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Kι αν το 2010 η κοινή γνώµη 
έστρεψε το βλέµµα στα λεπροκο-
µεία και τους χανσενικούς, η Εκ-
κλησία πάντα είχε άγρυπνο το βλέµ-
µα και τη φροντίδα γι’ αυτούς τους 
ανθρώπους δίνοντας στη συγκίνη-
ση βάθος και κάνοντάς την αφορ-
µή κοινωνίας µε τον Θεό! 

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά 
προσεγµένο έργο που µας παρου-
σιάζει ζωντανά έναν κληρικό, για 
τον οποίο ο π. Πορφύριος έλεγε: 
«Να πηγαίνετε να παίρνετε την ευ-
χή του γέροντα Ευµένιου, γιατί είναι 
ο κρυµµένος Άγιος των ηµερών µας. 
Σαν τον γέροντα Ευµένιο βρίσκει κα-
νείς κάθε διακόσια χρόνια». Κληρι-
κοί, µοναχοί και µοναχές, και ένα 

πλήθος απλών ανθρώπων καταθέ-
τουν βιογραφικά στοιχεία για τον 
Γέροντα, αναµνήσεις βιωµάτων 
από την συναναστροφή µαζί του, 
θαυµαστά γεγονότα, λόγους οικο-
δοµής που άκουσαν από το στόµα 
του, φωτογραφίες κι επιστολές του. 
∆ιατηρώντας τον προσωπικό τρό-
πο εκφράσεως κάθε µαρτυρίας και 
συνδέοντας µε σεµνό και αρµονικό 
τρόπο ένα πλουσιότατο σε πληρο-
φορίες υλικό, το βιβλίο ζωντανεύει 
τον γέροντα στον κάθε αναγνώστη, 
προσφέροντας συγχρόνως πολύτι-
µη πνευµατική ωφέλεια. Λίγα λό-
για για τον άγιο αυτό γέροντα ανα-
φέρουµε παρακάτω:

Ο κρυφός γελαστός άγιος 
του Αιγάλεω

Γέροντας Ευµένιος Σαριδά-
κης: ο άγιος φίλος των λεπρών

Έζησε την περίοδο 01.01.1931- 
23.05.1999. Γεννηµένος στο χω-
ριό Εθιά Μονοφατσίου του νοµού 
Ηρακλείου Κρήτης, ο π. Ευµένιος 
ήταν το όγδοο παιδί µιας φτωχής 
και πιστής οικογένειας, έγινε µο-
ναχός σε ηλικία 17 ετών. ∆οκιµά-
στηκε σκληρά από την ασθένεια 
της λέπρας [...] 

Η λέπρα τον έφερε στο Νοσοκο-
µείο Λοιµωδών στην Αγία Βαρβά-
ρα Αθηνών. Εκεί θεραπεύτηκε, αλ-
λά βλέποντας τον ανθρώπινο πόνο, 
αποφάσισε να παραµείνει στο Νο-
σοκοµείο ως ιερέας, για να βοηθή-
σει όσο µπορούσε την ανακούφι-
ση των συνανθρώπων του! 

Ο π. Ευµένιος ήταν αφοσιωµέ-
νος στην αδιάλειπτη νοερά προ-
σευχή, αφιλοκατήγορος και πολύ 

ελεήµων. Ήταν η προσωποποίη-
ση της αγάπης και της χαράς. Αγα-
πούσε όλο τον κόσµο, κάθε άνθρω-
πο προσωπικά, γι’ αυτό και κατέ-
τρεχαν σε αυτόν πάρα πολλοί άν-
θρωποι, λαϊκοί, µοναχοί κι επίσκο-
ποι. Ήταν ιδιαίτερα γελαστός - το 
τρανταχτό γέλιο του ήταν ένα από 
τα χαρακτηριστικά του -, ενώ πολ-
λές φορές έβγαινε από το Ιερό, κα-
τά τη Λειτουργία, µε τα γένια του 
βρεγµένα από δάκρυα, αφού προ-
σευχόταν για όλους τους πονεµέ-
νους και δυστυχισµένους συναν-
θρώπους µας [...]

 «Όποιος τον πλησίαζε, έβλε-
πε έναν ιερέα, έναν καλόγερο, µε 
έντονη χαρά στο πρόσωπό του. Αυ-
τή η χαρά, πολλές φορές, εκφραζό-
ταν µε πολλά γέλια, που αναµιγνύ-
ονταν µε τα λόγια του ή ξεχύνο-
νταν από τις άκρες των κλειστών 
χειλιών του, όταν έµενε σιωπη-
λός. Το καταλάβαινες ότι ήταν γέ-
λια ενός χαριτωµένου ανθρώπου, 
µιας καρδιάς ξέχειλης από αληθι-
νή, θεία γαλήνη και χαρά που χυ-
νόταν έξω και δρόσιζε, παραξενεύ-
οντας τους άλλους. 

Ήταν εµφανές ότι ο π. Ευµένι-
ος προσπαθούσε να συγκρατηθεί 
από ταπείνωση, να µη φανεί αυ-
τή η αγία ιδιαιτερότητα, µα δεν το 
κατάφερνε πάντοτε.» 

Το βιβλίο το συστήνουµε σε 
όποιον ενδιαφέρεται να δει µια δι-
άσταση χριστιανική, µια ποιµαντι-
κή αγάπης και ελπίδας στον πά-
σχοντα άνθρωπο.

Επιµέλεια:
Αναστασία Μπιτσάνη

φοιτ. Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Σίµωνος Μοναχού 
«π. Ευµένιος - Ο 

κρυφός άγιος της 
εποχής µας»

Εκδόσεις Eπτάλοφος, 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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“Ζήτα µου ό,τι θες. 
∆ώσε µου ό,τι ζητάς”

Η περιήγηση στον κυβερνοχώρο µε οδήγησε τυχαία στη φωτογραφία ενός 
µοναχού. Ασπρόµαυρη και ψιλοφθαρµένη, αλλά πολύ φυσική µου τράβηξε 
την προσοχή όταν διάβασα τη λεζάντα: «ο Άγιος Νεκτάριος». ∆εν ξέρω για-
τί µε ξένισε τόσο. Ίσως επειδή η λέξη «Άγιος» µού φέρνει στο µυαλό µια ξε-
θωριασµένη αγιογραφία στον τοίχο εκκλησίας, µε το πρόσωπο µιας άλλης 
εποχής, αποστεωµένο, µε µια περίεργη ενδυµασία κι ένα βλέµµα βλοσυρό, 
να στέκει όρθιο θυµίζοντάς µου το µαρτύριο του.

Η φωτογραφία, πιο κοντά στη δική µου εποχή µού δείχνει κάτι πολύ οι-
κείο.. Έναν άνθρωπο να κάθεται και να κάνει αυτό που κάνω κι εγώ αυ-
τή τη στιγµή· να γράφει κάτι, καθισµένος στο γραφείο µιας βιβλιοθήκης. Κι 
όµως αυτός ο άνθρωπος έγινε άγιος, ο άγιος Νεκτάριος! Μου φαίνεται τό-
σο δύσκολο και τόσο µακρινό. Τι ήταν αυτό που τον έκανε άγιο; Πώς γίνε-
σαι άγιος τελοσπάντων; Και, σε τελική ανάλυση, µπορεί ο καθένας να γίνει;

“Ζήτα µου ό,τι θες. ∆ώσε µου ό,τι ζητάς”
Είναι η κραυγή ενός ερωτευµένου. Είναι µια από τις καταπληκτικότε-

ρες προσευχές που γράφτηκαν ποτέ! Είναι η φωνή του αγίου Αυγουστίνου 
προς τον Θεό. Περικλείει την ταπείνωση και την άφεση. ∆υο προστακτικές 
που ταπεινώνουν, όχι τον προσταζόµενο αλλά τον προστάζοντα! «Ζήτα µου 
ό,τι θες». Ότι θέλεις θα στο δώσω, αρκεί να είµαι µαζί σου. Όµως ξέρω πως 
δεν έχω τίποτα. Είµαι πνευµατικά γυµνός. Ένας τενεκές. Γι΄ αυτό σε παρα-
καλώ, δώσε µου ακόµα µια φορά τα δικά σου για να µπορέσω να σου αντι-
προσφέρω «τα Σα εκ των Σων». «∆ώσε µου ό,τι ζητάς».

Ίσως, τα πράγµατα να είναι πιο απλά. Να µην χρειάζεται παρά να µάθεις 
να διαφεντεύεις τη στιγµή. Εκείνη είναι το κλειδί που θα σε κάνει να «πιά-
σεις» λίγο ουρανό. Η καρτερία, η υποµονή, η αγάπη της στιγµής, η έλλειψη 
ενός κακού λόγου για κάθε άνθρωπο, ένα χαµόγελο. Όταν η κάθε στιγµή εί-
ναι στραµµένη προς τον ουρανό, όταν η στιγµή παύει να αναδύει την οσµή 
του θανάτου,  όταν σου κοστίζει σε «εγώ», τότε η ζωή κερδίζεται, η αγιότη-
τα κατακτάται. Όποιος κι αν είσαι, ότι κι αν κάνεις, όπου κι αν βρίσκεσαι, 
όσα κι αν έχεις στην τσέπη σου. Όχι µόνο τη στιγµή της µυστηριακής συµ-
µετοχής αλλά ακόµα και τη στιγµή των υλικότερων πράξεων, µπορείς να 
αγιάζεσαι. Ο Απόστολος Παύλος, λέει στους πρώτους Χριστιανούς της Κο-
ρίνθου «Εἴτε οὖν ἐσθίετε, εἴτε πίνετε εἴτε τι ποιεῖτε, πάντα εἰς δόξαν Θεοῦ ποιεῖτε» 
(Α’ Κορ. 10:31). Είτε τρώτε, είτε πίνετε, είτε κάνετε οτιδήποτε, να το κάνετε 
για να δοξάζεται το όνοµα του Θεού. Ακόµα και η στιγµή του φαγητού, µια 
καθαρά υλική ανάγκη, όταν γίνεται αφορµή ευχαριστίας και ευγνωµοσύνης 
προς το Θεό, αποτελεί µια πράξη αγιασµού. «Ότι κι αν κάνεις». Στην εργα-
σία, στο πανεπιστήµιο, στη βόλτα, στο αυτοκίνητο, στην ψυχαγωγία.. Κερδι-
σµένες στιγµές· το κλειδί για την αιωνιότητα! Κάτι εκπληκτικότερο· η στιγµή 
διαστέλλεται και χωρά την αιωνιότητα, αφού, αυτός που πιστεύει στο Χρι-
στό έχει -όχι θα έχει- ζωή αιώνια (Ιω. 6:47).. «Συνεσταλµένος» είναι ο χρό-
νος της ζωής. Η διαχείριση, το «πώς» της κάθε στιγµής, αυτό είναι το µυ-
στικό της αγιότητας..  Καλή κι ευλογηµένη χρονιά!
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 Iδιοκτήτης: Χριστιανική Φοιτητική Ένωση 
Ορθόδοξο Χριστιανικό Σωµατείο

 Kαρύτση 14 - 105 61 Aθήνα

Tηλ. - Fax: 210 32.37.154

www.xfe.gr • e-mail: xfe@xfe.gr • paremvoli@xfe.gr

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

ή να συντέµνει τα κείµενα κατά την κρίση της.

 Εκδότης - Υπεύθυνος κατά νόµο: 
Ελευθέριος Μπαλάκος

∆ιευθυντής Σύνταξης: 
Παναγιώτης Φαραντάτος

Συντακτική επιτροπή: 
Παναγιώτης Παπαγεωργίου, 

Αναστασία Μπιτσάνη, 
Αγγελική Καλκάνη

Υπεύθ. Μηχ/νωσης: 
∆ιονυσία Μαγούλη

Kαλλιτεχνική επιµέλεια: 
Kαλλιόπη Bγόντζα,  Bασίλης  Πεσλής

Φωτογραφική επιµέλεια: 
Αγάπη Παπαγεωργίου

Eκτύπωση: 
«Λυχνία», Yιοί Θ. Bγόντζα 

Aνδραβίδας 7, Xαµόµυλο Aχαρναί,

Tηλ. 210 34.10.436

 Tιµή τεύχους: 3€

Συνδροµή Eξωτερικού: 17€ • Συνδροµή Eσωτερικού: 10€
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32 Νηστεία. Γιατί νηστεύουµε;
35 Στο περιθώριο µέσα στο κέντρο
38 Ντροπή, Έλληνες!
39 Φριζής ο Μαρδοχαίος, 
 «ο καλύτερος Εβραίος».
42 Συµβαίνουν...
44 Θέµατα πνευµατικής ζωής
45 Η φωνή των Πατέρων
46 ∆ραστηριότητες
48  Βιβλιοπαρουσιάσεις

www.xfe.gr • e-mail: xfe@xfe.gr • paremvoli@xfe.gr

H Σύνταξη διατηρεί το δικαίωµα να µη δηµοσιεύει 

Συνδροµή Eξωτερικού: 17€ 

 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 31/12/08 σηµαίνει ότι 
οφείλεται η συνδροµή των ετών 2009, 2010 και 2011.

• 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”!

Η Φωτογραφία του τεύχους

Αγιογκράφιτι!
∆ιαγωνισµός γκράφιτι έγινε στην Βάρνα της 
Βουλγαρίας και ο νεαρός καλλιτέχνης επέλεξε αντί 
για τα συνηθισµένα µοτίβα γκράφιτι, να κάνει µια 
αγιογραφία, µε σπρέι αντί για πινέλα... (AP Photo)
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«Π»: Θα µπορούσατε να µας ανα-
φέρετε τα βιώµατα του Παπαδιαµά-
ντη τα οποία θεωρείτε  ότι σηµάδε-
ψαν καθοριστικά το έργο του;                                  

∆. Μ.: Ο Παπαδιαµάντης γεννιέ-
ται µε κάποια χαρίσµατα. Κοντά 
στον πατέρα του, που ήταν ιερέ-
ας, βυζαίνει µια παράδοση πολύ 
σηµαντική και αφήνεται, παραδί-
δεται σε αυτή την παράδοση, την 
αγπάει. Ένα δεύτερο στοιχείο που 
τον διαµορφώνει επίσης, είναι η 
παράδοση των «Κολλυβάδων» που 
υπάρχει στη Σκιάθο, λόγω της µο-
νής του Ευαγγελισµού. 

Τι είναι οι «Κολλυβάδες»; Περί 
τα τέλη του 18ου αιώνα µε αφορ-
µή το θέµα των µνηµόσυνων δια-
µορφώθηκε µια διαµάχη στο Άγιο 
Όρος για το αν έπρεπε να ευλο-
γούνται τα κόλλυβα των µνηµο-
σύνων τις Κυριακές, και συγκυρι-

ακά προέκυψε 
µια οµάδα 

µ ο ν α -
χών, οι 
«Κολ-
λυβά-
δες». 
Ο υ -
σ ι α -

στικά, 
ήταν δι-

α µ ά χ η 
ανάµεσα 
σε αυτούς 

που ήθελαν να ξαναέρθει η λει-
τουργική παράδοση στο προσκή-
νιο και αυτούς που δεν ήταν εύκο-
λοι στις προσαρµογές. Το λέω λί-
γο «απαλά» γιατί πίσω από αυτή 
τη διαµάχη υπήρχαν και πιο σο-
βαρά θέµατα. Αναγκάστηκε λοιπόν 
αυτή η οµάδα να φύγει από το Άγ. 
Όρος και διασκορπίστηκε σχεδόν 
σε όλη την Ελλάδα. Μια οµάδα 
από αυτούς πήγε στη Σκιάθο, κα-
θώς δύο εξ αυτών είχαν καταγω-
γή από εκεί, όπου ίδρυσαν την Ι. 
Μονή του Ευαγγελισµού και εγκα-
τέστησαν αυτή τη λειτουργική πα-
ράδοση -διαλέγω  επίτηδες µόνο 
αυτό το στοιχείο της λειτουργικής 
παράδοσης γιατί αυτό είναι που 
τους διαφοροποίησε πάρα πολύ 
κατά ορατό τρόπο από άλλες οµά-
δες, Αυτό επηρέασε αφάνταστα 
τον Παπαδιαµάντη. 

Εκτός αυτού ήταν ένα πολύ 
προικισµένο παιδί. Είχε πολύ µε-
γάλη µνήµη και αποτύπωνε ανε-
ξίτηλα περιστατικά της ζωής και 
λόγο που διάβαζε ή άκουγε. Στη 
Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπι-
στηµίου φοίτησε ως τα δύο πρώ-
τα έτη και µετά την εγκατέλειψε. 
Υπάρχουν διαφορετικές ερµηνείες 
γι’ αυτό· µια απλή ερµηνεία είναι 
ότι δεν είχε τα µέσα να συνεχίσει, 
ενώ κατ’ άλλη εκδοχή δεν του έλε-
γε τίποτα η Φιλοσοφική για να συ-
νεχίσει τις σπουδές του. ∆εν ήταν 
ο άνθρωπος της καριέρας. Ωστό-

σο, η γνώση που έχει στο θέµα της 
γλώσσας είναι συγκλονιστική. Για 
τον Παπαδιαµάντη δεν υπάρχουν 
πολλές εκδοχές της γλώσσας. Η 
γλώσσα είναι µία, η ελληνική, που 
ξεκινάει από τον Όµηρο και φτά-
νει ώς τις µέρες του, ακόµα και 
στην ντοπιολαλιά των απλών αν-
θρώπων. Όλα αυτά είναι µία γλώσ-
σα και αυτή τη γλώσσα θα χρησι-
µοποιήσει και στο έργο του, την 
οποία φαίνεται ότι χρησιµοποι-
ούσε και στον προφορικό του λό-
γο. Απ’ αυτά όλα τα στοιχεία δια-
µορφώνει και τον χαρακτήρα του. 

«Π»: Η αξία των έργων του Παπα-
διαµάντη εκτός από λαογραφική, λο-
γοτεχνική και φιλολογική, έχει και 
µια κοινωνική διάσταση;

∆. Μ.: Ασφαλώς, αλλά θα µου 
επιτρέψετε να κάνω µια παρατή-
ρηση. Ήδη µε την ερώτηση επιση-
µάνατε µια κατάσταση που υπάρ-
χει στη νεότερη Ελλάδα, της διά-
σπασης της ζωής σε τοµείς· οικο-
γενειακή ζωή, επαγγελµατική ζωή, 
κοινωνική ζωή, θρησκευτική ζωή. 
Αντιλαµβανόµαστε κοµµατιασµέ-
νη τη ζωή. Παραδείγµατος χάριν, 
την Κυριακή το πρωί είµαι θρη-
σκευόµενος άνθρωπος, πάω στην 
εκκλησία. Το βράδυ της Κυριακής 
πάµε µε κάποιους φίλους έξω και 
γλεντάµε κι εκεί η θρησκεία δεν 
έχει θέση, όπως δεν έχει θέση το 

“Ο Παπαδιαµάντης γράφει 
                    τη λέξη «Θεός», 
           µε κεφάλαιο θήτα”

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ µε τον 
κ. ∆ΗΜΗΤΡΗ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ, 
Εκδότη των εκδόσεων «∆όµος»
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γλέντι στην εκκλησία. Τη ∆ευτέ-
ρα πάω στη δουλειά µου να ερ-
γαστώ. Εκεί είµαι επαγγελµατίας, 
εκεί θα κοιτάξω τη δουλειά µου, 
δε θα κοιτάξω τι λέει η εκκλησία 
ή τι λέει η γειτονιά µου, η κοινω-
νία κλπ. Αυτό είναι µια διάσπαση 
της κοινωνίας. Ο Παπαδιαµάντης, 
αυτή τη διάσπαση δεν την παρου-
σιάζει ποτέ και πουθενά, διασώ-
ζει δηλαδή µια κοινωνία ανθρώ-
πων, έναν ιστό µε µέλη ανθρώπων 
που τα αντιλαµβάνονται όλα ως 
ένα όλον. ∆εν υπάρχει θρησκευό-
µενος και µη θρησκευόµενος άν-
θρωπος. Η θρησκεία δεν είναι ένα 
κοµµάτι της ζωής µου -φανερό ή 
κρυφό δεν έχει σηµασία- είναι όλη 
µου η ζωή. Η ζωή µου είναι αυτή, 
να είµαι µέλος της Εκκλησίας, µέ-
λος του ναού µου, µέλος της γει-
τονιάς µου, της κοινωνίας µου. 
Εποµένως όταν ο Παπαδιαµάντης 
σχολιάζει φαινόµενα ή εκτροπές 
-και σχολιάζει πολλές φορές µέσα 
στα διηγήµατά του, χωρίς ο ίδιος 
να είναι κριτικός, να κάνει κρι-
τική- τα σχολιάζει ως διαιρέσεις 
από την κοινή αντίληψη της ζω-

ής ή ως αποκλίσεις από την κοινή 
αντίληψη της ζωής. Κάνει και πα-
ρεµβάσεις που µπορούµε να ονο-
µάσουµε κοινωνικές. Υπάρχουν 
διηγήµατα που µας παρουσιάζει 
τέτοιες κοινωνικές εκτροπές. Για 
παράδειγµα, είναι πάρα πολύ αυ-
στηρός µε το θέµα της τοκογλυφί-
ας, επειδή βλέπει ότι η τοκογλυ-
φία εδράζεται επί της ατοµικής 
αντίληψης της ζωής, του ατοµι-
κού συµφέροντος, και διαλύει τον 
κοινωνικό ιστό, το κοινωνικό σώ-
µα. Επιπλέον έχουµε µερικά δι-
ηγήµατά του -όχι πολλά βέβαια-, 
όπου είναι πολύ αυστηρός, µέσα 
από τους µύθους που αναπτύσ-
σει και µέσα από ήρωές του, µε 
τους πολιτικούς, µε την κοροϊδία 
απέναντι στον λαό. ∆εν καταθέ-
τει ιδέες ή σκέψεις µέσα από 
τα διηγήµατά του. Μέσα από 
την περιπέτεια των ηρώων του 
τον βλέπουµε να καταγγέλλει 
την απουσία της σχέσης των 
ανθρώπων µεταξύ τους. 

«Π»: Ποια µηνύµατα από τα έρ-
γο του Παπαδιαµάντη, σταχυολογεί-

τε ως πιο επίκαιρα στις µέρες µας; 
Μπορούν να κεντρίσουν το ενδιαφέ-
ρον της σηµερινής νέας γενιάς;

∆. Μ.: Κατ’ αρχάς, κανένα ενδι-
αφέρον δεν κεντρίζεται, αν το εν-
διαφέρον δεν προκύψει. Πρώτα 
προκύπτει το ενδιαφέρον. Έπει-
τα το ενδιαφέρον αναζητά απα-
ντήσεις και ανάλογα µε το περι-
εχόµενο των ενδιαφερόντων θα 
το κεντρίσει ή δεν θα το κεντρί-
σει ο Παπαδιαµάντης. Τα ενδια-
φέροντα που θα διαµορφώσουν 
τη ζωή µας γεννιούνται, από τα 
µικρά χρόνια, από τον οικογενει-
ακό µου περίγυρο, από τον περί-
γυρο του σχολείου, από τον πε-
ρίγυρο της γειτονιάς, από αυτά 
που αναζητάω, αλλά και από κά-
ποιες εσωτερικές νύξεις, εσωτερι-
κά ερωτήµατα που τίθενται στον 
άνθρωπο, κυρίως στη νεαρή ηλι-
κία, και ζητούν κάποιες απαντή-
σεις. Εάν λοιπόν το περιεχόµενο 
του ενδιαφέροντος έχει να κάνει 
µε τα τρία υπαρκτικά ερωτήµατα 
«από πού ήρθα;», «γιατί ήρθα;» και 
«πού πηγαίνω;», τότε ναι, σε κε-
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ντρίζει ο Παπαδιαµάντης. Αν δεν υπάρχουν αυτά,  τό-
τε τι να κάνεις µε τον Παπαδιαµάντη; Να σου περι-
γράψει ένα ωραίο τοπίο και µάλιστα µε µια γλώσ-
σα που δεν την έχεις διδαχτεί; ∆ε σου λέει τίποτα. 

Ποιο είναι το λάθος στην προσέγγιση στον Πα-
παδιαµάντη; Τον προσεγγίζουµε αποσπασµατικά, 
είτε προσεγγίζοντας κάποιους ενδιαφέροντες λα-
ϊκούς διαλόγους, τον τρόπο που φέρονται οι άν-
θρωποι µεταξύ τους (µας αρέσει ως φολκλόρ γιατί 
δεν µας αφορά, είναι κάτι έξω από µας και σταµατάµε 
εκεί), ή προσεγγίζουµε κάποιες ηθογραφικές του περι-
γραφές, κάποια ήθη, κάποια έθιµα, τον τρόπο που πα-
ντρεύονται οι άνθρωποι, που κηδεύονται, που πανηγυ-
ρίζουν. Ωραία όλα αυτά, αλλά αποσπασµατικά δεν µπο-
ρείς να τον προσεγγίσεις τον Παπαδιαµάντη.  

Ωστόσο, το κυριότερο είναι πως πρέπει να σου έχουν 
γεννηθεί ερωτήµατα, τα οποία δεν γεννιούνται µε συ-
νταγές. Ή προκύπτουν ή δεν προκύπτουν. Συνηθίζω να 
λέω πως πάντα µια µικρή αναλογία ανθρώπων αναζη-
τά απαντήσεις σε τέτοια σηµαντικά ερωτήµατα. Από την εποχή του 
Οµήρου, µέχρι σήµερα, η ίδια αναλογία είναι. Αυτοί οι λίγοι άνθρω-
ποι δηµιουργούν και τον πολιτισµό, διότι αυτοί είναι που θα χτίσουν 
µετά, θα περάσουν τον εσωτερικό τους κόσµο στον πολίτη. 

Ο Παπαδιαµάντης έχει να προσφέρει πράγµατα, ιδιαίτερα σήµερα, 
και κατά τη γνώµη µου έχει επικαιρότητα. Αυτό που µπορεί να δώσει 
είναι η αντίληψη µιας ενοποιηµένης ζωής, που ζει γύρω από ένα ιε-
ρό άξονα. Σήµερα το ιερό απουσιάζει από τη ζωή του ανθρώπου - δε 
λέω η πίστη, δεν µιλάω για αυτό. Μιλάω για έναν ιερό άξονα γύρω 
από τον οποίο θα συγκροτήσει ο άνθρωπος την κοινωνία του, τη ζωή 
του, την ύπαρξη του. Αυτό σήµερα απουσιάζει, ή όλο και περισσό-
τερο φεύγει από τη ζωή µας. Ο Παπαδιαµάντης µπορεί να µας συν-
δέσει ξανά µε την παρουσία αυτού του ιερού στη ζωή µας, όχι µέσα 
από τις απόψεις του ή την ιδεολογική και φιλοσοφική του ανάπτυ-
ξη, αλλά µέσα από το έργο του το λογοτεχνικό, µέσα από τη ζωή των 
ανθρώπων, τα περιστατικά, τις δράσεις, τις πράξεις. Πολύ πριν αρχί-
σει να γράφει τα διηγήµατα, όταν άρχισε να γράφει το δεύτερο µυθι-
στόρηµά του, τη «Γυφτοπούλα», σε ένα σηµείο λέει ότι «εγώ το µόνο 
µε το οποίο θα ασχοληθώ είναι τα πρόσωπα και τα πράγµατα». Είναι 
πολύ σηµαντικό αυτό. Ασχολείται µε τα πρόσωπα και τα πράγµατα, 
δεν ασχολείται µε τις ιδέες, δεν ασχολείται µε έννοιες, δεν τον ενδι-
αφέρουν οι έννοιες, µέσα από τα πρόσωπα και τα πράγµατα πηγάζει 
το περιεχόµενο που χτίζει τον άνθρωπο. Ο Παπαδιαµάντης είναι επί-
καιρος, σε µια εποχή που κυρίως οι νέοι άνθρωποι δεν έχουν πού να 
πατήσουν, παρά µόνο σε κάποια ψελλίσµατα, τα οποία µοιάζουν σαν 
κάτι ζωντανό αλλά είναι τις περισσότερες φορές εξυπνάδες που δεν 
πηγάζουν από ζωή αλλά από ανάγκη αυτοβεβαιώσεων. 

«Π»: «Αλλ’ εγώ σοι λέγω ότι δεν οµοιάζω ούτε µε τον Πόε, ούτε µε τον 
∆ίκενς, ούτε µε τον Σαίξπηρ, ούτε µε τον Βερανζέ. Οµοιάζω µε τον εαυτόν 
µου», γράφει ο ίδιος. Γιατί ο Παπαδιαµάντης προσπαθεί τόσο επίµονα, µάλι-
στα δηλώνοντάς το ρητά, να µείνει έξω από την εποχή του; Είναι µειοψηφία;

∆.Μ.: Ήταν µειοψηφία, δεν είναι 
σήµερα. Μειοψηφία ήταν στο χώ-
ρο των διανοούµενων της εποχής 
του. Το απόσπασµα αυτό αναφέ-
ρεται στα λογοτεχνικά ευρωπαϊ-
κά ρεύµατα που τα ήξερε, είναι 
σίγουρο, καθώς η δουλειά του 
ήταν οι µεταφράσεις. Άπειρα έρ-
γα -τα έχουµε χαµένα σήµερα µε 
τον αριθµό των έργων που συνε-
χώς ταυτίζονται- έχει µεταφράσει 
από τα γαλλικά και τα αγγλικά στα 
ελληνικά. Τότε τα περισσότερα έρ-
γα δεν έβγαιναν σε βιβλία, έβγαι-
ναν σε επιφυλλίδες, δηλαδή σε συ-
νέχειες σε εφηµερίδες και περιο-
δικά. Η «Ακρόπολη», της εποχής 
εκείνης, τον είχε τακτικό µεταφρα-
στή, αργότερα και άλλες εφηµερί-
δες. Είναι ο πρώτος που µετέφρα-
σε στα ελληνικά το «Έγκληµα και 
Τιµωρία» του Ντοστογιέφσκι -από 
τα γαλλικά βέβαια, δεν ήξερε ρώ-
σικα- αλλά κι άλλους πρωτοπορι-
ακούς συγγραφείς της εποχής του. 
Ένας συγγραφέας εξεδίδετο στα 
αγγλικά ή στα γαλλικά και σε λί-
γους µήνες ήταν µεταφρασµένος 
στα ελληνικά από τον Παπαδια-
µάντη. Τα ρεύµατα τα ήξερε λοι-
πόν. Η ένστασή του, δεν είναι τό-
σο ότι δεν µοιάζει, γιατί σε πολ-
λά µοιάζει, επηρεάζεται από αφη-

Eάν λοιπόν το περιεχόµενο του 
ενδιαφέροντος έχει να κάνει µε 
τα τρία υπαρκτικά ερωτήµατα 
«από πού ήρθα;», «γιατί ήρθα;» 
και «πού πηγαίνω;» τότε ναι σε 
κεντρίζει ο Παπαδιαµάντης. Αν 
δεν υπάρχουν αυτά,  τότε να 
πας να κάνεις τι στον Παπαδια-
µάντη; Να σου περιγράψει ένα 
ωραίο τοπίο και µάλιστα µε µια 
γλώσσα που δεν την έχεις διδα-
χτεί; ∆ε σου λέει τίποτα.

5



γηµατικές τεχνικές που υπάρχουν 
στη δυτική λογοτεχνία, επηρεάζε-
ται από την τέχνη της πλοκής και 
ορισµένες φορές τις µιµείται. Η 
ένστασή του είναι αλλού, ότι όλα 
αυτά τα έργα κινούνται σε αυτό 
που ονοµάζουµε αυτόνοµη λογο-
τεχνική χαρά· να φτιάξω ένα λο-
γοτεχνικό έργο και να χαρώ, να 
το γράψω σε ωραία γλώσσα, να 
το χαρεί αυτός που θα το διαβά-
σει, να παρακολουθήσει µια ιστο-
ρία που δεν τον αφορά, αλλά εί-
ναι όµορφη ιστορία. Αυτή είναι η 
ένσταση του Παπαδιαµάντη. ∆εν 
µοιάζει σε αυτούς, µε την έννοια 
ότι ο Παπαδιαµάντης αποτυπώ-
νει τον κόσµο που λατρεύει, εί-
τε τον αποτυπώνει µε πόνο, όταν 

αποτυπώνει αρ-
νητικά στοι-
χεία του κό-
σµου, είτε 
τον απο-
τ υ π ώ ν ε ι 
µε χαρά, 
όταν απο-
τ υ π ώ ν ε ι 
θετικά στοι-
χε ία  αυτού 
του κόσµου, πά-
ντως αποτυπώ-
νει πραγµατική 
ζωή, δεν πλάθει 
µύθους και κατά 
τούτο δεν µοιά-
ζει µε όλους αυ-
τούς.

«Π»: Και γιατί είπατε ότι σήµερα δεν είναι µει-
οψηφία;

∆. Μ.: Γιατί ο Παπαδιαµάντης νίκησε, και η 
νίκη του είναι κραταιή. O Παπαδιαµάντης είχε 
ένα στοιχείο που βγαίνει µέσα από µια βαθειά 
θρησκευτική παράδοση, το στοιχείο του ελέ-
ους. Προσεγγίζει τους ανθρώπους ως ελεήµων, 
δεν κρίνει τους ανθρώπους, δεν κρίνει καν την 
αµαρτία, επειδή ξέρει ότι η αµαρτία είναι εγγε-
νής κατάσταση µέσα στη φύση του ανθρώπου. 
∆ηλαδή, πρώτα είµαι αµαρτωλός και µετά ζη-
τάω το έλεος του Θεού. Στους «Εµπόρους των 
Εθνών» η ηρωίδα, ένα κορίτσι που το αρπάζει 
ένας Βενετός από το συζυγικό της σπίτι για να 
το κάνει ερωµένη του, κάποια στιγµή καταφέρ-
νει να ελευθερωθεί και βρίσκεται µοναχή στην 
Πάτµο. Νιώθει ότι φτάνει το τέλος της και κα-
λεί τον γέροντα της µονής να εξοµολογηθεί. Ο 
Παπαδιαµάντης καταγράφει την εξοµολόγηση 
της µοναχής Αγάπης, ένα κείµενο συγκλονιστι-
κό. Αυτή η γυναίκα καταθέτει την αµαρτία της 
για την οποία νιώθει ότι δεν έχει τη δύναµη να 
µετανοήσει. Η µετάνοιά της είναι η κατάθεση 
ότι «δεν έχω τη δύναµη να µετανοήσω». Αυ-
τό διαλύει τις ηθικές νόρµες. ∆ιαβάζουµε µά-
λιστα, ότι ο γέροντας εξεπλάγη και διερωτάται: 
«είναι εξοµολόγηση αυτή; Τόσα χρόνια εξοµο-
λογώ τις γυναίκες, αλλά καµιά τους δεν έφτασε 
σε τέτοιο βάθος», και αρχίζει να διερωτάται και 
ο ίδιος για τον εαυτό του αν και αυτός είχε πο-
τέ ειλικρινώς εξοµολογηθεί στον δικό του γέρο-
ντα. Αυτές είναι ανατροπές. 

Σήµερα µιλάµε για τον Παπαδιαµάντη πο-
λύ θετικά. Υπάρχει όµως και αρνητική στάση 

O Παπαδιαµάντης αποτυπώ-
νει τον κόσµο που λατρεύει, εί-
τε τον αποτυπώνει µε πόνο, όταν 
αποτυπώνει αρνητικά στοιχεία 
του κόσµου είτε τον αποτυπώνει 
µε χαρά, όταν αποτυπώνει θε-
τικά στοιχεία αυτού το κόσµου, 
πάντως αποτυπώνει πραγµατι-
κή ζωή, δεν πλάθει µύθους και 
κατά τούτο δεν µοιάζει µε όλους 
αυτούς.
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απέναντί του, κυρίως από τη λε-
γόµενη πεφωτισµένη διανόηση. 
Θα καταφύγω σε παραβολή για να 
περιγράψω την κυριότερη αιτία 
αυτής της αρνητικής στάσης· ενο-
χλεί ότι ο Παπαδιαµάντης γράφει 
τη λέξη «Θεός» µε κεφάλαιο Θή-
τα. Εννοώ ότι ο Παπαδιαµάντης 
είναι έντονα εκκλησιαστικός, και 
η διανόηση ενοχλείται από αυ-
τό το στοιχείο, δεν το θέλει. Όσο 
για τη θετική προσέγγιση στο έργο 
του, που όλο και αυξάνει, καταθέ-
τω µια µαρτυρία: Αυτό το πεντάτο-
µο έργο που έχουµε εκδώσει, κατά 
πλειοψηφία το αγοράζουν νέοι άν-
θρωποι. Και µάλιστα νέοι που δεν 
έχουν διδαχθεί αυτή τη γλώσσα. 
Κι όµως αναζητούν αυτό το έργο, 
όχι βέβαια για να στολίζει τη βι-
βλιοθήκη τους. Ανακαλύπτουν 
κάτι που ζητούν οι νέοι αυτοί. 
Απαντήσεις θέλουν, κάπου θέ-
λουν να πατήσουν, ένα αγκω-

νάρι στη ζωή τους. Αυτή εί-
ναι η νίκη του Παπαδιαµάντη. 

∆ιαβάστε το Β’ µέρος της συνέντευ-
ξης στο επόµενο τεύχος

Επιµέλεια:
Γιάννης Κουβαράς

Φοιτ. Οδοντιατρικής Αθηνών
Χαρά Μπαρότα

Φοιτ. Φαρµακευτικής Αθηνών
Πορφυρία Σχωρτσανίτη

Φοιτ. Αγγλικής Φιλολογίας Αθηνών
Αγγελική Καλκάνη

Φοιτ. ΗΜΜΥ ΕΜΠ.

O Παπαδιαµάντης είχε ένα στοι-
χείο που βγαίνει µέσα από µια 
βαθειά θρησκευτική παράδοση, 
το στοιχείο του ελέους. Προσεγ-
γίζει τους ανθρώπους ως ελε-
ήµων, δεν κρίνει τους ανθρώ-
πους, δεν κρίνει καν την αµαρ-
τία, επειδή ξέρει ότι η αµαρτία 
είναι εγγενής κατάσταση µέσα 
στη φύση του ανθρώπου.
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Όταν αναφερόµαστε σε «ερωτή-
µατα ως προς τη Λατρεία», αναφε-
ρόµαστε σε ερωτήµατα που τίθε-
νται από τη σύγχρονη πραγµατικό-
τητα του ελλαδικού µας χώρου. Και 
όταν στοχεύουµε να εκφράσουµε 
τα «διότι» στα «γιατί», αυτό το έρ-
γο των απαντήσεων δεν είναι ένα 
δευτερεύον καθήκον της Εκκλησί-
ας, αλλά ένα πρωτεύον, αφού από 
την ευστοχία των απαντήσεων θα 
εξαρτηθεί η καρποφορία του έρ-
γου του ευαγγελισµού της κοινω-
νίας µας.

Ερωτήµατα ως προς τη Λατρεία 
που αναµένουν απάντηση: δηλα-
δή, προβλήµατα που τίθενται κα-
τά την επιτέλεση της σύγχρονης 
Λατρείας (της λατρείας της επο-
χής µας). Ερωτήµατα που δεν µπο-
ρούµε να προσπεράσουµε, διότι η 
πραγµατικότητα τα θέτει κατά τρό-
πο επιτακτικό, όσο κι αν κάποιοι 
εντός του εκκλησιαστικού σώµατος 
προσπαθούν να τα υποβαθµίσουν 
ως µη τιθέµενα ή ως εµπίπτοντα 
σε µία «πνευµατική λογική» που 
εξυπηρετεί µάλλον έναν ιδιότυπο 
σύγχρονο γεροντισµό. Ερωτήµατα 
που πάντοτε, στο διάβα της ιστο-
ρίας, ετίθεντο και που πάντοτε η 
Εκκλησία τα αντιµετώπιζε µε τους 
φωτισµένους διδασκάλους της.

Πρώτο και βασικό είναι η έλλει-
ψη και ανάγκη κατηχήσεως των 
ήδη βαπτισµένων (αυτό που στην 

ιστορία της Εκκλησίας ονοµάστη-
κε «Μυσταγωγική Κατήχηση»). Πό-
σα «γιατί» µας απευθύνει το εκκλη-
σιαστικό πλήρωµα; Πόσα «γιατί» 
που πηγάζουν από την αίσθηση 
του εκκλησιαστικού πληρώµατος 
ότι παρακολουθεί και δεν συµ-
µετέχει στη Λατρεία της Εκκλη-
σίας;  Κι εµείς καλούµαστε να δώ-
σουµε λόγον «παντί τῷ αἰτοῦντι» 
για τα λειτουργικά αυτά ερωτήµα-
τα: να αναλύσουµε το περιεχόµενο 
των ευχών και των ύµνων στα Μυ-
στήρια και τις Ακολουθίες, να επε-
ξηγήσουµε το συµβολισµό των τε-
λετουργικών και υλικών στοιχείων, 
να αναδείξουµε τη σηµασία της ευ-
χαριστιακής συµµετοχής, να ενι-
σχύσουµε το λειτουργικό κήρυγ-
µα, να δηµιουργήσουµε τις προϋ-
ποθέσεις για ενεργότερη συµµετο-
χή των πιστών στη Λατρεία.

Κι ύστερα έρχεται η ανάγκη της 
κατάλληλης λειτουργικής προετοι-
µασίας των µελλόντων κληρικών, 
αλλά και της συνεχούς λειτουργι-
κής επιµορφώσεως των ήδη κληρι-
κών, χωρίς αυτό να σηµαίνει (ανα-
γκαστικά) διοργάνωση σεµιναρίων 
ή κύκλων σπουδών, αφού η κάθε 
προσπάθεια προς την κατεύθυν-
ση αυτή (ακόµα και της συστηµα-
τικής µελέτης σηµαντικών βιβλί-
ων) αποτελεί σηµαντική συµβο-
λή στην επίτευξη του στόχου. Η 
γνώση της ιστορίας και θεολογίας 

της Θ. Λατρείας από τον τελετουρ-
γό ιερέα, η γνώση της ορθής τελε-
τουργικής πράξεως, η συνειδητο-
ποίηση (από τον τελετουργό ιερέα) 
ότι – όπως τονίζει ο άγιος Ιωάννης 
Χρυσόστοµος - έχει «δανειστεί από 
το λαό την γλώσσα, ώστε να ανα-
φέρει την προσευχή προς το Θεό 
και να παρέχει στο εκκλησιαστικό 
πλήρωµα τη θεία Χάρη» (αυτή εί-
ναι η συνειδητοποίηση της τελε-
τουργίας ως διακονίας και όχι ως 
εξουσίας ή αυθεντίας), όλα αυτά 
όταν δεν υπάρχουν, θα πρέπει 
να προβληθούν ως κάποια «διό-
τι» στα «γιατί» των προβληµάτων 
της σύγχρονης Λατρείας.

Κι όταν θέτουµε ένα «γιατί» στα 
µορφωτικά ελλείµµατα του κλή-
ρου µας, κάποιες φορές το «διό-
τι» που αρθρώνουµε είναι θεωρη-
τικό και όχι ρεαλιστικό: διακηρύσ-
σουµε, δηλαδή, ότι ο κλήρος µας 
δεν έχει µορφωτικά ενδιαφέροντα 
και παραµένουµε σε µία διάγνω-
ση χωρίς να τολµούµε να αναζητή-
σουµε τις αιτίες. ∆ιότι, ποιος κλη-
ρικός αισθάνεται την ανάγκη ου-
σιαστικής µορφώσεως όταν διαι-
σθάνεται ότι ο εµπλουτισµός των 
θεολογικών και - ιδιαιτέρως- των 
λειτουργικών του γνώσεων θεω-
ρείται (από ορισµένους στην Εκ-
κλησία) ως στοιχείο που τον κα-
θιστά όχι εύκολα χειραγωγήσιµο;

Συµφωνούµε, ίσως, για τις ανά-

Γ.Ν. ΦΙΛΙΑ,
Καθηγητή Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ερωτήµατα 
                  ως προς τη   Λατρεία
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γκες µιας «Μυσταγωγι-
κής Κατηχήσεως», δι-
αφωνούµε όµως (σε 
ορισµένες περιπτώ-
σεις) για τούς τρό-
πους επιτεύξεως 
των στόχων. Εί-
τε το θέλουµε, εί-
τε όχι, βρισκόµαστε 
µπροστά στο τερά-
στιο πρόβληµα της λει-
τουργικής γλώσσας, θεω-
ρώντας (ορισµένοι) ότι τις 
απαντήσεις στο ερώτηµα 
αυτό θα τις δώσουµε µέσα 
από υποκειµενικές στατι-
στικές (του τύπου «οι περισσότε-
ροι άνθρωποι καταλαβαίνουν τη 
λειτουργική γλώσσα», εννοώντας 
το 10 τοις εκατό του ποιµνίου), ή 
µέσα από την προβολή µιας θεο-
λογίας που ικανοποιεί την ατοµι-
κή µας αγιότητα µέσα στο Σώµα 
της Εκκλησίας. Μας απασχολεί αν 
θα σκανδαλιστούν κάποιοι «εκλε-
κτοί» και όχι ένα τεράστιο πλήθος 
αδελφών µας, που µας ζητάει να 
συγκαταβούµε στο γλωσσικό πρό-
βληµά του. Τους λέµε «ελάτε εδώ 

που εµείς βρισκόµαστε», αντί να 
κατέλθουµε εµείς εκεί που βρίσκο-
νται αυτοί.

Είτε το θέλουµε είτε όχι, ο λαός 
µας δεν είναι µόνο αυτός που προ-
σέρχεται στους Ναούς. Είναι και 
αυτός που θα εµφανιστεί αραιό-
τατα στη Λατρεία, προσκεκληµένος 
σε µία Βάπτιση ή ένα Γάµο, εκείνος 
που διατηρεί ακόµα έναν χαλαρό-
τατο δεσµό µε τη Λατρεία του Θε-
ού, αλλά που δεν θέλει να αποκοπεί 
ολοκληρωτικώς. Και όλους αυτούς 

καλούµαστε να τους ποδηγε-
τήσουµε, καλούµαστε να 

µην ενδώσουµε στα κο-
σµικά τους κριτήρια, αλ-
λά να τους προσφέρου-
µε την αλήθεια µε κενω-
τική αγάπη. Αυτό σηµαί-
νει ότι θα αφουγκραστού-
µε τα ερωτήµατά τους: ότι 
δεν θα κωφεύσουµε στον 
κόπο τους που προέρχε-
ται από τις απάνθρωπες 
σύγχρονες συνθήκες δι-
αβιώσεως και εργασίας 
τους· ότι θα φροντίσουµε 
να τους βοηθήσουµε στο 

ωρολόγιο πρόγραµµα των Ακολου-
θιών, ότι θα τους παράσχουµε ευ-
καιρίες λειτουργικής ζωής σε ευέ-
λικτα χρονικά πλαίσια, ότι θα τούς 
αγκαλιάσουµε µέσα στην αδυνα-
µία τους, όταν θα κατορθώσουµε 
να τους δώσουµε να καταλάβουν 
ότι ο Κύριος δεν επιβραβεύει µό-
νο το κατόρθωµα της αγιότητας, 
αλλά ακόµα και την πρόθεση του 
αγώνα τους. Ότι, δηλαδή, θα τους 
προσκαλέσουµε στη Θ. Μετάληψη 
µε πλήρη συνείδηση (εµείς πρώ-

Μας απασχολεί αν θα σκανδα-
λιστούν κάποιοι «εκλεκτοί» και 
όχι ένα τεράστιο πλήθος αδελ-
φών µας, που µας ζητάει να συ-
γκαταβούµε στο γλωσσικό πρό-
βληµά του. Τους λέµε «ελά-
τε εδώ που εµείς βρισκόµαστε», 
αντί να κατέλθουµε εµείς εκεί 
που βρίσκονται αυτοί.
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τα και ύστερα αυτοί) του γεγονό-
τος ότι µεταλαµβάνουν «εἰς ἄφε-
σιν ἁµαρτιῶν» και όχι «ἕνεκα ἀφέ-
σεως ἁµαρτιῶν».

Ναι· πάσχουµε από έλλειψη Μυ-
σταγωγικής Κατηχήσεως (δηλαδή 
κατηχήσεως των βαπτισµένων σε 
θέµατα Λατρείας). Και δεν έχουµε 
την πολυτέλεια να κατηγορούµε ο 
ένας τον άλλον κατά την επιτέλεση 
αυτού του ιερού έργου, να θέλου-
µε να επιβληθούν κανόνες οµοιο-
µορφίας, οι οποίοι µάλλον εξυπη-
ρετούν την ατοµική µας πνευµα-
τική αυταρέσκεια. Πρέπει κάπο-
τε να τολµήσουµε το συµπέρασµα: 
ότι απέναντι στο «γιατί» του κα-
τηχητικού ελλείµµατος ορ-
θώνεται ένα «διότι» που 
οριοθετείται από την 
ταύτιση της αλή-
θειας µε την συνή-
θεια (αυτήν την τε-
λευταία την ονοµά-
ζουµε «παράδοση», 
χωρίς να γνωρίζουµε 
το ακριβές περιεχόµε-
νο του όρου), ένα «διότι» 
πού οριοθετείται από αυτό 
που µε περισσή σαφήνεια 
διακήρυξε ο άγιος Κυπρια-
νός: In Evangelio Dominus 
«Ego sum», inquit, «veri-
tas». Non dixit «Ego sum 
consuetudo» (ο Κύριος είπε 
στο Ευαγγέλιο: Εγώ είµαι η 
αλήθεια. ∆εν είπε: Εγώ εί-
µαι η συνήθεια).

Τα ερωτήµατα, λοιπόν, εί-
ναι πολλά. Αλλά στο σηµείο 
που βρισκόµαστε δεν έχουµε ανά-
γκη απαριθµήσεώς τους, διότι στο 
θέµα αυτό συµφωνούµε (έστω και 
κατά προσέγγιση). Έχουµε ανάγκη 
αλληλεγγύης προς τις προσπάθει-
ες όλων των εργατών του Ευαγ-
γελίου, ανάγκη να µην αποδοκι-
µάζουµε τη διαφορετική τακτική 
στη λειτουργική κατήχηση (απο-
δοκιµασία η Εκκλησία επεφύλαξε 
µόνο για την αίρεση), ανάγκη να 
αλληλοεµπλουτιζόµαστε στο έργο 
της Μυσταγωγίας των πιστών, να 
αποδεχόµαστε την πρόθεση προ-

σφοράς του αδελφού στο έργο αυτό 
και όχι να δυναµιτίζουµε το εκκλη-
σιαστικό σώµα µε βαρύτατες προ-
σβολές εναντίον του άλλου εργά-
τη στον Αµπελώνα του Κυρίου. ∆εν 
έχουµε την πολυτέλεια να θεωρού-
µε εαυτούς ως τους µόνους εκφρα-
στές της γνησιότητας στο έργο της 
Μυσταγωγίας.

Συµφωνούµε όλοι (έστω και 
κατά προσέγγιση) στην ανάγκη 
Μυσταγωγικής Κατηχήσεως. Αλ-
λά πώς θα εργαστούµε παραγω-
γικά όταν η κριτική προηγείται 
της αδελφικής υποδείξεως, όταν 
η ανάγκη προβολής της θεολογι-

κής µας οπτικής εµφανίζεται ως η 
µόνη αγωνία για τη Λατρεία, και 
(κυρίως) όταν η έρευνα των λει-
τουργικών µας θεµάτων υποβαθ-
µίζεται και υποτιµάται ως γεγονός 
που υποθάλπτει (δήθεν) την απο-
λυτοποίηση της γνωστικής διαδι-
κασίας; (διαβάστε, αλλοίµονο, από-
ψεις πού προσεγγίζουν τη νοοτρο-
πία της µεσαιωνικής ιεράς εξετά-
σεως για τον κίνδυνο που προέρ-
χεται από την έρευνα των θεολογι-
κών - λειτουργικών θεµάτων).

Θα τολµήσω, πάντως, µια σύ-

ντοµη αναφορά σε κάποια «διό-
τι» απέναντι στα «γιατί» των λει-
τουργικών προβληµάτων: «διό-
τι» α) δεν επιµένουµε στην ανά-
γκη έρευνας της λειτουργικής µας 
πράξεως (εδώ θα τολµήσουµε την 
πρόταση ιδρύσεως ενός λειτουργι-
κού ινστιτούτου από την Εκκλησία 
της Ελλάδος σε συνεργασία µε τις 
Θεολογικές Σχολές)· «διότι» β) δεν 
συµφωνούµε για την αναγκαιότη-
τα προβολής του ορθού τρόπου και 
ήθους της τελεσιουργίας της Θ. Λα-
τρείας (στο σηµείο αυτό έχει επι-
σηµανθεί πλήθος αναγκαίων πα-
ρεµβάσεων σε λειτουργικά κείµε-
να και τελετουργικές πράξεις) και 

«διότι» γ) δεν επισπεύδουµε 
εκδόσεις πού θα συµβάλ-

λουν στη Μυσταγωγική 
Κατήχηση του λαού.

Φοβούµαι, ότι για να 
ξαναµιλήσουµε ουσια-
στικά περί των ερωτη-
µάτων της Λατρείας, πε-
ρί των σύγχρονων λει-
τουργικών αναγκών και 
προβληµάτων, ότι για να 
προσδιορίσουµε µε ποι-
µαντική επιτυχία τα «δι-
ότι» στα «γιατί», φοβού-
µαι ότι πρέπει πρώτα να 
επαναπροσδιορίσουµε 
τον τρόπο της συνυ-
πάρξεώς µας ως µε-
λών της Εκκλησίας. Ει-
δάλλως, θα παραµείνου-
µε περιχαρακωµένοι στο 
στενό χώρο µιας Μη-
τροπόλεως ή µιας ενορί-

ας ή ενός κύκλου πνευµατικών τέ-
κνων, αφιερώνοντας πολύτιµο χρό-
νο, φαιά ουσία και µελάνη, στο να 
επισηµαίνουµε τα λάθη των πρω-
τοβουλιών των αδελφών µας στα 
πλαίσια του έργου της Μυσταγω-
γικής Κατηχήσεως.

Έφθασε, πλέον, η ώρα των ευθυ-
νών απέναντι σε ένα ποίµνιο που 
µας απευθύνει επίµονα την ίδια 
πρόσκληση (και το ίδιο παράπονο) 
µε εκείνον τον άνδρα στο όνειρο 
του αποστόλου Παύλου: «∆ιαβάς 
εἰς Μακεδονίαν βοήθησον ἡµῖν».

Απέναντι στο «γιατί» του κατη-
χητικού ελλείµµατος ορθώνεται 
ένα «διότι» που οριοθετείται από 
την ταύτιση της αλήθειας µε την 
συνήθεια (αυτήν την τελευταία 
την ονοµάζουµε «παράδοση», 
χωρίς να γνωρίζουµε το ακρι-
βές περιεχόµενο του όρου), ένα 
«διότι» πού οριοθετείται από αυ-
τό που µε περισσή σαφήνεια δι-
ακήρυξε ο άγιος Κυπριανός: «ο 
Κύριος είπε στο Ευαγγέλιο: Εγώ 
είµαι η αλήθεια. ∆εν είπε: Εγώ 
είµαι η συνήθεια».
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...29 Ιανουαρίου, 7η ώρα στο 
σχολείο. Ανακοινώσεις: «Αύριο 8 
η ώρα έχουµε εκκλησιασµό προς 
τιµήν των Τριών Ιεραρχών.»

-Αααα, καλά! Τέλεια! Αύριο παι-
διά πάµε για καφέ! 

Η παραπάνω, είναι µια κλασσι-
κή φράση στο στόµα πολλών από 
µας την ηµέρα που η παιδεία τι-
µά τους προστάτες της. Μια φρά-
ση που αντανακλά την αδιαφορία 
και την άγνοια της σηµερινής νε-
ολαίας όσον αφορά την ζωή, το 
έργο των Τριών Ιεραρχών και τη 
συµβολή τους στην ανάπτυξη της 
εκπαίδευσης. Βασίλειος ο Μέγας, 
Γρηγόριος ο Θεολόγος, Ιωάννης ο 
Χρυσόστοµος. Τρεις µεγάλοι πατέ-
ρες και άγιοι της εκκλησίας µας, οι 
οποίοι έζησαν τον τέταρτο και πέ-
µπτο αιώνα µ.Χ.  µε πολλά κοινά 
στο βίο τους, καθώς και οι τρεις 
ήταν παιδιά πλουσίων οικογενει-
ών ευγενικής καταγωγής. Σπούδα-
σαν στα καλύτερα 
πανεπιστήµια της 
εποχής τους, κατέ-
στησαν ξακουστοί 
σε όλη την Αυτο-
κρατορία για την 
εξαίρετη παιδεία 
τους, έγιναν επί-
σκοποι, Καισαρεί-
ας, Σασίµων και 
αρχιεπίσκοπος 
Κων/πολης αντί-
στοιχα, και είτε απ’ 
τις θέσεις τους είτε 
ως απλοί µοναχοί αφιέρωσαν όλη 
τους την ζωή στην σωτηρία του 
ποιµνίου τους, δώρισαν τα υπάρ-
χοντα τους στους φτωχούς, προή-
γαγαν την γνώση, υπερασπίστηκαν 
τον χριστιανισµό και τελικά άφη-
σαν σε εµάς µια σπουδαία πνευ-

Ο ι Τ ρεις Ι εράρχες 
                             επίκαιροι όσο ποτέ!

µατική κληρονοµιά…
Η παιδεία των τριών Ιεραρ-

χών ήταν στηριγµένη στα αρ-
χαία ελληνικά κείµενα, γι’ αυ-
τό γνωρίζουν και εκτιµούν 
τις ιδέες και την οµορφιά 
των αρχαίων κειµένων.  Η 
επαφή τους µε την αρχαία 
σκέψη, τους είχε επηρεά-
σει βαθύτατα, όπως για πα-
ράδειγµα στη χρήση των δυο 
βασικών λέξεων ‘άνθρωπος’ και 
‘έλεος’. Στα κείµενά τους εκτός 
από το ‘έλεος του Θεού’ υπάρχει 
και η έννοια του ‘ελέους της τρα-
γωδίας’. Όσο απρόβλεπτη είναι η 
ζωή κατά τους αρχαίους τραγικούς, 
έτσι αντιµετωπίζεται και από τους 
Τρεις Ιεράρχες, µόνο που οι τελευ-
ταίοι µεταφέρονται από τον κόσµο 
της τραγωδίας στον κόσµο της σω-
τηρίας! 

Ένας σύγχρονος διανοητής έγρα-
ψε ότι η Ελληνική φιλοσοφία και ο 

Ελληνικός κόσµος γενικότερα ήταν 
το άρµα που ανέµενε τον αρµατη-
λάτη του, δηλαδή τον Χριστιανι-
σµό. Ε λοιπόν, οι Τρεις Ιεράρχες εί-
ναι αυτοί που κατεύθυναν και οδή-
γησαν την Ελληνική παιδεία στον 
ιστορικό της προορισµό, στο φως 

του Ευαγγελίου! Η σύζευξη Ελλη-
νισµού και Χριστιανισµού που σε 
πολιτικό επίπεδο πραγµατοποιή-
θηκε από τον Μ. Κωνσταντίνο, σε 
ιδεολογικό επίπεδο συντελέστηκε, 
κυρίως, απ’ τους τρεις Ιεράρχες. 
Αυτοί έθεσαν τις βάσεις και τα θε-
µέλια αυτού που ονοµάζουµε «Ελ-
ληνοχριστιανικό πολιτισµό», που 
είναι η µήτρα όλου του ∆υτικού 

κόσµου, η πολι-
τιστική πραγµα-
τικότητα που βι-
ώνουµε σήµερα.

Κι όλα αυτά τα 
κατάφεραν ζώ-
ντας σε µια πο-
λύ δύσκολη µε-
ταβατική επο-
χή, σε µια εποχή 
όπου συντελού-
νταν ριζικές αλ-
λαγές. Ο αρχαίος 
κόσµος παρέµε-

νε αρκετά ισχυρός και η εκκλησία 
συγκλονιζόταν από τις αιρέσεις. Το 
ιδανικό, το πρότυπο του αρχαίου 
κόσµου ήταν «αἰὲν ἀριστεύειν καὶ 
ὑπείροχον ἔµµεναι ἄλλων», ενώ 
το Χριστιανισµό δόγµα ήταν «µα-
κάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύµατι» και 

 «Όπως η µέλισσα πετάει από άνθος σε άν-
θος και συλλέγει ότι καλύτερο υπάρχει έτσι και 
ο Χριστιανός θα χρησιµοποιήσει ότι ωφέλιµο 
υπάρχει στην Ελληνική παιδεία» 
 «Όπως κόβουµε το τριαντάφυλλο προσέχοντας 
να µην  µας  πληγώσουν τ’ αγκάθια, έτσι πρέ-
πει από αυτά που βλέπουµε και ακούµε γύρω 
µας να κρατούµε µόνο τα ωφέλιµα»

Μέγας Βασίλειος
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«ὁ ὑψῶν ἑαυτόν ταπεινωθήσε-
ται, ὁ δέ ταπεινῶν ἑαυτόν ὑψω-
θήσεται».

Είναι, όµως, άραγε οι τρεις αυ-
τοί Μεγάλοι ∆άσκαλοι, µια αφορµή 
για ξεκούραση από τον φόρτο των 
µαθηµάτων ή µήπως η ζωή τους 
και το φωτεινό παράδειγµα τους 
έχουν κάτι  να σαλπίσουν στην πο-
λύβουη καθηµερινότητας µας, και 
κάτι να βροντοφωνάξουν στο νο-
σηρό εκπαιδευτικό µας σύστηµα…; 
Είναι αλήθεια, πως τις περισσότε-
ρες φορές αρκούµαστε- στην καλύ-
τερη περίπτωση- µονάχα σε έναν 
τυπικό εορτασµό και παραγκωνί-
ζουµε την βαθύτερη σηµασία αυ-
τής της ηµέρας.

Σε ένα κράτος, λοιπόν, που βρί-
σκεται στα πρόθυρα της κατάρρευ-
σης, όπου η φηµολογούµενη οικο-
νοµική κρίση δεν περιορίζεται µο-
νάχα στις τράπεζες και στα χρηµα-
τιστήρια, αλλά κυρίως έχει εισβά-
λει  σε κάποιου άλλου περιεχοµέ-
νου κτίρια µε την επιγραφή «σχο-
λείο», ο δρόµος που χάραξαν οι 
Τρεις Ιεράρχες και οι στόχοι 
που έθεσαν για το εκπαιδευτι-
κό σύστηµα µοιάζουν µε πυξί-
δα που µας προτρέπουν να δι-
ατυπώσουµε ξανά και εµπρά-
κτως τον πραγµατικό ορισµό 
της Παιδείας!

Ας προσπαθήσουµε να απεικονί-
σουµε µε λέξεις την σχολική ζωή, 
όπως την θέτει το υπάρχον εκπαι-
δευτικό σύστηµα...! Από το δηµο-
τικό ακόµα, τα παιδιά βοµβαρδί-
ζονται µε ένα σωρό άλλες εξω-
σχολικές 

ασχολίες, γλώσσες, πτυχία... Χρει-
άζονται, τους λένε, για αργότερα…! 
Άλλωστε “µάθε τέχνη και άσ’τηνε”, 
λέει ο σοφός λαός! Μπαίνουν έτσι 
σε έναν λαβύρινθο, που δύσκολα 
βρίσκεις την έξοδο... Ακολουθεί, το 
γυµνάσιο, όπου πραγµατικά ξεκι-
νάει ο επίπονος µαραθώνιος που 
σαν τέρµα του έχει µια θέση στην 
τριτοβάθµια εκπαίδευση... και τέ-
λος το λύκειο, κατά την διάρκεια 
του οποίου µαθητές και καθηγη-
τές για έναν στόχο µάχονται: «να 
µάθω τόσα όσα θα µου εξασφαλί-
σουν το µέλλον µου, όσα θα µε κά-
νουν ανταγωνιστικό στην αγορά 
εργασίας, τα άλλα τα εκτός ύλης 
είναι… άχρηστα!» Ατελείωτες ώρες 
φροντιστηρίων, καθηγητές ανια-
ροί, ξενύχτια, παθητική αποµνηµό-
νευση άπειρων σελίδων που, όµως 
δεν µπορείς να το αποφύγεις, για-
τί ανήκουν στα «sos», όπως λεει µε 
σιγουριά ο διευθυντής στο φροντι-
στήριο! Το αποτέλεσµα;

Το  εκπαιδευτικό αυτό σύστη-
µα τα καταφέρνει περίφηµα στο να 
δηµιουργεί ανθρώπους-µηχανές 
απαλλαγµένους από συνείδηση 
και από κριτικό πνεύµα. Η σκέψη 
των σπουδαστών, βλέπετε, αντί 
να διανθίζεται µέσω της γνώσης, 
η οποία προσφέρεται, περιορίζε-
ται µέσα από τα καλούπια που θέ-
τουν οι κάθε είδους συνεχείς εξε-
τάσεις. Εξετάσεις που δεν µπο-

ρούµε να αρνηθούµε, µας µυ-
ούν στην σκληρή δουλειά και 

στο εντατικό διάβασµα, χω-
ρίς, όµως, να µας προσφέ-
ρουν πραγµατικά κάτι, κα-
θώς µας µαθαίνουν να δί-
νουµε ροµποτικές έτοιµες 
απαντήσεις και όχι να θέ-
τουµε τα δικά µας ερωτή-

µατα, να χτίζουµε την δι-
κή µας προσωπικότητα… Μα 

δεν είναι παράλογο; H έλλει-

ψη προσωπικότητας και η από-
λυτη εξειδίκευση είναι οι απαι-
τήσεις της σηµερινής καπιταλι-
στικής κοινωνίας που θέλει το 
κεφάλαιο να κυβερνά και όχι 
οι άνθρωποι… Έτσι και η εκ-
παίδευση προσπαθεί να αντα-
πεξέλθει σ’ αυτές τις απαιτή-
σεις και «παράγει»  ανθρώπους 
µερικώς καλλιεργηµένους µε 
τόσες γνώσεις όσες χρειάζο-
νται στην παραγωγή και στο 
να αποκτήσουν οι ίδιοι όσο 
το δυνατόν περισσότερα υλι-
κά αγαθά…

Και ποια η δική µας στάση µπρο-
στά σ΄αυτή την κατάσταση; Απο-
ποιούµαστε κάθε ευθύνη… Γρήγο-
ρα τα ρίχνουµε στο «σύστηµα» και 
εξακολουθούµε να παίζουµε τον 
ρόλο µας ως υπάκουα «πιονάκια»! 
... Κάποιες φορές, ίσως συλλογιζό-
µαστε, τι θα καταφέρουµε; Είναι 
άραγε αυτή η γνώση σωστή; Πού 
να χάθηκε, όµως, η ουσία της παι-
δείας; Στο ερώτηµα αυτό έρχονται 
να απαντήσουν οι Τρεις Φωστήρες. 
Γι’ αυτούς Παιδεία δεν σηµαίνει… 
κατάκτηση γνώσεων, αλλά καλλι-
έργεια της ανθρώπινης ψυχής, γι’ 
αυτό ως κύριος σκοπός της Παι-
δείας προσδιορίζεται η αγωγή των 
νέων, η επιµέλεια του πνευµατι-
κού κόσµου. Η Παιδεία για τον Ιω-
άννη τον Χρυσόστοµο, τον Γρηγό-
ριο το Θεολόγο και τον Μέγα Βα-
σίλειο πρέπει να αποτελεί δρό-
µο απελευθέρωσης προσωπι-
κής και κοινωνικής, όχι διαδι-
κασία εξαναγκασµού και ανε-
λευθερίας. Η παιδεία δεν πρέ-
πει να αποβλέπει ούτε στην πα-
ραγωγικότητα, ούτε στις όποιες 
ανάγκες του κράτους. Οφείλει 
να οδηγεί τους νέους στην ανα-
κάλυψη του µυστηρίου της ζω-
ής, στην κατάκτηση της ελευ-
θερίας, στα µονοπάτια της ανα-

«Τα πλούτη µοιάζουν µε αρρώστια. Όποιος τα 
έχει ζητά όλο και περισσότερα και δεν χορταί-
νει ποτέ»

Γρηγόριος ο Θεολόγος
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ζήτησης της αλήθειας, στη µύ-
ησή τους στην παράδοση του 
τόπου τους και στον πολι-
τισµό, στη µεταµόρφω-
σή τους. Με απλά λόγια οι 
Τρεις Ιεράρχες υποστηρί-
ζουν πως η Παιδεία πρέ-
πει να είναι στην υπηρε-
σία του ανθρώπου και όχι 
του συστήµατος, όπως δυ-
στυχώς έχει καταντήσει στις 
µέρες µας. Σήµερα σε ολόκληρο 
τον κόσµο η Παιδεία είναι κατευ-
θυνόµενη, γι’ αυτό και αποτυχηµέ-
νη. Οι νέοι-ες κατευθύνονται σύµ-
φωνα µε τις ανάγκες του συστήµα-
τος κάθε χώρας. Το ζητούµενο, δυ-
στυχώς, στις µέρες µας δεν είναι 
να φτιάξουµε ελεύθερους ανθρώ-
πους, µε συγκροτηµένη προσωπι-
κότητα, υπεύθυνους, έτοιµους να 
σταθούν κριτικά σε ό,τι αλλοιώνει 
την οµορφιά της ζωής, αλλά εξαρ-
τήµατα για να λειτουργήσει καλά η 
µηχανή της παγκοσµιοποιηµένης 
οικονοµίας. («Είµαι εξάρτηµα εγώ 
της µηχανής σας και ο γιος µου 
ανταλλακτικό»). Οι περισσότεροι 
νέοι αναγκάζονται να ακολουθή-
σουν συγκεκριµένη επαγγελµατι-
κή οδό για να ενταχθούν εκεί που 
το απαιτούν οι ανάγκες του συστή-
µατος µε απώτερο σκοπό να βοη-
θήσουν στην ανάκαµψη των «δει-
κτών της παραγωγικότητας». 

Λογικό, λοιπόν, που ο σηµερι-
νός πνιγµένος µαθητής-φοιτητής 
δεν θα δώσει σηµασία στην γιορ-
τή των Τριών Ιεραρχών, καθώς 
δεν του προσφέρει τίποτα σε σχέ-
ση µε τις εξετάσεις που τυχόν τον 
απασχολούν, και καθώς η παιδεία 
που του προσφέρεται απέχει από 
τις αξίες που πρεσβεύει η εν λόγω 
γιορτή. ∆ιότι, όντως, δεν θα µπο-
ρούσαµε ποτέ να συγκρίνουµε την 
ανιδιοτελή προσφορά των Τριών 

Ιεραρχών στην εκπαίδευση και 
την αγάπη τους για την αληθινή 
γνώση µε την επικρατούσα νοο-
τροπία στο σηµερινό εκπαιδευτι-
κό σύστηµα… Σ’ ένα σύστηµα, ταγ-
µένο στον ορθολογισµό, που βέ-
βαια δεν µπορεί να έχει για πρό-
τυπά του αγίους που προσέφεραν 
όλα τα υπάρχοντα τους στους φτω-
χούς, που αφιέρωσαν την ζωή τους 
στο να διακονούν τους άλλους, που 
ενώ είχαν την δυνατότητα και τις 
γνώσεις να «κατακτήσουν τον κό-
σµο», αρνήθηκαν τα πάντα για 
να έρθουν πιο κοντά στο Χρι-
στό, προτίµησαν το πνευµατι-
κό από το υλικό…

Έχοντας ως πρότυπο αυτή την 
στάση ζωής, παραδειγµατιζόµα-
στε και αναθεωρούµε  τον  ατοµι-
κισµό µας και στρεφόµαστε προς 
τον πλησίον όπου και να βρίσκεται 
γεωγραφικά. Ο Μ. Βασίλειος δε δί-
σταζε ακόµη και λεπρούς  να ασπα-
στεί, ενώ πολλές φορές η σύγχρο-
νη κοινωνία θέτει στο περιθώριο 
όχι µόνο αυτούς που πάσχουν από 
µεταδοτικά νοσήµατα, αλλά και αυ-
τούς που έχουν διαφορετική  άπο-
ψη και γνώµη! Οι Τρεις Ιεράρχες 
έβλεπαν τον άνθρωπο ως κέντρο 
της δηµιουργίας. Τον  θεωρούσαν 
πρόσωπο και όχι µάζα. Η παιδεία  

είναι η ανύψωση του προσώ-
που, του κάθε ατόµου στο επί-

πεδο του προσώπου. Παιδεία, 
όµως, δίχως αξίες δεν υπάρχει. 
Ασυµβίβαστοι µε την πνευµα-
τική µιζέρια και την ψυχική 
διαφθορά της εποχής τους, 
συγκρούονται µε την εξουσία, 
τους ισχυρούς της  γης, τα κα-

τεστηµένα, βάζουν την λεπίδα 
του µαχαιριού στα  κακώς κεί-

µενα, αγνοώντας τις διώξεις, τους 
κατατρεγµούς,  το φθόνο και το µί-
σος που συναντούν.           

0ι Τρεις Πατέρες δεν ήταν θε-
ωρητικοί καθηγητές των λόγων. 
Αντίθετα, ότι έλεγαν το έκαναν 
πράξη, δίνοντας οι ίδιοι  το ζω-
ντανό παράδειγµα. Γνώριζαν πως 
«όταν  παίρνεις γεµίζουν τα χέ-
ρια, αλλά όταν δίνεις γεµίζει η 
καρδιά» και πως «η µεγαλύτερη 
χαρά είναι η  χαρά  που  νοιώ-
θουµε, όταν χαρά χαρίζουµε». 
Αξίες και ιδανικά που έχουν λη-
σµονηθεί από την σηµερινή κοι-
νωνία ή καλύτερα από την σηµε-
ρινή νεολαία, καθώς πλέον η µό-
νη τροφοδοσία του πνεύµατός µας 
γίνεται από τα «χαζοπεριεχόµενα» 
των τηλεοράσεων, περιοδικών και 
υπολογιστών. ∆εδοµένου, όµως, 
ότι βρισκόµαστε σε οικονοµική 
κρίση και η κοινωνία µας πάσχει, 
είναι επιτακτική ανάγκη να σκε-
φτούµε τι φταίει… Μήπως τελικά 
ο άκρατος ορθολογισµός και ατο-
µοκεντρισµός οδηγεί σε αδιέξοδο; 
Μήπως χρειαζόµαστε πίστη, στα-
θερές αξίες, ιδανικά, ρίζες βαθιές 
για να στηριχθούµε και να καλυτε-
ρεύσουµε; Μήπως πρέπει να σκε-
φτούµε λίγο και τους άλλους πέρα 
απ’ τον εαυτό µας; Μήπως πρέ-
πει να µιµηθούµε λίγο τους Τρεις 
Ιεράρχες;

Στο χέρι µας είναι….
Χρόνια µας πολλά!

Επιµέλεια:
Χατζηχριστοδούλου Ιωάννα

φοιτ. Ιατρικής
Παπαδηµητρίου Μαρία

φοιτ. Φιλολογίας

«Η καλή φιλία είναι θησαυρός. Οι στεναχώριες 
της ζωής γίνονται πιο βαριές αν δεν υπάρχει 
κάποιος φίλος να τις µοιραστείς»

Ιωάννης ο Χρυσόστοµος
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ µε τον π. ΓΕΡΒΑΣΙΟ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟ, 
από τη ∆ιακονία Αποφυλακίσεως Απόρων Κρατουµένων

«Ελάτε να γίνουµε 
όλοι ληστές!»

«Π»: Πείτε µας δυο λόγια για τo ξε-
κίνηµα του έργου σας. Ποια ήταν η 
αφορµή για να ασχοληθείτε µε τον 
χώρο των φυλακών;

 
π. Γ. Ρ.: Έχουµε ξεκινήσει από το 

1978, τριάντα τρία χρόνια ακριβώς. 
Έχουµε αποφυλακίσει 14.000 αν-
θρώπους. Για εµάς που έχουµε 
την ευλογία του Θεού να πιστεύ-
ουµε και να ζούµε, το κατά δύνα-
µιν, αυτό που πιστεύουµε, ο λό-

γος του Κυρίου «ἐν φυλακῇ ἤµην, 
καὶ ἤλθετε πρός µε» (Ματθ. 25,36) 
ήταν το κίνητρο, για να αρχίσου-
µε την πορεία και προς τον χώρο 
των φυλακών. Στο κατά Ματθαίον 
Eυαγγέλιο λέει: «ἐφ' ὅσον ἐποιήσα-
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τε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν µου 
τῶν ἐλαχίστων, ἐµοὶ ἐποιήσατε» 
(Ματθ.25,40). Άρα, ότι κάνουµε 
στον κρατούµενο το κάνουµε στον 
ίδιο το Χριστό. Ο Χριστός είναι πα-
ρών πλάι µας, εν έτερα µορφή στο 
πρόσωπο του κάθε συνανθρώπου 
µας. Γι’ αυτό και ένας Αββάς έλεγε: 
«Είδες τον πλησίον σου; Είδες τον 
Θεό σου». Αυτό µας βοηθά να κα-
ταλάβουµε και το βάθος της αγά-
πης που ζητά ο Θεός από µας µε 
την δεύτερη εντολή: «Aγαπήσεις 
τον πλησίον σου, ως εαυτόν». Εί-
ναι δύσκολο να πείσεις τον κό-
σµο να σε ακολουθήσει σε µια 
φυλακή, γιατί η φυλακή είναι 
ένας χώρος απαξιωµένος. 

Στην πρώτη εξόρµηση που κά-
ναµε από τις  Σέρρες στις 5 Μαρ-
τίου του 1987 στην αγροτική φυ-
λακή Κασσάνδρας, την προετοιµα-
σία την έκαναν κάποιοι συνεργά-
τες µου, εγώ δεν αναµείχθηκα σ’ 
αυτό, κράτησα το πνευµατικό µέ-
ρος. Είναι πολύ δύσκολο το να 
µιλήσεις στις φυλακές. Μία λέ-
ξη να σου φύγει αδόκιµη, άστο-
χη, πάει, χάθηκε το παν, απέτυ-
χε η εξόρµηση. Είναι πολύ λε-
πτό το θέµα. ∆εν ξύνουµε πλη-
γές, θεραπεύουµε πληγές. Εγώ 
σιγά-σιγά µε τα χρόνια µπήκα 
στο πνεύµα. Νόµιζα ότι θα έρ-
θουν το πολύ µισό λεωφορείο Σερ-
ραίοι, άντε ένα. Όταν πήγα το πρωί 
στην κεντρική πλατεία των Σερρών 
αντί για ένα, βρήκα δεκαπέντε λε-
ωφορεία γεµάτα. Εντυπωσιάστη-
κα και συγκινήθηκα πολύ. ∆εν ήξε-
ρα αν ο κόσµος αντέχει να συνε-

χίσουµε, αλλά ο κόσµος πολύ εν-
θουσιάστηκε και µε παρακαλούσε 
να πάµε και του χρόνου. Σιγά- σιγά 
φτάσαµε τα δέκα χρόνια στη φυλα-
κή της Κασσάνδρας. Σε δέκα χρό-
νια τα δεκαπέντε λεωφορεία, έγι-
ναν ογδόντα. 

«Π»: Με ποια αφορµή αποφασίσατε 
να κινηθείτε και στο εξωτερικό, στην 
Ευρώπη και στις άλλες ηπείρους; 

π. Γ. Ρ.: Αφού πήγαµε σε όλες τις 
φυλακές της Ελλάδος, κάναµε ένα 
άλµα στην Κύπρο, το 1990. Πήγα-
µε στις Γενικές φυλακές της Λευ-
κωσίας, ήταν Τρίτη µέρα του Πά-
σχα. Εκείνη την µέρα πληρώσα-
µε 750.000 δρχ.(τότε είχαν αξία οι 
δραχµές) και βγάλαµε τρείς κρα-
τουµένους που πήγαν στα σπίτια 
τους, αυθηµερόν. Από την Κύπρο  
πήγαµε Αίγυπτο, Αλβανία, Βουλγα-
ρία, Γαλλία, όπου πήγαµε και φέ-
τος, Η.Π.Α., Μαδαγασκάρη, Ουκρα-
νία , Πολωνία , Ρουµανία, Ρωσία 
και τώρα ετοιµαζόµαστε για τη 
Μελβούρνη στην Αυστραλία. Μι-
λάµε σε όλους τους κρατούµενους 
και τους Έλληνες τους βλέπουµε, 
φυσικά, χωριστά. Έχουµε προσκλή-
σεις για Ολλανδία, Ιταλία, Τουρκία 
και βλέπουµε...

«Π»: Ποια βοήθεια παρέχετε στους 
φυλακισµένους και στις οικογένειές 
τους; Παρέχετε στήριξη στους κρα-
τούµενους και µετά την αποφυλάκι-
σή τους;

π. Γ. Ρ.: ∆ίνουµε δέµατα, πέντε-

έξι κιλά το καθένα, µε πάρα πολ-
λά βασικά είδη, όπως εσώρουχα, 
ρούχα, µπουφάν, παπούτσια, τη-
λεκάρτες, είδη καθαριότητος, πε-
τσέτες, σαπούνια, οτιδήποτε µπο-
ρεί να χρειαστεί ένας κρατούµενος. 
Όχι ένα µικρό πακετάκι όπως πά-
ει ένας απλός επισκέπτης τα Χρι-
στούγεννα. Γίνεται µεγάλη δουλειά. 
Πήγαµε στις φυλακές του Κορυ-
δαλλού, ετοιµάσαµε χίλια εκατό 
δέµατα µε κόστος 55.000 ευρώ. Η 
ανάγκη κάνει τους συγγενείς των 
κρατουµένων να µας ψάχνουν και 
να µας βρίσκουν. Εµείς επικοινω-
νούµε µε τις οικογένειες των κρα-
τουµένων, που είναι άπορες φυσι-
κά, πηγαίνουµε, τους γνωρίζουµε 
και υπάρχουν πολλές οικογένειες 
που τις αναλαµβάνουµε εξ ολοκλή-
ρου. Επίσης, επιδοτούµε τα παιδιά 
των κρατουµένων, που εκτίουν την 
ποινή τους σε οποιαδήποτε χώρα 
του εξωτερικού, µε 300 ευρώ µέ-
χρι το πέρας των σπουδών τους. 
Αλλά πάντα εξαρτάται από την οι-
κονοµική δυνατότητα που έχου-
µε, που ανεβαίνει και κατεβαίνει 
ανάλογα µε τις συνδροµές. Οι δι-
κοί µας χορηγοί είναι ο λαός. Τώ-
ρα µε την κρίση έπεσαν οι συνδρο-
µές. Αν ακούσει, όµως, ο κόσµος 
ευαισθητοποιείται. Ακόµη, παρέ-
χουµε στήριξη υλική αλλά και ηθι-
κή και στους αποφυλακισµένους. 
Έρχονται εδώ και τους δίνουµε και 
ψωµί και τρόφιµα για να µαγειρέ-
ψουν στα σπίτια τους.

«Π»: Ποιες είναι οι αντιδράσεις των 
κρατουµένων, όταν τους επισκέπτεστε;
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Ενδιαφέρονται να ακούσουν τον λό-
γο του Θεού;

π. Γ. Ρ.: ∆εν υπάρχει κρατούµε-
νος που δεν θέλησε να έρθει. Αλ-
λά και γενικά, ο κόσµος διψάει να 
ακούσει τον λόγου του Θεού. Για 
παράδειγµα στα Τρίκαλα, στο τέ-
λος ήρθαν όλοι, ουρά. Μου µίλη-
σαν για τα προβλήµατά τους, για 
την οικογένεια, τα παιδιά. Κρατώ 
τα στοιχεία και ανταποκρίνοµαι 
αναλόγως. Στην Τρίπολη όλοι οι 
κρατούµενοι µού είπαν: «Τίποτα 
δεν θέλουµε για εµάς, ένα εκκλη-
σάκι να κάνουµε και εµείς το σταυ-
ρό µας σαν Χριστιανοί, ν’ ανάψου-
µε ένα κερί!». ∆ε µου ζήτησαν κάτι 
για τον εαυτό τους, µου ζήτησαν 
µια εκκλησία!

Ένας άλλος κρατούµενος µας 
είπε: «Εγώ δεν έχω ούτε µά-
να, ούτε πατέρα, ούτε αδελφό 
ή αδελφή. Μπορείτε να µου 
γράφετε ένα γράµµα κάθε µή-
να, έτσι να λέω στον εαυτό µου 
ότι έχω κι εγώ κάποιον και µε 
σκέφτεται και µου γράφει;». 
Αυτός ο άνθρωπός δε γνώρισε 
µάνα και πατέρα, έψαξε να βρει 
και δε µπόρεσε, τώρα, αποφυ-
λακίστηκε και τον έχουµε υπό 
την προστασία µας. 

«Π»: Με ποιο κριτήριο επιλέγετε 
ποιους θα αποφυλακίσετε;

π. Γ. Ρ.: Το κριτήριο αφορά την 
κοινωνική υπηρεσία της φυλακής. 
Η κοινωνική υπηρεσία, µε βά-
ση το ιστορικό και την επικοι-
νωνία που έχει µε τον κρα-
τούµενο, αποφασίζει ότι ήρ-
θε η ώρα να βγει από τη φυ-
λακή, εφόσον βρεθούν τα χρή-
µατα. Αυτά τα χρήµατα δίνου-
µε εµείς. Τα χρήµατα που θα µπο-
ρούσαν να δώσουν οι ίδιοι οι κρα-
τούµενοι για να εξαγοράσουν την 
ποινή τους, εφόσον είναι εξαγορά-
σιµη. Η αποφυλάκιση δεν γίνε-
ται µε δικά µας κριτήρια, για-
τί δεν γνωρίζουµε τον κρατού-
µενο. Γίνεται µε τα κριτήρια της 

κοινωνικής υπηρεσίας και εφόσον 
το επιτρέπει η νοµοθεσία. Οι ποι-
νές είναι της δικαιοσύνης. Εµείς 
έχουµε το ανθρωπιστικό κοµµάτι, 
τον άνθρωπο. Ο Χριστός αγάπησε 
τον αµαρτωλό, αλλά δεν αγάπησε 
την αµαρτία. Άλλο ο Ζακχαίος, άλ-
λο οι αδικίες του, άλλο η Σαµαρεί-
τισσα, η γυναίκα, ως άνθρωπος, 
άλλο η µοιχεία. 

«Π»: Ποιοι σας έχουν στηρίξει στην 
προσπάθειά σας;

π. Γ. Ρ.: Μας στηρίζουν άνθρωποι 
απλοί. Έχουµε δύο λογαριασµούς 
καταθέσεων, ανοίγουµε το βιβλιά-
ριο και διαβάζουµε: δύο ευρώ, τρία, 
πέντε, δέκα, πενήντα, εκατό, δια-
κόσια, πεντακόσια λίγοι, λιγότεροι, 
χίλια. Έχει ευαισθητοποιηθεί αυτός 
ο λαός και βοηθάει. Άλλος λιγότε-
ρο, άλλος περισσότερο. Αλλά είναι 
ο απλός ο λαός, η µεσαία τάξη αν-
θρώπων. Οι πλούσιοι δεν βοηθά-
νε, γι’ αυτό και δε θα βοηθηθούν 
από το Θεό.

Ελέησες; Θα ελεηθείς. Ωραία τα 
«Κύριε ελέησον» που λέµε, αλλά δε 
θα µας ελεήσει ο Θεός, αν δεν ελε-
ήσουµε τον Θεό στο πρόσωπο του 
κάθε ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι 
εικόνα του Θεού.

«Π»: Σωφρονιστικό σύστηµα. Τιµω-
ρεί απλά ή σωφρονίζει; ∆ίνει τη δυνα-
τότητα στον φυλακισµένο να µετανοή-
σει ή τον καταδικάζει και τον επανα-
φέρει στην κοινωνία ίδιο και χειρότε-
ρα πληγωµένο απ’ όταν φυλακίστηκε;

π. Γ. Ρ.: Τιµωρεί. Για να σωφρο-
νίζει πρέπει να έχουµε επιλεγµένο 
προσωπικό που να µιλάει µε αγά-
πη, µε στοργή, αυτό θέλει ο κρα-
τούµενος. Οι φυλακές θα είχαν άλ-
λα αποτελέσµατα αν σε κάθε φυ-
λακή υπήρχε οργανική θέση για 
έναν ιερέα, κατάλληλο ιερέα φυσι-
κά, που να βλέπει καθηµερινά τον 
κάθε κρατούµενο. Να πηγαίνει ο 
κρατούµενος να «ξεκουράζεται» λι-
γάκι, κάτι να ακούει. Ο πόνος µοι-
ρασµένος είναι µισός πόνος και 

Ελέησες; Θα ελεηθείς. 
Ωραία τα «Κύριε ελέησον» 
που λέµε, αλλά δε θα µας 
ελεήσει ο Θεός, αν δεν ελε-
ήσουµε τον Θεό στο πρό-
σωπο του κάθε ανθρώπου. 
Ο άνθρωπος είναι εικόνα 
του Θεού.
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η χαρά µοιρασµένη είναι διπλή 
χαρά! ∆εν έχουν έναν άνθρωπο 
να τους µιλάει για τον Θεό. Οι 
άνθρωποι, όσο αδιάφοροι και αν 
είναι, άµα καθίσεις και µιλήσεις, 
σιγά-σιγά η αγουρίδα γίνεται µέ-
λι, σε αναζητούν και δε θέλουν να 
φύγουν. Λείπει ο λόγος του Θε-
ού µέσα από τον φυλακισµένο.

Στη Βουλγαρία πήγαµε µέσα στα 
κελιά των θανατοποινιτών. Τέσσε-
ρις τοίχοι, είχαν µέσα ένα µάτι για 
να µαγειρεύουν, ένα παραθυράκι 
και τίποτε άλλο. Μπήκαµε µέσα, 
τους είπα λίγα λόγια, τους αγκά-
λιασα, βγάλαµε φωτογραφίες κτλ, 
αµέσως άλλαξε η όψη τους! Ή τρε-
λός είναι ή άνθρωπος του Θε-
ού. Φυσικά στοχεύουµε µαζί µε 
την αποφυλάκιση από τη φυ-
λακή να αποφυλακιστούν και 
από τα τείχη των παθών.

«Π»: Επισκεφτήκατε τον Κώστα 
Πάσσαρη στη Ρουµανία. Ήταν δική 
του η επιθυµία να σας συναντήσει; 
Πώς τον προσεγγίσατε;

π. Γ. Ρ.: Είχαµε πάει στις φυλα-
κές τις Ρουµανίας εβδοµήντα πέ-
ντε Θεσσαλονικείς από εδώ, πάντα 
µε ακολουθούν πάρα πολλοί, πήγα-
µε σε δυο τρεις φυλακές. Μία Ρου-
µάνα δηµοσιογράφος, είχε σχέση 
µαζί του και έµαθε αυτός ότι βρί-
σκοµαι στη Ρουµανία.

Πήραµε το αεροπλάνο, αφήσαµε 
τους εβδοµήντα πέντε και πήραµε 
τα βουνά στα Καρπάθια όρη, στην 
Τρανσυλβανία, στα βορειοδυτικά 
της Ρουµανίας, κι από εκεί στη φυ-
λακή. Μιάµιση ώρα εξοµολογήθη-
κε το παιδί. Επειδή θεωρείται κα-
κοποιός µεγάλος, έξω από το γρα-
φείο όπου µιλούσαµε, ήταν γρα-
φείο µε τζαµαρία και µας παρα-
κολουθούσαν, ήταν τέσσερις µα-
σκοφόροι µε τα αυτόµατα παρατε-
ταµένα. Ο υπεύθυνος διευθυντής 
φοβόταν µήπως µε πνίξει. Είναι το 
«θεριό των Βαλκανίων», έτσι γρά-
φουν οι Ρουµάνοι δηµοσιογράφοι 
στις εφηµερίδες. 

Σήµερα, κάνει προσευχή κάθε 

µέρα, διαβάζει πολύ, νηστεύει πολύ 
και µε παίρνει τακτικά τηλέφωνο 
και εξοµολογείται τους λογισµούς 
του. Άνθρωπος είναι και αυτός. 
Λέει: «πρώτη φορά γνώρισα τι 
θα πει αγάπη». Του έδωσα µια 
εικόνα της Παναγίας και µου λέει: 
«Πάτερ, ευλαβούµαι την Παναγία, 
δώστε µου να την ασπαστώ άλλα 
δεν θα την πάρω, να µη µου θυ-
µίζει τη µητέρα µου». ∆ε γνώρισε 
στοργή ούτε µάνας, ούτε πατέρα. 
Κι αυτά τα παιδιά είναι προβληµα-
τικά και ξεσπούν όπου τύχει. Θύ-
µατα, θύµατα, αστοργίας των 
γονιών, των συγγενών κι έχου-
µε και εµείς ευθύνη. ∆εν παρα-
πονιέται, δίκαια µένει στη φυλακή, 
µε υποµονή, κάνει κουράγιο. Και 
το όραµά του είναι, όταν ξεµπλέ-
ξει από τις φυλακές, η έρηµος του 
Αγίου Όρους, σε µία συνοδεία, χω-
ρίς να ξέρει κανείς το όνοµά του. 
Εκεί αν πάει, το όνοµά του θα αλ-
λάξει και το επίθετο δεν υπάρχει. 
Λέει: «Ο δρόµος της επιστροφής 
για µένα είναι πια µονόδροµος»

«Π»: Είναι ο κόσµος σε θέση να κα-
ταλάβει την ειλικρινή µετάνοια αυτών 
των ανθρώπων;

π. Γ. Ρ.: Ο Χριστός, σταυρώθηκε 
µε τα χέρια ανοιχτά για να αγκα-
λιάσει όλο τον Κόσµο. Ο πρώτος 
που µπήκε στον παράδεισο δεν 
ήταν ούτε δεσπότης, ούτε αρχι-
µανδρίτης, ούτε ιερέας, ούτε κα-
λόγερος. Ένας ληστής ήταν. Αυτό 
τι σηµαίνει; Ότι γι’ αυτόν ήρθε ο 
Χριστός και το είπε: «οὐκ ἦλθον 
καλέσαι δικαίους, ἀλλά ἁµαρτω-
λούς εἰς µετάνοιαν». Ο ληστής εί-
ναι ο πρώτος και έχει την επικύ-
ρωση του Χριστού για την σωτη-
ρία του. ∆εν τον ανακήρυξε άγιο η 
εκκλησία µας, τον ανακήρυξε άγιο 
ο ίδιος ο Χριστός. Ο πρώτος ένοι-
κος του παραδείσου είναι ένας 
παλιάνθρωπος, ένας φονιάς, 
ένας εγκληµατίας. Και ξέρετε 
τι λέω στους φυλακισµένους; 
«Ελάτε να γίνουµε όλοι ληστές! 
Κι εγώ και εσείς να ληστέψουµε 

Πήραµε τα βουνά στα 
Καρπάθια όρη, στην Τραν-
συλβανία, στα βορειοδυτι-
κά της Ρουµανίας, κι από 
εκεί στη φυλακή. Μιάµι-
ση ώρα εξοµολογήθηκε το 
παιδί. Επειδή θεωρείται 
κακοποιός µεγάλος, έξω 
από το γραφείο όπου µι-
λούσαµε, ήταν γραφείο µε 
τζαµαρία και µας παρακο-
λουθούσαν, ήταν τέσσερις 
µασκοφόροι µε τα αυτόµα-
τα παρατεταµένα. Ο υπεύ-
θυνος διευθυντής φοβόταν 
µήπως µε πνίξει. Είναι το 
«θεριό των Βαλκανίων», 
έτσι γράφουν οι Ρουµάνοι 
δηµοσιογράφοι στις εφη-
µερίδες.
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τον παράδεισο, όχι µε σπαθιά 
και µε µαχαίρια, αλλά µε την 
µετάνοιά µας την πραγµατική 
και ειλικρινή». Εγώ τους λέω 
πάντα: «για σας δεν στενοχω-
ριέµαι, εσείς θα σωθείτε, το θέ-
µα είναι εµείς αν θα σωθούµε». 

«Π»: Όταν οι άνθρωποι είναι στη 
φυλακή και βρίσκονται αντιµέτωποι 
µε τον εαυτό τους και τις πράξεις τους, 
αναζητούν το Θεό; 

π. Γ. Ρ.: Υπάρχουν αυτοί που ανα-
ζητούν τον Θεό και τον βρίσκουν. 
Στην Αµερική που πήγαµε βρήκα-
µε έναν οµογενή που ήταν κάπως 
περασµένης ηλικίας και τον ρώτη-
σα: «∆ιονύση πόσων χρονών εί-
σαι;», µου λέει: «∆εκαεφτά χρονών. 
Τα άλλα τα χρόνια της αµαρτί-
ας δεν τα λογαριάζω, τα χρό-
νια αφότου γνώρισα τον Χρι-
στό είναι δεκαεφτά, αυτό λέω 
και θα το λέω πάντα! Μέσα στη 
φυλακή βρήκα τον Θεό». Υπάρ-
χουν πολλοί που βρίσκουν στη φυ-
λακή τον Θεό και αλλάζουν ριζικά, 
έχουµε πάρα, πάρα, πολλά παρα-
δείγµατα. 

«Π»: .Πάτερ εµείς, οι εκτός φυλα-

κής, πολλές φορές αδιαφορούµε για 
το πόσο κοντά είναι η ζωή µας στο 
Θεό, τοποθετώντας τη µετάνοια στο 
µέλλον…

π. Γ. Ρ.: Σίγουρα! Σίγουρα! Στα 
γεράµατα (γέλια). Ακούστε παι-
διά, µια καλή ψυχή, ευλαβής, η 
οποία αγαπούσε πολύ τον Κύριο, 
νοσταλγούσε την παρουσία Του 
στον ουρανό τόσο πολύ που ήθε-
λε να την καλέσει ο Θεός κοντά 
Του, το γρηγορότερο. Τόσο πολύ 
Τον αγαπούσε και κάθε βράδυ έλε-
γε: «ίσως απόψε Κύριε να µε κα-
λέσεις κοντά σου» και κάθε πρωί 
έλεγε: «ίσως σήµερα Κύριε». «Συ-
ντροφιά µε τον Χριστό λαχτάρησα 
να ζήσω», όπως έλεγε ο ποιητής Γ. 
Βερίτης. Μέσα στην κοινωνία θα 
βρεις και τον πιο διεφθαρµένο και 
τον πιο αγγελικό άνθρωπο.

«Π»: Πατέρα Γερβάσιε, προταθήκα-
τε για το Νόµπελ Φιλανθρωπίας. Σας 
έχει βοηθήσει στην προσπάθεια σας 
η αναγνώριση του έργου σας; 

π. Γ. Ρ.: Η ουσία είναι αυτή, ότι 
αναγνωρίζεται το έργο µας στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό. Χιλιά-
δες Έλληνες µας βοηθούν αλλά και 

στη Ρωσία, στη Μόσχα, σε διεθνή 
συνέδρια που πάω, έχουν πει το 
εξής: «Η εργασία, την οποία κάνει 
η Ορθόδοξη  Εκκλησία της Ελλά-
δος στον χώρο των φυλακών, είναι 
πρωτόγνωρη και δεν την έχει κα-
µία άλλη Εκκλησία στον κόσµο». 
Εφόσον είµαι κληρικός, προβάλλε-
ται η Εκκλησία, δεν προβάλλοµαι 
εγώ, δοξάζεται ο Κύριος!

«Π»: Πατέρα Γερβάσιε σας ευχαρι-
στούµε πολύ! 

Επιµέλεια:
Βασιλική Κονιτοπούλου

φοιτ. Παιδαγωγικού τµ. Θεσ/νίκης
Ιωάννης Κοντζές

Πτυχ. Σχολής ∆ηµοσιογραφίας 
Πορφυρία Σχωρτσανίτη

φοιτ. Αγγλικής Φιλολογίας Αθήνας

Αν κάποιος επιθυµεί να συνδράµει 
στην αποφυλάκιση απόρων κρατου-
µένων µπορεί να καταθέσει τη συν-
δροµή του στους λογαριασµούς:
1. Εθνική Τράπεζα: 
 217 / 296145 - 82
2. Αγροτική Τράπεζα:
 2323 / 07301012644 - 08

 Ο πρώτος που µπήκε στον παρά-
δεισο δεν ήταν ούτε δεσπότης, ού-
τε αρχιµανδρίτης, ούτε ιερέας, ού-
τε καλόγερος. Ένας ληστής ήταν.
∆εν τον ανακήρυξε άγιο η εκκλη-
σία µας, τον ανακήρυξε άγιο ο 
ίδιος ο Χριστός.
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«Πρέπει  τάχα  να  κλαίµε  µεγαλεία  χαµένα,
και  ντροπή  να  µας  βάφη  αντίς  αίµα, σαν  πρώτα;
Βγάλε, ω  γης  δοξασµένη, απ’ τα  σπλάχνα  σου  ένα
ιερό  αποµεινάρι  των  παιδιών  του  Ευρώτα!
Απ’ εκειούς  τους  Τρακόσους  τρεις  αν  έρθουνε  φτάνουν
άλλη  µια  Θερµοπύλα  στα  βουνά  σου  να  κάνουν.

Απ΄ τους άπιστους Φράγκους λευτεριά µη ζητάτε!  
Εκεί ζουν ηγεµόνες που πουλούν και αγοράζουν.  
Με δικό σας τουφέκι και σπαθί πολεµάτε!  
Αυτού θάβρετ΄ ελπίδα, κι ό,τι θέλει ας τάζουν.  
Ζυγός Τούρκου µε Φράγκου πονηριά σαν ταιριάζουν  
Την ασπίδα, όσο νάναι δυνατή, θα τη σπάσουν.»

Λόρδος Βύρων, «Τα νησιά της Ελλάδος»

«Στην Ελλάδα! Στην Ελλάδα! Γειά σας όλοι! Πρέπει να φύ-
γουµε!  
Πρέπει, ύστερα από τόσο αίµα που έχυσε ο µαρτυρικός 
αυτός λαός,  
Να τρέξει τώρα το τιποτένιο αίµα των δηµίων!  
Στην Ελλάδα, ω φίλοι µου! Εκδίκηση! Λευτεριά!»

Βίκτωρ Ουγκώ, «Ενθουσιασµός»

Εµπρός! Στηλώσου, Ελλάδα επαναστάτισσα,  
βάστα γερά στο χέρι τ΄ άρµατά σου!  
Μάταια δεν ξεσηκώθηκε ο Όλυµπος,  
η Πίνδο, οι Θερµοπύλες - δόξασµά σου.  
 
Απ΄ τα βαθιά τους σπλάχνα ξεπετάχτηκεν  
η λευτεριά σου ολόφωτη, γενναία  
κι απ΄ τον τάφο του Σοφοκλή, απ΄ τα µάρµαρα  
της Αθήνας, πάντα ιερά και νέα.  
 
Θεών κι ηρώων πατρίδα, σπάζεις άξαφνα  
το ζυγό σου και την ενάντια Μοίρα  
µε τον ηχό, που βγάνει του Τυρταίου σου,  
του Μπάιρον και του Ρήγα η άξια λύρα.

Αλεξάντρ Πούσκιν, «Εγέρθητι, ω Ελλάς, εγέρθητι»

«Χωρίς τη λευτεριά, τι θα ήσουν συ, Ελλάδα;
Χωρίς εσένα, Ελλάδα, τι θα ήταν ο κόσµος;
Ελάτε, σεις λαοί απ’ όλες τις χώρες
∆είτε τα στήθια, 
που σας θήλασαν µε το καθαρό γάλα της σοφίας!
Πρέπει να τα κατασπαράξουν οι βάρβαροι; (...) 
Ελάτε, σεις λαοί όλων των χωρών,
Ελάτε και βοηθήστε να την κάνετε λεύτερη,
Αυτή που σας έχει κάνει όλους λεύτερους!
Χωρίς τη λευτεριά, τι θα ήσουν συ, Ελλάδα,
Χωρίς εσένα, Ελλάδα, τι θα ήταν ο κόσµος;».

Βίλχελµ Μύλερ, «Η Ελλάδα και ο κόσµος»

Το κρασί του ’21 µεθά τους ξένους ποιητές
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TΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Χ.Φ.Ε.
Πληροφορίες-επικοινωνία: xfe@xfe.gr

Προσκυνηµατικές 
Εκδροµές 2011

Χριστιανικής 
Φοιτητικής Ένωσης
24-27 Μαρτίου 2011 για τις φοιτήτριες...

ΧΑΝΙΑ¨ ΡΕΘΥΜΝΟ¨ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

25-30 Απριλίου 2011 για τους φοιτητές…

ΣΜΥΡΝΗ¨ ΕΦΕΣΟΣ¨ ΑΪΒΑΛΙ¨ ΠΕΡΓΑΜΟΣ
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∆εκέµβρης 2008. Πρωινό Κυρια-
κής. Περπατώ στο κέντρο της Αθή-
νας που µοιάζει µε πεδίο µάχης…  
Ερµού, Σταδίου, Πανεπιστηµίου, 
παντού αποκαΐδια, τζαµαρίες σπα-
σµένες, λεηλατηµένα καταστήµα-
τα και µια αποπνικτική µυρωδιά 
καµένου πλαστικού και χηµικών. 
Ανηφορίζω στην Πατησίων, εδώ 
ακόµη κάποιες φωτιές σιγοκαίνε. 
Και τότε για πρώτη φορά, εκεί στη 
γωνία Γλάδστωνος και Πατησίων, 
βλέπω κάτι που µε αναγκάζει να 
σταµατήσω. 

Μέχρι εκείνη την ώρα ήµουν 
προϊδεασµένος για όσα θα αντίκρι-
ζα. Οι τηλεοράσεις και οι περιγρα-
φές συµφοιτητών είχαν ήδη ανα-
δείξει και αναλύσει το κάθε τι που 
είχε συµβεί. Όµως αυτό που είδα, 
µου ήρθε κάπως ξαφνικό. Εκεί λοι-
πόν, Γλάδστωνος και Πατησίων εί-
ναι ριγµένη –ή µάλλον γκρεµισµέ-
νη- από τη µαρµάρινη στήλη που 

τη στήριζε, η προτοµή του Κώστα 
Περρίκου. Ούτε αυτή γλίτωσε από 
τη «δίκαιη οργή και αγανάκτηση» 
(έτσι έλεγαν στα κανάλια οι ανα-
λυτές…) των εφήβων-φοιτητών και 
λοιπών «εξεγερµένων». 

«Μάλλον θα έφταιγε η στολή του 
αεροπόρου», λέει  ο µεσήλικας τυ-
ροπιτάς από δίπλα καθώς σκουπί-
ζει τα γυαλιά της σπασµένης τζα-
µαρίας. «Ίσως και το βασιλικό στέµ-
µα στο πηλίκιο», βιάστηκα να συ-
µπληρώσω, «αυτό ξέρετε, ενοχλεί 
και προκαλεί». Τότε ο συµπαθής 
κύριος µε κοίταξε και µε αγανά-
κτηση µουρµούρισε:  «Ποιους µωρέ 
ενοχλεί; Τους ανίδεους ενοχλεί!». Κά-
τι πήγα να του πω, για τα σύµβο-
λα και τη διαµόρφωση της µνήµης 
των µαζών και άλλες τέτοιες «επι-
στηµοσύνες» (εξάλλου ήταν από τα 
ενδιαφέροντα µαθήµατα στη σχο-
λή), όµως έκλεισα το στόµα µου και 
προχώρησα. Ήξερα ότι είχε δίκιο. 

Η άγνοια ήταν η αιτία της αποκα-
θήλωσης της προτοµής, όπως και 
πολλών άλλων (συµβολικών ή µη) 
αποκαθηλώσεων.

Κάνοντας κύκλους φτάνω, σχε-
δόν χωρίς να το καταλάβω, έξω 
από τον τόπο που για πρώτη φο-
ρά άκουσα για τον Κώστα Περρί-
κο, σε µια από τις ξεναγήσεις που 
συνήθιζε να κάνει µια καθηγή-
τρια της σχολής. Ήµουν τώρα έξω 
από τον φιλολογικό σύλλογο «Παρ-
νασσός», απέναντι από την πλα-
τεία Καρύτση. Θυµάµαι τότε, τρι-
τοετής ήµουν, πόσο µεγάλη εντύ-
πωση µου είχε κάνει η ζωή του αν-
θρώπου αυτού και πόσο ντροπια-
σµένος αισθανόµουν που δεν εί-
χα ξανακούσει τίποτα για αυτόν…

Ο Κωνσταντίνος Περρίκος γεν-
νήθηκε το 1905 στην Καλλιµασιά 
της Χίου από γονείς αγρότες, τον 
∆ηµήτρη και την Ανθή Στεφανίδη. 
Οι καταστάσεις που βίωσε από την 
νηπιακή του ακόµα ηλικία, οπωσ-
δήποτε θα διαµόρφωσαν τον χαρα-
κτήρα του. Από δύο χρονών ακό-
µη τον φροντίζουν δύο καλόγριες 
του µοναστηριού Πλακουριώτισα 
Καλλιµασιάς, η Ευδοκία και η Ευ-
φροσύνη, αδερφές του πατέρα του, 
εξαιτίας του χωρισµού των γονιών 
του. Έζησε εκεί µέχρι την αποφοί-
τησή του από το Γυµνάσιο. Κατό-
πιν φοίτησε στη  Στρατιωτική Σχο-
λή Αεροπλοΐας και, από το 1927, 
ήταν ιπτάµενος αεροπόρος. 

Το 1935, ως αξιωµατικός πια 
της ελληνικής αεροπορίας, δηµο-
σίευσε ένα άρθρο, στο οποίο εξέ-
θετε τις απόψεις του σχετικά µε 
την ανεπάρκεια της Αεροπορίας 
σε τεχνικό εξοπλισµό, ερχόµενος 
σε σύγκρουση µε την κυβέρνηση 

 «T’ αληθινό µπόι του ανθρώπου µετριέται πάντα µε το µέτρο της λευτεριάς»
Γ. Ρίτσος, Αποχαιρετισµός

Κώστας Περρίκος
πνεύµα θυσίας και αντίστασης
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του Κονδύλη, η οποία δεν ήθελε να παραδεχτεί ότι 
υπήρχε τέτοιο πρόβληµα. Αυτή του η ενέργεια και οι 
πολιτικές του πεποιθήσεις, σύµφωνα µε τις οποίες τον 
κατέτασσαν στο στρατόπεδο των δηµοκρατικών αξιω-
µατικών, είχαν ως αποτέλεσµα την απόταξή του από 
το σώµα της Αεροπορίας τον ίδιο χρόνο. 

Ο πόλεµος του 1940 βρήκε λοιπόν τον Κ. Περρίκο σε 
ηλικία 35 ετών να του έχει απαγορευθεί να προσφέρει 

τις υπηρεσίες του ως αξιωµατικός. Το πλήγµα είναι 
µεγάλο, όπως φαίνεται από το αίτηµα του 

προς το Υπουργείο Αεροπορείας, όπου 
ζητά να γίνουν «δεκταί αι υπηρεσίαι του 

υφ’ οιανδήποτε ιδιότηταν». Τελικά κλή-
θηκε ως έφεδρος στις 23 Νοεµβρίου 
1940 κι έφυγε για το µέτωπο.

Μετά την κατάρρευση του µετώ-
που, την άνοιξη του 1941 έχει 

επαφές για τη δηµιουργία ορ-
γανωµένου δικτύου αντί-
στασης κατά των κατακτη-
τών. Αρχές του 1942 ο 
Περρίκος, µαζί µε άλ-
λους, ιδρύει την ΠΕ-

ΑΝ (Πανελλήνιος Ένωσις Αγωνι-
ζοµένων Νέων). Η δράση της 

και η φυσιογνωµία της εί-
ναι απόλυτα συνδεδεµέ-
νες µε την Αθήνα της 
Κατοχής και απευθυνό-
ταν κυρίως σε φοιτη-
τές και νέους. Στο στό-
χαστρο της ΠΕΑΝ µπή-
καν οι δωσιλογικές οργα-
νώσεις. Μία από τις κυρι-

ότερες, η ΕΣΠΟ (Εθνική Σοσιαλιστι-
κή Πατριωτική Οργάνωση), έδρευε 
στη γωνία Γλάδστωνος και Πατησί-
ων. Η ΕΣΠΟ προσπαθούσε να µε-
τεξελιχθεί σε ελληνικό εθνικοσοσι-
αλιστικό κίνηµα: σκόπευε να µετα-
φέρει εργάτες στη Γερµανία και να 

συγκροτήσει ελληνικά µαχητικά τµή-
µατα για τον ναζιστικό αγώνα. Αποφα-

σίστηκε να ανατινάξουν το κτήριο της ορ-
γάνωσης στις 20 Σεπτεµβρίου 1942. Την επιχεί-

ρηση ανέλαβε ο ουλαµός καταστροφών, µε επικε-
φαλής τον Περρίκο. Η καταστροφή υπήρξε ολοκλη-

ρωτική. Ήταν το τέλος των προσπαθειών για δη-
µιουργία ενός ελληνικού ναζιστικού κινήµατος, 
και εποµένως η ενέργεια της ΠΕΑΝ προκάλε-
σε µείζονα πολιτικά και κοινωνικά αποτελέσµα-
τα στην Ελλάδα της Κατοχής. Το ηθικό του χειµα-
ζόµενου λαού τονώθηκε· οι συµµαχικοί ραδιοσταθµοί 
ύµνησαν την επιχείρηση, που άλλωστε αποτελούσε το 

µεγαλύτερο έως τότε σαµποτάζ σε 
πόλη της κατεχόµενης Ευρώπης.

Μολονότι αµέσως µετά το σα-
µποτάζ, όλοι οι εµπλεκόµενοι δι-
έφυγαν, σύντοµα οι περισσότεροι 
συνελήφθησαν µετά από προδο-
σία, στο σπίτι που χρησιµοποιού-
σαν ως κρυσφήγετο στην Καλλιθέα.

Τρεις από τους πρωτεργάτες 
καταδικάζονται σε θάνατο: ο Κώ-
στας Περρίκος, η Ιουλία Μπίµπα 
και ο Σπ. Γαλάτης. Να πως περι-
γράφει η Ιωάννα Τσάτσου τη δίκη 
στο ηµερολόγιό της: «31 ∆εκέµβρη 
1942. Στέκοµαι απέναντι στον Παρ-
νασσό [το φιλολογικό σωµατείο όπου 
λειτουργούσε το γερµανικό στρατοδι-
κείο] στον τοίχο του Άη-Γιώργη. Η δί-
κη για την υπόθεση της ΕΣΠΟ έχει 
τελειώσει. Περνούν τους κατάδικους. 
Πολύς κόσµος είναι ακόµα απέξω. Ο 
Περρίκος καταδικάστηκε σε θάνατο. 
Στην ανάκριση ήταν υπεύθυνος και 
γενναίος, όπως στην πράξη. Ως το τέ-
λος προσπάθησε να πείσει τους Γερ-
µανούς πως µόνο αυτός το έκανε.[…] 
Εκεί στο πεζοδρόµιο του Παρνασσού, 
απολιθωµένη σαν σβησµένο άγαλ-
µα, η γυναίκα του Περρίκου µε τα µι-
κρά της». 

Ο Περρίκος τουφεκίστηκε ξη-
µερώµατα της 4ης Φεβρουαρίου 
1943, στο σκοπευτήριο της Και-
σαριανής. Ο π. Νικόδηµος Γραικός 
που πήγε να εξοµολογήσει και να 
κοινωνήσει τους τέσσερις µελλοθα-
νάτους, µεταξύ των οποίων και ο 
Κ. Περρίκος, στην έκθεση που υπέ-
βαλε στην αρχιεπισκοπή αναφέρει:  

«Την πρωίαν της 4ης Φεβρουάριου 
και περί ώραν 5.20 π. µ., ήλθον εις 
επαφήν µε τους µελλοθανάτους […]
Άπαντες µε εδέχθησαν µετά προθυ-
µίας και θάρρους , εξωµολογήθηκαν 
ειλικρινώς και µετέλαβαν των Αχρά-
ντων Μυστηρίων µετά κατανύξε-
ως. […] Ιδιαιτερως ο υποσµηναγός Κ. 
Περρίκος υποβάλλει τας ευχαριστίας 
του προς την Υµετέραν Μακαριότη-
τα δια τας ενεργείας και τους κόπους 
ους κατέβαλεν όπως επιτύχη να του 
δοθή χάρις.»

Και η συγκλονιστική στιγµή της 
εκτέλεσης: «7.30 π.µ., ο Υποσµηνα-
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γός Κ. Π., ο οποίος προ της εκτελέσε-
ώς του είπε τα εξής περίπου προ της 
εκτελέσεώς στους παρισταµένους Γερ-
µανούς: «∆εν αισθάνοµαι εναντίον 
σας τίποτε. Εσείς εκάµατε το κα-
θήκον σας. Οµοίως και εγώ έκα-
µα το καθήκον µου. Είµαι Έλλην 
αξιωµατικός της Αεροπορίας. Σας 
ευχαριστώ πολύ.» Οι δε παριστά-
µενοι αξιωµατικοί εχαιρέτησαν 
άπαντες στρατιωτικώς. Ολίγον δε 
προ της εκτελέσεώς του ανεφώ-
νησε: «Ζήτω η Ελλάς»1 

Στη στάση του εµπρός στον 
θάνατο, όπως αυτή προκύπτει 
µέσα από τις επιστολές, υπάρ-
χουν πολλά αξιοµνηµόνευτα 
στοιχεία.2 Η αγάπη και η αφο-
σίωση στη σκλαβωµένη πατρί-
δα. Η εµµονή στα πανανθρώπι-
να ιδανικά της ελευθερίας, της 
δηµοκρατίας, της αξιοκρατίας, 
της διεθνούς συνεργασίας. Πα-
ράλληλα, όµως, η ετοιµότητά 
του να συγχωρήσει τους εκτελε-
στές του. Και βέβαια, η εκπλη-
κτική διατύπωση της ελπίδας 
του ότι θα ερχόταν η ώρα που 
τα εµπόλεµα ευρωπαϊκά έθνη 
του 1943 -και αυτή η Γερµα-
νία- θα αναζητούσαν µια νέα 
αρχή στην ιδέα της ενωµένης 
Ευρώπης. Και όλα αυτά, δοσµένα 
µέσα από την απελπισµένη αγάπη 
του για την οικογένεια που έχανε, 
για τη σύζυγο που άφηνε, για τα 
παιδιά του που δεν θα έβλεπε να 
µεγαλώνουν.

Παρόλα αυτά, σε εποχές κρίσι-

1 Βαρδή Βαρδινογιάννη,  ∆ε θέλω να µου κλείσετε τα µάτια,  Αθήνα 1997, εκδ. 
Ε∆ΙΑ, σ. 43-45.

2  Αγαπηµένο µου παιδί, Μίµη µου:
 Ο πατέρας σου έπεσε για τη λευτεριά της πατρίδας µας. Έφυγε απ’ τον κόσµο µε την 
 ικανοποίηση πως αν δεν έκαµε το χρέος του όπως έπρεπε, πάντως το έκαµε όσο µπορούσε. Το 

χρέος αυτό δεν τελειώνει ποτέ. Αν ζούσε θα εξακολουθούσε τις προσπάθειές του και κατά την πε-
ρίοδο της ειρήνης. Τον ρόλο αυτό επεφύλαξε η Μοίρα για σένα. ∆ούλεψε για να σταµατήσουν οι πό-
λεµοι, να ευηµερήσουν όλοι οι άνθρωποι, να ενωθούν τα κράτη της Ευρώπης, να ειρηνεύση και να ευ-
τυχίση ο κόσµος. ∆ούλεψε για να καταργηθούν οι τεχνητοί φραγµοί που παρεµποδίζουν και σε άπειρες πε-
ριπτώσεις µαταιώνουν την πρόοδο των αξίων. ∆ούλεψε για την επικράτηση της ∆ηµοκρατίας. Αφιέρωσε τη ζωή 
σου στην Ελλάδα και στην ανθρωπότητα.

 Κ. Περρίκος προς ∆ηµήτρη Περρίκο, Φυλακαί Αβέρωφ, κελί 12, 23 Ιανουαρίου 1943,
3  Ίσως µάλιστα, ήταν ο µοναδικός  από τα ηγετικά στελέχη αντιστασιακών οµάδων που δεν ενεπλάκη στην εµφύλια 

διαµάχη µεταξύ των αντιστασιακών οργανώσεων.

µες σαν τη σηµερινή, ο Κώστας Περρίκος αποτελεί ένα παρά-
δειγµα θυσίας και αντιστασιακού πνεύµατος, αλλά και πνεύ-
µατος οµόνοιας και συµφιλίωσης3. 

Αν ποτέ, λοιπόν, περνάτε από τον Παρνασσό στην πλατεία 
Καρύτση, τη γωνία Γλάδστωνος και Πατησίων ή το Σκοπευ-
τήριο στην Καισαριανή σταθείτε για δυο λεπτά, έτσι αν θέλετε 
µόνο για λίγο και θυµηθείτε τους παρακάτω στίχους…

«Της Ελλάδας το βαθύτερο το νόηµα
Μέσα στην ελεύθερη ψυχή µου
-είναι κλεισµένο-
Και το αίµα π’ αναδεύεται
-στις φλέβες µου
Σ’ αυτήν µονάχα το χρωστώ
Σ’ αυτήν είναι ταγµένο
…»
4.2.43 ώρα 5.20’ +Κ.Περρί-

κος

Επιµέλεια:
Θανάσης 

Παπαρούπας
Τελειόφοιτος Ιστορίας-

Αρχαιολογίας
Φιλοσοφικής Αθηνών

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
• Χατζηβασιλείου Ευ., 

ΠΕΑΝ (1941-1945), 
εκδ. Σύλλογος προς δι-
άδοσιν ωφελίµων βι-
βλίων, Αθήνα 2004.

• Οντέτ Βαρών-Βασάρ, Η ενηλικίω-
ση µιας γενιάς, εκδ. Εστίας, Αθήνα 
2009.

• Φλάισερ Χάγκεν, Στέµµα και Σβά-
στικα, τόµος Α’, εκδ. Παπαζήση, 
Αθήνα 1995.
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Αλέξανδρου Παπαδιαµάντη 
Απανθίσµατα…

Στην Παναγία την Κεχριά

Γλυκειά Παρθέν’, αξίωσέ µε
νάρθω και πάλι στο ναό σου,
όπου φυσά γλυκά η αύρα
στα πλατάνια τα θεόρατα
κάτω στο ρέµµα, που η πηγή κελαρύζει
κι επάνω θροΐζει η αύρα µαλακά.

Όλος ο ήλιος λάµπει στο θόλο
του ωραίου ναού σου µε τα πιατάκια τα ποικιλµένα
κι ευωδιάζ’ η µύρτος κι η δάφνη
ολόγυρα, κι η βρύση κελαδεί
στην αυλή, που ανθεί ο λιβανωτός κι [η µύρτος].

Στα νεαήµερα τ’ αγαπηµένα
της δοξασµένης µεταστάσεώς σου
ήθελα νάµαι να ψάλω το «Πεποικιλµένη...»
στο πανηγύρι το σεµνό.

Να βλέπω να θαµάζω τη µορφή σου
µε τα µατάκια τα κλειστά,
µε τα χεράκια σταυρωµένα,
κι ο Υιός σου να κρατεί την άµωµη ψυχή σου,
ως τρυγόνα στα χεράκια·

κι Απόστολοι εκ περάτων
στα σύννεφα επάνω πετώντας,
κι Άγγελοι µε σταυρωµένα χέρια
βλέπουν το θάµµα το φριχτό!

Ψηλά απάνω απ’ το δώµα, από δυο παραθυράκια,
µε τις κοκούλες δυο καλογεράκια
προβάλλουν και τείνουν από έναν τόµον ανοιχτό!

κι ο ένας γράφει «Θνητή γυναίκα του Θεού µητέρα»
κι ο άλλος· «τ’ ουρανού είσαι πλατυτέρα,
ως έµψυχος ναός και θρόνος του Θεού...» […]

Νὰ ἔλθῃς µόνον...

Εἰς ἕνα µνῆµ' ἀγνώριστο µικροῦ 
κοιµητηρίου
δὲν θέλω νὰ τὸ βλέπωσιν ἀκτῖνες 
τοῦ ἡλίου,
µηδὲ κυπάρισσος σκαιά, µηδ' 
ἀπεχθὴς ἰτέα νὰ τὸ σκιάζῃ. 
Καταιγὶς ἂς τὸ κτυπᾷ βιαῖα!
Καὶ δὲν ποθῶ θυµίαµα, δὲν θέλω 
ψαλµῳδίαν,
νὰ ἔλθης µόνον σὲ ζητῶ, µίαν 
θαµβὴν πρωΐαν,
νὰ βρέξης µ' ἕνα δάκρυ σου τὸ 
διψασµένον χῶµα,
κι ἂς σβύση µὲ τὸ δάκρυ σου 
καὶ τ' ὄνοµά µου ἀκόµα...

 «Ρόδινα Ἀκρογιάλια»

Ἡ γενεαλογία τῆς πολιτικῆς εἶναι 
συνεχὴς καὶ γνησία κατὰ τοὺς 
προγόνους. Ἡ ἀργία ἐγέννησε 
τὴν πενίαν. Ἡ πενία ἔτεκε τὴν 
πεῖναν. Ἡ πεῖνα παρήγαγεν τὴν 
ὄρεξιν. Ἡ ὄρεξις ἐγέννησε τὴν 
αὐθαιρεσίαν. Ἡ αὐθαιρεσία ἐγέν-
νησε τὴν λῃστείαν. Ἡ λῃστεία 
ἐγέννησεν τὴν πολιτικήν. 

«Οἱ ἔµποροι τῶν ἐθνῶν»

Γιὰ ν' ἀποκτήσῃ κανεὶς γρόσια, 
ἄλλος τρόπος δὲν εἶναι, πρέπῃ 
νἄχῃ µεγάλη τύχη, νὰ εὕρῃ 
στραβὸν κόσµο, καὶ νὰ εἶναι 
αὐτὸς µ' ἕνα µάτι, δὲν τοῦ χρειά-
ζονται δύο. Πρέπει νὰ φάῃ σπί-
τια, νὰ καταπιῇ χωράφια, νὰ βου-
λιάξῃ καράβια, µὲ τριανταὲξ τὰ 
ἑκατὸ θαλασσοδάνεια, τὸ διάφο-
ρο κεφάλι. 

«Τὰ βενέτικα»

Ὁ Θεός, ὅστις ἔκαµε τὰς ἀρά-
χνας διὰ νὰ συλλαµβάνουν τὰς 
µυΐας, παρεχώρησε νὰ ὑπάρ-
χουν οἱ τοκογλύφοι, διὰ νὰ τιµω-
ροῦνται οἱ µέθυσοι καὶ οἱ ὀκνη-
ροί. 

«Ὁ πεντάρφανος»
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«Ανάµεσα» στους βράχους και 
στη θάλασσα…
«ανάµεσα» στο φως και στο σκο-
τάδι…
«ανάµεσα» στα νιάτ α και στα γη-
ρατιά…
«ανάµεσα» µοιρολογιού και ποι-
µενικού άσµατος…
«ανάµεσα» ζωής και θανάτου…
Η Μοίρα πολυσάλευτη και ασά-
λευτη
Πριν προφτάσεις να καταλάβεις 
τι συµβαίνει
Έχουν ήδη όλα συµβεί.

«Όπου και να σας βρίσκει το κα-
κό, αδελφοί, 
Όπου και να θολώνει ο νους σας, 
Μνηµονεύετε ∆ιονύσιο Σολωµό,
Και µνηµονεύετε Αλέξανδρο Πα-
παδιαµάντη.
Η λαλιά που δεν ξέρει από ψέµα
Θα αναπαύσει το πρόσωπο του 
µαρτυρίου
Με το λίγο βάµµα του γλαυκού 
στα χείλη»

 Οδυσσέας Ελύτης

Όταν έχει τις πληγήν
βαθείαν, κρυφήν εις την θάλασ-
σαν πρέπει να πλέει µόνος
ολοµόναχος

«Τὸ ἐπ’ ἐµοὶ ἐνόσῳ ζῶ καὶ σω-
φρονῶ δὲν θὰ παύσω νὰ ὑµνῶ 
µετὰ λατρείας τὸν Θεὸν …»

Λαµπριάτικος Ψάλτης

Ἡ γλῶσσα αὕτη, εἰς ἣν εἶναι γε-
γραµµένα τό τε Εὐαγγέλιον καὶ τὰ 
ἱερὰ ᾄσµατα, ἔχει τὸ µοναδικὸν εἰς 
τὸν κόσµον προνόµιον νὰ ἐξακο-
λουθῇ καὶ µετὰ εἴκοσιν αἰῶνας νὰ 
εἶναι ζωντανὴ εἰς τὴν ἀκοὴν του-
λάχιστον. Ἂς δοκιµάσῃ τις νὰ µετα-
φράσῃ ἓν τροπάριον εἰς τὴν δηµώ-
δη, καὶ τότε θὰ ἴδῃ, ὅτι ἡ γλῶσσα, 
ἥτις εἶναι ζωντανὴ εἰς τὰ ἡρωϊκὰ 
καὶ ἐρωτικὰ ᾄσµατα τοῦ λαοῦ, εἶναι 

ψυχρὰ µέχρι νεκροφανείας διὰ τὰ 
τροπάρια. Π.χ. «Ἀνοίξω τὸ στόµα 
µου καὶ πληρωθήσεται πνεύµα-
τος...». Θὰ ἀνοίξω τὸ στόµα µου 
καὶ θὰ γεµίση πνέµµα (ἢ πλέµµα 
ἢ πλέγµα) καὶ λόγο θὰ βγάλω (δι-
ότι πῶς ἄλλως θ' ἀποδοθῆ ἡ µετα-
φορὰ ἢ ἡ µετωνυµία τοῦ ἐρεύξο-
µαι;). «Ἄξιον ἐστιν ὡς ἀληθῶς µα-
καρίζειν σὲ τὴν Θεοτόκον...». Ἀξί-
ζει ἀλήθεια νὰ σὲ καλοτυχίζουµε 

σένα τὴ Θεοτόκο, ποὺ εἶσαι πά-
ντα καλότυχη, καὶ καθαρώτατη, καὶ 
µάνα τοῦ Θεοῦ µας... […]Ὀφείλο-
µεν νὰ ψάλλωµεν ἐν Ἐκκλησίᾳ µὲ 
πραείας φωνάς, µὲ φωνὴν αὔρας 
λεπτῆς, καὶ ὄχι µὲ πολυφωνίας καὶ 
παραφωνίας, αἵτινες ὁµοιάζουν µὲ 
τὸ πνεῦµα τοῦ ἀνέµου τὸ βίαιον 
καὶ µὲ τὸν συσσεισµόν, µέσῳ τῶν 
ὁποίων δὲν ἐφανερώθη ὁ Θεὸς.

«Περί ἐκκλησιαστικῆς µουσικῆς»

Τὸ ἐπ'  ἐµοί, ἐνόσῳ ζῶ καὶ ἀναπνέω καὶ σωφρονῶ, δὲν θὰ παύσω 
πάντοτε, νὰ ὑµνῶ µετὰ λατρείας τὸν Χριστόν µου, νὰ περιγράφω µετ' 
ἔρωτος τὴν φύσιν, καὶ νὰ ζωγραφῶ µετὰ στοργῆς τὰ γνήσια Ἑλληνικὰ 
ἔθη. Ἐὰν ἐπιλάθωµαί σου, Ἱερουσαλήµ, ἐπιλησθείη ἡ δεξιά µου· κολ-
ληθείη ἡ γλῶσσά µου τῷ λάρυγγί µου, ἐὰν οὐ µή σου µνησθῶ, ἐὰν 
µὴ προανατάξωµαί σοι ὡς ἐν ἀρχῇ τῆς εὐφροσύνης µου. 

Λαµπριάτικος Ψάλτης

Μεταξὺ ὅλων τῶν ἐπαγγελµάτων, εἰς ὅλον τὸ Γένος, περνὰ ἐξό-
χως τὸ ἐπάγγελµα τῆς θρησκείας, καθὼς καὶ τὸ τοῦ πατριωτισµοῦ. 

λόγοι

Ἡ ἠθικὴ δὲν εἶναι ἐπάγγελµα καὶ ὅστις ὡς ἐπάγγελµα θέλει νὰ τὴν 
µετέλθῃ, πλανᾶται οἰκτρῶς καὶ γίνεται γελοῖος.

«Οἱ χαλασοχώρηδες»

Ἡ φιλοδοξία εἶναι ἡ νόσος τῶν χορτάτων, ἡ λαιµαργία εἶναι τῶν 
πεινασµένων τὸ νόσηµα.

«Οἱ χαλασοχώρηδες»

Ἡ πλουτοκρατία ἦτο καὶ θὰ εἶναι ὁ µόνιµος ἄρχων τοῦ κό-
σµου, ὁ διαρκὴς ἀντίχριστος. Αὕτη γεννᾷ τὴν ἀδικίαν, αὕτη 
τρέφει τὴν κακουργίαν, αὕτη φθείρει σώµατα καὶ ψυχάς. Αὕτη 
καταστρέφει κοινωνίας νεοπαγεῖς...

«Οἱ χαλασοχώρηδες»

Τὸ πονηρὸν πνεῦµα µαστίζει κατὰ θείαν παραχώρησιν τοὺς ἐνα-
ρέτους τῶν ἀνδρῶν.

Πρέπει νὰ παρηγορώµεθα, διότι εἰς τοιούτους δυστυχεῖς καιρούς 
ὅπου εὑρέθηµεν, στενὰ εἶναι πανταχόθεν καὶ δὲν ὑποφέροµεν ἡµεῖς 
µόνον, ἀλλ' ὁ κόσµος ὅλος.

«Οἱ χαλασοχώρηδες»

Επιµέλεια:
Αγγελική Καλκάνη

Φοιτ. Η.Μ.Μ.Υ. ΕΜΠ
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«Η Χάλκη ανοίγει ξανά διά της 
τεθλασµένης».1 Ο τίτλος αυτός 
ήταν που έφερε ξανά στην επι-
καιρότητα ένα θέµα παλιό για κά-
ποιους, αλλά µη ξεπερασµένο από 
πολλούς. Ως γνωστόν, η Σχολή αυ-
τή έχει κλείσει εδώ και 40 χρόνια 
ύστερα από απόφαση της τουρ-
κικής κυβέρνησης για το κλείσι-
µο ιδιωτικών πανεπιστηµίων. Βέ-
βαια, το κλείσιµο της Σχολής είναι 
ένα µόνο νήµα από το δίχτυ που 
έχει πλέξει η τουρκική κυβέρνηση 
µε πολλή µαεστρία και µεθοδολο-
γία. Αντί, όµως, να ασχοληθούµε 
µε την εξαιρετική εξωτερική πολι-
τική που εφαρµόζει η Τουρκία τα 
τελευταία χρόνια, ας αναφερθούµε 
σε κάποια ιστορικά και όχι µόνο 
στοιχεία που αφορούν τη Σχολή.

Η Ιερά Θεολογική Σχολή της 
Χάλκης πριν κλειστεί από τις τούρ-
κικες αρχές το 1971 ήταν η κύρια 
Θεολογική Σχολή του Οικουµενι-
κού Πατριαρχείου της Κωνσταντι-
νούπολης. Η Σχολή βρισκόταν στη 

1 Το Βήµα, 31/8/2010

Χάλκη, ένα από τα Πριγκηπονή-
σια και στεγαζόταν στη Μονή της 
Αγίας Τριάδας, η οποία ιδρύθηκε 
από τον Πατριάρχη Φώτιο Α΄ της 
Κωνσταντινούπολης (858-861 και 
878-886). Το 1844, ο Πατριάρχης 
Γερµανός ∆΄ δηµιούργησε στις 
εγκαταστάσεις της µονής Θεολο-
γική Σχολή, η οποία εγκαινιάστη-
κε στις 23 Σεπτεµβρίου 1844. Όλα 
τα κτήρια εκτός από ένα παρεκκλή-
σι καταστράφηκαν σε έναν σεισµό 

τον Ιούνιο του 1894, αλλά επισκευ-
άστηκαν από τον αρχιτέκτονα Πε-
ρικλή Φωτιάδη και η Σχολή εγκαι-
νιάστηκε πάλι τον Οκτώβριο του 
1896. Σηµαντική ανακαίνιση έγι-
νε στη δεκαετία του ‘50.

Πολλοί ορθόδοξοι θεολόγοι, ιε-
ρείς, επίσκοποι και πατριάρχες 
φοίτησαν στη Χάλκη, συµπερι-
λαµβανοµένου και του Πατριάρ-
χη Βαρθολοµαίου. Οι φοιτητές στη 
Χάλκη περιλάµβαναν όχι µόνο γη-

η Χάλκη της διεθνούς ακτινοβολίας 
σαράντα χρόνια κλειστή...
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γενείς Έλληνες, αλλά και Ορθόδο-
ξους Χριστιανούς από όλο τον κό-
σµο, προσδίδοντας στη Σχολή έναν 
διεθνή χαρακτήρα. Επίσης, πολλοί 
πατριάρχες, επίσκοποι και πρώ-
ην καθηγητές έχουν ταφεί σε ει-
δική περιοχή του κήπου. Η ίδρυ-
ση της Σχολής ήταν αναγκαία προ-
κειµένου να καλυφθούν εκπαιδευ-
τικές ανάγκες της Εκκλησίας της 
Κωνσταντινουπόλεως και της Ορ-
θοδοξίας γενικότερα. Την ίδρυσή 
της επέβαλαν και ειδικότερα αίτια, 
όπως η ευρύτερη αναγέννηση των 
γραµµάτων κατά τον 19ον αιώνα, η 
ανάγκη της εκκλησιαστικής και θε-
ολογικής καταρτίσεως του Ορθο-
δόξου κλήρου, η τακτική και συ-
στηµατική καλλιέργεια της θεολο-
γικής επιστήµης, η αντιµετώπιση 
σε ιδεολογικό επίπεδο και µε αυ-
στηρά επιστηµονικά επιχειρήµα-
τα καινοφανών δυτικών ιδεολογι-
ών, όπως του υλισµού και κοινω-
νικο-φιλοσοφικών συστηµάτων µε 
αντιχριστιανικές θέσεις, αλλά και η 
αντιµετώπιση του προσηλυτισµού 
που άρχισαν να ασκούν σε βάρος 
της Ορθοδοξίας οι δυτικές χριστια-
νικές οµολογίες.

Οι θεολογικές εγκαταστάσεις πε-
ριλαµβάνουν το Παρεκκλήσι της 
Αγίας Τριάδας, κοιτώνες, αναρρω-
τήριο, γραφεία, και βιβλιοθήκη, η 
οποία κατέχει σηµαντική ιστορι-
κή συλλογή βιβλίων, περιοδικών 
και χειρογράφων. Η βιβλιοθήκη της 
Σχολής που θεωρείται µία από τις 

πιο πλούσιες στον κόσµο σε πα-
λαιότυπα και σπάνια βιβλία, έχει 
την αρχή της στους βυζαντινούς 
χρόνους, αφού πολλά από τα χει-
ρόγραφά της προέρχονται από την 
εποχή του Θεοδώρου Στουδίτη, του 
ιερού Φωτίου και της Αικατερίνης 
της Κοµνηνής.

 Παρά τη διακοπή λειτουργίας 
της Σχολής στις εγκαταστάσεις της 
προσέρχονται προσκηνυµατικά οι 
ορθόδοξοι και οι φίλοι της Ορθο-
δοξίας, ενώ µε πρωτοβουλία του 
Οικουµενικού Πατριάρχου κ. Βαρ-
θολοµαίου διοργανώνονται διεθνή 
οικολογικά συµπόσια και 
συνέδρια µε εκλεκτές ξέ-
νες συµµετοχές.

Κατά τον εσωτερι-
κό κανονισµό, η Σχολή 
έναντι των σπουδαστών 
της διατηρούσε διορθό-
δοξη µορφή µε σαφώς 
οικουµενικό χαρακτή-
ρα. Επειδή λειτουργού-
σε ως µοναστική αδελ-
φότητα, προσελάµβα-
νε ως σπουδαστές µόνο 
άντρες, λαϊκούς, κληρι-
κούς ή µοναχούς και τον 
τελευταίο καιρό πριν το 
κλείσιµό της, για µικρό 
χρονικό διάστηµα, εγγά-
µους ως ακροατές.

Θα πρέπει να σηµει-
ωθούν και λίγα πράγ-
µατα παραπάνω για τη 
σηµασία και τους σκο-

πούς που υπηρετούσε, κι ευελπι-
στούµε να συνεχίσει να υπηρετεί, 
η Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλ-
κης. Όπως αναφέρεται πολύ ωραία 
στην ιστοσελίδα του Πατριαρχείου: 
«Η Σχολή λειτουργούσε µε τη µορ-
φή µοναστικής αδελφότητας σε τό-
νο γαλήνης και ησυχίας, σε πατρι-
αρχική Μονή και µακριά από τον 
θόρυβο της πόλεως. Ζούσε όµως 
µία έντονη ακαδηµαϊκή και εκκλη-
σιαστική ζωή κατά τα πρότυπα των 
αρχαίων εκκλησιαστικών και θεο-
λογικών Σχολών της Αλεξάνδρειας, 
της Αντιόχειας και της Κωνσταντι-
νουπόλεως. Στη Σχολή προετοιµά-
ζονταν οι τρόφιµοι και καταρτίζο-
νταν στη θεολογική επιστήµη και 
την εκκλησιαστική τάξη. Η Σχολή 
υπηρετούσε και κάλυπτε τις επι-
στηµονικές και ιερατικές ανάγκες 
του Οικουµενικού Πατριαρχείου, 
αλλά και των άλλων Ορθόδοξων 
Αυτοκέφαλων Εκκλησιών. Ο ση-
µερινός οικουµενικός Πατριάρχης 
Βαρθολοµαίος και το σύνολο των 
συνοδικών αρχιερέων, πλήθος δια-
πρεπών ιεραρχών στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό, καθώς και σεβαστός 
αριθµός πανεπιστηµιακών καθη-
γητών είναι απόφοιτοι ή προέρ-
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χονται από τη Σχολή της Χάλκης»2.
Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω 

το 1971 η σχολή έκλεισε εξαιτίας 
ενός τουρκικού νόµου που απαγό-
ρευε τη λειτουργία ιδιωτικών πα-
νεπιστηµίων. Το 1998 η επιτροπή 
ιδιοκτητών της σχολής διατάχθη-
κε να διαλυθεί, αλλά διεθνής κρι-
τική έπεισε την Άγκυρα να ακυρώ-
σει τη διαταγή. Η Χάλκη έχει λάβει 
διεθνή προσοχή τα τελευταία χρό-
νια. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπιλ 
Κλίντον επισκέφτηκε τη Χάλκη 
στην επίσκεψή του στην Τουρ-
κία το 1999 και ζήτησε από τον 
Τούρκο Πρόεδρο Σουλεϊµάν Ντε-
µιρέλ να επιτρέψει την επαναλει-
τουργία της σχολής. Τον Οκτώβριο 
του 1998, το Κογκρέσο των ΗΠΑ 
υποστήριξε την επαναλειτουργία 

2  Εφηµερίδα «Metro», 4/11/2010, 
σελ.3

της Χάλκης. Η Ευρωπαϊκή Ένω-
ση έχει αναφέρει, επίσης, το ζή-
τηµα στις διαπραγµατεύσεις για 
την τουρκική προσχώρηση στην 
ΕΕ. Το Πατριαρχείο της Κωνστα-
ντινούπολης ελπίζει πως οι υπο-
σχέσεις από την τουρκική κυβέρ-
νηση ότι θα επιτραπεί η επαναλει-
τουργία της Χάλκης, θα τηρηθούν.

Η επαναλειτουργία της Σχολής 
αποτελεί κατ’ ουσίαν υποχρέω-
ση της Τουρκίας έναντι των πολι-
τών της, τα θρησκευτικά  δικαιώ-
µατα των οποίων σαφώς παραβι-
άζονται από την επί τέσσερις σχε-
δόν δεκαετίες υποχρεωτική διακο-
πή της λειτουργίας της. Συγκεκρι-
µένα, προσβάλλεται ευθέως το δι-
καίωµα µίας Εκκλησίας να εκπαι-
δεύει τους κληρικούς της, κατά πα-
ράβασιν της Συνθήκης της Λωζά-
νης, της Ευρωπαϊκής Συµβάσεως 

Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και άλ-
λων διεθνών κειµένων που αναφέ-
ρονται στα ανθρώπινα και µειονο-
τικά δικαιώµατα και δεσµεύουν 
την Τουρκία. Το θέµα συνιστά ση-
µαντικό σηµείο στο κεφάλαιο των 
µεταρρυθµίσεων, οι οποίες πρέπει 
να επέλθουν για την βελτίωση της 
καταστάσεως των ανθρωπίνων δι-
καιωµάτων στη Τουρκία, στο πλαί-
σιο της ευρωπαϊκής προοπτικής 
της, και καταγράφεται σε όλα τα 
κείµενα της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής (π.χ. βλ. ετήσιες Εκθέσεις Προ-
όδου). Αναµένεται δε να συνεχίσει 
να απασχολεί την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση στο πλαίσιο των ενταξιακών δι-
απραγµατεύσεων.    

Θετικά σηµάδια πάντως, τα 
οποία αναπτερώνουν τις ελπίδες 
µας, είναι ειδήσεις, όπως η έκθε-
ση που πραγµατοποιήθηκε από τις 
28 Αυγούστου έως 23 Σεπτεµβρί-
ου στην Θεολογική Σχολή της Χάλ-
κης και στο Σισµανόγλειο Μέγα-
ρο στην Κωνσταντινούπολη µε τίτ-
λο «Ιχνηλατώντας την Κωνσταντι-
νούπολη». Στην έκθεση αυτή συµ-
µετείχαν 101 Έλληνες καλλιτέχνες 
µε έργα, τα οποία στην πλειοψη-
φία τους δηµιουργήθηκαν για αυ-
τή την έκθεση.

Τέλος, αισιόδοξο είναι το ότι 
ύστερα από προσπάθεια του Οι-
κουµενικού Πατριαρχείου οι δι-
κηγόροι του κατάφεραν να αναιρε-
θεί παλιά απόφαση του 2005 του 
Πρωτοδικείου της Πριγκήπου και 
έτσι να επιστραφεί το κτίριο του 
Ορφανοτροφείου, ενώ ελπιδοφό-
ρο είναι ένα από τα µεγάλα γεγο-
νότα που έζησε η Ορθοδοξία αυ-
τό το καλοκαίρι µε την επαναλει-
τουργία της εκκλησίας στη Μονή 
Σουµελά, έστω και για µία φορά. 

 Eπιµέλεια:
              Φιλοθέη Παππά 

φοιτ. Σ.Ε.Μ.Φ.Ε. ΕΜΠ 
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Νηστεύεις; Πηγαίνεις εκκλησία;  
Πιστεύεις στον Θεό! Αυτή είναι µια 
συχνή αντίδραση συνανθρώπων 
µας, όταν συναντούν έναν πιστό 
χριστιανό. Αλίµονο, όµως! Μια τέ-
τοια αντίδραση είναι ίσως δικαιο-
λογηµένη, καθώς η έννοια της πί-
στης από παρεξήγηση ή προκατά-
ληψη, για πολλούς συνάπτεται µε 
αυτή του σκοταδισµού. «Πιστεύω» 
γι’ αυτούς σηµαίνει υπακούω τυ-
φλά σε κάποιες εντολές που µου 
έχουν επιβληθεί χωρίς να ξέρω το 
γιατί, απλά επειδή φοβάµαι την 
θεία καταδίκη ή µε άλλα λόγια τον 
θάνατο. Αυτή η άποψη είναι δια-
δεδοµένη και, βέβαια, καλλιεργεί-
ται από τα αµοραλιστικά µέσα µα-
ζικής επικοινωνίας και τον επικρα-
τούντα άκρατο ορθολογισµό. Στις 
µέρες όπου οι celebrities έχουν µε-
τατραπεί σε θρησκεία, το facebook 
σε επικοινωνία, η πίστη, εν ονό-
µατι ενός δήθεν φιλελευθερισµού,  
θεωρείται τελείως ξεπερασµένη… 
Για πολλούς δε νοείται να µιλή-
σουµε  για πιστούς επιστήµονες. 
Βέβαια, δεν µπορώ να πω, ίσως 
έχουν κάποιο δίκιο, διότι αν ορί-
σουµε τις έννοιες της πίστης και 
της επιστήµης βλέπουµε ότι φαι-
νοµενικά φαντάζουν αντίθετες και 
µάλλον ασυνδύαστες… Απ’ την µία 
πλευρά η επιστήµη δέχεται µόνο 

ό, τι υποστηρίζεται µε επιχειρήµα-
τα, µε πειραµατικά-εµπειρικά δε-
δοµένα ή/και αποδεικνύεται µε την 
λογική, ενώ απ’ την άλλη η πίστη 
στηρίζεται σε δυσνόητες έννοιες, 
λογικά µη επεξηγήσιµες. Επόµε-
νο, λοιπόν, να καλλιεργηθεί η 
σκέψη και αντίληψη πως ένας 
επιστήµονας και συγκεκριµέ-
να, όσον αφορά στη µελλοντική 
µου ιδιότητα, ένας γιατρός δεν 
µπορεί να πιστεύει σε κάτι αν-
θρωπίνως µη λογικό χωρίς να 
θέτει σε κίνδυνο το κύρος της 
επιστηµονικής του ικανότητας.

Κι όµως! Σύµφωνα µε το 
Associated Press, στην έρευνα που 
διεξήχθη µέσω ερωτηµατολογίου 
το 2003 και πρόκειται να δηµοσι-
ευτεί σε επιστηµονικό περιοδικό, 
σε δείγµα 1044 γιατρών απ’ όλες 
τις ΗΠΑ, 76% δήλωσε ότι πιστεύ-
ει στο Θεό και 59% στη µετά θά-
νατο ζωή, γεγονός που αποτελεί 
απάντηση σε όσους θεωρούν πώς 
επιστήµη και θρησκεία δε συµβα-
δίζουν. «Ξαφνιαστήκαµε που οι 
γιατροί είναι τόσο πιστοί», δήλω-
σε ο ∆ρ. Farr Curlin του Center for 
Clinical Medical Ethics του πανε-
πιστηµίου του Σικάγο, «αφού σε 
πολλούς υπάρχει η εντύπωση πώς 
η επιστήµη και η θρησκεία είναι 
αντίθετες έννοιες».

Ακόµη κι η ίδια η ιστορία έρχε-
ται και µας αντικρούει την παρα-
πάνω αντίληψη! Η ιστορία της 
ιατρικής έχει αναδείξει σπου-
δαίους επιστήµονες που χα-
ρακτηρίζονταν από βαθιά πί-
στη. Κάνοντας µια µικρή ιστορική 
αναδροµή συναντάµε πολλά ονό-
µατα. Συγκεκριµένα στην Ευρώ-
πη των τελευταίων αιώνων ξεχω-
ρίζουν, αρχικά, τρία µεγάλα ονό-
µατα: ο James Simpson, ο οποί-
ος εφεύρε την νάρκωση µε χλω-
ροφόρµιο, ο Jos Lister που εισή-
γαγε την ασηψία και την αντιση-
ψία και ο R.T. Laennec που µη-
χανεύτηκε την ακρόαση µε στηθο-
σκόπιο. Στον 20ο αιώνα συναντά-
µε τον Jer. Lejenne (1947), γενε-
τιστή στο Παρίσι που εντόπισε το 
σύνδροµο Down, καθώς και τον 
Al.Carrel µε βραβείο Νοµπέλ Βι-
ολογίας το 1912, ο οποίος έγραψε 
το περίφηµο βιβλίο « Άνθρωπος 
αυτός ο άγνωστος» και τα δύο µι-
κρά βιβλία: «Η προσευχή» (1944), 
«Επιστήµη και θαύµα» (1950) µε 
πρόλογο του καθηγητή και ακα-
δηµαϊκού Μαρίνου Γερουλάνου.

Συνεχίζοντας βλέπουµε ότι στην 
κοινωνική ιατρική διακρίθηκε ο 
Albert Schweitzer (1875- 1965) 
που ήταν γαλλο-γερµανικής κατα-
γωγής ( Αλσατία) θεολόγος, οργα-

επιστήµη!
Πιστοί στην
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νίστας, φιλόσοφος, γιατρός, µυηµένος 
στην ιεραποστολική ιατρική. Πηγαίνο-
ντας στην Αφρική συνειδητοποίησε ότι η 
αληθινή ευτυχία δεν κρύβεται πίσω από 
τίτλους αλλά µέσα στις πράξεις βοήθειας, 
προσφοράς προς τον συνάνθρωπο, ανιδι-
οτέλειας εφαρµόζοντας έτσι έµπρακτα το 
νόηµα της χριστιανικής αγάπης. Ο καλός 
του φίλος Αλβέρτος Αϊνστάιν, µιλώντας 
για το έργο του είχε πει: “Μέσα σ’ αυτό 
το θλιβερό κόσµο, όπως ο δικός µας, να 
ένας µεγάλος άνθρωπος”.

Εκτός αυτών αξίζει να αναφερθούν κά-
ποια ονόµατα καταρτισµένων γιατρών, οι 
οποίοι υπήρξαν παράλληλα και ιερείς, 
όπως ο Dr. Claude Hiffl  er που απεβί-
ωσε στην Avignon της Γαλλίας µε µεγά-
λο κοινωνικό έργο στο δυναµικό του κι 
ο τετραπληγικός Ag.Gemelli (µε δράση 
έως το 1959) που ήταν γιατρός και ψυχο-
λόγος, ιδρυτής και πρύτανης του καθο-
λικού Πανεπιστηµίου του Μιλάνου, του 
τάγµατος των Φραγκισκανών. Επιπλέον, 
ο Λουκάς Βόϊνο-Γιασενέτσκι (µε δρά-
ση έως το 1961), διάσηµος χειρουργός 
έπειτα ιερέας και Αρχιεπίσκοπος Κριµαί-
ας που είναι σπουδαίος σηµερινός άγιος 
της εκκλησίας µας, ο Ambr. Backhans 
γιατρός και ιερέας στο Αµβούργο, καθώς 
και ο Anthony Bloom γιατρός στο Πα-
ρίσι και κατόπιν επίσκοπος στο Λονδίνο.

Μεγάλη παράλειψη θα ήταν να µην 
πούµε και δυο λόγια για τον ιδρυτής της 
ιατρικής οµάδας του Μποσέ για τη µε-
λέτη της «Ιατρικής της Προσωπικότη-

τας» .  (medecine de la personne) Paul 
Tournier. Ορφανός και από τους δύο 
γονείς από πολύ µικρή ηλικία κατάφε-
ρε να αναδειχθεί σε έναν σπουδαίο για-
τρό και να βοηθήσει, όσο ελάχιστοι, αν-
θρώπους µε ψυχολογικά και ψυχιατρικά 
προβλήµατα. Με την µεταστροφή του σε 
επίγνωση του Θεού και χριστιανική αφι-
έρωση άλλαξε θεραπευτική µέθοδο προς 
την ιατρική της προσωπικότητας, δηλα-
δή προχωρούσε πλέον πέραν των σωµα-
τικών διαταραχών στα βαθύτερα προβλή-
µατα ολόκληρης της προσωπικότητας 
του ασθενή. Οι εκδόσεις και οι µεταφρά-
σεις των βιβλίων του είναι αναρίθµητες 
(όχι στην ελληνική γλώσσα). Πολλά βι-
βλία του έχουν εκδοθεί σε δεκαέξι συνο-
λικά γλώσσες και δύο εκατοµµύρια αντί-
τυπα περίπου και είναι: «Ιατρικές περι-
πτώσεις ενός γιατρού στο φως της Αγίας 
Γραφής», «Η περιπέτεια της ζωής», «Φυ-
γή απ’ τη µοναξιά», «Μάθε να γερνάς», 
«∆υσκολίες του εγγάµου βίου», «Το νό-
ηµα των προσώπων», «Το αναγεννηµέ-
νο πρόσωπο», «Ένας τόπος για σένα», 
«Οι δυνατοί και οι αδύνατοι», «Τί είναι 
το όνοµα;».

 Και από τους πολλούς διακεκριµένους 
εν ζωή πιστούς γιατρούς, θα µπορούσα-
µε απλά να αναφέρουµε τον κορυφαίο 
Αµερικανό γιατρό – γενετιστή Francis 
Collins που ήταν επικεφαλής επί δεκα-
πέντε χρόνια του δηµόσιου Προγράµµα-
τος Αποκωδικοποίησης του Ανθρώπινου 
Γονιδιώµατος και το 2000 παρουσίασε 

Όλη ή ζωή είναι µια περιπέτεια και κάθε περιπέτεια 

έχει τις δυσκολίες της. Ο δρόµος της ζωής είναι πάντα 

στρωµένος µε αποτυχίες. Αυτό που περιπλέκει πιο πολύ 

το πρόβληµα είναι ότι οι επιτυχίες της ζωής είναι το ίδιο 

επικίνδυνες όσο και οι αποτυχίες. “Φοβάµαι την επιτυχία 

περισσότερο από κάθε τι” έγραψε ο Μπέρναρντ Σόου. “ 

Το να είσαι επιτυχηµένος σηµαίνει ότι έχεις τελειώσει το 

έργο σου επί της γης... Η ζωή έχει για µένα νόηµα µόνο 

όταν παραµένει ένα συνεχές γίγνεσθαι, ένας ορισµένος 

σκοπός µπροστά σου και όχι πίσω”. Αυτός είναι ο παρά-

δοξος νόµος της περιπέτειας, δηλαδή αυτό που της δίνει 

τέλος είναι η επιτυχία της. Η επιτυχία είναι καταστροφική. 

(“Η περιπέτεια της ζωής” - Paul Tournier)

Το πιο υψηλό σηµάδι φιλίας είναι να δώσεις σε κάποιον άλλο το προνόµιο να µοιρασθεί µαζί σου την πιο βα-θειά σου σκέψη. Είναι ένα προ-σωπικό δώρο στο οποίο υπάρ-χει αφοσίωση.
(“Το νόηµα των 
δώρων” - Paul 

Tournier)
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από τον Λευκό Οίκο δίπλα στον αµερι-
κανό πρόεδρο την αποκρυπτογράφηση 
του DΝΑ. Όπως, επίσης, και τον διεθνώς 
διακεκριµένο ερευνητή και Καθηγητή 
Ιατρικής Γενετικής στο Πανεπιστήµιο 
της Γενεύης και ∆ιευθυντή του Τµήµα-
τος Ιατρικής Γενετικής του Νοσοκοµεί-
ου της ίδιας πόλης, τον «χαρτογράφο» 
του DNA, όπως έχει χαρακτηριστεί, Έλ-
ληνα γιατρό Στέλιο Αντωναράκη.

Αυτά και άλλα πολλά ονόµατα αποδει-
κνύουν ότι η ιατρική επιστήµη και η πί-
στη µπορούν να συνδυαστούν και απο-
τελούν φωτεινό παράδειγµα για όλους 
εµάς τους υπόλοιπους θυµίζοντάς µας 
την φράση της Παλαιάς ∆ιαθήκης: «Τίµα 
ἰατρὸν πρὸς τὰς χρείας αὐτοῦ τιµαῖς αὐτοῦ, 
καὶ γὰρ αὐτὸν ἔκτισε Κύριος· παρὰ γὰρ Ὑψί-
στου ἐστὶν ἴασις, καὶ παρὰ βασιλέως λήψεται 
δόµα. ἐπιστήµη ἰατροῦ ἀνυψώσει κεφαλὴν 
αὐτοῦ, καὶ ἔναντι µεγιστάνων θαυµασθήσε-
ται». (Σοφία Σειράχ 38, 1-3). Βέβαια, πρέ-
πει να τονίσουµε ότι, όταν αναφερόµα-
στε σε συνδυασµό πίστης- ιατρικής  επι-
στήµης µιλάµε για την µη σκοταδιστική 
πίστη. ∆εν µιλάµε για την αρρωστηµέ-
νη πίστη- τυφλή προσήλωση που καθη-
λώνει το µυαλό και βουλιάζει την σκέ-
ψη, αυτή που ‘επικρατούσε’ τον 17 αιώ-
να στην δυτική Ευρώπη και που, όπως 
ήταν λογικό, ήρθε σε άµεση σύγκρουση 
µε κάθε είδος επιστήµης. Μιλάµε για 
την πραγµατική πίστη που είναι συ-
νώνυµη µε την επικοινωνία µε τον 
Θεό. Αυτή που είναι τροφή για το 

πνεύµα, καλλιεργεί την πνευµατική 
συνείδηση, κρατά σε εγρήγορση τον 
άνθρωπο δίνοντας ουσία και σκοπό 
στην ζωή του και στηρίζοντας τον 
κατά την διάρκεια της όλης του πο-
ρείας. Όπως, επίσης, όταν µιλάµε για ια-
τρική επιστήµη µιλάµε για µια επι-
στήµη που δεν είναι ταγµένη στον 
ορθολογισµό και που δεν εξουσιά-
ζει πλήρως την ψυχή του ανθρώπου, 
ώστε αυτός να λειτουργεί µόνο βά-
σει αρχών και κανόνων, αλλά αφή-
νει το πνεύµα του ανοιχτό σε πνευ-
µατικές αναζητήσεις.

Τελικά, ας µην ξεχνάµε πως εκεί που τε-
λειώνει η επιστήµη αρχίζει η πίστη! Μέσα 
στους αιώνες, στους ιατρικούς χώρους 
έχουµε συναντήσει σωρεία θαυµάτων 
που αν και από πολλούς δεν γίνονται πι-
στευτά και απ’ αυτούς δίνονται διαφό-
ρων ειδών εξηγήσεις, δείχνουν την έντο-
νη παρουσία του Θεού στην ζωή µας. Ελ-
πίζοντας ακόµη και για ένα θαύµα, λοι-
πόν, και τρεφόµενος απ’ την αγάπη του 
Χριστού που του δίνει αποθέµατα αγά-
πης, ώστε να αγαπήσει-βοηθήσει κάθε 
ασθενή του, ο πιστός γιατρός δεν τα πα-
ρατάει εύκολα αλλά παλεύει, προχωρά-
ει την επιστήµη του, ακόµα και σε πε-
ριπτώσεις που φαινοµενικά κάθε ελπί-
δα έχει σβήσει….         

    Επιµέλεια:
  Ιωάννα Χατζηχριστοδούλου

Φοιτ. Ιατρικής 

«Επιστήµη και Θρησκεία είναι απόλυτα 

συµβατές έννοιες», κατά τον ∆ρ. J. Edward 

Hill πρόεδρο της Αµερικάνικης Ιατρικής Ένω-

σης. «Η πίστη σε µία ανώτερη οντότητα είναι 

ζωτικά σηµαντική για την ικανότητα του ια-

τρού να περιθάλπει τους ασθενείς του, ειδι-

κά σε περιπτώσεις θανάσιµων περιπτώσεων». 

«Όσο περισσότερο καταλάβαινα την παρουσία του Θεού, και όσο περισσότερο µε φώτιζε το λαµπε-ρό φως της αγιότητάς Του, τόσο πιο σκοτεινές µου φαίνονταν οι δι-κές µου σκέψεις και πράξεις! Ποτέ πριν δεν είχα σκεφτεί να χαρακτηρί-σω τον εαυτό µου “αµαρτωλό”. Πά-ντα κρατούσα αποστάσεις από αυ-τήν την “παλιοµοδίτικη” λέξη. Τώ-ρα όµως καταλάβαινα πως µου ταί-ριαζε απόλυτα!» 
Francis Collins

31



Με την ευκαιρία της Αγίας και 
Μεγάλης Τεσσαρακοστής, θα ήταν 
καλό να αναφερθούµε στο µεγάλο 
θέµα της νηστείας στην ορθόδοξη 
εκκλησία. Είναι σαφώς ένα θέµα, 
το οποίο δεν µπορεί να αναπτυχθεί 
σε κάποιες µόνο σελίδες ενός πε-
ριοδικού. Παρ’ όλα αυτά πιστεύω 
ότι το άρθρο που ακολουθεί µπο-
ρεί να φωτίσει πτυχές του θέµα-
τος, για τις οποίες πολλοί έχουµε 
αναρωτηθεί. 

Πρώτα από όλα πρέπει να κα-
τανοήσουµε την έννοια του όρου 
νηστεία. Είναι σύνθετη λέξη και 
προέρχεται από το αρνητικό µό-
ριο «νη» και το ρήµα «εσθίω» που 
σηµαίνει τρώγω. «Νήστις» - η πρώ-
τη λέξη που δηµιουργήθηκε - ση-
µαίνει αυτός που δεν «εσθίει», δεν 
τρώει. Από τη λέξη αυτή προήλ-
θε το ρήµα νηστεύω και το ουσια-
στικό νηστεία, που αρχικά σήµαι-
νε την πλήρη αποχή από τροφές 
και ποτά.

Αργότερα, µε τη διαµόρφωση του 
θεσµού της νηστείας, ο όρος σή-
µαινε την µερική πλέον αποχή (και 
όχι πλήρη όπως πριν) από ορισµέ-
νες τροφές και την κατανάλωση άλ-
λων συγκεκριµένων. Έτσι έχουµε 
τη διάκριση σε νηστίσιµες και αρ-
τύσιµες. (Άρτυση είναι το µαγείρε-
µα µε χρήση καρυκευµάτων.)

Σύµφωνα µε τους πατέρες της 
εκκλησίας, νηστεία είναι η εγκρά-
τεια. Όλος δηλαδή ο αγώνας που 
διεξάγει ο χριστιανός για αποχή 
από τα πάθη και την αµαρτία. ∆ια-
χρονικός παραµένει ο ορισµός που 
δίνει ο Μ. Βασίλειος για την αλη-

θινή νηστεία: 
«Οὐ µέντοι ἐξαρκεί καθ’  ἑαυτὴν ἡ 

αποχὴ τῶν βρωµάτων πρὸς τὴν ἐπαι-
νετὴν νηστεία, ἀλλὰ νηστεύσωµεν νη-
στείαν δεκτήν, εὐάρεστον τῷ Θεῷ. 
Ἀληθὴς νηστεία ἡ τοῦ κα-
κοῦ ἀλλοτρίωσις, ἐγκράτεια γλώσσης, 
θυµοῦ ἀποχή,  ἐπιθυµιῶν χωρισµός, 
καταλαλιᾶς, ψεύδους, ἐπιορκίας. Ἡ 
τούτων ἔνδεια νηστεία ἐστὶν ἀληθής. 
Ἐν τούτοις µὲν οὖν ἡ νηστεία καλόν».   

Μετάφραση: «∆εν αρκεί από 
µόνη της η αποχή από τις τροφές 
για την επαινετή νηστεία. Αλλά ας 
νηστεύσουµε νηστεία δεκτή κι ευ-
άρεστη στον Θεό. Αληθινή νηστεία 
είναι η αποµάκρυνση από το κακό, 
η εγκράτεια της γλώσσας, η απο-
χή από τον θυµό, ο χωρισµός από 
τις κακές επιθυµίες, την καταλα-
λιά, το ψεύδος, την επιορκία. Η έλ-
λειψη αυτών είναι η αληθινή νη-
στεία. Σε αυτά, λοιπόν, η νηστεία 
είναι καλή».

Πρωταρχική επιδίωξη της νη-
στείας είναι η κάθαρση της ψυχής 
και του σώµατος του πιστού. Απο-
κόπτει τα πάθη και χαλιναγωγεί τις 
ορµές του σώµατος. Ακόµη αποβλέ-
πει δια της υπακοής στην «διακο-
πή του ιδίου θελήµατος» και στην 
απόκτηση αρετών ώστε ο άνθρω-
πος να προάγεται πνευµατικώς και 
να ανεβαίνει στην κλίµακα του Θε-
ού. Άλλωστε από την αρχαιότητα 
κιόλας, λαοί όπως οι Έλληνες και 
οι Ρωµαίοι είχαν την αντίληψη 
ότι µε την νηστεία µπορού-
σαν να εξευµενίσουν τους 
θεούς και να επιτύχουν 
την πνευµατική τους 

«� το� κακο� 
�λλοτρίωσις»
Ο ∆ΙΠΛΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ 

ΤΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ
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εξύψωση. 
Ο Άγιος Γρηγόριος 
ο Παλαµάς, διδά-

σκει ότι η γαστρι-
µαργία και η κοι-
λιοδουλεία εξά-
πτει το σαρκικό 
φρόνηµα και δι-

εγείρει τις ορµές, 
ενώ αντίθετα η νη-

στεία µαραίνει τις σαρκικές επι-
θυµίες και κοιµίζει τις επαναστά-
σεις του σώµατος, τα πάθη. Είναι 
παθοκτόνος. «Εκείνη εστιν αληθής 
νηστεία, η δια πάντων διήκουσα και 
πάντα καθαιρούσα τε και θεραπεύ-
ουσα».

Ακόµη µε τη νηστεία µπορού-
µε να διώξουµε τους κακούς και 
εµπαθείς λογισµούς, διότι η νη-
στεία καθαρίζει το νου του αν-
θρώπου.

Παρατηρούµε λοιπόν ότι η αντί-
ληψη που διατηρεί η πλειοψηφία 
του κόσµου στις µέρες µας, ότι δη-
λαδή η νηστεία είναι µονάχα απο-
χή από ορισµένες τροφές, δεν εί-
ναι πλήρης. Αντίθετα, η αληθής 
νηστεία έχει διπλό χαρακτήρα, εί-
ναι τόσο σωµατική όσο και πνευ-
µατική. 

Με τον όρο πνευµατική νηστεία 
εννοούµε την νηστεία της ψυχής. 
Συνίσταται στην «αλλοτρίωση των 
κακών» δηλαδή την αποχή από το 
κακό και την αµαρτία µε όλες τις 
εκφράσεις της: αµαρτωλές πράξεις, 
κακοί λόγοι, εµπαθείς επιθυµίες, 
αισχροί λογισµοί. 

«Νήστευε δε µη µόνον από άρτου 
και οίνου και κρεών και άλλων τινών 
βρωµάτων ή ποµάτων, αλλά πολύ 
πλέον από των λογισµών» (Νείλου 
Άγκυρας).Επίσης θα πρέπει ο χρι-
στιανός να επιδιώκει την τήρηση 
του θελήµατος του Θεού, τα καλά 
έργα και τις χριστιανικές αρετές, µε 
πολύ χαρακτηριστική την ελεηµο-
σύνη, η οποία συνδέεται άρρηκτα 
µε την νηστεία.

Η έµφαση αυτή που δίνουν οι 
Πατέρες µας στον πνευµατικό χα-
ρακτήρα της νηστείας δεν σηµαίνει 
υποτίµηση της σωµατικής νηστεί-

ας, αλλά πρώτον ορθή ιεράρχηση 
των δύο πλευρών της αληθούς νη-
στείας και δεύτερον προσπάθεια να 
προφυλάξουν τους πιστούς, ώστε 
να µην εκπέσει η νηστεία τους σε 
ανωφελή τυπολατρεία.

Η σωµατική νηστεία µε τη λιτό-
τητά της, µε τον κατάλληλο συνδυ-
ασµό των ειδών τροφής και ανάλο-
γα µε την ιδιοσυγκρασία του κάθε 
συγκεκριµένου προσώπου, µπορεί 
να γίνει φάρµακο για πολλές πε-
ριπτώσεις. Ξεκουράζει το πεπτικό  
σύστηµα. Τις λειτουργίες επίσης 
των διαφόρων αδένων εκκρίσεως 
πεπτικών υγρών, όπως το ήπαρ, 
από τον κόπο πέψεως των λιπών. 
Το πάγκρεας επίσης, από την πέ-
ψη των υδατανθράκων. ∆ιευκολύ-
νει το σχετικό «καθάρισµα» των αι-
µοφόρων αγγείων από εναποθέσεις 
λιπών σε αυτά. Μειώνονται και οι 
κίνδυνοι για εµφράγµατα, για εγκε-
φαλικά επεισόδια και αποφράξεις 
περιφερειακών αρτηριών στα πό-
δια, στα νεφρά, τα µάτια κ.α. Ο σακ-
χαρώδης διαβήτης ρυθµίζεται ευ-
κολότερα. Η υπέρταση υποχωρεί 
πιο εύκολα και µε λιγότερα φάρ-
µακα. Με τη νηστεία, αποβάλλο-
νται πιο εύκολα κάποια από τα επί 
πλέον κιλά από το βάρος του σώµα-
τος. Προσέχοντας βεβαίως και τις 
ποσότητες. ∆ιότι και τα νηστήσι-
µα φαγητά σε µεγάλες ποσότητες 
παχαίνουν. Οι βλαβερές επιδράσεις 
από τα πολλά κρέατα, ( καρκίνος 
παχέος εντέρου) αναστέλλονται. 
Οι καρκινογόνες επιδράσεις επί-
σης αναστέλλονται, οι γνωστές από 
τα αλλαντικά και τα καπνιστά, από 
την συνεργασία ιδίως λιπών µε χο-
λικά άλατα ή και µε οινοπνευµα-
τούχα. Το σώµα και η διάνοια, απο-
κτούν ευεξία. Ενώ «παχεία γαστήρ, 
λεπτόν ου τίκτει νουν» (Μέγας Βα-
σίλειος). ∆εν είναι τυχαίο άλλωστε 
το γεγονός ότι ιατρός διεθνούς φή-
µης έχει τονίσει πως οι Ορθόδο-
ξοι Χριστιανοί έχουν ένα θετικό 
και ένα αρνητικό. Το θετικό είναι 
πως νηστεύουν σαράντα µέρες το 
χρόνο (εννοώντας την Μ. Τεσσα-
ρακοστή) και το αρνητικό ότι δεν 
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τοια λευκώµατα και η νηστεία 
να µην προσφέρει την «πλήρη 

διατροφή».
Όµως το πρόβληµα αυτό, αλλά 

και της νηστείας γενικότερα, εί-
ναι απλούστερο για τους εξής λό-
γους. Οι οριζόµενες από την 
εκκλησία νηστείες, δεν έχουν 
όλες την ίδια αυστηρότητα, εί-
ναι µιας ή δύο ηµερών οι πε-
ρισσότερες, ελάχιστες δε εκεί-
νες µε µακρά διάρκεια, ώστε να 
προκύπτει ένα τέτοιο ενδεχό-
µενο. Γενικότερα δε, ακόµη και οι 
πιο αυστηρές, δεν είναι απόλυτες. 
Έτσι: όταν απαγορεύεται π.χ. το λά-
δι, επιτρέπονται οι ελιές, η ταχινό-
σουπα, ο χαλβάς, οι ξηροί καρποί. 
Όταν απαγορεύεται το κρέας επι-
τρέπονται τα ψάρια (νηστεία Χρι-

στουγέννων) τα οποία, εκτός από 
τα απαραίτητα ζωικά λευκώµατα, 
παριέχουν και τα πολύ χρήσιµα 
ακόρεστα λιπαρά 3-ωµέγα, πολύ 
ευνοϊκά κατά της αθηροσκληρώ-
σεως. Όταν δε και τα ψάρια απα-
γορεύονται, όπως κατά τη νηστεία 
της Μεγάλης Τεσσαρακοστής του 
Πάσχα, επιτρέπονται το χταπόδι, οι 
σουπιές, τα καλαµαράκια, και διά-
φορα άλλα «θαλασσινά», που όλα 
τους, βιολογικώς, περιέχουν ζωι-
κά συστατικά κατάλληλα για τη λή-
ψη χρήσιµων ζωικών λευκωµάτων. 

Τέλος, θα πρέπει να ξέρουµε ότι 
όταν συνδυασθούν καταλλήλως 
φυτικές τροφές από διάφορες πη-
γές όπως τα όσπρια, τα δηµητρια-

κά, η σόγια, τα µανιτάρια, όλα αυ-
τά µπορούν να προσφέρουν πολλά 
από τα απαραίτητα υψηλής ποιό-
τητας φυτικά λευκώµατα που κα-
λύπτουν σε σηµαντικό ποσοστό 
τις ανάγκες του οργανισµού, ακό-
µη και για περιόδους νηστείας µα-
κράς διαρκείας (συµβαίνει δηλα-
δή περίπου ότι και µε τους φυτο-
φάγους οι οποίοι δεν τρώνε ποτέ 
ζωικά λευκώµατα).

Έτσι αναπληρώνονται ικανο-
ποιητικώς τα λευκώµατα που θα 
έπαιρνε κανείς τρώγοντας αυγά, 
γάλα, τυρί, ψάρι, κρέας.

Άρα µπορεί να νηστεύει κάποιος 
µε µια ορθολογική, η όπως την χα-
ρακτήρισαν… « έξυπνη» τακτική, 
και να έχει µια «πλήρη διατροφή».

Όλα αυτά όµως τα ιατρικά και 
διαιτολογικά στοιχεία δεν πρέ-

πει να γίνονται αυτοσκοπός, 
διότι µε αυτό τον τρόπο 

χάνεται το πραγµατι-
κό νόηµα της νηστεί-
ας που τονίσαµε παρα-
πάνω. Τα παραθέτου-
µε µονάχα προς γνώ-
ση και πληροφόρηση 

σχετικά µε µερικά από τα ανα-
ρίθµητα οφέλη που πηγάζουν 
από την καλή συνήθεια της νη-
στείας. Άλλωστε, αν κατακρίνεται 
από τον Θεό η νηστεία των Ισρα-
ηλιτών, επειδή είχε καταντήσει τύ-
πος χωρίς ουσία (Ησ. 1, 13-20), πο-
λύ πιο αξιοκατάκριτη είναι η νη-
στεία των Χριστιανών, όταν και αυ-
τή χάνει το πνευµατικό της νόη-
µα και καταλήγει να γίνεται ζήτη-
µα διαιτολογικής αλλαγής και µα-
γειρικής τέχνης!  

Επιµέλεια:
Κώστας Λιώνης

φοιτ. Τµ. Οικονοµικής Επιστήµης 
ΑΣΟΕΕ

νηστεύ-
ουν όλο το 

χρόνο.
Εποµένως, ιατρικά µε 

τη δίαιτα µιας ορθής και σω-
στής νηστείας, προκύπτει πολύ-
πλευρη βελτίωση γενικά της σωµα-
τικής υγείας, η οποία από την άλ-
λη µεριά επηρεάζει ευνοϊκά και την 
κατάσταση της ψυχικής  υγείας.

Υπάρχουν βέβαια και εκείνοι που 
διερωτώνται: µήπως µε τη νηστεία 
δεν λαµβάνει ο οργανισµός του αν-
θρώπου τα όσα χρειάζεται για την 
καλή του υγεία;

Κατά τα δεδοµένα της επιστηµο-
νικής ιατρικής, τέτοιος φόβος 
δεν υπάρχει. Και να γιατί: 
Ο άνθρωπος έχει ανά-
γκη από µια γνωστή 
αναλογία σε λευκώ-
µατα, λίπη και υδα-
τάνθρακες, ανάλογα 
µε τις καύσεις που 
κάνει ο κάθε οργα-
νισµός. Τις ποσότη-
τες αυτές των λευκω-
µάτων, λιπών και υδα-
τανθράκων µπορεί να τις πάρει κα-
νείς µε διάφορους τρόπους. Η µό-
νη δυσκολία βρίσκεται στην ικανο-
ποίηση των αναγκών του οργανι-
σµού στα υψηλής ποιότητας λευ-
κώµατα – που γι’ αυτό λέγονται και 
«πρωτεΐνες» - που τα λαµβάνει ο 
ανθρώπινος οργανισµός µόνο από 
τα ζωικά λευκώµατα. Αυτά τα ζωι-
κά λευκώµατα βρίσκονται στο κρέ-
ας, στα ψάρια, στο γάλα, στο τυρί, 
στα αυγά. Εποµένως, το πρόβληµα 
µε τη νηστεία επικεντρώνεται πλέ-
ον στο ενδεχόµενο να µην εισάγο-
νται γι’ αυτούς που νηστεύουν τέ-

Η αληθής νηστεία έχει διπλό 
χαρακτήρα, είναι τόσο σωµατι-
κή όσο και πνευµατική.
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Παρασκευή πρωί, στην Ερµού, 
σε έναν από τους πιο πολυσύχνα-
στους δρόµους της Αθήνας. Οι άν-
θρωποι, άλλοι περπατούν χαλαροί, 
άλλοι σκεπτικοί, άλλοι εκνευρισµέ-
νοι από τον υπερβολικό συνωστι-
σµό… Οι περισσότεροι όµως φανε-
ρά εύθυµοι και χαρούµενοι, αφού 
δεν πρόκειται για µια συνηθισµέ-
νη Παρασκευή. Είναι Παραµο-
νή Πρωτοχρονιάς και κατέβηκαν 
στην καρδιά της πόλης µε ένα κοι-
νό σκοπό! Να ψωνίσουν δώρα για 
τα αγαπηµένα τους πρόσωπα, τα 
τελευταία γλυκά και φαγητά πριν 
τον ερχοµό του νέου χρόνου! Λίγο 
πιο πέρα όµως, κάπου στην Πλα-
τεία Κλαύθµωνος, στην Κοραή και 
στη Μενάνδρου συναντάς µία δι-
αφορετική κοινωνία που φαίνε-
ται να ζει µε τις δικές της συνθή-
κες, τους δικούς της κανόνες και 
ωράρια…   

Πρόκειται για µια περιοχή εντε-
λώς αποκοµµένη από τη χαρά, το 
κλίµα και τα φώτα των ηµερών. 
Εδώ σε κάθε σοκάκι και υπόστε-
γο βλέπεις συνανθρώπους ‘παρέα’ 
µε µερικά χαρτόνια, µια κουρελια-

σµένη κουβέρτα και ένα σακίδιο 
να αποτελούν τη µόνη τους περι-
ουσία. Φέτος αυτοί οι άνθρωποι δε 
θα γευµατίσουν στο σπίτι τους. Το 
πολύ-πολύ να φάνε σε κάποιο συσ-
σίτιο του ∆ήµου ή της Εκκλησίας.

Και δυστυχώς η αντιφατική αυ-
τή  εικόνα συναντάται σχεδόν σε 
όλες τις περιοχές της  Αθήνας αλ-
λά και σε άλλες πόλεις της Ελλά-
δας γεγονός που µας κάνει να ανα-
ρωτιόµαστε, γιατί να αυξάνονται 
ολοένα και περισσότερο οι άστεγοι;

Ίσως θα περίµενε κανείς ότι οι 
άστεγοι είναι µόνο µετανάστες. Η 
οικονοµική συγκυρία όµως των 
τελευταίων χρόνων µε την  ανερ-
γία, την ανέχεια και τη χρεοκο-
πία «χτυπούν» όλο και περισσό-
τερους Έλληνες. Έτσι, πρώην υπάλ-
ληλοι εταιριών, εργοστασίων, ακό-
µη και διευθυντές, άνθρωποι κα-
ταξιωµένοι µε πτυχία και διδα-
κτορικά φτάνουν συχνά σε απελ-
πιστική κατάσταση και αναγκάζο-
νται να βγουν στο δρόµο. Σύµφω-
να µάλιστα µε έρευνα που διεξή-
γαγε ο ∆ήµος Αθηναίων, περίπου 
20.000 άστεγοι ζουν στην Ελλά-

δα, και ένα σηµαντικότατο ποσο-
στό της τάξεως του 11% έχει στην 
κατοχή του τον πολυπόθητο πά-
πυρο ενός πανεπιστηµίου! Ακό-
µη, το 23,5% έχει απολυτήριο λυ-
κείου και µόνο το 9,3% των αστέ-
γων είναι αναλφάβητοι.

Το πρόβληµα όµως  οξύνεται και 
από την  έλλειψη επαρκούς κρα-
τικής µέριµνας. ∆εν επαρκούν 
πολλές φορές και άλλες απουσι-
άζουν ιδρύµατα κατάλληλα και 
επανδρωµένα µε σωστά καταρτι-
σµένο προσωπικό, που θα περιθάλ-
πουν συγκεκριµένες οµάδες ατό-
µων-αποτρέποντάς τους συγχρό-
νως από την επαιτεία-όπως θε-
ραπευτήρια χρόνιων παθήσεων, 
προγράµµατα απεξάρτησης, γηρο-
κοµεία, ψυχιατρεία και σωφρονι-
στικά ιδρύµατα. Ταυτόχρονα δεν 
συµπεριλαµβάνεται πάντα στον 
κρατικό προϋπολογισµό η χορή-
γηση  επιδοµάτων στα άτοµα που 
τα έχουν ανάγκη, ικανών να τους 
προσφέρουν αυτάρκεια. Συµβαί-
νει δε το εξής παράλογο: για να λά-
βει κάποιος το επίδοµα πρόνοιας 

"νεοάστεγοι"...
ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ 
ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
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ραπάνω, ο αριθµός των αστέγων 
αυξάνεται ραγδαία ενώ η µέριµνα, 
αυξάνεται µεν, χωρίς να καλύπτει 
όµως τις ανάγκες αυτών των αν-
θρώπων. 

Έως πριν από µερικά χρόνια, οι 
άστεγοι ήταν µια µειονότητα σα-
λών, ανθρώπων που δραπέτευαν 

από την κοινωνία και τα δεσµά 
της, που έσπαγαν τους δεσµούς 
µε την κανονικότητα, που τους είχε 
βρει µια τεράστια ατυχία. Ήταν µια 
ελάχιστη εξαίρεση. Ήταν σαν τα 
αδέσποτα στο αστικό δίκτυο: δεν 
πείραζαν κανέναν, δεν τους πεί-
ραζε κανένας και κανείς δεν τους 
έβλεπε: ήταν λίγοι, τόσο λίγοι που 
δεν απειλούσαν τη βιτρίνα της κα-
νονικότητας, της αιωνίας προόδου, 
της διαρκώς αυξανόµενης ευηµε-
ρίας. Ήταν λίγοι και ήταν σαλοί.

Σήµερα, οι άστεγοι είναι πολ-
λοί και δεν είναι σαλοί. Είναι θύ-
µατα ατυχίας και πάλι: αλλά όχι 

µιας ατυχίας τεράστιας, δεν αφί-
στανται πολύ από την κανονικότη-
τα των τυχερών. Όχι. Η ατυχία που 
µετατρέπει σήµερα έναν κανονι-
κό, έναν στεγασµένο, σε άστεγο, σε 
κλοσάρ και ρακοσυλλέκτη, σε αδέ-
σποτο του δρόµου, αυτή η ατυχία 
είναι πια πολλή µικρή, ελάχιστη: 

«η διαφορά είναι ένα τί-
ποτα, µια “στραβή”», µια 
ατυχία, ένας λάθος χει-
ρισµός. 

Πίσω από τους αριθ-
µούς των ανέργων ή των 
πτωχευµένων νοικοκυ-
ριών που δίνει η Στατι-
στική Αρχή, βρίσκονται 
ανθρώπινα πρόσωπα, 
δράµατα, καταστροφές. 
Στα πρόσωπα των ητ-
τηµένων νεοαστέγων 
βρίσκεται χαραγµένο το 
µέλλον, σαν σκοτεινό εν-
δεχόµενο ηµών των «κα-
νονικών». Το ελάχιστο 

που µπορούµε να κάνουµε είναι το 
µέγιστο: δίκτυα αλληλεγγύης. Είναι 
ένα κάποιο ανάχωµα µπρος στην 
κοινωνική αποσάθρωση, στην κοι-
νωνία της «στραβής». 1

Είναι λοιπόν επιτακτική ανάγκη 
να έρθουµε αντιµέτωποι µε την 
πραγµατικότητα… Να σταµατήσου-
µε να µένουµε αµέτοχοι µπροστά 
σ’ αυτή την κατάσταση που συνε-
χώς αυξάνεται. Ως Χριστιανοί Ορ-
θόδοξοι έχουµε χρέος µε ειλικρινή 
αγάπη να στραφούµε προς το συ-
νάνθρωπο, να του δείξουµε ενδια-
φέρον, και ο καθένας να βάλει ένα 
λιθαράκι ώστε να δοθεί λύση στο 

ως άστεγος, οφείλει να προσκοµί-
σει έγγραφο µε το οποίο να πιστο-
ποιείται 67% ψυχική ή σωµατική 
αναπηρία! Συνεπώς, δεν είναι λί-
γοι οι άστεγοι που δεν λαµβάνουν 
αυτό το-µηδαµινό βέβαια- επίδο-
µα, και επίσης δεν είναι λίγοι αυ-
τοί που το λαµβάνουν αλλά δεν εί-
ναι άστεγοι. 

Στη σηµερινή εποχή που 
η οικονοµική κρίση γενι-
κεύεται σε πολλούς τοµείς 
της επαγγελµατικής ζωής 
το ζήτηµα των αστέγων 
µοιάζει µε πληγή ανοιχτή 
που κακοφορµίζει από την 
αδράνεια της κοινωνίας 
και των φορέων της πο-
λιτείας. Τα λιγοστά κέντρα 
υποδοχής και προσωρινής 
φιλοξενίας που τελούν υπό 
την αιγίδα του Υπουργείου 
Υγείας και λειτουργούν µε 
ευθύνη Μη Κυβερνητικών 
Οργανώσεων δεν ανταπο-
κρίνονται ούτε κατ ’ελάχιστο στις 
ανάγκες. Επιπλέον, οι περισσότε-
ροι από τους χώρους βρίσκονται σε 
δυσπρόσιτες περιοχές, όπου η εύ-
ρεση εργασίας καθώς και η κοινω-
νικοποίηση και η κοινωνική έντα-
ξη των αστέγων και των παιδιών 
τους είναι αδύνατη. Επίσηµος ξε-
νώνας για άστεγους στην Ελλά-
δα δεν υπάρχει! Μοναδικός χώ-
ρος στέγασης είναι τα δυο ξενοδο-
χεία που µισθώνει ο ∆ήµος Αθη-
ναίων και που στεγάζει σήµερα 
200 άστεγους από τους 8.000 που 
ζουν στην πρωτεύουσα, µε τραγι-
κές συνθήκες. Το είδαµε και πα-

Σύµφωνα µε έρευνα που διεξή-
γαγε ο ∆ήµος Αθηναίων, περί-
που 20.000 άστεγοι ζουν στην 
Ελλάδα, και ένα σηµαντικότα-
το ποσοστό της τάξεως του 11% 
έχει στην κατοχή του τον πολυ-
πόθητο πάπυρο ενός πανεπι-
στηµίου! Ακόµη, το 23,5% έχει 
απολυτήριο λυκείου και µόνο το 
9,3% των αστέγων είναι αναλ-
φάβητοι.
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πρόβληµα των αστέγων… Πώς; Ερ-
χόµενοι σε επαφή µε εκκλησιαστι-
κές προσπάθειες και µε οργανώ-
σεις που βοηθούν τους  αστέγους. 
Προσφέροντας εθελοντική εργασία 
στα συσσίτια των αστέγων. Προ-
σφέροντας σ’ ένα άστεγο µια τυ-
ρόπιτα, ένα σνακ ή δίνοντας στον 
άστεγο της γειτονιάς µας  µια µε-
ρίδα ζεστό φαγητό από αυτό που 
µαγειρέψαµε…. είναι µικρά πράγ-
µατα που µπορούµε να κάνουµε 
χωρίς να  µας ρίξουν έξω οικονο-
µικά. Οι άστεγοι δεν χρειάζονται 
τον οίκτο µας αλλά τη συµπόνια, 
την αγάπη µας και τη συµπαρά-
στασή µας.

Ήδη, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθη-
νών µεριµνά καθηµερινά για τις 
ανάγκες των συνανθρώπων µας 
µε τους εξής τρόπους: 
• 74 Κέντρα Ενοριακής 
Αγάπης, τα οποία σιτί-
ζουν ηµερησίως 3.000 
αδελφούς µας, ανεξαρ-
τήτως χρώµατος, φυ-
λής και θρησκεύµατος. 
• Το πρόγραμμα «Η εκ-
κλησία στους δρόµους» διανέ-
µοντας επιπλέον 1.500 µερίδες 
φαγητού σε αστέγους της Αθήνας. 
• 4 στέγες φιλοξενίας αστέγων. 
• 2 ενοριακούς ξενώνες και 
ένα συµβεβληµένο ξενοδοχείο 
ολιγοήµερης φιλοξενίας, όπου 
παρέχεται προσωρινή στέγη. 
• Το πρόγραμμα «Ταβιθά» 
το ποιοι παρέχει είδη ιµατι-
σµού σε όσους έχουν ανάγκη. 

• Την κινητή µονάδα «Κιβωτός 
Αγάπης» η οποία διανέµει σε πε-
ριοχές της Αθήνας φαγητό σε αστέ-
γους.

Το θέµα είναι πολύ σοβαρό και 
ως χριστιανοί δεν µπορούµε να 
µένουµε απαθείς και αµέτοχοι. Το 
Ευαγγέλιο µάς προτρέπει όπως  «ὁ 
ἔχων δύο χιτῶνας µεταδότω τῷ µὴ 
ἔχοντι, καὶ ὁ ἔχων βρώµατα ὁµοίως 
ποιείτω»(Λουκ. 3,11). Αν στο πρό-
σωπο του κάθε άστεγου συνα-
ντούσαµε τον Χριστό, θα καταλα-
βαίναµε ότι καθένας είναι µια ει-
κόνα Του και τότε σίγουρα η συ-
µπεριφορά µας δε θα ήταν η ση-
µερινή. «ἐπείνασα γάρ, καὶ ἐδώκα-
τέ µοι φαγεῖν, ἐδίψησα, καὶ ἐποτίσα-
τέ µε, ξένος ἤµην, καὶ συνηγάγετέ µε, 
γυµνός, καὶ περιεβάλετέ µε, ἠσθένησα, 

καὶ ἐπεσκέψασθέ µε, ἐν φυλακῇ ἤµην, 
καὶ ἤλθετε πρός µε.  τότε ἀποκριθήσο-
νται αὐτῷ οἱ δίκαιοι λέγοντες· κύριε, 
πότε σε εἴδοµεν πεινῶντα καὶ ἐθρέψα-
µεν, ἢ διψῶντα καὶ ἐποτίσαµεν; πότε 
δέ σε εἴδοµεν ξένον καὶ συνηγάγοµεν, 
ἢ γυµνὸν καὶ περιεβάλοµεν; πότε δέ 
σε εἴδοµεν ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ, καὶ 
ἤλθοµεν πρός σε; καὶ ἀποκριθεὶς ὁ βα-
σιλεὺς ἐρεῖ αὐτοῖς· ἀµὴν λέγω ὑµῖν, 
ἐφ' ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν 

ἀδελφῶν µου τῶν ἐλαχίστων, ἐµοὶ 
ἐποιήσατε.»( (Ματθ. ς’ 34-40) 

Ας ακολουθήσουµε το παρά-
δειγµα του καλού Σαµαρείτη και 
ας δώσουµε, αν όχι από το περίσ-
σευµα, από το υστέρηµα µας και 
αν το κάνουµε µε όλη µας την καρ-
διά, τότε σίγουρα ερχόµαστε πιο 
κοντά τους και πιο κοντά Του.

Επιµέλεια: 
Πηνελόπη Τερζάκη

Φοιτ. Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ
Μαρία Σαρίγκολη

Φοιτ . Κοινωνικής Εργασίας

Πηγές: 
• «Οι άνθρωποι κάτω από το χα-

λί», Νίκος  Γ. Ξυδάκης , Εφη-
µερίδα Καθηµερινή 04-01-11 

http://news.kathimerini.
gr/4dcgi/_w_articles_
columns_2_04/01/ 
2011_427429
• «Άστεγοι και πραγµα-
τικότητα », Αφροδίτη Αλ 
Σάλεχ(5/5/2010)http://
www.athensvoice.gr/the-

paper/article/300/άστεγοι-και-
πραγµατικότητα

• «Το φουσκωµένο ποτάµι της 
επαιτείας», Μαρία Κατσουνά-
κη,Σεπτ.2010 http://stavrochoros.
pblogs.gr/2010/08/zhtianoi-sthn-
athhna-toy-2010-.html

• Μην ξεχνάτε τους φτωχούς ,τους 
ένδειες ,τους άστεγους 

 http://historyofgreekfood.
wordpress.com/2010/12/14/1865/

Οι άστεγοι δεν χρειάζονται τον 
οίκτο µας αλλά τη συµπόνια, 
την αγάπη µας και τη συµπαρά-
στασή µας.
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«Όταν µου πειράξουν την πα-
τρίδα και τη θρησκεία µου, 
θα µιλήσω, θα’ νεργήσω κι’ 
ό,τι θέλουν ας µου κάνουν»
Τότε, εκεί που καθόµουν εις το πε-
ριβόλι µου και έτρωγα ψωµί, πο-
νώντας από τις πληγές, όπου έλα-
βα εις τον αγώνα και περισσότε-
ρο πονώντας δια τις µέσα πλη-
γές όπου δέχοµαι δια τα σηµε-
ρινά δεινά της  Πατρίδος, ήλ-
θαν δύο επιτήδειοι, άνθρωποι 
των γραµµάτων, µισοµαθείς και 
άθρησκοι, και µου ξηγώνται έτσι: 
«Πουλάς Ελλάδα, Μακρυγιάννη».
Εγώ, στην άθλιαν κατάστασίν µου, 
τους λέγω: «Αδελφοί, µε αδικείτε. 
Ελλάδα δεν πουλάω, νοικοκυραί-
γοι µου.

Τέτοιον αγαθόν πολυτίµητον δεν 
έχω εις την πραµάτειαν µου. Μα 
και να τό’ χα, δεν τό’ δινα κανε-
νός. Κι’ αν πουλιέται Ελλάδα, δεν 
αγοράζεται σήµερις, διότι κάνατε 
τον κόσµον εσείς λογιώτατοι, να 
µην θέλει να αγοράσει κάτι τέτοιο».
Έφυγαν αυτοί. Κι’ έκατσα σε µίαν 
πέτραν µόνος και έκλαιγα. Μισός 
άνθρωπος καταστάθηκα από το 
ντουφέκι του Τούρκου, τσακίστη-
κα εις τις περιστάσεις του αγώνα 
και κυνηγιέµαι και σήµερον. Κυνη-
γιώνται και άλλοι αγωνιστές πολύ 

καλύτεροί µου, διότι εγώ είµαι ο 
τελευταίος και ο χειρότερος. Και οι 
πιο καλύτεροι όλων αφανίστηκαν.
Αυτοί που θυσίασαν αρετή και πα-
τριωτισµόν, για να ειπωθεί ελεύ-
τερη η Ελλάδα κι’ εχάθηκαν φα-
µελιές ολωσδιόλου, είπαν να ζη-
τήσουν ένα αποδειχτικόν που 
να λέγει ότι έτρεξαν κι’ αυτοί εις 
την υπηρεσίαν της Πατρίδος και 
Τούρκο δεν άφηκαν αντουφέκιγο.
Πήγε να’ νεργήσει η Κυβέρνη-
ση και βγήκαν κάτι τσασίτες και 
σπιγούνοι, που δουλεύουν µίσος 
και ιδιοτέλεια, και είπαν «όχι». 
Και είπαν και βρισιές παλιές δια 
τους αγωνιστές. Για να µην πά-
ρουν το αποδειχτικόν, ένα χαρ-
τί που δεν κάνει τίποτες γρόσια.
Πατρίδα να θυµάσαι εσύ αυτούς 
όπου, δια την τιµήν και την λευ-
τερίαν σου, δεν λογάριασαν θά-
νατο και βάσανα. Κι’ αν εσύ τους 
λησµονήσεις, θα τους θυµη-
θούν οι πέτρες και τα χώµατα, 
όπου έχυσαν αίµατα και δάκρυα.
Θεέ, συχώρεσε τους παντίδους, 
που θέλουν να µας πάρουν τον αγέ-
ρα που αναπνέοµεν και την τιµήν 
που µε ντουφέκι και γιαταγάνι πή-
ραµε. Εµείς το χρέος, το κατά δύνα-
µιν, επράξαµεν. Και αυτοί βγήκαν 
σήµερον να προκόψουν την Πα-

τρίδα. Μας γέµισαν φατρία και δι-
χόνοιαν. Και την Πατρίδα δεν την 
θέλουν Μητέρα κοινή. Αµορόζα 
εις τα κρεβάτια τους την θέλουν. 
Γι’ αυτό περνούν και ρεθίζουν τον 
κόσµον µε τέχνες και καµώµατα.
Και καζαντίσαν αυτοί πουγγιά και 
αγαθά και αφήκαν τους αγωνι-
στές, τις χήρες και τα ορφανά εις 
την άκρην. Αυτοί είναι οι ανθρώ-
πινοι λύκοι, που φέραν δυστυχή-
µατα και κίντυνον εις τον τόπον. 
Ας όψονται. […]

Εµείς, µε σκιάν µας τον Τίµιον 
Σταυρόν, επολεµήσαµεν ολούθε, σε 
κάστρα, σε ντερβένια, σε µπογά-
ζια και σε ταµπούργια. Και αυτός ο 
Σταυρός µας έσωσε. Μας έδωσε την 
νίκη και έχασε (οδήγησε σε ήττα) 
τον άπιστον Τούρκον. Τόση µικρό-
τητα στον Σταυρό, τον σωτήρα µας!
Και βρίζουν οι πουληµένοι εις τους 
ξένους και τους παπάδες µας, τους 
ζυγίζουν άναντρους και απόλεµους.

Εµείς τους παπάδες τους είχαµε 
µαζί εις κάθε µετερίζι, εις κάθε πό-
νον και δυστυχίαν. Όχι µόνον δια 
να βλογάνε τα όπλα τα ιερά, αλλά 
και αυτοί µε ντουφέκι και γιατα-
γάνι, πολεµώντας σαν λεοντάρια. 
Ντροπή Έλληνες!

(Απόσπασµα από τα 
Αποµνηµονεύµατά του)

 Στρατηγού Μακρυγιάννη

Ντροπή, Έλληνες! 
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Φρι ζής 
ο Μαρδο-
χαίος ,  ο 
καλύτερος 
ε β ρ α ί ο ς , 
µια φράση 
που ακό-
µα και σή-
µερα ακού-
γεται από 
αρκετούς 
κάτοικους 
των περιο-

χών του Ρεθύµνου. Ο Μαρδοχαίος 
Φριζής, ήταν Έλληνας γεννηµένος 
στη Χαλκίδα την 1 Ιανουαρίου το 
1893, Εβραίος στο γένος, από οικο-
γένεια σεφραδιτών, δηλαδή Εβραί-
ων που εκδιώχτηκαν το µεσαίω-
να από την Ιβηρική χερσόνησο. Το 
όνειρο του Μαρδοχαίου ήταν να γί-
νει αξιωµατικός, και για να το πραγ-
µατοποιήσει έδωσε εξετάσεις στην 
Σχολή Ευελπίδων, αλλά εγκατέλει-
ψε. Τα πιθανά αίτια που εγκατέλει-
ψε ήταν ότι δεν θα γινόταν δεκτός, 
λόγω του ιουδαϊκού θρησκεύµατος 
(εκείνη την εποχή ήταν απαραίτη-
τη προϋπόθεση χριστιανικό θρή-
σκευµα και κατά προτίµηση ορθό-
δοξο για τα υψηλόβαθµα στελέχη 
του στρατού) και ότι θεωρούσε υπο-
τιµητικό να µην έρθει πρώτος στην 
κατάταξη. Τελικά αποφάσισε να 
δώσει εξετάσεις στο Πανεπι-
στήµιο και περνά στη 
Νοµική. Τον καιρό 

εκείνο συνδέ-

θηκε µε το Γεώργιο Κονδύλη, γνω-
στό στρατιωτικό και πολιτικό, στον 
οποίο εκφράζει την επιθυµία του 
να καταταγεί στον Ελληνικό Στρα-
τό. Έτσι εισάγεται στην Σχολή Εφέ-
δρων Αξιωµατικών (σχολή Ουλα-
µού), από την οποία αποφοιτά µε το 
βαθµό του ανθυπολοχαγού το 1916. 
Όντας πρόθυµος και δραστήριος, 
λαµβάνει µέρος στον Α’ Παγκόσµιο 
Πόλεµο, στην εκστρατεία στην Ου-
κρανία (στρατιωτική επιχείρηση ευ-
ρωπαϊκών δυνάµεων για την κατα-
στολή της Κόκκινης Επανάστασης 
στη νότια Ρωσία), και στη Μικρα-
σιατική Εκστρατεία, στην οποία, χά-
ρη στη στρατηγική του ικανότητα 
και τον επίµονο χαρακτήρα του, γί-
νεται µόνιµος αξιωµατικός. Κατά τη 
τραγική έκβαση της Μικρασιατικής 
εκστρατείας, πιάνεται αιχµάλωτος 
µαζί µε άλλους έλληνες αξιωµατι-
κούς, κατά την υποχώρηση στην 
Σµύρνη. Μόλις οι Εβραίοι πληρο-
φορήθηκαν το γεγονός ότι ο Φριζής 
ήταν αιχµάλωτος, συγκέντρωσαν 
χρήµατα και ήρθαν 
σε συνεννόηση 
µε τις τουρκι-

κές αρχές προκειµένου να τον απε-
λευθερώσουν. Όταν οι τούρκοι του 
είπαν ότι µπορεί να φύγει, εκείνος 
απέρριψε την πρόταση, αρνούµενος 
να εγκαταλείψει τους άντρες του, 
λέγοντας: «ότι είναι να γίνει θα 
γίνει για όλους». Η επιλογή του 
φανερώνει το ακέραιο ήθος του, 
το γεγονός ότι δεν διαχώριζε τον 
εαυτό του από τους υπόλοιπους συ-
µπολεµιστές του και πως ήταν δια-
τεθειµένος να υποστεί για την Ελ-
λάδα τις οποιεσδήποτε συνέπειες. 
Τέλος, ένα χρόνο µετά, αφήνονται 
όλοι ελεύθεροι.

Επί διακυβέρνησης Μεταξά, το 
1936 ο Μαρδοχαίος µετατέθηκε σε 
στρατιωτική µονάδα στο Ρέθυµνο 
και του ανατέθηκε ο τοµέας λογο-
κρισίας επί του τύπου. Ο ίδιος ήταν 
πολύ αγαπητός στους Ρεθυµνιώ-
τες και συνήθιζε να οµολογεί ότι: 
«ἠσθάνετω, ἐνέπνεε, καί ἐσκέ-
πτετω ὡς ἄν νά ἦτο Κρητικός», 
ενώ εκείνοι έλεγαν: «Φριζής ο Μαρ-
δοχαίος ο καλύτερος εβραίος». Οι 
παλιοί κάτοικοι θυµούνται έντονα 
το πέρασµα της οικογένειας Φριζή 

από το Ρέθυµνο και σε πολ-
λούς ιστορικούς και ερευ-

νητές δηµιουργήθηκε 
εσφαλµένα η εντύπω-

ση ότι καταγόταν 
από την εβραϊ-

κή κοινό-
τητα του 
Ρ ε θ ύ -
µ ν ο υ . 
Α ρ γ ό -

ΦΡΙΖΗΣ ο ΜΑΡ∆ΟΧΑΙΟΣ
 «Ο καλύτερος Εβραίος»
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τερα µετατέθηκε στο ∆ελβινά-
κι των Ιωαννίνων, µε την αιτι-
ολογία ότι «δεν έκανε σωστά τη 
δουλειά του». Στο ∆ελβινάκι µά-
λιστα απέκτησε φιλική σχέση µε 
τον Μητροπολίτη Ιωαννίνων και 
µετέπειτα Αρχιεπίσκοπο Σπυρί-
δωνα, µε τον οποίο γνωρίζουµε 
ότι συναντιόντουσαν συχνά για 
σκάκι. Καιρό πριν από την εί-
σοδο της Ελλάδας στον Β΄ Πα-
γκόσµιο Πόλεµο, ο Μαρδοχαίος 
προϊδεασµένος από τις συγκρού-
σεις στην κεντρική Ευρώπη και 
τον επεκτατισµό των χωρών του 
Άξονα, εκπονεί σχέδιο απώθησης 
του εχθρού σε περίπτωση επίθε-
σης, το οποίο είχε εγκριθεί από 
τον Παπάγο.

Η 28η Οκτωβρίου του 1940 
τον βρίσκει διοικητή του 
υποτοµέα ∆ελβινακί-
ου, της 8ης µεραρχίας 
Ηπείρου.

Η 8η µεραρχία 
ήταν πλήρως επι-
στρατευµένη και 
ετοιµοπόλεµη και η 
άµυνα του µετώπου 
Ηπείρου είχε ανατε-
θεί εξ ολοκλήρου σε 
αυτή. Η τακτική που απο-
φασίστηκε να εφαρµοστεί 
ήταν να παρασύρουν τον 
αντίπαλο στην άριστα ορ-
γανωµένη τοποθεσία Ελαί-
α-Καλαµά και από εκεί µε αντεπιθέ-
σεις να τον απορρίψουν εκτός συ-
νόρων. Το σχέδιο όριζε τη χρήση 
ικανών µονάδων προκάλυψης, δη-
λαδή µονάδων που θα είχαν τη µε-
γάλη δυνατότητα στην υπεράσπι-
ση ορισµένης θέσης και θα τοπο-
θετούνταν µπροστά για τον έλεγχο 
των κινήσεων του εχθρού. Ο Φριζής 
ηγούταν σε µονάδα προκάλυψης 
και η λειτουργία της ήταν να εκτε-
λούν µαχόµενες, υποχωρητικούς 
ελιγµούς, µέχρι τη γραµµή οχυρω-
µένης άµυνας, παρασύροντας στην 
υποχώρησή τους εχθρούς. Εκεί οι 
µονάδες προκάλυψης περνούσαν 
στα µετόπισθεν σαν εφεδρείες. Κα-
ταλαβαίνουµε λοιπόν ότι επρόκει-

το για ένα πολύπλοκο σχέδιο, που 
απαιτούσε υψηλή σωµατική και ψυ-
χική αντοχή, αλλά και άρτια πολεµι-
κή ικανότητα, καθότι µάχονταν µια 
πολυπληθής δύναµη, τεχνολογικά 
ανώτερη. Το αποτέλεσµα όλων αυ-
τών, ήταν η συντριβή των Ιταλών 
και η πρώτη ήττα για την παράτα-
ξη του Άξονα, τη στιγµή που γραφό-
ταν µια από τις ενδοξότερες σελίδες 
της σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας.

Ποια όµως, ήταν ακριβώς η συµ-
βολή του Μαρδοχαίου Φριζή στο 
έπος του ’40; Αρχικά ως διοικητής 
µονάδας προκάλυψης, έφερε µεγά-
λη ευθύνη για την υλοποίηση του 
στόχου, πραγµατοποιώντας τους 
παράτολµους και επικίνδυνους τα-

κτικούς ελιγµούς. Μεγάλο µέρος 
της επιτυχούς πορείας του, απο-
δίδεται στο ηθικό των στρατιω-
τών του. Σε στιγµές που απαιτού-
σαν µεγάλο ψυχικό σθένος, είναι 
εξακριβωµένο ότι εµψύχωνε τους 
στρατιώτες λέγοντας: «Εµπρός 
παιδιά, ο Χριστός µαζί µας», 
πράγµα που είναι ολότελα ξένο 
προς τις εβραϊκές συνήθειες. Εκ-
δηλώνεται ο ελληνικός του χα-
ρακτήρας, που είναι βαθύς και 
έντονα ισχυρός και που τελικά 
θα τον αναδείξει µέχρι το τέλος 
του. Ως αντισυνταγµατάρχης, έδι-
νε ολοένα και σφοδρότερες µά-
χες. Νικώντας τις οµάδες των Αλ-
πινιστών και των «Κενταύρων» 
κατάφερε να αιχµαλωτίσει εκα-
τοντάδες Ιταλών, ενώ λίγες µέ-
ρες µετά, αρκετοί άλλοι παραδό-

θηκαν λόγω έλλειψης τρο-
φίµων. Όµως ο πραγµα-
τικός κίνδυνος του µετώ-
που, ήταν η αποτελούµε-
νη από 11.000 στρατιώ-
τες, µεραρχία της Τζούλια.

Το Ιταλικό σύνταγµα 
της Τζούλια αποτελούσε 
τη µεγαλύτερη απειλή για 
το αλβανικό µέτωπο, για-
τί εκτός του πολυάριθµου 
ανθρώπινου δυναµικού, 
ήταν το πιο οργανωµένο 
σώµα που διέθεταν. Το σύ-
νταγµα αυτό ήταν διαιρε-

µένο σε Βόρειο και Νότιο συγκρό-
τηµα, είχε σκοπό, το µεν Νότιο να 
ανακόψει τον στρατό της Ηπείρου 
και τελικά αµφότερα, να περικυκλώ-
σουν την 8η Μεραρχία. Για την άµε-
ση αντιµετώπιση του προβλήµατος 
συγκροτήθηκε το Απόσπασµα Αώ-
ου, µε διοικητή τον Αντισυνταγµα-
τάρχη Μαρδοχαίο Φριζή, µε στόχο 
την παρεµπόδιση του Νοτίου συ-
γκροτήµατος της Τζούλια να περά-
σει τον ποταµό Αώο και ουσιαστι-
κά, να αποτρέψει την περικύκλωση 
των Ελλήνων στρατιωτών. Το σχέ-
διο πετυχαίνει και έπειτα από βα-
ρύτατες απώλειες, οι ιταλοί αναγκά-
ζονται να συµπτύξουν τα τµήµατα 
της Τζούλια σε µια δύναµη. Εν συ-

Πολλοί σωβινιστές σήµερα συ-
νηθίζουν να επιτίθενται σε γενι-
κές φυλετικές οµάδες, που κα-
τά τα λεγόµενά τους, βλάπτουν 
τη χώρα µας, χωρίς ωστόσο κα-
νένας από αυτούς να προσφέρει 
κάτι σηµαντικό στην πατρίδα. Ο 
Φριζής είναι ένας γνήσιος Έλλη-
νας ήρωας.

40



νεχεία, ορίζεται µια ταχέως κινού-
µενη µεραρχία Ιππικού για να κα-
ταλάβει σηµεία µείζονος στρατηγι-
κής σηµασίας και εντέλει, να περι-
κυκλώσουν τους Ιταλούς. Πολλοί 
ήταν εκείνοι που παραδόθηκαν ή 
λιποτάκτησαν, ενώ περίπου 7.500 
κατάφεραν να ξεφύγουν, οπισθοχω-
ρώντας στην Πρεµετή της Αλβανί-
ας, επιτρέποντας στους Έλληνες να 
προχωρήσουν βορειότερα. Εντός 
µιας εβδοµάδας από την έναρξη του 
πολέµου, επιτεύχθηκε η αναστρο-
φή του µετώπου και η προέλαση 
του Ελληνικού στρατού στο αλβα-
νικό έδαφος.

Ο Μαρδοχαίος Φριζής έπεσε 
υπέρ Πατρίδος στις 5 ∆εκεµβρί-
ου το 1940, βορειανατολικά της 
Πρεµετής. Εκείνη την ηµέρα ο 
Φριζής και οι άντρες του δέχτη-
καν επίθεση από ιταλικά αερο-
πλάνα. Ο Φριζής έδωσε εντολή 
στους στρατιώτες του να πέσουν 
στα χαρακώµατα, παρ’ όλα αυ-
τά για να µην υπάρξει πανικός 
στους στρατιώτες, ο ίδιος πα-
ρέµεινε καβάλα στο άλογό του 
και συνέχισε να τους εµψυχώ-
νει, µάλιστα όπως είναι γνωστό 
τους προέτρεπε να πολεµή-
σουν στο όνοµα της Παναγίας 
και µε την ευχή της. Ως καβα-
λάρης έγινε εύκολος στόχος για 
τα εχθρικά αεροπλάνα, τα οποία 
στην αρχή τον γάζωσαν και έπει-
τα µια βόµβα τον αποτελείωσε. Ο 
ιερέας του στρατεύµατος του έκλει-
σε τα µάτια.

Μετά τη θυσία του Φριζή, ο Με-
ταξάς και οι επικεφαλής των Ενό-
πλων ∆υνάµεων έστειλαν συλλυ-
πητήρια τηλεγραφήµατα, που εξυ-
µνούσαν το θάρρος και την ανδρεία 
του, ενώ του έδωσαν τιµητικά τον 
τίτλο του Συνταγµατάρχη. Χαρακτη-
ριστικά γι’ αυτόν ο Ιωάννης Με-
ταξάς δήλωσε: «…Ισραηλίτης το 
θρήσκευµα, αλλά βαθύτατα Έλ-
λην εις την ψυχήν και το πνεύ-
µα…», ενώ τα βροντερά λόγια κατά 
τις επιθέσεις του: «θα τους τινά-
ξουµε στον αέρα» θα µείνουν ως 
δείγµατα παλικαριάς και ηρωισµού.

Το παράδειγµά του είναι ένα επί-
καιρο µήνυµα που υπογραµµίζει 
ότι όλοι µας πρέπει να πιστεύουµε 
σε κάποιες πανανθρώπινες αξίες, 
τις οποίες µπορούµε να υπηρετού-
µε από οποιοδήποτε σηµείο του κό-
σµου τυγχάνει να γεννιόµαστε ή να 
ζούµε. Η αγάπη και η αλληλεγγύη 
πρέπει να µας συνδέουν. Ο Μαρδο-
χαίος Φριζής σκεφτόταν και έπραξε 
πρωτίστως σαν Έλληνας και έδωσε 
ακόµα και τη ζωή του για την Ελ-
λάδα. Άτοµα όπως αυτός ανήκουν 
στην ιστορία του Ελληνισµού και 
δεν επιτρέπεται να τους ντροπιά-
ζουµε µε ρατσιστική συµπεριφορά. 
Πολλοί σωβινιστές σήµερα συνηθί-

ζουν να επιτίθενται σε γενικές φυ-
λετικές οµάδες, που κατά τα λεγό-
µενά τους, βλάπτουν τη χώρα µας, 
χωρίς ωστόσο κανένας από αυτούς 
να προσφέρει κάτι σηµαντικό στην 
πατρίδα. Μιλούν για αρχαίους προ-
γόνους και πολλοί δεν έχουν µελε-
τήσει ποτέ αρχαία ελληνική γραµ-
µατεία. Αυτό δεν είναι ο ανώτερος 
πολιτισµός που δίδαξαν οι ένδο-
ξοι πρόγονοί µας, ούτε έχει σχέση 
µε τον Χριστιανισµό που υποστη-
ρίζει ότι όλοι οι άνθρωποι είµαστε 
αδέρφια.

∆υστυχώς βέβαια, από την άλλη 
πλευρά, οµόθρησκοι του ήρωα Φρι-
ζή, όπως ο αρχιραββίνος της Θεσ-

σαλονίκης σε συνέντευξή του, δη-
λώνει πως οι Εβραίοι είναι ο περι-
ούσιος λαός του Θεού, και ότι θα 
πρέπει να οδηγούν την ανθρωπό-
τητα. Αυτό δεν είναι παρά µια σιω-
νιστική (εθνικιστική- εβραϊκή) ιδε-
ολογία, που κάθε άλλο παρά το πα-
ράδειγµα του Μαρδοχαίου θυµίζει. 
Ένα ακόµα θέµα αντιπαραθέσεων 
είναι ο στρατιωτικός βαθµός που 
κατείχε ο Φριζής και κατά συνέ-
πεια, αν ήταν ο πρώτος ανά βαθµό 
ανώτερος αξιωµατικός που έπεσε 
στον Ελληνοϊταλικό Πόλεµο. Όπως 
προκύπτει από τις εκδόσεις Ιστο-
ρίας Στρατού ο Μαρδοχαίος Φρι-
ζής από την πρώτη µέρα του πο-

λέµου, µέχρι το θάνατό του µα-
χόταν ως Αντισυνταγµατάρχης, 
και για τιµητικούς λόγους, του 
αποδόθηκε ο τίτλος του Συνταγ-
µατάρχη, µετά θάνατον. Εποµέ-
νως αναφερόµενοι στην πολε-
µική του δράση, µιλάµε για τον 
Αντισυνταγµατάρχη Φριζή. Για 
ιστορικούς λόγους αναφέρω πως 
ο πρώτος πεσών ανώτερος αξι-
ωµατικός ήταν ο Αντισυνταγµα-
τάρχης Πεζικού Κεφαλόπουλος 
Χαράλαµπος, που έπεσε την 21η 
Νοεµβρίου του ’40 στο Βράνεστε.

Ο Μαρδοχαίος Φριζής είναι 
ένα πρόσωπο που αναγνωρί-
ζουν και µιλούν µε θαυµασµό 
όλοι, ακόµα και ακραίοι εθνι-
κιστές. Κανένας δεν µπορεί να 
αµφισβητήσει την πραγµατική 

φιλοπατρία, το ακέραιο ήθος του, 
τη γενναιότητά του, την προσφορά 
και τη θυσία του, ως γνήσιο Έλλη-
να ήρωα. «Για την Ελλάδα» ήταν 
οι τελευταίες λέξεις που ψέλλισε.

Επιµέλεια:
Απόστολος Ματέλλας 

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

Πηγές – Βιβλιογραφία:    
• www.Hellasarmy.gr
• www.Defencenet.gr
• www.Wikipedia.org
• Πλεύρη Κ.,  «Οι Εβραίοι», 
 εκδ. Ήλεκτρον
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Συµβαίνουν...

Η ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΒΡΑΒΕΥΣΕ ΤΗΝ ΧΑΡΑ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ 
Η Ακαδηµία Αθηνών, στην πανηγυρική συνεδρία της 28ης ∆εκεµβρίου 

2010, παρασηµοφόρησε την Φιλοπατρία και την ∆ιαµόρφωση Θρησκευτικής 
και Εθνικής Συνείδησης, απονέµοντας το «Αργυρούν Μετάλλιον Ανδρείας» στη 
Χαρά Νικοπούλου «διότι παρά τις αντιξοότητες που συνάντησε κατά την εκτέλε-
ση του έργου της, εξετέλεσε τα καθήκοντά της κατά τρόπο αντάξιο της µεγάλης απο-
στολής της διδάσκοντας τα παιδιά που της εµπιστεύθηκε η Πολιτεία σύµφωνα µε τις αρ-
χές της ελεύθερης σκέψης, της ανεξιθρησκίας και της αλήθειας, χωρίς να υπολογίσει αντιθέσεις που 
έθεταν σε κίνδυνο την ίδια». Στην αντιφώνησή της η δασκάλα που εργάστηκε για να µάθει ελληνικά 
στους Ποµάκους της Θράκης είπε «Αυτό το Μετάλλιο Ανδρείας αποτελεί για µένα ηθική δέσµευση να 
συνεχίσω µε µεγαλύτερη Πίστη τον αγώνα µου, µέχρι την τελική δικαίωση του Έθνους µας. Το αφιε-
ρώνω στα δικά µου Ποµακόπουλα της Θράκης».

ΣΕ 8Η ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΑ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟΥ Γ. ΒΕΡΙΤΗ
Πριν λίγες εβδοµάδες κυκλοφορήθηκαν από τις εκδόσεις «∆αµασκός» τα «Άπα-
ντα» του ποιητή Γ. Βερίτη. Ο τόµος περιλαµβάνει όλα τα ποιήµατα, όχι τα πεζά 
κείµενα και δοκίµια του, και αποτελεί την 8η κατά σειρά επανέκδοση του ποι-
ητικού έργου του που ενέπνευσε τόσες γενιές.

Επί τη ευκαιρία, αξίζει να θυµηθεί κανείς και τις σχετικές ποιητικές ανθο-
λογίες χριστιανικού λόγου του Ανδρέα Κεραµίδα, του Σήφη Κόλια και του Ν. 
Τυπάλδου, αλλά και την πλούσια ποιητική παραγωγή που µας προσέφεραν οι 

ποιητές Στ. Μπολέτσης, Ν. Καµβύσης, Α. Σαµαράκης, Α. Ζαχαρόπουλος, Φ. Κρι-
τέλης, Β. Μουστάκης και οι ποιήτριες Ελ. Καριτά, Κ. Χιωτέλη, Χλ. Αχαϊκού κά µέ-

σα από το περιοδικό «Ακτίνες» και τις εκδόσεις «∆αµασκός».

ΕΦΥΓΕ Η ΖΑΚΛΙΝ ΝΤΕ ΡΟΜΙΓΥ
Έφυγε σε ηλικία 97 ετών, στις 19.12.2010 η µεγάλη ελληνίστρια και ακαδηµαϊκός Ζακλίν 

ντε Ροµιγύ, η οποία υπήρξε η πρώτη γυναίκα καθηγήτρια του Collège de France. Μεταφρά-
στρια των Ελλήνων κλασσικών στα γαλλικά, η Ζακλίν ντε Ροµιγύ, δηµοσίευσε πλήθος µε-
λετών για την αρχαία ελληνική γραµµατεία και ιστορία, ενώ δίδαξε ως καθηγήτρια της αρ-
χαίας ελληνικής γραµµατείας στα πανεπιστήµια της Λιλ, της Σορβόνης και στο Collège de 
France. «Υπέφερε πολύ εδώ και µερικές δεκάδες χρόνια από το γεγονός ότι έβλεπε να φθίνει 
η µελέτη της ελληνικής γλώσσας και αυτό της προκαλούσε τεράστιο πό-
νο», δήλωσε η Ελέν Καρέρ ντ’ Ανκός, ισόβια γραµµατέας της Γαλ-
λικής Ακαδηµίας, η οποία πιστεύει ότι ο καλύτερος φόρος 
τιµής για την Ζακλίν ντε Ροµιγύ «θα ήταν να δοθεί εφε-
ξής µεγαλύτερη σηµασία στην ελληνική γλώσσα, την 
οποία υποστήριξε περισσότερο από οποιονδήποτε άλ-
λον». Σε επόµενο τεύχος της «Π», θα έχουµε την ευκαι-
ρία να προσεγγίσουµε περισσότερο την µεγάλη αυτή φυ-
σιογνωµία των γραµµάτων.

42



ΤΟ Ε∆Α∆ ΑΠΕΦΑΝΘΗ ΟΤΙ 23 ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 
ΒΑΚΟΥΦΙΟΥ ëΑΜΠΝΤΟΥΛΑΧ ΠΑΣΑì

Στις 14/01/11 το 5ο Πρωτοδικείο Άγκυρας χαρακτήρισε κληρονόµους του βακουφιού «Αµπντουλάχ 
Πασά» 23 Ελληνοκύπριους που είχαν προσφύγει τον Ιούνιο του 2007 στο δικαστήριο µε το αίτηµα αυ-
τό. Νωρίτερα, στις 4 Νοεµβρίου 1998, τα 23 αυτά άτοµα είχαν προσφύγει στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, το οποίο την 1η Ιουνίου 2007 απεφάνθη πως η Τουρκία καλούνταν να κα-
ταβάλει αποζηµίωση 885.000 ευρώ στην Μύρα Ξενίδη Αρέστη για την ακίνητη περιουσία της στην Αµ-
µόχωστο. Η Ασλί Άκσου Ερέν, η δικηγόρος τους, είπε ότι οι περιουσίες των βακουφίων δεν µπορούν να 
κληροδοτηθούν, να µεταβιβασθούν ή να πωληθούν, ενώ το 2007 είχε δηλώσει ότι «για κάθε µία από τις 
βακουφικές περιουσίες στην Αµµόχωστο θα πρέπει να γίνουν χωριστές δικαστικές προσφυγές» και ότι 
«µε τον τρόπο αυτό µπορεί να αποτραπεί να χάσουν οι Τούρκοι την περιοχή των Βαροσίων που συνί-
σταται σχεδόν στο σύνολο της σε βακουφικές εκτάσεις».

13Ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΗΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ 
Μια λαµπρή εκδήλωση, διοργάνωσε στην Αλβανία το Γραφείο Νεότητας  

της Αρχιεπισκοπής,  υπό τη φροντίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου 
Τιράνων, ∆υρραχίου και πάσης Αλβανίας κ. Αναστασίου. Στην εκδήλω-
ση, η οποία έλαβε χώρα στην αίθουσα πλησίον του Ιερού Ναού του Ευ-
αγγελισµού της Θεοτόκου στα Τίρανα, έλαβαν µέρος νέοι από τις τέσσε-
ρις εκκλησιαστικές επαρχίες, παρουσιάζοντας τραγούδια, παραδοσιακούς 
χορούς, δηµοτικά τραγούδια από τον τόπο καταγωγής τους κά.

Στην τέλος της εκδήλωσης ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Ανα-
στάσιος, υπενθύµισε στους νέους τους τέσσερις πυλώνες, στους οποί-
ους πρέπει να στηρίζεται η ορθόδοξη νεολαία: 1. στη µελέτη, την κατά Χρι-
στόν αύξηση της γνώσης, 2. στη φιλία, 3. στη µαρτυρία, 4. στη διακονία.

ΟΤΑΝ Ο ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ ΤΟΝ ΓΙΟΡΓΚΕΝΣΕΝ

Σε συνέχεια της συνέντευξης του προη-
γούµενου τεύχος της «Π», ο π. Ηλ. Μαστρο-
γιαννόπουλος µάς γνωστοποιεί το εξής πε-
ριστατικό: ο γνωστός συγγραφέας Νίκος 
Καζαντζάκης, νεαρός τότε, διηγείται ότι σε 
ένα ταξίδι του στην Ιταλία επισκέφθηκε και 
την µικρή πόλη Ασσίζη, πατρίδα του Αγ. 
Φραγκίσκου (13ος αι.). Συνάντησε εκεί, σε 
ένα δροµάκι τον ∆ανό συγγραφέα Γ. Γιόρ-
γκενσεν και κουβεντιάζοντας του είπε τις 
αµφιβολίες του για την πίστη. Τότε εκείνος 
του απάντησε: «Για να βρεις τον Θεό, νεαρέ 
µου, πρέπει να σκύψεις!» (Σηµ: ο Γιοχάν-
νες Jorgensen, 1866-1956, όταν σπούδαζε 
στο Πανεπιστήµιο της Κοπενγχάγης ήταν 
υλιστής, αλλά αργότερα εµβαθύνοντας έγι-
νε πιστός και έγραψε µεταξύ άλλων τον βίο 
του Αγ. Φραγκίσκου της Ασσίζης)

ΜΙΚΡΑ ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΙΣΤΙΚΗ ΖΩΗ!
Η µελέτη της ∆ρ Ζενεβιέβ Χίλι του Πανεπιστηµίου του Κουίνσλαντ 

της Αυστραλίας, που δηµοσιεύτηκε στο επιστηµονικό έντυπο European 
Heart Journal, είναι η πρώτη µεγάλη έρευνα σε δείγµα 4.700 ατόµων 
άνω των 20 ετών, που συσχέτισε τη συνολική ώρα του καθισιού και 
ταυτόχρονα τα διαλείµµατα από αυτό, µε τον κίνδυνο για καρδιοπά-
θεια, διαβήτη και άλλες µεταβολικές ασθένειες, καθώς επίσης µε την 
χρόνια φλεγµονή, που παίζει ρόλο, µεταξύ άλλων, και στην αρτηριο-
σκλήρυνση. 

Η µελέτη, κατέληξε στο συµπέρασµα ότι οι παρατεταµένες περίοδοι 
καθισιού, ακόµα κι αν συνδυάζονται µε σωµατική άσκηση, επιδεινώ-
νουν τους δείκτες της καρδιο-µεταβολικής λειτουργίας και των φλεγ-
µονών, οδηγώντας σε µεγαλύτερη περιφέρεια µέσης, µικρότερη «καλή» 
χοληστερόλη και υψηλότερη C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (σηµαντική ένδει-
ξη εξελισσόµενης εσωτερικής φλεγµονής στον οργανισµό). Από την άλ-

λη, η έρευνα διαπίστωσε ότι ακόµα και στους 
ανθρώπους που περνάνε πολλή ώρα κα-

θιστοί συνολικά, αν στο ενδιάµεσο ση-
κώνονται συχνά, έστω και για λίγο, 
η περίµετρος της µέση τους είναι 
µικρότερη, όπως χαµηλότερη εί-
ναι και η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη. 
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Θέµατα Πνευµατικής 
Ζωής

Ἡ λέξη πάθος προέρχεται ἀπὸ 
τὸ ρῆµα πάσχω καὶ στὴν κοινὴ 
γλῶσσα σηµαίνει κάτι, τὸ ὁποῖο 
µᾶς κάνει νὰ ὑποφέρουµε. Ταυτίζε-
ται µὲ τὰ διάφορα παθήµατα καὶ τὰ 
βάσανα τῆς ζωῆς. Στὴν ἐκκλησια-
τικὴ ὁρολογία ὁ ὅρος πάθη ἔχει κά-
ποια πιὸ εἰδικὴ σηµασία. ∆ὲν εἶναι 
ἁπλὰ κάποιες ἁµαρτίες ποὺ κάνει 
ὁ ἄνθρωπος, ἀλλὰ κακὲς ἕξεις, οἱ 
ὁποῖες λειτουργοῦν δεσµευτικὰ καὶ 
τυραννικὰ γιὰ τὸν ἐµπαθῆ ἄνθρω-
πο. ∆ὲν µπορεῖ εὔκολα νὰ τὶς ξεπε-
ράσει καὶ συναισθάνεται ὅτι εἶναι 
δέσµιος αὐτῶν. 

Κατὰ τὸν µεγάλο φιλόσοφο 
Ἀριστοτέλη τὰ πάθη εἶναι ἔµφυ-
τες δυνάµεις τῆς ψυχῆς τοῦ κάθε 
ἀνθρώπου, οἱ ὁποῖες ἀναλόγως τοῦ 
προσανατολισµοῦ καὶ τῆς χρήσε-
ώς τους (γιὰ τὴν ἀρετὴ ἢ γιὰ τὴν 
κακία) προσλαµβάνουν καὶ τὸν 
ἀντίστοιχο χαρακτῆρα (ἐνάρετο ἢ 
κακὸ), ἐνῶ στὴν οὐσία τους εἶναι 
ἠθικὰ οὐδέτερες1. Αὐτὴ τὴν ἄποψη 
ἐνστερνίσθηκαν καὶ οἱ ἅγιοι Πα-
τέρες τῆς Ἐκκλησίας, γι’ αὐτὸ καὶ 
ὁµιλοῦν περὶ µεταµορφώσεως τῶν 
παθῶν σὲ ἀρετὲς καὶ ὄχι περὶ ἐκρι-
ζώσεως ἢ ἐξαφανίσεως τῶν παθῶν 
ἀπὸ µέσα µας.

Μὲ τὸν ὅρο ἐξάρτηση στὰ νεώτε-
ρα χρόνια δηλώνουµε τὴν ἐµπλοκὴ 
καὶ τὸν ἐγκλωβισµὸ ἑνὸς ἀνθρώ-
που στὰ δεσµὰ κάποιας κακῆς 
συνηθείας, ἑνὸς ἐθισµοῦ πχ. ἀπὸ 
οὐσίες, ἀπὸ τὸν τζόγο, ἀπὸ τὸ σέξ, 
ἀπὸ τὸν ὑπολογιστή, κ.λπ.. Ὁ ὅρος 
χρησιµοποιεῖται γιὰ τὴν ἀποφυγή, 
συχνά, τοῦ κακόηχου ὅρου πάθη. 
Στὴν οὐσία, ὅµως, τὰ πάθη, ὅπως 
τὰ ὀνοµάζει ἡ Ἐκκλησία ταυτίζο-
νται µὲ τὴν ἐξαρτήσεις, ὅπως τὶς 
ὀνοµάζει ὁ κόσµος.

1  Βλ. Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικοµά-
χεια, ΙΙ, 4 (1105b- 1106a).

Ποιὰ εἶναι τὰ αἴτια καὶ οἱ βα-
θύτερες ρίζες ἀπὸ τὶς ὁποῖες γεν-
νιοῦνται τὰ διάφορα πάθη καὶ οἱ 
ἐξαρτήσεις;

«Ἀρχὴ καὶ ῥίζα τῆς ἁµαρτίας τὸ 
ἐφ’ ἡµῖν καὶ τὸ αὐτεξούσιον»2, δι-
δάσκει ὁ Μ. Βασίλειος. Ὁ ἄνθρω-
πος ὡς κτιστὸ ὂν εἶναι, δυνάµει καὶ 
θελήσει, τρεπτὸς ἀπὸ τὴν ἀγαθό-
τητα µὲ τὴν ὁποία δηµιουργήθη-
κε στὴν κακία καὶ στὸ παρὰ φύσιν 
ζῆν. Ἡ κακία του εἶναι προϊὸν τῆς 
κακῆς χρήσεως τῆς ἐλευθερίας του, 
τοῦ αὐτεξουσίου, µὲ τὸ ὁποῖο τὸν 
προίκισε ὁ ∆ηµιουργός του.

Εἶναι ἐνδιαφέρον ὅτι οἱ ἀνατό-
µοι τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς ἅγιοι 
Πατέρες τονίζουν (ὅπως καὶ οἱ 
ἀρχαῖοι Ἕλληνες µὲ τὸ «οὐδεὶς 
ἑκὼν κακός») ὅτι ἡ ἐπιδίωξη τοῦ 
κακοῦ γίνεται ἐπειδὴ τὸ θεωροῦµε 
καλὸ καὶ ἐφετό. «Πᾶν τὸ γινόµενον 
ἢ δι’ ἀγαθὸν γίνεται ἢ διὰ νοµιζό-
µενον ἀγαθόν»3.

Στὴν ἀσκητικὴ γραµµατεία 
τῆς Ἐκκλησίας µας ἡ ἐµπαθὴς 
προσκόλλησις πρὸς πρόσω-
πα ἢ πράγµατα ὀνοµάζεται 
«προσπάθεια», προσκόλληση σὲ 
κάποιο πάθος.

Ὁ ἅγιος ∆ωρόθεος ἐπισηµαίνει 
ὅτι σκοπὸς τῶν δαιµονικῶν ἐπι-
θέσεων εἶναι ἡ ἀπόκτηση ἀπὸ τὸν 
πολεµούµενο ἄνθρωπο µιᾶς κακῆς 
ἕξεως. Κατόπιν φεύγουν οἱ δαίµο-
νες, γιατὶ ἔχουν δέσει πλέον τὸν 
ἄνθρωπο µὲ τὰ δεσµὰ ἑνὸς πά-
θους, µιᾶς ἐξαρτήσεως, καὶ χωρὶς 
νὰ τὸν προσβάλλουν µὲ µεγάλους 
λογισµοὺς καὶ πειρασµοὺς ἡ κακή 
του συνήθεια τὸν ὠθεῖ νὰ πίπτει 

2  Ἰωάννου ∆αµασκηνοῦ, Κατὰ Μα-
νιχαίων, 64  (SchriHen, Bd. IV, σ. 
383).

3 Ἀββᾶ ∆ωροθέου, ∆ιδασκαλίαι, ΙΑ’ 
(Ἔργα Ἀσκητικά, σ. 286).

συνεχῶς στὸ ἴδιο πάθος. «Οὕτως 
ἐστὶν καὶ ἡ ψυχή· ἓν µόνον πάθος 
ἐὰν ἔχῃ ἐν ἕξει, οἵαν ὥραν δόξῃ τῷ 
ἐχθρῷ, καταβάλλει αὐτήν»4. (Ἔτσι 
εἶναι καὶ ἡ ψυχή. Ἂν ἔχει καὶ µ’ ἕνα 
µόνο πάθος δεθεῖ, ὅποια ὥρα θέ-
λει ὁ ἐχθρὸς τὴν νικάει). Τὴν ἴδια 
ἄποψη ἐδίδασκε καὶ ὁ ἀπόστολος 
Παῦλος µὲ τὴν φράση του: «ἐζω-
γρηµένοι (αἰχµάλωτοι) ὑπ’ αὐτοῦ 
(τοῦ διαβόλου) εἰς τὸ ἐκείνου θέ-
ληµα».

Οἱ ἐξαρτήσεις – πάθη συνδέο-
νται, ἀκόµη, µὲ τὰ ἀδιέξοδα, τὰ 
ὁποῖα βιώνει καὶ ἀντιµετωπίζει ὁ 
ἄνθρωπος στὴν καθηµερινότητά 
του. Αὐτὰ εἶναι ποὺ τὸν ὁδηγοῦν 
ἀσυνείδητα νὰ «γαντζωθεῖ» ἀπὸ 
κάτι, τὸ ὁποῖο στὴν φαντασία του 
τοῦ παρέχει δύναµη καὶ κουρά-
γιο γιὰ νὰ ἀντιµετωπίζει τὶς ἀντι-
ξοότητες τῆς ζωῆς του. Λειτουρ-
γοῦν, τρόπον τινά, ὡς «καταφύγια 
γιὰ τὴν ἀντιµετώπιση τῆς πραγ-
µατικότητος, ἡ ὁποία συχνὰ φοβί-
ζει καὶ ἀπαιτεῖ ὑπευθυνότητα καὶ 
ὡριµότητα.

Γι’ αὐτὸ οἱ ἐξαρτήσεις εἶναι δίο-
δοι γιὰ νὰ ὁδηγηθῆ κάποιος εὐά-
λωτος ἄνθρωπος σὲ τεχνητοὺς πα-
ραδείσους, στοὺς ὁποίους τίποτα 
δὲν τὸν ἐνοχλεῖ καὶ τὸν τροµάζει, 
ἀλλὰ ὅλα τὸν «προστατεύουν» καὶ 
τὸν «ἀνακουφίζουν» ἀπὸ τὰ προ-
βλήµατα ποὺ ἀδυνατεῖ νὰ διαχει-
ρισθεῖ.

 
 

Επιµέλεια:
Ι.Κ. Αγγελόπουλος

4 Β’ Τιµ. 2: 26.

Τ� Π��� Ω� Ε���������
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Πατέρων
Η φωνή των

Ξέρω ότι πολλοί από τους συγκε-
ντρωμένους πάλι θα μας κατηγο-
ρήσουν, όταν μιλούμε γι’ αυ-
τά, και θα πουν «Μη, σε 
παρακαλώ, μη γίνεσαι 
φορτικός και βαρε-
τός στους ακροατές• 
άφησέ το στη συ-
νείδηση του καθε-
νός, άφησέ το στην 
κρίση των ακροα-
τών• έτσι τώρα μας 
ντροπιάζεις, μας κά-
νεις να κοκκινίζουμε!...».

Αλλ’ όχι! Αυτά τα λόγια δεν τα ανέ-
χομαι! Γιατί ούτε ο Παύλος ντρεπό-
ταν να ενοχλεί συνέχεια για τέτοια 
πράγματα και να ζητά σαν ζητιά-
νος. Εάν έλεγα τούτο, δηλαδή δος 
μου, φέρε για το σπίτι μου, ίσως 
να ‘ταν ντροπή. Αν και ούτε τότε 
θα ‘ταν ντροπή. «Οἱ γὰρ τῷ θυσι-
αστηρίῳ», λέγει, «προσεδρεύοντες, 
τῷ θυσιαστηρὶῳ συμμερίζονται» (Α’ 
Κορ. 9,13). Πλην όμως πιθανόν να 
με κατηγορούσε κάποιος, ότι μιλώ 

ότι αυτά τα λέμε για να σας παρα-
σύρουμε προς όφελός μας, και με το 
πρόσχημα των φτωχών κερδίζου-
με εμείς, τότε πράγματι αυτά δεν 
είναι μονάχα άξια ντροπής, αλλά 
και μυρίων κεραυνών, και ούτε αξί-
ζει να ζουν όσοι κάνουν παρόμοια.

Αλλά εάν, με τη χάρη του Θεού, κα-
θόλου δεν σας ενοχλούμε για τον 
εαυτό μας και κηρύττουμε αδά-

πανο το ευαγγέλιο, χω-
ρίς βέβαια να κοπιάζου-
με όπως ο Παύλος, αρ-
κούμενοι πάντως στα δι-
κά μας, με όλο το θάρρος 
θα σας λέγω, δώστε στους 
φτωχούς• και  δεν θα στα-

ματήσω να το λέγω, και όταν δεν 
δίνετε θα σας είμαι σκληρός κατή-
γορος!

Από την ΜΓ’ ομιλία του στην Α’ προς 
Κορινθίους» Ε.Π.Ε. 18Α, 720 εξ. 
Εισαγωγή και απόδοση στη νεοελ-
ληνική Αρχιμ. Χρυσόστομος Π. Αβα-
γιάνος,
εκδ. Αποστολική Διακονία της Εκκλη-
σίας της Ελλάδος, Αθήναι 1998.

Επιμέλεια:
Μ.Α.

φοιτ. Ιατρικής Αθηνών

για τον εαυτό μου• τώρα όμως πα-
ρακαλώ γι’ αυτούς που στερούνται, 
μάλλον όχι γι’ αυτούς που στερού-
νται, αλλά για σας που δίνετε• γι’ 
αυτό και μιλώ χωρίς να ντρέπομαι.
Γιατί πού είναι η ντροπή σαν πω, 
δώσε στον Κύριο που πεινά, ντύσε 

τον που γυρίζει γυμνός, φι-
λοξένησέ τον που 

είναι ξένος; Ο 
Δεσπότης 

σου δεν ντρέπεται μπροστά σ’ όλη 
την οικουμένη να λέγη «ἐπείνασα 
καὶ οὐκ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν» (Ματθ. 
25,42), ο ανενδεής, εκείνος που δεν 
έχει ανάγκη από τίποτε και εγώ θα 
ντραπώ και θα διστάσω; Σε παρα-
καλώ, μακριά τέτοια πράγματα! 
Του διαβόλου είναι αυτή η ντροπή!

Δεν θα ντραπώ, λοιπόν. Αντίθετα 
μάλιστα και με παρρησία θα πω• 
δώστε σ’ όσους έχουν ανάγκη, και 
θα φωνάζω πιο δυνατά απ’ αυ-
τούς. Γιατί εάν κάποιος έχη στοι-
χεία και μπορή να μας κατηγορήση, 

 Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου 

Δώστε, δώστε στους φτωχούς!

Τώρα όμως παρακαλώ γι' αυ-
τούς που στερούνται, μάλλον 
όχι γι' αυτούς που στερούνται, 
αλλά για σας που δίνετε.
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∆ραστηριότητες
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∆ραστηριότητες∆ραστηριότητες∆ραστηριότητες∆ραστηριότητες∆ραστηριότητες

Κυριακή 21 Νοεµβρίου
Φοιτητικός Εκκλησιασµός στο 
Παρεκκλήσιο του Απ. Παύλου.

Παρασκευή 26 Νοεµβρίου 
Συνάντηση των Αρθρογράφων της 
Παρεµβολής. 

Πέµπτη 18 Νοεµβρίου
Οµιλία στα πλαίσια του Αγιογραφικού Κύκλου 
των Φοιτητών µε θέµα: ‘’Πώς τοποθετείται ένας 
χριστιανός νέος απέναντι στις σχέσεις των δύο 
φύλων’’  από τον κ. ∆ηµήτριο Καραγιάννη, παι-
δοψυχίατρο.

Παρασκευή 19 Νοεµβρίου
Συζήτηση µε θέµα «το άγχος», µε την ψυχολόγο κ. Γι-
ούλη Τσεντούρου και την θεολόγο  κ. Έφη Ψαρογιώρ-
γου, για τις φοιτήτριες.

∆ευτέρα 22 Νοεµβρίου 
Εναρκτήρια συνάντηση για την εκποµπή µας, «Ραδιοκαταγραφές» που εκπέµπει από την ιστοσελίδα µας 
www.xfe.gr και από τον ραδιοφωνικό σταθµό της Πειραϊκής Εκκλησίας 91,2fm, κάθε Σάββατο 7:00µ.µ.

Σαββατοκύριακο 27 & 28 Νοεµβρίου
∆ιήµερη προσκυνηµατική εκδροµή στη Παναγία την Προυσιώτισσα στο 
Καρπενήσι και το χιονοδροµικό κέντρο στο Βελούχι.
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Κυριακή 5 ∆εκεµβρίου
Φοιτητικός Εκκλησιασµός στο 
Παρεκκλήσι του Απ. Παύλου.

Κυριακή 19 ∆εκεµβρίου
Εξόρµηση «Παρεµβολής» στον Ι. Ν. Αγ. 
Σοφίας στο Ν. Ψυχικό και στον Ι. Ν. Αγ. 
Ευθυµίου Κυψέλης.

Τρίτη 21 ∆εκεµβρίου
Ακολουθία των Ωρών των Χριστουγέννων 
στο Παρεκκλήσι του Απ. Παύλου.

Τρίτη 30 Νοεµβρίου
Οµιλία στη Νοµική σχολή Αθηνών, µε θέµα «Γιατί να 
Τον πιστέψουµε;» µε τον π. Βασίλειο Θερµό.

Κυριακή 12 ∆εκεµβρίου
Εξόρµηση αγάπης στο 
νοσοκοµείο παίδων Αγ. Σοφία.

Σάββατο 18 ∆εκεµβρίου
Χριστουγεννιάτικο εντευκτήριο 
φοιτητριών.

27-30 ∆εκεµβρίου
Εξόρµηση Φοιτητών στην Ι. Μητρόπολη Αργυροκάστρου 
της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας.

Επιµέλεια:
Αγγελική Καλκάνη,
φοιτ. ΗΜΜΥ ΕΜΠ
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ΒΙΒΛΙΟ-παρουσιάσεις

Το Νησί είναι ένα βιβλίο γραµµέ-
νο µε µεγάλη ευαισθησία που πε-
ριγράφει την ιστορία του νησιού 
της «Σπιναλόγκας» και των κατοί-
κων της που έπασχαν από την νό-
σο του Χάνσεν. Μέσα από αυτό το 
βιβλίο ο αναγνώστης µαθαίνει ότι 
τη ζωή δεν την οριοθετούν οι δυ-
σκολίες και οι αντιξοότητές της, 
αλλά η αγάπη και η αλληλεγγύη 
µεταξύ των ανθρώπων. Ο αναγνώ-
στης κάνει ένα απίθανο ταξίδι και 
έτσι ζει και ο ίδιος τις καταστάσεις, 
τις οποίες βίωσαν οι κάτοικοι αυ-
τού του νησιού! 

Η γραφή της συγγραφέως χαρα-
κτηρίζεται από ζωντάνια, χρήση 
πολλαπλών επιθέτων, συνοχή και 
αλληλουχία. Οι λεπτοµέρειες υπο-
δηλώνονται µε τόση ακρίβεια λες 
και βίωσε και η ίδια όλες αυτές 
τις καταστάσεις που περιγράφει. Η 

συγγραφέας, µέσω της αναζήτησης 
των Ελλήνων προγόνων της νεα-
ρής Αλέξις, µας µεταφέρει σε ένα 
γραφικό χωριουδάκι της Κρήτης, 
στην Πλάκα. Η ζωή των κατοίκων 
του είναι µια καθηµερινή, ήσυχη 
ρουτίνα, στην οποία, όµως, φωλιά-
ζει ο φόβος της λέπρας. Η Ελένη, 
η αγαπηµένη δασκάλα του τόπου 
ασθενεί και µεταφέρεται αναγκα-
στικά στη «Σπιναλόγκα», εγκατα-
λείποντας έτσι σύζυγο και δύο χα-
ριτωµένα κοριτσάκια. Μαζί της µε-
ταφέρεται και ένας µαθητής της, 
ο οποίος πιθανότατα της µετέδω-
σε την ασθένεια. Στο νησί υπάρ-
χουν πολλές δυσκολίες προσαρµο-
γής, όµως, η καλή δασκάλα κατα-
φέρνει να προσπεράσει τις αντι-
ξοότητες προσφέροντας, παράλλη-
λα, όση αγάπη της έχει αποµείνει 
στον µικρό της µαθητή. Έχει συχνή 
επικοινωνία µε την οικογένειά της 
µέσω του συζύγου της, του Γιώρ-
γη, καθώς αυτός είναι που µετα-
φέρει σχεδόν καθηµερινά προµή-
θειες στο νησί. Τα δυο κορίτσια µε-
γαλώνουν δύσκολα δίχως τη µητέ-
ρα τους. Η Άννα παρουσιάζει πο-
λύ δύσκολο χαρακτήρα, ενώ η Μα-
ρία καλόβολο. Στη συνέχεια, η Ελέ-
νη πεθαίνει και τα κορίτσια στε-
νοχωριούνται ακόµα περισσότε-
ρο. Μεγάλες πια κοπέλες προσπα-
θούν να αποκατασταθούν. Όµως η 
αρρώστια και ο χωρισµός υπονο-
µεύουν κάθε φάση της ζωής τους, 
αναδεικνύοντας τα ανθρώπινα συ-
ναισθήµατα απέναντι στον πόνο 
και τον χωρισµό µε τα αγαπηµέ-
να πρόσωπα µέσα από συγκλονι-
στικές περιγραφές. 

Με το «Νησί» ακολουθούµε µια 

πορεία χαραγµένη µε απεριόριστη 
υποµονή. Μαζί µε τους ήρωες κα-
ταφέρνουµε να προχωρήσουµε 
έχοντας ελπίδα σε κάθε µας αστα-
θές βήµα. Μέσα από αυτή την πά-
λη συναισθηµάτων παρατηρούµε 
την δύναµη της αγάπης και τον 
τελικό της θρίαµβο, ενώ, αδιάσπα-
στος προβάλλεται, επίσης, ο κρίκος 
της φιλίας, µια σανίδα σωτηρίας 
στις δύσκολες στιγµές.

                                                   
             Επιµέλεια:

Πολυξένη Παπαδοπούλου
φοιτ. Προσχολικής Αγωγής

Victoria Hislop 
«To Νησί»

Εκδόσεις ∆ΙΟΠΤΡΑ

Άγιος Ζωτικός ο Ορφανοτρό-
φος, ο Προστάτης άγιος των λε-
πρών (4ος αι.). Ήταν πολύ ευλα-
βής, µε θαυµαστή παιδεία, πολύ-
τιµος συνεργάτης του αυτοκράτο-
ρα. Παρότι είχε βγει νόµος να ρί-
χνονται στην θάλασσα, όσοι έπα-
σχαν από την νόσο του Χάνσεν, 
αυτός ζητούσε από τον αυτοκρά-
τορα χρήµατα µε το πρόσχηµα 
να αγοράσει πολύτιµους λίθους, 
ενώ στην πραγµατικότητα εξαγό-
ραζε τους λεπρούς και τους έβα-
ζε σε ένα χωριό που ο ίδιος είχε 
χτίσει γι’ αυτούς. Σε µία περίο-
δο οικονοµικής δυσπραγίας µαρ-
τύρησαν το έργο του στον βασι-
λιά, ο οποίος διέταξε να τον σύ-
ρουν στους δρόµους δεµένο σε 
δύο άλογα. O θάνατός του, κίνη-
σε τη µετάνοια του Κωνσαντίου. 
Αφού µεταµελήθηκε, τίµησε τη 
µνήµη του κτίζοντας ένα λεπρο-
κοµείο για την περίθαλψη των λε-
πρών και το προίκισε µε πολλά 
κτήµατα και εισοδήµατα.
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Kι αν το 2010 η κοινή γνώµη 
έστρεψε το βλέµµα στα λεπροκο-
µεία και τους χανσενικούς, η Εκ-
κλησία πάντα είχε άγρυπνο το βλέµ-
µα και τη φροντίδα γι’ αυτούς τους 
ανθρώπους δίνοντας στη συγκίνη-
ση βάθος και κάνοντάς την αφορ-
µή κοινωνίας µε τον Θεό! 

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά 
προσεγµένο έργο που µας παρου-
σιάζει ζωντανά έναν κληρικό, για 
τον οποίο ο π. Πορφύριος έλεγε: 
«Να πηγαίνετε να παίρνετε την ευ-
χή του γέροντα Ευµένιου, γιατί είναι 
ο κρυµµένος Άγιος των ηµερών µας. 
Σαν τον γέροντα Ευµένιο βρίσκει κα-
νείς κάθε διακόσια χρόνια». Κληρι-
κοί, µοναχοί και µοναχές, και ένα 

πλήθος απλών ανθρώπων καταθέ-
τουν βιογραφικά στοιχεία για τον 
Γέροντα, αναµνήσεις βιωµάτων 
από την συναναστροφή µαζί του, 
θαυµαστά γεγονότα, λόγους οικο-
δοµής που άκουσαν από το στόµα 
του, φωτογραφίες κι επιστολές του. 
∆ιατηρώντας τον προσωπικό τρό-
πο εκφράσεως κάθε µαρτυρίας και 
συνδέοντας µε σεµνό και αρµονικό 
τρόπο ένα πλουσιότατο σε πληρο-
φορίες υλικό, το βιβλίο ζωντανεύει 
τον γέροντα στον κάθε αναγνώστη, 
προσφέροντας συγχρόνως πολύτι-
µη πνευµατική ωφέλεια. Λίγα λό-
για για τον άγιο αυτό γέροντα ανα-
φέρουµε παρακάτω:

Ο κρυφός γελαστός άγιος 
του Αιγάλεω

Γέροντας Ευµένιος Σαριδά-
κης: ο άγιος φίλος των λεπρών

Έζησε την περίοδο 01.01.1931- 
23.05.1999. Γεννηµένος στο χω-
ριό Εθιά Μονοφατσίου του νοµού 
Ηρακλείου Κρήτης, ο π. Ευµένιος 
ήταν το όγδοο παιδί µιας φτωχής 
και πιστής οικογένειας, έγινε µο-
ναχός σε ηλικία 17 ετών. ∆οκιµά-
στηκε σκληρά από την ασθένεια 
της λέπρας [...] 

Η λέπρα τον έφερε στο Νοσοκο-
µείο Λοιµωδών στην Αγία Βαρβά-
ρα Αθηνών. Εκεί θεραπεύτηκε, αλ-
λά βλέποντας τον ανθρώπινο πόνο, 
αποφάσισε να παραµείνει στο Νο-
σοκοµείο ως ιερέας, για να βοηθή-
σει όσο µπορούσε την ανακούφι-
ση των συνανθρώπων του! 

Ο π. Ευµένιος ήταν αφοσιωµέ-
νος στην αδιάλειπτη νοερά προ-
σευχή, αφιλοκατήγορος και πολύ 

ελεήµων. Ήταν η προσωποποίη-
ση της αγάπης και της χαράς. Αγα-
πούσε όλο τον κόσµο, κάθε άνθρω-
πο προσωπικά, γι’ αυτό και κατέ-
τρεχαν σε αυτόν πάρα πολλοί άν-
θρωποι, λαϊκοί, µοναχοί κι επίσκο-
ποι. Ήταν ιδιαίτερα γελαστός - το 
τρανταχτό γέλιο του ήταν ένα από 
τα χαρακτηριστικά του -, ενώ πολ-
λές φορές έβγαινε από το Ιερό, κα-
τά τη Λειτουργία, µε τα γένια του 
βρεγµένα από δάκρυα, αφού προ-
σευχόταν για όλους τους πονεµέ-
νους και δυστυχισµένους συναν-
θρώπους µας [...]

 «Όποιος τον πλησίαζε, έβλε-
πε έναν ιερέα, έναν καλόγερο, µε 
έντονη χαρά στο πρόσωπό του. Αυ-
τή η χαρά, πολλές φορές, εκφραζό-
ταν µε πολλά γέλια, που αναµιγνύ-
ονταν µε τα λόγια του ή ξεχύνο-
νταν από τις άκρες των κλειστών 
χειλιών του, όταν έµενε σιωπη-
λός. Το καταλάβαινες ότι ήταν γέ-
λια ενός χαριτωµένου ανθρώπου, 
µιας καρδιάς ξέχειλης από αληθι-
νή, θεία γαλήνη και χαρά που χυ-
νόταν έξω και δρόσιζε, παραξενεύ-
οντας τους άλλους. 

Ήταν εµφανές ότι ο π. Ευµένι-
ος προσπαθούσε να συγκρατηθεί 
από ταπείνωση, να µη φανεί αυ-
τή η αγία ιδιαιτερότητα, µα δεν το 
κατάφερνε πάντοτε.» 

Το βιβλίο το συστήνουµε σε 
όποιον ενδιαφέρεται να δει µια δι-
άσταση χριστιανική, µια ποιµαντι-
κή αγάπης και ελπίδας στον πά-
σχοντα άνθρωπο.

Επιµέλεια:
Αναστασία Μπιτσάνη

φοιτ. Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Σίµωνος Μοναχού 
«π. Ευµένιος - Ο 

κρυφός άγιος της 
εποχής µας»

Εκδόσεις Eπτάλοφος, 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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Συνεντεύξεις:
• κ. ∆. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: 

 «Ο Παπαδιαµάντης γράφει τη λέξη "Θεός" 
µε κεφαλαίο θήτα.»

• π. ΓΕΡΒΑΣΙΟΣ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ: 
 «Ελάτε να γίνουµε όλοι ληστές!»

 

• Γ. ΦΙΛΙΑ, «Ερωτήµατα ως προς τη Λατρεία»
• Πιστοί στην επιστήµη!
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