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"Η αγάπη και η υποστήριξη των ανθρώπων 

είναι εκδήλωση αγάπης προς τον Θεό"

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ
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Στο επόµενο τεύχος της "Π": 
ο Μητροπολίτης Λεµεσού, 
κ. Αθανάσιος 
µας µιλά για το άγχος 
στη ζωή των νέων

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 
Χ.Φ.Ε. 2010

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 
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Φοιτητών  Ελαφίνα: 

1 - 3 Οκτωβρίου
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6 - 8 Οκτωβρίου
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Φοιτητών 
Φοιτητών 

1 - 3 Οκτωβρίου
1 - 3 Οκτωβρίου

ΑΘΗΝΑ
Φοιτητών  Σπέτσες: 28 Ιουλίου - 3 ΑυγούστουΦοιτητριών  Βραώνα - Σπέτσες: 

8 - 17 Ιουλίου

ΠΑΤΡΑ
Φοιτητών  Ρίζα Ναυπακτίας: 
6 - 8 ΑυγούστουΦοιτητριών  Ρίζα Ναυπακτίας: 

9 - 11 Αυγούστου



1

Το φετινό καλοκαίρι είναι δια-
φορετικό από τ’ άλλα. ∆εν είναι 
µόνο η ασυνήθιστα υψηλή για τα 
δεδοµένα θερµοκρασία. Η ελληνι-
κή κοινωνία ζει στην ανασφάλεια. 
Ένα πνεύµα γενικής αβεβαιότητας, 
σιωπηρής αποδοχής των πάντων 
πλανάται τη στιγµή που υπάρχει 
µία νεφελώδης ανησυχία ότι η 
εποµένη θα φέρει κάτι χειρότερο. 
Σε µερικές µέρες έχουν ανατραπεί 
εργασιακές σχέσεις, κεκτηµένα 
δικαιώµατα, ασφαλιστικό και συ-
νταξιοδοτικό, οικογενειακοί προ-
ϋπολογισµοί, σχέδια νέων για το 
µέλλον, η ανεργία έχει εκτιναχθεί 
στο 32 % για τις ηλικίες 15-24, 
τροµοκρατικές επιθέσεις δίνουν 
και παίρνουν στο κέντρο της Αθή-
νας και όλοι παραµένουν βουβοί, 
ιδιώτες µέσα σε ένα καπιταλιστι-
κό σύστηµα που έχει στο DNA 
του την εκµετάλλευση ανθρώπου 
από άνθρωπο. ∆ύσκολες στιγµές, 
και από φθινόπωρο δυσκολότερες, 
για έναν λαό που θαµπώθηκε από 
τον νεοπλουτισµό και τον δυτικό 
τρόπο ζωής της κατανάλωσης και 
της ρεκλάµας. 

Μια περίεργη σιωπή. Αλλιώτι-
κη. Επειδή συνειδητοποίησαν οι 
Έλληνες ότι καθένας «έκλεβε» στο 
µέτρο που µπορούσε; Επειδή δεν 
έχουν καταλάβει την υποθήκη που 
έχει µπει στις ζωές των παιδιών 
και των εγγονών µας; Επειδή το 
∆.Ν.Τ. είναι κάτι «µακρινό», διε-
θνές, εκτός εθνικών αποφάσεων, 
στο απυρόβλητο από απεργιακές 
και άλλες κινητοποιήσεις;

Αλληλένδετα µε την οικονοµικο-
πολιτική κατάσταση της χώρας, τα 
εθνικά θέµατα. Για πρώτη φορά στα 
χρονικά, τα στελέχη των Ενόπλων 
∆υνάµεων κατεβαίνουν σε πορεία 
διαµαρτυρίας και λευκή απεργία, 
τη στιγµή που οι βόρειοι γείτονές 
µας ετοιµάζονται να χρησιµοποι-
ήσουν το όνοµα «Μακεδονία» και 
οι εξ ανατολών οργιάζουν µε κα-
θηµερινές παραβιάσεις στο Αιγαίο, 
πλοία που φθάνουν µέχρι το Σαρω-
νικό και ασκήσεις στον Έβρο. 

Με όλη αυτή την κατάσταση 
ο Έλληνας ζορίζεται, αγωνιά και 

ψάχνει ελπίδα. Αναζητά διέξοδο, 
εκτόνωση, αρχίζει να αναθεωρεί 
δεδοµένα και κεκτηµένα. Και, ίσως, 
να είναι στο αίµα µας µέσα στις 
δυσκολίες οι Έλληνες να ταρακου-
νιόµαστε, να αλλάζουµε, να γινό-
µαστε αλληλέγγυοι, να ενωνόµαστε. 
Μέσα απ’ τη δοκιµασία η αίσθηση 
του Θεού γίνεται εντονότερη. Τον 
Σταυρό είχε ο Έλληνας σηµαία του 
στην Επανάσταση απ΄τη σκλαβιά 
του Τούρκου. Με πίστη θα ξεπερά-
σει και τη σηµερινή σκλαβιά στο 
διεθνές χρηµατοπιστωτικό σύστη-
µα. Η Εκκλησία έχει µοναδική την 
ευκαιρία -και την ευθύνη• να µετα-
ποιήσει τον πόνο, την ανέχεια και 
την ανασφάλεια για τα επίγεια σε 
πίστη, πλησίασµα και προοπτική 
για τα επουράνια. Η Εκκλησία ως 
σώµα κλήρου και λαού πρέπει να 
κινηθεί ως µάνα, για να αγκαλιά-
σει τον κόσµο, να επουλώσει τις 
πληγές του, να προσφέρει φαΐ και 
στέγη, να µιλήσει την γλώσσα της 
αληθείας, όπως µόνο αυτή ξέρει• 
ειλικρινά και ταπεινά.
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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: 
Λευτέρης Μπαλάκος

∆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,  Bασίλης  Πεσλής, Αλεξάνδρα Μπαφίτη

Eκτύπωση: 
«Λυχνία», Yιοί Θ. Bγόντζα 

Aνδραβίδας 7, Xαµόµυλο Aχαρναί,

Tηλ. 210 34.10.436

 Tιµή τεύχους: 3€

Συνδροµή Eξωτερικού: 20€ • Συνδροµή Eσωτερικού: 10€
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H Σύνταξη διατηρεί το δικαίωµα να µη δηµοσιεύει 

Kαλλιόπη Bγόντζα,  Bασίλης  Πεσλής, Αλεξάνδρα Μπαφίτη

Συνδροµή Eξωτερικού: 20€ 

 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 προη-
γούµενα τεύχη του έτους, εκτός αν υπάρχει διαφορετική 
δική σας υπόδειξη.
Eάν για κάποιο λόγο επιθυµείτε να µην λαµβάνετε πλέον • 
την “Παρεµβολή”, ενηµερώστε µας. ∆ιαφορετικά το τεύχος 
θα αποστέλλεται και η συνδροµή σας θα εκκρεµεί.
Eάν αλλάξει η διεύθυνσή σας, ενηµερώστε µας εγκαίρως • 
γράφοντάς µας και τα παλιά και τα νέα στοιχεία σας.
Περιµένουµε τις παρατηρήσεις, τα σχόλια, τις αντιρρήσεις • 
και τις προτάσεις σας για την “Παρεµβολή”.

Η Φωτογραφία του τεύχους

Τα εγγόνια όσων επέζησαν από 
το Ολοκαύτωµα του Β' Παγκοσµί-
ου Πολέµου κάνουν στους Παλαι-
στίνιους ότι υπέστησαν από τους 
Γερµανούς Ναζί!2
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Οι οικονοµικές και γεωπολιτικές 
αλλαγές που συντελούνται στην Ευ-
ρώπη κατά την τελευταία δεκαετία δεν 
ήταν δυνατό να αφήσουν ανέπαφη τη 
χώρα µας. Η Ελλάδα που ήταν χώρα 
"εξαγωγής" µεταναστών µεταβλήθηκε 
σε χώρα "υποδοχής" όλων αυτών που 
εγκατέλειψαν τις εστίες τους για να 
αναζητήσουν µια καλύτερη τύχη. Η 
ένταξή τους σε αυτήν και η αρµονική 
συνύπαρξη σίγουρα δεν είναι εύκολη 
και απαιτεί µεγάλη προσπάθεια και 
από τις δύο πλευρές. Καθώς τα οικο-
νοµικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, κ.α.  
προβλήµατα της Ελλάδας οξύνονται, 
οι έριδες και οι φιλονικίες µεταξύ 
των Ελλήνων και των ανθρώπων 
που προέρχονται από άλλες χώρες, 
όπως όλοι βιώνουµε, εντείνονται. 
Πολλά γράφονται κι ακούγονται για 
τους ανθρώπους αυτούς. Λογικά για 
να υπάρχει καπνός θα υπάρχει και 
φωτιά.. Ποιός όµως την έχει ανάψει; 
Μήπως µε τις πράξεις µας και την 
συµπεριφορά µας συµβάλουµε κι 
εµείς σε αυτήν; Γιατί την αφήνουµε 
να µας κατακαίει και να µας χωρίζει; 
Γίνονται άραγε προσπάθειες πυρό-
σβεσης-συµφιλίωσης; Τι προβλήµα-
τα δηµιουργούνται; Τι προοπτικές 
υπάρχουν; Τι έχει να µας διδάξει η 
εµπειρία της ελληνικής µετανάστευ-
σης στο παρελθόν; Όλα αυτά, ειδικά 
τώρα τελευταία, µας απασχολούν και 
θα είναι για καιρό επίκαιρα, γι’ αυτό 
και αποφασίσαµε να ασχοληθούµε 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Μετανάστες

µε το θέµα των µεταναστών κι όλων 
όσων βρίσκονται στην χώρα µας, µε 
την νέα πολυπολιτισµική πραγµατικό-
τητας της ελληνικής κοινωνίας.

Αρκετούς αιώνες πριν ο Απόστολος 
Παύλος στο αρχαιότερο χριστιανικό 
κείµενο που σώζεται µέχρι σήµερα 
στην Καινή ∆ιαθήκη, και ειδικότερα 
στην Α΄ προς Θεσσαλονικείς Επιστο-
λή, γράφει: «∆εν χρειάζεται να σας 
γράψουµε για την αγάπη προς τους 
αδελφούς, γιατί ο Θεός σας δίδαξε 
εσάς τους ίδιους ν’ αγαπάτε ο ένας 
τον άλλο. Αυτό το εφαρµόζετε ήδη σε 
όλους τους αδελφούς, που είναι σε 

όλη τη Μακεδονία. Σας προτρέπου-
µε, όµως, αδελφοί, να το αναπτύξετε 
ακόµα περισσότερο, να επιδιώκετε µε 
ζήλο να ζείτε χωρίς αναταραχές, να 
επιδιώκετε πάντα το αγαθό και µέσα 
στην Εκκλησία και προς όλους τους 
ανθρώπους». Επιπλέον, αναγράφε-
ται στην Παλαιά ∆ιαθήκη: «Αν 
κάποιος ξένος έλθει να µείνει 
µαζί σας στη χώρα σας, µην τον 
εκµεταλλευτείτε, να του φέρεστε 
ως στενό συµπατριώτη σας, να 
τον αγαπάτε σαν τον εαυτό σας, 
γιατί κι εσείς ξένοι ήσασταν στην 
Αίγυπτο»!
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Μετανάστες

-Πώς είναι µια καθηµερινή σας 
ηµέρα;

Σε µια συνηθισµένη µου µέρα, 
ξυπνώ στην Ι.Μ. Πεντέλης και µετά 
τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία 
µένω εκεί, αν υπάρχει κάποια υπο-
χρέωση µε το ηγουµενοσυµβούλιο 
της µονής, γίνεται µια σύσκεψη µε 
τον ηγούµενο και το συµβούλιο της 
µονής, συζητούµε για ορισµένα 
θέµατα και αν χρειαστεί κάνου-
µε κάποιες πρακτικές εργασίες. 
Στην περίπτωση που δεν έχουµε 
συµβούλιο, τότε κατευθύνοµαι 
προς το κέντρο της Αθήνας, στην 
Αρχιεπισκοπή. Εκεί έχω κάποιες 
ευθύνες  που αφορούν τη διαχεί-
ριση του ανθρώπινου δυναµικού 
της Αρχιεπισκοπής Αθηνών και 
κάποιες πιο ειδικές ευθύνες, σε 
ότι αφορά ορισµένα παρεκκλήσια 
της Αρχιεπισκοπής, τα Κοιµητήρια 
και την οργάνωση της ποιµαντικής 
διακονίας σε αυτά. Συχνά, κατά τη 
διάρκεια της µέρας βρίσκοµαι µε 
ανθρώπους και συ-
ζητώ διάφορα προ-
βλήµατα, συνήθως 
µε άτοµα 

από την Αρχιεπισκοπή, και όλα 
αυτά κρατούν περίπου µέχρι τις 
14:00 -15:00 το µεσηµέρι.

Ύστερα έρχοµαι στην ενορία 
του Αγίου Παντελεήµονα, ξεκου-
ράζοµαι για λίγο και στη συνέχεια 
µιλώ µε κάποιους ανθρώπους της 
ενορίας. Ακολουθεί ο Εσπερινός, 
ενώ υπάρχουν κάποιες µέρες 
που έχουµε κατήχηση ενηλί-
κων, πολλοί από τους οποίους 
θέλουν να βαπτιστούν και να 
γίνουν χριστιανοί ορθόδο-
ξοι. Υπάρχει µια µέρα της 
εβδοµάδας, συνήθως η 
∆ευτέρα,  που γίνεται 
κύκλος µελέτης της 
Αγίας Γραφής. 

-Πώς και αποφα-
σίσατε να ασχολη-
θείτε µε το θέµα των 
µεταναστών; 

Συνοµιλώντας µε τον 
π. Μάξιµο Παπαγιάννη 

απ' τον Αγ. Παντελεήµονα 
Αχαρνών

"Η αγάπη και η υποστήριξη 
των ανθρώπων είναι 
εκδήλωση της αγάπης 
προς το Θεό..."
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Μετανάστες

Μια µέρα ο Μακαριώτατος Αρ-
χιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης 
Ελλάδος Ιερώνυµος µε κάλεσε στο 
γραφείο του και µου είπε χαρακτη-
ριστικά: «Παιδάκι µου, θα κάνεις 
υπακοή σε µια απόφαση που πή-
ρα;» του απάντησα πως βεβαίως 
θα κάνω υπακοή στην απόφασή 
του. Οπότε έτσι προέκυψε να είµαι 
ιερέας του Ιερού Ναού Αγίου Πα-
ντελεήµονα. Ερχόµενος στον Άγιο 
Παντελεήµονα ήρθα αντιµέτωπος 
µε τα ζητήµατα της περιοχής. Έµα-
θα πως το 50% των ατόµων της 
περιοχής είναι µετανάστες. Κάνο-
ντας επισκέψεις σε σχολεία και µι-
λώντας µε καθηγητές διαπίστωσα 
πως είναι και κάτι περισσότερο. 
Έτσι ασχολήθηκα εκ των πραγµά-
των µε το θέµα των µεταναστών. 

-Τι ακριβώς παρέχετε στα άτοµα τα 
οποία έρχονται να βοηθηθούν από 
τον Ναό;

Αρχικά, θα ήθελα να ξεκαθαρί-
σω ότι οι άνθρωποι που έρχονται 
να ζητήσουν την βοήθεια µας δεν 
είναι µόνο αλλοδαποί. ∆υστυχώς! 
Μακάρι να ήταν αλλιώς, αλλά η 

συντριπτική πλειοψηφία των 
ατόµων που βοηθούµε είναι 

Έλληνες! 
Καταρχάς, υπάρχουν 

άµεσες ανάγκες που 
πρέπει να καλυφθούν, 
όπως το φαγητό. 
Εµείς, λοιπόν, ανά-
λογα µε την περίοδο 
και την εποχή, παρέ-
χουµε από 140 µέχρι 

και 180 µερίδες φαγητού καθηµε-
ρινά. Επίσης, υπάρχει ένας αρκε-
τά µεγάλος αριθµός ατόµων, στους 
οποίους δίνουµε ένα µικρό ποσό 
που είναι αναγκαίο για να τους 
εξασφαλίσει τα απολύτως απα-
ραίτητα. Ακόµα, υπάρχει ένας όχι 
µεγάλος αριθµός ανθρώπων, στην 
πλειοψηφία τους Έλληνες, στους 
οποίους παρέχουµε στέγαση, διότι 
λόγω της υγείας τους, καθώς και 
της κοινωνικής και οικονοµικής  
τους κατάστασης, δεν έχουν την 
δυνατότητα να στεγαστούν κά-
που αλλού. ∆υστυχώς, το κρά-
τος ή ο δήµος δεν µπορούν να 
αντιµετωπίσουν όλες αυτές τις 
ανάγκες, οπότε µεγάλο µέρος 
αυτόν των αναγκών πρέπει να 
το καλύπτει η Εκκλησία. Επι-
πλέον, εντελώς έκτακτα παρέχονται 
µικρά οικονοµικά βοηθήµατα σε 
ανθρώπους που χρειάζονται φάρ-
µακα και δεν έχουν τα χρήµατα 
να τα αγοράσουν ή που βρέθηκαν 
ξαφνικά σε δύσκολη θέση και δεν 
µπορούν να εκπληρώσουν τις βα-
σικές τους ανάγκες. ∆ηλαδή, για 
παράδειγµα, πηγαίνουµε συχνά 
στο σουπερ µάρκετ να ψωνίσουµε 
για κάποια οικογένεια που έχει 
παιδιά και αντιµετωπίζει προβλή-
µατα ή σε έκτακτες περιπτώσεις 
πληρώνουµε το ρεύµα, ακόµα και 
το ενοίκιο µιας οικογένειας, γιατί 
διαφορετικά θα βρίσκονταν στον 
δρόµο. Επίσης, υπάρχει µια συλλο-
γική κίνηση όπου µαζεύονται ρού-
χα, τα οποία το φιλόπτωχο ταµείο 
της Ενορίας τα διαθέτει σε όποιον 
τα χρειάζεται, χωρίς να εξετάσει 
την θρησκεία, το φύλο, το χρώµα, 

Θα ήθελα 
να ξεκαθαρίσω ότι 

οι άνθρωποι που έρχο-
νται να ζητήσουν την βοήθεια 
µας δεν είναι µόνο αλλοδαποί. 
∆υστυχώς! Μακάρι να ήταν 
αλλιώς, αλλά η συντριπτική 
πλειοψηφία των ατόµων που 
βοηθούµε είναι Έλληνες! 
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την καταγωγή και οποιουδήποτε 
άλλου τύπου διάκριση. Εξετάζεται 
βέβαια, κατά το µέτρο του δυνατού 
και χωρίς να προσβάλουµε την αξι-
οπρέπεια των ανθρώπων, αν υπάρ-
χει πραγµατική ανάγκη.  

-Ποιες είναι οι αντιδράσεις του 
ποιµνίου σας σε αυτό το έργο, 
και ποιες είναι οι δυσκολίες που 
αντιµετωπίζετε; 

Οι αντιδράσεις του ποιµνίου, 
τουλάχιστον στον καιρό των επτά 
µηνών που βρίσκοµαι σε αυτήν 
την ενορία είναι σχεδόν ανύπαρ-
κτες, τουλάχιστον σε ότι αφορά 
τις αρνητικές αντιδράσεις. Είναι 
θετική η αντιµετώπιση. Υπάρχουν 
κάποια µεµονωµένα περιστατικά, 
τα οποία δεν θα έλεγα πως αναφέ-
ρονται στο συγκεκριµένο έργο. Με 
εξαίρεση µια κυρία, η οποία, ήρθε 
µια-δυο φορές και φώναζε ότι εµείς 
βοηθάµε τους ξένους και περιφρο-
νούµε τους Έλληνες, πράγµα το 
όποιο δεν ισχύει - ίσα ίσα που το 
µεγαλύτερο µέρος των ανθρώπων 
που βοηθούµε είναι, όπως προανέ-
φερα Έλληνες. ∆εν θα έλεγα πως 
υπάρχουν αντιδράσεις. Υπάρχει 
µια ανησυχία των ανθρώπων 
σε ότι αφορά στο πώς θα εξε-
λιχθεί το θέµα της παρουσίας 
των µεταναστών, αλλά επικε-
ντρώνεται στην εγκληµατικό-
τητα και όχι στην υλοποίηση 
του έργου µας. 

-Πιστεύετε πως οι µετανάστες µπο-
ρούν και θέλουν να έρθουν στην Εκ-
κλησία; ∆είχνουν να ενδιαφέρονται 
για την πίστη; Η Εκκλησία  έχει ανα-
πτύξει κάποια µέριµνα για αυτούς;   

Υπάρχουν κάποιοι µε-
τανάστες, οι οποίοι είναι ήδη ορθό-
δοξοι χριστιανοί, και εκκλησιάζο-
νται τακτικά. Μάλιστα στην Ενορία 
µας τελείται στα σλαβικά Θεία Λει-
τουργία τα Σαββατοκύριακα, την 
ίδια ώρα που κάνουµε κι εµείς 
την Θεία Λειτουργία σε ένα παρεκ-
κλήσιο κάτω από το Ναό, και την 
πρώτη Κυριακή κάθε µήνα τελείται 
η Θεία Λειτουργία για τους Γεωρ-
γιανούς, στην γεωργιανή γλώσσα 
µε γεωργιανούς ιερείς. Επίσης, 
εµείς δεν κάνουµε προσηλυτι-
σµό. Στην περίπτωση που έρ-
χεται ένας άνθρωπος στον ναό 
και έχει κάποια ανάγκη, του 
παρέχουµε όποια βοήθεια εί-
ναι δυνατό να του παράσχουµε, 
χωρίς να κάνουµε κάποια νύξη 

σε ότι αφορά τα θρη-
σκευτικά του πιστεύω. Αν εκεί-
νος ζητήσει πνευµατική υπο-
στήριξη από µας, είναι φυσικό 
να του παρέχουµε, ενώ όπως σας 
ανέφερα και στην αρχή, υπάρχει το 
πρόγραµµα κατήχησης ενηλίκων 
το όποιο το παρακολουθούν νέοι 
άνθρωποι άλλων εθνικοτήτων. 

-Έχετε καθόλου υποστήριξη από 
τους δηµόσιους φορείς ή ιδιωτικούς 
συλλόγους;

Καταρχάς βρισκόµαστε σε επα-
φή, διάλογο και συνεργασία µε 
όλους τους τοπικούς φορείς, µας 
καλούν στις εκδηλώσεις τους 
και πηγαίνουµε µε ευχαρίστηση. 
Έχουµε ανοικτή γραµµή, συνερ-

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Μετανάστες
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γασία µε τον δήµο, µε την ΟΝΑ 
(που είναι ο οργανισµός νεολαίας 
του δήµου Αθηνών), έχουµε πολύ 
καλή συνεργασία µε τον κ. Φώτη 
Ιγνατίου, ο οποίος είναι πρόεδρος 
του χώρου Τεχνόπολις. Επίσης, η 

ενορία µας διοργανώνει 
πολλές και ενδιαφέρουσες 

εκδηλώσεις.   

-Γενικά το έργο αυτό δηµιουργεί  
προβλήµατα γκετοποίησης της πε-
ριοχής;

Υπήρξε η κατηγορία ότι συµβαί-
νει κάτι τέτοιο, µε την έννοια ότι η 
παροχή βοήθειας προσέλκυε τους 
ξένους για να λάβουν την βοήθεια. 
Νοµίζω πως κάτι τέτοιο δεν ισχύ-

ει, διότι ούτε τόσο εκτεταµένη είναι 
η βοήθεια, ούτε έγινε ποτέ η προ-
σπάθεια να προσελκύσουµε τους 
ανθρώπους. Εξάλλου, όπως και 
προανέφερα ελέγχουµε αν υπάρ-
χει πραγµατική ανάγκη, χωρίς να 
µειώνουµε την αξιοπρέπεια των 
ανθρώπων, και δεύτερον το µεγα-
λύτερο µέρος της βοήθειας παρέχε-
ται σε Έλληνες. Αν οι µετανάστες 
κάποιες φορές, λόγω της ανά-
γκης, υποκύπτουν σε ακραίες 

ή παραβατικές συµπεριφορές, 
το έργο µας ουσιαστικά αυτές 
τις µειώνει.

-Από πού αντλείτε την δύναµη σας 
για την υλοποίηση των στόχων σας; 

Πρέπει να σας πω πως το έργο 
που γίνεται εδώ γίνονταν και πριν 
να έρθω εγώ. Το έργο το κάνει η 
Ενορία, εγώ προΐσταµαι και επι-
βλέπω. Προσπαθώ να κρατήσω 
κάποιες γραµµές, να δώσω στους 
ανθρώπους συµβουλές, έτσι ώστε 
να αποφεύγονται ακρότητες ή να 
βρίσκω τρόπους να επαυξάνεται 
αυτό το έργο. Οπωσδήποτε και σε 
καµία περίπτωση δεν θα ήθελα να 
µειώνεται το έργο, το οποίο εδώ 
και καιρό υλοποιείται.

Νοµίζω πως, η πρώτη δύνα-
µη την οποία την επικαλείται 
ένας χριστιανός, είναι η Θεία 
∆ύναµη, η Χάρις του Θεού. 
Αυτό γίνεται µε την προσευχή, µε 
την  πνευµατική εργασία και µε 
την εµπιστοσύνη ότι ο Θεός θα 
οδηγήσει τα βήµατα µας και θα 
διορθώσει τα λάθη µας, διότι πολλά 
από αυτά που κάνουµε είναι λάθη. 
Η εµπιστοσύνη και η αγάπη 
προς τον Θεό είναι η σηµαντι-
κότερη πηγή δύναµης. Επίσης, 
µια σηµαντική εκδήλωση της 
αγάπης προς στο Θεό, είναι η 
αγάπη και η υποστήριξη των 
ανθρώπων. Χωρίς αυτούς δεν 
θα υπήρχε τίποτα!   

  Επιµέλεια:
Ριχάρδος Αβραµίδης                     

φοιτ. Οικονοµικού Νοµικής
Απόστολος Ματέλλας 

φοιτ. Τµ. Ραδιολογίας - Ακτινολογίας 
Σ.Ε.Υ.Π Αθηνών

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Μετανάστες
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«Την φρικιώδη κατάστασιν των 
Ελλήνων αναγιγνώσκοµεν εν τη 
∆έµβερ του Κολοράδου συναδέλφω 
“Νέα”. Κατά την συναδέλφον ταύτην, 
ήτις δηµοσιεύει εν πλάτει την έκθε-
σιν του εκεί αστυάτρου, 800 Έλληνες 
ζώσιν υπό τους χειρίστους της υγιει-
νής και ανθρωπότητος κανόνας. Η 
αστυνοµία εύρε περί τους 25 Έλλη-
νας κοιµώµενους και διαιτωµένους 
εις εν στενότατον δωµάτιον. Αµέσως 
η αστυνοµία εξεδίωξε τούτους εκείθεν 
και απολύµανε καταλλήλως το δωµά-
τιον τούτο, εξ ού ηπειλείτο η υγεία του 
περίοικου πληθυσµού. Ένεκα τούτου 
η συνάδελφος εφηµερίς επιτίθεται 

δριµύτατα κατά των Ελλήνων, λέγει 
δε ότι εκ της ελεεινής τούτων υγιεινής 
καταστάσεως απειλείται η υγεία όλης 
της πόλης (εφηµερίδα «Αστήρ»  του 
Σικάγο, 05/03/1909)»1. 

∆ιαβάζοντας το παραπάνω απόσπα-
σµα, µου ήρθε στο µυαλό η εικόνα που 
συναντάει κανείς στο κέντρο, κυρίως, 
της Αθήνας. Αλλοδαποί, οι οποίοι 
ήρθαν στη χώρα µας (τη χώρα του 
«Ξένιου ∆ία») µε όνειρα και ελπίδες 
για µια καλύτερη ζωή. Είναι αλήθεια 
ότι µου είναι πολύ δύσκολο να φαντα-
στώ Έλληνες να βρίσκονται στην ίδια 
αυτή  κατάσταση, όπως χαρακτηρι-
στικά περιγράφεται στο παραπάνω 
απόσπασµα… Είναι κάτι το εντελώς 
ξένο σε εµένα. Και ας µου επιτραπεί 
να πάω ένα ακόµα βήµα πιο πέρα… 
Μου φαίνεται αρκετά περίεργο το 
γεγονός ότι ένας Έλληνας µπορεί 
να θεωρείται «ανεπιθύµητος» - πό-
σο µάλλον «απειλή» για µία ολό-
κληρη πόλη-, αλλά το γεγονός ότι 

άνθρωποι στην ίδια κατάσταση µε 
κάποιους Έλληνες του 1909 είναι 
«ανεπιθύµητοι» από µεγάλο ποσο-
στό Ελλήνων του 2010, ίσως δε µε 
ξενίζει τόσο. Ψάχνοντας να βρω απα-
ντήσεις στους παραπάνω προβληµα-
τισµούς µου, χρειάστηκε να κάνω µία 
αναδροµή στην ιστορία της ελληνικής 
µετανάστευσης. Μία ιστορία µεγάλη 
που πολλές φορές προτιµάµε να µη 
θυµόµαστε, ίσως γιατί οι αναµνήσεις 
δεν είναι καθόλου ευχάριστες. Η µε-
τανάστευση έχει βαθιές ρίζες και 
είναι τόσο παλιά όσο και οι ρίζες 
του ελληνισµού. Ο Έλληνας ήταν 
αιώνιος µετανάστης. ∆εν υπάρ-

χει περίοδος µέσα στην ελληνική 
ιστορία που να µην έχουµε µετα-
ναστεύσεις Ελλήνων. Και γι’ αυτόν 
ακριβώς το λόγο θα έλεγε κάποιος 
ότι ο Έλληνας θα πρέπει να είναι 
εκείνος που µπορεί – ακόµα και 
αν πολλές φορές δεν «αντέχει»- να 
δείξει τη µεγαλύτερη κατανόηση 
για την κατάσταση ενός οποιου-
δήποτε µετανάστη. 

 
Οι πρώτες 

µεταναστεύσεις
Οι Έλληνες διασκορπίστηκαν κυρι-

ολεκτικά στα τέσσερα σηµεία του ορί-
ζοντα, ώστε ν’ αληθεύει η δοξασία ότι 
δεν υπάρχει γωνιά της γης που να µην 
έχει ή απ’ όπου να µην έχει περάσει 
τουλάχιστον ένας. Η πρώτη µαζική 
µετανάστευση του ελληνικού λα-
ού, περίπου το 1.100 - 1.000 π.Χ., 
ήταν το αποτέλεσµα της καθόδου 
των ∆ωριέων. Οι άποικοι εγκαταστά-
θηκαν σε νέες πόλεις στις ανατολικές 

ακτές του Αιγαίου, στη Μικρά Ασία.  
Αυτές οι αποικίες άκµασαν και αργό-
τερα έγιναν ζωντανές ελληνικές πόλεις, 
όπως η Σµύρνη.  Το τέλος αυτών των 
αποικιών2 ήρθε µε τραγικό τρόπο το 
1922, όταν ο τουρκικός στρατός υπό 
τον Κεµάλ Ατατούρκ οδήγησε σε ήττα 
τον ελληνικό στρατό και κατέστρεψε 
τις ελληνικές πόλεις και χωριά, ανα-
γκάζοντας τους Έλληνες κατοίκους να 
στραφούν προς την Ελλάδα και προς 
τη Σοβιετική Ένωση. Αυτό είναι που 
θυµούνται, ακόµα, οι Έλληνες ως «Η 
καταστροφή της Σµύρνης». Στο 800 
π.Χ. ένα νέο κύµα µετανάστευσης που 
προκαλείται από την πολιτική ανατα-

ραχή στην Ελλάδα έφερε χιλιάδες Έλ-
ληνες στην ακτή της Ιταλίας και της 
Σικελίας.  Άλλες αποικίες ιδρύθηκαν 
στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, στις 
ακτές της Αδριατικής Θάλασσας, στη 
βόρεια ακτή της Αφρικής, στην Κορσι-
κή, στις ανατολικές ακτές της Ισπανίας 
και ένας µικρός εµπορικός σταθµός 
στην Αγγλία.  Μετά τη νικηφόρα εκ-
στρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, 
πολλές εµπορικές και στρατιωτικές 
θέσεις θεσπίστηκαν στο σύνολο της 
αυτοκρατορίας, αλλά δεν µπορούν να 
θεωρηθούν ως αποικίες. Κατά τη βυζα-
ντινή εποχή, οι Έλληνες συνέχισαν να 
ταξιδεύουν σε όλο τον (τότε γνωστό) 
κόσµο. Οι αρχαιοελληνικές παροικίες 
ήταν σε θέση –µε το δηµογραφικό και 
τον πολιτιστικό τους δυναµισµό- να 
επηρεάζουν αποφασιστικά ή και να 
εξελληνίζουν τους σύνοικους λαούς 
και σε πολλές περιπτώσεις εξελίχθη-
καν στο καθ’ αυτό ιθαγενές στοιχείο 
των χωρών της εγκατάστασής τους.

«Όποια πέτρα κι 
αν σηκώσεις, 

από κάτω θα βρεις έναν Έλληνα!»
Τυχαίο; δε νοµίζω!

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Μετανάστες

Η µετανάστευση έχει βαθιές ρίζες και είναι τόσο παλιά όσο και οι ρίζες του ελληνισµού. Ο Έλληνας 
ήταν αιώνιος µετανάστης. ∆εν υπάρχει περίοδος µέσα στην ελληνική ιστορία που να µην έχουµε 

µεταναστεύσεις Ελλήνων. Και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο θα έλεγε κάποιος ότι ο Έλληνας θα πρέπει 
να είναι εκείνος που µπορεί – ακόµα και αν πολλές φορές δεν «αντέχει»- να δείξει τη µεγαλύτερη 

κατανόηση για την κατάσταση ενός οποιουδήποτε µετανάστη. " "
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Η µετανάστευση στα 
νεότερα χρόνια

Αντίθετα, οι νεοελληνικές παροικίες 
παρέµειναν πάντοτε στα επίπεδα της 
εθνικοθρησκευτικής µειονότητας. Στη 
µακρόχρονη πορεία της νεοελληνι-
κής ∆ιασποράς µπορούµε να δια-
κρίνουµε τρεις µεγάλες περιόδους: 
η πρώτη καλύπτει τους τέσσερις 
αιώνες της Τουρκοκρατίας (µέσα 
15ου αιώνα έως τη δηµιουργία 
του ελληνικού κράτους το 1830), 
η δεύτερη κλείνει µε τον Β΄ Πα-
γκόσµιο Πόλεµο και η τρίτη αφορά 
στα µεταπολεµικά και σύγχρονα 
χρόνια και φτάνει ως τις µέρες 
µας. Κατά τις δεκαετίες, ωστόσο, του 
1970 και του 1980 άρχισαν ήδη να 
διακρίνονται µερικά νέα δεδοµένα, τα 
οποία µας οδηγούν µάλλον σε µια νέα 
περίοδο της ιστορίας της νεοελληνικής 
∆ιασποράς. 

1η περίοδος – Περίοδος 
της Τουρκοκρατίας

Οι δραµατικές αλλαγές που επέφε-
ρε η οθωµανική εξάπλωση στο γεω-
κτησιακό και κοινωνικό καθεστώς, 
σε συνδυασµό µε τη δηµογραφική 
συµπίεση που υπέστη το χριστιανικό 
στοιχείο από τις αθρόες εγκαταστάσεις 
µουσουλµάνων εποίκων, ιδιαίτερα στα 
πεδινά και εύφορα µέρη, προκαλούσαν 
αυξανόµενες τάσεις φυγής είτε προς 
ασφαλέστερες περιοχές µέσα στα όρια 
της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας είτε 
προς τις πλησιέστερες βενετικές κτή-
σεις (και από εκεί προς την Ιταλική 
Χερσόνησο και τη ∆υτική Ευρώπη) 
είτε προς τις βόρειες βαλκανικές χώρες 
(και από εκεί προς την Κεντρική και 
την Ανατολική Ευρώπη) είτε προς τον 
Καύκασο. Οι µετακινήσεις επεκτείνο-
νταν αισθητά και µε δραµατικό τρό-
πο κατά τη διάρκεια των πολεµικών 
συγκρούσεων των Οθωµανών µε 
τις ∆υτικές δυνάµεις. Συγκεκριµένα, 
οι πληθυσµιακές µετακινήσεις κατά 
την διάρκεια των Βενετοτουρκικών 
Πολέµων (τέλη 15ου έως αρχές 18ου 
αιώνα) είναι οι σηµαντικότερες από 
την άποψη του µεγέθους και των µα-
κροπρόθεσµων συνεπειών. Αργότερα, 
κατά τα τέλη του 18ου και αρχές του 
19ου, οι δρόµοι της µετανάστευσης 

οδηγούν στη βόρεια Βαλκανική, τη νό-
τια Ρωσία και την Κεντρική Ευρώπη. 
Κατά τη διάρκεια της Επανάστασης 
πολλοί  Έλληνες καταφεύγουν στη Ρω-
σία, στα αστικά κέντρα της Κεντρικής 
και ∆υτικής Ευρώπης ή ακόµη και στις 
ΗΠΑ. Τέλος, κατά τη διάρκεια και λί-
γο µετά το Ρωσοτουρκικό Πόλεµο του 
1828-1829 πραγµατοποιήθηκε και η 
πρώτη µαζική φυγή Ελλήνων από τον 
Πόντο –κυρίως από τις περιοχές της 
Αργυρούπολης και της Θεοδοσιού-
πολης- προς τις νέες ρωσικές κτήσεις 
στην Υπερκαυκασία. Η συσπείρωση 
των παροίκων στις οργανωµένες 
κοινότητες της πρώτης αυτής περι-
όδου της νεοελληνικής ∆ιασποράς, 
αλλά και στα µετέπειτα χρόνια, 
απέβλεπε στην κάλυψη τριών βα-
σικών αναγκών: της θρησκευτι-
κής λατρείας, κατά κύριο λόγο, της 
κοινωνικής πρόνοιας και της εκ-
παίδευσης. Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν 
η εξασφάλιση της θρησκευτικής ελευ-
θερίας στις καθολικές χώρες, όπου οι 
Ορθόδοξοι είχαν να αντιµετωπίσουν 
εξαρχής οξύτατες αντιδράσεις εκ µέ-
ρους του τοπικού Λατινικού κλήρου. 
Για το λόγο αυτό, η ανέγερση ναών 
σε αυτές τις περιοχές επιτυγχανόταν 
ύστερα από µακροχρόνιους και πο-
λυδάπανους αγώνες. Όσο για τις εκ-
παιδευτικές ανάγκες των πάροικων, 
µετακαλούνταν κατ’ αρχήν δάσκαλοι, 
συνήθως εγγράµµατοι κληρικοί, από 
την Τουρκοκρατούµενη Ανατολή. Στη 
συνέχεια, οι πάροικοι προχωρούσαν 
στην οργάνωση υποτυπωδών εκπαι-
δευτηρίων. Τέλος, δε θα µπορούσαµε 
να µην αναφέρουµε το σηµαντικότατο 
ρόλο –ιδίως κατά την πρώτη αυτή περί-
οδο της νεοελληνικής ∆ιασποράς- που 
έπαιξαν οι παροικίες στη διαµόρφωση 
των ιδεολογικών προσανατολισµών 
του γένους.

2η περίοδος – 
Προπολεµική 

Μετανάστευση
Στα µέσα του 19ου αιώνα πολλοί 

πάροικοι, όπως άλλωστε και οµογενείς 
από τις τουρκοκρατούµενες περιοχές, 
προτίµησαν να παλιννοστήσουν ή να 
εγκατασταθούν για πρώτη φορά στη 
µικρή επικράτεια της ανεξάρτητης 

Ελλάδας. Επίσης, κατά τη διάρκεια 
και, κυρίως, µετά το τέλος του Κρι-
µαϊκού Πολέµου (1853-1856) και του 
Ρωσοτουρκικού Πολέµου (1877-1878) 
παρατηρούνται µαζικές, κατά κανόνα, 
µετοικεσίες χιλιάδων Ελλήνων από τον 
Πόντο στις περιοχές του Καυκάσου 
και του Ευξείνου. Παράλληλα, από τα 
µέσα του 19ου αιώνα είχε αρχίσει πια 
να δηµιουργείται και ένα νέο κέντρο 
της νεοελληνικής ∆ιασποράς, η Αίγυ-
πτος.

Υπερπόντια 
µετανάστευση 

Τα τέλη της δεκαετίας του 1880 
και, ακόµη περισσότερο, η επόµενη 
δεκαετία συνιστούν σηµαντική τοµή 
στη δεύτερη περίοδο της ιστορίας της 
νεοελληνικής ∆ιασποράς. Πέρα από 
τις µετοικεσίες στην Αίγυπτο και τους 
µαζικούς εκπατρισµούς των Ποντίων 
προς τη νότια Ρωσία, κατά τη διάρ-
κεια του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου, οι 
µεταναστεύσεις –που υπερτερούσαν 
αριθµητικά έναντι των προγενεστέ-
ρων- γίνονται προς υπερπόντιους 
προορισµούς (Κεντρική και Νότια 
Αφρική, Βόρεια και Νότια Αµερι-
κή και, ως ένα βαθµό, Αυστραλία). 
Τους λόγους της µετανάστευσης 
θα πρέπει να τους αναζητήσουµε 
κατ’ αρχάς στη χρόνια δυσπραγία 
που ταλάνιζε τον αγροτικό κυρίως 
πληθυσµό, τη φτώχεια και τη µιζέ-
ρια από τις συχνές σιτοδείες ή από 
έκτακτες αγροτικές καταστροφές 
(κρίση σταφίδας), την ανεξέλεγκτη 
τοκογλυφία στην ύπαιθρο, τη βα-
ριά οικονοµική επιβάρυνση όλων 
σχεδόν των οικογενειών από τη 
θεσµοποιηµένη δουλεία της προί-
κας, τα πολύπλοκα στρατολογικά 
ζητήµατα κ.λ.π. «Πρώτα γίνεσαι 
φτωχός και µετά µετανάστης». 
Είναι χαρακτηριστικό ότι το µεγάλο 
κύµα, κατά το τέλος του 19ου αιώνα, 
συµπίπτει µε το «∆υστυχώς επτωχεύ-
σαµεν» του Χαρίλαου Τρικούπη και µε 
την επαύριον του ατυχούς ελληνοτουρ-
κικού πολέµου του 1897. Επίσης, η 
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αλλαγή των τεχνολογικών µέσων 
της ναυτιλίας, η µεγάλη ύφεση της 
δυτικοευρωπαϊκής οικονοµίας, τα 
οικονοµικά προβλήµατα που προ-
κλήθηκαν από τον Εθνικό ∆ιχα-
σµό, οι συνεχείς Ελληνοτουρκικοί 
Πόλεµοι και τα απανωτά κύµατα 
προσφύγων που κατέφθαναν στην 
Ελλάδα (1885-1932) ήταν κάποια 
από τα αίτια που οδήγησαν στη 
µετανάστευση.  Από τον µεταναστευ-
τικό πυρετό του 19ου και των πρώτων 
δεκαετιών του 20ου αιώνα, ο ελλαδι-
κός πληθυσµός έχασε, µόνο κατά την 
εικοσιπενταετία 1896-1921, 415.000 
κατοίκους, δηλαδή γύρω στο 8% του 
συνολικού πληθυσµού της χώρας, που 

στο τέλος της περιόδου αυτής ήταν γύ-
ρω στα 5.500.000. Από το ανθρώπινο 
αυτό δυναµικό η χώρα ανέκτησε µε 
επαναπατρισµούς µόνο το 25%. Από 
το µέσο ετήσιο όρο των 25.000 µε-
ταναστών οι 23.000 κατευθύνονταν 
προς τις ΗΠΑ και οι υπόλοιποι προς 
Καναδά και Ν. Αµερική. Οι αριθµοί 
αυτοί αφορούν µόνο τους µετανάστες 
µε ελληνική υπηκοότητα και όχι αυ-
τούς που γεννήθηκαν σε βαλκανικές, 
νησιωτικές και µικρασιατικές περιοχές 
εκτός ελληνικών συνόρων. Το µέγεθος 
της κατηγορίας αυτής υπολογίζεται 
στα 100.000 περίπου άτοµα για όλη 
την προαναφερθείσα περίοδο. Μετά 
το 1922 και µέχρι τις παραµονές του 
Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου, υπήρξε µια 
κάποια ισορροπία. Όσοι έφευγαν για 
Αµερική, άλλοι τόσοι περίπου επέ-
στρεφαν. Ο κυριότερος λόγος ήταν το 
κραχ του 1929 και η κατάρρευση της 
Αµερικανικής οικονοµίας. Όταν όµως 
η οικονοµία της Αµερικής άρχισε να 
καλυτερεύει, πολλοί άρχισαν και πάλι 
να στρέφουν το βλέµµα προς την άλ-

λη µεριά του Ατλαντικού. Παράνοµα, 
βέβαια, γιατί από το 1924 και µετά η 
Αµερικανική κυβέρνηση (όπως και 
άλλες κυβερνήσεις χωρών υποδοχής) 
άρχισε να επιβάλλει περιορισµούς στον 
αριθµό µεταναστών από τις Μεσογεια-
κές χώρες3. Τότε, έφτασαν στην Αµερι-
κή περίπου 30.000 Έλληνες, από τους 
οποίους η συντριπτική πλειοψηφία 
ήταν νύφες για τους εργένηδες, καθώς 
και οι σύζυγοι των µεταναστών που 
ήδη είχαν εγκατασταθεί στις ΗΠΑ. 

Παρ’ όλα αυτά, θα ήταν άδικο 
αν δεν αναφέραµε ότι η µετανά-
στευση είχε και τα καλά της. Σε 
δύσκολους καιρούς λειτούργησε 
σαν «βαλβίδα ασφαλείας» διοχε-

τεύοντας το άνεργο ή υποαπα-
σχολούµενο εργατικό δυναµικό σε 
χώρες που µπορούσαν να το αξιο-
ποιήσουν. Επί πλέον, τα εµβάσµα-
τα των εκπατρισθέντων προς τους 
συγγενείς, ήρθαν κάποια στιγµή 
ν’ αποτελέσουν σηµαντική πηγή 
εσόδων του κράτους. Για παράδειγ-
µα, το 1962 οι τέτοιου είδους χρηµατι-
κές εισροές ανέρχονταν στο 4.2% του 
ακαθάριστου εθνικού εισοδήµατος (σε 
σταθερές τιµές), ενώ την ίδια χρονιά τα 
µεταναστευτικά εµβάσµατα αποτελού-
σαν το πρώτο σε µέγεθος κονδύλι του 
ενεργητικού σκέλους του ισοζυγίου 
των άδηλων πόρων (37.3%)4. 

3η περίοδος – 
Μεταπολεµική 
µετανάστευση

Μία από τις ιδιοµορφίες αυτής 
της περιόδου είναι οι πολυάνθρωποι 
εκπατρισµοί που προκλήθηκαν είτε 
από πολεµικές και εθνικές κρίσεις είτε 
για πολιτικούς λόγους. Στις ΗΠΑ το 
διάστηµα 1947-1965 εγκαταστάθηκαν 

75.000 περίπου µετανάστες. Κατά τη 
διάρκεια του απελευθερωτικού αγώνα 
στη Μεγαλόνησο (1955-1958) οι εκπα-
τριζόµενοι κατέφυγαν στην Ελλάδα, 
αλλά κυρίως στη Βρετανία, ενώ µετά 
την τουρκική εισβολή του 1974 στρά-
φηκαν και προς τις ΗΠΑ, τον Καναδά, 
την Αφρική και την Αυστραλία. Επί-
σης, κατά τη Μεταπολεµική Περίοδο, 
χαρακτηριστικά είναι ο ξεριζωµός των 
ελληνικών κοινοτήτων της Αιγύπτου, 
καθώς και οι διώξεις που υπέστη το 
ελληνικό στοιχείο της Ρουµανίας και, 
κυρίως, της Σοβιετικής Ένωσης (τέλη 
1940). Βασικό χαρακτηριστικό της 
περιόδου είναι η ραγδαία αύξηση 
του ετήσιου όγκου της µετανάστευ-
σης, κυρίως µετά το 1960. Αυτή 
τη φορά οι µετανάστες κατευθύνο-
νται σε Ευρωπαϊκές χώρες (κυρίως 
∆υτικές) µε ποσοστό 60% επί της 
συνολικής µετανάστευσης, ενώ 
ακολουθούν ο Καναδάς και η Αυ-
στραλία µε 20% και 13% αντίστοι-
χα.  Η Ευρώπη βγαίνει πληγωµένη 
από τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, αλλά 
και αποφασισµένη να ξαναρχίσει. Οι 
οικονοµίες των χωρών αναπτύσσονται 
µε γοργό ρυθµό και χρειάζονται φτη-
νά εργατικά χέρια. Η Ελλάδα και πάλι 
στην πρωτοπορία, µαζί µε την Ιταλία 
και Ισπανία, γίνεται ο κύριος αποστο-
λέας µιας ανεκµετάλλευτης και υποα-
πασχολούµενης εργατικής δύναµης. Η 
πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που δέχεται 
Έλληνες να δουλέψουν στ’ ανθρακω-
ρυχεία της, είναι το Βέλγιο, το 1954. 
Ανάµεσα στα 1954-1958, 15.000 (για 
άλλους 40.000) Έλληνες περνούν τα 
σύνορα. Η Γερµανία µπαίνει στο παι-
χνίδι λίγο αργότερα (1959) µε 2.500, 
ενώ µέχρι το 1976 ο συνολικός αριθ-
µός των Ελλήνων εργαζοµένων στη 
∆. Γερµανία ανέρχεται στους 623.000, 
δηλαδή στο 53% του συνολικού αριθ-
µού των µεταναστών ολόκληρης της 
τρίτης περιόδου. Οι ρυθµοί αυτοί εξό-
δου συντηρούνται µέχρι την µεταπο-
λίτευση, οπότε και αρχίζουν σταδιακά 
να πέφτουν. Χαρακτηριστικός είναι ο 
αριθµός των µεταναστών προς την 
Αυστραλία (το διάστηµα 1945-1982 

Οι καταστάσεις που αντιµετώπισαν οι Έλληνες µετανάστες ήταν αρκετά 
δύσκολες. Η ζωή των Ελλήνων στην ξενιτιά ήταν στερηµένη, γιατί σκοπός 
τους ήταν να εξοικονοµούν όσο το δυνατόν περισσότερα χρήµατα. Ένιωσαν 
το ρατσισµό, την ξενοφοβία και την εκµετάλλευση. Ωστόσο, υπάρχουν 
µελέτες που είχαν εκπονηθεί στις ΗΠΑ τη δεκαετία του 1940 και παρου-
σιάζουν τους Έλληνες ως τους πλέον επιρρεπείς στη διάπραξη απεχθών 
εγκληµατικών πράξεων6.
"

"
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η Αυστραλία δέχθηκε επίσηµα 240.000 
άτοµα, πέρα από εκείνα που πέρασαν 
παράνοµα στη χώρα), ιδιαίτερα µετά 
τις ευνοϊκές συνθήκες της αυστραλι-
ανής κυβέρνησης του 1952 (µέσα σε 
20 χρόνια από 30.000 η Αυστραλία 
έφτασε να έχει 300.000 Έλληνες). Η 
περιοχή που πλήρωσε περισσότε-
ρο αυτή τη φορά µε εκροή ανθρώ-
πινου δυναµικού ήταν η Βόρεια 
Ελλάδα, ενώ στην προηγούµενη 
µεταναστευτική περίοδο το ρόλο 
αυτό τον είχε η Πελοπόννησος. 
Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουµε ότι 
την περίοδο αυτή παρατηρείται ένα 
µεγάλο κύµα παλιννόστησης (µεταξύ 
1968-1977 επαναπατρίστηκαν 237.500 
άτοµα) εξαιτίας της πετρελαϊκής κρί-
σης του 1973, αλλά και της ανακοπής 
των µεγάλων µεταπολεµικών ρυθµών 
ανάπτυξης των δυτικοευρωπαϊκών 
οικονοµιών.

Ο απόδηµος Ελληνισµός 
σήµερα

Σήµερα από τους 5.514.403 απόδη-
µους Έλληνες τη µερίδα του λέοντος 
έχει η Αµερική, έχοντας απορροφήσει 
το 61% των αποδήµων (3.402.220) και 
ακολουθούν η Ευρώπη µε το 23% 
(1.182.973) και η Ωκεανία µε το 13% 
(710.070), ενώ στην Αφρική και την 
Ασία υπάρχουν αντίστοιχα 139.790 
(2%) και 79.350 (1%) Έλληνες5.

Από τα παραπάνω συµπεραί-
νουµε ότι η µετανάστευση είναι 
µία πολύ σηµαντική πραγµατικό-
τητα στην ιστορία των Ελλήνων. 
Η επιρροή της ∆ιασποράς υπήρξε 
επιβλητική στο παρελθόν, προπά-
ντων κατά τις περιόδους εθνικών 
κρίσεων. Αυτό οφείλεται τόσο στον 
όγκο των αποδήµων –σήµερα πλη-
σιάζουν το ένα τρίτο σχεδόν του 
συνολικού ελληνισµού- όσο και 
στην οικονοµική τους ευρωστία, 
την πολιτιστική ακτινοβολία και, 
κυρίως, στις δυνατότητές τους να 
παρεµβαίνουν στην κοινή γνώµη 
και την πολιτική ζωή των νέων 
τους πατρίδων. Αξίζει να σηµειωθεί 
ότι κατά τη µεταπολεµική περίοδο 

οι ενέργειες των αποδήµων για την 
κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη 
των ιδιαιτέρων πατρίδων τους συνε-
χίστηκαν µε γενναιόδωρες χορηγίες. 
Οι οµογενείς προίκισαν συχνά τις 
γενέτειρές τους µε ναούς, νοσοκο-
µεία, σχολεία, επαρχιακούς δρόµους 
κ.λ.π. Σήµερα, τα αποτελέσµατα που 
προκύπτουν από τη δραστηριότητα 
των οµογενών είναι αξιοπρόσεκτα και 
εµπνέουν υπερηφάνεια που ενισχύ-
ει την εθνική µας ενότητα και είναι 
αφετηρία για νέες κατακτήσεις και 
επιτεύξεις. Όµως, η ελληνική µετανά-
στευση, όπως περιγράφεται συνήθως, 
δεν αντικατοπτρίζει εξ’ ολοκλήρου την 
πραγµατικότητα. Οι καταστάσεις που 
αντιµετώπισαν οι Έλληνες µετανά-
στες ήταν αρκετά δύσκολες. Η ζωή 
των Ελλήνων στην ξενιτιά ήταν 
στερηµένη, γιατί σκοπός τους ήταν 
να εξοικονοµούν όσο το δυνατόν 
περισσότερα χρήµατα. Ένιωσαν το 
ρατσισµό, την ξενοφοβία και την 
εκµετάλλευση. Ωστόσο, υπάρχουν 
µελέτες που είχαν εκπονηθεί στις 
ΗΠΑ τη δεκαετία του 1940 και πα-
ρουσιάζουν τους Έλληνες ως τους 
πλέον επιρρεπείς στη διάπραξη 
απεχθών εγκληµατικών πράξεων6. 
∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι πολλές από 
αυτές τις µελέτες είναι µονοµερείς 
και σηκώνουν πολύ συζήτηση για 
την αντικειµενικότητά τους, αλλά δεν 
είναι η πρώτη φορά που συµβαίνει 
κάτι τέτοιο. Πάντα υπάρχουν άτοµα 
που θα θελήσουν να εκµεταλλευτούν 
καταστάσεις προς προσωπικό όφελος. 
Αυτό όµως δε θα πρέπει να θεωρείται 
κανόνας. Ο καθένας µας θα πρέπει να 
βλέπει στο πρόσωπο του συνανθρώ-
που του το πρόσωπο του αδερφού του 
–το πρόσωπο του Θεού- και να δείχνει 
πνεύµα αλληλεγγύης. Σίγουρα υπάρ-
χουν άνθρωποι που θα εκµεταλλευτούν 
την καλή προαίρεσή µας, αλλά κάτι 
τέτοιο δε θα πρέπει να µας εµποδίσει 
να κάνουµε το καθήκον µας. Γιατί, σί-
γουρα, δε θα θέλαµε να ακούσουµε 
από το Θεό το «ἐπείνασα γάρ, καὶ 
οὐκ ἐδώκατέ µοι φαγεῖν, ἐδίψησα, 
καὶ οὐκ ἐποτίσατέ µε, ξένος ἤµην, 

καὶ οὐ συνηγάγετέ µε, γυµνός, καὶ 
οὐ περιεβάλετέ µε, ἀσθενὴς καὶ ἐν 
φυλακῇ, καὶ οὐκ ἐπεσκέψασθέ µε» 
(Ματθ., ΚΕ΄, 42-43).
1  «Η σύγχρονη ελληνική µετανάστευση 

µεταξύ θεωρίας και εµπειρίας», Μιχά-
λη Γ. Τσάκαλου, Εκδόσεις Αιγέας

2  Μορφή αποικίας είναι και οι πολυ-
πληθείς ελληνικές κοινότητες ανά την 
υφήλιο

3  Οι αµερικανικές αρχές µείωσαν τον 
αριθµό των µεταναστών από την Ελ-
λάδα από τους 28.000 (1921) σε 100 
(1924), άσχετα αν µε τις καταστρατη-
γήσεις των κανονισµών και των επι-
τρεπόµενων ποσοστών περνούσαν 
τελικά παράνοµα στο αµερικανικό 
έδαφος γύρω στα 1.000-2.000 άτοµα 
το χρόνο

4  Τα στοιχεία προήλθαν από άρθρο του 
καθηγητή Ε. Μ. Π. και της Α. Β. Σ. Π. κ. 
Σ. Αγαπητίδη που δηµοσιεύτηκε στη 
Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, Π. 
∆ρανδάκης, Τόµος ∆έκατος – ΕΛΛΑΣ, 
Εκδοτικός Οργανισµός «Ο Φοίνιξ» 
Ε.Π.Ε. (σελ. 839-840)

5  Σύµφωνα µε τη Γενική Γραµµατεία 
Απόδηµου Ελληνισµού (2008)

6  http://aformi.wordpress.com/2009

ΠΗΓΕΣ: 
• Άρθρο του καθηγητή Ιστορίας Νεό-

τερων Χρόνων του Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης κ. Ι. Χασιώτη που 
δηµοσιεύθηκε στην εγκυκλοπαίδεια 
«ΕΛΛΑΣ» - Η ιστορία και ο πολιτι-
σµός του ελληνικού έθνους από τις 
απαρχές µέχρι σήµερα, Τόµος δεύ-
τερος – Οι µετά την άλωση χρόνοι 
και το σύγχρονο ελληνικό κράτος, 
Εκδοτικός Οργανισµός Πάπυρος 
(σελ. 225-238)

• http://www.arafura.net.au/greeksnt/
migration.html

• http://e-cynical.blogspot.
com/2008/06/blog-post_13.html

• http://kafeneio-gr.blogspot.
com/2010/02/blog-post_7100.html

Επιµέλεια:
∆ιονυσία Μαγούλη

φοιτ. Σ.Ε.Μ.Φ.Ε. Ε.Μ.Π.
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Λοιπόν κάπου εδώ είµαστε 
κι εµείς! Ποιοί είµαστε; Καλή 

απορία! ∆ύο µυρ-
µήγκια από µια 

µεγάλη φωλιά. 
Ζούµε σε µια οργανωµένη 

κοινωνία όπου το κάθε µέλος 
έχει και συγκεκριµένα καθή-
κοντα. Ή τουλάχιστον έτσι θα 

έπρεπε να είναι, γιατί στην πρά-
ξη τα πράγµατα διαφέρουν λίγο. 
Η δική µας φωλιά δεν φηµίζεται 
για την καλή λειτουργία της και 
τα περισσότερα µέλη της –εµείς 
τα µυρµήγκια- αντιµετωπίζουµε 
καθηµερινά δεκάδες προβλήµατα. 
Προβλήµατα που κάνουν µερικούς 
από εµάς να θέλουµε να φύγουµε 
µακριά και να αναζητήσουµε µια 
καλύτερη τύχη σε µια άλλη φωλιά. 
Ποιά είναι αυτά; Ας πάρουµε τα 
πράγµατα από την αρχή.

Αρχικά, η τροφή που συγκεντρώ-
νει η αποικία µας καθηµερινά, δεν 
επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες 
του υπεράριθµου πληθυσµού της. 
Αν και χτισµένη σε έναν τόπο µε 
πλούσια βλάστηση και πολλούς 
καρπούς, είµαστε τόσα µυρµήγκια 
που πρέπει να τραφούµε, ώστε 
πολλά από εµάς δυσκολεύονται 
να εξασφαλίσουν τα προς το ζην. 
Κάθε µυρµήγκι εργάζεται και έχει 

ένα ρόλο στην κοινωνία- δεν γί-
νεται να επιβιώσει αλλιώς. Λόγω 
του µεγάλου µας πληθυσµού όµως, 
υπάρχει µια υπερπαραγωγή εργα-
τικού δυναµικού, σε µια φωλιά που 
οι ρόλοι και τα καθήκοντα είναι πε-
περασµένα σε αριθµό. Αναπόφευ-
κτο αποτέλεσµα , η ανεργία. Όσο 
παράξενο και αν ακούγεται, πολ-
λές φωλιές αντιµετωπίζουν το ίδιο 
πρόβληµα. Τι πρέπει να κάνουν, 
λοιπόν, τα µυρµήγκια που µένουν 
άπραγα εξαιτίας των συνθηκών; 

Το γεγονός ότι το φαγητό δεν 
φτάνει για όλα τα µυρµήγκια οφεί-
λεται εν µέρει στην ανισοκατανοµή 
της τροφής, µιας και µεγάλο µέρος 
της προορίζεται για τη βασίλισσα 
και τους αυλικούς της υπαλλήλους. 
Το καθέστως της βασίλισσας είναι 
αυστηρό και µεροληπτικό. Αυτή δι-
οικεί τη φωλιά και όλοι δουλεύουν 
για αυτήν. Μόνο που η δική µας 
βασίλισσα ευνοεί µόνο τους δικούς 
της, µυρµήγκια που ανήκουν στην 
κατηγορία των αυλικών. Παράλ-
ληλα, απαξιώνει όλα τα υπόλοιπα 
σκληρά εργαζόµενα µυρµήγκια 
που µοχθούν για να µην της λεί-
ψει τίποτα και στερούνται για να 
έχει αυτή παραπάνω. Υπάρχουν 
όµως, και µυρµήγκια-υπηκόοι, 
όπως εµείς οι δύο, που δεν µπο-

Μήπως 
να τραβήξουµε 

γι' αλλού;
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ρούµε να ανεχόµαστε άλλο αυτό 
το πολιτικό σκηνικό. Φυσικά και 
αναγνωρίζουµε ότι στη βασίλισσά 
µας οφείλεται ολόκληρη η ύπαρξη 
της φωλιάς, αλλά ακούσαµε ότι σε 
άλλες αποικίες οι βασίλισσες είναι 
πιο κοντά στους υπηκόους τους, 
τούς νοιάζονται και τούς υπο-
στηρίζουν. Αυτή την ουτοπία την 
αναζητάει κάθε µυρµήγκι που είναι 
δυσαρεστηµένο από την πολιτική 
κατάσταση της φωλιάς. 

Η αποθηκευµένη τροφή ελλατώ-
νεται ακόµη περισσότερο όταν η 
φωλιά µας δέχεται επιθέσεις απο 
άλλα µυρµήγκια ή και µεγαλύτερα 
έντοµα. Οι λεηλασίες ειναι συχνό 
φαινόµενο, απο άλλες πιο ισχυρές 
φωλιές µε τις οποιές ερχόµαστε τα-
κτικά σε σύγκρουση. Η εµπόλεµη 
αυτή κατάσταση µας εξαντλεί, και 
έχει οδηγήσει στην αύξηση του 
αριθµού των φρουρών στη φωλιά 
µας. Από τη µία, το γεγονός αυ-
τό είναι καλό, καθώς οι φύλακες 
προστατεύουν την τροφή µας και 
τους ίδιους µας τους εαυτούς. Από 
την άλλη, ακόµα και εµείς-οι νόµι-
µοι κάτοικοι της φωλιάς-περνάµε 
από πολλούς ελέγχους καθηµερινά, 
µας επιτηρούν κατά την εργασία, 
καθώς είµαστε όλοι ύποπτοι. Το 
να είσαι στο σπίτι σου και να σε 
αντιµετωπίζουν σαν εγκληµατία 
είναι κουραστικό και ψυχοφθόρο. 
Μα δεν είναι µόνο αυτό. Ορισµένα 
µυρµήγκια που δεν τους επαρκεί 
το µερίδιο της τροφής και πιθα-
νώς είναι άνεργα, καταφεύγουν 

στην εγκληµατικότητα για να επι-
βιώσουν. Έτσι πολλά µυρµήγκια 
ζουν µε το φόβο ότι µπορούν να 
δεχτούν επίθεση από έναν συγκά-
τοικό τους για µια σταλιά τροφής. 
Ο «πόλεµος» µε τις άλλες φωλιές, 
αλλά και η βία που καλλιεργείται 
µεταξύ των κατοίκων της αποικί-
ας µας, κάνει τη ζωή σε αυτή τη 
φωλιά ανυπόφορη. 

Είµαστε µυρµήγκια πλασµένα 
για να ζούµε αρµονικά και όχι για 
να βιώνουµε συγκρούσεις. Επιπλέ-
ον είµαστε φιλελεύθερα µυρµήγκια 
και δεν µπορούµε να ανεχόµαστε 
τις διακρίσεις του πολιτεύµατος 
που επικρατεί στη φωλιά µας. Τέ-
λος, είµαστε εργατικά µυρµήγκια 
που θέλουµε και έχουµε ανάγκη 
να δουλέψουµε, προκειµένου οι 
κόποι µας να µας εξασφαλίσουν 
ένα καλύτερο βιοτικό επίπεδο, από 
αυτό που έχουµε τώρα στην αποι-
κία µας. Φεύγουµε και αφήνουµε 
την φωλιά που γεννηθήκαµε γιατί 
πιστεύουµε ότι µας αξίζει µια κα-
λύτερη τύχη, την οποία και αναζη-
τούµε. Εκεί που θα πάµε ακούσαµε 
πως τα πράγµατα είναι καλύτερα: 
τα µυρµήγκια δεν πεινάνε, ζουν 
ειρηνικά και είναι ικανοποιηµένα 
από το πολίτευµα. Μπορεί να είναι 
γενικά καλύτερα, αλλά κανείς δεν 
µας εξασφαλίζει αν θα είναι καλύ-
τερα και για εµάς τους δύο, που 
θεωρούµαστε µετανάστες. Ποιός 
ξέρει αν θα µας δεχτούν και αν θα 
απορροφηθούµε οµαλά από τον 
πληθυσµό της αλλης φωλιάς; Απλά 

ελπίζουµε και προσευχόµαστε να 
πάνε όλα καλά. Και ξεκινάµε.

Ο άνθρωπος θεωρεί ότι βρίσκε-
ται στην κορυφή της εξέλιξης και 
ότι είναι κάτι διαφορετικό από τα 
άλλα ζώα. Παρόλα αυτά, για αρκετό 
χρόνο στην ιστορία του µιµούνταν 
συµπεριφορές ζώων µε ένα απλό 
νευρικό σύστηµα και λιγότερο 
αναπτυγµένο από το δικό του. Γι' 
αυτό το λόγο ανέφερα την ιστορία 
µε τα µυρµήγκια που µετανάστευ-
σαν. Γιατί για τους ίδιους λόγους 
και µε τους ίδιους φόβους µετα-
ναστεύουν και οι άνθρωποι από 
χώρα σε χώρα. Κάποιοι αφήνουν 
τις χώρες τους δυσαρεστηµένοι και 
κατατρεγµένοι από δικτατορικά και 
απολυταρχικά πολιτεύµατα, ενώ 
κάποιοι άλλοι αναγκάζονται να 
µεταναστεύσουν λόγω της οικο-
νοµικής τους δυσχέρειας που οφεί-
λεται στην ανεργία που υπάρχει 
στη χώρα γέννησής τους. Ένας πιο 
σύγχρονος λόγος µετανάστευσης, 
είναι η αύξηση της εγκληµατικότη-
τας και η εµπόλεµη κατάσταση, σε 
περιοχές όπως η Μέση Ανατολή, 
που κάνει τους ανθρώπους να µε-
ταναστεύουν για να αναζητήσουν 
την αρµονία και την ειρήνη. Και 
έρχονται σε χώρες, όπως η Ελλάδα, 
που είναι σε καλύτερη κατάσταση 
απο τις δικές τους χώρες, για να 
βρουν τη ζωή που θα ήθελαν πά-
ντα να είχαν.

Εδώ στην Ελλάδα, καθηµερινά 
ακούµε γύρω µας πολλά για τους 
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µετανάστες που ζουν στη χώρα 
µας, για τα προβλήµατα που δη-
µιουργούν και για το κακό που γε-
νικά προξενούν στον τόπο. Γιατί, 
όµως, βλέπουµε τους µετανά-
στες σαν πρόβληµα; ∆ύο είναι 
οι βασικές αιτίες. Πρώτον, γιατί 
αγνοούµε και δεν νοιαζόµαστε να 
µάθουµε τους λόγους που τους 
έφεραν εδώ. Προφανώς και κανέ-
νας µετανάστης δεν ήταν «βολε-
µένος» στην πατρίδα του και απλά 
σηκώθηκε και ήρθε στην Ελλάδα 
για να δηµιουργήσει πρόβληµα. 
Και φυσικά ο σκοπός του δεν είναι 
να δηµιουργήσει πρόβληµα, αλλά 
να προσαρµοστεί στους νέους κα-
νόνες και να εναρµονιστεί µε τους 
ντόπιους. Με αυτό τον τρόπο θα 
ζήσει και αύτος µια καλύτερη ζωή, 
αλλά και θα προσφέρει τις υπηρε-
σίες του στην ελληνική κοινωνία. 
Ας µην ξεχνάµε ότι οι µετανάστες 
αυξάνουν τον αριθµό του εργα-
τικού δυναµικού της χώρας µας 
και χάρη στην χειρωνακτική τους 
εργασία κατάφεραν να ολοκλη-
ρωθούν σηµαντικά έργα, όπως οι 
εγκαταστάσεις των Ολυµπιακών 
αγώνων. 

Ο δεύτερος λόγος που οι ντόπιοι 
βλέπουν τους µετανάστες σαν πρό-
βληµα πηγάζει από την αδυναµία 
µας να τους αντιµετωπίσουµε ως 
ίσους. Κάνουµε τα πάντα για να 
τους διώξουµε, τους κατηγορούµε 
για όλα τα στραβά της κοινωνί-
ας µας, τους κηνυγάµε χωρίς να 
σκεφτόµαστε ότι είναι και αυτοί 
άνθρωποι σαν κι εµάς. Ακριβώς 

η ίδια θεϊκή κατασκευή, ίδιος 
τρόπος βιολογικής λειτουργίας, 

ίδια σκέψη. Το προηγούµενο 

παράδειγµα των µυρµηγκιών δεν 
ήταν τυχαίο. Τα µυρµήγκια σχηµα-
τίζουν κοινωνίες σαν τις ανθρώ-
πινες και εχουν παρόµοιες αιτίες 
και συνέπειες µετανάστευσης. Και 
όµως, αν τα κοιτάξουµε εµείς οι 
άνθρωποι από ψηλά, δεν ξεχωρί-
ζουµε τις φυλές: όλα τα µυρµήγκια 
µας φαίνονται ίδια και µάλιστα µέ-
νουµε έκπληκτοι που µαθαίνουµε 
ότι αυτά τα µικρά έντοµα έρχονται 
σε συγκρούσεις µεταξύ τους, λες και 
έχουν κατι να χωρίσουν. Έτσι φαι-
νόµαστε και εµείς οι άνθρωποι κά-
τω από το βλέµµα του Θεού. Ο Θεός 
δεν ξεχωρίζει τους ανθρώπους και 
θλίβεται να τους βλέπει να συγκρού-
ονται για τη γη και για τα αγαθά 
που Αυτός τους χαρίζει απλόχερα 
και προορίζονται για όλους. 

Κλείνοντας, καλό θα ήταν εµείς 
οι Έλληνες να µην δαιµονοποιούµε 
τους αλλοδαπούς µετανάστες ότι 
προξενούν κακό, αλλά θα πρέπει 
να δεχτούµε ότι υπάρχει αλλαγή 
του πολιτικού και πολιτισµικού 
χάρτη σε παγκόσµιο επίπεδο και 
ότι πλέον αλλάζει σηµαντικά η 
ταυτότητα της ελληνικής κοινω-
νίας. Ας µην ξεχνάµε, επίσης, 
πως ο Θεός µάς ονοµάζει όλους 
αδέρφια και µας καλεί να ζούµε 
µε αρµονία, σε µια γη που δεν 
ανήκει σε κανέναν προσωπικά, 
αλλά προορίζεται για να καλύ-
πτει τις ανάγκες κάθε ΑΝΘΡΩ-
ΠΟΥ ανεξάρτητα από τον τόπο 
καταγωγής του.

Επιµέλεια:
Σόνια Κάρµα 

φοιτ. Παιδαγ. Τµήµ. ∆ηµοτικής 
Εκπαίδευσης

Και όµως, αν τα κοιτάξου-
µε εµείς οι άνθρωποι από 
ψηλά, δεν ξεχωρίζουµε τις 
φυλές: όλα τα µυρµήγκια 
µας φαίνονται ίδια και µάλι-
στα µένουµε έκπληκτοι που 
µαθαίνουµε ότι αυτά τα µι-
κρά έντοµα έρχονται σε συ-
γκρούσεις µεταξύ τους, λες 
και έχουν κατι να χωρίσουν. 
Έτσι φαινόµαστε και εµείς 

οι άνθρωποι κάτω από το 
βλέµµα του Θεού.
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 Τη φετινή σχολική χρονιά 2009-
2010 κλήθηκα να υπηρετήσω ως 
φιλόλογος στο 2ο Γυµνάσιο ∆ι-
απολιτισµικής Εκπαίδευσης Ελ-
ληνικού. ∆ιαπολιτισµικά- για 
όσους δε γνωρίζουν- ονοµάζο-
νται αυτά τα σχολεία που έχουν 
ως στόχο τους την ευκολότερη 
και οµαλότερη ένταξη αλλοδα-
πών µαθητών στην ελληνική 
εκπαιδευτική και κοινωνική 
πραγµατικότητα. ∆ικαίωµα φοί-
τησης σε αυτά έχουν οι µαθητές 
των οποίων ο ένας τουλάχιστον 
γονέας είναι αλλοδαπός. Στη χώ-
ρα µας λειτουργούν 26 τέτοια σχο-
λεία- 13 ∆ηµοτικά, 8 Γυµνάσια, 5 
Λύκεια- σε διάφορες πόλεις, όπως 
στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τη 
Ροδόπη, την Κοζάνη, τα Ιωάννινα 
και τα Χανιά.

Το 2ο ∆ιαπολιτισµικό Γυµνάσιο 
Ελληνικού, στο οποίο εργάστηκα 
φέτος, ανήκει στα ∆ηµόσια σχολεία 
της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. 
Πρωτολειτούργησε το 1985 ως Γυ-
µνάσιο Αποδήµων Ελληνοπαίδων 
στην Αργυρούπολη. Το 1991 µε-
τονοµάστηκε σε Γυµνάσιο Παλιν-
νοστούντων Ελληνοπαίδων και οι 
µαθητές ήταν κυρίως παιδιά Ελ-
λήνων µεταναστών από τις ΗΠΑ, 
τον Καναδά, την  Αυστραλία και 
τη Νότια Αφρική που επέστρεφαν 
στην Ελλάδα. Τη δεκαετία του ΄90 
το κύµα παλιννόστησης από αυτές 
τις χώρες περιορίστηκε, ενώ µε την 
κατάρρευση του ανατολικού µπλοκ 
υπήρξε αύξηση της παλιννόστη-
σης των Ελλήνων οµογενών από 
τις ανατολικές χώρες, καθώς και 
κύµα οικονοµικών µεταναστών 

κυρίως από την Αλβανία και δευ-
τερευόντως από χώρες της Ασίας 
και της Αφρικής. Έτσι, από το1996 
µέχρι σήµερα το σχολείο ονοµάζε-
ται Γυµνάσιο ∆ιαπολιτισµικής Εκ-
παίδευσης και οι µαθητές του είναι 
στη συντριπτική τους πλειοψηφία 
παιδιά οικονοµικών µεταναστών 
και πολιτικών προσφύγων.

Κάθε χρόνο φοιτούν στο σχολείο 
µας 165 περίπου µαθητές από 35 
χώρες (Αίγυπτος, Φιλιππίνες, Μολ-
δαβία, Πολωνία, Βουλγαρία, Ρωσία, 
Σοµαλία, Ταϊλάνδη, Ινδία, Λίβανος, 
Βραζιλία κ.α.). Ποικιλία υπάρχει όχι 
µόνο στις χώρες προέλευσης, αλλά 
και στα θρησκεύµατα (χριστιανοί 
ορθόδοξοι, ρωµαιοκαθολικοί, προ-
τεστάντες, κόπτες, µουσουλµάνοι, 
άθεοι κ.ά.)

 Όσον αφορά στο εκπαιδευτικό 
προσωπικό, εργάζονται καθηγητές 
όλων των ειδικοτήτων από τους 
οποίους οι περισσότεροι είναι κά-
τοχοι µεταπτυχιακών τίτλων και 
γνωρίζουν άπταιστα την αγγλική 
γλώσσα.

Το ωρολόγιο πρόγραµµα είναι 
ίδιο µε αυτό των γενικών Γυµνα-
σίων µε µικρές διαφοροποιήσεις. 
Πιο αναλυτικά, λειτουργούν τάξεις 
υποδοχής για µαθητές που γνωρί-
ζουν ελάχιστα ή καθόλου την ελ-
ληνική γλώσσα και διανύουν τον 
πρώτο χρόνο παραµονής τους στην 
Ελλάδα. Οι µαθητές των τµηµάτων 
αυτών εξετάζονται προφορικά σε 
όλα τα µαθήµατα. Το µάθηµα των 
θρησκευτικών διδάσκονται µόνο 
οι ορθόδοξοι, ενώ την ίδια ώρα 
γίνεται παράλληλη διδασκαλία 
συνήθως της ελληνικής γλώσσας 

∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ 
ΕΚΠΑ∆ΕΥΣΗ
Ένα σχολείο, 
δεκάδες πολιτισµοί...
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για τους υπόλοιπους µαθητές.
Η ύλη όλων των µαθηµάτων εί-

ναι η ίδια που διδάσκεται και στα 
άλλα ελληνικά ∆ηµόσια σχολεία, 
προσαρµοσµένη στις γλωσσικές 
και µαθησιακές ανάγκες των παι-
διών. Οι µαθητές µας παίρνουν 
δωρεάν τα ελληνικά βιβλία και, 
όπου χρειάζεται, βιβλία στα ελλη-
νικά, στα αγγλικά, στα ρωσικά και 
τα αλβανικά ως υλικό στήριξης και 
σηµείο αναφοράς.

Επίσης, το σχολείο διαθέτει βι-
βλιοθήκη, γραφείο ΣΕΠ και υπάρ-
χει η δυνατότητα ψυχολογικής 
στήριξης των µαθητών από σχο-
λική ψυχολόγο.

Επιπλέον, οι µαθητές µας δεν εί-
ναι συνήθως κάτοικοι των γύρω 
περιοχών, αλλά διαµένουν µακρύ-
τερα (Άγιος ∆ηµήτριος, Νέα Σµύρ-
νη, Καλλιθέα, Φάληρο, Πειραιάς, 
Νίκαια κ.α.). Μισθωµένα λεωφο-
ρεία τους µετακινούν καθηµερινά 
προς και από το σχολείο.

Αξίζει να αναφερθεί ότι το σχο-
λείο µας συµµετέχει συχνά σε πο-
λιτιστικές εκδηλώσεις του ∆ήµου 
Ελληνικού και σε δραστηριότητες 
Πανελλαδικής και Πανευρωπαϊκής 
εµβέλειας.

Τέλος, ιδιαίτερη είναι η µέριµνα 
του σχολείου και για την υγεία των 
µαθητών, αφού φροντίζει ακόµα 

και για τον εµβολιασµό τους σε 
τοπικά ιατρεία.

Θεωρώ µια πολύ ξεχωριστή 
εµπειρία για µένα το να βρεθώ 
για ένα διδακτικό έτος σε αυτό το 
σχολείο, γιατί συναναστράφηκα µε 
παιδιά από τόσες διαφορετικές χώ-
ρες, µε διαφορετικές θρησκείες και 
πολιτισµούς, παιδιά από χαµηλά 
συνήθως κοινωνικοοικονοµικά 
στρώµατα µε προβλήµατα, τις πε-
ρισσότερες φορές, στο οικογενεια-
κό τους περιβάλλον.

Τα παιδιά, µε τη σειρά τους, 
νιώθουν ότι βρίσκονται σε ένα ευ-
χάριστο περιβάλλον, εισπράττουν 
την αγάπη και το ενδιαφέρον των 
εκπαιδευτικών γι΄ αυτά και ίσως 
το σχολείο τα κάνει να ξεχνούν για 
λίγο τα προσωπικά τους προβλή-
µατα και το ρατσισµό που βιώνουν 
έξω από αυτό. 

Συµπερασµατικά, το ∆ιαπολιτι-
σµικό Γυµνάσιο συνεχίζει ενάντια 
στο ρατσισµό και την ξενοφοβία 
την προσπάθεια ένταξης των µα-
θητών του στην ελληνική κοινωνία, 
η οποία έχει αρχίσει να αποδέχεται 
το δικαίωµα στην ετερότητα και 
την «άλλη ταυτότητα».

Eπιµέλεια:
∆ηµήτρης ∆ρίτσας

φιλόλογος- φοιτ. θεολογίας
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Τι γνώµη έχεις για τους µετανά-
στες;

Οι µετανάστες αποτελούν ένα 
υπαρκτό πλέον φαινόµενο στην 
Ελλάδα. Ασφαλώς, είτε είναι λα-
θροµετανάστες είτε είναι νόµιµοι 
µετανάστες, έχουν φτάσει στη χώ-
ρα µας µε προσδοκίες και ελπίδες 
για µια καλύτερη ζωή. Από εκεί 
και πέρα όµως, όταν βλέπουν να 
µην πραγµατοποιούνται τα όνειρά 
τους συχνά ωθούνται στην παρα-
νοµία, αυξάνοντας υπερβολικά τα 
ποσοστά εγκληµατικότητας. Ίσως, 
εάν υπήρχαν οι υποδοµές, και οι 
κατάλληλοι οργανισµοί υποδοχής 
των µεταναστών, η παρούσα κατά-
σταση να ήταν διαφορετική.

Έχεις επικοινωνήσει ποτέ µε µε-
τανάστες;

Ναι, φαντάζοµαι πια ότι όλοι 
µας λίγο πολύ έχουµε συνανα-
στραφεί µε τέτοια άτοµα, και για 
να είµαι ειλικρινής η συµπεριφο-
ρά µου προσαρµόζεται ανάλογα 
µε το άτοµο που έχω απέναντι 
µου. ∆ηλαδή, εάν ο µετανάστης 
µε τον οποίο συναναστρέφοµαι 
σέβεται και τιµά τη χώρα που τον 
φιλοξενεί, τη χώρα µου, δεν τον 
ξεχωρίζω από ιθαγενή, εάν όµως 
δεν τιµά την Ελλάδα, τα ήθη και 
τα έθιµά µας και δεν κάνει καν 
απόπειρα να εγκλιµατιστεί, αντι-
θέτως δε προβαίνει σε ατιµωτικές 
και παραβατικές συµπεριφορές 
τότε µου γεννάται το αίσθηµα ότι 
δεν αποτελεί µέλος της ελληνικής 
κοινότητας.

Α.Λ. φοιτήτρια παιδαγωγικού

Τι γνώµη έχεις για τους µετανά-
στες;

Από τότε που έχουν ανοίξει τα 
σύνορα, η χώρα µας σταδιακά γε-

µίζει από µετανάστες µε αποτέλε-
σµα χειρωνακτικές εργασίες που 
γίνονταν παλιότερα από Έλληνες, 
πλέον να έχουν περάσει αποκλει-
στικά στα χέρια των µεταναστών. 
Επίσης έχει παρατηρηθεί µεγάλη 
αύξηση της εγκληµατικότητας, κάτι 
το οποίο αποδίδεται κατά κύριο 
λόγο σε αυτούς. Τέλος, βλέπουµε σε 
διάφορες ιστορικές γειτονιές, της 
Αθήνας κυρίως, να χάνεται τελείως 
η ελληνική ταυτότητα.

Έχεις συναναστραφεί ποτέ µε κά-
ποιον µετανάστη;

Όταν ήµουν µαθητής στο δηµο-
τικό, είχα ένα συµµαθητή που είχε 
έρθει από τη Γεωργία και ζούσε µε 
γνωστούς των γονιών του. Ήταν 
πολύ καλό παιδί, αλλά είχε κακές 
παρέες, και σιγά-σιγά άρχισε να 
αλλοτριώνεται µε αποτέλεσµα, 
µετά από µια σειρά γεγονότων, η 
αστυνοµία να τον βάλει σε επο-
πτεία από τόσο µικρό. Το παιδί 
αυτό αναγκάστηκε και άλλαξε τόπο 
διαµονής, και έτσι άλλαξε προς το 
χειρότερο η ζωή του.

Π.Μ. φοιτητής µηχανολόγος 
Ε.Μ.Π.

Τι γνώµη έχεις για τους µετανά-
στες;

Πιστεύω ότι βρίσκονται σε µια 
δύσκολη θέση αυτοί οι άνθρωποι 
και δεν είναι η καλύτερη επιλογή 
να αφήσουν την πατρίδα τους για 
να έρθουν εδώ και σίγουρα αξί-
ζουν µια ίση µεταχείριση.

Τι µπορεί να γίνει µε τον µεγάλο 
αριθµό µεταναστών που έχουν φθά-
σει στη χώρα µας;

Η λύση θα ήταν η καλύτερη φύ-
λαξη των συνόρων, αλλά επειδή 
φαίνεται ανέφικτη θα µπορούσε 

να δηµιουργηθεί ένα σύστηµα το 
οποίο θα τους εισήγαγε στην ελλη-
νική κοινότητα γνωρίζοντας έτσι 
τον ελληνικό πολιτισµό µε αποτέ-
λεσµα να αποκτήσουν ελληνική 
συνείδηση, όπως συνέβαινε στην 
αρχαία Ελλάδα, στην ελληνιστική 
περίοδο.

Ν.Β. φοιτητής Οικονοµικού 
Νοµικής

Τι γνώµη έχεις για τους µετανά-
στες;

Θεωρώ ότι πλέον αποτελούν ένα 
µέρος του πληθυσµού µας, και κα-
λώς ή κακώς, αυτό δεν αλλάζει. Το 
µόνο που θα πρότεινα θα ήταν να 
µειωθεί στο ελάχιστο δυνατό το 
φαινόµενο των λαθροµεταναστών, 
και όσον αφορά τους νόµιµους 
µετανάστες καλό θα ήταν να τους 
δίνονται ίσες ευκαιρίες, εφόσον 
αυτοί παλεύουν για κάτι τέτοιο.

Έχεις συναναστραφεί ποτέ µε κά-
ποιον µετανάστη;

Είχα στο λύκειο έναν αλλοδαπό 
φίλο µου, ο οποίος ήταν αρκετά 
καλό παιδί. Αγωνιζόταν για τη ζωή 
του, εργαζόταν και γενικά είχε κά-
ποιους στόχους για το µέλλον του. 
Και προφανώς, σεβόταν τα εδάφη 
µας και ήταν ευγνώµων για τις ευ-
καιρίες που του δόθηκαν στη χώρα 
µας. Θα ήθελα επίσης να προσθέ-
σω ότι το συγκεκριµένο άτοµο µε 
γλίτωσε στο παρελθόν από βέβαιο 
και σοβαρό κίνδυνο.

Χ.Μ. φοιτητής µηχανολόγος 
Ε.Μ.Π.

Επιµέλεια:
Επιφάνιος Λαµπαδάκης

 φοιτ. Μηχανολόγων Μηχανικών 
(ΕΜΠ)

∆ηµοσκόπηση
για τους µετανάστες 
στο πανεπιστήµιο
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Ο ρατσισµός είναι µια στάση και 
µια θεωρία πολύ παλιά. Με τον όρο 
‘’ρατσισµός’’ εννοούµε εκείνο το 
δόγµα κατά το οποίο υπάρχει ένας 
σύνδεσµος µεταξύ φυλετικών και 
πολιτιστικών γνωρισµάτων και κα-
τά το οποίο ορισµένες φυλές είναι 
ανώτερες από άλλες. Ο ρατσισµός 
είναι κάτι περισσότερο από τη 
φυλετική προκατάληψη, είναι µια 
τυπική θεωρία που συγχωνεύει 
τις κρατικές, εθνικές, γλωσσικές, 
θρησκευτικές και φυλετικές οµάδες 
αποδίδοντας ορισµένες κατωτε-
ρότητες σε µία µόνο από αυτές. Ο 
ρατσισµός  είναι µία στάση ζωής 
που ξεκινάει από πολύ παλιά και 
έρχεται ως αποτέλεσµα κάποιων 
στερεοτυπικών αντιλήψεων που 
δηµιουργήθηκαν και κάποιας προ-
κατειληµµένης συµπεριφοράς που 
άσκησε ευρύτερες επιδράσεις. Αυτή 
η στερεοτυπική συµπεριφορά εσω-
τερικεύτηκε µε τον καιρό και πήρε 
τη µορφή µιας ιδιαίτερης στάσης 
που εκδηλώνεται ασυνείδητα. 

Ο ρατσισµός διαβεβαιώνει ότι η 
ανισότητα είναι απόλυτη και αµε-
τάβλητη, δηλαδή ότι µία ράτσα 
είναι από τη φύση της ανώτερη 

ή κατώτερη σε σύγκριση µε άλλες 
ράτσες και αυτό ανεξάρτητα από 
τις φυσικές συνθήκες του περι-
βάλλοντος ή από τις κοινωνικές 
αιτίες. 

Ιστορική αναδροµή
Πρόκειται, βασικά για µια 

στάση και θεωρία που επιβάλ-
λεται από τις κυρίαρχες κοινω-
νικό-πολιτικές δυνάµεις, καθώς 
ο ρατσισµός µπορεί να εξυπη-
ρετεί οικονοµικά και πολιτιστι-
κά κάποια εποχή. Πολλά παρα-
δείγµατα ιστορικά µαρτυρούν ότι 
οι ρίζες του ρατσισµού είναι πολύ 
παλιές και συνδέονται οπωσδήπο-
τε µε ιδιοτελή συµφέροντα. Έτσι, 
στις Η.Π.Α η επέκταση της καλλι-
έργειας του βαµβακιού στο Νότο 
που απαιτούσε πολλά και φθηνά 
εργατικά χέρια, δηµιούργησε ρα-
τσιστικές θεωρίες. Το δουλεµπόριο 
υπήρξε πηγή οικονοµίας – χρειά-
στηκαν πολλοί αγώνες και χύθηκε 
αίµα ως την κατάργησή του. 

Γενικά το κίνηµα κατά των µαύ-
ρων, ο αντισηµιτισµός (κατά των 
Εβραίων), ο χιτλερισµός αποτε-
λούν χτυπητά παραδείγµατα φυ-

λετικών διακρίσεων. Συνέπεια του 
ρατσισµού είναι και ο πολιτικός 
ανταγωνισµός. Η πολιτική προ-
κειµένου να επιτύχει ιδιαίτερους 
στόχους ακολουθεί τη στρατηγι-
κή της επιβολής και καλλιέργειας 
ρατσιστικών θεωριών. Ειδικότερα 
στην κοινωνία, οι κοινωνικές ανι-
σότητες φανερώνουν ξεκάθαρα την 
κυρίαρχη παρουσία του ρατσισµού 
στην ευρύτερη σηµασία του. 

Αίτια
Οι αιτίες του κοινωνικού ρα-

τσισµού απορρέουν από τους 
κοινωνικούς ρόλους και στάσεις 
που διαµορφώνονται και από την 
γενικότερη ιδεολογία που καλλι-
εργείται. Θα λέγαµε ότι είναι θέµα 
παιδείας ευρύτερης, καθολικότερης 
και ανθρωπιστικής. Η απάθεια και 
η αδιαφορία-αδράνειά µας απέ-
ναντι στις αντικοινωνικές στάσεις 
βοηθά στην ανάπτυξη ρατσιστικών 
θέσεων. Επίσης, σηµαντικός λόγος 
είναι και ο σύγχρονος ρυθµός ζω-
ής: ανταγωνιστικός, εκµεταλλευ-
τικός, εγωιστικός, ατοµικιστικός, 
αντιανθρώπινος, καταναλωτικός. 
Καθώς οι άνθρωποι αποξενώνο-

Ρατσισµός
πολίτες από... ράτσα; 
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νται µεταξύ τους εχθρεύεται ο ένας 
τον άλλον, διατηρώντας κάποιες 
δογµατικές θέσεις, χωρίς ο καθένας 
να επιζητεί την κατάργηση αυτών 
των θεωριών ρατσισµού. 

Κυρίαρχη στάση, λοιπόν, ο ρα-
τσισµός που είναι δύσκολο να ξε-
περαστεί εφόσον πίσω από αυτόν 
κρύβονται µηχανισµοί οικονοµι-
κοί-πολιτικοί και κοινωνικοί και ο 
καθένας από αυτούς επιδιώκει την 
ικανοποίηση ιδιοτελών συµφερό-
ντων: οικονοµική ευφορία, πολι-
τιστική και κοινωνική ανισότητα 
(έλεγχος συνειδήσεων, έλεγχος του 
πολιτισµού και των κοινωνικών 
ρόλων), πολιτική κυριαρχία. Ο 
ρατσισµός αφορά τη δηµιουργία 
µιας ορισµένης νοοτροπίας που 
δύσκολα µπορεί ν’αλλάξει, αφού εί-
ναι γέννηµα αιώνων. Χρειάζονται, 
εποµένως δραστικά µέτρα προκει-
µένου να περιοριστεί. Η απόλυτη 
εξάλειψή του, αν και ιδανική, είναι 
ουτοπική, διότι πάντα θα υπάρ-
χουν κατάλοιπα των ρατσιστικών 
θέσεων, από τη στιγµή που η ίδια 
η ιστορία του ανθρώπου στιγµατί-
ζεται από δογµατικές στάσεις. 

Η ρίζα του προβλήµατος βρίσκε-
ται στην παιδεία, από νωρίς τα 
παιδιά θα πρέπει να διδάσκονται 
την ισότητα µεταξύ των ανθρώ-
πων όλων των φυλών και χωρών. 
Να µαθαίνουν να χρησιµοποιούν 
κριτικά το µυαλό τους και να µην 
τηρούν παθητική στάση απέναντι 
στα φλέγοντα ζητήµατα, αλλά να 
ευαισθητοποιηθούν κοινωνικά. 
Καλλιέργεια συναγωνισµού και 
όχι ανταγωνισµού. Ανθρωπιστική 
κατεύθυνση, επιχειρηµατολογία 
και όχι δογµατισµός. Οι άνθρω-
ποι θα πρέπει να αντισταθούν στο 
ρατσισµό και να πάψουν να είναι 
‘‘υπόδουλοι’’ κάποιων άλλων. Γιατί 
όταν ελέγχεται η σκέψη ελέγχεται 
και η ίδια η ζωή.

 Βέβαια ο ρατσισµός είναι δύ-
σκολο να σβήσει τελείως από τις 
συνειδήσεις, εφόσον ασυνείδητα 
οι ίδιοι προβάλλουµε ρατσιστικές 
θέσεις στην καθηµερινή µας ζωή. 
Κάθε προσπάθεια όµως και πε-
ριορισµός του ρατσισµού απο-
τελεί δικαίωση της ανθρώπι-
νης υπόστασης. Σήµερα, στην 
Ευρώπη του 2010, τα ρατσιστικά 
κινήµατα γνωρίζουν µια νέα εποχή 
άνθισης, αποκλείοντας και περι-
θωριοποιώντας ένα µεγάλο µέρος 
του πληθυσµού, στερώντας του, 
αρχές, ιδανικά, αξίες, πλήττοντάς 
το καθηµερινά, καταπατώντας την 
ανθρώπινη υπόστασή του. 

Ρατσισµός & Χριστιανισµός
Ο σεβασµός της αξίας του αν-

θρώπου αποτελεί  το ύστατο κρι-
τήριο της πραγµατικής δηµοκρα-
τίας. Είναι λοιπόν, αδήριτη ανάγκη 
να καταλάβουµε όλοι µας, ότι οι 
ανθρωποι µε διαφορετική γλώσ-
σα, εθνικότητα, χρώµα και φύλο 
δεν είναι παιδιά ενός κατώτερου, 
ενός διαφορετικού Θεού. Ήδη η Αγ. 
Γραφή, από την Παλαιά ∆ιαθήκη 
εξαίρει την φιλοξενία και την τιµή 
στον ξένο. «Ὁ ξένος, ὁ ἐν τῷ µέσῳ 
σου, θέλει ἀναβαίνει ὑπεράνω σου, 
ἄνω ἄνω, σύ δύ θέλεις καταβαίνει 
κάτω κάτω.» (∆ευτ. 28, 43). Και 
αλλού «καί ὁ ξένος καί ὁ ὁρφανός 
καί ἡ χήρα, οἴτινες εἶναι ἐντός τῶν 
πυλῶν σου, θέλουσιν ἔρχεσθαι καί 
θέλουσι τρώγει καί χορταίνει διά 
νά σέ εὐλογήση Κύριος ὁ Θεός 
σου εἰς πάντα τά ἔργα τῆς χειρός 
σου ὅσα ἐργάζεσαι.» (∆ευτ. 14, 29). 
«Καί θέλεις εὐφρανθή εἰς πάντα 
τά ἀγαθά, τά ὁποία Κύριος ὁ Θεός 
σου ἔδωκεν εἰς σέ καί εἰς τόν οἴκόν 
σου, σύ καί ὁ Λευΐτης καί ὁ ξένος ὁ 
ἐν µέσῳ σου.» (∆ευτ. 26,11). 

Απ’ την άλλη, στην Καινή ∆ιαθή-
κη, ο Χριστός µε την εναθρώπισή 
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Του και το πέρασµά Του από την 
Γη, µας δίδαξε ότι δεν πρέπει να 
αποκλείουµε κανέναν άνθρωπο. Ο 
Ίδιος ήταν αυτός που πήγαινε στα 
σπίτια ανθρώπων στιγµατισµένων 
και περιθωριοποιηµένων κοινω-
νικά. Ήταν αυτός που µε αγάπη 
έσκυψε πάνω στον πόνο των αν-
θρώπων ανεξαρτήτως εθνικότητας, 
χρώµατος  κτλ, όπως στον παραλυ-
τικό, τον τυφλό, τους λεπρούς, τον 
δαιµονισµένο, Ρωµαίους, Σαµαρί-
τες και τόσους άλλους. 

Αυτός δίδαξε πρώτος την απο-
δοχή της διαφορετικότητας και 
την δίδαξε, όχι εκ του ασφαλούς, 
µέσα από κάποιο κήρυγµα ή µέσα 

από τις σελίδες κάποιου βιβλίου 
θρησκευτικού περιεχοµέ-

νου αλλά µέσα από 
το παράδειγµά 

του. ∆εν εί-
ναι, επίσης 

τυχαίο,  ότι 
έδωσε την ευ-

καιρία στο ληστή 
πάνω στο Σταυρό 

να µετανοήσει και να 
τιµηθεί, ανοίγοντας αυ-

τός πρώτος τον παράδει-
σο. Με το γεγονός αυτό, ο 

Χριστός δίδαξε ότι δεν πρέπει 
να αποκλείουµε κανέναν από 

τίποτε, ούτε τους περιφρονηµέ-
νους, τους αλλοδαπούς, αυτούς, 
που, κατά την δική µας άποψη εί-
ναι ανίκανοι να συµβαδίσουν µε 
εµάς και να «προλάβουν» τις εξελί-
ξεις του κόσµου αυτού, αυτούς που 
θεωρούµε «καµµένα χαρτιά» στην 
ζωή. Είναι καλό να έχουµε  κατά 
νου, ότι για όλους υπάρχει ελπίδα 
και µάλιστα θα ήταν καλό να φέρ-
νουµε στο µυαλό µας, ότι, ναι µεν 
ο αγώνας του καθενός µας είναι 
προσωπικός, όµως θα σωθούµε 
µέσω του διπλανού µας. ∆ίνεται η 
ευκαιρία να γίνουν πράξη τα λόγια 

του Ευαγγελίου περί αγάπης, αλλη-
λοβοήθειας και αλληλοαποδοχής. 

Ρατσισµός & ∆ιατάξεις
Σύµφωνα, µε την διάταξη του 

άρθρου 7 παράγραφος 1 της συν-
θήκης της Ε.Ο.Κ., απαγορεύεται 
κάθε διάκριση λόγω ιθαγένειας. 
Ειδικότερα, κατοχυρώνονται τα 
δικαιώµατα των κοινοτικών αλ-
λοδαπών, να εισέρχονται και να 
διαµένουν σε µια ευρωπαϊκή χώρα, 
όχι µόνο προς άσκηση εργασίας, 
αλλά και ως τουρίστες ή σπουδα-
στές. Το άρθρο 14 της ευρωπαϊκής 
σύµβασης για την προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των 
θεµελιωδών ελευθεριών, που ψη-
φίστηκε την 4η/11/50 στη Ρώµη, 
ορίζει ότι η απόλαυση των δικαι-
ωµάτων και των ελευθεριών που 
αναγνωρίζονται στην σύµβαση 
αυτή, πρέπει να εξασφαλίζεται χω-
ρίς καµιά διάκριση, που βασίζεται 
στο χρώµα, στο φύλο, τη φυλή, τη 
γλώσσα, τη θρησκεία, τις πολιτικές 
απόψεις, την εθνική ή κοινωνική 
καταγωγή, την περιουσία, την γέν-
νηση ή οποαδήποτε άλλη κατάστα-
ση. Κατάλυση των δικαιωµάτων 
αυτών συνιστά άµεση παραβίαση 
της έννοµης τάξης. 

Οι εκδηλώσεις αυτές όµως φα-
νερώνουν πως “ο ρατσισµός δεν 
είναι µία περίοδος της ιστορίας, 
ή απλά ένα εξωτερικό γεγονός. 
Ζει καθηµερινά ανάµεσά µας 
και στ’ αλήθεια βασιλεύει”. Ας 
αφήσουµε λοιπόν τους φαρισαϊ-
σµούς κι ας αναζητήσουµε βαθιά 
µέσα µας τις ρίζες του ρατσισµού. 
Χρειάζεται συνεχής και συνειδη-
τός αγώνας, καθώς και έντιµη αυ-
τοανάλυση, για να πολεµήσουµε 
αποκλειστικά αυτή τη φοβερή, κοι-
νωνική µάστιγα, που δηλητηριάζει 
την ζωή των ανθρώπων, σ’όλα τα 
µήκη και πλάτη της γης. 

Στην Καινή ∆ιαθήκη, ο Χριστός µε την εναθρώπισή Του 
και το πέρασµά Του από την Γη, µας δίδαξε ότι δεν πρέπει 
να αποκλείουµε κανέναν άνθρωπο.
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Τέλος, δεν θα πρέπει να ξεχνάµε 
ότι τα άτοµα µε διαφορετικό χρώ-
µα, εθνικότητα, γλώσσα έχουν υπέ-
ροχες προσωπικότητες και πάνω 
από όλα έχουν λόγο ύπαρξης και 
δικαίωµα στην ζωή, όπως κάθε άν-
θρωπος. ∆εν θα πρέπει να υπάρχει 
κανένας  φυλετικός διαχωρισµός, 
αλλά όλοι να γινόµαστε αδέλφια εν 
Χριστώ και να ζούµε µε αγάπη εν 
ειρήνη µεταξύ µας. Να δεχόµαστε 
τον µετανάστη και τον κάθε άν-
θρωπο ανεξαρτήτως εθνικότητας, 
γλώσσας, χρώµατος σαν ευλογία 
και δώρο Θεού που µας δίνεται ως 
ευκαιρία υπηρεσίας, διακονίας και 
αγάπης του Χριστού. Ας µιµηθού-
µε τον Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο, ο 
οποίος αγκαλιάζει όλους τους κα-
τοίκους της χώρας όπου βρίσκεται, 
ανεξαρτήτως καταγωγής, θρησκεύ-
µατος, χρώµατος ή γλώσσας.

ΠΗΓΕΣ: 
Καστοριάδη Κορνηλίου, «Οι ρίζες • 
του µίσους»

∆εµερτζή Ν.,  καθηγητού Τµήµατος • 
Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πα-
νεπιστηµίου Αθηνών, «Ρατσισµός: 
από την φυλή στην κουλτούρα»

Υποσηµείωση: Ετυµολογικά ο 
‘’ρατσισµός’’ προέρχεται από την 
ισπανική λέξη raza και την πορτο-
γαλλική raca που χρονολογούνται 
από το 13ο αιώνα. Και στις δύο αυτές 
γλώσσες η λέξη σχηµατίστηκε  από 
τα αραβικά, στα οποία ras  σηµαίνει 
κεφάλι. Οι Άραβες παλιά ήταν νοµά-
δες και χωρισµένοι σε διαφορετικές 
φυλές. Στο πλαίσιο της φυλής του, ο 
καθένας έδινε µεγάλη σηµασία στη 
γνώση-επίγνωση της γενεαλογικής 
του καταγωγής, βάσει της οποίας 
αποκτούσε και διατηρούσε προνόµια 
και υποχρεώσεις. Η καταγωγή, 
δηλαδή, προσδιορίζει την κοινωνική 
θέση του καθενός. Η γνώση, όµως, 
της καταγωγής µεταβιβαζόταν προ-
φορικά, από στόµα σε στόµα. Έτσι, 
ο καθένας όφειλε να τη συγκρατεί 
στη µνήµη του, να την έχει µέσα 
στο "κεφάλι" του. Με το αρχικό αυτό 

νόηµα της φυλετικής και κοινωνικής 
καταγωγής, η λέξη "ράτσα" πέρασε 
και σε άλλες ευρωπαικές γλώσσες. 
Από το 16ο αιώνα χρησιµοποιού-
νταν στα αγγλικά και τα γαλλικά για 
να σηµαίνει: προέλευση, καταγωγή 
και ταξινόµηση. Περί τα τέλη του 
18ου αιώνα αναπτύχθηκε η επιστή-
µη της φυσικής ανθρωπολογίας. Με 
περίπλοκες µετρήσεις και ταξινοµή-
σεις, επιστήµονες της εποχής εκείνης 
προσπάθησαν να προσδιορίσουν 
την εξέλιξη του ανθρώπινου είδους 
και να το οµαδοποιήσουν µε βάση 
ορισµένα βιολογικά χαρακτηριστικά 
(χρώµα και αποχρώσεις δέρµατος, 
των µαλλιών, σωµατότυποι, µορφο-
λογικά χαρακτηριστικά κτλπ).

 
                        

   Επιµέλεια:
                             Παναγιώτης 

Παπαδηµητρόπουλος 
Ενεργειακός Μηχανολόγος 

Μηχανικός 
Τµήµ. ενεργειακής τεχνολογίας 

ΑΤΕΙ Αθήνας.  
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Συνέντευξη 
µ΄ έναν µετανάστη

Κάτι έχει να µας πει!
-Πώς σας λένε;

Χουσεΐν.

-Πότε ήρθατε στην Ελλάδα;

Εγώ ήρθα το 1989.

-Α  µάλιστα, δηλαδή όταν γεννιόµου-
να περίπου!. Και από πού ήρθατε;

Ήρθα απ’ το Πακιστάν.

-Πώς αποφασίσατε να έρθετε στην 
Ελλάδα;

∆εν ήτανε καλή η κατάσταση 
στο Πακιστάν για δουλειές και τέ-
τοια. Βασικά, υπήρχαν δουλειές, 
αλλά δεν ήτανε καλά τα λεφτά.

-Εδώ πού µένετε;

Μένω στην Αθήνα, στο Μετα-
ξουργείο.

-Είστε µε την οικογένειά σας;

Όχι, η οικογένειά µου είναι στο 
Πακιστάν. Αλλά κάθε χρόνο µια 
φορά, το καλοκαίρι, φεύγω για 
διακοπές στο Πακιστάν και τους 
βλέπω. Έχω τέσσερα παιδιά. 

-Όταν ήρθατε βρήκατε εύκολα 
δουλειά;

Όταν ήρθα εγώ, πολύ εύκολα 
βρισκότανε δουλειά. ∆εν ήτανε 
πολλοί οι µετανάστες. Ήτανε 
πιο λίγοι και άµα πέρναγες 
το δρόµο, για παράδειγµα 
εγώ, ο ίδιος ο Έλληνας ρώ-
ταγε: «Θέλεις δουλειά;». 

-Είστε ικανοποιηµένος µε τα 

χρήµατα που παίρνετε;

Ναι. Εγώ όταν ήρθα στην αρ-
χή δούλεψα 2-3 χρόνια φούρνο. 
Βράδυ δούλευα στο φούρνο και το 
απόγευµα στο τυπογραφείο. Ίδιο 
αφεντικό ήτανε, στο τυπογραφείο 
του Σακτούρη κοντά στην πλατεία 
Κουµουνδούρου. Σε αυτό δούλευα 
µόνο 3-4 ώρες υπερωρίες για να 
µάθω τη δουλειά. Και µόλις έµα-
θα µετά µου λέει αφεντικό: «Άµα 
θέλεις να σταµατήσεις τον φούρνο 
για να δουλέψεις µόνο εδώ, εγώ 
δεν έχω κανένα πρόβληµα». Και 
τον σταµάτησα και δούλευα µόνο 
εδώ. Από τότε δεν έφυγα από την 
Λυχνία.  

-Από την συµπεριφορά των αν-
θρώπων εδώ είστε ευχαριστηµένος;

Ναι. ∆εν έχω κανένα πρόβλη-
µα, επειδή είµαι ο πρώτος εργάτης 
που πήρε ο Κώστας ο Γκόλιας να 
δουλέψω στο τυπογραφείο δεν µε 
ενοχλεί κανένας, ούτε Έλληνας ού-
τε ξένος. Με ξέρουν ότι είµαι και 
µάστορας, αφού δουλεύω στην 
κοπτική που θέλει πολύ προσο-
χή. Ό, τι δουλειά είναι από την 
κοπτική ξεκινάει και πάει παρακά-
τω σε διπλωτικές, κόλληµα, βιβλία, 
διάφορα.

-Όταν ήρθατε δηλαδή, δεν συνα-
ντήσατε κάποια ιδιαίτερη δυσκο-
λία;

Ήτανε η γλώσσα! Τώρα εντάξει 
µιλάω καλά, αλλά στην αρχή, όταν 
ήρθα ήτανε δύσκολα, δεν ήξερα 
καθόλου. Έµαθα ακούγοντας, από 
τηλεόραση,  εκεί που δούλευα. Με-
τά στην  δουλειά µου, την κοπτι-
κή, έµαθα και να διαβάζω, επειδή 

22

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Μετανάστες



σε ότι δουλειά έβγαινε διάβαζα τι 
γράφεται και τι είναι και σιγά σιγά 
τα κατάλαβα, τα έµαθα.

-Υπήρξε κάτι που να σας βοήθη-
σε να προσαρµοστείτε καλύτερα εδώ 
στην Ελλάδα;

Εδώ στην Ελλάδα αυτό που 
µε βοήθησε περισσότερο είναι 
το αφεντικό µου. Από τότε που 
ήρθα, όταν ανοίξανε τα χαρτιά το 
1998, ό,τι χαρτιά χρειαζόµουνα 
για να πάρω άδεια παραµονής 
και να είναι νόµιµα όλα, µου λέει: 
«Χουσεΐν ό, τι θέλεις από εµένα 
πες µου, εγώ στο δίνω αµέσως». 
Μου έδωσε ένσηµα, µου έδωσε 
και χαρτιά, από όλα. Με βοήθησε 
πολύ και τώρα έχω πάρει χαρτιά 
χωρίς ηµεροµηνία λήξης, δηλαδή 
για πάντα.

-Πώς και ήρθατε στην Ελλάδα συ-
γκεκριµένα; Είχατε ακούσει κάτι γι’ 
αυτήν, ότι είναι καλός προορισµός ή 
έτυχε και ήρθατε εδώ;

 Ήτανε ο θείος µου εδώ Ελλάδα. 
Είχε έρθει το 1974 και δούλευε 
στην Θήβα, σε ένα κοτέτσι µέσα. 
Τότε έστειλα εγώ χαρτιά µε ταχυ-
δροµείο από Πακιστάν και ο θείος 
µου πήγε µαζί µε τα χαρτιά στον 
ΟΑΕ∆ και είπε ότι ο Χουσεΐν είναι 
ανιψιός µου και θέλει να έρθει να 
δουλέψει εδώ Ελλάδα και θέλει να 
του δώσουµε χαρτιά για να έρθει 
κανονικά µε αεροπλάνο, να µην 
έρθει από τα σύνορα παράνοµα 
και έχει δυσκολίες. Ήµουνα 20 
χρονών. Μετά που βγήκαν τα χαρ-
τιά, ο ίδιος ο θείος µου τα έστειλε 
Πακιστάν, πήγα εγώ ελληνική πρε-
σβεία στο Πακιστάν και πήρα visa 
για να έρθω κανονικά. Όταν ήρθα, 
νοµίζω Νοέµβριος-∆εκέµβριος του 
‘89, ήτανε χειµώνας, έριχνε χιό-
νια κάργα. Έχει και στο Πακιστάν 

κρύο, αλλά σε συγκεκριµένη περι-
οχή, στο Κασµίρ πάνω στα βουνά 
ρίχνει χιόνι πολύ. Και στην αρχή 
που ήρθα δεν ήξερα ούτε ελλη-
νικά, ούτε κανέναν άλλο και για 
δύο-τρεις µήνες µε βοήθησε πριν 
απ’ όλα ο θείος µου.

-Γενικότερα, πώς το σκέφτεστε, 
θέλετε να µείνετε στην Ελλάδα ή να 
γυρίσετε πίσω;

 Μέχρι στιγµής δεν έχω σκε-
φτεί για να φύγω πίσω, αλλά κά-
ποια στιγµή θα φύγουµε για την 
πατρίδα µας δεν θα µείνουµε 
για πάντα εδώ, έχουµε παιδιά 
και  γυναίκα που περιµένουν 
εκεί.. Περιµένουν τα παιδιά κι 
όταν είναι για να πάω Πακι-
στάν λένε: «Μπαµπά να µου 
φέρεις αυτό, να µου φέρεις 
εκείνο..».

-Για να µπορείτε να στηρίζε-
στε ψυχολογικά πιστεύετε κάπου, 
σε κάποια θρησκεία;

Εµείς είµαστε µουσουλµά-
νοι.

-Έχετε εδώ κάποιο τζαµί, πηγαί-
νετε κάπου;

Όταν είναι οι γιορτές µας, µα-
ζευόµαστε στο Φάληρο πολύς 
κόσµος µαζί, κάνουµε και προ-
σευχή.. Έχει και ώρα για να πάµε 
στο τζαµί και πάµε, αλλά πολλές 
φορές κάνουµε την προσευχή µας 
σπίτι.

-Το ωράριό σας στην δουλειά εί-
ναι πολύ; Έχετε καθόλου χρόνο να 
ξεκουράζεστε;

Παλιά είχε καµιά φορά δουλειά 
και έλεγε αφεντικό: «Κάτσε καµιά 
ώρα παραπάνω απόψε για να 
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τελειώσει», αλλά τώρα δεν έχει και 
πολύ δουλειά, δουλεύουµε οκτάω-
ρο και φεύγουµε. Μετά είναι και 
Σάββατο και Κυριακή δύο µέρες 
που ξεκουραζόµαστε.

-Και πώς περνάτε τον ελεύθερό 
σας χρόνο; Τι σας αρέσει πιο πολύ 
να κάνετε;

Έχω βάλλει δορυφόρο και βλέπω 
απευθείας τηλεόραση στο Πακι-
στάν. Είναι πολύ ωραία, βλέπω 
ταινίες, βλέπω νέα, ειδήσεις, 
διάφορα. Συνήθως στο σπίτι πιο 
πολύ. Έξω µόνον εάν έχω καµία 
δουλειά ή αν µε πάρει κανένας 
φίλος τηλέφωνο βγαίνω, αλλιώς 
επειδή είναι και καλοκαίρι τώρα 
και επειδή είσαι και κουρασµέ-
νος όταν φεύγεις από δουλειά δεν 
έχεις όρεξη..

-∆ηλαδή γενικότερα είστε ευχαρι-
στηµένος από την κατάσταση εδώ, 
την ζωή σας;

Ναι. ∆όξα τω Θεώ.

-Ωραία, νοµίζω ότι µας είπατε πολ-
λά πράγµατα. ∆εν ξέρω εάν υπάρχει,  
βέβαια, και κάτι άλλο που εσείς θα 
θέλατε να µοιραστείτε µαζί µας, να 
µας πείτε σαν εµπειρία, κάποιες σκέ-
ψεις για την Ελλάδα ή οτιδήποτε..

Εντάξει δεν έχει µείνει η Ελλά-
δα σε αυτήν την κατάσταση, όπως 
ήτανε παλιά, όταν ήρθα εγώ. Να 
σου πω γιατί. Γιατί άµα βγαίνεις, 
δεν ξέρω εάν πήγες εσύ ή όχι, 
κοντά στην Οµόνοια, θα βλέπεις, 
έχουνε µπλέξει πολλά παιδιά µε 
ναρκωτικά, πουλάνε αγοράζουνε 
χασίς. Πολλές φορές που έχω πά-
ει, δεν µε κλέψανε, αλλά ήθελαν να 
µε κλέψουν και µπορεί να περνάς 
εσύ το µεσηµέρι και να έχεις το 
πορτοφόλι σου ακριβώς δίπλα και 
να το πάρει κάποιος και να φύγει. 
Αυτά τα πράγµατα δεν ήτανε, κα-
θόλου δεν ήτανε τότε! Τώρα έχουν 
ξεκινήσει πιο πολύ. Αυτή τη στιγ-
µή και να έρθει κόσµος εδώ είναι 
πολύ δύσκολα, όπως βλέπω εγώ. 
∆εν είναι όπως ήτανε παλιά, τώρα 
δουλειές δεν βρίσκονται, ταλαιπω-

ρείται ο κόσµος, ναρκωτικά, κλέψι-
µο, δηλαδή έχει γυρίσει ανάποδα 
τώρα. Κάπου τα τελευταία πέντε 
χρόνια. Παλιά ήτανε καλύτερα..

-Οπότε τώρα όποιος θέλει να έρθει 
δεν έρχεται ή πάει αλλού;

Αυτό είναι δικό του πρόβληµα, 
ό, τι θέλει να σκεφτεί ο καθένας. 
Έτσι δεν είναι;

-Ναι.. Χάρηκα πολύ για την συ-
νοµιλία µας, για τις πολύτιµες πλη-
ροφορίες που µας δώσατε, ελπίζω 
να µην σας κούρασα πολύ µε τις 
ερωτήσεις!.

Και ‘γω χάρηκα πολύ, να ’σαι 
καλά!

Eπιµέλεια:
Αναστασία Μπιτσάνη

φοιτ. Πολιτικών Μηχανικών (ΕΜΠ)
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Το παρακάτω ποίηµα προτάθηκε από τα Ηνωµένα 
Έθνη ως το καλύτερο του 2006. Για τους περισσότε-
ρους παραµένει άγνωστο. Όµως η διαχρονική του 

αξία ενάντια στο ρατσισµό τεράστια! Γραµµένο από 
ένα παιδί από την Αφρική.

Ρατσισµός 

Όταν γεννιέµαι, είµαι µαύρος 
Όταν µεγαλώσω, είµαι µαύρος 

Όταν κάθοµαι στον ήλιο, είµαι µαύρος 
Όταν φοβάµαι, είµαι µαύρος 

Όταν αρρωσταίνω, είµαι µαύρος 
Κι όταν πεθαίνω, ακόµα είµαι µαύρος 

  
Κι εσύ λευκέ άνθρωπε... 

  
Όταν γεννιέσαι, είσαι ροζ 

Όταν µεγαλώνεις, γίνεσαι λευκός 
Όταν κάθεσαι στον ήλιο, γίνεσαι κόκκινος 

Όταν κρυώνεις, γίνεσαι µπλε 
Όταν φοβάσαι, γίνεσαι κίτρινος 

Όταν αρρωσταίνεις, γίνεσαι πράσινος 
Κι όταν πεθαίνεις, γίνεσαι γκρι 

 
Και λες εµένα έγχρωµο;

ΑΦΑΦΙΕΡΩΜΑ
Μετανάστες
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Ο συγγραφέας του "τρελο - Γιάννη", 
κ. ∆ιονύσιος Μακρής, µιλά 
αποκλειστικά στην Παρεµβολή!
κ. ∆ιονύσιος Μακρής, µιλά 
αποκλειστικά στην Παρεµβολή!

"Η δωρεά της ταπείνωσης έχει την έννοια της βενζίνης!"
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«Π»: κ. Μακρή, πείτε µας λίγα ει-
σαγωγικά λόγια για τη ζωή του τρε-
λο-Γιάννη. Μπορείτε να µας δώσετε 
λίγα πληροφοριακά στοιχεία για την 
εποχή και την περιοχή που έδρασε, 
για το πότε και το πώς µεγάλωσε;

κ. Μ:  Είναι αλήθεια ότι όταν 
για πρώτη φορά αφουγκράστηκα 
αφηγήσεις που αφορούσαν τον 
τρελο-Γιάννη, δεν µπορούσα να δι-
ανοηθώ το πόσο θα επηρέαζαν τη 
ζωή µου. Ουσιαστικά οι αφηγήσεις 
αυτές ενός αγίου και χαριτωµένου 
γέροντα  λευίτη, που διακονεί στα 
Άγραφα όρη, άλλαξαν τον τρόπο 
σκέψης µου έναντι του τριαδικού 
Θεού µας και έναντι  κάθε ανθρώ-
που. Ο τρελο-Γιάννης µε λίγα λόγια 
συνέβαλε στην αλλαγή νοοτροπί-
ας, στην οριστική εγκατάλειψη από 
µέρους µου του καθωσπρεπισµού, 
στην προσωπική πνευµατική ανα-
γέννησή µου, στην αποδοχή του 
Παραδείσου ως πρωταρχική πλέ-
ον προτεραιότητα, ως σκοπό της 
ζωής µου. Οµολογώ, πως δεν είχα 
καν φανταστεί πως θα ελάµβανε 
η ζωή του τόση µεγάλη αποδοχή 
από τον πιστό λαό. Ούτε είχε προ-
γραµµατισθεί η έκδοση βιβλίου. 
Απλώς αυτά που αφουγκράστηκα 
στις κατά καιρούς επαφές και συ-
νοµιλίες µε τον παππούλη θέλησα 
ως δηµοσιογράφος να τα γράψω 
δηµοσίως ως αυτοτελείς ιστορίες 
στην εφηµερίδα «Στύλος Ορθοδο-
ξίας». Οι αναγνώστες µετά πέντε 
µηνιαίες παρουσιάσεις πίεζαν να 
καταγραφούν σε βιβλίο. Οι πιέσεις 
µάλιστα ήταν τόσο έντονες που 
µας ανάγκασαν στην κυριολεξία να 
εκδώσουµε εσπευσµένως το πρώτο 
µέρος και µετά να προχωρήσουµε 
στην καταγραφή και του υπολοίπου 
µέρους του βίου του. Σκοπός µας 
δεν αποτελούσε η αγιοποίηση ή 
η προβολή κάποιου ακόµη χρι-
στιανού που έζησε στη διπλανή 
πόρτα µας, αλλά να δείξουµε 
πως η αγιότητα, όταν κατανοή-
σεις τι ακριβώς σηµαίνει, προ-
σφέρεται από το Θεό ως δώρο 
ανεξαρτήτως της κοινωνικής 

θέσης, του µορφωτικού επιπέ-
δου κ.ο.κ.  Γι’ αυτό η αναφορά στη 
ζωή του τρελο- Γιάννη δεν έχει την 
έννοια της προσωπογραφίας αλλά 
του παραδειγµατισµού όλων µας. 
Όσα στοιχεία συγκεντρώσαµε αυτά 
και παρουσιάσαµε µε µικρές µόνο 
εξαιρέσεις κάποιων που θα µετέ-
βαλαν τη δέσµευσή µας να µην 
παρουσιάσουµε την περιοχή και 
τον χρόνο δράσης του.

«Π»: Σε µια γειτονιά της Αθήνας, 
ένας ταπεινός κι άσηµος υπάλληλος 
σε φούρνο ξεγελάει ολόκληρη την το-
πική κοινωνία. Τον έχουν για τρελό, 
ενώ στην πραγµατικότητα απολαµ-
βάνουν των ευχών ενός αγίου. Ποια 
περιστατικά της ζωής του θα ξεχω-
ρίζατε ως ενδεικτικά και ποια «µα-
θήµατα» θα µπορούσαµε να πάρουµε 
από αυτόν στη ζωή µας;

κ. Μ:  ∆εν πρόκειται, θα έλεγα, 
για συνειδητή επιλογή του τρελο-
Γιάννη η σαλότητα που επεδείκνυε 
στο περιβάλλον του. Αντιθέτως, 
θα έλεγα πως η ουσιαστική αγνή 
σύνδεση µε τον Σωτήρα Χριστό, 
η επικοινωνία µε τον ουρανό έχει 
ένα και µοναδικό τρόπο έκφρασης, 
αυτόν της ταπείνωσης. Η δωρεά 
της ταπείνωσης έχει την έννοια 
της βενζίνης! ∆ίδει την κίνηση 
στην ψυχή για να πετάξει σε 
νέους τόπους... Η εξασφάλιση 
της ταπείνωσης γίνεται για τον 
Χριστιανό µεγίστη ανάγκη. Για-
τί µόνο δι’ αυτής προσεγγίζεται 
το θείο, ενώνεται το ορατό µε το 
αόρατο και επικοινωνείς µε τον 

ίδιο τον Κύριο που δεν έπαψε να 
µιλά στον άνθρωπο ως σήµερα... 
Μπορεί λοιπόν ο τρελο-Γιάννης 
να εκλαµβανόταν ως άσηµος, όπως 
λέτε, από το σύγχρονο άνθρωπο, 
αλλά για το Θεό ήταν πολύ σηµα-
ντικός, όπως άλλωστε είµαστε όλοι 
µας. Εκείνος είχε βασική προτεραι-
ότητα, όµως, σε αντίθεση µε τους 
περισσοτέρους εξ ηµών, να αρέσει 
στο Θεό, να κάνει το θέληµά Του, 
να Τον ευαρεστεί διαρκώς. Είχε 
ένα έρωτα προς τον τριαδικό Θεό, 
ο οποίος εκπληρωνόταν µέσα από 
την εικόνα Του, τον άνθρωπο.  Εί-
ναι µεγάλο πράγµα να εκλαµβάνεις 
το φίλο σου, τον καθηγητή σου, τον 
υπάλληλό σου, τον διευθυντή σου 
ως παρουσία του Χριστού και να 
λειτουργείς ανάλογα... Πριν γνωρί-
σω τον τρελο-Γιάννη αντιµετώπιζα 
τον πλησίον µε µύχιες ιδιοτέλει-
ες, που ουσιαστικά µε έκαναν να 
λειτουργώ τύποις Χριστιανός, να 
κυκλοφορώ µε διάφορα προσωπεία 
κοινωνικά αποδεκτά, να απορρί-
πτω, να κρίνω και να σχολιάζω 
θέτοντας ασυνείδητα ως κέντρο 
αναφοράς τον εγωκεντρισµό µου.  
Τώρα, ειλικρινά σας εξοµολογούµαι 
πως συναντώ κάθε άνθρωπο δια-
φορετικά, αληθινά, γιατί µέσα από 
αυτόν ξέρω πως περνά το µονοπά-
τι της προσωπικής σωτηρίας. Υπό 
την άποψη αυτή αδυνατώ στην κυ-
ριολεξία να ξεχωρίσω κάποια πε-
ριστατικά από την ολοκληρωτικά 
ανιδιοτελή ζωή του.

«Π»: Σαλότητα... τη φανταζόµαστε 
να παρελαύνει στις σελίδες κάποιου 
γεροντικού αναγνώσµατος. Να 
αφορά κάποιον ασκητή που έζησε 
πολλούς αιώνες νωρίτερα. Τη γνω-
ρίσαµε στο βίο του Αγίου Ανδρέα του 
διά Χριστόν Σαλού (που έζησε στη 
βυζαντινή Κωνσταντινούπολη) και 
µας φαντάζει µακρινή, ξένο σώµα 
στον σηµερινό τρόπο ζωής ο οποίος 
επιτάσσει κυνήγι δόξας και ανέσεων, 
προσπάθεια καταξίωσης µε το λιγό-
τερο δυνατό κόπο. Ποια είναι λοιπόν 
η θέση της σαλότητας στη λογικοκρα-
τούµενη εποχή µας; 
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κ. Μ:  Ένα και µόνο στοιχείο χα-
ρακτηρίζει την κάθε χρονική περί-
οδο στο διάβα του ανθρώπου. Και 
αυτό έχει να κάνει µε το πόσο απο-
δέχεται ή όχι το λειτουργικό πλαί-
σιο, το νόµο δηλαδή του τριαδικού 
Θεού, όπως αυτός συµπληρώθηκε 
από τον Χριστό µας. Είναι λοιπόν 
ηλίου φαεινότερο σήµερα, πως ο 
συνειδητά αποστασιοποιηµένος 
από τον τριαδικό και µόνο αληθινό 
Θεό άνθρωπος απορρίπτει ό,τι έχει 
να κάνει µε τα του Θεού. Προτιµά 
να κυνηγά, σαν τους γεωργούς της 
γνωστής παραβολής, αυτά που δεν 
του ανήκουν και να διαχειρίζεται 
τον Αµπελώνα του Κυρίου εγωκε-
ντρικά. Ως εκ τούτου, η σαλότητα, 
σε αντίθεση µε την ανωτέρω  
αποστασιοποίηση, σε όλες  τις 
µορφές της νοείται στην κυρι-
ολεξία ως πλήρης αποδοχή του 
λειτουργικού νόµου, του επί γης 
καταστατικού χάρτη του τρια-
δικού Θεού. Νοείται κατά τον 

Άγιο Μάξιµο, ως θείος έρωτας, 
ως τρέλα θα έλεγα. Νοείται όµως 
και ως φόβος µην τυχόν και βγεις 
εκτός του πλαισίου αυτού... Και 
ακριβώς αυτός ο φόβος σε κάνει 
να συµπεριφέρεσαι ανάλογα, έτσι 
ώστε να εξασφαλίζεις την προσή-
λωση σου στον τόπο της ταπείνω-
σης, σε καιρούς που ο άνθρωπος 
πορεύεται στην πλειονότητά του 
µέσα από τις οδούς της εγωπά-
θειας και της ιδιοτέλειας. Υπό την 
έννοια λοιπόν αυτή, η σαλότητα 
ουδέποτε έπαψε να υφίσταται στο 
διάβα των αιώνων. Απλώς εµείς 
ως λογικοκρατούµενοι την προ-
σπερνούσαµε και ως τυφλοί που 
είµαστε, λόγω της συνειδητής ή 
ασυνείδητης αποστασίας µας, δεν 
την διακρίναµε... 

Για παράδειγµα, δεν αποτελού-
σε σαλότητα η συµπεριφορά του 
Αγίου Νεκταρίου να «τιµωρεί» τον 
εαυτό του για τις ατασθαλίες των 
µαθητών στη Ριζάρειο Σχολή; ∆εν 

αποτελούσε σαλότητα η αναγραφή 
από το γέροντα Παΐσιο πινακίδας 
στην είσοδο του κελλιού του για 
ενηµέρωση των προσκυνητών, «Ο 
ζωολογικός κήπος είναι κλειστός, 
η µαϊµού απουσιάζει», που απο-
σκοπούσε στην εξασφάλιση λίγης 
ησυχίας; Χιλιάδες τέτοια παραδείγ-
µατα υπάρχουν για όλους σχεδόν 
τους αγίους µας, που κάλλιστα θα 
µπορούσαµε να τα χαρακτηρίσου-
µε σαλότητες ή τρέλες. Αλλά στην 
ουσία έδειχναν την προσήλωση 
τους στην αρετή της ταπείνωσης,  
η οποία εξασφαλίζει τον δίαυλο 
ανοικτής επικοινωνίας µε τον ου-
ρανό...  

«Π»: κ. Μακρή σας ευχαριστούµε 
πολύ!

 Επιµέλεια:
∆ηµήτρης Σαµπαζιώτης

Ο κ. ∆ιονύσιος Μακρής είναι 
Θεολόγος - ∆ηµοσιογράφος
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    Την διάκριση ανάµεσα σε οι-
κονοµικά και πολιτικά ζητήµατα εί-
ναι δύσκολο να την κάνει κάποιος. 
Είναι, όµως, πολύ απλό και εύκολο 
να παραδεχτούν και να καταλάβουν 
οι πάντες ότι και η οικονοµία και 
πολιτική είναι απλώς εργαλεία στα 
χέρια των ανθρώπων και όχι το αντί-
στροφο. Ακόµα ευκολότερο, ως εκ 
τούτου, είναι να καταλάβουν, επίσης, 
όλοι ότι αυτά τα εργαλεία τα κρατούν 
και τα χειρίζονται οι εν τη εξουσία 
και οι δυνατοί του συστήµατος. Πολύ 
βασικό και σηµαντικό λοιπόν, είναι 
να συνειδητοποιήσουµε όλοι, ότι οι 
εξουσιάζοντες και δυνατοί κατέχουν 
την τροµακτική και επικίνδυνη δυνα-
τότητα να καθορίζουν, να αλλάζουν 
και να ανασχηµατίζουν το σύστηµα 
κατά το δοκούν και κατά το οποιο-
δήποτε συµφέρον. Αυτό άλλωστε, το 
παραδέχεται και ο πρώτος πολιτικός 
αναλυτής και ιστορικός, ο Θουκυδί-
δης και φαίνεται ξακάθαρα από 
την µεγάλη έµφα-
ση και 

σηµασία την οποία απέδιδε στα πρό-
σωπα της ηγεσίας και εξουσίας. 

    Εν µέσω της συντρέχουσας πα-
γκόσµιας οικονοµικής κρίσης αλλά 
κυρίως υπό το ψυχολογικό και πολι-
τικό άχθος της πρωτογνώρης για την 
πατρίδα µας εσωτερικής κρίσης η 
οποία βαραίνει όλους µας, αυτό που 
περισσότερο από κάθετι ταλαιπω-
ρεί τις σκέψεις µας και βασανίζει το 
µυαλό µας είναι το εξής πολύ απλό 
ερώτηµα: γιατί συµβαίνουν όλα αυ-
τά, ποιος και τι τα προκάλεσαν στην 
συγκεκριµένη ιστορική στιγµή; Το 
ποιος ή ποιοι θα ήταν επιπόλαιο να 
επιχειρήσουµε να το απαντήσουµε 
εδώ. Όµως, το τι προκάλεσε και το 
γιατί ισχύει αυτή η κατάσταση σήµε-
ρα µπορούν να απαντηθούν. 

    Τα τελευταία είκοσι χρόνια πολ-
λά έχουν γραφθεί για το τέλος των 
εθνών-κρατών, όµως σηµασία έχει 

να συνειδη-
τοποίη-

σουµε ότι το κράτος όπως εµείς το 
γνωρίζουµε είναι µέρος του διεθνούς 
συστήµατος το οποίο σύστηµα βρί-
σκεται σε µεταβατικό στάδιο τις τε-
λευταίες δεκαετίες. Αυτό όµως δεν 
συµβαίνει αυτόµατα, η αλλαγή του 
συστήµατος η οποία ως αποτέλεσµα 
θα έχει το τέλος του έθνους-κράτους 
δεν είναι µια διαδικασία που κα-
θορίζεται από εξωανθρώπινους 
παράγοντες. Οι υλικοί και φυσικοί 
παράγοντες του σύµπαντος είναι 
σταθερές δεδοµένες, ο άνθρωπος, 
όµως, µπορεί και ξέρει να τις παίζει 
στα χέρια του. Το σύστηµα, λοιπόν, 
δεν αλλάζει αφεαυτού, το αλλάζουν 
οι δυνατοί και οι εν τη εξουσία. 

    Εποµένως, η οικονοµική κρί-
ση που διανύουµε είναι ένα ερ-
γαλείο για την αλλαγή του παρό-
ντος συστήµατος. Μια αλλαγή την 
οποία κάποιοι επιδιώκουν, αλλά επα-
ναλαµβάνουµε θα ήταν επιπόλαιο να 
προχωρήσουµε σε καταγγελίες εδώ. 
Έτσι ας πάµε στο γιατί θέλουν να το 
αλλάξουν. Το Βεσταφαλιανό σύστηµα 
δηµιουργήθηκε µετά το τέλος του 
Τριακονταετούς Πολέµου στην 

δυτική Ευρώπη κατά τον 
17ο αιώνα και καθορίστη-
κε από την επιθυµία της 
τότε µοναρχικής κοσµικής 

εξουσίας να αποδεσµευθεί από 
την παπική κηδεµονία και ηγεµονία. 
Τα εργαλεία τα οποία χρησιµοποιή-

θηκαν ήταν και πάλι οικονοµι-
κά και πολιτικά. Η ανακάλυψη 
της Αµερικής είχε πλέον προ-

σφέρει µια νέα και αστείρευτη 
πηγή οικονοµικής 

δύναµης, η οποία 
πλέον αντικαθιστά 

Οικονοµική                  :
το κρυφό εργαλείο επαναπροσδιορισµού 

του παγκοσµίου συστήµατος;

κρίση
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για τα δυτικά Ευρωπαϊκά κράτη την 
σηµασία της λεκάνης της Μεσογείου 
και της Μέσης Άνατολης. Έτσι, οι 
δυτικοί µονάρχες δεν εξαρτόνταν πια 
από το Βατικανό και την Βενετία για 
προσβάση στις εµπορικές οδούς της 
Ανατολής. Από την άλλη η θρησκευ-
τική µεταρρύθµιση προσφέρθηκε 
σαν το πιο εύκολο δώρο στους Ευ-
ρωπαίους µονάρχες. Επιλέγοντας να 
ασπαστούν και να στηρίξουν την µια 
την άλλη προτεσταντική χριστιανι-
κή οµολογία οι Ευρωπαίοι µονάρχες 
ταυτίζουν απόλυτα πλέον την θρη-
σκεία και την εκκλησία µε το κράτος 
και την εξουσία του – η εκκλησία 
υποτάσσεται πλήρως στο κράτος. 
Μόνο δυο ευρωπαϊκές χώρες έκαναν 
την εξαίρεση: η Ισπανία όπου όµως 
ο παπισµός δεν είχε ποτέ εµποδίσει 
την µοναρχική εξουσία να κυνηγή-
σει τις κοσµικές επιδιώξεις τις και 
εποµένως δεν είχε και ο µονάρχης 
λόγο να πάει ενάντια σε µια τόσο 
δυνατή ισπανική λαϊκή πλειοψηφία 
πιστή στον ρωµαικαθολικισµό. Στην 
δεύτερη χώρα, τη Γαλλία το νέο 

καθεστώς µεταξύ κράτους και εκκλη-
σίας απλά άργησε να εφαρµοστεί και 
αυτό έγινε µε την Γαλλική Επανάστα-
ση, πάνω από έναν αιώνα αργότερα. 
Αποτέλεσµα της δηµιουργίας του νέ-
ου συστήµατος το οποίο καθορίστη-
κε από την Συνθήκη της Βεστφαλίας 
το 1648, ήταν αυτό που επιθυµούσε 
η τότε εξουσία. Η δηµιουργία πολ-
λών ανεξαρτήτων εθνών-κρατών, 
καθορισµένα αυστηρά πλέον από 
σύνορα, υπηκοότητες και ταυτισµέ-
να απόλυτα µε την κρατική εξουσία. 
Ένα διεθνές νοµικό πλαίσιο δηµι-
ουργείται στην δυτική Ευρώπη, το 
οποίο δεν µπορεί να παραβεί κανείς. 
Γι' αυτό, άλλωστε, δηµιουργείται η 
Ιερή Συµµα-
χία τον 19ο 
αιώνα ώστε 
να εξασφα-
λισθεί και να 
προφυλαχθεί το 
σύστηµα. Έτσι, 
κάθε κράτος 

και κάθε µονάρχης είναι πλέον ελεύ-
θερος να επιδωθεί σε ένα ακράτητο 
και ξέφρενο κυνήγι πλουτισµού, 
εξουσίας και παγκόσµιας κυριαρχί-
ας. Ο ικανότερος και δυνατότερος θα 
υπερσισχύσει - το πεδίο της µάχης 
και ο χώρος του παιχνιδιού πλέον 
είναι όλος ο πλανήτης. Απώτερος 
σκοπός ποιος θα προλάβει πρώτος 
να κατακτήσει και να ελέγξει τις πε-
ρισσότερες και καλύτερες αποικίες 
σε Αµερική, Αφρική και Ασία. Όταν 
όλα τα εδάφη έχουν αποικηθεί και 
κατακτηθεί αρχίζει πλέον ο πόλεµος 
µεταξύ των Ευρωπαϊκών δυνάµεων 
για την ανακατανοµή των εδαφών 
αυτών. Η Γερµανία άλλωστε, γι' αυτό 
ξεκίνησε τον Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο, 
γιατί ενώ είχε τις λιγότερες αποικίες 
δεν υπάρχαν πλέον άλλα µέρη για 
να αποικήσει.

    Πολύ βασικό σήµερα είναι να 
κατανοήσουµε πως ό,τι συµβαίνει 
στην Ελλάδα αυτή την στιγµή δεν 
είναι εσωτερικό πρόβληµα. ∆ιότι εάν 
ήταν, ποτέ δεν θα έπαιρνε το θέµα 
της ελληνικής χρεοκοπίας παγκό-
σµιες διαστάσεις. Αλλά, κατά πώς 
τον 17ο αιώνα αποφάσισαν κάποιοι 
ότι πρέπει να δηµιουργηθεί ένα δια-
φορετικό σύστηµα, έτσι και σήµερα 
κάποιοι έχουν αποφασίσει να δηµι-
ουργήσουν ένα άλλο, καινούριο σύ-

στηµα, το οποίο θα αντικαταστασή-
σει το Βεστφαλιανό. Ο σκοπός είναι 
η κατάργηση των κρατικών δοµών, 

Είµαστε λοιπόν υποχρεωµένοι να 
συνειδητοποιήσουµε τι συµβαίνει. 
Και τότε να σταθούµε για ένα λεπτό 
και να σκεφτούµε: αυτά θέλουν να 
κάνουν οι εν τη εξουσία, εµείς τι θέ-
λουµε; τι διαλέγουµε, να το δεχτούµε 
ή να το απορρίψουµε; 

Είµαστε λοιπόν υποχρεωµένοι να Είµαστε λοιπόν υποχρεωµένοι να 
συνειδητοποιήσουµε τι συµβαίνει. συνειδητοποιήσουµε τι συµβαίνει. 
Και τότε να σταθούµε για ένα λεπτό Και τότε να σταθούµε για ένα λεπτό 
και να σκεφτούµε: αυτά θέλουν να και να σκεφτούµε: αυτά θέλουν να 
κάνουν οι εν τη εξουσία, εµείς τι θέ-κάνουν οι εν τη εξουσία, εµείς τι θέ-
λουµε; τι διαλέγουµε, να το δεχτούµε λουµε; τι διαλέγουµε, να το δεχτούµε 
ή να το απορρίψουµε; ή να το απορρίψουµε; 
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όπως αυτές διαµορφώθηκαν από το 
1648 και µετά. Βέβαια, επιδιώκουν 
να καταργήσουν και την εθνική ταυ-
τότητα, αλλά αυτό δεν θα το πετύ-
χουν ποτέ, εποµένως ας ασχοληθού-
µε αποκλειστικά µε την κατάργηση 
του κράτους όπως το γνωρίζουµε σή-
µερα. Το νέο σύστηµα θα βασίζεται 
σε ένα µοναδικό παγκόσµιο κέντρο 
εξουσίας, αλλά επισηµαίνουµε ότι 
αυτή η διαδικασία βρίσκεται σε εξέ-
λιξη. Θα ήταν αφελής και επιπόλαιος 
οποισδήποτε προσπαθήσει να θέσει 
ένα συγκεκριµένο χρονικό σηµείο 
στο βραχύ µέλλον οπότε αυτή η νέα 
παγκόσµια τάξη θα έχει καθιερωθεί 
και παγιωθεί. Είναι απλά αδύνατον 
να προβλέψει κάποιος τον ανθρώπι-
νο παράγοντα.

    Όµως είναι εφικτό να κατα-
δειχθούν τα οικονοµικά και 
πολιτικά εργαλεία που χρησι-
µοποιούνται. Όσον αφορά την 
παγκόσµια οικονοµική ύφεση, 
αυτή δεν έχει άλλο σκοπό παρά 
να καταργήσει το καπιταλιστι-
κό κεφαλαιοκρατικό σύστηµα. 
Να καταργήσει την οικονοµική 
ελευθερία και ανεξαρτησία του 
ατόµου καθώς και την ελευθε-
ρία επιλογής χρήσης του χρήµα-
τος. Οι πολίτες στις χώρες όλου 
του κόσµου έτσι θα καταστούν 
απόλυτα εξαρτηµένοι, στην ουσία 
δούλοι της εξουσίας και του δικού 
της νοµικού καθεστώτος, το οποίο 
επίσης αλλάζει. 

    Επιπλέον, σκοπός είναι η απά-
ξιωση και κατάργηση του ισχύοντος 
πολιτικού συστήµατος. Έχουν, ήδη, 
δηµιουργήσει το εναλλακτικό πο-
λιτικό πρότυπο µιας υπερκρα-
τικής και υπερεθνικής εξουσίας 
που δεν είναι άλλο από την Ε.Ε.. 
Όταν όλοι οι πολίτες των Ευρωπα-
ϊκών µελών-κρατών θα έχουν απα-
ξιώσει και απαρνηθεί την κρατική 
εξουσία της ίδιας της χώρας τους, 
ευελπιστούν και πάρα πολύ βάσιµα, 
οι εµπνευστές αυτού του σχεδίου, 
ότι θα στραφούν όλοι στις Βρυξέλλες 
σαν τον υπερεθνικό σωτήρα τους. 
Όταν αυτό θα έχει συµβεί στην Ευ-
ρώπη σε πρώτη φάση, όταν δηλαδή 

η Ευρώπη θα έχει οµοσπονδιοποιη-
θεί, θα ακολουθήσουν το παράδειγµά 
της και οι άλλες ήπειροι µε απώτερο 
σταθµό την δηµιουργία ένος µοναδι-
κού παγκόσµιου κέντρου εξουσίας. 
Για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός 
ακόµα και πόλεµος θα γίνει αν χρει-
αστεί. Άλλωστε το παγκόσµιο αυτό 
κέντρο θα παρουσιαστεί και ως σω-
τήρας ειρήνης γιατί καταργώντας τις 
εθνικές και κρατικές διαφορές µε-
ταξύ των ανθρωπών θα έχει, δήθεν, 
καταργήσει και την αιώνια αιτία του 
πολέµου και θα επιφέρει την αιώνια 
παγκόσµια ειρήνη.

   Το συµπέρασµα στην φάση αυ-
τή είναι ένα και πολύ απλό. Όταν 
οι δυνατοί του κόσµου 
δηµιουργούσαν τον 
Βεσταφλιανό 

σύστηµα και για να το πετύχουν 
αυτό αιµατοκύλησαν την Ευρώπη 
για τριάντα ολόκληρα χρόνια, πο-
λεµόντας δήθεν για την θρησκεία, 
οι άνθρωποι του 17ου αιώνα ήταν 
αγράµµατοι, απολίτιστοι και ανίκα-
νοι να σκεφτούν πολιτικά. Εµείς σή-
µερα, όµως, µπορούµε να δούµε 
ότι σήµερα πάλι κάποιοι δυνατοί 
έχουν σχεδιάσει και εφαρµόζουν 
ένα πάγκοσµιο σχέδιο, για εµάς 
χωρίς εµάς, για λογαριασµό µας 
σχεδίασαν µια ψευδο-κρίση, βα-
σανίζοντάς µας και ρίχνοντας 
µας "στην αρένα" σαν ετοιµο-
θάνατους µονοµάχους. Είµαστε 
λοιπόν υποχρεωµένοι να συνειδητο-
ποιήσουµε τι συµβαίνει. Και τότε να 
σταθούµε για ένα λεπτό και να σκε-
φτούµε: αυτά θέλουν να κάνουν οι εν 
τη εξουσία, εµείς τι θέλουµε; 

τι διαλέγουµε, να το δεχτούµε ή να 
το απορρίψουµε; ∆ιότι αν αποφάσι-
σουµε οτι απορρίπτουµε αυτό το κα-
θεστώς που έρχεται να µας επιβληθεί 
τότε µπορούµε και υπάρχει τρόπος 
να αντισταθούµε. Γιατί αυτός που 
γνωρίζει και θέλει, µπορεί να αντι-
σταθεί. ∆εν υπάρχουν πλέον για εµάς 
οι δικαιολογίες: µα δεν ήξερα, δεν κα-
τάλαβα, δεν µπορούσα να αντισταθώ. 
Θέλουµε, λοιπόν, να απαρνηθούµε 
κάποτε στο µέλλον την ελληνική µας 
συνείδηση, την πατρίδα µας; Επειδή 
κάποιοι µας πείθουν ότι είναι σωστό 
να καταργηθεί το έθνος-κράτος ενώ 
είναι λάθος να θέλει ένας λαός, µια 
χώρα να ζεί ανεξάρτητη, να καθορί-
ζει µόνη της τους νόµους της, την 
παιδεία της, την θρησκεία της, την 
δικαιοσύνη της, το πολίτευµά της, 

το πώς µιλάει και πώς ντύνεται, 
το πώς παντρεύεται και κάνει 
οικόγενεια; Είναι δηµοκρατικό 
να κάνουµε αυτό που οι άλ-
λοι µας λένε πως είναι σωστό 
και να µην κάνουµε αυτό που 
θέλουµε, αυτό που µας ευχα-
ριστεί και αυτό ικανοποιεί το 
πατριωτικό µας συναίσθηµα 
και τον πατριωτικό µας εγω-
ισµό που είναι απαραίτητα 
για την ψυχική υγεία κάθε 
ανθρώπου; 

   Τέλος, όποιος παρόλαυτά ανα-
ρωτιέται πώς µπορούµε σήµερα 
να αντισταθούµε και να κάνουµε 
κάτι για να αποφύγουµε µια µοίρα 
που άλλοι έχουν διαλέξει για εµάς, 
δυο πράγµατα να κρατήσουµε. Το 
πρώτο και το βασικότερο είναι 
να ανοίξουµε τα µάτια µας, να 
συνειδητοποίησουµε τι συµβαί-
νει και όχι να πιστεύουµε αυτό 
που µας λένε πως συµβαίνει, να 
γνωρίζουµε δηλαδή. ∆εύτερον ας 
θυµόµαστε το ρητό: «η δυσκολία 
δηµιουργεί και την δυνατότητα 
να την αντιµετωπίσεις».

Eπιµέλεια:
Γιάννης ∆ανδουλάκης 

Εµείς σήµερα, όµως, µπορού-
µε να δούµε ότι σήµερα πάλι κά-
ποιοι δυνατοί έχουν σχεδιάσει και 
εφαρµόζουν ένα πάγκοσµιο σχέ-
διο, για εµάς χωρίς εµάς, για λο-
γαριασµό µας σχεδίασαν µια ψευ-
δο-κρίση, βασανίζοντάς µας και 
ρίχνοντας µας "στην αρένα" σαν 
ετοιµοθάνατους µονοµάχους. 
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Τι σηµαίνει Μαρία - 
Θεοτόκος – Παναγία

Το πανσεβάσµιον και κεχαριτω-
µένον όνοµα της Μαρίας προσφυ-
έστατα και αρµοδιώτατα εδόθη εις 
την αειπάρθενον Θεοτόκον κατά 
πρόγνωση και βουλή Θεού, παρά 
του οποίου ήταν ωρισµένη να 
γίνη Μητέρα Αυτού. Σηµαίνει δε 
το όνοµα Μαρία: Παντοδυναµία, 
τουτέστιν εκείνη η οποία ήνωσε 
τα δύο άκρα αντικείµενα Θεό και 
άνθρωπο. Ακόµη σηµαίνει Σοφία, 
η οποία βρήκε τον τρόπο δια να 
ενώση δύο φύσεις σε µια υπόστα-
ση, χωρίς να συγχύση τα ιδιώµατα 
των φύσεων. Και τρίτον σηµαίνει 
Αγαθότης, ήτοι χάρις, η οποία 
εθεοποίησε την ανθρώπινη φύση 
και ανεβίβασε αυτή υπεράνω των 
ουρανίων δυνάµεων. Αυτά τα τρία 
περιέχει το όνοµα Μαρία. ∆όθηκε 
διότι έµελλε να υπηρετήσει το µυ-
στήριο της ενσάρκου οικονοµίας. 
Το όνοµα Μαρία παράγεται από 
το εβραϊκό Αϊός το οποίο δηλοί 
Κύριος και ερµηνεύεται Κυρία δι-
ότι, ως Μήτηρ Θεού κυριεύει και 
εξουσιάζει ουράνια και επίγεια κτί-
σµατα. Έχει δε την κυριότητα της 
δυνάµεως επειδή το θεµέλιο της 
κυριότητος είναι η δύναµις.

(Αγ. Νικοδήµου Αγιορείτου, 
στην ερµηνεία της ενάτης 

ωδής της Παρθένου).
 

Θεοτόκος

 Θεοτόκον ωνόµασαν την Παρ-
θένον Πατέρες προ της Γ' Οικου-
µενικής Συνόδου. Στη δε Σύνοδο 
αυτή εδιωρίσθη το πρώτον να κα-
λείται Θεοτόκος η Παρθένος Μα-
ρία. Ακόµη η Σύνοδος αύτη την 
γλυκυτάτην ταύτην της Παρθένου 
προσηγορίαν επικυρώσασα, ως 
όρον δογµατικόν εις πάσαν την οι-
κουµένην παρέδωσε. Πρώτος γαρ 
ο Ωριγένης Θεοτόκον την Παρθέ-
νον εκάλεσε... Ο δε Αλεξανδρείας 
Κύριλλος, γράφων προς Νεστόριον 
λέγει, ότι και ο Μέγας Αθανάσιος 

∆
εκ

απ
εν
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1. Ηλίας Μηνιάτης (1669-1714): 
Επίσκοπος Κερνίκης και Καλαβρύ-
των. Πολυµαθής θεολόγος, ρήτορας 
και συγγραφέας, καταγόµενος από την 
Κεφαλλονιά. Υπήρξε ο διασηµότερος 
εκκλησιαστικός ρήτορας µετά την πτώ-
ση της Κωνσταντινούπολης. Ονοµά-
στηκε «Χρυσόστοµος» του ΙΖ’ αιώνα. 
Με τους λόγους του και τα κηρύγµατά 
του συνετέλεσε στην ανάσταση του Γέ-
νους µας. Ιδιαιτέρως τίµησε µε εγκωµι-
αστικούς λόγους την Παναγία.

Θεοτόκον αυτήν και ωνόµασε και 
ωµολόγει.

(Αγ. Νικοδήµου Αγιορείτου, 
Πηδάλιον Εκκλησία)

 
Στη µητέρα 

των θλιβοµµένων

Στη θλίψη και στη δυστυχία,
Στις δύσκολες στιγµές του πόνου, 
Όλοι σε Σε το βλέµµα υψώνουν
Κι όλοι φωνάζουν: «Παναγία!»

Γ. Βερίτης

Προς την Παναγία

Πόσες φορές σε άγιο, 
µικρό ρηµοκκλησάκι

Απελπισµένος έµπαινα, 
γλυκιά µου Παναγία, 

Μα στην εικόνα Σου µπροστά 
περνούσε το φαρµάκι

Και πληµµυρούσε µέσα µου 
αγνώριστη ευτυχία…

Αχ, τη χρυσή εικόνα Σου και 
να τη βλέπω µόνο, 

Το δάκρυ µου χαµογελά, 
σαν βράχος δυναµώνω.

 Αχ. Παράσχος

Στην Παναγία

Μητέρα του Χριστού µας, 
µ’ αρκεί να Σε κοιτώ,

Τίποτα δεν Σου φέρνω, 
τίποτα δεν ζητώ.

∆ακρύζω ευτυχισµένος, 
αφού είσαι Συ εδώ

Και µ’ έχεις για παιδί Σου, 
µια λέξη δεν θα πω.

Αφήνω την καρδιά, µυστικά, 
να πει το Χαίρε!

Paul Claudel 
(Απόδοση: Ελ. Μάινα)

Η Παναγία καταφυγή 
των Χριστιανών

Αδύνατον είναι, χριστιανοί, ο 
νους µας να φαντασθεί το υπέρ-
λαµπρον εκείνο φως, µε το οποίον 

αστράπτει η µακαρία Παρθένος εις 
τον Παράδεισον• η σελήνη, ο ήλιος 
είναι σκοτεινά πράγµατα, παραβαλ-
λόµενα µε εκείνο το ανεκλάλητον 
κάλλος, το οποίο  βλέπουν και δεν 
χορταίνουν  οι µακάριοι• τι ωραί-
ον! Τι φαεινόν! 

Ναι, Παναγία Παρθένε Μα-
ρία, όνοµα, όπου είναι η χαρά, η 
παρηγορία, το καύχηµα των χρι-
στιανών• δέξαι την νηστείαν και 
παράκλησιν των αγίων τούτων 
ηµερών, όπου εκάµαµεν εις τιµήν 
σου, ως θυµίαµα ευπρόσδεκτον• 
και αξίωσόν µας, καθώς εδώ εις 
την εκκλησίαν ευλαβώς ασπαζόµε-
θα την αγίαν σου και θαυµατουρ-
γόν ταύτην εικόνα, έτζι και εκεί εις 
τον παράδεισον να ιδώµεν αυτό το 
µακάριο σου πρόσωπόν.

Ηλία Μηνιάτη1, αποσπάσµατα 
από τον πανηγυρικόν λόγον εις 

την Κοίµησιν της Θεοτόκου, 
∆ιδαχαί, σ. 361.

Εγκώµιον εις 
την Κοίµησιν 
της Θεοτόκου

Αλήθεια, πώς η πηγή της ζωής 
µεταφέρεται στη ζωή µέσα από 
τον θάνατο! Πώς αυτή που ξεπέ-
ρασε στη γέννα της τα όρια της 
φύσεως, ακολουθεί τώρα τους 
νόµους της και το αθάνατο σώµα 
υποτάσσεται στον θάνατο! Όµως 
πρέπει να αποβάλη το θνητό και 
να ενδυθεί την αφθαρσία, αφού 
ως και ο ∆εσπότης της φύσεως 
δεν απέφυγε την πείρα του θανά-
του. […] Όπως ο ολόλαµπρος και 
παντοτεινά φωτεινός ήλιος, όταν 
τον κρύψη για λίγο το σώµα της 
σελήνης, φαίνεται βεβαίως ότι 
χάνεται και ότι σκεπάζεται από 
το ζόφο, και το σκοτάδι παίρνει 
τη θέση της λαµπράδας, αυτός 
όµως δεν χάνει το δικό του φως, 
έτσι και εσύ […] αν και για λίγο σε 
καλύπτει σωµατικώς ο θάνατος, 
όµως αναβλύζεις για χάρι µας µε 

αφθονία το άπειρο φως. […]

∆ιότι δεν πήγες στον ουρανό 
όπως ο Ηλίας, δεν ανέβηκες όπως 
ο Παύλος ως τον τρίτο ουρανό, αλ-
λά έφθασες ως το βασιλικό θρόνο 
του ίδιου του δικού σου Υιού και 
βλέπεις µε τα µάτια σου και χαί-
ρεσαι και στέκεσαι κοντά µε πολύ 
και ανείπωτο θάρρος, ανέκφραστη 
χαρά των αγγέλων και όλων των 
υπερκοσµίων δυνάµεων, ατελείωτη 
ευφροσύνη των πατριαρχών, ανε-
κλάλητη χαρά των δικαίων, αδιά-
κοπη αγαλλίαση των προφητών, 
ευλογία του κόσµου, αγιασµός των 
πάντων, η άνεσις των κουρασµέ-
νων, η παρηγορία των πενθούντων, 
η θεραπεία των ασθενούντων, το 
λιµάνι των θαλασσοδαρµένων, η 
συγχώρησις των αµαρτωλών, η 
γλυκιά παρηγοριά των λυπηµέ-
νων, η πρόθυµη βοήθεια όσων σε 
αναζητούν. 

Αγ. Ιωάννου ∆αµασκηνού, 
Εγκώµιον εις την Κοίµησιν 

της πανυµνήτου και υπερενδόξου 
ευλογηµένης  ∆εσποίνης ηµών 

Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας, 
PG 96, 713-721.

Τὴν πᾶσαν ἐλπίδα µου 
εἰς Σὲ ἀνατίθηµι, 
Μῆτερ τοῦ Θεοῦ, 

φύλαξόν µε 
ὑπὸ τὴν σκέπην Σου.
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Ή µήπως elliniki; Ή ellhnikh; Ή 
eliniki; Ή elhnikh;

Ποιο είναι το σωστό;
Όλα αφού είναι όλα greeklish. 
Κοµµένες λέξεις( tespa και όχι 

τέλος πάντων και dld αντί για δη-
λαδή ).

Ελληνικά µε λατινικούς χαρα-
κτήρες ( kalimera, ti kaneis) και 
αγγλικά σηµεία στίξης.

Μα πως τα δέχοµαι εγώ;
Εγώ που την γλώσσα µου έδω-

σαν ελληνική;
Ελληνική από τον Όµηρο και 

τους τραγικούς ποιητές ως τους 
Ευαγγελιστές και την Αγία Γρα-
φή;

Από τους Αποστόλους ως τους 
θεοφόρους Πατέρες της Εκκλησίας 
µας;

Από τα δηµοτικά τραγούδια µας 
ως τον  Σεφέρη και  τον Ελύτη;

Μα… τώρα πια όλοι τα χρησι-
µοποιούν.

Μαθητές κάθε βαθµίδας τα 
εντάσσουν όχι µόνο στην καθη-
µερινή επικοινωνία τους αλλά και 
στα γραπτά του σχολείου.

Φίλοι συνεννοούνται σε ελάχι-
στο χρόνο πληκτρολογώντας  µισές 
τις λέξεις.

Ας είναι µόνο αυτοί οι «οὐ γάρ 
οἴδασι τί ποιοῦσι»…

Είναι; ∆εν είναι.
Επαγγελµατίες, δηµοσι-

ογράφοι αλλά και καθηγη-
τές πανεπιστηµίου πλέον 
εθίζονται στην γλωσσική 
µόδα των τελευταίων χρό-
νων.

Μήπως να προσαρµοστώ 
και εγώ;

Λένε πως είναι 

γρήγορο.
Γράφεις µήνυµα (SMS, email 

κ.λ.π) 300 χαρακτήρων µε µόλις 
150.

Μισό χρόνο, κόπο και χρήµα.
∆εν θα ήταν άσχηµα στην εποχή 

που ζούµε…
Το πρόβληµα είναι πως µε τέτοια 

αντιµετώπιση η γλώσσα ακρωτη-
ριάζεται και κατακρηµνίζεται  σε 
ποσότητα και ποιότητα.

Εµείς, οι κληρονόµοι του µε-
γαλύτερου γλωσσικού θησαυ-
ρού, καταλήξαµε (ή µήπως κα-
ταντήσαµε) να χρησιµοποιούµε 
µόλις 1.000 λέξεις!

Οι φιλόλογοι δηλώνουν πως 
συναντούν 6 στις 10 λέξεις σε 
greeklish στα γραπτά του σχολεί-
ου. 

Κάποιοι προβάλλουν τους υπο-
λογιστές σαν την αιτία της «λατρεί-
ας των greeklish».

Μα αυτοί είναι µηχανές- εργα-
λεία για την παραγωγή κειµένου, 
δεν το παράγουν µόνοι τους.

Άρα τι συνέβη; Που πήραµε την 
ζωή µας λάθος;

Η γλώσσα η ελληνική άντεξε 
στον χρόνο και τα πέρατα της γης 
όπου έφτασε.

Άντεξε στις τόσες «βάρβαρες 
επιδροµές». 

Και τώρα κινδυνεύει από τις 
σύγχρονες κερκόπορτες του «δε 
βαριέσαι» και της ήσσονος προ-
σπάθειας.

Είµαστε έτοιµοι να την θυσιά-
σουµε στον βωµό της ταχύτητας 
και της ξενοµανίας.

∆εν είναι κρίµα;
«Βλέπουµε µε τα µάτια των 

Ελλήνων και µιλούµε µε τις εκ-
φράσεις τους» οµολογεί ο  Ελβε-
τός ιστορικός πολιτισµού Jacob 
Burckhardt.

Τέτοια είναι η γλώσσα µας. Φο-
ρέας πολιτισµού και ιστορίας.

«Την γλώσσα µου έδωσαν ελ-
ληνική» οµολογεί ο νοµπελίστας 
Οδυσσέας Ελύτης.

Την γλώσσα µου έδωσαν ελλη-
νική, οµολογώ και εγώ.

Την αγαπώ και την προστα-
τεύω.

Γιατί η γλώσσα µου είµαι 
εγώ.

Επιµέλεια:
∆ιονυσία Αραβοπούλου

φοιτ. ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ

Τη γλώσσα µου έδωσαν 
ελληνική…
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Σηµαντικοί σταθµοί 
της ζωής του

1877. Γεννήθηκε στο Κέρτς της 
Κριµαίας.  Μεγάλωσε στο Κίεβο 
όπου, εκτός από τις εγκύκλιες σπου-
δές, σπούδασε παράλληλα ζωγραφι-
κή στη σχολή Καλών Τεχνών.

1898-1903.  Σπουδάζει ιατρική 
και ειδικεύεται στη χειρουργική.

1904-1905.  Εθελοντής 
στρατιωτικός γιατρός 
στον Ρωσοϊαπωνικό 
πόλεµο.  Νυµφεύεται 
την Άννα Βασιλίγιεβνα 
και αποκτούν τέσσερα 
παιδιά.

1971. Μετακοµίζει 
στην Τασκένδη.  Εκλέ-
γεται καθηγητής Πανε-
πιστηµίου στην έδρα της 
τοπογραφικής ανατοµίας 
και χειρουργικής.

1919. Πρώτη σύλληψη 
από το καθεστός. Θάνατος 
της συζύγου του Άννας.

1921. Χειροτονείται 
ιερέας.

1923-1926. Χειροτο-
νείται επίσκοπος.  ∆εύτε-
ρη σύλληψη.  Εξορία στη 
Σιβηρία.

1924. Επιχειρεί την 
πρώτη ξενοµεταµόσχευ-
ση νεφρού από ζώο σε 
άνθρωπο.

1930-1933.  Τρίτη 
σύλληψη.  Εξορία στη 
Βόρεια Ρωσία.

1934-1937. Κυκλοφορεί το περί-
φηµο σύγγραµµά του «∆οκίµια για 
τη χειρουργική των πυογόνων λοι-
µώξεων».  Εργάζεται εντατικά στη 
επιστηµονική έρευνα.  Οι έρευνές 
του τον οδηγούν πολύ κοντά στην 
ανακάλυψη της πενικιλίνης.

1937.  Τέταρτη σύλληψη.  Ακο-

λουθούν δύο χρόνια φυλακής και 
σκληρών βασανιστηρίων στην Τα-
σκένδη.

1939. Εξορίζεται και πάλι στη 
Σιβηρία.

1941. Γερµανική εισβολή στη 
Ρωσία. ∆έχεται και διορίζεται αρ-
χιχειρουργός στο στρατιωτικό νο-
σοκοµείο Κρασνογιάρσκ.

1943.  Εκλέγεται Αρχιεπίσκοπος 
Κρασνογιάρσκ.

1944. Μετατίθεται στο Ταµπώφ 
ως αρχίατρος και Αρχιεπίσκοπος.

1946.  Βραβεύεται µε το Α’ βρα-
βείο Στάλιν.  Συγχρόνως µετατίθεται 
στην Αρχιεπισκοπή Συµφερουπόλε-
ως και Κριµαίας.  Σταδιακά χάνει 
την όρασή του.

1961.  Στις 11 Ιουνίου εκοιµήθη 
εν Κυρίω στη Συµφερούπολη έχο-
ντας υπηρετήσει το λαό του Θεού 
ως Ποιµένας και γιατρός µε θυσια-
στική αγάπη και αυταπάρνηση.

1996.  Επίσηµη αγιοκατάταξη 
από την Ορθόδοξη Ουκρανική Εκ-
κλησία.  Ανακοµιδή των λειψάνων 
του.  

Η µνήµη του τελείται στις 
11 Ιουνίου.

∆εν υπάρχει πιο σύντο-
µος και περιεκτικός βίος 
για έναν Άγιο από το Απο-
λυτίκιό του.

«Ἰατρόν καί ποιµένα, 
Λουκᾶν τιµήσωµεν, Συµ-
φερουπόλεως ποίµνης, 

Ἀρχιερέα λαµπρόν, τόν 
βαστάσαντα Χριστοῦ τά 
θεῖα στίγµατα, τάς ἐξορίας 
τά δεινά, ἐγκλεισµούς ἐν 
φυλακαῖς, τάς θλίψεις καί 
τά ὀνείδη, 

τόν ἐπ’ ἐσάτων φανέντα, 
ἐν τῇ Ρωσίᾳ νέον Ἅγιον»

Σκοπός αυτού του άρ-
θρου δεν είναι να ανα-
φέρουµε διεξοδικά βιο-
γραφικά στοιχεία1 αλλά 
να παρουσιάσουµε την 
πνευµατική διαθήκη του 
Αγίου, διαθήκη που άφησε 
στα παιδιά του (βιολογικά 

και πνευµατικά) για να την έχουν 
στήριγµα στους δύσκολους και-
ρούς.  

‘Το καλοκαίρι του 1956 ο άγιος 
βρίσκεται στην πόλη Άλουστα της 
Κριµαίας. Έχει χάσει την όραση του. 
Κον τεύει να κλείσει τα ογδόντα χρό-
νια του και νοιώθει πώς οι δυνάµεις 

Η πνευµατική διαθήκη του Αγίου Λουκά του ιατρού, 
Επισκόπου Συµφερουπόλεως και Κριµαίας.

�
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του τον εγκαταλείπουν. Αποφασίζει, 
λοιπόν, να συντάξει την «Πνευµα-
τική ∆ιαθήκη» του προς τα παιδιά, 
τα εγγόνια και τα δισέγγονά του. Εί-
ναι µια ύστατη προσπάθεια να βο-
ηθήσει τα παιδιά του να ξεφύγουν 
από την µέγγενη του αθεϊσµού, να 
αντισταθούν στο αντίχρι στο ρεύ-
µα της εποχής, να ανακαλύψουν 
την «ύψιστη αλή θεια», τον Ιησού 
Χριστό, τηρώντας τις άγιες εντολές 
Του και υπηρετώντας τους πονεµέ-
νους ανθρώπους, τους «ελα χίστους 
αδελφούς» του Ιησού Χριστού. 
Έχουµε την αίσθηση ότι ή πνευµα-
τική διαθήκη του αγί ου είναι και 
σήµερα εξαιρετικά επίκαιρη. Απευ-
θύνεται και σε όλους εµάς, τα πνευ-
µατικά παιδιά του αγίου Λου κά, 
πού τον τιµούµε και τον αγαπούµε. 
Ας γίνουµε κι εµείς µιµητές του. και 
σύµφωνα µε την υπόσχεση του θα 
µας επισκιάζουν οι πρεσβείες και οι 
προ σευχές του, τώρα πού βρίσκεται 
µπροστά στο θρόνο του Θεού και 
∆ηµιουργού µας.’

(Αρχιµ. Νεκτάριος Άγιον Πάσχα 
2009)

Στους τρεις γιους µου, 
την κόρη, τα εγγόνια και 

τα δισέγγονά µου 
η πνευµατική διαθήκη 

µου2

«…Και τώρα παιδιά µου, ας περά-
σω στα τελευταία λόγια των εντο-
λών και διαθηκών µου προς εσάς.

Πιστεύω βαθειά στον Θεό και όλη 
µου τη ζωή την έκτισα πάνω στις 
εντολές Του. Και σε σας κληροδο-
τώ όλη τη ζωή σας να την αφιερώ-
σετε στον Θεό και να χτίζετε όλα 
και πάντα πάνω στις εντολές του 
Χριστού.

Για πολύ καιρό και µε µεγάλη 
επιµονή έπλεα κόντρα στο ρεύµα 
και σε σας τα παιδιά µου κληρο-
δοτώ να πλέετε κόντρα στο ρεύµα, 
όσο δύσκολο και να είναι αυτό. Να 

αποστρέψετε το βλέµµα σας και την 
καρδιά σας από εκείνη της µεγάλη 
πλειοψηφία της ανθρωπότητας, 
που επιδιώκει όχι τους υψηλούς 
στόχους, αλλά εκείνους που είναι 
πιο εύκολο να επιτευχθούν. Να µην 
προσχωρήσετε σ’αυτή τη µεγάλη 
πλειοψηφία που ζει όχι µε τον δικό 
της νου, αλλά µε το νου των ηγετών 
και χτίζει τη ζωή της , όχι µε τις ιε-
ρές εντολές του Χριστού, αλλά µε τις 
υποδείξεις εκείνων που έχουν την 
εξουσία να καθοδηγήσουν τους αν-
θρώπους µόνον εκεί, όπου  κατά τη 
γνώµη τους πρέπει να πηγαίνουν, 
όχι χάρη της βασιλείας των ουρα-
νών, αλλά για χάρη της επί τευξης 
των αγαθών της επίγειας βασιλείας. 
Σκοπό της ζωής να θέσετε την 
επιδίωξη της ύψιστης αλήθειας 
και να µην παρεκκλίνετε απ` αυ-
τό το δρόµο, αν σας αναγκάσουν 
να υπηρετήσετε τους σκοπούς της 
κατώ τερης αλήθειας, καταπατώντας 
την ύψιστη αλήθεια του Χριστού. 
Να είσαστε έτοιµοι ακόµη και 
για το µαρτύριο, εφ` όσον πλέ-
ετε κόντρα στο ρεύµα, να τηρεί-
τε πλήρη πίστη ακόµη και στις 
σκέψεις, στους άντρες και τις γυ-
ναίκες σας, όπως τήρησα κι εγώ. 
Στις επιστηµονικές ενασχολήσεις 
και στο έργο σας πά νω στη µελέ-
τη των µυστηρίων της φύσης, µην 
επιδιώκετε τη δόξα για τον εαυτό 
σας, αλλά µόνο το να ελαφρύ-
νετε τον πόνο των ασθενών και 
αβοήθητων συνανθρώπων σας. 
Να θυµάστε ότι σ’ αυτό το έργο εγώ, 
ο πατέρας σας, αφιέρωσα όλη µου 
τη ζωή. Μιµηταί µου γίνεσθε. 
Όπως κι εγώ του Απ. Παύλου και 
να µην εργάζεστε για την κοι λιά 
σας, αλλά πρώτ’ απ’ όλα και πάνω 
απ’ όλα να φρον τίζετε εκείνους πού 
δίχως την βοήθεια σας δεν µπορούν 
να απελευθερωθούν από τη µέγγε-
νη της ανέχειας και του ψέµµατος. 
Εάν εκπληρώσετε όλα, όσα κλη-

ροδοτώ σε σας, θα κατέβει σε σας 
ή ευλογία του Θεού, σύµφωνα µε 
τα αδιάψευ στα λόγια του προφη-
τάνακτα ∆αβίδ. «Το δε έλεος του 
Κυρίου από του αιώνος και έως 
του αιώνος επί τους φο βούµενους 
αυτόν, και η δικαιοσύνη αυτού 
επί υιοίς υιών τοις φυλάσσου-
σι την διαθήκην αυτού και µε-
µνηµένοις των εντολών αυτού 
του ποιήσαι αυτάς» (Ψαλµ. 102). 
Για αυτή την ευλογία και τη χάρη του 
Θεού πάντα προ σευχόµουν στη ζωή 
µου για σας τα παιδιά µου, τα εγγό-
νια και δισέγγονά µου και, βέβαια, 
πάντα θα προσεύχοµαι στην αιώνια 
ζωή, όταν θα σταθώ εµπρός στο βή-
µα του Θε ού µου και Θεού σας, ∆η-
µιουργού µου και ∆ηµιουργού σας. 
Και ο καιρός αυτός προφανώς είναι 
κοντά, γιατί εξα σθένησαν η καρδιά 
µου και οι δυνάµεις µου.

Άλουστα, 22 Ιουλίου 1956 
Ό πατέρας σας»

Μέχρι τώρα παρέµενε ανέκδοτη 
και άγνωστη. Την φύλασσε όλα αυτά 
τα χρόνια η εγγονή του αγίου Λουκά, 
Μαρία ∆ηµητρίεβνα, η οποία ζει στη 
Συµφερούπολη και είχε την ιδιαίτερη 
ευλογία να ζήσει µαζί µε τον άγιο τα 
τελευταία δεκαπέντε χρόνια της ζωής 
του.

Επιµέλεια
Αγγελική Καλκάνη

φοιτ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & 
Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ

1  Αρχιεπίσκοπος Λουκάς Βόινο-
Γιασενέτσκι, ένας άγιος ποιµένας 
και γιατρός χειρουργός 1877-1961 
Συγγραφέας : Αρχιµ. Νεκτάριος  
Αντωνόπουλος,  κυκλοφορεί από 
τις εκδόσεις Ακρίτας

2  Εκδόθηκε από την Ιερά Μονή 
Μεταµορφώσεως του Σωτήρος 
Σαγµατά, Θηβών. 

Σκοπό της ζωής να θέσετε την επιδίωξη της ύψιστης αλήθειας και να µην πα-
ρεκκλίνετε απ` αυτό το δρόµο, αν σας αναγκάσουν να υπηρετήσετε τους σκοπούς 
της κατώ τερης αλήθειας, καταπατώντας την ύψιστη αλήθεια του Χριστού.{ {
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Η Βασιλική Λανάρα αποτε-
λεί µια από τις µεγαλύτερες 
µορφές της νοσηλευτικής 
ιστορίας της χώρας µας .Υπήρ-
ξε µια καταξιωµένη  νοσηλεύτρια 
επιστήµονας σε παγκόσµιο επί-
πεδο, που πρωτοστάτησε  στην 
Ελλάδα, ώστε η Νοσηλευτική  
να αρχίζει να αποκτά και να 
κατοχυρώνει τη µορφή της ως 
επιστήµη. Αφιερώθηκε ολοκλη-
ρωτικά στη Ελληνική Νοσηλευ-
τική Επιστήµη. Έζησε για να 
διατηρείται ζώσα και ενεργός 
η Νοσηλευτική Επιστήµη και 
Τέχνη και να εµπνέει τους νεώ-
τερους να σπουδάσουν µία από 
τις Επιστήµες που αφορούν τον 
άνθρωπο και ασχολούνται µε την 
ανθρώπινη ύπαρξη.. Κινητήρια δύ-
ναµη για όλα αυτά -το µυστικό της 
θα µπορούσαµε να πούµε- ήταν η 
βαθειά πίστη και η αληθινή αγάπη 
της στο Θεό. 

Επόµενο ήταν λοιπόν, ερχόµενη 
σε επαφή µε την προσωπικότητα 
της Βασιλικής Λανάρα για τις ανά-
γκες αυτού του άρθρου να ξαφνια-
στώ, να  σαγηνευτώ, να θαυµάσω, 
και βέβαια-τελικά να  ζηλέψω τους 
παλαιότερους συµφοιτητές µου 
που είχαν την τύχη και την ευλογία 
να την έχουν καθηγήτρια τους. 

Ας δούµε όµως αναλυτικά το 
µεγαλείο της προσωπικότητας της  
Βασιλικής Λανάρα, ως επιστήµονα 
αλλά και ως ανθρώπου, και µάλι-
στα πιστού χριστιανού. Αν και τα 
λόγια είναι φτωχά και οι γραµµές 
λίγες… 

Γεννήθηκε στο Αγρίνιο το 1929 

από πολύτεκνη και συνειδητά χρι-
στιανική οικογένεια.                                                                          

Οι σπουδές της
Οι σπουδές της ήταν πλούσιες, 

ολοκληρωµένες και για την εποχή 
της, πρωτοποριακές. Αποφοίτησε 
από την Σχολή του Νοσοκοµείου 
«Ο Ευαγγελισµός» το 1951. Το πά-
θος της για µάθηση την οδήγησε 
στο Πανεπιστήµιο της Βοστόνης, 
απ’ όπου αποφοίτησε το 1965 (BSc)  
.Συνέχισε µε µεταπτυχιακές σπου-
δές στο Πανεπιστήµιο Columbia 
των ΗΠΑ όπου έλαβε δύο µεταπτυ-
χιακούς τίτλους το 1966(Master 
of Arts) και το 1973(Master of 
Education), αντίστοιχα. Ολοκλή-
ρωσε τις σπουδές της µε το διδα-
κτορικό της (Doctor of Education 
Degree) στο ίδιο Πανεπιστήµιο το 
έτος 1974.  

Οι επιστηµονικές διακρί-
σεις  και η συµβολή της 

στην επιστήµη 
Αντιπροσωπευτικές διακρίσεις 

από την πολύπλευρη επιστηµονι-
κή της αναγνώριση :

-Υπήρξε Πρόεδρος του Εθνικού 
Συνδέσµου Νοσηλευτών Ελλάδος 
(ΕΣΝΕ).

-Εκπροσώπησε την Ελληνική 
Νοσηλευτική σε διεθνές επίπεδο, 
µέσα από Ευρωπαϊκά και ∆ιεθνή 
Συνέδρια και συντέλεσε στο να 
καταστεί το Νοσηλευτικό έργο της 
Ελλάδας ακόµα πιο σεβαστό.

-Υπήρξε πρωτεργάτης για την 
ίδρυση Πανεπιστηµιακής Νοση-
λευτικής Σχολής, στόχος που επε-
τεύχθη το 1979-1980 και ήταν η 

πρώτη Καθηγήτρια του Τµήµατος 
Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ.

-∆ιετέλεσε µέλος της Συµβουλευ-
τικής Επιτροπής Εµπειρογνωµό-
νων του Παγκόσµιου Οργανισµού 
Υγείας (ΠΟΥ) 1984-1992, Πρόεδρος 
της Συµβουλευτικής Επιτροπής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Νοση-
λευτική Εκπαίδευση 1990-1994, 
Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Συνδέσµου Εκπαίδευσης Επιστη-
µόνων και Μέλος άλλων Επιστηµο-
νικών Ελληνικών και Ευρωπαϊκών 
Επιτροπών για τη  Νοσηλευτική 
Εκπαίδευση.

-Η µεγαλύτερη όµως διάκριση 
και παγκόσµια αναγνώριση της 
προσωπικότητάς της , από τη διε-
θνή επιστηµονική κοινότητα , ήταν 
η εκλογή της  ως Μέλος του ∆.Σ 
του ∆ιεθνούς Συµβουλίου Νοση-
λευτών(International Council of 

Μία παγκόσµια νοσηλευτική φυσιογνωµία        

Οι επιστηµονικές διακρί-

Ένας άγγελος αγάπης και αλήθειας
Βασιλική Λανάρα (1929-2009)
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Nurses) 1996-2000.
-Το όνοµα της κυριαρχεί στη Νο-

σηλευτική βιβλιογραφία. Η συγγρα-
φική της δραστηριότητα, πλούσια 
σε Ελληνικούς και ξενόγλωσσους 
τίτλους.

Η Βασιλική Λανάρα αποτελεί µια 
σύγχρονη θεωρητική φυσιογνωµία 
µε απόψεις οικουµενικά αποδεκτές, 
σεβαστές, που αποτελούν αντικεί-
µενο διδασκαλίας σε πολλά ξένα 
πανεπιστήµια.

Ο άνθρωπος,  η ηγέτιδα, 
η µεγάλη δασκάλα

Όσοι ευτύχησαν να τη γνωρί-
σουν και να συνεργαστούν µαζί 
της¹ σκιαγραφούν την προσωπικό-
τητα της Μεγάλης τους ∆ασκάλας, 
όπως την αποκαλούν.  

Περιγράφουν µια γυναίκα  χαρι-
σµατική, ταλαντούχα, προικισµένη 
µε σοφία, σύνεση, δυναµικότητα, 
ενθουσιασµό που διαθέτει αυτο-
γνωσία, αυτοέλεγχο και αυτοκυ-
ριαρχία. ∆εν παραιτείται από την 
προσπάθεια, δε ζει παθητικά. Έχει 
ισχυρή αίσθηση αποστολής και 
ελευθερίας των επιλογών της. Αγά-
πησε πολύ την Νοσηλευτική. Εργά-
στηκε ακούραστα για την ανάδειξη 
και την αναβάθµιση της. ∆ε δίσταζε 
και δεν υποχωρούσε µπροστά στις 
δυσκολίες και τις αντιξοότητες. 
Έκανε πολλές υπερβάσεις. Έδινε 
πολλές µάχες και κέρδιζε τις ανά-
λογες νίκες. Οι πολλές δόξες που 
αξιώθηκε να ζήσει τις προσέφερε 
αφειδώς σε όλους. ∆εν κρατούσε 
τίποτε για τον εαυτό της. Αντιµε-
τώπιζε µε εξαιρετική απλότητα την 
απόκτηση κάθε επιστηµονικού τίτ-
λου σπουδών και κάθε διάκρισης. 
Συνεργαζόταν άριστα µε όλους 
τους συνεργάτες της. Επικροτούσε 
τις επιτυχίες των άλλων και µοι-
ραζόταν την χαρά µαζί τους. ∆εν 
συνήθιζε να περιαυτολογεί, διότι 
ως γνωστό, εκείνος που αξίζει να 
επαινείται από τους άλλους, δεν 
επαινεί ποτέ ο ίδιος τον εαυτό του. 
Προσέφερε, ενέπνεε, συµβούλευε 
και προωθούσε τους νεώτερους 
νοσηλευτές. Ήξερε να αναγνωρί-

ζει, να εκτιµά , µα προπαντός να 
αναδεικνύει.

Τη διέκρινε η βαθειά πίστη στο 
Θεό, η αγάπη στους συνανθρώπους 
της και η αφοσίωση στις υψηλές 
αξίες της ζωής . 

Είχε το απόλυτο προνόµιο προ-
νόµιο ενός ηγέτη να ακούει τους 
άλλους. Αφουγκραζόταν τα προ-
βλήµατα και τα αντιµετώπιζε µε 
ψυχραιµία, πρόγραµµα, εξυπνάδα, 
ευστροφία, αλλά και µε το ψυχικό 
µεγαλείο που τη διέκρινε. 

Το γνώρισµά της απλό, εύκολο, 
µοναδικό µα και δυσεύρετο.

Όλοι θυµούνται και νοσταλγούν 
το ζεστό της χαµόγελο, το καθαρό 
και φωτεινό της βλέµµα, αντιφέγ-
γισµα ενός καθαρού εσωτερικού 
κόσµου, την ευγένεια των τρόπων, 
των λόγων, των σκέψεων και των 
αποφάσεών της, την οποία ακτι-
νοβολούσε παντού η παρουσία 
της και προσέφερε προς όλους η 
καρδιά της, σαν ένα δώρο τιµής, 
αγάπης και εκτίµησης. 

Αλησµόνητη θα µείνει η αγάπη 
της, η µεγάλη, η αληθινή, η αυ-
θόρµητη, απλή και απροσποίητη 
αγάπη, που µε το αµάλγαµα της πί-
στης και της καλοσύνης, αγκάλιαζε 
όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώ-
πους, χαρίζοντας τους το ωραίο 
εκείνο αίσθηµα της χαράς, της 
συγκίνησης και ικανοποίησης.   

Κράτησε τη ζωή της και το 
κεφάλι της ψηλά , στηριζόµενη 
πάντα σε αξίες κι αρχές , στον 
αυτοσεβασµό και στο όνειρο. 
Από αυτά αντλούσε την ψυχική 
της αντοχή, το κουράγιο, την 
επιµονή και την υποµονή της.

Αφοπλιστικά απλή, χωρίς στε-
ρεότυπα. ∆εν ήξερε να επιτηδεύ-
εται, ούτε να προσποιείται. Ήταν 
αυθόρµητη και αυθεντική. Και το 
αυθεντικό βίωµα πείθει και επιβάλ-
λεται ακόµη και στις πιο δύσκολες 
και αντίξοες συνθήκες. Γι’ αυτό κα-
τέστησε κοινωνούς του δικού της 
οράµατος τους ανθρώπους γύρω 
της. Γι’ αυτό κέρδισε το σεβασµό, 
την αποδοχή και τη συνεργασία 
των συναδέλφων, συνεργατών, 
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φοιτητών… 
Μέσα σε απρόσωπες µάζες δίδα-

σκε σε ξεχωριστά πρόσωπα, χωρίς 
δογµατισµούς και καταπιέσεις. 

Αµφισβήτησε το κατεστηµένο, 
άνοιξε νέους ορίζοντες, ενέπνευσε 
και έπεισε. Έκανε πράξη όσα κή-
ρυξε και λειτούργησε ως φωτεινό 
παράδειγµα για όλους. 

Ήξερε να δαµάζει το στυγνό 
επαγγελµατισµό στην υπηρεσία 
του ανθρώπου. ∆ε δηµαγώγησε, δε 
µπήκε στην εµπορευµατοποίηση 
της νοσηλευτικής για να κερδίσει 
δόξα.

∆εν πτοήθηκε για δίλεπτα φιλε-
λευθερισµού, να µιλά για την πίστη 
της στο Θεό και να αναγεννά στα 
νάµατα της Ορθοδοξίας.

   Πρέπει να αναφερθεί ότι η 
Βασιλική Λανάρα δεν είχε ιδιω-
τική ζωή. Ανήκε στην αδελφότητα 
«Ευνίκη», µια από εκείνες τις  ιερα-
ποστολικές γυναικείες αδελφότητες 
που έχουν σα στόχο την διακονία 
των αρρώστων. Και για να είµαστε 
τίµιοι µε τους εαυτούς µας, πρέπει 
να αναγνωρίσουµε ότι η  παρουσία 
τέτοιων  αφιερωµένων αδελφών 
νοσοκόµων στα νοσοκοµεία απο-
τελούσε τουλάχιστον ευλογία.

Η Βασιλική Λανάρα αναχώρησε  
στις 22 Φεβρουαρίου 2009 από την 
παρούσα ζωή για τον ουρανό, για 
τη βασιλεία του Θεού, την οποία 
τόσο αγαπούσε και τόσο άξια υπη-
ρετούσε, έπειτα από 10ετή απουσία 
από τα δρώµενα λόγω ασθένειας.

   Αυτή ήταν η Βασιλική Λανάρα. 
Μια ξεχωριστή ευγενική προσω-
πικότητα, µε πίστη στο Θεό, ένας 
άγγελος αγάπης και αφοσίωσης 
στο συνάνθρωπο, µε επιστηµονικό 
κύρος. Η αλησµόνητη Πνευµατική 
Μάνα πολλών σύγχρονων Ελλήνων 
νοσηλευτών. Η Μεγάλη και απλα-
νής κυρία της Νοσηλευτικής!  

Το µεγάλο αυτό έργο και η προ-
σφορά της έχουν καταγραφεί στον 
ουρανό…

Εγώ προσωπικά παρακαλώ την 
αγνή και αγωνίστρια ψυχή της, να 
προσεύχεται  στον Κύριο για να 

δίνει δύναµη και ελπίδα σ’ εµάς 
τους νέους νοσηλευτές που τώρα 
ξεκινάµε, ώστε  επάξια και µε συ-
νέπεια να βαδίσουµε το δύσκολο 
αλλά και ωραίο δρόµο της νοση-
λευτικής που διαλέξαµε.

Και για να µην ξεχνάµε και να 
µην ξεχνιόµαστε…

Η όλη βιωτή της Βασιλικής 
Λανάρα µε πείθει απόλυτα και 
για µια ακόµη φορά, ότι δεν 
υπάρχει µεγαλύτερη οµορφιά 
και καταξίωση για έναν άν-
θρωπο, και µάλιστα νέο, από 
το  να υπηρετεί και να κατέχει-
γνωρίζει καλά την επιστήµη 
του-όποια κι αν είναι αυτή- να 
αγαπά δυνατά και αληθινά το 
Θεό και να εργάζεται το θέληµα 
Του στη ζωή του, και ταυτόχρο-
να να παραµένει ανθρώπινος 
και καταδεκτικός µε τους αδελ-
φούς του, και να χρησιµοποι-
εί την επιστήµη του για την 
εξυπηρέτηση και ανακούφιση 
τους! Τέτοιους ανθρώπους τους 
θαυµάζουµε, σεβόµαστε και εκτι-
µούµε βαθύτατα και χαιρόµαστε 
πολύ γι’ αυτό που είναι! Αυτόµατα 
όµως και η ευθύνη η δικιά µας γί-
νεται µεγάλη. Να περάσουµε από 
το θαυµασµό στη µίµηση τους, να 
ακολουθήσουµε τα χνάρια τους. 
Από θεατές στις κερκίδες να γί-
νουµε αγωνιστές στο στίβο.   

Επιµέλεια:
Κυριακή Λουλουδάκη

φοιτ. Τµήµατος Νοσηλευτικής – 
Ε.Κ.Π.Α 

ΠΗΓΕΣ:  
¹  περιοδικό «Νοσηλευτικό ∆ελτίο»: 

Μηνιαία Ενηµερωτική Έκδοση 
του ΕΣΝΕ (Εθνικού Συνδέσµου 
Νοσηλευτών Ελλάδος ), τεύχος 
150, σελ.11-18: ∆.∆ηµητρέλης, 
Ελ.Κυρίτση, Ασ.∆ρίτσα, αδελφότη-
τα «Ευνίκη», Χριστοφ.Κ, Όλγ. Πο-
λυχρονοπούλου, Ελισ. Πατηράκη    
www.enne.gr/docs/lanara.pdf
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«Η Σαηεντολογία είναι µια εφαρ-
µοσµένη θρησκευτική φιλοσοφία.  
Η Σαηεντολογία, το ταχύτερα ανα-
πτυσσόµενο θρησκευτικό κίνηµα 
της Γης, κατάφερε να εδραιωθεί µέ-
σα σε λιγότερο από µισό αιώνα και 
να γίνει µια ενεργός δύναµη για τη 
θετική αλλαγή του κόσµου». 

Το παραπάνω κείµενο έχει λη-
φθεί από την Εκκλησία της Σαηε-
ντολογίας (η ονοµασία «Εκκλησία» 
κατά τα µέλη που την ακολουθούν). 
Σύµφωνα µε αυτό, πρόκειται δηλα-
δή για µια «Θρησκεία» ή «φιλοσο-
φία» αυτοεξέλιξης του ανθρώπου. 
Ξεκινώντας από αυτή την αφετη-
ρία και βασιζόµενοι στα συνεχή 
προβλήµατα που κατακλύζουν τον 
άνθρωπο σήµερα, διατυµπανίζουν 
ότι έχουν βρει τον τρόπο για να 
καλυτερεύσουν τη ζωή.

Αν διαβάσει κανείς το «πιστεύω» 
τους, κατακλύζεται από διατυπώ-
σεις  περί ελευθερίας και ίσων 
δικαιωµάτων για όλους. Μέσα 
στην αναζήτησή του ο άνθρωπος 
για την αλήθεια στη ζωή του, την 
αποτίναξη των δεσµών στη καθη-
µερινότητά του και την ύπαρξη 
του κακού γύρω του, παρασύρεται 
από τα ωραία αυτά λόγια χωρίς να 
αντιλαµβάνεται το νόηµα που είναι 
καλά κεκαλυµµένο. Θα µπορούσε 
να υποστηρίξει κανείς ότι κάτι που 
δεν συµφωνεί µε το Ορθόδοξο δόγ-
µα δεν είναι απαραίτητα και κακό. 
Σε αυτό κάλλιστα θα συµφωνούσε 
και η ταπεινότης µου αν όλα ήταν 
ξεκάθαρα όπως στην Εκκλησία µας.  
Ας πούµε όµως δύο λόγια για την 
οργάνωση αυτή.

Ποια είναι η οργάνωση 
της σαηεντολογίας;

Η οργάνωση αυτή ιδρύθηκε 
από τον Αµερικανό Lafayette Ron 

Hubbard (1911-1986). Ονοµάζεται 
και «Εκκλησία της Σαηεντόλοτζυ». 
Στη χώρα µας υπάρχει το «Κέντρο 
Εφηρµοσµένης Φιλοσοφίας Ελ-
λάδος», (ΚΕΦΕ) το «Φιλοσοφικό 
Κέντρο Αθηνά» και άλλες οργα-
νώσεις πού συµπλέκονται µε την 
σαηεντόλοτζυ, όπως Narconon, 
Citizens Commission on Human 
Rights κ.α.

Στην εφηµερίδα της κίνησης, 
Scientology Today (2/15.1.1988, 
σ. 5-7) αναφέρεται πως oι σαηε-
ντολόγοι βρίσκονται στη Γαλλία 
στην πρωτοπορία του αγώνα για 
θρησκευτική ελευθερία και για τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα σ’ όλο τον 
κόσµο. Όµως αυτό δεν ανταποκρί-
νεται στην πραγµατική εικόνα της 
κίνησης.

 Για ν’ αποκτήσει κανείς την πο-
λυπόθητη “απεριόριστη ελευθερία”, 
πρέπει να βαδίσει σε µια “εκκαθα-
ριστική πορεία”, όπως είναι ο χα-
ρακτηριστικός τίτλος σεµιναρίου. 
Σκοπός του σεµιναρίου είναι η 
εξουδετέρωση της “αντιδραστι-
κής διάνοιας” του ανθρώπου και 
η τελειωτική νίκη του (The Auditor 
246, σ. 7). 

Κάθε τι που δεν συµφωνεί µε 
την ιδεολογία και τους σκοπούς 
της κίνησης είναι ασφαλώς 
αποτέλεσµα της «αντιδραστικής 
διάνοιας» και πρέπει να κατα-
πολεµηθεί. Ο L. R. Hubbard λέγει 
πως για να οριοθετήσει το δρόµο, 
χρειάσθηκε το ένα τρίτο της ζωής 
του και είναι «ένας δρόµος που 
οδηγεί έξω από τη µιζέρια, τη δυ-
στυχία και το σκοτάδι. Γι’ αυτό, αν 
δείτε ανθρώπους που προσπαθούν 
να τραβήξουν άλλους «έξω από 
την οδό», µην αφήνετε την οµάδα 
σας κάτω. Με οποιοδήποτε µέσο 
κρατήστε τους «στην οδό» και θα 

ελευθερωθούν. Αν δεν το κάνετε 
δεν θα µείνουν» (Teck News 62/
Αύγουστος 1989, σ. 1-2).

Για τον "άγιο σκοπό" η οµάδα 
αυτή δεν θα δίσταζε να χρησι-
µοποιήσει οποιοδήποτε µέσο. 
Κατά τον F.W. Haack η κίνηση ενε-
πλάκη σε παράνοµες δραστηριότη-
τες µέσω των οργανώσεών της και 
του Staff  Member. Ο L. R. Hubbard 
παραγγέλει: «Το να είσαι ικανός να 
ελέγχεις έναν άνθρωπο, σε κάνει 
ικανό να ελέγχεις πολλούς, και κα-
νείς δεν θα µπορούσε να είναι ένας 

Σαηεντολογία
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σει θύµατα της Σαηεντολογίας.
Ο γερουσιαστής προσθέτει επί-

σης: «από την αλληλογραφία (µε τα 
πρώην µέλη) εξάγεται το συµπέρα-
σµα, ότι η οργάνωση ευθύνεται για 
µία σειρά εγκληµάτων, όπως είναι 
ο καταναγκαστικός εγκλεισµός, ο 
εξαναγκασµός σε εκτρώσεις, η υπε-
ξαίρεση κεφαλαίου, η άσκηση βίας, 
ο εκφοβισµός και ο εκβιασµός».

Κάτι το οποίο θα πρέπει να µας 
προβληµατίσει είναι ότι «η Σαηε-
ντολογία διαφηµίζεται».  Με τον 
τίτλο αυτό δηµοσιεύεται στο πε-
ριοδικό Βulles Νο 72, που εκδίδει 
η Ένωση Γονέων Γαλλίας (ΑDFΙ), 
σχόλιο που λέγει εν περιλήψει τα 
εξής: Αρχές Σεπτεµβρίου η Σαηε-
ντολογία ξεκίνησε µέσω της ορ-
γάνωσης «Όχι στα ναρκωτικά, ναι 
στη ζωή» µια εκστρατεία κατά των 
ναρκωτικών σε διαµερίσµατα της 
Γαλλίας. Η Πρωτοβουλία Γονέων 
Γαλλίας προειδοποιεί τους Γάλλους 
πολίτες, ότι το σύνθηµα της Σαη-
εντολογίας είναι ένα δόλωµα πού 
χρησιµοποιείται για να στρατολο-
γήσει νέα µέλη, διότι η παραπάνω 
οργάνωση προτείνει στους τοξικο-
µανείς θεραπείες αποτοξίνωσης 
στα κέντρα της «Narconon», τα 
όποια διαχειρίζεται η σέκτα.

Έφοδος στα γραφεία 
της Σαηεντολογίας 
στο Τορίνο Ιταλίας

 Μυστικούς φακέλους που πε-
ριείχαν πληροφορίες για τους 
«εχθρούς» της Σαηεντολογίας, 
εντόπισε η αστυνοµία της Ιταλίας, 
σε υποστατικά της οργάνωσης στο 
Τορίνο.  Κατά τη διάρκεια εφόδου 
η οποία κράτησε εννιά ολόκληρες 
ώρες, οι διωκτικές αρχές ανακά-
λυψαν κρύπτη µε αρχεία στο υπό-
γειο των γραφείων της οργάνωσης.  
Τα αρχεία, περιείχαν προσωπικές 
πληροφορίες δικαστών, δηµοσι-
ογράφων και αστυνοµικών, οι 
οποίοι εναντιώνονται µε την ορ-
γάνωση.   Η αστυνοµία, κατάσχεσε 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές, καθώς 
και χειρόγραφα αρχεία µε τα στοι-
χεία πρώην µελών της λατρείας.   

Η έρευνα διεξήχθη µε δικαστικό 
ένταλµα, µετά από υποψίες, ότι η 
Σαηεντολογία παραβιάζει τους Ιτα-
λικούς νόµους που αφορούν την 
υγεία, των πολιτικών απόψεων 
και του σεξουαλικού προσανατο-
λισµού. (Αναφορά της εφηµερίδας 
La Stampa)

Καταδίκη Σαηεντολόγων 
Για τη λεγόµενη «Εκκλησία της 

Σαηεντολογίας» και τη δράση της 
έχουν γραφεί πολλά κατά καιρούς 
(βλέπε πηγές).  Η οργάνωση δε αυ-
τή, ήλθε πολλές φορές αντιµέτωπη 
µε τη δικαιοσύνη ευρωπαϊκών χω-
ρών και ιδιαίτερα µε τη γαλλική 
δικαιοσύνη.  Στις ΗΠΑ ή Σαηεντο-
λογία θεωρείται θρησκεία, σε άλλες 
όµως χώρες θεωρείται αίρεση, στη 
Γαλλία επικίνδυνη σέκτα, ενώ πολ-
λοί Γάλλοι τη θεωρούν εµπορική 
επιχείρηση.

Η Σαηεντολογία ήλθε και πάλι 
στο προσκήνιο µε καταδίκη δικα-
στηρίου του Παρισιού.  Το γαλ-
λικό δικαστήριο κατεδίκασε στις 
27 Οκτωβρίου 2009 τον ιδρυτή 
της γαλλικής πτέρυγας της Σαϊε-
ντολογίας Άλεν Ρόζενµπεργκ σε 
διετή φυλάκιση µε αναστολή και 
εγγύηση 30.000 ευρώ· το Κέντρο 
∆ιασηµοτήτων και τη βιβλιοθήκη 
του, την SEL, σε πρόστιµο 400.000 
και 200.000 ευρώ αντίστοιχα· 
όπως επίσης άλλα ηγετικά στελέχη 
µε φυλάκιση από 10 µηνών έως 2 
ετών και πρόστιµα από 5.000 έως 
30.000 ευρώ.  ∆ηλαδή το συνολι-
κό πρόστιµο πού της επιβλήθηκε 
υπερβαίνει τις 600.000 ευρώ.  Ή 
υπόθεση άρχισε, όταν δύο γυναί-
κες πρώην µέλη της Σαϊεντολογί-
ας κατέθεσαν µηνύσεις, ή µία τον 
∆εκέµβριο του 1998 και ή άλλη 
τον Ιούλιο του 1999.  Ή πρώτη εξ 
αφορµής ενός δωρεάν τεστ προ-
σωπικότητος κατέληξε να ξοδέψει 
- πληρώνοντας στη Σαηεντολογία 
- 21.000 ευρώ!  Ή δεύτερη, διότι 
εξαναγκάσθηκε από τον σαηεντο-
λόγο εργοδότη της να πληρώσει 
49.500 ευρώ για να συµµετάσχει 
σε µαθήµατα της «εκκλησίας», δι-

επαγγελµατίας σαηεντολόγος σε 
κανένα  από τα επίπεδα, εκτός εάν 
µπορεί να ελέγχει ένα άλλο άτοµο» 
(The Auditor, τ. 234, σ. 2).

Ελληνοαυστραλός 
γερουσιαστής θύµα της 

σαηεντολογίας 
Πέρα από τις πολλές καταγγελί-

ες σε Γαλλία, Γερµανία και Βέλγιο 
(ανατρέξτε στις πηγές) έρχεται να 
προστεθεί και η άποψη του Ελλη-
νοαυστραλού γερουσιαστή Νίκου 
Ξενοφώντος. Ύστερα από τηλεο-
πτική του συνέντευξη, στην οποία 
έθεσε το ζήτηµα της κατάργησης 
της φοροαπαλλαγής της οργάνω-
σης, πρώην µέλη της του απέστει-
λαν λεπτοµερείς επιστολές για τις 
δραστηριότητες της λατρείας. Από 
τις επιστολές αυτές κατέστη προ-
φανές ότι τα άτοµα αυτά είχαν πέ-

Σαηεντολογία
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ότι διαφορετικά θα απολυόταν από 
την εργασία της! Η Σαηεντολογία 
αρνείται όλους τους ισχυρισµούς 
και αµφισβητεί τα κίνητρα των 
εναγόντων.

Σε ειδικό πρόγραµµα 
διάσηµοι 

προσηλυτισµένοι
 Παρ’ όλα αυτά πολλοί ηθοποιοί 

και τραγουδιστές είναι οπαδοί, κα-
θώς η εκκλησία δίνει ιδιαίτερη ση-
µασία στους διάσηµους, υπάρχει 
άλλωστε και το ανάλογο πρόγραµ-
µα προσηλυτισµού, το «Project 
Celebrity». Η προσέγγιση αστέρων 
είχε αρχίσει από τα πρώτα κιόλας 
χρόνια της Σαηεντολογίας, από τον 
ιδρυτή της, συγγραφέα επιστηµονι-
κής φαντασίας L.R.Hubbard.

 Τότε είχαν δεχτεί κρούσεις µε-
γάλα ονόµατα όπως ο Ορσον Ου-
έλς, ο Γουολτ Ντίσνεϊ και η Γκρέτα 
Γκάρµπο, αν και δεν έγινε ποτέ 
γνωστό αν η εκκλησία κατάφερε 
να τους προσηλυτίσει. Σήµερα πά-
ντως στους οπαδούς της ανήκουν 

ο Τοµ Κρουζ και η γυναίκα του Κέ-
ιτι Χολµς, ο Τζον Τραβόλτα επίσης 
µε τη γυναίκα του Κέλι Πρέστον, 
η Κίρστι Αλέι, ο Γουίλ Σµιθ, η Αν 
Αρτσερ, η Τζούλιετ Λούις, η Πρι-
σίλα Πρίσλεϊ και η κόρη της Λίζα 
Μαρί Πρίσλεϊ.

Για να τους προσελκύσει στους 
κόλπους της, η Σαηεντολογία έχει 
δηµιουργήσει ειδικά κέντρα υπο-
δοχής, τους προσφέρει δωρεάν τα 
µαθήµατα µύησης που συνήθως 
στοιχίζουν 1.000 δολάρια την ώρα, 
και τους δίνει εύκολα µεγάλα αξιώ-
µατα, ασχέτως αν άλλοι ιδρώνουν 
- κυριολεκτικώς.

Αυτά και άλλα τόσα θα ήταν 
δυνατόν να προστεθούν, τα οποία 
έχουν παραληφθεί λόγω έλλειψης 
χώρου. Για περαιτέρω πληροφορί-
ες ανατρέξτε στις πηγές. Το τι θα 
επακολουθήσει για τα άτοµα αυτά 
είναι εύκολο να το φανταστούµε. 
Το µόνο που µας αποµένει είναι 
η εγρήγορση και η φειδωλότητα 
του φιδιού σε θέµατα επιµελώς 
κεκαλυµµένα.

Επιµέλεια:
Φιλοθέη Παππά,  

φοιτήτρια Σ.Ε.Μ.Φ.Ε.

ΠΗΓΕΣ:
• http:/www.greek.theology.scientol-

ogy.org/
•  http:/www.oodegr.com/oode/thrisk-

ies/saientologia/saientologia/htm
•  Ενηµερωτικό περιοδικό «Ενηµέρω-

σις», Κύπρος, Νοέµβριος 2009-
Ιανουάριος 2010, τεύχος 25-27, 
(http:/www.karpasiatv.cy.net)

•  Ενηµερωτικό περιοδικό του ∆ιορ-
θοδόξου Συνδέσµου Πρωτοβουλία 
Γονέων, «∆ιάλογος», Αθήνα, Ιούλι-
ος-Σεπτέµβριος 2002, τεύχος 29

 •  http://aktines.blogspot.com/search/
label/ΣΑΪΕΝΤΟΛΟΓΙΑ

•  http://www.ppu.org.cy/
arxeioeidiseis2010May1.html

•  http://www.ppu.org.cy/
arxeioeidiseis2010May4.htm

•  http://www.ppu.org.cy/
arxeioeidiseis2010May5.html 
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Πατέρων
Η φωνή των

Αυτή είναι η αιτία να επαινήται 
ο,τιδήποτε επαινετό υπάρχει στους 
ανθρώπους. Αλλά η αιτία πάλι όλων 
των αγαθών που έχουμε είναι η 
ένωση με το Θεό. Κι αυτή όμως η 
ένωση στην Παρθένο οφείλεται. Γι’ 
αυτόν ακριβώς το λόγο η πολυύ-
μνητη πρέπει να θεωρήται η αιτία 
όλης της ωραιότητας και της με-
γαλοπρέπειας και κάθε άλλου 
πράγματος που είναι άξιο 
να υμνήται μέσα στο 
ανθρώπινο γένος[…] 
Γιατί και οι ιερείς και 
οι κριτές και όλοι οι 
προφήτες κι όσοι 
γενικώτερα από 
τους υπόλοιπους 
ανθρώπους ήσαν 
θεοσεβείς —από τους 
οποίους ήταν βέβαια 
δυνατόν να ελπίζη κανείς 
πως θα έλθη κάποια καλυτέρευση 
στο γένος—κανείς από όλους αυ-
τούς δεν μπορούσε να βοηθήση στο 
παραμικρό την ανθρωπότητα. […] 

«Έσκυψε, πράγματι, και κοίταξε 
πάνω στη γη και δεν βρήκε κανέ-
ναν που να σκέπτεται στα σοβαρά 
και να ζητή το Θεό». […] Γιατί ήθελε 
βέβαια ο Θεός τη σωτηρία μας, σαν 
φιλάνθρωπος που είναι, αλλά δεν 
εύρισκε τους ανθρώπους εκείνους 
από τους οποίους θα μπορούσε ν’ 
αρχίση την προσφορά των δωρεών 
του κατά τρόπο δίκαιο. […] Από τους 
ανθρώπους όλων των εποχών αυτή 
μόνη κατοίκησε στο θυσιαστήριο. 

το άλλο σε ό,τι αφορά την υπέροχη 
αρετή της μόνο με τον Θεό, αυτό 
και τους ανθρώπους μεγαλύνει και 
τον Θεό κινεί σε έρωτα προς το αν-
θρώπινο γένος, ελκύοντάς Τον με 
το κάλλος της.[…] . Γιατί το αίμα της 
μακαρίας έγινε αίμα Θεού —πώς 
να το εκφράσω; […]

Ήταν όμως ανάγκη η παναγία 
εκείνη ψυχή να χωρισθή από το 
υπεράγιο εκείνο σώμα. Και χωρίζε-
ται βέβαια και ενώνεται με την ψυ-
χή του Υιού της, με το πρώτο φως 
ενώνεται το δεύτερο. Και το σώμα, 
αφού έμεινε για λίγο στη γη, ανα-
χώρησε κι αυτό μαζί με την ψυχή. 

Γιατί έπρεπε να πέραση 
από όλους τους δρόμους 
από τους οποίους πέρασε 
ο Σωτήρας, να λάμψη και 
στους ζωντανούς και στους 
νεκρούς, να αγιάση δια μέ-
σου όλων την ανθρώπινη 
φύση και να λάβη αμέσως 
μετά τον αρμόζοντα τόπο. 
Το δέχθηκε έτσι για λίγο 

ο τάφος, το παρέλαβε δε και ο ου-
ρανός, αυτό το πνευματικό σώμα, 
την καινή γη, το θησαυρό της δικής 
μας ζωής, το τιμιώτερο από τους 
Αγγέλους, το αγιώτερο από τους Αρ-
χαγγέλους. […] Οι άνθρωποι είναι 
αδύνατον να ολοκληρώσουμε την 
ύμνησή Σου. Τόσο μόνο μπορούμε 
να Σε υμνήσουμε, όσο χρειάζεται 
για να αγιάσουμε τη γλώσσα και 
την ψυχή μας. 

Aπό το «Η Θεομήτωρ», Κείμενο-
Μετάφραση-Εισαγωγή-Σχόλια Πανα-
γιώτης Νέλλας (+). Έκδ. 4η ΑΠΟΣΤΟ-
ΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ, Αθήνα 1995.

Και προσφέρθηκε σαν μια προπα-
ρασκευαστική και καθαρτήρια θυ-
σία πριν από το μεγάλο θύμα για το 
καλό όλου του γένους. […] 

Και ο Ιησούς βέβαια συμφιλίωσε 
απόλυτα τους ανθρώπους με τον 
Πατέρα πεθαίνοντας πάνω στο 
σταυρό. Ενώ η μακαρία, με το να 
προσφερθή στο Θεό, τόσο μπόρεσε 
να συμβάλη στην καταλλαγή, όσο 
χρειαζόταν για να φέρη τον κυβερ-
νήτη ανάμεσα στους ανθρώπους, 
να κάνη αδελφό τους τον πρεσβευ-

τή, αυτόν που επρό-
κειτο να έλθη 

για χάρη τους 

μπροστά στο Θεό […] Γιατί όφειλε 
να ομοιωθή κατά πάντα με τους 
αδελφούς του, «ίνα ελεήμων γένη-
ται και πιστός αρχιερεύς τα προς 
τον Θεόν». Και αυτός βέβαια, όντας 
μέσα στη μια του υπόστάση και τα 
δύο: και αυτό που είμαστε εμείς και 
Θεός, έγινε το κοινό όριο καθεμιάς 
από τις δύο φύσεις. Είναι γι’ αυτό 
και ένωση του Θεού με τους αν-
θρώπους και καταλλαγή και ειρήνη 
και έρως και ο,τιδήποτε άλλο οδηγεί 
προς αυτά. Ενώ η μακαρία με το 
να είναι από το ένα μέρος άνθρω-
πος, εφ’ όσον καταγόταν από τους 
ανθρώπους, και να ταιριάζη από 

• Αγίου Νικολάου Καβάσιλα •

Λόγος στην Πάνδοξον Κοίμησιν της Υπεραγίας Δεσποίνης 
ημών και Παναχράντου Θεοτόκου

και τους ανθρώπους μεγαλύνει 
και τον Θεό κινεί σε έρωτα προς 
το ανθρώπινο γένος, ελκύοντάς 
Τον με το κάλλος της.[…] . Γιατί 
το αίμα της μακαρίας έγινε αίμα 
Θεού —πώς να το εκφράσω;
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Συµβαίνουν...

ΚΑΤΑ∆ΙΚΗ ΤΟΥΡΚΙΑΣ Ê ∆ΙΚΑΙΩΣΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ 
ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ 

Με µια ιστορικής σηµασίας απόφασή του, το ∆ικαστήριο Ανθρω-
πίνων ∆ικαιωµάτων δικαίωσε το Οικουµενικό Πατριαρχείο Κωνστα-
ντινουπόλεως στην προσφυγή που είχε υποβάλλει κατά της Τουρκίας 
σχετικά µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς του Ορφανοτροφείου της Πριγκή-
που. 

Αναγνωρίζοντας σαφώς, νοµική υπόσταση στο Οικουµενικό Πατριαρχείο, το ∆ικα-
στήριο καταδίκασε την Τουρκία για παραβίαση του δικαιώµατος προστασίας της ιδιοκτησίας 
και αποφάσισε, τελεσίδικα, ότι η κυριότητα του Ορφανοτροφείου της Πριγκήπου πρέπει να 
επανέλθει στο Πατριαρχείο και επιβάλλοντας στην Τουρκία την καταβολή 20.000 ευρώ για 
δικαστικά έξοδα και δαπάνες και επιπλέον 6.000 ευρώ για περαιτέρω περιουσιακή ζηµιά.

Η τελεσίδικη απόφαση που γνωστοποίησε το ∆ικαστήριο, ανοίγει το δρόµο για τη διεκδί-
κηση περιουσιακών στοιχείων που έχουν υφαρπάξει οι τουρκικές αρχές, τόσον από το ίδιο 
το Οικουµενικό Πατριαρχείο όσον και από άλλα, µη µουσουλµανικά, θρησκευτικά ιδρύµατα 
στην Τουρκία. Συνολικής έκτασης 23.255 τ. µ. το οικόπεδο, κείται σε λόφο της νήσου Πρι-
γκήπου (Buyukada) στην Προποντίδα και περιέχει ένα πενταώροφο κτίριο και ένα δεύτερο 
βοηθητικό διώροφο. Το Ορφανοτροφείο προσέβαλε την ανωτέρω απόφαση τον Απρίλιο του 
1997 ζητώντας ακύρωσή της, αίτηµα το οποίο απερρίφθη από την τουρκική ∆ιοίκηση.

ΙΤΑΛΙΑ: ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΚΟΜΒΕΣ ΣΤΟ ΦΩΣ 
Πριν λίγες εβδοµάδες, στην περιοχή Φαµπρίτσιο Βισκόντι ανακαλύφθηκαν 

«οι αρχαιότερες απεικονίσεις µε θέµα τους Αγίους Αποστόλους, που χρονο-
λογούνται από τα τέλη του 4ου αιώνα», όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής των 
ανασκαφών. Οι νωπογραφίες των Πέτρου, Παύλου, Ανδρέα και Ιωάννη, 
ζωγραφισµένες στις αποχρώσεις του κόκκινου και της ώχρας, βρίσκονταν 
στο ταβάνι ενός µικρού νεκρικού θαλάµου στις κατακόµβες της Αγίας Θέ-
κλας, σε απόσταση 500 µ. από τη βασιλική του Αγίου Παύλου εκτός των 

τειχών, µίας από τις τέσσερις µεγάλες βασιλικές της Ρώµης, όπου βρίσκεται 
το σκήνωµα του Αγίου Παύλου.

Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
Μία δυνατή οµολογία πίστης, το βιβλίο ενός από τους µεγαλύτερους επιστήµονες του 

κόσµου, τον Αµερικανό γενετιστή Francis Collins, παρουσιάστηκε σε ευάριθµο ακροα-
τήριο στις 18/6/2010 στο Νέο Αµφιθέατρο του κεντρικού κτιρίου του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών. Το βιβλίο του διάσηµου επιστήµονα που δίνει µαρτυρία για την πίστη στο 
Θεό αποκηρύσσοντας την υλιστική, αθεϊστική κοσµοθεωρία και καταδεικνύοντας την 
δυνατότητα συνδυασµού επιστήµης-πίστης, παρουσίασαν, ο κ. Στυλιανός Αντωναράκης, 
διεθνούς φήµης γενετιστής στο Πανεπιστήµιο της Γενεύης, ο κ. Νίκος Μοσχονάς, Καθηγητής 
Βιολογίας και Ιατρικής Μοριακής Γενετικής στο Πανεπιστήµιο των Πατρών και ο π. Νικόλαος 
Λουδοβίκος, Αναπλ. Καθηγητής στην Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδηµία Θεσσαλονίκης. Στο 
επόµενο τεύχος της Παρεµβολής θα υπάρχει αναλυτικότερο ρεπορτάζ από την εκδήλωση.

Μία δυνατή οµολογία πίστης, το βιβλίο ενός από τους µεγαλύτερους επιστήµονες του 
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ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΘΑΡΟΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ
Στην κορυφή των 20.000 ακτών της Ευρώπης που πληρούν τα µικροβιολογικά κριτήρια 

για ασφαλή κολύµβηση βρίσκονται οι παραλίες της Ελλάδας, µαζί µε αυτές της Κύπρου, της 
Γαλλίας και της Πορτογαλίας, σύµφωνα µε αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία 
αναµένεται να δηµοσιοποιηθεί σύντοµα. Η Ελλάδα, που αντιπροσωπεύει το 10% του συνόλου 
των ακτών της Ευρώπης, κατέλαβε φέτος τη 2η θέση ανάµεσα σε 49 κράτη, µε 1η την 
Ισπανία, η οποία διαθέτει και τον µεγαλύτερο αριθµό παραλιών, και 3η τη Γαλλία. 

Οι ελληνικές ακτές αντιπροσωπεύουν περίπου το 10% του συνόλου της 
Ευρώπης.

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε πολύ σηµαντική βελτίωση 
της ποιότητας των ακτών σε όλη την Ευρώπη κατά την τελευταία 20ετία, 
καθώς τα ποσοστά κατάλληλων ακτών αυξήθηκαν κατά την περίοδο αυτή 
από 80% σε 96%. Τέλος, σύµφωνα µε δηµοσίευµα της εφηµερίδας «Το Βήµα», 
φέτος 421 ελληνικές παραλίες βραβεύτηκαν µε γαλάζια σηµαία. Η Κρήτη ξεχω-
ρίζει και σε επίπεδο Περιφέρειας συνολικά µε 97 γαλάζιες σηµαίες. Ακολουθούν 
η Περιφέρεια Ρόδου µε 33 σηµαίες, Κέρκυρας µε 35, Μυτιλήνης µε 12, Ζακύνθου 
µε 8, Σκιάθου µε 8, Κεφαλλονιάς µε 10 και Κω µε 5 σηµαίες. 

ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΚΑΤΑΦΘΑΝΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ GOOGLE

Στα «τέλη του φθινοπώρου» εκτιµά η Google ότι θα διαθέσει στους κατα-
σκευαστές υπολογιστών το λειτουργικό σύστηµα ανοιχτού κώδικα Chrome 
OS, το οποίο προορίζεται για φορητούς υπολογιστές και άλλες συσκευές 
που θα τρέχουν λογισµικό µέσω του ∆ιαδικτύου. Οι υπολογιστές µε Chrome 
OS θα βασίζονται στο ∆ιαδίκτυο για να τρέξουν εφαρµογές γραφείου ή άλλα 

προγράµµατα σε αποµακρυσµένους διακοµιστές, ή στο «υπολογιστικό νέφος» 
όπως ονοµάζεται αυτή η προσέγγιση. Εκτός από το Chrome OS, η Google έχει 

αναπτύξει και το «ελαφρύ» λειτουργικό σύστηµα Android που χρησιµοποιείται 
ήδη σε αρκετά µοντέλα κινητών τηλεφώνων.

ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΗΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Το σχέδιο «Αθήνα-Αττική 2014», που µεταξύ άλλων προβλέπει τη µονοδρόµηση των οδών 

Αχαρνών και Πατησίων και την πεζοδρόµηση των οδών Πανεπιστηµίου και Βασ. Όλγας, ανα-
κοίνωσε πριν λίγες εβδοµάδες η Υπουργός Περιβάλλοντος, θέτοντας σε προτεραιότητα περιοχές 
του κέντρου της Αθήνας, που είναι σηµαντικές για τον ιστορικό, αισθητικό και λειτουργικό χα-
ρακτήρα τους. Με την υλοποίηση του έργου επιτυγχάνεται η ενοποίηση Ζαππείου και Εθνικού 

Κήπου µε τον αρχαιολογικό χώρο του Ολυµπιείου, ενώ το Υπουργείο Υποδοµών 
προετοιµάζει την πεζοδρόµηση της Πανεπιστηµίου, µε πρόβλεψη διέλευσης 

και σε αυτήν µέσου σταθερής τροχιάς, ώστε πολύ σύντοµα να προκηρυχθεί 
διεθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισµός.

Η πεζοδρόµηση της Πανεπιστηµίου εντάσσεται στην ευρύτερη 
στρατηγική αποφόρτισης του κέντρου από το αυτοκίνητο και στην 
αποφασιστική ενίσχυση του ρόλου της δηµόσιας συγκοινωνίας, µε 
πρωταγωνιστή το τραµ, το οποίο προβλέπεται να συνεχίσει την πορεία 
του από την πλατεία Συντάγµατος σε Πανεπιστηµίου και Πατησίων. 
Επίσης προβλέπεται η µονοδρόµηση των οδών Αχαρνών και Πατησί-
ων και η λειτουργία τους ως ζεύγος κινήσεων αντίθετης φοράς, ώστε 

να προκύψει χώρος για δηµιουργία λεωφορειο-λωρίδων, διαπλάτυνση 
πεζοδροµίων και ποδηλατόδροµο.
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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 προτρέπει 
ἡ Ἐκκλησία νὰ τὸ προσαρµόζουµε στὸ 
θεῖο θέληµα· νὰ ὑπακούουµε δηλ. ἑκου-
σίως καὶ αὐτοπροαιρέτως στὶς ἐντολὲς 
τοῦ Χριστοῦ, οἱ ὁποῖες ἐκφράζουν τὸ 
αἰώνιο καὶ ἀµετάβλητο θέληµα τοῦ Τρι-
αδικοῦ Θεοῦ γιὰ τὸν ἄνθρωπο καὶ τὴν 
κτίση ὁλόκληρη. Ἡ ὑπακοὴ αὐτὴ πρέπει 
νὰ γίνεται ἐξ ἀγάπης: «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 βασιλεία 
τοῦ Θεοῦ, ἐὰν «οὐ µισεῖ … τὴν ἑαυτοῦ 
ψυχήν» (Λουκ. 14: 26). Ἡ νέκρωση τοῦ 
ἰδίου θελήµατος εἶναι σταυρὸς γιὰ τὸν 
ἄνθρωπο: «ἐν καιρῷ βαθείας καὶ τελείας 
εἰρήνης οὐδὲν ἕτερον ἐπληροφορήθη-
µεν εἶναι σταυρὸν καὶ θάνατον, εἰ µὴ 
τὴν παντελῆ τοῦ ἰδίου θελήµατος νέ-
κρωσιν»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 

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

πράγµατα ἔρχονται ἀντίθετα µὲ τὸ θέ-
ληµά του (ἀσθένειες, ἀντιξοότητες, δυ-
σκολίες). «Τότε γὰρ βλέπει τις τὴν ὁδὸν 
τοῦ Θεοῦ µὴ ἔχουσα µῶµον (=ψεγάδι), 
ὅταν καταλείψῃ τὸ ἴδιον θέληµα· ὅταν 
δὲ συµπεισθῇ τῷ ἰδίῳ θελήµατι, οὐ βλέ-
πει ἄµωµον τὴν ὁδὸν τοῦ Θεοῦ … Πῶς 
γὰρ ἔχει ἀνασχέσθαι τινὸς (=νὰ ἀνεχθεῖ 
κάποιον) ἢ πεισθῆναι οἱᾳδήποτε συµ-
βουλίᾳ 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 
ἐπιθυµίες καὶ θελήµατα, ἀλλὰ ἀνέχεται 
νὰ ἐπικρατοῦν οἱ ἐπιθυµίες καὶ τὰ θε-
λήµατα 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, µιµούµενος 
τὸν πατέρα τοῦ ἐγωισµοῦ διάβολο, 
ἀρνεῖται νὰ ὑποταχθῆ στὸ θέληµα τοῦ 
ἄλλου, θεωρῶντας ὅτι µὲ αὐτὸν τὸν τρό-
πο ὑποβιβάζεται. Τὴν ἀντίθετη ἄποψη 
διδάσκει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, προτρέ-
ποντας, «τῇ ταπεινοφροσύνῃ ἀλλήλους 
ἡγούµενοι (=νὰ θεωροῦµε ὁ ἕνας τὸν 
ἄλλον) ὑπερέχοντας ἑαυτῶν (= ὅτι εἶναι 

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

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

ἀνώτεροι ἀπὸ ἐµᾶς)» (Φιλ. 2: 3).
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 συµ-
βουλεύει τὸν τρόπο µὲ τὸν ὁποῖο µπο-
ροῦµε σταδιακῶς νὰ ἐκκόψουµε τὸ δικό 
µας θέληµα: «δύναται δέ τις εἰς µικρὸν 
διάστηµα κόψαι δέκα θελήµατα, καὶ λέ-
γω πῶς· Περιπατεῖ τις µικρὸν καὶ βλέπει 
τί ποτε, καὶ λέγει αὐτῷ ὁ λογισµός· Πρό-
σχες ἐκεῖ, καὶ λέγει τῷ λογισµῷ· Ὄντως 
οὐ προσέχω, καὶ κόπτει τὸ θέληµα 
αὐτοῦ, καὶ οὐ προσέχει. Πάλιν εὑρί-
σκει τινὰς λαλοῦντας, 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 
κόπτειν, καὶ οὕτως λοιπὸν ἔρχεται µήτε 
ἔχει ὅλως θέληµα, ἀλλ’ εἴ τι δ’ ἂν γένηται 
ἀναπαύει αὐτόν, ὡς ὅτι αὐτοῦ ἐστι. Καὶ 
αὐτοῦ µὴ θέλοντος ποιῆσαι τὸ θέληµα 
αὐτοῦ, εὑρίσκεται πάντοτε ποιῶν αὐτό.  
Ὃ γὰρ ἴδιον οὐκ ἔχει, ἕκαστον γινόµενον 
ἴδιον αὐτοῦ ἐστι. Καὶ οὕτως εὑρίσκεται, 
ὡς εἴποµεν, µὴ ἔχων προσπάθειαν, 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 ���������� �� �������������� ¡��
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Κυριακή 30 Μαΐου
Λήξη δραστηριοτήτων της χρονιάς µε την Εκδή-
λωση για τα 20 χρόνια της «Παρεµβολής»: «ΚΥ-
ΠΡΟΣ, πατρίδα πληγωµένη.»

8 - 17 Ιουλίου
Κατασκήνωση για τις φοιτήτριες στη 

Βραώνα και στις Σπέτσες

Μέσα στη ζέστη του Ιουλίου κι αµέσως µετά την ταλαιπωρία 
της εξεταστικής, µια όαση δροσιάς και ξενοιασιάς µας περιµέ-
νει! Η όµορφη κι αγαπηµένη µας Βραώνα για 6 µέρες και για 
άλλες 4 µέρες εν συνεχεία το πανέµορφο και ιστορικό νησί των 

Σπετσών. Εκεί το παραδοσιακό σπίτι του αείµνηστου Αλεξ. Βάµβα, κάτω από τη σκέπη των Αγίων Πάντων 
θα µας προσφέρει τη φιλοξενία του, όπως και τις προηγούµενες φορές.

Μία µοναδική ευκαιρία…
…για να ξεκουραστούµε µαζί µετά την εξεταστική!
…για να ζήσουµε λατρευτικές και πνευµατικές ευκαιρίες!
…για να επικοινωνήσουµε, να συζητήσουµε και να «τα πούµε» µεταξύ µας!
…για να σχεδιάσουµε µαζί τη δράση του χειµώνα!

∆ραστηριότητες∆ραστηριότητες

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές, αντίστοιχα, είχαµε την ευκαιρία να συναντη-
θούµε µια τελευταία φορά πριν την καλοκαιρινή κατασκήνωση! Μιλήσαµε 
για τις τελευταίες λεπτοµέρειες της κατασκήνωσης και είδαµε φωτογραφίες 
από τα περασµένα καλοκαίρια! Τελευταία ευκαιρία για όσους ξέχασαν να δηλώσουν συµµετοχή!

Παρασκευή 25 Ιουνίου και 
∆ευτέρα 28 Ιουνίου

28 Ιουλίου - 5 Αυγούστου
Κατασκήνωση για τους φοιτητές στις Σπέτσες
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ΒΙΒΛΙΟ-παρουσιάσεις

Αναµφίβολα, ρίχνοντας µια 
µατιά και µόνο στο βιογραφικό του 
συγγραφέα του βιβλίου αυτού, ο 
αναγνώστης γεµίζει µε προσδοκίες 
και προδιαθέτει τον εαυτό του για 
ένα πολλά υποσχόµενο πόνηµα. 
Πράγµατι, ο Ernesto Cardenal θεω-
ρείται ένας από τους µεγαλύτερους 
ποιητές της εποχής του παγκο-

σµίως και µάλιστα προτάθηκε ως 
υποψήφιος για το βραβείο Νόµπελ 
Λογοτεχνίας.

Το συγκεκριµένο έργο πραγ-
µατεύεται την έννοια της αγάπης 
σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής 
µας. Αν και ως θέµα, µπορεί να 
φαίνεται κοινότυπο και χιλιοει-
πωµένο, ο συγγραφέας καταφέρνει 
να το προσεγγίσει µε το δικό του 
µοναδικό τρόπο και να το παρου-
σιάσει µέσα από µια νέα ενδιαφέ-
ρουσα οπτική γωνία.

Ήδη από την αρχή του βιβλί-
ου, δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στην 
αγάπη που συναντάται µεταξύ 
όλων των πραγµάτων στη φύση 
και µας περικυκλώνει. Με έναν 
λόγο καθαρό και απολύτως παρα-
στατικό, ζωντανεύουν διάφορες 
εικόνες από τη φύση που µας δεί-
χνουν ότι κάθε ζωντανή αλλά και 
άψυχη ύπαρξη µέσα στον κόσµο 
ενώνονται, βρίσκονται σε άµεση 
επαφή µεταξύ τους, ανεξαρτήτως 
χρόνου και αποστάσεως που µε-
σολαβεί. Κι’ αυτό συµβαίνει, γιατί 
όλα µέσα στο σύµπαν µας είναι δη-
µιουργήµατα και εκδηλώσεις της 
αγάπης του Θεού και πάλλονται µε 
την ίδια λαχτάρα και αναζήτηση 
του πλάστη τους.

Και ο ίδιος ο Θεός είναι Αγά-
πη. Και αυτή η αγάπη µεταξύ των 
τριών προσώπων της Αγ. Τριάδας 
είναι που κάνει µία την θέληση 
και ενέργεια του Θεού. Και τα 
δηµιουργήµατά του είναι αυτή 
η «έκρηξη» της αγάπης του Θεού  
στην πραγµατικότητα!

Γι’ αυτό και εµείς είµαστε 
φτιαγµένοι από αγάπη, όµως εί-
µαστε και αγάπη στην ουσία µας, 

γιατί είµαστε εικόνες, καθρέφτες 
του Θεού. Και όσο πιο πολύ του 
µοιάζουµε τόσο πιο πολύ αγαπά-
µε, µε µια αγάπη άπειρη που δε 
χορταίνει µε υλικά αγαθά.

Όλη η ανθρωπότητα, λοιπόν, 
είναι ένα σύνολο που δουλεύει αρ-
µονικά. Καθετί σε αυτό είναι ένα 
«µήνυµα αγάπης» που στέλνει ο 
Θεός, µια κλήση που µας προσκα-
λεί να τον αναζητήσουµε και να 
τον ανακαλύψουµε.

Όπως φαίνεται καθαρά µέσα 
από όλο το βιβλίο, κάθε ον στην 
πραγµατικότητα υπάρχει και δι-
ψά για αγάπη. «Και επειδή καθετί 
είναι ατελές “τεντώνεται” για να 
φτάσει την τελειότητα», το Θεό δη-
λαδή, που είναι η τέλεια και άπειρη 
Αγάπη. Και όλη αυτή η αναζήτηση 
της αγάπης φανερώνεται γύρω µας 
από τα πρόσωπα των ανθρώπων 
µέχρι το πιο µικρό και φαινοµενι-
κά ασήµαντο πλάσµα.

Συνοψίζοντας, µπορούµε να 
πούµε ότι ο συγγραφέας κατα-
φέρνει να αποτυπώσει µια σαφή 
εικόνα της πλάσης του Θεού, αλλά 
και του ίδιου µας του εσωτερικού 
κόσµου και να αναπροσδιορίσει 
µε ένα λόγο απλό και παραστατικό 
τις πραγµατικές µας σχέσεις. Έτσι, 
πιστεύω ότι ο αναγνώστης µέσα 
από τις γραµµές του βιβλίου «Αγά-
πη, η χαραµάδα της αιωνιότητας» 
έχει τη δυνατότητα να ανακαλύψει 
αλήθειες, να στοχαστεί, αλλά και 
να περιηγηθεί µε τη φαντασία του, 
αφού ο λόγος του βιβλίου ρέει ευ-
χάριστα και φυσικά!

Επιµέλεια:
Eλένη Ατµατζίδου

φοιτ. Ιατρικής Αθηνών

Ernesto Cardenal
«Αγάπη, 

η χαραµάδα της 
αιωνιότητας»

Εκδ. ἐν πλῷ, 2010
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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:

www.xfe.gr    www.paremvoli.grwww.xfe.gr    www.paremvoli.gr
ΑΦΙΕΡΩΜΑ 

Kύπρ  ς
Αγνοούµενοι

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Φοιτητικές Παρατάξεις
Με τη µατιά ενός πρωτοετή...

€

KΛEIΣTO ENTYΠO - AP. A∆EIAΣ 868 - KΩ∆IKOΣ 5475
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Στο επόµενο τεύχος της "Π": 
ο Μητροπολίτης Λεµεσού, 
κ. Αθανάσιος 
µας µιλά για το άγχος 
στη ζωή των νέων

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 
Χ.Φ.Ε. 2010

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Φοιτητών  Ελαφίνα: 

1 - 3 Οκτωβρίου

Φοιτητριών  Ελαφίνα: 

6 - 8 Οκτωβρίου

ΛΑΡΙΣΑ

Φοιτητών  
Στόµιο Λαρίσης

5 - 7 Αυγούστου

 Άγιον Όρος

1 - 3 Νοεµβρίου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Φοιτητών 
Φοιτητών 

1 - 3 Οκτωβρίου
1 - 3 Οκτωβρίου

ΑΘΗΝΑ
Φοιτητών  Σπέτσες: 28 Ιουλίου - 3 ΑυγούστουΦοιτητριών  Βραώνα - Σπέτσες: 

8 - 17 Ιουλίου

ΠΑΤΡΑ
Φοιτητών  Ρίζα Ναυπακτίας: 
6 - 8 ΑυγούστουΦοιτητριών  Ρίζα Ναυπακτίας: 

9 - 11 Αυγούστου
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ 

Μετανάστες
Συνέντευξη µε τον π. Μάξιµο Παπαγιάννη 

απ' τον Αγ. Παντελεήµονα Αχαρνών
"Η αγάπη και η υποστήριξη των ανθρώπων 

είναι εκδήλωση αγάπης προς τον Θεό"

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ

∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ 
ΤΟΥ "ΤΡΕΛΟ - ΓΙΑΝΝΗ",

κ. ∆. ΜΑΚΡΗ


