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Ἐγὼ πατήρ, ἐγὼ ἀδελφός, ἐγὼ Νυµφίος, 
ἐγὼ οἰκία, ἐγὼ τροφεύς, ἐγὼ ἱµάτιον, 
ἐγὼ ῥίζα, ἐγὼ θεµέλιος. Πᾶν ὅπερ ἂν 
θέλῃς ἐγώ. Μηδενὸς ἐν χρείᾳ καταστῇς. 
Ἐγὼ δουλεύσω. Ἦλθον γὰρ διακονῆσαι, 
οὐ διακονηθῆναι. Ἐγὼ καὶ φίλος καὶ ξέ-
νος καὶ κεφαλὴ καὶ ἀδελφὸς καὶ µήτηρ. 
Πάντα ἐγώ· µόνον οἰκείως ἔχε 
νος καὶ κεφαλὴ καὶ ἀδελφὸς καὶ µήτηρ. 

µόνον οἰκείως ἔχε 
νος καὶ κεφαλὴ καὶ ἀδελφὸς καὶ µήτηρ. 

πρὸς ἐµέ.
Πάντα ἐγώ· 
πρὸς ἐµέ.
Πάντα ἐγώ· 

Ἐγὼ πένης διὰ σέ, καὶ ἀλή-
της διὰ σέ, ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ διὰ σέ, ἐπὶ 
τάφου διὰ σέ, ἄνω ὑπὲρ σοῦ ἐντυγχάνω 
τῷ Πατρί, κάτω ὑπὲρ σοῦ πρεσβευτὴς 
παραγέγονα παρὰ τοῦ Πατρός. Πάντα 
µοι σὺ καὶ ἀδελφὸς καὶ συγκληρονόµος 
καὶ φίλος καὶ µέλος. Τί πλέον θέλεις; 

Ἐγὼ εἶµαι πατέρας, ἐγὼ ἀδελφός, ἐγὼ νυµ-
φίος, ἐγὼ οἰκία, ἐγὼ τροφή, ἐγὼ ἔνδυµα, 
ἐγὼ ρίζα, ἐγὼ θεµέλιον, κάθε τι τὸ ὁποῖον 
θέλεις ἐγώ· νὰ µὴν ἔχεις ἀνάγκην ἀπὸ τίπο-
τε. Ἐγὼ καὶ θὰ σὲ ὑπηρετήσω· διότι ᾖλθα 
νὰ ὑπηρετήσω, ὄχι νὰ ὑπηρετηθῶ. Ἐγὼ 
εἶµαι καὶ φίλος, καὶ µέλος τοῦ σώµατος καὶ 
κεφαλὴ καὶ ἀδελφός, καὶ ἀδελφὴ καὶ µη-
τέρα, ὅλα ἐγώ· ἀρκεῖ νὰ διάκεισαι 
κεφαλὴ καὶ ἀδελφός, καὶ ἀδελφὴ καὶ µη-

ἀρκεῖ νὰ διάκεισαι 
κεφαλὴ καὶ ἀδελφός, καὶ ἀδελφὴ καὶ µη-

φιλικὰ πρὸς ἐµέ.
τέρα, ὅλα ἐγώ·
φιλικὰ πρὸς ἐµέ.
τέρα, ὅλα ἐγώ· ἀρκεῖ νὰ διάκεισαι 
φιλικὰ πρὸς ἐµέ.

ἀρκεῖ νὰ διάκεισαι 
Ἐγὼ ἔγινα πτωχὸς 

διὰ σέ· ἔγινα καὶ ἐπαίτης διὰ σέ· ἀνέβηκα 
ἐπάνω εἰς τὸν Σταυρὸν διὰ σέ· ἐτάφην διὰ 
σέ· εἰς τὸν οὐρανὸν ἄνω διὰ σὲ παρακαλῶ 
τὸν Πατέρα· κάτω εἰς τὴν γῆν ἐστάλην ἀπὸ 
τὸν Πατέρα ὡς µεσολαβητὴς διὰ σέ. Ὅλα 
δι' ἐµὲ εἶσαι σύ· καὶ ἀδελφὸς καὶ συγκλη-
ρονόµος καὶ φίλος καὶ µέλος τοῦ σώµατος. 
Τί περισσότερον θέλεις;

Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόµου
ἀπόσπασµα ἐκ τῆς οστ´ (76) ὁµιλίας 

(ΕΠΕ τόµ. 12, σελ. 34)

ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΗ 
ΣΥΝΑΝΤΙΟΥΝΤΑΙ

 ΨAΛΜΟΙ
AΦΙΕΡΩΜΑ
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www.xfe.gr

xfe@xfe.gr

σταθερά στο µέλλον

επικοινωνία

Ηλεκτρονικές
εγγραφές στην
Ηλεκτρονικές
εγγραφές 
Ηλεκτρονικές
εγγραφές 
Ηλεκτρονικές+

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

Ραδιοκαταγραφές
για νέους ακροατές που 
                δεν παραµένουν θεατές

Απόψεις
Γκάλοπ

Συνεντεύξεις
Ρεπορτάζ

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

...εδώ η φωνή µας 
ακούγεται δυνατά!

Σύντοµα κοντά σας 

µε την 
ανανεωµένη µας 

ιστοσελίδα!

Αναζητήστε µας και στο facebook:

"Χριστιανική Φοιτητική Ένωση"

…έλα στη φοιτητική συντροφιά μας!

Μοίρασμα

Δράση

Αγάπη

Μαθητεία

Πορεία
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Παρέα

ΚΑΘΕ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ:
Φοιτητριών: ∆ευτέρα 19.30-21.00 µ.µ., Τρίτη 19.30-21.00 µ.µ., Σάββατο 17.00-18.30 µ.µ.

Φοιτητών: Πέµπτη 20.00-22.00 µ.µ.
Οδός: Καρύτση 14, Αθήνα (πρόσβαση από µετρό Συντάγµατος ή Πανεπιστηµίου)

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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«Ζεις µόνο µια φορά» ή απλά YOLO (You only live 
once). Στ’ αυτιά του αντηχούσαν οι ευχές των φίλων 
του «για τις γιορτές»: «Να περνάς καλά!». 

YOLO ή αλλιώς «φάγωµεν καὶ πίωµεν, αὔριον γὰρ 
ἀποθνήσκοµεν» (Α’ Κορ. 15, 32). Η σχέση µου µε τον 
άλλον, τον κάθε άλλον που συναντώ, η σχέση µου µε 
την κοινότητα, κάθε συλλογικότητα αφορµάται από το 
«Εγώ». Μα αν νοµίσω ότι µπορώ να είµαι αυτάρκης, για 
ποιον λόγο να αναζητήσω την κοινότητα, να αγαπήσω 
τον άλλον, να νοιαστώ για την ανάγκη του, να συµµε-
τάσχω ακόµα και στη χαρά του; Και πώς θα µπορέσω 
να αποφύγω ο πλησίον να µετατραπεί σε ανταγωνιστή 
όταν η απόσταση που µας χωρίζει θα ‘χει µεγαλώσει 
τόσο που πλέον δε θα ‘ναι πλησίον; Η σκέψη ότι έναν 
βαθύ ναρκισσισµό κρύβουν αυτά τα τέσσερα γράµµατα 
τριβέλιζε το µυαλό του...

Χριστούγεννα. Μια ευκαιρία για αγορές και δώρα. 
Ναι, πράγµατι! Shopping therapy! Το θέµα είναι όµως 
ποιος αγοράζει, τι και για ποιον. Ο καταναλωτισµός 
επιτάσσει να αγοράσω, να κυκλοφορήσει η ύλη. Η αγάπη 
του Θεού υπαγορεύει στο µοναδικό του Παιδί, να ντυ-
θεί την ύλη για να την καθαρίσει, να την εξαγιάσει, να 
την υψώσει στον Ουρανό. Τα ταµεία των πολυεθνικών 
γεµίζουν, εγώ αδειάζω. Ο Χριστός αδειάζει, εγώ γεµίζω. 
Οι διαφηµίσεις µε καλούν να πληρώσω για να αγορά-

σω αναλώσιµα δώρα. Ο Χριστός µού χαρίζει εντελώς 
δωρεάν τη θεότητά Του, για να κερδίσω ύλη και ψυχή 
αθάνατα.

«Περασµένα µεγαλεία και διηγώντας τα να κλαις»; 
«Μπορεί κάτι που συνέβη παλιά, πριν 2.000 και βάλε 
χρόνια, να µε αφορά σε µια εποχή που τρέχει και αλ-
λάζει»; Κι όµως! Το «παλιό» και το «νέο» δεν µετριέται 
µε το χρόνο, αλλά κυρίως µε τον τρόπο. Ο τρόπος των 
Χριστουγέννων είναι ακριβώς αυτό: το ξερίζωµα του 
παλιού, του αυτάρκους, του εγωιστικού και φίλαυτου, 
του φθαρτού και αποστατηµένου. Είναι η αλλαγή του 
ανθρώπου που χρειάζεται για την αλλαγή του κόσµου, 
είναι η ειρήνη στις καρδιές και στους λαούς της γης 
(«και επί γης ειρήνη»), είναι η αγάπη που θα δροσίσει 
τις άνυδρες αστικές ερήµους της αποξένωσης, είναι η 
αλληλεγγύη στον ξένο, σ’ αυτόν που πεινά και σ’ αυ-
τόν που διεκδικεί δικαιοσύνη. Η γέννηση του Χριστού 
είναι η τσεκουριά στο παλιό, το µπόλι στο δέντρο της 
ανθρωπότητας, η αναµόρφωση στην πρωτινή οµορφιά, 
το ξεβόλεµα, το αντι-yolo. «Τὶ µεῖζον ἄλλο καινὸν εἶδεν 
ἡ κτίσις;»1, τι πιο ριζοσπαστικά καινούριο γνώρισε ποτέ 
ο κόσµος από τη σαρκωµένη αγάπη;

1   Από την ακολουθία του Όρθρου των Χριστουγέννων

«Ἦλθε σαρκωθείς, Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν, …
ῥάκει σπαργανοῦται, 

λύει δέ, πολυπλόκους σειρὰς παραπτώσεων»
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Περιεχόµενα

1 Σύνταξη
2 Περιεχόµενα
3 Εισαγωγικό αφιερώµατος
6 Ψαλµοί παθηµάτων
8 Ψαλῷ τω Θεῷ µου
11 Να ζήσω την ψυχή ως σώµα
13 Και προτρέχει του ωροδείχτη ο 
 χτύπος της καρδιάς Του...
14 Πόσο ζυγίζει τιο φως; 
15  Be your self
16  Άνθρωπο ψάχνω
17  «Ἕκαστος δὲ βλεπέτω πῶς ἐποικοδο-

µεῖ»
21   Ελλάδα Κύπρος Ισραήλ
 Απέναντι στα «θολά νερά» µιας ισλα-

µικής µέσης Ανατολής
24  Φωτογραφικός διαγωνισµός Παρεµ-

βολής
27  Η ένδοξη Ελλάς των συνταξιούχων
29  Τα Χριστούγεννα ανάποδα
31 Πανεπιστηµιακά αναγνωστήρια και 

λέσχες
35 Θάρρος εν ελευθερία
38 Η σιωπηρώς φωνλαζουσα παρουσία
 ένα χρόνο µετά
40 Συµβαίνουν
42 Θέµατα Πνευµατικής Ζωής 
43 Η φωνή των πατέρων
44 ∆ραστηριότητες
46 Ηµερολόγιο Χριστιανικής
 Φοιτητικής Ένωσης 2015
47 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, Στούµπου Ανδρµάχη, 
Στούµπου Ευτυχία, Στραγαλινού Ακριβή, Τερζάκη Πηνελόπη, Τζάφα ∆ήµητρα, Tερζάκη 

Φωτεινή , Τιφκιτσής Κώστας, Χαραλάµπους Αθηνά,

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

Kαλλιτεχνική επιµέλεια: Bγόντζα Kαλλιόπη, Παπαδόπουλος Κυριάκος

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

Ιδέα εξωφύλλου: Στέλιος Τσαπάρας, Έργο τέχνης: The beggar, Καλλιτέχνης: Ari Cekderi

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 .

 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  31/12/2013 σηµαίνει 
ότι οφείλεται η συνδροµή των ετών 2014, 2015.

• 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.

 ΨAΛΜΟΙ
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Οι ΨαλΜΟι

Οι ψαλµοί είναι θρησκευτικοί ύµνοι, τους οποίους τραγου-
δούσαν οι Εβραίοι (αλλά και οι Έλληνες) µε τη συνοδεία 

του ψαλτηρίου, ενός εγχόρδου µουσικού οργάνου που έδωσε και 
την ονοµασία στη συλλογή που τους περιέχει. Με τους ψαλµούς 
προσευχόταν ο Ίδιος ο Χριστός, ενώ τους χρησιµοποιούσε και για 
να διδάξει το λαό ή για να εξηγήσει τη λυτρωτική του αποστο-
λή. Άλλωστε ψαλµικός στίχος ήταν και η τελευταία φράση που 
εξήλθε από το στόµα του επί του Σταυρού: «Πάτερ, είς χεῖρας σου 
παρατίθεµαι το πνεῦµα µου» (Ψαλµ. λ', 6, Λουκ. κγ´ 46). Αλλά 
και η Εκκλησία, από τη στιγµή της ίδρυσής της µέχρι σήµερα, 
χρησιµοποιεί τους ψαλµούς σε κάθε ακολουθία, στον Όρθρο, στη 
Θ. Λειτουργία και σε όλα τα υπόλοιπα µυστήρια.

Οι ψαλµοί είναι ιερά ποιήµατα, γεµάτα συναρπαστικές εικό-
νες, υψηλές συµβολικές παραστάσεις. Είναι η πιο πλούσια 

και συγκινητική έκφραση των ανθρώπινων συναισθηµάτων, 
όπως αυτά ξεδιπλώνονται σε κάθε στιγµή της καθηµερινότητας· 
του πόνου, της χαράς, της ελπίδας και της αποκαρδίωσης, του 
θάρρους και του φόβου, της αγάπης και του µίσους, της καλοσύ-
νης και της µοχθηρίας, της ειλικρίνειας και της υποκρισίας, της 
ευθύτητας και της δολιότητας, του θαυµασµού προς το ωραίο και 
του αποτροπιασµού προς το κακό, όπως αυτά τα συναισθήµατα 
φωλιάζουν στις καρδιές και εκφράζονται µέσα από τις πράξεις 
των αγαθών και των πονηρών ανθρώπων2. Γι’αυτό και είναι 
κείµενα πάντοτε επίκαιρα και συγχρονισµένα µε την πραγµατι-
κότητα, επειδή δηλαδή απηχούν συναισθήµατα του ανθρώπου 
ανεξαρτήτως εποχής. Το µόνο που αλλάζουν είναι οι αφορµές 
και τα ερεθίσµατα. Όλα έχουν αποθησαυριστεί στο βιβλίο των 
ψαλµών, «πάντα ὡς ἐν µεγάλῳ τινί καί κοινῷ ταµείῳ, τῇ βίβλῳ 
τῶν ψαλµῶν τεθησαύρισται!3» Κατά τον Paul Ricoeur «οι Ψαλ-
µοί είναι κατ’αρχάς ποιήµατα που ανυψώνουν στο επίπεδο της 
οµιλίας, της γραφής, και τέλος του κειµένου, θεµελιώδεις στιγµές 
της θρησκευτικής εµπειρίας»4.

1 Migne 29, 212-213
2 Ι. Θ. Κολιτσάρα, «Ψαλµοί» -κείµενο µε ερµηνευτική απόδοση, 

Εκδ. «Ζωή», έκδ. 5η, Αθήνα 1997, σ. 6.
3  ΕΠΕ. Αγίου Βασιλείου Καισαρείας, του Μέγα, «Ὁµίλια εἰς τὸν 

πρῶτον ψαλµὸν», Τόµος 5, σελ 12.

Πωσ ΓραΦτηΚαν 

η αρχική σύνθεση και απαγγελία των ψαλµών γινόταν από 
τους υµνωδούς που υπήρχαν σε κάθε βασιλική αυλή. Σε 

πολλούς ψαλµούς επιγράφεται και το όνοµα του θεόπνευστου 
άνδρα ο οποίος συνδέεται µε τον ψαλµό. Από τα χρόνια του 
βασιλιά ∆αυίδ ή του Σολοµώντα (περί το 1050 π.Χ.), µέχρι 
την εποχή του Νεεµία, περί το 450 π.Χ. συγκροτήθηκε αυτή 
η συλλογή των θρησκευτικών ποιηµάτων µε την προσθήκη 
καθ’όλο αυτό το διάστηµα και νέων ψαλµών στους αρχικούς. 
Από τους 150 ψαλµούς, αποδίδονται στον ∆αυίδ οι 87, στον 
Άσαφ 12, στους υιούς Κορέ 10, στον Αγγαίο και Ζαχαρία 4 
και από ένας στον Μωϋσή, στο Σολοµώντα, στον Αιµά και 
στον Αιθά. Οι 33 ψαλµοί στους οποίους δεν υπάρχει επιγραφή 
δηλωτική του ποιητή λέγονται «ορφανοί».

η αρίθµηση των ψαλµών έχει ορισµένες µικρές διαφορές 
στην εβραϊκή Βίβλο σε σχέση µε την ελληνική µετάφραση 

των Εβδοµήκοντα (Ο’) του 2ου π.Χ. αιώνα και τη λατινική 
(Βουλγκάτα) του 5ου µ.Χ. αιώνα. 

Κεντρικά θέµατα των ψαλµών είναι η δοξολογία και η ευχα-
ριστία στον Θεό, η ικεσία και ο νόµος που διαχωρίζει τον 

ευσεβή από τον ασεβή, τον δίκαιο από τον άδικο και η σχέση 
του λαού του Ισραήλ µε το Θεό, όπως αυτή διαµορφώθηκε 
στην πολύπαθη ιστορία του εβραϊκού λαού. Στο ιστορικό 
πλαίσιο αυτό, των διωγµών, της καταστροφής, των εξοριών 
και του πολέµου, πρέπει να γίνει αντιληπτή και η βία που 
συναντάµε σε κάποιους στίχους («άφθονο έχυσαν το αίµα 
των, ωσάν το νερό κύκλω από την Ιερουσαλήµ και κανείς δεν 
υπήρξε να τους θάψη», Ψαλµ. 78, 3) ή οι κατάρες προς του 
εχθρούς («Μηδενικά και αρνητικά στοιχεία είναι εις την ζωήν 
των. Συ, λοιπόν, θα τους σώσης; Όχι βέβαια. Αλλά και λαούς 
ακόµη ολοκλήρους θα οδηγήσης εις τον άδην, ω Θεέ µου, εν 
τη δικαία σου οργή» (Ψαλµ. 55, 8) που απηχούν την πάλη της 
δικαιοσύνης των πιστών µε την ανοµία και την ασέβεια των 
µη τηρούντων το Νόµο που πρέπει να εξαλειφθούν οριστικά. 

στο σηµείο αυτό, πρέπει να αναφέρουµε ότι, πέρα από τους 
παραλληλισµούς, τις εικόνες, τις αναλογίες και τα πλούσια 

4 Paul Ricoeur, «Ας σκεφτούµε τη Βίβλο», Εκδ. Άρτος Ζωής, 
Αθήνα 2005, σ. 280.

Πιστη Και ΠΟιηση 
συναντιΟυνται

 ΨAΛΜΟΙ
Θεραπεύει τα παλιά τραύµατα της ψυχής, 
καταστέλλει ό,τι αναστατώνει τους λογι-
σµούς, είναι έργο των αγγέλων, είναι όπλο 
κατά των βραδινών φόβων, κάνει τους δαί-
µονες να τραπούν σε φυγή, λέει ο Μέγας 
Βασίλειος1… Ο λόγος για το Ψαλτήρι (εβραϊ-
κά Τεχιλίµ), ένα από τα βιβλία της Παλαιάς 
∆ιαθήκης που αποτελεί µια συλλογή 150 
ψαλµών που αγκαλιάζουν κάθε στιγµή του 
ανθρώπινου βίου.
Πώς όµως γράφτηκαν οι ψαλµοί, από 
ποιον, πότε και γιατί; 

Ας προσεγγίσουµε λίγο βαθύτερα το θέµα. 
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εκφραστικά µέσα, εντύπωση προκαλεί στον αναγνώστη των 
ψαλµών η συχνή εναλλαγή του µέλλοντα µε τον αόριστο. Ο 
µέλλοντας δηλαδή µπορεί να λάβει τη θέση του αορίστου, 
καθώς και ο αόριστος µπορεί να αντικαταστήσει τον µέλ-
λοντα. Για παράδειγµα, όπως σηµειώνει ο Καθηγητής Π. Ν. 
Τρεµπέλας, στην περικοπή του ψαλµού ρε’(105) 7-10, στο 
εβραϊκό πρωτότυπο τα ρήµατα εκφέρονται ως εξής: «Οὐκ 
ἐµνήσθησαν τοῦ πλήθους τοῦ ἐλέους σου καί παραπικρανοῦσί 
σε ἐν τῇ Ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ καί σώσει αὐτούς… καί ἐπιτιµή-
σει τῇ Ἐρυθρᾷ καί ξηρανθήσεται καί ὁδηγήσει αὐτούς ἐν 
ἀβύσσῳ…). Ο Καθηγητής σχολιάζει ότι «ορθώς οι Ο’ απέδω-
σαν τους µέλλοντες µε αορίστους» και ότι «ο Εβραίος είναι 
τόσον πεπεισµένος περί του ότι τα εις το µέλλον γενησόµενα 
θα έχωσιν έκβασιν αισίαν, ώστε παρουσιάζει ταύτα ως ήδη 
τετελεσµένα και αντικαθιστά τον µέλλοντα ή ατέλεστον δια 
του αορίστου ή τετελεσµένου»5. 

Ο Βασιλιασ ΔαυιΔ

5 Π. Ν. Τρεµπέλα, «Το Ψαλτήριον µετά συντόµου ερµηνείας», 
Εισαγωγή, Εκδ. «Ζωή», Αθήνα 1955, σ. 11 .

Μια υπόµνηση πρέπει να γίνει και για τον βασιλιά ∆αυίδ 
που συνέγραψε τους περισσότερους ψαλµούς του Ψαλ-

τηρίου. Ο ∆αυίδ, γεννηµένος στη Βηθλεέµ, 1.000 περίπου 
χρόνια πριν γεννηθεί εκεί ο Χριστός, ανήκε σε µία φτωχή 
πολύτεκνη οικογένεια, µε πατέρα τον Ιεσσαί. Από παιδί συ-
νήθιζε, τις ώρες που έβοσκε τα πρόβατα της οικογένειας, να 
συνθέτει µε το ψαλτήριό του άσµατα. Όταν ο λαός του ήρθε 
αντιµέτωπος µε τους αλλόπιστους Φιλισταίους, ο ∆αυίδ αντι-
µετώπισε νικηφόρα, κατά τη βιβλική αφήγηση, τον Γολιάθ και 
γι’αυτό του το ανδραγάθηµα προσελήφθη στα ανάκτορα. Ο 
φθόνος του βασιλιά Σαούλ τον αποµάκρυνε όµως σύντοµα 
από την αυλή και τον ανάγκασε να ζει για ένα διάστηµα κυνη-
γηµένος, µέχρι το θάνατο του βασιλιά και την ανάρρησή του 
στο θρόνο του Ισραήλ, τον οποίο ο ∆αυίδ διατήρησε για 40 
χρόνια, γράφοντας την πιο ένδοξη ιστορία του εβραϊκού λαού. 

Κατά τη διάρκεια της ένδοξης βασιλείας του, ωστόσο, ο 
∆αυίδ διέπραξε δύο θανάσιµα αµαρτήµατα· φόνο και µοι-

χεία. Ερωτευµένος µε την Βηρσαβεέ, διέταξε να τοποθετήσουν 
εν καιρώ πολέµου τον σύζυγό της, τον Ουρία, στην πρώτη 
γραµµή της µάχης, ώστε να φονευθεί από τους εχθρούς. 
Πράγµατι ο Ουρίας σκοτώθηκε και ο ∆αυίδ έκανε σύζυγό 
του τη Βηρσαβεέ. Θα χρειαστεί η συνάντηση του βασιλιά µε 4



τον Προφήτη Νάθαν, την οποία οικονόµησε ο Θεός, ώστε ο 
∆αυίδ να συναισθανθεί την αµαρτία του και να ἐξοµολογηθεί 
συντετριµµένος «Ἡµάρτηκα τῷ Κυρίῳ» (Β’ Βασ. 12, 1-13).
Τότε ο ∆αυίδ, µε δάκρυα, θα συνθέσει τον απαράµιλλο 50ό 
ψαλµό, γνωστό και ως «ψαλµό της µετανοίας» που ξεκινάει 
µε µία κραυγή· «Ἐλέησόν µε, ὁ Θεός».

Κλείνοντας το εισαγωγικό µας σηµείωµα στους ψαλµούς, 
οφείλουµε να οµολογήσουµε ότι παρά την τακτική χρήση 

του ψαλµικού κειµένου στις ακολουθίες της Εκκλησίας, η 
πλειοψηφία των Χριστιανών µένει άγευστη του πλούτου και 
των νοηµάτων, ακόµα και για τους ψαλµούς εκείνους (όπως 
για παράδειγµα ο 50ός) οι οποίοι αναγιγνώσκονται τακτικά 
απ’ όσους διαβάζουν το Απόδειπνο ή την Παράκληση. Έτσι, 
αν και για το θέµα της µεταγλώττισης των λειτουργικών κει-
µένων εν γένει διατυπώνονται επιφυλάξεις, θεωρούµε πως, µε 
δεδοµένη τη «χύµα» ανάγνωση και όχι την έµµελη απαγγελία 
των ψαλµών, θα µπορούσε το ψαλµικό κείµενο να αποτελέσει 
κοινό τόπο για χρήση άρτιων µεταγλωττίσεων. Φρονούµε, 
ωστόσο, ότι σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να λανθάνει της 
προσοχής πως η µη κατανόηση των ψαλµών είναι, πρωτίστως, 
θέµα έλλειψης κατηχήσεως και δευτερευόντως γλωσσικό. Να 
αντιληφθεί ο πιστός το ιστορικό πλαίσιο, το ποιος και το γιατί 

της συγγραφής του Ψαλτηρίου, ακόµα και διάφορα στοιχεία 
λαογραφικά ή λειτουργικά της εποχής εκείνης. Για παρά-
δειγµα, στον 50ό ψαλµό, στο στίχο 9, αναφέρεται ο ύσσωπος 
(ῥαντιεῖς µε ὑσσώπῳ, καὶ καθαρισθήσοµαι). Η χρήση ενός 
µεταγλωττισµένου κειµένου που θα έλεγε «θα µε ραντίσεις 
µε ύσσωπο και θα καθαρισθώ» ή έστω και µε ερµηνευτική 
απόδοση ότι: «Σαν µε συµβολικά κλωνάρια υσσώπου θα µε 
ραντίσης µε το έλεός σου, κι έτσι εγώ θα καθαρισθώ από 
την αµαρτία µου»6, δεν θα ήταν αρκούντως επαρκής για τη 
λογική πρόσληψη του στίχου. Αντίθετα, η κατήχηση είναι 
αυτή που θα εξηγήσει ότι ο ύσσωπος είναι το φυτό που χρη-
σιµοποιούσαν οι Εβραίοι για ραντισµό, για να καθαριστούν, 
και θα συνδέσει µε τον ευαγγελικό στίχο που διαβάζεται τη 
Μ. Παρασκευή «Οἱ δὲ πλήσαντες σπόγγον ὄξους καί ὑσσώπῳ 
περιθέντες προσήνεγκαν αὐτοῦ τῷ στόµατι» (Ιωάν. 19, 29) και 
την ερµηνεία του, κατά τη στιγµή που ο Χριστός, στο Γολγοθά, 
επάνω στο Σταυρό, γεύεται το ξύδι που το έφεραν στο στόµα. 
Φυσικά, το ένα δεν αποκλείει και τη χρήση του άλλου.

στο τεύχος αυτό, λοιπόν, επιλέξαµε να αφιερώσουµε κά-
ποιες σελίδες, εν είδει µικρού αφιερώµατος, στα υπέροχα 

αυτά ποιήµατα που χρησιµοποιούνται σε κάθε λατρευτική 
ευκαιρία της Εκκλησίας προκειµένου να τα γνωρίσουµε λίγο 
καλύτερα.  Προκειµένου να γευθούµε λίγη από την γλύκα που 
κουβαλάνε και να επιχειρήσουµε µερικούς επίκαιρους καθρε-
πτισµούς στη διαχρονική ανάγκη της ανθρώπινης ύπαρξης 
να παρακαλέσει, να δοξολογήσει, να παραπονεθεί, να πέσει, 
να ελπίσει, να διαµαρτυρηθεί… Χρησιµοποιήσαµε το ψαλµικό 
κείµενο των εκδόσεων «Ζωή», «ως το πλέον οικείο εις την 
εκκλησιαστική παράδοση»7.

6 Ι. Θ. Κολιτσάρα, ibid, σ. 158.
7 Αρχιµ. Αιµιλιανού Σιµωνοπετρίτου, «ΑΓΑΛΛΙΑΣΩΜΕΘΑ Τῼ 

ΚΥΡΙῼ», Εισαγωγή, Εκδ. Ίνδικτος, Αθήνα 2011, σ. xviii. 5



Κύριε, γιατί πληθύνανε κείνοι που µε πικραίνουν; Ένα σωρό 
σηκωθήκανε καταπάνω µου.

Πολλοί λέγουνε κοιτώντας µε: ο Θεός του σε τίποτα δεν µπορεί 
να τον συντρέξει.

Μα, εσύ, Κύριε, είσαι το στήριγµά µου, εσύ είσαι η δόξα µου, 
κ’ εσύ ανασηκώνεις το κεφάλι µου πόχει πέσει απάνου 

στο στήθος µου. 

Έκραξα µε τη φωνή µου τον Κύριο και µε άκουσε απάνου απ’ 
το άγιο βουνό του. 

Εγώ αποκοιµήθηκα και ξαπόστασα· σηκώθηκα το πρωΐ µε 
καρδιά ειρηνεµένη, γιατί ξέρω πως ο Κύριος θα µε βοηθήσει.

Δε θα δειλιάσω µπρος σε χιλιάδες πλήθος που πέφτουν απάνω 
µου από κάθε µεριά. Σήκω, Κύριε, και γλύτωσέ µε γιατί εσύ 

τσάκισες κάθε έναν που µε οχτρεύτηκε δίχως αιτία, έσπασες τα 
δόντια των αµαρτωλών. 

Ψαλµός Γ’ (3)

Κύριε µη µε κρίνεις µε το θυµό σου, και µη µε παιδέψεις µε 
την οργή σου.

Ελέησέ µε, Κύριε, γιατί είµαι άρρωστος γιάνε µε, γιατί τα κόκ-
καλά µου ξεκλειδώθηκαν κ’ η ψυχή µου ταράχτηκε φριχτά.

Κ’ εσύ, Κύριε, ως πότε; Έλα, Κύριε, γλύτωσε την ψυχή µου, 
σώσε µε εσύ που ‘σαι τόσο σπλαχνικός.

Γιατί κανένας δε σε θυµάται σαν πεθαίνει· µεσ’ στον Άδη ποιος 
θα σου ξοµολογηθεί;  Έλυωσα µε το αχ, κάθε βράδι λού-

ζω µε δάκρυα το κρεββάτι µου, τα µάτια µου µουσκεύουνε το 
στρώµα µου

το φως µου θόλωσε απ’ τον πόνο, έγινα µπαίγνιο στους οχτρούς 
µου.

Φευγάτε από κοντά µου, όλοι εσείς που κάνετε κάθε αµαρ-
τία, γιατί ο Κύριος έστησε αυτί στα δάκρυά µου, ο Κύριος 

δέχτηκε την προσευχή µου.

Ψαλµός ΣΤ’ (6)

ΨαλΜΟι   ΠαθηΜατων
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ΨαλΜΟι   ΠαθηΜατων

σώσε µε Κύριε, γιατί µπήκαν νερά ως µέσα στην ψυχή µου.

Βούλιαξα µέσα σε βάλτο άπατον, και δε γλυτώνω πια.

Κατέβηκα ως τα βάθη της θάλασσας, και µε πόντισε η φουρ-
τούνα.

απόκανα να φωνάζω, βράχνιασε το λαρύγγι µου, τα µάτια µου 
θολώσανε περιµένοντας να έρτεις σε βοήθειά µου.

Πληθύνανε περσότερο απ’ τις τρίχες του κεφαλιού µου κείνοι 
που µε οχτρεύουνται άδικα.

Γίνανε µεγάλοι και τρανοί κείνοι που µε διώχνουν σα σκυλί 
πλήρωσα σα να χρωστούσα πράµατα που δεν είχα πάρει.

θεέ µου, εσύ ξέρεις την αµυαλωσύνη µου, και τα σφάλµατά 
µου δεν είναι κρυφά σε σένα.

ας µη ντροπιαστούν στο πρόσωπό µου κείνοι που ελπίζουν 
σε σένα,

Κύριε των ∆υνάµεων ας µη ντροπιαστούν κείνοι που περι-
µένουν από σένα βοήθεια, Θεέ του Ισραήλ, γιατί σε σένα 

υπόµεινα εξευτελισµούς κ’ η ντροπή σκέπασε το πρόσωπό µου 
για σένα.

Κατάντησα να µη θέλουν να µε  ξέρουνε τ’ αδέρφια µου, και 
να 'µαι ξένος στους γυιούς της µητέρας µου

Γιατί θα µε φάγει η αγάπη του σπιτιού σου, κ’ οι βρισιές κεινών 
που σε βρίζουν πέσανε απάνω µου.

τσάκισα την ψυχή µου µε νηστεία, και µε περιπαίζανε και 
φόρεσα τσουβάλι για ρούχο, και κατάντησα η παροιµία τους

Για µένα κουτσοµπολεύανε οι χασοµέρηδες που καθόντανε 
στην καστρόπορτα, και µένα τραγουδάγανε κείνοι που πί-

νανε κρασί.

Μα εγώ παρηγοριέµαι µε την προσευχή µου σε σένα, Κύριε 
είναι καιρός πια να µε γλυτώσεις, Θεέ µου. 

Ψαλµός ΞΗ’ (68)

σΕ ΜΕταΦραση Φωτη ΚΟντΟΓλΟυ

(Από το βιβλίο «Πέδρο Καζάς και Βασάντα», εκδ. Αστήρ)

Φ
ω

τογραφ
ία: Α

λέξανδρος Π
αλαιός 
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«Ἐξεζήτησέ σε το πρόσωπό µου» 
(Ψαλµ. 26,8)

το πρόσωπο του ανθρώπου είναι ο καθρέφτης της ψυχής του. 
Οι άνθρωποι που αγαπώνται επιζητούν να βλέπουν  ο ένας 

το πρόσωπο του άλλου. Και τούτο, διότι το πρόσωπο του ενός 
αντανακλά την αγάπη του προς το άλλο. Η αγάπη είναι εκείνη 
που ανταµώνει και ενώνει τα δύο πρόσωπα.

Ο Ψαλµωδός δεν αναζητεί το πρόσωπο κάποιου ανθρώπου, 
αλλά το πρόσωπο του Θεού. Με τον τρόπο αυτό φανερώνει 

την αγάπη του προς το πρόσωπο του Θεού. Το άλµα είναι τε-
ράστιο. Να υψώνεις τα µάτια σου πάνω από τα πρόσωπα 
όλων των ανθρώπων και να αναζητείς το πρόσωπο του 
Θεού. Ο άνθρωπος, στην παρούσα φάση της ζωής, δεν µπορεί 
να δει το πρόσωπο του Θεού. Αυτό όµως δε σηµαίνει ότι ο άν-
θρωπος είναι αδύνατο να αγαπήσει το πρόσωπο του Θεού. Το 
γεγονός ότι ο άνθρωπος δεν µπορεί να δει ακόµη τον Θεό είναι 
ένα κίνητρο να αυξάνει την αγάπη του προς το πρόσωπό του.

Ο άνθρωπος που αγαπά τον Θεό αισθάνεται την στοργή, 
την θαλπωρή και την αγάπη του Θεού, πριν ακόµη δει 

το πρόσωπό του. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι η µυστική 
αγάπη είναι πιο µεγάλη και πιο δυνατή από την φανερή. Η 
ορατή απουσία του Θεού αυξάνει την αγάπη και τον έρωτα 
για το πρόσωπό του. Άλλωστε, η ορατή απουσία του Θεού δεν 
εµποδίζει τις χάριτες του προσώπου του να επισκέπτονται 
τα πρόσωπά εκείνων που τον αγαπούν. Κάθε µέρα, πριν ο 
ήλιος ανατείλει και φωτίσει τα πρόσωπα των ανθρώπων, ο 
ήλιος του θεϊκού προσώπου έχει ήδη ανατείλει στα πρόσωπα 
των ανθρώπων που τον αγαπούν.

αυτό σηµαίνει ότι η ορατή απουσία του Θεού, τελικά, δεν είναι 
ουσιαστικό εµπόδιο για να αγαπήσεις το πρόσωπό του, εδώ 

και τώρα. Εκείνο που χρειάζεται είναι η έκφραση της αγάπης 
σου προς τον Θεό. Εάν εκζητήσεις το πρόσωπο του Θεού, 
τότε οι χάριτες του θεϊκού προσώπου θα αντανακλούν 
στο δικό σου φτωχικό πρόσωπο.

«Κύριε, ἐλέησόν µε, ἴασαι την ψυχήν µου, ὅτι ἥµαρτόν σοι» 
(Ψαλµ. 40, 5) 

η αµαρτία είναι η νόσος της µεταπτωτικής ανθρώπινης φύσης. 
Ο άνθρωπος αµαρτάνει ακουσίως ή εκουσίως, διότι είναι 

ασθενής (αλλοτριωµένη) η φύση του, εκ γενετής. Η διαδικασία, 
εποµένως, της άρσεως της αµαρτίας είναι καθαρά θέµα ίασης 
της φύσης. Μια άλλη παρατήρηση είναι ότι, εφόσον η αµαρτία 
είναι νόσος της φύσεως εκ γενετής, η θεραπεία της δεν αποκτά-
ται αυτοµάτως, αλλά σταδιακώς. Η θεραπεία της αµαρτωλής 
κατάστασης της ανθρώπινης φύσης επιτυγχάνεται µε 
διαρκή, συνεχή και ισόβιο πνευµατική βιοτή. Ο Χριστός για 
το θέµα αυτό χρησιµοποίησε  το παράδειγµα  της καρποφορίας 
των δένδρων. Για να καρποφορήσει ένα οπωροφόρο δένδρο, 
χρειάζεται να περάσουν πολλά χρόνια. Έτσι και οι άνθρωποι, 
για να θεραπευθούν και να παραγάγουν πνευµατικούς καρπούς 
χρειάζονται µακρά πνευµατική προσπάθεια. «Καρποφοροῦσιν 
ἐν ὑποµονῇ» (Μάρκ. δ’20).

η δεύτερη διαπίστωση είναι ότι ο άνθρωπος µόνος  του δεν 
µπορεί να θεραπεύσει την φύση του. Όπως ο άνθρωπος, 

όταν αρρωστήσει σωµατικά δεν µπορεί να θεραπεύσει τον εαυ-
τό του µόνος του, αλλά προσκαλεί ή προσφεύγει σε κάποιον 

Ψαλω 
τω θΕω ΜΟυ

ΜητρΟΠΟλιτΟυ 
αΧΕλωΟυ 

κ. ΕυθυΜιΟυ

Όταν τα ανθρώπινα, για οποιοδήποτε λόγο, «φρακάρουν», η λύση πρέπει να 
αναζητείται στα υπερανθρώπινα. Με άλλα λόγια, η λύση πρέπει να αναζητείται 
στον Θεό. Ο Θεός είναι ο µόνος ικανός να επιλύσει τις διαφορές, να άρει τις πα-
ρεξηγήσεις, να µαλακώσει τις καρδιές, να διορθώσει τις ιδέες και τις αντιλήψεις. 
Τελικά να ειρηνεύσει και να γαληνέψει τους ανθρώπους. Ο Θεός είναι ο µόνος 
που µπορεί να άρει την λύπη και την στεναχώρια και να κάνει να ξανανθίσει 
το χαµόγελο στα χείλη των ανθρώπων.

8



γιατρό, έτσι και στην περίπτωση της αµαρτίας, της νόσου  της 
ανθρωπίνης φύσης. Στην περίπτωση της νόσου της αµαρτίας 
µοναδικός Ιατρός είναι ο Χριστός. Ο Ίδιος, µάλιστα, εχαρακτήρισε 
τον Εαυτό του ως ιατρό (Ματθ. θ’ 20). Η Εκκλησία ονοµάζει τον 
Χριστό «ἰατρό τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωµάτων». 

η ίαση και η θεραπεία της αλλοτριωµένης φύσης είναι θέµα 
υπεράνθρωπο, είναι αρµοδιότητα του Θεού και, ειδικότερα, 

του Χριστού, ο Οποίος, όπως ο Ίδιος εδήλωσε, έχει «ἐξουσίαν 
ἀφιέναι ἐπί τῆς γῆς ἀµαρτίας» (Μάρκ. β’ 10). 

Ἵνατί περίλυπος εἶ ἡ ψυχή µου;… ἔλπισον ἐπί τόν Θεόν» 
(Ψαλµ. 42, 5)

Ο άνθρωπος περιπίπτει συχνά σε κατάσταση λύπης και θλί-
ψης. Άλλοτε διότι υπάρχουν λόγοι που τον θλίβουν και τον 

στεναχωρούν και άλλοτε χωρίς κανένα λόγο. Ο καθένας επιθυµεί 
να είναι κάθε µέρα, κάθε ώρα και πάντοτε χαρούµενος, εύθυµος 
και ευχαριστηµένος. 

στην πράξη όµως αυτό δεν επιτυγχάνεται. Κάθε µέρα και 
πάντοτε θα βρεθεί κάποιος λόγος, κάποια αιτία, κάποιο µι-

κρότερο ή µεγαλύτερο πρόβληµα που θα λυπήσει τον άνθρωπο. 
Πώς αντιδρούν οι άνθρωποι στις περιπτώσεις αυτές;

συνήθως οι άνθρωποι κατηγορούν τον εαυτό τους ή τους 
άλλους ως αίτιους της στεναχώριας τους. Μερικοί, ακόµη 

χειρότερα, θεωρούν ως υπαίτιον τον Θεόν, γι’αυτό συχνά τον 
υβρίζουν ή και τον βλασφηµούν. Όλες αυτές οι στάσεις δεν 
επιλύουν το πρόβληµα. Το πρόβληµα παραµένει.

Ο Ψαλµωδός προτείνει µια εντελώς διαφορετική λύση. «Ἒλπι-
σον ἐπί τόν Θεόν». Όταν τα ανθρώπινα, για οποιοδήποτε 

λόγο «φρακάρουν», η λύση πρέπει να αναζητείται στα υπεραν-
θρώπινα. Με άλλα λόγια, η λύση πρέπει να αναζητείται στον 
Θεό. Ο Θεός είναι ο µόνος ικανός να επιλύσει τις διαφορές, 
να άρει τις παρεξηγήσεις, να µαλακώσει τις καρδιές, να 
διορθώσει τις ιδέες και τις αντιλήψεις. Τελικά να ειρη-
νεύσει και να γαληνέψει τους ανθρώπους. Ο Θεός είναι ο 
µόνος που µπορεί να άρει την λύπη και την στεναχώρια 
και να κάνει να ξανανθίσει το χαµόγελο στα χείλη των 
ανθρώπων.

«Εἰσάκουσον ὁ Θεός τῆς δεήσεώς µου» 
(Ψαλµ. 60, 2)

η µονοθεΐα είναι η προϋπόθεση του προσωπικού διαλόγου. Ο 
µονοθεϊστής Ψαλµωδός απευθύνεται στον Θεό στον ενικό 

αριθµό. Τι σπουδαίο προτέρηµα να µιλάς µε τον Θεό, «ὡς εἴ 
τις λαλῆσαι πρὸς τὸν ἑαυτοῦ φίλον» (Εξ. Λγ’ 11). Η προσωπική 
επικοινωνία δηµιουργεί µια οικεία σχέση µεταξύ Θεού και αν-
θρώπου. Ο Θεός δεν είναι ο απόµακρος και άγνωστος θεός των 
αρχαίων. Η πολυθεΐα, εξ άλλου, καταργεί την προσωπική σχέση 
και καθιστά τον διάλογο αδύνατο.

Ο Χριστός, επίσης, καθιέρωσε τον προσωπικό διάλογο µε τον 
Θεό Πατέρα, στον ενικό αριθµό. «Πάτερ, σῶσον µε ἐκ τῆς 

ὥρας ταύτης» (Ιωάν. ιβ’27). Οι πιστοί τόσο στην προσωπική τους 
προσευχή όσο και στη δηµόσια λατρεία απευθύνονται στον Θεό 
στον ενικό αριθµό. «Ἀγαπήσω σε, Κύριε, ἡ ἰσχύς µου, Κύριος 
στερέωµά µου καί καταφυγή µου και ρύστης µου».  

Ο Χριστιανισµός την επικοινωνία µε τον Θεό την κα-
θιέρωσε στην προσωπική σχέση του ΕΓΩ-ΣΥ. Μια 
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σχέση που γίνεται ολοένα και πιο προσωπική και πιο 
εµπιστευτική. Σε µια τέτοια σχέση, σιγά-σιγά το ΕΓΩ χάνεται 
και παραµένει µόνο το Συ του Θεού. «Οὐχ ὡς ἐγώ θέλω, ἀλλ’ὡς 
σύ» (Ματθ. κστ’39). 

το ΕΓΩ είναι ένας ολόκληρος κόσµος. Ο άνθρωπος συνήθως 
κλείνεται και περιορίζεται µέσα στον κόσµο του ΕΓΩ του. 

Το κλείσιµο του ανθρώπου στον κόσµο του ΕΓΩ του σηµαίνει 
µοναξιά και ασφυξία. Ένας µεγάλος στόχος του ανθρώπου 
είναι να σπάσει τον κλοιό του ΕΓΩ του και να ανοιχτεί 
στο ΣΥ του άλλου. Και µεγάλη κλήση του ανθρώπου είναι 
να ανοιχτεί στο ΣΥ του Θεού.

Οὐχί  τῷ Θεῷ ὑποταγήσεται ἡ ψυχή µου; Παρ’αὐτῷ τό σω-
τήριόν µου» (Ψαλµ. 61, 2)

η αναφορά στο ΣΥ του Θεού δεν είναι µόνο θέµα ευσεβείας, 
αλλά και συµφέροντος για τον άνθρωπο. ∆ιότι το ΕΓΩ του 

ανθρώπου µπροστά στο ΣΥ του Θεού εξισούται µε το µηδέν. 
Αυτό σηµαίνει ότι η αναφορά και η υποταγή του ανθρώπου 
στο ΣΥ του Θεού είναι προς το συµφέρον του. Και το αντίθετο. 
Το κλείσιµο του ανθρώπου είναι τόσο φτωχό όσο και ο ίδιος 
ο άνθρωπος. Το ΕΓΩ του ο άνθρωπος το χτίζει µε ανθρώπινα 
δοµικά υλικά και ανθρώπινα σχέδια. Το ΕΓΩ του ανθρώπου 
είναι περιορισµένο, στενό και εφήµερο. 

αντίθετα το Συ του Θεού είναι πλούσιο, άπειρο και ευρύτα-
το. Το Συ του Θεού γνωρίζει πολύ καλύτερα ποιο είναι το 

συµφέρον του ΕΓΩ του κάθε ανθρώπου. Το Συ του Θεού είναι 
«ἡ ὁδός», που οδηγεί το ΕΓΩ του ανθρώπου στην τελείωση και 
ολοκλήρωσή του. Το Συ του Θεού είναι οδηγός που γνωρίζει 
καλύτερα τον δρόµο που πρέπει να ακολουθήσει το ΕΓΩ 
του κάθε ανθρώπου προς την ευτυχία, προς το τέρµα.

Εάν οι άνθρωποι γνώριζαν τον πλούτο, την πληρότητα και το 
άπειρο του ΣΥ του Θεού, θα αποφάσιζαν πιο εύκολα να το 

εµπιστεύονται. Οι πιο πολλοί άνθρωποι εµπιστεύονται µόνο το 
ΕΓΩ τους, διότι δεν γνωρίζουν την πληρότητα, το αγαπητικό 
ενδιαφέρον και την ασφάλεια που διακρίνει το ΣΥ το Θεού. 

Κάποτε το ΕΓΩ του ανθρώπου θα παύσει να λειτουργεί. 
Τότε ο κάθε άνθρωπος θα βρεθεί ενώπιον του ΣΥ του 

Θεού. Τότε ο άνθρωπος ελεύθερος από το µικρό και εφήµερο 
ΕΓΩ του θα καταλάβει το µεγαλείο, την αγάπη και την οµορφιά  
του ΣΥ του Θεού. Μακάριοι θα είναι όσοι από την παρούσα ζωή 
είχαν προσπαθήσει να µην εµπιστεύονται στο ΕΓΩ τους, αλλά 
να αγαπούν και να αναφέρονται στο ΣΥ του Θεού.

Σηµ: Οι παραπάνω σκέψεις επί των Ψαλµών, τις οποίες καταθέτει 
στους αναγνώστες της «Παρεµβολής» ο Μητροπολίτης Αχελώου, 
αποτελούν προδηµοσίευση από το υπό έκδοσιν σχετικό πόνηµά του, 
µε τον οµώνυµο µε το παρόν άρθρο τίτλο. Τον ευχαριστούµε πολύ για 
την ευλογία και την τιµή να εµπιστεύεται σε εµάς και τους αναγνώστες 
µας, πρώτα απ’ όλους, τις σκέψεις του αυτές.   
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Πέλαγος το Ψαλτήρι! Πιάνεις να το διαβάσεις και βγαίνει η 
ψυχή σου στ’ ανοιχτά, εκεί που ‘χει γαλήνη και ησυχία και 

καλοσύνη, κι άλλοτε αβεβαιότητα και τρικυµία και σκοτασµό. 
Κι η ψυχή ανεβαίνει στον ουρανό και κατεβαίνει στον άδη, κι 
απλώνει τα φτερά της σαν πουλί και πετά µέχρι «τα έσχατα 
της θαλάσσης» κι έχει τον Κύριο παντού, να της µιλά, να την 
καθοδηγεί να την αγκαλιάζει…

Πώς σάς φαίνεται αυτή η πρώτη παράγραφος που έγραψα; 
Όµορφες προτάσεις, αιθέριοι λυρισµοί! Μα τι έχουν να µας 

πουν κάτι τέτοια λόγια; Αυτό είναι το ψαλτήρι; Όµορφες εικόνες 
και λόγια; Ποιηµατάκια για να ‘χει να ρεµβάζει ο στοχασµός;

Τον Θεό τον νιώθεις µε την ψυχή, λένε. Μα την ψυχή πώς τη 
νιώθω; Πού έχει την έδρα του αυτό το απροσδιόριστο «µέσα 

µου», που «απλώνει τα φτερά του σαν πουλί…», καταπώς έγραψα, 
αντιγράφοντας ανέξοδα τα λόγια του ψαλµού; Πού κατοικεί; Και 
πώς γίνεται να το νιώσω;

Τον Θεό τον ψάχνουµε σε σκέψεις, σε στοχασµούς, σε 
ιδέες, σε όµορφες εικόνες και γλυκερά αισθήµατα, 

γιατί δεν ξέρουµε να τον ψάξουµε στην ψυχή µας. Και 
δεν ξέρουµε να τον ψάξουµε στην ψυχή µας, γιατί δεν 
ξέρουµε τι είναι αυτό που λέµε “ψυχή”.

Το Ψαλτήρι δεν γνωρίζει και πολλά να µας πει για την ψυχή. 
Το Ψαλτήρι γνωρίζει έναν άνθρωπο, µε σάρκα και αίµα, που 

παλεύει να γλυτώσει από το σπαθί και τη βροντή˙ ένα κορµί που 
παλεύει να κρυφτεί από την οργή του εχθρού, να βρει τροφή, 
κυνηγηµένο στα βουνά. Το ψαλτήρι γνωρίζει έναν αλαφιασµένο 
άνθρωπο, ο οποίος άλλο πράγµα δεν ξέρει πέρα από την κρίση 
του Θεού.

Ο άνθρωπος των ψαλµών δεν είναι άνθρωπος του παραµυ-
θιού. Είναι ο άνθρωπος της πιο σκληρής καθηµερινότη-

τας. Αυτός που παλεύει να καλύψει τις ζωτικές του ανάγκες, να 
βιοπαλέψει, να τα βγάλει πέρα µε τον πόνο, την απώλεια, τη 
συµφορά. Και συνάµα, είναι ο άνθρωπος που δεν µπορεί να 
µην έχει έγνοια του τον Θεό: έχει την κρίση Του φόβητρο και 
καταφυγή, τη σκέπη Του παρηγοριά κι ελπίδα.

Τις ζωτικές µας ανάγκες τις ζούµε και τις λαχταράµε µε το 
κορµί µας. Είναι αυτές που

Τις καλύπτουµε για να ζούµε, για να ‘χει αυτή η σάρκα ανά-
σα να αναπνέει, κι η καρδιά αίµα να αιµοδοτεί. Οι ζωτικές 

ανάγκες είναι αυτές που στηρίζουν τη ζωή. Κι οι µεταφραστές 
της Κ∆, όπου απαντούν τη λέξη «ψυχή», τη µεταφράζουν µε 
τη λέξη «ζωή»: ένα κορµί που ζει κι αναπνέει είναι ο ψυχικός 
άνθρωπος, ένα σώµα που παλεύει να ζήσει.

∆ιαβάζουµε τους ψαλµούς και το µυαλό µας ταξιδεύει σε 
νοητικούς γλυκασµούς. «Αναπαύεται η ψυχή µας», λέµε, 

και εννοούµε κάτι αφηρηµένο, απροσδιόριστο, µια καρδιακή 
ηρεµία, λες κι ο ρόλος των ψαλµών είναι να λειτουργούν σαν 
άλλο (πνευµατικό) λεξοτανίλ. Μα οι ψαλµοί που διαβάζουµε, 
µας τραβούν αδιάκοπα (και αδιόρατα) προς την σωµατικότητα:

«Οὐ φοβηθησόµεθα ἐν τῷ ταράσσεσθαι τὴν γῆν καὶ µε-
τατίθεσθαι ὄρη ἐν καρδίαις θαλασσῶν. ἤχησαν καὶ 

ἐταράχθησαν τὰ ὕδατα αὐτῶν, ἐταράχθησαν τὰ ὄρη ἐν τῇ κρα-
ταιότητι αὐτοῦ… ἐταράχθησαν ἔθνη, ἔκλιναν βασιλεῖαι· ἔδωκε 
φωνὴν αὐτοῦ, ἐσαλεύθη ἡ γῆ. Κύριος τῶν δυνάµεων µεθ' ἡµῶν, 
ἀντιλήπτωρ ἡµῶν ὁ Θεὸς Ἰακώβ. δεῦτε καὶ ἴδετε τὰ ἔργα τοῦ 
Θεοῦ, ἃ ἔθετο τέρατα ἐπὶ τῆς γῆς. ἀνταναιρῶν πολέµους µέχρι 
τῶν περάτων τῆς γῆς τόξον συντρίψει καὶ συνθλάσει ὅπλον καὶ 
θυρεοὺς κατακαύσει ἐν πυρί…» (Ψαλµ. 45,3-10).

Γη που τρέµει, όρη µετακινούµενα και θάλασσες σε τρικυµία, 
πόλεµος, φωτιά, τόξα, όπλα… Τι είναι όλα αυτά (πώς µπορούµε 

να τα συλλάβουµε όλα αυτά) χωρίς το σώµα µας; Χωρίς τις άµε-
σες εµπειρίες της σωµατικότητάς µας; Όλο µεταρσιωνόµαστε 
σε στοχασµούς

Και σκέψεις, µα οι ψαλµοί µας δείχνουν συνεχώς το σώµα 
µας - αυτή τη µία ζωή µας, που τη ζούµε σωµατικά˙ αυτές 

τις ανάγκες µας για στέγη, τροφή και ασφάλεια.

Σ’ όλο το ευαγγέλιο, ο Χριστός συναντά ανθρώπους αναγκεµέ-
νους, ανθρώπους που παλεύουν να καλύψουν τις ζωτικές 

τους ανάγκες, που βιώνουν την πίεση αυτών των αναγκών 
στο πετσί τους - χωλοί, τυφλοί, σακατεµένοι από την αρρώστια 
και την απώλεια του θανάτου. Κι είναι αυτοί οι άνθρωποι που 
καταφέρνουν να δουν τον Χριστό, να τον αναγνωρίσουν, να τον 
δεχτούν και να τον κάνουν Κύριο της ζωής τους. Μοιάζει σαν να 

ΝΑ ΖΗΣΩ ΤΗΝ ΨΥΧΗ 
ΩΣ ΣΩΜΑ!

“ποῦ πορευθῶ ἀπὸ τοῦ πνεύµατός σου καὶ ἀπὸ τοῦ 
προσώπου σου ποῦ φύγω; ἐὰν ἀναβῶ εἰς τὸν οὐρανόν, 
σὺ ἐκεῖ εἶ, ἐὰν καταβῶ εἰς τὸν ᾅδην, πάρει·
ἐὰν ἀναλάβοιµι τὰς πτέρυγάς µου κατ' ὄρθρον καὶ κα-
τασκηνώσω εἰς τὰ ἔσχατα τῆς θαλάσσης,
καὶ γὰρ ἐκεῖ ἡ χείρ σου ὁδηγήσει µε, καὶ καθέξει µε ἡ 
δεξιά σου”

(Ψαλµ. 138,7-10)

ΝΑ ΖΗΣΩ ΤΗΝ ΨΥΧΗ 
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τους έχει ετοιµάσει για Κείνον, η ταλαιπωρηµένη σωµατικότητά 
τους. Μα δεν είναι έτσι. Απλά, πάνω στον αγώνα τους να αντιπα-
λέψουν τη βία αυτού του κόσµου µε το κορµί τους, δεν ξέχασαν 
τον Θεό: δεν είπαν Θεό την κάλυψη της ανάγκης, αλλά εκεί που 
πάλευαν γι’ αυτήν, είχαν το νου τους στην έλλειψη Εκείνου.

Οι άνθρωποι ζούµε τη ζωή µας µε το σώµα µας. Και 
το σώµα είναι όλο µια ανάγκη. Συναντάµε τον Θεό, 

όταν αποδεχόµαστε ταπεινά αυτή την ανάγκη (νιώθουµε 
οδυνηρά την ελλειµατικότητα που γεννά ένα αναγκεµένο 
κορµί), καθιστώντας συνάµα αυτή την ανάγκη “εικόνα” 
της άλλης µεγάλης ανάγκης µας: της ανάγκης µας για 
Θεό. Κι ο Θεός µάς επισκέπτεται πάνω στον αγώνα της 
ανάγκης, όχι για να µας απαλλάξει απ’ αυτή, αλλά για 

να την αγκαλιάσει έτσι σταυρωµένη, και να τη σύρει 
µαζί του ως την Ανάσταση. Σώµατα θα αναστήσει, δεν 
θα αθανατήσει απλώς ψυχές…

Ο ψαλµικός άνθρωπος είναι άνθρωπος σωµατικός, βαθιά 
σωµατικός. Γι’ αυτό και ο παραπάνω ψαλµός (ο 45ος) λέει 

στο διάψαλµά του, «ἀντιλήπτωρ ἡµῶν ὁ Θεὸς Ἰακώβ». Ποιος 
είναι αυτός ο Θεός; Είναι αυτός που πάλεψε µε τον Ιακώβ, ολο-
νυχτίς, σώµα µε σώµα…

Επιµέλεια:

Βασίλης Αργυριάδης
Επιµελητής εκδόσεων, Μεταφραστής
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Πολύ συχνά, ο καθένας µας υποβάλλει τον εαυτό του σε δι-
λήµµατα.

«σταµατηµένος νιώθεις αλλά σε τρέχει ο δρόµος σου και προτρέχει 
του ωροδείχτη ο χτύπος της καρδιάς σου...»1

αποφάσεις που πρέπει να λάβουµε µας αγχώνουν.

αγωνιούµε. Φοβόµαστε µήπως η τελική µας επιλογή δεν 
είναι η σωστή. Μήπως κάνουµε λάθος, πληγωθούµε και 

πληγώσουµε.

Και αυτό είτε γιατί η πίστη µας δεν είναι αρκετή, είτε γιατί ο 
εγωισµός µας είναι µεγάλος.

αρχές Σεπτεµβρίου 2013. Βρισκόµαστε στον 5ο όροφο του 
κτηρίου της οδού Καρύτση 14 και συζητάµε µε τους υπευ-

θύνους µας για τον εορτασµό των 80 χρόνων της Χ.Φ.Ε.

Προέκυπταν διάφορα ζητήµατα. Άλλος έλεγε να κάνουµε το 
τάδε, άλλος το δείνα. Φοβόµασταν µήπως κάνουµε λάθος, 

µήπως δεν κάνουµε κάτι σωστά. 

Και ήταν η απάντηση του αείµνηστου Ιωάννη Ζαρταλούδη 
(επί σειρά ετών υπεύθυνού µας) που µας άφησε µε το στόµα 

ανοιχτό! «Παιδιά µου, θα κάνουµε ό,τι αποφασίσετε. Και µη 
φοβάστε! Θα προσευχηθούµε στον Θεό και θα του πούµε: «Θεέ 
µου, εµάς τόσο µας κόβει και επιλέξαµε αυτό. Αν Εσύ θες να γίνει κάτι 
διαφορετικό, αν είναι διαφορετικό το θέληµά Σου φανέρωσέ το µας! 
Βοήθα µας να το καταλάβουµε!» 

τελικά, αυτά τα λόγια δεν είναι πολύ µακριά από αυτό που ζητά 
ο ∆αυίδ, όταν το ίδιο το παιδί του τον καταδιώκει.

«Γνώρισόν µοι, Κύριε, ὁδὸν ἐν ᾗ  πορεύσοµαι, ὅτι πρὸς σὲ 
ἦρα  τὴν ψυχήν µου» (Ψαλµ. 142, 8).

Όταν ζητάµε από τον Θεό ταπεινά τη βοήθεια Του 
στα διλήµµατά µας, όταν του εµπιστευόµαστε τη 

ζωή µας, τότε η Χάρις Του ενεργοποιείται. Μας τη δίνει 
απλόχερα. Και τότε ακόµα και µέσα από τις «λάθος» επιλογές 
µας, θα βγει κάτι καλό.

Όταν ο Θεός ζήτησε από τον Προφήτη Ιωνά να πάει στη Νι-
νευή για να πείσει τους αµαρτωλούς να µετανοήσουν, ο Ιω-

νάς δεν υπάκουσε. Μπήκε 
σε ένα καράβι µε προορι-
σµό την Θαρσίς. Η τρικυ-
µία στην οποία  βρέθηκε 
το πλοίο που µετέφερε τον 
Ιωνά, θεωρήθηκε από τον 
καπετάνιο µήνυµα του 
Θεού, για την παρακοή 
του Ιωνά και πρότεινε να 
τον ρίξουν στη θάλασσα. 
Και αυτό έπραξαν. Ώσπου 
το κήτος τον κατάπιε. Αφού προσευχόταν ακατάπαυστα µέσα 
στην κοιλιά του κήτους να τον συγχωρέσει ο Θεός, την τρίτη 
µέρα το κήτος πλησίασε στη στεριά της Νινευής και τον έβγαλε 
από το στόµα του.

η λάθος επιλογή του Ιωνά, η ταπείνωσή του στη συνέχεια, και 
η προσευχή του στον Θεό οδήγησαν από τη λάθος επιλογή, 

στην πραγµάτωση της πιο µεγάλης προφητείας, της προφητείας 
της Αναστάσεως. 

Και από τις «λάθος» επιλογές µας, θα βγει το καλό, αρκεί 
να αφήσουµε τα διλήµµατά µας, τους φόβους και τα 

άγχη µας στα χέρια Του.

«Κύριε  εἰς χεῖράς σου παραθήσοµαι τὸ πνεῦµά µου· ἐλυτρώ-
σω µε, Κύριε ὁ Θεὸς τῆς ἀληθείας» (Ψαλµ. 30,6)

Και τότε, ακόµα και όταν νιώθουµε σταµατηµένοι, αγκυλω-
µένοι στα διλήµµατά µας, τα θέλω µας, οι επιλογές µας, οι 

χτύποι της καρδιάς µας θα µας οδηγούν στο δρόµο που Εκείνος 
µας υποδεικνύει.

Επιµέλεια: 

Αγγελική Καλκάνη
Τελειόφ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 

Υπολογιστών ΕΜΠ

1 Οδ. Ελύτης, ∆υτικά της λύπης

Και ΠρΟτρΕΧΕι τΟυ 
ωρΟΔΕιΧτη Ο ΧτυΠΟσ 

τησ ΚαρΔιασ τΟυ...

Π

Και ΠρΟτρΕΧΕι τΟυ 
ωρΟΔΕιΧτη Ο ΧτυΠΟσ 

τησ ΚαρΔιασ τΟυ...
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Ο Κώστας Βάρναλης στους «Πόνους της Παναγίας», σε ερ-
µηνεία του Νίκου Ξυλούρη και προσφάτως του Γιάννη 

Χαρούλη, διαβάζει στην καρδιά της Παναγίας τον πόνο για το 
παιδί της που η κακία ανέβασε στο Σταυρό. Είναι ένα ποίηµα 
µε έντονο λυρισµό, πόνο και θρήνο όχι µόνο για τον Χριστό 
που θυσιάζεται, αλλά και για την τυφλότητα των ανθρώπων 
που καθηµερινά βιώνουν το χωρισµό από τον Θεό και µυρη-
κάζουν το θάνατο. Στην τελευταία στροφή, ο ποιητής λέει δια 
στόµατος της Παναγίας: «Θεριά οι ανθρώποι δεν µπορούν/ το φως 
να το σηκώσουν/ δεν είναι η αλήθεια πιο χρυσή απ' την αλήθεια της 
σιωπής/ χίλιες φορές να γεννηθείς/ τόσες, τόσες θα σε σταυρώσουν». 
Και ο Ψαλµωδός θα εξηγήσει το γιατί µέσα από µια πολύ δυνατή 
εικόνα: «τά ἔτη ἡµῶν ὡσεί ἀράχνη ἐµελέτων» (89,9). Περνάµε τη 
ζωή µας δηµιουργώντας έργα αραχνοΰφαντα, φθαρτά, άνευ 
ουσίας, συνεχίζοντας να βιώνουµε το χωρισµό από το ∆ηµι-
ουργό. Σπίτια, καριέρες, δόξα, χρήµα, φιλοδοξίες προσωπικές, 
όλα ίχνη ενός ιστού που εύκολα και στιγµιαία καταστρέφεται. 
Με µελέτη, µε µεγάλη σπουδή τα φτιάχνουµε σαν την αράχνη 
που εµφανίζεται εκεί που δεν φθάνει η ζωή, εκεί που υπάρχει 

ερήµωση κι εγκατάλειψη. Στις καρδιές που 
έφραξαν την πόρτα σ’ Εκείνον που είναι η 
Αλήθεια και η Ζωή, εκεί η εργασία της αρά-
χνης δεν κινδυνεύει. 

«θεριά οι ανθρώποι δεν µπορούν το 
φως να το σηκώσουν». Θεριό ο άν-

θρωπος γιατί η φύση του είναι εν τη αµαρτία: 
«Ἐν αµαρτίαις ἐκίσσησέ µε ἡ µήτηρ µου» (50, 
7). Αν το εγώ δεν ξεριζωθεί, δε µπορούµε να 
σηκώσουµε το φως. Το φως, ο Θεός, η ζωή ή 
η απουσία του φωτός, το σκοτάδι, η ευκολία 
του υφαντού της αράχνης. ∆ιαλέγω και παίρ-
νω. Αν συνεχίσω να µελετώ, να ασχολούµαι 
καθηµερινά µε έννοιες και στόχους χωµάτι-
νους, συνεχίζω ένα έργο που µπορεί να το 
διαρρήξει η κάθε δυσκολία. Επιλέγω σκοτάδι, 
κάνω επιλογή θανάτου. Και Τον σταυρώνω 
κάθε στιγµή, µε κάθε σκέψη ή ενέργηµά µου. 
∆εν µιλάµε για παραίτηση από τη δουλειά, 

για καθηµερινό επαγγελµατικό ή προσωπικό αναχωρητισµό. 
Μιλάµε για αλλαγή του τρόπου και του χρόνου των εντρυφη-
µάτων. Η εργασία, µπορεί να είναι αφορµή να έρθεις πιο κοντά 
στο Θεό, µπορεί να είναι και αιτία αποστασίας. 

απ’ την άλλη, η φύση µου µε δυσκολεύει να  σηκώσω το φως. 
Πασχίζω να συντονίσω τη βούλησή µου µε του Θεού: Να 

ενεργώ στη γη και να χτίζω στον ουρανό. Να βρίσκω παύσεις 
σιωπής στη ρουτίνα µου για να ακούω τους ψιθύρους της αλή-
θειας Του. Να κάνω την καρδιά µου ηχείο για να δυναµώνουν 
οι ψίθυροι και να µαρτυρείται η αλήθεια προς τα έξω. Κι όταν 
νιώθω ότι µε τις δικές µου δυνάµεις, το φως είναι ασήκωτο και 
η επιστροφή αδύνατη, να έχω φωνή να φωνάζω: «Ἐπίστρεψον, 
Κύριε· ἕως πότε;» (89,13). Γύρισε Κύριε εσύ, γιατί η δική µας 
επιστροφή είναι αδύνατη. Έως πότε θα σηκώνουµε το σκοτάδι; 
Έως πότε θα υφαίνουµε στον αέρα φοβούµενοι µήπως κάποια 
ζωντανή ύπαρξη ακυρώσει τα έργα µας; Έως πότε θα φοβόµα-
στε τη ζωή;

Επιµέλεια:

Π.Φ.

Η φύση µου µε δυσκολεύει να  σηκώσω το φως. Πασχίζω να συντονίσω τη βού-
λησή µου µε του Θεού: Να ενεργώ στη γη και να χτίζω στον ουρανό. Να βρίσκω 
παύσεις σιωπής στη ρουτίνα µου για να ακούω τους ψιθύρους της αλήθειας Του.
«Ἐπίστρεψον, Κύριε· ἔως πότε;»
Έως πότε θα σηκώνουµε το σκοτάδι;
Έως πότε θα φοβόµαστε τη ζωή;

ΠΟσΟ ΖυΓιΖΕι 
τΟ Φωσ;
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Είναι µια επιταγή της εποχής µας, που την γράφουν 
στις κασετίνες τους τα παιδιά του Λυκείου, και γρά-

φεται βαθιά µέσα µας µεγαλώνοντας «Να είσαι ο εαυτός 
σου»!

σοφή κουβέντα, µα και εντελώς άστοχη, όπως συµβαί-
νει γενικώς µε τις γενικόλογες εκφράσεις (άλλωστε «ο 

κοινός νους δεν είναι τόσο κοινός όσο κοινώς λέγεται..!»).

ναι, να ‘σαι ο εαυτός σου, αν αυτό σηµαίνει το να 
καλλιεργείς την δική σου µοναδική προσωπικότητα 

ή το να µην την απαρνιέσαι χάριν οποιουδήποτε άλλου 
οφέλους -µιας παρέας, µιας δουλειάς, µιας κάποιας κοι-
νωνικής καταξίωσης. 

Εν προκειµένω όµως, πολύ φοβάµαι ότι συνήθως ερµη-
νεύεται διαφορετικά: Να ‘σαι ο εαυτός σου, ακόµα κι 

αν όλοι γύρω σου σε προειδοποιούν για το λάθος - γιατί 
ναι, όλοι θαυµάζουµε τους φωτισµένους ανθρώπους που 
αντιτάχθηκαν µόνοι τους σε πολλούς για ένα ιδανικό, για 
την αγάπη του Χριστού ή του συνάνθρωπου, µα ξέρετε... 
τυχαίνει να µην µετέχουµε όλοι σε κάθε περίσταση του 
φωτισµού αυτού!-. Να 'σαι ο εαυτός σου, ακόµα κι όταν 
τον βλάπτεις. Ακόµα χειρότερα, κι όταν ταλαιπωρείς τους 
γύρω σου. Κόντρα στη λογική, στους νόµους της φύσης 
ή το νόµο του Θεού... να 'σαι ο εαυτός σου!

«Γιατί έτσι µου κάπνισε, κύριος!». «Έτσι είµαι εγώ και σ' 
όποιον αρέσω!». «Γιατί έτσι σας αρέσει!», µας φωνάζει, 

άλλωστε, κι η γνωστή διαφήµιση.

Και να που ακούω ήδη µέσα µου τον αντίλογο: «Τί είν’ 
αυτά που λες, καηµένη µου; Θα προτιµούσες δηλαδή 

την καταπίεση ή την σύνθλιψη της προσωπικότητάς 
σου; Τους αυστηρούς, τυφλούς κανόνες συµπεριφοράς 
συντηρητικών κοινωνιών ή µήπως τίποτα ολοκληρω-
τικά καθεστώτα; Θα ήθελες να µην τολµάς να... είσαι ο 
εαυτός σου;»

Μα δεν λέω αυτό. Ανάµεσα στα δυο άκρα βρίσκεται 
κι εκείνη η έρµη η χρυσή τοµή, η άριστη µεσότητα 

του Αριστοτέλη, θυµάσαι; ∆ε µιλάω παρά για εκείνο το 
σηµείο που η ελευθερία γίνεται ασυδοσία κι η λογική 
καταντά παραλογισµός. Αυτά είναι που µέµφοµαι, κι όχι 
το ανεκτίµητο δώρο της ελευθερίας µας.

να 'µαι, λοιπόν, ο -κακός- εαυτός µου, υπηρετώντας 
τα πάθη µου και γινόµενη υποχείριο του πονηρού; 

Να ζω εγκλωβισµένη στον εαυτούλη µου (γιατί εδώ που 
τα λέµε κανείς δε µε καταλαβαίνει εµένα!), κι ακούγοντας 
µονάχα το ξερό µου το κεφάλι;

Όχι, ευχαριστώ. Προτιµώ το «γένοι› οἷος ἐσσὶ µα-
θών», του Πινδάρου. Να γίνεις, δηλαδή, αυτός που 

είσαι, αφού πρώτα µάθεις ποιός είσαι. Ποιός στ' αλήθεια 
είσαι. Γιατί δεν γεννήθηκες τυχαία, ούτε για πλάκα σ' 
αυτήν εδώ τη γη. Πλάστηκες κατ' εικόνα Του και καθ' 
οµοίωσίν Του. Και όπως, λέει κι ο 81ος Ψαλµός: «ἐγὼ 
εἶπα· θεοί ἐστε καὶ υἱοὶ ῾Υψίστου πάντες». Να, λοιπόν, 
ποιός στ' αλήθεια είσαι: ένα βασιλόπουλο του Oυρανού! 
Υπ' αυτήν την έννοια, πρώτη εγώ το διακηρύσσω: «Be 
yourself»!

Επιµέλεια:

Μαριαλένα Μωραῒτου
Αποφ. Νοµικής Αθηνών

BE 
YOURSELF
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Ζού-
σε κάποτε 

στην Κόρινθο 
ένας άνθρω-

πος, ονόµατι 
∆ιογένης, 

που κατοι-
κούσε µέσα 
σε ένα πιθάρι, γιατί 

αυτό του έφτανε. Ήταν 
αυτός ο ίδιος που όταν 

ο Μέγας Αλέξανδρος τον 
ρώτησε τί χάρη ήθελε απ' 

αυτόν, ο ∆ιογένης τού απάντησε 
απλά να κάνει λίγο πιο πέρα, 

για να µην του κρύβει τον 
ήλιο. Λέγεται, λοιπόν, ότι αυτός ο 

παράξενος άνθρωπος 
βγήκε µια µέρα µεση-
µέρι στην αγορά µε 
αναµµένο φανάρι , και 
σ' όσους τον ρωτούσαν 
τί έκανε απαντούσε πως 
"Άνθρωπο ψάχνω". 

Λίγα χρόνια αργό-
τερα, ο Μένανδρος, 
Αθηναίος συγγρα-
φέας, έγραψε αυτήν 
την φράση: "Ὡς χα-
ρίεν ἔστ' ἄνθρωπος, 
ὅταν ἄνθρωπος ᾖ", 
που µας γεννάει την 
εύλογη απορία τί να 
θέλει να πει ο ποιη-
τής... Πόσο χαριτωµέ-
νος είναι ο άνθρωπος, 
όταν είναι άνθρωπος... 
Πότε δηλαδή;

Τί ήθελε να πει ο 
Μένανδρος δεν ξέρω 
να σας πω. Μα να που 

έχει µια ιδέα επ' αυτού ο Άγι-
ος Ιωάν-

νης ο Χρυ-
σόστοµος: 

«Είσαι 
λοιπόν άνθρω-
πος. ∆εν αρκεί 

όµως να λέγε-
σαι άνθρωπος. 

Πρέπει και 
να είσαι 

άνθρωπος. Άν-
θρωπος αληθινός, ανώ-

τερος. Όπως σε θέλει ο Θεός, 
όπως ταιριάζει στην ανθρώπινη 

φύση σου. Σύµφωνα µε το σκο-
πό και για τον προορισµό, για τον 
οποίο σε έφτιαξε ο ∆ηµιουργός σου.

Και πραγµατικά, πόσο αξιαγάπη-
τος και χαριτωµένος γίνεται ο άνθρω-
πος που 'ναι αληθινά άνθρωπος! Ο 
άνθρωπος ο ευγενικός, µε τ' ανώτε-
ρα αισθήµατα, µε τη λεπτή κι ευαί-
σθητη καρδιά, τη γεµάτη αγάπη 

και καλωσύνη. Ο άνθρωπος ο 
ακέραιος, ο αγωνιστής, ο 
ασυνθηκολόγητος στο 
ψέµα και την απάτη. 
Αυτός που αγωνίζεται 
και δεν παρασύρεται. 
∆εν βάζει τον τράχη-
λό του κάτω από κα-
νέναν τυραννικό ζυ-
γό. ∆εν συµφιλιώ-
νεται µε τις γυαλι-
στερές αλυσίδες 
που του χαλ-
κεύουν οι αδυ-
ναµίες .  Μέ-
νει ελεύθερος 
στην ψυχή και 
αδούλωτος 
στο φρόνη-
µα. Άνθρω-
πος, που 

δεν κυ-
ρι-

αρχε ί 
απλώς στο σύ-

µπαν. Κυριαρχεί, 
προ πάντων, στον 
εαυτό του».

Πάνε τό-
σα χρόνια 

που έχουν 
γραφτεί αυτά τα 

λόγια, κι ακόµα πιο 
πολλά από τότε που ο 
∆ιογένης έψαχνε άν-
θρωπο... Είναι ν'απορεί 
κανείς τί στο καλό κάνει ο πολι-
τισµός µας τόσους αιώνες, και 
πού τραβάει... Όπως λέει κι ο 
ποιητής: «Το µυαλό µας κάνει µαι-

άνδρους απίθανους προ-
κειµένου στο µέλλον 
να σταδιοδροµήσει στα 
εργαστήρια, στους ηλε-
κτρονικούς εγκεφάλους, 
οπουδήποτε οσφραίνε-
ται όφελος χειροπια-
στό. Προκειµένου όµως 
να καταλήξει σε µια συ-

νειδητοποίηση τού 
είναι παραµένει στην 
πρώτη τού ∆ηµοτι-
κού. Γιατί»;1 

Επιµέλεια:

Μαριαλένα Μωραΐτου
Απόφοιτος Νοµικής Σχολής ΕΚΠΑ

1  Οδυσσέα Ελύτη, “Εν λευκώ”, εκδ. Ίκαρος 

«

16



««

«
ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ

Πρῶτ’ ἀπ’ ὅλα, ὁ λόγος τοῦ Ἀπο-
στόλου µᾶς θυµίζει κάτι ποὺ συχνὰ 
κιν δυ νεύουµε νὰ ξεχνᾶµε: πὼς ὅλα 
ὅσα κτίζουµε στὴ ζωή µας καὶ µὲ τὴ 
ζωή µας, αὐ τὴ ἡ ἴδια ἡ ζωή µας, εἶναι 
κάτι ποὺ «ἐποικοδοµοῦµε», τὸ κτίζουµε 
δηλαδὴ πά νω σὲ ἕνα θεµέλιο. Καὶ ὁ 
καθένας µπορεῖ νὰ ἐπιλέγει τὸ θεµέ-

λιο ποὺ προ τι µᾷ. 
Γιὰ ὅσους ὅµως 
ἔχουµε ἐπιλέξει νὰ 
ζοῦµε µέσα στὴν 
Ἐκκλησία, τὸ θε-
µέλιο δὲν µπορεῖ 
νὰ εἶναι παρὰ ἕνα 
καὶ µόνο: ὁ Ἰησοῦς 
Χριστός. «Θεµέλιον 
γὰρ ἄλ λον οὐδεὶς 
δύναται θεῖναι παρὰ 
τὸν κείµενον, ὅς ἐστιν 
Ἰησοῦς Χριστός».2

Ἀντιλαµβάνοµαι 
ὅτι πολλοὶ θὰ βρε-
θοῦν πρόθυµοι νὰ 
µᾶς εἰρωνευθοῦν, 
νὰ µᾶς χλευάσουν. 
Πῶς µπορεῖτε, θὰ 
µᾶς ποῦν, νὰ κτί-
ζετε πάνω σὲ ἕνα 
τόσο σα θρὸ θεµέ-
λιο ὅπως εἶναι ἡ 
πίστη; Αὐτὸ εἶναι 
καθαρὴ ἀνοησία. 

Ἐπιτέλους, δὲν ζοῦ µε πιὰ στὴν ἐποχὴ 
τοῦ «Πίστευε καὶ µὴ ἐρεύνα»· ζοῦµε 

2  Α΄ Κορ., γ΄ 11.

στὴν ἐποχὴ τῆς ἐπι στή µης, τῆς ἔκρη-
ξης τῆς γνώσης, τῆς πληροφορίας.

Ἐπειδὴ δὲν νοµίζω νὰ ὑπάρχει κά-
ποιος ἀπὸ µᾶς ποὺ νὰ µὴν ἔχει ἔλθει 
ἀντι µέτωπος µὲ αὐτὴ τὴ µοµφή, εἶναι 
ἀνάγκη νὰ ξεκαθαρίσουµε ἐδῶ κάτι 
ση µα ντικό, πρῶτα στὸν ἑαυτό µας καὶ 
µετὰ στοὺς ἄλλους: Εἴτε τὸ θέλουµε 
εἴτε ὄχι, εἴτε µᾶς ἀρέσει εἴτε ὄχι, οἱ 
ἄνθρωποι εἴµαστε καταδικασµένοι 
νὰ κτίζουµε πά νω στὴν πίστη. Ὅταν 
φθάνουµε στὸ ἐρώτηµα περὶ τοῦ 
Θεοῦ, ὅλοι πιστεύουν, καὶ µάλιστα 
ἐξίσου. ∆ὲν ὑπάρχει ἐδῶ πιστὸς 
καὶ ἄπιστος. Ἁπλῶς, ὁ ἕνας πι-
στεύ ει ὅτι ὑπάρ χει Θεός, ὁ ἄλλος 
πιστεύει ὅτι δὲν ὑπάρχει Θεός. 
Καὶ οἱ δύο ἐξί σου πιστεύουν, καὶ 
πάνω στὴν πίστη ποὺ ἐπιλέγουν 
«ἐποικοδοµοῦν» τὴ ζωή τους. Ὑπ’ 
αὐτὴ τὴν ἔννοια, ἐπαναλαµβά-
νουµε ὅτι οἱ ἄνθρωποι εἴµαστε 
κα τα δι κα σµένοι νὰ κτίζουµε πά-
νω στὴν πίστη.

Αὐτὸ ὅµως ποὺ θὰ ἦταν πραγµα-
τικὰ ἀνοησία νὰ κάνουµε θὰ ἦταν νὰ 
ἐπι λέ ξουµε νά «ἐποικοδοµήσουµε» τὴ 
ζωή µας πάνω σὲ µιὰ πίστη σὲ κάτι 
ποὺ γνω ρίζουµε ἀπὸ πρὶν ὅτι εἶναι 
σαθρὸ καὶ ἀσταθές. Καὶ δὲν βλέπουµε 
πῶς µπο ρεῖ ἡ ἐποχή µας, ποὺ ἐπαί-
ρεται ὅτι εἶναι ἐποχὴ τῆς ἐπιστήµης, 
τῆς ἔκρηξης τῆς γνώσης καὶ τῆς πλη-
ροφορίας, νὰ ἀγνοεῖ τὸ προφανὲς καὶ 
αὐταπόδεικτο: ὅτι ἡ ἀν θρώπινη ζωὴ 
καὶ ὅλα τὰ ἐν αὐτῇ εἶναι ἐντελῶς συ-
νυφασµένα µὲ τὴ φθορά. […] 

Μέσα στὸν κόσµο αὐτὸ τῆς 
φθορᾶς, µέσα στὶς τρικυµίες τῆς 
ζωῆς, ὁ ἄν θρω  πος εἶναι φυσικὸ 
νὰ ἀναζητεῖ ἕνα στέρεο θεµέλιο 
νὰ οἰκοδοµήσει πάνω του τὴ ζωή 
του, ἕνα στήριγµα τὸ ὁποῖο θὰ τοῦ 
ἐπι τρέψει νὰ στα θεῖ ὄρθιος καὶ 
νὰ µὴν πέσει. Καὶ εἶναι ἀσφαλῶς 
δύσκολο νὰ πείσουµε κά ποιον ὅτι τὸ 
ἕνα στή ριγ µα εἶ ναι καλὸ καὶ τὸ ἄλλο 
κακό. Ἀλλά, σὲ κάθε πε ρί πτω ση, τὸ 
λογικὸ εἶναι νὰ ἀνα ζη τή σει ὁ ἄνθρω-
πος τὸ στήριγµα σὲ κάτι σταθερὸ καὶ 
ὄχι σὲ κάτι ποὺ κι νεῖ ται καὶ φεύγει. 
∆έστε το αὐ τὸ µὲ ἕνα παράδειγµα: 
Φαντασθεῖτε κά ποιον ἄν θρω πο ποὺ 
σκοντάφτει στὴν ἄκρη τοῦ δρόµου 
καὶ κινδυνεύει νὰ πέσει· ἂν αὐτὸς 
γυ ρέψει νὰ στηριχθεῖ σὲ ἕνα στῦλο, 
µπορεῖ νὰ ἐλπίζει ὅτι θὰ ἀποφύγει 
τὴν πτώ ση καὶ τὸν τραυµατισµό· 
ἄν, ἀντίθετα, γυρέψει νὰ στη ριχθεῖ 
σὲ ἕνα αὐ το κί νη το ποὺ διέρχεται µὲ 
ἰλιγγιώδη ταχύτητα, ὄχι µόνο δὲν θὰ 
πα ρα µείνει ὄρθιος, ἀλ λὰ καὶ θὰ παρα-
συρθεῖ ἀπὸ αὐτὸ καὶ θὰ τραυµατισθεῖ 
δὶς καὶ τρὶς χει ρότερα, ἴσως ἀκό µη 
καὶ θανάσιµα.

Τὸ ἴδιο ἀκριβῶς συµβαίνει καὶ στὴν 
περίπτωση ἑνὸς ἀνθρώπου ποὺ ἀνα-
ζη  τεῖ ἕνα στήριγµα µέσα τὶς τρικυµί-
ες τῆς ζωῆς: Θὰ παραµείνει ὄρθιος, 
ἂν γυ ρέ ψει νὰ στη ριχθεῖ σὲ κάτι τὸ 
σταθερό. Σχεδὸν ὅλες οἱ πτώσεις στὴ 
ζωή µας ὀφεί λονται στὸ ὅτι γυ ρεύ-
ου µε νὰ στηριχθοῦµε σὲ πράγµατα 
ποὺ δὲν εἶναι τὰ ἴδια σταθερά. Ὁ νέος 
ἢ ἡ νέα ποὺ στη ρί ζει ὅλη τὴν εὐτυ-
χία καὶ τὴ ζωή του στὴν ἐξω τερικὴ 
ἐµφάνιση καὶ ἀσχολεῖται µὲ αὐτὴν 
ὁληµερὶς µοιάζει µὲ ἕναν ἄν θρω πο 
ποὺ ἐπιλέγει νὰ ἐπενδύσει διὰ βίου 
ὅλη του τὴν περιουσία σὲ µιὰ µετοχὴ 
γιὰ τὴν ὁποία γνω ρίζει ἀπὸ πρὶν µὲ 
βεβαιότητα ὅτι πο λὺ σύντοµα ἡ τιµή 
της θὰ ση µει ώσει δραµατικὴ πτώση. 
Ἀλλὰ ἀκόµη καὶ ἂν ὑποθέσουµε ὅτι 
κατορθώνει κά ποιος νὰ εἶναι πρῶτος 
σὲ ὅλη τὴ ζωή του καὶ στὴν ἐξουσία 
καὶ στὸν πλοῦτο καὶ στὸ κάλλος καὶ 
σὲ ὅλα τὰ πράγµατα αὐτοῦ τοῦ κό-
σµου τῆς φθορᾶς, ξέρουµε πο λὺ καλὰ 
ὅτι θὰ ἔλθει ἡ στιγµὴ ποὺ θὰ ἀναφω-
νήσει αὐτὸ ποὺ τόσο πα ρα στα τι κὰ 
φέρεται νὰ εἶπε φεύγοντας ἀπὸ τὴ 
ζωὴ ἕνας Ρωµαῖος αὐτοκράτορας· νὰ 
θυ µί σουµε ὅτι ὁ αὐτοκράτορας τότε 
ἦταν περίπου ἕνας «θεός» ἐπὶ τῆς γῆς· 

«Ἕκαστος δὲ 
βλεπέτω πῶς 
ἐποικοδοµεῖ»
Σύνθηµα εργασιών Χ.Φ.Ε. 
ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015
Ὁ λόγος τοῦ Ἀποστόλου ποὺ ἔχει ἐπιλεγεῖ ὡς σύνθηµα 
γιὰ τὴ φετεινὴ χρο νιὰ δὲν θὰ ἦταν ὑπερβολὴ νὰ εἰπωθεῖ 
ὅτι ἀγκαλιάζει ὅλη τὴ ζωή, ὅλο τὸν ἀγῶ νά µας: «Ἕκαστος 
δὲ βλεπέτω πῶς ἐποικοδοµεῖ».2 1

1 Α΄ Κορ., γ΄ 10.

ἂν πρέπει 
νὰ δείξουµε 
στοὺς ἄλλους 
τί µπορεῖ 
νὰ κάνει ὁ 
Χριστὸς στὴ 
ζωή τους, 
ἕνας τρόπος 
ὑπάρχει νὰ τὸ 
ἐπιτύχουµε: 
δείχνοντάς 
τους τί ἔχει 
κάνει ὁ 
Χριστὸς στὴ 
δική µας ζωή
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καὶ ὅ µως, ὁ αὐτοκράτορας Σεπτίµι-
ος Σεβῆρος (145-211, αὐτ. 193-211), 
φεύγοντας ἀπὸ τὴ ζωή, εἶπε µονολο-
γώντας: «Ὑπῆρξα τὸ πᾶν, ἀλλὰ αὐτὸ 
δὲν θὰ πεῖ τί πο τα».

Εἶναι λοιπόν, ὅπως εἴπαµε, φυσικὸ 
ὁ ἄνθρωπος νὰ γυρεύει ἕνα στήριγ-
µα µέ σα στὶς τρικυµίες τῆς ζωῆς, ἕνα 
στέρεο θεµέλιο νά «ἐποικοδοµήσει» τὴ 
ζωή του. Ἀλλὰ εἶναι ἐξ ὁρισµοῦ ἀνό-
ητο νὰ γυρεύει τὸ στήριγµα καὶ τὸ 
στέρεο αὐτὸ θε µέλιο µέσα στὸν κό-
σµο τῆς ἀστάθειας καὶ τῆς φθορᾶς. 
Ὁ γνήσια χριστιανός, ἀντί θετα, αὐτὸς 
πού «ᾠκοδόµησεν αὐτοῦ τὴν οἰκίαν ἐπὶ 
τὴν πέτραν», ἀκόµη καὶ ἄν «κατέβη ἡ 
βροχὴ καὶ ἦλθον οἱ ποταµοὶ καὶ ἔπνευ-
σαν οἱ ἄνεµοι καὶ προ σέ πε σαν τῇ οἰκίᾳ 
ἐκείνῃ», µένει ἀλώβητος, καὶ ἡ οἰκία 
του «οὐκ ἔπεσεν, τεθεµελίωτο γὰρ ἐπὶ 
τὴν πέτραν». Ὅπως γράφει ὁ Μέγας 
Βασίλειος, «οὐ γὰρ ἐν τοῖς πα ρερ χο-
µένοις ὁριζόµεθα εἶναι τὸ ἀγαθόν, ἀλλ’ 
ἐπὶ αἰωνίων ἀγαθῶν καὶ ἀληθινῶν µε-
του σίαν κεκλήµεθα»3 

Τὸ σύνθηµα ποὺ ἔχει ἐπιλεγεῖ 
γιὰ τὴ φετεινὴ χρονιὰ µᾶς θυµίζει 
ποιὸ εἶ ναι τὸ στέρεο θεµέλιο πά-
νω στὸ ὁποῖο ἔχουµε ἐπιλέξει ὡς 
χριστιανοὶ νά «ἐ ποι κο δοµήσουµε» 
τὶς πράξεις καὶ τὶς ἐπιλογές µας, 
τὴν ἴδια µας τὴ ζωή. Θεµέλιο εἶ-
ναι ὁ Χριστός, τοῦ ὁποίου εἴµαστε 
«γεώργιον», τοῦ ὁποίου εἴµαστε 
«οἰ κο δο µή».4 

ΤΟ ΕΠΟΙΚΟ∆ΟΜΗΜΑ
Πέρα ἀπὸ τὰ παραπάνω, τὸ σύνθη-

µά µας µᾶς θυµίζει καὶ κάτι ἀκόµα: 
ὅτι ὁ ἀγώνας µας δὲν περιορίζεται 
στὴν ἐπιλογὴ τοῦ σωστοῦ θεµελίου. 
«Ἕκαστος δὲ βλεπέτω πῶς ἐποικοδοµεῖ». 
Ὅπως σχολιάζει ὁ Ὠριγένης, ὁ λόγος 
τοῦ Ἀπο στό λου «ἑνὸς ἑκάστου ἡµῶν 
ἅπτεται», ἀφορᾷ τὸν καθένα ἀπὸ µᾶς: 
διότι, ἀπὸ τὴ στιγ µὴ ποὺ ὁ καθέ-
νας ἀπὸ µᾶς δέχθηκε τὸν λόγο τοῦ 
εὐαγγελίου, δέχθηκε ὡς θε µέλιο 
τὸν Ἰησοῦ Χριστό, ὥστε µὲ ὅλα 
ὅσα πράττει καὶ λέγει καὶ σκέπτε-
ται νὰ ἐποι κοδοµεῖ πάνω σὲ αὐτὸ 
τὸ θεµέλιο.5 Ἀλλά, ὅπως συνεχίζει 

3  Μεγ. Βασ., Περὶ φθόνου, ed. J.-P. Migne,  
PG 31, 381.40-42.

4  Α΄ Κορ., γ΄ 9.
5  Ὠριγ., Εἰς τὴν Α΄ Πρὸς Κορινθίους ἀποσπά-

σµατα, ed. C. Jenkins, 15.56-59: «Τοῦτο τὸ 
λεχθησόµενον ἑνὸς ἑκά στου ἡµῶν ἅπτεται· 

ὁ Ἀπόστολος, ἄλ λος ἐποικοδοµεῖ 
πάνω στὸ θεµέλιο «χρυσόν», ἄλλος 
«ἄργυρον», ἄλλος «λί θους τιµίους», 
ἄλλος «ξύλα», ἄλλος «χόρτον», ἄλλος 
«καλάµην». Καὶ µόνο στὸ τέ λος «ἑκά-
στου τὸ ἔργον φανερὸν γενήσεται», καὶ 
µάλιστα «ἐν πυρὶ ἀπο κα λύ πτε ται, καὶ 
ἑκάστου τὸ ἔργον ὁποῖόν ἐστιν τὸ πῦρ 
δοκιµάσει».6 […]

Ἂν θέλαµε νὰ προσπαθήσουµε 
νὰ χωρέσουµε τὰ πάντα σὲ µία λέ-
ξη, θὰ λέ γαµε ὅτι τό «ἐποικοδόµηµα» 
εἶναι ὁ βίος ἑνὸς ἑκάστου ἀπὸ ἐµᾶς. 
«Ἕκαστος δὲ βλεπέτω πῶς ἐποικοδοµεῖ», 
µᾶς προειδοποιεῖ ὁ Ἀπόστολος. ∆ιότι, 
ὑψώνο ντας τὸ οἰκοδόµηµα τοῦ βίου 
µας, ὑπάρχει µιὰ σειρὰ ἀπὸ πράγµατα 
ποὺ πρέ πει νὰ προσέχουµε.

Πρῶτ’ ἀπ’ ὅλα, κτίζοντας τὴ ζωή 
µας, πρέπει νὰ φροντίζουµε νὰ 
πατᾶµε γε ρὰ πάνω στὸ θεµέλιο. Ὅπως 
τονίζει µὲ κάθε ἔµφαση ὁ ἅγιος Ἰωάν-
νης ὁ Χρυ σό στοµος, τίποτε δὲν πρέ-
πει νὰ παρεµβάλλεται ἀνάµεσα σὲ µᾶς 
καὶ τὸν Χρι στό, γιατί, ἂν παρεµβληθεῖ 
κάτι, ἀκόµα καὶ τὸ ἐλάχιστο, ὁδηγού-
µαστε στὴν ἀπώ λεια: «Μηδὲν ἔστω µέ-
σον ἡµῶν καὶ Χριστοῦ· ἂν γὰρ γένηταί 
τι µέσον, εὐ θέ ως ἀπολλύµεθα».7  Ὅπως 
ἐξηγεῖ ὁ ἱερὸς Χρυσόστοµος, Αὐτὸς 
εἶναι ἡ κεφαλή, καὶ ἐµεῖς τὸ σῶµα· 
Αὐτὸς εἶναι τὸ θεµέλιο, ἐµεῖς ἡ 
οἰκοδοµή· Αὐτὸς ἡ ἄµπελος, ἐ µεῖς 
τὰ κλήµατα· ὁδὸς Ἐκεῖνος, ἐµεῖς οἱ 
βαδίζοντες· Αὐτὸς ἡ ζωή, ἐµεῖς οἱ 
ζῶ ντες· Αὐτὸς ἡ ἀνάσταση, ἐµεῖς 
οἱ ἀνιστάµενοι· Αὐτὸς τὸ φῶς, 
ἐµεῖς οἱ φω τι ζό µε νοι. Ὅλα αὐτὰ 
δείχνουν ἕνωση, καὶ δὲν ἀφήνουν 
περιθώριο νὰ ὑπάρξει ἀνά µε σα κενό, 
οὔτε τὸ ἐλάχιστο. Γιατὶ καὶ τὸ κλῆµα, 
ἂν ἀποκοπῇ ἀπὸ τὴν ἄµπελο, ἀκό-
µη καὶ λίγο, µαραίνεται καὶ πεθαίνει. 
«Ὥστε», συµπεραίνει, «τὸ µικρὸν τοῦ το 
οὐκ ἔστι µικρόν, ἀλλὰ καὶ σχεδὸν τὸ ὅλον 
ἐστίν».8

ἕκαστος ἡµῶν παραδεξάµενος τὸν λόγον τοῦ 
εὐαγγελίου, παρεδέξατο Ἰησοῦν Χριστὸν θε-
µέλιον, ἵν’ ἐν πᾶσιν οἷς πράττει καὶ λέγει καὶ 
διανοεῖται ἐποικοδοµ<ῇ> τούτῳ τῷ θεµελίῳ».

6 Α΄ Κορ., γ΄ 12-13.
7  Ἰω. Χρυσ., Εἰς τὴν Πρὸς Κορινθίου πρώτην 

ἐπιστολήν, Ὁµιλία Η΄, ed. J.-P. Migne, PG 61, 
72.44-45.

8  Ἰω. Χρυσ., ὅ.π., PG 61, 72.54-73.9: «Καὶ γὰρ 
διὰ πολλῶν ἡµᾶς ὑποδειγµάτων ἑνοῖ. Σκό-
πει δέ· Αὐτὸς ἡ κε φα λή, ἡµεῖς τὸ σῶµα· µὴ 
δύναται µέσον τι εἶναι κεφαλῆς καὶ σώµατος 
διάστηµα κενόν; Αὐτὸς θεµέλιος, ἡµεῖς οἰ κο-
δοµή· αὐτὸς ἄµπελος, ἡµεῖς κλήµατα· αὐτὸς 

Ἔπειτα, εἶναι φανερὸ ὅτι τὰ µὲν 
εὐγενῆ «ἐποικοδοµήµατα» ἀντιστοι-
χοῦν στὴν ἀρετή, ἐνῷ τὰ εὐτελῆ καὶ 
ἀπόβλητα στὴν κακία. Καὶ ὁ ἀγώνας 
ἑνὸς χρι στια νοῦ εἶναι παράλληλα 
ἀγώνας γιὰ τὴν ὕψωση τῆς ἀρετῆς 
καὶ ἀγώνας γιὰ τὴν κα θαίρεση τῆς 
κακίας. Κατὰ τὸν ἅγιο Γρηγόριο Νύσ-
σης, ἂν κάποιος ἐποι κο δο µεῖ χρυσὸ 
καὶ ἄργυρο καὶ τιµίους λίθους, «ταῦτα 
ἡ ἀρετὴ ὀνοµάζεται», καὶ ὡς ξύ λο καὶ 
χόρτος καὶ καλάµη «ἡ τῆς κακίας 
ἑρµηνεύεται φύσις».9 Καὶ ὀφείλουµε 
νὰ καθαιρέσουµε τὰ ἐποικοδοµήµα-
τα τῆς κακίας, ὥστε νὰ ὑψώσουµε τὸ 
ἐποι κο δόµηµα τῆς ἀρετῆς.10  Ἂς θυµη-
θοῦµε ἐδῶ καὶ τό «Καιρὸς τοῦ καθελεῖν 
καὶ και ρὸς τοῦ οἰκοδοµῆσαι».11 Ἀλλὰ ὁ 
ἀγώνας γιὰ τὴν ἀρετὴ εἶναι δύ-
σκολος. Ἡ ἀνθρώπινη φύση ἔχει 
τό «εὐ όλισθον» πρὸς τὴν ἁµαρτία. 
Καὶ τὸ χειρότερο, δὲν εἶναι εὔκολο νὰ 
µιλᾶµε γιὰ µικρὰ καὶ µεγάλα ἁµαρτή-
µατα. Ξέρετε τί ἀπάντησε ὁ Μέγας 
Βασίλειος, ὅ ταν ἐρωτήθηκε κάποτε 
πῶς πρέπει νὰ φερόµαστε σὲ αὐτοὺς 
ποὺ µένουν µακριὰ ἀπὸ τὰ µεγάλα 
ἁµαρτήµατα, ἀλλὰ πράττουν συνεχῶς 
καὶ ἀδιακρίτως τὰ µικρά; Πρῶ τον, 
ἀπάντησε, στὴν Καινὴ ∆ιαθήκη δὲν θὰ 
βροῦµε τέτοια διάκριση µι κρῶν καὶ 
µεγάλων ἁµαρτηµάτων· καί, δεύτερον, 
ἂν ἔπρεπε ὁπωσδήποτε νὰ δια κρί-
νουµε ἀνάµεσα σὲ µικρὰ καὶ µεγάλα 
ἁµαρτήµατα, ἐντελῶς αὐταπόδεικτα 
γιὰ τὸν καθένα µεγάλο εἶναι αὐτὸ ποὺ 
ὁ ἴδιος δὲν µπορεῖ νὰ ξεπεράσει καὶ 
µι κρὸ αὐτὸ ποὺ νικᾷ.12 

ὁ νυµφίος, ἡµεῖς ἡ νύµφη· αὐτὸς ὁ ποιµήν, 
ἡµεῖς τὰ πρόβατα· ὁδὸς ἐκεῖνος, ἡµεῖς οἱ βα-
δίζοντες· ναὸς πάλιν ἡµεῖς, αὐτὸς ἔνοικος· 
αὐτὸς ὁ πρωτότοκος, ἡµεῖς οἱ ἀδελφοί· αὐ τὸς 
ὁ κληρονόµος, ἡµεῖς οἱ συγκληρονόµοι· αὐτὸς 
ἡ ζωή, ἡµεῖς οἱ ζῶντες· αὐτὸς ἡ ἀνάστασις, 
ἡµεῖς οἱ ἀνι στά µε νοι· αὐτὸς τὸ φῶς, ἡµεῖς οἱ 
φωτιζόµενοι. Ταῦτα πάντα ἕνωσιν ἐµφαίνει, 
καὶ οὐδὲν µέσον κενὸν ἀφίησιν εἶ ναι, οὐδὲ 
τὸ µικρότατον. Ὁ γὰρ µικρὸν ἀποστάς, καὶ 
πολὺ προϊὼν ἀποστήσεται. Καὶ γὰρ τὸ σῶµα, 
ἂν µικρὰν ἀπὸ ξίφους διάστασιν δέξηται, δι-
αφθείρεται· καὶ ἡ οἰκοδοµή, κἂν µικρὸν δι-
αχάνῃ, καταλύεται· καὶ τῆς ῥίζης τὸ κλῆµα, 
κἂν µικρὸν ἀποκοπῇ, γέγονεν ἄχρηστον. Ὥστε 
τὸ µικρὸν τοῦτο οὐκ ἔστι µικρόν, ἀλλὰ καὶ 
σχεδὸν τὸ ὅλον ἐστίν».

9  Γρηγ. Νύσσ., Εἰς τὸν Ἐκκλησιαστήν, ed. P. 
Alexander, vol. 5, 385.4-8.

10  Γρηγ. Νύσσ., ὅ.π., 385.18-19.
11 Ἐκκλ., γ΄ 3.
12 Μεγ. Βασ., Ὅροι κατ’ ἐπιτοµήν, ed. J.-P. Migne, 

PG 31, 1288 BC: «ΕΡΩΤΗΣΙΣ: Πῶς δεῖ προ-
σφέρεσθαι τοῖς τὰ µεί ζονα τῶν ἁµαρτηµά-

«
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Καὶ τὸ ἀκόµα χειρότερο, τὸ 
νὰ κάνει κάποιος τὴ µιὰ τὰ 
ἔργα τῆς ἀρετῆς, καὶ τὴν ἄλλη 
νὰ ὀλισθαίνει στὰ ἔργα τῆς 
κακίας, µοιάζει, γιὰ νὰ θυµη-
θοῦµε τὴν ἔξο χη εἰκόνα τοῦ 
ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κλίµακος, 
µὲ τὸ νὰ βάζει κάποιος στὸ 
πο νε µένο µάτι του τὴ µιὰ 
κολλύριο, ... καὶ τὴν ἄλλη 
ἀσβέστη!

13

Σύµφωνα µὲ τὸν 
λό γο τῆς Σοφίας Σειράχ, «εἷς 
οἰκοδοµῶν, καὶ εἷς καθαιρῶν· 
τί ὠφέλησαν πλεῖον ἢ κόπους;» 
(ὅταν τὴ µιὰ ἕνας οἰκοδοµεῖ, 
καὶ τὴν ἄλλη ἕνας γκρεµίζει, 
τί ἄλλο ὄ φελος ὑπάρχει πέρα 
ἀπὸ κόπους;).14 […]

Αὐτὸ ποὺ πρέπει πρὸ πά-
ντων νὰ προσέχουµε, ἐποι-
κοδοµώντας τὸν βίο µας, 
εἶναι ἡ δυσκολία τοῦ ἀγῶνα 
νὰ µὴν ἀποτελέσει γιὰ µᾶς 
ἀφορµὴ πα ραί τη σης. ∆ιότι 
ἀκοῦµε συχνὰ πολλοὺς νὰ 
λένε: Καλὰ ὅλα αὐτὰ ποὺ 
ἐπιτάσσει τὸ εὐ αγ γέλιο, ἀλλὰ 
µόνον ἅγιοι µποροῦν νὰ τὰ 
κατορθώσουν. Καὶ ἐµεῖς ἅγιοι 
δὲν εἴ µα στε, οὔτε µποροῦµε 
νὰ γίνουµε.

Τὴν ὑποκρισία µας ἐδῶ 
ἐλέγχει ἕνας λόγος ὄχι χρι-
στιανοῦ διανοητῆ, ἀλ λὰ 
ἀρχαίου Ἕλληνα φιλοσόφου 
ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ διὰ τοῦ 
σπερµατικοῦ λόγου ἀξι ώθηκαν 
νὰ ἀγγίξουν τὴ χριστιανικὴ 
ἀλήθεια: τοῦ στωικοῦ φιλο-

των παραιτουµένοις, τὰ δὲ µικρὰ 
ἀ διαφόρως ποιοῦσι. ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ: 
Πρῶτον µὲν εἰ δέ ναι χρή, ὅτι ἐν τῇ 
Καινῇ ∆ια θήκῃ ταύτην τὴν δια-
φορὰν οὐκ ἔστι µαθεῖν... Ὅλως δέ, 
εἰ ἐπιτρεπόµεθα λέγειν µι κρὸν καὶ 
µέγα ἁµάρτηµα, ἀ ναντίῤῥητον ἔδει 
τὴν ἀπόδειξιν ἑκάστῳ µέγα εἶ ναι 
τὸ ἑκάστου κρατοῦν, καὶ µι κρὸν 
τοῦτο, οὗ ἕ κα στος κρατεῖ· ὥσπερ 
ἐπὶ τῶν ἀθλητῶν ὁ µὲν νικήσας 
ἐ στὶν ἰσχυρότερος, ὁ δὲ ἡττηθεὶς 
ἀ σθε νέ στερος τοῦ ἐ πι κρα τεστέρου, 
ὅστις ἂν ᾖ».

13 Ἰω. Κλίµ., Κλῖµαξ, Λόγος ∆΄, «Περὶ 
τῆς µακαρίας καὶ ἀ ειµνήστου ὑπα-
κοῆς», κεφ. νδ΄, ed. J.-P. Migne, PG 
88, 708 D: «Ὁ ποτὲ µὲν ὑπακούων, 
ποτὲ δὲ πα ρα κού ων τοῦ πα τρός, 
ὅµοιός ἐστιν ἀνδρί, τῷ ποτὲ µὲν 
κολ λού ριον, πο τὲ δὲ ἄσβεστον τοῖς 
ἑαυτοῦ ἐπιτιθέντι ὀ φθαλ µοῖς».

14 Σοφ. Σειρ., λδ΄ 23.

σόφου Ἐπι κτή του. Συχνὰ λέ-
µε, γράφει ὁ Ἐπίκτητος, ὅτι τό 
«µέγα καὶ ἐξαίρετον» περὶ τὴν 
ἀρε τὴ ἁρµόζει σὲ ἄλλους, τὸν 
Σωκράτη καὶ τοὺς ὅµοιους 
µὲ αὐτόν, ποὺ ἐµεῖς εἴ µαστε 
πολὺ ἀδύναµοι, γιὰ νὰ µιµη-
θοῦµε· ἐµεῖς, λένε, δὲν θὰ γί-
νουµε ποτὲ σὰν τὸ Σωκράτη· 
καὶ ἔτσι ἀµελοῦµε τὸν ἀγῶνα 
τῆς ἀρετῆς καὶ παραιτούµα-
στε ἀπὸ αὐ τόν. Ἒ λοιπόν, αὐτὸ 
εἶναι ὑποκρισία. Γιατί, γρά-
φει, καὶ σὰν τὸν Μίλωνα τὸν 
Κρο τωνιάτη, τὸν περίφηµο 
ἀθλητή, δὲν θὰ γίνουµε ἴσως 
ποτέ, ἀλλὰ δὲν ἀµε λοῦ µε ἐξ 
αὐτοῦ τοῦ λόγου τὴ φροντίδα 
καὶ τὴν ἄσκηση τοῦ σώµατος· 
καὶ σὰν τὸν Κροῖσο πλούσι-
οι δὲν θὰ γίνουµε ποτέ, ἀλλὰ 
δὲν παύουµε νὰ µεριµνᾶµε 
γιὰ τὰ χρήµατα καὶ νὰ προ-
σπαθοῦµε, εἰ δυνατόν, νὰ 
βάλουµε καὶ κάτι στὴν ἄκρη. 
Ἂν λοιπὸν πουθενὰ ἀλλοῦ 
ἡ δυσκολία κατάκτησης 
τῆς κορυφῆς δὲν ἀποτελεῖ 
γιὰ µᾶς λόγο ἐγκατάλειψης 
τῆς προσπάθειας, δὲν εἶναι 
ὑποκρισία νὰ προ βά λου µε τέ-
τοιες προφάσεις εἰδικὰ στὸν 
ἀγῶνα γιὰ τὴν ἀρετή;15

Στὸ κάτω κάτω, ἂς παρη-
γορηθοῦµε σκεπτόµενοι ὅτι 
ἡ ἀρετὴ ἔχει πολλὲς ὁ δούς. 
Ὁ Ἀπόστολος, γράφει ὁ ἅγιος 
Ἰωάννης ὁ Χρυσόστοµος, 
κάνει λόγο γιὰ χρυ σὸ καὶ 
ἄργυρο καὶ τιµίους λίθους, 
«τὸ ποικίλον τῆς ἀρετῆς ἐµφαί-
νων».16 «∆ὲν µπορεῖς νὰ εἶσαι 
τίµιος λίθος; Γίνε χρυσός. ∆ὲν 
µπορεῖς νὰ εἶσαι χρυσός; Γί νε 

15 Ἐπικτήτου, Πρὸς Ἀρριανὸν διατρι-
βαί, ed. H. Schenkl, Α΄ 2, 33.2-37.4: 
«Τὸ δὲ µέγα καὶ ἐξαίρετον ἄλλοις 
τά χα προσήκει, Σωκράτει καὶ τοῖς 
τοιούτοις. [...] Οὐδὲ γὰρ Μίλων 
ἔσοµαι καὶ ὅµως οὐκ ἀµελῶ τοῦ 
σώµατος· οὐ δὲ Κροῖσος καὶ ὅµως 
οὐκ ἀµελῶ τῆς κτήσεως· οὐδ’ 
ἁπλῶς ἄλλου τινὸς τῆς ἐπιµελεί-
ας διὰ τὴν ἀπόγνωσιν τῶν ἄ κρων 
ἀφιστάµεθα».

16 Ἰω. Χρυσ., Εἰς τὰ ὑπόλοιπα κατὰ 
αἱρετικῶν, καὶ περὶ κρίσεως καὶ 
ἐλεηµοσύνης, καὶ εἰς τὴν αἴτησιν 
τῆς µη τρὸς τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου, 
ed. J.-P. Migne, PG 48, 775.53-54.

ἄργυρος. Μόνο νὰ πατᾷς πάνω 
στὸ θεµέλιον».17

Κάτι ἄλλο ποὺ πρέπει, 
ἐντελῶς αὐτονόητα, νὰ φρο-
ντίζουµε, ὅταν οἰ κο δο µοῦ-
µε πάνω στὸ θεµέλιο, ποὺ 
εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός, 
εἶναι τό «ἐποικοδόµηµά» 
µας νὰ εἶναι τέτοιο, ποὺ 
νὰ ταιριάζει στὸ θεµέλιο. 
∆υστυχῶς θὰ παρα τη ρή σου-
µε ὅτι καὶ ἐδῶ, σὲ αὐτὸ τὸ 
ἐντελῶς αὐτονόητο, οἱ ἀστο-
χίες περὶ τό «ἐ ποι κο δο µεῖν» 
δὲν εἶναι µικρές.

Γιὰ παράδειγµα, γνωρίζου-
µε ὅτι «ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστίν»,18 
καὶ ἑποµένως, ἂν κάτι θὰ 
ἔπρεπε κατεξοχὴν νὰ χαρα-
κτηρίζει ἐποικοδόµηµά µας, 
αὐτὸ εἶναι ἡ ἀγά πη. Ἄλλωστε, 
ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς λέγει: «Ἐν 
τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι 
ἐµοὶ µα θηταί ἐστε, ἐὰν ἀγά-
πην ἔχητε ἐν άλλήλοις».19 Καὶ 
ὅµως, πολλοὶ κατ’ ὄνοµα 
χρι στιανοὶ ἀποδεικνυόµαστε 
ἰδιαίτερα ἐπινοητικοὶ στὸ νὰ 
βρίσκουµε τρόπους νά «ἐποι-
κοδοµοῦµε» πάνω στὸ θεµέλιο 
τῆς ἀγάπης ἐποικοδόµηµα 
µίσους. Γιὰ πα ράδειγµα, 
ὅπως ἐξηγεῖ ἕνας ἀπὸ τοὺς 
πραγµατικὰ µεγάλους χρι-
στιανοὺς δια νο ητὲς τοῦ 20ου 
αἰῶνα, ὁ Ἀλέξανδρος Τσιρι-
ντάνης, συµβαίνει κάποτε τὸ 
ἑξῆς πα ράδοξο, τὸ µῖσος νὰ 
χρησιµοποιεῖται ὡς ὑπο κα-
τά στατο (Ersatz) τῆς γνήσιας 
συµ µόρφωσης τῆς ζωῆς τοῦ 
ἀνθρώπου πρὸς τὴ δι δα-
σκα λία τοῦ Εὐαγγελίου, στὸ 
πλαίσιο µιᾶς κουτοπόνηρης 
προσπάθειας νὰ δωροδοκη-
θεῖ ἡ θεία δι και ο σύ νη µὲ τὸ 
ἑξῆς ἀνόητο σκεπτικό: «∆ὲν 
σοῦ προσφέρω µέν, Θεέ µου, 

17 Ἰω. Χρυσ., Ὅτε τῆς ἐκκλησίας ἔξω 
εὑρεθεὶς Εὐτρόπιος ἀπεσπάσθη, 
καὶ περὶ παραδείσου καὶ Γραφῶν, 
καὶ εἰς τό «Παρέστη ἡ βασίλισσα 
ἐκ δεξιῶν σου», ed. J.-P. Migne, PG 
52, 410.22-25: «Οὐ δύνασαι εἶναι ὁ 
λίθος τί µι ος; Γενοῦ χρυσός. Οὐ δύ-
νασαι εἶναι χρυσός; Γενοῦ ἄργυρος, 
µόνον ἐν θεµελίῳ».

18 Α΄ Ἰω., δ΄ 8.
19 Ἰω., ιγ΄ 35.

λογικὸ εἶναι νὰ 
ἀναζητήσει ὁ 
ἄνθρωπος τὸ 

στήριγµα σὲ κάτι 
σταθερὸ καὶ ὄχι 
σὲ κάτι ποὺ κι-

νεῖται καὶ φεύγει. 
∆έστε το αὐτὸ µὲ 
ἕνα παράδειγµα: 

Φαντασθεῖτε 
κάποιον ἄνθρωπο 
ποὺ σκοντάφτει 
στὴν ἄκρη τοῦ 

δρόµου καὶ 
κινδυνεύει νὰ 

πέσει· ἂν αὐτὸς 
γυρέψει νὰ 

στηριχθεῖ σὲ ἕνα 
στῦλο, µπορεῖ 

νὰ ἐλπίζει ὅτι θὰ 
ἀποφύγει τὴν 
πτώση καὶ τὸν 

τραυµατισµό· ἄν, 
ἀντίθετα, γυρέψει 
νὰ στηριχθεῖ σὲ 
ἕνα αὐτοκίνητο 
ποὺ διέρχεται 
µὲ ἰλιγγιώδη 
ταχύτητα, ὄχι 
µόνο δὲν θὰ 
παραµείνει 

ὄρθιος, ἀλλὰ καὶ 
θὰ παρασυρθεῖ 

ἀπὸ αὐτὸ καὶ θὰ 
τραυµατισθεῖ 
δὶς καὶ τρὶς 

χειρότερα, ἴσως 
ἀκόµη καὶ 
θανάσιµα.

«
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βίο σύµ φω νο µὲ τὸ Εὐαγγέλιο, σοῦ 
προσφέρω ὅµως τὸ µῖσος ἐναντίον 
ἐκείνων ποὺ πλα νῶ ν ται περὶ τὸ ὀρθὸ 
δόγµα»,20 ἤ, θὰ προσθέταµε, περὶ τὸν 
ὀρθὸ βίο. Καὶ ἔτσι συµ βαίνει κάποτε 
νὰ βλέπουµε τὸν λόγο ἀνθρώπων ποὺ 
θεωροῦν ὅτι κτίζουν πά νω στὸ θεµέ-
λιο, ποὺ εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός, νὰ 
µὴν ἀκτινοβολεῖ τὸ φῶς τῆς ἀγά πης, 
ἀλλὰ νὰ ἐκπέµπει τὴν ἀποφορὰ τοῦ 
µίσους καὶ τοῦ φανατισµοῦ. […]

Στὴ διήµερη συνάντηση τῆς Ὁµο-
σπονδίας Συνεργαζοµένων Χρι στια-
νι κῶν Σωµατείων «Ὁ Ἀπόστολος 
Παῦλος» τὸ περασµένο Σαββατοκύ-
ριακο στὴν Ἁγία Παρασκευή, ὅπου, 
ὅπως κάθε Ὀκτώβριο, συναντήθηκαν 
ἐπὶ τὸ αὐτὸ στὴν αἴ θουσα ἐκδηλώσε-
ων τῆς Ἀδελφότητας Θεολόγων «Ἡ 
Ζωή» ἐκπρόσωποι τῆς χρι στιανικῆς 
κίνησης ἀπὸ ὅλη τὴν Ἑλλάδα, ἡ δα-
σκάλα κυρία Καλούση ἀπὸ τὴ Λά ρισα 
εἶχε µιὰ ἐξαιρετικὴ εἰσήγηση, στὴν 
ὁποία ἐπέµεινε σὲ αὐτὸ ἀκριβῶς τὸ 
ση µεῖο: Στό «ἕκαστος δὲ βλεπέτω 
πῶς ἐποικοδοµεῖ», τόνισε, αὐτὸ τό 
«ἕκαστος» δὲν ἀφήνει περιθώρια γιὰ 
µετάθεση τῶν εὐθυνῶν σὲ ἄλλους. 
Ἡ πίστη δὲν πι στο ποιεῖται µὲ τὴν 
κατάκριση καὶ τὴν καταδίκη. Βεβαί-
ως, ἀποστολή µας δὲν εἶ ναι µόνο ἡ 
προσωπική µας οἰκοδοµή, ἀλλὰ καὶ 
ἡ οἰκοδοµὴ ἀλλήλων πρὸς σω τη ρίαν. 
Ὅµως, ἂν πρέπει νὰ δείξουµε στοὺς 
ἄλλους τί µπορεῖ νὰ κάνει ὁ Χρι στὸς 
στὴ ζωή τους, ἕνας τρόπος ὑπάρχει 
νὰ τὸ ἐπιτύχουµε: δείχνοντάς τους 
τί ἔχει κάνει ὁ Χριστὸς στὴ δική µας 
ζωή. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ ἅγιος Γρηγόρι-
ος ὁ Θε ο λό γος γράφει: «Καθαρθῆναι 
δεῖ πρῶτον, εἶτα καθᾶραι· σοφισθῆναι, 
καὶ οὕτω σο φίσαι· γενέσθαι φῶς, καὶ 
φωτίσαι· ἐγγίσαι Θεῷ, καὶ προσαγαγεῖν 
ἄλλους· ἁ για σθῆναι, καὶ ἁγιά σαι».21

Ἔχει δίκιο ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ 
Θε ο λό γος, ὅταν τονίζει ὅτι τοὺς πε-
ρισ σό τε ρους δὲν τοὺς πείθει τόσο 
ὁ λόγος, ὅσο ἡ πράξη, «ἡ σιωπῶσα 
παραίνεσις», ὅ πως γράφει χαρακτη-
ριστικά.22 Καὶ πολὺ σωστὰ σχολιάζει 

20 Ἀλεξάνδρου Τσιριντάνη, Γιὰ µιὰ πορεία µὲ 
ἐπίγνωση, Ἐκδόσεις «Συζήτησις», Ἀθῆναι 
1975, σελ. 122.

21 Γρηγ. Ναζ., Λόγος Β΄, Ἀπολογητικὸς τῆς εἰς 
τὸν Πόν τον φυγῆς ἕνεκεν, καὶ αὖθις ἐπανόδου 
ἐκεῖθεν µετὰ τὴν τοῦ πρεσβυτέρου χειροτονί-
αν, ἐν ᾧ τί τὸ τῆς ἱερω σύνης ἐπάγγελµα, ed. 
J.-P. Migne, PG 35, 480 B.

22 Γρηγορίου Ναζιανζηνοῦ, Θεοδώρῳ (Ἐπιστολὴ 

ὁ ἅγιος Γρη γόριος Νύσ σης ὅτι ἔτσι 
µόνο θὰ µποροῦσε νὰ εἶναι ἀξιόπιστη 
ἡ διδασκαλία τῶν ἀγα θῶν, ἂν ὁ βίος 
µιλοῦσε µαζὶ µὲ τὰ λόγια – «οὕτω γὰρ 
ἂν ἀξιόπιστος ἦν τῶν ἀγα θῶν ἡ ὑφή-
γησις, τοῦ βί ου τοῖς λόγοις συµφθεγ-
γοµένου».23  Ὅπως τονίζει ὁ ἴδιος, «ἡ 
πίστις τὴν ἀδελφὴν ἑαυτῆς, τὴν ἀγαθὴν 
πολιτείαν ἐπιζητεῖ».24 

Ἂν θέλαµε νὰ χωρέσουµε ὅλα τὰ 
παραπάνω σὲ ἕνα καὶ µόνο λόγο, 
θὰ λέ γα µε ὅτι ὅλες οἱ ἀστοχίες 
µας περὶ τό «ἐποικοδοµεῖν» εἶναι 
ἀστοχίες περὶ τὴν συ νέπεια: τὴ 
συνέπεια ἔργων καὶ λόγων, βίου 
καὶ πίστης, ἐποικοδοµήµατος καὶ 
θε µελίου. Γράφει, γιὰ παράδειγµα, ὁ 
Μέγας Βασίλειος: Ἂν µαθαίναµε ὅτι 
µοί ρα ζαν στὴν Ἐκκλησία χρυσάφι, 
θὰ σπεύδαµε χωρὶς καθυστέρηση, 
καὶ µάλιστα θὰ δυσανασχετούσαµε 
µὲ τυχὸν ἀναβολή.25 Τώρα βρίσκουµε 
µύριες προφάσεις νὰ ἀναβάλλουµε 
ἢ καὶ νὰ µένουµε µακριὰ ἀπὸ τὴν 
Ἐκκλησία. Καὶ αὐτό, ἐνῷ στὰ λόγια 
ἀναγνωρίζουµε ὅτι στὴν Ἐκκλησία θὰ 
βροῦµε κάτι ποὺ εἶναι πιὸ πο λύ τιµο 
ἀπὸ χρυσάφι. Αὐτὴ εἶναι ἡ µεγάλη 
µας ἀντίφαση. Ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἄποψη, 
πράγ µατι, ὅλος ὁ ἀγώνας µας εἶναι 
ἀγώνας γιὰ τὴ συνέπεια.

ΤΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ἜΡΓΟ
Κλείνοντας, δὲν πρέπει νὰ παρα-

λείψουµε νὰ τονίσουµε ὅτι ὁ λόγος 
τοῦ Ἀ ποστόλου ποὺ ἔχει ἐπιλεγεῖ ὡς 
σύνθηµα γιὰ τὴ φετινὴ χρονιὰ ἔχει 
γιὰ ὅλους ἐµᾶς καὶ µιὰ ἄλλη, πολὺ 
σηµαντικὴ ἀνάγνωση.

Γιὰ ὅλους ἐµᾶς ποὺ βρισκόµαστε 
σὲ αὐτὸν ἐδῶ τὸν χῶρο ταιριάζει 
ἀπό λυ τα ὁ λόγος τοῦ Εὐαγγελίου: 
«Ἄλλοι κεκοπιάκασιν, καὶ ἡµεῖς εἰς 
τὸν κόπον αὐ τῶν εἰσεληλύθαµεν».26 
Τὸ χριστιανικὸ Ἔργο, ποὺ ἐδῶ 
καὶ περισσότερο ἤδη ἀπὸ ἕ ναν 

ΟΖ΄), ed. P. Gallay, 4.3.-4 (= ed. J.-P. Migne, 
PG 37, 141 A): «Οὐ γὰρ οὕτως ὁ λόγος πεί-
θει τοὺς πολλούς, ὡς ἡ πρᾶ ξις, ἡ σιωπῶσα 
παραίνεσις».

23 Γρηγορίου Νύσσης, Πρὸς Ὀλύµπιον, Περὶ τε-
λειότητος, ed. W. Jaeger, τόµ. VIII,I, 172.7-8 
(= ed. J.-P. Migne, PG 46, 252 A): «Οὕτω γὰρ 
ἂν ἀξιόπιστος ἦν τῶν ἀγαθῶν ἡ ὑφήγησις, 
τοῦ βίου τοῖς λόγοις συµφθεγγοµένου».

24 Γρηγορίου Νύσσης, Πρὸς τοὺς βραδύνοντας εἰς 
τὸ βάπτισµα, ed. J.-P. Migne, PG 46, 432.7-8.

25 Μεγ. Βασ., Ὁµιλία προτρεπτικὴ εἰς τὸ ἅγιον 
βάπτισµα, ed. J.-P. Migne, PG 31, 429.10 κ.ἑ.

26 Ἰω., δ΄ 38.

αἰῶνα ἔχει ἀνθίσει κάτω ἀπὸ 
τὴν πνευµατική «ὀµπρέλλα» τῆς 
Ἀ δελ φό τη τας Θεολόγων «Ἡ Ζωή», 
ὑπῆρξε καρπὸς τοῦ ὁράµατος καὶ 
τῶν ἄοκνων προ σπα θειῶν ἑνὸς 
ἀνδρός, ἑνὸς ταπεινοῦ καὶ ἀκά-
µατου ἐργάτη τοῦ εὐαγγελίου, 
τοῦ ἱεροµόναχου πατρὸς Εὐσέβι-
ου Ματθόπουλου, ὁ ὁποῖος πάνω 
στὸ στέρεο θε µέλιο, ποὺ δὲν εἶναι 
καὶ δὲν µπορεῖ νὰ εἶναι παρὰ ἕνα 
καὶ µόνον, ὁ Ἰησοῦς Χρι στός, ἀγω-
νίσθηκε νὰ στήσει ὄχι ἁπλῶς τὴν 
προσωπική του οἰκοδοµή, ἀλλὰ 
καὶ τὸ ὅραµα τῆς ἀναµόρφωσης 
τῆς κοινωνίας µας µέσα ἀπὸ τὴ 
διάδοση, ἀλλὰ καὶ τὴν ἔµπρακτη 
βίωση τῆς χριστιανικῆς ἀλήθειας.

Ὁ σπόρος ποὺ φύτεψε ὁ ταπεινὸς 
ἐκεῖνος ἐργάτης τοῦ εὐαγγελίου µε γά-
λω σε καὶ ἔγινε δέντρο. Καὶ τὸ δέντρο 
φούντωσε καὶ ἔβγαλε κλαδιά. Καὶ τὰ 
κλα διὰ πολὺ γρήγορα γέµισαν µὲ τοὺς 
πιὸ ἐκλεκτοὺς καρπούς. […]

Ἒ λοιπόν, εἶναι σηµαντικὸ νὰ 
συνειδητοποιήσουµε ὅτι αὐτὸ τὸ 
θαυµαστὸ οἰ κοδόµηµα, ποὺ εἶναι 
τὸ χριστιανικὸ Ἔργο, τὸ θεµελιω-
µένο στέρεα πάνω στὸ θε µέλιο, 
ποὺ εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός, αὔριο 
δὲν θὰ εἶναι αὐτὸ ποὺ κλη ρο νο-
µή σα µε, ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ ἐµεῖς θὰ 
παραδώσουµε στοὺς ἑποµένους, 
ἀνάλογα µὲ τὸ πῶς ἐµεῖς θὰ 
«ἐποικοδοµήσουµε»: λαµπρό, ἂν 
τὸ λαµπρύνουµε, ζωντανό, ἂν τὸ 
ζοῦ µε, ἐγκαταλελειµµένο, ἂν τὸ 
ἐγκαταλείψουµε, συληµένο, ἂν 
ἀφήσουµε νὰ τὸ συλήσουν.

Ἂς µὴ µακρύνουµε ὅµως ἄλλο τὸν 
λόγο. Ἂς φέρουµε γιὰ µία ἀκόµη φορὰ 
στὸ µυαλό µας τὸ σύνθηµα ποὺ θὰ 
µᾶς ἐµπνέει, θὰ µᾶς προβληµατίζει 
καὶ θὰ µᾶς συντονίζει τὴ φετινὴ χρο-
νιά. Στὰ ἀµφιθέατρα τῶν πανεπιστη-
µίων, στοὺς χώ ρους δουλειᾶς, στὶς 
σελίδες τῶν ἐντύπων µας, στὶς συχνό-
τητες τοῦ ρα δι ο φώ νου, στὴν πρόνοια, 
στὰ νοσοκοµεῖα, στὶς φυλακές, στὸ 
Ἔργο αὐτὸ στὸ ὁποῖο προ σφέρουµε 
καὶ τὸ ὁποῖο µᾶς προσφέρει, ἀλλὰ καὶ 
σὲ ὅλη τὴ ζωή µας, «ἕκα στος βλεπέτω 
πῶς ἐποικοδοµεῖ».

Επιµέλεια:
∆ρ. Γιάννης Κ. Τσέντος

∆ιευθυντής Σύνταξης 
περιοδικού «ΑΚΤΙΝΕΣ»
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Η σύγχρονη επάνοδος του Ισλάµ 
στη Μέση Ανατολή έχει προ-

καλέσει τρόµο και δέος σε ολόκληρο 
τον πλανήτη, ενώ δηµιουργεί στην 
ευρύτερη περιοχή µία «ισλαµική λί-
µνη» που απειλεί να επεκταθεί και 
να «πνίξει» όλους όσους βρίσκονται 
στις «όχθες» της. 

Από το 1979, όταν το Ιράν έγινε 
το πρώτο σύγχρονο ισλαµικό 

κράτος, µέχρι την 11η Σεπτεµβρίου 
2011, την επάνοδο του ισλαµισµού 
στην Τουρκία και την «αραβική άνοι-
ξη» του 2011, έχει πλέον αναδυθεί 
µία Μέση Ανατολή εντελώς δια-
φορετική απ’ ότι µισό αιώνα πριν. 
Σήµερα, λοιπόν, οι περισσότε-
ρες χώρες της Μέσης Ανατολής, 
έχουν µετατραπεί, από κοσµικά-
εθνικά, σε ισλαµικά καθεστώτα. 
Ενδεικτικά αναφέρονται το Ιράν, η 
Τουρκία, η Τυνησία, η Λιβύη, η Σα-
ουδική Αραβία, τα ΗΑΕ. Στις χώρες 
αυτές, είτε ισχύει πλέον κανονικά η 
σαρία ως νόµος του κράτους, είτε οι 
πολιτικές εξουσίες ακολουθούν ξε-
κάθαρη φιλο-ισλαµική πολιτική µε 

πολύ έντονα θρησκευτικά χρωµατι-
σµένο πολιτικό λόγο. Ταυτόχρονα, 
όσες χώρες του αραβικού-ισλαµικού 
κόσµου καταφέρνουν ακόµα να δια-
τηρήσουν τα παραδοσιακά κοσµικά 
καθεστώτα τους, όπως η Αίγυπτος, 
σ’ αυτές η εσωτερική κατάσταση πα-
ραµένει ασταθής και η ισλαµική λαί-
λαπα εξακολουθεί να λυµαίνεται την 
ύπαιθρο της χώρας. Στο σηµείο αυτό 
πρέπει να σηµειωθεί ότι υπάρχει η 
διαφορά σιιτών και σουνιτών µου-
σουλµάνων, εποµένως και σιιτικών 
και σουνιτικών ισλαµικών κρατών. 
Η σηµασία αυτής της διαφοράς θα 
φανεί παρακάτω.

Αντιµέτωπα µε αυτή την σύγχρο-
νη ισλαµική πληµµυρίδα στη 

Μέση Ανατολή βρίσκονται τα τρία 
και µοναδικά µη-µουσουλµανικά 
κράτη της ευρύτερης αυτής γεωγρα-
φικής γειτονίας: η Ελλάδα, η Κύπρος 
και το Ισραήλ. Τρία κράτη που είναι 
άµεσοι γείτονες αυτού του νέου και 
απολύτως τροµακτικού κόσµου που 
έχει αναδυθεί και τα οποία αποτε-
λούν και τις πύλες εισόδου – κυριο-

λεκτικά και µεταφορικά – της νέας 
αυτής παγκόσµιας απειλής στην Ευ-
ρώπη και από εκεί σε ολόκληρη τη 
∆ύση. Η προσέγγιση και δηµιουργία 
συµµαχίας µεταξύ Ελλάδας-Κύπρου-
Ισραήλ, ενός «στρατηγικού τόξου», 
είναι θα έλεγε κανείς φυσικό επακό-
λουθο της νέας αυτής γεωπολιτικής 
κατάστασης. 

Η Τουρκία έχει, εδώ και χρόνια 
πλέον, αλλάξει την στάση της 

από φιλική προς ανοικτά εχθρική 
απέναντι στο (άλλοτε παραδοσια-
κό της σύµµαχο) Ισραήλ, ενώ ταυ-
τόχρονα η Κύπρος και η Ελλάδα 
αναδεικνύονται – αναπάντεχα τα 
τελευταία χρόνια – ως οι επόµενοι 
µεγάλοι ενεργειακοί κόµβοι της Ευ-
ρώπης και της Μέσης Ανατολής. 
Το Ισραήλ έχει κάθε συµφέρον 
να επιδιώκει συνεργασία µε 
την Κύπρο και την Ελλάδα ώστε 
να ωφεληθεί ενεργειακά, έχει 
όµως αναµφισβήτητα και επι-
τακτική ανάγκη από φυσικούς 
συµµάχους, σε µία περιοχή όπου 
ασφυκτιά ανάµεσα σε παλιούς 

και νέους εχθρούς. Από το 
1948 έως και σήµερα, όλα τα 
αραβικά µουσουλµανικά κράτη 
ήταν παραδοσιακοί εχθροί του 
Ισραήλ µε µόνη αντίθεση την 
Τουρκία, το κεµαλικό καθεστώς 
της οποίας ήταν σαφώς φιλο-
ισραηλινό και αντι-αραβικό. 
Εντούτοις, κατά τη δεκαετία 
του 1970 ακολούθησε µία πε-
ρίοδος κατευνασµού στην ευρύ-
τερη αραβο-ισραηλινή διαµάχη. 

ΑΠΕΝΑΝΤΙ 
ΣΤΑ «ΘΟΛΑ 
ΝΕΡΑ» ΜΙΑΣ 
ΙΣΛΑΜΙΚΗΣ 
ΜΕΣΗΣ 
ΑΝΑΤΟΛΗΣ

H Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ. Τρία 
κράτη που είναι άµεσοι γείτονες αυτού 
του νέου και απολύτως τροµακτικού 
κόσµου που έχει αναδυθεί και τα οποία 
αποτελούν και τις πύλες εισόδου – κυριο-
λεκτικά και µεταφορικά – της νέας αυτής 
παγκόσµιας απειλής στην Ευρώπη και 
από εκεί σε ολόκληρη τη ∆ύση. 21



Έτσι ενώ το Παλαιστινιακό ζήτημα 
δεν επιλύθηκε ουσιαστικά ποτέ, από 
το 1970 και μετά η Αίγυπτος και τα 
σουνιτικά κράτη της αραβικής χερ-
σονήσου προχώρησαν σε μία στα-
διακή και σταθερή προσέγγιση και 
συνεργασία με το Ισραήλ. 

Το κομβικό όμως σημείο καμπής 
ήταν το 1979. Τότε, όταν δηλα-

δή μετά την επανάσταση του Αγια-
τολάχ Χομεϊνί το σιιτικό Ιράν έγινε 
θεοκρατικό και κήρυξε ανοικτά ως 
«αιώνιο εχθρό» το Ισραήλ, τόσο το 
Ισραήλ όσο και οι δυτικοί σύμμαχοί 
του βασίστηκαν στον άλλο μεγάλο 
παραδοσιακό εχθρό των σιιτών, το 
σουνιτικό Ισλάμ για να αντιμετω-
πίσουν το Ιράν και να προωθήσουν 
τα ευρύτερα συμφέροντά τους στην 
περιοχή. Έτσι, εκτός από την Τουρ-
κία που ήταν ήδη σύμμαχος του Ισ-
ραήλ, έκτοτε και οι σουνιτικές χώρες 
της αραβικής χερσονήσου άλλαξαν 
αισθητά την στάση τους, λόγω αμε-
ρικανικής επιρροής, σε φίλα κείμενη 
προς το Ισραήλ, συνασπισμένες ενα-
ντίον του σιιτικού Ιράν. Εξάλλου, την 
ίδια εποχή, δηλαδή τη δεκαετία του 
1980, ακόμα και το Ιράκ του σουνίτη 
Σαντάμ Χουσεΐν χρησιμοποιήθηκε 
εναντίον του Ιράν.

Σήμερα, εν έτει 2014, πολλοί 
από αυτούς τους άλλοτε «κλα-

σικούς» ρόλους στη Μέση Ανατολή 
έχουν πλέον μεταστραφεί. Βεβαίως, 
οι σουνιτικές χώρες της αραβικής 
χερσονήσου παραμένουν σταθεροί 
και πολύτιμοι σύμμαχοι της Δύσης 

και εχθροί των σιιτών του Ιράν και 
του Ιράκ αλλά και της Συρίας του 
αλεβίτη προέδρου Άσαντ. Την ίδια 
όμως ώρα η Τουρκία των Ρ. Τ. Ερ-
ντογάν και Αχμέτ Νταβούτογλου 
είναι πλέον δηλωμένος εχθρός του 
Ισραήλ, ενώ το Ιράκ έχει, μετά την 
νατοϊκή επέμβαση του 2003, απο-
κτήσει σιιτική επίσημη κυβέρνηση, 
άρα σύμμαχο του Ιράν αλλά και της 
Ρωσίας. Η τελευταία ως αντίπαλο 
δέος της Δύσης ήταν ανέκαθεν υπο-
στηρικτής οποιουδήποτε αντι-δυτι-
κού στοιχείου στη Μέση Ανατολή. 
Είναι, λοιπόν, σε αυτήν ακριβώς την 
επιδίωξη του όπου το Ισραήλ έρχε-
ται αντιμέτωπο με την Τουρκία,  και 
τα συμφέροντά του ταυτίζονται – εν 
μέρει – με τα ελληνικά, στο χώρο της 
νοτιοανατολικής Μεσογείου. 

Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν 
σημειωθεί σημαντικές διμερείς 

συναντήσεις στο υψηλότερο κυβερ-
νητικό επίπεδο ανάμεσα στις ελλη-
νικές και κυπριακές και την αντί-
στοιχη ισραηλινή πολιτική ηγεσία. 
Έχει ήδη συζητηθεί σε θεωρητικό 
επίπεδο η δημιουργία αμυντικής 
συμμαχίας στο γεωγραφικό τόξο 
Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Επίσης 
σημαντική πρόοδος σε πρακτικό 
επίπεδο, έχει σημειωθεί, με κοινές 
αεροναυτικές ασκήσεις Κύπρου και 
Ισραήλ, όμως, όχι ακόμα και Ελλά-
δας-Ισραήλ.

Εν πάση περιπτώσει, Κύπρος και 
Ισραήλ βρίσκονται ήδη αρκετά 

κοντά, και μάλιστα το Ισραήλ απέ-

δειξε έμπρακτα την στήριξή του στην 
πρόσφατη κρίση και μεγάλη τουρκι-
κή πρόκληση εντός της κυπριακής 
ΑΟΖ. Το Ισραήλ – όπως και η Ρω-
σία – έστειλε πολεμικά πλοία στην 
κυπριακή ΑΟΖ παρατάσσοντάς τα 
απευθείας αντιμέτωπα με τα τουρ-
κικά σε περίπτωση ανάφλεξης και 
πιθανής κλιμάκωσης.

Εκεί, όμως, που η στάση του 
Ισραήλ παραμένει νεφελώ-

δης και αποτελεί ακόμα αναπά-
ντητο γρίφο, είναι απέναντι στο 
ISIL και την σουνιτική ισλαμική 
τρομοκρατία γενικότερα. Ενώ, δη-
λαδή, το Ισραήλ πολεμά την σουνιτική 
Χαμάς και βομβαρδίζει ανηλεώς τη 
Λωρίδα της Γάζας, ταυτόχρονα τάσ-
σεται ενάντια στον αλεβίτη πρόεδρο 
Άσαντ της Συρίας, υποστηρίζοντας 
τους σουνίτες ισλαμιστές της συρια-
κής αντιπολίτευσης. Το Ισραήλ μάλι-
στα, έχει επανειλημμένα βομβαρδίσει 
συριακά στρατιωτικά κομβόι που με-
τέφεραν οπλισμό από και προς το Λί-
βανο, όπου εδρεύει η σιιτική Χεζμπο-
λάχ, η οποία εδώ και χρόνια πολεμά 
μέσα στην Συρία στο πλευρό των σιι-
τών, αλεβιτών και χριστιανικών συρι-
ακών δυνάμεων του Άσαντ. Την ίδια 
ώρα το Ισραήλ επιδεικνύει εντελώς 
αδιάφορη στάση προς το σουνιτικό 
ISIL το οποίο άλλωστε στοχεύει και 
εξοντώνει παραδοσιακούς εχθρούς 
του Ισραήλ, δηλαδή τους σιίτες του 
Ιράκ και της Συρίας, ενώ έχει απερί-
φραστα δηλώσει ότι «δεν έχει πάρει 
εντολή από τον Αλλάχ να πολεμήσει 
το Ισραήλ»…

Με άπλα λόγια, η στάση 
του Ισραήλ απέναντι 

στην εξάπλωση του Ισλάμ στην 
ίδια τη Μέση Ανατολή δημιουρ-
γεί αντικρουόμενες εντυπώσεις. 
Αναμφίβολα η Ελλάδα και η Κύπρος 
έχουν κάθε λόγο και συμφέρον να 
επιζητήσουν και να συνάψουν - 
έστω και άτυπη - συμμαχία με το 
Ισραήλ κατά της Τουρκίας. Η γε-
νικότερη όμως «περίεργη» στάση 
του Ισραήλ απέναντι στο σουνιτικό 
Ισλάμ και την ισλαμική τρομοκρατία 
(άρα και στην ίδια την Τουρκία) είναι 
μια παράμετρος που οι ιθύνοντες της 
ελληνικής εξωτερικής πολιτικής θα 
πρέπει να λάβουν σοβαρά υπ’ όψιν.

{ΑΟΖ}
{1} Ελλάδας
{2} Κύπρου
{3} Αιγύπτου
{4} Ισραήλ
{5} Λιβάνου
{6} Συρίας
{7} Τουρκίας
{8} Λιβύης
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{ Τι είναι το ISIL/ISIS; }

Η απότομη άνοδος και ραγδαία 
εξάπλωση της ισλαμικής 

τρομοκρατικής οργάνωσης ISIL 
(Islamic State of Iraq and Levante / 
Syria - Ισλαμικό Κράτος του Ιράκ και 
του Λεβάντε / ή της Συρίας) πλέον 
απλώς IS (Islamic State - Ισλαμικό 
Κράτος) ή απλά «χαλιφάτο», είναι μία 
ιστορία που έχει και αυτή τις απαρ-
χές της στην ισλαμική επανάσταση 
του Αγιατολάχ Χομεϊνί στο Ιράν το 
1979. Από τις αρχές και μέχρι τα μέ-
σα του 20ου αιώνα όλα τα αραβικά 
και μουσουλμανικά κινήματα στη 
Μέση Ανατολή είχαν χαρακτήρα 
καθαρά κοσμικό και εθνικιστικό με 
ελάχιστη έως ανύπαρκτη θρησκευ-
τική βάση. Τα δε αραβικά κράτη που 
προέκυψαν, μετά την κατάρρευση 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, με-
τά τον Α’ Π.Π. ιδρύθηκαν και αυτά 
με καθεστώτα καθαρά κοσμικά, σε 
μη-ισλαμική βάση.

Το Ιράν, η Περσία των Σά-
χηδων, ήταν ένα από αυτά. 

Η αλλαγή όμως του 1979 σήμανε 
την επάνοδο του πολιτικού Ισλάμ 
στην σύγχρονη εποχή. Οι Πέρσες 
ως έθνος ασπάζονται την σιιτική 
εκδοχή του Ισλάμ και έτσι το θεο-
κρατικό Ιράν του Αγιατολάχ, τάχθηκε 
από την πρώτη στιγμή ανοιχτά κατά 
των σουνιτών αλλά, πρωτίστως, ενα-
ντίον της Δύσης και του Ισραήλ. Την 
ίδια εποχή οι σοβιετικοί επιτίθεντο 
στο ανίσχυρο Αφγανιστάν. Έτσι, στα 
πλαίσια της ψυχροπολεμικής αντι-
παράθεσης, αποφασίστηκε στην 
Ουάσινγκτον να χρηματοδοτηθούν 
και να εξοπλιστούν οι σουνίτες 

Ταλιμπάν του Αφγανιστάν για την 
αναχαίτιση των σοβιετικών αεροπο-
ρικών επιθέσεων. Η επιτυχής ανα-
χαίτιση των σοβιετικών δεν ήταν, 
όμως, η μοναδική «εξυπηρέτηση» 
των Ταλιμπάν προς το Αφγανιστάν 
και τη Δύση. Όταν οι σοβιετικές 
επιθέσεις είχαν αναχαιτισθεί, οι 
Ταλιμπάν με την δύναμη που είχαν 
ήδη αποκτήσει από την ανοικτή 
υποστήριξη της Δύσης, κατέλαβαν 
την εξουσία, στο – επίσης – μέχρι 
τότε κοσμικό Αφγανιστάν. Ταυτό-
χρονα το ίδιο συνέβαινε στο Ιράκ, 
όπου με αμερικανική, πάλι, στήριξη 
ο σουνίτης Σαντάμ Χουσεΐν κατέλα-
βε την εξουσία και, σχεδόν αμέσως 
μετά, κήρυξε τον πόλεμο κατά του 
σιιτικού Ιράν.

Όλα αυτά συνέβησαν στην 
κομβικής σημασίας δεκα-

ετία του 1980. Για την αντιμετώ-
πιση, λοιπόν, του αντισημιτικού 
Ιράν και των σιιτών γενικότερα, 
οι ΗΠΑ δημιούργησαν και εξέ-
θρεψαν τα δύο μεγάλα «θηρία» 
που έμελλε να βρουν πολύ σύντο-

μα μπροστά τους. Το Ιράκ του Σ. 
Χουσεΐν και τους σουνίτες ισλα-
μιστές τρομοκράτες. Κι ενώ ο Σ. 
Χουσεΐν έγινε πολύ γρήγορα από «φί-
λος» εχθρός και ήδη το 1990 η Δύση 
εκστράτευε εναντίον του, οι τρομο-
κρατικές οργανώσεις των σουνιτών 
ισλαμιστών μόλις είχαν αρχίσει να 
αναπτύσσονται και να μεγαλώνουν 
υπογείως, αλλά πάλι με την σιωπη-
ρή ανοχή – και ενοχή – της Δύσης. 
Ήταν μία πολιτική «διαίρει και βα-
σίλευε» κατά του σιιτικού Ισλάμ, η 
οποία «δούλεψε» τόσο εναντίον των 
Σοβιετικών, όσο ήταν ακόμα Ψυχρός 

Πόλεμος, και εναντίον του Ιράν αλλά 
στην συνέχεια χρησιμοποιήθηκε και 
εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ως 
η πλέον εύκολη και πειστική αφορ-
μή και δικαιολογία για πολιτική και 
στρατιωτική ανάμιξη της Δύσης στη 
Μέση Ανατολή. Δεν είναι εξάλλου 
καθόλου τυχαίο ότι όλες οι τρομο-
κρατικές ισλαμιστικές οργανώσεις, 
με πρώτη και κύρια την Αλ Κάιντα 
ήταν και είναι σουνιτικές – ποτέ σι-
ιτικές – ενώ προέρχονται όλες από 
την αραβική χερσόνησο.

Στο ίδιο πλαίσιο, σουνιτικές 
αραβικές χώρες που τυγχάνει 

να είναι και αυτές ισλαμικές, όπως 
η Σ. Αραβία όπου εφαρμόζεται η 
σαρία πλήρως, και βέβαια πάντοτε 
και η Τουρκία, χρησιμοποιήθηκαν 
και πριμοδοτήθηκαν από τη Δύση 
ως αντισταθμιστικοί παράγοντες της 
ανόδου του σιιτικού Ισλάμ στη Μέ-
ση Ανατολή. Το οποίο σιιτικό Ισλάμ, 
ειρήσθω εν παρόδω, από την πρώ-
τη στιγμή βρήκε «φυσικό» σύμμαχο 
στη Ρωσία άρα ταυτόχρονα έγινε και 
«φυσικός» εχθρός της Δύσης.

Το σημερινό, λοιπόν, φαινόμενο 
του «χαλιφάτου» του ISIL, δεν 

είναι απλώς το αποκορύφωμα της 
σύγχρονης αναβίωσης του πολιτικού 
Ισλάμ. Είναι και ο πιο πρόσφατος 
«καρπός» της δυτικής πολιτικής «δι-
αίρει και βασίλευε» στη Μ. Ανατολή. 

Το σουνιτικό ISIL, από την πρώτη 
στιγμή στόχευσε κατά των σιιτών 
του Ιράκ και της Συρίας, πριν ακόμα 
στοχεύσει και κατά των χριστιανών 
και των, επίσης σουνιτών, Κούρδων. 

Αυτή λοιπόν είναι η προέλευ-
ση και σημερινή κατάσταση 

του «ισλαμικού χαλιφάτου» της ISIL, 
την ίδια ώρα που η αμφίρροπη στά-
ση του Ισραήλ απέναντι στο Ισλάμ 
(εχθρική κατά των σιιτών αλλά ενίοτε 
φιλική προς τους σουνίτες) θα πρέ-
πει να ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν όσον 
αφορά το αμυντικό τόξο Ελλάδας-Κύ-
πρου-Ισραήλ κατά της Τουρκίας.

Επιμέλεια:

Ιωάννης Δανδουλάκης 
Πολιτικός επιστήμων, 

διεθνολόγος

Η απότομη άνοδος και ραγδαία εξάπλω-
ση της ισλαμικής τρομοκρατικής οργά-
νωσης ISIL ή απλά «χαλιφάτο», είναι 
μία ιστορία που έχει και αυτή τις απαρ-
χές της στην ισλαμική επανάσταση του 
Αγιατολάχ Χομεϊνί στο Ιράν το 1979.
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µε θέµα: «εξωκκλήσια»
Μικρά εκκλησάκια µέσα στην πολύβουη Αθήνα και στα υπό-

λοιπα αστικά κέντρα! Τόσο κοντά, κι όµως, µας ταξιδεύουν  τόσο 
µακριά. Μακριά από την φασαρία και τις κόρνες.  Εκκλησάκια 
που δεν πιστεύει κανείς ότι υπάρχουν σε µια σύγχρονη πόλη. 
Αλλά και εξωκκλήσια στην κόψη των βράχων στα νησιά µας, σα 
να τα έχει φυτέψει εκεί ο Θεός άγρυπνους φύλακες…

Μια αγρυπνία σε ένα τέτοιο «ξωκκλήσι» του κέντρου της 
Αθήνας ήταν η αφορµή να εµπνευστούµε τον διαγωνισµό φω-
τογραφίας.

Όπερ και εγέννετο! Μέσα σε 2,5 µήνες τα e-mails που έφτασαν 
στο xfe@xfe.gr µε την ένδειξη «Για τον διαγωνισµό φωτογραφί-
ας» ξεπέρασαν τις προσδοκίες µας.

Οι φωτογραφίες σας, µας ταξίδεψαν σε νησιά, σε δάση ακόµα 
και στο εξωτερικό.

Η συντακτική επιτροπή, µαζί µε µέλη της Χριστιανικής 

Ένωσης Επιστηµόνων αποφασίσαµε να επιλέξουµε τις 6 
φωτογραφίες που µας φάνηκαν καλλιτεχνικά πιο άρτιες 
από τις υπόλοιπες, αποδίδοντας το θέµα, το συναίσθηµα, 
τους ήχους, τα χρώµατα και τις µυρωδιές που αποπνέουν 
τα ξωκκλήσια µας. Θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε πως οι 
φωτογραφίες που µας αποστείλατε, θα πλαισιώσουν 
την έκθεση φωτογραφίας που θα πραγµατοποιηθεί 
στον 4ο όροφο του κτιρίου στην οδό Καρύτση 14, την 
Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2015, στην εκδήλωση κοπής 
της Πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας της Χριστιανικής 
Φοιτητικής Ένωσης.

Ευχαριστούµε και συγχαίρουµε όλους για τη συµµετοχή! Υπο-
σχόµαστε ότι ο διάλογος που «άνοιξε» µεταξύ των συντελεστών 
και των αναγνωστών του περιοδικού, θα συνεχιστεί µέσα και 
από άλλες ευκαιρίες.

1Το εξωκκλήσι 
των αγίων 

Αναργύρων  
στην Αίγινα. 
 
Ιωάννης  
Σταυριανός24



3Η  φωτογραφία 
απεικονίζει το 

εκκλησάκι της Αγί-
ας Παρασκευής της 
Σκάλας Πάτµου, 
µετά την ανατολή 
της σελήνης.
Νικόλαος 
Π. Γεωργόπουλος

2 Στην οµίχλη της ιστορίας
Στις 24 Αυγούστου του 1779 ο άγιος Κοσµάς ο Αιτωλός µαρτύρησε δια απαγχονισµού στο 

χωριό Κολικόντασι της Β. Ηπείρου, κοντά στην πόλη Φίερι της σηµερινής Αλβανίας. Το 1813, ο Αλή 
Πασάς που σεβόταν τον άγιο πρόσταξε να γίνει ανακοµιδή του λειψάνου του και έχτισε µοναστήρι 
στο όνοµά του, στον τόπο του µαρτυρίου του.
Στο πέρασµα των χρόνων, από τη µονή έµεινε µόνο το καθολικό κι αυτό µισοθαµένο στις προσχώ-
σεις του ποταµού Άψου. Στο εξωτερικό της κόγχης του ιερού σώζεται ακόµη η επιγραφή: «ΑΝΗ-
ΓΕΡΘΗ ΕΚ ΒΑΘΡΩΝ Ο ΘΕΙΟΣ ΚΑΙ ΙΕΡΟΣ ΟΥΤΟΣ ΝΑΟΣ ∆ΙΑ ΠΡΟΣΤΑΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ 
ΥΨΗΛΟΤΑΤΟΥΒΕΖΥΡΑΛΗ ΠΑΣΑ ΑΠΟ ΤΕΠΕΛΕΝΗ».
Το καλοκαίρι του 1995 είχαµε την ευλογία να συµµετάσχουµε µε τη ΧΦΕ στην πρώτη κατασκήνωση 
της νεολαίας της Εκκλησίας της Αλβανίας και να ξεκινήσουµε την ανασκαφή για την αποκατάσταση 
του ναού. Τότε, ο ναός ήταν ένα απλό ξωκκλήσι. Σήµερα όµως το ιστορικό µοναστήρι έχει πλήρως 
ανακαινιστεί.

Βασίλης Λόντος
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4 Το ξωκκλήσι βρίσκεται στην Κέα, 
κοντά στο περίφηµο ''Λιοντάρι''.

...µ΄ἕνα ἐρηµοκκλήσι φυτρωµένο στ' ἄγονα 
σπλάχνα του. Ἡ µικρή καµπάνα σήµανε τόν 
ὄρθρο καὶ ὁ ἀγνὸς ἀχός της ἔδιωχνε, µὲς στὸ 
λυκαύγισµα, τα στερνά τελώνια τῆς νύχτας.
(από την Μεγάλη Χίµαιρα του Καραγάτση)

Σοφία Μπουγά

5 Γενέθλιον 
της Θεοτόκου, 

παραλία, Βιτάλι 
Άνδρου
Ἡ γέννησίς σου 
Θεοτόκε, χαρὰν 
ἐµήνυσε πάσῃ τῇ 
οἰκουµένῃ· ἐκ σοῦ 
γὰρ ἀνέτειλεν ὁ 
ἥλιος τῆς δικαιοσύ-
νης, Χριστὸς ὁ Θεὸς 
ἡµῶν, καὶ λύσας τὴν 
κατάραν, ἔδωκε τὴν 
εὐλογίαν, καὶ καταρ-
γήσας τὸν θάνατον, 
ἐδωρήσατο ἡµῖν 
ζωὴν τὴν αἰώνιον.

Σοφία Ντιναλέξη, 
Ιουλία Ντιναλέξη
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Υπογεννητικότητα: Μια λέξη 
που σίγουρα όλοι την έχου-

µε ακούσει. Όλοι την έχουµε δει 
σε τίτλους ειδήσεων, πρωτοσέλιδα 
εφηµερίδων… Όµως ποια είναι η 
αντίδραση µας σχετικά µ’ αυτό το 
θέµα; Το παραπάνω ζήτηµα είναι 
ένα πρόβληµα κοινωνικής βάσης 
που δε µαστίζει µόνο την Ελλάδα, 
αλλά κι άλλες (ευρωπαϊκές κυρίως) 
χώρες. Η κοινωνία µας, δυστυ-
χώς, βρίσκεται αντιµέτωπη µε 
την υπέρµετρη αύξηση των ηλι-
κιωµένων ατόµων. Το φαινόµενο 
αυτό είναι εύλογο αποτέλεσµα της 
µείωσης των γεννήσεων κι είναι 
υπαίτιο για πολλές αρνητικές κα-
ταστάσεις, τις οποίες πρέπει να 
ξεπεράσει επιτυχώς η χώρα µας. 
Γι’ αυτό το λόγο θα ήταν ωφέλιµο 
να εξετάσουµε τις αιτίες, για τις 
οποίες η σύγχρονη κοινωνία µας 
ταλανίζεται από το θέµα της υπο-
γεννητικότητας και να προσπαθή-
σουµε, ο καθένας από τη µεριά του, 
να δώσουµε ένα µικρό στήριγµα, 
ώστε να ορθοποδήσει, σε κάποιο 
βαθµό, η χώρα µας.

Η οικονοµική κρίση είναι 
αδιαµφισβήτητα το κυριό-

τερο αίτιο. Ωστόσο, πιστεύω ότι η 
αποδυνάµωση και κρίση τόσο της 
οικογένειας όσο και του γάµου εί-
ναι ο «πυρήνας» του προβλήµατος. 
Για τη συγκεκριµένη περίπτωση θα 
µπορούσαµε να εκθέσουµε πληθώ-
ρα παραδειγµάτων, αλλά, αρκεί να 
εστιάσουµε στο αυξηµένο ποσοστό 
των αµβλώσεων και των διαζυγίων. 
Οι αµβλώσεις παίζουν ιδιαίτερα ση-

µαντικό ρόλο στην υπογεννητικό-
τητα συµβάλλοντας δραµατικά στη 
µείωση του πληθυσµού. Πρόσφατες 
έρευνες που έχουν δει το φως της 
δηµοσιότητας αποκαλύπτουν ότι το 
22% των γυναικών έχουν υπο-
βληθεί τουλάχιστον µια φορά 
στη διαδικασία της άµβλωσης! 
Από το 1980 µέχρι το 2003 οι 
αµβλώσεις έχουν αυξηθεί σε 
πολύ µεγάλο ποσοστό (28,8% 
το 1980 και 50% το 200321). Οι 
αµβλώσεις σε συνδυασµό µε τα δι-
αζύγια επιτείνουν σηµαντικά την 
αύξηση της υπογεννητικότητας. 
Αξιοπρόσεκτοι είναι οι αριθµοί που 
έχουν αναρτηθεί από την Εθνική 
Στατιστική Υπηρεσία, η οποία επι-
σηµαίνει ότι το 1984 το ποσοστό 
των διαζυγίων ήταν 8%, ενώ το 
2005 είχε αγγίξει το 24%!

Εξάλλου, η οικονοµική κρίση 
διαδραµατίζει σπουδαίο ρό-

λο και στη µείωση των αριθµών 
των προγραµµατισµένων γεννήσε-
ων. Την παραπάνω υπόθεση την 
επιβεβαιώνουν και στατιστικά απο-
τελέσµατα που σηµειώνουν ότι οι 
γεννήσεις το 2008 ήταν 118.302 
ενώ το 2012 µόλις 100.980! Η 
µείωση αυτή µπορεί να εξηγηθεί 
αρκετά εύκολα. Τον καιρό που εµ-
φανίστηκε η οικονοµική ύφεση, 
πολλοί εργαζόµενοι έχασαν τη δου-
λειά τους µε αποτέλεσµα µέσα σε 
µια πενταετία η ανεργία ν’ αυ-
ξηθεί 20,6% (από 7,3% που ήταν 
το 2008 σε 27,9% το 2013). Επο-

1 «Βήµα του Ασκληπιού», Τόµος 1ος, 
τ. Ιανουάριος-Μάρτιος 2011

µένως, τα έσοδα κάθε οικογένειας 
µειώθηκαν αισθητά. Κι επειδή οι 
γονείς επιδιώκουν να θρέψουν και 
να µεγαλώσουν τα παιδιά τους χω-
ρίς να στερούνται τουλάχιστον τα 
βασικά αγαθά, καταλήγουµε στο συ-
µπέρασµα ότι για να συµβεί αυτό 
οι οικογένειες θα πρέπει να είναι 
ολιγοµελείς (1 ή 2 παιδιά). Όπως, 
όµως, αν νοσήσει ένα κύτταρο σε 
έναν οργανισµό, τότε σίγουρα ότι 
θα επηρεαστεί όλος ο οργανισµός, 
έτσι ακριβώς συµβαίνει και µε την 
οικογένεια: Αν η οικογένεια αντι-
µετωπίζει δυσκολίες τότε αυτές 
λειτουργούν ως τροχοπέδη στην 
ανάπτυξη της κοινωνίας.

Βεβαίως, τα αποτελέσµατα 
ήδη έχουν αρχίσει να εµφα-

νίζονται και θα φανούν στο µέλλον 
και εναργέστερα. Αναµφίβολα, µε-
γάλο «πλήγµα» θα υποστεί η οι-
κονοµία της χώρας µας, λόγω της 
µείωσης των ατόµων που βρίσκο-
νται στη παραγωγική ηλικία (άτο-
µα 15-64 χρονών) µε ταυτόχρονη 
αύξηση των συνταξιούχων. Η 
προοπτική αυτή δε φέρνει πολλές 
ελπίδες για την οικονοµία. Η χώρα 
οφείλει να παρέχει στους πρώην 
εργαζοµένους ένα χρηµατικό ποσό 
για όλα τα χρόνια εργασίας αντί 
του µισθού που είχαν ως εργαζό-
µενοι. Σε µια φυσιολογική κοινω-
νία οι νέοι εργάζονται µε σκοπό η 
χώρα να δίνει επιτυχώς τις συντά-
ξεις στους συνταξιούχους. Όµως, 
αν οι συνταξιούχοι υπερβαίνουν, 
αριθµητικά, τους νέους τότε η 
κατάσταση δυσχεραίνεται διότι η 
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« «

χώρα δεν καταφέρνει να πληρώσει 
επαρκώς τις συντάξεις. Συνεπώς τό-
σο η οικονομία θα χειροτερεύει όσο 
κι η παραγωγικότητα της χώρας θα 
βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Δε πρέπει να παραλείψουμε 
ωστόσο, και τα προβλήματα 

που εμφανίζονται λόγω της υπο-
γεννητικότητας σε κοινωνικό και 
εθνικό επίπεδο με τη διεύρυνση 
των μεταναστευτικών ρευμάτων 
προς τη χώρα μας χωρίς ιδιαίτερες 
διατυπώσεις. Υπάρχουν περιοχές 
στην Ελλάδα σήμερα, στις οποίες ο 
αριθμός των παράνομων μετανα-
στών που ασχολούνται κυρίως με 
τις αγροτικές και κτηνοτροφικές ερ-
γασίες, ξεπερνά αριθμητικά ακόμη 
και τον αριθμό των κατοίκων της 
περιοχής, με ό,τι αυτό συνεπάγεται 
για την ρήξη του κοινωνικού ιστού, 
την αύξηση της εγκληματικότητας 
και την μειωμένη αίσθηση δημόσι-
ας και εθνικής ασφάλειας.

Η λύση στο πρόβλημα δεν 
είναι εύκολη, ούτε απο-

τελεί αντικείμενο παρουσίασης 
στο παρόν άρθρο. Ωστόσο, αν δεν 
υπάρξουν, ως γενική κατεύθυνση, 
εθνικές και πανευρωπαϊκές σημα-
ντικές πρωτοβουλίες με στόχο την 
ενίσχυση και θωράκιση του θεσμού 
της οικογένειας, και μάλιστα, ιδι-
αίτερη προστασία για τις πολύτε-
κνες οικογένειες, όπως επιτάσσει 
το Σύνταγμά μας (άρθρο 21, παρ. 
2), τότε η κατάσταση της υπογεν-
νητικότητας και το φαινόμενο της 
γήρανσης δύσκολα θα μπορέσουν 
να ανατραπούν. 

Επιμέλεια:

Παναγιώτης Τσιάπρας 
Φοιτ. Φυσικοθεραπείας 

ΤΕΙ Αθήνας
.

...αν δεν υπάρξουν, ως γενική κατεύθυνση, εθνικές και 
πανευρωπαϊκές σημαντικές πρωτοβουλίες με στόχο την 
ενίσχυση και θωράκιση του θεσμού της οικογένειας, και 
μάλιστα, ιδιαίτερη προστασία για τις πολύτεκνες οικογέ-
νειες, όπως επιτάσσει το Σύνταγμά μας (άρθρο 21 παρ. 2), 
τότε η κατάσταση της υπογεννητικότητας και το φαινόμενο 
της γήρανσης δύσκολα θα μπορέσει να ανατραπεί. 

28



Ἄλλαξε ὁ Μανωλιὸς κ’ ἔβαλε 
τὰ ροῦχα του ἀλλιῶς. Ὅλα τὰ 

ροῦχα, τὰ ὑφάσµατα καὶ τὰ ὑφαντὰ 
ἔχουν τὴ καλή τους πλευρά, ἔχουν 
καὶ τὴν ἄλλη, αὐτὴν ποὺ φαίνονται 
οἱ ραφές, τὰ ξέφτια καὶ οἱ κλωστές, 
αὐτὴν ποὺ ὀνοµάζουµε ἀνάποδη. 
Ὑπάρχει, επίσης, καὶ µιὰ ἄλλη πα-
ροιµία ποὺ ἔλεγε κάποτε µιὰ γιαγιὰ, 
καθὼς ἄλλαζε ἐσώρουχα στὸ κατο-
πινὸ λόγιο ἐγγόνι της· «Ἀλλάζει ὁ 
Χριστὸς κι’ ἡ Παναγιὰ καὶ τ’ ἀπο-
φόρια τὰ φορεῖ ὁ ἐγγονός µου». 

Ὁ Μανωλιὸς δηλαδή, ὁ Ἐµµα-
νουὴλ –ὁ Θεὸς µεθ’ ἡµῶν–. 

Ὁ Θεὸς καταδέχεται νὰ γεννηθεῖ 
ἄνθρωπος. Ὁ Ἀχώρητος νὰ χωρέ-
σει σὲ µήτρα παρθενική. Ὁ Ἄχρονος 
νὰ χωρίσει τὴν Ἱστορία στὰ δύο. Ὁ 
Ἄναρχος νὰ ὑπ-άρξει. Ὁ Θεὸς φο-
ράει ὀστᾶ, σάρκα, νεῦρα, αἷµα. 
Ταπεινώθηκε, ἄραγε; Ταπείνωση. 
Ὁ ἀχὸς τῆς λέξης δηµιουργεῖ ἕναν 
παράξενο παρετυµολογικὸ συνειρµό. 
Ἡ τάπα, ἡ κατραπακιὰ ποὺ κλείνει 
τὴ δίοδο τοῦ ἀέρα ποὺ παίρνουν καὶ 
φουσκώνουν τὰ µυαλά. Ἡ ταπεί-

νωση κατὰ τοὺς Ἕλληνες Πατέ-
ρες τῆς Ἐκκλησίας ὀνοµάζεται 
στολὴ τῆς Θεότητος. Ἡ φορεσιά, 
τὸ ροῦχο ποὺ στολίζει-σηµασιοδοτεῖ 
τὸν ἴδιο τὸν Θεό, µήπως καὶ µπορέ-
σουµε νὰ τὸν καταλάβουµε, νὰ τὸν 
ἐννοήσουµε. Ἡ ταπείνωση,  δη-
λαδὴ τὰ Χριστούγεννα, ἡ ἐναν-
θρώπιση τοῦ Θεοῦ, κ’ ἔπειτα ἡ 
Βάπτιση,  Ἀναµάρτητου. «Ὅσοι 
εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε Χριστὸν 
ἐνεδύσασθε, Ἀληλλούια». Μὰ ὁ Σω-
κράτης Μάλαµας σὲ λόγια τοῦ Θα-
νάση Παπακωνσταντίνου τραγουδᾶ: 

Στὴ κολυµπήθρα ρίξανε νερὸ ἀλκοο-
λοῦχο

καὶ τ’ ὄνοµα ποὺ µοῦ ’δωσαν ἦταν 
χαµένο ροῦχο.

Χαµένο ροῦχο ἢ ἀλλιῶς χα-
µένο παρτάλι κι’ ὁ Παπα-

διαµάντης, ὁ Μέγιστος Ἐρωτικός, 
ὁ πάµπτωχος, ὁ ξένος καὶ ὁ ξενι-
στής, ὁ χιονιστὴς βορρᾶς, ὁ ἐπετει-
ακὸς  Ἕλληνας τεχνίτης τοῦ λόγου 
καὶ ὑµνητὴς τῶν Χριστουγέννων. 
Αὐτὸς γνώριζε πῶς νὰ µιλήσει γιὰ 

τὴν ταπείνωση, ὄχι γιατὶ φοροῦσε 
φθαρµένα ροῦχα, οὔτε γιατὶ ὅταν τὸν 
βράβευε ὁ κόσµος αὐτὸς εἶχε ἐξα-
φανισθεῖ ἀπὸ προσώπου γῆς τῶν 
Ἀθηνῶν, ἀλλ’ ἐπειδὴ ἱστόρησε τὸν 
Φτωχὸ  Ἅγιο, τὸν µπαρµπα-Κόλια 
τὸν Ἀλιβάνιστο, τὴν θεια-Ἀχτίτσα 
τὴν Σταχοµαζώχτρα, τὸν µπαρµπα-
∆ιόµα, τὸν Μανώλη τὸ Ταπόι, τὸν 
Γιάννη τοῦ Λέκα, τὴν Σεραϊνὼ τὴν 
Κουµπίνα, τὴν Γιάνναινα τὴν Χτυ-
πηµένη, τὴν Ἀγγελικούλα τοῦ Νι-
κόλα τοῦ Μπούκη, τὸν Κῶτσο τὸν 
Μοῦλο, τὸν Ἀποστόλη τὸν Κακόµη, 
τὸν Γιωργὴ τῆς Μπούρµπαινας, 
τὸν µπαρµπα-Γιαννιὸ τὸν Ἔρωντα. 
Αὐτὸς ὁ περιούσιος Παπαδιαµάντης 
κράτησε τὸν πόνο στὸ σωστό του 
τὸ ὕψος, µᾶς ὑπενθυµίζει ἰσοκρα-
τώντας ὁ Νίκος Καροῦζος, αὐτὸς , 
λοιπόν, ὁ Μεγαλέξαντρος ποὺ µὲ δυὸ 
τρία γραΐδια τοῦ χωριοῦ του ἀχρή-
στευσε τὸν Φρόυντ κατὰ τὸν Γιάννη 
Τσαρούχη, διακήρυξε τὸ Πρόσωπο 
καὶ τὸ Συγκεκριµένο στὶς ἐποχὲς τῆς 
ἀπολυταρχικῆς γενίκευσης καὶ τῆς 
ἀοριστίας, «ἀγνοώντας τὸν αἰώνα 

Τ� Χριστούγεννα�νάποδα
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τῆς καλπάζουσας ἐξυπνάδας, ὁ ἀνέ-
σπερος!» Αὐτὰ τὰ πρόσωπα ἔδειξε 
στὴν τότε πόλη τῶν Ἀθηνῶν, τὴν 
πόλη τῆς δουλοπαροικίας καὶ 
τῶν πλουτοκρατῶν, ποὺ µόλις 
εἴχε περάσει ἀπὸ Ὀλυµπιακοὺς 
Ἀγῶνες καὶ χρεοκοπία καὶ συνε-
χίζει, βέβαια, νὰ µᾶς τοὺς προβάλει 
µὲ τὴν ἴδια ἐπίκαιρη ἔνταση στὴ 
σηµερινὴ ἑλληνικὴ µᾶλλον ἐπικρά-
τεια. Αὐτὸ, λοιπὸν, τὸ χαµένο παρ-
ταλικὸ, τὸ λερωµένο πανωφόρι, ὁ 
φθαρµένος ἐπενδύτης, ἔντυσε τὸν 
µπαρµπα–Γιαννιὸ τὸν  Ἔρωντα µὲ 
λευκὸ σεντόνι ἐκεῖνα τὰ Χριστούγεν-
να τοῦ 18.. γιὰ νὰ µὴν παρουσιασθεῖ 
γυµνὸς ἐνώπιον τοῦ Κριτοῦ, τοῦ Πα-
λαιοῦ τῶν Ἡµερῶν, τοῦ Τρισαγίου.

Ἡ Ταπείνωση, δηλαδὴ ἡ Σταύ-
ρωση κ’ ἔπειτα ἡ Ἀνάστα-

ση. Ἡ παραδοχὴ τῆς θλίψης στὴ 
ζωή µας, µὲ τὴν ἐν ταυτῷ ἐλπίδα 
ποὺ δίνει ὁ προσηλωθεὶς στὸν 
Σταυρὸ Θεάνθρωπος, ὁ ἡττηµένος 
Θεὸς ποὺ νίκησε τὸν κόσµο. «Ἐν 
τῷ κόσµῳ θλίψην ἕξετε ἀλλὰ θαρ-
σεῖτε ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσµον».

Ὅλα, λοιπὸν, αὐτὰ τὰ συγκε-
κριµένα πρόσωπα ποὺ µνη-

µονεύσαµε παραπάνω κατ’ ὄνοµα, 
οἱ τεθλιµµένοι ἐργάτες τῆς ὀδύνης 
καὶ ἐραστὲς τῆς πραγµατικότητας 
καὶ τόσοι ἄλλοι ἀνώνυµοι ἀγωνιστὲς 
ποὺ φόρεσαν τὴν Στολὴ τῆς Πίστης, 
στολίστηκαν τὸν πόνο λευκὸ χιό-
νι ἢ «σὰ φανελάκι καλοκαιρι-
νό», γιὰ νὰ ἐπανέλθω στὸν περὶ 
ρούχου συλλογισµό, πέρα, λοιπὸν, 
ἀπὸ τοὺς Λευκοφόρους ἁγίους καὶ 
τὰ Λευκοφορεµένα ἀγρίµια, ὅπως 
τοὺς ἀποκαλεῖ ὁ Ἐλύτης, ἡ κυρα-
Παράδοση ἀναστενάζει καὶ γιὰ τοὺς 
µαυροφορεµένους:

«Βαρύτερα ἀπ’ τὰ σίδερα εἶναι τὰ 
µαῦρα ροῦχα,

γιατὶ τὰ φόρεσα κ’ ἐγὼ γιὰ µιὰν ἀγά-
πη πού ’χα…»,

καὶ χορεύουν οἱ κοινότητες 

χοροὺς κυκλωτικοὺς σὲ γά-
µους, σὲ βαφτίσια, σὲ κηδεῖες –γύρω 
γύρω ὅλοι καὶ στὴ µέση ὁ Μανώλης. 
Ἔτσι ἂς κυλᾶ ὁ Χρόνος στὴ ζωή µας, 
ὁ κάθε νέος Ἐνιαυτός, ὁ ἐνιαύσιος 

Γύρος, κι’ ὅχι ὁ χάππυ νιοὺ Γύαρ 
µᾶλλον, ἀλλὰ Γύρω-Γύρω ὅλοι καὶ 
στὴ µέση ὁ Ἐµµανουήλ, τὸ παιδίον 
νέον, κ’ ἐµεῖς ἂς παίξουµε µαζί του.

Ἂς ντυθοῦµε τὰ Χριστούγεννα 
ἢ ἂς τὰ φορέσουµε ἀνάποδα, 

ἀπ’ τὴν ἀνάποδη πλευρά, ἀπ’ αὐτὴν 
ποὺ δὲν δείχνουν οἱ ὅσες βιτρίνες 
ἀπόµειναν πιὰ καὶ δὲν «ἐνοικιά-
ζονται». Ἀπ’ τὴν πλευρὰ ποὺ δὲν 
φωτίζουν τὰ ρυθµικὰ λαµπάκια, 
ἀπ’ τὴν µεριὰ ποὺ δὲν καταδέχεται 
τὰ ψυχοπαθολογικὰ µηνύµατα τῶν 
παραµυθιῶν, τὰ τηλεγκουρµὲ κορε-
σµένα βούτυρα καὶ τὴ φασίζουσα 
τηλετροµοκρατία. Ἂς φορέσουµε 
τὰ Χριστούγεννα ἀπ’ ἐκείνη τὴν 
πλευρὰ ποὺ τὸ ὕφασµα δείχνει 
τὴν τραχιά, τὴν ταπεινὴ ὑφή 
του, ποὺ γίνεται, ὅµως, δεκτι-
κότερο καὶ ἀπορροφητικότερο 
τῆς δωρεὰν Χάριτος.

Ἀλλάζει ὁ Χριστὸς κι ἡ Πανα-
γιὰ καὶ τ’ ἀποφόρια ἂς φορέ-

σουµε, ὅπως ὁ προφήτ’ Ἠλίας πέτα-
ξε τὸ πανωφόρι του στὸν Ἐλισσαῖο 
καὶ θαυµατουργοῦσε ὁ µαθητής εἰς 
διπλοῦν, ὅπως ἡ τελευταία φανέλα 
τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου ποὺ καθὼς τὸν 
ἄλλαζαν στὸ νεκρικὸ κρεβάτι, ἀκου-
µπώντας την ὁ διπλανὸς ἀσθενὴς 
στὸ δωµάτιο τοῦ Ἀρεταίειου Νοσο-
κοµείου στὶς ἀρχὲς τοῦ 20ου, βρῆκε 
τὴν ὑγειά του, νὰ βροῦµε κ’ ἐµεῖς, οἱ 
κατὰ φαντασίαν ὑγιεῖς στὶς αρχὲς 
τοῦ 21ου, τὴν ἴαση. Ἀµήν.

Επιµέλεια:

Μη.Να.Σ
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Ίσως ως πρωτοετής φοιτητής άκουγες από άλλους 
φοιτητές να αναφέρουν «Θα πάω να διαβάσω στο ανα-
γνωστήριο» ή ίσως σου πρότειναν να πάτε μαζί, αλλά 
εσύ το αγνόησες. Ίσως βαρέθηκες ή δεν τα κατάφερες να 
διαβάσεις στο σπίτι, γιατί διάφοροι θόρυβοι σε αποσπούν 
και δε σε αφήνουν να συγκεντρωθείς. Πολλές φορές μας 
λείπει και το κίνητρο για κάτι τέτοιο…

Οπότε υπάρχει η λύση του Αναγνωστηρίου ή της Βι-
βλιοθήκης, ενός χώρου όπου αν πας δεν έχεις παρά να 
διαβάσεις, γιατί αυτός ήταν ο σκοπός της εξόρμησής σου 
εκεί. Η επιβεβλημένη τήρηση ησυχίας και το αίσθημα 
της μάζας που σου «επιβάλλουν» να συγκεντρωθείς στο 

στόχο σου, γιατί δε γίνεται οι άλλοι να διαβάζουν τόσο συγκεντρωμένα κι εσύ να κοιτάζεις το κενό! Άε 
που θα σε δουν κιόλας! Όλα αυτά είναι παράγοντες που θα σε οδηγήσουν να στρέψεις το βλέμμα σου στις 
σελίδες του βιβλίου σου.

Φεύγοντας από εκεί, έχεις τουλάχιστον το αίσθημα ότι ασχολήθηκες με το βιβλίο σου και δεν έχασες 
χρόνο κάνοντας πράγματα άσχετα με το διάβασμά σου.

Γι’ αυτό κι εμείς συγκεντρώσαμε και σου προτείνουμε κάποια γνωστά αναγνωστήρια και βιβλιοθήκες
στο κέντρο της Αθήνας που αξίζει να επισκεφθείς.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΑ 
ΚΑΙ ΛΕΣΧΕΣ

ΠΑΠΟΥΛΑΚΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Το Παπουλάκειο Αναγνωστήριο ανήκει στην Ιατρική, ωστόσο είναι επισκέψιμο από φοιτητές διαφόρων σχολών. 
Ανάμεσα στα πλεονεκτήματα, που το κάνουν να ξεχωρίζει είναι ότι είναι ανοιχτό όλο το 24ωρο, καθώς και ότι 
διαθέτει δωρεάν wi-fi  για όλους τους φοιτητές. Η τοποθεσία του εν λόγω αναγνωστηρίου είναι αρκετά καλή, αφού 
έχει πολύ κοντά στάση λεωφορείου με γραμμές που έχουν συχνά δρομολόγια. 

Διεύθυνση: Μικράς Ασίας 75, Γουδή, Αθήνα
Πρόσβαση με τα λεωφορεία: 140 , 622 , 815
Πληροφορίες: http://school.med.uoa.gr/

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Η Βιβλιοθήκη στεγάζεται στο κεντρικό, νεοκλασικό κτίριο του Πανεπιστημίου σε τέσσερα επίπεδα. Η συλλογή της 
περιλαμβάνει υλικό που καλύπτει το ευρύ φάσμα των κοινωνικών αλλά και πολιτικών επιστημών. Η βιβλιοθήκη 
λειτουργεί και ως αναγνωστήριο, καθώς διαθέτει άνετους χώρους και φωτισμό κατάλληλο για διάβασμα.
Όλα τα μέλη του Παντείου Πανεπιστημίου έχουν δικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης, αφού προ-
μηθευτούν την κάρτα Βιβλιοθήκης. Οι συλλογές ανοικτής πρόσβασης και οι χώροι ανάγνωσης της Βιβλιοθήκης 
είναι διαθέσιμοι και σε εξωτερικούς αναγνώστες, οι οποίοι μπορούν να αναζητήσουν υλικό και να μελετήσουν 
στο αναγνωστήριο. 

Διεύθυνση: Λ. Συγγρού 136 
Πρόσβαση με τα λεωφορεία: 040,10,106,126,136,137,550,Α2,Β2,Ε90 
Πληροφορίες: http://www.library.panteion.gr/index.php?lang=el 
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ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΑΣΟΕΕ) 
Η Βιβλιοθήκη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργεί στον α΄και στον β΄ όροφο του κεντρικού 
κτηρίου του Πανεπιστημίου. Διαθέτει πλούσια και πλήρως αυτοματοποιημένη έντυπη και ψηφιακή συλλογή, η 
οποία είναι οργανωμένη σύμφωνα με τα διεθνή βιβλιοθηκονομικά πρότυπα, αφομοιώνοντας σε όλες τις εφαρμο-
γές της τα επιτεύγματα της νέας τεχνολογίας. Το μεγαλύτερο μέρος του υλικού είναι στην ελληνική και αγγλική 
γλώσσα, ενώ περιορισμένος αριθμός στη γαλλική και γερμανική. Η ψηφιακή βιβλιοθήκη παρέχει πρόσβαση σε 
πλούσιο περιεχόμενο σε όλους τους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας που καλλιεργεί το Πανεπιστήμιο. 
Διαθέτει δυνατότητα για άμεση, μεθοδική και φιλική αναζήτηση και ανάκτηση περιεχομένου. Εμπλουτίζεται 
διαρκώς και, χάρη στην ψηφιακή μορφή της, ανταποκρίνεται λειτουργικά στην ταχύτητα και στην ποσότητα 
παραγωγής της νέας γνώσης. 
Η Βιβλιοθήκη είναι δανειστική για τα μέλη της, σε όλες τις συλλογές της, εκτός της συλλογής των περιοδικών, 
σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της. Στην είσοδο του Αναγνωστηρίου λειτουργεί η υπηρεσία 
δανεισμού και διαδανεισμού των βιβλίων. 

Διεύθυνση: Πατησίων 76
Πρόσβαση: με τον ΗΣΑΠ στάση Βικτώρια, με τα λεωφορεία 
11, 13, 14, 3, 5, 608, 622, Α8, Β8
Πληροφορίες: www.lib.aueb.gr

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Η Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Αθηναίων, είναι μία από τις πιο παλιές βιβλιοθήκες στη Ελλάδα. 
Ιδρύθηκε από τον δήμαρχο Ανάργυρο Πετράκη το 1835 και στεγάζεται σήμερα στο παραδοσιακό κτίριο επί της 
οδού Δομοκού 2 στο Σταθμό Λαρίσης. Η συλλογή της βιβλιοθήκης περιλαμβάνει σπάνιο εκδοτικό υλικό και απο-
τελείται από 55.000 τίτλους βιβλίων ποικίλης θεματολογίας, αρχείο εφημερίδων από το 1863 έως σήμερα, αρχείο 
900 τίτλων περιοδικών από το 1834 έως σήμερα, αρχείο ΦΕΚ από το 1833 έως σήμερα, πλούσιο βιβλιακό και 
φωτογραφικό υλικό για την ιστορία της πόλης της Αθήνας. Στη διάθεση των ενηλίκων αναγνωστών υπάρχουν δύο 
φωτεινά και άνετα αναγνωστήρια με ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η βιβλιοθήκη διαθέτει ειδικούς χώρους 
για τα παιδιά, οι οποίοι είναι καταλληλα διαμορφωμένοι, ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες τους για γνώση, ψυχα-
γωγία και δημιουργία. Στα πλαίσια της ανάπτυξής της λειτουργούν το Παιδικό Τμήμα και η Μουσική Βιβλιοθήκη.

Διεύθυνση: Δομοκού 2, Σταθμός Λαρίσης 
Πρόσβαση: Με τη γραμμή 2 του μετρό στάση Σταθμός Λαρίσης, με τον προαστιακό στάση Αθήνα, με τα 
λεωφορεία Β5, 024, 719
Πληροφορίες: www.cityofathens.gr/texnes-politismos/xoroi-politismoy/bibliothikes/dimotiki-bibliothiki

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
Η Βιβιοθήκη του ΤΕΙ Αήνας στεγάζεται στο κεντρικό κτίριο του ΤΕΙ στην οδό Αγίου Σπυρίδωνος στο Αιγάλεω. Η 
Κεντρική Βιβλιοθήκη έχει αρκετές χιλιάδες αναγνώστες εβδομαδιαίως, ως αποτέλεσμα των υπηρεσιών που προ-
σφέρει ,αλλά και της φιλικότητας του χώρου. Το περιβάλλον του αναγνωστηρίου είναι ιδιαίτερα ευχάριστο, καθώς 
διαθέτει ευρύχωρα γραφεία και ήσυχο κλίμα για την ομαλή διεξαγωγή της μελέτης των αναγνωστών. Χρήστες της 
Βιβλιοθήκης αποτελούν όλοι ανεξαιρέτως (καθηγητές, επιστημονικό και ερευνητικό προσωπικό, προπτυχιακοί και 
μεταπτυχιακοί φοιτητές, διοικητικοί υπάλληλοι καθώς και εξωτερικοί αναγνώστες). Οι αναγνώστες μπορούν να 
επισκέπτονται τη Βιβλιοθήκη καθημερινά από τις 9:00 το πρωί έως τις 19:00 (εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών).

Διεύθυνση: Αγ. Σπυρίδωνα και Δημητσάνης, Αιγάλεω
Πρόσβαση: Με τα λεωφορεία 731, 750, 845, Α15, Β15, Γ16
Πληροφορίες: www.library.teiath.gr

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
Η Κεντρική Βιβλιοθήκη βρίσκεται στου Ζωγράφου, στην Πολυτεχνειούπολη. Υπάρχουν δυο παραρτήματα στην 
Πατησίων: Βιβλιοθήκη/Αναγνωστήριο Κτιρίου Αβέρωφ (Ροτόντα) και Κτιρίου Μπουμπουλίνας (5ος όροφος) 
Εξυπηρετεί συνολικά 25.000 μέλη της πολυτεχνειακής κοινότητας (μέλη ΔΕΠ, φοιτητές και προσωπικό Ε.Μ.Π.) 
καθώς και εξωπανεπιστημιακούς αναγνώστες. Για χρήση του χώρου της φύλαξης των προσωπικών αντικειμένων, 
υποχρεωτική για όποιον φέρει σακίδιο, είναι απαραίτητη η επίδειξη πολυτεχνικής ταυτότητας. Για χρήση του 
χώρου της φύλαξης των προσωπικών αντικειμένων, υποχρεωτική για όποιον φέρει σακίδιο, είναι απαραίτητη η 
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επίδειξη πολυτεχνικής ταυτότητας. Η Κεντρική Βιβλιοθήκη του Ε.Μ.Π. στη σημερινή κοινωνία της πληροφορίας 
αποτελεί αναπόσπαστο κρίκο της αλυσίδας της ερευνητικής και εκπαιδευτικής διαδικασίας του Ιδρύματος. Η 
βιβλιοθήκη, άνευ απροόπτου, παραμένει ανοιχτή Δευτέρα έως Παρασκευή, 8:30- 20:00.

Διεύθυνση:
Κεντρική Βιβλιοθήκη: Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
Βιβλιοθήκη Κτιρίου Αβέρωφ (Ροτόντα), Βιβλιοθήκη Κτιρίου Μπουμπουλίνας (5ος όροφος): 
28ης Οκτωβρίου 53, Αθήνα
Πρόσβαση: Κεντρική Βιβλιοθήκημε τα λεωφορεία, 242, 140, 230, 608
Βιβλιοθήκη Κτιρίου Αβέρωφ, Βιβλιοθήκη Κτιρίου Μπουμπουλίνας με τα λεωφορεία 046, 060, 2, 4, 3, 5, 
11 13, 15, 608, 622, Α8, Β8, 022, 054
Πληροφορίες: http://www.lib.ntua.gr/

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ Ε.Κ.Π.Α. (ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ) 
Στην οδό Ιπποκράτους 15 βρίσκεται η Πανεπιστημιακή λέσχη του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών. Ειδικότερα στον 2ο και 4ο όροφο στεγάζονται δύο μεγάλοι χώροι που αποτελούν αναγνωστήρια ανοικτά 
στο κοινό χωρίς επίδειξη κάποιας κάρτας. Είναι ανοικτά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8:15-20:45. Τα αναγνωστή-
ρια διαθέτουν ατομικά θρανία, μεγάλα τραπέζια και κεκλιμένες έδρες ανάλογα με την προτίμηση κάθε φοιτητή.
Το κλίμα στο αναγνωστήριο είναι πολύ φιλικό και ζεστό και αποτελεί σημείο συγκέντρωσης φοιτητών από διά-
φορες σχολές, οπότε σίγουρα παράλληλα με το δικό σου διάβασμα θα ρίξεις και μια ματιά στα βιβλία των άλλων!

Διεύθυνση: Ιπποκράτους 15, Αθήνα
Πρόσβαση: Με τη γραμμή 2 του μετρό στάση Πανεπιστήμιο
Πληροφορίες: http://lesxi.uoa.gr/foithtiki-merimna/foithtika-anagnwstiria-kai-biblio8ikh.html

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ (Octave Merlier)
Ανηφορίζοντας στην οδό Σίνα στον αριθμό 31 και διασχίζοντας τους διαδρόμους του Γαλλικού Ινστιτούτου και, 
αφού πρώτα έχεις πάρει μία γεύση από την culture francaise, θα εντοπίσεις την ήσυχη γαλλική βιβλιοθήκη με το 
αναγνωστήριο. Η Βιβλιοθήκη Octave Merlier διαθέτει υπολογιστές με πρόσβαση στο ίντερνετ και μια υπηρεσία 
ηλεκτρονικής πληροφόρησης, ένα φωτοτυπικό, μια υπηρεσία δανεισμού ανάμεσα σε βιβλιοθήκες, και ασύρματο 
ίντερνετ. Ιδιαίτερα χρήσιμη είναι η βιβλιοθήκη για φοιτητές που κάνουν έρευνα και αναζητούν ξενόγλωσσες 
πηγές ,καθώς εκεί θα βρουν πληθώρα γαλλικών βιβλίων και περιοδικών ειδικευμένων σε ιατρικά, κοινωνικά, 
ιστορικά, γλωσσολογικά, πολιτιστικά και άλλα θέματα. Δίπλα να συνεχίζει: Η βιβλιοθήκη λειτουργεί Τρίτη έως 
Παρασκευή, 10:00 π.μ.- 7:00 μ.μ.

Διεύθυνση: Σίνα 31, Αθήνα
Πρόσβαση: Με τη γραμμή 2 του μετρό στάση Πανεπιστήμιο
Πληροφορίες: http://ifgrece.opac3d.fr

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 
Η Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας «Λίλιαν Βουδούρη» δημιουργήθηκε από το Σύλλογο οι Φίλοι της 
Μουσικής για όλους τους Έλληνες. Σκοπός της είναι να προσφέρει, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, επιστημονική 
πληροφόρηση στο χώρο της μουσικής στους επισκέπτες αλλά και στους χρήστες από απόσταση. Το υλικό της 
βιβλιοθήκης επικεντρώνεται στη Δυτική Μουσική, ενώ σχετικά με την Ελληνική Μουσική καλύπτει την αρχαία, 
τη βυζαντινή, τη δημοτική, τη ρεμπέτικη και τη λόγια μουσική. Οι επισκέπτες έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο 
και σε online βάσεις δεδομένων, στις οποίες η Βιβλιοθήκη έχει συνδρομή, όπως μουσικολογικά λεξικά (Grove 
Music Online), βιβλιογραφικές πηγές (RILM, Proquest) κ.ά. Σημαντικό έργο της Βιβλιοθήκης αποτελεί η Ψηφιακή 
Βιβλιοθήκη από όπου παρέχεται ελεύθερα στο διαδίκτυο όλο το ελεύθερο πνευματικών δικαιωμάτων ψηφιοποι-
ημένο υλικό της. Στους χώρους της Μουσικής Βιβλιοθήκης λειτουργεί και μία Παιδική Βιβλιοθήκη με βιβλία 
μουσικού ενδιαφέροντος. Νέο απόκτημα της Βιβλιοθήκης αποτελεί το πιάνο μελέτης, που βρίσκεται σε μία από 
τις δύο αίθουσες δοκιμών, και στο οποίο οι επισκέπτες μπορούν να μελετούν κατόπιν ραντεβού. Η Βιβλιοθήκη 
είναι ανοικτή σε όλους. Για να γίνει κανείς τακτικό μέλος πρέπει να έχει μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα 
και να είναι τουλάχιστον 16 ετών. Η βιβιλιοθήκη λειτουργεί: Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή απο 10:00 έως 
16:45 και Τετάρτη από 10:00 έως 19:00.

Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, 
Πρόσβαση: Με τη γραμμή 3 του μετρό στάση Μέγαρο Μουσικής
Πληροφορίες: http://www.mmb.org.gr
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ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΥΓΕΝΙ∆ΕΙΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ
Η βιβλιοθήκη του Ιδρύµατος Ευγενίδου λειτουργεί από το 1966 ως δανειστική και ανοιχτής πρόσβασης, µε εξει-
δίκευση στους θεµατικούς τοµείς της Τεχνολογίας και των Θετικών Επιστηµών. Αρχικά, ήταν εγκατεστηµένη στο 
δεύτερο όροφο του κτηρίου του Ιδρύµατος, όµως η αύξηση του αριθµού και των αναγκών των επισκεπτών της 
Βιβλιοθήκης, καθώς και οι εξελίξεις στους τοµείς των νέων τεχνολογιών που ενσωµατώθηκαν στις υπηρεσίες 
της, οδήγησαν σε σηµαντικές αλλαγές. 
Η Βιβλιοθήκη είναι δανειστική. Η χρήση της είναι ελεύθερη για όλους. Οι επισκέπτες έχουν πρόσβαση στα βι-
βλιοστάσια και στο υλικό της και µπορούν να χρησιµοποιούν τα αναγνωστήριά της. Στα µέλη της Βιβλιοθήκης 
παρέχεται επιπλέον η δυνατότητα δανεισµού βιβλίων. Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί: ∆ευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέµπτη 
8:30 - 20:00, Παρασκευή 8:30 - 15:30, Σάββατο 8:30 - 15:30.

∆ιεύθυνση: Συγγρού 387 (είσοδος από οδό Πεντέλης 11) Π. Φάληρο
Πρόσβαση: Με τα λεωφορεία: Β2 , 550, Ε2 , Ε22, Α2, 126
Πληροφορίες: http://www.eugenfound.edu.gr

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ
Το Αναγνωστήριο βρίσκεται στον 3ο όροφο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και διαθέτει περισσότερες από 35 θέσεις 
ανάγνωσης. Οι αναγνώστες µπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες από το υλικό της Βιβλιοθήκης, αλλά και να 
χρησιµοποιήσουν το αναγνωστήριο για τη µελέτη του δικού τους υλικού. Στη βιβλιοθήκη θα βρείτε περιοδικά, 
αρχείο ΦΕΚ, παλιές συλλογές και χειρόγραφα, αλλά και αρχείο Τύπου, όπου µπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες.

∆ιεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 22 και Κολοκοτρώνη, Πειραιάς
Πρόσβαση: 040, 130, 217, 218, 229, 232, Α1, Β1, Ε90
Πληροφορίες: http://www.pireasnet.gr

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Η βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Πειραιώς λειτουργεί καθηµερινά από 08.00-20.00 στο δεύτερο υπόγειο του 
κεντρικού κτιρίου του Πανεπιστηµίου Πειραιώς, παρέχει πρόσβαση και σε υλικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µέσω 
του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τεκµηρίωσης, καθώς και υπηρεσίες συνεργασίας µε άλλες ελληνικές βιβλιοθήκες µέσω 
του ∆ικτύου «Ερµής».

∆ιεύθυνση: Καραολή & ∆ηµητρίου 80, Πειραιάς
Πρόσβαση: Με τα λεωφορεία Α1, Β1, Ε1, Ε96, 040, 049, 101, 130, 217, 218, 229, 232, 300, 904, 906, 909, 915, 20
Πληροφορίες: http://www.lib.unipi.gr

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΘΝΙΚΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

H Βιβλιοθήκη Επιστήµης και Τεχνολογίας του Εθνικού Κέντρου Τεκµηρίωσης στο Εθνικό Ιδρυµα Ερευνών ιδρύ-
θηκε το 1958. Στεγάζεται στο κτίριο του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών (ΕΙΕ), εκτείνεται σε τρία επίπεδα, -ισόγειο, 
ηµιόροφο και υπόγειο-, καταλαµβάνοντας χώρο συνολικής έκτασης 1.400τ.µ. 
 Στο ισόγειο βρίσκονται τα τρέχοντα τεύχη των περιοδικών εκδόσεων και το πληροφοριακό υλικό, ενώ στον 
ηµιόροφο και το υπόγειο βρίσκεται υλικό παλαιοτέρων ετών. Στο ισόγειο της Βιβλιοθήκης λειτουργεί το κλασικό 
Αναγνωστήριο, καθώς και το Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο, το οποίο εξυπηρετεί χρήστες που επιθυµούν να χρη-
σιµοποιήσουν το υλικό της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ε&Τ.

∆ιεύθυνση: Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα
Πρόσβαση: Με τα λεωφορεία 054, 203,  204, 250, 10, 732, 550 και  µε τη γραµµή 3 του µετρό στάση 
Ευαγγελισµός
Πληροφορίες: http://www.eie.gr/library-gr.html

Επιµέλεια::

Φωτεινή Τερζάκη
Φοιτ. Τµήµ. Εργοθεραπείας Α.Τ.Ε.Ι Αθήνας 
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Και φέτος το καλοκαίρι, διορ-
γανώθηκε για 4η συνεχόµε-

νη χρονιά το τετραήµερο φοιτη-
τών-αποφοίτων της Χριστιανικής 
Φοιτητικής Ένωσης Καβάλας. Το 
φοιτητικό τετραήµερο διεξήχθει στις 
16-19 Αυγούστου στην καταπράσινη 
κατασκήνωση της Νέας Ηρακλεί-
τσας Καβάλας. 

Σύνθηµα στην φετινή κατασκη-
νωτική χρονιά ήταν το «Θαρ-

σείτε», µια λέξη µε µεγάλο νόηµα 
στην σηµερινή εποχή. Σε µια εποχή 
φόβου, αδυναµίας, αδίστακτης κρί-
σης αξιών και ηθών. Σε µια εποχή 
που η πίστη σου κλονίζεται, εσύ 
καθηµερινά καλείσαι, ορθώνοντας 
το βλέµµα στα πάθη, τα λάθη και 
τις αµαρτίες, να πιστέψεις στο τόσο 
διαχρονικό παρά ποτέ «Θαρσείτε». 
Αυτό προσπαθήσαµε να αφουγκρα-

στούµε για 4 ηµέρες 50 άτοµα, φοι-
τητές, απόφοιτοι, νέοι, στην όµορφη 
πλαγιά της Ηρακλείτσας που καλεί 
σε ένα άλλο τρόπο ζωής. Σε µια πρό-
γευση του παραδείσου µακριά από 
κάθε φόβο, έρεβος και πειρασµό. 

Ανάµεσα στις οµιλίες και 
στους καλεσµένους, κεντρι-

κοί οµιλητές-εισηγητές ήταν ο κ. 
Γιώργος Παύλος, Αναπληρωτής 
Καθηγητής στην Πολυτεχνική Σχο-
λή του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστη-
µίου Θράκης (∆.Π.Θ.), γνωστός για 
το επιστηµονικό και φιλοσοφικό 
του έργο, όσο και για την κοινω-
νική του δραστηριότητα, και ο κ. 
Αθανάσιος Ρακοβαλής, καθηγητής 
Φυσικής και συγγραφέας. 

Στην εναρκτήρια οµιλία του 
φοιτητικού τετραηµέρου ο κ. 

Παύλος αναφέρθηκε στα θέµατα της 

«Θαρσείτε», ώρα για αγώνα, «Θαρσείτε» ο εχθρός προκαλεί
«Θαρσείτε» του Χριστού µας το αίµα σε ουράνια ζωή µας καλεί...

Θ’ αλλάξουν τα 
πράγµατα. Θα 

σε ψάχνουνε οι 
άνθρωποι, θα σε 

τραβάνε απ’ το 
µανίκι και θα σου 
λένε «έλα δω, πες 

µας για το Χριστό, 
τι ξέρεις για το 

Χριστό», θα θέλουν 
οι άνθρωποι να 

ακούσουν το 
Χριστό. 
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ανθρώπινης ύπαρξης και σοφίας, της 
ουσίας του ανθρώπου και της στάσης 
των νέων µέσα στην παγκοσµιοποι-
ηµένη κοινωνία. «∆εν είναι πολυτέ-
λεια το να έχει ένας νέος άνθρωπος 
σοφία…», τόνισε. «Ο κάθε ένας από 
εσάς έχετε έναν κόσµο, κουβα-
λάτε έναν κόσµο… Από ᾽κει να 
ξεκινήσετε. Έτσι θα γίνετε σοφοί, 
εάν αρχίσετε να βλέπετε, να αι-
σθάνεστε, να αποκρυπτογραφεί-
τε αυτό που έχετε µέσα σας, ο 
κάθε ένας. Και να µην νοµίζετε 
ότι είστε παρακατιανοί… Ο κάθε 
ένας από εσάς είναι κάτι πολύ 
µεγάλο… ∆εν πρέπει να αδικείτε 
τον εαυτό σας». Τίθεται, όµως, το 
ερώτηµα: Αν έχεις τα βασικά, ένα αυ-

τοκίνητο, καλή δουλειά, κτλ, γιατί 
χρειάζεσαι σοφία; «Εκεί αρχίζει ο 
άνθρωπος να φαίνεται ως άνθρωπος, 
δηλαδή να ξεχωρίζει από την κατά-
σταση της φυσικής ανάγκης…και να 
περνάει στην εποχή της ελευθερίας. 
Ο άνθρωπος µπορεί να λειτουργή-
σει ως ένα φυσικό ον, µε ανάγκες 
(πείνα, δίψα, επιβίωση, διαιώνιση 
του είδους του, όλες τις ανάγκες που 
έχει το ανθρώπινο ον)… και µπορεί 
να περάσει και στην εποχή της ελευ-
θερίας, δηλαδή να ερµηνεύσει πλέον 
τον εαυτόν του, τις ανάγκες του, µέσα 
από την προσωπική ελευθερία… Αυτό 
είναι κεντρικό θέµα, δηλαδή είναι η 
αρχή για να αρχίσει ο άνθρωπος να 
υπάρχει…». 

Στην συνέχεια της οµιλίας του, 
αναφερόµενος στο βιβλίο «Η 

καταγωγή του τεχνικού πνεύµατος» 
του Σ. Κυριαζόπουλου, όπου µιλάει 
για το πώς στην Ευρώπη καλλιερ-
γείται τεχνικό πνεύµα, το οποίο δεν 
ταυτίζεται µε την τεχνική και την 
τεχνολογία, ανέφερε: «Τι σηµαίνει 
ότι έχουµε τεχνικό πνεύµα; Ση-
µαίνει ότι έχουµε νεκρό πνεύµα κατ’ 
αρχάς, δεν έχουµε πνεύµα δηλαδή. 
∆ηλαδή είµαστε νεκροί και ζούµε ως 
µηχανές. Ο άνθρωπος, επειδή έχει 
ελευθερία, αν δεν ενεργοποιήσει 
την ελευθερία, είναι χειρότερος 
κι από ένα ζωάκι. Τα ζώα είναι 
χαριτωµένα και τα λουλούδια έχουν 
σοφία και οµορφιά, αλλά εµείς πολ-
λές φορές στερούµαστε αυτής της 
οµορφιάς διότι έχουµε νεκρώσει το 
πνεύµα µας, δηλαδή την ελευθερία 
µας, δηλαδή έχουµε νεκρώσει την 
προσωπική µας ταυτότητα και ζούµε 
ως µηχανές. Ντυνόµαστε ίδια, τρώµε 
ίδια, ονοµάζουµε τα πράγµατα ίδια, 

όλα ίδια. Συντονιζόµαστε όλοι στο 
απρόσωπο, δηλαδή δε λειτουργούµε 
προσωπικά… ∆εν ξυπνάει µέσα στον 
άνθρωπο αυτό που ο Θεός θέλει… να 
γίνει ο ίδιος εξαρχής ο εαυτός του, 
να χτίσει ο ίδιος τον εαυτόν του στην 
ελευθερία. Εµείς παίρνουµε στα 
σοβαρά τον εαυτό µας, πολύ σο-
βαρά τον παίρνουµε, σε βαθµό 
που να µη σκεφτόµαστε τίποτ’ 
άλλο παρά µόνο τον εαυτό µας 
και να είµαστε δυστυχείς, επειδή 
κάτι δεν πάει καλά µε τον εαυτό 
µας. Γιατί; ∆ιότι δεν έχουµε αυτήν 
την παιδεία του Ιώβ, δηλαδή την 
παιδεία της ελευθερίας, ότι όλα εί-
ναι δώρο… Θα πρέπει να χτίσουµε 
µία θεωρία περί της ζωής, περί του 
κόσµου, περί του εαυτού µας, ξεκι-
νώντας µε την προϋπόθεση ότι ήταν 
δυνατόν και να µην υπάρχουµε κι 
ότι δεν ήταν ανάγκη να υπάρχουµε.

Είναι δυνατόν ο άνθρωπος 
να καταστρέψει τη Γη. Τα 

πυρηνικά όπλα που υπάρχουν σή-
µερα στη Γη, είναι δυνατόν να τη 
µετατρέψουν σε Κρανίου Τόπο. Είναι 
µία πρόκληση αυτό. Οι άνθρωποι, οι 
οποίοι πραγµατικά είναι ενήµεροι 
αυτής της επικίνδυνης κατάστασης 
για το ανθρώπινο γένος είναι κλει-
σµένοι σε σπηλιές και προσεύχονται. 
Υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι ζουν 
αυτή την πρόκληση του κακού… την 
ζουν προσωπικά και όλη τους η ζωή 
είναι µια προσευχή για τον κόσµο», 
ανέφερε ο κ. Παύλος κλείνοντας την 
οµιλία του. 

Η δεύτερη κεντρική οµιλία του 
φοιτητικού τετραηµέρου ήταν 

έντονα διαποτισµένη από τις αναφο-
ρές στο γέροντα Παΐσιο, τον οποίον 
ο οµιλητής µας είχε τη εξαίρετη ευ-

Τα ζώα είναι 
χαριτωµένα και τα 
λουλούδια έχουν 
σοφία και οµορφιά, 
αλλά εµείς πολλές 
φορές στερούµαστε 
αυτής της οµορφιάς 
διότι έχουµε νεκρώσει 
το πνεύµα µας, 
δηλαδή την ελευθερία 
µας, δηλαδή 
έχουµε νεκρώσει 
την προσωπική 
µας ταυτότητα και 
ζούµε ως µηχανές. 
Ντυνόµαστε 
ίδια, τρώµε ίδια, 
ονοµάζουµε τα 
πράγµατα ίδια, όλα 
ίδια. Συντονιζόµαστε 
όλοι στο απρόσωπο.36



λογία να γνωρίσει από κοντά. Ένα 
από τα σηµαντικότερα µηνύµατα, 
και µάλιστα προσωπικό του οµιλητή 
µας, ήταν ότι «ζωή χωρίς Χριστό δεν 
αντέχεται». Ο άνθρωπος είναι πλα-
σµένος για το Θεό. «Η ανθρώπινη 
ψυχή έχει βγει απ’ τον Θεό και 
δεν ικανοποιείται µε τίποτ’ άλλο. 
Κι όσοι τυχόν έχουν παραµερίσει τον 
Θεό από τη ζωή τους, ζούνε µέσα στο 
άγχος, όπως ζούσα κι εγώ, προσπα-
θούνε να κερδίσουνε λίγη χαρά µε 
τις ηδονές, αλλά δεν έρχεται η χαρά 
µε τις ηδονές, έρχεται πόνος και λύ-
πη. Κι όσο περισσότερο µπλέξεις 
µε τις ηδονές, τόσο περισσότερο 
λύπη έχεις… δηλαδή ζούνε την κό-
λαση απ’ αυτή τη ζωή», δήλωσε ο κ. 
Ρακοβαλής. 

Αναφερόµενος στην πρώτη του 
συνάντηση µε τον γέροντα 

Παΐσιο, ο κ. Ρακοβαλής είπε: «Εγώ 
είδα µπροστά µου έναν θεωµένο 
άνθρωπο. Γιατί ο άνθρωπος έχει 
αυτή τη δυνατότητα, να ενωθεί 
µε τον Θεό και να γίνει Θεός κατά 
χάριν. Κι αυτός είναι ο σκοπός 
της ζωής µας. Η θέωση. Ιεραρχι-
κά η πρώτη προσπάθεια που πρέ-
πει να έχει κανείς στη ζωή του εί-
ναι να γνωρίσει τον Θεό και µετά 
όλα τ’ άλλα». Όπως είπε, «την χαρά 

και την πληρότητα που δίνει ο Χρι-
στός δεν θα τη βρείτε πουθενά αλλού, 
γιατί ο άνθρωπος είναι πλασµένος 
να ζει κοντά στον Θεό…». Συνήθιζε 
να λέει ο γέροντας: «Στην εποχή 
µας οι άνθρωποι δεν θέλουν ν’ 
ακούσουν για τον Χριστό. Τους 
µιλάς για τον Χριστό και σου γυ-
ρίζουν την πλάτη, σου λένε «άσε 
τώρα έχω δουλειές, πού ν’ ακούω 
αυτά, δεν ευκαιρώ»… Όµως θα 
συµβούν γεγονότα που θα συ-
νταράξουν τα έθνη. ∆εν θα είναι 
η ∆ευτέρα Παρουσία, αλλά θα εί-
ναι θεία επέµβαση στην Ιστορία 
της ανθρωπότητας… Μετά απ’ 
αυτά, θ’ αλλάξουν τα πράγµατα. 
Θα σε ψάχνουνε οι άνθρωποι, θα 
σε τραβάνε απ’ το µανίκι και θα 
σου λένε «έλα δω, πες µας για τον 
Χριστό, τι ξέρεις για τον Χριστό», 
θα θέλουν οι άνθρωποι να ακού-
σουν τον Χριστό. Θα εξαπλωθεί 
το Ευαγγέλιο σ’ όλον τον πλανή-
τη και θα αλλάξει η διάθεση των 
ανθρώπων». Αναφορικά µε τη Νέα 
Εποχή (New Age), ένα παγκόσµιο 
κίνηµα, ο οµιλητής τόνισε ότι αυτή 
έχει ως βασικό σύνθηµα το «µία φυ-
λή, µία γλώσσα, µία κυβέρνηση, µία 
θρησκεία». 

Ένα από τα βασικότερα µηνύµα-
τα που θέλησε να µας δώσει ο 

κ. Ρακοβαλής ήταν ότι αξία στη ζωή 
µας έχει ο Χριστός, όχι η πολιτική, 
τα χρήµατα… Πρέπει να ελευθερω-
θούµε από την κακία που κουβα-
λάµε µέσα µας. «…Έχουµε εντολή 
απ’ τον Χριστό να γίνουµε άγι-
οι…». Σχετικά µε το κατά πόσο όσα 
ακούµε τα έχει πει όντως ο γέροντας 
Παΐσιος, ο κ. Ρακοβαλής µάς είπε ότι 
ως «συνταγή» για να συκοφαντήσεις 
κάποιον είναι να κρατήσεις κάτι που 
είπε και να «κολλήσεις» άλλα πράγµα-
τα που δεν είπε, π.χ. µια χρονολογία. 
Όπως ανέφερε, «υπάρχουν και πολλοί 
αφελείς Χριστιανοί που αναπαράγουν 
αυτά τα πράγµατα και γίνεται ζηµιά», 
πέρα από αυτούς που µε πονηριά δι-
αστρεβλώνουν την αλήθεια. 

Ήταν µία πολύ ωφέλιµη πνευ-
µατική ευκαιρία η φετινή 

κατασκηνωτική περίοδος, κατά τη 
διάρκεια της οποίας εκτός των ειση-
γήσεων απολαύσαµε την φύση και 
την καλή παρέα µεταξύ µας!

 Επιµέλεια:

∆ηµήτρης Ράπτης
Φοιτ. ΣΣΑΣ Ιατρικής
Κλεάνθης Νιζάµης

Τελειόφ. Βιολογίας ΑΠΘ
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Η σιωπηρώς 
φωνάζουσα 
παρουσία 
ένα χρόνο 
µετά…

Η ανακοίνωση που μας ήρθε 
από τη Χ.Φ.Ε. προσκαλούσε 

την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2014, στο 
ετήσιο μνημόσυνο για τη  ψυχή του 
Ιωάννου Ζαρταλούδη, του «κ. Γιάν-
νη», επί χρόνια Υπευθύνου της Χρι-
στιανικής Φοιτητικής Ένωσης. «Πέ-
ρασε κιόλας ένας χρόνος», ρωτούσε 
ο ένας τον άλλον. Ένας χρόνος στον 
οποίο η απουσία  και η παρουσία του 
εκλιπόντος έπαιζαν κρυφτό. 

Ο κ. Γιάννης παρέδωσε στο Θεό 
την ελαφριά του ψυχή, στις 27 

Οκτωβρίου 2013. Δύο μήνες μετά, το 
Διοικητικό Συμβούλιο θα ξεκινούσε 
για την εξόρμηση των Χριστουγέν-
νων, σ’ έναν προορισμό που, πέραν 
από αναγκαίος, ήταν και επιθυμία 
του κεκοιμημένου, τη Θράκη. Πώς 
να ετοιμάσεις εξόρμηση Χριστου-
γέννων χωρίς κ. Γιάννη, τη στιγμή 
που όλες οι αναμνήσεις σου, όλες οι 
εμπειρίες σου, οι προετοιμασίες, τα 
δεκάδες τηλέφωνα, τα βραδινά τηλε-
φωνήματα, οι κούτες με τις σοκολάτες 
«ΙΟΝ», οι εκατοντάδες ατζέντες του 
νέου έτους που προμηθευόταν  και 
τόσα άλλα ήταν – είναι- συνυφασμέ-
να με την παρουσία του κ. Γιάννη; 
Πώς να ξεκινήσεις για την εξόρμηση 
χωρίς να ξέρεις ότι στον ημιφωτισμέ-
νο ναό στο Καρύτση,  την ώρα της  
προσευχής, στέκει όρθιος στα πίσω 
καθίσματα ο Υπεύθυνος με το μπλε 
μοντγκόμερυ; Πώς να αντιμετωπί-
σεις τα απρόοπτα, τις δυσκολίες του 
καιρού και των ανθρώπων, όταν δεν 
έχεις τη βεβαιότητα ότι στο δεύτε-
ρο κάθισμα του πούλμαν θα βρεις 
γραμμένο με μολύβι το plan-b που 
θα σου λύσει τα χέρια, πίσω από ένα 
πρόχειρο χαρτί μηχανογράφησης 
της abbott; Κι αργότερα, το Πάσχα, 
πώς να ξεκινήσεις για τη Σερβία με 
τόσους ανθρώπους; Και το καλοκαίρι 
πώς να ξεπεράσεις τα τόσα εμπόδια 
που υπαγορεύει ο Πειρασμός στις 
σκέψεις των ανθρώπων και να ετοι-
μάσεις φοιτητική κατασκήνωση στη 
Χίο; Ποιος να γεμίσει την αδειανή 
καρέκλα στο τραπεζάκι έξω από την 
κουζίνα, εκεί όπου λαμβάνονταν όλες 
οι αποφάσεις με το Συμβούλιο για την 
πορεία της κατασκήνωσης; Πώς να 
γυρίσεις το βλέμμα κατά την Παρά-
κληση, στο τελευταίο στασίδι, στα δε-
ξιά της πόρτας του ξωκκλησιού του 

Προφήτη-Ηλία στην κατασκήνωση, 
γνωρίζοντας ότι δε θα δεις τη φλόγα 
από το κερί, να φωτίζει τα σαρκώματα 
από το κουρασμένο πρόσωπό του; 
Ποτέ δεν τον ακούσαμε να ψάλλει. Κι 
όμως! Εμείς με δυνατές φωνές ψάλ-
λαμε την Παράκληση, εκείνος με τη 
σιωπή του πράγματι παρακαλούσε 
τη Θεοτόκο. Εμείς γοητευόμασταν 
από τη συντονισμένη μελωδία που 
εγκλωβιζόταν στο εκκλησάκι και γυρ-
νούσε πίσω στα φίλαυτα αυτιά μας. 
Εκείνος συντόνιζε τη σιωπηλή του 
προσευχή που τρυπούσε τη στέγη 
του ναού και έφθανε στο Θρόνο του 
Δημιουργού. «Αυτή είναι η τελευταία 
μου κατασκήνωση», είπε σε μία κυρία 
της κουζίνας το καλοκαίρι του ’13. 

Εδώ κι ένα χρόνο, όμως, δεν 
εγκατέλειψε «τους φοιτητάς» 

του. Η σιωπηρή του παρουσία 
καθοδόγησε, ενέμπνευσε, διευ-
κόλυνε συνεργασίες, απέτρεψε 
χειρότερα λάθη απ’ όσα η πνευ-
ματική μας ρηχότητα υπαγόρευ-
σε. Είμαστε βέβαιοι ότι στην αιώνια 
εξόρμηση στον Παράδεισο, στην 
ουράνια κατασκήνωση όπου βρίσκε-
ται, δίπλα στο Θεό, προσεύχεται και 
παρακαλάει για όλους όσοι είμαστε 
πίσω. Σε μία κρίσιμη στιγμή πέρσι, 
σε ανύποπτο χρόνο κάποιο βράδυ 
λίγο πριν την αναχώρηση της Χ.Φ.Ε. 
για τη Θράκη, υπήρξε η ανάγκη 
για ένα ποσό που είχε αναπάντεχα 
προκύψει. Δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι 

χρειάστηκαν μόλις λίγα λεπτά για να 
απαντηθεί η εσωτερική μας ανησυχία 
«τι κάνουμε τώρα;». Ένα τηλεφώνη-
μα μας ενημέρωνε ότι βρέθηκε στα 
πράγματα του κ. Γιάννη ένας φάκε-
λος σφραγισμένος που έγραφε «για 
τη ΧΦΕ» και ο οποίος είχε μέσα… το 
ποσό που χρειαζόμασταν, εκείνη τη 
στιγμή, εκείνο το βράδυ, σχεδόν δύο 
μήνες μετά την εκδημία του. Πολλές 
φορές η παρουσία του υπογράμμιζε 
όλη αυτή τη χρονιά τις πράξεις μας 
ή την απραξία μας και μας έδινε 
την εσωτερική πληροφόρηση για τις 
κρίσιμες αποφάσεις. Οι φωτογραφίες 
του (άνω των 17.000 σκαναρισμένων 
slides) και τα χειρόγραφά του που έρ-
χονται στο φως, εκτός από την πίστη 
και την ευαισθησία του, έχουν να μας 
διδάξουν πολλά και στο σκέπτεσθαι 
κατά τις ώρες του διοικείν.

Αν θα θέλαμε να γράψουμε για 
τον χρόνο που πέρασε χω-

ρίς τον κ. Γιάννη (ή καλύτερα με τη 
σιωπηλώς φωνάζουσα παρουσία του), 
θα μπορούσαμε να γράψουμε πολλά. 
Εξάλλου, αν θελήσει ο Θεός, θα δημο-
σιεύσουμε προσεχώς αποσπάσματα 
προσωπικών του σημειώσεων, ωφέ-
λιμων για όλους. Κλείνοντας, παραθέ-
τουμε όσα είπε ο κ. Κωνσταντίνος 
Κορναράκης, Αναπλ. Καθηγητής 
της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, 
συνεργάτης επί χρόνια του εκλιπό-
ντος, στη σεμνή εκδήλωση αγάπης 
που ακολούθησε του μνημοσύνου: 
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«Συνεργαστήκαμε με το Γιάννη Ζαρταλούδη, για πάνω 
από δέκα χρόνια, για τα Ημερολόγια της ΧΦΕ.  Και 

μέσα από αυτά τα δέκα χρόνια, μπορώ να πω ότι διδάχθηκα 
πάρα πολλά πράγματα. Αυτό που συνάντησα στο πρόσωπο 
του ήταν η ανιδιοτελής προσφορά στον άλλο και κυρίως στους 
νέους. Γι’ αυτό μπορώ να πω ότι το μόνο που μου έμεινε όταν 
ο Γιάννης Ζαρταλούδης έφευγε από την επίγεια ζωή ήταν η 
απορία πώς ένας αιώνιος έφηβος μπορεί να φύγει από κοντά 
μας! Γιατί ήταν αιώνιος έφηβος και η ζωτικότητά του ήταν τόσο 
δυναμική, ώστε κατέκτησε εμάς τους νεότερους. Σκεφτόμαστε 
ότι σε σχέση με εκείνον, δε μπορούμε να φθάσουμε ούτε στο 
μέσο της δικής του προσπάθειας. Θυμάμαι, σε πάρα πολλές 
περιπτώσεις που συνεργαζόμασταν, το πόσο ήθελε το Ημερολό
γιο να βγάζει προς τα έξω το δυναμισμό της ΧΦΕ. Γιατί ήξερε 
ότι οι νέοι πρέπει να έχουν δυναμισμό και αυτός να 
φαίνεται! Όμως, δυναμισμό που να έχει την αφετηρία 
του την πηγή του μέσα στην Εκκλησία. Γιατί οι χριστιανοί 
νέοι δεν είναι μεν κάτι διαφορετικό από τους άλλους νέους· 
έχουν τα ίδια προβλήματα, έχουν τις ίδιες έγνοιες, έχουν τις 
ίδιες λύπες. Ωστόσο, αυτό που έχουν οι χριστιανοί νέοι και 
τους ξεχωρίζει είναι η ελπίδα που είναι βασισμένη στο Χριστό! 
Και αυτό το πράγμα δεν υπάρχει σε άλλους νέους. Γι’ αυτό 
βλέπουμε ότι η νεολαία σήμερα «βολοδέρνει», γιατί 
δεν έχει μία άγκυρα. Και η άγκυρα είναι ο Χριστός. 
Αυτό το πράγμα ο ΓΖ ήθελε να το περάσει και  μέσα από το 
Ημερολόγιο. Γιατί η σύνταξη και η προσπάθεια σύνταξης του 
Ημερολογίου ήταν από μόνα τους μια διαδικασία ωρίμανσης 
γι’ αυτούς τους νέους. 

Πολλές φορές του έλεγα “κ. Γιάννη, να κάνουμε κάτι άλλο, 
όταν είναι η εποχή που θα ξεκινάμε για το Ημερολόγιο, 

να μαζευόμαστε κάποια στιγμή και να συζητάμε μεταξύ μας. 
Να δούμε τι έχουν υπόψη τα παιδιά. Να ανταλλάσουμε σκέψεις 
ώστε τα κείμενα να είναι πιο δυναμικά και πιο «στρογγυλά» 
και να μην επαναλαμβάνονται”. Του άρεσε η ιδέα, αλλά πολλές 
φορές μου έλεγε: “Κώστα, τα παιδιά είναι πάρα πολύ καλά, 
τα θαυμάζω, αλλά, βρε παιδί μου, παρασύρονται πολύ από 
το πνεύμα της εποχής. Θα πρέπει να έχουν λίγο μεγαλύτερο 
δυναμισμό! Τα θέλω, να βγάζουν προς τα έξω, αυτό που ζούνε 
με λίγο πιο δυναμικό τρόπο”. 

Αγαπούσε τους νέους και γι’ αυτό το λόγο έδινε τη ζωή 
τους γι’ αυτούς. Και βλέπουμε ότι πάρα πολλές φορές, 

μέσα από το Ημερολόγιο, έβγαζε αυτό το δυναμισμό που δεί
χνει τον άνθρωπο που πιστεύει, τον άνθρωπο που αγωνίζεται. 
Θυμάμαι, πριν από μερικά χρόνια, σε κάποιο από τα Ημερο
λόγια, με ρώτησε πού θα μπορούσαμε να συναντηθούμε για 
να δούμε τις φωτογραφίες. “Έχω πολλές φωτογραφίες”, μου 
είπε. Ξέρουμε όλοι ότι ο Γιάννης Ζαρταλούδης ήταν ένας 
ποιητής και θεολόγος μέσα από τις εικόνες. Και είχε έναν 
απαράμιλλο τρόπο να εκφράζει αυτό που ήθελε να πει μέσα 
από τις εικόνες. Του είπα: “κ. Γιάννη, δεν προλαβαίνω και τα 
όρια που μου θέτετε είναι πολύ δύσκολα… Μπορείτε να ‘ρθείτε 
στη Σχολή;”. “Βεβαίως” μου λέει, “θα ‘ρθω στη Σχολή!”. Πήρε 
το μπαστουνάκι του, πήρε τα λεωφορεία, κι ήρθε. Κατέβηκα 
να τον υποδεχτώ κάτω στη Σχολή. Και είδα ένα γεροντάκι, με 
ένα μπαστουνάκι που πήγαινε κούτσακούτσα… Αισθάνθηκα 
εκείνη τη στιγμή τόσες ενοχές και τύψεις γιατί, επειδή δεν μου 
το επέτρεπε ο χρόνος να πάω εγώ σ’ εκείνον, είχε έρθει εκείνος 

σε μένα. Όμως, όταν μπήκε στο γραφείο –ξέρουμε όλοι πόσο 
πεισματάρης ήταν και ότι αν έβαζε κάτι στο μυαλό του, δεν 
άλλαζε! και άνοιξε ο υπολογιστής και άρχισε να βλέπει τις 
φωτογραφίες, αμέσως χάθηκε αυτό το γεροντάκι, έγινε 
και πάλι ένας δυναμικός έφηβος, ο οποίος ήξερε ακρι-
βώς τί θέλει, πώς το θέλει, πού πρέπει να μπει κάθε 
τι, γνωρίζοντας και να το αιτιολογήσει. Η συνεργασία 
μου με τον Γιάννη Ζαρταλούδη με έκανε σαφώς πιο πλού
σιο γιατί μου ξύπνησε μέσα μου, ή αν θέλετε ενίσχυσε μέσα 
μου, αυτό το πνεύμα διακονίας. Και θυμάμαι πάντοτε τώρα 
που  έχω και τον π. Θεολόγο δίπλα μου, ότι θαύμαζε το πόσο 
αγωνίζεται μέσα στην ιεραποστολή. Για το τι βλέπουν τα μάτια 
του και πώς παλεύει για την πίστη μας σε χώρες πολλές φορές 
αφιλόξενες. Και πόσο ο ίδιος ο Γιάννης Ζαρταλούδης ήθελε να 
αποτυπώνεται αυτός ο αγώνας μέσα στο Ημερολόγιο. Και αυτή 
τη διακονία, η οποία είναι μία διακονία αυτοπροσφοράς και 
αυταπάρνησης μπόρεσα κι εγώ να το καταλάβω περισσότερο 
μέσα απ’ αυτό το πνεύμα. 

Δυο λόγια ακόμα και τελειώνω με κάποιες σκέψεις γύ
ρω απ’ αυτό το θέμα της νεότητας. Υπάρχουν νέοι οι 

οποίοι έχουν πεθάνει και δε το ξέρουν. Και υπάρχουν νέοι, 
οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν μία ρήξη με τον κα-
θωσπρεπισμό, με τη συμβατικότητα, με όλα αυτά που 
τους παγιδεύουν. Τα παιδιά της Χ.Φ.Ε. είναι υποχρεωμένα 
να είναι αυτά που κάνουν τη ρήξη με τη συμβατικότητα, τη 
ρήξη με όλες αυτές τις εξαρτήσεις που κρατάνε τον άνθρωπο 
καθηλωμένο στη γη. Πάνω απ’ όλα, ο Γιάννης Ζαρταλούδης 
θα ήταν χαρούμενος να βλέπει τη Χ.Φ.Ε. δυναμική, να βλέπει 
τη Χ.Φ.Ε. να αγωνίζεται με ακόμα μεγαλύτερο τρόπο σ’ αυτές 
τις εποχές της ανυδρίας της πνευματικής, της ξηρασίας, τις 
εποχές της καθήλωσης, σ’ αυτό που λέμε κρίση αξιών. Νομίζω 
ότι όλοι πρέπει να ξαναστοχαστούμε πάνω σ’ αυτό το πνεύμα 
της διακονίας που μας δίδαξε και να δούμε πώς μπορούμε να 
γίνουμε καλύτεροι. Δυστυχώς πολλές φορές εφησυχάζουμε. 
Το μεγαλύτερο πρόβλημα για όλους μας, μεγάλους και 
μικρούς, είναι ότι η συνθήκη γίνεται ταυτότητα. Είμαστε 
Χριστιανοί, γιατί είμαστε στην Ελλάδα και είναι καλό να είμαστε 
Χριστιανοί. Είμαστε Χριστιανοί γιατί έτσι μεγαλώσαμε. Όμως 
αυτό δεν είναι ο αυθεντικός Χριστιανισμός. Χριστιανός 
δεν είσαι στην ταυτότητα. Είσαι μέσα από την προσπά-
θεια. Νομίζω, λοιπόν, ότι αν έχουμε μέσα μας αυτό που λένε οι 
Πατέρες της Εκκλησίας το «τυπικό βίωμα», δηλαδή να είμαστε 
πάντα σε εγρήγορση, να είμαστε πάντα έτοιμοι να θυσιάσουμε 
το «εγώ» μας, τότε πραγματικά βιώνουμε το Χριστιανισμό. Και 
τότε πραγματικά τα νιάτα, και τα νιάτα της Χ.Φ.Ε. που για μένα 
είναι η μεγαλύτερη ελπίδα, όχι μόνο για την προσπάθεια, αλλά 
και για την ίδια την κοινωνία μας, θα μπορούν να έχουν έναν 
ουσιαστικό ρόλο, ο οποίος θα ενισχύει τους φοιτητές, αυτούς 
που δεν ξέρουν πολλά πράγματα, θα ενισχύει τους συμπολίτες 
μας, την κοινωνία όλη. Εύχομαι κι ελπίζω, ο κ. Γιάννης από 
κει που βρίσκεται να δέεται για εμάς κι αυτή την προσπάθεια, 
στην οποία έδωσε όλη του τη ζωή να παρακαλεί το Θεό να την 
ενισχύει και να την ευλογεί. Να έχουμε όλοι την ευχή του».

Επιμέλεια:

Παναγιώτης Φαραντάτος
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Συµβαίνουν...

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ
Ο νέος ιστότοπος της Εταιρείας Παπαδιαµαντικών Σπουδών, http://papadiamantis.net/, 
προσφέρει στους αναγνώστες και στους µελετητές του Παπαδιαµάντη όλα τα απαραίτητα 
εργαλεία για την προσέγγιση του έργου του.
Οι επισκέπτες του µπορούν να έχουν πρόσβαση στα Άπαντα του σκιαθίτη πεζογράφου στην 
πεντάτοµη κριτική έκδοση των εκδόσεων ∆όµος από τον Ν. ∆. Τριανταφυλλόπουλο, στα τρία 
µυθιστορήµατα και σε όλα του τα διηγήµατα, ποιήµατα και άρθρα, µεταφράσεις του, αλλά και σε 
ψηφιοποιηµένες παλιές εκδόσεις: η Φόνισσα (Φέξης, 1912), τα αδηµοσίευτα εν ζωή διηγήµατα 
της συλλογής Τα µετά θάνατον (Φέξης, 1914). Τα πρωτότυπα αυτά κείµενα συνοδεύουν ψηφιοποι-
ηµένες µελέτες, διατριβές και αφιερώµατα περιοδικών, άρθρα, τα πρακτικά της Εταιρείας, αλλά και 
φωτογραφίες του Παπαδιαµάντη, εικαστικά πορτρέτα του, αναπαραγωγές χειρογράφων του, εξώφυλλα 
πρώτων εκδόσεων, εικονογραφήσεις διηγηµάτων του, αλλά και οπτικοακουστικό υλικό και ντοκιµαντέρ για 
τον Παπαδιαµάντη και τον κόσµο του. 
Ανάµεσα σε αυτά υπάρχει και εγκωµιαστικό άρθρο του Γ. Βερίτη στο περιοδικό Ακτίνες (Πάσχα 1943).

 ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΛΥΦΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ π. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ  Π. 
ΤΡΕΜΠΕΛΑ

Σε µία ξεχωριστή εκδήλωση, ο Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης ∆ηµητσάνης, Γόρτυνος και 
Μεγαλουπόλεως, κ. Ιερεµίας απέδωσε τιµή στον Αρχιµανδρίτη π. Ευσέβιο Ματθόπουλο και 
στον Παναγιώτη Τρεµπέλα, Καθηγητή της Θεολογικής Σχολής, Ιδρυτή και εκ των συνιδρυτών, 
αντίστοιχα, της Ιεραποστολικής Αδελφότητας Θεολόγων «Ζωή». Αµφότερες οι δύο λαµπρές 
µορφές της νεότερης εκκλησιαστικής ιστορίας της Ελλάδας  κατάγονταν από την οικεία 
Μητρόπολη. Ιδιαίτερα τιµητική είναι και η πλάκα που συστήνει στον κόσµο την οσιακή µορφή 
του π. Ευσεβίου ως «Άγιο εργάτη του Ευαγγελίου», «Κήρυκα των Ορθοδόξων Παραδόσεων» και 
«Ιδρυτή Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας», εκείνης της «Ζωής». Ευχόµαστε οι προτοµές 

αυτές να υπενθυµίζουν στους συνεχιστές του χριστιανικού έργου τη σοβαρή, συστηµατική και 
πρωτοπόρα ιεραποστολική εργασία των δύο ανδρών στην Ελλαδική Εκκλησία και να εµπνέουν για 

νέους πνευµατικούς αγώνες.

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 28 ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΕ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΗ ΣΑΟΥ∆ΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ
Οι 28 χριστιανοί συνελήφθησαν την ώρα που προσεύχονταν από το Αστυνοµικό Σώµα Ηθών της Σαουδικής Αραβίας, σε ένα 
σπίτι που ανήκει σε Ινδό µετανάστη και το οποίο χρησιµοποιούσαν κρυφά ως εκκλησία. Τονίζεται ότι στην Σαουδική Αραβία, 
που αποτελεί το επίκεντρο της Μουσουλµανικής θρησκείας, δεν υπάρχει θρησκευτική ανοχή (ανεξιθρησκεία). Σε περίπτωση δε 
που κάποιος πολίτης του κράτους αυτού εγκαταλείψει το Ισλάµ για να ασπαστεί κάποια άλλη θρησκεία καταδικάζεται σε θάνατο 
δι' αποκεφαλισµού.

ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ
Cyberkid ονοµάζεται η νέα εφαρµογή για έξυπνα κινητά τηλέφωνα (smartphones 
application) που δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να επικοινωνούν σε πραγµατικό χρόνο 
σε περίπτωση κινδύνου ή απειλής µε τη ∆ίωξη µέσω κλήσης ή αποστολής ηλεκτρονικού 
µηνύµατος. Η εφαρµογή αυτή παρουσιάστηκε από τον ∆ιευθυντή της ∆ίωξης Ηλεκτρονι-
κού Εγκλήµατος, Ταξίαρχο κ. Μανώλη Σφακιανάκη, παρουσία των Υπουργών ∆ηµόσιας 
Τάξης και Παιδείας. Παράλληλα, καθιερώνεται η Ασφαλής Πλοήγηση στο ∆ιαδίκτυο ως 
µία διαρκής ενηµερωτική δράση στα σχολεία. 
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ΣΚΟΠΙΑΝΟΙ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΣΤΟΝ ΜΥΤΙΚΑ!
Στον Μύτικα, την ψηλότερη κορυφή της Ελλάδας, ύψωσε τη σκοπιανή σηµαία µε τον ήλιο 
της Βεργίνας ο αντιπρόεδρος της Βουλής των Σκοπίων, πρώην υπουργός Εξωτερικών 
και στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού Νίκολα Γκρούφκσι, Αντόνιο Μιλόσοσκι. 
Οι προκλητικές φωτογραφίες δηµοσιεύθηκαν στο πρωτοσέλιδο της εφηµερίδας Vest 
των Σκοπίων, µαζί µε το σχόλιο Μιλοσόσκι στο Twitter: «Μακεδονική» αποστολή στον 
Όλυµπο, κορφή Μύτικας σε υψόµετρο 2917 µέτρων». Ο Εκπρόσωπος του Υπουργείου 

Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κούτρας, δήλωσε τα εξής: «Ευχαριστούµε τον κ. Μιλόσοσκι 
που επισκέφθηκε τη χώρα µας, προκειµένου να φωτογραφηθεί, εντός της Ελλάδας, µε 

τον Ήλιο της Βεργίνας, ένα ελληνικό εθνικό σύµβολο. ∆εν τον παροτρύνουµε, όµως, να το 
κάνει και στη χώρα του, καθώς αυτό θα συνιστούσε ακόµα µία παραβίαση της Ενδιάµεσης 

Συµφωνίας και του Μνηµονίου Πρακτικών Μέτρων. Οι προκλήσεις µπορεί να δικαιώνουν τις 
ελληνικές θέσεις απέναντι σε κάθε είδους αλυτρωτισµό, αλλά δεν βοηθούν κανέναν. Και σίγουρα όχι την πΓ∆Μ 
και το λαό της».

ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΣΟΠΡΑΝΟ ΣΟΝΙΑΣ 
ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΟΥ ΣΤΟ ΛΟΝ∆ΙΝΟ.
Η διεθνούς φήµης σοπράνο Σόνια Θεοδωρίδου που συνοδευόταν από έξι Ελληνίδες ντυµένες στα λευκά, ως 
άλλες Καρυάτιδες, µπήκαν στο Βρετανικό Μουσείο αναζητώντας την χαµένη «αδερφή τους», προκαλώντας 
το ενδιαφέρον των επισκεπτών. Τα φλας άναψαν και όλοι αναρωτιόνταν τι συµβαίνει. Ακόµη και οι υπεύ-
θυνοι του µουσείου. Μαζί τους ήταν ο διεθνούς φήµης µαέστρος Θεόδωρος Ορφανίδης και ο συνθέτης 
Παντελής Παυλίδης. Η αποστολή, αφού συντονισµένα έκανε µια βόλτα στην αίθουσα µε τα Γλυπτά του Παρ-

θενώνα, άρχισε να αναζητεί µέσα στο µουσείο την χαµένη Καρυάτιδα. Όταν την βρήκαν η συγκίνηση τους 
ήταν απερίγραπτη. Η πρωτότυπη αυτή διαµαρτυρία έγινε στα πλαίσια του κινήµατος  «Beautiful Greece», που 

έχει οργανώσει η διεθνής σοπράνο µε τον σύζυγό της, για να προσελκύσουν την προσοχή του κόσµου σχετικά 
µε το θέµα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Βρετανικό µουσείο.

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΤΑΦΟΣ ΚΑΤΑΝΤΗΣΕ ΣΚΟΥΠΙ∆ΟΤΟΠΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Βεβήλωση, κλοπή αρχαιοτήτων και καταστροφή της «Κρύπτης της Σηλυβρίας», που βρίσκεται στη λεγόµενη νεκρόπολη του 
Θεοδοσίου Β’, καταγγέλλει η εφηµερίδα «Hurriyet» και επιρρίπτει ευθύνες στις δηµοτικές αρχές της Κωνσταντινούπολης.
Η κρύπτη, η οποία χρονολογείται στον 4ο αιώνα επί αυτοκράτορα Θεοδοσίου Β`, ανακαλύφθηκε το 1988 από τον Τούρκο 
καθηγητή Ουµίτ Σερντιρόγλου. Στη συνέχεια, αναστηλώθηκε από το ∆ήµο και έγιναν πρόχειρες εργασίες συντήρησης των 
νωπογραφιών και µωσαϊκών στους τοίχους της. Οι αρχαιοκάπηλοι, όµως, ξήλωσαν τις νωπογραφίες και απέσπασαν λίθους και 
πλάκες από το δάπεδο… Τα τελευταία χρόνια τόσο η κρύπτη όσο και ο χώρος γύρω της έχουν γίνει τόπος διαµονής αστέγων 
και υπόπτων.

ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΟΡ-
ΘΟ∆ΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΦΑΡΟΣ», ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟ-
ΠΟΛΙΤΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ
Πραγµατοποιήθηκαν την Πέµπτη 30 Οκτωβρίου 2014 τα θυρανοίξια του παρεκκλησίου, που 
είναι αφιερωµένο στον Άγιο Αντώνιο, στο κτήριο του Ορθόδοξου Ιεραποστολικού Σωµατεί-
ου «Πειραϊκός Φάρος» από τον Σεβασµιώτατο Μητροπολίτη Πειραιώς, κ. Σεραφείµ. Ο Σε-
βασµιώτατος στο χαιρετισµό του εξήρε το έργο του «Πειραϊκού Φάρου» και ευχήθηκε το Πα-
ρεκκλήσιο αυτό να γίνει ένας «λιµήν σωτηρίας». Η Πρόεδρος του «Πειραϊκού Φάρου», κα Μαρία 
Τζερµπίνου-Μιχαλακοπούλου τόνισε πως το Παρεκκλήσιο αφιερώθηκε στον Άγιο Αντώνιο, στη 
µνήµη του Αντωνίου ∆ηµάδη, πρώτου προέδρου του «Πειραϊκού Φάρου», µε την χρηµατοδότηση 
του οποίου χτίστηκε όλο αυτό το πενταόροφο κτήριο.
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Θέµατα Πνευµατικής  
  Ζωής

ΤΑ ΘΑΝΑΣΙΜΑ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ

Ἁµαρτία κατὰ τὴν πατερικὴ 
παράδοση τῆς Ἐκκλησίας µας 
σηµαίνει τὴν ἀστοχία, τὴν ἀπο-
τυχία τοῦ ἀνθρώπου νὰ φθάσει 
στὸν σκοπὸ τῆς ὑπάρξεώς του, νὰ 
ὁδηγηθεῖ δηλ. στὴν ὁµοίωσή του 
µὲ τὸν Θεό, τὴν θέωση. Οὐσία τῆς 
ἁµαρτίας εἶναι ἡ ἀποµάκρυνση 
τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ τὸ 
ἅγιο θέληµά Του καὶ ἡ αὐτόνοµη 
πορεία του ἐπὶ τῆς γῆς.

Στὴν Παλαιὰ ∆ιαθήκη ὑπῆρχε 
διάκριση τῶν ἁµαρτηµάτων σὲ 
αὐτὰ ποὺ συγχωροῦντο καὶ σὲ 
αὐτὰ ποὺ ἐπέφεραν στὸν δράστη 
τὴν ποινὴ τοῦ θανάτου· «θανάτῳ 
θανατούσθω» ὅριζε ὁ µωσαϊκὸς 
νόµος (Ἀριθµ. 15: 35). Στὴν ἀρχὴ 
ἡ ἐντολὴ ἑρµηνευόταν κυριολε-
κτικὰ καὶ εἶχε ὡς ἀποτέλεσµα τὸν 
λιθοβολισµὸ τοῦ ἁµαρτήσαντος, 
κατόπιν µὲ τὴν πάροδο τῶν αἰώ-
νων, ἡ θανάτωση ἀντικατεστάθη 
µὲ τὸν ἐξοβελισµὸ ἀπὸ τὴν Συνα-
γωγή.

Στὴν Καινὴ ∆ιαθήκη διακρίνο-
νται οἱ ἁµαρτίες σὲ συγγνωστὲς 
καὶ θανάσιµες. Ὁ εὐαγγελιστὴς 
Ἰωάννης ἀναφέρει: «ἔστιν ἁµαρτία 
πρὸς θάνατον  … καὶ ἔστιν ἁµαρ-
τία οὐ πρὸς θάνατον» (Α’ Ἰω. 5: 
16-17).

Ἡ διάκριση συγγνωστῶν καὶ 
θανασίµων ἁµαρτιῶν διατηρή-
θηκε στὴν Ἐκκλησία. Θανάσιµη 
ἁµαρτία εἶναι κάθε ἁµαρτία ποὺ 
ὁδηγεῖ στὸν «θάνατο» τῆς ψυχῆς, 
δηλ. στὴν πρόσκαιρη ἢ στὴν αἰώ-
νιο ἀποµάκρυνση τοῦ ἀνθρώπου 
ἀπὸ τὸν Θεό. Ὁ πνευµατικὸς θά-
νατος, κατὰ τὴν διδασκαλία τῶν 
ἁγίων Πατέρων, εἶναι ὁ χωρισµὸς 
τῆς ψυχῆς ἀπὸ τὸν Θεό, ἐξ αἰτίας 
τῆς ἁµαρτίας. «Οὗτός ἐστιν ὁ κυ-

ρίως θάνατος, τὸ διαζευχθῆναι (νὰ 
χωρισθεῖ) τὴν ψυχὴν τῆς θείας χά-
ριτος καὶ τῇ ἁµαρτίᾳ συζυγῆναι», 
ὑπογραµµίζει ὁ ἅγιος Γρηγόριος 
Παλαµᾶς (Πρὸς Ξένην µοναχήν, 
12, Συγγράµµατα, τόµ. Ε’, σ. 198). 

Θανάσιµες ἁµαρτίες θεω-
ροῦνται κυρίως οἱ βαρειὲς ἁµαρ-
τίες, τὰ µεγάλα ἐγκλήµατα: φόνος, 
πορνεία, ψεῦδος, κλοπή, κ.λπ. 
Ἀλλὰ καὶ µικρότερα ἁµαρτήµατα, 
τὰ ὁποῖα µπορεῖ νὰ ὁδηγήσουν 
σὲ ἀποµάκρυνση ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ 
ἀπώλεια τῆς πνευµατικῆς µας 
ὑγείας θεωροῦνται καὶ αὐτὰ ὡς 
θανάσιµα.

Στὴν ∆υτικὴ Ἐκκλησία ἐπι-
κράτησε ἕνας κατάλογος µὲ ἑπτὰ 
θανάσιµα ἁµαρτήµατα, ὅπως τὰ 
περιέγραψε ὁ Γρηγόριος ∆ιάλογος: 
ὀκνηρία, ἀλαζονεία, λαιµαργία, 
λαγνεία, ἀπληστία, ὀργή, ζηλο-
φθονία. Στὴν Ἀνατολὴ ἔχουµε δύο 
καταλόγους ἀπὸ ὀκτὼ «πνεύµατα 
ἢ λογισµοὺς τῆς πονηρίας» ἀπὸ 
τοὺς Εὐάγριο Ποντικὸ καὶ Κασ-
σιανὸ τὸν Ῥωµαῖο. Σύµφωνα µὲ 
αὐτοὺς τὰ ὀκτὼ θανάσιµα ἁµαρτή-
µατα εἶναι: γαστριµαργία, πορνεία, 
φιλαργυρία, ὀργή, λύπη, ἀκηδία, 
κενοδοξία, ὑπερηφάνεια.

Οἱ λογισµοὶ (ἢ τὰ πνεύµατα, 
δηλ. οἱ δαίµονες) τῆς πονηρίας 
ὠθοῦν τὸν ἄνθρωπο στὴν πτώση 
σὲ κάποιο ἀπὸ τὰ ἀναφερόµενα 
ἁµαρτήµατα. Ἄλλα ἀπὸ αὐτὰ εἶναι 
περισσότερο σωµατικά, ὅπως ἡ 
γαστριµαργία, πορνεία, ἄλλα πε-
ρισσότερο ψυχικά, ὅπως ἡ λύπη, 
ἀκηδία, κενοδοξία καὶ ὑπερη-
φάνεια, καὶ ἄλλα συνδυασµὸς 
ψυχικῶν καὶ σωµατικῶν παθῶν, 
ὅπως ἡ φιλαργυρία καὶ ἡ ὀργή. 
Ὅλα, ὅµως, ὁδηγοῦν στὴν αἰχµα-

λωσία τῶν δυνάµεων τῆς ψυχῆς 
ἀπὸ τὸ κακό, τὴν λήθη τοῦ Θεοῦ 
καὶ τὸν ἐγκλωβισµὸ τοῦ ἀνθρώπου 
σὲ δαιµονικὲς καταστάσεις.

Γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δὲν 
ὑπάρχουν ἀσυγχώρητες ἁµαρτί-
ες. Ἀκόµη καὶ τὰ φοβερώτερα 
ἁµαρτήµατα συγχωροῦνται, ἐὰν 
ὑπάρχει πραγµατικὴ µετάνοια καὶ 
διακοπὴ τῆς ἁµαρτίας. Κατὰ τὴν 
διδασκαλία τῆς Ζ’ Οἰκουµενικῆς 
Συνόδου ἡ µοναδικὴ θανάσιµη 
ἁµαρτία εἶναι ἡ ἀµετανοησία: 
«ἁµαρτία πρὸς θάνατόν ἐστιν, 
ὅταν τινὲς ἁµαρτάνοντες ἀδιόρ-
θωτοι µένωσι».

Ἡ ἀντιµετώπιση τῶν πνευµά-
των (ἢ τῶν λογισµῶν)  τῆς πονηρί-
ας συντελεῖται µὲ τὴν µυστηριακὴ 
καὶ ἀσκητικὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας. 
Μὲ τὰ ἱερὰ Μυστήρια (Μετάνοια 
καὶ θεία Εὐχαριστία) ὁ χριστιανὸς 
λαµβάνει τὴν θεία Χάρη καὶ µὲ τὴν 
προσωπική του ἄσκηση καὶ τὸν 
ἀγώνα καλλιεργεῖ τὴν ψυχή του, 
ἀποµακρύνει τὰ ἁµαρτωλὰ πάθη 
καὶ τὴν στολίζει µὲ τὶς οὐράνιες 
ἀρετές. Κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο, µὲ 
τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ, ἀποκρούει 
τοὺς πειρασµοὺς τῆς ἁµαρτίας 
καὶ ὁµοιώνεται κατὰ τὸ δυνατὸν 
µὲ τὸν ἅγιο καὶ ἀναµάρτητο Κύριο. 
«Οἴδατε ὅτι ἐκεῖνος ἐφανερώθη 
ἵνα τὰς ἁµαρτίας ἡµῶν ἄρῃ, καὶ 
ἁµαρτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστι. πᾶς ὁ 
ἐν αὐτῷ µένων οὐχ ἁµαρτάνει … 
Πᾶς ὁ γεγεννηµένος ἐκ τοῦ Θεοῦ 
ἁµαρτίαν οὐ ποιεῖ … οὐ δύναται 
ἁµαρτάνειν, ὅτι ἐκ τοῦ Θεοῦ γεγέν-
νηται»! (Α’ Ἰω. 3: 5-6, 9).

Επιµέλεια: 

Ἰ.Κ.Ἀγγελόπουλος
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Πατέρων
Η φωνή των

«’Εκέκραξαν οἱ δίκαιοι, καὶ ὁ 
Κύριος εἰσήκουσεν αὐτῶν, καὶ 
ἐκ πασῶν τῶν θλίψεων αὐτῶν 
ἐῤῥύσατο αὐτούς». Νοητή είναι η 
κραυγή των δικαίων, διότι η µεγα-
λοφωνία ευρίσκεται εις το κρυπτόν 
της καρδίας, η οποία δύναται να 
φθάσει και σε αυτά τα αυτιά του 
Θεού. ∆ιότι εκείνος που ζη-
τεί µεγάλα και εύχεται 
για τα επουράνια, αυ-
τός κράζει και στέλ-
νει προσευχή στον 
Θεό που ακούγε-
ται. «’Εκέκραξαν», 
λοιπόν, «οἱ δίκαι-
οι». ∆εν ζήτησαν 
τίποτε µικροπρε-
πές, ούτε φθαρτό, 
ούτε ταπεινό. ∆ια τού-
το ο Κύριος δέχθηκε την 
φωνή αυτών και από 
όλες τις θλίψεις τους τούς γλύτω-
σε γλύτωσε· όχι τόσο µε το να τους 
ελευθερώνει από τις θλίψεις, όσον 
µε το να τους αναδεικνύει ανώ-
τερους από τα συµβάντα. «’Εγγὺς 
Κύριος τοῖς συντετριµµένοις τὴν 
καρδίαν καὶ τοὺς ταπεινοὺς τῷ 
πνεύµατι σώσει». […]

Επειδή, λοιπόν, απεστέλλετο ια-
τρός στους συντετριµµένους την 

καρδίαν, δια τούτο λέγει· «’Εγγὺς 
Κύριός ἐστιν»· σ’ εσάς λέγω τους 
ταπεινούς που έχετε συντρίψει το 
φρόνηµά σας, σας χαροποιώ και 
σας κάµνω µακρόθυµους µε την 
χαρά των αναµενοµένων. Συντρι-
βή καρδίας είναι η εξαφάνιση των 

ανθρωπίνων λογισµών. Εκεί-
νος που κατεφρόνησε 

τα παρόντα και 
παρέδωσε τον 

εαυτόν του στον λόγο του Θεού και 
προσφέρει τον ηγεµόνα νουν στα 
υπεράνθρωπα και θεία νοήµατα, 
αυτός θα ηδύνατο να είναι εκεί-
νος που έχει συντετριµµένην την 
καρδία και την προσφέρει θυσία, 
η οποία δεν περιφρονείται από 
τον Κύριο. ∆ιότι «καρδίαν συντε-
τριµµένην καὶ τεταπεινωµένην ὁ 
Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει». [..]

Μεγάλου Βασιλείου

Εκείνος που λέγει ότι δεν αρµόζει στον 
δίκαιο η θλίψη, τίποτε άλλο δεν λέγει 
παρά ότι δε αρµόζει στον αθλητή ο 
ανταγωνιστής. Εάν δεν αγωνίζεται ο 
αθλητής, ποιες αφορµές θα έχει δια να 
στεφανωθεί;

ΕΙΣ ΤΟΝ ΛΓ’ ΨΑΛΜΟ

öΟΣΟΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΘΑ ΣΩΘΟΥΝ÷

 ∆ια τούτο λέγει και ο 
Κύριος στους µαθητές του· «ἐν 
τῷ κόσµῳ θλῖψιν ἕξετε· ἀλλὰ θαρ-
σεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσµον». 
Ώστε εάν δεις ποτέ τους δικαίους 
να ευρίσκωνται σε ασθένειες, σε 
αναπηρίες του σώµατος, στον θά-
νατο συγγενών, σε χτυπήµατα, σε 
ατιµίες, σε κάθε πτωχεία και στέ-
ρηση των αναγκαίων, θυµήσου, ότι 
«πολλαὶ αἱ θλίψεις τῶν δικαίων, καὶ 

ἐκ πασῶν αὐτῶν ῥύσε-
ται αὐτοὺς ὁ Κύριος». 
Εκείνος που λέγει ότι 
δεν αρµόζει στον δίκαιο 
η θλίψη, τίποτε άλλο 
δεν λέγει παρά ότι δε 
αρµόζει στον αθλητή ο 
ανταγωνιστής. Εάν δεν 
αγωνίζεται ο αθλητής, 
ποιες αφορµές θα έχει 
δια να στεφανωθεί;

ΕΠΕ 5, 241-247
(απλοποίηση γλωσσικών τύπων: 

«Παρεµβολή»)

 Επιµέλεια:

Μανώλης Αναγνώστου
Φοιτ. Ιατρικής Σχολής
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21 Σεπτεµβρίου: Εκκλησιασµός στον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου Καρύτση και 
καλωσόρισµα των πρωτοετών φοιτητριών στο εντευκτήριο του 5ου ορόφου.

20 Οκτωβρίου: Συνάντηση των αρθρογράφων 

του περιοδικού της Χ.Φ.Ε. «Παρεµβολή».

9 Νοεµβρίου: Μετακατασκηνωτική συνάντηση των φοιτητών για τη Χίο.

∆ραστηριότητες∆ραστηριότητες

2 Οκτωβρίου: Έναρξη αγιογραφικών 
Κύκλων για τους φοιτητές.

20 Οκτωβρίου: Έναρξη Κύκλων µελέτης 

Αγίας Γραφής για τις φοιτήτριες.

21 Οκτωβρίου: Συνάντηση της δηµοσιογραφικής 
συντροφιάς των «Ραδιοκαταγραφών».

2 Νοεµβρίου: Ετήσιο µνηµόσυνο του αείµνηστου 

Γιάννη Ζαρταλούδη στον Ιερό Ναό Αγ. Σοφίας  

Ν. Ψυχικού µε τη συµµετοχή του ∆.Σ. και µελών 

της Χ.Φ.Ε.

18 Οκτωβρίου: Εορτή Έναρξης των εργασιών της Χριστιανικής Φοιτητικής 
Ένωσης για το ακαδηµαϊκό έτος 2014-2015.
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22 Νοεµβρίου: Συµµετοχή του περιοδικού «Παρεµβολή» στην Ηµερίδα για την Κατήχηση που διοργάνωσαν οι εκδόσεις «Εν Πλω» στο ξενοδοχείο Caravel, στα πλαίσια της 3ης Έκθεσης Ορθόδοξου Χριστιανικού βιβλίου και µοναστηριακών προϊόντων.

24 Νοεµβρίου: Έναρξη µαθηµάτων βυζαντινής µουσικής για τους φοιτητές, µε τον κ. Ιωάννη Χούπα .

14-17 Νοεµβρίου:  Τριήµερη εκδροµή φοιτητριών σε Θεσσαλονίκη, Παναγία Σουµελά,  Βεργίνα, Έδεσσα, Σέρρες.

17 Νοεµβρίου: Μονοήµερη εκδροµή φοιτητών 

στην Αίγινα.

10 Νοεµβρίου: Συνάντηση των Αρθρογράφων 

του περιοδικού της Χ.Φ.Ε. «Παρεµβολή».

23 Νοεµβρίου: Εκκλησιασµός στην Ιερά Μονή 

Πεντέλης- Εξόρµηση για το Ηµερολόγιο της 
Χ.Φ.Ε. και επίσκεψη αγάπης φοιτητριών στο 
ΠΙΚΠΑ Πεντέλης.
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Όπως 
κάθε χρόνο 

έτσι και φέτος, µε την 
βοήθεια του Θεού, η Χριστιανική 

Φοιτητική Ένωση προβαίνει στην έκδοση του 
ετήσιου ηµερολογίου της.  Φοιτητές, φοιτήτριες, αλλά 
και αξιόλογοι συνεργάτες της Χ.Φ.Ε. εργάστηκαν όλοι 
µαζί µε πολύ ζήλο, µεράκι, ενθουσιασµό και όρεξη 
εµπλουτίζοντάς το µε επίκαιρα µηνύµατα. 

Θέµα του φετινού ηµερολογίου ο «ηρωισµός» που 
χρειάζεται να διαθέτουµε σε  κάθε τοµέα της ζωής, από 
την καθηµερινότητα µέχρι την εργασία και την πνευµα-
τική ζωή. Τα κείµενα του ηµερολογίου προσφέρουν στο 
πνεύµα ερεθίσµατα αφύπνισης και υπενθυµίζουν πόσο 
σηµαντικός είναι ο ηρωισµός, ιδιαίτερα, στη ζωή των 
χριστιανών. Όλοι καλούµαστε να αγωνιστούµε ενάντια 
στις µαταιόδοξες ιδέες που κυριαρχούν, µε οδηγό µας 
τον Χριστό, ο οποίος είναι το πραγµατικό νόηµα της 
ζωής, είναι ο Ίδιος Ζωή. Σε αυτό το συναρπαστικό και 
επίπονο ταξίδι, αναγκαία εφόδια αποτελούν η ανάγνω-
ση της Αγίας Γραφής και των Πατέρων της Εκκλησίας 
µας, η συµµετοχή µας στα µυστήριά της, συνοδευόµενα 
από πνεύµα αισιοδοξίας και ελπίδας µέσα στο σκοτάδι 
που πνίγει τη σηµερινή κοινωνία.

Τέλος, και στο φετινό ηµερολόγιο όλες οι φωτογραφίες 
προέρχονται από το φωτογραφικό υλικό του αείµνηστου 

Γιάν-
νη Ζαρτα-

λούδη, ο οποίος αφιέρω-
σε τη ζωή του στο έργο της 
Χ.Φ.Ε. συµβουλεύοντας τους 
φοιτητές και προσφέροντάς 
τους νέες ιδέες για την δράση 
τους. Έτσι, µε τις φωτογραφίες 
του, µας στέλνει σε ένα κόσµο 
αισιοδοξίας και πληµµυρισµένο 
από την πρόνοια του Θεού. 

Το φετινό ηµερολόγιο θα µας συ-
ντροφεύσει καλαίσθητα και πνευµα-
τικά, κάθε µέρα, καθ’ όλη την διάρκεια 
του 2015. Είναι, επίσης, ένα πολύ ωραίο 
δώρο. Τιµάται 5 ευρώ και, όπως κάθε 
χρόνο, το κέρδος από την πώλησή του, 
θα χρηµατοδοτήσει δράσεις της Ορθόδοξης 
Εξωτερικής Ιεραποστολής. 

Για παραγγελίες µπορείτε να στέλνετε email 
στο xfe@xfe.gr ή να τηλεφωνείτε στο 210-
32.37.154.

Επιµέλεια:

Ασπασία Σταυριανού
Φοιτ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
& Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

2015
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«Το Τίµηµα»
Μετάφραση: 
Α. Αρναούτη

Εκδ. Πορφύρα
Αθήνα 2014

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

«Ο µουσουλµάνος Joseph 
Fadelle ένιωσε τη Θεία χάρη και 
µε συγκλονιστικό αυθορµητισµό 
αποφάσισε να ακολουθήσει το 
Χριστό. Όµως, η ίδια η οικογένειά 
του έγιναν διώκτες και καταδότες 
του. Στο πρόσωπο του αποδείχτη-
κε  αληθινός ο λόγος του Χριστού: 
«Αδελφός θα παραδώσει αδελφό 
στο θάνατο, ο πατέρας το παιδί 
του….θα σας µισήσουν οι πάντες 
για το όνοµα µου» (Μαρκ. 13,12-
13). Ο σεβασµός της ελευθερίας 
του ανθρώπου είναι ακατανόη-
τος για όσους αρνούνται το ανε-
κτίµητο δώρο του Θεού προς τον 
άνθρωπο, την ελευθερία. Όµως, 
η βία και η στέρηση της ελευθε-
ρίας είναι ξένα προς το ευαγγέ-
λιο», σηµειώνει, µεταξύ άλλων, 
στον πρόλογο του βιβλίου αυτού, 

ο Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης 
Αργολίδος, κ. Νεκτάριος. Ακόµα 
και γαλλικά περιοδικά, όπως το La 
Nef, αναφέρονται στο συγκεκριµέ-
νο βιβλίο, λέγοντας πως: «…πρέπει 
να αφεθείτε, γιατί το βιβλίο αυτό 
είναι κάτι πολύ περισσότερο από 
µια µαρτυρία…»

Ο Μοχάµεντ, µετέπειτα Γιουσέφ 
(Joseph), νεαρός γιος του ηγέτη πε-
ριώνυµης  µουσουλµανικής φυλής 
και προοριζόµενος διάδοχός του,  
κατά την περίοδο της στρατιωτικής 
του θητείας συστεγάζεται µε ένα 
χριστιανό στον ίδιο κοιτώνα. Σε 
εκείνες τις ηµέρες της συγκα-
τοίκησης, κατά έναν θαυµαστό 
τρόπο ο Μοχάµεντ γνωρίζει το 
Χριστιανισµό, και του γεννάται 
η επιθυµία να βαπτιστεί εις το 
Όνοµα του Τριαδικού Θεού και να 
κοινωνήσει των Αχράντων Μυστη-
ρίων. Για µεγάλο χρονικό διάστηµα 
αυτός, αλλά και η οικογένεια του 
(η σύζυγος και το παιδί τους), στην 
οποία είχε φανερώσει και µεταλα-
µπαδεύσει τον πόθο του, ανήκαν 
στην τάξη των Κατηχούµενων. 
Ύστερα από ένα ατυχές περιστατι-
κό, µε το οποίο φανερώνεται πως 
όλη η οικογένεια έχει ασπαστεί το 
Χριστιανισµό, η ευρύτερη οικογέ-
νεια των γονέων του Μοχάµεντ-
Joseph  ασκεί σφοδρές πιέσεις µε 
σκοπό να απαρνηθούν την «αρρώ-
στια» αυτή, όπως αποκαλούσαν το 
Χριστιανισµό και να γίνουν όλα, 
όπως παλιά, επιστρατεύοντας κά-
θε µέσον: ξυλοδαρµούς, απειλές, 
φυλακίσεις, εκφοβισµούς, βασα-
νιστήρια κ.ά. 

Τελικά, έπειτα από όλη αυτή 

την κούραση και τις κακουχίες, 
τις οποίες πέρασαν η αγάπη τους 
προς την Αγάπη, δηλαδή το Χρι-
στό, αποδείχτηκε πως δεν ήταν 
µάταιη…. Ο Θεός θα ευλογεί και 
θα προστατεύει το Γιουσέφ συνε-
χώς και τελικά θα τον αξιώσει και 
πραγµατοποιήσει την επιθυµία 
του: να βαπτιστεί η οικογένεια του 
«εἰς τὸ Ὄνοµα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ 
Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος». 
Όµως, µια νέα περίοδος διωγµού 
και κατατρεγµού θα ξεκινήσει, την 
οποία ο Ιησούς θα τη µετατρέψει 
σε ένα ελαφρύ φορτίο, καθώς θα 
φέρει στην πορεία τους ανθρώ-
πους που θα τους βοηθούν να ξε-
περάσουν τις δυσκολίες, όπως ο 
Αµπουνά Γαβριήλ και άλλοι πολλοί!

Συνοψίζοντας, στο βιβλίο αυτό 
παρουσιάζεται στον αναγνώστη η 
µαρτυρία ενός ανθρώπου, ο οποί-
ος από παραδοσιακός µουσουλ-
µάνος και αντίπαλος των χριστια-
νών έγινε ένθερµος υποστηρικτής 
του Χριστού, όπως ο απόστολος 
Παύλος και τόσοι άλλοι άγιοι και 
µάρτυρες. Καθώς όµως η µαρτυρία 
είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε το 
µαρτύριο, το βιβλίο µας δείχνει «Το 
Τίµηµα», το οποίο καλείται να πλη-
ρώσει ο άνθρωπος αυτός για τη 
µεταστροφή του στο Χριστό, όπως 
άλλωστε και κάθε άνθρωπος που 
θέλει να αποκτήσει την ιδιότητα 
του µαθητή Εκείνου.

Επιµέλεια:

Νίκος-∆ηµήτρης Τριαντόπουλος
Φοιτ. Θεολογικής Σχολής Αθηνών
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«Το τσίρκο της Πεταλούδας»

«Το τσίρκο της Πεταλούδας» 
είναι µία πολυβραβευµένη ταινία 
µικρού µήκους των Joshua και 
Rebekah Weigel  και πρωταγω-
νιστή τον Νικ Βούισιτς που γυρί-
στηκε το 2009. Κέρδισε διάφορα 
βραβεία σε φεστιβάλ σε διάφορα 
µέρη του κόσµου και έχει συγκε-
ντρώσει στο διαδίκτυο πάνω από 
δέκα εκατοµµύρια θεάσεις.

Υπόθεση: Στο αποκορύφωµα της 
Μεγάλης Ύφεσης (1930), ο παρου-
σιαστής ενός φηµισµένου και µαζί 
ιδιαίτερου τσίρκου ανακαλύπτει έναν 
άντρα χωρίς µέλη που τον εκµεταλ-
λεύονται ως ζωντανό έκθεµα για πρό-
κληση αρνητικών εντυπώσεων. Μετά 
από τη συναρπαστική συνάντηση µε 
τον παρουσιαστή, ο άνθρωπος αυτός 
βρίσκει µια πρωτόγνωρη ελπίδα και 
πίστη στην εαυτό του.                

Ο πρωταγωνιστής, ο «άνθρωπος 
χωρίς µέλη», είναι ο παγκόσµια 
γνωστός Αυστραλιανός οµιλητής 

Νικ Βούισιτς. Ο Νικ Βούισιτς που 
γεννήθηκε χωρίς χέρια και πόδια, 
έκανε σε αυτή την ταινία την πρώ-
τη του κινηµατογραφική εµφάνιση 
και κέρδισε το Βραβείο του Καλύ-
τερου Ηθοποιού για την ερµηνεία 
του ως Γουίλ (ο ήρωας της ταινίας) 
το 2010 στο Φεστιβάλ Ανεξάρτητου 
Κινηµατογράφου Method Fest.

«Το τσίρκο της Πεταλούδας» 
είναι, θα λέγαµε, µία ταινία-
ύµνος στη δύναµη της ανθρώ-
πινης θέλησης και της ελευθε-
ρίας. Είναι αλήθεια ότι στη ζωή 
γεννιόµαστε µέσα σ’ ένα συγκε-
κριµένο σκηνικό µε διαφορετικά 
εφόδια και χαρίσµατα ο ένας από 
τον άλλο. Όλοι, όµως, θα δώσουµε 
τη δική µας παράσταση. ∆υστυχώς 
οι άνθρωποι-κοινό δεν κρίνουν 
πάντα σωστά και, συνήθως οι ευ-
άλωτοι και οι αδύναµοι πρωταγω-
νιστές, όπως ο Γουίλ, πτοούνται 
και καταδικάζονται ως λάθη της 

φύσης που δεν έχουν χώρο στον 
κόσµο µας. Η ουσία είναι αυτοί 
οι άνθρωποι να βρουν τη δύνα-
µη να µην εγκαταλείψουν την 
παράσταση της ζωής τους. Όλοι 
ανεξαιρέτως έχουµε εισιτήριο 
στη ζωή. Το θέµα είναι αν θα 
το επικυρώσουµε και µε τι κό-
στος. Και  ο Νικ Βούισιτς ήδη το 
έκανε. Τι του προσέφερε; Ίσως µια 
θέση στον παράδεισο για εκείνον 
και για εκείνους που αφέθηκαν στο 
άγγιγµά του. Στο άγγιγµα µιας πε-
ταλούδας που πολλοί άνθρωποι, 
ίσως και ‘µεις ονοµάζουµε κάµπια.

                                                                                                                                  
Επιµέλεια:

Σοφία Αθανασίου
Φοιτ. Ψυχολογίας Παντείου

* Την ταινία µπορείτε να την 
αναζητήσετε και στο youtube 
https://www.youtube.com/user/
ENPLOEDITIONS

Λόγω έλλειψης χώρου, η στήλη "Παρεµβολές στην Παρεµβολή" θα δηµοσιευθεί στο επόµενο τεύχος. 
Υπενθυµίζουµε ότι επιστολές δηµοσιεύονται µόνον εφόσον είναι επώνυµες και έχουν κάποια στοιχεία 
επικοινωνίας (τηλέφωνο ή ταχυδροµική διεύθυνση και email), δια των οποίων να είναι δυνατή η δι-
ασταύρωση της ακρίβειας των στοιχείων του αποστολέα. 48



www.xfe.gr

xfe@xfe.gr

σταθερά στο µέλλον

επικοινωνία

Ηλεκτρονικές
εγγραφές στην
Ηλεκτρονικές
εγγραφές 
Ηλεκτρονικές
εγγραφές 
Ηλεκτρονικές+

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

Ραδιοκαταγραφές
για νέους ακροατές που 
                δεν παραµένουν θεατές

Απόψεις
Γκάλοπ

Συνεντεύξεις
Ρεπορτάζ

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

...εδώ η φωνή µας 
ακούγεται δυνατά!

Σύντοµα κοντά σας 

µε την 
ανανεωµένη µας 

ιστοσελίδα!

Αναζητήστε µας και στο facebook:

"Χριστιανική Φοιτητική Ένωση"

…έλα στη φοιτητική συντροφιά μας!

Μοίρασμα

Δράση

Αγάπη

Μαθητεία

Πορεία
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Παρέα

ΚΑΘΕ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ:
Φοιτητριών: ∆ευτέρα 19.30-21.00 µ.µ., Τρίτη 19.30-21.00 µ.µ., Σάββατο 17.00-18.30 µ.µ.

Φοιτητών: Πέµπτη 20.00-22.00 µ.µ.
Οδός: Καρύτση 14, Αθήνα (πρόσβαση από µετρό Συντάγµατος ή Πανεπιστηµίου)

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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Tεύχος 110 • Tιμή τεύχους: 3,5€

Ἐγὼ πατήρ, ἐγὼ ἀδελφός, ἐγὼ Νυµφίος, 
ἐγὼ οἰκία, ἐγὼ τροφεύς, ἐγὼ ἱµάτιον, 
ἐγὼ ῥίζα, ἐγὼ θεµέλιος. Πᾶν ὅπερ ἂν 
θέλῃς ἐγώ. Μηδενὸς ἐν χρείᾳ καταστῇς. 
Ἐγὼ δουλεύσω. Ἦλθον γὰρ διακονῆσαι, 
οὐ διακονηθῆναι. Ἐγὼ καὶ φίλος καὶ ξέ-
νος καὶ κεφαλὴ καὶ ἀδελφὸς καὶ µήτηρ. 
Πάντα ἐγώ· µόνον οἰκείως ἔχε 
νος καὶ κεφαλὴ καὶ ἀδελφὸς καὶ µήτηρ. 

µόνον οἰκείως ἔχε 
νος καὶ κεφαλὴ καὶ ἀδελφὸς καὶ µήτηρ. 

πρὸς ἐµέ.
Πάντα ἐγώ· 
πρὸς ἐµέ.
Πάντα ἐγώ· 

Ἐγὼ πένης διὰ σέ, καὶ ἀλή-
της διὰ σέ, ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ διὰ σέ, ἐπὶ 
τάφου διὰ σέ, ἄνω ὑπὲρ σοῦ ἐντυγχάνω 
τῷ Πατρί, κάτω ὑπὲρ σοῦ πρεσβευτὴς 
παραγέγονα παρὰ τοῦ Πατρός. Πάντα 
µοι σὺ καὶ ἀδελφὸς καὶ συγκληρονόµος 
καὶ φίλος καὶ µέλος. Τί πλέον θέλεις; 

Ἐγὼ εἶµαι πατέρας, ἐγὼ ἀδελφός, ἐγὼ νυµ-
φίος, ἐγὼ οἰκία, ἐγὼ τροφή, ἐγὼ ἔνδυµα, 
ἐγὼ ρίζα, ἐγὼ θεµέλιον, κάθε τι τὸ ὁποῖον 
θέλεις ἐγώ· νὰ µὴν ἔχεις ἀνάγκην ἀπὸ τίπο-
τε. Ἐγὼ καὶ θὰ σὲ ὑπηρετήσω· διότι ᾖλθα 
νὰ ὑπηρετήσω, ὄχι νὰ ὑπηρετηθῶ. Ἐγὼ 
εἶµαι καὶ φίλος, καὶ µέλος τοῦ σώµατος καὶ 
κεφαλὴ καὶ ἀδελφός, καὶ ἀδελφὴ καὶ µη-
τέρα, ὅλα ἐγώ· ἀρκεῖ νὰ διάκεισαι 
κεφαλὴ καὶ ἀδελφός, καὶ ἀδελφὴ καὶ µη-

ἀρκεῖ νὰ διάκεισαι 
κεφαλὴ καὶ ἀδελφός, καὶ ἀδελφὴ καὶ µη-

φιλικὰ πρὸς ἐµέ.
τέρα, ὅλα ἐγώ·
φιλικὰ πρὸς ἐµέ.
τέρα, ὅλα ἐγώ· ἀρκεῖ νὰ διάκεισαι 
φιλικὰ πρὸς ἐµέ.

ἀρκεῖ νὰ διάκεισαι 
Ἐγὼ ἔγινα πτωχὸς 

διὰ σέ· ἔγινα καὶ ἐπαίτης διὰ σέ· ἀνέβηκα 
ἐπάνω εἰς τὸν Σταυρὸν διὰ σέ· ἐτάφην διὰ 
σέ· εἰς τὸν οὐρανὸν ἄνω διὰ σὲ παρακαλῶ 
τὸν Πατέρα· κάτω εἰς τὴν γῆν ἐστάλην ἀπὸ 
τὸν Πατέρα ὡς µεσολαβητὴς διὰ σέ. Ὅλα 
δι' ἐµὲ εἶσαι σύ· καὶ ἀδελφὸς καὶ συγκλη-
ρονόµος καὶ φίλος καὶ µέλος τοῦ σώµατος. 
Τί περισσότερον θέλεις;

Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόµου
ἀπόσπασµα ἐκ τῆς οστ´ (76) ὁµιλίας 

(ΕΠΕ τόµ. 12, σελ. 34)

ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΗ 
ΣΥΝΑΝΤΙΟΥΝΤΑΙ

 ΨAΛΜΟΙ
AΦΙΕΡΩΜΑ

πρὸς ἐµέ.

µόνον 
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