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ΒΙΒΛΙΟ-παρουσιάσεις

Το σταλινικό καθεστώς της Σο-
βιετικής Ένωσης άφησε πίσω του 
εκατοµµύρια νεοµάρτυρες, των 
οποίων το µοναδικό ατόπηµα 
ήταν η χριστιανική πίστη. Αναίτιες 
συλλήψεις, φυλακίσεις, ψυχολογι-
κή βία, βασανισµοί και εκτελέσεις 
αποτέλεσαν καθηµερινές τακτικές 
του καθεστώτος, σε µία περίοδο 
που καρποφόρησε για την Ορθο-
δοξία πλήθος µαρτύρων της πίστε-
ως. «Βασικό γνώρισµα των πολιτικών 
συλλήψεων ήταν ότι πιάνονταν άν-
θρωποι εντελώς αθώοι, που για αυτό 
ακριβώς ήταν απροετοίµαστοι και για 
την πιο µικρή αντίσταση. Το ήσυχο 

αρνί είναι ό,τι πρέπει για το λύκο».
Ο πατέρας Παύλος Ανσίµωφ εί-

ναι άγνωστος στο ελληνικό κοινό, 
πασίγνωστος όµως στην αγία γη 
της Ρωσίας, όπου το 2005 αναγνω-
ρίστηκε άγιος και νεοµάρτυρας 
από την Ιερά Σύνοδο της Ρωσικής 
Εκκλησίας. Το βιβλίο περιγράφει 
την καθηµερινή ζωή της οικογένει-
ας του πατρός Παύλου, µέσα από 
την πένα του γιου του Γεωργίου. 
Συνεχείς κατατρεγµοί και δυσκο-
λίες αποτελούν τη µόνιµη επωδό 
της προσπάθειας του ευσυνείδη-
του ιερέα να σταθεί δίπλα 
στον δοκιµαζόµενο 
λαό. ∆ιαρκώς εξο-
ρίζεται από τη 
µία περιοχή 
στην άλλη, 
βρίσκεται 
απένταρος 
και κατα-
τρεγµένος. 
Βλέπει την 
Ε κ κ λ η σ ί α 
στην οποία λει-
τουργεί να γκρε-
µίζεται µπροστά 
στα ανήµπορα 
µάτια του. Απο-
κορύφωµα οι 
τρεις φυλακίσεις του κι ασφαλώς, 
το µαρτύριό του. 

Πέρα όµως από το προσωπικό 
δράµα, ο αναγνώστης θα έρθει σε 
επαφή µε πολλά από τα στοιχεία 
της ζωής της Μόσχας στη δεκαετία 
του ‘30, µε καθηµερινές ασχολίες, 
παραδόσεις, αλλά και τη σχέση των 
ανθρώπων µε την Εκκλησία και τις 
λυσσαλέες προσπάθειες των επα-
ναστατών να την ξεριζώσουν µε 
τη βία και την τροµοκρατία. Επι-
πρόσθετα, παρελαύνουν πολλές 
από τις τακτικές του καθεστώτος, 

ο τρόπος που πραγµατοποιού-
νταν οι πολιτικές συλλήψεις, τα 
παράλογα κριτήρια επιλογής των 
συλληφθέντων κι οι µηχανισµοί 
της εξόντωσής τους. «Οι ιερείς κι 
οι οικογένειές τους εξοµοιώθηκαν 
µε τους κουλάκους, τους πλούσιους 
γαιοκτήµονες, και τους αφαιρέθηκαν 
τα πολιτικά τους δικαιώµατα. Αυτό 
σήµαινε ότι δεν είχαν πλέον δικαι-
ώµατα στα δελτία τροφίµων, στην 
ιατρική περίθαλψη, τα παιδιά τους 
δε γίνονταν δεκτά στα Γυµνάσια και 
τα Πανεπιστήµια. Πολλές ιερατικές 
οικογένειες διαλύθηκαν. Οι µητέρες 

προτίµησαν να απαρνηθούν 
τους συζύγους τους, πα-

ρά να δουν τα παιδιά 

τους να πεθαίνουν από την πείνα ή 
τις αρρώστιες».

Ο αρχιµανδρίτης Νεκτάριος 
Αντωνόπουλος, που συνδέεται µε 
τη γνωστοποίηση στον ελλαδικό 
χώρο του Αγίου Λουκά του Ιατρού, 
Αρχιεπισκόπου Κριµαίας, επιµελεί-
ται τη συγκεκριµένη έκδοση και 
µας φέρνει εγγύτερα στα βάσανα 
της Ρωσικής Εκκλησίας κατά τον 
20ο αιώνα. 

Επιµέλεια
∆ηµήτριος Σαµπαζιώτης

∆άσκαλος

Συνεχείς κατατρεγµοί και δυσκολίες 
αποτελούν τη µόνιµη επωδό της προ-
σπάθειας του ευσυνείδητου ιερέα να 
σταθεί δίπλα στον δοκιµαζόµενο λαό. 
∆ιαρκώς εξορίζεται από τη µία περιοχή 
στην άλλη, βρίσκεται απένταρος και κα-
τατρεγµένος. Βλέπει την Εκκλησία στην 
οποία λειτουργεί να γκρεµίζεται µπρο-
στά στα ανήµπορα µάτια του.

Γεωργίου Π. Ανσίµωφ

“ΕΧΘΡΟΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ”
Η σταυρική πορεία 

του Αγίου Νεοµάρτυρα 
π. Παύλου Ανσίµωφ 

(1891-1937)

Εκδόσεις Αρχονταρίκι 2010

Το περιοδικό
 

 εορτάζει τα 20 χρόνια 
κυκλοφορίας του με μία

εκδήλωση-αφιέρωμα στην 
ΚΥΠΡΟ
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Κοιµητήριο Χαλανδρίου. Η απώ-
λεια ενός προσφιλούς προσώπου 
οδήγησε τα βήµατά µου εκεί, εν 
µέσω Σαρακοστής. Μέχρι την τε-
λευταία στιγµή, η ανθρώπινη µα-
ταιοδοξία προσπαθεί να εξωραΐσει 
το θάνατο µε προτοµές και µεγα-
λοπρεπείς γρανιτένιες κατασκευές. 
«Κάποιες είχαν γίνει παραγγελία από 
τους ίδιους τους κεκοιµηµένους πριν 
πεθάνουν…», µου ψιθυρίζει κάποιος 
εκεί.  

Συνεχίζοντας το µονοπάτι προς 
το βάθος, διαβάζω τις επιτύµβιες 
επιγραφές· ρητά, ποιηµατάκια συγ-
γενών, µοιρολόγια ενώ, σε ορισµέ-
νους τάφους προτεσταντών, υπήρ-
χαν πολλά αγιογραφικά χωρία µε 
αναφορές στην Ανάσταση. «Κοίτα 
να δεις πόσο διαφορετικά αντιµετω-
πίζουν οι άνθρωποι το µόνο σίγουρο 
γεγονός της ζωής, το θάνατο», σκέ-
φτοµαι. Γυρίζω το βλέµµα και ‘κεί-
νο µαγνητίζεται από την επιγραφή 
στον τάφο µιας νεαρής κοπέλας. Ο 
στίχος που ήταν χαραγµένος ανή-
κει σε γνωστό καλλιτέχνη1· «Σιγά 
µην κλάψω, σιγά µη φοβηθώ». 

Πολιορκούµαι από σκέψεις… 

Άγνοια του θανάτου ή επίγνωση 
των βαθύτερων µυστικών του; Νε-
ανική αφοβία και επιπολαιότητα 
ή  νεανική καθαρότητα και πίστη 
στην Ανάσταση; 

«Σιγά µην κλάψω, σιγά µη φοβη-
θώ». 

Ξανακούω το τραγούδι. «Μου 
λένε αν πάω πιο ψηλά θα ζαλιστώ/ 
Καλύτερα στη λάσπη να κυλιέµαι/ Και 
πως αν θέλω περισσότερα να δω/ Σ’ 
έναν καθρέφτη µοναχός µου να κοιτιέ-
µαι». Ο φόβος του κόσµου για τον 
ουρανό. Ο εθισµός της λάσπης της 
καθηµερινότητας. Η εξοικείωση µε 
τη φθορά. Η ευθυγράµµιση µε το 
πάθος και η δουλεία στα ένστικτα. 
Ο αυτισµός ενός πολιτισµού, που 
για να δει περισσότερα, απλά κοιτά-
ει το χώµα του στον καθρέφτη συµ-
βιβασµένος µε την εικόνα του.

Το παιχνίδι έχει τελειώσει!
Το αποτέλεσµα έχει κριθεί και 

ξέρουµε το Νικητή. «Πλάκες που 
στέκατε βαριές στα µνήµατα και τις 
καρδιές, σας έσπασε ο Χριστός µου», 
θα πει ο ποιητής2. Η µάχη µε το 
θάνατο έχει τελειώσει ανεπιστρε-

πτί κι εµείς απλά καλούµαστε να 
επιλέξουµε στρατόπεδο· ή µε το 
Νικητή ή µε το θάνατο. Η πρώ-
τη επιλογή, µε το κόστος της, θα 
δώσει στο θάνατο τις σωστές δι-
αστάσεις, του περάσµατος και της 
µετάβασης σε µια άλλη ζωή, ανα-
στάσιµη! Κάποτε είχαν ρωτήσει τη 
γερόντισσα Γαβριηλία «τι είναι ο 
θάνατος;» κι εκείνη τους απάντη-
σε «µου φαίνεται τόσο απλό, γιατί 
δεν υπάρχει θάνατος· κλείνει µία 
πόρτα και ανοίγει µία άλλη. Ένας 
ζωγράφος είχε κάνει ένα θαυµάσιο 
πίνακα. Έχει απ’ τη µία και την άλ-
λη πλευρά ένα κήπο και στη µέση 
ένα τοίχο, κι ένα τριανταφυλλάκι 
που βρήκε µία τρύπα, πέρασε το 
κλαδάκι του και εξακολουθεί να 
ανθεί στο άλλο µέρος του κήπου 
που δε το βλέπουµε…».

Έχει δίκιο το τραγούδι. Ούτε να 
κλαις, ούτε να φοβάσαι. Τα λουκέτα 
και οι αλυσίδες του Άδη άνοιξαν 
και καθένας µας έχει από ένα αντι-
κλείδι, χαρισµένο από τον ίδιο τον 
Κύριο. «Θα πάω να χτίσω µια φωλιά 
στον ουρανό/ Σιγά µην κλάψω, σιγά 
µη φοβηθώ».  

Χριστός Ανέστη! 

«Σιγά µην κλάψω, 
   σιγά µη φοβηθώ»

1 Αγγελάκας Γιάννης και οι Επισκέπτες, «Από ‘δω και πάνω», ΜΙΝΟΣ 2005.
2  Γ. Βερίτη, «Αναστάσιµος».
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 Iδιοκτήτης: 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
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Παναγιώτης Παπαγεωργίου
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Παναγιώτης Κουφός, ∆έσποινα Σκιαδά 
Υπεύθ. Μηχ/νωσης: 

Βασίλης Κυρβασίλης
Kαλλιτεχνική επιµέλεια: 

Kαλλιόπη Bγόντζα,  Βασίλης Πεσλής
Eκτύπωση: 

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

Tηλ. 210 34.10.436
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 AΓAΠHTOI ANAΓNΩΣTEΣ
 • Mην ξεχνάτε να ανανεώνετε εγκαίρως τη συνδροµή σας. Στην ετικέτα του πλαστικού φακέλου αναγράφεται η ηµεροµηνία λήξης της 
συνδροµής, π.χ. εάν γράφει 31/12/07 σηµαίνει ότι οφείλεται η συνδροµή των ετών 2008, 2009 και 2010.

• 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”.

Περιεχόµενα

1 Σύνταξη
2 Περιεχόµενα
3 Συνέντευξη Κλάους Κένεθ
7 Εισαγωγικό αφιερώµατος
8 Ο Αρχιεπίσκοπος µἀς είπε...
10 Γκάλοπ στο Πανεπιστήµιο
13 Μοναξιά: τι την γεννά; Τι τη νικά;
17 Το τέλος του παιχνιδιού
19 Μόνος sto Net?
22 Αν νιώθεις µόνος, διάβασε...
24 Όταν η µουσική αγγίζει τη µοναξιά
27 Προτεινόµενη Βιβλιογραφία
28 Ζήσε τη ζωή σου µέσα από τη 
 ζωή των άλλων
31 Less is more!
33 Ρεπορτάζ στην Αϊτή
37 Εξόρµηση στην Αλβανία
40 Από τις εκδόσεις της Χ.Φ.Ε.
42 Συµβαίνουν
44 Θέµατα πνευµατικής ζωής
45 Φωνή Πατέρων
46 ∆ραστηριότητες
48 Παρεµβολές στην Παρεµβολή
49 Βιβλιοπαρουσιάσεις
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«Π»: Κ. Κένεθ σας ευχαριστούµε 
που δεχθήκατε την πρόσκλησή µας 
για συνέντευξη. Θα µπορούσατε να 
µας περιγράψετε µε τρεις λέξεις την 
ζωή σας πριν και µετά την γνωριµία 
σας µε το Χριστό;

Κ. Κ.: Πριν ήταν µοναξιά, κόλαση 
και µίσος. Τώρα είναι χαρά, ευτυ-
χία και γαλήνη. 

«Π»: Μετά από όλη αυτήν την ανα-
ζήτηση, τις πνευµατικές εµπειρίες σε 
διαφορετικές πίστεις, αποφασίσατε να 
εκφράσετε µέσα από το βιβλίο σας ότι 
βρήκατε την αλήθεια στην Ορθοδοξία. 
Τι είναι αυτό που σας διαβεβαιώνει 
στην ψυχή σας ότι η Ορθοδοξία δεν 
είναι απλώς ένας ακόµα σταθµός;

Κ. Κ.: Αυτό που είναι διαφορετι-
κό είναι το βίωµα, οι υπαρξιακές 
εµπειρίες. Αν έχεις εµπειρίες ζωής, 
νοιώθεις στην καρδιά σου, νοιώ-
θεις στην ψυχή σου, στο µυαλό 
σου, στις σκέψεις σου κάτι διαφο-

ρετικό. Όταν ήµουν στον βουδισµό, 
στη γιόγκα, στον ινδουισµό ήταν 
όλα θεωρητικά. Τα εξασκούσα αυτά 
φυσικά, αλλά δεν έφερναν την ίδια 
ειρήνη. Άφηναν ένα κενό όλες αυ-
τές οι θρησκείες και οι πρακτικές 
τους δεν µπορούσαν να µεταδο-
θούν στους άλλους ανθρώπους, 
επειδή ήταν εγωκεντρικές. Εγώ 
ήµουν στο µέσο όλων αυτών και 
πάντα παρέµενα µόνος. Ο Βουδι-
σµός είναι ένα µοναχικό πράγµα, 
ενώ η αγάπη του Χριστού είναι 
µεταδοτική. Παίρνεις αγάπη και 
θέλεις να δώσεις αγάπη, θέλεις 
να αγκαλιάσεις όλους τους αν-
θρώπους, επειδή δεν µπορείς να 
το κρατήσεις για τον εαυτό σου. 
Στη ∆υτική Ευρώπη, στον Προ-
τεσταντισµό και τον Καθολικισµό 
δεν ένιωσα ποτέ αυτά τα πράγµα-
τα, παρά µόνο όταν συνάντησα 
τον γέροντα Σωφρόνιο για πρώτη 
φορά. Με τον πατέρα Σωφρόνιο 
ένοιωσα ότι αυτή η αγάπη είναι 
µεταδοτική. Μεταδίδεται σε άλλους 

ανθρώπους, µας ενώνει πραγµα-
τικά. Λοιπόν αυτού του είδους η 
βίωση της αγάπης, η επικοινωνία 
µε τους συνανθρώπους είναι που 
επιβεβαιώνει µέσα σου ότι ναι, 
αυτό είναι που έψαχνα! Νοιώθεις 
µέσα σου πολύ χαρούµενος, ακόµα 
κι όταν έχεις δυσκολίες. Ο κόσµος 
είναι σίγουρα άσχηµος, κακός και 
δύσκολος, γι’ αυτό στον Βουδισµό 
για παράδειγµα όταν  πας στα µο-
ναστήρια, στο Θιβέτ, την Ταϊλάν-
δη όπου έχω πάει, υπάρχει κάποια 
ηρεµία. Όταν όµως βγαίνεις έξω, 
είσαι ακόµα το ίδιο πρόσωπο. Η 
υπαρξιακή εµπειρία είναι που µε 
πείθει εδώ και 25 χρόνια ότι η Ορ-
θοδοξία είναι η µόνη αλήθεια.

«Π»: Τι έλειπε από τις άλλες θρη-
σκείες και τις φιλοσοφίες από τις 
οποίες περάσατε και διαθέτει η Ορ-
θοδοξία;

Κ. Κ.: Στη φιλοσοφία και τις άλ-
λες θρησκείες (πχ. στο Βουδισµό) 

Ο Κλάους Κένεθ µάς ταξιδεύει 
χιλιάδες µίλια προς 
    τον τόπο της καρδιάς!
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βρίσκεις καλές ιδέες, που όµως δεν 
είναι εφαρµόσιµες. Σε εµποδίζουν 
να δεις τον πραγµατικό εαυτό σου, 
σου δίνουν λάθος εικόνα. Έχω κά-
νει διαλογισµό για πολλά χρόνια. 
Βλέπεις κάτι σαν φως, βλέπεις ορά-
µατα, έχεις εξωσωµατικές εµπειρί-
ες, εκστασιασµού, αλλά όλα αυτά, 
µε τα λόγια του γέροντος Σωφρονί-
ου, είναι οφθαλµαπάτες, παραισθή-
σεις. Ξαφνικά εξαφανίζονται, σαν 
φούσκες και δεν µένει τίποτα. Σου 
δίνουν µια λάθος γαλήνη. Για πα-
ράδειγµα η γιόγκα, που αρχίζει να 
διαδίδεται πολύ στην Ελλάδα, είναι 
όπως όλες οι µορφές διαλογισµού: 
σε εµποδίζουν να δεις τον πραγµα-
τικό σου εαυτό. Αυτό είναι το πιο 
κακό. Είναι σαν έχεις µια µεγάλη 
πληγή και να βάζεις έναν επίδεσµο 
από πάνω για να την κρύψεις. Λες 
θεραπεύθηκα, αλλά όταν το βγά-
λεις, είναι ακόµα εκεί..  Ο επίδε-
σµος δε µας αφήνει να δούµε τι 
πραγµατικά συµβαίνει από κάτω! 
Ο Χριστός είπε «θα σας δώσω την 
ειρήνη Μου», όχι την ειρήνη που 
δίνει ο κόσµος, είτε µε τη γιόγκα 

είτε µε την κοινωνική ειρήνη, εί-
τε οτιδήποτε άλλη. Η ειρήνη του 
Χριστού, αντί να καλύπτει τη 
σαπισµένη πληγή, την ανοίγει, 
και αυτό ακούγεται οδυνηρό, 
γιατί βλέπεις ότι έχεις συνεχώς 
µέσα σου κακές σκέψεις, απλη-
στία, περηφάνια, κτλ. Η γιόγκα, 
οι αποκρυφιστικές κινήσεις, η 
Νέα Εποχή και οι παραθρη-
σκείες της, τα συγκαλύπτουν. 
Ο Χριστός ανοίγει την πληγή 
αντί να την καλύψει, είναι µια 
θεραπεία της αρρώστιας. Είναι 
οδυνηρό, αλλά έτσι απαλλάσσε-
σαι. Σίγουρα δεν γιατρεύεσαι από 
µια µηχανική επανάληψη λέξεων 
ή τη γιόγκα. Ο Χριστός πέθανε 
στον Σταυρό για αυτό. Πλήρωσε 
για αυτό. Και αν τον αποδεχθείς 
σου δίνεται η Χάρη Του. Στον βου-
δισµό και τον ινδουισµό υπάρχει 
υπερηφάνεια. Υπάρχουν οι γκου-
ρού, πολύ διάσηµοι και υπερήφα-
νοι. Αλλά η υπερηφάνεια ήταν η 
αιτία της πτώσης. Στην αντίθετη 
κατεύθυνση, ο π. Σωφρόνιος µί-
λησε για την ανάποδη πυραµίδα. 

Όλοι θέλουν να πάνε από τον πάτο 
στην κορυφή, να γίνουν πρόεδροι 
της Ελλάδας. Αλλά στην ανάποδη 
πυραµίδα, πηγαίνεις τον δρόµο 
προς τα κάτω, τον δρόµο της τα-
πεινότητας, κι εκεί βρίσκεις τον 
Χριστό. Γιατί έτσι ακολουθείς τον 
Χριστό, στην ταπείνωση. Και αυτό 
σου δίνει την πραγµατική ειρήνη. 
Μα είναι τόσο αντίθετο στη σκέψη 
του κόσµου όπου ζούµε! Οι άνθρω-
ποι δεν µπορούν να αποδεχθούν 
αυτές τις ιδέες. «Ο τελευταίος θα 
είναι πρώτος», «Όταν σε χτυπούν, 
να γυρίζεις και την άλλη πλευρά»… 
αυτό είναι τρελό για τους ανθρώ-
πους, δεν είναι; Πρέπει να Τον 
σταυρώσουµε, γιατί είναι τρελός… 
Αυτό είναι που έλειπε απ’ τις άλλες 
θρησκείες και βρήκα τώρα στην 
Ορθοδοξία. Πριν, σ’ αυτές τις 
θρησκείες, τη φιλοσοφία, ότι 
κι αν ήταν, υπήρχε ένα υποκα-
τάστατο της ζωής. Την όντως 
ζωή µόνο ο Χριστός µπορεί να 
την δώσει.

«Π»: Ποιος είναι ο καλύτερος ορι-
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σµός που έχετε ακούσει για την λέξη 
«αγάπη»;

Μπορούµε να πούµε θεωρητικά 
ότι ο Θεός είναι αγάπη, ο Θεός εί-
ναι ζωή. Αλλά αυτό δεν σηµαίνει 
τίποτα σε πολλούς ανθρώπους. 
Ένας «ορισµός» για την λέξη «αγά-
πη» θα ήταν για µένα ο εξής: να 
νεκρωθεί ο παλιός Αδάµ, η πεπτω-
κυΐα φύση µου και να ενωθώ µε 
όλο τον κόσµο. Όπως έκανε ο Αγ. 
Σιλουανός· προσευχόταν για τον 
κόσµο, έκλαιγε για τον κόσµο. Αυτό 
σηµαίνει να νοιώθεις συµπόνια 
και να κατανοείς την κατάσταση 
πτώσης των αδερφών σου γύρω 
σου. Αγάπη είναι να ενώνεσαι µε 
τον καθένα και µε τον Χριστό µέσω 
της Θείας Κοινωνίας. 

«Π»: Πιστεύετε ότι σήµερα η αγάπη 
τείνει να γίνει µια πράξη ηρωισµού;

Κ. Κ.: ∆εν ξέρω, επειδή µπορώ 
να µιλήσω µόνον βάσει των δικών 
µου εµπειριών. Έχω αυτή την αγά-
πη και την µοιράζοµαι µε όλους. 

Και δεν σκέφτοµαι τις συνέπειες, 
επειδή ξέρω ότι ο Χριστός είναι 
µαζί µου ακόµα και όταν κάνω 
κάτι λάθος. Ηρωισµός είναι να γί-
νεις αγάπη. Να διαβάζει κανείς τη 
Βίβλο µέσα από τη ζωή µας, την 
ύπαρξή µας. Εάν αλλάξεις τον εαυ-
τό σου και γίνεις αγάπη τότε ναι, 
αυτό είναι µια πράξη ηρωισµού. 
Ο γέροντας Σωφρόνιος µε προει-
δοποιούσε συνεχώς: «Μην είσαι 
σίγουρος για τους ανθρώπους. 
Μπορεί να βάζουν τη Βίβλο στο 
κεφάλι τους, αλλά η καρδιά τους 
είναι άδεια». Ρώτησα κάποτε τον 
π. Ζαχαρία στο Έσσεξ: «Γιατί 
γελάς όλη µέρα;» και µου απά-
ντησε «Γιατί κλαίω όλη νύχτα». 
Πρέπει να ζήσεις την αγάπη, να 
αγωνιστείς ενάντια στον εγωι-
σµό, την πεπτωκυΐα φύση µας. 
Αυτό είναι µία πράξη ηρωισµού.

«Π»: Πώς µπορεί ένας νέος άνθρω-
πος να νιώσει έντονα την παρουσία 
του Χριστού στην ζωή του;

Κ. Κ.: Νοµίζω ότι δεν είναι συ-

ναισθηµατικό το θέµα, αλλά θέµα 
πίστης. Τα αισθήµατα πολύ εύκολα 
µπερδεύονται µε τα συναισθήµατα, 
(πχ. σήµερα νιώθεις υπέροχα, γιατί 
έκανες καλή προσευχή και νιώθεις 
«ανεβασµένος»), αλλά δεν είναι αυ-
τό πίστη. Πίστη είναι να είµαστε 
σίγουροι ότι δεν µπορούµε ποτέ 
να πέσουµε πιο χαµηλά απ’ ότι 
το χέρι Του µπορεί να µας πιάσει, 
πως οτιδήποτε κι αν µας συµβεί 
θα προσγειωνόµαστε πάντα στην 
παλάµη Του. Να ξέρω ότι η από-
φασή µου να ανήκω στον Χριστό 
είναι παντοτινή! Το επαναλαµβάνω 
συνέχεια: «Χριστέ µου ανήκω σε 
Σένα». Επικαλούµαι το όνοµά Του. 
Εάν έχουµε αυτήν την πεποίθηση 
και µετατρέψουµε την απόφαση 
σε θέληση, µε την θέληση, τη θε-
ληµατική απόφαση, έχουµε κάνει 
το πρώτο βήµα. Τα συναισθήµατα 
θα φύγουν. Γι’ αυτό πιστεύω ότι η 
Ορθόδοξη Εκκλησία είναι µοναδι-
κή σε σύγκριση µε τον προτεστα-
ντισµό ή τον ρωµαιοκαθολικισµό, 
επειδή έχουµε ένα ολόκληρο σύ-
στηµα µέσα στον χρόνο. Πάσχα, 
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Χριστούγεννα µε τα αναγνώσµατά 
τους από την Βίβλο, το ευαγγέλιο 
και είναι 25 χρόνια που το ακολου-
θώ αυτό και είναι τόσο πλούσιο. Τα 
καθηµερινά αναγνώσµατα, όπως 
το συναξάρι, οι βίοι των Αγίων... 
Είναι τόσο πλούσιο Θεέ µου, αυτό 
δεν τα έχουν οι καθολικοί, ούτε οι 
προτεστάντες. Έχουν σεµινάρια Βί-
βλου αλλά το λυπηρό είναι ότι αυτά 
µένουν πιο πολύ στο µυαλό, δεν 
φτάνουν µέχρι κάτω, στην καρδιά. 
Η Ορθοδοξία είναι χρυσός.

Στο βιβλίο σας αναφέρεστε σε ένα 
γεγονός όταν είχατε αποφασίσει να 
τερµατίσετε την ζωή σας και ξαφνικά 
µια µυστηριώδης παρουσία σάς στα-
µάτησε, λέγοντας: «∆εν είσαι µόνος!». 
Πώς βιώσατε αυτή την παρουσία; 
Νιώθετε ακόµα αυτή την συντροφιά 
σε στιγµές µοναξιάς;

Ναι την νιώθω. Εκείνη την στιγ-
µή ήθελα να αυτοκτονήσω, ήταν 
ιδιαίτερη στιγµή, δεν πίστευα σε 
κανέναν Θεό ή οτιδήποτε. Λοι-
πόν σκέφτοµαι τώρα ότι αυτή η 
παρουσία ήταν ο Ιησούς Χριστός 
που µου είπε «∆εν είσαι µόνος». 
Η µοναξιά είναι κόλαση, είναι το 
ακριβώς αντίθετο από την αγάπη. 
Τώρα δεν έχω πλέον στιγµές µο-
ναξιάς. Είναι απίστευτο, τότε ήταν 
1981, έχουν περάσει σχεδόν τρι-
άντα χρόνια, τώρα είµαι γεµάτος 
αγάπη, είµαι πάντα χαρούµενος 
και ζω χωρίς φόβο, είναι το πιο 
απίστευτο πράγµα, επειδή το «ναι» 
µου ήταν «ναι». Τα έχω δοκιµάσει 
όλα και ξέρω πως είναι εκεί, ξέρω 
πως είναι χάλια, γιατί να πάω εκεί; 
Ο εχθρός µου επιτίθεται, αλλά δεν 
µπορεί να µε κλονίσει, µε κανένα 
τρόπο. Όταν µου επιτίθεται, έχω 
την προσευχή του Χριστού, έχω το 

κοµποσκοίνι µου, το οποίο είναι 
πάντα γύρω από τον καρπό µου, 
και προσεύχοµαι· «Κύριε Ιησού 
Χριστέ ελέησόν µε…». Έτσι, µένει 
Αυτή η παρουσία, είναι πολύ απλό. 
Και δουλεύει. 

«Π»: κ. Κένεθ σας ευχαριστούµε 
πολύ!

Κ. Κ.: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ 
παιδιά. Χρόνια πολλά στην «Πα-
ρεµβολή» για τα 20 χρόνια κυκλο-
φορίας!

Επιµέλεια:
Αναστασία Μπιτσάνη

φοιτ. Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ
Παναγιώτης Παπαγεωργίου

φοιτ. Ηλεκτρ. Μηχ. &  Μηχ. Η/Υ 
ΕΜΠ 

Παναγιώτης Φαραντάτος
Μεταπτ. φοιτ. Νοµικής Αθηνών
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1 π. Τιµόθεος Κιλίφης

Στο τεύχος αυτό αποφασίσαµε 
να ασχοληθούµε µε την µοναξιά. 
Να µιλήσουµε γι’ αυτήν και να 
προσπαθήσουµε να κατανοήσουµε 
τα γιατί και τα πώς.

Γιατί η εποχή µας, εποχή της τε-
χνολογίας και της υπερανάπτυξης, 
έχει καταλήξει να είναι µια εποχή 
πυκνοκατοικηµένης... µοναξιάς; 
Γιατί το εντυπωσιακό κοµµάτι 
του ενός τετάρτου των ενηλίκων 
βιώνουν επώδυνα αισθήµατα µο-
ναξιάς και αποµόνωσης κάθε λίγες 
εβδοµάδες, όπως καταδεικνύουν 
πολλές έρευνες; Πώς γίνεται να 
καλλιεργούνται και να αυξάνο-
νται τα οδυνηρά συµπτώµατα της 
θλίψης και της πλήξης σε µια 
εποχή που υπόσχεται συ-
νεχή διασκέδαση και 
απασχόληση του 

«εγώ» µας;
Αν ρίξουµε µια µατιά γύρω µας 

θα δούµε ανθρώπους να ρίχνο-
νται µέσα στα πολύβουα πλήθη, 
να παίρνουν µέρος σε συλλογικές 
προσπάθειες, να στρατεύονται σε 
στόχους επαγγελµατικούς, σε σκο-
πούς κοινωνικούς, πολιτικούς και 
φιλανθρωπικούς. Να τρέχουν σε 
µπαράκια, θέατρα, κινηµατογρά-
φους, συναναστροφές. Όλοι ανε-
ξαιρέτως ζητούµε να απαλλαγούµε 
απ’ το αφόρητο συναίσθηµα της 
µοναξιάς. Και πολλές φορές τα 
καταφέρνουµε γιατί όλες οι παρα-
πάνω δραστηριότητες είναι υγιείς 

και αναγκαίες για την ολοκλήρωση 
και αυτοπραγµάτωσή µας.

Ωστόσο δεν πρέπει να ξεχνάµε 
ότι οι ρίζες της µοναξιάς βρίσκο-
νται µέσα µας και εποµένως δεν 
είναι δυνατόν να λυτρωθούµε από 
αυτήν χωρίς να σκύψουµε βαθιά 
µέσα στον εαυτό µας. Να ξανοι-
χθούµε στον συνάνθρωπο και στο 
Θεό. Να συνειδητοποιήσουµε ότι: 
«Ένα είναι το αληθινό όπλο, που 
χτυπάει θανάσιµα την µοναξιά. 
Η αληθινή αγάπη. Όποιος ζει 
µέσα στο κλίµα της γνήσιας 
αγάπης, δεν κινδυνεύει ποτέ 
από τη θανάσιµη µοναξιά. Η 

αγάπη είναι ο εχθρός της µο-
ναξιάς»1

ΑΦΙΕΡΩΜΑµοναξιάΟ εχθρός 
της µοναξιάς
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ΑΦΙΕΡΩΜ
Α

µοναξιά Τι µας είπε 
για τη µοναξιά 

ο Αρχιεπίσκοπος 
Αθηνών & Πάσης Ελλάδος,

κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Β’

Ζήσε το Θεό και τότε όλος πε-
πληρωµένος θασαι, όπου κι αν 
βρίσκεσαι. 
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Με πατρική αγάπη και ενδι-
αφέρον, ο Μακαριώτατος Αρχι-
επίσκοπος Αθηνών και Πάσης 
Ελλάδος, κ. Ιερώνυµος Β’, σε 
µία σύντοµη συνοµιλία µας µα-
ζί του δίνει αφορµές και ερε-
θίσµατα για σκέψη γύρω από 
την αίσθηση της  µοναξιάς που 
βιώνει ο σύγχρονος άνθρωπος. 
Τον ευχαριστούµε πολύ για την 
ευλογία του στην «Παρεµβολή», 
παρά το φόρτο του προγράµ-
µατός του, και παραθέτουµε 
ακολούθως αυτούσιες τις δη-
λώσεις του. 

«Π»: Μακαριώτατε, θα περίµενε 
κανείς ότι η τεχνολογία και οι νέες 
δυνατότητες επικοινωνίας θα έφερναν 
κοντύτερα τους ανθρώπους. Γιατί οι 
σηµερινοί άνθρωποι βιώνουν περισ-
σότερη µοναξιά; Τι την προκαλεί σε 
όλο και πιο έντονο βαθµό;

κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ: Την µοναξιά 
της σύγχρονης κοινωνίας µας την 
δηµιουργεί όχι η τεχνολογία, αλλά 
το εσωτερικό κενό των ανθρώπων 
και η µη ορθή χρήση των επιστη-
µονικών αυτών επιτευγµάτων.

«Π»: Στην παραβολή του παρα-
λύτου, ο παράλυτος στην ερώτηση 
του Χριστού «θέλεις να γίνεις καλά;», 
απαντάει «ἄνθρωπον οὐκ ἔχω» (Ιω. 
5:7). Επί 38 χρόνια παρέµενε αθερά-
πευτος γιατί δεν υπήρχε κάποιος να 
τον βοηθήσει να πλησιάσει τη δεξα-
µενή όταν ο άγγελος τάραζε τα νερά. 
Μήπως αιτία της µοναξιάς του ήταν 
κι ο ίδιος; Μπορεί η µοναχικότητα 
που αισθανόµαστε να οφείλεται και 
στη δική µας υπαρξιακή αστοχία και 
όχι µόνο στο περιβάλλον στο οποίο 
ζούµε; 

κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ: Βεβαιότατα. 
Όταν ο άνθρωπος και µάλιστα ο 
νέος άνθρωπος δεν έχει ανακαλύ-
ψει τον πνευµατικόν ουρανόν τότε 
θα βιώνει όλο και περισσότερο την 
µοναξιά. Ζήσε το Θεό και τότε όλος 
πεπληρωµένος θασαι, όπου κι αν 
βρίσκεσαι. 

«Π»: Οι Πατέρες ορίζουν την 
κόλαση ως την απόλυτη µοναξιά. 
Ωστόσο, πολλές φορές µένοντας µό-
νοι µας δεν συµφωνείτε ότι ερχό-
µαστε σε µία κατάσταση αυτογνω-
σίας;  Ποια είναι η διαχωριστική 
γραµµή;

κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ: Μπορεί νασαι 
µόνος και όχι µόνος. Κοντά σου 
είναι ο Θεός. Το δυνατότερο πα-
ράδειγµα είναι ο µοναχός στο ιερό 
κελίο του. 

«Π»: Κάποιοι ψάχνουν διέξοδο στα 
ταξίδια, άλλοι στα χόµπυ, άλλοι στη 
διασκέδαση. Άλλοι ακόµα βλέπουν ως 
διέξοδο απ’ την µοναξιά το αλκοόλ ή 
τα ναρκωτικά...  Πώς µπορεί να αντι-
µετωπίσει ο σύγχρονος άνθρωπος, ο 
νέος άνθρωπος, την µοναξιά; 

κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ: Ταξίδια, χόµπυ, 
διασκέδαση, αλκοόλ, ναρκωτικά 
δεν είναι τα λυτρωτικά χάπια. Το 
κενό της ψυχής δεν πληρούται µε 
τα φθαρτά και τα ρέοντα, πολλώ 
µάλλον µε τα δηλητήρια της ψυχο-
σωµατικής ύπαρξης. Σας συνιστώ 
να διαβάσετε, εν προκειµένω, την 
«Κλίµακα» του αγίου Ιωάννου του 
Σιναΐτου. 

«Π»: Η Εκκλησία ως κοινωνία προ-
σώπων πώς µπορεί να βοηθήσει έναν 
άνθρωπο που βιώνει έντονα αυτό το 
συναίσθηµα; Τι δυνατότητες του προ-
σφέρει;

κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ: Η Εκκλησία 
είναι η Κιβωτός που σώζει, η 
ναύς (το καράβι) που µας οδηγεί 
στους καλούς λιµένες, το πανδο-
χείο που µας θεραπεύει, το παλάτι 
που δέχεται τον κάθε άσωτο που 
καταφθάνει µετανοιωµένος. Την 
Εκκλησία ν’ αγαπάµε και σ’ αυτή 
να προσβλέπουµε. Εκεί ο Χριστός, 
χρυσά παιδιά µου.

«Π»: Μακαριώτατε, Σας ευχαρι-
στούµε πολύ γι’ αυτή την επικοινω-
νία!

ΑΦΙΕΡΩΜΑµοναξιά

    
 Επιµέλεια:

Παναγιώτης Φαραντάτος
Μεταπτ. φοιτ. Νοµικής Αθηνών
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1
«Π»: Βίωσες τον τελευταίο καιρό 

τη µοναξιά ;
∆.Λ: Ναι. 

«Π» :Τι ήταν αυτό που σε έκανε να 
νιώσεις µόνη σου;

∆.Λ: ∆εν είχα κανέναν δίπλα µου. 
Συνήθως έχω παρέες και έτυχε µια 
συγκεκριµένη στιγµή που δεν είχα 
κανέναν. Αυτό βέβαια ήταν παροδι-
κό. Στο σπίτι µπορεί κάποιες φορές 
να αισθανθείς µοναξιά για άλλους 
λόγους. Ίσως θέλεις να αισθανθείς 
µοναξιά, δηλαδή τη χρειάζεσαι. 

«Π»: Πώς το αντιµετωπίζεις; 
∆.Λ: Όταν πια δεν µπορώ µε κά-

ποιο άλλο τρόπο, ανοίγω τη Καινή 
∆ιαθήκη, κάνω προσευχή, ίσως 
µάλιστα είναι και το πρώτο που 
κάνω και µετά, βέβαια, προσπαθώ 
να έρθω σε επαφή µε τους φίλους 
και την οικογένεια µου.

ΑΦΙΕΡΩΜ
Α

µοναξιά ΓΚΑΛΟΠ ΣΤΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Τι µας είπαν οι συνάδελφοί µας 
         για την µοναξιά

«Π»: Πολλές φορές πι-
στεύεις ότι η µοναξιά ή 
οι στιγµές που θέλεις να 
µείνεις µόνη σου, µπορεί 
να είναι µια ευκαιρία για 
περισυλλογή και αυτο-
κριτική; 

∆.Λ: Είναι, αλλά πι-
στεύω ότι µπορείς να 
µιλήσεις µε τον εαυτό 
σου, ακόµα κι όταν 
είσαι µε άλλους και, 
φυσικά, να αισθαν-
θείς µόνος, ακόµα 
και όταν είσαι µε 

άλλους. 

«Π»: Πόσο είναι εύκολη η επικοι-
νωνία µε κάποιον;

∆.Λ: Είναι δύσκολη στην ουσία 
η βαθειά επικοινωνία µε κάποιον. 
Οπωσδήποτε υπάρχουν παρέες, φί-
λοι, πολλοί άνθρωποι που µπορούν 
να βρεθούν τη «Χ» στιγµή,  για «Χ» 
λόγους κοντά σου, αλλά ίσως είναι 
λίγοι οι άνθρωποι, που είναι ουσια-
στικά κοντά σου πάντα και µπορείς 
να στηριχθείς πάνω τους. 

«Π»: Ο Θεός στη ζωή µας µπορεί 
να µειώσει αυτό το αίσθηµα;

∆.Λ: Όταν έχεις τη παρουσία του 
Θεού και τον αισθάνεσαι κοντά 
σου, τότε είναι που δεν νιώθεις 
ποτέ µόνος, αλλά αυτό συνήθως 
το ξεχνάµε. Αυτό όµως δεν αφο-
ρά όλους τους ανθρώπους. Για να 
υπάρχει µία τέτοια ελπίδα, προ-
φανώς υπάρχει και κάποιο βίωµα, 
ένας τρόπος ζωής για να καταφύ-

γεις στον Θεό, όταν νιώθεις µόνος, 
για να Τον νιώσεις ως διέξοδο σου. 
Με άλλους ανθρώπους µπορεί να 
νιώσεις µόνος σου, µε τον Θεό 
όµως ποτέ.

2
«Π»:  Έχεις αισθανθεί µοναξιά;
Γ.Χ: Ναι, αρκετές φορές.

«Π»: Για ποιους λόγους; 
Γ.Χ: Ένα πρόβληµα είναι συνή-

θως, και µε αποµονώνει.

«Π»: Πώς το αντιµετωπίζεις; 
Γ.Χ: Προσπαθώ να βρω λύση. 

∆εν αποµακρύνοµαι από όλους 
τους ανθρώπους. Μένω µε τους 
κοντινούς µου, περιορίζοµαι. 

«Π» : Τι σε επηρεάζει και σε κάνει 
να αισθανθείς µοναξιά;

Γ.Χ: ∆ιάφορα οικογενειακά προ-
βλήµατα, θέµατα σχέσεων µε κο-
ντινά πρόσωπα. 

3
«Π» : Ένιωσες µόνη τελευταία, αι-

σθάνθηκες ποτέ ότι κάτι λείπει; 
Α.Ν: Το τελευταίο διάστηµα, όχι, 

στο παρελθόν, κάποια στιγµή. 

«Π»: Τι σε έκανε να νιώσεις µόνη;
Α.Ν: Φιλία και κάποια σχέση. Συ-

νήθως όταν σου λείπει το ένα, θέ-
λεις να επικεντρωθείς στο άλλο.

«Π»: Σε επηρέασε σε κάτι άλλο;
Α.Ν: Ναι, βεβαίως, στη σχολή 

µου. 
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4
«Π»: Έχεις βιώσει τον τελευταίο 

καιρό µοναξιά;
Ν.Β: Όχι, κάποιες φορές παλαι-

ότερα, ναι. 

«Π»: Για ποιους λόγους; 
Ν.Β: Είτε γιατί µε έχουν πληγώ-

σει φίλοι, είτε για οικογενειακές 
καταστάσεις. 

«Π»: Πώς το αντιµετώπισες;
Ν.Β: Με υποµονή και επιµονή 

για να ανακάµψω. 

«Π»: Πιστεύεις ότι ευθύνεται η 
τεχνολογία και ο σύγχρονος τρόπος 
ζωής για τη µοναξιά που βιώνουν 
πολλοί άνθρωποι; 

Ν.Β: Θεωρώ ότι φταίει, ότι έχει 
ένα µερίδιο ευθύνης και η τεχνο-
λογία, γιατί προκαλεί αποξένωση 
µεταξύ των ανθρώπων, αλλά όχι 
ότι είναι και ο καθοριστικός πα-
ράγοντας. 

5
«Π»: Έχετε βιώσει τελευταία µο-

ναξιά; 
Ε.Κ: Στη ζωή µου πολύ, το ίδιο 

και τον τελευταίο καιρό. 

«Π»: Τι σε έκανε να νιώσεις έτσι; 
Ε.Κ: Τον τελευταίο καιρό, χώρι-

σα, οπότε συναισθηµατικοί λόγοι, 
στο ερωτικό κοµµάτι. Στο φιλικό 
δεν έχω νιώσει ποτέ µόνη µου. ∆ό-
ξα τω Θεώ έχω πολλούς φίλους και 
πολλές παρέες. 

«Π»: Όταν ένιωσες µόνη σου, πώς 
το αντιµετώπισες ;

Ε.Κ:  Έβγαινα ακόµα περισσότε-
ρο µε τους φίλους µου. Την πρώτη 
περίοδο που δεν είχα όρεξη έµενα 
σπίτι, αλλά σιγά-σιγά έπαιρνα πρω-
τοβουλία και έβγαινα. 

«Π»: Σε επηρέασε σε κάτι άλλο;
Ε.Κ: Εκεί που είχα χάσει 2-3 κιλά 

από τη στεναχώρια, τα πήρα από 
µελαγχολία. 

6
«Π»: Έχεις βιώσει µοναξιά;
Α.Π: Ναι, έχω νιώσει µόνη λόγω 

διαβάσµατος, έµενα στη συνανα-
στροφή του τηλεφώνου. 

«Π»: Έκανες κάτι για να το αντιµε-
τωπίσεις ;

Α.Π: Όχι, έµενα ακόµα περισσό-
τερο στο σπίτι. 

«Π» : Σε επηρέασε σε κάτι άλλο;
Α.Π: Όχι, µε τους φίλους µια 

χαρά, απλά δεν τους έβλεπα τόσο 
συχνά και δεχόντουσαν το γεγονός 
ότι διαβάζω πολύ. 

7
«Π»: Έχεις αισθανθεί πολλές φορές 

µοναξιά;
∆.Σ: Μερικές. 
«Π»: Για ποιους λόγους ;
∆.Σ: Απλά δεν βρισκόµουν κοντά 

σε πρόσωπα δικά µου. 

«Π»: Και πώς το αντιµετώπισες ;
∆.Σ: Χωρίς ιδιαίτερο τρόπο, απλά 

περνούσε ο καιρός. 

«Π»: Επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό η 
µοναξιά τη ψυχολογία σου;

∆.Σ: Όχι. 

8
«Π»: Έχεις αισθανθεί τον τελευταίο 

καιρό µοναξιά; 
Σ.Π: Καθόλου. 

«Π»: Κατά τη διάρκεια της ζωής 
σου µέχρι τώρα;

Σ.Π: Πολύ σπάνια 

«Π» : Για ποιους λόγους;
Σ.Π: Για βλακείες, δεν µε ήθελαν 

οι κοπέλες. Ήταν συναισθηµατικοί 
λόγοι κυρίως. 

«Π»: Πώς το αντιµετώπιζες;
Σ.Π: Με πολλή υποµονή και 

περνούσε. 

«Π»: Πώς βίωνες εκείνη τη περίοδο 
τη µοναξιά; 

Σ.Π: Με απασχολούσε πολύ λίγο 

ΑΦΙΕΡΩΜΑµοναξιά

για να θυµάµαι, ήταν µικρά δια-
στήµατα µοναξιάς. 

«Π»: Πόσο πιστεύεις ότι ο σηµερι-
νός άνθρωπος επηρεάζεται από την 
τεχνολογία και από τον σύγχρονο τρό-
πο ζωής και αισθάνεται µόνος;

Σ.Π: Πολύ. Νοµίζω ότι όλες αυτές 
οι σύγχρονες τεχνολογίες επικοι-
νωνίας καταφέρνουν το εντελώς 
αντίθετο από αυτό για το οποίο 
φτιάχτηκαν, αλλά εγώ είµαι αρκετά 
παλαιοµοδίτης και αναχρονιστικός 
και δεν ασχολούµαι µε αυτά.

«Π»: Βέβαια, υπάρχει µια µερίδα 
ανθρώπων που καταπιάνονται µε την 
τεχνολογία και επικοινωνούν πολύ 
µέσω αυτών των τρόπων. Πιστεύεις 
ότι σε αυτό υπάρχει πρόβληµα;

Σ.Π: Υπάρχει ένα πρόβληµα, αλ-
λά από την άλλη βλέπεις ότι ακόµα 
και στη λάσπη, µπορείς να βρεις 
χρυσάφι. ∆ηλαδή, ακόµα και σε αυ-
τό το σύστηµα βλέπεις ότι πολλοί 
άνθρωποι καταφέρνουν να χτίζουν 
πολύ ουσιαστικές σχέσεις. 

9
«Π»: Τον τελευταίο καιρό έχεις αι-

σθανθεί µοναξιά;
Ζ.Ε: Ναι, γιατί είµαι µακριά από 

τους γονείς µου, δεν έχω κάποιον 
άνθρωπο, κάποιον φίλο, εννοώ 
αγόρι. Έχω βέβαια τους φίλους 
µου και µπορώ να εξισορροπήσω 
λίγο τα πράγµατα. ∆εν έχεις όµως 
έναν  άνθρωπο να εµπιστευτείς, 
κάποιον πολύ δικό σου, δεν υπάρ-
χει κάποιος που να είναι πολύ κο-
ντά σου ανά πάσα στιγµή και ανά 
πάσα ώρα τον χρειαστείς και να 
µπορείς να απευθυνθείς σε εκεί-
νον. 

«Π»: Το αίσθηµα της µοναξιάς είναι 
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µακροχρόνιο για σένα;
Ζ.Ε: Όχι µακροχρόνιο, απλά 

έχουν αλλάξει οι συνθήκες, δηλαδή 
είµαι πρωτοετής και έχουν αλλάξει 
πολλά πράγµατα. 

«Π»: Πώς το αντιµετωπίζεις µέχρι 
τώρα ;

Ζ.Ε: Προσπαθώ να µην το σκέ-
φτοµαι, διαβάζω και κλείνοµαι 
στον εαυτό µου. 

«Π»: Η τηλεόραση, ο Η/Υ είναι τρό-
ποι αντιµετώπισης;

Ζ.Ε: Πιο πολύ ο Η/Υ. Μπορείς 
να ακούσεις µουσική, να χαλαρώ-
σεις, αλλά δεν µπορείς να επικοι-
νωνήσεις. ∆εν µε εκφράζει αυτός ο 
τρόπος επικοινωνίας, µου φαίνεται 
λίγο πεζός και ψυχρός. 

10
«Π»: Έχεις αισθανθεί ποτέ µονα-

ξιά;
Τ.Γ: Όχι, ποτέ, καθόλου. 

«Π»: Για ποιους λόγους πιστεύετε 
ότι ένας άνθρωπος µπορεί να αισθαν-
θεί µοναξιά;

Τ.Γ: Η απουσία κάποιων προ-
σώπων, ίσως φίλων, αλλά και µε 
πολύ κόσµο γύρω σου αν δεν έχεις 
επικοινωνία…

«Π»: Εσύ για ποιούς λόγους δεν 
αισθάνθηκες ποτέ µόνος;

Τ.Γ: Από τη φύση µου, είµαι πο-
λύ κοινωνικός άνθρωπος, πάντα 
είχα πολλούς φίλους και πολλούς 
γνωστούς. Κάνω πολύ εύκολα πα-
ρέες. 

«Π»: Πώς πιστεύεις ότι ο σύγχρονος 
τρόπος ζωής επηρεάζει τους ανθρώ-
πους και αισθάνονται µοναξιά;

Τ.Γ: Όσο περνούν τα χρόνια βλέ-
πουµε ότι τα δεδοµένα αλλάζουν. 
Προβλήµατα οικονοµικά, κοινωνι-

ΑΦΙΕΡΩΜ
Α

µοναξιά κά …έτσι όπως έχει διαµορφωθεί η 
κοινωνία σε οδηγεί προς τη µονα-
ξιά. Πρέπει να έχεις αντιστάσεις 
πλέον για να µην είσαι µοναχικός. 
Όταν σου βάζει ένα σωρό πρέπει, 
να είσαι δηµιουργηµένος, ωραί-
ος, µε χρήµατα, µε µόρφωση, µε 
status, αλλιώς είσαι ένας τροχός 
πίσω, ένα να µην έχεις από αυτά 
προσπαθείς να το αποκτήσεις. 

∆εν είναι ότι σε απορρίπτουν 
οι άλλοι, έχεις ήδη απορρίψει τον 
εαυτό σου και δεν κάνεις το βήµα 
να ενταχθείς σε µια οµάδα. Είναι 
τα πρότυπα της κοινωνίας. Οι πε-
ρισσότεροι µπαίνουν στο πανεπι-
στήµιο και κάνουν µεταπτυχια-
κό, όχι επειδή τους αρέσει, αλλά 
επειδή πρέπει να το κάνουν, για 
να βρουν µια υποτιθέµενη δουλειά 
που θα τους το ζητήσουν. 

Από εδώ και πέρα είναι θέµα 
χαρακτήρα και επιπέδου του κα-
θενός. Αν κάποιος έχει αντιστάσεις 
και είναι εφοδιασµένος από την 
οικογένεια του µε αξίες, καλώς 
έχει, αλλά αν κάποιος δεν έχει όλα 
αυτά και ανθρώπους να τον προ-
τρέψουν να προχωρήσει, θα µπει 
στην άλλη µεριά. Η µοναξιά είναι 
εύκολη λύση. 

«Π»: Για πολλούς ανθρώπους λοι-
πόν, η µοναξιά αποτελεί ένα τεράστιο 
ψυχικό κενό. Πώς νοµίζεις ότι µπορεί 
να το ξεπεράσει ;

Τ.Γ: Πρώτα να συνειδητοποιήσει 
ότι από µόνος του κάτι αξίζει. ∆εν 
είναι δυνατόν σε όλους τους τοµείς 
να είναι τόσο χάλια. Να αντιληφθεί 
ότι και οι απέναντι του δεν είναι 
παντού τόσο καλοί. Να µην περι-
µένει πάντα να τον επιλέγουν οι 
άλλοι, δεν είναι µια ζωή κρινόµε-
νος, να κάνει κι ο ίδιος επιλογές. 

«Π»: Ακόµα και το γεγονός του να 
βρω σε ποιόν τοµέα είµαι καλός και 
να κερδίσω την αυτοεκτίµηση µου και 
τον αυτοσεβασµό µου έχει να κάνει 
µε µια γενικότερη θεώρηση του κό-
σµου. Τι ρόλο πιστεύεις ότι παίζει η 
Εκκλησία;

Τ.Γ: Έτσι κι αλλιώς η Εκκλησία 

σου βάζει άλλα κριτήρια. Την ποι-
ότητα του ανθρώπου. Εκεί µπορείς 
να δουλέψεις µόνος σου. Όταν  εσύ 
αισθάνεσαι ότι βαδίζεις µε συγκε-
κριµένες αρχές και νιώθεις εντάξει 
µε τον εαυτό σου, αυτοµάτως νιώ-
θεις καλά. Η Εκκλησία από µόνη 
της, κι επειδή σε εντάσσει σε ένα 
σύνολο κοινωνικό, ήδη περιορί-
ζει τη µοναξιά. ∆ίνει άλλα κριτή-
ρια που δεν έχουν να κάνουν µε 
τρίτους, έχουν να κάνουν µε σένα. 
Σου δίνει µια ελπίδα ότι δεν εί-
σαι µόνος, αυτό είναι το βασικό, 
το πρώτο πράγµα που σου δίνει η 
Εκκλησία είναι η ελπίδα. 

11
«Π»: Έχεις βιώσει τη µοναξιά κά-

ποια στιγµή στη ζωή σου;
Ε.Π: Η αλήθεια είναι ότι πέρυσι 

τον χειµώνα είχα πάει για Ερά-
σµους στη Γερµανία και κάποια 
στιγµή στη µέση της περιόδου που 
έµενα εκεί, ένιωθα πολύ µοναξιά, 
γιατί δεν είχα τους δικούς µου. Ναι 
µεν είχα τους φίλους µου, απλά 
ένιωθα ότι κάτι δικό µου λείπει. 

«Π»: Το αντιµετώπισες µε κάποιον 
τρόπο;

Ε.Π: Κάποια στιγµή µε είχε πιά-
σει µελαγχολία, αλλά ξεκίνησα να 
βγαίνω πιο πολύ µε τους φίλους 
µου εκεί, να παίρνω τηλέφωνο 
τους δικούς µου, κι επίσης, επει-
δή πήγαινα στην Εκκλησία, άρχισα 
να βγαίνω µε φίλους µου από εκεί. 
Συν τοις άλλοις, µπορούσα να µι-
λήσω µε τον ιερέα εκεί, ο οποίος 
µου είπε κάποια πράγµατα και µου 
έδωσε δύναµη. 

«Π»: Σε επηρέασε σε κάποιο άλλο 
κοµµάτι στην καθηµερινότητα σου;

Ε.Π: Στα µαθήµατα µου δεν µε 
είχε επηρεάσει, απλά δεν είχα 
όρεξη να βγω έξω και να δω αν-
θρώπους. 

Επιµέλεια:
Ελισάβετ Σαλιβέρου - 

Ελισάβετ Καλοβελώνη
Φοιτήτριες Τ.Ε.Α.Π.Η



ΑΦΙΕΡΩΜΑµοναξιά

«Εχτές µε είχαν οι πίκρες µου λυγί-
σει και µοναχός
σε δάσος καθόµουν σκιερό 
σκίζοντας την καρδιά µου.
Γλυκό για µένα γιατρικό στις λύπες 
µου είναι πάντα
Με την ψυχή στη σιγαλιά να κρυ-
φοκουβεντιάζω…
Και µέσα στα γυρίσµατα του νου 
που κυκλοφέρνει
Τέτοιαν άµαχη αντίµαχες είχαν 
στηµένη σκέψεις:
Μόνος ήµουνα, τι θα γίνω, ποιος 
είµαι δε γνωρίζω…
“Υπάρχω” πες µου τι θα πει;»…

Γρηγόριος Θεολόγος
Περί ανθρωπίνης φύσεως

Μετ.:Ι.Σακαλή

Ακούγοντας κάποιος τη λέξη µο-
ναξιά, τη συσχετίζει µε τα αρνητικά 
συναισθήµατα που αυτή απορρέει. 
Πριν ξεκινήσουµε την ανάπτυξη 
των αιτίων,  των συνεπειών και 
των τρόπων αντιµετώπισης της 
µοναξιάς θεωρώ σκόπιµο να 
αναφέρουµε αρχικά τα θετικά 
στοιχεία αυτού του όρου, αυτής 
της κατάστασης.

Σε επιστηµονικό επίπεδο 
υπάρχει ο όρος της ευεργετικής 
µοναξιάς. Η ευεργετική µοναξιά 
αναφέρεται στην ικανότητα του 
ανθρώπου να µη φοβάται να µέ-
νει µόνος, να βρει χρόνο για το 
«ένδον σκάπτε»,  ώστε να µπορεί 
να έρθει σε ουσιαστική σχέση µε 
τον εαυτό του, µε τον άλλο και µε 
τον Θεό. Ο π. Παΐσιος έλεγε πως 
«Ο φόβος της µοναξιάς απο-
τελεί ευκαιρία για αδιάλειπτη 

προσευχή».
Η µοναξιά πολλές φορές µας 

«αναγκάζει» να συνοµιλήσουµε µε 
τον εαυτό µας, να κατανοήσουµε 
πτυχές του που έχουµε κρυµµένες, 
να δούµε τις «ανοµίες» µας και να 
βελτιωθούµε σαν άνθρωποι, ώστε 
να φωλιάσει στις καρδιές µας το 
έλεος του Θεού. Λέγεται λοιπόν 
πως δρα ως ισχυρό φάρµακο που 
είναι καλό σε µικρές δόσεις, αλλά 
δηλητηριώδες σε µεγαλύτερες. 

Η µοναξιά από µόνη της ως 
έννοια δεν είναι ούτε καλή, 
ούτε κακή, ο χαρακτηρισµός 
που θα της αποδοθεί έγκειται 
στη χρήση της από τον καθένα 
µας.

Ας προχωρήσουµε λοιπόν σε 
αυτό που οι περισσότεροι αντι-
λαµβάνονται ως µοναξιά.

Η λέξη “µοναξιά” σηµαίνει την 
κατάσταση της αποµόνωσης, την 
έλλειψη επικοινωνίας µε 
ά λ λους  α ν -

θρώπους. Και φυσικά, υπάρχουν 
πολλά είδη µοναξιάς· µπορεί ένας 
άνθρωπος να νιώθει µόνος, όταν 
βρίσκεται σε ένα άδειο δωµάτιο. 
Μπορεί πάλι να βρίσκεται σε ένα 
δωµάτιο γεµάτο από κόσµο και 
πάλι να νιώθει µέσα του το συ-
ναίσθηµα αυτό. Νιώθουµε µόνοι, 
όταν χάσουµε κάποιο αγαπηµένο 
µας πρόσωπο, όταν βρισκόµαστε 
σε ένα πάρτυ που δεν γνωρίζουµε 
κανέναν, όταν µετακοµίζουµε σε 
µια άγνωστη πόλη. Η µοναξιά θεω-
ρείται από πολλούς, ως µία από τις 
πιο φρικτές µάστιγες του καιρού 
µας. Βασανίζει αµέτρητους ανθρώ-
πους, δυσαρµονικά ζευγάρια, µικρά 
παιδιά διαλυµένων οικογενειών, 
ηλικιωµένους που νιώθουν πως 
κανείς δεν τους αγαπά. Η µοναξιά 
δεν κάνει διακρίσεις, προσβάλει 
πλούσιους και φτωχούς, νέους και 

ηλικιωµένους, µορφω-
µ έ -

Μοναξιά: 
τι τη γεννά; 
τι τη νικά;

13
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νους και αγράµµατους, σε όλες 
τις εποχές του έτους, σε όλες τις 
φάσεις της ζωής. Πόση θλιµµένη 
µοναξιά φωλιάζει µέσα σε µπαρ, σε 
κλαµπ, σε λέσχες, σε φτωχόσπιτα 
αλλά και µέσα σε πολυτελείς επαύ-
λεις ! 

∆εν είναι αλήθεια , τραγικό να 
ζούνε δύο κάτω από την ίδια στέγη 
και να κοιµούνται πάνω στο ίδιο 
κρεβάτι και όµως να είναι κατά βά-
θος ξένοι; Πόσο στυγνή και ασή-
κωτη η µοναξιά, όταν δεν βρίσκεις 
µια ευαίσθητη καρδιά να εµπιστευ-
θείς τον πόνο σου, τις αγωνίες 
σου και τις ανησυχίες! Ο Τένεσση 
Ουΐλλιαµς διαπιστώνει: «Είµαστε 
καταδικασµένοι σε φυλάκιση 
µες στο µοναχικό κελί του ίδιου 
του κορµιού µας».

Τι γεννά τη µοναξιά;
Τι µπορεί όµως να κάνει τους 

ανθρώπους να νιώθουν µόνοι; 
Μόνοι µέσα στον πολύβουο και 
πολυπρόσωπο κόσµο που ζούµε;

Παρακολουθώντας την παρά-
σταση ‘Πουθενά’ του ∆ηµήτρη 
Παπαϊωάννου, στάθηκα στη σκηνή 
όπου κάποιος από το πλήθος, πή-
γαινε αντίθετα σε αυτό, µόνος του 
ενάντια στη µάζα, όµως τελικά δεν 

τα κατάφερε 
κ α ι  η 

µ ά -

ζα τον πα-
ρέσυρε 
µ α ζ ί 
της. ∆ε 
νοµίζω 
πως αυτό 
απέχει από 
τη σηµερινή ελ-
ληνική – και όχι 
µόνο- κοινωνία. Στην 
κοινωνία µας, στην κοι-
νωνία των πολλών, των 
πολλών όµοιων ανθρώπων 
η διαφορετικότητα δεν έχει θέ-
ση. Μήπως η διαφορετικότητα 
οδηγεί στη µοναξιά; Μήπως αυ-
τόµατα όποιος είναι ενάντια στα 
σηµερινά πρότυπα είναι ξένος από 
αυτό που ονοµάζουµε κοινωνικό 
σύνολο; Η ίδια εποχή στερεί από 
τον άνθρωπο τον πλουραλισµό, τη 
διαφορετικότητα της άποψης, της 
γνώµης, τον ωθεί σε έναν αέναο 
µονόλογο, σε µια ακατάπαυστη 
και πολλές φορές ανούσια αντι-
φώνηση συναισθηµάτων. Έτσι, ο 
άνθρωπος χάνει την προσωπικό-
τητά του καθώς κυριαρχείται από 
το συναίσθηµα της αγέλης. Ο µο-
νόλογος πολλές φορές οδηγεί τον 
άνθρωπο στον παραλογισµό και ο 
άνθρωπος κλείνεται στην οδύνη 
της αποµόνωσης.

Ακόµα και η διαβίωση σήµερα 
έχει γίνει πιο απρόσωπη. Σύµ-
φωνα µε τον Ε. Παπανούτσο, 
στις µεγαλουπόλεις οι σχέσεις 
“εξαλγεβρίζονται”. Οι άνθρωποι 
δεν έχουν προσωπική ιστορία, 
αλλά είναι ο “x” ο “y” ο “z”. 
Τρανταχτό παράδειγµα των πόλεων 

- Βαβέλ, οι πολυ-
κατοικίες.  Στην 
πολυκατοικία οι 
ένοικοι δεν γνω-
ρίζονται µεταξύ 
τους. Στην πολυ-
κατοικία χάθηκε 
η γειτονιά, που 
µοιραζόσουν το 
ψωµί κι οι πόρ-
τες ήταν ανοι-
χτές. Οι σχέσεις 
εξαντλούνται σε 

µια κα-
ληµέρα µέσα 

στο ασανσέρ κι ένα τυ-
ποποιηµένο και βιαστικό χαµόγε-
λο, δίνοντας τον λογαριασµό των 
κοινοχρήστων. 

Περπατάµε στο δρόµο και σκου-
ντουφλάµε ο ένας πάνω στον άλλο, 
στο λεωφορείο στριµώχνοµαστε, 
στα κέντρα διασκεδάσεως δεν βρί-
σκεις θέση. Στο σχολείο, στο σπίτι, 
στο κατάστηµα, παντού, κουβαλάµε  
την πλήξη και την ανία µας, πολλές 
φορές δίχως να το συνειδητοποι-
ούµε πλήρως, κι η κατάσταση αυτή 
µπορεί να έχει γίνει απλή συνή-
θεια δίχως να µας απασχολεί πια. 
Οι καθηµερινές ασχολίες δεν αφή-
νουν ποτέ µόνους τους ανθρώπους 
για να τα πούνε µε τον εαυτό τους.  
Ο διπλανός µας, δεν συµµετέχει 
στις χαρές µας, δεν συµµερίζεται 
τις θλίψεις µας, δεν έχει µάτια 
για να δει τον πόνο µας, αυτιά να 
ακούσει την κραυγή µας.

Κυκλοφορούµε και βάζουµε 
ακουστικά κλείνοντας τα αυτιά 
στον συνάνθρωπο. ∆εν επιζητού-
µε την από κοντά συνάντηση, αλλά  
στέλνουµε ευχές αφήνοντας ένα 
τυπικό µήνυµα στη σελίδα του άλ-
λου σε κάποιον ιστότοπο κοινω-
νικής δικτύωσης. Η τεχνολογία 
σίγουρα µίκρυνε τις µεγάλες 
αποστάσεις αλλά ίσως να µε-
γαλώνει τις µικρές. Πιθανότατα 
εµείς να µην τη χρησιµοποιού-
µε σωστά και να αγνοούµε πως 
βυθιζόµαστε στον ωχαδελφισµό 
της εποχής µας.

 Όλοι τρέχουµε από το πρωί 

ΑΦΙΕΡΩΜ
Α

µοναξιά

Νιώθουµε µόνοι, όταν χάσουµε 
κάποιο αγαπηµένο µας πρό-
σωπο, όταν βρισκόµαστε σε 
ένα πάρτυ που δεν γνωρίζουµε 
κανέναν, όταν µετακοµίζουµε σε 
µια άγνωστη πόλη. Η µοναξιά 
θεωρείται από πολλούς, ως µία 
από τις πιο φρικτές µάστιγες του 
καιρού µας. 
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µέχρι το βράδυ, αγωνιζόµαστε να 
κάνουµε το αύριο καλύτερο και 
αδιαφορούµε για το σήµερα. Αδι-
αφορούµε για τον φίλο, τον συγ-
γενή, τον άνθρωπο της διπλανής 
πόρτας που µπορεί να υποφέρει. 
Προσπαθούµε να κάνουµε καλύ-
τερη τη ζωή µας, να αυξήσουµε 
το «έχειν», αδιαφορώντας για το 
«είναι», υποβαθµίζοντάς το. Ζού-
µε καταναλώνοντας, έχοντας ως 
στόχο να αυξήσουµε τη χρησιµό-
τητά µας ως καταναλωτές και την 
απληστία µας ως άνθρωποι. Η 
ταύτιση του «έχειν» µε το «εί-
ναι» ανέδειξε το «έχειν» ως κρι-
τήριο κοινωνικής αξιολόγησης, 
µε αποτέλεσµα ο άνθρωπος να 
ξοδεύει τα ψυχικά του αποθέ-
µατα προκειµένου να αποκτή-
σει όλο και περισσότερα υλικά 
αγαθά. Όλα στον πολιτισµό µας 
περιστρέφονται γύρω από το «εγώ» 
µας. Προσπαθούµε να είµαστε 
εµείς οι καλύτεροι. Αναπτύσσου-
µε τη φίλαυτη προσωπικότητά µας 
και δεν αφήνουµε περιθώριο στις 
ανθρώπινες σχέσεις.  Η συνεχής 
ανταγωνιστικότητα που κυριαρχεί 
στη ζωή µας υποτιµά και διαβάλλει 

τις σχέσεις των ανθρώπων. Φροντί-
ζουµε µόνο για το ατοµικό µας κα-
λό και  τότε φτάνουµε σε ακρότητες 
καθώς προσπαθούµε µε όποιο µέ-
σο διαθέτουµε να καλυτερεύσουµε 
το «εγώ» µας αδιαφορώντας για το 
τι γίνεται δίπλα µας. 

 Υψώνουµε τείχη, στεγανά αυ-
τάρκειας, κλείνοντας τον Θεό, τον 
συνάνθρωπο - ακόµα και αν αυ-
τός είναι  φίλος, αδερφός, παιδί, 
γονιός, συγγενής - και την κτίση 
απέξω. Έτσι, η παγερότητα που 
υπάρχει στην καρδιά µας γεννά 
τη µοναξιά της ζωής και αυτή µε 
τη σειρά της προκαλεί τη µοναξιά 
του πόνου και της εγκατάλειψης. 
Η επαφή µας µε τους άλλους έχει 
χαθεί. Η παγερότητα και η σκλή-
ρυνση της καρδιάς µας, µας οδη-
γούν και εµάς και τους γύρω µας 
στη µοναξιά.

Τις περισσότερες φορές η αδυ-
ναµία µας να υπάρξουµε στην δυ-
νατότητα της σχέσης, στην ολο-
κλήρωση του να υπάρχω µε τον 
«άλλο» οφείλεται στην δική µας 
κλειστή ατοµικότητα. Στο ότι δεν 
ανοίγουµε τα σύνορα του Εγώ µας, 
δεν έχουµε µάθει και δεν έχουµε 

την παραµικρή διάθεση να µάθου-
µε, να ζούµε για τους άλλους και 
µε τους άλλους.

Στο οδυνηρό γεγονός της µονα-
ξιάς µας, διερωτηθήκαµε άραγε 
εάν ο τρόπος ζωής µας, οι ενέρ-
γειες µας και η όλη παρουσία µας 
αφήνει χώρο να υπάρξουν άλλοι 
άνθρωποι δίπλα µας; 

Όπως µας λέει ο π. Φιλόθεος 
Φάρος «για να υπάρχουν στη 
ζωή ενός ανθρώπου κάποιοι άν-
θρωποι που θα συµβάλουν στην 
ικανοποίηση των αναγκών του, 
είναι απαραίτητο να µπορεί και 
να θέλει και εκείνος να συµβάλει 
στην ικανοποίηση των δικών τους 
αναγκών….»

Τι την νικά;
Γράφει ο συγγραφέας π. Τιµ. Κι-

λίφης: «Υποκατάστατα, βέβαια, για 
την αντιµετώπιση της µοναξιάς, 

ΑΦΙΕΡΩΜΑµοναξιά
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ΑΦΙΕΡΩΜ
Α

µοναξιά

υπάρχουν αρκετά. ∆εν τη φυγα-
δεύουν όµως. Αντίθετα την επιτεί-
νουν. Ένα είναι το αληθινό όπλο, 
που χτυπάει θανάσιµα τη µοναξιά: 
Η αληθινή αγάπη. Όποιος ζει 
µέσα στο κλίµα της γνήσιας 
αγάπης, δεν κινδυνεύει ποτέ 
από τη θανάσιµη µοναξιά. Η 
αγάπη είναι ο εχθρός της 
µοναξιάς».

«ἡ γὰρ ἀγάπη τοῦ 
Χριστοῦ συνέχει 
ἡµᾶς» (Προς Κο-
ρινθίους, Β΄ 5:14) 
∆ηλαδή η αποκα-
τάσταση της επικοι-
νωνίας και η αποµά-
κρυνση της µοναξιάς 
βρίσκονται στη θέληση 
του ανθρώπου, στη βού-
ληση να δεχτεί να απο-
καταστήσει τη σχέση του µε τους 
συνανθρώπους, την κτίση και τον 
∆ηµιουργό του, πάντα µε µετάνοια 
και ταπεινοφροσύνη. Χρειάζεται 
προσοχή, είναι τέχνη το να 
αγαπάς, απαιτείται βούληση 
και θέληση, όχι µόνο ύπαρξη 
του έντονου συναισθήµατος, 
καθώς το συναίσθηµα έρχεται 
και παρέρχεται…»

«Οταν βρεις τον Χριστό, σου αρκεί, 
δεν θέλεις τίποτ’ άλλο, ησυχάζεις.
 Γίνεσαι άλλος άνθρωπος. 
Ζεις παντού, όπου υπάρχει ο 
Χριστός. 
Ζεις στα άστρα, στο άπειρο, 
στον ουρανό µε τους αγγέλους, µε 
τους αγίους,
 στη γη µε τους ανθρώπους, µε τα 
φυτά, µε τα ζώα, µε όλους, µε όλα. 
Οπου υπάρχει η αγάπη στον Χρι-
στό, εξαφανίζεται η µοναξιά. 
Είσαι ειρηνικός, χαρούµενος, 
γεµάτος. 
Ούτε µελαγχολία, ούτε αρρώστια, 
ούτε πίεση, ούτε άγχος, ούτε κατή-

φεια, ούτε κόλαση.»

«Βίος και Λόγοι» γέροντος Πορ-
φυρίου Καυσοκαλυβίτου 

Η Αγία Γραφή µας βεβαιώνει 
πως ο Θεός ποτέ δεν λησµόνησε 
τον άνθρωπο. Μας αγάπησε και 
εξακολουθεί να µας αγαπά. Έστειλε 
για µας στη γη τον µονογενή Υιό 
Του.  Ήλθε ο Χριστός κοντά µας 
σαν τον Καλό Σαµαρείτη, για να 
γιατρέψει τις πληγές µας και να 

συντροφέψει την πορεία 
µας µέσα σε αυτό 

τον ανάλγητο 

κόσµο. Γνώρισε τον πόνο της εγκα-
τάλειψης στον υπέρτατο βαθµό. Γι’ 
αυτό µπορεί σήµερα να µας κατα-
νοήσει και να µας παρηγορήσει. 

Στη νύχτα της Γεθσηµανή, ενώ 
ο ιδρώτας Του χυνόταν στη γη και 
αγωνιούσε οδυνηρά, οι εχθροί συ-
νωµοτούσαν εναντίον Του και οι 
φίλοι Του κοιµόντουσαν. Στον Γολ-
γοθά, πέθανε για την δική µας Λύ-
τρωση. Χάρη στη σταυρική θυσία 
Του, το χώρισµα που χώριζε τον 
άνθρωπο από τον Θεό γκρεµίστηκε 
και καταλύθηκε. 

Τώρα, όποιος µε πίστη δέχεται 
τον Ιησού Σωτήρα Του, λυτρώνε-
ται από την αµαρτία και από την 
µοναξιά. ∆εν είναι µόνος µέσα στη 
ζωή. Έχει κοντά του τον Θεό. Η 
παρουσία Του γλυκαίνει και οµορ-
φαίνει τις πικρές του ώρες. Γεµίζει 
την ψυχή του µε ανείπωτη χαρά, 
φωτίζει και ωραΐζει όλη τη ζωή του 
και η µοναξιά του ανθοβολεί. 

∆εν νιώθει µόνος , όποιος έµα-
θε να επικοινωνεί µε τον Θεό. ∆εν 
είναι µόνος όποιος έµαθε να περ-

πατάει µε τον Θεό και να κρατάει 
το ζεστό Του χέρι. 

Ο Σπανουδάκης στο τραγούδι 
«Πού να σε βρω», διερωτάται : 

«∆εν έχω µάτια, δε σε βλέπω, 
δε σε ακούω ή δε µιλάς..» 1

Τελικά τι φταίει για τη µοναξιά;
Ίσως στα µάτια είτε στα βι-

ολογικά, είτε στα µάτια της 
ψυχής µας µπήκε σκόνη και 
δε µας αφήνει να δούµε πως 
δεν είµαστε µόνοι µας, ο Θεός 
είναι πάντα µαζί µας. Μας το 
έχει πει άλλωστε «οὐ µή σε ἀνῶ οὐδ' 
οὐ µή σε ἐγκαταλίπω» (Εβραίους ιγ, 

5) και «ἰδοὺ ἐγὼ µεθ’ ὑµῶν 
εἰµι πάσας τὰς ἡµέρας ἕως 
τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος». 
(Ματθαίου, κη΄ 20).  Πρέ-
πει να καταλάβουµε πως 
είναι συνεχώς δίπλα µας, 
πάντα µας µιλάει, εµείς 
συχνά δεν Τον ακούµε.

Επιµέλεια:
Αγγελική Καλκάνη

Φοιτ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & 
Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ

ΠΗΓΕΣ : 
• “Aνατοµία στο δράµα της µονα-
ξιάς”, Βασίλης Γιούλτσης
• εφηµερίδα Ελεύθερος Τύπος, 
• Σµυρνιάδου ∆., «Η έκθεση σήµερα», 
τόµ. Γ', εκδ. Gutenberg 1996
•«Γέροντας Παϊσιος ο Αγιορείτης 
1924-1994, Μαρτυρίες προσκυνη-
τών»
• http://orthodoxipisti-orthodoxipisti.
blogspot.com/2010/01/blog-
post_7440.html 

Η αληθινή αγάπη. Όποιος ζει 
µέσα στο κλίµα της γνήσιας 
αγάπης, δεν κινδυνεύει ποτέ 
από τη θανάσιµη µοναξιά. Η 
αγάπη είναι ο εχθρός της µονα-
ξιάς
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Θα ξεκινήσω µε τρία γεγονότα. 
∆εν είναι απόλυτα, ωστόσο φανε-
ρώνουν κάποιες πτυχές του ζητή-
µατος. Στη συνέχεια θα καταθέσω 
σύντοµα και απλά κάποιες σκέψεις 
ελπίζοντας να προκαλέσω έναν γό-
νιµο προβληµατισµό. 

Περιστατικό πρώτο
- Άκουσα πως οι Χαιρετισµοί της 

Παναγίας γίνονται και πρωί, ισχύει; 
µε ρώτησε.

- Σε κάποιες ενορίες γίνεται η 
ακολουθία και το πρωί για διευκό-
λυνση όσων δεν µπορούν το από-
γευµα, απάντησα.

∆εν έχω αξιωθεί να πάω φέτος. 
Στο χωριό µου αρέσει να πηγαίνω 
στην εκκλησία γιατί ξέρω τον παπά, 
τον κόσµο. Εδώ δεν ξέρω κανέ-
ναν, δεν πάω.

Περιστατικό δεύτερο
Ορθόδοξη ενορία στο εξωτερικό. 

Κάποιος φοιτητής εκκλησιάζεται 
τακτικά περίπου δύο µήνες εκεί. Τό-
σο καιρό δεν τον πλησίασε κανείς 
να του µιλήσει. Ήταν οµοεθνής. 
Σίγουρα δεν ήταν αόρατος. 

Περιστατικό τρίτο
Κυριακή πρωί. Μια παρέα απο-

φασίζει να πάει µια βόλτα. Στο δρό-
µο τους συναντούν µια εκκλησία. 
∆ιστακτικά αποφάσισαν να ανά-
ψουν ένα κερί. Το κερί έγινε αντί-
δωρο. Κάθισαν ως το τέλος χωρίς 
να ξέρουν γιατί. Φιλούν το χέρι του 
ιερέα. «Καλώς τα παιδιά!» Το χα-
µόγελό του τους κερδίζει.  Κατευθύ-
νονται προς την έξοδο του ναού. 
Τους πλησιάζει κάποιος. «Καληµέ-
ρα! Απέναντι στην αίθουσα πίνουµε 

καφέ µετά τη Λειτουργία, θα χαρού-
µε να σας δούµε.» Πήγαν.

Προβληµατισµοί
Αναρωτιέµαι και προβληµατίζο-

µαι. Αντικαθιστούµε τη γνώση µε 
την πληροφορία, την φαντασία µε 
την ψευδαίσθηση, τη ζωή µε την 
επίφασή της. Αν η Εκκλησία µετα-
τραπεί σταδιακά από συνάντηση 
σε µαζική συνάθροιση, τότε δεν θα 
είναι Εκκλησία.

Ο δρόµος από τη µοναξιά της ει-
κονικής και καλωδιακής επικοινω-
νίας στην κοινωνία της Εκκλησίας 
είναι δύσβατος για τον σύγχρονο 
άνθρωπο. Οι νέες ηλεκτρονικές 
περιοχές συνάθροισης οδηγούν 
τον άνθρωπο σε µια ψευδεπίγρα-
φη εγγύτητα και σε µια κίβδηλη 
σχέση. Χρειάζεται να γκρεµιστούν 
οι συστροφές στην αυτάρκεια της 
ατοµικότητάς του, ο φόβος και οι 
ανασφάλειες, για να µεταπλαστούν 
σε γέφυρες επι-κοινωνίας µε τον 
πλησίον, µε τον σαρκωµένο Θεό. 

Η Εκκλησία από τη φύση της δεν 
είναι τίποτε άλλο από κοινωνία. H 
Εκκλησία είναι θεµελιωµένη 
στα τρία πρόσωπα της Αγίας 
Τριάδας, γι’ αυτό συνιστά την 
όντως κοινωνία, πέρα και πάνω 
από χωροχρονικά πλαίσια. Τι 
είδους είναι αυτή η κοινωνία; Είναι 
συµµετοχή σε κοινή ζωή, αλληλοπε-
ριχώρηση προσώπων, συγχώρεση. 
Με την αυτονόµηση του ανθρώπου, 
βραχυκυκλώνεται η επικοινωνία 
µε το Θεό. Η σάρκωση του Θεού 
δηµιουργεί την προϋπόθεση της 
επανασύνδεσης, τη µετατροπή της 
σχάσης σε σχέση. Μια καινούργια 
συνάντηση. 

Η Εκκλησία στη βάση της είναι 
σώµα Χριστού. ∆εν είναι µόνο οι ιε-
ρείς, ούτε το κτιριακό συγκρότηµα. 
Αλλά είναι ένας ζωντανός οργανι-
σµός. Κάθε βαπτισµένος άνθρωπος 
µπορεί να µετέχει και να γεύεται, 
ανάλογα µε τη δεκτικότητά του, αυ-
τή την κοινωνία µέσα από το σύ-
νολο των συνανθρώπων. Ωστόσο 
«πᾶς ἄνθρωπος ἐρχόµενος εἰς 
τόν κόσµον» την υποψιάζεται, 
την αγγίζει και ελεύθερα κάνει 
την επιλογή του να ακολουθή-
σει.

Ο Θεός δεν συνιστά ατοµική 
οντότητα, είναι κοινωνία προσώ-
πων. Κι’ εµείς, λοιπόν, αν θέλουµε 
να ενωθούµε µαζί Του, δεν είναι 
δυνατόν να το κάνουµε ως άτοµα. 
Στην Εκκλησία δεν είναι κανείς 
µόνος. Υπάρχει κίνδυνος να µείνει 
µόνος, αν πορεύεται σ’ Αυτήν µε 
ατοµική διάθεση. Τότε εγκλωβίζεται 
στην αµυντική του τακτική. Το θέ-
µα είναι η ένταξη στην αγαπητική 
κοινωνία της Εκκλησίας, όχι απλά 
η παρουσία. 

Για να µην είµαστε «υπέργειοι», 
ούτε «υπόγειοι» αλλά «ισόγειοι», 
δηλαδή ρεαλιστές και ανθρώπινοι, 
να αναφέρουµε εδώ πως η ζωή σε 
κοινότητα ειδικά στην εποχή µας 
πληγώνει, αγκυλώνει και απογοη-
τεύει τον άνθρωπο, αν και ουσια-
στικά είναι αυτό που τον ολοκληρώ-
νει. Η Εκκλησία από την άλλη δεν 
µπορεί να υπάρξει χωρίς κοινωνία 
προσώπων. 

 Κάθε ενορία βέβαια έχει σε ένα 
βαθµό προβλήµατα επικοινωνίας. 
Μπορεί να υπάρχουν κλίκες, δυ-
σκολίες συνεννόησης και συνεργα-
σίας, διότι αποτελείται από σύνολο 

ΑΦΙΕΡΩΜΑµοναξιά«Το τέλος του 
παιχνιδιού»
Η Εκκλησία ως κοινωνία προσώπων
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ανθρώπων που προσπαθούν. Γι’ αυ-
τό, η προσπάθεια των ανθρώπων 
και η υπέρβαση η προσωπική τε-
λειώνονται στο µυστήριο της Θεί-
ας Ευχαριστίας, στο κοινό ποτήριο, 
που κέντρο της και αναφορά της 
είναι ο Επίσκοπος που είναι «εἰς 
τύπον καί τόπον Χριστοῦ». Όµως 
το ερώτηµα που τίθεται είναι αν 
κέντρο του Επισκόπου και του 
πληρώµατος της τοπικής εκκλησίας 
είναι ο ίδιος ο Χριστός ή όχι, γιατί 
αλλιώς παρατηρούνται φαινόµενα 
εκκοσµίκευσης. 

Εκεί έγκειται το σφάλµα του ση-
µερινού ανθρώπου που µιµείται το 
σκαντζόχοιρο παραµένοντας µόνος! 
Περιµένει µια άψογη συµπερι-
φορά από όσους εκκλησιάζο-
νται. Χάνει την ευκαιρία να ζή-
σει το µεγαλείο της Εκκλησίας. 
Έχει συνδέσει τον χριστιανισµό – 
και όχι άδικα - µε µια συντηρητική, 
ηθικιστική, καθωσπρέπει φιγούρα 
και «λαµπερή» εκκοσµίκευση. Εκεί 
θάβεται το πρόσωπο. Τα χαρίσµατα 
και οι ελλείψεις. Οι δυνατότητες και 
οι αδυναµίες. Μα η Εκκλησία δεν 
είναι τίποτε άλλο από θεραπευτή-
ριο. 

Η Εκκλησία έχει να προβάλλει 
τους θεραπευµένους από τη φθορά 
των παθών ανθρώπους που είναι 
οι άγιοι, γι’ αυτόν ακριβώς τον λό-
γο αγιογραφούνται λίγο παραπάνω 
από το έδαφος µέσα στο ναό. Πά-
λεψαν µέσα στην Εκκλησία και ο 
Θεός τους χαρίτωσε. Το µαρτύριό 
τους δίνει τη µαρτυρία διαχρονικά 
στον καθένα άνθρωπο πως οι άγιοι 
ως άνθρωποι που ήταν, συµπονούν 
τον πάσχοντα. Γι’ αυτό στην ενό-
τητα του συνόλου της Εκκλησίας 
οι άγιοι είναι παρόντες.  Όπως 
παρόντες είναι και οι κεκοι-
µηµένοι. 

Η Εκκλησία όµως 
σίγουρα δεν υπάρχει 

ΑΦΙΕΡΩΜ
Α

µοναξιά για τους λίγους. Για τους εκλε-
κτούς. Για τους ικανούς και τους 
ευφυείς. Για µια ελίτ. Είναι για 
όλους! Είναι αγκαλιά χωρίς δι-
ακρίσεις. ∆εν είναι αυτό που προ-
βάλλεται, αλλά αυτό που κρύβεται. 
Στα ίδια στασίδια κάθονται όλοι. 
Από το ίδιο ποτήριο µεταλαµβά-
νουν όλοι. Παλαιότερα σε κάποιο 
σηµείο της Θ. Λειτουργίας οι εκ-
κλησιαζόµενοι ασπάζονταν µεταξύ 
τους. Το µυστήριο της εξοµολόγη-
σης γίνεται πρόσωπο µε πρόσωπο. 
Στην Εκκλησία είµαστε συνοδοι-
πόροι σεβόµενοι τα µοναδικά και 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προ-
σώπου του κάθε ανθρώπου. 

Ορισµένοι αναρωτιούνται γιατί 
θα πρέπει να πηγαίνουν στην Εκ-
κλησία αφού ο Θεός είναι παντα-
χού παρών και εφόσον πιστεύουν. 
Πρώτον, στην Εκκλησία οικονόµος 
των των µυστηρίων του Θεού είναι 
ο ιερέας. ∆εύτερον, αν κάποιος δι-
ψά κατευθύνεται στην πηγή για να 
ξεδιψάσει. Τρίτον, πηγαίνοντας στο 
σύνολο της Εκκλησίας δεν είµαστε 
µόνοι. Είµαστε µαζί. 

Αντίθετα εµείς, θέλουµε την Εκ-
κλησία του εαυτού. Τέτοια Εκκλησία 
δεν υπάρχει. Τότε δεν πηγαίνουµε, 
αλλά την κάνουµε την Εκκλησία, 
δηλαδή σύναξη, δηλαδή, κοινό βίο, 
και συµµετέχουµε στο άπειρο του 
Θεού, µέσα από την αγκαλιά Του. 

Η Εκκλησία ως θεανθρώπινος 
οργανισµός είναι στ’ αλήθεια ένα 
χάδι για την ανθρώπινη οντότητα. 
Γιατί µέσα από το σύνολο και µε 
βάση το πρόσωπο εκφράζεται ένα 
θέληµα - του Θεού που ταιριάζει 
σε όλους – πράγµα που δεν ισχύει 
µε κάθε άλλη ανθρώπινη προσπά-
θεια για ένωση. Ο φορτισµένος και 
κουρασµένος άνθρωπος κάνει την 
κίνηση να ακουµπήσει για να στη-
ριχθεί. Αν και στην Εκκλησία βρει 
αδιαφορία και αποµόνωση τότε 

κινδυνεύει να χαθεί. 
Αξίζει να γίνει στο σηµείο αυτό 

µια αναφορά στο εξαιρετικό έργο 
του Σ. Μπέκετ, «Το τέλος του 
παιχνιδιού», το οποίο παρουσιάζει 
κάποιους µοναχικούς ήρωες που 
είναι κλεισµένοι σε ένα ασφυκτικό 
αδιέξοδο δωµάτιο-φυλακή. Περι-
µένουν αόριστα κάτι. Μπορούµε 
να υποθέσουµε ελεύθερα ότι δεν 
µπορούν να περιµένουν τίποτα άλ-
λο από το θάνατο. Σε προχωρηµένη 
ψυχική και υπαρξιακή αποσύνθεση 
οι τέσσερεις ήρωες παίζουν ξανά 
και ξανά το ίδιο παιχνίδι, παραµέ-
νοντας µόνοι στα τείχη του πύργου 
τους. Το τέλος του παιχνιδιού είναι 
αυτή η επώδυνη έξοδος από την 
καθηµερινή εσωστροφική κατάστα-
ση που συνεχίζουν να ζουν. 

Το παιχνίδι που ξέρουµε κα-
λά να παίζουµε ξεγελώντας τον 
εαυτό µας φτάνει στο τέλος του; 
Αυτό εξαρτάται από εµάς, έτσι οι 
µάρτυρες δέχονταν το θάνατο από 
το να αλλάξουν την πίστη τους, δι-
ότι θα αυτονοµούνταν από την Εκ-
κλησία και το Χριστό.  Κάθε ιερέας 
ειδικά στην εποχή µας υπεύθυνα 
πρέπει να ξεβολεύεται, να επικοι-
νωνεί απροϋπόθετα και ουσιαστικά 
µε τον πιστό. Η Εκκλησία τον τοπο-
θετεί συντονιστή. Αναλαµβάνοντας 
ευθύνες οφείλει να εργάζεται σο-
βαρά µε το λαό προσφέροντάς του 
την αναστηµένη πραγµατικότητα. 
Οι κληρικοί µας είναι αναγκαίο µε 
κατάλληλες ενέργειες να συνεισφέ-
ρουν  στο να συµµετέχει και όχι 
απλώς να παρακολουθεί ο λαός.  

«Κάθε άγιος έχει ένα παρελθόν 
και κάθε αµαρτωλός ένα µέλλον», 
έγραψε ο  Όσκαρ Ουάιλντ. ∆ηλα-
δή  και οι δύο έχουν ένα παρελ-
θόν και ένα µέλλον. Σύµφωνα µε 
τα παραπάνω µπορούµε να ζούµε 
την Εκκλησία αυθεντικά από τώρα. 
Βλέπουµε έµπρακτα πως είναι κάτι 
εντελώς διαφορετικό από όσα νο-

µίζαµε…Τέλεια.

Επιµέλεια:
Χωραΐτης Χαράλαµπος

Φοιτ. Θεολογίας
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Είναι πολύ πιθανό να έχεις 
ακούσει ότι τα κινητά τηλέφωνα 
και γενικότερα η ασύρµατη τεχνο-
λογία (Wi-Fi, Bluetooth) είναι µία 
από από τις πιο αµφιλεγόµενες 
αιτίες δηµιουργίας καρκίνου του 
εγκεφάλου. Αυτό φαίνεται να µη 
µας πολυνοιάζει. Τουλάχιστον όχι 
ακόµα… Αυτό που σίγουρα µπο-
ρεί να µην περίµενες να ακούσεις 
είναι ότι καρκίνο (µέσα σε όλα τα 
άλλα) µπορεί να σου δηµιουργήσει 
και η µοναξιά!!!

Νέα επιστηµονικά στοιχεία έρχο-
νται να ενισχύσουν την αντίληψη 
ότι η µοναξιά κάνει πιο πιθανό και 
πιο φονικό τον καρκίνο. Μια νέα 
αµερικανική επιστηµονική έρευνα, 
που βασίστηκε σε πειραµατόζωα, 

δείχνει ότι η 
κ ο ι ν ω -

ν ι κ ή 

αποµόνωση αυξάνει την πιθανότη-
τα για επιθετική ανάπτυξη του καρ-
κίνου. Σύµφωνα µε το BBC, έρευνα 
του πανεπιστηµίου Γιέιλ, υπό την 
ερευνήτρια Γκρέτσεν Χέρµες, η 
οποία δηµοσιεύτηκε στο περιοδι-
κό PNAS της Εθνικής Ακαδηµίας 
Επιστηµών των ΗΠΑ, δείχνει µε 
ποιο τρόπο οι κοινωνικές και ψυ-
χικές συνθήκες ζωής µπορούν να 
επηρεάσουν τη σωµατική υγεία.

Μιλώντας για κοινωνικές και 
ψυχικές συνθήκες ζωής, ένα από τα 

πρώτα πράγµατα που µας έρχονται 
στο µυαλό είναι οι γρήγοροι ρυθµοί 
ζωής που µας «υποχρεώνουν» να 
περνάµε όλο και λιγότερο χρόνο µε 
τους φίλους και τους δικούς µας 
ανθρώπους. Οι δικαιολογίες είναι 
πολλές και σίγουρα ορισµένες ευ-
σταθούν. Τι είναι όµως αυτό που 
µας βοηθάει να ανταπεξέλθουµε 
στις καθηµερινές µας υποχρεώ-
σεις; Μα φυσικά τα νέα τεχνολο-
γικά επιτεύγµατα που δηµιουργή-
θηκαν για να µας εξυπηρετήσουν 
και να µας ξεκουράσουν. Ωστόσο, 
τις περισσότερες φορές τυχαίνει 
να τα υπηρετούµε εµείς…

Αν κοιτάξουµε γύρω µας λίγο πιο 
προσεχτικά θα δούµε τεχνολογικά 
επιτεύγµατα καθηµερινής χρήσης 
και ζωτικής σηµασίας που θεωρού-
µε δεδοµένα και που όµως πριν 
µερικά χρόνια δεν υπήρχαν. Το 

αυτοκίνητο, τα λεω-
φορεία, τα αεροπλά-
να  και όλα αυτά τα 
µέσα βελτιώνονται 
ραγδαία και τείνουν 
να εκµηδενίσουν τις 
αποστάσεις, ένα από 
τα µεγαλύτερα προ-
βλήµατα του ανθρώ-

που στο παρελθόν. Αλήθεια, αν µου 
έλεγαν όταν ήµουν µικρή ότι θα 
µπορώ να βρίσκοµαι από το σπίτι 
µου στα προάστια, στο κέντρο της 
Αθήνας µέσα σε µισή ώρα και 
χωρίς καθόλου κόπο (µποτι-
λιάρισµα, φανάρια, φασαρία), 
σίγουρα θα µου φαινόταν 
σαν µακρινό όνειρο. Και 
όµως τώρα µε το µετρό 
είµαστε όλοι κοντά!! Εί-
µαστε;; Αυτό είναι ένα καλό 
ερώτηµα. Τα πάντα γύρω µας 

εξελίσσονται ώστε να µας φέρουν 
πιο κοντά, να απολαµβάνουµε την 
κοινωνία µε τα άλλα άτοµα (ας µη 
ξεχνάµε πως ο άνθρωπος είναι κοι-
νωνικό ον), να χάνουµε λιγότερο 
χρόνο στη µετακίνηση ώστε να 
τον κερδίσουµε στη συναναστρο-
φή. Και όµως… Αισθάνοµαι ότι όσο 
πιο γρήγορα πάνε τα ΜΜΜ 
γύρω µας τόσο πιο 
πολύ βιαζόµαστε. 
Τόσο λιγότερο βλε-
πόµαστε µε τους 
συνανθρώπους 
µας. Ένα απλό 
παράδειγµα…
Αν χρησι-
µοποιείς τα 
ΜΜΜ συ-
χνά, σίγουρα 
θα σου έχει 
τύχει να βλέ-
πεις, αν όχι 
κάθε µέρα, αλ-
λά τουλάχιστον 
πολλές φορές την 
εβδοµάδα τα ίδια άτο-
µα µέσα στο µετρό , λεω-
φορείο, τραµ. Και 
όµως 

ΑΦΙΕΡΩΜΑµοναξιάm ό ν ο ς  
 s τ ο   
  n e t  ? 

Νέα επιστηµονικά στοιχεία 
έρχονται να ενισχύσουν την 
αντίληψη ότι η µοναξιά κάνει 
πιο πιθανό και πιο φονικό τον 
καρκίνο
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χώς δεν ήσουν online εκείνη την 
ώρα.

Και όµως, όσο και να φαίνεται 
περίεργο σε κάποιους, µεγαλύ-
τερης ηλικίας ίσως, οι δύο φίλες 
«µιλούσανε» ανταλλάσοντας µηνύ-
µατα µέσω MSN, «βλεπόντουσαν» 
µέσω video κλήσης και «πίνανε» 
τον καφέ τους η κάθε µία µπροστά 
στον ηλεκτρονικό υπολογιστή της. 
Και από ό,τι φαντάζοµαι θα είχαν 
να βρεθούν αρκετό καιρό πρόσω-
πο µε πρόσωπο…Ίσως ακούγεται 
ακραίο για κάποιους, αλλά είναι 
πραγµατικότητα! Η αλήθεια είναι 
ότι όντας «δικτυωµένη» και εγώ 
δεν είχα συνειδητοποιήσει πόσο 
πολύ έχουµε αλλάξει ακόµα και 
τα πιο όµορφα πράγµατα στη ζωή 
µας, την επικοινωνία µε τους συ-
νανθρώπους µας. 

Παλαιότερα βρισκόσουν σε ένα 
µέρος µε άγνωστο κόσµο και το 
µόνο που σκεφτόσουν ήταν το πώς 
θα πιάσεις κουβέντα µε κάποιον 
για να µην είσαι απλά µόνος σου. 
Τώρα αυτό που προέχει είναι να 
ανανεώσουµε το προφίλ µας. Πα-
λιότερα ήµασταν µέλη σε οµάδες 
µπάσκετ, ποδοσφαίρου, σκάκι και 
περιµέναµε την κάθε συνάντηση 
για να δούµε τους φίλους µας. 
Τώρα γινόµαστε µέλη σε οµάδες 
των διαδικτυακών τόπων µε περι-
εχόµενα από σοβαρά και χρήσιµα 
µέχρι χιουµοριστικά και ανούσια. 
Καλό είναι και αυτό, αλλά δεν αρ-
κεί και σίγουρα δε βοηθάει. Ένα 
παράδειγµα από προσωπική µου 
εµπειρία: Σε όσα groups και να 
γίνεις µέλος για να βοηθήσεις τα 
παιδάκια µε καρκίνο ή ειδικές ανά-
γκες δε θα νιώσεις ποτέ τη χαρά 
της επικοινωνίας, της προσφοράς 
και της αγάπης αν δεν πας να τα 
επισκεφτείς εκεί που βρίσκονται, 
στο κρεβάτι του πόνου. Η σωµατι-
κή επαφή είναι αυτή που µετράει. 
Ένα χάδι, ένα χαµόγελο ελπίδας 
δεν είναι εύκολο να µεταφερθούν 
από τις άψυχες γραµµές ενός τη-
λεφώνου.

Τηλέφωνο! Άλλο µέσο που 
φτιάχτηκε για να µας βοηθήσει 

στο πρόβληµα της επικοινωνίας 
µας. Και όµως από τη στιγµή που 
«ανακαλύψαµε» την ύπαρξή του 
ξεχάσαµε πως πρέπει να βλέπουµε 
το πρόσωπο του άλλου και όχι µό-
νο να ακούµε τη φωνή του. Ακόµα 
χειρότερα, να διαβάζουµε τα µηνύ-
µατά του. Σίγουρα κοστίζει, αλλά 
σίγουρα αξίζει!!

Κάθε τι που έχει φτιαχτεί για 
εµάς είναι φτιαγµένο για κάποιο 
λόγο, προορισµένο να επιτελέσει 
κάποιο σκοπό. ∆ε θα µας άφηνε ο 
Θεός να ανακαλύψουµε πράγµατα 
που το µόνο που µπορούν να µας 
κάνουν είναι να µας καταστρέψουν 
σαν άτοµα και προσωπικότητες. 
Υπάρχει πάντα η άλλη πλευρά του 
νοµίσµατος, αρκεί να καταφέρου-
µε να την ανακαλύψουµε. Έχουµε 
ξεχάσει κάτι βασικό που λεγόταν 
από τους αρχαίους προγόνους µας: 
«Μέτρον άριστον». Το αµάξι δεν 
µπήκε στη ζωή µας για να µας ανε-
βάζει το πρωί την πίεση, αλλά για 
να κάνουµε όµορφες και ξεκούρα-
στες εκδροµές τα Σαββατοκύριακα 
µε τους φίλους και την οικογένειά 
µας σε µακρινά µέρη, ώστε να ηρε-
µήσουµε και να χαλαρώσουµε. Τα 
ΜΜΜ δε θεσπίστηκαν για να τσα-
κωνόµαστε µε το συνάνθρωπό µας 
για µια θέση να κάτσουµε, αλλά 
για να µας δίνεται η ευκαιρία να 
περπατάµε λίγο παραπάνω στους 
δρόµους της πόλης πηγαίνοντας 
στον προορισµό µας, να προσέχου-
µε τις λεπτοµέρειες γύρω µας 
όταν περιµένουµε στη στάση 
(λεπτοµέρειες 
της µι-
κρής 

ΑΦΙΕΡΩΜ
Α

µοναξιά

δεν έχεις ανταλλάξει ποτέ µία 
κουβέντα! Για να είµαι ειλικρινής, 
µάλλον θα φανεί πολύ περίεργο 
και ίσως σε  παρεξηγήσουν, αν 
ανταλλάξεις µία απλή καληµέρα 
ή καλησπέρα.

Ίσως κάποιος να ισχυριστεί ότι 
η άνεση στις  «κοινωνικές συνα-
ναστροφές» και µάλιστα µε αγνώ-
στους δεν είναι το δυνατό στοι-
χείο του χαρακτήρα του. Μπορώ 
να συµφωνήσω µε κάτι τέτοιο. 
Ας ασχοληθούµε λοιπόν µε τους 
γνωστούς-φίλους-συγγενείς µας. 
Οι περισσότεροι θα ισχυριστούν 
ότι έχουν πολλούς φίλους στη ζωή 
τους. Σίγουρα, και εγώ έχω τουλά-
χιστον 150 «φίλους» στο Facebook, 
χώρια αυτούς που δεν έχουν δηµι-
ουργήσει λογαριασµό. Και µπορώ 
να ισχυριστώ µε βεβαιότητα ότι 
µε αρκετούς από αυτούς «µιλάω» 
καθηµερινά. ∆εν είναι βέβαια µό-
νο το Facebook µε τα εκατοµµύρια 
εγγεγραµµένα µέλη, αλλά και πολ-
λοί άλλοι κοινωνικοί ιστοχώροι. 
Συγκεκριµένα, το ΜySpace έχει 
γύρω στα 470 εκατοµµύρια µέλη, 
το Facebook ξεπέρασε εδώ και λίγο 
καιρό τα 350 εκατοµµύρια και το 
Τwitter θα φτάσει σύντοµα τα 45 
εκατοµµύρια.

Και κάπου εδώ, στη λέξη «κοι-
νωνικός», νοµίζω ότι αξίζει να 
αναφέρω µία πολύ ενδιαφέρουσα 
συζήτηση που έτυχε να ακούσω 
ένα πρωινό µέσα στο λεωφορείο.

- Την Ελένη; Τη Βασιλοπούλου 
λες; Ναι, χθες µιλούσαµε…Μια χα-
ρά είναι, άλλαξε και χρώµα µαλ-
λιών;

- Αλήθεια; Τι κάνει; Να κανονί-
σουµε να βρεθούµε…

- Ναι, και εµείς το λέγαµε χθες. 
Πίναµε καφέ µαζί το απόγευµα…

- Και γιατί δε µου είπες να έρθω 
και εγώ;

- Το σκέφτηκα, αλλά δυστυ-

παράδειγµα από προσωπική µου 
εµπειρία: Σε όσα groups και να 
γίνεις µέλος για να βοηθήσεις τα 
παιδάκια µε καρκίνο ή ειδικές ανά-
γκες δε θα νιώσεις ποτέ τη χαρά 
της επικοινωνίας, της προσφοράς 
και της αγάπης αν δεν πας να τα 
επισκεφτείς εκεί που βρίσκονται, 
στο κρεβάτι του πόνου. Η σωµατι-
κή επαφή είναι αυτή που µετράει. 
Ένα χάδι, ένα χαµόγελο ελπίδας 
δεν είναι εύκολο να µεταφερθούν 
από τις άψυχες γραµµές ενός τη-

Τηλέφωνο! Άλλο µέσο που 
φτιάχτηκε για να µας βοηθήσει 

όταν περιµένουµε στη στάση 
(λεπτοµέρειες 
της µι-
κρής 
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µας πόλης που δεν είχαµε προ-
σέξει) και για να µας δώσουν την 
ευκαιρία να γνωρίσουµε τη χαρά 
της συναναστροφής µε τους άλ-
λους (και όχι µόνο µε τους γνω-
στούς µας).

Το ταχυδροµείο για να ανταλ-
λάσουµε γράµµατα και κάρτες µε 
ευχές. Τα τηλέφωνα για να µιλάµε 
µε άτοµα που είναι πολύ µακριά 
και δεν έχουµε την ευκαιρία να τα 
βλέπουµε συχνά λόγω της µεγάλης 
απόστασης, αλλά θέλουµε να τα 
ακούµε κάθε µέρα. Τα κινητά για 
να έχουµε άµεση επικοινωνία µε 
το πρόσωπο που µας χρειάζεται σε 
µια δύσκολη στιγµή και δεν µπορεί 
να περιµένει µέχρι να φτάσουµε 
µε το αυτοκίνητό µας σπίτι του. 
Ακόµα και το διαδίκτυο!! Παρά τα 
αρνητικά στατιστικά στοιχεία που 
γίνονται πρωτοσέλιδα στις εφηµε-
ρίδες («10% του πληθυσµού των 
ΗΠΑ πάσχει από εθισµό στο δια-
δίκτυο ενώ στη χώρα µας το 18% 
των Ελλήνων εµφανίζουν περιο-
δικά ή συχνά προβλήµατα µε την 
κατάχρηση του διαδικτύου, ενώ 
το 1% θεωρείται εθισµένο», «τον 
Σεπτέµβριο του 2007 3,8 εκατοµ-
µύρια Έλληνες είχαν πρόσβαση στο 
Internet, ωστόσο στα άτοµα 12-18 
ετών τα ποσοστά των χρηστών άγ-
γιζαν το 70%-80%» κ.ά. πολλά), το 
διαδίκτυο είναι ο πιο άµεσος  και 
ο πιο γρήγορος τρόπος ενηµέρω-
σης, καθώς και µία τεράστια πηγή 
πληροφοριών. Πόσες φορές πλη-
ροφορίες που ούτε καν ξέραµε ότι 

µπορούµε να βρούµε σε 
µία εγκυκλοπαί-

ΑΦΙΕΡΩΜΑµοναξιάδεια εµφανίζονται µπροστά µας µε 
ένα πάτηµα του ποντικιού. Για να 
µην αναφέρουµε τις ευκολίες που 
προσφέρει το ηλεκτρονικό ταχυ-
δροµείο τα τελευταία χρόνια στη 
ζωή µας. Ακόµα και η επικοινω-
νία µε άτοµα που έχουµε να δούµε 
χρόνια είναι εφικτή. Το θέµα όµως 
είναι να µη µείνουµε εκεί. Η ηλε-
κτρονική-διαδικτυακή επικοινωνία 
να γίνει και προσωπική.

Η νέα τάση της µόδας, που µας 
θέλει να είµαστε τον περισσότερο 
χρόνο της ηµέρας αποµονωµένοι, 
δεν είναι υγιής. Η επικοινωνία 
µε τα άλλα όντα ήταν µία από τις 
πρώτες ανάγκες του ανθρώπου 
από την εµφάνισή του στη γη και 
σίγουρα τον βοηθάει να αναπτύσ-
σσεται και να εξελίσσεται πολύ πιο 
οµαλά. Ένα άτοµο σε µια παρέα 
είναι αρκετό για να «διαδοθεί» το 
συναίσθηµα –ως κολλητικός ιός- 
και στα υπόλοιπα µέλη. Προκύπτει 
από Αµερικανική έρευνα ότι κάθε 
φίλος που έχει κάποιος, τον σώζει 
κατά µέσο όρο από δύο µέρες µο-
ναξιάς το χρόνο. Μελετώντας πε-
ρισσότερους από 5.000 ανθρώπους 
και τις κοινωνικές επαφές τους για 
χρονικό διάστηµα άνω των δέκα 
ετών, οι ερευνητές διαπίστωσαν 
ότι και η µοναξιά τελικά µπορεί να 
είναι “κολλητική”, ενώ οι µοναχι-
κοί άνθρωποι τείνουν σταδιακά να 
“εξοβελιστούν” στο περιθώριο των 
κοινωνικών δικτύων. Όσο πιο πολύ 
στην περιφέρεια της κοινωνίας βρί-
σκεται κάποιος, τόσους λιγότερους 
φίλους έχει. Πριν όµως καθένας 
µοναχικός άνθρωπος διακόψει τις 
κοινωνικές σχέσεις του, µεταδίδει 
την µοναξιά του στους γύρω του, 
οι οποίοι επίσης τείνουν να γίνουν 
πιο µοναχικοί. 

Το αντίδοτο στο αίσθηµα αυτό 
της µοναξιάς που µας κατακλύζει 
στην ταχύρρυθµη ζωή µας είναι η 
επικοινωνία µας - η ουσιαστική, 
όχι η τυπική - µε το Θεό και τους 
συνανθρώπους µας. Η εκκλησία 
είναι ένα από τα µέσα για την 
επίτευξη αυτής της επικοινωνίας, 
αφού ενδυναµώνει την ενότη-

τα και την κοινωνία µεταξύ των 
προσώπων. Κάποιος που βρίσκε-
ται σε συνεχή επικοινωνία µε το 
Θεό, δεν µπορεί παρά να νιώθει 
γεµάτος και δυνατός, έτοιµος να 
αντιµετωπίσει τα πάντα. Ο Θεός 
είναι πάντα δίπλα στον πιστό, τον 
στηρίζει σε κάθε δυσκολία στη ζωή 
του και δεν τον αφήνει ποτέ µόνο. 
∆εν υπάρχει µοναξιά στη ζωή κάθε 
πιστού ανθρώπου, γιατί υπάρχει 
ο Θεός! 

Η απογοήτευση και η αποξένω-
ση είναι από τα χειρότερα πάθη 
του ανθρώπου που δύσκολα τα 
πολεµάει, αφού δύσκολα τα αντι-
λαµβάνεται. Το µόνο που χρειάζε-
ται είναι να στρέψουµε το βλέµµα 
µας στους ανθρώπους γύρω µας, 
να ακούσουµε τι έχουνε να µας 
πουν, να προσφέρουµε ό,τι καλύ-
τερο έχουµε και αν καταφέρουµε 
να σπάσουµε αυτόν τον πάγο, που 
οι ίδιοι έχουµε φτιάξει γύρω µας, 
τότε σίγουρα µέσα στα µάτια του 
αδερφού µας θα δούµε Εκείνον 
που είναι η πηγή της χαράς και 
της ζωής. 

Επιµέλεια:
∆ιονυσία Μαγούλη

Φοιτήτρια Σ.Ε.Η.Φ.Ε. ΕΜΠ

ΠΗΓΕΣ:  
• http://www.ethnos.gr/article.asp?
catid=11387&subid=2&pubid=879
0817
• http://www.tanea.gr/default.

asp?pid=2&artid=4554301&ct=2
• http://www.medvoi365.gr/index.

php?option=com_content&view=a
rticle&id=3726:2009-10-20-11-17-
39&catid=39:2008-09-21-09-10-
29&Itemid=58 
• http://portal.kathimerini.

gr/4dcgi/_w_articles_
kathciv_1_02/12/2009_311076
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Κύριε, τί ἐπληθύνθησαν οἱ θλίβοντές µε; πολλοὶ ἐπανίστανται ἐπ’ ἐµέ· πολλοὶ λέγουσιν τῇ ψυχῇ µου· οὐκ 
ἔστι σωτηρία αὐτῷ ἐν τῷ Θεῷ αὐτοῦ. Σύ δέ, κύριε, ἀντιλήπτωρ µου εἶ, δόξα µου καὶ ὑψῶν τὴν κεφαλήν 
µου.  Φωνῇ µου πρὸς κύριον ἐκέκραξα, καὶ ἐπήκουσέν µου ἐξ ὄρους ἁγίου αὐτοῦ. 

(Ψαλµός Γ΄)

Κύριε, σε πόσο αµέτρητο πλήθος έχουν αυξηθεί οι εχθροί, που µε καταθλίβουν! Πολλοί έχουν εξεγερθεί και επα-
ναστατήσει εναντίον µου. Πολλοί είναι εκείνοι, που επιβουλεύονται την ζωή µου και λέγουν: «∆εν υπάρχει πλέον γι’ 
αυτόν καµιά σωτηρία εκ µέρους του Θεού του». Εσύ όµως, Κύριε, είσαι ο βοηθός και ο προστάτης µου. Εσύ είσαι η 
ζωή και η δόξα µου, που θα µε δοξάσεις πάλι και θα σηκώσεις ψηλά το κεφάλι µου, ενώ τώρα το κρατώ σκυµµένο 
από την ντροπή. Κατά το παρελθόν πολλές φορές, µε ισχυρή φωνή φώναξα προς τον Κύριο και ζήτησα τη βοήθειά 
του, και εκείνος µε άκουσε από το όρος Σιών, από το άγιο κατοικητήριο αυτού.

ΑΦΙΕΡΩΜ
Α

µοναξιά Aν νιώθεις µόνος, 
διάβασε…

Υἱοὶ ἀνθρώπων, ἕως πότε 
βαρυκάρδιοι; ἵνα τί ἀγαπᾶτε µα-
ταιότητα καὶ ζητεῖτε ψεῦδος; Καὶ 
γνῶτε ὅτι ἐθαυµάστωσεν κύριος 
τὸν ὅσιον αὐτοῦ. Κύριος εἰσα-
κούσεταί µου ἐν τῷ κεκραγέναι 
µε πρὸς αὐτόν.

            (Ψαλµός ∆΄)
Ω εσείς άνθρωποι, που µε 

εχθρεύεσθε, ως πότε θα έχετε σκλη-
ρή την καρδιά σας; Γιατί αγαπάτε να 
διαδίδετε σε βάρος µου µάταιες και 
ανυπόστατες κατηγορίες και επιζη-
τείτε πάντοτε νέα ψεύδη εναντίον 
µου; Μάθετε όµως ότι ο Κύριος 
κατά θαυµαστό τρόπο µε προστά-
τευσε στο παρελθόν, εµένα τον 
αφοσιωµένο σε αυτόν. Και τώρα θα 
εισακούσει ο Κύριος την προσευχή 
µου, καθώς µε όλη την ψυχή µου 
κράζω προς αυτόν.

Χριστὸς Ἀνέστη ἐκ νεκρῶν θανάτῳ 
θάνατον πατήσας καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμα-
σι ζωὴν χαρισάμενος. 

Αν µπορέσεις να δεχτείς το 
θαύµα πως ο Θεός έγινε άνθρω-
πος, όλες οι άλλες δυσκολίες 
είναι µηδαµινές. Ο Θεός κα-
τέβηκε στη γη για να ανέβει ο 
άνθρωπος. Του άνοιξε τον δρόµο. 
Τώρα όλα είναι εύκολα. Με την 
ανάστασή Του νικήθηκε κι ο 
θάνατος. Έτσι η πίστη του πιστού 
περιπαίζει τον δαίµονα, τον θά-
νατο, το κακό, την κάθε µοναξιά.

(Μωυσέως Μοναχού 
Αγιορείτου)

Προσ δο κῶ ἀ νά στα σιν νε κρῶν. 
Καί ζω ήν τοῦ µέλ λον τος αἰ ῶ νος.

(Από το σύµβολο 
της Πίστεως)

Η ἐλ πίς µου ὁ Πα τήρ, κα τα-
φυ γή µου ὁ Υἱ ός, σκέ πη µου τό 
Πνεῦ µα τό Ἅ γιον. Τρι άς Ἁ γί α 
δό ξα σοι. 

(Από την ακολουθία 
του µικρού αποδείπνου)

Εἰς χεῖ ρας σου, Κύριε, πα ρα-
τί θη µι τήν ψυ χήν καί τό σῶ µα 
µου, αὐ τός µε εὐ λό γη σον, αὐ τός 
µε ἐ λέ η σον, καί ζω ήν τήν αἰ ώ-
νιον χά ρι σαί µοι.

Μη φοβάσαι. ∆εν είσαι µόνος 
αφού είσαι πλάι στον Κύριο και 
ο Κύριος δίπλα σου. Μη λυπά-
σαι λοιπόν επειδή αισθάνεσαι 
µοναξιά στον τόπο σου. Υπήρχαν 
άνθρωποι ερηµίτες που δεν συ-
νάντησαν ανθρώπινο πρόσωπο 
για χρόνια και όµως δεν έλεγαν 
πως είναι µόνοι. Αφού ο Θεός 
ήταν µαζί τους και αυτοί µε τον 
Θεό. Μπορείς να ζήσεις χωρίς 
κανέναν και χωρίς τίποτα. Χωρίς 
τον Θεό όµως δεν µπορείς.

(Αγίου Νικολάου 
Βελιµίροβιτς)

Ὅ τι πα ρά σοί πη γή ζω ῆς· ἐν τῷ 
φω τί σου ὀ ψό µε θα φῶς.

(∆οξολογία)

Όταν πονάς µη περπατάς σε δρόµους πατηµένους
∆ιάλεγε κάποια ερηµικά µονοπάτια.
Κάτω από ξάστερο ουρανό σε κάµπους ανθισµένους προσευχήσου στου Πλάστη εµπρός τα µάτια.
 Κι όταν το γλυκοχάραµα ξυπνούν τα ρόδα, οι κρίνοι,
θα ιδής πόσο σε γιάτρεψε η προσευχή εκείνη.
          (Αγνώστου) 
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ΑΦΙΕΡΩΜΑµοναξιά

Ἐγώ εἰµι τὸ φῶς τοῦ κόσµου· ὁ 
ἀκολουθῶν ἐµοὶ οὐ µὴ περι-
πατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ’ ἕξει τὸ 
φῶς τῆς ζωῆς.

(Ιωαν. η΄ 12)
Εγώ είµαι το φως του κόσµου. 

Εκείνος που µε ακολουθεί δεν θα 
περπατήσει στο σκοτάδι αλλά θα 
έχει το φως της ζωής.

...ἐὰν γὰρ καὶ πορευθῶ ἐν µέσῳ 
σκιᾶς θανάτου, οὐ φοβηθήσο-
µαι κακά, ὅτι σὺ µετ’ ἐµοῦ εἶ· ἡ 
ῥάβδος σου καὶ ἡ βακτηρία σου, 
αὐταί µε παρεκάλεσαν.

(Ψαλµός ΚΒ΄)
Ακριβώς, διότι εσύ, Κύριε, είσαι 

ο στοργικός προστάτης µου και 
ποιµένας, εάν βαδίσω και περάσω 
δια µέσου σκοτεινών και απόκρη-
µνων περιοχών και εάν αντικρύσω 
τον θάνατο, δεν θα φοβηθώ µήπως 
πάθω κάτι κακό, διότι εσύ θα είσαι 
µαζί µου. ∆ιότι η ποιµαντική σου 
ράβδος, η βακτηρία σου, αυτή θα µε 
στηρίζει, θα µε εµψυχώνει, θα µε 
παρηγορεί.

Ἐπὶ τοῦ ὄρους µετεµορφώθης, 
καί ὡς ἐχώρουν οἱ µαθηταί σου, 
τὴν δόξαν σου, Χριστὲ ὁ Θεός, 
ἐθεάσαντο· ἵνα, ὅταν σὲ ἴδωσι 
σταυρούµενον, τὸ µὲν πάθος 
νοήσωσιν ἑκούσιον, τῷ δὲ κόσµῳ 
κηρύξωσιν, ὅτι σὺ ὑπάρχεις 
ἀληθῶς, τοῦ Πατρὸς τὸ ἀπαύγα-
σµα.

Τίς ἡµᾶς χωρίσει ἀπὸ τῆς 
ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ; θλῖψις ἢ 
στενοχωρία ἢ διωγµὸς ἢ λιµὸς ἢ 
γυµνότης ἢ κίνδυνος ἢ µάχαι-
ρα; καθὼς γέγραπται ὅτι ἕνεκά 
σου θανατούµεθα ὅλην τὴν 
ἡµέραν· ἐλογίσθηµεν ὡς πρόβατα 
σφαγῆς. ἀλλ( ἐν τούτοις πᾶσιν 
ὑπερνικῶµεν διὰ τοῦ ἀγαπήσα-
ντος ἡµᾶς.

(Προς Ρωµαίους η΄ 35-37)
Ποιος θα µας χωρίσει από την 

αγάπη του Χριστού; Θλίψη ή 
στεναχώρια ή διωγµός ή πείνα 
ή γύµνια ή κίνδυνος ή µαχαί-
ρα; Καθώς είναι γραµµένο, προς 
χάρη σου θανατωνόµαστε κάθε 
µέρα· θεωρηθήκαµε σαν πρόβατα 

προορισµένα για σφαγή. Αλλά σε 
όλα αυτά είµαστε µε το παραπάνω 
νικητές διά του Χριστού που µας 
αγάπησε.

...ἀνδρίζου καὶ ἴσχυε, µὴ φοβοῦ 
µηδὲ δειλιάσης µηδὲ πτοηθῇς 
ἀπὸ προσώπου αὐτῶν, ὅτι Κύριος 
ὁ Θεός σου ὁ προπορευόµενος 
µεθ( ὑµῶν ἐν ὑµῖν, οὔτε µή σε 
ἀνῇ, οὔτε µή σε ἐγκαταλίπῃ.

(∆ευτερονόµιο 31:6)
Να είστε λοιπόν ανδρείοι και 

θαρραλέοι· µη φοβηθείτε, µη δειλιά-
σετε, µη πτοηθείτε από αυτούς, διότι 
Κύριος ο Θεός σας, που είναι µαζί 
σας, προπορεύεται από σας και ούτε 
προς στιγµή θα σας αφήσει, ούτε, 
πολύ περισσότερο, ολοτελώς θα σας 
εγκαταλείψει.

...πᾶσαν τὴν µέριµναν ὑµῶν 
ἐπιρρίψαντες ἐπ’ αὐτόν, ὅτι αὐτῷ 
µέλει περὶ ὑµῶν,

(Α΄ Πέτρου ε΄ 7)
Όλη την µέριµνά σας να αναθέσε-

τε σε αυτόν, διότι αυτός ενδιαφέρε-
ται για εσάς. 

...καὶ ἐγένετο κύριος καταφυγὴ τῷ πένητι, βοηθὸς ἐν εὐκαιρίαις ἐν θλίψει·  καὶ ἐλπισάτωσαν ἐπὶ σὲ οἱ 
γινώσκοντες τὸ ὄνοµά σου, ὅτι οὐκ ἐγκατέλιπες τοὺς ἐκζητοῦντάς σε, Κύριε.

(Ψαλµός  Θ΄)

Έτσι ο Κύριος έγινε καταφύγιο για τους φτωχούς και τους αδυνάτους. Βοηθός αυτών την κατάλληλη στιγµή, όταν 
αυτοί βρίσκονται υπό το κράτος των θλίψεων και αδικιών. Σε σένα, λοιπόν, ας έχουν στηριγµένες τις ελπίδες τους 
όσοι σε γνώρισαν, γιατί εσύ δεν εγκαταλείπεις ποτέ εκείνους, οι οποίοι µε πόθο σε ζητούν και προς σε καταφεύγουν.

Επιµέλεια:
∆ιονυσία Αραβοπούλου

φοιτ. Σ.Ε.Μ.Φ.Ε.

Η µετάφραση των αγιογραφικών χωρίων προέρχεται από: 
• Καινή Διαθήκη, εκδ. Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, έκδ. Ζ΄, Αθήνα 2005
• Η Παλαιά Διαθήκη κατά τους Εβδομήκοντα, Κολιτσάρα Ι., εκδ. Αδελφότητος Θεολόγων «Η Ζωή», έκδ. Β', Αθήνα 1979
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µοναξιά Όταν η µουσική 
αγγίζει τη µοναξιά

Βαδίζοντας µέσα στη σύγχρο-
νη πραγµατικότητα, γινόµαστε 
καθηµερινά µέτοχοι µιας πολυ-
πρόσωπης κοινωνίας «υψηλών 
προδιαγραφών» µε ασύλληπτα 
τεχνολογικά επιτεύγµατα και µυ-
θώδεις δυνατότητες επικοινωνίας. 
Οι ταχύτητες των δραστηριοτήτων 
µας σε όλες τις εκφάνσεις της αν-
θρώπινης ζωής είναι ιλιγγιώδεις, 
η δηµιουργία (πλασµατικών και 
µη) αναγκών δεδοµένη και η έλλει-
ψη ελεύθερου χρόνου προφανής. 
∆ίνεται έµφαση όλο και πιο 
πολύ στα ατοµικά δικαιώµατα 
και οικοδοµείται προοδευτι-
κά µια παντοδύναµη ατοµο-
κεντρική ελευθερία κατανα-
λωτικού χαρακτήρα. Οι εικόνες 

της ζωής σε ένα σύγχρονο αστικό 
κέντρο είναι λίγο πολύ γνωστές. 
Στους πολύβοους δρόµους, άγνω-
στοι µεταξύ αγνώστων, βουβές 
φιγούρες που βαδίζουν γοργά για 
να συντονιστούν µε τον ξέφρενο 
ρυθµό του καθηµερινού προγράµ-
µατος, απολιθωµένες υπάρξεις που 
αδυνατούν να νιώσουν χαρά και 
να αφουγκραστούν πόνο. Άνθρω-
ποι, που πίσω από τις ερµητικά 
κλειστές πόρτες των διαµερισµά-
των, παρακολουθούν παθητικά τη 
µικρή οθόνη και ταξιδεύουν µε το 
διαδίκτυο αµίλητοι, υποκαθιστώ-
ντας τη µοναδική χροιά της φωνής 

και το γεµάτο µηνύµατα ανθρώ-
πινο βλέµµα µε την ερηµιά 

του Facebook. Ψυχές 
εγκλωβισµένες, που δε 

µπορούν ή δε θέλουν 
να εκφράσουν την 
έµφυτη ανάγκη τους 
να κοινωνήσουν. Σε 
µια τέτοιου τύπου 
κοινωνία, γινόµα-
στε δέκτες και πο-

µποί ενός αόρατου πλην όµως 
υπαρκτού σήµατος κινδύνου, 
µιας λεπτής αύρας περίεργου 
αισθήµατος µοναξιάς. Πρόκει-
ται για µια σύγχρονη µάστιγα η 
οποία οφείλεται στη νωθρότητα 
της ψυχής και στην αδυναµία της 
να µετασχηµατίσει τις νέες προ-
κλήσεις σε ευκαιρία διαπροσωπι-
κής επαφής.

Μέσα σ’αυτή τη µοναξιά του 
πλήθους, έχουµε ανάγκη ένα απο-
κούµπι, µια έξοδο διαφυγής που  
δηµιουργεί ελπιδοφόρο προοπτική 
αυθεντικής κοινωνίας προσώπων. 
Νοµίζω, αναζητούµε ένα παγκό-
σµιο κώδικα διανθρώπινης έκφρα-
σης που δε νοείται, αλλά βιώνεται. 
Μια δόση οξυγόνου που εισπνέ-
εται άσχετα µε πεποιθήσεις και 
ιδεολογίες. Μια γλώσσα εύληπτη 
σε κάθε ψυχή και συνυφασµένη 
µε την ίδια τη ζωή. Αδυνατώ να 
σκεφτώ άλλη από τη βασίλισσα 
των τεχνών, τη µουσική!

 Η ιερή αυτή κληρονοµιά του 
Απόλλωνα, είναι τόσο παλιά, όσο 
και η ανθρώπινη ιστορία. Η µυ-
στηριακή αυτή δεύτερη γλώσσα 
του εγώ µας, ήταν και είναι πιστός 
σύντροφος σε κάθε πτυχή της αν-



θρώπινης ζωής. Είναι προβληµατι-
σµός, έρευνα και περισυλλογή, εί-
ναι ο τρόπος στο φίλο, το χάδι στο 
σύντροφο, το µέτρο που ορίζει τη 
σχέση µας µε το κοινωνικό σύνολο 
και µε το Θεό. Η επιρροή που ασκεί 
πάνω µας είναι αδιαµφισβήτητη. 
Ποιος µπορεί να ερµηνεύσει αυτό 
που νιώθουµε όταν ακούγονται οι 
νότες από µια αγαπηµένη παρτι-
τούρα; Πώς η «Ωδή στη Χαρά» του 
Μπετόβεν κατάφερε να σπάσει τα 
δεσµά της µοναξιάς, αγκαλιάζοντας 
όλη την ανθρωπότητα; Με τι λόγια 
να περιγράψεις ένα παραδοσιακό 
άκουσµα του τόπου σου, τη φλογέ-
ρα ενός βοσκού ή ένα ψάλµα που 
σε πάει στα ουράνια; Είναι κοινή 
η αίσθηση ότι η ωραιότητά της 
µουσικής, µπορεί να µας µεταφέ-
ρει νοητά σε ονειρεµένους γαλα-
ξίες, να κατευνάσει ψυχικά πάθη 
ή να κυµατίσει ψυχικές νηνεµίες, 
να µας κάνει να βιώσουµε κατα-
στάσεις που δεν περιγράφονται µε 

ΑΦΙΕΡΩΜΑµοναξιάσυµβατικούς µετρήσιµους γλωσσι-
κούς κώδικες.

Σήµερα, ο ρόλος της µουσικής 
για τη σύζευξη των ανθρώπων 
είναι καταλυτικός, αφού τα αν-
θρώπινα αισθήµατα που πάντα 
συνόδευε όπως η χαρά, η θλί-
ψη, ο έρωτας, η απογοήτευση, η 
αγάπη, η κατάνυξη, είναι πλέον 
µπολιασµένα από το µικρόβιο 
της σύγχρονης µοναξιάς. Κάποτε 
η µουσική εξωτερίκευση των 
συναισθηµάτων, απλά επιβε-
βαίωνε την κοινωνική σχέση. 
Σήµερα, η µουσική είναι ίσως 
το τελευταίο ανάχωµα ελπίδας, 
προτού η κοινωνία προσώπων 
µετατραπεί σε άθροισµα οχυ-
ρωµένων ατόµων.

Ο σηµερινός άνθρωπος, όταν 
είναι χαρούµενος ή λυπηµένος, 
νιώθει ότι κανείς δεν τον καταλα-
βαίνει, ότι µε κανέναν δε µπορεί 
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να µοιραστεί αυτά που βιώνει. 
Κι όµως, η ανάγκη να καταθέσει 
κάπου τα δρώµενα της ψυχής του 
είναι επιτακτική. Τότε, η µουσική 
προβάλλει ως ο σύνδεσµος που 
ενώνει το χάσµα αυτό, αφού ένα 
γλέντι, ένας χορός, µια συναυλία 
ή ένα τραγούδι που µιλά για τον 
καηµό, τον πόνο, τη νοσταλγία, 
µπορούν να φέρουν πιο 
κοντά τις ανθρώπινες 
ψυχές.

∆εν είναι τυχαίο, 
ότι η συντριπτική 
πλειοψηφία των 
τραγουδιών υµνεί 
τον έρωτα, ένα θεϊ-
κό δώρο, που όµως 
στις µέρες µας τείνει 
να αλλοτριωθεί πλήρως. 
Ο έρωτας, νοµίζω είναι 
γνώση ζωτικής σηµασίας, 
η αλήθεια της οποίας εί-
ναι αδύνατο να ειπωθεί µε 
λόγια. Όταν ο ανέραστος 
άνθρωπος της µοναχικής 
µας κοινωνίας εκφράζει τα 
αισθήµατά του µε γραπτά 
µηνύµατα, µη διακινδυ-
νεύοντας την ανείδωτη 
οµορφιά της αµεσότητας 
σε µια πρόσωπο µε πρόσω-
πο σχέση, τότε η µουσική 
φαντάζει µοναδικό µονοπάτι που 
θα µπορούσε να τον υποψιάσει, 
µετατρέποντας το χάδι, τη µατιά, 
το σκίρτηµα, το φιλί και το δάκρυ, 
σε ερωτικό τραγούδι.

Πολύ συχνά νιώθουµε µόνοι και 
απογοητευµένοι από τη ζωή, τους 
συνανθρώπους µας και τον ίδιο 
µας τον εαυτό. Έρχονται στιγµές 
που χάνεται η γη κάτω από µας 
και θέλουµε να αποδράσουµε από 
την πραγµατικότητα ακολουθώ-
ντας ένα όνειρο. Τότε παίρνουµε 

ΑΦΙΕΡΩΜ
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µοναξιά τους δρόµους στην έρηµη πόλη, 
καλωδιωµένοι µε αγαπηµένες µε-
λωδίες, εµπιστευόµενοι την ικανό-
τητα της µουσικής να θεραπεύει 
και να δηµιουργεί µέσα µας νέους 
ορίζοντες.

Η µουσική δε θα µπορούσε να 
µείνει αµέτοχη και στην επικοι-
νωνία του ανθρώπου µε το Θεό. 
Όταν αγαπήσει η καρδιά, κατα-
νύσσεται και θέλει να συνοµιλή-
σει µε το ∆ηµιουργό της σε µια 
υπερκόσµια σφαίρα, µε έναν άµεσο 

τρόπο δίχως γήινες 
παραµέτρους. 

Αν συνειδη-

τοποιήσουµε ότι η προσευχή 
είναι βίωµα και όχι λόγια, τό-
τε η µουσική σαν γλώσσα της 
καρδιάς, είναι ίσως το καταλλη-
λότερο ανθρώπινο µέσο για να 
προσεγγίσεις το Θεό. Το εκπλη-
κτικότερο όλων όµως είναι, ότι η 
ύπαρξη της µουσικής φαίνεται να 
είναι τόσο σπουδαία ώστε να µη 
ταυτίζεται µε τα όρια του κόσµου 
αυτού, αλλά  να συνεχίζεται στην 
αιωνιότητα σε µία άλλη διάσταση. 
Ο Απόστολος Παύλος µας προϊδεά-
ζει για κάτι τέτοιο, όταν πήγε µέχρι 

τρίτου ουρανού και άκουσε ήχους 
που δεν µπορούµε να συλλάβουµε 
µε τα ανθρώπινα µέτρα (Β’ Κορινθ. 
κεφ.ιβ’ στιχ. 2-4) και ακόµα ο προφ. 
Ησαΐας σε όραµά του µας παρα-
πέµπει στον επινίκιο ύµνο που 
ψέλνεται ακατάπαυστα από τους 
Αγγέλους (κεφ.στ’ στιχ. 2-3). Ζωή 
και µουσική λοιπόν, συνοδοιπόροι 
σε ένα δρόµο που εκτείνεται στο 
άπειρο…

Σκέφτοµαι πως, όταν σε µια 
κοινωνία τα καλώδια ανθρώπι-
νης επαφής είναι κοµµένα, όταν 
οι άνθρωποι είναι µπερδεµένοι 
και φοβισµένοι, όταν η αγάπη και 

η θυσία για τον άλλον 
θυµίζει κάτι από ασπρό-
µαυρες εικόνες, όταν τα 
αισθήµατα στριµώχνο-
νται σε πληκτρολογηµέ-
νες συντοµεύσεις, όταν 
κανένα πεπερασµένο 
σύστηµα γραµµατικής 
δε µπορεί να περιγρά-
ψει εκείνο το αίσθηµα 
της µοναξιάς, τότε έχου-
µε χρέος να µιλήσουµε 
µια άρρητη γλώσσα που 
θα αποκαταστήσει τη 
γραµµή επικοινωνίας. 
Όχι! Να µην παραι-
τηθούµε. Να γίνουµε 
παράλογοι αγωνιστές 
του κόσµου αυτού, να 
ψάλλουµε µια προσευ-
χή, να ψιθυρίσουµε 
ένα τραγούδι, να αφή-
σουµε τη µελωδία να 

µιλήσει στον καθένα µας µονα-
δικά και σε όλους µαζί, σε κό-
σµους που το εγώ γίνεται εµείς, 
το απλό άθροισµα µετατρέπεται 
σε ολότητα,  ο έρωτας νικά τη 
λογική, εκεί όπου η µουσική 
αγγίζει τη µοναξιά…

Επιµέλεια:
Ηλίας Ηλιόπουλος

Απόφοιτ. Μεταπ. Αναλογιστικής 
Επιστήµης & ∆ιοικητικής Κινδύνου 

Πα.Πει.

Μέσα σ’αυτή τη µοναξιά του 
πλήθους, έχουµε ανάγκη ένα 
αποκούµπι, µια έξοδο διαφυγής 
που  δηµιουργεί ελπιδοφόρο 
προοπτική αυθεντικής κοινω-
νίας προσώπων. Νοµίζω, ανα-
ζητούµε ένα παγκόσµιο κώδικα 
διανθρώπινης έκφρασης που 
δε νοείται, αλλά βιώνεται. Μια 
δόση οξυγόνου που εισπνέεται 
άσχετα µε πεποιθήσεις και ιδε-
ολογίες. Μια γλώσσα εύληπτη 
σε κάθε ψυχή και συνυφασµένη 
με την ίδια τη ζωή. Αδυνατώ να 
σκεφτώ άλλη από τη βασίλισσα 
των τεχνών, τη µουσική!



27

■ Dolto Françoise, Για τη µοναξιά, Αθήνα: Σµίλη, 2008. 
- 102σ. · 21x14εκ.

■ Heidegger Martin, Οι θεµελιώδεις έννοιες της µε-
ταφυσικής: Κόσµος, περατότητα, µοναξιά: Προοίµιο,  
Αθήνα: Ευρασία, 2009. - 136σ. · 21x14εκ.

■ Hirigoyen Marie – France, Η µοναξιά στον εικο-
στό πρώτο αιώνα,  Αθήνα: Πατάκη, 2008. - 280σ. · 
21x14εκ.

■ Romilly Jacqueline de, Τα ρόδα της µοναξιάς, Αθήνα: 
Κοινός Τόπος Ψυχιατρικής, Νευροεπιστηµών & Επι-
στηµών του Ανθρώπου, 2007. - 142σ. · 21x13εκ.

■ Williams Xandria, Πείτε όχι στη µοναξιά,  Αθήνα: 
Φυτράκη, 2004. - 392σ. · 21x14εκ.

■ Βαµβουνάκη Μάρω, Η µοναξιά είναι από χώµα: 
Μυθιστόρηµα, Αθήνα: Φιλιππότη, 1999. - 127σ. · 
21x13εκ.

■ Βαρθολοµαίος Ιεροµόναχος, Η ζωή σε κοινωνία και 
σε µεταµόρφωση: Μια πορεία από τη µοναξιά του 
εαυτού µας στην κοινωνία του πλησίον και στη θεία 
µεταµόρφωση, Θεσσαλονίκη: ILP Productions, 2006. 
- 255σ. · 21x14εκ.

■ Γαλανάκη Ευαγγελία, Μοναξιά: Αναπτυξιακή προσέγ-
γιση, Αθήνα: Ατραπός - Περιβολάκι, 2006. - 423σ. · 
24x17εκ.

■ ∆αµιανός Ζαφείρης, Μοναξιά και ελευθερία, Αθήνα: 
Αποστολική ∆ιακονία, 1998. - 83σ. · 17x11εκ.

■ Κοριτσιάδης Σωτήρης, Η ανασφάλεια της µοναξιάς: 
Προετοιµασία για τη στιγµή που θα βρεθείς µόνος 
σου, φίλε µου, Αθήνα: Βήτα Ιατρικές Εκδόσεις, 2004. 
- 272σ. · 24x17εκ.

■ Μαντζιαφού - Κανελλοπούλου Μαρία, Μοναξιά: 
Αναζητώντας τα παράθυρα, Αθήνα: Γρηγόρη, 2003. - 
315σ. · 21x14εκ.

■ Νικοδήµου Μητροπολίτου Αττικής, Αρνούµαι τη 
µοναξιά, Αθήνα: Σπορά, 1980.

■ Στύλιου Ευθύµιος, Το σύγχρονον αστικόν περιβάλλον 
ως ποιµαντικόν πρόβληµα, Αθήναι 1980.

■ Της µοναξιάς: Ου τόπω αλλά τρόπω, Αθήνα: Εκδόσεις 
του Εικοστού Πρώτου, 1994. - 259σ. · 17x13εκ. 

■ Τσιρόπουλος Κώστας, Η µόνωση ως συνοµιλία,  Αθή-
να: Ευθύνη, 2003. - 75σ. · 21x13εκ.

ΑΦΙΕΡΩΜΑµοναξιάΠροτεινόµενη 
Βιβλιογραφία
∆ιαβάστε περισσότερα για το θέµα 
του αφιερώµατός µας...



28

Ένας νεαρός, επιτυχηµένο στέ-
λεχος εταιρείας, οδηγούσε τη νέα 
του λιµουζίνα κάπως γρήγορα σε 
µία γειτονιά, όχι και τόσο καλόφη-
µη.  Πρόσεχε µην τυχόν κανένα 
παιδί ξεπροβάλει απότοµα ανάµε-
σα από τα παρκαρισµένα αυτοκί-
νητα.  Κάποια στιγµή πιστεύοντας 
πώς ειδε κάτι να κινείται επιβρά-
δυνε, αντί όµως να εµφανιστεί κά-
ποιο παιδάκι, ένα τούβλο χτύπησε 
µε δύναµη την πλαϊνή πόρτα της 
λιµουζίνας του.  Φρέναρε απότοµα 
και κάνοντας όπισθεν κατευθύνθη-
κε στο σηµείο που το τούβλο είχε 
ριχτεί.

Φανερά θυµωµένος πετάχτηκε 
έξω από το αυτοκίνητό του, κι 
έπιασε ένα παιδί που βρήκε κοντά 
του. Το έσπρωξε και το ακούµπησε 
µε την πλάτη σε ένα παρκαρισµένο 
αυτοκίνητο, φωνάζοντας «Γιατί το 
έκανες αυτό; Ποιος είσαι; Τι νοµί-
ζεις ότι κάνεις;  Αυτό είναι ένα και-
νούριο αυτοκίνητο και το τούβλο 
που πέταξες του έκανε µία πολύ 
µεγάλη ζηµιά!  Γιατί το έκανες»;

Το νεαρό αγόρι απολογητικά τού 
είπε «Σας παρακαλώ κύριε. Σας πα-
ρακαλώ ζητώ συγνώµη, αλλά δεν 
ήξερα τι άλλο να κάνω!  Πέταξα 

το τούβλο γιατί κανένας δεν 
σταµατούσε.»  Με δά-

κρυα να κυλάνε 
στο πρόσωπό 

του, το αγο-
ράκι έδειξε 
πίσω από 
ένα παρ-
καρισµένο 
αυτοκίνη-
το.  «Είναι 
ο αδερφός 
µου», είπε  
«Το αναπηρι-
κό του καρο-

τσάκι αναποδογύρισε στο πεζοδρό-
µιο, έπεσε απ΄ το καροτσάκι κι εγώ 
δεν µπορώ να τον σηκώσω».

Το αγόρι ζήτησε από τον νεαρό: 
«Θα µπορούσατε πάλι σας παρακα-
λώ να µε βοηθήσετε να τον βάλου-
µε στο αναπηρικό του καροτσάκι;  
Έχει χτυπήσει και είναι πολύ βαρύς 
για να τον σηκώσω µόνος µου».

Ο οδηγός εµβρόντητος, προσπά-
θησε να συνέλθει. Σήκωσε γρήγορα 
το ανάπηρο αγόρι και το καροτσάκι 
του, έπειτα πήρε ένα χαρτοµάντη-
λο και περιποιήθηκε πρόχειρα τις 
πληγές του αγοριού.  Με µια µα-
τιά που του έριξε κατάλαβε πώς τα 
τραύµατα του παιδιού ήταν επιφα-
νειακά κι όλα θα πήγαιναν καλά.  

«Σε ευχαριστώ, ο Θεός να σε 
ευλογεί» είπε µε ευγνωµοσύνη το 
αγοράκι στον ξένο. Ο οδηγός τα-
ραγµένος ακόµη, απλά κοιτούσε 
το αγοράκι να σπρώχνει το κα-
ροτσάκι µε τον αδερφό του πάνω 
στο πεζοδρόµιο πηγαίνοντας για 
το φτωχικό τους σπίτι.

Γύρισε προς το αµάξι του αρ-
γά.  Η ζηµιά στο αυτοκίνητο ήταν 
εµφανέστατη αλλά ο νεαρός ποτέ 
δεν µπήκε στην διαδικασία να την 
επιδιορθώσει.  Άφησε τη ζηµιά να 
υπάρχει για να του θυµίζει το µή-
νυµα «Μην ζεις τη ζωή σου τόσο 
γρήγορα, έτσι ώστε να αναγκάζεις 
τον άλλον να σου πετάξει ένα τού-
βλο για να τραβήξει την προσοχή 
σου!  Ζήσε τη ζωή σου µέσα από 
την ζωή των άλλων. Ο άλλος εί-
ναι η ευκαιρία του Θεού στη ζωή 
σου». 

Ο Θεός ψιθυρίζει στις ψυχές µας 
και µιλά στις καρδιές µας.  Μερι-
κές φορές όταν δεν έχουµε χρόνο 
να Τον ακούσουµε, είναι αναγκα-
σµένος να µας πετάξει ένα τού-

Ζήσε τη ζωή σου µέσα από 
τη ζωή των άλλων!

«Μην ζεις τη ζωή 
σου τόσο γρήγορα, 
έτσι ώστε να αναγκά-
ζεις τον άλλον να σου 
πετάξει ένα τούβλο 
για να τραβήξει την 
προσοχή σου!  Ζήσε 
τη ζωή σου µέσα από 
την ζωή των άλλων. 
Ο άλλος είναι η ευ-
καιρία του Θεού στη 
ζωή σου»
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βλο.  Είναι επιλογή µας να ακούµε ή όχι. Η ανωτέρω ιστορία 
είναι αληθινή. Άλλωστε τη βλέπουµε να επαναλαµβάνεται σε 
ποικίλες παραλλαγές καθηµερινώς γύρω µας. Την Κυριακή της 
µελλούσης Κρίσεως η ευαγγελική περικοπή, µας τονίζει το 
κριτήριο µε το οποίο θα κριθούµε όλοι µας κατά τη ∆ευτέρα 
Παρουσία του Κυρίου µας Ιησού Χριστού· το κριτήριο 
αυτό είναι η ανιδιοτελής και έµπρακτη αγάπη για 
τον κάθε πλησίον µας. Η αγάπη αυτή µπορεί να 
προσφερθεί µε πολύ απλούς τρόπους. Και από 
αυτή την αγάπη εξαρτάται η αιώνια σωτηρία µας. 
∆υστυχώς οι περισσότεροι από εµάς περνάµε τη 
ζωή µας ανέµελα ή, καλύτερα, απερίσκεπτα. 
∆εν µας απασχολεί το θέµα της αιωνιότητος. 
Ούτε και το θέµα της αγάπης. Ζούµε µόνο 
για µας. Πάντοτε βιαστικοί, σαν τον 
νεαρό της ιστορίας, τελικώς χάνουµε 
όχι απλώς τη ζωή αυτή, αλλά και 
την αιωνιότητα. 

Κάποιες αλήθειες µε προβληµάτι-
σαν από την ευαγγελική περικοπή 
της Κρίσεως. Πόσο πιστεύουµε 
στην αιώνιο ζωή; Πόσο και 
πόσοι ζούµε προσδοκώντας 
την ανάσταση των νεκρών 
και τη ζωή του µέλλοντος 
αιώνος; «Προσδοκώ» 
σηµαίνει «περιµένω 
µε σιγουριά», κάτι το 
συγκεκριµένο. Και 
η προσωπική µας 
ανάσταση µέσα στα 
πλαίσια της καθολικής 
αναστάσεως των ανθρώπων 
κατά τη ∆ευτέρα Παρουσία, όπως 
επίσης και η τελική Κρίσις που θα την 
ακολουθήσει είναι υποσχέσεις του ίδιου του 
Θεού. Τις οµολογούµε κάθε φορά που διαβάζουµε το 
«Πιστεύω», το Σύµβολο της πίστης µας.

Αν πάρουµε στα σοβαρά την πίστη µας αυτή, τότε πρέπει να 
µας απασχολήσει το θέµα της αγάπης. Η άσκηση της αγάπης 
είναι η έµπρακτη ανταπόκρισή µας στην αγάπη του Θεού για 
µας. Μιας αγάπης που έφθασε «µέχρι θανάτου, θανάτου δε 
Σταυρού». Αν αγαπάµε τον Χριστό, δεν έχουµε παρά να 
Τον συναντήσουµε στα πρόσωπα των ελαχίστων αδελφών 
Του. Η αγάπη είναι ανιδιοτελής, δεν αποβλέπει στην αµοιβή 
ούτε στην αναγνώριση ή την επίδειξη. Γίνεται µόνο γιατί αυτό 
είναι το θέληµα του Θεού. Γι’ αυτό κι εκείνοι που ακούνε τον 
έπαινο του Θεού εκπλήσσονται. Όχι γιατί αποδίδονται σε αυ-
τούς έργα αγάπης που δεν τα έπραξαν, αλλά γιατί αυτά τα έργα 
ερµηνεύονται ως απευθυνόµενα προς τον Ίδιον τον Χριστό. 
Αυτό σηµαίνει ότι έγιναν χωρίς τον υπολογισµό της αµοιβής 
και χωρίς ιδιοτέλεια. Ανιδιοτελής αγάπη είναι µίµηση του 
Χριστού. Είναι η εφαρµογή της αλήθειας που ο Κύριος δίδαξε 
και έζησε.
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Κατά τους δύο πρώτους αιώ-
νες της Εκκλησίας διάφοροι χρι-
στιανοί συγγραφείς, οι λεγόµενοι 
Απολογητές, απευθύνονταν στους 
ειδωλολάτρες προσπαθώντας να 
τους κάνουν να κατανοήσουν τι 
σήµαινε Χριστιανός. Ένας εξ αυ-
τών, ο Τερτυλλιανός αναφέρει «ότι 
όσοι ζούσαν κοντά σε µια χριστιανική 
οικογένεια ή κάποια χριστιανική κοι-
νότητα (που την εποχή εκείνη δεν 
ήταν µεγάλες) έλεγαν συχνά: “∆είτε 
τι αγάπη έχουν µεταξύ τους!”. 
Αυτό ήταν το χαρακτηριστι-
κό γνώρισµα των χριστιανών 
της εποχής εκείνης: η αγάπη! 
Αγάπη ανάµεσα σε δύο συζύγους, 
ανάµεσα σε δύο οικογένειες, ανά-
µεσα σε δύο κοινότητες. Αγάπη 
ακµαία, αγάπη µε καθαρό πάνω 
της το αποτύπωµα της ηδύτητας, 
και ζωογόνο εντός της το πνεύµα 
της δηµιουργίας.

Σήµερα, δέν είναι δυνατόν να µι-
λήσουµε για το θέµα αυτό µε τον 

ίδιο τρόπο. Ακόµη και στους κόλ-
πους µιας οικογένειας ή και της 
πιο µικρής κοινότητας δεν διακρί-
νουµε παρόµοια αγάπη. Αν παρά 
ταύτα εντοπίζεται κάποια µορφή 
αγάπης, πρόκειται για το κοινό 
και τετριµµένο εκείνο αίσθηµα, 
το διαδεδοµένο ακόµη και στους 
άπιστους και ειδωλολάτρες: αγάπη 
ενταγµένη στα όρια της ανθρώπι-
νης φύσης. Απέχουµε πολύ από 
αυτή την αγάπη που γέννησε το 
θαύµα της αναγέννησής µας δια 
του Αγίου Πνεύµατος... Αν δεν 
αγαπάµε πεθαίνουµε. «Λένε για 
τα κοράλια ότι είναι οι πιο ευαί-
σθητοι θαλάσσιοι οργανισµοί. Για 
να προστατευθούν από την κατα-
στροφή, περιβάλλονται από πολύ 
σκληρό υλικό (αυτό ακριβώς είναι 
το κοράλλι), το οποίο τελικά και τα 
σκοτώνει. Το ίδιο συµβαίνει και µε 
τον άνθρωπο που υπερασπίζεται, 
θωρακίζει τον εαυτό του από την 
οδύνη, τη θλίψη, τα βάσανα, τον 

τρόµο, το φόβο που θα µπορούσε 
να του προκαλέσει η λύπη και η 
στενοχώρια των άλλων ανθρώπων, 
η αρρώστια τους, ο θάνατός τους, 
µε µια λέξη όλη η φρίκη της ζωής 
πάνω στη γη. Ένας τέτοιος άνθρω-
πος νιώθει αληθινά προστατευµέ-
νος, ταυτόχρονα όµως βιώνει έναν 
εσωτερικό θάνατο»1 

Ας υποδεχθούµε µέσα µας την 
αγάπη του Θεού. Και αγκαλιάζο-
ντας την αγάπη, θα αγκαλιάσουµε 
τον ίδιο το Θεό. ∆ιότι «ὁ µένων ἐν 
τῇ ἀγάπῃ, ἐν τῷ Θεῶ µένει καί ὁ 
Θεός ἐν αὐτῷ». 

Επιµέλεια:
π. Αµβρόσιος Γκουρβέλος

Χριστιανική Στέγη Πατρών

1  Μητροπολίτης Ἀντώνιος τοῦ Σου-
ρόζ, Τό µυστήριο τῆς ἴασης, σ. 34-35, 
εκδ. Ἐν πλῷ.
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Το σλόγκαν ανήκει σε εταιρία 
µε έπιπλα σπιτιού. Στα φυλλάδιά 
της προβάλλει µινιµαλιστικές δι-
ακοσµήσεις. Λίγα έπιπλα, παλ 
χρώµατα, φειδωλές διχρωµίες. Και 
βλέπεις ότι οι φωτογραφίες αυτών 
των σπιτιών, όντως, αποπνέουν 
ηρεµία! ∆ιαφηµιστικό τρικ; Οφθαλ-
µαπάτη; Μπορεί. Μήπως όµως οι 
άνθρωποι του εµπορίου συνέλαβαν 
ένα στοιχείο απαραίτητο για την 
καθηµερινότητά µας που, ίσως, 
διαφεύγει από την Εκκλησία µας 
σήµερα; Μήπως το “less is more” 
µπορεί να αποτελέσει moto για την 
καθηµερινότητα µας ακόµα και για 
αυτή την πνευµατική µας ζωή;

Απλότητα στην συµπεριφορά, 
απλότητα στη σχέση µε τον άλλο. 
Η «θεολογία του χαµόγελου» και 
της καλοσύνης ίσως φέρνει πιο 
κοντά στο Θεό από τα διάφορα θε-
ολογικο-φιλοσοφικά ρεύµατα που 
ξιφουλκούν για την «πρόοδο» µέσα 
στην Εκκλησία. Άνθρωποι χωρίς 
πολλές περγαµηνές, πόσες φορές 
«µας βάζουν τα γυαλιά» µε το θυ-
σιαστικό πνεύµα τους, την ανιδιο-
τέλειά τους, τη δύναµη της αγάπης 
τους, το βάθος της πίστης τους, 
τον τρόπο που διαχειρίζονται 
την ευτυχία ή και αυτήν ακόµα 
την αρρώστια τους... 

Ξέρουν λίγα, ζουν πολλά. Για 
τους απλούς αυτούς ανθρώπους 
η θέα του Εσταυρωµένου, 
η ανάγνωση µίας σελίδας 
απ’ το Ευαγγέλιο, τροφο-
δοτεί το χαµόγελό τους, 
τους γεµίζει ενέργεια. Οι τρό-
ποι τους είναι τόσο απλοί κι 
όµως ο αέρας τους µυρίζει 

Επιστροφή στην απλότητα

Less is more!

αρχοντιά! ∆εν είναι οι κακοµοίρη-
δες, οι µίζεροι Χριστιανοί που συ-
ναντάς τριγύρω. Είναι οι άνθρωποι 
των οποίων η εδραία εµπιστοσύνη 
στο Θεό δεν αφήνει το άγχος και 
τη φθορά των καθηµερινών προ-
βληµάτων να τους λεκιάσουν. Όχι 
δεν είναι µόνο µοναχοί ή αφιερω-
µένοι λαϊκοί αυτοί οι άνθρωποι. 
Είναι και νέοι που σπουδάζουν, 
που δουλεύουν, που έχουν παρέες, 
οικογενειάρχες µε παιδιά. Κι όµως! 
Λες και οι µέριµνες «περνούν και 
δεν τους αγγίζουν»! Γιατί µε την 
απλότητά τους καταφέρνουν σι-
γά-σιγά να πετύχουν µια α-πάθεια 
ζηλευτή, που δεν είναι αναισθησία 
αλλά αίσθηση της παρουσίας του 
Θεού. Είναι γνώση των περίεργων 
µαθηµατικών του 
Θεού που το «ένα 
κ ι  ένα» 

µπορεί να ισούται µε δέκα, µε είκο-
σι, µε τριάντα... Η απλότητά τους 
φαντάζει τρέλα. Κι όµως ξέρουν 
να απλοποιούν τις σύνθετες κα-
ταστάσεις, να αποκωδικοποι-
ούν τα µηνύµατα του κόσµου 
και να τα αξιολογούν ανάλογα, 
να διακρίνουν το αποτύπωµα 
του Θεού στη χαρά και τη θλί-
ψη τους. Η απλότητά που συ-
νοδεύει τη ζωή τους τούς κάνει 
πλούσιους, όχι γιατί έχουν πολ-
λά, αλλά διότι χρειάζονται λίγα. 
Ξέρουν να ιεραρχούν τις ανάγκες 
και τις επιθυµίες, έχουν τη δύναµη 
να λένε «όχι» όταν χρειάζεται και  
την αφοβία να λένε ένα «δόξα τω 
Θεώ». 
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Απλότητα στην Εκκλησία. Πολύ 
περισσότερο σήµερα, µε την ανέ-
χεια που υπάρχει, τις απολύσεις 
εργαζοµένων και την ανεργία ο 
πλούτος φαίνεται όλο και πιο πα-
ράταιρος… Σύνθετες ακολουθίες, 
ψαλτικές επιδείξεις, σάκκοι και 
κουδουνάκια τη στιγµή που 
τόσο ανάγκη έχουµε από 
απλότητα. Ο έµπορος κα-
τάλαβε ότι ένας λιτός 
συνδυασµός επίπλων 
ξεκουράζει, χαλαρώ-
νει. Ο πολιτικός, το 
κατάλαβε κι αυτός· 
έβγαλε τις πολλές 
γραβάτες, έκανε το 
άλλοτε σκαλιστό ξύλι-
νο podium στο βάθρο, 
διαφανές και λιτό από πλεξιγκλάς, 
απλοποίησε την εικόνα του για να 
ανταποκριθεί στο αίτηµα απλότη-
τας… Κι όµως στην Εκκλησία… τερι-
ρέµ και τερερίµ! Αν η συµπεριφορά 
κάθε προσώπου ήταν απλή, θα µας 
ενοχλούσε η επίδειξη µέσα στην 
Εκκλησία, θα βάραινε τη συνείδη-
σή µας. Ένας απλός Επίσκοπος δεν 
θα είχε ανάγκη µια αργυρά αρχι-
ερατική ράβδο· µια απλή, µαύρη 
«βακτηρία» θα του ήταν αρκετή. ∆ε 
θα χρειαζόταν τα υψωµένα χέρια 
κάποιων ανθρώπων να του κρα-
τούν, εν είδει αναλογίου, το βιβλίο 
µε τις ευχές· ένα µικρό εγκόλπιο θα 
τον διευκόλυνε καλύτερα. Απλό-
τητα στους ηγέτες της Εκκλησίας. 
Ο Παύλος συνιστά τον εαυτό του 
ως «δούλο», «δούλο Ιησού Χριστού». 

«Υπάρχει τιµητικότερος απ’ αυτόν τον 
τίτλο;»1. 

Απλά κηρύγµατα που να µιλούν 
στην καρδιά του κόσµου, του τόσο 
πεινασµένου πνευµατικά κόσµου, 
όχι ξύλινες εγκύκλιοι. Απλότητα 
στην Εκκλησία σηµαίνει ο ιερέας, 

όχι στην ησυχία 
κάποιου γρα-

φείου στο 

ναό, αλλά στο δρόµο, στο σχολείο, 
στα µέσα µαζικής µεταφοράς, να 
πει και ν’ ακούσει µια «καληµέ-
ρα», να δώσει µία συµβουλή στο 
µαθητή, να ρωτήσει τον καταστη-
µατάρχη πώς πάει η δουλειά του, 
να καλέσει µια παρέα νέων την Κυ-
ριακή στην Εκκλησία και µετά να 
τους κρατήσει για καφέ… Απλότητα 
στο µυστήριο της Βάπτισης, στο 
µυστήριο του Γάµου που κοντεύ-
ουν να γίνουν καθαρά κοσµικές 
εκδηλώσεις, απλότητα στο στολι-
σµό του ναού και τις επιδεικτικές 
φωταγωγήσεις. Απλότητα στη 
σχέση µας µε το Θεό. Προσευχή 
καρδιακή, θερµή, όχι βαττολογία, 
αιτήµατα που αντανακλούν τα συ-

1  Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστοµος, 
Ε.Π.Ε. 21, 362.

ναισθήµατα της καρδιάς και όχι 
παπαγαλία ρηµάτων άρρητων που 
διαβάζονται κατά τρόπο «µαγικό». 
Αν είχαµε απλότητα, δε θα χρει-
αζόταν να παραµερίσουµε χρυσά 
τάµατα, κολλιέδες και δαχτυλίδια 
για να δούµε και να προσκυνή-
σουµε την εικόνα της Παναγίας 
κρυµµένη πίσω από αυτά, αλλά 
θα ευαρεστούσαµε τη Θεοτόκο για 

τη βοήθειά της ελεώντας 
µε «το χρυσάφι» µας κά-
ποιον αδελφό που έχει 
ανάγκη. Μέσα στις σύν-
θετες ζωές µας χάσαµε 
το αυτονόητο, το τι θέλει 
ο Θεός από µας. Τι θέλει 
ο πλησίον από µας. 

Είµαστε διασκορπισµένοι εδώ 
κι εκεί, µοιρασµένες οι καρδιές 
µας, κατακερµατισµένες ψυχές 
που διψούν για απλότητα. Αν κάτι 
χρειαζόµαστε ως πρόσωπα-µέλη 
της κοινωνίας και της Εκκλησίας 
επειγόντως αυτή τη στιγµή, αυτό 
θαρρώ πως είναι η απλότητα των 
Αποστολικών χρόνων, το ύφος µιας 
«Αγάπης», το ήθος µιας κατακόµ-
βης. 

Less is more! Μήπως ήρθε επι-
τέλους η ώρα;

Επιµέλεια:
Παναγιώτης Φαραντάτος

Μεταπτ. φοιτ. Νοµικής

Μήπως το “less is more” µπορεί 
να αποτελέσει moto για την κα-
θηµερινότητα µας ακόµα και για 
αυτή την πνευµατική µας ζωή;
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Ποια είναι η Αϊτή; 
H ∆ηµοκρατία της Αϊτής απο-

τελεί µια χώρα που καταλαµβάνει 
το δυτικό τµήµα του νησιού της 
Ισπανιόλας που βρίσκεται στην 
Καραϊβική. Στη δικαιοδοσία της 
περιλαµβάνει και τα µικρότε-
ρα νησιά La Gonâve, La Tortue 
(Tortuga), Les Cayemites, και Île 
a Vache, ενώ το ακατοίκητο νησί 
Ναβάσα διεκδικείται τόσο από τη 
χώρα αυτή όσο και από τις ΗΠΑ.

Η Αϊτή µοιράζεται το νησί της 
Ισπανιόλας µε την ∆οµινικανή 
∆ηµοκρατία. Το χερσαίο τµήµα 
της Αϊτής καταλαµβάνει 27.750 
τετραγωνικά µέτρα. Ο πληθυσµός 
της είναι 9.035.536, µε βάση τις 
εκτιµήσεις του 2009.

Η πρωτεύουσα της Αϊτής είναι 
το Πορτ-ο-Πρενς (Port-au-Prince), 
που βρίσκεται στο κύριο νησί, την 
Ισπανιόλα. Πρώην γαλλική κτή-

Ο σεισµός 
    ισοπεδώνει την Αϊτή!

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Με την παρουσία της Ορθοδο-
ξίας και το κατηχητικό έργο των 
ιερέων, κατά τα τελευταία τρία 
έτη και μόνον, άνω των 1000 
Αϊτινών έχουν απαλλαγεί από 
την κατάρα του βουντού και 
έχουν βαπτισθεί Ορθόδοξοι.

ση, η Αϊτή ήταν η 
δεύτερη χώρα στο 
δυτικό ηµισφαίριο, 
µετά τις Ηνωµένες 

Πολιτείες της 
Αµερικής, που 
διακήρυξε την 

ανεξαρτησία της το 
1804. Η χώρα έγινε 
η πρώτη ανεξάρ-

τητη δηµοκρατία 
Αφροαµερικανών και 

το µόνο κράτος που 
γεννήθηκε έπειτα 

από επιτυχηµένη 
επανάσταση των 

δούλων. Η ανακήρυξη 
της ανεξαρτησίας της χώρας έγινε 
την 1η Ιανουαρίου 1804.

Παρά τη σχετική µακροζωία της, 
είναι η πιο φτωχή χώρα του δυ-
τικού ηµισφαιρίου. Τώρα η Αϊτή 
βρίσκεται σε µεταβατική περίοδο, 
µετά το πραξικόπηµα που καθαί-
ρεσε τον πρόεδρο Ζαν-Μπετράν 
Αριστίντ (Jean-Bertrand Aristide) 
στις 29 Φεβρουαρίου του 
2004.

Το όνοµα της 
χώρας σηµαί-
νει «υψηλή 
γη».

Aξίζει να 
σηµειωθεί 
ότι η Αϊτή 
υπήρξε η 
πρώτη χώρα 
στον κόσµο 
που αναγνώρι-
σε την Ελληνική 
Επανάσταση και 

την Ελλάδα ως ανεξάρτητο κρά-
τος. Μόλις τελείωσε τον δικό της 
απελευθερωτικό πόλεµο εναντίον 
των Γάλλων αποικιοκρατών, κατε-
στραµµένη οικονοµικά, έστειλε στο 
Παρίσι, στον Αδαµάντιο Κοραή, 
25 τόνους καφέ να εκποιηθούν, 
για να αγορασθούν όπλα για τον 
ελληνικό αγώνα. Επίσης έστειλε 
100 εθελοντές µαύρους στρατιώτες 
να πολεµήσουν στο πλευρό των 
Ελλήνων.

Το Ιεραποστολικό Κλιµά-
κιο Αϊτής (Ι. Μητροπόλεως 
Μεξικού) πριν τον σεισµό

Από της συστάσεως της Ι. Μη-
τροπόλεως Μεξικού-Κεντρώας 
Αµερικής (Ιούλιο 1996), µεταξύ 
των διαφόρων Ιεραποστολικών 
Κλιµακίων της Ι. Μητροπόλεως 
είναι και αυτό της χώρας Αϊτής.
Εδώ και δώδεκα χρόνια µε την 
βοήθεια και του Ιεραποστολικού 
Συνδέσµου Αγ.Κοσµάς ο Αιτωλός, 
εργάζονται εκεί οι ελληνοµαθείς 
ιερείς µας πατήρ Βαρνάβας Jerome 
Euginst και πατήρ Παύλος Baby 

Petite Homme, που έχουν 
αναπτύξει αξιόλογο 
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ιεραποστολικό έργο στους 1.000 
περίπου Ορθοδόξους Αϊτινούς. Στο 
νησί αυτό, το οποίο είναι και το 
φτωχότερο της Κεντρ. Αµερικής, η 
Ι. Μητρόπολη συντηρεί τρία ∆ηµο-
τικά Σχολεία για 1500 άπορα παι-
διά. Λόγω των σοβαρών προβληµά-
των που µαστίζουν το κράτος, δεν 
υπάρχουν ∆ηµόσια Σχολεία. Όσα 
υπάρχουν είναι ιδιωτικά.

Αϊτή, το ταλαιπωρηµένο 
νησί

 Η Αϊτή είναι ένα όµορφο νησί 
µε παραλίες και τοπία που θα µπο-
ρούσαν να φιλοξενήσουν χιλιάδες 
τουρίστες απ’ όλον τον κόσµο. 
∆υστυχώς όµως κανένας 
δεν επισκέπτεται το νη-
σί. Όλοι φοβούνται για 
την ασφάλεια τους. 
∆εν υπάρχει σταθε-
ρή κυβέρνηση εδώ 
και δεκαετίες, ούτε 
ασφαλώς και οργα-
νωµένο κράτος. Όλος 
ο λαός πεινάει και ζει 
κάτω από άσχηµες συν-
θήκες., χωρίς δουλειά, 
χωρίς ελπίδα για το µέλ-
λον του. Οι περισσότεροι 
ζούνε δέκα και δεκαπέντε 
άτοµα µαζί, σε µικρά δω-
µάτια, προχειροφτιαγµένα 
από τσιµεντόλιθους µε λαµαρινέ-
νιες στέγες. 

∆εν υπάρχει υδροδότηση, ούτε 
αποχετευτικό σύστηµα. Οι κάτοι-
κοι πρέπει να αγοράζουν το νερό 

Μετά από 48 ώρες, ανέσυραν 
ένα µικρό κοριτσάκι από ερει-
πωµένο κτήριο. Το πόδι του είχε 
πλακωθεί από µπάζα και έκα-
ναν δύο µέρες για να την απε-
λευθερώσουν. Χωρίς µηχανές, 
µε τα χέρια τους προσπαθούσαν 
να το ανασύρουν. Με ένα χαµό-
γελο περίµενε τη λευτεριά. 

Παιδιά των σχολείων της Αϊτής.

από βυτία, το οποίο όµως είναι 
ακριβό. Έτσι, ο περισσότερος πλη-
θυσµός αναγκάζεται να πίνει και 
να πλένεται από βρώµικα νερά. 
∆εν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύµα. Οι 
έχοντες χρήµατα χρησιµοποιούν 
τις βραδινές ώρες γεννήτριες. 
Ο λαός τα βράδια ζει µέσα στο 
σκοτάδι, χρησιµοποιώντας λά-
µπες πετρελαίου, αν βεβαίως 
υπάρχουν χρήµατα για την 
αγορά πετρελαίου.

Εκατοντάδες Αϊτινοί χάνουν τη 
ζωή τους κάθε χρόνο προσπαθώ-

ντας να διασχίσουν τη 
θάλασσα µε κα-

κοφτιαγµένα 
σωσίβια και 

σάπιες σανίδες για να φθάσουν 
στις ακτές της Φλόριντα των Η.Π.Α 
ελπίζοντας σε µια καλύτερη ζωή. 
Στους δρόµους, πολλές φορές, συ-
ναντάς κάποιο ανθρώπινο πτώµα 
και αυτό διότι οι συγγενείς του δεν 

έχουν χρήµατα να 
τον θάψουν. Ελπί-
ζουν ότι ο ∆ήµος 
θα µεριµνήσει για 
την ταφή του.

Εκείνο όµως 
που κυριολεκτικά 
αποδεκατίζει το 
νησί είναι οι θε-
οµηνίες. Μεγάλες 
καταστροφές και 

δεκάδες εκατο-
ντάδες νεκρούς 

αφήνουν πίσω τους οι συχνοί τυ-
φώνες. Στο νησί αυτό υπερισχύει η 
δύναµη που έχουν οι «ιερείς» του 

βουντού. Με την παρου-
σία της Ορθοδοξίας και 
το κατηχητικό έργο των 
ιερέων, κατά τα τελευταία 
τρία έτη και µόνον, άνω 
των 1000 Αϊτινών έχουν 
απαλλαγεί από την κατά-
ρα του βουντού και έχουν 
βαπτισθεί Ορθόδοξοι.

Ο σεισµός
Τον Ιανουάριο του 

2010 ισχυρός σεισµός 
έπληξε την Αϊτή προ-
καλώντας το θάνατο χι-

λιάδων ανθρώπων και τεράστιες 
υλικές καταστροφές. Ο σεισµός είχε 
µέγεθος 7,3 βαθµών της κλίµακας 
Ρίχτερ, επίκεντρο 16 χιλιόµετρα 
από την πρωτεύουσα της χώρας 
Πορτ-ο-Πρενς και εστιακό βάθος 
µόλις 10 χιλιόµετρα.

Ο σεισµός σηµειώθηκε στις 
16:53:09 τοπική ώρα (21:53:09 
UTC) της 12ης Ιανουαρίου 2010. 
∆ιήρκεσε ένα λεπτό ενώ ακολουθή-
θηκε από αρκετούς µετασεισµούς. 
Τεράστιες ήταν και οι υλικές κατα-
στροφές. Ανάµεσα στα δεκάδες κτή-
ρια που κατέρρευσαν συγκαταλέγο-
νται και το πενταώροφο αρχηγείο 
των Ηνωµένων Εθνών, τα γραφεία 
της Παγκόσµιας Τράπεζας, το Προ-
εδρικό Μέγαρο και το Κοινοβού-
λιο της χώρας. Το πτωχότερο νη-
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σί στην 
Α µ ε ρ ι -

κ α ν ι κ ή 
Ή π ε ι ρ ο , 
χτυπήθηκε 
από σεισµό 
που άφησε 

εκατοντά-
δες χιλιάδες 

νεκρούς και 
ε κ α τ ο µ -
µ ύ ρ ι α 
τραυµατι-

σµένους και 
αστέγους. 

Χωρίς υπο-
δοµή, χωρίς τα πλέον στοιχειώδη 
και απαραίτητα, υποχρεούνται να 
πίνουν µολυσµένο νερό και να µέ-
νουν µέρες χωρίς ούτε ένα κοµ-
µάτι ψωµί, να κοιµούνται στους 
δρόµους της πόλης δίπλα στα ερει-
πωµένα κτήρια, δίπλα σε πτώµατα 
νεκρών, εγκλωβισµένα κάτω από 
τα τσιµέντα. Πείνα, αρρώστια και 
απόγνωση για εκατοµµύρια άτοµα, 
για έναν ολόκληρο λαό. Ένα χάος 
επικρατεί στο νησί. ενδεικτικά ανα-
φέρεται ένα συγκλονιστικό γεγονός. 
Μετά από 48 ώρες, ανέσυραν ένα 
µικρό κοριτσάκι από ερειπωµένο 
κτήριο. Το πόδι του είχε πλακωθεί 
από µπάζα και έκαναν δύο µέρες 
για να την απελευθερώσουν. Χωρίς 
µηχανές, µε τα χέρια τους προσπα-
θούσαν να το ανασύρουν. Με ένα 
χαµόγελο περίµενε τη λευτεριά. 
∆υστυχώς παρά την ανάσυρση, 
το πόδι του είχε µολυνθεί και µε-

τά από µε-
ρικές ώρες 
το µικρό 
κορ ι τσά-
κι πέθανε 
από τη µό-
λυνση.

Περισσό-
τεροι από 
2 0 0 . 0 0 0 
ε ίνα ι  ο ι 
ν ε κ ρ ο ί , 
2 5 0 . 0 0 0 
ε ί να ι  ο ι 
τραυµατίες 
και περίπου 
2.000.000 οικίες και κτήρια έχουν 
καταστραφεί. Πολλοί Ορθόδοξοι 
αδελφοί µας είναι τραυµατισµένοι 
και αρκετοί έχουν πεθάνει, ενώ άλ-
λοι έχασαν τις οικογένειες και τις 
περιουσίες τους. Το παρεκκλήσι 
και το σχολείο της ενορίας του 
Αγίου Γεωργίου, στο Πετιόν-βίλε, 
έχουν υποστεί σηµαντικές ζηµιές, 
παρόλο που δεν έχουν καταστρα-
φεί ολοσχερώς. Ορισµένοι δάσκα-
λοι, πολλοί µαθητές και κάποιοι 
ενορίτες µας βρήκαν τραγικό τέ-
λος από το σεισµό. Οι άνθρωποι 
δεν έχουν τίποτα να φάνε και τις 
περισσότερες φορές καταφεύγουν 
στο κλιµάκιο του ΟΗΕ για να προ-
µηθευτούν τα αναγκαία τρόφιµα 
.Αναρίθµητοι νεκροί, αµέτρητα 
κατεστραµµένα κτήρια και σπίτια. 
Χιλιάδες βρίσκονται ακόµα θαµµέ-
νοι κάτω από τα ερείπια. Οι σωροί 
µεταφέρονται µε φορτηγά και θά-

βονται σε οµαδικούς 
τάφους ή καίγονται 
για την αποφυγή 
επιδηµιών. Πολλές 
φορές οι οδηγοί βια-
στικά ξεφορτώνουν 
τα πτώµατα σε ανοι-
χτούς χώρους και 
γίνονται βορά των 
σκυλιών και των 
γουρουνιών. Είναι 
τραγικό!  Όλοι είναι 
τροµοκρατηµένοι, 
καθώς γίνονται 4-5 

µετασεισµοί καθηµερινά. Όλοι κοι-
µούνται έξω από τα σπίτια τους σε 
καταυλισµούς.

Στο οικόπεδο της Ιεραποστολής 
φιλοξενούνται πάνω από 1.500 άν-
θρωποι και όλοι έχουν ανάγκη την 
βοήθειά µας, Ορθόδοξοι και µη. Τα 
τρία µηχανήµατα φιλτραρίσµατος 
του νερού που διέθετε το σχολείο 
έχουν καταστραφεί και µέχρι να 
επαναλειτουργήσουν τα σχολεία 
πρέπει να τα αντικατασταθούν για 
να υπάρχει πόσιµο νερό για όλους 
τους µαθητές. Είναι εκατοµµύρια 
οι άστεγοι πολίτες, που έχασαν τα 
σπίτια τους και τα υπάρχοντά τους 
και περιφέρονται εδώ κι εκεί προ-
σπαθώντας να εξασφαλίσουν κάτι 
φαγώσιµο, για να µην πεθάνουν 
από την πείνα. Είναι αµέτρητες οι 
διαλυµένες οικογένειες, γονείς που 
έχασαν τα παιδιά τους, παιδιά που 
ορφάνεψαν, πολίτες που ψάχνουν 
τους δικούς τους. Παντού χαλά-
σµατα, αίµα και δάκρυα, η απόλυτη 
εξαθλίωση! Γιατί δεν είναι µόνο τα 
πολλά «ρίχτερ». Είναι η «χάρτινη» 
υλικοτεχνική υποδοµή και η ανύ-
παρκτη αντισεισµική θωράκιση 
της χώρας –από τις φτωχότερες 
στον κόσµο– που µεγιστοποίησε 
το κακό.

Η πρώτη Θεία Λειτουρ-
γία!

Με ιδιαίτερη κατάνυξη πραγµα-
τοποιήθηκε η πρώτη Θεία Λειτουρ-

Επίσκεψη του Σεβ. Μητροπολίτη Κ. Αµερικής 
κ. Αθηναγόρα σε σχολείο της Αϊτής.

Ο π. Βαρνάβας κατά την τέλεση 
της Θείας Λειτουργίας στην Αϊτή.
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γία µετά τον καταστροφικό σεισµό 
στην Αίτή. Στη Θεία Λειτουργία, 
που έγινε στον καταυλισµό που 
στήθηκε στο οικόπεδο της Ιερα-
ποστολής, χοροστάτησε ο Σεβα-
σµιώτατος Μητροπολίτης Μεξι-
κού και Κεντρώας Αµερικής κ. 
Αθηναγόρας.

O Σεβασµιώτατος 
Μητροπολίτης Με-
ξικού Αθηναγόρας 
επισκέφθηκε την 
Αϊτή, Χώρα της 
Εκκλησιαστικής 
του δικαιοδοσίας, 
για να φέρει µήνυµα 
ελπίδας στον κλήρο 
και το λαό της σεισµο-
πλήκτου Νήσου. Ο Σεβα-
σµιώτατος έφθασε στην 
Αϊτή µε το Κυβερνητικό 
αεροσκάφος της Ελληνι-
κής Κυβερνήσεως µαζί µε 
τον Υφυπουργό Εξωτερι-
κών Εξοχ. κ. Π. Κουβέλη, 
και τον Γεν. ∆ιευθυντή κ. 
Κωστή ∆ήµτσα της Μ.Κ.Ο. «ΑΛ-
ΛΗΛΕΓΓΥΗ», της Εκκλησίας της 
Ελλάδος. Το αεροσκάφος µετέφερε 
στο λαό της Αϊτής, 50 τόνους αν-
θρωπιστικής βοήθειας εκ µέρους 
της Ελληνικής Κυβερνήσεως και 
της Εκκλησίας της Ελλάδος και 

φάρµακα της Ελληνικής µονάδας 
των «Ιατρών του Κόσµου». 

Εφ’ όσον το οικόπεδο είναι 
άδειο, ο Προϊστάµενος Αϊτινός 
Ιερέας π. Βαρνάβας ζήτησε την 

άδεια του Μητροπο-
λίτου και αµέσως 

δόθηκε ώστε, 

οικογένειες που τα σπίτια τους εί-
χαν καταστραφεί από το σεισµό, να 
χρησιµοποιήσουν το οικόπεδο για 
προσωρινή διαµονή, για να µην 
είναι στους δρόµους. Την στιγµή 
αυτή στο οικόπεδο ζουν περί τα 
3.000 άτοµα. Τις πρώτες δύο εβδο-

µάδες έµειναν στο 
χώρο χωρίς ούτε 
µία κουβέρτα να 
σκεπασθούν. Με 
την Χάρη του Θε-
ού, κάποιος φιλάν-
θρωπος δώρισε 
στην Εκκλησία µας 
500 αντίσκηνα, τα 
όποια δοθήκαν 
στις οικογένειες 
αυτές για να ζή-
σουν, επί του πα-
ρόντος, λίγο πιο 
ανθρώπινα.  

 «∆εν θα σας 
εγκαταλείψουµε, 
είµαστε εδώ και 
θα µείνουµε κο-

ντά σας, για όσα χρόνια χρειά-
ζονται, ώσπου να µπορέσετε να 
γυρίσετε στα σπίτια σας» είπε ο 
Σεβασµιώτατος. «Θα ξανακτίσουµε 
τον Ναό µας, θα ξανακτίσουµε τα 
σχολεία µας, και θα κάνουµε ότι 
µπορούµε για να σας βοηθήσου-
µε να ξανακτίσετε την ζωή και το 
µέλλον σας», τους διαβεβαίωσε ο 

Μητροπολίτης. 

Το ξεκίνηµα έγινε. Ήδη 
έχει δροµολογηθεί απο-
στολή µεγάλης ανθρω-
πιστικής βοήθειας και 
τα µηνύµατά είναι αξιο-
θαύµαστα. Μέσα σε ένα 
µήνα ανταποκρίθηκαν 
στην έκκληση του Ιερα-
ποστολικού Συλλόγου 
«Άγιος Κοσµάς ο Αιτωλός» 
1.000 και πλέον δωρητές. 
Συγκεντρώθηκαν 170.000 
ευρώ και η προσπάθειά 
συνεχίζεται. Η βοήθεια 
θα µεταφερθεί µε φορτηγά 
στο Πορτ-ο-Πρενς για να 

διανεµηθούν στους 3.000 ανθρώ-
πους που εγκαταστάθηκαν στον 
καταυλισµό της ιεραποστολής. Η 
βοήθεια αυτή συγκριτικά µε άλλες 
που καταφθάνουν από άλλα κράτη 
είναι µικρή, όµως η συµβολή της 
τη δεδοµένη στιγµή είναι τεράστια. 
Κι αυτό γιατί η παρουσία της Ελ-
ληνορθοδόξου Εκκλησίας µας θα 
ενδυναµώσει πρωτίστως το ηθικό 
των ιερέων µας και των πιστών 
µας. Ταυτόχρονα δε, θα δώσει ελ-
πίδα και παρηγοριά στους σεισµό-
πληκτους Αϊτινούς αδελφούς µας 
που δεν είναι Ορθόδοξοι.

   
Επιµέλεια

Αγγελική Καλκάνη
Φοιτ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & 

Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ 

ΠΗΓΕΣ: 
• http://www.iersyn.gr/

announcements_haiti.php
• Περιοδικό Ορθοδόξου Εξωτερικής 

Ιεραποστολής Άγιος Κοσµάς ο Αι-
τωλός Αρ.τεύχ. 80- Α’ Τρίµηνο 2010

Στο οικόπεδο της Ιεραποστολής 
φιλοξενούνται πάνω από 1.500 
άνθρωποι και όλοι έχουν ανά-
γκη την βοήθειά µας, Ορθόδοξοι 
και µη. Τα τρία µηχανήµατα 
φιλτραρίσµατος του νερού που 
διέθετε το σχολείο έχουν κατα-
στραφεί και µέχρι να επαναλει-
τουργήσουν τα σχολεία πρέπει 
να τα αντικατασταθούν για να 
υπάρχει πόσιµο νερό για όλους 
τους µαθητές.



37

Εξόρµηση Αγάπης 
   ΤΗΣ Χ.Φ.Ε. ΣΤΗΝ Αλβανία

Ξ ε -
κινώ-
ν τ α ς 
να πε-

ρ ι γ ρ ά ψ ω 
την εµπει-

ρία µου από 
την εξόρµηση 

στην Αλβανία, θα ήθελα πρώτα 
να ευχαριστήσω τον Θεό που µε 
αξίωσε να συµµετάσχω σ’ αυτή 
την επίσκεψη της Χριστιανικής 
Φοιτητικής Ένωσης στη γειτονι-
κή χώρα. Όπως συµβαίνει και µε 
πολλές άλλες αποφάσεις, έτσι κι 
εγώ αρχικά δίστασα στην ιδέα ότι 
θα έχανα τις διακοπές µου για να 
ταξιδέψω τόσο µακριά. Όµως µε 
την προτροπή ορισµένων φίλων, 
τους οποίους ευγνωµονώ, ξεκίνη-
σα µε την επιθυµία να προσφέρω 
ό,τι µπορώ και προσφέροντας να 
κερδίσω. Τελικά νοµίζω πως οι ει-
κόνες και οι εµπειρίες τις οποίες 
κουβάλησα απ’  την Αλβανία δε συ-
γκρίνονται µε τα όσα εγώ έδωσα.

Από την Αθήνα στο Αργυ-
ρόκαστρο

Το ταξίδι µας ξεκίνησε τα χαρά-
µατα της 26ης ∆εκεµβρίου όταν η 
αποστολή µας επιβιβάστηκε στο 
λεωφορείο και αναχώρησε από το 
κέντρο της Αθήνας µε προορισµό 
το Αργυρόκαστρο. Η διαδροµή 
αρχικά έµοιαζε ατελείωτη! Ωστό-
σο, τα γοητευτικά τοπία του Ιο-
νίου αριστερά και της οροσειράς 
της Πίνδου δεξιά, σε συνδυασµό 

µε το κέφι και τη ζωντάνια όλης 
της παρέας έκαναν τη διαδροµή 
ευχάριστη. Όταν µετά από αρκε-
τές ώρες ταξιδιού φτάσαµε στα 
ελληνοαλβανικά σύνορα, είχε ήδη 
βραδιάσει. Εκεί µας συνάντησε ο 
συνοδός του πρώτου µισού της 
επίσκεψής µας, ο κύριος Ορφέας, 
ελληνικής καταγωγής, ο οποίος απ’ 
την πρώτη στιγµή µού κέντρισε το 
ενδιαφέρον. Μας οδήγησε στο Αρ-
γυρόκαστρο, όπου θα διανυκτερεύ-
αµε τα δύο πρώτα βράδια. Με την 
πρώτη µατιά, και εν µέσω νυκτός, 
το Αργυρόκαστρο, µαρτυρούσε πως  
βρισκόµασταν σε µια χώρα πολυ-
βασανισµένη και φτωχότερη απ’  
την πατρίδα µας. Με λίγο περπά-
τηµα σ’ έναν κακοφτιαγµένο πε-
ζόδροµο φτάσαµε στο οικοτροφείο 
της µητρόπολης Αργυροκάστρου 
όπου θα διανυκτερεύαµε και θα 
συναντούσαµε τον ελληνικής κα-
ταγωγής Επίσκοπο, κ. ∆ηµήτριο. 
Εκεί συναντήσαµε τους πρώτους 
Αλβανούς, οι οποίοι φάνηκαν απ’ 
την πρώτη στιγµή ιδιαίτερα φιλό-
ξενοι και δειπνήσαµε µαζί τους 
στην τράπεζα του οικοτροφείου. 

Έπειτα, κάναµε το απόδειπνο στο 
όµορφο εκκλησάκι των εγκαταστά-
σεων, πάντα µαζί µε τον Επίσκοπο. 
Το γεγονός αυτό, δηλαδή το πόσο 
κοντά βρισκόταν ο Επίσκοπος στο 
ποίµνιο του µε εντυπωσίασε ιδιαί-
τερα! Ήδη µε πολλές εµπειρίες πή-
γαµε στα δωµάτια που µας είχαν 
ετοιµάσει για ξεκούραση. 

Εξορµήσεις στα χωριά του 
Αργυροκάστρου

Η επόµενη µέρα ήταν η Κυριακή 
και µετά τον εκκλησιασµό, στο ίδιο 
εκκλησάκι του οικοτροφείου, µε τη 
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βοήθεια του Θεού θα ξεκινούσαµε 
ουσιαστικά την επίσκεψή µας. Με-
τά τον εκκλησιασµό, η νεολαία της 
µητρόπολης Αργυροκάστρου µας 
τραγούδησε κάποια τραγούδια και 
στη συνέχεια παρακολουθήσαµε 
όλοι µαζί µια οµιλία. Όλο αυ-
τό το σκηνικό µου θύµι-
ζε αρκετά Ελλάδα και 
ένιωθα πολύ οικεία 
µέσα στο ναό. Το 
γεγονός αυτό µε 
κάνει να σκεφτώ 
πως τίποτα δεν 
υπάρχει που να 
µας χωρίζει από 
κανέναν άλλο λαό, 
παρά µόνο οι πα-
ρωπίδες του εγωισµού 
µας. Την ίδια οικειότη-
τα και ζεστασιά ένιωθα 
κάθε φορά που µπαί-
ναµε σε κάποιο ιερό 
ναό. Στη συνέχεια της 
ηµέρας γευµατίσαµε 
µαζί µε τους νέους της 
µητρόπολης και έπειτα κάναµε µια 
περιήγηση στο Αργυρόκαστρο αρ-
χικά µε τα πόδια και στη συνέχεια 
µε το λεωφορείο, µαζί µε τον κύριο 
Ορφέα, σε δύο χωριά της νοτίου 
Αλβανίας. Πρώτα επισκεφτήκαµε 
το νεκροταφείο του ελληνόφωνου 
χωριού Καλογοραντζί, όπου κά-
ναµε τρισάγιο στους πεσόντες Έλ-
ληνες της εποποιίας του στρατού 

µας στην Αλβανία, το 1940. Από 
εκεί πήγαµε στο χωριό, όπου όλοι 
οι κάτοικοι µας περιµένανε  στο 
πνευµατικό κέντρο του ναού του 
χωριού. Μικροί και µεγάλοι, µέ-
σα σε µια µικρή, αλλά πολύ ζεστή 

αίθουσα, µε µερικά 
κεράσµατα φτωχά 

για τα δεδοµέ-

να της ελληνικής απληστίας. Τα 
παιδιά µας παρουσίασαν κάποια 
ποιήµατα και τραγούδια σε σπαστά 
ελληνικά και αλβανικά και εµείς 
τους προσφέραµε δώρα αφού τρα-
γουδήσαµε τα κάλαντα των Χρι-
στουγέννων. Αδυνατώ να περιγρά-
ψω όσα ένιωσα τη στιγµή που, ενώ 
ψέλναµε τα βυζαντινά κάλαντα, οι 
άνθρωποι εκεί και ιδιαίτερα οι πιο 

ηλικιωµένοι, βούρκωναν και έκλα-
γαν. Αυτή η εικόνα έχει χαραχτεί 
ανεξίτηλα στην καρδιά µου και θα 
µπορούσε να είναι, µόνο και µόνο 
αυτή, η αµοιβή για το ταξίδι µας. 
Μα είχαµε ακόµα πολλά να δούµε... 
Κλείσαµε τη µέρα µας µε βραδινό 
δείπνο στο οικοτροφείο όπου µας 
αποχαιρέτησε ο ∆εσπότης.

Ο πλούτος της πτωχείας 
Την επόµενη µέρα το πρωί ξε-

κινήσαµε ξανά το ταξίδι µας, µε 
τελικό προορισµό τα Τίρανα. Μας 
είχαν ενηµερώσει πως όσο θα κι-
νούµασταν βορειότερα, τόσο θα 
συναντούσαµε πληθυσµούς χαµη-
λότερου µορφωτικού και βιοτικού 
επιπέδου. Έγινε µια προγραµµατι-
σµένη επίσκεψη στο αλβανόφωνο 
χωριό Μπουµπουλίµα, όπου στο 
πρόβληµα της επικοινωνίας µας 
βοήθησε ο φίλος µας, ο Γιάννης 
Μένι, ο οποίος είναι αλβανικής κα-
ταγωγής, αλλά ξέρει καλά ελληνικά 
γιατί είχε σπουδάσει θεολογία στην 
Αθήνα. Συγκλονιστήκαµε από τη 

φτώχεια αυτών των ανθρώ-
πων, αλλά όµως και από την 
πίστη και την αγάπη στο 
Χριστό και την Εκκλησία. 
Μόλις φτάσαµε στο χωριό, 
έξω απ’ τον ναό µας περίµε-
ναν αµέτρητα παιδιά, αγό-
ρια και κορίτσια όλων των 
ηλικιών, ένα θέαµα που πο-
λύ δύσκολα συναντά κανείς 
στην «ευσεβή» µας πατρίδα. 
Το µόνο που µας ένωνε µε 
εκείνα τα παιδιά ήταν η κοι-
νή πίστη στο Χριστό, και γι’ 
αυτό δεν υπήρχε τίποτα να 
µας χωρίσει. Μπήκαµε στο 
ναό όπου µας περίµενε ακό-

µα µια έκπληξη· το θέαµα της εκ-
κλησίας ήταν µάλλον αποκαρδιω-
τικό, ειδικά για εµάς που έχουµε 
συνδυάσει τις δραστήριες ενορίες 
µε τα πλούσια πνευµατικά κέντρα 
και µε τα άφθονα µέσα που διαθέ-
τουν. Αυτόν τον ναό θα τον υπερε-
κτιµούσαµε αν τον χαρακτηρίζαµε 
λιτό. Ενδεικτικά αναφέρω πως ο 
δεσποτικός θρόνος ήταν µια πολύ-

Αδυνατώ να περιγράψω όσα 
ένιωσα τη στιγµή που, ενώ 
ψέλναµε τα βυζαντινά κάλαντα, 
οι άνθρωποι εκεί και ιδιαίτερα 
οι πιο ηλικιωµένοι, βούρκωναν 
και έκλαγαν. Αυτή η εικόνα έχει 
χαραχτεί ανεξίτηλα στην καρδιά 
µου και θα µπορούσε να είναι, 
µόνο και µόνο αυτή, η αµοιβή 
για το ταξίδι µας. Μα είχαµε 
ακόµα πολλά να δούµε... 
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χρωµη χαλασµένη πολυθρόνα και 
το τέµπλο ήταν ένα πρόχειρο πα-
ραβάν... Για θέρµανση ούτε λόγος, 
µα όλα εκείνα τα παιδιά ζέσταιναν 
τόσο πολύ την ατµόσφαιρα που το 
θέαµα ήταν συγκινητικό. Αφού µας 
τραγούδησαν και τους τραγουδή-
σαµε τα κάλαντα, ο καθένας στη 
γλώσσα του, τους χαρίσαµε χρι-
στουγεννιάτικα δώρα και παίξα-
µε µερικά παιχνίδια. Ήταν πολύ 
σπουδαία ανταµοιβή για µας το 
βλέµµα των παιδιών αυτών και το 
άφωνο, µα εγκάρδιο «ευχαριστώ» 
τους. Αµφιβάλω αν είχαν ξαναπά-
ρει δώρο εκείνα τα παιδιά. Μα η 
φτώχεια τους δεν µείωνε καθόλου 
τη θέρµη τους για το Χριστό, που 
ήταν σίγουρα περισσότερη απ’ τη 
δική µας. Συγκινήθηκα αλλά και 
ντράπηκα εκείνες τις στιγµές, αλλά 
και τώρα που τα ξανασκέφτοµαι, 
γιατί ξεγυµνώνεται µονοµιάς η δι-
κή µας ψυχρότητα και η απληστία 
µας. Μακάρι αυτές οι εικόνες στο 
ναό του χωριού Μπουµπουλίµα 
να αποτελέσουν τη δύναµη που θα 
µας ωθήσουν ένα βήµα πιο µπρο-
στά στη πνευµατική µας ζωή.

Αφού φύγαµε απ’ τη Μπου-
µπουλίµα παίρνοντας µαζί µας 
υπέροχες αναµνήσεις, φτάσαµε 
βράδυ πια στην πρωτεύουσα της 
Αλβανίας, τα Τίρανα. Πήγαµε κα-
τευθείαν στο ξενοδοχείο της Αρ-
χιεπισκοπής, όπου µας περίµενε 
µια νεανική συντροφιά µαζί µε 

την οποία δειπνήσαµε. Ήταν συ-
νεργάτες της Αρχιεπισκοπής, εκ 
των οποίων άλλοι είχαν σπουδά-
σει ή σπούδαζαν στην Ελλάδα και 
µίλαγαν ελληνικά και άλλοι ήταν 
φοιτητές στην Αλβανία ή αλλού. 
Με την πολύ φιλική τους διάθεση, 
µας έκαναν να αισθανθούµε βολι-
κά πολύ γρήγορα. Απ’ την πρώτη 
στιγµή που µπήκαµε στην Αλβανία 
όλοι µνηµόνευαν και µας µιλού-
σαν µε εξαιρετικά λόγια για τον 
Αρχιεπίσκοπο κ. Αναστάσιο, όµως 
στα Τίρανα αυτό γινόταν σε πολύ 
µεγαλύτερο βαθµό. Σε κάθε τους 
αναφορά για το έργο της εκκλησίας 
της Αλβανίας ευγνωµονούσαν τον 
Θεό που τους έστειλε αυτόν τον 
φωτισµένο Αρχιεπίσκοπο, γιατί 
όπως οι ίδιοι έλεγαν, χωρίς αυτόν 
πολλά πράγµατα δε θα είχαν επι-
τευχθεί. Είναι χαρακτηριστική η 
αναγνώριση της σπουδαίας φυσι-
ογνωµίας του κ. Αναστασίου από 
όλους τους Αλβανούς, ανεξαρτήτως 
θρησκευτικών πεποιθήσεων.

Την επόµενη µέρα ξεκινήσαµε 
µαζί µε τους Αλβανούς συνοµηλί-
κους µας, για µια περιήγηση στα 
Τίρανα και το ∆υρράχιο, για να 
επισκεφτούµε τα έργα της Εκκλησί-
ας. Ήταν µια µέρα όπου θαυµάσαµε 
τον ζήλο και την ασύγκριτη µε την 
ελληνική, αγάπη των Αλβανών για 
την εκκλησία τους και τον Χριστό. 
Είδαµε τον εκθαµβωτικό µητροπο-
λιτικό ναό των Τιράνων που είναι 
υπό κατασκευή και αναρωτηθήκα-

µε πώς αυτή η µειοψηφία των Ορ-
θοδόξων στα Τίρανα έχει κερδίσει 
τόσους πολλούς αγώνες εν µέσω 
της µουσουλµανικής πλειοψηφί-
ας. Επισκεφτήκαµε τη θεολογική 
ακαδηµία στο ∆υρράχιο, που 
όπως παραδέχτηκαν οι θεολόγοι 
της παρέας µας, δεν υπάρχει όµοια 
στη Ελλάδα. Ακόµη είδαµε το ορ-
φανοτροφείο που φιλοξενεί πολλά 
µικρά παιδιά και εκεί συναντήσα-
µε ανθρώπους αφοσιωµένους στο 
Χριστό µε απέραντο ζήλο. Παντού 
η περιποίηση ήταν συγκινητική 
και η υποδοχή τόσο ζεστή που 
πραγµατικά µας σκλάβωνε. Θα 
ήθελα να επαναλάβω πως όπου 
και αν πηγαίναµε όλοι είχαν κάτι 
να µας διηγηθούν για τη δράση 
του Αρχιεπισκόπου κ. Αναστασίου 
και πως αυτός ήταν ο καταλυτικός 
παράγων για την πρόοδο στον το-
µέα τους. Στην περιήγησή µας, εί-
δαµε πώς πραγµατώνεται η εντολή 
του Χριστού για αγάπη µέσα από 
έργα. Κλείνοντας την τελευταία 
ουσιαστικά µέρα της εξόρµησής 
µας, είχαµε κοινό δείπνο  µε όλα 
τα παιδιά, τους φίλους µας πλέον, 
και τους συνεργάτες του αρχιε-
πισκόπου. Μετά από το γιορτινό 
αυτό τραπέζι, τους ευχαριστήσαµε 
για όσα µας προσέφεραν, αποχαι-
ρετηθήκαµε και ανανεώσαµε το 
ραντεβού µας.

Τελευταία µέρα και από νωρίς 
το πρωί ξεκινήσαµε για το δρόµο 
του γυρισµού στην Αθήνα. Στον 
γυρισµό είχαµε αρκετό χρόνο να 
φέρουµε στον νου όλες τις εµπει-
ρίες που παίρναµε µαζί µας φεύ-
γοντας απ’ την Αλβανία… Θα ήθελα 
µόνο να ευχηθώ η ελπίδα και η 
Πίστη των ανθρώπων που συνα-
ντήσαµε να µας παραδειγµατίσει. 
Ευχαριστώ τον Θεό που µε αξίωσε 
να επισκεφτώ  αυτό το περιβόλι 
όπου ανθίζουν ψυχές για τον Πα-
ράδεισο. Οι προσευχές τους ας 
περιλαµβάνουν κι εµάς!

Επιµέλεια:
Ιωάννης Κουβαράς

Φοιτ. Οδοντιατρικής Αθηνών
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Η προ-
σευχή, όπως είπε ο Κύριος 

ηµών Ιησούς, είναι τα αντίθετο 
της τυπικότητος. 

Αλλοίµονό σας, λέει, αν πέσετε 
σε βαττολογίες. Προσευχή είναι η 
εγκαρδιότητα, ο αυθορµητισµός, 
είναι ένα άνοιγµα της ψυχής. ∆εν 
είναι µόνο το τι θα πω, αν θα πω 
πολλά ή λίγα, είναι ένα ξεκλείδωµα 
της ψυχής µου. Αλλιώς δεν ωφελεί, 
αν πω εκατό «Πάτερ ηµών» και πε-
ντακόσιους «ψαλµούς». Χρειάζεται 
ένα άνοιγµα αυθόρµητο, ειλικρινές, 
του παιδιού προς τον πατέρα. Γι’ 
αυτό είπε ο Χριστός ότι πρέπει κα-
τά κάποιον τρόπο να γίνουµε παι-
διά, στη διάθεση, στο άνοιγµα.

Έρχεται το παιδάκι σου, και σου 
λέει το παν µε ένα άνοιγµα εξοµο-
λογητικό. 

Κάποτε είπε ο Αντώνιος Μπλουµ 

σε έναν ενορίτη του:
-Όταν κάνεις την προσευ-

χή σου, τα λες όλα;
-Ξέρω και ‘γω, αν τα λέω 

όλα..
-∆ηλαδή, λες και τα πα-

ράπονά σου στον Θεό;
-Τα παράπονά µου; λέ-

ει.
-Βεβαίως, αφού µου τα 

λες εµένα, να τα πεις σε 
Κείνον, άµα είσαι παιδί 
του Θεού, και να έχεις το 
θάρρος να Του πεις: «Θεέ 
µου, να σου πω και τα 
λάθη Σου!»

-Πάτερ µου, λέει, αυτό 
που λες είναι βλάσφη-
µο.

-Εφ’ όσον το κάνου-
µε όλοι µας αυτό και 
λέµε πλαγίως «ακούς 
εκεί, δεν µε ακούει ο 
Θεός», να το πούµε 

και απευθείας. Να ‘χουµε το 
θάρρος!

Ο ∆αβίδ τα έλεγε όλα τα παράπο-
νά του στον Θεό, αλλά 
ήταν ειλικρινής, 
ήταν εγκάρδι-
ος και τα ‘λε-
γε µε πόνο, 
µε δάκρυα. 
Ενώ ήταν 
µ ε γ ά λ ο ς 
βασιλιάς, 
ταπεινωνό-
ταν σαν ένα 
νήπιο. 

Λοιπόν, η προ-
σευχή µας να 
είναι ένα πλησί-
ασµα ειλικρινές: 
«Θεέ µου, βλέ-
πεις», πχ. «να, 
σήµερα  ε ί χα 

παράπονα εναντίον σου, βλέπεις 
Κύριε, τολµώ εγώ να τα βάλω µε 
Σένα, Κύριε, και δεν ξέρω να προ-
σευχηθώ…». Καλύτερα να Του πού-
µε αυτό, παρά να Του πούµε εκατό 
προσευχές. 

Αυτό είναι εξοµολογητικό στοι-
χείο και συγχρόνως ένα άνοιγµα 
αποφασιστικό. Κύριε θα σε ακού-
σω: «Λάλει Κύριε, και ο δούλος 
σου ακούει». ∆ίδαξέ µε πώς να σε 
ακούσω, πώς να σε καταλάβω, πώς 
να σε παραδεχθώ, ό,τι κι αν µου 
πεις. Αποφασιστικό ξεκλείδωµα 
του βαθύτερου εαυτού µας, της 
σκέψεως, της θελήσεως, του συναι-
σθήµατος, όλου του είναι µας. Όσο 
πιο απλά και πιο προσγειωµένα 
µπορούµε. Με άλλα λόγια, πρέ-
πει να γίνει µία έξοδος από τον 
κλειστό εαυτό µας, από τα τεί-
χη του στενού εαυτού µας, του 
ορθολογισµού µας, του εγωκε-
ντρισµού µας, της µικρότητος, 
της καθηµερινότητος. 

Κάθε έξοδος πρέπει να οδηγήσει 
σε µία είσοδο σε µία άλλη σφαί-

ρα. Λοιπόν, έξοδος από το κα-
βούκι του εαυτού µας, το 

κλειστό και πιεστικό, 

Από τις εκδόσεις της Χ.Φ.Ε.

Προσευχή είναι η εγκαρδιότη-
τα, ο αυθορµητισµός, είναι ένα 
άνοιγμα της ψυχής. Δεν είναι 
µόνο το τι θα πω, αν θα πω 
πολλά ή λίγα, είναι ένα ξεκλεί-
δωμα της ψυχής μου. Αλλιώς 
δεν ωφελεί, αν πω εκατό «Πάτερ 
ημών» και πεντακόσιους «ψαλ-
μούς». Χρειάζεται ένα άνοιγμα 
αυθόρµητο, ειλικρινές, του παι-
διού προς τον πατέρα.

Έχει νόηµα σήµερα η προσευχή;
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ώστε να µπορέσουµε να κάνουµε 
µία είσοδο στη σφαίρα του Θεού. 

Ας πούµε ένα παράδειγµα. Θυ-
µάστε, όταν διαβάζαµε, τα προη-
γούµενα χρόνια, για τα διαστη-
µόπλοια και τους αστροναύτες. 
Το διαστηµόπλοιο, µε την ώθηση 
που έχει πάρει από την εκτόξευση, 
τρέχει ακατάπαυστα, ξεπερνάει την 
ατµόσφαιρα της γης, προχωρεί, ξε-
φεύγει από τη σφαίρα, ας πούµε, 
της επιρροής της γης, της έλξεως 
της γης και βρίσκεται κάπου 
σ’ ένα µεσοδιάστηµα µιας 
ουδέτερης ζώνης, και κα-
τόπιν αρχίζει να ελκύεται 
από το άλλο σώµα στο 
οποίο πηγαίνει. Μπαίνει 
στη σφαίρα επιρροής του 
άλλου σώµατος. Απαλλά-
χτηκε από τα δεσµά της 
γης και αρχίζει να έλκεται 
από άλλον κόσµο. 

Κάπως έτσι έπρεπε να γίνεται 
και µε µας. Να ξεφύγουµε από τη 
διαρκή βαρύτητα του εαυτού µας, 
να σπάσουµε αυτά τα παλαµάρια, 
να βγούµε απ’ τον κλειστό εαυτό 
µας και να µπούµε στην τροχιά του 
Θεού, στο Πνεύµα του Θεού, στον 
τρόπο σκέψεως του Θεού. 

Γι’ αυτό, λένε οι Άγιοι Πατέ-
ρες, η προσευχή  είναι «έκστασις, 
µετάβασις, ανάβασις». ∆ηλαδή 
βγαίνεις απ’ το είναι σου κατά 
κάποιον τρόπο. Λίγο-λίγο σπάζεις 
αυτές τις αλυσίδες που σε δένουν 
µε τον εαυτό σου. Αυτό γίνεται, 
άµα κάνουµε λίγη προθέρµαν-
ση, προάσκηση, προπόνηση. Ας 

µη φαίνονται αυτά περίεργα. Τα 
‘χουν πετύχει αρκετοί άνθρωποι 
συγκεκριµένα. Και έτσι, µπαίνει 
κανείς στην ατµόσφαιρα όχι πια 
της µικρότητος, της εγωιστικότη-
τος και ολιγοπιστίας, αλλά στην 
ατµόσφαιρα του Πατέρα. 

Και ο άγιος Ισαάκ ο Σύρος λέ-
ει: «∆εν σου συνιστώ κυρίως να 
λες προσευχές, αλλά η ζωή σου 
ν α γίνει προσευχή». 

Το θέµα, 
δηλαδή, 

δεν εί-

ναι λεκτικό, είναι εσωτερικό.
Η ζωή σου να µεταµορφώνεται 

κάθε µέρα από λίγο σε προσευχή, 
σε προσµονή, σε στάση διαλόγου, 
επικοινωνίας, επαφής, σε συνά-
ντηση µε εµπιστοσύνη. 

Και επειδή είπαµε επαφή, τι θα 
πει επαφή;

Για να γίνει επαφή δύο σωµά-
των, πρέπει να προετοιµασθούν.

Ένας έβαζε πλάκες, ο πλακάς. 
Για να ακουµπήσουν δύο πλά-
κες, πρέπει να είναι τορνευµένες, 
ισοπεδωµένες, χωρίς εξοχές, για 
να κολλήσουν. Εάν δύο πράγµατα 
υλικά, πρέπει να τα πλανίσεις για 
να προσαρµοσθούν, πόσο µάλλον 

δύο όντα πνευµατικά!
Ο άνθρωπος για να προσεγγί-

σει τον Άπειρο ∆ηµιουργό του, 
θέλει προετοιµασία, λείανση, 
προπαίδεια ψυχική. Για να γί-
νει µια κοινωνία, µια επαφή, 
µια αλληλοπεριχώρηση, µια 
συνάντηση, ένας διάλογος, µια 
προσωπική σχέση, πρέπει να 
γίνει µε πολλή απλότητα, φυ-
σικότητα, αυθορµητισµό.

Για να πούµε «Πάτερ ηµών», 
πρέπει να έχουµε µιαν οικειότη-
τα, έστω κι αν είµαστε αµαρτωλοί. 

Και οι αµαρτωλοί 
στα Ευαγγέλια ήλ-
θαν στον Χριστό 
µε εµπιστοσύνη 
απόλυτη. Και η 
αµαρτωλή γυναί-
κα και ο τελώνης 
και ο άσωτος υι-
ός και ο ληστής 

άνοιξαν την καρδιά τους, όλο 
το είναι τους και µίλησαν στο  
Θεό και του είπαν: «Πατέρα».

Απόσπασµα από την έκδοση της 
Χριστιανικής Φοιτητικής Ένωσης
«Μαθητεία στην Καινούργια Ζωή»
του Αρχιµ. Ηλία Μαστρογιαννό-
πουλου,
Αθήνα 1995

■ Μπορείτε να προµηθευτείτε τα 
βιβλία της Χριστιανικής Φοιτητικής 
Ένωσης από τα βιβλιοπωλεία των 
εκδόσεων «η Ζωή» ή να τα παραγγεί-
λετε µέσω e-mail στο xfe@xfe.gr

Η ζωή σου να µεταµορφώνεται 
κάθε µέρα από λίγο σε προσευ-
χή, σε προσµονή, σε στάση δια-
λόγου, επικοινωνίας, επαφής, σε 
συνάντηση µε εµπιστοσύνη. 
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Συµβαίνουν...

Μουσείο Μικρασιατικού Ελληνισµού στα προ-
σφυγικά της Λ. Αλεξάνδρας

∆ηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, στις 13 Φεβρου-
αρίου 2009, η απόφαση του Υπουργείου Πολιτισµού σύµφωνα µε την 
οποία οι προσφυγικές πολυκατοικίες χαρακτηρίζονται ως µνηµεία «µε 
ιδιαίτερη κοινωνική και ιστορική σηµασία, άρρηκτα συνδεδεµένα µε την 
αποκατάσταση και ένταξη των Μικρασιατών προσφύγων στον παραγωγικό και κοινωνικό 
ιστό της χώρας». Βάσει της απόφασης αυτής, η Ένωση Σµυρναίων καλεί µέσω του διαδι-
κτύου τον κόσµο να στηρίξει το από δεκαετιών αίτηµα για τη δηµιουργία ενός µεγάλου 
µουσείου που θα στεγάσει κάθε είδους κειµήλια του Μικρασιατικού Ελληνισµού.
Ειδικότερα, η Ένωση προτείνει την αξιοποίηση των τεσσάρων από τα οκτώ µπλοκ πο-
λυκατοικιών για Μουσείο, µέσα από το οποίο θα αναδεικνύεται ο πολιτισµός, η πνευ-
µατικότητα αλλά και η γενοκτονία του Ελληνισµού της Μ. Ασίας. Τα υπόλοιπα τέσσερα 
µπλοκ προτείνεται να αξιοποιηθούν για τη δηµιουργία ξενώνα ασθενών που έρχονται στο 
νοσοκοµείο του Αγίου Σάββα για βραχεία νοσηλεία και ξενώνα κακοποιηµένων γυναικών.

Ιρανός Υπουργός βαφτίστηκε Ορθόδοξος στο Βόλο!

Σύµφωνα µε το δηµοσίευµα της κουβεϊτιανής εφηµερίδας «Αλ-Ράι» 
(«Γνώµη»), στις 9/1/2010 ο Ιρανός Υπουργός Επιστηµών και Ερευνών, 
Kamran Daneshjo, είχε ασπαστεί τον Χριστιανισµό τον καιρό που ήταν 
φοιτητής στη Βρετανία, και µάλιστα βαφτίστηκε Ορθόδοξος, ύστερα από 
αίτηµα του ίδιου που κατατέθηκε στον Μητροπολίτη ∆ηµητριάδος τον 
Σεπτέµβριο του 1978! Η εφηµερίδα προσκοµίζει 3 έγγραφα, στα ελληνικά 

και τα αγγλικά, αποκαλύπτοντας ότι η βάφτιση τελέστηκε στην Ελλάδα  
από τον ιερέα π. Ιω. Σταθόπουλο στον Καθεδρικό Ναό της Αναλήψεως του 
Κυρίου και ότι το όνοµα του Ιρανού Υπουργού είναι Γεώργιος…

Ευρωπαϊκή γραµµή στήριξης για παιδιά και εφήβους

Ξεκίνησε η λειτουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού αριθµού τον οποίο θα µπορούν να καλέσουν, 
χωρίς χρέωση, από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο, παιδιά και έφηβοι έως 18 ετών, όταν έχουν ανά-
γκη στήριξης, συµβουλών και βοήθειας. Η «Γραµµή Στήριξης παιδιών και εφήβων 116111» της 
ΕΨΥΠΕ, λειτουργεί από ∆ευτέρα έως Παρασκευή, 2-8:30 µ.µ. µε την προοπτική να λειτουργεί στο 
µέλλον και τις πρωινές ώρες. Μέσα στο πρώτο διάστηµα λειτουργίας, η γραµµή δέχθηκε περίπου 
13.500 κλήσεις, µεταξύ των οποίων πολλές από γονείς, που έθεσαν ερωτήµατα για το χειρισµό 
των παιδιών τους. Το 20% των εφήβων που κάλεσε ανέφερε συναισθηµατικές δυσκολίες, ενώ το 
ίδιο ποσοστό µίλησε και για δυσκολίες στις σχέσεις µε συνοµηλίκους.
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H Aµερική αναγνώρισε τη γενοκτονία 
των Αρµενίων

µετά την έγκριση του ψηφίσµατος από την Επιτροπή Εξωτερικών Υπο-
θέσεων της Αµερικανικής Βουλής στις 4/3/2010 (ψήφοι υπέρ 23 
από τους 45). Μια έγκριση που, χωρίς να διαθέτει το κύρος 
νόµου, θα συνιστά στο εξής τη χρήση του όρου «γενο-
κτονία» σε κάθε επίσηµη αναφορά της αµερικανικής 
διπλωµατίας στη σφαγή εκείνη, των 1,5 εκατοµµυρί-
ων Αρµενίων. Το ψήφισµα προκάλεσε την αντίδραση 
της Τουρκίας που ανακάλεσε από την Ουάσινγκτον 
τον πρέσβη της, αλλά και πολλές διαδηλώσεις διαµαρτυ-
ρίας στο εσωτερικό της γείτονος χώρας. Με ικανοποίηση 
και χαρά δέχθηκαν οι Αρµένιοι, που παρακολουθούσαν 
τη συνεδρίαση της Επιτροπής, την απόφαση, έχοντας τα 
βλέµµατα καρφωµένα στις 24 Απριλίου, όταν ο πρόεδρος 
Οµπάµα θα κληθεί να µιλήσει ενώπιον Αρµενικού κοινού στις 
ΗΠΑ, κατά την ετήσια τελετή της επετείου της γενοκτονίας. 

Η µοναξιά αυξάνει την πίστη στο 
υπερφυσικό 

Πρόσφατη µελέτη (βλ. Livescience) έδειξε ότι αυξάνεται η 
πίστη στο υπερφυσικό, σε ανθρώπους  που αισθάνονται 

έντονα το συναίσθηµα της µοναξιάς. «Το αίσθηµα της 
αποµόνωσης και της µοναξιάς είναι επιζήµιο για τον 
άνθρωπο, που µπορεί να οδηγήσει σε ψυχολογικές 
αλλά και σωµατικές ασθένειες», αναφέρει ο Νίκολας 
Έπλεϊ, ερευνητής στο πανεπιστήµιο του Σικάγο και 
επικεφαλής της µελέτης.
Μετά από πειράµατα και µελέτη συµπεριφοράς διαφο-
ρετικών οµάδων σε ελεγχόµενο περιβάλλον, η οµάδα 

του ∆ρ. Έπλεϊ διαπίστωσε, επίσης, ότι η πίστη στη θρη-
σκεία και σε υπερφυσικά φαινόµενα αυξάνεται ανάλογα 

µε το αίσθηµα µοναξιάς του ατόµου. 

Από το γήπεδο στο µοναστήρι

Ο διεθνής διαιτητής Τοµ Χένινγκ Έβρεµπο, πήρε την απόφαση να αποχωρή-
σει από τη διαιτησία και να γίνει µοναχός. Ο 43χρονος Νορβηγός διαιτητής 
που έγινε γνωστός για τη διαιτησία του στο περσινό παιχνίδι ανάµεσα στην 
Μπαρτσελόνα και την Τσέλσι, αποφάσισε να εγκαταλείψει την ενεργό δράση 
και να ενταχθεί σε ιεραποστολικά κλιµάκια. Ο Έβρεµπο εργαζόταν ως ψυχολό-

γος, όµως το επάγγελµά του δεν τον βοήθησε στις τύψεις που ένιωθε 
για αδικίες που είχε διαπράξει ως διαιτητής και έτσι πήρε τη µε-

γάλη αυτή απόφαση για τη ζωή του. «Επιχείρησα να βρω κάποια 
εξήγηση στα κείµενα του Φρόιντ ή κάποιου άλλου ψυχολόγου, 
αλλά δε τα κατάφερα», δήλωσε ο ίδιος στον τύπο, ζητώντας 
συγγνώµη από όσες οµάδες αδίκησε.
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Θέµατα Πνευµατικής 
Ζωής

Ἡ ἀντιµετώπιση τῶν πονηρῶν 
λογισµῶν εἶναι δύσκολη ὑπόθε-
ση: «σκληρὸν καὶ χαλεπὸν τοῖς 
ἀνθρώποις καταφαίνεται τὸ ψυχικῶς 
ἡσυχάζειν ἀπὸ παντὸς λογισµοῦ. 
Καὶ ἔστιν ἄρα ὡς ἀληθῶς ἐργῶδές 
τε καὶ ἐπίπονον»1. Γενικὴ ἀρχὴ κατὰ 
τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας εἶναι οἱ 
ἀρχάριοι στὴν πνευµατικὴ ζωή νὰ 
ἀποκρούουν ὅλους τοὺς λογισµούς, 
ἀκόµη καὶ τοὺς καλούς. «Τήρει 
(πρόσεχε) τε ἀεὶ µηδένα λογισµὸν 
ἔχειν ἐν σῇ καρδίᾳ, µὴ ἄλογον, µὴ 
εὔλογον, ἵν' οὕτω γινώσκῃς ῥᾳδίως 
(εὔκολα) τοὺς ἀλλοφύλους»2. Μετὰ 
ἀπὸ πολλὴ ἄσκηση καὶ ἐµπειρία 
µπορεῖ ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου νὰ 
στρέφεται συνεχῶς πρὸς τὸν Θεό, 
διακρίνοντας τὴν προέλευση τῶν 
λογισµῶν καὶ ἀποδιώκοντας κάθε 
πονηρὸ καὶ ἀλλότριο λογισµό.

Εἰδικώτερα οἱ λογισµοὶ ἀντιµε-
τωπίζονται διὰ τῆς νήψεως, δηλ. 
τῆς προσοχῆς καὶ τῆς «φυλακῆς 
τοῦ νοὸς ἢ τῆς καρδίας». ̔ Η αὐτο-
συγκέντρωση εἶναι ἡ ἀρχὴ τῆς 
τηρήσεως, δηλ. τῆς διαφυλάξεως, 
τοῦ νοῦ· «ἡ δὲ πρὸς ἑαυτὸν στροφὴ 
τοῦ νοῦ ἑαυτοῦ τήρησίς ἐστιν»3. 
Κατὰ τὴν νήψη ὁ νοῦς γίνεται κριτὴς 
τῶν διαφόρων λογισµῶν: «ὥσπερ τις 
ἡγεµὼν αὐτοκράτωρ µέσον ἱστάµε-
νος ἐννοιῶν, κρίνων καὶ διαιρῶν 
τοὺς κρείττονας τῶν λογισµῶν ἀπὸ 
τῶν χειρόνων»4. Ἡ νήψη εἶναι ἡ 
ἐγρήγορση τοῦ ἀνθρώπου, ὥστε 
νὰ διακρίνη εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς τὴν 
προσβολὴ τοῦ πονηροῦ λογισµοῦ 
καὶ νὰ τὴν ἀποκρούει. 

∆εύτερος τρόπος ἀντιµετωπίσε-
ως τῶν λογισµῶν εἶναι ἡ προσευχή. 
«Ὁ νοῦς ποὺ δὲν ἀναπαύεται ποτὲ 
ἀπαιτεῖ ἀπὸ µᾶς κάποιο ἔργο γιὰ νὰ 
ἱκανοποιήσει τὴν ἀδιάκοπη ἀνάγκη 
του νὰ εἶναι σὲ δράση»5. Αὐτὸ τὸ 
συνεχὲς ἔργο τοῦ τὸ προσφέρει ἡ 

ἀδιάλειπτη προσευχή. Μάλιστα µὲ 
τὴν καρδιακὴ προσευχὴ ἐκµηδενίζο-
νται οἱ προσβολὲς τῶν λογισµῶν. 
«Ἰησοῦ ὀνόµατι µάστιζε πολεµίους», 
µᾶς συµβουλεύει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ 
Σιναΐτης. ῾Η προσευχὴ τοῦ  Ἰη-
σοῦ ἀποδεικνύεται τὸ ἰσχυρότε-
ρο ὅπλο κατὰ τῶν λογισµῶν.

Τρίτος τρόπος ἀντιµετωπίσεως 
εἶναι ἡ ἀνάλυσή τους, εἴτε κατὰ 
τὴν ὥρα τῆς προσβολῆς, εἴτε µετὰ 
τὴν ἀπόκρουση καὶ ἀναχώρηση 
τους. «∆ίελε κατὰ σαυτὸν (ἀνάλυ-
σέ τον µέσα σου) τὸν ὑπ' αὐτοῦ 
(τοῦ ∆ιαβόλου) βληθέντα λογισµόν 
…  Καὶ ταῦτά σου διερευνωµένου, 
φθαρήσεται µὲν ὁ λογισµός, εἰς 
τὴν ἰδίαν ἀναλυόµενος θεωρίαν»6. 
Μὲ κριτήριο τὸ θέληµα τοῦ Θεοῦ 
ἀναλύουµε καὶ διακρίνουµε τοὺς 
πονηροὺς λογισµοὺς καὶ µὲ αὐτὸν 
τὸν τρόπο τοὺς ἀποκρούουµε καὶ 
τοὺς ἀπορρίπτουµε. Συνιστᾶται, 
ἐπὶ πλέον, νὰ ἐλέγχουµε τοὺς λο-
γισµοὺς καὶ τὶς πράξεις τῆς ἡµέ-
ρας κάθε βράδυ καὶ νὰ κάνουµε 
ἕνα ἀπολογισµό. Κατ’ αὐτὸν τὸν 
τρόπο διαπιστώνουµε πῶς καὶ ὑπὸ 
ποῖες συνθῆκες µᾶς ἐνόχλησαν οἱ 
πονηροὶ λογισµοί.

 Ἐπίσης «ἡ µετατόπιση τοῦ 
χρόνου ἱκανοποιήσεως τοῦ λογι-
σµοῦ µᾶς βοηθᾶ νὰ ἀπαλλαγοῦµε 
ἀπὸ αὐτόν»7. Αὐτὴ ἡ µετατόπιση 
εἶναι ἕνα τέχνασµα τοῦ ἀσκητοῦ, τὸ 
ὁποῖο ἐὰν χρησιµοποιηθεῖ ὀρθῶς 
καὶ συνεχῶς µπορεῖ νὰ ἐξαφανίζει 
τοὺς λογισµούς.

Ὁ πλέον «ἀποτελεσµατικὸς τρόπος 
ἀπαλλαγῆς ἀπὸ τοὺς λογισµοὺς 
εἶναι ἡ ἐξαγόρευσή τους σὲ ἔµπειρο 
πνευµατικὸ πατέρα»8. Οἱ λογισµοὶ 
βεβαίως ἀπὸ µόνοι τους δὲν ἀποτε-
λοῦν ἁµαρτία (ἐὰν δὲν περάσαµε στὰ 
στάδια τοῦ συνδυασµοῦ καὶ τῆς συ-
γκαταθέσεως). Ὅµως, ἡ ἐξαγόρευσή 

τους σὲ διακριτικὸ Πνευµατικὸ 
µᾶς βοηθᾶ στὴν κατανόηση τῶν 
αἰτίων τῶν λογισµῶν καὶ µᾶς 
ἀποκαλύπτει τὰ ἄδηλα καὶ τὰ 
κρύφια τῆς καρδιᾶς µας. Γι’ αὐτὸ 
καλὸ εἶναι νὰ συνηθίσουµε κατὰ τὸ 
Μυστήριο τῆς Μετανοίας νὰ ἐξο-
µολογούµαστε καὶ τοὺς πονηροὺς 
λογισµούς µας. 

῾Η ἀντιµετώπιση τῶν λογισµῶν 
ἐντάσσεται µέσα στὴν ὅλη µυστηρι-
ακὴ καὶ ἀσκητικὴ ζωὴ τοῦ χριστια-
νοῦ. Ὁ πιστὸς µὲ τὴν θεία Χάρη καὶ 
τὴν προσωπική του ἄσκησι δὲν 
ἀντιµετωπίζει µόνο τὴν κακία, ἀλλὰ 
καλλιεργεῖ καὶ τὶς ἀρετές. Κατὰ τὸν 
γέροντα Πορφύριο «ἡ ψυχὴ ἔχει ἕναν 
ἀνθώνα κι ἕναν ἀγκαθώνα. Μὴν κα-
ταγίνεσαι νὰ ξεριζώνεις τ' ἀγκάθια, 
µόνο νὰ ποτίζεις τὸν ἀνθώνα· ὅλο 
τὸ νερὸ νὰ τὸ κατευθύνεις ἐκεῖ καὶ 
τὰ ἀγκάθια θὰ ξεραθοῦν»9.

Ι.Κ.Αγγελόπουλος

1  Ἡσυχίου πρεσβυτέρου, Πρὸς 
Θεόδουλον, ρµη´ (Φιλοκαλία, τόµ. Α´, 
σ. 163-164).
2  Ἡσυχίου πρεσβυτέρου, Πρὸς 
Θεόδουλον, µθ´ (Φιλοκαλία, τόµ. Α´, 
σ. 149).
3 Γρηγορίου Παλαµᾶ, Περὶ προ-
σευχῆς καὶ καθαρότητος καρδίας, 2 
(Συγγράµµατα, τόµ. Ε´, σ. 158).
4 Νικήτα Στηθάτου, Πρώτη πρακτικῶν 
κεφαλαίων ἑκατοντάς, κστ´ (Φιλο-
καλία, τόµ. Γ´, σ. 278-279).
5 Καλλίστου Γουέαρ, Ὁ ὀρθόδοξος 
δρόµος (Ἀθῆναι: Ἑπτάλοφος, 19842), 
σ. 140-141.
6 Εὐαγρίου, Περὶ διακρίσεως παθῶν 
καὶ λογισµῶν, κ´ (Φιλοκαλία, τόµ. Α´, 
σ. 54-55).
7  Ἱεροθέου Βλάχου, Ὀρθόδοξη Ψυχο-
θεραπεία (Λεβάδεια: Ἱ.Μ.Γενεθλίου 
Θεοτόκου, 19895), σ. 223.
8  Ἱεροθέου Βλάχου, Ὀρθόδοξη Ψυχο-
θεραπεία (Λεβάδεια: Ἱ.Μ.Γενεθλίου 
Θεοτόκου, 19895), σ. 225.
9 Α.Μ., «Ὁ Γέροντας Πορφύριος», 
Σύναξη 41/1992, σ. 90.

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΩΝ
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Ὁ Ἀδὰμ ἐκεῖνος, ὁ πάντων 
ἀνθρώπων πρωτόκτιστος, καὶ 
πρωτόπλαστος, καὶ πρωτόθνητος 
ἐνδότερος πάντων, μετὰ πολλῆς τῆς 
ἀσφαλείας δέσμιος κατεχόμενος, 
ἤκουε τῶν τοῦ Δεσπότου ποδῶν 
πρὸς τοὺς δεσμίους εἰσερχομένων, 
καὶ ἐγνώρισε τὴν φωνὴν αὐτοῦ ἐν 
τῷ δεσμωτηρίῳ περιπατοῦντος, καὶ 
στραφεὶς πρὸς ἅπαντας τοὺς σὺν 
αὐτῷ ἀπ’ αἰῶνος δεσμίους λέει· 
Φωνὴν ποδῶν τινος ἀκούω πρὸς 
ἡμᾶς εἰσερχομένου· καὶ ἐὰν ὅλως 
ἐνταῦθα ἐκεῖνος παραγενέσθαι κα-
τηξίωσεν, ἡμεῖς τῶν δεσμῶν ἠλευ-
θερώθημεν· ἐὰν ὅλως ἐκεῖνον μεθ’ 
ἡμῶν ὀψόμεθα, ἡμεῖς τοῦ ᾅδου 
λυτρούμεθα. Ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα 
τοῦ Ἀδὰμ πρὸς πάντας τοὺς συγκα-
ταδίκους αὐτοῦ λέγοντος, εἰσῆλθεν 
ὁ Δεσπότης πρὸς αὐτοὺς, τὸ νικη-
τικὸν ὅπλον τοῦ σταυροῦ κατέχων. 
Ὃν ἰδὼν ὁ Ἀδὰμ ὁ πρωτόπλαστος, 
καὶ τῇ ἐκπλήξει τὸ στῆθος τύψας, 
ἐβόησε πρὸς πάντας, καὶ εἶπεν· Ὁ 
Κύριός μου μετὰ πάντων. Καὶ ἀπο-
κριθεὶς ὁ Χριστὸς, λέγει τῷ Ἀδάμ· 
Καὶ μετὰ τοῦ πνεύματός σου· καὶ 
κρατήσας αὐτοῦ τῆς χειρὸς ἀνίστη-
σι, λέγων· Ἔγειρε, ὁ καθεύδων, καὶ 
ἀνάστα ἐκ τῶν νεκρῶν, καὶ ἐπι-
φαύσει σοι ὁ Χριστός. Ἐγὼ ὁ Θεός 
σου, ὁ διὰ σὲ γενόμενος υἱός σου, ὁ 
διὰ σὲ καὶ τοὺς ἀπὸ σοῦ, νῦν λέγων 
καὶ κατ’ ἐξουσίαν ἐπιτρέπων τοῖς 
ἐν δεσμοῖς· Ἐξέλθετε, καὶ τοῖς ἐν 
σκότει· Φωτίσθητε, καὶ τοῖς κε-

ξιν πεπόνημαι. Ἐγευσάμην διὰ σὲ 
χολὴν, ἵνα ἰάσωμαί σοι τὴν διὰ 
βρώσεως ἐκείνης τῆς γλυκείας 
πικρὰν ἡδονήν. Ἐγευσάμην ὄξους, 
ἵνα καταργήσω τοῦ σοῦ θανάτου 
τὸ δριμὺ, καὶ παρὰ φύσιν ποτήρι-
ον. Ἐδεξάμην σπόγγον, ἵνα ἐξα-
λείψω τὸ χειρόγραφόν σου τῆς 
ἁμαρτίας. Ἐδεξάμην κάλαμον, ἵνα 
ὑπογράψω ἐλευθερίαν τῷ γένει τῶν 
ἀνθρώπων. Ὕπνωσα ἐν τῷ σταυρῷ, 
καὶ ῥομφαίᾳ ἐνύχθην τὴν πλευρὰν, 
διὰ σὲ τὸν ἐν παραδείσῳ ὑπνώσα-
ντα, καὶ τὴν Εὔαν ἐκ πλευρᾶς 
ἐξενέγκαντα. Ἡ ἐμὴ πλευρὰ ἰάσα-
το τὸ ἄλγος τῆς πλευρᾶς· ὁ ἐμὸς 
ὕπνος ἐξάξει σε ἐκ τοῦ ἐν ᾅδῃ 
ὕπνου· ἡ ἐμὴ ῥομφαία ἔστησε τὴν 
κατὰ σοῦ στρεφομένην ῥομφαίαν. 
Λοιπὸν ἔγειρε, ἄγωμεν ἐντεῦθεν. 
Ἐξήγαγέ σε ὁ ἐχθρὸς ἀπὸ γῆς πα-
ραδείσου· ἀποκαθιστῶ σε οὐκέτι 
ἐν παραδείσῳ, ἀλλ’ ἐν οὐρανίῳ 
θρόνῳ. […] Ἐπὶ τοῦτο γὰρ ἀπέθα-
νον, καὶ ἀνέστην, ἵνα καὶ νεκρῶν 
καὶ ζώντων κυριεύσω. Ἐγείρεσθε, 
ἄγωμεν ἐντεῦθεν· ὁ γὰρ Πατήρ μου 
ὁ οὐράνιος τὸ ἀπολωλὸς ἐκδέχεται 
πρόβατον. 
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κοιμημένοις· Ἀνάστητε· σοὶ δια-
κελεύομαι· Ἔγειρε, ὁ καθεύδων· οὐ 
γὰρ διὰ τοῦτό σε πεποίηκα, ἵνα ἐν 
ᾅδῃ κατέχῃ δέσμιος. Ἀνάστα ἐκ 
τῶν νεκρῶν· ἐγώ εἰμι ἡ ζωὴ τῶν 
νεκρῶν. Ἀνάστα, πλάσμα τὸ ἐμὸν, 
ἀνάστα, μορφὴ ἡ ἐμὴ, καὶ κατ’ 
εἰκόνα ἐμὴν γεγενημένη. Ἔγειρε, 
ἄγωμεν ἐντεῦθεν· σὺ γὰρ ἐν ἐμοὶ, 
κἀγὼ ἐν σοὶ, ἓν καὶ ἀδιαίρετον 
ὑπάρχομεν πρόσωπον· διὰ σὲ ὁ 
Θεός σου γέγονα υἱός σου· διὰ σὲ ὁ 
Δεσπότης, ἔλαβον τὴν σὴν μορφὴν 
τοῦ δούλου· διὰ σὲ ὁ ὑπεράνω 
τῶν οὐρανῶν ἦλθον ἐπὶ γῆς καὶ 
ὑποκάτω γῆς· διὰ σὲ τὸν ἄνθρωπον 
γέγονα ὡσεὶ ἄνθρωπος ἀβοήθητος, 
ἐν νεκροῖς ἐλεύθερος· διὰ σὲ τὸν 
ἀπὸ κήπου ἐξελθόντα ἀπὸ κήπου 
Ἰουδαίοις παρεδόθην, καὶ ἐν κήπῳ 
ἐσταυρώθην. Ἴδε τοῦ προσώπου 
μου τὰ ἐμπτύσματα, ἅπερ διὰ σὲ 
κατεδεξάμην, ἵνα σε ἀποκαταστήσω 
εἰς τὸ ἀρχαῖον ἐμφύσημα. Ἴδε μου 
τῶν σιαγόνων τὰ ῥαπίσματα, ἃ κα-
τεδεξάμην, ἵνα σου τὴν διαστρα-
φεΐσαν μορφὴν ἐπανορθώσω εἰς τὸ 
κατ’ εἰκόνα μου. Ἴδε μου τοῦ νώτου 
τὴν φραγγέλλωσιν, ἣν κατεδεξάμην, 
ἵνα σκορπίσω τῶν ἁμαρτιῶν σου 
τὸ φορτίον τὸ ἐπὶ τοῦ νώτου κείμε-
νον. Ἴδε μου τὰς προσηλωθείσας 
χεῖρας ἐν τῷ ξύλῳ καλῶς, διὰ σὲ 
τὸν ἐκτείναντα τὴν χεῖρα ἐν τῷ 
ξύλῳ κακῶς. Ἴδε μου τοὺς προση-
λωθέντας, καὶ ὀρυχθέντας τῷ ξύλῳ 
πόδας, διὰ τοὺς σοὺς πόδας τοὺς 
κακῶς δραμόντας ἐπὶ τὸ ξύλον 
τῆς παρακοῆς τῇ ἕκτῃ ἡμέρᾳ, ᾗ 
ἡ ἀπόφασις γέγονεν, καὶ τὴν σὴν 
ἀνάπλασιν, καὶ παραδείσου ἄνοι-

• Του αγίου Επιφανίου επισκόπου Κύπρου •
Λόγος εἰς τὴν θεόσωμον ταφὴν τοῦ Κυρίου καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ 

Χριστοῦ, καὶ εἰς τὸν Ἰωσὴφ τὸν ἀπὸ Ἀριμαθαίας, καὶ εἰς τὴν ἐν τῷ ᾅδῃ 
τοῦ Κυρίου κατάβασιν, μετὰ τὸ σωτήριον πάθος παραδόξως γεγε-

νημένην.
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Ιανουάριος
Ενηµερωτική συνάντηση για την 
Παρεµβολή, για τους πρωτοετείς.

10 Ιανουαρίου
1η Συνεδρία του Θεολογικού Σεµιναρίου «Η 
Αποκάλυψις του Ιωάννου», µε οµιλητή τον κ. 
Μπρατσιώτη, οµότιµο Καθηγητή της Θεολο-
γικής Σχολής Αθηνών. Ακολούθησε η κοπή 
της Βασιλόπιτας.

18 Ιανουαρίου
∆ιάλεξη στο Παιδαγωγικό Τµήµα Αθηνών µε 
τον κ. Μποζώνη, καθηγητή Μαθηµατικών του 
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, µε θέµα: «Αγάπα 
και κάνε ό,τι θες» (του Ιερού Αυγουστίνου).

30 Ιανουαρίου
Φοιτητικός Εκκλησιασµός στο 
ΕΜΠ επί τη εορτή των Τριών 
Ιεραρχών.



47

28 Φεβρουαρίου
Πρωινό εντευκτήριο και επίσκεψη των 
φοιτητριών στο Νέο Μουσείο Ακροπό-
λεως.

14 Μαρτίου
Θεία Λειτουργία, πρωινό εντευκτήριο και 
η 2η Συνεδρία του Θεολογικού Σεµιναρίου 
«Η Αποκάλυψις του Ιωάννου». Οµιλητής ο 
κ. Μπρατσιώτης, στο Καρύτση 14.

22 Μαρτίου
Ακολουθία του Ι. Ευχελαίου µε τον π. 
Χρυσόστοµο Παπαθανασίου.

6 Μαρτίου
∆ηµοσιογραφικό Σεµινάριο για όλους του 
φοιτητές και τις φοιτήτριες που ενδιαφέ-
ρονται να βοηθήσουν στα µέσα επικοινω-
νίας της Χ.Φ.Ε.

29 Μαρτίου
Η Ακολουθία του Νυµφίου και οµιλία «Ο Νυµφίος 
στην Εκκλησία».
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"παρεµβολές" στην

Είχαµε εσπερινό στην Αγία Τριά-
δα της Βιέννης πριν από δεκαπέντε 
χρόνια περίπου. Μόλις τελείωσε 
ο εσπερινός, µε πλησιάζει ο Πρω-
τοσύγκελος Πατήρ Τιµόθεος και 
µου λέει:

-Είναι στο ιερό δυο Αγιορείτες 
Μοναχοί, οι Πατέρες Παντελεήµων 
και Θεοφύλακτος [κατά κόσµον Να-
νόπουλοι, από το Κιάτο Κορινθίας, 
είχαν το τυπογραφείο στις Καρυές 
του Αγίου Όρους για χρόνια], που 
θέλουν να σας µιλήσουν.

Μπαίνω στο ιερό, τους φιλώ το 
χέρι.

-Ευλογείτε, Πατέρες. Καλώς ήρ-
θατε.

-Εσύ είσαι ο ΣΜ; 
-Ναι εγώ.
-Τον ΣΜ, τι τον είχες;
-Ήταν ο παππούς µου.
-Πήγαµε µαζί του στο Άγιον 

Όρος το 1934 από το Κιάτο, αυτός 
για να αγοράσει ξυλεία, κι εµείς για 
να µονάσουµε. 

Συγκίνηση. Γνώριζα για αυτήν 
την επίσκεψη του παππού µου στο 
Άγιον Όρος και είχα δει τις ξυλό-
γλυπτες εικόνες που είχε φέρει.

-Πατέρες, σας παρακαλώ να έλ-
θετε στο σπίτι να φάµε. Θα χαρεί η 
οικογένεια µου,  και θα αγαλλιάσει 
η ψυχή του παππού µου και του 
πατέρα µου.

Μετά το φαγητό, πιάσαµε συζή-
τηση. Τους ρωτώ:

-Πατέρες, ποιος καλός άνεµος 
σας φέρνει στην Βιέννη;

-Ήρθαµε να ευχαριστήσουµε τον 

Γέροντα Μητροπολίτη Βιέννης [τον 
Μακαριστό Χρυσόστοµο Τσίτερ], 
γιατί όταν ήρθαµε αιχµάλωτοι την 
Κατοχή, µας φέρθηκε σαν πατέρας 
και αδελφός.

-Αιχµάλωτοι, εσείς Αγιορείτες 
Μοναχοί, γιατί;

-Παρέβηµεν τον νόµον και ετι-
µωρήθηµεν. [!]

Η απάντηση ήταν τόσο κατηγο-
ρηµατική που δεν έπαιρνε αµφι-
σβήτηση.

Τότε ρωτώ τον Πατέρα Τιµόθεο: 
-Πάτερ Τιµόθεε, τι λένε οι Πα-

τέρες;
-Βοήθησαν κόσµο (και Εβραίους) 

την Κατοχή να αποδράσει από το 
Άγιον Όρος στην Τουρκία, τους 
έπιασαν οι Γερµανοί και τους έστει-
λαν για καταναγκαστική εργασία 
στο Μαουτχάουζεν.

Έµεινα έκθαµβος. Άδικη τιµω-
ρία και όµως ούτε παραπόνα, ούτε 
κατηγορίες κατά των αδικούντων. 
Ούτε διεκδίκηση τίτλων.  Και αυτή 
η θυσία παραµένει άγνωστη;! Για 
τους Πατέρες αρκούσε ότι την ξέρει 
ο Θεός. Για µας όµως;

Χρόνια µετά βρέθηκα στο Άγιον 
Όρος. Εκεί, ένας από τους Πατέρες 
ρωτά τα τρία µου αγόρια:

-Ποιος από σας είναι ο πιο ζό-
ρικος; 

-Εγώ, λέει ο Γιώργος. 
- Ε, πάρε αυτό. 
Kαι του δίνει ένα βιβλίο, µε τίτλο 

«Μάρτυρες. ∆ιωγµοί 1942-1945» 
του ∆ιονυσίου Χαραλάµπους [του 
Μακαριστού ∆ιονυσίου Τρίκκης].

Το διαβάζω και µένω έκθαµβος. 
Περιέθαλψε και έκρυψε Άγγλο αξιω-
µατικό στην Μυτιλήνη την Κατοχή, 
συνελήφθη και καταδικάστηκε σε 
εξορία στο Νταχάου. Ο Μητρο-
πολίτης Θεσσαλονίκης την εποχή 
εκείνη του εξασφάλισε αµνηστία 
αλλά ο µακαριστός πήγε εθελού-
σια συνοδεύοντας τα πνευµατικά 
του παιδιά που είχαν καταδικαστεί 
µαζί του.

Γιατί και αυτή η ιστορία πα-
ραµένει άγνωστη στους πολλούς; 
Υπάρχει όµως και συνέχεια. Η 
Βασίλισσα της Αγγλίας παραση-
µοφόρησε τον µακαριστό ∆ιονύ-
σιο Τρίκκης. Το 1955, οι Αγγλικές 
θηριωδίες κατά του µαχόµενου για 
την ανεξαρτησία του Κυπριακού 
Ελληνισµού οδήγησαν τον Μακα-
ριστό να επιστρέψει το παράσηµο 
στην Βασίλισσα της Αγγλίας, µε ένα 
γράµµα που έλεγε: «Μέχρι τώρα, 
το φορούσα το παράσηµο αυτό µε 
υπερηφάνεια. ∆εν µπορώ να το 
κάνω πλέον. Για αυτό Σας το επι-
στρέφω».

Τέτοια αξιοπρέπεια, τέτοια µαρ-
τυρία και µαρτύριο, τέτοια λεβε-
ντιά;!

Σπύρος Β. Μπαζίνας, 
Ανώτερο Στέλεχος Νοµικής 

Υπηρεσίας των Η.Ε.

(το κείµενο εκφράζει προσωπικές 
απόψεις του αποστολέα. Εστάλη προς 
δηµοσίευση και στην ιστοσελίδα 
zoiforos.gr)

Σύγχρονα 
µατωµένα ράσα



Περισσότερες πληροφορίες στο www.xfe.gr

ΒΙΒΛΙΟ-παρουσιάσεις

Το σταλινικό καθεστώς της Σο-
βιετικής Ένωσης άφησε πίσω του 
εκατοµµύρια νεοµάρτυρες, των 
οποίων το µοναδικό ατόπηµα 
ήταν η χριστιανική πίστη. Αναίτιες 
συλλήψεις, φυλακίσεις, ψυχολογι-
κή βία, βασανισµοί και εκτελέσεις 
αποτέλεσαν καθηµερινές τακτικές 
του καθεστώτος, σε µία περίοδο 
που καρποφόρησε για την Ορθο-
δοξία πλήθος µαρτύρων της πίστε-
ως. «Βασικό γνώρισµα των πολιτικών 
συλλήψεων ήταν ότι πιάνονταν άν-
θρωποι εντελώς αθώοι, που για αυτό 
ακριβώς ήταν απροετοίµαστοι και για 
την πιο µικρή αντίσταση. Το ήσυχο 

αρνί είναι ό,τι πρέπει για το λύκο».
Ο πατέρας Παύλος Ανσίµωφ εί-

ναι άγνωστος στο ελληνικό κοινό, 
πασίγνωστος όµως στην αγία γη 
της Ρωσίας, όπου το 2005 αναγνω-
ρίστηκε άγιος και νεοµάρτυρας 
από την Ιερά Σύνοδο της Ρωσικής 
Εκκλησίας. Το βιβλίο περιγράφει 
την καθηµερινή ζωή της οικογένει-
ας του πατρός Παύλου, µέσα από 
την πένα του γιου του Γεωργίου. 
Συνεχείς κατατρεγµοί και δυσκο-
λίες αποτελούν τη µόνιµη επωδό 
της προσπάθειας του ευσυνείδη-
του ιερέα να σταθεί δίπλα 
στον δοκιµαζόµενο 
λαό. ∆ιαρκώς εξο-
ρίζεται από τη 
µία περιοχή 
στην άλλη, 
βρίσκεται 
απένταρος 
και κατα-
τρεγµένος. 
Βλέπει την 
Ε κ κ λ η σ ί α 
στην οποία λει-
τουργεί να γκρε-
µίζεται µπροστά 
στα ανήµπορα 
µάτια του. Απο-
κορύφωµα οι 
τρεις φυλακίσεις του κι ασφαλώς, 
το µαρτύριό του. 

Πέρα όµως από το προσωπικό 
δράµα, ο αναγνώστης θα έρθει σε 
επαφή µε πολλά από τα στοιχεία 
της ζωής της Μόσχας στη δεκαετία 
του ‘30, µε καθηµερινές ασχολίες, 
παραδόσεις, αλλά και τη σχέση των 
ανθρώπων µε την Εκκλησία και τις 
λυσσαλέες προσπάθειες των επα-
ναστατών να την ξεριζώσουν µε 
τη βία και την τροµοκρατία. Επι-
πρόσθετα, παρελαύνουν πολλές 
από τις τακτικές του καθεστώτος, 

ο τρόπος που πραγµατοποιού-
νταν οι πολιτικές συλλήψεις, τα 
παράλογα κριτήρια επιλογής των 
συλληφθέντων κι οι µηχανισµοί 
της εξόντωσής τους. «Οι ιερείς κι 
οι οικογένειές τους εξοµοιώθηκαν 
µε τους κουλάκους, τους πλούσιους 
γαιοκτήµονες, και τους αφαιρέθηκαν 
τα πολιτικά τους δικαιώµατα. Αυτό 
σήµαινε ότι δεν είχαν πλέον δικαι-
ώµατα στα δελτία τροφίµων, στην 
ιατρική περίθαλψη, τα παιδιά τους 
δε γίνονταν δεκτά στα Γυµνάσια και 
τα Πανεπιστήµια. Πολλές ιερατικές 
οικογένειες διαλύθηκαν. Οι µητέρες 

προτίµησαν να απαρνηθούν 
τους συζύγους τους, πα-

ρά να δουν τα παιδιά 

τους να πεθαίνουν από την πείνα ή 
τις αρρώστιες».

Ο αρχιµανδρίτης Νεκτάριος 
Αντωνόπουλος, που συνδέεται µε 
τη γνωστοποίηση στον ελλαδικό 
χώρο του Αγίου Λουκά του Ιατρού, 
Αρχιεπισκόπου Κριµαίας, επιµελεί-
ται τη συγκεκριµένη έκδοση και 
µας φέρνει εγγύτερα στα βάσανα 
της Ρωσικής Εκκλησίας κατά τον 
20ο αιώνα. 

Επιµέλεια
∆ηµήτριος Σαµπαζιώτης

∆άσκαλος

Συνεχείς κατατρεγµοί και δυσκολίες 
αποτελούν τη µόνιµη επωδό της προ-
σπάθειας του ευσυνείδητου ιερέα να 
σταθεί δίπλα στον δοκιµαζόµενο λαό. 
∆ιαρκώς εξορίζεται από τη µία περιοχή 
στην άλλη, βρίσκεται απένταρος και κα-
τατρεγµένος. Βλέπει την Εκκλησία στην 
οποία λειτουργεί να γκρεµίζεται µπρο-
στά στα ανήµπορα µάτια του.

Γεωργίου Π. Ανσίµωφ

“ΕΧΘΡΟΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ”
Η σταυρική πορεία 

του Αγίου Νεοµάρτυρα 
π. Παύλου Ανσίµωφ 

(1891-1937)

Εκδόσεις Αρχονταρίκι 2010

Το περιοδικό
 

 εορτάζει τα 20 χρόνια 
κυκλοφορίας του με μία

εκδήλωση-αφιέρωμα στην 
ΚΥΠΡΟ

Κυριακή 30 Μαΐου 2010
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•  Τι µας είπε ο Αρχιεπίσκοπος, 
 κ. κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ  
•  Γκάλοπ στο Πανεπιστήµιο

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 

µοναξιά... 
Τι την γεννά; Τι την νικά;
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Ο Κλάους Κένεθ µάς ταξιδεύει 
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