαφοροποιείται ο ανθρώπινος νους που έχει αυτά τα δύο εργαλεία, τη σκέψη και τη γλώσσα;

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ µε την κα 
ΑΝΝΑ ΠΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ 

Eπικ. Καθηγήτρια Ψυχολογίας στη Φιλοσοφική 
Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών, 

Μέλος του Ινστιτούτου Μοριακής Ιατρικής
 και Βιοϊατρικής Έρευνας.
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«Π»: Σας φαίνεται πιθανό, κάποια µέρα, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής να ξεπεράσει σε νοηµοσύνη και 
αποδοτικότητα τον ανθρώπινο εγκέφαλο;

κ. Α. Π.:  Κανένας ηλεκτρονικός 
υπολογιστής στον κόσµο δε φθάνει 
σε αποτελεσµατικότητα (efficacy) 
τον ανθρώπινο νου. Αυτό πρέπει 
να το τονίσουµε. Μπορεί ο υπο-
λογιστής να έχει πολλά από τα 
γνωρίσµατα του δηµιουργού του, 
όπως είναι οι αλγόριθµοι για την 
επίλυση των προβληµάτων. Κανέ-
νας υπολογιστής, όµως, δε διαθέτει 
κυκλώµατα παράλληλης κατανεµη-
µένης επεξεργασίας, µε κόµβους 

και συνδέσµους. Μόνο γραµµική 
επεξεργασία µπορεί να κάνει ο 
υπολογιστής. Ενώ ο ανθρώπινος 
νους είναι σε θέση να επεξεργάζε-
ται πάµπολλες πληροφορίες µέσα 
από ποικίλους κώδικες νοερής 
αναπαράστασης. ∆ιότι κατέχει τις 
κατάλληλες διεργασίες (parallel 
distributed processes).

Η υψηλή αποτελεσµατικότητα 
της ανθρώπινης ευφυίας οφείλε-
ται στο γεγονός ότι: η µεν σκέ-

ψη διαθέτει πλαστικότητα (brain 
plasticity), το δε όργανό της, η 
γλώσσα, διαθέτει ευλυγισία, πλού-
το και υψηλή ευαισθησία, ώστε να 
αποδίδει µε επάρκεια τις εκφραστι-
κές ανάγκες της σκέψης. ∆εν είναι 
τυχαίο, ότι οι κορυφαίοι ποιητές 
και φιλόσοφοι σε όλες τις ευρω-
παϊκές γλώσσες έκαναν ακριβώς 
αυτό: ανέπτυξαν τις εκφραστικές 
δυνατότητες της µητρικής τους 
γλώσσας. 

κ. Α. Π.: Η παραγωγή και η επα-
γωγή, αριστοτελικής θεµελίωσης 
όροι, είναι τα δύο πιο εξελιγµένα 
εργαλεία και τα πιο δραστικά µέσα 
λειτουργίας της ενήλικης σκέψης. Ας 
τις γνωρίσουµε, ξεκινώντας από τον 
παραγωγικό συλλογισµό (deductive 
reasoning). Το είδος αυτό της σκέ-
ψης εφορµά πάντοτε από µια προ-
κείµενη, premise. Η προκείµενη 
είναι µία πρωτεύουσα υποθετική 
πρόταση και µπορεί να είναι ένα 
αξίωµα στα µαθηµατικά, ή µια ηθι-
κή αρχή, όπως είναι η απαγόρευση 
της αιµοµιξίας, ή µια κοινωνική 
σύµβαση καθολικά παραδεδεγµέ-
νη, όπως είναι η αυστηρή τήρηση 
του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Η 
προκείµενη ακολουθείται από µια 
δευτερεύουσα πρόταση και ένα συ-
µπέρασµα. Ακολουθώντας αυτή την 

πορεία της σκέψης, προβαίνουµε σε 
κρίσεις, judgments. Και πάνω στη 
βάση των κρίσεών µας, παίρνου-
µε τις αποφάσεις µας (we make 
decisions). 

Από την άλλη στην επαγωγική 
σκέψη (inductive reasoning) κα-
ταφεύγουµε για να προσδώσουµε 
κάποιο νόηµα στην ανεξέλεγκτη 
µεταβλητότητα των φαινοµένων 
του περιβάλλοντος. Αξιοποιώντας 
λοιπόν την επαγωγική λογική µας, 
αρχίζουµε να κατασκευάζουµε 
υποθέσεις εργασίας, ενεργοποιώ-
ντας µέσα µας έναν ακούραστο σε-
ναριογράφο. Με τον τρόπο αυτόν, 
προβλέπουµε την πιθανότητα εµ-
φάνισης γεγονότων, των οποίων η 
εµφάνιση σε µεταγενέστερο χρόνο 
δεν µας εκπλήσσει («ἡτοιµάσθην 
καὶ οὐκ ἐταράχθην», Ψαλµός 118, 

στ. 60). Με την επαγωγική σκέψη, 
όχι µόνο αυξάνουµε την προβλε-
πτική µας ικανότητα, αλλά επίσης 
προχωρούµε µεθοδικά στον έλεγχο 
των υποθέσεων εργασίας ,τις οποίες 
έχουµε συλλάβει νοητικά. Και καθώς 
ορισµένα γεγονότα τείνουν να συµ-
µεταβάλλονται (co-variate), καταλή-
γουµε επαγωγικά στη διατύπωση 
γενικών αρχών που διέπουν τις 
συµµεταβολές. Αυτό που προκαλεί 
θαυµασµό στην επαγωγική λογική, 
είναι το πώς ένα πεπερασµένο ον, 
όπως είναι ο άνθρωπος, κατορθώνει 
να ανακαλύπτει χρήσιµες γενικές 
αρχές και να φτάνει σε επαγωγικά 
συµπεράσµατα, χωρίς να έχει τις 
απεριόριστες υπολογιστικές δυνα-
τότητες του Η/Υ. Ο τελευταίος υπο-
λογίζει την κάθε πιθανή συµµεταβο-
λή και εξαγάγει συµπεράσµατα από 

«Π»: Πώς ο άνθρωπος χρησιµοποιεί τα εργαλεία της παραγωγής και επαγωγής όταν σκέπτεται και 
ποια η συµβολή του γλωσσικού επιπέδου στη διαδικασία αυτή;

Χάρις στο σύστηµα σκέψης-γλώσσας, ο ανθρώπινος νους µπορεί 
να γίνει το πιο σύνθετο και µαζί προσαρµοστικό εργαλείο που 
υπάρχει στη γη. Γιατί; ∆ιότι είναι επανατροφοδοτούµενο. ∆ηλαδή, 
δέχεται συνεχές feedback από την  πραγµατικότητα. 

νει ότι µπαίνει µεν σε δράση, αλλά τα 
αποτελέσµατα επανατροφοδοτούν το 
σύστηµα µε προσθήκη νέων πληροφο-
ριών. Έτσι, ο ανθρώπινος νους µπορεί 
να ακονίζεται συνεχώς, και χωρίς περι-
ορισµούς, αρκεί να του προσφέρουµε 

κατάλληλη εµπειρία και δράση. 
Τα παιδιά και οι νέοι µας, η γενιά 

του 2010 (όπως έχει ήδη ονοµασθεί) 
θα έχουν την ευκαιρία να αναπτυ-
χθούν νοητικά και να προσαρµο-
στούν στις νέες συνθήκες ζωής που 

θα προκύψουν. Αλλιώς θα χαθούν. 
Αdjust and adapt, or perish. Ακριβώς 
εξ αιτίας της οικονοµικής κρίσης, 
µας δίνεται η ευκαιρία να υπερβού-
µε τον εαυτό µας, επιστρατεύοντας 
το νοητικό µας δυναµικό.
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«Π»: Μπορείτε να µας φέρετε ένα παράδειγµα για να γίνει αυτό πιο κατανοητό;

κ. Α. Π.: Ας πάρουµε ένα ιστορι-
κό παράδειγµα. Στην αναµέτρηση 
µεταξύ ανθρώπινης και τεχνητής 
ευφυίας, ο Deep Blue, τον Φεβρου-
άριο του 1997, στη Φιλαδέλφεια 
των Ηνωµένων Πολιτειών, νίκησε 
µε καθαρή νίκη τον  Kasparov στο 
σκάκι, δηλαδή έγινε για πρώτη φορά 
στην ιστορία αξιόµαχος αντίπαλος 
του παγκόσµιου πρωταθλητή. Μέ-
χρι τότε, και για τέσσερις συνεχείς 
δεκαετίες, από το 1956 που άρχισε 
η αναµέτρηση αυτή, η φυσική ευ-
φυία του ανθρώπου αποδεικνυόταν 
πάντα ανώτερη της τεχνητής, του 
Η/Υ. Χωρίς βέβαια τη διαµεσολάβη-
ση της ανθρώπινης γλώσσας ,που 

δίνει πάντα σαφές προβάδισµα στον 
άνθρωπο, έναντι της µηχανής. Επί 
ουδετέρου γηπέδου, όπως είναι το 
σκάκι. Για τρεις δεκαετίες, ο άνθρω-
πος νικούσε συστηµατικά και κατά 
κανόνα. Γιατί; ∆ιότι χρησιµοποιού-
σε ευρετικά, δηλαδή επινοούσε κάθε 
φορά διαφορετική τακτική, δηµιουρ-
γώντας νοητικές παγίδες στον υπο-
λογιστή. Ο υπολογιστής αποτύγχα-
νε να τις αντιλαµβάνεται εγκαίρως, 
µε αποτέλεσµα να παρασύρεται να  
«τρώει» τα πιόνια  του αντιπάλου, 
του Kasparov δηλαδή, 33 ετών τότε, 
στην ακµή της νοητικής του ανάπτυ-
ξης. Πράγµα που άφηνε εκτεθειµένο 
τον υπολογιστή στις µετέπειτα φά-

σεις του παιχνιδιού. Η αναµέτρη-
ση αυτή έληξε το 1997, όταν κατα-
σκευάστηκε ο Deep Blue, µετά από 
συντονισµένες προσπάθειες τριών 
χρόνων, στις οποίες πήραν µέρος 
επιστήµονες της τεχνητής νοηµοσύ-
νης της εταιρίας ΙBM. Ο Deep Blue 
νίκησε επειδή πλέον µοιραζόταν την 
ίδια προβλεπτική ικανότητα µε τον 
άνθρωπο, τις ίδιες ανεπτυγµένες 
νοητικές αναπαραστάσεις µε αυτόν 
,και βέβαια τις ίδιες εξειδικευµένες 
γνωστικές στρατηγικές µε αυτόν. Και 
επειδή δεν υπόκειται σε κούραση, 
λάθη, συναισθήµατα, αφηρηµάδες 
ή ανθρώπινες αδυναµίες, κατάφερε 
τελικά να νικήσει.

τον επιλεκτικό υπολογισµό των πιο 
εύλογων, και συχνότερα εµφανιζό-

µενων συµµεταβολών.

Η υψηλή αποτελεσµατικότητα της ανθρώπινης ευφυίας οφείλε-
ται στο γεγονός ότι: η µεν σκέψη διαθέτει πλαστικότητα (brain 
plasticity), το δε όργανό της, η γλώσσα, διαθέτει ευλυγισία, 
πλούτο και υψηλή ευαισθησία, ώστε να αποδίδει µε επάρκεια 
τις εκφραστικές ανάγκες της σκέψης.

«Π»: Είναι στη φύση του ανθρώπου να µαθαίνει από τα λάθη του;

κ. Α. Π.: Ευτυχώς ναι, είναι και στη 
φύση µας να µαθαίνουµε από τα λάθη 
µας και να µη τα επαναλαµβάνουµε.  
Σας αναφέρω ένα σύγχρονο παράδειγ-
µα, τη διαλεύκανση των αιτίων της 
έκρηξης του διαστηµικού λεωφορείου 
Challenger, επί προεδρίας Ρέηγκαν. Η 
αµερικανική κυβέρνηση ανέθεσε σε 
εµπειρογνώµονα τη διερεύνηση των 
αιτίων της καταστροφής, λίγα δευτε-
ρόλεπτα µετά την εκτόξευσή του από 
το ακρωτήριο Κανάβεραλ.

Πώς εργάσθηκε ο εµπειρογνώµο-
νας αυτός; Κατ’ αρχήν, στηρίχθηκε 
στη σωκρατική µαιευτική µέθοδο, 
ώστε να εκµαιεύσει σταδιακά και µε-

θοδικά όλα τα απαραίτητα στοιχεία, 
από όλους τους εµπλεκόµενους φο-
ρείς, από τις κατασκευαστικές εταιρίες 
ως τους υπεύθυνους ασφαλείας κλπ. 
Όπως όλοι καταλαβαίνουµε, ο κάθε 
φορέας επεδίωκε «να βγει λάδι», όπως 
λέµε στα ελληνικά, δηλαδή να αναδυ-
θεί like a smelling rose, όπως λένε οι 
Αµερικανοί. Η ανθρώπινη φύση είναι 
παντού η ίδια: δεν φταίω εγώ, ψάξτε 
αλλού τον ένοχο. Και αφού ολοκλήρω-
σε τη συλλογή των στοιχείων, άρχισε 
να συλλαµβάνει νοητικά, και να δια-
τυπώνει γλωσσικά, όλες τις πιθανές, 
αλλά και απίθανες, υποθέσεις εργασί-
ας, που θα µπορούσαν να οδηγήσουν 

στο ανθρώπινο λάθος (human error), 
το οποίο αναµφισβήτητα συνέβη, µε 
αποτέλεσµα την έκρηξη στον αέρα. 
Η σωκρατική µαιευτική από τη µια 
πλευρά, και η αριστοτελική επαγωγή 
από την άλλη, είναι τα κλειδιά αυτής 
της νοητικής εργασίας. Η πτώση του 
Challenger αποδεικνύει, ακόµη µια 
φορά, ότι το ανθρώπινο γένος δεν 
µπορεί να αποφύγει τις νοητικές πα-
γίδες. Είναι στη φύση µας να κάνουµε 
νοητικά λάθη, ωστόσο, ευτυχώς, είναι 
εξίσου στη φύση µας το να µαθαίνου-
µε από αυτά, αι κάνοντας χρήση του 
αυτεξουσίου µας,µπορούµε να µην τα 
επαναλαµβάνουµε.

Επιµέλεια

Όλγα Βγόντζα
Φοιτ. Ψυχολογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών
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Η έκδοση ενός τριµηνιαίου περιοδικού, όπως η Παρεµβολή, δύσκολα µπορεί να παρακολουθήσει την επικαιρό-
τητα που τρέχει σα το νερό. Όταν όµως  συµβαίνουν κάποια γεγονότα που αποτελούν σταθµούς στην έντυπη ζωή 
της Χριστιανικής Φοιτητικής Ένωσης, δε µπορείς να τα προσπεράσεις. Η συνείδησή σου φωνάζει και οι φίλοι του 
περιοδικού και της Χ.Φ.Ε. αναµένουν! Έτσι έγινε και τώρα. Ο προγραµµατισµός των αφιερωµάτων ανατράπηκε από 
δύο σηµαντικά γεγονότα.

Πρώτος σταθµός η φετινή έναρξη εργασιών της Χ.Φ.Ε. για το νέο ακαδηµαϊκό έτος που ήταν αφιερωµένη στη 
συµπλήρωση 80 χρόνων ζωής και δράσης της Ένωσής µας. Η ανταπόκριση υπήρξε συγκινητική. Παλαιοί και νέοι 
φίλοι και µέλη συνέρευσαν στο κτίριο του «Αποστόλου Παύλου», στην οδό Καρύτση για να ξανασµίξουν, να ιδωθούν, 
να θυµηθούν, να µιλήσουν, να σφίξουν τα χέρια και τις αγκαλιές, να δακρύσουν… Μια χαρµόσυνη και ενθουσιάδης 
όσµωση όλων των γενεών· από τους 90χρονους µέχρι τους σηµερινούς 18χρονους, πολλοί ήταν εκεί! Κατόπιν αιτήµατος 
όλων αυτών αλλά και µελών και φίλων που δε µπόρεσαν να είναι, δηµοσιεύουµε ένα µικρό ρεπορτάζ της εκδήλωσης.

Ωστόσο, κάποιος έλειπε από αυτή την πανήγυρη. Ο επί χρόνια Υπεύθυνος της Χριστιανικής Φοιτητικής Ένωσης, κ. 
Ιωάννης Ζαρταλούδης ευρισκόµενος στο νοσοκοµείο έδινε τη δική του µάχη. Λίγες µέρες αργότερα αναχώρησε για 
την ουράνια πατρίδα αφήνοντάς µας σηµαντικές παρακαταθήκες ζωής. Ζήσαµε το όραµά του για τον επανευαγγελισµό 
των φοιτητών και κρατάµε, κυρίως, τον τρόπο του, το παράδειγµά του, τη φρεσκάδα του µυαλού του µέχρι την ύστατη 
ώρα και την αγάπη του για τον Χριστό. Στο νοσοκοµείο, µία µέρα πριν φύγει, φοιτητές του έδειξαν σε laptop φωτο-
γραφίες από την εκδήλωση για τα 80χρονα. Το χάρηκε πολύ! Ζητούσε να ζουµάρουν για να δει καλύτερα τα πρόσωπα 
που παρευρέθηκαν. «Τόσοι άνθρωποι… Πρέπει να αξιοποιηθούν όλοι. Πώς µπορεί να βοηθήσει καθένας απ’ αυτούς 
τη Χ.Φ.Ε.; Μµµ… Σκεφθείτε φίλοι!», είπε. Σ’ αυτόν τον σεµνό και αφοσιωµένο εργάτη, η Παρεµβολή, την οποία τόσο 
αγαπούσε, αφιερώνει λίγες σελίδες για να έχουµε ένα ακόµα απτό και οικείο παράδειγµα στον πνευµατικό µας αγώνα. 
Οι φωτογραφίες που δηµοσιεύουµε είναι από το φωτογραφικό του αρχείο, µια ακόµα πνευµατική παρακαταθήκη του 
στη Χριστιανική Φοιτητική Ένωση.

Να είναι αιωνία του η µνήµη. Νιώθουµε σίγουροι ότι εκεί που είναι, η πρεσβεία του θα είναι θερµή για τα νειάτα 
που τόσο αγαπούσε!

80 χρόνια σ' ένα πέλαγο αρµενίζει...
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Αρχές Σεπτέµβρη. Η πρώτη κα-
θιερωµένη Ολοµέλεια του ∆.Σ. της 
Χ.Φ.Ε. πραγµατοποιείται στον 5ο 
όροφο, του κτηρίου της οδού Κα-
ρύτση 14. Βασικό θέµα συζήτησης, 
η Εορτή Έναρξης των εργασιών 
της Χ.Φ.Ε. για το ακαδηµαϊκό έτος 
2013-2014. Ακούστηκαν προτάσεις 
πολλές... Υπήρξαν συµφωνίες και 
διαφωνίες... Τελικά καταλήξαµε η 
εορτή έναρξης να έχει αφιέρωµα 
στα 80 χρόνια ζωής, µαρτυρίας 
και δράσης της Χ.Φ.Ε. Και πώς θα 
γιορτάσουµε ένα τέτοιο σηµαντικό 
γεγονός για τη Χ.Φ.Ε.; «Θα επανα-
παυθούµε πάλι στα τετριµµένα; Θα 
κάνουµε µία από τα ίδια;». Ερωτή-
µατα που κυρίως τέθηκαν από τον 
κ. Γιάννη Ζαρταλούδη.

Αναζητώντας τον στόχο της εκ-
δήλωσης καταλήξαµε πως θα θέλα-
µε ο λόγος να δοθεί στους πρωτα-
γωνιστές αυτής της ογδοντάχρονης 
πορείας. Θέλαµε να ζήσουµε στιγ-
µές, µέσα από τη µατιά των πρωτα-
γωνιστών, των ίδιων των φοιτητών 
που ένωσαν τα βήµατά τους σε αυ-
τή την ογδοντάχρονη πορεία. Έτσι 
σκεφτήκαµε να πάρει τον λόγο ένας 

χ φ ί τ η ς 
από κάθε 
δεκαετία. 
Οκτώ άν-
θ ρ ω π ο ι 
που θα 
µας έλε-
γαν κάτι 
µ ι κ ρ ό 
που τους 
σηµάδε-
ψε ,  θα 
µ ο ι ρ ά -
ζ ο ν τ α ν 
µαζί µας 
ένα γεγο-
νός που 
θα µας 
έκανε να 

ταξιδέψουµε χρόνια στην ιστορία... 
Ταξίδι µέσα από τα µάτια τους! 
Όπερ και εγένετο! Σάββατο 19 
Οκτωβρίου 2013· η µεγάλη µέρα 
έφτασε! Η αίθουσα του Απ. Παύ-
λου γέµισε κατάµεστα! Η γιορτή 
ξεκίνησε, µετά τον Αγιασµό. Πάνω 
στο πανί του προτζέκτορα έπαιζε η 
προβολή µε την ιστορία της Χ.Φ.Ε., 
κάτω στις θέσεις παρακολουθούσε 
την προβολή η ζωντανή ιστορία 
της Χ.Φ.Ε! Μάτια που έλαµπαν. 
Έλαµπαν από χαρά, από συγκίνη-
ση. Φίλοι αντάµωσαν ξανά, µετά 
από χρόνια! Η χορωδία πληµµύ-
ρισε την αίθουσα µε µελωδίες, µε 
λόγια που έχουν γράψει ιστορία: «Ο 
Χριστός Αρχηγός µας και στρατιώτες 
του εµείς, στη µεγάλη του κλήση δε θα 
λείψει κανείς!», «Με το τραγούδι και 
το γέλιο, µε τη λαχτάρα της ζωής και 
µε το θάρρος που µας δίνει η δύναµη 
της προσευχής...»

Στην αίθουσα ακούστηκε για 
πρώτη φορά ένα τραγούδι που 
έγραψε ειδικά για τα 80χρονα της 
Χ.Φ.Ε. ο κ. Αλέξανδρος Καραβάνης, 
παλαιός χφίτης και νυν εκδότης 
των εκδόσεων «Εν πλω»:

Ογδόντα χρόνια σε ένα πέλα-
γο αρµενίζει/και της αλήθειας 
Σου το φως  αποζητά/ ένα τα-
ξίδι στη ζωή µας συνεχίζει/ 
ογδόντα χρόνια για Εσένα να 
µιλά./ Ογδόντα χρόνια και το αίµα 
µας να βράζει/ σε αµφιθέατρα µε πίστη 
δυνατή/ στην αθεΐα να απαντά και να 
φωνάζει/ 

για µία νέα και αλλιώτικη ζωή!

Το όνοµά σου θα µε συνοδεύει/ σαν 
αεράκι σαν ένα µεγάλο ΝΑΙ!/ στη θύ-
µησή σου η ζωή µου θα γλυκαίνει/ 
και ‘γω θα λέω.... Ήµουν κάποτε στη 
Χ.Φ.Ε./ Με εξορµήσεις στις καρδιές 
των διψασµένων/ µε επισκέψεις στων 
παιδιών τις φυλακές/ µε πορείες και 
οµιλίες/ στις πρώτες θέσεις, στου αγώ-
να τις γραµµές./ Στης πρώτης νιότης τα 
ολόδροσά µας χρόνια/ ζήσαµε σχέσεις 
και φιλίες δυνατές/ µε τη µελέτη της 
Γραφής µες τους χειµώνες/ τα καλο-
καίρια σε υπαίθριες σκηνές.

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 8 ∆Ε-
ΚΑΕΤΙΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Η προβολή προσπάθησε να εστι-
άσει στα κορυφαία γεγονότα κάθε 
δεκαετίας. Στο τέλος κάθε δεκαετίας 
ακούγαµε και τον οµιλητή που µας 
εξιστορούσε κάποιο περιστατικό 
από τη δική του ζωή στη Χ.Φ.Ε. Την 
σειρά των µαρτυριών άνοιξε ο κ. 
Γεώργιος ∆αΐκος, µάς ταξίδεψε 
πίσω στο χρόνο. Οκτώ δεκαετίες 
σχεδόν πριν, τότε που ιδρύθηκε ο 
Ακαδηµαϊκός Κοινωνικός Σύνδε-
σµος (Α.Κ.Σ.) µε την παρότρυνση 
και την πνευµατική καθοδήγηση 
και στήριξη της Αδελφότητος Θε-
ολόγων «η ΖΩΗ». Στην τρίλεπτη 
µαρτυρία του, περιστατικά από τις 
πρώτες δράσεις του Α.Κ.Σ. στον Πα-
νεπιστηµιακό χώρο, τα χρόνια πριν 
και κατά τη διάρκεια της κατοχής. 

Το λόγο πήρε στη συνέχεια ο π. 
Ηλίας Μαστρογιαννόπουλος, ο 

ΣΤΙΓΜΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ
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οποίος επικεντρώθηκε στις δράσεις 
της Χ.Φ.Ε. τόσο στην κατοχή, όσο 
και στα µετα-κατοχικά χρόνια. Μάς 
µίλησε µε γλαφυρό τρόπο για «τα 
απογεύµατα που γινόταν ο Εσπε-
ρινός στο Καρύτση 14. Οι φοιτητές 
µαζεύονταν στη Χ.Φ.Ε. και ιδίως 
στη δύση του ηλίου όπου οι ακτίνες 
του ήλιου που έδυε έπεφταν στον 
καπνό από το λιβάνι, δηµιουργώ-
ντας µια ατµόσφαιρα µοναδική. 
«Κύριε των δυνάµεων...», «Μεθ’ ηµών 
ο Θεός», έψαλλαν οι φοιτητές. Ήταν 
κάτι πολύ συγκινητικό εδώ µέσα! 
Μαζί µε το θυµίαµα που ανέβαινε 
πάνω,  απέξω ακούγονταν οι µπό-
τες του εχθρού και µέσα ύµνος στο 
Θεό. Η Χ.Φ.Ε. τότε και τα µέλη της 
δώσαµε ώθηση στην πνευµατική 
κίνηση.»

Εν συνεχεία, στο βήµα ανέβηκε 
ο κ. Βασίλειος Κέκης του οποί-
ου η µαρτυρία ήταν σχετικά µε τη 
βοήθεια και στήριξη των φοιτη-
τών της Χ.Φ.Ε. στο µεγάλο σεισµό 
του 1955 στον Βόλο. Ξεκίνησε και 
τελείωσε µε τη φράση «Ό,τι είµαι 
σήµερα, το χρωστάω στη Χ.Φ.Ε.». 
Ακολούθησε η µαρτυρία της κα. 
Ευγενίας Αντωνοπούλου– Χα-
ραλαµποπούλου  η οποία τόνι-
σε πόσο δυνατές είναι οι φιλίες 
που σφυρηλατήθηκαν στη Χ.Φ.Ε., 
µάς µίλησε για τους Κύκλους, τις 
εξορµήσεις,  τις οµιλίες, τις κατα-
σκηνώσεις κι έκλεισε τη µαρτυρία 
της µε ένα «ευχαριστώ» και µε την 
ευχή «η Χ.Φ.Ε. να µεγαλουργεί και 
να δυναµώνει και να δίνει στους 
νέους ανθρώπους, τους φοιτητές 
και τις φοιτήτριες, τα εφόδια που 
χρειάζονται για να προχωρήσουν 
στη ζωή τους».

Ο κ. Μιχάλης Μυκονιάτης, 
στο βιντεοσκοπηµένο µήνυµά του, 
µάς µίλησε για την εµπειρία των 
εξορµήσεων στον ακριτικό Έβρο, 
για τη µεταφορά των φοιτητών µε 
στρατιωτικά αεροπλάνα αλλά και 
περιστατικά µε τους κατοίκους των 
περιοχών που επισκέφθηκαν. Ο π. 
Πέτρος Μαριάτος, στο βιντεο-
σκοπηµένο µήνυµά του, αναφέρ-
θηκε σε πρόσωπα που γνώρισε στη 

Χ.Φ.Ε. και 
επηρέασαν τη ζωή του. Αναφέρθη-
κε στο πρόσωπο του π. Ευσεβίου 
Βίττη, του Γεωργίου Παπαζάχου, 
του Νικολάου Τσελέντη. Μίλησε 
για τις φοιτητικές οµιλίες του νυν 
Αρχιεπίσκοπου Αµερικής Αµερι-
κής κ. ∆ηµητρίου Τρακατέλλη και 
εξέφρασε πόσο ανεξίτηλα σφράγισε 
τη µνήµη του η αναχώρηση του 
νυν Αρχιεπισκόπου Αλβανίας, κ. 
Αναστασίου Γιαννουλάτου για την 
Αφρική το 1963, όταν εκατοντάδες 
φοιτητές γονάτισαν στο τέλος της 
οµιλίας του για να προσευχηθούν 
για την πορεία του στην Ιεραποστο-
λή. Επεσήµανε στο τέλος της οµιλί-
ας του ότι το µεγαλύτερο ρόλο στην 
εδραίωση της πίστης του έπαιξε ο 
κ. Ευθύµιος (Στύλιος) επίσκοπος 
Αχελώου και µας µίλησε για την 
ενίσχυση της ιατρικής συντροφιάς 
των φοιτητών από τον κ. Γεώργιο 
∆αΐκο και τον οµαδάρχη του, κ. 
Χρήστο Γιανναρά, τονίζοντας πως 
δεν πρέπει να µένουµε στις δάφ-
νες µας και να επαναπαυόµαστε, 
αλλά να συνεχίσουµε τον αγώνα 
τον καλό, προς δόξα και εργασία 
των Εντολών Του.

Ο κ. Γρηγόρης Γκιλπάθης επε-
σήµανε µεταξύ άλλων ότι: «Ήταν 
πολλές οι οµιλίες που γινόντουσαν 
στον χώρο αυτό από τον κ. Γεώρ-
γιο Μελέτη και από τον αξέχαστο 
Άριστο Ασπιώτη για θέµατα που 
αφορούσαν τότε όλους τους φοιτη-
τές και τις φοιτήτριες. Μίλησα για 
τις εξορµήσεις στα Πανεπιστήµια. 
Θα ήθελα να σηµειώσω εδώ ότι οι 
εξορµήσεις στα Ανώτατα Εκπαιδευ-

τικά Ιδρύµατα γινόντουσαν την 
πρώτη µεταπολιτευτική περίοδο 
και όποιος είχε ζήσει µπορεί να 
καταλάβει, τότε και µόνο τότε, τι 
σηµαίνει να µπαίνεις στους χώρους 
αυτούς και να µιλάς και να συζητάς 
µε τους φοιτητές και τις φοιτήτριες 
περί Χριστιανικής Πίστεως και τις 
αρχές τους. Όλα αυτά έγιναν αφορ-
µή να ιδωθούµε , να ενδυναµωθού-
µε, να φτιάξουµε δυνατές φιλίες και 
σχέσεις, να σταθούµε όρθιοι, να πά-
ρουµε τα απαραίτητα εφόδια για τη 
ζωή που θα ακολουθούσε που ήταν 
η επαγγελµατική και οικογενειακή».

Στο περιοδικό της Χ.Φ.Ε. Παρεµ-
βολή, αναφέρθηκε ένας από τους 
εµπνευστές του, ο κ. Αλέξανδρος 
Καραβάνης: «Εγώ αν κάτι κρατώ 
από την Παρεµβολή, είναι το πώς 
γεννήθηκε. Είναι η αγάπη που 
είχαµε πάντα και καλλιεργούσε 
η Αδελφότητα στα χριστιανικά 
γράµµατα. Ο πατήρ Ηλίας µάς µί-
λαγε πάντα για τον Βερίτη, για τον 
Τσιριντάνη, πηγαίναµε σε εκείνον 
και µας διόρθωνε τα πρώτα µας 
κείµενα. Ήταν αυστηρός κριτής. 
Το περιοδικό δεν γεννήθηκε εύκο-
λα. ∆εν ήταν εύκολα τα πράγµατα 
τότε. Νοµίζω πρέπει να της ανα-
γνωρίσουµε το ανοιχτό πνεύµα 
της Αδελφότητας. Εµείς το ζήσαµε 
αυτό. Στην πρώτη µας συνάντηση 
µε τον τότε Προϊστάµενο, τον µακα-
ριστό π. Ανάργυρο Σταµατόπουλο 
όπου µας εξέθεσε τις ενστάσεις του 
και µετά µάς έδωσε την ευλογία του 
και είπε «προχωρήστε». Ποτέ δεν 
καπελωθήκαµε, κάναµε αυτό που 
θέλαµε µε την κατεύθυνση τη σω-
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στή, µε τη βοήθεια τη σωστή, και 
αυτό το πράγµα θεωρώ ότι είναι η 
επιτυχία της Παρεµβολής. Η Πα-
ρεµβολή υφίσταται σήµερα γιατί 
η κάθε γενιά, θέλω να πιστεύω και 
η σηµερινή, την θεωρούσε πάντο-
τε ένα δικό της πράγµα. Μία δική 
της υπόθεση, ένα δικό της παιδί, 
που είχε πολλές θυσίες, είχε πολλή 
κούραση και διακονία».

Η κα. Ολυµπία Νικολάου 
µοιράστηκε µαζί µας την εµπειρία 
της από την οργάνωση του τετρα-
ήµερου Παγκόσµιου Συνεδρίου 
µε θέµα του παγκόσµιου συνεδρί-
ου ορθόδοξης νεότητας µε θέµα: 
«Νέοι και Ιεραποστολή – Ευθύνη 
και Μαρτυρία» που είχε αφιέρω-
µα στους Αγίους Ιεραποστόλους 
Κύριλλο και Μεθόδιο και πραγµα-
τοποιήθηκε τον Μάιο του 1996 µε 
στόχο «να ακούσουµε πώς βιώνουν 
ορθόδοξοι άνθρωποι από όλον τον 
κόσµο, όπως από την Αφρική, την 
Αµερική. Την Γερµανία και τη Ρω-
σία, καθώς και πώς µπορούµε να 
βοηθήσουµε µέσω της Ιεραποστο-
λής». Ο κ. Τάκης ∆ηµόπουλος 
µάς µίλησε για το διήµερο Πα-
νελλήνιο Συνέδριο της Χ.Φ.Ε. που 
πραγµατοποιήθηκε το 2002 µε 
τίτλο: «Νέοι και Εκκλησία: Υπάρχει 
σηµείο επαφής;» «∆ουλέψαµε για 
αυτό το συνέδριο µε επαγγελµα-
τικό τρόπο και µε θετικότητα, 100 
φοιτητές της Χ.Φ.Ε. ασταµάτητα για 
µήνες.» Σηµείωσε χαρακτηριστι-
κά αναφέροντας περιστατικά από 
τις προετοιµασίες! «Από κείνη την 

ηµέρα πραγµατικά θεώρησα ότι 
το συνέδριο αυτό θα το κάλυπτε ο 
Θεός, καθώς όλα τα προβλήµατα 
λύνονταν µε τρόπο «µαγικό». 

Για την εκποµπή της Χ.Φ.Ε. στον 
ραδιοφωνικό σταθµό της Πειρα-
ϊκής Εκκλησίας, τις «Ραδιοκατα-
γραφές», µάς µίλησε ο κ. Φίλιπ-
πος ∆ογάνης. Μάς θύµισε πως 
ο ενθουσιασµός της έκδοσης του 
περιοδικού της Χ.Φ.Ε. Παρεµβολή 
είχε σαν αποτέλεσµα να προκύψει 
και µία εκποµπή που ονοµαζόταν 
τότε Παρεµβολή στα γεγονότα» και 
ήταν η συντροφιά της Παρεµβο-
λής που την ετοίµαζε: «Μαζί µε το 
ξεκίνηµα του ραδιοφωνικού σταθ-
µού της Πειραϊκής Εκκλησίας, το 
1989 ξεκίνησε και η εκποµπή της 
Χ.Φ.Ε..Το ραδιόφωνο είναι ένα 
πολύ αποτελεσµατικό µέσο, µπο-
ρούµε να πούµε ότι µεταδίδεται 
εδώ στην Αθήνα, µεταδίδεται από 
αναµετάδοση σε διάφορες περιοχές 
της Ελλάδας, µέσω δορυφόρου σε 
άλλα µέρη και µέσω internet πα-
ντού στον κόσµο», είπε υπογραµ-
µίζοντας την ευθύνη που έχει η 
Χ.Φ.Ε. γι’ αυτή τη δυνατότητα που 
της προσφέρει η Ι. Μ. Πειραιώς. Η 
κα. Αγγελική Τσιάπρα έδωσε τη 
δική της µαρτυρία για το έργο των 
Κύκλων µελέτης της Αγ. Γραφής, για 
την βάση καταρτισµού των µελών 
της Χ.Φ.Ε. που κάνει στη συνέχεια 
πραγµατικότητα το µήνυµα του 
«Ευαγγελίζεσθαι».

Πέρα από τις αναµνήσεις και τα 
περιστατικά, υπήρξε διάθεση αυ-

τοκριτικής. Η Χ.Φ.Ε. διανύει 
πια την 9η δεκαετία της 
ζωής της... Τον λόγο πήρε 
ο κ. Γεώργιος Βλαχό-
πουλος, καλεσµένος που 
ήρθε ειδικά από την Γερ-
µανία για την εκδήλωση της 
Χ.Φ.Ε. κατόπιν παράκλησης 
του κ. Γιάννη Ζαρταλούδη. 
Στις επόµενες σελίδες του 
παρόντος τεύχους, δηµο-
σιεύουµε ολόκληρο το µήνυµά 
του, καθώς αφορά στο µέλλον της 
Χ.Φ.Ε. και προσφέρεται για γόνιµη 
αυτοκριτική και προβληµατισµό.

Πολλές σηµαντικές προσωπι-
κότητες τίµησαν µε την παρουσία 
τους τον εορτασµό των ογδόντα 
χρόνων της Χ.Φ.Ε. Ανάµεσά τους 
ο κ. Κωνσταντίνος Γκιάλας –αδελ-
φός του Γ. Βερίτη- την παρουσία 
του οποίου τόνισε ιδιαίτερα ο π. 
Ηλίας Μαστρογιαννόπουλος, ο κ. 
Νικόλαος Βασιλειάδης, ο οποίος 
εκπροσώπησε µαζί µε τον π. Μάρ-
κο Τζανακάκη την Αδελφότητα 
Θεολόγων «ο Σωτήρ», αλλά και πολ-
λά µέλη παλαιοτέρων διοικητικών 
συµβουλίων της ΧΦΕ που σήµερα 
είναι επιφανείς στους τοµείς τους.

Βιντεοσκοπηµένα µηνύµατα µε 
ευχές µάς έδωσαν ο Σεβασµιώτα-
τος Αρχιεπίσκοπος Αµερικής, κ. 
∆ηµήτριος (βλ. Παρεµβολή τ. 100, 
σ. 4) και ο Μακαριώτατος Αρχι-
επίσκοπος Αθηνών και πάσης 
Ελλάδος κ. Ιερώνυµος ο οποίος 
είπε χαρακτηριστικά: «Με χαρά σάς 
δέχοµαι εδώ στην Αρχιεπισκοπή 
στο γραφείο µου και νιώθω εγώ µε-
γαλύτερη χαρά για την αναγγελία 
που µού δίνετε ότι συµπληρώνει 
η Χ.Φ.Ε., 80 χρόνια από τότε που 
άρχισε να λειτουργεί. Όλα αυτά µε 
κάνουν να γυρίζω νοσταλγικά στα 
νεανικά χρόνια, τα φοιτητικά χρό-
νια τα οποία είναι στενότατα συν-
δεδεµένα µε τη Χ.Φ.Ε.. Όταν ήρθα 
φοιτητής στην Αθήνα έµεινα στο 
οικοτροφείο που ήταν στην Τσόχα 
και Βουρνάζου και ήταν ένα από 
τα ωραιότερα κοµµάτια της ζωής 
µου. Εκεί στρέφω τις σκέψεις µου 
µε νοσταλγία, θυµάµαι τους ανθρώ-

τοκριτικής. Η Χ.Φ.Ε. διανύει 
πια την 9η δεκαετία της 
ζωής της... Τον λόγο πήρε 

κ. Γεώργιος Βλαχό-
, καλεσµένος που 

ήρθε ειδικά από την Γερ-
µανία για την εκδήλωση της 
Χ.Φ.Ε. κατόπιν παράκλησης 
του κ. Γιάννη Ζαρταλούδη. 
Στις επόµενες σελίδες του 
παρόντος τεύχους, δηµο-
σιεύουµε ολόκληρο το µήνυµά 

80
ΧΡΟΝΙΑ

9



80
ΧΡΟΝΙΑ

πους που µάς  διακόνησαν, µάς 
υπηρέτησαν, θυµάµαι τους φίλους 
µου, τις φιλίες που δηµιουργήθη-
καν εκεί και συνεχίζονται εν πολ-
λοίς να υπάρχουν και σήµερα και 
εκφράζω την ευγνωµοσύνη µου, 
µε την ευκαιρία που µού δίνεται 
αυτή τη στιγµή προς όλους αυτούς 
τους ανθρώπους οι οποίοι µάς εξυ-
πηρέτησαν. Αλλά το Οικοτροφείο 
ήταν στενότατα συνδεδεµένο µε τη 
Χ.Φ.Ε. που είχε τότε κέντρο το Ακα-
δηµίας 45. Ήταν ένας χώρος που 
έµοιαζε µε µελίσσι. Χιλιάδες παιδιά 
έµπαιναν και έβγαιναν, συναντή-
σεις, ωραία συνθήµατα, εκδροµές, 
βάσεις για τη ζωή µας χρήσιµες, 
αλλά και αγώνες. 

Τότε ήταν ο αγώνας για τη δι-
καίωση του κυπριακού θέµατος. Η 
Χ.Φ.Ε. τότε, τα παιδιά, έδωσαν τη 
µάχη τους µε πίστη και µε θυσία, µε 

συµµετοχή ουσιαστική. Όλα αυτά 
λοιπόν τώρα µε την παρουσία σας 
έρχονται στο µυαλό µου  και τα νο-
σταλγώ και τους ευχαριστώ όλους 
αυτούς που βρέθηκαν πλάι µου και 
έγιναν φίλοι µου, έγιναν ευεργέτες 
µου, έγιναν καθοδηγητές µου, τους 
ευχαριστώ πάρα πολύ και θα ήθελα 
να ευχηθώ µέσα από την καρδιά 
µου και σε εσάς να έχετε τα ίδια 
βιώµατα και όταν µεγαλώσετε και  
φτάσετε στην ηλικία µου να νοσταλ-
γείτε αυτά τα χρόνια τα όµορφα. Ευ-
χή λοιπόν, ο Θεός να ευλογήσει 
ώστε αυτή η προσπάθεια που 
γίνεται µέσα σε αυτό τον χώρο 
τον φοιτητικό να συνεχιστεί 
για το καλό των νέων µας, της 
πατρίδας µας, των οικογενειών 
όλων που διέρχονται κρίση αυ-
τό τον καιρό. Να είστε καλά. Ο 
Χριστός να είναι µαζί σας.»

Με την παρουσία του λάµπρυνε 
την εκδήλωσή µας ο Μακαριώτα-
τος Αρχιεπίσκοπος Τιράνων και 
Πάσης Αλβανίας, κ. Αναστάσιος, 
ο οποίος µε µεστό, γλαφυρό λόγο 
έκλεισε αυτή την όµορφη εκδή-
λωση. ∆ηµοσιεύουµε στη σελ. 11 
το µήνυµά του και στη σελ. 49 το 
ίδιο σε αγγλική απόδοση, καθώς 
µας ζητήθηκε από αναγνώστες του 
εξωτερικού. 

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
Συγκινητικές ήταν και οι επιστο-

λές που λάβαµε! Ο Σεβασµιώτατος 
Μητροπολίτης Φθιώτιδος, κ. Νι-
κόλαος, µάς ευχήθηκε «δύναµιν 
και επιτυχίαν εις τους πνευµατι-
κούς στόχους σας προς οικοδοµήν 
υµών των ιδίων και δια την µαρτυ-
ρίαν του Χριστού». 

Ο Σεβασµιώτατος Μητροπολί-
της Σταγών και Μετεώρων, κ. 

Σεραφείµ, µέσα από την επιστολή 
του, αναφέρθηκε στα χρόνια του, 
όταν ως φοιτητής διακόνησε στη 
Χ.Φ.Ε. «Το έργο της έχει καταγρα-
φεί µε θαυµασµό στο φοιτητικό 
κίνηµα στα 80 αυτά χρόνια και 
ήτο ένα πνευµατικό «ανάχωµα» 
στις καταλυτικές προσπάθειες της 
αθεΐας και του υλισµού στη µετα-
πολεµικήν περίοδον. Όλοι µας και 
η Εκκλησία µας σάς αισθανόµεθα 
καλούς αγωνιστές και φορείς του 
γνήσιου ορθόδοξου φρονήµατος. 
Αγωνισθείτε µε βαθειά πίστη στον 
Αµπελώνα του Κυρίου µας και δώ-
στε τον καλόν εαυτόν σας µε την 
ενάρετη ζωή σας».

Ο Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης 
Μαρωνείας και Κοµοτηνής, κ. 
Παντελεήµων, µάς ευχήθηκε 
«Επικαλούµενος πάσαν από Θεού 
ευλογίαν εύχοµαι απρόσκοπτον συ-

νέχισιν της προσφοράς σας δια την 
εν Χριστώ µόρφωσιν και προκοπήν 
των νέων της Πατρίδος µας».

Ο Σεβασµιώτατος Μητροπολί-
της Λαρίσης, κ. Ιγνάτιος, µέσα 
από την επιστολή του, συνεχάρη 
τη Χ.Φ.Ε. για το έργο της.

Ο Σεβασµιώτατος Μητροπολί-
της Καισαριανής, Βύρωνος και 
Υµηττού, κ. ∆ανιήλ,  ευχήθηκε 
«να συνεχίσετε την παρουσία και 
µαρτυρία σας και ο Κύριος ο Θεός 
µας να ευλογεί εσάς και τα µέλη 
της Eνώσεώς σας εν πάση ευλο-
γία».

Ο Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης 
Χίου Ψαρρών και Οινουσών κ. 
Μάρκος, του οποία τη φιλοξενία 
απολαµβάνουµε κάθε καλοκαίρι 
στις κατασκηνώσεις µας στο αγιο-
νήσι του Αιγαίου, στην Χίο, στην 
εγκάρδια επιστολή του αναφέρει 

χαρακτηριστηκά: «Το εφετινόν 
σύνθηµα σας, «Τα πάντα και εν 
πάσι Χριστός» µας υπενθυµίζει 
ότι κάθε πιστός πρέπει να γνωρί-
ζει ότι εις την ζωή του όλα νοη-
µατοδοτούνται από τον Χριστόν. 
[...] Συγχαίροντας πάντας υµάς, 
ευχόµεθα ολοψύχως την πλήρη 
ευόδωσιν των εργασιών της υµετέ-
ρας εκδηλώσεως, µε πλούσιον τον 
φωτισµόν και δαψιλή την ευλογίαν 
της Χάριτος του Χριστού.»

Ο Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης 
Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπό-
λεως, κ. Αθηναγόρας, µάς παρο-
τρύνει «να δίνετε πάντοτε «µε το 
τραγούδι και το γέλιο….»την δική 
σας καλή µαρτυρία προς τον τα-
ραγµένο κόσµο µας, που τόσο πολύ 
το έχει ανάγκη».

Ο Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης 
Νέας Σµύρνης κ. Συµεών, µέλος 

Πάνω στο πανί του προτζέκτορα έπαιζε η προβολή µε την ιστορία 
της Χ.Φ.Ε., κάτω στις θέσεις παρακολουθούσε την προβολή η ζω-
ντανή ιστορία της Χ.Φ.Ε! Μάτια που έλαµπαν. Έλαµπαν από χαρά, 
από συγκίνηση. Φίλοι αντάµωσαν ξανά, µετά από χρόνια!
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της Χ.Φ.Ε. 
την περίοδο 1963-67, µάς εύχεται: 
«Από τα βάθη της καρδιάς µου εύ-
χοµαι ο Κύριος Ιησούς να ευλογεί 
τη Ένωση και να ενισχύει όλους 
σας, όλα τα µέλη, στον αγώνα τόσο 
του προσωπικού αγιασµού όσο και 
της Χριστιανικής µαρτυρίας στους 
χώρους της Ανώτατης Εκπαίδευ-
σης, προσπάθεια ιερή και ταυτό-
χρονα δύσκολη όσο ποτέ άλλοτε.»

Ο Σεβασµιώτατος Μητροπολί-
της ∆ράµας, κ. Παύλος, γράφει 
χαρακτηριστικά «Συγχαίρων υµάς 
ολοψύχως τόσον διά την διοργάνω-
σιν της ανωτέρω εκδηλώσεως όσον 
και δια την συµπλήρωσιν 80 ετών 
ζωής και δράσεως της Χριστιανι-
κής Φοιτητικής Ενώσεως, δέοµαι 
του Κυρίου µας όπως σάς χαρίζει 
κάθε ευλογίαν, δαψιλώς δε να σάς 
ενισχύει εις το έργον σας».

Ο Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης 
Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, κ. 
Αµβρόσιος µέσα από την επιστολή 
του εκφράζει  «τα θερµά ηµών συγ-
χαρητήρια διά την µακρόχρονιον 
πνευµατικήν δράσιν της Χ.Φ.Ε και 
την προσφοράν της όχι µόνον εις 
τα εκάστοτε µέλη της, αλλά και εις 
την Ελληνικήν κοινωνίαν γενικώτε-
ρον. Είναι γνωστόν ότι τα µέλη της 
αποτελούσιν εις την πλειοψηφίαν 
τα υγιή στελέχη εις διαφόρους το-
µείς της Εκκλησίας και Πολιτείας».

Η Πνευµατική Εστία Χίου 
«Αλέξανδρος Γκιάλας» που τα 
τελευταία χρόνια  στις κατασκη-
νώσεις µας στην Χίο, µάς στέργει 
µε την αβραµιαία φιλοξενία της µέ-

σω του ∆.Σ. της, µε 
θερµή επιστολή που µάς συγκίνησε 
υπογραµµίζει: «Η επέτειος των 80 
χρόνων του Ακαδηµαϊκού Κοινω-
νικού Συνδέσµου και της Χριστια-
νικής Φοιτητικής Ενώσεως φέρνει 
στη µνήµη µας τη φωτεινή παρου-
σία των καθοδηγητικών µορφών 
του π. Σεραφείµ, του Αλέκου Γκιά-
λα και του Αλέξανδρου Τσιριντάνη 
και ακόµα τις εκατοντάδες εκείνες 
των φοιτητών που ξεκίνησαν από 
την ΧΦΕ, ανεδείχθησαν εξέχουσες 
προσωπικότητες και υπηρέτησαν 
δηµιουργικά την Κοινωνία και το 
Έθνος.  Ευχόµεθα, µε τη βοήθεια 
του Θεού, η Χριστιανική Φοιτητι-
κή Ένωση να συνεχίσει Α Κ Μ Α Ι 
Α την πορεία της ξεπερνώντας τα 
150 χρόνια δράσης! Σ’ αυτές τις 
αποκαλυπτικές εποχές στο χειµα-
ζόµενο νέο των ηµερών µας χρε-
ωστούµε να του προσφέρουµε το 
µήνυµα γνωριµίας µε τον Ιησού». Ο 
κ. Κωνσταντίνος Γκιάλας, αδελ-
φός του Γ. Βερίτη, µε συγκίνηση 
γράφει χαρακτηριστικά: «Θα ήθε-
λα να σας εκφράσω  τα θερµά µου 
συγχαρητήρια τόσο εµένα όσο και 
της οικογένειάς µου για την ωραία 
εκδήλωση που οργανώσατε για να 
γιορτάσετε τη συµπλήρωση 80 
ετών από την ίδρυση της Ενώσεως 
σας. Είναι πράγµατι µία σηµαντική 
επέτειος που, στους µεν παλαιότε-
ρους ζωντανεύει µνήµες ωραίων 
αγωνιστικών ηµερών, στους δε νε-
ότερους παραδίδει παραδείγµατα 
άξια προς µίµηση.Εύχοµαι ο καλός 
Θεός να σας δίνει δύναµη για να 

συνεχίσετε τον ωραίο αγώνα 
που επιτελείτε.»

Από την Ι. Μονή «Μή-
τηρ του Ηγαπηµένου» 
οι µοναχές Φιλοθέη, Σα-
λώµη και Ηλιανή, παλαιό-
τερα µέλη της Χ.Φ.Ε. και τώρα  
«συνοδοιπόροι εν Κυρίω» σε 
επιστολή τους αναφέρουν:  
«Με την πρόσκληση για 
τη εκδήλωση των 80 χρό-
νων της Χ.Φ.Ε., η σκέψη µας 
γύρισε πολλά χρόνια πίσω, τότε που 
βρισκόµαστε στη δική σας θέση. Ευ-
γνωµονούµε το Θεό που δηµιούρ-
γησε τις κατάλληλες περιστάσεις 
για να βρεθούµε στον ευλογηµένο 
χώρο της Χ.Φ.Ε. Ευγνωµονούµε κι 
όσους θυσιαστικά προσέφεραν την 
αγάπη τους, τις γνώσεις τους, τον 
εαυτό τους, για να µας συνδέσουν 
µε τον Θεό της Αγάπης. Μάς συνα-
ναστράφηκαν µε κατανόηση στις 
αδυναµίες µας, µε υποµονή στις 
νεανικές µας δυσκολίες , µε αγάπη 
σε όλα. Τους ευχαριστούµε. Σε σάς 
που συνδέσατε τη φοιτητική σας 
ζωή µε τη Χ.Φ.Ε., ευχόµαστε τα 4 
ή 6 χρόνια των σπουδών σας, που 
θα προστεθούν στα 80 χρόνια της, 
να γίνουν για τον καθένα και την 
καθεµία σας σταθµός για συνεχή 
αγώνα και ανοδική πορεία προς τον 
ουρανό και συγχρόνως για προσφο-
ρά στους αδελφούς του Χριστού συ-
νανθρώπους µας.   Συγχαρητήρια 
για την εκδήλωση σας». 

Τηλεφωνικές ευχές δεχθήκαµε 
από τον Σεβασµιώτατο Μητροπο-
λίτη Μονεµβασίας και  Σπάρτης, 
κ. Ευστάθιο, καθώς και από τον 
Σεβασµιώτατο Μητροπολίτη Κα-
στορίας, κ. Σεραφείµ.πιµέλ

Επιµέλεια
εια:

Αγγελική Καλκάνη
Τελειόφ. Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών & Μηχανικών 
Υπολογιστών ΕΜΠ

Μόνικα Παππά
Τελειόφ. Πολιτικών Μηχανικών 

ΕΜΠ
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Η δική µου εµπει-
ρία στο περιβάλλον αυτό ξεκινάει σε 
µια εποχή πολύ δύσκολη· Κατοχή. 
Γερµανική, ιταλική. Φόβος. Πού 
µπορούµε να βρούµε ελευθερία και 
αγάπη; Προτάσεις πολλές! Μια ολό-
κληρη οµάδα της δικής µου γενιάς 
στράφηκε σε άλλη αναζήτηση προς 
τα αριστερά. Εµείς, είπαµε Ναι! Ελευ-
θερία και αγάπη! Ο Χριστός τα προ-
σφέρει αυτά. Από εκείνη λοιπόν την 
εποχή ήµουν σ’ αυτό το περιβάλλον, 
το ευλογηµένο περιβάλλον µέχρι το 
1963, όταν έφευγα από την Ελλάδα.

Πρέπει να πω ότι όταν σκέπτοµαι 
Χ.Φ.Ε έρχονται µέσα µου τέσσερις 
βασικές φράσεις:

Μαθητεία. Αναζήτηση του Απο-
λύτου, που ‘ναι ο Θεός, καλλιέργεια 
πνευµατική.

∆εύτερον Φιλία. πραγµατική αλ-
ληλεγγύη. Χρόνια τώρα αισθάνοµαι 

τ ο υ ς 
ανθρώπους που γνώρισα αυτή την 
περίοδο όχι απλώς σαν µια ανάµνη-
ση αλλά σαν µια αδιάκοπη παρουσία 
αγάπης, προσευχής και στηριγµού. 
Φιλία λοιπόν. 

Το τρίτο ήταν όµως το «Μαρτυ-
ρία» ότι δεν στεκόµαστε µόνο στον 
εαυτό µας, αλλά προσπαθούσαµε 
να δώσουµε τη Μαρτυρία σε νέα 
σύνορα. Θυµάµαι µε συγκίνηση, 
το είδαµε προηγουµένως -δεν την 
είχα αυτή την φωτογραφία!- η τελευ-
ταία περίοδος όταν ήµουν αρχηγός 
στην κατασκήνωση της Χ.Φ.Ε, ήταν 
όταν πήγαµε στις Πρέσπες. Τότε για 
πρώτη φορά είχα ατενίσει το χώρο 
που ήταν φυλακισµένος στην αθεΐα 
και στην απιστία. Λεγόταν Αλβανία. 
Ποτέ δεν είχα σκεφτεί ότι κάποια 
µέρα ο Θεός θα µε οδηγούσε εκεί. 
Οι δικές µου προοπτικές ήταν για 
Αφρική, αλλά είναι σηµαντικό να 
είµαστε ελεύθεροι από τις δικές µας 
τις αποφάσεις και προτιµήσεις και 

να υπακούµε στο παράδοξο θέληµα 
του Θεού. 

Τέταρτο διακονία σε ένα κόσµο 
τόσο πονεµένο, ο οποίος εξακολουθεί 
και σήµερα να είναι πονεµένος και 
απελπισµένος. Λοιπόν καλά µου παι-
διά, µην µείνουµε κλεισµένοι στον 
εαυτό µας! Εκείνο που µ’ έχει µάθει 
η ζωή είναι πως ό,τι κλείνεται στον 
εαυτό του, πεθαίνει, µαραίνεται. Είτε 
είναι άνθρωπος, είτε είναι σύλλογος, 
είτε είναι ενορία, είτε είναι επισκοπή 
είτε είναι αν θέλετε τοπική εκκλη-
σία. Μόνο όταν προσφέρεται κανείς 
βρίσκει τον εαυτό του. Αυτή η προ-
σφορά ήταν πάντα χαρακτηριστικό 
της Χ.Φ.Ε, προσφορά ανιδιοτελής. 
Ακτινοβολούσε αυτό το οποίο ζούµε. 
Και επειδή ξέρω ότι αυτός είναι ένας 
µεγάλος πειρασµός, θα ήθελα µε µια 
εικόνα να το τονίσω πιο πολύ. 

Στην Παλαιστίνη υπάρχουν δυο 
µεγάλες λίµνες, η µια λέγεται Γεννη-
σαρέτ και η άλλη Νεκρά Θάλασσα. 
Έχουν ένα κοινό στοιχείο· και οι δυο 
δέχονται τα νερά του ποταµού Ιορδά-

"Μόνο όταν 
προσφέρεται 
κανείς βρίσκει 
τον εαυτό του"

Χαιρετισµός Αρχιεπισκόπου Τιράνων και Πάσης 

Αλβανίας, κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ στον εορτασµό για την 

συµπλήρωση 80  χρόνων της Χ.Φ.Ε 

12



80
ΧΡΟΝΙΑ

νη. Με µια βασική διαφορά· η Γεν-
νησαρέτ τ’ αφήνει και φεύγουν και 
κυλάνε προς τους κάµπους. Η Νεκρά 
θάλασσα τα κρατά όλα για τον εαυτό 
της. Όταν πάτε εκεί και τολµήσετε να 
ακουµπήσετε αυτό το νερό είναι όλο 

πίκρα. Πολύ συχνά σκέφτοµαι αυ-
τές τις εικόνες. Υπάρχουν άνθρωποι 
που δέχονται τις ευλογίες του Θεού 
και ασχολούνται µόνο µε τον εαυτό 
τους, σαν τη Νεκρά θάλασσα. Και 
σκέπτοµαι τη Γεννησαρέτ που δέ-
χεται τα νερά του Ιορδάνου και τα 
αφήνει και κυλούν κάτω. Ο Χριστός 
κήρυξε, έκανε τα θαύµατά του, και 
κάλεσε τους Αποστόλους όχι από τη 
Νεκρά Θάλασσα, αλλά από τη λίµνη 
Γεννησαρέτ. 

Υπάρχει µια µεγάλη ευχή που θα 
‘θελα να δώσω. Κι επειδή τα δικά 
µου τα λόγια είναι φτωχά, καταφεύ-
γω στα λόγια του Παύλου. Πάντα και 

πάσι Χριστός! Αν υπάρχει κάτι που 
προσδιορίζει αυτόν τον τόπο µε όλες 
τις κριτικές και τις αθλιότητες που 

έχουν λεχθεί, είναι ότι σ’ αυτόν τον 
τόπο οι άνθρωποι πήραν στα σοβα-
ρά τον Χριστό. Εκείνο που ζητείται 
από όλους µας είναι µια αδιάκοπη 
ανανέωση των αναµνήσεων, της ευ-
χαριστίας και του αγώνος µας. «Του 

γνώναι Αυτόν» και την δύναµιν της 
Αναστάσεως Αυτού «Συµµορφούµε-
νοι τω θανάτω Αυτού». ∆εν µπορείς 
να γνωρίσεις τον Χριστό µόνο µε 
το µυαλό σου, δεν µπορείς να Τον 
εξηγήσεις απλώς αναλύοντας και 
κηρύττοντας. Πρέπει να γνωρίσεις 
την δύναµη της Αναστάσεως, ύστε-
ρα από τη συµµετοχή στο πάθος 
Του. Αυτή η συµµετοχή στο πάθος 
δεν είναι οµοιόµορφη. Είναι πόνος, 
αρρώστια, αδικίες, συκοφαντίες, ο 
θάνατος. Υπάρχει πάντα µια συµµε-
τοχή στο πάθος. Και επειδή κάποτε 
κι εγώ στη Χ.Φ.Ε ήµουν υπεύθυνος 
στις βιβλικές µελέτες, η δική µου η 

φτωχή ευχή συµπληρώνεται µε το 
εξής, που είναι από την επιστολή του 
Αποστόλου Παύλου προς Εφεσίους 

και µε το οποίο θα ‘θελα να 
τελειώσω. «Ινα δῷη ὑµῖν κατὰ 
τὸν πλοῦτον τῆς δόξης αὐτοῦ 
δυνάµει κραταιωθῆναι διὰ 
τοῦ Πνεύµατος αὐτοῦ εἰς τὸν 
ἔσω ἄνθρωπον, κατοικῆσαι τὸν 
Χριστὸν διὰ τῆς πίστεως ἐν ταῖς 
καρδίαις ὑµῶν, ἐν ἀγάπῃ ἐρρι-
ζωµένοι καὶ τεθεµελιωµένοι, 
ἵνα ἐξισχύσητε καταλαβέσθαι 
σὺν πᾶσι τοῖς ἁγίοις, τί τὸ πλάτος καὶ 
µῆκος καὶ βάθος καὶ ὕψος, γνῶναί τε τὴν 
ὑπερβάλλουσαν τῆς γνώσεως ἀγάπην 
τοῦ Χριστοῦ, ἵνα πληρωθῆτε εἰς πᾶν τὸ 
πλήρωµα τοῦ Θεοῦ. Τῷ δὲ δυναµένῳ 
ὑπὲρ πάντα ποιῆσαι ὑπερεκπερισσοῦ 
ὧν αἰτούµεθα ἢ νοοῦµεν, κατὰ τὴν 
δύναµιν τὴν ἐνεργουµένην ἐν ἡµῖν» 
(Εφεσ. γ’ 16-20). Αισθάνεται κανείς 
ότι ο Παύλος κατέχεται από αυτή την 

βεβαιότητα και πληµµυρίζει. Μιλάει 
για θεµελίωση, µιλάει για άνοιγµα, 
µιλάει για πλήρωµα. Το πλήρωµα της 
ζωής είναι ο Χριστός. Και δεν έρχεται 
από τις δικές µας προσπάθειες αλλά 
από την δύναµη την ενεργουµένη, η 
οποία έρχεται από Αυτόν. «αὐτῷ ἡ 
δόξα ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ 
εἰς πάσας τὰς γενεὰς τοῦ αἰῶνος τῶν 
αἰώνων». (Εφεσ. γ’, 21).

Μην µείνουµε κλεισµένοι στον εαυτό µας! Εκείνο που 
µ’ έχει µάθει η ζωή είναι πως ό,τι κλείνεται στον εαυτό 
του πεθαίνει, µαραίνεται.

Μόνο όταν προσφέρεται κανείς βρίσκει τον εαυτό του. Αυτή 
η προσφορά ήταν πάντα χαρακτηριστικό της Χ.Φ.Ε, προ-
σφορά ανιδιοτελής. Ακτινοβολούσε αυτό το οποίο ζούµε. 
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 «Μακαριώτατε ∆έσποτα, σεβαστοί 
Πατέρες και Μητέρες, αγαπητά αδέλ-
φια , Μέλη της ΧΦΕ,

 Μου µεταβιβάσθηκε η Πρόσκληση 
για να είµαι σήµερα κοντά σας, από 
το Μόναχο όπου τα τελευταία 35 χρό-
νια ζω και εργάζοµαι ως νοµικός. Και 
ενώ την έλαβα ως τιµητική πρόσκλη-
ση, την διέλαβα ως πρόκληση.Έτσι 
σχεδίασα µερικές σκέψεις και προ-
βληµατισµούς «ατάκτως ερριµένους», 
που ήθελα να µοιραστώ µαζί σας.  

Θέλω να τονίσω, ότι στρέφω το 
βλέµµα, τον νού και την καρδιά µου 
γεµάτος ευγνωµοσύνη σε όλους εκεί-
νους τους γέροντες και αδελφούς που 
έφτιαξαν αυτό το σπιτικό όπου ανα-
παύθηκε η ψυχή µας τα χρόνια  της 
πρώτης νιότης. Ιδιαίτερα σφράγισαν 
την ψυχή µου ο σεβαστός π. Ηλίας 
(Μαστρογιαννόπουλος), ο π.Καλλί-
νικος (κατά κόσµον Κ.∆ασκαλού-
δης) και ο κυρ-Αλέξανδρος Βάµβας. 
Φεύγοντας για τις σπουδές µου, το 
1978, ο πρώτος µου έδωσε µια κάρ-
τα, προς τον «Αµόναχον Μοναχόν 
εν Μονάχω» µε δυό παραγγέλµατα: 
Γρηγορείτε, στήκετε! Ο δεύτερος, ένα 
κουκουνάρι από τον Παρνασσό, εις 
«οσµήν ευωδίας πνευµατικής».Και 
ο τρίτος, ένα κοχύλι από την ακρο-
γιαλιά των Σπετσών, για να θυµάµαι 
τη «θάλασσα της Αγάπης του Θεού». 
Και έτσι ξεκίνησα. 

 Επιστρέφοντας σήµερα µε αφορµή 
την όµορφη αυτή σύναξη, νιώθω να 

βρίσκοµαι και πάλι στο σπίτι µου, 
στην οικογένειά µου, στ΄αδέρφια 
µου, αφού δεν «υπήρξα» µέλος της 
ΧΦΕ ( ο αόριστος δεν ταιριάζει εδώ) 
αλλά «είµαι» εσαεί µέλος της ΧΦΕ. 
Και έχω , ο κάθε ενας µας εχει, το δι-
καίωµα και την υποχρέωση να βάλω 
το δάχτυλο «επι τον τύπον των ήλων» 
και  να ακουµπώ την πληγή.  

Τα ερωτήµατα έρχονται αµείλικτα: 
Ποιος ο ρόλος της ΧΦΕ σήµερα;  Η 

εσωστρέφεια και οµφαλοσκόπηση ή 
η αγωνιστική µαρτυρία; 

Σε ένα κόσµο που γύρω µας γκρε-
µίζεται,  αξίες όπως πίστη, θρησκεία, 
ιστορία, γλώσσα , πολιτισµός  κινδυ-
νεύουν να εξαφανιστούν για πάντα 
στα αραχνιασµένα χρονοντούλαπα 
της συλλογικής λήθης. Σε µια Ευρώ-
πη που αντινοµεί, βρίσκοντας από 
την µια το σωµατίδιο του Θεού, αλ-
λά χάνοντας από την άλλη το Πνεύ-
µα,  το Θεό της,  οφείλω να αναρω-
τηθώ, τι σηµαίνει για µένα, αλλά και 
για ‘σας η ΧΦΕ σήµερα. Πού είναι 
η δική µας Παρεµβολή, που µε τό-
ση περηφανεια παρουσιάζουµε σαν 
έντυπο όργανό µας, σε ένα περιβάλ-
λον πληροφορίας, χωρίς γνώση, 
κοινωνίας χωρίς Αγάπη, ψευτο-
κουλτούρας χωρίς πολιτισµό; 

Μας αρκεί η µάζωξη χωρίς περι-
συλλογή και ουσιαστικό προβληµα-
τισµό, η ληθαργική απραξία χωρίς 
αγωνιστική µαρτυρία, η αντικατά-
σταση της νήφουσας καρδίας µε 

την αφελή νηφαλιότητα του αυτόϊ-
κανοποιηµένου και εγκλωβισµένου 
συστηµικού; 

Φίλοι,  είµαστε η ΧΦΕ, όχι η ΑΕΚ. 
∆εν είµαστε, δεν θέλουµε να είµα-
στε, δεν έχουµε δικαίωµα να είµαστε, 
µια απλή «Ένωση» από καλούληδες, 
βολικούς , πνευµατικούς καλοπερα-
σάκηδες.  

Είµαστε Χριστιανοί. Με όλες τις 
πτώσεις, τους αγώνες και τις αγωνίες 
του σύγχρονου ανθρώπου. Πιστεύου-
µε Ιησούν Χριστόν. Αλλά ο Χριστός 
είναι Αλήθεια. Και εµείς καλούµαστε 
να παλεύουµε για αυτήν την Αλήθεια, 
την αλήθεια µιας Αναστάσιµης Χαράς 
που περνάει µέσα από την καθηµε-
ρινή µας Σταύρωση, αφού «εν τω 
κόσµω θλίψιν εξόµεθα».

 Είµαστε Φοιτητές. ∆ηλαδή «φοι-
τούµε», σπουδάζουµε στα µονοπά-
τια της θύραθεν γνώσης, συγχρόνως 
όµως οφείλουµε να λειτουργούµε µε 
«πνεύµα µαθητείας», αφού δια-
φορετικά δεν υπάρχει δρόµος που 
να µας οδηγεί στην Φώτιση, παρά 
µόνο αυτός της ταπεινότητας. Κύριε, 
δείξον µοι οδόν εν ή πορεύσοµαι… 
Και τι µας ωφελεί η γνώση, αν 
δεν µας οδηγεί στην αγάπη; Μή-
πως άλλωστε δεν ήταν η Γνώση η 
σφαλερή επιλογή µας στο δένδρο του 
Παραδείσου, που µας αποµάκρυνε 
απ την Αγάπη του Θεού;

 Και δεν είµαστε απλή «Ένωση», 
αυτό είναι και η ΑΕΚ ή ένα φιλαν-

80 ΧΡΟΝΙΑ Χ.Φ.Ε. 
Και µετά τι;

Από τον χαιρετισµό του ∆ικηγόρου ∆ρ. Γ. Βλαχόπουλου 
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θρωπικό ή πολιτιστικό σωµατείο. 
Είµαστε µια στρατευµένη Εκκλη-
σία, δηλ. µια ένωση ανθρώπων που 
αναζητούν την σωτηρία, αναζητούν 
να σώσουν, να διασώσουν την Αλή-
θεια του Προσώπου τους. Κι αυτό δεν 
πραγµατώνεται παρά µόνο µέσα από 
την ευχαριστιακή ζωή, «εν τω συν-
δέσµω της Αγαπης».

Αν δεν επανασυνειδητοποιήσουµε 
τις αρχές πάνω στις οποίες γεννήθη-
κε η ΧΦΕ, αν δεν φροντίσουµε να 
επαναπροσδιορίσουµε τα περιεχόµε-
να της συµµετοχής µας σε αυτή την 
οικογένεια, όπως στην δεκαετία του 
1960 µας παρουσίασε µε το βιβλίο 
του «Προσανατολισµοί» ο Αρχιµ. π. 
Ηλίας Μαστρογιαννόπουλος, αν δεν 
φροντίσουµε να µεταλαµπαδευθεί η 
Αλήθεια της Πίστης µας στα αδέλφια 
µας στους χώρους της Φοίτησης, της 

εργασίας, της κοινωνικής συνανα-
στροφής, τότε δεν έχουµε παρά να 
διακηρύξουµε το «κλείσιµο» της ΧΦΕ 
σαν απλό σωµατείο, και αντί για 
επετειακή εορταστική εκδήλωση να 
κάνουµε µνηµόσυνο χαµένων ονεί-
ρων, χαµένων ευκαιριών χαµένων 
προσδοκιών και να παραδεχτούµε 
ότι γίναµε ριψάσπιδες και εγκατα-
λείψαµε τον καλόν αγώνα.  

Αδέλφια, το 2013 δεν µπορούµε 
να περιοριστούµε στον ρόλο του 
απλού, αδιάφορου, εσωστρεφικού 
παρατηρητη της ζωής, σαν να µην 
έγιναν 2 παγκόσµιοι πόλεµοι, σαν να 
µην βιώσαµε την θνησιµότητα του 
καπιταλισµού και την απανθρωπιά 
του ιστορικού υλισµού, σαν να µην 
δολοφονήσαµε εκατοµµύρια αθώους 
στους πολέµους για εξασφάλιση της 
οικονοµικής ευµάρειας, σαν να µην 
κάψαµε ανθρώπους στα ναζιστικά 
κρεµατόρια, σαν να µην σφάξαµε 

θηριωδώς στις µουσουλµανικές 
Ανοίξεις σαν να µην βιάσαµε τη 
Φύση µε τα απόβλητά µας σαν να 
µην θεσµοθετούµε κάθε ανωµαλία 
ως φυσική, αυτονόητη σαν να µην 
δηλητηριάσαµε τις συνειδήσεις µας 
µε τα παραµύθια της Νέας Παγκο-
σµιοποιηµένης Τάξης, σαν να µην 
ξεπουλήσαµε την ψυχή µας στις υπο-
σχέσεις των χρυσών µοσχαριών της 
ευµάρειας των λίγων σαν να µην χά-
νουµε καθηµερινά το Πρόσωπό µας 
σε ένα κόσµο , όπου ο άλλος για µας 
δεν είναι αδελφός και Θεού εικόνα , 
αλλά Κόλαση.  

Ο Κόσµος γύρω µας πεινά και δι-
ψά , όπως και πάντοτε. Θέλει ψωµί 
και όχι χαρούπια, θέλει ύδωρ ζών, και 
όχι Κοκα Κολα. Ο Κόσµος µέσα µας 
και γύρω µας θέλει Αλλαγή, Όραµα, 
Στόχους. Κι αυτά δεν τα προσφέρουν 

τα ζυµάρια, αλλά η ζύµη. Ο Κόσµος 
γύρω µας θέλει πιστούς Χριστιανούς, 
µε θάρρος και παρρησία και όχι σχη-
µατοποιηµένους παρατρεχάµενους 
και οπαδούς. Και η σηµερινή 
πνευµατική, πολιτική , πολιτι-
στική και οικονοµική κρίση είναι 
η δική µας ευκαιρία µαρτυρίας 
και δράσης.

Η ΧΦΕ δεν µπορεί να είναι τίποτε 
λιγότερο από την συντροφιά συµψύ-
χων φίλων του Φίλου και Ηγαπηµέ-
νου Ιησού, που βιώνουν την Χαρά 
της Ανάστασης. Και όποιος βιώνει 
αυτή τη χαρά, οφείλει να την κηρύξει, 
σαν τις Μυροφόρες και τους Απόστο-
λους. Αν δεν βάλουµε εµείς τώρα το 
δικό µας πετραδάκι, σε ένα κόσµο 
που γκρεµίζεται και χτίζεται από αρ-
χής, τότε και «οι λίθοι κεκράξονται». 
Έχουµε ευθύνη και υποχρέωση, στην 
γενιά που πέρασε, στην γενιά που 
µας έθρεψε, σε αυτήν που έρχεται. 

∆εν ωφελεί να κρυβόµαστε πί-
σω από την ταµπέλλα «ΧΦΕ 
Σ.Α.» , γιατί αυτή τότε γίνε-
ται βαριά «ταφόπλακα». Ας 
βγούµε µπροστά από αυτή, 
ας την γεµίσουµε και πάλι µε 
νόηµα, ας την κάνουµε σηµαία 
αγώνα και όχι «εντοιχισµένο 
αναµνηστικό» κάποιου µνη-
µείου. Ο Θερισµός πολύς 
και οι εργάτες λίγοι. 

 Κλείνοντας, επιτρέψτε µου να 
σας µεταφέρω ένα δικό µου βίωµα. 
Ηταν στη δεκαετία του ΄70, όταν 
φοβερός σεισµός κατέστρεψε την 
Φραγκίστα στην Ευρυτανία. Οµα-
δόπουλα και µέλη της ΧΦΕ σε µια 
εξόρµηση αγάπης τρέξαµε να βοη-
θήσουµε. Κοντά στα άλλα , έπρεπε 
να βοηθήσουµε στην επισκευή του 
καταστρεµµένου σχολείου….Ηταν τό-

τε που µου πέρασε η σκέ-
ψη, τι σπουδαίο ήταν για 
το µικρό χωριό και τους 
δύστυχους µαθητές τους, 
να έχουν και πάλι το σχο-
λειό τους… Πέρασαν από 
τότε κοντα 40 χρόνια. Στο 
Μόναχο τα ελληνόπουλα 
είχαν ένα όραµα, ένα δικό 
τους σχολειό σε ιδιόκτητο 

οικόπεδο , όπου να διδάσκεται η 
ελληνική παιδεία και γλώσσα. Τα 
προβλήµατα µε τις δηµόσιες αρχές 
(γερµανικές και ελληνικές) πολλά. 
Χρειάστηκε ένας έλληνας νοµικός 
µε γνώσεις του γερµανικού δικαίου 
για να ξεπεραστούν οι δυσκολίες. 
Χρειάστηκε µία Ειδική Γραµµατέας 
του Υπουργείου Παιδείας να συντο-
νίσει τις προσπάθειες, να δώσει τις 
κατάλληλες οδηγίες και εγκρίσεις. 
Χρειάστηκε ένας ταπεινός µοναχός 
(και νύν Επίσκοπος) να προσεύχε-
ται νυχθηµερόν για τον όµορφο αυτό 
σκοπό. Και βρέθηκαν. Και ήταν και 
οι τρείς, παλαιά µέλη της Χ.Φ.Ε…Και 
το σχολείο άρχισε τον Οκτώβρη 2013 
να κτίζεται.  

Καλή Αντάµωση, αδελφοί, στα 
100χρονα της ΧΦΕ, ή όταν «ο Ήλιος 
θα δύει µπροστά στα πόδια Του». 

Γ. Β.

Ο Κόσµος γύρω µας πεινά και διψά , όπως και 
πάντοτε. Θέλει ψωµί και όχι χαρούπια, θέλει ύδωρ 
ζών, και όχι Κοκα Κολα. Ο Κόσµος µέσα µας και 
γύρω µας θέλει Αλλαγή, Όραµα, Στόχους. Κι αυτά 
δεν τα προσφέρουν τα ζυµάρια, αλλά η ζύµη.
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Το δεύτερο έγγραφο αποτελεί επιστολή 
πάλι του Α' ΓραµµατέωςΧρήστου Παπαρούπα, 

συνυπογράφοντος του Ι.Παναγόπουλου από 
την Επιτροπή Εξορµήσεως, προς την Σοκολα-
τοποιία «Παυλίδης».  Αυτή τη φορά το αίτηµα 

είναι η οικονοµική αλλά και οποιαδήποτε άλλη 
ενίσχυση για αγορά δώρων και προσφορά των 

στα παιδιά και τους υπόλοιπους κατοίκους 
του ακριτικού Έβρου στην Εξόρµηση που θα 

επραγµατοποιείτο τα Χριστούγεννα του 1970. 

Το πρώτο έγγραφο είναι επιστολή του Α› Γραµ-
µατέως Χρήστου Παπαρούπα στις 22 Ιουλίου 
1970 προς τον ∆ιευθυντή της Εθνικής και Κτηµα-
τικής Τράπεζας για παροχή οικονοµικής ενίσχυ-
σης της καλοκαιρινής Εξόρµησης που θα πραγµα-
τοποιείτο στις 12-17 Αυγούστου του ίδιου έτους 
στην ορεινή περιοχή του Νοµού Ευρυτανίας. 

Οι Εξορµήσεις αγάπης σε στρατόπεδα και 
χωριά µέσα από ντοκουµέντα της εποχής

ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΜΑΤΗ ΘΥΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

Σε συνέχεια του άρθρου που δηµοσιεύθηκε στο προηγούµενο τεύχος της «Π» σχετικά µε τις Εξορ-
µήσεις της Χ.Φ.Ε., θα παρουσιάσουµε εδώ κάποια σταχυολογήµατα από το ανέκδοτο αρχείο της Χ.Φ.Ε., 
που δείχνουν τους τρόπους και τα µέσα µε τα οποία πραγµατοποιούνταν οι Εξορµήσεις παλαιότερα.  
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80
ΧΡΟΝΙΑ

Κάτι όχι τόσο γνωστό στους νεώτερους είναι ότι για πολλές δεκαε-
τίες γινόταν µεγάλη κινητοποίηση για τους σκοπούς της Εξόρµησης, 

η οποία µάλιστα έφθανε στα ανώτερα κλιµάκια της Εκκλησίας, της 
Πολιτείας και του Στρατού.   Αυτό βλέπουµε στο τρίτο έγγραφο, το 

οποίο αποτελεί Επιστολή του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύµου Α' (Κοτσώ-
νη) προς τον τότε Αρχηγό των Ενόπλων ∆υνάµεων µε ηµεροµηνία 

1η ∆εκεµβρίου 1970. Το αίτηµα της επιστολής ήταν η χορήγηση 
στρατιωτικών αεροσκαφών και οχηµάτων για την µεταφορά των 

φοιτητών και των προµηθειών από την Αθήνα στην Αλεξανδρούπο-
λη και από εκεί στα Φυλάκια και τα χωριά του Έβρου. 

Αποδοχή ενός αντιστοίχου αιτήµατος αποτελεί το 
τέταρτο έγγραφο. Ο υπογράφων Τζώρτζης Γεώργιος, 
Υπασπιστής του Υφυπουργού Εθνικής Αµύνης, 
γνωστοποιεί στη ΧΦΕ τη χορήγηση αεροσκάφους 
της Ελληνικής Βασιλικής Αεροπορίας (Ε.Β.Α.) για τη 
µεταφορά των φοιτητών στο αεροδρόµιο του Άργους 
Ορεστικού µε σκοπό την Εξόρµηση στην περιοχή των 
Πρεσπών στις 23-28 ∆εκ. 1964.

Το πέµπτο έγγραφο είναι Επιστολή του Α' Γραµµατέως Σπ. 
Παπασπυρόπουλου και του Α' Γραµµατέως Ιω. Τάκα προς τον 

Στρατάρχη Αλέξανδρο Παπάγο, ο οποίος τότε ήταν Πρωθυπουργός 
της Ελλάδος!  Η ηµεροµηνία της επιστολής είναι 12 Ιαν. 1955 και έχει 

συνηµµένο τον απολογισµό της Εξόρµησης που πραγµατοποιήθηκε 
28 ∆εκ. 1954 – 2 Ιαν. 1955 στη σεισµόπληκτη περιοχή του ∆οµοκού 

Φθιώτιδος. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η εν λόγω Εξόρµηση ήταν η 
τέταρτη κατά σειρά στην ίδια πληγείσα περιοχή. Οι πρώτες τρεις 

πραγµατοποιήθηκαν το καλοκαίρι του 1954 και ήταν «Κατασκηνώσεις 
Ανοικοδοµήσεως», στις οποίες συµµετείχαν πάνω από 100 φοιτητές 

και αρκετά νεαρά µέλη της Χ.Ε.Ε.  Ο σκοπός των Κατασκηνώσεων 
αυτών ήταν χειρωνακτική εργασία στο έργο ανοικοδοµήσεως των 

οικιών, επισκέψεις σε ασθενείς, χορήγηση φαρµάκων, διαφώτιση των 
χωρικών σε εθνικά, κοινωνικά και χριστιανικά ζητήµατα, διανοµή 

εκατοντάδων περιοδικών σε µικρούς και µεγάλους και αρκετών 
µορφωτικών βιβλίων σε µαθητές, φοιτητές, δασκάλους, ιερείς και 

βιβλιοθήκες. Επιµέλεια

Ιωάννης Τερζάκης
Ηλεκτρολόγος Μηχαν. & Μηχ. Η/Υ

17



Μού ανέθεσαν οι «φοιτηταί» 
και οι «οµαδάρχαι» να σάς 

χαιρετίσω εκ µέρους τους κ. Γιάν-
νη. Κι επειδή είστε εδώ –πάντοτε 
ήσασταν για όλους- θα σάς µιλή-
σω, όπως την τελευταία φορά που 
βρεθήκαµε για  τον απολογισµό 
της φετινής κατασκήνωσης κι ας 
µη συνηθίζεται να απευθυνόµαστε 
έτσι στους κεκοιµηµένους. Ήταν 
η τελευταία κατασκήνωση στην 
αγαπηµένη σας Χίο. Το σύνθηµά 
της «ΜΑΘΗΤΕΙΑ». «∆ε το ‘χουµε 
καταλάβει, αγόρι µου. Είναι τροµερό 
σύνθηµα», λέγατε. Και πώς να µη 
σάς αρέσει αφού όλη η ζωή σας 
ήταν µια µαθητεία στο θέληµά του 
Θεού και στη διακονία του πλησίον!

Γι’ αυτό και πάντα µάς µι-
λούσατε µε ταπείνωση και 

αγάπη, ως γνήσιος µαθητής του 

Χριστού. Από οµαδόπουλα που σάς 
γνωρίσαµε στον Παρνασσό µάς κε-
ντρίσατε το ενδιαφέρον µε τις προ-
βολές σας. Στο ΦΥΟ, ως Οµαδάρχες, 
κερδίσατε τη συµπάθειά µας. Στο 
Συµβούλιο της ΧΦΕ όµως και µετά, 
ως συνεργάτες σας, µάς χαρίσατε 4 
πολύτιµα πράγµατα:  1) το σεβα-
σµό, 2) την υποµονή, 3) προσω-
πικό, πατρικό, αδελφικό, ανιδι-
οτελές ενδιαφέρον και 4) πνεύµα 
θυσίας. Πάντα δικαιολογούσατε τα 
στραβοπατήµατά µας και την ανώ-
ριµη θεώρηση των πραγµάτων και 
µόνο όταν υπήρχε σοβαρός λόγος 
επιµένατε στη γνώµη σας. Ακόµα 
και τα οργανωτικά ζητήµατα τα 
αντιµετωπίζατε µε πνευµατικό τρό-
πο, χωρίς να πικραίνετε κανέναν. 
Μάς πήρε χρόνια να καταλάβουµε 
ότι τελικά είναι προτιµότερη µια 

αποτυχηµένη εκδήλωση εν τη ενό-
τητι, παρά µία επιτυχηµένη εν τη 
διασπάσει. Όπως και το ότι µπορεί 
ενίοτε η εργασία µας στο συµβούλιο 
να µην φέρνει εµφανείς καρπούς, 
όµως, ότι  ακόµα και τότε κερδίζου-
µε πνευµατικά µόνο και µόνο από 
την υποµονή και την µη κατάκριση 
του άλλου. Και ίσως, η πλάκα που 
κάναµε µπροστά σε τρίτους και 
γελούσατε κι εσείς, λέγοντας πως 
είστε ο Καθηγητής µας, ίσως τελικά, 
να µην ήτανε και τόσο πλάκα. Μάς 
διδάξατε πολλά! Το ίδιο και όταν 
ανεβαίναµε Οµαδάρχες· πάντα εί-
χατε µία ιδέα να µάς δώσετε για το 
αγιογραφικό µας που θα ωφελούσε 
τα παιδιά. Και τι να πει κανείς για 
το ενδιαφέρον σας και για την αγά-
πη σας για τις κυρίες της κουζίνας! 
«Να τις ξεκουράζουµε! Λιώνουν 

Πειραιάς, 30 Οκτωβρίου 2013

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ

ΣΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΖΑΡΤΑΛΟΥ∆Η*
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στην κουζίνα…», µάς λέγατε.

Πάντοτε διακριτικός, λεπτός 
και αρχοντικός άνθρωπος. 

«Ελάτε, κ. Γιάννη, στο τραπέζι του 
Αρχηγείου», σάς λέγαµε. «Όχι. 
Το Συµβούλιο και ο Αρχηγός!». 
Πάντοτε κρατούσατε τον εαυτό σας 
στην αφάνεια. Κάναµε άλαδο την 
παραµονή της Μεταµορφώσεως 
και δεν βάζατε ούτε εσείς στο 
φαγητό σας λάδι, για να µην µάς 
σκανδαλίσετε… Πρώτος στη δια-
κονία και στην προσφορά. Όταν 
όλοι πηγαίναµε για το µεσηµεριανό 
µας ύπνο, στις Σπέτσες, εσείς 
σηκωνόσασταν για να πλύνετε 
πιάτα µε την οµάδα αγάπης.

Πάντοτε ευρηµατικός! Αρ-
κούσε µια φλούδα από φα-

γωµένο πεπόνι για να σκαλιστεί 
επάνω η λέξη «ευχαριστώ» και να 
δοθεί το µήνυµα της ευχαριστί-
ας, ένα καθρεφτάκι κι ένα κλειδί 
για το µάθηµα της αυτοµεµψίας. 
Πάντοτε ονειροπόλος, αιώνια 
έφηβος, «µάς βάζατε κάτω» µε 
τις ιδέες σας. Εκεί που εµείς κοι-
τάζαµε προβλήµατα, εσείς βλέπα-
τε ήδη τις λύσεις. Με τα slides 
υπογραµµίζατε τη λεπτοµέρεια, το 
µήνυµα που λανθάνει µέσα στο 
αυτονόητο, το πρωτότυπο µέσα από 
το τετριµµένο. Κάθε «κλίκ» και µία 
ιδέα, ένα παράθυρο στο «κάτι άλλο». 
Γιατί είστε άλλου τύπου άνθρωπος, 
κ. Γιάννη.

Πάντοτε άνθρωπος της ιερα-
ποστολής. Η λέξη «εξόρµη-

ση» έχει ταυτιστεί στο µυαλό µας 
µε το όνοµά σας. Οι εξορµήσεις 
στα σύνορα της Ελλάδας και στην 
Αλβανία φέρουν ανεξίτηλη το απο-
τύπωµά σας και θα µάς µείνουν 
αλησµόνητες. Ενδιαφερόσασταν 
πολύ για τη συνέχιση του έργου 
του αείµνηστου Αλέξανδρου Βάµ-
βα, στους «Καλούς Λιµένες» των 
Σπετσών. Μάς προτρέπατε συνε-
χώς να κάνουµε εξορµήσεις στην 
Εστία Αγάπης, στους αναπήρους 
της ΒΗΘΕΣ∆Α και αλλού. ∆εν ήσα-
σταν άνθρωπος της εσωστρέφειας 
και της µιζέριας, αλλά των ανοιγ-
µάτων και της αρχοντιάς. 

Πάντοτε 
προσι-

τός και οικεί-
ος. Ξέρατε να 
δηµιουργείτε 
κλίµα άνεσης 
και ειλικρινούς 
επικοινωνίας, 
µε απλότητα 
και µε περι-
εχόµενο. Αν 
και υπεύθυ-
νός µας, σάς 
νιώθαµε σα 
φίλο. Για µάς 
είστε ο κύριος 
Γιάννης, όχι 
ο κύριος Ζαρ-
ταλούδης. ∆εν 
ήταν λίγες οι 
φορές που εί-
χαµε βγει µαζί 
σας για καφέ ή 
φαγητό ή σας 
κ α λ ο ύ σ α µ ε 
στις γιορτές 
στα σπίτια µας. 

Ξέ ρ ω 
ότι όλα 

αυτά δε σας 
αρέσουν να 
τα  ακούτε . 
∆εν µάς αφή-
σατε ποτέ να 
σάς τα πούµε. 
«∆εν µού κάνει 
καλό!», µάς λέ-
γατε και πολ-
λές φορές ζη-
τούσατε να σας 
κάνουµε κριτι-
κή. Αυτή τη 
φορά όµως θα 
παρακούσουµε 
λίγο, κ. Γιάννη. 
Όχι γιατί έχετε 
ανάγκη συνηγόρου απέναντι στο 
Θεό ή άλλης υπεράσπισης, αλλά 
γιατί καταλάβαµε, κ. Γιάννη, ποιος 
ήταν ο κύριος που τάχα βρίσκατε, ο 
πάντα πρόθυµος να κάνει τις δωρε-
ές για ό,τι  χρειαζόµασταν.  Είναι ο 
ίδιος που επέλεγε να τρώει όσπρια 
και κολοκυθάκια για να προσφέρει 

ό,τι περισσότερο µπορεί στο χρι-
στιανικό έργο που αγάπησε και δια-
κόνησε , συνεπής και πιστός µέχρι 
τέλους. Είναι ο ίδιος ο οποίος, στα 
τελευταία του, φύλαγε το κοτόπου-
λο του νοσοκοµείου, κρυφά, για να 
το δίνει σε έναν άστεγο και πολλά 
ακόµη έκανε που ο Κύριος γνωρί-
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ζει. Είναι χαρακτηριστικό ότι, µετά 
τη συνταξιοδότησή σας, συνεχίσα-
τε να δουλεύετε 4 µήνες το χρόνο 
στην Abbott και τα χρήµατα που 
παίρνατε ως µισθό, τα διαθέτατε 
στη ΧΦΕ, χωρίς να αποκαλύπτετε 
ότι είναι δικά σας.  Θα µπορούσατε 
να έχετε ανέσεις και να βλέπετε 
τηλεόραση από τον καναπέ σας. 
Αντ’ αυτού, επιλέξατε να έρχεστε 

µε νέους στα σύνορα κάνοντας 
ιεραποστολή και µιλώντας για 
το Χριστό. Θα µπορούσατε να 
έχετε χτίσει πολυκατοικίες στη 
γη. Χτίσατε βίλλα στον ουρανό. Η 
πρόκληση του ορίζοντα σάς κέρδισε 
από τη σιγουριά του µώλου. 

Όσοι διακονήσαµε στο συµ-
βούλιο και συνεργαστή-

καµε µαζί σας µάθαµε τον προ-
γραµµατισµό και τη λέξη ευθύνη. 
Μάς µάθατε ακόµα τα δικά σας, 
τα «Ζαρταλούδεια» µαθηµατικά. 

Πώς να σταθµίζουµε 
τα πράγµατα, πώς να 
εκτιµούµε καταστάσεις, 
πώς να προλαµβάνουµε 
κινδύνους, πώς να µιλά-
µε στον κόσµο που συ-
ναντούσαµε στις εξορ-
µήσεις, την αξία των 
συµβολισµών και την 
αξία της τήρησης των 
τύπων. Μάθαµε ακόµα 
ότι την προσευχή την 
πουλάν στο… «Προσευ-
χοπωλείο», όπως σάς 
άρεσε να µάς λέτε. Και 
ήσασταν θαµώνας του 
σχετικού καταστήµα-
τος… Λίγοι άνθρωποι 
έχουν το δικό σας χάρι-
σµα επικοινωνίας, την 
ευστροφία να σπάνε 
τον πάγο µε ένα λογο-
παίγνιο, να κερδίζουν 
το συνοµιλητή τους µε 

ένα χαµόγελο και να αξιοποιούν 
τα τάλαντα όσων συναντούν, προς 
δόξαν Θεού. «Πρέπει να δούµε 
πώς θα αξιοποιηθούν όλοι αυτοί 
οι άνθρωποι», είπατε πριν 5 µέρες 
όταν σας έδειξαν τις φωτογραφίες 
από την φετινή έναρξη. 

Αγαπηµένε µας κύριε Γιάννη, 
Ξέρω πως σάς πατάω ακρι-

βώς στον κάλο –που θα λέγατε κι 
εσείς- αλλά θα το πω! Πάντοτε εί-
χατε ωραίες ιδέες. Τον τελευταίο 
καιρό όµως συλλάβατε κάτι µεγαλει-
ώδες! Η τελευταία σας ιδέα δεν είχε 
προηγούµενο! Αντί να έρθετε στα 
80χρονα της ΧΦΕ, εκείνη την ηµέ-
ρα, κοινωνήσατε και αρχίσατε να 
φτιάχνετε βαλίτσες για την εξόρµη-
ση στον Παράδεισο. Μάς αφήσατε 
το µήνυµα για το ταξίδι, στο τελευ-
ταίο σας περισκόπιο στην Παρεµ-
βολή και επιλέξατε το δώρο σας για 

 Πάντοτε είχατε ωραίες ιδέες. Τον τελευταίο καιρό όµως 
συλλάβατε κάτι µεγαλειώδες! Η τελευταία σας ιδέα δεν 
είχε προηγούµενο... 

τους αγαπηµένους σας «φοιτητάς»  
και τους «πιτσιρίκους» των Οµάδων 
να είναι η θερµή πρεσβεία σας στο 
θρόνο του Θεού, για το νεανικό 
τοµέα, τη ΧΦΕ και τις ΧΜΟ. 
Προπορευτήκατε για να βρείτε τους 
παλιούς σας γνώριµους. Μπορεί 
να στεναχωριόµαστε ήδη που το 
77.95.020 δε θα µας απαντάει 
πια, αλλά είµαστε σίγουροι ότι 
από ψηλά, θα τα κανονίζετε 
όλα αθόρυβα. Θυµόµαστε τις 
συµβουλές σας, κ. Γιάννη. Όλες! 
Αρκετά επαναπαυθήκαµε σε σας. 
Καιρός να εφαρµόσουµε τα όσα 
µάς διδάξατε, χωρίς παροτρύνσεις, 
χωρίς παρακλήσεις. Μπορείτε να 
µείνετε ήσυχος ότι ο κόπος σας 
δεν πήγε χαµένος και ότι έχουµε 
συνείδηση της ευθύνης και του 
αγώνα που µας περιµένει. 

«Άσπρα καράβια τα όνειρά σας, 
για κάποιον ρόδινο γιαλό,» στον 
οποίο θα σας ανταµώσουµε ξανά. 
Σήµερα είναι µέρα χαράς, όχι 
λύπης!

Αυτή τη στιγµή είµαστε γύρω 
σας, η Χριστιανική Φοιτη-

τική Ένωση και οι Χριστιανικές 
Μαθητικές Οµάδες, παρόντες κο-
ντά σας και ευχόµαστε ο Θεός να 
ξεκουράσει την ψυχή σας και να 
σάς κατατάξει µε τους αγίους Του. 

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ!

Επιµέλεια

Παναγιώτης Φαραντάτος

* το κείµενο διαβάστηκε στην Εξό-
διο Ακολουθία, στην Αγία Τριάδα Πει-
ραιώς, στις 30 Οκτωβρίου 2013, ως 
ύστατος χαιρετισµός της Χριστιανικής 
Φοιτητικής Ένωσης και των Χριστια-
νικών Μαθητικών Οµάδων.
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Ένα από εκείνα που έχει να 
παλέψει ο άνθρωπος στη 

ζωή του είναι η λήθη. Ξεχνά αυτά 
που αξίζουν να θυµάται και θυµά-
ται όσα πρέπει να ξεχνά. Εδώ ακρι-
βώς έρχεται η µνήµη. Εκείνο που 
πρέπει να θυµόµαστε… Μου ζήτη-
σαν να γράψω δυο λόγια… για τον 
Γιάννη Ζαρταλούδη. Τον δικό µας 
κύριο Γιάννη, τον «κύριο καθηγητή 
µας», που η ψυχή του εναυλίζεται 
στην θριαµβεύουσα Εκκλησία. Είπα 
«ναι». Και αυτό το «ναι» τώρα γίνε-
ται δοκιµασία. Γιατί ο ίδιος, ήταν 
άνθρωπος πολύ πέραν του µέτρου 
και δεν θα µπορέσω να τον παρου-
σιάσω όπως του αξίζει πραγµατικά. 

Η πρώτη εικόνα µε τον γνω-
στό µας άγνωστο, έρχεται 

από την Κατασκήνωση στον Παρ-
νασσό. Πιτσιρίκια εµείς τότε. Μας 

φωτογράφιζε µε τρόπο ασυνήθιστο. 
Μιλούσε µέσα από εµπνευσµένες 
φωτογραφίες. Έχουν χαραχθεί 
στην ψυχή µας οι φωτογραφίες, ο 
τρόπος προσέγγισης και τα λόγια 
του. Αργότερα, ως φοιτητές γνω-
ριστήκαµε καλύτερα µέσα από την 
συνεργασία µας στη Χ.Φ.Ε.

Το πρώτο βράδυ από την 
εκδηµία του, βρέθηκα σε 

ένα εκκλησάκι. Καθόµουν σ’ ένα 
στασίδι προσπαθώντας να σκια-
γραφήσω το µεγαλείο της πολυ-
διάστατης προσωπικότητάς του. 
Άνθρωπος µε πλήθος και ποικιλία 
χαρισµάτων. Με ανύστακτη προ-
σωπική ενδόµυχη εργασία. Στε-
κόµουν µε σιωπή και θαυµασµό 
στο µέγεθος. Η αναστροφή -όλων 
των φοιτητών και όχι µόνο- µαζί 
του ήταν κοινοποίηση εµπειρίας, 
µαρτυρία αλήθειας, προσφορά βιώ-
µατος. Ένας φωτεινός σηµατοδότης 
που µπόλιαζε τον συνάνθρωπο, µε 
οδηγητικούς µίτους στο λαβύρινθο 
της καθηµερινότητας. 

Ήταν ο προσωπάρχης µεγά-
λης φαρµακευτικής εται-

ρίας, που δίνοντας το χέρι του 
στους φοιτητές, µας βοηθούσε να 
βηµατίσουµε έξω… από την µε-
γάλη µας νύχτα. Ήταν ο υπεύθυ-
νος της Χ.Φ.Ε. που παρακαλούσε 
συχνά κάποια κυρία να ζυµώσει 
ένα πρόσφορο για τους φοιτητές! 
Πόσο συχνό είναι να συνεργάζε-
ται ένας φοιτητής µε έναν πολιό 
γέροντα, µε έναν προσωπάρχη; Ο 
άνθρωπος αυτός όµως δεν γέρασε, 
δεν παραιτήθηκε από τη ζωή, δεν 
«κλειδώθηκε» στο παρελθόν. Μι-
λούσε συνεχώς για το «τώρα» και 
το «αύριο». Είχαµε να κάνουµε µε 
έναν αιώνιο έφηβο. Γεµάτο σοφή 
εµπειρία. Αφοσιώθηκε στην ανα-

τοµία θεµάτων υψίστης σηµασίας, 
καθώς και στον τρόπο µετάδοσης 
της εµπειρίας αυτής, σ’ εµάς τους 
νεότερους. 

Ποτέ δε µας κούνησε το δά-
κτυλο. ∆ε µας υποτίµησε. 

∆ε µας κατέκρινε! Μας κατανο-
ούσε! Είχε σεβασµό, απέραντη 
υποµονή και αµέτρητη καρτερία, 
προκειµένου να µας µπολιάσει µε 
µιαν άλλη λογική για τον κόσµο. 
Ήταν άνθρωπος που σε άκουγε 
κι αν έβλεπε πως οι σκέψεις σου 
διακατέχονται από αλήθεια και 
θέληση, παραιτείτο από τη δική 
του «συλλογιστική» και επιθυµία. 
Υπερασπιζόταν και στήριζε µε 
αυταπάρνηση το θέληµά σου, το 
όνειρό σου, το όραµά σου. Έτσι βο-
ηθούσε αθόρυβα, απλά και απαλά 
να «ξετυλίξεις» το πρόσωπό σου. 
Πρέπει να είσαι πολύ µεγάλος για 
να το πράξεις αυτό! Πρέπει να είσαι 
πολύ ακριβός! 

Είχαµε έναν αληθινό καθη-
γητή δίπλα µας, µε χιούµορ 

και ευφυΐα. ∆εν «κουβαλούσε» στο 
ύφος του τεφτέρι βαθµολογίας. ∆εν 
καταδεχόταν να τον υπηρετείς. Ό,τι 
µπορούσε να κάνει µόνος του, το 
έκανε µέχρι τις τελευταίες του 
ώρες. Η θυσιαστική του προσφο-
ρά, η ιεραποστολική του δράση, 
τα εύστροφα και σοφά λόγια του, 
η λεπτότητα του τρόπου του, ο δυ-
ναµισµός του, η ευαίσθητη οπτική 
του, η συγχωρητική του αγκαλιά, 
µας φιλοτιµούσε και µας ενεργο-
ποιούσε. 

Ήταν οι µέρες του ένα κερί. 
Έλιωνε φωτίζοντας νύχτα 

πρωί. Ήταν παρών στη ζωή µας. 
Μας είχε έγνοια. Χωρίς κανένα 
ίχνος ιδιοτέλειας. Χωρίς κανένα 
ψήγµα φιλοδοξίας ή φιλαρέσκειας. 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΡΤΑΛΟΥ∆ΗΣ:
Ο ΕΜΠΝΕΥΣΤΗΣ ΚΑΙ 
Ο ΣΥΝΟ∆ΟΙΠΟΡΟΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
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Με πηγαία απλότητα, σεµνότητα 
και ταπεινοφροσύνη. Ήταν ο άν-
θρωπος που πάντοτε µας ενέπνεε. 
Που µας συγκινούσε. Που µας 
εµψύχωνε. Που µας στήριζε. Που 
µας παρότρυνε. Που µας ανάπαυε. 
Υπήρξε πραγµατικά µεγάλη φυσιο-
γνωµία. Εγγράµµατος αλλά και µορ-
φωµένος άνθρωπος. Είχε έµπρακτη 
ασκητική ζωή. ∆ίχως κοντόφθαλµη 
οπτική. Με διάθεση αναθεώρησης. 
Αναχαίτιζε τις φοβίες και την µιζέ-
ρια από τον δρόµο του! 

Τόνιζε πολύ την αυτοκριτι-
κή, την αυτοµεµψία, την 

αυτογνωσία. Την περισυλλογή, 
την προσευχή, την άσκηση. Την 
ταπείνωση, την µετάνοια, την 
ενεργοποίηση. Όχι θεωρητικά, 
ούτε ροµαντικά. Τα είδαµε όλα να 
τα τηρεί έµπρακτα στη ζωή του.  
Όταν µας ζητούσε να του επιση-
µάνουµε στοιχεία «δύσκολα» του 
χαρακτήρα του. Όταν φορτωνόταν 
τις ευθύνες και τις συνέπειες κατα-
στάσεων. Όταν ζητούσε «συγγνώ-
µη» συγκεκριµένα. Προσωπικά. Όχι 
γενικά και απροσδιόριστα. Όταν 
οραµατιζόταν κρατώντας το κεφά-
λι του, όταν µας έδειχνε την σκέ-
ψη του µέσα από τις σηµειώσεις 

του.  Όταν ζητούσε να ψάλλουµε 
την ακολουθία του Παρακλητικού 
Κανόνος ή του Αποδείπνου. Όταν 
µας µαγείρευε ή πρώτος πήγαινε 
και έπλενε τα πιάτα στην κατασκή-
νωση, στους «Καλούς Λιµένες» του 
Αλ.Βάµβα, στις Σπέτσες. Όταν ετοί-
µαζε προσεχτικά την διακόσµηση 
σε εκδηλώσεις ή στην βιτρίνα του 
βιβλιοπωλείου. Όταν µας υπενθύ-
µιζε να ευχαριστήσουµε τις αγα-
πητές και καλές κυρίες της κουζί-
νας της κατασκήνωσης. Όταν στο 
Άγιον Όρος στεκόταν ταπεινά και 
καθάριζε κρεµµύδια. Όταν έκοβε 
το θέληµά του για να δώσει χώρο 
στα βήµατά σου κι ας έκανες και 
λάθη, κι ας είχε δίκιο, έφτανε µόνο 
να µάθεις.

Εµείς µε τα ανώριµα και επι-
πόλαια µάτια µας, δεν τον 

αντιλαµβανόµασταν, κρίναµε «εξ 
ιδίων τα… αλλότρια». Εκείνος, στε-
κόταν δίπλα µας, προκειµένου να 
µορφωθεί ο άγουρος εαυτός µας 
και να ζυµωθεί µε τις αιώνιες αλή-
θειες της πίστης. Η απουσία του  
αφήνει πίσω της, πραγµατικά, δυ-
σαναπλήρωτο κενό. ∆εν θα ήταν 
υπερβολή να τον αποκαλούσαµε 
«άγιο των φοιτητών». Έτσι τον 
νιώθουµε.

Είµαστε ευγνώµονες, για-
τί µάθαµε την ωραιότητα! 

«Ούτε πίσω, ούτε σηµειωτόν. Μό-

νο µπροστά! Ο άλλος είσαι εσύ». 
«Πιστοί στα πρώτα µας όνειρα… 
Φρουροί σε εκείνα τα άλλα σύνορα 
που βάζουµε µέσα µας». «Εν αγά-
πη ανυποκρίτω…γέγονα τοις πασι 
τα πάντα…ως πτωχοί πολλούς δε 
πλουτίζοντες… ως µηδέν έχοντες 
και τα πάντα κατέχοντες».

Κρατώ στην µνήµη µου ανε-
ξίτηλη την εικόνα του, τις 

ώρες της δοκιµασίας του, το διά-
στηµα που βρισκόταν στο κρεβάτι 
του πόνου. Υπέµενε αγόγγυστα. Θυ-
µάµαι την ιλαρότητα του προσώ-
που του και την προσπάθεια που 
κατέβαλλε για να µας µιλήσει. Για 
να µας κάνει να ακούσουµε. Για να 
ενεργοποιήσει τη θέλησή µας στα 
µέγιστα και τίµια της ζωής. Ήταν 
άνθρωπος µε λόγο έµπρακτο και 
πράξη ελλόγιµο. Με ζωντανή πίστη 
και ακόµα ζωντανότερο παράδειγ-
µα. Είµαι µάρτυρας των τελευταίων 
του ωρών. Είχε πλήρη διαύγεια και 
οξύνοια σκέψης. Σµιλεµένος από 
τη δοκιµασία. Λευκασµένος από 
τον πόνο. Κράτησε τα χέρια µου, 
και έσκυψε το κεφάλι του πάνω 
τους, σιωπών. Ευλογηµένη ώρα… 
Ξάπλωσε στο κρεβάτι. Από τις 
τελευταίες του λέξεις το «ευχαρι-
στώ». Γιατί πάντα είχε αρχοντιά! 
Είναι αλήθεια ότι προσευχόταν 
στον Νυµφίο της Εκκλησίας που 
αγάπησε η καρδιά του. Τώρα δεν 
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φωτογράφιζε, αλλά µόνο κοίταζε τα 
µελλούµενα. Τα αιώνια. Αυτά που 
για πάντα αγωνίστηκε! Αφουγκρα-
ζόµουν στη σιωπή του το «κύριε 
ελέησον». Ατένιζε την εικόνα της 
Παναγίας απέναντι από το κρεβάτι 
του. Αρκετή ώρα το βράδυ έκανε 
τον σταυρό του και αναχωρού-
σε… Οι συγγενείς του όπως πάντα 
παρόντες, αλλά ο Ιωάννης πλέον 
άκουγε µόνο τη φωνή του Κυρίου. 
Οι δείκτες του ρολογιού, την 27ην 
Οκτωβρίου 2013, ηµέρα Κυριακή, 
µετά το πέρας της Θ. Λειτουργίας, 

έδειξαν…αιωνιότητα. Του Αγίου Νέ-
στορος. «Την ιστορία την γράφουν 
µόνο αυτοί που ξέρουν να πολεµά-
νε στήθος µε στήθος κάθε φορά. 
Αυτοί που ξέρουν ότι κρυµµένος 
µες την καρδιά τους είν’ ο εχθρός. 
Αυτοί που ξέρουν να λένε «όχι»… 
Την ιστορία την γράφουν χρόνο τον 
χρόνο, ώρα την ώρα… µε την Αγάπη 
µόνο µ’ αυτή». 

Ο Γιάννης Ζαρταλούδης κα-
τά κοινή οµολογία, ήταν εν 

σµικρώ, µέγας. Σε όλα του. Η εµπει-
ρία µαζί του είναι τόσο πλούσια. 

Από τη νέα του θέση, στη Βασιλεία 
του Θεού, κοντά στου Αγίους, συ-
νεχίζει να µας στέλνει το Ανέσπερο 
Φως! Ως…φευγαλέα παρουσία και 
όχι ως παραµένουσα απουσία. 

Σε µια Ελλάδα που χάνεται 
και «που είναι πολλά του 

αιώνος µας τα χρέη», όπως λέει ο 
ποιητής, ευχόµαστε ο Θεός να ανα-
δεικνύει προς δόξαν Του, πολλούς 
κυρ-Γιάννηδες. Συναθλητές αγίων, 
εµπνευστές και σελασφόρους. Αφο-
σιωµένους συνοδοιπόρους  των νέ-
ων, των συνανθρώπων. ∆ώρα Θεού 
στον κόσµο µας. 

Την ευχή του να ‘χουµε!  

Επιµέλεια

Χαράλαµπος Χ. 
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Στο διήγηµα «Χωρίς στεφάνι» 
του Αλέξανδρου Παπαδιαµάντη, 
δηµοσιευθέν στις 24 Μαρτίου 
1896 στην εφηµερίδα «Ακρόπο-
λις», ο συγγραφέας µιλάει για τη 
Χριστίνα τη ∆ασκάλα, που ζούσε 
µε τον αστεφάνωτο άνδρα της, τον 
κοµµατάρχη Παναγιώτη Ντεληκα-
νάτα, τον ταβερνιάρη.

Αστεφάνωτο, γιατί αυτός την είχε 
εκµεταλλευθεί απ’όταν αυτή είχε 
ανάγκη τις συστάσεις του για να 
διοριστεί δασκάλα, κι έπειτα «Ἔλα 
νὰ ζήσουµε µαζύ, καὶ ἀργότερα θὰ 
σὲ στεφανωθῶ», της είχε πει. Μα 
έκτοτε παρῆλθον χρόνοι καὶ χρό-
νοι, κι ἐκεῖνος ἀκόµα εἶχε µαῦρα τὰ 
µαλλιὰ κι αὐτὴ εἶχεν ἀσπρίσει. Καὶ 

O τελώνης, ο φαρισαίος κι 

η Χριστίνα η δασκάλα

δὲν τὴν ἐστεφανώθη ποτέ. 
Παιδιά δικά της δε γέννησε, µα 

έπαιρνε στο σπίτι και φρόντιζε 
και πονούσε κι ανάσταινε τα νόθα 
του άνδρα της, µέχρι που της τα 
έπαιρνε ο Χάρος, κοντά στα τρία 
τους χρόνια από τις διάφορες δυ-
σκολογιάτρευτες τότε αρρώστιες. Τρία 
ή τέσσερα παιδιά έχασε έτσι, κι ἐπι-
κραίνετο. Ἐγήρασκε καὶ ἄσπριζε. Κι 
ἔκλαιε τὰ νόθα του ἀνδρός της, ὡς νὰ 
ἦσαν γνήσια ἰδικά της. 

Ἐκεῖνος οὐδὲ λόγον τῆς ἔκαµνε 
πλέον περὶ στεφανώµατος. Κι αὐτὴ 
δὲν ἔλεγε πλέον τίποτε. Ὑπέφερεν ἐν 
σιωπῇ.Κι ἔπλυνε κι ἐσυγύριζεν ὅλον 
τὸν χρόνον. Τὴ Μεγάλην Πέµπτην ἔβα-
πτε τÄ αὐγὰ τὰ κόκκινα. Καὶ τὰς καλὰς 

ἡµέρας δὲν εἶχε τόλµης πρόσωπον νὰ 
ὑπάγῃ κι αὐτὴ εἰς τὴν ἐκκλησίαν.

Μόνον τὸ ἀπόγευµα τοῦ Πάσχα, εἰς 
τὴν ἀκολουθίαν τῆς Ἀγάπης, κρυφὰ 
καὶ δειλὰ εἰσῆρπεν εἰς τὸν ναόν, διὰ νÄ 
ἀκούση τὸ «Ἀναστάσεως ἡµέρα» µαζὺ 
µὲ τὲς δοῦλες καὶ τὲς παραµάννες.ἈλλÄ 
Ἐκεῖνος, ὄτις ἀνέστη «ἕνεκα ταλαιπω-
ρίας τῶν πτωχῶν καὶ τοῦ στεναγµοῦ 
τῶν πενήτων», ὅστις ἐδέχθη τῆς ἁµαρ-
τωλῆς τὰ µύρα καὶ τὰ δάκρυα, καὶ 
τοῦ λῃστοῦ τὸ Μνήσθητί µου, θὰ 
δεχθῆ καὶ αὐτῆς τῆς πτωχῆς τὴν 
µετάνοιαν, καὶ θὰ τῆς δώση χῶρον 
καὶ τόπον χλοερόν, καὶ ἄνεσιν καὶ 
ἀναψυχὴν εἰς τὴ βασιλείαν Του τὴν 
αἰωνίαν.

***

Λίγες σκέψεις πάνω στο διήγημα «Χωρίς στεφάνι»

του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη

 «Γιατί έκλαψες για πράγµατα παραµεληµένα
 θα’χεις πάντα µια θέση στον ουρανό»

    Τάσος Λειβαδίτης
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Η στάση της Χριστίνας που δὲν 
εἶχε τόλµης πρόσωπον νὰ ὑπάγῃ 
κι αὐτὴ εἰς τὴν ἐκκλησίαν, αντιπα-
ρατίθεται σ’αυτή του Γιαµπή του 
επιτρόπου ο οποίος κάθε Μεγάλη 
Παρασκευή απόγευµα στολιζόταν, 
έβγαινε στο µπαλκόνι του και ήλπι-
ζε ότι θα κάνει στάση ο Επιτάφιος 
εκεί µπροστά, και ο οποίος κατά 
τις ακολουθίες των Παθών µάλωνε 
τις µικροµάνες για τις οµιλίες και 

τα ψελλίσµατα των βρεφών τους, 
φροντίζοντας για την τάξη και την 
ησυχία.

Αναπότρεπτα τα δυο αυτά πρό-
σωπα φέρνουν στο νου µας τους 
δυο πρωταγωνιστές της ευαγγελι-
κής παραβολής που διαβάζεται την 
Κυριακή που ανοίγει το Τριώδιο 
(Λουκ. 18, 10-14), τον Τελώνη και 
τον Φαρισαίο. Ο Γιαµπής είναι επί-
τροπος, στα µέσα και στα έξω στην 
εκκλησία, ενώ ο Φαρισαίος νοµοδι-
δάσκαλος. Οι δυο τους συνιστούν 
αυτό που θα λέγαµε «καθεστηκυία 
τάξη», τους κατ’ εξοχήν εκπροσώ-
πους της θρησκείας τους. Και οι 
δυο τους βέβαια αποκλείουν από 
τα χωράφια τους – γιατί µάλλον κά-
πως έτσι έχουν στο νου τους το ναό 
-, όποιον δεν ταιριάζει στην εικόνα 
που οι ίδιοι έχουν για την πίστη 
τους· ο µεν Φαρισαίος τον Τελώνη, 
ο δε Γιαµπής τις µωροµάνες µε τα 
παιδιά τους. 

Απ’ την άλλη, η Χριστίνα η ∆α-
σκάλα που δεν τολµάει ούτε στην 
εκκλησία να πάει, µήπως την κοι-

τάξουν, παραπέµπει στον Τελώνη 
που µακρόθεν ἔστώς οὐκ ἤθελε οὐδὲ 
τοὺς ὀφθαλµοὺς εἰς τὸν οὐρανόν 
ἐπᾶραι. Βέβαια υπάρχει εδώ µία 
τεράστια διαφορά: ο µεν  Τελώνης 
δεκάρα δε δίνει για τους ανθρώ-
πους... ∆εν τον ένοιαζε να τον δουν 
οι άλλοι άνθρωποι, γι’αυτό και κά-
θεται µόνος «µακρόθεν». Ο Θεός 
είναι που τον νοιάζει και µπροστά 
σ’Αυτόν ταπεινώνεται συναισθα-
νόµενος την αµαρτωλότητά του: «Ὁ 
Θεὸς ἱλάσθητι µοι τῷ ἁµαρτωλῷ» · 
η Χριστίνα όµως φοβάται την κοι-
νωνική κατακραυγή. Την έννοια 
της την έχει στους ανθρώπους που 
θα την κατακρίνουν και θα την πε-
ριφρονήσουν. Τουλάχιστον εκ πρώ-
της όψεως έτσι φαίνεται. Μες στην 
ψυχούλα της όµως τί γίνεται, ποιός 
από µας µπορεί να το ξέρει.

***
 Η Χριστίνα η ∆ασκάλα ακούγε-

ται πάντως τόσο ξένη στις µέρες 
µας! Εµείς σήµερα θα µέναµε µε 
τον κυρ-Παναγιώτη άµα θέλαµε, 
κι άµα δε θέλαµε πια θα φεύγαµε... 
∆ικαίωµά µας, ψέµατα; Κι όσο για 
τα παιδιά, ε αυτό πια καταντά σκέ-
τη εκµετάλλευση! Φταίει κι η ίδια 
όµως, που είναι έτσι υποταγµένη... 
Σήκω πάνω και πολέµησε για τα 
δικαιώµατά σου κυρά-Χριστίνα! 
Υπερασπίσου τον εαυτό σου! Για 
τί σε πέρασε, για δούλα του; Τάχα 
δὲν είσαι οἰκοκυρὰ κι εσύ στὸ σπίτι 
σου καὶ στὴν αὐλήν σου; Τάχα δὲν 
ήσουν κι εσύ ἕναν καιρὸν νέα µὲ 
ἀνατροφήν; Εἶχες µάθει γράµµα-
τα εἰς τὰ σχολεῖα. Εἶχες πάρει τὸ 

δίπλωµά σου ἀπὸ τὸ Ἀρσάκειον... 
Σήµερα πια έχουν καταργηθεί αυ-
τά τα πράµατα, θα λέγαµε. Χωρίς 
στεφάνι, µάλιστα, και τί µ’αυτό; Όχι 
και να ντρεπόµαστε! Ο άνδρας και 
η γυναίκα είναι πια ίσοι! Η ελληνι-
κή κοινωνία έχει προχωρήσει, έτσι 
θα λέγαµε...

Φυσικά, φυσικά... Σήµερα ζούµε 
άλλωστε στην εποχή του δικαι-
ώµατος. Έχουµε την Χάρτα των 
Ηνωµένων Εθνών, την Ευρωπαϊ-
κή Σύµβαση των ∆ικαιωµάτων του 
Ανθρώπου, το Σύνταγµά µας,  που 
κατοχυρώνουν τα ατοµικά και κοι-
νωνικά µας δικαιώµατα. Όλα αυτά 
για να περιοριστεί η αυθαρεσία των 
ισχυρών, να επιτευχθεί η ισότητα 
µεταξύ των ανθρώπων και να προ-
στατευθούν οι αδύναµοι. Ευχής 
έργον όλα αυτά λοιπόν, ποιός θα 
µπορούσε να διαφωνήσει;

 Γεννιέται όµως ένα µικρό πρό-
βληµα: Έχοντας την προσοχή µας 
εξ ολοκλήρου στραµµένη στα δι-
καιώµατα, ξεχάσαµε κάτι άλλο. Σε 
πρώτο στάδιο τις υποχρεώσεις 
µας, τις οποίες µόνον κάποιοι ευ-
συνείδητοι εξ ηµών θυµούνται, οι 
οποίοι και ξεχωρίζουν σαν φωτει-
νά παραδείγµατα, απλώς επειδή 
πράττουν το καθήκον τους.αν άλ-
λοι Φαρισαίοι διεκδικούµε µόνο 
δικαιώµατα. Κι ο Φαρισαίος όµως 
δεν έκανε κάτι που δεν δικαιούτο… 
Είχε δικαίωµα να προσευχηθεί, να 
νηστεύει, να κάνει ελεηµοσύνες. Ο 
τρόπος του όµως ήταν αυτός που 
δεν του χάρισε τη δικαίωση από το 
Θεό. Η έπαρση και η υπερηφάνεια 
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του.  Θά ‘πρεπε λοιπόν να προσπα-
θήσουµε να αλλάξουµε αυτό το φαι-
νόµενο, έτσι ώστε να παύσει αυτή 
η υπερτροφία των δικαιωµάτων 
σε βάρος των υποχρεώσεων και 
να επέλθει η εξισορρόπησή τους. 
Μόνον έτσι λειτουργούν σωστά 
οι κοινωνίες, και αυτές ακόµη οι 
ανθρώπινες σχέσεις. Σε κάθε δικαί-
ωµα να αντιστοιχεί µια υποχρέωση 
και τούµπαλιν.

***
 Αρκεί λοιπόν αυτό; Ο καθένας 

να κάνει τη δουλειά του σωστά, όλα 
όσα πρέπει να κάνει (υποχρέωσή 
του), επ’ουδενί όµως λόγω περισ-
σότερα απ’αυτά (δικαίωµά του)... 
Αρκεί;

Εδώ φτάνουµε στα άλλα πράγ-
µατα που ξεχάσαµε όταν ασχολη-
θήκαµε µονάχα µε τα δικαιώµατά 
µας: την ταπείνωση και την θυσία. 
Εκ πρώτης όψεως, και σύµφωνα 
µάλιστα και µε τη λογική, µιλάµε 
για πράγµατα αντίθετα στο δικαί-
ωµα, που µάς ρίχνουν πίσω στον 
σκοταδισµό και την καταπίεση της 
Χριστίνας της ∆ασκάλας, πίσω εκεί 
απ’όπου τόσο παλέψαµε για να ξε-
φύγουµε.

Είναι όµως όντως έτσι; Γιατί έχει 
µια αρχοντιά αυτή η ταπείνωση και 
η θυσιαστική αγάπη, άλλο πράγµα! 
Οι µίζεροι υπολογισµοί των ελευ-
θεριών, των υποχρεώσεων και των 
δικαιωµάτων µας, τί σκληρότητα, 
τί φτήνια που έχουν! Ποιά ψυχή 
µπορεί να χωρέσει σ’ αυτά;

Το λέει αυτό πολύ όµορφα κι ένα 
σύγχρονο τραγούδι, το Σαν εσένα 
από τα Ξύλινα Σπαθιά:

Θα ’θελα να ’µουν σαν εσένα 
ιστιοφόρο µε τα πανιά του

ανοιγµένα 
αυτούς που µε οδηγούν 

στην καταιγίδα 
σε κάθε αµµουδιά 

να τους χαρίζω µια πατρίδα.  
 

Θα `θελα να `µουν σαν εσένα 
ένα δεντράκι 

µε τα κλαδιά του απλωµένα 
να µη λυπάµαι, 

να µην καταλαβαίνω 
αυτούς που µε πετάνε 

στη φωτιά να τους ζεσταίνω.

***
Μα είναι και το άλλο. Είµαστε 

άµετρα εγωιστές στην εποχή µας. 
Όλα µπορούµε να τα κατορθώσου-
µε εµείς. Στ ’άστρα ταξιδεύουµε, οι 
γιατροί κάνουν θαύµατα, οσονού-
πω λένε και ανθρώπινες ζωές, ποι-
όν λοιπόν έχουµε ανάγκη;

 Λέει ο πατήρ Αλέξανδρος Σµέ-
µαν, στο βιβλίο του «Μεγάλη Σα-
ρακοστή,  πορεία προς το Πάσχα» 
: Αν υπάρχει µια ηθική αξία που 
σχεδόν απόλυτα παραθεωρείται ή 
αγνοείται σήµερα είναι πραγµατικά 
η ταπείνωση. Ο πολιτισµός στον 
οποίο ζούµε διαρκώς ενσταλάζει 
µέσα µας την έννοια της υπερη-
φάνειας, της αυτοεξύµνησης και 
της αυτοδικαίωσης. Είναι οικο-
δοµηµένος πάνω στην αλαζονική 
υπόθεση ότι ο άνθρωπος µπορεί να 
πετύχει οτιδήποτε µόνος του, και 
φτάνει στο να περιγράφει τον Θεό 
σαν τον Ένα που πάντοτε αµείβει 
τις επιτυχίες και τα καλά έργα του 
ανθρώπου. Η ταπείνωση θεωρείται 
δείγµα αδυναµίας, κάτι ανάρµοστο 
για έναν αληθινό άνθρωπο. Αλλά 
µήπως και οι χριστιανοί σήµερα 
δεν είναι ποτισµένοι µε το πνεύµα 
του Φαρισαίου;[...]

Μα έλα που χωρὶς ἐµοῦ οὐ δύνα-
σθε ποιεῖν οὐδέν (Ιω. 15, 5).  Αντί 
λοιπόν να κοµπορρηµονούµε σαν 
τον Φαρισαίο, αντί κι εµείς οι πι-
στοί να νοµίζουµε ότι µόνοι µας θα 
κατακτήσουµε τις αρετές, την πίστη 
και τη σωτηρία µας, πόσο καλύτερα 
θα είναι να ξεστοµίσουµε εκείνο το 
ἐγὼ δὲ πτωχός εἰµι καὶ πένης· ὁ 
Θεός, βοήθησόν µοι (Ψαλµός 69ος) 
και  να Του δώσουµε την προαίρε-
σή µας, κι εκείνο το λίγο φιλότιµο...

***
Ίσως δεν είναι και τόσο ντεµο-

ντέ λοιπόν η Χριστίνα η ∆ασκάλα. 
Μάλλον εµείς είµαστε αυτοί που 
κάτι χάσαµε, ενώ η Χριστίνα καλά 
βαδίζει, και µε χαµένο το στεφά-
νι της, και µε την ντροπή της και 
ανασταίνοντας τα νόθα του αστε-
φάνωτου ανδρός της. Αµαρτωλή 
στα µάτια του κόσµου,  µα µήπως ο 
Τελώνης και η Πόρνη και ο Ληστής 
τί ήταν; Κι έπειτα, κάθε άνθρωπος 
πάνω σ’αυτή τη γη, αµαρτωλός δεν 
είναι στα µάτια του Θεού; Απλώς 
οι µεν το συνειδητοποιούν, ενώ οι 
κάθε λογής Φαρισαίοι όχι... 

Επιµέλεια

Μαριαλένα Μωραϊτου
Aπόφοιτος Nοµικής ΕΚΠΑ
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2013  ΕΤΟΣ 
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2013  ΕΤΟΣ 
ΜΕΓΑΛΟΥ  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Β’: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ 
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Ο Κωνσταντίνος κατηγορή-
θηκε από τον εθνικό (ει-

δωλολάτρη) ιστορικό Ζώσιµο για 
τη δολοφονία και εξόντωση των 
αντιπάλων του. Τι µαρτυρούν οι 
πηγές; Τα περισσότερα πράγµατα 
τα οποία λέγο-
νται από τους 
αντιπάλους του, 
και µάλιστα το 
Ζώσιµο που εί-
ναι η πηγή των 
συκοφαντιών 
κατά του Κων-
σταντίνου, µέ-
νουν στο χώρο του θρύλου. Όταν 
είναι κάτι αναπόδεικτο το αναφέ-
ρει µεν ο ιστορικός, χωρίς όµως 
να µπορεί να στηρίξει οποιαδήπο-
τε συµπεράσµατα σε ατεκµηρίω-
τες υποθέσεις ή σκέψεις.

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΞΙ¥
ΜΙΑΝΟΥ1

Ο Μαξιµιανός ήθελε να γίνει 
(πιο σωστά: να ξαναγίνει) 

Αύγουστος, αυτοκράτορας και 
διώχθηκε από τον γιο του Μα-
ξέντιο. Έτσι κατέφυγε στην κόρη 
του, ήταν πεθερός του Κωνστα-
ντίνου, στην κόρη του Φαύστα, 
σύζυγο του Κωνσταντίνου και 
ζήτησε προστασία από τον Κων-
σταντίνο. Το 310 όµως οργάνωσε 
συνωµοσία και κίνηµα για ανα-
τροπή του Κωνσταντίνου. Αυτή 
ήταν η κατάσταση της εποχής. Ο 
Μαξιµιανός διέδωσε ότι ο Κων-
σταντίνος φονεύθηκε στον πόλεµο 
κατά των Φραγκογερµανών στα 
βόρεια σύνορα, και πήρε ένα µέ-
ρος του στρατού µε το µέρος του 
και αυτοανακηρύχθηκε αυτοκρά-
τορας. Ο Κωνσταντίνος επέστρε-
ψε και ο Μαξιµιανός κλείστηκε 
στο φρούριο της Μασσαλίας. Ο 
Κωνσταντίνος τον αιχµαλωτίζει, 
τον συγχωρεί όµως, µε τη µεσο-
λάβηση και της γυναίκας του της 
Φαύστας. 

Ακολούθησε νέα συνωµοσία 
του Μαξιµιανού και της 

1  http://vatopaidi.wordpress.com

Φαύστας, για να δολοφονηθεί ο 
Κωνσταντίνος. Αποτυγχάνει η 
προσπάθεια. Ο Μαξιµιανός ανα-
γκάστηκε να αυτοαπαγχονιστεί, 
κρεµάστηκε δηλαδή, γιατί κατάλα-
βε ότι τα πράγµατα έγιναν σκλη-

ρότερα γι’ αυτόν. Κατηγορούν γι’ 
αυτό τον Κωνσταντίνο ο οποίος 
δεν ήταν απλώς πολιτικά και δι-
οικητικά ανώτατος άρχων, αλλά 
συγκέντρωνε όλες τις εξουσίες 
ονοµάζετο rectus totius omnis, 
δηλαδή ο κυβερνήτης, ο διοικητής 
ολοκλήρου του κόσµου.

Για την ιστορία ο Μαξιµια-
νός (αυτοκράτορας από το 

285 µέχρι το 305 µΧ) ήταν ένας 
από τους χειρότερους διώκτες 
των Χριστιανών. Μαζί µε τον συ-
ναυτοκράτορά του ∆ιοκλητιανό 
εξαπέλυσε τον φρικαλέο λεγόµε-
νο «Μεγάλο ∆ιωγµό». Στα χέρια 
αυτού του ψυχοπαθούς µανιακού 
δολοφόνου βασανίστηκαν και θα-
νατώθηκαν πολλές χιλιάδες µαρ-
τύρων. Αυτός ήταν που σκότωσε 
και τον άγιο ∆ηµήτριο, τον άγιο 
Παντελεήµονα, και τους αγίους 
Σέργιο και Βάκχο.

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣ¥
ΣΙΑΝΟΥ

Το καλοκαίρι του 313 ο 
Κωνσταντίνος πάντρεψε 

την άλλη ετεροθαλή αδελφή του, 
την Αναστασία, µε το Βασσιανό, 
από την οικογένεια του Λικίνιου. 
Το νέο γαµπρό του τον ανύψωσε 
σε αναπληρωτή Καίσαρα για την 
Ιταλία και τις ∆ουνάβιες επαρχίες.

Αλλ’ ο Βασσιανός ήθελε και 
την Αυτοκρατορί. Έτσι, 

όταν ο αδελφός του Σενέκιος τού 
πρότεινε να επαναστατήσει ενα-

ντίον του Κωνσταντίνου, για να 
µείνει ο Λικίνιος µοναδικός αυ-
τοκράτορας ολόκληρης της Αυτο-
κρατορίας µε συναυτοκράτορά του 
εκείνον, συµφώνησε και το 314 
(ή 315) η συνωµοσία είχε κάνει 

µεγάλα βήµατα. Αποκαλύφτηκε 
όµως, κατεστάλη εύκολα από τον 
Κωνσταντίνο και ο αχάριστος γα-
µπρός καταδικάστηκε και εκτελέ-
στηκε για προδοσία.

Και αυτός ο θάνατος προσά-
πτεται άδικα στον Κωνστα-

ντίνο ως δολοφονία συγγενικού 
του προσώπου. ∆ιότι για το τέλος 
του οποιουδήποτε προδότη ή συ-
νωµότη σε µια αυτοκρατορία, δεν 
µπορεί να κατηγορηθεί ως δολο-
φόνος ο αυτοκράτορας, αφού η 
τιµωρία σ’ αυτές τις περιπτώσεις 
προβλεπόταν από τους ισχύοντες 
νόµους.

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΞΕ¥
ΝΤΙΟΥ

Χαρακτηριστική είναι η πε-
ρίπτωση του Μαξεντίου, 

του κουνιάδου του Κωνσταντί-
νου. Ο Μαξέντιος επεθύµησε να 
γίνει ο µόνος αυτοκράτορας και 
εστράφη κατά του Κωνσταντίνου 
επικαλούµενος τον θάνατο – την 
δολοφονία κατ’ αυτόν – του πατέ-
ρα του, Μαξιµιανού. ∆ιατάζει την 
καταστροφή των αγαλµάτων του 
Κωνσταντίνου. Ο Κωνσταντίνος 
µέσω των Άλπεων έρχεται στην 
Ιταλία και συναντώνται οι δύο 
στρατοί στην γέφυρα του Τίβερη, 
δύο χιλιόµετρα έξω από τη Ρώµη. 
Εδώ εµφανίζεται η γνωστή θεοση-
µία που περιγράψαµε παραπάνω.

Οι θάνατοι του Μαξέντιου, 
του Λικίνιου και των συ-

Οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους ανακηρύ-
χτηκε Μέγας είναι διότι υπήρξε ο ιδρυτής µιας 
χιλιόχρονης αυτοκρατορίας καθώς επίσης και 
µέγας µεταρρυθµιστής.
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νεργών τους δεν είχαν τον χαρα-
κτήρα ιδιωτικών εκτελέσεων ή 
«δολοφονιών». Ο αυτοκράτορας 
ήταν ο ανώτατος δικαστής του 
ρωµαϊκού κράτους. Αυτός είχε την 
κατεξοχήν αρµοδιότητα (ή µάλ-
λον υποχρέωση) να τιµωρεί τους 
εγκληµατίες. Γιατί να µην τιµω-
ρήσει κι αυτούς για τα εγκλήµατά 
τους όπως προέβλεπε ο νόµος;

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ 
ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΚΡΙΣΠΟΥ ΚΑΙ 
ΦΑΥΣΤΑΣ

Ο Κρίσπος, υιός του Μεγά-
λου Κωνσταντίνου, παρου-

σιάζεται µέσα από τις γραφές ως 
ένας ευγενής Καίσαρας, που έχει 
κερδίσει το σεβασµό του πατέρα 
του, των αδελφών του και όλου 
του κόσµου, ένας αδάµαστος από 
τις καιρικές συνθήκες και γενναί-
ος στρατιώτης, ένας άξιος διοικη-
τής που γνωρίζει να νικάει. Ήταν 
παντρεµένος µε κάποια Ελένη 

και το 322 του χάρισε έναν υιό. 
Ο Κωνσταντίνος τον είχε πάντο-
τε στα δεξιά του, ως επιλεγµένο 
διάδοχο στο θρόνο της Ρωµαϊκής 
Αυτοκρατορίας και κανένας από 
τους αρχαίους συγγραφείς δε λέει 
κακό λόγο γι’ αυτόν. Ακόµα και ο 
εχθρικός προς τον πατέρα του πα-
γανιστής Ευτρόπιος τον αποκαλεί 
«νέον άνδρα υψίστης αξίας» (vir 

egregious).

Ύστερα από όλα αυτά είναι 
τροµερά δύσκολο να πιστέ-

ψει κανείς τις κατηγορίες που λέ-
νε ότι ο Κρίσπος διέθετε ερωτική 
σχέση µε την πολύτεκνη µητρυιά 
του και µητέρα των πέντε ετερο-
θαλών αδελφών του Φαύστα. Οι 
κατηγορίες φανατικών παγανι-
στών όπως του Ευτρόπιου, του 
Ευνάπιου αλλά και του Ζώσιµου 
παρουσιάζουν ότι ο Κωνσταντί-
νος υποψιάστηκε πως ο υιός του 
Κρίσπος είχε ερωτική σχέση µε τη 
γυναίκα του Φαύστα, τον εκτέλεσε 
χωρίς να πει τίποτε. Ο Ζώσιµος 
δίνει και άλλες διαστάσεις στο 
γεγονός αυτό λέγοντας πως όταν 
η µητέρα του Ελένη, υποφέροντας 
από τη µεγάλη συµφορά αναίρεσε 
την κατηγορία και του αποκάλυ-
ψε την αλήθεια, ο Κωνσταντίνος 
παρηγορώντας την, γιάτρεψε το 
κακό µε µεγαλύτερο κακό: διέτα-
ξε και ζέσταναν το µπάνιο πολύ 
περισσότερο από το κανονικό και 

βάζοντας τη Φαύστα µέσα σ’ αυτό 
την έβγαλε νεκρή. 

Βέβαια, όλα αυτά είναι τελεί-
ως αβάσιµα και αστήρικτα 

λόγω παντελούς έλλειψης ιστορι-
κών στοιχείων και κανείς σοβαρός 
σήµερα ιστορικός δεν τα αποδέ-
χεται. Αλλά και λογικά παραµένει 
αστήρικτο ένας εικοσάχρονος και 
νιόπαντρος άνδρας, συνετός και 

ένδοξος όπως ο Κρίσπος, να έχει 
ερωτευθεί τη µητριά του και µητέ-
ρα πέντε παιδιών. Αναµφίβολα, η 
Ιστορία τροφοδοτεί τη λογοτεχνία, 
αλλά όλα αυτά ανήκουν στη σφαί-
ρα της στρατευµένης, αν όχι της 
διεστραµµένης, φαντασίας των 
παγανιστών αλλά και των αντιπά-
λων του Μεγάλου Κωνσταντίνου.

ΓΙΑΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΜΕΓΑΣ

Οι κυριότεροι λόγοι για τους 
οποίους ανακηρύχτηκε 

Μέγας είναι διότι υπήρξε ο ιδρυ-
τής µιας χιλιόχρονης αυτοκρατο-
ρίας καθώς επίσης και µέγας µε-
ταρρυθµιστής. Πιο συγκεκριµένα, 
θωράκισε το κράτος από τις επι-
δροµές των εξωτερικών εχθρών, 
δηµιουργώντας συµµαχίες µε 
φυλές που ζούσαν στα σύνορα, 
ή αµείβοντας τις υπηρεσίες τους 
ως µισθοφόρων. Είναι µάλιστα ο 
αυτοκράτορας που δε νικήθηκε 

ποτέ, ούτε σε εξωτερικούς πολέ-
µους αλλά ούτε και σε εσωτερι-
κούς (εµφυλίους). 

Τ ο παράδειγµά του στον τρό-
πο συνεργασίας Κράτους 

και Εκκλησίας επί των ηµερών 
του  ακολούθησαν και ανέπτυξαν 
οι διάδοχοί του, αργότερα και πολ-
λά ευρωπαϊκά κράτη.

Κύριος στόχος του έγινε η χριστιανική µετάπλαση της 
κοινωνίας. Ο Κωνσταντίνος κατάφερε να µεταπλάσει σε 
µια κοινωνία µε χριστιανική ευσέβεια και χριστιανικό 
ήθος έναν αλλοτριωµένο λαό που µέχρι τότε ζούσε µο-
νάχα για «άρτον και για βάρβαρα θεάµατα». Τα νοµοθε-
τήµατα και τα µέτρα που εφάρµοσε ήταν πρωτόγνωρα 
για την εποχή και η όλη νοµοθεσία του έχει δεχτεί εµ-
φανώς την επίδραση των χριστιανικών αρχών και της 
χριστιανικής διδασκαλίας. 
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Αναδιοργάνωσε το φορολο-
γικό σύστηµα, την κρατι-

κή διοίκηση, την ταχυδροµική 
υπηρεσία και εξυγίανε µε µεγά-
λη επιτυχία την παραπαίουσα 
οικονοµία. Έκοψε νέο νόµισµα, 
το σόλιδο (ισοδύναµο µε το 1/72 
της λίρας χρυσού) που κατέστη 
διεθνώς το σταθερότερο νόµισµα 
όλων των εποχών µέχρι τον 11ο 
και σύµφωνα µε άλλους µέχρι τον 
15ο αιώνα. 

Αλλά κύριος στόχος του 
έγινε η χριστιανική 

µετάπλαση της κοινωνίας. Ο 
Κωνσταντίνος κατάφερε να 
µεταπλάσει σε µια κοινωνία 
µε χριστιανική ευσέβεια και 
χριστιανικό ήθος έναν αλλο-
τριωµένο λαό που µέχρι τότε 
ζούσε µονάχα για «άρτον και 
για βάρβαρα θεάµατα». Τα νο-
µοθετήµατα και τα µέτρα που 
εφάρµοσε ήταν πρωτόγνωρα 
για την εποχή και η όλη νοµο-
θεσία του έχει δεχτεί εµφανώς 
την επίδραση των χριστιανι-
κών αρχών και της χριστιανι-
κής διδασκαλίας. 

Συγκεκριµένα, µε νόµους και 
διατάγµατά του κατάργησε 

την ποινή του σταυρικού θανά-
του, απαγόρευσε τη θανάτωση 
δούλων µε λιθοβολισµό ή σφαγή 
ή απαγχονισµό ή δηλητηρίαση ή 
ρίψη στα θηρία ή το κάψιµο των 
µελών τους σε αναµµένα κάρ-
βουνα, πράγµατα τα οποία ήταν 
συνηθισµένοι τρόποι θανάτωσης 
εκείνη την εποχή. 

Ενστερνιζόµενος τη χριστια-
νική διδασκαλία απαγόρευ-

σε µε νόµο τη βρεφοκτονία, που 
είχε γίνει αποδεκτή από τους 
Ρωµαίους για τα προβληµατικά 
παιδιά. Με νόµους προστάτεψε 
και ενίσχυσε το θεσµό της οικο-
γένειας, καταδίκασε τη µοιχεία 
και ανύψωσε τη θέση της µητέ-
ρας.

Πραγµατοποίησε πολλά 
και σηµαντικά πράγµατα 

ο Μέγας Κωνσταντίνος, µα τα 
σπουδαιότερα, εκείνα δηλαδή 

που άλλαξαν την ιστορική πορεία 
της Ευρώπης και ολόκληρου του 
κόσµου, είναι δύο: Το ∆ιάταγµα 
των Μεδιολάνων «περί ανεξι-
θρησκίας» και η µεταφορά της 
πρωτεύουσας του κράτους στην 
Κωνσταντινούπολη. 

Ελάχιστοι άνθρωποι στην 
Ιστορία άσκησαν τόση επί-

δραση στον κόσµο, όση ο Κων-
σταντίνος. Η υπόληψή του στην 
Ιστορία είναι τόσο µεγάλη, ώστε 
τουλάχιστον δέκα αυτοκράτορες 
από τους διαδόχους του, δέκα 
πρίγκιπες, πατριάρχες, επίσκοποι 
και πολλά εκατοµµύρια Ορθοδό-
ξων έφεραν και φέρουν τιµητικά 
το όνοµά του.

∆υστυχώς όµως, αυτό συνέ-
βη µόνο στην Ανατολή.  Η 

∆ύση ποτέ δεν του συγχώρησε το 
γεγονός ότι µετέφερε την πρωτεύ-
ουσα του κράτους στην Ανατολή 
(Νέα Ρώµη-Κωνσταντινούπολις). 
Γι’ αυτό και ουδείς Αυτοκράτορας, 
Βασιλιάς, Πρίγκιπας, Ιεράρ-
χης της ∆ύσεως δεν έλαβε 
ποτέ µετά από αυτόν το 
δυτικό-λατινικό όνοµα 
«Κωνσταντίνος»! Από 
αυτό το µένος προ-
έρχονται πολλές από 
τις κατηγορίες ενα-
ντίον του που επιβι-
ώνουν µέχρι σήµερα.

Τέλος, ο Άγιος 
Κωνσταντίνος 

αποτελεί µοναδικό 
φαινόµενο δυναµι-
σµού και θέλησης στην 
Παγκόσµια Ιστορία και 
κάλλιστα θα µπορούσε 
να γίνει φωτεινό παρά-
δειγµα για τον καθέναν από 
εµάς στη σκληρή σηµερινή 
πραγµατικότητα, αφού ξεπέ-
ρασε όλα τα εµπόδια, όλες 
τις παγίδες, όλες τις συ-
νοµωσίες και βγήκε 
νικητής. 

 
Επιµέλεια

 
Κωνσταντίνος 

Φαραντάτος
Πτυχ. Ναυτιλιακών 

Σπουδών ΠΑ.ΠΕΙ

Πηγές 
Βιβλιογραφία
Μέγας Κωνσταντίνος, Κατηγορίες 

και Αλήθεια, Κώστας Β. Καραστά-
θης, εκδόσεις Άθως

Schaff  Philip: «History of the Chris-
tian Church, Chapter I,p.14»

∆ιαδίκτυο
http://elekklesia.blogspot.gr
http://vatopaidi.wordpress.com
http://www.ccel.org/ccel/schaff /hcc3.

iii.iv.i.html
http://el.wikipedia.org
http://www.hellinon.net/

MegasKonstantinos.htm
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Τι έιναι Τό συΜφωνό έλέυΘέρησ 
συΜΒιωσησ;

Όπως προκύπτει από την ίδια την 
ονοµασία, πρόκειται για µία συµφω-
νία, µεταξύ ενηλίκων, ετερόφυλων 
(προβλέπεται ρητά από τον νόµο του 
2008) προσώπων, τα οποία βρίσκο-
νται σε σχέση σταθερής συµβίωσης 
και δεν επιθυµούν για οποιοδήποτε 
λόγο να συνάψουν γάµο. Με την 
συµφωνία αυτή, η οποία γίνεται ενώ-
πιον συµβολαιογράφου, ρυθµίζονται 

ορισµένα περιουσιακά ή κληρονοµι-
κά ζητήµατα και κατά κύριο λόγο η 
σχέση και των δύο που συνάπτουν 
το σύµφωνο µε τα παιδιά που πιθα-
νόν θα προκύψουν από αυτήν την 
σχέση. 

Η ανάγκη προστασίας των παι-
διών που γεννιούνται σε τέτοιου 
είδους de facto σχέσεις υπήρξε άλ-
λωστε σύµφωνα µε τις διακηρύξεις 
της τότε Κυβέρνησης και ο λόγος 
για τον οποίο προβλέφθηκε εξαρχής 

αυτή η µορφή νοµικά ρυθµιζόµενης 
συµβίωσης. 

για πόιό λόγό ρηΤα απόκλέισΤη-
καν Τα όΜόφυλα Ζέυγαρια;

Την περίοδο κατά την οποία επρό-
κειτο να ψηφιστεί ο σχετικός νόµος 
έγινε εκτεταµένη συζήτηση σχετικά 
µε το κατά πόσο έπρεπε να συµπε-
ριληφθούν στην ρύθµιση αυτή και 
οµόφυλα ζευγάρια. Από τα πρακτι-
κά των σχετικών συζητήσεων στην 

Τό συΜφωνό πόυ ΔιΧαΖέι…

Το σύµφωνο συµβίωσης. Ένα 
θέµα που, αφού απασχόλησε πρό-
σκαιρα την ελληνική κοινωνία το 
2008, οπότε και ψηφίστηκε ο σχε-
τικός νόµος,  σύντοµα ξεχάστηκε, 
όπως συµβαίνει µε τόσα θέµατα 
που έχουν πρωταγωνιστήσει κατά 
καιρούς στα τηλεοπτικά παράθυρα. 
Και µετά από τόσα χρόνια, έρχεται 
µια απόφαση του Ευρωπαϊκού ∆ι-

καστηρίου των ∆ικαιωµάτων του 
Ανθρώπου να επαναφέρει το κάπως 
ξεχασµένο θέµα στην επικαιρότητα, 
δικαιώνοντας τα οµόφυλα ζευγάρια 
που προσέφυγαν σε αυτό, καταγγέλ-
λοντας τον αποκλεισµό τους από 
την νοµική αυτή µορφή κατοχύρω-
σης µιας ελεύθερης σχέσης. 

Το θέµα το έχουµε ακούσει. Όλοι 
λίγο πολύ έχουµε σχηµατίσει και 

εκφράσει µια γνώµη πάνω σε αυ-
τό. Τι είναι όµως τελικά αυτό το 
σύµφωνο συµβίωσης; Γιατί δεν 
προβλέφθηκε εξαρχής η δυνατό-
τητα σύναψής του και από οµόφυ-
λα ζευγάρια; Τι ορίζει η απόφαση 
του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου και 
τι επιπτώσεις µπορεί να έχει αυτή 
στην χώρα µας; Ας δούµε όλα αυτά 
τα ζητήµατα, λίγο πιο προσεκτικά. 
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Βουλή προκύπτει ότι τελικά δεν θεω-
ρήθηκε έτοιµη η ελληνική κοινωνία 
να δεχτεί µια τέτοια ρύθµιση. Ήδη η 
δυνατότητα νοµικής κατοχύρωσης 
της ελεύθερης συµβίωσης είχε σηκώ-
σει θύελλα αντιδράσεων µερίδας του 
ελληνικού λαού και της Εκκλησίας 
της Ελλάδος οπότε, η αναγνώριση 
της δυνατότητας επισηµοποίησης 
των σχέσεων οµόφυλων ζευγαριών 
κρίθηκε ότι θα ήταν η σταγόνα που 
θα ξεχείλιζε το ποτήρι. 

Τι αναφέρέι η απόφαση Τόυ 
έυρωπαϊκόυ ΔικασΤηριόυ;

Από την απόφαση που ήρθε να 
επαναφέρει στην επικαιρότητα το 
φλέγον θέµα, αξίζει να σταθούµε σε 
τρία σηµεία. 

  Κατ’ αρχάς το ∆ικαστήριο διευ-
κρίνισε πως αυτό που θεωρείται στην 
προκειµένη περίπτωση κρίσιµο είναι 
καθεαυτό το γεγονός της πρόβλεψης 
από το ελληνικό Κράτος µιας µορ-
φής έννοµα ρυθµιζόµενης συµβίω-
σης, διάφορης του γάµου. Ο σκοπός 

της συγκεκριµένης πρόβλεψης, ο 
οποίος, όπως ήδη αναφέρθηκε και 
όπως προβλήθηκε από την ελληνι-
κή Κυβέρνηση στην εν λόγω δίκη, 
ήταν κατά κύριο λόγο η προστασία 
των δικαιωµάτων των παιδιών που 
γεννιούνται σε καθεστώς ελεύθερης 
συµβίωσης των γονέων τους, παρό-
τι είναι καθόλα θεµιτός δεν κρίθηκε 
από το ∆ικαστήριο ότι δικαιολογεί 
τον αποκλεισµό των οµόφυλων ζευ-
γαριών. Σύµφωνα µε την απόφαση 
η δυνατότητα σύναψης συµφώνου 
συµβίωσης από οµόφυλα ζευγάρια 
δεν εξυπηρετεί προφανώς τον σκοπό 
της προστασίας των βιολογικών παι-
διών του ζευγαριού, αλλά ταυτόχρονα 
δεν εµποδίζει την επίτευξή αυτού. 
∆εδοµένου ότι δεν αιτιολογείται 
επαρκώς µε ποιον τρόπο αυτή η δι-
άκριση µεταξύ οµοφύλων και ετερο-
φύλων ζευγαριών είναι αναγκαία για 
την εξυπηρέτηση του ως άνω σκο-
πού, αυτή θεωρείται ότι προσβάλλει 
τα δικαιώµατα των πρώτων. 

 Το γεγονός ότι τα οµόφυλα ζευγά-
ρια µπορούν να επιτύχουν µε άλλες 

µεταξύ τους συµφωνίες τα έννοµα 
αποτελέσµατα που προκύπτουν κατά 
κανόνα από το σύµφωνο συµβίωσης 
(περιουσιακά και κληρονοµικά δι-
καιώµατα) δεν θεραπεύει, κατά το 
∆ικαστήρι,ο την εις βάρος τους προ-
σβολή. Όπως ήδη αναφέρθηκε, κρί-
σιµη κρίνεται η δυνατότητα νοµικής 
αναγνώρισης της σχέσης και όχι η 
επέλευση συγκεκριµένων συνεπειών.

Με βάση όσα προειπώθηκαν, το 
∆ικαστήριο καταλήγει ότι δεν αρκεί 
για να δικαιολογήσει τον αποκλει-
σµό των οµόφυλων ζευγαριών από 
τη ρύθµιση για το Σύµφωνο Συµβί-
ωσης το γεγονός ότι η παροχή της 
σχετικής δυνατότητας και σε οµόφυ-
λα ζευγάρια δεν υπηρετεί την βασική 
επιδίωξη του προσβαλλόµενου νό-
µου. Προκειµένου να δικαιολογηθεί 
ο αποκλεισµός των οµόφυλων ζευγα-
ριών, θα έπρεπε, κατά το Ευρωπαϊκό 
∆ικαστήριο, να αποδεικνύεται ότι κά-
τι τέτοιο επιβάλλεται από σοβαρούς 
λόγους δηµοσίου συµφέροντος, προ-
ϋπόθεση που δεν πληρώθηκε στην 
προκειµένη περίπτωση.
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Με το σκεπτικό αυτό, η απόφαση 
καταλήγει ότι δέχεται την προσφυ-
γή και επιδικάζει αποζηµίωση στους 
προσφεύγοντες. 

πόιέσ έιναι όι έπιπΤωσέισ Τησ 
απόφασησ για Την έλλαΔα;

Οι αποφάσεις του εν λόγω ∆ικα-
στηρίου δεσµεύουν την Ελλάδα, η 
οποία οφείλει να εναρµονίσει την 
έννοµη τάξη της προς αυτές. Με 
τα δεδοµένα που προκύπτουν από 
την απόφαση που παρουσιάσαµε, 
η Ελλάδα έχει δύο επιλογές. Είτε να 
επανέλθει µε νόµο ο οποίος θα εξα-
κολουθεί να αποκλείει από την δυνα-
τότητα σύναψης συµφώνου τα οµό-
φυλα ζευγάρια, αναφέροντας αυτή 
την φορά συγκεκριµένους και σοβα-
ρούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος 
για τον αποκλεισµό (λύση ιδιαίτερα 
δύσκολη, αν ληφθεί υπόψη το υψηλό 
επίπεδο προστασίας από τις διακρί-
σεις βάσει σεξουαλικού προσανατο-
λισµού που επιβάλλει το ∆ικαστήριο), 
είτε να αναγνωρίσει την δυνατότητα 

σύναψης συµφώνου συµβίωσης και 
στα οµόφυλα ζευγάρια. 

Από την άλλη, στο σύνολό του το 
σκεπτικό της απόφασης δηµιουργεί 
την αίσθηση ότι παρά το γεγονός ότι 
επιδιώκεται η διασφάλιση από τις 
διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προ-
σανατολισµού, σε καµία περίπτωση 
δεν θεωρούνται αναγκαίες προς τον 
σκοπό αυτό η θέσπιση γάµου οµό-
φυλων ζευγαριών ή η αναγνώριση 
δυνατότητας υιοθεσίας τέκνου. ∆εν 
είναι εποµένως δυνατόν να χρησιµο-
ποιηθεί αυτή σαν βάση, προκειµένου 
προωθηθούν τέτοιες εξελίξεις. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι η πλειο-
ψηφία των ευρωπαϊκών χωρών αντι-
µετωπίζει τον γάµο σαν ένα θεσµό 
που ιστορικά αφορά σε ετερόφυλα 
ζευγάρια και προτιµούν άλλη µορφή 
αναγνώρισης των οµόφυλων. Ειδικά 
µάλιστα για το θέµα της υιοθεσίας 
του παιδιού (η οποία σηµειωτέον 
δεν είναι δυνατή ούτε σε ετερόφυλα 
ανύπαντρα ζευγάρια που συνάπτουν 
σύµφωνο συµβίωσης) διαπιστώνεται 
ότι το ∆ικαστήριο έχει τηρήσει πιο 

επιφυλακτική στάση και οι αποφά-
σεις του ποικίλουν σηµαντικά, καθώς 
το βάρος πέφτει στην εξασφάλιση της 
ευηµερίας του παιδιού και όχι στην 
προστασία των δικαιωµάτων των 
γονέων του. 

Οι συνθήκες δείχνουν ότι αυτήν 
την φορά το θέµα του συµφώνου 
συµβίωσης για οµόφυλα ζευγάρια 
δεν θα το αφήσουν να χαθεί στην 
αφάνεια, όπως συνέβη στο παρελθόν. 
Το θέµα είναι µεγάλο και σε καµία 
περίπτωση δεν εξαντλείται στον πε-
ριορισµένο χώρο ενός περιοδικού 
Οι πιέσεις των υποστηρικτών των 
δικαιωµάτων των οµοφυλοφίλων 
είναι πλέον ισχυρές και οι κινήσεις 
που θα γίνουν πρέπει να είναι πολύ 
προσεκτικές. Οι αποφάσεις που κα-
λείται να πάρει σήµερα η ελληνική 
Πολιτεία διαµορφώνουν την αυριανή 
ελληνική κοινωνία.  

Επιµέλεια

Αγγελική Τσιάπρα
∆ικηγόρος
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ΤΟ 
ΓΑΪΔΟΥΡΑΚΙ 
ΝΑΘΑΝ

Ήταν ένα ζεστό ανοιξιάτικο πρωινό, 
στην πεδιάδα της Ιουδαίας. Ο φωτει-
νός ήλιος χάιδευε µε τις ζεστές ακτίνες 
του την νωπή από την πρωινή δρο-
σιά γη, κάνοντάς την να αχνίζει και 
το κιτρινοκόκκινο χώµα να ευωδιάζει 
υπέροχα. Ο Νάθαν, το γαϊδουράκι, 
ορθάνοιξε τα µεγάλα, καστανά µάτια 
του  κι έβγαλε το κεφάλι του από το 
άνοιγµα του παχνιού, πού έβλεπε στο 
εσωτερικό της αυλής. Όρθιος κοντά 
στο µαγκανοπήγαδο στεκόταν το αφε-
ντικό του, ο γέρο-Ιακώβ ο αγωγιάτης, 
και συζητούσε έντονα µ΄ένα νεαρό 
ψαρά. Οι δυο άνδρες χειρονοµούσαν 
ζωηρά, σαν να κανόνιζαν την τιµή 
για το αγώι. «Συνηθισµένο παζάρι», 
σκέφτηκε ο µικρός Νάθαν κι άνοιξε το 
στόµα του σε ένα ατέλειωτο χασµου-
ρητό, που το συνόδευαν  οι µουσικοί 
λαρυγγισµοί του.

Άθελά του τράβηξε την προσοχή 
του ένας όµορφος, γαλήνιος, νέος 
άνδρας, που παρακολουθούσε την 
συνοµιλία από µία γωνιά. ∆εν φαινό-
ταν να ενδιαφέρεται και πολύ για το 
αποτέλεσµα, λες κι ο νους του έτρεχε 
κάπου αλλού. Ήταν ντυµένος απλά, 
µα αρχοντικά. Τα ρούχα του καθαρά, 
στα πόδια του τυλιγµένα δερµατό-
πλεχτα σανδάλια. Τα  χέρια  λεπτά, µε 
µακριά  δάκτυλα. Η  όλη του εµφά-
νιση έδειχνε άνθρωπο ευγενικό και 
καλλιεργηµένο. Φαινόταν να κατάγε-
ται από την τάξη των τεχνιτών, ίσως 
να ήταν ξυλουργός. Είχε µακριά, 
καστανόξανθα µαλλιά, που οι σγου-

ροί κυµατισµοί τους  ακουµπούσαν 
απαλά στους φαρδείς του ώµους. 
∆ύο όµορφα γαλάζια µάτια στόλιζαν 
το πρόσωπο µε το πλατύ φωτεινό  
µέτωπο. Η µορφή του αυστηρή, µα 
καλοσυνάτη. Ο Νάθαν ένιωσε πως 
από κάπου γνώριζε αυτόν τον Ξένο, 
µα αγουροξυπνηµένος καθώς ήταν, 
δεν έδωσε εκείνη τη στιγµή συνέχεια 
στη σκέψη του.

Οι δυο άνδρες δεν άργησαν τε-
λικά να συµφωνήσουν κι έδωσαν 
τα χέρια. Ο γέρο-Ιακώβ µέτρησε µε 
ικανοποίηση τα δηνάρια που ακού-
µπησε στη παλάµη του ο ψαράς και 
κατευθύνθηκε µαζί του στο στάβλο 
που βρισκόταν ο Νάθαν. Το γαϊδου-
ράκι µας άφησε πρόθυµα να το οδη-
γήσει ο ψαράς από την τριχιά που 
ήταν περασµένη στο λαιµό του. ∆εν 
χρειαζόταν πολύ για να µαντέψει την 
αποστολή του:  Είχε συµφωνηθεί να 
µεταφέρει στην πλάτη του εκείνο τον 
σιωπηλό άνδρα που στεκόταν παρά-
µερα βυθισµένος στις σκέψεις του. 
Με ένα πήδηµα στο πλάι ο Ξένος 
βρέθηκε ανεβασµένος στον Νάθαν, 
που χωρίς να περιµένει κάποιο πρό-
σταγµα ξεκίνησε. Μια ανηφορική 
πορεία -  για το γαϊδουράκι και τον 

αναβάτη του - άρχιζε...  

***
Βέβαια ο Νάθαν δεν συνήθιζε να 

σκέπτεται. όταν πήγαινε φορτωµένος 
σε κάποιο αγώι. Άλλωστε, µέχρι εκεί-
νη τη στιγµή, η σύντοµη ζωή του δεν 
ήταν και τόσο άσχηµη. Ο γέρο-Ιακώβ 
ήταν καλός και δεν τον κτυπούσε, το 
παχνί ήταν πάντα ζεστό, το άχυρο στε-
γνό και ο σανός αρκετός. Τον Νάθαν 
τον προόριζαν συνήθως για ελαφρά 
φορτία, αφού ήταν ακόµα ένα µικρό 
πουλάρι. Μια φορά, ήταν ένα σακί σι-
τάρι για τον µύλο του κυρ-Ζεβεδαίου 
του µυλωνά, κάποια άλλη, δυο πήλινα 
δοχεία µε λάδι, προορισµένα για το 
χάνι του τελώνη Ζακχαίου, εκεί στην 
άκρη της πόλης. Αλλά και ασκιά µε 
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κρασί  ανήκαν στα εµπορεύµατα, που 
είχαν µεταφέρει στο παρελθόν οι τρυ-
φερές του πλάτες. 

Όµως, αυτή τη φορά τον πληµµύ-
ρισε ένα αίσθηµα περίεργο, πρωτό-
γνωρο. Σχεδόν κατάσαρκα στην πλά-
τη του, χωρίς σαµάρι, µ΄ ένα µάλλινο  
υφαντό να τον χωρίζει από τον ανα-
βάτη του, µετέφερε τώρα εκείνον τον 
Ξένο, στον ανηφορικό δρόµο για τα 
Ιεροσόλυµα, την Άγια Πόλη. Ο Ξένος, 
µε µάλλον συνηθισµένη σωµατική 
διάπλαση, φαινόταν ανάλαφρος. Πα-
ρόλα αυτά  ο µικρός Νάθαν ένιωθε 
την σπονδυλική του στήλη να λυγί-
ζει κάτω από το φορτίο του αναβάτη 
του: «Θα ΄έλεγες πως κουβαλώ όλο 
το βάρος του κόσµου»,συλλογίστηκε 
µε απορία το µικρό γαϊδουράκι, και 
µε σφιγµένα χείλη αγωνίστηκε να 
κρατήσει σταθερό τον βηµατισµό του 
στον γλιστερό πλακόστρωτο δρόµο, 
που οδηγούσε στην πόλη. 

Σε άλλη περίπτωση θα βαρυγκω-
µούσε και θα στύλωνε τα λεπτά 
µπροστινά του πόδια µε δύναµη 
στο έδαφος, χωρίς να κουνηθεί 
ούτε µια σπιθαµή. Όπως τότε που 
κάποιοι σκληρόκαρδοι έµποροι από 
την Σαµάρεια τον είχαν φορτώσει µε 
δυο βαριά σακιά χοντρό αλάτι και 

τον χτυπούσαν µε τις βέργες της λυ-
γαριάς.  Μόνο που τώρα, χωρίς να 
ξέρει καν το γιατί, αισθανόταν πως 
δεν υπήρχε κανένας λόγος για τέτοια 
πείσµατα. Θες το τρυφερό χέρι του 
Ξένου, πού χάιδευε το κεφαλάκι του 
ανάµεσα στα µεγάλα µυτερά αυτιά 
του, θες η ήρεµη βελούδινη φωνή 
του, καθώς σιγοψιθύριζε Ψαλµούς 
του ∆αβίδ, γέµιζαν την καρδιά του 
µικρού Νάθαν µε µια ανείπωτη γα-
λήνη, µε µια ανεξήγητη καρτερία και 
υποµονή.  Ένιωθε πως δεν ήθελε πο-
τέ να τελειώσει αυτό το ταξίδι, να µη 
κατέβει ποτέ από πάνω του εκείνος 
ο Ξένος. Μα πάνω από όλα, ήταν 
εκείνη η λάµψη, που είχε µαγέψει 
το γαϊδουράκι, εκείνο το υπερκόσµιο 
λαµπερό φως, που φώτιζε τα πάντα 
γύρω του, ένα φως άκτιστο, που λες 
και κατέβαινε απευθείας απ΄ του 
ουρανού τα βάθη για να καλύψει το 
πρόσωπο του Ξένου και  -για όσους 
έβλεπαν µε τα µάτια της καρδιάς-  
ολάκερη την Πλάση γύρω. 

***
Κι όπως άκουγε τις οπλές του να 

ηχούν ρυθµικά στο πλακόστρωτο, 
άρχισε άθελά του να θυµάται - χω-
ρίς να ξέρει το γιατί - την διήγηση 
της µητέρας του  για το Βρέφος του 

Φωτός και της Γαλήνης, που τόσες 
φορές του είχε επαναλάβει τις ατέ-
λειωτες χειµωνιάτικες νύχτες.

«Ήταν εκείνη την παγωµένη νυ-
χτιά στη Βηθλεέµ», συνήθιζε να αρ-
χίζει την διήγησή της η µητέρα του 
Νάθαν, «όταν άνοιξε ξαφνικά στα 
άγρια µεσάνυχτα η ξύλινη πόρτα 
του στάβλου. Όλα τα ζώα ένιωσαν 
την παγωµένη ανάσα του αέρα και 
στριµώχτηκαν ακόµα πιο κοντά, 
χαρίζοντας το ένα στο άλλο την ζε-
στασιά του. Ανάµεσά τους, µικρό 
γαϊδουράκι τότε κι αυτή, η µητέρα 
του. Στην αστροφεγγιά που χάριζε 
χλωµό το φως της, διαγράφονταν 
στην ανοιχτή πόρτα οι σκιές από 
ένα νεαρό ζευγάρι ανθρώπων. Φαί-
νονταν νά΄ναι κατάκοποι, από ταξίδι 
µακρινό. Η γυναίκα ταλαιπωρηµένη 
και χλωµή, µε ένα γλυκό πρόσωπο 
συσπασµένο από τους πόνους της 
γέννας, που κοντοζύγωνε. Ο άνδρας 
ανήσυχος, ταραγµένος, µε µέτωπο 
αυλακωµένο από τις ρυτίδες που 
χαράζει η έγνοια κι η αγωνία. Τό-
πο ζητούσαν να ξαποστάσουν, να 
αναπαυθούν. Μια γωνιά για να 
ξαπλώσει η νεαρή γυναίκα το κου-
ρασµένο σώµα της, να ακουµπήσει 
το νεογέννητο, µιας και η ώρα της 
γέννας κόντευε. Οι κοφτές ανάσες 
της γυναίκας ακούγονταν όλο και 
πιο σύντοµες, όλο και πιο βαθιές. 
Όλα έδειχναν πως τα ζώα θα΄ πρε-
πε να µοιραστούν το παχνί τους µε 
ένα ακόµα ένοικο. Και πραγµατικά: 
Σαν από ένα ένστικτο αρχέγονο τα 
ζώα τραβήχτηκαν σε µια γωνιά, ναι 
στα αλήθεια, το γαϊδουράκι, το βό-
δι και τα πρόβατα έκαναν τόπο για 
το νεογέννητο και την βασανισµέ-
νη µητέρα του. Κι αυτή, κάνοντας 
στρώµα τα άχυρα και τα ξερόχορτα 
του παχνιού, έστρωσε καταγής τον 
λευκό της µάλλινο µανδύα και µε 

Σκίτσο: Στέλιος Τσαπάρας
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ότι κουρέλια της είχαν αποµείνει, 
τύλιξε στοργικά το γυµνό κορµάκι 
του Βρέφους. Για τα ζώα το γεγονός 
της γέννησης ενός ανθρώπου ανά-
µεσά τους ήταν κάτι το εντυπωσιακό. 
΄Έτσι ασυναίσθητα σχηµάτισαν ένα 
κύκλο γύρω από την θέση, που είχε 
ετοιµάσει η ετοιµόγεννη. Εκείνη τη 
στιγµή της γέννας τα ζώα έδειξαν 
την συµπόνια τους, πλησίασαν και 
έσκυψαν µε τα κεφαλάκια τους να 
δουν το νεογέννητο της φάτνης και 

να το ζεστάνουν µε τα χνώτα τους. 
Τι όµορφο βρέφος ήταν! Τι γαλήνιο 
πρόσωπο που είχε! Κι εκείνο το διά-
χυτο φως, το υπερκόσµιο, τι ανείπω-
τη λαµπρότητα.!  Όλη η σπηλιά έλαµ-
ψε µε µιας, λες και την είχαν φωτίσει 
ξαφνικά χιλιάδες ήλιοι», διηγιόταν η 
µητέρα του Νάθαν. «Ήταν µια ασύ-
γκριτη, ανεπανάληπτη εµπειρία για 
όλη τη φύση όλα τα ζώα είχαν νιώσει 
θαρρείς κάποιο σωτήριο γεγονός και 
το πρόσωπο του θείου Βρέφους είχε 
σφραγίσει για πάντα την καρδιά και 
τη µνήµη τους, το βίωµα της θείας 
γέννησης  είχε ποτίσει και το τελευ-
ταίο τους κύτταρο». 

Ένα δάκρυ, θυµάται, είχε γεµίσει 
τότε τα όµορφα καστανά µάτια της 
µητέρας του κι είχε γίνει σταγόνα 
µαργαριτάρι πού στάθηκε στην άκρη 
του βλέφαρου της, σαν αισθάνθηκε 
το µικρό χεράκι του απροστάτευτου 
Βρέφους να της χαϊδεύει την µου-
σούδα, σαν να ήθελε να πει το δικό 
του ευχαριστώ για την ζεστασιά που 
του πρόσφερε...

***
Απορροφηµένος στις σκέψεις που 

του δηµιούργησε  η ανάµνηση από 
τη διήγηση της µητέρας του,ο µικρός 

Νάθαν άρχισε να τρικλίζει κάτω από 
το δυνατό ανοιξιάτικο ήλιο. Τι τον 
έκανε να θυµηθεί αυτή την ιστορία, 
τώρα; Ποια σχέση µπορούσε να 
έχει εκείνο το Βρέφος της Βηθλεέµ 
µε αυτόν τον Ξένο της Ιερουσαλήµ; 
Ανεξήγητο συναίσθηµα. Κι όµως, το 
ίδιο αίσθηµα Γαλήνης, το ίδιο άπλετο 
Φως, η ίδια τρυφερότητα του χεριού 
που ακουµπούσε όλη την ώρα στο 
κεφαλάκι του Νάθαν. Ναι, δεν έκανε 
λάθος ! Στα βάθη της ύπαρξής του 

ένιωθε, πως δεν µπορούσε να κά-
νει λάθος. Ο Ξένος της Ιερουσαλήµ 
και το Βρέφος της Βηθλεέµ είχαν µε 
βεβαιότητα κάτι κοινό µεταξύ τους. 
Το ένστικτο των ζώων, η αγνή και 
ταπεινή φύση δεν έκανε λάθος !

Ο Νάθαν µε τον αναβάτη του 
έφτασαν  τώρα στην Άγια Πόλη. 
Πέρασαν την µεγάλη Πύλη και τρά-
βηξαν τον δρόµο  για την αγορά. Μα 
τι ήταν αυτό που αντίκριζαν τα µάτια 
του; Πανηγύρι χαράς ! Οι άνθρωποι, 
πλήθος αµέτρητο και ασυγκράτητο, 
είχαν ξεχυθεί στους δρόµους να προ-
ϋπαντήσουν την µικρή συντροφιά. 
Με χαρούµενες φωνές κι αλαλαγ-
µούς περικύκλωσαν το γαϊδουράκι 
και τον αναβάτη του, ενώ ανέµιζαν 
στα χέρια τους κλαδιά από φοινικό-
δεντρα και βάγια. «Ωσαννά, ωσαννά, 
ευλογηµένος ο ερχόµενος εν ονόµατι 
Κυρίου», ακούγονταν κραυγές χα-
ράς από κάθε στόµα. Το γαϊδουράκι 
µας στην αρχή τρόµαξε. Στύλωσε τα 
µυτερά αυτιά του προς τα µπρος κι 
αφουγκράστηκε τις ιαχές του πλή-
θους. Όλα του φαίνονταν απειλητικά. 
Μα η βελούδινη φωνή του αναβάτη 
του, που έσκυψε τρυφερά από πάνω 
του, το ησύχασε. «Μη φοβάσαι, Νά-
θαν», του έλεγε. «Σήµερα µε αγαπούν 

και µε δοξολογούν, αύριο θα µε µι-
σούν και θα φωνάζουν «σταυρώστε 
τον». Μη φοβάσαι, όπως δεν φοβή-
θηκε και η µανούλα σου τις άγριες 
φωνές των στρατιωτών του Ηρώδη, 
που µε καταδίωκαν, όταν αυτή µε 
φυγάδευε στην Αίγυπτο». «Τον Πόνο 
τον διαδέχεται η Χαρά και τον Σταυ-
ρό η Ανάσταση. Μη φοβάσαι !»...

Τι λόγια παράξενα ήταν αυτά που 
άκουγε; Και πώς ο Ξένος γνώριζε το 
όνοµά του; Κι αυτό πάλι, µε την φυγή 

στην έρηµο της Αιγύπτου; Ποιος θα 
µπορούσε να του το έχει πει ; Τώ-
ρα ο Νάθαν ήταν πια σίγουρος για 
την ταυτότητα του αναβάτη του. Τι 
µικρός που ήταν ο κόσµος λοιπόν, 
σκέφτηκε. Εκείνος, για τον οποίον 
η µανούλα του είχε πει, πως είχαν 
έλθει σοφοί και βασιλιάδες να τον 
προσκυνήσουν σαν µεγάλο του 
Κόσµου Βασιλιά, έµπαινε σήµερα 
θριαµβευτής και µε βασιλικές τιµές 
στην Ιερουσαλήµ, κι αυτός, ο µικρός 
Νάθαν το γαϊδουράκι, είχε την τιµή, 
να Τον κουβαλά στη πλάτη  του! 

Στη σκέψη αυτή ο Νάθαν σήκωσε 
περήφανα το κεφάλι του, τέντωσε 
αποφασιστικά τα µεγάλα του αυτιά 
και προχώρησε µε βήµα θριαµβευ-
τικό ανάµεσα στο πλήθος που ζη-
τωκραύγαζε. 

Έτσι έφτασαν στην αγορά. Εδώ 
όµως τέλειωνε και το αγώι. Ούτε 
που το κατάλαβε ο µικρός Νάθαν 
για πότε τα ξετρελαµένα πλήθη σή-
κωσαν και πήραν στον ώµο τους τον 
δικό του Ξένο, που γρήγορα χάθηκε 
στην αγκαλιά τους.«Τι κρίµα», συλλο-
γίστηκε ο Νάθαν. Σε µια στιγµή είχε 
ξεχάσει τον κόπο της πορείας και το 
αβάσταχτο βάρος του φορτίου. ́ Ένας 
γλυκός πόνος γέµιζε την καρδιά του. 

Όλα του φαίνονταν απειλητικά. Μα η βελούδινη φωνή του 
αναβάτη του, που έσκυψε τρυφερά από πάνω του, το ησύχα-
σε. «Μη φοβάσαι, Νάθαν», του έλεγε. «Σήµερα µε αγαπούν 
και µε δοξολογούν, αύριο θα µε µισούν και θα φωνάζουν 
«σταυρώστε τον».
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Πόσο θα ΄θελε να ξανασυναντήσει 
τον Ξένο! Πολύ αργά. Το τράβηγµα 
της τριχιάς στο λαιµό του τον γύρισε 
βίαια πίσω στην πραγµατικότητα. 
Κάποιο νέο αγώι περίµενε..

***
Όταν µετά από λίγες µέρες το γαϊ-

δουράκι Νάθαν τραβούσε - στο νέο 
του αγώι - για το πλακόστρωτο του 
Γολγοθά, φορτωµένο µε ένα βαρύ κα-
λάθι γεµάτο καρφιά και σφυριά, δεν 
µπορούσε ποτέ να πιστέψει πως θα 
συναντούσε και πάλι τον αγαπηµένο 
του Ξένο. 

Μα τι τραγικό θέαµα αντίκριζαν 
τώρα τα µεγάλα καστανά µάτια του! 
Που ήταν το κάλλος, η οµορφιά και 
η αρχοντιά του χτεσινού αναβάτη; 
Τα  λινά του ρούχα ξεσκισµένα και 
στους ώµους του ριγµένη µια κόκ-
κινη µατωµένη χλαµύδα, τα µεγάλα 
τρυφερά χέρια του δεµένα  σφιχτά µε 
ένα δερµάτινο λουρί  και το φαρδύ 
του µέτωπο γδαρµένο από ένα αγκά-
θινο στεφάνι, µπηγµένο µε βία στο 

κεφάλι του. Μόνο εκείνο το πρόσω-
πο, το Πρόσωπό Του, έµενε πάντα 
τόσο γαλήνιο, τόσο φωτεινό. 

Το πλήθος που χτες Τον υποδεχό-
ταν µε τιµές βασιλικές, ανέβαζε τώρα 
τον Ξένο σαν κοινό εγκληµατία στον 
Σταυρό!  Το γαϊδουράκι Νάθαν ένιω-
σε το αίµα του να παγώνει στις φλέ-
βες του και την καρδιά του να σταµα-
τά από του πόνου το ασήκωτο βάρος.  
Κι ας είχαν πάρει από επάνω του το 
καλάθι µε τα καρφιά και τα σφυριά, 
ποιος ξέρει για ποιόν προορισµένα...

***
Στην κορφή του λόφου είχαν από 

νωρίς στηθεί οι τρεις σταυροί. Στη 
βάση τους, ένα πλήθος αργόσχο-
λων περίεργων  τριγύριζε και πε-
ριγελούσε τους µελλοθάνατους. Σε 
κάποιο παλούκι δεµένος, ο µικρός 

Νάθαν, παρακολουθούσε άθελά του 
τις σκηνές της βαρβαρότητας που 
ξετυλίγονταν µπροστά στα µάτια του 
και η αγνή του καρδιά δεν έβρισκε 
εξήγηση για την σκληρότητα των 
ανθρώπων. Γύρισε το κεφάλι του 
να µη βλέπει. Και ξαφνικά ένιωσε 
τη µατιά του να διασταυρώνεται µε 
αυτή του Εσταυρωµένου. Ναι, ήταν 
βέβαιο, ο Ξένος τον είχε αναγνωρί-
σει! Το γαϊδουράκι αισθάνθηκε το 
βελούδινο βλέµµα Του να το χαϊδεύει 
τρυφερά, παρ΄ όλο τον πόνο που σί-
γουρα θα υπέφερε. Είδε τα χείλη του 
αγαπηµένου του Ξένου, να κινούνται 
αδύναµα, σαν κάτι να του ψιθύριζαν.  
Του φάνηκε πως έλεγε «Άφησέ τους, 
συγχώρα τους, πατέρα µου, δεν γνω-
ρίζουν τι κάνουν». 

Ο Νάθαν δεν ήταν σίγουρος, αν 
άκουσε σωστά. Στο στήθος του οι 
παλµοί της καρδιάς του δυνάµωναν 
από την οργή, σαν τα κύµατα της 
θάλασσας που τά΄πιασε ο απότοµος 
βοριάς. Αναστέναξε κι ένιωσε πως 

στέναζε µαζί του η φύση ολάκερη για 
τα βάσανα του Αθώου. Ήταν όµως 
ανώφελο. Το γαϊδουράκι µας ήταν 
ανήµπορο µπροστά στην ανθρώπινη 
κακία και όσο και να το λαχταρούσε, 
δεν  ήξερε τι θα µπορούσε να κάνει 
για να βοηθήσει Εκείνον, αυτό, ένα 
τόσο ασήµαντο πουλαράκι.

Και ξάφνου είδε τον ουρανό µεση-
µεριάτικα να σκοτεινιάζει και τη γη 
να σείεται συθέµελα. Μια αστραπή 
ξέσχισε το στερέωµα και φάνηκε να 
καρφώνεται µε βία στην βάση του 
Σταυρού. Τότε έγινε η οδύνη του 
λυγµός κι ένα µεγάλο δάκρυ γέµισε 
τα όµορφα καστανά του µάτια και 
στάθηκε σαν σταγόνα µαργαριτάρι 
στην άκρη των βλεφάρων. «Μη φο-
βάσαι», άκουσε πάλι  µέσα του την 
γλυκιά φωνή του Ξένου να τον κα-

θησυχάζει, «τον Πόνο διαδέχεται η 
Χαρά και τον Σταυρό η Ανάσταση. 
Μη φοβάσαι και µην απελπίζεσαι...» 

Κι έγινε µεµιάς το δάκρυ εκείνο, 
το δάκρυ της Χαρµολύπης, το δάκρυ 
µιας χαράς ελπιδοφόρας, που διαδέ-
χεται τον πόνο, µιας Αναστάσιµης 
Χαράς που έρχεται και διώχνει την  
θλίψη  του Σταυρού.

***
Από εκείνη την στιγµή  - λένε τα 

παλιά βιβλία  - όλοι οι απόγονοι του 
Νάθαν, του µικρού πουλαριού κάτω 
από τον Σταυρό, έχουν για µόνιµο 
στολίδι τους µια µαργαριταρένια 
σταγόνα από το δάκρυ της Χαρµο-
λύπης στα όµορφα καστανά µάτια 
τους. Κι εκείνο το σηµάδι του σταυ-
ρού στην πλάτη, από τους ώµους 
µέχρι την ουρά. 

Λένε πως σχηµατίστηκε από την 
σκιά του Σταυρού, που έριξε επάνω 
του το φως της αστραπής, την ώρα 
που τα πικραµένα χείλη του τόσο 
γνώριµου κι αγαπηµένου Ξένου 

ψέλλιζαν: «Τετέλεσται».
Αν συναντήσετε ποτέ στο δρόµο σας 

κάποιο γαϊδουράκι, κοιτάξτε προσεκτι-
κά στα µάτια του να δείτε, αν υπάρχει 
το µαργαριταρένιο δάκρυ της Χαρ-
µολύπης και αν στην πλάτη του έχει 
χαραγµένο το σύµβολο του Σταυρού. 

Άν τα ανακαλύψετε όλα αυτά, σί-
γουρα είστε τυχεροί, αφού θα έχετε 
συναντήσει κάποιον απόγονο του 
µικρού Νάθαν, που για λίγες µόνο 
ώρες πήρε στους ώµους του το βά-
ρος όλου του Κόσµου και το απόθεσε 
στον Σταυρό...

Επιµέλεια

Τέρτιος ( Γ.Β.)

Άν τα ανακαλύψετε όλα αυτά, σίγουρα είστε τυχεροί, αφού θα 
έχετε συναντήσει κάποιον απόγονο του µικρού Νάθαν, που 
για λίγες µόνο ώρες πήρε στους ώµους του το βάρος όλου 
του Κόσµου και το απόθεσε στον Σταυρό...
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ÊÕÑÉËËÏÓ ÊÁÉ ÌÅÈÏÄÉÏÓ
Äýï Èåóóáëïíéêåßò äéáöùôßæïõí ôïõò ÓëÜâïõò

Αποστολή: ό,τιδήποτε αποστέλλεται, οµάδα ή σύνολο ανθρώπων, µε στόχο την επιτέλεση/εκπλήρωση ενός 
 συγκεκριµένου σκοπού.

Ιεραποστολή: η αποστολή κληρικών ή και λαϊκών σε µη χριστιανικές χώρες µε σκοπό την διάδοση 
 της χριστιανικής πίστης.

 _ Το ιεραποστολικό πρόσωπο της χριστιανικής θρησκείας έχει δύο ιστορικές όψεις, µια δυτική και µία ανατολική. Ως κα-
τεξοχήν παράδειγµα ανατολικής ιεραποστολής προσφέρονται οι αδελφοί και φωτιστές Κύριλλος και Μεθόδιος.

 _ Οι δύο αδελφοί Κωνσταντίνος και Μεθόδιος γεννήθηκαν στην Θεσσαλονίκη τα έτη 815 και 826 ή 827 αντίστοιχα. 
Η τελευταία, φάρος της Μακεδονίας και επίκεντρο πολιτικών και εκκλησιαστικών γεγονότων, αποτέλεσε την τροφό των 
ονείρων τους. Γόνοι εξέχουσας οικογένειας, οι δύο νεαροί Θεσσαλονικείς έρχονταν συχνά σε επαφή µε προσωπικότητες 
υψηλού κοινωνικού και στρατιωτικού κύρους, µε αποτέλεσµα να διαµορφώσουν ένα ιδανικό πνευµατικό υπόβαθρο.

 _ Μέσα από την συνεχή µελέτη πατερικών κειµένων και τις κλασσικές σπουδές που έλαβαν οι δύο αδελφοί γρήγορα 
οδηγήθηκαν στην κατάληψη νευραλγικών θέσεων στην Βυζαντινή εξουσία. Ο Μεθόδιος διορίστηκε άµεσα διοικητής 
µιας Σλαβικής αρχοντίας, µπαίνοντας µε αυτόν τον τρόπο στην διαδικασία να λάβει γνώση της Σλαβικής κουλτούρας. 
Η τοποθέτηση του Μεθοδίου στην θέση αυτή στην πραγµατικότητα αποτελούσε µια µεθοδευµένη κίνηση µελλοντικού 
σχεδιασµού. Από την άλλη πλευρά ο Κωνσταντίνος, µη όντας ιδιαίτερα φιλόδοξος, σύντοµα αποτραβήχτηκε από την 
εξουσία και αποµονώθηκε στην Ι.Μ Κλειδίου στο Βόσπορο.

 _ Λίγο αργότερα, ο οικουµενικός χαρακτήρας του Βυζαντίου επέβαλε την διάδοση της χριστιανικής πίστης στα «βάρβαρα» 
φύλα εντός και εκτός της αυτοκρατορίας. Ο Κωνσταντίνος δεν σταµατά να επενδύει µε γνώσεις ενώ ο Μεθόδιος, έχοντας 
εγκαταλείψει την θέση εξουσίας που κατείχε, αποσύρεται µαζί µε τον αδελφό του σε ένα από τα µεγαλύτερα µοναστικά 
κέντρα, τον Όλυµπο της Βιθυνίας.

 _ Το επόµενο βήµα των δύο αδελφών προβλέπεται δυσκολότερο. Ο αυτοκράτορας Μιχαήλ ο Γ’ (842-867µ.Χ) καλεί 
τον Κωνσταντίνο και τού αναθέτει µια δύσκολη και απαιτητική αποστολή που αφορούσε το Χαζαρικό κράτος. Η χώρα 
των Χαζάρων  αντιµετώπιζε σοβαρά εχθρικά σχέδια επιβολής πολιτικών και θρησκευτικών αλλαγών από Εβραίους  και 
Άραβες. Η αποστολή στέφεται µε επιτυχία εφόσον διακόσιοι Χαζάροι βαπτίζονται Χριστιανοί. Τα αποτελέσµατα και οι 
καρποί των προσπαθειών τους υποδηλώνουν την συνεχή εργασία και έρευνα των δύο αδελφών η οποία πλαισιώνεται 
από µία θερµή φιλολογική και θεολογική προετοιµασία προς αντίκρουση των θέσεων των ετερόδοξων και αναγνώριση 
του ιερού τους καθήκοντος.

 _ Στο διάστηµα που ακολουθεί ο Κωνσταντίνος παραµένει στην Βασιλεύουσα ενώ ο Μεθόδιος αναλαµβάνει την καθη-
γουµενία της σταυροπηγιακής Μ.Πολυχρονίου.

 _ Το 862, ο Ραστισλάβ, ηγέτης του Μοραβικού κράτους, στέλνει µια επιστολή προς τον Μιχαήλ τον Γ’, µε την οποία 
αναγνώριζε ως πρόβληµα την έλλειψη µόρφωσης και παιδείας του λαού του. Η αυτοκρατορική επιλογή δεν άργησε να 
αναδείξει τον Κωνσταντίνο ως αδιαφιλονίκητο ηγέτη της αποστολής. Ο τρόπος µε τον οποίο λειτούργησε το δίδυµο 
του Κωνσταντίνου και του Μεθο-
δίου ήταν ο παράγοντας εκείνος 
που επέδρασε καταλυτικά για την 
επιτυχία αυτής της πολύπλευρης 
και απαιτητικής  αποστολής. Η 
εναρµόνιος συνεργασία τους 
δεν οφειλόταν µόνο στον ισχυ-
ρό συγγενικό τους δεσµό και 
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τις κοινές γενετικές, κοινωνικές και µορφωτικές καταβολές αλλά κυρίως στο 
κοινό όραµα, που τους κρατούσε προσηλωµένους στους υψιτενείς στόχους 
της αποστολής.

 _ «Ο βυζαντινός αετός ήταν έτοιµος να πετάξει πάνω από τα σλαβικά εδάφη 
έχοντας δύο πολύ δυνατές και συγχρονισµένες φτερούγες». Οι χαρισµατικοί 
ιεραπόστολοι δεν ενδιαφέρονταν απλώς για µία επιδερµική µεταφύτευση  της ορ-
θόδοξης πίστης στα σλαβικά φύλα αλλά για τη µεταστοιχείωση του ιστορικού τους 
προσανατολισµού στην οικοδόµηση µιας χριστιανικής κοινωνίας. Με γνώµονα την 
αποφυγή συγκρούσεων, οι φωτιστές των Σλάβων παράλληλα ερευνούν λαογραφικά, 
θρησκευτικά, φιλολογικά, γλωσσολογικά και ιστορικά ζητήµατα.

 _ Στα µέσα του 863 η αποστολή καταφθάνει στην Μοραβία. Η κατάργηση του λα-
τινικού τυπικού, η κατάργηση της χρήσης της λατινικής γλώσσας στις ακολουθίες 
και η διδασκαλία της νέας γλώσσας σε επιλεγµένους Σλάβους µαθητές αποτελούν τις 
πρώτες ενέργειες των Αγίων. Η διάδοση και επικράτηση της νέας γλώσσας στον εκκλησιαστικό ετήσιο κύκλο ήταν 
το κύριο µέληµα του Κωνσταντίνου ενώ τη διδασκαλία της είχε αναλάβει ο Μεθόδιος. Εκτός από την ενασχόληση 
των δύο αδελφών µε την εξακρίβωση λαθών και την διόρθωση µεταφράσεων, καθοριστικό ρόλο στο 
έργο τους διετέλεσε η ευρηµατική δηµιουργία µιας λόγιας σλαβικής γλώσσας, ικανής να αποδώσει 
τα υψηλά πνευµατικά νοήµατα του Χριστιανισµού και να καταστήσει τους Σλάβους κοινωνούς των 
πολιτισµικών αγαθών του Βυζαντίου.

 _ Το ζήτηµα της γλώσσας και της µετάφρασης των λειτουργικών κειµένων στην σλαβική δηµιούργησε πλήθος 
αντιδράσεων στον γερµανικό κλήρο, που υπεράσπιζε µε κάθε τρόπο την θεωρία της «τριγλωσσίας», σύµφωνα µε 
την οποία το όνοµα του Θεού µπορεί να δοξάζεται µόνο σε τρεις γλώσσες: στην εβραϊκή, στην ελληνική και την 
λατινική. Σ’αυτές τις τρεις γλώσσες είχε γραφεί η επιγραφή στον Σταυρό του Κυρίου. Οι αντιδράσεις αντιµετωπί-
στηκαν µε αποτελεσµατικότητα  από τους Μακεδόνες αδελφούς ενώ πολύ σύντοµα πλήθος µαθητών και κληρικών 
αντικατέστησε τον Φραγκικό κλήρο, και οι πρώτοι Σλάβοι µαθητές καθίσταντο πλέον έτοιµοι να µεταλαµπαδεύσουν 
στις επόµενες γενεές την παιδεία και την πνευµατική κληρονοµιά των Βυζαντινών.

 _ Η διπλωµατική ευστροφία του Κωνσταντίνου τον οδήγησε στην απόφαση να µην επιστρέψει στην Κωνστα-
ντινούπολη µετά την κορύφωση της επιτυχίας της αποστολής στην Μεγάλη Μοραβία αλλά να διασχίσει την 
Παννονία και να κατευθυνθεί προς την Βενετία και την Αγία Έδρα.

 _ Η παρουσία του στην Βενετία και την Ρώµη µονοπώλησε ιδιαίτερα το ενδιαφέρον των ανθρώπων και πλήθος 
κόσµου συνέρρεε καθηµερινά για να τον συναντήσει. Ο Κωνσταντίνος εστίασε στην δηµιουργία της σλαβικής 
γραφής και γλώσσας και κίνησε το ενδιαφέρον της κοινής γνώµης, ώστε το ζήτηµα να λάβει µεγάλη διάσταση 
στους κόλπους της ∆υτικής Εκκλησίας.

 _ Καταλήγοντας, το τέλος ενός τόσο σκληρού αγώνα δεν θα µπορούσε να χαραχθεί από ανθρώπινο χέρι. Ο Κων-
σταντίνος είχε εξαντλήσει τις δυνάµεις του από την αδιάλειπτη εργασία του για την επιτυχία της αποστολής. 
Παρέδωσε το πνεύµα του σε ελληνικό µοναστήρι της Ρώµης, αφού πρώτα εκάρη µοναχός και έλαβε 
το όνοµα «Κύριλλος». Το χριστιανικό διαφωτιστικό και αποστολικό έργο συνεχίζει ο µεγαλύτερός αδελφός του 
Κυρίλλου, Μεθόδιος, ο οποίος απεβίωσε στις 6 Απριλίου 885, ως επίσκοπος Μοραβίας.

 _ Η αρχική δίψα του Κυρίλλου και του Μεθοδίου για την επιτυχία της αποστολής µετουσιώθηκε σε µια ιερή µέθη 
από τη δρόσο του θείου έρωτα που ευλόγησε όλη τους την ύπαρξη µε το δώρο της θυσιαστικής αγάπης του ποι-
µένα προς τον ποίµνιο. Εκδαπανόντας όλο τους το «είναι» οι δύο φωτιστές κατάφεραν να µεταλαµπαδεύσουν σε 
Σλάβους και Έλληνες την φλόγα της ευσέβειας και του ιερού ζήλου. Ας έχουµε τις πρεσβείες τους.

Επιµέλεια

Ανδροµάχη Στούµπου
Φοιτ. Παιδαγωγικού Τµήµατος - ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης Αθηνών

Ενδεικτική βιβλιογραφία: Ταχιάου Α.-Α., "Κύριλλος και Μεθόδιος, οι εκ Θεσσαλονίκης", εκδ. Ρέκος ΕΠΕ
Νιχωρίτη, Κ., "Οι άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος", εκδ. Σταµούλης 
Σαρδελή, Κ., "Κύριλλος και Μεθόδιος... και εγένετο φως", εκδ. Αστέρος.
Φερούση ∆., Κύριλλος και Μεθόδιος, Αθήνα 1985.

39



Συµβαίνουν...

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΤΑ∆ΙΚΑΣΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΤΟΜΗ
Με µεγάλη πλειοψηφία (78 ψήφους υπέρ, 13 κατά και 15 αποχές) το Συµβούλιο της Ευρώπης υιοθέτησε απόφαση µε την οποία 

κάλεσε τα κράτη µέλη να λάβουν µέτρα εναντίον των «παραβιάσεων της σωµατικής ακεραιότητας των παιδιών».   Το Συµβούλιο 
ζητά να «καταδικασθούν δηµόσια οι πιο επιβλαβείς πρακτικές, όπως οι ακρωτηριασµοί των γυναικείων γεννητικών οργάνων, 
και να θεσπισθεί νοµοθεσία που να τις απαγορεύει, καθώς και να «προσδιοριστούν µε σαφήνεια ιατρικές, υγειονοµικές και άλλες 
προϋποθέσεις, οι οποίες θα πρέπει να γίνονται σεβαστές όταν πρόκειται για πρακτικές που είναι σήµερα ευρέως διαδεδοµένες σε 
ορισµένες θρησκευτικές κοινότητες, όπως η µη ιατρικά δικαιολογηµένη περιτοµή νεαρών αγοριών». Αντιδρώντας το Ισραήλ εξέδωσε 
ανακοίνωση δια του Υπουργείου Εξωτερικών µε την οποία «… καλεί το Συµβούλιο να αναθεωρήσει αµέσως αυτή την απόφαση». 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΝ π. ΑΝΑΡΓΥΡΟ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟ
Σε κλίµα συγκίνησης πραγµατοποιήθηκε στα Εκπαιδευτήρια Ράπτου, στη Λάρισα εκδήλωση µνήµης και τιµής στον πολυ-

σέβαστο Αρχιµανδρίτη, Ιεροκήρυκα και Προϊστάµενο της Αδελφότητος «Ζωή», π. Ανάργυρο Σταµατόπουλο. Στα πλαίσια της 
εκδήλωσης έγινε και η παρουσίαση του τόµου που αφιερώθηκε στον µακαριστό π. Ανάργυρο. Στην εκδήλωση παρέστησαν 
και µίλησαν για το πρόσωπο του µεταστάντος Κληρικού οι Σεβασµιώτατοι Μητροπολίτες Σταγών και Μετεώρων κ. Σεραφείµ, 
∆ηµητριάδος και Αλµυρού κ. Ιγνάτιος, Πενταπόλεως κ. Ιγνάτιος και ο οικείος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιγνάτιος. 
Ακόµη πολλοί πατέρες και πλήθος πνευµατικών του παιδιών µε πρωτεργάτες αυτής της αφιερωµατικής βραδιάς τον παλιό 
Θεολόγο κ. Κωνσταντίνο Αθανασόπουλο και την ακούραστη και λίαν αγαπητή στους Λαρισαίους δεσποινίδα Μαίρη Ράπτου. 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ∆ΕΚΑ∆ΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΩΝ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ
Ο Ριάντ Χαντάντ, Πρέσβης της Συρίας στη Ρωσία, έδωσε στη δηµοσιότητα τα στοιχεία αυτά σε συνεδρία στην Κρατική ∆ούµα 

της ∆ιακοινοβουλευτικής Οµάδας για την υπεράσπιση των χριστιανικών αξιών. Σύµφωνα µε τα στοιχεία αυτά, πάνω από 60 
εκκλησίες και µοναστήρια έχουν καταστρέψει οι φανατικοί µουσουλµάνοι εξτρεµιστές στη Συρία, ενώ τουλάχιστον 70.000 ορθό-
δοξοι χριστιανοί της Χοµς και περισσότεροι από τους µισούς χριστιανούς του Χαλεπίου έχουν εγκαταλείψει τις κατοικίες τους. 

Η ΑΡΝΗΣΗ ΗΡΘΕ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ…
Πριν κάποιους µήνες, η ∆ηµοκρατία της Σλοβακίας αποφάσισε να εκδώσει νόµισµα των 2 ευρώ, µε την 

παράσταση των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, µε φωτοστέφανο, το Σταυρό και το ιερό Ευαγγέλιο. Η 
πρόταση, στα πλαίσια των διαδικασιών του Eurogroup, υπεβλήθη προς έγκριση στην Επιτροπή της Ε.Ε. 
Ωστόσο, η απάντηση προς τη Σλοβακική Κυβέρνηση ήταν αρνητική, καθώς «ορισµένα κράτη αντιτίθε-
νται λόγω θρησκευτικής ουδετερότητας» στην εν λόγω παράσταση των ισαποστόλων µε φωτοστέφανο. 
Σηµειωτέον ότι για το Σταυρό και το Ευαγγέλιο δεν υπήρχε αντίδραση γιατί ήδη αναπαρίστανται στα 

κοινά κέρµατα του 1 και 2 ευρώ της Σλοβακίας. Το δυσάρεστο είναι ότι η αντίδραση για την υλοποίηση 
προήλθε από τη Γαλλία και… την Ελλάδα! 

ΣΤΟ «∆ΗΜΟΚΡΙΤΟ» ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ «MARIE CURIE»
Η οµάδα του ΕΚΕΦΕ «∆ηµόκριτος» απέσπασε φέτος  το διεθνούς κύρους βραβείο «Marie Curie Award».  για την πρωτότυπη 
ερευνητική εργασία της στον τοµέα των πεπτιδικών ραδιοφαρµάκων (ραδιοπεπτιδίων), η οποία βρίσκει εφαρµογές στη 
διάγνωση και τη θεραπεία του καρκίνου.  Το «Marie Curie Award» απονέµεται κάθε χρόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
Πυρηνικής Ιατρικής στην καλύτερη επιστηµονική ερευνητική εργασία, που παρουσιάζεται στο ετήσιο συνέδριό της.
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ΑΡΧΙΖΕΙ Η ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΛΕΚΤΟΥ
Ξεκινά η διδασκαλία της ποντιακής διαλέκτου στα Κέντρα ∆ια Βίου Μάθησης, µε απόφαση του 
Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων Κωνσταντίνου Γκιουλέκα. Ο Υφυπουργός δήλωσε σχε-
τικά ότι η στήριξη από την Πολιτεία των προγραµµάτων διάσωσης και διάδοσης της ποντιακής 
διαλέκτου είναι µια «αδήριτη ανάγκη να µεταφέρουµε τη γνώση της γλώσσας των ποντίων προ-
γόνων µας που κατοικούσαν στις νότιες- νοτιανατολικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας, ώστε να 

συνεχίσει να ακούγεται ακόµη στα χείλη των παιδιών µας».

∆ΥΟ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
∆υο ιστορικές επιστολές του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, οι οποίες επρόκειτο να δηµοπρα-

τηθούν από τον οίκο Πέτρου Βέργου, περιέρχονται στο ελληνικό κράτος, έπειτα από δια-
πραγµατεύσεις που έγιναν µε τους κατόχους των δύο ντοκουµέντων της νεότερης Ιστο-
ρίας µας. Οι  δυο επιστολές αποκτήθηκαν αντί του ποσού των 4000 ευρώ η καθεµιά. 
Η πρώτη επιστολή γράφτηκε το 1822, απευθύνεται προς τον ∆ηµητράκη Πλαπούτα και 
αποδεικνύει, ότι η φράση «φωτιά και τσεκούρι», που έγινε γνωστή από άλλη επιστολή που 
έγραψε ο Κολοκοτρώνης το 1826, στην πραγµατικότητα πρωτογράφτηκε τέσσερα χρόνια 

νωρίτερα. Σ’ αυτήν ο Κολοκοτρώνης την επικαλείται στην προσπάθειά του να συνεγείρει τον 
κόσµο να βοηθήσει στην πολιορκία της Πάτρας. Η δεύτερη επιστολή απευθύνεται προς τους 

∆ηµητράκη Πλαπούτα, Γεώργιο ∆ηµητρακόπουλο και Νικόλαο Μπούκουρα, µε ηµεροµηνία 17 
Νοεµβρίου 1822 και περιλαµβάνει οδηγίες του Κολοκοτρώνη για τις µελλοντικές κινήσεις τους.

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΟΥΓΓΡΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
Σε µια περίοδο που η Ευρώπη αναζητά την ταυτότητά της, αξίζει να θυµηθούµε την οµιλία του 
Ούγγρου Πρωθυπουργού, στις 17-11-2012,  στη ∆ιάσκεψη «Ελπίδα και η Χριστιανική Αντιµετώπιση 
της Κρίσης», που έλαβε χώρα στη Μαδρίτη της Ισπανίας και στο Πανεπιστήµιο του Αγ. Παύλου, ο κ. 
Βίκτωρ Ούρµπαν, Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας τόνισε: «Η πρώτη γραµµή του νέου συντάγµατος 
αρχίζει µε τις λέξεις: «Κύριε, ευλόγησε τον ουγγρικό λαό!» Αυτή είναι επίσης η πρώτη γραµµή της 
εθνικής µας προσευχής. Η πρώτη λέξη του ουγγρικού Συντάγµατος είναι ο Θεός. Η Ουγγαρία είναι 

µια χώρα της οποίας ο πρώτος βασιλιάς, ο οποίος ονοµαζόταν Άγιος Στέφανος, κάποιες εκατοντάδες 
χρόνια πριν, µετά που το πρώτο του παιδί πέθανε και δεν είχε απογόνους, πρόσφερε το στέµµα της 

Ουγγαρίας στην Παναγία. Βλέπουµε την Ουγγαρία ως µια χώρα που ο πρώτος βασιλιάς µας αφιερώθηκε 
στην Παναγία. Αυτό είναι ένα σηµαντικό γεγονός. ∆εν πρόσφερε την φύλαξη του έθνους σε µια ξένη δύναµη, 

ή σε ένα χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα, αλλά στη Παρθένο Μαρία. Αυτό αντανακλάται στο Σύνταγµα. Ένας από τους λόγους για τους 
οποίους αναπτύξαµε ένα σύνταγµα αυτού του είδους ήταν ότι θεωρήσαµε ότι πρέπει να αντιµετωπίσουµε τις ευρωπαϊκές πολιτικές 
και πνευµατικές τάσεις και δυνάµεις που στοχεύουν να απωθήσουν και να υπονοµεύσουν τον χριστιανικό πολιτισµό και τις χριστια-
νικές αξίες. Γνωρίζαµε ότι αυτό θα οδηγήσει σε σύγκρουση. Οι ευρωπαϊκές δυνάµεις που επιθυµούν να υπονοµεύσουν την ισχύ του 
Χριστιανισµού είναι ισχυρές και καλά οργανωµένες δυνάµεις. … Μια βασιζόµενη στον χριστιανισµό πολιτική θα ανανεώσει για µια 
ακόµη φορά την Ευρώπη. Πιστεύουµε σε αυτό που ο Schuman δήλωσε: Η Ευρώπη είτε θα είναι χριστιανική, είτε δεν θα υπάρχει. 
Και πιστεύουµε ότι εµείς, που ο Θεός έβαλε µέσα σε αυτό τον αγώνα ως ευσυνείδητους φύλακες της Ευρώπης, ως πολιτικοί, έχουµε 
την ευθύνη να δώσουµε πίσω σε ξεθωριασµένες και κενές αξίες µας την Χριστιανική ηθική σηµασία, έτσι ώστε η αλληλεγγύη να 
µην θεωρείται η ισότητα των συµφερόντων, αλλά, αντίθετα, µια δέσµευση προς το άλλο άτοµο και το άλλο πρόσωπο, και έτσι ώστε 
η προστασία του κτιστού κόσµου να µην είναι απλώς ένα πολιτικό πρόγραµµα …»

ΜΝΗΜΕΙΟ ΑΘΕΪΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΗΠΑ
Στις 29 Ιουνίου 2013, εγκαινιάστηκε στην πόλη Σταρκ, στη Φλόριντα των ΗΠΑ, το πρώτο µνηµείο Αθεϊσµού. Αποτελείται από έναν 
πάγκο µε ένα βάθρο, στο οποίο είναι χαραγµένα τα λόγια των ιδρυτών της θεωρίας. Όπως είπε ο πρόεδρός τους, το πρώτο πράγµα 
που εµφανίζεται όταν κάποιος κοιτά το µνηµείο, είναι ότι έχει µια πρακτική εφαρµογή. «Οι αθεϊστές είναι ρεαλιστές και υλιστές, γι’ 
αυτό αποφασίσαµε να κάνουµε ένα µνηµείο σε µορφή πάγκου», δήλωσε ο ίδιος. Στην τελετή που διοργάνωσαν οι «Αµερικάνοι άθεοι» 
παρευρέθηκαν περί τα 200 άτοµα, προβάλλοντας ότι επιθυµούν αντί για Εκκλησία να χτιστεί νοσοκοµείο και συµπληρώνοντας, πάνω 
στη µαρµάρινη πλάκα, πως πιστεύουν  «ότι πρέπει να τελειώσει ο πόλεµος, η πείνα και οι αρρώστιες’. 

Ευχόµαστε ο Θεός να φωτίσει τους ανθρώπους αυτούς, να Τον συναντήσουν στην επίγεια ζωή τους, ώστε να βρουν αυτά που αναζη-
τούν (και µέσα από αυτά που προτείνουν!), η απουσία των οποίων είναι αποτέλεσµα του χωρισµού από τον ∆ωτήρα όλων των αγαθών. 
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Θέµατα Πνευµατικής  
  Ζωής

ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΙΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ (Α’)
1. Ἐννοιολογικὲς διασαφήσεις
Ἡ λέξη ἐντολὴ προέρχεται ἀπὸ τὸ 
ρῆµα ἐντέλλοµαι ποὺ σηµαίνει δι-
ατάζω· κατὰ συνέπεια ἔννοια τῆς 
ἐντολῆς εἶναι ἡ διαταγή, ἡ προ-
σταγὴ γιὰ κάτι. Ἐτυµολογικὰ ἡ λέξη 
σύγκειται ἀπὸ τὸ ἐν καὶ τὸ τέλος 
καὶ σηµαίνει τὸν πλήρη, τὸν τέλειο, 
τὸν ἄρτιο ἄνθρωπο. Οἱ ἐντολὲς τοῦ 
Θεοῦ δίδονται, ὅπως θὰ δοῦµε, γιὰ 
τὴν ἀρτιότητα καὶ τελειότητα τοῦ 
ἀνθρώπου
Ἡ ἐντολὴ (ὡς διαταγή) συνδέεται µὲ 
τὸν νόµο. Ἡ λέξη νόµος χρησιµοποι-
εῖται καὶ γιὰ τὸν ἀνθρώπινο – πολιτει-
ακὸ καὶ γιὰ τὸν θεῖο. Στὴν Π. ∆ιαθήκη 
ἔχουµε τὴν µερικὴ ἀποκάλυψη τοῦ 
θείου νόµου στὸν Μωυσῆ µὲ τὶς δέ-
κα ἐντολές, ἀλλὰ καὶ µὲ τὶς ὑπόλοιπες 
διατάξεις, οἱ ὁποῖες καταγράφηκαν 
στὰ βιβλία τῆς Π. ∆ιαθήκης Ἔξοδος, 
Λευιτικόν καὶ ∆ευτερονόµιον. Ὁ νό-
µος αὐτὸς ὀνοµάστηκε καὶ µωσαϊκός, 
ἐπειδὴ δόθηκε στὸν Μωυσῆ καὶ δι’ 
αὐτοῦ στὸν ἰουδαϊκὸ λαό. Στὴν Κ. 
∆ιαθήκη ὁ νόµος τοῦ Θεοῦ ἀποκα-
λύπτεται πλήρως καὶ τελείως µὲ τὸ 
πρόσωπο καὶ τὸ ἔργο τοῦ Θεανθρώ-
που Ἰησοῦ Χριστοῦ.

2. Εἴδη τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ
Ἡ ἀποκάλυψη (φανέρωση) τοῦ νόµου 
τοῦ Θεοῦ ἔγινε στοὺς ἀνθρώπους 
σταδιακά. Στὴν Π. ∆ιαθήκη, ἕνεκα 
τῆς σκληροκαρδίας τῶν Ἰουδαίων 
καὶ τῆς κακίας στὴν ὁποία ἦταν 
ὑποδουλωµένη ἡ ἀνθρωπότητα, 
ἔχουµε ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ ἀτελεῖς καὶ 
ἀποτρεπτικὲς τῶν κακῶν πράξεων. 
Οἱ ἐντολὲς αὐτές, κατὰ τὰ λόγια τοῦ 
Κυρίου µας, συµπληρώθηκαν ἀπὸ 
τὸν ἴδιο καὶ ἔγιναν τέλειες: «οὐκ 
ἦλθον καταλῦσαι ἀλλὰ πληρῶσαι» 
(Ματθ. 5: 17). «Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη 
τοῖς ἀρχαίοις … ἐγώ δε λέγω ὑµῖν …» 
(Ματθ. 5: 21-22, 27-28). Ἡ διαφορὰ 
τῶν θείων ἐντολῶν τῆς Π. καὶ τῆς Κ. 
∆ιαθήκης εἶναι ὅτι οἱ πρῶτες ἑστί-
αζαν στὴν πράξη τοῦ ἁµαρτήµατος 
καὶ ἀπέτρεπαν τοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ 

τὴν πράξη (ἐξωτερικὴ συµµόρφωση), 
ἐνῷ οἱ δεύτερες στοχεύουν στὴν ρίζα 
τοῦ ἁµαρτήµατος ποὺ βρίσκεται στὸν 
νοῦ καὶ στὴν ψυχὴ τῶν ἀνθρώπων 
(ἐσωτερικὴ συµµόρφωση). Ἐπὶ πα-
ραδείγµατι: στὴν Π. ∆ιαθήκη ἀπα-
γορεύεται ὁ φόνος (οὐ φονεύσεις) 
ἢ ἡ µοιχεία (οὐ µοιχεύσεις). Στὴν Κ. 
∆ιαθήκη ἡ ἐντολὴ γίνεται ἐσωτερική· 
δὲν ἀρκεῖται ὁ Χριστὸς µόνον στὴν µὴ 
διάπραξη τῆς ἁµαρτίας, ἀλλὰ ἐπιθυµεῖ 
τὴν ἐκρίζωση τῆς αἰτίας της: «πᾶς ὁ 
ὀργιζόµενος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ἔνοχος 
ἔσται τῇ κρίσει» (Ματθ. 5: 22), «πᾶς ὁ 
βλέπων γυναῖκα πρὸς τὸ ἐπιθυµῆσαι 
αὐτὴν ἤδη ἐµοίχευσεν αὐτὴν ἐν τῇ 
καρδίᾳ αὐτοῦ» (Ματθ. 5: 28).
Οἱ ἐντολὲς τοῦ Χριστοῦ συγκεκριµε-
νοποιήθηκαν ἀπὸ τοὺς ἁγίους Ἀπο-
στόλους καὶ τοὺς διαδόχους τους 
Ἐπισκόπους τῆς Ἐκκλησίας µὲ τὴν 
θέσπιση τῶν ιερών (;) κανόνων τῆς 
Ἐκκλησίας ἀπὸ τοπικὲς καὶ οἰκου-
µενικὲς Συνόδους. Ἔτσι, ἐπὶ παρα-
δείγµατι, ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ ἀποτελεῖ 
ἡ νηστεία γιὰ τὸν ἄνθρωπο. Τὸ πῶς, 
πότε καὶ πόσο νὰ νηστεύει ὁ ἄνθρω-
πος ἀφέθηκε νὰ καθορίζεται καὶ ἐὰν 
χρειάζεται νὰ ἀναµορφώνεται ἀνὰ 
καιρούς στοὺς ἁγίους Ἀποστόλους 
καὶ τοὺς διαδόχους τους, τοὺς Ἐπι-
σκόπους τῆς Ἐκκλησίας µας. Τὸ ἴδιο 
συµβαίνει καὶ µὲ ἄλλες ἐντολὲς τοῦ 
Χριστοῦ. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος δια-
κρίνει τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τὶς 
δικές του γνῶµες καὶ συµβουλές: 
«ἐπιταγὴν Κυρίου οὐκ ἔχω, γνώµην 
δὲ δίδωµι ὡς ἠλεηµένος ὑπὸ Κυρίου» 
(Α’ Κορ. 7: 25), «οὐ κατ’ ἐπιταγὴν λέ-
γω» (Β’ Κορ. 8: 8). Ἡ Ἐκκλησία γιὰ τὴν 
εὐταξία καὶ τὴν συνοχὴ τοῦ σώµατος 
τῶν πιστῶν χρησιµοποιεῖ τοὺς ἱε-
ροὺς κανόνες µὲ πνεῦµα διακρίσεως 
καὶ φιλανθρωπίας καὶ ἐξατοµικεύο-
ντάς τους ἀναλόγως τῶν ἀναγκῶν 
καὶ τῆς δυνάµεως ἑνὸς ἑκάστου.

3. Χαρακτήρας τῶν θείων 
ἐντολῶν
Στὴν Ἀνατολικὴ Ὀρθόδοξη Παρά-

δοση τῆς Ἐκκλησίας µας οἱ θεῖες 
ἐντολὲς θεωροῦνται ὡς ὁδηγίες γιὰ 
τὴν ἀπόκτηση καὶ διατήρηση τῆς 
πνευµατικῆς ὑγείας τῶν ἀνθρώ-
πων. Ὁµοιάζουν µὲ τὶς συµβουλές-
παραινέσεις τοῦ ἰατροῦ, τὶς ὁποῖες 
ἐὰν ἀκολουθήσει ὁ ἀσθενής, θὰ ἀπο-
κτήσει καὶ πάλι τὴν ὑγεία του καὶ θὰ 
µπορέσει νὰ τὴν διατηρήσει.
Στὴν ∆υτικὴ Χριστιανοσύνη οἱ 
ἐντολὲς βιώθηκαν γιὰ αἰῶνες µὲ 
τὴν νοµική τους διάσταση. Ἡ πα-
ραβίαση τῶν θείων ἐντολῶν ταυ-
τίστηκε µὲ τὴν παραβίαση τῶν 
ἀνθρωπίνων νόµων καὶ αὐτὸ εἶχε 
ὡς συνέπεια νὰ ὑφίστανται οἱ πα-
ραβάτες ποινὲς µετὰ τὴν διάπραξη 
τῶν ἁµαρτηµάτων. Ἐὰν οἱ ἄνθρω-
ποι δὲν µποροῦσαν νὰ ἐκτίσουν 
- ἱκανοποιήσουν τὶς ποινές τους, 
τότε ἡ ∆υτικὴ Ἐκκλησία κατέφευγε 
στὴν ἀξιοποίηση τοῦ περισσεύµα-
τος τῶν ἀγαθῶν ἔργων τῶν ἁγίων 
καὶ κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο ἐξάλειφε 
τὴν ὑποχρέωση τῶν µετανοούντων 
ἀνθρώπων ἀκόµη καὶ µετὰ τὸν θά-
νατό τους µὲ τὴν κακοδοξία περὶ 
τοῦ καθαρτηρίου πυρός.
Οἱ δύο αὐτὲς θεωρήσεις τῶν θείων 
ἐντολῶν εἶναι ριζικὰ ἀντίθετες µε-
ταξύ τους: ἡ µία πλευρὰ βλέπει τὴν 
ἁµαρτία ὡς ἀσθένεια τῆς ψυχῆς, ποὺ 
χρειάζεται τὸν καλὸ Σαµαρείτη, νὰ 
τὴν ἐπουλώσει καὶ νὰ ἰατρεύσει τὰ 
τραύµατα ποὺ ἀφήνει στὴν ψυχὴ 
καὶ στὸ σῶµα τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ ἄλλη 
πλευρὰ βλέπει τὴν ἁµαρτία ὡς παρά-
βαση τοῦ θείου νόµου καὶ διδάσκει 
τὴν ἱκανοποίηση τῆς θείας δικαιοσύ-
νης µὲ τὴν ἐπιβολὴ κάποιων ποινῶν 
στὸν ἁµαρτήσαντα ἄνθρωπο. Ἡ πρώ-
τη θεώρηση ἀρκεῖται στὴν µετάνοια 
τοῦ ἀνθρώπου καὶ στὴν ἀλλαγὴ ζωῆς, 
ἡ δεύτερη ἀπαιτεῖ κάποιες πράξεις 
ὡς ἐξιλέωση τῆς παραβάσεως καὶ 
ἱκανοποίηση ἑνὸς προσβληθέντος 
ἀπὸ τὶς ἁµαρτίες µας δικαστῆ Θεοῦ.

Επιµέλεια

Ἰ. Κ. Ἀγγελόπουλος42



Πατέρων
Η φωνή των

Όταν θα έχω δεθεί ολόκληρος 
µαζί σου, δεν θα υπάρχει πια για 
µένα «κόπος και πόνος» και τότε η 
ζωή µου, γεµάτη από σένα θα γίνει 
ζωή ζωντανή. Εκείνος που γεµίζεις 
τον ελαφρώνεις. Μα εγώ δεν είµαι 
ακόµη γεµάτος από σένα, και είµαι 
βάρος στον εαυτό µου. Υπάρχουν µέ-
σα µου ακόµη χαρές που θα έπρεπε 
να µε κάνουν να λυπάµαι, και 
λύπες που θα έπρεπε να 
µου δίνουν χαρά• και 
συνεχίζουν να αντι-
µάχονται και αγνοώ 
ποιες θα νικήσουν. 

Αλίµονό µου, Κύ-
ριε, λυπήσου µε τον 
αµαρτωλό! Αλίµονό 
µου, δες τις πλη-
γές µου, δεν σου τις 
κρύβω. Είσαι ο γιατρός 
και είµαι άρρωστος, είσαι 
ελεήµων κι εγώ είµαι ελε-
εινός. Μήπως η ζωή του 
ανθρώπου επάνω στη γη 
δεν είναι «µια συνεχής 
δοκιµασία». Ποιος θέλει 
έγνοιες και βάσανα; ∆εν 
µας προστάζεις να τα αγαπάµε, αλλά 
να τα υποµένουµε. Γιατί να ηδονιζό-
µαστε µε αυτά; Κανείς δεν χαίρεται 
µε τα βάσανά του. Ακόµη και όταν 
χαίρεται γιατί έδειξε καρτερία, θα 
προτιµούσε να ήταν αχρείαστη. Στις 
συµφορές, ποθώ να είµαι καλά. Όταν 

περνάω καλά, πάλι δεν είµαι καλά, 
γιατί τρέµω τις συµφορές. Μπορεί να 
υπάρξει µέση οδός ανάµεσα τους, για 
να µην είναι η ζωή του ανθρώπου 
µια δοκιµασία;

Αλίµονο και πάλι αλίµονο στις 
επίγειες χαρές, γιατί µας κάνουν 
να φοβόµαστε τις συµφορές, και η 
ευηµερία γεννά τη διαφθορά. Αλίµο-
νο, και πάλι αλίµονο και τρισαλίµο-
νο στις επίγειες συµφορές, γιατί µας 
κάνουν να επιθυµούµε την ευηµερία 
και γιατί οι συµφορές είναι σκληρές 
και τσακίζουν την υποµονή. Τι είναι 
λοιπόν η ζωή του ανθρώπου πάνω 
στη γη; Τι άλλο από µια αδιάκοπη 
δοκιµασία; 

Μόνη µου ελπίδα είναι το 
άπειρο έλεος σου. ∆ώ-

σε ό,τι προστάζεις 
και πρόσταξε 

ό,τι θες. Μας προστάζεις την εγκρά-
τεια. «Γνωρίζω» έλεγε κάποιος «ότι 
µόνο ο Θεός δίνει τη δύναµη να εί-
µαστε αγνοί, και όποιος το γνωρίζει 
είναι σοφός». Η εγκράτεια συγκολλά 
τα σκόρπια κοµµάτια µας και µας 
ξαναδίνει τη χαµένη µας ακεραιό-

Αγίου Αυγουστίνου

Η εγκράτεια συγκολλά τα σκόρ-
πια κοµµάτια µας και µας ξανα-
δίνει τη χαµένη µας ακεραιότητα, 
σε µας που ξεπέσαµε από τον Ένα 
στα πολλά. ∆εν σε αγαπά αρκετά 
όποιος µαζί µε σένα αγαπά και 
άλλα πράγµατα, αν κι αυτά δεν τα 
αγαπά εξαιτίας σου.

«Ο αγώνας 
κατά των 
πειρασµών»

τητα, σε µας που ξεπέσαµε από τον 
Ένα στα πολλά. ∆εν σε αγαπά αρκετά 
όποιος µαζί µε σένα αγαπά και άλλα 
πράγµατα, αν κι αυτά δεν τα αγαπά 

εξαιτίας σου. Ω αγάπη, 
που καις αιώνια χωρίς 
να σβήνεις, ω Θεέ του 
ελέους, πυρπόλησέ µε. 
Προστάζεις την εγκρά-
τεια: δώσε ό,τι προστά-
ζεις και πρόσταξε ό,τι 
θες. 

Απόσπασµα από 
τις «Εξοµολογήσεις», 
βιβλίο X, 

Μετάφραση από τα 
λατινικά Φραγκίσκη 
Αµπατζοπούλου,

Εκδ. Πατάκη. 

Επιµέλεια

Μ. Α. 
φοιτ. Ιατρικής 

Σχολής Αθηνών
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10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Συνάντηση των Αρθρογράφων του περιοδικού της 

Χ.Φ.Ε. Παρεµβολή 

Εκκλησιασµός 
στο παρεκκλήσιο του Απ. Παύλου 
και καλωσόρισµα των πρωτοετών 
φοιτητριών

Έναρξη µαθηµάτων αγιογραφίας για τις φοιτήτριες, 
µε την αγιογράφο Ελευθερία Παλαιού. 
Τα µαθήµατα είναι δωρέαν και συνεχίζονται κάθε 
Παρασκευή 18.00-20.00 στον 5ο όροφο, Καρύτση 14

Έναρξη του Θεολογικού Σεµινάριού µε γε-
νικό θέµα  «Εσχατολογία της Εκκλησίας» και εισήγηση µε θέµα:
«Ο θάνατος, η µερική κρίση και η µέση κατάσταση των ψυχών»
µε εισηγητή τον κ. Ιωάννη Αγγελόπουλο, Θεολόγο.

Εορτή Έναρξης των εργασιών της Χ.Φ.Ε. για το 
ακαδηµαϊκό έτος 2013-2014, µε αφιέρωµα στα 80 
χρόνια Χ.Φ.Ε.
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16-17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

∆ιήµερη εκδροµή των Φοιτητριών στα Τρίκαλα, τα Μετέωρα και την Καλαµπάκα

«Μια Ολυµπιάδα σε 3 κύκλους». Εκδήλωση της Χ.Φ.Ε. στον Πειραϊκό Φάρο.

Η Χ.Φ.∆. και η Χ.Φ.Ε. συνδιοργάνωσαν οµιλία στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας µε θέµα 
«Νέοι και Εκκλησία: Η σύνδεση είναι εφικτή;» και εισηγητή τον Σεβα-
σµιώτατο Μητροπολίτη Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως κ. Ιερεµία.

Στα πλαίσια της οµιλίας πραγµατοποιήθηκε εξόρµηση 
της Παρεµβολής.
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"Πνευµατική Αλιεία-∆οκίµια"
Αρχιµ. Χρυσοστόµου Παπαθανασίου,
εκδ. Παρισιάνου, 2012

Έντεχνο

Από το Θεό στην κοινωνία, από 
την κοινωνία στην Ελλάδα, από 
την Ελλάδα στη Σοφία Σειράχ,  από 
τη Σοφία Σειράχ στους Ψαλµούς 
του ∆αβίδ και από εκεί πάλι πίσω 
σε οµιλίες για το Θεό. 

Καλύτερα, όµως, φανταστείτε 
την ρόδα ενός ποδηλάτου, όπου 
στο κέντρο της συγκλίνουν όλες 
οι ακτίνες. Εκεί στο κέντρο είναι 
ο Θεός. Άλλη ακτίνα αναφέρεται 
στην κοινωνία, άλλη στην Ελλά-
δα, άλλη σε επεξηγήσεις φράσεων 
από τη Σοφία Σειράχ και άλλη στην 
ανάλυση κάποιων στίχων των 
ψαλµών του ∆αβίδ. Όλες όµως οι 
ακτίνες είναι αναφορικές προς τον 
Κύριο µας και Θεό. Ας πάρουµε µία 
γεύση από κάθε ακτίνα…

Σε κάθε έναν από εµάς, καθώς 
µεγαλώνουµε και γνωρίζουµε τον 
κόσµο, δηµιουργούνται διάφορα 
ερωτήµατα. Κάποια αφορούν τις 
σχέσεις µε τους γύρω µας, άλλα τον 
τρόπο που λειτουργεί ο κόσµος-
φύση και ορισµένα πιο προσωπικά 
που ανυψώνονται άνωθεν, «Άνω 
σχώµεν τας καρδίας». Σε αυτό το 
καλάθι-βιβλίο έχουν συλλεχθεί πο-
λύτιµες οµιλίες που αφορούν ερω-

τήµατα προς το Θεό. Τι είναι ο Θε-
ός; Μάς έχει εγκαταλείψει; Υπάρχει 
άραγε ή τον δηµιουργούµε για να 
καλύψουµε τις ανασφέλειές µας; 
Και αν υπάρχει, τότε πώς µας µιλά 
και εµείς πώς τον ακούµε;

Έστω, λοιπόν, ότι το έµφυτο ερώ-
τηµα περί του Θεού έχει λυθεί. Ας 
µην ξεχνάµε, όµως, ότι είµαστε και 
όντα υλικά. Οι έννοιες της καθη-
µερινότητας ωσάν µελίσσες µας 
τριβελίζουν. Η κοινωνία µας κα-
τακλύζεται από πολλά προβλήµα-
τα και υπάρχουν και οι εκτός των 
συνόρων εχθροί που µάς µισούν, 
µία άποψη µε πολλούς ακόλουθους 
τον τελευταίο καιρό (αδίκως ή όχι, 
δεν το αναλύουµε). Μα αν το σκε-
φτούµε καλύτερα, πόσοι από εµάς 
έχουµε καθίσει να καταγράψουµε 
τα πραγµατικά προβλήµατα; Να 
τα αναλύσουµε αντικειµενικά, να 
βρούµε τις αιτίες της δηµιουργίας 
τους και να ελέγξουµε τους εαυ-
τούς µας, µήπως φταίµε; Αν διαβά-
σουµε τη δεύτερη ακτίνα του βιβλί-
ου κοινωνία-Θεός ίσως σκύψουµε 
το καφάλη από ντροπή και πούµε 
ταπεινά: «Ήµαρτον, Κύριε».

Βέβαια, όλα όσα είπαµε και µας 
απασχολούν δεν είναι κάτι και-
νούριο και προσωρινό. Ανέκαθεν 
υπήρχαν προβλήµατα, τόσο υλικά 
όσο και πνευµατικά. Μέσα, όµως, 
σε όλα τα αρνητικά και απαισι-
όδοξα που µάς περιτριγυρίζουν 
και τις αµαρτίες που µας χτυπούν 
ανελέητα, υπάρχει το λιµάνι της 

σωτηρίας µας. Το Λιµάνι αυτό λέ-
γεται Κύριος Ιησούς Χριστός. Πώς 
το αντιλαµβανόµαστε; Ένα πρώτος 
και πιο άµεσος τρόπος είναι ο κό-
σµος-φύση γύρω µας. Το µεγαλείο 
και η σοφία του Θεού ξεδιπλώνεται 
από άκρη έως άκρη του σύµπα-
ντος, αν είναι δυνατόν να ειπωθεί, 
και σε κάθε στιγµή της ηµέρας µας. 
Αυτή η Χάρις και η ∆ύναµη του 
Θεού, έχει περιγραφεί µε θαυµάσιο 
τρόπο από τον ∆αβίδ.

Στα λεγόµενα του ∆αβίδ που πε-
ριγράφει την φύση ως δηµιουργία 
έρχεται να συµπληρώσει ο Σειράχ, 
ο οποίος εστιάζει στη σοφία, µε 
την οποία πρέπει να µελετάµε 
και να κινούµαστε στο κόσµο που 
µάς δώρισε ο Κύριος. Σκοπός να 
φτάσουµε να σκεφτόµαστε µε την 
Σοφία του Θεού και πέρα από τα 
στενά ανθρώπινα πλαίσια που µάς 
κλείνουν και µας περιορίζουν. 

Εν κατακλείδι, το βιβλίο αυτό 
αποτελεί ένα απόσταγµα µηνυµά-
των για τον σηµερινό άνθρωπο, ο 
οποίος έχει χαθεί µέσα στον κυκε-
ώνα των παθών και τον τυφώνα 
των αµαρτιών. Μάς δείχνει ένα 
µικρό µονοπατάκι για να οδηγη-
θούµε σιγά-σιγά στην Πηγή, όπως 
οι Πατέρες της Εκκλησίας µας.

Επιµέλεια 

Φιλοθέη Παππά
Μεταπτ. Φοιτ. Σ.Ε.Μ.Φ.Ε. ΕΜΠ
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Επιµέλεια 

Όλγα Ράλλη
Τελειόφ. Τµήµ. Φιλολογίας, 

Φιλοσοφικής Σχολής ΕΚΠΑ

Αγγελική Καλκάνη
Τελειόφ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & 

Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ

τα
ιν
ία

«ΛΟΥΚΑΣ» 
του Όλεγκ Σίτνικ

Συνήθως όταν πηγαίνουµε κινηµα-
τογράφο, οι ιστορίες που παρακο-
λουθούµε ή θα είναι φτιαγµένες από 
τον συγγραφέα, ή θα βασίζονται σε 
αληθινά γεγονότα...
Πώς θα σας φαινόταν να παρακο-
λουθήσετε µια ταινία µε τον βίο 
ενός Αγίου; Όχι µόνο βασισµένη σε 
κάποιο σενάριο, αλλά την αληθινή 
ιστορία της ζωής, του µαρτυρίου 
ενός σύγχρονου Αγίου;
Όσοι βρεθήκαµε στην βιβλιοπαρουσί-
αση των νέων βιβλίων του σεβ. Μη-
τροπολίτη Αργολίδας κ. Νεκταρίου, 
από τις εκδόσεις «Πορφύρα» είχαµε 
την ευκαιρία να παρακολουθήσου-
µε στο β’ µέρος της εκδήλωσης την 
ταινία «Λουκάς» του Όλεγκ Σίτνικ...
Η οµοιότητα του πρωταγωνιστή µε 
τον Αγ. Λουκά, µε τις φωτογραφίες 
και τις εικόνες που έχουµε στη διά-
θεσή µας, είναι εκπληκτική!
Την αφήγηση την έχει ουσιαστικά ο 
πρωταγωνιστής, ο οποίος µας περι-

γράφει τη ζωή του αναδροµικά, ξε-
κινώντας από το 1917. Ο νέος τότε 
ιατρός Βάλεντιν Γιασενέτσκι µαζί µε 
την γυναίκα και τα τέσσερα παιδιά 
τους µετακοµίζουν στην Τασκένδη 
λόγω του εµφυλίου πολέµου. Στη 
Τασκένδη έγινε αρχίατρος στο εκεί 
νοσοκοµείο χειρουργώντας, θερα-
πεύοντας αδιάκοπα τους χιλιάδες 
ασθενείς που έφθαναν στο νοσοκο-
µείο τραυµατισµένοι από τον πόλεµο. 
Στα 38 χρόνια χάνει τη σύζυγό του 
από φυµατίωση. 
Το 1921 χειροτονείται ιερέας  και 
το 1923 επίσκοπος Τασκένδης, πα-
ραµένοντας αρχίατρος του νοσοκο-
µείου της Τασκένδη. 
Προσπαθούσε να γιατρεύει όχι µόνο 
τις ασθένειες και τις πληγές, αλλά και 
τις ψυχές του ρωσικού λαού.
Καθηλωνόµαστε από τους διωγµούς, 

τις εξορίες, από τα βασανιστήρια που 
βιώνει ο Άγιος , λόγω της χριστια-
νικής του πίστης,... από όλα αυτά 
που υποµένει προς δόξα Θεού, και 
τα οποία είχαν ως αποτέλεσµα τον 
κλονισµό, τύφλωση της υγείας του 
και το θάνατό του το 1961.
Το trailer που µπορείτε να παρακο-
λουθήσετε στο youtube προαναγγέλ-
λει µία σπουδαία παραγωγή που δεν 
πρέπει να χάσει κανείς! Αναµένουµε 
λοιπόν την προβολή της στους κινη-
µατογράφους της Ελλάδας!
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ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2014

Ἀπ’ ἔξω µαυροφόρ’ ἀπελπισιά,πικρῆς σκλαβιᾶς χειροπιαστὸ σκοτάδι,καὶ µέσα στὴ θολόκτιστη ἐκκλησιά,στὴν ἐκκλησιά, ποὺ παίρνει κάθε βράδυτὴν ὄψη τοῦ σχολειοῦ,
τὸ φοβισµένο φῶς τοῦ καντηλιοῦτρεµάµενο τὰ ὀνείρατα ἀναδεύει,καὶ γύρω τὰ σκλαβόπουλα µαζεύει.

Ἐκεῖ καταδιωγµένη κατοικεῖτοῦ σκλάβου ἡ ἁλυσόδετη πατρίδα,βραχνὰ ὁ παπάς, ὁ δάσκαλος ἐκεῖθεριεύει τὴν ἀποσταµένη ἐλπίδαµὲ λόγια µαγικά,
ἐκεῖ ἡ ψυχὴ πικρότερο ἀγροικὰτὸν πόνο τῆς σκλαβιᾶς της, ἐκεῖ βλέπειτί ἔχασε, τί ἔχει, τί τῆς πρέπει.Κι ἀπ’ τὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ ψηλά,ποῦ ἐβούβανε τὰ στόµατα τῶν πλάνων,καὶ ρίχνει καὶ συντρίβει καὶ κυλᾶστὴν ἄβυσσο τοὺς θρόνους τῶν τυράννων,κι ἀπὸ τὴ σιγαλιά,

ποῦ δένει στὸ λαιµὸ πνιγµοῦ θηλιά,κι ἀπ’ τῶν προγόνων τ’ ἄφθαρτα βιβλία,ποῦ δείχνουν τὰ πανάρχαια µεγαλεῖα,ἕνας ψαλµὸς ἀκούγεται βαθὺςσὰ µελῳδίες ἑνὸς κόσµου ἄλλου,κι ἀνατριχιάζει ἀκούοντας καθεὶςπροφητικὰ τὰ λόγια του δασκάλουµὲ µία φωνὴ βαριά.
«Μὴ σκιάζεστε στὰ σκότη! Ἡ λευτεριὰσὰν τῆς αὐγῆς τὸ φεγγοβόλο ἀστέριτῆς νύχτας τὸ ξηµέρωµα θὰ φέρει».

ΤῸ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Ιωάννης Πολέµης

2014
∆ΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ

1 2
Μέγας Κανών

3 4
Ακάθιστος Ύµνος

5 6
Ε’ Νηστειών

Μαρίας της Αιγυπτίας

7 8 9 10 11 12
Του Λαζάρου

13
Των Βαΐων

14
Μ. ∆ευτέρα

15
Μ. Τρίτη

16
Μ. Τετάρτη

17
Μ. Πέµπτη

18
Μ. Παρασκευή

19
Μ. Σάββατο

20
Άγιον Πάσχα

21 22 23
Γεωργίου τροπαιοφ.

24 25
Ζωοδόχου Πηγής

Μάρκου Ευαγγελιστού

26 27
Του Θωµά

28 29 30
Ιακώβου αποστόλου

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

2014∆ΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ

1 2 3

4 5 6
Μεταµορφώσεως

7 8 9 10

11 12 13 14 15
Κοίµησις Θεοτόκου

16 17

18 19 20 21 22 23
Απόδοσις Κοιµήσεως 

Θεοτόκου

24
Κοσµά Αιτωλού

25 26
Ανδριανού και 

Ναταλίας

27
Φανουρίου

28 29
Αποτοµή κεφαλής 

Αγ. Ιωάννου

30
Αλεξάνδρου

31

(31)

(32)

(33)

(34)

(35)

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

«Μαθητεία»
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, 

µε τη βοήθεια του Θεού, η Χριστια-
νική Φοιτητική Ένωση προέβη στην 
έκδοση του ετήσιου ηµερολογίου 
της.  Πνευµατικοί πατέρες, φοιτητές, 
φοιτήτριες αλλά και συνεργάτες της 
Χ.Φ.Ε γεµάτοι ζέση και ενθουσιασµό, 
µέσα από τα κείµενά τους, δίνουν 
ένα ισχυρό µήνυµα, προβάλλοντας 
το βαθύτερο νόηµα της «Μαθητείας», 
στην κοινωνία του σήµερα.

Ιδιαιτέρως το φετινό ηµερολόγιο 
είναι αφιερωµένο στον αείµνηστο 
Γιάννη Ζαρταλούδη, τον άνθρωπο 
τον οποίο Εκείνος επέλεξε να τον πά-
ρει κοντά Του λίγους µήνες πριν µπει 
το νέο έτος  και ο οποίος συνέδεσε τη 
ζωή του µε το έργο της Χ.Φ.Ε καθώς 
ήταν ο ακατάβλητος καθοδηγητής των 
φοιτητικών δράσεων και όχι µόνο.  

Μέσα από τις φωτογραφίες του, οι 
οποίες πλαισιώνουν το ηµερολόγιο, 
προσφέρει µε τον δικό του ιδιαίτερο 

τρόπο πνευµατικές αναζητήσεις σ’ 
έναν κόσµο που η απουσία του Θε-
ού καθιστά περισσότερο από ποτέ 
αναγκαία την δικιά µας αγωνιστική 
διάθεση.  Όλα τα κείµενα του ηµε-
ρολογίου είναι εµπνευσµένα από τη 
«Μαθητεία», σύνθηµα το οποίο πρό-
τεινε και επιµελήθηκε ο κ. Γιάννης 
και που ήταν το κεντρικό θέµα στις 
κατασκηνώσεις της Χ.Φ.Ε στη Χίο, το 
περασµένο καλοκαίρι. ∆είχνουν την 
ουσία στον σύγχρονο δυστυχισµένο 
άνθρωπο ο οποίος καλείται από τον 
ίδιο το Θεό να ακούσει το λόγο Του 
για να προχωρήσει σε µια βαθύτερη 
γνώση του εαυτού του έτσι ώστε να 
καταφέρει να φτάσει στην αλήθεια 
που σώζει.  Εκείνος, ο οποίος τα «πά-
ντα ἐν Σοφίᾳ ἐποίησε», του δείχνει 
το δρόµο για µια αέναη µαθητεία 
που θα τον φέρει αντιµέτωπο µε 
τα πάθη του για να βγάλει νικητή 
εκείνον και τους γύρω του.  Ο Θεός 
καλεί τον καθένα ξεχωριστά µε όπλο 
την παιδεία και την ελληνική ιστο-

ρία  και µε οδηγό την Αγία Γραφή να 
διαλύσει το σκοτάδι που τυφλώνει 
τη σύγχρονη κοινωνία ανοίγοντας 
δρόµους αισιοδοξίας και ελπίδος.

Ας γίνει λοιπόν το φετινό ηµερολό-
γιο της Χ.Φ.Ε ένα καράβι το οποίο µε 
οδηγό τον Ιησού Χριστό θα ταξιδέψει 
και θα υλοποιήσει τα όνειρά µας για 
ένα καλύτερο νέον έτος, εν µέσω του 
πελάγους της αρετής και της αλη-
θινής ζωής. Ελπίζουµε εκτός από 
την οµορφιά που θα προσφέρουν 
στο χώρο µας οι τόσο ξεχωριστές 
φωτογραφίες του, οι καρδιές µας 
να αποκτήσουν και µια ξεχωριστή 
πνευµατική οµορφιά µέσα από τα 
κείµενα του.

Καλή κι ευλογηµένη χρονιά!

Επιµέλεια

Γιάννης Μπέκος
Φοιτ. Τµ. Μηχανολόγων 

Μηχανικών
ΕΜΠ

Μπορείτε να προµηθευθείτε το φετινό Ηµερολόγιο της Χ.Φ.Ε. στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων "Ζωή", οδ. Καρύτση 
14, Αθήνα, ή παραγγέλνοντάς το στο xfe@xfe.gr ή στο 697-6396480

Ἀπ’ ἔξω µαυροφόρ’ ἀπελπισιά,πικρῆς σκλαβιᾶς χειροπιαστὸ σκοτάδι,καὶ µέσα στὴ θολόκτιστη ἐκκλησιά,στὴν ἐκκλησιά, ποὺ παίρνει κάθε βράδυτὴν ὄψη τοῦ σχολειοῦ,
τὸ φοβισµένο φῶς τοῦ καντηλιοῦτρεµάµενο τὰ ὀνείρατα ἀναδεύει,καὶ γύρω τὰ σκλαβόπουλα µαζεύει.

Ἐκεῖ καταδιωγµένη κατοικεῖτοῦ σκλάβου ἡ ἁλυσόδετη πατρίδα,βραχνὰ ὁ παπάς, ὁ δάσκαλος ἐκεῖθεριεύει τὴν ἀποσταµένη ἐλπίδαµὲ λόγια µαγικά,
ἐκεῖ ἡ ψυχὴ πικρότερο ἀγροικὰτὸν πόνο τῆς σκλαβιᾶς της, ἐκεῖ βλέπειτί ἔχασε, τί ἔχει, τί τῆς πρέπει.Κι ἀπ’ τὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ ψηλά,ποῦ ἐβούβανε τὰ στόµατα τῶν πλάνων,καὶ ρίχνει καὶ συντρίβει καὶ κυλᾶστὴν ἄβυσσο τοὺς θρόνους τῶν τυράννων,κι ἀπὸ τὴ σιγαλιά,

ποῦ δένει στὸ λαιµὸ πνιγµοῦ θηλιά,κι ἀπ’ τῶν προγόνων τ’ ἄφθαρτα βιβλία,ποῦ δείχνουν τὰ πανάρχαια µεγαλεῖα,ἕνας ψαλµὸς ἀκούγεται βαθὺςσὰ µελῳδίες ἑνὸς κόσµου ἄλλου,κι ἀνατριχιάζει ἀκούοντας καθεὶςπροφητικὰ τὰ λόγια του δασκάλουµὲ µία φωνὴ βαριά.
«Μὴ σκιάζεστε στὰ σκότη! Ἡ λευτεριὰσὰν τῆς αὐγῆς τὸ φεγγοβόλο ἀστέριτῆς νύχτας τὸ ξηµέρωµα θὰ φέρει».
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σπρα καράβια τα όνειρά µας!
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�ΕΝ∆ΟΝ ΣΚΑΠΤΕ�

Σ’ ένα τοίχο είναι γραµµένο: 

Σκύψε βαθιά µέσα σου να βρεις τον εαυτό σου

Σ’ ένα κείµενο διαβάζουµε: 

«Ένδον σκάπτε»

Έχει δύναµη να ψάχνεσαι, να έχεις «κόσµο», παιδεία

Και να σκύβεις µέσα σου, 

Να σκύβεις, να σκάβεις και να βρίσκεις όνειρα 

Και όχι «πετρέλαιο».

Ζούµε στην Αθήνα.

Αθήνα:

πέρασµα Πολιτισµών

Σταυροδρόµι Ιδεών

Ο Απόστολος Παύλος

Η πρώτη Εκκλησία του Χριστού στην Ευρώπη

ΑΝΑΖΗΤΩ ΠΥΞΙ∆Α

Αθήνα, η πρωτεύουσα της πατρίδας

Σκέπτοµαι, να λέγεσαι ή να είσαι Αθηναίος;

Τ’ όνοµά µου είναι Στέφανος.

Είναι τιµή

Εκείνος ο πρώτος Μάρτυρας και ∆ιάκονος

Τ’ όνοµά µου είναι Στέφανος

Τώρα, εδώ, τι κάνω;

Έχω την παιδεία να σκύψω µέσα µου;

Η ταυτότητά µου αναγράφει:

Έλληνας

Χριστιανός Ορθόδοξος

Τώρα;

Σαλπίσµατα

Μνήµες

Αίµα Καρδιάς

Θεέ µου δώσε ν αντέξω!

Γιάννης Ζαρταλούδης

«Φεγγαράκι µου λαµπρό

Φέγγε µου να περπατώ

Να µαθαίνω γράµµατα

Του Θεού τα πράγµατα.»

Εκείνη η πρώτη άνοιξη!

και µετά στο ∆ηµοτικό: ένα κάποιο µπέρδεµα

το Γυµνάσιο διεκδικεί το ενδιαφέρον

και στο Λύκειο: η µοναξιά της Εφηβείας

µετά στο Πανεπιστήµιο προβληµατισµοί κι ορίζοντες…

Οι ατελείωτες κουβέντες µε τον εαυτό µου,

«σκέπτοµαι, άρα υπάρχω»,

το «κελάηδηµα» των «Σειρήνων»

Παιδεία: µια Κίρκη που θέλει να µε µεταµορφώσει 

Προς τα πού;

Υπάρχει «Αργώ»;

Ο ορίζοντας κρύβει το χρυσόµαλλο δέρας,

ή είναι χίµαιρα;

Ζω «εν πλώ»

Αναζητώ πυξίδα…

«Εγώ ειµί, η Οδός, και η Αλήθεια και η Ζωή».
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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, 7-7.30µµ, 
στους 91,2 fm της 
Πειραϊκής Εκκλησίας!

...εδώ η φωνή µας 
ακούγεται δυνατά!

Σύντοµα κοντά σας 

µε την 
ανανεωµένη µας 

ιστοσελίδα!

Αναζητήστε µας και στο facebook:

"Χριστιανική Φοιτητική Ένωση"

My own experience in this 
environment starts at a very 
diffi  cult period of time. Occupation. 
German, Italian, fear. Where can 
we fi nd freedom and love? We had 
many suggestions! A whole team 
of my generation turned to other 
pursuit. But we said yes! We want 
freedom and love! Only Christ off ers 
these. So from that time I was in 
this environment, this blessed 
environment, until 1963 when I 
le�  from Greece.

I have to say that when I think 
about XFE four essential phrases 
come to my mind. Apprenticeship. 
Search for the Absolute, that’s God, 
spiritual cultivation. Secondly, 
friendship. Real solidarity. I feel 
everybody I met in that period of 
time not only as a memory but 
as a continuous presence of love, 
prayer and support. So this is 
friendship. The third, however, was 
the testimony that we didn’t stay in 
ourselves! but we tried reach new 
limits. I’m moved remembering the 
last period that I was leader of the 
camping of XFE, when we had gone 
to Prespes, as we saw previously in 
that photo. Then for the fi rst time, I 
saw a place imprisoned in atheism 
and unbelief. It was called Albania. 
I’ve never thought that God could 
lead me there, as my own plans 
were about Africa. Though, it’s 
important to be free from our own 
decisions or preferences and to obey 
to God's will. Fourth is off ering in 
a world full of pain, which until 
today continues being pained and 

desperate. So my children, don’t 
stay in yourselves! What I have 
learned in my life is that whatever 
stays in himself dies and withers. 
Even if it is a man, a society, a 
parish or a diocese, or if you want 
a local church. Only when someone 
off ers himself, fi nds himself. This 
off er was always a characteristic of 
XFE, an off er selfl ess. And because I 
know that that's a great temptation, 
I would like to use a picture to 
emphasize in that even more.

In Palestine there are two large 
lakes, the fi rst is called Gennesaret 
and the other Dead Sea. They 
have one thing in common. They 
both receive the waters of the 
Jordan River. And a key diff erence, 
Gennesaret leaves the water to go 
and fl ow to the plains...the Dead 
Sea keeps everything for herself. 
When you go there and dare to 
touch this water you can feel that 
it’s becoming bitter. I very o� en 
think of these pictures. There are 
people who receive the blessings of 
God and deal only with themselves, 
just like the Dead Sea . So I think 
about Gennesaret which receives 
the waters of the Jordan and leaves 
them to fl ow down. Christ preached, 
did many miracles, and called 
apostles not from the Dead Sea, but 
from the lake Gennesaret.

There is a great wish that I would 
like to give you, but my words are 
poor to express that. So I would 
rather use Paul’s words Christ is 
all, and in all! If there is anything 
that defi nes this place is that here 
people were really concerned about 
Christ. Something that everybody 
could do is a continuous renewal of 
memories, of thanksgiving and of 
our struggle. “That I may know him, 

and the power of his resurrection.. 
being made conformable unto his 
death” as you cannot meet and 
understand Christ only by using 
your mind, you cannot explain Him 
by analyzing and sermonizing. You 
should understand the power of the 
Resurrection, by participating in His 
passion. This participation is not 
always the same. It might be pain, 
illness, injustice, slander, death. 
However, there is always a kind of 
participation. My poor wish could 
be completed with the next excerpt 
of Paul’s letter to the Ephesians, 
and we would like to fi nish with 
that one. That he would grant you, 
according to the riches of his glory, 
to be strengthened with might by 
his Spirit in the inner man; 17 That 
Christ may dwell in your hearts 
by faith; that ye, being rooted and 
grounded in love, 18 May be able to 
comprehend with all saints what is 
the breadth, and length, and depth, 
and height; 19 And to know the love 
of Christ, which passed knowledge, 
that ye might be filled with all 
the fullness of God. 20 Now unto 
him that is able to do exceeding 
abundantly above all that we ask 
or think, according to the power 
that worked in us, Feels like Paul 
had this certainty and was fi lled of 
that. He talks about foundation, talks 
about opening, talks about fullness. 
The fullness of life is Christ. So it 
cannot come from our own eff orts 
but from the power that only He can 
give us.21 Unto him be glory in the 
church by Christ Jesus throughout 
all ages, world without end. 

Επιµέλεια

Ευτυχία Στούµπου
Ιατρική Σχολή Αθηνών

Greeting at the celebration of 
80 years in XFE (Saturday Oct 19. 2013)

Anastasios, Αrchbishop 
of Tirana and Αll Albania



868868

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

IOYΛ-ΑΥΓ-ΣΕΠΤ 2013 | Έτος ΚE’ | Tεύχος: 106

Tεύχος 106 • Tιμή τεύχους: 3,5€

80 ΧΡΟΝΙΑ Χ.Φ.Ε. - Στιγμές από μια ιστορική εκδήλωση:

Αρχιεπίσκοπος Τιράνων και Πάσης Αλβανίας, κ. Αναστάσιος: 
"Μόνο όταν προσφέρεται κανείς βρίσκει τον εαυτό του"

Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κ. Ιερώνυμος:
"Ο Θεός να ευλογήσει αυτή την προσπάθεια για το καλό των νέων µας"

Ιωάννης Ζαρταλούδης: αιώνια έφηβος!

Το Σύµφωνο (Συµβίωσης) που διχάζει...

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞH
κα Άννα Παγοροπούλου: "Σκέψη και Γλώσσα"


