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...χέρια απλωµένα µας καλούν για βοήθεια!

Αυτά τα
Χριστούγεννα 

ας κοιτάξουµε πίσω 
από τα στολίδια...

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 
Μητροπολίτης Λεµεσού, 

κ. Αθανάσιος
       "Το άγχος στη ζωή των 

ανθρώπων σήµερα"
 

       Αρχιµ. Ηλίας 
Μαστρογιαννόπουλος

       "Ο Χριστιανισµός µοιάζει 
µ' ένα Σπήλαιο"

"∆ιαρροή εγκεφάλων" 
στο εξωτερικό

 
        ΡΕΠΟΡΤΑΖ από την έκθεση 

"Ένας Έγχρωµος Κόσµος"
 

        "Ξενιτεµένοι της πίστεως, 
νοσταλγοί του Θεού"

         Μεγάλοι ποιητές οµολογούν 
την πίστη τους στον Θεό



ΒΙΒΛΙΟ-παρουσιάσεις

«∆ισεκατοµµύρια λέξεις ακούγο-
νται κάθε ώρα πάνω στον πλανήτη 
µας. Αποτελούν το υλικό των κάθε 
µορφής συζητήσεων των ανθρώπων. 

Πόσες όµως από τις λέξεις αυτές 
απευθύνονται στο Θεό; Πόσες ανή-

κουν σε διαλόγους ανθρώπου και Θε-
ού; Είναι επείγουσα ανάγκη να κά-
νουµε τη συζήτηση µαζί Του πρωταρ-
χικό στοιχείο της ζωής µας.» 

Με αυτές τις σκέψεις ο συγ-
γραφέας του γνωστού βιβλίου της 
Χ.Φ.Ε., Σεβασµιώτατος Αρχιεπί-
σκοπος Αµερικής, κ. ∆ηµήτριος, 
προλόγισε, ως διάκονος το 1960, 
το βιβλίο «Ένας άνθρωπος µιλάει 
στον Θεό» που εξαντλήθηκε και 
στις δύο εκδόσεις του σε πολύ µι-
κρό χρονικό διάστηµα. «Να µιλή-
σουµε στο Θεό. Να πούµε στον Ιησού 
τα προβλήµατά µας. Να του εκθέσου-
µε τις δυσκολίες και τις απογοητεύ-
σεις µας. Να εναποθέσουµε στα χέ-
ρια Του τα σχέδια, τους πόνους και 
τους πόθους µας.» Ο Αρχιεπίσκο-
πος Αµερικής, µε πατρική αγάπη 
και ποιµαντική µέριµνα θέτει εξαρ-
χής και δίχως περιστροφές το σκο-
πό του βιβλίου αυτού που αποτελεί 
ένα σύνολο, όχι προσευχών, κατά 
τη συνηθισµένη έννοια του όρου, 
αλλά περισσότερο «απόπειρες προ-
σευχής, θέµατα προσευχής, σκέψεις 
προσευχής». 

Γραµµένες σε δεύτερο ενικό πρό-
σωπο και απευθυνόµενες µε αµε-
σότητα, τα θέµατα προσευχής βο-
ηθούν τον αναγνώστη να µάθει να 
προσεύχεται απλά και ταπεινά, να 
εναποθέτει τις καθηµερινές έγνοιες 
σ’ έναν Θεό-Πατέρα που περιµένει 
απ’ το παιδί να του ζητήσει ότι θέ-
λει και όχι σ’ έναν Θεό απόµακρο 
και απρόσιτο που θέλει µηχανικές 
απαγγελίες ξένες προς τις ιδιαίτε-
ρες ανάγκες µας. Χωρίς να παρα-
µερίζονται οι γνωστές προσευχές 

της Εκκλησίας µας, ο Αρχιεπίσκο-
πος Αµερικής, µας προσφέρει µέ-
σα από αυτό το βιβλίο που η Χ.Φ.Ε. 
επανεκδίδει σε γ’ έκδοση, ένα βο-
ήθηµα, ένα εργαλείο για να µά-
θουµε να συµπληρώνουµε στις 
ευχές της Εκκλησίας και µε τα 
προσωπικά µας, ιδιαίτερα αι-
τήµατα προς τον Θεό.

Τα θέµατα της προσευχής είναι 
χωρισµένα σε πέντε κύκλους στους 
οποίους υπάρχουν κατανεµηµένα 
θέµατα προσευχών για τον εαυτό 
µας, τους ανθρώπους γύρω µας, 
την επαγγελµατική και πνευµατική 
µας ζωή αλλά και προσευχές γύ-
ρω από τους βασικούς λόγους του 
Κυρίου. Γεµάτο από Αγιογραφικές 
παραποµπές στις οποίες αναφέρο-
νται οι προσευχές αυτές, φέρνουν 
συνειρµικά στον νου του αναγνώ-
στη την αµεσότητα και την τελωνι-
κή εκφορά των ψαλµών του ∆αυίδ, 
όταν τους διαβάζει κανείς στην νε-
οελληνική τους απόδοση. Ευχαρι-
στούµε και από τη θέση αυτή τον 
Σεβασµιώτατο Αρχιεπίσκοπο Αµε-
ρικής, κ. ∆ηµήτριο ελπίζοντας ότι 
και η νέα επανέκδοση θα βοηθή-
σει ώστε οι δύο πρώτες λέξεις του 
τίτλου να αντικατασταθούν από το 
µικρό όνοµα του κάθε αναγνώστη 
που θα µιλήσει  ανοιχτά στον καρ-
διογνώστη Θεό. 

Επιµέλεια:
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
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«∆ισεκατοµµύρια λέξεις ἀκούγονται κάθε ὥρα πάνω στόν πλανήτη µας. 
Ἀποτελοῦν τό ὑλικό τῶν κάθε µορφῆς συζητήσεων τῶν ἀνθρώπων. 

Πόσες ὅµως ἀπό τίς λέξεις αὐτές ἀπευθύνονται στό Θεό; Πόσες ἀνήκουν 
σέ διαλόγους ἀνθρώπου καί Θεοῦ;

∆έν το ξέρουµε. Ἐκεῖνο ὅµως πού ξέρουµε - ἀπό πικρή ἀρνητική πεῖρα 
- εἶναι ὅτι πρέπει νά πυκνωθοῦν οἱ διάλογοι τῶν κατοίκων τῆς Γῆς µέ τόν 
Πατέρα τοῦ Οὐρανοῦ. Εἶναι ἐπείγουσα ἀνάγκη νά κάνουµε τή συζήτηση 
µαζί Του πρωταρχικό στοιχεῖο τῆς ζωῆς µας.

Νά µιλήσουµε στό Θεό. Νά ποῦµε στόν Ἰησοῦ τά προβλήµατά µας. Νά 
τοῦ ἐκθέσουµε τίς δυσκολίες καί τίς ἀπογοητεύσεις µας. Νά ἐναποθέσουµε 
στά χέρια Του τά σχέδια, τούς πόνους καί τούς πόθους µας. Αὐτό εἶναι τό 
νόηµα, αὐτό εἶναι τό µήνυµα πού θέλει νά φέρῃ στόν κόσµο τῶν νέων, 
καί εἰδικά τῶν σπουδαστῶν, τό βιβλίο αὐτό.

Οἱ σελίδες πού ἀκολουθοῦν δέν εἶναι ἀκριβῶς προσευχές, µέ τή συνη-
θισµένη ἔννοια τοῦ ὅρου. Εἶναι πιό πολύ ἀπόπειρες προσευχῆς, θέµατα 
προσευχῆς, σκέψεις προσευχῆς. Γραµµένες σέ πρῶτο πρόσωπο µποροῦν 
εὔκολα νά τοποθετηθοῦν στά χείλη τοῦ καθενός. Γιατί λίγο ἤ πολύ ἀπηχοῦν 
µέ µικρότερες ἤ µεγαλύτερες παραλλαγές αὐτά πού ἔχει ὁ καθένας στήν 
καρδιά του. Ἀπό τήν ἄποψη αὐτή ὁ κάθε ἀναγνώστης θά µποροῦσε νά 
εἶναι ταυτόχρονα καί συγγραφεύς τοῦ βιβλίου αὐτοῦ».

∆ηµ. Τρακατέλλη, 
Αρχιεπισκόπου 

Αµερικής
«Ένας άνθρωπος 

µιλάει στον Θεό»

Έκδοση Χριστιανικής 
Φοιτητικής Ένωσης, 

Αθήνα 2010

...η ραδιοφωνική 
συντροφιά της Χ.Φ.Ε. 

καταγράφει 
την επικαιρότητα!

Κάθε Σάββατο, 7-8µµ, 
στο www.xfe.gr 

και στους 91,2 fm της 
Πειραϊκής Εκκλησίας!

Στην ιστοσελίδα θα βρείτε:

• Πατερικά κείµενα
• Νέα - ειδήσεις για την Χ.Φ.Ε.
• Απ-όψεις για ποικίλα θέµατα
• Πνευµατικά άρθρα
• Κοινωνικά άρθρα
• Επιστηµονικά άρθρα
• Συνεντεύξεις
• Αφιερώµατα
• Δηµοσκοπήσεις
• Βίους Αγίων
• Φωτογραφίες και video 
    δραστηριοτήτων της Χ.Φ.Ε.
• Τραγούδια και ύµνους
• Χρήσιµους συνδέσµους

www.xfe.gr

xfe@xfe.gr

σταθερά στο µέλλον

επικοινωνία

Ηλεκτρονικές
εγγραφές στην

...εδώ η φωνή 
µας ακούγεται 
δυνατά!

γκάλοπ
απόψεις

ρεπορτάζ
συνεντεύξεις

Ηλεκτρονικές
εγγραφές 
Ηλεκτρονικές
εγγραφές 
Ηλεκτρονικές+

Ραδιοκαταγραφές
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Το σκοινί 
κι ο κορµός

Κάθε φορά που ακούω τη λέξη πίστη µου έρχεται στο 
νου µία διήγηση για κάποιο γεγονός που είχε συµβεί 
πριν αρκετά χρόνια  κοντά στους καταρράκτες του Νι-
αγάρα όταν είχε ανατραπεί ένα σκάφος. 

∆ύο άνθρωποι, είχαν τότε κινδυνεύσει να παρασυρ-
θούν από τα ορµητικά νερά και να πέσουν στο γκρεµό 
µέχρι που διάφοροι µάρτυρες του συµβάντος κατάφε-
ραν να τους ρίξουν ένα σκοινί, από το οποίο πιάστη-
καν και οι δύο. Ο πρώτος απ’ αυτούς, κρατήθηκε γερά 
από το σκοινί και έτσι µπόρεσαν να τον τραβήξουν στη 
στεριά σώο. Ο δεύτερος, βλέποντας ένα µεγάλο κορµό 
να επιπλέει κοντά του, δίχως πολλή σκέψη, άφησε το 
σκοινί και πιάστηκε από τον κορµό, γιατί του φάνηκε 
πιο γερό αντικείµενο και φαινοµενικά πιο σίγουρο να 
γαντζωθεί απ’ αυτό. Χάθηκε µαζί µε το «στήριγµά» του…

Το σκοινί και ο κορµός. Το πρώτο ασήµαντα πιο λε-
πτό, πιο ευάλωτο µπροστά στο εκτόπισµα και την αίσθη-
ση σιγουριάς του δεύτερου, είχε κάτι που δεν µπόρεσε ο 
άτυχος ναυαγός να διακρίνει: τη σύνδεση µε την ακτή. 
Την επαφή µε αυτούς που µπορούσαν να βοηθήσουν. 

Πόσους κορµούς συναντάω καθηµερινά...  Πράγµατα, 
πρόσωπα και καταστάσεις που, αν και µου δίνουν σι-
γουριά δεν έχουν την σύνδεση µε την ακτή που σώζει. 
Ιδεολογίες, θεωρίες, πρότυπα. Η θεοποίηση του χρή-
µατος και της ηδονής…

Ακόµα και η λογική, η επιστήµη και η τεχνολογία 
–δώρα του Θεού στον άνθρωπο- αν απολυτοποιήσω 
την αξία τους και τις καταστήσω «αυτάξιες», ίσως γί-
νουν κορµοί που παρά τον όγκο και το εκτόπισµα, µε 
παρασύρουν, µη έχοντας αναφορά στην ακτή.

Κι όµως, µέσα στους τόσους κορµούς που υπόσχο-
νται ότι θα µου αποκαλύψουν το νόηµα της ζωής, που 
θα µε βγάλουν από τα αδιέξοδα της καθηµερινότητας, 
που θα µου χαρίσουν την ευτυχία και τη σωτηρία υπάρ-
χει και η πίστη, ένα σκοινί που την άκρη του κρατάει ο 
Θεός. Η σύνδεση µε την άλλη όχθη µέσα απ’ αυτό εί-
ναι εξασφαλισµένη. Η σωτηρία σίγουρη. Ακόµα κι αν η 
λογική του κόσµου επιβάλλει τον κορµό, η µυστηριακή 
ζωή της Εκκλησίας πετάει το σκοινί σε καθένα που θέ-
λει να περάσει απέναντι, υποσχόµενη τη σιγουριά της 
ακτής... ∆εν µένει παρά η απόφαση.

Καλά Χριστούγεννα!
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Ελευθέριος Μπαλάκος

∆ιευθυντής Σύνταξης: 
Παναγιώτης Φαραντάτος

Συντακτική επιτροπή: 
Παναγιώτης Παπαγεωργίου, 

Αναστασία Μπιτσάνη, 
Αγγελική Καλκάνη

Υπεύθ. Μηχ/νωσης: 
Βασίλης Κυρβασίλης
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Kαλλιόπη Bγόντζα,  Bασίλης  Πεσλής

Eκτύπωση: 
«Λυχνία», Yιοί Θ. Bγόντζα 

Aνδραβίδας 7, Xαµόµυλο Aχαρναί,

Tηλ. 210 34.10.436
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9 Επί τω Κυρίω πέποιθα
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H Σύνταξη διατηρεί το δικαίωµα να µη δηµοσιεύει 

Συνδροµή Eξωτερικού: 17€ 
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 AΓAΠHTOI ANAΓNΩΣTEΣ
• Mην ξεχνάτε να ανανεώνετε εγκαίρως τη συνδροµή σας. Στην 

ετικέτα του πλαστικού φακέλου αναγράφεται η ηµεροµηνία 
λήξης της συνδροµής, π.χ. εάν γράφει 31/12/07 σηµαίνει ότι 
οφείλεται η συνδροµή των ετών 2008, 2009 και 2010.

• H ανανέωση της συνδροµής µπορεί να γίνει µε τέσσερις 
τρόπους:
α)  στα γραφεία της X.Φ.E στην Aθήνα, οδός Kαρύτση 14 

(4ος όροφος) 
β)  στα βιβλιοπωλεία «ZΩH»: Aθήνα (Kαρύτση 14), 
 Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα 
γ)  µε ταχυδροµική επιταγή στη διεύθυνση του περιοδικού 

(Kαρύτση 14 T.K. 105 61 Aθήνα)
δ)  ηλεκτρονικά µέσω διαδικτύου, στην ιστοσελίδα: 

www.xfe.gr

Γενικά για θέµατα µηχανοργάνωσης τηλεφωνείτε 
στο 697 6396 480

• Kάθε συνδροµή ισχύει για το ηµερολογιακό έτος, δηλ. από 
1/1 - 31/12. Aυτό σηµαίνει ότι θα αποστέλλονται τα προη-
γούµενα τεύχη του έτους, εκτός αν υπάρχει διαφορετική 
δική σας υπόδειξη.

• Eάν για κάποιο λόγο επιθυµείτε να µην λαµβάνετε πλέον 
την “Παρεµβολή”, ενηµερώστε µας. ∆ιαφορετικά το τεύχος 
θα αποστέλλεται και η συνδροµή σας θα εκκρεµεί.

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

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

Νοµίζετε ότι από 1/9/2010 επεβλήθη 
απαγόρευση του καπνίσµατος σε δηµό-
σιους χώρους; Λάθος, από 31/7/1856. 
"∆ιάταγµα Περί του καπνίζειν εντός 
των δηµοσίων γραφείων και καταστη-
µάτων".

δ)  ηλεκτρονικά µέσω διαδικτύου, στην ιστοσελίδα: 

Η Φωτογραφία του τεύχους
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«Π»:  Πανιερώτατε γιατί έχουµε τό-
σο άγχος σήµερα; Είναι φυσιολογικό;

-κ. Αθανάσιος: Πιστεύω ότι το 
άγχος που υπάρχει σήµερα είναι 
και αποτέλεσµα του τρόπου ζωής. 
∆ηλαδή ο τρόπος ζωής που θέλει 
τον άνθρωπο να τα κάνει όλα µό-
νος του, να τα φέρει όλα εις πέρας, 
να τα κάνει όλα τέλεια, ο µη συµ-
βιβασµός µε µια τυχόν αποτυχία, 
η ανασφάλεια που βγαίνει µέσα 
από την αίσθηση της απουσίας 
του Θεού, όλα αυτά τα πράγµα-
τα ταλαιπωρούν τον άνθρωπο δη-
µιουργώντας στον σηµερινό άν-
θρωπο αυτή την κατάσταση του 
άγχους. 

«Π»: Παρατηρούµε τα τελευταία 
χρόνια και µια έντονη εµφάνιση των 
ανατολικών θρησκειών για την κατα-
πολέµηση το άγχους και στα πανε-
πιστήµια βλέπουµε αφίσες που κα-
λούν σε µαθήµατα γιόγκα, ανακά-
λυψη της δύναµης που κρύβεται µέ-
σα µας κλπ. Ποια είναι η θέση της 
Εκκλησίας σχετικά µε αυτές τις µε-
θόδους;

-κ. Αθανάσιος: Η µέθοδος γιό-
γκα δεν είναι µια απλή γυµναστι-
κή. Είναι κάποιες ψυχοσωµατικές 

ασκήσεις, οι οποίες συνδέονται 
απόλυτα µε τη θρησκευτικότητα 
των ανατολικών θρησκειών. Εί-
ναι επικλήσεις θεοτήτων και απο-
τελούν µια µορφή προσευχής σε 
ανατολικές θεότητες. Το να φύγει 
το άγχος µέσα από τον άνθρωπο, 
δεν είναι υπόθεση απλής γυµνα-
στικής. Πρέπει όλος ο άνθρωπος 
να αλλάξει την κοσµοθεωρία του 
και, πάνω απ΄ όλα, να µάθει αυ-
τό που λέει η Εκκλησία µας «πά-
σαν την ζωήν ηµών Χριστώ τω 
Θεώ παραθώµεθα». Να µάθει ο 
άνθρωπος αυτό το µεγάλο µάθη-
µα, να παραδώσει και να παρα-
θέσει στα χέρια του Θεού τον 
εαυτό του, τους υπόλοιπους 
ανθρώπους, όλη τη ζωή του, 
τα πάντα στο Θεό. Αν αυτό 
το κάνει, απαλλάσσεται 
απ’ το άγχος. Αν δε 
το κάνει, χίλιες 
α σ κ ή σ ε ι ς 
γυµναστι-
κής και 
να κά-
νει παι-
δί µου, 
απ’ αλ-
λού θα 
το  βρει 
πάλι.

Το άγχος στη ζωή 
των ανθρώπων σήµερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ µε τον Πανιερώτατο 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 
κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ
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«Π»: Οπότε το άγχος για τη δου-
λειά, για σπουδές, για επαγγελµατική 
και οικονοµική αποκατάσταση έχει 
πνευµατική ρίζα;

-κ. Αθανάσιος: Σίγουρα σχετίζε-
ται και µε την πνευµατική ζωή 
που κάποιος βιώνει κατά τρόπο 
όχι άρτιο πνευµατικά, ορθόδοξο. 
Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι µπο-
ρεί να µπει κανείς στη διαδικα-
σία του άγχους χωρίς να το πά-
ρει είδηση, λόγω του σηµερινού 
ρυθµού της ζωής, που είναι πολύ 
πιεστικός. Αν όµως ο άνθρωπος 
µάθει να τα αφήνει όλα στα χέ-
ρια του Θεού και να είναι ήρεµος 
και ήσυχος και να χει εµπιστο-
σύνη στην αγάπη του Θεού Πα-
τέρα µας, τότε θα µπορέσει ο άν-
θρωπος να τα αφήσει όλα στο Θεό 
και να χαλαρώσει, να µην φορτώ-
νεται µε έννοιες και να είναι ήρε-
µος και χωρίς άγχος.

«Π»: Ποια είναι όµως η διαχωρι-
στική γραµµή µεταξύ της άφεσης στα 
χέρια του Θεού και της ραθυµίας, µε-
ταξύ του εµπιστεύοµαι την ζωή µου 
στο Θεό και του πέφτω σε αδράνεια 
και αδιαφορία;

-κ. Αθανάσιος: Η διαχωριστική 
γραµµή είναι αυτή που χωρίζει 
την φιλαυτία από τη φιλοδοξία. 
∆ηλαδή, το ότι αφήνω στο Θεό τα 
πάντα δε σηµαίνει ότι περιέρχο-
µαι σε µια κατάσταση ακηδίας και 
δεν ενδιαφέροµαι για τίποτα. Όχι! 
Κάνω τα πάντα, όσα εξαρτώνται 
από εµένα, χωρίς άγχος και αφή-
νω τα υπόλοιπα στην αγάπη του 
Θεού. Αν εγώ δεν κάνω τα πάντα, 
όσα εξαρτώνται από µένα, ούτε ο 
Θεός θα κάνει τα δικά Του. Οι Πα-
τέρες, και οι παλαιότεροι και οι 
σύγχρονοι, αυτό έλεγαν: κάνε αυ-
τό που εξαρτάται από σένα, χω-
ρίς να αγχώνεσαι, µε εµπιστοσύ-
νη στην αγάπη του Θεού, και στη 
συνέχεια, αφού έκανες τα πάντα 
και η συνείδησή σου λέει ότι ότι 
µπορούσες να κάνεις το έκανες, 
άφησε τα άλλα στο Θεό. 

«Π»: Η Εκκλησία µε ποια µέσα 
µπορεί να µας βοηθήσει να ξεπερά-
σουµε το άγχος που έχουµε καθηµε-
ρινά, µικροί και µεγάλοι;

-κ. Αθανάσιος: Πρώτα απ’ όλα µε 
τα άγια µυστήριά της τα οποία εί-
ναι περιεκτικά της θείας χάριτος. 
Όταν η θεία χάρις επισκεφθεί την 
ψυχή του ανθρώπου, τότε η ψυχή 
ειρηνεύει, χαλαρώνει, ηρεµεί και 
γίνεται πιο ανθεκτική στις πιέσεις. 
Έπειτα, µε την άσκηση µάς µαθαί-
νει να κόβουµε το θέληµά µας, να 
γινόµαστε πιο ταπεινοί άνθρωποι, 
να αποδεχόµαστε το θέληµα του 
Θεού στη ζωή µας και να έχου-
µε εµπιστοσύνη στην αγάπη του 
Θεού. Τέλος, η Εκκλησία µας κά-
νει γνωστό το όπλο της ταπείνω-
σης. Η ταπείνωση µας βοηθά πά-
ρα πολύ στην αποφυγή του άγ-
χους γιατί µαθαίνουµε να είµα-
στε ειρηνικοί και να µη θέλουµε 
όλα να µας έρχονται σύµφωνα µε 
το θέληµά µας, αλλά όπως τα θέ-
λει ο Θεός, µε υποµονή και αγά-
πη να τα δεχόµαστε. 

«Π»: Είπατε ότι θα πρέπει να ξέ-
ρουµε τις δυνάµεις µας, να είµαστε 
σίγουροι ότι κάνουµε ότι περνάει απ’ 
το χέρι µας… Εδώ δεν τίθεται και θέ-
µα αυτογνωσίας; Να ξέρουµε δηλα-
δή τι µπορούµε και τι όχι; 

-κ. Αθανάσιος: Η αυτογνωσία 
στην Εκκλησία, δεν είναι η αυ-
τογνωσία των αρχαίων Ελλήνων, 
των Πυθαγορείων ας πούµε. Ποια 
είναι η αυτογνωσία; Αυτογνωσία 
είναι να ξέρουµε για ποιο λόγο 
µας έπλασε ο Θεός, ότι είµαστε 
εικόνες του Θεού, ότι ο Θεός εί-
ναι ο Πατέρας µας κι έπειτα τα-
πεινά και απλά να κάνουµε αυτό 
που µας λέει η συνείδησή µας. Η 
συνείδησή µας να συµµαρτυρεί 
ότι εντάξει, έκανα αυτό που µπο-
ρούσα. Κι αυτό που δε µπορώ να 
κάνω εγώ, το κάνει η χάρις του 
Θεού. Αυτό είναι το καλύτερο. Αν 
αρχίζουµε και µπαίνουµε µε έναν 
τρόπο «ανθρώπινο» και ψυχολογι-
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κό στην έννοια της αυτογνωσίας, 
τότε µπορεί να δηµιουργήσουµε 
περισσότερο άγχος απ’ ότι είχαµε 
προηγουµένως.  

«Π»: Πιστεύετε πως βλέπουµε την 
Εκκλησία πολλές φορές ως «αγχολυ-
τικό», µένοντας σε επιφανειακές κα-
ταστάσεις και συναισθήµατα που µας 
ηρεµούν µεν προσωρινά, δεν καλλι-
εργούν όµως µια ουσιαστική σχέση 
µε τον Θεό; 

-κ. Αθανάσιος: Μπορεί να συµ-
βαίνει και αυτό όταν ο άνθρωπος 
βρίσκεται σε µία νηπιακή πνευµα-
τική κατάσταση. Κι αν συµβαίνει 
πρέπει µε τη βοήθεια του πνευ-
µατικού µας πατέρα να ωριµά-
σουµε. Και ωριµάζουµε µέσα από 
τους πολλούς και ποικίλους πει-
ρασµούς και περιπέτειες που θα 

περάσουµε ως άνθρωποι…

«Π»: Πόσο εύκολο είναι να παρα-
κινήσεις έναν νέο άνθρωπο, που δεν 
έχει πολύ σχέση µε την Εκκλησία, να 
ακολουθήσει το δρόµο της Εκκλησίας 
και να χρησιµοποιήσει τα µέσα της 
για να αντιµετωπίσει το άγχος στην 
καθηµερινότητά του;

-κ. Αθανάσιος: Πρώτα-πρώτα 
πρέπει εµείς να βγούµε από το 
άγχος και µετά να σώσουµε τους 
άλλους. Να γίνουµε εµείς πράοι 
και ταπεινοί τη καρδία και µετά 
µε αγάπη και ταπείνωση προς τον 
αδελφό µας να του µεταφέρουµε 
το λόγο του Θεού και να αφήσου-
µε µε εµπιστοσύνη στα χέρια του 
Θεού. Είπαµε τον λόγο. Το πότε 
θα καρποφορήσει αυτός ο λόγος, 
αυτό είναι έργο του Θεού. «Άλλος 

εστίν ο σπείρων και άλλος ο θερί-
ζων», λέει ο Χριστός. Εµείς έχουµε 
να σπείρουµε. Τώρα, πότε θα θερί-
σει ο Θεός τον σπόρο εκείνο, αυ-
τό είναι έργο δικό Του. Εάν µπού-
µε στη διαδικασία αυτή και αγχω-
θούµε εµείς και πούµε «µα σπέρ-
νουµε και δε θερίζουµε», «σπέρ-
νουµε και δεν βλέπουµε αποτέ-
λεσµα» τότε θα κουραστούµε γρή-
γορα. Σπείρε εσύ τον σπόρο του 
Θεού ταπεινά και απλά, µε αγά-
πη, καλοσύνη, προσφορά προς τον 
αδελφό σου και άσ' τα στον Θεό. 
Ο Θεός θα κάνει τη δουλειά Του, 
όπως ξέρει Εκείνος. 

«Π»: Πανιερώτατε σας ευχαριστού-
µε πολύ.

  Επιµέλεια:
Παναγιώτης Φαραντάτος

∆ικηγόρος
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«Π»: Ποιο είναι κατά τη 
γνώµη σας το βαθύτερο νό-

ηµα, ο σκοπός, της ενανθρώπη-
σης του Χριστού και πώς µπορεί, 
στο µέτρο του δυνατού, να το προ-
σλάβει ο ανθρώπινος νους;

π. Ηλ. Μ.: Ο Θεός δηµιουρ-
γός δεν εγκατέλειψε τον άνθρω-
πο µετά τη δηµιουργία του, δεν 
τον άφησε αβοήθητο. Έστελνε κα-
τά καιρούς φωτισµένους ανθρώ-
πους να τον καθοδηγούν και να 
τον εµπνέουν, τους Προφήτες κλπ. 

Και στη συνέχεια δεν δίστασε να 
έρθει ο ίδιος ο Χριστός για να σώ-
σει τον άνθρωπο, όχι αφ’ υψηλού, 
αλλά γινόµενος ο ίδιος άνθρωπος. 
Όταν λέµε Χριστιανισµός, εννο-
ούµε το µυστήριο της σαρκώσε-
ως του Θεού. Για να το προσλά-
βει ο ανθρώπινος νους θα µπο-
ρούσαµε να πούµε ότι ο Χριστια-
νισµός, είναι δυνατόν να συµβολι-
σθεί και να εκφρασθεί µε ένα σπή-
λαιο. Τι θέλουµε να πούµε µε αυ-
τό; Ότι είναι ένα πράγµα µυστικό, 
δεν εντυπωσιάζει εκ πρώτης όψε-

“Ο Χριστιανισµός µοιάζει µ’ ένα σπήλαιο. 
∆εν κάνει θόρυβο από µακριά ένα 
σπήλαιο. Θέλει ανίχνευση. 

Λες και είναι επίτηδες για να 
µην εντυπωσιάζει”

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΜΑΝ∆ΡΙΤΗ 
ΗΛΙΑ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ
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ως. ∆εν είναι επιφανειακά σπου-
δαίο. Ο Χριστιανισµός, όπως πρω-
τοπαρουσιάστηκε και στις πραγ-
µατικές τους διαστάσεις είναι ένα 
πράγµα ταπεινό, αφανές, ήρεµο, 
που πρέπει να ψάξεις να το βρεις 
όπως ένα σπήλαιο, στην πλαγιά 
κάποιου βουνού, θέλει ανίχνευ-
ση. ∆εν κάνει θόρυβο από µα-
κριά ένα σπήλαιο. Είναι ένα αφα-
νές πράγµα. Θέλει κόπο και µόχθο 
για να πλησιάσεις και άµα φτά-
σεις κοντά, πρέπει να σκύψεις για 
να µπεις µέσα. Είναι η απλότης 
ενός κλαυθµηρίζοντος βρέφους. 
Είναι η πτωχεία µέσα στο αχούρι 
ενός σταύλου, µια απίστευτη και 
συγκλονιστική πτωχεία και αφά-
νεια, η οποία λες και είναι επί-
τηδες για να µην ελκύει, να µην 
εντυπωσιάζει. Για να  µπει κανείς 
στο Σπήλαιο, πρέπει να δει την ου-
σία. Ποια είναι η ουσία; Ο Θεός 
σαρκούται.

«Π»: Ποια σηµασία έχει για τον 
άνθρωπο κάθε εποχής και ιδιαίτε-
ρα για τον σύγχρονο νέο το γεγονός 

της γέν-
ν η σ η ς 
του Κυ-
ρίου;

π. Ηλ. Μ.: 
Γέννηση του 
Θεανθρώπου! 
Ήρθε, έσκυψε, τα-
πεινώθηκε σαν βρέ-
φος µέσα στο παχνί 
των ζώων, όλα αυτά 
για να είναι πολύ κο-
ντά µας, πάρα πολύ κο-
ντά µας, κάθε στιγµή. Από 
µία υπερβάλλουσα αγάπη, ο 
Θεός έσκυψε και ήλθε πολύ κο-
ντά µας . Έγινε πολύ δικός µας, 
πάρα πολύ µικρός, πάρα πολύ 
πτωχός, για να φέρει τη νέα κα-
τάσταση της απλότητος, γνησι-
ότητος,  ειλικρινείας, ενότητος 
των ψυχών των ανθρώπων. Σε 
µια στιγµή ηθικής, ψυχικής, µε-
ταφυσικής κρίσης, είναι µια κα-
τάλληλη ευκαιρία  να κτυπήσει 
κανείς  την πόρτα της Βηθλεέµ, 
να κοιτάξουµε κάπως καλύτερα 
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το Σπήλαιο της Γεννήσεως. Αυτό 
είναι η ουσία και ο πυρήνας και 
αυτό αξίζει να το ξανακοιτάξει ο 
σύγχρονος άνθρωπος. Θέλει ειδι-
κή προσέγγιση, ειδική προσπέλα-
ση, δεν σου επιβάλλεται µε σπου-
δαίες ρεκλάµες, µε θριαµβολογίες, 
αλλά, εάν το θέλεις, εάν το λέει η 
καρδιά σου θα µπεις µέσα. Πρέπει 
να σκύψω, να ταπεινωθώ, να απεκ-
δυθώ τον πολύ µου ορθολογισµό, 
τις πολλές µου εσωτερικές σκου-
ριές, τον τρόπο ζωής που συ-
νήθως θέλει την καλοζω-
ΐα, την καλοπέραση, τον 
εγωισµό. 

«Π»: Ο ερχοµός του 
Ιησού που ήρθε φέρ-
νοντας την «επί γης ει-
ρήνη», συνοδεύτηκε 
από τη σφαγή 14.000 
νηπίων.  ∆εν είναι κάπως 
αντιφατικό αυτό; Πώς επέτρε-
ψε ο Θεός να χαθούν τόσες 
αθώες ψυχές;

π. Ηλ. Μ.: Ο Θεός µας 
έδωσε τον νουν, το λογικό 
και τη βούληση, αλλά ακό-
µη και την ελευθερία. Ακό-
µη µας έδωσε το Ευαγγέλιο 
µε τον Νόµο Του και τους 
Αγίους κάθε εποχής σαν 
υποδείγµατα (µοντέλα). Από κει 
και πέρα δεν είναι χωροφύλακας 
ή τροχονόµος για να επεµβαίνει 
στο καθετί. Σέβεται την ελευθερία 
µας και µόνο αν επιµένουµε στην 
προσευχή, τότε Εκείνος βοηθάει 
µε τον δικό Του τρόπο.

«Π»: Πώς θα ξεφύγουµε από την 
κοσµικότητα και τον φολκλορισµό 

της εορτής; 

π. Ηλ. Μ.: Πραγµατικά πρέπει 
να το προσέξουµε αυτό. Η εορτή 
να µη γίνει συνήθεια, να µη γίνει 
ρουτίνα, να µη γίνει έθιµο. Θέλει 
απόφαση για να γλιτώσουµε από 
τα παραπάνω, χρειάζεται βούληση 
και συνεχής διαφώτιση στο περι-
βάλλον. Ο ταλαίπωρος άνθρωπος 
της εποχής µας, άµα δεν έχει ισχυ-

ρές ρίζες προσωπι-
κότητος, άγεται 

και φέρεται 

µέσα στα γρανάζια του µηχανι-
σµού των συγχρόνων καταναλω-
τικών κοινωνιών. Εδώ όµως υπάρ-
χει και κάποιο Σπήλαιο, που λέγε-
ται Χριστιανισµός. Αυτό το Σπή-
λαιο δεν διαθέτει δηµόσιες σχέσεις 
και εµπορική κίνηση. ∆εν έχει ού-
τε προβολείς, ούτε µεγάφωνα, ού-
τε τίποτε άλλο. Η προβολή του εί-
ναι η αφάνεια, είναι µια κατάστα-

ση παραγκωνισµού. ∆ε σε σπρώ-
χνει να πας προς τα εκεί. Σε αφή-
νει σε µια απόλυτη ελευθερία. Εάν 
όντως θέλεις, το αποφασίζεις, το 
λες µε όλη την καρδιά σου να πας 
προς τα εκεί, προς τον  αποδιωγ-
µένο Ιησού. 

«Π»: Αν οι τρεις Μάγοι προσέφε-
ραν σήµερα δώρα στον νεογέννητο 
Χριστό, ποια πιστεύετε ότι θα ήταν 
αυτά; 

π. Ηλ. Μ.: Ούτε ξέρω, ούτε υπο-
θέτω. Ο Θεός λέει στην 
Π. ∆ιαθήκη: «Υιέ µου, 
δος µοι σην καρδίαν». 
Ας δώσουµε την καρδιά 
µας, το καλό παράδειγ-
µά µας, την καλή οµο-
λογία µας, σαφή και ξε-
κάθαρη.

«Π»: Πάτερ Ηλία σας 
ευχαριστούµε πολύ!

Επιµέλεια:
Ελευθέριος Μπαλάκος,

Παναγιώτης 
Παπαγεωργίου

∆ΙΑΒΑΣΤΕ:
• Κολιτσάρα, Ι., «Ο Λυ 
   τρωτής», εκδ. «Ζωής»

• Τρεµπέλα, Π., «Ιησούς ο από Ναζα-
ρέτ», εκδ. «Σωτήρ»
• Μαστρογιαννόπουλου, π. Ηλ., «Ο 

Λυτρωτής και ο Παράκλητος», εκδ. 
«Ζωής»

ΑΚΟΥΣΤΕ:
• Το Ορατόριο «ο Μεσσίας» του Χαί-

ντελ ή κάποια χριστουγεννιάτικη 
καντάτα του Μπαχ.

∆εν κάνει θόρυβο από µακριά 
ένα σπήλαιο. Είναι ένα αφανές 
πράγµα. Θέλει κόπο και µόχθο 
για να πλησιάσεις και άµα φτά-
σεις κοντά, πρέπει να σκύψεις 
για να µπεις µέσα. Είναι η απλό-
της ενός κλαυθµηρίζοντος βρέ-
φους. Είναι η πτωχεία µέσα στο 
αχούρι ενός σταύλου, µια απί-
στευτη και συγκλονιστική πτω-
χεία και αφάνεια, η οποία λες 
και είναι επίτηδες για να µην 
ελκύει, να µην εντυπωσιάζει.
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Ο στίχος αυτός, παρµένος από το βιβλίο των Ψαλµών είναι το φετινό 
σύνθηµα των συνεργαζόµενων Χριστιανικών Σωµατείων “Ο Απόστολος 
Παύλος” και σύνθηµα της Χριστιανικής Φοιτητικής Ένωσης.

Ο στίχος αυτός, µέρος του δέκατου Ψαλµού του ∆αυίδ, απηχεί την πί-
στη του Ισραηλιτικού λαού στον αληθινό Θεό. Μια πίστη που προέρχεται 
όχι από αναζήτηση και ανακάλυψη του ανθρώπου αλλά από αποκάλυψη 
του Θεού. Αποκάλυψη Αυτού και του θελήµατός Του. Ο Θεός αναδεικνύ-
ει τον Ισραήλ ως εκλεκτό λαό Του. Αυτός που θα ήταν η απαρχή της σχέ-
σης του Θεού και µε τα υπόλοιπα έθνη. Η πίστη-στέρεη πεποίθηση στον 
ζώντα και αληθινό Θεό δοκιµάστηκε στο διάβα των αιώνων, µε την απο-
στασία των Ισραηλιτών από το θέληµά Του. Αλλά και η επιστροφή στην 
ευσπλαχνία Του, φάνηκε µε τη µετάνοια του εκλεκτού λαού του Θεού.

Αυτά όµως που στην Π. ∆ιαθήκη παρουσιάζονταν συγκεκαλυµµένα, 
στην Κ. ∆ιαθήκη γίνονται απτά και συγκεκριµένα. Ο Θεός εισέρχεται στην 
ιστορία, στην καθηµερινή ζωή των ανθρώπων συνοµιλεί µαζί τους, κη-
ρύττει, θεραπεύει, αποκαλύπτει στον λαό τον εαυτό Του και το θέληµά 
Του. Είναι ο Μοναδικός µέσα στους αιώνες που διακήρυξε  για τον Εαυ-
τό Του ότι είναι “ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή ” (Ιωάν. 14,6). Πολλοί Τον 
πίστεψαν και Τον ακολούθησαν. Πρώτοι από αυτούς οι δώδεκα Απόστο-
λοι. Αλλά και των µαθητών η πίστη κλονίστηκε. Εξάλλου ο Ιησούς ήταν 
και είναι “σηµεῖον ἀντιλεγόµενον”.

'Επί τ� Κυρί� πέποιθα  
(Ψαλµ. 10.1)
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Ωστόσο, µε την κάθοδο του Αγ. Πνεύµατος έγιναν από δειλοί ψαράδες, 
ένθερµοι κήρυκες του Ευαγγελίου. Για την πίστη τους αυτή διώχθηκαν 
και µαρτύρησαν οι Απόστολοι. Αυτή τη σταθερή πίστη στο Χριστό οµολό-
γησαν οι Μάρτυρες όλων των εποχών. Η πίστη αυτή ήταν η πυξίδα στη 
ζωή όλων των Αγίων της Εκκλησίας. Για το λόγο αυτό θα είναι πάντοτε 
αιώνια πρότυπά µας.

Αυτή η πίστη έχει να πει πολλά και σ’ εµάς τους σηµερινούς φοιτη-
τές. Προσπαθούµε να εµβαθύνουµε σ’ αυτή µε την µελέτη της Αγ. Γραφής 
στις εβδοµαδιαίες αγιογραφικές συναντήσεις µας αλλά και µέσα από άλ-
λες ευκαιρίες καταρτισµού και λατρείας. Αυτή την πίστη θα αγωνισθούµε 
να κάνουµε πράξη µε έργα αγάπης, µεταδίδοντας το Λόγο του Θεού προς 
τους αδελφούς µας στο Πανεπιστήµιο, µε τον γραπτό ή προφορικό λόγο.

Ας είναι το φετινό σύνθηµα εργασιών, οδοδείκτης για την καθηµερι-
νή ζωή του καθενός και καθεµιάς.

Καλή Ακαδηµαϊκή Χρονιά!
Ελευθέριος Μπαλάκος

Απόφοιτος Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδηµίας
Φοιτητής Τµήµατος Κοινωνικής Θεολογίας 

Κύκλοι Μελέτης Αγ. Γραφής
Για τις Φοιτήτριες (Οδός Καρύτση 14, Αθήνα)

Κυριακή 11.00 – 12.30 
∆ευτέρα 19.30 – 21.00

Τρίτη 19.30 – 21.00
Για τους Φοιτητές 

Πέµπτη 20.00 – 21.30 
(Οδός Καρύτση 14, Αθήνα)

Σάββατο 18.00 – 19.30 
(Οδός Κοιµήσεως Θεοτόκου 3, Μαρούσι)

Ωστόσο, µε την κάθοδο του Αγ. Πνεύµατος έγιναν από δειλοί ψαράδες, 
ένθερµοι κήρυκες του Ευαγγελίου. Για την πίστη τους αυτή διώχθηκαν 
και µαρτύρησαν οι Απόστολοι. Αυτή τη σταθερή πίστη στο Χριστό οµολό-
γησαν οι Μάρτυρες όλων των εποχών. Η πίστη αυτή ήταν η πυξίδα στη 
ζωή όλων των Αγίων της Εκκλησίας. Για το λόγο αυτό θα είναι πάντοτε 
αιώνια πρότυπά µας.

Αυτή η πίστη έχει να πει πολλά και σ’ εµάς τους σηµερινούς φοιτη-
τές. Προσπαθούµε να εµβαθύνουµε σ’ αυτή µε την µελέτη της Αγ. Γραφής 
στις εβδοµαδιαίες αγιογραφικές συναντήσεις µας αλλά και µέσα από άλ-
λες ευκαιρίες καταρτισµού και λατρείας. Αυτή την πίστη θα αγωνισθούµε 
να κάνουµε πράξη µε έργα αγάπης, µεταδίδοντας το Λόγο του Θεού προς 
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Από το έπος του ’40 
στο σήµερα και το αύριο. 

Για µια πορεία µε επίγνωση 
70 χρόνια µετά...

Το Έθνος µάχεται. Αυτή ήταν η 
µοναδική φράση που κυκλοφορού-
σε παντού κατά την περίοδο του 
πολέµου του ’40. Στις 28 Οκτωβρί-
ου όλο το Έθνος, µε το στόµα των 
τότε κυβερνόντων, απάντησε µε µια 
καρδιά: τώρα, είναι η ώρα της µά-
χης. Και όλα τα ζητήµατα και προ-
βλήµατα, που απασχολούσαν τον 
λαό µας, µπήκαν στην άκρη. Γι’ αυ-
τό και η µάχη κερδήθηκε.

Η Ιταλία της εποχής εκείνης 
ήταν µια υπερδύναµη. Υπερείχε 

της Ελλάδος σε όλους τους τοµείς, 
ειδικά στη στρατιωτική ισχύ. Και 
στους Ιταλούς στρατιώτες δεν έλει-
παν, ούτε το θάρρος, ούτε οι ικανό-
τητες. Ο Μουσολίνι έκτιζε µια νέα 
αυτοκρατορία και εµφυσούσε στον 
Ιταλικό λαό αυτοπεποίθηση. Ας µη 
µας φαίνεται περίεργο, η αλαζονι-
κή του στάση απέναντι στην Ελλά-
δα ήταν δικαιολογηµένη. Το ισο-
ζύγιο των δυνάµεων έκλεινε αµεί-
λικτα υπέρ της γείτονος.

Αντίθετα η Ελληνική πλευρά επέ-

δειξε µια «αδικαιολόγητη» στάση, 
µια παράλογη συµπεριφορά. Ο Ελ-
ληνικός λαός δεν φοβήθηκε την 
υπεροχή του αντιπάλου και σαν 
έτοιµος από καιρό ύψωσε το ανά-
στηµά του µε το ξέσπασµα του πο-
λέµου. Βέβαια και ο ίδιος ο αρχη-
γός του κράτους, ο Ιωάννης Με-
ταξάς, παρόλο που είχε σπουδά-
σει στη Γερµανία και ήταν Γερµα-
νόφιλος, παρόλο που ήταν δικτάτο-
ρας της Ελλάδας και όποια απόφα-
ση αν έπαιρνε θα µπορούσε να την 
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επιβάλει στον λαό, είπε το ιστορικό 
ΟΧΙ. Ο Μεταξάς ήταν εκείνος, που 
µε τέχνη προετοίµασε την άµυνα 
της χώρας, προγνωρίζοντας τη λα-
ϊκή βούληση.

Αξίζει να ακούσουµε ένα από-
σπασµα από τον λόγο του, την τρι-
ακοστή Οκτωβρίου του 1940, προς 
τους συντάκτες του αθηναϊκού τύ-
που. Τα λόγια του κυβερνήτη απο-
καλύπτουν το σκεπτικό και το ήθος 
του, αλλά και αντιπροσωπεύουν 
το αίσθηµα ολόκληρου του λαού:

 «Κύριοι, Μη νοµίσετε ότι η από-
φασις του ΟΧΙ πάρθηκε έτσι εις 
µια στιγµή. Μη φαντασθήτε ότι 
εµπήκαµε εις τον πόλεµον αιφνι-
διαστικά. Ή ότι δεν έγινε ό,τι επε-
τρέπετο και µπορούσε να γίνη δια 
να τον αποφύγοµεν.

Από τον περασµένο Μάιο εί-
πα καθαρά εις τον κύριον Γκρά-
τσι, ότι αν προσεβαλλόµεθα εις τα 
εθνικά κυριαρχικά µας δικαιώµα-
τα, θα αντιστάµεθα αντί πάσης θυ-
σίας και δι’ όλων των µέσων µας. 
Οµολογώ ότι εµπρός εις την φο-
βεράν ευθύνην της αναµίξεως της 
Ελλάδος εις τέτοιον πόλεµον, έκρι-
να πως καθήκον µου ήτο να ίδω 
εάν θα ήτο δυνατόν να προφυλά-
ξω τον τόπον αυτόν, έστω και δια 
παντός τρόπου, ο οποίος θα συνε-
βιβάζετο µε τα γενικότερα συµφέ-
ροντα του Έθνους . Η Ελλάς είναι 
αποφασισµένη να µη προκαλέση 
µεν, µε κανέναν τρόπον, κανένα, 

αλλά και µε κανένα τρόπον να µη 
υποκύψη. Προ παντός είναι απο-
φασισµένη να υπερασπίση τα εδά-
φη της, έστω και αν πρόκειται να 
πέση. Ήδη δε, η απόφασις αυτή και 
η πολιτική της αυτή, χάρις εις την 
οποίαν απροκλήτως προσεβλήθη, 
χάρισαν εις τον Λαόν την απόλυ-
τον ψυχικήν ένωσίν του.

Υπάρχουν στιγµές, κατά τας 
οποίας ένας λαός οφείλει, αν θέ-
λει να µείνη µεγάλος, να είναι ικα-
νός να πολεµήση, έστω και χωρίς 
καµµιάν ελπίδα νίκης. Μόνον δι-
ότι πρέπει. Γνωρίζω ότι ο Ελληνι-
κός Λαός δεν θα ήτο δυνατόν να 
δεχθή άλλο τι, αυτήν την στιγµήν. 
∆ιότι είναι ελεύθερος και απερί-
σπαστος εις την ευθυκρισίαν και 
την υπερηφάνειαν.»

Και ο Ελληνικός λαός βέβαια δεν 
έµεινε στα λόγια. Ο καθένας συ-
νέδραµε από το πόστο του. Οι νέ-
οι ανταποκρίθηκαν στην επιστρά-
τευση και βάδισαν στο µέτωπο µε 
θάρρος, περιφρονώντας τον αντί-
παλο, ακόµα και τον ίδιο το θάνα-
το. Οι γυναίκες, ιδιαίτερα της Πίν-
δου, ήταν πολύτιµο δεκανίκι στη 
νικηφόρα πορεία. Σύσσωµη η ελ-
ληνική κοινωνία είπε το «νυν υπέρ 
πάντων ο αγών».

Κι ο αγώνας που ακολούθησε, 
ήταν αγώνας θυσίας, ολοκληρωτι-
κός. Ο ίδιος ο Χίτλερ αναγνώριζε 
το θάρρος που επέδειξαν οι Έλλη-
νες αγωνιστές και στο τέλος παρα-

δέχθηκε ότι αυτό του στοίχισε τη 
νίκη στον πόλεµο. Αξίζει να θυµη-
θούµε εδώ την εκ διαµέτρου αντί-
θετη περίπτωση στην ιστορία. Ο 
πολυνίκης γαλλικός στρατός κατε-
λήφθη από ένα πνεύµα ηττοπάθει-
ας το θέρος του 1940, µε αποτέλε-
σµα την ουσιαστικά άνευ όρων πα-
ράδοση της χώρας και την πλήρη 
επικράτηση του Άξονα στη ∆ύση.

Τι ακριβώς ήταν όµως, αυτό που 
οδήγησε τον Μεταξά και ολόκληρο 
τον λαό να αρνηθούν την υποταγή 
και να πολεµήσουν µέχρις εσχά-
των για την απόφασή τους αυτή; 

Ήταν το υψηλό φρόνηµα. Η πί-
στη σε ιδανικά. Η αγάπη για την 
ελευθερία.

Αυτά ήταν που έδωσαν το κου-
ράγιο, που γέµισαν δύναµη τις 
καρδιές, που ενέπνευσαν το χρέ-
ος και την τιµή.

Χωρίς ανταλλάγµατα και υπο-
σχέσεις, σε αυτό τον φοβερότερο 
από όλους πόλεµο, η Ελλάδα ανέ-
λαβε ολοµόναχη σε ολόκληρη την 
ηπειρωτική Ευρώπη να αντιµετω-
πίσει τον φασισµό.

Και σήµερα; ∆εν υπάρχει φασι-
σµός, δεν είµαστε σε πόλεµο.

Η πραγµατικότητα είναι ότι ο 
σηµερινός, µέσος, νέος δεν συγκι-
νείται από τους -πράγµατι- υψη-
λούς αγώνες που εδόθησαν την 
εποχή εκείνη. Σε ένα βαθµό αυτό 
είναι αναµενόµενο. Οι συνθήκες 
είναι διαφορετικές, γιατί ο χρόνος µεν, µε κανέναν τρόπον, κανένα, νες αγωνιστές και στο τέλος παρα- είναι διαφορετικές, γιατί ο χρόνος 
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κυλάει και ποτέ ξανά δε θα υπάρ-
ξει το ίδιο ακριβώς περιβάλλον που 
θα δηµιουργήσει τον ενθουσιασµό 
του τότε. Οι νέοι, τουλάχιστον σή-
µερα, δεν βρίσκονται στα χαρακώ-
µατα των βουνών. Αυτό δεν ση-
µαίνει βέβαια ότι θα ξεχάσουµε, 
ότι δεν θα έχουµε ιστορική µνή-
µη. Το αντίθετο. Γιατί λαός που ξε-
χνά την ιστορία του, την ξαναζεί 
πιο τραγικά.

Όµως πέρα από την πολύτιµη 
µνήµη, τι µπορούµε να πούµε για 
την πράξη; Ο νέος θέλει άµεσα 
εφαρµόσιµα πράγµατα, θέλει να 
κάνει την δικιά του πορεία.

Το στοίχηµα είναι αυτή η πο-
ρεία να γίνει µε στόχο και όραµα. 
Μιλώντας για το ΄40, µπορούµε 
να διαγνώσουµε τα γνωρίσµατα 
του λαού που αγωνίστηκε, ώστε 
να µπορέσουµε εµείς σήµερα να 
διδαχθούµε και να εµπνευστούµε.

Αλλά και πάλι, η θυσία και η αυ-
ταπάρνηση δεν σηµαίνουν από µό-
να τους κάτι. Η απαίτηση λοιπόν 
δεν πρέπει να είναι απλά για πε-
ρισσότερη αγωνιστικότητα. Χρει-
άζονται πρώτα ιδανικά στα οποία 
θα πιστέψουµε. Αυτά είναι που θα 
µας εµπνεύσουν και θα µας ωρι-
µάσουν. Μόνο εάν συγκλονιζόµα-
στε από τα πιστεύω µας θα έχουµε 
τις ψυχικές δυνάµεις να τολµούµε. 
Η πίστη σε ιδεώδη δηµιουργεί το 
χρέος. Και η αίσθηση του χρέους 
αποδιώχνει τον φόβο και ανοίγει 
το δρόµο για θυσίες. Θυσίες όχι 
απαραίτητα αίµατος, αλλά θυσίες 
καθηµερινές, µέσα στη ζωή.

Είναι αξιοσηµείωτο ότι τις πε-
ριόδους πριν τους Βαλκανικούς 
και τους Παγκοσµίους πολέµους 
υπήρχε µια κριτική για τη νεο-
λαία παρόµοια µε τη σηµερινή. Η 
πνευµατική ελίτ των εποχών εκεί-
νων εξέφραζε έντονα την ανησυ-
χία της για το κατά πόσον οι νέοι 
ήταν σε θέση ή είχαν τη διάθεση 
να αγωνιστούν για την πατρίδα. 
Τα γεγονότα εξελίχθηκαν έτσι, που 
όχι απλά διαψεύστηκαν οι φόβοι, 
αλλά στην περίπτωση των Βαλκα-
νικών πολέµων διπλασιάστηκε η 
έκταση της Ελλάδος. Σε αντίθεση 
µε µεγάλη µερίδα της νεολαίας της 
Γαλλίας, που ασπαζόµενη ιδεολο-
γικά και φιλοσοφικά ρεύµατα της 
εποχής της, δεν πίστεψε στον αγώ-
να. Αναρωτήθηκε γιατί να πολεµή-
σει, pourquoi, γιατί να κάνει θυ-
σίες. Χρειάζεται λοιπόν και πίστη 
και ελπίδα.

Οι µάχες δίνονται πάντοτε. Σε 
διαφορετικά ίσως επίπεδα. Με δι-
αφορετικούς εχθρούς. Με διαφο-
ρετικά µέσα. Σήµερα το έθνος µας, 
στην Ελλάδα και απανταχού της 
γης, περνάει τις δικές του δυσκολί-
ες. Ίσως να µην συνειδητοποιούµε 
τα σηµαντικά προβλήµατα. Να µη 
βλέπουµε τον εχθρό. Να µας δια-
φεύγει ο στόχος.

Στον πόλεµο του ’40 ήµασταν 
λίγοι και φτωχοί. Σήµερα ευηµε-
ρούµε. Περνάµε (ακόµα) καλά. 
Ποιος όµως είναι ο προσανατολι-
σµός µας; Ποιος είναι ο σκοπός 
της παιδείας, της πολιτικής, της 
κοινωνικής µας ζωής; Πώς ζούµε 

την κληρονοµιά µας;
Κάποτε οι Έλληνες δηµιούργη-

σαν φιλοσοφία, αναζήτησαν την 
Αλήθεια. Αυτό ήταν πολύ παλιά, 
σήµερα τι κάνουµε; Σήµερα περιο-
ριζόµαστε στον ατοµισµό µας. Ικα-
νοποιούµαστε από τα υλικά αγα-
θά µας και τις απολαύσεις µας. Εί-
ναι ο καιρός του βολέµατος και της 
ήσσονος προσπάθειας. 

Το έθνος µάχεται. Και στον και-
ρό της ειρήνης πρέπει να µάχεται 
ακόµα πιο πολύ, για να ξεπερνά 
τον κίνδυνο της νωχέλειας, του 
ατοµισµού. Να µην µας πάρει ο 
ύπνος της αδράνειας. Να πάµε 
µπροστά. Να οραµατιστούµε. Κι 
όλοι µας ας αναβαπτιζόµαστε στο 
πνεύµα των αγωνιστών, που ξεπερ-
νούσαν τον εαυτό τους και προσέ-
φεραν τα πάντα για το έθνος, για 
τους άλλους.

Ως κοινωνία προσώπων και όχι 
ως άτοµα αποξενωµένα. Με ορά-
µατα. Με στόχους κοινούς. Το καλό 
γίνεται καλύτερο όταν το επιδιώ-
κουµε και το ζούµε όλοι µαζί, ενω-
µένοι και συναγωνιζόµενοι και όχι 
διχασµένοι και ανταγωνιζόµενοι. 

Επιµέλεια:
Παναγιώτης Παπαγεωργίου

Φοιτ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
ΕΜΠ

Εισήγηση στην εκδήλωση της Χρι-
στιανικής Ένωσης Επιστηµόνων «Το 
έπος των Ελλήνων: 1940-1944».
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Η  Ορθόδοξη Εκκλησία 
και στο Congo

γεµίζει σιγά σιγά. Έρχονται και άλ-
λοι… -Περάστε στο αµφιθέατρο! σε 
λίγο ο π. Θεολόγος θα προλογίσει 
την έκθεση!

 Το αµφιθέατρο «Λεωνίδας Ζέρ-
βας» γεµίζει! Ο π. Θεολόγος παίρ-
νει τον λόγο και µε γλαφυρότητα 
και παραστατικότητα εξιστορεί, 
όσα συνέβησαν, όσα συµβαίνουν 
και όσα µε τη χάρη του Θεού θα 
συµβούν:  

«Η µαθητεία των εθνών, η εξά-
πλωση δηλαδή του Ευαγγελίου του 
Κυρίου και η βάπτιση στο όνοµα 
της Παναγίας και ζωαρχικής Τρι-
άδος είναι βασικό καθήκον όλων 
µας, σύµφωνα µε τα τελευταία λό-
για του Κυρίου επί της γης (Μτ. 28, 
19). Έτσι οικοδοµείται η Ορθόδο-
ξη Εκκλησία, η Εκκλησία του Θε-
ού ανά την οικουµένη.

Επτά χρόνια διακονώ την Μη-
τρόπολη Κεντρώας Αφρικής µε-
τά από πρόσκληση του Σεβασµι-
ότατου Μητροπολίτου κ. Ιγνα-
τίου. Μου ανέθεσε ιεραποστο-
λική και οικοδοµική εργασία 
στο Congo – Brazzaville  και 
στην περιφέρεια της Kinshasa.

Με πρωτεύουσα την 
Brazzaville, το πρώην Γαλ-
λικό Congo, έχει έκταση τρι-
πλάσια της Ελλάδος και πλη-
θυσµό περίπου τέσσερα εκα-
τοµµύρια. Τον 

19ο αιώνα µαζί µε Γάλλους εξερευ-
νητές-κατακτητές εγκαταστάθηκαν 
οι καθολικές και προτεσταντικές ιε-
ραποστολές. Φέτος στις 15 Αυγού-
στου, η χώρα γιόρτασε 50 χρόνια 
ανεξαρτησίας. Ήταν ένα κοµµουνι-
στικό κράτος, υπό ρωσική επιρροή. 
Στη δεκαετία του ’90 όµως, ο αντα-
γωνισµός των µεγάλων δυνάµεων 
για την εκµετάλλευση των πετρε-
λαίων έφερε τον εµφύλιο πόλεµο. 
Τα αποτελέσµατα ήταν πολλά θύ-
µατα, πόνος, δυστυχία και µίση. Η 
διακυβέρνηση πέρασε πια στα χέ-
ρια των πολυεθνικών εταιριών. Η 
χώρα στο µεγαλύτερο τµήµα της 
καλύπτεται από δάση που τα ποτί-
ζουν οι τροπικές βροχές και οι τε-
ράστιοι ποταµοί. Νοτιοδυτικά βρέ-
χεται από τον Ατλαντικό, ενώ την 
τέµνει ο Ισηµερινός.

Η γαλλική γλώσσα στη διοίκη-
σή και στην εκπαίδευση και ο γαλ-
λικός πολιτισµός χαρακτηρίζουν 
τον κοινωνικό ιστό. Εκτός της γαλ-
λικής υπάρχουν δύο ακόµη επί-
σηµες εθνικές γλώσσες και πολ-
λές τοπικές.

Στο τέλος της δεκαετίας του ’80 
ιδρύονται τρεις ορθόδοξοι πυρή-
νες στις πιο µεγάλες πόλεις. Οι λί-
γοι ορθόδοξοι περίµεναν τη βοή-
θεια των εκκλησιαστικών αρχών πλάσια της Ελλάδος και πλη-

θυσµό περίπου τέσσερα εκα-
τοµµύρια. Τον 

θεια των εκκλησιαστικών αρχών 

Επτά χρόνια διακονώ την Μη-
τρόπολη Κεντρώας Αφρικής µε-
τά από πρόσκληση του Σεβασµι-
ότατου Μητροπολίτου κ. Ιγνα-
τίου. Μου ανέθεσε ιεραποστο-
λική και οικοδοµική εργασία 
στο Congo – Brazzaville  και 
στην περιφέρεια της Kinshasa.

Με πρωτεύουσα την 
Brazzaville, το πρώην Γαλ-
λικό Congo, έχει έκταση τρι-
πλάσια της Ελλάδος και πλη-
θυσµό περίπου τέσσερα εκα-
τοµµύρια. Τον 

16/09/2010 απόγευµα
Μια παρέα φοιτητών συναντιέ-

ται στο Μετρό «Ευαγγελισµός» µε 
σκοπό να παρευρεθούν στην έναρ-
ξη της έκθεσης φωτογραφίας του 
Αγιορείτου ιεροµονάχου Θεολό-
γου µε τίτλο “Ένας Έγχρωµος Κό-
σµος” µε φωτογραφίες από το µα-
κρινό Κονγκό. 

Τι άραγε θα δουν;; Μπορεί µια 
εικόνα να αποτυπώσει όλα αυτά 
που γίνονται σε µια άλλη χώρα;; 
Μπορεί µια εικόνα να ‘µιλήσει’;;; 

1 εικόνα = 1000 λέξεις…
Φτάνουν στο Εθνικό Ίδρυµα 

Ερευνών. Υπάρχει κόσµος, όλοι 
κοιτούν, µιλούν, παρακολουθούν… 
Κάπου εκεί, µια παρέα έγχρωµων 
αδελφών µας (κληρικών και λαϊ-
κών) συζητά. Πιο πέρα ο π. Θεολό-
γος. Ασκητική µορφή… Κάνουν µια 
βόλτα στο χώρο που 
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πάνω από δέκα χρόνια µε πίστη 
και ελπίδα. Μετά τη σύνδεσή τους 
µε τη Μητρόπολη Κεντρώας Αφρι-
κής (προηγουµένως υπαγόταν στη 
Μητρόπολη Cameroon) και κυρί-
ως µετά τη χειροτονία του Σεβα-
σµιότατου Ιγνατίου, άρχισαν οι ιε-
ραποστολικές δραστηριότητες στη 
χώρα.

Στην πρωτεύουσα Brazzaville, 
στο κέντρο της πόλεως, ολοκλη-
ρώθηκε πέρσι η ανακατασκευή σε 
τρίκλιτη βασιλική της Αναστάσεως, 
ενός παλαιού κτηρίου που στέγαζε 
τη Μασονική Στοά. Η Στοά είχε κα-
ταργηθεί επί κουµµουνισµού και 
το κτήριο παρεχωρήθη στην εκκλη-
σία από το κράτος. Στη συνέχεια 
οι Μασόνοι ζήτησαν να το ξανα-
πάρουν πίσω. Τις δελεαστικές προ-
τάσεις τους όµως δεν τις δέχθηκε 
ο Μητροπολίτης µας.

Στο Pointe Noire, δεύτερη πό-
λη του κράτους µε ένα εκατοµµύ-
ριο κατοίκους, µεγάλο λιµάνι στον 
Ατλαντικό, µε πολλές πετρελαιοπη-
γές, ο Σεβασµιότατος ίδρυσε το ιε-
ραποστολικό κέντρο του Αγ. ∆ηµη-
τρίου σε ευρύχωρο οικόπεδο στο 
κέντρο της πόλεως. Εκεί ανοικο-
δοµείται ένας µεγάλος καθεδρι-
κός ναός. Γύρω του έχουν χτιστεί 
µια µεγάλη αίθουσα που χρησιµο-
ποιείται προσωρινά ως ναός, γρα-
φεία, ξενώνας, χώροι για τη νεο-
λαία και εγκαταστάσεις του ραδι-
οφωνικού µας σταθµού. Στο πε-
ριστύλιο του Αγ. ∆ηµητρίου δηµι-
ουργήθηκε ένα σταυρόσχηµο βα-
πτιστήριο όπου γίνονται τακτικά 
πολυάριθµες βαπτίσεις. 

Πέρσι εγκαινιάστηκε ο ναός της 
Αναλήψεως, σε µια φτωχογειτο-

νιά, που αντικατέστησε 

πάνω από δέκα χρόνια µε πίστη 
και ελπίδα. Μετά τη σύνδεσή τους 
µε τη Μητρόπολη Κεντρώας Αφρι-
κής (προηγουµένως υπαγόταν στη 
Μητρόπολη Cameroon) και κυρί-
ως µετά τη χειροτονία του Σεβα-
σµιότατου Ιγνατίου, άρχισαν οι ιε-
ραποστολικές δραστηριότητες στη 

Στην πρωτεύουσα Brazzaville, 
στο κέντρο της πόλεως, ολοκλη-

Αναλήψεως, σε µια φτωχογειτο-
νιά, που αντικατέστησε 

το σανιδένιο πρόχειρο 
παράπηγµα που για χρό-
νια ήταν η µοναδική ενο-
ρία στο Pointe Noire. Μια 
τρίτη ενορία στην ίδια πό-
λη περιµένει να στεγαστεί 
στον υπό ανέγερση ναό 
της Αγ. Φωτεινής, σε µια 
πολυάνθρωπη συνοικία, 
του οποίου τον θεµέλιο 
λίθο ευλόγησε ο Μα-
καριότατος Πατριάρ-
χης Αλεξανδρείας τον 
Σεπτέµβριο του 2007. 

Πριν από έξι χρό-
νια ένας δεκάχρονος 
ορφανός λαθρεπιβά-
της µέσα σε ένα τρέ-
νο, ζητώντας την προ-
στασία µας από τους 
χωροφύλακες, έγινε η 
αφορµή να ενδιαφερ-
θούµε για τα ορφανά 
και να κτισθεί το ορ-
φανοτροφείο µας στο 
Dolisie, την Τρίτη 
πόλη του Congo. Είχε 
προηγηθεί εκεί η ανέγερση της Αγ. 
Ειρήνης και του βαπτιστηρίου της.  
Τα εγκαίνια του ορφανοτροφείου 
έγιναν από τον στοργικό Πατριάρ-
χη µας, ο οποίος έδωσε την ιδέα 
και την ευλογία του να χτίσουµε 
εκεί δίπλα ένα σχολείο. Το ∆ηµοτι-
κό µας Σχολείο θα λειτουργήσει φέ-
τος για τρίτη χρονιά µε 

του οποίου τον θεµέλιο του οποίου τον θεµέλιο 
λίθο ευλόγησε ο Μα-
καριότατος Πατριάρ-
χης Αλεξανδρείας τον 
Σεπτέµβριο του 2007. 

Πριν από έξι χρό-
νια ένας δεκάχρονος 
ορφανός λαθρεπιβά-
της µέσα σε ένα τρέ-
νο, ζητώντας την προ-
στασία µας από τους 
χωροφύλακες, έγινε η 
αφορµή να ενδιαφερ-
θούµε για τα ορφανά 
και να κτισθεί το ορ-
φανοτροφείο µας στο 
Dolisie, την Τρίτη 
πόλη του Congo. Είχε 
προηγηθεί εκεί η ανέγερση της Αγ. 
Ειρήνης και του βαπτιστηρίου της.  
Τα εγκαίνια του ορφανοτροφείου 

νιά, που αντικατέστησε τος για τρίτη χρονιά µε τος για τρίτη χρονιά µε 
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την προσθήκη δύο απογευµατινών 
τάξεων Γυµνασίου. Στην ίδια πόλη, 
µε σχεδόν αξεπέραστες δυσκολίες, 
προσπαθούµε να κτίσουµε έναν κε-
ντρικό ναό προς τιµή του Αγ. Νι-
κολάου. Εκατό χιλιόµετρα ανατο-
λικότερα, στο Nkayi, µια πόλη µε 
εργοστάσιο ζακχάρεως, πλησιάζει 
προς το τέλος η ανέγερση ενός µε-
γάλου οκταγωνικού ναού.

Στον βορρά της χώρας, στο 
Impfomdo, ένα σηµαντικό διοικη-
τικό κέντρο, αρχίσαµε µια ιεραπο-
στολική προσπάθεια µε τη δηµι-
ουργία µιας ενορίας. Έχουµε µε-
γάλες προσδοκίες για τη συνέχι-
ση του έργου εκεί.

Μια τελευταία ενορία ιδρύθη-
κε µε πρωτοβουλία ευλαβών κα-

τηχητών 150 χιλιόµετρα από την 
Brazzaville στο Louingui, όπου οι 
πιστοί έχτισαν µια πρόχειρη εκ-
κλησία σε ένα µεγάλο κτήµα που 
οι ίδιοι προσέφεραν.

Η διακονία µας συµπληρώνεται 
µε βαπτίσεις στα ποτάµια και στα 
κτιστά βαπτιστήρια, µε σεµινάρια 
ιερέων και στελεχών, κατηχήσεις, 
οργάνωση αθλητικών δραστηρι-
οτήτων µε τη νεολαία, χορωδίες, 
κηρύγµατα και άλλα.

Ο σχεδιασµός και το χτίσιµο των 
εκκλησιών, παρά τις αντιξοότητες, 
ολοκληρώνεται µε αγώνα. ∆υσκο-
λότερο όµως έργο είναι η διάπλαση 
των ψυχών των έγχρωµων αδελ-
φών µας σε ναούς του Υψίστου. Γι’ 
αυτό ζητώ την βοήθειά σας και κυ-
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ρίως την προσευχή σας.»
Η οµιλία τελειώνει. Ανάµεικτα 

συναισθήµατα στην ατµόσφαιρα. 
Συγκίνηση, ενθουσιασµός, θέλη-
ση, θαυµασµός...

Κάπου σε αυτόν τον κόσµο, τον 
κόσµο της οικονοµικής κρίσης, 
της απάθειας, του ωχαδελφισµού, 
υπάρχουν άνθρωποι, πιστοί στο 
λόγο του Κυρίου µας, «Πορευθέ-
ντες µαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, 
βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνοµα 
τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ 
῾Αγίου Πνεύµατος» (Ματθ.κη΄ 
19), που αγωνίζονται να κάνουν 
το αύριο τον αδελφών µας καλύ-
τερο. Καλύτερο υλικά, αλλά πρω-
τίστως  πνευµατικά! Πώς αλλιώς; 
αφού ζωή µε Χριστό, είναι ζωή γε-

µάτη!!!
«Γιατί τόσους φακέλους έλαβα 

γεµάτους σύννεφα και θύελλες 
Που διψώ ένα στόµα να µου πει: 
ουρανός, και να πλεύσουµε µαζί 
στο δέλτα των ελπίδων» Οδ. Ελύ-
της

Οι άνθρωποι στο Κονγκό, δε 
διψούν και δεν πεινούν, µόνο 
σωµατικά, διψούν και πεινούν 
πνευµατικά. ∆ιψά η ψυχή τους 
να γεµίσει µε Χριστό! ∆ιψά η 
καρδιά τους να ελπίσει, να πι-
στέψει…

Επιµέλεια:
Αγγελική Καλκάνη

φοιτήτρια Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
& Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ
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Foyer 
hellénique
de jeunes
Συνέντευξη με τον 
π. Παναγιώτη Ξενιτέλη, 
διευθυντή της ελληνικής 
φοιτητικής εστίας της 
Μητροπόλεως Γαλλίας.

Το πρωί το σχολειό ακολουθού-
σε το γαλλικό πρόγραµµα σπου-
δών, το µεσηµέρι έτρωγαν  στην 
τραπεζαρία και ξεκουράζονταν 
στα δωµάτια και το απόγευµα 
γινόταν το ελληνικό σχολείο. Τα 
σαββατοκύριακα τα παιδιά είχαν 
τη δυνατότητα να πηγαίνουν να 
βλέπουν τους γονείς τους, τα πε-
ρισσότερα όµως έµεναν εδώ. Αυτό 
γινόταν από το 1969 έως το 1997.

Το 1997 ξεκίνησε µια νέα πρω-
τοβουλία. Το ίδρυµα νεότητας µε-
τατράπηκε σε φοιτητική εστία και 
φιλοξενεί φοιτητές και φοιτήτρι-
ες από την Ελλάδα που έρχονται 
για σπουδές στο Παρίσι. Το ελλη-
νικό σχολείο, βέβαια συνέχισε και 
συνεχίζει να λειτουργεί µέχρι σή-
µερα µε τη µέριµνα και τη φρο-
ντίδα της Μητρόπολης Γαλλίας 
µε βάση το ελληνικό πρόγραµµα 
σπουδών. Σήµερα φοιτούν στο 
σχολείο 76 µαθητές όλων των 
βαθµίδων(προσχολικής και σχο-
λικής εκπαίδευσης) και είναι παι-
διά των Ελλήνων οµογενών που 
ζουν στο Παρίσι. 

Επίσης, διαµένουν 80 φοιτη-

«Π»: Μια ελληνική φοιτητική εστία 
και ταυτόχρονα ελληνικό σχολείο στο 
Παρίσι. Πείτε µας δυο λόγια για την 
ιστορία και τη διπλή ιδιότητα αυτού 
του χώρου.

-π. Π. Ξ.: Καταρχάς να πούµε ότι 
αυτός ο χώρος είναι δωρεά της 
οικογενείας Μπούντα, µιας επι-
φανούς οικογένειας οµογενών, 
που έµενε εδώ στο Παρίσι. Το 
1969 άρχισε να ανεγείρεται αυ-
τός ο χώρος κατόπιν ενεργειών 
του πρώτου Μητροπολίτου Γαλ-
λίας, Μελέτιου Καραµπίνη ώστε 
να λειτουργήσει ως ίδρυµα νεό-
τητος. Την 1η Μαΐου 1969 έγιναν 
τα εγκαίνια και ξεκίνησε να λει-
τούργει ως σχολείο. ∆ηλαδή, έφερ-
ναν τα παιδιά τους οι Έλληνες µε-
τανάστες στην πρόνοια της Εκ-
κλησιάς στην ηλικία των 5 ετών 
και έµεναν εδώ τα παιδιά έως τα 
17 τους χρόνια. Εξαιτίας των δυ-
σκολιών της µετανάστευσης οι γο-
νείς εµπιστεύονταν τα παιδιά τους 
στην Εκκλησία και η Μητρόπολη 
αναλάµβανε τη εκπαίδευση και τη 
διαµονή τους.
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τές και φοιτήτριες από την Ελλά-
δα και την Κύπρο: προπτυχιακοί, 
µεταπτυχιακοί ,διδακτορικοί και 
φοιτητές erasmus.

«Π»: Υπάρχει κάτι ανάλογο στην 
Ευρώπη; Με άλλα λόγια, από τις 
υπόλοιπες µητροπόλεις του Οικου-
µενικού Πατριαρχείου στη δυτική 
Ευρώπη υπάρχει κάποια που να συ-
ντηρεί µια εστία για τους φοιτητές 
που έρχονται από την Ελλάδα και 
σπουδάζουν εκεί;

-π. Π. Ξ.: Όχι. Σ’ αυτή την πε-
ρίπτωση κατέχει τα πρωτεία η 
Μητρόπολη Γαλλίας, και για την 
προνοητικότητα αλλά και για την 
πρόνοια προς τη µαθητιώσα και 
σπουδάζουσα νεολαία.

«Π»: Η Γαλλία είναι λαϊκό κράτος. 
∆ηλαδή δεν έχει κάποια «επίσηµη» 
θρησκεία. Αυτό βοήθα ή δυσχεραί-
νει το έργο σας εδώ;

-π. Π. Ξ.: Υπάρχει όντως ο δι-
αχωρισµός κράτους-Εκκλησίας 
εδώ. Όχι όµως µε την έννοια που 
το λέµε στην Ελλάδα. Εδώ οι ρό-
λοι είναι διακριτοί και υπάρχει σε-
βασµός. ∆ηλαδή είναι αυτό που 
λέει ο λόγος του Κυρίου «τα του 
Καίσαρος τω Καίσαρι και τα του 
Θεού τω Θεώ». Αυτό δε δεσµεύ-

ει, ίσα-ίσα είναι καλύτερο. Ξέρεις 
ότι ο άνθρωπος που έρχεται το κά-
νει ενσυνείδητα και το κάνει για 
την Εκκλησία, κι εκείνη την ώρα 
µπορείς να του δώσεις τα πάντα, 
να του δείξεις ποια είναι Ορθοδο-
ξία και όσον αφορά εµάς να του 
δείξεις ποιος  είναι ο Έλληνας. 
Αυτό το βλέπουµε και στην πρά-
ξη εδώ στην Μητρόπολη Γαλλίας 
που έχουµε ενορίες που είναι µό-
νο Γαλλόφωνες, µολονότι ανήκουν 
στην ορθόδοξη ελληνικη Μητρό-
πολη. Μάλιστα, κάτι άλλο που ζω 
εγώ στον Μητροπολιτικό ναό του 
Αγίου Στεφάνου είναι ότι έχουµε 
είκοσι µε τριάντα βαπτίσεις Γάλ-
λων το χρόνο. Όχι γαλλόφωνων 
ελληνικής καταγωγής, αλλά Γάλ-
λων που γνώρισαν την Ορθοδο-
ξία! Άρα όλο αυτό δεν αποτελεί 
εµπόδιο, ίσα-ίσα µας δίνει κου-
ράγιο µέσα από τα παραδείγµατα 
που είπαµε να δώσουµε τη µαρ-
τυρία του Χριστού, της Ορθοδό-
ξου Πίστεως.

«Π»: Κάτι που κάνει εντύπωση σε 
εµάς που έχουµε στο µυαλό µας την 
ελλαδική πραγµατικότητα είναι το γε-
γονός ότι οι διαφορές ορθόδοξες κοι-
νότητες εδώ στο Παρίσι δεν υπάγο-
νται σε έναν µόνον Μητροπολίτη. Σή-
µερα υπάρχουν πέντε µητροπολίτες 
Γαλλίας, ο καθένας από τους οποί-

ους έχει σταλεί από δια-
φορετικό Πατριαρχείο ή 
Σύνοδο του εξωτερικού.

-π. Π. Ξ.: Αυτό είναι 
όντως ένα πρόβληµα, 
εκκλησιαστικά και 
πρακτικά. Θα είναι 
µάλιστα ένα από τα 
κεντρικά θέµατα συ-
ζήτησης της µελλού-
σης παγκοσµίου διορ-
θοδόξου συνόδου που 
πρόκειται να συγκλη-
θεί µέσα στα επόµενα 
δυο-τρία χρόνια, στην 
Κωνσταντινούπολη.

«Π»: Εννοείτε το το 
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θέµα της ∆ιασποράς;

-π. Π. Ξ.: Ακριβώς.

 «Π»: Πώς όµως δηµιουργήθηκε το 

ζήτηµα; 

-π. Π. Ξ.: Στις Εκ-
κλησίες της Ευρώ-
πης που κάποτε 
ήταν ακέφαλες και 
δεν είχαν ποιµένα 
ή ιδρύθηκαν από 
µετανάστες, Έλλη-
νες ως επί το πλεί-
στον, η Εκκλησία 
θέλοντας να δείξει 
τη µέριµνά της για 
τους µετανάστες και 
για τους ανθρώπους 
που είναι µακράν 
της πατρίδος και 
της Εκκλησίας τους 
όρισε να έχουν έναν 
κληρικό. Βέβαια, µε-
τά έγιναν ολόκλη-
ρες ορθόδοξες κοι-
νότητες. Το ίδιο πά-
λι ενδιαφέρον έδει-

ξαν και οι άλλες κατά τόπους ορ-
θόδοξες Εκκλησίας, π.χ. οι Ρώσοι 
για τη ρωσική διασπορά.

Αυτό βέβαια έχει σαν αποτέλε-
σµα να έχουµε στο Παρίσι, σήµερα, 

έξι Ορθοδόξους Επισκόπους Γαλλί-
ας. Αυτό δηµιουργεί ένα πρόβληµα 
όσον αφορά την κανονικότητα της 
Ορθοδοξίας. Ωστόσο, για τους κλη-
ρικούς -Ρώσους, Έλληνες, Ρουµά-
νους κλπ- δεν αποτελεί πρόβληµα. 
Ίσα-ίσα ο καθένας θέλει να δείξει 
την αφοσίωση του στην τοπική Εκ-
κλησία που τον απέστειλε, να κη-
ρύξει στον κόσµο τον λόγο του Θε-
ού και να κάνει πράξη την αγάπη 
προς τον άνθρωπο, τον πλησίον.

«Π»: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή 
δύναµη στο έργο σας!

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Επιµέλεια:
Θανάσης Παπαρούπας

Φοιτητής Ιστορίας-Αρχαιολογίας
Φιλοσοφικής Αθηνών
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Κάθε άνθρωπος, πόσο µάλλον 
ένας νέος, έχει την τάση να υπερα-
σπίζεται τα όνειρά του και να κάνει 
το καθετί για να τα πραγµατοποι-
ήσει. Αυτό ισχύει και στην περί-
πτωση του επαγγέλµατος. Όταν τα 
πράγµατα δεν έρχονται έτσι όπως 
τα φανταζόταν, ψάχνει να βρει 
εναλλακτικές διεξόδους. Αναφέ-
ροµαι φυσικά στο φαινόµενο της 
αναζήτησης εργασίας σε µία ξέ-
νη χώρα, που στην περίπτωση της 
χώρας µας, έχει πάρει µεγάλες δι-
αστάσεις τα τελευταία χρόνια και 
έχει γίνει αντικείµενο διαφόρων 
ερευνών. 

Η τωρινή κατάσταση σε 
νούµερα

Σύµφωνα µε έρευνα1 που δηµο-
σιεύθηκε στις 29.08.2010 σε γνω-
στή εφηµερίδα, επτά στους δέ-
κα Έλληνες (73,6%), οι οποί-
οι είτε έχουν ολοκληρώσει εί-
τε ολοκληρώνουν τις σπουδές 
τους, θα εγκατέλειπαν ευχαρί-
στως την Ελλάδα για µια δου-
λειά στο εξωτερικό, ενώ οι µι-
σοί (42%) από αυτούς έχουν 
ήδη προβεί και στις σχετικές 
ενέργειες. Επιπλέον, το 66,4% δη-
λώνει ότι είναι πρόθυµο να εργα-
στεί στο εξωτερικό για να έχει κα-
λύτερη ποιότητα ζωής συνολικά, το 
44,7% για να βρει µια καλή δου-
λειά και το 32,6% για να διασφα-
λίσει περισσότερη αξιοκρατία στην 
εξέλιξή του. Μάλιστα, το 60,7% δη-
λώνει ότι θα προτιµούσε µια θέ-
ση εργασίας µε προοπτική καριέ-
ρας στο εξωτερικό παρά µια µόνι-
µη θέση εργασίας στον ιδιωτικό ή 
στο δηµόσιο τοµέα στην Ελλάδα. 

Το 54,9% των νέων, σύµφωνα µε 
τη δηµοσκόπηση, θεωρεί ότι στην 
Ελλάδα έχει αρχίσει να αναπτύσ-
σεται σήµερα ένα µεταναστευτικό 
ρεύµα αντίστοιχο µε εκείνο της δε-
καετίας του ’60. Στην πλειονότητά 
τους (64,1%), οι νέοι που συµµε-
τείχαν στην έρευνα, εκφράζουν 
την πεποίθηση ότι δεν µπορούν 
να εκπληρώσουν τα όνειρα και 
τους επαγγελµατικούς τους στό-
χους στην Ελλάδα. 

Ακόµα πιο ενδιαφέροντα είναι 
τα αποτελέσµατα της έρευνας2 που 
δηµοσιοποίησε το Μάιο η Ερευνη-
τική Μονάδα Περιφερειακής Ανά-
πτυξης και Πολιτικής του Πανεπι-
στηµίου Μακεδονίας (ΕΜΠΑΠ), µε 
επιστηµονικό υπεύθυνο τον κ. Λόη 
Λαµπριανίδη. Προκύπτει ότι από 
τους έλληνες πτυχιούχους ΑΕΙ που 
εργάστηκαν στο εξωτερικό τα 
τελευταία χρόνια, το 15,9% 
επέστρεψε στην Ελλάδα, 
ενώ το 84,1% προτίµησε 
να µείνει στο εξωτερικό. 
Σύµφωνα µε την έρευ-
να, το 81% των ελλήνων 
επιστηµόνων ασχολεί-
ται κυρίως µε τους το-
µείς όπως η οικονο-
µία-διοίκηση επιχει-
ρήσεων και τα νο-
µικά (33%), ο προ-
γραµµατισµός ηλε-
κτρονικών υπολο-
γιστών, η φυσι-
κή και η χηµεία 
(25%), ενώ αρ-
κετοί είναι και 
οι µηχανικοί 
(23%). Ένα ση-
µαντικό εύρηµα 

της έρευνας είναι ότι περίπου το 
70%, πριν εργαστεί στο εξω-
τερικό, δεν επιχείρησε καν να 
αναζητήσει εργασία στην Ελ-
λάδα. 

Οι «χώρες φυγής» που κυρίως 
προτιµούνται είναι η Βρετανία 
(31,7%) και οι ΗΠΑ (28,7%), 
ενώ η Γερµανία έρχεται τρί-
τη στη σειρά προτίµησης 
(6,6%) µε τέταρτη την Ελ-
βετία. Οι Έλληνες πτυχι-
ούχοι του εξωτερικού ερ-
γάζονται σε 532 πόλεις. 
Πρώτο σε ελληνικό επι-
στηµονικό πληθυσµό εί-
ναι το Λονδίνο και ακο-
λουθούν, κατά σειρά, 
η Νέα Υόρκη, οι Βρυ-
ξέλλες, η Βοστόνη, το 
Παρίσι, η Γενεύη, το 

Ελλάδα 1960 
«∆ιαρροή εργατικών χεριών» στο εξωτερικό
Ελλάδα 2010 
«∆ιαρροή εγκεφάλων» στο εξωτερικό
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Μόναχο, η Ουάσιγκτον, η Ζυρίχη 
και το Σικάγο. 

Για να ολοκληρωθεί το κοµµά-
τι αυτό της συνοπτικής παρουσί-
ασης πρόσφατων ερευνών πάνω 
στο θέµα, αξίζει να αναφερθεί ότι, 
σύµφωνα πάντα µε την έρευνα της 
ΕΜΠΑΠ, το 68,4% των πτυχιού-
χων που εργάζονται στο εξωτερι-
κό έχει ετήσιο εισόδηµα µεγαλύτε-
ρο από 40.000 ευρώ. Στην Ελλάδα 
το ποσοστό των πτυχιούχων που 
κερδίζουν περισσότερα από 40.000 
ευρώ είναι σχεδόν το µισό (34,4%)!

Γιατί φεύγουµε;
Όπως είδαµε πα-

ραπάνω, στις απα-
ντήσεις που δόθη-
καν απεικονίζονται 
ανάγλυφα η αγωνία 
των νέων για το µέλ-
λον και η απογοήτευ-
σή τους για την κατά-
σταση που επικρατεί 
στην αγορά. Ο κύριος 
λόγος για τον οποίο 
στρέφονται σε ξένες 
χώρες είναι το ότι 
εκεί έχουν καλύτερες 
προοπτικές εξέλιξης, 
µπορούν να επιτύχουν 
τους επαγγελµατικούς τους στό-
χους και να αποκτήσουν καλύτε-
ρη ποιότητα ζωής. Με λίγα λόγια, 
πηγαίνουν εκεί όπου πιστεύουν ότι 
µπορούν να πραγµατοποιήσουν 
τα όνειρά τους! Εξίσου σηµαντι-
κές αιτίες είναι και το γεγονός ότι 
σε άλλες χώρες υπάρχει αξιοκρα-
τία στην εξέλιξη, καλύτερες οι-
κονοµικές απολαβές, ενδιαφέ-
ρον για εργασία, καθώς και η δυ-
νατότητα απόκτησης εξειδικευ-
µένων γνώσεων, πράγµατα που 
στην Ελλάδα (τουλάχιστον µε τις 
υπάρχουσες καταστάσεις) δεν µπο-
ρούν να βρουν.

Ωστόσο, ο κ. Λαµπριανίδης έχει 
να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις: «Η 
βασική αιτία διαρροής εγκε-
φάλων είναι ότι η Ελλάδα δεν 
έχει µετακινηθεί στην αλυσί-
δα παραγωγής της αξίας, ώστε 

να παράγει πιο σύνθετα προϊό-
ντα και υπηρεσίες (έντασης γνώ-
σης/τεχνολογίας). Συνεπώς η δι-
αρροή εγκεφάλων δεν είναι απόρ-
ροια της υπερπροσφοράς πτυχι-
ούχων3, όπως πιστεύουν πολλοί, 
αλλά της χαµηλής  

ζήτησης για επιστηµονικό προ-
σωπικό στην ελληνική αγορά εργα-
σίας ( η Ελλάδα διαθέτει το µεγαλύ-
τερο ποσοστό -περίπου 30%- άνερ-
γων πτυχιούχων στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση)». Σύµφωνα µε την έρευ-
να, που µελέτησε και στοιχεία της 
Eurostat, ενώ στην Ε.Ε όσο ανε-
βαίνει το 

µορφωτικό 
επίπεδο, ο µέσος όρος των ποσο-
στών ανεργίας πέφτει, στην Ελλά-
δα αυτό δε συµβαίνει. 

Και τώρα τι κάνουµε;
Το θλιβερότερο όλων είναι το 

αντίκτυπο της όλης κατάστασης 
στη χώρα µας. Ας αναλογιστούµε 
λίγο την κατάσταση σφαιρικά: Η 
Ελλάδα κάνει µια µεγάλη επένδυ-
ση µε τη δωρεάν παιδεία και δεν 
παίρνει τίποτα πίσω, αφού δεν 
µπορεί να αξιοποιήσει τα ίδια της 
τα παιδιά. Εκείνα φεύγοντας ρί-
χνουν µαύρη πέτρα πίσω τους, 
ενώ αρκετά δηλώνουν ότι δε θέ-
λουν να την ξαναδούν στα µάτια 
τους! Και αυτό είναι το πιο άσχη-
µο στην όλη κατάσταση... Οι µετα-
νάστες του 1960 είχαν όνειρό τους 
κάποια στιγµή να επιστρέψουν. Και 
αν ακόµα κάτι τέτοιο δε γινόταν 
εφικτό στο µέλλον, δεν έπαυαν να 

στηρίζουν τη χώρα τους στέλνο-
ντας εµβάσµατα και πραγµατοποι-
ώντας µεγάλες δωρεές που απο-
τελούσαν σανίδα σωτηρίας για τη 
χώρα.  Βέβαια, ως θετική συνέπεια 
αυτής της µετανάστευσης των επι-
στηµόνων, µπορούµε τώρα να δού-
µε τη δυνατότητα µετάδοσης της 
ορθόδοξης πίστης µας στις χώρες 
υποδοχής τους, όπως στην αρχαι-
ότητα οι ελληνικές αποικίες µετέ-
διδαν τον ελληνικό πολιτισµό στα 
ξένα περιβάλλοντα. Όποιος και αν 
φταίει για τη σηµε-

ρινή κατάσταση (και 
µπορούµε να παρουσιάσου-
µε πολλές κατηγορίες που εί-
ναι ευσταθείς), η λύση παρα-
µένει στα χέρια του καθενός 
µας για να µπορέσει να ανα-
πτυχθεί οικονοµικά και πνευ-
µατικά η χώρα. Αν και εµείς οι 
ίδιοι την εγκαταλείψουµε, τότε 
δεν υπάρχει πια καµιά ελπίδα.

Είναι τελικά η «φυγή» στο εξω-
τερικό ο µόνος τρόπος αντιµετώπι-
σης της δύσκολης κατάστασης που 
κλινόµαστε να αντιµετωπίσουµε 
σήµερα οι νέοι; Σίγουρα είναι µία 
λύση, αλλά δεν είναι η µοναδική, 
όπως παρουσιάζεται... Είναι αλή-
θεια ότι όσοι επιθυµούν να εισέλ-
θουν στην αγορά εργασίας τώρα, 
αντιµετωπίζουν αυξηµένες δυσκο-
λίες και η απαισιοδοξία είναι ανα-
πόφευκτη. Όµως µε το κατάλλη-
λο εκπαιδευτικό υπόβαθρο, τις 
σωστές επιλογές επαγγελµατι-
κού προσανατολισµού και όρε-
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ξη για δουλειά, ο καθένας έχει 
τη δυνατότητα για γρήγορη οι-
κονοµική και εργασιακή εξέλιξη. 

Οι περίοδοι κρίσης µπορεί να 
µετατραπούν και σε περιόδους ευ-
καιριών. Σύµφωνα µε την κ. Νάνσυ 
Παπαλεξανδρή (καθηγήτρια και δι-
ευθύντρια του µεταπτυχιακού τµή-
µατος στη ∆ιοίκηση Ανθρωπίνου 
∆υναµικού του ΟΠΑ), «υπάρχει 
πάντα ενδιαφέρον από τους ερ-
γοδότες για νέα ταλαντούχα άτο-
µα, καθώς, ακόµα και σε περιό-
δους κρίσης, υπάρχουν επιχειρή-
σεις που αναπτύσσουν νέες δρα-
στηριότητες». Κάτι που ίσως δεν 
αναφέρεται συχνά, αλλά αποτελεί 
γενική αλήθεια είναι ότι η 
κρίση, εκτός από προ-
βλήµατα, θα φέρει 
ευκαιρίες και στοι-
χήµατα, ανατροπές! 
Όπου και αν επιλέ-
ξει να ζήσει ο καθέ-
νας, πρέπει να ξέ-
ρει ότι οι ευκαιρίες 
φτιάχνονται και από 
εµάς τους ίδιους, πρέπει 
να αναζητούµε νέες οδούς. 

Προσωπικά, αρνούµαι να απο-
δεχτώ τη «µαύρη» κατάσταση που 
τόσο έντονα προβάλλεται και που 
αρκετοί νέοι της εποχής µας χρη-
σιµοποιούν σαν δικαιολογία της 
προσωπικής τους οκνηρίας και 
αναβολής ανάληψης των υποχρε-
ώσεών τους. Ιδανική κοινωνία 
δεν υπάρχει πουθενά! Αυτό που 
πρέπει να κάνει ο καθένας εί-
ναι να ιεραρχήσει τις προτεραι-
ότητές του και να βρει τη λύ-
ση που ταιριάζει καλύτερα σε 
εκείνον. Το σίγουρο είναι ότι αυ-
τή η λύση απαιτεί πολύ προσωπι-
κή δουλειά, προετοιµασία και κού-
ραση από µέρους του, είτε επιλέξει 
να µείνει στην Ελλάδα είτε στραφεί 
προς άλλες χώρες. Όταν όλα όµως 
γίνονται µε κάποιο στόχο, παρά τις 
δυσκολίες, υπάρχει µία προσωπι-
κή ικανοποίηση και ευτυχία που 
δεν είναι απαραίτητο να πηγάζει 
από το εργασιακό περιβάλλον, αλ-
λά µπορεί να αναζητηθεί στο οικο-

γενειακό ή φιλικό. 
Κανείς δεν είπε ότι η ζωή είναι 

εύκολη, ούτε ότι πρέπει να ανα-
ζητάµε πάντα τις εύκολες λύσεις 
στα προβλήµατά µας. Η ζωή είναι 
ένας αγώνας µε πολλά εµπόδια, 
τα οποία µε τη βοήθεια του Θε-
ού ξεπερνιούνται όλα. Και παρό-
λα τα εµπόδιά του δεν παύει να 
είναι ένας πολύ όµορφος αγώνας 
που µπορεί να µας χαρίσει πολλές, 
µα πολλές στιγµές ευτυχίας, αρκεί 
να µην τις αφήνουµε να µας προ-
σπερνάνε µεµψιµοιρώντας για το 
καθετί...

Επιµέλεια:
∆ιονυσία Μαγούλη

τελειόφοιτη Σ.Ε.Μ.Φ.Ε.  Ε.Μ.Π.

1 http://www.tovima.gr/default.as
p?pid=2&ct=1&artId=351032&
dt=29/08/2010

2 http://afroditi.uom.gr/rdpru/?q=el/
node/198

3 http://www.medtime.gr/content/
view/187/2/lang,greek/ 

Πηγές:
• http://www.enet.gr/?i=news.

el.article&id=162705
• http://www.tanea.gr/default.

asp?pid=2&ct=1&artId=4506401

Στην αναζήτηση εργασίας στο εξω-
τερικό, ιδιαίτερα χρήσιµοι µπο-
ρούν να φανούν

Η δικτυακή ευρωπαϊκή πύλη Eures. 
Καθηµερινά αναρτώνται οι νέ-
ες θέσεις εργασίας στην Ε.Ε., ενώ 
υπάρχει δυνατότητα ανάρτησης 
του βιογραφικού σου, στο οποίο 
έχουν πρόσβαση οργανισµοί και 
εταιρείες από ολόκληρη την Ευ-
ρώπη και όχι µόνο.

Ο διεθνής φοιτητικός οργανισµός 
AIESEC, ο οποίος διευκολύνει τη 
µετακίνηση αποφοίτων σε άλλες 
χώρες για εργασία.
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Ξενιτεµένοι της πίστεως…
νοσταλγοί του Θεού.

«Προσκυνητή!, που ελάσπωσες τον άχραντο χιτώνα,
  για πωρωµένο σε θαρρούν, µα είσαι µονάχα θύµα.
  Έννοια σου, µάντεψα καλά το µυστικό σου αγώνα,
  ξέρω ποια Πόρτα χτύπησες στο τελευταίο σου βήµα.»

( Γ. Βερίτης )

Οι στίχοι αυτοί έχουν γραφτεί για ένα από τα µεγαλύ-
τερα πνεύµατα της γαλλικής ποίησης, τον Charles Pierre 
Baudelaire. Ναι, εκείνον που το έργο του έχει συνδεθεί 
µε την κατώτατη, χωρίς ήθος ζωή. Εντούτοις, σε πόσους 
ακόµα ποιητές και λογοτέχνες δεν θα ταίριαζαν αυτοί οι 
στίχοι; Οι Oscar Wilde και Heinrich Heine είναι µόνο µε-
ρικοί από αυτούς. Στο έργο του καθενός, µπορεί ο προσε-
κτικός αναγνώστης να διακρίνει την εσωτερική πάλη της 
ψυχής τους και την άσβεστη δίψα που ένιωθαν και που 
αναγνώριζαν πως µόνο Ένας µπορεί να την ανακουφίσει.

«Τον φωτισµό µου τον οφείλω εξ ολοκλήρου σε ένα βιβλίο»…

…γράφει ο Γερµανός ποιητής Heinrich Heine(1797-1856), ο οποί-
ος θεωρείται ο µεγαλύτερος της χώρας του µετά τον Goethe και εί-
ναι χαρακτηριστική η επαναστατική του πένα. Νευρώδης και πρω-
τότυπος, οι στίχοι και η πρόζα του χαρακτηρίζονται από σατυρικό 
πνεύµα και ειρωνεία. Κι όµως αυτός ο τόσο ταλαντούχος ποιητής 
και δοκιµιογράφος οµολόγησε πως ζούσε σε ένα πνευµατικό σκο-
τάδι. Μια οδυνηρή ασθένεια ήταν για αυτόν ο δρόµος προς την 
Αλήθεια. Γράφει αργότερα στην συλλογή Romancero: «Από τότε 
που συναισθάνθηκα ότι έχω ανάγκη της ευσπλαχνίας του 
Θεού, έδωσα σε όλους µου τους εχθρούς αµνηστεία…Βεβαί-
ως επέστρεψα στον Θεό όπως ο άσωτος υιός, αφού αρκε-
τά χρόνια έβοσκα χοίρους στους Εγελιανούς». Απορρίπτει τον 
Πανθεϊσµό σαν µια αραχνώδη ουσία χωρίς δύναµη και θεµέλια 
και οµολογεί πως «όποιος έχασε τον Θεό του, µπορεί να Τον βρει 
στην Αγία Γραφή και όποιος δεν τον γνωρίζει, εκείνον τον αγγίζει 
η πνοή του Λόγου του Θεού».

«Και προσεύχου, προσεύχου αδιά-
κοπα. Η προσευχή είναι δεξαµενή δύ-
ναµης».

Ποιος µπορεί να φαντα-
στεί πως αυτά τα λόγια βγαί-
νουν από το στόµα του Charles 
Baudelaire(1821-1867), ενός από 
τους λεγόµενους «καταραµένους 
ποιητές». ∆ιαβάζοντας κανείς τα 
«Άνθη του Κακού» νοµίζει πως θέ-
λει να αποτινάξει κάθε ηθικό χα-
λινό, κάτι που αποδεικνύεται και 
από τον πρόωρο θάνατο του, µό-
λις στα 46 του χρόνια, από ψυχι-
κές και σωµατικές ασθένειες. Και 
όµως στο Ατοµικό Ηµερολόγιό του 
µε τίτλο «Η καρδιά µου γυµνή» φα-
νερώνεται ο έντονος, γεµάτος τύ-
ψεις και µεταµέλειες, ηθικός του 
αγώνας. Γράφει πως «καλλιέργη-
σε την υστερία του µε απόλαυ-
ση και τρόµο». Μετά τον εσωτε-
ρικό διχασµό όµως δηλώνει εξοµο-
λογητικά: «Ορκίζοµαι…να κάνω 
κάθε πρωί την προσευχή  µου 
στο Θεό, δεξαµενή κάθε δυνά-
µεως και κάθε δικαιοσύνης».
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Πηγές: 
• Ηλία Μαστρογιαννόπουλου, «Πορεία Ευθύνης», Χριστιανική 

Φοιτητική Ένωση, Αθήνα 1998
• Oscar Wilde, «De profundis»

• Charles Baudelaire,  «Τα άνθη του κακού», ποιητική συλλογή.
• www.wikipedia.com

«Όταν βρίσκεται κανείς στην παρουσία Του, γίνεται κάτι.»

Φράση βγαλµένη από το «De profundis», µακροσκελές γράµ-
µα που έγραψε µέσα από την φυλακή ο Άγγλος ποιητής και λο-
γοτέχνης Oscar Wilde (1854-1900). Από τους κυριότερους  εκ-
πρόσωπους του ροµαντισµού, ο Wilde υπερασπίστηκε το δόγ-
µα της  τέχνης για την τέχνη, αρνούµενος την αναγκαιότητα της 
ύπαρξης µιας ηθικής παραµέτρου στην τέχνη. Όπως αναφέρει 
όµως: «έγινα ο καταστροφεύς της µεγαλοφυΐας µου. Έπαιρνα 
την ηδονή όπου µ’  άρεσε και τραβούσα τον δρόµο µου». Καθώς 
όµως οι βαθιές ανησυχίες του τον στρέφουν σιγά-σιγά στην πί-
στη παρατηρεί πως «όσοι έρχονται σε συνάφεια µε το πρό-
σωπο Του…παρατηρούν ότι κάπως έχει σβήσει η ασχή-
µια της αµαρτίας τους», και οµολογεί πως « η στιγµή της µε-
τάνοιας  είναι το µέσο µε το οποίο µεταβάλλει κανείς το παρελ-
θόν του…καθώς ο Χριστός απέδειξε ότι και ο κοινότερος αµαρ-
τωλός µπορούσε να το κάνει».

«Αυτό που φαίνεται, δεν είναι πάντα και αυτό που είναι».

Αυτοί και πόσοι ακόµα δεν αναφώνησαν πως µόνο κοντά στον Χρι-
στό βρήκαν ανάπαυση και ζήτησαν το έλεος του; Ο Έλληνας ποιητής 
Κωστής Παλαµάς παρακαλεί σ’ ένα ποίηµα του:

 «Κύριε, είµαστε τα τέκνα Σου τα άσωτα…
Κύριε, από λήθη αµαρτήσαµε.
Συγχώρησε την αµαρτία µας.
Μετανοούµε για τα περασµένα κακά.»
Βλέποντας µια κοινωνία που µαστίζεται από κρίση αξιών και ηθι-

κών φραγµών, ας πάρουµε παράδειγµα από αυτούς, που βουτήχτη-
καν στην ασυδοσία και «γύρισαν από την κόλαση», και ας µην κά-
νουµε τα ίδια λάθη. Και πρώτα από όλα να µάθουµε να µην κρίνου-
µε από τα φαινόµενα, αφού η αλήθεια µπορεί να είναι τελείως δια-
φορετική. Ένα «Κύριε ελέησον»  αρκεί και για την δική τους τα-
λαιπωρηµένη ψυχή και για την δική µας σωτηρία! Αυτό δεν 
απέδειξε και ο ληστής στον σταυρό;

Επιµέλεια:
∆ιονυσία Αραβοπούλου 

φοιτήτρια Σ.Ε.Μ.Φ.Ε. ΕΜΠ

25



Επιτέλους το σχολείο τελείωσε! Ύστε-
ρα από 12 χρόνια σχολικής προετοιµα-
σίας είµαι έτοιµος να περάσω στην τρι-
τοβάθµια εκπαίδευση. Είµαι πλέον φοι-
τητής!!! Νιώθω µεγάλη χαρά που µετά 
από µια τόσο κουραστική χρονιά µπο-
ρώ να είµαι ξέγνοιαστος και να µην έχω 
στο µυαλό µου το κουραστικό και πιεστι-
κό πρόγραµµα του σχολείου και του φρο-
ντιστηρίου, ιδιαίτερα της τρίτης Λυκείου.

Τα συναισθήµατά µου γι’ αυτή τη στρο-
φή που κάνω από το σχολείο και το πιε-
στικό ωράριό του στο πανεπιστήµιο και 
την ακαδηµαϊκή ελευθερία είναι πάρα 
πολλά. «Κάθε αρχή και δύσκολη», συνη-
θίζουµε να λέµε. Έτσι θα είναι και αυ-
τή. Πολλές απορίες δηµιουργούνται, 
στο µυαλό τριγυρίζουν σκέψεις, επικρα-
τεί σύγχυση και φόβος για το άγνωστο. 
Συχνά ερωτήµατα που σκεφτόµουν ήταν 
:«Πως θα είναι το µέρος;»... «Θα µ’ αρέ-
σει;»... «Θα µου αρέσουν τα µαθήµατα;»... 
«Θα ταιριάξουν τελικά µε τα ενδιαφέρο-
ντα µου;»... «Θα κάνω φίλους;»... Επίσης 
αισθάνοµαι χαρά που ένα κεφάλαιο της 
ζωής µου κλείνει και ξεκινάω να ζήσω 
κάτι καινούριο, κάτι που επέλεξα να κά-
νω, σε µια σχολή της αρεσκείας µου. Εί-
µαι πραγµατικά ενθουσιασµένος µε την 
επικείµενη πανεπιστηµιακή ζωή µου, 
γεµάτος όνειρα αλλά και ελπίδες να τα 
καταφέρω.

Όταν είσαι φοιτητής, σιγά-σιγά ανε-
ξαρτητοποιείσαι από την οικογένεια. Γί-
νεσαι περισσότερο αυτόνοµος, κάτι πολύ 
σηµαντικό για την επιβίωση στην αρέ-
να της ζωής. Αυτή η περισσότερη ελευ-
θερία σηµαίνει οπωσδήποτε και µεγαλύ-
τερη ευθύνη. Βεβαία θα βιώσω και δυ-
σάρεστες καταστάσεις· ένα κοινό κρύωµα 
φαντάζει βουνό χωρίς τη φροντίδα των 

γονιών! Ταυτόχρονα, όµως, το αίσθηµα 
της µοναξιάς υποθέτω θα γλυκαίνει µε τη 
συντροφιά φίλων. Το πανεπιστήµιο και 
τη ζωή µέσα σ’ αυτό τα αντιλαµβάνοµαι 
ως έναν κόσµο ελευθερίας. Κι αυτό διό-
τι τα πάντα είναι αποκλειστική επιλογή 
του ίδιου του ατόµου: το αν θα διαβά-
σει, αν θα διασκεδάσει, αν θα τα παρα-
τήσει, αν θα πάει µπροστά. Θέλω να πι-
στεύω ότι το ελληνικό πανεπιστήµιο έχει 
να µου προσφέρει πολλά. Ξέρετε, για µέ-
να, η εισαγωγή στο πανεπιστήµιο ση-
µατοδοτεί τη µετάβαση από τη µαθητι-
κή ηλικία στην ενήλικη ζωή. Η καθηµε-
ρινότητα “τρέχει” και ο νέος µπορεί -µέ-
σα σε µόνο ένα χρόνο- να µετατραπεί σε 
ώριµο άτοµο.

Ώσπου έφτασε η πολυπόθητη ηµέρα 
της εγγραφής στο πανεπιστήµιο! Επιτέ-
λους θα έβλεπα πώς ήταν η σχολή µου. 
Μόλις έφτασα αντίκρισα ένα κτήριο πα-
λιό, ένα σκέτο ερείπιο. Μπήκα µέσα και 
παντού έβλεπα τραπεζάκια φοιτητικών 
παρατάξεων που το καθένα έψαχνε για 
νέα µέλη. Όλοι ήταν πρόθυµοι να σε «εξυ-
πηρετήσουν», να σε βοηθήσουν να κάνεις 
τα χαρτιά σου για την εγγραφή µε αντάλ-
λαγµα να µπεις στο κόµµα τους. Οι τοί-
χοι του κτηρίου ήταν αφισοκολληµένοι, 
ζωγραφισµένοι µε την τέχνη των παι-
διών που δεν άντεχαν άλλο τα µουντά 
χρώµατα που είχαν και ήθελαν να τους 
δώσουν µια πιο χαρούµενη νότα. Έπει-
τα από µερικές εβδοµάδες έφτασε η µέ-
ρα που θα ξεκινούσαν τα µαθήµατα. Οι 
αίθουσες µέσα ήταν σαν αυτές του σχο-
λείου, η µόνη διαφορά ήταν ότι οι αίθου-
σες αυτές ήταν πιο µεγάλες και ότι δεν 
είχαν µαυροπίνακες. Όλα τα άλλα ήταν 
σαν να είχα πάει ξανά στο σχολείο. Πα-
ρά της εξωτερική οµοιότητα, όλα τα άλλα 

Η ζωή µετά το σχολείο
(µετά το σχολείο, τι;)
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ήταν τελείως διαφορετικά. Το πιο 
ωραίο για µένα ήταν το διαφορε-
τικό πρόγραµµα µαθηµάτων. Πλέ-
ον τα µαθήµατα που θα παρακο-
λουθώ είναι αυτά που µε ενδιαφέ-
ρουν και έχω επιλέξει εγώ και όχι 
κάτι το αντίθετο. Έτσι έχω περισ-
σότερη όρεξη και διάθεση γι’ αυ-
τό που θα διδαχθώ. Έπειτα κανέ-
να από τα µαθήµατα αυτά δεν εί-
ναι υποχρεωτικό. Το πρόγραµµά 
µου γίνεται ακόµα πιο ευχάριστο 
γιατί πλέον θα µπορώ να επιλέξω 
ποια µαθήµατα θα παρακολουθώ 
χωρίς καµιά επίπτωση (π.χ απου-
σίες). Επίσης δεν έχω τόσες πολ-
λές ώρες µαθήµατος όπως είχα στο 
σχολείο και αυτό το κάνει ακόµα 
πιο ξεκούραστο. Από την άλλη, βέ-
βαια, η παρακολούθηση ενός µα-
θήµατος, ο τρόπος µε τον οποίο το 
διδάσκει ο κάθε καθηγητής και οι 
απόψεις του πάνω σε αυτό, σίγου-
ρα σε φέρνουν πιο κοντά στην ου-
σία του µαθήµατος, σε βοηθούν να 
το κατανοήσεις καλύτερα. Επιπλέ-
ον, όλη αυτή η ακαδηµαϊκή ελευθε-
ρία συνεπάγεται και πολλές ευθύ-
νες και προσωπικές πρωτοβουλί-
ες και οργάνωση της µελέτης, πολ-
λή προσοχή στην ορθή διαχείριση 
του χρόνου. Χωρίς κάποια ιδιαίτε-
ρη “ανωτέρα πίεση” είναι πολύ εύ-
κολο να χαλαρώσεις, να αφήσεις 
τον χρόνο σου να κυλά απρόσκο-
πτα σκεπτόµενος ότι έχεις ακόµα 
περιθώρια, και ξαφνικά να ξυπνή-
σεις συνειδητοποιώντας ότι είσαι 
τελειόφοιτος και χρωστάς, ακόµα, 
τόσα µαθήµατα.

Μεγάλες αλλαγές βιώνει και η 
καθηµερινότητα µου. Τα προηγού-
µενα χρόνια είχα ένα καθορισµέ-
νο πρόγραµµα. Πολύ πρωινό ξύ-
πνηµα, σχολείο, µετά το σχολείο 
λίγες ώρες ξεκούρασης, στη συνέ-
χεια διάβασµα για το σχολείο και 
το φροντιστήριο, έπειτα φροντι-
στήριο, ώσπου γυρνούσα το βρά-
δυ σπίτι και δεν µπορούσα να κά-
νω κάτι άλλο από το να πέσω για 
ύπνο. Και έτσι κυλούσε η εβδοµά-
δα µου. Τώρα πάει αυτή η βαρε-
τή ρουτίνα. Όταν γίνεσαι φοιτη-

τής κάθε µέρα είναι κάτι άγνωστο 
που δεν ξέρεις µε απόλυτη βεβαι-
ότητα πώς θα εξελιχθεί. Είναι κά-
τι τελείως διαφορετικό και τελείως, 
ευχάριστα, διαφορετικό. 

Είναι σηµαντικό, σκέφτοµαι, µέ-
σα σε όλες αυτές τις αλλαγές να 
µείνω σταθερός σε κάτι: και αυτό 
δεν είναι άλλο από τις αξίες που 
µου δόθηκαν από την οικογένειά 
µου. Αξίες που πιστεύω ότι θα µε 
κρατήσουν σταθερό στις δυσκολί-
ες της ζωής και από τις οποίες θα 
αντλήσω κουράγιο για να πορευ-
τώ. Εύχοµαι και πολλά άλλα παιδιά 
που αγωνίζονται να µπουν στο Πα-
νεπιστήµιο να γευθούν αυτή την 
ευχάριστη προοπτική που τώρα 
αρχίζει να ξεδιπλώνεται µπροστά 
µου.

Επιµέλεια:
Θανάσης Σκουφίτσας

Φοιτ. ΑΤΕΙ Λογιστικής Πειραιά
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Καθώς κοντεύω να πάρω το πτυχίο µου και µάλλον στην  ώρα 
του, δεν µε απασχόλησε η περίπτωση της µακράς (προπτυχιακής 
έστω) παραµονής µου στα έδρανα του πανεπιστηµίου. Αρκετοί, 
όµως, από τους συναδέλφους – συµφοιτητές µας καθυστερούν (για 
τους δικούς του λόγους ο καθένας) την λήψη του πτυχίου. Είναι 
οι αποκαλούµενοι «αιώνιοι» φοιτητές.

   
Ας τους ορίσουµε…

Ποιός θεωρείται «αιώνιος» φοιτητής; Νοµίζω είναι αυτός που 
έχει ξεπεράσει κατά πολύ την µέγιστη διάρκεια σπουδών 
που προβλέπεται για το αντικείµενο και το Τµήµα του, χρο-
νικό διάστηµα που, λαµβάνοντας υπόψη τα διάφορα νοµοσχέ-
δια που προτείνονται κατά καιρούς, µπορούµε να ορίσουµε στα 
ν+1/2ν χρόνια.

Και λίγη στατιστική…
Οι εγγεγραµµένοι φοιτητές των Πανεπιστηµίων και των ΤΕΙ 

της χώρας µας είναι 596.964. Οι 367.034 φοιτούν στα Πανεπι-
στήµια και οι 229.930 στα ΤΕΙ, σύµφωνα µε τα επίσηµα στατι-
στικά στοιχεία (ΕΣΥΕ).  Από το σύνολο αυτό περίπου το 51% χα-
ρακτηρίζονται ως «µη ενεργοί», καθώς βρίσκονται πέραν 
των κανονικών χρόνων φοίτησης, είτε έχουν καθυστερή-
σει να πάρουν το πτυχίο τους είτε έχουν εγκαταλείψει ορι-
στικά τις σπουδές τους.

Ωστόσο, τα πράγµατα γίνονται πιο ανησυχητικά. Το ενδεχόµενο 
της οριστικής εγκατάλειψης των σπουδών αφορά πλέον σηµαντικό 
τµήµα του φοιτητικού πληθυσµού, καθώς περίπου 7.000 φοιτητές 
εγκαταλείπουν κάθε χρόνο τις σπουδές τους οριστικά. Ουσιαστι-
κά, περίπου το 17% όσων πετυχαίνουν την εισαγωγή τους κάθε 
χρόνο στα ΑΕΙ δεν αποφοιτούν ποτέ.Φυσικά τα αίτια πολλά…

Σχολή και δουλειά µαζί γίνεται;
Κάποιοι από τους ονοµαζόµενους «αιώνιους» ξεκίνησαν ένα πτυ-

χίο και στην συνέχεια βρήκαν δουλειά, παντρεύτηκαν, απέ-
κτησαν παιδιά και απλώς αµέλησαν να ζητήσουν την διαγραφή 
τους από τα φοιτητικά µητρώα. 

Από την άλλη, αρκετοί φοιτητές αναγκάζονται να δουλεύουν 
αφού οι γονείς τους δυσκολεύονται να τους στηρίξουν οικονο-
µικά στην διάρκεια των σπουδών τους. Οι συγκεκριµένοι, όµως, 
φοιτητές έχουν αρκετό φιλότιµο για να στοχεύουν στην γρήγορη 
λήξη των σπουδών τους, ώστε να µην επιβαρύνουν το οικογενει-
ακό ταµείο. Άρα είναι µάλλον αβάσιµη η δικαιολογία πως φταίει 
η δουλειά. Άλλωστε «όποιος θέλει, µπορεί».

Μια φορά φοιτητής… 

για πάντα φοιτητής.
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Μου µένουν δυο µαθήµατα…πάλι «κόπηκα»…
Μερικοί άλλοι «κόλλησαν» σε ένα-δυο µαθήµατα τα οποία «σέρ-

νουν» ενισχύοντας την άποψη πως «ο καθηγητής γνωρίζει τον 
φοιτητή από την όψη και ο φοιτητής τον καθηγητή από 
την.... κόψη». Ακόµη υπάρχουν και αυτοί που αναβάλλουν το πτυ-
χίο τους για λόγους στρατιωτικής θητείας ή αδειών στην δουλειά. 

Μια άλλη κατηγορία είναι αυτή των επιµελών άλλα άτυχων ή ανε-
παρκών, οι οποίοι αντιµετωπίζουν µεγάλα προβλήµατα προσαρµο-
γής στα πρώτα χρόνια των σπουδών τους. Η αποτυχία στο πρώ-
το έτος θα µπορούσε να έχει σηµαντική επίδραση στις µετέπειτα 
σπουδές τους και στο επαγγελµατικό τους µέλλον.

Μπορώ να πάρω πτυχίο δι’ αλληλογραφίας;
Προσωπικά δεν θέλω να υιοθετήσω τη θεωρία των «τεµπέλη-

δων» και των «φραπεδοφόρων» φοιτητών. Είναι όµως απα-
ραίτητοι κάποιοι κανόνες (έστω και µε τις εξαιρέσεις τους) σε αυ-
τό το επίπεδο, γιατί χωρίς καθηµερινή παρακολούθηση δεν µπο-
ρούµε να µιλάµε για σοβαρό πανεπιστήµιο, του οποίου το πτυχίο 
θα αποτελεί πλέον απλή απόδειξη επιτυχούς εξέτασης (µε όποιο 
τρόπο) σε µερικά µαθήµατα.. Σε κάποιες περιπτώσεις βέβαια είναι 
αναγκαία η λογική του Fernuniversitaet, δηλαδή της εξ αποστά-
σεως εκπαίδευσης, όπως για παράδειγµα σε περιπτώσεις προβλη-
µάτων υγείας, η οποία όµως θα πρέπει µάλλον να αποτελεί εξαί-
ρεση και όχι κανόνα.

Επιπλέον, αρκετοί είναι αυτοί που ασπάζονται το δόγµα «στο 
πρώτο έτος θα ξεκουραστώ». ∆υστυχώς την άποψη αυτή συµµε-
ρίζονται και µερικοί γονείς, προτρέποντας τα παιδιά τους να δου-
λέψουν σκληρά για την εισαγωγή τους στο πανεπιστήµιο και ακο-
λούθως να απολαύσουν τα περίφηµα «φοιτητικά χρόνια».

Προσθέτοντας την απρόσωπη-απόµακρη σχέση καθηγητών-
φοιτητών (σε αντίθεση µε τη στενή επαφή καθηγητή και µαθη-
τών), τον γοργό ρυθµό παραδόσεως µιας τεράστιας ύλης σε αντί-
θεση µε την παπαγαλία που απαιτείται (δυστυχώς) πλέον στις πα-
νελλαδικές εξετάσεις, θα έχουµε µια γενική εποπτεία των αιτιών 
του φαινόµενου, που πάντως υπάρχει και σε άλλες χώρες, όπως 
δείχνει δυστυχώς και µια πρόσφατη µελέτη για το µεγάλο κρατικό 
Πανεπιστήµιο της Καλιφόρνιας στην Αµερική («Νytimes», «State 
Universities Want Μore Students to Graduate», 28/1/2010). 

Και να τελειώσω… τι θα κερδίσω;
Ίσως όµως η πιο σοβαρή αιτία της πέραν του δέοντος δι-

άρκειας των σπουδών είναι η απογοήτευση. Το συναίσθηµα 
του αποβλήτου σε µια πολλαπλώς κορεσµένη αγορά εργασίας. ∆εν 
είναι ευχάριστη η προοπτική ενός πτυχίου χωρίς αντίκρισµα ερ-
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γασίας. Είναι γνωστό το ανέκδοτο για κά-
ποιον που κρέµασε το πτυχίο του στον τοί-
χο του σουβλατζίδικου όπου βρήκε δουλειά.

Αποτελούν πρόβληµα ή όχι;
Τα προβλήµατα  που δηµιουργούν, όσον 

αφορά την λειτουργία των πανεπιστηµίων 
τουλάχιστον, είναι µάλλον ελάχιστα. Οι «αι-
ώνιοι» δεν δικαιούνται δωρεάν συγγράµ-
µατα µειωµένα εισιτήρια κλπ. Η µόνη επι-
βάρυνση που προκαλούν είναι οι επιπλέ-
ον κόλλες για διόρθωση στην εξεταστική 
περίοδο.

Οι σοβαρές επιπτώσεις αφορούν την 
αξιοπιστία των πτυχίων. Τόσο γιατί ο 
υπεύθυνος σε κάποιο µεταπτυχιακό πρό-
βληµα θα δυσαρεστηθεί από την αµελή φοί-
τηση όσο και γιατί ο µελλοντικός εργοδό-
της θα θεωρήσει πως τα ιδρύµατα παρέ-
χουν «χαλαρές», µέτριου επιπέδου σπουδές.

Στον αντίποδα...
Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν πολλοί 

λόγοι που ωθούν τους φοιτητές να ασχο-
λούνται τακτικά µε τις φοιτητικές τους υπο-
χρεώσεις και να φροντίζουν να ολοκληρώ-
νουν τις σπουδές τους στην ώρα τους ή 
έστω κοντά σε αυτήν, αποφεύγοντας την 
κατάχρηση των δικαιωµάτων τους. Τα όνει-
ρα, η φιλοδοξία, η αυτοεκτίµηση, η ευσυ-
νειδησία, η οργανωτικότητα, η εργατικό-
τητα,  σίγουρα βοηθούν έναν νέο στο έργο 
του αυτό. Ακόµα, όποιος έχει φιλότιµο και 
βλέπει πόσο αγωνίζονται οι δικοί του για 
να του προσφέρουν ό,τι κάθε στιγµή χρει-
άζεται, δεν θέλει ούτε στιγµή να τους επι-
βαρύνει παραπάνω. Θέλει να ευχαριστεί µε 
την πρόοδό του τα αγαπηµένα του πρόσω-
πα, συνειδητοποιεί πως όλοι πρέπει να ερ-
γάζονται για να απολαύσουν ύστερα καρ-
πούς και πως η “δουλειά” του την περίο-
δο αυτή είναι να διαβάζει και να περνά τα 
µαθήµατά του. Επιπλέον, όποιος ενδιαφέ-

ρεται για το αντικείµενό του και θέλει να 
νιώθει σίγουρος ότι το κατέχει, ότι µεθαύ-
ριο θα µπορεί αξιοπρεπώς να υποστηρίζει 
τον τίτλο του, καταρτίζεται όσο καλύτερα 
µπορεί πάνω σε αυτό. Επίσης, ο συναγω-
νισµός που υπάρχει µεταξύ των φοιτητών, 
η ανάγκη να είναι αποδεκτός κανείς από 
τους γύρω του, ο στόχος να βγάλει έναν κα-
λό βαθµό πτυχίου τον κρατούν σε συνεχή 
επαφή µε τα φοιτητικά του καθήκοντα. Άλ-
λο κίνητρο αποτελεί η ανεύρεση µιας κα-
λής δουλειάς -απαραίτητη προϋπόθεση το 
πτυχίο-, ώστε να περάσει κανείς σε µία άλ-
λη φάση της ζωής του, να αποκτήσει επιτέ-
λους την οικονοµική του ανεξαρτησία, να 
κάνει µεταπτυχιακό πάνω σε αγαπηµένο 
τοµέα, να µπορεί να δηµιουργήσει οικογέ-
νεια. Εκτός αυτών, η συνειδητή εκκλησια-
στική ζωή και η χριστιανική πίστη  βοη-
θούν τον φοιτητή να ξεπερνά τις δυσκολί-
ες που συναντά κατά την φοίτησή του και 
να µην απελπίζεται µπροστά στις αποτυ-
χίες, αλλά να στηρίζεται από τον µέγα ∆ι-
δάσκαλο και να ατενίζει µε αισιοδοξία το 
µέλλον, να αντιµετωπίζει µε υπευθυνότητα 
και σοβαρότητα το θέµα των σπουδών του!

Εν κατακλείδι…
Πρέπει να βρεθεί µία φόρµουλα µείωσης 

του αριθµού των αιώνιων φοιτητών, καθώς 
αποτελεί, δυστυχώς, ένα σηµαντικό µέγε-
θος που µειώνει το κύρος και την αξιοπι-
στία των πανεπιστηµίων. Προσοχή όµως! 
∆εν θα πρέπει έτσι απλά να «τιµωρήσου-
µε» τους αιώνιους φοιτητές, αλλά  να χτυ-
πήσουµε τα αίτια που τους δηµιουργούν 
στη ρίζα τους, τα οποία είναι πολλά και πε-
ριλαµβάνουν και αρκετές πάγιες αντιλήψεις 
της κοινωνίας µας.

Επιµέλεια:
∆ιονυσία Αραβοπούλου 

φοιτήτρια Σ.Ε.Μ.Φ.Ε. ΕΜΠ

Πηγές:
• Γρηγόρη Καλφέλη, « Αιώνιοι φοιτητές », ΤΑ ΝΕΑ 08/02/2010
• Λουκά Βλάχου, «Πως δηµιουργούνται οι «αιώνιοι» φοιτητές; », ΤΑ ΝΕΑ 08/10/2010
• Έρευνα του Χρήστου Κάτσικα, "«Αιώνιος» ένας στους δύο φοιτητές.", 26/01/2010
• Κώστα ∆ικαίου, «Περί ένιων αιωνίων φοιτητών και ετέρων εννοιών», άρθρο στο 

www.xronos.gr στις 30/09/2006
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Φέτος συµπληρώνονται 50 χρό-
νια από το θάνατο του ∆ηµήτρη 
Μητρόπουλου, του µεγαλύτερου 
Έλληνα αρχιµουσικού και ενός από 
τους σπουδαιότερους διευθυντές 
Ορχήστρας παγκοσµίως. Το γεγο-
νός χαιρετίστηκε µε πλήθος συναυ-
λιών, οµιλιών, εκθέσεων και για 
ακόµα ένα έτος µε τον διεθνή δι-
αγωνισµό διεύθυνσης Ορχήστρας 
που φέρει το όνοµά του. Παρόλα 
αυτά, είναι λυπηρό όταν στην Ελ-
λάδα, στη χώρα που γέννησε αυ-
τή τη µουσική ιδιοφυΐα αλλά και 
τον ίδιο τον πολιτισµό, το όνοµα 
«Μητρόπουλος» ακόµα και σήµερα, 

Ο Ιεροφάντης της µουσικής
παραπέµπει αποκλειστικά (χωρίς 
δεύτερη σκέψη..) στο χώρο του πο-
δοσφαίρου. Έλεγε ο Γ. Σεφέρης: «Η 
µοίρα του Μητρόπουλου ήταν θαρ-
ρώ, µοναδική στα χρονικά του νέου 
Ελληνισµού και δεν µας αφήνει πολύ 
περιθώριο για τη συνηθισµένη αδια-
φορία µας». Στις γραµµές που ακο-
λουθούν, θα προσπαθήσω να σκι-
αγραφήσω τη µορφή του µεγάλου 
Έλληνα µαέστρου, ακολουθώντας 
µαζί µε τον αναγνώστη µια συναρ-
παστική µουσική διαδροµή…

Ο ∆ηµήτρης Μητρόπουλος γεν-
νήθηκε στην Αθήνα το 1896, ενώ 
η καταγωγή του ήταν από τα Τρε-

στενά (σηµερινή Μελισσόπετρα) 
Αρκαδίας. Σε ηλικία 10 ετών άρχι-
σε µαθήµατα πιάνου και θεωρητι-
κών, στο Ωδείο Αθηνών. Το 1919 
πήρε το ∆ίπλωµα Πιάνου µε «Άρι-
στα Παµψηφεί» και «Χρυσούν Με-
τάλλιον Ανδρέα και Ιφιγενείας Συγ-
γρού». Το 1924, µετά από σπουδές 
στο εξωτερικό, γυρνά στην Ελλά-
δα και διορίζεται αρχιµουσικός της 
Συµφωνικής Ορχήστρας του Συλ-
λόγου Συναυλιών, ενώ στις 28 Ια-
νουαρίου 1926, παρουσιάζει για 
πρώτη φορά στην Αθήνα την «Ιστο-
ρία του Στρατιώτη» του Stravinsky. 

Στις 27 Φεβρουαρίου 1930, στα 
πλαίσια επαφών ελλήνων µουσι-
κών µε την Ευρώπη, ο Μητρόπου-
λος συνέπραξε µε τη Φιλαρµονι-
κή του Βερολίνου για µία και µο-
ναδική συναυλία στην οµώνυµη 
πόλη. Τότε συνέβη κάτι εκπληκτι-
κό! Ο Μητρόπουλος ερµήνευσε το 
3ο κοντσέρτο για πιάνο και Ορχή-
στρα του Prokofi ev διευθύνοντας 
και συγχρόνως παίζοντας ο ίδιος 
το µέρος του πιάνου! Τη βραδιά 
της συναυλίας ανάµεσα στο κοινό 
βρισκόταν και ο ίδιος ο Prokofi ev 
παρακολουθώντας µε κοµµένη την 
ανάσα την… τύχη του έργου του! 
Από την πρώτη κιόλας νότα, κατά-
λαβαν όλοι ότι βρίσκονται σε µια 
ιστορική συναυλία που θα αποτε-
λούσε θέµα συζήτησης για πολλά 
χρόνια. Αυτή η ερµηνεία ήταν το 
σηµαντικότερο βήµα για την µετέ-
πειτα διεθνή καριέρα του µεγάλου 
Έλληνα αρχιµουσικού!

Το 1936 καλείται  να διευθύνει  
την Συµφωνική Ορχήστρα της Βο-
στώνης και εκεί γνωρίζεται µε τον 
νεαρό τότε Leonard Bernstein. Αρ-
γότερα, το 1978, σε ένα ντοκιµα-
ντέρ ο Bernstein δήλωνε : «η επί-
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δραση του Μητρόπουλου στη ζωή 
µου ως µαέστρου, αν και εντελώς 
άγνωστη, είναι τεράστια»... Τα επό-
µενα 15 χρόνια, είναι αυτός που θα 
οδηγήσει την Ορχήστρα της Μιν-
νεάπολης σε πρωτόγνωρες µουσι-
κές επιτυχίες. Τίποτα πια δεν µπο-
ρεί να σταµατήσει τη µεγαλειώδη 
πορεία του Έλληνα µαέστρου. Στις 
11 Απριλίου 1950, ο Μητρόπου-
λος αναλαµβάνει τη διεύθυνση της 
σπουδαιότερης Ορχήστρας του κό-
σµου, αυτή της Νέας Υόρκης δίνο-
ντας µυθικές συναυλίες και ανα-
γκάζοντας έτσι τους µουσικοκρι-
τικούς να ψάχνουν για νέους χα-
ρακτηρισµούς των επιτυχιών του…

Το φθινόπωρο του 1955, ξεκίνη-
σε για πρώτη φορά την καλλιτεχνι-
κή του διαδροµή, το «Φεστιβάλ Αθη-
νών». Ήταν όµως µεγάλη έκπληξη 
για το Αθηναϊκό κοινό όταν ανα-
κοινώθηκε η έλευση του Μητρό-
πουλου ως επικεφαλής της Φιλαρ-
µονικής της Νέας Υόρκης για την 
πραγµατοποίηση δύο συναυλιών 
στο Ηρώδειο στις 1 και 2 Οκτωβρί-
ου, µε τις οποίες θα έκλεινε το φε-
στιβάλ. Εκείνο το διάστηµα η Ορ-
χήστρα βρισκόταν σε περιοδεία 
στην Ευρώπη και το πρόγραµµά 
της δεν περιελάµβανε επίσκεψη 
στην Αθήνα. Χάρις όµως στη χο-
ρηγία ύψους 25,000$ του Βασίλη 
Γουλανδρή αλλά και στην ευγενι-
κή προσφορά του µαέστρου να κα-
λύψει όλα τα έξοδα διαµονής της 
Ορχήστρας, το αδύνατο έγινε δυ-
νατό (ο Μητρόπουλος πάντα ξό-
δευε σχεδόν όλο το µισθό του για 
έξοδα άπορων σπουδαστών µου-
σικής, µελών της Ορχήστρας, ιδρυ-
µάτων και γενικότερα για όποιον 
είχε ανάγκη). Η Ορχήστρα έφθα-

σε στο Αεροδρόµιο του Ελληνικού 
την Παρασκευή 30 Σεπτεµβρίου µε 
δύο αεροπλάνα της KLM. Η υπο-
δοχή ήταν πανηγυρική! Ο τότε ∆ή-
µαρχος Αθηναίων Κ. Κοτζιάς έδω-
σε στον Έλληνα µαέστρο το χρυ-
σό κλειδί της πόλης ενώ ο κόσµος 
πετούσε άνθη φωνάζοντας «καλω-
σόρισες, γεια σου,  να µας  ζήσεις!…» 
Το Σάββατο το πρωί ο µαέστρος, 
ανέβηκε στο Ηρώδειο για να ρυθ-
µίσει τις τελικές λεπτοµέρειες συ-
ναντώντας παλιούς φίλους και 
συναδέλφους, ρίχνοντας πού και 
πού µε τα ζωηρά γαλάζια του µά-
τια κλεφτές µατιές στον Παρθενώ-
να… Όµως µια απογευµατινή µπό-
ρα ανάγκασε τελικά την Ορχήστρα 
να δώσει την απογευµατινή συ-
ναυλία στην κινηµατογραφική αί-
θουσα του «Ορφέα», στη στοά Πε-
σµαζόγλου. Την Κυριακή το πρωί 
ο Μητρόπουλος έδωσε µια έκτα-
κτη συναυλία πάλι στον «Ορφέα». 
Όταν ανέβηκε στο Podium για να 
αναγγείλει το πρόγραµµα, ατέλειωτα 
σσσσσσσσστ! προσπαθούσαν να σι-
γάσουν τις εκδηλώσεις χαράς του 
κόσµου. Η Αθηναίοι φιλόµουσοι 
ζούσαν ανεπανάληπτες στιγµές! 
Μετά το πέρας της συναυλίας, το 
τεράστιο πλήθος έµεινε για του-

λάχιστον µισή ώρα να χειροκρο-
τεί και να φωνάζει ρυθµικά  Μη-
τρό-που-λος!! Το µεσηµέρι οι βα-
σιλείς Παύλος και Φρειδερίκη πα-
ρέθεσαν γεύµα στον Έλληνα µαέ-
στρο και το εορταστικό αυτό διή-
µερο έκλεισε την Κυριακή το βρά-
δυ µε την τελευταία προγραµµατι-
σµένη συναυλία.

Η περίοδος που ακολούθησε µέ-
χρι το 1960 ήταν πραγµατικά µια 
αποκάλυψη στα µέχρι τότε µουσι-
κά δεδοµένα. Κάθε µέρα που περ-
νούσε, οι ερµηνείες του Μητρό-
πουλου ωρίµαζαν όλο και πιο πο-
λύ χαρίζοντας στον κόσµο µονα-
δικές µουσικές εµπειρίες! Τον Ια-
νουάριο του 1960 στη Νέα Υόρκη, 
στα πλαίσια του Φεστιβάλ Mahler, 
ο Μητρόπουλος ερµήνευσε συµ-
φωνίες του συνθέτη, δίνοντας άλ-
λη διάσταση στη Μαλερική µου-
σική. Η ερµηνεία της ενάτης συµ-
φωνίας άγγιξε τόσο βαθιά το αµε-
ρικανικό κοινό που σηκώθηκε όρ-
θιο ξεσπώντας σε θυελλώδη χειρο-
κροτήµατα και επιφωνήµατα θαυ-
µασµού. Σύσσωµοι οι κριτικοί της 
Νέας Υόρκης χαιρέτισαν µε διθυ-
ραµβικά σχόλια τις ερµηνείες του 
µεγάλου µαέστρου. Τον Αύγουστο 
του 1960 ο Μητρόπουλος αναχώ-
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ρησε για την Αυστρία όπου και δι-
ηύθυνε τη «Συµφωνία των Χιλίων» 
του Mahler. Αργότερα, οι µουσι-
κοί της Φιλαρµονικής της Βιέννης 
εκµυστηρεύτηκαν στην καρδιακή 
φίλη του µαέστρου Καίτη Κατσο-
γιάννη: «∆εν ξέρουµε το γιατί παί-
ξαµε έτσι όπως ποτέ άλλοτε στη ζωή 
µας. Εκείνος µας επέβαλλε να ξεπερά-
σουµε τον εαυτό µας» Ο ίδιος ο Μη-
τρόπουλος δήλωσε: «τέτοιες παρα-
στάσεις είναι δώρο Θεού».

 Τελευταίος σταθµός που έµελ-
λε να δεχτεί τον Μητρόπουλο ήταν 
η ιστορική «Σκάλα του Μιλάνου», 
όπου και θα ερµήνευε την 3η  Συµ-
φωνία του Mahler. Η υγεία του 
ήταν ήδη πολύ επιβαρηµένη, κα-
θώς είχε υποστεί δύο φορές καρ-
διακή προσβολή, αλλά ο ίδιος δε 
µπορούσε να φανταστεί τη ζωή 
του δίχως τη µουσική. Στις 2 Νο-
εµβρίου ώρα 10 το πρωί ακριβώς, 
ο µαέστρος αναπνέοντας µε δυ-
σκολία, έφθασε για την πρόβα. Οι 
µουσικοί της Ορχήστρας, βλέπο-
ντάς τον, πραγµατικά τρόµαξαν.. 
Έδωσε τις αρχικές οδηγίες και ζή-
τησε να ακούσει το Adagio. Όταν 
έφθασαν στο µέτρο αρ.80, ο µαέ-
στρος έπαψε να διευθύνει… Η Ορ-
χήστρα σώπασε περιµένοντας οδη-
γίες. Αντί γι’ αυτό, το πρόσωπό του 
πέτρωσε κι έγειρε αργά, πέφτοντας 
πάνω στα αναλόγια. Ο ∆ηµήτρης 
Μητρόπουλος, αυτός ο σεµνός και 
ακούραστος κοσµοκαλόγερος της 
τέχνης, ήταν νεκρός. Ο συνθέτης 
Amram είπε: « Στην καλύτερη περί-
πτωση, οι χιλιάδες µουσικοί µας εί-
χαν αφήσει τη µουσική τους. Ο Μη-
τρόπουλος  µας είχε αφήσει την ψυ-
χή του». Στις 6 Νοεµβρίου 1960 ο 
λαός αποχαιρέτισε στο κατάµεστο 
Ηρώδειο τον µεγάλο Έλληνα αρχι-
µουσικό και η Κρατική Ορχήστρα 
έπαιξε χωρίς µαέστρο το «πένθι-
µο εµβατήριο» από την «Ηρωική» 
του Beethoven. Ο ∆ήµος Αθηναί-
ων του παραχώρησε µνηµείο στο 
Α' Κοιµητήριο ανάµεσα στους αγω-
νιστές του 1821 ενώ οι συµπατρι-
ώτες του οι Αρκάδες έστησαν στη 
Βυτίνα την προτοµή του.

Σήµερα πλέον, ο κάθε ενδια-
φερόµενος, µπορεί να βρει στα 
δισκοπωλεία όλες τις ιστορικές 
ηχογραφήσεις σε δίσκους ακτί-
νας (CD) από τις Columbia, RCA 
Victor, Arcadia, ΕΡΑ κ.α.. Το µονα-
δικό φιλµ µε το Μητρόπουλο (αρ-
χείο ΕΡΤ) ήρθε το 1990 από την 
Νέα Υόρκη στην Ελλάδα, από τον 
µουσικοπαιδαγωγό και τότε πρό-
εδρο της Λυρικής Κ.Γαϊτάνο (είχα 
την τύχη να είµαι µαθητής του). 
Το φιλµ αυτό µε κωδικό 40636 της 
20th Century Fox λέγεται «Of Men 
and Music» και δείχνει τον Μητρό-
πουλο σε πρόβα (η βιντεοσκόπη-
ση έγινε κρυφά) και αφού ο ίδιος 
δέχτηκε και σε επίσηµη συναυλία 
µε την Φιλαρµονική της Νέας Υόρ-
κης (1950).

Αδιαµφισβήτητα, ο ∆ηµήτρης  
Μητρόπουλος υπήρξε ένας από 
τους κορυφαίους µαέστρους όλων 
των εποχών και σήµερα κατέχει 
άξια µια σπουδαία θέση δίπλα 
στα ηχηρά ονόµατα των ηµίθε-
ων της µπαγκέτας του 20ου αιώνα  
Toscanini, Furtwangler, Kousse-
vitzky, Walter, Karajan. Ήταν ένας 
αληθινός απόστολος της 
τέχνης, υπηρετώντας τη 
µουσική µε αυταπάρνη-
ση και ανιδιοτέλεια, µέ-
νοντας µακριά από εκ-
δηλώσεις έπαρσης και 
αλαζονείας, ακόµα κι 
όταν βρισκόταν στο 
υψηλότερο µουσικό 
σκαλί επί γης. Έλεγε ο 
Ε. Παπανούτσος: «Ανα-
λώθηκε ολόκληρος για 
µια ιδέα κι ένα πάθος. Την 
ιδέα ότι η µουσική είναι η 
οδός προς την αιωνιότητα 
και την τελειότητα, δηλα-
δή προς τον Θεό». Τίποτα 
δεν αγάπησε περισσότε-
ρο όσο τη µουσική του. 
Με αυτή έζησε και πά-
νω σ’ αυτή πέθανε, προ-
σφέροντας στην ανθρω-
πότητα µια ανεκτίµητη 
υποθήκη υπογεγραµµέ-
νη από έναν γνήσιο και 

µοναδικό καλλιτέχνη, έναν ιεροφά-
ντη της µουσικής! 

Επιµέλεια:
Ηλίας Ηλιόπουλος 

Απόφοιτ. Μεταπτ. Αναλογιστικής 
Επιστήµης 

και ∆ιοικητικής Κινδύνου- Πα.Πει,  
∆ιπλ/χος πιανίστας.

Βιβλιογραφία - Πηγές:
1. Αρφάνη Σ. – The Complete Discog-

raphy of Dimitri Mitropoulos, 
εκδ. Ποταµός

2. Γαϊτάνου Κ. – Η Αυτού 
Μεγαλειότης το Πιάνο, εκδ. 
Τυπωθήτω (2003)

3. ∆ηµήτρης Μητρόπουλος- Η 
Αλληλογραφία µε την Καίτη 
Κατσογιάννη, εκδ. Ίκαρος (1966)

4. ∆.Ε.Π.Α.Π – Αφιέρωµα στον 
∆.Μητρόπουλο (CD), εκδ. Musica 
Viva (1996)

5. Ελληνικό Ωδείο – ∆ελτίο 
Πεπραγµένων, (1995-1996)

6. Trotter R. W. Ο Ιεροφάντης της 
Μουσικής, εκδ. Ποταµός (1999).

7. http://www.dimitrimitropoulos.gr
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-Άγιος; Τον 21ο αιώνα;
-Ναι, ναι σου λέω!..
..Για τον π. Ευσέβιο µου µίλη-

σε  πριν από χρόνια η φίλη µου 
Α. που τον γνώρισε στην Σου-
ηδία. Η Α. περνούσε µια πο-
λύ δύσκολη περίοδο της ζω-
ής της και αποφάσισε να πά-
ει να τον βρει. Παρά την δύ-
σκολη πρόσβαση σε εκείνη 
την ερηµική περιοχή κατά-
φερε να φτάσει στο ησυ-
χαστήριο. Ήταν καλοκαί-
ρι και το τοπίο ήταν υπέ-
ροχο, γεµάτο έλατα. Ο γέ-
ροντας που δεν ήξερε τίπο-
τα για τον ερχοµό της, την 
αποκάλεσε µε το όνοµά της 
και την έβαλε να φάει σε ένα 
τραπέζι που είχε ετοιµάσει εκ 
των προτέρων. Το γεύµα και το 
τραπέζι ήταν όλα προετοιµασµέ-
να για δύο άτοµα. Στο ησυχαστή-
ριο δεν υπήρχε κανένας άλλος. Η 
Α. ρώτησε τις απορίες της, έκλα-
ψε, παραπονέθηκε, εξοµολογήθη-
κε και ένιωσε την ψυχή της πραγ-
µατικά ανάλαφρη. Ήταν τόσο χα-
ρούµενη και απαλλαγµένη από τα 
ψυχικά της βάρη που µονολόγησε 
σχεδόν: «το µόνο επιπλέον  πράγ-
µα που θα ήθελα αυτή τη στιγµή 
είναι να δω αυτό υπέροχο δάσος 
χιονισµένο». Σε λίγα  λεπτά άρχι-
σαν να χορεύουν νιφάδες και  ένα 
απαλό άσπρο σεντόνι σκέπασε τα 
πάντα µέσα στην καρδιά του κα-

σε µέγεθος…

Ένας

παραδειγµατίζουν µε την απλότη-
τα και συνάµα την µεγαλοπρέπεια 
της ψυχής τους. Μας υπενθυµί-
ζουν πως υπάρχει κάτι ανώτερο, 

πως σκοπός της ζωής δεν είναι 
η τρυφηλότητα του σώµατος, 
αλλά η περιποίηση και η καλ-
λιέργεια της ψυχής, η Αγιό-
τητα! 

Τέτοιος πνευµατικός φά-
ρος ήταν ο π. Ευσέβιος! 
Ένας άνθρωπος απλός, ξε-
χωριστός, ταπεινός, µε πολ-
λά πνευµατικά χαρίσµατα, 
πατερικά βιώµατα και θεϊκή 
φώτιση. Ένας µεγάλος θεο-
λόγος, γνώστης πολλών ξέ-
νων γλωσσών, συγγραφέας 

πολλών θεολογικών και παιδα-
γωγικών βιβλίων, µεταφραστής 

ξενόγλωσσων ασκητικών κειµέ-
νων  που αφιέρωσε τη ζωή του 
για τη σωτηρία της ψυχής των συ-
νανθρώπων του. Λόγω της ταπεί-
νωσης και της απλότητάς του, 
η υπογραφή του ήταν «ιεροµ. 
Ευσέβιος, α., κεγχριαίος µονα-
χός». Κεγχριαίος σηµαίνει αυ-
τός που έχει µέγεθος ή σχήµα 
κέχρου, δηλαδή µικρού σπόρου. 

Τα καθήκοντά του τα εκτελούσε 
ανελλιπώς µε ανεξάντλητη υποµο-
νή και εγκαρτέρηση, παρόλο που 
η υγεία του ήταν πολύ επιβαρυµέ-
νη, αφού υπέφερε από έντονους 
πόνους στην µέση του για πολλά 
χρόνια- ήδη από την Σουηδία – 

λοκαιριού!..
Είναι πραγµατικά µοναδική η 

πρόνοια του Θεού… Ακόµη και 
σήµερα, ανάµεσα σε τόσους πει-
ρασµούς, τόση πονηριά, ανηθικό-
τητα και φιλαυτία δεν µας αφήνει! 
Στέλνει ανθρώπους- λαµπάδες να 
σκορπίζουν στεφάνια από το φώς 
Του χιλιόµετρα µακριά! Επίγειους 
αγγέλους που τον δοξολογούν ακα-
τάπαυστα και µεσιτεύουν συνεχώς 
για εµάς, µας καθοδηγούν και µας 

σπόρου!

µοναχός
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και έπασχε από σοβαρό καρδια-
κό πρόβληµα. Τελευταία, µάλιστα, 
ασθένησε και από την επάρατη νό-
σο. Και τα υπέµεινε όλα πάντα µε 
το χαµόγελο, χωρίς ν’ αναφέρεται 
σ’ αυτά!  Συχνά έλεγε: «Ευχαρι-
στώ το Θεό, που µου έδωσε τις 
διάφορες ασθένειες να πονώ, 
για να καταλαβαίνω καλύτερα 
τους ανθρώπους που πονούν 
και υποφέρουν».

Ποιος ήταν ο π. Ευσέβιος;
Ο σύγχρονος αυτός Άγιος γεννή-

θηκε στο χωριό Βλάστη της Πτο-
λεµαΐδας του νοµού Κοζάνης στις 
01.03.1927, από ευσεβείς γονείς 
που είχαν τέσσερα παιδιά και το 
κατά κόσµον όνοµά του ήταν Στέρ-
γιος Βίττης. Αρίστευσε τόσο κα-
τά την φοίτησή του στο Γυµνάσιο, 
όσο και στις σπουδές του στην Θε-
ολογική Σχολή της Αθήνας. Τότε  
διέµενε στο Φοιτητικό Οικοτρο-
φείο «ο Απόστολος Παύλος» και 
αποτελούσε δυναµικό µέλος της 
Χριστιανικής Φοιτητικής 
Ένωσης. Νεαρός πτυχι-
ούχος θα γίνει µέλος 
της Αδελφότητας Θε-
ολόγων «η Ζωή» για 
να αναχωρήσει λίγο 
αργότερα, το 1960, 
για σπουδές σε δια-
φόρους κλάδους της  
Θεολογικής Επιστή-
µης και της Φιλολογί-
ας στην Γαλλία, όπου ερ-
γάστηκε µαζί µε τον αββά Πιερ µε 
πνεύµα πολλής ταπεινοφροσύνης 
και αυτοθυσίας, την Γερµανία και 
την Σουηδία. Στην Σουηδία χειρο-
τονήθηκε πρεσβύτερος, ενώ στο κε-
λάκι που διέµενε δούλευε και ως 
µαραγκός. Αν τον καλούσε η ανά-
γκη, θα µπορούσε να δουλέψει σε 
αλιευτικό ανοιχτής θάλασσας, σε 
ρυµουλκό, εκφορτωτής σε λιµάνι 
ή οδηγός νταλίκας. Βίος δίχως την 
παραµικρή άνεση. Στις αρχές του 
1973 αποσύρθηκε στο ιερό ησυ-
χαστήριο του Αγ. Νικολάου κοντά 
στην πόλη Rättvik, σε ένα δάσος 
βόρεια της Στοκχόλµης, το οποίο 

ίδρυσε ο ίδιος, µε σκοπό να αφιε-
ρωθεί περισσότερο στην προσευ-

χή, την περισυλλο-
γή και την συγ-

γραφή. Όπως 

γράφτηκε στο ∆ελτίο της Μητρο-
πόλεως Σουηδίας και Πάσης Σκαν-
διναβίας το 1979, το ησυχαστή-
ριό του αποτελούσε επί σειρά 
ετών «την ακοίµητον λυχνί-
αν της Μητροπόλεως Σουηδί-
ας και το ψυχικό θεραπευτήριο 
των πιστών».

Άσκηση και Ιεραποστολή
Το 1980 ο π. Ευσέβιος, κατό-

πιν προτροπής του πνευµατικού 
του, επέστρεψε στην Ελλάδα. Εκεί, 
ασκήτεψε στο άβατο Ησυχαστήριο 
του Οσίου Σάββα του Ηγιασµένου, 
Ματρώνης της εν  Κωσταντινου-
πόλει και του Αγίου Χρυσοστόµου, 
το οποίο ο ίδιος ίδρυσε, στο βουνό 

πάνω από το ακριτικό χωριό Φαιά 
Πέτρα του Σιδηροκάστρου, στον 
νοµό Σερρών. Πραγµατοποιούσε 
εβδοµαδιαίες οµιλίες στις πόλεις 
του Σιδηροκάστρου και της Ηρά-

κλειας και εξοµολογούσε 
τακτικά το πλήθος των 
πονεµένων ψυχών που 
συνέρρεε σε αυτόν, τόσο 
από την χώρα µας όσο 
και από την Κύπρο και 
την Ευρώπη. «Εάν ήταν 
όλοι οι κληρικοί σαν κι 

αυτόν, όλοι θα πίστευαν. Βοηθούσε 
όλον τον κόσµο. Όταν του έφερναν 
πράγµατα οι πιστοί, ρωτούσε ποια 
οικογένεια έxει ανάγκη και τα προ-
σέφερε.  Εγώ τον θεωρώ άγιο.» , λέ-
ει ο κ. Γ. Γραµµατάκης, κτηνοτρό-
φος του χωριού Φαιά Πέτρα. Στον 
τόπο αυτό παρέµεινε για τριάντα 
περίπου χρόνια µέχρι την οσία τε-
λευτή του, στις 05.11.2009, σε ηλι-
κία 82 ετών, λέγοντας: «Το στοµά-
χι και το πουγγί του µοναχού πρέ-
πει να είναι άδεια. Τα µόνα που 
κατόρθωσα.». Η εξόδιος ακολου-
θία του έγινε στον Ι. Ναό της Κοι-
µήσεως Θεοτόκου Σταυρουπόλε-
ως Θεσσαλονίκης.

Αξιοθαύµαστη είναι και η πλη-

«Το στοµάχι και το πουγγί του 
µοναχού πρέπει να είναι άδεια. 
Τα µόνα που κατόρθωσα.».
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θώρα των επιστολών του στα πνευ-
µατικά του παιδιά, καθώς, αγρυ-
πνώντας καθηµερινά «νουθετών 
ένα έκαστον», έγραφε περί τις 
2.500 επιστολές τον χρόνο. Στην 
τελευταία επιστολή του σε κάποιο 
από αυτά έγραφε:

«“Πάσχα πάντας ἁγιάζον πι-
στούς.” Ο αγιασµός, όµως, αυτός 
δεν γίνεται αυτοµάτως και χω-
ρίς να το ξέρουµε, αλλά µε συνει-
δητή και εκ µέρους µας προσπά-
θεια, ώστε τα µηνύµατα αυτά να 
γίνουν ζωή µας µε τη χάρη του 
Κυρίου µας.» 

 «Σκοπός της πνευµατικής πο-
ρείας δεν είναι η προσκόλληση σε 
πρόσωπα που σήµερα ζουν και αύ-
ριο πεθαίνουν ή αχρηστεύονται για 
ιερό έργο χειραγωγίας ψυχών, αλ-
λά η ένωση όλων µας µε τον Κύ-
ριο µας Ιησού Χριστό. Γι’ αυτό, 
προσευχή όλων µας και στο 
ζήτηµα αυτό είναι η θερ-
µή δέηση: “Κύριε, γνω-
ρισόν µοι ὁδόν ἐν ᾗ  
πορεύσοµαι” γνώ-
ρισέ µου, Κύριε, το 
δρόµο που πρέπει 
να βαδίσω και στο 
ζήτηµα ευρέσεως του 
Πνευµατικού, που χρει-
άζοµαι.»

Πάσχα Κυρίου, Θεσσαλονί-
κη, 19 Απριλίου 2009

Αναµφίβολα, θα πρέπει να πα-
ρατεθούν και ορισµένα αποσπά-
σµατα της προσευχής του αγίου 
αυτού γέροντα, που αγάπησε πά-
ρα πολύ τον Κύριο:

«Γιατί όποιος σε γνωρίζει, Κύ-
ριε, σε αγαπάει πιο πολύ από τον 
εαυτό του, αποµακρύνεται από τον 
εαυτό του και έρχεται σε Σένα, για 
να νιώθει χαρά κοντά Σου και µέ-
σα σε Σένα.» 

 «Εσύ είσαι η απόλυτη 
αλήθεια κι εγώ πέρα 
για πέρα µαταιότητα, 
καθώς κάθε 
φυσι-

κός άνθρωπος που ζει στον κό-
σµο αυτόν και µόνο γι’ αυτόν. Ω 
Κύριέ µου, Κύριε! Ω Κύριε της αγά-
πης µου! Παρ’ όλα αυτά, πόσο θα 
ήθελα να σε αγαπήσω απόλυτα µό-
νο για Σένα! Μόνο γιατί είσαι αυ-
τός που είσαι! Μόνο γιατί αξίζεις 
να Σε αγαπώ ολόψυχα υπέρ εαυ-
τόν, αιωνίως! Πότε ,όµως, Κύριέ 
µου; Πότε;»

«Σε παρακαλώ δέξου µια ταπει-
νή προσφορά, Κύριε. Μια προσφο-
ρά ενός αναξίου ποιµένος ψυχών, 
που παρ’ όλη την αθλιότητά του 
αγαπάει τα πρόβατά Σου, δηλαδή 
τους αδελφούς του, γιατί κι αυτός 
πρόβατό σου είναι και τα νιώθει 
ενωµένα µαζί του σε µία ενότητα 
“ἐν ἑνὶ πνεύµατι καὶ µιᾷ καρδία” 
και ικετεύει γι’ αυτά.» 

Ας έχουµε την ευχή του και 
άσβεστο το παρά-

δειγµά του στο 
µυαλό µας!

Eπιµέλεια: 
Αναστασία Μπιτσάνη

φοιτ. Πολιτ. Μηχανικών ΕΜΠ

 
Πηγές:
• Περιοδικό «TA 
NEIATA», αρ. φύλλου 
371, Ιαν-Φεβρ. 2010, άρ-
θρο σελ.35
• Περιοδικό «ΑΝΑΠΛΑ-
ΣΙΣ», αρ. τεύχους 444, 
Νοεµ-∆εκ 2009, άρθρο 
σελ 168
 • http://egolpio.
wordpress.

com/2009/12/20/vitths_2/
• http://eusebiosvittis.pblogs.
gr/2009/12/tele{aia-epistolh-toy-
makaristoy-p-efsebioy-bitth-pros-
ta-pnefm.html
• http://www.tideon.org/
index.php?option=com_
content&view=article&id=1472:-
1927-2009-&catid=36:orthodoxipi
stikaizoieortologio&Itemid=67
• http://vatopaidi.wordpress.

com/2009/12/14/

Όποιος σε γνωρίζει, Κύριε, σε 
αγαπάει πιο πολύ από τον εαυ-
τό του, αποµακρύνεται από τον 
εαυτό του και έρχεται σε Σένα, 
για να νιώθει χαρά κοντά Σου 
και µέσα σε Σένα
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Τα ναρκωτικά είναι ένα σύγχρο-
νο κοινωνικό πρόβληµα που τα-
λανίζει τη κοινωνία µας. Αφορά 
όλους µας, γιατί έχει να κάνει µε 
νέους σαν και εµάς και όχι µόνο. 
Τα ναρκωτικά άρχισαν να απασχο-
λούν την ελληνική κοινωνία στις 
αρχές του 1970.Από τότε πολλοί 
κρατικοί φορείς προσπάθησαν να 
καταπολεµήσουν αυτή τη διαφαι-
νόµενη µάστιγα, αλλά χωρίς να 
υπάρξει άµεση λύση. 

Οι πρώτες αντιδράσεις ήρθαν 
από τη διυπουργική επιτροπή που 
συγκροτήθηκε τον Ιανουάριο του 
1983 και έθεσε σε εφαρµογή τις νέ-
ες µεθόδους. Πλέον το πρόβληµα 
το αναλαµβάνουν ειδικοί επιστή-
µονες που µαζί µε οµάδα ερευνη-
τών ασχολούνται µε τη θεραπευτι-
κή αγωγή και τη συµπεριφορά του 
ατόµου προς τα ναρκωτικά. Επι-
πλέον, επιδιώκεται η συνεργασία 
µε διεθνείς οργανισµούς, όπως ο 
Ο.Η.Ε. Ακόµη, υπάρχει ενηµέρωση 
σχετικά µε τις επιπτώσεις και τις 
παρενέργειες που δηµιουργούνται 
µε τη χρήση αυτών των ουσιών σε 
πολλά  διεθνή συνέδρια. Αυτή η 
προσπάθεια εντείνεται πολλές φο-
ρές από φορείς ιδιωτικού και δη-
µόσιου τοµέα όπως τα σχολεία. Οι 

µαθητές πληροφορούνται για το τι 
είναι ναρκωτικά, πώς µπορούν να 
προφυλαχτούν και τι είδους κινδύ-
νους διατρέχουν. Επιπρόσθετα, δη-
µιουργούνται κέντρα απεξάρτησης, 
όπως ο Ο.Κ.Α.Ν.Α, µε ανεπτυγµέ-
νους καινοτόµους τρόπους για τη 
σωτηρία των ατόµων αυτών.

Ποιοι είναι οι λόγοι που τα άτο-
µα αυτά καταφεύγουν σε αυτόν τον 
αργό θάνατο; Είναι πολλοί. Οι νέοι 
κυρίως µη µπορώντας να αντέ-
ξουν τις συγκρούσεις µε την οι-
κογένειά τους και µε τον ίδιο 
τους τον εαυτό βρίσκουν αυτό 
το λανθασµένο τρόπο να απο-
δράσουν από την ανιαρή καθη-
µερινότητά τους. Προσπαθούν 
πολλές φορές να γίνουν ανεξάρ-
τητοι και επιδιώκουν τη «δι-
καίωση» τους. Επιπλέον, έχουν 
µεγάλη άγνοια και υποτιµούν τους 
κινδύνους. Για αυτό ευθύνεται και 
η ίδια η κοινωνία µε τη παντελή 
έλλειψη πληροφόρησης. Αυτό έχει 
ως αποτέλεσµα να πιάνονται οι νέ-
οι της εποχής µας στα δίχτυα της 
µάστιγας των ναρκωτικών από τα 
λεγόµενα «βαποράκια». Πρόκειται 
για ανθρώπους που κάνουν τη 
λεγόµενη διακίνηση ναρκωτικών 
µε προµήθειες που παίρνουν από 

τους εµπόρους 
ναρκωτικών. Κάπου 
εδώ ξεκινά η ψεύτικη ζωή 
µε τα παχιά λόγια! Τα βαποράκια 
προσφέρουν στα εξαρτώµενα άτο-
µα έναν επίγειο παράδεισο µε ελ-
πίδες και µεγάλες προσδοκίες. Πα-
ραµυθιάζουν τους νέους µε υπο-
σχέσεις και τους παρουσιάζουν µια 
ζωή χωρίς αναστολές µε κέντρο 
του κόσµου τους ίδιους. Εκτός από 
αυτό, τους λένε ότι αν δεν πάρουν 
ναρκωτικά θα θεωρούνται αναχρο-
νιστικοί, γιατί στις µέρες µας εί-
ναι της µόδας και τους βεβαιώνουν 
πως µπορούν να τα σταµατήσουν 
όποτε το επιθυµούν. Έτσι, λοιπόν, 
τα άτοµα αυτά πέφτουν στην περι-
έργεια να γευτούν αυτόν τον «ιδα-
νικό» κόσµο, τον κόσµο των ναρ-
κωτικών ο οποίος τις περισσότε-
ρες φορές δεν έχει γυρισµό. Η νιό-
τη µαζί µε το λογικό χάνονται σιγά 
σιγά, φθείρονται οδηγώντας σε ένα 
σίγουρο τέλος, έναν φριχτό, αργό, 
επώδυνο κι εξευτελιστικό θάνατο.

Αν και έχουν ενταθεί οι έρευνες 
από τις αστυνοµικές αρχές κατά 
των ναρκωτικών, παρατηρείται µία 
συνεχόµενη αύξηση στους διακι-
νητές, οι περισσότεροι από τους 
οποίους θεωρούνται η αφρόκρε-
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µα της κοινωνίας, αφού ασκούν 
επαγγέλµατα όπως ειδικευµένοι 
δικηγόροι, στελέχη σε κολοσσιαί-
ες επιχειρήσεις και συνδικάτα του 
οργανωµένου εγκλήµατος, µε επι-
στηµονικό προσωπικό. Όλοι αυτοί 
διοχετεύουν στην αγορά τα ναρ-
κωτικά µε πολλούς τρόπους, ώστε 
να περνούν απαρατήρητοι. Εµφα-
νίζεται, επίσης, µια ροπή προς τα 
«βαριά» ναρκωτικά όπως κοκαΐνη, 
ηρωίνη, αµφεταµίνες, όπιο, µορφί-
νη κ.α. Το ανησυχητικό είναι ότι 
έρχονται ενώπιον της δικαιοσύνης 
όλο και νεότερα σε ηλικία άτοµα 
που κατηγορούνται για διακίνη-
ση ναρκωτικών.   

Πόσο εύκολο είναι όµως ο άν-
θρωπος να ελευθερωθεί από αυτά 
τα δεσµά; Η αλήθεια είναι ότι είναι 
δύσκολο. Ο καθένας από εµάς δεν 
έχει έτσι και αλλιώς ένα είδος εξάρ-
τησης; Μια εξάρτηση που αποµα-
κρύνει τον άνθρωπο από τον τελικό 
σκοπό του. Ο καθένας µας, όµως, 
θα πρέπει να γνωρίζει ότι σε αυτό 
το δρόµο δεν είµαστε µόνοι µας. 
Έχουµε µπροστάρη τον ίδιο το Θεό. 
Αυτός είναι η αλήθεια, η ζωή και η 
οδός.. Ακριβώς αυτό πρέπει να 
βιώσουν τα παιδιά των ναρκω-
τικών, την αγάπη και την ελπί-
δα χωρίς κατάκριση και περι-
θωριοποίηση από εµάς. Θα πρέ-

πει η κοινωνία να δείξει ότι αυτά 
τα άτοµα είναι µέλη της µε ίσες ευ-
καιρίες για να µπορέσουν να απο-
µακρυνθούν από τις κακές συνα-
ναστροφές. Όπως λέει και ο γέ-
ροντας Σιλουανός «κράτει τον 
νουν σου εις τον άδην και µη 
απελπίζου». ∆ιότι η απελπισία 
είναι σχέδιο του πονηρού.

Αυτός ενεργεί µε βάση και τη δι-
κιά µας ολιγοπιστία και έτσι οδη-
γούµαστε στην απογοήτευση και 
σε λάθος µονοπάτια. Αυτό συνέβη 
σε ένα νεαρό παιδί, τον Πάνο που 
πίστευε πως η οικογένεια του δεν 
τον στηρίζει. Οι γονείς του είχαν 
να φροντίσουν το µικρότερο τους 
γιο ο οποίος ήταν παιδί µε ειδικές 
ανάγκες. Ο Πάνος άρχισε να ζηλεύ-
ει και να νοιώθει µειονεκτικά απέ-
ναντι στα άλλα παιδιά της ηλικίας 
του. Άρχισε να τσακώνεται µε τους 
γονείς του µη µπορώντας να κατα-
νοήσει τη δυσκολία που περνούσαν. 
Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να κατα-
πέσει ψυχολογικά και έτσι κατέφυ-
γε στα ναρκωτικά που µε τον καιρό 
έπαθε εξάρτηση. Όταν οι γονείς του 
κατάλαβαν τι συµβαίνει στο παι-
δί τους, ζήτησαν βοήθεια από ει-
δικούς. Αυτοί τους εξήγησαν πως 
για το καλό του παιδιού τους πρέ-
πει να φανούν ψύχραιµοι και δυνα-
τοί. Έµαθαν και κατανόησαν τους 

κινδύνους εξάρτησης του Πάνου 
και αφού πείστηκαν να βάλουν το 
άρρωστο παιδί τους σε ένα ειδικό 
ίδρυµα αφιερώθηκαν εξολοκλήρου 
στο πρόβληµα του Πάνου. Του έδω-
σαν να καταλάβει πόσο σηµαντικός 
είναι στη ζωή τους και τον έπει-
σαν να πάει στον αγαπηµένο του 
θείο στο εξωτερικό για απεξάρτη-
ση. Ύστερα από πέντε χρόνια ο Πά-
νος επέστρεψε υγιής συνειδητοποι-
ώντας τις δυσκολίες και τον αγώ-
να των γονιών του. Εδώ πρέπει να 
επισηµάνουµε ότι οι γονείς του όλο 
αυτό το διάστηµα έπαιρναν δύναµη 
από τον Θεό και µε προσευχή κα-
τάφεραν να αναγεννήσουν το παι-
δί τους.

Αυτό ακριβώς είναι και το µυστι-
κό για κάθε χριστιανό. Όλοι µας 
κουβαλάµε το δικό µας σταυ-
ρό µόνο που ο χριστιανός τον 
σηκώνει µε τη βοήθεια του Θε-
ού και ηρεµεί πνευµατικά.. Αυ-
τό πρέπει να κάνουµε. Να βλέπου-
µε στη ζωή µας ότι δεν είµαστε µό-
νοι αλλά συµπορευόµαστε και παίρ-
νουµε κουράγιο και δύναµη από 
τον Κύριο που θέλει µόνο το καλό 
µας και θυσιάστηκε για τις αµαρ-
τίες µας.          

        Επιµέλεια:
Νικόλαος Καλοβελώνης
Πτυχιούχος Λογιστικής
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Ε ί ν α ι 
αναµφισβή-

τητο το γεγο-
νός ότι ολοέ-

να και περισ-
σότερο εµπε-

δώνεται στην 
κοινωνία µας και 

ιδιαίτερα στους  
νέους η ιδέα της ανακύκλωσης.

Όλο και περισσότεροι συµπολί-
τες µας πετάµε τα άχρηστα χαρτιά, 
γυαλιά και τενεκεδάκια στα δοχεία 
ανακύκλωσης,  αλλά δεν κάνουµε 
το ίδιο, από άγνοια τις περισσότε-
ρες  φορές, για τις  οικιακές ηλε-
κτρικές και ηλεκτρονικές συσκευ-
ές όπως ψυγεία, κοµπιούτερ, τηλε-
οράσεις, κουζίνες κλπ, όταν αυτές 
απαξιωθούν ή πάθουν ανεπανόρ-
θωτη βλάβη ή αν η αποκατάστα-
ση τυχόν βλάβης τους είναι οικο-
νοµικά ασύµφορη. 

Είναι, βέβαια, αυτονόητο ότι 
πετάµε για παράδειγµα τις παλιές 
µας τηλεοράσεις, σπανιότερα απ’ 
όσο πετάµε τις εφηµερίδες µας και 
γι’ αυτό ίσως δεν µας πολυαπα-
σχολεί το που θα απορριφθούν.

Παραγνωρίζουµε, όµως, το γε-

γονός ότι αφενός οι άχρηστες αυ-
τές συσκευές µπορούν να προκα-
λέσουν  σοβαρά προβλήµατα στο 
περιβάλλον και αφετέρου ότι για 
την κατασκευή τους έχουν χρησι-
µοποιηθεί από τους κατασκευα-
στές τους πολύτιµες πρώτες ύλες 
που µπορούν να ανακυκλωθούν. 
Αγνοούµε, επίσης, ότι έχει κατανα-
λωθεί µεγάλη ποσότητα πολύτιµης 
και δαπανηρής ενέργειας - από την 
εξόρυξη των υλικών ως τη µετα-
φορά των συσκευών στο κατάστη-
µα λιανικής πώλησης-  µέρος της 
οποίας  µπορεί να εξοικονοµηθεί 
µε την ανακύκλωση υλικών τους.

Όταν τα µη αναλώσιµα προϊόντα 
δεν είναι ανακυκλώσιµα, καταλή-
γουν µαζί µε τα επικίνδυνα περιε-
χόµενά τους (βαρέα µέταλλα, όπως 
µόλυβδο, κάδµιο και ψευδάργυρο), 
στις χωµατερές ή τους αποτεφρω-
τήρες. Και οι δύο µέθοδοι έχουν, 
δυστυχώς, φοβερούς κινδύνους. 
Όσον αφορά στην αποτέφρωση, η 
µεγαλύτερη ποσότητα υδραργύρου 
ανεβαίνει από την καπνοδόχο µα-
ζί µε τον καπνό ρυπαίνοντας τον 
αέρα που όλοι αναπνέουµε, ενώ 
ο µόλυβδος και το κάδµιο παρα-

µένουν στη στάχτη απ’ όπου θα 
πρέπει να καθαριστούν. Η απόρρι-
ψη στις χωµατερές πάλι, αποτελεί 
πρόβληµα, για τους εξής λόγους.: 
Κατά πρώτον, τα αντικείµενα αυτά 
καταλαµβάνουν αρκετό χώρο. Κα-
τά δεύτερον, παρόλο που τα τοξι-
κά προϊόντα δεν αποτελούν κίνδυ-
νο στις χωµατερές που έχουν σω-
στές προδιαγραφές, τα ατυχήµα-
τα δε σπανίζουν και όταν υπάρξει 
διαρροή µολύνονται οι γειτονικές 
λίµνες και ποτάµια και ο υδροφό-
ρος ορίζοντας.

Μπορούµε λοιπόν από σήµε-
ρα, σεβόµενοι τη ∆ηµιουργία,  
να ξεκινήσουµε την ανακύκλω-
ση των   οικιακών ηλεκτρικών  
και ηλεκτρονικές συσκευών.

Στην προσπάθειά µας αυτή θα 
µας βοηθήσουν οι παρακάτω  πρα-
κτικές πληροφορίες:

Ποιες ηλεκτρικές 
συσκευές 

ανακυκλώνονται;
Όλες οι ηλεκτρικές και ηλεκτρο-

νικές συσκευές µπορούν να ανακυ-
κλωθούν! Οι κατηγορίες των προ-
ϊόντων που µπορούν να διαχειρι-

Ανακύκλωση 
Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών 
Συσκευών

«Ο ευχαριστιακός πολιτισµός της εκκλησίας 
είναι αυθεντικός, οικολογικός πολιτισµός»

Οικουµενικός Πατριάρχης, κ.κ. Βαρθολοµαίος, 2-2-2010
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στούν είναι οι µε-
γάλες οικιακές συσκευές 
(ψυγεία, κουζίνες, πλυ-
ντήρια κ.α.), µικρές οικια-
κές συσκευές  (καφετιέρες, 
αποχυµωτές κ.α.), εξοπλισµός πλη-
ροφορικής και τηλεπικοινωνιών 
(υπολογιστές, εκτυπωτές, scanner, 
φωτοτυπικά, τηλεφωνικές συσκευ-
ές σταθερής και κινητής τηλεφω-
νίας), καταναλωτικά είδη, φωτιστι-
κά είδη, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά 
εργαλεία (εξαιρουµένων των µεγά-
λης κλίµακας σταθερών βιοµηχανι-
κών εργαλείων), παιχνίδια και εξο-
πλισµός ψυχαγωγίας και αθλητι-
σµού, ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
(εξαιρουµένων των εµφυτεύσιµων 
και µολυσµένων), όργανα παρακο-
λούθησης, διάφορες καθηµερινές 
συσκευές (κλιµατιστικά, συσκευ-
ές επικοινωνίας κ.α.) και ελέγχου 
και συσκευές αυτόµατης διανοµής.

Τι µπορώ να κάνω για 
να ανακυκλώσω κάποιες 

συσκευές;
Για τις µεγάλες συσκευ-

ές (όπως ψυγεία, κουζίνες, πλυντή-
ρια, ογκώδεις τηλεοράσεις, φωτο-
τυπικά κ.α.): Με την αγορά καινού-
ριας συσκευής ζητώ στο κατάστη-
µα να πάρουν πίσω την αντίστοιχη 
παλιά µου ή τηλεφωνώ στο ∆ήµο 
της περιοχής µου για να ζητήσω 

να περισυλ-
λέξουν τη συ-
σκευή και την κατεβάζω στο πε-
ζοδρόµιο την ώρα που έχει συµ-
φωνηθεί.

Για τις µικρές συσκευές (όπως 
καφετιέρες, σκούπες, υπολογιστές, 
µικρές τηλεοράσεις κ.α.): 

Μεταφέρω τη µικροσυσκευή 
σε ένα από τα επιλεγµένα ση-
µεία των συµβεβληµένων ∆ήµων 
(όπως σχολεία, ΚΕΠ, ΚΑΠΗ κ.α.) 
ή µεταφέρω τη µικροσυσκευή σε 
ένα από τα συνεργαζόµενα κατα-
στήµατα ηλεκτρικών ειδών και 
supermarket.

Για τους λαµπτήρες οικονο-
µίας/φθορισµού:

Μεταφέρω τους λαµπτήρες στον 
κοντινότερο σηµείο των συµβεβλη-
µένων ∆ήµων σε ένα από τα συ-
νεργαζόµενα καταστήµατα λιανι-
κής

Γιατί είναι χρήσιµη 
η ανακύκλωση των 

ηλεκτρικών συσκευών;
Ανακυκλώνοντας τις ηλεκτρικές 

σου συσκευές:

• Εξοικονοµείς φυσικούς πό-
ρους.

• Εξοικονοµείς ενέργεια!
• Σώζεις το περιβάλλον!
• Σώζεις την υγεία και το µέλλον 
των παιδιών σου!
• Νιώθεις καλύτερα!

Βοήθησε και εσύ το περιβάλ-
λον, πετώντας τις παλιές ηλε-
κτρικές συσκευές στους ειδι-
κούς κάδους ανακύκλωσης ηλε-
κτρικών συσκευών!

Επιµέλεια:
Έκτωρ – Παύλος Παραδείσης

Φοιτητής του Τµήµατος 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 

(ΕΚΠΑ)

Χρήσιµοι σύνδεσµοι:
• ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.:  

http://www.electrocycle.gr
• www.minerv.gr/anakyklosi/

general/general.html
• www.weee-forum.org
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Ένα άλλο βράδυ τον άκουσα να κλαίει δίπλα. 
Χτύπησα την πόρτα και µπήκα. Μου ' δειξε πάνω στο 

κοµοδίνο ένα µικρό ξύλινο σταυρό. 
"Είδες -µου λέει- γεννήθηκε η ευσπλαχνία". Έσκυψα τότε το 

κεφάλι κι έκλαψα  κι εγώ. 
 Γιατί θα περνούσαν αιώνες και αιώνες και δε θα 'χαµε να 

πούµε τίποτα ωραιότερο απ' αυτό.

 Τάσος Λειβαδίτης
"Η Γέννηση" (1983), από την συλλογή "Ο αδελφός Ιησούς".

Ένα άλλο βράδυ τον άκουσα να κλαίει δίπλα. 
Χτύπησα την πόρτα και µπήκα. Μου ' δειξε πάνω στο 

κοµοδίνο ένα µικρό ξύλινο σταυρό. 
"Είδες -µου λέει- γεννήθηκε η ευσπλαχνία". Έσκυψα τότε το 

κεφάλι κι έκλαψα  κι εγώ. 
 Γιατί θα περνούσαν αιώνες και αιώνες και δε θα 'χαµε να 

πούµε τίποτα ωραιότερο απ' αυτό.
 

Τάσος Λειβαδίτης
"Η Γέννηση" (1983), από την συλλογή "Ο αδελφός Ιησούς".
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Συµβαίνουν...

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Η ∆ΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΕÀ
ΡΟΙΑΣ

 Το βραβείο Πρόσβασης στη Μάθηση «Access to Learning Award (ATLA)» 
συνοδευόµενο από το χρηµατικό έπαθλο των ενός εκατοµµυρίου δολαρίων απο-
νεµήθηκε από το ίδρυµα «Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς» στη δηµόσια βιβλιοθήκη Βέ-
ροιας τιµώντας την ως πρότυπο βιβλιοθήκης στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσµο, µε-
ταξύ των 250 και πλέον υποψηφιοτήτων απ' όλον τον κόσµο. Η ∆ηµόσια Βιβλιοθήκη 
της Βέροιας έχει ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που θέτει το βραβείο αναπτύσσοντας ένα δί-
κτυο υπηρεσιών βιβλιοθήκης και πληροφόρησης, παρέχοντας στους 50.000 και πλέον κατοίκους της 
Βέροιας και ακόµα σε 130.000 πολίτες των γύρω περιοχών δωρεάν πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς υπο-
λογιστές και στο ∆ιαδίκτυο, προσεγγίζοντας ανθρώπους σε αποµακρυσµένες αγροτικές περιοχές µε 
κινητές βιβλιοθήκες εξοπλισµένες µε βιβλία και φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές κλπ. Η τελετή 
βράβευσης έγινε στο Γκέτεµποργκ της Σουηδίας. 

Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 88 ΧΡΟΝΙΑ!
Με µεγάλη συγκίνηση τελέστηκε, έπειτα από 88 χρόνια, η πρώτη Θεία Λειτουρ-
γία στην ιστορική Μονή της Παναγίας Σουµελά στον Πόντο, παρουσία του Οι-
κουµενικού Πατριάρχη, κ.κ. Βαρθολοµαίου, του Μητροπολίτη ∆ράµας κ. Παύ-
λου και του εκπροσώπου του Πατριάρχη Μόσχας Επισκόπου Τύχωνα, Ελλή-
νων και Ρώσων βουλευτών, αξιωµατούχων των ποντιακών οργανώσεων από 
όλο τον κόσµο και χιλιάδων κόσµου. «Μετά από ογδόντα οκτώ έτη ληθάργου 
και σιωπής… ακούσθηκε ξανά το παρήγορον “εν τη Γεννήσει την παρθενίαν 

εφύλαξας, εν τη Κοιµήσει τον κόσµον ου κατέλιπες, Θεοτόκε”. Σήµερα ζούµε ένα 
κορυφαίο θρησκευτικό και ιστορικό γεγονός.», αναφώνησε συγκινηµένος ο Οι-

κουµενικός Πατριάρχης κλείνοντας την οµιλία του µε µήνυµά του στην τουρκική. 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΕ ΒΡΕΤΑΝΙΚΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Από τον Σεπτέµβριο ξεκίνησε η διδασκαλία αρχαίων ελληνικών σε βρετανικά δηµόσια σχολεία, ύστε-

ρα από πρωτοβουλία της οργάνωσης για τη διδασκαλία των κλασσικών γλωσσών, σε πρώτη φάση, σε 
13 σχολεία στο Όξφορντσαϊρ. 

Η Λόρνα Ρόµπινσον, διευθύντρια του προγράµµατος «Ίρις», είναι πεπεισµένη ότι η διδασκαλία των 
αρχαίων ελληνικών θα έχει σηµαντικά ευεργετήµατα για τους µαθητές. «Από την εµπειρία µας γνωρί-
ζουµε ότι ενώ (η διδασκαλία) πράγµατι προσθέτει µια επιπλέον διάσταση στη µάθηση, τελι-
κά ο κόσµος προσαρµόζεται πολύ γρήγορα και αρχίζει να το ευχαριστιέται, όταν εξοι-
κειωθεί», δήλωσε. 

Οι µαθητές θα διδάσκονται την αλφάβητο, γραµµατική και λεξιλόγιο της 
αρχαίας ελληνικής γλώσσας αλλά και στοιχεία πολιτισµού όπως η γέν-
νηση και η εξέλιξη των Ολυµπιακών Αγώνων και οι κωµωδίες του Αρι-
στοφάνη. Η διευθύντρια ενός δηµοτικού σχολείου στο Όξφορντσαϊρ εί-
πε χαρακτηριστικά στην Daily Telegraph ότι η προγενέστερη εισαγωγή 
των λατινικών πήγε καλά οπότε δέχτηκαν θετικά και τα αρχαία ελληνικά. «Τα 
παιδιά αντιλαµβάνονται καλύτερα τη γλώσσα, αναγνωρίζουν τη σχέση µετα-
ξύ των γλωσσών και το διασκεδάζουν». 

Οι µαθητές θα διδάσκονται την αλφάβητο, γραµµατική και λεξιλόγιο της 
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ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑΣ 
Σε εφαρµογή τέθηκε ένα χρόνο µετά την ψήφισή του από τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση, ο 

νέος νόµος για την καταπολέµηση της πειρατείας από το διαδίκτυο. Τα πρώτα προειδο-
ποιητικά µηνύµατα εστάλησαν στο τέλος Σεπτέµβρη σε όσους αποπειράθηκαν να κατεβά-
σουν ταινίες και µουσική. «Προσοχή, η σύνδεσή σας στο ∆ιαδίκτυο χρησιµοποιείται για 
την τέλεση πράξεων που µπορεί να συνιστούν ποινικό αδίκηµα» γράφει το προειδο-
ποιητικό µήνυµα, συνοδευόµενο από δισέλιδο κείµενο της Ανώτατης Αρχής για 
την ∆ιάδοση των Έργων και την Προστασία των Πνευµατικών ∆ικαιω-
µάτων στο ∆ιαδίκτυο (Hadopi). Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης, απο-
στέλλεται ένα ακόµα µήνυµα και παραπέρα οι χρήστες κινδυνεύουν να 
τους επιβληθεί πρόστιµο και να διακοπεί η σύνδεσή τους στο διαδίκτυο 
για διάστηµα έως και ένα έτος. Να σηµειωθεί ότι ο νέος γαλλικός νόµος 
θεωρείται ο αυστηρότερος παγκοσµίως στο παράνοµο κατέβασµα αρχείων.

ÃΣΥΝΟ∆ΟΣ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝÅ 
Από 2 έως 5 Σεπτεµβρίου 2010 έλαβε χώρα στην Αθήνα η «Σύνο-

δος των Εφήβων», µε πρωτοβουλία της Συνοδικής Επιτροπής επί της 
Χριστιανικής Αγωγής και της Νεότητος, της Εκκλησίας της Ελλάδος. 
Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα απευθυνόµενο σε µαθη-
τές Λυκείου όλων των Ι. Μητροπόλεων. Τα παιδιά είχαν την ευκαι-
ρία να ασκηθούν στη συνοδική διαχείριση θεολογικών και πρακτι-

κών καθηµερινών προβληµάτων, στη µεθοδολογία λήψης αποφάσεων 
και την καλλιέργεια του εκκλησιαστικού ήθους γύρω από ζητήµατα νέ-

ων τεχνολογιών, βιοηθικής, µετανάστευσης, ανεργίας, εκπαίδευσης κά. 

ΣΕ ∆ΥΟ ΡΩΣΟΥΣ ΤΟ ΝΟΜΠΕΛ ΦΥΣΙΚΗΣ 2010
Οι Αντρέι Γκέιµ και Κωνσταντίν Νοβοσέλοφ, δύο Ρώσοι επιστήµονες, κα-

θηγητές στο Πανεπιστήµιο του Μάντσεστερ κέρδισαν το Νοµπέλ Φυσικής 
για το έτος 2010 χάρη στην εργασία τους µε το γραφένιο, το λεπτότερο και 
ισχυρότερο γνωστό υλικό στον πλανήτη. Πρόκειται για µία µορφή άνθρα-
κα, ένα επίπεδο φύλλο, σχεδόν διάφανο που  αποτελεί πολύ καλό αγωγό ηλε-

κτρισµού και τον καλύτερο από όλα τα υπόλοιπα υλικά, αγωγό 
θερµότητας. Ωστόσο, παρά το απειροελάχιστο πάχος του, 

είναι τόσο πυκνό, που ούτε το ήλιο, το µικρότερο άτο-
µο αερίου, µπορεί να το διαπεράσει. Οι δύο επιστήµο-

νες εξήγαγαν το γραφένιο από τον γραφίτη, που χρη-
σιµοποιείται στα µολύβια, αποσπώντας µε τη χρή-
ση ενός απλού σιλοτέιπ ένα λεπτό φύλλο άνθρακα. 
Το γραφένιο µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε πει-
ράµατα της κβαντικής φυσικής που ως τώ-
ρα θεωρούνταν αδύνατα, ενώ είναι πολύ-
τιµο στην κατασκευή οθονών αφής, ηλια-

κών πάνελ και άλλων καινοτόµων συσκευών. 
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Θέµατα Πνευµατικής 
Ζωής

Στὴν καθηµερινή µας γλῶσσα µὲ τὸν 
ὅρο «πνευµατικὸ» ἄνθρωπο ἐννοοῦµε 
συνήθως τὸν διανοούµενο ἢ τὸν καλλι-
τέχνη. Στὴν ἐκκλησιαστικὴ γλῶσσα, 
ὅµως, πνευµατικὸς ἄνθρωπος ση-
µαίνει κάτι διαφορετικό: τὸν ἄνθρω-
πο, ὁ ὁποῖος κινεῖται στὴν ζωή του 
µὲ τὴν ἔµπνευση καὶ καθοδήγηση 
τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος. «Ὁ γὰρ µηκέ-
τι κατὰ σάρκα ζῶν, ἀλλὰ Πνεύµατι Θε-
οῦ ἀγόµενος καὶ Υἱὸς Θεοῦ χρηµατίζων 
καὶ σύµµορφος τῆς εἰκόνος τοῦ Υἱοῦ 
τοῦ Θεοῦ γενόµενος, πνευµατικὸς ὀνο-
µάζεται»1.

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος διευκρινί-
ζει ὅτι σὲ κάθε ἄνθρωπο ὑπάρχει 
ἕνα διπλὸ φρόνηµα: τὸ φρόνηµα τὸ 
πνευµατικὸ (τοῦ πνεύµατος) καὶ τὸ 
φρόνηµα τὸ σαρκικὸ (τῆς σαρκός). 
Μεταξὺ αὐτῶν τῶν δύο φρονηµά-
των ὑπάρχει διάστασις, ἀντίθεσις 
καὶ ἀντιπαλότης2. Ἡ ἁµαρτία καθιστᾶ 
τὸν ἄνθρωπο σαρκικό: «ἡ ψυχὴ ἐὰν κυ-
ριευθῇ ὑπὸ τοῦ διαβόλου καὶ ποιῇ τὴν 
κατ’ ἐνέργειαν ἁµαρτίαν, καταπατεῖ τὸ 
φρόνηµα αὐτῆς καὶ ποιεῖ αὐτὴν µηδὲν 
φρονεῖν πνευµατικόν, ἀλλὰ πάντοτε τὰ 
γήϊνα καὶ φρονεῖν καὶ ποιεῖν»3. Γι’ αὐτὸ 
καὶ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ προκαλεῖ ἀντιδρά-
σεις στοὺς ἔχοντες σαρκικὸ φρόνηµα 
ἀνθρώπους: «Καθάπερ γὰρ ἡλίου ἀκτὶς 
ἐν οἰκίᾳ σκοτεινῇ ποθεν εἰσελθοῦσα, 
οἵα δὴ βέλος τιτρώσκει καὶ διατέµνει 
τὸ σκότος, οὕτω καὶ λόγος θεόπνευστος 
ἀνδρὸς πνευµατικοῦ καὶ ὁσίου, ὡς δί-
στοµος µάχαιρα ἐν καρδίᾳ ἀνθρώπου 
σαρκικοῦ γίνεται, ὀδύνην ἐµποιοῦσα 
καὶ πρὸς ἀντιλογίαν καὶ µῖσος ὑπὸ τῆς 
ἀγνωσίας καὶ ἀπιστίας αὐτὴν διεγεί-
ρουσα»4. Γιὰ νὰ γεννηθῆ µέσα µας τὸ 

1 Βλ. Ῥωµ. 8: 4-17. 
2 Ἀββᾶ ∆ωροθέου, ∆ιδασκαλίαι, ΙΓ’   

(Ἔργα Ἀσκητικά, σ. 320).
3 Μ. Βασιλείου, Προτρεπτικὴ εἰς τὸ 

ἅγιον Βάπτισµα, 1 (ΒΕΠ 54, 133).
4 Συµεὼν Ν. Θεολόγου, Κατηχήσεις, 

∆’   (Ἔργα, τόµ. Α’, σ. 70).

πνευµατικὸ φρόνηµα, πρέπει νὰ προη-
γηθῆ ὁ θάνατος τοῦ σαρκικοῦ φρονή-
µατος: «Ἀποκτείνωµεν τὸ φρόνηµα τῆς 
σαρκός, τὸ µὴ δυνάµενον ὑποταγῆναι 
τῷ νόµῳ τοῦ Θεοῦ, ἵνα τὸ φρόνηµα τοῦ 
πνεύµατος ἰσχυρὸν ἡµῖν ἐγγένηται, δι’ 
οὗ (=µέσῳ τοῦ ὁποίου) ζωὴ καὶ εἰρήνη 
περιγίνεσθαι πέφυκε»5.

Ἡ πνευµατικὴ ζωή, κατὰ τὴν Παράδο-
ση τῆς Ἐκκλησίας µας, εἶναι καρπὸς τῆς 
ἁγιοπνευµατικῆς ζωῆς, δηλ. τῆς ζωῆς 
τοῦ χριστιανοῦ ἡ ὁποία ἐµπνέεται, κα-
θοδηγεῖται καὶ «ἀφήνεται», στὴν µετα-
µορφωτικὴ καὶ ἁγιαστικὴ ἐνέργεια τοῦ 
Παναγίου Πνεύµατος. Ὁ ἱερὸς Χρυσό-
στοµος τονίζει ἰδιαίτερως τὴν µεγάλη 
δύναµη τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος: «Τοιαύ-
τη γὰρ ἡ τοῦ Αγίου Πνεύµατος δύναµις· 
καὶ καθάπερ τὸ πῦρ τοῦτο τὸ αἰσθητόν, 
ἐπειδὰν λάβῃ τὸν πηλὸν τὸν διαλελυµέ-
νον, ὄστρακον ἰσχυρὸν αὐτὸν ἀποδεί-
κνυσιν· οὕτω δὴ καὶ τὸ πῦρ τοῦ Πνεύ-
µατος, ἐπειδὰν λάβῃ ψυχὴν εὐγνώµονα, 
κἂν εὕρῃ πηλοῦ µᾶλλον διαλελυµένην, 
σιδήρου στερροτέραν αὐτὴν ἀπεργάζε-
ται· καὶ τὸν πρὸ µικροῦ τῷ βορβόρῳ τῶν 
ἁµαρτηµάτων µεµολυσµένον, ἀθρόον 
τοῦ ἡλίου λαµπρότερον ἀναδείκνυσι».

Σκοπὸς τῆς χριστιανικῆς ζωῆς 
εἶναι ἡ ἀπόκτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
µατος. Αὐτὴ ἡ ἀπόκτηση τοῦ Πνεύ-
µατος τοῦ Θεοῦ δὲν γίνεται ἀκό-
πως καὶ αὐτόµατα. Προϋποθέτει 
τὸν ἀγῶνα καὶ τὴν προσπάθεια 
τοῦ πιστοῦ. Γι’ αὐτὸ καὶ ἐτόνιζαν 
οἱ ἀρχαῖοι ἀσκητές: «∆ὸς αἷµα καὶ 
λάβε πνεῦµα». Μεγάλη δυσκολία στὴν 
πνευµατικὴ ζωὴ τοῦ χριστιανοῦ φέρει 
ὁ σύγχρονος τρόπος ζωῆς. «Τὸ κάθε τι 
εἰς τὴν ζωὴν τῶν συγχρόνων πόλεων 
εἶναι, θὰ ἔλεγε κανείς, ὑπολογισµένον 
ὥστε νὰ ἐµποδίζῃ τὸν ἄνθρωπον νὰ 
συγκεντρωθῇ, νὰ εἰσέλθῃ εἰς τὸ ταµι-

5 Γεωργίου Μαντζαρίδη, «Ὀρθοδοξία 
καὶ οἰκολογικὴ κρίση», Κοινωνία 
40 (1997), σ. 142.

εῖον τῆς ψυχῆς του καὶ νὰ ἀσχοληθῇ 
µὲ πράγµατα ποὺ ἔχουν σχέσιν µὲ τὴν 
πνευµατικὴν ζωήν. Εἰς τὸ τέλος τῆς ἡµέ-
ρας, ἀκόµη καὶ ὁ πνευµατικώτερος τῶν 
ἀνθρώπων εἶναι δυνατὸν νὰ αἰσθανθῇ 
τὸν ἑαυτόν του ἐξηντληµένον, ἐξουθενω-
µένον καὶ τελείως ἀποδιωργανωµένον 
ἀπὸ τὸν συνεχῆ θόρυβον τῶν µηχανῶν, 
ἀπὸ τὴν ἀναρχικὴν ποικιλίαν τῶν πα-
ραστάσεων ποὺ ἐκτυλίσσονται ἐνώπιον 
τῶν ὀφθαλµῶν του, ἀπὸ τὰ ἐκτυφλωτικὰ 
φῶτα καὶ τὸν στάσιµον ἀέρα τῶν γρα-
φείων, τῶν καταστηµάτων ἢ ἁπλῶς τῶν 
ὁδῶν». Οἱ πολλὲς καὶ ἄκριτες συντυχίες 
ἀποσυντονίζουν τὴν πνευµατικὴ ἐργα-
σία: «συχνοτέρως εἰς τὰς τῶν φίλων καὶ 
ἀγαπητῶν πατέρων κέλλας (=ἐὰν συχνὰ 
ἐπισκέπτεται τὰ κελλιὰ τῶν ἀγαπητῶν 
του πατέρων) ἀπερχόµενος ἕως βραδὺ 
κάθηται συνδειπνῶν, συµπίνων, προ-
σοµιλῶν αὐτοῖς· καὶ οὕτως ἐν τῷ κελ-
λίῳ ἐρχόµενος, ἄχρηστος γίνεται οὐ µό-
νον ἐν τῇ ἑσπερινῇ εὐχῇ, ἀλλὰ δὴ καὶ 
ἐν τῇ τοῦ ὄρθρου συνάξει, µηδὲν ὅλως 
πνευµατικὸν ἢ ἐννοῆσαι ἢ διαπράξα-
σθαι δυνάµενος». Ἀλλὰ καὶ οἱ πολλὲς 
ἀνέσεις δυσκολεύουν τὴν πνευµατικὴ 
ζωή: «Ὁ µοναχὸς ἀποφεύγει τὶς εὐκο-
λίες, γιατὶ δὲν τὸν βοηθᾶνε πνευµατι-
κά. Στὴν κοσµικὴ ζωὴ δυσκολεύονται 
οἱ ἄνθρωποι ἀπὸ τὶς εὐκολίες τὶς πολ-
λές». «Σήµερα ὁ ἄνθρωπος στρέφεται 
σχεδὸν ἀποκλειστικὰ πρὸς τὴν εὐκολία, 
τὴν ἄνεση, τὴν εὐχαρίστηση, ἐνῶ πα-
ράλληλα λησµονεῖ τὴν ἀξία τοῦ µόχθου, 
τῆς ὑποµονῆς καὶ τῆς θυσίας, ποὺ ἀπο-
τελοῦν προϋποθέσεις γιὰ τὴν ἠθικὴ καὶ 
πνευµατικὴ ἀνάπτυξή του». Γι’ αὐτὸ καὶ 
ἐν τέλει ἡ πνευµατικότης εἶναι καρπὸς 
τοῦ συνδυασµοῦ τῆς µονώσεως καὶ τῆς 
κοινωνίας: «Τὸ κελλίον γὰρ ὑψοῖ, οἱ δὲ 
ἄνθρωποι δοκιµάζουσιν». 

Επιµέλεια:
Ι.Κ. Αγγελόπουλος

Η Π��������� Ω� Α������������� Ζ��
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Πατέρων
Η φωνή των

«Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε, 
Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε, 
Χριστὸς ἐπὶ γῆς, ὑψώθητε. Ἄσατε 
τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ…» Μ' ένα λό-
γο: Ας ευφραίνωνται οι ουρανοί και 
ας αγάλλεται η γη για τον επουρά-
νιο, που κατόπιν εγινε επίγει-
ος. Ο Χριστός παρουσι-
άζεται με ανθρώπινο 
σώμα, αγαλλιάσθε με 
τρόμο και χαρά. Με 
τρόμο για την ενοχή 
της αμαρτίας και με 
χαρά για την ελπίδα 
της σωτηρίας…

Πάλι διαλύεται το 
σκοτάδι, πάλι υπάρ-
χει το φως. Πάλι τιμω-
ρειται με σκοτάδι η Αίγυ-
πτος και πάλι ο ισραηλι-
τικὸς λαὸς φωτίζεται με 
τον πύρινο στύλο. Ο λαὸς που κα-
θόταν στο σκοτάδι της αγνοίας, ας 
δει το μεγάλο φως της θεογνωσίας. 
«Τὰ ἀρχαῖα παρῆλθεν, ἰδοὺ γέγονε 
τὰ πάντα καινά». Το νεκρό γράμ-

σημασία της μεγάλης αυτής ημέρας 
(των Χριστουγέννων).

Αυτός που είναι άναρχος και αι-
ώνιος, τώρα λαμβάνει αρχή. Αυτός 
που είναι αυθύπαρκτος, δημιουρ-
γείται. Αυτός που είναι άπειρος, χω-
ρείται στην περιορισμένη ανθρώ-
πινη φύση. Αυτός που πλουτίζει 
με τα αγαθά Του τον κόσμο, γίνε-
ται φτωχός, παίρνοντας ανθρώπι-
νο σώμα, για να πλουτίσω εγω με 
την θεότητά Του. Ποιός μπορεί να 
παραστήσει πόσος είναι ο πλούτος 
της αγαθότητός Του; Γι' αυτὸ και συ 

μαζὶ με τον Αστέρα τρέξε 
και μαζὶ με τους Μάγους 
φέρε Του για δώρα, χρυ-
σό και λιβάνι και σμύρ-
να. Τίμησέ Τον ως Βασι-
λέα και Θεό και ως Λυτρω-
τή, που νεκρώθηκε για σέ-
να. Μαζὶ με τους ποιμένες 
δόξασέ Τον, με τους αγγέ-
λους ύμνησέ Τον, με τους 
αρχαγγέλους σκίρτησε από 
χαρά. Ας είναι κοινή η πα-

νήγυρις των ουρανίων και των επι-
γείων δυνάμεων…»
 
 
Αποσπάσματα από την Ομιλία ΛΗ

μα υποχωρεί. Το πνεύμα επικρα-
τεί. Οι σκιές του νόμου περνούν. 
Η αλήθεια θριαμβεύει. Ο Μελχι-
σεδέκ που ήταν ένας τύπος, τώρα 
δείχνει ποιον προεσήμαινε, δηλα-
δή τον Χριστό. Αυτός, που ως Θε-
ός δεν έχει μητέρα, γεννιέται χω-
ρίς πατέρα. Γιατί στον Δημιουργό 
της φύσεως δεν ισχύουν οι φυσικοί 
νόμοι. ‘Ολα τα έθνη χειροκροτήστε, 
γιατί «παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν, υἱὸς 

καὶ ἐδόθη ἡμῖν, οὗ 
ἡ ἀρχὴ ἐπὶ τοῦ 

ὠμου αὐτοῦ 

καὶ καλεῖται τὸ ὄνομα αὐτοῦ με-
γάλης βουλῆς ἄγγελος». Ας φωνά-
ζει δυνατά ο Ιωάννης Βαπτιστής: 
«Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου». Και 
εγώ θα φωνάζω την δύναμη και τη 

• Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου •

«Χριστὸς γεννάται»

Αυτός που πλουτίζει με τα αγα-
θά Του τον κόσμο, γίνεται φτω-
χός, παίρνοντας ανθρώπινο σώ-
μα, για να πλουτίσω εγώ με την 
θεότητά Του. Ποιος μπορεί να 
παραστήσει πόσος είναι ο πλού-
τος της αγαθότητός Του;
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∆ραστηριότητες
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∆ραστηριότητες∆ραστηριότητες∆ραστηριότητες∆ραστηριότητες∆ραστηριότητες

8-9-10 Σεπτεµβρίου 
Τριήµερο για τους πρωτοετείς 
φοιτητές στις Σπέτσες

14 Οκτωβρίου 
Εξόρµηση Παρεµβολής σε 
Φιλοσοφική - Θεολογική

10-11-12 Σεπτεµβρίου
Τριήµερο για τις πρωτοετείς 
φοιτήτριες στην Άνδρο

18 Σεπτεµβρίου 
Εντευκτήριο καλωσορίσµατος για τις 
πρωτοετείς φοιτήτριες στη ΧΦΕ
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31 Οκτωβρίου 
Εκκλησιασµός στον Απ.Παύλο

29 Οκτωβρίου 
Πρώτο εντευκτήριο για τις φοιτήτριες µε 
θέµα "Πρώτες Βοήθειες" µε εισηγήτρια την 
κα Ευγενία Ράµου, ειδική εκπαιδεύτρια, 
εκπαιδευτών πρώτων βοηθειών

Έορτή έναρξης των εργασιών της Χ.Φ.Ε. 
για το ακαδηµαϊκό έτος 2010-2011

1 Νοεµβρίου 
Πρώτη Συνάντηση Παρεµβολής 47



Ηµερολόγιο Χριστιανικής 
Φοιτητικής Ένωσης 2011!

Όπως κάθε χρόνο τα ένδεκα τελευταία χρόνια, έτσι και φέτος, η Χριστιανική Φοιτητική Ένωση έχει την 
χαρά να προβαίνει στην έκδοση του ηµερολογίου της για το έτος 2011. Ένα από τα βασικότερα ζητήµατα 
της πνευµατικής ζωής αποτελεί το γενικότερο θέµα του φετινού ηµερολογίου, η πίστη. Αφορµή για την επι-
λογή του θέµατος, στάθηκε το σύνθηµα εργασιών της νέας ακαδηµαϊκής χρονιάς «Ἐπὶ τῷ Κυρίῳ πέποιθα» 
(Ψαλµ.10,1), ένα σύνθηµα καίριο και επίκαιρο, µέσα απ’ το οποίο η Χ.Φ.Ε. θέλει να υπογραµµίσει την θεµε-
λιώδη σηµασία της πίστης, της εµπιστοσύνης  στο Θεό που όλα µπορεί να τα διορθώνει, όλους να µας δυ-
ναµώνει, να µας γεµίζει ελπίδα και αισιοδοξία να ξεπερνούµε και την ελπίδα µας για την διατήρηση της αν-
θρωπιάς και της κοινωνικότητας, σε µια περίοδο κατά την οποία ο άνθρωπος έχει χάσει κάθε ίχνος πίστης 
και έχει πάψει την επιδίωξη προσέγγισης του Θεού.

  
 Το ηµερολόγιο προλογίζει ο ∆ιδάκτωρ Θεολογίας-Λυκειάρχης κ.Ιωάννης Αγγελόπουλος. Συνοπτικά κείµε-

να, επιµεληµένα από φοιτητές και πανεπιστηµιακούς όπως οι κ.κ. Κορναράκης, Κοντόπουλος και Παντερής, 
καθώς, επίσης, πλούσιο φωτογραφικό υλικό συνθέτουν την εικόνα του ηµερολογίου. Με αφορµή το σύνθηµα 
της χρονιάς, λοιπόν, οι συγγραφείς του φετινού ηµερολογίου καταθέτουν την εµπειρία τους για την πίστη ως 
προσωπικό βίωµα, την πίστη ως προϋπόθεση για ιεραποστολή, της σχέση της µε τη λογική, την εµπιστοσύνη 
στο Θεό στις προσωπικές αναζητήσεις της καθηµερινότητας και άλλες πτυχές του βασικού αυτού θέµατος. 

Σκοπός της έκδοσης του ηµερολογίου είναι η οικονοµική ενίσχυση της Ορθόδοξης Εξωτερικής Ιεραπο-
στολής στην Αφρική, όπου και φέτος θα διατεθούν εξ ολοκλήρου τα έσοδα από της πωλήσεις. Αξίζει εδώ να 
σηµειωθεί ότι µε τα έσοδα των δύο τελευταίων ηµερολογίων των ετών 2009 και 2010, πραγµατοποιήθηκαν 
στην περιοχή του Κογκό δύο Συνέδρια Ορθοδόξων νέων, καθοριστικής σηµασίας για την εν γένει Ιεραπο-
στολή στην Μαύρη Ήπειρο. 

Το ηµερολόγιο θα διατίθεται στα γραφεία της Χριστιανικής Φοιτητικής Ένωσης (οδ. Καρύτση 14, Παλαιά 
Βουλή, Αθήνα) και στο βιβλιοπωλείο «ΖΩΗ» στο ισόγειο του κτηρίου της ως άνω διεύθυνσης. Παραγγελί-
ες µπορείτε να κάνετε ατοµικά ή για συλλόγους, οµάδες, κύκλους κλπ στο xfe@xfe.gr και στο τηλέφωνο 
210-3237.154. 
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ΒΙΒΛΙΟ-παρουσιάσεις

«∆ισεκατοµµύρια λέξεις ακούγο-
νται κάθε ώρα πάνω στον πλανήτη 
µας. Αποτελούν το υλικό των κάθε 
µορφής συζητήσεων των ανθρώπων. 

Πόσες όµως από τις λέξεις αυτές 
απευθύνονται στο Θεό; Πόσες ανή-

κουν σε διαλόγους ανθρώπου και Θε-
ού; Είναι επείγουσα ανάγκη να κά-
νουµε τη συζήτηση µαζί Του πρωταρ-
χικό στοιχείο της ζωής µας.» 

Με αυτές τις σκέψεις ο συγ-
γραφέας του γνωστού βιβλίου της 
Χ.Φ.Ε., Σεβασµιώτατος Αρχιεπί-
σκοπος Αµερικής, κ. ∆ηµήτριος, 
προλόγισε, ως διάκονος το 1960, 
το βιβλίο «Ένας άνθρωπος µιλάει 
στον Θεό» που εξαντλήθηκε και 
στις δύο εκδόσεις του σε πολύ µι-
κρό χρονικό διάστηµα. «Να µιλή-
σουµε στο Θεό. Να πούµε στον Ιησού 
τα προβλήµατά µας. Να του εκθέσου-
µε τις δυσκολίες και τις απογοητεύ-
σεις µας. Να εναποθέσουµε στα χέ-
ρια Του τα σχέδια, τους πόνους και 
τους πόθους µας.» Ο Αρχιεπίσκο-
πος Αµερικής, µε πατρική αγάπη 
και ποιµαντική µέριµνα θέτει εξαρ-
χής και δίχως περιστροφές το σκο-
πό του βιβλίου αυτού που αποτελεί 
ένα σύνολο, όχι προσευχών, κατά 
τη συνηθισµένη έννοια του όρου, 
αλλά περισσότερο «απόπειρες προ-
σευχής, θέµατα προσευχής, σκέψεις 
προσευχής». 

Γραµµένες σε δεύτερο ενικό πρό-
σωπο και απευθυνόµενες µε αµε-
σότητα, τα θέµατα προσευχής βο-
ηθούν τον αναγνώστη να µάθει να 
προσεύχεται απλά και ταπεινά, να 
εναποθέτει τις καθηµερινές έγνοιες 
σ’ έναν Θεό-Πατέρα που περιµένει 
απ’ το παιδί να του ζητήσει ότι θέ-
λει και όχι σ’ έναν Θεό απόµακρο 
και απρόσιτο που θέλει µηχανικές 
απαγγελίες ξένες προς τις ιδιαίτε-
ρες ανάγκες µας. Χωρίς να παρα-
µερίζονται οι γνωστές προσευχές 

της Εκκλησίας µας, ο Αρχιεπίσκο-
πος Αµερικής, µας προσφέρει µέ-
σα από αυτό το βιβλίο που η Χ.Φ.Ε. 
επανεκδίδει σε γ’ έκδοση, ένα βο-
ήθηµα, ένα εργαλείο για να µά-
θουµε να συµπληρώνουµε στις 
ευχές της Εκκλησίας και µε τα 
προσωπικά µας, ιδιαίτερα αι-
τήµατα προς τον Θεό.

Τα θέµατα της προσευχής είναι 
χωρισµένα σε πέντε κύκλους στους 
οποίους υπάρχουν κατανεµηµένα 
θέµατα προσευχών για τον εαυτό 
µας, τους ανθρώπους γύρω µας, 
την επαγγελµατική και πνευµατική 
µας ζωή αλλά και προσευχές γύ-
ρω από τους βασικούς λόγους του 
Κυρίου. Γεµάτο από Αγιογραφικές 
παραποµπές στις οποίες αναφέρο-
νται οι προσευχές αυτές, φέρνουν 
συνειρµικά στον νου του αναγνώ-
στη την αµεσότητα και την τελωνι-
κή εκφορά των ψαλµών του ∆αυίδ, 
όταν τους διαβάζει κανείς στην νε-
οελληνική τους απόδοση. Ευχαρι-
στούµε και από τη θέση αυτή τον 
Σεβασµιώτατο Αρχιεπίσκοπο Αµε-
ρικής, κ. ∆ηµήτριο ελπίζοντας ότι 
και η νέα επανέκδοση θα βοηθή-
σει ώστε οι δύο πρώτες λέξεις του 
τίτλου να αντικατασταθούν από το 
µικρό όνοµα του κάθε αναγνώστη 
που θα µιλήσει  ανοιχτά στον καρ-
διογνώστη Θεό. 

Επιµέλεια:
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

Χριστιανικής Φοιτητικής Ένωσης
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«∆ισεκατοµµύρια λέξεις ἀκούγονται κάθε ὥρα πάνω στόν πλανήτη µας. 
Ἀποτελοῦν τό ὑλικό τῶν κάθε µορφῆς συζητήσεων τῶν ἀνθρώπων. 

Πόσες ὅµως ἀπό τίς λέξεις αὐτές ἀπευθύνονται στό Θεό; Πόσες ἀνήκουν 
σέ διαλόγους ἀνθρώπου καί Θεοῦ;

∆έν το ξέρουµε. Ἐκεῖνο ὅµως πού ξέρουµε - ἀπό πικρή ἀρνητική πεῖρα 
- εἶναι ὅτι πρέπει νά πυκνωθοῦν οἱ διάλογοι τῶν κατοίκων τῆς Γῆς µέ τόν 
Πατέρα τοῦ Οὐρανοῦ. Εἶναι ἐπείγουσα ἀνάγκη νά κάνουµε τή συζήτηση 
µαζί Του πρωταρχικό στοιχεῖο τῆς ζωῆς µας.

Νά µιλήσουµε στό Θεό. Νά ποῦµε στόν Ἰησοῦ τά προβλήµατά µας. Νά 
τοῦ ἐκθέσουµε τίς δυσκολίες καί τίς ἀπογοητεύσεις µας. Νά ἐναποθέσουµε 
στά χέρια Του τά σχέδια, τούς πόνους καί τούς πόθους µας. Αὐτό εἶναι τό 
νόηµα, αὐτό εἶναι τό µήνυµα πού θέλει νά φέρῃ στόν κόσµο τῶν νέων, 
καί εἰδικά τῶν σπουδαστῶν, τό βιβλίο αὐτό.

Οἱ σελίδες πού ἀκολουθοῦν δέν εἶναι ἀκριβῶς προσευχές, µέ τή συνη-
θισµένη ἔννοια τοῦ ὅρου. Εἶναι πιό πολύ ἀπόπειρες προσευχῆς, θέµατα 
προσευχῆς, σκέψεις προσευχῆς. Γραµµένες σέ πρῶτο πρόσωπο µποροῦν 
εὔκολα νά τοποθετηθοῦν στά χείλη τοῦ καθενός. Γιατί λίγο ἤ πολύ ἀπηχοῦν 
µέ µικρότερες ἤ µεγαλύτερες παραλλαγές αὐτά πού ἔχει ὁ καθένας στήν 
καρδιά του. Ἀπό τήν ἄποψη αὐτή ὁ κάθε ἀναγνώστης θά µποροῦσε νά 
εἶναι ταυτόχρονα καί συγγραφεύς τοῦ βιβλίου αὐτοῦ».

∆ηµ. Τρακατέλλη, 
Αρχιεπισκόπου 

Αµερικής
«Ένας άνθρωπος 

µιλάει στον Θεό»

Έκδοση Χριστιανικής 
Φοιτητικής Ένωσης, 

Αθήνα 2010

...η ραδιοφωνική 
συντροφιά της Χ.Φ.Ε. 

καταγράφει 
την επικαιρότητα!

Κάθε Σάββατο, 7-8µµ, 
στο www.xfe.gr 

και στους 91,2 fm της 
Πειραϊκής Εκκλησίας!

Στην ιστοσελίδα θα βρείτε:

• Πατερικά κείµενα
• Νέα - ειδήσεις για την Χ.Φ.Ε.
• Απ-όψεις για ποικίλα θέµατα
• Πνευµατικά άρθρα
• Κοινωνικά άρθρα
• Επιστηµονικά άρθρα
• Συνεντεύξεις
• Αφιερώµατα
• Δηµοσκοπήσεις
• Βίους Αγίων
• Φωτογραφίες και video 
    δραστηριοτήτων της Χ.Φ.Ε.
• Τραγούδια και ύµνους
• Χρήσιµους συνδέσµους

www.xfe.gr

xfe@xfe.gr

σταθερά στο µέλλον

επικοινωνία

Ηλεκτρονικές
εγγραφές στην

...εδώ η φωνή 
µας ακούγεται 
δυνατά!

γκάλοπ
απόψεις

ρεπορτάζ
συνεντεύξεις

Ηλεκτρονικές
εγγραφές 
Ηλεκτρονικές
εγγραφές 
Ηλεκτρονικές+

Ραδιοκαταγραφές
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...χέρια απλωµένα µας καλούν για βοήθεια!

Αυτά τα
Χριστούγεννα 

ας κοιτάξουµε πίσω 
από τα στολίδια...

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 
Μητροπολίτης Λεµεσού, 

κ. Αθανάσιος
       "Το άγχος στη ζωή των 

ανθρώπων σήµερα"
 

       Αρχιµ. Ηλίας 
Μαστρογιαννόπουλος

       "Ο Χριστιανισµός µοιάζει 
µ' ένα Σπήλαιο"

"∆ιαρροή εγκεφάλων" 
στο εξωτερικό

 
        ΡΕΠΟΡΤΑΖ από την έκθεση 

"Ένας Έγχρωµος Κόσµος"
 

        "Ξενιτεµένοι της πίστεως, 
νοσταλγοί του Θεού"

         Μεγάλοι ποιητές οµολογούν 
την πίστη τους στον Θεό


