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Ομιλητής: 
κ. Νικόλαος Μπρατσιώτης

Οµότ. Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Κεντρική Αίθουσα Συλλόγου
Ορθόδοξης Ιεραποστολής 

«ο Απόστολος Παύλος», 
Καρύτση 14 (Παλαιά Βουλή). 

 
Α΄ Συνεδρία: Κυριακή 10 Ιανουαρίου, 6 µ.µ.

Β΄ Συνεδρία: Κυριακή 14 Μαρτίου, 11 π.µ.
Γ΄ Συνεδρία: Κυριακή 25 Απριλίου, 11 π.µ.
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Για φοιτητές: 6-11 Απριλίου στην ΚΥΠΡΟ!

Για φοιτήτριες: 5-11 Απριλίου στην ΑΙΓΥΠΤΟ 
   & στο ΟΡΟΣ ΣΙΝΑ!

Ì.¼.¶.

www.xfe.gr
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Ο «χάρτινος» Θεός
Ένας χρόνος τελείωσε, ένας νέος ξεδιπλώνεται. Κάπου ‘κει γεννήθηκε κι ο Χριστός, 

µεταξύ µελοµακάρονου και κουραµπιέ, βαλµένος σε µια φάτνη ενός πλαστικού δένδρου, 
κατάφορτου από λαµπιόνια, µπάλες και στολίδια. Σε µια χάρτινη φάτνη καταπλακωµένη από 
δεκάδες τσάντες δώρων κάθε µεγέθους, σχήµατος και χρώµατος. Κανείς ή λίγοι ασχολή-
θηκαν κι εφέτος µαζί Του. Για τους πολλούς θα έµεινε για ακόµα µία χρονιά η φιγούρα που 
συνοδεύει τη διακόσµηση ενός δένδρου· ένας «χάρτινος» Θεός που κάποτε ήρθε, δίδαξε 
και πέθανε. «Αλλά εµένα τι µε νοιάζουν όλα αυτά; Τι µε σκοτίζεις; Εδώ δεν προλαβαίνω ν’ 
ασχοληθώ µ’ άλλα κι άλλα… Με χάρτινους θεούς θ’ ασχολούµαι; Άσε που, µεταξύ µας, δε 
τα πολυπιστεύω εγώ αυτά…»

Θυσία, αγάπη, συγχώρεση, συµφιλίωση, συγκατάβαση… Λέξεις που συνοψίζουν τον 
ερχοµό του Θεού στη γη «δεν πούλησαν» κι εφέτος. Είναι λέξεις αντιεµπορικές γι’ αυτό –και 
να µου το θυµηθείτε!- δεν πρόκειται να πουλήσουν ούτε του χρόνου. Αλλά είπαµε.. Ποιος 
νοιάζεται; Ήταν Χριστούγεννα κι εµείς είµαστε καταναλωτές. Κι ως καταναλωτές πρέπει να 
ξέρουµε πως είχαµε ανάγκη από: ένα καλάθι µε ουΐσκυ, µελοµακάρονα µόνο µε 9 κι 90 το 
κιλό, ένα λούτρινο τάρανδο για το µικρό, την 48η χριστουγεννιάτικη έκδοση της Barbie για 
τη µικρή, πολλά µέτρα λαµπάκια (µα πάρα πολλά), χαρτί υγείας µε τη µουτσούνα του Santa 
Claus (το είδαµε στο Jumbo!!!), και… και… και…

*   *   *   *
Το δένδρο έσβησε µαζί µε την τελευταία ηλεκτρονική «Άγια Νύχτα» που τσίριζαν τα 

φωτάκια συνοδεύοντας τη φτήνια του σκηνικού και την αµετανοησία µας. Γιατί Εκείνος 
γεννήθηκε και φέτος, τόσο διακριτικά, τόσο αθόρυβα που δεν Τον ακούσαµε µέσα στις ηχη-
ρές ασχολίες µας, τις προετοιµασίες και τη λαµπρότητα µιας γιορτής που στήσαµε χωρίς το 
τιµώµενο Πρόσωπο παρόν. 

Κι αν για πολλούς ο Χριστός έχει γίνει ήδη αµπαλάζ µαζί µε τις φιγούρες της Μαρίας, 
του Ιωσήφ, των Μάγων και των βοδιών και περιµένει στο πατάρι δίνοντας τη σκυτάλη στις 
Πασχαλνές προετοιµασίες, ίσως σε κάποιους λίγους αυτός ο µικρός «χάρτινος» Θεός έσκισε 
τις σάρκινες καρδιές µε την αγάπη και την απλότητα της θυσίας Του. Για όλους τους υπό-
λοιπους… καλή λευτεριά! Γιατί ο αυτός «χάρτινος» Θεός είναι τόσο Θεός που καταδέχεται 
να γίνεται χάρτινος όχι µόνο στις 25 του ∆εκέµβρη, αλλά κάθε ηµέρα του χρόνου, σε κάθε 
λεπτό, σε κάθε στιγµή. 



 Iδιοκτήτης - Εκδότης: Xριστιανική Φοιτητική Ένωση
 Kαρύτση 14 - 105 61 Aθήνα

Tηλ. - Fax: 210 32.37.154
www.xfe.gr 

 e-mail: xfe@xfe.gr, paremvoli@xfe.gr 

Οκτώβριος-Νοέµβριος-
∆εκέµβριος

2009
Έτος ΚΑ’ • τεύχος: 91

 Tιµή τεύχους: 3€
Συνδρομή Eξωτερικού: 17$
Συνδρομή Eσωτερικού: 10€

 ∆ιευθύνεται από συντακτική 
επιτροπή. H Σύνταξη διατηρεί το 
δικαίωµα να µη δηµοσιεύει ή να 
συντέµνει τα κείµενα κατά την 
κρίση της.

 Υπεύθυνος κατά νόµο: 

Παναγιώτης Παπαγεωργίου

Συντακτική επιτροπή: 
∆έσποινα Σκιαδά, Παναγιώτης Κουφός, 
Αναστασία Μπιτσάνη, Παναγιώτης Φαραντάτος, 
Μαρία Χούπα, Παναγιώτης Παπαγεωργίου

Υπεύθ. Μηχ/νωσης: 
Βασίλης Κυρβασίλης

Kαλλιτεχνική επιµέλεια: 
Kαλλιόπη Bγόντζα,  Κυριάκος Παπαδόπουλος

Eκτύπωση: «Λυχνία», Yιοί Θ. Bγόντζα 
Aνδραβίδας 7 Xαμόμυλο Aχαρναί,

Tηλ. 210 34.10.436 
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Σύνταξη

Περιεχόµενα

Εισαγωγικό αφιερώµατος

Χάρισέ µου τη ζωή!

Μεταµοσχεύσεις

Κλωνοποίηση

Βιβλιογραφία 

Θέµατα πνευµατικής ζωής

Ορθοδοξία στην Νοτιοανατολική Ασία

SOS! Παιδικά χωριά

20 χρόνια Παρεµβολή

Η επόµενη µέρα των εκλογών

Το χριστιανικό έργο στα χρόνια της κατοχής

Ποιµαντική φροντίδα & ψυχοθεραπεία

Νίκος Σκαλκώτας 

Η πραγµατική αξία της ευτυχίας

Ηµερλόγιο Χ.Φ.Ε. 2010

Θηλασµός

Συµβαίνουν

∆ΕΚΑΛΟΓΟΣ

Η φωνή των Πατέρων

∆ραστηριότητες

Βιβλιοπαρουσίαση

Εκδροµή Πάσχα

 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 31/12/06 σημαίνει ότι οφείλεται η συνδρομή των ετών 2007, 2008, και 2009.
• H ανανέωση της συνδρομής μπορεί να γίνει με τέσσερις τρόπους:
 α) στα γραφεία της X.Φ.E στην Aθήνα, οδός Kαρύτση 14 (4ος όροφος), στη Θεσσαλονίκη, οδός Eθν. Aμύνης 22 (τηλ. 2310-224238), 
 β) στο βιβλιοπωλείο «ZΩH», Kαρύτση 14 Aθήνα, 
 γ) με 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 6934 60 72 76• 
• Kάθε συνδρομή ισχύει για το ημερολογιακό έτος, δηλ. από 1/1 - 31/12. Aυτό σημαίνει ότι θα αποστέλλονται τα προηγούμενα τεύχη του 

έτους, εκτός αν υπάρχει διαφορετική δική σας υπόδειξη.
• Eάν για κάποιο λόγο επιθυμείτε να μην λαμβάνετε πλέον την “Παρεμβολή”, ενημερώστε μας. Διαφορετικά 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”.
• Για πληροφορίες αρχείου απευθυνθείτε στα τηλέφωνα: 693 46 07 276, 6942 903 905
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Όλοι γνωρίζουµε πως τα τελευταία χρόνια η έρευνα στον χώρο της ιατρικής πυροδό-

τησε ραγδαίες εξελίξεις στο πεδίο των εφαρµογών της βιοϊατρικής τεχνολογίας, οι οποίες 

προκάλεσαν έντονη διχογνωµία, τόσο µεταξύ επιστηµόνων, όσο και µεταξύ επιστηµονικού 

κόσµου και Ορθόδοξης Eκκλησίας. Αυτό συνέβη, διότι από την µία πλευρά οι εφαρµογές 

της βιοϊατρικής γεµίζουν ελπίδες για την υπέρβαση της ασθένειας και της φθοράς, την 

µείωση του ανθρώπινου πόνου, χαράσσοντας ένα ευοίωνο µέλλον, ενώ από την άλλη 

παρεµβαίνουν ανεξέλεγκτα στο ανθρώπινο DΝΑ, παραβιάζοντας τα ανθρώπινα 

δικαιώµατα κι αποκτώντας καθοριστικό ρόλο στη δηµιουργία και την διακοπή 

της ανθρώπινης ζωής. Oι κυριότερες από τις εφαρµογές αυτές αποτελούν η 

γενετική διάγνωση και η διάθεση γενετικών πληροφοριών, η ευθανασία, 

η ανθρώπινη κλωνοποίηση (αναπαραγωγική και θεραπευτική), οι µε-

ταµοσχεύσεις και οι αµβλώσεις.

Ενδεικτικά στο τεύχος που κρατάτε ασχοληθήκαµε µε κάποιες 

από αυτές τις εφαρµογές για να µοιραστούµε µαζί σας τα βιοη-

θικά διλήµµατα που ανακύπτουν. Με πολύ προσοχή και γνώση 

της ευαισθησίας του θέµατος, παραθέτουµε την επιστηµονική 

εξήγηση και περιγραφή τους, αλλά και την θέση της Εκκλησίας 

για τα ζητήµατα για τα οποία έχει αποφανθεί.

Με τον ταχύ ρυθµό των επιστηµονικών επιτευγµάτων είναι 

βέβαιο πως θα προκύψουν πολλά ακόµα ηθικά διλήµµατα. Θα 

ήταν καλό, λοιπόν, να θυµόµαστε ότι η νέα γνώση είναι σαν 

νερό που ξεδιψάει αλλά πνίγει κιόλας, γι’ αυτό και είναι 

απαραίτητη η συνετή διαχείρισή της και η προσεκτική 

µελέτη των νέων δεδοµένων.
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«Π»: Σε µια χώρα στην οποία τα ποσοστά 
των αµβλώσεων  αυξάνονται µε ανησυχη-
τικούς ρυθµούς δίνοντας µας την θλιβερή 
ευρωπαϊκή πρωτιά, ο Σύλλογος στον οποίο 
δραστηριοποιείστε αποτελεί µία ελπίδα. Ποιο 
το έργο του Συλλόγου Προστασίας Αγέννητου 
Παιδιού;

Κ.Β.Μ.: Ο Σύλλογος Προστασίας Αγέννη-
του Παιδιού-«Η Αγκαλιά» καλύπτει την ανάγκη 
ενηµέρωσης ως προς την αξία της ανθρώπι-
νης ζωής από τη στιγµή της σύλληψης, ενώ 
συγχρόνως στηρίζει ηθικά και υλικά τις οικογένειες εκείνες, 
που κοινωνικοοικονοµικοί λόγοι τις ωθούν στην άµβλωση. Γι’ 
αυτό και θεωρεί κατ’ αρχάς ως αποστολή του την ενηµέρω-
ση του κόσµου, προβάλλοντας, την, και επιστηµονικά πλέον 
κατοχυρωµένη θέση, ότι η ζωή του ανθρώπου αρχίζει από 
τη σύλληψη («εξ άκρας συλλήψεως»). Για το σκοπό αυτό δια-
νέµει δωρεάν το ενηµερωτικό φυλλάδιό του, µε τίτλο: «Εγώ το 
αγέννητο Παιδί», αλλά και διοργανώνει ενηµερωτικές οµιλίες, 
που πραγµατοποιούν ειδικοί επιστήµονες- συνεργάτες του, 
όπου κληθούν. 

∆εύτερη σηµαντική προσπάθειά του είναι να στηρίξει 
πνευµατικά και υλικά τόσο τις οικογένειες, που ο ερχοµός 
ενός δεύτερου ή τρίτου παιδιού θεωρείται δυσβάστακτος από 
πλευράς οικονοµικής, όσο και για την αθέλητα άγαµη µητέρα, 
που εγκαταλελειµµένη, ακόµη και από την οικογένειά της, αντι-
µετωπίζει το κενό και την οικονοµική δυσπραγία.

Εκτός από την ψυχική στήριξη της γυναίκας, στην οποία 
ο σύλλογός µας συµπαραστέκεται κατά τη διάρκεια της 
εγκυµοσύνης, την προετοιµάζει για την υποδοχή του νέου 
ανθρώπου, καλύπτοντας ό,τι χρειαστεί πριν και µετά τον 
τοκετό. Φιλοξενεί ακόµη και την οικογένεια, εάν προκύπτει 
πρόβληµα στέγασης.

Στο κέντρο «Φροντίδας Μητέρας και Παιδιού» του Σ.Π.Α.Π. 
λειτουργούν οµάδες προετοιµασίας γονεϊκότητας, προσχολικής 
απασχόλησης και ψυχαγωγίας. Συγχρόνως πραγµατοποιούνται 
και ατοµικές συνεδρίες µε Κοινωνικούς Λειτουργούς, Ψυχο-
λόγους, Παιδαγωγούς.

Στη δεκαετία 1998-2008 της δράσης του Σ.Π.Α.Π.- Η «Αγκα-
λιά», χάρη στην υπεύθυνη, συνετή, ανιδιοτελή και στοργική 
δράση του, είχε τη χαρά να δεχθεί τον ερχομό 1.500 και πλέον 
παιδιών από 1.200 περίπου οικογένειες και να στηρίξει αυτά 

και τις οικογένειές τους σφαιρικά. Βαπτίστηκαν 
µε την συµπαράσταση του περισσότερα από 
700 παιδιά. πραγµατοποιήθηκαν πάνω από 
50 «αναγνωρίσεις» παιδιών και συνέβαλε 
δυναµικά στο να πραγµατοποιηθούν πάνω 
από 20 γάµοι.

«Π»: Ποιο το µέγεθος του προβλήµατος;
Κ.Β.Μ.: Το πρόβληµα των αµβλώσεων 

στην πατρίδα µας είναι µεγάλο και µε πολλές 
παραµέτρους, πνευµατικές και εθνικές. Η 

υπογεννητικότητα και η γήρανση του πληθυσµού της Ελλάδας 
είναι µια δυσοίωνη πραγµατικότητα, στην οποία συµβάλλει 
και ο µεγάλος αριθµός των αµβλώσεων. Καλλιεργείται ένα 
κλίµα «κοινωνικής πώρωσης» και αδιαφορίας απέναντι 
στην αξία της ζωής. Παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώµατα 
του πλέον ανυπεράσπιστου ανθρώπου, που δεν ακούγεται 
ούτε το κλάµα του για να σταµατήσει τους βασανιστές του. 
Ισχύει και ο νόμος 1609/86, που αφήνει απόλυτα ελεύθερες 
τις αµβλώσεις (µέχρι  την δωδέκατη εβδοµάδα), οι οποίες 
µάλιστα πληρώνονται από τα ασφαλιστικά ταµεία, στερώντας 
έτσι πολύτιµους οικονοµικούς πόρους, που θα µπορούσαν να 
προσφερθούν, τουλάχιστον, στις οικονοµικά ασθενέστερες 
πολύτεκνες οικογένειες ή στις ανύπαντρες µητέρες. Ακόµη 
αναπτύσσεται ένα είδος ρατσισµού, όταν κάποιοι αποφασίζουν 
ποιοί θα γεννιούνται και ποιοί όχι.

«Π»: Τι ηλικίας γυναίκες καταφεύγουν συνήθως σε εσάς για 
υποστήριξη; Ποιο το κοινωνικό προφίλ των γυναικών αυτών; 

Κ.Β.Μ.: Οι γυναίκες που απευθύνονται στον Σύλλογο µας 
είναι νεαρής κυρίως ηλικίας, άνω των 20 ετών, αν και ήδη 
άρχισαν να µας επισκέπτονται και περιστατικά µικρότερης ηλι-
κίας. Στην «Αγκαλιά» απευθύνονται κυρίως εκείνες οι γυναίκες 
που, παρά τις πιέσεις που υφίστανται, κλίνουν υπέρ του να 
µην οδηγηθούν στην άµβλωση. Επικοινωνούν  µε την Κοινω-
νική Υπηρεσία για να ενισχυθούν σ’ αυτήν τους την επιθυµία 
και τελικά αψηφούν τις πιέσεις και την εγκατάλειψη. Πολλές 
όµως αντιµετωπίζουν συγχρόνως και οικονοµικές δυσκολίες. 
Όταν, λοιπόν, πληροφορηθούν ότι θα υπάρξει και η ποικίλη 
υλική βοήθεια εκ µέρους της «Αγκαλιάς», τότε ενισχύονται 
στην απόφασή τους ακόµη περισσότερο και ξεπερνώντας όλες 
τις άλλες δυσκολίες ετοιµάζονται για το ευχάριστο γεγονός. Οι 

Η άµβλωση αποτελεί σήµερα µια ευρέως αποδεκτή 
ιατρική πρακτική, η οποία υποστηρίζεται από πολυάριθµες 
κυβερνήσεις και µη κυβερνητικούς οργανισµούς. Ο αριθµός 
των αγέννητων παιδιών που φονεύονται µέσα στη µήτρα της 
µητέρας τους σε παγκόσµια κλίµακα είναι µεγαλύτερος από 
τον συνολικό πληθυσµό της Ιρλανδίας, της Ελλάδας, της 
Ουγγαρίας, του Καναδά, της Ρουµανίας, της Πολωνίας ή 
της Ισπανίας. Είναι ίσως ισοδύναµο του να σκοτώνει κανείς 
ολόκληρο τον πληθυσµό της Γαλλίας ετησίως. Στην Ελλάδα 
έχουµε ετησίως 100.000 γεννήσεις και 300.000 αµβλώ-
σεις, σύµφωνα µε έρευνα του καθηγητή ιατρικής και βιολο-
γικής χηµείας του Παν/µίου της Καλιφόρνιας, κ. Μ. Γκιόκα. 

Η άµβλωση αποτελεί την πρώτη µέθοδο αντισύλληψης των 
γυναικών στην Ελλάδα με 1 στις 5 εγκύους να τερματίζει την 
κύηση στους πρώτους µήνες εγκυµοσύνης της. 

Πώς µπορεί να υφίσταται µια τόσο διαδεδοµένη αποδο-
χή της άµβλωσης µε τόση ευκολία και µε τόση λίγη αποδοχή 
ενοχής;

Η ∆ρ. Θεολογίας – Φιλόλογος και πρόεδρος του Συλ-
λόγου Προστασίας Αγέννητου Παιδιού κ. Βαρβάρα Κα-
λογεροπούλου-Μεταλληνού  µίλησε στην «Παρεµβολή» 
σχετικά µε το έργο του Συλλόγου και το καυτό ζήτηµα των 
αµβλώσεων.
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µητέρες που προστατεύονται από την «Αγκαλιά» είναι εργαζό-
µενες κυρίως στον ιδιωτικό τοµέα και φυσικά µε χαµηλό ή και 
ανύπαρκτο εισόδηµα.

«Π»: Η γυναίκα που επιλέγει τη «λύση» της άµβλωσης 
θεωρεί ότι µε αυτόν τον τρόπο θα λυτρωθεί από κάτι ανεπι-
θύµητο. Από την εµπειρία σας ποια είναι τελικά η ψυχική και 
σωµατική κατάσταση της γυναίκας αυτής µετά την επώδυνη 
αυτή διαδικασία;

Κ.Β.Μ.: Όσο κι αν η επιστηµονική πρόοδος και στον τοµέα 
των αµβλώσεων έχει περιορίσει τις σωµατικές επιπτώσεις, 
εν τούτοις δεν τις έχει εξαλείψει, όπως π.χ. την πιθανότητα 
στειρότητας. Τα ψυχικά όµως σηµάδια της άµβλωσης, είναι 
πιο πολύπλοκα και βασανιστικά, µελετώνται δε πλέον και 
επιστηµονικά («µετεκτρωτικό σύνδροµο»). Μετά από µια 
άµβλωση «ενώ το αρχικό συναίσθηµα είναι αυτό της ανακού-
φισης», ακολουθείται από ένα «συναισθηµατικό µούδιασµα», 
από «συµπτώµατα κατάθλιψης» κ.λ.π. Και η µη δυνατότητα 
όµως απόκτησης παιδιού, ίσως και µετά από πολλές προσπά-
θειες απόκτησής του, ιδίως µέσω της τεχνητής γονιµοποίησης, 
δηµιουργεί έναν αβάστακτο πόνο και µια βασανιστική αυτο-
µεµψία. Πολλές φορές έχουµε ακούσει από γυναίκες, που 
λαχταρούν να βιώσουν την µητρότητα, µε πολύ πόνο να µας 
οµολογούν: «τότε που µου ήρθε (το παιδί) το πέταξα, τώρα που 
το λαχταρώ, δεν µπορώ να το αποκτήσω…». Τελικά, και αυτό 
είναι το ουσιαστικότερο, η άµβλωση επιφέρει την προσωρινή 
απαλλαγή, αφήνει όµως αιώνιο βάρος.

«Π»: Υπάρχει στη σύγχρονη Ελλάδα πρόνοια για την στή-
ριξη της ανύπαντρης µητέρας ώστε να µπορέσει να µεγαλώ-
σει το παιδί της µε αξιοπρέπεια;  Υφίσταται ρατσισµό; 

Κ.Β.Μ.: Αρχίζω από το τελευταίο ερώτηµά σας. Η στάση 
που κρατάει η κοινωνία απέναντι στην ανύπαντρη µητέρα 
δεν είναι τόσο ρατσιστική όσο σε παλαιότερες εποχές. ∆εν 
µπορούµε όµως να παραβλέψουµε τον φαρισαϊσµό, στον 
οποίο κινούνται οι πολλοί, πολλές φορές και η ίδια η οικο-
γένεια της ανύπαντρης µητέρας. Και µιλώ για φαρισαϊσµό 
διότι, ενώ ως κοινωνία θριαµβολογούµε για τη λεγόµενη 
«σεξουαλική απελευθέρωση», όταν έρθει ο καρπός της, 
µία εγκυµοσύνη, τότε ρίχνουµε το «λίθο του αναθέµατος», 
και µάλιστα µε µονοµέρεια, στη γυναίκα. Και έτσι δεν είναι 
λίγες οι περιπτώσεις, που η ανύπαντρη µητέρα αποπέµπεται 
από την ίδια την οικογένειά της, κυρίως δε από τον πατέρα 
του παιδιού της. Η κατάστασή της απελπιστική, τα διλήµ-
µατά της τεράστια, το «στίγµα» ισχυρό, αφού οι πολλοί δεν 
µπορούν να κάµουν διάκριση µεταξύ του προσώπου, που 
πάντοτε παραµένει αγαπώµενο, και του σφάλµατός του. 
Χρειάζεται τότε ισχυρή υποστήριξη: συναισθηµατική και 
ψυχολογική, αλλά και σε πολλές περιπτώσεις οικονοµική, 
για να µην οδηγηθεί η µητέρα στην λεγόµενη «εύκολη» 
λύση της άµβλωσης.

∆εν νοµίζω ότι η κρατική πρόνοια είναι ικανοποιητι-
κή. Απόδειξη ότι το µοναδικό κρατικό «Κέντρο Βρεφών-
Μητέρα» δεν µπορεί να καλύψει τα πολλά περιστατικά 
που παρουσιάζονται. Ευτυχώς που υπάρχουν κάποιες 
εθελοντικές προσπάθειες και.. σώζονται ψυχές. Και ενώ 
όπως ανέφερα, το κράτος µας έχει αναλάβει να πληρώνει 
τα ιατρικά έξοδα των αµβλώσεων, η συµπαράστασή του 
στην ανύπανδρη µητέρα είναι µηδενική. 

«Π»: Πόσο επώδυνη είναι η διαδικασία της άµβλωσης 

για το έµβρυο;
Κ.Β.Μ.: Όσο επώδυνη είναι η διαδικασία ενός ζωντανού 

ανθρώπου, όταν βίαια τον διαµελίζουν, αφαιρώντας του τη 
ζωή. Έχει κινηµατογραφηθεί άµβλωση και διαπιστώνουµε 
τον πόνο και το µαρτύριο του εµβρύου, όταν τα ξέστρα, ο 
απορροφητικός σωλήνας και τα άλλα εκτρωτικά εργαλεία 
το κοµµατιάζουν. Αυτά αποδεικνύονται πλέον και από υπερ-
σύγχρονες «λήψεις» που έχουν πραγµατοποιηθεί, τόσο στην 
εµβρυϊκή ηλικία, όσο και κατά τη διάρκεια της θανατηφόρας 
επέµβασης στο έµβρυο. Η παλαιότερη ταινία του Νάθανσον, «Η 
σιωπηλή κραυγή», είναι µια από τις πρώτες κινηµατογραφικές 
µαρτυρίες του µαρτυρικού θανάτου του εµβρύου.

«Π»: Ποιό το υπάρχον νοµικό πλαίσιο των αµβλώσεων;
Κ.Β.Μ.: Στην πατρίδα µας η παλαιότερη νοµοθεσία επέ-

τρεπε την άµβλωση για τους εξής λόγους: α) ιατρικούς, β) 
ευγονικής, γ) ηθικής (αιµοµιξία-βιασµός) και δ) ψυχολογι-
κούς. ∆εν καλυπτόταν δηλαδή µόνον η οικονοµικοκοινωνική 
πλευρά. Όµως αντί να καλυφθεί η οικονοµική αιτία, που ωθεί, 
από πλευράς του κράτους,  στην άµβλωση αβασάνιστα και 
φαρισαϊκά (το διαπιστώνει κανείς αν διαβάσει 
τις θέσεις των αρµοδίων, προκειµένου να 
ψηφισθεί ο ισχύων νόµος), παρέχεται 
από το νόμο 1609, που ψηφίστηκε 
στις 3 Ιουλίου του 1986, η απόλυ-
τα ελεύθερη πραγµατοποίηση 
των αµβλώσεων µέχρι και τη 
δωδέκατη εβδοµάδα κύησης. 
Με ωραιοποιηµένη γλώσσα 
καλύπτεται το τραγικό και 
θανατηφόρο γεγονός της 
άµβλωσης. «Τεχνητή διακοπή 
της εγκυµοσύνης και προστασία 
της υγείας της γυναίκας…» είναι ο 
τίτλος του Νόμου 1609/86. Και μόνο 
η λέξη «διακοπή», που έχει έννοια 
ελπιδοφόρα (π.χ. διακοπή νερού) και 
δεν είναι τελεσίδικη πράξη, αποδεικνύει το 
µέγεθος του φαρισαισµού. Έτσι στο όνοµα της 
αυτοδιάθεσης της γυναίκας διευκολύνονται απόλυ-
τα και επιδοτούνται οι αµβλώσεις, στην Ελλάδα, 
τη «χώρα των γερόντων».

«Π»: Στο θέµα των αµβλώσεων 
εµπλέκεται έντονα η βιοηθική. Ποιά 
ηθικά διλήµµατα εγείρονται γύρω από 
την ηθεληµένη διακοπή της κύησης; 
Θα µπορούσαµε να µιλήσουµε για 
έγκληµα; Για φόνο;

Κ.Β.Μ.: Όσο και αν ωραι-
οποιούµε κάποιες καταστά-
σεις, η ωµή πραγµατικότητα 
υποδεικνύει την αλήθεια 
του γεγονότος. Εφό-
σον αποδεικνύεται 
και επιστηµονικά, 
ότι η εµβρυακή 
ηλικία είναι η 
πρώτη, και µά-
λιστα πιστεύω, 
η πιο δυναµική 

από πλευράς του κράτους,  στην άµβλωση αβασάνιστα και 
φαρισαϊκά (το διαπιστώνει κανείς αν διαβάσει 
τις θέσεις των αρµοδίων, προκειµένου να 
ψηφισθεί ο ισχύων νόµος), παρέχεται 
από το νόμο 1609, που ψηφίστηκε 
στις 3 Ιουλίου του 1986, η απόλυ-
τα ελεύθερη πραγµατοποίηση 
των αµβλώσεων µέχρι και τη 
δωδέκατη εβδοµάδα κύησης. 
Με ωραιοποιηµένη γλώσσα 
καλύπτεται το τραγικό και 
θανατηφόρο γεγονός της 
άµβλωσης. «Τεχνητή διακοπή
της εγκυµοσύνης και προστασία 
της υγείας της γυναίκας…» είναι ο 
τίτλος του Νόμου 1609/86. Και μόνο 
η λέξη «διακοπή», που έχει έννοια 
ελπιδοφόρα (π.χ. διακοπή νερού) και 
δεν είναι τελεσίδικη πράξη, αποδεικνύει το 
µέγεθος του φαρισαισµού. Έτσι στο όνοµα της 
αυτοδιάθεσης της γυναίκας διευκολύνονται απόλυ-
τα και επιδοτούνται οι αµβλώσεις, στην Ελλάδα, 
τη «χώρα των γερόντων».

«Π»: Στο θέµα των αµβλώσεων 
εµπλέκεται έντονα η βιοηθική. Ποιά 
ηθικά διλήµµατα εγείρονται γύρω από 
την ηθεληµένη διακοπή της κύησης; 
Θα µπορούσαµε να µιλήσουµε για 
έγκληµα; Για φόνο;

Κ.Β.Μ.: Όσο και αν ωραι-
οποιούµε κάποιες καταστά-
σεις, η ωµή πραγµατικότητα 
υποδεικνύει την αλήθεια 
του γεγονότος. Εφό-
σον αποδεικνύεται 
και επιστηµονικά, 
ότι η εµβρυακή 
ηλικία είναι η 
πρώτη, και µά-
λιστα πιστεύω, 
η πιο δυναµική 
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φάση της ζωής του ανθρώπου, και αυτή τη ζωή τη θα-
νατώνουµε βίαια, ποιος άλλος τρόπος αληθινής λεκτικής 
απόδοσης υπάρχει για να περιγράψει το γεγονός παρά οι 
λέξεις: έγκληµα και φόνος, όσο σκληρά και αν ακούγονται; 
Σε όποια ηλικιακή φάση διακόψεις τη ζωή του ανθρώπου, 
αυτό λέγεται φόνος. Γιατί θα κάνουµε διάκριση στην εµ-
βρυακή ηλικία;

«Π»: Ο Ιησούς Χριστός υπήρξε παιδί. Ο Ιησούς Χριστός 
αγκάλιασε τα παιδιά, τα υπερασπίστηκε και τα ευλόγησε.  
Ποια η αντιµετώπιση των αµβλώσεων πριν και µετά τον ερ-
χοµό το Κυρίου Ιησού Χριστού; 

Κ.Β.Μ.: Ο Ιησούς Χριστός είπε τα σηµαντικότατα αυτά 
λόγια: «� γυν� �ταν τίκτ� λύπην �χει, �τι 
λθεν � �ρα 
α�τ�ς· �ταν δ� γεννήσ� τ� παιδίον, ο�κέτι µνηµονεύει 
τ�ς θλίψεως δι� τ�ν χαρ�ν �τι �γεννήθ� �νθρωπος 
ε�ς τ�ν κόσµο» (Ιωάν. 16,21). Τα παιδιά εποµένως που γεν-
νιούνται δεν είναι κτήµα των γονέων τους, αλλά θησαυρός, 
που ανήκει σε όλο τον κόσµο. Η χριστιανική αυτή θεώρηση 
της ανθρώπινης ύπαρξης µας επιτρέπει και µια άλλη ένστα-
ση: Πώς κάποιοι έχουν το δικαίωµα να στερούν αυτό που 
ανήκει στο σύνολο;

Και όµως! Από την αρχαιότητα και µέχρι σήµερα η αν-
θρώπινη ζωή και η εµβρυακή ηλικία, δεν γίνεται πάντοτε 
σεβαστή. Ντύνεται µάλιστα και µε το ένδυµα της νοµιµότητας. 
Στον προχριστιανικό κόσµο υπήρχε έντονη η αστοργία και η 
σκληρότητα προς το παιδί, η ζωή του οποίου εξαρτιόταν κυρί-
ως από την παντοδυναµία της πατρικής θέλησης. Με τα µέσα 
της εποχής, αν δεν πετύχαιναν τη θανάτωση του  ανεπιθύµη-
του παιδιού στην εµβρυακή 
του ηλικία, µε απόφαση του 
πατέρα-αφέντη, το φόνευαν 
ή το έριχναν στην ύπαιθρο 
για να κατασπαραχτεί από 
τα θηρία. Η άµβλωση ήταν 
ευρύτατα διαδεδοµένη και 
δεν εθεωρείτο έγκληµα. Εν 
τούτοις ευσυνείδητοι για-
τροί καταδίκασαν µε παρ-
ρησία την άµβλωση, όπως 
ο Ιπποκράτης, ο Γαληνός και ο µεγαλύτερος γυναικολόγος 
της αρχαιότητας, ο Σωρανός ο Εφέσιος.

Η διδασκαλία του Ιησού Χριστού και στη συνέχεια η Εκ-
κλησία Του  αναγνώρισε τον άνθρωπο ως αυτα-
ξία σε όλες τις στιγµές της ζωής του. Ο άνθρωπος 

δε για την Εκκλησία είναι ολόκληρος και πλήρης  
«εξ άκρας συλλήψεως», απ’ τη στιγµή δηλαδή της 

σύλληψης. Με τη διαµόρφωση δε της «κανονικής» 
πράξεως της Εκκλησίας, η ηθεληµένη φθορά του 

εµβρύου χαρακτηρίζεται ως φόνος, γεγονός που 
επισύρει και τα ανάλογα «επιτίµια», φυσικά όχι ως τι-

µωρία ή εκδίκηση, αλλά ως θεραπευτικά, που οδηγούν 
στη «µετάνοια», την αλλαγή σκέψης και τρόπου ζωής.

«Π»: Η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει πάρει 
θέση απέναντι στο µεγάλο πλήγµα των αµβλώ-
σεων; Ποια είναι αυτή;

Κ.Β.Μ. : Από την αρχή 
η Εκ- κλησία κατα-

δίκασε την θα-
νάτωση εµβρύων 

και προσκαλού-

σε τις µητέρες και τις άγαµες, να αφήνουν στη θύρα των ναών 
τα παιδιά τους για να αναλάβει εκείνη την φροντίδα τους. Αυτό 
συνεχίζεται ανά τους αιώνες, παράδειγµα η δράση της αγίας 
Φιλοθέης. Αυτό σιωπηρά και αθόρυβα συνεχίζεται και σήµε-
ρα, κυρίως από γυναικεία µοναστήρια. Η στάση αυτή της αρ-
χαίας Ελλάδας είχε µάλιστα επηρεάσει και τον Μ. Κωνσταντί-
νο, ο οποίος στην προβαλλόµενη φτώχεια, ως δικαιολογία για 
την πραγµατοποίησης της άµβλωσης ή της θανάτωσης των 
νεογέννητων, εξέδωσε το 315 μ.Χ. διάταγμα, στο οποίο μεταξύ 
των άλλων συνιστά: «Εάν πατήρ τις προσαγάγη το τέκνον αυ-
τού λέγων, ότι αδυνατεί να συντήρηση αυτό, δια τάσσοµεν, 
όπως χωρίς αναβολής δοθώσιν αυτώ τρόφιµα και ενδύµα-
τα… και  όπως το θησαυροφυλάκιον του Κράτους βοηθεί 
εις τα έξοδα ταύτα εκ των δηµοσίων προσόδων». ∆εν θα 
ήταν θαυµάσιο, εάν εµιµούντο τον Μ. Κωνσταντίνο και οι δικοί 
µας άρχοντες;

Η Εκκλησία µε τη διδασκαλία και την πρακτική της υπο-
στήριξη, σε κάθε εποχή, φροντίζει, ώστε οι «καλής θελήσεως 
άνθρωποι» να µην οδηγούνται στην άµβλωση, έστω και αν 
προκύπτουν σοβαρότατα προβλήµατα, όπως υγείας του κυ-
οφορούµενου. Την Εκκλησία, φυσικά, ας µην το ξεχνάµε, την 
απαρτίζουν όλοι οι πιστοί, κληρικοί και λαϊκοί. Και σήµερα, εί-
ναι διαπιστωµένο, ότι ο εκκλησιαστικός κόσµος είναι εκείνος, 
που υποστηρίζει τα δικαιώµατα του αγέννητου παιδιού. Αντί-
θετα ο χωρίς Χριστό κόσµος, και στην πατρίδα µας, αγωνίστη-
κε και αγωνίζεται για τη θανάτωση των εµβρύων- παιδιών 
µας, υπερηφανεύεται δε, διότι πέτυχε την ψήφιση του νόµου 
1609/86. Και τούτο γιατί «χωρίς Θεό όλα επιτρέπονται», ακόμη 

και ο φόνος.

«Π»: Πώς µπορεί να 
συνεισφέρει και να ενισχύ-
σει κάποιος τη δράση του 
Κέντρου Φροντίδας Μητέ-
ρας και Παιδιού;

Κ.Β.Μ.: Πρωταρχικά και 
κύρια, µε την προσευχή του 
για φωτισµό και ενίσχυση 
όλων όσων συναποτελούν 
τη µεγάλη οικογένεια της 

«Αγκαλιάς». Στη συνέχεια, µε την προσπάθεια για διάδοση του 
ενηµερωτικού φυλλαδίου µας, κυρίως σε νεαρά άτοµα, φυσι-
κά µε πολλή διακριτικότητα ή την διοργάνωση ενηµερωτικών 
οµιλιών, από ειδικούς επιστήµονες-συνεργάτες µας, σχετικών 
µε τη ζωή του Εµβρύου, κ.λ.π. Ειδικοί επιστήµονες, σχετιζόµε-
νοι µε την προσπάθεια µας, µπορούν να προσφέρουν τις γνώ-
σεις τους εθελοντικά. Εθελοντές και εθελόντριες να παρέχουν 
τη συµπαράσταση στις πρακτικές υποχρεώσεις στο «Κέντρο 
Φροντίδας Μητέρας και Παιδιού».

Τέλος µπορείτε να συνεισφέρετε µε την προσφορά αγα-
θών, που έχει ανάγκη ένα παιδί, όπως το γάλα των πρώτων 
μηνών (σε σκόνη), γάλα εβαπορέ μετά κυρίως τον 7ο µήνα 
από τη γέννηση του, τις πάνες, τις βρεφικές κρέµες, κλπ. Για 
την οικογένεια τρόφιµα, χρήµατα (λειτουργεί και Πρόγραµµα 
Οικονοµικής Αναδοχής), προσφορά εργασίας, κλπ.

 

Επιµέλεια: 
Μαρία Χούπα
Φοιτ. Ηλεκτρ. Μηχ. & Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ
∆έσποινα Σκιαδά
Φοιτ. ΤΕΙ Προσχολικής Ηλικίας

«Αν το κοιλιακό τοίχω-
µα της εγκύου ήταν δι-
άφανο, τι νόµους θα εί-
χαµε για την έκτρωση;»

Τα γραφεία της «Αγκαλιάς» βρίσκονται στην Ηπείρου 28, στην Αθήνα, τηλ.: 210-8828788. Σας περιµένουµε  όποια 
εργάσιµη µέρα διευκολύνεσθε, από τις 8 π.µ.-7 µ.µ. για µια πιο άνετη και πιο προσωπική επικοινωνία.
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και σύντοµα θα είναι δυνατή η µεταµόσχευση και άλλων 
οργάνων, ιστών και κυττάρων.

Η µεταµόσχευση, η οποία αποτελεί µία από τις µεγα-
λύτερες κατακτήσεις της ιατρικής του 20ού αιώνα και έχει 
καθιερωθεί πλέον σήµερα ως µία θεραπευτική πρακτική, 
επιτρέπει την αποκατάσταση των λειτουργιών του σώµα-
τος που είχαν µέχρι εκείνη τη στιγµή χαθεί και σε µερικές 
περιπτώσεις είχαν µερικώς υποκατασταθεί µε µία µηχανι-
κού τύπου µέθοδο. Προϋπόθεση όµως για την εφαρµογή 
των µεταµοσχεύσεων είναι η προσφορά οργάνων, ιστών 
ή κυττάρων µετά την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης 
και την αποδοχή της ιδέας της δωρεάς οργάνων, ιστών και 
κυττάρων. Η δωρεά κυττάρων, ιστών και οργάνων µετά 
θάνατον είναι ένα δώρο ζωής στον πάσχοντα συνάνθρωπο 
και ένα µήνυµα ελπίδας, ανθρωπιάς και αλληλεγγύης. Για 
τη λειτουργική κατάσταση του οργάνου που πρόκειται να 
αφαιρεθεί και να µεταµοσχευτεί, σηµαντική είναι η βιολο-
γική και όχι η χρονολογική ηλικία του δότη. Σε ιδιαίτερες 
περιπτώσεις µπορεί ο δότης να είναι εν ζωή και να δοθεί 
από ζώντα δότη ένα νεφρό σε έναν συγγενή δευτέρου βαθ-
µού εξ αίµατος σε ευθεία ή πλάγια γραµµή (σύµφωνα µε 
το Νόμο 2737/99 περί μεταμοσχεύσεων) και αυτό διότι ο 
άνθρωπος µπορεί να ζήσει φυσιολογικά και µε ένα µόνο 
νεφρό. Επίσης µπορεί να µεταµοσχευτεί µέρος του ήπατος, 
µέρος του πνεύµονα ή του λεπτού εντέρου και αιµοποιητικά 
κύτταρα (ο µυελός των οστών). Η αφαίρεση ιστών και ορ-
γάνων από ζώντα δότη επιτρέπεται µόνον όταν πρόκειται να 
γίνει µεταµόσχευση στο σύζυγο του δότη ή σε συγγενή µέχρι 
και το δεύτερο βαθµό εξ αίµατος, σε ευθεία ή πλάγια γραµµή. 
Ο περιορισµός δεν ισχύει στη µεταµόσχευση αιµοποιητικών 
κυττάρων (µυελού των οστών).

Τόσο διεθνώς όσο και στη χώρα µας η µεταµόσχευση έχει 
µία σχετικά πρόσφατη ιστορία ενώ σήµερα πραγµατοποιούνται 
στην Ελλάδα µεταµοσχεύσεις όλων των ανθρωπίνων οργάνων. 
Η επιτυχία και η επιστροφή σε υγιή κατάσταση και φυσιολογική 
ζωή αγγίζουν το ποσοστό του 80% στις µεταµοσχεύσεις νεφρού, 
70% καρδιάς και ήπατος και 90% κερατοειδούς χιτώνα του 
οφθαλµού.

Η µεταµόσχευση σαν θεραπευτική πρα-
κτική δεν είναι σύγχρονο επίτευγµα. 
Θα  ανατρέξουµε γύρω στο 400 
µ.Χ. όπου οι άγιοι Κοσµάς και 
∆αµιανός είχαν να αντιµε-
τωπίσουν ένα περιστατικό 
γάγγραινας στο πόδι ενός 
ασθενή τους. Έµαθαν 
ότι εκεί κοντά πριν 
από λίγες ώρες 
είχε πεθάνει 
κ ά π ο ι ο ς 
Άραβας. 

Όταν ανέλαβα να γράψω για τις µεταµοσχεύσεις στο αφι-
έρωµα της βιοηθικής δεν είχα φανταστεί την δυσκολία και την 
πολυπλοκότητα του θέµατος. Αποδίδω αυτούς τους χαρακτηρι-
σµούς καθώς οι απόψεις για την όποια προσέγγισή του διίστανται 
τόσο σε επιστηµονικό όσο και σε θεολογικό- θρησκειολογικό 
επίπεδο. Το θέµα είναι αµφιλεγόµενο και υπάρχουν σοβαρές 
ενστάσεις και αντιρρήσεις σε ό,τι αφορά τον εγκεφαλικό θάνατο 
και τις µεταµοσχεύσεις γενικότερα1. Ας ελπίσουµε πως σύντοµα 
θα αποσαφηνιστούν οι τυχόν ασάφειες.

ΚΑΙ ΕΓΕΝΕΤΟ... 
Ο ΚΛΑ∆ΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ!

Βιοηθική είναι ο κλάδος εκείνος της επιστήµης που ασχο-
λείται µε τα ηθικά προβλήµατα που προέκυψαν από τις νέες 
ανακαλύψεις της Βιολογίας και τις εφαρµογές της Γενετικής 
Μηχανικής και συνίσταται στην προσπάθεια αποφυγής µη 
αντιστρεπτών καταστάσεων που σχετίζονται µε τον χειρισµό 
του γενετικού υλικού.

Η ραγδαία ανάπτυξη των Βιολογικών επιστηµών και η 
δυνατότητα παρέµβασης του ανθρώπου σε διάφορες βιο-
λογικές διαδικασίες έκαναν απαραίτητη την ανάπτυξη ενός 
νέου γνωστικού αντικειµένου, αυτού της Βιοηθικής. Από τη 
φύση της η Βιοηθική είναι το σηµείο τοµής διαφορετικών 
επιστηµονικών πεδίων της Βιολογίας που περιλαµβάνουν 
τη Γενετική, τη Βιοτεχνολογία, τη Βιοϊατρική ενώ εµπλέκονται 
και τελείως διαφορετικοί γνωστικοί τοµείς όπως η Νοµική 
ή η Θεολογία.

ΟΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ
Μεταµοσχεύσεις, ένα µεγάλο κεφάλαιο στην ιστορία της 

ιατρικής. Βασικοί πρωταγωνιστές του ο δότης και ο δέκτης. 
Ας δούµε πρώτα τι είναι µεταµόσχευση.

Η µεταµόσχευση είναι µία εγχείρηση κατά την οποία 
υγιή όργανα, ιστοί ή κύτταρα µεταφέρονται από ένα νεκρό 
ή ζωντανό δότη σε έναν χρονίως πάσχοντα άνθρωπο µε 
σκοπό την αποκατάσταση της λειτουργίας των οργάνων 
του. Τα όργανα τα οποία µπορούν να µεταµοσχευτούν είναι 
οι νεφροί, η καρδιά, το ήπαρ, οι πνεύµονες, το πάγκρεας και 
τµήµα του λεπτού εντέρου. Οι ιστοί και τα κύτταρα που µπο-
ρούν σήµερα να µεταµοσχευτούν είναι δέρµα, επιδερµίδα, 
οστά, χόνδροι, µύες, τένοντες, σύνδεσµοι, περιτονίες, αγγεία, 
βαλβίδες της καρδιάς, κερατοειδής χιτώνας του οφθαλµού, 
σκληρός χιτώνας του οφθαλµού, εµβρυϊκή µεµβράνη, χόριο, 
ενδοκρινείς ιστοί και ενδοκρινικά κύτταρα, νευρικά κύτταρα, 
αιµοποιητικά κύτταρα κ.α. Οι τεχνικές συνεχώς βελτιώνονται 

1  Βλ. Αβραµίδης Αθανάσιος, Μεταµοσχεύσεις καὶ Ἐκκλη-
σία, Ἀθήνα: Τῆνος, 2007. Καρακατσάνης Κωνσταντίνος, 
Εγκεφαλικός θάνατος: Ταυτίζεται µε τον βιολογικό θά-
νατο του ανθρώπου;, Θεσσαλονίκη: University Studio 
Press, 2001. Χριστοδουλίδης Κυπριανός, Μεταµοσχεύ-
σεις: Λύση ή πρόβληµα;, Αθήνα: Υπακοή, 1995.
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Κατευθύνθηκαν προς τον τόπο όπου βρισκόταν το σώµα 
του άψυχου Άραβα. Απέκοψαν το πόδι του και το µετέφεραν 
στο κρεβάτι του ασθενή τους. Κατόπιν το συγκόλλησαν. Έτσι 
έσωσαν τον ασθενή τους. Αν χρησιµοποιούσαµε σύγχρονους 
όρους, θα λέγαµε ότι οι ιατροί Άγιοι Κοσµάς και ∆αµιανός 
πραγµατοποίησαν µια µεταµόσχευση. Μια µεταµόσχευση 
οργάνου, την πρώτη στο χριστιανικό κόσµο. Είναι χαρα-
κτηριστικό ότι όταν έγινε στις µέρες µας η πρώτη επανασυ-
γκόλληση χεριού σε ένα νεαρό παιδί που το είχε χάσει σε 
ένα ατύχημα στη Μασαχουσέτη το 1962, όταν ρωτήθηκε ο 
υπεύθυνος χειρουργός E.D.Churchill για το αν διεκδικούσε 
την παγκόσµια πρωτιά το νοσοκοµείο του, εκείνος απάντησε 
πως µια άλλη οµάδα γιατρών το 400 µ.Χ. έκανε µια παρόµοια 
µεταµόσχευση.

Η Εκκλησία, επίσηµα και πανορθόδοξα, δεν έχει τοπο-
θετηθεί για τις µεταµοσχεύσεις. Υπάρχουν µόνο απόψεις της 

Συνοδικής Επιτροπής που έχει συστήσει η Εκκλησία για τη 
µελέτη του θέµατος, αλλά και γνώµες κληρικών και λαϊκών 
θεολόγων. «Η Εκκλησία αντικρίζει τις µεταµοσχεύσεις, όπως 
και κάθε τι που σχετίζεται µε την υγεία του ανθρώπου και την 
πάλη του µε το θάνατο, µε ιδιαίτερη συµπάθεια, κατανόηση και 
αίσθηµα σοβαρότητος. Αντιλαµβάνεται και το µέγεθος του προ-
βλήµατος και τις δυνατότητες που παρέχουν οι µεταµοσχεύ-
σεις καθώς και το µεγάλο της χρέος απέναντι στην κοινωνία, 
στην ιατρική πράξη, στους λήπτες αλλά και στους δυνητικούς 
δότες. Και τον λήπτη θέλει να βοηθήσει, αλλά και τον δωρητή 
οφείλει να σεβασθεί». Ωστόσο, επίσηµη θέση προσώρας δεν 
υπάρχει από την Ιερά Σύνοδο επί του θέµατος.

«Το κριτήριο της εκκλησιαστικής ηθικής των µεταµο-
σχεύσεων, όπως και κάθε προβλήµατος, είναι πνευµατικό. 
Αν κάτι βλάπτει την ψυχή ή υποβιβάζει τις πνευµατικές αξίες, 
ανεπιφύλακτα το απορρίπτει. Αντιθέτως, εάν το επί µέρους 
επιστηµονικό επίτευγµα είναι συµβατό µε τη θεολογική πα-
ράδοση, διδασκαλία και εµπειρία της, την ιδιοφυή ανακάλυψη 
την αντιµετωπίζει µε την τόλµη της πνευµατικής καινοτοµίας 
της. Ούτε µε τον ορθολογιστικό σχολαστικισµό έχει σχέση, 
ούτε σε πολιτικές σκοπιµότητες υποχωρεί, ούτε µε την εκκο-
σµίκευση συντάσσεται.  Κάθε τι που υπερβαίνει τον ατοµικι-
σµό και τη φιλοζωία και συνδέει τους ανθρώπους µε σχέση 
αµοιβαιότητος και κοινωνίας, κάθε τι που αποδεικνύει την 
υπεροχή της πνευµατικής ζωής επί της βιολογικής επιβιώ-
σεως, η Εκκλησία το προστατεύει και το υποστηρίζει. Αλλά 
και µπροστά στο µυστήριο της ζωής και του θανάτου καθώς 

και της ψυχοσωµατικής συµφυΐας του ανθρώπου στέκεται 
µε σεβασµό και ιδιάζουσα ευαισθησία.

Αλλά τα φυσικά όρια µεταξύ ιερότητος και βεβήλωσης 
του ανθρώπινου προσώπου και σώµατος είναι πολύ κοντά και 
χρειάζεται µεγάλη προσοχή η πορεία στο σκοινί αυτό»2. 

 Οι δύο βασικοί άξονες του ηθικού προβληµατισµού για 
τις µεταµοσχεύσεις είναι αφ’ ενός µεν το ενδεχόµενο της 
εκµετάλλευσης του αυτεξουσίου του δότη, αφ’ ετέρου δε του 
αυθαίρετου προσδιορισµού της στιγµής του θανάτου. Για το 
πρώτο επινοήθηκε η αντιφατική έννοια της «εικαζόµενης 
συναινέσεως» και για το δεύτερο προέκυψε ο καινοφανής 
όρος «εγκεφαλικός θάνατος».  Εκτός από ρόλο του αυτεξού-
σιου, στις µεταµοσχεύσεις εµφανίζονται µε µια ξεχωριστή 
ιδιοµορφία και µε την µορφή ευαίσθητων ισορροπιών ή δι-
ληµµάτων, λεπτές έννοιες όπως της ζωής και του θανάτου, 
του συνδέσµου της ψυχής µε το σώµα κ.λ.π . Σε αυτό το ση-

µείο θα ήθελα να τονίσω πως ό,τι αναλύεται παρακάτω ίσως 
αποτελεί τη µια όψη του νοµίσµατος κυρίως σε ό,τι αφορά 
τον εγκεφαλικό θάνατο. Υπάρχουν σοβαρές ενστάσεις για το 
αν ο εγκεφαλικός θάνατος αποτελεί και το τέλος της ζωής 
του ανθρώπου3.

2  Βλ. Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Βιοηθικής, «Βασικές 
θέσεις επί της Ηθικής των µεταµοσχεύσεων» (http://
www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/bioethics/
k0005.htm)

3  Βλ. Επιστολή στην εφηµ. «Ορθόδοξος Τύπος» την 
01.01.2010: «∆έν γνωρίζουν οἱ Ὀρθόδοξοι ποιµένες µας 
ὅτι γιὰ νὰ παρθοῦν ἀνθρώπινα ὄργανα γιὰ µεταµόσχευ-
ση δὲν πρέπει ὁ δότης νὰ εἶναι ὁριστικὰ καὶ ἀµετάκλητα 
νεκρός;– ∆έν γνωρίζουν οἱ Ὀρθόδοξοι ποιµένες µας ὅτι 
ὁ ἐγκεφαλικὸς θάνατος δὲν εἶναι συνολικὸς θάνατος τοῦ 
ἀνθρώπου καὶ ὅτι τὴν ἐποχὴ τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων δὲν 
ὑπῆρχαν ἐγκεφαλικὰ νεκροί;– ∆έν γνωρίζουν οἱ Ὀρθόδο-
ξοι ποιµένες µας ὅτι διάσηµοι ἰατροὶ ὅπως ὁ Shewmon, 
ὁ Taylor, ὁ Truog, ὁ Paul Α. Byrne, ὁ Cicero A. Coimbra,ὁ 
David Ηill κ.ἄ. δὲν συµφωνοῦν ὅτι ὁ ἐγκεφαλικὰ νεκρὸς 
ἄνθρωπος εἶναι ὁριστικὰ νεκρός, ἀλλὰ βρίσκεται σὲ µιὰ 
προθανάτια κατάσταση;– ∆ὲν ἔχουν ἁρµόδια πρόσωπα 
οἱ Ὀρθόδοξοι ποιµένες µας νὰ τοὺς πληροφορήσουν ὅτι 
ἡ διεθνὴς βιβλιογραφία ἔχει νὰ ἐπιδείξει παραδείγµατα 
ἐγκεφαλικὰ νεκρῶν µὲ ἐπάνοδο καὶ βιωσιµότητα;– ∆έν 
γνωρίζουν οἱ Ὀρθόδοξοι ποιµένες µας ὅτι γιὰ νὰ ἀφαι-
ρεθοῦν τὰ ὄργανα ἑνὸς ἐγκεφαλικὰ «νεκροῦ» δότη τῆς 
ΜΕΘ ἀπαγορεύεται ἡ µηχανική του ἀποσύνδεση, γιατί 
ὁ δότης θὰ πεθάνει καὶ τότε τὰ ὄργανά του δὲν ἔχουν 
καµιὰ µεταµοσχευτική ἀξία; Εἶναι πρόθυµοι νὰ συµφω-
νήσουν οἱ Ὀρθόδοξοι ποιµένες µας µὲ τὸ ἄρθρο 12 §7 
τοῦ νόµου 2737/1999 τῆς Ἑλληνικῆς νοµοθεσίας, ποὺ 
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Η µεταµόσχευση, η οποία αποτελεί µία από τις µεγα-
λύτερες κατακτήσεις της ιατρικής του 20ού αιώνα και 
έχει καθιερωθεί πλέον σήµερα ως µία θεραπευτική 
πρακτική, επιτρέπει την αποκατάσταση των λειτουρ-
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Ο ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ
Όµως πώς προκύπτει ότι ο όρος εγκεφαλικός θάνατος, 

δηλαδή ο θάνατος του εγκεφαλικού στελέχους, ταυτίζεται µε 
τον θάνατο του ατόµου; Το εγκεφαλικό στέλεχος είναι το τµήµα 
του εγκεφάλου, που βρίσκεται µεταξύ του κυρίως εγκεφάλου 
και του νωτιαίου µυελού, στο οποίο, µεταξύ άλλων, έχει την 
έδρα του και το κέντρο της αναπνοής. Η ανεπανόρθωτη βλάβη 
και νέκρωση του εγκεφαλικού στελέχους συνεπάγεται την 
απώλεια της ικανότητας για αυτόνοµη αναπνοή και την απώ-
λεια της ολοκλήρωσης της δραστηριότητας των εγκεφαλικών 
ηµισφαιρίων, µε συνέπεια να µην είναι δυνατή η γνωστική ή 
συναισθηµατική ζωή. 

Πριν από µερικές δεκαετίες, ο θάνατος του ανθρώπου 
διαπιστωνόταν εύκολα και συνέπιπτε µε τη µη αναστρέψιµη 
διακοπή των ζωτικών λειτουργιών της αναπνοής και της κυ-
κλοφορίας. Σε λίγα λεπτά επακολουθούσε η οριστική νέκρωση 
του εγκεφάλου. Σε µερικές περιπτώσεις, όµως, µπορεί να 
προηγηθεί η νέκρωση ταυ εγκεφάλου και να επακολουθήσει 
η διακοπή της αναπνευστικής και της καρδιακής λειτουργίας, 
όπως συµβαίνει σε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις από 
τροχαία ατυχήµατα, αυτόµατη εγκεφαλική αιµορραγία κλπ. 
Στους ασθενείς αυτούς µπορεί σήµερα να διατηρηθεί, για λίγες 
ώρες, η αναπνοή και η κυκλοφορία µε τεχνητά µέσα (ανα-
πνευστήρας, οροί, φάρµακα), εάν την ώρα της διακοπής της 
αναπνοής βρίσκονται σε µια Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. 

Η διάγνωση του εγκεφαλικού θανάτου γίνεται από τρεις 
έµπειρους σ αυτό το θέµα ιατρούς οι οποίοι δεν ανήκουν σε 
καµιά µεταµοσχευτική οµάδα. Αφού αποκλειστούν άλλες 
συνυπάρχουσες αναστρέψιµες καταστάσεις ακολουθούν οι 
δοκιµασίες επιβεβαίωσης του εγκεφαλικού θανάτου, οι οποίες 
επιτελούνται τουλάχιστον 24 ώρες µετά από την έναρξη του 
κώµατος. Για να αποκλειστεί και η παραµικρή πιθανότητα 
λάθους οι δοκιµασίες γίνονται δύο φορές. 

Ο θάνατος του εγκεφαλικού στελέχους είναι επαρκής 
και αναγκαία συνθήκη, για να χαρακτηριστεί ολόκληρος ο 
εγκέφαλος νεκρός, όπως καθορίζει η 9η απόφαση της 21ης 
Ολοµέλειας του Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.), που 
συνήλθε στις 20-3-1985. Στα ιατρικά χρονικά, δεν υπάρχει 
ούτε µία περίπτωση επανόδου στη ζωή ατόµου που χαρα-
κτηρίστηκε ως εγκεφαλικά νεκρό.

Όταν πιστοποιηθεί ο θάνατος του ασθενούς ξεκινά η δι-
αδικασία της µεταµόσχευσης εφόσον, βέβαια, ο εγκεφαλικά 
νεκρός είχε εκφράσει εν ζωή τη θέλησή του να γίνει δωρητής 
οργάνων ή οι συγγενείς συναινούν εφόσον ο δυνητικός δότης 
δεν είχε εκφραστεί αρνητικά. Τα όργανα που µεταµοσχεύονται 
βοηθούν άλλους χρονίως πάσχοντες ασθενείς να σώσουν τη 
ζωή τους ή να αναβαθµίσουν ουσιαστικά την ποιότητα ζωής 
τους. Σε διαφορετική περίπτωση τα τόσο πολύτιµα για τη ζωή 
χρονίως πασχόντων ασθενών όργανα χάνονται.

«Η Εκκλησία σέβεται και εµπιστεύεται την ιατρική έρευνα 

θεωρεῖ περιττὴ τὴ µηχανικὴ ὑποστήριξη τοῦ ἐγκεφαλικὰ 
νεκροῦ ἀρρώστου στὶς µονάδεςτῶν ΜΕΘ, ἐπειδὴ δὲν 
εἶναι δότης ὀργάνων, τὴ στιγµὴ ποὺ ὁ ἄρρωστος ἀκόµα 
ἀναπνέει, ἡ καρδιὰ του χτυπᾶ, διαθέτει θερµοκρασία 
καὶ ἀρτηριακὴ πίεση καὶ ὁ µεταβολισµὸς βρίσκεται σὲ 
ἰσορροπία; Θὰ µποροῦσαν οἱ Ὀρθόδοξοι ποιµένες µας νὰ 
ἀποσυνδέσουν οἱ ἴδιοι ἀπὸ τὴ µηχανικὴ ὑποστήριξη ἕνα 
τέτοιο πρόσωπο, κάτι ποὺ ἀρνεῖται νὰ πράξει καὶ ἡ ἴδια 
ἡ νοσοκόµα τῆς µονάδας; Ἀδυνατῶ νὰ τὸ πιστέψω».

και κλινική πράξη. Γι’ αυτό, αν και δεν είναι αρµόδια, θα µπο-
ρούσε να δεχθεί τη διεθνώς οµόφωνη άποψη ότι ο εγκεφαλι-
κός θάνατος ταυτίζεται µε το αµετάκλητο βιολογικό τέλος του 
ανθρώπου. Ο εγκεφαλικός θάνατος αποτελεί γεγονός οριστικής 
και ανεπίστρεπτης καταστροφής του εγκεφάλου και κατάσταση 
πλήρους απώλειας αισθήσεων και συνειδήσεως. Κατ’ αυτόν 
η αναπνευστική λειτουργία συντηρείται µόνον µηχανικά, η δε 
διακοπή της τεχνητής υποστηρίξεως οδηγεί σε σχεδόν άµεση 
παύση και της καρδιακής λειτουργίας. Αυτό που στην ουσία 
κάνει η τεχνητή υποστήριξη της αναπνοής είναι ότι προσωρινά 
αναχαιτίζει τη διαδικασία αποσυνθέσεως του σώµατος όχι όµως 
και την αναχώρηση της ψυχής. Ο εγκεφαλικός θάνατος πρέπει 
οπωσδήποτε να διαφοροποιηθεί από τη φυτική κατάσταση -που 
συνήθως ονοµάζεται «κλινικός θάνατος». Κατ’ αυτήν, το εγκε-
φαλικό στέλεχος λειτουργεί και ως επί το πλείστον δεν απαιτείται 
τεχνητή υποστήριξη. Επειδή υπάρχει πάντοτε   κίνδυνος -σε 
µεµονωµένες ευτυχώς περιπτώσεις-, απροσεξίας, λάθους ή 
και ασέβειας προς το γεγονός του θανάτου, η Εκκλησία µαζί 
µε την πλειοψηφία του ιατρικού και νοσηλευτικού κόσµου και 
των αρµόδιων κοινωνικών φορέων, απαιτεί την εξασφάλιση 
της ακριβούς τηρήσεως των διεθνώς αποδεκτών κριτηρίων 
διαγνώσεως τού εγκεφαλικού θανάτου. 

Έτσι, η δωρεά οργάνων από εγκεφαλικά νεκρούς δότες 
καθώς και η νηφάλια και συνειδητή απόφαση υγιούς ανθρώ-
που να προσφέρει κάποιο όργανό του σε πάσχοντα συνάνθρω-
πο, ως πράξεις φιλαλληλίας και αγάπης, είναι σύµφωνες µε 
τη διδασκαλία και το φρόνηµα της Εκκλησίας µας»4.

Η ΕΙΚΑΖΟΜΕΝΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ
Υπάρχει ένας ισχυρός και δικαιολογηµένος αντίλογος  

που ονοµάζεται «εικαζόµενη συναίνεση» και που σηµαίνει 
ότι δότης οργάνων θεωρείται όποιος δεν έχει ρητά αρνηθεί 
κάτι τέτοιο. Τα βασικά σηµεία αυτού του αντιλόγου είναι τα 
εξής: Η «συναίνεση» ή «συγκατάθεση», ως όρος, εξυπονοεί 
την ενεργοποίηση του αυτεξούσιου του ανθρώπου. Με άλλα 
λόγια είναι κάτι που πάντα και µόνο δηλώνεται, ποτέ δεν ει-
κάζεται. Εικαζόµενη άρνηση νοείται, εικαζόµενη συγκατάθεση 
δεν υπάρχει. Συγκατάθεση σηµαίνει ρητή, εκπεφρασµένη, 
σαφώς διατυπωµένη συναίνεση.

Ο νόµος περί «εικαζόµενης συναινέσεως» καταργεί τον 
όρο και τον ρόλο του δότη. Το µόσχευµα πλέον δεν δίδεται 
από κάποιον συνειδητά και αυτοβούλως, αλλά το παίρνουµε 
νοµικά και αυθαιρέτως. Είναι άλλο πράγµα το «δίνω κάτι δικό 
µου» και άλλο το «µου παίρνουν κάτι που µου ανήκει». Στην 
περίπτωση αυτή έχουµε λήπτη και, όχι δότη που εκχωρεί, 
αλλά µεσάζοντα που αποφασίζει. Η βούληση της πολιτεί-
ας και κοινωνίας δεν µπορεί να υποκαθιστά ως αγαθό την 
έκφραση της προσωπικής ελευθερίας. Αν νοµοθετηθεί η 
«εικαζόµενη συναίνεση», είναι σαν η κοινωνία να µας στερεί 
το δικαίωµα να αποφασίσουµε για την προσφορά ή τη φθορά 
του σώµατος µας και τη δίνει στους γιατρούς ή στους οικείους 
µας, την στιγµή της κρίσεως.

«Η δωρεά προϋποθέτει τη «συνειδητή συναίνεση» του δότη 
σ’ αυτό που κάνει. Κάθε τι που «εικάζει» τη βούλησή του αποτελεί 
παρέµβαση στο αυτεξούσιο και δεν είναι δυνατό να γίνει αποδεκτό.
 Η «συνειδητή συναίνεση» αποτελεί πράξη αυταπάρνησης, και 

4  Βλ. Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Βιοηθικής, «Βασικές 
θέσεις επί της Ηθικής των µεταµοσχεύσεων» (http://
www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/bioethics/
k0005.htm)
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αγάπης, που συνδέει τον δωρητή µε το γεγονός του θανάτου του, 
που επισυµβαίνει µε τρόπο τραγικό και σε σχετικά νεαρή ηλικία. 
Επίσης, ενέχει τις αρετές της ανιδιοτέλειας, της άρνησης των 
φυσικών δικαιωµάτων, της εµπιστοσύνης και του ενδιαφέροντος 
για τους άλλους, της αυτοπροσφοράς και της απαλλαγής από το 
φρόνηµα της φιλοζωίας.

 Η Εκκλησία, ασκώντας τη µεταµοσχευτική ποιµαντι-
κή της, ίσως εξασφαλίσει έναν αριθµό µοσχευµάτων και 
συντελέσει έτσι στην επιβίωση αντίστοιχων ανθρώπων 
(ανάλογα µε το ποσοστό επιτυχίας των µεταµοσχευτικών 
επεµβάσεων). Με την προϋπόθεση όµως της συνειδητής 
συναινέσεως, αυτοί που πνευµατικά καλλιεργούνται είναι 
πολλοί περισσότεροι -όσοι έχουν συνειδητά δώσει τη συ-
ναίνεσή τους. Από αυτούς θα προέλθουν οι οπωσδήπο-
τε λιγότεροι δότες. Η Εκκλησία δεν είναι στραµµένη µόνο 
στους πραγµατικούς αλλά και στους δυνητικούς δότες. 
Ο δότης µπορεί µεν να ωφελεί µε την προσφορά του, ωφε-
λείται όµως κυρίως µε την πράξη της συναίνεσής του. Σώ-
ζει βιολογικά µεν τον λήπτη πνευµατικά δε τον εαυτό του. Η 
συναίνεση δεν είναι κάτι δευτερεύον που θα µπορούσε να 
επισκιασθεί από οποιαδήποτε άλλη πράξη (π.χ. απογραφή, 
έκδοση ταυτότητος κ.τ.λ.). Θα πρέπει η δήλωσή της να είναι 
ελευθέρα και απόλυτα συνειδητή, καρπός ώριµης σκέψης. Γι’ 
αυτό καλό θα ήταν να διατυπώνεται εντελώς ανεξάρτητα από 
οποιαδήποτε άλλη κοινωνική πράξη και µε την προϋπόθεση 
της σωστής και αβίαστης ενηµερώσεως»5.

Οι µεταµοσχεύσεις αναφέρονται στο µυστήριο της ζω-
ής και του θανάτου. Βασίζονται  κυρίως στη δυνατότητα 
καλλιέργειας σχέσεων αγάπης, συναλληλίας και αµοιβαίου 
ενδιαφέροντος των ανθρώπων. Μόνο έτσι βρίσκονται τα µο-
σχεύµατα. Όλα αυτά αφορούν άµεσα την Εκκλησία. Για αυτό 
και µε ιερό αίσθηµα η Εκκλησία αφήνει τη θεολογία και την 
εµπειρίας της να διαλεχθούν µαζί τους, έτοιµη να επικροτήσει 

 5 Βλ. Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Βιοηθικής, «Βασικές 
θέσεις επί της Ηθικής των µεταµοσχεύσεων» (http://
www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/bioethics/
k0005.htm)

ό,τι είναι συµβατό µε την αιώνια αλήθειά της και να απορρίψει 
ό,τι την προσβάλει.  

 Η ζωή είναι ίσως το µεγαλύτερο δώρο του Θεού στον 
άνθρωπο. Αποτελεί την αόρατη έκφραση της υπάρξεώς µας, 
απόδειξη της ψυχοσωµατικής φύσεως µας και το πεδίο στο 
οποίο εκτυλίσσεται και διεξάγετε ο αγώνας της σωτηρίας µας. 
Η αρχή της ζωής σηµαδεύει την αρχή της αιωνιότητας του 
ανθρώπου, και η συνέχεια της προσδιορίζει τη δυνατότητα για 
συγκατάθεση στη σωτηρία του. Όσα εµπόδια και δυσκολίες 
εµφανιστούν κατά τη διάρκειά της είναι για να µας κάνουν 
πιο δυνατούς ώστε να επιτύχουµε το σκοπό για τον οποίο 
δηµιουργηθήκαµε και η προσευχή το µέσο που θα µας κάνει 
να µην χάσουµε την ελπίδα µας.

Επιµέλεια
Αγγελική Καλκάνη
Φοιτ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών &
Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ 
            
                                                                                      
Πηγές:
www.Wikipedia.gr
“ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ από το ΓΟΝΙΔΙΩΜΑ, προσεγγίσεις Ορθόδο-

ξης Βιοηθικής” του Αρχιμ. Νικόλαου Χατζηνικολάου , κέντρο 
Βιοϊατρικής Ηθικής και δεοντολογίας 

http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/
bioethics/k0005.htm, ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΤΩΝ 
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ (10.12.1999)
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Ο άνθρωπος αρέσκεται από τη φύση του να γνωρίζει. 
Γι’ αυτό αµφισβητεί και ερευνά, ανακαλύπτει και αποκαλύ-
πτει, νεωτερίζει και προοδεύει. Σήµερα πολλοί µιλούν για 
µια νέα «Γένεση», για την «όγδοη ηµέρα της δηµιουργίας», 
«για το µικρούλη Θεό», και άλλοι βάζουν τη Γενετική στο 
βάθρο του νικητή ενώ άλλοι στο εδώλιο του κατηγορουµέ-
νου. Η εξαρχής δυιστική αυτή αντιµετώπιση των γενετικών 

και βιοϊατρικών νεωτερισµών, ο ενθουσιασµός αλλά και ο 
φόβος, οριοθετούν τη νέα εποχή. Και «δια του λόγου το 
αληθές», θα ξεναγηθούµε µε ένα σύντοµο ταξίδι στο «θαυ-
µαστό καινούργιο κόσµο µας» µέσα από τους γενετικούς 
νεωτερισµούς µιλώντας για την κλωνοποίηση.

Πριν από λίγα χρόνια το θέµα της κλωνοποίησης  έλα-
βε µεγάλη δηµοσιότητα µε την δηµιουργία ενός κλωνοποι-
ηµένου προβάτου, της γνωστής Dolly. Βέβαια, το θέµα της 
κλωνοποίησης δεν περιορίζεται µόνο στην κλωνοποίηση 
των ζώων, αλλά και στην παραγωγή ανθρώπινων οργά-
νων, µέσω της κλωνοποίησης, αλλά και στην ίδια την κλω-
νοποίησης του ανθρώπου.

Τι είναι όµως η κλωνοποίηση;
Ο όρος κλωνοποίηση προέρχεται από την ελληνική λέξη 

κλώνος που σηµαίνει κλωνάρι, κλαδί και δηλώνει την ασε-
ξουαλική αναπαραγωγή του ίδιου οργανισµού, όπως συµ-
βαίνει όταν το κλαδί ενός δέντρου-φυτού, αποκόπτεται από 
αυτό, φυτεύεται στο έδαφος και παράγει παρόµοια φυτά. 
Από πλευράς βιολογίας, κλώνος είναι «ο πληθυσµός γενετι-
κά ταυτόσηµων οργανισµών ή κυττάρων, που προήλθε από 
ένα µόνο άτοµο». Ο όρος κλώνος µπορεί να αναφέρεται σε 
έναν πληθυσµό (π.χ. κυττάρων, µικροβίων) σε µεµονωµέ-
νους οργανισµούς (ζώα, φυτά), αλλά και σε µόρια όπως το 
DNA ή ένα γονίδιο. Έτσι µπορούµε να ορίσουµε µε απλού-
στερο τρόπο την κλωνοποίηση ως «τη δηµιουργία όµοιων 
αντιγράφων µορίων, κυττάρων, ιστών ακόµη και ολόκλη-
ρων οργανισµών».

Τα είδη της Κλωνοποίησης
Γενικά, ο κόσµος και τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης 

όταν αναφέρονται στην κλωνοποίηση εννοούν την αναπα-
ραγωγική κλωνοποίηση. Εν τούτοις υπάρχουν διάφορα είδη 

κλωνοποίησης, από τα οποία τα κυριότερα είναι η κλωνο-
ποίηση του DNA, η αναπαραγωγική κλωνοποίηση και η θε-
ραπευτική κλωνοποίηση.

Η κλωνοποίηση του DNA ή αλλιώς τεχνολογία ανασυν-
δυασµού του DNA περιλαµβάνει τεχνικές όπως η αποµό-
νωση ενός γονιδίου κ η ενσωµάτωση του σε έναν ενδιάµε-
σο ξενιστή, που κάτω από κατάλληλες συνθήκες µπορεί να 

πολλαπλασιάζεται αυτόνοµα. Με τον τρόπο αυτό για παρά-
δειγµα παράγεται ανθρώπινη ινσουλίνη από µικρόβια.

Η αναπαραγωγική κλωνοποίηση, στηρίζεται στην τεχνι-
κή που καλείται «µεταφορά πυρήνα σωµατικού κυττάρου» 
(Somatic Cell Nuclear Transfer, SCNT). Η τεχνική αυτή απο-
τέλεσε επανάσταση στην ιατρική και την γενετική. Σύµφωνα 
µε αυτή το γενετικό υλικό από τον πυρήνα ενός σωµατικού 
κυττάρου του δότη µεταφέρεται σε ένα ωάριο του οποίου το 
γενετικό υλικό έχει αφαιρεθεί. Έπειτα το ωάριο που περιέ-
χει το γενετικό υλικό του δότη, ενεργοποιείται µε διάφορες 
τεχνικές στο εργαστήριο, οπότε ξεκινά ο πολλαπλασιασµός 
του. Η µεταφορά του στη µήτρα ζώντος οργανισµού µπορεί 
να οδηγήσει στη γέννηση του κλώνου, δηλαδή ενός όντος µε 
γενετικό υλικό (σχεδόν) ταυτόσηµο µε του δότη.

Η τρίτη µορφή είναι της θεραπευτικής κλωνοποίησης, 
η οποία είναι η δηµιουργία εµβρύων, µέσω της τεχνικής 

Σήµερα πολλοί µιλούν για µια νέα «Γένεση», για την 
«όγδοη ηµέρα της δηµιουργίας», «για το µικρούλη 
Θεό», άλλοι βάζουν τη Γενετική στο βάθρο του νικητή 
ενώ άλλοι στο εδώλιο του κατηγορουµένου. 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

∆ιλήµµατα
Βιοηθικής
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SCNT, για ερευνητικούς και κατ’ επέκταση θεραπευτικούς 
σκοπούς µε τη δηµιουργία ιστών για µεταµόσχευση.

Η κλωνοποίηση ανθρώπου για αναπαραγωγικούς σκο-
πούς απαγορεύεται σχεδόν σε ολόκληρο τον κόσµο, όµως 
η κλωνοποίηση ανθρώπινου εµβρύου για ερευνητικούς και 
πιθανά θεραπευτικούς σκοπούς, ήδη επιτρέπεται σε πολλές 
χώρες. Εδώ χρειάζεται σχολιασµός και τοποθέτηση. ∆εν 
είναι απλά µια «καλή 
µέθοδος» ούτε το ότι 
επιτρέπεται σηµαίνει 
ότι είναι και θεµιτή 
από ηθική άποψη. 
Ουσιαστικά πρόκει-
ται για δηµιουργία εν 
δυνάµει ανθρώπινων 
όντων που θα «σφα-
γιαστούν» για την 
παραγωγή «ανταλλα-
κτικών». Η µέθοδος 
κλωνοποίησης αν-
θρώπου για αναπα-
ραγωγικούς σκοπούς, 
όµως, δηµιουργεί πολλά θεολογικά, κοινωνικά, νοµικά και 
ηθικά προβλήµατα. ∆ηµιουργώντας ανθρώπινα αντίτυπα - 
«κλώνους», χάνεται η πατρότητα και η µητρότητα, µπορούν 
να συλληφθούν παιδιά χωρίς την αγάπη των συζύγων, δηµι-
ουργούνται ιδιότυπες νοµικές σχέσεις, τίθενται ερωτήµατα 
για τον ορισµό της ζωής, για το τι είναι άνθρωπος.

Η άποψη της Ορθόδοξης Θεολογίας
Πρώτα απ’ όλα ο άνθρωπος έχει ελευθερία, αφού το αυ-

τεξούσιο είναι το χαρακτηριστικό γνώρισµα του προσώπου. 
Από ένα ανδρόγυνο γεννιούνται πολλά παιδιά, αλλά το καθένα 
έχει την δική του προσωπικότητα, τον δικό του χαρακτήρα. Οι 
επιστήµονες ίσως µπορέσουν, χρησιµοποιώντας το ίδιο γε-
νετικό υλικό, να δηµιουργήσουν όµοιους εξωτερικά ανθρώ-
πους, αλλά ο καθένας θα έχει την δική του προσωπικότητα. 
Και µάλιστα, αν µεγαλώσουν σε διαφορετικά περιβάλλοντα µε 
τις διαφορετικές παραδόσεις, θα είναι εντελώς διαφορετικοί 
χαρακτήρες και διαφορετικές προσωπικότητες, γιατί θα δε-
χτούν τις επιδράσεις του πολιτισµού στον οποίο θα ζήσουν και 
τις παραδόσεις και τα πρότυπα που θα συναντήσουν εκεί.

Ένα δεύτερο πολύ βασικό στοιχείο που πρέπει να υπο-
γραµµιστεί είναι ότι µε τις παρεµβάσεις των επιστηµόνων στα 
κύτταρα είναι δυνατόν να θεραπευτούν αρκετές ασθένειες, 
αν και προς το παρόν αυτό δεν έχει επιτευχθεί σε επιθυµητό 
βαθµό. Ωστόσο δεν µπορεί τελικά να αναιρεθεί η θνητότητα 
και η φθαρτότητα του ανθρώπου. Κάποτε θα έρθει η στιγµή 
που ο άνθρωπος θα πεθάνει. Μπορεί να παραταθεί ο χρόνος 
ζωής, αλλά ο θάνατος θα έρθει σίγουρα κάποια ηµέρα. Είναι 
βέβαιο ότι από την στιγµή της συλλήψεως µας, δια του σπέρ-
µατος του πατέρα µας κ του ωαρίου της µητέρας µας, κληρο-
νοµούµε τον θάνατο και την φθορά. Εποµένως, το πρόβληµα 
δεν είναι το πώς θα παραταθεί η ζωή και η ώρα του θανά-
του, αλλά πώς θα υπερβούµε το θάνατο. Αυτό είναι το βα-
σικότερο πρόβληµα του ανθρώπου. Και αυτό γίνεται µε την 
µυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, δια της οποίας ενωνόµαστε 
µε το Χριστό που είναι το φάρµακο της αθανασίας.

Σκοπός της Εκκλησίας είναι να βοηθήσει τον άνθρωπο 
να λύσει τα υπαρξιακά του ερωτήµατα, δηλαδή τι είναι ζωή 

και τι είναι θάνατος. Αυτό δεν µπορεί η επιστήµη να το προ-
σφέρει στο άνθρωπο, ούτε κάποια φιλοσοφία και τεχνολο-
γική πρόοδος. Και το τραγικότερο είναι ότι, όσο αυξάνεται 
η τεχνολογία και η έρευνα, τόσο µεγαλώνουν και αυτά τα 
υπαρξιακά ερωτήµατα. Σε αυτό το σηµείο πρέπει να δώσει 
προτεραιότητα η Εκκλησία και όχι στο να εξαντλεί όλο το εν-
διαφέρον της στο κοινωνικό και βιολογικό επίπεδο.

Μέσα στην Εκ-
κλησία κάνουµε 
λόγο για µια άλλη 
«κλωνοποίηση», την 
οποία δεν µπορεί να 
δώσει στον άνθρωπο 
η επιστήµη. Με την 
ενανθρώπηση του 
Χριστού ενώθηκε το 
κτιστό µε το άκτιστο. 
Έτσι, σε κάθε άνθρω-
πο δόθηκε η δυνα-
τότητα να αποκτήσει 
εµπειρία της κατά 
Χάριν ενώσεως της 

κτιστής φύσεως του µε την άκτιστη ενέργεια του Θεού. Οπό-
τε, το πρόβληµα δεν είναι η «µεταφορά πυρήνα σωµατικού 
κυττάρου», αλλά η είσοδος του Θεού µέσα στην υπόσταση 
µας. Μια τέτοια εµπειρία δίνει νόηµα ζωής στον άνθρωπο.

Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι ο κύριος προβληµα-
τισµός αλλά και ο κίνδυνος που συνδέεται µε την κλωνοποί-
ηση ξεκινά κυρίως από τα ιδιοτελή κίνητρα και το πνεύµα 
των καταναλωτικών σχέσεων που εξυπηρετεί. Γι’ αυτό διε-
ρωτάται κάνεις ποιοι στόχοι εξυπηρετούνται ιδιαίτερα µε την 
αναπαραγωγική κλωνοποίηση. Εδώ βρίσκονται κυρίως οι 
προβληµατισµοί και όχι τόσο στον τρόπο µε τον οποίο µπορεί 
να προέλθει ο  άνθρωπος. Άλλωστε για τους Πατέρες της 
Εκκλησίας η αξία και η σηµασία του ανθρώπου δεν έγκειται 
στον τρόπο µε τον οποίο ήρθε στον κόσµο, όσο στο ίδιο το 
γεγονός της υπάρξεως του.

Επιµέλεια
Παναγιώτης Μπουρλής
Φοιτ. Βιολογικού Αθήνας

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Γρινιεζάκη Μ., Αρχιµανδρίτου, «Κλωνοποίηση : Ηθικο-
κοινωνικές και θεολογικές συνιστώσες», Α’ έκδ. Ακρίτας, 
Αθήνα 2005.

Ιερόθεου Βλ., Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου 
Βλασίου, «Βιοηθική και βιοθεολογία», Α’ έκδ., Αθήνα, Ιερά 
Μονή Γενεθλίου της Θεοτόκου.

Ίνδικτος, περιοδικό ποικίλης ύλης. (τεύχος 14, βιοτεχνο-
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Κεσελόπουλου, Ανέστης Γ., «Εκ του θανάτου εις την 
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Το πρόβληµα δεν είναι η «µε-
ταφορά πυρήνα σωµατικού 
κυττάρου», αλλά η είσοδος του 
Θεού µέσα στην υπόσταση 
µας. Μια τέτοια εµπειρία δίνει 
νόηµα ζωής στον άνθρωπο.
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῾Η λέξις «λογισµός», µεταξὺ τῶν ἄλλων ἐννοιῶν, 
ἔχει τὸ νόηµα τῆς σκέψεως καὶ τοῦ στοχασµοῦ1. Στὴν 
ἀσκητικὴ γραµµατεία τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας 
ὁ ὅρος σηµαίνει ὄχι «ἁπλῶς τὶς σκέψεις, ἀλλὰ τὶς 
εἰκόνες καὶ τὶς παραστάσεις κάτω ἀπὸ τὶς ὁποῖες 
ὑπάρχουν καὶ οἱ κατάλληλες κάθε φορὰ σκέψεις. Οἱ 
εἰκόνες µαζὶ µὲ τὶς σκέψεις λέγονται λογισµοί»2.

Κατὰ τὸν ἅγιο Γρηγόριο τὸν Σιναΐτη «ἀρχὴ τῶν 
λογισµῶν καὶ αἰτία, ἡ διαιρεθεῖσα ἑνοειδὴς διὰ τῆς 
παραβάσεως τοῦ ἀνθρώπου ἁπλῆ µνήµη»3. ῾Ο νοῦς 
δηλ. τοῦ ἀνθρώπου, πρὸ τῆς πτώσεως, ἦταν ἑνιαῖος 
καὶ ὄχι διασπασµένος. Ἐστρέφετο διαρκῶς πρὸς τὸν 
Θεὸ καὶ δὲν τὸν ἀπασχολοῦσαν ἄλλες σκέψεις. Μετὰ 
τὴν πτῶσι ὁ νοῦς διασπᾶται, καὶ συνεχῶς πλέον 
«γεννᾶ» σκέψεις. Κατὰ τὰ λόγια τοῦ Κυρίου µας πηγὴ 
τῶν πονηρῶν λογισµῶν εἶναι ἡ ἐµπαθὴς καρδία τοῦ 
ἀνθρώπου, δηλ. τὸ ἐσωτερικό του εἶναι. «Ἐκ γὰρ τῆς 
καρδίας ἐξέρχονται διαλογισµοὶ πονηροί, φόνοι, 
µοιχεῖαι, πορνεῖαι, κλοπαί, ψευδοµαρτυρίαι, βλα-
σφηµίαι»4. Καὶ κατὰ τὸν ἅγιο Βασίλειο «ῥίζα τῶν διὰ 
τοῦ σώµατος ἐνεργειῶν τὸ ἐν καρδίᾳ βούλευµα»5.

Τρόποι εἰσόδου τῶν πονηρῶν λογισµῶν στὴν 
ψυχή µας εἶναι ἡ µνήµη, ὁ ἴδιος ὁ διεσπασµένος 
νοῦς µας, ἡ φαντασία, τὸ σῶµα µας, οἱ αἰσθήσεις. 
Οἱ δαίµονες ἀφήνονται καὶ χρησιµοποιοῦν ὅλα αὐτὰ 
τὰ στοιχεῖα τοῦ ἀνθρώπου γιὰ νὰ εἰσέλθουν στὴν 
ψυχή µας καὶ νὰ τὴν αἰχµαλωτίσουν. «Οἱ λογισµοὶ … 
ὡς κλίµακι τῇ φαντασίᾳ χρώµενοι, ἀναβαίνουσι µὲν 
πρὸς τὸν νοῦν ἀπὸ τῆς αἰσθήσεως … καταβαίνουσι δὲ 
πρὸς αὐτὴν ἐξ αὐτοῦ»6.

Οἱ νηπτικοὶ Πατέρες διδάσκουν ὅτι ἡ ἁµαρτία 
ἀκολουθεῖ ὡρισµένα στάδια µέχρι τὴν πλήρη 
διάπραξί της. Τὰ στάδια αὐτὰ εἶναι τὰ ἑξῆς: προ-
σβολή, συνδυασµός, πάλη, συγκατάθεσις, προ-
παρασκευή, ἀπόπειρα, καὶ τέλεσις. Τονίζουν οἱ 
ἅγιοι Πατέρες ὅτι ἡ προσβολὴ δὲν εἶναι ἐφάµαρτος. Ἡ 
ἀπροσεξία, ὅµως, κατὰ τὴν εἴσοδο τοῦ πονηροῦ λογι-
σµοῦ στὴν ψυχὴ καὶ ἡ µὴ ἔγκαιρος ἀπόκρουσίς του 
ὁδηγεῖ τὴν ψυχὴ στὸ βάραθρο τῆς ἁµαρτίας. Κατὰ τὸν 
ἅγιο Μάξιµο «ἐκ τῶν ὑποκειµένων τῇ ψυχῇ παθῶν, 
λαµβάνουσιν οἱ δαίµονες τὰς ἀφορµὰς τοῦ κινεῖν ἐν 
ἡµῖν τοὺς ἐµπαθεῖς λογισµούς· εἶτα διὰ τούτων πολε-
µοῦντες τὸν νοῦν, ἐκβιάζονται αὐτὸν εἰς συγκατάθεσιν 
ἐλθεῖν τῆς ἁµαρτίας· ἡττηθέντος δὲ αὐτοῦ, ἄγουσιν 
εἰς τὴν κατὰ διάνοιαν ἁµαρτίαν καί, ταύτης ἀποτελε-

1  Βλ. ∆ηµητρίου ∆ηµητράκου, Ἐπίτοµον Λεξικὸν τῆς 
ἑλληνικῆς γλώσσης (Ἀθῆναι: Γιοβάνης, 1969), σ. 865.

2  Ἱεροθέου Βλάχου, Ὀρθόδοξη Ψυχοθεραπεία (Λεβάδεια: 
Ἱ.Μ.Γενεθλίου Θεοτόκου, 19895), σ. 203.

3  Γρηγορίου Σιναΐτου, Κεφάλαια πάνυ ὠφέλιµα, ξ´ (Φι-
λοκαλία, τόµ. ∆´, σ. 39).

4  Ματθ. 15: 19. Πρβλ. Ματθ. 12: 34: «ἐκ γὰρ τοῦ περισ-
σεύµατος τῆς καρδίας τὸ στόµα λαλεῖ».

5  Μ. Βασιλείου, Ὁµιλία εἰς τὸν Α´ Ψαλµόν, 4 (ΒΕΠ 
52,15).

6  Ἠλία Πρεσβυτέρου, Ἀνθολόγιον γνωµικόν, κστ´ (Φιλο-
καλία, τόµ. Β´, 301).
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σθείσης, φέρουσιν αὐτὸν λοιπὸν αἰχµάλωτον εἰς τὴν 
πρᾶξιν· µετὰ δὲ ταύτης λοιπὸν οἱ τὴν ψυχὴν διὰ τῶν 
λογισµῶν ἐρηµώσαντες, σὺν αὐτοῖς ὑποχωροῦσιν, 
µένει δὲ µόνον ἐν τῷ νῷ τὸ εἴδωλον τῆς ἁµαρτίας»7!

Μιὰ ἄλλη σοβαρὴ συνέπεια τῶν ἀκαθάρτων 
λογισµῶν εἶναι ὅτι συνηθίζουν τὸν ἄνθρωπο σὲ 
µιὰ πλασµατικὴ ζωὴ διὰ τῆς φαντασίας. «῞Ωσπερ 
τοῦ πεινῶντος ὁ νοῦς ἄρτον φαντάζεται καὶ τοῦ 
διψῶντος ὕδωρ, οὕτω καὶ τοῦ γαστριµάργου ποι-
κιλίας ἐδεσµάτων καὶ τοῦ φιληδόνου µορφὰς γυ-
ναικῶν· καὶ ὁ τοῦ κενοδόξου τὰς ἐξ ἀνθρώπων τιµάς, 
καὶ τοῦ φιλαργύρου τὰ κέρδη· καὶ τοῦ µνησικάκου 
τὴν ἄµυναν τοῦ λυπήσαντος· καὶ τοῦ φθονεροῦ 
τὴν κάκωσιν τοῦ φθονουµένου· καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων 
παθῶν ὁµοίως. Ἐκ γὰρ τῶν παθῶν ὀχλούµενος ὁ 
νοῦς λαµβάνει τὰ ἐµπαθῆ νοήµατα, καὶ ἐγρηγορότος 
τοῦ σώµατος καὶ κατὰ τοὺς ὕπνους»8. Ὁ λογισµὸς π.χ. 
µᾶς ἐπαναφέρει στὴν µνήµη µας ἕνα ἐπεισόδιο ὅπου 
κάποιος µᾶς ἐξύβρισε. Τότε ἀρχίζει ἡ φαντασία µας 
νὰ πλάθη µιὰν ἀντίδρασι κατὰ τοῦ ἀναγώγου αὐτοῦ, 
µὲ ὕβρεις, χειροδικίες, κ.λπ., τερποµένης τῆς ψυχῆς 
µας ἀπὸ τὴν ἱκανοποίησι αὐτή, ἡ ὁποία βεβαίως 
εἶναι ἀνύπαρκτος, φανταστική, ἐνίοτε, ὅµως, µᾶς 
ὠθεῖ στὴν διάπραξι τῆς ἀντιδράσεως. Εἶναι θλιβερὸ 
τὸ ὅτι ἡ σύγχρονος ζωὴ ὠθεῖ µὲ τὰ µέσα της σὲ µιὰν 
φαντασιακὴ βίωσι τῆς πραγµατικότητος. «Συµβαίνει 
πραγµατικά, ἐξαιτίας τῆς ἔξαρσης τῆς διανόησης 
στὸν 20ὸ αἰώνα καὶ τῆς ἐξηµµένης φαντασίας (ποὺ 
καλλιεργήθηκε µὲ τὴν ἀχώνευτη λογοτεχνία, ποίηση, 
τέχνη καὶ πρὸ παντὸς µὲ τὸν κινηµατογράφο καὶ τὴν 
τηλεόραση), νὰ ζεῖ κανεὶς πλασµατικὲς καταστάσεις 
παίρνοντάς τες γιὰ ἀληθινὲς καὶ νὰ οἰκοδοµεῖ θε-
ωρίες ὁλόκληρες πάνω σ᾽ αὐτὴ τὴν πλάνη»9. Κι αὐτὸ 
δὲν εἶναι ἄσχετο µὲ τὴν ἄγνοια τῶν σηµερινῶν ἐκκο-
σµικευµένων χριστιανῶν γιὰ τοὺς λογισµοὺς καὶ τὸ 
ἔργο τους.

Ι.Κ.Αγγελόπουλος

Προτεινοµένη βιβλιογραφία
Βενεδικτου Ιεροµονάχου, Οἱ λογισµοὶ καὶ ἡ ἀντι-

µετώπισίς τους, (Νέα Σκήτη ῾Αγ. ῎Ορους: Συνοδία Σπυρ. 
῾Ιεροµονάχου, 1997). Βλάχου Ιεροθεου, Ὁρθόδοξη 
Ψυχοθεραπεία, (Λεβάδεια: ῾Ι.Μ.Γενεθλίου Θεοτόκου, 
19893). Βουτυρά Νικήτα, Πατερικὲς ἐµπειρίες (Ἀθήνα: 
Ζωή, 1987). Κορναράκη Ιωάννου, Στοιχεῖα νηπτικῆς ψυ-
χολογίας, (Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη, 1982). Larchet Jean 
– Claude, Ἡ θεραπευτικὴ τῶν πνευµατικῶν νοσηµάτων, 
τόµ. Β’ (Ἀθήνα: Ἀποστ. ∆ιακονία, 2008).

7  Μαξίµου Ὁµολογητοῦ, Κεφάλαια περὶ ἀγάπης, Β´, λα´ 
(Φιλοκαλία, τόµ. Β´, σ. 18). 

8  Μαξίµου Ὁµολογητοῦ, Κεφάλαια περὶ ἀγάπης, Β´, ξη´ 
(Φιλοκαλία, τόµ. Β´, σ. 23).

9  Σωτήρη Γουνελᾶ, «Σηµειώµατα γιὰ ἐπείγοντα ζητήµατα 
στὴ ζωὴ τῶν Ὀρθοδόξων», Σύναξη 43/1992, σ. 28.
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Τό ἔτος 1996, τό Οἰκουµενικό Πατριαρχεῖο στό 
πλαίσιο τῆς ἱερῆς ἀποστολῆς του καί τῆς ἰδιαίτε-
ρης µέριµνας πού ἐπιδεικνύει γιά τήν ἱεραποστο-
λή, προχώρησε µέ Συνοδική Ἀπόφαση στήν ἵδρυση 
τῆς ἱεραποστολικῆς Μητροπόλεως Χόνγκ Κόνγκ καί 
Ἄπω Ἀνατολῆς. Ἡ νέας Μητρόπολις περιλαµβάνει 
ὑπό τήν πνευµατική της δικαιοδοσία εἴκοσι τρεῖς 
χῶρες τῆς Νοτιοανατολικῆς Ἀσίας καί συγκεκριµέ-
να: τό Χόνγκ Κόνγκ (ὅπου βρίσκεται καί ἡ ἕδρα τῆς 
Μητροπόλεως), τήν Λαϊκή ∆ηµοκρατία τῆς Κίνας, 
τήν Ταϊβάν, τό Μακάο, τίς Φιλιππίνες, τό Βιετνάµ, 
τήν Καµπότζη, τό Λάος, τήν Ταϊλάνδη, τήν Μυαν-

µάρ, τήν Μογγολία, τήν Σιγκαπούρη, τήν Ἰνδονησία, 
τήν Μαλαισία, τό Μπρουνέϊ, τό Τιµόρ, τίς Μαλδίβες 
νήσους, τό Μπαγκλαντές, τό Νεπάλ, τήν Ἰνδία, τό 
Πακιστάν, τήν Σρί Λάνκα καί τό Ἀφγανιστάν.

Σήµερα στήν Ἱερά Μητρόπολη Χόνγκ Κόνγκ καί 
Ἄπω Ἀνατολῆς λειτουργοῦν 47 Ὀρθόδοξες Κοινότη-
τες, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ 25 διαθέτουν κτισµένο Ἱερό 
Ναό. Οἱ Κοινότητες αὐτές λειτουργοῦν στό Χόνγκ 
Κόνγκ, τή Σιγκαπούρη, τήν Ταϊβάν, τήν Ἰνδία, τήν 
Ἰνδονησία, τίς Φιλιππῖνες, τό Πακιστάν καί τήν Μα-
λαισία. 

Στήν Ταϋλάνδη, τήν Σανγκάη, τό Πεκίνο, κ.ἄ. δέν 
ὑπάρχουν µόνιµοι χῶροι λατρείας ἀλλά ἡ Ἱερά Μη-
τρόπολις προσπαθεῖ νά ἐξυπηρετεῖ τούς ἐκεῖ εὑρι-

ÃÄ£Ã¢Ã¥¹° ΣΤΗΝ 
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ.................

Ευχαριστούµε θερµά τον Μητροπολίτη Χονγκ Κονγκ και Άπω Ανατολής, 
κ. Νεκτάριο, για την επιστολή του στην «Παρεµβολή», µέσα από την οποία 
µας µεταφέρει στην ιεραποστολική και φιλανθρωπική δραστηριότητα της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Νοτιοανατολική Ασία.                

Η σύνταξη

“

“
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σκοµένους Ὀρθοδόξους κατά τίς µεγάλες Ἑορτές. 
Στήν Ἱερά Μητρόπολη διακονοῦν 32 Κληρικοί. 4 

Ἕλληνες, 1 Βρεττανός, 11 Ἰνδοί, 9 Ἰνδονήσιοι, 6 Φιλιπ-
πινέζοι καί 1 Πακιστανός. Στήν περιοχή Μασµπάντε 
τῶν Φιλιππίνων λειτουργεῖ µία Γυναικεῖα Ἱερά Μονή 
µέ τέσσερις Μοναχές καί τό παρελθόν ἔτος ξεκίνησε, 
µέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ, τήν λειτουργία της καί µία νέα 
Γυναικεῖα Ἱερά Μονή στό Μεντάν τῆς Ἰνδονησίας.

Οἱ Ὀρθόδοξοι πιστοί στήν Νοτιοανατολική Ἀσία 
εἶναι περίπου 17.000 καί δέν συνυπολογίζουµε τούς 
Κατηχουµένους, κι ὅσους εἶναι ἤδη βαπτισµένοι 
ἀλλά γιά διαφόρους λόγους εἶναι ἀναγκασµένοι νά 
κρύβουν τήν θρησκευτική τους πίστη. 

Ἱεραποστολικά ἡ Ἱερά Μητρόπολις προσπαθεῖ 
νά δραστηριοποιεῖται µέ Κατηχήσεις ἐνηλίκων καί 
ἀνηλίκων, µεταφράσεις σέ τοπικές γλῶσσες καί 
ἔκδοση λειτουργικῶν καί πνευµατικῶν βιβλίων, 
διαδικτυακά σεµινάρια, ἐκθέσεις πού προβάλλουν 
τήν Ὀρθοδοξία, συµµετοχή σέ ἐκθέσεις βιβλίου, καί 
ἰδιαιτέρως προσπαθεῖ νά ἀνεγείρει Ἱερούς Ναούς ἤ 
ὅπου αὐτό δέν εἶναι ἐφικτό, νά ἐνοικιάζει κατάλλη-
λους χῶρους, στούς ὁποίους τελοῦνται ἡ θεία Λει-
τουργία καί τά σωστικά Ἱερά Μυστήρια.

Ἡ Μητρόπολις ἀντιµετωπίζει πάµπολλες δυσκο-
λίες στήν ἀνάπτυξη τοῦ ἱεραποστολικοῦ της ἔργου. 
Ἡ ἔλλειψη κληρικῶν µέ ἱεραποστολικό φρόνηµα καί 
ἡ ἀπουσία οἰκονοµικῶν πόρων εἶναι ἀπό τά µεγα-
λύτερα προβλήµατα. 

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χόνγκ Κόνγκ καί Ἄπω Ἀνα-

τολῆς συνταιριάζει τό ἱεραποστολικό της ἔργο καί 
µέ τήν φιλανθρωπία. Ἡ φιλανθρωπία εἶναι ἔκφραση 
τῆς ἀνιδιοτελοῦς ἀγάπης καί φυσικός καρπός τῆς 
πίστεως πρός τόν Θεό. Μέσα ἀπό αὐτή τήν θεώρη-
ση τῆς χριστιανικῆς ἀγάπης καί διακονίας ἡ Ἱερά 
Μητρόπολις λειτουργεῖ καί συντηρεῖ ἀρκετά φιλαν-
θρωπικά Ἰδρύµατα καί προγράµµατα σέ διάφορες 
χῶρες τῆς Νοτιοανατολικῆς Ἀσίας.

Συγκεκριµένα:
• 8 Ἰατρεῖα στήν ∆υτική Βεγγάλη τῆς Ἰνδίας. 
(κάθε Ἰατρεῖο στελεχώνεται ἀπό ἕναν Ἰατρό, µία 
Νοσηλεύτρια, µία Εὐπρεπίστρια καί διαθέτει 
ἐξοπλισµένο Φαρµακεῖο).
• 2 Κλινικές στήν Ἰνδονησία. Μία στό νησί Νίας 
τῆς Σουµάτρας καί µία στήν πόλη Μεντάν. (Στε-
λεχώνονται ἀπό δύο Ἰατρούς, τέσσερις Νοσηλεύ-
τριες). 
• 1 Ὀδοντιατρεῖο στήν Καλκούτα τῆς Ἰνδίας.
• 1 Ὀρφανοτροφεῖο µέ 180 κορίτσια στήν Καλ-
κούτα τῆς Ἰνδίας.
• 1 Οἰκοτροφεῖο γιά ἄπορα παιδιά στό Μεντάν 
τῆς Ἰνδονησίας.
• 1 Οἰκοτροφεῖο γιά ἄπορα παιδιά στήν Σινγκα-
ράγια τῆς Ἰνδονησίας.
• 5 Νηπιαγωγεῖα. (Ἰνδία, Ἰνδονησία, Φι-
λιππῖνες).

ΠAPEMBOΛH
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• 10 ∆ηµοτικά Σχολεῖα. (Ἰνδία, Ἰνδονησία).
• 2 Γυµνάσια. (Ἰνδονησία).
• 2 Τεχνικές Σχολές. (Ἰνδία, Ἰνδονησία).
• 1 Ἀνωτάτη Πολυτεχνική Ἀκαδηµία µέ δύο τµή-
µατα Πληροφορικῆς καί ∆ιοικήσεως Ἐπιχειρή-
σεων. (Ἰνδονησία).
• 1 Θεολογικό Σεµινάριο στό Μεντάν τῆς Ἰνδο-
νησίας. (∆ιδάσκεται καί ἡ Ἑλληνική γλῶσσα).

Ἐπίσης ἡ Ἱερά Μητρόπολις ἀναπτύσσει 
προγράµµατα:

• οἰκονοµικῆς ἐνισχύσεως σέ ἀπόρους.
• ἐβδοµαδιαῖας διανοµῆς τροφίµων, ἰµατισµοῦ, 
εἰδῶν προσωπικῆς ὑγιεινῆς καί φαρµάκων.

• διανοµῆς σχολικῶν εἰδῶν καί σχολικῶν βιβλίων 
σέ ἄπορα παιδιά (Στίς χῶρες τῆς Νοτιοανατολικῆς 
Ἀσίας δέν ὑπάρχει δωρεάν Παιδεία. Οἱ µαθητές 
ἀκόµα καί στά ∆ηµόσια Σχολεῖα ὀφείλουν νά κα-
ταβάλουν ἕνα µικρό ποσό γιά δίδακτρα καί τήν 
ἀγορά τῶν βιβλίων).
• ἐπισκέψεων σέ Νοσοκοµεῖα καί Φυλακές.
• καθηµερινοῦ συσσιτίου.
• κατασκευῆς µικρῶν οἰκιῶν γιά ἄστεγες οἰκο-
γένειες.
• ψυχολογικῆς καί ὑλικῆς ὑποστηρίξεως σέ κακο-
ποιηµένες γυναῖκες καί ἐγκαταλελειµένα παιδιά.
• προστασίας προσφύγων.
• διανοµῆς ἀνθρωπιστικῆς βοηθείας σέ περιοχές 
πού ἐπλήγησαν ἀπό φυσικές καταστροφές.
• ὑποτροφιῶν σέ ἀπόρους σπουδαστές.
• ἐκπαιδευτικῆς ὑποστηρίξεως ἀναλφάβητων 
(κυρίως στό Πακιστάν).
• γεωτρήσεις σέ ὑποβαθµισµένες περιοχές γιά 

τήν ἐξασφάλιση πόσιµου ὕδατος.
Τήν περίοδο τοῦ φονικοῦ Τσουνάµι, ἡ Ἱερά Μη-

τρόπολις ἔκτισε Σχολεῖα καί Κλινικές σέ περιοχές τῆς 
Ταϋλάνδης καί τῆς Ἰνδονησίας οἱ ὁποῖες ἐπλήγησαν 
ἀπό τήν θεοµηνία καί λειτούργησε προγράµµατα 
Ψυχολογικῆς ὑποστηρίξεως τῶν θυµάτων καί κυρί-
ως τῶν παιδιῶν. Ἐπίσης σέ ἀρκετές πειροχές ἔκτισε 
νέες κατοικίες καί βοήθησε µέ τήν ἀγορά δικτύων καί 
µικρῶν λέµβων ἐντοπίους ψαράδες νά ἐργασθοῦν καί 
πάλι καί νά θρέψουν τίς οἰκογένειές τους.

 Τό ἐτήσιο κόστος ὅλων τῶν ἱεραποστολικῶν καί 
φιλανθρωπικῶν προγραµµάτων τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεως ἀγγίζει τό ποσό τῶν 750.000 εὐρώ. Ἡ Ἱερά Μη-
τρόπολις εἶναι ἐξ’ ὁλοκλήρου ὑπεύθυνη γιά τήν συ-

ντήρηση, τόν ἐξοπλισµό καί τήν λειτουργία τῶν Ἱδρυ-
µάτων καί τῶν Προγραµµάτων καθώς καί γιά τήν 
µισθοδοσία τῶν Κληρικῶν καί τοῦ Προσωπικοῦ πού 
ἐργάζεται στά διάφορα φιλανθρωπικά καί ἐκπαιδευ-
τικά Ἱδρύµατα. Τά χρήµατα προέρχονται ἀπό δωρεές 
φίλων τῆς Ἱεραποστολῆς καί αὐτές οἱ δωρεές εἶναι 
καί ἡ µοναδική πηγή ἐσόδων τῆς ἱεραποστολικῆς 
Μητροπόλεως Χόνγκ Κόνγκ καί Ἄπω Ἀνατολῆς.

Τό ἱεραποστολικό ἔργο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας στήν Νοτιοανατολική Ἀσία εἶναι ἀκόµα στά 
σπάργανα. Χρειάζεται χρόνο καί φυσικά θερµή ὑπο-
στήριξη γιά νά ριζώσει καί νά καρποφορήσει. Καί 
φυσικά πολλή, πολλή προσευχή! 

«∆εήθητε οὖν τοῦ Κυρίου τοῦ θερισµοῦ ὅπως 
ἐκβάλη ἐργάτας...».

• ἐκπαιδευτικῆς ὑποστηρίξεως ἀναλφάβητων • ἐκπαιδευτικῆς ὑποστηρίξεως ἀναλφάβητων 
(κυρίως στό Πακιστάν).(κυρίως στό Πακιστάν).
• γεωτρήσεις σέ ὑποβαθµισµένες περιοχές γιά • γεωτρήσεις σέ ὑποβαθµισµένες περιοχές γιά 

Ἱεραποστολικά ἡ Ἱερά Μητρόπολις προσπαθεῖ νά δραστηριοποιεῖται 
µέ Κατηχήσεις ἐνηλίκων καί ἀνηλίκων, µεταφράσεις σέ τοπικές 
γλῶσσες καί ἔκδοση λειτουργικῶν καί πνευµατικῶν βιβλίων, δι-
αδικτυακά σεµινάρια, ἐκθέσεις πού προβάλλουν τήν Ὀρθοδοξία, 
συµµετοχή σέ ἐκθέσεις βιβλίου, καί ἰδιαιτέρως προσπαθεῖ νά ἀνε-
γείρει Ἱερούς Ναούς ἤ ὅπου αὐτό δέν εἶναι ἐφικτό, νά ἐνοικιάζει 
κατάλληλους χῶρους, στούς ὁποίους τελοῦνται ἡ θεία Λειτουργία 
καί τά σωστικά Ἱερά Μυστήρια.
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Χρόνια πριν, άκουγα για 
τα Παιδικά χωριά S.O.S, 
κυρίως όταν πλησίαζαν οι 
γιορτές των Χριστουγέννων, 
ή µέσα από τους τηλεµα-
ραθώνιους. Μεγάλη χαρά 
ένιωσα όταν στα πλαίσια 
των σπουδών µου είχα την 
ευκαιρία  να γνωρίσω από 
κοντά όλη αυτήν την προ-
σπάθεια.

Το πρώτο Παιδικό 
Χωριό S.O.S βρίσκεται 
στη Βάρη Αττικής και 
δηµιουργήθηκε σε µία 
έκταση 23 στρεµµάτων, η 
οποία παραχωρήθηκε δω-
ρεάν το 1977 από το Υπουρ-
γείο Γεωργίας και τον ίδιο 
χρόνο ο τότε Πρόεδρος της 
∆ηµοκρατίας, αείµνηστος 
Κωνσταντίνος Τσάτσος, έθε-
σε το θεµέλιο λίθο για την 
έναρξη των οικοδοµικών 
εργασιών.

Το 1982 ξεκίνησε 
η λειτουργία του Παι-
δικού Χωριού S.O.S µε 
την ολοκλήρωση όλων 
των έργων υποδοµής 
και την ανέγερση των 
7 πρώτων σπιτιών, στα 
οποία εγκαταστάθηκαν οι 
πρώτες οικογένειες S.O.S.

Το Μάιο του 1984 έγιναν τα επίση-
µα εγκαίνια από την Υφυπουργό Κοινω-
νικών Υπηρεσιών και το 1988 ολοκλη-
ρώθηκαν όλες οι οικοδοµικές εργασίες µε 
την προσθήκη 6 νέων σπιτιών.

Σήµερα λοιπόν αποτελείται από 13 
σπίτια οικογενειών S.O.S για 90 παι-
διά, το σπίτι του ∆ιευθυντή, το σπίτι 
του φύλακα και το σπίτι των υπό εκπαίδευση 
Μητέρων S.O.S. Επίσης, υπάρχει το Κοινοτικό, 
όπου στεγάζονται τα γραφεία, το µελετητήριο, η 
βιβλιοθήκη, το µαγαζάκι και αίθουσες πολλαπλών 
χρήσεων. Στον περιβάλλοντα χώρο υπάρχει το εκ-
κλησάκι της Ζωοδόχου Πηγής, ένα µικρό γήπεδο 
µπάσκετ, το ανοιχτό θέατρο «Έλλη Λαµπέτη», µία 
παιδική χαρά και πολλοί χώροι πρασίνου.

Όλα αυτά συνθέτουν ένα πλαίσιο µέσα στο οποίο 
δουλεύουν οι Μητέρες S.O.S και όλοι οι ειδικευµένοι 
συνεργάτες, για την καλύτερη προστασία των παιδιών 
που ζουν κοντά τους.

Η ανέγερση όλων των σπιτιών και των υπόλοιπων 
βοηθητικών και υποστηρικτικών κτιρίων έγινε απο-

κλειστικά και µόνο µε δω-
ρεές συνανθρώπων µας 
από την Ελλάδα και το 
εξωτερικό. Η λειτουργία 
και συντήρηση του Παι-
δικού Χωριού  S.O.S Βά-
ρης είναι έργο δύσκολο 
και απαιτεί τη συνεχή 
και συχνή ηθική και 
υλική στήριξη πολλών 
ανθρώπων. Όλα τα 
έξοδα διατροφής, 
ένδυσης, µόρφωσης 
και φαρµακευτικής 
περίθαλψης καλύ-
πτονται αποκλει-
στικά και µόνο 
από τις µικρές ή 
µεγάλες δωρεές 
που προσφέρουν 

ιδιώτες, εταιρείες ή 
οργανισµοί.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ 
ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ 

ΧΩΡΙΩΝ S.O.S.

Ο σκοπός των 
Παιδικών Χωριών 
S.O.S είναι να βοη-
θούν παιδιά, που 
έχουν ανάγκη φρο-

ντίδας και προστασίας 
γ ι α τ ί έχουν βρεθεί µακριά από 
το φυσικό οικογενειακό τους περιβάλλον, 
προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να ξα-
ναβρούν ένα µόνιµο σπίτι και να ζήσουν 
σε ένα περιβάλλον, το οποίο πλησιάζει το 
πλαίσιο της φυσικής οικογένειας.

Σε µία οικογένεια S.O.S ζουν µαζί έξι 
ως οκτώ παιδιά, αγόρια και κορίτσια δι-

αφορετικών ηλικιών, που µεγαλώνουν 
µαζί σαν αδέλφια. 

Η επιλογή των παιδιών στα Παιδικά Χωριά γίνεται 
µε αποκλειστικό κριτήριο την ανάγκη προστασίας 
τους.

 Το παιδικό χωριό S.O.S απευθύνεται σε ηλικίες 
από 0-17 ετών, ουσιαστικά όµως τα τελευταία χρόνια 
δέχονται από 4 ετών και άνω. Η εισαγωγή των παι-
διών γίνεται µέχρι την ηλικία των 8 ετών και 
γίνονται δεκτά, παιδιά σωµατικά και ψυχικά υγιή, 
τα οποία δεν έχουν ανάγκη ειδικής αγωγής.

Ιατροπαιδαγωγική και κοινωνική εργασία συµπλη-
ρώνουν το εκπαιδευτικό πρόγραµµα των Παιδικών 
Χωριών S.O.S.

Τα Παιδικά Χωριά S.O.S αναλαµβάνουν την 
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ευθύνη των παιδιών από µικρή ηλικία, προσφέ-
ροντας συνεχή εκπαίδευση στα σχολεία της περι-
οχής και τα καλύπτουν µέχρι την πλήρη κοινωνι-
κή και επαγγελµατική τους αποκατάσταση. Μετά 
την ολοκλήρωση της βασικής τους εκπαίδευσης 
ζουν στη Στέγη Νέων - ένα πρωτοποριακό και 
απαραίτητο πρόγραµµα για τους εφήβους - που 
βοηθάει στην πνευµατική, επαγγελµατική καλ-
λιέργεια των παιδιών 
των Χωριών S.O.S. 

Το 1997 δηµιουργή-
θηκε το δεύτερο Παι-
δικό Χωριό S.O.S  που 
βρίσκεται στο Πλαγιάρι 
Θεσσαλονίκης, σε µία 
έκταση 29 στρεµµάτων 
που αγοράστηκε χάρις 
στο κληροδότηµα LEON 
PISANI. Τον Οκτώβριο 
του 1998 εγκαινιάστηκε 
από τον Πρόεδρο της ∆η-
µοκρατίας Κωνσταντίνο 
Στεφανόπουλο. Αποτε-
λείται από 10 σπίτια οι-
κογενειών S.O.S  για 60 
παιδιά, τρία βοηθητικά 
οικήµατα και το Κοινο-
τικό, όπου στεγάζονται 
γραφεία, βιβλιοθήκη, µε-
λετητήριο κλπ. Στον περιβάλλοντα χώρο υπάρχει το 
εκκλησάκι του Αγίου Σπυρίδωνα, γήπεδα παιδικές 
χαρές και το ανοικτό θέατρο Αλίκη Βουγιουκλάκη.

Το 1992 ξεκίνησε η λειτουργία της Στέγης Νέων 
στο Π. Φάληρο, η οποία στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο 
και φιλοξενεί αγόρια και κορίτσια που µεγαλώνουν στο 
Παιδικό Χωριό S.O.S Βάρης και πλησιάζουν την ενη-
λικίωσή τους ή έχουν ήδη ενηλικιωθεί. Η προστασία 
των παιδιών ολοκληρώνεται µετά την εκπαιδευτική 
τους κατάρτιση και εφόσον έχουν λάβει τα εφόδια που 
θα τους επιτρέψουν να ζήσουν πλέον ανεξάρτητα.

Το 1999 ξεκίνησε το κέντρο πρόληψης  και 
θεραπείας για το παιδί και την οικογένεια του, 

που είναι ένα νέο πρόγραµµα και λειτουρ-
γεί στην περιοχή της Κυψέλης, στην 

Αθήνα. Έχει σκοπό τη διεύρυνση 
του κοινωνικού ρόλου του S.O.S 

σε περισσότερα παιδιά και τις 
οικογένειές τους που βρίσκο-
νται σε κρίση ή κάτω από το 
όριο της φτώχειας και στόχο 
την πρόληψη και θεραπεία 

τους έτσι ώστε το παιδί και 
η οικογένεια να παραµεί-
νουν ενωµένοι.

Το 2004 ξεκίνησε η 
λειτουργία της Στέγης 
Νέων στην Θεσσαλονί-
κη, η οποία  στεγάζεται σε 
ιδιόκτητο κτίριο και φιλο-
ξενεί αγόρια και 

κορίτσια που µεγαλώνουν στο Παιδικό Χωριό S.O.S 
Πλαγιαρίου.

NOMIKO ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ S.O.S.
Τα Παιδικά Χωριά S.O.S Ελλάδος είναι µέλος 

επιστροφή τους στο Παιδικό Χωριό.
Oι φυσικοί γονείς των παιδιών, ανάλογα µε την 

περίπτωση, βλέπουν τα παιδιά µία φορά το µήνα ή και 
συχνότερα. Επιπλέον µπορούν να τα πάρουν και Σαβ-

βατοκύριακο σπίτι τους,  ή 
στις διακοπές για κάποιο 
διάστηµα συγκεκριµένο, 
π.χ. το Πάσχα κάποιοι γο-
νείς πήραν τα παιδιά τους 
τη β΄ εβδοµάδα των διακο-
πών διότι την α΄ εβδοµάδα 
(Μ. Εβδοµάδα) τα παιδιά 
έµειναν και γιόρτασαν µε 
τα παιδιά που δε θα τα 
έπαιρναν οι γονείς τους.

 
ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΑΡΧΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ 
ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ 
S.O.S.

Ιδρυτής των Παιδικών 
Χωριών S.O.S είναι  ο Dr. 
HERMANN GMEINER 
(1919 - 1986) που το έτος 
1949 εµπνεύστηκε τις τέσ-

σερις βασικές αρχές της ιδέας και φιλοσοφίας των 
Παιδικών Χωριών S.O.S, οι οποίες είναι οι εξής:  

Η µητέρα: Αποτελεί το ανθρωποκεντρικό σηµείο 
της ιδέας και έρχεται να καλύψει το µεγάλο συναισθη-
µατικό  και ψυχικό κενό που αισθ άνεται το παιδί που 
βρέθηκε µόνο του. Είναι µία γυναίκα χωρίς άµεσες 
οικογενειακές υποχρεώσεις ηλικίας 32 έως 45 ετών, 
γεµάτη ψυχική, σωµατική υγεία και συναισθήµατα 
αγάπης για πολλά παιδιά. Κάθε Μητέρα S.O.S έχει τις 
ίδιες φροντίδες, υποχρεώσεις και χάρες όπως 
έχει κάθε φυσική µητέρα. Φυσικά πρέπει να 
έχουν την Ελληνική ιθαγένεια. Η µητέρα 
S.O.S δικαιούται ένα ρεπό την εβδοµά-
δα, ενώ όλες τις ηµέρες και ώρες βρί-
σκεται στο Παιδικό Χωρίο, στο σπίτι της 
και φροντίζει την ανατροφή των παιδιών 
της. Οι µητέρες παρακολουθούν σεµινάρια 
πριν έρθουν σε επαφή µε τα παιδιά. Επιπλέον 
υπάρχουν και οι Θείες και οι Παιδαγω-
γοί. Οι θείες είναι οι κυρίες που 
εκπαιδεύονται µέχρι να γίνουν 
µαµάδες, αντικαθιστούν τις µητέ-
ρες την ηµέρα που έχουν ρεπό και 
αν προκύψει κάτι απρόοπτο στις 
µητέρες. Μένουν στα σπίτια 
φιλοξενίας. Οι παιδαγωγοί 
πολλές φορές έχουν το ρόλο 
του πατέρα για οποιοδήπο-
τε πρόβληµα προκύψει στα 

Ο σκοπός των Παιδικών Χω-
ριών S.O.S είναι να βοηθούν 
παιδιά, που έχουν ανάγκη 
φροντίδας και προστασίας 
γιατί έχουν βρεθεί µακριά 
από το φυσικό οικογενειακό 
τους περιβάλλον, προσφέρο-
ντάς τους τη δυνατότητα να 
ξαναβρούν ένα µόνιµο σπίτι 
και να ζήσουν σε ένα περι-
βάλλον, το οποίο πλησιάζει 
το πλαίσιο της φυσικής οι-
κογένειας.
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παιδιά. Κάθε παιδαγωγός αναλαµβάνει 
2 σπιτάκια. Καθηµερινά βρίσκεται σί-
γουρα κάποιος εκεί.

Τα αδέλφια: Η διαβίωση µε τα 
φυσικά αδέλφια ή άλλα παιδιά γί-
νεται σε ένα µικρό οικογενειακό 
πλαίσιο, έτσι ώστε να µπορούν 
να αναπτυχθούν ανθρώπινες 
σχέσεις και βέβαια να παραµέ-
νουν δεµένα µεταξύ τους τα 
φυσικά αδέλφια. Η εισαγωγή 
των παιδιών στο Παιδικό Χω-
ριό γίνεται µέχρι την ηλικία 
των 8 ετών, διότι µέχρι τότε 
µπορεί να διαµορφωθεί ο χα-
ρακτήρας του παιδιού. Υπάρ-
χει µία εξαίρεση , σύµφωνα µε 
την οποία  µπορούν να µπουν 
και σε µεγαλύτερη ηλικία παι-
διά, όταν εισαχθούν δύο ή και 
παραπάνω φυσικά αδέλφια και 
κάποια είναι έως 8ετών, ενώ τα 
υπόλοιπα µεγαλύτερα. ∆εν είναι 
απαραίτητο  τα φυσικά αδέλφια να 
µένουν στο ίδιο σπίτι. Αυτό καθορίζεται 
ανάλογα µε την ηλικία των παιδιών. Αν 
δε µένουν λοιπόν τα φυσικά αδέλφια στο 
ίδιο σπίτι, τότε υπάρχει µέριµνα  ώστε να 
έρχονται σε συχνή επαφή µεταξύ τους και 
να µη χάνεται η αδελφική σχέση.

Το σπίτι: Κάθε οικογένεια S.O.S. έχει το 
δικό της σπιτικό, το οποίο αποτελεί το φυσικό 
καταφύγιο για κάθε παιδί, δίνοντας του τη 
δυνατότητα να έχει τον ατοµικό του χώρο, 
βοηθώντας το έτσι στην ανάπτυξη της προ-
σωπικότητας του. Κάθε σπίτι έχει µέχρι οχτώ 
παιδιά.

Το χωριό: Είναι η φυσική και πολύτιµη 
προέκταση της οικογένειας S.O.S, αποτελώντας 
για το παιδί το άµεσα ευρύτερο κοινωνικό του 
περιβάλλον που του επιτρέπει να αναπτυχθεί µε 
ένα αίσθηµα ασφάλειας και φροντίδας. Κάθε Παιδικό 
Χωριό S.O.S  αποτελείται από 10-12 σπίτια και κτίζεται 
κοντά σε κατοικηµένες περιοχές αποτελώντας µέρος 
της περιφέρειας της πόλης, αλλά και µία γέφυρα προς 
την κοινωνία για τα παιδιά που ζουν σε αυτό.

 
Το Ίδρυµα Α. Ωνάσης βράβευσε τον Hermann 

Gmeiner, µε το βραβείο «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», για την 
προσφορά του στο παιδί και στην κοινωνία.

Ιδέες σαν αυτή του  Hermann Gmeiner είναι καλό 
να γίνονται πράξη. Ευτυχώς πολλές ανάλογες πράξεις  
από διάφορες οργανώσεις συντελούνται καθηµερινά 
όχι µόνο στη χώρα µας, µα και παγκόσµια από δι-
άφορες φιλανθρωπικές οργανώσεις. Εξίσου καλό κι 
ωφέλιµο είναι οι πράξεις αυτές να προβάλλονται και 
να βρίσκουν µιµητές.  Στο χέρι µας να τις ανακαλύ-
ψουµε,  να βάλουµε κι εµείς το δικό µας οβολό, το 
δικό µας λιθαράκι  και να φτιάξουµε τον κόσµο 
µας οµορφότερο. Μπορούµε!   

Επιµέλεια:
Αλεξία Χονδροπούλου 
Φοιτ. Τµήµατος Κοινωνικής Εργασίας
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         20 Χρόνια 
στο Πανεπιστήµιο, στην Εκκλησία, στην Κοινωνία

π. Βασιλείου Γοντικάκη: Θάνατος και χαρά!
(Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2002, τεύχος 61)

Τι σηµαίνει θάνατος, τι σηµαίνει ανυπαρξία, µια στιγµή να νιώσουµε ότι όλα είναι άχρωµα και άοσµα, τότε τι κάνου-
µε; Εγώ λέω ένα πράγµα: να περιµένουµε. Να περιµένουµε πού; Μέσα στην Εκκλησία όπου νιώθεις ότι υπάρχει µια 
ζεστασιά και µία ευρυχωρία. Όπως λέµε το έµβρυο µένει µέσα στη µήτρα της µάνας του και επειδή µένει εκεί, συ-
νέχεια αυξάνει. Έτσι και εµείς πρέπει να µένοµε µέσα στη µήτρα της µητέρας µας Εκκλησίας, αυτό που λέµε µετά 

από την πορεία: «µείνον µεθ’ ηµών», µείνε µαζί µας και εµείς θα µείνουµε µαζί Σου. Άλλα σχόλια δεν θέλουµε πια. 
Εµείς θέλουµε να µείνουµε µαζί Σου. Αυτό µας φτάνει. Έχει µεγάλη σηµασία να µείνουµε κάπου και να δούµε 

αυτό «το κάπου», το Ένα για το οποίο είµαστε και το οποίο µας εκκολάπτει. Ο πόνος έχει νόηµα επειδή βρισκό-
µαστε στη µήτρα κάποιου που µας αγαπάει. Εκεί, όποιος πολύ πονάει, σηµαίνει ότι είναι ηλεηµένος και µπο-

ρεί να δεχθεί µεγάλα χαρίσµατα.

Εδράνων αδράνεια 
(Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέµβριος 1998, τεύχος 46)

Το ποσοστό των φοιτητών που παρακολουθεί ανελλιπώς τις προαιρετικές διαλέξεις είναι απελπιστικά µικρό. 
Βέβαια στην αρχή τα πράγµατα είναι διαφορετικά. Ο ενθουσιασµός και η ανάγκη γνωριµίας του πρωτοετή µε 

το νέο περιβάλλον δίνουν µια πνοή ζωντάνιας στην έναρξη κάθε έτους. Η αεικινησία που συναντάει κανείς την 
περίοδο των εγγραφών και για λίγες ηµέρες ακόµα είναι εντυπωσιακή. Αυτά όµως γρήγορα «ξεθυµαίνουν» και τα 

αµφιθέατρα αποκτούν τη γνώριµη εικόνα ερήµωσης…

Συνέντευξη µε τον π. Κάλλιστο Ware  
(Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1990, τεύχος 5)

«Προκειµένου να επιτύχουµε µία καλύτερη συµµετοχή των ανθρώπων στη λειτουργική ζωή της εκκλησίας και 
ιδιαίτερα στη Θεία Λειτουργία, θα πρέπει, για παράδειγµα, να ενθαρρύνουµε το εκκλησίασµα να ψάλλει περισ-

σότερο. Επίσης η ευχή της αναφοράς θα πρέπει να διαβάζεται σωστά, ώστε να ακούγεται από το εκκλησίασµα, 
όπως γινόταν στην πρώτη εκκλησία. Ακόµη, η συχνή Θ. Κοινωνία είναι κάτι το απαραίτητο, φυσικά ύστερα 

από προσεκτική προετοιµασία. Η παραµέληση του Μυστηρίου της Εξοµολογήσεως είναι ένα άλλο σηµαντι-
κό πρόβληµα που εµείς θα πρέπει να το ξεπεράσουµε δίνοντάς του περισσότερη προσοχή. Τέλος, το κή-

ρυγµα δεν θα πρέπει να είναι ορθολογιστικό, αλλά λειτουργικό. Όλα αυτά γίνονται ήδη σε ορισµένες από 
τις ενορίες µας, αλλά εµείς χρειαζόµαστε να µεταφερθούν παντού.»

Γιόγκα και 
ησυχασµός

(Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1991, τεύχος 10)
Ας δούµε εάν µπορεί να παραλληλισθεί γιόγκα και Χριστιανισµός: Ο ορθόδοξος µυστικισµός δεν έθρεψε τάσεις 

αποµόνωσης και κοινωνικής αδιαφορίας. Αντίθετα, καλλιέργησε την κοινωνική ευαισθησία και την συνείδηση του 
κοινωνικού καθήκοντος, τονίζοντας ότι η τελειότητα βασίζεται στην αγάπη… Αντίθετα µε τον χριστιανό µοναχό 

που κάνει τον αγώνα του µέσα στο φως της ελπίδας, στην χάρη και την αγάπη του Θεού, ο γιόγκι κάνει µια 
πορεία αρχικά µε την βοήθεια ενός γκουρού, αλλά στη συνέχεια προχωρεί µόνος του σε µια φοβερή µοναξιά, 

προσπαθώντας να νεκρώσει κάθε του κύτταρο, µε τελική συνέπεια τη διάλυσή του στη σιωπή του απρόσωπου 
κι απόλυτου… Κάθε άποψη πως η Γιόγκα είναι απλώς ασκήσεις για χαλάρωση και υγεία καταρρίπτεται από τους ίδιους 

τους γκουρού: «Η γιόγκα είναι η τέχνη του να πεθάνει κανείς, όχι να ζήσει!», όπως είπε αποκαλυπτικά ο δάσκαλος Σουα-
µίτζι.

Η πραγµατικότητα του ονείρου -
Νοέµβριος-∆εκέµβριος 1990, τεύχος 9)

Κατά την διάρκεια της φάσης REM (Rapid Eye Movement), η οποία ονοµάζεται παράδοξος ύπνος, βλέπουµε όνειρα. 
Κάθε επεισόδιο παράδοξου ύπνου διαρκεί 15-20 λεπτά κι επαναλαµβάνεται κάθε 90-100 λεπτά. Έχει πια αποδειχθεί ότι 
υπάρχει µια σύνδεση ανάµεσα στην ικανότητα σύνθετης σκέψης ενός ατόµου και στην πολυπλοκότητα ή «ποιότητα» 

των ονείρων του. Κάτι άλλο που αλλάζει από άτοµο σε άτοµο είναι το πόσο θυµόµαστε τα όνειρά µας. Ο Roff way υπο-
στηρίζει ότι ο ύπνος REM ενεργοποιεί σηµαντικά τα νευρικά κύτταρα κι ευνοεί έτσι την ωρίµανση του κεντρικού 
νευρικού συστήµατος µέσω ερεθισµάτων εσωτερικής φύσης. Έρευνες αποδεικνύουν ότι η έλλειψή του επιφέρει 

µείωση της νοηµοσύνης, αύξηση της αγωνίας, της κατάθλιψης και της επιθετικότητας. Επιβεβαιώνεται, λοιπόν η 
σηµασία του ονείρου στην ψυχολογική κατάσταση του ατόµου.
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Η αλλαγή που δεν θα 'ρθει
µε αφορµή τις εθνικές εκλογές της 18ης Ιουνίου  (Μάιος-Ιούνιος 1989, τεύχος 2)

Πράγµατι από τις εκλογές αυτές θα κριθεί η «σωτηρία του τόπου»; Εξαρτάται από το τι εννοεί κανείς λέγοντας 
σωτηρία.. Αν δεν αντέχεις να µας υποτιµούν βάναυσα οι  πολιτικοί µας µε το να µας εγκλωβίζουν σε οικονοµικά, 

κοινωνικά ή πολιτικά ψευδοπροβλήµατα, Αν διψάς για κάτι, που να κυοφορεί την ζωή, ένα ήθος που να λυτρώνει το αν-
θρώπινο πρόσωπο, να καταξιώνει την ουσία του κι όχι την περι-ουσία του ή να ενισχύει την εξ-ουσία του, τότε µπορούµε να 

δούµε πόσο αφελές είναι το να εξακολουθούµε να στηριζόµαστε στις «συνταγές» που µας προτείνουν οι πολιτικοί µας. Τότε θα 
πρέπει να στραφούµε και να ψάξουµε αλλού, ίσως σε κάποια κείµενα, στο µέλος κάποιων θεσπέσιων ύµνων, σε θαµπά 

εικονίσµατα και σε ερειπωµένα ξωκλήσια , όπου δειλά οι Ευρωπαίοι προσπαθούν να ψηλαφίσουν, έκθαµβοι κι εκστατι-
κοί, το κάλλος της λησµονηµένης µας παράδοσης, που έχει οικουµενικές και µοναδικές σωτήριες διαστάσεις.   

Επάγγελµα Φοιτητής
(τεύχος 3)

Άραγε το να είσαι φοιτητής, σήµερα το 1989, σηµαίνει ότι ασκείς ένα επάγγελµα σαν όλα τα άλλα, ότι βρίσκεσαι σε µια ανώτε-
ρη βαθµίδα στην ιεραρχία της µάθησης, ή ότι ακολουθείς έναν τρόπο ζωής και δράσης εντελώς ιδιόµορφο; Αναµφισβήτητα, 
ο φοιτητόκοσµος είναι ένας ολόκληρος κόσµος µε δικό του λεξιλόγιο, τρόπο σκέψης κι αντίδρασης στα διάφορα κοινωνικο-
πολιτικά γεγονότα. Αλλά, ας δούµε πιο συγκεκριµένα την καθηµερινότητα του Πανεπιστηµίου, τις διακυµάνσεις της φοιτη-

τικής ζωής. Ποιός ενδιαφέρεται αληθινά για το αν γίνονται µαθήµατα, αν δεν γίνονται ή για το πώς γίνονται; Κι αναρω-
τιέµαι τι είναι η φοιτητική συνείδηση: να παρακολουθώ τα µαθήµατα για να τα παρακολουθώ, µε απώτερο 

και µοναδικό στόχο την επίδοση στις εξετάσεις, να µην τα παρακολουθώ και ν’ αξιοποιώ τις πολύτιµες ώρες 
µου στην καφετέρια ή να µελετώ κάποιες ώρες στα σπουδαστήρια αποβλέποντας στην επιστηµονική µου 

κατάρτιση; Καθισµένος σε ένα ηµιάδειο αµφιθέατρο κοιτώ γύρω µου κι αναρωτιέµαι εάν όσοι κάθονται στα έδρανα 
αντιπροσωπεύουν παραπάνω από το 1/3 των φοιτητών... Αυτά σκεφτόµουν µια µέρα καθώς έβλεπα τους εντυπωσια-
κούς τίτλους κάποιων ανακοινώσεων: «Γιόγκα για φοιτητές», «εκδροµές για φοιτητές», «εκπτώσεις για φοιτητές». Κι 

αναρωτήθηκα για άλλη µια φορά: Ποια είναι η ταυτότητα αυτού του νέου, που τόσο πολύ ενδιαφέρει τα κοινωνικά, 
πολιτικά, θρησκευτικά και καλλιτεχνικά συστήµατα; Για να ‘ναι στόχος θα τ’ αξίζει. Αλλά τι νόηµα έχει να λέγεται 

κανείς φοιτητής, όταν φέρει τον τίτλο χωρίς ν’ ανταποκρίνεται στις υποχρεώ-
σεις και στις ευθύνες;    

Η έννοια του Αγίου: Τόλµηµα προσέγγισης
(Μάρτιος-Απρίλιος., τεύχος 1)

Μην φανταστεί κανείς πως ο Άγιος είναι ύπαρξη εντυπωσιακή και εξώκοσµη, που θαµπώνει τους άλλους µε ανύπαρκτες 
επιδείξεις υπερφυσικής δύναµης. Μην τον εννοήσει σαν κάτι µακρινό και αγέρωχο στην τελειότητά του, τροµερό κι απρό-

σιτο στο ύψος του. Κάθε άλλο· ο Άγιος είναι πολύ κοντά µας µε την απύθµενη αγάπη  και τη µοναδική του απλότητα. Μας 
ξεκουράζει, µας τονώνει, όχι µόνο επειδή γνωρίζουµε πως η δύναµή του δεν υπάρχει παρά µόνο για το καλό µας (τι σπάνιο 

πράγµα στην κοινωνία του κόσµου µας!) αλλά και επειδή από ταπείνωση πιστεύει πως είναι ασήµαντος µπροστά στον Θεό για 
χειρότερα από τα δικά µας αµαρτήµατα. Ο Άγιος είναι πολύ κοντά µας και για έναν άλλο λόγο· γιατί, κάνει τον πόνο µας 
δικό του. Αγαπά τον Θεό και κάθε άνθρωπο µε όλη την δύναµη της ψυχής του. Προσφέρει χωρίς ανταλλάγµατα, χω-

ρίς να αποζητά θαυµαστές ή οπαδούς. Είναι αυστηρός µε τον εαυτό του κι επιεικής µε τους άλλους. Το σηµαντικό είναι 
πως όλοι είµαστε εν δυνάµει Άγιοι και πως όποιος από εµάς συµµετέχει συνειδητά στην ζωή της εκκλησίας συµµετέχει συγχρόνως 

στα µεγέθη της ζωής των Αγίων, τους γνωρίζει βιώνοντας τις ίδιες µε αυτούς εµπειρίες. Έτσι, Άγιος δεν είναι µόνον όποιος έχει φτάσει 
σε µέτρα τελειότητας, αλλά και όσοι, απλά αλλά ουσιαστικά, βρίσκονται σε µια αγιαστική πορεία, και τέτοιοι χαριτωµένοι άνθρωποι 
βρίσκονται γύρω µας πολλοί, αρκεί να ‘χουµε µάτια ανοιχτά και καθαρά να τους δούµε. 

Επιµέλεια:
Αναστασία Μπιτσάνη

Φοιτ. Πολιτ. Μηχανικών ΕΜΠ
Μαρία Χούπα

Φοιτ. Ηλεκτρ. Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ ΕΜΠ
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Το άρθρο που παραθέτουµε1 µε συνεπήρε και 
µου άνοιξε νέους πνευµατικούς ορίζοντες. Περιεκτι-
κό, πλούσιο σε νοήµατα, δίχως φανατισµό  ή ίχνος 
κακοπροαίρετης κριτικής, µε διάθεση  περισσότερο 
να προβληµατίσει, και να ευαισθητοποιήσει εφησυ-
χασµένες συνειδήσεις, µας φέρνει αντιµέτωπους µε 
αλήθειες µε τις οποίες ως Χριστιανοί αποφεύγουµε 
να αναµετρηθούµε µαζί τους. Παράλληλα προτείνει µε 
τρόπο πρωτότυπο καίριες λύσεις, εµπνευσµένες από το 
καταστάλαγµα των αληθειών του Ευαγγελίου. Το παρα-
θέτω γιατί θα ήθελα να το µοιραστώ µαζί σας. Πιστεύω 

πως και εσάς θα σας αγγίξει.  Γράφτηκε αµέσως µετά 
τις αµερικανικές προεδρικές εκλογές. Ο συγγραφέας 
του, π. Ιωάννης Chagnon, είναι Ορθόδοξος ιερέας, 
εφηµέριος σε ενορία του Λακρόσσε της πολιτείας Ουι-
σκόνσιν (Η.Π.Α), που ανήκει στην Ορθόδοξη Εκκλησία 
του Πατριαρχείου Αντιοχείας.

 
 “ Στις τελευταίες εκλογές εκατοµµύρια ψηφοφόροι 

ψήφισαν µε συνθήµατα για «αλλαγή» και «ελπίδα». Στην 
ουσία, αποδοκίµασαν την ανεπάρκεια και τις διαµάχες των 
πολιτικών. ∆εν αναµένουν να δουν ούτε µεγάλη «αλ-
λαγή», ούτε «ελπίδα». Βλέπουν ένα πάνδηµο ατοµισµό 
να κατακλύζει τα πάντα. ∆ιαισθάνονται ότι χρειάζεται  
ηθική µάλλον παρά πολιτική αντιµετώπιση. Ένας 
κόσµος από τη δεκαετία του ’60 και οι θεωρητικοί της φι-
λοσοφίας του είναι οι εισηγητές του. Ανίκανοι από κάθε 
άποψη οι άνθρωποί αυτοί να δουν κάτι πέρα από τον εαυτό 
τους, χρησιµοποιούν λέξεις όπως «αλλαγή» και «ελπίδα» και 
εννοούν «ανοχή» σε καταστάσεις, όπου «όλα επιτρέπονται». 
Ενεργούν δε µε µεθόδους κλειστών λεσχών, που θέλουν να 
επιβάλλουν τις θέσεις τους και να φιµώσουν όσους έχουν 
διαφορετική άποψη από τη δική τους.  

   Το θέµα των αµβλώσεων δεν ετέθη και πολύ στην 
ατζέντα. Το εκλογικό σώµα έχει κουραστεί να ακούει για 
το θέµα αυτό. Πολλοί προτιµούν να το ξεπερνούν λέγοντας 
«κάνε συ ό,τι νοµίζεις και θα κάνω και εγώ ό,τι νοµίζω». 
Θεωρείται ανάξιο λόγου θέµα το να σκοτίζεται κανείς µε 
τη θανάτωση ενός παιδιού! Αν και η ηθική συνείδηση 

1  Στα ελληνικά αναδηµοσιεύθηκε από το περιοδικό 
«Ελεύθερη Πληροφόρηση», αρ. φύλλου 263 απ’ όπου 
αντλήθηκε και παρατίθεται αυτούσιο.

του κόσµου κλίνει µάλλον προς τη µεριά της ζωής 
και όχι του θανάτου, οι νοµοθέτες ένεκα αυτής της 
κοπώσεως, δεν νοιάζονται να εναρµονιστούν (σ. µ . 
στη «σκοταδιστική» Αµερική , σε καιρό εκλογών, ακούγο-
νται φωνές κατά της νοµιµοποιήσεως των αµβλώσεων. Στη 
«φωτισµένη» Ελλάδα κανείς δεν ασχολείται. Θεωρούµε τις 
αµβλώσεις νόµιµο δικαίωµα του καθενός, δεδοµένο της 
καθηµερινότητας, έστω και αν έχει µετατρέψει την Πατρίδα 
µας σε Άουσβιτς, που ρουφάει την ικµάδα της).

   Και επιπλέον, κάτω από την επιφάνεια των πραγ-
µάτων, υφέρπει το δέος ότι το  «αµερικανικό όνειρο», η 

συνεχής δηλαδή άνοδος του βιοτικού επιπέδου, έχει φτάσει 
στο απόγειο του. Οι µύθοι συγκρούονται πια µε τη σκληρή 
πραγµατικότητα και εµείς όλο και πιο πολύ βιώνουµε ένα 
αίσθηµα αποτυχίας. Κάθε Αµερικανός έχει αρχίσει δειλά 
να αντιµετωπίζει τη λιτότητα και την περίσκεψη στην κατα-
νάλωση ως αρετές, και είναι αναµενόµενο η τάση αυτή να 
επιτείνεται όσο οι περιστάσεις αλλάζουν µε την οικονοµία να 
επιδεινώνεται. Παρά ταύτα, βλέπουµε να υπάρχει διάσταση 
µεταξύ της εντεινόµενης τάσεως του κόσµου για περιστολή 
δαπανών και της συνεχούς αυξήσεως των δηµόσιων δαπα-
νών. Όσο ο κόσµος γίνεται πιο συγκρατηµένος και φειδωλός 
στην κατανάλωση αγαθών, τόσο η κυβέρνηση γίνεται όλο 
και πιο αλόγιστα σπάταλη, ανεξάρτητα του ποιός εκλέγεται 
ως ο επόµενος πρόεδρος.

   Μέσα στο κλίµα αυτής της κουλτούρας, βλέπου-
µε την Εκκλησία να περιθωριοποείται συνεχώς. 
Οι ηγέτες της συνήθως ενοχοποιούν γι’ αυτό τη 
µεροληψία των media ή κάποιους συνωµοτικούς 
σχεδιασµούς, χωρίς να τους συγκεκριµενοποιούν. 
Η αλήθεια όµως είναι, ότι η περιθωριοποίηση σε 
µεγάλο βαθµό οφείλεται στο γεγονός ότι οι Εκκλησίες 
έχουν περιχαρακωθεί, απρόθυµες  να προσφέρουν 
τις αλήθειες που κατέχουν, και να απαντήσουν στα 
καυτά ερωτήµατα των ανθρώπων· απρόθυµες να 
διακονήσουν στην πράξη τις κοινωνίες, που τις πε-
ριβάλλουν. Χωρίς να προβάλλουν πραγµατικές απαντήσεις, 
και χωρίς να γίνουν πόλοι έλξεως για την εποχή µας, όλο 
και πιο πολύ θα φαίνονται σαν αναχρονιστικοί, απόµακροι 
θεσµοί, µε πολύ µικρή πρακτική αξία, που παρέχουν µόνο 
περιστασιακές τελετουργίες. Εν τω µεταξύ, οι άνθρωποι, 
ζώντας στην πνευµατική τους κενότητα, ρίχνονται 

Η επόµενη µέρα των εκλογών
Μια πρόκληση για την Εκκλησία 

 Όταν πιστέψουµε ξανά ότι υπάρχουµε, όχι για να ζούµε την ασφά-
λεια του καταφυγίου µας, αλλά για να προσφέρουµε τον εαυτό µας 
προς τα έξω, θα βρούµε και πάλι τον πυρήνα και το νόηµα της 
υπάρξεως µας· τη δυναµική εκείνη ,που έκανε κάποτε την Εκκλη-
σία να έχει έντονη παρουσία και δύναµη µέσα στον κόσµο, ακόµα 
και σε καιρούς διωγµών.
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µε πάθος σε νέες επιχειρήσεις, στην πολιτική, στις 
τέχνες, σ’ όλο και νέα πεδία δράσεως, για να κορέ-
σουν τη δίψα τους για µια ουσιαστική αλλαγή µε 
ανθρώπινο πρόσωπο. Η σχεδόν θρησκευτική ζέση των 
τελευταίων πολιτικών διεργασιών δίνει µαρτυρία γι’ αυτή 
την ατέρµονη αναζήτηση συνεχών αλλαγών.

  Πώς να ανταποκριθούµε σ’ αυτούς τους ερεθι-
σµούς ως Εκκλησία; Πρώτον, πρέπει να ανακτήσουµε 
την αίσθηση του ότι είµαστε κίνηµα και όχι απλά 
ένας θεσµός. Όταν πιστέψουµε ξανά ότι υπάρχουµε, 
όχι για να ζούµε την ασφάλεια του καταφυγίου µας, 
αλλά για να προσφέρουµε τον εαυτό µας προς τα 
έξω, θα βρούµε και πάλι τον πυρήνα και το νόηµα 
της υπάρξεως µας· τη δυναµική εκείνη ,που έκανε 
κάποτε την Εκκλησία να έχει έντονη παρουσία και 
δύναµη µέσα στον κόσµο, ακόµα και σε καιρούς 
διωγµών.

   ∆εύτερον, πρέπει να ξαναβρούµε τρόπους για να 
δείχνουµε στον κόσµο τις αρχές µας, όχι σαν παρα-
δοσιακά επιτεύγµατα, άξια να προβάλλονται, αλλά 
σαν έµπρακτη σοφία, που οδηγεί άµεσα προς ένα 
τρόπο ζωής όντως ανθρώπινο που αξίζει κανείς να 
ζει. Η κουλτούρα της εποχής µας, που επηρεάζει και όσους 
είναι µέσα στην Εκκλησία, θέτει ερωτήµατα: «γιατί τούτο, 
γιατί εκείνο…». Αν η απάντηση µας είναι ένα ξερό «δι-
ότι αυτό ή το άλλο…», χάσαµε τη δυνατότητα να λέµε 
κάτι διαφορετικό απ’ ό,τι λέει ο κόσµος. Οι άνθρωποι 
θέλουν να µάθουν όχι τόσο σε ποια πράγµατα λέµε 
«όχι», ( τα ξέρουν ήδη), αλλά τι προτείνουµε. Πρέπει 
να δουν θεµελιωµένο γερά και βιωµένο το λόγο της 

«ἐν ἡµῖν έλπίδος». Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει πάντοτε 
να βαδίζουµε σα σε κόψη ξυραφιού: να εφαρµόζουµε την 
παραδεδοµένη αλήθεια µέσα στον κόσµο, όπως είναι σήµε-
ρα, µε την ελπίδα να µεταµορφώσουµε και αυτόν και τους 
εαυτούς µας προς αυτό, που πρέπει να είµαστε.  

   Τρίτον, πρέπει, αφήνοντας τα τείχη µας, να γίνουµε 
ενεργοί παράγοντες µέσα στις κοινότητες µας. Υπάρχει 
συχνά χάος µεγάλο µεταξύ του πώς κινούµαστε και τι λέµε 
στην ασφάλεια του οχυρού της Εκκλησίας µας και του πώς 
πολιτευόµαστε στον κόσµο γύρω µας. Πρέπει να βγούµε 
από τα τείχη µας και τις περιφραγµένες περιοχές µας 
και να προσεγγίσουµε τους ανθρώπους µε τρόπους 
πρακτικούς θέτοντας σε ενέργεια το ρεαλισµό της πί-
στεώς  µας. Αν δεν κάνουµε πράξη κάθε τι, που λέµε 
µέσα στους χώρους µας, θα είµαστε αναπολόγητοι 
στα µάτια του γύρω µας κόσµου, και θα σταθούµε 
άφωνοι κατά την τελική κρίση. 

   Τέλος, πρέπει να αναλάβουµε τις προσωπικές 
µας ευθύνες. Πολλοί ευσεβείς χριστιανοί απαιτούν από 
την κυβέρνηση, τις επιχειρήσεις, τα πολιτικά ιδρύµατα 

να αναλάβουν ευθύνες και δράσεις, που στην πραγ-
µατικότητα είναι δικές τους. Το να ψηφίζουµε , π.χ., 
«υπέρ της ζωής», (σ.µ. κατά της νοµιµοποιήσεως 
των αµβλώσεων), είναι πολύ καλό, οι ψήφοι µας 
όµως δε θα έχουν αποτέλεσµα ούτε σ’ αυτή τη ζωή 
ούτε στη ζωή, που έρχεται, αν µια γυναίκα απένα-
ντι από την Εκκλησία µας, που είναι έγκυος, µένει 
εγκαταλελειµµένη και απελπισµένη και κανείς από 
µας δεν νοιάζεται να διασχίσει το δρόµο και να τη 
βοηθήσει. Αν θέλουµε τον ηθικό µετασχηµατισµό 
της κοινωνίας, δεν µπορούµε να παρακάµπτουµε 
την ευθύνη µας και να θέλουµε να τον δούµε να 
πραγµατώνεται στους άλλους, κάπου αλλού, έξω 
από τον εαυτό µας. Είµαστε υποχρεωµένοι να ζούµε 
αυτή τη ζωή. Πρέπει να λέµε τις αλήθειες µας. Πρέ-
πει να έχουµε ενεργό συµµετοχή στο χτίσιµο των αξιών, 
που επιθυµούµε, στα παιδιά µας και στις κοινότητές µας. 
Πρέπει να ξαναχτίσουµε την κουλτούρα µας ακολουθώντας 
το δρόµο, που έπαιρνε όταν ξέπεφτε φτάνοντας στον πάτο: 
αλλάζοντας ανθρώπους σταδιακά, έναν-έναν.

Είναι αλήθεια ότι ο χρόνος δουλεύει για µας. Τα τελευ-
ταία κεφάλαια του βιβλίου της Αποκαλύψεως παρουσιά-
ζουν µια ζωντανή, εντυπωσιακή εικόνα του κόσµου, όπως 
θα γίνει µια µέρα. Μια µατιά σ’ αυτόν µας πείθει ότι η 
ιστορία, όσο αλλόκοτη και σκοτεινή κι αν φαίνε-
ται κάποτε, είναι πάντα  κάτω από την πρόνοια του 
Θεού. Οδεύει προς τα εκεί που Αυτός θέλει. Κάποιος 
υποψήφιος στις τελευταίες προεδρικές εκλογές έχει πει: 
«Είµαστε η αλλαγή, που περιµένατε…». Όµως, η αλήθεια 
είναι ότι αυτό, που στην ουσία περιµένουµε, είναι η τελι-

κή εγκαθίδρυση της Βασιλείας του Θεού και η µόρφωση 
της εικόνας του Χριστού µέσα σε κάθε άνθρωπο. Αυτή 
η προοπτική µας δίνει το κουράγιο να βλέπουµε 
πέρα από τη ρευστότητα του παρόντος κόσµου και 
να κατανοούµε ότι κάθε προσφορά µας στο να γίνει 
πραγµατικότητα το όραµα αυτό, αποτελεί ήδη µέ-
ρος µιας επιχειρήσεως, η επιτυχία της οποίας είναι 
προδιαγεγραµµένη και η πραγµάτωση της οποίας 
έχει ήδη αρχίσει.”

    Θεωρώ πως ότι και να γράψει κανείς για το 
άρθρο αυτό είναι λίγο ή  αυτά που θα γράψει µπορεί 
να το αδικήσουν. Απλά κάποιες σκέψεις µου θα ήθελα 
να καταγράψω, κάποια παράπονα ίσως, που εµένα ως 
χριστιανή  νέα µε πονάνε  και κάποτε µε θυµώνουν. 
Όπως εγώ τα νιώθω.  Αλλά και χωρίς την  πρόθεση 
να φανώ η «καλή χριστιανή».  

   Θα επικεντρωθώ στις αναφορές σχετικά µε τις 
ευθύνες της Εκκλησίας, γιατί αυτές µας αφορούν πε-
ρισσότερο.    

 Συχνά, οι της Εκκλησίας, κληρικοί και λαϊκοί, βιάζονται να επιρρί-
ψουν ευθύνες στα Μ.Μ.Ε. και αθεϊστικά κυκλώµατα, για την απο-
µάκρυνση του κόσµου από αυτή, χωρίς να τολµήσουν να κάνουν 
πρώτοι την αυτοκριτική τους, στερώντας τους εαυτούς τους αλλά 
και το σώµα της Εκκλησίας από την αλλαγή και την πνευµατική 
καρποφορία που συνεπάγεται η τελευταία. 
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    Όλα όσα διάβασα ήταν λες και ο γράφων περι-
έγραφε  την Εκκλησία όπως τη βιώνω εγώ ή τη  βιώ-
νουµε εδώ στην Ελλάδα. Αρχικά θα ήθελα να δούµε 
λίγο την παράµετρο που εισάγει πρώτη ο π. Ιωάννης 
Chagnon, και που είναι η αυτοκριτική και η αναζήτηση 
των αιτιών του προβλήµατος πρώτα σε εµάς. Ένας άν-
θρωπος που διακατέχεται από σύνεση και ωριµότητα, 
και που επιζητά την πρόοδο αρχίζει να κρίνει πρώτο 
τον εαυτό του. Συχνά, οι της Εκκλησίας, κληρικοί και 
λαϊκοί, βιάζονται να επιρρίψουν ευθύνες στα Μ.Μ.Ε. 
και αθεϊστικά κυκλώµατα, για την αποµάκρυνση του 
κόσµου από αυτή, χωρίς να τολµήσουν να κάνουν 
πρώτοι την αυτοκριτική τους, στερώντας τους εαυτούς 
τους αλλά και το σώµα της Εκκλησίας από την αλλαγή 
και την πνευµατική καρποφορία που συνεπάγεται η 
τελευταία. Αυτό συµβαίνει λόγω παγιωµένων προκα-
ταλήψεων που έχουν τη βάση τους στο επιχείρηµα 
ότι το να επισηµαίνει κανείς τα κακώς κείµενα της 
Εκκλησίας, να κρίνει δηλαδή, ειδικά αν αυτά αφορούν 
πράξεις κληρικών ή αν σ’ αυτά συνεισφέρουν κληρικοί, 
είναι αµαρτία, δηλαδή κατάκριση. ∆ηλαδή, κακώς, δι-
αστρεβλωµένα και κάποτε εκ του πονηρού, ταυτίζεται 
η κρίση µε την κατάκριση. Ο βασικός λόγος που 
πρέπει να κάνουµε την αυτοκριτική µας  είναι 
γιατί ως Σώµα Χριστού κατέχουµε  την Αποκεκα-
λυµµένη Αλήθεια και πρέπει να τη µεταφέρουµε 
και στους άλλους. Πρέπει να τη  µεταφέρουµε 
γνήσια, όπως µας παραδόθηκε, που σηµαίνει 
ότι πρέπει να είµαστε κι εµείς γνήσιοι, για να 
µην αλλοιωθεί. Αν λαθέψουµε στον τρόπο και 
στο ποιόν της Αλήθειας που µεταδίδουµε ή αν 
αδιαφορήσουµε για το χρέος µας αυτό, κάνουµε 
ένα έγκληµα: δηµιουργούµε ένα κενό στις υπάρ-
ξεις των ανθρώπων που είναι καταδικασµένο να 
µείνει αναντικατάστατο, ακάλυπτο. Κενό που 
καλύπτεται µόνο από το Θεάνθρωπο Κύριο.

     Η Εκκλησία είναι για µένα ένα χώρος οικείος, 
λόγω της σχέσης µου µε αυτή από µικρό παιδί, αλλά 
και ένας χώρος που συχνά µου προκαλεί πικρά  και 
οχληρά ερωτηµατικά.  Αναφέροµαι  στο  ήθος  µεγάλου 
µέρους πιστών. Ήθος που δεν είναι αυτό  που θα έπρε-
πε να είναι, ενώ έχει τη δυναµική και τη δυνατότητα να 
είναι αυτό που πρέπει να είναι, που έχει κληθεί να εί-
ναι. Επηρεασµένοι από τη  περιρρέουσα νοοτροπία που 
θέλει τον καθένα µας να είναι το κέντρο του κόσµου 
και µπολιασµένοι από το αγκάθι του εγωκεντρισµού 
µας, επόµενο είναι να κουβαλάµε στις εκκλησιές µας 
και στις κοινότητες µας τους εαυτούς µας έτσι όπως 
είναι. Το χειρότερο όµως είναι ότι σαν να µας αρέσει 
αυτή η κατάσταση. Μας αρέσει να είµαστε µόνιµα 
προσκολληµένοι στον εαυτό µας, στις υποθέσεις µας,  
στην οικογένειά µας, στους φίλους, στο στενό κύκλο 
γνωριµιών µας. Έτσι όµως γινόµαστε ανίκανοι να δού-
µε  πέρα από τους εαυτούς µας. Ανίκανοι να φερθούµε 
αδελφικά στον όποιο «πλησίον» µας. Συχνά απόµακροι, 
αδιάφοροι και σκληροί µε τους αδελφούς µας, µε τους 
οποίους µας δένει η πίστη στο Χριστό, τα κοινά µας 
βιώµατα. Ανυποψίαστοι για τις δυσκολίες και το δράµα 
των συνανθρώπων µας. Των ανθρώπων που τους έχει 
ξεβράσει η ζωή και στους οποίους εµείς οι χριστιανοί 
µε ευκολία γυρνάµε την πλάτη και στους οποίους µε 

την αδιαφορία και την κακότητα µας, προσθέτουµε 
έναν ακόµα σταυρό, σαν να µην έφτανε ο σταυρός που 
σηκώνουν.  Γιατί είµαστε έτσι; Γιατί ψευτίσαµε; Μήπως 
το «ἐάν τὸ ἅλας µωρανθῇ…» (Ματθ.ε΄,13) µας λέει κάτι; 
Και απορώ· πώς εµείς θα αποτελέσουµε πόλους έλξεις 
για τους «εκτός της Εκκλησίας»,  όταν µεταξύ µας δεν 
αγαπιόµαστε –τουλάχιστον να προσπαθούσαµε-, όταν 
ξεχάσαµε ότι είµαστε άνθρωποι -κάποιος έχει πει: κάνε 
τους χριστιανούς να γίνουν άνθρωποι και τους ανθρώ-
πους να γίνουν χριστιανοί-, όταν κοιτάµε µόνο την 
προσωπική µας σωτηρία (!) αδιαφορώντας για το τι 
γίνεται γύρω µας, όταν χαρακτηρίζουµε ως «κοσµική» 
οποιαδήποτε πρωτοβουλία για συµµετοχή στα κοινά, 
όταν περιµένουµε από το Θεό να επέµβει, ζητώντας 
Του ουσιαστικά να καλύψει τη δική µας απραξία και 
ραθυµία, όταν τα πιστεύω µας δε διαποτίζουν όλες 
τις εκδηλώσεις της ζωής µας, όταν ασχολούµαστε µε 
την εντολή της αγάπης µόνο θεωρητικά, όταν κοιτάµε 
κοντόφθαλµα µόνο τη ζωή εδώ κάτω, όταν το ήθος 
µας  δε θυµίζει ανθρώπους που έχουν αναγεννηθεί 
από τη Χάρη του Θεού, όταν τελικά η θρησκευτικότη-
τα µας είναι άκαρπη και νοσηρή και  τελικά καταντά 
θρησκοληψία.

    Τα παραπάνω, τα αναφέρω όχι για να απογοη-
τευτούµε, αλλά για να θελήσουµε και να τολµή-
σουµε να βάλλουµε τον πύχη των πνευµατικών 
µας απαιτήσεων ψηλά ή εκεί που τον θέλει ο 
Θεός για τον καθένα µας.

   Καλούµαστε να δώσουµε στους γύρω µας 
υποψία Παραδείσου. Για να γίνει αυτό πρέπει να 
αγωνιστούµε· να βρούµε την ισορροπία ανάµεσα 
στην πνευµατική εργασία του εαυτού µας και 
την προσφορά προς τους έξω. Πρέπει να απο-
κτήσουµε ένα πιο ανθρώπινο πρόσωπο, εκεί που 
βρίσκεται ο καθένας, µε τα µέσα και τα χαρί-
σµατα που διαθέτει, µε τον τρόπο που µπορεί, 
µε αυτό που είναι, ώστε  να επαληθευτεί το «ἐν 
τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐµοὶ µαθηταί ἐστε, 
ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις»(Ιωάννης ιγ΄,35). 
Μόνο έτσι οι άνθρωποι θα πεισθούν  γιατί θα 
έχουν «δεῖ θεµελιωµένο γερὰ καὶ βιωµένο τὸ λόγο 
τῆς ἐν ἡµῖν ἐλπίδος».

    ∆ε θα ήθελα να επεκταθώ περισσότερο και για 
να µην κουράσω αλλά και γιατί το άρθρο του πατρός 
Ιωάννη  µιλάει από µόνο του. Θα ήθελα να κλείσω µε 
ένα ερώτηµα που αν κάνουµε τον κόπο να το επεξερ-
γαστούµε, πιστεύω πως θα λειτουργήσει εποικοδοµη-
τικά:   Μήπως τελικά η επόµενη των εκλογών είναι 
µια πρόκληση και αφορµή για αλλαγή, για όλους όσοι 
θέλουµε να είµαστε και να λεγόµαστε πιστά µέλη του 
Πληρώµατος της Εκκλησίας; 

Επιµέλεια:
Κυριακή Λουλουδάκη
Φοιτήτρια Τµήµατος Νοσηλευτικής-Ε.Κ.Π.Α.

 Στα ελληνικά αναδηµοσιεύθηκε από το περιοδικό 
«Ελεύθερη Πληροφόρηση», αρ. φύλλου 263 απ’ όπου 
αντλήθηκε και παρατίθεται αυτούσιο.
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Το 2009 µας έδειξε πόσο µεγάλη σηµασία έχουν 
οι «στρογγυλές» ηµεροµηνίες για τις «επετειακές» 
χρονιές. Είκοσι  χρόνια µετά την πτώση του Τείχους 
του Βερολίνου οι εορτασµοί στη Γερµανία, αλλά και 
η σχετική συζήτηση-αποτίµηση ξεπέρασε κάθε προ-
ηγούµενο. Και στην Ελλάδα, όµως, 60 χρόνια µετά 
τη λήξη του Εµφυλίου πολέµου και µε αφορµή µια 
ταινία που πραγµατεύεται αυτό το θέµα -άσχετα µε 
τα σχόλια και τις κριτικές για το καθαυτό φιλµ- ένας 
σηµαντικός διάλογος ξανάρχισε στο φάσµα της ∆η-
µόσιας Ιστορίας1.

Για αυτό το λόγο επέλεξα κι εγώ να ασχοληθώ µε 
ένα ζήτηµα της περιόδου της Κατοχής, (αφ)ορµώµε-
νος από δυο τέτοιου είδους στρογγυλές επετείους. 
Την 28η Οκτωβρίου 2010 θα συµπληρωθούν 70 χρό-
νια από την κήρυξη του πολέµου κατά της Ελλάδας 
ενώ το 2009, στις 12 Οκτωβρίου, εορτάσαµε την 65η 
επέτειο της Απελευθέρωσης από την τριπλή Κατο-
χή Γερµανών, Ιταλών και Βουλγάρων. Ηµεροµηνίες 
ορόσηµα… Αποτελούν δύο άκρα, την αρχή και το τέ-
λος µιας περιόδου σκοτεινής που ο καθένας εκλήθη 
να δείξει το µπόι του απέναντι στην ανθρωπότητα. 

Η περίοδος της Κατοχής, µε την οποία και θα 
ασχοληθούµε, εξαιτίας του πόνου που πότισε το λαό, 
ανέδειξε συλλογικές προσπάθειες Αντίστασης γιγά-
ντιες σε µέγεθος και αποτελεσµατικότητα. Μία από 
τις µεγάλες αυτές προσπάθειες ήταν το χριστιανικό 
έργο, ο «Αγώνας της Εκκλησίας», όπως ονοµάστηκε.

Πολλοί θα αναρωτηθούν: «Μα πώς µπορούµε να 

1   «Η ∆ηµόσια Ιστορία, µετάφραση του Public History, 
είναι σχετικά νέα έννοια.[…] Εν γένει, ∆ηµόσια Ιστορία 
είναι ό,τι τριγύρω µας αφηγείται κάτι για το παρελθόν, 
ό,τι διακυβεύεται σε επίπεδο κοινής γνώµης γύρω από 
κρίσιµα εθνικά και πολιτικά ζητήµατα του παρελθόντος. 
[…] Μας αποκαλύπτει τη διαλογική σχέση µεταξύ πα-
ρόντος και παρελθόντος.», Χάγκεν Φλάισερ, Οι πόλεµοι 
της µνήµης, εκδ. Νεφέλη, Αθήνα 2009, σ. 24-25.

µιλάµε για αντίσταση της Εκκλησίας; Αντίσταση κάνεις 
όταν παίρνεις τα όπλα και πολεµάς τον κατακτητή.» (Πα-
ρενθετικά, να πούµε ότι πολλοί παπάδες, και Μη-
τροπολίτες ακόµη, πήραν τα άρµατα και βγήκαν στο 
βουνό. Αυτές όµως ήταν συνήθως ατοµικές πρωτο-
βουλίες2.)

Η δράση αυτή ήταν κάτι το διαφορετικό από 
εκείνη των ένοπλων αντιστασιακών οµάδων και 
των µυστικών οργανώσεων που ασκούσαν κατα-
σκοπεία, πολεµούσαν τον κατακτητή, τύπωναν 
και κυκλοφορούσαν τον παράνοµο τύπο, έκαναν 
σαµποτάζ. Αντίθετα η χριστιανική δράση ήταν 
προσανατολισµένη στην αντιµετώπιση των 
άµεσων βιοτικών αναγκών. Κατά τη γνώµη µου, 
ήταν εξίσου εθνικά επιβεβληµένη και χρήσιµη 
για το λαό µε την εκδήλωση µαχητικού πνεύ-
µατος ενάντια στον κατακτητή.

Η επισήµανση της σπουδαιότητας του σηµαντι-
κού αυτού ειρηνικού έργου µέσα στην τραχύτητα 
των πολεµικών συνθηκών προλαµβάνει από την 
υποτίµηση ή και τη διαγραφή κάθε άλλης εκφρά-
σεως της εθνικής ζωής και ενεργού δράσεως στα 
χρόνια αυτά.

Έτσι, το µεγαλειώδες έργο της Εκκλησίας την 
περίοδο της Κατοχής αποτελεί µια συνειδητή πρά-
ξη Αντίστασης. (Εξάλλου, πώς δεχόµαστε ως αντί-
σταση, την τακτική της µη βίας που υποστήριζε ο 
Γκάντι;!). Το έργο αυτό µπορεί να χωριστεί σε τρεις 
βασικούς τοµείς: 

α) στην κάλυψη των βασικών επισιτιστι-
κών αναγκών, 

2  Ενδεικτικά αναφέρουµε τους Μητροπολίτες Κοζάνης 
Ιωακείµ και Ηλείας  Αντώνιο, τον ηγούµενο Ι. Μ. Αγά-
θωνος, Αρχ. Γερµανό ∆ηµάκο (παπα-Ανυπόµονος) και 
τον ο Αρχιµανδρίτη Χρυσόστοµο που έδρασε στην Ατ-
τικοβοιωτία (Γεώργιος Πέππας).

Το Χριστιανικό Έργο 
στα χρόνια της Κατοχής

«πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναµοῦντί 
µε Χριστῷ» (Φιλιπ. δ΄ 13)“

“
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β) στην ανακούφιση και την προστασία των 
πληθυσµών από τους κατακτητές και 

γ) στην πνευµατική ενίσχυση και διαποί-
µανση των ανθρώπων. 

Σε γενικές γραµµές επιδιωκόταν από το ένα µέ-
ρος, η πνευµατική εσωτερική καλλιέργεια και από 
το άλλο, η ανθρωπιστική εξωτερική δράση. Επειδή 
όµως το έργο της Εκκλησίας αυτή την περίοδο ήταν 
τεράστιο επέλεξα να περιοριστώ σε µια µόνο πτυχή 
αυτής της προσφοράς, όπως εκφράστηκε µέσα από 
το έργο της Αδελφότητας Θεολόγων «η Ζωή» και ειδι-
κότερα της Χριστιανικής Φοιτητικής Ένωσης.

Σε αυτό το σηµείο πρέπει, εµβόλιµα, να πούµε ότι 
αρχικά ιδρύθηκε ο Ακαδηµαϊκός Κοινωνικός Σύνδε-
σµος το 1933, που µέσα στην Κατοχή µετονοµάστηκε 
σε Χριστιανικά Φοιτητικά Φροντιστήρια και αργότε-
ρα, το 1947 σε Χριστιανική Φοιτητική Ένωση.

Η αντιµετώπιση του λιµού
«Οι αχθοφόροι της αγάπης»

Ήδη από το καλοκαίρι του 1941 είχαν αρχίσει να 
υπάρχουν ελλείψεις στην αγορά τροφίµων, οι οποίες 
όσο πλησίαζε ο χειµώνας αυξάνονταν και η µαύρη 
αγορά πήρε τη θέση της νόµιµης. Όποιος δεν είχε 
αντικείµενα αξίας να ανταλλάξει µε λίγα δράµια ψωµί 
από πίτουρα & σκουπόσπορο, ή λίγο λάδι, ήταν κατα-
δικασµένος να λιµοκτονήσει. Καθένας προσπαθούσε 
να εξασφαλίσει τα προς το ζην, χωρίς να µπορεί να 
κάνει τίποτα για τους εκατοντάδες ανθρώπους που 
έπεφταν καθηµερινά νεκροί στους δρόµους από την 
πείνα. Εξάλλου, είναι γνωστό ότι σε πληθυσµούς που 
αγωνίζονται για την επιβίωσή τους η αλληλεγγύη δεν 
είναι ποτέ ανεπτυγµένη3.

Τότε, από µια µικρή οµάδα ανθρώπων (τον Αρχιµ. 
Σεραφείµ Παπακώστα, Προϊστάµενο της «Ζωής», τον 
Αρχιµ. Ιερώνυµο Κοτσώνη, πρωθιερέα των ανακτό-
ρων και µετέπειτα Αρχιεπίσκοπο και τον δικηγόρο 
∆ηµ. Σταµάτη) ιδρύεται η «Λογία»  (Α’ Κορινθ. 16,2), 
ώστε τα µέλη της ιεραποστολικής προσπάθειας «Ο 
Απόστολος Παύλος» µε τη συστηµατική άσκηση έρ-
γων αγάπης να καταπολεµήσουν (στο µέτρο του δυνα-
τού) το φοβερό λιµό.

Ενδεικτικά θα αναφέρουµε ότι, µόνο στην  Αθήνα, 
οργανώθηκαν 19 συνοικιακές εστίες διανοµής συσσι-
τίου. Η πρώτη φάση περιελάµβανε τη συγκέντρωση 
τροφίµων και ακολουθούσε η  διανοµή µέσω των επι-
σκεπτριών κυριών σε οικογένειες που είχαν ιδιαίτερα 

3  «Ο άνθρωπος όταν πεινά ή όταν πρόκειται να 
σώσει το τοµάρι του, γίνεται χειρότερος...» 

 Στέλιος Ράµφος.

αυξηµένες ανάγκες.
Η προέλευση των τροφών δεν ήταν από περισ-

σεύµατα αλλά από το υστέρηµα σε προγραµµατι-
σµένο σύστηµα. Το «πιάτο της µερίδας της αγάπης» ή 
«της αγίας µερίδας», δηλαδή ενός πιάτου φαγητού που 
η κάθε οικογένεια δεν το έτρωγε αλλά το πρόσφερε στο 
συσσίτιο ανά συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα, ήταν 
η κύρια πηγή εύρεσης τροφίµων για τα µέλη της Λογί-
ας. Το λίγο λοιπόν αυτής της µερίδας αντιπροσώπευε 
την εθελούσια εκχώρηση τµήµατος της καθηµερινής 
µειωµένης τροφής καθενός µέλους της οικογένειας. 
Με αυτή τη συντονισµένη προσπάθεια και τη βοήθεια 
του Θεού, ούτε ένας από τους προστατευόµενους της 
Λογίας δεν πέθανε από το λιµό! 

Με κέντρο λοιπόν το κτήριο της οδού Καρύτση 
14, όπου παρεσκευάζετο το φαγητό, είχε δηµιουρ-
γηθεί ένα σύστηµα διανοµής που εξυπηρετείτο µε 
χειραµάξια που τα οδηγούσαν φοιτητές και νέοι 
επιστήµονες. Αυτοί οι άνθρωποι δε φοβούνται να 
τσαλακώσουν το κουστούµι και το «πρεστίζ» του 
µορφωµένου· σηκώνουν τα µανίκια και γίνονται 
«αχθοφόροι της αγάπης». Η διανοµή γίνεται στις 19 
συνοικιακές εστίες σε σπίτια συνεργατών οι οποίοι 
τα είχαν διαθέσει για αυτόν το σκοπό. Μάλιστα, τα 
Χριστούγεννα του ’41, κατάφεραν κάτι το αδιανόη-
το. Προµηθεύτηκαν και διένειµαν σηµαντική ποσό-
τητα κρέατος από σπίτι σε σπίτι!

Ανάλογες προσπάθειες δεν έγιναν µόνο στην 
Αθήνα, αλλά και στις περισσότερες µεγάλες πόλεις 
της επικράτειας. Στον Πειραιά, επί παραδείγµατι, 
λειτούργησε άλλο κέντρο διανοµής συσσιτίων µε έξι 
συνοικιακές εστίες.

 Οφείλουµε όµως να αναφερθούµε, έστω επι-
γραµµατικά, στην προσπάθεια που έγινε στη Θεσσα-
λονίκη, η οποία ξεπέρασε ακόµη και τα αντίστοιχα 
µεγέθη της Αθήνας. Το έργο εκεί, υπό την καθοδήγη-
ση του αδελφού της «Ζωής», πατρός Λεωνίδα Παρα-
σκευόπουλου ήταν πραγµατικά θαυµαστό! «Τα Συσ-
σίτια των Κατηχητικών Σχολείων» ξεκίνησαν στις 2 
Φεβρουαρίου 1942 προσφέροντας φαγητό σε επτά 
πτωχά παιδιά και µέσα σε λίγες εβδοµάδες έφτασαν 
να σιτίζουν 4.500 παιδιά σε επτά συνοικιακές εστί-
ες. Το έργο αυτών των συσσιτίων διατηρήθηκε σε 
όλη τη διάρκεια της κατοχής, συγκίνησαν και κινη-
τοποίησαν πλατύτερα στρώµατα της κοινωνίας και 
πάνω από 10.000 παιδιά σιτίστηκαν εκ περιτροπής 
αυτά τα χρόνια. 4

Πνευµατικό έργο
Θα πρέπει να πούµε ότι η πνευ-

µατική τροφοδοσία των φοιτητών 
δε σταµάτησε τα χρόνια της Κα-
τοχής, αλλά αντίθετα, ενισχύθηκε. 
Τότε, εκτός από τους Κύκλους µελέ-
της Αγίας Γραφής, αρχίζει η λειτουρ-
γία των «Χριστιανικών Φοιτητικών 
Φροντιστηρίων», ενώ αλησµόνητες 
έχουν µείνει σε όσους τις έζησαν οι 

4   Γ. Ιωάννου, Η πρωτεύουσα  των προσφύγων, εκδ. 
Κέδρος, Αθήνα 1997.
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εβδοµαδιαίες εσπερινές δεήσεις στο παρεκκλήσιο 
του «Απ. Παύλου» στο κτήριο της οδού Καρύτση.

Το Πάσχα του 1943, η Χ.Ε.Ε. (Χριστιανική Ένωση 
Επιστηµόνων) µέσω του περιοδικού που εκδίδει, τις 
ΑΚΤΙΝΕΣ, θα κάνει ένα πολύ σηµαντικό αφιέρωµα 
µε θέµα: «Το χριστιανικό πνεύµα στα νεοελληνικά 
γράµµατα». Το τεύχος αυτό γνώρισε τρεις επανεκ-
δόσεις και διαδόθηκε στις πανεπιστηµιακές σχολές 
µέσω των φοιτητών. 

Τα Χριστούγεννα της ίδιας χρονιάς πολυγρα-
φείται και µοιράζεται σε περισσότερους από 90.000 
ανθρώπους, ένα παρηγορητικό και ελπιδοφόρο «µή-
νυµα» µε το εξής εν γένει νόηµα: «Κάθε στροφή ενός 
από εµάς στο Χριστό, είναι ένα βήµα του Έθνους µας 
ολόκληρου προς την Ευτυχία.». Επίσης, δε θα πρέπει 
να παραλείψουµε «τα κάλαντα της λευτεριάς». Πα-
ραµονή Πρωτοχρονιάς του 1944, βγήκαν και τα 
τραγούδησαν δεκάδες νέοι φοιτητές σε κεντρικότα-
τους δρόµους των Αθηνών, αλλά και σε γειτονιές, 
µεταδίδοντας τον ενθουσιασµό και την ελπίδα για 
τη διαφαινόµενη απελευθέρωση.

Φτάνουµε τέλος στο καλοκαίρι του 1944. Η χώρα 
βρίσκεται ακόµη υπό τριπλή Κατοχή, αλλά όλα δεί-
χνουν ότι η απελευθέρωση πλησιάζει. Οι πολιτικές 
οµάδες και οι διαφόρων αποχρώσεων αντιστασια-
κές οργανώσεις προετοιµάζονται γιατί φοβούνται το 
κενό εξουσίας που θα προκύψει. Ωστόσο στη Χ.Φ.Ε. 
προετοιµάζονται για το κενό πνευµατικών στηριγ-
µάτων που θα προκύψει.

Αποφασίστηκε λοιπόν να γίνει µια κατασκή-
νωση φοιτητών το καλοκαίρι του 1944 στο κτήµα 
της Αδελφότητας στην Αγία Παρασκευή. Μάλιστα 
για την αποφυγή προβληµάτων µε τους Γερµανούς, 
λόγω της συγκέντρωσης τόσων ανδρών στο ύπαι-
θρο, έγραψαν από έξω µια πινακίδα µε τις λέξεις: 
«Σχολή Ιεροκηρύκων». Σκοπός της κατασκήνωσης 
ήταν η σωµατική τόνωση των φοιτητών (πρότυπο 
για µετέπειτα κρατικές κατασκηνώσεις όπου ζύγιζαν 
τα παιδιά), αλλά και ο πνευµατικός τους καταρτι-
σµός στα πλαίσια της προσπάθειας που προαναφέ-
ραµε για πνευµατική στήριξη και επανευαγγελισµό 
του τόπου. Απότοκο όλων αυτών των προσπαθειών 
ήταν και η ∆ιακήρυξη των Επιστηµόνων που δηµο-
σιεύτηκε το 1946.

Αντί επιλόγου
Τα περιστατικά που αναφέρθηκαν προηγουµέ-

νως είναι ενδεικτικά της συλλογικής δράσης µιας 
οργανωµένης χριστιανικής προσπάθειας, και µάλι-
στα από φοιτητές. Είναι προφανές ότι το θέµα στο 
σύνολό του δεν εξαντλήθηκε ενώ υπάρχουν εκατο-
ντάδες άλλες πτυχές της προσφοράς της ιεραρχίας 
της Εκκλησίας και των πιστών σε αυτό τον αγώνα 
του Έθνους. Έναν αγώνα για την επιβίωσή του, τη 
µείωση των δεινών του και την ελευθερία του. 

Κλείνοντας, θα πρέπει να τονίσουµε ότι 
ο αγώνας αυτός για όλους τους χριστιανούς 
φοιτητές που εργάστηκαν εθελοντικά δεν είχε 
άλλα ερεθίσµατα παρά µόνο την πίστη, το ζήλο 
και την προσωπική τους αφιέρωση σε αυτό το 

έργο. Ο αγώνας, λοιπόν, εκείνων των φοιτητών και 
των φοιτητριών είναι µια πρόκληση-πρόσκληση 
και στους σηµερινούς καιρούς της αδιαφορίας. «Ας 
ρίξουµε µια µατιά στο µέλλον, µε την προϋπόθεση ότι 
ακούµε αυτήν την πρόσκληση. Ασφαλώς λίγων ανθρώ-
πων η ζωή θα είναι τόσο γεµάτη, τόσο πετυχηµένη, τόσο 
άξια να την ζει κανείς, όσο αυτών που θα ακούσουν αυ-
τήν την πρόσκληση. Αν δεν την ακούσωµε, τότε ας πάµε 
στα Αµπελάκια της Σαλαµίνος να ιδούµε εκεί τα παρα-
πεταµένα ναυάγια και να καταλάβουµε ποιο θα είναι το 
κατάντηµά µας…»5. 

Επιµέλεια:
Θανάσης Παπαρούπας
Φοιτ. Ιστορικού Αρχαιολογικού

Ευχαριστώ ιδιαιτέρως τον Αρχιµανδρίτη π. Ηλία 
Μαστρογιαννόπουλο, µέλος της Αδελφότητας Θεολόγων 
«ΖΩΗ»  και τον κ. Ιωάννη Ζαρταλούδη που µοιράστη-
καν µαζί µου τις εµπειρίες και τα βιώµατά τους από εκεί-
να τα χρόνια.
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Βασίλειου Σταθάκη, Το χριστιανικό έργο στα χρό-
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εκδ. ∆αµασκός 1949.

5  Πρόκειται για οµιλία του καθηγητή της Νοµικής Σχολής 
Αθηνών, Αλέξανδρου Τσιριντάνη προς τους φοιτητές, το 
φθινόπωρο του 1942. Χριστιανική Φοιτητική Ένωση, Οι 
νέοι στον πόνο και στη δράση, εκδ.ΧΦΕ, Αθήνα 1999,σ. 8.

Κάθε στροφή ενός 
από εµάς στο Χριστό, είναι ένα βήµα του Έθνους µας 

Με αυτή τη συντονισµένη 
προσπάθεια και τη βοήθεια 
του Θεού, ούτε ένας από τους 
προστατευόµενους της Λογίας 
δεν πέθανε από το λιµό!

Με αυτή τη συντονισµένη 
προσπάθεια και τη βοήθεια 
του Θεού, ούτε ένας από τους 

Με αυτή τη συντονισµένη 
προσπάθεια και τη βοήθεια 
του Θεού, ούτε ένας από τους του Θεού, ούτε ένας από τους 
προστατευόµενους της Λογίας 
του Θεού, ούτε ένας από τους 
προστατευόµενους της Λογίας 
δεν πέθανε από το λιµό!
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Ποιµαντική φροντίδα 
& Ψυχοθεραπεία

Ποιος ο ρόλος του εξοµολόγου στη ζωή µας;
Για ποιο λόγο συγχέουµε τις δύο τελείως διαφορετικές ιδιότη-

τες του εξοµολόγου και του ψυχολόγου/ψυχοθεραπευτή;
Πώς ορίζει η Εκκλησία το ψυχικό νόσηµα; H Ψυχολογία το 

ερµηνεύει διαφορετικά;

Ο άνθρωπος αποτελείται από σώµα και ψυχή συ-
νιστώντας µία αδιαίρετη ενότητα. Κατά τον Όµηρο και 
την αρχαιοελληνική πίστη  η ψυχή ήταν µια αερώδης 
και αόρατη ύλη, η οποία υπάρχει στο σώµα του ανθρώ-
που όσο ζει και η οποία µετά το θάνατό του εξέρχεται 
µε την τελευταία εκπνοή ως σκιά ή οµοίωµα του νε-
κρού που κατοικεί πλέον στον Άδη. Στην σφαίρα της 
Ψυχολογίας δεν υπάρχει ψυχή όπως η θρησκευτική 
µας πίστη την ορίζει, αλλά µόνο ο εγκέφαλος εκ του 
οποίου προέρχονται τα πάντα: συναισθήµατα, κρίσεις, 
σκέψεις, µνήµη, βιώµατα κ.λ.π. Με τον όρο ψυχή, λοι-
πόν, εννοείται το σύνολο των ψυχονευρωτικών λειτουρ-
γιών του ανθρώπου -νοητικές και συναισθηµατικές 
ενέργειες- κατ’ αντιδιαστολή προς τις βιολογικές του 
λειτουργίες. Επίσης, πολλές φορές χρησιµοποιείται  για 
να αντιπροσωπεύσει την ηθική και συναισθηµατική 
υπόσταση του ανθρώπου. τον εσωτερικό του κόσµο, κα-

θώς και το σύνολο των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 
(συµπεριφοράς, κουλτούρας, ψυχοσύνθεσης) 

του προσώπου. Για µας όµως τους ορθοδό-
ξους η ψυχή είναι το πνευµατικό στοιχείο 
της υπάρξεως του ανθρώπου. Οπότε, πρό-
κειται για ένα οντολογικό γεγονός που 

υπάρχει ακόµη και 
µετά την έξοδο 

της ψυχής από το σώµα. ∆ηλαδή, για µας η ψυχή 
δεν είναι κάτι που συνδέεται µε τις βιοχηµικές 
διεργασίες στον εγκέφαλο, τους νευροδιαβιβαστές 
και τα συναισθήµατα, αλλά είναι ένα ιδιαίτερο 
πνευµατικό στοιχείο που ενώνεται µε το σώµα, 
χωρίς να ταυτίζεται απόλυτα µε αυτό και υπάρχει 
και όταν εξέλθη από το σώµα. 

Στην ∆ύση αναπτύχθηκε η ψυχολογία, η ψυχοθερα-
πεία, η ψυχανάλυση, η ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία, 
αλλά και δεκάδες άλλες µέθοδοι ψυχοθεραπείας (οµα-
δικοαναλυτική, συστηµική, λογοθεραπεία, συµπεριφο-
ριστική κ.λ.π.). Η Αµερικανική Ψυχολογική Εταιρεία 
(American Psychological Association-APA), που απο-
τελεί την µεγαλύτερη ένωση ψυχολόγων παγκοσµίως 
και δίνει τις κατευθύνσεις σε χιλιάδες ψυχολόγους για 
να αντιµετωπίσουν θέµατα ψυχολογικών ασθενειών, 
έχει αναφερθεί εκτός των άλλων και στο φαινόµενο της 
θρησκευτικής ψυχοθεραπείας και στην βοήθεια που 
µπορεί να προσφέρουν οι θρησκείες πάνω στο θέµα 
της Ψυχοθεραπείας. Μεταξύ των λοιπών ερευνητικών 
αντικειµένων της, η Α. Ψ. Εταιρεία προσπάθησε να 
δει τις θρησκείες µέσα από την προοπτική της ψυ-
χοθεραπείας. Στο βιβλίο µε τίτλο: «Εγχειρίδιο ψυχο-
θεραπείας και θρησκευτικής ποικιλοµορφίας» µελετά 
το περιεχόµενο του Βουδισµού, του Ιουδαϊσµού, του 

Χριστιανισµού και του Μωαµεθανισµού από πλευράς 
Ψυχολογίας και Ψυχοθεραπείας (Handbook of 

Psychotherapy and Religious Diversity, edited 
by P. Scott Richards and Allen E. Bergin, APA, 

Washington, DC, fi rst Edit 1995, fourth 
Edit 2006). Στο κεφάλαιο µε τίτλο «Ψυ-
χοθεραπεία µε ανατολικούς Ορθόδο-

ξους Χριστιανούς», που γράφεται 
από τον Tonny Young, γίνεται 
ευρύτατη ανάλυση των στοι-
χείων ψυχοθεραπείας που 
βρίσκονται στην Ορθόδοξη 

Εκκλησία, επισηµαίνοντας 
την Ιερή Εξοµολόγηση και την 

προσευχή ως τις κυριότερες πνευ-
µατικές πρακτικές.

Το µυστήριο της 
Ιεράς Εξοµολογήσεως

Η Ιερή Εξοµολόγηση εκκλησιολογικά είναι 
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ένα µυστήριο θεοσύστατο. Είναι το µυστήριο µε-
τανοίας µιας ψυχής, που συναισθάνεται την ευ-
γνωµοσύνη αλλά και την ενοχή της ενώπιον του 
Χριστού, που σταυρώθηκε για να αναλάβει τις αµαρ-
τίες µας και να µας επιστρέψει στον Παράδεισο. Σαν 
διαδικασία είναι η φανέρωση του εξοµολογούµενου 
στον πνευµατικό, όλων εκείνων των παραβάσεων και 
αµαρτιών µας σε σχέση µε το θέληµα του Θεού και η 
υπόσχεση του να αγωνιστεί για να εφαρµόσει το θέλη-
µα του Θεού µε ακρίβεια και αγάπη. Ο εξοµολογούµε-
νος εξοµολογείται ειλικρινά και ταπεινά ενώπιον 
του εξοµολόγου, ως εν 
προσώπω του Χριστού. 
Ξεδιπλώνει όλο του τον 
εαυτό και εκµυστηρεύ-
εται γεγονότα, πράξεις, 
λογισµούς, φαντασίες, 
επιθυµίες και πάθη. Με-
τανοεί. Η µετάνοια η αλη-
θινή δεν συνδυάζεται µε 
την αφόρητη θλίψη, την 
υπερβολική στεναχώρια 
και τις αδυσώπητες ενο-
χές (ρήση του µοναχού Μωυσέως του Αγιορείτου). ∆εν 
πρόκειται δηλαδή για ζήτηµα ενοχής. η συγχώρεση 
είναι οντολογική. Είναι  δηλαδή µια κατάσταση πραγ-
µατική και ουσιαστική αφού ο Θεός σβήνει ολοσχερώς 
το χρέος µας και µας ξαναφέρνει στην κατάσταση προ 
της πτώσεως, κατά τους Πατέρες. Εδώ έγκειται και ο 
λυτρωτικός χαρακτήρας της εξοµολογήσεως.

Στην πράξη όµως πολλοί άνθρωποι εξοµολο-
γούνται νοµίζοντας ότι στόχος της εξοµολόγησης 
είναι απλά η απαλλαγή από τις ενοχές, τη στε-
ναχώρια και το άγχος. Έτσι συχνά δίνουν έµφαση 
στα συναισθήµατα που νιώθουν απέναντι σε κάποια 
πρόσωπα και καταστάσεις µε σκοπό να ανακουφιστούν 
και να αποφορτιστούν συναισθηµατικά, αδιαφορώντας 
ή υποτιµώντας για το πόσο αυτές οι πράξεις τους έχουν 
σα συνέπεια την παραβίαση του θελήµατος και της 
αγάπης του Θεού. Ανεξάρτητα δηλαδή από το κατά 
πόσον έχουν διάθεση να αλλάξουν τις σκέψεις και τις 
συµπεριφορές τους. Μ’ αυτόν τον τρόπο η εξοµολό-
γηση καταφέρνει όντως να λειτουργεί ψυχοθερα-
πευτικά αλλά όχι απαραίτητα για τη σωτηρία της 
ψυχής τους. Ο κίνδυνος αυτός ισχύει και για 
ορισµένους πνευµατικούς. Να θεωρήσουν 
δηλαδή σαν κριτήριο πνευµατικής κα-
θάρσεως την ψυχολογική ηρεµία και 
µόνο. Ο κίνδυνος αυτός µάλιστα 
είναι εµφανέστερος τα τελευταία 
χρόνια που δίδεται έµφαση στη 
θεραπευτική διάσταση της εκκλη-
σίας. Η θεραπευτική αυτή διά-
σταση ούτως ή άλλως υπάρχει, 
αλλά µε την κυριολεκτική της έν-
νοια, την αποκατάσταση δηλαδή 
της επικοινωνίας του ανθρώπου µε 
το Θεό. µε άλλα λόγια τη σωτηρία. Ο εξο-
µολόγος ως πνευµατικός ιατρός αναλαµβάνει 
να εντοπίσει την πνευµατική ασθένεια, να κάνει 

ορθή διάγνωση, να προσφέρει την κατάλληλη θεραπεία 
και να επιβλέψει την προσπάθεια θεραπείας του κάθε 
ανθρώπου. Να καθοδηγήσει. Όµως ο Πνευµατικός 
Πατέρας, δεν µπορεί να κάνει το έργο του µόνο µε τις 
ανθρώπινες δυνάµεις, αλλά χρειάζεται οπωσδήποτε 
και την βοήθεια του Θεού. 

Η Εκκλησία δεν είναι απλώς µια ηθική οργάνωση 
και µια απλή θρησκεία, αλλά είναι κάτι περισσότερο• 
Θεραπευτήριο, Νοσοκοµείο. Σε πολλά έργα των Απο-
στόλων και των Πατέρων χαρακτηρίζεται η Εκκλησία 
ως θεραπεία, οι Κληρικοί ως Πνευµατικοί ιατροί και 

οι άνθρωποι ως πνευ-
µατικά άρρωστοι που 
πρέπει να αγωνισθούν 
για να αποκτήσουν θε-
ραπεία, η οποία είναι η 
ένωσή τους µε τον Χρι-
στό. Άλλωστε, ο Χριστός 
είναι και ο ιατρός, και το 
φάρµακο και ο τρόπος 
θεραπείας. 

Η επιστήµη της 
Ψυχανάλυσης

Η Ψυχαναλυτική αποτελεί ένα είδος ψυχοθερα-
πείας. Είναι η επιστηµονική εκείνη µέθοδος µε την 
οποία ο άνθρωπος απαλλάσσεται από τις παιδικές 
φοβίες, ενοχές και συµπλέγµατα που απέκτησε λόγω 
κακής αγωγής και οικογενειακών συνθηκών ζωής 
κατά την παιδική ηλικία. Το αποτέλεσµα της ψυχα-
ναλυτικής διαδικασίας είναι το ότι φωτίζονται 
σκοτεινές πτυχές της ζωής του ανθρώπου και 
αποκαλύπτονται οι πραγµατικές προθέσεις και 
επιθυµίες του. Αυτό επιτυγχάνεται µέσα από 
ερµηνείες πραγµατικών γεγονότων του πα-
ρόντος και παρελθόντος, αλλά και ονείρων 
που αντανακλούν το βαθύτερο ψυχολογικό 
κόσµο του ατόµου. 

Η ψυχοθεραπεία, 
λοιπόν,  αποβλέπει 

Κανένας επιστήµονας, ψυχολό-
γος, ψυχαναλυτής, ψυχίατρος, 
κοινωνιολόγος, φιλόσοφος, θε-
ολόγος δεν µπορεί να αντικατα-
στήσει τον εξοµολόγο.

Μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου
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ΝίκοςΣκα� ώταςστην εκρίζωση των παθών. Με τη διαφορά ότι 
στην ψυχαναλυτική διαδικασία τα πάθη δεν 
έχουν ηθική έννοια αλλά ψυχολογική. Πρόκειται 
δηλαδή για κόµπους που θέλουν λύσιµο, ώστε ο άν-
θρωπος να ελευθερωθεί και να πετύχει την ηθική και 
κοινωνική εξισορρόπησή 
του. Ενδιαφέρει δηλαδή 
µόνο κατά πόσο ταλαι-
πωρούν τον άνθρωπο και 
δυσκολεύουν τη ζωή του 
και όχι βέβαια κατά πόσο 
είναι σύµφωνα µε το θέ-
ληµα του Θεού. Η ψυχο-
θεραπεία λοιπόν είναι ουδέτερη στο θέµα του Θεού, 
όπως και σε κάθε θέµα, αφού σκοπός της δεν είναι να 
δώσει κάποια κοσµοθεωρία στον άνθρωπο, αλλά να τον 
βοηθήσει να αντιµετωπίσει καλύτερα την καθηµερινή 
ζωή του. να ξεκαθαρίσει τη δική του κοσµοθεωρία και 
να κάνει τις δικές του ελεύθερες επιλογές. 

Κατά τη διδασκαλία των αγίων Πατέρων της Εκ-
κλησίας, ο νους είναι ο οφθαλµός της ψυχής. Είναι 
µια ενέργεια δηλαδή διαφορετική από την ενέργεια 
της λογικής. Πρώτα ο νους ασθενεί και στη συνέχεια 
συµπαρασύρει στην διάπραξη της αµαρτίας και το 
παθητικό του ανθρώπου, δηλαδή το επιθυµητικό και 
το θυµικό. Πρώτα λοιπόν πρέπει να θεραπευτεί ο νους.  
να στραφεί προς το Θεό, να λάβει τη Χάρη του και να 
φωτισθεί. Στη συνέχεια, θα επακολουθήσει η θεραπεία 
του παθητικού. Αυτή η µεταστροφή του νοερού και 
του παθητικού µέρους της ψυχής έχει θεραπευτικές 
συνέπειες και στη λειτουργία του σώµατος. Το σώµα 
ανακαινίζεται, αναγεννιέται. Γι’ αυτό στην Ορθόδοξη 
Εκκλησία δεν δεχόµαστε την πλατωνική αντίληψη 
περί του ανθρώπου και του σώµατός του, ότι δηλαδή 

το σώµα είναι φυλακή της ψυχής και πρέπει η ψυχή 
να απελευθερωθεί από αυτό.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία λοιπόν έχει µια ολοκλη-
ρωµένη θεραπευτική αγωγή. Αποτελεί το Σώµα του 
Χριστού, µία πνευµατική κοινότητα, µία πνευµατική 

οικογένεια, η οποία βο-
ηθά στην θεραπεία του 
ανθρώπου. Η θεραπεία 
των παθών και η µετα-
µόρφωσή τους, ωστόσο, 
είναι ο προτελευταίος 
στόχος της Ορθόδοξης 
πίστης. Ο απώτερος 

στόχος είναι η κοινωνία µε το Θεό και η θεωρία του 
Θεού. Το κίνητρο για τη θεραπεία των παθών µπορεί 
να είναι η απαλλαγή από τα βάσανα των παθών, αλλά 
στην καλύτερη µορφή του είναι η αγάπη και επιθυµία 
για το Θεό.

Όταν εκλάβουµε την Ορθόδοξη Εκκλησία ως 
πνευµατικό θεραπευτήριο που έχει ιατρούς και 
θεραπευτική µέθοδο, αλλά και ως πνευµατική 
οικογένεια που έχει πατέρα, µητέρα και αδερ-
φούς, τότε µπορούµε να κατανοήσουµε τι θα πει: 
«Ορθόδοξη Ψυχοθεραπεία».

Επιµέλεια:  
Μαρία Χούπα
Φοιτήτρια Η.Μ.Μ.Υ. Ε.Μ.Π.

Βιβλιογραφία-Πηγές:
Βλάχου Ι., Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγ. Βλα-

σίου,  «Ορθόδοξη ψυχοθεραπεία».
Εκποµπή «Ραδιοκαταγραφές» της Χ.Φ.Ε., «Πνευµα-

τική φροντίδα και ψυχοθεραπεία»,  91,2FM Πειραϊκή 
Εκκλησία, 17/1/09

Η ψυχοθεραπεία είναι ουδέτερη 
στο θέµα του Θεού, αφού σκοπός 
της δεν είναι να δώσει κάποια 
κοσµοθεωρία στον άνθρωπο..
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ΝίκοςΣκα� ώτας

Στις 19 Σεπτεµβρίου 2009 συµπληρώθηκαν 60 
χρόνια από το θάνατο του Νίκου Σκαλκώτα, του 
µεγαλύτερου ίσως µουσουργού στη µακραίωνη 
ιστορία της Ελλάδας. Πλήθος µουσικών εκδηλώσε-
ων πλαισίωσαν την επέτειο αυτή σε πολλά µέρη του 
κόσµου µαζί µε αφιερώµατα και µνείες στο µουσικό 
του έργο.

Ο κορυφαίος Έλληνας συνθέτης γεννήθηκε στη 
Χαλκίδα στις 8 Μαρτίου 1904. Καταγόταν από µουσική 
οικογένεια καθώς ο προπάππος του ήταν εξαίρετος 
τραγουδιστής στην Τήνο, ο θείος του ήταν γνώστης 
πολλών µουσικών οργάνων και ο πατέρας του αυτο-
δίδακτος φλαουτίστας καθώς και πρώτος δάσκαλος 
του συνθέτη. Ο µικρός Νίκος ανακάλυψε γρήγορα το 
ταλέντο του στο βιολί (σε ηλικία 5 ετών έπαιζε σε δικής 

του κατασκευής βιολί..) και ήρθε στην Αθήνα, όπου 
εγγράφηκε στο Ωδείο Αθηνών στην τάξη βιολιού του 
Τ. Σούλτσε. Το 1920 πήρε δίπλωµα σολίστ µε βαθµό 
Άριστα Παµψηφεί,  α´ βραβείο και το χρυσό µετάλλιο 
Ανδρέα και Ιφιγενείας Συγγρού. Το 1921 έφυγε µε 
την  «Αβερώφειο Υποτροφεία» για ανώτερες σπουδές 
στο Βερολίνο, όµως δυο χρόνια αργότερα θα στραφεί 
οριστικά προς τη σύνθεση και θα µαθητεύσει δίπλα 
στους Paul Juon, Kurt Weill και Arnold Schoenberg. 
Με υποτροφία του Εµµανουήλ Μπενάκη συνέχισε 
τη µουσική του δραστηριότητα στο Βερολίνο µέχρι 
το 1933 συνθέτοντας περί τα 70 έργα, εκ των οποίων 
δυστυχώς τα 59 αγνοούνται. 

Καταπιεζόµενος από το ανερχόµενο ναζιστικό 
πνεύµα της Γερµανίας, ο Σκαλκώτας γύρισε στην πα-

Νίκος Σκαλκώτας (1904-1949)
in memoriamΣκα� ώταςΝίκοςΣκα� ώταςΝίκοςΝίκοςΣκα� ώταςΝίκος
in memoriam

ΝίκοςΣκα� ώταςΝίκος
Τα χειροκροτήµατα σκέπασαν 

τον απόηχο της τελευταίας 
συγχορδίας.

Ο µαέστρος υποκλίνεται ευγενικά προς το κοινό και δείχνει στο βάθος των αναλογίων και 
των εγχόρδων το συνθέτη του έργου, που µόλις εκτέλεσε η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. 
Ένας ταπεινός, αδύνατος νέος σηκώνεται και µε µια δειλή κίνηση του κεφαλιού του προς τα 
εµπρός ευχαριστεί µαέστρο και ακροατήριο.

Ήταν ο Νίκος Σκαλκώτας...
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τρίδα του αφήνοντας πίσω όλα τα πολύτιµα χειρόγρα-
φά του από τα οποία ελάχιστα βρέθηκαν αργότερα σε 
µουσικά παλαιοπωλεία. Σε αντίθεση µε την Ευρώπη 
που εκείνη την εποχή υποκλινόταν µπροστά του, η 
Αθήνα υποδέχθηκε τον Σκαλκώτα µε  κλίµα έχθρας 
και ζήλιας που ανέκοψε την µέχρι τότε δηµιουργική 
του πορεία, µε εξαίρεση κάποιες µετέπειτα περιόδους 
λαµπρών συνθέσεων. Αρχικά, διευθύνοντας ο ίδιος τα 
έργα του στην Αθήνα, δέχθηκε πολύ άσχηµες κριτικές 
από τους τότε ιθύνοντες των µουσικών πραγµάτων οι 
οποίοι, ενώ γνώριζαν την αξία του, δεν του απέδωσαν 
τις τιµές που έπρεπε.   Ελάχιστοι συµπατριώτες του 

τον τίµησαν όσο βρισκόταν εν ζωή, όπως ο µουσικο-
κριτικός Μίνως ∆ούνιας στην εφηµερίδα Καθηµερινή 
και ο ∆ηµήτρης Μητρόπουλος ερµηνεύοντας τα έργα 
του στην Αµερική από τη θέση του µαέστρου της Συµ-
φωνικής Ορχήστρας της Μιννεάπολης. ∆έχθηκε αδια-
µαρτύρητα τη θέση βιολιστή σε ένα από τα τελευταία 
αναλόγια της Κρατικής Ορχήστρας, κερδίζοντας έτσι 
τα προς το ζην. Σταδιακά απέκτησε µια εσωστρέφεια 
επιλέγοντας ένα µοναχικό δρόµο που αναπόφευκτα 
επηρέασε το ύφος των ιδιότυπων συνθέσεών του στο 
διάστηµα 1940 -1949 µέχρι και λίγους µήνες πριν το 
θάνατό του. 

Στις 19 Σεπτεµβρίου 1949 µετά από πρόβληµα στην 
κοίλη που είχε παραµελήσει, ο Σκαλκώτας άφησε την 
τελευταία του πνοή κληροδοτώντας την ανθρωπότητα 
µε ένα σπουδαιότατο σε έκταση και βάθος συνθετικό 
έργο. Ενδεικτικά, ο Σκαλκώτας συνέθεσε πάνω από 110 
έργα, εκ των οποίων 14 έργα για πιάνο όπως Σονάτες 
(1936 -1941), Παραλλαγές (1927), Κοντσέρτο (1938), 
Σπουδές (1941), Καραγκούνα (1947), έργα συµφωνι-
κά όπως Η επιστροφή του Οδυσσέα (1944 -1945), η α´ 
Συµφωνική Σουίτα (πρώτη εκτέλεση στις 28 - 4 -1973 
υπό τον Μ.Constant), η Κλασική Συµφωνία (1947) και 
το πασίγνωστο και σηµαντικότατο έργο 36 Ελληνικοί 
χοροί για Ορχήστρα (1933 -1948), έργα για µουσική 
δωµατίου, κουαρτέτο εγχόρδων και µπαλέτα αλλά 
και θεωρητικά πονήµατα µε αρκετά άρθρα, µουσικές 
αναλύσεις και µια πραγµατεία µε τίτλο Η τεχνική της 
ενορχήστρωσης. 

Οι συνθέσεις του διακρίνονται από µία εντελώς 
ιδιότυπη εκδοχή ατονικής και τονικής µουσικής µπο-
λιασµένη από στοιχεία δηµοτικής µουσικής, µε εξαι-
ρετική φαντασία, λεπτοµερή γραφή και σηµειολογία 
(ο Σκαλκώτας είχε το σπάνιο χάρισµα του Μότσαρτ 
να συνθέτει τα έργα στο µυαλό του µε απίθανες λε-
πτοµέρειες και να τα «αντιγράφει» έπειτα στο χαρτί 

µε ιδιαίτερη ευκολία και απίστευτη ταχύτητα), ποικίλα 
εκφραστικά στοιχεία, αλλά και πολλές αξεπέραστες 
τεχνικές δυσκολίες. Σήµερα το µεγαλύτερο µέρος των 
έργων του Συνθέτη, φυλάσσεται στο Αρχείο Σκαλκώ-
τα στην Αθήνα, ενώ τα περισσότερα έργα του έχουν 
εκτελεστεί από καταξιωµένους Έλληνες και ξένους 
ερµηνευτές. Η σουηδική δισκογραφική εταιρία BIS 
ανέλαβε τη σταδιακή ηχογράφηση ολόκληρου του 
έργου του Σκαλκώτα (κυκλοφορούν ήδη 16 CD) και 
ολοένα περισσότεροι ερευνητές καταπιάνονται  µε τη 
µελέτη των έργων του.

Αδιαµφισβήτητα, ο Νίκος Σκαλκώτας αποτελεί 

πλέον µία από τις κορυφαίες µουσικές φυσιογνωµίες 
του 20ου αιώνα µε παγκόσµια αναγνώριση. Οι ειδικοί 
τον τοποθετούν δίπλα σε µεγάλα ονόµατα κλασικών 
συνθετών, αφού το έργο του θεωρείται σπουδαιότατο 
στα χρονικά της σύγχρονης µουσικής. Η τιµή για 
τη χώρα µας µεγάλη. Η ευθύνη της σηµερινής 
γενιάς να κατανοήσει και να διαδώσει το έργο 
του µεγαλύτερου ίσως Κλασικού Έλληνα Συνθέτη 
ακόµα µεγαλύτερη. Η ανάγκη για παραµερισµό 
των µικροτήτων και επαναπροσδιορισµό της 
σηµασίας της µουσικής παιδείας στη χώρα µας 
µοιάζει περισσότερο από κάθε άλλη φορά επιτα-
κτική. Νοµίζω, η επέτειος αυτή µπορεί να αποτελέσει 
εφαλτήριο γόνιµου προβληµατισµού έτσι ώστε κάποτε 
να αγκαλιάσουµε συνειδητά  προσωπικότητες που 
γέννησε ο τόπος µας, σαν κι αυτή του Νίκου Σκαλκώτα 
που πρόσθεσε στη παγκόσµια µουσική κληρονοµιά το 
δικό του πολύτιµο πετράδι…            

Επιµέλεια
Ηλίας Ηλιόπουλος
Μεταπ. Αναλογιστικής Επιστήµης & 
∆ιοικητικού Κινδύνου ΠΑ.ΠΕΙ, 
∆ιπλωµατούχος πιανίστας.
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Η τιµή για τη χώρα µας µεγάλη. Η ευθύνη της σηµερινής γενιάς 
να κατανοήσει και να διαδώσει το έργο του µεγαλύτερου ίσως Κλα-
σικού Έλληνα Συνθέτη ακόµα µεγαλύτερη. Η ανάγκη για παραµε-
ρισµό των µικροτήτων και επαναπροσδιορισµό της σηµασίας της 
µουσικής παιδείας στη χώρα µας µοιάζει περισσότερο από κάθε 
άλλη φορά επιτακτική.

ΠAPEMBOΛH

34



Α ως   Ω   στη ζωή…

Νίκης βοηθός 

Ξάγρυπνη ασπίδα

Ουράνια χάρη και λατρεία

Πλοίο ζωής 

Ραβδί προνοίας

Στεφάνι κόπου και θυσίας

Τροφή καρδιάς

Υψίστου δόξα

Φως δυνατό, ζεστό, λαµπρό

Χέρι απαλό

Ψαρά απλότητα

Ως βάθων βάθη ευχαριστώ

Επιµέλεια
Γεωργία Μαγούλη
Φοιτ. Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

Αγάπης κάλεσµα και ικεσία

Βλαστάρι όµορφης ψυχής

Γαλήνη µέσα σου και ευλογία

∆άκρια χαράς και αρετής

Ελπίδα ουράνια θεοσταλµένη

Ζωή στο δρόµο της χαράς

Ήλιος που λάµπει όταν βγαίνει 

Θάλασσα απέραντης ανεµελιάς

Ίσκιος γλυκός να ξαποστάσεις

Καρδιάς ανάγκη βασική

Λουλούδι άνοιξης που ευωδιάζει

Μέλι αγνό µες την ψυχή
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€υτυχία$
της

αξία

Η 

πραγµατική 

€υτυχία$

πραγµατική 

Και 
όµως εί-
ναι γε-
γονός! 
Η επο-

χή της 
ευµάρειας 

και της λογι-
στικοποίησης 

των πάντων κα-
τάφερε αυτό που για 

χρόνια η ανθρωπότητα 
προσπαθούσε: να µετρή-

σει την αξία που έχει η ευ-
τυχία για το µέσο άνθρωπο σε 

διάφορες σηµαντικές στιγµές της 
ζωής του σε δολάρια (Αυστραλίας). 

Το παραπάνω σχόλιο, παρά τη δόση 
ειρωνείας που 

περιέχει, είναι 
πέρα για πέρα αλη-

θινό. Σύµφωνα µε το 
διακεκριµένο Αυστραλό 

Οικονοµολόγο Πολ Φρί-
τζερς (βραβείο καλύτερου 
Αυστραλού Οικονοµολόγου 
κάτω των 40 ετών) έπειτα 
από έρευνα 8 ετών, κατά 
την οποία παρακολούθησε 
τα σηµαντικότερα γεγονότα στη ζωή 10.000 ατόµων, 
µία φορά το χρόνο, από το 2001, κατέληξε στο συ-
µπέρασµα, ότι «ναι, όλα έχουν τιµή, ακόµη και τα 
συναισθήµατα».

Η έρευνα, µέρος της οποίας δηµοσιεύτηκε στην 
εφηµερίδα «Καθηµερινή»1, υποστηρίζει ότι η τιµή 

1  Φύλλο της 17-11-09

των συναισθηµάτων διαφέρει σηµαντικά µεταξύ των 
δύο φύλων. Έτσι, ένας άντρας που είναι λυπηµένος 
γιατί δεν παντρεύτηκε, θα χρειαστεί 32.000 δολά-
ρια Αυστραλίας (19.900 ευρώ) για να νιώσει καλά. 
Αντίθετα µια γυναίκα στην ίδια θέση, θα χρειαστεί 
16.000 δολάρια (9.960 ευρώ). Σε περίπτωση, εντού-
τοις, διαζυγίου, τα ποσά αυξάνονται αλµατωδώς. 
Τουλάχιστον στην περίπτωση του άντρα, ο οποίος 
θα χρειαστεί πάνω από 110.000 δολάρια (68.460 
ευρώ) για να συνέλθει, ενώ η γυναίκα θα χρειαστεί 
«µόνο» 9.000 δολάρια (5.600 ευρώ), επιβεβαιώνοντας 
την ανθεκτικότητα των γυναικών όσον αφορά στην 
αντιµετώπιση των κρίσιµων καταστάσεων και την 
εύθραυστη εσωτερική ισορροπία των ανδρών σε 
αντίστοιχες περιπτώσεις.

Ερχόµαστε τώρα στα δυσάρεστα συµβάντα. Κατά 
τον ερευνητή, ο θάνατος του συντρόφου τους ή ενός 
παιδιού, στη µεν γυναίκα µετριέται σε 130.900 δο-

λάρια (81.500 ευρώ), ενώ 
σ’ έναν άντρα 627.300 δο-
λάρια (390.400 ευρώ). Και 
σε αυτή την περίπτωση, 
δηλαδή, οι γυναίκες κρί-
νονται πιο ανθεκτικές από 
τους άντρες. Τέλος, η γέν-
νηση ενός παιδιού φέρνει 
τον ίδιο βαθµό ευτυχίας 
και στους δύο γονείς στην 
αρχή και ύστερα από µε-

ρικούς µήνες µειώνεται ελαφρά. Σε δολάρια για τη 
µητέρα µετριέται σε 8.700 δολάρια (5.400 ευρώ), ενώ 
για τον πατέρα σε 32.600 δολάρια (20.300 ευρώ).

Είναι διφορούµενο αν τα παραπάνω αποτελέ-
σµατα είναι για γέλια ή για κλάµατα. Η πρώτη ίσως 
αντίδραση αφορά τον τρόπο µε τον οποίο διοχετεύ-
ονται τα κονδύλια για την παγκόσµια εκπαιδευτική 
έρευνα. Είναι σίγουρο πως υπάρχει ακόµα και σή-

Επίκληση συναισθήµατος, κα-
τάθεση συναισθήµατος, ανά-
κληση συναισθήµατος είναι 
µερικές από τις έννοιες που 
απαντά και επιδιώκει κανείς 
στο σύγχρονο µάρκετινγκ
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µερα σηµαντικός αριθµός παιδιών ανά την υφήλιο 
τα οποία δεν έχουν καν τη δυνατότητα φοίτησης 
στη βασική εκπαίδευση, κοινώς τη δυνατότητα να 
µάθουν γράµµατα. Για να µην επεκταθεί η συζήτη-
ση στο θέµα των δικαιωµάτων για την εκπαίδευση, 
ας σκεφτούµε πόσα άτοµα, τουλάχιστον στη χώρα 
µας θέλουν αλλά δεν µπορούν, λόγω οικονοµικής 
αδυναµίας κυρίως, να ενταχθούν στην τριτοβάθµια 
εκπαίδευση και στη µεταπτυχιακή ή τη διδακτορική 
έρευνα. Και όµως, ο παραπάνω κύριος κατάφερε 
να αποκοµίσει το απαραίτητο – µεγάλο – κονδύλι 
για µια αστεία ίσως στο άκουσµα έρευνα, η οποία 
διήρκεσε όχι ένα, ούτε δύο, αλλά οχτώ ολόκληρα 
χρόνια.

Το θέµα που ανακύπτει ωστόσο δεν είναι µόνο 
ακαδηµαϊκό, αλλά βαθύτερο και πολύ πιο ουσιαστικό. 
Αφορά την προσπάθεια του σύγχρονου ανθρώπου να 
ποσοτικοποιήσει τα πάντα γύρω του, όλα τα υλικά 
και τα άυλα αγαθά, µε απώτερο σκοπό είτε τη µεί-
ωση της αβεβαιότητας, είτε την προσπάθεια αντι-
κειµενικής καταµέτρησης του συνολικού πλούτου, 
ή, σε ακραίες αλλά όχι απίθανες περιπτώσεις, την 
εµπορευµατοποίηση των πάντων.

Για να γίνουµε πιο συγκεκριµένοι, η προσπάθεια 
καταµέτρησης του συνολικού πλούτου µε αντικει-
µενικότητα απασχόλησε το χώρο των επιχειρήσεων 
από πολύ νωρίς και αφορούσε τον τρόπο καταµέ-
τρησης των άυλων παγίων των επιχειρήσεων, όπως 
φήµη και πελατεία, ή την αξία ενός αναγνωρίσιµου 
εµπορικού σήµατος, τα οποία αν και ήταν αδύνατον 
να µετρηθούν στις λογιστικές καταστάσεις, εν τού-
τοις ουσιαστικά διαφοροποιούσαν την ελκυστικότη-
τα της επένδυσης σε κάθε επιχείρηση. Τελικά, έγινε 
δυνατή µια κατά το δυνατόν αντικειµενική µέθοδος 
λογιστικής καταγραφής των εν λόγω στοιχείων, η 
οποία ωστόσο κατηγορείται µέχρι και σήµερα για 
τις ασάφειες και τα «παραθυράκια» που αφήνει στις 
λογιστικές καταστάσεις. Σύµφωνα µε στοιχεία του 
2008, η αξία του σήµατος της Google υπολογίζε-
ται στα 86,1 δισ. δολάρια (!), ακολουθεί η General 
Electric µε την αξία του σήµατος να ανέρχεται 
στα 71,4 δισ. δολάρια, ενώ στην τρίτη θέση βρί-
σκεται η MicrosoH  µε το εµπορικό της σήµα να 
αποτιµάται στα 70,8 δισ. δολάρια. Η γνωστή σε 
όλο τον κόσµο Coca-cola έρχεται µόλις τέταρτη µε 
αξία σήµατος τα 58,2 δισ. δολάρια!

Η µείωση της αβεβαιότητας είναι ο δεύτε-
ρος στόχος της άκρατης ποσοτικοποίησης 
που µελετάται. Οτιδήποτε δεν µπορεί να 
εκφραστεί σε αριθµούς είναι κατά κάποιο 
τρόπο «επικίνδυνο» και απαιτεί είτε πολύ 
προσοχή στο χειρισµό του, είτε προσπά-
θεια εύρεσης µεθόδου για την έκφρασή 
του τελικά σε µονάδες µέτρησης. Η προ-
σπάθεια αυτή ωστόσο φθάνει σε ακραίες 
καταστάσεις στην ποσοτική καταγραφή των 
πάντων – ακόµα και των ανθρώπινων 
συναισθηµάτων, όπως καταγράφει η 
παραπάνω έρευνα. Και ανακύπτει φυ-
σιολογικά το ερώτηµα, ποιο είναι το 
κέρδος – µια και γι’ αυτό συµβαίνουν 

όλα στον κόσµο που ζούµε – από κάτι τέτοιο;
Η απάντηση στο ερώτηµα είναι αυτούσια η φι-

λοσοφία του σύγχρονου µάρκετινγκ. Επίκληση συ-
ναισθήµατος, κατάθεση συναισθήµατος, ανάκληση 
συναισθήµατος είναι µερικές από τις έννοιες που 
απαντά και επιδιώκει κανείς στο σύγχρονο µάρκε-
τινγκ. Όσο κι αν προσπαθήσει κανείς να εξηγήσει 
τα γεγονότα ορθολογικά, η λογική καταλήγει µόνο σε 
συµπεράσµατα – λανθασµένα πολλές φορές – ενώ το 
συναίσθηµα σε δράση. ∆εν είναι τυχαία η προσπά-
θεια αντικατάστασης, ή τουλάχιστον συµπλήρωσης, 
των κλασσικών δηµογραφικών χαρακτηριστικών 
(φύλο, ηλικία κλπ) στη διαδικασία έρευνας αγοράς 
µε τα ψυχογραφικά χαρακτηριστικά των κα-
ταναλωτών. Τα ψυχογραφικά στοιχεία αφορούν 
το συναισθηµατικό κόσµο και τη συµπεριφορά 
του αγοραστικού κοινού. Περιλαµβάνουν τα 
συναισθήµατα, τη λογική, το παρελθόν, την 
ψυχολογία και τις νοητικές διεργασίες που 
κρύβονται πίσω από την απόφαση των 
ανθρώπων να προβούν σε συγκεκριµέ-
νες ενέργειες. Έχοντας αναγνωρίσει, 
αναλύσει, κατηγοριοποιήσει και 
εφαρµόσει τα συγκεκριµένα 
στοιχεία, ο επαγγελµατίας 
του µάρκετινγκ είναι σε 
θέση να γνωρίζει µε 
σχετική ακρίβεια 
την  επόµενη 
ενέργεια του 
υποψήφι-
ου κατα-
ναλωτή, 
ανάλο-
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γα µε τη διάθεσή του. Φυσικά, η ενέργεια αυτή µε-
ταφράζεται σε χρήµα και ακριβώς αυτό προσπαθεί 
να καταφέρει η παραπάνω έρευνα.

Αναγνωρίζοντας τα κέρδη που συνεπάγεται κάθε 
ανθρώπινο συναίσθηµα, ο επαγγελµατίας του µάρκε-
τινγκ µπορεί να ξεχωρίσει τις πιο επικερδείς οµάδες 

συναισθηµάτων και να προσπαθήσει να τις προσεγ-
γίσει µε το κατάλληλο µείγµα µάρκετινγκ, δηλαδή 
το κατάλληλο προϊόν και την κατάλληλη προβολή, 
διανοµή και τιµολόγηση. Ιδιαίτερη προσοχή στο 
παραπάνω πρέπει να δοθεί στην κατηγοριοποίη-
ση. Με τη λογική του σύγχρονου µάρκετινγκ, 
δεν οµαδοποιούνται συναισθηµατικά πρόσωπα 
αλλά απρόσωπα συναισθήµατα. Ένα πρόχειρο 
παράδειγµα αφορά τη γέννηση ενός παιδιού. Αφού, 
σύµφωνα µε την έρευνα, η ευτυχία του πατέρα λίγο 
µετά τη γέννηση τείνει να κοστίζει τετραπλάσια από 
τη µητέρα (20.300 έναντι 5.400€) είναι λογικό οι 
προωθητικές ενέργειες να αφορούν περισσότερο 
τους «χαζο-µπαµπάδες», παρά τις πιο ορθολογικές 
µητέρες. Για σκεφτείτε καλύτερα ποιοι εµφανίζονται 
περισσότερο, πέρα από παιδιά και βρέφη, στις δια-
φηµίσεις σχετικά µε παιχνίδια και – τελευταία – µε  
βρεφικά είδη. Φυσικά οι πατέρες, οι οποίοι είναι 
πιο πιθανό να προχωρήσουν σε παρορµητική αγορά 

προκειµένου να ικανοποιήσουν την ευτυχία τους.
Ένα τελευταίο ανησυχητικό σηµάδι της έρευ-

νας είναι ότι διεξήχθη από ένα νέο επιστήµονα, ο 
οποίος  είχε βραβευτεί µάλιστα ως καλύτερος νέος 
οικονοµολόγος στη χώρα του. Εάν συντηρούνται οι 
παραπάνω νοοτροπίες και ιδεολογίες από τα νέα 

µυαλά, είναι απορίας άξιο το ποιο φορέα αλλαγής 
και επανάστασης – µε την έννοια της απεµπλοκής 
από τις παλιές έξεις όπως ο υπερκαταναλωτισµός – 
θα αρχίσουµε πλέον να αναζητούµε.

Eπιµέλεια:
Γιώργος Σιδηράς
Μεταπτ. φοιτ. ΜΒΑ ΑΣΟΕΕ

Με τη λογική του σύγχρονου µάρκετινγκ, δεν οµαδοποιούνται 
συναισθηµατικά πρόσωπα αλλά απρόσωπα συναισθήµατα. 
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Το ηµερολόγιο του 2010 της Χριστιανικής 
Φοιτητικής Ένωσης, εκδίδεται για 10η χρονιά και 
όπως κάθε χρόνο είναι αφιερωµένο σε ένα θέµα. 
Έτσι, µιας και το σύνθηµά µας για τη νέα χρονιά 
είναι το  «ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε» (Α’ Θεσ. 5:18), 
επιλέξαµε η «ευχαριστία» να είναι το φετινό θέµα 
που θα διατρέχει κάθε µήνα του ηµερολογίου. Ένα 
«ευχαριστώ» που ξεχειλίζει την καρδιά προς τον Θεό 
και προς τον συνάνθρωπο. 

Ευχαριστούµε το Θεό για το αγαθό της ζωής, για 
την υγεία µας, για όλες τις ευλογίες Του, για την 
οικογένειά µας και τους φίλους µας… Ευχαριστούµε 
που µας αξίωσε να Τον γνωρίσουµε, να είµαστε στην 
Αγία του Εκκλησία, να έχουµε Ορθόδοξη πίστη… 
Ευχαριστούµε που µας χαρίζει τα καθηµερινά και 
τα αιώνια. Ακόµα, όσο κι αν είναι δύσκολο, για τις 
θλίψεις, τον πόνο, τις δοκιµασίες µέσα απ’ τις οποίες 
µας παιδαγωγεί και µας δυναµώνει. 

Έτσι, κάθε σελίδα του ηµερολογίου της Χριστιανικής 
Φοιτητικής Ένωσης αναπέµπει ένα θερµό 
«ευχαριστώ» που βγαίνει από το στόµα Πατέρων 
της Εκκλησίας, Καθηγητών του Πανεπιστηµίου της 
Αθήνας αλλά και φοιτητών της Ένωσής µας. 

Όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις του φετινού 

ηµερολογίου θα διατεθούν όπως και πέρσι στην 
Ορθόδοξη Εξωτερική Ιεραποστολή στην Αφρική, 
εκεί όπου κάποιοι, λίγοι άνθρωποι, αγωνίζονται να 
διαδώσουν το Ευαγγέλιο του Χριστού και να φέρουν 
τους ανθρώπους στην Αλήθεια. Οι Ιεραπόστολοί µας 
αντιµετωπίζουν πολλές δυσκολίες, µεταξύ άλλων και 
οικονοµικές, και θα προσπαθήσουµε µε τα έσοδα του 
ηµερολογίου να στηρίξουµε την προσπάθειά τους.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

39

ΠAPEMBOΛH

«ἐν παντὶ εὐχαριστείτε»



Αναµφισβήτητα, η γέννηση ενός παιδιού είναι η 
πιο ευτυχής στιγµή στη ζωή της µητέρας. Μόλις όµως 
το παιδί βγει από το προστατευµένο περιβάλλον της 
µήτρας, µπαίνει σε έναν κόσµο ο οποίος είναι τελείως 
διαφορετικός. Πρέπει να αναπνέει µόνο του χρησιµο-
ποιώντας για πρώτη φορά τους πνεύµονές του, χρειά-
ζεται προστασία από το κρύο και τη ζέστη και πρέπει 
να του χορηγείται τροφή αντί να την παίρνει αυτόµατα 
όπως είχε συνηθίσει στην κοιλιά της µητέρας του.

Ο θηλασµός είναι ένα θέµα το οποίο έχει συζητηθεί 
πολύ στους ιατρικούς κύκλους, όσον αφορά το µέγεθος 
της χρησιµότητάς του και το χρόνο που είναι αναγκαί-
ος να συνεχιστεί. Σήµερα δεν υπάρχει καµία αµφιβολία 
ότι το µητρικό γάλα είναι η ιδανική τροφή για το πρώτο 
εξάµηνο της ζωής του παιδιού. Μάλιστα, πολλοί ιατροί 
προτρέπουν την µητέρα να θηλάσει το παιδί της για 
όσο περισσότερο χρονικό διάστηµα µπορεί. 

Ο µητρικός θηλασµός είναι αποκλειστικό προ-
νόµιο της γυναίκας και δεν συµβαίνει τυχαία στη 
ζωή της. Είναι η κατάληξη µιας σειράς µεταβολών 
του µαστού που αρχίζουν πριν εµφανιστεί η έµµηνος 
ρύση. Οι ορµόνες που παράγονται στις ωοθήκες είναι 
υπεύθυνες για τις διάφορες µεταβολές που λαµβάνουν 
χώρα από τη διάπλαση του µαστού µέχρι και τους πρώ-
τους µήνες της εγκυµοσύνης και ύστερα βοηθούν στην  
προετοιµασία του µαστού για τη σπουδαία λειτουργία 
της παραγωγής του γάλακτος και του θηλασµού. Σχε-
δόν όλες οι µητέρες γαλακτοφορούν µε επάρκεια και 

είναι ικανές από τη φύση να θηλάσουν τα παιδιά τους 
µε επιτυχία και να διατηρήσουν τη γαλουχία.

Προς το τέλος της εγκυµοσύνης, ο µαστός παράγει 
το λεγόµενο πύαρ ή  πρωτόγαλα  που είναι η πρώτη 
τροφή του µωρού. Είναι πλούσιο σε πρωτεΐνες και 
αντισώµατα, που προστατεύουν το νεογνό από τις 
λοιµώξεις, και ασκεί ευεργετική δράση στο πεπτικό 
σύστηµα του νεογνού, βοηθώντας στην εγκατάσταση 
της φυσιολογικής χλωρίδας του εντέρου. Το πρωτόγαλα 
διαρκεί από δύο ως τέσσερις µέρες µετά τον τοκετό, 
έπειτα αντικαθίσταται απ’ το µεταβατικό και στη συνέ-
χεια απ’ το ώριµο γάλα, που ανταποκρίνεται καλύτερα 
στις δεδοµένες ανάγκες του µωρού.

Το ώριµο γάλα περιέχει πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, 
λιπαρά οξέα, νερό, άλατα, λευκά αιµοσφαίρια, µακρο-
φάγα, αντισώµατα. Εποµένως, δεν αποτελεί ένα απλό 
µείγµα θρεπτικών συστατικών άλλα ένα ζωντανό διάλυ-
µα µε πλήθος κυττάρων που ενισχύουν την σωµατική 
ανάπτυξη του νεογνού, τη λειτουργία του ανοσοποι-
ητικού και το προστατεύουν στην µετέπειτα ζωή του 
από λοιµώξεις και αλλεργίες.     

Εκτός από την αµυντική προστασία, το µητρικό 
γάλα προσφέρει και άλλα πλεονεκτήµατα. Είναι εύπε-
πτο, φρέσκο, χωρίς παθογόνους µικροοργανισµούς, 
γιατί το παιδί το παίρνει απευθείας από τον µαστό της 
µητέρας του, δεν κοστίζει, δε θέλει προετοιµασία και 
είναι έτοιµο κάθε στιγµή στην κατάλληλη θερµοκρασία 
και αναλογία, µε αποτέλεσµα να µειώνεται η πιθα-

νότητα γαστρεντε-
ρικών διαταραχών. 
Τα πλεονεκτήµατά 
του στην υγεία 
του µωρού  είναι 
και µακροχρόνια, 
καθώς ενισχύει τη 
νευρολογική ανά-
πτυξη, ειδικά στα 
πρόωρα νεογνά, και 
µειώνει τη συχνό-
τητα φλεγµονώδους 
νόσου του εντέρου 
και σακχαρώδους 
διαβήτη. 

Επιπλέον, σφυ-
ρηλατεί γερούς δε-
σµούς ανάµεσα στη 
µητέρα και το παιδί. 
Την ώρα του θηλα-
σµού το παιδί εκτός 
από τις πολύτιµες 
ουσίες που παίρνει 
για τη θρέψη του, 
έρχεται σε στενή 
επαφή µε το δέρµα 
και τη ζεστασιά της 

Θηλασµός
Ένα προνόµιο µοναδικό
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µητέρας του, ακούει τους κτύπους της καρδιάς της, 
αλλά και η µητέρα που θηλάζει αισθάνεται  πιο ολοκλη-
ρωµένη, αφού βοηθά το παιδί της να µεγαλώσει σωστά. 
Έτσι, ο θηλασµός δηµιουργεί έναν ιδιαίτερο θερµό και 

ευχάριστο δεσµό µεταξύ µητέρας και παιδιού.
Ο θηλασµός όµως δεν είναι ωφέλιµος µόνο για 

το βρέφος, αλλά και για την ίδια τη µητέρα. Έχει απο-
δειχθεί ότι οι µητέρες που θηλάζουν προστατεύονται 
περισσότερο από τον καρκίνο του µαστού, από την 
οστεοπόρωση, αφού βελτιώνεται η επανασβέστωση 
των οστών µετά τον τοκετό, αλλά εµφανίζουν και 
µικρότερη πιθανότητα καταγµάτων του ισχίου στην 
µετεµµηνοπαυσιακή περίοδο. Ακόµα, οι µητέρες που 
θηλάζουν συνήθως αδυνατίζουν πιο εύκολα και επα-
νέρχονται στο βάρος που είχαν πριν, γιατί κατά τη 

διάρκεια της εγκυµοσύνης, το σώµα 
αποθηκεύει ορισµένα κιλά σε λίπος για 
να τα χρησιµοποιήσει ειδικά για αυτό 
το σκοπό. Ο θηλασµός είναι και ένας 
φυσικός τρόπος αντισύλληψης, γιατί 
καθυστερεί την ωορρηξία και έτσι αυ-
ξάνει την απόσταση µεταξύ δύο διαδο-
χικών κυήσεων.

Τα πλεονεκτήµατα όµως ξεπερνούν 
τα όρια της οικογένειας. Ο θηλασµός 
είναι η πιο οικολογική µορφή ταΐσµα-
τος. Μειώνει την µόλυνση του αέρα, 
του νερού και του εδάφους από την 
παραγωγή και τις συσκευασίες του 

τυποποιηµένου γάλακτος. ∆εν καταναλώνει πηγές 
ενέργειας, όπως η προετοιµασία του ξένου γάλακτος, 
εξοικονοµούνται ποσά που διαφορετικά θα ξοδεύ-
ονταν για την εισαγωγή πρώτων υλών και έτοιµων 
προϊόντων τυποποιηµένου γάλακτος. Με το θηλασµό 
έχουµε µείωση της νοσηρότητας και ακολούθως µεί-
ωση των εξόδων φαρµακευτικής και νοσοκοµειακής 
περίθαλψης. Η µητέρα επίσης εξοικονοµεί  χρήµατα 
και έχει περισσότερο ελεύθερο χρόνο διαθέσιµο για 
το νεογέννητο, καθώς δεν απαιτείται χρόνος για την 
παρασκευή της τροφής.

Απ’ την άλλη πλευρά, θα µπορούσαµε να πούµε ότι 
διαθέτει και κάποια µειονεκτήµατα. Αρχικά, πρέπει να 
γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, υποχρεώνοντας 
τη µητέρα να βρίσκεται το συγκεκριµένο χρόνο στο 
σηµείο του θηλασµού, διαταράσσοντας τη συνέχεια 
του ύπνου και ανάπαυσής της τις νυκτερινές ώρες,  
και περιορίζοντας τις δραστηριότητές της, κυρίως 
όταν πρέπει να επιστρέψει στην εργασία της. Επιπλέ-
ον, εµφανίζει πρακτικές δυσκολίες στην περίπτωση 
τριδύµων, τετραδύµων, δεν είναι ευέλικτος µηχανι-

σµός, καθώς δεν µπορούν να βοηθήσουν άλλα µέλη 
της οικογένειας και σε περίπτωση αποτυχίας σωστού 
θηλασµού, παρέχει επιπλέον άγχος και συναισθηµα-
τική φόρτιση στη µητέρα. Τέλος, µέσω του θηλασµού 

µπορεί να µεταδοθούν λοιµώξεις απ’ τη µητέρα στο 
παιδί (ιός ηπατίτιδας, ιός του AIDS) καθώς και να 
µεταφερθούν διάφορα φάρµακα ή άλλες ουσίες που 
µπορεί να λαµβάνει η µητέρα, όπως αντιβιοτικά, ναρ-
κωτικά... Γι’ αυτό το λόγο ο θηλασµός αντενδείκνυται 
αν είναι γνωστό ότι η µητέρα πάσχει από ασθένειες, 
όπως καρκίνος µαστού, φυµατίωση, ηπατίτιδα Β, AIDS, 
ή όταν λαµβάνει φάρµακα που µπορούν να βλάψουν 
το µωρό.

Η υπεροχή του µητρικού γάλακτος είναι κα-
ταξιωµένη εµπειρικά απ’ τα πανάρχαια χρόνια 
και επιστηµονικά εδώ και δεκαετίες. ∆ιεθνείς 
οργανισµοί υγείας και επιστηµονικές εταιρίες 
συστήνουν το µητρικό γάλα ως την καταλληλό-
τερη διατροφή για τα βρέφη. Όµως, ο θηλασµός δε 
φαίνεται να είναι βασικό ένστικτο στους ανθρώπους, 
γι’ αυτό και η δηµοτικότητά του συχνά απεικονίζει τις 
τάσεις της µόδας. Αν και δεν υπάρχει σχετική µελέτη, 
εκτιµάται πως 90% των εγκύων στην Ελλάδα επιθυ-
µούν να θηλάσουν και οι περισσότερες το κάνουν τις 
πρώτες µέρες µετά τη γέννα. Όµως, µόνο το 10-20% 
των µωρών θηλάζουν έστω και εν µέρει ώσπου να συ-
µπληρώσουν 6 µήνες ζωής και µόλις το 1% των γυναι-
κών θηλάζουν µετά τον πρώτο χρόνο και αργότερα. Η 
επιλογή του θηλασµού απ’ τη µητέρα διευκολύνεται και 
ενισχύεται αν υπάρχει ευρεία αποδοχή τόσο απ’ την 
κοινή γνώµη, όσο και απ’ την ίδια της την οικογένεια, 
γι’ αυτό και υπάρχει ανάγκη σωστής πληροφόρησης 
γύρω απ’ όλες τις πτυχές του θηλασµού. 

Επιµέλεια:
Ελένη Ατµατζίδου
Φοιτ. Ιατρικής Αθηνών

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Φ.Κανακούδη-Τσακαλίδου, 
Γ.Κατζόυ, Βασική Παιδιατρική, 
∆.Αραβαντινού Μαιευτική, 
Σ.Π. Μιχαλά, Επίτοµη 
Μαιευτική και 
Γυναικολογία

 Την ώρα του θηλασµού το παιδί εκτός από τις πολύτιµες ουσίες 
που παίρνει για τη θρέψη του, έρχεται σε στενή επαφή µε το δέρµα 
και τη ζεστασιά της µητέρας του, ακούει τους κτύπους της καρδιάς 
της, αλλά και η µητέρα που θηλάζει αισθάνεται  πιο ολοκληρωµένη, 
αφού βοηθά το παιδί της να µεγαλώσει σωστά. 
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 Eπιµέλεια:
Παναγιώτης Φαραντάτος
Μεταπτυχιακός φοιτητής Νοµικής Αθηνών

 Συµ βαίνουν...

 Ηλιακή ενέργεια από τη Σαχάρα
εκτιµά ότι θα είναι σε θέση να παράσχει στην Ευρώπη από το 2015 η γερµανική κοινοπραξία που θα υλοποιήσει 

το έργο µέσω δικτύων παροχής που απλώνονται κατά µήκος της ερήµου και της Μεσογείου. Το εγχείρηµα είναι 
στηριγµένο στη συµπυκνωµένη ηλιακή ενέργεια (CSP) που χρησιµοποιεί κάτοπτρα για να συγκεντρώ-
σει τις ηλιακές ακτίνες σε µια δεξαµενή γεµάτη υγρό το οποίο υπερθερµαίνεται και στη συνέχεια ωθεί 
τουρµπίνες που παράγουν ενέργεια. Όπως σηµειώνουν κορυφαίοι ευρωπαίοι εµπειρογνώµονες στον τοµέα, 
το πλεονέκτηµα έναντι των φωτοβολταϊκών που µετατρέπουν απευθείας το ηλιακό φως σε ηλεκτρική ενέργεια 
είναι το ότι άπαξ αποθηκευτεί αρκετό θερµό υγρό, οι γεννήτριες θα λειτουργούν όλη τη νύχτα. Να σηµειωθεί 

ότι το σχέδιο κόστους του εγχειρήµατος αγγίζει τα 400 δισεκατοµµύρια δολάρια!

ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
 απονεµήθηκε στον κ. Γεώργιο Μποροβίλο. Ο κ. Μπο-

ροβίλος, Θεολόγος, συνεργάτης της Χριστιανικής Ενώσεως 
Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Χ.Ε.Ε.Λ) βραβεύτηκε από την 

Ακαδηµία Αθηνών για τη µελέτη του "Η Ορθόδοξη Κηρυκτι-
κή Γραµµατεία του ΙΗ' αιώνα. Οι έντυπες συλλογές".

Εκπαιδευτική ∆ιηµερίδα
διοργάνωσε η Χριστιανική Ένωση Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Χ.Ε.Ε.Λ.) στις 5-6 ∆εκεµβρίου 2009, στην 

Αίθουσα του «Αποστόλου Παύλου», στο Καρύτση 14. Θέµα της πρώτης µέρας ήταν «Το αποτελεσµατικό 
Σχολείο», όπου µέσα από εµπεριστατωµένες εισηγήσεις των κ.κ. Α. Κακαβούλη, Η. Ματσαγγούρα, Μ. 

∆εδούλη και Ε. Γαλανάκη διατυπώθηκαν διαπιστώσεις και προτάσεις για την αποτελεσµατική διδασκαλία 
στις σχολικές τάξεις. Η δεύτερη µέρα ήταν αφιερωµένη στον αείµνηστο Ιωάννη Κολιτσάρα, ιδρυτή της 

Χ.Ε.Ε.Λ., του οποίου την προσφορά και δράση ως Θεολόγου και Παιδαγωγού ανέπτυξαν οι κ.κ. Γ. Γαλίτης, Ι. 
Αγγελόπουλος, Ζ. Γκενάκου και Ν. Γαλέτας.

Ένα ξεχωριστό αφιέρωµα στο Γ. Βερίτη 
38 σελίδων συµπεριέλαβε στο Ηµερολόγιο της για το 2010 η Ι. Μ. Χίου, Ψαρών και Οινουσσών αναπτύσσοντας 

συνοπτικά τη ζωή, την λογοτεχνική, επιστηµονική και ιεραποστολική δράση του χριστιανού ποιητή και δηµοσιεύ-
οντας τον «Κοινωνικό» και άλλα γνωστά ποιήµατα του Γ. Βερίτη που τίµησε µε την παρουσία του τις Χριστιανικές 

Μαθητικές Οµάδες (Χ.Μ.Ο.) και τον Ακαδηµαϊκό Κοινωνικό Σύνδεσµο.
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 Ηλιακή ενέργεια από τη Σαχάρα
εκτιµά ότι θα είναι σε θέση να παράσχει στην Ευρώπη από το 2015 η γερµανική κοινοπραξία που θα υλοποιήσει 

το έργο µέσω δικτύων παροχής που απλώνονται κατά µήκος της ερήµου και της Μεσογείου. Το εγχείρηµα είναι 
στηριγµένο στη συµπυκνωµένη ηλιακή ενέργεια (CSP) που χρησιµοποιεί κάτοπτρα για να συγκεντρώ-
σει τις ηλιακές ακτίνες σε µια δεξαµενή γεµάτη υγρό το οποίο υπερθερµαίνεται και στη συνέχεια ωθεί 
τουρµπίνες που παράγουν ενέργεια. Όπως σηµειώνουν κορυφαίοι ευρωπαίοι εµπειρογνώµονες στον τοµέα, 
το πλεονέκτηµα έναντι των φωτοβολταϊκών που µετατρέπουν απευθείας το ηλιακό φως σε ηλεκτρική ενέργεια 
είναι το ότι άπαξ αποθηκευτεί αρκετό θερµό υγρό, οι γεννήτριες θα λειτουργούν όλη τη νύχτα. Να σηµειωθεί 

ότι το σχέδιο κόστους του εγχειρήµατος αγγίζει τα 400 δισεκατοµµύρια δολάρια!

 
Συνέδριο αστροβιολογίας διοργάνωσε η Καθολική Εκκλησία 

Στο 5ήµερο συνέδριο στο πλαίσιο του ∆ιεθνούς Έτους Αστρονοµίας 2009, συµµετείχαν δεκάδες 
κορυφαίοι επιστήµονες απ’ όλο τον κόσµο, αστρονόµοι, γεωλόγοι, φυσικοί και ειδικοί. Στα πλαίσια του 
συνεδρίου παρουσιάστηκαν µελέτες αναφορικά µε τη δηµιουργία της Γης και την πιθανή ύπαρξη ζωής, 
εκτός αυτής, σε άλλους πλανήτες. 

    «Τα ερωτήµατα σχετικά µε την προέλευση της ζωής και το αν υπάρχει ζωή αλλού στο σύµπαν, είναι 
πολύ κατάλληλα και αξίζουν σοβαρή εξέταση», δήλωσε ο αστρονόµος και διευθυντής του Αστεροσκοπείου του 
Βατικανού, ιησουΐτης π. Χοσέ Γκάµπριελ Φούνες, σύµφωνα µε το Γαλλικό Πρακτορείο, και πρόσθεσε ότι τέ-
τοια ερωτήµατα «έχουν πολλές φιλοσοφικές και θεολογικές επιπτώσει».. «Όπως ακριβώς υπάρχει ποικιλία ειδών 
στη γη, έτσι µπορεί να υπάρχουν και άλλα πλάσµατα, εκτός γης, το ίδιο ευφυή και επίσης πλασµένα από το 
Θεό. Κάτι τέτοιο δεν προσκρούει στα πιστεύω µας, γιατί δεν µπορούµε να βάλουµε όρια στη δηµιουργική 
ελευθερία του Θεού», δήλωσε στην Telegraph.

 Να σηµειωθεί τέλος πως το Αστεροσκοπείο του Βατικανού, ιδρυθέν το 1891,  βρίσκεται στην πρωτοπορία 
των επιστηµονικών αναζητήσεων, µέσα από το έργο των αστρονόµων-κληρικών του, ενώ η συλλογή µετεωριτών 
από το διάστηµα, που διαθέτει, θεωρείται µια από τις καλύτερες στον κόσµο. 

Οι Εκκλησίες συνδιαλλέγονται επίσηµα µε την Ε.Ε. 
µε τη Συνθήκη της Λισαβόνας

που τέθηκε σε ισχύ από 1η ∆εκεµβρίου 2009. Η συνθήκη αυτή, στο άρθρο 17, εισάγει στο πρωταρχικό δίκαιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα άρθρο σηµαντικό για τις Ευρωπαϊκές Εκκλησίες, µε το οποίο αναγνωρίζεται η ταυτότητα 
και η συµβολή τους και καθίστανται συνοµιλητές των οργάνων της Ε.Ε. στη βάση ενός «ανοιχτού, τακτικού και δια-
φανούς διαλόγου». Ωστόσο, από η διατύπωση του άρθρου 17, παρατηρούµε ότι είναι πλέον ανοιχτό το ενδεχόµενο 

διαλόγου µε παραθρησκευτικές ή αποκρυφιστικές οργανώσεις που παρουσιάζονται µε το µανδύα της φιλοσο-
φίας. Το άρθρο έχει ως εξής: « Η Ένωση σέβεται και δεν προδικάζει το καθεστώς που, βάσει του εθνικού δικαί-

ου, έχουν οι εκκλησίες, οι θρησκευτικές ενώσεις ή κοινότητες στα Κράτη Μέλη.  Η Ένωση σέβεται εξ ίσου το 
καθεστώς, βάσει του εθνικού δικαίου, των φιλοσοφικών και μη ομολογιακών οργανισμών.  Αναγνωρίζοντας 
την ταυτότητά τους και την ειδική συμβολή τους, η Ένωση θα διατηρήσει ένα ανοιχτό, διαφανή και τακτικό 

διάλογο με αυτές τις εκκλησίες και οργανισμούς»

Όταν η αρχιτεκτονική συναντά τη βυζαντινή τέχνη
Είναι το θέµα της διεθνούς έκθεσης εικόνων, χειρογράφων, προπλασµάτων ναών και κτιρίων που 

ξεκίνησε από το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισµού Θεσσαλονίκης για να φθάσει στο Πανεπιστήµιο 
Πρίνστον το Μάρτιο του 2010. Η έκθεση ερευνά ζητήµατα όπως η πνευµατικότητα που διαπνέει 
τη βυζαντινή αρχιτεκτονική και η γεµάτη νοήµατα διάσταση του χώρου, οι δισδιάστατες 
απεικονίσεις του πραγµατικού αλλά και η σχέση του ανθρώπου µε το υπερβατικό και µε 
το Θεό. Μέσα από την έκθεση διαφαίνεται η διαχρονικότητα χαρακτηριστικών στοιχείων στον τρόπο 
σύλληψης και απεικόνισης της αρχιτεκτονικής στη βυζαντινή τέχνη, αλλά και η διαφορετική οπτική σε 
σχέση µε την τέχνη της ∆ύσης και τις προσεγγίσεις της Αναγέννησης. 

Τριάντα από τα πιο γνωστά µουσεία και συλλογές δύο ηπείρων, της Ευρώπης και της Αµερικής, από 
την Πινακοθήκη Τρετιάκοφ και το Κρατικό Ιστορικό Μουσείο της Μόσχας µέχρι το Θησαυροφυλάκιο του 
Αγίου Μάρκου στη Βενετία και από το Ιστορικό Μουσείο της Αρµενίας στο Ερεβάν µέχρι το Μουσείο Καλών 
Τεχνών της Βοστώνης και το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης στη Νέα Υόρκη, 80 εκθέµατα προσφέρουν 
µια νέα διεισδυτική µατιά στη βυζαντινή τέχνη µέσα από τις αναπαραστάσεις της αρχιτεκτονικής. 
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Αγάπη, στοργή και σχέσεις ανάµεσα σ’ έναν πα-
τέρα, ένα γιο και τον προσωπικό τους υπολογιστή, οι 
προβλέψεις ενός γιατρού για την υγεία του ασθενή 
του, ένας άνδρας κ η ερωµένη του που διασχίζουν 
την πόλη την Πρωτοχρονιά, οι σκοτεινές σκέψεις µιας 
κόρης για το χήρο πατέρα της, µια απάνθρωπη ιστορία 
εκδίκησης και µίσους, το αδιέξοδο µιας ηλικιωµένης 
απέναντι σ’ έναν επιπόλαιο νεαρό, ένα κοριτσάκι που 
γίνεται αντικείµενο διαµάχης ανάµεσα στη µητέρα και 
τη γιαγιά της. Μια καθηγήτρια Ηθικής αντιµέτωπη µε 
το παρελθόν της, ένας σύζυγος που δυσκολεύεται να 
πιστέψει στην αθωότητα της συζύγου του, δυο αδέλφια 
που κληρονοµούν µια συλλογή γραµµατοσήµων απ’ 
τον πατερά τους.

∆έκα ταινίες µικρού µήκους εµπνευσµένες από 
τις ∆έκα Εντολές. Ο ∆εκάλογος πραγµατεύεται έννοιες 
όπως η ψυχή, ο έρωτας, ο θάνατος, η αγάπη, το πε-
πρωµένο, η αίσθηση του ανήκειν,  πάντα υπό το πρίσµα 
των ∆έκα Εντολών. Τα πρόσωπα όπως πλάθονται απ’ 
τον σκηνοθέτη φαίνεται να βιώνουν µια εσωτερική 
συγκρουσιακή κατάσταση και να αντιµετωπίζουν ηθικά 
διλήµµατα. Προβάλλουν τις αγωνίες τους στο θεατή 
κάνοντας τον καθένα µας συµµέτοχο στο προσωπι-
κό τους δράµα. Ωστόσο η κεντρική ιδέα είναι µία: µια 
προσπάθεια να αποδοθεί κινηµατογραφικά η σχέση 32

32B

32
ISO 80

Παρουσίαση
ταινίας

O ∆ΕΚΑΛΟΓΟΣ

του Κριστόφ Κισλόφσκι

(Dekalog, 1989)

της κοινωνίας µε την ατοµική ηθική, ο νόµος  που 
έρχεται αντιµέτωπος µε τη προσωπική βούληση και 
πώς γίνεται ο άνθρωπος να βρει τις ισορροπίες και 
να ζήσει ευτυχισµένος. Ο ίδιος ο σκηνοθέτης µάλιστα 
σχολιάζει: «Ο καθένας αποδέχεται ότι οι ∆έκα Εντολές 
αποτελούν ηθικό θεµέλιο. Η προσπάθεια να υπακούσει 
σε αυτές αποτελεί µέγιστο ηθικό επίτευγµα. Αν έπρεπε 
να διατυπώσω το δικό µου δεκάλογο θα έλεγα: ζησε 
µε τα µάτια ανοιχτά και προσπάθησε να µην προκαλείς 
πόνο στον διπλανό σου».

Υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο εµφανίζεται στο 
παρασκήνιο σε όλες τις ιστορίες τη στιγµή που κορυ-
φώνεται η εσωτερική ένταση των πρωταγωνιστών. 
Αντιπροσωπεύει σχηµατικά την παρουσία του Θεού η 
οποία φαίνεται να επηρεάζει απροσδιόριστα  τα πρό-
σωπα στις αποφάσεις τους.
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Καθὼς εἶναι ἀνάγκη νὰ φυλᾶµε τὸ νοῦ µας 
ἀπὸ τὴν ἀγνωσία, ὅπως εἴπαµε πρίν, ἔτσι πα-
ροµοίως εἶναι ἀνάγκη νὰ τὸν φυλᾶµε ἀκόµη 
καὶ ἀπὸ τὴν πολυπραγµοσύνη, τὴν ἀντίθετη 
τῆς ἀγνωσίας. Γιατὶ, ἀφοῦ τὸν γεµίσουµε ἀπὸ 
πολλοὺς λογισµοὺς µάταιους καὶ ἄτακτους καὶ 
βλαπτικούς, τὸν κάνουµε ἀδύνατο καὶ δὲν µπορεῖ 
νὰ καταλάβη ἐκεῖνο ποὺ ταιριάζει στὴν ἀληθινὴ 
ἀπονέκρωσί µας καὶ τελειότητα. Γι' αὐτό, πρέπει 
νὰ εἶσαι σὰν πεθαµένος ἐντελῶς, σὲ κάθε ἔρευ-
να τῶν ἐπιγείων πραγµάτων, τὰ ὁποῖα, ἂν καὶ 
µπορεῖ νὰ ἐπιτρέπωνται, δὲν εἶναι ὅµως καὶ ἀνα-
γκαία. Καὶ µαζεύοντας πάντα τὸ νοῦ σου, ὅσο 
µπορεῖς µέσα στὸν ἑαυτό σου, κάνε τὸν ἀµαθῆ 
ἀπὸ τὰ πράγµατα ὅλου τοῦ κόσµου. Τὰ µηνύµα-
τα, οἱ καινούργιες εἰδήσεις καὶ ὅλες οἱ µεταβολὲς 
καὶ οἱ ἀλλοιώσεις, µικρὲς καὶ µεγάλες του κόσµου 
καὶ τῶν βασιλείων, ἂς εἶναι γιὰ σένα τέτοιου 
εἴδους, σὰν νὰ µὴν ὑπάρχουν καθόλου.

 Ἀλλὰ καὶ ἂν σοῦ προσφέρωνται ἀπὸ τοὺς 
ἄλλους, ἐναντιώσου σὲ αὐτά, ἀποµάκρυνέ τα 
ἀπὸ τὴν καρδιὰ καὶ τὴ φαντασία σου. Ἂς εἶσαι 
δὲ προσεκτικὸς ἐραστὴς στὸ νὰ καταλάβης τὰ 
πνευµατικὰ καὶ τὰ οὐράνια, µὴ θέλοντας νὰ 
γνωρίζῃς ἄλλο µάθηµα στὸν κόσµο, παρὰ τὸν 
Ἐσταυρωµένο καὶ τὴ ζωή του καὶ τὸν θάνατο 
καὶ τὸ τί ζητάει αὐτὸς ἀπὸ σένα· καὶ βέβαια θὰ 
εὐχαριστήσῃς πολὺ τὸν Θεόν, ὁ ὁποῖος ἔχει γιὰ 
ἐκλεκτοὺς καὶ ἀγαπηµένους του ἐκείνους ποὺ τὸν 
ἀγαποῦν καὶ φροντίζουν νὰ κάνουν τὸ θέληµά 
του. Ἐπειδή, κάθε ἄλλο ζήτηµα καὶ ἔρευνα, εἶναι 
ἐγωισµὸς καὶ ὑπερηφάνεια, δεσµὰ καὶ παγίδες 
τοῦ διαβόλου, ὁ ὁποῖος σὰν πανοῦργος, βλέπο-
ντας ὅτι ἡ θέλησις ἐκείνων ποὺ προσέχουν στὴν 
πνευµατικὴ ζωὴ εἶναι δυνατὴ καὶ ἰσχυρή, γυ-
ρεύει νὰ νικήσῃ τὸ νοῦ τους µὲ τέτοιες περιέργει-
ες, γιὰ νὰ κυριεύσῃ µὲ αὐτὸν τὸν τρόπο καὶ τὸ 
ἕνα καὶ τὸ ἄλλο. Ὁπότε, συνηθίζει πολλὲς φορὲς 
νὰ τοὺς δίνη σκέψεις δῆθεν ὑψηλές, λεπτὲς 
καὶ περίεργες καὶ µάλιστα στοὺς εὔστροφους 
στὸ νοῦ καὶ σὲ ἐκείνους ποὺ εἶναι εὔκολοι νὰ 
ὑψηλοφρονήσουν.

Γιατὶ αὐτοὶ αἰχµαλωτισµένοι ἀπὸ τὴν ἡδονὴ 
καὶ τὴ συνοµιλία ἐκείνων τῶν ὑψηλῶν σκέψεων, 

Αγίου

Νικοδήµου Αγιορείτου

Πώς πρέπει να 
φυλάµε το νου µας από
την πολυπραγµοσύνη και την περιέργεια.

στὶς ὁποῖες νοµίζουν ψεύτικα ὅτι ἀπολαµβάνουν τὸν 
Θεό, ξεχνοῦν νὰ καθαρίσουν τὴν καρδιά τους καὶ νὰ 
προσέχουν στὴν ταπεινὴ γνῶσι τοῦ ἑαυτοῦ τους καὶ 
στὴν ἀληθινὴ ἀπονέκρωσι· καὶ ἔτσι ἀφοῦ δεθοῦν µὲ 
τὸ δεσµὸ τῆς ὑπερηφάνειας, γίνονται εἴδωλο τοῦ ἴδι-
ου τοῦ νοῦ τους· καὶ στὴ συνέχεια, λίγο λίγο, χωρὶς 
νὰ τὸ καταλάβουν, φθάνουν νὰ λογαριάσουν, ὅτι δὲν 
ἔχουν ἀνάγκη πλέον ἀπὸ τὴν συµβουλὴ καὶ τὴ νου-
θεσία τῶν ἄλλων, ἐπειδὴ συνήθισαν νὰ προστρέχουν 
σὲ κάθε τους ἀνάγκη στὸ εἴδωλο τῆς δικῆς τους 
κρίσεως· πρᾶγµα, ποὺ εἶναι πολὺ ἐπικίνδυνο καὶ 
δύσκολο νὰ ἰατρευθῇ· διότι ἡ ὑπερηφάνεια τοῦ νοῦ 
εἶναι πλέον περισσότερο ἐπικίνδυνη ἀπὸ ἐκείνη τῆς 
θελήσεως. Ἐπειδή, ἡ µὲν ὑπερηφάνεια τῆς θελήσε-
ως, ὄντας φανερὴ στὸ νοῦ, εὔκολα θὰ µπορῇ καµιὰ 
φορὰ νὰ ἰατρευθῇ, ὑποτασσόµενη σÛ ἐκεῖνο ποὺ 
πρέπει. Ὁ νοῦς ὅµως ὅταν ἔχῃ σταθερὴ γνώµη ὅτι 
ἡ κρίσις του εἶναι καλύτερη ἀπὸ τῶν ἄλλων, ἀπὸ 
ποιόν θὰ µπορῇ νὰ ἰατρευθῇ καὶ πῶς νὰ ὑποταχθῆ 
στὴν κρίσι τῶν ἄλλων, ἐκεῖνος ποὺ δὲν τὴν ἔχει 
τόσον καλὴ σὰν τὴν δική του; 

Ἂν ὁ ὀφθαλµὸς τῆς ψυχῆς, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ 
νοῦς, µὲ τὸν ὁποῖο ὁ ἄνθρωπος µπορεῖ νὰ γνωρίσῃ 
καὶ νὰ καθαρίσῃ τὴν ὑπερηφάνεια τῆς θελήσεως, 
εἶναι ὁ ἴδιος ἀσθενής, τυφλὸς καὶ γεµάτος ἀπὸ ὑπε-
ρηφάνεια, ποιός ἔπειτα µπορεῖ νὰ τὸν γιατρέψει; καὶ 
ἂν τὸ φῶς εἶναι σκοτάδι καὶ ὁ κανόνας εἶναι λάθος, 
πῶς θέλει νὰ φωτίσῃ ἢ νὰ διορθώσῃ τὰ ἄλλα; Γι' 
αὐτὸ πρέπει νὰ ἀντισταθῇς τὸ γρηγορώτερο σὲ αὐτὴ 
τὴν ἐπικίνδυνη ὑπερηφάνεια τοῦ µυαλοῦ, προτοῦ 
νὰ διαπεράση µέσα στὸ νοῦ τῶν κοκκάλων σου καὶ 
ἀντιστεκόµενος, βάλε χαλινάρι στὴν ὀξύτητα τοῦ νοῦ 
σου καὶ ὑπόβαλε τὴ δική σου γνώµη στὴ γνώµη τῶν 
ἄλλων καὶ γίνε ἀνόητος γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ 
θὰ εἶσαι σοφώτερος ἀπὸ τὸν Σολοµώντα· «Ὅποιος 
νοµίζει ὅτι εἶναι σοφὸς µὲ τὰ µέτρα αὐτοῦ ἐδῶ τοῦ 
αἰῶνα, ἂς γίνῃ µωρός, γιὰ νὰ γίνῃ πραγµατικὰ 
σοφός» (ΑÛ Κορινθ. 3,10).

Αγίου Νικοδήµου Αγιορείτου,
«Αόρατος Πόλεµος», κεφάλαιο Θ’.

Επιµέλεια
Χαράλαµπος Χωραΐτης,
Φοιτ. Θεολογίας

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ 
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29 Οκτωβρίου
Προβολή ταινίας «Sophie Scholl»

1 Νοεµβρίου
Εκκλησιασµός στον 
Απ. Παύλο, 
στο Καρύτση 14

14-16 Νοεµβρίου

Εκδροµή φοιτητριών στα Ιωάν-

νινα και στα Ζαγοροχώρια, µε επι-

σκέψεις σε µουσεία και περιήγηση 

στη λίµνη, στο σπήλαιο του Περά-

µατος και στα Ζαγοροχώρια

27 Νοεµβρίου
Πρώτο εντευκτήριο για τις 

φοιτήτριες, µε θέµα «∆εξιότητες 
Σταδιοδροµίας και Συναισθηµατι-
κή Νοηµοσύνη» µε εισηγήτρια την 
κυρία Ιωάννα Παπαβασιλείου

18 Οκτωβρίου
Εορτή έναρξης των εργα-

σιών της Χ.Φ.Ε. για το ακα-
δηµαϊκό έτος 2009-2010

10-11 Οκτωβρίου

Οµοσπονδία των Σωµατείων του Συλλό-

γου «Απ. Παύλος», µε θέµα «Η αλλοτρίωση 

των σύγχρονων νέων και η Εκκλησία», µε 

εισηγήσεις φοιτητών της Χ.Φ.Ε. από όλη την 

Ελλάδα. Έτσι δόθηκε και η ευκαιρία να έρ-

θουν σε επικοινωνία φοιτητές και φοιτήτριες 

από τις διάφορες πόλεις που συµµετείχαν.
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22 ∆εκεµβρίου

Ακολουθία των Ωρών

17 ∆εκεµβρίου

Προβολή ταινίας 

«Καλά Χριστούγεννα»

18 ∆εκεµβρίου
Χριστουγεννιάτικο - εορταστικό εντευκτήριο για τις φοιτήτριες

26-30 ∆εκεµβρίου
Χειµερινή εξόρµηση Αγά-

πης στην Αλβανία. Οι φοιτητές 
επισκέφθηκαν το Αργυρόκα-
στρο, ελληνόφωνα χωριά και 
τους χώρους µνήµης για 
τους πεσόντες, και στη συ-

νέχεια τη Μητρόπολη Μπε-
ρατίου και την Αρχιεπισκοπή Τιράνων. Είχαµε την ευκαιρία να συναντηθούµε και να γνωρίσουµε τη νεολαία της Αρχιεπισκοπής Αλβανίας στο ∆υρράχιο, στο Αργυ-ρόκαστρο και στα Τίρανα, να συµµετάσχουµε σε δραστηριότητές τους και να επισκεφθούµε τη θεολογική ακαδηµία του Αγίου Βλασίου, καθώς και πολλά 

από τα συγκροτήµατα και τις 
εκκλησίες της Αρχιεπισκοπής. 
Ήταν µια µοναδική εµπειρία για 
τους φοιτητές και µια ενδυνά-
µωση της επικοινωνίας µεταξύ 
τω νέων των δύο Εκκλησιών. 

13 ∆εκεµβρίου
Εξόρµηση Αγάπης 

των φοιτητριών στο 

νοσοκοµείο Παίδων

20 ∆εκεµβρίου
Εξόρµηση φοιτητών 

στη Στέγη Αγάπης στην 
Αγία Παρασκευή
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  βιβλιοπαρουσιάσεις

  βιβλιοπαρουσιάσεις

 BIBΛIO-

ΠAPOYΣIAΣEIΣ

Klaus Kenneth
“Χιλιάδες µίλια προς τον τόπο της καρδιάς”
από το σκοτάδι του µίσους 
στον Γέροντα Σοφρώνιο,
Εκδ. “Εν πλω”,

Ο Κλάους Κένεθ γεννήθηκε στην Τσεχοσλοβακία 
το 1945, τη νύχτα που ο κόκκινος στρατός κατέλυε 
το Γ΄ Ράιχ. Την παιδική του ηλικία σηµάδεψαν οι 
τεράστιες κακουχίες κι η γονεϊκή εγκατάλειψη. Στα 
εφηβικά του χρόνια εξωθείται σε αντικοινωνικές κι 
αναρχικές συµπεριφορές, απότοκο των οποίων είναι 
οι συχνές καταδίκες και φυλακίσεις του. Τριγυρνά 
µε εφηβικές συµµορίες σε όλη τη Γερµανία και ζει 
έντονη νυχτερινή ζωή παίζοντας µουσική σε κακόφη-
µα κλαµπ. Σε νεαρή ηλικία κακοποιείται σεξουαλικά 
από ρωµαιοκαθολικό ιερέα, πράγµα που τον κάνει να 
αποστραφεί βαθιά τον Χριστιανισµό.

Στα µετεφηβικά του χρόνια επιχειρεί να σπου-
δάσει στο Πανεπιστήµιο της Τιβίγγης, αλλά γρήγορα 

εγκαταλείπει τις σπουδές του και βυθίζεται για επτά 
χρόνια στα ναρκωτικά. Γνωρίζει τον Ινδουϊσµό και 
τον Βουδισµό, θητεύει για χρόνια σε αντίστοιχα 
µοναστήρια στην Ταϊλάνδη και το Θιβέτ. Ταξιδεύει 
στο Ιράν, το Αφγανιστάν, το Μαρόκο και τη Μαλαι-
σία για να γνωρίσει τον Ισλαµισµό, επισκέπτεται τα 
κυριότερα ιουδαϊκά προσκυνήµατα. Φθάνει µέχρι 
την Αλάσκα, το Μεξικό και τη Βραζιλία για να δο-
κιµάσει κι άλλα συστήµατα, µεταξύ των οποίων ο 
κοµµουνισµός, η αθεΐα και η χίπικη κουλτούρα. 
Εισχωρεί στον εσωτερισµό και την απόκρυφη γνώ-
ση, περιεχόµενος σε κατάσταση έκστασης. 

Μην µπορώντας να βρει λύσεις στα προσωπικά 
του αδιέξοδα, να γεµίσει το κενό που βρίσκεται 
στην ψυχή του, ρίχνεται στις καταχρήσεις, ενώ η 
ενασχόλησή του µε τη µουσική δεν αρκεί για να 
κορέσει τη δίψα του για νόηµα ζωής.

Στη συνέχεια, καταφεύγει στον λατινοαµερι-
κάνικο αποκρυφισµό και τη µαγεία. Οι εµφανί-
σεις των πονηρών πνευµάτων αποτελούν πλέον 
καθηµερινότητα για τον Κλάους. Μια απειλή 
κατά της ζωής του στην Κολοµβία τον φέρνει 
αντιµέτωπο µε το όριο της ζωής του. Το 1981, σε 
ηλικία 36 ετών, επιστρέφει στην Ευρώπη, κατα-
πιάνεται ξανά µε τις σπουδές του και διορίζεται 
καθηγητής σε σχολείο. Ταυτόχρονα, αρχίζει η 
επαφή του µε τον Προτεσταντισµό. ∆ύο χρόνια 
αργότερα, γνωρίζει τον γέροντα Σοφρώνιο, ο 
οποίος γίνεται πνευµατικός του πατέρας και 
σηµαδεύει τη µετέπειτα πορεία του. 

Το 1986 βαπτίζεται Ορθόδοξος στη Γενεύη κι η 
ζωή του αρχίζει να γίνεται µια διαρκής µαρτυρία 
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που περιγράφεται µε γλαφυρότατο τρόπο στις 418 
σελίδες του βιβλίου του, µία πορεία που σοκάρει και 
σε κάνει να διερωτάσαι κατά πόσο αληθεύουν όσα 
περιγράφονται. Μία πορεία που θα ήταν κρίµα να 
µην αποτελέσει αντικείµενο µελλοντικής κινηµατο-
γραφικής παραγωγής.
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∆άσκαλος

εγκαταλείπει τις σπουδές του και βυθίζεται για επτά 
χρόνια στα ναρκωτικά. Γνωρίζει τον Ινδουϊσµό και 
τον Βουδισµό, θητεύει για χρόνια σε αντίστοιχα 
µοναστήρια στην Ταϊλάνδη και το Θιβέτ. Ταξιδεύει 
στο Ιράν, το Αφγανιστάν, το Μαρόκο και τη Μαλαι-
σία για να γνωρίσει τον Ισλαµισµό, επισκέπτεται τα 
κυριότερα ιουδαϊκά προσκυνήµατα. Φθάνει µέχρι 
την Αλάσκα, το Μεξικό και τη Βραζιλία για να δο-
κιµάσει κι άλλα συστήµατα, µεταξύ των οποίων ο 
κοµµουνισµός, η αθεΐα και η χίπικη κουλτούρα. 
Εισχωρεί στον εσωτερισµό και την απόκρυφη γνώ-
ση, περιεχόµενος σε κατάσταση έκστασης. 

του αδιέξοδα, να γεµίσει το κενό που βρίσκεται 
στην ψυχή του, ρίχνεται στις καταχρήσεις, ενώ η 
ενασχόλησή του µε τη µουσική δεν αρκεί για να 
κορέσει τη δίψα του για νόηµα ζωής.

κάνικο αποκρυφισµό και τη µαγεία. Οι εµφανί-
σεις των πονηρών πνευµάτων αποτελούν πλέον 
καθηµερινότητα για τον Κλάους. Μια απειλή 
κατά της ζωής του στην Κολοµβία τον φέρνει 
αντιµέτωπο µε το όριο της ζωής του. Το 1981, σε 
ηλικία 36 ετών, επιστρέφει στην Ευρώπη, κατα-
πιάνεται ξανά µε τις σπουδές του και διορίζεται 
καθηγητής σε σχολείο. Ταυτόχρονα, αρχίζει η 
επαφή του µε τον Προτεσταντισµό. ∆ύο χρόνια 
αργότερα, γνωρίζει τον γέροντα Σοφρώνιο, ο 
οποίος γίνεται πνευµατικός του πατέρας και 
σηµαδεύει τη µετέπειτα πορεία του. 

Το 1986 βαπτίζεται Ορθόδοξος στη Γενεύη κι η 

48



ÃíéìÝá íå õÛíá

¸ °ðïëáìàãé÷ 
ôïù ¹öÀîîïù

Ομιλητής: 
κ. Νικόλαος Μπρατσιώτης

Οµότ. Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Κεντρική Αίθουσα Συλλόγου
Ορθόδοξης Ιεραποστολής 

«ο Απόστολος Παύλος», 
Καρύτση 14 (Παλαιά Βουλή). 

 
Α΄ Συνεδρία: Κυριακή 10 Ιανουαρίου, 6 µ.µ.

Β΄ Συνεδρία: Κυριακή 14 Μαρτίου, 11 π.µ.
Γ΄ Συνεδρία: Κυριακή 25 Απριλίου, 11 π.µ.
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Για φοιτητές: 6-11 Απριλίου στην ΚΥΠΡΟ!

Για φοιτήτριες: 5-11 Απριλίου στην ΑΙΓΥΠΤΟ 
   & στο ΟΡΟΣ ΣΙΝΑ!

Ì.¼.¶.

www.xfe.gr
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