
ΑΦΙΕΡΩΜΑ 

Kύπρ  ς
Αγνοούµενοι• 
Παραβιάσεις Ανθρωπίνων • 

 ∆ικαιωµάτων

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

µε τον π. Καλλίνικο Μαυρολέοντα 
από τις Πυλές Καρπάθου

Φοιτητικές Παρατάξεις

Με τη µατιά ενός πρωτοετή...

Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2010 •  Tεύχος 93 • Tιμή τεύχους: 3€

KΛEIΣTO ENTYΠO - AP. A∆EIAΣ 868 - KΩ∆IKOΣ 5475
Xριστιανική Φοιτητική Ένωση, Kαρύτση 14 - 105 61 Aθήνα

868



ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΜΑΪΟΥ, ώρα 7 µ.µ.
Καρύτση 14, Αθήνα (πίσω από την Παλαιά Βουλή)

Ομιλητές:
κ. Δημήτριος Αλευρομάγειρος, Αντιστράτηγος ε.α., 
επιτ. Γενικός Επιθεωρητής Στρατού
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Η εκδήλωση πλαισιώνεται με προβολές και τραγούδια 
για την Κύπρο

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
τηλ. 210 3237154, www.xfe.gr

Το περιοδικό  εορτάζει τα 20 χρόνια 
της κυκλοφορίας του και σας προσκαλεί στην 

εκδήλωση-αφιέρωμα με θέμα:

Κύπρος, 
      πατρίδα πληγωµένη

www.xfe.gr    www.paremvoli.gr

  Τι µας είπε ο Αρχιεπίσκοπος,  κ. κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ    Γκάλοπ στο Πανεπιστήµιο
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Eίκοσι χρόνια διαδροµή,
µια ανάσα, µια γιορτή...

Είναι κάποιες φορές που 
το όνειρο το ζεις και δε το 
καταλαβαίνεις. ∆εκάδες θαύ-
µατα που συµβαίνουν στη 
ζωή µας, µα τα µυωπικά µας 
µάτια επιµένουν να βλέπουν 
το υφάδι απ’ την κάτω όψη.. 
Κι όµως επιτρέπει ο Θεός 
καµιά φορά να γυρίσουµε 
πίσω και να δούµε και την 
«άλλη» πλευρά. Να συνει-
δητοποιήσουµε ότι εδώ και 
είκοσι χρόνια αγκάλιασε την 
αναζήτηση, ενίσχυσε την 
πίστη, έδωσε έναν φιλόξε-
νο χώρο συστηµατικής επι-
κοινωνίας νέων ανθρώπων 
που αµφισβητούν, σκέπτο-
νται, πιστεύουν, ερευνούν, 
ζουν…

Είκοσι χρόνια συνεχούς 
κυκλοφορίας «Παρεµβολής»! 
Ένα υφάδι που κεντήθηκε 
από δεκάδες φοιτητές και 
φοιτήτριες µε ενθουσιασµό, 
µεράκι, ξενύχτι κα ι προσευ-
χή. Μια στέγη στις νεανικές 
µας ανησυχίες, σε ζωντανούς προβληµατισµούς και 
πανεπιστηµιακά δρώµενα. Μία έξοδος από «έτσι εί-
ναι» στο «γιατί όχι;»… 

«Είκοσι χρόνια διαδροµή και µοιάζουν µόνο µια στιγ-
µή».  Τόσα άρθρα, αφιερώµατα, καταγραφές, τόσες συ-
νεντεύξεις, αναζητήσεις, συντακτικές επιτροπές, τόσοι 
άνθρωποι έγραψαν, ακόµα περισσότεροι διάβασαν την 
«Παρεµβολή» όλα αυτά τα χρόνια… κι όµως· όλα µοιά-
ζουν «µια στιγµή»! «Μια ανάσα», «µια γιορτή»! Κάθε φο-
ρά που πιάνουµε στα χέρια µας ένα τεύχος, πόση χαρά, 
πόσος ενθουσιασµός µας γεµίζει που επικοινωνούµε 
µαζί σας, που έχουµε τη δική µας εναλλακτική «φωνή», 
τη δική µας Ορθόδοξη µαρτυρία στο αµφιθέατρο της 
σχολής µας που βαρέθηκε να ακούει τα ίδια και τα ίδια 

και βλέπει στο περιοδικό µια 
ζωντάνια, κάτι «άλλο». Κάτι 
που σπάει την κατεστηµένη 
αντίληψη για την Εκκλησία 
ως θεσµού απαρχαιωµένου 
που απευθύνεται µόνο στην 
τρίτη ηλικία, της πίστης ως 
παρωχηµένης, του «εκκλη-
σιαστικού εντύπου» ως κάτι 
που ξέρεις εκ των προτέρων 
τι λέει. Εδώ και είκοσι χρόνια 
η «Παρεµβολή» αγωνίζεται 
να παρεµβάλλει στο λόγο τον 
Λόγο µε έναν τρόπο σύγχρο-
νο, νεανικό, ουσιαστικό. 

Με αποστολείς νέους και 
παραλήπτες νέους –στην 
ηλικία ή την σκέψη!- η «Πα-
ρεµβολή» εικοσάρισε! Κι 
όπως κάθε εικοσάρης, έτσι 
κι εκείνη έχει όρεξη να ζή-
σει· να ζήσει στην Εκκλησία 
την πίστη ως κάτι ζωντανό, 
στο Πανεπιστήµιο την επι-
στήµη ως χαρά της γνώσης 
αλλά κάτι εξελισσόµενο, στην 
κοινωνία την πραγµατικότη-

τα ως πρόκληση για πραγµατική κοινωνία.
Θερµές ευχαριστίες σε όλες και όλους τους συντε-

λεστές της «Παρεµβολής». Είναι τόσοι πολλοί που δεν 
µπορούν να απαριθµηθούν απ’ αυτή τη θέση. Θερµές 
ευχαριστίες και σε εσάς, τους αναγνώστες µας! Με τη 
βοήθεια του Θεού, ευχόµαστε τα χρόνια που ακολου-
θούν η «Παρεµβολή» να συνεχίσει να δίνει όλο και 
πιο δυναµικά, τη δική της µαρτυρία ώστε η τελευταία 
σελίδα κάθε τεύχους, να είναι ταυτόχρονα η πρώτη 
στο βιβλίο των σκέψεων, στο µυαλό και την καρδιά 
του κάθε αναγνώστη.

«Άντε καρδιά µου, άντε πάλι πρέπει να µά-
θεις κάτι πάλι κάτι καινούργιο, κάτι νέο
κάτι πιο δύσκολο κι ωραίο». 

“Είκοσι χρόνια διαδροµή
και µοιάζουν µόνο µια στιγµή

µια ανάσα, µια γιορτή
κι άντε πάλι απ΄ την αρχή

σαν το άγραφο χαρτί

Άντε καρδιά µου, άντε πάλι
πρέπει να µάθεις κάτι πάλι
κάτι καινούργιο, κάτι νέο

κάτι πιο δύσκολο κι ωραίο"

Νίκος Πορτοκάλογλου, 
"Άντε καρδιά µου"
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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

 ∆ιευθύνεται από συντακτική επιτροπή.
H Σύνταξη διατηρεί το δικαίωµα να µη δηµοσιεύει 

ή να συντέµνει τα κείµενα κατά την κρίση της.

 Εκδότης - Υπεύθυνος κατά νόµο: 
Παναγιώτης Παπαγεωργίου

∆ιευθυντής Σύνταξης: 
Παναγιώτης Φαραντάτος
Συντακτική επιτροπή: 

Παναγιώτης Παπαγεωργίου, 
Αναστασία Μπιτσάνη, Μαρία Χούπα, 

Παναγιώτης Κουφός, ∆έσποινα Σκιαδά 
Υπεύθ. Μηχ/νωσης: 

Βασίλης Κυρβασίλης
Kαλλιτεχνική επιµέλεια: 

Kαλλιόπη Bγόντζα,  Κυριάκος Παπαδόπουλος
Eκτύπωση: 

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

Tηλ. 210 34.10.436

 Tιµή τεύχους: 3€
Συνδροµή Eξωτερικού: 20€
Συνδροµή Eσωτερικού: 10€

Αριθµός άδειας:  868
Κωδικός:  5475 

ΑΠΡ-ΜΑΙ-ΙΟΥΝ. 2010  |  Έτος ΚΒ’  |  Tεύχος: 93

 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. ∆ιαφορετικά το τεύχος θα αποστέλλεται • 
και η συνδροµή σας θα εκκρεµεί.

Eάν αλλάξει η διεύθυνσή σας, ενηµερώστε µας εγκαίρως γράφοντάς µας και τα παλιά και τα νέα στοιχεία σας.• 

Περιµένουµε τις παρατηρήσεις, τα σχόλια, τις αντιρρήσεις και τις προτάσεις σας για την “Παρεµβολή”.• 

Περιεχόµενα

1 Σύνταξη
2 Περιεχόµενα
3 Εισαγωγικό αφιερώµατος
4 Ηµερολόγιο από την προσκυνηµατική 

εκδοµή στην Κύπρο
7 Κύπρος, σταυροδρόµι Ευρώπης και 

Ανατολής
10 Η αδικαίωτη ιστορία των 

αγνοουµένων ηρώων
13 Οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων 
17  Γνωριµία µε τους αγίους της Κύπρου
20 Κύπρος, πατρίδα πληγωµένη
22 Συνέντευξη µε τον π. Καλλίνικο 

Μαυρολέοντα
26 Μέσα από τη µατία ενός πρωτοετή...
28 Φοιτητικές παρατάξεις
31 Αυξέντιος Καλαγκός. Ένας σύγχρονος 

«ιατρός των φτωχών»
33 Ο εθισµός των νέων στα ηλεκτρονικά
 παιχνίδια
36 Βυζαντινή «επιδροµή» στην Αλλεµάνια
40 Η Σιέρρα Λεόνε γνωρίζει την 

Ορθοδοξία... σε ρυθµούς ροκ!
43 Συµβαίνουν
44 Θέµατα Πνευµατικής Ζωής
45 Η φωνή των Πατέρων
46 ∆ραστηριότητες
48 Βιβλιοπαρουσιάσεις
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 Κύπρος, το τρίτο µεγαλύτερο 
νησί της Μεσογείου. Ένας τόπος 
που γνώρισε τόσους κατακτητές 
όσο ελάχιστοι άλλοι. Προδόθηκε 
και πουλήθηκε, έγινε αντικείµενο 
πολιτικής και οικονοµικής εκµε-
τάλλευσης. Φυτώριο ηρώων που µε 
το τραγούδι στα χείλη ανέβαιναν 
στην αγχόνη. Ένα νησί στο οποίο ο 
Θεός ανέδειξε πολλούς αγίους, από 
το οποίο ξεκίνησε ο Χριστιανισµός 
στην Ευρώπη. 

Κύπρος, η πολυτραγουδισµένη. 
Ένα «χρυσοπράσινο φύλλο» µε 
ιστορία 10.000 χρόνων. Είναι ένας 
τόπος µε ανοιχτές πληγές, τους τό-
σους εκατοντάδες αγνοούµενους. 
Ένας µέρος στο οποίο µας αξίωσε 
ο Θεός να πάµε τη διακαινήσιµο 
εβδοµάδα. Να το ζήσουµε από 
κοντά. 

Λένε ότι δεν µπορείς να αγα-
πήσεις έναν τόπο αν δεν τον περ-
πατήσεις. Κι εµείς, ίσως γι’ αυτό 
αγαπήσαµε πολύ την Κύπρο. Γιατί 
την γυρίσαµε και την περπατήσα-
µε. Κάθε βουνό, κάθε πεδιάδα, κάθε 

λιµάνι έχει τη δική του ιστορία να 
σου διηγηθεί. Κάθε σπίτι έχει τη 
δική του ιστορία· ενός πρόσφυγα 
που «επισκέφθηκε» το κατεχόµενο 
χωριό του και εύχεται να µην είχε 
πάει ποτέ, µιας µαυροφορεµένης 
γιαγιάς που περιµένει τον αγνοού-
µενο γιο της να γυρίσει, µιας γυ-
ναίκας που υπέστη το έγκληµα του 
βιασµού όταν έγινε η εισβολή… 

Κύπρος των αντιφάσεων. Στην 
Αµµόχωστο µια πόλη φάντασµα. 
Χωριά έρηµα, εκκλησιές κατε-
στραµµένες. Στα πρώτα ελεύθερα 
εδάφη δίπλα στη γραµµή, βίλες 
Ελληνοκυπρίων. Καταστροφή και 
ευµάρεια δίπλα-δίπλα. Μέσα σε 
τριάντα χρόνια η Κύπρος ανέ-
πτυξε υποδοµές που θα ζήλευε 
οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα. 
Μια χώρα 750.000 κατοίκων που 
έχει αναπτύξει θεσµούς, τουρισµό, 
εκπαίδευση, παρουσία στη διεθνή 
σκηνή. Κι απ’ την άλλη, στα βόρεια, 
σαν παραφωνία ένα τµήµα της πα-
ραµένει υπανάπτυκτο, οικονοµικά 
παραπαίον. Ανάπτυξη και πρόοδος 

Κύπρος

κι απ’ την άλλη, καρφωµένος στο 
έδαφος, ένας σωρός από πέτρες 
που ασπρίζουν τα παιδιά των δη-
µοτικών σχολείων κάθε βδοµάδα· 
µια ηµισέληνος που ασθµαίνει να 
φωτίσει το έρεβος ενός ψευδοκρά-
τους…

Με τις µνήµες απ’ το ταξίδι 
νωπές, µε σεβασµό στην ιστορία 
και τους αγίους του νησιού, µε τη 
διάθεση να µοιραστούµε µε ‘σας, 
αγαπητοί αναγνώστες, όσα ζή-
σαµε και µάθαµε για την Κύπρο, 
αφιερώνουµε το τεύχος αυτό και 
την εκδήλωση για τα 20 χρόνια 
της «Παρεµβολής» στην ελληνική 
αυτή, πληγωµένη µας πατρίδα. Σ’ 
ένα θέµα ανοιχτό, ζωντανό, φλέγον, 
επίκαιρο, εθνικό, θρησκευτικό, σ’ 
ένα κράτος που το 2010 συµπλη-
ρώνει 50 χρόνια από την ίδρυσή 
του.

 «Κανένας δεν ξεχνά, τίποτα δεν 
ξεχνιέται».
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Τρίτη 6 Απριλίου 2010

Ώρα 9πµ, στο Αεροδρόµιο «Ελευ-
θέριος Βενιζέλος». Φοιτητές από 
τις τρεις µεγαλύτερες πόλεις της 
Ελλάδας, την Αθήνα, τη Θεσσαλο-
νίκη και την Πάτρα, συγκεντρω-
νόµαστε και αναχωρούµε για το 
αεροδρόµιο της Λάρνακας. Μαζί 
µας, έχουµε την ευλογία να έχουµε 
τον π. Κυριακό Τσολάκη, µέλος της 
Αδελφότητας Θεολόγων «η Ζωή», ο 
οποίος, παρά το βεβαρηµένο πρό-
γραµµά του, µας συνόδευσε στην 
Κύπρο. Εκεί όπου για πάνω από 
µία δεκαετία είχε εργαστεί ιερα-
ποστολικά ως Ιεροκήρυκας στα 
δύσκολα χρόνια της τουρκικής 
εισβολής. 

Φτάνοντας στο αεροδρόµιο της 
Λάρνακας, συναντούµε τη ξενα-
γό µας, κα Χρίστα Πελεκάνου, και 
ξεκινάµε την περιοδεία µας. Στις 
Αλυκές της Λάρνακας βρίσκεται το 
µουσουλµανικό προστατευόµενο 
τέµενος της Χαλά Σουλτάν, ένα 
από τα µεγαλύτερα µουσουλµα-
νικά προσκυνήµατα στον κόσµο. 
Έπειτα, µπαίνουµε στην πόλη της 
Λάρνακας, όπου ξεκουραζόµαστε 
στο θαυµάσιο παραλιακό µέτωπο 
της πόλης µε τους πανύψηλους 
φοίνικες. Εκεί προσκυνούµε το ναό 
και το τάφο του Αγίου Λάζαρου του 
πρώτου επισκόπου της περιοχής 
Κιτίου (παλιά ονοµασία της Λάρ-
νακας), όπου είχε καταφύγει µετά 
από διωγµό των Ιουδαίων. Λίγο 
πριν αναχωρήσουµε για τη Λεµε-
σό, περνάµε από την Αγγελόκτιστη, 
µια εκκλησία του 6ου αιώνα µε την 
υπέροχη ψηφιδωτή απεικόνιση 
της Παναγίας πλαισιωµένη από 
τους Αρχαγγέλους Μιχαήλ και 
Γαβριήλ στην κόγχη του ιερού. 
∆υστυχώς, τη βρίσκουµε κλειστή 

λόγω εργασιών συντήρησης και 
κατευθυνόµαστε προς τη Λεµεσό, 
όπου βρίσκεται το ξενοδοχείο που 
θα µείνουµε. 

Τετάρτη 7 Απριλίου 2010

Μετά το γεµάτο πρωινό µας 
ξεκινάµε για την πρωτεύουσα 

της Κύπρου, την Λευκωσία. Εκεί 
µας περιµένει στις 9 το πρωί ο 
επίσκοπος Καρπασίας στο χώρο 
υποδοχής της Αρχιεπισκοπής Κύ-
πρου και µας καλωσορίζει µε λίγες 
ουσιαστικές, αναστάσιµες συµβου-
λές και ένα ενθύµιο. Μετά τη ξε-
νάγησή µας στην Αρχιεπισκοπή, 
επισκεπτόµαστε τον καθεδρικό ναό 

Ηµερολόγιο 
από την προσκυνηµατική εκδροµή 

της Χ.Φ.Ε. στην Κύπρο!
από την προσκυνηµατική εκδροµή 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Κύπρος
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του Αγίου Ιωάννη µε τον πλούσιο 
διάκοσµο, ο οποίος βρίσκεται στον 
ίδιο χώρο, καθώς και το Βυζαντινό 
Μουσείο µε τις καλοσυντηρηµένες 
παλιές του εικόνες. ∆ίπλα στην Αρ-
χιεπισκοπή βρίσκεται το Μουσείο 
Αγώνα της ΕΟΚΑ, όπου αναγνω-
ρίζουµε µέσα από φωτογραφικές 
µαρτυρίες και οπτικοακουστικό 
υλικό τον υπεράνθρωπο αγώνα της 
ΕΟΚΑ για την απελευθέρωση και 
ένωση της Κύπρου µε την Ελλάδα. 
Ανάµεσα στα εκθέµατα, ξεχωρίζου-
µε και µία αφίσα-ντοκουµέντο, από 
την κινητοποίηση που είχε κάνει 
η Χριστιανική Φοιτητική Ένωση 
στην Αθήνα για να συγκεντρώσει 
και να στείλει στη δοκιµαζόµενη 
Μεγαλόνησο φιάλες αίµατος. Αµέ-
σως, µετά κατευθυνόµαστε προς 
τα φυλακισµένα µνήµατα, όπου 
προσκυνούµε τους τόπους θανάτου 
και ταφής νεκρών αγωνιστών της 
ΕΟΚΑ, διαβάζοντας παράλληλα την 
Τρισάγιο ακολουθία. Ο χώρος προ-
καλεί βαθειά συγκίνηση. Μαζί µε 

Έλληνες και ξένους 
τουρίστες ξεκινάµε 
τον Εθνικό Ύµνο.. 
Το µεσηµέρι,  η Ιε-
ρά Αρχιεπισκοπή 
Κύπρου, µας έκα-
νε την τιµή να µας 
παραθέσει γεύµα. 
Λίγο πριν είχαµε 
ξεναγηθεί στο κτί-
ριο της Αρχιεπισκο-
πής, συναντήσαµε 
τον Επίσκοπο Καρ-
πασίας, κ. Χριστο-
φόρο και µπήκαµε 
στους προσωπικούς 
χώρους του Αρχιε-
πισκόπου Μακαρί-
ου Γ’. Ακολούθως, 
επισκεπτόµαστε 
βιαστικά το Αρχαι-
ολογικό Μουσείο. Η 
Κύπρος έχει 10.000 
χρόνια ιστορίας και 
πολιτισµού. Τα εκ-
θέµατα, είναι µο-
ναδικά! Πολλά απ’ 
αυτά έχουν γίνει 

αντικείµενο αρχαιοκαπηλίας από 
τους Τούρκους και έχουν πωληθεί 
στο εξωτερικό. Κατευθυνόµαστε 
προς την παλιά Λευκωσία, στην 
οποία περπατώντας βλέπουµε τις 
παλιές γειτονιές µε την εκκλησία 
της Φανερωµένης, την οδό Λήδρας 
απέναντι από τα οδοφράγµατα µε 
τους Τούρκους και τα γραφικά 
σοκάκια που άλλοτε έσφυζαν από 
ζωή… Κάποιοι από εµάς, δίνουµε 
διαβατήρια, παίρνουµε το χαρτά-
κι του επισκέπτη και περνάµε. Το 
θέαµα είναι λυπηρό...

Πέµπτη 8 Απριλίου 2010

Σήµερα επισκεπτόµαστε την 
ορεινή Κύπρο µε πρώτο σταθµό 
τον ναό του χωριού Όµοδος, παλιό 
µοναστήρι µε κοµµάτι του Τιµίου 
Σταυρού και «κάνναβο», ένα κοµ-
µάτι από το σκοινί που έδεσαν τον 
Χριστό. Αυτά τα άφησε εκεί η Αγία 
Ελένη. Ακόµα ψηλότερα βρίσκο-
νται τα µοναστήρια της Τριαδί-

τισσας και της Τρικκουκιάς, λιτά 
αλλά πάντα ενεργά και πνευµατι-
κά µε θαυµατουργές εικόνες της 
Παναγίας, και φυσικά η µονή του 
Κύκκου που µας εξέπληξε µε τον 
πλούτο της και µε την εικόνα της 
Παναγίας, έργο του Ευαγγελιστή 
Λουκά. Εντυπωσιακό είναι επίσης 
και το υπερσύγχρονο µουσείο που 
έχει δηµιουργήσει η Μονή, προ-
βάλλοντας τον εκκλησιαστικό και 
ιστορικό της πλούτο. Πάνω από 
τη Μονή, στο λεγόµενο «θρονί» 
όπου βρέθηκε η εικόνα της Πανα-
γίας του Κύκκου, δεσπόζει ο τάφος 
του αρχιεπίσκοπου Μακαρίου. Το 
µεσηµέρι η Μονή µάς έκανε την 
τιµή να µας κάνει τα τραπέζι σε 
ένα κοντινό χωριό. Η κούραση 
είναι µεγάλη. Επιστρέφουµε στο 
ξενοδοχείο µας για ξεκούραση. 
Αύριο είναι µεγάλη γιορτή!

Παρασκευή 9 Απριλίου 
2010

Γιορτάζει η Ζωοδόχος Πηγή και 
εκκλησιαζόµαστε στο ναό του Αγί-
ου Γεωργίου Λεµεσού. Ακολουθεί 
πρωινό και αναχωρούµε για την 
Πάφο περνώντας µέσα από την πε-
ριοχή των αγγλικών βάσεων, ένα 
σχεδόν «κράτος εν κράτει», όπου 
λειτουργούν άλλοι νόµοι. ∆ιασχί-
ζοντας µια γονιµότατη περιοχή 
φτάσαµε στο φρούριο του Κολοσ-
σίου, απ’ το οποίο απολαµβάνουµε 
την υπέροχη θέα, ενώ κοντά στη 
θάλασσα βρίσκεται η αρχαία πό-
λη του Κουρίου µε το υποβλητικό 
της θέατρο. Περνώντας από την 
«Πέτρα του Ρωµηού» φτάνουµε 
στην Πάφο, όπου µας υποδέχε-
ται ο σεβάσµιος Μητροπολίτης. 
Έπειτα, κατεβαίνουµε στην Κάτω 
Πάφο, όπου θαυµάζουµε τα πανέ-
µορφα ψηφιδωτά που σώθηκαν 
από την αρχαιότητα, καθώς και 
την παλαιοχριστιανική βασιλική 
του Αποστόλου Παύλου και την 
στήλη όπου τον έδεσαν και τον 
µαστίγωσαν «προς δόξαν Θεού». 
Το µεσηµέρι µε την ξερή ζέστη να 
µας καθηλώνει στην τουριστική 
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Κάτω Πάφο, γευµατίζουµε, και 
στο γυρισµό, επισκεπτόµαστε τη 
µονή του Αγίου Νεοφύτου του 
Εγκλείστου. Εκεί προσκυνούµε 
την «εγκλείστρα» του λαξευµένη 
στο βράχο και παίρνουµε τον δρό-
µο της επιστροφής για τη Λεµεσό, 
όπου έχουµε λίγο χρόνο για βόλτα, 
φαγητό και ξεκούραση. 

Σάββατο 10 Απριλίου 2010

Ξεκινάµε νωρίς για την ορεινή 
Λάρνακα, όπου στην κορυφή ενός 
βουνού βρίσκεται το µοναστήρι του 
Σταυρού, γι’ αυτό και λέγεται το 
όρος Σταυροβούνι. Στο µοναστήρι 
φυλάσσεται µεγάλο κοµµάτι Τιµίου 
Σταυρού και µας θύµισε την ασκη-
τικότητα και τη λιτότητα των µονα-
στηριών του Αγίου Όρους. Κάνουµε 
στάση στον ναό του Αγίου Αλεξάν-
δρου, ο οποίος ανεγέρθη προς τιµή 
των 1619 αγνοουµένων, και στον 
«Οίκο των Αγνοουµένων». Εκεί συ-
ναντάµε το ζεύγος Πετεµερίδη µε 
τα τέσσερα παιδιά τους που θα µας 
συνοδεύουν για όλη την υπόλοι-
πη µέρα. Η γνωριµία µας µε τους 

αγνοουµένους 
της τουρκικής 
εισβολής µας 
φορτίζει συ-
γκινησιακά. 
Μ ε τ ά ,  σ τ η 
γυναικεία µο-
νή του Αγίου 
Ηρακλειδίου, 
του πρώτου 
χ ρ ι σ τ ι α νο ύ 
αφότου έφτα-
σαν στην Κύ-
προ οι από-
στολοι Παύλος 
και Βαρνάβας. 
Το µεσηµέρι γευµατίζουµε σε ένα 
χωριό, όπου η κα Πετεµερίδου µας 
τραγουδάει πατριωτικά τραγούδια. 
Έπειτα, κατευθυνόµαστε στη µονή 
Μαχαιρά και στο κρησφύγετο όπου 
θυσιάστηκε ο Γρηγόρης Αυξεντίου. 
Στο γυρισµό προς το ξενοδοχείο 
περνάµε από το χωριό Λεύκαρα για 
να δούµε από κοντά τα πασίγνω-
στα λευκαρίτικα υφαντά και την 
εκκλησία του χωριού. 

Κυριακή 11 Απριλίου 2010

Εκκλησιαζόµαστε στο ναό του 
Αγίου Γεωργίου, παίρνουµε τα 
πράγµατά µας από το ξενοδοχείο 
και ξεκινάµε για την επαρχία Αµ-

µοχώστου. Εκεί περνάµε δίπλα από 
τη διαχωριστική γραµµή ανάµεσα 
στα ελεύθερα και στα κατεχόµενα 
εδάφη και αποτιµούµε φόρο τιµής 
στους τάφους των Τάσου Ισαάκ και 
Σολωµού Σολωµού στη ∆ερύνεια. 
Λίγο πιο κει, στο ίδιο Κοιµητήριο 
ανάβουµε ένα κερί στους τάφους 
των οικογενειών του αεροπορικού 
δυστυχήµατος της εταιρείας «ΗΛΙ-
ΟΣ»… Από µακριά βλέπουµε την 
εγκαταλελειµµένη πόλη – φάντα-
σµα της Αµµοχώστου. Το µεσηµέρι 
τρώµε όλοι µαζί σε ένα εστιατόριο 
και κατευθυνόµαστε στην Αγία Νά-
πα, µια εκπληκτικά αναπτυγµένη 
τουριστικά πόλη της Κύπρου, όπου 
επισκεπτόµαστε ένα παλιό µονα-
στήρι στο κέντρο της πόλης. Τε-
λευταίος προορισµός του ταξιδιού 
µας το Λιοπείρι µε τον «αχυρώνα», 
έναν ένδοξο τόπο θυσίας τριών πα-
λικαριών της ΕΟΚΑ. Κατευθυνόµα-
στε στο αεροδρόµιο της Λάρνακας 
και επιστρέφουµε κατά τις 10 µµ 
στην Αθήνα. Πλέον η λέξη «Κύ-
προς» ακούγεται διαφορετικά στ’ 
αυτιά µας, εγείρει συναισθήµατα 
διαφορετικά στις ψυχές µας…

Επιµέλεια:
Γιώργος Τσατίρης

Πτυχ. Ιστορικού-Αρχαιολογικού Α.Π.Θ.
Χ.Φ.Ε. Θεσσαλονίκης

αγνοουµένους 
της τουρκικής της τουρκικής 
εισβολής µας 
φορτίζει συ-
γκινησιακά. 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Κύπρος
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Η Κύπρος είναι γνωστή σαν το 
Νησί της Αφροδίτης αφού κατά την 
Φοινικική Μυθολογία, η Αστάρτη, 
θεά του έρωτα και της οµορφιάς, 
που αργότερα συνδέθηκε στην 
Ελληνική Μυθολογία µε τη θεά 
Αφροδίτη, γεννήθηκε στο νησί, 
στις ακτές της Πάφου. Είναι ένα 
νησί µε 10.000 χρόνια ιστορί-
ας και πολιτισµού και κατέχει 
κρίσιµη γεωφυσική θέση στον 
παγκόσµιο χάρτη. Βρίσκεται στη 
Β.Α. άκρη της Ανατολικής Μεσο-
γείου.  Στο πέρασµα των αιώνων 
η γεωγραφική της θέση άλλοτε τη 
βοήθησε κι άλλοτε την έβλαψε. Τη 
βοήθησε γιατί την έφερε σε άµεση 
επαφή µε τα πρώτα µεγάλα κέντρα 
του πολιτισµού, την Αίγυπτο, τη 
Μέση Ανατολή, τη Μεσοποταµία. 
Την έβλαψε γιατί έγινε αιτία να κα-
τακτηθεί απ’  όλους όσοι έγιναν 
ισχυροί παράγοντες στην περιοχή, 
τους Ασσύριους, τους Σταυροφό-
ρους, τους Τούρκους και πολλούς 
άλλους.

Η εποχή του Λίθου 
και του Χαλκού

Η Κύπρος κατοικήθηκε για 

πρώτη φορά τη 
Νεολιθική Εποχή, 
όπως έχουν δείξει 
ως τώρα οι ανασκα-
φές. Ο συνοικισµός 
της Χοιροκοιτίας, µε 
τη σηµαντική αρχι-
τεκτονική και τον 
ιδιόµορφο τρόπο 
της ζωής του, απο-
τελεί ένα ξεχωριστό 
παράδειγµα νεολιθι-
κού πολιτισµού στη 
Μέση Ανατολή. Την 

εποχή αυτή κάνει για πρώτη φορά 
την εµφάνισή του στην Κύπρο ο 
χαλκός, που επρόκειτο να παίξει 
τόσο σηµαντικό ρόλο στην ιστορία 
του νησιού. Για το ίδιο προϊόν έδει-
ξαν ενδιαφέρον και οι Μυκηναί-
οι, παρόλο που τους χώριζε από 
την Κύπρο αρκετή απόσταση. Σαν 
έµποροι λοιπόν, έφτασαν στην Κύ-
προ οι Μυκηναίοι, όπως διαπιστώ-
νουµε από τα µυκηναϊκά αγγεία 
που βρέθηκαν άφθονα στο νησί.  
Με την εγκατάσταση των Ελλήνων 
στην Κύπρο η ελληνική γλώσσα 
και ο ελληνικός πολιτισµός διαδό-
θηκαν και το νησί πήρε από τότε 
ελληνικό χαρακτήρα. Οι Κύπριοι 
από τότε άρχισαν να µιλούν ελ-
ληνικά  και αφοµοίωσαν στον 
τρόπο ζωής τους και στον πολι-
τισµό τους ελληνικά χαρακτη-
ριστικά, χωρίς ποτέ ωστόσο 
να πάψουν την επαφή τους µε 
τις γειτονικές τους χώρες της 
Ανατολής. Αυτόν τον εθνικό και 
πολιτιστικό χαρακτήρα µαζί 
µε την ελληνική τους διάλεκτο 
διατήρησαν οι Κύπριοι από τα 
αρχαία χρόνια ως σήµερα. Οι 
επιδράσεις των κατακτητών δεν 
µπόρεσαν να τους αποξενώσουν 

από την παράδοσή τους ούτε να 
αλλοιώσουν τα βασικά στοιχεία 
του πολιτισµού τους.

Η Κύπρος κάτω από 
κατακτητές

Η Κύπρος γνώρισε πολλές κατα-
κτήσεις. Πέρασε στην κυριαρχία 
των Ασσυρίων (707 - 650 π.Χ.), 
ισχυρού πολεµικού λαού της Βό-
ρειας Μεσοποταµίας. Μετά από 
ένα µικρό διάστηµα ελευθερίας, 
έρχεται η κατάκτηση της Κύπρου 
από τους Αιγυπτίους (569 π.Χ.). 
Στη συνέχεια, το 546 π.Χ. ο µεγά-
λος βασιλιάς των Περσών Κύρος 
κατέκτησε τη Μικρά Ασία κάνο-
ντας έτσι και την υποταγή της 
Κύπρου αναπόφευκτη. 

Όταν ο Μακεδόνας βασιλιάς 
Αλέξανδρος µαζί µε όλους τους 
Έλληνες εκστράτευσε εναντίον του 
περσικού κράτους κι έγινε κυρίαρ-
χος της Ασίας, τότε και η Κύπρος 
απαλλάχτηκε από τον περσικό ζυγό 
(332 π.Χ.).  Ο Αλέξανδρος όµως πέ-
θανε πολύ σύντοµα (323 π.Χ.)  και 
η Κύπρος, αφού για ένα διάστηµα 
έγινε αντικείµενο ανταγωνισµού 
ανάµεσα στους διαδόχους του, 
πέρασε τελικά στην εξουσία των 
Ελλήνων βασιλιάδων της Αιγύ-
πτου, γνωστών ως Πτολεµαίων 
(294 π.Χ.). Όταν στα χρόνια του 
Ιουλίου Καίσαρα οι Ρωµαίοι είχαν 
επιβάλει τη δύναµή τους σ’ όλη τη 
Μεσόγειο θάλασσα, έστειλαν στην 
Κύπρο το Μάρκο Κάτωνα, Ρωµαίο 
αριστοκράτη που κατάργησε την 
κυριαρχία των Πτολεµαίων και πέ-
ρασε το νησί στην εξουσία τους.  Η 
Κύπρος, ωστόσο, ξαναβρέθηκε για 
ένα διάστηµα στη δικαιοδοσία της 
Αιγύπτου κάτω από την τελευταία 

Κύπρος,
σταυροδρόµι µεταξύ 
Ευρώπης και Ανατολής
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βασίλισσα της χώρας αυτής, την 
ξακουστή Κλεοπάτρα.  Όταν ο Αύ-
γουστος νίκησε το Μάρκο Αντώνιο 
και κυριάρχησε στην Αίγυπτο, η 
Κύπρος έγινε οριστικά ρωµαϊκή 
επαρχία (30 π.Χ..).

Τον 4ο αι. µ.Χ.  η Κύπρος πέρασε 
στη δικαιοδοσία της Κωνσταντι-
νούπολης και µπήκε έτσι, στη νέα 
µακρόχρονη περίοδο της ιστορίας 
της, σαν επαρχία του βυζαντινού 
κράτους. Στα  αρχαία χρόνια η 
Κύπρος ήταν σηµαντικό κέντρο 
λατρείας της Αφροδίτης, θεάς της 
οµορφιάς και του έρωτα.  Ο ναός 
της βρισκόταν στην Παλιά Πάφο, 
(σηµερινά  Κούκλια), κι έρχονταν 
προσκυνητές σ΄ αυτήν απ΄ όλη 
την Κύπρο κι από τις άλλες χώρες 
του αρχαίου κόσµου.

Όσο ισχυρή όµως κι αν ήταν η 
παράδοση της λατρείας της θεάς, 
η Κύπρος έγινε πολύ νωρίς ένα 
από τα πρώτα κέντρα διάδοσης 
του Χριστιανισµού. Οι Απόστο-
λοι Παύλος και Βαρνάβας ταξί-
δεψαν στην Κύπρο κι έβαλαν 
τις βάσεις της νέας θρησκείας. 
Ο Απόστολος Βαρνάβας έγινε ο 
ιδρυτής της Εκκλησίας της Κύ-
πρου, που επρόκειτο να παίξει 
πολύ σηµαντικό ρόλο στη ζωή 
και στην ιστορία του κυπρια-
κού λαού. 

Φραγκοκρατία - Τουρκοκρατία

Το 1192 τελειώνει η βυζαντινή 
κυριαρχία στην Κύπρο και αρχί-
ζει η Φραγκοκρατία (1192). Για 
τη λύπη που ένιωσαν οι Κύπριοι 
µε τη θλιβερή τύχη της πατρίδας 
τους µας µιλά ο Κύπριος συγγρα-
φέας και ασκητής Άγιος Νεόφυ-
τος, που έγινε ο ιδρυτής του οµώ-
νυµου µοναστηριού στην Πάφο. 
Οι Φράγκοι άφησαν στην Κύπρο 
εξαίρετα δείγµατα γοτθικής αρχι-
τεκτονικής, όπως την Αγία Σοφία 
στη Λευκωσία, τον Άγιο Νικόλαο 

στην Αµµόχωστο, το µοναστήρι 
στο Πέλλαπαϊς και το µοναδικό 
στην οµορφιά του κάστρο στον 
Άγιο Ιλαρίωνα, πάνω στα βουνά 
του Πενταδάκτυλου.

Έπειτα το νησί, και ενώ έχει πε-
ράσει υπό βενετσιάνικη κυριαρχία, 
ζει κάτω από την απειλητική σκιά 
της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, 
που είχε επιβάλει την κυριαρχία 
της σ’  όλες τις χώρες της Ανατο-
λής. Παρόλη τη σθεναρή αντίστα-
ση των ηρωικών αγωνιστών της 
περιόδου εκείνης, ο τούρκος πασάς 
πέτυχε την κατάκτηση της Κύπρου 
και επέβαλε παντού την εξουσία 
της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας 
(1571). 

Το 1821 έγινε στην Ελλάδα η 
επανάσταση εναντίον της οθω-
µανικής κυριαρχίας.  Ο κυπριακός 
λαός δεν είχε καµιά δυνατότητα 
συµµετοχής στον ένοπλο αγώνα, 
εξαιτίας κυρίως, της γεωγραφικής 
της θέσης.  Ωστόσο, οι τουρκικές 
αρχές έκαναν σκληρούς διωγµούς 
εναντίον του χριστιανικού πληθυ-
σµού κι ένας σηµαντικός αριθµός 
ηγετικών παραγόντων και εκκλησι-
αστικών αξιωµατούχων εκτελέστη-
καν. Το πρώτο θέµα των διωγµών 
ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός, 
που τιµήθηκε από τον κυπριακό 
λαό σαν εθνοµάρτυρας.

Το 1878, στο συνέδριο του Βερο-
λίνου, ύστερα από παρασκηνιακές 
διαπραγµατεύσεις και πιέσεις των 
Άγγλων, η Τουρκία παραχώρησε 
την Κύπρο στη Μεγάλη Βρετανία.  
Οι Τούρκοι έφυγαν ειρηνικά και τη 
διακυβέρνηση της Κύπρου ανέλα-
βαν οι Άγγλοι.

Αγγλοκρατία

Οι Κύπριοι δέχτηκαν µε χαρά 
τους Άγγλους, γιατί πίστευαν ότι 
ως χριστιανική και δηµοκρατική 
χώρα η Αγγλία θα τους κυβερνούσε 
καλύτερα.  Πίστευαν ακόµα ότι η 
Αγγλία θα παραχωρούσε την Κύ-
προ στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τις 
επιθυµίες των Κυπρίων.  Κυριό-
τερος στόχος στις εθνικές βλέψεις 

των Κυπρίων ήταν να ενωθεί η 
Κύπρος µε το ελληνικό κράτος. 
Το 1882 οι Άγγλοι παραχώρησαν 
στους Κυπρίους σύνταγµα.  Σύµ-
φωνα µ’  αυτό οι Κύπριοι, χωριστά  
Έλληνες και Τούρκοι, µπορούσαν 
να παίρνουν µέρος στη νοµοθετι-
κή εξουσία.  Στην πραγµατικότητα, 
όµως, οι Άγγλοι  επέβαλλαν πάντο-
τε τη θέλησή τους.

Η πρώτη εξέγερση των Κυπρί-
ων εναντίον της Αγγλίας έγινε το 
1931.  Βασικές αιτίες ήταν η φτώ-
χεια και η δυστυχία των Κυπρίων 
εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης 
και της βαριάς φορολογίας, µαζί 
µε την απογοήτευση και αγανά-
κτηση που προκαλούσε στο λαό η 
αρνητική στάση της Αγγλίας στις 
συνταγµατικές και εθνικές διεκδι-
κήσεις τους. Οι Άγγλοι κατέπνιξαν 
την επανάσταση και επέβαλαν στον 
κυπριακό λαό βαριά καταπιεστικά 
µέτρα.

Το 1950 η Εκκλησία διοργάνω-
σε δηµοψήφισµα, όπου η συντρι-
πτική πλειοψηφία του κυπριακού 
λαού ψήφισε για την ένωση.  Από 
τη χρονιά αυτή Αρχιεπίσκοπος 
Κύπρου έγινε ο Μακάριος Γ’,  που 
επρόκειτο να αναδειχθεί σαν η κυ-
ριότερη πολιτική προσωπικότητα 
στο νησί. Η Ελλάδα, που άρχισε 
πια να παίρνει ενεργότερο ρόλο 
στις κυπριακές υποθέσεις, κατέφυ-
γε το 1954 στον ΟΗΕ  και ζήτησε 
την αυτοδιάθεση της Κύπρου. Η 
πρώτη θέση που πήρε ο διεθνής 
οργανισµός ήταν αρνητική.

Το 1955 οι Κύπριοι, πιστεύο-
ντας ότι δεν µπορούσαν µε ειρη-
νικά µέσα να πραγµατοποιήσουν 
τους εθνικούς τους πόθους και 
ακολουθώντας το παράδειγµα άλ-
λων αντιαποικιακών κινηµάτων, 
οργάνωσαν ένοπλο αγώνα εναντί-
ον της Αγγλίας.  Πολιτικός αρ-
χηγός ήταν ο Μακάριος, στρα-
τιωτικός αρχηγός ο Γεώργιος 
Γρίβας.  Στην επανάσταση αυτή 
πήραν µέρος µόνο Ελληνοκύπριοι 
αγωνιστές.  Οι Τουρκοκύπριοι δεν 
πήραν µέρος, χρησιµοποιήθηκαν 
όµως από τους Άγγλους εναντίον 

βασίλισσα της χώρας αυτής, την 

στην Αµµόχωστο, το µοναστήρι 
στο Πέλλαπαϊς και το µοναδικό 
στην οµορφιά του κάστρο στον 
Άγιο Ιλαρίωνα, πάνω στα βουνά 
του Πενταδάκτυλου.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Κύπρος
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των Ελληνοκυπρίων.
Το 1959 η Τουρκία, η Ελλάδα 

και η Αγγλία έκλεισαν τη συµφω-
νία της Ζυρίχης και στη συνέχεια 
τη συµφωνία του Λονδίνου, όπου 
κάλεσαν και εκπροσώπους των 
Κυπρίων να πάρουν µέρος.  Με 
την υπογραφή των συµφωνιών 
αυτών έληξε ο αντιαποικιακός 
αγώνας και ιδρύθηκε το κυπρια-
κό κράτος.

Η Κυπριακή ∆ηµοκρατία  

Η ανεξάρτητη ζωή της Κυπρια-
κής ∆ηµοκρατίας άρχισε στις 16 
Αυγούστου 1960.  Ύστερα από τό-
σους αιώνες ξένης διακυβέρνησης 
και κατακτητών, για πρώτη φορά 
οι Κύπριοι είχαν τη δική τους 
εξουσία.  Πρώτος Πρόεδρος της 
Κύπρου εξελέγη ο Αρχιεπίσκο-
πος Μακάριος. Το πολίτευµα, 
όπως καθορίστηκε από το σύ-
νταγµα της Ζυρίχης, είναι προε-
δρική δηµοκρατία, µε Πρόεδρο 
Ελληνοκύπριο και Αντιπρόεδρο 
Τουρκοκύπριο. Τους Ελληνοκύ-
πριους υπουργούς διορίζει ο Πρό-
εδρος και τους Τουρκοκύπριους 
ο Αντιπρόεδρος.  Σ’  όλους τους 
τοµείς της κυβέρνησης και των 
δηµόσιων υπηρεσιών οι Ελλη-
νοκύπριοι και οι Τουρκοκύπριοι 
αναγνωρίζονται όχι γενικά σαν 
πολίτες της Κυπριακής ∆ηµο-
κρατίας, αλλά πρώτα σαν µέλη 
των αντιστοίχων κοινοτήτων και 
µ’  αυτή την ιδιότητα έχουν τα 
πολιτικά και συνταγµατικά τους 
δικαιώµατα. Αυτό το χαρακτηρι-
στικό εµπόδισε το σύνταγµα να 
αποτελέσει το ενοποιητικό σύµ-
βολο ανάµεσα στις δύο κοινότη-
τες και προκάλεσε συνταγµατικά 
αδιέξοδα. 

Σαν αποτέλεσµα της κρίσης που 
δηµιουργήθηκε στις σχέσεις των 
δύο κοινοτήτων από τον καιρό 
του αντιαποικιακού αγώνα και 
στα πρώτα χρόνια της Κυπρια-
κής ∆ηµοκρατίας, ξέσπασαν το 
τέλος του 1963 διακοινοτικές 
συγκρούσεις µε θύµατα κι από 

τις δύο πλευρές.  Τα γεγονότα αυ-
τά είχαν θλιβερά επακόλουθα για 
την ως τότε συµβίωση των δύο 
κοινοτήτων.  Η Τουρκία απείλησε 
µε πόλεµο και ο ΟΗΕ έστειλε στην 
Κύπρο ειρηνευτική δύναµη, ενώ 
παράλληλα ο διεθνής οργανισµός  
εγκαινίασε µεσολαβητικές προ-
σπάθειες και συνοµιλίες ανάµεσα 
στις δύο κοινότητες.

Την τύχη της Κύπρου επιβάρυνε 
η επιβολή δικτατορίας στην Ελ-
λάδα τον Απρίλη του 1967.  Στα 
χρόνια 1967-1974 η ελληνική 
χούντα κατάφερε να διεισδύσει 
στην Κύπρο στρατιωτικά και πο-
λιτικά.  Η αντιπολίτευση εναντίον 
της κυβέρνησης Μακαρίου πήρε 
τη µορφή ένοπλης δράσης. Στόχος 
ήταν η ανατροπή του Μακαρίου 
και κατ’  επέκταση της Κυπρια-
κής δηµοκρατίας. Στις 15 Ιουλίου 
1974  έγινε πραξικόπηµα εναντίον 
της Κυπριακής Κυβέρνησης. Με-
τά από αιµατηρές συγκρούσεις, 
οι πραξικοπηµατίες επέβαλαν την 
εξουσία τους.  Απέτυχαν όµως 
να δολοφονήσουν τον Πρόεδρο 
Μακάριο ο οποιός διέφυγε στο 
εξωτερικό.

Η Τουρκία βρίσκοντας την 
ευκαιρία που από καιρό ανέ-
µενε, εισέβαλε στην Κύπρο µε 
πρόφαση την αποκατάσταση 
της συνταγµατικής τάξης. 
Εξαιτίας του πραξικοπήµα-
τος η άµυνα της Κύπρου ήταν 
εντελώς αποδιοργανωµένη και 
ο τουρκικός στρατός µπόρεσε, 
χωρίς πολλές δυσκολίες, να 
αποβιβαστεί στην ακτή της 
Κερύνειας, 20 Ιουλίου 1974. 
Μέσα σε λίγες µέρες οι Τούρκοι 
κατέλαβαν ένα σηµαντικό µέρος 
της επαρχίας Κερύνειας. Έδειξαν 
έτσι τον πραγµατικό χαρακτήρα 
της επίθεσης τους ως εισβολής 
και κατοχής της Κύπρου, που συ-
νεχίστηκε, παρόλο που η συνταγ-
µατική τάξη σύντοµα αποκατα-
στάθηκε. Οι Τούρκοι επανέλαβαν 
την επίθεσή τους στις 14 Αυγού-
στου 1974 και δε σταµάτησαν 
παρά µόνο αφού συµπλήρωσαν 

την κατοχή 37% του κυπριακού 
εδάφους.  Εκτός από την επαρχία 
Κερύνειας κατέλαβαν την περιοχή 
Ξερού - Μόρφου, το µεγαλύτερο 
µέρος της επαρχίας Αµµοχώστου 
κι ένα µικρό τµήµα της επαρχίας 
Λάρνακας.

Αποτέλεσµα του πολέµου και 
της κατοχής ήταν η προσφυγο-
ποίηση 200.000 Ελληνοκυπρίων, 
που κατέφυγαν στις ελεύθερες 
περιοχές του νησιού. Πάνω από 
4.000 Κύπριοι ήταν νεκροί, γύ-
ρω στις 2.000 αγνοούµενοι και 
17.000 εγκλωβισµένοι, κυρίως 
στην περιοχή Καρπασίας.  Η γραµ-
µή κατοχής, γραµµή Αττίλα όπως 
ονοµάστηκε από τους Τούρκους, 
µοίρασε το νησί σε βόρειο και νό-
τιο. Αποτέλεσε αδιαπέραστο δια-
χωριστικό σύνορο ανάµεσα στους 
Ελληνοκυπρίους του νότου και 
τους Τουρκοκυπρίους, τους οποί-
ους η Τουρκία φρόντισε να συ-
γκεντρώσει και να εγκαταστήσει 
στο βόρειο κατεχόµενο τµήµα.  Ο 
Μακάριος επανήλθε ως Πρόεδρος 
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και 
παρέµεινε στο αξίωµα αυτό ως το 
θάνατό του (1977).

Στις τρεις χιλιάδες χρόνια της 
ιστορικής του διαδροµής ο κυπρι-
ακός λαός γνώρισε πολλές τραγω-
δίες, κατάφερνε όµως πάντοτε να 
διασώζει το χαρακτήρα του και 
την παράδοσή του. Μετά από το 
2004, η Κύπρος, αποτελεί µέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει 
γνωρίσει µεγάλη οικονοµική και 
πολιτιστική ανάπτυξη. 

Επιµέλεια:
Μαρία Χούπα

Φοιτ. Η.Μ.Μ.Υ. (ΕΜΠ)

ΠΗΓΕΣ:
-  Βικιπαιδεία - el.wikipedia.org
- Ιστοσελίδα Παιδαγωγικού Ινστι-

τούτου Κύπρου: athenapi.ac.cy
- Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα, 

τόµοι 36 & 37
- Περιοδικό Παρεµβολή, τεύχος 62
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«Έχουµε το δικαίωµα να γνω-
ρίζουµε…»

Ελληνοκύπριοι και Έλληνες 
αγνοούµενοι της τουρκικής ει-
σβολής

Η πιο οδυνηρή επίπτωση της 
τουρκικής εισβολής στην Κύπρο το 
καλοκαίρι του 1974 είναι το τρα-
γικό ανθρωπιστικό πρόβληµα των 
αγνοουµένων προσώπων και των 
οικογενειών τους. Κατά τη διάρκεια 

της εισβολής χιλιάδες Ελληνοκύ-
πριοι είχαν συλληφθεί και κρατηθεί 
σε στρατόπεδα συγκέντρωσης στην 
Κύπρο από τον τουρκικό στρατό και 
τους Τουρκοκύπριους παραστρατι-
ωτικούς, που ενεργούσαν υπό τις 
οδηγίες των Τούρκων στρατιωτικών. 
Όταν τελείωσαν οι εχθροπραξίες 
από την Τουρκική επιδροµή εναντί-
ον της Κύπρου και την κατάληψη 
της Β. Κύπρου από την Τουρκία, οι 

Τούρκοι άρχισαν να µεταφέρουν 
στην ηπειρωτική Τουρκία, παρά-
νοµα και κάτω από απάνθρωπες 
συνθήκες, εκατοντάδες αδήλωτους 
αιχµαλώτους. Εκατοντάδες άλλοι 
Ελληνοκύπριοι, τόσο στρατιώτες 
όσο και πολίτες (περιλαµβανοµέ-
νων ηλικιωµένων, γυναικών και 
παιδιών) εξαφανίστηκαν, ακόµα και 
σε χρόνους αρκετά µεταγενέστερους 
των εχθροπραξιών, σε περιοχές υπό 

Η αδικαίωτη 
ιστορία των 

αγνοουµένων ηρώων
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τουρκική κατοχή και είναι σήµερα 
αγνοούµενοι. 

Υπολογίζεται ότι συνολικά πά-
νω από 2000 αιχµάλωτοι πολέµου 
είχαν µεταφερθεί παράνοµα στην 
Τουρκία και κρατηθεί σε τουρκικές 
φυλακές. Κάποιοι από αυτούς δεν 
αφέθησαν ελεύθεροι κι εξακολου-
θούν να αγνοούνται. Σε όλες αυτές 
τις περιπτώσεις υπάρχουν καλά 
τεκµηριωµένες µαρτυρίες ότι τα 
αγνοούµενα πρόσωπα εθεάθησαν 
για τελευταία φορά ζωντανά στα χέ-
ρια του τουρκικού στρατού ή των 
Τουρκοκυπρίων, που ενεργούσαν 
υπό τις οδηγίες και την ευθύνη 
των τουρκικών δυνάµεων κατο-
χής. Παρόλ’ αυτά, οι Τούρκοι το 
αρνήθηκαν και εξακολουθούν 
να το αρνούνται. Αποδεικνύεται 
από πληθώρα εγγράφων και µαρ-
τυριών, ελληνικών και ξένων, ότι 
ένας µεγάλος αριθµός από τους 
1.619 αγνοουµένους (τουλάχι-
στον 600-800, και πιθανόν πολύ 
περισσότεροι) µεταφέρθηκαν σε 
τουρκικές φυλακές, κυρίως σε αυτές 
της Αµάσειας (Mus) και των Αδά-
νων (Adana), χωρίς κανένας από 
τους αγνοούµενους, να επιστρέψει 
ποτέ στη Μεγαλόνησο.

Ο ρόλος της ∆ιερευνητικής Επι-
τροπής Αγνοουµένων (∆ΕΑ)

Η Επιτροπή Αγνοουµένων (∆ΕΑ) 
της Κύπρου, η οποία λειτουργεί υπό 
την αιγίδα των Ηνωµένων Εθνών, 
έχει ως αποστολή της τη διερεύ-
νηση 1468 υποθέσεων Ελληνοκυ-
πρίων και Ελλήνων αγνοουµένων, 
καθώς και 502 υποθέσεων Τουρ-
κοκυπρίων αγνοουµένων. Η ∆ΕΑ 
συστάθηκε το 1981 µε ψηφίσµατα 
της Γενικής Συνέλευσης των Ηνω-
µένων Εθνών.

Η ∆ΕΑ είναι µια τριµελής διακοι-
νοτική διερευνητική επιτροπή, απο-
τελούµενη από ένα αντιπρόσωπο 
της ελληνοκυπριακής κοινότητας, 
ένα αντιπρόσωπο της τουρκοκυ-
πριακής κοινότητας κι ένα Τρίτο 
Μέλος, που υποδεικνύεται από 
τη ∆ιεθνή Επιτροπή του Ερυθρού 
Σταυρού (∆ΕΕΣ) και διορίζεται από 
τον Γενικό Γραµµατέα των Ηνω-
µένων Εθνών. Η ανθρωπιστική 
αποστολή της Επιτροπής, η 
οποία λειτουργεί υπό την αιγίδα και 
µε τη συµµετοχή των Ηνωµένων 
Εθνών, είναι να διερευνήσει και 
να εξακριβώσει την τύχη όλων 
των αγνοουµένων προσώπων 
στην Κύπρο.

Το διάστηµα 2000-2004, η ∆ΕΑ 
βρισκόταν σε αδράνεια, λόγω της 
έλλειψης συνεργασίας εκ µέρους 
της τουρκοκυπριακής πλευράς. 
∆εδοµένης της έλλειψης προόδου 
στην εφαρµογή των διαφόρων συµ-
φωνιών για τους αγνοουµένους, η 
Κυπριακή Κυβέρνηση, στην προ-
σπάθειά της να δώσει ακόµα και 
σε πολύ µικρό αριθµό οικογενειών 
κάποιες συγκεκριµένες απαντήσεις 
σχετικά µε την τύχη των αγαπη-
µένων τους, προχώρησε και µονο-
µερώς στη λήψη ανθρωπιστικών 
µέτρων. Η προσέγγιση αυτή δεν 
περιορίζεται στους Ελληνοκύπρι-
ους αγνοούµενους, αλλά και στους 
Τουρκοκυπρίους. Για παράδειγµα, 
το καλοκαίρι του 1999, έγιναν εκτα-

φές σε δύο κοιµητήρια της Λευκω-
σίας από τη διεθνή µη κυβερνητική 
οργάνωση Γιατροί για Ανθρώπινα 
∆ικαιώµατα. Σαν αποτέλεσµα των 
προσπαθειών αυτών, έχει εξακριβω-
θεί η ταυτότητα 24 αγνοουµένων 
προσώπων µε τη µέθοδο του DNA. 
Οι εκταφές έγιναν για καθαρά αν-
θρωπιστικούς λόγους, ώστε να δο-
θεί απάντηση στο νόµιµο δικαίωµα 
των ενδιαφεροµένων οικογενειών 
και να τεθεί τέρµα στην αγωνία και 
αβεβαιότητά τους.

Επαναδραστηριοποίηση της 
∆ΕΑ

Μετά από διάφορες προσπάθειες 
και µονοµερή µέτρα που έλαβε η Ελ-
ληνοκυπριακή πλευρά στο θέµα των 
αγνοουµένων, ο Γενικός Γραµµατέας 
των Ηνωµένων Εθνών επαναβεβαί-
ωσε το ενδιαφέρον του για το πρό-
βληµα των αγνοουµένων προσώπων 
στην Κύπρο και υπέβαλε προτάσεις, 
αποστέλλοντας επιστολές στον Πρό-
εδρο της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 
και στον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Οι 
προτάσεις του Γενικού Γραµµατέα 
αποσκοπούσαν να συµβάλουν στην 
ευόδωση των προσπαθειών και στη 
δηµιουργία της απαραίτητης δυ-
ναµικής προς την κατεύθυνση επί-
λυσης του ανθρωπιστικού θέµατος 
των αγνοουµένων.

Μετά από αδράνεια σχεδόν πέ-
ντε ετών, η Επιτροπή Αγνοουµένων 
συνήλθε ξανά στις 30 Αυγούστου 
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2004 και απηύθυνε έκκληση σε Ελ-
ληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους 
να κοινοποιήσουν στο Γραφείο της 
Επιτροπής οποιαδήποτε πληροφορία 
είχαν στην κατοχή τους σχετικά µε 
την τύχη ή τα λείψανα Ελληνοκυπρί-
ων ή Τουρκοκυπρίων καταχωρηµέ-
νων ως αγνοουµένων. Ως αποτέλε-
σµα των πιο πάνω εξελίξεων, τα ΗΕ 
ανακοίνωσαν στις 14 Απριλίου 2006 
την απόφασή τους να διορίσουν νέο 
Τρίτο Μέλος της ∆ΕΑ τον κ. Κριστόφ 
Ζιρό, ο οποίος προέρχεται από τον 
∆ιεθνή Ερυθρό Σταυρό.

Μήνας ιστορικής σηµασίας χα-
ρακτηρίστηκε ο Ιούλιος του 2007: η 
∆ΕΑ άρχισε την επιστροφή λειψά-
νων Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυ-
πρίων αγνοουµένων στις οικογένει-
ες τους.  Η τύχη των ατόµων αυτών 
αγνοείτο από τα τραγικά γεγονότα 
του 1963-64 και 1974. Πρωταρχι-
κός σκοπός του προγράµµατος 
αυτού είναι η επιστροφή των 
λειψάνων αγνοουµένων ατόµων 
στις οικογένειές τους και η διευ-
θέτηση µιας κανονικής ταφής, 
ούτως ώστε να τερµατιστεί µια 
µακρά περίοδος αγωνίας και 
αβεβαιότητας.  Το Ανθρωπολο-
γικό Εργαστήριο της ∆ΕΑ βρίσκε-
ται στην προστατευόµενη από τα 
Ηνωµένα Έθνη περιοχή του 
παλαιού αεροδροµίου της 
Λευκωσίας. Μια ∆ικοινοτική 
Οµάδα αποτελούµενη από 9 
Κύπριους Ανθρωπολόγους, 
αναλύει τα λείψανα που 
έχουν εκταφεί πριν την απο-
στολή των δειγµάτων οστών 
στο Εργαστήριο ∆ικανικής 
Γενετικής του Ινστιτούτου 
Νευρολογίας και Γενετικής 
Κύπρου (ΙΝΓΚ) στη Λευκω-
σία, που έχει την ευθύνη για 
τη διεξαγωγή της Γενετικής 
Φάσης (γενετική ανάλυση 
και ταυτοποίηση) του προ-
γράµµατος της ∆ΕΑ.

Τα γενετικά δεδοµένα από 

την εξαγω-
γή και ανάλυ-
ση DNA από 
τα σκελετικά 
δείγµατα, συ-
γκρίνονται µε 
τα γενετικά 
δεδοµένα των 
συγγενών των 
αγνοουµένων 
για την επί-
τευξη ταυτο-
ποιήσεων.

Τα ταυτοποιηθέντα λείψανα πα-
ραδίδονται επίσηµα στους συγγε-
νείς του αγνοούµενου προσώπου.  
Μια οµάδα ψυχολόγων σε κάθε κοι-
νότητα παρέχει ψυχολογική στήριξη 
στα µέλη των οικογενειών κατά τη 
διάρκεια της όλης διαδικασίας.  Η 
στήριξη παρέχεται σε οποιοδήποτε 
µέλος οικογένειας συγγενών αγνο-
ουµένων σε οποιαδήποτε χρονική 
στιγµή.  Ωστόσο, οι δυνατότητες 
έρευνας της ∆ΕΑ περιορίζονται 
στην Κύπρο, χωρίς να επεκτείνο-
νται και στην Τουρκία, όπου σύµ-
φωνα µε καθοριστική τεκµηρίωση, 
είχαν µεταφερθεί µερικοί από τους 
αγνοούµενους και κρατηθεί αιχµά-
λωτοι µετά τη σύλληψή τους από 
τις κατοχικές δυνάµεις. Η ιστορία 
των αγνοουµένων παραµένει µία 
ανοιχτή πληγή για τον Ελληνισµό 
της Κύπρου και µία πρόκληση για 
την Ευρώπη και τον διεθνή κόσµο. 

Κάθε µέρα που περνάει µία κηδεία 
γίνεται στην Κύπρο. Κάποιου που 
ταυτοποιήθηκαν, τρεις δεκαετίες 
µετά, τα λείψανά του. Κατά την επί-
σκεψή µας στην Κύπρο πετύχαµε 
µία από αυτές. Πώς να µετρήσεις 
τον πόνο των συγγενών αυτών των 
ανθρώπων που αγνοούν την τύχη 
των οικείων τους; Πώς να επιτευ-
χθεί ειρηνική και συµβιβαστική 
λύση όταν είναι ανοιχτή τέτοια 
χαίνουσα πληγή;

Επιµέλεια
Παναγιώτης Παπαγεωργίου

φοιτ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

ΠΗΓΕΣ
«Αιµατηρή Αλήθεια» (Bloody • 
Truth), έκδοση της «Κίνησης για 
Ελευθερία και ∆ικαιοσύνη στην 
Κύπρο», Λευκωσία, 2009

∆ιερευνητική Επιτροπή • 
Αγνοουµένων (∆ΕΑ): www.cmp-
cyprus.org

Υπ. Εξωτερικών Κυπριακής • 
∆ηµοκρατίας: www.mfa.gov.cy

Παγκύπρια Οργάνωση • 
Συγγενών Αδήλωτων Αιχµαλώ-
των και Αγνοουµένων: www.
missing-cy.org.cy

Ρόνι Αλάσορ, ∆ιαταγή: • 
«Εκτελέστε τους αιχµαλώτους», 
εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα, 2002

Σύλλογος για τα ανθρώ-• 
πινα δικαιώµατα οικογενειών 
αγνοουµένων και πεσόντων 
Κυπριακής τραγωδίας 1974: 
www.agnooumenoi74.gr

2004 και απηύθυνε έκκληση σε Ελ-

την εξαγω-
γή και ανάλυ-
ση DNA από 
τα σκελετικά 
δείγµατα, συ-

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Κύπρος
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Το ότι η Κυπριακή ∆ηµοκρατία 
και οι πολίτες της είναι θύµατα των 
παραβιάσεων των ανθρωπίνων δι-
καιωµάτων από την Τουρκία, µιας 
εκ των οριζόµενων ως εγγυητριών 
δυνάµεων στις συµφωνίες Ζυρίχης-
Λονδίνου (1959), είναι λίγο ως πολύ 
γνωστό. Αυτό που δεν είναι, ίσως, τόσο 
γνωστό, είναι ότι η γείτονα χώρα έχει 
καταδικαστεί επανειληµµένα για τη 
συµπεριφορά της αυτή τόσο σε ευ-
ρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο, 
αρνούµενη να συµµορφωθεί µε τις νο-

Οι  παραβιάσεις 
των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

µικές δεσµεύσεις που έχει αναλάβει. 
Υπάρχουν πολλά που µπορεί να γράψει 
κανείς. Στις σειρές που ακολουθούν θα 
γίνει µία πολύ συνοπτική παρουσίαση 
των σηµαντικότερων παραβιασθέντων 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων των Ελλη-
νοκυπρίων και των αντίστοιχων νοµι-
κών υποχρεώσεων της Τουρκίας. 

 
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΙΤΙΑ ΤΩΝ 

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ;

Κατ’ αρχάς θα πρέπει να διευ-

κρινίσουµε ότι οι παραβιάσεις 
αυτές είναι άµεσο αποτέλεσµα 
της παράνοµης εισβολής της 
Τουρκίας στην Κυπριακή ∆ηµο-
κρατία το 1974, της συνεχιζό-
µενης κατοχής σχεδόν του 37% 
του εδάφους κυριαρχίας της και 
της συστηµατικής εθνοκάθαρσης 
στο υπό τουρκική κατοχή κυπρι-
ακό τµήµα, παρά τις οµόφωνες 
αποφάσεις και τα ψηφίσµατα 
του Συµβουλίου Ασφαλείας των 
Ηνωµένων Εθνών για άµεση απο-
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χώρηση όλων των στρατιωτικών 
δυνάµεων και σεβασµό της ανε-
ξαρτησίας, κυριαρχίας και εδαφι-
κής ακεραιότητας της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας. Μάλιστα, το 1983, 
σε µία προσπάθεια της Τουρκί-
ας να διχοτοµήσει επίσηµα την 
Κύπρο, δηµιούργησε µία αποσχι-
στική πολιτική οντότητα στα κα-
τεχόµενα, γνωστή ως «Τουρκική 
∆ηµοκρατία της Βόρειας Κύπρου» 
(Τ.∆.Β.Κ.), οντότητα, η οποία έχει 
κηρυχθεί από τη διεθνή κοινότη-
τα παράνοµη και οι πράξεις της 
άκυρες1.

1  Βλ. για παράδειγµα τα Ψηφίσµα-
τα 541 της 18ης Νοεµβρίου 1983 
και 550 της 11ης Μαΐου 1984 του 
Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. 

ΕΘΝΟΚΑΘΑΡΣΗ, ΠΡΟΣΦΥ-
ΓΕΣ & ΕΚΤΟΠΙΣΜΕΝΟΙ

Μετά την πρωτοφανή θηριω-
δία της εισβολής στην Κύπρο, η 
Τουρκία προχώρησε στη συστη-
µατική εθνοκάθαρση των περι-
οχών της νήσου που έθεσε υπό 
την κατοχή της. ∆ηµιούργησε 
ένα «κράτος-µαριονέτα» στην κα-
τεχόµενη Κύπρο παραβιάζοντας 
την Τέταρτη Σύµβαση της Γενεύ-
ης του 19492 την οποία η ίδια η 
Τουρκία έχει επίσης υπογράψει 
και επικυρώσει. Η εθνοκάθαρση, 
που επηρέασε το 28% του ελλη-
νοκυπριακού πληθυσµού (περί-
που 170.000 Ελληνοκυπρίους) 
περιελάµβανε διάφορες τεχνικές 
των κατοχικών αρχών· βίαιες 
εξώσεις, εκδίωξη πέρα από τη 
γραµµή κατάπαυσης του πυρός, 
υποχρεωτικές εκκενώσεις περι-
οχών, λαφυραγώγηση, εν ψυχρώ 
φόνους πολιτών, τροµοκρατία, 
βασανισµούς, χωρισµό οικογε-

2 Ιδίως άρθρα 2 και 49

νειών, καταναγκαστική εργασία 
κά.

Η συστηµατική πολιτική εθνο-
κάθαρσης που εφάρµοσε η Τουρ-
κία, είχε έναν σαφή στόχο· την 
διχοτόµηση της Κύπρου µέσω 
της δηµιουργίας δύο οµοιογε-
νών και εθνικά εκκαθαρισµέ-
νων περιοχών. Ένα χρόνο µετά 
την εισβολή, το 1975, ο στόχος 
επετεύχθη όταν η Τουρκία εξα-
νάγκασε τους Τουρκοκυπρίους 
να µετακινηθούν προς τις υπό 
τουρκική κατοχή περιοχές του 
νησιού. Παράλληλα, προσπαθώ-
ντας να αλλοιώσει τον δηµογρα-
φικό χαρακτήρα της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας δίνονται κίνητρα 
σε βοσκούς, χωρικούς, χειρώνα-
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κτες από την Ανατολία, µαζί µε 
συνταξιούχους Τούρκους αξιω-
µατικούς να εποικίσουν στο βό-
ρειο τµήµα της Κύπρου.  Μεταξύ 
των κινήτρων περιλαµβάνονται 
άδειες εργασίας, παροχή στέγης 
και κλήρου γης, η προοπτική 
πρόσβασης στην ΕΕ κά.

Τα θύµατα της τουρκικής εθνο-
κάθαρσης διακρίνονται στους 
πρόσφυγες,  που κατέφυγαν σε 
άλλες χώρες στο εξωτερικό και 
τους εκτοπισµένους, που αναζήτη-
σαν καταφύγιο και εργασία στην 
δική τους χώρα. Τα ευρωπαϊκά 
θεσµικά όργανα έχουν κρίνει 
ένοχη την Τουρκία για παρα-
βιάσεις διαφόρων άρθρων της 
Ευρωπαϊκής Σύµβασης εξαιτίας 
της άρνησης από την πλευρά της 
του δικαιώµατος επιστροφής 
των Ελληνοκυπρίων. «Η Επι-
τροπή κρίνει ότι µε την άρνησή 
της να επιτρέψει την επιστροφή 
περισσότερων από 170.000 Ελ-
ληνοκυπρίων προσφύγων στις 
οικίες τους στη βόρεια Κύπρο, 
η Τουρκία παραβίασε, και εξα-
κολουθεί να παραβιάζει το άρθρο 
8 της Σύµβασης»3. Εξάλλου, τα 
ευρωπαϊκά όργανα έχουν κρίνει 
ότι η αποκατάσταση των δικαι-
ωµάτων των προσφύγων δεν 
µπορεί να περιµένει την πολι-
τική διευθέτηση του κυπριακού 
προβλήµατος. 

3 Συµβούλιο της Ευρώπης, Ευρω-
παϊκή Επιτροπή Ανθρωπίνων ∆ι-
καιωµάτων, Προσφυγές 6780/74 
και 6950/75 Κύπρος εναντίον 
Τουρκίας, παρ. 163.

ΣΦΕΤΕΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ

Η Οικουµενική ∆ιακήρυξη των 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του 
ΟΗΕ (άρθρ. 17), το 1ο Πρωτόκολ-
λο της Ευρωπαϊκής Σύµβασης 
(άρθρ. 1) και η Χάρτα Θεµελιω-
δών ∆ικαιωµάτων της ΕΕ (άρθρ. 
17), προστατεύουν το δικαίωµα 
στην περιουσία, το οποίο, πέρα 
από την οικονοµική του διάστα-
ση, είναι και δείκτης της κληρονο-
µιάς και της ταυτότητας.  Η Τουρ-
κία και η υποτελής της τοπική 
διοίκηση στην Κύπρο, δήµευσε 
και απαλλοτρίωσε, αναδιένειµε 
ή και πούλησε σε Τουρκοκυπρί-
ους, εποίκους  και ξένους επιχει-
ρηµατίες περιουσίες των Ελλη-
νοκυπρίων µε στόχο κυρίως τη 
δηµιουργία µίας νέας νοµικής και 
οικονοµικής πραγµατικότητας και 
την προσέλκυση ξένων επενδύσε-
ων στην παραπαίουσα οικονοµία 
της κατεχόµενης Κύπρου. 

Το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Αν-
θρωπίνων ∆ικαιωµάτων (Ε.∆.∆.Α), 
σε µία ιστορική του απόφαση επί 
του θέµατος στις 10 Μαΐου 2008, 
έκρινε ότι η κυπριακή κυβέρνηση 
είναι η µόνη νόµιµη Κυβέρνηση 
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, ότι 
η αποκαλούµενη «Τ.∆.Β.Κ.» είναι 
παράνοµη σύµφωνα µε το διεθνές 
δίκαιο και ότι η Τουρκία, καθώς 
ασκεί ουσιαστικό έλεγχο, είναι 
υπεύθυνη για όλες τις παραβιά-
σεις της Ευρωπαϊκής Σύµβασης 
στην κατεχόµενη Κύπρο. Στο ση-
µείο αυτό, θα ήταν παράλειψη, αν 
δεν αναφέραµε δύο σηµαντικές 
αποφάσεις του Ε.∆.∆.Α σε αγωγές 
Ελληνοκυπρίων κατά της Τουρ-
κίας, σε µια προσπάθεια επανά-
κτησης των περιουσιών τους. Εν-
δεικτικά λοιπόν αναφέρουµε την 
Υπόθεση Λοϊζίδου και την Υπόθε-
ση Ξενίδη-Αρέστη. Σε αµφότερες 
τις περιπτώσεις το Ευρωπαϊκό 
∆ικαστήριο έκρινε την Τουρκία 
ως κατοχική δύναµη, υπεύθυ-
νη για τις ενέργειές της και για 
εκείνες της δικής της «υποτελούς 

τοπικής διοίκησης»4, απεφάνθη 
ότι οι ενάγουσες διατηρούν την 
κυριότητα των επίδικων περιου-
σιών τους και επεδίκασε στην µεν 
πρώτη δικαίωµα αποζηµίωσης 
1,5 εκατοµµυρίου δολαρίων, στη 
δε δεύτερη 1,1 εκατοµµύριο δο-
λάρια από την Τουρκία. Η άρνηση 
της Τουρκίας να εφαρµόσει την 
απόφαση στην υπόθεση Λοϊζίδου 
προκάλεσε την έντονη καταδίκη 
της από την Επιτροπή Υπουργών 
του Συµβουλίου της Ευρώπης, 
τις παραµονές των ενταξιακών 
συνοµιλιών µε την ΕΕ. Υπό την 
απειλή κυρώσεων, η Τουρκία  
κατέβαλε τις αποζηµιώσεις (∆ε-
κέµβριος 2003), χωρίς ωστόσο να 
έχει εφαρµόσει το σκέλος για την 
αποκατάσταση της περιουσίας. 

ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ, ∆ΟΛΟΦΟ-
ΝΙΕΣ, ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΙ

Κατά τη διάρκεια της εισβολής 
και αµέσως µετά απ’ αυτήν, οι 
κατοχικές δυνάµεις προέβησαν 
σε βασανισµούς και απάνθρωπη 
µεταχείριση –όπως η στέρηση 
τροφής και νερού- σε άµαχο ελ-
ληνοκυπριακό πληθυσµό, παραβι-
άζοντας το αρθρ. 3 της τέταρτης 
Σύµβασης της Γενεύης του 1949 
και το άρθρ. 2 της Ευρωπαϊκής 
Σύµβασης. Έρευνες της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων και της Γερµανικής 
ΜΚΟ «Asme Humanitas» απέδει-
ξαν ότι οι τουρκικές αρχές δεν 
έλαβαν αποτρεπτικά µέτρα ούτε 
πειθαρχικές ενέργειες εναντίον 
των βιαιοτήτων. Επίσης, όλες οι 
έρευνες κατέληξαν στο συµπέρα-
σµα ότι οι θανατώσεις πολιτών, 
µεταξύ αυτών και γυναικών, παι-
διών και εγκύων, συνέβησαν σε 
«σηµαντική κλίµακα». 

 
Αλλά και µετά την κατάπαυ-

ση των εχθροπραξιών, πριν λίγα 

4 Παραβίαση άρθρ. 1 του 1ου Πρω-
τοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύµ-
βασης και άρθρ. 8 περί σεβασµού 
στην κατοικία. 
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χρόνια, τον Αύγουστο του 1996, 
όλοι θυµόµαστε την εν ψυχρώ δο-
λοφονία, τόσο του Ισαάκ όσο και 
του Σολωµού κατά τη διάρκεια 
διαδηλώσεων υπό την παρουσία 
Τουρκοκυπρίων «αξιωµατούχων» 
και µελών της εθνικιστικής ορ-
γάνωσης των «Γκρίζων Λύκων». 
Για τις υποθέσεις αυτές5 το Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκανε εκ-
κλήσεις να προσαχθούν οι ένοχοι 
στη δικαιοσύνη, ενώ το Ε.∆.∆.Α. 
σε ξεχωριστές αποφάσεις6 έκρινε 
την Τουρκία ένοχη για παραβίαση 
των άρθρ. 1 και 2 της Ευρωπα-
ϊκής Σύµβασης. «Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, βαθιά συγκλονισµέ-
νο από τις δολοφονίες … κατά τη 
διάρκεια ειρηνικής διαδήλωσης 
για την επανένωση της νήσου… 
µε την ενεργό ανάµειξη και συµ-
µετοχή στοιχείων του τουρκικού 
στρατού και της παράνοµης κα-
τοχικής δύναµης… απαιτεί τη συ-
νεργασία της Τουρκίας στη λήψη 
όλων των αναγκαίων µέτρων για 
αναγνώριση, σύλληψη και προσα-
γωγή στη δικαιοσύνη όλων όσοι 
είχαν ανάµειξη στις δολοφονίες 
και στην απόφαση να ριχθούν 
πυροβολισµοί κατά των άοπλων 
διαδηλωτών…»7.

Αναµφισβήτητα ωστόσο, από 
τις πλέον τραγικές επιπτώσεις 
της τουρκικής εισβολής είναι οι 
1.619 αγνοούµενοι Ελληνοκύ-
πριοι. Απ’ αυτούς το 61% είναι 
στρατιωτικό προσωπικό και το 
39% πολίτες, µεταξύ των οποίων 
116 γυναίκες και 27 παιδιά κά-
τω των 16 ετών.  Ο αριθµός των 
αγνοουµένων έχει τώρα µειωθεί 

5 Υπόθεση Σολωµού εναντίον Τουρ-
κίας, Προσφυγή Νο. 36832/97 και 
Υπόθεση Ισαάκ εναντίον Τουρκί-
ας, Προσφυγή Νο. 44587/98.

6 Εκδόθηκαν στις 24 Ιουνίου 2008
7  Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ψήφι-

σµα 19ης Σεπτεµβρίου 1996.

καθώς έχουν αναγνωρισθεί µε τη 
µέθοδο του DNA αρκετά λείψα-
να8. Τα λείψανα αυτά άρχισαν 
να αναγνωρίζονται από το 2005, 
τρεις δεκαετίες µετά την εισβολή. 
Καταθέσεις µαρτύρων, δηµοσιο-
γραφικές καταγραφές και αρχεία 
του Ερυθρού Σταυρού δείχνουν 
ότι οι αγνοούµενοι βρίσκονταν 
υπό τουρκική κατοχή, ενώ πολλοί 
εξ αυτών οδηγήθηκαν στην Τουρ-
κία και δεν επεστράφησαν µε την 
ανταλλαγή των αιχµαλώτων. Ποτέ 
η Τουρκία δεν παρουσίασε τα αρ-
χεία της για τους αγνοουµένους ή 
τους αιχµαλώτους πολέµου, όπως 
απαιτείται από τη Σύµβαση της 
Γενεύης. Πολλές οι προσφυγές 
οικογενειών των αγνοουµένων 
στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο µε 
πιο πρόσφατη στις 10 Ιανουαρίου 
2008, ιστορική δε είναι η απόφα-
ση του Ε.∆.∆.Α.  στις 10 Μαΐου 
2001 για την τέταρτη διακρατι-
κή προσφυγή της Κύπρου κατά 
της Τουρκίας, όπου µε ψήφους 
16-19 έκρινε την Τουρκία ένοχη 
για συνεχιζόµενη παραβίαση του 
άρθρ. 2 της Σύµβασης (δικαίωµα 
στη ζωή).

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑ

 Ως επίδοξο µέλος της ΕΕ, 
η Τουρκία, είναι υποχρεωµένη να 
συµµορφώνεται και µε την Ευ-
ρωπαϊκή Σύµβαση την οποία έχει 
συνυπογράψει, µε τις αποφάσεις 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα 
Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα και  φυ-
σικά του Ε.∆.∆.Α. «Η υποχρέωση 
της Τουρκίας να συµµορφωθεί µε 
τις αποφάσεις του ∆ικαστηρίου 
είναι απόλυτη… η παράλειψη από 
πλευράς ενός υψηλά Συµβαλλό-
µενου Μέρους να συµµορφωθεί 
… επιδεικνύει καταφανή περι-

8  Η αναγνώριση από το Argentine 
Forensic Anthropology Team 
για λογαριασµό των Ηνωµένων 
Εθνών και της ∆ιερευνητικής 
Επιτροπής Αγνοουµένων (∆ΕΑ) 
Κύπρου. 

9  Η αρνητική ψήφος ανήκε στον 
Τούρκο δικαστή.

φρόνηση για τις διεθνείς του 
υποχρεώσεις»10. Η παραβίαση 
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων 
σε ευρωπαϊκό έδαφος, η κατοχή 
και η έως και σήµερα διχοτόµηση 
µιας ευρωπαϊκής πρωτεύουσας, 
της Λευκωσίας, υπονοµεύει το 
ευρωπαϊκό σύστηµα των αν-
θρωπίνων δικαιωµάτων και τη 
δέσµευση στο Κράτος ∆ικαίου, 
αλλά και τη δηµοκρατία. 

Επιµέλεια:
Παναγιώτης Φαραντάτος
Πτυχ. Νοµικής Αθηνών

ΠΗΓΕΣ:
- Γιόκαρη Ά., «Η πρακτική των δι-

καιοδοτικών οργάνων στην εφαρ-
µογή του διεθνούς δικαίου», έκδ. 
Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα 2001.

- Ευρωπαϊκή Σύµβαση για τα 
δικαιώµατα του ανθρώπου, έκδ. 
Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα 1999.

- Κουφουδάκη Β., «Human Rights 
in Cyprus by Turkey», έκδ. Γρα-
φείου Τύπου και Πληροφοριών, 
Κύπρος 2008.

- Ρούκουνα Ε., «∆ιεθνής Προστα-
σία των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµά-
των», Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 
Αθήνα 1995.

10 Επιτροπή Υπουργών, Συµβούλιο 
της Ευρώπης, Προσωρινό Ψήφι-
σµα DH (2000), 105, 24 Ιουλίου 
2000.
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καθώς έχουν αναγνωρισθεί µε τη 
µέθοδο του DNA αρκετά λείψα-
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να αναγνωρίζονται από το 2005, 
τρεις δεκαετίες µετά την εισβολή. 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Κύπρος



Πλούσια η ευλογία και η εύ-
νοια του Θεού στην Αγία Νή-
σο! Εκλεκτές αποστολικές µορ-
φές αγίασαν  τα µατωµένα της 
χώµατα, σπουδαίοι επίσκοποι 
κατάγονταν από αυτήν, ηρωι-
κές µορφές ασκητών και νέων 
µαρτύρων έλκυσαν έντονα την 
Χάρη του Αγ. Πνεύµατος και το 
έλεος του Θεού! Είναι αδύνατον 
να παραθέσει κανείς όλους τους 
πλούσιους και διδακτικούς βίους 
των αγίων και των µαρτύρων που 
κοσµούν το πνευµατικό στερέω-
µα της Κύπρου, από την οποία 
και ξεκίνησε η διάδοση του χρι-
στιανισµού στην Ευρώπη! Στην 
συνέχεια, λοιπόν, παρατίθενται 
µερικές από τις πιο αγαπηµένες 
και τιµώµενες µορφές της. 

Γνωριµία µε τους 
αγίους της Κύπρου!

Απόστολος Βαρνάβας
(11 Ιουνίου)
Ο Απόστολος Βαρνάβας είναι ο 

µεγαλύτερος Άγιος, ο πολιούχος της 
Κύπρου. Είναι ο ιδρυτής και θεµε-
λιωτής της Εκκλησίας της Κύπρου  
και σε αυτόν χρωστά η Εκκλησία 
της Κύπρου το αυτοκέφαλό της. 
Θεωρείται ίσος των 12 και πρώτος 
µεταξύ των 70 Αποστόλων.

Γεννήθηκε στην Σαλαµίνα της 
Κύπρου τον 1ο µ.Χ. αιώνα κι ανή-
κε στην φυλή του Λευί. Η αδερφή 
του ήταν µητέρα του Ευαγγελιστή 
Μάρκου. Λόγω του φλογερού του 
ζήλου και των εξαιρετικών του 
χαρισµάτων, όλοι έτρεφαν προς το 
πρόσωπό του βαθιά εκτίµηση και 
είχαν εµπιστοσύνη στην κρίση του. 
«Καὶ παρεκάλει πάντας τῇ προ-
θέσει τῇ καρδίας προσµένειν τῷ 
Κυρίῳ» (Πράξ. ία’, 23) δηλαδή, πα-
ρακαλούσε και παρακινούσε όσους 
πίστεψαν στον Κύριο, να µένουν 
µε όλη τους την καρδιά πιστοί κι 
αφοσιωµένοι σ’ Αυτόν.

Πολύ νωρίς ο Βαρνάβας είχε συν-
δεθεί στενά µε τον Σαύλο από την 
Ταρσό, τον γνωστό αργότερα Από-
στολο των Εθνών Παύλο, καθώς 
ήταν παλιοί συµµαθητές. Αυτός 
ήταν, µάλιστα, που συνέστησε τον 
Απόστολο Παύλο στους Αποστό-
λους και στην υπόλοιπη χριστιανι-
κή κοινότητα µετά την επιστροφή 
του από την ∆αµασκό, Ακόµα, τον 
επέλεξε ως συνεργάτη, όταν του 
ανατέθηκε η οργάνωση της νεοσύ-
στατης Εκκλησίας της Αντιοχείας 
και για ένα ολόκληρο χρόνο οι δύο 
συνειδητοί εργάτες του Ευαγγελίου 
δούλεψαν ακούραστα για την ανά-
πτυξη της Εκκλησίας. Η πρόοδος 

υπήρξε τέτοια, ώστε οι Έλληνες της 
Αντιόχειας για να διακρίνουν πια 
αυτούς και τη θρησκευτική τους κί-
νηση, τους ονόµασαν χριστιανούς. 
Ως τότε οι ακόλουθοι του Χριστού 
λεγόντουσαν «µαθηταί», «αδελφοί», 
«άγιοι». 

Τα αποτελέσµατα της προσπάθει-
ας των Αποστόλων υπήρξαν ευχά-
ριστα, καθώς κέρδισαν µε το µέρος 
του Χριστού πολυάριθµα «τρόπαια 
νίκης», πολλές σωσµένες ψυχές.

Ακόµη, ο Απ. Βαρνάβας κήρυξε 
το Ευαγγέλιο στη Ρώµη, τα Μεδιό-
λανα και την Αλεξάνδρεια κι ύστε-
ρα ξαναγύρισε στην Κύπρο, όπου 
αφιέρωσε το υπόλοιπο της ζωής 
του. Χειροτονήθηκε επίσκοπος της 
Σαλαµίνας, δηλαδή Αρχιεπίσκοπος 
του νησιού, οργάνωσε την Εκκλη-
σία της και στο τέλος την πότισε µε 
το αίµα του.

Βασανίστηκε και λιθοβολήθηκε 
µέχρι θανάτου από τους Ιουδαίους, 
στη Σαλαµίνα, κατά το 57-60 µ. Χ.  
Οι µαθητές του και ο Μάρκος τον 
έθαψαν κρυφά σε ένα ρωµαϊκό τάφο 
και έφυγαν από το νησί κυνηγηµέ-
νοι.  Επάνω στα στήθη του έβαλαν 
ένα αντίγραφο του Ευαγγελίου του 
Ματθαίου, το οποίο είχε αντιγράψει 
ο ίδιος ο Βαρνάβας. Ο τάφος του 
ευρίσκεται κοντά στην Σαλαµίνα, 
δίπλα στην οµώνυµη Ιερά Μονή 
του. Από αυτόν, έβγαινε θεϊκή δύ-
ναµη και χάρη που θεράπευε όλων 
των ειδών τους αρρώστους. Γι’ αυ-
τό κι ονοµάστηκε «Τόπος ιάσεως». 
Λόγω της συνεχιζόµενης, από το 
1974 τουρκικής κατοχής στο νη-
σί, εδώ και τριάντα πέντε χρόνια 
το ιστορικό αυτό µοναστήρι µένει 
εγκαταλελειµµένο και αλειτούργητο. 
Η Κυπριακή Εκκλησία γιορτάζει τη 

το ιστορικό αυτό µοναστήρι µένει 
εγκαταλελειµµένο και αλειτούργητο. 
Η Κυπριακή Εκκλησία γιορτάζει τη 
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µνήµη του ιδρυτή και πολιούχου 
της, του Αποστόλου Βαρνάβα, στις 
11 Ιουνίου, όπως και ολόκληρη η 
Ορθοδοξία

Ο άγιος Λάζαρος
Λάζαρος, ο αγα-

πηµένος αυτός µα-
θητής του Χριστού, 
µετά την ανάστα-
σή του, γύρω στο 
33 µ.Χ. έφυγε από 
τη Βηθανία κι ήρ-
θε στη Λάρνακα 
της Κύπρου. Εδώ 
τον συνήντησαν οι 
απόστολοι Παύλος 
και Βαρνάβας, όταν 
µετέβαιναν από τη 

Σαλαµίνα στην Πάφο, και τον χειρο-
τόνησαν επίσκοπο της Εκκλησίας, 
που ίδρυσε ο ίδιος. Την εκκλησία 
αυτή εποίµανε µε στοργή κι αγάπη 
δεκαοκτώ περίπου χρόνια. Μετά 
την ανάστασή του ο ηγαπηµένος 
φίλος έζησε τριάντα περίπου χρό-
νια. Καθ’ όλο αυτό το διάστηµα 
ποτέ δεν εγέλασε, λέγει µια κυπρι-
ακή λαϊκή παράδοση, παρά µόνο 
µια φορά που είδε µια γυναίκα του 
λαού να κλέβει από ένα µπακάλικο 
ένα πήλινο δοχείο, µια «τσούκα». 
Τότε, ο άγιος χαµογέλασε κι είπε: 
«Για δέστε: Το ένα χώµα (η γυναί-
κα) κλέβει τ’ άλλο (τη τσούκα)».Σαν 
πέθανε, οι πιστοί του τον έκλαψαν 
και µε τιµές τον κήδεψαν σε µια 
σαρκοφάγο από κυπριακό µάρµαρο 
στην οποία έγραψαν: «Λάζαρος ο 
τετραήµερος και φίλος Χριστού». 
Πάνω από τη σαρκοφάγο αυτή κτί-
σθηκε ωραιότατος ναός το 890 µ. 
Χ από τον αυτοκράτορα Λέοντα Στ 
τον Σοφό, ο οποίος ανακαινίστη-
κε κατά το 1750 κι αποτελεί µέχρι 
σήµερα ιστορικό προσκύνηµα των 
ορθοδόξων χριστιανών.

Ο άγιος ιεροµάρτυς Ηρακλεί-
διος (17 Σεπτεµβρίου)

Ο άγιος Ηρακλείδιος είναι ο πρώ-
τος Ιεράρχης της ξακουστής Ταµα-
σού, αλλά κι ένας απ’ τους πρώτους 
και πιο σπουδαίους Ιεράρχες της 
ευλογηµένης Κύπρου.

Ήταν γιος ειδωλολάτρη ιερέα, 
βαπτίστηκε χριστιανός, κατηχήθη-
κε και χειροτονήθηκε επίσκοπος 
από τους Αποστόλους Βαρνάβα 
και Μάρκο. Με τις υπεράνθρωπες 
προσπάθειες του Αγίου το µικρό 
ποίµνιο που σχηµατίστηκε στην 
αρχή γύρω του µεγάλωνε µέρα µε 
τη µέρα, ώστε σε λίγο καιρό η πό-
λη της Ταµασού να γίνει ένα περί-
λαµπρο χριστιανικό κέντρο. Στην 
αύξηση αυτή µαζί µε την αρετή 
και τον φλογερό ζήλο του συνέβα-
λε σηµαντικά και το θαυµατουργι-
κό χάρισµα, µε το οποίο πλούσια 
τον χαρίτωσε ο Κύριος. Ο Άγιος 
πέθανε προσευχόµενος για τους 
δηµίους του που αφού τον βασά-
νισαν, τον σκότωσαν µε το ξίφος. 
Το άγιο λείψανό του, το έθαψαν οι 
χριστιανοί στο υπόγειο σπήλαιο µε 
δάκρυα στοργής κι ευγνωµοσύνης. 
Τα θαύµατα που έκανε, όταν ήταν 
στη ζωή, συνεχίστηκαν και µετά 
τον θάνατο του, και συνεχίζονται 
και σήµερα. «Θαυµαστὸς ὁ Θεὸς 
ἐν τοῖς Ἁγίοις αὐτοῦ». Γύρω στα 
400 µ.Χ. πάνω από το υπόγειο αυτό 
σπήλαιο κτίστηκε η µονή του αγίου 
Ηρακλειδίου. Η µονή αυτή ανακαι-
νίστηκε τα τελευταία χρόνια κι έγινε 
γυναικεία. Πλήθη ευλαβών χριστια-
νών συνέρχονται από τα διάφορα 
µέρη της νήσου, για να παρακολου-
θήσουν τη θεία Λειτουργία και τις 
άλλες ιερές ακολουθίες, να προσκυ-
νήσουν µ’ ευλάβεια την κάρα του 
Αγίου και να τονωθούν ψυχικά.

Ο άγιος Επιφάνιος 
(12 Μαΐου)
Ο άγιος Επιφάνιος είναι µια από 

τις πιο φωτεινές µορφές της Εκκλη-
σίας της Μεγαλονήσου. Μυήθη-
κε στον χριστιανισµό στα 16 του 
χρόνια. Ήταν ορφανός. Βαπτίστηκε 
µαζί µε την αδελφή του, την οποία 
επτά µέρες ύστερα από το βάπτι-
σµα, τακτοποίησε σ’ ένα γυναικείο 

µοναστήρι κι έφυγε κι αυτός σ’ ένα 
άλλο, το οποίο επάνδρωναν δέκα 
καλλιγράφοι µοναχοί κι ηγούµενος 
ο γνωστός άγιος Ιλαρίωνας. Κοντά 
στον µεγάλο αυτό ασκητή, που 
έτρωγε µια φορά κάθε δύο ή τρεις 
ή και περισσότερες µέρες προσκολ-
λήθηκε ο δεκαεξάχρονος νέος και 
τον µιµήθηκε πιστά. Η υποµονή 
κι επιµονή του, η ταπείνωση και 
φιλοµάθειά του, αλλά κι η αυστηρή 
εγκράτειά του, ήταν υπόδειγµα σ’ 
όλους. Γι’ αυτό και νωρίς τον χα-
ρίτωσε ο Κύριος. Έκανε πλούσια  
φιλάνθρωπα θαύµατα και προπα-
ντός  θεραπείες  δαιµονιζοµένων.  
Άρρωστοι από πολύ µακρινά µέρη 
που έπασχαν από διάφορες αγιά-
τρευτες αρρώστιες, ερχόντουσαν 
συχνά κοντά του για να πάρουν τη 
θεραπεία τους. Κατ’ εντολή Κυρίου 
χειροτονήθηκε επίσκοπος Σαλαµί-
νας Κύπρου. Στα 36 χρόνια της αρ-
χιερατείας του, ο χειµαζόµενος λαός 
του νησιού βρήκε στο πρόσωπό του 
τον στοργικό πατέρα, τον φωτεινό κι 
ακούραστο καθοδηγητή. Με το ασυ-
νήθιστο  αγωνιστικό  του φρόνηµα, 
την αγιότητα βίου και τη µόρφωσή 
του — γνώριζε πέντε γλώσσες, την 
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µνήµη του ιδρυτή και πολιούχου 

τος Ιεράρχης της ξακουστής Ταµα-τος Ιεράρχης της ξακουστής Ταµα-
σού, αλλά κι ένας απ’ τους πρώτους 
και πιο σπουδαίους Ιεράρχες της 
ευλογηµένης Κύπρου.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Κύπρος



Ελληνική, τη Συριακή, την Εβραϊκή, 
την Κοπτική και λίγο τη Λατινική 
- και κυρίως µε την αντιαιρετική 
συγγραφική δράση και τις ενέργειές 
του, έγινε αφορµή ο χριστιανισµός 
να διαδοθεί παντού στην Κύπρο κι 
η Εκκλησία της να γίνει ζηλευτή.

Ναοί και Μοναστήρια της 
Κύπρου

Η Κύπρος µαζί µε το πλήθος των 
Αγίων της, προβάλλει και πλήθος 
ναών και µοναστηριών  που µαρ-
τυρούν την βαθειά ευσέβεια των 
κατοίκων της. Πάνω από πέντε χι-
λιάδες υπολογίζονται οι ναοί της, 
παλαιοί και νεότεροι, από τους 
οποίους περίπου πεντακόσιοι δι-
ασώζουν βυζαντινές τοιχογραφίες 
που αποτελούν σηµαντική πηγή για 
την Κυπριακή Αγιολογία. Σε µερικά 
χωριά του νησιού οι ναοί απέχουν 
µεταξύ τους λίγα µόνο µέτρα. Στην 
Αµµόχωστο, µάλιστα, λέγεται ότι 
υπήρχαν 365 ναοί, αφιερωµένοι 
στους καθ’ εκάστην ηµέρα εορτα-
ζόµενους Αγίους, από τους οποίους 
σήµερα σώζονται µόνον οι 20.

Τα µοναστήρια της Κύπρου 
έχουν µια µακρόχρονη παράδοση 
και σηµαντικούς θρησκευτικούς 
θησαυρούς, ενώ η ίδρυση και η λει-
τουργία τους συνδέεται µε θρύλους 
και παραδόσεις. Μεγάλος είναι ο 

αριθµός τους  που χρονολογούνται 
πριν από τον 4αι.µ.Χ, όπως η Μονή 
του Αγίου Νικολάου Ακρωτηρίου, η 
µονή Σταυροβουνίου, η Μονή των 
Ιερέων ή Αγία Μονή, κα. Πάνω από 
200 ήταν κατά καιρούς οι ακµάζου-
σες µονές. Ο µοναχικός βίος άκµα-
σε στην Κύπρο, ιδιαίτερα κατά τον 
11ο  και 12ο  αιώνα, όπου χτίστηκαν 
µονές που λειτουργούν µέχρι σήµε-
ρα, όπως π.χ. η γνωστότατη µονή 
Κύκκου, η Μονή Μαχαιρά, η Μονή 
Αγ. Νεοφύτου. 

O κυπριακός µοναχισµός, λοι-
πόν, άρχισε να ιδρύεται από τους 
πρώτους χριστιανικούς αιώνες, 
και συνέχισε έκτοτε αδιάκοπη την 
πορεία της ζωής του. Προσέφερε 
τις υπέροχες τις υπηρεσίες του, τό-
σο στην Ορθόδοξη Εκκλησία της 
Kύπρου και στην Ορθοδοξία, όσο 
και προς τον κυπριακό ελληνισµό 
και το έθνος γενικότερα. Kατά τη 
διάρκεια των δεκαέξι αιώνων της 
ζωής του, ο κυπριακός µοναχισµός 
ανέδειξε άνδρες αγίους και σοφούς, 
που στάθηκαν για τους ανθρώπους 
πολύτιµοι χειραγωγοί στον ανηφο-
ρικό δρόµο της θειώσεως, ανέδειξε 
οσίους και ασκητές, που υπήρξαν 
ακαταµάχητοι υπέρµαχοι της χρι-
στιανικής αλήθειας.

Tα ορθόδοξα µοναστήρια της 
Μεγαλονήσου έπαιξαν, επιπλέον, 
ρόλο αποφασιστικό και σπουδαίο 
στην µεγάλη υπόθεση εθνικής 
επιβιώσεως του κυπριακού ελλη-
νισµού. Όταν οι κατά καιρούς διά-
φοροι κατακτητές προσπαθούσαν 
να αφοµοιώσουν τον κυπριακό λαό, 
να εξαλείψουν την γλώσσα και τη 
θρησκεία του, να αλλοιώσουν την 
εθνική φυσιογνωµία και τον ελλη-
νορθόδοξο χαρακτήρα του, τα µονα-
στήρια έγιναν σχολές σπουδής της 
ελληνικής γλώσσας και της ιεράς 
παιδείας.

Μέσα στις τραγικές περιπέτειες 
του λαού της Κύπρου, βέβαια, τα 
µοναστήρια υπήρξαν τα ασφαλέστε-
ρα λίκνα, όχι µόνο των γραµµάτων, 
αλλά και των τεχνών. H αγιογραφία, 
η ξυλογλυπτική, η διακοσµητική, 

η καλλιγραφία, η µικρογραφία, η 
αντιγραφική φέρουν τη σφραγίδα 
των µοναχών. ∆ιαµέσου των αι-
ώνων  τα µοναστήρια απέβησαν 
φάροι τηλαυγείς, πνευµατικοί και 
ηθικοί, θρησκευτικοί και εθνικοί, 
που επηρέασαν τη συνείδηση, την 
ηθική και πνευµατική ανάπτυξη 
και την κοινωνική ζωή του λαού! 
Κάποιοι από αυτούς, µάλιστα, φω-
τίζουν ακόµη και σήµερα!

Επιµέλεια:
Αναστασία Μπιτσάνη

φοιτ.  Πολ. Μηχ. ΕΜΠ

http://www.pigizois.net/index2.htm
http://www.pigizois.net/arxeia/

Kypros%20-%20H%20Agia%20
Nisos%20.pdf

http://wwk.kathimerini.gr/
kath/7days/1997/04/26041997.pdf
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Προς τους Τούρκους εισβολείς
Κι αυτή η σελήνη η µατωµένη και µισή 

που µας την κουβαλήσατε! 
Αλήθεια πέστε µου µετρήσατε
πόσοι άλλοι πέρασαν απ’ το νησί 
πριν από εσάς πανίσχυροι κι επιφανείς
κι ούτε για δείγµα καν δεν έµεινε κανείς; 

Τρεις αγχόνες στη Λευκωσία
Πού τρέχουν όλοι αυτοί

γιατί τόση αναταραχή
για να σκοτώσουν τρία παιδικά χαµόγελα; 
Γιατί φοβούνται πως είναι τόσο δύσκολο
να σκοτώσουν αυτά τα χαµόγελα; 

Έλληνες ποιητές
Ελάχιστοι µά ς διαβάζουν

ελάχιστοι ξέρουν τη γλώσσα µας
µένουµε αδικαίωτοι κι αχειροκρότητοι
σ’ αυτή τη µακρινή γωνιά
όµως αντισταθµίζει που γράφουµε ελληνικά. 

Από εδώ ως τα µάτια της
Ένα βηµατάκι είναι από εδώ ως τα µάτια της, 

από εδώ ως τα µάτια της είναι χίλια µίλια. 
Χίλια µίλια που δεν τα περπατάς, 
χίλια µίλια που δεν τα γεµίζεις, 
χίλια µίλια πέρα απ΄ την απόσταση, 
πέρα απ΄ τον χρόνο, 
πέρα απ΄ την επίτευξη, 
πέρα απ΄ την αγάπη που µας όρισαν. 

Σιωπή
Έχω µια µεγάλη σιωπή µέσα µου, 

µες΄ στην σιωπή συναναστρέφουµαι, 
µες΄ στην σιωπή συνωστίζουµαι, 
στην αγρύπνια της διερωτώµαι. 

Εγγλέζικα κρατητήρια
Τι όµορφο πού΄ σαι φεγγάρι µου, 

έξω απ΄ τα συρµατοπλέγµατα
χωρίς φρουρούς δεξιά και αριστερά 
σου. 

Γρηγόρης Αυξεντίου
Εκείνο το «όχι» δεν το επανέλαβε η ηχώ, 

ήταν πολύ βαρύ για να το µεταφέρει. 

ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΝΤΗΣ
(Κύπριος ποιητής)

ΠΑΤΡΙ∆Α ΠΛΗΓ   ΜΕΝΗΠΑΤΡΙ∆Α ΠΛΗΓ   ΜΕΝΗΠΑΤΡΙ∆Α ΠΛΗΓ   ΜΕΝΗΠΑΤΡΙ∆Α ΠΛΗΓ   ΜΕΝΗ
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ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΝΤΗΣ
(Κύπριος ποιητής)

ΠΑΤΡΙ∆Α ΠΛΗΓ   ΜΕΝΗ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Κύπρος



Ανδρέας ∆ηµητρίου: «Η ώρα του 
θανάτου µου  πλησιάζει. Θέλω να 
θυµάστε τα τελευταία µου λόγια. Το 
µόνο που λυπάµαι είναι, που δεν θα 
δω την Κύπρο µας ελεύθερη, όµως 
δεν µε φοβίζει ο θάνατος, γιατί η ζωή 
είναι περιττή µέσα στη σκλαβιά.

   Ζήτω η λευτεριά! Γεια σας.»

Για τις φωτογραφίες των 
αγνοουµένων

Αυτές οι φωτογραφι-
ούλες ήταν απλώς για να 
βγει το διαβατήριό τους                                                
τότε που θάφευγαν για σπουδές.                    
Πού να φανταζόντουσαν πως θα 
παρέµεναν να τις σφίγγουν έτσι 
νυχτοήµερα τα χέρια της µάννας 
τους,  Πού να φανταζόντουσαν 
πως θα παρέµεναν να τις σφίγ-
γουν έτσι νυχτοήµερα τα χέρια 
της αρραβωνιαστικιάς τους,                                   
τα χέρια της γυναίκας τους, ναν 
στις σχολικές τσάντες των παι-
διών τους, Πού να φανταζόντου-
σαν να µην έβαναν τουλάχιστο                                                     
έτσι στραβά το σκουφί να επιτεί-
νη,  να µη χαµογελούσαν αυτό το 
χαµόγελο να επιτείνη. 

   Αυξεντίου: «Μη λυπάσαι, 
µητέρα, που έφυγα από την αγκα-
λιά σου, γιατί βρίσκοµαι τώρα 
στην αγκαλιά της Ελλάδας, της πιο 
στοργικής µάνας όλου του κόσµου, 
που είναι υλικά φτωχή, αλλά ψυχικά 
είναι η πλουσιότερη µάνα όλων των 
αιώνων.»

 Παναγιώτης Τουµάζος: «Αν 
τυχόν και πέσω, τότε ο αντίπαλός 
µας, που θα δει τα φύλλα της ελιάς, 
θα αντιληφθεί ότι δεν είµεθα τρο-
µοκράται, αλλά άνθρωποι, οι οποίοι 
αγαπούνε την ειρήνη»

Κυριάκος Μάτσης: «Αν είναι να 
πεθάνουµε για την Ελλάδα, θεία είναι 
η δάφνη. Μια φορά κανείς πεθαίνει.»

 Μιχαλάκης Καραολής: «Ούτε 
ο χρόνος, ούτε και ο χώρος µου 
επιτρέπουν να εκφράσω όλας µου 
τας σκέψεις και τα συναισθήµατα 
αγάπης που νοιώθω τώρα. Ούτε οι 
ελπίδες µας εγκαταλείπουν, η δε ψυ-
χική γαλήνη είναι ακµαιότατη. 

     Ένα θερµότατο αποχαιρετιστήριο 
φιλί στέλνω εις όλους τους προσφιλείς 
µου συγγενείς και φίλους και απευθύ-
νοµαι εις πάντας να µου συγχωρήσουν 
όλα όσα έπταιξα προς αυτούς, όπως 
και εγώ συγχωρώ όλους όσους µε αδί-
κησαν. 

    Χαίρετε λοιπόν και είθε ο Πανά-
γαθος Θεός να χαρίσει εις όλους σας 
κάθε ευτυχία.»

 «Μη λυπάσαι, 
µητέρα, που έφυγα από την αγκα-

στην αγκαλιά της Ελλάδας, της πιο 
στοργικής µάνας όλου του κόσµου, 
που είναι υλικά φτωχή, αλλά ψυχικά 
είναι η πλουσιότερη µάνα όλων των θανάτου µου  πλησιάζει. Θέλω να 

θυµάστε τα τελευταία µου λόγια. Το 
µόνο που λυπάµαι είναι, που δεν θα 
δω την Κύπρο µας ελεύθερη, όµως 
δεν µε φοβίζει ο θάνατος, γιατί η ζωή 
είναι περιττή µέσα στη σκλαβιά.

Κυριάκος Μάτσης: «Αν είναι να 

είναι περιττή µέσα στη σκλαβιά.
   Ζήτω η λευτεριά! Γεια σας.»

 Μιχαλάκης Καραολής: «Ούτε 
ο χρόνος, ούτε και ο χώρος µου 
επιτρέπουν να εκφράσω όλας µου 

είναι περιττή µέσα στη σκλαβιά.

µου συγγενείς και φίλους και απευθύ-
νοµαι εις πάντας να µου συγχωρήσουν 
όλα όσα έπταιξα προς αυτούς, όπως 
και εγώ συγχωρώ όλους όσους µε αδί-
κησαν. 

 Μιχαλάκης Καραολής: 

τυχόν και πέσω, τότε ο αντίπαλός 
µας, που θα δει τα φύλλα της ελιάς, 
θα αντιληφθεί ότι δεν είµεθα τρο-
µοκράται, αλλά άνθρωποι, οι οποίοι 
αγαπούνε την ειρήνη»

κησαν. 

γαθος Θεός να χαρίσει εις όλους σας 
κάθε ευτυχία.»

κησαν. 

Παλληκαρίδης: «Είναι καλό 
πράγµα να πεθαίνει κανείς για την 
Ελλάδα. Ώρα 7:30. Η πιο όµορφη µέρα 
της ζωής µου. Η πιο όµορφη ώρα. Μη 
ρωτάτε γιατί.»

!

!

!

!

!

!

µητέρα, που έφυγα από την αγκα-

στην αγκαλιά της Ελλάδας, της πιο 
στοργικής µάνας όλου του κόσµου, 
που είναι υλικά φτωχή, αλλά ψυχικά 
είναι η πλουσιότερη µάνα όλων των 

επιτρέπουν να εκφράσω όλας µου 
τας σκέψεις και τα συναισθήµατα 
αγάπης που νοιώθω τώρα. Ούτε οι 
ελπίδες µας εγκαταλείπουν, η δε ψυ-
χική γαλήνη είναι ακµαιότατη. 

     Ένα θερµότατο αποχαιρετιστήριο 
φιλί στέλνω εις όλους τους προσφιλείς 

 Μιχαλάκης Καραολής: 
ο χρόνος, ούτε και ο χώρος µου 
επιτρέπουν να εκφράσω όλας µου επιτρέπουν να εκφράσω όλας µου 
τας σκέψεις και τα συναισθήµατα 
αγάπης που νοιώθω τώρα. Ούτε οι 
ελπίδες µας εγκαταλείπουν, η δε ψυ-
χική γαλήνη είναι ακµαιότατη. 

     Ένα θερµότατο αποχαιρετιστήριο 
φιλί στέλνω εις όλους τους προσφιλείς 

 Μιχαλάκης Καραολής: 
ο χρόνος, ούτε και ο χώρος µου 
επιτρέπουν να εκφράσω όλας µου 

τυχόν και πέσω, τότε ο αντίπαλός 
µας, που θα δει τα φύλλα της ελιάς, 
θα αντιληφθεί ότι δεν είµεθα τρο-
µοκράται, αλλά άνθρωποι, οι οποίοι 

 «Αν είναι να 
πεθάνουµε για την Ελλάδα, θεία είναι 
η δάφνη. Μια φορά κανείς πεθαίνει.»

 «Αν είναι να  «Αν είναι να 
πεθάνουµε για την Ελλάδα, θεία είναι 
η δάφνη. Μια φορά κανείς πεθαίνει.»

 «Αν είναι να 
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«ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ»: Πάτερ Καλ-
λίνικε πώς ξεκίνησε το εγχεί-
ρηµά σας αυτό στην Κάρπαθο; 
Τι στάθηκε αφορµή για τη δη-
µιουργία αυτού του πρότυπου 
σχολείου; 

 π. Καλλίνικος: Ήµουν ήδη 
δάσκαλος στον Πειραιά, σ’ ένα 
µεγάλο πολυθέσιο Σχολείο. Το 
1989 δέχτηκα δύο γράµµατα από 
τους µικρούς µαθητές του µονο-
θέσιου ∆ηµοτικού Σχολείου του 
χωριού µου, οι οποίοι µε παρα-
καλούσαν να µετατεθώ στο χωριό 
Πυλές, ένα µικρό αλλά πανέµορ-
φο χωριό από το οποίο κατάγεται 
η µητέρα µου και ήταν ήδη το 

δικό µου «καταφύγιο» κατά τις 
καλοκαιρινές, τις πασχαλινές και 
τις χριστουγεννιάτικες διακοπές. 
Αφού άφησα τη διακονία µου 
στα Κατηχητικά της Μητροπό-
λεως Πειραιώς, µε την ευχή του 
Πνευµατικού µου, πήρα τη µεγά-
λη απόφαση και ζήτησα µετάθε-
ση στο µικρό σχολείο, στο µικρό 
χωριό. ∆εν µετάνιωσα! Μαζί µε 
τους µικρούς και τους µεγάλους 
µαθητές αλλά και τους νέους του 
χωριού συστήσαµε το Μαθητικό 
Συνεταιρισµό του Σχολείου µας, µε 
σκοπό να δώσει νόηµα και περι-
εχόµενο δηµιουργικό και ουσια-
στικό στη ζωή όλων µας. Εδώ και 
είκοσι χρόνια, συνεργαζόµαστε 

όλοι µαζί, οι ήδη και οι παλιοί 
µαθητές, µε πολλούς και πολύ ευ-
χάριστους καρπούς... ∆εν ξέρω αν 
αυτό το Σχολείο έγινε «πρότυπο»,  
πάντως είναι ένα σχολείο ξεχω-
ριστό, διαφορετικό από τα άλλα. 
Γιατί; Μπορώ µονάχα να σας πω 
µερικά πρωτότυπα µαθήµατα που 
γίνονται εδώ! 

Εδώ και 20 χρόνια:
γιατί είναι ολοήµερο, ολονύ-• 

κτιο και ολοχρόνιο.
γιατί εδώ συνεργάζονται και • 

δηµιουργούν όλοι µαζί, µικροί, 
νέοι και µεγάλοι...

γιατί στη διδακτική πράξη • 
χρησιµοποιούνται 6 ηλεκτρο-
νικοί υπολογιστές µε πρωτοπο-

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ 
π. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟ ΜΑΥΡΟΛΕΟΝΤΑ 
από τις Πυλές Καρπάθου
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ριακά  προγράµµατα... έχουµε 
ιστοσελίδα και blog....

γιατί έχει ανεγερθεί και λει-• 
τουργεί βιβλιοθήκη µε 5.000 
τόµους και πλούσιο εποπτικό 
υλικό, έχουν διοργανωθεί 10 

εκθέσεις και εξορµήσεις βιβλί-
ου, έχουν εκδοθεί 7 βιβλία κι 
ένας ψηφιακός δίσκος µε τα 
σχολικά τραγούδια που αγα-
πήσαµε....

γιατί γίνονται και µαθήµα-• 
τα καταδύσεως, ιστιοσανίδας, 
αναρριχήσεως, παραδοσιακού 
κεντήµατος, αγιογραφίας, ψη-
φιδωτού, θερισµού, παρασκευ-
ής παραδοσιακών γλυκών, κου-
λουριών, κεριών, πασχαλινών 
αυγών, κλπ

διοργανώνονται νύχτες πει-• 
ραµάτων, λογοτεχνικά βραδινά,  
εκπαιδευτικά προγράµµατα για 
την Ακρόπολη, την Κωνσταντι-
νούπολη, διάφορα περιβαλλο-

ντικά και οικολογικά θέµατα, 
αναδασώσεις, καθαρισµοί πα-
ραλιών, περίπατοι στα βουνά 
και τα λαγκάδια...

διατίθενται εκπαιδευτικές • 
βαλίτσες για τα Χριστούγεννα, 

το Πάσχα και τα παιδαγωγικά 
περιοδικά στους δασκάλους 
του νησιού

γιατί διοργανώνονται πο-• 
λυήµερες εκδροµές εντός και 
εκτός Ελλάδος

γιατί εφαρµόστηκαν πρωτό-• 
τυπα προγράµµατα διδασκαλί-
ας µε χρήση η/υ: Λογοµάθεια 
(διδασκαλία της ελληνικής 
γλώσσας), Τηλέµαχος (προάγ-
γελος του σηµερινού σχολικού 
δικτύου), GLOBE-Αλέξανδρος 
(καθηµερινές µετρήσεις της 
θερµοκρασίας, βροχόπτωσης, 
νεφοκάλυψης του τόπου κ.ά), 
∆ορυφορικός Ιστός Αποµακρυ-
σµένων Σχολείων (υποστήριξη 

του ολιγοθεσίου Σχολείου µε 
σύγχρονη υψηλή τεχνολογία 
ώστε να µπορεί να παρέχει παι-
δεία υψηλής ποιότητας, βελτί-
ωση του επιπέδου κατάρτισης 
των εκπαιδευτικών, προώθηση 

θεµάτων της τοπικής κοινωνί-
ας, συµβολή ώστε να γεφυρω-
θεί το «ηλεκτρονικό χάσµα» 
ανάµεσα στους δασκάλους και 
τους µαθητές των αστικών κέ-
ντρων  και αυτών της αποµα-
κρυσµένης περιφέρειας), «Τα 
φτερά της γνώσης» (Μαθήµατα 
από απόσταση – επιµόρφωση 
εκπαιδευτικών µε προηγµένη 
τεχνολογία – δορυφορική σύν-
δεση µε άλλα Σχολεία. Μετεω-
ρολογικές µετρήσεις στο πρό-
γραµµα Youra,  παραγωγή µια 
µικρής ταινίας εκπαιδευτικού 
περιεχοµένου για το πρόγραµ-
µα WEB TV, εξ αποστάσεως ζω-
ντανή επίσκεψη στο ενυδρείο 
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της Κρήτης «Θαλασσόκοσµος», 
και παρακολούθηση από από-
σταση παρουσιάσεων για πε-
ριβαλλοντικά θέµατα, θέµατα 
ασφάλειας στο διαδίκτυο και 
άλλα.

γιατί από το 1998 έχει αδελ-• 
φοποιηθεί το Σχολείο µας µε 
το ∆ηµοτικό Σχολείο Πύλας 
Λάρνακας της µαρτυρικής Κύ-
πρου.

γιατί διοργανώθηκαν θεα-• 
τρικές παραστάσεις αρχαίου 
δράµατος «ΑΝΤΙΓΟΝΗ» και 
«ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ», πολιτιστικές 
εκδηλώσεις, γιορτές σοκολάτας 
κλπ  κλπ.

γιατί έχει δάσκαλο παπά....• 
 

«Π»: Ποιες είναι οι δραστηριό-
τητες του Μαθητικού Συνεται-
ρισµού σήµερα; 

π. Κ: Σήµερα, 20 χρόνια µετά 
την ίδρυσή του, οργανώθηκαν 
και λειτουργούν:

Βιβλιοθήκη σε ιδιόκτητο δι-• 
ώροφο κτήριο µε 5.000 τόµους 
βιβλίων, επισκέψεις συγγραφέ-
ων παιδικής λογοτεχνίας κά.

Εργαστήρια ψηφιδωτού, • 
παραδοσιακού κεντήµατος, 
ελεύθερου σχεδίου, αγιογρα-
φίας,  αναπαλαίωσης εικόνων, 
χειροτεχνίας.

 Παιδικός σταθµός.• 
Οικολογικές οµάδες και • 

δραστηριότητες (ανακύκλωση 
αλουµινίου, δενδροφυτεύσεις, 
καθαριότητα παραλιών, εκ-
παιδευτικά προγράµµατα για 
τη µεσογειακή φώκια, χελώνα 
careta-careta, κ.ά).

Βιντεοθήκη µε 300 εκπαι-• 
δευτικά θέµατα.

Μαθήµατα πληροφορικής.• 
∆ιδασκαλία µαθηµάτων µε • 

χρήση 8 σύγχρονων ηλεκτρο-
νικών υπολογιστών στο Σχο-
λείο.

 Έκδοση εφηµερίδας σε • 
3.500 τεύχη.

Αρχειοθήκη 2.500 φωτεινών • 
διαφανειών (slides) και ψηφι-

ακών δίσκων.
Σύνδεση µε το ∆ίκτυο Ελ-• 

ληνικών Σχολείων «ΤΗΛΕΜΑ-
ΧΟΣ».

Συµµετοχή στο παγκόσµιο • 
περιβαλλοντικό πρόγραµµα 
«GLOBE / ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ», το 
πρόγραµµα «∆ΙΑΣ» και το πρό-
γραµµα «Rural Wings».

Συγκρότηµα παραδοσιακών • 
χορών.

Θεατρική οµάδα.  • 
Σχολή Γονέων.• 
Κατασκευή γηπέδου µπά-• 

σκετ, βόλεϊ, τένις.
Μαθήµατα αρχαίων ελληνι-• 

κών, αγγλικής γλώσσας, αλφα-
βητισµού ενηλίκων.

Συλλογή ειδών λαϊκού πο-• 
λιτισµού.

Εκδροµές στην Κρήτη, Ρό-• 
δο, Πάτµο, Σάµο, Κύπρο, Βόλο, 
Μετέωρα, Βεργίνα, Αθήνα και 
Αγίους Τόπους.

Εκπαιδευτικά προγράµµατα • 
για Ακρόπολη, Κωνσταντινού-
πολη και µεσογειακή φώκια.

Λογοτεχνικά αφιερώµατα • 
στον Κόντογλου, Παπαδιαµά-
ντη και ∆ιονύσιο Σολωµό.

Οργάνωση παγκαρπαθιακού • 
µαθητικού διαγωνισµού για τα 
δικαιώµατα των παιδιών.

Εθέσεις βιβλίου και εξορµή-• 
σεις βιβλίου στα Σχολεία.

Νύχτες πειραµάτων. • Γιορτή • 
σοκολάτας.

Εκπαιδευτική βαλίτσα για • 
περιοδικά εκπαιδευτικών. 

λαχειοφόρες Παιχνιδαγο-• 
ρές.·      

Έκδοση βιβλίων.• 
Έκδοση ψηφιακού δίσκου • 

(cd)  µε σχολικά τραγούδια.
Μέσα στα 20 αυτά χρόνια λει-

τουργίας του, ο Μαθητικός Συνε-
ταιρισµός απέσπασε Βραβεία από 
τον Κύκλο Ελληνικού Παιδικού 
Βιβλίου, την ΠΑΣΕΓΕΣ, την ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 
και την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.
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 Σήµερα οι µαθητές είναι µό-
νο πέντε. Ο Συνεταιρισµός δίνει 
ευκαιρίες για παιχνίδι και συνα-
ναστροφή, προβολή ταινιών και 
συζήτηση, διοργάνωση εκδρο-
µών, περιβαλλοντικές δράσεις 
και ετοιµάζει διάφορα έντυπα και 
ηλεκτρονικά αφιερώµατα για τα 
20χρονά του.

 
«Π»: Πόσο έχει βοηθήσει σε 

πνευµατικό επίπεδο, το έργο 
σας τα παιδιά, αλλά και τους 
µεγάλους; Πιστεύετε πως όλη 
αυτή η πολιτιστική καλλιέργεια 
βοηθάει την γνωριµία των αν-
θρώπων µε το Θεό;

 
π. Κ:  Η διπλή µου ιδιότητα, 

του ιερέα και του δασκάλου, 
ασφαλώς έχει επηρεάσει τα παι-
διά. Χαίροµαι όταν οι καθηγητές 
τους στο Γυµνάσιο και το Λύκειο 
µου λένε ότι ξεχωρίζουν οι µα-
θητές µου και για το ήθος και 
την απόδοσή τους στο σχολείο. 
Συµµετέχουν όσοι θέλουν –χωρίς 
κανενός είδους καταπίεση- στις 
λατρευτικές εκδηλώσεις, στα πα-
νηγύρια των ξωκλησιών µας, στα 
κατηχητικά µαθήµατα και στους 
κύκλους µελέτης Αγίας Γραφής. 
Εξάλλου όλα όσα κάνουµε εδώ γί-
νονται µε τη βοήθεια του Θεού! 
Εκείνος είναι ο εµπνευστής µας! 
Η δύναµή µας! Κι αυτό περνά, 
πιστεύω, αβίαστα στα παιδιά..

«Π»: Πόσο πρόθυµος είναι ο 
κόσµος να ασχοληθεί µε όλα 
αυτά; Υπάρχουν στελέχη που 
βοηθούν;

π. Κ: Οι γονείς, οι συγχωρια-
νοί µας, οι απανταχού της γης 
συµπατριώτες αλλά και οι πολλοί 
φίλοι σήµερα του Σχολείου µας 
στηρίζουν οικονοµικά και ηθι-
κά τις προσπάθειές µας. Επίσης, 
πολλοί συνάδελφοι εκπαιδευτι-
κοί, όλων των βαθµίδων, από τα 
σχολεία του νησιού συνεργάζο-
νται στις διάφορες οµάδες, ενώ 
επιστηµονικές οµάδες από τα Πα-

νεπιστήµια Αθηνών και Αιγαίου, 
το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 
το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του 
Λόγου στηρίζουν το εκπαιδευτικό 
µας έργο. Ένα µεγάλο  «ευχαρι-
στώ» θα είναι πάντα µικρό για τη 
σηµαντική και πολύτιµη βοήθεια 
που µας δίνουν!

 «Π»: Προβλήµατα αντιµετω-
πίζετε;

 π. Κ: Το µεγαλύτερο πρόβληµά 
µας είναι ο µικρός αριθµός των 
µαθητών. Κι αυτό που συµβαίνει, 
όχι µόνο στο δικό µας σχολείο, 
(αν κι εµείς έχουµε ήδη γεννη-
µένα 17 νήπια, που περιµένουν 
µε λαχτάρα να έρθουν στο σχο-
λείο µας) αλλά και στα γειτονι-
κά σχολεία του νησιού µας, µάς 
έχουν οδηγήσει από χρόνια σ’ 
ένα διάλογο για τη µελλοντική 
συγχώνευσή τους σε ένα πολυ-
θέσιο σχολείο. Μια πολύ δύσκολη 
απόφαση, την οποία εξάλλου ζητά 
επιτακτικά το Υπουργείο Παιδεί-
ας, που όµως ίσως γίνει η «χα-
ριστική βολή» για να ερηµώσουν 
τα χωριά µας.

 «Π»: Τι να περιµένουµε στο 
µέλλον απ’ τον Μαθητικό Συ-
νεταιρισµό;

π. Κ: Είµαι βέβαιος, ότι κι αν 
κλείσουν το σχολείο µας, τα παι-
διά του δε θα αφήσουν ούτε τα 
κτήρια να ερηµώσουν ούτε τον 
πλούσιο εξοπλισµό του να χαθεί 
και να σκορπιστεί ούτε τα όσα 
µαζί αποκτήσαµε και ζήσαµε να 
µείνουν αναξιοποίητα και να χα-
θούν....  Αν ο Θεός θέλει και ζούµε 
ακόµη, µετά από άλλα 20 χρόνια, 
όταν «σαρανταρίσουµε» δηλαδή, 
θα τα ξαναπούµε!

«Π»: Πάτερ Καλλίνικε σας ευ-
χαριστούµε πολύ!

Επιµέλεια:
Ελισάβετ Σαλιβέρου

Φοιτ. Τ.Ε.Α.Π.Η.
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Όνειρο κάθε εφήβου είναι να 
επιτύχει σε µια σχολή της αρε-
σκείας του, κοινώς  σ’ ένα  πα-
νεπιστήµιο. Ένας χώρος που του 
ανοίγει, ή τουλάχιστον έτσι πρέπει, 
ένα παράθυρο στη ζωή, καθώς θα 
του προσφέρει εξειδικευµένες γνώ-
σεις, άρτια εκπαίδευ-
ση - µόρφωση, θα του 
καλλιεργήσει γόνιµους 
προβληµατισµούς  
αποκαλύπτοντάς του  
νέους ορίζοντες, ενώ 
παράλληλα  θα του 
παρέχει ισχυρά εφό-
δια για να διεκδικήσει 
µια θέση στην αγορά 
εργασίας. Όµως, η 
πραγµατικότητα που 
βιώνει ο σύγχρονος 
νέος  στη «αρένα»  
του πανεπιστηµίου, 
αποτελεί µια µεγάλη 
µαταίωση των –όχι υπερβολικών  
-προσδοκιών του για την τριτοβάθ-
µια εκπαίδευση. Ματαίωση που 
προέρχεται από τη γενικότερη 
νοοτροπία, τρόπο οργάνωσης, σύ-
στηµα του πανεπιστηµίου. Όµως 
ποιές είναι συγκεκριµένα αυτές οι 
µαταιώσεις;   
 

ΑΝΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Θα λέγαµε πως ένα από τα ση-
µαντικότερα προβλήµατα που 
αντιµετωπίζουµε λίγο πολύ όλοι 
οι φοιτητές στο χώρο του πανε-
πιστηµίου, είναι η δυσλειτουργία 
του συστήµατος αυτού, γεγονός 
που  αντανακλάται και  µέσα από 
τη γραµµατεία. Στο πλαίσιο αυτής 
αναπτύσσονται ποικίλα προβλή-

ΜΕΣΑ  ΑΠO TH MATIA 
ENOΣ ΠΡΩΤΟΕΤΗ…….. 

µατα µερικά από  τα οποία είναι: 
Η ανευθυνότητα της γραµµατείας 
σε θέµατα  οργάνωσης της σχο-
λής και έγκαιρης ενηµέρωσης των 
φοιτητών. Εδώ  εντάσσεται και το 
πρόβληµα των εγγραφών των πρω-
τοετών. Οι νεαροί εισακτέοι προ-

κειµένου να  πραγµατοποιήσουν 
την εγγραφή τους προσπαθούν να 
αντλήσουν πληροφορίες από αυ-
τή ως  νόµιµο διεκπεραιωτή της. 
Τι γίνεται όµως αν η ίδια δεν 
είναι σε θέση  να δώσει πλή-
ρη και έγκαιρη πληροφόρηση; 
Πώς θα ενηµερωθεί ο κάθε 
σπουδαστής; Μήπως µέσω 
των κοµµάτων για τα οποία δεν 
έχει ιδέα περί τίνος πρόκειται ή  τα 
οποία  δεν γνωρίζει; Επίσης δεν εί-
ναι δυνατόν οι κοµµατικές παρατά-
ξεις να αναρτούν στις ιστοσελίδες 
τους τις  βαθµολογίες νωρίτερα (2 
εβδοµάδες πριν) από ότι η γραµ-
µατεία. Αυτό υποδηλώνει πως ο 
ρόλος της είναι περιορισµένος και 
σε γενικές γραµµές  ανύπαρκτος. 
Φοβερή είναι η διαπίστωση  
ότι δεν ενηµερώνει το site της, 

σχετικά µε τις τυχόν αλλαγές στο 
τρέχον πρόγραµµα ή ανακοινώσεις 
που αφορούν εγγραφές, δηλώσεις 
µαθηµάτων, διανοµές συγγραµµά-
των, βαθµολόγηση και οτιδήποτε 
κοινοποιήσεις σχετίζονται µε τα 
πανεπιστηµιακά δρώµενα. Έτσι, 

αποδεικνύεται για άλ-
λη µια φορά η µερι-
κή αδιαφορία  και 
η σταδιακή απουσία 
της από τα καθήκο-
ντά της.    

  
ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ 
∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ

Πιστεύω  πως ως 
φοιτητές ενός ευρύτε-
ρου πανεπιστηµιακού 
συνόλου χρειαζόµαστε 
ισάξια  µεταχείριση 
στο θέµα της παιδεί-

ας σε σχέση µε τα άλλα κράτη της 
Ε.Ε. Τα σηµερινά δεδοµένα απο-
δεικνύουν ότι κάτι τέτοιο καταντά 
ανέφικτο. Γιατί  να συµβαίνει 
αυτό στο χώρο των  σπουδών 
µας; Αυτό το εµφανές ερωτήµατα 
απαιτεί ειδική επεξεργασία για να  
απαντηθεί. Εµείς όµως,  µε τη λί-
γη πείρα που διαθέτουµε, θα προ-
σπαθήσουµε να δώσουµε µία όσο 
µπορούµε επαρκή απάντηση στο 
αν το σύστηµα αποδίδει πλούτο 
ουσιαστικής και όχι επιφανεια-
κής γνώσης στη σπουδάζουσα 
νεολαία. Η διδακτική µέθοδος (η 
από έδρας παροχή  πληροφοριών) 
µε την οποία  πραγµατοποιείται το 
µάθηµα δεν παρέχει στο φοιτη-
τή την ουσιαστική και πλήρη 
γνώση του αντικειµένου που 
σπουδάζει. Αυτό απορρέει από 
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το γεγονός, ότι η διδαχθείσα ύλη 
και ευρύτερα ο όγκος πληροφο-
ριών που οφείλει να κατανοήσει 
προκειµένου να ανταποκριθεί στις 
εξετάσεις του, συνεχώς αυξάνεται 
αλλά και στο ότι  σηµαντικό µέρος 
των καθηγητών αδυνατεί  να κατα-
στήσει κατανοητό  και να µεταδώ-
σει το γνωστικό αντικείµενο στους 
φοιτητές τους. Καταφεύγοντας 
στην αποµνηµόνευση το υπάρχον 
πρόβληµα λύνεται προσωρινά, µε 
συνέπεια την προβληµατική αφο-
µοίωση και αναλυτική επεξεργα-
σία της ύλης. Το φαινόµενο θα 
µπορούσε να αντιµετωπιστεί αν 
µέσα στο πανεπιστήµιο, υπήρχε 
µη κερδοσκοπική φροντιστηριακή 
υποστήριξη του σπουδαστή στα 
µαθήµατα κορµού, µαθήµατα ζω-
τικής σηµασίας για τη λήψη πτυ-
χίου. ∆εν θα ήταν  συµφέρουσα 
µια τέτοια αλλαγή; Φαίνεται πως 
τέτοιου είδους τροποποιήσεις 
δεν ευνοούν τα συµφέροντα 
όσων έχουν µάθει να βολεύο-
νται στις «θεσούλες» τους, κοι-
νοποιώντας µάλιστα σε κοµµατικές 
νεολαίες θέµατα της εξεταστικής, 
µε αντάλλαγµα αυτές να τους υπο-
στηρίξουν, στη διεκδίκηση θώκων 
πρυτανικών ή κοσµητείας σχολής 
ή προεδρίας τµήµατος.

ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ 
ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ……

ΣΕ ΑΝΑΜΟΝH 

Βασικές πρακτικές ανάγκες που 
αφορούν στην  κτηριακή υποδο-
µή και την ευπρεπή όψη του πα-
νεπιστηµίου βρίσκονται εδώ και 

κάµποσα χρόνια 
σε αναµονή και 
«καρτερούν» τη 
στιγµή που κά-
ποιο «εύσπλαχνο 
χέρι» θα τις υλο-
ποιήσει. Πρώτον, 
παρατηρούµε 
κ α θ η µ ε ρ ινά , 
πολυάριθµους  
φοιτητές να συ-
νωστίζονται στα 

αµφιθέατρα και ένα µέρος τους 
προκειµένου να παρακολουθή-
σει τη διάλεξη παραµένει όρθιο. 
∆εύτερον, όλοι µας βλέπουµε σε 
µόνιµη βάση αφίσες να καλύπτουν 
ένα µεγάλο µέρος της επιφάνειας 
του εσωτερικού ή εξωτερικού µέ-
ρους της σχολής. Ένα θέαµα που 
καταντά εκνευριστικό και αντιαι-
σθητικό και που παραπέµπει σε  
κοµµατικές εµµονές τουλάχιστον. 
(Έχω παρατηρήσει καθαρίστριες 
να προσπαθούν επί ώρες και µε 
πολύ µόχθο να ξεκολλήσουν τα   
αποµεινάρια   από τις αφίσες). Ο 
λαός µας  λέει πως «η καθαριότη-
τα είναι µισή αρχοντιά». Στην συ-
γκεκριµένη περίπτωση, δεν ισχύει 
κάτι τέτοιο λαµβάνοντας υπόψη 
τα εξής: συνθήµατα στους τοίχους 
προερχόµενα από τις κοµµατικές 
παρατάξεις που απεικονίζουν 
ιδεολογικά, βέβηλα  καµιά  φορά  
συµβατά µε την πραγµατικότητα 
συνθήµατα (ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΚΥ-
ΒΕΡΝΗΤΟΙ) , αποτσίγαρα, χυ-
µένους καφέδες ακόµα και στους 
τοίχους. Με όλα τα παραπάνω  
δεν ευνοείται η µάθηση, απε-
ναντίας αποδυναµώνεται, δι-
ότι επηρεάζεται  αρνητικά το 
άτοµο ζώντας σ’ ένα ψυχοφθό-
ρο περιβάλλον που δε θυµίζει 
πανεπιστηµιακό ίδρυµα. Άραγε 
αυτή η επικρατούσα νοοτροπία 
έχει προβληµατίσει καθόλου τους 
πανεπιστηµιακούς δασκάλους ή 
τον πρόεδρο του τµήµατος; Έχουµε 
αναρωτηθεί ποτέ πού ξοδεύονται 
αυτά τα λίγα χρήµατα που διατί-
θενται   για αντιµετώπιση όλων 
αυτών των προβληµάτων;  

ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ…

Ως πρωτοετής, ζώντας έστω και 
αυτό το ελάχιστο διάστηµα σ’ ένα 
τέτοιο «αλλοπρόσαλλο» περιβάλλον 
συνειδητοποίησα ότι οι στηµένοι 
καυγάδες, οι άσκοπες συνελεύσεις, 
οι διαδηλώσεις για απόδειξη του 
«αυτονόητου» όπως  λένε,  κάθε άλ-
λο παρά βελτίωση της κατάστασης  
φέρνουν. Η πλύση εγκεφάλου που 
γίνεται µουρµουρίζοντας στα αυτιά 
µας τις λέξεις «φτώχεια», «πείνα», 
«ανεργία» , «απολύσεις», «αξιοπρέ-
πεια» στα δικά µας πρακτικά φοι-
τητικά θέµατα δεν έχουν κανένα 
αποτέλεσµα . Όλα αυτά δεν είναι 
καταστάσεις που πρέπει να δι-
ευθετηθούν άµεσα µε τη συνερ-
γασία  κρατικής εξουσίας, των 
πανεπιστηµιακών δασκάλων 
και εµών των  φοιτητών;

 Επιµέλεια:       
Μ. Λ.

Φοιτ. Τµήµατος 
Οικονοµικών Επιστηµών 

Σχολή ΝΟΠΕ/ΕΚΠ
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Το «Γκουγκλάρισµα» έχει µπει 
για τα καλά στη ζωή µου. Το ρητό 
«δεν ήξερες, δεν γκούγκλαρες;» - 
κατά το «δεν ήξερες, δε ρώταγες;» 
που διδάσκει ο σοφός λαός - βρί-
σκει εφαρµογή στα πάντα, από 
την αναζήτηση εκπαιδευτικής 
βιβλιογραφίας έως την προσπά-
θεια ανεύρεσης διευθύνσεων, µέ-
σω της εφαρµογής της µηχανής 
αναζήτησης της google, το πασί-
γνωστο “Google earth”. Η τελευ-
ταία εφαρµογή χρησιµοποιείται 
ευρέως σε παγκόσµια κλίµακα, 
µιας και παρέχει στο χρήστη τη 
δυνατότητα να έχει πρόσβαση σε 
λεπτοµέρειες που δεν µπορεί να 
του διαθέσει ένας κοινός χάρτης. 
Φωτογραφίες από κάθε σηµείο 
του χάρτη, τρισδιάστατα κτίρια 
και ιστορικά στοιχεία είναι λί-
γα από τα εργαλεία του “google 
earth”, τα οποία µάλιστα δίνουν 
τη δυνατότητα στους χρήστες 
να τα «ανεβάσουν» οι ίδιοι στο 
χάρτη, δίνοντας στην εφαρµογή 
διαδραστικό χαρακτήρα.

Αν και ο ρόλος της παραπάνω 
εφαρµογής είναι να διευκολύνει 
σε ένα βαθµό τη ζωή µας και να 
µας απαλλάξει από την αβεβαιότη-
τα, στην τελευταία µου αναζήτηση 
συνέβη µάλλον το αντίθετο. Αφορ-
µή έδωσε µία φωτογραφία που εί-
χε «ανέβη» από κάποιον χρήστη 
(διαφορετικής εθνικότητας µάλι-
στα), η οποία παρατίθεται παρα-
κάτω και απεικονίζει την είσοδο 
του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου 
Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ). Η εικό-
να αυτή θα µπορούσε κάλλιστα να 
χαρακτηριστεί ως «ταυτότητα» του 
ιδρύµατος, ειδικά για τους ενδι-
αφερόµενους αλλοδαπούς φοιτη-
τές, οι οποίοι σε µια αναζήτηση 
παρόµοια µε τη δική µου για να 
βρουν πληροφορίες για το Ο.Π.Α., 
η πρώτη εικόνα που θα σχηµάτι-
ζαν θα αφορούσε περισσότερο ένα 
εγκαταλειµµένο κτίριο, παρά το 
ανώτατο οικονοµικό εκπαιδευτι-
κό ίδρυµα της χώρας. Το ερώτηµα 
που εύλογα ανέκυψε αφορούσε το 
ποιος ευθύνεται για την εικόνα 

αυτή, µε τις εκατοντάδες αφίσες, 
τα πανό που διατρέχουν το σύ-
νολο της πρόσοψης και τα συν-
θήµατα που είναι βαµµένα στους 
τοίχους και τα µαρµάρινα σκαλο-
πάτια. Με κίνδυνο να χαρακτη-
ριστώ ως «προβοκάτορας», «χου-
ντικός» ή µε οποιονδήποτε άλλο 
ξύλινο χαρακτηρισµό, θα τολµήσω 
να διαπιστώσω ότι οι φοιτητικές 
παρατάξεις είναι υπεύθυνες για 
αυτή την εικόνα.

Παράλληλα µε την εικόνα, ήρθε 
αυτόµατα στη µνήµη µου µια σει-
ρά περιστατικών που έρχονται να 
αποδοµήσουν κάθε έννοια υγιούς 
φοιτητικού συνδικαλισµού.

Σκηνικό 1: Μια παρέα γνω-
στών συµφοιτητών που πρόσκει-
νται σε µεγάλη φοιτητική παράτα-
ξη της σχολής αναµένει στο χώρο 
του φωτοτυπικού, σε βιβλιοπωλείο 
απέναντι από την ΑΣΟΕΕ. Μόλις 
αντιλαµβάνονται την παρουσία 
µου, ευγενικά µού παραχωρούν 
τη θέση τους µε την αιτιολογία ότι 

Φ   ΙΤΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ
& συνδικαλισµός στο Πανεπιστήµιο
Φ   ΙΤΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ

28



έχουν µεγάλο όγκο φωτοτυπιών 
(προφανώς σηµειώσεις µαθηµά-
των για να «βοηθήσουν αφιλοκερ-
δώς» τους συµφοιτητές τους) και 
πως είναι άδικο να τους περιµένω. 
Καθώς περιµένω να εξυπηρετη-
θώ, αντιλαµβάνοµαι τη δεσµίδα 
µε τα χαρτονοµίσµατα που κρατά 
στα χέρια ο ένας από την παρέα. 
Καθότι γνωστός, λαµβάνω το θάρ-
ρος σε πλαίσια αστεϊσµού, και 
του απευθύνω ένα λογοπαίγνιο 
µε θέµα τα χρήµατα και τις φωτο-
τυπίες. Η απάντηση έρχεται λίαν 
αφοπλιστική: «Για όλα µεριµνά το 
κόµµα».

Σκηνικό 2: Μετά την επιστρο-

φή από τις διακοπές των Χριστου-
γέννων, διαπιστώνω ότι έχει αλ-
λάξει άρδην η εσωτερική εικόνα 
του κτιρίου της σχολής. Με εντολή 
του πρύτανη έχουν αποµακρυνθεί 
όλα τα ταµπλό των φοιτητικών 
παρατάξεων, έχουν αποκολληθεί 
όλες οι αφίσες και έχουν βαφτεί 
οι τοίχοι του ιδρύµατος. Η ΑΣΟ-
ΕΕ, η οποία σύµφωνα µε έρευνα 
του ΕΜΠ διαθέτει τα λιγότερα τε-
τραγωνικά µέτρα κατ’ αναλογία 
φοιτητών, και στους διαδρόµους 
της οποίας, ειδικά σε ώρες αιχµής, 
δεν µπορείς να «στρίψεις» από τον 
όγκο των φοιτητών, ξαφνικά δεί-
χνει ευρύχωρη και πολιτισµένη. 
Η απάντηση από τις φοιτητικές 
παρατάξεις έρχεται σε λίγα εικο-
σιτετράωρα µε… «απαλλοτρίωση» 
των ηλεκτρονικών συσκευών του 
πρύτανη (κατά το οφθαλµός αντί 
οφθαλµού) και µε κατάληψη της 
πρυτανείας, µε αίτηµα την επι-
στροφή των ταµπλό.

Σκηνικό 3: Κατά τη διάρκεια 
παράδοσης µαθήµατος στο α’ 
εξάµηνο, καθώς το αµφιθέατρο 
απαρτίζεται σχεδόν αποκλειστικά 
από πρωτοετείς, «ψαρωµένους» 
φοιτητές, η αίθουσα είναι ήρεµη 
και το µόνο που ακούγεται είναι 
η ψιλή φωνή της καθηγήτριας. 

Καθώς είναι ακόµα πρωί και δε 
βοηθά πολύ το ίδιο το µάθηµα 
(Ψυχολογία για όσους γνωρί-
ζουν), µια υπνηλία διακατέχει το 
ακροατήριο. Το ήρεµο αυτό σκη-
νικό διακόπτεται απότοµα από 
τον ήχο ενός µεγαφώνου, µε την 
ένταση των µπάσων ήχων στη 
διαπασών, µε συνέπεια να τρέµει 
το κτίριο και ειδικά οι κοπέλες 
να πετάγονται τροµαγµένες από 
τα έδρανα. Καθώς προσπαθούµε 
να καταλάβουµε τι συνέβη, ένας 
«παλιός» που χρωστάει το µάθηµα 
και κάθεται στα τελευταία έδρα-
να προσπαθεί να συγκρατήσει τα 
γέλια του. «Έχει βάλει µουσική η 
τάδε παράταξη για να µας ψυχα-
γωγήσει την ώρα του µαθήµατος», 
µας εξηγεί όταν καταφέρνει να 
σοβαρευτεί, «θα το συνηθίσετε». 
Φυσικά, το µάθηµα διακόπτεται 
µια και το µόνο που ακούγεται πια 
είναι τα µεγάφωνα.

Σκηνικό 4: Την εποχή των κα-
ταλήψεων µε αφορµή τον περίφη-
µο «νόµο – πλαίσιο», έπειτα από 
εξαντλητικούς «αγώνες» κινδυνεύ-
ει πια να χαθεί η εξεταστική πε-
ρίοδος του Ιουνίου. Με µερικούς 
φίλους αποφασίζουµε να παρα-
στούµε στην ψηφοφορία, ώστε να 
ψηφίσουµε κατά της κατάληψης, 
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Οφείλονται στην ύπαρξη κοµµατι-
κών παρατάξεων εντός του χώρου 
των Πανεπιστηµίων.

Με δεδοµένο ότι η εποχή µας 
δε χαρακτηρίζεται από το ροµα-
ντισµό της, βγαίνει αβίαστα το 
συµπέρασµα ότι οποιοσδήποτε 
συµµετέχει σε κάποια παράταξη 

το πράττει είτε για να 
ξεφύγει από την καθη-
µερινότητα, είτε γιατί 
περιµένει κάποια αντα-
πόδοση. Η ανταπόδοση 
αυτή στην καλύτερη πε-
ρίπτωση αφορά την κοι-
νωνικότητα – σύνηθες 
φαινόµενο ειδικά για 
φοιτητές που προέρχο-

νται από την επαρχία – ή τις οι-
κογενειακές ιδεολογικές ρίζες – σε 
αυτή την περίπτωση είναι πιθανή 
η ύπαρξη ψηγµάτων ροµαντισµού. 
Στη χειρότερη περίπτωση όµως 
αφορά τη στράτευση νέων στο πο-
λιτικό µας σύστηµα και µάλιστα 
µε τρόπο αηδιαστικά προκλητικό, 
αναίσχυντο και πελατειακό (βλ. 
και «Σκηνικό 1»). ∆υστυχώς η 
χειρότερη περίπτωση είναι, κατά 
την ταπεινή µου γνώµη, και η πιο 
διαδεδοµένη.

Εάν πράγµατι πιστεύουν οι νέοι 
της χώρας µας σήµερα ότι κάτι 
πρέπει να αλλάξει σε αυτή τη γω-
νιά της Ευρώπης, η απάντηση δεν 
πιστεύω ότι έρχεται από τη συγκε-
κριµένη συνδικαλιστική δοµή. Η 
ισοπεδωτική άποψη που θέλει τα 
πολιτικά κόµµατα να διαθέτουν 
τις αντίστοιχες φοιτητικές παρα-
τάξεις σε όλα τα πανεπιστήµια δε 
νοµίζω ότι βοηθά να αποτελέσει 
η νεολαία τον απαραίτητο φορέα 
αλλαγής για την εξυγίανση του 
πολιτικού µας συστήµατος και τη 
µετάβαση από την κοινωνία της 
χρυσής µετριότητας στην κοινω-
νία των ίσων ευκαιριών και της 
αξιοκρατίας.

 
 Γιώργος Σιδηράς

Μεταπτ. Φοιτ. ΜΒΑ ΑΣΟΕΕ 

αποκλειστικά για να µη χαθεί το 
εξάµηνο. Την άποψή µας συµµε-
ρίζεται η πλειοψηφία των παρι-
στάµενων φοιτητών, ανεξαρτήτως 
παράταξης ή ιδεολογίας, και το 
αποτέλεσµα είναι «Κατά» µε µε-
γάλη µάλιστα διαφορά. Κάτι τέ-
τοιο όµως φαίνεται πως δεν 
αρέσει σε µερίδα φοιτη-
τών που πρόσκεινται 
σε συγκεκριµένες 
παρατάξεις, οι οποί-
οι προφασιζόµενοι 
νοθεία, αναλαµβά-
νουν µε τη βία να 
επαναλάβουν την 
ψηφοφορία. Το σκη-
νικό επαναλαµβάνεται 
ακόµα δύο φορές, ώσπου 
έχοντας βαρεθεί από τις συνεχιζό-
µενες αναβολές, η πλειοψηφία των 
παριστάµενων αποχωρεί, δίνοντας 
την ευκαιρία στην ανατροπή των 
δυνάµεων. Η συνέχεια της κατά-
ληψης είναι γεγονός, µαζί µε την 
αναβολή της εξεταστικής για το 
Σεπτέµβριο και την υποχρεωτική 
οµηρεία των επί πτυχίο φοιτητών 
για ένα ακόµα έτος.

Θα µπορούσα να γεµίσω ακό-
µα πολλές σελίδες µε σκηνικά 
ξυλοδαρµών ανάµεσα σε φοιτη-
τές διαφορετικών παρατάξεων, µε 
σκηνικά από παράνοµο αλισβερίσι 
µεταξύ φοιτητών και καθηγητών 
ή γραµµατέων, µε σκηνικά από 

ψιθύρους για διά-
φορους συµ-

φοιτητές οι 

οποίοι «έπιασαν την καλή» λόγω 
του γεγονότος ότι συνδικαλίζο-
νταν (η «καλή» λαµβάνει διάφο-
ρες ερµηνείες, από διδακτορικό 
έως δηµόσιο), µε σκηνικά από 
τροµοκρατία, τραµπουκισµούς, 
λεηλασίες µε αφορµή τα περίφη-
µα «πάρτι» εντός του εστιατορίου 
της σχολής. Όλα αυτά τα σκηνικά 
έχουν ένα κοινό παρονοµαστή: 

οποιοσδήποτε συµµετέχει σε 
κάποια παράταξη το πράττει είτε 
για να ξεφύγει από την καθη-
µερινότητα, είτε γιατί περιµένει 
κάποια ανταπόδοση
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Η εποχή που διανύουµε είναι 
φανερό ότι χαρακτηρίζεται από 
την έκπτωση των ηθικών αρχών, 
των αξιών και την έντονη έλλειψη 
αληθινών και ουσιαστικών προτύ-
πων. Βέβαια, αυτή η έλλειψη συν-
δυάζεται ταυτόχρονα και µε την 
βαθιά δίψα και εσωτερική ανάγκη 
του ανθρώπου για την αναζήτηση 
τους. Γι’ αυτό και όλοι επιθυµού-
µε να βρίσκουµε τέτοια πρότυπα 
ανθρώπων που να µας εµπνέουν 
και να µας παραδειγµατίζουν, σε 
διάφορους τοµείς της καθηµερι-
νότητας µας. 

Ο διεθνούς φήµης καρδιοχει-
ρουργός Αυξέντιος Καλαγκός, είναι 
ένας «σύγχρονος ιεραπόστολος της 
Ιατρικής», όπως τον έχουν αποκα-
λέσει, και σίγουρα αποτελεί ένα 
ζωντανό παράδειγµα ανιδιοτελούς 
προσφοράς και γνήσιας αφιέρω-
σης στο συνάνθρωπο, αφού τα 
τελευταία δέκα χρόνια έχει χει-
ρουργήσει µε την οµάδα του 9000 

Αυξέντιος Καλαγκός, 
ένας σύγχρονος 
«ιατρός των φτωχών»

άπορα παιδιά! 
Γεννήθηκε το 1960 στον Άγιο 

Στέφανο (Γέσιλκοϊ), στην Κωνστα-
ντινούπολη, και σε ηλικία µόλις 
10 ετών έχασε τη µητέρα του. Ο 
πατέρας του, Κωνσταντίνος Καλα-
γκός, παθολόγος και αρχίατρος του 
παιδικού νοσοκοµείου Μπαλουκλί 
της Κωνσταντινούπολης, ανέλαβε 
εξολοκλήρου την ανατροφή του 
γιου του και της αδελφής του, θυ-
σιάζοντας το δικό του λαµπρό µέλ-
λον στην ιατρική επιστήµη! Μά-
λιστα το επώνυµο του πατέρα του 
έχει δοθεί προ µηνών στο δρόµο 
όπου και το σπίτι τους στον Άγιο 
Στέφανο, τιµής ένεκεν από τον 
τοπικό δήµο για την φιλάνθρω-
πο δραστηριότητά του. Φυσικά το 
παράδειγµα και ο χαρακτήρας του 
πατέρα του συνέβαλλαν σε µεγάλο 
βαθµό στη διαµόρφωση της προ-
σωπικότητας του καρδιοχειρουρ-
γού. Όπως αναφέρει και ο ίδιος 
για τον πατέρα του σε συνέντευξη 

του «Εκείνος ήταν αληθινός φιλάν-
θρωπος. Από το πρωί ως το βράδυ 
ήταν µε τους ασθενείς του και δύο 
µέρες τη βδοµάδα εξέταζε δωρεάν 
τους φτωχούς. Αφήστε που έβγαζε 
από την τσέπη του όλα τα λεφτά που 
είχε και τους τα έδινε για ν’ αγορά-
σουν φάρµακα. Κι όταν µιλούσαµε, 
µου έλεγε: «Σκοπός σου να µην είναι 
τα χρήµατα, αλλά τα έργα. Και να µη 
γυρνάς την πλάτη σου στις ανάγκες 
των άλλων». Σ’ όλη του τη ζωή, ο 
ίδιος δεν κέρδισε λεφτά». 

 Με αυτό το παράδειγµα και 
τις αξίες που διδάχθηκε βαθιά 
χαραγµένες στη ψυχή του, απο-
φοίτησε σε ηλικία 23 ετών από 
την Αµερικάνικη  Ιατρική Σχολή 
της Κωνσταντινούπολης, ειδικεύ-
τηκε στη χειρουργική στο Λονδί-
νο και στη συνέχεια αφιέρωσε 
πέντε επιπλέον χρόνια σπουδών 
προκειµένου να ειδικευτεί στην 
καρδιοχειρουργική παιδιών και 
νεογνών στο Παρίσι και τις ΗΠΑ. 
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Ύστερα, εγκαταστάθηκε στην Ελ-
βετία  και από το 1998 είναι τα-
κτικός καθηγητής και διευθυντής 
της καρδιοχειρουργικής κλινικής 
στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο 
της Γενεύης. Είναι κάτοχος της ευ-
ρεσιτεχνίας «Kalangos Ring» ένα 
πρωτοποριακό «δακτυλίδι» που 
τοποθετείται στην καρδιά για την 
επιδιόρθωση της µιτροειδούς βαλ-
βίδας. Σταθµός στην καριέρα του 
ήταν η ίδρυση του φιλανθρωπι-
κού ιδρύµατος «Cœurs pour tous» 
(Καρδιές για όλους), µε σκοπό να 
χειρουργούνται δωρεάν άπο-
ρα παιδιά στις χώρες κυ-
ρίως του τρίτου κόσµου, 
να δηµιουργείται νοση-
λευτική υποδοµή και 
να εκπαιδεύεται στην 
καρδιοχειρουργική µια 
µεγάλη οµάδα από το 
ιατρικό δυναµικό κάθε 
χώρας.

Ο γιατρός των φτωχών 
παιδιών είναι σήµερα οικογενειάρ-
χης, πατέρας δύο παιδιών, αλλά η 
ζωή του µοιράζεται ανάµεσα στην 
Ελβετία και τις χώρες του Τρίτου 
Κόσµου (Ερυθραία, Μοζαµβίκη, 
Αίγυπτος, Αλγερία, Ινδία, Λίβανος, 
Μαδαγασκάρη, Μαρόκο), όπου τα-
ξιδεύει µια εβδοµάδα κάθε µήνα. 
Όπως ο ίδιος οµολογεί σε σχετική 
ερώτηση της δηµοσιογράφου για 
το πώς αισθάνεται όταν βρίσκεται 
στον Τρίτο Κόσµο: « Στα ξεχασµένα 
αυτά σηµεία της Γης βρήκα, νοµίζω, 
κάτι που µπορεί να χτίσει το νόηµα 
της ψυχής µου….Κι εάν δεν είχα οικο-
γένεια, θα µπορούσα να τα παρατήσω 
όλα και να ζήσω εκεί». 

 Έχει αφοσιωθεί ολοκληρωτικά 
στην προσφορά στον συνάνθρωπο 
µε φοβερή θέληση και αυτοθυσία 
παρά τις δύσκολες συνθήκες ερ-
γασίας. Άλλωστε όπως αναφέρει 
και ο ίδιος «∆εν µέτρησα ποτέ τις 
ώρες που εργάζοµαι και δεν θέλω 
επιστήµονες δίπλα µου που να κοι-
τούν το ρολόι τους. Οι ανάγκες της 
Ιατρικής δεν αντιµετωπίζονται κατ’ 
αυτό τον τρόπο. Στη χειρουργική ιδι-
αίτερα, δε µπορείς να πεις «όχι είµαι 

κουρασµένος, δε µπορώ», γιατί αυτό 
σηµαίνει ότι παρατάς τον ασθενή, µε 
αποτέλεσµα το βέβαιο θάνατο. Αυ-
τό που κάνεις είναι να υπερβείς τον 
εαυτό σου». 

Μάλιστα αυτό το µήνυµα της 
αγάπης αλλά και της ευθύνης 
του γιατρού προς τον ασθενή του 
προσπαθεί να περάσει και στους 
ειδικευόµενους που διδάσκει, λέ-
γοντας τους « ο ασθενής σας εµπι-
στεύεται, «παραδίδει” την καρδιά του 
στα χέρια σας για να την θεραπεύσε-

τε. Μη µου πείτε, 
«συγγνώµη, 

έκανα λά-

θος». Ακόµη κι εγώ να σας συγχω-
ρήσω, εκείνος που έχει πεθάνει θα 
σας συγχωρήσει;».

Είναι πολύ προσιτός, µε αληθι-
νό προσωπικό ενδιαφέρον προς 
τον κάθε ασθενή ξεχωριστά και 
όπως λέει «το βλέµµα του παιδιού 
όταν πια είναι υγιές σε ανταµείβει». 
Περιγράφοντας τον εαυτό του και 
τις αντιλήψεις του στο θέµα της 
πίστης στο Θεό σε σχετική ερώ-
τηση της δηµοσιογράφου ανα-
φέρει «Πρέπει να ξέρετε πως κάθε 
φορά που χειρουργώ πάνω από το 
χειρουργικό τραπέζι δεν κάνω τίποτα 
άλλο από το να επικαλούµαι τον Θεό. 

Είµαι πιστός βαθιά –προέρχοµαι από 
θρησκευτική οικογένεια. Κοιτάζω να 
κάνω καλά πράγµατα, γιατί αυτό κα-
λύπτει µιαν ευαίσθητη πλευρά του 
χαρακτήρα µου. Και δεν έκλεισα ποτέ 
τα µάτια µου στους άλλους… Λέω ότι 
ο Θεός σου  δίνει τα υπόλοιπα, όταν 
έχεις ένα θετικό προορισµό στη ζωή 
σου».  Όσον αφορά τα πιστεύω του 
για µεταφυσικά ζητήµατα σχετικά 
µε τη ζωή και το θάνατο ο ίδιος 
απαντά : «Αυτό που ένιωσα είναι 
ότι ο Θεός µου έδωσε µια ορισµένη 
ζωή και ότι µου ζητάει να δώσω νό-
ηµα σε αυτή τη ζωή, χτίζοντας κάτι 
θετικό, όχι µόνο για τα προσωπικά 

µου, αλλά και για τους 
άλλους - αυτό αντιλαµ-
βάνοµαι.» 

∆ιαβάζοντας αυτά 
τα λόγια, αλλά πα-
ρατηρώντας και το 
έργο του καρδιοχει-
ρουργού Αυξέντιου 
Καλαγκού µπορού-

µε εύκολα να αντιληφθούµε ότι 
πρόκειται για έναν άνθρωπο που 
αγωνίζεται σκληρά στη ζωή του 
µε µόνο γνώµονα την προσφορά 
στο συνάνθρωπο. Εφαρµόζοντας 
έµπρακτα την ανιδιοτελή αγά-
πη προς  τον αδελφό, και την 
αυτοθυσία, όπως διδάσκει και 
η ορθόδοξη Εκκλησία µας, σί-
γουρα θα µπορούσαµε να πούµε 
ότι αποτελεί σ'ένα σύγχρονο πρό-
τυπο για όλους. Ένα παράδειγµα 
που µας εµπνέει και συγχρόνως 
µας καλεί να το ακολουθήσουµε 
σε οποιαδήποτε στιγµή της καθη-
µερινότητας µας, δίνοντας πάντα 
απλόχερα τη βοήθεια και την γνή-
σια αγάπη µας προς όλους τους 
αδελφούς µας, χωρίς να προσδο-
κούµε ανταλλάγµατα. 

ΠΗΓΗ: 
• Περιοδικό «Κ», εφηµερίδα «Καθη-

µερινή» 05.04.2009, Συνέντευξη 
µε τον Αυξέντιο Καλαγκό στην 
Άννα Γριµάνη.

Επιµέλεια:
Ελένη Ατµατζίδου

Φοιτ. Ιατρικής  Αθηνών
Ελένη Ατµατζίδου

Φοιτ. Ιατρικής  Αθηνών

κάθε φορά που χειρουργώ πάνω 
από το χειρουργικό τραπέζι δεν 
κάνω τίποτα άλλο από το να επι-
καλούµαι τον Θεό. 
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Οι συνήθειες των νέων στη ση-
µερινή εποχή είναι πολύ διαφορο-
ποιηµένες, από αυτές των προηγού-
µενων δεκαετιών. Χαρακτηριστικά 
θα µπορούσε κάποιος να αναφέρει 
πόσο παράδοξο είναι να συναντή-
σει κάποιος ένα νέο άτοµο χωρίς 
κινητό τηλέφωνο, πόσο περιορι-
στικό είναι για κάποιον να µην 
έχει υπολογιστή ή πόσο λιγότερες 
δυνατότητες έχει κάποιος που δεν 
διαθέτει πρόσβαση στο διαδίκτυο. 
Αρκεί τώρα να σκεφτούµε πως όλα 
αυτά απλά απουσίαζαν εντελώς από 
την καθηµερινότητα των νέων, πριν 
από µόλις 15 χρόνια!

Ένα από τα «δώρα» της τεχνολο-
γικής προόδου είναι τα ηλεκτρονι-
κά παιχνίδια που έκαναν δειλά την 
εµφάνισή τους στα τέλη της δεκα-
ετίας του ΄70. Σήµερα τα ηλεκτρο-
νικά παιχνίδια έχουν αναπτύξει 
γραφικά και εφέ πραγµατικά άξια 
θαυµασµού, ενώ µε η χρήση αντα-
γωνιστικής τεχνητής νοηµοσύνης, 

Ο Εθισµός των νέων 
στα ηλεκτρονικά παιχνίδια

προσφέρουν µια 
ιδιαίτερα συναρ-
παστική εµπει-
ρία στο χρήστη. 
Σίγουρα θα πρέ-
πει να αναφέ-
ρουµε ότι µόνο 
το διαδικτυακό 
παιχνίδι “World 
of Warcraò ” απο-
τελεί µια από τις 
µεγαλύτερες on-
line κοινότητες 
και απαριθµεί 
περίπου 11,5 
εκατοµµύρ ια 
παίκτες- αριθµός 
µεγαλύτερος από 
τον πληθυσµό 

της Ελλάδας! Επίσης ο συνολικός 
τζίρος της βιοµηχανίας των ηλε-
κτρονικών παιχνιδιών στις Ηνωµέ-
νες Πολιτείες, έχει περάσει ακόµα 
και τον αντίστοιχο της µουσικής 
βιοµηχανίας, εκδηλώνοντας και την 
οικονοµική σηµασία που έχει πά-
νω στις κοινωνίες αυτές, δίνοντας 
χιλιάδες θέσεις εργασίας. Μάλι-
στα, µε τον σχεδιασµό ελεύθερων 
παιχνιδιών µε τη µορφή των fl ash 
εφαρµογών και την διάδοση του δι-
αδικτύου, έχουν πλέον όλοι σχεδόν 
τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή 
µε τα παιχνίδια. Το πρόβληµα είναι 
ότι η συνήθεια αυτή, όσο περίερ-
γο και αν ακούγεται, πολλές φορές 
εξελίσσεται σε εθισµό, µε όλες τις 
συνέπιες που µπορεί ένας εθισµός 
να επιφέρει. Αρχικά όµως τi είναι 
τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, για το 
κοινό που ασχολείται µαζί τους; 

Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια απο-
τελούν ένα είδος καταπολέµησης 
της ανίας, βοηθoύν το άτοµο να 

«ξεφύγει» από την καθηµερινότητα 
και µπορούν να παροµοιαστούν µε 
«αναψυχή» υψηλής τεχνολογίας. Ο 
εθισµός στα ηλεκτρονικά παιχνίδια 
είναι η συστηµατική και παρατετα-
µένη χρήση τους, που συνοδεύεται 
παράλληλα από παραµέληση των 
υποχρεώσεων ή και του περιβάλλο-
ντός τους, σε σηµείο που δύναται 
να φτάσει την αδιαφορία.

Σύµφωνα µε στατιστικές µελέτες 
επισηµαίνεται ότι επιρρεπή στον 
εθισµό είναι κυρίως αγόρια, ηλικίας 
12-19 ετών, εσωστρεφούς συµπερι-
φοράς. Προσωπικά όµως αυτό που 
πιστεύω, είναι ότι δεν ευθύνονται 
τόσο τα χαρακτηριστικά του ατό-
µου, όσο είναι οι λόγοι που ωθούν 
ένα άτοµο να εθιστεί στα ηλεκτρο-
νικά παιχνίδια. 

Η βασικότερη αιτία είναι ο τρό-
πος ζωής. Συγκεκριµένα πολλοί 
είναι οι γονείς εκείνοι που πι-
στεύουν ότι είναι ασφαλέστερο, 
και σαφώς προτιµότερο, τα παιδιά 
τους να απασχολούνται στο σπίτι 
µε κάποιο ηλεκτρονικό παιχνίδι, 
παρά να βρίσκονται έξω, εκτεθει-
µένα σε διάφορους κινδύνους. Η 
άποψη αυτή είναι λανθασµένη κα-
θότι υπάρχουν δεκάδες µέρη που 
το νεαρό άτοµο, χωρίς φόβο µπο-
ρεί να ψυχαγωγηθεί ή να αθληθεί 
αποκτώντας ταυτόχρονα κοινωνική 
συµπεριφορά. Αντίθετα η ολοένα 
και µεγαλύτερη απασχόληση µε τα 
ηλεκτρονικά παιχνίδια και η άγνοια 
των γονέων και κυρίως των παι-
κτών για την εθιστική επίδραση 
που µπορεί να έχει πάνω τους, 
µπορεί να οδηγήσει σε εθισµό. Ου-
σιαστικός παράγοντας αποτελεί η 
έλλειψη φίλων- παρέας, που ωθεί το 
άτοµο στη µοναξιά και αποτελεί το 

στα ηλεκτρονικά παιχνίδια
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κατεξοχήν κλασσικό αίτιο για στην 
έντονη ενασχόληση κάποιου µε τα 
ηλεκτρονικά παιχνίδια. Αυτό είναι 
κάτι που ενδέχεται να προκαλέσει 
εθισµό, σε ποσοστό που αυξάνεται 
αναλογικά µε τη διάρκεια, κατά την 
οποία το άτοµο παραµένει σε αυτή 
τη µοναχική κατάσταση. Ακόµα ένα 
άτοµο που δεν νιώθει αρκετά χρή-
σιµο ή ικανό σε σχέση µε άλλους, σε 
ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον (π.χ. 
σχολείο, αγχώδης καθηµερινότητα, 
οικογενειακά προβλήµατα), βρίσκει 
σε ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι παρη-
γοριά ή και ότι το ίδιο είναι καλό 
σε κάτι. Επιλέγει µε λίγα λόγια ένα 
φανταστικό κόσµο, από την δύσκο-
λη πραγµατικότητα και την χαµηλή 
αυτοεκτίµηση.  

Σύµφωνα µε µια έρευνα που 
δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό 
Cyberpsychology & Behavior, η 
τόσο µεγάλη επιτυχία των παιχνι-
διών είναι επειδή εισβάλουν και 
µεταλλάσουν τη ζωή του παίκτη. 
Πώς όµως εκδηλώνεται ο εθισµός 
και σε τί καταστάσεις µπορεί να 
οδηγήσει; Αυτό που µπορούµε να 
διακρίνουµε αρχικά είναι σταδιακή 
κατανάλωση περισσότερου χρόνου 
στα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Επακό-
λουθο είναι και η σταδιακή µείωση 
της διάθεσης για τις υποχρεώσεις 
(π.χ. διάβασµα) και των κοινωνι-
κών δραστηριοτήτων, µε αποτέ-
λεσµα το άτοµο να αποµονώνεται 
και να παρουσιάζει έντονη πτώση 
στην σπουδαστική επίδοση. Με 
την ανάγκη για περισσότερο χρόνο 
ενασχόλησης σηµατοδοτείται και η 
επίδραση του εθισµού στο άτοµο. 
Επίσης προκαλούν µυοσκελετικές 
παθήσεις (σκολίωση, σύνδροµο 
καρπιαίου σωλήνα) και διαταρα-
χές στον ύπνο των παικτών που 
ασχολούνται υπερβολικά. Γενικά τα 
ηλεκτρονικά παιχνίδια δίνουν την 
αίσθηση ευφορίας κατά τη διάρκεια 
που παίζει κάποιος, αισθανόµενος 
ανήµπορος να σταµατήσει τη δρα-
στηριότητα, ενώ συχνά παρουσι-
άζουν καταθλιπτικά συµπτώµατα. 
Πολλές φορές εµµονές µε ρόλους 
και θέµατα που διαδραµατίζονται 

στην πλοκή ενός ηλεκτρονικού παι-
χνιδιού, δείχνουν ότι ένα κοµµάτι 
της ζωής τους αντικαθίσταται από 
τα αυτά και µπορεί να οδηγήσει σε 
ακραία φαινόµενα, όπως η ταύτιση 
της προσωπικότητας του ατόµου 
µε ένα εικονικό χαρακτήρα. Ακό-
µα, η ύπαρξη βίας στα ηλεκτρονικά 
παιχνίδια και η σχέση τους µε την 
επιθετικότητα των νέων είναι ένα 
γεγονός, που θα πρέπει να εξεταστεί 
µε σοβαρότητα. Μελέτες δείχνουν 
ότι η επανειληµµένα βίαιη ψυχα-
γωγία αυξάνει την επιθετικότητα 
εκείνων που την παρακολουθούν. 
Η διαδραστική φύση των βιντεο-
παιχνιδιών συνεπάγεται ότι αυτά 
ασκούν ισχυρότερη επίδραση, από 
το απλά να τα παρακολουθείς βίαια 
θεάµατα (όπως γίνεται στην τηλεό-
ραση). Στην ουσία είναι ο παίκτης 
εκείνος που επιλέγει να εκθέσει 
τον εαυτό του ή και να συµµετέχει 
ακόµα στη βίαια πράξη. Η συνέπεια 
αυτών είναι να αποδυναµώσει την 
ηθική του ατόµου και πλέον τα βί-
αια φαινόµενα να µην κάνουν αί-
σθηση, τα συνηθίζει και σε κάποιο 
βαθµό τα αποδέχεται και αυτό συµ-
βαίνει υποσυνείδητα, αναπόφευκτα 
καθώς αλλοιώνεται η ανοχή και η 
κριτική του σκέψη. Τα γεγονότα δε-
κάδες, ενδεικτικά αναφέρω ότι πριν 
από λίγους µήνες ένας 16χρονος 
Ιταλός τραυµάτισε βαριά στο λαι-
µό τον πατέρα του στο Τορίνο, µετά 
από διαµάχη που είχαν όταν έπαι-
ζαν στο Playstation. Λέγεται ότι το 
αγόρι έχασε την ψυχραιµία του µε 
τον πατέρα του, επειδή ο τελευταίος 
του παρείχε συµβουλές σχετικά µε 
το πώς θα έπρεπε να παίζει. Πατέ-
ρας και γιος διαπληκτιστήκαν µε 
τον πατέρα να κλείνει οργισµένος 
την κονσόλα, µην αφήνοντας τον 
νεαρό να συνεχίσει. Τότε το αγόρι 
πήρε ένα µαχαίρι από την κουζίνα, 
επέστρεψε στο σαλόνι και µαχαίρω-
σε τον πατέρα του στο λαιµό. Στη 
συνέχεια έπλυνε ήρεµα το µαχαίρι 
και πήγε στο δωµάτιό του. Η µητέ-
ρα του διαπίστωσε λίγο αργότερα 
την αιµορραγία του συζύγου της 
και κάλεσε αµέσως το ασθενοφόρο 

και την αστυνοµία. Ο άνδρας βρι-
σκόταν σε κρίσιµη κατάσταση αλλά 
επέζησε, ενώ ο ανήλικος συνελή-
φθη. Ακραία φαινόµενα όπως αυτό 
έχουν συµβεί σε όλες τις χώρες του 
δυτικού κόσµου, αλλά και στην Κο-
ρέα, την Ιαπωνία και την Κίνα. Στο 
πανεπιστήµιο του Μιζούρι στις 
ΗΠΑ διεξήγαγαν µια έρευνα η 
οποία µελετούσε τα επίπεδα της 
τεστοστερόνης των παικτών που 
έπαιζαν ένα πολεµικό παιχνί-
δι. Όταν οι παίκτες εξολόθρευαν 
αντίπαλους άλλους παίκτες που 
τους ήταν εντελώς άγνωστοι, τα 
επίπεδα τεστοστερόνης ήταν αρ-
κετά αυξηµένα. Συγκεκριµένα 
τα επίπεδα τεστοστερόνης της 
νικήτριας οµάδας είχαν ανέβει 
κατακόρυφα! Στην περίπτωση 
που οι παίκτες έπρεπε να αντιµε-
τωπίσουν στο παιχνίδι τους φίλους 
τους, τότε τα αντίστοιχα επίπεδα 
είχαν χαµηλές τιµές, προφανώς 
λόγω του αισθήµατος συµπόνιας. 
Το σηµαντικό της υπόθεσης είναι 
ότι µια άλλη έρευνα σε στρατιώτες 
έδειξε ανάλογα αποτελέσµατα στη 
σχέση της τεστοστερόνης κατά τη 
διάρκεια µιας σύρραξης! Βλέπουµε 
λοιπόν τον αντίκτυπο στην ψυχο-
λογία και τους µηχανισµούς του 
οργανισµού που ενεργοποιούν. 
Μάλιστα ψυχολόγοι υποστηρίζουν 
ότι οι νέοι που είναι εθισµένοι στα 
ηλεκτρονικά, παρουσιάζουν πολ-
λά κοινά στις αντιδράσεις τους, µε 
µεσήλικες εθισµένους στα τυχερά 
παιχνίδια.

Μέσα από όλα αυτά καταλαβαί-
νουµε, πως όταν διαπιστώσουµε 
ότι κάποιος δίνει δεσπόζουσα θέση 
στα ηλεκτρονικά, ή ότι παραµελεί 
άλλες πτυχές της ζωής του για το 
λόγο αυτό, το πιο συνετό είναι να 
επέµβουµε δραστικά. Μια πρώτη 
προσέγγιση είναι η παρότρυνση 
και η οργάνωση από µέρους µας, 
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άλλων δηµιουργικών δραστηριο-
τήτων που θα αντισταθµίσουν και 
θα ελαχιστοποιήσουν την εθιστι-
κή επιρροή που δέχεται. Αντίθετα 
θα πρέπει να αποφύγουµε επιθε-
τικές αντιδράσεις, όπως είναι το 
να κλείσουµε την οθόνη την ώρα 
ενασχόλησης. Ένας τέτοιος 
µηχανισµός απαγόρευσης 
µπορεί να προσδώσει 
µια γοητεία και τον µα-
γνητίσει ακόµα περισ-
σότερο. Προοδευτικό 
βήµα είναι ο έλεγχος 
του χρόνου απασχό-
λησης στα παιχνίδια, 
από τον ίδιο, κάτι που 
φανερώνει ότι το άτοµο 
επιβάλλεται πλέον και δεν 
παρασύρεται από το πάθος 
του. Έτσι δεν νιώθει ότι 
εγκαταλείπει µια συνήθεια, 
και µπορεί να παράλληλα να 
αντεπεξέλθει και στις ασχο-
λίες του, ενώ σταδιακά να 
καταφέρει να µειώσει τον 
χρόνο που περνά µαζί τους. 
Η υποστήριξη ατόµων µε εθισµό 
κρίνεται απαραίτητη, και αποτελεί 
αιτία για την  δηµιουργία ειδικών 
κλινικών απεξάρτησης. Οι κλινικές 
αυτές εκπονούν προγράµµατα θερα-
πείας και αποκατάστασης της ψυχι-
κής υγείας µε στόχο να βελτιώσουν 
την ψυχοσωµατική υγεία των εθι-
σµένων παικτών. Το συγκεκριµένο 
πρόγραµµα περιλαµβάνει µια σειρά 
από δραστηριότητες, όπως την ψυ-
χολογική στήριξη µέσω οµαδικών 
συζητήσεων, παρακολούθηση ειδι-
κών βίντεο, αλλά και την συγγραφή 
εργασιών που κρατούν απασχολη-
µένο το µυαλό και το σώµα των 
ασθενών.

Κατανοούµε την σηµασία της 
κοινωνίας στην πρόνοια και αντιµε-
τώπιση τέτοιων φαινοµένων. Στην 
Ελλάδα ο Συνήγορος του Πολίτη, 
στο πλαίσιο του Συνηγόρου του 
Παιδιού, κρίνοντας κρίσιµο των 
πολλαπλασιασµό των κρουσµά-
των, πραγµατοποίησε εκστρατεία 
µε σκοπό την ενηµέρωση των εφή-
βων, των γονέων και του γενι-

κού πληθυσµού για τους κινδύνους 
και τη δεοντολογία µε την οποία θα 
πρέπει κάποιος να χρησιµοποιεί 
τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, ειδικά 
χρήσιµο για την προστασία των 
παιδιών. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

από το 2003 όλα τα 
ηλεκτρονικά 

παιχνίδια 

υποχρεώνονται να φέρουν χαρα-
κτηρισµό του περιεχοµένου από την 
Pan-European Game Information 
(PEGI). Στο χαρακτηρισµό περιλαµ-
βάνεται το σύστηµα ηλικιακών δια-
βαθµίσεων και η επισήµανση περι-
γραφικών ενδείξεων που αφορούν 
το παιχνίδι, όπως είναι η βία, η 
άσχηµη γλώσσα, και το τροµακτικό 
περιβάλλον. Η ηλικιακή διαβάθµιση 
προσφέρει καθοδήγηση στους αγο-
ραστές, ιδίως στους γονείς, για το 
αν θα πρέπει να αγοράσουν το συ-
γκεκριµένο προϊόν, δείχνει δηλαδή 
την καταλληλότητα ενός παιχνιδιού 
για µια ηλικία. Στατιστικά το 49% 
ορίζονται κατάλληλα για παίκτες 
όλων των ηλικιών και µόνο το 4% 
του συνόλου θεωρείται αποκλει-
στικά για ενήλικες. Στην Κίνα που 
υπάρχει ιδιαίτερα αυστηρή νοµοθε-
σία, δεν διστάζουν να 
απαγορεύ-

σουν την εισαγωγή παιχνιδιών που 
προάγουν παραβατική συµπεριφο-
ρά.

Εδώ έρχεται αναπόφευκτα το 
ερώτηµα: για τον εθισµό ευθύνεται 
το άτοµο ή τα ηλεκτρονικά παιχνί-
δια; Κατά τη γνώµη µου πρέπει να 
δίνεται βάρος στην υπευθυνότητα 
του κάθε παίκτη, προκειµένου να 

διατηρεί την ακεραιό-
τητα της ψυχικής του 
κατάστασης, να κρίνει 
αυτό µε το οποίο έρ-
χεται αντιµέτωπος και 
να επιλέγει µε βάση τη 
λογική. Στην περίπτωση 
που έχουµε να κάνουµε 
µε ανήλικους η αδια-
φορία ή ο λανθασµέ-
νος χειρισµός από την 
πλευρά της οικογένειας 
εντείνει το πρόβληµα. 
Στο µέλλον πιστεύω ότι 
ο προβληµατισµός για 
τον αυξανόµενο αριθµό 
των περιπτώσεων θα 
παρακινήσει µια ωρι-

µότερη και πιο οργανωµένη αντι-
µετώπιση. Τέλος τα ηλεκτρονικά 
παιχνίδια πρέπει να είναι πάνω 
απ’ όλα ένα είδος ψυχαγωγίας και 
όταν για κάποιον δεν τηρούν αυτό 
τον σκοπό αλλά γίνεται µέσο για 
να τραυµατίζεται η ψυχή, τότε δεν 
έχουν κανένα απολύτως νόηµα.

Επιµέλεια
Απόστολος Ματέλλας     

Τµ. Ραδιολογίας-Ακτινολογίας 
Σ.Ε.Υ.Π. Αθηνών   
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associationστο πλαίσιο του Συνηγόρου του 
Παιδιού, κρίνοντας κρίσιµο των 
πολλαπλασιασµό των κρουσµά-
των, πραγµατοποίησε εκστρατεία 
µε σκοπό την ενηµέρωση των εφή-
βων, των γονέων και του γενι-

σία, δεν διστάζουν να 
απαγορεύ-

association

Επιλέγει µε λίγα λόγια ένα φαντα-
στικό κόσµο, από την δύσκολη 
πραγµατικότητα και την χαµηλή 
αυτοεκτίµηση.  
Σύµφωνα µε µια έρευνα που 
δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό 
Cyberpsychology & Behavior, η τό-
σο µεγάλη επιτυχία των παιχνιδιών 
είναι επειδή εισβάλουν και µεταλλά-
σουν τη ζωή του παίκτη. Πώς όµως 
εκδηλώνεται ο εθισµός και σε τι 
καταστάσεις µπορεί να οδηγήσει; 
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Στη Βόννη, πολιτισµική πρωτεύ-
ουσα της  Γερµανίας  και πρώην 
πρωτεύουσα της Οµοσπονδιακής 
∆ηµοκρατίας της Γερµανίας  (ή 
απλά της ∆υτικής 
Γερµαν ίας ) 
λ α µ β ά ν ε ι 
χώρα µια 
εντυπω-
σ ι α κ ή 
έκθεση 
µε τον 
τ ί τ λ ο : 
«Λάµψη 
και  κα-
θηµερινή 
ζωή στο Βυ-
ζάντιο».

Η έκθεση 
ε γ κ α ι ν ι ά -
στηκε στις 
26 Φεβρουαρίου 2010 στο µου-
σείο Τέχνης της Βόννης (Κunst 
und Αustellungshalle der 
Βundesrepublik Deutschland) και 
θα διαρκέσει ως τις 20 Ιουνίου. Φι-
λοξενούνται περισσότερα από 600 

Βυζαντινή «επιδροµή» 
στην Αλλεµάνια

εκθέµατα, από 82 µουσεία. Ανάµε-
σα στα µουσεία που συµµετέχουν 
είναι το Βρετανικό Μουσείο, το 
Μουσείο του Λούβρου, η Βιβλιο-

θήκη του Βατικανού, το Ερµι-
τάζ και το Ιστορικό Μου-

σείο Μόσχας. Η Ελλάδα 

συµµετέχει µε αντικείµενα που 
προέρχονται από τρία µουσεία: 
το Βυζαντινό και Χριστιανικό, το 
Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισµού 
της Θεσσαλονίκης και το Μουσείο 
Μπενάκη. Ψηφιδωτά, εικόνες, τοι-

χογραφίες, γλυπτά, 
κοσµήµατα, νοµί-
σµατα, κεραµικά 
ταξίδεψαν από την 
Ελλάδα στη Βόννη.

Μέσα από τους 
έντεκα διαφορετι-
κά θεµατολογικούς 
σταθµούς ξετυλίγε-
ται η ιστορία του 
Βυζαντίου. Μια σει-
ρά εικόνων, ψηφιδω-
τών, αντικειµένων 
της καθηµερινότη-
τας αναδεικνύουν 
τον παραµεληµένο 
ρόλο του βυζαντινού 
πολιτισµού στην ευ-
ρωπαϊκή πραγµατι-
κότητα.

Σκοπός του άρθρου αυτού όµως 
δεν είναι να µας δώσει µια, αν µη 
τι άλλο, σηµαντική πληροφορία, 
µολονότι ελάχιστα χρήσιµη από 
πρακτικής απόψεως (µιας και νο-
µίζω ότι ίσως κανείς από εµάς δε 
θα έχει την τύχη να επισκεφθεί την 

έκθεση). Ούτε φυ-
σικά να εξυψώσει 
την εθνική µας 
υπερηφάνεια, που 
τελικά µάλλον θα 
τη µειώσει όπως 
θα δούµε στη συ-
νέχεια.

Με πρόσχηµα 
την οικονοµική 
κρίση που χτυπά 
την Ελλάδα, η οι-
κονοµία της οποί-
ας –αν πιστέψου-

µε το διεθνή Τύπο-  διαταράσσει 
αποφασιστικά την ισορροπία(!) των 
άλλων ευρωπαϊκών οικονοµιών, 
δηµοσιεύµατα του γερµανικού Τύ-
που, µε την ανοχή της γερµανικής 
κυβέρνησης, προσέβαλαν για µια 

Σε µια περίοδο λοιπόν όπου οι διµερείς  σχέ-
σεις Ελλάδος-Γερµανίας δεν είναι οι ιδανι-
κές, µοιάζει µε ειρωνεία της συχνά κυνικής 
Κλειούς, προστάτιδας της Ιστορίας, το γεγο-
νός ότι διοργανώνεται σε γερµανικό έδαφος 
µια παγκοσµίου εµβέλειας εκθεση που ανα-
δεικνύει τη µεγαλοπρέπεια του βυζαντινού 
πολιτισµού -ακόµη και µέσα από αντικείµε-
να καθηµερινής χρήσης. 
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ακόµη φορά την εθνική αξιοπρέ-
πεια της Ελλάδος. Χαρακτηριστι-
κά εδώ  θα αναφέρουµε µόνο την 
εύλαλη και πολύσηµη σιωπή της 
γερµανίδας καγκελαρίου µετά από 
ερώτηση δηµοσιογράφου περί του 
αν τίθεται ζήτηµα παραχώρησης 
κάποιου ελληνικού νησιού, ώστε 
να εξαλειφθεί το έλλειµµα του προ-
ϋπολογισµού!

Σε µια περίοδο λοιπόν όπου 
οι διµερείς  σχέσεις Ελλάδος-
Γερµανίας δεν είναι οι ιδανικές, 
µοιάζει µε ειρωνεία της συχνά 
κυνικής Κλειούς, προστάτιδας της 
Ιστορίας, το γεγονός ότι διοργα-
νώνεται σε γερµανικό έδαφος µια 
παγκοσµίου εµβέλειας εκθεση που 
αναδεικνύει τη µεγαλοπρέπεια του 
βυζαντινού πολιτισµού -ακόµη και 
µέσα από αντικείµενα καθηµερι-
νής χρήσης. 

Ο διευθυντής του Μουσείου Ρό-
µπερτ Φλεκ ξεκίνησε το σύντοµο 
λόγο του λέγοντας ότι η έκθεση τε-
λεί υπό την αιγίδα των προέδρων 
της Γερµανίας και της Τουρκίας 
Κέλερ και Γκιουλ αντίστοιχα. Για 
να προσθέσει στη συνέχεια χωρίς 
σχολιασµό ότι η ανάληψη της αι-
γίδας προτάθηκε και στην Προε-
δρία της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, 
αλλά οι δικές της «διπλωµατικές 
συνήθειες» δεν επιτρέπουν την 
ανάληψη τέτοιων πνευµατικών 
ευθυνών στο εξωτερικό. Ετσι οι 
συνήθειες, ακόµη και χωρίς να το 

θέλουν, απέτρεψαν τον κίνδυνο να 
θεωρηθούν συµβολικά Ελληνες και 
Τούρκοι εξίσου κληρονόµοι της 
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Τι 
γίνεται όµως τώρα που τα πράγ-
µατα απέβησαν χειρότερα και οι 
Τούρκοι εµφανίζονταν ως µοναδι-
κοί κληρονόµοι! Αυτή η αδόκητη 
αλλά και αφόρητη παρεξήγηση µε 
προβληµάτισε ιδιαιτέρως για την 
πολιτική που µπορεί να ασκηθεί 
πίσω από τον «πολιτισµό». 

Προσωπικά, η άρνηση ή η αδι-
αφορία ή ο φόβος να εκµεταλλευ-
όµαστε ως χώρα τέτοιου είδους 
πολιτιστικές εκδηλώσεις ώστε να 
ασκούµε διπλωµατία µε βρίσκει 
αντίθετο. Κάθε ευκαιρία ανάδειξης 
της πολιτισµικής µας κληρονοµιάς 
στο εξωτερικό µπορεί να µεταβλη-
θεί κάλλιστα σε µοχλό πίεσης µέσω 
της διπλωµατικής οδού. 

Προς το παρόν πάντως, ουδείς 
µοιάζει, δυστυχώς ,να κατανοεί 
ότι η σθεναρή αντίσταση σε κάθε 
είδους αµφισβήτηση ή προσβολή 
κατά των κυριαρχικών εθνικών 
δικαιωµάτων είναι ανάλογη µε 
την οικονοµική κατάσταση του 
κράτους. Πιο απλά, µια οικονοµι-
κά νοσούσα Ελλάδα υπό «επιτή-
ρηση-κηδεµονία» 
από το ∆ιεθνές Νο-
µισµατικό Ταµείο 
δεν έχει το κύρος 
αλλά και την απα-
ραίτητη ισχύ ώστε 
να εισακουστεί σε 
περιπτώσεις όπου 
θίγονται άµεσα τα 
εθνικά της δίκαια. 

Τέτοιου είδους 
εκθέσεις λοιπόν 
είναι µια πρώτης 
τάξεως ευκαιρία 
να προβάλλεται 
συνεχώς η ελληνι-
κή παράδοση και 
κληρονοµιά. ∆η-
µιουργείται έτσι η 
ευκαιρία για θετική 
προβολή της χώρας 
και άσκησης δι-
πλωµατίας. Εξάλ-

λου ανάλογες εκθέσεις πραγµατο-
ποιούνται µε µεγάλη συχνότητα 
(π.χ. µόλις τον περασµένο Ιανουά-
ριο ολοκληρώθηκε έκθεση αφιερω-
µένη στην Κωνσταντινούπολη, στο 
µουσείο του Λούβρου, ενώ αυτή 
την εποχή πραγµατοποιείται µια 
έκθεση για την  τσαρική Ρωσία στο 
ίδιο µουσείο µε παράλληλη διορ-
γάνωση οµιλιών και συνεδρίων µε 
σκοπό την προβολή του ρώσικου 
πολιτισµού.)

Εν κατακλείδι, έχω την αίσθηση 
ότι µια υπεύθυνη και µε στρατη-
γικό πλάνο  συνεργασία µεταξύ 
του Υπ. Πολιτισµού και του Υπ. 
Εξωτερικών θα µπορούσε να έχει 
περισσότερα αποτελέσµατα στην 
εξωτερική πολιτική της  χώρας από 
όσο οι αγωνιώδεις και συχνά σπα-
σµωδικές διπλωµατικές κινήσεις 
και επισκέψεις των µελών της εκά-
στοτε κυβερνήσεως σε εταίρους, 
συνεταίρους και «άσπονδους» 
φίλους...

Επιµέλεια 
Θανάσης Παπαρούπας

Φοιτ. Ιστορικού-Αρχαιολογικού 
Αθηνών
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Στη χώρα µας σήµερα υπάρχει 
ανησυχητική πνευµατική κρίση. Το 
διαισθανόµαστε αυτό καθηµερινά 
σ’ όλους τους τοµείς. Παρατηρούµε 
φαινόµενα παρακµής και ηθικής 
καταπτώσεως, φθοράς και απαξίας, 
όπως προσπάθειες για περιθωρι-
οποίηση της Εκκλησίας, απεµπό-
ληση  των αξιών της ζωής, κοµ-
µατικοποίηση της εκπαιδεύσεως, 
αποπροσανατολισµό της νεολαίας, 
πνεύµα άκρατου ευδαιµονισµού 
και αποκοπή από την παράδοση 
της Ορθοδοξίας και του ελληνισµού. 
∆ιερχόµεθα, πράγµατι, εποχή κρί-
σεως και  ραγδαίων µεταβολών και 
εξελίξεων.

Σ’ αυτήν την εποχή της αλλοτρι-
ώσεως του ήθους χρειάζεται ο νέος 
άνθρωπος να µην κλείσει τα µάτια 
και τα αυτιά, αλλά ακριβώς µπροστά 
στις οδυνηρές αυτές διαπιστώσεις, 
οφείλει ν’ αντιδράσει δυναµικά, ου-
σιαστικά, αποφασιστικά, µε σύνεση 

και σοβαρότητα.
Από το άλλο µέρος, σε προσωπι-

κό επίπεδο, παρουσιάζεται συχνά 
άγνοια της χριστιανικής διδασκα-
λίας, του τι πιστεύουµε δηλαδή, 
µια αδιαφορία για τον πνευµατικό 
εµπλουτισµό του είναι µας, µια 
«ακηδία» για την εσωτερική καλ-
λιέργεια. Έτσι έρχεται σιγά-σιγά 
ένας αποχωρισµός του ορθόδο-
ξου ήθους και δηµιουργείται ένα 
είδος αφροντισίας και αφασίας 
της χριστιανικής ζωής και πί-
στεως. 

Μπροστά σ’ αυτές τις δια-
πιστώσεις, ένα σύνθηµα απα-
ραίτητο και αναγκαίο αυτήν 
ακριβώς την ώρα, θα ήταν πο-
λύ ουσιαστικό και ζωτικό, έτσι 
ώστε να µπορέσει να υπάρξει 
ως πηγή αναγεννήσεως και 

ανορθώσεως προσωπικής, αλ-
λά και γενικότερα, στη συνέχεια, 
του όλου νεοελληνικού µας βίου. 
Ένα σύνθηµα, δηλαδή, που να µας 
υπενθυµίζει το ιερό χρέος 
µας.

Αυτό το σύνθηµα µάς 
το δίνει ο Απ. Παύλος, 
και είναι µία και µό-
νο λέξη: «ΚΑΤΑΡ-
ΤΙΖΕΣΘΕ» (Β’ Κορ. 
13,11). Μία λέξη, 
που κρύβει όµως µέ-
σα της µεγάλη δύνα-
µη. ∆ύναµη πνευµατι-
κή. ∆ύναµη ανανεωτική, 
δηµιουργική, σωστική. Ο 
Απ. Παύλος προέτρεψε τους 
Κορινθίους να προχωρούν 
συνεχώς στον πνευµατικό 
καταρτισµό τους, να αυ-
ξάνουν στην πίστη και να 
προοδεύουν σε αρετή «εν 
Χριστώ». Το ίδιο λέγει και 
σε µας. «Καταρτίζεσθε» 

συνεχώς, καθηµερινά, πάντοτε. 
Αλίµονο αν παραµείνουµε αδρα-
νείς, νωθροί, ατροφικοί, µέσα στην 
παχυλή άγνοια, την ηµιµάθεια ή 
την ολιγάρκεια στην ελλιπή κατή-
χηση. 

Ο άνθρωπος, µετά την πτώση, ζει 
µακριά από το Θεό και χωρίς τη 
Χάρη Του, φθάνει στα άδυτα της 
αµαρτίας και τα βάθη της απογνώ-
σεως. Αλλά ο Χριστός «ηλευθέρω-
σε», λύτρωσε τον άνθρωπο. Έτσι 
αρχίζει πάλι την πορεία του για 
την επανάκτηση του απολεσθέντος 
Παραδείσου και την οικείωση της 
θείας δόξης. 

 Γι’ αυτό χρειάζεται ο κα-
ταρτισµός «εν Χριστώ» σ’ αυτή την 
πορεία της θεώσεως χρειάζεται το 
συνεχές «καταρτίζεσθε», ή η συνε-
χής υπακοή σ’ αυτό το παράγγελµα 
του Παύλου. 

Θ’ αρχίσουµε την πορεία κλιµα-
κωτά, από το πρώτο σκαλοπάτι του 

πνευµατικού µας καταρ-
τισµού, που είναι 

η αυτογνω-

Από τις εκδόσεις της Χ.Φ.Ε.

Ο Απ. Παύλος προέτρεψε τους 
Κορινθίους να προχωρούν 
συνεχώς στον πνευµατικό κα-
ταρτισµό τους, να αυξάνουν 
στην πίστη και να προοδεύουν 
σε αρετή «εν Χριστώ». Το ίδιο 
λέγει και σε µας. «Καταρτίζεσθε» 
συνεχώς, καθηµερινά, πάντοτε. 
Αλίµονο αν παραµείνουµε αδρα-
νείς, νωθροί, ατροφικοί, µέσα 
στην παχυλή άγνοια, την ηµι-
µάθεια ή την ολιγάρκεια στην 
ελλιπή κατήχηση. 

Kαταρτίζεσθε

Χριστώ». Το ίδιο λέγει και 
σε µας. «Καταρτίζεσθε» 

µάθεια ή την ολιγάρκεια στην 
ελλιπή κατήχηση. 

Στη χώρα µας σήµερα υπάρχει 
ανησυχητική πνευµατική κρίση. Το 
διαισθανόµαστε αυτό καθηµερινά 
σ’ όλους τους τοµείς. Παρατηρούµε 
φαινόµενα παρακµής και ηθικής 
καταπτώσεως, φθοράς και απαξίας, 
όπως προσπάθειες για περιθωρι-
οποίηση της Εκκλησίας, απεµπό-
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σία. Να γνωρίσουµε τον 
εαυτό µας. Ν’ απαντήσουµε 

στο ερώτηµα «ποιος είµαι;». 
Χρειάζεται δηλαδή ένα σκάψιµο 

στο υπαρξιακό είναι µας, για να 
ανακαλύψουµε τον εαυτό µας ενώ-
πιον του Θεού, να ανακαλύψουµε 
την ταυτότητά µας, ούτως ώστε να 
µπορέσουµε να προχωρήσουµε στο 
δεύτερο σκαλοπάτι. 

Η µελέτη του λόγου του Θεού, της 
Αγίας Γραφής, θα είναι το λυχνάρι 
σ’ αυτήν την εξερεύνηση της ψυ-
χής, γιατί το Ευαγγέλιο περικλείει 
όλες τις ουσιώδεις απαντήσεις στα 
ερωτήµατα που αφορούν στον 
άνθρωπο και τις ενέργειές 
του. Είναι πράγµατι φως 
οδηγητικό στους τρίβους 
µας, όπως λέει ο ψαλµω-
δός, µαζί µε την πατερική 
γραµµατεία, τους βίους 
των αγίων και τα χριστιανι-
κά βιβλία. Ιδιαίτερα η «Κλί-
µαξ» του Αγίου Ιωάννη πολύ 
θα µπορούσε να µας βοηθήσει 
στην έρευνα αυτή του µυστηρίου 
το εαυτού µας. 

Το δεύτερο σκαλοπάτι είναι η κά-
θαρση, η εσωτερική κάθαρση του 
είναι µας. Πρόκειται για τον χρι-
στιανικό αγώνα κατά των παθών, 
κατά της εµπαθούς και αµαρτωλής 
καταστάσεως του ανθρώπου. ∆ιό-
τι, κατά του Πατέρες, «πάθος εἶναι 
κίνησις τῆς ψυχῆς παρά φύσιν ἤ 
ἐπί φιλίαν ἄλογον ἤ ἐπί µῖσος ἄκρι-
τον». Πρέπει να παλαίψουµε και 
να νικήσουµε τα όποια πάθη, που 
φωλεύουν µέσα µας. Ο Απ. Παύλος 
τονίζει «νεκρώσατε τά µέλη ὑµών 
τά ἐπί τῆς γῆς, πορνείαν, ἀκαθαρ-
σίαν, πάθος, έπιθυµίαν κακὴν καὶ 
τὴν πλεονεξίαν». 

Αλλά σ’ αυτά τα σκαλοπάτια του 
πνευµατικού µας καταρτισµού δε 
µπορούµε να ανεβούµε µόνο µας. Ο 
καθοδηγητής θα είναι ο πνευµατι-
κός µας πατέρας, πάνω στον οποίο 
θα στηριχθούµε γι’ αυτή την  ανά-
βαση. Χωρίς πνεύµα οιήσεως, αλλά 
µε ταπείνωση και υπακοή θα προ-
χωρήσουµε στο µυστήριο της µετα-
νοίας, αυτό, που ο Χριστός ίδρυσε 
και η Εκκλησία όρισε να γίνεται, το 
ιερό µυστήριο της εξοµολογήσεως. 
Και δεν εννοούµε µόνο µια απλή 

εξαγόρευση των 
αµαρτιών, 

αλλά µε-

τάνοια µε όλη τη σηµασία του όρου, 
δηλαδή µεταβολή του τρόπου, του 
ήθους, της όλης ζωής µας. 

Αλλά το «καταρτίζεσθε» έχει και 
άλλο περιεχόµενο. Είναι η προσευ-
χή. Η οδός αυτή της συνεχούς ανα-
βάσεως της ψυχής προς το Θεό, της 
συνοµιλίας µαζί Του. 

∆εν µπορεί να νοηθεί πνευµα-
τικός καταρτισµός χωρίς την προ-
σευχή. Υπέροχα ο άγ. Γρηγόριος 
ο Παλαµάς λέγει ότι η προσευχή 
«ἱερουργεῖ καὶ τελεσιουργεῖ τὴν τοῦ 
ἀνθρώπου πρὸς τὸν Θεόν ἀνάτασιν 
τε καὶ ἔνωσιν». Με την προσευχή, 
λοιπόν, καταρτιζόµαστε και δίνουµε 
στο νου µας τον ορθό προσανατο-
λισµό, απορρίπτοντας κάθε κακή 
επιθυµία. 

Το κατεξοχήν µυστριο της Εκ-
κλησίας, η Θεία Ευχαριστία, που 
δίνει την αγιαστική Χάρη του Αγί-
ου Πνεύµατος και υψώνει τον άν-
θρωπο πάνω από τα επίγεια, στα 
ουράνια, µε τη θεία τροφή, είναι το 
υψηλό σηµείο του «καταρτίζεσθε». 
Αληθινά, µε τη συµµετοχή µας στη 
Θεία Κοινωνία παίρνουµε το «φάρ-
µακο αθανασίας» και γινόµαστε 
κοινωνοί θείας φύσεως κατά χάριν. 
Μυσταγωγείται έτσι η ένωση του 
ανθρώπου µε το Θεό και εκπληρώ-
νεται το µεγάλο αυτό σύνθηµα.

Παράλληλα µ’ αυτόν τον πνευ-
µατικό καταρτισµό, τον καταρτισµό 

εις Χριστόν, ως µια 
προέκταση θα λέ-
γαµε, ας προσεχθεί 
και ο «καταρτισµός» 
µας σε θέµατα 
αγωγής, παιδείας, 
πολιτισµού και 
χριστιανικής ενη-
µερώσεως. 

Είναι ώρα, λοιπόν, να αρχίσουµε 
να θέτουµε σε εφαρµογή το δυνα-
τό σύνθηµα «ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΣΘΕ». 
Οι χριστιανοί φοιτητές έχουν ένα 
ιδιαίτερο µάλιστα χρέος, να «ετοι-
µάζουν την οδόν του Κυρίου», να 
ανοίγουν δρόµους για να περάσει 
ο Κύριος στο σήµερα. Γι’ αυτό και 
στην κατασκήνωση και στην πόλη 
και στο Πανεπιστήµιο, κάθε ηµέρα 
και κάθε ώρα, ας έχουµε την ευγενή 
ανησυχία του καταρτισµού µας, για 
µια παρουσία του Χριστού, για µια 
διακονία εν Χριστώ.

Από την έκδοση της Χ.Φ.Ε.:
Από το “Καταρτίζεσθε” στο “∆ιορ-

θόδοξο Άνοιγµα”
Αθήνα 1996
 

Με την προσευχή, λοιπόν, κα-
ταρτιζόµαστε και δίνουµε στο 
νου µας τον ορθό προσανατολι-
σµό, απορρίπτοντας κάθε κακή 
επιθυµία. 
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Η Σιέρρα Λεόνε γνωρίζει την Ορ-
θοδοξία σε ρυθµούς… ροκ!

Έχει ενδιαφέρον να παρακολου-
θήσουµε πώς άρχισε πριν από καιρό 
µία νέα Ορθόδοξη Ιεραποστολική 
προσπάθεια στην Αφρική, στην κυ-
ριολεξία, εκ του µηδενός. Πρόκειται 
για την Σιέρρα Λεόνε, µια µικρή χώ-
ρα 5 εκατοµµυρίων κατοίκων στην 
∆υτική Αφρική, την πιο φτωχή χώρα 
του κόσµου σύµφωνα µε πρόσφατα 
διεθνή στατιστικά δεδοµένα. Μια 
χώρα κατεστραµµένη και εξουθε-
νωµένη από τον δωδεκαετή -12 
ολόκληρα χρόνια!- εµφύλιο πόλεµο, 
που όταν τελείωσε άφησε σε όλη την 
χώρα ερείπια, φτώχεια και εξαθλί-
ωση. Γέµισε τούς δρόµους της, και 
ιδίως της πρωτεύουσας Φριτάουν, 
µε γέρους και νέους ακρωτηρια-
σµένους από την εκδικητική µανία 
των αντιπάλων. Σκόρπισε παντού 
πλήθος ζητιάνων όλων των ηλικιών 
που ζητούν απεγνωσµένα κάτι το 
στοιχειώδες για να βάλουν στο στό-

µα τους, όπως δείχνουν µε απελπι-
σµένες κινήσεις των χεριών τους.

Έλληνας στην χώρα αυτή δεν 
υπάρχει ουσιαστικά κανείς, για να 
αποτελέσει την µαγιά για την ίδρυση 
της πρώτης Ορθοδόξου Εκκλησίας 
εκεί, όπως έχει γίνει σε πολλές αφρι-
κανικές χώρες…

Ο Έλληνας άθεος ροκάς, που 
έγινε ιεραπόστολος

Όµως ο λόγος του Κυρίου µας 
«Πορευθέντες µαθητεύσατε πάντα τα 
έθνη...» (Ματθ. 28,19) είναι πάντοτε 
επίκαιρος και πάντοτε επιτακτικός 
προς όλους µας, ιδίως µάλιστα προς 
τις ψυχές εκείνες που είναι αφιε-
ρωµένες σ’ Εκείνον. Κι ένας τέτοιος 
διάκονος του Ευαγγελίου είναι ο π. 
Θεµιστοκλής Αδαµόπουλος, που επί 
δέκα περίπου χρόνια έχει αναπτύξει 
σπουδαίο Ιεραποστολικό, φιλανθρω-
πικό και εκπαιδευτικό έργο στην Κέ-
νυα. Είχε σχηµατίσει δικό του µου-
σικό συγκρότηµα, την εποχή που 

µεσουρανούσαν οι «Beatles» και οι 
«Rolling Stones», και το είχε ονο-
µάσει «The Flies». Από τις αίθουσες 
της Σχολής Εµπορικών Επιστηµών 
του Πανεπιστηµίου Μελβούρνης, 
βρέθηκε να τραγουδά πλάι στον 
Μικ Τζάγκερ, κάνοντας το όνειρό 
του πραγµατικότητα. Και από τις 
ροκ διεθνείς σκηνές, τώρα βρίσκε-
ται στην Αφρική ως ιεραπόστολος!
Ο π. Θεµιστοκλής Αδαµόπουλος 
διάλεξε να βοηθήσει εκείνους που 
έχουν πραγµατικά ανάγκη. Απαρνή-
θηκε τις δόξες για να ζήσει µία πιο 
ήρεµη ζωή. Μακάρι να παρέµενε 
ακόµη είδωλο για τους θαυµαστές 
του, γιατί το έργο που κάνει τώρα 
είναι αρκετά σηµαντικό.

Η Αρχή
Από το διαδίκτυο πληροφορήθηκε 

ότι η Σιέρρα Λεόνε στην άλλη άκρη 
της Αφρικής δεν έχει ακούσει τίπο-
τε για την Ορθοδοξία, δεν έχει ούτε 
έναν Ορθόδοξο! Τι κι αν οι συνθήκες 
εκεί είναι πολύ πιο δύσκολες από 
την Κένυα; Τι κι αν µερικοί προ-
σπαθούσαν για δικούς τους λόγους 
-άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου- 
να τον αποτρέψουν από το δύσκολο 
εγχείρηµα και να του µαράνουν τον 
πάντοτε ζωντανό Ιεραποστολικό του 
ζήλο; Τι κι αν θα άρχιζε στην νέα 
χώρα, την µακρινή και πάµφτωχη 
Σιέρρα Λεόνε κυριολεκτικά εκ του 
µηδενός, άγνωστος αυτός µεταξύ 
αγνώστων;

Με την αµέριστη αγάπη και την 
ευλογία του Μακαριωτάτου Πα-
τριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης 
Αφρικής, κ. Θεοδώρου Β’ και µε 
τρεις συνεργάτες του από την Κένυα, 
άρχισε πριν από 3 χρόνια το Ιεραπο-
στολικό του έργο στην Σιέρρα Λεόνε. 
Με την ακαδηµαϊκή πανοπλία του, 

Η Σιέρα Λεόνε γνωρίζει την Ορ-
θοδοξία... σε ρυθµούς ροκ!

που ζητούν απεγνωσµένα κάτι το 
στοιχειώδες για να βάλουν στο στό-

νυα. Είχε σχηµατίσει δικό του µου-
σικό συγκρότηµα, την εποχή που 

στολικό του έργο στην Σιέρρα Λεόνε. στολικό του έργο στην Σιέρρα Λεόνε. 
Με την ακαδηµαϊκή πανοπλία του, Με την ακαδηµαϊκή πανοπλία του, 

Η Σιέρρα Λεόνε γνωρίζει την Ορ-
θοδοξία σε ρυθµούς… ροκ!

Έχει ενδιαφέρον να παρακολου-
θήσουµε πώς άρχισε πριν από καιρό 
µία νέα Ορθόδοξη Ιεραποστολική 
προσπάθεια στην Αφρική, στην κυ-
ριολεξία, εκ του µηδενός. Πρόκειται 
για την Σιέρρα Λεόνε, µια µικρή χώ-
ρα 5 εκατοµµυρίων κατοίκων στην 
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µε την άνεσή του στις κοινωνικές 
σχέσεις, αλλά και µε την ευλογία και 
την άδεια του Επισκόπου Γκάνας 
κ. ∆αµασκηνού, στον οποίο ανήκει 
εκκλησιαστικώς η Σιέρρα Λεόνε, 
κινήθηκε προς όλες τις κατευθύν-
σεις. Επισκέφθηκε τον Πρόεδρο 
της ∆ηµοκρατίας της χώρας, είδε 
Υπουργούς, είδε τον ∆ήµαρχο και 
τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους, επι-
σκέφθηκε σχολεία και το πανεπιστή-
µιο της πρωτεύουσας. Μίλησε σε 
δασκάλους, διευθυντές, καθηγητές 
και µαθητές, επισκέφθηκε την φυ-
λακή της πρωτεύουσας και µίλησε 
στους φυλακισµένους. Επίσης, συ-
ναντήθηκε µε τούς εκπροσώπους 
των άλλων χριστιανικών δογµάτων 
και των Μουσουλµάνων, καθώς το 
50% των κατοίκων της Σιέρρα Λεόνε 
είναι Μουσουλµάνοι, µεταξύ των 
οποίων και αρκετοί Υπουργοί και 
άλλοι επίσηµοι του κράτους. Προς 
όλους µίλησε απλά, ειλικρινά και 
ανθρώπινα: «Είµαστε Ορθόδοξοι 
και θέλουµε να ιδρύσουµε την Ορ-
θόδοξη Εκκλησία στην χώρα σας». 
Τόσο απλά.

Και δεν έµεινε στα λόγια… 
Ο Ιεραποστολικός του ζήλος από 

τις πρώτες κιόλας ηµέρες µεταφρά-
στηκε σε συγκεκριµένα έργα αγάπης 
και χριστιανικής προσφοράς. Οργά-
νωσε συσσίτιο για 100 και πλέον ζη-
τιάνους και αναπήρους της πόλεως, 
οι οποίοι δυο ηµέρες την εβδοµάδα 
βρίσκουν µαγειρεµένο µεσηµεριανό 
φαγητό µε προοπτική αυτό το πρό-
γραµµα να γίνει ηµερήσιο, όταν 
εξευρεθούν τα επιπλέον χρήµατα. 
Και ο κόσµος, επίσηµοι και απλοί 
άνθρωποι, ένιωσαν την ζεστασιά 
της αγάπης του κι ανταποδίδουν 

την φιλική διάθε-
ση και προχώρη-
σαν ήδη, µέσα σε 
τρεις µόλις µήνες, 
σε προσφορές 
ανταποδόσεως 
αυτής της αγάπης 
του.

Συγκεκριµένα:
1) Με απόφαση 

της Κυβερνήσεως της Σιέρρα Λεόνε 
η Ορθόδοξη Εκκλησία αναγνω-
ρίστηκε ως µία από τις επίσηµες 
θρησκείες-δόγµατα της χώρας µε 
κεφαλή και αναφορά στο Ελληνικό 
Ορθόδοξο Πατριαρχείο Αλεξανδρεί-
ας και πάσης Αφρικής.

2) Ο ∆ήµαρχος και το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο της πρωτεύουσας Φρι-
τάουν (= Ελευθερούπολη) δώρισαν 
στο Ορθόδοξο Ιεραποστολικό Κλιµά-
κιό µας δεκατέσσερα στρέµµατα σε 
κεντρικό οικόπεδο της πόλεως, µέ-
σα στο οποίο θα ανεγερθεί µεγάλος 
Ορθόδοξος Ι. Ναός και Ορθόδοξο 
Βιβλιοπωλείο.

3) Το Υπουργείο Χωροταξίας και 
Περιβάλλοντος της Σιέρρα Λεόνε 
προσέφερε στην εκεί νεοσύστατη 
Ορθόδοξη Εκκλησία µας άλλο ένα 
οικόπεδο τεσσεράµισι περίπου 
στρεµµάτων σε κεντρική περιοχή 
της πρωτεύουσας, όπου βρίσκονται 
το κτήριο της Προεδρίας της ∆ηµο-
κρατίας, η Εθνική Βιβλιοθήκη της 
χώρας, το Βρετανικό Συµβούλιο και 
άλλα επίσηµα κτήρια. Η όλη περιοχή 
προσφέρεται για την λειτουργία µιας 
Ορθοδόξου Παιδαγωγικής Σχολής 
µε τον Ορθόδοξο Ι. Ναό της, την 
Βιβλιοθήκη της, µελλοντικά ίσως 
το Οικοτροφείο των φοιτητών της, 
όπου θα σπουδάζουν οι νέοι και οι 
νέες την Παιδαγωγική Επιστήµη και 
θα µαθαίνουν την Ορθόδοξη πίστη 
και λατρεία και όπου θα µετεκπαι-
δεύονται επίσης οι υπηρετούντες 
ήδη δάσκαλοι και καθηγητές.

4)Η Κυβέρνηση της Σιέρρα Λεόνε 
παραχώρησε στην εκεί Ορθόδοξη 
Εκκλησία µας 4 Σχολεία (2 ∆ηµοτικά 

και 2 Γυµνάσια) µε 2.000 µαθητές 
και µαθήτριες συνολικά, για να διοι-
κούνται και να συντηρούνται -εκτός 
των µισθών των εκπαιδευτικών που 
θα πληρώνει η Κυβέρνηση της χώ-
ρας- από την Ορθόδοξη Εκκλησία 
µας.

Στα παιδιά ο π. Θεµιστοκλής φροντί-
ζει να τους παρέχει όσο το δυνατόν 
περισσότερα, όπως ρούχα, παπού-
τσια, συσσίτιο (όχι απαραίτητα µ’ 
αυτή τη σειρά), και αµέσως µετά, 
έχει σειρά, η φροντίδα της γυναίκας. 
Ο ίδιος λέει πως «Η γυναίκα είναι το 
µεγαλύτερο θύµα στην Αφρική. Είναι 
η καρδιά της οικογένειας. Ο άντρας 
µπορεί να έχει δυο και τρεις γυναί-
κες και να κάνει παιδιά µε όλες. Η 
γυναίκα είναι εκείνη η οποία πουλά 
ακόµη και το κορµί της για ένα κοµ-
µάτι ψωµί, ώστε να µην πεθάνουν 
τα παιδιά της από την πείνα. Γι’ αυ-
τό ανοίξαµε Σχολή Ραπτικής, όπου 
οι γυναίκες µάθαιναν την τέχνη 
και κέρδιζαν το ψωµί τους τίµια».

Είναι πραγµατικά θαύµα ότι 
επιτεύχθηκαν τόσα πολλά µέσα σε 
µόλις πέντε µήνες! Η νεοσύστατη 
Ορθόδοξη Εκκλησία έκανε ήδη αι-
σθητή την παρουσία της στην Σιέρ-
ρα Λεόνε. Όµως αυτή η νεοσύστατη 
Ορθόδοξη Εκκλησία χρειάζεται τις 
προσευχές αλλά και την βοήθειά 
µας, ηθική και οικονοµική. Τέλος, 
χρειάζεται και κάτι άλλο. Χρειάζε-
ται συνεργάτες έστω και για µικρό 
χρονικό διάστηµα, κι εποµένως «ο 
δυνάµενος χωρείν χωρείτω» (Ματθ. 
19,12). 

Επιµέλεια:
Αγγελική Καλκάνη

Φοιτ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών &
 Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ 

ΠΗΓΕΣ:
- Ιεραποστολικός Σύνδεσµος 
 «Αγ.Κοσµάς ο Αιτωλός»,  
 http://www.iersyn.gr
- www.zougla.gr  http://

www.zougla.gr/page.
ashx?pid=2&aid=63924&cid=5

και 2 Γυµνάσια) µε 2.000 µαθητές 
και µαθήτριες συνολικά, για να διοι-
κούνται και να συντηρούνται -εκτός 
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Συµβαίνουν...

ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΙ 
ΣΤΟΝ ∆ΙΕΘΝΗ ∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ!

Από το πλήρωµα του ∆ιεθνούς ∆ιαστηµικού Σταθµού ακόµα µία 
αποστοµωτική απάντηση σε όσους πιστεύουν πως πίστη και επι-
στήµη είναι ασυµβίβαστες! Η φωτογραφία που κάνει τον γύρω του 
κόσµου, τραβήχθηκε από µέλος του πληρώµατος του Σταθµού και δείχνει 
έναν Σταυρό και µία Εικόνα του Χριστού να  αιωρούνται στο κενό, λόγω 
έλλειψης βαρύτητας. Ο κοσµοναύτης Μαξίµ Σουράγιεφ απαντώντας στα ερωτήµατα 
των αναγνωστών blog του, στην ιστοσελίδα της Ρωσικής Οµοσπονδιακής ∆ιαστηµικής 
Εταιρείας (Roscosmos) γράφει σχετικά µε τα θρησκευτικά σύµβολα µέσα στον ∆ιαστηµικό 
Σταθµό: “Έχουµε τέσσερις άγιες εικόνες πάνω στο Ρωσικό τµήµα. Έχουµε επίσης και τα Ευαγγέλια 
και ένα µεγάλο Σταυρό». Η Russia Today ανακοίνωσε πως ο Τίµιος Σταυρός του Κυρίου είχε 
δοθεί  στον Α.Ν. Μερµίνοβ, επικεφαλής της Roscosmos, από τον εκλιπόντα Πατριάρχη της 
Μόσχας, Κυρό Αλέξιο Β’. Ο Σουράγιεφ πρόσθεσε πως ο ίδιος έχει ένα Σταυρό-λειψανοθήκη 
µέσα στην δική του καµπίνα. “Θα είναι µαζί µου κατά την διάρκεια όλης της αποστολής και θα 
επιστρέψει µαζί µου στην Γη», έγραψε ο κοσµοναύτης. 

 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ∆ΩΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΚΛΗΣΕΙΣ!
Μία τολµηρή πρόταση για τον περιορισµό των τροχαίων ατυχηµάτων, έκανε την 
Κυβέρνηση της Λετονίας να εµπιστευτεί την διαφηµιστική εταιρεία “Mooz!”. 

Βασικός «στόχος», ήταν οι οδηγοί, κυρίως άνδρες, ηλικίας 20-35 ετών, που 
ανήκουν, σύµφωνα µε έρευνες, στην οµάδα «άµεσου κινδύνου», µε τις υπερ-
βολικές ταχύτητες και την επιθετική συµπεριφορά που αναπτύσσουν.  Η 
διαφήµιση που προκάλεσε πολλές συζητήσεις επικεντρώθηκε επίσης στην 
έλλειψη οργάνων για µεταµοσχεύσεις. Έτσι, αντί όσοι οδηγοί υπερέβαι-
ναν το όριο ταχύτητας, αναγκάζονταν να υπογράψουν πιστοποιητικό µε 
το οποίο δήλωναν διατεθειµένοι να γίνουν δωρητές οργάνων!  «…αφήνω 

την καρδιά µου, τα νεφρά µου και όποια άλλα όργανα του σώµατός µου δεν 
καταστραφούν από το ατύχηµα, σε εκείνους που τα χρειάζονται πραγµατικά», 

αναγράφεται στο πιστοποιητικό.  Το αποτέλεσµα εντυπωσιακό! Μέσα σε έναν 
χρόνο, ο αριθµός των τροχαίων µειώθηκε κατά 29% και ταυτόχρονα σηµειώθηκε 

σηµαντική αύξηση, κατά 39% στις δωρεές οργάνων. 

Ο ÁΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣÂ ΕΞΕΛΛΗΝΙΖΕΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ ΕΠΩΝΥΜΑ

Με ρύθµιση της τελευταίας στιγµής που συµπεριλήφθηκε στο Προσχέδιο του «Καλλικράτη», δίνεται 
η δυνατότητα στους αλλοδαπούς που θα αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια να «εξελληνίσουν» τα 
ονοµατεπώνυµά τους. Η παρ. 6 του άρθρου 94 µε την οποία προσθέτονται νέες αρµοδιότητες στους 
δήµους,  αναφέρει ότι επιτρέπεται: «Ο εξελληνισµός του ονοµατεπωνύµου Ελλήνων του εξωτερικού, οµογενών 
αλλοδαπών που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια και παλιννοστησάντων οµογενών, που έχουν την ελληνική 
ιθαγένεια». Το θέµα είναι πώς ορίζονται οι «οµογενείς αλλοδαποί» και αν σ’ αυτούς εµπίπτουν πρώην 
λαθροµετανάστες που συµπληρώνουν πενταετή παραµονή στην Ελλάδα.
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ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΑΓΙΟΣ Ο Π. ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΟΠΟΒΙΤΣ

Η Ι. Σύνοδος της Εκκλησίας της Σερβίας, απεφάσισε στις 29 Απριλίου 
2010, να καταξάξει µεταξύ των Αγίων της τον Αρχιµ. Ιουστίνο Πόποβιτς 
(1894-1979) καθώς και τον Ηγούµενο της Ι. Μ. Νταϊµπάµπε του 
Μαυροβουνίου, Συµεών Πόποβιτς (1854-1941) και να 
τους συµπεριλάβει στα δίπτυχά της.  Ο Σεβασµιώτατος 
Μητροπολίτης Μαυροβουνίου κ. Αµφιλόχιος, εκ µέρους 
όλης της Ιεραρχίας, στην οµιλία του µεταξύ άλλων τό-
νισε: «Η απόφαση της Συνόδου της Ιεραρχίας, έχει σαν 
στόχο την πνευµατική ευηµερία του Σερβικού Ορθόδοξου 
λαού…Ο π. Ιουστίνος και ο π. Συµεών είχαν πάντα στη ζωή 
τους, τον Χριστό σαν παράδειγµα, τον Οποίο εδόξασαν µε 
το βίο και το έργο τους. Τα ονόµατα τους είναι γραµµένα στο 
βιβλίο της ζωής». Η µνήµη του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς θα 
τιµάται στις 14 Ιουνίου, ενώ του Αγίου Συµεών Πόποβιτς, στις 
1 Απριλίου.

Μαυροβουνίου, Συµεών Πόποβιτς (1854-1941) και να 

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ 557 ΧΡΟΝΙΑ, 
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

Θεία λειτουργία στην Αγία Σοφία προγραµµατίζεται να τελεστεί και πάλι, 557 
χρόνια µετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης την Παρασκευή, 17 Σεπτεµβρί-
ου, ανήµερα της γιορτής Σοφίας, Πίστεως, Αγάπης και Ελπίδας, µε πρωτοβουλία 

του οργανισµού «Παγκόσµια Ενορία της Αγίας Σοφίας», που αριθµεί δεκά-
δες χιλιάδες µέλη σ’ ολόκληρο τον κόσµο! Η «Παγκόσµια Ενορία της Αγίας 

Σοφίας» που ιδρύθηκε το 2005 στις ΗΠΑ, έχει ως στόχο να λειτουργή-
σει ξανά η Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη. Στα χιλιάδες µέλη της 
ανά τον κόσµο περιλαµβάνονται όχι µόνο Ορθόδοξοι Χριστιανοί αλ-
λά και Καθολικοί, Προτεστάντες, ακόµα και άτοµα άλλων θρησκειών.

«Καµία κυβέρνηση δεν έχει το δικαίωµα να προσδιορίζει τη χρήση ιερών 
χώρων, να διορίζει ιερείς και ιεράρχες και να προσδιορίζει την αµφίεση 

ιερέων και λειτουργών θρησκειών», είπε ο κ. Σπύρου, πρόεδρος του Οργανι-
σµού, συµπληρώνοντας ότι έχει ενηµερωθεί σχετικά µε συστηµένη επιστολή 

και ο Πρωθυπουργός της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν. 

ΠΡΟΠΑΓΑΝ∆Α ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ «ΕΠΕΝ∆ΥΣΤΕ ΣΤΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ»

Τη στιγµή που η χώρα µας µαστίζεται από την ευρεία οικονοµική κρίση, µεγάλη διεθνής 
διαφηµιστική προπαγάνδα βρίσκεται σε εξέλιξη σε παγκόσµιας εµβέλειας τηλεοπτικά 
δίκτυα, µε κεντρικό σύνθηµα «Επενδύστε στη Μακεδονία». To κράτος των Σκοπίων, στο 

σχετικό τρέηλερ “Invest in Macedonia” (µπορείτε να το βρείτε στο YouTube), ανα-
φέρεται ως ένα πολλά υποσχόµενο, «υποψήφιο για ένταξη κράτος στην Ε.Ε. και 

το Ν.Α.Τ.Ο.», το οποίο «µέσα σε µία περίοδο οικονοµικής ύφεσης» µπορεί 
να βοηθήσει «στην περικοπή του κόστους». Ένα «κράτος στην Ευρώπη µε 
παράδοση στην τελειότητα, 430 € µέσο ακαθάριστο µισθό, µακροοικονο-
µική σταθερότητα, τέλειες υποδοµές» κλπ… Την ίδια περίοδο µεγάλη είναι 
και η τουριστική προβολή του κράτους στην οποία παραχαράσσεται για 
ακόµα µία φορά η ιστορία και ο πολιτισµός και προβάλλονται τα Σκόπια 
ως «Αρχαία Μακεδονία»…
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Θέµατα Πνευµατικής 
Ζωής

Ὁ ἄνθρωπος γεννᾶται ἔχοντας ἐντός 
του τὸ θέληµα τῆς γνώµης του, τὸ προ-
σωπικό του θέληµα. Αὐτὸ τὸ θέληµα 
τῆς προσωπικῆς µας γνώµης µᾶς προ-
τρέπει ἡ Ἐκκλησία νὰ τὸ προσαρµόζου-
µε στὸ θεῖο θέληµα· νὰ ὑπακούουµε 
δηλ. ἑκουσίως καὶ αὐτοπροαιρέτως 
στὶς ἐντολὲς τοῦ Χριστοῦ, οἱ ὁποῖες 
ἐκφράζουν τὸ αἰώνιο καὶ ἀµετάβλητο 
θέληµα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ γιὰ τὸν 
ἄνθρωπο καὶ τὴν κτίση ὁλόκληρη. Ἡ 
ὑπακοὴ αὐτὴ πρέπει νὰ γίνεται ἐξ ἀγά-
πης: «ἐὰν ἀγαπᾶτε µε τὰς ἐντολὰς τὰς 
ἐµὰς τηρήσατε» (Ἰω. 14: 15).

Ἡ προσαρµογὴ τοῦ δικοῦ µας προ-
σωπικοῦ θελήµατος στὸ θεῖο θέληµα 
χαρακτηρίζεται στὴν ἀσκητικὴ γραµ-
µατεία τῆς Ἐκκλησίας µας ὡς «θυσία» 
καὶ «ἐκκοπὴ» τοῦ ἰδίου θελήµατος. Ὁ 
χριστιανός, δηλ. διὰ τῆς ἀσκήσεως, 
µαθαίνει νὰ κόπτει, νὰ θυσιάζει, τὸ θέ-
ληµά του γιὰ νὰ πραγµατώνεται στὴν 
ζωή του τὸ θέληµα τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἴδιος 
ὁ Κύριος µᾶς δίδαξε ὅτι ἡ ὑπακοὴ στὸ 
θέληµά Του ὁµοιάζει µὲ µία θυσία καὶ 
ἕναν θάνατο. «Ὅστις θέλει ὀπίσω µου 
ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν» (Μαρκ. 
8: 34). Οὐδεὶς εἶναι εὔθετος στὴν βασι-
λεία τοῦ Θεοῦ, ἐὰν «οὐ µισεῖ … τὴν ἑαυ-
τοῦ ψυχήν» (Λουκ. 14: 26). Ἡ νέκρωση 
τοῦ ἰδίου θελήµατος εἶναι σταυρὸς γιὰ 
τὸν ἄνθρωπο: «ἐν καιρῷ βαθείας καὶ 
τελείας εἰρήνης οὐδὲν ἕτερον ἐπληρο-
φορήθηµεν εἶναι σταυρὸν καὶ θάνατον, 
εἰ µὴ τὴν παντελῆ τοῦ ἰδίου θελήµατος 
νέκρωσιν»1.

Μὲ τὴν ἐκκοπὴ τοῦ ἰδίου θελήµα-
τος ἀναγνωρίζει ἐµπράκτως ὁ πιστὸς 
χριστιανὸς ὅτι τὸ θέληµα τοῦ Θεοῦ (κι 
ὄχι τὸ δικό του) εἶναι τὸ πλέον κατάλ-
ληλο γιὰ τὴν περίπτωσή του καὶ γιὰ 
τὴν συγκεκριµένη ζωή του. Ἐπίσης, 
ἐµπιστεύεται τὴν θεία πρόνοια, ἀκόµη 
καὶ στὶς περιπτώσεις κατὰ τὶς ὁποῖες 
τὰ πράγµατα ἔρχονται ἀντίθετα µὲ τὸ 

1  Συµεὼν Ν. Θεολόγου, Κατηχήσεις, 
Κ’   (Ἔργα, τόµ. Α’, σ. 274).

θέληµά του (ἀσθένειες, ἀντιξοότητες, 
δυσκολίες). «Τότε γὰρ βλέπει τις τὴν 
ὁδὸν τοῦ Θεοῦ µὴ ἔχουσα µῶµον (=ψε-
γάδι), ὅταν καταλείψῃ τὸ ἴδιον θέληµα· 
ὅταν δὲ συµπεισθῇ τῷ ἰδίῳ θελήµατι, 
οὐ βλέπει ἄµωµον τὴν ὁδὸν τοῦ Θεοῦ 
… Πῶς γὰρ ἔχει ἀνασχέσθαι τινὸς (=νὰ 
ἀνεχθεῖ κάποιον) ἢ πεισθῆναι οἱᾳδή-
ποτε συµβουλίᾳ ὁ κρατῶν τὸ ἴδιον 
θέληµα;»2.

Αὐτὴ ἡ ἐκκοπὴ τοῦ ἰδίου θελήµατος 
καθιστᾶ ἀκόµη τὸν ἄνθρωπο ταπεινὸ 
καὶ ἀνεκτικὸ ἀπέναντι στοὺς συναν-
θρώπους του· δὲν ἐπιθυµεῖ οἱ ἄλλοι νὰ 
συµµορφώνονται µὲ τὶς δικές του ἐπι-
θυµίες καὶ θελήµατα, ἀλλὰ ἀνέχεται νὰ 
ἐπικρατοῦν οἱ ἐπιθυµίες καὶ τὰ θελή-
µατα τῶν ἄλλων, µὲ τὴν προϋπόθεση, 
βέβαια, ὅτι αὐτὲς δὲν ἔρχονται σὲ ἀντί-
θεση µὲ τὸ θεῖο θέληµα, δὲν ὁδηγοῦν 
σὲ ἁµαρτία ἢ αἵρεση. Ἔτσι ὁ χριστιανὸς 
προσαρµόζεται στὰ πράγµατα: «Οὐ γὰρ 
θέλεις τὰ πράγµατα γίνεσθαι ὡς θέλεις, 
ἀλλὰ θέλεις ὡς γίνεται, καὶ οὕτως εἰρη-
νεύεις µετὰ πάντων, ταῦτα µέντοι ἐν 
οἷς οὐκ ἔστι παράβασις ἐντολῆς Θεοῦ 
ἢ Πατέρων»3.

Ἡ ἐπιµονὴ στὸ ἴδιο θέληµα, στὸ νὰ 
γίνεται δηλ. τὸ δικό µας, διαµορφώνει 
ἀνθρώπους ἐγωιστὲς καὶ ὑπερηφά-
νους. Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ σύγκρουση τῶν 
ἀνθρώπων συχνὰ προέρχεται ἀπὸ τὴν 
σύγκρουση τῶν δύο ἐγωισµῶν, τῶν 
δύο θεληµάτων. Ὁ ἄνθρωπος, µιµού-
µενος τὸν πατέρα τοῦ ἐγωισµοῦ διάβο-
λο, ἀρνεῖται νὰ ὑποταχθῆ στὸ θέληµα 
τοῦ ἄλλου, θεωρῶντας ὅτι µὲ αὐτὸν 
τὸν τρόπο ὑποβιβάζεται. Τὴν ἀντίθετη 
ἄποψη διδάσκει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, 
προτρέποντας, «τῇ ταπεινοφροσύνῃ 
ἀλλήλους ἡγούµενοι (=νὰ θεωροῦµε ὁ 
ἕνας τὸν ἄλλον) ὑπερέχοντας ἑαυτῶν 
(= ὅτι εἶναι ἀνώτεροι ἀπὸ ἐµᾶς)» (Φιλ. 
2: 3).

2  Ἀββᾶ ∆ωροθέου, ∆ιδασκαλίαι, Ε’   
(Ἔργα Ἀσκητικά, σ. 172).

3  Ἀββᾶ ∆ωροθέου, Ἐπιστολαί, Β’   
(Ἔργα Ἀσκητικά, σ. 402).

Ἡ ἐποχή µας ἀναπτύσσει στὰ ἐπὶ µέ-
ρους ἄτοµα ἕναν ὑπερφίαλο ἐγωισµό, 
ἤδη ἀπὸ τὴν παιδικὴ ἡλικία. Γι’ αὐτὸ 
καὶ καθίσταται δύσκολη ἡ µείωση ἕως 
ἐξαφανίσεως τοῦ δικοῦ µας θελήµατος. 
Σηµειώνει σχετικῶς ὁ ἅγιος ∆ωρόθεος: 
«Ὁ µὴ ἔχων ἴδιον θέληµα, πάντοτε τὸ 
ἴδιον ποιεῖ· ἐξότου (=ἐφόσον) γὰρ ἴδιον 
οὐκ ἔχει, εἴ τι δ’ ἂν καὶ γένηται (=ὁτι-
δήποτε κι ἂν συµβεῖ), ἀναπαύει αὐτόν, 
καὶ εὑρίσκεται πάντοτε τὸ ἴδιον ποιῶν. 
Οὐ γὰρ θέλει τὰ πράγµατα γίνεσθαι ὡς 
θέλει, ἀλλὰ θέλει ὡς γίνεται»4.

 Ὁ ἴδιος ἀσκητικὸς Πατὴρ 
µᾶς συµβουλεύει τὸν τρόπο µὲ τὸν 
ὁποῖο µποροῦµε σταδιακῶς νὰ ἐκκό-
ψουµε τὸ δικό µας θέληµα: «δύναται 
δέ τις εἰς µικρὸν διάστηµα κόψαι δέ-
κα θελήµατα, καὶ λέγω πῶς· Περιπατεῖ 
τις µικρὸν καὶ βλέπει τί ποτε, καὶ λέγει 
αὐτῷ ὁ λογισµός· Πρόσχες ἐκεῖ, καὶ 
λέγει τῷ λογισµῷ· Ὄντως οὐ προσέ-
χω, καὶ κόπτει τὸ θέληµα αὐτοῦ, καὶ 
οὐ προσέχει. Πάλιν εὑρίσκει τινὰς λα-
λοῦντας, καὶ λέγει αὐτῷ ὁ λογισµός· 
Εἰπὲ καὶ σὺ τόδε τὸ ῥῆµα, καὶ κόπτει 
τὸ θέληµα αὐτοῦ καὶ οὐ λέγει … οὕτως 
κόπτων κόπτων εἰς συνήθειαν ἔρχεται 
τοῦ κόπτειν, καὶ ἐκ τῶν µικρῶν ἄρχεται 
καὶ τὰ µεγάλα µετὰ ἀναπαύσεως κό-
πτειν, καὶ οὕτως λοιπὸν ἔρχεται µήτε 
ἔχει ὅλως θέληµα, ἀλλ’ εἴ τι δ’ ἂν γένη-
ται ἀναπαύει αὐτόν, ὡς ὅτι αὐτοῦ ἐστι. 
Καὶ αὐτοῦ µὴ θέλοντος ποιῆσαι τὸ θέ-
ληµα αὐτοῦ, εὑρίσκεται πάντοτε ποιῶν 
αὐτό.  Ὃ γὰρ ἴδιον οὐκ ἔχει, ἕκαστον 
γινόµενον ἴδιον αὐτοῦ ἐστι. Καὶ οὕτως 
εὑρίσκεται, ὡς εἴποµεν, µὴ ἔχων προ-
σπάθειαν, καὶ ἐκ τῆς ἀπροσπαθείας, 
ὡς εἶπον, ἔρχεται εἰς τὴν ἀπάθειαν»5.

Ι.Κ.Αγγελόπουλος

4  Ἀββᾶ ∆ωροθέου, Ῥήµατα διάφορα, 
12   (Ἔργα Ἀσκητικά, σ. 432).

5  Ἀββᾶ ∆ωροθέου, ∆ιδασκαλίαι, Α’   
(Ἔργα Ἀσκητικά, σ. 102).

Η Ε���
	 Τ�� Ι���� Θ��	�����

44



Πατέρων
Η φωνή των
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Ἡ ἀγάπη «οὐ ζητεῖ τά ἑαυτῆς» 
Λένε για τον µακάριο Αντώνιο ότι 
ποτέ του δε σκέφθηκε να κάνει 
κάτι που να ωφελεί τον εαυτό του 
πιότερο από τον πλησίον του κι 
αυτό, γιατί πίστευε πως το κέρδος 
του πλησίον του είναι γι’ αυτόν 
άριστη εργασία.Και πάλι είπαν 
για τον αββά Αγάθωνα, ότι έλεγε 
πως «ήθελα να βρω ένα λεπρό 
και να λάβω το σώµα του και 
να του δώσω το δικό µου». 
Είδες τέλεια αγάπη; Και πάλι, αν 
είχε κάποιο πράγµα χρήσιµο, δεν 
άντεχε να µην αναπαύσει µ’ αυτό 
τον πλησίον του. Είχε κάποτε µια 
σµίλη για να κόβει τις πέτρες. Ήρ-
θε λοιπόν ένας αδελφός κοντά του 
και, επειδή την είδε και τη θέλησε, 
δεν τον άφησε να βγει από το κελί 
του χωρίς αυτή.

H αγάπη του Θεού είναι 
αστείρευτη.

 Η αγάπη που προέρχεται από τα 
πράγµατα αυτού του κόσµου µοιά-
ζει µε το φως του λυχναριού, που 
συντηρείται µε το λάδι ή ακόµη, 
µοιάζει µε το χείµαρρο, που τρέχει 
µόνο όταν βρέχει και γίνεται ξερός 
όταν σταµατήσει ή βροχή. Όµως 
η αγάπη που προέρχεται από 
το Θεό είναι σαν την πηγή που 
αναβλύζει και ποτέ δε σταµα-
τάει η ροή της και το νερό της 
δε σώνεται, γιατί ό Θεός µόνος 
είναι η πηγή της αγάπης.

 

εξυµνήσει τη δόξα του; Τον πα-
ραβάτη των εντολών του και τον 
βλάσφηµο τον ανασταίνει µε τη 
µετάνοια· τον άνθρωπο που ήταν 
άµυαλο χώµα τον ανακαινίζει και 
τον κάνει συνετό και λογικό· τον 
διασκορπισµένο και αναίσθητο 
νου και τις διασκορπισµένες λόγω 
των αµαρτιών µας αισθήσεις, όλα 
αυτά, τα κάνει µε την αγάπη του 
λογική φύση, άξια να εννοεί σωστά 
τα θεία και τα ανθρώπινα. Γιατί αυ-
τός που ζει ακόµη στις αµαρτίες 
του δεν είναι ικανός να εννοήσει 
τη χάρη της προσωπικής του ανά-
στασης. Που είναι, λοιπόν, η κόλα-
ση που θα µας γεµίσει µε θλίψη; 
Και που είναι η κόλαση που µας 
εκφοβίζει από παντού και υπερ-
νικά την αγάπη του Θεού; Ποια 
κόλαση και ποια γέεννα του 
πυρός µπορεί να σταθεί µπρο-
στά στη χάρη της ανάστασης, 
όταν ο Θεός µας αναστήσει εν 
δόξη από τον άδη και κάνει 
τούτο το φθαρτό σώµα µας να 
ντυθεί την αφθαρσία;

 
Επιµέλεια: 
∆ιονυσία Αραβοπουλου 
φοιτ. Σχολής Εφαρµοσµένων Μαθηµα-
τικών & Φυσικών Επιστηµών ΕΜΠ

ΠΗΓΗ: 
ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΣΑΑΚ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ.
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΥ
 ΚΥΨΕΛΗΣ

Η αγάπη του Θεού φέρνει ασυ-
νήθιστη αλλοίωση.

Η αγάπη του Θεού είναι από τη 
φύση της θερµή. Και όταν π έσει σε 
κάποιον µε υπερβολή, κάνει εκείνη 
την ψυχή εκστατική. Γι’ αυτό και η 
καρδιά εκείνου που την αισθάνθηκε 
δεν µπορεί να τη δεχθεί µέσα του 
και να την αντέξει αλλά ανάλογα µε 
την ποιότητα της αγάπης που τον 
επισκίασε, φαίνεται απάνω του µια 
ασυνήθιστη αλλοίωση. Τον φοβερό 
θάνατο για χαρά τον περνάει και πο-
τέ του ο νους του δε σταµατάει να 
βλέπει και να στοχάζεται τα ουρά-
νια. Και χωρίς να βρίσκεται σωµα-
τικά στους ουρανούς, µιλάει σαν να 
είναι παρών εκεί, χωρίς βέβαια να 
τον βλέπει κανένας. Και η διάνοια 
του φαίνεται να συνοµιλεί µε κά-
ποιον άλλον. Αυτή την πνευµατική 
µέθη µεθύσανε οι Απόστολοι και οι 
Μάρτυρες. Και οι µεν Απόστολοι 
γυρίσανε όλο τον κόσµο µέσα σε 
κόπο και µόχθο και ονειδισµούς, 
ενώ οι Μάρτυρες µε κοµµατια-
σµένα τα µέλη τους έχυσαν τα 
αίµατα τους σαν το τρεχούµενο 
νερό και, ενώ υπέφεραν φοβερά 
βασανιστήρια, δε δείλιασαν, πα-
ρά τα υπέµειναν µε γενναιότητα. 
Και ενώ στην πραγµατικότητα 
ήταν σοφοί, τους πέρασαν για 
άµυαλους. 

 
Η ελεηµοσύνη τον Θεού είναι 
θαυµαστή.              

Tι θαυµαστή που είναι η ελεη-
µοσύνη του Θεού! Πόσο εκπληκτι-
κή είναι η χάρη του Θεού που µας 
έκτισε! Τι δύναµη µας έδωσε και 
µας έκανε ικανούς για όλα! Πόσο 
άµετρη είναι η καλοσύνη του, που 
εισάγει την αµαρτωλή µας φύση 
στην ανάπλαση! Ποιος µπορεί να 

�  
ΛΟΓΟΙ ΠΕΡΙ ΑΓΑΠΗΣ

Του Οσίου Πατρός Ισαάκ του Σύρου
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∆ραστηριότητες
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∆ραστηριότητες∆ραστηριότητες∆ραστηριότητες∆ραστηριότητες∆ραστηριότητες
5-11 Απριλίου 
Προσκυνηµατική εκδροµή φοιτητριών 
στη χερσόνησο του Σινά, στο Κάιρο και 
την Αλεξάνδρεια

6-11 Απριλίου 
Προσκυνηµατική εκδροµή φοιτητών 
στην Κύπρο

Με τη βοήθεια του Θεού και έχοντας τη χαρά της 
Αναστάσεως στις ψυχές µας, αξιωθήκαµε τη ∆ευτέρα 
του Πάσχα να ξεκινήσουµε το ταξίδι µας στην Αίγυ-
πτο. ∆ιασχίζοντας την Αίγυπτο και περνώντας από 
τη διώρυγα του Σουέζ φτάσαµε στον προορισµό µας, 
το µοναστήρι της Αγ. Αικατερίνης στη χερσόνησο του 
Σινά, όπου ο Θεός αποκαλύφθηκε στο Μωυσή µε το 
θαύµα της «φλεγοµένης αλλ’ ου καιοµένης βάτου». 
Ξεναγηθήκαµε στη Βιβλιοθήκη και το καθολικό της 
Μονής και επισκεφθήκαµε το ασκητήριο του Αγ. Ιω-
άννου της Κλίµακος. Στη συνέχεια του ταξιδιού µας 
επισκεφθήκαµε και άλλες µονές και εκκλησίες στο 
Κάιρο, όπως τη µονή Ραϊθούς, τον Αγ. Νικόλαο και 
τον Αγ. Γεώργιο, ενώ είχαµε την ευκαιρία να δούµε 
από κοντά τις πυραµίδες, τη Σφίγγα και το Αιγυπτια-
κό µουσείο. Τέλος, επισκεφθήκαµε στην Αλεξάνδρεια 
τη περίφηµη βιβλιοθήκη, το σπίτι του Καβάφη και 
το Φάρο της Αλεξάνδρειας αφού περάσαµε από την 
έρηµο της Νιτρίας όπου σκήτεψε ο Αγ. Μακάριος 
της Αιγύπτου. Το ταξίδι µας στην Αίγυπτο υπήρξε 
εµπειρία ζωής!

Μια µεγάλη παρέα φοιτητών από την Αθήνα, την Πάτρα 
και τη Θεσσαλονίκη, είχαµε την µοναδική ευκαιρία να 
πραγµατοποιήσουµε ένα προσκύνηµα στην Κύπρο. Επι-
σκεπτόµενοι όλη την ελεύθερη πλευρά του νησιού, αλλά 
και τµήµα των κατεχοµένων από τον τουρκικό στρατό, 
αξιωθήκαµε να γνωρίσουµε από κοντά τους τόπους και 
τους ανθρώπους που µαρτυρούν την πονεµένη, µα και 
ευλογηµένη ιστορία του νησιού. 
(Ηµερολόγιο της εκδροµής µας, µπορείτε να διαβάσετε 
στη σελίδα 4 αυτού του τεύχους)
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16 Απριλίου 
Εξόρµηση Παρεµβολής στο Πάντειο Πα-
νεπιστήµιο

23 Απριλίου
Εξόρµηση Παρεµβολής 
στα Α.Τ.Ε.Ι. Αθηνών

13-23 Μαΐου
Εορταστική Λήξη Κύκλων Μελέτης Αγίας Γραφής 
για τις φοιτήτριες

30 Μαΐου 
Λήξη δραστηριοτήτων της χρονιάς µε την 
Εκδήλωση για τα 20 χρόνια της «Παρεµβο-
λής»: «ΚΥΠΡΟΣ, πατρίδα πληγωµένη.»

25 Απριλίου 
Γ’ Συνεδρία του Θεολογικού Σεµιναρίου 
«Η Αποκάλυψη» µε οµιλητή τον Οµότιµο 
Καθηγητή του Πανεπιστηµίου Αθηνών, κ. 
Ν. Μπρατσιώτη

16 Μαΐου 
Εξόρµηση Παρεµβολής στον Αγ. Αθα-
νάσιο στο Θησείο
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ΒΙΒΛΙΟ-παρουσιάσεις

 Μέσα από το ταξίδι του 
στη Μόσχα, τον Σεπτέµβριο του 
1989, ένα χρόνο µετά τον εορτα-
σµό των χιλίων χρόνων από το 
«πρώτο βάπτισµα» του ρωσικού 
λαού στην Ορθοδοξία, ο συγγρα-
φέας, µε συνοδοιπόρο του τον τότε 
ηγούµενο της Ι. Μ. Σταυρονικήτα, 
π. Βασίλειο Γοντικάκη, µας µετα-
φέρει στο κλίµα που επικρατεί 
στη Ρωσία.  Το βιβλίο αποτελεί 
ένα χρονικό, γραµµένο, όχι απα-
ριθµώντας απλώς τις επισκέψεις 
αλλά µεταφέροντας τις µαρτυρίες 

και τα βιώµατα των δύο Ελλήνων 
προσκυνητών στη Ρωσία.

Η επίσκεψη του συγγραφέα 
στην, µετά από εβδοµηντάχρονο 
διωγµό χώρα, ξυπνά στο µυαλό 
αποσπάσµατα από τη λογοτεχνία 
του Ντοστογιέφσκυ, ποιήµατα του 
Πούσκιν, αγιογραφίες του Αντρέι 
Ρουµπλιώφ αλλά και λόγους ρώ-
σων πατέρων, όπως του αγίου 
Σεργίου Ραντονέζ, του «Μωυσή 
του ρωσικού λαού». Έτσι, µε µεστό 
και παραστατικό λόγο ο συγγρα-
φέας πλέκει στο προσωπικό του 
ηµερολόγιο τα ανωτέρω µε την εκ-
κλησιαστική ιστορία της Ρωσίας, 
αναδεικνύοντας το µαρτύριο, τον 
πόνο και τον διωγµό της Ρωσικής 
Εκκλησίας, αλλά και καταγράφο-
ντας µαρτυρίες από τις επισκέψεις 
του στην Ι. Μ. Βολοκολάµσκ, στη 
Λαύρα της Αγίας Τριάδος, τον 
Ναό του Αγίου Πνεύµατος και 
άλλα προσκυνήµατα, όπου µε-
ταξύ άλλων γνώρισε τον Μητρο-
πολίτη Πιτιρίµ Βολοκολάµσκ και 
Γιούρεφ Πιτιρίµ, τον π. Ιννοκέντιο 
Προσβίρνιν τον νεοµάρτυρα, τον 
στάρετς Βενιαµίν και άλλους πνευ-
µατικούς ανθρώπους που κράτη-
σαν τον ρωσικό λαό στα δύσκολα 
χρόνια των διώξεων. «Όλα αυτά 
τα εβδοµήντα χρόνια δοκιµασίας 
ήταν για µας παρηγοριά, πως αδελ-
φοί µας στην Ελλάδα και στο Άγιον 
Όρος προσεύχονται για µας. “∆ιήλ-
θοµεν δια πυρός και ύδατος”. Όµως 
η Αγία Τριάδα δεν µας άφησε. Μας 
παρηγορούσε και ζέσταινε την ψυχή 
µας η χάρη Της. “Εξήγαγεν ηµάς εις 
αναψυχήν”. Η Εκκλησία µας, κλήρος 
και λαός, βασανίσθηκε, ταπεινώθηκε, 
σφαγιάσθηκε, φθάσαµε στην εσχάτη  
πτωχεία και στην εσχάτη ταπείνωση. 
Αδελφούς µας, πατέρες µας, ποιµέ-
νες µας, επισκόπους µας αναίτια τους 
έπιασαν, τους βασάνισαν σε κολαστή-

ρια του διαβόλου, τους εξόρισαν µε 
τις πιο απάνθρωπες συνθήκες σε 
παγωµένους τόπους, όπου άφησαν 
την τελευταία τους πνοή, τους εκτέ-
λεσαν. Όµως ο λαός µας και οι ποι-
µένες µας δεν λύγισαν. Η πίστη µας 
κρατήθηκε και µας κράτησε. […] Εγώ 
δεν φοβήθηκα για το λαό µας. Για 
µας φοβήθηκα, που η Αγία Τριάδα 
µας έκανε πνευµατικούς του οδηγούς· 
µήπως δεν σταθούµε στη θέση µας», 
σηµειώνει ο συγγραφέας την συ-
γκλονιστική µαρτυρία του στάρετς 
Βενιαµίν. 

Στο βιβλίο, εκτός από τα 37 
«χρονικά» που αποτελούν ψηφίδες 
του προσκυνήµατος στην Ρωσία, 
ο αναγνώστης θα βρει και έγχρω-
µες φωτογραφίες καθώς και έναν 
πολύ κατατοπιστικό Χρονολόγιο 
Πίνακα µε τα βασικά πολιτικά και 
εκκλησιαστικά γεγονότα από τον 
ΙΒ’ αιώνα π. Χ. έως και το 2007. 

Μέσα από το βιβλίο, ο καθένας 
µπορεί να µεταφερθεί στη Ρωσι-
κή Εκκλησία, να ψηλαφήσει την 
αγνότητα και την πίστη των εκεί 
Ορθοδόξων, συγκρίνοντας τες –συ-
νειδητά ή ασυναίσθητα- µε την 
δική µας χλιαρότητα ως πιστών 
και να διαβλέψει στα επόµενα 
χρόνια που ένα νέο µαρτυρολό-
γιο θα έχει προκύψει. «Αν ο κοµ-
µουνισµός γνώριζε πόσο θα δόξαζε 
την Εκκλησία διώκοντάς την, ίσως 
δε θα αποτολµούσε αυτό το φοβερό 
διωγµό», σηµειώνει ο συγγραφέ-
ας υπενθυµίζοντας την αλήθεια 
των λόγων του Αγίου Ιωάννου του 
Χρυσοστόµου, ότι η «Εκκλησία δι-
ωκοµένη λαµπροτέρα καθίσταται» 
εξερχόµενη από το µαρτύριο στη 
νέα ηµέρα.

Επιµέλεια
Παναγιώτης Φαραντάτος
Πτυχ. Νοµικής Αθηνών

Γαλέτα Ι. 
Νικόλαου

«ΡΩΣΙΑ, ΑΠΟ ΤΟ 

ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΣΤΗ 

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ»

Εκδόσεις Καρδιάς
Αθήνα 2009
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ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΜΑΪΟΥ, ώρα 7 µ.µ.
Καρύτση 14, Αθήνα (πίσω από την Παλαιά Βουλή)

Ομιλητές:
κ. Δημήτριος Αλευρομάγειρος, Αντιστράτηγος ε.α., 
επιτ. Γενικός Επιθεωρητής Στρατού
"Λευκωσία, η τελευταία διχοτομημένη πρωτεύουσα 
της Ευρώπης"

π. Θεόδωρος Στυλιανού, 
Πρωτοσυγκελλεύων Ι.Μ. Ταμασού
"Κύπρος, η νήσος των Αγίων"

Η εκδήλωση πλαισιώνεται με προβολές και τραγούδια 
για την Κύπρο

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
τηλ. 210 3237154, www.xfe.gr

Το περιοδικό  εορτάζει τα 20 χρόνια 
της κυκλοφορίας του και σας προσκαλεί στην 

εκδήλωση-αφιέρωμα με θέμα:

Κύπρος, 
      πατρίδα πληγωµένη

www.xfe.gr    www.paremvoli.gr

  Τι µας είπε ο Αρχιεπίσκοπος,  κ. κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ    Γκάλοπ στο Πανεπιστήµιο

ΑΦΙΕΡΩΜΑ µοναξιά... Τι την γεννά; Τι την νικά;

€

AΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΟ Κλάους Κένεθ µάς ταξιδεύει χιλιάδες µίλια προς τον τόπο της καρδιάς!
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Xριστιανική Φοιτητική Ένωση, Kαρύτση 14 - 105 61 Aθήνα
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