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σταθερά στο µέλλον
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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!

Αναζητήστε µας και στο facebook:

"Χριστιανική Φοιτητική Ένωση"

"Περιοδικό Παρεµβολή"

…έλα στη φοιτητική συντροφιά μας!
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Καρύτση 14, Αθήνα, Αίθουσα «Αποστόλου Παύλου»

Χριστιανική
Φοιτητική

Ένωση

«Κύριος στερέωµά µου καὶ καταφυγή µου καὶ ῥύστης µου»,   (Ψαλµ. 17, 3)

«µηδείς σου τῆς νεότητος καταφρονείτω»  (Α’ Τιµ. 4, 12)

οὗ γὰρ εἰσὶ δύο ἢ τρεῖς συνηγµένοι εἰς τὸ ἐµὸν 
ὄνοµα, ἐκεῖ εἰµι ἐν µέσῳ αὐτῶν»   (Ματθ. 18, 20)
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Περπατώντας στον δρόµο διά-
βασα µια αφίσα µε το παραπάνω 
σύνθηµα, την ώρα που δυο νέοι 
άνθρωποι την τοποθετούσαν. Στο 
πρόσωπό τους διέκρινα µια διάθε-
ση «ιεραποστολική». Θαύµασα την 
εργατικότητά τους για την προπα-
γάνδιση εκείνου που πιστεύουν 
ως αληθινό. Μια γρήγορη µατιά 
στο δρόµο που είχαν διαβεί µου 
πιστοποιούσε την πρώτη µου αί-
σθηση. Παντού ήθελαν να σπεί-
ρουν αυτό το σύνθηµα: «Για να 
φτιάξουµε έναν κόσµο στο µπόι 
των ονείρων και των ανθρώπων». 
Η φράση ανήκει στον Νίκο Μπε-
λογιάννη ο οποίος στην απολογία 
του στο στρατοδικείο είχε πει: «… 
αγωνιζόµαστε για να ξηµερώσουν 
στη χώρα µας καλύτερες µέρες 
χωρίς πείνα και πόλεµο. Σε νέες 
εποχές, στο µπόι των ονείρων 
µας, στο µπόι των ανθρώπων...». 

Μπήκα σε σκέψεις. Μερικές φο-
ρές ο ροµαντισµός και η ιστορία 
δίνουν µάχη αδυσώπητη. Σίγουρα 
η Εκκλησία δεν έχει κόµµα, ούτε 
ιδεολογία. ∆εν είναι ούτε κόκκινη, 

ούτε µπλε, ούτε πράσινη, ούτε ροζ, 
ούτε µαύρη. Η Εκκλησία είναι ο 
κοινός χώρος όσων κοινωνούν 
τον Ιησού και καταγγέλλουν µε 
τη ζωή τους το θάνατο και τη 
Ανάσταση Του, χωρίς την επίδει-
ξη κοµµατικής ταυτότητας. Είναι 
χώρος ελευθερίας και θυσιαστικής 
αγάπης, ανοικτός για όλους όσοι 
θέλουν να εισέλθουν ή να εξέλ-
θουν απ’ αυτόν. Γιατί να το κάνεις; 
Ποιος είναι το όραµα των εντός 
αυτής ή όσων φιλοδοξούν να ει-
σέλθουν; Γιατί να κοπιάσεις να 
νεκρώσεις τον παλιό σου εαυτό;

Απαντώντας στο εσωτερικό µου 
ερώτηµα διαπίστωσα µία διάστα-
ση οραµάτων µε τους φίλους που 
κολλούσαν την αφίσα· µα για να 
φτιάξεις, όχι έναν κόσµο, αλλά 
-ακολουθώντας πορεία αντίστρο-
φη από µέσα προς τα έξω- για να 
εξαγιαστεί συν Θεώ, η συστατι-
κή µονάδα αυτού του κόσµου, ο 
άνθρωπος. Και να φτάσει πού; 
Στο µπόι των ονείρων και των 
ανθρώπων; Όχι µόνο. Κάτι τέτοιο 
θα ήταν πολύ λίγο, πολύ «κοντό». 

Τότε; Για να φτάσει αυτός ο άν-
θρωπος στο «µπόι» του ουρανού, 
να θεωθεί. 

Και κάτι ακόµα. Ο Μπελογιάν-
νης είχε αυτό το όραµα. Η κοινω-
νία που οραµατιζόταν ήταν στο 
µπόι της εργατικής τάξης, του 
πλούτου και των αναγκών της. 
Η κοινωνία του Χριστού είναι 
παρούσα ήδη από τώρα. Υπάρχει 
µέσα µας, βρίσκεται «εντός ηµών». 
Η κοινωνία µαζί Του είναι γεγονός 
κάθε φορά που τρώµε το Σώµα και 
πίνουµε το Αίµα που έτρεξε στο 
Γολγοθά, εξαγιάζει, πληροφορεί µε 
χαρά, γεµίζει τα πρόσωπα µε φως, 
παραµυθεί την ψυχή. Ο Ιησούς 
κατέβηκε από τον ουρανό στη 
γη, έγινε ο Ίδιος εργάτης, έκανε 
τον Σταυρό Του βέλος και µε το 
«Τετέλεσται» έδωσε το σύνθηµα 
για την εκτίναξη από το τόξο και 
το οριστικό αναστάσιµο κάρφωµα 
στον ουρανό, όλων των ανθρώ-
πων, ανεξαρτήτως τάξης, έθνους 
και φυλής. Έτσι το όνειρο έγινε 
αποκάλυψη, το όραµα γεγονός. 
Για ν’ αποκτήσει αυτό το «µπόι» 
αγωνίζεται ο Χριστιανός. Κρίµα 
να µένουµε στο µπόι ενός αδά-
πανου ιδιωτικού χριστιανισµού, 
ενός χριστιανισµού που εξαντλεί-
ται στον δεκάλεπτο εκκλησιασµό 
το Πάσχα, στον συνωστισµό στον 
περίβολο του ναού, στον εφήµερο 
συναισθηµατισµό, στην επίδειξη 
πολυτελών αµφίων. Κρίµα να µεί-
νουµε στο µπόι ενός χριστιανι-
σµού χωρίς µελέτη, χωρίς άσκηση, 
χωρίς προσωπική συµµετοχή και 
ευθύνη. Κρίµα να µείνουµε κοντοί…

"Για να φτιάξουµε έναν κόσµο
στο μπόι των ονείρων
και των ανθρώπων"

(απολογία Ν. Μπελογιάννη)

Συνεχίζουµε!
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Περιεχόµενα

1 Σύνταξη
2 Περιεχόµενα
3 Εισαγωγικό αφιερώµατος
4 Undo
6 Escape
8 Σταθερές πληκτρολογίου
10 Control C + Control V
12 Enter
14 Shift
16 Πέρα από το Μουντιάλ
17 Καλοκαιρινό πυροτέχνηµα
18 Κλειστή Σχολή
21 Ικεσία
22 Ὡς χαρίεν ἐσθ' ἄνθρωπος
 ὅταν ἄνθρωπος ᾖ
24 «Κανένας δεν ξεχνά,
 Τίποτα δεν ξεχνιέται»
27 Ηµερολόγιο Χίου
29 ∆ιαγωνισµός «Εξωκλήσια»
30 Άγιος Κοσµάς ο Αιτωλός
33
34 ∆οµήνικος Θεοτοκόπουλος:
 O Έλληνας
37 Ὁ κόκκος καιὶ τὸ βουνό
39  Ποτάµι δίχως νερό
40 Συµβαίνουν
41 Η φωνή των πατέρων
42 Θέµατα Πνευµατικής Ζωής
43 ∆ραστηριότητες
45 Έντεχνο

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, Νάιδος Μηνάς, Νιζάµης Κλεάνθης, Παπαδηµητρίου Μαρία, Παπαµιχάλης 
Θοδωρής, Παππά Μόνικα, Παππά Φιλοθέη, Πράρας Γιώργος, Ράλλη Όλγα, Στούµπου 

Ανδρµάχη, Στούµπου Ευτυχία, Στραγαλινού Ακριβή, Τερζάκη Πηνελόπη,  Τζάφα 
∆ήµητρα, Tερζάκη Φωτεινή , Τιφκιτσής Κώστας, Χαραλάµπους Αθηνά,

 Χατζηχριστοδούλου Ιωάννα, Χωραΐτης Χαράλαµπος.

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

Kαλλιτεχνική επιµέλεια: Bγόντζα Kαλλιόπη, Παπαδόπουλος Κυριάκος

Φωτογραφική επιµέλεια: Αγγελική Καλκάνη, Αλέξανδρος Παλαιός, Όλγα Ράλλη.

Μακέτα και µπροστινή φωτογραφία εξωφύλλου: Στέλιος Τσαπάρας 
Η φωτογραφία του οπισθοφύλλου από το βραδινό προσευχητάρι  

της κατασκήνωσης των Χ.Μ.Ο. στον Παρνασσό, είναι του Βασίλη Λόντου,  
τον οποίο και ευχαριστούµε πολύ για την παραχώρηση.

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 .

Το εξώφυλλο του προηγούµενου τεύχους φιλοτεχνήθηκε από τον Στέλιο Τσαπάρα, 
Αρχιτέκτονα-Μηχανικό, τον οποίο και ευχαριστούµε θερµά!

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 31/12/2012 σηµαίνει 
ότι οφείλεται η συνδροµή των ετών 2013, 2014.

•	 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»!

Οι απόψεις που διατυπώνονται στα άρθρα, τις συνεντεύξεις και τις λοιπές δηµοσιεύσεις 
δεν απηχούν κατ' ανάγκη και απόψεις της Συντακτικής Επιτροπής.
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Πληκτρολογώντας πίστη_
Ο υπολογιστής έχει µπει για τα 

καλά στη ζωή µικρών και µεγάλων, 
εδώ και πολλά χρόνια. Αποτελεί, 
ιδίως για τους νέους ανθρώπους, 
καθηµερινό φίλο που συντροφεύ-
ει για πολλές ώρες -στη µελέτη, 
στην εργασία, στη διασκέδαση- ,  
σε κάθε µέρος -στο σπίτι, στο γρα-
φείο, στο αυτοκίνητο, το µετρό, 
την παραλία- και σε πολλές µορ-
φές -desktop, laptop, notebook, 
tablets… 

Η ιδέα για αυτό το αφιέρωµα 
ήρθε ξαφνικά όταν συνειδητοποι-
ήσαµε την ευκολία µε την οποία 
τα πλήκτρα του υπολογιστή γίνο-
νται οι αγωγοί των σκέψεών µας. 
Το άκοπο των συντοµεύσεων. Τις 
δυνατότητες των εντολών. Την πει-
θαρχία των δαχτύλων πάνω στο 
πληκτρολόγιο. Το συντονισµό των 
κινήσεών τους µε τους λογισµούς 
του µυαλού. Άραγε θα µπο-
ρούσε να συντονιστεί ποτέ 
τόσο άµεσα το µυαλό µε 
την καρδιά;

Παρατηρήσαµε 

ότι η καθηµερινή προσπάθεια βί-
ωσης της ευαγγελικής αλήθειας 
κρύβει κάποια -ανέλπιστα- κοινά 
σηµεία µε τα κουµπάκια που πατά-
µε συνέχεια. Σηµειώσαµε κάποια 
από αυτά (η συζήτηση αναδείκνυε 
όλο και περισσότερα!) και αφήσαµε 
ελεύθερη τη σκέψη και τη διάθεση 
για να µεταφερθούµε από τα ακρο-
δάχτυλα των χεριών, στα φύλλα της 
καρδιάς, τις στιγµές της ελπίδας 
και της απόγνωσης, του λάθους 
και της µετάνοιας, στις σταθερές 
της πίστης (βλέπε εµπιστοσύνης) 
στο πρόσωπο του Χριστού. 

Τι σχέση άρα µπο-
ρεί να έχουν τα 
π λ ή κ τ ρ α 
τ ο υ 

υπολογιστή µε την πνευµατική 
ζωή; Μπορεί ένα τόσο τετριµµένο 
πάτηµά τους να µας οδηγήσει στο 
άγγιγµα τόσο δύσκολων και εσω-
τερικών ζητηµάτων;

Με διάθεση να ταξιδέψουµε, 
πληκτρολογούµε πίστη και µοιρα-
ζόµαστε τις σκέψεις µας µε όλους 
τους φίλους αναγνώστες µας…
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Σ
τ ην  ε ξ α ι -

ρετική ταινία 
«Doubt» µε την 

Meryl Streep απο-
τυπώνεται γλαφυρά µε 

µια πολύ ωραία εικόνα η 
συκοφαντία, ως πράξη που 

αφήνει τα σηµάδια της στον 
πλησίον ακόµα και µετά την 

συγχώρεση του αµαρτωλού 
από τον Θεό. Στίγµατα που και ο 

µετανοών συκοφάντης δε µπορεί 
να µαζέψει πλέον. Παροµοιάζε-
ται λοιπόν η συκοφαντία µε ένα 
µαξιλάρι γεµάτο πούπουλα που 
βγαίνει ο συκοφάντης και το τι-
νάζει στο µπαλκόνι, αφήνοντας τα 
πούπουλα να διασκορπιστούν πα-
ντού από τον αέρα. Ακόµα κι εάν 
ύστερα το µετανιώσει και θελή-
σει να επανορθώσει, εκείνος θα 
συγχωρεθεί µεν από τον Θεό 
για την αµαρτία της συκοφα-
ντίας, όµως είναι τόσο δυ-

νατό να αποκαταστήσει τη 
φήµη του συκοφαντούµε-

νου, όσο το να βρει και 
να περισυλλέξει και 

το τελευταίο πού-
πουλο απ’ όπου 

ο αέρας έχει 
µεταφέ-

ρει.  
Η εικόνα αυτή έρχεται 

στο νου πολύ συχνά. ∆εν είναι µό-
νο η συκοφαντία. Συχνά και τα λό-
για µας ή κάποιες συµπεριφορές 
ή ακόµα και κάποια νεύµατά µας 
γίνονται καρφιά που, κι αν αφαι-
ρεθούν, έχουν δηµιουργήσει µία 
πληγή, ένα σηµάδι, µία τρύπα, µια 
ουλή -αναλόγως και του «υλικού» 
από το οποίο είναι φτιαγµένος ο 
δέκτης τους· πόσο σκληρός ή πό-
σο ευαίσθητος. ∆ε θα µπορούσε 
να ήταν αλλιώς τα πράγµατα; Να 
υπήρχε ένα undo («αναίρεση» επί 
το ελληνικότερο) ή µία συντόµευ-
ση control+Z, όπως στον υπολο-
γιστή; Να γράφουµε ό,τι θέλουµε, 
να ζωγραφίζουµε ό,τι θέλουµε, να 
σχεδιάζουµε ό,τι θέλουµε και µε 
το κλικάρισµα του undo η εσφαλ-
µένη ενέργεια να αναιρείται, 
σαν να µην υπήρξε ποτέ; Όλα να 
ήταν όπως πριν; Εύκολα, άκοπα 
και γρήγορα; Χωρίς πολύ σκέψη. 
Εξάλλου κι αν γίνει κάποιο λάθος, 
υπάρχει και «η αναίρεση της αναί-
ρεσης» µε την οποία η αναιρεθεί-
σα ενέργεια επανέρχεται.

Μάλλον η εµπειρία του σχε-
τίζεσθαι δείχνει το αντί-

θετο. Ίσως γιατί χωρίς κόπο δεν 
υπάρχει σχέση αλλά συνύπαρξη 
και, ίσως ούτε καν αυτή… Κάθε 
σχέση είναι ένας ζωντανός οργα-
νισµός που θέλει τροφή και κατάλ-
ληλο περιβάλλον για να αναπτυ-
χθεί. Αν τραυµατισθεί απαιτείται 

κόπος, συνήθως 

πό-
ν ο ς 
κ α ι  π ά -
ντως χρόνος 
αποθεραπείας. 
Οι λέξεις που εί-
παµε, αυτοί οι µι-
κροί φθόγγοι που κυ-
οφορούνται στο µυαλό 
ή την καρδιά και γεν-
νιούνται από το στόµα 
δεν έχουν επιστροφή. ∆εν 
υπάρχει ακαριαία «αναί-
ρεση» της ενέργειας, undo, 
όταν πρόκειται για τον «άλ-
λον». Τον κάθε «άλλον». Η 
ελευθερία προϋποθέτει ευθύνη 
για τις συνέπειες της διαχείρι-
σής της. Η επανόρθωση των 
συνεπειών µπορεί να είναι 
µακροχρόνια ή και επώδυνη. 
Σε κάθε περίπτωση δεν επιτυγ-
χάνεται µε συντοµεύσεις, όπως 
στον υπολογιστή. Ίσως και αυ-
τή η εκ-µηχάνιση της καθηµε-
ρινότητάς µας να ευθύνεται 
για την ανυποµονησία µας. 
Για την επιδίωξη της ήσ-
σονος προσπάθειας, από 
τα πιο µικρά ως τα πιο 
µεγάλα. Και βέβαια 
τα παραπάνω 
δεν ισχύουν 
µόνο για 
τ η ν 

1 Βουτυρά, Ν., Αρχιµ., «Πατερικές εµπειρίες», εκδ. «Ζωή», 1997, σ. 23.   -  
  2 Ό.π., σ
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Undo
εξω-

τ ε ρ ί -
κευση των 

σχέσεων με 
τους άλλους, το 

σχετίζεσθαι με τον 
άλλο, αλλά και για τις 

μύχιες σκέψεις, τους 
λογισμούς μας, τον εαυτό 

μας. Tον εαυτό που απο-
φεύγουμε να δούμε κατά-

ματα γιατί φοβόμαστε τί θα 
αντικρύσουμε, μήπως και ανα-

φωνήσουμε οδυρόμενοι όπως 
ο άγιος Εφραίμ όταν είδε μέσα 
στην ανθρώπινη ψυχή του: «Αλί-
μονο, αλίμονο, γιατί η αμαρτία δεν 
μου άφησε μέσα μου ούτε ένα μέλος 
σώο ή ούτε μία αίσθηση που να μην 
έχει διαφθείρει»1. Στον εαυτό που 
οι ανέσεις και η καλοπέραση τον 
έχουν κάνει πνευματικά αδιά-
φορο. Με την μάταιη προσπά-
θεια να ανάψεις φωτιά σε ένα 

βρεγμένο ξύλο παρομοιάζει 
ο όσιος  Ισαάκ ο Σύρος την 

πιθανότητα να ενδιαφερ-
θεί για τον Θεό ένας 

άνθρωπος που έχει 
μάθει στην καλο-

πέραση και τις 
α ν έ σ ε ι ς : 

«Όπως 

το πυρ εις 
τα υγρά ξύλα δεν ανάπτει και 

η θεία θερμασία δεν ανάπτει εις την 
καρδίαν εκείνην, ήτις αγαπά την τρυ-
φηλή ζωή»2.

Κι όμως το αδύνατο για τους 
ανθρώπους “undo” είναι δυ-

νατό για τον Θεό! Χύθηκε σταυ-
ρικός ιδρώτας για να αποκτή-
σουμε αυτή τη «λειτουργία» στο 
λογισμικό μας από τον «Προ-
γραμματιστή». Αυτό είναι το κου-
μπάκι της «αναίρεσης» στην πνευ-
ματική μας ζωή, η μετάνοια και η 
συγχώρεση που χορηγεί δωρεάν ο 
Θεός μέσα από την Εξομολόγηση. 
Με ένα σφουγγάρι βουτηγμένο 
στο άγιο Αίμα σβήνει τους σπί-
λους της ψυχής μας, εξισώνει 
τον μετανοούντα αμαρτωλό με 
εκείνον που, εν προκειμένω, 
δεν αμάρτησε. Η φιλανθρω-
πία και το έλεος του Θεού δεν 
έχει μέτρο, καταδιώκει. Σα σπί-
θα που πέφτει στο πέλαγος λέει ο 
άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι 
μοιάζει η δική μας κακία, αν έχου-
με αληθινή μετάνοια, σε σύγκριση 
με την άπειρη θεία φιλανθρωπία. 
Απέναντι στα κριτήρια της ανθρώ-
πινης λογικής και δικαιοσύνης, ο 
Θεός αντιπαραθέτει το έλεος και τη 
δικαίωση με νόμο την αγάπη. Ό,τι 
κι αν έγραφες στις σελίδες του βι-

βλίου της ζωής σου, ένα undo 

αρ-
κεί να 
τα τινάξει 
όλα στον αέρα! 
Ένα undo πάτησε 
ο Ληστής στο Σταυρό, 
την τελευταία στιγμή, 
και έκλεψε τον Παράδεισο. 
Ένα undo πάτησε ο άσωτος 
γιος και αυτό άρκεσε για να 
τον καταφιλήσει ο πατέρας και 
να θυσιάσει τον μόσχο τον σι-
τευτό. Ένα undo πάτησε ο Πέτρος 
όταν έκλαψε πικρώς μετά την τρι-
πλή άρνηση του Κυρίου. Ένα undo 
πάτησε και ο Σαύλος της Ταρσού 
και από απηνής διώκτης εναντίον 
των δούλων του Θεού έγινε ο πιο 
μεγάλος κήρυκας. Ένα ειλικρινές 
undo, με δάκρυα, είναι η γνησι-
ότερη και ασφαλέστερη συντό-
μευση, πριν ο Θεός πατήσει 
“save” (αποθήκευση) σε όλα 
όσα γράψαμε σ’ αυτή τη ζωή.

Επιμέλεια:

Παναγιώτης 
Φαραντάτος

1 Βουτυρά, Ν., Αρχιμ., «Πατερικές εμπειρίες», εκδ. «Ζωή», 1997, σ. 23.   -  
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Μ α το πατάω! Το πατάω, 
γιατί δεν γίνεται τίποτα, 

δεν ξεκολλά; Αφού το εγχειρί-
διο χρήσης το λέει ξεκάθαρα: 

«Πλήκτρο Escape (Esc)». Γενικά 
χρησιμοποιείται για να ακυρώσει 

μια εντολή ή για να οπισθοδρο-
μήσει κατά ένα βήμα μέσα σε μια 

σειρά εντολών. Στα περισσότερα 
προγράμματα, μπορείτε να βγείτε 

από προβλήματα πιέζοντας Esc. 
Επαναλαμβάνω «μπορείτε να 
βγείτε από προβλήματα πιέζο-

ντας Esc».

Μ α για μια στιγμή... δεν 
έχω υπολογιστή αντίκρυ· 

δεν έχω πληκτρολόγιο με θαυμα-
τουργά κουμπιά... με ένα πάτημα 
να φεύγουν όλα. Να φεύγω από 

όλα. Να είμαι ελεύθερος. Να 
πηγαίνω αλλού. Κι άμα δυσκολευ-

τώ, Esc. Έφυγα ξανά. Η επιφάνεια 
εργασίας μπροστά μου καθαρή. 
Δίχως φωνές, γκρίνια, παρεξή-
γηση περιμένει υπομονετικά 

την επόμενη ενέργειά μου. Κάνω 
ό, τι θέλω, όπως το νιώθω. Εsc. 

Δραπετεύω απ’ το παρόν. Ζω πάλι 
και πάλι με νέα δεδομένα. Ό, τι 

«με χαλάει» το αποχαιρετώ. Το 
αφήνω πίσω με ένα πλήκτρο. 
Τι μπορεί να κρύψει ένα πλήκτρο! 

Πόση δύναμη έχει αυτό το μικρό 
τετραγωνάκι! Τοποθετημένο  πά-
νω δεξιά είναι πάντα εκεί. Σε απε-

μπλέκει μονομιάς,  ανοίγει τον 
δρόμο να συνεχίσεις ανενόχλητα, 

ακούραστα.

Ε scape. Γιατί να υπάρχει 
μόνον σε πλήκτρο; Γιατί να 

περιορίζεται μόνον σε επίλυση 
προβλημάτων επί της οθόνης; 

Και την οθόνη της ζωής μου 
πώς θα την χειριστώ; Γιατί να 

μην μεταφέρομαι έτσι εύκολα, 
ακούραστα, αβίαστα μονομιάς σε 
αυτό που θέλω; Σε μια πραγμα-

τικότητα που έχω ορίσει αρχικές 
συνθήκες, που εισάγω τα δεδο-

μένα μου, όπως επιθυμώ χωρίς 

κανένα κόστος;

Ξ υπνάω μες στη νύχτα και 
μπερδεύομαι. Μπερδεύω 

τους γνωστούς με τους αγνώ-
στους και τους πεθαμένους με 
τους ζωντανούς. Κυρίως με κεί-
νους που λείπουν και έχω καιρό 

να δω..ή ίσως να μην ξαναδώ 
ποτέ. Μπερδεύω τα παλιά με τα 
καινούρια. Τα τώρα με τα αύριο. 

«Πόσο φοβάμαι, όταν έρχεται το 
βράδυ κι αντικρύζω της ζωής μου 

το κενό 
σαν τα φαντάσματα που βγαίνουν 

στο σκοτάδι μόνο που είναι στο 
δικό μου το μυαλό» (Κωνσταντίνος 

Καβάφης, 1910)

Απόδραση. Δεν μπορώ άλλο 
αυτό το παρόν. Βαρέθηκα. 

Κουράστηκα. Να παλεύω να ισορ-
ροπήσω στο τώρα. Να ακροβατώ 

συνάμα στο παρελθόν και το μέλ-
λον με σακίδιο το άγχος. «Θέλω 

να τρέξω να πετάξω να χαθώ, όμως 

AAΑπόδραση ΤΩΡΑΑΑΑΑΑΑΑ!

Εsc. Πάτησέ το! Στέκεται κει, υπομονετικά να το αντι-
ληφθείς, να το αξιοποιήσεις. Να Τον αξιοποιήσεις. Να 
μεταβείς σε άλλη πραγματικότητα. Δώσε στο Θεό την 

ευκαιρία να σου δώσει τα δικά Του καινούργια δώρα. 
Ζήσε την ζωή σου με ελπίδα, με προσμονή μιας καλύ-

τερης κατάστασης.. Ανέβα λίγο! Γιατί το να’ σαι πεσμέ-
νος, το να’ σαι απογοητευμένος, το να’ σαι μπλοκαρι-

σμένος,  μελαγχολικός, είναι κατά  κάποιον τρόπο  και 
επιλογή σου. Πάτησέ το! 
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φοβάµαι τι θα γίνει αν γυρίσω· τον 
εαυτό µου να γελάσω προσπαθώ µα 

κάπου µέσα µου βαθιά δεν θα τον 
πείσω». (Μέλυδρον, Μάνος Ξυδούς).

 Τελικά είναι οι πράξεις 
µας που κυρίως µας 

διαµορφώνουν. Όχι µόνον τα 
πιστεύω µας. Και χωρίς Θεό 
δύσκολα τα πράγµατα… Ίσως 
γι’ αυτό και η λέξη ελπίδα δεν 

χωράει στην καλοβολεµένη  
λογική µας. Γι’ αυτό ίσως και 
η «απόδραση» χάνει το πραγ-

µατικό της βάθος. Παραµένω 
επαναπαυµένα ζαλισµένος στον 
βούρκο της κάθε µέρας, της ίδιας 

βαρετής, µίζερης, ανυπόφορης, 
αβίωτης βιωτής.

Π αράλληλα, όµως, θέλω 
πάντα να µεταθέσω την 

ευθύνη της ζωής µου ή την 
αδυναµία µου να υπάρξω κάτι 

άλλο από αυτό που τελικά είµαι. 
Κάποιον να κατηγορήσω που δεν 

µπορώ να ξεφύγω. Έτσι, πολλές 
φορές,  βρίσκω τον Θεό, που στο 

πρόσωπο του ενοχοποιώ την 
ίδια την ζωή, εµένα τον ίδιο και 

ολάκερο τον κόσµο, ώστε να είναι 
βέβαιο ότι εγώ θα είµαι πλέον ο 

µοναδικός δίκαιος και αδικηµέ-
νος συνάµα.

«Μ ηδεὶς πειραζόµενος 
λεγέτω ὅτι ἀπὸ Θε-

οῦ πειράζοµαι· ὁ γὰρ 
Θεὸς ἀπείραστός ἐστι κακῶν, 

πειράζει δὲ αὐτὸς οὐδένα. ἕκαστος 
δὲ πειράζεται ὑπὸ τῆς ἰδίας ἐπι-

θυµίας ἐξελκόµενος καὶ δελεαζόµε-
νος· εἶτα ἡ ἐπιθυµία συλλαβοῦσα 

τίκτει ἁµαρτίαν, ἡ δὲ ἁµαρτία ἀποτε-
λεσθεῖσα ἀποκύει θάνατον» (Ιακώ-

βου Επιστολή Α,13-15).

«Ζ ήσε το τώρα. ∆ώσε στο 
Θεό την ευκαιρία να σου 

δώσει τα δικά Του καινούργια δώρα. 
Ζήσε την ζωή σου µε ελπίδα, µε 
προσµονή µιας καλύτερης κατά-
στασης... Ανέβα λίγο! Γιατί το 
να’ σαι πεσµένος, το να’ σαι 
απογοητευµένος, το να’ σαι 
µπλοκαρισµένος, µελαγχολι-

κός, είναι κατά κάποιον τρόπο 
και επιλογή σου. Το θέλεις κι 
εσύ, το επιλέγεις, το αποφασίζεις. 

Εσύ δέχεσαι να βουλιάξεις, να στενο-
χωρηθείς» (π. Ανδρέας Κονάνος).

«Ό ,τι κι αν σου συµβεί, όσα 
εµπόδια κι αν βρεις, ποτέ 

σου να µην το βάλεις κάτω. Η απελ-
πισία είναι του κακού, παιδί µου. 
Μην την αφήσεις να σε κυριεύσει. 

Ο  Χριστός βρίσκεται εκεί που 
η λογική µας δε µπορεί να 

προχωρήσει άλλο πια», µου 
εµπιστεύεται η κυρία Λ. µε το 

παιδί της κέρινο απ’ την ηρωίνη, 
τον άντρα της καθηλωµένο στο 

αναπηρικό, τις τσέπες τρύπιες… 
∆εν είναι ότι θα φύγουν τα 

προβλήµατα ή ότι θα εξαλει-
φθούν οι δοκιµασίες, αλλά 

η χάρις του Θεού σού δίνει 
µια δύναµη, µια εσωτερική 
διαύγεια, η οποία σε βοη-

θάει να περνάς µέσα από τη 
φωτιά και να µην καίγεσαι. 

Θα περνάς, όµως, µέσα από τη 
φωτιά, δεν γίνεται διαφορετι-
κά. ∆εν υπάρχει ένας κόσµος 

που δεν έχει σταυρό, δεν έχει 
πόνο, δεν έχει δοκιµασίες, δεν 

έχει οδύνη. Αλλά η χάρις του 
Θεού σού κάνει την εγχείρηση 

χωρίς αναισθησία και δεν πονάς. 
Σού κάνει την µεταµόσχευση χω-

ρίς να σού ανοίξει την κοιλιά. Σε 
ανεβάζει σε δυσπρόσιτες κορυφές 

δίχως τις σκάλες της κοσµικής 
λογικής. Με τη χάρη του Θεού 

µπορείς να τα βλέπεις τελείως 
διαφορετικά τα πράγµατα. Και 

τον πόνο ακόµη µπορείς να τον 
βλέπεις ως µέσο, ως οδό...

Γ ι’ αυτό σου λέω, άσε τις 
ενοχές, τις σκέψεις τις 

πολλές και απλά γύρισε πάλι το 
κουµπί στην σωστή συχνότητα, 

έτσι απλά, και θα ακούσεις την 
φωνή του Θεού ως αύρα λεπτή 
στην καρδιά σου.  Όλα τα άλλα 

είναι νους και καυσαέρια του 
εγωισµού σου. 

Η ζωή µας είναι ένα 
στιγµιότυπο. Κάτι που µε 

τον καιρό θα αλλάξει, θα προ-
χωρήσει. Μπορεί να βλέπεις 

τώρα µόνον τσιµεντένιο τοίχο 
µπροστά σου. Μα σιγά σιγά 
µε υποµονή, ίσως αυτό το 

σκληρό σκίτσο τοίχου που 
προβάλλει απ’ το παράθυρο 

των µατιών σου να δώσει την 
θέση του σε µια εντυπωσιακή 
πόρτα για κάτι απίστευτα όµορ-

φο. Για κάτι τόσο µαγικό που δεν 
µπορείς να φανταστείς.

Μην τα παρατήσεις. Αγκά-
λιασε την ζωή, δυνάµω-

σε και προχώρα! Και µην ξεχνάς: 
∆εν είσαι ποτέ µόνος. Όλοι µαζί 

είµαστε. Μαζί πονάµε, µαζί κλαί-
µε, µαζί χαµογελάµε. Μαζί Του 

δραπετεύουµε.

Επιµέλεια::

Αναστασία Μπιτσάνη
Φοιτ. Πολιτικών  Μηχ/κών ΕΜΠ
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Φ, Ξ, 5: 
οι «σταθερές» 
του «τυφλού»

Έχ ε τ ε 
α ν α -

ρωτηθεί ποτέ πόσο συχνά 
στην καθηµερινότητά µας 

χρησιµοποιούµε το πληκτρολό-
γιο ενός υπολογιστή; Η απάντηση 

µοιάζει αναµενόµενη: «Μα φυσικά 
πάρα πολλές φορές ανατρέχουµε 
στο κοντινότερο υπολογιστή για 
µια αναζήτηση για τη σχολή, για τη 
δουλειά και για κάθε θέµα που µας 
αφορά». Έχετε όµως παρατηρήσει 
µια µικρή λεπτοµέρεια πάνω σε αυτό 
το χρησιµότατο εργαλείο; Η απάντη-
ση µάλλον είναι πάλι αναµενόµενη: 
«Μα τι ξεχωριστό µπορεί να έχει ένα 
πληκτρολόγιο;». Λίγοι ωστόσο έχουν 
παρατηρήσει µία ξεχωριστή ιδιαιτε-
ρότητα του πληκτρολογίου, η οποία 
εντοπίζεται στην επιφάνεια µερικών 
πλήκτρων.

Συγκεκριµένα, το γράµµα Φ Συγκεκριµένα, το γράµµα Φ Σ(F), το γράµµα Ξ (J) και ο 
αριθµός 5 έχουν στην επιφάνεια 
τους µία ψηλαφητή-ανάγλυφη 
παύλα. Η χρησιµότητα αυτής της 
παύλας συνίσταται στο γεγονός 
ότι βοηθά όσους γράφουν µε «τυ-
φλό» σύστηµα στον υπολογιστή, 
µε µεγάλη δηλαδή ταχύτητα και 
δίχως να κοιτούν τα πλήκτρα, 
ώστε να µπορούν να προσανα-
τολίζονται στο πληκτρολόγιο, να 
ξέρουν σε ποιο σηµείο πρέπει να 
επανέλθουν τα δάχτυλά τους για 
να βρίσκουν τα γειτονικά πλή-
κτρα. Στηριζόµενοι λοιπόν σε 

αυτά τα λίγα-βασικά γράµµατα 
κατορθώνουν, µετά από προ-

σπάθεια και κατάλληλη 

καθοδήγηση, να χρησιµοποιούν 
αποτελεσµατικά όλο το υπόλοιπο 
πληκτρολόγιο και να επικοινωνούν 
γρήγορα και µε ασφάλεια ότι δε θα 
γίνει λάθος. Θα λέγαµε ότι αυτά τα 
«λίγα» γράµµατα αποτελούν ένα εί-
δος «σηµείου αναφοράς» για το πλη-
κτρολόγιο το οποίο αποτελεί πλέον 
απαραίτητο εργαλείο επικοινωνίας.

Μέσα σε ένα διάλειµµα από 
την πολύωρη χρήση του 

υπολογιστή, σκεφτόµουν πόσο ανά-
γκη έχουµε, κατ’ αναλογία, τέτοιες 
«παυλίτσες» και στην καθηµερινή 
µας ζωή. Πόσο αυτές οι «παυλί-
τσες», αυτά τα τόσο σηµαντικά 
σηµεία αναφοράς, που µπορεί να 
φαίνονται αµελητέα και επουσιώδη, 
είναι σηµαντικά στην πνευµατική 
µας ζωή. Λίγο παράδοξη η αναλογία 
αλλά απτή µέσα από την καθηµερι-
νή µας ζωή. Πολλών ειδών κουµπιά 
που εξυπηρετούν συγκεκριµένες λει-
τουργίες υπάρχουν, όχι µόνο στον 
υπολογιστή, αλλά  και στην καθη-
µερινότητα του πνευµατικού µας 
αγώνα. Αν το τυφλό σύστηµα του 
υπολογιστή έχει ανάγκη από «παυλί-
τσες» ανάγλυφες ως σηµάδια για να 
επιτευχθεί ο στόχος της επικοινωνί-
ας µε τον υπολογιστή, εµείς οι πνευ-
µατικά τυφλοί, έχουµε µεγαλύτερη 

ανάγκη από κάποια χνάρια, διακριτά 
και ανάγλυφα για να µη χάνουµε την 
Οδό και την επαφή µε αυτήν. Όσο 
σηµαντικά είναι τα λίγα αυτά «βα-
σικά» κουµπιά του πληκτρολογίου, 

άλλο τόσο 
αναγκαία είναι και τα 
βασικά σηµεία αναφοράς 
της πίστης µας. Μόνο τότε 
θα αποκτήσουν ουσία, νόηµα 
και υπόσταση όλες οι υπόλοιπες 
πνευµατικές «λειτουργίες» και µόνο 
τότε θα κατορθώσουµε να φθάσουµε 
στην αληθινή κοινωνία µε τον Ένα 
και Μοναδικό Θεό. Ειδάλλως, αν 
το χέρι µετακινηθεί από τη σωστή 
θέση, και στις σωστές αποστάσεις 
θα πληκτρολογούν τα δάχτυλα τα 
λάθος πλήκτρα, και µε βεβαιότητα 
θα οδηγήσουν σε λάθος αποτέλεσµα, 
σε έλλειψη επικοινωνίας…

Αναζητώντας λοιπόν τα οδηΑναζητώντας λοιπόν τα οδηΑ -
γητικά σηµεία της πίστης Αγητικά σηµεία της πίστης Α

µη νοµίζει κανείς πως θα κάνουµε 
κάποια µεγάλη ανακάλυψη. Αντι-
θέτως θα καταλήξουµε στα βασικά 
και απλά που όλοι γνωρίζουµε, αλ-
λά στην πράξη αγνοούµε, («µακαρία 
απλότης», όπως λένε πολλοί άγιοι 
γέροντες της εποχής).  Πρώτα - πρώ-
τα θα βρούµε τις δογµατικές αρχές, 
σύµφωνα µε τις οποίες ο Θεός είναι 
Ένας, έχει µία ουσία, αλλά τρεις υπο-
στάσεις οι οποίες υπάρχουν ασυγχύ-
τως, ατρέπτως και αδιαιρέτως. Είναι 
δηλαδή µία κοινωνία προσώπων 
που συνυπάρχουν αρµονικά και 
αποτελούν την πρότυπη κοινωνία 
αγάπης για όλους εµάς που καλού-
µαστε να αγωνιστούµε τον «καλόν 
αγώνα» για να καταφέρουµε να επι-
κοινωνήσουµε άµεσα µε Εκείνον 
και να αισθανθούµε και εµείς τη 
γλυκύτητα της επικοινωνί-
ας και κοινωνίας µαζί 
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Του. Η αλλη-
λοπεριχώρηση των 

Προσώπων της Αγίας Τριά-
δος αποτελεί το τέλειο υπόδειγ-

µα και για τις µεταξύ µας

Τη δυνατότητα αυτή της Τη δυνατότητα αυτή της Τάµεσης επικοινωνίας µε το Τάµεσης επικοινωνίας µε το Τ
Θεό ο άνθρωπος την είχε ως πρω-
τόπλαστος, αλλά την απώλεσε µετά 
την πτώση των πρωτόπλαστων. Συ-
νεπώς µετά από αυτή την πτώση, δε 
θα µπορούσαµε ποτέ να φθάσουµε 
στο «καθ’ οµοίωσιν» και η πίστη µας 
δε θα είχε νόηµα, αν δεν έστελνε ο 
Θεός-Πατέρας το Θεό-Υιό του να 
λάβει την ανθρώπινη υπόσταση, 
να ζήσει, να πονέσει και να πεθά-
νει ως άνθρωπος, χωρίς όµως να 
χάσει ούτε στο παραµικρό τη θεϊκή 
του υπόσταση, καταλήγοντας τελικά 
να αναστηθεί ως Θεάνθρωπος συ-
ντρίβοντας τα δεσµά του Άδου και 
χαρίζοντας απλόχερα σε όλους µας 
µία τεράστια ευκαιρία να ενωθούµε 
ξανά µαζί Του. Αλήθεια, έχει ανα-
ρωτηθεί ποτέ κανείς από εµάς πώς 
θα ήταν η πίστη µας, η πνευµατική 
µας ζωή, ο καθηµερινός µας αγώ-
νας για το πανεπιστήµιο, τη δουλειά, 
την οικογένεια, ακόµα και όλη µας 
η ζωή αν δεν υπήρχε η ελπίδα της 
Αναστάσεως και της µετά θάνατον 
ζωής; Πρόσφατα, στο εξάµηνο που 
µόλις πέρασε, σε ένα αµφιθέατρο 
µας ρωτά ένας Καθηγητής:

«Ξέρετε ποια είναι η µε-
γαλύτερη δύναµη που 

µπορεί να κινητοποιήσει την 
ανθρώπινη ψυχοσύνθεση 

και βούληση για να 

προσπαθήσει για πράγµατα που της 
φαίνονται αδύνατα;»

∆ιατυπώθηκαν πολλές απα-
ντήσεις που στο πρώτο τους 

άκουσµα µπορεί να εκπλήξουν, όπως 
η πείνα, που ενεργοποιεί το ένστικτο 
της αυτοσυντήρησης και ωθεί τον 
άνθρωπο ακόµα και σε απονενοηµέ-
νες πράξεις προκειµένου να την ικα-
νοποιήσει. Άλλη απάντηση µε ακόµα 
µεγαλύτερο αντίκτυπο ήταν ο φόβος, 
ο οποίος κινητοποιεί  και προετοι-
µάζει τον οργανισµό να αντιδράσει 
µε τρόπους που ούτε και ο ίδιος ο 
άνθρωπος δε µπορεί να φανταστεί. 
Ο Καθηγητής πάντως απάντησε:

«Ηδύναµη που δίνει το µεγα-
λύτερο κίνητρο στην αν-

θρώπινη βούληση είναι… η ελπίδα!»

Έτσι και στην πνευµατική ζωή, 
η ελπίδα της Αναστάσεως, η 

ελπίδα της µετανοίας, η ελπίδα ότι 
υπάρχει µια αγκαλιά, η οποία είναι 
πάντα και  για τον καθένα µας ανοι-
χτή όσο και αν έχουµε αποµακρυν-
θεί απ’ αυτή, όσες φορές κι αν της 
έχουµε γυρίσει αδιάφορα την πλάτη, 
είναι ο βασικός οδοδείκτης, ο φάρος 
που στέκει πάντα αναµµένος και µας 
δείχνει το δρόµο της επιστροφής. 
Αρκεί µόνο να στρέφουµε και να δια-
τηρούµε το βλέµµα µας προς τα ‘κει.

Εύκολα λοιπόν µπορεί να χα-
θούµε γράφοντας µε «τυφλό 

σύστηµα» στο πληκτρολόγιο και 
εξίσου εύκολα µπορεί να «χαθού-
µε» ή να «µπερδευτούµε» και στην 

πνευµατική 
ζωή, καθώς καθηµερι-
νά βοµβαρδιζόµαστε από  χι-
λιάδες πειρασµούς κάθε είδους. 
Όπως λοιπόν στο πληκτρολόγιο 
γυρίζουµε και ψηλαφούµε τα κου-
µπιά- σηµεία αναφοράς, έτσι και 
στον πνευµατικό αγώνα έχουµε το 
σηµείο αναφοράς που δεν είναι άλλο 
από την Αγία Γραφή. Η Καινή ∆ιαθή-
κη είναι ο λόγος του Χριστού, η πηγή 
της αλήθειας, στην οποία οφείλουµε 
και µπορούµε ανά πάσα στιγµή να 
προστρέχουµε είτε για να ικανοποι-
ήσουµε τη δίψα της γνώσης, είτε να 
ξεκουραστούµε από τις δυσκολίες 
της ζωής αντλώντας ελπίδα για το 
µέλλον, είτε για να διαλευκάνουµε 
οποιαδήποτε απορία σε θέµατα πί-
στεως, αλλά και καθηµερινότητας. 
Οπότε αν στ’ αλήθεια θέλουµε να 
είµαστε µέτοχοι της χαράς της επι-
κοινωνίας µε το Θεό, να έχουν οι 
ελπίδες µας ακράδαντα θεµέλια και 
να πραγµατοποιούµε όσα διαβάζου-
µε στην Αγία Γραφή κατά την προ-
τροπή του ίδιου του Κυρίου πρέπει 
συνειδητά, µε πίστη, προσπάθεια και 
υποµονή να συµµετέχουµε στα µυ-
στήρια της εκκλησίας µας µε πρώτα 
και κύρια την εξοµολόγηση και τη 
θεία κοινωνία… Οι «σταθερές» θα εί-
ναι ο δείκτης της πορείας µας: είναι 
πορεία αγώνα ή πορεία παραίτησης, 
ανόδου ή καθόδου, ζωής ή θανάτου;

Επιµέλεια:

Θοδωρής Παπαµιχάλης
Σπουδ. ΣΣΑΣ Ιατρικής

Αν το τυφλό σύστηµα του υπολογιστή έχει ανάγκη από 
«παυλίτσες» ανάγλυφες ως σηµάδια για να επιτευχθεί 
ο στόχος της επικοινωνίας µε τον υπολογιστή, εµείς οι 
πνευµατικά τυφλοί, έχουµε µεγαλύτερη ανάγκη από κά-
ποια χνάρια, διακριτά και ανάγλυφα για να µη χάνουµε 

την Οδό και την επαφή µε αυτήν.
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Ντριιιιιιινννν

6.45 το πρωί. Το ξυπνη-
τήρι της συντονι-

σμένο καθημερινά στις 6.45. Οι 
κινήσεις ίδιες, ακολουθούν την 
ίδια αλληλουχία. 7.10 η πόρτα 
κλείνει πίσω της. Παίρνει πάντα 
το μετρό των 7.23 και είναι στη 
δουλειά τις 7.44 ακριβώς. Καλημε-
ρίζει τους συναδέλφους της, ανοί-
γει τον υπολογιστή της και ξεκινάει 
να εργάζεται. 

Η δουλειά της δεν είναι δύ-
σκολη. Κάτι που της αρέσει. 

Δεν έχει ευθύνες, δεν έχει σκοτού-
ρες. Ανοίγει τα εισερχόμενα και με 
μηχανικές, άκρως αρμονικές κι-
νήσεις κάνει αντιγραφή από τα 
εισερχόμενα και επικόλληση στο 
excel που πρέπει να παραδώσει 
καθημερινά. Λίγο προσεκτική να 
είναι και συγκεντρωμένη και δεν 
έχει να φοβηθεί τίποτα. 

3.15 φεύγει από το γρα-
φείο της και παίρ-

νει πίσω το δρόμο για το σπίτι της.

Η ημέρα της τελειώνει και λί-
γο πριν κοιμηθεί βάζει το 

ξυπνητήρι της στις 6.45.

Μήπως και η ζωή της δεν 
είναι μια αλληλουχία 

ίδιων ημερών; 

Μέρες ίδιες, η μία με την 
άλλη προστίθενται στη 

γραμμή του χρόνου. 

Μέρες ίδιες η μία μετά 
την άλλη αντιγράφο-

νται και επικολλούνται μηχα-
νικά, άκρως αρμονικά στο χρόνο.

Οι άνθρωποι συχνά βολευό-
μαστε στην καθημερινότη-

τά μας. Φοβόμαστε να πάρουμε 
ρίσκο στη ζωή μας. Θέλουμε την 
ησυχία μας, την ευκολία μας. Φο-

βόμαστε να δημιουργήσουμε. 
Μένουμε στη λίμνη μας και φο-
βόμαστε μη τυχόν καμιά πέτρα τα-
ράξει τα νερά της ήσυχης, εύκολης, 
βολεμένης ζωή μας. Φοβόμαστε να 
χάσουμε την σταθερότητά μας. Και 
βουρκώνουμε.

Μήπως και η ζωή των πε-
ρισσότερων χριστιανών 

δεν είναι μια αλληλουχία ίδιων 
ημερών;

Οι χριστιανοί, ή μάλλον οι 
τυπικοί χριστιανοί, βο-

λευόμαστε στην τυπικότητά μας. 
Φοβόμαστε να πάρουμε το ρίσκο 
της πίστης μας. Της συνειδητής 
απόφασης να πιστεύουμε. Ανα-
παυόμαστε στην ευκολία της τυ-
πικότητάς μας. Κάνουμε την προ-
σευχή μας το πρωί, το βράδυ, πριν 
και μετά το φαγητό, διαβάζουμε 
το απόδειπνο, πηγαίνουμε στην 
εκκλησία, νηστεύουμε… είμαστε 
τυπικοί χριστιανοί! Αληθινοί όμως;

Ctrl+c
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Οι άνθρωποι συχνά, βολευόμαστε στην καθημερινότητά 
μας. Φοβόμαστε να πάρουμε ρίσκο στη ζωή μας. Θέ-
λουμε την ησυχία μας, την ευκολία μας. Φοβόμαστε να 
δημιουργήσουμε. Μένουμε στη λίμνη μας και φοβόμα-
στε μη τυχόν καμιά πέτρα ταράξει τα νερά της ήσυχης, 
εύκολης, βολεμένης ζωή μας. Φοβόμαστε να χάσουμε 
την σταθερότητά μας.

Οι άνθρωποι συχνά, βολευόμαστε στην καθημερινότητά 
μας. Φοβόμαστε να πάρουμε ρίσκο στη ζωή μας. Θέ-
λουμε την ησυχία μας, την ευκολία μας. Φοβόμαστε να 
δημιουργήσουμε. Μένουμε στη λίμνη μας και φοβόμα-
στε μη τυχόν καμιά πέτρα ταράξει τα νερά της ήσυχης, 
εύκολης, βολεμένης ζωή μας. Φοβόμαστε να χάσουμε 
την σταθερότητά μας.



Ctrl+v

1 Τάσος Λειβαδίτης, ΚΑΝΤΑΤΑ 2  Νίκος Πορτοκάλογλου, 
 «Άντε καρδιά µου»

Από την άλλη, δικαιολο-
γούµε µε ευκολία τα πάθη 

µας, τα εξαγιάζουµε. Τα ονοµά-
ζουµε στοιχεία του χαρακτήρα 
µας για τα οποία δεν χρειάζεται 
να κάνουµε κάτι για να τα διορ-
θώσουµε. Άλλωστε το ρεύµα της 
εποχής τα θεωρεί -in-. Και για να 
είµαστε -in- κάνουµε συµβιβα-
σµούς. ∆ε θέλουµε τις ρήξεις, τις 
εντάσεις. Παρασυρόµαστε από 
το ρεύµα, αντί να πάµε κόντρα σε 
αυτό. Μας αρκεί να περνάµε κα-
λά. Χωρίς να µας προβληµατίζει 
αν στην καθηµερινότητά µας δεν 
αφήνουµε χώρο στη δική Του πα-
ρουσία. Η µετάνοια και η ανάληψη 
του πνευµατικού αγώνα δεν είναι 
στις προτεραιότητές µας. Αύριο λέ-
µε. Και το αύριο δεν έρχεται ποτέ!

«“Αύριο”, λες, και µέσα σ’ αυ-
τήν τη µικρή αναβολή παραµο-
νεύει ολόκληρο το πελώριο ποτέ.  
Να ‘σαι τόσο πρόσκαιρος, και να κά-
νεις όνειρα τόσο αιώνια!»1

Η καθηµερινότητά µας είναι 
µια συνεχής, αντιγραφή και 

επικόλληση των χαρακτηριστικών 
της κοινωνίας µας. Για να είµαστε 
αρεστοί. Στους άλλους. Μας αρκεί. 
Και για Εκείνον; Για Εκείνον, αφή-
νουµε το αύριο…

Όµως το αύριο δεν είναι µα-
κριά. Είναι δίπλα µας, αρ-

κεί να το πάρουµε απόφαση και 
να «έρθουµε εις ἑεαυτόν» (Λουκ. 
15, 17), παίρνοντας την ζωή µας 
στα χέρια µας.

Μακριά από τη δύναµη της 
συνήθειας, µακριά από 

τον συµβιβασµό, µακριά από την 
παραίτηση. Συνειδητά, να αποφα-
σίσουµε πώς θέλουµε να είναι η 
ζωή µας. Ζητώντας βοήθεια. Ερ-
γαζόµενοι εν µετανοία, χv   ωρίς 
εκπτώσεις. ∆ηµιουργικά. Ρισκάρο-
ντας τη σιγουριά του «βολέµατος». 
Αναζητώντας το καινούριο, το νέο, 
το δύσκολό, το ωραίο.

«Άντε καρδιά µου, άντε πάλι
πρέπει να µάθεις κάτι πάλι
κάτι καινούργιο, κάτι νέο
κάτι πιο δύσκολο κι ωραίο
Ναι κάτι δύσκολο κι ωραίο
σε θέλει ακόµα πιο γενναίο
κάτι πιο δύσκολο κι ωραίο»2 

Η αγάπη είναι αυτή που θα 
µας κάνει να υπερβούµε 

την νωχελικότητά µας. 

Προσπαθώντας να κάνουµε  
«Αντιγραφή» τον Λόγο 

Του και την Αγάπη Του και στη 
συνέχεια «Επικόλληση» στις 
πράξεις, στις σκέψεις, στη ζωή 
µας τότε η τελευταία θα αποκτήσει 
το νόηµα που της αξίζει και θα οδη-
γηθεί εκεί που είναι προορισµένη 
να φτάσει… Στην θέωση!

Επιµέλεια:

Αγγελική Καλκάνη
Τελειόφ. Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών & Μηχανικών 
Υπολογιστών ΕΜΠ

Οι άνθρωποι συχνά, βολευόµαστε στην καθηµερινότητά 
µας. Φοβόµαστε να πάρουµε ρίσκο στη ζωή µας. Θέ-
λουµε την ησυχία µας, την ευκολία µας. Φοβόµαστε να 
δηµιουργήσουµε. Μένουµε στη λίµνη µας και φοβόµα-
στε µη τυχόν καµιά πέτρα ταράξει τα νερά της ήσυχης, 
εύκολης, βολεµένης ζωή µας. Φοβόµαστε να χάσουµε 
την σταθερότητά µας.
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Αναποφάσιστος.

Διλήμματα, αδιέξοδα. Η σκέψη 
παλινδρομεί και δεν βγάζει 

άκρη. Η καρδιά ουρλιάζει μα η λο-
γική της κλείνει το στόμα. Εσωτε-
ρική βαβούρα. Σύγχυση. Και μέσα 
σε αυτήν την ταραχή εύχεσαι να 
μπορούσες να μεταθέσεις τις ευθύ-
νες της ζωής σου σε κάποιον άλλον, 
να επωμιστεί αυτός το βάρος της 
απόφασης, να πει εκείνος το «οκ», το 
«ναι», το «όχι». Να πατήσει εκείνος 
το enter, τελοσπάντων.

Enter. Αυτό το πλήκτρο –από 
την έντονη και συχνή χρήση- 

πλέον ξεθώριασε.  Λογικό να φθα-
ρεί η επιφάνεια. Το πατάω συχνά∙ 
κυρίως δε μηχανικά. Το χρησιμο-
ποιώ για να πω «εντάξει», «έγινε», 
«αποστολή» -όταν είμαι συνδεδεμέ-
νος στο διαδίκτυο- ή όταν θέλω να 
αλλάξω παράγραφο σε ένα κείμενό 
μου, «να πάω παρακάτω».

Σε κάθε περίπτωση, είτε γράφω 
μόνος είτε βρίσκομαι σε μια 

συνομιλία, σημαίνει ότι νιώθω έτοι-
μος να δώσω κάτι και να συνεχίσω.

Τις περισσότερες φορές που 
πατάω το enter για να πάω 

Το 
ξεθωριασμένο 

enter...
Αυτό το πλήκτρο -από την έντονη 
και συχνή χρήση- πλέον ξεθώρια-

σε.  Λογικό να φθαρεί η επιφά-
νεια. Το πατάω συχνά∙ κυρίως δε 

μηχανικά. Το χρησιμοποιώ για να 
πω «εντάξει», «έγινε», «αποστο-

λή» -όταν είμαι συνδεδεμένος στο 
διαδίκτυο- ή όταν θέλω να αλλάξω 

παράγραφο σε ένα κείμενό μου, 
«να πάω παρακάτω».

...
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στην 
επόµενη πα-

ράγραφο, ξέρω ότι προτρέχω. 
Υπάρχουν πολλά που πρέπει να 
διορθώσω, να επανεξετάσω, να 
αναδιατυπώσω, να τροποποιή-
σω, να παραλείψω. Όλο και κάτι 
πρέπει να αλλάξω. ∆ες όµως! Ενώ 
η εµπειρία και η λογική µε κάνει 
να ξέρω εκ των προτέρων ότι θέλει 
επεξεργασία η παράγραφος που συ-
νέταξα, το πατάω το enter. Με κερ-
δίζει αυτή η στιγµιαία ψευδαίσθηση 
ότι προχωρώ, ότι παράγω. Άσε που, 
ειλικρινά µιλώντας, δεν είµαι και 
πάντα πρόθυµος να αναµετρηθώ 
µε τον εαυτό µου και να σµιλέψω 
τον λόγο, να τον λειάνω… Κάποιες 
φορές, τ’οµολογώ, το µετατρέπω το 
enter σε escape. Υπεκφεύγω.

Το χειρότερο δε είναι όταν το 
πατάω κατά λάθος! Αυτό µπο-

ρεί να µπερδέψει λίγο τα πράγµατα. 
Μπορεί να στείλω άθελά µου µια 
µισοτελειωµένη φράση, ένα µήνυ-
µα σε άλλον αντί για άλλον… Θέλει 
προσοχή το enter. Είναι λίγο επι-
κίνδυνο γιατί σηµαίνει απόφαση, 
ενέχει ένα µικρό ρίσκο. Είναι αυτό 
που «ρίπτει τον κύβο», εδώ που τα 
λέµε. Μπορεί να ανοίξει ασκούς που 
θα µεταβάλουν πολλά. Κινήσεις ασύ-
νετες, απερίσκεπτες.

Και στην εκτός 
οθόνης ζωή µου 

κάπως έτσι γίνεται. Βιάζοµαι. 
Πιέζοµαι. Τρέχω. Προσβλέπω 
στο µετά δηµιουργώντας ένα 
πρόχειρο, ελλιπές τώρα. Ένα τώ-
ρα που ορίζω ως πρόσκαιρο για 
να επαναπαυτώ συνειδησιακά. 
Συνεχίζω δίχως να ολοκληρώνω. 
Γίνοµαι και εγώ, λίγο έως πολύ, 
µέρος ενός αιώνιου κυνηγητού. 
∆εν επενδύω, δεν αφοσιώνοµαι, 
δεν ενασχολούµαι. Τόσο όσο. 
∆εν πειράζει. «Προχώρα, τελείω-
νε…!». Όλο και πιο βαθιά στη θλίψη 
της απέραντης µετριότητας που µας 
πνίγει από παντού1… Και σταδιακά 
η σκέψη µας θολώνει. Τα σύννεφα 
επισκιάζουν αυτό του οποίου πραγ-
µατικά «ἐστὶ χρεία». Αποπροσανατο-
λιζόµαστε. Αυτοσκοπός δεν γίνεται 
ο προορισµός αλλά η πράξη του… 
enter. Eνός enter εν παρόδω και 
µοιραία εν κενώ.

∆ύσκολη λέξη η απόφαση –
πολλώ δε µάλλον η πράξη. 

Πριν και µετά από αυτήν πάντα 
θα ανατέλλει µια µικρή αµφιβολία, 
µια µικρή ανασφάλεια που µπορεί 
τελικά και να µας στρέψει προς το… 
backspace. 

Αναµενόµενο. Το δικό µας 
προσωπικό, το δικό µας συ-

νειδητό «ENTER» δεν είναι τόσο εύ-
κολο όσο αυτό το στιγµιαίο «κλικ» 

του πλήκτρου.

Ζητούµενο, 
όµως, δεν εί-

ναι µόνον καθεαυτήν η κίνηση, αλλά 
και η κινητήριος δύναµη. 

Λαχτάρα µας είναι τα βήµατά 
µας να οδηγούν στην ένω-

ση µε τον προορισµό µας και όχι 
απλώς στην αποµάκρυνση από την 
αφετηρία µας. Οι αποφάσεις µας εί-
ναι ατελέσφορες όταν καθορίζονται 
έξωθεν, όταν υποκινούνται δηλαδή 
από κάποιον χειριστή, όπως συµ-
βαίνει µε το πληκτρολόγιο. Μπορεί 
το enter µας να γίνεται πρωταρχικά 
εντός µας;

Εκτός όλων αυτών, όµως,  enter 
σηµαίνει και «εισέρχοµαι». Η 

ποθητή για µας πύλη είναι µία. Η 
πύλη τ’ουρανού.  Η Εκκλησία.  
∆εν θα την βρεις ποτέ κλειστή 
και αν την διαβείς δεν θα σε 
κλείσει µέσα. Είναι το καράβι 
που σώζει. Που λυτρώνει. Το κα-
ράβι της θείας µέθεξης. Με πλή-
ρωµά του εθελοντές που... «πληρώ-
νονται»! Μια Κοινωνία στην οποία 
στόχος δεν είναι η πρό-οδος αλλά η 
άν-οδος, που δεν εξουδενώνει αλλά 
µεταµορφώνει, που δεν δεσµεύει αλ-
λά συνδέει, που δεν ψυχαναγκάζει 
αλλά ελευθερώνει. 

Η πρόσκληση για είσοδο πάντα 
ανοιχτή: free entrance

Mα η πρόκληση για την πα-
ραµονή µεγάλη: «κρατήστε 

πατηµένο».

Επιµέλεια:

Σ. Μ.
Φοιτ. Τµήµ. Φιλολογίας, 

Φιλοσοφικής Σχολής 
ΕΚΠΑ

1   Οδ. Ελύτης, Μικρά Έψιλον
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ShiÒ...
ShiÒ. Όποιος χρησιµοποι-

εί Η/Υ ξέρει αυτή τη λέξη. 
Είναι ένα πλήκτρο που βρίσκεται 
κάτω αριστερά και δεξιά στο πλη-
κτρολόγιο και το χρησιµοποιούµε 
για να αλλάξουµε τη χρήση των 
υπόλοιπων πλήκτρων. Μάλλον όχι 
για να αλλάξουµε αλλά για να φα-
νερώσουµε τις άλλες χρήσεις τους.

Ας φανταστούµε τώρα ότι 
ο υπολογιστής είναι ένας 

άνθρωπος. Πού θα βλέπαµε την 
λειτουργία του shiÒ; 

Ας το πάρουµε από την αρχή. 
Γεννιόµαστε. Το πρώτο που 

καταλαβαίνουµε και ξεχωρίζουµε 
είναι οι γονείς µας. ∆εν αναγνω-
ρίζουµε πολλούς ανθρώπους ούτε 
το µέρος που βρισκόµαστε. Όλα 
όµως καταγράφονται στο καινού-
ριο σύστηµα. Φιλτράρονται από 
τα παιδικά µάτια. Κάθε µέρα κα-
ταγράφεις. Καινούρια πρόσωπα, 
καινούρια µέρη, νέες εµπειρίες!

Βλέπουν όλα τα παιδικά µά-
τια τα ίδια πράγµατα; Κα-

ταγράφονται µε τον ίδιο τρόπο; 
Κάποιος πατά το shi¥ συνεχώς.

Το πρώτο shiÒ που πατιέται 
είναι το φύλο. Γεννιέσαι 

αγόρι. Αυτό που σ’ ενδιαφέρει εί-
ναι να παίξεις πολύ, να κερδίσεις 
τα υπόλοιπα παιδιά, να γίνεις σαν 
τον µπαµπά σου, να γίνεις δυνα-
τός και να προστατεύεις αυτούς 
που θα σε χρειαστούν. Γεννιέσαι 
κορίτσι. Αυτό που σ’ ενδιαφέρει 
είναι να παίξεις, συνήθως παιχνί-

δια που κανείς δεν κερδίζει, να 
µιλήσεις πολύ, να µαζέψεις λου-
λούδια, να βάλεις τα ρούχα που 
θες και να γίνεις σαν τη µαµά σου 
που τόσο θαυµάζεις.

Και καλά µόνο ως εκεί 
φτάνουν οι δια-

φορές µας; Οι ιδιαιτε-
ρότητές µας έχουν να 
κάνουν µόνο µε το 
φύλλο µας; Εννοείται 
πως όχι!

Ξαναπατιέται 
το shiÒ!

Ο καθένας 
από εµάς 

βλέπει τον κό-
σµο διαφορετι-
κά. Άλλος τον 
βλέπει  δηµι-
ουργικά, άλλος 
πρακτικά, άλλος 
λογικά, άλλος 
συναισθηµατικά 
κ.ό.κ. Σ’ αυτό το 
έµφυτο shiÒ προ-
σθέστε ένα πάτηµα 
ακόµα. Η γεωγραφι-
κή θέση του ατόµου 
µε τις συνήθειες και 
τις παραδόσεις  του 
τόπου του. Ακόµα ένα 
για το οικογενειακό του 
περιβάλλον. Ένα ακόµα για 
την εκπαίδευση και για τη δι-
απαιδαγώγησή του. Ένα ακόµα 
για τις κοινωνικές προκαταλήψεις 
και συµβάσεις  του. Ένα ακόµα 
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κι όλα γίνονται αλλιώς!
για το επάγγελµά του. Ένα ακόµα 
για το πώς θέλει να ζήσει τη ζωή 
του. Ένα ακόµα για τις ικανότητες 
και τις δεξιότητές του. Και µε γνώ-

µονα όλα αυτά τα φίλτρα ζούµε 
τελικά όλοι µας µια ζωή που 

µόνο εµείς  βλέπουµε έτσι. 
Κέντρο της: ο εαυτός µας 

και η οπτική του.

Και ζεις. Ζεις στο 
έπακρον. Κάθε 

µέρα κάτι νέο. Κάτι 
καινούριο που σου 
αρέσει περισσότε-
ρο από το προη-
γούµενο. Κι άλλο, 
κι άλλο. Για σένα. 
Και η επιθυµία 
σου αντί να πλη-
ρούται αυξάνεται. 
Ο αδυσώπητος 
χρόνος δε ν σου 
χαρίζεται  και 
σου υπενθυµί-
ζει το πρόσκαιρο 
της φθαρτής σου 

φύσης. Κι εσύ που 
ακούς την κλεψύδρα 

ν’ αδειάζει ζητάς πιο 
πολλά από φόβο µη και 

δεν προλάβεις να τα δεις 
και να τα γευτείς όλα.

Όµως κάτι σε πνίγει 
και δεν  ευχαριστιέ-

σαι αυτά που έχεις. Ίσως δεν 
είναι τα περισσότερα που ανα-
ζητείς! Ίσως δε σε πνίγει το ότι 
τελειώνει ο χρόνος! Σε  πνίγει 

το ότι ξέχασες να πατήσεις το 
πιο σηµαντικό shi¥!  Και ποιο 
να είναι τάχα αυτό: Μήπως δεν 
έχεις ό, τι επιθύµησες; Μήπως 
δεν πάτησες όποιο shiÒ ήθελες;

«Το ταξίδι της ανακάλυ-
ψης δεν σηµαίνει να 

ψάχνεις καινούρια µέρη αλλά 
να έχεις καινούρια µάτια».

Είναι το shiÒ που θα απελευ-
θερώσει τον έγκλειστο εαυ-

τό σου. Είναι αυτό που θα αποκα-
λύψει τον πραγµατικό σκοπό της 
ζωής σου, αλλά και την φύση σου. 
Αυτό που θα σε κάνει να βγάλεις 
τις παρωπίδες που  σε κάνουν να 
κοιτάς µόνο τον εαυτό σου και θα 
σου ανοίξει τον δρόµο προς τον 
άλλο άνθρωπο. Το ν’ αγαπάς τον 
πλησίον σου. Το να θυσιαστείς  
και να θυσιάσεις το θέληµά σου 
για τον άλλον. Να νιώσεις την 
Αγάπη του Θεού. Να Τον πιστέ-
ψεις! Και τότε ό, τι δεν σου έφτανε 
θα είναι αρκετό ή ακόµα θα είναι 
µια πλουσιοπάροχη εµπειρία. Για-
τί όλα θα έχουν άλλο νόηµα, άλλη 
γεύση και το κάθε δευτερόλεπτο 
πολύτιµο και όχι δυναστικό! 

Θα βλέπεις πια µε καινούρια 
µάτια! 

Επιµέλεια:

Βασιλική Μποροβίλου
Φοιτ. Τµήµ. Ιστορίας και Αρ-

χαιολογίας, Φιλοσοφικής Σχολής 
ΕΚΠΑ
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οι υπόλοιποι (!), µερικά χιλιό-
µετρα πιο πέρα κάποιοι φωνά-
ζουν το δικό τους «Τετέλεσται» 
παραδίδοντας την ψυχή τους σ’ 
Αυτόν που αγάπησαν πιο πολύ 
από την ύπαρξή τους. Οι µεν 
βλασφηµούν διασκεδάζοντας, 
οι δε αγιάζονται µαρτυρώντας. 
Το lifestyle θα προβάλει τους πρώ-
τους. Τους δεύτερους δεν θα επιτρέ-
ψει να τους δούµε ποτέ για να µη 
χαλάσει η αισθητική µας, να µην 
ξεφουσκώσουν οι ψεύτικες ανάγκες 
µας. Εξάλλου εκεί είναι απολίτιστοι, 
εµείς είµαστε ευρωπαίοι. Και βέβαια 
η µπάλα του Μουντιάλ δεν αποτε-
λεί βλασφηµία, ούτε συγκρίνεται 

µε τη «σταύρωση» της πίστης και 
της αξιοπρέπειας. Ας θυµόµαστε 
απλώς πως, πέρα από τη Βραζιλία 
που έντυσε τις φαβέλες στα χρώ-
µατα του Μουντιάλ, η πραγµατική 
είδηση είναι στη Συρία. Σ’ εκείνους 
που δεν παίρνουν εκατοµµύρια από 
τους σπόνσορες για να προσφέρουν 
θέαµα, αλλά δίνουν το κεφάλι τους 
στους σύγχρονους διώκτες για να 
ακουµπήσουν την ψυχή τους στα 
χέρια του Θεού.

Επιµέλεια::

∆ηµήτρης Αναγνώστου
φοιτ. Νοµικής

Πέρα από 
το Μουντιάλ 

και τα events…

Το Μουντιάλ είναι µία πολύ 
λαοφιλής  διοργάνωση σε όλο 

τον κόσµο. Το περίφηµο άγαλµα του 
Ιησού στη Βραζιλία «ντύθηκε» σε 
πολλές διαφηµίσεις  µε τα logos 
των διαφόρων χορηγών και όλοι 
εµείς,  καθηλωµένοι στους καναπέ-
δες µας, παρακολουθούσαµε στις 
πλάσµα οθόνες µας σχολιάζοντας 
και  φωνάζοντας υπέρ της Εθνικής 
Ελλάδος ή της οµάδας που υποστη-
ρίζαµε στους υπόλοιπους αγώνες. 

Την ίδια στιγµή που εµείς πί-
ναµε τις δροσερές µας µπύ-

ρες, τρώγοντας και διασκεδάζοντας, 
στη Συρία κάποιοι άνθρωποι πά-
σχιζαν και πασχίζουν για το (για 
εµάς) αυτονόητο· την ζωή τους. Οι 
Χριστιανοί της Συρίας, του Πακι-
στάν, του Ιράν και άλλων  χωρών 
της Ανατολής ζουν πρωτοφανείς 
διωγµούς λόγω της πίστης τους. 
Σπίτια λεηλατούνται, συνοικίες 
Χριστιανών γίνονται στόχος, ναοί 
καταστρέφονται, άνθρωποι δολοφο-
νούνται µε βασανιστικό τρόπο στα 
πλαίσια ενός βίαιου εξισλαµισµού 
από ακραίες ισλαµικές οργανώσεις 
που κηρύσσουν το µίσος. Πριν λί-

γες ηµέρες διαβάσαµε στο διαδίκτυο 
από κληρικό που διακονεί στη Συ-
ρία ότι οι ισλαµιστές ζητούν από 
τους Χριστιανούς 7-10 γραµµάρια 
χρυσού κάθε µήνα προκειµένου να 
τους αφήσουν ζωντανούς. Σε περί-
πτωση δε που δεν είναι σε θέση να 
δώσουν αυτό τον χρυσό οι επιλογές 
είναι να ασπαστούν το Ισλάµ ή να 
θανατωθούν. Εκατοντάδες µάρτυρες 
έχουν αναδειχθεί τους τελευταίους 
µήνες σε όλες αυτές τις χώρες. Την 
ίδια στιγµή, στην Ελλάδα τίποτα δεν 
γίνεται γνωστό. Στην τηλεόραση κα-
νένα δελτίο δεν ασχολείται και στον 
έντυπο τύπο, οι σχετικές ειδήσεις 
περνούν στα ψιλά γράµµατα.

Ίσως δε µπορούµε να κάνουµε 
πολλά. Ίσως και να µπορούµε. 

Το µόνο σίγουρο είναι πως στην 
προσευχή µας πρέπει να έχουµε 
καθηµερινά και µε θέρµη αυτές τις 
ψυχές που διώκονται να τους δίνει 
ο Θεός ελπίδα, δύναµη και να τους 
ενισχύει στην πίστη. Την ώρα που 
εµείς ψάχνουµε ποιο καινούριο 
κινητό κυκλοφορεί, σε ποιο νησί 
θα πάµε διακοπές, ποια νέα ται-
νία βγήκε στον κινηµατογράφο 
κλπ κάποιοι, την ίδια στιγµή, 
διώκονται στο Όνοµα του Ιη-
σού, επιβεβαιώνοντας τον ευ-
αγγελικό λόγο. Την ώρα που, 

όπως ενηµερωνόµαστε 
από το διαδίκτυο στην 
Κύπρο, στην Λεµεσό, 
διοργανώθηκε πάρτυ 
µε «event» τη «σταύ-
ρωση» ενός θαµώνα 
για να διασκεδάσουν 
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Καλοκαιρινό πυροτέχνηµα
Κι εµείς χορτάτοι, µα το ναι, 

κάνουµε γλέντια ρεφενέ, 
βρε δε βαριέσαι αδερφέ!

Θυµάµαι, όταν 
ήµουν µικρή, 

η µητέρα µου είχε 
ένα κουτί - µπιζου-
τιέρα, µέσα στην 
οποία υπήρχε µια 
µπαλαρίνα που µε το 
άνοιγµα του κουτιού, 
ξεκινούσε να χορεύ-
ει. Τουλάχιστον εί-
χε το ερέθισµα και 

έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. 
Εµείς; Τι ακριβώς κάνουµε, όταν 
εγκλωβιζόµαστε στο τι θα φάµε, 
τι θα πιούµε, πόσα θα βγάλουµε; 
Θα µε ρωτήσεις τι έπαθα σήµερα 
και σου τα γράφω όλα αυτά. Πρωί 
∆ευτέρας... Υποφέρεις, θλίβεσαι κι 
αυτό θέλεις να το κάνεις λόγο. Μια 
γενιά χωρίς όνειρα, χωρίς νεύρο, 
χωρίς κόπο, χωρίς αναζήτηση. 
Μια γενιά που απλά ζει το σήµερα, 
σαν καλοκουρδισµένη µπαλαρίνα.

Αποκρυσταλλωµένοι στο πα-
ρόν, παγιδευµένοι µέσα στο 

µικρό µας παγάκι.

«Τι κακό κάνει να ζεις, να 
έχεις ένα εισόδηµα, ένα 

σπιτάκι, τον άνθρωπό σου, τα παι-
δάκια σου, να φας, να ντυθείς, να 
µορφωθείς, να πας καµιά βόλτα, 
να χαρείς και να γυρίσεις σπίτι; 
Καλά να ‘µαστε.»

Κι όµως, κανένας άνθρωπος 
δεν θα ακολουθήσει τον 

δαίµονα µε σκοπό να γίνει εγκλη-
µατίας. Απλώς παραδίδεται σε ένα 
κατεστηµένο που δεν εµφανίζεται 
να κάνει κάποιο κακό. Στο περί-
φηµο έργο του Ντοστογιέφσκι «Οι 
αδελφοί Καραµάζωφ», ο σαρκωµέ-
νος δαίµονας συνοµιλεί µε έναν 
από τους αδελφούς, τον ορθολο-
γιστή Ιβάν. Εµφανίζεται ως πολύ 
ευαίσθητος άνθρωπος, τόσο που 
ο Ιβάν άλλοτε τον θεωρεί φάντα-
σµα και άλλοτε φανταστικό πρό-

σωπο. Αυτό άλλωστε επιδιώκει κι 
ο ίδιος. Άλλοτε ως άνθρωπος µας 
προσκαλεί εύκολα και συζητάµε 
µαζί του, άλλοτε ως πνεύµα µας 
φέρνει  από άλλο κόσµο εµπειρία, 
εντυπωσιαζόµαστε από το µεταφυ-
σικό βίωµα. Με εµπειρία χιλιάδων 
χρόνων στην πλάτη του ξέρει να 
µεταµφιέζεται σε ό, τι χρησιµεύει 
για να σκανδαλιστούµε ευκολό-
τερα. «Είµαι ευαίσθητος, θέλω ο 
άνθρωπος να ζήσει εύκολα, να µην 
του λείψουν τα στοιχειώδη. Αυτό 
είναι καλοσύνη, αγάπη», ισχυρίζε-
ται. Η αγάπη είναι το αγαπηµένο 
ρούχο του διαβόλου. Αγαπά τα πά-
ντα εκτός απ’ τον Χριστό.  

«Έλα καηµένε, τα µεταφυ-
σικά είναι για τους ευαί-

σθητους, τους ροµαντικούς, τους 
ιδιόρρυθµους. ∆εν βαριέσαι! Ζήσε 
την ζωή, ευχαριστήσου το τώρα και 
άσε το αύριο», «Όλοι αυτό κάνουν 
εξάλλου, τι πειράζει;», «Αν είσαι 
εσύ τόσο µεγαλόψυχος, πάρε τους 
αλλοδαπούς και τους άστεγους 
στο σπίτι σου». Η ψυχολογία του 
αστού, ο αντιρρησίας συνείδησης 
του φραπέ, ο κοινός νους. Ο κοινός 
νους που υποστηρίζει όλες τις αδυ-
ναµίες, τις ευκολίες. Ο κοινός νους 
που ισοπεδώνει τον άνθρωπο σε 
έναν ανεπαίσθητο θάνατο. Πεθαί-
νεις, γιατί χάνεις τον ενθουσιασµό 
σου, γίνεσαι πεζός, βαριέσαι, αλλά 
συνηθίζεις, γιατί είναι εύκολο, δεν 
χρειάζεται προσπάθεια. «Ενθουσι-
ασµός φως εν τη ψυχή ποιεί προς 
το µέλλον», έχει πει χρόνια τώρα ο 
Πλούταρχος, αλλά πού χρόνος και 
όρεξη να ασχοληθεί κανείς µε τους 
αρχαίους. Ενθουσιασµός< ένθους= 
ένθεος= εν+ Θεός. Απόλυτα αφοσι-
ωµένος στις βιοτικές µέριµνες, βα-
θιά χωµένος στον προβληµατισµό 
της καθηµερινότητας, τις ανάγκες, 
τα πάθη, τις συµβατικές πράξεις. 
Βολεµένος, αδιαφορείς για την 
άσκηση, χάνεις τον ενθουσιασµό, 
τον Θεό, χάνεις την έγνοια για την 

σωτηρία σου, ο ψυχικός κόσµος 
παραλύει, δεν έχει καµία διάθεση 
για τίποτα πνευµατικό.

Όµως, το ποτάµι είτε ράθυ-
µο είτε ορµητικό µία µό-

νον κατάληξη έχει: την θάλασσα. 
Όταν, λοιπόν, η κλεψύδρα της ζω-
ής φτάσει στο τέλος, όταν κλείσεις 
τα µάτια – κι αυτό είναι το µόνον 
σίγουρο, το πιο αναπάντεχο- θα 
αντιληφθείς µονοµιάς τον πνευµα-
τικό κόσµο. Έναν κόσµο που τόσα 
χρόνια παραγκώνισες, αγνοούσες. 
Θα συναντήσεις Αυτόν, τον Χριστό. 
Πώς όµως θα µείνεις µαζί Του, 
αφού δεν τον γνωρίζεις;

Αυτή η καθηµερινότητα είναι 
το πεδίο άσκησης, εξάσκη-

σης της αγιότητας και της πνευ-
µατικότητας. Σε αυτήν θα γίνει το 
πλησίασµα, το δέσιµο µε τον Χρι-
στό. Κι «Ο αγαπών την εαυτού σω-
τηρίαν, µηχανεύεται» λένε οι πατέ-
ρες. Αυτός που αγαπά την σωτηρία 

του, είναι πανούργος, µηχανεύεται 
τρόπους να αγωνισθεί, όπου κι αν 
είναι. Μήπως είναι καιρός να ζη-
τήσουµε πρώτα την βασιλεία του 
Θεού; Γιατί το ελιξήριο της ζωής 
δεν προβλέπεται να ανακαλυφθεί 
άµεσα…

Επιµέλεια:

Αναστασία Μπιτσάνη
φοιτ. Πολιτ. Μηχ/κών ΕΜΠ

Φωτογραφία: 

Αλέξανδρος 

Παλαιός
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Αν θυµάµαι καλά, ήταν γύρω 
στις 20 Σεπτεµβρίου του 

2013 που είχα ανέβει στην σχολή 
για τις επαναληπτικές εξετάσεις. 
Όλοι είχαµε πληροφορηθεί ότι 
σύσσωµη η πανεπιστηµιακή κοι-
νότητα του ΕΚΠΑ (Εθνικό & Κα-
ποδιστριακό Παν/µιο Αθηνών) 
είχε αποφασίσει να προβούν 
σε κινητοποιήσεις ως αντίδρα-
ση στην απόφαση της απόλυ-
σης του µεγαλύτερου µέρους 
των εξακοσίων διοικητικών 
υπαλλήλων του ΕΚΠΑ (κυρίως 
υπαλλήλων που εργάζονται στις 
Γραµµατείες των Σχολών, στις 
Βιβλιοθήκες, τους επιστάτες, 
τους θυρωρούς κ.ά.) από το 
αρµόδιο Υπουργείο. Τελικά 
δεν εξετάστηκα σε κάποιο 
µάθηµα εκείνη την ηµέρα 
-αλλά και σε κανένα άλλο 
µάθηµα για τους επόµε-
νους τρείς µήνες, αφού 

Κλειστή σχολή;

λόγω των απεργιών όλα τα τµήµα-
τα του ΕΚΠΑ έµειναν κλειστά! Τα 
µαθήµατα άρχισαν ξανά στις 17 
∆εκεµβρίου στο τµήµα µου -ήταν 
από τα πρώτα τµήµατα, όπου τα µα-
θήµατα ξεκίνησαν κανονικά. 

Θα ρωτήσετε: Τι έκανα όλο αυτό 
τον καιρό; Στην αρχή όλα φαίνο-

νταν ωραία, αφού οι διακοπές παρατεί-
νονταν. Είχα βλέπετε την φρούδα ελπίδα 
ότι σύντοµα η σχολή θα άνοιγε, θα έδινα 
εξετάσεις και τα µαθήµατα θα άρχιζαν µε 
µια µικρή καθυστέρηση… Η αλήθεια είναι 
ότι µετά από τόσον καιρό οι «διακοπές» 
έγιναν βαρετές. Πάντως, οι συζητήσεις µε 
άλλους φοιτητές για τα υπέρ και τα κατά 
της όλης υπόθεσης  ήταν πολύ συχνές.

Από την µία πλευρά ήταν το δίκαιο 
των διοικητικών υπαλλήλων ως 

εργαζοµένων που ξαφνικά βρίσκονταν 
χωρίς δουλειά! Από την άλλη πλευρά µε 
τις σχολές για τόσο µεγάλο χρονικό διά-
στηµα κλειστές, δηµιουργούνταν διάφορα 

προβλήµατα: ο κίνδυνος να χαθεί 
το εξάµηνο για τους φοιτητές, οι 
τελειόφοιτοι να βλέπουν το πτυ-
χίο τους να αποµακρύνεται  και 
τα έξοδα των φοιτητών από την 
επαρχία να διογκώνονται (στο 
ΕΚΠΑ οι φοιτητές αυτοί εκτιµάται 
ότι ανέρχονται σε µερικές χιλιάδες)! 
Ίσως ένα βασικό πρόβληµα –που 
συχνά παραβλέπεται εδώ στην Ελ-
λάδα, αλλά είναι αδιανόητο στις 
χώρες του Εξωτερικού- είναι ότι 
το Πανεπιστήµιο της  Αθήνας δεν 
επιτελούσε το σκοπό του: δηλαδή 
δεν λειτουργούσε. 

Οι δυσκολίες που προέκυψαν 
για τους φοιτητές ως συνέ-

πεια των απεργιών δεν ήταν λίγες… 
Σε αρκετές σχολές η εξεταστική 
του Σεπτέµβρη συνεχίστη-
κε τον  Ιανουάριο ή τον 
Φεβρουάριο (!), ενώ 
ταυτόχρονα ξεκίνη-
σαν οι παραδόσεις 
µαθηµάτων.  Επι-
πρόσθετα αρκετές 
εξετάσεις ή παρα-
δόσεις µαθηµάτων 

ότι µετά από τόσον καιρό οι «διακοπές» 
έγιναν βαρετές. Πάντως, οι συζητήσεις µε 
άλλους φοιτητές για τα υπέρ και τα κατά 
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Το παράδειγµα του ΕΚΠΑ: µια προσωπική εµπειρία 
από έναν φοιτητή του Μαθηµατικού Τµήµατος
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έγιναν το Σαββατοκύριακο. 
Πολλοί φοιτητές βρέθηκαν 
στη δύσκολη θέση να έχουν 
εξεταστική  και παράλληλα 
παρακολούθηση µαθηµά-
των. Κάτι τέτοιο έγινε και στη 
δική µου σχολή. Επιπλέον το 
χειµερινό εξάµηνο παραλεί-
φθηκε σε πολλά τµήµατα του 
ΕΚΠΑ, ενώ σε όσα αποφασίστη-
κε να γίνουν και τα δύο εξάµηνα 
κανονικά, το ακαδηµαϊκό έτος 
επεκτάθηκε ως τις αρχές Αυγού-
στου. Προσωπικά τελειώνω στις 
30 Ιουλίου µε τις εξετάσεις, ενώ 
στις αρχές του Σεπτέµβρη πρέπει 
να είµαι έτοιµος για νέα εξεταστική. 
Αντίο καλοκαίρι…

Βέβαια, θα ήταν άδικο να µην 
αναφέρω και την άλλη πλευρά 

του θέµατος. Πρόσφατη συνέλευση 
των πρυτάνεων της ελληνικής ανώ-
τατης εκπαίδευσης κατέδειξε µε ισχυ-
ρή επιχειρηµατολογία ότι η διαθε-
σιµότητα ή οι απολύσεις µεγάλου 
µέρους των εν λόγω διοικητικών 
υπαλλήλων έχει οδηγήσει τα ελ-
ληνικά πανεπιστήµια σε µεγάλα 
προβλήµατα. Για παράδειγµα, η φύ-
λαξη των πανεπιστηµιακών χώρων 

καθίσταται αδύνατη µε το συνεχώς 
µειούµενο προσωπικό. Το ίδιο ισχύει 
και για την διεκπεραίωση των καθηκό-
ντων της γραµµατείας στην κάθε σχολή. 
Επιπλέον, η χρηµατοδότηση προς τα 
ελληνικά πανεπιστήµια έχει περιορι-
στεί δραµατικά και όπως υποστηρίζει η 
πλειοψηφία των Ελλήνων πρυτάνεων 
από το Σεπτέµβρη η λειτουργία πολλών 
πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων θα είναι 
ιδιαίτερα προβληµατική. Συνεπώς, οι 
απολύσεις των διοικητικών υπαλλή-
λων, ανεξάρτητα από το αν παραβιά-
ζουν βασικά εργασιακά δικαιώµατα, 
πάντως συντελούν στη δυσλειτουρ-
γία των ελληνικών πανεπιστηµίων. 

Για να είµαι ειλικρινής, δεν κα-
τάφερα να καταλήξω στο ποια 

από τις δύο πλευρές υποστηρίζω. 
Αναγνωρίζω ότι οι διοικητικοί 
υπάλληλοι και οι καθηγητές διεκ-
δικούσαν αυτό που θεωρούσαν 
δίκαιο. Η απόφαση για απολύσεις  
αδιακρίτως και χωρίς αξιολό-
γηση θεωρώ πως κινείται σε 
λάθος κατεύθυνση. Αλλά µή-
πως -λέω µήπως- υπήρχε και 
κάποιος άλλος τρόπος αντί-
δρασης στα παραγγέλµατα 
του Υπουργείου; Ή µήπως «ο 

σκοπός αγιάζει τα µέσα» 
και η σχολή έπρεπε να 
µείνει κλειστή για µήνες ή 
για χρόνια µέχρι να αλλάξει 
στάση το Υπουργείο; 

Η αλήθεια είναι ότι οι 
περισσότεροι από 

τους φοιτητές που γνωρίζω 
προσωπικά είχαν περίπου τις 
ίδιες απόψεις µε εµένα στο 
θέµα αυτό. ∆ηλαδή έµεναν 
στη µεθόριο των δύο πλευ-
ρών, µη γνωρίζοντας ποια 
να διαλέξουν. Κλείνοντας, να 
σηµειωθεί ότι µάλλον νέες 
απεργιακές κινητοποιήσεις 
αναµένονται να ξεκινήσουν ως 
αντίδραση σε νέες κυβερνητι-
κές αποφάσεις περί µεταθέσεων 
διοικητικών υπαλλήλων. Αν δεν 
υπάρξει µια σοβαρή αντιµετώ-
πιση του προβλήµατος, δεν 
πρόκειται να δοθεί και αποτε-
λεσµατική λύση, µε αποτέλεσµα 
την οµηρία των φοιτητών. Καλό 
κουράγιο σε όλους µας…

                                                                                          
Επιµέλεια:

Α. Μ.
Φοιτ. Μαθηµατικού 

Τµηµ. ΕΚΠΑ 
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Η καρδιά του ανθρώπου 

στέλνει τον ψαλµό της 

εωθινής προσευχής 

της κατά την Ανατολή:

Κύριε, να ο ήλιος που σηκώθηκε 

πάλι λαµπρός πάνω από τη θά-

λασσα. 

Κύριε, να η µέρα που στάθηκε 

µε ολάνοιχτες τις ασηµένιες 

φτερούγες πάνω από τη Γη.

Κύριε, να οι πολιτείες που ξύ-

πνησαν και µιλούν µε ήχους 

ψηλούς από χτυπητό ατσάλι. 

Κύριε, άφησε το περιστέρι της 

εωθινής προσευχής µας να χα-

µοπετάξει ανάµεσα στα ιερά Σου 

πόδια.

Φύλαξε, Κύριε, νέα την ψυχή του 

όλη τούτη την καινούρια µέρα 

και µην αφήσει τη σκουριά της 

συνήθειας να βαραίνει τα φτερά 

της, να σκεβρώνει τα χορευτικά 

της µέλη.

Σώσε, Κύριε, την ψυχή του από 

το θάνατο της οµοιοµορφίας,

Κύριε, φύλαξε την µακριά από 

τη φοβερή ανωνυµία της αγέλης. 

Είναι µία σπίθα χρυσή, φευγάτη 

από την πυρκαγιά σου, 

Κύριε, άπλωσε το χέρι σου, βού-

λωσε µε την παλάµη σου την 

πηγή των ανέµων να µην τη 

σβήσουν. 

Κάθε στιγµή ας είναι νέα τα 

µάτια της, Κύριε, µάτια νεογέν-

νητα, που πρωτανοίγουν παρ-

θενικά µπροστά σε νεογέννητον 

κόσµο.

Κύριε, φύλαξε την ψυχή του νέα. 

Κάθε στιγµή ας περιµένει µια 

καινούρια σου αποκάλυψη, κάθε 

στιγµή ας είναι πλούσια από το 

νέο σου θάµα που έρχεται.

Φύλαξε, Κύριε, ανέγγιχτο τον 

πλούτο της Άνοιξης του. Ευλό-

γησε τα φύτρα. Πασπάτεψε µε 

τ’ αµέτρητα κλειστά λουλούδια 

που αδιάκοπα σκάνε τα µατάκια 

τους µέσα του.

Προστάτεψε, Κύριε, στοργικά τη 

σπίθα του µέσα στην πατρική 

φούχτα των χεριών Σου.

Και σα βουληθείς να την καλέ-

σεις πίσω, φως εκ φωτός, σαν 

προστάξεις την µικρή φλόγα να 

γυρίσει στο καµίνι της θειότητάς 

Σου, κάµε την, Κύριε, να γδυθεί 

τη σάρκα, έτσι χαρούµενα, όπως 

µια νύφη τον πέπλο του γάµου 

της.

Από το «Τραγούδι της Γής» 

του Στρατή Μυριβήλη

Εκδόσεις ΕΣΤΙΑ
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 Μια µατιά γύρω µας µπορεί να 
µας συγκλονίσει γι’ αυτό που θα 
δούµε µέσα µας και έξω από εµάς. 
Καχυποψία, υποκρισία, µικροπρέ-
πεια, φθόνος για την ευτυχία ή την 
επιτυχία του άλλου, αδιακρισία, συ-
κοφαντία, σκληρότητα, συναισθη-
µατική απονέκρωση. Σε επίπεδο 
κοινωνικών σχέσεων αδιαφορία, 
µοναξιά, εκµετάλλευση του άλλου, 
απανθρωπιά, επιθετικότητα, ρα-
τσισµός, εθνικισµός, διεθνιστικός 
αποχρωµατισµός, θρησκευτικός 
φανατισµός αλλά και µηδενισµός, 
περιθωριοποίηση και κυριαρχία των 
αναξίων. Όλα αυτά τί σηµαίνουν 
στην πράξη;

Ένα σαθρό, σάπιο, διεφθαρµέ-
νο, έντονα κρισιακό πολιτικό 

και κοινωνικό σύστηµα που µέσα 
του αναπτύσσονται αφενός δυνα-
µικές αµφισβήτησης και αφετέρου  
υπερσυγκέντρωση δύναµης σε λί-
γους υπονοµεύοντας τη δηµοκρατία 
και τα ανθρωπιστικά της ιδεώδη. Η 
διεύρυνση της φτώχειας που «κάνει 
να ζωντανεύουν» εικόνες σκοτεινών 
εποχών µε ανθρώ-
πους ν’ αναζητούν 
την επιβίωση στα 
σκουπίδια των άλ-
λων ή στο έγκληµα, 
οι ουρές των συσσιτί-
ων, οι αναξιοπρεπείς 
τσακωµοί για µια 
σακούλα τρόφιµα, οι 
θηλιές στο λαιµό των 
απολυµένων ανθρώ-
πων, οι αυτοκτονίες, 
η ασυνεννοησία των 
συγκατοίκων στις 
πολυκατοικίες για 
τα στοιχειώδη όπως 

η καθαριότητα και η θέρµανση… 
Οι αναποδογυρισµένοι πάγκοι των 
αλλοεθνών µικροπωλητών από φα-
σιστικά στοιχεία, η εκµετάλλευση 
του νόµου για τη συγκάλυψη οικο-
νοµικών ή πολιτικών εγκληµάτων, 
τα πλήθη των αγανακτισµένων αλλά 
και τα πλήθη των αδιάφορων συν-
θέτουν ένα τροµακτικό σκηνικό που 
δεν ξέρω αν υπήρχε σε λανθάνουσα 
κατάσταση και απλώς εκδηλώθηκε 
µε την κρίση ή αν είναι πράγµατι 
πρωτόγνωρο για εµάς τους Έλληνες, 
που συνηθίζαµε κάποτε να είµαστε 
ανθρώπινοι, πατριώτες, πολιτικά 
ενεργοί και αλληλέγγυοι.

Στην αντίπερα όχθη, εκεί 
που ακόµη η ελπίδα και 

το φως της ανθρωπιάς δεν έχουν 
σβήσει, λαµβάνονται πρωτοβου-
λίες για να ξαναβρούµε το χαµέ-
νο µας πρόσωπο. Υπάρχουν άν-
θρωποι που ατοµικά ή οργανωµένα 
απλώνουν το χέρι στον συνάνθρωπο 
που υποφέρει, προσφέρουν απ’ το 
υστέρηµά τους, του κρατούν συντρο-
φιά στη µοναξιά του, ενδιαφέρονται 
για την υγεία του, δίνονται στο λει-
τούργηµά τους, εγκαταλείπουν την 
ασφάλεια και την ευδαιµονία του 
υλικού πολιτισµού για να βρεθούν 
στα πέρατα του κόσµου ή ψάχνουν 

Ένα τροµακτικό σκηνικό 
που δεν ξέρω αν υπήρχε σε 
λανθάνουσα κατάσταση και 
απλώς εκδηλώθηκε µε την 
κρίση ή αν είναι πράγµατι 
πρωτόγνωρο για εµάς τους 
Έλληνες, που συνηθίζαµε κά-
ποτε να είµαστε ανθρώπινοι, 
πατριώτες, πολιτικά ενεργοί 
και αλληλέγγυοι.

Ὡς χαρίεν 
ἐσθ' ἄνθρωπος 

ὅταν ἄνθρωπος ᾖ

Φωτογραφία: Αλέξανδρος Παλαιός

∆ηλ. «τι χαριτωµένο 
πλάσµα που είναι ο 
άνθρωπος, όταν εί-
ναι άνθρωπος»1

Μένανδρος.

1 O Μένανδρος (Αθήνα, 342-292 
π.Χ. ) ήταν αρχαίος Έλληνας 
συγγραφέας, κορυφαίος 
εκπρόσωπος της Νέας κωµωδίας.
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μέσα στα συντρίμμια για να βρουν 
τη ζωή. Νοιάζονται όχι μόνο για 
τους ανθρώπους, αλλά και για τα 
ζώα, τα δέντρα, τα φυτά, αντιπαρα-
βάλλουν τον ανθρωπισμό και την 
ανεκτικότητα απέναντι σε κάθε φα-
σιστική ή σεξιστική ιδεολογία, αγα-
πούν βαθιά την πατρίδα χωρίς να 
καταλήγουν σε αθεϊστικές, αναρχι-
κές, αντιεθνικές αντιλήψεις και στην 
ουσία κρατούν ζωντανό το όραμα 
για έναν καλύτερο και δίκαιο κόσμο, 
όπου ο καθένας μας έχει λόγο και 
χώρο να υπάρχει.

Σε μια εποχή δύσκολη για την 
πλειονότητα - αν όχι για το 

σύνολο του πληθυσμού- η λύση ή 
έστω ένα πρώτο βήμα προς την 
επίλυση του προβλήματος είναι 
η αλληλεγγύη και όχι η αδιαφο-
ρία. Το να κλείνουμε τ’ αυτιά και να 
βάζουμε παρωπίδες δεν είναι λύση. 
Είτε έχει να κάνει με έναν άνθρωπο 
που ζητάει ειλικρινά βοήθεια είτε με 
την κινητοποίηση προς μια εθελο-
ντική οργάνωση ακόμα και ένα απλό 
«τί συμβαίνει στη ζωή σου;» μπο-
ρεί να κάνει τη διαφορά. Δεν έχεις 
μόνο εσύ προβλήματα. Άνοιξε τα 
μάτια και το μυαλό και σταμάτα 
ν’ αδιαφορείς!

Βέβαια, θα σκέφτεσαι, γιατί να 
ενδιαφερθώ εγώ αν όλοι αδι-

αφορούν για μένα; Αν ζητήσω βοή-
θεια θα τρέξει κανείς; Έχεις απόλυτο 
δίκιο να νιώθεις έτσι, όμως αυτή 
ακριβώς η εγωιστική νοοτροπία της 
ανταπόδοσης είναι που δημιουργεί 
το νέφος της αδιαφορίας. Το ενδια-
φέρον είναι όπως το χαμόγελο: 
Μεταδοτικό!!! Αν βοηθήσεις κά-
ποιον, θα δώσεις την ώθηση και σε 
κάποιον άλλον ν’ ασχοληθεί με τα 
προβλήματα ενός τρίτου και πάει 
λέγοντας. Δες το σαν μια αλυσιδωτή 
αντίδραση της οποίας αφετηρία θα 
είσαι εσύ.

Στην κοινωνία μας ωστόσο συ-
νυπάρχουν δύο είδη εθελοντι-

σμού. Ο πρώτος που μετριέται με 
την απόδοση του κέρδους και ο δεύ-
τερος που ως μοναδική κινητήρια 
δύναμη έχει την καρδιά του ανθρώ-
που και ανταπόδοση-αντίδωρο την 
ευτυχία του συνανθρώπου-αδελφού. 
Θα αναρωτιέται, λοιπόν, κανείς για-
τί να διαθέσει από τον προσωπικό 
του χρόνο ίσως και τα 
χρήματα του για να βοη-
θήσει έναν κόσμο, στον 
οποίον φαίνεται να 
κυριαρχεί η αδιαφορία 
και η κακία, και να μην 
ασχοληθεί και αυτός με 
τον εαυτό του και την 
οικογένειά του, ώστε να 
ζήσει όσο πιο ευχάριστα 
γίνεται μέχρι που θα φύ-
γει από αυτή τη ζωή. Ή 
γιατί να μην βοηθήσει κι 
αυτός μόνο, όταν έχει να 
κερδίσει από αυτό. Εκ 
πρώτης όψεως ακού-
γεται απολύτως λογικό. 
Ωστόσο ένας Χριστιανός ξέρει πολύ 
καλά πως δεν υπάρχει αυτή μόνο 
η ζωή· ξέρει πως αποσκοπεί σε μια 
ανώτερη που είναι ο Παράδεισος 
και γι’ αυτήν αγωνίζεται και αδη-
μονεί. Στο βιβλίο των Παροιμιών 
γράφει ο σοφός Σολομών: «Δανείζει 
Θεῷ ὁ ἐλεῶν πτωχόν» (Παρ. ιθ ́ 17). 
Δηλαδή, αυτός που ελεεί τον πτω-
χό αδελφό του, στην ουσία δανείζει 
στον Θεό. Ό,τι προσφέρει στον πτω-
χό, ο Θεός θεωρεί ότι το προσφέρει 
σ ̓ Εκείνον. Έτσι ακόμη και η πιο 
μικρή καλή μας πράξη λαμβάνει 
άπειρη αξία, αφού τελικά απευθύ-
νεται στο Θεό. Κι η αμοιβή που την 
ακολουθεί είναι ό,τι ανώτερο μπορεί 
να ποθήσει ο άνθρωπος: Η Βασι-
λεία των ουρανών! 

Ο απόστολος Παύλος, υπο-
γραμμίζοντας το γεγονός 

ότι υπηρετώντας τους αδελφούς 
μας υπηρετούμε τον ίδιο τον Κύ-
ριο, μας προτρέπει: «Πᾶν ὅ,τι ἐὰν 
ποιῆτε, ἐκ ψυχῆς ἐργάζεσθε, ὡς τῷ 
Κυρίῳ καὶ οὐκ ἀνθρώποις» (Κολασ. γ 
́ 23). Δηλαδή καθετί που κάνετε, να 
το εργάζεσθε πρόθυμα και με την 
καρδιά σας, σαν να το εργάζεσθε 
στον Κύριο και όχι σε ανθρώπους. 
Αλήθεια, αν συνειδητοποιούσαμε 
ότι κάθε καλό έργο που επιτελούμε 
έχει την αναφορά του στον Χριστό, 

τότε με πόση περισσότερη προθυμία 
και αυταπάρνηση θα αναλαμβάνα-
με να το εκτελέσουμε; Ποιός από 
μας, αν ο Χριστός του ζητούσε λίγο 
ψωμί, δεν θα Του έδινε αμέσως; Ή 
αν μάθαινε ότι πονά και υποφέρει, 
δεν θα έσπευδε να Τον επισκεφθεί 
και να Τον ανακουφίσει; Ποιός δεν 
θα φιλοξενούσε τον Χριστό στο σπί-
τι του; Όταν δίνουμε τον εαυτό μας 

και προσφέρουμε από τα υπάρχοντά 
μας στον πλησίον, ανταποδίδουμε 
στον Κύριο αυτά πού τόσο πλουσι-
οπάροχα μας δώρισε Εκείνος.    

Πρώτος εθελοντής άλλω-
στε υπήρξε ο θεάνθρω-

πος Χριστός, ο οποίος πέρασε από 
μαρτύρια και έδωσε και την ίδια του 
τη ζωή για εμάς. Αλλά και οι μάρ-
τυρες  και οι άγιοι  της εκκλησίας 
ακολουθώντας το παράδειγμα του 
Κυρίου προσέφεραν εθελουσίως τη 
ζωή τους για χάρη του Χριστού και 
των ανθρώπων.  Έτσι και κάθε Χρι-
στιανός οφείλει να ενδιαφέρεται για 
τον συνάνθρωπο και να προσφέρει 
ανιδιοτελώς τη βοήθεια του.

                                                                                                                
Επιμέλεια:

Μαρίλη Παππά
Φοιτ. Πολιτικών Μηχανικών 

ΕΜΠ

Αν βοηθήσεις κάποιον, θα 
δώσεις την ώθηση και σε 
κάποιον άλλον ν’ ασχοληθεί 
με τα προβλήματα ενός τρί-
του και πάει λέγοντας. Δες το 
σαν μια αλυσιδωτή αντίδρα-
ση της οποίας αφετηρία θα 
είσαι εσύ.
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Μία φράση που μετρά από 
το 1974 σαράντα ολόκλη-

ρα χρόνια ύστερα από την τρομερή 
τραγωδία που άρχισε τον Ιούλιο 
και τελείωσε τον Αύγουστο του 
θλιβερού εκείνου έτους.  Μία 
φράση που αντηχεί κάθε ώρα 
και στιγμή στους συγγενείς των 
1.400 αγνοουμένων, των «υπέρ 
πίστεως και πατρίδος» πεσόντων 
στρατιωτών του Ελληνοκυπριακού 
στρατού και της ΕΛΔΥΚ (Ελληνική 
Δύναμη Κύπρου) καθώς και  των 
ανθρώπων που βασανίσθηκαν 
και κακοποιήθηκαν από βάρβαρα 

χέρια Τούρκων.  Φυσικά σε όλους 
αυτούς έρχονται να προστεθούν 
και οι περίπου 200.000 Ελληνο-
κύπριοι, που εκτοπίστηκαν βίαια 
από τις εστίες τους και παραμέ-
νουν μέχρι και σήμερα πρόσφυγες 
που αναμένουν με νοσταλγία και 
ελπίδα την επιστροφή τους.

Μπορεί ως Έλληνες 40 χρό-
νια μετά να μην ξεχνάμε 

τη βάρβαρη εισβολή, μετά την 
οποία το 36,2 % της Ελληνικής 
Κυπριακής γης κατέληξε να είναι 
υπό παράνομη τούρκικη κατοχή, 
δυστυχώς όμως αγνοούμε τα ιστο-

ρικά γεγονότα που μας έφεραν σε 
αυτό το ύστατο σημείο.  Επιβάλ-
λεται, λοιπόν, μία αναδρομή στο 
παρελθόν διότι ο άνθρωπος που 
δε γνωρίζει την ιστορία του 
είναι καταδικασμένος να την 
ξαναζήσει. 

Η αναδρομή αυτή αρχίζει από 
το 1950, όταν ακόμα η Κύ-

προς βρισκόταν υπό την Αγγλική 
κατοχή.  Τότε, με πρωτοβουλία 
της Εκκλησίας της Κύπρου διεξά-
γεται ανοικτό δημοψήφισμα (με 
υπογραφές) όπου το 95,7 % του 
Κυπριακού λαού (Ελληνοκυπρίων 

40 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΒΟΛΗ
«ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΞΕΧΝΑ, 
ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΞΕΧΝΙΕΤΑΙ» 
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και Τουρκοκυπρίων) ψηφίζει υπέρ 
της Ένωσης µε τη Μητέρα Πατρί-
δα, την Ελλάδα.  Οι Άγγλοι αποικι-
οκράτες αρνήθηκαν να το αναγνω-
ρίσουν παραβιάζοντας το καταστα-
τικό του ΟΗΕ και µάλιστα αύξησαν 

τη βαναυσότητά τους έναντι των 
Ελλήνων.  Έτσι το 1955 ιδρύεται 
η Εθνική Οργάνωση Κυπρίων 
Αγωνιστών (ΕΟΚΑ) που είχε ως 
στόχο την αποτίναξη του Αγγλικού 
ζυγού και εν συνεχεία την πολυπό-
θητη Ένωση µε την Ελλάδα.  Μέσα 
στην τετράχρονη δράση της οργά-
νωσης πάνω στο νησί, οι ήρωες 
της ΕΟΚΑ υπό την καθοδήγηση 
του Αρχηγού τους Γεώργιου Γρίβα 
«∆ιγενή» κατάφεραν σοβαρά πλήγ-
µατα στο γόητρο των περίφηµων 
Ειδικών ∆υνάµεων της Αγγλίας 
(SAS) που όµοιές τους ιστορικά 
δεν έχουν επαναληφθεί, παρότι 
δεν επρόκειτο για τακτικό στρατό. 
Οι µαχητές και ήρωες της ΕΟΚΑ 
εξυµνήθηκαν από πολλούς ανά τον 
κόσµο. Ενδεικτικά αναφέρονται ο 
Γρηγόρης Αυξεντίου, υπαρχηγός 
της ΕΟΚΑ, που µε τη θυσία του 
συγκίνησε το παγκόσµιο σκηνικό 
και ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης ο 
οποίος απαγχονίστηκε σε ηλικία 
µόλις 19 χρονών.

Με την µεγάλη, λοιπόν, πί-
εση που της ασκήθηκε 

αλλά και την ταπείνωση που υπέ-
στη, η Αγγλία αναγκάζεται το 1960 
να υπογράψει και µε την συγκατά-

βαση του Αρχιεπισκόπου Μακα-
ρίου και της Ελληνικής Κυβέρνη-
σης συµφωνία, η οποία, όµως, δεν 
δικαιώνει τον αγώνα της ΕΟΚΑ 
(αφού ναι µεν αποχωρεί η Αγγλία 
από το νησί, αλλά δεν προκύπτει η 

Ένωση µε την Ελλάδα) και παράλ-
ληλα οι Άγγλοι «ρίχνουν στο παι-
χνίδι» την Τουρκία, η οποία µέχρι 
τότε δεν είχε κανένα λόγο πάνω 
στο νησί, ως εγγυήτρια δύναµη.  

∆ηµιουργείται, έτσι, η Κυπρι-
ακή ∆ηµοκρατία µε πρόε-

δρο τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, 
µε συγκυβέρνηση Ελληνοκυπρίων 
και Τουρκοκυπρίων.  Φυσικά η συ-
γκυβέρνηση αυτή ήταν εύθραυστη 
και αυτό φάνηκε ιδιαίτερα µε τις 
ταραχές του 1963.  Συγκεκριµένα 
η άρνηση του Τουρκοκύπριου 
αντιπροέδρου της ∆ηµοκρατίας 
να συµφωνήσει µε την αναθεώ-
ρηση του συντάγµατος 
διέλυσε τις, όχι και τόσο 
καλές, σχέσεις µεταξύ 
των δύο κοινοτήτων 
και ένα «τυχαίο» γεγο-
νός τα Χριστούγεννα 
του ίδιου έτους ήταν 
αρκετό για να αρχίσουν 
εχθροπραξίες µεταξύ 
Ελληνοκυπρίων και 
Τουρκοκυπρίων στην 
Λευκωσία.  Αυτό είχε ως 
αποτέλεσµα την επέµβα-
ση της «συµµάχου» Μ. 
Βρετανίας για την παύ-

ση των πυρών και τον χωρισµό της 
Λευκωσίας στη µέση σε ελληνοκυ-
πριακή και τουρκοκυπριακή από 
την «Πράσινη Γραµµή».  Βέβαια 
τα γεγονότα δεν ήταν και τόσο «τυ-
χαία» αφού κατά τις εχθροπραξίες 
φάνηκε η ετοιµότητα που είχε σε 
οπλισµό η Τουρκοκυπριακή κοι-
νότητα.  Αποχωρούν από την Κυ-
πριακή Βουλή οι Τουρκοκύπριοι 
βουλευτές, µε την Ελλάδα να απο-
στέλλει κρυφά στο νησί για να προ-
στατεύσει τον Ελληνικό πληθυσµό 
µία µεραρχία, αποτελούµενη από 
8.000 άντρες και µεγάλο αριθµό 
τεθωρακισµένων και άλλου οπλι-
σµού, καθότι σιγά σιγά αρχίζουν 
και κλείνονται οι Τουρκοκύπριοι 
σε θύλακες διάσπαρτους στο νησί.  
Ένας από αυτούς του θύλακες 
ήταν και το χωριό Κοφίνου όπου 
τα επεισόδια και τα γεγονότα 
που συνέβησαν εκεί έµελλε να 
γίνουν η αρχή του τέλους.  

Η Κοφίνου ήταν µεγάλος θύ-
λακας των Τουρκοκυπρίων 

από τον οποίο ένοπλοι Τουρκοκύ-
πριοι προκαλούσαν συχνά προβλή-
µατα στο κεντρικό οδικό δίκτυο 
του νησιού.  Έτσι, λοιπόν, το 1967, 
αφού ο ΟΗΕ για µια ακόµη φορά 
αδιαφόρησε,  γίνεται επέµβαση µε 
οργανωµένο στρατό από την Ελλη-
νοκυπριακή πλευρά µε αποτέλεσµα 
να προκληθούν επεισόδια και νε-
κροί εκατέρωθεν.  Τότε η Τουρκία 
απείλησε µε πόλεµο τόσο την Ελλά-
δα όσο και την Κύπρο και η Ελλη-
νική κυβέρνηση υποχωρώντας  για 
µία ακόµη φορά, µε τη συγκατάθε-
ση του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, 
απέσυρε πίσω στην Ελλάδα την Ελ-
ληνική µεραρχία. Μετά από αυτό 
η Κύπρος αποδυναµώθηκε πάρα 
πολύ στρατιωτικά µε συνέπεια η 
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Τουρκία, βρίσκοντας αφορµή από 
το επαίσχυντο πραξικόπηµα της 
Ελληνικής χούντας στις 15 Ιουλί-
ου του 1974 κατά του Μακαρίου, 
να κάνει  την απόβαση στις 20 
Ιουλίου του 1974 σχεδόν χωρίς 
ουσιαστική αντίσταση.  Στις 23 
Ιουλίου και ενώ η Τουρκία κατεί-
χε µόνο το 4% του νησιού, γίνεται 
εκεχειρία µεταξύ των αντιµαχοµέ-
νων πλευρών, η οποία δεν γίνεται 
σεβαστή από τη Τουρκία που συ-
νεχίζει τις επιχειρήσεις ενώ η Ελ-
λάδα, που είχε πλέον δηµοκρατικό 
πολίτευµα ύστερα από την πτώση 
της χούντας, δείχνει µεγάλη και 
αδικαιολόγητη αδράνεια.  Κατα-
λήξαµε έτσι στην δεύτερη µεγάλης 
κλίµακας τούρκικη επιχείρηση 
στις 14 Αυγούστου του 1974 µε 
την Τουρκία και πάλι ανενόχλητη 
να προελαύνει και να παίρνει υπό 
την κατοχή της το 36,2 % της Κύ-
πρου το οποίο διατηρεί µέχρι και 
σήµερα. Ιδιαίτερη µνεία όµως πρέ-
πει να γίνει στους στρατιώτες της 
ΕΛ∆ΥΚ καθώς και στην ολιγάριθµη 
Εθνική Φρουρά που πολέµησαν µε 
όλες τους τις δυνάµεις χωρίς καµία 
βοήθεια  και καθοδήγηση κατά των 
πολυάριθµων Τούρκων. Συνολικά 
3.000 άτοµα (Ελλαδίτες και Κύπρι-
οι) βρήκαν τον θάνατο στην µαρτυ-
ρική νήσο χωρίς να υπολογίζονται 
οι 1.619 αγνοούµενοι.

Σαράντα χρόνια µετά, ακόµα 
συνεχίζουν να υπάρχουν 

οι συνέπειες εκείνου του µαύρου 
καλοκαιριού, µε την διεθνή κοινό-
τητα πολλάκις να έχει καταγγείλει 
την παράνοµη κατοχή των Τούρ-
κων.  Παρά το πέρασµα αυτών των 
σαράντα ετών, δεν έχει αλλάξει 

ουσιαστικά απολύτως τίποτε 
εκτός από µερικές εξαιρέσεις µε 
την δικαίωση ορισµένων προ-
σφύγων σχετικά µε τις κατεχό-
µενες περιουσίες τους, εξαιρέ-
σεις οι οποίες είναι αµελητέες 
αν σκεφτούµε ότι η Τουρκία 
συνεχίζει την παράνοµη δράση 
της και τον εποικισµό των κα-
τεχόµενων εδαφών µε πολλούς 
Τούρκους από την Τουρκία.

Έχουµε ηθικό χρέος ως Έλ-
ληνες να µην ξεχνάµε ποτέ 

τα γεγονότα της πρόσφατης ιστο-
ρίας του νησιού για να µπορέ-
σουµε έτσι να δούµε πιο καθαρά 
και τα σηµερινά προβλήµατα που 
βιώνουµε σε εθνικό επίπεδο.  Ως 

χριστιανοί ας προσευχόµαστε για 
όλες εκείνες τις ψυχές που έδω-
σαν το αίµα τους για την Κύπρο 
αλλά και για τους συγγενείς των 
θυµάτων που επέζησαν και ζουν 
αυτήν την τραγωδία καθώς και 
για τους πρόσφυγες που βλέπουν 
τα σπίτια τους να κατοικούνται 
από τους κατακτητές.  Πάνω απ’ 
όλα να προσευχηθούµε όλοι µας 
η Κύπρος να γίνει και πάλι ενιαία 
και ελεύθερη, οι πρόσφυγες να επι-
στρέψουν στα σπίτια τους και να 
συνεχίσει ενισχυµένη η Κυπριακή 
∆ηµοκρατία. Και όταν ζητάς από 
τον Θεό, Εκείνος πάντα δίνει!

Επιµέλεια:

Γιάννης Μπέκος
Φοιτ. Τµ. Μηχανολόγων 

Μηχανικών ΕΜΠ

Βιβλιογραφία:
Κων/νος Αλεξ. ∆ηµητριάδης, 
Κύπρος 1974- Η µεγάλη προδο-
σία, εκδ. Πελασγός
Σ. Παπαγεωργίου, Επιχείρηση 
Κοφίνου, εκδ. Κ. Επιφανίου
Ι. Γ. Κασσίνης, Αποµνηµονεύ-
µατα του Αγώνα της ΕΟΚΑ, εκδ. 
Ταµασός
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΠΑΡΕΜΒΟΛΗΣ»
Λάβετε µέρος στον φωτογραφικό διαγωνισµό της «Παρεµβολής», 

πάρτε τις φωτογραφικές σας µηχανές, επιστρατεύστε τη φαντασία 
και το µεράκι σας και στείλτε στη Σύνταξη του περιοδικού τις  δικές 
σας φωτογραφίες από εξωκκλήσια της περιοχής σας, των διακοπών 
σας ή από µέρη που έχετε επισκεφθεί!

Ο πρώτος νικητής θα κερδίσει µία φωτογραφική µηχανή Nikon. 
Ο δεύτερος  µία πολυτελή κασετίνα 9 τόµων µε κείµενα και φωτογρα-
φικό λεύκωµα από τα µεγαλύτερα προσκυνήµατα της Ορθοδοξίας. 
Τέλος, οι επόµενες τρείς καλύτερες συµµετοχές θα κερδίσουν από 
έναν συλλεκτικό τόµο της «Παρεµβολής» µε όλα τα τεύχη του 2013.

Όροι συµµετοχής στο διαγωνισµό:

•	 Οι συνεργασίες θα πρέπει να αποσταλούν µέχρι τις  31 Οκτωβρίου 2014, σε ηλεκτρονική µορφή και υψηλή ανάλυση στη διεύθυνση xfe@xfe.

gr Εναλλακτικά, µπορούν να αποσταλούν και ταχυδροµικά στη διεύθυνση: Καρύτση 14, 105 61, Αθήνα, µε την ένδειξη «για το διαγωνισµό της 
ΠΑΡΕΜΒΟΛΗΣ». Συνεργασίες δεν θα επιστρέφονται.

•	 Όλες οι φωτογραφίες, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη µορφή, πρέπει να συνοδεύονται από τα στοιχεία του αποστολέα (ονοµατεπώνυµο, 
ιδιότητα, κινητό τηλέφωνο για επικοινωνία, email) καθώς και από τον τόπο στον οποίο βρίσκεται κάθε εξωκκλήσι. Κάθε πρόσωπο µπορεί να 
αποστείλει έως και δύο φωτογραφίες. Τυχόν λεζάντες (µέχρι 150 λέξεις) που θα συνοδεύουν τις φωτογραφίες, θα συνεκτιµηθούν κατά την αξι-
ολόγηση των συνεργασιών. 

•	 Οι φωτογραφίες που θα αποσταλούν πρέπει να είναι πρωτότυπες και σε κάθε περίπτωση ο αποστολέας τους  να διαθέτει τα πνευµατικά δικαι-
ώµατα. Το περιοδικό δεν φέρει καµία ευθύνη για τις φωτογραφίες που θα λάβει ως προς τα πνευµατικά δικαιώµατα.

•	 Τα εξωκκλήσια µπορούν να βρίσκονται σε οποιοδήποτε µέρος. 
•	 Η αξιολόγηση των φωτογραφιών θα γίνει από τη συντακτική επιτροπή και µέλη της Χριστιανικής Ενώσεως Επιστηµόνων.  Τα ονόµατα και οι 

συνεργασίες που κρίθηκαν ως οι καλύτερες, µεταξύ των οποίων και εκείνες που θα βραβευθούν, θα δηµοσιευθούν στο επόµενο τεύχος.  
•	 Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση επικοινωνήστε στο xfe@xfe.gr 
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Τρίτη 5 Αυγούστου 2014 και ώρα 
18:30 µια παρέα περίπου 25 αν-

θρώπων αναχωρούν από διάφορα µέρη 
της Αττικής για το λιµάνι του Πειραιά. Η 
αναστάτωση στα πανεπιστήµια, η διακο-
νία στις µαθητικές κατασκηνώσεις κλπ. 
δεν επέτρεψαν σε περισσότερους φίλους 
φέτος να έρθουν µαζί. Προορισµός µας η 
µυροβόλος Χίος! Γύρω στις 20:00 φτάσα-
µε στο λιµάνι και κατευθυνθήκαµε προς 
τον τόπο συνάντησής µας µε το συµβού-
λιο της ΧΦΕ και τα άλλα παιδιά που θα 
έρχονταν µαζί µας. Ορισµένοι γνωστοί, 
άλλοι πάλι όχι. Εκεί στην αναµονή πιάσα-
µε τις πρώτες κουβέντες και αρχίσαµε να 
γνωριζόµαστε. «Με τι ασχολείσαι;», «Πού 
σπουδάζεις;», «Παίζεις κι εσύ κιθάρα;», 
«Έχεις ξαναπάει στη Χίο;»… Γύρω στις 22:00 
µµ. αφήσαµε τον Πειραιά και βάλαµε πλώρη 
ίσια για Χίο. Στο πλοίο συνεχίστηκαν για 
λίγο οι κουβέντες γνωριµίας και κατόπιν 
λίγο UNO, «λίγο» φαΐ, λίγος ύπνος...

Προς ευχάριστη έκπληξη όλων µας, 
στις 04:30 το πρωί (!) της Τετάρτης 

φτάσαµε στη Χίο. Η φιλοξενία στη Σχολή 

Στιγµές από µιαν 
αλησµόνητη κατασκήνωση…

Μηχανικών στο κέντρο της πόλης  
αναγκαία, ίσα να κάνουµε ένα...
restart και να ανηφορίσουµε προς 
το «Θαβώρ» των Θυµιανών, την κα-
τασκήνωση της Χριστιανικής Εστίας 
Χίου «Αλέξανδρος Γκιάλας». Είχε ξη-
µερώσει η µεγάλη εορτή της Μετα-
µορφώσεως του Σωτήρος! Μεγάλη 
µέρα. Και ποια µεγαλύτερη ευλογία 
από το να ξεκινάς την κατασκηνωτι-
κή περίοδο µε Θεία Λειτουργία στο 
ναό της κατασκήνωσης; Στα πλαίσια 
της Θ. Λειτουργίας πραγµατοποιή-
σαµε µνηµόσυνο για την ψυχή του 
κεκοιµηµένου Υπευθύνου της Χ.Φ.Ε. 
Ιωάννου Ζαρταλούδη που φέτος, 
για πρώτη φορά δε θα ήταν κοντά 
µας µε τη φυσική του παρουσία. 
Ξεχωριστή ευλογία και το γεγονός 
της παρουσίας ως λειτουργού, του 
ιεροµονάχου Θεολόγου ο οποίος 
ήρθε από την Κερασιά του Αγίου 
Όρους και τίµησε µε την παρουσία 
του την κατασκήνωσή µας! Μετά 
τη Θεία Λειτουργία απολαύσαµε 
ένα πλουσιότατο πρωινό το οποίο, 
είχαν την καλοσύνη να ετοιµάσουν 
οι φοιτήτριες που βρίσκονταν εκεί 
και ολοκλήρωναν τη δική τους κα-
τασκηνωτική αποστολή. 

Σειρά είχε µια σύντοµη ξενά-
γηση-περιήγηση στην πόλη 

της Χίου. Βόλτες, συζητήσεις και… 
selfies! Το µεσηµεράκι, ένα εορτα-
στικό γεύµα µας περίµενε δίπλα στη 
θάλασσα µε νοστιµότατη τσιπούρα 
και άλλα εδέσµατα! Γύρω στις 18:00 
µµ. Επιστρέψαµε στην κατασκή-
νωση όπου και εγκατασταθήκαµε. 

Τακτοποιηθήκαµε και είχαµε την ευκαιρία 
να γνωριστούµε µε το χώρο που ήταν άγνω-
στος για όσους τον επισκέπτονταν για πρώτη 
φορά, όπως εγώ. Χώρος ζεστός, φροντισµένος 
που µοσχοβολούσε από τους βασιλικούς! Σε 
ύψωµα, µε θέα απέναντι το Τσεσµέ, µέσα στα 
πεύκα και λίγο πιο πάνω από τα µαστιχό-
δενρα. Ώσπου έφθασε η ώρα του δείπνου! 
Εορταστική µέρα, εορταστικό και το δείπνο 
αφού σ’ αυτό είχαµε άλλη µία ευλογία, να 
συνεστιάσουµε µε τον Σεβασµιώτατο Μη-
τροπολίτη Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, κ. 
Μάρκο που κάθε χρόνο µας ενθουσιάζει µε 
την αγάπη και τις συζητήσεις που κάνουµε 
µαζί του. Μετά την προσωπική γνωριµία 
µε τον καθένα µας ακολούθησε µια πολύ 
ζωντανή ελεύθερη συζήτηση.

Πέµπτη 7 Αυγούστου 2014 και µε ένα 
πλούσιο πρωινό και ένα δροσιστικό 

µπάνιο στην παραλία του Καρφά, ξεκίνησε 
η δεύτερη µέρα της κατασκήνωσής µας. 
Είχαµε τη χαρά να λάβουµε το σύνθηµα 
της κατασκηνωτικής µας περιόδου απ’ 
τον π. Θεολόγο. Σύνθηµά µας λοιπόν, η 
«∆ιακονία». ∆ιακονία ως εκκλησιαστι-
κό φρόνηµα, ως βίωµα προσωπικό και 
συλλογικό. Μία λέξη που έχουµε ξεχά-
σει παρότι ο Κύριός µας ήταν αυτός που 
τη δίδαξε έµπρακτα και αδιάλειπτα. Οι 
µέρες που ακολούθησαν ήταν µια προ-
σπάθεια έµπρακτης βίωσης του συν-
θήµατος, αρχής γενοµένης από τα πιο 
απλά: το στρώσιµο της κουζίνας από 
την «Οµάδα Αγάπης», την καθαριότη-
τα των τουαλεττών και του υπόλοιπου 
κατασκηνωτικού χώρου κλπ. Άλλωστε, 
καθηµερινά το παράδειγµα των κυριών 
της κουζίνας που διακονούσαν µαγει-
ρεύοντας, µας υπενθύµιζε το σύνθηµα. 
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|Το βραδάκι της ίδιας µέρας τελέσαµε 
την Παράκληση στην Παναγία στο ναό 
του προφήτη Ηλία, στο ναό της κατα-
σκήνωσης, ενώ µετά το δείπνο, ακολού-
θησε προβολή διαφόρων φωτογραφιών 
από τη συλλογή του π. Θεολόγου από το 
Κονγκό και την πρόσφατη επίσκεψή του 
στην Πισιδία, κοντά στο Σεβασµιώτατο 
Μητροπολίτη, κ. Σωτήριο. Ήταν εντυ-
πωσιακό το έργο της Ιεραποστολής στην 
Αφρική, η πίστη των νεοφώτιστων, αλλά 
και η νέα προοπτική που ανοίγεται στην 
Πισιδία, στην Τουρκία µε το ζήλο του Σε-
βασµιωτάτου κ. Σωτηρίου και τον αγώνα 
της τοπικής Εκκλησίας.

Παρασκευή 8 Αυγούστου 2014 και η 
µέρα του µεγάλου µας Tour έφτα-

σε! Μετά από την πρωινή µας ∆οξολογία 
και ένα ακόµα πλούσιο πρωινό, αναχωρή-
σαµε. Πρώτη στάση κάναµε στο ασκητήριο 
του Αγίου Μακαρίου του Νοταρά, όπου 
γνωρίσαµε τόσο το βίο του Αγίου, όσο και 
για την ιστορία της περιοχής µε τη πρόθυµη 
ξενάγηση του κ. Κώστα Παραδείση. Κατό-
πιν, κατευθυνθήκαµε στα βόρεια του νησιού 
και συγκεκριµένα στην περιοχή της Αγίας 
Μαρκέλλας. Εκεί, αφού συµµετείχαµεστην 
Παράκληση προς την Αγία στο οµώνυµο 
προσκύνηµα, κάναµε µία πολύ όµορφη δι-
αδροµή, περίπου 1.500 µέτρων, παραλιακά, 
που οδηγούσε στο προσκύνηµα της Αγίας 
Μαρκέλλας, ένα µέρος όπου, σύµφωνα µε 
την παράδοση, µαρτύρησε η Αγία. 

Αφού αφήσαµε την περιοχή της Αγίας 
Μαρκέλας, κατευθυνθήκαµε προς την 

περιοχή του Μάναγρου, όπου και σταµατή-
σαµε για το καθηµερινό µας µπάνιο! Το νερό 
αρκετά δροσερό, αλλά εµείς... δεν πτοηθήκαµε! 
Αµέσως µετά το µπάνιο, µας περίµενε ζεστό 
φαγητό, ετοιµασµένο και συσκευασµένο, µε 
πολλή αγάπη από τις κυρίες της κουζίνας, 
που για ακόµα µια φορά µας έκαναν να µη 
νοσταλγούµε και πολύ τα αρτύσιµα εδέσµατα..! 
Ακολούθησε µια διαδροµή µιας ώρας περίπου 
µε το πούλµαν για να φτάσουµε στο Πυργί. Φη-
µισµένο για την αρχιτεκτονική των σπιτιών του 
και την ιδιόµορφη εξωτερική τους διακόσµηση 
µε τα γνωστά «ξυστά», µας ταξίδεψε λιγάκι µε τα 
γραφικά σοκάκια του σε άλλες εποχές. Σειρά στα 
νοτιόχωρα είχε το καστροχώρι των Μεστών, ένα 
όµορφο και γραφικό χωριό της Χίου µε δρόµου-
λαβύρινθους, τον πανέµορφο ναό των Ταξιαρχών, 
την προτοµή του Γ. Βερίτη και την παραδοσιακή 
πλατεία στην οποία µάλιστα ήπιαµε και τον απο-
γευµατινό µας καφέ και παραδοσιακούς χυµούς 
απ΄ τον Κάµπο της Χίου! 

Γύρω στις εφτά το απόγευµα επιστρέψαµε 
πίσω στην κατασκήνωσή µας και... φύγαµε 

κατευθείαν για ένα ανεπανάληπτο αγώνα basket. 
Αφού ξεδιπλώσαµε το ταλέντο µας στο γήπεδο, 

δειπνήσαµε και παρακολουθήσαµε 
µία γαλλική ταινία που προκάλεσε 
αρκετές συζητήσεις γύρω από τη συ-
ναισθηµατική εγκατάλειψη των παι-
διών από τους γονείς και τις σχέσεις 
στην κοινωνία. Ευτυχώς αποφορτι-
στήκαµε τελώντας την Παράκληση 
στην Παναγία, στην οποία, παρά 
την κούραση της ηµέρας, ψάλλαµε 
άπαντες! Ήταν µοναδική εµπειρία 
να ακούς τόσους φοιτητές να συ-
ντονίζονται µε µία φωνή και να 
απευθύνουν αυτά τα εγκώµια στην 
Υπεραγία Θεοτόκο! 

Σάββατο 9 Αυγούστου 2014 και 
οι πρώτες κουβέντες για την 

επικείµενη (την επόµενη µέρα) ανα-
χώρησή µας για την Αθήνα άρχισαν. 
Ωστόσο δεν πτοηθήκαµε και, µετά 
την πρωινή προσευχή και το πρωινό, 
ξεκουραστήκαµε και χαλαρώσαµε 
στη θάλασσα διότι το µεσηµέρι θα 
είχαµε...επιστράτευση! Θα ερχόταν 
στην κατασκήνωσή µας ο Ταξίαρ-
χος της Χίου, κ. Παπαπροκοπίου, 
µερίµνη του οποίου στήθηκαν οι 
σκηνές µας! Τον υποδεχθήκαµε 
στην µικρή µας κατασκήνωση και 
καθίσαµε όλοι µαζί για φαγητό. Στο 
γεύµα, µετά τη γνωριµία µαζί του, 
γίναµε κοινωνοί της υπόσχεσης του 
κ. Παπαπροκοπίου για την επόµενη 
χρονιά: να πραγµατοποιήσουµε έναν 
αγώνας ποδοσφαίρου µε την οµάδα 
της Ταξιαρχίας στο δηµοτικό στά-
διο της Χίου! Μια πρόκληση που δε 
µπορεί να µείνει αναπάντητη! Ο κ. 
Ταξίαρχος συζήτησε µε το αρχηγείο 
και τους κατασκηνωτές δυνατότη-
τες και προοπτικές για του χρόνου, 
µας ευχαρίστησε και µετά από µία 
αναµνηστική φωτογραφία µαζί του, 
αναχώρησε, έχοντας αφήσει τις κα-
λύτερες εντυπώσεις σε όλους µας! 
Σιωπητήριο για τη συνέχεια γιατί 
το απόγευµα ο αρχηγός της κατα-
σκήνωσης είχε προγραµµατίσει 
µία αναγκαία  για όλους ευκαιρία: 
ερµηνευτική απόδοση και σχολια-
σµός του κειµένου της ακολουθίας 
της Παρακλήσεως που ψάλαµε κάθε 
βράδυ. Ήταν εντυπωσιακό πόσο νό-
ηµα και βάθος κρύβουν ορισµένες 
φράσεις που τις επαναλαµβάνουµε 
συχνά, χωρίς να έχουµε συνειδητο-
ποιήσει το βάθος τους. Ακολούθησε 
ελεύθερη ώρα µε πολλά επιτραπέζια, 
Palermo, bang κά ενώ αξέχαστη θα 
µείνει και η λοτταρία µετά το δείπνο! 

Κυριακή 10 Αυγούστου 2014 η τελευταία 
µας µέρα στο όµορφο νησί της Χίου. Εκ-

κλησιαστήκαµε στην ιερά Μονή Μερσινιδίου 
όπου πήραµε και το πρωινό µας. Αφού βγάλαµε 
µερικές φωτογραφίες µε θέα το Αιγαίο, κατηφο-
ρίσαµε για την παραλία που βρισκόταν κάτω 
ακριβώς απ’ την Μονή. Εκεί κάναµε ένα απ’ 
τα ωραιότερα µπάνια µας στη Χίο µε αποκο-
ρύφωµα το γύρισµα ενός ολιγόλεπτου βίντεο 
που θα αποτελέσει το διαφηµιστικό τρέηλερ της 
επόµενες χρονιάς… (Μείνετε συντονισµένοι!). 
Επιστροφή από το µπάνιο στην κατασκήνω-
ση, αυθόρµητη «ναυµαχία» (που ευτυχώς δεν 
άφησε πολλά θύµατα-ναυάγια!), για τελευταία 
φορά υπέροχο φαγητό από τις κυρίες! Όταν 
έφτασε το απόγευµα κατηφορίσαµε για την 
πόλη της Χίου για µία βόλτα και για να αγο-
ράσουµε τα απαραίτητα αναµνηστικά. Στις 
22:45 µµ. επιβιβαστήκαµε στο πλοίο και ανα-
χωρήσαµε για τον Πειραιά. Εξυπακούεται ότι, 
παρά την κούραση, οι συζητήσεις, τα επιτρα-
πέζια, οι φωτογραφίες στο πλοίο έδιναν κι 
έπαιρναν. Θέλαµε να ευχαριστηθούµε και 
την τελευταία ώρα της παρέας µας!

Το ταξίδι στη Χίο, ήταν µια αξέχα-
στη εµπειρία, ιδίως για όποιον πάει 

πρώτη φορά! Παρότι µικρής διάρκειας η 
κατασκήνωση φέτος, γνωριστήκαµε µε 
τόσους νέους φίλους, γελάσαµε, παίξαµε, 
προσευχηθήκαµε, συζητήσαµε και γενικά 
περάσαµε....ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΑ! Ευχαριστία 
αξίζει στο Συµβούλιο της Χριστιανικής 
Φοιτητικής Ένωσης, για την τόσο καλή 
οργάνωση της κατασκήνωσης που δε µας 
άφησε στιγµή να βαρεθούµε. Να δώσει ο 
Θεός, να ξαναπάµε Χίο και του χρόνου! 
Καλό Φθινόπωρο! 

 Επιµέλεια:

Μιχάλης Περράκης
Πτυχ. Θεολογικής Σχολής Αθηνών
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Τριακόσια χρόνια ( 1714-2014) 
συµπληρώνονται εφέτος από 

το θάνατο του µεγάλου αυτού Αγί-
ου της Εκκλησίας µας. Πολλά τα 
προσωνύµια, επίθετα που του δό-
θηκαν  ανά τους αιώνες, κάθε ένα 
να αντανακλά και ένα στοιχείο από 
την πολυτάλαντη προσωπικότητά 
του και το µεγάλο του έργο. Ονο-
µάστηκε Πατροκοσµάς για εκείνους 
που τον έζησαν και τον ένιωσαν 
σαν πατέρα τους. Νεοιεροµάρτυρας 
για εκείνους που θαύµασαν τους 
διωγµούς και το µαρτυρικό του τέ-
λος. Εθναπόστολος ή Ισαπόστολος 
για εκείνους που είδαν το τεράστιο 
ιεραποστολικό και εθνικό του έργο. 
300 χρόνια,  λοιπόν,  και φτάνουµε 
στο σήµερα. Τίθεται το ερώτηµα, 
άραγε έχει κάτι να µας πει σήµερα 
η ζωή και το έργο του Αγίου Κοσµά 
ή απλά είναι ένας απο τους πολλούς 
Αγίους που τιµούµε, σεβόµαστε και 
ευλαβούµαστε, αλλά µέχρι εκεί;

Για να απαντήσουµε στο ερώ-
τηµα αυτό θα πρέπει πρώτα 

να τον γνωρίσουµε, να µάθουµε 
για τη ζωή του και το έργο του και 
ύστερα φυσικά για τη ∆ιδασκαλία 

του, τις περίφηµες «∆ιδαχές», που 
µε αυτές µετέδιδε στα πλήθη που 
τον άκουγαν αγάπη. Αγάπη για τον 
Χριστό και αγάπη για την Ελλάδα.

Ο Άγιος Κοσµάς ο Αιτωλός 
γεννήθηκε στο Μέγα ∆έντρο 

της Αιτωλίας, όπου σώζεται έως 
σήµερα ο τόπος που βρισκόταν το 
σπίτι του. Τα πρώτα του γράµµατα 
πιθανόν να τα έµαθε στο Μοναστή-
ρι της Αγίας Παρασκευής στη µάν-
δρα του Θέρµου Αιτωλοακαρνανίας, 
όπου λειτουργούσε κρυφό σχολειό. 
Αργότερα πήγε στο Άγιο Όρος στην 
(παλαιά) Αθωνιάδα Σχολή του Βα-
τοπαιδίου. Στην Ι.Μ. Φιλοθέου, 
δέχεται το µοναχικό σχήµα και 
κατόπιν, µε προτροπή της Μονής, 
χειροτονείται ιεροµόναχος.

Όµως, όλα αυτά τα χρόνια σι-
γόβραζε µέσα του η δίψα να 

ωφελήσει το γένος του που ζούσε 
στην αµάθεια και την άγνοια, υπό 
τον βάρβαρο οθωµανικό ζυγό. Εί-
ναι χαρακτηριστική η απάντηση 
που έδωσε, όταν τον ρώτησαν, για-
τί άφησε το Άγιο Όρος και γυρίζει 
στον κόσµο: «Επειδή το Γένος µας 
έπεσεν εις την αµάθειαν, είπα ας 
χάσει ο Χριστός εµένα, ένα πρόβα-
το, και ας κερδίσει τα άλλα. Ίσως η 
ευσπλαχνία του Θεού και η ευχή η 
δική σας, σώσει και εµένα». Εδώ, 
λοιπόν, ξεκινάει το κυρίως έργο 
του οργώνοντας την Ελλάδα και 
σπέρνοντας στις διψασµένες ψυ-
χές τον σπόρο της ελπίδας και της 
λευτεριάς τόσο της πνευµατικής, 
από τα νύχια της αµαρτίας, όσο 
και της εθνικής, από το πέλµα του 
τυράννου.

Η πρώτη περιοδεία του Πατρο-
Κοσµά διενεργήθηκε στην 

κεντρική Ελλάδα φτάνοντας ως το 
Μεσολόγγι, το Αγρίνιο και τη Ναύ-
πακτο. Το 1774 πήγε στην Κωστα-
ντινούπολη, ώστε να πάρει άδεια 
να κηρύξει στα νησιά του Αιγαί-
ου. Μετά από ένα έτος επέστρεψε 
στο Άγιο Όρος, όπου µελέτησε για 
λίγο χρονικό διάστηµα και άρχισε 
την τελευταία περιοδεία του, στην 
ηπειρωτική Ελλάδα και τα νησιά 
του Ιονίου. Περιόδευσε σε όλη την 
ηπειρωτική Ελλάδα, περνώντας 
από πολλές πόλεις περισσότερες 
από µία φορά, µε κύριο βάρος στις 
περιοχές της Ηπείρου, διότι έκρινε 
πως εκεί οι Ρωµιοί διέτρεχαν τον 
µεγαλύτερο κίνδυνο τόσο από τους 

ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ 
Ο ΑΙΤΩΛΟΣ

«Επειδή το Γένος µας 
έπεσεν εις την αµάθειαν, 
είπα ας χάσει ο Χριστός 

εµένα, ένα πρόβατο, και ας 
κερδίσει τα άλλα. Ίσως η 

ευσπλαχνία του Θεού και 
η ευχή η δική σας, σώσει 

και εµένα.»
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Φράγκους όσο και από τους Μου-
σουλµάνους.

Οι «∆ιδαχές» του µας δείχνουν 
πως δεν υπήρξε µονάχα 

ένας υπέροχος ερµηνευτής του 
Ευαγγελίου µα και ένας από τους 
µεγαλύτερους εκκλησιαστικούς µας 
ρήτορες. ∆ύο ήταν οι κεντρικοί άξο-
νες, γύρω από τους οποίους ο Άγιος 
έπλεξε το υφάδι του λόγου του: «Ο 
ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑ∆Α». 

Αρχίζοντας από τον Χριστό, 
δηλαδή από την Ορθόδοξο 

Πίστη µας, προσπαθούσε να καλλι-
εργήσει στις ψυχές των ακροατών 
του την θρησκευτικότητα. Στην 
θρησκευτική ανύψωση του Γένους, 
έβλεπε την ηθική του αναγέννηση.

Ο δεύτερος βαθµός του κη-
ρύγµατος του ήταν εθνικός. 

Ταυτόχρονα µε την ηθική αναγέν-
νηση, καλλιεργεί τα Γράµµατα και 
την Παιδεία. Είναι ακαταπόνητος 
και ακατάβλητος. Όπου σταθεί 
ανοίγει σχολεία. Σε 247 ανέρχονται 
τα σχολεία που ίδρυσε και µέσα σε 
αυτά διδάσκονταν τα ελληνόπουλα 
ανάγνωση και γραφή. Άλλα 1100 
κατώτερα, άρχισαν να λειτουργούν. 
Τόσο ήταν το ενδιαφέρον του για 
τα σχολεία, όπου χαρακτηριστικά 
έλεγε: «Καλύτερα αδερφέ µου, να 
έχεις ελληνικό σχολείο στη χώρα 
σου, παρά να έχεις βρύσες και πο-
τάµια, διότι οι βρύσες ποτίζουν 
το σώµα, τα δε σχολεία ποτίζουν 
την ψυχή. Και µόνο όταν µάθεις 
το παιδί σου γράµµατα, τότε λέγε-
ται άνθρωπος. Το σχολείο ανοίγει 
τις Εκκλησίες. Όλα τα παιδιά να 
µαθαίνουν ολίγα έστω, αλλά γερά 
γράµµατα, ποτισµένα µε το πνεύµα 
της Χριστιανικής θρησκείας, που 
περικλείει µέσα της όλα τα αναγεν-
νητικά στοιχεία»

Στο ιεραποστολικό του έργο 
βοηθούσε πολύ και ο χαρι-

σµατικός του λόγος. Μέχρι τότε 
κανένας Ρωµιός δεν είχε µιλήσει 
µία τέτοια γλώσσα απλή και βαθειά 
στους σκλαβωµένους Έλληνες. Κα-
νείς δεν τους είχε συγκινήσει πε-
ρισσότερο. Κανείς δεν δίδαξε το 
Ευαγγέλιο πιο απλά και πιο ζωηρά.

Μιλώντας για τον Πατρο-Κο-
σµά, δεν µπορούµε να µην 

υπογραµµίσουµε και το προφητικό 
του χάρισµα. Είπε πολλές προφητεί-
ες, εκφράστηκε µε συµβολικό τρόπο 
για πρόσωπα και καταστάσεις της 
εποχής του, καθώς και για το µέλ-
λον της φυλής µας. Οι προφητείες 
του είναι άξιες µεγάλης προσοχής, 
γιατί αποδεικνύουν όντως θεοφόρο 
και θεόπνευστο τον άνδρα αυτόν. 
Πολλές από αυτές εκπληρώθηκαν 
στο ακέραιο, ενώ άλλες ακόµη ανα-
µένουν τον κατάλληλο καιρό για να 
εκπληρωθούν.

Ο Πατροκοσµάς υπήρξε και 
θαυµατουργός. Συχνά τα 

λόγια του ακολουθούσαν θαυµα-
στά γεγονότα που έκαµαν τους 
ακροατές του να κυριεύονται από 
θάµβος και έκπληξη. Έχοντας την 
χάριν του Αγίου Πνεύµατος, εθερά-
πευσε παραλύτους, κωφούς, δαιµο-
νιζοµένους, ετέλεσε την ανάβλυσιν 
υδάτων σε ξηρά και άνυδρα µέρη.

Οι «∆ιδαχές» του µας 
δείχνουν πως δεν υπήρ-
ξε µονάχα ένας υπέ-
ροχος ερµηνευτής του 
Ευαγγελίου µα και ένας 
από τους µεγαλύτερους 
εκκλησιαστικούς µας 
ρήτορες. ∆ύο ήταν οι 
κεντρικοί άξονες, γύρω 
από τους οποίους ο Άγι-
ος έπλεξε το υφάδι του 
λόγου του: «Ο Χριστός 
και η Ελλάδα». 
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Όµως ένας τέτοιος φωτεινός 
αστέρας, όπως ο Άγιος Κο-

σµάς, δεν αποτελούσε για όλους το 
δρόµο προς την έξοδο από το σκο-
τάδι, αλλά για µερικούς, ανθρώπους 
του Κακού, ήταν δύναµη που τους 
τύφλωνε. Εποµένως θέλησαν να 
τον θανατώσουν. Κάποιοι Εβραίοι 
συκοφάντησαν τον Πατρο-Κοσµά 
στον Κουρτ-Πασά και ζήτησαν 
τον θάνατο του. Εκείνος δέχτηκε 
µε χαρά την θανατική απόφαση. 
Γονατίζοντας προσευχήθηκε στο 
Θεό και αφού ευλόγησε σταυροει-
δώς τα τέσσερα σηµεία του κόσµου 
οδηγήθηκε στην αγχόνη. Αφού εξέ-
πνευσε, οι δήµιοί του γύµνωσαν 
το ιερό του λείψανο και το έριξαν 
στον ποταµό µε µία µεγάλη πέτρα 
στον λαιµό.Μετά από τρείς ηµέρες 
το άγιο λείψανο βρέθηκε απο έναν 
ιερέα που ονοµαζόταν Μάρκος. Ο 
παπα-Μάρκος το έφερε στην εκ-
κλησία και στη συνέχεια, αφού του 
απέδωσαν τις πρέπουσες τιµές, το 
έθαψαν κοντά στην εκκλησία στο 
Καλλικόντασι. Το σκήνωµά του βρί-
σκεται τώρα στον νέο καθεδρικό 
ναό της Αναστάσεως στα Τίρανα. 

Τι µηνύµατα δίνουν άρα-
γε οι «∆ιδαχές» του Αγίου 
Κοσµά σε εµάς σήµερα;

Όλο το έργο του, οι «∆ιδα-
χές» του και οι προφητείες 

του διδάσκουν ότι ο λαός µας για 
να προχωρήσει µπροστά χρειάζε-
ται ελπίδα, αισιοδοξία και όραµα. 

Σήµερα θα έλεγε στους πολιτικούς 
να δώσουν έµφαση στα µαθήµατα 
των Ορθοδόξων Θρησκευτικών και 
της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, 
καθώς αυτά αποτελούν την βάση 
της παράδοσης µας.  Όπου στεκό-
ταν προσπαθούσε να εµποδίζει τους 
εξισλαµισµούς. Επίσης, συνιστούσε 
στους Έλληνες να µην χρησιµοποι-
ούν ξενόφερτες διαλέκτους. Έτσι, δι-
δάσκει ότι όποιος πλήττει ή χλευάζει 
ή υποβαθµίζει τον ρόλο της Εκκλη-
σίας χτυπά ουσιαστικά ένα από τα 
θεµέλια της εθνικής µας ταυτότητας 
και της προκοπής του λαού µας.

Ο Άγιος Κοσµάς καλλιέργησε 
ακόµη τον χριστιανικό αντι-

ρατσισµό. Έλεγε ότι οι χριστιανοί 
πρέπει να αγαπούµε και να σεβόµα-
στε κάθε άνθρωπο ανεξαρτήτως φυ-
λής ή καταγωγής. Ταυτόχρονα προέ-
τρεπε τους Αθίγγανους να βρουν µια 
κανονική εργασία και να αφήσουν 
τα νταούλια και τους ζουρνάδες. Το 
µήνυµά του, λοιπόν, είναι ότι παράλ-
ληλα µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα 
οι πολιτικοί µας ηγέτες οφείλουν να 
θυµίζουν και τις υποχρεώσεις όλων 
όσων ζουν στη χώρα µας, δηλαδή 
το να τηρούν τους νόµους και να 
εργάζονται εντίµως.

Υπάρχουν στη ζωή των εθνών 
και των λαών µερικά φωτεινά 

ορόσηµα που έντονα σηµαδεύουν 
την ιστορική τους πορεία. Τέτοια 
ορόσηµα είναι σπάνια, αναφαίνο-
νται που και που, αλλά η επίδρασή 
τους είναι τόσο µεγάλη, που ξεπερ-
νάει τα στενά πλαίσια του χρόνου 
και του χώρου, γίνεται διαχρονική 
και υπερόρια. Μια τέτοια µορφή 
σχεδόν ανεπανάληπτη και κορυ-
φαία υπήρξε ο Κοσµάς ο Αιτωλός.

Επιµέλεια:

Μόνικα Παππά
Φοιτ. Πολ. Μηχ/κών ΕΜΠ

Μέχρι τότε κανένας 
Ρωµιός δεν είχε µιλή-
σει µία τέτοια γλώσσα 
απλή και βαθειά στους 

σκλαβωµένους Έλλη-
νες. Κανείς δεν τους 

είχε συγκινήσει περισ-
σότερο. Κανείς δεν δί-
δαξε το Ευαγγέλιο πιο 

απλά και πιο ζωηρά.

Οι φωτογραφίες είναι από εξόρµηση-
κατασκήνωση εργασίας όπου 
φοιτητές της Χ.Φ.Ε. έφεραν στο φως 
τον καλυµµένο από τις προσχώσεις 
του ποταµού Άψου, ναό του Αγίου 
Κοσµά στο Κολικόντασι. Το ναό είχε 
χτίσει ο Αλή Πασάς των Ιωαννίνων 
στο σηµείο όπου µαρτύρησε ο Άγιος. 
Εκεί βρέθηκε και ο Τάφος του Αγίου! 
(Αρχείο Ιωάννη Ζαρταλούδη)
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Όπως και για πολλούς άλλους 
ανθρώπους, το καλοκαίρι 

ήταν η αγαπηµένη του εποχή. 
Του άρεσε ο ήλιος, η θάλασσα, τα 
παγωτά µα πιο πολύ του άρεσε, 
γιατί τότε ερχόταν ο περισσότε-
ρος κόσµος στο λιµάνι. Του άρεσε 
αυτός ο κόσµος που πληµµύριζε 
τους δρόµους του νησιού. Νέοι, 
γέροι, παιδιά, άνθρωποι κάθε 
ηλικίας που έφταναν κάθε χρόνο 

στο νησί. Φα-
νταζόταν ότι σε 
όλα τα µέρη του 
κόσµου έφταναν 
άνθρωποι που 
ήθελαν να δουν 
καινούργια µέρη, 
άλλους ανθρώ-
πους. Τους άκου-
γε να λένε πως 
τα ταξίδια είναι 
µια περιπέτεια 
που όλοι έπρεπε 
να ζήσουν, να 
µιλάνε για όλα 
τα άλλα όµορφα 
µέρη που είχαν 
δει. Λάτρευε να 
ακούει ιστορίες 

για µαγευτικές παραλίες, για πό-
λεις γεµάτες κόσµο, για κάθε µέρος 
που µπορεί ο άνθρωπος να πάει.

Αν ταξίδευε, ίσως να γινόταν 
σαν εκείνους τους ναυτι-

κούς που ταξίδευαν για χρόνια 
σε όλες τις θάλασσες του κόσµου 
κι έβλεπαν τα πιο όµορφα µέρη. 
Κάθε φορά που κοιτούσε τη θά-
λασσα σκεφτόταν ότι θα ήθελε να 
τα δει. Και κάθε φορά που έµπαινε 
πάλι στο σπίτι ήξερε, γιατί πάντα 
γυρνούσαν πίσω οι ναυτικοί και 
δεν έµεναν σε αυτά τα µέρη. Το 
ήξερε, όταν έβλεπε το γνώριµο 
χώρο του σπιτιού, όταν οι γονείς 
του κάθονταν µαζί στο µικρό κα-
ναπέ, ο πατέρας να κρατά το αγα-
πηµένο του κοµπολόι µε χάντρες 

από κεχριµπάρι και η µητέρα πά-
ντα µε ένα κέντηµα στα χέρια. Τότε 
ένιωθε πως τίποτα δεν µπορούσε 
να είναι καλύτερο από την ασφά-
λεια που σπιτιού του. Εκεί έβρισκε 
όλα όσα χρειαζόταν. Μόνο φίλους 
δεν είχε. Κανέναν εκτός από τον 
Αχιλλέα.

Ήταν φίλοι από το σχολείο, 
αν και αυτός δεν τα έπαιρνε 

πολύ τα γράµµατα· όσες χρονιές 
πήγε στο σχολείο, για χατίρι της 
µάνας του το έκανε. Όµως, ο Αχιλ-
λέας από τότε που ήρθε στο νησί 
µε την οικογένεια 
του ήταν ο πιο κα-
λός µαθητής στην 
τάξη τους. Ίσως 
για αυτό ξεκίνη-
σαν να είναι φί-
λοι. Ο ένας ήταν ο 
ξένος, ο καινούρ-
γιος που ήρθε να 
κάνει τον έξυπνο 
κι αυτός ήταν ο 
παράξενος, ο δι-
αφορετικός. Από 
τότε είχε αποκτή-
σει τον καλύτερο 
φίλο του κόσµου. 
Τον µεγαλύτερο 
αδερφό που πάντα 
ήθελε. Και τώρα ο 
φίλος του είχε γίνει ένας διάσηµος 
ζωγράφος κι ερχόταν να κάνει µια 
έκθεση των έργων του στο νησί. 
Θα την ονόµαζε «ηδονή». Όταν τον 
ρώτησε τι σηµαίνει, του είπε ότι 
σηµαίνει χαρά, ευχαρίστηση.

Όµως, ήταν λίγο θυµωµένος 
µε τον φίλο του. Γιατί δεν 

έλεγε κατευθείαν χαρά και ευχα-
ρίστηση; Τι τον είχε πιάσει και άρ-
χισε κι αυτός να µιλά µε δύσκολες 
λέξεις; Γιατί οι άνθρωποι θέλουν 
να χρησιµοποιούν δύσκολες λέξεις. 
∆εν τις καταλάβαινε. Μα το χειρό-
τερο ήταν πως κανείς δεν έµπαινε 
στον κόπο να του τις εξηγήσει. Του 
µιλούσαν πάντα σαν µωρό και πά-
ντα για λίγο. Σαν να τον κρατού-
σαν σε απόσταση. Όπως τα παιδιά 
στο σχολείο. Ακόµα κι η δασκάλα 
του µίλαγε πάντα ξεχωριστά. Αφού, 
όµως, τον άφηνε να περνά την ώρα 
του στο σχολείο κοιτώντας τις ει-
κόνες στα βιβλία δεν τον πείραζε. 
Του άρεσαν οι εικόνες, όπως και οι 

ζωγραφιές και οι φωτογραφίες. Του 
άρεσε να περπατά και να τραβάει 
φωτογραφία ό,τι όµορφο έβλεπε 
γύρω του. Ο Αχιλλέας πάντα του 
έλεγε ότι οι φωτογραφίες που τρά-
βαγε ήταν οι πιο ωραίες που είχε 
δει κι ας του έπαιρνε κάθε φορά 
τόση ώρα να τις τραβήξει. Σε κα-
νέναν άλλο δεν έδειχνε τις φωτο-
γραφίες του, αφού κανένας άλλος 
δεν ήθελε να είναι φίλος του. Μόνο 
που δεν καταλάβαινε το γιατί. Γιατί 
όλοι κρατούσαν αποστάσεις σαν 
να τον φοβούνταν; ∆εν ήταν δα 
και το τέρας στη ντουλάπα. Γιατί;

Το ήξερε ότι 
ήταν διαφο-

ρετικός. Το ένιωθε. 
Όµως, σκεφτόταν 
πως κι όλοι οι άν-
θρωποι είναι δια-
φορετικοί. Κανείς 
δεν είναι ίδιος. 
Γιατί σε αυτόν 
φέρονταν έτσι; 
Ποτέ του δεν το 
κατάλαβε. Ακόµα 
και οι γονείς του 
δεν του εξήγησαν 
ποτέ γιατί όλοι τον 
θεωρούσαν διαφο-
ρετικό από τους 
άλλους. Κάποτε 

που τον είχε κοροϊδέψει ένα παιδί 
στο σχολείο και τους ρώτησε για-
τί, δεν του απάντησαν. Μόνο µια 
φορά, όταν ρώτησε τον Αχιλλέα, 
εκείνος του είπε πως στο σχολείο 
τους είχαν µιλήσει για τους αν-
θρώπους σαν κι αυτόν, πως είχαν 
κάτι στο σώµα τους και γι’ αυτό 
ήταν διαφορετικοί. Του είχε πει 
µια δύσκολη λέξη. ∆εν την θυµό-
ταν, ούτε την καταλάβαινε. Αλλά 
δεν την φοβόταν. Εκτός κι αν είναι 
στο σχολείο ή αν λύνει σταυρόλεξο, 
ποιος φοβάται µια δύσκολη λέξη…

Επιµέλεια:

Ελένη Αραβοπούλου
Φιλόλογος- Μεταφράστρια

Μια 
δύσκολη 

λέξη
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Ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος 
ή εν συντομία El Greco (=ο 

Έλληνας) γεννήθηκε στην Κρήτη 
το 1541, όπου εξοικειώθηκε με την 
τέχνη της βυζαντινής αγιογραφίας 
και πιο συγκεκριμένα με τις αρχές 
της Κρητικής σχολής, η οποία συν-
δύαζε βυζαντινά με δυτικά στοιχεία. 
Σε αυτή περίπου την περίοδο χρονο-
λογείται το έργο του «Η Κοίμηση της 
Θεοτόκου» (εικ. 6), στην εκκλησία 
της Παναγίας των Ψαριανών. Η ει-
κόνα βρέθηκε στη Σύρο, όπου με-
ταφέρθηκε από Ψαριανούς μάλλον 
μετά την καταστροφή των Ψαρών. 

Σε νεαρή ηλικία φεύγει από 
την Κρήτη για να εγκαταστα-

θεί στη Βενετία και αργότερα στη 
Ρώμη, όπου λέγεται ότι μαθήτευ-
σε δίπλα σε μεγάλους δασκάλους, 
όπως ο Τιντορέτο και ο Τιτσιάνο 
κι επηρεάστηκε πολύ από τον Μι-
χαήλ Άγγελο. Ο Greco κατά την πα-
ραμονή του στην Ιταλία θα γοητευτεί 
και θα εμπνευστεί από τον ιταλικό 
μανιερισμό (αφύσικα στενόμακρες 
μορφές, μη ακριβές και σωστό σχέ-
διο) τον οποίο θα αναγάγει σε 
βαθιά και έντονη θρησκευτική 
τέχνη. Απέκτησε τέτοια αυτοπε-
ποίθηση για την τέχνη του, ώστε 

να υποστηρίξει ότι αν καταστρέφο-
νταν οι τοιχογραφίες της «Καπέλα 
Σιξτίνα» που είχε ζωγραφίσει ο Μι-
χαήλ Άγγελος, θα μπορούσε αυτός 
να κάμει καλύτερες. Η παρατήρησή 
του αυτή θεωρήθηκε τότε βλασφημία 
και επιτάχυνε την απόφασή του να 
εγκαταλείψει τη Ρώμη.

Γενικά υπάρχουν πολλά που δεν 
ξέρουμε για τον El Greco και 

πολλά από αυτά που ξέρουμε από τη 
ζωή του στην Ελλάδα και στην Ιταλία 
είναι αμφισβητήσιμα. Ακόμα και το 
αν ήταν καθολικός ή ορθόδοξος δεν 
είναι σίγουρο. Ενώ το πιθανότερο 
είναι να καταγόταν από ορθόδοξη 
οικογένεια και να έφυγε από την 
Ελλάδα ορθόδοξος, στη διαθήκη 
του γράφει «ως πιστός Καθολικός», 
αλλά στην Ισπανία που κυριαρχού-
σαν ακόμα οι ιδέες του Μεσαίωνα 
δεν θα μπορούσε να δηλώσει κάτι 
διαφορετικό.

Το 1575 ο Greco θα μεταβεί 
στην Μαδρίτη κι ύστερα από 

ένα χρόνο στο Τολέδο της Ισπανίας, 
όπου θα γνωρίσει και θα αγαπήσει 
τη Χερόνιμα δε Λας Κουέβας, με την 
οποία θα αποκτήσει ένα παιδί και 
θα ζήσει μαζί της ως το τέλος της 
ζωής του. Δεν παντρεύτηκαν ποτέ 
με πιθανότερη υπόθεση ότι o Greco 
ήταν ήδη παντρεμένος στην Ιταλία 
και το διαζύγιο απαγορευόταν από 
τη Ρωμαιοκαθολική εκκλησία. Στην 
ισπανική αυτή πόλη η καλλιτεχνική 
του παραγωγή θα φτάσει στην κο-
ρύφωσή της. Θα διακοσμήσει με 
πίνακες τον ναό του Αγίου Δομή-
νικου, το ανάκτορο του Εσκοριάλ 
και τη μητρόπολη του Τολέδου. 
Θα δημιουργήσει τα σπουδαιότερα 
έργα του, μακριά από τις κριτικές 
που ζητούσαν σωστό και φυσικό μέ-
γεθος -στην Ισπανία επικρατούσαν 
ακόμη οι ιδέες του Μεσαίωνα. «Το 
άνοιγμα της Πέμπτης σφραγί-
δας» (εικ. 2) είναι ένα από τα πιο εν-
διαφέροντα έργα του, στο οποίο ανα-
παριστάται ένα επεισόδιο από την 
Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ο Ιωάννης 
είναι στην άκρη βυθισμένος στο όρα-

μά του και οι γυμνές φιγούρες με τις 
ταραγμένες κινήσεις περιμένουν την 
Ανάστασή τους. Το γεγονός ότι δεν 
υπάρχει ακριβές και σωστό σχέδιο 
προσδίδει απόκοσμη δύναμη στην 
σύνθεση, ενώ οι αφύσικα στενόμα-
κρες μορφές είναι σαφής επιρροή 
από τον μανιερισμό1. Μοτίβα του 
έργου χρησιμοποιήθηκαν αργότε-
ρα από τον Πικάσο για τον πίνακα 
«Δεσποινίδες της Αβινιόν».  

Στο Τολέδο θα ολοκληρώσει 
και ένα από τα πιο σημαντι-

κά του έργα «Την ταφή του κόμη 
Οργκάθ» (εικ. 4). Στο κάτω μέρος 
εικονίζεται η ταφή του κόμη Ορ-
γκάθ και στο πάνω ο Παράδεισος, 
ενώ ένας άγγελος με τη μορφή παι-
διού μεταφέρει την ψυχή του. Στον 
πίνακα αυτό φαίνεται η τάση του 
Greco να χρησιμοποιεί υπερβολικά 
στοιχεία για να αποδώσει το υπερ-
φυσικό, αντίθετα από την αναγεννη-
σιακή τάση. Ο Greco έχει βάλει την 
υπογραφή του και την χρονολογία να 
βγαίνει από την τσέπη του παιδιού, 
το οποίο είναι ο γιος του Χόρχε Μα-
νουέλ και λέγεται πως η χρονολογία 
συμπίπτει με αυτή της γέννησης του 
παιδιού του. 

Ένα ακόμη σπουδαίο έργο του 
είναι «Ο Διαμερισμός των 

ιματίων του Χριστού» (εικ 1), αν 
και οι εκπρόσωποι του καθεδρικού 
ναού, για τον οποίο προοριζόταν, 
εξέφρασαν αντιρρήσεις ως προς 
το περιεχόμενό του. Σε αυτό ο Χρι-

Δομήνικος 
Θεοτοκόπουλος: 
Ο Έλληνας

Εικόνα 1: 

Ο διαμερισμός 
των ιματίων 
του Χριστού

Εικόνα 2: 

Το άνοιγμα της Πέμπτης Σφραγίδας34



στός είναι σε μεγαλύτερη κλίμακα, 
με πιο έντονα χρώματα και περισ-
σότερο φώς από τις  άλλες μορφές 
οι οποίες αποτελούν πραγματικές 
προσωπογραφίες.  

Επιπλέον, ξεχωρίζει και «Η Ανά-
σταση» (εικ. 5), πίνακας στον 

οποίο οι μορφές λαμπυρίζουν και εί-
ναι έντονα επιμηκυμένες, ενώ οι κι-
νήσεις των σωμάτων είναι ιδιαίτερα 
δραματικές και εκφραστικές. Ο φω-
τισμός και οι θέσεις των προσώπων 
είναι, επίσης, ανορθόδοξα , ενώ πα-
ραδοσιακά στοιχεία απεικόνισης της 
Ανάστασης λείπουν, π.χ. δεν φαίνεται 
πουθενά ο τάφος. Η ακτινοβολούσα 
μορφή του Χριστού παραπέμπει εκτός 
απ’ την Ανάσταση και στην Ανάληψη 
ή ακόμα και στην Σταύρωση λόγω της 
θέσης των ποδιών.

Τέλος, ο El Greco ασχολήθη-
κε και με προσωπογραφίες, 

κυρίως ανθρώπων του στενού του 
περιβάλλοντος με κάποια από αυτά 
να μπορούν πραγματικά να συγκρι-
θούν με αυτά του Τιντορέτο (εικ. 5). 
Επίσης, διασώζονται και τρεις το-
πιογραφίες του. Το εργαστήρι του 
δούλευε πάντα πολύ και γι αυτό είχε 
και βοηθούς με αποτέλεσμα να μην 
είναι όλα τα έργα του το ίδιο καλά. Ο 
Δομίνηκος Θεοτοκόπουλος πέθανε 
στο Τολέδο το 1614, σε ηλικία 73 
ετών αφήνοντας πίσω του σπουδαίο 
έργο. Δεν είχε ξαναγυρίσει ποτέ 
στην πατρίδα του, αλλά στα έργα 
του υπέγραφε πάντοτε ελληνι-
κά με βυζαντινούς χαρακτήρες: 
«Δομήνικος Θεοτοκόπουλος ο 
Κρης εποίει».

Μόνο μια γενιά αργότερα άρ-
χισαν οι επικρίσεις για τις 

αφύσικες μορφές του και τα χρώμα-
τά του με αποτέλεσμα τα έργα του να 
περιφρονηθούν, οι πίνακές του σε εκ-
κλησίες και παλάτια της Ιταλίας και 
της Ισπανίας να θεωρούνται έργα 
κάποιου τρελού. Μετά τον Πρώτο 
Παγκόσμιο Πόλεμο οι καλλιτέχνες 
έμαθαν να μην εφαρμόζουν τα ίδια 
κριτήρια για κάθε τέχνη και επανε-
κτιμήθηκε, θετικά αυτή τη φορά, η 
τέχνη του El Greco. 

Ο Δομήνικος Θεοτοκόπου-
λος ήταν ο μοναδικός ευ-

ρωπαίος ζωγράφος που έδωσε 
τόσο μεγάλη σημασία στις αν-
θρώπινες μορφές, στην εκφρα-
στική τους αξία και στην αυ-
τονομία της χρήσης του φωτός 

Εικόνα 5: 

Η Ανάσταση 35



και του χρώματος, που έκαναν 
τις συνθέσεις του να ξεχωρίζουν. 
Οι ανθρώπινες μορφές κατά-
φερναν μέσα από τα έργα του 
να χάσουν τη γήινη υπόστασή 

τους και να 
μ ε τ ο υ σ ι -
ωθούν σε 
οπτασίες, 
παίρνοντας 
το ανθρώ-
πινο σχή-
μα για μία 
μόνο στιγ-
μή. Διακρί-
θηκε τόσο 
για τις προ-
σωπογρα-
φίες όσο 
και για τις 
θρησκευ-
τικές συν-
θέσεις, τα 
θέματα των 

οποίων (θρησκευτικών συνθέ-
σεων) αντλούσε κυρίως από την 
Καινή Διαθήκη και τα βιβλικά 
γεγονότα. Οι φιλοσοφικές και θρη-
σκευτικές του αντιλήψεις, καθώς 
και το συμβολικό στοιχείο, είναι 
διάχυτα και αντανακλώνται σε όλα 
του τα έργα, όπου μέσα από τον 
τελετουργικό χαρακτήρα των παρα-
στάσεων και την έντονη ιεραρχία 
κατάφερνε να ενώσει σταδιακά το 
γήινο με το υπερβατικό,  εξαϋλώ-
νοντας παράλληλα τις μορφές των 
συνθέσεών του και ανυψώνοντάς 
τες προς το πνευματικό στοιχείο.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο El 
Greco, αν και είχε στοιχεία 

μανιερισμού στη ζωγραφική του, 
δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν 
μανιεριστής, αλλά ήταν μια ξεχωρι-
στή κατηγορία μόνος του. Η τέχνη 
του Δομήνικου ξεχώριζε από τη 
δύναμη της επιβολής της, που εκ-
προσωπούσε έναν καλλιτέχνη με 
εκρηκτική και έντονα μυστικιστι-
κή ιδιοσυγκρασία, με υπερήφα-
νο αλλά και ταυτόχρονα ατίθασο 
χαρακτήρα, που δεν ανήκε σε 
καμία σχολή, δε μιμήθηκε ποτέ 
κανέναν καλλιτέχνη και με μία 
εθνική ταυτότητα που τη διεκ-
δικούσαν τρεις χώρες (Ελλάδα, 
Ιταλία, Ισπανία). Με την προσωπι-
κότητα και το έργο του ασχολήθηκαν 
πολλές φυσιογνωμίες από το χώρο 
της λογοτεχνίας και της ιστορίας της 
τέχνης. Υπήρξε αδιαμφισβήτητα 
ένας από τους μεγαλύτερους ζω-
γράφους της εποχής του, τα έργα 
του οποίου αποτέλεσαν πηγή 
έμπνευσης για διάφορα κινήμα-
τα και πολλούς μεταγενέστερους 
ζωγράφους, όπως τον Πικάσο -ο 
πίνακας «Η ταφή του Κασαχέμας» 
είναι εμπνευσμένος από την «Ταφή 
του Κόμη Οργκάθ»- , ενώ ο Τζάκσον 
Πόλοκ έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον 
60 έργα εμπνευσμένα από τον έλλη-
να ζωγράφο.

Επιμέλεια:

Ιωάννα Τατούλη
φοιτ. Αρχιτεκτονικής  

Σχολής Ε.Μ.Π.

Βιβλιογραφία: 
Hugh Honour, Fleming John, Ιστορία 

της Τέχνης, εκδ. ΥΠΟΔΟΜΗ, μτφ. Παπ-
πάς Ανδρέας, 1998

E.H.Gombrich, Το χρονικό της Τέχνης, 
εκδ. ΜΙΕΤ, μτφρ. Κάσδαγλη Λίνα, 2011

Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος, Λαρούς, 
Μπριτάννικα, τόμος 27

Πηγές - Διαδίκτυο:
el.wikipedia.org
eirinika.gr
www.nationalgallery.gr
www.sansimera.gr

1: Μανιερισμός: Ανάμεσα στα κυρι-
ότερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα 
του Μανιερισμού, στη ζωγραφική, 
είναι η πολυπλοκότητα στη σύνθε-
ση, στην απόδοση της ανθρώπινης 
έκφρασης, καθώς και η κατάργηση 
των αρμονικών αναλογιών της 
Αναγέννησης, πολλές φορές μέσω 
της επιμήκυνσης των ανθρώπινων 
χαρακτηριστικών ή με τη χρήση 
εξεζητημένων στάσεων.

Το 2014 έχει οριστεί ως έτος El Greco, όπως κηρύχθηκε από Ισπανία και Ελλάδα, 
με αφορμή τα 400 χρόνια από τον θάνατο του κρητικού ζωγράφου, που συμπλη-
ρώθηκαν στις 7 Απριλίου, αφού ο Δομήνικος αποτελεί διαχρονικό σημείο αναφοράς για 
την παγκόσμια τέχνη.

Η Ισπανία κάνει δύο μεγάλες εκθέσεις: Στην Μαδρίτη με τίτλο «Ο Γκρέκο και η 
μοντέρνα ζωγραφική»  και στο Τολέδο, η έκθεση με τίτλο «Ο Γκρέκο στο Τολέδο», στην 
οποία θα συγκεντρωθούν 80 έργα από τα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου, καθώς 
και εικόνες που κοσμούν τις εκκλησίες της πόλης.

Στην Αθήνα θα οργανωθούν εκθέσεις τον Νοέμβριο του 2014 σε τρία Μουσεία: 

•	 Βυζαντινό Μουσείο: «Τέχνη και Κοινωνία στην Κρήτη τα χρόνια του Θεοτοκό-
πουλου»

•	 Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης: «Η ναυμαχία της Ναυπάκτου και ο Δομήνικος 
Θεοτοκόπουλος» 

•	 Μουσείο Μπενάκη: «Ο φιλικός κύκλος του Γκρέκο στο Τολέδο»

Στο Ηράκλειο της Κρήτης, την γενέτειρα του καλλιτέχνη, Ιούνιος 2014:

•	 Έκθεση «Ο Θεοτοκόπουλος μεταξύ Βενετίας και Ρώμης»
        κατόπιν θα μεταφερθεί στο Μπενάκη
•	 Διεθνές επιστημονικό συνέδριο με έμφαση στην κρητική περίοδο του καλλιτέ-

χνη: «El Greco: The Cretan Period»

Εικόνα 4: 

Η ταφή του 
κόμη Οργκάθ 

1586-88

Εικόνα 5: 

Ο αδερφός 
Ορτένσιο Φέλιξ 

Παραβιθίο,1609

Εικόνα 6: 

 Η Κοίμηση της 
Παναγίας των Ψα-
ριανών, περ. 1567 
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∆ῶσε ἕνα κόκκο εἰρήνης  
νὰ ἀπολαύσεις ἕνα βουνὸ 

δικαίωση.  Ὁ ποιητὴς Νίκος Κα-
ροῦζος, ἄριστος γνώστης τῆς 
Γραφῆς καὶ τῶν Ἑλλήνων Πατέ-
ρων τῆς Ἐκκλησίας, ὁρίζει τὴν 
ἰσοτιµία. Τὴν ἀναλογία ἐκείνη ποὺ 
ὅλοι λίγο ἕως πολὺ πληρώνουµε. Ὁ 
κόκκος καὶ τὸ βουνό. Ἀλλ’ ἐπειδὴ 
οἱ ἐποχὲς δὲν µᾶς τὸ ἐπιτρέπουν 
καὶ δὲν εἴµαστε σὲ θέση νὰ µιλή-
σουµε γιὰ την εἰρήνη, οὔτε γιὰ 
τὴν πίστη ὡς κόκκον σινάπεως, 
ἂς ἐπεκταθοῦµε λοιπόν στὸ θέµα 
τῆς ἀναλογίας τοῦ µεγάλου καὶ 
τοῦ µικροῦ, τοῦ γενικοῦ καὶ τοῦ 
συγκεκριµένου. Τὴν ἀναγωγὴ τοῦ 
δέντρου σὲ δάσος ποὺ ἀκοῦµε στὰ 
τηλεπαράθυρα, στὶς κατ’ οἶκον ἢ 
διαδικτυακὲς συζητήσεις. Τὴν 
ἀναγωγή, δηλαδὴ ἑνὸς ἰδιωτικοῦ 
παραδείγµατος σὲ πανελλήνιο τὸ 
ἐλάχιστο ἕως συµπαντικὸ κανόνα. 
Καὶ συνεχίζουµε νὰ ἐπιβιώνουµε 
µὲ γενικότητες ἀποφεύγοντας τὰ 
διλήµµατα τῆς ζωῆς καὶ τὴν πο-
λυπαραγοντικότητα τῆς πραγµα-
τικότητας ποὺ µᾶς περιβάλει. Καὶ 
καταντᾶ ἡ γενίκευση ἴσως ἕνα 
ἀπολυταρχικὸ πολίτευµα ποὺ µᾶς 
ἐξουσιάζει σὲ κάθε µας στιγµή. 

Καὶ γιατί δὲν κάνει καλὸν 
καιρὸ ὁ Χριστός, παπά, ἂν 

θέλῃ νὰ πᾶνε νὰ τὸν λειτουργήσου-
νε στὴν ἑορτή του; εἶπεν αὐθαδῶς 
ὁ µαστρο-Πανάγος.

Ἡ ἐρώτηση αὐτὴ τοῦ µαστρο-
Πανάγου ἀπὸ τὸ διήγηµα 

τοῦ Παπαδιαµάντη «Ὁ Χριστὸς στὸ 
Κάστρο», εἶναι ἕνα εὔκολο παρά-
δειγµα γενίκευσης. Στὸ τόλµηµα 
τῶν χωρικῶν καὶ τοῦ ἱερέως µέσα 
στὴ βαρυχειµωνιὰ, νὰ πᾶνε νὰ βο-
ηθήσουν τοὺς συγχωριανούς τους, 
οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἀποκλειστεῖ ἀπὸ 
τὸν χιονιὰ σὲ δύσβατη περιοχή, 
ὁ µαστρο-Πανάγος ἀνάγει πολὺ 
εὔκολα τὴν κακοκαιρία σὲ θεῖο 
θέληµα, καὶ κατ’ ἐπέκταση (ἂς γε-
νικεύσουµε κι’ἐµεῖς) τὸ σύγχρονο 
ἐρώτηµα «γιατί τὸ κακὸ στὸν κό-
σµο»; Ἀλλὰ ὁ γέρων Ἀλέξανδρος 
Παπαδιαµάντης ἀπαντᾶ διὰ στό-
µατος τοῦ παπα-Φραγκούλη.

Ὁ ἱερεὺς τὸν ἐκοίταξε µὲ λοξὸν 
βλέµµα, καὶ εἶτα ἠπίως τοῦ 

εἶπε:

-Ἔ! Πανάγο, γείτονα, δὲν ξέ-
ρουµε, βλέπω, τί λέµε… 

Ποῦ εἴµαστε ἡµεῖς ἱκανοὶ νὰ τὰ 
καταλάβουµε αὐτά!… Ἄλλο τὸ γε-
νικὸ καὶ ἄλλο τὸ µερικὸ καὶ τὸ το-
πικό, Πανάγο… Ἡ βαρυχειµωνιὰ 
γίνεται γιὰ καλό, καὶ γιὰ τὴν εὐφο-
ρίαν τῆς γῆς καὶ γιὰ τὴν ὑγείαν 
ἀκόµα. Ἀνάγκη ὁ Χριστὸς δὲν ἔχει 
νὰ πᾶνε νὰ τὸν λειτουργήσουνε… 
Μὰ ὅπου εἶναι µία µερικὴ προ-
αίρεσις καλή, κ᾽ ἔχει κανεὶς καὶ 
χρέος νὰ πληρώσῃ, ἂς εἶναι καὶ 
τόλµη ἀκόµα, καὶ ὅπου πρόκειται 
νὰ βοηθήσῃ κανεὶς ἀνθρώπους, 
καθὼς ἐδῶ, ἐκεῖ ὁ Θεὸς ἔρχεται 
βοηθός, καὶ ἐναντίον τοῦ καιροῦ, 
καὶ µὲ χίλια ἐµπόδια… Ἐκεῖ ὁ Θεὸς 
συντρέχει καὶ µὲ εὐκολίας πολλὰς 
καὶ µὲ θαῦµα ἀκόµα, τί νοµίζεις, 
Πανάγο;… Ἔπειτα, πῶς θέλεις νὰ 
κάµῃ ὁ Χριστὸς καλὸν καιρό, ἀφοῦ 
ἄλλες χρονιὲς ἔκαµε κ᾽ ἡµεῖς ἀπὸ 
ἀµέλεια δὲν πήγαµε νὰ τὸν λει-
τουργήσουµε;

Ὅλοι οἱ παρόντες ἠκροάσθη-
σαν ἐν σιωπῇ τὴν σύντοµον 

καὶ αὐτοσχέδιον ταύτην διδαχὴν 
τοῦ παπᾶ. 

Ἄλλο τὸ γενικὸ, λοιπόν, καὶ 
ἄλλο τὸ µερικὸ καὶ τὸ συ-

γκεκριµένο. Νὰ, λοιπόν, ἴσως ἕνας 
τρόπος γιὰ τὸ πῶς ξανακερδίζεται 
ἡ ταραγµένη εἰρήνη µας ἀπὸ ἕνα 
πλάνο λογισµό.

«Ἡ ψυχὴ φοβᾶται ὑπερβαλ-
λόντως τὶς γενικεύσεις. 

Ἡ µεγάλη καὶ τρισένδοξη Ἁγία 
Σοφία τῆς Κωνσταντινουπόλεως, 

Ὁ κόκκος καὶ τὸ βουνό

Ἅλλο τὸ γενικὸ, λοιπόν, 
καὶ ἀλλο τὸ µερικὸ καὶ 
τὸ συγκεκριµένο. Νὰ, 
λοιπόν, ἴσως ἕνας τρό-
πος γιὰ τὸ πῶς ξανα-
κερδίζεται ἡ ταραγµέ-
νη εἰρήνη µας ἀπὸ ἕνα 
πλάνο λογισµό.

Φωτογραφία: 
Αλέξανδρος 
Παλαιός 

37



ἀπήτησε µακρὰ καὶ κοπιώδη σειρὰ 
σκέψεων τῶν ἀρχιτεκτόνων Ἀνθε-
µίου καὶ Ἰσιδώρου, µετὰ τοῦ πολυ-
πληθοῦς ἐπιτελείου των.  Μόνο χά-
ρις σὲ πυκνὴ συρροὴ σκέψεων ἐπὶ 
τὸ αὐτὸ τὸ µεγάλο µπορεῖ νὰ µὴ 
φαίνεται ἄδειο καὶ ἡ γενικότητα  
νὰ ἐνσαρκωθεῖ εἰς πνεῦµα. Τοῦτο, 
ὅµως, δὲν πραγµατοποιεῖται, ὅταν, 
ὅπως σήµερα, τὸ ὑλικὸ ὑπολογί-
ζεται βιαστικᾶ καὶ γρήγορα σὰν 
ἀριθµητικὴ µονάδα»1. Μᾶς ὑπεν-
θυµίζει ἔτερος λογοτέχνης ὁ Νίκος 
Γ. Πεντζίκης.

Ἄλλο πράγµα, λοιπὸν, ὁ ἐντυ-
πωσιακὸς καὶ ὑπέροχος 

κατὰ τὰ ἄλλα ψηφιακὸς κόσµος, 
κι’ ἄλλη στάση ζωῆς µαρτυρᾶ ὁ 
ψηφιδωτὸς διά-κοσµος. Εἶναι 
διαφορετικὴ ἠ προσέγγιση καὶ ἡ 
στάση µας ἀπέναντι στὰ πράγµατα. 

Γεγονὸς ποὺ ἐπιβεβαιώνει 
καὶ ὁ Παναγιώτης Μιχελὴς 

στὴν Αἰσθητικὴ Θεώρηση της 
βυζαντινῆς τέχνης. «Τὰ λεπτοκα-
µωµένα αὐτὰ κεντήµατα ἔχουν ὡς 
ἀποτέλεσµα ὅτι µὲ τὰ µικροσκο-
πικὰ µέτρα σύγκρισης ποὺ εἰσά-
γουν συµβάλουν στὴν ἀνάδειξη 
τῆς µεγαλοσύνης τοῦ χώρου».

Τώρα ἴσως µποροῦµε νὰ απα-
ντήσουµε στοὺς λογισµούς 

µας, ὅσον ἀφορᾶ τὸ µακρὺ γενε-

1 Ν.Γ.Πεντζίκη, ΠΡΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟ, 
σελ. 95, ΙΝ∆ΙΚΤΟΣ, Αθήνα 2007

ολογικὸ κατάλογο τοῦ Ἰησοῦ, ἀπὸ 
τὸ κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγέλιο, ποὺ 
διαβάζεται λίγο πρὶν τὰ Χριστού-
γεννα. Ὁ Θεὸς ὄχι ὡς γενικότητα, 
ἀλλ’ ἕνα πολύ Συγκεκριµένο Πρό-
σωπο, ὁ Θεός τῶν Πατέρων ἡµῶν. 
Ἄλλωστε σύγχρονες ἀπόψεις περὶ 
τῶν ὁµηρικῶν συγγραµµάτων ἀνα-
φέρουν πὼς τὸ καλύτερο κοµµάτι 
στὴν Ἰλιάδα εἶναι «ὁ κατάλογος 
Νηῶν» στὸ Β’ ἄσµα τοῦ ἔπους. 

Κάθε φορὰ µιµούµενος 
τὸν ρυθµὸ τοῦ γύρω 

κόσµου ὁ πρὸνεωτερικός ἢ 
µᾶλλον ὁ πρὸ τῶν γενικεύ-
σεων ἄνθρωπος ἔκτιζε καὶ 
ἀρχιτεκτονοῦσε µὲ µιὰ τε-
χνικὴ ποὺ ἡ ἑτερότητα τῆς 
κάθε Προσωπικότητας ἔκα-
νε ξεχωριστὸ τὸ κάθε ἔργο 
καὶ κανένα δὲν ἔµοιαζε µὲ 
κάποιο ἄλλο. Μιµούµενοι 
τὸ γύρω περιβάλλον, τὶς θά-
λασσες καὶ τὰ βουνά, τὴ γῆ 
καὶ τὸν οὐρανὸ ὁ ἄνθρωπος 
χόρευε, ἔκτιζε, τρεφόταν, 
κοινωνοῦσε τὴν ὕπαρξη. Το 
συγκεκριµένο ἀγκάλιαζε τὸ 
ἄπειρο.

Μόνο µ’ ἕναν τέτοιο 
συσχετισµὸ µπο-

ροῦµε νὰ κατανοήσουµε τὴ 
φράση ἑνὸς ζωγράφου, πὼς ἡ ἱστό-
ρηση (εἰκονογράφηση) ἑνὸς ναοῦ 
προϋποθέτει τὴ σύναψη γάµου, 
τοῦ ζωγράφου µετὰ τοῦ οἰκοδοµή-
µατος: «ὁ ζωγράφος  τὴν ἐκκλησία 

τὴν παντρεύεται».

«Τίποτα  δὲν ὑπάρχει µη-
χανικὰ ἁπλῶς γιὰ νά ‘ναι 

χρήσιµο. ∆ὲν µπορεῖ νὰ ζήσει ὁ 
ἄνθρωπος µὲ τὰ πράγµατα, τὰ ζῶα 
ἢ σίδερα ἂν αὐτὰ δὲν εἶναι γεµἀτα 
ἀπὸ ἔρωτα»2. 

Ἕνα τέτοιο αἴσθηµα ἀγά-
πης γιὰ τὰ πράγµατα καὶ 

τὰ πρόσωπα, ποὺ νὰ κάνει ἕναν 
ἀπαριθµητικό κατάλογο προσώ-
πων ἢ πραγµάτων, η ποίηση, µᾶς 
βοηθᾶ κατά τι σ’ αὐτὴ τὴ διαφορε-
τικὴ στἀση ζωῆς. Αὐτὴ ἡ σχέση, ὁ 
ρυθµὸς ἐναλλαγῆς τοῦ γενικοῦ καὶ 
τοῦ συγκεκριµένου, τοῦ ὅλου καὶ 
τοῦ ἐπιµέρους, τοῦ ἀντικείµενου 
καὶ τοῦ ὑποκείµενου, εἶναι ποὺ 
δίνει τὴ µορφὴ καὶ τὸ ἄ-σχηµο 
µπορεῖ νὰ χωρέσει ὡς σχῆµα 
στὴν ἀντίληψη µας, ἴσως καὶ τὸν 
ἀνάλογο κόκκο εἰρήνης στὸ ἐντὸς 
ἡµῶν, στὸ µέσα µας καὶ στὸ ἀνα-
µεταξύ µας.

Επιµέλεια: 

Μη.Νᾶ.Σ

2 Ν.Γ.Πεντζίκη, ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ 
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΕΡΣΗΣ, ΑΓΡΑ, Αθήνα 
2005  

Κάθε φορὰ µιµούµενος τὸν ρυθµὸ τοῦ 
γύρω κόσµου ὁ πρὸνεωτερικός ἢ µᾶλλον ὁ 
πρὸ τῶν γενικεύσεων ἄνθρωπος ἔκτιζε καὶ 
ἀρχιτεκτονοῦσε µὲ µιὰ τεχνικὴ ποὺ ἡ ἐτερό-
τητητα της κάθε Προσωπικότητας ἔκανε ξε-
χωριστὸ τὂ κάθε ἔργο καὶ κανένα δὲν ἔµοι-
αζε µὲ κάποιο ἄλλο. Μιµούµενοι τὸ γύρω 
περιβάλλον, τὶς θάλασσες καὶ τὰ βουνὰ, τὴ 
γῆ καὶ τὸν οὐρανὸ ὁ ἄνθρωπος χόρευε, ἔκτι-
ζε, τρεφόταν, κοινωνοῦσε τὴν ὕπαρξη. Το 
συγκεκριµένο ἀγκάλιαζε το ἄπειρο.

Φωτογραφία: 
Αλέξανδρος 

Παλαιός 

38



Ποτάµι δίχως νερό .                               .                               .

Ένα ελαφρύ αεράκι έφτασε στο 
πρόσωπο της. Την ξύπνησε από 

τις ενδότερες σκέψεις της. Κοίταξε τον 
ουρανό, µια ρόδινη χροιά είχε αγκαλιά-
σει τον ορίζοντα. Ήταν η ώρα. Σηκώθη-
κε, πήρε το ποδήλατό της και κίνησε. Ο 
δρόµος δύσβατος, η διαδροµή γνωστή, 
η ίδια πορεία, κάθε µέρα, µια ζωή. Πόσο 
διαφορετικές, όµως, παραστάσεις σκέ-
ψεις και συναισθήµατα; Κάθε στιγµή, 
πόσο διαφορετική; Κάθε µέρα µάθαινε 
κι άλλα, αντίκριζε µια άλλη πτυχή του 
εαυτού της, πόσα ήταν τελικά αυτά που 
την κράταγαν στη γη, πόσο αδύναµη 
ήταν; Ή µήπως δυνατή;

Αδύναµη µάλλον θα την έλεγε κα-
νείς. Λογικό, καθώς, για πολλούς 

η πίστη είναι αδυναµία που πηγάζει 
από την έλλειψη σθένους να αντικρίσεις 
και να αντιµετωπίσεις την ζωή στηριζό-
µενος «στα δικά σου πόδια». Αδυναµία 
που σε «καταδικάζει» σε µία ανελεύθερη 
κατάσταση που ΠΡΕΠΕΙ να ακολουθείς 
µια σειρά από αδιανόητους, σύµφωνα 
µε το κλίµα της εποχής, νόµους και κα-
νόνες. Όντως, όταν η πίστη και η εν 
Χριστώ ζωή µέσα στην Εκκλησία δεν 
είναι απόρροια συνειδητοποιηµένης και 
ελεύθερης επιλογής, τότε µπορεί να κα-
ταλήξει σε µια τυπική, ψυχαναγκαστική 
και βασανιστική κατάσταση. Αλλά, πώς 
γίνεται να είναι ανελεύθερη µια πορεία 
που οδηγεί στο Φως;

«∆εν έχει νόηµα!» είχε 
σκεφτεί το πρωί, «Το 

χρόνο µου χάνω!». Κι όµως, πάλι 
το απόγευµα δεν δίστασε να ξε-
κινήσει... Ήταν απογοητευµένη, 
υποδουλωµένη στον ίδιο της τον 
εαυτό. Ήθελε κάτι να αλλάξει, δεν 
µπορούσε να τα παρατήσει, να 
παραιτηθεί.

«Ε να περάσουµε» πάντα έλεγε η                  
γιαγιά της, θα κάνουµε υπο-

µονή θα κυλήσει ο χρόνος και όλα θα 
ξεχαστούν, όλα θα περάσουν. «Ε να τ’ αλ-
λάξουµε βρε γιαγιά» πάντοτε σκεφτόταν, 
δεν µπορούσε να δεχτεί παθητικά µια 
µοίρα που κάποιος άλλος είχε επιλέξει 
για την ίδια, µια ανούσια καθηµερινό-
τητα που απλά περίµενες να περάσει. 
Αυτό δεν είναι ελευθερία, εγκλωβισµός 
είναι µέσα σε µια πραγµατικότητα, από 
την οποία δεν µπορείς να ξεφύγεις. Και 
να για άλλη µια φορά το διαχρονικό ερώ-
τηµα: «Είµαστε ελεύθεροι;».

Πιθανότατα το ζήτηµα έγκειται στο 
πώς ορίζουµε εµείς την ελευθερία. 

Αν η ελευθερία θεωρηθεί συνώνυµη της 
ασυδοσίας, τότε όχι δεν είµαστε ελεύθε-
ροι, καθώς υπάρχουν νόµοι, οι οποίοι 
θέτουν τα όρια της ελευθερίας του ενός 
εκεί που αρχίζουν τα δικαιώµατα του 
άλλου. Αν, όµως, θέσουµε  την ελευθερία 
µέσα στα όρια αυτής της αρχής είµαστε 
όντως ελεύθεροι; Μάλλον και πάλι όχι, 
καθώς ποιος µπορεί να είναι πραγµατικά 
ελεύθερος σε έναν κόσµο που επικρατούν 
συγκεκριµένα πρότυπα συµπεριφοράς, 
από τα οποία δεν µπορείς να ξεφύγεις. 
Σε µια κοινωνία πληµµυρισµένη από 
µηνύµατα, µέσα στην οποία δεν είναι 
εύκολο να δράσεις ανεπηρέαστος. Ζώ-
ντας, λοιπόν, κοσµικά-εγωιστικά έχοντας 
ως θεό το χρήµα και την καλοπέραση δεν 
είµαστε ελεύθεροι, αλλά υπόδουλοι στο 
εγώ µας, στα πάθη µας.

Ο γνωστός Ινδός ποιητής Ταγκόρ 
χαρακτηριστικά έλεγε: «Έχω στο 

τραπέζι µου µια χορδή βιολιού. Είναι 
ελεύθερη. Στρίβω µε τα δάκτυλά µου µία 
άκρη της και αποκρίνεται. Είναι ελεύ-
θερη. Αλλά δεν είναι ελεύθερη να κάνει 

αυτό που υποτίθεται ότι πρέπει να κάνει 
µια χορδή βιολιού, να παράγει µουσική. 
Αν όµως την πάρω, την στερεώσω στο 
βιολί µου και την κουρδίζω στον τόνο 
της, µόνο τότε είναι ελεύθερη να είναι 
µια χορδή βιολιού». Η ελευθερία απαιτεί 
να γνωρίσουµε τον εαυτό µας, να τον 
αποδεχτούµε µε τις αδυναµίες του και 
να προσπαθήσουµε να τον οδηγήσουµε 
στην αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων 
του, µέσα από τις επιλογές που κάνουµε 
στην ζωή µας. Θέλει υπευθυνότητα και 
ωριµότητα και εν τέλει θέλει πολλή δύ-
ναµη, καθώς, πώς θα απελευθερώσεις 
τον εαυτό σου από τα πάθη αν δεν τον 
ασκήσεις, αν δεν τον περιορίσεις; Η από-
λυτη αυτή ελευθερία  δεν µπορεί παρά 
να πηγάζει από αγάπη, τέτοια που µόνο 
στο πρόσωπο του Χριστού µπορούµε 
να αντικρίσουµε. Αγάπη θυσιαστική, η 
οποία µας έδωσε την ευκαιρία να ξε-
φύγουµε από τον αµαρτωλό εαυτό µας. 
Αυτό που προσφέρει στον άνθρωπο ο 
Χριστός είναι µέσα από την προσωπική 
του σχέση να τον βοηθήσει να σπάσει 
τα δεσµά της αµαρτίας και να επανέλθει 
στην ισορροπία που βίωνε, σε αυτήν για 
την οποία έχει πλαστεί. Με τον τρόπο 
αυτό ο Χριστός ελευθερώνει τον άνθρω-
πο βοηθώντας τον να γίνει αυτός που 
πραγµατικά είναι.

Ήθελε να αισθανθεί ελεύθερη, ήρε-
µη και γαλήνια. Γι’ αυτό προσπα-

θούσε κάθε µέρα. Για άλλη µια φορά η 
διαδροµή τελείωσε, έφτασε στο γνωστό 
προορισµό. Άναψε το καντηλάκι ξεκίνησε 
την παράκληση. Ήδη όλα ήταν πιο ήρε-
µα. Ο Πλάστης άπλωνε το µαύρο πέπλο 
Του παντού πέρα ως πέρα. Εκείνη την 
στιγµή θυµήθηκε µια φράση: «ελευθερία 
δίχως αγάπη, είναι ποτάµι δίχως νερό»1. 
∆εν γίνεται ελευθερία δίχως Χριστό. Για 
πρώτη φορά ήταν ελεύθερη…

Επιµέλεια: 

Ιωάννα Χατζηχριστοδούλου
Φοιτ. Ιατρικής ΕΚΠΑ

     
1 Στίχοι από το τραγούδι «Μετρώ τα κύ-
µατα», σε στίχους, µουσική και ερµηνεία του 
Νίκου Πορτοκάλογλου

Φωτογραφία: 
Αλέξανδρος 
Παλαιός 

Φωτογραφία: 
Αλέξανδρος 
Παλαιός 39



Συµβαίνουν...
ΛΙΓΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟ 2013 ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
Τα στοιχεία της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας Eurostat που δηµοσιεύθηκαν στις Βρυξέλλες στις 10/7/2014 επιβεβαιώνουν 
αυτό το οποίο, λίγο ως πολύ, γνωρίζαµε όλοι: Ο πληθυσµός της Ελλάδας µειώθηκε την 1η Ιανουαρίου 2014 στους 10.992.000 
ανθρώπους από 11.062.000 που ήταν την 1η Ιανουαρίου 2013. Η µείωση των γεννήσεων, η αύξηση των αµβλώσεων και η 
φυσική πορεία ενός γηρασµένου πληθυσµού που φθίνει µπορούν να εξηγήσουν  τα στατιστικά. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε 
την Eurostat,  το 2013 οι γεννήσεις στη χώρα µας ανήλθαν σε 94.100 και οι θάνατοι σε 112.100, µε αποτέλεσµα ένα αρνητικό 
ισοζύγιο 18.000. Στα αρνητικά ρεκόρ της υπογεννητικότητας, εκτός από την Ελλάδα, αναδεικνύονται πρωταθλήτριες στην ΕΕ, 
η Ιταλία, η Γερµανία και η Ρουµανία. Αντιθέτως, τα υψηλότερα ποσοστά γεννήσεων εµφανίζουν η Ιρλανδία και η Γαλλία. Τέλος, 
σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 2013 παρατηρήθηκε αύξηση του πληθυσµού από 505.600.000 σε 507.400.000 ανθρώπους, 
αύξηση στην οποία σηµαντικό ρόλο παίζουν και οι γεννήσεις των µεταναστών από χώρες εκτός ΕΕ.

 ΝΕΟ ΜΝΗΜΕΙΟ-ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ
Τα αποκαλυπτήρια ενός νέου προκλητικού µνηµείου έκανε ο δήµαρχος του περιφερειακού ∆ήµου 

Γκάζι Μπάµπα, Τόνι Τραϊκόφσκι, σε κεντρικό πάρκο του ∆ήµου του. Συγκεκριµένα, το γρανιτένιο 
µνηµείο είναι αφιερωµένο σε όσους έδωσαν τη ζωή τους για τη δηµιουργία του «µακεδονικού» 
κράτους από το 1944 έως το 1991 και φέρει χαραγµένα τον ήλιο της Βεργίνας και το χάρτη της 
«Μεγάλης Μακεδονίας» που φθάνει µέχρι τον Όλυµπο και τη Χαλκιδική. «Έχουµε υποχρέωση να 
τιµήσουµε αυτή την ιστορία και να την αφήσουµε κληρονοµιά στις µελλοντικές γενιές», δήλωσε ο 
δήµαρχος, βεβαιώνοντας ότι αντίστοιχα µνηµεία θα τοποθετηθούν και σε άλλες περιοχές. Μέχρι 

στιγµής δεν έχει υπάρξει επίσηµη αντίδραση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΒΟΥ∆ΙΣΤΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗ
Το Συµβούλιο της Επικρατείας απαγόρευσε την ίδρυση και λειτουργία του βουδιστικού ναού και οργανωµένου κοινοβίου µε τον 
τίτλο «Κέντρο Βουδιστικών Μελετών Κάρµα Ριγκ Ντρολ Λινγκ», στην περιοχή Τραπέζι του Χολοµώντα του ∆ήµου Πολυγύρου 
Χαλκιδικής. Σύµφωνα µε την απόφαση του ΣτΕ,  κατά το άρθρο 13 του Συντάγµατος είναι ελεύθερη η άσκηση της θρησκευτικής 
λατρείας γνωστής θρησκείας, εφόσον δεν προσβάλλονται τα χρηστά ήθη και  η δηµόσια τάξη, και µε την προϋπόθεση να 
εφαρµόζονται τα σχέδια πόλεων, η φορολογική νοµοθεσία, οι κανονισµοί υγιεινής και η δηµόσια ασφάλεια. Στη συγκεκριµένη 
περίπτωση το ∆ικαστήριο απέρριψε την προσφυγή  19 βουδιστών, που προσπάθησαν παράνοµα και χωρίς πολεοδοµική άδεια 
να µετατρέψουν ένα συγκρότηµα κατοικιών σε θρησκευτικό χώρο, χωρίς να τηρήσουν, σύµφωνα µε το σκεπτικό της απόφασης, 
τους νόµους περί δηµόσιας ασφάλειας, υγείας κλπ, όπως ορίζεται στο Σύνταγµα και επιµέρους διατάξεις.

ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΑΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Όπως διαβάσαµε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, το Πανεπιστήµιο της Κρήτης αναδεικνύεται 
ως κορυφαίο πανεπιστηµιακό ίδρυµα στην Ελλάδα, σύµφωνα µε την αξιολόγηση του ολλανδικού 
πανεπιστηµίου Leiden, βάσει διαφόρων βιβλιοµετρικών δεικτών. Ακολουθεί το Πανεπιστήµιο 
των Ιωαννίνων και έπονται το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήµιο Αθηνών και το Πανεπιστήµιο Πάτρας. Πρέπει πάντως να σηµειωθεί 
ότι τα ελληνικά πανεπιστήµια, βρίσκονται από τη µέση και κάτω στην παγκόσµια κατάταξη. Επί 750 
ιδρυµάτων που αξιολογήθηκαν, το Πανεπιστήµιο της Κρήτης καταλαµβάνει την 333η θέση, το Ιωαννίνων 
την 450ή, το ΕΜΠ την 454η, το ΑΠΘ την 506η, το ΕΚΠΑ την 548η και το Πανεπιστήµιο της Πάτρας την 
588η. Πρώτο στην κατάταξη είναι το αµερικανικό Πανεπιστήµιο Ροκφέλερ, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι 
στην πρώτη δεκάδα κυριαρχούν απολύτως τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα των Ηνωµένων Πολιτειών 
(MIT, Χάρβαρντ, Μπέρκλεϊ, Στάνφορντ, Τεχνολογικό Ινστιτούτο Καλιφόρνιας, Πρίνστον, Σάντα Μπάρµπαρα, 
Σαν Φρανσίσκο και Γιέιλ). Κορυφαίο ίδρυµα στην Ευρώπη είναι το Πανεπιστήµιο του Κέιµπριτζ, ενώ ακολουθεί 
η Πολυτεχνική Σχολή της Λοζάνης.
∆ε θα πρέπει ωστόσο να αγνοούµε το γεγονός ότι τέτοιου είδους αξιολογήσεις εξαρτώνται από τους συντελεστές βάρους των διαφόρων 
συνιστωσών αξιολόγησης και εν πάση περιπτώσει, ενδεχοµένως εκφράζουν έναν µέσον όρο για κάθε πανεπιστηµιακό Ίδρυµα, το 
οποίο όµως µπορεί να διαθέτει κάποια Σχολή σε κορυφαία θέση.
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ΑΓΟΡΑΣΕ ΝΑΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΩΣΕΙ!
Με εράνους από την οµογένεια των ΗΠΑ, το Φανάρι συγκέντρωσε τα απαραίτητα χρήµατα για 
να αγοράσει, στην περιοχή της Προύσας, δύο βυζαντινές εκκλησίες από Τούρκους ιδιώτες που 
τις πωλούσαν. Ο µητροπολίτης Προύσας -και ηγούµενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος, όπου 
στεγάζεται η Θεολογική Σχολή της Χάλκης- Ελπιδοφόρος Λαµπρινιάδης παρέλαβε πριν από 
µερικές µέρες τον Ιερό Ναό των Ταξιαρχών στο χωριό Συγή, κοντά στα Μουδανιά (Moudanya) 
της Προύσας, ενώ τον περασµένο ∆εκέµβριο περιήλθε στην κατοχή της Μητρόπολης και η 

εκκλησία της Παναγίας Παντοβασίλισσας στη γειτονική Τρίγλια, η θαυµατουργή εικόνα της 
οποίας φυλάσσεται στην οµώνυµη εκκλησία της Ραφήνας. Ο Τούρκος  «κάτοχος»  του ναού των 

Ταξιαρχών ζητούσε  400.000 δολάρια, ενώ ο  πρόεδρος της κοινότητας Μουδανιών, Ραζίµ Μπατµάζ, 
ζητούσε την αγορά του ναού από το τουρκικό υπουργείο Πολιτισµού. Ο Οικουµενικός Πατριάρχης, κ. 

Βαρθολοµαίος, είχε απευθύνει έκκληση να «παγώσει» η διαδικασία πώλησης µέχρι να βρεθούν τα χρήµατα. 
«Κάναµε έναν σκληρό και δύσκολο αγώνα για να συγκεντρώσουµε ένα µεγάλο χρηµατικό ποσό. Ήταν δύσκολο να το βρούµε 
στην Ελλάδα, λόγω της κρίσης, αλλά µας βοήθησαν οι οµογενείς στην Αµερική», είπε στην εφηµερίδα «Έθνος» ο µητροπολίτης κ. 
Ελπιδοφόρος, ο οποίος τώρα έχει αποδυθεί σε έναν δύσκολο αγώνα να συγκεντρώσει χρήµατα από ελληνικά ιδρύµατα και διεθνείς 
οργανισµούς, ώστε να αναστυλώσει τους δύο σηµαντικούς ναούς για να µπορέσουν να λειτουργήσουν κανονικά. 

Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΞΕΣΗΚΩΝΕΙ ΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Μετά από δέκα µήνες εργασίας από οκτώ συντηρητές αρχαιοτήτων, η «Νίκη της Σαµοθράκης» 
επέστρεψε στο Μουσείο του Λούβρου. Στα πλαίσια της συντήρησης, οι επιστήµονες κατάφεραν να 
επαναφέρουν τη φυσική λευκή απόχρωση του µαρµάρου και επιδιόρθωσαν τις φθορές που είχε 
υποστεί κατά την αρπαγή της από τους Γάλλους και τη λαφυραγώγησή της από τη Σαµοθράκη στο 
Παρίσι. Η συντήρηση της «Νίκης» και της µαρµάρινης βάσης της πραγµατοποιήθηκαν αποκλει-
στικά µε δωρεές ιδιωτών επενδυτών και 6.700 πολιτών, συνολικού ύψους 4 εκατ. ευρώ, οι οποίοι  

ανταποκρίθηκαν στην έκκληση της διεύθυνσης του Μουσείου. Την ίδια στιγµή ένας «πόλεµος»  
ξέσπασε στο διαδίκτυο µεταξύ Ελλήνων και Γάλλων χρηστών, µε τους πρώτους να λένε «είναι κλεµ-

µένη, γυρίστε τη πίσω» και τους δεύτερους να απαντούν  ότι είναι αστείοι όσοι ζητούν την επιστροφή 
της. Για την ιστορία, υπενθυµίζουµε ότι το άγαλµα έφερε στο φως ανασκαφή του Γάλλου προξένου στην 

Αδριανούπολη, Charles Champoisseau, ο οποίος στην προσπάθεια εµπλουτισµού των γαλλικών µουσείων, 
µετέφερε το 1863 το άγαλµα στη Γαλλία, επανήλθε στο νησί το 1879 για να πάρει τη βάση του και το 1891 για να βρει το κεφάλι 
της Νίκης της Σαµοθράκης, χωρίς όµως αποτέλεσµα. 

∆ΩΡΕΑ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ Φ. ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Ένα µέρος από τα µεγαλύτερα σωζόµενα αρχεία του Φώτη Κόντογλου δωρήθηκε το 
Φεβρουάριο του 2014 στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Το αρχείο που περιλαµβάνει 
δηµοσιευµένα, αλλά και ανέκδοτα κείµενα, επιστολές, φωτογραφίες, ηµερολογιακές 
σηµειώσεις κά δωρήθηκε στο Μουσείο από την κόρη του Κόντογλου και τον σύζυγό της. 
Να σηµειωθεί ότι ο µεγάλος καλλιτέχνης της µεταβυζαντινής ζωγραφικής παράδοσης 
υπηρέτησε τη δεκαετία του 1930 στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο ως συντηρητής 
ζωγράφος, φιλοτεχνώντας σειρά αντιγράφων σηµαντικών βυζαντινών και µεταβυζαντινών 
µνηµείων. Η δωρεά αυτή συµπίπτει µε την επέτειο της συµπλήρωσης 100 χρόνων προσφοράς 
του Μουσείου στον βυζαντινό και χριστιανικό πολιτισµό. 

ΟΙ ΕΞΥΠΝΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ!
Από τον Φεβρουάριο του 2015 θα αρχίσει η κυκλοφορία των πρώτων 100 «έξυπνων» λεωφορείων, που 
θα παρέχουν πληροφορίες σε πραγµατικό χρόνο στους επιβάτες για τον ακριβή χρόνο διέλευ-
σης των οχηµάτων, τη µέση ταχύτητα κίνησης και το ενδεχόµενο καθυστερήσεων. Πριν λίγες 
ηµέρες υπεγράφη η σύµβαση για το έργο της τηλεµατικής σε λεωφορεία και τρόλεϋ. Μάλι-
στα, δυνατότητα ενηµέρωσης θα υπάρχει, µέσω διαδικτύου και µέσω κινητού τηλεφώνου. 
Οι εργασίες για την εγκατάσταση του συστήµατος ξεκινούν εντός του Ιουλίου του 2014, ενώ 
στην πλήρη του έκταση το σύστηµα θα λειτουργήσει σε 1.750 λεωφορεία, 250 τρόλεϊ και 1.000 
στάσεις τον Ιανουάριο του 2016.
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Θέµατα Πνευµατικής  
  Ζωής

Φιλία τοῦ κάλλους

Ἀπουσία τοῦ κάλλους

Οἱ νέοι ἄνθρωποι συνηθίζουν 
στὶς ἡµέρες µας νὰ ζοῦν µέσα 
στὴν ἀσχήµια. Ἀπὸ τὰ παιδικά 
τους χρόνια βλέπουν ἑκατοντάδες 
ἀσχήµιες στὴν ζωή τους: ἀσχή-
µιες στὴν τηλεόραση καὶ τὶς νέες 
τεχνολογίες (διαδίκτυο, κινητὰ 
τηλέφωνα)· ἀσχήµιες στὰ θρανία 
καὶ στοὺς τοίχους τῶν σχολεί-
ων· ἀσχήµιες στοὺς τοίχους καὶ 
σὲ κάθε ἐλεύθερη ἐπιφάνεια τῶν 
δηµοσίων καὶ ἰδιωτικῶν κτηρί-
ων. Καὶ ἄλλες ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἀσχή-
µιες τὶς ὀνοµάζει ἡ «διανόηση» 
τῆς ἐποχῆς µας «τέχνη» (ὅπως 
τὸ γκράφιττυ καὶ τὸ τάγγινγκ), 
ἄλλες τὶς ὀνοµάζει «ἐλευθερία 
ἔκφρασης» (ὅπως τὰ ἄσχηµα καὶ 
ἀντιαισθητικὰ θεάµατα), ἄλλες τὶς 
χρήζει «πρωτοπορία» καὶ «πρόο-
δο» (ὅπως τὴν χυδαία γυµνότητα 
καὶ τὸν στιγµατισµὸ τοῦ σώµατος 
µὲ τὰ τατουὰζ καὶ τὰ πίρσινγκ). 
Ἔφηβες κοπέλες συναγωνίζονται 
στὸ µακιγιὰζ καὶ στὸ βάψιµο τῶν 
µαλλιῶν τους τὶς µεγαλύτερες 
καὶ ἡλικιωµένες, ἀγνοῶντας ὅτι 
ἡ νεανικότητα καὶ ἡ ἀνεπιτήδευτη 
ὀµορφιὰ δὲν χρειάζονται βοηθή-
µατα καὶ προβολή. Ἡ αἰσθητικὴ 
καὶ ἠθικὴ ἀσχήµια φαίνεται νὰ 
µονοπωλοῦν τὰ βλέµµατα τῶν 
ἀνθρώπων.

Θαυµασµὸς τοῦ κάλλους

Ἡ τάση αὐτὴ ἐξηγεῖται ὡς µιὰ 
ἀνεπίγνωστη µέν, λανθασµένη 
δέ, προσπάθεια τοῦ ἀνθρώπου νὰ 
γευθεῖ τὸ κάλλος, τὴν αὐθεντικὴ 
ὀµορφιά. Οἱ ἄνθρωποι ἀγνοοῦν 
τὴν πραγµατικὴ ὀµορφιὰ καὶ 
θεωροῦν ὡς τέτοια τὴν προβαλ-
λόµενη ὡς µόδα κάθε ἐποχῆς. Ὁ 

Ἑλληνισµὸς ὡς πολιτισµὸς εἶχε δι-
αχρονικὰ σὲ µεγάλη ἐκτίµηση τὸ 
κάλλος. Πρότυπο τῆς ἀρχαιότητος 
ὑπῆρξε «ὁ καλὸς κἀγαθὸς πολίτης» 
(= ὄµορφος σωµατικὰ καὶ ἠθικά). 
Μὲ τὰ ἀγάλµατα θεῶν καὶ ἀνθρώ-
πων τόνιζε τὴν σηµασία τοῦ 
ὄµορφου ἀνθρωπίνου σώµατος, 
ποὺ ἔφερνε ἀγαλλίαση στὸν θεα-
τή (ἄγαλµα, προερχόµενο ἐκ τοῦ 
ἀγάλλοµαι). Οἱ περικαλλεῖς ναοὶ 
ὑπογράµµιζαν τὸ κάλλος τοῦ θεί-
ου. Τὸ ἴδιο συνεχίσθηκε καὶ στὴν 
βυζαντινὴ περίοδο. Ἡ κλίµακα τῶν 
ἀρετῶν ὁδηγεῖ τοὺς ἀνθρώπους 
στὸ «ἀκρότατον κάλλος», στὸν 
Θεό. Οἱ εἰκόνες τῶν ναῶν ἀντι-
κατοπτρίζουν τὸ «ἀρχαῖον κάλλος» 
(πρὸ τῆς πτώσεως) τῶν θεωµένων 
ἀνθρώπων, τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ. 

Ἡ Φιλοκαλία

Στὴν περίοδο τῆς Τουρκοκρατί-
ας φιλόκαλοι µοναχοί, οἱ ἐπωνο-
µασθέντες ὑποτιµικὰ Κολλυβᾶδες, 
συνέταξαν (κυριολεκτικὰ περισυ-
νέλεξαν καὶ ἐξέδωσαν) τὴν πε-
ρίφηµη Φιλοκαλία. Ἡ Φιλοκαλία 
εἶναι µιὰ συλλογὴ πνευµατικῶν 
βιβλίων ποὺ συνεγράφησαν σὲ 
διάφορες ἐποχὲς καὶ µποροῦν νὰ 
βοηθήσουν τὸν ἀσκούµενο χρι-
στιανὸ (µοναχὸ καὶ λαϊκό) νὰ προ-
σεγγίσει τὸ θεῖο κάλλος· νὰ βιώσει 
τὴν παρουσία τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ 
στὴν καθ’ ἡµέραν ζωή του. Ὁ τίτ-
λος τῆς συλλογῆς εἶναι περιγραφι-
κός: φιλία τοῦ κάλλους, ἀγάπη τῆς 
ὀµορφιᾶς τοῦ Θεοῦ. Τὴν συλλογὴ 
τῆς Φιλοκαλίας ἔκαναν στὰ 1782 
οἱ ἅγιοι Μακάριος Νοταρᾶς, ἐπί-
σκοπος Κορίνθου, καὶ Νικόδηµος 
ὁ Ἁγιορείτης. Ἡ πρώτη µορφὴ τῆς 
Φιλοκαλίας, µιᾶς συλλογῆς πνευ-
µατικῶν κειµένων, εἶχε γίνει µὲ 

ἀνθολόγηση ἀπὸ τὰ γραπτὰ τοῦ 
Ὠριγένη ἀπὸ τοὺς ἁγίους Βασί-
λειο καὶ Γρηγόριο Ναζιανζηνό, τὰ 
χρόνια τῆς ἀσκήσεώς τους στὸν 
Πόντο, τὸν 4ο αἰῶνα.

Φιλοκαλία καὶ φιλοθεΐα

Θὰ ἀναρωτηθεῖ, ἴσως, ὁ σηµε-
ρινὸς νέος: «τί σχέση ἔχει ἡ ὀµορ-
φιά, τὸ κάλλος, µὲ τὸν Θεό;». Ἡ 
ἀσχήµια (ἠθικὴ καὶ αἰσθητική) 
ποὺ µᾶς περιβάλλει εἶναι ὁ καρπὸς 
τῆς σκοτώσεως τοῦ νοῦ καὶ τῆς 
ρυπαρότητας τῆς καρδιᾶς µας. 
Ἀντιθέτως ἡ ὀµορφιὰ ἀντικατο-
πτρίζει τὸ κάλλος καὶ τὴν δόξα τοῦ 
Θεοῦ. Ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ «ὡραῖος 
κάλλει παρὰ πάντας βροτούς», ὁ 
«Νυµφίος τῆς Ἐκκλησίας». Στὸ 
εὐαγγέλιο τοῦ Ἰωάννου διαβάζο-
µε ὅτι ὁ Χριστός, ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, 
«ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν» (Ἰω. 1: 
19), ἀλλὰ οἱ ἄνθρωποι «ἠγάπησαν 
τὸ σκότος µᾶλλον ἢ τὸ φῶς· ἦν γὰρ 
πονηρὰ αὐτῶν τὰ ἔργα» (Ἰω. 3: 19). 
Ὅταν τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ φωτίζει 
τὴν ψυχὴ καὶ τὸν νοῦ τοῦ ἀνθρώ-
που, τότε αὐτὸς βλέπει τὸ κάλλος 
καὶ τὴν ὀµορφιὰ τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς 
δηµιουργίας Του, τὰ προσεγγίζει 
καὶ τὰ βιώνει.

Ὁ Φιοντὸρ (Θεόδωρος) Ντοστο-
γιέφσκυ εἶχε διακηρύξει ἐµφα-
ντικά: «ἡ ὀµορφιὰ θὰ σώσει τὸν 
κόσµο». Αὐτὴν τὴν σωτηρία (ἀπὸ 
τὴν ἀσχήµια τῆς ἁµαρτίας) προ-
σφέρει ἡ Φιλοκαλία τῆς Ἐκκλη-
σίας µας. Καὶ γι’ αὐτὸ µελετᾶται 
καὶ βιώνεται ἐπὶ αἰῶνες τώρα τὸ 
περιεχόµενό της ἀπὸ τοὺς ἀσκου-
µένους χριστιανούς, µοναχοὺς καὶ 
λαϊκούς.

Επιµέλεια: 

Ἰ.Κ.Ἀγγελόπουλος
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Πατέρων
Η φωνή των

Η εικόνα του δίκαιου είναι γεµά-
τη χάρη! Όλες µαζί οι αρετές ήρθαν 
και του ζωγράφισαν τον χαρακτή-
ρα· «γιατί στη δικαιοσύνη υπάρ-
χουν όλες οι αρετές µαζί». Σπέρνει 
δικαιοσύνη και ευχαριστιέται µε 
τους καρπούς της. Ο Κύριος εισα-
κούει την προσευχή του. Ο δίκαιος 
θα ανθίσει σαν τον φοίνικα και θα 
αυξηθεί όσο ο κέδρος του Λιβάνου. 
Οι καρποί της δικαιοσύνης του δεν 
χάνονται· λαβαίνει δε τον µισθό του 
από τον Κύριο. Ο δίκαιος ζει µέσα 
στη χαρά και την ευφροσύ-
νη· το φως του δικαίου 
λάµπει για πάντα, η 
δε ευλογία του Θε-
ού ακουµπάει επί 
της κεφαλής του. 
Η ευφροσύνη 
πληροί τον χρόνο 
του δικαίου· ευλο-
γείται το σπίτι του 
και µεγαλώνει η δύ-
ναµή του. Η σωτηρία 
του δικαίου προέρχεται 
από τον Θεό και ο Θε-
ός τον υποστηρίζει. Το 
σπέρµα του θα υπάρχει 
από γενεά σε γενεά και τα παιδιά 
του σαν µικρά κλαριά ελαιών, που 
φυτρώνουν γύρω από τον κορµό 
της ελιάς, θα στέκονται γύρω από 
το τραπέζι του. Ο Κύριος δεν απο-
µακρύνει τα µάτια του από τον 
δίκαιο και τον βοηθά στις αντιξο-
ότητες του και θα τον δοξάσει. Ο 
Κύριος έχει το δίκαιο κάτω από 
την επίβλεψή του και ακούει την 
προσευχή του. Εκέκραξε ο δίκαιος 
και ο Κύριος τον εισάκουσε· τον 

αποµάκρυνε από τις θλίψεις του. 
«Φυλάσσει Κύριος πάντα τα οστά 
αυτού, εν εξ αυτών ου συντριβήσε-
ται». Ο Κύριος τον προστατεύει και 
είναι µαζί του όλες τις ηµέρες της 
ζωής του. Αν του ορµήσουν ποτα-
µοί, δεν θα τον παγιδεύσουν και αν 
διαβαίνει ύδατα δεν θα παρασυρθεί 
από αυτά, γιατί ο Κύριος είναι µαζί 
του. Αν περάσει µέσα από τη φωτιά, 
δεν θα καεί· η δεξιά του Κυρίου θα 
τον σκεπάσει.

Ο δίκαιος είναι άµεµπτος και τα 
χέρια του καθαρά από τη βρωµιά 
της αδικίας και η καρδιά του αµό-
λυντη από ανοµίες. Ο δίκαιος εµ-
φανίζεται µε πολύ θάρρος µπροστά 
στο δικαστήριο και το πρόσωπό του 
λάµπει µέσα από την απολογία του. 

Ο δίκαιος θα κληρονο-
µήσει τη γη και το 

µνηµόσυνο αυ-

τού θα υπάρχει αιώνια. Το όνοµά 
του θα το ευλογούν γενεές γενεών 
και τη δικαιοσύνη του θα την διη-
γούνται οι απόγονοί του. Στα χέρια 
του δίκαιου υπάρχει πηγή ζωής και 
τα παιδιά του δεν πρόκειται να λι-
µοκτονήσουν. Από τον πλούτο των 
ασεβών θησαυρίζει ο δίκαιος.

Οι δρόµοι του δίκαιου φωτίζο-
νται από φως και οι οδοί του είναι 
ευθείες ενώπιον του Κυρίου. Ο 
δίκαιος αν πέσει θα ξανασηκωθεί. 

Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως

Ο Κύριος τον προστατεύει και είναι 
µαζί του όλες τις ηµέρες της ζωής του. 
Αν του ορµήσουν ποταµοί, δεν θα τον 
παγιδεύσουν και αν διαβαίνει ύδατα 
δεν θα παρασυρθεί από αυτά, γιατί ο 
Κύριος είναι µαζί του. Αν περάσει µέσα 
από τη φωτιά, δεν θα καεί· η δεξιά του 
Κυρίου θα τον σκεπάσει.

Κι αν επτά φορές πέσει, επτά θα 
σηκωθεί. Ο ίδιος ο Κύριος θα τον 
σηκώσει από το παράπτωµά του. Τα 
χείλη του δίκαιου άνδρα στάζουν 
χάρη, το δε στόµα του λαλεί σοφία. 
Είναι µακάριος ο δίκαιος και θα εί-
ναι µακάριοι και οι απόγονοι που 
θα προέλθουν απ’ αυτόν. 

Των δικαίων οι ψυχές βρίσκονται 
στα χέρια του Θεού και δεν τους 
αγγίζει κανένα βάσανο. Η ελπίδα 
των δικαίων είναι αθάνατη. Οι 
δίκαιοι ζουν αιώνια και ο µισθός 
τους παρέχεται από τον Κύριο· το 
ίδιο και η φροντίδα, από τον Κύ-
ριο δίνεται. Γι’ αυτόν τον λόγο θα 
λάβουν βραβείο από το ίδιο το χέρι 
του Κυρίου, που θα είναι το βασί-
λειο της ευπρέπειας και το στολίδι 
του κάλλους, γιατί η δεξιά Του θα 
τους σκεπάσει και ο βραχίονας Του 
θα τους υπερασπιστεί.

 Ακόµη και οι 
τρίχες της κεφαλής των 
δικαίων είναι αριθµηµέ-
νες από τον Θεό και ού-
τε µία απ’ αυτές δεν θα 
πέσει δίχως τη θέλησή 
Του. 

 Μακάριος άν-
θρωπος ο δίκαιος.

Απ’ την Θ’ Οµιλία 
«Εἰς τήν Ἐξαήµερον»

Αγ. Νεκταρίου Πενταπόλεως, Το 
γνώθι σαυτόν-Κείµενα αυτογνω-
σίας, Απόδοση στη νεοελληνική: 
Ευανθία Χατζή, Επιµέλεια κειµέ-
νου: Γιώργος Μπάρλας, Εκδ. Άθως, 
Αθήνα 2011

* H λέξη «δίκαιος» στο κείµενο 
της Παλαιάς ∆ιαθήκης δεν χρησι-
µοποιείται µόνο µε τη σηµερινή έν-
νοια, αλλά µε την έννοια, εν γένει, 
του ενάρετου ανθρώπου.

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ 
∆ΙΚΑΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
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5 MAΪOY: ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΜΕ ΚΑΛΕΣΜΕΝΗ ΤΗΝ ΚΑ ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑ-
ΓΙΑΝΝΗ, ΠΑΙ∆ΟΨΥΧΙΑΤΡΟ – ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΟΜΑ∆ΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΜΕ ΘΕΜΑ 
ΤΟΝ ΓΑΜΟ, ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ.

19 MAΪOY: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  
ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΤΡΟ-
ΦΙΑΣ ΤΩΝ ΡΑ∆ΙΟΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ

∆ραστηριότητες∆ραστηριότητες

4 IOYNIOY: Η «ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ» 
ΤΗΝ ΕΚΑΝΕ… ΤΑΡΑΤΣΑ. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΥ, ΣΤΗΝ 
ΤΑΡΑΤΣΑ ΤΟΥ «ΚΑΡΥΤΣΗ 14»
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31 MAΪOY:  ΕΟΡΤΗ ΛΗΞΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ Χ.Φ.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 
2013- 2014 ΜΕ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΧΙΟ, ΤΟ ΑΓΙΟΝΗΣΙ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΤΗ ΧΙΟ ΤΟΥ Γ. 
ΒΕΡΙΤΗ, ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΛΙΒΑΝΟΓΛΟΥ, ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΖΑΡΤΑΛΟΥ∆Η...
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Έντεχνο

«100 χρόνια Βυζαντινό και 
Χριστιανικό Μουσείο»

Βυζαντινό και Χριστιανικό Μου-
σείο (ΒΧΜ). Εθνικό µουσείο της 
χώρας µας και ταυτόχρονα ένα από 
τα σηµαντικότερα µουσεία διεθνώς 
για την τέχνη και τον πολιτισµό των 
βυζαντινών και µεταβυζαντινών 
χρόνων. ∆ιαθέτει περισσότερα από 
25.000 αντικείµενα, οργανωµένα σε 
συλλογές, τα οποία χρονολογούνται 
από τον 3ο έως τον 20ό αιώνα και 
προέρχονται κυρίως από τον ευ-
ρύτερο ελλαδικό, µικρασιατικό και 
βαλκανικό χώρο. 

Ένας αιώνας κλείνει φέτος από 
την ίδρυσή του (1914-2014). 

Κατά τη διάρκεια της ∆ιεθνούς 
Ηµέρας των Μουσείων το ΒΧΜ τι-
µήθηκε φέτος από το Ελληνικό Τµή-
µα του ∆ιεθνούς Συµβουλίου των 
Μουσείων (ICOM), για την προσφο-

ρά του στην προστασία, στη µελέτη 
και στην προβολή του βυζαντινού 
πολιτισµού. Ακόµη, µε αφορµή την 
επέτειο του Βυζαντινού και Χριστιανι-
κού Μουσείου, η «Συµµαχία για την 
Ελλάδα» γύρισε αφιλοκερδώς σε συ-
νεργασία µε το ΥΠΠΟΑ διαφηµιστικό 
σποτ για την ιστορία και τις συλλογές 
του που θα µεταδίδεται από τα κανάλια, 
αλλά και σε χώρους, όπως δηµόσι-
οι οργανισµοί, πλοία, θεραπευτήρια 
κ.ά. Σκηνοθεσία Τάκης Ζερβουλάκος, 
µουσική Σταύρος Ξαρχάκος, παρου-
σιαστής Γιώργος Χωραφάς.

Βυζαντινό και Χριστιανικό Μου-
σείο. Ένα µουσείο για ψαγµένους 
επισκέπτες. Ακόµη κι ο ανίδεος 
µένει άφωνος. Σπουδαία εκθέµα-
τα παρουσιάζονται µε τον ιδανικό 
τρόπο, καλύπτουν κάθε πτυχή -ορ-
γάνωση κράτους, καθηµερινή ζωή, 
τέχνη, θρησκεία κτλ. Τα αριστουρ-
γήµατα, το πάθος των δηµιουργών 

ενώνουν Θεό και άνθρωπο. 
 Ατµόσφαιρα που σε µεταφέρει 

σε µια άλλη εποχή. Στην εποχή της 
ένδοξης Ανατολικής Ρωµαϊκής Αυ-
τοκρατορίας τόσο σπουδαία για το 
γένος και την πίστη µας. Μια παν-
δαισία τέχνης και πολιτισµού που οι 
περισσότεροι δυστυχώς αγνοούµε.

Το Βυζαντινό και Χριστιανικό 
Μουσείο στεγάζεται στο Μέγαρο 
∆ούκισσας της Πλακεντίας που 
κατασκευάστηκε το 1848, ως οικία 
της ∆ούκισσας της Πλακεντίας.

∆ιεύθυνση: 
Βασ. Σοφίας 22, 106 75 Αθήνα
Τηλ.:  213 213 9572
 213 213 9500.
 
Ώρες Λειτουργίας: 
∆ευτέρα-Κυριακή: 08:00-20:00  
Γενική είσοδος:  4 ευρώ
Μειωµένη:  2 ευρώ

Μια µέρα µέσα στο µουσείο

∆ευτέρα 17/2/2014
δρ Αναστασία Λαζαρίδου
∆ιευθύντρια Βυζαντινού και 
Χριστιανικού Μουσείου
«100 χρόνια ΒΧΜ, Το χρονικό 
µιας διαδροµής» 

∆ευτέρα 17/3/2014
δρ Καλλιόπη – Φαίδρα Καλαφάτη
Αν. ∆ιευθύντρια Βυζαντινού και 
Χριστιανικού Μουσείου
«Από τις συλλογές του Μουσεί-
ου: Ζωγραφική»

∆ευτέρα 7/4/2014
δρ Σόνια Χαραλαµπίδου
Καθηγήτρια Σχολής Αρχιτεκτό-

νων-Μηχανικών Ε.Μ.Π.
«ΒΧΜ: Από το Μέγαρο της 
∆ούκισσας στους σύγχρονους 
ανακαινισµένους χώρους του 
Μουσείου»

∆ευτέρα 5/5/2014
Μαρία Φιλιππούση, Συντηρήτρια 
Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης - 
Μουσειολόγος
«Τα αντικείµενα αποκαλύπτονται»

∆ευτέρα 26/5/2014
δρ Έλενα Παπασταύρου
Προϊσταµένη Συλλογής Υφασµά-
των ΒΧΜ
«Τα αντικείµενα διηγούνται»

Ο Σύλλογος των Φίλων του Βυζαντινού & Χριστιανικού Μουσείου µε 
αφορµή την επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυση του Βυζαντινού 
και Χριστιανικού Μουσείου διοργανώνει οµότιτλο κύκλο διαλέξεων- ώρα 
έναρξης διαλέξεων 19:30:
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«Ήταν τότε, από καθαρή απελ-
πισία, που άρχισα να µιλάω στον 
Θεό: «Θέλω να πεθάνω», είπα. 
«∆εν θέλω να ζω άλλο...», «Τι φρι-
κτή αµαρτία έχω διαπράξει, για να 
µε αναγκάζεις να ζω έτσι;», έλεγα 
µε λυγµούς. «Η µητέρα µου έφυγε 
µόλις γεννήθηκα, µετά µε έκανες 
ανάπηρη και τώρα πήρες τον πατέ-
ρα µου. Πες µου, γιατί µε τιµωρείς 
τόσο βαριά;». Η σιωπή ήταν τόσο 
βαθιά και ήρεµη που άκουγα το 
χτύπο της καρδιάς µου.

«∆εν θα σ αφήσω να πεθάνεις. 
Θα σε κρατήσω στη ζωή». Ήταν χα-
µηλή, απαλή φωνή σαν την ανάσα 

µιας αύρας που περνούσε από πά-
νω µας.

Ξεπρόβαλα από το σάλι µου 
για να δω. Μα οι πόρτες και τα 
παράθυρα ήταν ερµητικά κλειστά 
και οι κουρτίνες και τα παντζούρια 
τραβηγµένα.

Ξαφνικά µια φωνή είπε: «Σήκω. 
Αυτό είναι το µονοπάτι που έψα-
χνες. Είµαι ο Ιησούς, ο υιός της 
Μαρίας και τώρα στέκοµαι µπρο-
στά σου. Σήκω και έλα σε µένα».

Άρχισα να κλαίω. «Ω Ιησού, 
είµαι ανάπηρη. ∆εν µπορώ να ση-
κωθώ».

Εκείνος είπε: «Σήκω και έλα σε 
µένα. Είµαι ο Ιησούς».

Και τότε εγώ, η Γκουλσάν Φα-
τίµα, που ήµουν ανάπηρη στο κρε-
βάτι για δεκαεννέα χρόνια ένιωσα 
καινούργια δύναµη να κυλάει στα 
κατεστραµµένα άκρα µου. Έβαλα 
την πατούσα µου στο έδαφος και 
άρχισα να περπατάω. Ύστερα έτρεξα 
µερικά βήµατα και έπεσα στα πόδια 
του οράµατος. Ήµουν λουσµένη στο 
καθαρότερο φως και έφεγγε µέσα 
σαν τον ήλιο και το φεγγάρι µαζί…».

Με µοναδικό βιωµατικό τρόπο 
σε 250 περίπου σελίδες η Εσθήρ 
Γκιουλσάν,  η οποία τυγχάνει και 
απόγονος του Μωάµεθ, περιγρά-
φει και µάς µεταφέρει τη δική της 
ιστορία ζωής. Μια αληθινή ιστορία 
µεταστροφής από το Ισλάµ στον 
Χριστιανισµό. Στο βιβλίο, η ίδια η 
συγγραφέας περιγράφει τον τρόπο, 
µε τον οποίο βίωσε το προσωπι-
κό της θαύµα και περπάτησε ξανά 
µετά από 19 χρόνια αναπηρίας. Η 
ιστορία ξεκινά από τα παιδικά χρό-

νια της Γκιουλσάν. Περιγράφοντας 
την προσπάθεια του πατέρα της, τό-
σο ιατρικώς όσο και πνευµατικώς, 
να την θεραπεύσει µας µεταφέρει 
µέσα στη µουσουλµανική καθηµε-
ρινότητα, τον τρόπο ζωής και τον 
έντονο χαρακτήρα της ισλαµικής 
θρησκείας. Αποκορύφωµα της αυ-
τοβιογραφίας το όραµά της λίγες 
µέρες µετά τον θάνατο του πατέρα 
της, το οποίο, όπως περιγράφει 
χαρακτηριστικά, αποτέλεσε βίω-
µα της παρουσίας του Ιησού που 
εν τέλει την θεράπευσε. Αν και 
διαβάζοντας το βιβλίο αναµένεις 
να ολοκληρωθεί η ιστορία µετά 
το θαύµα, αντιθέτως ανοίγουν οι 
ασκοί του Αιόλου. Η Γκιουλσάν, 
µετά το θαύµα και την απόφαση 
της να γίνει Χριστιανή και να 
αφιερωθεί στον Θεό, διώκεται 
από την οικογένειά της, τους 
συγγενείς και τους φίλους της. 
Οι διώξεις και οι ταλαιπωρίες 
της στο όνοµα του Κυρίου συ-
νεχίστηκαν για πολλά χρόνια. 
Ακολούθησαν απειλές για τη ζωή 
της, απώλεια της µεγάλης περιου-
σίας της και φυλάκιση για έναν 
µήνα. Σήµερα η Εσθήρ Γκιουλσάν 
ζει στην Οξφόρδη της Αγγλίας. Το 
παράδειγµά της έγινε γνωστό σε 
πολλούς χριστιανούς απ’ όλον τον 
κόσµο και έτσι ταξιδεύει πολύ κά-
νοντας οµιλίες και παρουσιάζοντας 
τη ζωή της.

 
Επιµέλεια:

Κλεάνθης Νιζάµης
Φοιτ. Βιολογίας Α.Π.Θ.
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Εσθήρ Γκιουλσάν

«Το σκισµένο πέπλο
Μια αληθινή ιστορία µετα-
στροφής από το Ισλάµ στο 
Χριστιανισµό»

Μετάφραση: Aρχιεπίσκοπος 
Κρήτης κ. Ειρηναίος

Εκδ. Εν πλω, 2014
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Το Into the wild είναι µια ται-
νία  βασισµένη στο οµώνυµο best 
seller, επίσης βασισµένο  σε αληθι-
νή ιστορία, όπως περιγράφεται από 
το ευρεθέν προσωπικό ηµερολόγιο 
του πρωταγωνιστή Christopher 
McCandless, 1968-1992. Η ταινία 
είναι σε σκηνοθεσία του γνωστού 
ηθοποιού Sean Penn (Σον Πεν) µε 
καταπληκτική µουσική ερµηνευµέ-
νη από τον Eddie Vedder.

Ο Chris McCandless (Κρίστοφερ 
Μακάντλες) είναι ένας 24χρονος 
από εύπορη οικογένεια, πολύ καλός 
φοιτητής, που, µόλις τελειώνει το 
κολέγιο, αποφασίζει να αλλάξει τη 
ζωή του. Θέλει να απαρνηθεί τον 
σύγχρονο τρόπο ζωής και την 
εξάρτηση από τα υλικά αγαθά 
και να ζήσει αποκλειστικά µε 
αυτά που του προσφέρει η φύ-
ση. Έτσι, µια ωραία µέρα ο Chris 
φεύγει από το σπίτι του, χωρίς να 
ειδοποιήσει κανέναν, αφήνοντας πί-
σω τους γονείς του, που ζουν τον 
σύγχρονο εκφυλισµό, και την κακή 
σχέση µεταξύ τους, αλλά και την 
αδερφή του που είναι το µοναδικό 
του στήριγµα, αφού αγαπά τον µε-
γάλο της αδερφό παρατηρώντας τον 
στη σκιά.  ∆ωρίζει ανώνυµα σχεδόν 
όλα του τα λεφτά σε φιλανθρωπίες, 
τα υπόλοιπα τα καίει, κόβει πιστωτι-
κές κάρτες, ταυτότητες και ο,τιδήπο-
τε έχει σχέση µε την προηγούµενη 
ζωή του, αλλάζει το όνοµά του σε 
Alexander Supertramp. Γυρίζει σε 
διάφορες άγριες περιοχές της Αµε-
ρικής, από τις ερήµους του Μεξικού 
µέχρι την άγονη Αλάσκα. Νιώθει 

πολύ δυνατός, πολύ αποφασι-
σµένος και πολύ ικανός να φτά-
σει τον προσωπικό του στόχο, 
δηλαδή την απόλυτη ελευθερία, 
την απόλυτη αλήθεια και ευτυ-
χία, πεπεισµένος για τον δρόµο 
που θα τον οδηγήσει εκεί. Όσο, 
όµως, νιώθει έτσι, προσπερνά τους 
ανθρώπους µε ψυχή, οι οποίοι 
υπόσχονται ευτυχία. Το ζευγάρι 
των πενηντάρηδων ξεχασµένων 
χίπιδων, την  νεαρή τραγουδίστρια  
που επιθυµεί να ζήσει τον έρωτα, 
τον απατεωνάκο αγρότη µε την 
ελκυστική ζωντάνια, τον γέρο της 
ερήµου µε την µοναξιά που αποκα-
λυπτικά πονάει.  Πρέπει να νιώσει 
αδύναµος και ανήµπορος, για 
να εκτιµήσει την ουσία της ευ-
τυχίας που αλλού αναζητούσε 
και αλλού βρισκόταν η αλήθεια 
της. Αλλά είναι πλέον συγκλονιστι-
κά αργά. Ο ήρωας, µέσα στην ανέ-
χεια και την πείνα του, πεθαίνει από 
κατανάλωση ενός δηλητηριώδους 
φυτού, όπως συνειδητοποιεί ύστερα 
από το βιβλίο βοτανολογίας που έχει 
µαζί του. 

Ο ήρωας στην πορεία του έρχε-
ται αντιµέτωπος µε την άγρια φύ-
ση ζώντας όντως µε τα απολύτως 
απαραίτητα για την επιβίωσή του, 
πράγµα που είναι καθαρά επιλογή 
του, αγανακτισµένος ήδη από τον 
υπερκαταναλωτισµό της σύγχρονης 
κοινωνίας. Αποστασιοποιείται από 
αυτήν προσπαθώντας να βρει απα-
ντήσεις σε ερωτήµατα που δυστυ-
χώς στις µέρες µας δεν δηµιουργού-
νται στους νέους. Ερωτήµατα όπως 

«γιατί υπάρχω;», «σε τι πιστεύω;», 
«αυτά που κάνω είναι επιλογές µου 
ή το υπάρχον σύστηµα µάς έχει 
αναγκάσει να ζούµε έτσι;», «γιατί 
υπάρχουν κατεστηµένα και στερε-
ότυπα;», «τι χρειάζεται για να είµαι 
πραγµατικά ευτυχισµένος;». Τελικά, 
εάν ο McCandless  καταφέρνει ή όχι 
να βρει την πραγµατική αλήθεια εί-
ναι στην κρίση του καθενός. Κατά 
την γνώµη µου κυρίαρχο µήνυµα 
της ταινίας είναι η ελευθερία που 
«αποκτάει» ο ήρωάς µας, η πραγµα-
τική ελευθερία µε όλη την έννοια της 
λέξης, όπως συναντάται συνήθως. 
Χωρίς όρια, χωρίς εµπόδια, χωρίς 
τίποτα. Βρίσκει την ελευθερία του 
που τόσον καιρό νόµιζε ότι δεν είχε. 
Αυτήν όπου έχεις την επιλογή να κά-
νεις τα πάντα όντας έτοιµος, όµως, 
να δεχθείς και τις συνέπειες των επι-
λογών σου µέσα στην αυτονόµησή 
σου από τον Θεό, πιστεύοντας στις 
δικές σου δυνάµεις και µόνο.

Σκληρό, µάταιο να µην έχει 
χριστιανική ελπίδα, την κατά 
Χριστόν ελευθερία του «πάντα 
µοι ἔξεστιν ἀλλ’ οὐ πάντα µοι 
συµφέρει· πάντα δοκιµάζετε τὸ 
καλὸν κατέχετε ἀπὸ παντὸς πο-
νηροῦ ἀπέχεσθε», δηλαδή όλα επι-
τρέπονται, αλλά δεν µας συµφέρουν 
όλα…  Η υπέρβαση των στρεβλών 
δοµών της κοινωνίας γίνεται από 
τον ορθόδοξο µε την άσκηση, την 
νηστεία και την εγκράτεια, όχι µε 
την απόρριψη της τεχνολογίας και 
της κοινωνίας των συνανθρώπων. 
Η σωτηρία δεν είναι ατοµική, αλλά 
κοινοτική υπόθεση. Συµπεριλαµβά-
νει την σωτηρία και του φυσικού 
περιβάλλοντος, του δηµιουργήµατος 
του Θεού και δώρου Του προς τον 
άνθρωπο. Με τον σταυρό δεν πας 
µόνο µπροστά, πας ψηλά! Η ταινία 
αποτελεί ένα έργο που µπορεί να 
δώσει τροφή για σκέψη σε ανθρώ-
πους που προβληµατίζονται και 
έχουν παρόµοιες ανησυχίες. Απο-
λαύστε ελεύθερα.

Επιµέλεια:

Κώστας Τιφκιτσής
Φοιτ. Μηχανολόγων Μηχ/κών 
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Into the wild

«Η ευτυχία είναι πραγµατική όταν την µοιράζεσαι…»   
Christopher McCandless  1968-1992.
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                δεν παραµένουν θεατές

Απόψεις
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Συνεντεύξεις
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Κάθε Σάββατο, 7-7.30µµ, 
στους 91,2 fm της 
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...εδώ η φωνή µας 
ακούγεται δυνατά!
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"Χριστιανική Φοιτητική Ένωση"
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«Κύριος στερέωµά µου καὶ καταφυγή µου καὶ ῥύστης µου»,   (Ψαλµ. 17, 3)

«µηδείς σου τῆς νεότητος καταφρονείτω»  (Α’ Τιµ. 4, 12)

οὗ γὰρ εἰσὶ δύο ἢ τρεῖς συνηγµένοι εἰς τὸ ἐµὸν 
ὄνοµα, ἐκεῖ εἰµι ἐν µέσῳ αὐτῶν»   (Ματθ. 18, 20)
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