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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"

«Η κλέφτρα των βιβλίων» 
είναι µια κινηµατογραφική µε-
ταφορά του οµώνυµου και εξαι-
ρετικά επιτυχηµένου µυθιστο-
ρήµατος του Αυστραλιανού συγ-
γραφέα Markus Susak. Η ταινία 
επικεντρώνεται στην ιστορία της 
µικρής Λίζελ, ενός ξεχωριστού 
κοριτσιού µε αστείρευτο κουρά-
γιο, που δίνεται για υιοθεσία σε 
ανάδοχη οικογένεια, στη Γερµα-
νία του Β› Παγκοσµίου Πολέµου. 
Με την υποστήριξη του θετού 
της πατέρα και την προτροπή του 
Μαξ, ενός νεαρού Εβραίου πρό-
σφυγα που η οικογένειά κρύβει 
στο σπίτι της, η Λίζελ µαθαίνει 
σιγά-σιγά να διαβάζει.

Η αφήγηση δεν αναφέρε-
ται σε σκηνές πολέµου ή άλλων 
στρατιωτικών διαπλοκών αλλά 
εστιάζει στο δράµα που βίω-
ναν οι άνθρωποι καθηµερινά, 
µέσα στη συνεχή αµφιβολία για 
τη ζωή τους ενώ η δαµόκλεια 
σπάθη του φασισµού έγερνε από 
πάνω τους απειλητικά στερώντας 
τους κάθε ελευθερία. Το ιστορικό 
πλαίσιο υπάρχει αλλά καλύπτεται 
από το πανανθρώπινο, µεγαλει-
ώδες ένδυµα καθολικών ιδεών 
και αξιών. Η ταινία µάς καλεί να 

συνειδητοποιήσουµε ότι στον πό-
λεµο δεν υπάρχει νικητής και 
ηττηµένος, υπάρχουν µόνο αν-
θρώπινα συντρίµµια και ερείπια. 
Ο καταδιώκων και ο καταδιωκόµε-
νος εναλλάσσονται µε τροµακτική 
ευκολία.

Η γερµανικής καταγωγής θετή 
οικογένεια της Λίζελ θα τολµήσει 
να κρύψει στο υπόγειό της το νε-
αρό Εβραίο Μαξ ως αποπληρωµή 
ενός χρέους, µιας πράξης αυτοθυ-
σίας που έγινε στο παρελθόν προς 
όφελος του Χανς. Το γεγονός αυ-
τό, γεγονός αγάπης και αυτα-
πάρνησης αφοπλίζει συµβολικά 
ακόµα και τα πιο ισχυρά πολεµι-
κά όπλα, θυµίζοντας σε όλους µας 
την ωραιότητα και το µεγαλείο της 
ανθρώπινης υπάρξεως, που υπερ-
βαίνει τα γήινα και ανάγεται στην 
τήρηση της θεϊκής τελείας εντολής 
«Αγαπάτε Αλλήλους».

Η µικρή Λίζελ, ο Χανς, ο θετός 
της πατέρας και ο νεαρός Μαξ, µέ-
σω των βιβλίων, της φαντασίας 
και της µουσικής µετουσιώνουν 
και εξωραΐζουν την σκληρή 
πραγµατικότητα του πολέµου, 
καταδεικνύοντας µε ένα µοναδικό 
τρόπο τη δύναµη της ανθρώπινης 
θέλησης, τη δύναµη της επιλογής 
της οµορφιάς ενάντια στην ασχή-
µια που επικρατεί, τη δίψα του 
ανθρωπίνου πλάσµατος για ζωή, 
αληθινή ζωή και τέλος την επί-
πονη επιλογή του να παραµένεις 
άνθρωπος σε απάνθρωπες συν-
θήκες, όπως αυτές του πολέµου. 
Εξάλλου, τα βιβλία και ο Λόγος 
κράτησαν στη ζωή και το νεαρό 
Μαξ, όπως ο θείος Λόγος δίνει 
αιώνια ζωή σε κάθε ανθρώπινο 
πλάσµα που το επιζητά. «Πάντα 
θα µπορείς να µε βρίσκεις στα λό-
για σου, εκεί θα συνεχίσω να ζω», 
λέει ο Μαξ στη Μικρή Λίζελ, φα-
νερώνοντας τη µεγάλη αλήθεια ότι 
ο άνθρωπος παραµένει ζωντανός 
στην καρδιά και στο λόγο µας ακό-
µα κι όταν απουσιάζει η φυσική 
παρουσία του.

Στην ταινία διαφαίνονται 
ξεκάθαρα ακόµη, ότι η γνώση 
και η πνευµατική αφύπνιση 
έρχονται σε φανερή αντίθεση 
µε το σκοταδιστικό και δογ-
µατικό πνεύµα του φασισµού 
που επέβαλε να καίγονται τα βι-
βλία στην πυρά (χαρακτηριστική 
η συγκεκριµένη σκηνή). Ένα άλλο 
χαρακτηριστικό και τροµακτικό 
γνώρισµα του φασισµού είναι η 
ακλόνητη δύναµη και η σχεδόν 
απόλυτη επιρροή του ηγέτη που 
παρασύρει, υποτάσσει και καθο-
δηγεί τον απαίδευτο πνευµατικά 
λαό, οδηγώντας ακόµα και µικρά 
παιδιά στο ντελίριο του πολέµου.

Αφηγητής της ιστορίας; Ο 
θάνατος. Ένας, θα λέγαµε, απρό-
σµενος αφηγητής. Ένας αφηγη-
τής που διαπιστώνει ότι οι στρα-
τολογηµένοι άντρες ορµούν στον 
εχθρό τους ενώ στην πραγµατι-
κότητα τρέχουν προς εκείνον, τον 
καθολικό εχθρό. Αυτή είναι η πα-
ράνοια του πολέµου, η παράνοια 
του ανθρώπου… Προς το τέλος 
της ταινίας ο θάνατος µονολογεί: 
«Η Λίζελ ήταν µία απ’τις ελάχι-
στες ψυχές που µ’έκανε να ανα-
ρωτηθώ τι σηµαίνει να ζεις» και 
«Η µόνη αλήθεια που ξέρω είναι 
ότι είµαι στοιχειωµένος απ’τους 
ανθρώπους». Οι άνθρωποι ζού-
µε στοιχειωµένοι από το φόβο 
του θανάτου αλλά όπως ο ίδιος 
ο θάνατος µαρτυρεί, όταν ζούµε 
αληθινά, όταν ζούµε την Αλή-
θεια, όταν ζούµε µέσα από τον 
Λόγο, ξεπερνάµε τον θάνατο, 
τον υπερβαίνουµε και αναγόµα-
στε στη σφαίρα του αιώνιου, του 
ατελεύτητου, του αέναου. Εξάλλου, 
όταν υπάρχει αληθινή ζωή ο 
θάνατος δεν υπάρχει.

Επιµέλεια

 Αθανασίου Σοφία
Φοιτ. Ψυχολογίας Παντείου
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Έχουν προκηρυχθεί εκλογές 
δηµοτικές και ευρωπαϊκές, αλ-
λά εσύ έχεις µια βεβαιότητα ότι 
µικρή σηµασία έχει το αποτέλε-
σµα. ∆εν µπορείς να αποδείξεις 
τη φαυλότητα και την αοριστία 
–ποτέ δεν σε έλκυαν εξάλλου 
τα κοινά- ωστόσο η λογική σου 
αφουγκράζεται τον πολιτικό 
τυχοδιωκτισµό, τα οικονοµικά 
συµφέροντα που υπαγορεύουν επιλογές και την αοριστία των λύσεων που προτείνουν τα πολιτικά σχήµα-
τα. Νιώθεις ανασφάλεια γιατί δεν ξέρεις τι σου ξηµερώνει στην εργασία, η τσέπη σου αδειάζει, οι ειδήσεις 
µιλούν για έναν νέο πόλεµο στη γειτονιά µας, οι µισοί σου φίλοι έχουν µεταναστεύσει στο εξωτερικό και 
στην καρδιά σου διαχέεται µια δόση µοναξιάς. 

Λύσεις ακούγονται από δω κι από κει· η ανασυγκρότηση του µεσαίου χώρου, η ανασύσταση της κεντροαριστε-
ράς, η έξοδος από το µνηµόνιο, η επαναδιαπραγµάτευση, η έξοδος από την Ε.Ε., η ιδιωτικοποίηση των πάντων, 
ο χωρισµός Κράτους-Εκκλησίας, η εκποίηση των δηµόσιου πλούτου κά. Όλα στο όνοµα της ευµάρειας και της 
ανάπτυξης. Οι προτάσεις αντικρουόµενες ή συγκλίνουσες. Υπαγορευόµενες από ιδεολογίες ή οικονοµικές θεωρίες, 
συµφέροντα κεφαλαιοκρατών ή όσων ευαγγελίζονται την κοινωνικοποίηση των µέσων παραγωγής. Σε όλες ωστόσο 
υπάρχει ένας κοινός παρονοµαστής· δεν εντοπίζουν το πρόβληµα. 

Από την ατοµική ευµάρεια των νεοφιλελεύθερων µέχρι την επαγγελλόµενη κοινωνικοποίηση των σοσιαλιστών 
η ανθρώπινη αδυναµία, η απληστία και η ροπή προς το κακό λανθάνει της προσοχής, καθιστώντας τις λύσεις 
έωλες και την πραγµατικότητα (σύµπτωση των ένδοθεν και έξωθεν βουλήσεων) οδυνηρή. 

∆εν µπορούν να βρεθούν λύσεις προτού εντοπιστεί µε ακρίβεια και ειλικρίνεια το πρόβληµα. Και το πρόβληµα 
δεν είναι ο µεσαίος χώρος. Είναι ο µέσα χώρος. ∆εν απαιτούνται µεταφυσικές αναλύσεις για να καταλάβει κανείς 
ότι µία κοινωνία που αναζητά τη χαρά στην κατανάλωση είναι καταδικασµένη στη θλίψη, ότι τα µέλη της διασκε-
δάζουν τον έσω θρήνο τους σε έναν ατέρµονο κύκλο κατανάλωσης της ύλης. Το µαρτυρούν τα διακοποδάνεια, το 
φωνάζουν οι πιστωτικές κάρτες και οι λοιπές «απολαύσεις». 

Και ο µέσα χώρος, το βαθιά κρυµµένο «ταµεῖον» παραµένει σφραγισµένο. Τις στιγµές που οι «λύσεις» απ’ έξω 
σιγάζουν για λίγο, ακούγεται µια υπόκωφη κραυγή αγωνίας από µέσα. Ο εσωτερικός χώρος καλεί να τον επισκεφθείς. 
Τροµάζεις! ∆υναµώνεις το ∆ελτίο των 8 για να καλύψεις τη φωνή µε λίγο φόβο. Βγαίνεις για ψώνια, να φιµώσεις 
τη φωνή µε λίγη ακόµα κατανάλωση. Κι έπειτα… ένα ποτάκι, για να πνιγεί µια και καλή αυτή η βασανιστική φωνή 
µε λίγο αλκοόλ. Και ο µέσα χώρος παραµένει κενός, σφραγισµένος. 

Πάσχα. Ο Νυµφίος της ψυχής εισέρχεται στο δωµάτιο. Βλέπει βρωµιά. Το πλένει µε το Αίµα Του. Το καθαρίζει, 
το ανακαινίζει, το κάνει φωτεινό, χαρούµενο. Και συνεχίζει να σε καλεί σε δείπνο µυστικό, εσωτερικό, µύχιο… 
Ξανά, ξανά, ξανά. 

Σου έχει φέρει δώρο τη σωτηρία σου από τη µιζέρια, τον πόνο και το θάνατο. Θέλει να στο προσφέρει δωρεάν. Τα 
έκανε όλα Εκείνος για σένα. Έχει φιλοτεχνήσει µέσα σου το πιο όµορφο έργο τέχνης και σε καλεί απλώς να βάλεις 
την υπογραφή σου στο κάτω µέρος του πίνακα για να το οικειοποιηθείς ως δικό σου. Η σωτηρία σου! Να κοινω-
νήσεις την ενέργεια της αγάπης Του. Να ζωοποιηθείς. Να δεις στο πρόσωπο του άλλου το πρόσωπο Εκείνου, να 
πέσουν τα λέπια από τα µάτια σου, να λαµπικάρει το µυαλό σου, να ξαναγίνεις χαρούµενος, ειρηνικός, άνθρωπος 
αγάπης, αληθινός Χριστιανός! Αρνείσαι τη συνάντηση. Αποφεύγεις το δώρο. Γιατί θέλει να απαρνηθείς πράγµατα, 
ακόµα και τον τωρινό εαυτό σου. Φοβάσαι τον πόνο της αλλαγής, την ευθύνη της προσωπικής σου ελευθερίας.

Κατάλαβες ποιο είναι το πρόβληµα;

Καλή Ανάσταση!

Ο µεσαίος 
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 AΓAΠHTOI ANAΓNΩΣTEΣ
• Mην ξεχνάτε να ανανεώνετε εγκαίρως τη συνδροµή σας. Στην 

ετικέτα του πλαστικού φακέλου αναγράφεται η ηµεροµηνία 
λήξης της συνδροµής, π.χ. εάν γράφει 31/12/2010 σηµαίνει 
ότι οφείλεται η συνδροµή των ετών 2011, 2012, 2013.

• H ανανέωση της συνδροµής µπορεί να γίνει µε τέσσερις τρόπους:
α)  στα γραφεία της X.Φ.E στην 
 Aθήνα, οδός Kαρύτση 14 (4ος όροφος)
 Θεσσαλονίκη (Αγ. Σοφίας 41)
 Πάτρα (Παντανάσσης 61)
 Λάρισα (Παπακυριαζή 30)
 Πειραιάς (Πραξιτέλους 137Β).
β)  στα βιβλιοπωλεία «ZΩH»: Aθήνα (Kαρύτση 14), 
 Θεσσαλονίκη, 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 
στο 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, Βλάχος Αλέξης, Γούλα Μαρία, Κοµνηνού Ελισάβετ,  
Λουλουδάκη Κυριακή, Λουλουδάκη Μαρία, Μαρκότσης Παναγιώτης , 

Μπαλής Αθανάσιος, Μπέκος Γιάννης , Μπέκου Βασιλική,  Μπουγά Σοφία, Μωραΐτου 
Μαριαλένα, Νιζάµης Κλεάνθης, Παπαδηµητρίου Μαρία, Παπαµιχάλης Θοδωρής, 

Παππά Μόνικα, Παππά Φιλοθέη, Πράρας Γιώργος, Ράλλη Όλγα, Στούµπου Ανδρµάχη, 
Στούµπου Ευτυχία, Στραγαλινού Ακριβή, Τερζάκη Πηνελόπη,  Τζάφα ∆ήµητρα, 

Τερζάκη Φωτεινή , Τιφκιτσής Κώστας, Χαραλάµπους Αθηνά,
 Χατζηχριστοδούλου Ιωάννα, Χωραΐτης Χαράλαµπος.

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

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ
Στο προηγούµενο τεύχος, σελ. 3, παραποµπή 1: "Βλ. την πλήρη Εισήγηση σχετικά µε 
το ομώνυμο θέμα της συνεντεύξεως, στις 21/10/2013, στο Λύκειο Pierce, στα πλαίσια 

εκδήλωσης του Ινστιτούτου Μοριακής Ιατρικής και Βιοϊατρικής Έρευνας". Οι απόψεις που διατυπώνονται στα άρθρα, τις συνεντεύξεις και τις λοιπές δηµοσιεύσεις 
δεν απηχούν κατ' ανάγκη και απόψεις της Συντακτικής Επιτροπής.



Εδώ και λίγες βδοµάδες, το 
ζήτηµα της Κριµαίας απασχολεί 
την παγκόσµια επικαιρότητα. Η 
Ρωσία για να επεκταθεί χρησιµο-
ποιεί ως πρόσχηµα ότι θα προ-
στατεύσει Ρώσους-ρωσόφιλους 
της Κριµαίας. «Αφού η πλειοψη-
φία των ανθρώπων είναι Ρώσοι, 
µιλούν Ρωσικά, γιατί όχι;». Σε άλ-
λους ακούγεται παράλογο... «Μα 
πώς είναι δυνατόν να επεµβαίνει 
η Ρωσία σε ένα άλλο κράτος;» Σε 
άλλους φαίνεται µακρινό... «Και τι 
µας νοιάζει εµάς; Ας τα λύσουν 
µόνοι τους!» Σίγουρα όµως δεν 
είναι µια κατάσταση που θα 
µπορούσαµε να τη θεωρήσουµε 
ξένη... 

Θράκη 2014... Η γείτονα χώ-
ρα, εδώ και αρκετά χρόνια, «ερ-

γάζεται» ώστε η µουσουλµανική 
µειονότητα της Θράκης να απο-
κτήσει τουρκική συνείδηση, οι 
µουσουλµάνοι Έλληνες της Θρά-
κης να διδάσκονται την τουρκική 
γλώσσα ως µητρική. «Εργάζεται» 
ώστε οι µουσουλµάνοι κάτοικοι 
της Θράκης να θεωρούν πατρίδα 
τους την Τουρκία...

Σε αυτό το τεύχος, προσπαθή-
σαµε να προσεγγίσουµε τη Θράκη 
µας, να µάθουµε την ιστορία της, 
τον πολιτισµό της, να ενηµερω-
θούµε και να προβληµατιστού-
µε για το τι ακριβώς συµβαίνει 
µερικές εκατοντάδες χιλιόµετρα 
βορειοανατολικά της Αθήνας και 
ποια είναι η γεωστρατηγική ση-
µασία της περιοχής. Στην προ-
σπάθειά µας αυτή συναντήσαµε 

ανθρώπους µε ειδική αποστολή, 
γνώσεις και ενδιαφέρον για την 
περιοχή• έναν τοπικό Επίσκοπο, 
έναν ∆ικαστικό, έναν Στρατιω-
τικό και έναν Ποµάκο δηµοσι-
ογράφο. Καθένας, µέσα από το 
λειτούργηµά του, τις αρµοδιό-
τητές του και την ειδική ευθύνη 
του καταθέτουν στις σελίδες που 
ακολουθούν την οπτική τους για 
το παρόν και το µέλλον της Θρά-
κης. Τους ευχαριστούµε γι’ αυτή 
τη συνοµιλία και ευχόµαστε το 
αφιέρωµα αυτό να είναι η αφετη-
ρία για να ευαισθητοποιηθούµε 
και να ευαισθητοποιήσουµε κι 
άλλους για την εσχατιά αυτή της 
Ελλάδας που χρονικά, όπως µας 
είπαν οι ντόπιοι, βρίσκεται «στο 
και πέντε».

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΘΡΑΚΗ

Πόσο µακριά είναι 
η Ουκρανία από τη Θράκη;
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ με τoν Σεβασµιώτατο Μητροπολίτη
Μαρωνείας και Κοµοτηνής, κ. Παντελεήµονα

«Παρεµβολή»: Σεβασµιώτατε, αναλογιζόµενος ότι µιλάµε για αν-
θρώπους διαφορετικών µεν θρησκευτικών αλλά ίδιων εθνικών πε-
ποιθήσεων, θα θέλαµε να µάς περιγράψετε την συνύπαρξη και τη 
συµβίωση Χριστιανών και Μουσουλµάνων. Σε γενικές γραµµές είναι 
ειρηνική αυτή η συνύπαρξη; 

«Π»: Οι νέοι άνθρωποι διαφοροποιούν τη στάση τους από µισαλλοδοξίες συµβιώνοντας πιο ειρηνικά 
µε τους συνοµηλίκους τους ή γίνονται κι αυτοί εξίσου θύµατα της τουρκικής προπαγάνδας στην περιοχή;

«Π»: Σίγουρα ανάµεσα στους Ποµάκους βρίσκονται µουσουλµάνοι µε ελληνική συνείδηση αλλά και 
άλλοι, φανατικοί οπαδοί µιας πλέον εθνικής µειονότητας διεκδικώντας παράνοµα δικαιώµατα στη χώρα 
µας. Πώς η τοπική Εκκλησία αντιµετωπίζει τους πρώτους και πώς τους δεύτερους;

κ. Παντελεήµων: Θα πρέπει να 
σάς πω ότι στη Θράκη οι Χριστια-
νοί και οι Μουσουλµάνοι συµβι-
ώνουν εδώ και αιώνες αρµονικά, 

σεβόµενοι οι µεν τις διαφορετικές 
θρησκευτικές και πολιτιστικές πα-
ραδόσεις του άλλου. Η ειρηνική 
αυτή συνύπαρξη των δύο σύνοι-
κων στοιχείων αποτελεί επίτευγµα 
της Ελληνικής Πολιτείας και οφεί-

λω να πω ότι η συµβίωση των Χρι-
στιανών και των Μουσουλµάνων 
στη Θράκη είναι αξιοµίµητο πα-
ράδειγµα και για άλλες κοινωνίες 
της Ευρώπης.

κ. Π.: Οι νέοι άνθρωποι απο-
κτούν µε την πάροδο του χρό-
νου συνείδηση ότι είναι πολίτες 
ενός ευνοµούµενου ευρωπαϊκού 
κράτους, το οποίο σέβεται την 
διαφορετικότητα στην θρησκεία 
και στις πολιτιστικές παραδόσεις. 

Οµολογώ ότι υπάρχουν και εξαι-
ρέσεις, οι οποίοι δεν µπορούν να 
αλλάξουν την γενική εικόνα της 
καθηµερινότητας των κατοίκων 
της Θράκης. Μισαλλοδοξία θα 
έλεγα ότι δεν υπάρχει, ωστόσο 
σε µια ελεύθερη κοινωνία ο φα-

νατισµός µπορεί να εµφανισθεί 
και να αλλοτριώσει τον άνθρω-
πο. Στη Θράκη εµείς οι χριστια-
νοί οικοδοµούµε σχέσεις µε τους 
µουσουλµάνους που στοχεύουν 
στην πρόοδο και την ευηµερία 
του τόπου µας.

κ. Π.: Την ερώτηση αυτή θα 
πρέπει να την απευθύνετε στους 
άρχοντες του τόπου µας και όχι 
στον Μητροπολίτη, γιατί το θέµα 

είναι πολιτικό. Γνωρίζουµε όλοι 
ότι η Εκκλησία του Χριστού δεν 
κάνει διακρίσεις, όµως πρώτιστη 
αποστολή της είναι η εν Χριστώ 

διαπαιδαγώγηση του πιστού λα-
ού του Θεού αλλά και ο σεβασµός 
στον πλησίον.

«Η συµβίωση Χριστιανών και 
Μουσουλµάνων στη Θράκη
είναι αξιοµίµητο παράδειγµα και 
για άλλες κοινωνίες της Ευρώπης»

Μισαλλοδοξία θα έλεγα ότι δεν υπάρχει, ωστόσο σε µια 
ελεύθερη κοινωνία ο φανατισµός µπορεί να εµφανισθεί 
και να αλλοτριώσει τον άνθρωπο. Στη Θράκη, εµείς οι χρι-
στιανοί, οικοδοµούµε σχέσεις µε τους µουσουλµάνους που 
στοχεύουν στην πρόοδο και την ευηµερία του τόπου µας.
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«Π»: Πέρσι, περίπου τέτοια εποχή, κάποιοι είχαν σχολιάσει δυσµενώς ότι είχατε επισκεφθεί τον µουφτή 
Κοµοτηνής Χαφίζ Τζεµαλή Μέτσο προσφέροντάς του ως δώρο το Κοράνιο. Κάποιοι είχαν κατηγορήσει 
αυτή την κίνηση. Θα θέλατε να µάς µιλήσετε για τον συµβολισµό της κίνησης αλλά και για τη σχέση 
που έχετε µε τους λειτουργούς του Ισλάµ στην περιοχή;

κ. Π.: Τέτοιο γεγονός ουδέποτε 
συνέβη. Όταν ενθρονίστηκα στην 
Μητρόπολη Μαρωνείας, επισκέ-
φτηκα όλους τους τοπικούς φορείς, 
µεταξύ των οποίων και το Μουφτή. 
Σε όλους προσέφερα το αναµνηστι-

κό της εις Επίσκοπον Χειροτονίας 
µου. Επισκέφτηκα και το Μουφτή, 
προσέφερα και σ’ αυτόν το  ίδιο 
αναµνηστικό και ο Μουφτής αντα-
ποδίδοντας µού ενεχείρησε το Κο-
ράνιο. Όµως, κάποιοι «είδαν» µόνο 

τη µία φωτογραφία, ενώ υπάρχει 
και αυτή, που προσφέρω στο Μου-
φτή το αναµνηστικό. Αυτά είναι τα 
πραγµατικά γεγονότα, τα υπόλοιπα 
θεωρώ ταπεινά ότι ειπώθηκαν εκ 
του πονηρού. 

κ. Π.: Η ερώτηση είναι πολιτικού 
περιεχοµένου. Ως Μητροπολίτης 
Μαρωνείας και ως πολίτης της πό-

λεως έχω σχηµατίσει την εικόνα ότι 
οι άρχοντες του τόπου καταβάλλουν 
κάθε προσπάθεια για την επίτευξη 

και εµπέδωση του κλίµατος της ειρη-
νικής συµβιώσεως των Χριστιανών 
και των Μουσουλµάνων στη Θράκη.

κ. Π.: Η κατά το τρέχον εξά-
µηνο ανάληψη από την Ελλάδα 
της προεδρίας της Ε.Ε. αποτελεί 
µια πρώτης τάξεως ευκαιρία να 
προβάλει αυτό που έχει επιτευ-

χθεί τις τελευταίες δεκαετίες 
στην περιοχή µας. Μια κοινωνία 
απαλλαγµένη από µισαλλοδοξία 
και την καχυποψία στην οποία 
χριστιανοί και µουσουλµάνοι 

συµβιώνουν αρµονικά και απο-
λαµβάνουν την ευνοµία και την 
ευταξία που εγγυάται τη πατρίδα 
µας ως µέλος της µεγάλης ευρω-
παϊκής οικογένειας.  

κ. Π.: Η ποιµαντική µέριµνα του 
Επισκόπου της Ορθοδόξου Εκκλη-
σίας είναι η ίδια σε κάθε εποχή και 
περιοχή. Είναι δηλαδή η πνευµα-

τική οικοδοµή του λαού του Θεού 
και η µαρτυρία του Σταυρού και 
της Αναστάσεως του Κυρίου ηµών 
Ιησού Χριστού. Το αναστάσιµο µή-

νυµα του Κυρίου µας είναι µήνυµα 
φωτός, σωτηρίας και αγάπης προς 
τον πλησίον, πέρα από περιορι-
σµούς και προκαταλήψεις.  

Το αναστάσιµο µήνυµα του Κυρίου µας είναι µήνυµα 
φωτός, σωτηρίας και αγάπης προς τον πλησίον, πέρα 
από περιορισµούς και προκαταλήψεις.  

«Π»: Η ελληνική Πολιτεία στέκεται αρωγός στις προσπάθειες αντιµετώπισης προκλήσεων από µέρους 
του τουρκικού Προξενείου και φανατικών οµάδων;

«Π»: Θεωρείτε πως η ανάληψη της ευρωπαϊκής προεδρίας από την Ελλάδα το πρώτο εξάµηνο του 
2014 θα µπορούσε να αξιοποιηθεί στην προβολή των προβληµάτων που ταλανίζουν και των κινδύνων 
που απειλούν τον εθνικό και κοινωνικό ιστό στην περιοχή;

«Π»: Πώς αισθάνεστε την αποστολή σας ως Επισκόπου της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην περιοχή;

«Π»: Σεβασµιώτατε, σάς ευχαριστούµε πολύ. Καλό Πάσχα!

Επιµέλεια

Κλεάνθης Νιζάµης
Φοιτ. Τµήµ. Βιολογίας ΑΠΘ
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«Π»: Μπορείτε επιγραµµατικά να µας βοηθήσετε να καταλάβουµε κάποια βασικά πράγµατα σχετικά 
µε τους πολυσυζητηµένους Ποµάκους; Είναι Έλληνες ή ξεχωριστό φύλο;

κ. Ν. Σ.:  Οἱ Ποµάκοι εἶναι τό 
παλαιό θρακικό φύλλο τῶν Ἀγριάνων. 
Μιλοῦν τήν Ποµακική, διδάσκονται 
τήν τουρκική καί συναλλάσσονται 
ἐν µέρει στήν ἑλληνική. Ἦσαν χρι-
στιανοί, άλλά έξισλαµίσθηκαν βιαίως 
τόν 17ο αἰῶνα. Οἱ Τοῦρκοι κατεδά-
φισαν ἐκκλησίες καί παρεκκλήσια, 
τῶν ὁποίων ἐρείπια ἀνευρίσκονται 
σήµερα στό Παπίκιο ὄρος, (τό Ἅγιο 
Ὄρος τῆς περιοχῆς), ὅπου µόνασε 
ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Παλαµᾶς. Ἐσχά-
τως ὑποστηρίζεται ἀπό Ποµάκο ὅτι 
ἐξισλαµίσθησαν τόν 13ο αἰώνα ἀπό 
δερβἰσιδες Ἀλεβίτες µπεκτασίδες τοῦ 

Ἰράν. Παρά τόν ἐξισλαµισµό τους, δι-
ετήρησαν τά χριστιανικά τους ἔθι-
µα· πχ, τό σταύρωµα τοῦ βρέφους 
στήν κούνια καί τῆς ζύµης µετά τό 
ζύµωµα. Τό κύριο ὄνοµα Ἠλίας εἶναι 
διαδεδοµένο στόν Ἐχῖνο καί τήν 
Κοτύλη, ὁ Ἅγιος ∆ηµήτριος εἶναι ὁ 
πιό ἀγαπηµένος ἅγιος,. Ἐπαινεῖται τό 
χρυσό βιβλίο (Εὐαγγέλιο), οἱ σταυροί, 
ἡ στροφή πρός τόν χριστιανισµό, ἡ 
ἀνέγερση ἐκκλησιῶν καί µοναστη-
ριῶν. Πολλοί ἦσαν κρυπτοχριστια-
νοί, πχ ὁ Γιουσούφ στόν Κέχρο, πού 
διατηροῦσε σέ µπαοῦλο τά ράσα καί 
τίς εἰκόνες τοῦ ἱερέα παπποῦ του. 

Κατά τήν παράδοσή τους, τόν ἐξι-
σλαµισµό δέν δέχθηκαν νέες τῆς 
Πάχνης καί τῆς Γλαύκης, πού ἔπε-
σαν χορεύοντας σέ παρακείµενο 
βάραθρο. Μέχρι πρό τινος, στίς 6 
Μαῒου γιόρταζαν τόν Ἅγιο Γεώργιο. 
Ἡ Μουφτεία (δηλαδή τό Τουρκικό 
Προξενεῖο) ἀπαγόρευσε κάθε ἑορ-
τασµό. Ἡ γλώσσα τους ἔχει πολλές 
ἀρχαιοελληνικές λέξεις, τίς ὁποῖες 
οἱ νέοι Ποµάκοι λόγω τῆς παρεχοµέ-
νης ἐκπαιδεύσεως ὅλο καί λιγότερο 
χρησιµοποιοῦν. (πέλκα=πέλεκυς, 
κλωβία=κλουβί, χροµύλ=χειρόµυλος, 
ζαπικάσβαµ=ἀπεικάζω, ζωγραφίζω). 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ με τoν κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΟΪΛΕΝΤΑΚΗ
Πρόεδρο Εφετών ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων, ∆ρα Νοµικής

 «ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ»:  Αρχικά θα το θεωρούσαµε χρήσιµο να µάς ορίζατε τοπογραφικά και πληθυσµιακά 
την περιοχή της Θράκης.

κ. Ν. Σ.: Ἡ Θράκη ὡς γεωγραφι-
κός ὅρος περιλαµβάνει τή σηµερι-
νή νότια Βουλγαρία τήν Τουρκική 
Θράκη πού κάθε µία ἔχει ἔκταση µι-

άµισυ φορά τήν Πελοπόννησο καί 
τή ∆υτική (Ἑλληνική) Θράκη περί-
που ὅσο ἡ Κρήτη  καί ὁρίζεται ἀπό 
τόν Ἕβρο καί δυτικά τόν Νέστο. Ἡ 

∆υτική Θράκη παραχωρεῖται στήν 
Ἑλλάδα ἀπό τή Βουλγαρία µέ τη 
λήξη τοῦ Α΄ Παγκοσµίου πολέµου, 
µέ τή Συνθήκη τοῦ Νεϊγύ τό 1919. 

τως ὑποστηρίζεται ἀπό Ποµάκο ὅτι 
ἐξισλαµίσθησαν τόν 13ο αἰώνα ἀπό 
δερβἰσιδες Ἀλεβίτες µπεκτασίδες τοῦ 

νοί, πχ ὁ Γιουσούφ στόν Κέχρο, πού 
διατηροῦσε σέ µπαοῦλο τά ράσα καί 
τίς εἰκόνες τοῦ ἱερέα παπποῦ του. 

χρησιµοποιοῦν. (πέλκα=πέλεκυς, 
κλωβία=κλουβί, χροµύλ=χειρόµυλος, 
ζαπικάσβαµ=ἀπεικάζω, ζωγραφίζω). 

Οἱ Ποµάκοι εἶναι τό παλαιό θρακικό φύλλο τῶν Ἀγριά-
νων. Μιλοῦν τήν Ποµακική, διδάσκονται τήν τουρκική 
καί συναλλάσσονται ἐν µέρει στήν ἑλληνική. Ἦσαν χρι-
στιανοί, άλλά έξισλαµίσθηκαν βιαίως τόν 17ο αἰῶνα. 

«∆έν χρειάζε-
ται πόλεµος 
γιά νά χάσου-
µε τή Θράκη»
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«Π»: Θα θέλαµε µε κάποια χαρακτηριστικά παραδείγµατα να αναφερθείτε στη θέση Ελληνικού και 
Τουρκικού κράτους σχετικά µε το θέµα της Θράκης.

κ. Ν. Σ:  Ἡ Ἑλλάδα µέ τήν πο-
λιτική της δέν ἐγκατέλειψε τούς 
Ποµάκους, ἀλλά τούς ἔσµπρωξε 
στήν ἀγκαλιά τῆς Τουρκίας. Ὡς 
παραµεθόριος περιοχή πού συ-
νόρευε µέ τήν κοµµουνιστική-
Βουλγαρία, ὑπῆρχε ἡ «µπάρα» 

γιά τόν ἔλεγχο τῶν διερχοµένων 
δυσκολεύοντας τήν ἐπικοινωνία 
άλλά καί ἄλλα µέτρα (πχ. µή δα-
νειοδότηση, µή λήψη ἄδειας ὁδη-
γήσεως κλπ). Ἀντίθετα, ἡ Τουρκία 
δέν λησµόνησε τήν ὑποθήκη τοῦ 
Κεµάλ, δηλαδή, ὅτι σκοπός εἶναι 

πρῶτον ἡ αὐτονοµία καί κατόπιν 
ἡ ἐνσωµάτωση τῆς ∆υτικῆς Θρά-
κης στήν Τουρκία. Ἐκεῖ κατατείνει 
ἡ πολιτική της. Ἔχει ὑποµονή καί 
ἐπιµονή, ἀλλά καί ὅλα τά κόµµατα 
καί κυβερνήσεις της ἔχουν τήν ἴδια 
πολιτική. Ἐνῶ ἐµεῖς...  

«Π»: Θα µπορούσατε να αναφερθείτε πιο συγκεκριµένα στα µέσα άσκησης εξωτερικής πολιτικής της 
Τουρκίας στη Θράκη;

κ. Ν. Σ.: πρόεδρος Ὀζάλ τό 1990 
δήλωσε ὅτι τά φυσικά ὅρια τῆς 
Ἑλλάδος βρίσκονται στόν Ὄλυµπο. 
Τό 1992 ὁ πρωθυπουργός Ντεµιρέλ 
δήλωσε ὅτι ἐπιθυµεῖ νά προστα-
τεύσει τούς τουρκικῆς καταγωγῆς 
πληθυσµούς τῆς ∆υτικῆς Θράκης 
καί ὁ πρωθυπουργός της Ερντογάν 
δήλωσε «Γιά µᾶς ἡ Θράκη ἔχει ἰδι-
αίτερη σηµασία καί ἔννοια εἶναι ἡ 
ζωντανή κοινή ἱστορία µας στήν 
Εὐρώπη. Εἶναι ἐκπρόσωπός µας 
σ’ αὐτό τό µέρος τοῦ κόσµου». 
Τοῦρκοι ὑπουργοί ἐπισκέπτονται 
συχνά-πυκνά τή Θράκη καί κά-
νουν ἔντονα αἰσθητή τήν παρου-
σία τους, κάτι πού δέν πράττουν οἱ 
Ἕλληνες ὁµόλογοί τους στήν Ἴµβρο 

καί τήν Τένεδο. Κατά τόν ὑπουρ-
γό Ἐξωτερικῶν Νταβούτογλου, οἱ 
Τοῦρκοι τῆς Θράκης εἶναι ἡ πύλη 
τῆς Τουρκίας πρός τήν Εὐρώπη. 
Καί στό βιβλίο του «Τό στρατηγι-
κό βάθος», ἀναφέρει ὅτι ἡ Τουρκία 
πρέπει νά δηµιουργήσει ἕνα διε-
θνές πλαίσιο πού θά θέσει ὑπό τήν 
προστασία του τίς ἐθνικές µειονό-
τητες στίς χῶρες τῶν Βαλκανίων. 
Αὐτό τό νοµικό πλαίσιο πρέπει νά 
παρέχει τό δικαίωµα τουρκικῆς πα-
ρεµβάσεως στά ζητήµατα τῶν µει-
ονοτήτων... αὐτό τό νοµικό πλαίσιο 
ἐπέτρεψε τήν τουρκική ἐπέµβαση 
στήν Κύπρο.

Ὡς ὄργανο τῆς πολιτικῆς της ἡ 
Τουρκία χρησιµοποιεῖ τό Προξε-
νεῖο Κοµοτηνῆς καί µέσα, τήν 
Ἐκπαίδευση, τόν πολιτισµό, τήν 
ἀπόκτηση γῆς καί τήν Τράπεζα 
Ζιραάτ. Συγκεκριµένα: Τό τουρ-
κικό προξενεῖο στήν Κοµοτηνή 
ἱδρύθηκε ὡς προξενικό Γραφεῖο, 
ἀναβαθµίσθηκε σέ Προξενεῖο καί  
σέ ἀµοιβαιότητα ἱδρύθηκε προξε-
νεῖο στήν Ἀδριανούπολη, ὅπου δέν 
ὑπάρχουν Ἕλληνες. Τό 1948 προ-

ήχθη σέ Γενικό Προξενεῖο µέ 170 
ὑπαλλήλους (ὁ ἐπίσηµος ἀριθµός 
εἶναι µικρότερος) καί προϋπολο-
γισµό πού ὑπερβαίνει τόν προϋ-
πολογισµό τοῦ ∆ηµοκρίτειου Πα-
νεπιστηµίου. ∆ιά τοῦ Προξενείου 
ἀσκεῖται συνδιαχείριση γιά νά µήν 
ποῦµε συνδιοίκηση. Κυκλοφορεῖ 
σηµαία τῆς Τουρκικῆς ∆υτικῆς 
Θράκης µέ τρία ἄστρα (Τουρκία, 
Θράκη, Κύπρος). 

Τό 1954 κατόπιν διαταγῆς 
τοῦ Γενικοῦ ∆ιοικητοῦ Θράκης 
Φεσόπουλου, ἀντικαταστάθηκε ὁ 
χαρακτηρισµός µουσουλµανικός 
ἀπό τόν χαρακτηρισµό τουρκικός. 
Τό 1973 ἐπιβάλαµε τό τουρκικό 
ἀλφάβητο. Τό 1960, διορίσθηκαν 
στά µειονοτικά σχολεῖα δάσκα-
λοι ἐκπαιδευµένοι στήν Τουρκία. 
Τό 1966 ἱδρύθηκε µειονοτικό 
γυµνάσιο-λύκειο στή Ξάνθη. Ἡ 
ἵδρυσή του ἦταν τό ἀντάλλαγµα 
τῆς ὁριακῆς ψήφου ἐµπιστοσύνης 
τό 1965 πρός τήν τότε κυβέρνη-
ση τῶν δύο µουσουλµάνων βου-
λευτῶν. Μουσουλµᾶνοι, κατευ-
θυνόµενοι ἀπό τήν Τουρκία, 

Ἡ Τουρκία δέν λησµόνησε τήν ὑποθήκη τοῦ Κεµάλ. 
Ἔχει ὑποµονή καί ἐπιµονή, ἀλλά καί ὅλα τά κόµµατα 
καί κυβερνήσεις της ἔχουν τήν ἴδια πολιτική.
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λευτῶν. Μουσουλµᾶνοι, κατευ-
θυνόµενοι ἀπό τήν Τουρκία, 
προσπαθοῦν νά ἐπιβάλουν στούς 
Ποµάκους τήν χρήση τῆς Τουρ-
κικῆς γλώσσας καί νά µή χρησι-
µοποιοῦν τήν Ποµακική καί τούς 
ἐκβιάζουν νά προσλαµβάνουν 
τουρκικά ὀνόµατα. 

Ὅταν οἱ Ποµάκοι βλέπουν τήν 

ἐγκατάλειψή τους ἀπό τήν ἑλληνι-
κή πολιτεία, καί τό ἐνδιαφέρον καί 
τήν ἔµπρακτη βοήθεια πού τούς 
παρέχει ἡ Τουρκία διά τοῦ Προξε-
νείου, εὔλογο εἶναι νά στραφοῦν 
πρός ἀνατολάς. Ἀπό τούς πολιτι-
κούς µᾶς ἔχουν χορτάσει λόγια καί 
ἀντί ἔργων βλέπουν τήν ἀγαστή 
συνύπαρξη µέ τούς τουρκόφρονες. 
(ψῆφοι γάρ). 

Ἡ Εἰδική Παιδαγωγική Ἀκαδη-
µία Θεσσαλονίκης µέ προϋπολο-
γισµό 25.000 εὐρώ ἔκλεισε ἐντολῇ 
τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας. Ἀπό 
αὐτήν προέρχονταν ὅλοι οἱ ἐκπαι-
δευτικοί τῶν µειονοτικῶν σχολεί-
ων. Γνωστοί πανεπιστηµιακοί τῶν 
Ἀθηνῶν φρόντισαν σέ συνεργασία 
µέ τό πανεπιστήµιο Ἀδριανουπό-
λεως γιά τό νέο ἐκπαιδευτικό σύ-
στηµα τῶν µουσουλµανοπαίδων. 

Ἕνας 35χρονος Ποµάκος δάσκα-
λος ἀπό τήν Ξάνθη εἶπε πρόσφατα: 
«Βρίσκοµαι σέ ἕνα γεφύρι. Ἀπό τή 
µιά ὄχθη ἡ Τουρκία, ἀπό τήν ἄλλη 
ἡ Ἑλλάδα. Ὅλοι οἱ συγγενεῖς µου 
πῆγαν στήν Τουρκική ὄχθη ὅπου 
µοῦ λένε ὅτι εἶναι ἡ Μητέρα Πα-
τρίδα καί µέ καλοῦν νά πάω καί 
ἐγώ, γιατί στήν Ἑλλάδα θά χαθῶ. 

∆έν θέλω νά πάω γιατί δέν εἶµαι 
Τοῦρκος». 

Ὁ «Σύλλογος Ἐπιστηµόνων 
Μειονότητας» ἔχει συστήσει νη-
πιαγωγεῖα, ὅπου διαµορφώνεται 
ἡ συνείδηση τοῦ ἀνθρώπου. ∆η-
µοτικές ἀρχές προτρέπουν τούς 
Ποµάκους νά στέλνουν τά παιδιά 
τους σέ αὐτά τά νηπιαγωγεῖα, γιά 
νά κλείσουν τά δηµόσια ἑλληνι-
κά. Ἀπόφαση τοῦ περιφερειάρχη 
καί τοῦ δηµάρχου Φιλύρας γιά τή 
δηµιουργία ∆ηµοσίου Ἑλληνικοῦ 
Γυµνασίου ἔµεινε στά λόγια, ἄν 
καί τό οἰκόπεδο ὅπου θά ἀνεγεί-
ρετο ἔχει ἀγορασθεῖ. Στή Μύκη 
λειτουργοῦσε παιδική-ἐφηβική 
βιβλιοθήκη. Τώρα, ἡ βιβλιοθήκη 
τῆς Μύκης ἔκλεισε, ἐνῶ ἡ Τουρκία 
ἱδρύει βιβλιοθῆκες. Πρόταση τοῦ κ. 
Ἐµφιετζόγλου, νά ἀναλάβει ὅλα τά 

ἔξοδα λειτουργίας τῆς βιβλιοθήκης, 
γιά νά µήν κλείσει, ἀπορρίφθηκε, 
ὅπως καί πρότασή του νά χρηµα-
τοδοτήσει τήν ἕδρα ποµακικῆς 
γλώσσης στό ∆ηµοκρίτειο Πανε-
πιστήµιο. 

Τήν δεκαετία 1990 συστήθηκε 
σωµατεῖο µέ τίτλο «Τουρκική Ἕνω-
ση Ξάνθης». Τό σωµατεῖο διαλύ-

θηκε µέ ἀπόφαση τοῦ Ἀρείου Πά-
γου, διότι  ἐµφανίζεται νά ὑπάρχει 
τουρκική ἐθνική µειονότητα καί 
ὄχι θρησκευτική καί προωθοῦνται 
ἐντός τῶν ὁρίων τῆς Ἑλλάδος πο-
λιτειακοί σκοποί ξένου κράτους, 
(αὐτονοµία καί ἐνσωµάτωση τῆς 
Θράκης στήν Τουρκία) σκοποί πα-
ράνοµοι καί ἀντίθετοι στή δηµοσία 
τάξη. Τό σωµατεῖο προσέφυγε στό 
Εὐρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ἀνθρωπί-
νων ∆ικαιωµάτων στό Στρασβούρ-
γο. Τό δικαστήριο (στίς 27.3.2008), 
ἔκρινε ὅτι παρανόµως διελύθη τό 
σωµατεῖο, διότι ἡ διάλυσή του «δέν 
ἦταν ἀναγκαία σέ µιά δηµοκρατική 
κοινωνία....ἀκόµη καί στήν περί-
πτωση κατά τήν ὁποία µία ὁµά-
δα προσώπων ἀναφέρεται στήν 
αὐτονοµία καί ζητεῖ τήν ἀπόσχιση 
ἑνός τµήµατος τοῦ ἐδάφους µιᾶς 
χώρας». Στήν ἔκδοση αὐτῆς τῆς 
ἀποφάσεως µετέσχον Ἕλληνας καί 
Κύπριος, οἱ ὁποῖοι δέν µειοψήφι-
σαν. Ἀπό τήν ἀπόφαση τοῦ ∆ικα-
στηρίου συνάγεται ὅτι ἐπιτρέπεται 
ἡ διάλυση σωµατείου, µόνον ὅταν 
ἐµπράκτως (µήπως ἐνόπλως;) κατά 
τόν σκοπό του ἐπιδιώκεται ἡ αὐτο-
νοµία ἤ ἡ ἀπόσχιση τµήµατος τῆς 
χώρας µας. Τό ∆ικαστήριο ἀγνόη-

µοποιοῦν τήν Ποµακική καί τούς 
ἐκβιάζουν νά προσλαµβάνουν 
τουρκικά ὀνόµατα. 

Ὅταν οἱ Ποµάκοι βλέπουν τήν 

ἐγκατάλειψή τους ἀπό τήν ἑλληνι-
κή πολιτεία, καί τό ἐνδιαφέρον καί 
τήν ἔµπρακτη βοήθεια πού τούς 
παρέχει ἡ Τουρκία διά τοῦ Προξε-
νείου, εὔλογο εἶναι νά στραφοῦν 

πῆγαν στήν Τουρκική ὄχθη ὅπου 
µοῦ λένε ὅτι εἶναι ἡ Μητέρα Πα-
τρίδα καί µέ καλοῦν νά πάω καί 
ἐγώ, γιατί στήν Ἑλλάδα θά χαθῶ. 

∆έν θέλω νά πάω γιατί δέν εἶµαι 
Τοῦρκος». 

Ὁ «Σύλλογος Ἐπιστηµόνων 
Μειονότητας» ἔχει συστήσει νη-
πιαγωγεῖα, ὅπου διαµορφώνεται 

πιστήµιο. 
Τήν δεκαετία 1990 συστήθηκε 

σωµατεῖο µέ τίτλο «Τουρκική Ἕνω-
ση Ξάνθης». Τό σωµατεῖο διαλύ-

θηκε µέ ἀπόφαση τοῦ Ἀρείου Πά-
γου, διότι  ἐµφανίζεται νά ὑπάρχει 
τουρκική ἐθνική µειονότητα καί 
ὄχι θρησκευτική καί προωθοῦνται 
ἐντός τῶν ὁρίων τῆς Ἑλλάδος πο-

Ἡ Τουρκία χρησιµοποιεῖ τό Προξενεῖο Κοµοτηνῆς καί 
µέσα, τήν Ἐκπαίδευση, τόν πολιτισµό, τήν ἀπόκτηση γῆς 
καί τήν Τράπεζα Ζιραάτ
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κ. Ν. Σ: ∆έν εἶµαι πολιτικός. Νο-
µίζω ὅτι οἱ πολιτικοί µας πρέπει 
νά κάνουν αἰσθητή τήν κρατική 
παρουσία. Ἀντί στίς µεγάλες γιορ-

τές νά ἐπισκέπονται ἤ νά κάνουν 
διακοπές στίς ἰδιαίτερές τους πα-
τρίδες ἤ στά κοσµοπολίτικά µέρη 
ἄς πάνε καί κατά τή Θράκη. Τό 

Τουρκικό προξενεῖο νά καταργη-
θεῖ. Καί ἡ οἰκονοµική ἀνάπτυξη 
ἐκεῖ νά ἑστιασθεῖ. 

«Π»: Αν καταλαβαίνουµε καλά, ένα από τα πλέον σηµαντικά θέµατα είναι η προσπάθεια της Τουρκίας 
να προσεταιρισθεί τους Ποµάκους. Ποια είναι και ποια θα όφειλε να είναι η αντίδραση του ελληνικού 
κράτους στην τουρκική εξωτερική πολιτική, η οποία συχνά µετέρχεται προκλητικές και προβοκατορικές 
τακτικές;

«Π»: Βλέπετε ότι η τακτική της Ρωσίας που επικαλείται δηλαδή την ύπαρξη πολιτών της στο 
έδαφος της Ουκρανίας προκειµένου να επέµβει στρατιωτικά, θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί και 
από την Τουρκία που διατυµπανίζει ότι η µειονότητα στη Θράκη είναι τουρκική και όχι απλώς 
µουσουλµανική;

σε προηγούµενη ἀπόφασή µέ τήν 
ὁποία δικαίωσε τήν Πολωνία, ἡ 
ὁποία δέν ἀναγνώρισε σωµατεῖο, 
τοῦ ὁποίου σκοπός ἦταν ἡ ἀνά-
πτυξη Σιλεσιανῆς ἐθνικῆς συνει-
δήσεως. Ἐκτιµῶ ὅτι τό ∆ικαστήριο 
ἔκρινε µέ πολιτικά ἤ ἄλλα κριτήρια. 
Πάντως ὄχι νοµικά.   

Ἡ Τουρκική Τράπεζα Ζηράατ µέ 
ὑπαλλήλους µόνο µουσουλµάνους 
ὑπό τήν ἑποπτεία τοῦ προξενείου 
δραστηριοποιεῖται καί δανειοδο-
τεῖ χαµηλότοκα τούς Τουρκογενεῖς, 
ἀντίθετα µέ τίς Ἑλληνικές τράπεζες. 
Ὅλα τά ξένα ἐν Ἑλλάδι ἱδρύµατα 
στίς ἐπίσηµες ἑορτές ἀναρτοῦν καί 
τήν ἑλληνική σηµαία. Ἐξαίρεση, ἡ 

τουρκική τράπεζα.
Μία τάση φυγῆς ἔχει κατα-

λάβει τούς Ἕλληνες τῆς Θράκης 
πού βλέπουν δυσοίωνο τό µέλλον 
τους. Τουρκογενεῖς µουσουλµάνοι 
ἐνισχύονται οἰκονοµικά γιά τήν 
ἀπόκτηση ἀγροτικῶν ἐκτάσεων 
καί ἀστικῶν ἀκινήτων. Στή Ξάν-
θη οἱ µεταβιβάσεις ἐντοπίζονται 
ἐπιλεκτικά στήν πεδινή περιοχή 
κατά µῆκος τοῦ Νέστου. Στήν 
Κοµοτηνή µουσουλµάνοι ἀγορά-
ζουν ἀκίνητα ἀπό χριστιανούς 
σέ µεγαλύτερη ἀπό τήν ἀγοραία 
ἀξία µέ τή βοήθεια τοῦ Προξενεί-
ου. Τοιουτοτρόπως, ἔχουν περι-
έλθει στή ἰδιοκτησία ἐκλεκτῶν 

τοῦ τουρκικοῦ προξενείου, 4.500 
στρέµµατα οἰκοδοµησίµων ἐκτά-
σεων, 18.000 στρέµµατα ἀγρο-
τεµαχίων καί 25.000 στρέµµατα 
χορτολιβαδικῶν.    

Μέ πρωτοβουλία Ἑλλήνων καί 
Ποµάκων πού θέλουν νά διατη-
ρήσουν τήν ἰδιαίτερη ταυτότητά 
τους καί νά µήν ἀπορροφηθοῦν 
ἀπό τήν Τουρκία, ἐκδίδεται ἡ ἐφη-
µερίδα Ζαγάλισα (δηλαδή Ἀγάπη). 
Ἡ ἐφηµερίδα στηρίζεται ἀποκλει-
στικά στίς ἐθελοντικές συνδροµές 
καί διανέµεται δωρεάν στά ποµα-
κοχώρια καί µπορεῖτε νά τή δεῖτε 
στό διαδίκτυο καί νά γίνετε συν-
δροµητές. 

Επιµέλεια

Θοδωρής Παπαµιχάλης
Σπουδαστής ΣΣΑΣ Ιατρική

Μέ τήν ἑλληνική ὑπογεννητικότητα καί τήν µου-
σουλµανική ὑπεργεννητικότητα, δέν χρειάζεται 
πόλεµος γιά νά χάσουµε τή Θράκη. 

κ. Ν. Σ: Βλέποντας ὅσα συµ-
βαίνουν στήν Οὐκρανία καί στήν 
Κριµαία σκέπτοµαι καί ἀγωνιῶ 

γιά τή Θράκη, µέ τήν ἑλληνική 
ὑπογεννητικότητα καί τήν µου-
σουλµανική ὑπεργεννητικότητα, 

δέν χρειάζεται πόλεµος γιά νά 
χάσουµε τή Θράκη. 
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Π: Στρατηγέ, θα µπορούσατε να µας αναφέρετε κάποια στοιχεία αναφορικά µε την ιστορική διαδροµή 
της Θράκης µέσα στο χρόνο;

Όπως µαρτυρούν οι µεγαλύτεροι 
ιστορικοί της αρχαιότητας, µε προ-
εξέχουσα µορφή τον Θουκυδίδη, 
του οποίου ο πατέρας έλκει την κα-
ταγωγή από την περιοχή, η Θράκη 
είναι η πατρίδα των µύθων και των 
θρύλων αλλά και των µακροχρόνιων 
εξαιρετικών παραδόσεων. Οι ανθρω-
πολόγοι και οι γλωσσολόγοι υποστη-
ρίζουν ότι η Θράκη αποτέλεσε την 
αρχέγονη κοιτίδα των πρωτοελλή-
νων. Σύµφωνα µε στοιχεία που ανα-
φέρονται στην ελληνική µυθολογία, 
κατά την αρχαιότητα, υπήρξε ένας 
προπάτορας των µετέπειτα κατοί-
κων της περιοχής, ο οποίος έφερε 
το όνοµα Θραξ και ήταν γιος του 
θεού του πολέµου Άρη. Σύµφωνα 
µε άλλη εκδοχή που έχει ως απαρ-
χή στοιχεία που αναφέρονται στο 
έργο του Ευριπίδη περί Θρακών, «Οι 
χρυσές ασπίδες», το όνοµα του Θεού 

Άρη ήταν Θραξ. Μία άλλη επίσης 
µυθολογική εκδοχή αναφέρει ότι 
η Θράκη ήταν κόρη του Ωκεανού 
και της Παρθενόπης, αδερφής της 
Ευρώπης. 

Ο µεγάλος Έλληνας ιστορικός και 
γεωγράφος Στράβων τονίζοντας ιδι-
αίτερα την γεωγραφική συνταύτιση 
της Θράκης µε τον υπόλοιπο χώρο,  
στο έργο του «Γεωγραφικά» γίνεται 
περισσότερο σαφής, όταν αναφέ-
ρει ότι οι οροσειρές της νοτιότερης 
του Αίµου Αιγιοθρακικής περιοχής, 
ήταν όρη ελληνικά. 

Σταθµός της ζωής της Θράκης 
υπήρξε η εξάπλωση του Χριστιανι-
σµού και η ίδρυση της Κωνσταντι-
νούπολης το 330 µ.Χ. Το κέντρο του 
Ελληνισµού από τη νότια Ελλάδα  
µεταφέρθηκε στη Μακεδονία και τη 
Θράκη. Η Θράκη αποτέλεσε για αι-
ώνες την ασπίδα της Βασιλεύουσας 

για αυτό και γνώρισε πολυάριθµες 
επιδροµές και καταστροφές µε απο-
τέλεσµα οι Θράκες να γνωρίσουν 
αληθινή γενοκτονία. Όσο άντεχε η 
Θράκη άντεχε και η Βασιλεύουσα. 
Το 1348 εισέβαλαν για πρώτη φορά 
οι Τούρκοι στη Θράκη, ηττήθηκαν 
όµως από το βυζαντινό στρατό και 
αποσύρθηκαν. Το 1361 όµως επα-
νέρχονται και καταλαµβάνουν το 
∆ιδυµότειχο και την Ανδριανού-
πολη. Η πτώση της Αδριανούπολης 
το 1362 συγκλόνισε τον ελληνικό 
κόσµο όσο τον συγκλόνισε και η 
πτώση της Κωνσταντινούπολης το 
1453. Ποτάµια δάκρυα, χείµαρροι 
το αίµα που χύθηκε από το θρακικό 
ελληνικό λαό. Πέρασαν 600 χρόνια 
για να έρθει η λευτεριά και η ένωση 
της Θράκης µε την Ελλάδα. Ήταν 14 
Μαΐου 1920 όταν ο στρατός µας 
εισήλθε στη Θράκη.

Η γεωγραφική θέση της Θράκης πάνω στους θαλάσσιους 
και χερσαίους δρόµους που ενώνουν την Ελλάδα µε την 
Ανατολή και τη Μαύρη Θάλασσα, τα Βαλκάνια µε το Αιγαίο 
και τη Μεσόγειο και κατ’ επέκταση την Ευρώπη µε την 
Ασία, καθιστά σήµερα την γεωπολιτική της θέση ιδιαίτερου 
ενδιαφέροντος τόσο πολιτιστικά όσο και εµπορικά.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ με τoν κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΖΙΑΖΙΑ
Πρώην αρχηγό Γενικού Επιτελείου Στρατού

«Η κατάσταση 
είναι αναστρέ-
ψιµη!»
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Π: Ποια η γεωπολιτική θέση της Θράκης για τον ελλαδικό χώρο σήµερα;

Π: Ποια είναι η  κατάσταση στη Θράκη σήµερα και πώς διαµορφώνεται η τουρκική στρατηγική εκεί; 

Η γεωγραφική θέση της Θρά-
κης πάνω στους θαλάσσιους και 
χερσαίους δρόµους που ενώνουν 
την Ελλάδα µε την Ανατολή και 
τη Μαύρη Θάλασσα, τα Βαλκάνια 
µε το Αιγαίο και τη Μεσόγειο και 
κατ’ επέκταση την Ευρώπη µε την 
Ασία, καθιστά σήµερα την γεωπο-
λιτική της θέση ιδιαίτερου ενδια-
φέροντος τόσο πολιτιστικά όσο και 
εµπορικά. Ως συνολική εδαφική 
περιοχή κατέχει τα πρωτεία στη 
γεωστρατηγική αξία όχι µόνο των 
Βαλκανίων αλλά και του ευρωπα-
ϊκού χώρου. Αποτελεί εναλλακτική 
οδό αποσυµφόρησης των στενών 

του Βοσπόρου, αλλά και φυσικής 
διέλευσης του «µαύρου» και «γκρί-
ζου» χρυσού προς την καρδιά της 
Ευρώπης, είτε µέσω της χώρας 
µας, είτε µέσω της κοιλάδας του 
Έβρου ποταµού και από εκεί µέ-
σω Σερβίας ή Ρουµανίας προς την 
καρδιά του ευρωπαϊκού πυρήνα.

Η Θράκη ευρισκόµενη στα όρια 
τριών βαλκανικών χωρών (Ελλάδα, 
Βουλγαρία, Τουρκία), στα όρια της 
Ευρώπης και της Ασίας, στα σύνο-
ρα Ανατολής-∆ύσης, των στενών 
του Ελλησπόντου και του Βοσπό-
ρου και βορείως της θάλασσας του 
Αιγαίου προσφέρει στη χώρα µας 

µεγάλα στρατηγικά πλεονεκτήµατα. 
Η περιοχή είναι η φυσική γέφυρα 
µε την Ανατολική Βαλκανική, τον 
Εύξεινο Πόντο και τις Παρευξείνι-
ες χώρες και εδώ βρίσκεται το πιο 
κρίσιµο σηµείο της σύνδεσης για-
τί   εδώ ακουµπούν όλες οι χώρες 
και οι δρόµοι προς τη Μεσόγειο. 
Εποµένως, η περιοχή αποτελεί την 
αιχµή του δόρατος της ελληνικής 
πολιτικής και σηµαντικό κέντρο 
των Βαλκανίων στις νέες γεωπο-
λιτικές συνθήκες. Είναι η καρδιά 
της άµυνας και της στρατηγικής 
προέκτασης της Ελλάδας. 

Το ελληνικό κράτος τα χρόνια 
µετά το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο 
αντιµετώπισε τη Θράκη ως µια 
παραµεθόριο περιοχή, στρατιω-
τικού κυρίως ενδιαφέροντος, πε-
ριορίζοντας στο ελάχιστο δυνατό 
τη συµµετοχή της στη µεταπολε-
µική ανόρθωση της χώρας. Έτσι 
διαπιστώνουµε σήµερα πως το 
γεωγραφικό χαρακτηριστικό της 
Θράκης είναι ότι έζησε για πολλές 
δεκαετίες ως περιοχή χωρίς οικο-
νοµική ενδοχώρα. Στο µεγαλύτερο 
µέρος των χερσαίων συνόρων της 
ήταν µια περιοχή κλειστή. Μέσα 
στον αποµονωµένο ελληνικό χώρο, 
µε τα πρακτικώς για πολλά χρό-
νια κλειστά βόρεια και ανατολικά 

σύνορα, η εσωτερική αποµόνωση 
της Θράκης επιδεινώθηκε από τις 
κακές συγκοινωνιακές συνδέσεις, 
την έλλειψη υποδοµών, την από-
σταση από την Αθήνα, το χαµηλό 
τεχνολογικό επίπεδο, την αναπο-
τελεσµατικότητα της δηµόσιας 
διοίκησης και τα αρνητικά ανα-
πτυξιακά αντανακλαστικά που 
διαπερνούν το κοινωνικό σύνολο, 
ένα µεγάλο µέρος του οποίου, το 
µειονοτικό στοιχείο, παρέµεινε στο 
περιθώριο. Η αποµόνωση της Θρά-
κης δεν ήταν µόνο θέµα φυσικής 
γεωγραφίας αλλά και διαχρονι-
κών λανθασµένων επιλογών του 
ελληνικού κράτους, ειδικότερα στο 
κοµβικό ζήτηµα της εκπαίδευσης.

Το 2010 συντελέστηκε ο πλή-
ρης εκτουρκισµός της µειονοτι-
κής εκπαίδευσης. Τότε η πολιτεία 
αντιλήφθηκε ότι το πρόβληµα της 
εκπαίδευσης των µουσουλµανο-

Η τουρκική στρατηγική στη Θράκη ήταν και είναι η 
αναγόρευση της  «µητέρας πατρίδας» Τουρκίας ως µονα-
δικού και αδιαφιλονίκητου εγγυητή των διακαιωµάτων 
της µειονότητας. 
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παίδων είναι η πολυγλωσσία 
καθώς οι περισσότεροι Μου-
σουλµάνοι είναι Ποµάκοι και 
µιλούν τρεις γλώσσες, ποµακικά, 
ελληνικά και τουρκικά. Το Υπουρ-
γείο Παιδείας κατόπιν µελέτης 
αποφάνθηκε πως η εκπαίδευ-
ση της µειονότητας θα γίνεται 
σε δύο γλώσσες, ελληνικά και 
τουρκικά, εξαφανίζοντας κυρι-
ολεκτικά από το γλωσσολογικό 
χάρτη την ποµακική γλώσσα και 
παραδίδοντας ουσιαστικά τους 
Ποµάκους στην αγκαλιά της 
Άγκυρας. Στην αντίπερα όχθη, η 
τουρκική στρατηγική στη Θράκη 
που εφαρµόζεται µε βασικό φο-
ρέα το τουρκικό προξενείο στην 
Κοµοτηνή ήταν και είναι η δι-
αιώνιση της εσωστρέφειας της 
µειονότητας, η αναγωγή της µου-
σουλµανικής θρησκείας και της 

τουρκικής γλώσσας σε στοιχεία 
εθνοφυλετικής καθαρότητας και 
η αναγόρευση της  «µητέρας πα-
τρίδας» Τουρκίας ως µοναδικού 
και αδιαφιλονίκητου εγγυητή των 
διακαιωµάτων της µειονότητας. 
Η Άγκυρα αναβάθµισε την παρου-
σία της στη Θράκη κάνοντας µια 
τεράστια αύξηση των κονδυλίων 
προς το τουρκικό προξενείο της 
Κοµοτηνής 

Η δηµιουργία «πολιτιστικών 
συλλόγων» που αυτοπροσδιορί-
ζονται ως «τουρκικοί» είναι µια 
απόπειρα αλλαγής του πολιτιστι-
κού χάρτη µέσω της οποίας εµ-
φανίζεται µια Θράκη γεµάτη από 
Τούρκους. Οι Ποµάκοι και οι Ροµά 
βίωσαν αυτή τη µέθοδο διείσδυ-
σης, άλωσης και καταστροφής 
των πολιτιστικών στοιχείων τους 
µε σοβαρότατο κίνδυνο να απολέ-

σουν την ιστορική και πολιτιστική 
τους ταυτότητα. 

Οµάδες Τούρκων γιατρών έχουν 
κάνει έρευνες στα ορεινά των νο-
µών Ξάνθης και Ροδόπης σχετι-
κά µε τα προβλήµατα υγείας των 
ορεσίβιων Ποµάκων, µέσα στα 
πλαίσια δηµιουργίας τουρκικών 
ιδιωτικών πολυκλινικών µε σκο-
πό την ανάληψη της ιατρικής µέ-
ριµνας των µουσουλµάνων στις 
περιοχές αυτές. 

Η µουσουλµανική µειονότητα 
έχει αναπτύξει µία αυτοδύναµη 
σχεδόν οικονοµία µε τη βοήθεια 
του τουρκικού παράγοντα και µε 
τη µεταφορά της τουρκικής τρά-
πεζας Ziraat  Bank στην Ξάνθη 
και την Κοµοτηνή. Η οικονοµική 
εξάρτηση του µουσουλµανικού 
στοιχείου σηµαίνει αυτόµατα και 
την πολιτική χειραγώγησή του. 
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Ορισµένες ενέργειες στις οποίες 
άµεσα πρέπει να προβεί το κράτος, 
µε την υιοθέτηση εθνικής πολιτι-
κής και τη συνακόλουθη ανάληψη 
ουσιαστικών θεσµικών πρωτοβου-
λιών είναι:
• Να µεταβληθεί η Θράκη σε µια 

περιοχή µε ειδική χαµηλή φο-
ρολόγηση για όσους διαµένουν 
και εργάζονται µόνιµα εκεί.

• Να ορισθεί ως περιοχή ειδικής 
χαµηλής φορολόγησης για όσες 
επιχειρήσεις µεταφερθούν στην 
περιοχή, µε οικονοµικές δικλί-
δες µακροχρόνιας παραµονής.

• Να λειτουργήσει η ∆ικαιοσύνη 
χωρίς ειδική µεταχείριση-προ-
σέγγιση σε ζητήµατα Μουσουλ-
µάνων και να εφαρµόζεται ο 

νόµος χωρίς εξαιρέσεις
• Να ανοίξουν τα Αστυνοµικά 

Τµήµατα στα Κεφαλοχώρια της 
ορεινής περιοχής της Ροδόπης 
και του βορείου Έβρου για να 
αποκατασταθεί η ασφάλεια 
αλλά και η εµπιστοσύνη των 
κατοίκων προς το κράτος.

• Να ανοίξουν και να οργανω-
θούν ΚΕΠ πλησίον των Αστυ-
νοµικών Σταθµών για εξυπηρέ-
τηση των ορεσίβιων κατοίκων 
της περιοχής.

• Να αναπτυχθούν κεραίες κινη-
τής τηλεφωνίας και µεταφοράς 
τηλεοπτικής εικόνας σε όλα τα 
χωριά 

• Να µετατραπούν τα λιµάνια της 
Αλεξανδρούπολης και του Πόρ-

το-Λάγος σε εµπορικά κέντρα.
• Να εξεταστεί η περίπτωση πε-

ριορισµού των δραστηριοτήτων 
του Τουρκικού Προξενείου της 
Κοµοτηνής στη θεσµική του 
αποστολή.

Τέλος, πιστεύω ότι η σωτηρία 
της Θράκης αποτελεί µείζονα 
εθνική υπόθεση. Η κατάσταση 
εκεί είναι αναστρέψιµη, ακόµα κι 
αυτή την εποχή της κρίσης. Όλοι 
µας καλό είναι να έχουµε υπόψη 
µας ότι ο πατριωτισµός δε µα-
ντρώνεται σε κοµµατικά πλαίσια, 
τα οποία δεν έχουν καµιά θέση σε 
όσους λειτουργούν υπό τη σκέπη 
της γαλανόλευκης και της Πανα-
γίας µας. 

Π: Ποιες πρωτοβουλίες πιστεύετε ότι πρέπει να αναληφθούν προκειµένου να ενδυναµωθεί η θέση 
της Θράκης;

Επιµέλεια

∆ήµητρα Τζάφα
Φοιτ. Τµήµ. Εκπαίδευσης και Αγωγής 

στην Προσχολική Ηλικία, ΕΚΠΑ
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Όλα ξεκίνησαν στις 27-12-2013. 
Εκείνη τη µέρα και πριν ακόµα λα-
λήσει ο πετεινός, 25  φοιτητές ξεκί-
νησαν από την Αθήνα για µια µε-
γάλη εξόρµηση αγάπης στη Θράκη. 
Αφού λοιπόν συναντηθήκαµε στο 
«Καρύτση 14» για να φορτώσουµε 
το πούλµαν µε διάφορα πράγµατα 
που θα χρειαζόµασταν το τετραήµε-
ρο αυτό, ξεκινήσαµε το ταξίδι µας µε 
πρώτο προορισµό την Καβάλα. Μετά 
από πολλές ώρες ταξίδι και µια ενδι-
άµεση στάση στη Χριστιανική Εστία 
Λάρισας, φτάσαµε στην Καβάλα την 
οποία είχαµε την ευκαιρία να δού-
µε µέχρι να πάµε για ύπνο νωρίς το 
βράδυ µιας και η επόµενη µέρα είχε 
πολύ πρωινό ξύπνηµα και γεµάτο 
πρόγραµµα... Ένα πρόγραµµα για το 
οποίο είχαµε κάποιους δισταγµούς, 
καθώς δεν ξέραµε τι θα µας περίµενε 

στο πέρασµα µας από διάφορα πο-
µακοχώρια και ποιες αντιδράσεις θα 
προκαλούσε η παρουσία µας σ’ έναν 
τόπο όπου ζουν πολλοί µουσουλµά-
νοι. Επιπλέον ο κίνδυνος πρόκλησης 
κάποιου επεισοδίου ήταν πιθανός 
και οι ισορροπίες λεπτές. ∆εν είναι 
και εύκολο, ούτε ήµασταν εξοικειω-
µένοι µε τα ήθη και τις συνήθειες 
ισλαµικών κοινωνιών.

Πρωί-πρωί λοιπόν σηκωθήκα-
µε και αναχωρήσαµε για πολλά, 
άγνωστα µέρη. Λίγα λεπτά µετά την 
αναχώρηση µας από το ξενοδοχείο 
επιβιβάστηκε στο πούλµαν µαζί µας 
η κυρία Χαρά Νικοπούλου, χρόνια 
δασκάλα στη Θράκη, η οποία µας 
µίλησε για τη δύσκολη κατάσταση 
που επικρατεί στη Θράκη και που 
µέχρι τότε λίγοι γνωρίζαµε. Όση ώρα 
λοιπόν ταξιδεύαµε προς την Ι.Μ.Κο-

µνηνών η κα Χαρά Νικοπούλου µάς 
µιλούσε για τα προβλήµατα που δη-
µιουργεί η ύπαρξη του Τουρκικού 
Προξενείου στους Έλληνες µουσουλ-
µάνους της Θράκης (Ποµάκους) στην 
καθηµερινότητά τους, στην εκπαί-
δευσή τους κλπ και για διάφορες 
προσωπικές της εµπειρίες σχετικά 
µε την κατάσταση εκεί... Μέχρι που 
φτάσαµε στην Ι. Μ. Κοµνηνών όπου 
συναντήσαµε την µοναδική µονα-
χή, την αδελφή Νεκταρία που ζει στο 
µοναστήρι. Αφού ψάλαµε και συζη-
τήσαµε, κάναµε µε συνοδεία ακορ-
ντεόν, κιθάρας και µπουζουκιού την 
πρεµιέρα µας στα Χριστουγεννιάτικα 
κάλαντα.  

Το πρόγραµµα στη συνέχεια έγρα-
φε «επίσκεψη στο οχυρό της Νυµ-
φαίας», ένα εντυπωσιακό οχυρό το 
οποίο είναι πραγµατικά µέσα στο 

Είν’ η 
αγάπη 

ένα 
ταξίδι…
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βουνό. Μεγαλύτερη εντύπωση όµως 
µας έκανε η χρονολογία κατασκευής 
του οχυρού που χρησιµοποίησε ο Ελ-
ληνικός στρατός στον Β’ Παγκόσµιος 
Πόλεµος, καθώς µε την τεχνολογία 
και τα µέσα που υπήρχαν τότε ήταν 
πολύ δύσκολο να φτιαχτεί ένα τέτοιο 
έργο. Αυτό που είδαµε λοιπόν στο 
οχυρό ήταν στην ουσία ένας λαβύ-
ρινθος σκαµµένος µέσα στο βουνό, 
πενταόροφος, όπως µας είπαν οι 
στρατιώτες που µας ξενάγησαν πο-
λύ πρόθυµα και ευγενικά, στο σχήµα 
αντεστραµµένης πυραµίδας. Κάθε 
όροφος, δηλαδή, προς τα κάτω είναι 
και µικρότερος από των ανώτερό του.
Όπως µάς είπαν οι στρατιώτες το 
οχυρό έπαιξε σηµαντικό ρόλο στην 
εξόντωση των Γερµανικών στρατευ-
µάτων που κινήθηκαν στην γύρω πε-
ριοχή έπειτα από ηρωική αντίστα-

ση των, λίγων σε αριθµό, Ελλήνων 
στρατιωτών. Το οχυρό εξυπηρετούσε 
στο να έχουν οι στρατιώτες γρήγορη 
πρόσβαση σε οποιοδήποτε σηµείο 
του βουνού ενώ χρησίµευε και ως 
στρατόπεδο.

Αφού είδαµε το οχυρό φύγαµε για 
την Κοµοτηνή περνώντας µέσα από 
τον Εχίνο και άλλα χωριά έξω από 
την Ξάνθη. Στη διαδροµή αυτή, κα-
τά τη διάρκεια της οποίας περάσαµε 
έξω από αρκετά ποµακοχώρια µάς 
τράβαγε πάντα την προσοχή το γεγο-
νός ότι σε κάθε χωριό το πιο ευδιά-
κριτο κτίριο ήταν το τζαµί του χωριού 
και το πόσο επιβλητικό φαινόταν 
αυτό από µακριά. Η αλήθεια είναι 
ότι νιώθαµε σαν να βρισκόµαστε σε 
ισλαµική χώρα και όχι στην Ελλάδα. 
Αναµφισβήτητα επίσης η περιήγηση 
από τα χωριά αποπνέει ένα αίσθηµα 
εγκατάλειψης αυτής της ελληνικής 
γης από την Πολιτεία… 

Στην Κοµοτηνή καθίσαµε για το 
µεσηµεριανό µας φαγητό –απαραί-
τητο για τη συνέχεια ενός έντονου 
προγράµµατος- και στη συνέχεια επι-
σκεφθήκαµε το πνευµατικό  κέντρο 
«Η κιβωτός της ∆όµνας Βισβίζη» που 
έχουν ιδρύσει η Χαρά Νικοπούλου 
και ο σύζυγός της, Γιάννης Φριτζα-
λάς. Εκεί µας έγινε ενηµέρωση για 
την δράση της «Κιβωτού» και µια 
αναλυτικότερη παρουσίαση της 
κατάστασης και των ενεργειών του 
Τουρκικού προξενείου. Μετά την 
παρουσίαση ακολούθησε µια πρω-
τόγνωρη, για κάποιους από µας, 
εµπειρία αλλά και πολύ ιδιαίτερη και 
όµορφη και αυτή· η επίσκεψη µας 
στο χωριό «Σώστης» όπου είπαµε τα 
κάλαντα στους κατοίκους του χωριού 
και µοιράσαµε δώρα σε µικρούς και 
µεγάλους που σάστιζαν βλέποντας 
ξαφνικά 25 φοιτητές έξω από το σπίτι 

τους να τραγουδάνε τα κάλαντα. Στο 
χωριό αυτό συνέβησαν δύο περιστα-
τικά που δύσκολα θα ξεχάσουµε. 

Σε ένα από τα σπίτια που πήγαµε 
βρήκαµε µια γιαγιά, πολύ προχωρη-
µένης ηλικίας, κατάκοιτη στο κρεβά-
τι, η οποία έκλαιγε από τη συγκίνηση 
της  που άκουσε τα κάλαντα µετά 
από σαράντα χρόνια. Επίσης, ένα 
άλλο περιστατικό που µας παραξέ-
νεψε ήταν η γενικότερη αντίδραση 
των µουσουλµάνων του χωριού. Και 
στα δύο καφενεία που πήγαµε οι θα-
µώνες «µούδιαζαν» µε την παρουσία 
µας, έκαναν σαν να µη µας βλέπανε 
και µε δυσκολία δεχόντουσαν τα δώ-
ρα που µοιράσαµε.  Να σηµειώσουµε 
ότι σε κάθε χωριό η επικοινωνία µε 
τους κατοίκους και η όλη δράση µας 
γινόταν κατόπιν συνεννόησης µε τον 
ιερέα του χωριού ο οποίος γνώριζε 
τις εκάστοτε συνθήκες. Η εξόρµησή 
µας δεν είχε σκοπό να προκαλέσει 
προβλήµατα στους ανθρώπους που 
µένουν εκεί, αλλά να τονώσει το 
ελληνικό τους φρόνηµα και στους 
Χριστιανούς την ορθόδοξη πίστη 
τους! ∆εν είναι και λίγο να βλέπεις 
25 νέους µε παλµό να µιλάνε για την 
Πατρίδα και την πίστη στο Χριστό… 

Έχοντας τραγουδήσει δεκάδες φο-
ρές λοιπόν τα κάλαντα και έχοντας  
µοιράσει άλλες τόσες σακούλες µε 
δώρα αποχωρήσαµε από τον Σώστη. 
Ενώ η µέρα πλησίαζε στο τέλος της 
και εµείς στην Αλεξανδρούπολη και 
στο ξενοδοχείο µας, είχαµε τη χαρά 
να κάνουµε µια τελευταία στάση για 
να συναντήσουµε τον  Σεβασµιώτατο 
Μητροπολίτη Μαρωνείας και Κοµο-
τηνής, κ. Παντελεήµονα, στη Χριστια-
νική Εστία Κοµοτηνής. Οι υπεύθυνοι 
του Συλλόγου του «Αποστόλου Παύ-
λου» στην Κοµοτηνή, µε επικεφαλής 
τον κ. Ευθυµίου µας καλοσώρισαν 

Η εξόρµησή µας δεν είχε σκοπό να προκαλέσει προβλή-
µατα στους ανθρώπους που µένουν εκεί, αλλά να τονώσει 
το ελληνικό τους φρόνηµα και στους Χριστιανούς την 
ορθόδοξη πίστη τους! 
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και µάς σύστησαν στον Επίσκοπο µε 
τον οποίο είχαµε µια πολύ ενδιαφέ-
ρουσα συνοµιλία για την πνευµατική 
και εθνική κατάσταση στην περιοχή. 

Τρίτη µέρα της εξόρµησης η Κυ-
ριακή 29 ∆εκεµβρίου και βέβαια 

η µέρα µας ξεκίνησε νωρίς νωρίς 
και πάλι, µε τον Εκκλησιασµό µας. 
Η Θεία Λειτουργία τελείωσε και 
αµέσως φύγαµε για για ένα µι-
κρό διάλειµµα για τις απαραίτητες 
προµήθειες φαγητού και καφέ  και 
κατευθείαν στο πούλµαν µε κατεύ-
θυνση τα Ελληνοτουρκικά σύνορα 
και πιο συγκεκριµένα το φυλάκιο 
στις Καστανιές του Έβρου. Η από-
σταση ήταν µεγάλη και το ρίσκο των 
καιρικών συνθηκών µεγάλο. Μετά 
από πάνω από 2 ώρες, περάσαµε το 
Τελωνείο και φτάσαµε στο φυλάκιο. 
Εκεί συναντήσαµε τον ∆ιοικητή και 
παραταγµένους τους στρατιώτες να 
µας περιµένουν. Οι υπεύθυνοι εκεί 
µας έκαναν µια µικρή ξενάγηση στο 
παρατηρητήριο και στη γραµµή που 
χωρίζει την Ελλάδα από την Τουρκία. 
Σε αντίθεση µε αυτό που περιµέναµε 
οι στρατιωτικοί µάς ενηµέρωσαν ότι 
η κατάσταση εκεί είναι αρκετά ήρεµη 
τελευταία, χωρίς θερµά επεισόδια και 
ότι µετά την τοποθέτηση του φράχτη 
κατά µήκος των συνόρων έχει 
µειωθεί στο ελάχιστο η λαθρο-
µετανάστευση. Μετά την ξενά-
γηση δεχτήκαµε ένα µικρό κέ-
ρασµα και συζητήσαµε µε τους 
στρατιώτες για το πώς αντιλαµ-
βάνονται και ζουν την όλη κα-
τάσταση εκεί. Τους µοιράσαµε 
την «Παρεµβολή», το νέο µας 

ηµερολόγιο και το χριστουγεννιάτικό 
µας µήνυµα και αναχωρήσαµε για 
τον επόµενο σταθµό µας, µετά τις 
σχετικές αναµνηστικές φωτογραφίες

Σειρά είχε, σύµφωνα µε το πρό-
γραµµα µας, το χωριό Κυπρίνος, κο-

ντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Ο 
σκοπός µας γνωστός: επικοινωνία µε 
τους χωρικούς, κάλαντα στους δρό-
µους, εξόρµηση Παρεµβολής και χρι-
στιανικού εντύπου, διανοµή δώρων. 
Η υποδοχή των κατοίκων ήταν πολύ 
θερµή, σε τέτοιο σηµείο που µια κυ-
ρία άφησε και το σπίτι της για να 
µας ακολουθήσει και να µάς κατευ-
θύνει στο χωριό, ενώ άλλη που µας 
συνάντησε στο δρόµο µάς κάλεσε στο 
καφενείο που είχε για να πούµε τα 
κάλαντα στους θαµώνες του µαγα-
ζιού που ευχαριστήθηκαν πραγµα-
τικά την επίσκεψή µας καθώς, όπως 
µάς είπαν, σπάνια βλέπουν πλέον νέα 
παιδιά στο χωριό τους… 

Μετά τον Κυπρίνο, σειρά είχε η 
Ορεστιάδα. Εκεί βέβαια θα ήµασταν 
πιο «ήσυχοι» µιας και το πρόγραµµα 
προέβλεπε µόνο την επίσκεψή µας 
στη Χριστιανική Εστία Ορεστιάδος 
«Θεία Οικοδοµή», όπου συνδιοργα-
νώσαµε µια πολύ ωραία, µικρή Χρι-
στουγεννιάτικη γιορτή µε τα παιδιά 

των Οµάδων της Εστίας. Η χαρά 
τους µεγάλη· δώρα, συγκίνηση, ζε-
στή ατµόσφαιρα. Η χαρά όλων ήταν 
µεγάλη και ειδικά των παιδιών στα 
οποία µοιράσαµε διάφορα δώρα ενώ 
«ξετρελάθηκαν» µε την παρουσίαση 

ικανοτήτων που έκανε ο συµφοιτη-
τής µας Παναγιώτης. Το beatbox, τα 
ζογκλερικά και ο «χορός του προσώ-
που» ενθουσίασε όλους τους παρευ-
ρισκόµενους. Η χριστουγεννιάτικη 
προβολή που δείξαµε, η λοτταρία και 
η µικρή ορχήστρα των παιδιών της 
Χριστιανικής Εστίας δηµιούργησαν 
αµέσως µια σχέση αδελφική µε τους 
ανθρώπους εκεί, τόσο απλή και τόσο 
αληθινή! Φύγαµε µε τις καλύτερες 
εντυπώσεις! Στο κλείσιµο της ηµέρας 
έγινε συνάντηση µε τον Σεβασµιώτα-
το Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως, 
Τραϊανουπόλεως και Σαµοθράκης, 
κ. Άνθιµο ο οποίος µας κίνησε το 
ενδιαφέρον µε τον ιδιαίτερο τρόπο 
και τον νεανικό λόγο µε τον οποίο 
προσεγγίζει τα πράγµατα που συµ-
βαίνουν στη Θράκη.

Η τέταρτη µέρα ήταν η µέρα της 
επιστροφής και, όπως ήταν φυσικό, 
αναµενόταν ιδιαίτερα κουραστική 
µέσα στο πούλµαν. Ωστόσο, µια ευ-
χάριστη έκπληξη µας περίµενε κά-

ρουσα συνοµιλία για την πνευµατική 
και εθνική κατάσταση στην περιοχή. 

Τρίτη µέρα της εξόρµησης η Κυ-
ριακή 29 ∆εκεµβρίου και βέβαια 

η µέρα µας ξεκίνησε νωρίς νωρίς 
και πάλι, µε τον Εκκλησιασµό µας. 
Η Θεία Λειτουργία τελείωσε και 
αµέσως φύγαµε για για ένα µι-
κρό διάλειµµα για τις απαραίτητες 

τον επόµενο σταθµό µας, µετά τις 
σχετικές αναµνηστικές φωτογραφίες

Σειρά είχε, σύµφωνα µε το πρό-
γραµµα µας, το χωριό Κυπρίνος, κο-

ντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Ο 
σκοπός µας γνωστός: επικοινωνία µε 
τους χωρικούς, κάλαντα στους δρό-
µους, εξόρµηση Παρεµβολής και χρι-
στιανικού εντύπου, διανοµή δώρων. 

στή ατµόσφαιρα. Η χαρά όλων ήταν 
µεγάλη και ειδικά των παιδιών στα 
οποία µοιράσαµε διάφορα δώρα ενώ 
«ξετρελάθηκαν» µε την παρουσίαση 

ικανοτήτων που έκανε ο συµφοιτη-
τής µας Παναγιώτης. Το beatbox, τα 
ζογκλερικά και ο «χορός του προσώ-
που» ενθουσίασε όλους τους παρευ-
ρισκόµενους. Η χριστουγεννιάτικη 

Χαρά στα πρόσωπα των χωρικών όταν τους επισκεπτό-
µασταν στο χωριό τους θα µάς µείνει αξέχαστη. Χαρά 
που ήταν διπλή για µας. 
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νοντας την απόσταση να φαίνεται 
µικρότερη! Στην όµορφη Καβάλα, 
µας περίµεναν οι αδελφοί µας από 
την Χριστιανική Φοιτητική Ένωση 
της πόλης! Μετά το νόστιµο πρω-
ινό στη Χριστιανική Στέγη  είχαµε 
την ευκαιρία να γνωριστούµε και να 
ανταλλάξουµε λίγες σκέψεις για τη 
δράση στις πόλεις µας. Ξεναγηθή-
καµε στο κτίριο της Στέγης και κατα-
λήξαµε στο Εντευκτήριο των Χ.Μ.Ο. 
(το πιο σύγχρονο εντευκτήριο Χ.Μ.Ο. 
πανελλαδικά!) για ψυχαγωγία µε τα 
τόσα παιχνίδια που είχε εκεί. Λίγο 
αργότερα, πήραµε το δρόµο της επι-
στροφής στην Αθήνα…

Αυτή ήταν λοιπόν εν συντοµία η 
εξόρµηση µας στη Θράκη. Μια εξόρ-
µηση µε πολλές συγκινήσεις, πολύ 
γέλιο και µε πολύ όµορφες αναµνή-
σεις που δύσκολα θα φύγουν από το 
µυαλό µας και ακόµα πιο δύσκολα 
µπορούν να αποτυπωθούν σε λίγες 
γραµµές. Ακόµα και οι ώρες στο 
πούλµαν περνούσαν τόσο γρήγορα…. 
Ποιος θα ξεχάσει το «ΧΦΕΞΟΡΜΗ-
ΣΑΚΙΑ» την καθηµερινή χιουµορι-
στική εφηµερίδα που περιµέναµε 
µε ανυποµονησία κάθε πρωί ή την 
«παρά-ΧΦΕ», τη σατυρική ραδιοφω-
νική εκποµπή… από το µικρόφωνο 
του πούλµαν; 

Σε µόνο τέσσερις µέρες αγαπήσαµε 
τη Θράκη σαν να είµαστε Θρακιώ-
τες, είχαµε τη χαρά να γνωρίσουµε 
ανθρώπους που έχουν αφιερώσει 
µεγάλο µέρος της ζωής τους, αλλά 
και της περιουσίας τους για την Ελ-
λάδα και τον Χριστό µας, είδαµε µε τα 
µάτια µας µερικά από τα προβλήµατά 
της, αντικρύσαµε πανέµορφα φυσι-
κά τοπία και εικόνες που δεν βλέπει 
κανείς αλλού. Η χαρά στα πρόσωπα 
των χωρικών όταν τους επισκεπτό-
µασταν στο χωριό τους θα µάς µείνει 
αξέχαστη. Χαρά που ήταν διπλή για 
µας και χαρά που ευχόµαστε να ξα-
νανιώσουµε του χρόνου. 

Επιµέλεια:

Παναγιώτης Μαρκότσης
Φοιτ. Ψυχολογίας Παντείου
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Οι Ποµάκοι είµαστε αναπόσπαστο µέρος της Ελλάδας, 
απόγονοι της αρχαίας θρακικής φυλής των Αγριάνων. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ με τoν κ. ΚΕΜΑΛ ΦΑΡΖΛΗ,
Aντιπρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου Ποµάκων, 
Συντάκτη της ποµακικής εφηµερίδας "ΖΑΓΑΛΙΣΑ"

 «ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ»:   Ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι της εφηµερίδας σας; Θεωρείτε πως επιτυγχάνονται 
όσο χρόνο λειτουργεί; 

«Π»:  Ποια είναι η επίδραση που δέχονται από την Τουρκία οι Έλληνες µουσουλµάνοι; 

κ. Κεµάλ Φαρζλή: Η Ζαγάλισα 
(www.zagalisa.gr) είναι η παλαιό-
τερη ποµακική εφηµερίδα (από το 
1997). Ο βασικός της στόχος είναι 
η ιδεολογική αφύπνιση των Ποµά-
κων, ιδίως της ποµακικής νεολαίας. 
Οι Ποµάκοι δέχονται επί δεκαετί-
ες την τουρκική προπαγάνδα και 
η Ζαγάλισα αποτελεί το µόνο 
σοβαρό ιδεολογικό ανάχωµα 

στον τουρκικό εθνικισµό. Μαζί 
µε τον πρώτο ποµακικό σύλλογο, το 
Κέντρο Ποµακικών Ερευνών (έτος 
ίδρυσης 1996) και τον Πανελλήνιο 
Σύλλογο Ποµάκων (έτος ίδρυσης 
2009), έχουµε κατορθώσει να µετα-
δώσουµε σε σηµαντικό τµήµα των 
Ποµάκων την ποµακική ταυτότητα. 
Οι Ποµάκοι είµαστε αναπόσπα-
στο µέρος της Ελλάδας, απόγο-

νοι της αρχαίας θρακικής φυλής 
των Αγριάνων. Επίσης, ένας άλλος 
στόχος µας είναι η ενηµέρωση των 
χριστιανών συµπολιτών µας για το 
ποµακικό ζήτηµα, για τα προβλήµα-
τα που αντιµετωπίζουµε. Θεωρούµε 
πως έχουµε συµβάλλει τα µέγιστα 
στην άρση πολλών παρεξηγήσεων 
που υπήρχαν επί δεκαετίες µέσα 
στην ελληνική κοινωνία. 

κ. Κ.Φ.: Η επίδραση της Τουρκίας 
είναι πολύ µεγάλη. Η πολιτική της 
Άγκυρας είναι ο ολοκληρωτικός 
εκτουρκισµός των µουσουλµάνων 
της ελληνικής Θράκης. Για το σκο-
πό αυτό στέλνεται κάθε χρόνο από 
την Τουρκία άπλετο µαύρο χρήµα 
που τροφοδοτεί τις δραστηριότητες 
του τουρκικού εθνικισµού. Χαρα-
κτηριστικό παράδειγµα αποτε-
λούν τα δήθεν µαθήµατα Κο-

ρανίου, τα «κουράν κουρσού», 
στα οποία πληρωµένοι από την 
Άγκυρα ιµάµηδες κάνουν στα 
µικρά Ποµακόπουλα προπα-
γάνδα υπέρ της Τουρκίας, του 
Μουσταφά Κεµάλ (Ατατούρκ) 
και εναντίον της Ελλάδας. Άλλο 
λυπηρό γεγονός είναι ότι στα πιο 
πολλά Ποµακοχώρια δεν µπορούν 
να δουν οι Ποµάκοι ελληνική τηλε-
όραση αλλά παντού κυριαρχούν τα 

τουρκικά δορυφορικά «πιάτα». Τέ-
λος, να αναφέρουµε την τουρκική 
οικονοµική διείσδυση στην Θράκη 
µε την τουρκική τράπεζα Ζιραάτ, 
για την οποία έχουµε αποκαλύψει 
πολλά πράγµατα σε άρθρα της 
Ζαγάλισα, καθώς και µε τουρκικά 
προϊόντα που είναι επιβλαβή για 
τη δηµόσια υγεία, τα οποία όµως 
για την Τουρκία αποτελούν εργα-
λείο της εξωτερικής της πολιτικής. 

«Η ελληνική αδιαφορία 
αποτελεί το µεγαλύτερο 
πρόβληµα»

18

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ

18



∆υστυχώς, φοβόµαστε πως η ελληνική αδιαφορία απο-
τελεί το µεγαλύτερο πρόβληµα. Αν η ελληνική κοινωνία 
ήταν ευαισθητοποιηµένη στο πρόβληµα των Ποµάκων, 
σήµερα δεν θα µπορούσε η Τουρκία να κάνει τίποτε στην 
ελληνική Θράκη.

«Π»:  Ποια θεωρείτε εσείς ως µεγαλύτερη απειλή για τους Ποµάκους, για τις παραδόσεις σας, για τον 
τρόπο ζωής σας, και για την πολιτιστική σας ταυτότητα; 

«Π»:  Ποιοι είναι οι κυριότεροι ελληνικοί φορείς που έχουν στηρίξει ή έχουν προβάλλει το έργο σας; 

«Π»:  Θεωρείτε πως η ελληνική πολιτεία έχει αµελήσει το θέµα της Θράκης; 

κ. Κ.Φ.: Θα µπορούσαµε επαναλά-
βουµε τα παραπάνω, ότι δηλαδή 
µεγαλύτερη απειλή για εµάς απο-
τελεί ο τουρκικός εθνικισµός και 
η διείσδυση µε κάθε τρόπο της 
Άγκυρας στην περιοχή. ∆υστυ-
χώς, όµως, φοβόµαστε πως η 

ελληνική αδιαφορία αποτελεί 
το µεγαλύτερο πρόβληµα. Αν η 
ελληνική κοινωνία ήταν ευαισθη-
τοποιηµένη στο πρόβληµα των Πο-
µάκων, σήµερα δεν θα µπορούσε 
η Τουρκία να κάνει τίποτε στην 
ελληνική Θράκη. Η πραγµατικό-

τητα όµως είναι πως η συντριπτι-
κή πλειοψηφία των χριστιανών 
συµπολιτών µας, είτε αγνοεί, είτε 
σφυρίζει αδιάφορα για το Ποµα-
κικό ζήτηµα. Ελάχιστοι άνθρωποι 
είναι αυτοί που µας υποστηρίζουν, 
αλλά δεν είναι αρκετοί. 

κ. Κ.Φ.: Από τη στιγµή που το κρά-
τος είναι εχθρικό ή αδιάφορο για 
τους Ποµάκους, τότε αναγκαστικά 
προσβλέπουµε στην ιδιωτική πρω-
τοβουλία. Ο πολιτιστικός σύλλογος 
Θρακική Εταιρεία έχει, από τις αρχές 
του 1990, βοηθήσει µε πάρα πολλούς 
τρόπους τους Ποµάκους. Για παρά-
δειγµα, οι πρώτες ηχογραφήσεις πα-

ραδοσιακών ποµακικών τραγουδιών 
στην Ελλάδα κυκλοφόρησαν από τη 
Θρακική Εταιρεία (1996, 1997), όπως 
επίσης µε την βοήθειά της εκδόθηκε 
το Ποµακικό Αναγνωστικό (1997), που 
εισήγαγε το ποµακικό αλφάβητο µε ελ-
ληνικούς χαρακτήρες και πολλά άλλα. 
Να αναφέρουµε ακόµα, τη βοήθειά της 
σε διάφορες εκδηλώσεις για την προ-

βολή του ποµακικού ζητήµατος, που 
έγιναν στις µεγάλες ελληνικές πόλεις 
και στην Θράκη. 
Επίσης, µας έχει στηρίξει σε όλα τα 
µεγάλα ποµακικά πανηγύρια που µε 
πολύ κόπο και παρά τον πόλεµο των 
γενίτσαρων της Άγκυρας και διαφόρων 
ελληνόφωνων τοπικών παραγόντων, 
κατορθώσαµε να πραγµατοποιήσουµε. 

κ. Κ.Φ.: Θεωρούµε πως ο αγώνας 
µας που έχει ξεκινήσει από τις αρ-
χές της δεκαετίας του 1990, έχει 
αποδώσει πλούσιους καρπούς µέ-

χρι σήµερα. Χρειάζεται όµως η 
στήριξη και της ελληνικής κοι-
νωνίας. Περιµένουµε από τους 
χριστιανούς συµπολίτες µας 

να βοηθήσουν τους Ποµάκους. 
Τους καλούµε να στηρίξουν την 
εφηµερίδα µας, την Ζαγάλισα και 
να επισκέπτονται τη Θράκη µας. 

κ. Κ.Φ.: Η ελληνική πολιτεία έχει 
βοηθήσει στον εκτουρκισµό των 
Ποµάκων και των Ρωµά, µε την 
ίδρυση των µειονοτικών σχολείων, 
στα οποία διδάσκεται ως µητρική 

µας γλώσσα, τα τουρκικά. Από κει 
και πέρα, σε πάρα πολλές περιπτώσεις 
κατά το παρελθόν, αντιµετωπίσαµε 
την εχθρότητα των Ελλήνων τοπικών 
αρχόντων, οι οποίοι προκειµένου να 

καρπωθούν τουρκικές ψήφους στις 
τοπικές εκλογές, βοήθησαν πολλές 
φορές τον εκτουρκισµό ποµακικών 
πανηγυριών και άλλων θεσµών µας. 
Το κράτος τηρεί ανάλογη στάση. 

«Π»:  Πώς πιστεύετε ότι µπορούν να αλλάξουν τα πράγµατα; 

Επιµέλεια:

Γιάννης Μπέκος
Φοιτ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & 
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Περιοδεύοντας στα Ποµακοχώρια 
της Θράκης, ο περιηγητής «πέφτει» 
πάνω στην πινακίδα ενός χωριού: 
«Άβατο»! Κοντοστέκεται διστάζοντας 
από το όνοµα του χωριού για το αν 
θα πρέπει συνεχίσει στο εσωτερι-
κό του ή όχι. Αν πάρει την σωστή 
απόφαση να προχωρήσει στην καρ-
διά του Άβατου, θα γνωρίσει τους 
µαύρους Έλληνες της Θράκης! Ναι, 
σωστά διαβάσατε! Έλληνες µουσουλ-
µάνοι, µε εξωτικά χαρακτηριστικά 
και χρώµα υποδέχονται φιλόξενα 
τους επισκέπτες που καταφθάνουν 
στο ακριτικό Άβατο. 

Το Άβατο είναι αγροτικός πεδινός 
οικισµός που ανήκει στην περιφέρεια 
της Ξάνθης. Οι κάτοικοί του άκουγαν 
από τις ιστορίες των γηραιότερων ότι 
παλαιότερα ήταν βάλτος, εξ ου και 
το όνοµα «Άβατο». Κύριες ασχολίες 
των κατοίκων η γεωργία και η κτη-
νοτροφία. Ο πληθυσµός του χωριού 
ανέρχεται γύρω στα χίλια άτοµα. 
Σχολείο δεν υπάρχει στο χωριό. Τα 
παιδιά αναγκάζονται καθηµερινά 
να πηγαίνουν σε ένα άλλο χωριό, 
το Εράσµιο, το οποίο απέχει από το 
Άβατο σαράντα λεπτά µε τα πόδια. 
Λίγα από αυτά συνεχίζουν τις σπου-
δές τους µετά το Λύκειο.

Μια απλή κουβέντα να κάνει κά-
ποιος µε τους έγχρωµους χωρια-
νούς έρχεται αµέσως σε επαφή µε 

µια πτυχή της ελληνικής ιστορίας 
που ίσως ποτέ να µην είχε ακού-
σει. Η προέλευσή τους, που αποτε-
λεί ακόµα και για αυτούς ένα άλυτο 
µυστήριο, θεωρείται ότι είναι από 
την Αραβία ή από την Αφρική και 
συγκεκριµένα από το Σουδάν. Οι 
εικασίες για τους προγόνους τους 
αναφέρουν ότι ήρθαν στην Ελλάδα 
300 χρόνια πριν, κατά την περίοδο 
της τουρκοκρατίας ως σκλάβοι των 
Τούρκων µπέηδων. Άλλη πιθανή εκ-
δοχή είναι ότι οι Άγγλοι τους έφεραν 
ως µισθοφόρους στον Α’ παγκόσµιο 
πόλεµο. Με τη συνθήκη της Λωζά-
νης και την ανταλλαγή πληθυσµών 
έπρεπε να αποφασίσουν αν θα φύ-
γουν ή θα µείνουν εδώ. Η απάντη-
ση είναι προφανής όταν αντικρίζεις 
τα χαµογελαστά µελαµψά πρόσωπά 
τους. Το 1923 έγιναν και επίσηµα 
Έλληνες πολίτες. Όπως και να έχει 
πάντως, οι Αφρικανοί αδελφοί µας 
ήρθαν στην Ελλάδα και από τότε δεν 
έφυγαν ποτέ. 

Αν τους ρωτήσεις για την κα-
ταγωγή τους θα σου απαντήσουν 
µε περηφάνια ότι είναι Έλληνες µε 
προέλευση από την Αραβία ή την 
Αφρική. Γεννήθηκαν, µεγάλωσαν, 
δηµιούργησαν οικογένειες, εργά-
στηκαν και εργάζονται στο Άβατο. 
Το ανοιχτόχρωµο καφέ χρώµα των 
περισσότερων µαρτυρεί ότι οι φυ-

λές αναµείχθηκαν µε τα χρόνια και 
έτσι οι µιγάδες σήµερα στο Άβατο 
είναι περισσότεροι από τους µαύ-
ρους. Οι κάτοικοι υποστηρίζουν 
ότι το αφρικανικό στοιχείο τείνει 
να εκλείψει µε τη µίξη των λαών. 
Οι ιστορίες των µαύρων παππού-
δων τους για τη ζωή, τις κακου-
χίες, τα έθιµα και τις παραδόσεις 
τους, τους πολέµους στο ελληνικό 
έδαφος, το µεγάλο ταξίδι τους από 
την Αφρική ή την Αραβία είναι η 
κληρονοµιά την οποία άφησαν στα 
παιδιά τους αλλά και σε όλο τον 
ελληνισµό. 

Αξίζει να ρίξουµε κι εµείς µια µα-
τιά σε αυτή την πτυχή της ιστορίας 
µας και να έχουµε στο νου µας και 
στις προσευχές µας τους µαύρους 
Έλληνες της Θράκης. Γιατί µετά από 
µερικά χρόνια το µόνο που µπορεί να 
έχει µείνει είναι ένας µύθος…

Επιµέλεια:

Βασιλική Μπέκου
Μεταπτυχ. Φοιτ. 'Education, Tech-

nology and Society' at the University 
of Bristol

Πηγές:
http://www.enet.gr/?i=news.

el.article&id=415642
ΒΙΚΙΠΑΙ∆ΕΙΑ, Λήµµα: Άβατο Ξάνθης
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Η Θράκη αποτελώντας ένα ζωτικό κοµµάτι της ελληνικής επικράτειας έχει προσφέρει κατά καιρούς προ-
σωπικότητες που χάραξαν ανεξίτηλα το όνοµά τους στην ιστορία. Ηγέτες, αυτοκράτορες, εθνικοί ευεργέτες, 
καλλιτέχνες και επιστήµονες µε θρακιώτικη καταγωγή περιλαµβάνονται στη λίστα µε τις µεγαλύτερες προ-
σωπικότητες της ελληνικής ιστορίας. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται σύντοµα η ζωή µερικών από τους 
πλέον γνωστούς Θρακιώτες των νέων χρόνων. 

∆όµνα Βισβίζη (1783-1850) 
Η ∆όµνα Βισβίζη ήταν αγωνίστρια της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 γεννηµένη στην 
Αίνο. Ακολουθούσε τον άντρα της Χατζή-Αντώνη Βισβίζη στις πολεµικές επιχειρήσεις 
πάνω στο µπρίκι τους «Καλοµοίρα» µαζί µε τα πέντε παιδιά τους. Όταν σκοτώθηκε ο 
άντρας της, ανέλαβε εκείνη ως Καπετάνισσα του πλοίου, διαθέτοντας την περιουσία της 
στις ανάγκες του Αγώνα. Συµµετείχε σε µερικά από τα πιο σηµαντικά θέατρα επιχειρήσεων. 
Τελικά το πλοίο της χρησιµοποιήθηκε µε επιτυχία ως πυρπολικό στο Τσεσµέ. Πέθανε στον 
Πειραιά το 1850.

Γρηγόριος Μαρασλής (1831-1907)
Ο Γρηγόριος Μαρασλής µε καταγωγή από την Φιλιππούπολη της Θράκης, γεννήθηκε και έζησε 

στην Οδησσό της σηµερινής Ουκρανίας. Όντας δήµαρχος της Οδησσού διέθεσε την µεγάλη πε-
ριουσία του για την κατασκευή πλήθους δηµόσιων έργων (ηλεκτρικό σταθµό, νοσοκοµεία, 
βιβλιοθήκη, δηµοτικό θέατρο, υδραγωγείο, σχολεία). Ίδρυσε φιλανθρωπικά ιδρύµατα και σε 
άλλες πόλεις (Αθήνα,  Κέρκυρα, Κωνσταντινούπολη, Φιλιππούπολη). Ενδεικτικά, µε δικές του δωρεές 
κτίστηκαν το Μαράσλειο ∆ιδασκαλείο  Αθήνας, η Μαράσλειος Εµπορική Σχολή Θεσσαλονίκης, το 
σηµερινό Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών και το Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Αθηνών. 

ΜΕΓΑΛΟΙ  ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΡΑΚΗ 
Προσωπικότητες από την Θράκη µε σηµαντική 
προσφορά στην ελληνική ιστορία

Άγιος Νεκτάριος (1846-1920)
Ο Άγιος Νεκτάριος -κατά κόσµον Αναστάσιος Κεφαλάς- γεννήθηκε στην Σηλυβρία της 
Ανατολικής Θράκης. Καταγόταν από φτωχή οικογένεια, γι’ αυτό και ολοκλήρωσε τη 
µόρφωσή του πολύ αργά, ενώ χάρη σε δωρεές και υποτροφίες κατάφερε να αποφοιτή-
σει από την Θεολογική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Χειροτονήθηκε ιερέας και 
επίσκοπος Πενταπόλεως (Πατριαρχείο Αλεξανδρείας), αλλά λόγῳ συκοφαντιών αναγκά-
στηκε να έλθει στην Ελλάδα, όπου πέρασε εξαιρετικά δύσκολα χρόνια µέσα στην ανέ-
χεια και την καταφρόνια. ∆ιετέλεσε ∆ιευθυντής στην Ριζάρειο Σχολή και τελικά, ίδρυσε 
γυναικεία Μονή στο νησί της Αίγινας. Ήταν δεινός ιεροκήρυκας, πολυγραφότατος, ενώ 
αγαπούσε πολύ τον µοναχικό βίο. Επιτέλεσε πολλά θαύµατα πριν και µετά την κοίµησή 
του, µε αποτέλεσµα να αναγνωρισθεί  Άγιος µετά από µόλις 40 χρόνια από την οσιακή 
κοίµησή του. 21



Γεώργιος Βιζυηνός (1849-1896)
Ο Γεώργιος Βιζυηνός γεννήθηκε στη Βιζύη της Ανατολικής Θράκης και ήταν µέλος πολύ 

φτωχής οικογένειας. Τα σκληρά παιδικά του χρόνια στάθηκαν σταθµός για την µε-
τέπειτα πορεία του ως πεζογράφος και ποιητής. Σπούδασε φιλολογία και φιλοσοφία 
στην Γερµανία, αλλά και στην Θεολογική Σχολή της Χάλκης . Ο Βιζυηνός έµεινε γνωστός 
για τις πρωτοποριακές τεχνικές αφήγησής του- ιδιοφυής και ιδιαίτερα οξυδερκής, 
θεωρείται ένας από τους πλέον ανακαινιστές της νεοελληνικής πεζογραφίας. «Το 
αµάρτηµα της µητρός µου» και «Ποιος ήτον ο φονεύς του αδελφού µου» είναι από τα πιο 
γνωστά διηγήµατά του.

 Ευγένιος Ευγενίδης (1882-1954)   
Ο Ευγένιος Ευγενίδης ήταν Έλληνας εφοπλιστής γεννηµένος στο ∆ιδυµότειχο της 
Θράκης. Με στόχο την προσφορά προς την ελληνική  επιστηµονική  κοινότητα διέθε-
σε µεγάλο µέρος της περιουσίας του για την ίδρυση του γνωστού και ιδιαίτερα πρω-
τοποριακού Ιδρύµατος Ευγενίδου. Το ίδρυµα  διαθέτει ένα από τα µεγαλύτερα 
πλανητάρια της Ευρώπης, συνεδριακά κέντρα και βιβλιοθήκη, ενώ συµµετέ-
χει  στην έκδοση επιστηµονικών βιβλίων και προσφέρει υποτροφίες ετησίως. 

Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή (1873-1950)
Ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή γεννηµένος στην Βύσσα Έβρου, ήταν Έλληνας µαθηµα-

τικός, ελάχιστα γνωστός στους Ελληνες, αν και από τις αρχές του 1900 οι διασηµότεροι 
µαθηµατικοί του κόσµου µιλούν µε απέραντο σεβασµό για το άτοµό του. Έδειξε από νωρίς 
την κλίση του στα Μαθηµατικά. Το µεγαλύτερο µέρος της ζωής του το πέρασε στη Γερµανία 
ως Ακαδηµαϊκός στον τοµέα των Μαθηµατικών και της Φυσικής, οπού και διακρίθηκε. 
Συνδέθηκε και συνεργάστηκε µε πολλούς γνωστούς επιστήµονες της εποχής του και ειδικά 
µε τον Άλµπερτ  Αϊνστάιν, ο οποίος τον εκτιµούσε ιδιαίτερα και τον χαρακτήριζε «ein 
feiner Mensch», δηλαδή «ένας υπέροχος άνθρωπος», για το ήθος, αλλά και τη µόρφωσή 
του. Ο Καραθεοδωρή ήταν πολυτιµότατος συνεργάτης του Αϊνστάιν, γιατί κατείχε 
το απαραίτητο µαθηµατικό υπόβαθρο για την θεµελίωσης της θεωρίας της Σχετι-
κότητας. Ασχολήθηκε επίσης και µε την Αρχαιολογία.
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Σοφία Βέµπο (1910-1978)
Η Σοφία Βέµπο γεννήθηκε στην Καλλίπολη στης Ανατολικής Θράκης, ήταν ηθοποιός 

και τραγουδίστρια  κατά τον Μεσοπόλεµο  και είναι γνωστή ως η «Τραγουδίστρια 
της Νίκης» του ελληνοϊταλικού πολέµου του 1940-1941. Το ταλέντο της ως τρα-
γουδίστριας ήταν πηγαίο, µε αποτέλεσµα το κοινό να χειροκροτεί όρθιο ζητώντας 
επαναλήψεις της µεγάλης ερµηνεύτριας στις περισσότερες από τις παραστάσεις της. 

Μάνος  Χατζιδάκις (1925-1994)       
Ο Μάνος Χατζιδάκις ήταν Έλληνας µουσικοσυνθέτης γεν-
νηµένος στην Ξάνθη. Στο έργο του συνδυάζεται έξοχα η 
λαϊκή µουσική παράδοση µε λόγια στοιχεία. Βραβεύτηκε 
µε το βραβείο Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού για την ταινία 
«Ποτέ την Κυριακή»(1961). Ο Χατζιδάκις πίστευε ότι το 
τραγούδι έπρεπε να έχει ουσιαστικό περιεχόµενο 
και όχι να είναι µια απλή έκφραση τέχνης, αλλά έκ-
φραση των αυθόρµητων καθηµερινών στιγµών του 
ανθρώπου-των στιγµών που, όπως έλεγε, ήταν «σκέ-
τα άνθρωπος». 

∆ηµόκριτος (470-430 π.Χ.)
Ο ∆ηµόκριτος ήταν µέγας φιλόσοφος της αρχαιότητας. Γεννήθηκε στα Άβδηρα από πλουσιότατο 

πατέρα. Την τεράστια περιουσία του την δαπάνησε σε µακρά ταξίδια, π.χ. Αθήνα, Αίγυπτο, Βαβυ-
λωνία, Αραβία, Αιθιοπία, για να ικανοποιήσει την επιστηµονική του περιέργεια. Επιστρέφοντας 
στα Άβδηρα έζησε βίο ερηµίτη, συγγράφοντας, ερευνώντας, διδάσκοντας. Υπήρξε ο ιδρυτής της 
Ατοµικής Θεωρίας, ότι η ύλη αποτελείται από αδιάσπαστα, αόρατα στοιχεία, τα «άτοµα». 
Επίσης, ήταν ο πρώτος που αντιλήφθηκε ότι ο Γαλαξίας είναι το φως από µακρινά αστέ-
ρια. Ανάµεσα στους πρώτους που ανέφεραν ότι το σύµπαν έχει και άλλους «κόσµους» και 
µάλιστα ορισµένους κατοικηµένους. Τα ενδιαφέροντα του ∆ηµόκριτου ήταν εξαιρετικά 
πλατιά. Ασχολήθηκε σχεδόν µε όλους τους τοµείς της ανθρώπινης γνώσης. Το ύφος του 
επαινούνταν πολύ στην αρχαιότητα ως ισάξιο µε αυτό του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. 
Προς τιµήν αυτού του αρχαίου Έλληνα φυσικού φιλοσόφου πήρε την ονοµασία του το ∆ηµοκρίτειο 
Πανεπιστήµιο Θράκης (∆ΠΘ).
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Πρωταγόρας (480-410 π.Χ.)
Ο Πρωταγόρας γεννήθηκε στα Άβδηρα της Θράκης.  Ήταν σηµαντικός 
φιλόσοφος της αρχαιότητας, κορυφαίος µεταξύ των σοφιστών και ο 
ιδρυτής της σοφιστικής κίνησης. Το αρχικό του επάγγελµα ήταν αχθο-
φόρος. Τον ανακάλυψε ο ∆ηµόκριτος, τον πήρε κοντά του και τον έκανε 
γραµµατέα και µαθητή του. Σχετίσθηκε µε τον Περικλή και τον Ευριπίδη 
και τιµήθηκε πολύ στην Αθήνα. Ήταν πιθανόν ο πρώτος δάσκαλος που 
δίδασκε µε ανταµοιβή, ξακουστός για τα υψηλά δίδακτρα που χρέωνε. 
Υποστήριζε χαρακτηριστικά ότι «πάντων χρηµάτων µέτρον ἐστὶν 
ἄνθρωπος», δηλαδή ότι για όλα τα πράγµατα µέτρο είναι ο άνθρω-
πος, τα αισθητήρια που έχει ο καθένας.

Αίσωπος (620-560 π.Χ)
Ο Αίσωπος ήταν φρυγικής καταγωγής και πατρίδα του ήταν το Κοτύαιο ή η Μεσηµβρία της 

Θράκης. Είναι ο διασηµότερος από τους αρχαίους µυθοποιούς και ο κορυφαίος της λεγόµενης 
διδακτικής µυθολογίας. ∆εν έγραψε ποτέ ούτε µια λέξη, καθώς όλους τους µύθους τους διηγείτο 
προφορικά. O Αίσωπος ήταν ταπεινής καταγωγής, ενώ κατά τον Πλούταρχο, υπήρξε τέρας ασχήµιας. 
Αρχικά ήταν δούλος, εκτιµώντας, όµως, τα πνευµατικά του χαρίσµατα και κυρίως την σοφία και 
την ευφυΐα του, τον απελευθέρωσαν. Μαρτυρίες τον φέρουν στις Σάρδεις στην αυλή του βασιλιά 
Κροίσου, ως ευνοούµενο και σύµβουλο. Οι Αθηναίοι του έστησαν αργότερα ανδριάντα, για 
να δείξουν ότι κάθε άνθρωπος αξίας πρέπει να τιµάται ανεξάρτητα από τη καταγωγή του.

Η προσφορά των µεγάλων αυτών Θρακιωτών στα ελληνικά δρώµενα είτε καλλιτεχνικά είτε επιστηµονικά 
είτε κοινωνικά ή οικονοµικά είναι δύσκολο να αποτιµηθεί. Είναι καίριο τέτοιες προσωπικότητες να γίνο-
νται παράδειγµα προς µίµηση για τους Νεοέλληνες ιδιαίτερα σε καιρούς, όπως σήµερα, που το ενδιαφέρον 
περιορίζεται στην ατοµική ιδιοτέλεια και η φιλο-πατρία θεωρείται αδυναµία.

Επιµέλεια

Α.Μ.
Φοιτητής Μαθηµατικού Τµήµατος ΕΚΠΑ

Άγιος Ιεροµάρτυρας Κύριλλος Στ΄ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (1813 – 1818)
Ο Πατριάρχης Κύριλλος ο Στ' γεννήθηκε το 1775 στην Αδριανούπολη της Ανατολικής Θράκης. 

Από µικρός, στην Ελληνική Σχολή Ανδριανουπόλεως, διακρίθηκε για την σπάνια ευφυΐα, την ισχυρή 
θέληση, το ήθος του. Το 1813 εξελέγη Οικουµενικός Πατριάρχης. Τα θρησκευτικά του καθήκοντα 
συνδυάστηκαν από την αρχή µε το πνευµατικό του έργο. Σεβαστός κι αγαπητός σε όλους χάριν στις 
προσωπικές του αρετές, τις αγαθοεργίες και την δράση του. ∆ιηύθυνε την εθνική αφύπνιση µε φρό-
νηση, αλλά τελικά την Κυριακή του Θωµά του 1821 απαγχονίστηκε στην Μητρόπολη Αδριανούπολης. 
Το πτώµα του έµεινε κρεµασµένο επί 3 ηµέρες και µετά ρίχτηκε στον Έβρο ποταµό, µαζί µε άλλους 
32. Το περισυνέλεξε µε κίνδυνο της ζωής του ο Χ. Αργυρίου. Με την πτώση της Αδριανούπολης στους 
Τούρκους (1922) τα ιερά κειµήλια και τα οστά του Πατριάρχου µεταφέρθηκαν στην Αθήνα και πολλά 
από αυτά βρίσκονται στο µουσείο Μπενάκη και στο Βυζαντινό. Το 1933 ανακηρύχθηκε ΑΓΙΟΣ και η 
µνήµη του τιµάται στις 18 Απριλίου.
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«Όσες κι αν 
χτίζουν φυλακές…» 

Τον κλοιό δεν τον  σφίγγουν µόνο οι άλλοι, τον στενεύουµε 
και εµείς οι ίδιοι. Μέσα µας βρίσκεται και ο εχθρός και 
τα κλειδιά του Παραδείσου.

Μια οµάδα φοιτητριών της Χ.Φ.Ε., 
µαζί µε οµάδα της «Πρόνοιας» του 
«Αποστόλου Παύλου»  που ασχο-
λείται µε τον τοµέα των φυλακών, 
επισκεπτόµαστε τις φυλακές Κορυ-
δαλλού!

Για τις περισσότερες από εµάς 
ήταν µια πρωτόγνωρη εµπειρία... 
Θα επισκεπτόµασταν γυναίκες στις 
οποίες είχε στερηθεί το δικαίωµα της 
ελευθερίας καθώς είχαν διαπράξει 
αδικήµατα ενάντια στο νόµο.

Και πώς πρέπει να φερθούµε; Τι 
πρέπει να πούµε; Ποια πρέπει να 
είναι η στάση µας; Ερωτήµατα που 
εύλογα γεννήθηκαν.

Φτάνουµε, παραδίδουµε τσάντες, 
κινητά και µπαίνουµε στον χώρο της 

φυλακής.
Αρχίζουµε να παίζουµε τα κάλα-

ντα και οι κρατούµενες έρχονται 
στον χώρο υποδοχής! Τα πρόσωπα 
φωτεινά, χαρούµενα που θα έβλεπαν 
κάποιους από τον «έξω κόσµο». Άλ-
λωστε για αυτές, οι συναντήσεις της 
Πέµπτης µε τις κυρίες της «Πρόνοι-
ας» του «Αποστόλου Παύλου»  είναι 
δεδοµένες και τις προσµένουν µε χα-
ρά! Κάνουµε προσευχή, παίζουµε κά-
λαντα, χριστουγεννιάτικα τραγούδια, 
τους διαβάζουµε χριστουγεννιάτικες 
ιστορίες! 

Οι γυναίκες αυτές, παρά την 
στέρηση της ελευθερίας τους, χαί-
ρονται, συµµετέχουν, παίρνουν τον 
λόγο, µας ευχαριστούν για την πα-

ρουσία µας, µας ευ-
χαρίστησαν γιατί… 
τους αντιµετωπίσαµε 
σαν ανθρώπους! Μα 
άνθρωποι δεν είναι 
κι αυτοί;

Άνθρωποι που δι-
έπραξαν ένα λάθος, 
και το πληρώνουν. 
Ωστόσο, εξακολου-
θούν να µένουν άν-
θρωποι. Άνθρωποι 
που έχουν το δικαί-

ωµα της µετάνοιας.

Ο Χριστός ενσαρκώθηκε για 
όλους τους ανθρώπους. Ο πρώτος 
που µπήκε µαζί του στον Παράδεισο 
ήταν ληστής.

Άραγε όλοι εµείς που είµαστε έξω 
από τα σίδερα της φυλακής, βιώ-
νουµε την ελευθερία στον υπέρτατο 
βαθµό;

Μάλλον όχι... Η ψυχή µας, το βά-
ρος των πράξεών µας είναι που µας 
στερούν την «ελευθερία» µας! Και 
είναι το µυστήριο της εξοµολόγησης 
που µας λυτρώνει...

«Όσες και αν χτίζουν φύλακές, όσο 
ο κλοιός στενεύει ο νους µας είναι αλη-
ταριό πάντα θα δραπετεύει» ερµηνεύ-
ει ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου. 
Τις φυλακές δεν τις χτίζουν µόνο οι 
άλλοι, τις χτίζουµε πρώτα εµείς οι 
ίδιοι. Τον κλοιό δεν τον  σφίγγουν 
µόνο οι άλλοι, τον στενεύουµε 
και εµείς οι ίδιοι. Μέσα µας βρί-
σκεται και ο εχθρός και τα κλει-
διά του Παραδείσου. Ο ελεύθερος 
Σαύλος δίωκε τους Χριστιανούς στην 
εσωτερική του φυλακή. Ο φυλακι-
σµένος στα µπουντρούµια της Ρώ-
µης Παύλος, γράφει επιστολές χαράς 
και δίνει ελπίδα στους Χριστιανούς 
των νεοσύστατων εκκλησιών. 

Ο νους µας, η ψυχή µας είναι 
φτιαγµένη για να δραπετεύει. Είναι 
φτιαγµένη να θέλει να ξεφεύγει συ-
νέχεια για εκεί που είναι φτιαγµένη... 
«Εγώ αλήτης δια σε… τι πλέον θέλεις;», 
λέει δια στόµατος Χρυσοστόµου ο 
Κύριος. Η ψυχή γλιστράει και δραπε-
τεύει για τον ∆ηµιουργό της. 

Και δεν έχουµε το δικαίωµα να 
της το στερούµε!

Επιµέλεια

Αγγελική Καλκάνη
Τελειόφ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

& Μηχανικών Υπολογιστών
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Ελεύθερες σκέψεις
Πώς μπορείς να βλέπεις να βλέπεις, τον ήλιο παιχνιδιάρικα να αναγεννά την φύση...;
Πώς μπορείς να βλέπεις το τοπίο να γεμίζει μουσικές ανάλαφρες που ανυψώνουν την ψυχή, την 
κάνουν να ξεχνά το χώμα, να ζητά το φως...;
Πώς μπορείς...;
Και να μην λες ευχαριστώ!
Δεν αγαπάς...  Ποτέ δεν αγάπησες...
Μόνο εσένα αγαπάς... Μόνο εσένα και το εγώ σου αποζητάς....
Δεν κοιτάς έξω τον ήλιο... 
Δεν αφήνεις τις αχτίδες του να χαϊδέψουν το πρόσωπο σου γλυκά σαν χάδι μάνας στο παιδί...
Δεν ξέρεις... 
Μπορεί να μην μάθεις ποτέ γιατί... 
Κι όμως θα ναι για καλό...
Εμπιστεύσου Τον...
Αφέσου και θα γίνεις ελαφρύτερος…
Έχε Πίστη!

Επιμέλεια:

Ιωάννα Χατζηχριστοδούλου
Φοιτ. Ιατρικής ΕΚΠΑ
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Ἦταν µιὰ φορά κι  ἕναν καιρὸ 
λοιπόν, ποὺ δὲν γίνονταν 

λόγος γιὰ ἐπαγγελµατικὴ ἐξασφάλι-
ση, µήτε γιὰ κοινωνικὴ ἀσφάλιση, 
πόσο µᾶλλον γιὰ σύνταξη γήρατος 
ἢ τὸ πολυπόθητο στὶς µέρες µας 
ἐφάπαξ. Ἀνασφάλεια. Ἀνασφάλι-
στοι λοιπόν, µὰ ὄχι ἀνασφαλεῖς. 
Τὸ νὰ µὴν κάνεις σφάλµατα: ἀσφά-
λεια. Τὸ ἄγχος τοῦ νὰ προτρέχεις 
στὸ νὰ µὴν σφάλεις: ἀνασφάλεια, 
ὁ φόβος τῆς ἀπολυτότητας. Σ’ 
ἐκείνους τοὺς καιροὺς ὅµως, ποὺ 
θέλω νὰ µεταφερθῶ, ἐκεῖνο ποὺ 
ἔδινε τὴν κατ’ ἀναλογία 
σηµερινὴ συντάξιµη ἐξα-
σφάλιση, ἦταν τὸ ὄνειρο 
τοῦ Καραγκιόζη “ἐκεῖνο 
ποὺ µὲ τρώει, ἐκεῖνο ποὺ 
µὲ σώζει…”.

Ἦταν ἐκεῖνα τὰ χρό-
νια λοιπὸν ποὺ οἱ 

ἄνθρωποι δὲν ἐπέλεξαν 
τὴν ἀνάπτυξη ὡς νόηµα 
στὴν ζωή τους ἀλλὰ τὴν 
ἄνθηση. ∆ὲν ἐπέλεξαν νὰ 
ἀναπτύσσονται, δηλαδὴ 
δὲν θέλησαν νὰ παράγουν 
ὅλο καὶ παραπάνω πτυχὲς 
ἄνεσης καὶ εὐκολίας, σὲ 
µιὰ διαρκῆ αὔξηση τῶν 
δεικτῶν εὐµάρειας, ἀλλὰ 
ἐπέλεξαν τὴν ἄνθηση, 
δηλαδὴ ἔχοντας ἐπίγνω-
ση τῆς θνητότητας καὶ τῆς 
ἀδυναµίας τους, τῶν γυρισµάτων 
τοῦ χρόνου καὶ τῆς ἱστορίας, κατά-
λαβαν πὼς µόνο ἡ ἄνθηση µπορεῖ 
νὰ προσφέρει ζωὴ στὴν ζωή τους. 
Ἡ ἄνθηση ποὺ ἔδινε τὴν σκυτάλη 
στὴν καρποφορία, κι αὐτὴ µὲ τὴν 
σειρά της στὸν χειµώνα, δηλαδὴ 
τὴν προσµονὴ τῆς ἄνθησης, ἡ 
ὀποία ἔρχεται ξανὰ κι αὐτὴ πάλι 
στὴν ὥρα της. Μιὰ κίνηση πάλιν 
καὶ πολλάκις, περιστροφική.

Τί εἶναι λοιπὸν ἡ περιστροφὴ γύ-
ρω ἀπὸ τὸν ἑαυτό µας; Εἶναι τακτικὴ 
ἀρχέγονη. Εἶναι τὸ πρῶτο µας παι-
χνίδι. Καθὼς ἤµασταν παιδιὰ καὶ µᾶς 

κουβαλοῦσαν οἱ γονεῖς στὶς ὑποθέ-
σεις τους, κι ἑµεῖς βαριόµασταν καὶ 
γυρίζαµε γύρω ἀπὸ τὸν ἄξονά µας καὶ 
ταυτόχρονα γύρω ἀπ’ τὴν φούστα τῆς 
µάνας µας, δοκιµάζαµε τὸν ἑαυτό µας 
σὲ πόση ὥρα θὰ ζαλιστοῦµε. Κι οἱ γο-
νεῖς µᾶς λέγανε «βρὲ κάτσε φρόνιµα». 
Τί εἶναι λοιπὸν ὁ ἐνιαύσιος κύκλος, 
ὁ ἐνιαυτὸς τῆς Ἀνατολῆς, καὶ σὲ τί 
διαφέρει ἀπὸ τὴν ρουτίνα τῆς καθη-
µερινότητας, ἀπὸ αὐτὸ ποὺ γέννησαν 
τὰ οἰκονοµικά  συστήµατα. Σχήµατα 
ταυτόσηµα, κινήσεις ἴδιες. Μὰ ἀντι-
λήψεις διαφορετικές. Χριστούγεννα, 

Πάσχα, Καλοκαίρι, Φθινόπωρο, Χει-
µώνας, Ἄνοιξη, καὶ πάλι καλοκαίρι, 
καὶ πάλι Χριστούγεννα, Πάσχα, καλο-
καίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαί-
ρι, καὶ ξανὰ ἀπὸ τὴν ἀρχή.

Κάποτε οἱ ἄνθρωποι, 
λοιπὸν δὲν ἐγκλωβίζο-

νταν στὸν χρόνο καὶ στὸ χῶρο, 
ἀλλὰ ο αὐτὸς ὁ Χωροχρὁνος 
γίνονταν ἐργαλείο-µέσον πρὸς 
µία πορεία ἀέναη, κίνηση-κα-
τεύθυνση πρὸς τὸ Πᾶν. Ἡ πε-
ριστροφικὴ κίνηση στὴν Ἀνατολὴ 
διατηρεῖται ἀκόµα στὶς µέρες µας 

Αἰνεῖτε... ἐν χορῷ

Χριστούγεννα, 
Πάσχα, Καλοκαί-

ρι, Φθινόπωρο, 
Χειµώνας, Ἄνοι-
ξη, καὶ πάλι κα-

λοκαίρι, καὶ πάλι 
Χριστούγεννα, 

Πάσχα, καλοκαί-
ρι, Χριστούγεννα, 
Πάσχα, καλοκαί-
ρι, καὶ ξανὰ ἀπὸ 

τὴν ἀρχή.

Φωτογραφία: Αλέξανδρος Παλαιός
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στοὺς χοροὺς τῶν ∆ερβίσηδων, 
µοναχικῶν ταγµάτων τοῦ Ἰσλάµ, 
µποὺ ντουνιὰ τσὰρκ φελέκ - bu 
dunya cerk-i felek - ὁ κόσµος 
εἶναι σφαίρα καὶ γυρίζει, ἀλλὰ 
κάπως συµβατικά, µέχρι νὰ κατα-
λήξει σὲ φολκλόρ παράσταση. Ἡ 
ἐνιαύσια περιστροφὴ στὴν Ἀνα-
τολὴ διατηρεῖται στὴν οὐσία της, 
στὸν ασκητικὸ µοναχικὸ κανόνα. 
Προσευχή, ἀκολουθία, γεῦµα, ἐργό-
χειρο, ἀκολουθία, ἀνάπαυση καὶ 
τούµπαλιν… Συνεχής κίνηση γιὰ 
µιὰ ζωή.

Ἀλλὰ ἂς φύγουµε ἀπ΄ τὴν ἔρηµο. 
∆ουλειά, φαγητό, ὕπνος, δουλειά 
φαγητό, ὕπνος, δουλειά, φαγητό, 
ὕπνος, διασκέδαση τὸ σαββατο-
κύριακο καὶ τούµπαλιν συνεχής 
κίνηση γιὰ µιὰ ζωή.

Ὅλες, κινήσεις ἀναζήτησης γιὰ 
τὸ κάτι παραπάνω, γιὰ νὰ φτάσεις 
νὰ ἀκουµπήσεις τὸ Πᾶν. 

Ἐγκλωβιστήκαµε σὲ µιὰ 
ρουτίνα καθηµερινότητας, πε-
ριστροφικὴ γύρω ἀπὸ τὰ ἴδια 
πράγµατα καὶ δὲν µᾶς ἀρκεῖ 
τίποτα καὶ δὲν µποροῦµε νὰ 
φτάσουµε στὸ Πᾶν. 

Κάποτε ὅµως οἱ ἄνθρωποι 
ζοῦσαν αὐτὸν τὸν ἐνιαύσιο 

κύκλο, ζοῦσαν κάθε στιγµὴ καὶ δὲν 
τοὺς ἔνοιαζε ἂν ζοῦσαν τὰ ἴδια καὶ 
τὰ ἴδια πράγµατα. Ζοῦσαν τὸν Χει-
µώνα, τὴν Ἄνοιξη, τὸ Καλοκαίρι, τὸ 
Φθινόπωρο, τὰ Χριστούγεννα, τὸ 
Πάσχα, καὶ ξανὰ καὶ ξανά, χορός 
ἐκστατικός ποὺ σὲ ἐκτοξεύει 
στὸ Πᾶν. Εἶναι ἐκεῖ ποὺ ὁ Χῶρος 
καὶ ὁ Χρόνος γίνονται Χορός. 

Αἰσθήσεων φώτισον ἁπλὴν 
πεντάδα

Καὶ συνεχίζω τὸ ἐρώτηµα, 
καὶ µὲ τὴν στενα-χώρια τί 

γίνεται; 
Ὅσο κι ἂν τὰ πάντα γύρω µας 

εἶναι στὰ µέτρα µας ταιριασµένα, 
καὶ µὲ µιὰ ἀπλὴ κίνηση τὰ ἔχουµε  
ὅλα στὸ χέρι. Ὅσο κι ἂν ὅλα µᾶς 
εἶναι βολικά,  πώς µπορεῖ ὁ χώ-

ρος νὰ παραµένει στενά-χωρος. 
Στριφογυρνᾶς µέσα στὴ κάµαρη 
σου, στὸ δωµάτιο σου κι ἀκοῦς τὸ 
τραγούδι νὰ σοῦ λέει:

Ἂν δὲν χωρᾶς σὲ µιὰ ἄδεια πατρίδα, 
ἂν δὲν σοῦ φτάνει σὲ µιὰ ἐλπίδα 
τυφλή…
τότε τί κρίµα, τί κρίµα, τί κρίµα 
παντοῦ περισεύεις καὶ παντοῦ 
ξεψυχᾶς
τότε τί κρίµα, τί κρίµα, τί κρίµα 
ὲν χωρᾶς πουθενά, δὲν χωρᾶς θενά

Βρίσκεται στὴ διάταξη τοῦ χώ-
ρου λοιπὸν τὸ πρόβληµα τῆς στε-
νότητας; 

Ἂς προσεγγίσουµε τὸ χῶρο 
καὶ ἀπὸ τὶς λοιπὲς αἰσθή-

σεις. Ἂς καταφύγουµε στὴ µου-
σική, µιὰ τέχνη µὴ ὀπτική, τέχνη 
τοῦ ἤχου, ἁρµονική. Σίγουρα ἡ 

µουσικὴ εἶναι τέχνη διαφορετικὴ 
ἀπὸ τὶς ὀπτικὲς τέχνες. ∆ὲν εἶναι 
ἀνώτερη ἐπειδὴ δὲν εἰκονίζεται ἢ 
εἶναι πιὸ πνευµατική. Ἁπλὰ µᾶλλον 
ἡ µουσικὴ τέχνη φτιάχνει χῶρο 
γρηγορότερα. Ἀκοῦς, κι ἀµέσως τα-
ξιδεύεις σὲ χώρους, σὲ χωριὰ καὶ 
χῶρες, καὶ τὰ ζεῖς ὅλα αὐτὰ στὸ 
τώρα, καὶ σὲ ὅποιον χῶρο τυχαίνει 

Ἐγκλωβιστήκαµε 
σὲ µιὰ ρουτίνα 
καθηµερινότητας, 
περιστροφικὴ 
γύρω ἀπὸ τὰ ἴδια
πράγµατα καὶ δὲν 
µᾶς ἀρκεῖ
τίποτα καὶ δὲν 
µποροῦµε νὰ
φτάσουµε στὸ 
Πᾶν.

Ἂν δὲν χωρᾶς σὲ µιὰ ἄδεια πατρίδα, 

ἂν δὲν σοῦ φτάνει σὲ µιὰ ἐλπίδα τυφλή…

τότε τί κρίµα, τί κρίµα, τί κρίµα 

παντοῦ περισσεύεις καὶ παντοῦ ξεψυχᾶς

τότε τί κρίµα, τί κρίµα, τί κρίµα 

δὲν χωρᾶς πουθενά, δὲν χωρᾶς πουθενά
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νὰ βρίσκεσαι, ἀκόµα κι ἂν δὲν ἔχεις 
παραστάσεις προσλαµβάνουσες 
ἀπὸ ὅλους αὐτοὺς τοὺς χώρους. 
Ἕνα «στενό» χῶρο ἡ µουσικὴ τὸν 
κάνει πολὺ πιὸ γρήγορα εὐρύχωρο. 
Ἀρκεῖ ἕνα σφύριγµα, ἕνα τραγού-
δι. Ἀρκεῖ ἕνα χειροκρότηµα σ’ ἕνα 
ἄδειο δωµάτιο, σ’ ἕναν ἄδειο χῶρο 
γιὰ νὰ τὸν γεµίσει. Μιὰ στενὴ προ-
οπτικὴ νὰ τὴν ἁπλώσει.

Κι ὅµως µέσα σ’ αὐτὴν τὴν ὑπερ-
πληθώρα τῆς ἐποχῆς, συνεχίζεις 
νὰ µὴν καλύπτεσαι, οὔτε κι ἀπ’ τὴ 
µουσική, ὅσα κοµµάτια µουσικὰ 
κι ἂν ἀκούσεις, κι ὅσα τραγούδια 
µπορεῖ νὰ χωρέσει ὁ µεγάλης χω-
ρητικότητας σκληρὸς δίσκος. Ὁ 
χῶρος γύρω σου παραµένει ἀκόµα 
στενός, ὅσο κι ἂν τὸν ἔχεις ἀδειά-
σει, µήπως και χωρέσεις µέσα σ’ 
αὐτόν, µὰ… δὲν χωρᾶς πουθενά…

Ἀνατρέχεις λοιπὸν σὲ ἄλλη 
τέχνη. Στὴν τέχνη τοῦ λό-

γου, ἀνεβαίνεις ἐπίπεδο. Κι ἐδῶ 
γιὰ τὴν ἴδια αἰτία, ἡ τέχνη αὐτὴ 
µάλλον φαίνεται νὰ εἶναι λίγο πιὸ 
πάνω ἀπὸ τὶς ἄλλες. Γιατὶ ἔτσι καὶ 
ξέρει νὰ χρησιµοποιεῖ κάποιος τὸν 
λόγο, τὰ λόγια καὶ τὶς λέξεις, τότε 
φτιάχνει χῶρο γύρω του, ἀκόµα 

γρηγορότερα κι ἀπὸ τὴν µουσική. 
πχ. ∆ιαβάζεις ἕνα βιβλίο κι ἀµέσως 
ὁ χῶρος ἔστω καὶ ἄδειος γεµίζει. 
Ἀκόµα καὶ ὁ γεµάτος, ἀπὸ κόσµο 
γύρω σου, χῶρος στὸ µετρό, στὸ 
λεωφορεῖο διευρύνεται. Βέβαια ὁ 
γραπτὸς λόγος εἶναι ἔµµεσος, λύ-
ση ἀνάγκης, δὲν εἶναι ἄµεση τέχνη 
τοῦ λόγου, τῆς ἐπικοινωνίας, τῆς 
Κοινωνίας. Ἔτσι λοιπὸν βρίσκεσαι 
σὲ µιὰ παρέα, συζητᾶτε. Πόσο κα-
λύτερος σοῦ φαίνεται ὁ χῶρος τώ-
ρα; Ἀρχίζει καὶ γίνεται πραγµατικὰ 
εὐρύχωρος. Ἀρκεῖ µιὰ κουβέντα 
καλὴ γιὰ νὰ ἀλλάξει ἡ µέρα. 

Κι ὅµως, αὐτὴ ἡ πληθωρικὴ 
ἐποχὴ δὲν σὲ γεµίζει, κι ὁ χῶρος 
παραµένει ἄδειος, µὰ ἐν ταυτῷ τό-
σο στενάχωρος. ∆ὲν σοῦ ἀρκοῦν 
οἱ γλαφυρὲς περιγραφές, τὰ λόγια 
τὰ πολλά, οἱ ἀτέλειωτες συζητήσεις 
καὶ οἱ τηλεφωνικὲς «ἀπεριορίστου 
δωρεὰν χρόνου» συνοµιλίες. ∆ὲν 
σοῦ ἀρκοῦν οἱ πολύπλοκοι ἐπιθε-
τικοὶ προσδιορισµοί, τὰ ρήµατα καὶ 
τὰ οὐσιαστικά. Ὑπάρχουν στιγµὲς 
ποὺ τὰ πάντα βουίζουν στ’ αὐτιά 
σου. Ὅλα χρησιµοποιοῦνται δίχως 
νὰ φέρουν τὸ πραγµατικό τους νό-
ηµα, ἁπλὰ καταναλώνονται. Τί εἶναι 
λοιπὸν πάνω κι ἀπ’ τὴν τέχνη τοῦ 
λόγου;

Ἂς πάρουµε ἕνα ἄλλο παρά-
δειγµα τοῦ πώς φτιάχνεται 

αὐτὸς ὁ νοητὸς χῶρος, ἀπὸ τὴν 
ἔβδοµη λεγόµενη τέχνη καὶ συ-
γκεκριµένα τὴν ταινία τοῦ Ἀντρέι 
Ταρκόφσκυ ΣΤΑΛΚΕΡ.  Ὁ Στάλκερ 
εἶναι ἕνας ξεναγὸς ἢ ἕνας καθοδη-
γητής, ποὺ προσπαθεῖ νὰ ὁδηγήσει 
τὸν συγγραφέα καὶ τὸν ἐπιστήµο-
να, σ’ ἐκεῖνο τὸ νοητὸ χῶρο, τὴ 
Ζώνη, ὅπου κάθε κρυφὴ ἐπιθυµία 
τοῦ ἀνθρώπου µπορεῖ νὰ πραγµα-
τοποιηθεῖ. Καὶ ἐνῶ ὁ Συγγραφέας 
καὶ ὁ Ἐπιστήµονας διασχίζουν τὴν 
ἐπικίνδυνη καὶ παράξενη ἔκταση 
τῆς ἀπαγορευµένης περιοχῆς, ἀπο-
κλειστικῆς (ὄχι οἰκονοµικῆς) Ζώ-
νης, ὁ Στάλκερ, ὁ ὁδηγός τους, τοὺς 
διηγεῖται µιὰ ἱστορία –ἀληθινὴ ἢ 
θρύλο, ἄγνωστο- γιὰ κάποιον ἄλλο 
Στάλκερ, µὲ τὸ ὄνοµα Ντικοµπράζ . Ὁ 

Ὅταν ὅµως γύρισε 
σπίτι, ἀνακάλυ-
ψε πὼς εἶχε γί-

νει πάµπλουτος. 
Ἡ Ζώνη, ἀγνο-

ώντας τὴν εὐχή 
του, ποὺ ὁ ἴδιος 

ἤθελε νὰ πιστεύει 
πὼς ἐκφράζει ὅ,τι 

πιὸ πολύτιµο γι’ 
αὐτόν, ἐκπλήρω-
σε τὸν πραγµατι-
κό του πόθο, κι ὁ 
Ντικοµπράζ πῆγε 
καὶ κρεµάστηκε. 
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Ντικοµπρὰζ κατάφερε νὰ περάσει 
στὴ Ζώνη καὶ εὐχήθηκε νὰ γυρίσει 
στὴ ζωὴ ὁ ἀδερφός του, ποὺ εἶχε 
σκοτωθεῖ ἀπὸ δικό του σφάλµα. 
Ὅταν ὅµως γύρισε σπίτι, ἀνακάλυψε 
πὼς εἶχε γίνει πάµπλουτος. Ἡ Ζώνη, 
ἀγνοώντας τὴν εὐχή του, ποὺ ὁ ἴδιος 
ἤθελε νὰ πιστεύει πὼς ἐκφράζει ὅ,τι 
πιὸ πολύτιµο γι’ αὐτόν, ἐκπλήρωσε τὸν 
πραγµατικό του πόθο, κι ὁ Ντικοµπράζ 
πῆγε καὶ κρεµάστηκε. Τελικά, οἱ δύο 
ἄντρες φτάνουν στὸν προορισµό 
τους. Πέρασαν πολλά, σκέφτηκαν 
γιὰ τὸν ἑαυτό τους, καὶ δὲν ἔχουν 
τώρα τὸ θάρρος νὰ περάσουν τὸ κα-
τώφλι τοῦ δωµατίου, τοῦ Φαντασια-
κοῦ ἐκείνου Κόσµου - ΧωροΧρόνου. 
Καταλαβαίνουν τὸ τραγικό, ζήτησαν 
τὴ δύναµη νὰ κοιτάξουν µέσα τους, 
καὶ τρόµαξαν. 

… Μὲ τὸν Στάλκερ  θέλησα κατὰ 
κάποιο τρόπο νὰ δώσω µιὰ ὁλο-
κληρωµένη µαρτυρία· πὼς µόνο ἡ 
ἀνθρώπινη ἀγάπη ἀποτελεῖ –θαυ-
µατουργή- ἀπόδειξη κατὰ τῆς ὠµῆς 
διαπίστωσης ὅτι δὲν ὑπάρχει ἐλπίδα 
γιὰ τὸν κόσµο. Ἡ ἀγάπη εἶναι κοινὴ 
καὶ ἀδιαφιλονίκητα πολύτιµη περι-
ουσία µας. Παρόλο ποὺ δὲν ξέρουµε 
πιὰ πὼς ἀκριβῶς νὰ ἀγαπᾶµε… µᾶς 
λέει ὁ σκηνοθέτης Ἀντρέι Ταρκόφ-
σκυ.

Εἶναι λοιπὸν ἄλλη τέχνη, ποὺ 
δὲν θέλει οὔτε κὰν λόγια, 

παρὰ µονάχα ἕνα βλέµµα, µιὰ κί-
νηση, µιὰ εὐχὴ τοῦ νοῦ ἀπὸ καρ-

διᾶς. Τέτοια πράγµατα γίνονται 
ἐργαλεῖα αὐτῆς τῆς τέχνης. Τίποτα 
περισσότερο. Τὸν χῶρο φτιάχνεις, 
συν+χωρᾶς. 

Χωρᾶς τὴν φασαρία, χωρᾶς τὴν 
βρωµιά, χωρᾶς κάθε παραξενιά. 
Σχωρνᾶς τὸν κόσµο ὅλον. 

Αὐτὸς ὁ νοητὸς, ἰδανικὸς 
χῶρος, ὁ παράδεισος, ἡ βα-

σιλεία τοῦ  ἐντὸς ὑµῶν ἐστι», µπορεῖ 
νὰ εἶναι κίτς; Γεµᾶτος πλαστικὲς κα-
ρέκλες, πλαστικὰ τραπέζια καὶ πλα-
στικὰ πιάτα. Τίποτα ἔντεχνο δὲν δι-
ακοσµεῖ αὐτὸν τὸν χῶρο. ∆ίχως µία 
ἐπιτήδευση. Γεµᾶτος θόρυβο, δίχως 
κὰν µουσική. Παιδιὰ ποὺ τρέχουν 
ἀπὸ παντοῦ καὶ φωνάζουν, µανά-
δες ποὺ προσπαθοῦν νὰ τὰ ταΐσουν. 
Ἄνθρωποι ποὺ δὲν ἔχουν συνείδη-
ση τοῦ τριαδολογικοῦ δόγµατος. Ἔνα 
πανηγύρι φολκλὸρ καὶ χωριάτικο… 
ποὺ χωράει ὅµως τὰ πάντα!

«Χωρὶς λοιπὸν νὰ νοσταλγῶ µ’ αὐτὰ 
ποὺ λέω, τοὺς ἀργαλειοὺς ἢ τὶς πέτρες 
τῶν ἐλαιοτριβείων, ἁπλῶς µακαρίζω τὰ 
χέρια τ’ ἀνθρώπινα πού, µὲ τὸ νὰ φθεί-
ρονται ἐκεῖνα στὴν κλίµακα τὴν ἀτοµική, 
ἀποκτούσανε τὴ δύναµη νὰ σταµατοῦνε 
τὴ φθορά στὴν κλίµακα τὴν ὁµαδική». 1

1   Οδ.Ελύτη, Η ΜΑΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑ-
ΠΑ∆ΙΑΜΑΝΤΗ, Ὕψιλον, Ἀθήνα 
1996 σ. 20.

Επιµέλεια

Μη. Νᾶ.Σ
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∆υστυχώς.. ευτύχησες!
«Ευτυχία είναι η δυστυχία που αγνοούµε» - αναρχικός
«∆υστυχία είναι η ευτυχία που αγνοούµε» - χριστιανός ορθόδοξος

Για να κατορθώσεις, βέβαια, να εισέλθεις 
στον παράδεισο, πρέπει πρώτα ο παράδει-

σος να έλθει µέσα σου. Στην κόλαση οδηγεί-
ται αυτός που η κόλαση υπάρχει ήδη µέσα 

στην ψυχή του. 
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«Τι αισιόδοξος, τι απαισιό-
δοξος.. είναι στον χαρα-

κτήρα καθενός.. ίσως υπάρχει και 
γονίδιο που το καθορίζει»... Πολλοί 
νοµίζουν ότι έτσι απλά κάποιος εί-
ναι αισιόδοξος και κάποιος απαι-
σιόδοξος. ∆εν είναι όµως έτσι. ΕΣΥ 
θα αποφασίσεις τι είσαι. 

Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν 
ένα όριο, όσον αφορά στις απο-
σκευές που µπορείς να πάρεις  
µαζί σου. Κρίµα που δεν µπορείς 
να θέσεις τόσο εύκολα όρια στον 
εαυτό σου, όταν πρόκειται για… 
συναισθηµατικές αποσκευές. Κα-
τηγορείς τον εαυτό σου  για τα 
λάθη του παρελθόντος,  κολλάς  
σε λόγια, στιγµές, πρόσωπα, τα 
κλείνεις σε κουτάκια, µικρά σε-
ντούκια, βαθιά µέσα σου. Αρχικά 
δεν σε ενοχλεί, αλλά σιγά σιγά 
πιάνουν ολοένα και περισσότερο 
χώρο.. πληθαίνουν, βαραίνουν.. 
ασφυκτιάς.  Μην σε ξεγελά πως 
είναι καταχωνιασµένα, ολόκλει-
στα. Το σαράκι της σκέψης, της 
θύµησης, της ανησυχίας, ανοίγει 
µε ευκολία κάθε κλειδαριά, σε 
αποτρέπει να ευτυχήσεις στο πα-
ρόν.. και ξαφνικά.. «µπούχτισες»! 
∆εν αντέχεις άλλο. Θέλεις ένα 
διάλειµµα λες να ξεκουραστείς, 
να ηρεµήσεις.. ναι.. αλλά, εάν την 
συνήθεια µε τα κουτάκια δεν την 
διώξεις µακριά, πάλι θα φτάσεις 
σε αδιέξοδο γρήγορα ή αργά. Αρ-

γοπεθαίνει, όποιος γίνεται σκλά-
βος της συνήθειας..

«Το πείσµα είναι ελάττωµα, αλλά 
συχνά είναι και άγιο. Είναι και το κα-
λό πείσµα. Αν δε έχει κανείς πείσµα, 
oι δυσκολίες που θα συναντήσει θα 
τον κάµψουν, θα του φέρουν φόβο 
και δειλία. Το πείσµα το καλό, την 
δυνατή θέληση προσπάθησε ν' απο-
κτήσεις. Από την ζωή µην περιµένεις 
όλο χαρές. Είναι περισσότερο ακαν-
θόσπαρτος, παρά ανθόσπαρτος ο βίος 
του άνθρωπου» (γέρων Παΐσιος).

Το «σωστό» κλειδί για να συγ-
χωρήσεις τον εαυτό σου, εί-

ναι να κατανοήσεις, να αποδεχθείς 
τα λάθη σου. Nα καταθέσεις την 
µετάνοιά σου στον Θεό. Να χρη-
σιµοποιήσεις τα διδάγµατα του 
παρελθόντος για να λάβεις καλύ-
τερες αποφάσεις από δω και πέρα. 
Από δω και πέρα! Η ζωή είναι 
ωραία άµα εσύ την βλέπεις ωραία. 
Αισιοδοξία σηµαίνει ευτυχία, ενώ 
η απαισιοδοξία σέρνει µαζί την 
δυστυχία. Μεγαλύτερη ευτυχία 
για έναν άνθρωπο δεν είναι η 
υγεία, τα χρήµατα, οι φίλοι ή 
η δόξα. Η µεγαλύτερη ευτυχία 
για έναν άνθρωπο είναι να έχει 
αισιοδοξία. Αντίστοιχα, µεγαλύ-
τερη δυστυχία για έναν άνθρωπο 
δεν είναι η ανεργία, η αρρώστια, 
η φτώχεια, η µοναξιά, η εγκατάλει-
ψη, η αδικία, η όποια δυσκολία ή 

απώλεια. Η µεγαλύτερη δυστυχία 
για έναν άνθρωπο είναι να είναι 
απαισιόδοξος, γιατί ενώ η αισιο-
δοξία αποτελεί ύµνο της ζωής, η 
απαισιοδοξία εγκωµιάζει τον 
θάνατο. Με την απαισιοδοξία βλέ-
πεις σύνορα ανάµεσα στον άλλο 
κόσµο και σ’ αυτόν· αρνείσαι την 
συνέχεια αυτής της ζωής σε µια 
επόµενη, παραδεισένια. Αντίθετα, 
µε την αισιοδοξία βαδίζεις ανάλα-
φρα σε αυτή την ζωή, προσδοκώ-
ντας µια καλύτερη· την καλύτερη 
που ξέρεις ότι Σου επιφυλάσσει!

Για να κατορθώσεις, βέβαια, να 
εισέλθεις στον παράδεισο, πρέπει 
πρώτα ο παράδεισος να έλθει µέσα 
σου. Στην κόλαση οδηγείται αυτός 
που η κόλαση υπάρχει ήδη µέσα 
στην ψυχή του. Ο παράδεισος είναι 
αθάνατη χαρά και θεϊκή ανύψωση. 
Η κόλαση είναι αιώνια λύπη και η 
γεµάτη ενοχές και τύψεις συνείδη-
ση. Ας είµαστε αισιόδοξοι, επει-
δή κανένας 
δίκαιος δεν 
θα πάει στην 
κόλαση.  Ας 
είµαστε αισι-
όδοξοι, ακόµη 
και όταν ζηµι-
ωνόµαστε, για-
τί η ζηµιά µας 
δεν είναι ποτέ 
άστοχη και 
χωρίς λόγο. Τα 
βάσανά µας εί-
ναι ο µισθός για 
να πληρώσου-
µε το εισιτήριο 
του πολυπόθη-
του τόπου. Οι 
θλίψεις απερ-
γάζονται την 
υποµονή, η δε 
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υποµονή την ελπίδα και η ελπίδα 
δεν µας ντροπιάζει. «Μάτι δεν είδε 
κι αυτί δεν άκουσε και λογισµός 
ανθρώπου δεν έβαλε όσα ετοίµα-
σε ο Θεός γι› αυτούς που τον αγα-
πούν» (1 Κορ. 2, 9). 

Ο πιο Αισιόδοξος από 
όλους τους αισιόδοξους 

στον κόσµο ήταν ο Θεµελιωτής 
του Χριστιανισµού. Παρέµενε 
αισιόδοξος και όταν εγκαταλελειµ-
µένος από όλους προσευχόταν µό-
νος στον Θεό, εκείνη την µοιραία 
νύχτα πριν την προδοσία. Μέχρι 
τέλους επάνω στον σταυρό κράτη-
σε αγόγγυστα όλη την θλίψη και 

τα βάσανα του κόσµου· παρέµεινε 
αισιόδοξος. Αισιόδοξοι ήταν και οι 
Χριστιανοί µάρτυρες. Αφού οι µάρ-
τυρες και οι µεγαλοµάρτυρες ήταν 
αισιόδοξοι, πώς εµείς να είµαστε 
απαισιόδοξοι; «∆εν θα µπορούσα να 
αποκαλέσω τον εαυτό µου Χριστια-
νό, εάν δεν ήµουν αισιόδοξος. Και 
αν αποκαλούσα τον εαυτό µου Χρι-
στιανό και δεν ήµουν αισιόδοξος, δεν 
θα ήµουν ειλικρινής Χριστιανός. Και 
όλοι εσείς µαταίως αποκαλείσθε 
Χριστιανοί, εάν δεν είσθε αισιό-
δοξοι. Ο Χριστιανισµός αποτελεί 
το µέγιστο κάστρο αισιοδοξίας. Ο 
Χριστιανισµός θεµελιώνεται στην πί-

στη, την ελπίδα και την αγάπη. Γιατί 
αυτά τα τρία µόνο σώζουν: η πίστη, 
η ελπίδα και η αγάπη», λέει χαρα-
κτηριστικά ο Αγ.Νικόλαος Αχρίδος.

Η πίστη, η ελπίδα και η αγά-
πη συνθέτουν την αισιοδοξία. 
Μόνον η αισιοδοξία µάς σώζει. Αν 
δεν έχουµε αισιοδοξία, δεν έχουµε 
πίστη. Χωρίς πίστη το σήµερα, το 
αύριο είναι όλα ίδια, βαρετά, θλιβε-
ρά, αδιάφορα. Μην αρρωσταίνεις 
για κάτι µάταιο, σχετικό. Για να 
είσαι ζωντανός δεν επαρκεί το 
απλό γεγονός της αναπνοής. 
Χρειάζεται προσπάθεια µεγα-
λύτερη από αυτό.

Όταν άρχισα να αγα-
πώ τον εαυτό µου 

πραγµατικά, αρνή-
θηκα να συνεχίσω 

να ζω στο παρελθόν 
και να ανησυχώ για 
το µέλλον µου. Τώ-
ρα ζω περισσότερο 
τη στιγµή που όλα 
συµβαίνουν. Έτσι 

σήµερα, ζω την κάθε 
µέρα µε αισιοδοξία 

και αυτό το λέω 
ΕΥΤΥΧΙΑ.

Επιµέλεια:

Αναστασία Μπιτσάνη
Φοιτ. Πολ/κών Μηχανικών ΕΜΠ
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Χρόνος. Άλλοι δεν έχουν πολύ, 
άλλοι θα ήθελαν να είχαν λίγο πε-
ρισσότερο. Άλλοι, λένε, τον εκµεταλ-
λεύονται ενώ άλλοι τον σκοτώνουν. 
Άλλοι ελπίζουν να είναι ευτυχισµέ-
νος, άλλοι απορούν πώς τους έφυ-
γε µέσα από τα χέρια και άλλοι τον 
αποκαλούν τον µεγαλύτερο γιατρό. 
Άλλοι θα έδιναν τα πάντα για να 
µπορούσαν να τον γύριζαν πίσω. 
Άλλοι θέλουν να τον σταµατήσουν. 
Και υπάρχουν και εκείνοι που τον 
έχουνε πλέον µισητό εχθρό τους…

Αν τίποτε δεν τελείωνε, δε θα υπήρχε 
παρελθόν. Αν τίποτε δεν πλησίαζε, δε θα 
υπήρχε µέλλον. Αν τίποτε δεν υπήρχε, 
δε θα υπήρχε και παρόν1 . 

Παρελθόν, παρόν και µέλλον. Τον 
σκέφτοµαι τον χρόνο. ∆εδοµένη και 
κρίσιµη παράµετρος στην ζωή µου, 
στην ζωή µας. Τα παιδιά θέλουν να 
µεγαλώσουν, οι µεγάλοι µεγάλωσαν, 
οι παππούδες γέρασαν. Στο πέρα-
σµα του χρόνου γίναµε, αλλάξαµε, 
µάθαµε, µοιραστήκαµε, αισθανθή-
καµε, µετανιώσαµε, δηµιουργήσαµε. 

Αφετηρία µας η γέννηση, «στάση» 
µας ο θάνατος. 

Ο θάνατος: αφετηρία και τέρμα• 
το σταυροδρόµι. Ανατολή και ∆ύση! 
Εκεί το Φως και πάλι. Ο προ αιώνων 
υπάρχων, ο Ά-χρονος. Εκείνος που 
νικά τον χρόνο, που τον υπερβαί-
νει, Εκείνος που χαρίζει την αιω-

νιότητα. Εκείνος που 
σαν µαγνήτης καλεί 
την ψυχή µας να 
κοινωνήσει επί γης 
την όντως χαρά των 
επουρανίων.

Και έτσι, υπό το 
πρίσµα αυτό,  ο χρό-
νος δεν είναι τίποτα 
άλλο παρά το διά-
στηµα που µάς χαρί-
ζεται για ν’ απλωθεί 
η ζωή μας• για να 
«τεθεί» και να «στα-
θεί» ή -πιο σωστά- να  «σύ-σταθεί» 
η ζωή µας, η ύπαρξή µας ολόκληρη. 
Γιατί άλλο χρόνος και άλλο ζωή.

Στάσου, λοιπόν, και αναλογίσου. 
Από τον χρόνο που σού δόθηκε, 
ποιον έκανες δικό σου; Για πόσον 
χρόνο υπήρξες; Πόσων χρονών εί-
σαι; Άν υπνωτίστηκες, εµπρός, ξύ-
πνα. Κι αν είσαι ξύπνιος, πρόσεχε 
µην ναρκωθείς. Γιατί αυτό που δίνει 

νόηµα στην ζωή δίνει νόηµα και στον 
θάνατο2. Στα χέρια µας και στην καρ-
διά µας βρίσκει κανείς «τα τέλη της 
ζωής ηµών». Μα, προσοχή! Τέλος 
σηµαίνει στόχος, όχι µόνο τέρµα. 
Γιατί η ζωή µας τελ-ειοῦται αλλά 
και τελ-ευτᾶ. Κοινή είναι η ρίζα, µα 
την κατάληξη την βάζεις εσύ… είτε 
πρόκειται για λέξεις, είτε  και για την 
ίδια την ζωή!

Πόσων χρονών είσαι; 

Η αγάπη  
ζει τη στιγµή, 
δεν χάνεται  
στο χθες 
ούτε προσβλέπει 
στο αύριο. 
Η αγάπη  
είναι τώρα ! 

LEO BUSCAGLIA

Άµα το θες αλλάζει ο χρό-
νος κάθε «τώρα». 
Άµα το θες γίνεται η κάθε 
µέρα της ζωής γενέθλια.
Τον χρόνο που έρχεται, τον 
χρόνο που είναι χάρισµά 
µου, θέλω να τον βαπτίσω.
Να τον βαπτίσω χριστιανό.
Τον χρόνο µου θέλω να τον 
παντρέψω. 
Να τον παντρέψω -από 
έρωτα- µε την Αγάπη.
Και τότε, ναι! Να µού εύχε-
σαι: Χρόνια Πολλά!

Επιµέλεια:

Σοφία Μπουγά
Φοιτ. Τµήµ. Φιλολογίας, Φιλοσοφικής 

Σχολής ΕΚΠΑ

1.  Αγ. Αυγουστίνου, Εξοµολογήσεις, XI, 14
2.  Antoin de Saint-Exupéry, 1900-1940, Γάλλος συγγραφέας
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Ι.Μ. Χονγκ Κονγκ (Ιεραπο-
στολικό Κλιµάκιο Ινδονησίας): 
Οργάνωσε ορθόδοξη κοινότητα 
στο χωριό Sumbul, το οποίο από 
ρωµαιοκαθολικό έγινε ορθόδοξο 
τον Ιούλιο του 2010.Παράλληλα 
οι εγγραφές σε σχολεία όλων των 
βαθµίδων εκπαίδευσης αλλά και 
στη Θεολογική Σχολή ανήλθαν 
περίπου σε 300, ενώ προσφέρθη-
κε από τις ιεραποστολικές οµάδες 
σηµαντική οικονοµική βοήθεια σε 
γηγενή φοιτήτρια Ιατρικής για την 
πληρωµή των διδάκτρων της. Μια 
ακόµα κοµβική δράση της εξωτε-
ρικής ιεραποστολής ήταν η έναρξη 
των εργασιών για την ανέγερση του 
κτηρίου Ακαδηµίας.

Ιεραποστολικό Κλιµάκιο Ινδίας: 
Αποπεράτωσε και έθεσε σε λειτουρ-
γία το σχολείο «Αγ. Ιγνάτιος» και 
τα ορφανοτροφεία αρρένων και 
θηλέων, αφού πρώτα εξασφάλισε 
για αυτά τον απαραίτητο εξοπλι-
σµό. Ακόµα προσέφερε ιατρική βο-
ήθεια στους ιθαγενείς µε εθελοντή  
οφθαλµίατρο και οδοντίατρο.

Ι.Μ. Κεντρώας Αφρικής: Οι 
ιεραποστολικές οµάδες µερίµνησαν 
για την ανέγερση Ακαδηµίας, φοι-
τητικής εστίας και σχολείων. Στο 
πανεπιστήµιο λειτουργεί πλέον Θε-
ολογική, Ιατρική και υπάρχει πρό-
γραµµα και για Γεωπονική Σχολή. 
Στην περιοχή αυτή ιδρύθηκαν εκ-
κλησίες και λειτούργησαν τα πρώ-
τα κατηχητικά σχολεία. Παράλληλα 
µε αυτά φρόντισαν για τη διάνοιξη 
πηγαδιών πόσιµου ύδατος. Ιδιαίτε-
ρα σηµαντική για τη βελτίωση του 
βιοτικού επιπέδου των κατοίκων 
ήταν αφενός η λειτουργία ιατρείου 
στη ζούγκλα, καθώς δεν αναγκά-
ζονται πλέον να περπατούν µέρες 
µε σκοπό την αναζήτηση ιατρικής 
περίθαλψης και αφετέρου η αγορά 
αγροτικού αυτοκινήτου για τη µε-
ταφορά προϊόντων. Αξίζει να σηµει-
ωθεί ότι η αποτελεσµατικότητα του 
ιεραποστολικού έργου είναι τόσο 
µεγάλη που σε µια πόλη µόνο γί-
νονται 2000 βαπτίσεις κάθε χρόνο, 
ενώ συνολικά ο κλήρος ανέρχεται 
σε 42 ιερείς και το ποίµνιο σε 
100000 πιστούς!

Ι.Μ. Κένυας: Ανάµεσα στα 
έργα των ιεραποστολικών οµάδων  
δεσπόζουν δύο µεγάλα εκπαιδευ-
τικά ιδρύµατα: η Ορθόδοξη Πα-
τριαρχική Εκκλησιαστική Σχολή 
«Μακάριος Γ’» και το Ορθόδοξο 
∆ιδασκαλικό Κολέγιο «Κλήµης ο 
Αλεξανδρεύς». Επίσης κτίστηκαν  
περισσότερα από 15 γυµνάσια, 30 
δηµοτικά και νηπιαγωγεία καθώς 
και Σχολή ραπτικής, Η/Υ και Σχολή 
Κοινωνικών Σπουδών. Μεγάλα κα-
τορθώµατα  αποτελούν 
η εξασφάλιση καθη-
µερινής σίτισης 1500 
παιδιών µε πρόγευµα 
και µεσηµεριανό και 
η λειτουργία ενός ορ-
φανοτροφείου µε την 
προοπτική ανέγερσης 
και ενός ακόµα. Επι-
πλέον οι ιεραποστολι-
κές οµάδες διάνοιξαν 
πηγάδια για παροχή 
πόσιµου νερού και 

συγχρόνως απέστειλαν ανθρωπι-
στική βοήθεια σε είδος (τρόφιµα, 
ρουχισµός, κλινοσκεπάσµατα). Στα 
έργα της εξωτερικής ιεραποστολής 
προστίθεται η ίδρυση ιατρικών κέ-
ντρων για παροχή δωρεάν (ή µέσω 
µικρού αντιτίµου) ιατρικής βοήθει-
ας, η παροχή υπηρεσιών από εθε-
λοντές γιατρούς και η διεξαγωγή 
ειδικών ενηµερωτικών σεµιναρίων 
για την επάρατο νόσο, το AIDS.

Η µετάφραση εντύπων µε τις 
ιερές ακολουθίες στα αγγλικά και 
σε άλλες τοπικές γλώσσες(π.χ. 
σουαχίλι) ως προσφορά των ιε-
ραποστολικών οµάδων αποτελεί 
αναµφισβήτητο δείγµα εδραίωσης 
της Ορθοδοξίας, ενώ η διεξαγωγή 
ποικίλων πολιτιστικών και αθλητι-
κών εκδηλώσεων επισφραγίζει την 
ανθρωπιστική τους ταυτότητα.1

Ι.Μ. Σιγκαπούρης (Κλιµά-
κιο Ινδονησίας): Αποπεράτωσε το 
σχολείο «Αγ. Σοφία», το οποίο απο-
τελείται από ∆ηµοτικό και Λύκειο 
αριθµώντας 400 µαθητές και προ-
χώρησε τα έργα αποπεράτωσης του 
σχολείου «Αγ. Ιωάννης ο Πρόδρο-
µος». Οι ιεραπόστολοι φρόντισαν 
ακόµα τη λειτουργία Ακαδηµίας 
Υπολογιστών, στην οποία φοιτούν 
πλέον 150 φοιτητές και µε τη βο-
ήθεια του Κυρίου αποπεράτωσαν 
το Νοσοκοµείο «Θεοτόκος» στο 
Medan. Στο ιεραποστολικό έργο 
έρχεται να προστεθεί το χτίσιµο 
τριών Χριστιανικών κοινοτήτων, 
µια στο χωριό Pargambiran αφιε-
ρωµένη στον Ευαγγελισµό της Θε-
οτόκου, άλλη στο χωριό Siparbue 

∆ΡΑΣΕΙΣ 
ΟΡΘΟ∆Ο
ΞΗΣ ΕΞΩ
ΤΕΡΙΚΗΣ
ΙΕΡΑΠΟ
ΣΤΟΛΗΣ

ΑΝΑ ΤΟΝ 
ΚΟΣΜΟ
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αφιερωµένη στην Ανάσταση του 
Χριστού και στο χωριό Hiligeo Nias 
αφιερωµένη στους Αγίους Αποστό-
λους Παύλο και Μάρθα, ενώ η µε-
τάφραση λειτουργικών βιβλίων στα 
Ινδονησιακά διευκόλυνε την τέλεση 
λειτουργιών.

Ι.Μ. Ουγκάντας: Οι δράσεις 
του ιεραποστολικού έργου αντικα-
τοπτρίζονται στα 250000-300000 
άτοµα που περιλαµβάνει ο Ορθό-
δοξος πληθυσµός, στους 67 κλη-
ρικούς, που λειτουργούν στους 47 
πλινθόκτιστους ναούς, στις 105 
ενορίες και κοινότητες και στους 
100 κατηχητές και κατηχήτριες. 
Το κατεξοχήν ανθρωπιστικό έργο 
των ιεραποστολών ολοκληρώνουν 
18 ιατρεία, 1 µικρό κεντρικό νοσο-
κοµείο, 9 ιατροί διαφόρων ειδικο-
τήτων, 19 οικοτροφεία, 99 σχολεία 
µε 650 δασκάλους και πάνω από 
20000 µαθητές-τριες . Σηµαντικό 
είναι το γεγονός ότι τα τελευταία 
χρόνια έχουν επενδυθεί στον το-
µέα της εκπαίδευσης 2.000.000.000 
σελλίνια Ουγκάντας (580.000€)

Ι.Μ. Ζάµπιας και Μαλάουι 
(Κλιµάκιο Μαλάουι): Η ιεραπο-
στολική οµάδα διένειµε ανθρω-
πιστική βοήθεια, τέλεσε οµαδικές  
βαπτίσεις και ανέλαβε εξορύξεις 
πηγαδιών για ανεύρεση πόσιµου 
ύδατος.3 Αξιοσηµείωτο είναι το 
γεγονός ότι στο δηµοτικό σχολείο 
εκτός από το κανονικό πρόγραµµα 
τα παιδιά ακολουθούν και ορθόδο-
ξο πρόγραµµα-κάτι που επισφρα-
γίζει τον αγώνα της εξωτερικής 
ιεραποστολής-, χαρακτηριστικά 
του οποίου είναι η λειτουργία δα-
νειστικής βιβλιοθήκης µε ορθόδοξα 

βιβλία στην αγγλική και την τοπική 
γλώσσα. Επίσης πρέπει να σηµει-
ωθεί ότι η  έναρξη των µαθηµά-
των γίνεται µε όλους τους µαθητές 
να απαγγέλουν το τρισάγιο και το 
σύµβολο της Πίστεως, ενώ  κάθε 
Παρασκευή τελείται οµιλία και µία 
φορά το µήνα αγιασµός και Θεία 
Λειτουργία.2

Ι.Μ. Γουινέας: Η ιεραποστο-
λική δραστηριότητα στην περιοχή 
έχει ως κέντρο τον ιερό ναό του Αγ. 
Μωυσέως του Αιθίοπος που έχει 
ιδρύσει δηµοτικό σχολείο, κατά-
λυµα φιλοξενίας των ακρωτηρια-
σµένων παιδιών από νάρκες και 
εργαστήριο κατασκευής τεχνητών 
µελών για θύµατα εµφύλιου πολέ-
µου. Ακόµα λειτουργεί ορθόδοξη 
παιδαγωγική ακαδηµία µε αίθου-
σες, βιβλιοθήκες, εργαστήριο Η/Υ. 
Πολύ σηµαντική ενέργεια των ιερα-
ποστολικών οµάδων είναι η αγορά 
του πρώτου λεωφορείου στη Γουι-
νέα και η διάνοιξη τριών πηγαδιών

Ι.Μ. Μαδαγασκάρης: Ένα 
από τα µεγάλης αξίας έργα των 
ιεραποστολικών οµάδων είναι η  
κατασκευή 3ης υδατοδεξαµενής 
σε αποµακρυσµένη από το κέντρο 
περιοχή. Εξίσου σηµαντική για 
τη διαβίωση των γηγενών είναι η 
προσφορά βοήθειας σε πληµµυρο-
παθείς µε τρόφιµα και ρούχα

Ι.Μ. Ειρηνουπόλεως: Η  θε-
µελίωση του Ι.Ν. Αγίας Μεγαλο-
µάρτυρος Ειρήνης, η  χειροτονία 
κληρικών και η χειροθεσία 13 ανα-
γνωστών και κατηχητών αποτελούν 
την επισφράγιση της ιεραποστολι-
κής δράσης στην περιοχή, η οποία 
έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία 

της (ηµιτελούς) παιδι-
κής κλινικής «Αγ. Πα-
ντελεήµονας».

Ι.Μ. Νιγηρίας: 
Ανάµεσα στα επιτεύγ-
µατα των ιεραποστολι-
κών οµάδων συγκατα-
λέγεται η ανέγερση του 
πρώτου ορθόδοξου να-

ού του  Άγιου Χαραλάµπους. Ενώ η 
βάπτιση 50 παιδιών και ενηλίκων 
και η χειροτονία µονίµου εφηµέ-
ριου επισφραγίζουν τη θεµελίωση 
της Ορθοδοξίας. Αξίζει ακόµα να 
αναφερθεί ότι τέθηκε ο θεµέλιος 
λίθος σε σχολειά.3

Όποιος αποδέχεται το παγκό-
σµιο όραµα και την αποστολική 
ευθύνη της Ορθοδόξου Εκκλησίας 
στο σύγχρονο κόσµο: «Πορευθέ-
ντες µαθητεύσατε πάντα τα Έθνη» 
(Ματθ. κη΄, 19) αποφασίζει να 
συµµετάσχει και αυτός σ’ αυτήν 
την αποστολή µε αισθήµατα αγά-
πης, θυσίας και ευθύνης ως πιστός 
Χριστιανός και «πορεύεται» προς 
τους αδελφούς που αγνοούν την 
Αλήθεια του Ευαγγελίου. Έτσι ικα-
νοποιείται η ψυχική του ανάγκη 
να κάνει και τους άλλους ανθρώ-
πους µετόχους στη θεία ζωή και 
αγάπη που ο ίδιος ζει. Έτσι στην 
πράξη αποδεικνύεται η πίστη του. 
Έτσι ζει τη χαρά της θυσίας και τις 
πολλαπλές ευλογίες του Θεού στη 
ζωή του και στην οικογένειά του. 

Παραποµπές
1 «Εξωτερική Ιεραποστολή», τριµηνι-

αίο περιοδικό, τεύχος 210, Ιούλιος-
Σεπτέµβριος 2010

2 «Εξωτερική Ιεραποστολή», τριµη-
νιαίο περιοδικό έτος, τεύχος 221, 
Ιούνιος 2013

3 «Εξωτερική Ιεραποστολή», τριµη-
νιαίο περιοδικό έτος, τεύχος 222, 
Σεπτέµβριος 2013

Επιµέλεια:

Θοδωρής Παπαµιχάλης
Σπουδαστής Σ.Σ.Α.Σ. Ιατρικής
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Η Νεολαία της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας 
της Λευκορωσίας

Η Ορθόδοξη Εκκλησία της 
Λευκορωσίας είναι εξαρχία1 της 
Ρώσικης Ορθόδοξης Εκκλησίας. 
Επικεφαλής της είναι ο Μητροπο-
λίτης Μινσκ και Σλουτσκ Φιλάρε-
τος, Πατριαρχικός Έξαρχος πάσης 
Λευκορωσίας. Το 80% περίπου του 
πληθυσµού της Λευκορωσίας είναι 
χριστιανοί, βαπτισµένοι στην ορθό-
δοξη εκκλησία, αλλά οι πιστοί που 
παίρνουν µέρος στα Μυστήρια της 
Εκκλησίας είναι κατά πολύ λιγότε-
ροι. Η Εκκλησία στην Λευκορωσία 
δεν έχει οικονοµική υποστήριξη από 
το κράτος και ζει µε τις δωρεές.

Σήµερα στη Λευκορωσία υπάρ-
χει  άνθηση της Ορθοδοξίας. Μετά 
τα µαύρα χρόνια της Σοβιετικής 
Ένωσης, όπου οι κληρικοί διώκο-
νταν µέχρι θανάτου, οι εκκλησίες 
έκλειναν, καταστρέφονταν κι ο κό-
σµος απαγορευόταν να έχει χριστια-
νικές σκέψεις, σήµερα στην πατρίδα 
µας έχουµε µια δεύτερη γέννηση 
της Ορθοδοξίας. 

Από την γενιά των γονιών µας, 

1   Εκκλησιαστική περιφέρεια, όπου 
εδρεύει αντιπρόσωπος  Πατριαρ-
χείου ή Μητροπόλεως

που βγήκε από ‘κείνα τα χρόνια, οι 
περισσότεροι δεν έχουν χριστια-
νικές αξίες, γιατί τότε οι βαπτίσεις 
γίνονταν κρυφά και οι πιστοί θεω-
ρούνταν τρελοί. Μόλις  στην δεκα-
ετία του ‘90 ο κόσµος µπόρεσε να 
µπει στην εκκλησία ελεύθερα, χωρίς 
να φοβάται ότι θα τον διώξουν από 
τη δουλειά ή το Πανεπιστήµιο. Η 
παράδοση της εκκλησιαστικής ζωής 
διακόπηκε εδώ και πολλά χρόνια, γι’ 
αυτό σήµερα ξεκινάµε απ’ την αρχή. 
Είναι δύσκολη διαδικασία, αλλά 
οι άνθρωποι κατανοούν όλο και 
περισσότερο την ύπαρξη του Θε-
ού και  σιγά σιγά εκκλησιάζονται.

Συγκεκριµένα ο κόσµος δέχεται 
την Ορθοδοξία, θεωρεί καλό το να 
πιστεύει στον Θεό και να επιδιώ-
κει να γίνει καλύτερος άνθρωπος. 
Εάν, όµως, πηγαίνεις στην εκκλησία 
κάθε Κυριακή και συµµετέχεις στα 
Μυστήρια σε θεωρούν φανατικό ή 
όταν περνάς µε το λεωφορείο από 
καµιά εκκλησία και θες να κάνεις 
τον σταυρό σου σε κοιτάζουν σαν να 
έκανες κάτι επαίσχυντο. Στο σηµείο 
αυτό, βέβαια, φταίµε εµείς οι Ορθό-
δοξοι που δεν έχουµε το θάρρος να 
οµολογούµε την πίστη µας σε όλα 
τα µέρη που βρισκόµαστε.  

Ο περισσότερος κόσµος πάει 
στην εκκλησία µόνο για να ανάψει 

κερί και στις µεγάλες γιορτές. Για πα-
ράδειγµα στα Θεοφάνεια έρχονται 
να πάρουν το αγιασµένο νερό, χωρίς 
να καταλαβαίνουν τι σηµαίνει αυτό. 
Το Πάσχα, επίσης, έρχεται πάρα πο-
λύς κόσµος, αλλά πάει µόνο για να 
αγιάσει το φαγητό, στην αυλή της 
εκκλησίας  συνήθως, και φεύγει χω-
ρίς τις περισσότερες φορές καν να 
µπει στην εκκλησία. Τα παιδιά βα-
πτίζονται συχνά. Τα µη βαπτισµένα 
παιδιά είναι εξαίρεση. Αλλά κι εδώ 
το ίδιο πράγµα. Οι γονείς βαπτίζουν 
το παιδί για να έχει την προστασία 
του Θεού, να έχει υγεία, να είναι 
καλό παιδάκι και να υπακούει τους 
γονείς του. Καλός ο σκοπός, αλλά 
πέρα απ’ το Μυστήριο, το παιδί δεν 
µαθαίνει για το Θεό ούτε από τους 
γονείς ούτε από τους νονούς.

 Έτσι είναι δυστυχώς οι περισ-
σότεροι ορθόδοξοι, αλλά έχουµε 
πολλές ορθόδοξες οικογένειες. Οι 
εκκλησίες είναι γεµάτες και χτί-
ζουµε καινούργιες προκειµένου 
να χωράει ο κόσµος στις µεγά-
λες πόλεις. Έχουµε γεµάτα και 
τα µοναστήρια. Στο Μινσκ π.χ. βρί-
σκεται η γυναικεία Μονή της Αγίας 
Ελισάβετ, η οποία έχει περίπου 80 
µοναχές και οι περισσότερες είναι 
νέες, ενώ αρκετά είναι τα αγόρια 
που θέλουν να γίνουν ιερείς. 

Η νεότητα δεν αδιαφορεί
Σήµερα είναι πολύ δύσκολο να 

είσαι νέος, διότι ο σηµερινός κό-
σµος σού προσφέρει πολλά και από 
αυτά τα πολλά πρέπει να διαλέξεις 
το χρήσιµο. Ο καθένας βρίσκεται 
µπροστά στην επιλογή µεταξύ του 
καλού ή του κακού, της αυταπάρ-
νησης (ανδραγαθίας) ή της κατα-

νάλωσης. Για τον πιστό εν τω 
Χριστώ, όµως, είναι πιο εύκολο 
να κάνει σωστή επιλογή, γιατί 
ο Θεός παίρνει το χέρι του τέ-
κνου Του και το πηγαίνει προς 
το Φως της παντοτινής ζωής. 
Ο νέος ορθόδοξος προσπαθεί να 
µιµείται τον ∆ηµιουργό του, να 
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φέρνει την αγάπη και τη χαρά σ’ 
αυτό τον κόσµο, να ζει κάθε µέρα 
ωφέλιµα για την ψυχή του και για 
τους άλλους. Έτσι, αρχίζει να ψά-
χνει για άλλους ανθρώπους που 
δεν αδιαφορούν. Μαζί είναι δύνα-
µη, µαζί µπορούν να κάνουν πιο 
πολλά καλά. 

Έτσι, στην Λευκορωσία οι πιο 
µεγάλες ενορίες έχουν τις αδελφό-
τητες, όπου µπαίνουν συνήθως οι 
νέοι αυτής της ενορίας. Προς το 
παρόν ο αριθµός τους είναι περί 
τις 200, µε τις πιο δραστήριες να 
είναι γύρω στις 40, αλλά υπάρχει 
µια ανοδική τάση, καθώς εµφανί-
ζονται πολλές καινούργιες αδελ-
φότητες. Οι αδελφότητες πάντα 
ανήκουν σε µια εκκλησία/ενορία. 
Για παράδειγµα, εγώ πηγαίνω στην 
εκκλησία των Οσίων Γερόντων της 
Ιεράς Μονής της Όπτινα που είναι 
κοντά στο σπίτι µου. Εκεί πηγαί-

νουν κι άλλοι 
νέοι κι όλοι 
µαζί είµαστε 
στην Αδελ-
φότητα του 
Σ ε ρ α φ ε ί µ 
Σαρόβ -κάθε 
αδελφότητα 
είναι αφιερω-
µένη σε έναν 
Άγιο ή Αγίους. 
Ο προϊστάµε-
νος διορίζει 
τον ιερέα, ο 
οποίος ασχο-

λείται µε την συντροφιά των νέων 
(σ’ εµάς αδελφότητα και συντροφιά 
είναι το ίδιο). Κάθε εβδοµάδα, όταν 
βρισκόµαστε όλοι µαζί (στην αδελ-
φότητά µας την Κυριακή) έρχεται 
κι ο ιερέας µας, ο πνευµατικός 
πατέρας της αδελφότητας, µε τον 
οποίο συζητάµε διάφορα πνευµα-
τικά θέµατα και δίνουµε απαντή-
σεις στα διάφορα ερωτήµατά µας. 
Κάθε συντροφιά αποτελείται πε-
ρίπου από 30 άτοµα. Στο Μπρεστ, 
µια πόλη στη νοτιοδυτικά της Λευ-
κορωσίας, υπάρχει η µεγαλύτερη 
αδελφότητα στη Λευκορωσία, που 

έχει 200 άτοµα. Η ηλικία των µε-
λών είναι σε γενικές γραµµές από 
16-33 ετών. Οι νέοι συνήθως πη-
γαίνουν στις συντροφιές όσο είναι 
ελεύθεροι. Μετά οι υποχρεώσεις 
του γάµου, δεν αφήνουν χρόνο. 
Εδώ οι ορθόδοξοι παντρεύονται 
πολύ νωρίς. Οι περισσότεροι φίλοι 
µου ηλικίας 20-26 είναι ήδη πα-
ντρεµένοι και έχουν παιδιά. 

Μερικές, ακόµη, βασικές πλη-
ροφορίες για τις αδελφότητες είναι 
οι εξής: 

Στο Μινσκ υπάρχει µια Κατη-
χητική Σχολή για µεγάλους, όπου 
πηγαίνουν και οι νέοι µας. Εκεί 
µαθαίνουν την Ιστορία της Εκ-
κλησίας, τη σλαβική γλώσσα, την 
γλώσσα της εκκλησίας, διαβάζουν 
το Θείον Ευαγγέλιο και τους Αγίους 
Πατέρες, κ.α.. Η σχολή είναι διετής 
και τελειώνοντας µπορεί κανείς να 
διδάσκει κατηχητικό τις Κυριακές.

Τις παραµονές των εορτών οι 
εκκλησίες έχουν πάρα πολλές προ-
ετοιµασίες και τότε οι νέοι καλού-
µαστε να βοηθήσουµε. Καθαρίζου-
µε τον Ναό, συγυρίζουµε την αυλή, 
βάζουµε διάφορα στολίδια. ‘Έτσι, 
ο κοινός κόπος µας ενώνει ακόµη 
περισσότερο. 

Στις µεγάλες εορτές, όπως τα 
Χριστούγεννα και την Ανάστα-
ση, επισκεπτόµαστε τα παιδιά µε 
ειδικές ανάγκες, που βρίσκονται 
µέσα στο σπίτι και δεν έχουν την 
δυνατότητα να βγουν έξω. Είναι 
πολύ σηµαντικό να µοιράζεσαι την 
χαρά σου µε τους ανθρώπους που 
δεν µπορούν να έρθουν στην εκκλη-
σία, ιδιαίτερα στα πανηγύρια.  

Οι εθελοντές µας, δηλαδή οι 
νέοι µας, αφιερώνουν πολύ χρόνο 
στα ορφανά παιδάκια. Τα επισκέ-
πτονται συχνά, κάνουν βόλτες µαζί 
τους, τους διαβάζουν, κάνουν µαζί 
τους τις ασκήσεις για το σχολείο, 
παίζουν κτλ. Προσπαθούν, ακόµη, 
να κατηχούν τους µικρούς τους φί-
λους. Επιπλέον, οργανώνονται προ-
σκυνηµατικές εκδροµές και θερινές 
κατασκηνώσεις, ενώ ετοιµάζονται 
και χριστιανικές παραστάσεις που 

λαµβάνουν χώρα τις λαµπρές µέ-
ρες µετά τα Χριστούγεννα και την 
Ανάσταση. Μερικοί έχουν βαπτίσει 
ορφανά παιδάκια και τώρα είναι 
νονοί και νονές τους. ∆ιατηρούν 
σχέσεις µαζί τους, ακόµη και όταν 
αυτά  µεγαλώσουν και βγουν από 
το ορφανοτροφείο.

Μια άλλη δραστηριότητα είναι η 
εύρεση οικονοµικών πόρων για να 
πραγµατοποιηθούν τα έργα ελεηµο-
σύνης. Όπως 
προείπα, στην 
Λευκορωσία η 
εκκλησία δεν 
έχει οικονο-
µική υποστή-
ριξη από το 
κράτος, πρέπει 
να ψάχνει κα-
νείς για χορη-
γούς. Γι’ αυτό 
οι εθελοντές 
µας παίρνουν 
µέρος σε ορθόδοξες εκθέσεις, όπου 
δείχνουν προβολές για τα ορφανο-
τροφεία και πουλάνε διάφορα χει-
ροποίητα πράγµατα.

 
Βασικά η πνευµατική τροφο-

δοσία και ενίσχυση των µελών 
είναι ο κύριος σκοπός της ύπαρ-
ξης κάθε συντροφιάς, αλλά κάθε 
συντροφιά έχει και τις δικές τις 
δραστηριότητες. Για παράδειγµα 
µια αδελφότητα µπορεί να µην 
ασχολείται πολύ µε την κοινωνική 
δράση, αλλά να οργανώνει περισσό-
τερες συζητήσεις, συναντήσεις µε 
ιερείς, λιτανείες κτλ. Άλλη συντροφιά 
µπορεί να ασχολείται περισσότερα 
µε τα ορφανά παιδιά. Ο κύκλος δρα-
στηριοτήτων των συντροφιών µας 
είναι πολύ µεγάλος. Υπάρχει περί-
πτωση να πηγαίνεις στην εκκλησία 
που είναι κοντά σου και να ανήκεις 
στην άλλη αδελφότητα, γιατί οι δρα-
στηριότητές της σε ενδιαφέρουν πιο 
πολύ.

Εκτός αυτών, υπάρχει η Ένωση 
Νέων της Ορθόδοξης Εκκλησίας της 
Λευκορωσίας, η οποία ενώνει όλες 
τις αδελφότητες της Λευκορωσίας. 

Στην Λευκο-
ρωσία οι πιο 
µεγάλες ενο-
ρίες έχουν 
τις αδελφό-
τητες, όπου 
µπαίνουν 
συνήθως οι 
νέοι αυτής 
της ενορίας
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Αυτή η Ένωση 
οργανώνει διά-
φορες δραστη-
ριότητες, όπως 
συνέδρια, συ-
γκεντρώσεις, 
συναντήσεις 
για θρησκευ-
τικά ερωτήµα-
τα,  οργανώνει 
προσκυνηµα-
τικές εκδροµές 

και λιτανείες. Προϊστάµενός της 
είναι ο επίσκοπος του Γκρόντνο 
και του Βολκοβίσκ, κ. Αρτέµιος, 
αλλά η κινητήρια δύναµη για όλα 
αυτά είναι οι ίδιοι οι νέοι. Για µια 
πιο ολοκληρωµένη εικόνα αναφέρω 
µια εκδήλωση που έγινε στις 28-30 
Οκτωβρίου 2011:

Υπό την ευλογία του Μητροπο-
λίτη Μινσκ και Σλουτσκ Φιλάρετου, 
Πατριαρχικού Έξαρχου πάσης Λευ-
κορωσίας έγινε το εκπαιδευτικό φό-
ρουµ “Quo vadis”(= “Πού πας;”)  σε 
ένα ωραίο µέρος- τουριστικό θέρετρο 
-της Λευκορωσίας κοντά στη λίµνη 
Νάροτς, το οποίο συγκέντρωσε 200 
νέους ορθόδοξους από την Λευκο-
ρωσία, την Ουκρανία και την Ρωσία. 

“Quo vadis” - το ερώτηµα που 
µας κάνει να σκεφτούµε αν ζούµε 
µε σωστό τρόπο, αν γνωρίζουµε την 
κατεύθυνσή µας, αν είναι σωστές 
οι αξίες της ζωής µας. Το κύριο θέ-
µα του φόρουµ ήταν: “Ο νέος του 
21ου αιώνα, πως βλέπουµε τον εαυ-
τό µας”. Προσκεκληµένοι οµιλητές 
ήταν ιερείς, µοναχοί, ψυχολόγοι 
κ.α. από τη Λευκορωσία και την 

Ουκρανία. Για τους συµµετέχοντες 
προσφέρθηκαν πολλά ερωτήµατα 
και ο καθένας µπορούσε να διαλέξει 
εκείνο που τον ενδιέφερε.

Τα βασικότερα θέµατα που συ-
ζητήθηκαν στο φόρουµ ήταν:
1. Το Μυστήριο “Ευχαριστία”.
2. Πως να προσεύχεται ο σηµερι-

νός άνθρωπος.
3. Ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες της 

σηµερινής εποχής και ποια θέση 
έχει ο σηµερινός νέος σ’ αυτήν.

4. Η φιλοσοφία της κατανάλωσης.
5. Οι προκλήσεις της σηµερινής 

κοινότητας.
6. Το καλό και το κακό από την 

άποψη της Ορθοδοξίας και της 
κοσµικής κοινότητας.

7. Η µόδα: αισθητισµός εις άτοπο.
8. Η Ορθοδοξία και το σπορ.

Οι συζητήσεις γίνονταν µέχρι το 
βράδυ και ύστερα υπήρχε ελεύθερος 
χρόνος για βόλτες µέσα στο δάσος, 
τραγούδια µε κιθάρες. Το φόρουµ δι-
ήρκεσε από Παρασκευή µέχρι Κυρια-
κή και τελείωσε µε Θεία Λειτουργία, 
όπου οι περισσότεροι από µας κοι-
νωνήσαµε το Σώµα και το Αίµα του 
Χριστού για να γίνουµε  ένα σώµα..

Παρόµοιες εκδηλώσεις γίνονται 
περίπου τέσσερις µε πέντε φορές το 
χρόνο. Κάθε εκδήλωση έχει το κύριο 
θέµα και καλούνται οµιλητές να το 
αναπτύξουν. Πάντα έρχεται πολύς 
κόσµος από όλα τα µέρη της Λευ-
κορωσίας και εκεί µπορείς να βρεις 
καινούργιους φίλους.

Ένα άλλο ση-
µαντικό γεγονός, 
που δεν υστερεί 
σε κλίµακα από 
το φόρουµ, είναι 
ο Μεγάλος Χρι-
στουγεννιάτι-
κος Χορός (Ball) 
που έλαβε χώρα 
φέτος στις 2 Φε-
βρουαρίουστο 
Μινσκ για έκτη 
φορά.  Οι διοργα-
νωτές είναι νέοι, 
εθελοντές από 

διάφορες ενορίες του Μινσκ. Η εκ-
δήλωση αυτή δεν έχει θεατές, όλοι 
όσοι έρχονται συµµετέχουν. Κάθε 
χρόνο παίρνουν µέρος περίπου 250 
νέοι από πολλές περιοχές. Οι πρόβες 
ξεκινούν τρεις µήνες πριν, από εθε-
λοντές που έχουν πτυχίο της Σχο-
λής Μπαλέτου και µαθαίνουν στους 
νέους να χορεύουν ξεκινώντας απ’ 
το µηδέν. Χορεύουν κλασσικούς χο-
ρούς, όπως το βαλς, ιστορικούς και 
παραδοσιακούς. 
Μαθαίνουν τους 
κανόνες συµπε-
ριφοράς για τα 
αγόρια και τα κο-
ρίτσια. Οι χοροί, 
βέβαια, δεν είναι 
ο αυτοσκοπός. 
Οι συναντήσεις/
πρόβες έχουν 
πιο βασική ση-
µασία: είναι τρόπος επικοινω-
νίας µεταξύ των ανθρώπων, είναι 
µια επιλογή ανάµεσα στις τόσες ση-
µερινές µορφές διασκέδασης, είναι 
ένας δρόµος για να γνωρίσουν οι νέ-
οι την εκκλησία, π.χ. πολύ συχνά έρ-
χονται νέοι απλώς για να χορέψουν 
και δε θέλουν να έχουν καµία σχέση 
µε την θρησκεία, αλλά στις πρόβες 
γνωρίζονται µε τα ορθόδοξα παιδιά 
κι αρχίζουν να ενδιαφέρονται για 
τις αξίες της ζωής των ορθόδοξων. 

Γενικότερα οι ορθόδοξοι νέοι 
στη Λευκορωσία σήµερα είναι 
πολύ ζωντανοί, δραστήριοι και 
ενωµένοι. Η Ορθοδοξία δεν είναι 
ένα µέρος της ζωής µας, αλλά 
είναι ΤΡΟΠΟΣ της ζωής µας! 

Ευχόµαστε στους αδελφούς µας 
από την Ελλάδα, την ευλογία του Θε-
ού για να πηγαίνουν τα έργα σας 
καλά και να έχετε πάντα σύµπνοια 
κι αγάπη µεταξύ σας!

Επιµέλεια:

Katerina Polonejchi k
(Κατερίνα Πολονέϊτσικ)

Καθηγήτρια Νέων Ελληνικών
Οργανώτρια του ετήσιου 

Winter Ball 
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Θέµατα Πνευµατικής  
  Ζωής

ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΙΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ (B’)
1. Ὁ πνευµατικὸς νόµος τῶν 

θείων ἐντολῶν
Στὴν πατερικὴ γραµµατεία ὑπάρχει 

ὁ λεγόµενος πνευµατικὸς νόµος, ὁ νό-
µος δηλαδὴ ποὺ ἔχει θεσπίσει ὁ Θεὸς 
δηµιουργῶντας τὸν ἄνθρωπο καὶ βάσει 
τοῦ ὁποίου πρέπει αὐτὸς νὰ ζεῖ τὴν ζωή 
του (Βλ. Μάρκου Ἀσκητοῦ, Περὶ νόµου 
πνευµατικοῦ, Φιλοκαλία Α’, 96-108) . 
Ὅπως ὑπάρχει ὁ φυσικὸς νόµος, τὸν 
ὁποῖο ἐὰν παραβεῖ ὁ ἄνθρωπος, ὑφί-
σταται συνέπειες (καὶ ὄχι τιµωρίες κατὰ 
τὴν Ὀρθόδοξη ἄποψη), ἔτσι ὑπάρχει 
καὶ ὁ πνευµατικὸς νόµος. Ἡ παραβίαση 
τῶν θείων ἐντολῶν ἔχει θλιβερὲς ἐπι-
πτώσεις στὸν ἁµαρτάνοντα, οἱ ὁποῖες 
µπορεῖ νὰ λειτουργήσουν ὡς παιδα-
γωγίες καὶ ἀφορµὲς γιὰ τὴν ριζικὴ 
καὶ γνησία µετάνοιά του. Ὅπως ἕνας 
ἄνθρωπος ἐὰν ἀψηφήσει τὸν (φυσι-
κό) νόµο τῆς βαρύτητος καὶ πέσει ἀπὸ 
ἕνα ὑψηλὸ µέρος θὰ ὑποστεῖ τραυµα-
τισµό, κατάγµατα, ἢ ἀκόµη καὶ θανά-
σιµο πλῆγµα, κατὰ παρόµοιο τρόπο ὁ 
ἄνθρωπος ποὺ παραβιάζει τὶς ἐντολὲς 
τοῦ Χριστοῦ (τὸν θεῖο καὶ πνευµατικὸ 
νόµο τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων) ὑφί-
σταται ἀρνητικὲς συνέπειες: χάνει τὴν 
εἰρήνη τῆς ψυχῆς του, ἀποµακρύνεται 
(τροπικά) ἀπὸ τὸν Θεό, χαλάει τὶς σχέ-
σεις ἀγάπης καὶ ἐµπιστοσύνης µὲ τοὺς 
συνανθρώπους του, κάνει κακὸ στὸν 
ἑαυτό του καὶ στὸ περιβάλλον του. Ὁ 
πνευµατικὸς νόµος λειτουργεῖ ἀκόµη 
καὶ στὴν περίπτωση κατὰ τὴν ὁποία ὁ 
ἄνθρωπος ἔχει φιµώσει τὴν φωνὴ τῆς 
συνειδήσεώς του καὶ δὲν ἀκούει πλέον 
τοὺς ἐλέγχους της. Εἶναι δυστυχισµένος 
καὶ ταλαίπωρος, ἔστω καὶ ἐὰν δὲν τὸ 
ὁµολογεῖ πουθενά.

2. Πλήρωµα νόµου ἡ ἀγάπη
Ἡ πρώτη καὶ µεγάλη ἐντολὴ κατὰ 

τὸν Κύριό µας εἶναι ἡ ἀγάπη στὴν 
διπλῆ της διάσταση: «ἀγαπήσεις Κύρι-
ον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου 
καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ 
διανοίᾳ σου …. ἀγαπήσεις τὸν πλησίον 
σου ὡς σεαυτόν. ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν 

ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόµος [τοῦ Μωυσέως] 
καὶ οἱ προφῆται κρέµανται» (Ματθ 22: 
37-40). Καὶ κατὰ τὸν ἀπόστολο Παῦλο 
«πλήρωµα νόµου ἡ ἀγάπη» (Ῥωµ. 13: 
10). Ἡ ἀγάπη ἀποτελεῖ τὴν ἐκπλήρωση 
ὅλων τῶν θείων ἐντολῶν, ὁλοκλήρου 
τοῦ νόµου τοῦ Θεοῦ. «Ὁ γὰρ ἀγαπῶν 
τὸν ἕτερον νόµον πεπλήρωκε· τὸ γὰρ οὐ 
µοιχεύσεις, οὐ φονεύσεις, οὐ κλέψεις, 
οὐκ ἐπιθυµήσεις, καὶ εἴ τις ἑτέρα ἐντο-
λή, ἐν τούτῳ τῷ λόγῳ ἀνακεφαλαιοῦται, 
ἐν τῷ ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς 
σεαυτόν» (Ῥωµ. 13: 8-9. Πρβλ. Γαλ. 5: 
14). Οἱ µεγάλες ἁµαρτίες, ὀνοµάζονται 
καὶ θανάσιµες, ἐπειδὴ ἐπιφέρουν (ἐὰν 
δὲν ἰαθοῦν διὰ τῆς Μετανοίας καὶ Ἐξο-
µολογήσεως) τὸν θάνατο τῆς ψυχῆς 
τοῦ ἀνθρώπου (τὴν ἀποµάκρυνσή του 
ἀπὸ τὸν Θεό). Τέτοιες εἶναι ἡ ἔκπτωση 
ἀπὸ τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν Θεό (ἀπιστία, 
εἰδωλολατρία, αἵρεση) καὶ τὴν ἀγάπη 
πρὸς τὸν συνάνθρωπο (φόνος, µοιχεία, 
κλοπή, ψεῦδος, κ.λπ.).

3. Προϋποθέσεις τηρήσεως τῶν 
ἐντολῶν

Ἡ τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Χρι-
στοῦ πρέπει νὰ συντελεῖται ἐξ ἀγάπης 
πρὸς Αὐτόν. Τὸ κίνητρο τοῦ φόβου µό-
νον ὡς προκαταρκτικὸ στάδιο (πρὶν τὴν 
ἀγάπη) µπορεῖ νὰ γίνει ἀνεκτό, διότι «ἡ 
τελεία ἀγάπη ἔξω βάλλει τὸν φόβον» 
(Α’ Ἰω 4: 18). Ὁ Κύριος µᾶς ἔχει διδά-
ξει: «ἐὰν ἀγαπᾶτε µε, τὰς ἐντολὰς τὰς 
ἐµὰς τηρήσατε» (Ἰω. 14: 15). Τηροῦµε 
τὶς ἐντολὲς ἐπειδὴ ἀγαπᾶµε τὸν Χριστό.

Κατὰ δεύτερο ἡ τήρηση τῶν θείων 
ἐντολῶν γίνεται ὅταν ὁ ἄνθρωπος ὑπα-
κούει τὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό. Ἐµπι-
στεύεται ὁ ἄνθρωπος τὸν Θεάνθρωπο 
ὅτι γνωρίζει καλύτερα τὶς ἀνάγκες καὶ 
τὴν φύση τῆς ὑπάρξεώς του καὶ ὅτι οἱ 
ἐντολὲς ἐδόθησαν ἀκριβῶς γιὰ νὰ ὁδη-
γηθεῖ ὁ ἄνθρωπος στὴν τελειότητα καὶ 
στὴν ὁµοίωσή του µὲ τὸν Θεάνθρωπο.

Ὁ ἄνθρωπος τηρῶν τὶς ἐντολὲς 
τοῦ Θεοῦ, πρέπει νὰ διακατέχεται 
ἀπαραιτήτως ἀπὸ ταπεινὸ φρόνηµα. 
Νὰ θεωρεῖ ὅτι ἡ ἐφαρµογὴ τοῦ θείου 

θελήµατος δὲν γίνεται µόνον ἀπὸ τὶς 
ἀνθρώπινες προσπάθειες, ἀλλὰ συ-
νεργεῖ σὲ αὐτὴν καὶ ἡ θεία Χάρις, ἡ 
ὁποία συµπληρώνει καὶ ὁλοκληρώνει 
τὶς ἀνθρώπινες προσπάθειες. Γι’ αὐτὸ 
καὶ ὁ Κύριος µᾶς συµβουλεύει ὅτι «ὅταν 
ποιήσητε πάντα τὰ διαταχθέντα ὑµῖν, 
λέγετε ὅτι δοῦλοι ἀχρεῖοί ἐσµεν, ὃ ὠφεί-
λοµεν ποιῆσαι πεποιήκαµεν» (Λουκ. 
17: 10).

Ὁ χριστιανὸς γνωρίζει ὅτι ἡ τήρη-
ση τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ ἀπαιτεῖ 
ἰσόβιο ἀγῶνα καὶ ἄσκηση, γι’ αὐτὸ συ-
νεχῶς παλεύει καὶ προφυλάσσει τὸν 
ἑαυτό του ἀπὸ τὴν ἐπιθέσεις τοῦ πονη-
ροῦ καὶ τὴν πολυκέφαλη ἁµαρτία, ποὺ 
βλαστάνει ἕνεκα ἀπροσεξίας καὶ ἀµελεί-
ας. Ὅσο ἀγωνίζεται, τόσο διαπιστώνει 
στὰ πράγµατα ὅτι ὁ ζυγὸς τῶν θείων 
ἐντολῶν εἶναι ἐλαφρύς (Ματθ 11: 30)· 
εἶναι φτιαγµένος κατὰ τὴν φύση καὶ τὶς 
δυνατότητες τῶν ἀνθρώπων καὶ γίνεται 
ἐλαφρύτερος µέσα ἀπὸ τὴν οὐράνια 
εἰρήνη καὶ θεία εὐλογία ποὺ δέχεται 
ὁ τηρῶν τὶς ἐντολὲς τοῦ Χριστοῦ. «∆ιὰ 
τοῦτο ἠγάπησα τὰς ἐντολάς Σου ὑπὲρ 
χρυσίον καὶ τοπάζιον» ἀναφωνεῖ ὁ 
ψαλµωδός (Ψαλµ. 118: 127).

4. Μέθοδος καὶ ὄχι σκοπὸς
Οἱ ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας 

διδάσκουν ὅτι ἡ τήρηση τῶν ἐντολῶν 
τοῦ Χριστοῦ εἶναι, ὅπως συνολικὰ ὅλες 
οἱ µορφὲς ἀσκήσεως, µέθοδος καὶ ὁδὸς 
πρὸς τὴν τελείωση τοῦ ἀνθρώπου καὶ 
τὴν ἐπιτυχία του νὰ ὁµοιωθεῖ µὲ τὸν 
Θεό, καὶ ὄχι αὐτοσκοπός. «Καὶ γὰρ αἱ 
νηστεῖαι καὶ ἀγρυπνίαι καὶ ἡ µελέτη 
τῶν Γραφῶν καὶ ἡ γύµνωσις τοῦ πλού-
του καὶ ἡ ἀποταγὴ ὅλου τοῦ κόσµου, 
οὐκ ἔστι τελειότης, καθὰ εἴρηται, ἀλλὰ 
τελειότητος ἐργαλεῖα. Ἐπειδὴ οὐκ ἐν 
τούτοις εὑρίσκεται ἡ τελειότης, ἀλλὰ 
διὰ τούτων προσγίνεται» (Κασσιανοῦ 
Ῥωµαίου, Πρὸς Λεόντιον ἡγούµενον, 
Φιλοκαλία Α’, 83).

Επιµέλεια

Ἰ.Κ.Ἀγγελόπουλος
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Συµβαίνουν...
ΠΡΩΗΝ ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΤΗΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥ HARVARD ΟΜΟΛΟΓΕΙ ΤΗ 

ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ
Ο Dr. Eben Alexandrer, Νευροχειρουργός του Πανεπιστηµίου Χάρβαρντ, και ένας από τους 

σηµαντικότερους πρώην σκεπτικιστές για τη ζωή µετά τον θάνατο, επανήλθε ύστερα από κώµα 
7 ηµερών και µίλησε για την εµπειρία του. Σε µια πολύκροτη εκποµπή του ABC channel που έσπα-
σε σε θεαµατικότητα κάθε ρεκόρ, ο καθηγητής Νευροχειρουργικής του Πανεπιστηµίου Χάρ- βαρντ 
Εµπεν Αλεξάντερ περιέγραψε το «ταξίδι» του. Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, στη Βοστόνη, µε τους πλέον έγκριτους 
Νευροχειρουργούς και Νευροψυχιάτρους παγκοσµίως, οι νοσοκόµες εξέταζαν το σώµα του Alexander που είχε υποστεί 
βαριά βακτηριακή µηνιγγίτιδα, επανειληµµένως, ανοίγοντας τα βλέφαρα και φωτίζοντας τα µάτια του, αναφέροντας κάθε 
µέρα, σύµφωνα µε το επίσηµο ιστορικό, ότι “nobody was there”. Ο καθηγητής νευροχειρουργικής του πιο έγκυρου στο κόσµο 
Κέντρου Γνώσης της Ιατρικής, του Χάρβαρντ, που λόγω ειδικότητας είναι ο καθ’ ύλην αρµόδιος να γνωρίζει τις λειτουργίες, 
τα όρια και τους µηχανισµούς κάθε νευρώνα του ανθρώπινου εγκεφάλου, έχει ήδη αποδείξει µε το παράδειγµα του, σε επι-
στηµονικούς όρους ότι η εµπειρία και η ανάµνηση, µε τις εικόνες ζωντανές αφότου ξύπνησε από το κώµα, είναι απολύτως 
αδύνατον να συνέβησαν σε ανθρώπινο εγκέφαλο µε τόσο µολυσµατική βακτηριακή µηνιγγίτιδα η οποία είχε εξαφανίσει, 
από τον δικό του εγκέφαλο, κάθε επίπεδο γλυκόζης. Ο Νευροχειρουργός δήλωσε στην εκποµπή ότι κατά τη διάρκεια του 
κώµατος είχε µια επιθανάτια εµπειρία του Θεού και του Παραδείσου, τόσο έντονη που τον έκανε όταν επανήλθε πλήρως 
να µπορεί να την περιγράψει και να αλλάξει, όπως οµολόγησε, ολόκληρη την κοσµοθεωρία του για το Θεό και τη ζωή που 
Εκείνος χαρίζει µετά το βιολογικό θάνατο. «Γνωρίζω ότι πολλοί θα το αποδώσουν σε παραίσθηση, αλλά εγώ επιστηµονικά 
αποδεικνύω ότι δεν ήταν ούτε όνειρο ούτε παραίσθηση, ούτε µυθοπλασίες… Τα επίπεδα της γλυκόζης που µε µια βακτηριακή 
µηνιγγίτιδα πέφτουν από 100 στο 80 - 60, και µε µια επιθετική µηνιγγιτίδα φτάνουν στο 20, σε µένα είχαν φτάσει στο 1. 
Κανένας ασθενής δε θα θυµόταν τίποτα σε αυτά τα επίπεδα, ούτε ο εγκέφαλος θα ήταν ικανός να τα παράξει». Ο Alexander 
ήδη εξέδωσε βιβλίο µε τίτλο «Απόδειξη Παραδείσου» («Proof of Heaven») προτρέποντας τη σύγχρονη Επιστήµη να αλλάξει 
αντίληψη για την αντίληψή µας, τον Θεό και τον Παράδεισο («rich ultra-real world»).

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΟΥ ASSOSIATED PRESS ΣΤΗ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΗΣ 
Στο αφιέρωµα αυτό έγινε αναφορά στην ιστορία της Σχολής και επισηµάνθηκε ότι, αν και είναι 
κλειστή για περισσότερο από τέσσερις δεκαετίες, αποτελεί ένα από τα εξέχοντα µνηµεία της Ορθό-
δοξης Εκκλησίας και διατηρείται σε άριστη κατάσταση, µε την ελπίδα ότι µπορεί κάποια µέρα να 
εκπαιδεύσει ξανά τους µελλοντικούς πατριάρχες και κληρικούς· «Η Θεολογική Σχολή της Χάλκης, 
βρίσκεται χτισµένη στην κορυφή ενός λόφου στο νησί Heybeli (Πριγκηπονήσια) στα ανοικτά των 
ακτών της Κωνσταντινούπολης και πριν κλείσει από τις τουρκικές αρχές το 1971, µε ένα τουρκικό 
νόµο που απαιτούσε την ιδιωτική τριτοβάθµια εκπαίδευση να ελέγχεται από το κράτος, ήταν η 

κύρια Θεολογική Σχολή του Οικουµενικού Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης. Παρά την πίε-
ση από τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, το νοµικό πλαίσιο που αφορά στην Χάλκη, παραµένει 

στάσιµο», σηµειώνει το πρακτορείο ειδήσεων. Στο αφιέρωµα έγινε αναφορά και στις παλαιότερες δη-
λώσεις του Τούρκου Πρωθυπουργού:«Ο Ερντογάν είπε ότι η επαναλειτουργία της Χάλκης εξαρτάται από 

τα αµοιβαία µέτρα που θα πάρει η  γειτονική Ελλάδα όσον αφορά στα δικαιώµατα των µουσουλµάνων στη 
χώρα: «∆εν γίνεται να επαναλειτουργούµε ορθόδοξες σχολές στην Κωνσταντινούπολη, όταν στην Αθήνα δεν υπάρχει 
ούτε ένα τζαµί. Από το 2002 ακούω µόνο υποσχέσεις από τις ελληνικές κυβερνήσεις, οπότε όταν οι υποσχέσεις γίνουν 
πράξεις, τότε µπορεί και η Χάλκη να λειτουργήσει ξανά».
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ΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ, ἡ θρησκεία τῆς χαρᾶς, 
εἴπαµε. Ἀλλὰ καὶ ἡ θρησκεία τῆς ἐλπίδας. Ὄχι 

τοῦ φόβου, ὄχι τῆς ἀπειλῆς, ὄχι τῆς ἀγωνίας. Τῆς 
ἐλπίδας ποὺ προσφέρει ἡ πίστη στὸν ἀναστάντα 
Κύριο. Ἡ Ἀνάσταση εἶναι ἡ πηγὴ τῆς χριστιανικῆς 
ἐλπίδας. Τῆς ἐλπίδας ποὺ στηρίζει, ποὺ ἐνθαρρύνει, 
ποὺ ἀνορθώνει, ποὺ δὲν ἀφήνει τὸν ἄνθρωπο νὰ 
λυγίσει, νὰ συντριβεῖ ἀπὸ τὰ χτυπήµατα τῆς ζωῆς, 
κάτω ἀπὸ τὸ βάρος τῆς δοκιµασίας, τοῦ πόνου, τῆς 
κοινωνικῆς ἀκαταστασίας.

Καὶ ἡ ἐλπίδα αὐτὴ δὲν κυµατίζει στὸ κενό. Στη-
ρίζεται στὸν οὐρανό. Γι᾽ αὐτὸ καὶ εἶναι ἀδιάψευστη. 
Ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ποὺ συνέτριψε τὶς χάλκινες πύ-
λες τοῦ Ἅδη, ποὺ καταπάτησε τὸν θάνατο µὲ τὴν 
λαµπροφόρο Ἀνάστασή Του, εἶναι ἡ ἐλπίδα τοῦ 
κόσµου, χθὲς καὶ σήµερα καὶ στοὺς αἰῶνες. Ἀπὸ 
τὴν Ἀνάστασή Του προκύπτει ὁ τελικὸς θρίαµβος. 
Μᾶς τὸν ἔχει ὑποσχεθεῖ ὁ Θεὸς στὴν Ἀποκάλυ-
ψη: «Θὰ ἐξαφανίσει ὁ Θεὸς ἀπὸ τὰ µάτια τῶν 
ἀνθρώπων κάθε δάκρυ καὶ ὁ θάνατος δὲν θὰ 
ὑπάρχει πιά, οὔτε πένθος οὔτε κραυγὴ θρήνου 
οὔτε πόνος θὰ ὑπάρχει πιά. ∆ιότι οἱ προηγού-
µενες θλίψεις καὶ κακοπάθειες πέρασαν πιὰ 
γιὰ πάντα. Καὶ εἶπε ὁ Θεός... Ἰδοὺ καινὰ ποιῶ 
πάντα» (Ἀποκ. κα´ 4-5).

Ἡ Ἀποκάλυψη, ἑποµένως, ὅπως καὶ ὅλη ἡ Καινὴ 
∆ιαθήκη, εἶναι φῶς µέσα στὴ νύχτα τοῦ κόσµου 
καὶ ὄχι συλλογὴ καταστροφῶν. Εἶναι πράξη ἐλπί-
δας γιὰ τοὺς µαχόµενους Χριστιανούς, ποὺ βρί-
σκουν στὸν λόγο τοῦ Θεοῦ τὴ δύναµη νὰ ἐλπίζουν. 
«Εἶδον ἐν µέσῳ τοῦ θρόνου... ἀρνίον ἐστηκὸς 
ὡς ἐσφαγµένον...» (Ἀποκ. ε´ 6). Σφαγµένο ἀλλὰ 
ὄρθιο. Ὁ Χριστὸς θανατούµενος καὶ ζωοποιούµενος. 
Θρόνος Του τὸ ξύλο τῆς ἀτιµίας. Τὰ τραύµατά Του 
ὅµως πηγὴ θεραπείας. Τὸν Γολγοθᾶ τὸν διαδέχεται 
πάντοτε ἡ Ἀνάσταση.

Καὶ δὲν εἶναι µόνο ὁ Χριστὸς ἐσφαγµένο Ἀρνίο, 
ἀλλὰ ὄρθιο. Εἶναι καὶ οἱ πιστοὶ Χριστιανοὶ σφα-
γµένοι ἀλλὰ ὄρθιοι. «Ὡς ἀποθνήσκοντες καὶ ἰδοὺ 
ζῶµεν» διεκήρυττε ὁ ἀπόστολος Παῦλος. «Ὅποιου 
τοῦ µέλλει ἀνάσταση, τὸ Γολγοθᾶ περνάει». Σὲ ἐποχὲς 
δύσκολες, ποὺ καλπάζει ὁ θρίαµβος τοῦ κακοῦ, ποὺ 
προβάλλει προκλητικὴ ἡ κυριαρχία τῆς ἀνοµίας, 
ἡ ἀνατροπὴ τῆς ἠθικῆς τάξεως, ὁ στραγγαλισµὸς 

τοῦ δικαίου καὶ ὁ παραµερισµὸς τῶν δικαίων καὶ 
γίνονται δυσδιάκριτα τὰ νήµατα καὶ ἡ πορεία τῆς 
Ἱστορίας, ὁ λόγος ὁ τοῦ Σταυροῦ καὶ τῆς Ἀναστά-
σεως, ἔχει ἕνα ἐλπιδοφόρο µήνυµα νὰ µᾶς φέρει.

Καὶ τὸ µήνυµα αὐτὸ µᾶς γεµίζει ἐλπίδα, γιατὶ 
µᾶς τονίζει, πὼς δὲν εἴµαστε ἕρµαια τῆς τυφλῆς 
τύχης. Ἡ ζωή µας καὶ ἡ πορεία µας δὲν εἶναι χωρὶς 
νόηµα καὶ δίχως σκοπό. Τὸ δραµατικὸ στοιχεῖο τῆς 
Ἱστορίας δὲν εἶναι χωρὶς λύση καὶ χωρὶς ἔκβαση. 
Ἡ πάλη ἀνάµεσα στὶς δυνάµεις τοῦ φωτὸς καὶ τοῦ 
σκότους δὲν εἶναι ἀέναη. Ἔχει ἀρχὴ καὶ τέλος. Καὶ 
ὅσο κι ἂν ἡ πάλη αὐτή, ἀνάµεσα στὴ βασιλεία τοῦ 
Θεοῦ καὶ στὶς ἀντίθετες δυνάµεις, φαίνεται τραγικὴ 
καὶ ἀµφίρροπη, θὰ ἔλθει στιγµὴ ποὺ ὁ θρίαµβος 
τοῦ δικαίου, τῆς ἀλήθειας, τῆς ἀρετῆς, θὰ λάµψει.

Αὐτὴ ἡ θεολογία τῆς Ἱστορίας, ἡ θεολογία τῆς 
ἐλπίδας ἔχει τὴ θεµελίωσή της στὴν Ἀνάσταση. 
Χωρὶς τὴν Ἀνά-
σταση δὲν ὑπάρχει 
τίποτα. Μάταια ἡ 
πίστη, παραπλα-
νητικὴ ἡ ἐλπίδα, 
κενὸ τὸ κήρυγµα, 
ὁ ἄνθρωπος θλι-
βερὸς δεσµώτης 
τῆς ἁµαρτίας καὶ 
τοῦ θανάτου. «Εἰ ἀνάστασις νεκρῶν οὐκ ἔστιν, 
οὐδὲ Χριστὸς ἐγήγερται· εἰ δὲ Χριστὸς οὐκ ἐγή-
γερται, κενὸν ἄρα τὸ κήρυγµα ἡµῶν, κενὴ δὲ 
καὶ ἡ πίστις ὑµῶν...» (Α´ Κορινθ. ιε´ 13-14).

Ὅσοι ἔχουµε στηρίξει στὸν ἀναστάντα Κύριο τὴν 
ἐλπίδα, δὲν πρόκειται ποτὲ νὰ διαψευστοῦµε. Τὴν 
ἐλπίδα αὐτὴ τὴν ἔχουµε «ὡς ἄγκυρα τῆς ψυχῆς 
ἀσφαλῆ τε καὶ βεβαίαν καὶ εἰσερχοµένην εἰς 
τὸ ἐσώτερον τοῦ καταπετάσµατος» (Ἑβρ. στ´ 
69). Ἡ ἐλπίδα ἄγκυρα τῆς ψυχῆς µας, στερεωµένη, 
εἴπαµε, ὄχι σὲ ἀσταθὲς ἔδαφος, ἀλλὰ στὸν οὐρανό, 
στὸν Χριστό. Ἡ πηγὴ τῆς χαρᾶς µας. ∆ιότι τοῦ λοι-
ποῦ «κλυδωνιζοµένην τὴν ψυχὴν καὶ τοῖς πνεύµασι τῶν 
πειρασµῶν τινασσοµένην ἴστησι καὶ ἑδραιοῖ καὶ οὐκ 
ἀφίησι πλανᾶσθαι» (Ζιγαβηνός). Καὶ ὅταν ἡ ψυχὴ 
ταράζεται καὶ κλονίζεται ἀπὸ τοὺς ἀνέµους τῶν 
πειρασµῶν, ἡ ἐλπίδα τὴν στερεώνει καὶ τὴν στα-
θεροποιεῖ καὶ δὲν τὴν ἀφήνει νὰ χαθεῖ.
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ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ, ἡ θρησκεία τῆς χαρᾶς, 

∆ΙΑΒΑΣΤΕ ONLINE ΤΗ �ΖΩΗ !
Το ιστορικότερο εκκλησιαστικό περιοδικό, η «ΖΩΗ» που πρωτοξεκίνησε από τον ιδρυτή της 
οµώνυµης Αδελφότητας Θεολόγων, µακαριστό Αρχιµ. Ευσέβιο Ματθόπουλο και κυκλοφο-
ρείται ανελλιπώς πάνω από έναν αιώνα µπορούν πλέον και οι νεώτεροι να το διαβάζουν 
ηλεκτρονικά, µέσω της ιστοσελίδας της Χριστιανικής Ενώσεως Επιστηµόνων, www.xee.gr. 
Στην ιστοσελίδα της Χ.Ε.Ε. που είναι υπό αναµόρφωση µπορεί κανείς να διαβάσει επίσης και τις 
«Ακτίνες», καθώς και τον «Κόσµο της Ελληνίδος». Μια πολύ ωραία πρωτοβουλία, ώστε και οι νέοι 
στην ηλικία να έχουν τη δυνατότητα να µελετήσουν το Ευαγγέλιο κάθε Κυριακής µε κατανοητό 
σχολιασµό και επίκαιρα πνευµατικά θέµατα. Τέλος, µε χαρά ενηµερωθήκαµε και για την ιστοσελίδα 
της Χριστιανικής Στέγης Καλαµάτας την οποία και σας προτρέπουµε να επισκεφθείτε www.xristegi.gr 
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ΚΕΡΙΝΟ ΟΜΟΙΩΜΑ ΤΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ
Άλλη µια πρόκληση και ταυτόχρονα µια προσπάθεια παραχάραξης της Ιστορίας επιχειρούν τα 

Σκόπια. Όπως δηµοσιεύθηκε στα ΜΜΕ της γείτονος, κέρινο οµοίωµα του Μεγάλου Αλεξάνδρου  
θα είναι ανάµεσα σε εκείνα που θα φιλοξενηθούν στο νέο αρχαιολογικό µουσείο των Σκοπίων µαζί 
µε άλλα δεκατέσσερα κέρινα οµοιώµατα, µεταξύ των οποίων εκείνα του Φιλίππου Β΄, της Ολυµπιά-
δας, του Αριστοτέλη, του Φλάβιου και του Τσάρου Σαµουήλ θα τοποθετηθούν στο νέο αρχαιολογικό 
µουσείο των Σκοπίων, το οποίο θα εγκαινιασθεί εντός των επόµενων µηνών. Η διευθύντρια του νέου 
αρχαιολογικού µουσείου των Σκοπίων, Βεσέλα Τσεστόεβα δήλωσε ότι τα οµοιώµατα του καθενός θα 
αποτελέσουν ξεχωριστή έκθεση εντός του αρχαιολογικού µουσείου και θα τοποθετηθούν χρονολογικά 
στην εποχή κατά την οποία έζησαν, ενώ στην είσοδο θα εκτεθεί αντίγραφο της µαρµάρινης σαρκοφάγου 
της Σιδώνας (γνωστή ως Σαρκοφάγος του Μεγάλου Αλεξάνδρου), η οποία φυλάσσεται στο αρχαιολογικό 
µουσείο Κωνσταντινούπολης.
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ΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ, ἡ θρησκεία τῆς χαρᾶς, 
εἴπαµε. Ἀλλὰ καὶ ἡ θρησκεία τῆς ἐλπίδας. Ὄχι 

τοῦ φόβου, ὄχι τῆς ἀπειλῆς, ὄχι τῆς ἀγωνίας. Τῆς 
ἐλπίδας ποὺ προσφέρει ἡ πίστη στὸν ἀναστάντα 
Κύριο. Ἡ Ἀνάσταση εἶναι ἡ πηγὴ τῆς χριστιανικῆς 
ἐλπίδας. Τῆς ἐλπίδας ποὺ στηρίζει, ποὺ ἐνθαρρύνει, 
ποὺ ἀνορθώνει, ποὺ δὲν ἀφήνει τὸν ἄνθρωπο νὰ 
λυγίσει, νὰ συντριβεῖ ἀπὸ τὰ χτυπήµατα τῆς ζωῆς, 
κάτω ἀπὸ τὸ βάρος τῆς δοκιµασίας, τοῦ πόνου, τῆς 
κοινωνικῆς ἀκαταστασίας.

Καὶ ἡ ἐλπίδα αὐτὴ δὲν κυµατίζει στὸ κενό. Στη-
ρίζεται στὸν οὐρανό. Γι᾽ αὐτὸ καὶ εἶναι ἀδιάψευστη. 
Ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ποὺ συνέτριψε τὶς χάλκινες πύ-
λες τοῦ Ἅδη, ποὺ καταπάτησε τὸν θάνατο µὲ τὴν 
λαµπροφόρο Ἀνάστασή Του, εἶναι ἡ ἐλπίδα τοῦ 
κόσµου, χθὲς καὶ σήµερα καὶ στοὺς αἰῶνες. Ἀπὸ 
τὴν Ἀνάστασή Του προκύπτει ὁ τελικὸς θρίαµβος. 
Μᾶς τὸν ἔχει ὑποσχεθεῖ ὁ Θεὸς στὴν Ἀποκάλυ-
ψη: «Θὰ ἐξαφανίσει ὁ Θεὸς ἀπὸ τὰ µάτια τῶν 
ἀνθρώπων κάθε δάκρυ καὶ ὁ θάνατος δὲν θὰ 
ὑπάρχει πιά, οὔτε πένθος οὔτε κραυγὴ θρήνου 
οὔτε πόνος θὰ ὑπάρχει πιά. ∆ιότι οἱ προηγού-
µενες θλίψεις καὶ κακοπάθειες πέρασαν πιὰ 
γιὰ πάντα. Καὶ εἶπε ὁ Θεός... Ἰδοὺ καινὰ ποιῶ 
πάντα» (Ἀποκ. κα´ 4-5).

Ἡ Ἀποκάλυψη, ἑποµένως, ὅπως καὶ ὅλη ἡ Καινὴ 
∆ιαθήκη, εἶναι φῶς µέσα στὴ νύχτα τοῦ κόσµου 
καὶ ὄχι συλλογὴ καταστροφῶν. Εἶναι πράξη ἐλπί-
δας γιὰ τοὺς µαχόµενους Χριστιανούς, ποὺ βρί-
σκουν στὸν λόγο τοῦ Θεοῦ τὴ δύναµη νὰ ἐλπίζουν. 
«Εἶδον ἐν µέσῳ τοῦ θρόνου... ἀρνίον ἐστηκὸς 
ὡς ἐσφαγµένον...» (Ἀποκ. ε´ 6). Σφαγµένο ἀλλὰ 
ὄρθιο. Ὁ Χριστὸς θανατούµενος καὶ ζωοποιούµενος. 
Θρόνος Του τὸ ξύλο τῆς ἀτιµίας. Τὰ τραύµατά Του 
ὅµως πηγὴ θεραπείας. Τὸν Γολγοθᾶ τὸν διαδέχεται 
πάντοτε ἡ Ἀνάσταση.

Καὶ δὲν εἶναι µόνο ὁ Χριστὸς ἐσφαγµένο Ἀρνίο, 
ἀλλὰ ὄρθιο. Εἶναι καὶ οἱ πιστοὶ Χριστιανοὶ σφα-
γµένοι ἀλλὰ ὄρθιοι. «Ὡς ἀποθνήσκοντες καὶ ἰδοὺ 
ζῶµεν» διεκήρυττε ὁ ἀπόστολος Παῦλος. «Ὅποιου 
τοῦ µέλλει ἀνάσταση, τὸ Γολγοθᾶ περνάει». Σὲ ἐποχὲς 
δύσκολες, ποὺ καλπάζει ὁ θρίαµβος τοῦ κακοῦ, ποὺ 
προβάλλει προκλητικὴ ἡ κυριαρχία τῆς ἀνοµίας, 
ἡ ἀνατροπὴ τῆς ἠθικῆς τάξεως, ὁ στραγγαλισµὸς 

τοῦ δικαίου καὶ ὁ παραµερισµὸς τῶν δικαίων καὶ 
γίνονται δυσδιάκριτα τὰ νήµατα καὶ ἡ πορεία τῆς 
Ἱστορίας, ὁ λόγος ὁ τοῦ Σταυροῦ καὶ τῆς Ἀναστά-
σεως, ἔχει ἕνα ἐλπιδοφόρο µήνυµα νὰ µᾶς φέρει.

Καὶ τὸ µήνυµα αὐτὸ µᾶς γεµίζει ἐλπίδα, γιατὶ 
µᾶς τονίζει, πὼς δὲν εἴµαστε ἕρµαια τῆς τυφλῆς 
τύχης. Ἡ ζωή µας καὶ ἡ πορεία µας δὲν εἶναι χωρὶς 
νόηµα καὶ δίχως σκοπό. Τὸ δραµατικὸ στοιχεῖο τῆς 
Ἱστορίας δὲν εἶναι χωρὶς λύση καὶ χωρὶς ἔκβαση. 
Ἡ πάλη ἀνάµεσα στὶς δυνάµεις τοῦ φωτὸς καὶ τοῦ 
σκότους δὲν εἶναι ἀέναη. Ἔχει ἀρχὴ καὶ τέλος. Καὶ 
ὅσο κι ἂν ἡ πάλη αὐτή, ἀνάµεσα στὴ βασιλεία τοῦ 
Θεοῦ καὶ στὶς ἀντίθετες δυνάµεις, φαίνεται τραγικὴ 
καὶ ἀµφίρροπη, θὰ ἔλθει στιγµὴ ποὺ ὁ θρίαµβος 
τοῦ δικαίου, τῆς ἀλήθειας, τῆς ἀρετῆς, θὰ λάµψει.

Αὐτὴ ἡ θεολογία τῆς Ἱστορίας, ἡ θεολογία τῆς 
ἐλπίδας ἔχει τὴ θεµελίωσή της στὴν Ἀνάσταση. 
Χωρὶς τὴν Ἀνά-
σταση δὲν ὑπάρχει 
τίποτα. Μάταια ἡ 
πίστη, παραπλα-
νητικὴ ἡ ἐλπίδα, 
κενὸ τὸ κήρυγµα, 
ὁ ἄνθρωπος θλι-
βερὸς δεσµώτης 
τῆς ἁµαρτίας καὶ 
τοῦ θανάτου. «Εἰ ἀνάστασις νεκρῶν οὐκ ἔστιν, 
οὐδὲ Χριστὸς ἐγήγερται· εἰ δὲ Χριστὸς οὐκ ἐγή-
γερται, κενὸν ἄρα τὸ κήρυγµα ἡµῶν, κενὴ δὲ 
καὶ ἡ πίστις ὑµῶν...» (Α´ Κορινθ. ιε´ 13-14).

Ὅσοι ἔχουµε στηρίξει στὸν ἀναστάντα Κύριο τὴν 
ἐλπίδα, δὲν πρόκειται ποτὲ νὰ διαψευστοῦµε. Τὴν 
ἐλπίδα αὐτὴ τὴν ἔχουµε «ὡς ἄγκυρα τῆς ψυχῆς 
ἀσφαλῆ τε καὶ βεβαίαν καὶ εἰσερχοµένην εἰς 
τὸ ἐσώτερον τοῦ καταπετάσµατος» (Ἑβρ. στ´ 
69). Ἡ ἐλπίδα ἄγκυρα τῆς ψυχῆς µας, στερεωµένη, 
εἴπαµε, ὄχι σὲ ἀσταθὲς ἔδαφος, ἀλλὰ στὸν οὐρανό, 
στὸν Χριστό. Ἡ πηγὴ τῆς χαρᾶς µας. ∆ιότι τοῦ λοι-
ποῦ «κλυδωνιζοµένην τὴν ψυχὴν καὶ τοῖς πνεύµασι τῶν 
πειρασµῶν τινασσοµένην ἴστησι καὶ ἑδραιοῖ καὶ οὐκ 
ἀφίησι πλανᾶσθαι» (Ζιγαβηνός). Καὶ ὅταν ἡ ψυχὴ 
ταράζεται καὶ κλονίζεται ἀπὸ τοὺς ἀνέµους τῶν 
πειρασµῶν, ἡ ἐλπίδα τὴν στερεώνει καὶ τὴν στα-
θεροποιεῖ καὶ δὲν τὴν ἀφήνει νὰ χαθεῖ.
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ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓ. ΚΟΣΜΑ ΤΟΝ ΑΙΤΩΛΟ
Στην έκδοση επετειακού γραµµατοσήµου προέβησαν τα Ελληνικά Ταχυδροµεία µε θέµα τον 
Άγιο Κοσµά τον Αιτωλό, εξ αφορµής της συµπληρώσεως 300 ετών από τη γέννησή του. Η 
εκδήλωση την οποία διοργάνωσαν η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας, ο ∆ήµος 
Θέρµου και τα ΕΛ.ΤΑ για την παρουσίαση του γραµµατοσήµου πραγµατοποιήθηκε στο Πο-
λιτιστικό Κέντρο του ∆ηµαρχείου Θέρµου. Όπως σηµείωσε ο Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης 
Αιτωλίας και Ακαρνανίας, κ. Κοσµάς: «Να ευχηθούµε ο Άγιος Κοσµάς να στερεωθεί και 
να εδραιωθεί στις καρδιές όλων των Ελλήνων, όχι συναισθηµατικά, αλλά ως Πατέρας της 

Εκκλησίας, γιατί υπήρξε ένας σύγχρονος Πατέρας της Εκκλησίας, που κήρυξε και µετέδωσε 
το Ευαγγέλιο, το οποίο αποτελεί το Φως του Χριστού σε όλο τον κόσµο. Ο Άγιος Κοσµάς προ-

σφέρει Φως Χριστού στην κοινωνία και στην οικογένεια, την οποία η πολιτεία σήµερα κοντεύει 
να τη διαλύσει. Προσφέρει Φως Χριστού στη νεότητα, διδάσκοντας το Χριστό στα σχολεία που 

ίδρυσε». Από τη µεριά του, ο Πρόεδρος των ΕΛ.ΤΑ., κ. Κωνσταντίνος Μελαχροινός, εξήγησε την απόφαση 
έκδοσης του γραµµατοσήµου λέγοντας: «Αποφασίσαµε να αποτυπώσουµε τη µορφή του Αγίου Κοσµά γιατί υπήρξε πολύ 
σύγχρονος σε σχέση µε την εποχή του και γιατί στα σχολεία τα οποία ίδρυσε διδάσκονταν η ελληνική γλώσσα. Ο Άγιος 
Κοσµάς υπήρξε πατριώτης, υπήρξε και επαναστάτης, διότι δεν υπέκυψε σε εγχώριες και ξένες πιέσεις και έφθασε τον 
αγώνα του µέχρι τη θυσία».

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ
Μειωµένα κόµιστρα για τις πιο µικρές διαδροµές, µέσω της ευέλικτης τιµολόγησης, που θα χρε-
ώνει τον επιβάτη των αστικών συγκοινωνιών σύµφωνα µε τη διανυόµενη απόσταση θα φέρει 
το ηλεκτρονικό εισιτήριο, το οποίο αναµένεται να εφαρµοστεί το 2016, παρά το γεγονός ότι ο 
αρχικός σχεδιασµός ήθελε τη σταδιακή εγκατάσταση του συστήµατος στα τέλη του 2014. Σύµ-
φωνα µε την «Καθηµερινή», το χάρτινο εισιτήριο θα καταργηθεί και θα αντικατασταθεί από δύο 
τύπους ηλεκτρονικών καρτών, οι οποίες θα ακυρώνονται στους σταθµούς του Μετρό και του 

Ηλεκτρικού και στα οχήµατα των λεωφορείων, τρόλεϊ και τραµ. Το «πολλαπλό» κόµιστρο (χωρίς 
µικροεπεξεργαστή) θα είναι µια ηλεκτρονική κάρτα, χωρίς επαφή, µνήµης στην οποία θα αποθη-

κεύεται χρηµατική αξία, χρόνος ή αριθµός µετακινήσεων. Το δεύτερο κόµιστρο θα είναι η «κάρτα» (µε 
µικροεπεξεργαστή) που θα αποτελεί ουσιαστικά τον αντικαταστάτη των µαζικών προϊόντων (µηνιαίες, 

ετήσιες κάρτες, προϊόντα απεριορίστων διαδροµών κ.λπ.). Η επικύρωση θα γίνεται από απόσταση (γι’ αυτό και η αναφορά 
στις κάρτες χωρίς επαφή) και θα είναι υποχρεωτική σε κάθε επιβίβαση. Στα µέσα σταθερής τροχιάς, η επικύρωση του εισιτη-
ρίου θα είναι υποχρεωτική και κατά την αποβίβαση, καθώς έτσι θα ανοίγουν οι µπάρες επιτρέποντας την έξοδο του επιβάτη.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΘΗΣΑΥΡΩΝ
Με αφορµή τον εορτασµό 100 χρόνων από το θάνατο του τσάρου Σαµουήλ Β’, τον οποίο οι Βούλγαροι θεωρούν «Πατριάρχη» 
τους και ύστερα από πολυετείς διαπραγµατεύσεις φαίνεται ότι τελικά οι κυβερνήσεις της Ελλάδας και της Βουλγαρίας βρίσκο-
νται κοντά σε συµφωνία για µια ιστορική ανταλλαγή. Οι βούλγαροι ζητούν τα οστά του τσάρου Σαµουήλ Β` µε αντάλλαγµα 
προς τη χώρα µας περίπου 400 χειρογράφων που είχαν κλαπεί στον πρώτο παγκόσµιο πόλεµο από µοναστήρι των Σερρών. 
Τα οστά του βασιλιά Σαµουήλ ανακαλύφθηκαν στην Πρέσπα το 1969 µετά από ανασκαφές που διενήργησε ο καθηγητής του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστήµιου Θεσσαλονίκης, Νικόλαος Μουτσόπουλος. Ο Σαµουήλ µετά την οριστική του ήττα από τον Βασί-
λειο το Βουλγαροκτόνο, στη µάχη του Κλειδιού το 1014, κατέφυγε στην Πρέσπα, όπου ο ίδιος είχε θάψει το λείψανο του Αγίου 
Αχιλλείου το οποίο είχε αρπάξει από τη Λάρισα. Εκεί πέθανε από καρδιακή προσβολή στις 6 Οκτωβρίου του ίδιου έτους.
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∆ραστηριότητες∆ραστηριότητες

21 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

9 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

12 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

κολουθία των Ωρών των Χριστουγέννων στο πα-
ρεκκλήσι του Απ.Παύλου στο Καρύτση 14

Θεολογικό Σεµινάριο µε γενικό θέµα  
“Εσχατολογία της Εκκλησίας” και ει-
σήγηση µε θέµα «Το τέλος του κόσµου 
και ο αντίχριστος», µε εισηγητή τον κ. 
Ιωάννη Αγγελόπουλο, θεολόγο.

Συνάντηση των Αρθρογράφων του 
περιοδικού της Χ.Φ.Ε. «Παρεµβολή» 

Εξόρµηση Φοιτητριών στις γυναι-
κείες φυλακές του Κορυδαλλού

Χριστουγεννιάτικη Εξόρµηση Αγάπης φοιτη-
τριών στο Παίδων Αγ. Σοφία.

«Με το βλέµµα στη Θράκη», εκδήλωση µνήµης, που οργανώθηκε για την ακριτική 
µας Θράκη, το Σάββατο 14 ∆εκεµβρίου και ώρα 19.00 στην αίθουσα του Αποστόλου 
Παύλου, οδ. Καρύτση 14(πίσω από την παλιά Βουλή), µε σκοπό να γνωρίσουµε την 
πολυκύµαντη ιστορία της και να συνειδητοποιήσουµε το χρέος µας σαν Έλληνες.

23 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
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Προετοιµασία για την Χριστουγεννιάτικη 
εξόρµηση των φοιτητών στη Θράκη

Εξόρµηση φοιτητών στη Θράκη

Εξορµήσεις ηµερολογίου 2014 στον Άγιο Βασίλειο Μετσόβου, στην Αγία 
Σοφία Ψυχικού και στο παρεκκλήσι του Απ. Παύλου (Καρύτση 14)

Θεολογικό Σεµινάριο µε γενικό θέµα  “Εσχα-
τολογία της Εκκλησίας” και εισήγηση µε θέµα 
«Η ανάσταση των νεκρών» µε εισηγητή τον 
κ.Ιωάννη Αγγελόπουλο, θεολόγο.

Συνάντηση της δηµοσιογραφικής συντροφιάς των 
«Ραδιοκαταγραφών»

Την Πέµπτη 30 Ιανουαρίου, εορτή των Τριών Ιεραρχών,  συµµετείχαµε στη Θεία Λει-
τουργία στον οµώνυµο ιερό ναό της Πολυτεχνειούπολης

23 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 27 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Πραγµατοποιήθηκε Θεία Λειτουργία στο παρεκκλήσι του Αποστόλου Παύ-
λου, Καρύτση 14. Στη συνέχεια ακολούθησε πρωινό και κοπή της βασιλόπι-
τας της Χ.Φ.Ε. στο εντευκτήριό του 4ου ορόφου.

12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
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Πατέρων
Η φωνή των

Πες µου, ποιος είναι θερισµός και γιατί 
ονόµασε έτσι αυτή τη διδασκαλία; Αν βέ-
βαια ο θερισµός είναι κάτι που περατώνε-
ται. Όταν λοιπόν το σπέρµα αφού έπεσε 
στις λαγόνες της γης νοτιστεί, ύστερα αφού 
διαβραχεί και φουσκώσει, γαντζωθεί στο 
τριγύρω χώµα, κι αφού αναπλωθεί σε 
πολλές ίνες, στείλει τις ρίζες προς το βάθος, 
πρώτα προβάλλει στην επιφάνεια, ύστερα, 
σιγά-σιγά ενώ τρέφεται και µε ήλιο και µε 
βροχή και µε αγέρα, στην αρχή µεν κάποιο 
χλοερό βότανο και προβάλλει φύλλα απα-
λά, ύστερα βγάζει κάποιο άγουρο στάχυ, 
και αφού έλθει η καλαµιά κι ανθέρικες, 
θ’ αποδώσει όλο τον καρπό. Τότε 
λοιπόν ο καλλιεργητής αφού 
ακονίσει δρεπάνι, διαλέ-
γει θεριστές και αφού 
µαζέψει τον καρπό τον 
αποθηκεύει στο σπίτι. 
Λοιπόν, ο θερισµός 
είναι το τέλος κάθε κό-
που και της γεωργίας. 
Πώς λοιπόν, πες µου, 
µιλεί για θερισµό ενώ τα 
πράγµατα βρίσκονται ακό-
µη στις αρχές τους;

[…] Πώς λοιπόν ενώ την 
οικουµένη κάτεχαν τόσα πολ-
λά κακά και ουδέποτε είχαν 
ριχτεί τα σπέρµατα (γιατί πα-
ντού αγκάθια και τρίβολοι και 
κακά βότανα), ουδέποτε είχε 
η γη καθαριστεί, ούτε αλέτρι, 
είχε δουλέψει, ούτε αυλάκι ανοιχτεί, µιλά 
για θερισµό και λέγει: Ο θερισµός πολύς; 
Και για ποιο λόγο έτσι µιλεί το Ευαγγέλιο; 
Για ποιον; Επειδή τα πράγµατα είχαν έτσι, 
επρόκειτο δε να τους στέλνει στα πέρατα 
της οικουµένης, ήταν δε φυσικό αυτοί να 
θορυβηθούν και να ταράζονται και ν’ ανα-
ρωτιούνται και να λένε: και πώς θα µπο-
ρούσε να γίνει δυνατό ενώ είµαστε έντεκα 

(γιατί ο ένας είχε φαγωθεί από τα θεριά), 
απλοϊκοί, αγράµµατοι, φτωχοί, άσηµοι, γυ-
µνοί, µ’ ένα χιτώνα, χωρίς ποδήµατα, ούτε 
ζώνη, ούτε ραβδί, ούτε δεκάρα κρατώντας, 
να περιοδεύσουµε ολάκερη την οικουµένη 
που σε τέτοια κατάσταση βρίσκεται, και να  
(τους) αποσπάσουµε µεν από την παλιά 
συνήθεια, να τους κάνουµε δε κατόχους 
των δογµάτων της νέας (θρησκείας) και 
να τους κηρύξουµε κάποια παράξενη γι’ 
αυτούς διδασκαλία; […] Ποιος δε, δεν θα 
µας κοµµατιάσει; Ποιος δε, δεν θα µας 
γκρεµίσει (σε βάραθρα); Πώς θα µπο-
ρέσουµε πάνω απ’ όλα να ανοίξουµε το 
στόµα, να σταθούµε να συνοµιλήσουµε, να 
παρουσιαστούµε σε τόσες µυριάδες; Πώς 
να καταλύσουµε το θυµό των τυράννων, 
τις επαναστάσεις του πλήθους, τις παγί-
δες των φιλοσόφων, τη δύναµη της παλιάς 
συνήθειας, τις επιβουλές δαιµόνων, ψυχές 
που κατέχονται από νωρίτερα από µύριες 
αρρώστιες; Πώς λοιπόν εµείς οι έντεκα να 

διορθώσουµε όλους αυτούς που 
βρίσκονται στην οικου-

µένη, οι απλοϊκοί 
τους σοφούς, οι 

γυµνοί τους οπλισµένους, οι αρχόµενοι 
τους άρχοντες, αυτοί που έχουν µια γλώσ-
σα να συνοµιλούν µε µύριες λαλιές, και µ’ 
έθνη βάρβαρα κι αλλόγλωσσα; Ποιος θα 
µας ανεχθεί εµάς που ούτε τις φωνές µας 
θα µπορούσαν να ακούσουν προσεκτικά;

Για να µην ταράζονται αναλογιζόµενοι 

Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόµου

Πώς να καταλύσουµε το θυµό των 
τυράννων, τις επαναστάσεις του 
πλήθους, τις παγίδες των φιλοσόφων, 
τη δύναµη της παλιάς συνήθειας, 
τις επιβουλές δαιµόνων, ψυχές που 
κατέχονται από νωρίτερα από µύριες 
αρρώστιες; Πώς λοιπόν εµείς οι έντε-
κα να διορθώσουµε όλους αυτούς 
που βρίσκονται στην οικουµένη, οι 
απλοϊκοί τους σοφούς, οι γυµνοί τους 
οπλισµένους

«Ὁ µὲν θερισµὸς 
πολύς…»

τέτοια, ονόµασε 
το Ευαγγέλιο θε-
ρισµό λέγοντας 
κατά κάποιο 
τρόπο: όλα είναι 
προετοιµασµέ-
να, όλα παρα-
σκευασµένα• 
σας αποστέλνω 
γι’ άµεση συλ-
λογή των καρ-
πών• κατά την 
ίδια µέρα θα µπορέσετε και να σπείρετε 
και να θερίσετε. Όπως λοιπόν ο καλλιεργη-
τής βγαίνοντας για τη συγκοµιδή χαίρεται 
και φαιδρύνεται και πανηγυρίζει, χωρίς 
ν’ αναλογίζεται τους κόπους ούτε κάποια 
δυσκολία, αλλά σα να κατευθύνεται γοργά 
σ’ έτοιµη πρόσοδο και να τρέχει για τους 
χρονιάτικους καρπούς, κι από πουθενά κα-
νένα εµπόδιο, καµµιά µελλοντική αβεβαι-
ότητα, αναβροχιές, χαλάζια και καύµατα, 
και το πονηρό στρατόπεδο των ακρίδων. 
Έτσι λοιπόν και σεις, κι ακόµη περισσότερο, 
είναι ανάγκη να βγείτε στην οικουµένη µε 
πολλήν ευχαρίστηση. Γιατί το έργο είναι 

θερισµός, θερισµός που έχει 
πολλήν ευκολία, θερισµός 
που σας δίνει προετοιµα-
σµένα τα γεννήµατα. Πρέ-
πει να µιλάτε µονάχα, όχι να 
κουράζεστε σωµατικά. ∆α-
νείστε µου, λέγει, τη γλώσσα 
και θα δείτε τον καρπό ώρι-
µο να µπαίνει στα βασιλικά 
κελλάρια. Για τούτο λοιπόν 
στέλνοντάς τους, µετά από 
αυτά (τα λόγια) έλεγε: ἰδοὺ 
ἐγὼ µεθ’ ὑµῶν εἰµι πάσας 
τὰς ἡµέρας ἕως τῆς συντε-
λείας τοῦ αἰῶνος. Γιατί είναι 
Αυτός που τα δύσκολα µε-
ταστρέφει σε εύκολα. 

Πατρολογία Migne, τ. 63, 
Οµιλία στο «Ο µεν θερισµός πολύς…»
Μετάφραση Κώστα Τσιρόπουλου,
 εκδ. «ο Λόγος», Αθήναι 1972

Επιµέλεια:

Μανώλης Αναγνώστου
Φοιτ. Ιατρικής Σχολής Αθηνών
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ με τoν 
κ. ΧΡΟΝΗ ΑΗ∆ΟΝΙ∆Η

«ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ»: Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο οι νέοι έλκονται από την παραδοσιακή µουσι-
κή. Θα έλεγε κανείς ότι αυτό είναι κάπως παράδοξο, τη στιγµή που η επαφή µε το χωριό έχει εξασθενήσει 
καθώς περνάνε οι γενιές και ταυτόχρονα έχει «προχωρήσει» αυτό που λέµε παγκοσµιοποίηση. Πώς εξηγείτε 
εσείς αυτή τη στροφή των νέων προς την παράδοση, εάν συµφωνείτε µε αυτή τη διαπίστωση βεβαίως.

κ. Χρόνης Αηδονίδης: Παρατη-
ρούµε  ιδίως τα τελευταία 15-20 
χρόνια ότι έχουν αλλάξει πολύ τα 
πράγµατα σχετικά µε την παρά-
δοση. Καταρχήν, αφυπνίστηκε η 
πολιτεία και έχει ιδρύσει στους µε-
γάλους δήµους και στις µεγάλες πό-
λεις Μουσικά Σχολεία. Τα Μουσικά 
Σχολεία αυτά είναι φυτώριο για τα 
παιδιά τα οποία έχουν κάποιο τα-

λέντο και θέλουν να ασχοληθούν 
µε την παράδοση, µε τα µουσικά 
όργανα, µε τα τραγούδια, µε τους 
χορούς. Ύστερα, έχουν ιδρυθεί πά-
ρα πολλοί πολιτιστικοί σύλλογοι 
ενώ πιο παλιά δεν υπήρχαν. Όταν 
ήµουν στην Αθήνα το 1950 υπήρχε 
ένας σύλλογος για όλη τη Βόρεια 
Ελλάδα και σήµερα υπάρχουν πε-
ρίπου γύρω στους 80 µε 85 συλλό-

γους και ακόµα σύλλογοι υπάρχουν 
και στα χωριά. Όλα αυτά, λοιπόν: 
οι πολιτιστικοί σύλλογοι, τα σχο-
λεία, οι δήµοι που έχουν φτιάξει τα 
πνευµατικά κέντρα βοήθησαν πολύ, 
πάρα πολύ, στο να συγκεντρώσουν 
τα παιδιά τα οποία έχουν κάποιο 
ταλέντο, κάποιο µεράκι. Γι’ αυτό 
και βλέπουµε να έχουµε αυτήν την 
«επιστροφή». 

«Π»: Έχετε δηλώσει σε κάποια συνέντευξή σας ότι η βυζαντινή και η παραδοσιακή µουσική είναι 
σαν δύο δίδυµες αδερφές, δυο κλαδιά στο ίδιο δέντρο. Πιστεύετε ότι και η βυζαντινή µουσική έχει την 
ίδια άνθηση στους κόλπους της νεολαίας;

Χ.Α.: Όχι, δεν θα µπορούσαµε 
να πούµε ακριβώς κάτι τέτοιο. Η 
βυζαντινή µουσική είναι εκκλησι-
αστική µουσική. Η παραδοσιακή 
µουσική είναι για ψυχαγωγία, 
ενώ η βυζαντινή είναι πιο πνευ-
µατική µουσική και εξυπηρετεί 
άλλο σκοπό· η λατρευτική αυτή 
µουσική την οποία εµείς έχου-

µε συνδέσει µε την εκκλησία, η 
βυζαντινή µουσική, υπήρχε ανέ-
καθεν, πολλά χρόνια πριν. Οι δυο 
τους έχουν όµως τα ίδια στοιχεία: 
χρησιµοποιούν τις ίδιες κλίµακες, 
χρησιµοποιούν τις ίδιες διέσεις 
και υφέσεις, τη χρησιµοποιούµε 
εµείς και για βυζαντινές µελωδί-
ες, Υπάρχουν τραγούδια που είναι 

φτιαγµένα  για γιορτές µεγάλες, 
Χριστούγεννα, Πάσχα για Αγίους, 
για γιορτές µεγάλες, όπως Άγιος 
Γεώργιος, Άγιος ∆ηµήτριος, Άγιος 
Νικόλαος. Αυτές είναι οι οµοιό-
τητες τους και εκείνο που τους 
ξεχωρίζει είναι ότι η µία είναι 
λατρευτική µουσική και η άλλη 
είναι λαϊκή µουσική.

Όλα αυτά, λοιπόν: οι πολιτιστικοί σύλλογοι, τα σχολεία, 
οι δήµοι που έχουν φτιάξει τα πνευµατικά κέντρα βοή-
θησαν πολύ, πάρα πολύ, στο να συγκεντρώσουν τα παι-
διά τα οποία έχουν κάποιο ταλέντο, κάποιο µεράκι.

σ
υν
έν
τε
υξ
η
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«Π»: Κάποιοι ταυτίζουν την παράδοση µε την συντήρηση και µια παρελθοντολογία, την επιστροφή στο 
παρελθόν, την εµµονή στο παρελθόν. Τι έχει να προσφέρει η παράδοση στον νέο σήµερα, ο οποίος είναι 
ένας νέος του facebook και των µέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τι έχει να προσφέρει η παράδοση σήµερα;

«Π»: Εκτός από τις διάφορες γιορτές, τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, που είπατε πριν, τις γιορτές των 
Αγίων, ο στιχουργός, ο δηµοτικός στιχουργός, τι καταγράφει στα τραγούδια του;

 «Π»: Εσείς, κ. Αηδονίδη, κατάγεστε από ένα χωριό έξω από το ∆ιδυµότειχο, την Καρωτή. Έχετε ζήσει και 
αγαπάτε τη Θράκη. Πώς βλεπετε να εξελίσσεται η κατάσταση εκεί από πλευράς εθνικής κυρίως; Ανησυχείτε;

«Π»: Γενικά για τη Θράκη µπορούµε να πούµε ότι είναι τριχοτοµηµένη. Έτσι είναι ένα σταυροδρόµι που συ-
ναντιούνται το ελληνικό, το βαλκανικό, το βυζαντινό, το ισλαµικό στοιχείο. Η µουσική της Θράκης είναι ενιαία;

Χ.Α.: Η παραδοσιακή µουσική 
είναι συνυφασµένη µε την ιστο-
ρία µας, µε τη θρησκεία µας, µε 
τα ήθη και τα έθιµά µας. Είναι 
ένα στοιχείο της ταυτότητός µας 
και αυτή· Βλέπουµε, φερ’ ειπείν, 
ότι  υπάρχουν τραγούδια ιστορι-

κά, θρησκευτικά, τραγούδια για τις 
γιορτές µας και για τους Αγίους µας. 
∆ιότι η παραδοσιακή µουσική δεν 
προσφέρει µόνο ψυχαγωγία, αλλά 
αναδεικνύει και στοιχεία τέτοια 
τα οποία µας ξεχωρίζουν σαν Έλ-
ληνες. Ό,τι προσφέρουν δηλαδή η 

θρησκεία και η ιστορία. Ουσιαστικά 
σφυρηλατεί την ταυτότητά µας. Πώς 
µάς ξεχωρίζουν, ας πούµε, όταν µάς 
βλέπουν: ότι  δεν είµαστε Τούρκοι, 
δεν είµαστε Βούλγαροι, δεν είµαστε 
Άγγλοι, δεν είµαστε Γάλλοι. Έχει ο 
κάθε τόπος τα δικά του ήθη.

Χ.Α.: Ο λαϊκός ποιητής κατέγραφε, 
και τώρα φυσικά καταγράφει, αλλά 
παλαιότερα που άνθιζε η δηµοτική 
µουσική στην Ελλάδα - επειδή δεν 
υπήρχαν τότε οι εφηµερίδες και τα 
περιοδικά και τα ραδιόφωνα και οι 
τηλεοράσεις- ό,τι έβλεπε και του έκανε 
εντύπωση· και το έκανε έτσι τραγούδι. 
Λειτουργούσε, κατά κάποιον τρόπο, 
ως µέσον ενηµέρωσης το τραγούδι 

εκείνη την εποχή, την παλιά.
 Στη σηµερινή εποχή πάλι το τραγούδι 
ασχολείται µε  γεγονότα, αλλά συνή-
θως τα γεγονότα τα σηµαντικά τα λένε 
τα ραδιόφωνα και οι τηλεοράσεις· το 
τραγούδι περιορίστηκε σε αφηρη-
µένες έννοιες, όπως είναι η αγάπη, 
όπως είναι η φύση, όπως είναι η ξενι-
τιά, όπως είναι κάποια άλλα βιώµατα 
του ανθρώπου, όπως είναι διάφορα 

άλλα γεγονότα. Το παραδοσιακό 
τραγούδι σε όλες τις πτυχές της 
καθηµερινής ζωής κάτι είχε να 
πει, θα το έχετε ακούσει κι εσείς 
ότι µιλάει για πολέµους, µιλάει 
για ξενιτιά, µιλάει για όλα τα βιώ-
µατα του ανθρώπου. Από την αρ-
χή που θα γεννηθεί µέχρι που να 
πεθάνει υπάρχουν τραγούδια που 
µιλούν γι’ αυτούς τους σκοπούς.

Χ.Α.: Όπως ξέρετε, εγώ έχω γνω-
ρίσει τα χωριά του ∆ιδυµότειχου, 
της περιοχής µας και του Έβρου 
καθώς και πολλά άλλα χωριά. Σε 

όλη την Ελλάδα σχεδόν τα χωριά 
έχουν ερηµώσει, ο κόσµος κατε-
βαίνει στα αστικά κέντρα είτε για 
δουλειά, είτε για σπουδές, είτε 

για ο,τιδήποτε άλλο. Και τα χωριά 
έχουν ερηµώσει, έχουνε µείνει εκεί 
πέρα τα γεροντάκια µόνο, συντα-
ξιούχοι.

Χ.Α.: Όχι.  Η Θράκη παλαιότερα ήταν 
κάτι λίγο µικρότερη από την Ινδία. 
∆ηλαδή περιελάµβανε από τις Βαλ-
κανικές χώρες µέχρι και τον Όλυµπο 
κάτω εδώ και η Ανατολική Θράκη 
της σηµερινής Τουρκίας όλα αυτά 

ήταν Θράκη. Σήµερα από τη Θρά-
κη έµεινε ένα µικρό κοµµατάκι σε 
εµάς εδώ, η ∆υτική Θράκη, και το 
ένα µεγάλο κοµµάτι το 46%- 47% 
τα εκατό της Θράκης που το έχουν 
οι Βούλγαροι, το ένα 45% τα εκατό 

το έχουν οι Τούρκοι κι εµείς έχουµε 
µόνο το 7%-8% τα εκατό. Οι πρό-
σφυγες όµως από αυτά τα µέρη εί-
µαστε η ∆υτική Θράκη και τα χωριά 
της Μακεδονίας κυρίως. Συνεπώς, 
εµείς µπορεί να µην έχουµε τα γε-

Η παραδοσιακή µουσική δεν προσφέρει µόνο ψυχαγωγία, 
αλλά αναδεικνύει και στοιχεία τέτοια  τα οποία µας ξεχω-
ρίζουν σαν Έλληνες. Ό,τι προσφέρουν δηλαδή η θρησκεία 
και η ιστορία. Ουσιαστικά σφυρηλατεί την ταυτότητά µας. 

Χ.Α.: Βέβαια, η διαφορά στη Θράκη 
είναι ότι υπάρχει και το στοιχείο το 
µουσουλµανικ. Αυτό είναι εις βά-
ρος µας διότι αυτοί έχουν σκοπό να 
µείνουν. Απέκτησε δε και καµιά δε-

καριά παιδιά κάθε οικογένεια. Ό,τι 
πωλείται το αγοράζουν, σπίτια, χω-
ράφια. Αυτή είναι µια πολιτική της 
Τουρκίας, την οποία εµείς -ειδικά 
οι πολιτικοί µας- δεν βλέπω να την 

αντιµετωπίζουµε αποτελεσµατικά. 
Αυτά, βέβαια, είναι ψιλά γράµµατα. 
Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι δική 
µας δουλειά αυτή, αλλά έτσι είναι 
δυστυχώς τα πράγµατα

«Π»: Η διαφορά στη Θράκη είναι ότι υπάρχει πολύ έντονο και το µουσουλµανικό στοιχείο και επι-
βουλή απ’την πλευρά της Τουρκίας.
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Αποµαγνητοφώνηση:

Φωτεινή Τερζάκη
Φοιτ. Τµήµ. Εργοθεραπείας Α.Τ.Ε.Ι. Αθηνών

Επιµέλεια:

Αγγελική Καλκάνη
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ

«Π»: Εσείς, κύριε Αηδονίδη, ως γιός ιερέα και έτσι γνωρίζοντας και τη βυζαντινή υµνογραφία είναι 
στιγµές όταν τραγουδάτε που κάποιος βυζαντινός ύµνος σας έρχεται στο νου;

«Π»: Την οποία κι εσείς έχετε καταγράψει σε µεγάλο βαθµό.

 «Π»: Κύριε Αηδονίδη, σάς ευχαριστούµε πάρα πολύ. Να είστε καλά να συνεχίζετε αυτά που κάνετε!

Χ.Α.: Τα «∆ώδεκα ευζωνάκια» είναι της Ανατολικής Θράκης και αναφέρεται στους βαλκανικούς πολέµους 
του ‘12 µε ’13. 

«Π»: Όντως, γιατί ένα τραγούδι από την ανατολική Θράκη, παραδείγµατος χάριν τα «∆ώδεκα ευζω-
νάκια», παραπέµπει πιο πολύ σε βυζαντινό;

«Π»: Ενώ της δυτικής Θράκης, το «∆υο πουλάκια τα καηµένα», είναι τραγούδι που όντως είναι σαν 
κράµα βυζαντινό.

Χ.Α.: Ακριβώς. Και το «∆υο πουλά-
κια τα καηµένα» και το «Με γελά-
σαν τα πουλιά της άνοιξης τα αη-
δόνια». Τώρα ακόµα, όπως είπαµε, 
δεν έχουµε τα γεωγραφικά µέρη της 

παλιάς Θράκης, έχουµε όµως όλον 
τον πολιτισµό αυτόν που ήθελαν να 
αναπτύξουν αυτοί οι λαοί τότε, µάς 
τον έφεραν στην Ελλάδα και έτσι τον 
έχουµε τώρα εµείς. Γι αυτό και η 

Θράκη σε σύγκριση µε τις άλλες 
περιοχές έχει τις περισσότερες 
παραλλαγές σε χορό, σε τραγού-
δια, σε ήθη και έθιµα φυσικά, 
µια ποικιλία τεράστια!

Χ.Α.: Φυσικά. Όλα τα τραγούδια 
ειδικά τα δικά µας, της Ανατο-
λικής Θράκης, όλα είναι βυζα-
ντινά τροπάρια. Ο λαογράφος 
µας, ο Πολύδωρος Παπαχρι-
στοδούλου έλεγε επιγραµµα-
τικά «Θρακιώτικο τραγούδι, 
βυζαντινό τροπάρι». Κάθε φορά 
που τραγουδάω, επειδή πρώτα άρ-

χισα να κάνω βυζαντινή µουσική 
µε τον πατέρα µου, από µικρός, 
από 7-8 χρονών,  όταν άρχισα και 
µάθαινα και τα παραδοσιακά µας 
τραγούδια, έλεγα αυτό το τραγού-
δι µοιάζει µε το τάδε τροπάριο µε 
τον τάδε ήχο. Με βοήθησε πάρα 
πολύ η βυζαντινή µουσική στα 
παραδοσιακά τραγούδια. Αυτά τα 

δικά µας τα τραγούδια, τα οποία 
έχουν πολύ βυζαντινό χρώµα δε θα 
µπορούσε να τα πει ένας ο οποίος 
δεν ξέρει βυζαντινή µουσική. Γι’ 
αυτό ανέκαθεν και στη Μακεδονία 
και στη Θράκη οι ιεροψάλτες και 
οι ιερείς είναι αυτοί που τραγου-
δούν σε γιορτές, σε πανηγύρια και 
κρατάνε ζωντανή την παράδοση.

Χ.Α.: Όχι εγώ. Και δεν είµαι µόνον 
εγώ, είναι και µπροστά από µένα 
πολλοί άλλοι, όπως ο Ρωµαίος ο Μέ-

γας, ο Σίµωνας Καράς, η Σαµίου και 
δάσκαλοι πολλοί είχαν καταγράψει 
πολλά τραγούδια και ακόµα είναι 

αυτά που δεν έχουν καταγραφεί και 
δεν έχουν εκδοθεί είναι χιλιάδες. Εί-
ναι ένας ολόκληρος πολιτισµός.

Χ.Α.: Να ‘στε καλά, παιδιά µου, να 
‘στε καλά. Ευχαριστώ κι εγώ.  Εµείς 

από άλλους τα µάθαµε και πρέπει να 
τα παραδώσουµε στους νεώτερους 

και πρέπει αυτή η αλυσίδα να συνε-
χιστεί όσο υπάρχει Ελλάδα!

Το παραδοσιακό τραγούδι σε όλες τις πτυχές της καθηµερινής 
ζωής κάτι είχε να πει, θα το έχετε ακούσει κι εσείς ότι µιλάει 
για πολέµους, µιλάει για ξενιτιά, µιλάει για όλα τα βιώµατα του 
ανθρώπου. Από την αρχή που θα γεννηθεί µέχρι που να πεθά-
νει υπάρχουν τραγούδια που µιλούν γι’ αυτούς τους σκοπούς.

ωγραφικά µέρη, έχουµε ωστόσο τον 
πολιτισµό τους, έχουµε τα ήθη, τα 
έθιµά τους, έχουµε τα τραγούδια  
τους, έχουµε τους χορούς τους. Αυτά 
επόµενο είναι να ξεχωρίζουν, εφόσον 
προέρχονται από πιο  αποµακρυσµέ-
νες περιοχές. Να σκεφτεί κανείς ότι 
σχεδόν όλες οι βαλκανικές χώρες στη 

Θράκη, οι περισσότερες δηλαδή, εί-
χαν το χώρο το δικό τους. Άρα έχουν 
µια µουσική δική τους, βαλκανική. 
Η Ανατολική Θράκη και µέχρι 
στη Μικρά Ασία µέσα έχουν το 
ανατολίτικο χρώµα, έχουν βυζα-
ντινό χρώµα. Έχουµε και τη ∆υ-
τική Θράκη εµείς εδώ, η οποία 

γειτνιάζει µε τη Μακεδονία και 
έχει ένα δικό της τοπικό χρώµα 
που όµως έχει στοιχεία και βυ-
ζαντινά και βαλκανικά. ∆ηλαδή 
µπορώ να πω ότι η τοπική µου-
σική της δυτικής Θράκης είναι 
ένα κράµα αυτών των δύο και 
της Μακεδονίας.
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Ποιο είναι το κύριο χαρακτη-
ριστικό της εποχή µας; Μα οι κρί-
σεις φυσικά! Κρίσεις κάθε είδους… 
οικονοµικές, κοινωνικές, πολιτι-
κές. Μα πάνω από όλα ηθικές και 
πνευµατικές.

Σε αυτή ακριβώς την κατάστα-
ση, που βρίσκεται ο σύγχρονος άν-
θρωπος, αναφέρεται το βιβλίο της 
Μαρίας Μουρζά Εν µέσω κρίσης, 
από τις εκδόσεις ΑΘΩΣ. Πρόκειται 
για οκτώ πεζά ποιήµατα που την 
περιγράφουν µε µε γλαφυρό τρόπο 
αλλά και συγκλονιστική ακρίβεια.

Όπως αναφέρει η συγγραφέ-
ας «∆ιατελούµε εν µέσω κρίσης» 
καθώς «… ένα πρωί βρεθήκαµε να 
επιλέγουν άλλοι για µας. Να απο-
φασίζουν άλλοι για µας.» Και είναι 
αλήθεια δεν είναι; Αυτό το αίσθη-
µα έχουν όλοι γύρω µας… είναι 
σαν σύννεφο πάνω απ΄ το κεφάλι 
µας… Κι αναρωτιόµαστε αν φταίµε.
Εντάξει, δεν φοροδιαφύγαµε, δεν 
υπεξαιρέσαµε, δεν καταστρέψαµε… 

Τότε σε τι φταίξαµε;
 «∆ιαπράξαµε όλοι… και οι 

άνθρωποι της Πολιτείας και οι 
άνθρωποι της Εκκλησίας και ο 
λαός… το ίδιο λάθος, της ύβρης: 
Καταργήσαµε τον Θεό».

Θα πρέπει λοιπόν να βρούµε 
λύση. Και µας την δίνει την λύση 
µε την πένα της η συγγραφέας· 
«Πάµε πίσω ολοταχώς»! Πού; «…
εκεί στα ταπεινά, εκεί στα στερηµέ-
να, εκεί µε τα µετρηµένα τα κουκιά 
ήταν και τα πλούσια…»

Ας πάµε πίσω σε εποχές που 
η αλληλεγγύη ήταν τρόπος ζωής…

« Εκεί που η κυρά ∆όµνα 
δε φοβότανε

να τρώνε απ΄ το ίδιο πιάτο 
τα παιδιά της

και του δρόµου τα ορφανά που 
είχαν προσβληθεί από τύφο.

Πάµε µε σπουδή προς τα Πίσω!
Εκεί που αρρωστήσανε από τύφο

όλα τα παιδιά της γειτονιάς,
εκτός απ΄ τα παιδιά της ∆όµνας ».

Πόσο συγκλονιστική αυτή η 
αλήθεια! ∆εν έχουν περάσει πάρα 
πολλά χρόνια… Αν ρωτήσουµε τους 
παππούδες και τις γιαγιάδες µας, 
θα µάς πουν αυτές τις ιστορίες 
Τότε «που οι άνθρωποι είχαν ένα 
ποτήρι λάδι και το φυλάγανε για το 
καντήλι. Και ο Θεός τ’ αυγάτιζε!».

Από ποιον όµως να ζητήσουµε 
βοήθεια; Μα ποιος άλλος θα µας 
συντρέξει, αν όχι η Μάνα µας η 
Παναγία; Αυτή που αλλιώς την 
βλέπεις στην χαρά κι αλλιώς την 
φωνάζεις στην λύπη. Εκείνη που 
«τα εικονοστάσια της βρεθήκανε 
αµέτρητες φορές άδεια. Την ένιω-
σαν όµως δίπλα τους: στο παγκάκι 
που ξενύχτησαν, στα αδιέξοδα του 
αλκοόλ… στις απειλές και στα πι-
σώπλατα χτυπήµατα της νύχτας».

∆εν φταίει Εκείνη που δεν την 
βλέπουµε. Φταίµε εµείς που δεν 
Την καλούµε. Εκεί στο χείλος της 
αβύσσου που στεκόµαστε, δεν ση-
κώνουµε το κεφάλι να Την ψάξου-
µε και να κρατήσουµε το Άχραντο 
χέρι Της.

Τότε ποιος θα Την παρακα-
λέσει; Ποιος θα Της ζητήσει να 
πρεσβεύει στον Υιό Της για µας; 
Μα φυσικά αυτοί που αγαπούν. «Η 
αγάπη όταν γονατίζει ενώπιον του 

Θεού, γίνεται παντοδύναµη». Ας 
θυµηθούµε, όπως αναφέρει και 
η συγγραφέας ότι «είδα άνθρωπο 
που είχε χίλιους λόγους να κλαίει 
για τον εαυτό του. Κι όµως πέρα-
σε τη ζωή του όλη κλαίγοντας για 
µένα χωρίς να το παίρνω είδηση».

Γι’  αυτό είµαστε ακόµα εδώ. 
Γιατί η αγάπη και η προσευχή των 
αγίων µπορεί «να µας ξεπαγώσει 
και να µας ξανακάνει από απολι-
θώµατα ανθρώπους».. Γιατί µόνο 
αυτή µπορεί «να µε κάνει για σένα 
να κλάψω κι από πέτρα άνθρωπος 
να γίνω πάλι»

Ας το καταλάβουµε επιτέλους. 
«∆εν είναι η κρίση η πιο µεγάλη 
συµφορά µας…είναι ο τραγικός 
εγωισµός µας: εσύ εδώ κι εγώ εδώ 
κι όµως αλλού ο καθένας.»

Η συγγραφέας εύστοχα µας 
προτρέπει: «Ας φέρουµε πίσω τον 
Χριστό…θα πέσουν τότε τα τείχη 
τα τεράστια που σηκώσαµε γύρω 
µας…». Ας πιστέψουµε πως «θα πά-
ψει τότε να µας καταθλίβει, να µας 
οδηγεί σε τροµερά αδιέξοδα», που, 
ας είµαστε ειλικρινείς, µόνοι µας 
φτιάξαµε, «και να µας αρρωσταίνει 
η κρίση η βαριά που διερχόµαστε, 
να φέρουµε τον Χριστό πίσω!...».

Ένα προς ένα όλα τα ποιήµατα 
του βιβλίου, γραµµένα στον τόνο 
της  καρδιάς, όπως αναφέρεται και 
στον πρόλογο της έκδοσης, σκια-
γραφούν τα προβλήµατα του σύγ-
χρονου ανθρώπου. Παρουσιάζει 
όµως και τις λύσεις, καθώς, δόξα 
τω Θεώ, η έµπνευση κινείται αντι-
στρόφως ανάλογα προς την πορεία 
της οικονοµίας. Εν µέσω κρίσης 
λοιπόν, ας φτάσει το βιβλίο αυτό 
στα σπίτια όλων και ας είναι  οι 
στίχοι του οδηγός για την πνευ-
µατική µας ανάκαµψη. Για τα άλλα 
θα ξέρουµε τότε πως έχει ο Θεός!

Επιµέλεια

∆ιονυσία Αραβοπούλου 
∆ιδακτ. Φοιτ. ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ

βι
βλ
ίο

Βιβλιοπαρουσίαση: 
Μαρίας Μουρζά
«Εν µέσω κρίσης»
Εκδ. ΑΘΩΣ
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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"

«Η κλέφτρα των βιβλίων» 
είναι µια κινηµατογραφική µε-
ταφορά του οµώνυµου και εξαι-
ρετικά επιτυχηµένου µυθιστο-
ρήµατος του Αυστραλιανού συγ-
γραφέα Markus Susak. Η ταινία 
επικεντρώνεται στην ιστορία της 
µικρής Λίζελ, ενός ξεχωριστού 
κοριτσιού µε αστείρευτο κουρά-
γιο, που δίνεται για υιοθεσία σε 
ανάδοχη οικογένεια, στη Γερµα-
νία του Β› Παγκοσµίου Πολέµου. 
Με την υποστήριξη του θετού 
της πατέρα και την προτροπή του 
Μαξ, ενός νεαρού Εβραίου πρό-
σφυγα που η οικογένειά κρύβει 
στο σπίτι της, η Λίζελ µαθαίνει 
σιγά-σιγά να διαβάζει.

Η αφήγηση δεν αναφέρε-
ται σε σκηνές πολέµου ή άλλων 
στρατιωτικών διαπλοκών αλλά 
εστιάζει στο δράµα που βίω-
ναν οι άνθρωποι καθηµερινά, 
µέσα στη συνεχή αµφιβολία για 
τη ζωή τους ενώ η δαµόκλεια 
σπάθη του φασισµού έγερνε από 
πάνω τους απειλητικά στερώντας 
τους κάθε ελευθερία. Το ιστορικό 
πλαίσιο υπάρχει αλλά καλύπτεται 
από το πανανθρώπινο, µεγαλει-
ώδες ένδυµα καθολικών ιδεών 
και αξιών. Η ταινία µάς καλεί να 

συνειδητοποιήσουµε ότι στον πό-
λεµο δεν υπάρχει νικητής και 
ηττηµένος, υπάρχουν µόνο αν-
θρώπινα συντρίµµια και ερείπια. 
Ο καταδιώκων και ο καταδιωκόµε-
νος εναλλάσσονται µε τροµακτική 
ευκολία.

Η γερµανικής καταγωγής θετή 
οικογένεια της Λίζελ θα τολµήσει 
να κρύψει στο υπόγειό της το νε-
αρό Εβραίο Μαξ ως αποπληρωµή 
ενός χρέους, µιας πράξης αυτοθυ-
σίας που έγινε στο παρελθόν προς 
όφελος του Χανς. Το γεγονός αυ-
τό, γεγονός αγάπης και αυτα-
πάρνησης αφοπλίζει συµβολικά 
ακόµα και τα πιο ισχυρά πολεµι-
κά όπλα, θυµίζοντας σε όλους µας 
την ωραιότητα και το µεγαλείο της 
ανθρώπινης υπάρξεως, που υπερ-
βαίνει τα γήινα και ανάγεται στην 
τήρηση της θεϊκής τελείας εντολής 
«Αγαπάτε Αλλήλους».

Η µικρή Λίζελ, ο Χανς, ο θετός 
της πατέρας και ο νεαρός Μαξ, µέ-
σω των βιβλίων, της φαντασίας 
και της µουσικής µετουσιώνουν 
και εξωραΐζουν την σκληρή 
πραγµατικότητα του πολέµου, 
καταδεικνύοντας µε ένα µοναδικό 
τρόπο τη δύναµη της ανθρώπινης 
θέλησης, τη δύναµη της επιλογής 
της οµορφιάς ενάντια στην ασχή-
µια που επικρατεί, τη δίψα του 
ανθρωπίνου πλάσµατος για ζωή, 
αληθινή ζωή και τέλος την επί-
πονη επιλογή του να παραµένεις 
άνθρωπος σε απάνθρωπες συν-
θήκες, όπως αυτές του πολέµου. 
Εξάλλου, τα βιβλία και ο Λόγος 
κράτησαν στη ζωή και το νεαρό 
Μαξ, όπως ο θείος Λόγος δίνει 
αιώνια ζωή σε κάθε ανθρώπινο 
πλάσµα που το επιζητά. «Πάντα 
θα µπορείς να µε βρίσκεις στα λό-
για σου, εκεί θα συνεχίσω να ζω», 
λέει ο Μαξ στη Μικρή Λίζελ, φα-
νερώνοντας τη µεγάλη αλήθεια ότι 
ο άνθρωπος παραµένει ζωντανός 
στην καρδιά και στο λόγο µας ακό-
µα κι όταν απουσιάζει η φυσική 
παρουσία του.

Στην ταινία διαφαίνονται 
ξεκάθαρα ακόµη, ότι η γνώση 
και η πνευµατική αφύπνιση 
έρχονται σε φανερή αντίθεση 
µε το σκοταδιστικό και δογ-
µατικό πνεύµα του φασισµού 
που επέβαλε να καίγονται τα βι-
βλία στην πυρά (χαρακτηριστική 
η συγκεκριµένη σκηνή). Ένα άλλο 
χαρακτηριστικό και τροµακτικό 
γνώρισµα του φασισµού είναι η 
ακλόνητη δύναµη και η σχεδόν 
απόλυτη επιρροή του ηγέτη που 
παρασύρει, υποτάσσει και καθο-
δηγεί τον απαίδευτο πνευµατικά 
λαό, οδηγώντας ακόµα και µικρά 
παιδιά στο ντελίριο του πολέµου.

Αφηγητής της ιστορίας; Ο 
θάνατος. Ένας, θα λέγαµε, απρό-
σµενος αφηγητής. Ένας αφηγη-
τής που διαπιστώνει ότι οι στρα-
τολογηµένοι άντρες ορµούν στον 
εχθρό τους ενώ στην πραγµατι-
κότητα τρέχουν προς εκείνον, τον 
καθολικό εχθρό. Αυτή είναι η πα-
ράνοια του πολέµου, η παράνοια 
του ανθρώπου… Προς το τέλος 
της ταινίας ο θάνατος µονολογεί: 
«Η Λίζελ ήταν µία απ’τις ελάχι-
στες ψυχές που µ’έκανε να ανα-
ρωτηθώ τι σηµαίνει να ζεις» και 
«Η µόνη αλήθεια που ξέρω είναι 
ότι είµαι στοιχειωµένος απ’τους 
ανθρώπους». Οι άνθρωποι ζού-
µε στοιχειωµένοι από το φόβο 
του θανάτου αλλά όπως ο ίδιος 
ο θάνατος µαρτυρεί, όταν ζούµε 
αληθινά, όταν ζούµε την Αλή-
θεια, όταν ζούµε µέσα από τον 
Λόγο, ξεπερνάµε τον θάνατο, 
τον υπερβαίνουµε και αναγόµα-
στε στη σφαίρα του αιώνιου, του 
ατελεύτητου, του αέναου. Εξάλλου, 
όταν υπάρχει αληθινή ζωή ο 
θάνατος δεν υπάρχει.

Επιµέλεια

 Αθανασίου Σοφία
Φοιτ. Ψυχολογίας Παντείου

τα
ιν
ία

«Η κλέφτρα
 των βιβλίων»
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