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Από την έν-σταση 
στην Ανά-σταση

Πεντηκοστιανοί

Jacqueline de Romilly

Mακεδονία, ο πόλεµος για το 
όνοµα

 
"�ταν 
λθεις �ν τ� βασιλεί� σου"

Ανέκδοτο ποίηµα του Αντώνη Σαµαράκη



...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!

...εδώ η φωνή 
µας ακούγεται 
δυνατά!

γκάλοπ
απόψεις

ρεπορτάζ
συνεντεύξεις

Ραδιοκαταγραφές

ΒΙΒΛΙΟ-παρουσιάσεις

Ο αυτοκράτορας Ιουλιανός έχει 
κατά καιρούς υµνηθεί σαν µια ευ-
γενής µορφή και ένας γνήσιος ερα-
στής του ελληνικού πνεύµατος, ο 
οποίος κατασυκοφαντήθηκε από 
τους χριστιανούς και στιγµατίσθη-
κε ως “Παραβάτης”. Στην πραγµα-
τικότητα, όπως καταδεικνύεται µέ-
σα από την εξαιρετικά εµπεριστα-
τωµένη µελέτη του κ. Τσέντου, ο 
Ιουλιανός δεν υπήρξε Παραβά-
της µόνο του χριστιανισµού, αλλά 
εξίσου Παραβάτης και του ελληνι-
σµού. Ο ψευδώνυµος ελληνισµός 
που κήρυσσε ο Ιουλιανός, ένα συ-
νονθύλευµα δεισιδαιµονίας, σκο-
ταδισµού κι αποκρυφιστικών τελε-
τών, δεν είναι ξένος µόνο προς τον 
χριστιανισµό, αλλά εξίσου και προς 
τον ελληνικό πολιτισµό. 

Η παρούσα µελέτη παραθέτει 
πληθώρα τεκµηριωµένων επιχει-
ρηµάτων, ιστορικές πηγές, κατα-
φεύγει σε µαρτυρίες τόσο χριστια-
νών χρονογράφων κι ιστορικών, 
όσο και σε εθνικούς συγγραφείς. 

Αποκαλύπτει την αλήθεια σχετι-
κά µε την προσωπικότητα του Ρω-
µαίου αυτοκράτορα, τη βούλησή 
του για την αποχριστιανοποίηση 
της αυτοκρατορίας, την πλήρη δι-
αστρέβλωση του πραγµατικού αρ-
χαιοελληνικού πνεύµατος. Απογυ-
µνώνει πλήρως τις εικασίες όσων 
προσπαθούν να εξυψώσουν τον 
Ιουλιανό, όσων βλέπουν στο πρό-
σωπό του µια απτή απόδειξη του 
αγεφύρωτου (κατά αυτούς) χάσµα-
τος ελληνισµού και χριστιανισµού 
και πιστοποιεί την τέλεια σύνθεση 
και γόνιµη σύµπνοια των δύο, την 
οποία ανέδειξαν οι Πατέρες της 
Εκκλησίας µας.

Αντικρούει πλήρως τις κατηγο-
ρίες που θέλουν τον αυτοκράτο-
ρα να πεθαίνει από το χέρι χρι-
στιανού, κατηγορίες που ο ίδιος 
ο Ιουλιανός δεν είχε καν διανοη-
θεί στο διάστηµα που µεσολάβη-
σε από τον τραυµατισµό του µέχρι 
να ξεψυχήσει.

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά κα-
λογραµµένο βιβλίο, το οποίο παρέ-
χει πάµπολλες αναφορές κι υποση-
µειώσεις για τον αναγνώστη που 
θέλει να διερευνήσει το θέµα δι-
εξοδικότερα, ενώ καταφέρνει να 
µην κουράσει στιγµή. 

Εξετάζει λεπτοµερώς όλες τις 
πτυχές της προσωπικότητας και 

της δράσης του Ρωµαίου αυτοκρά-
τορα, καταρρίπτοντας όλα τα επι-
χειρήµατα των πολέµιων της συ-
νοχής του ελληνοχριστιανικού πο-
λιτισµού, οι οποίοι παρουσιάζουν 
τον Ιουλιανό σαν εστεµµένο φι-
λόσοφο και γνήσιο ελληνολάτρη.

Εν κατακλείδι, αυτό που αξίζει 
να κρατήσουµε είναι ότι η τελική 
ήττα του Ιουλιανού δεν υπήρξε νί-
κη µόνο του χριστιανισµού, αλλά 
επίσης και του ελληνισµού, τον 
οποίο ο Παραβάτης είχε κακοποι-
ήσει και διαστρέψει στο έπακρον.

Επιµέλεια:
∆ηµήτρης Σαµπαζιώτης

∆άσκαλος

Γιάννης Κ. Τσέντος
“Ιουλιανός ο Παραβάτης”
Παραβάτης του Χριστιανισµού, 
Παραβάτης του Ελληνισµού

Εκδόσεις Τήνος

100ό ΤΕΥΧΟΣ!
 

Ένα τεύχος φτιαγµένο από 
όλους εσάς! Γράψτε τους 

προβληµατισµούς, τις 
νεανικές σας ανησυχίες, 

στείλτε φωτογραφίες, σκίτσα 
και ό,τι άλλο σας εκφράζει, 
ατοµικά ή οµαδικά, µε τη 

χριστιανική σας συντροφιά 
στο xfe@xfe.gr.

ΟΛΗ Η ΕΛΛΑ∆Α 
ΜΙΑ ΠΑΡΕΑ!
Η "Παρεµβολή" ετοιµάζεται να 
γιορτάσει το 100ό της τεύχος 
µαζί µε τους αναγνώστες της 

απ' όλη την Ελλάδα!

Περισσότερες πληροφορίες 
στο επόµενο τεύχος.



ΕΕ
Είναι κάτι στίχοι που δεν ξεκολλάνε απ’ το µυαλό! Προσπαθείς να 

τους καταλάβεις και  ξεγλιστράνε.. Ποτέ δεν κατάφερα να καταλάβω τι 
σηµαίνει ο στίχος του Ν. Παπάζογλου: «Ειµ’ ένας δείπνος µυστικός, δί-
πλα ο Ιούδας κλαίει σκυφτός, κι ειµ’ αδελφός του»…

Μήπως είµαι ένας δείπνος µυστικός επειδή συγκεντρώνω τα χαρα-
κτηριστικά των Αποστόλων; Τον αυθορµητισµό και το ευερέθιστο του 
Πέτρου; Την δυσπιστία του Θωµά; Τον ρεαλισµό του τελώνη Ματθαίου; 
Την προδοσία του Ιούδα; Αλλά αν τα πρόσωπα του µυστικού ∆είπνου 
είναι παρόντα µέσα µου, θα είναι φυσικά και ο Ιησούς, εκείνος που «πά-
ρα πολύ επιθύµησε να φάει αυτό το δείπνο µε τους µαθητές πριν το θά-
νατό του» (Λουκ. 22: 15) -Πού κολλάει τώρα ο θάνατος; 

Κι από ‘κει και πέρα γιατί απ’ όλη τη συντροφιά που δειπνεί µέσα µου 
ξεχωρίζω τον Ιούδα;  Εκείνος στον οποίο αφού «µπήκε ο σατανάς» µέ-
σα του στη συνέχεια «πήγε στους αρχιερείς», «συζήτησε µαζί τους», «δέ-
χθηκε τα χρήµατα» και «ζητούσε ευκαιρία» να προδώσει; (Λουκ. 22:3-6) 

 Ίσως, -ίσως λέω- γιατί κι εγώ κρύβω µέσα µου έναν µικρό Ιούδα που 
αφήνει χώρο σε «κάποιον» να σεργιανάει.. Σε κάποιον που οι Πατέρες 
ονοµάζουν «µηρµυγκολέοντα», αφού σαν µυρµήγκι παρουσιάζει το κακό 
όταν µε σπρώχνει σ’ αυτό, ενώ µετά το παρουσιάζει σα λιοντάρι για να 
µε απογοητεύσει. Αρκεί να του πιάσω λίγο κουβέντα για να µε τουµπά-
ρει. Όλα τ’ άλλα θα µ’ αφήσει να τα κάνω µόνος µου. Όπως τότε: ο σατα-
νάς απλά «µπήκε».. Ενώ ο Ιούδας στη συνέχεια «πήγε», «συζήτησε», «δέ-
χθηκε», «ζητούσε»…

Οι προσωπικές µου προδοσίες καθηµερινές! Αποτιµώ την υγεία, την 
οικογένεια, τους φίλους, την Εκκλησία Του που µου χαρίζει µε τριάντα 
ασηµένια νοµίσµατα. Με καταδικάζει σε αιώνια αγάπη, Τον καταδικά-
ζω σε θάνατο. Κι ύστερα που θα το µετανιώσω και θα πάω να τα γυρί-
σω πίσω, να τα πετάξω, όχι κάπου, αλλά στο Ναό, το µυρµήγκι θα ‘χει 
γίνει λιοντάρι που θα µε κάνει σκυφτό να κλαίω απελπισµένος..

Ένας ασκητής έλεγε κάποτε ότι ο διάβολος έχει τρία αγαπηµένα σύνερ-
γα· βουκέντρα, κάπα και έναν άδειο τενεκέ. Στην αρχή σε κεντάει µε τη 
βουκέντρα, σου βάζει έναν πειρασµό. Έπειτα σε σκεπάζει µε την κάπα. Και 
µετά τα φανερώνει όλα κάνοντας θόρυβο µε τον τενεκέ για να µας εκθέσει.

Σ’ έναν τέτοιο άνισο πνευµατικό αγώνα, είναι αδύνατο να τα καταφέ-
ρουµε µόνοι. Γι’ αυτό και ο Χριστός στην εικόνα της Ανάστασης, τραβά-
ει τον νεκρωµένο άνθρωπο, όχι από την παλάµη, αλλά από τον καρπό! 
Αποφασιστικά, σωτήρια. «Ὀνόµατι Ἰησοῦ µάστιζε πολεµίους» (Ιωάννης 
της Κλίµακος). Επικαλέσου το Όνοµα Του. Είναι ο µόνος τρόπος να πά-
ψει να κλαίει σκυφτός ο Ιούδας που κρύβουµε µέσα µας και να κατα-
καεί ο λογισµός της επόµενης προδοσίας. Χριστός Ανέστη!

«Ειµ’ ένας δείπνος µυστικός, 
δίπλα ο Ιούδας κλαίει σκυφτός 
κι ειµ’ αδελφός του»
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 AΓAΠHTOI ANAΓNΩΣTEΣ
• Mην ξεχνάτε να ανανεώνετε εγκαίρως τη συνδροµή σας. Στην 

ετικέτα του πλαστικού φακέλου αναγράφεται η ηµεροµηνία 
λήξης της συνδροµής, π.χ. εάν γράφει 31/12/08 σηµαίνει ότι 
οφείλεται η συνδροµή των ετών 2009, 2010 και 2011.

• H ανανέωση της συνδροµής µπορεί να γίνει µε τέσσερις τρό-
πους:
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

Η "Παρεµβολή" στη Νέα Υόρκη
Η "Παρεµβολή" ταξιδεύει στη Νέα Υόρκη µε τους 
φοιτητές του Ε. Μ. Πολυτεχνείου!

 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
www.paremvoli.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€

Αριθµός άδειας:  868 • Κωδικός:  5475 
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Λίγες ηµέρες πριν από την Εβδο-
µάδα των Παθών και το προαύλιο 
της Νοµικής- γεµάτο ζωντάνια και 
προβληµατισµό- αποτελεί τον ιδα-
νικό χώρο για την διεξαγωγή της 
έρευνάς µας «Ποια η σχέση  των 
νέων µε την Εκκλησία και, ιδιαιτέ-
ρως, µε το µέγιστο θαύµα της Ανά-
στασης;»

Στις ερωτήσεις µας πολλοί συµ-
φοιτητές περιέρχονται σε αµηχα-
νία, άλλοι ενθουσιάζονται για την 

ιδιαίτερη ευκαιρία να εκφραστούν, 
άλλοι µας αντιµετωπίζουν µε επι-
φύλαξη…

Σε τυχαίο δείγµα είκοσι νέων, 
το 63% απάντησε ότι δεν πιστεύ-
ει στην Ανάσταση του Χριστού και 
µόνο το 26% ότι πιστεύει.

Όταν ερωτήθηκαν, όµως, εάν 
στη γιορτή της Ανάστασης πη-
γαίνουν στην Εκκλησία, το 63% 
απάντησε καταφατικά και µόλις το 
37% απάντησε αρνητικά! Το 58% 

για λόγους παράδοσης- όπως εί-
πε –και το 25% για λόγους πίστης 
και παράδοσης.

Στο ιδιαίτερα ενδιαφέρον ερώ-
τηµα αν σηµαίνει για τον καθένα 
κάτι το µήνυµα της Ανάστασης, οι 
απαντήσεις ήταν ποικίλες και µάλ-
λον συγκινητικές:

Το 50%  µίλησε για µια νέα αρ-
χή, ελπίδα, αγάπη, απελευθέρωση, 
συναδέλφωση, για προσδοκία εξι-
λέωσης, για επαναστατικό µήνυ-

ΓΚΑΛΟΠ  ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Πώς τοποθετούνται οι φοιτητές απέναντι 
στο γεγονός της Ανάστασης;

ΘΑ ΗΘΕΛΕ 
ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΕΙ
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εποχής να αποµακρύνει τον άν-
θρωπο απ’ τις βαθιά ριζωµένες 
στον πολιτισµό και την ιδιοσυ-
γκρασία του παραδόσεις· από την 
αποξένωση άλλων, λόγω οικογε-
νειακών επιλογών, από την Εκκλη-
σία· από το γενικότερο κλίµα αµ-
φισβήτησης, το τόσο γόνιµο κά-
ποτε, που κυριαρχεί στην ηλικία 
της νεότητας.

Η δραµατική διαπίστωση, όµως, 
στην οποία θα πρέπει να επικε-
ντρωθούµε, είναι ότι το µήνυµα 
της Ανάστασης ορισµένους από 
εµάς αφήνει αδιάφορους. 

Ο Υιός του Θεού ήλθε στον κό-
σµο για να φωτίσει το παραδοµέ-
νο στο σκοτάδι της αµαρτίας αν-
θρώπινο γένος. ∆ίδαξε την Αγάπη 
µε την σταυρική του θυσία, δείχνο-
ντας στον καθένα τον δρόµο για 
να σηκώσει το δικό του σταυρό, 
ελπίζοντας στην δικαίωση, στην 
Ανάσταση. Είναι θλιβερό να απε-
µπολούµε την ελπίδα µιας άλλης 
πραγµατικότητας και εγωπαθώς 
να θεωρούµε ότι τα πάντα εξαρτώ-
νται από εµάς. Άραγε, βλέποντας 
τόσο µοναχικό το δρόµο της ζωής 
µας, δεν ασφυκτιούµε όταν όνει-
ρα συντρίβονται και ελπίδες κα-
ταρρέουν; Κι ακόµα, όταν παρακο-
λουθούµε τους πονεµένους αδελ-
φούς µας, τους φτωχούς, τους αρ-
ρώστους, τους αδικηµένους, πώς 
µπορούµε να µην ελπίζουµε και 
να µην πιστεύουµε στην απόδο-
ση δικαιοσύνης, στη σωτηρία και 
στη λύτρωση;

H λατρεία του Υλισµού διαπλά-
θει τις σύγχρονες κοινωνίες απο-
προσανατολίζοντας τον άνθρωπο 
από τον Χριστό, στερώντας του 
έτσι την κατανόηση της Ανάστα-
σης, την απόδειξη της αγάπης Του, 
την µόνη µας προοπτική…

Ας ελπίζουµε!

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ Ο ΚΥΡΙΟΣ

Επιµέλεια:
Ακριβή Στραγαλινού

φοιτ. Νοµικής Αθηνών

µα- που πάντα γοητεύει- για ανά-
γκη σωτηρίας, ακόµα και αν δεν 
πιστεύουµε στο Θεό. Εκ των υπο-
λοίπων, το 11% υποστήριξε ότι τέ-
τοια µηνύµατα «αποπροσανατολί-
ζουν» τον άνθρωπο απ’ το να στη-
ρίζεται στις δικές του δυνάµεις και 
το 33% απάντησε αρνητικά.

Τα αποτελέσµατα της µικρής 
έρευνας µάς βυθίζουν σε σκέψεις… 
Είναι γεγονός ότι σηµαντική µερί-
δα των νέων αντιµετωπίζει σκεπτι-
κιστικά το ζήτηµα της θρησκείας 
και θεωρεί, ίσως, τη Σταυρική θυ-
σία και την Ανάσταση του Κυρίου 
µια δοξασία για «καθησυχασµό» 
των αδυνάτων. Άλλοι πάλι παρα-
κολουθούν από τυπικότητα την εκ-
κλησιαστική παράδοση. 

Μια τέτοια στάση εξηγείται µάλ-
λον από τη γενικότερη τάση της 
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Πριν από περίπου δύο αιώνες, 
µεταξύ 1800-1802 µ.Χ., διατυπώ-
θηκε για πρώτη φορά η θεωρία της 
«νεκροφάνειας». Την άποψη αυτή 
εξέφρασε για πρώτη φορά ο Γερµα-
νός πάστορας Venturini, στα πλαί-
σια της µυθιστορηµατικής βιογρα-
φίας του Ιησού που εξέδωσε1. Σύµ-
φωνα µε αυτήν, ο Χριστός δεν πέ-
θανε επάνω στο Σταυρό αλλά έχα-
σε τις αισθήσεις του λόγω της εξά-
ντλησης και της απώλειας αίµατος. 
Και αφού δεν πέθανε, δεν ανέστη. 
Υπήρξε νεκροφάνεια, ενώ στη συνέ-
χεια, ο Ιησούς ανέκτησε τις αισθή-
σεις του χάρη στην υγρασία του τά-
φου και τη σµυρναλόη. Βγήκε από 
τον τάφο κάνοντας πως αναστήθη-

κε,  εµφανίστηκε και στη συνέχεια 
κρύφτηκε στη µονή των Εσσαίων 
στο Κουµράν. 

Ο σκεπτικιστής φιλόσοφος ∆. 
Στράους (1808-1874), παρότι δεν 
πίστευε ο ίδιος στην Ανάσταση, 
έδωσε τη λογικότερη απάντηση 
στον Βεντουρίνι, γράφοντας ότι «εί-
ναι αδύνατον άνθρωπος µισοπεθα-
µένος να βγει από τον τάφο. Πώς να 
το κατόρθωνε, αφού µόλις θα έστε-
κε στα πόδια του;»2.  Υπενθυµίζου-
µε ότι πριν το θάνατο επί του σταυ-
ρού, υπήρχαν κι άλλα προδιαθετικά 
αίτια πριν τη Σταύρωση από τους 
Ρωµαίους στρατιώτες, οι οποίοι Τον 
χτυπούσαν, Τον κολάφιζαν, Τον έδε-
ρον, µάλιστα δε βασανίζοντάς Τον, 

όχι µε ένα απλό µαστίγιο αλλά µε 
το φραγγέλιο, ένα βαρύ µαστίγιο µε 
πέτσινες λουρίδες στις άκρες των 
οποίων ήταν δεµένες σφαίρες από 
µολύβι, µικρά οστάρια από αρνί και 
µεταλλικά αγκίστρια, µε τα οποία 
προκαλείτο, ήδη από τα πρώτα κτυ-
πήµατα, αφόρητος πόνος και ξέσχι-
σµα της σάρκας. Υπάρχουν πολλές 
µαρτυρίες για ανθρώπους που πέ-
θαναν κατά τη φραγγέλωσή τους. 
Λίγο αργότερα, ο ήδη βασανισµέ-
νος και αιµορραγών Χριστός κα-
λείται να σηκώσει τον βαρύ ξύλι-
νο σταυρό του, για τον οποίον στη 
συνέχεια, «ἠγγάρευσαν» τον Σίµω-
να τον Κυρηναίο «ἵνα ἄρῃ αὑτόν» 
(Ματθ. 27: 32). 

Από την ένσταση 
στην Ανάσταση

«Χαίρεις ἐρευνώµενος!
∆ιό, Φιλάνθρωπε, προς τοῦτο προτρέπεις 

τον Θωµᾶν.»
(Τροπάριο Κυριακής του Θωµά)

1. Natürliche Geschichte des grossen Propheten von Nazareth, βλ. Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τόµ. 7ος, σ. 56.
2. Strauss, D. Fr. “The Life of Jesus for People”, Vol. 1, London, 1879, p.412.

Στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο (2: 25-35) διαβάζουµε ότι, όταν η Θεοτόκος πήγε τον Ιησού, σαράντα ηµέρες 
µετά τη γέννησή Του, στο Ναό, τους προϋπάντησε ο γέροντας Συµεών, ο οποίος παίρνοντας το Βρέφος στα 
χέρια του, είπε στη Μαρία ότι το νεογέννητο αυτό θα είναι «σηµεῖον ἀντιλεγόµενον». 

Επίκεντρο του αντιλόγου και της αµφισβήτησης είναι, από τότε που πραγµατοποιήθηκαν, η Σταύρωση 
και η Ανάστασή Του. Εν έτει 2011, ακόµα πολεµάται µε πείσµα το γεγονός της Ανάστασης µε διάφορα επι-
χειρήµατα που κατά καιρούς επιστρατεύονται προς τούτο. 

Η «Παρεµβολή» σε δηµοσκόπηση που διεξήγαγε σε τυχαίο δείγµα φοιτητών στην Νοµική Αθηνών, κατέ-
γραψε κάτι που όλοι νιώθουµε και µπορούµε να επιβεβαιώσουµε στο φιλικό ή συναδελφικό µας περιβάλ-
λον· ότι οι περισσότεροι άνθρωποι σήµερα δεν πιστεύουν στην Ανάσταση ως ιστορικό γεγονός, αποψιλώνο-
ντάς την σε µία ευκαιρία διακοπών µε πολλά φολκλορικά στοιχεία. Με αφορµή τα ευρήµατα της δηµοσκό-
πησης που µπορείτε να διαβάσετε στο παρόν τεύχος, σταχυολογούµε στις ακόλουθες γραµµές τις βασικές 
αντιρρήσεις που έχουν προβληθεί διαχρονικά από όσους αρνούνται την ιστορικότητα της Ανάστασης, µα-
ζί µε τις απαντήσεις που επιτάσσει ο ορθός λόγος, αλλά και η έρευνα µερικών από τους εγκυρότερους ερευ-
νητές διεθνώς. Ελπίζουµε έτσι να βοηθήσουµε γόνιµα τη σκέψη όσων φίλων αναγνωστών καλόπιστα ανα-
ζητούν µε ορθολογικό τρόπο την αλήθεια που θα δώσει νόηµα στη ζωή τους. 

Πέθανε ο Χριστός επάνω στο Σταυρό;
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Αξίζει να παρατηρήσουµε ότι 
οι δύο ληστές δεν είχαν καρφω-
θεί στο σταυρό τους αλλά είχαν τα 
χέρια τους δεµένα µε σχοινί. Αυ-
τό µαρτυρεί κάτι που πολλοί ιστο-
ρικοί περιγράφουν, ότι δηλαδή ο 
θάνατος του ανθρώπου που είχε 
εξαρτηθεί στο σταυρό επέρχεται 
ακόµα και µε το δέσιµο των χει-
ρών, από ασφυξία, δίχως καρφιά, 
ποινή που είναι γνωστή εξάλλου 
και ως “Aufbinden” στο γερµανι-
κό στρατό κατά τον Α’ Παγκόσµιο 
Πόλεµο. Το κάρφωµα στο σταυρό, 
το οποίο σήµερα έχει διαπιστωθεί 
ότι έγινε στον καρπό και όχι στην 
παλάµη του Ιησού ώστε να κρατάει 
το βάρος του σώµατός Του, έκανε 
το µαρτύριο ακόµα πιο οδυνηρό. 
Ο Κικέρων που είχε παρακολουθή-
σει σταυρικό θάνατο, θα γράψει ότι 
«πρόκειται για το πλέον φρικτό βα-
σανιστήριο που έχει παρακολου-
θήσει ποτέ» («Cruderissimum et 
deterimum Supplicium»). 

Τον θάνατο του Χριστού διαπί-

στωσαν και οι Ρωµαίοι λεγεωνά-
ριοι, έµπειροι από πολλές σταυ-
ρώσεις στρατιώτες, ενώ ο Ρωµαί-
ος στρατιώτης, για να βεβαιωθεί 
για το θάνατο, έδωσε το θανάσιµο 
χτύπηµα λογχεύοντας την πλευρά 
του Κυρίου από την οποία ευθέως 
έτρεξε αίµα –και ύδωρ-, ένδειξη ότι 
είχαν τρωθεί ζωτικά όργανα. Αλ-
λά και περαιτέρω, ο ατµοσφαιρι-
κός αέρας που µπήκε έξω από τους 
πνεύµονες, ήταν ικανός να επιφέ-
ρει ακαριαία το θάνατο (πνευµο-
νοθώρακας). Να σηµειωθεί, τέλος, 
ότι µέχρι να γίνει η αποκαθήλωση, 
είχε περάσει αρκετός χρόνος κα-
τά τον οποίο ο Εσταυρωµένος εί-
χε µείνει επί του σταυρού. 

Ακόµα, όµως, και αν παρέµενε 
ζωντανός ο Κύριος ως τότε, το πα-
χύρρευστο µίγµα σµύρνης και αλό-
ης, µε το οποίο διεπότιζαν όλο το 
νεκρικό σάβανο που περιτύλιγε το 
σώµα του νεκρού, δηµιουργούσε 
ένα τελείως αεροστεγές περιβάλλον 
που θα προκαλούσε θάνατο από 

ασφυξία. Περαιτέρω, πώς θα µπο-
ρούσε ο Χριστός, ακόµα κι αν εξα-
κολουθούσε να ζει, να απαλλαγεί 
από τον ασφυκτικό κλοιό του σα-
βάνου και να αποκυλίσει τον βα-
ρύ λίθο; Πώς κατάφερε ένα τόσο 
βασανισµένο σώµα να περπατή-
σει τόσο γρήγορα, ώστε να φθάσει 
δύο ανθρώπους που βάδιζαν αρκε-
τά χιλιόµετρα µακριά από την Ιε-
ρουσαλήµ, να συνοδοιπορήσει µα-
ζί τους για µεγάλη απόσταση, και 
να ακτινοβολεί σφρίγος και λάµψη 
αντί να προκαλεί τον οίκτο; ∆εν εί-
ναι τυχαίο ότι θεωρίες όπως αυτή 
της νεκροφάνειας, διατυπώθηκαν 
µόλις τον 19ο αιώνα, αφού δηλαδή 
είχαν εκλείψει τελείως οι άνθρωποι 
που διατηρούσαν µια ζωντανή πε-
ριγραφή του µαρτυρίου του Σταυ-
ρού. Καµία από τις µεγάλες αι-
ρέσεις, σε κανέναν διωγµό κα-
τά του Χριστιανισµού δεν τόλ-
µησε κανείς να αµφισβητήσει 
ότι ο Χριστός όντως πέθανε επί 
του Σταυρού. 

Οι ψευδαισθήσεις των µαθητών!

Η απάτη των µαθητών

Μεγάλη είναι η αµφισβήτηση 
των εµφανίσεων του αναστηµέ-
νου Ιησού.  Σύµφωνα µε τη θεω-
ρία των «ψευδαισθήσεων», οι µυ-
ροφόρες έπεσαν θύµατα παραίσθη-
σης, έπλασαν ένα µύθο, επηρέασαν 
τους µαθητές και άρχισαν κι αυτοί 
µε τη σειρά τους να έχουν ψευδαι-
σθήσεις. Αυτή η απλοϊκή θεώρηση 
των πραγµάτων προσκρούει στα 
πορίσµατα τόσο της επιστήµης της 
ιατρικής, όσο και στην κοινή λογι-
κή, αφού αφήνει πολλά αναπάντη-
τα ερωτήµατα. 

Ως γνωστόν οι µαθητές ήταν 
τροµοκρατηµένοι και φοβισµένοι 
µετά τα γεγονότα της Σταύρωσης. 
Πίστευαν ότι η υπόθεση είχε τε-
λειώσει. Πώς είχαν µετά ψευδαί-

σθηση απ’ τη στιγµή που δεν ήταν 
προδιατεθειµένοι ψυχολογικά ότι 
θα τον δουν; ∆εν είχαν τέτοια εµ-
µονή που ψυχολογικά θα δικαιο-
λογούσε ενδεχοµένως µια παραί-
σθηση. Αντιθέτως εκείνοι, ακόµα 
και όταν έλαβαν το µήνυµα ότι εί-
δαν τον Χριστό αναστηµένο, αρ-
νήθηκαν να το πιστέψουν. Απ’ 
την άλλη, η ψυχολογική ανάλυση 
της προσωπικότητας των µαθη-
τών δείχνει ότι δεν ήταν καθόλου 
επιρρεπείς σε ψευδαισθήσεις, αλ-
λά ότι ήταν άνθρωποι πολύ ρεαλι-
στές. Ενδεικτικά αναφέρουµε, τον 
Ματθαίο, τον τελώνη που πέρασε 
τη ζωή του πάνω σε λογαριασµούς, 
τον Θωµά, µε την παροιµιώδη δυ-
σπιστία του, τον ρεαλιστή Πέτρο 

που έφτασε να βλέπει τη Μετα-
µόρφωση του Κυρίου και η πρώ-
τη του αντίδραση να είναι ότι θα 
χρειαζόντουσαν σκηνές για να κα-
ταλύσουν. Και τι να πούµε για τον 
Παύλο, που θέριζε την εκκλησία µε 
τους διωγµούς του και τους υπό-
λοιπους 500 ανθρώπους που είδαν 
τον Αναστάντα; Όχι µόνο Τον εί-
δαν, αλλά και συζήτησαν µαζί Του, 
Τον άκουσαν, Τον ψηλάφησαν, Τον 
είδαν να τρώει µπροστά τους ψάρι 
και κηρύθρα από µέλισσα. Επί 40 
ηµέρες, αδιάκοπα επαναλαµβα-
νόταν η εµπειρία της Αναστά-
σεως µε τον ίδιο ρυθµό, γεγο-
νός που κατά την ιατρική επι-
στήµη αποκλείεται να οφείλε-
το σε παραίσθηση. 

Ώστε η µόνη διέξοδος αµφισβή-
τησης που µένει, αφού δεν εξαπα-
τήθηκαν οι απόστολοι, είναι να εξα-

πάτησαν οι ίδιοι. Όµως και η θεω-
ρία της απάτης δεν αντέχει στην 
κρησάρα της λογικής. Κατ’ αρχάς, 

τα πρόσωπα που µαρτυρείται ότι 
είδαν τον Ιησού ήταν πάρα πολλά 
και για πολλά χρόνια µετά, χωρίς 
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3.  Geisler, N., “The Battle of Resurrection”.
4.  Ramsay, A.M., “God, Christ and the World”, London (S.C.M. Press) 1969, p. 78-80.

Η κλοπή του σώµατος!

∆ιεθνείς επιστήµονες οµολογούν

Σηµαντική είναι η οµολογία του 
A. M. Raymsay, που θεωρείται 
ως ο εγκυρότερος αρχαιολόγος-
ερευνητής του Α’ αιώνα µ.Χ. Ση-
µειώνει: «Εγώ πιστεύω στην ανά-
σταση του Χριστού. Για πολλούς λό-
γους. Μα, σαν ιστορικός, κυρίως 
εξαιτίας του κενού τάφου.»4 

Αλλά και οι µαρτυρίες των 
Thomas Arnold, καθηγητή Ρωµα-
ϊκής Ιστορίας και του διάσηµου 
ιστορικού A. Gfrörer που από άθε-
ος ανακάλυψε µέσα από µελέτη τον 
Χριστό. Ο πρώτος έγραψε: «Χρόνια 
µελετούσα την αρχαία ιστορία… Σαν 
καταστάλλαγµα των µελετών µου 

λέγω τούτο· δεν ξέρω αν υπάρχει 
στην ιστορία ολόκληρης της ανθρω-
πότητος άλλο γεγονός, που να θεµε-
λιώνεται σε πιο πειστικές και αξι-
όπιστες µαρτυρίες και σε πιο εξα-
ντλητική έρευνα από το σηµείο (εν-
νοώ τον κενό τάφο) που µας έδωκε 
ο Θεός, για να δείξει, ότι ο Χριστός 

Μετά τη σφράγιση του τάφου, οι 
αρχιερείς είχαν ζητήσει από τον Πι-
λάτο τη φρούρηση του µνήµατος 
«µήποτε ἐλθόντες οἱ µαθηταί Αὐτοῦ 
νυκτός κλέψωσιν Αὐτόν και εἴπω-
σι, ὅτι ἠγέρθη ἀπό τῶν νεκρῶν. Και 
ἔσται ἡ ἐσχάτη πλάνη χείρων τῆς 
πρώτης» (Ματθ. 27: 63-64). Και 
όντως ο Πιλάτος τους έδωσε µια 
ολόκληρη κουστωδία, ένα σώµα 
δηλαδή τουλάχιστον 16 λεγεωνά-
ριων (πεπειραµένων στρατιωτών), 
την οποία έθεσε υπό την εποπτεία 
του Καϊάφα. Ένα µοναδικό στην 
ιστορία γεγονός έλαβε χώρα: τά-

φος φρουρείται για να µην χα-
θεί ο νεκρός!

Ωστόσο, ο ισχυρισµός των Ιου-
δαίων ότι το σώµα εκλάπη από τους 
µαθητές ανατρέπεται από µια σειρά 
εύλογων ερωτηµάτων: Πώς είδαν τι 
έγινε αν κοιµώντουσαν; Κι αν εί-
δαν πώς άφησαν οι πάνοπλοι αυ-
τοί στρατιώτες να κλαπεί το σώµα 
ρισκάροντας τη ζωή τους που επα-
πειλείτο από την ποινή του θανά-
του επί τη παραβάσει του καθήκο-
ντος; Αλλά εν τέλει, για ποιον λόγο 
να το έκλεβαν αυτοί που ένιωθαν 
τόσο προδοµένοι, οι δειλοί, που ο 

αρχηγός τους φοβήθηκε µια υπη-
ρέτρια, οι απογοητευµένοι από τον 
Αρχηγό τους για τον οποίον τα εί-
χαν όλα παρατήσει… κι Εκείνος πέ-
θανε; Να τον µισούν έπρεπε!

Αλλά ακόµα κι αν έκλεβαν το σώ-
µα, τι θα έλεγαν; Θα µιλούσαν για 
έναν πεθαµένο; Ο άδειος τάφος 
από µόνος του δεν αποδεικνύει 
την Ανάσταση. «Μόνο εφόσον ο 
Ιησούς αναστήθηκε σε ένα υλικό 
σώµα µπορούµε να εξακριβώσου-
µε την ανάστασή Του. ∆ιαφορετικά 
χάνει την ιστορική της πειθώ»,  ση-
µειώνει ο Norman Geisler 3 .

να βρεθεί ποτέ κανείς να διαµαρτυ-
ρηθεί ή να κατηγορήσει για απάτη. 
Απ’ την άλλη, η υποψία της απάτης 
αποδεικνύεται ανεδαφική από µό-
νο το γεγονός της πλήρους µετα-
στροφής των περίτροµων και κατα-
πτοηµένων αποστόλων, των οποί-
ων το κήρυγµα συνοδεύτηκε από 
πολλά θαύµατα που επιτελούσαν 
στο Όνοµα του Χριστού. Κι όχι µό-
νο κήρυτταν µπροστά στους ισχυ-
ρούς της γης, αλλά πρόθυµα θυσι-
άζουν και τη ζωή τους για την αλή-

θεια του κηρύγµατός τους! 
Οι άνθρωποι απατούν προκειµέ-

νου να αποκτήσουν δόξα, πλούτη, 
ηδονές, οφέλη. Τι από αυτά θα κέρ-
διζαν οι απόστολοι διαδίδοντας µια 
απάτη; Ο Απ. Παύλος γράφει: «πει-
νάµε, διψάµε, γυρνάµε µε κουρέ-
λια, ξυλοδαρµένοι, από τόπο σε τό-
πο, χωρίς σπίτι… καταντήσαµε σαν 
τα σκουπίδια όλου του κόσµου, ως 
αυτή την ώρα θεωρούµαστε τα απο-
βράσµατα της κοινωνίας» (Α’ Κορ. 
4:11-13). Πέθαναν όλοι, εκτός από 

τον ευαγγελιστή Ιωάννη µε επονεί-
διστο θάνατο.   «Αποδέχοµαι άνε-
τα τα γεγονότα εκείνα, για τα οποία 
εκείνοι που τα είδαν, δέχθηκαν να 
πεθάνουν µε µαρτυρικό θάνατο», 
γράφει ο Β. Πασκάλ.  Και ο Goguel, 
συµπληρώνει ότι «είναι αδύνατον 
για ένα ψέµα να υποβληθεί κανείς 
σε διωγµούς και να δώσει τη ζωή 
του µε βασανιστήρια και τυραν-
νισµούς». Η απάτη χρησιµοποιεί-
ται για να γλιτώσει κανείς το βα-
σανιστήριο, όχι για να το υποστεί. 
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Ο σύγχρονος άνθρωπος απέναντι στο γεγονός της Αναστάσεως

∆ύο είναι τα στοιχεία που χαρα-
κτηρίζουν, κατά τη γνώµη µου, τη 
σχέση του σύγχρονου ανθρώπου µε 
τον ακρογωνιαίο λίθο της χριστιανι-
κής πίστης, την Ανάσταση. 

Το πρώτο είναι ο φόβος. Αν η 
Ανάσταση του Χριστού είναι γεγο-
νός, είναι αλήθεια το Ευαγγέλιο. Αυ-
τό σηµαίνει αυτόµατα πως οι σχέ-
ση µας µε τους ανθρώπους και τα 
πράγµατα πρέπει να αναθεωρηθεί 
σε νέα βάση, µε νέα προοπτική. Ση-
µαίνει πως πρέπει να αναλάβου-
µε την ευθύνη της ελευθερίας 
µας και να επιλέξουµε· ή µε το 
Νικητή ή µε τον χαµένο. Θέλει 
θυσία η πίστη στην Ανάσταση. 
Θέλει να δώσεις αίµα, να ξεβολευ-
τείς, να είσαι αυτός που ξεχωρίζει 
από την καθεστηκυία αντίληψη. Να 
έχεις αντίσταση στην ρεκλάµα και 
στα οψώνια του καταναλωτισµού. 
Πώς να αποδεχθεί την Ανάσταση ο 
σηµερινός άνθρωπος που µε το πά-
τηµα ενός κουµπιού, µπορεί να κά-
νει σχεδόν τα πάντα; Πώς να ακού-
σει για θυσία ο άνθρωπος της υλι-

κής ευµάρειας; Ο φοιτητής που στα 
20 χρόνια του έχει πρότυπα παίκτες 
τηλεριάλιτι και ως αξίες την κοµπί-
να και το φθηνό σεξ; Ο άνθρωπος 
σήµερα ξορκίζει το θάνατο, «χτυ-
πά ξύλο», φτύνει τον κόρφο, κ.ά αρ-
νούµενος να προσπαθήσει να κατα-
λάβει πόσο προσωπικό γεγονός εί-
ναι για τον καθένα µας η Ανάστα-
ση του Χριστού. 

Το δεύτερο στοιχείο που χαρακτη-
ρίζει τη σχέση του νεοχριστιανού µε 
την Ανάσταση είναι η απαιδευσία, 
η έλλειψη κατήχησης και πίστης. 
Μπορεί να πηγαίνει στην εκκλησία 
την Ανάσταση το 92% των Ελλήνων, 
αλλά η πλειοψηφία το κάνει «για το 
καλό». Το γεγονός της Ανάστασης 
κονιορτοποιείται από τα στοιχεία 
φολκλόρ, τα βαρελότα και τις παρα-
δόσεις του χωριού. Όχι ότι δεν είναι 
ωραία κι αυτά. Είναι όµως τραγικό, 
ο Θεός να σταυρώνεται, να ανασταί-
νεται κι εµείς να µένουµε ανυποψί-
αστοι στα τσόφλια ενός κόκκινου 
αυγού –πλέον και πράσινου και κί-
τρινου…- και στην παραφωνία των 

µπουζουκιών «της Ανάστασης». Ο 
νεοχριστιανός, στην οµολογία «Χρι-
στός ανέστη!», απαντάει… «επίσης» 
ή «ευχαριστώ πολύ»! 

Είναι ευθύνη της Εκκλησίας, κλη-
ρικών και λαϊκών, να προβληµατι-
στεί πάνω σ’ αυτή την κατάσταση 
και, στοχευµένα πλέον, να καταστή-
σει σαφές το αναστάσιµο µήνυµα 
δίχως το οποίο ο άνθρωπος σήµε-
ρα δεν έχει λόγο να πιστεύει και το 
οποίο θα δώσει καρδιακό έρεισµα 
στην λεκτική απαγγελία «προσδοκῶ 
ἀνάσταση νεκρῶν». Και θα το κατα-
φέρει. Με το ήθος, την χριστιανική 
ευσέβεια, την τόλµη, την ιεραποστο-
λική και κατηχητική δράση της, αλ-
λά και την απλότητά του χριστιανι-
κού µηνύµατος. Την απλότητα εκεί-
νη που θα κάνει τα βλέµµατα που 
κοιτούν προς την Ωραία Πύλη, να 
µην σταµατούν στην πολυτελή στο-
λή του Λειτουργού, αλλά να φθά-
νουν µέχρι τον γυµνό κρεµάµενο 
Εσταυρωµένο Ιησού που µε τη θυ-
σιαστική του αγάπη µας «καταδίκα-
σε στην αθανασία»8.
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απέθανε µεν, αλλά και αναστήθη-
κε εκ νεκρών».5 O δεύτερος µε πί-
στη δηλώνει: «η Ανάσταση του Χρι-
στού είναι το πιο έγκυρο και το πιο 
µαρτυρηµένο γεγονός της αρχαίας 
ιστορίας. Αν αφήσω τον εαυτό µου 
να µην παίρνει στα σοβαρά τις µαρ-
τυρίες για την ανάσταση του Χρι-
στού, δεν έχω πια δικαίωµα να θε-
ωρώ κανένα γεγονός της αρχαίας 
ιστορίας ως αξιόπιστο»6.  

Kαι η λίστα των διεθνούς φή-
µης επιστηµόνων που ερεύνησαν 

και πιστοποιούν την εγκυρότητα 
των γεγονότων είναι µακρά.. Ανα-
φέρουµε κλείνοντας µόνο τον Josh 
Mc Dowell, διαπρεπή αµερικανό 
επιστήµονα που ξεκίνησε ως άθε-
ος να αποδείξει την απάτη της Ανά-
στασης. Ο ίδιος µετά από χρόνια 
θα γράψει: «Έψαχνα για  χρόνια να 
βρω µια εξήγηση για την ανάστα-
ση του Χριστού. Έψαχνα χρόνια να 
ιδώ: µπορεί να δοθεί στην ανάστα-
ση του Χριστού εξήγηση διαφορετι-
κή από αυτήν που δίνουν οι από-

στολοι στα ευαγγέλιά και τις επιστο-
λές τους; Συγκεκριµένα αφιέρωσα 
700 (ναι 700!) ώρες εργαστηρια-
κής έρευνας επάνω στο θέµα αυ-
τό. … Η έρευνά µου µε υποχρέω-
σε να παραδεχθώ ότι η ανάστα-
ση του Χριστού είναι γεγονός… Η 
έρευνά µου µε έκανε να καταλά-
βω, ότι η χριστιανική πίστη δεν 
είναι στοχασµός, δεν είναι φιλο-
σοφία, δεν είναι µια πλαστή ιστο-
ριούλα. Είναι η πιο αληθινή ιστο-
ρία στον κόσµο» 7.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
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Η ανασφάλεια για το αύριο, 
η αδυναµία µας να ελέγχουµε 
τα πάντα και η διαπίστωση της 
φθαρτότητάς µας, θα µπορού-
σε να ισχυριστεί κάποιος ότι εί-
ναι αιτίες για την αίσθηση φό-
βου που διακατέχει τη ζωή µας.  
Εµείς οι Χριστιανοί  διακηρύτ-
τουµε την ορθότητα όσον αφορά 
την επίγεια και µη ζωή.  Έχουµε 
απαλλαγεί από αυτό το αίσθηµα 
του φόβου;

 Χαρακτηριστικό παράδειγµα 
αποτελούν οι άγιοι και οι ασκη-
τές. Από την επικοινωνία τους µε 
τα άγρια και επικίνδυνα -κατά κό-
σµο- ζώα έως και την διατήρηση 
της πίστεώς τους µπροστά στον 
φριχτό θάνατο που αντιµετώπι-
σαν αρκετοί από αυτούς, µας το 
επιβεβαιώνουν.

Αυτή την ελευθερία από το φό-
βο και την κορύφωση αυτού, τον 
θάνατο, εκφράζει το αναστάσι-
µο µήνυµα «Χριστός Ανέστη», το 
οποίο έρχεται να µας θυµίσει ο 
Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, ∆υρρα-
χίου και πάσης Αλβανίας Ανα-
στάσιος1.

Το απλό «Μη φοβείσθε», που 
είπε ο άγγελος στις µυροφόρες 
µόλις αντίκρισαν τον κενό τάφο, 
επεκτείνεται (χρονικά) και σε 
µας σήµερα, όπως και τότε (χω-
ρικά), πέρα από τις µυροφόρες, 
στους αποστόλους και σε όσουν 
είχαν δεχθεί το αναστάσιµο µή-
νυµα. «Το Πάθος και η Ανάστα-
ση του Χριστού έριξαν φως στη 
ζωή του ανθρωπίνου γένους σε 
όλες τις εποχές· το φως τους δι-
απερνά, τις ενδόµυχες ανησυχί-
ες και αναζητήσεις των ανθρώ-
πων απαλύνει τις πίκρες και τις 
αγωνίες µας. Η αναστάσιµη ευ-
φροσύνη βιώνεται και ακτινοβο-
λεί ανεξάρτητα από τον ευµενή ή 

1.  Καθηµερινή 3/5/2009 σελ.23

δυσµενή περίγυρο, ακόµη και σε 
συνθήκες φτώχειας, αρρώστιας, 
κατατρεγµού, πολέµου, και αβε-
βαιότητος. Είναι εσωτερική, ελεύ-
θερη, ακατάβλητη. Και την έχου-
µε άµεση ανάγκη ακριβώς τώρα 
που όλα έχουν βαλθεί να µας πνί-
ξουν µέσα στις αναθυµιάσεις του 
θανάτου. Η χαρά αυτή πολλαπλα-
σιάζεται την ώρα που προσφέρει 
αγάπη εκεί που περισσεύει το µί-
σος, ελπίδα εκεί που δεσπόζει η 
απόγνωση».

«Η ελευθερία αυτή», συνεχί-
ζει ο Σεβασµιώτατος, «στηρίζε-
ται στην πίστη».  Στο κάλεσµα του 
Κυρίου « Όσοι πιστοί...» πρέπει να 
προχωρήσουµε ναι µεν µε ελευ-
θερία βούλησης αλλά να µείνου-
µε αµετακίνητοι από την πίστη, 
όπως τονίζει ο Απόστολος Παύ-
λος «και µη µετακινούµενοι από 
της ελπίδος του ευαγγελίου» (Κο-
λασσαείς 1:23).  Όπως µας επι-
βεβαιώνει ο Αρχιεπίσκοπος η 
ακλόνητη πίστη στην Ανάσταση 
του Κυρίου «διαλύει το φόβο, δι-
ότι συναρµόζεται µε µια εκπλη-
κτική δύναµη» εκείνη του Θεού, 
ο οποίος όχι µόνο ανέστησε τον 
Χριστό, αλλά και τον έβαλε εκ δε-
ξιών του «πάνω από κάθε αρχή 
και δύναµη και κυριότητα, πάνω 
από κάθε τι που ανήκει όχι µόνο 
στον τωρινό, αλλά και στον µελ-
λοντικό κόσµο» (Εφεσ. 1:20-21).

«Έτσι, λοιπόν, η "ενσάρκωση" 
της αγάπης του Θεού µε τη θυ-
σία του Υιού του στο σταυρό και 
η νίκη της Αναστάσεως ελευθε-
ρώνουν τον άνθρωπο από κά-
θε µορφή φόβου», καταλήγει ο 
Σεβασµιώτατος. «Μπορεί ποι-
κίλες προεκτάσεις του θανάτου 
να µας κυκλώνουν µε τα πιο πα-
ράξενα και πολύµορφα προσω-
πεία τους, µε την άδικη καταπί-
εση, την εξουθενωτική ένδεια, 

τα απροσδόκητα δεινά. […] ∆εν 
αγνοούµε την πραγµατικότητα. 
Την υπερβαίνουµε µε το φως που 
ακτινοβολεί η Ανάσταση, µε την 
ειρήνη που αυτή δίνει στις ψυχές, 
µε τη βεβαιότητα ότι οι δυνάµεις 
του σκότους, της βίας, της υπο-
κρισίας και της αδικίας θα ανα-
τραπούν και θα νικηθούν µε τη 
δύναµη του Θεού. ∆εύτε λοιπόν 
«αγαλλιάσω µεθα τω Κυρίω, τω 
συντρίψαντι θανάτου το κράτος 
και φωτίσαντι ανθρώπων το γέ-
νος». Ας αντλήσουµε θάρρος ζώ-
ντας την αγαλλίαση της Εκκλη-
σίας µας, παρά τα καταπιεστικά 
προβλήµατα που αντιµετωπίζου-
µε, παρά τις δοκιµασίες που περ-
νούµε. Ο αναστάς Χριστός έχει τη 
δύναµη να διαλύει κάθε σκιά του 
άδη· να συντρίβει το κράτος του 
θανάτου που φέρνει η βία, η αδι-
κία, η αλαζονεία και η µανία της 
καταστροφής. Αυτός προσφέρει 
ανέσπερο φως σε όσους Τον πι-
στεύουν και Τον αγαπούν».

Ως απόρροια, µας προτρέπει 
να µην ξεχνάµε να διαλαλούµε 
το «Χριστός Ανέστη» στους φοβι-
σµένους αδερφούς µας, µιας και 
η εµβάθυνση της πίστεώς µας 
και η αγάπη µας προς τον νικη-
τή του θανάτου, Του παραχωρούν 
τη θέση του καπετάνιου στο κα-
ράβι της ζωής µας.  Ενός έµπει-
ρου και πάνσοφου καπετάνιου, 
όπου µπροστά του οι τρικυµίες 
της καθηµερινότητάς µας µοιά-
ζουν σαν γαληνεµένη θάλασσα 
µετά την καταιγίδα.

Έχετε πίστη αδερφοί,
έστω και ως κόκκο σινάπεως.
Χριστός Ανέστη

Επιµέλεια:
Φιλοθέη Παππά 

Φοιτήτρια Σ.Ε.Μ.Φ.Ε. (ΕΜΠ)

Μη Φοβού… 
και µύρια καλά έρχονται
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Στην Ελλάδα αρκετές φορές, δεν 
έχουµε πλήρη συνείδηση των πε-
ρίπλοκων παραµέτρων του ζητή-
µατος της ΠΓ∆Μ. Έχουµε  εν πολ-
λοίς επαναπαυθεί στο γεγονός ότι η 
ΠΓ∆Μ είναι ένα µικρό κράτος, χω-
ρίς ιδιαίτερη πολιτική και στρατιω-
τική ισχύ στον Βαλκανικό χώρο, το 
οποίο δεν αποτελεί κίνδυνο για την 
Ελλάδα. ∆εν συνειδητοποιούµε, 
όµως, ότι όταν ακούγεται η λέ-
ξη “Macedonia” εκτός Ελλάδας, 
η συντριπτική πλειοψηφία των 
ξένων σκέφτεται την χώρα (The 
Republic of Macedonia) και όχι 
την ελληνική ιστορική περιφέ-
ρεια. Αυτό συνδέεται και µε το 
γεγονός ότι πολλές φορές οι διε-
θνείς παράγοντες δεν µπορούν ή/
και δεν θέλουν να καταλάβουν τους 
λόγους για την διαµάχη του ονό-
µατος, ενώ παράλληλα θεωρούν δε-
δοµένο ότι ο αυτοπροσδιορισµός 
µιας χώρας πρέπει να είναι απο-
λύτως σεβαστός.

Ιστορία

Όλα άρχισαν λίγο µετά τον ΄Β 
Παγκόσµιο Πόλεµο, όταν ο τότε 
Πρώτος Γραµµατέας της Γιουγκο-
σλαβίας Τίτο ανακήρυξε την Σοσι-
αλιστική ∆ηµοκρατία της Μακεδο-
νίας σε µια από τις τέσσερις οµο-

σπονδίες της τότε µεγάλης Γιου-
γκοσλαβίας. Στα χρόνια που κυλού-
σαν πολλοί επισήµαιναν την επερ-
χόµενη απειλή από τα βόρεια σύ-
νορα µας, και αποκορύφωµα ήταν 
η διάλυση της Γιουγκοσλαβίας το 
1992, όταν αναδείχθηκε ένα και-
νούργιο κράτος, η «Republika 
Makedonja». Μετά από αντιδρά-
σεις της Ελλάδας σε διπλωµατικό 
και πολιτικό επίπεδο επιβλήθηκε 
οικονοµικό εµπάργκο στην γειτο-
νική χώρα µε απώτερο σκοπό την 
άµεση αλλαγή του συνταγµατικού 
ονόµατος της γείτονος. Αυτό εί-
χε ως συνέπεια να υπογράψουν 
οι δυο χώρες την Ενδιάµεση Συµ-
φωνία του 1995 υπό την αιγίδα του 
ΟΗΕ, η οποία προσδιόριζε τις µελ-
λοντικές σχέσεις των δύο κρατών. 
Περιληπτικά η συµφωνία προσδιό-
ριζε την αλλαγή συµβόλου στην ση-
µαία της ΠΓ∆Μ, την επίσηµη δι-
εθνή ονοµασία της χώρας, την µη 
προσβολή πολιτισµικών και ιστο-
ρικών στοιχείων της Ελλάδας και 
άλλα ζητήµατα νοµικής φύσεως.

Καθώς περνούσε ο χρόνος, τα 
Σκόπια βασιζόµενα σε δικούς 
τους ιστορικούς παράγοντες, επι-
χειρούσαν και επιχειρούν να γί-
νουν οι κύριοι κάτοχοι του όρου 
Μακεδονία µε ότι αυτό συνεπάγε-
ται. Συγκεκριµένα, τα τελευταία 

15 χρόνια οι κυβερνήσεις των 
Σκοπίων προσπαθούν να πλα-
στογραφήσουν την ιστορία της 
Αρχαίας Μακεδονίας µέσα από 
τηλεοπτικά σποτ στα µεγαλύ-
τερα διεθνή κανάλια και πρα-
κτορεία (CNN, BBC, Al-Jazeera, 
Russia today) µε απώτερο σκο-
πό να εδραιωθεί η ιδέα διεθνώς 
ότι ο λαός της ΠΓ∆Μ είναι ο 
ιστορικός κληρονόµος της Αρ-
χαίας Μακεδονίας του Μεγά-
λου Αλεξάνδρου. Τα ιστορικά 
επιχειρήµατα της Ελληνικής 
πλευράς είναι σε όλους µας 
γνωστά: Αρχαία κείµενα, αρχαι-
ολογικές ανασκαφές, και διακε-
κριµένοι ιστορικοί (Έλληνες και 
µη) επιβεβαιώνουν ότι ιστορι-
κά, γεωγραφικά και πολιτισµι-
κά η Αρχαία Μακεδονία ήταν 
µέρος του αρχαίου Ελληνικού 
πολιτισµού και οι Σλάβοι- πρό-
γονοι των κατοίκων της ΠΓ∆Μ 
εγκαταστάθηκαν στην περιοχή 
µετά τον 6ο αιώνα µ.Χ. 

Εξάλλου, µέχρι και διακεκρι-
µένοι Σκοπιανοί γνωρίζουν ότι 
δεν έχουν καµία σχέση µε τους 
αρχαίους Μακεδόνες, συγκεκρι-
µένα ο Kiro Gligorov (Ο πρώτος 
πρόεδρος της ΠΓ∆Μ) στο βιβλίο 
του “Αποµνηµονεύµατα” (σελ 259) 
αναφέρει:  «Στην δεξίωση που έγινε 

Μακεδονία
Ο πόλεµος 

για το όνοµα
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στην Νέα Υόρκη, την εποµένη της 
αναγνωρίσεως ως ανεξάρτητου του 
Κράτους των Σκοπίων, µια οµάδα 
νέων από την Αυστραλία του εί-
παν: “Εσείς µιλήσατε, αλλά δεν εί-
πατε το σηµαντικότερο. ∆εν είπα-
τε ότι εµείς είµαστε απόγονοι του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου.”. “∆υσκο-
λεύτηκα να βρω απάντηση αµέσως 
και τελικά τους είπα: “Ξέρετε, σέ-
βοµαι τις σκέψεις και τις πεποιθή-
σεις σας. Είναι δικαίωµα σας. Αλλά 
σύµφωνα µε τη ιστοριογραφία στον 
Μακεδονικό λαό είµαστε Σλάβοι. 
Έχουµε έλθει στα Βαλκάνια τον 6ο 
και 7ο αιώνα έχουµε εγκατασταθεί 
στα εδάφη που ονοµάζονται Μακε-
δονία. ∆εν γνωρίζω το κατά πόσο 
στις φλέβες µας συνεχίζει να ρέει 
κάποια σταγόνα αίµατος των αρ-
χαίων Μακεδόνων.”

Ένα άλλο ζήτηµα που αποτελεί 
αγκάθι στις σχέσεις της Ελλάδας µε 
την ΠΓ∆Μ, είναι ο σφετερισµός 
του Ήλιου της Βεργίνας από την 
πλευρά των Σκοπίων. Συγκεκρι-
µένα, οι κυβερνήσεις της γείτονος 
χώρας δεν αποθαρρύνουν τέτοιες 
ενέργειες που παραβιάζουν και την 
Ενδιάµεση Συµφωνία του 1995, 

αντιθέτως µε την πρώτη ευκαιρία 
χρησιµοποιούν τον Ήλιο της Βερ-
γίνας σε δηµόσιους χώρους, επίση-
µα κυβερνητικά έγγραφα και σχο-
λικά βιβλία. Χαρακτηριστικά, όταν 
οι τελειόφοιτοι του κρατικού πα-
νεπιστηµίου του Στίπ, της οµώ-
νυµης πόλης στο κεντρικό τµήµα 
της ΠΓ∆Μ, έλαβαν τα πτυχία τους 
φέτος, είδαν σε αυτά ένα ελληνι-
κό σύµβολο, τον Ήλιο της Βεργίνας 
που η χώρα τους έχει δεσµευτεί, να 
µην χρησιµοποιεί για οποιοδήπο-
τε λόγο. Η ΠΓ∆Μ χρησιµοποίησε, 
επίσης, το σύµβολο αυτό για την 
κρατική της σηµαία, από το 1992 
ως το 1995, προκαλώντας της αντί-
δραση της Ελλάδας σε διπλωµατι-
κό και πολιτικό επίπεδο. Μετά τις 
αντιδράσεις, η ΠΓ∆Μ τροποποίη-
σε τη σηµαία της το 1995 σε σχη-
µατοποιηµένο ήλιο.

Βέτο στο ΝΑΤΟ και 
προσφυγή στην Χάγη

Μετά την αναγνώριση της 
ΠΓ∆Μ µε το συνταγµατικό της όνο-
µα από πολλές χώρες (µεταξύ αυ-
τών ΗΠΑ και Ρωσία) , φτάσαµε στο 

σηµείο, τον Απρίλιο του 2008, ο τό-
τε πρωθυπουργός Κ. Καραµανλής 
µε την σύµφωνη γνώµη όλων των 
πολιτικών κοµµάτων να αναβάλει 
την ένταξη της ΠΓ∆Μ στο ΝΑΤΟ. 
Το αποτέλεσµα ήταν τον Νοέµβριο 
του 2008 η κυβέρνηση της ΠΓ∆Μ 
να κινήσει τη διαδικασία στο ∆ι-
εθνές ∆ικαστήριο της Χάγης κατά 
της Ελλάδας, κατηγορώντας τη χώ-
ρα µας για παραβίαση του άρθρου 
11 της Ενδιάµεσης Συµφωνίας του 
1995 ( που ανέφερε την µη παρε-
µπόδιση της ΠΓ∆Μ από την Ελ-
λάδα στην ένταξη σε διεθνείς ορ-
γανισµούς). Νοµικά, η Ελλάδα αρ-
νήθηκε την ένταξη της ΠΓ∆Μ µε 
την σύµφωνη γνώµη των µελών 
του ΝΑΤΟ, χωρίς να σπάσει την 
οµοφωνία της Συµµαχίας. Εξάλλου, 
από το τελικό ανακοινωθέν της συ-
νόδου κορυφής ουδόλως προκύ-
πτει ότι η Ελλάδα µόνη της εµπό-
δισε της είσοδο της ΠΓ∆Μ στον 
Οργανισµό. 

Ειδικότερα η ΠΓ∆Μ : αντί 
να επιδιώξει διαπραγµάτευ-
ση, προσπάθησε να επιβάλει 
διεθνώς το συνταγµατικό της 
όνοµα, ενώ όλο αυτό τον καιρό 
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προέβη σε σειρά αλυτρωτικών 
και προκλητικών ενεργειών και 
δηλώσεων σε βάρος της Ελλά-
δας, οι οποίες παραβιάζουν τα άρ-
θρα 7 και 14 της Ενδιάµεσης Συµ-
φωνίας (όπως η ανάρτηση µιας µε-
γάλης σηµαίας της Ελλάδας σε κε-
ντρικό δρόµο των Σκοπίων, στην 
οποία υπήρχε η ναζιστική σβάστι-
κα στη θέση του σταυρού).

Με την προσφυγή της ΠΓ∆Μ 
στο ∆ιεθνές ∆ικαστήριο της Χάγης 
µπορούµε να συµπεράνουµε ότι το 
∆ιεθνές ∆ίκαιο δεν έχει βοηθήσει 
όσο θα έπρεπε στην  επίλυση του 
προβλήµατος. Σαφώς ο Καταστα-
τικός Χάρτης του ΟΗΕ αναφέρεται 
στην επίλυση των προβληµάτων 
µε ειρηνικές διαδικασίες και χωρίς 
βία, πράγµα πολύ θετικό. Από την 
άλλη, όµως, η Ελλάδα έχει να αντι-
µετωπίσει έναν γείτονα, ο οποίος  
έχει ασκήσει µια αλυτρωτική και 
άκρως προκλητική πολιτική µε την 
ανοχή των εκάστοτε Ελληνικών κυ-
βερνήσεων.  Αυτές, αντί να προ-
σφύγουν οι ίδιες στο ∆ιεθνές 
∆ικαστήριο της Χάγης, άφησαν 
τελικά την ΠΓ∆Μ , η οποία κατ’ 
επανάληψη παραβίαζε την Εν-
διάµεση Συµφωνία του 1995, 
να τους προλάβει, να κατηγορη-
θεί η ιδία η Ελλάδα, και να φα-
νεί εν τέλει ότι η χώρα µας όχι 
µόνο προκαλεί αλλά δεν αφήνει 
την ΠΓ∆Μ να εισέλθει σε ∆ιε-
θνείς Οργανισµούς. Το ειρωνι-
κό σε αυτήν την υπόθεση εί-
ναι ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο 
επίκεντρο της κριτικής, παρόλο 
που είναι η µεγαλύτερη επεν-
δυτική δύναµη στην ΠΓ∆Μ και 
χρηµατοδοτεί ένα µεγάλο µέρος 
για την ανοικοδόµηση της χώ-
ρας, µετά τον «εµφύλιο» πόλε-
µο του 2001.

Μελλοντικές προοπτικές

Η είσοδος σε έναν διεθνή οργα-

νισµό από µια χώρα πρέπει να συ-
νοδεύεται και από µια σειρά εκπλή-
ρωσης υποχρεώσεων και κριτηρί-
ων που αυτός θέτει. Αυτή την εκ-
πλήρωση η ΠΓ∆Μ την πέτυχε µεν 
στον στρατιωτικό και στον οικο-
νοµικό τοµέα (αν και όχι απόλυ-
τα), αλλά όχι στον πολιτικό. Πρέ-
πει να επισηµάνουµε, επίσης, ότι 
η ΠΓ∆Μ παρουσιάζει τα πράγµα-
τα, όπως την συµφέρει, στερούµε-
νη, όπως προαναφέρθηκε, σοβαρής 
επιχειρηµατολογίας. Κύριο επιχεί-
ρηµα της Ελλάδος ήταν ότι για τους 
προαναφερθέντες λόγους, η ΠΓ∆Μ 
δεν εκπληρώνει τα πολιτικά κριτή-
ρια που απαιτούνται για την είσο-
δο ενός υποψήφιου µέλους στην 
Συµµαχία. Τούτο αποτελεί την κύ-
ρια αιτία, για την οποία οι Σύµµα-
χοι σηµείωσαν «µετά λύπης» ότι 
δεν επιτεύχθηκε στις συνοµιλίες 
για την ονοµασία θετικό αποτέλε-
σµα. Εναπόκεινται, εποµένως, στην 
πολιτική βούληση της ηγεσίας των 
Σκοπίων, να αναθεωρήσει την στά-
ση της έναντι της χώρας µας. Άλ-
λωστε, ερωτάται, πώς θα µπορούσε 
µια χώρα να είναι µέλος ενός ορ-
γανισµού/συµµαχίας, όταν µια άλ-
λη χώρα µέλος δεν την αναγνωρί-
ζει µε το συνταγµατικό της όνοµα; 
Επίσης, είναι πολύ πιθανό, αν όχι 
βέβαιο, ότι τα Σκόπια θα συνέχιζαν 
εν πολλοίς την ίδια προκλητική πο-

λιτική έναντι της Ελλάδος. Η ιστο-
ρία µέχρι στιγµής αυτό έχει δείξει.

Τέλος πρέπει να γίνει κατανοη-
τό ότι το ζήτηµα της Μακεδονί-
ας δεν πρέπει να θεωρηθεί κα-
θόλου χαµένο. Ιστορικά, πολ-
λοί διεθνείς παράγοντες γνω-
ρίζουν την εγκυρότητα της επι-
χειρηµατολογίας της Ελλάδας, 
ενώ τα τελευταία χρόνια η γει-
τονική χώρα εµφανίζει τάσεις 
σοβαρής πολιτικής και δηµο-
γραφικής αστάθειας, µιας και το 
38% του πληθυσµού είναι Αλβα-
νικής καταγωγής. Μια πρόταση, 
που την έχουν επισηµάνει γνω-
στοί και έγκριτοι Έλληνες διεθνο-
λόγοι, είναι η πίεση της ΠΓ∆Μ 
στηρίζοντας την Αλβανική κοινό-
τητα. Όµως, εδώ ελλοχεύει ο κίν-
δυνος για µια νέα αλυτρωτική πο-
λιτική της Αλβανίας, που θα µπο-
ρούσε να αποτελέσει έναν σοβα-
ρό αποσταθεροποιητικό παράγο-
ντα για την Ελλάδα και την ευρύ-
τερη περιοχή.

Επιµέλεια:
Λεωνίδας Μαρκαντωνάτος 

Πτυχ. ∆ιεθνών & Ευρωπαϊκών. 
Σπουδών Παντείου, 

Υπεύθυνος έρευνας για την διεθνή 
θέση της Ελλάδας στο ΕΚΕΚ∆ΑΑ∆

(Ευρωπαϊκό Κέντρο Κατάρτισης 
∆ιεθνούς ∆ικαίου)

Το ζήτηµα της Μακεδονίας δεν πρέπει να θεωρηθεί καθόλου χαµένο. Ιστορικά, 
πολλοί διεθνείς παράγοντες γνωρίζουν την εγκυρότητα της επιχειρηµατολογίας 
της Ελλάδας, ενώ τα τελευταία χρόνια η γειτονική χώρα εµφανίζει τάσεις σοβα-

ρής πολιτικής και δηµογραφικής αστάθειας, µιας και το 38% του πληθυσµού εί-
ναι Αλβανικής καταγωγής.
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«Π»: Έχει γραφτεί χαρακτηρι-
στικά ότι ο Παπαδιαµάντης πέρα-
σε τη ζωή του «ψέλνοντας, γράφο-
ντας και πίνοντας, ανάµεσα στην 
εκκλησία και στην ταβέρνα, ανάµε-
σα στο µπακάλικο του Καχριµάνη 
κοντά στου Ψυρρή και στο τραπέζι 
του µεταφραστή των εφηµερίδων. 
Από τη δουλειά πήγαινε στην τα-
βέρνα κι από την ταβέρνα στις ολο-
νυχτίες, στο εκκλησάκι του Αγίου 
Ελισσαίου». Όπως χαρακτηριστι-
κά σηµείωσαν «η καθηµερινότη-
τά του κινήθηκε σε δύο πόλους: 
εκκλησία και ταβέρνα». Ήταν ευ-
τυχισµένος ο Παπαδιαµάντης ως 
άνθρωπος; Ή ζούσε κατ’ αυτόν τον 
τρόπο, φοβούµενος τις προκλήσεις 
της αθηναϊκής µεγαλούπολης; 

∆. Μ.: Ξεχάστε αυτόν τον µύθο. 
Πάρα πολλοί προβάλλουν αυτό το 
στοιχείο, ότι ο Παπαδιαµάντης κι-
νείτο µεταξύ «εκκλησίας και ταβέρ-
νας», το οποίο δεν είναι ψευδές, αλ-
λά δεν είναι και αληθές. Ο Παπαδια-
µάντης, ζει µόνος του στην Αθήνα. 
Είναι κλεισµένος τις περισσότερες 
ώρες ή στο γραφείο των εφηµερίδων 
που δουλεύει ή στο σπιτάκι που συ-
νήθως έχει. Προσπαθεί να κοινωνή-
σει µε ανθρώπους και ο µόνος τρό-

πος να κοινωνήσει, είναι να πάει σε 
µια ταβέρνα. Αν δείτε τους διαλό-
γους που γίνονται σ’ αυτές τις ταβέρ-
νες, θα πείτε ότι είναι σαν να πηγαί-
νει στην Ακαδηµία του Πλάτωνα και 
να κουβεντιάζει µε όλους τους περι-

πατητές ή στο Λύκειο του Αριστοτέ-
λη. Αυτή είναι η ταβέρνα που αγα-
πά ο Παπαδιαµάντης. Όλες αυτές οι 
παρέες διαλέγουν πάντα ταβέρνες 
που έχουν καλό κρασί. Αλλά αυτό 
δεν είναι στοιχείο του Παπαδιαµά-
ντη. Βλέπουµε ας πούµε ότι τον αλ-
κοολισµό ή το µεθύσι, το καταγγέλ-
λει συνέχεια στα έργα του. ∆εν εί-
ναι ψέµα ότι του άρεσε το κρασί, αλ-
λά δεν µπορεί πάνω σ’ αυτό, να οι-
κοδοµήσεις στοιχεία για να βγάλεις 
τον χαρακτήρα του Παπαδιαµάντη. 

«Π»: Μέσα από το έργο του συγ-
γραφέα, αναδεικνύεται και ο θε-
ολόγος Παπαδιαµάντης, γιός ιε-
ρέα, µεγαλωµένος, όπως είπαµε, 
στο περιβάλλον των Κολλυβάδων, 
από µικρός βοηθούσε, ως παπαδά-
κι τον πατέρα του στο ιερό και από 
µικρός άρχισε να ψέλνει. Ο Παπα-
διαµάντης έχει ονοµαστεί «Άγιος 
των Ελληνικών γραµµάτων». Πώς 
βιώνει ο Παπαδιαµάντης τη σχέ-
ση µε το Θείο;

∆. Μ.: Καταρχήν, ο Παπαδιαµά-
ντης βιώνει τη σχέση µε τον Χριστό 
και µε τους Αγίους του. Το Θείο εί-
ναι κάτι το αφηρηµένο. Είπαµε προ-
ηγουµένως αυτή την παραβολική έκ-

φραση, ότι έγραφε τη λέξη «Θεός» µε 
κεφαλαίο θήτα. Στον Λαµπριάτικο 
«Ψάλτη», αναγκάζεται να κάνει µια 
απολογία, τρόπον τινά, σε κάποια 
κατηγορία που του έγινε, γιατί τόλ-
µησε να πει τον Ιουλιανό τον παρα-

βάτη, παράφρονα τύραννο. Ήταν η 
εποχή τότε που είχαν αρχίσει µέσα 
από µια αρχαιολατρία να βλέπουν 
τον Ιουλιανό ως ένα φωτεινό παρά-
δειγµα που ήθελε να επαναφέρει την 
Αρχαία Ελλάδα. Κάνει µια εξαιρετι-
κή παρέµβαση σ’ αυτό το διήγηµα ο 
Παπαδιαµάντης και εκεί λέει: «ενό-
σω ζω και αναπνέω και σωφρο-
νώ, δεν θα πάψω να λατρεύω 
τον Χριστό µου». Όχι το Θείο. Η 
σχέση είναι προσωπική, είναι µε 
πρόσωπο, ένα πρόσωπο για το 
οποίο µας µαρτύρησαν άνθρω-
ποι σαν και εµάς. Ο Ντοστογιέφ-
σκι γράφει σε µια επιστολή του, στην 
κυρία που του χάρισε την Αγία Γρα-
φή στην Σιβηρία αλλάζοντας τον κό-
σµο του, ότι, «εάν µου πουν και µου 
αποδείξουν ότι ο Χριστός δεν είναι 
η αλήθεια ή ότι ο Χριστός δεν είναι 
µε την αλήθεια, εγώ θα πάω µε τον 
Χριστό. ∆εν θα πάω µε την αλήθεια.» 
Αυτό είναι ανατροπή. Τα πάντα εί-
ναι η σχέση και όχι η αποδοχή µιας 
αφηρηµένης αντίληψης. 

Εµείς τον Θεό Τον τρώµε και Τον 
πίνουµε, έτσι Τον γνωρίζουµε. Ο Πα-
παδιαµάντης έχει αυτό που, κατα-
χρηστικά ονοµάζουµε, «µεταφυσι-
κό στοιχείο», γιατί δεν είναι µετα-

φυσικό, αλλά ιερό. ∆εν τα αγαπάει 
αυτά τα πράγµατα, επειδή πρέπει 
να τα αγαπήσει, επειδή του έµαθε 
ο πατέρας του να τα αγαπάει. Είναι 
η ζωή του, ζει µε αυτά τα πράγµατα, 
µέχρι το τέλος. Όταν έφτασε στις τε-

«ενόσω ζω και αναπνέω και σωφρωνώ, 
δεν θα πάψω να λατρεύω τον Χριστό µου»

Αλέξανδρος
Παπαδιαμάντης

Β' ΜΕΡΟΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ µε 
τον κ. ∆ΗΜΗΤΡΗ 
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ

Ο Παπαδιαµάντης αντιλαµβάνεται όλη την ζωή ως εκκλησία.  Όλοι οι άνθρωποι 
είναι µέλη ενός σώµατος, του σώµατος του Χριστού. Ακόµα και επιλήσµονες αν 
είναι, ακόµη και αµαρτωλοί, είναι µέλη του σώµατος. 
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λευταίες του στιγµές και του είπαν 
να του φέρουν τον γιατρό, είπε «άλ-
λον να µου φέρετε πρώτα». Τα τελευ-
ταία λόγια του ήταν, αυτό το περίφη-
µο δοξαστικό της εορτής των Φώ-
των, όπου καταθέτει εµµέσως την ελ-
πίδα ότι και αυτός µπόρεσε να αγ-
γίξει την κεφαλή του ∆εσπότη Χρι-
στού, όπως ο Ιωάννης ο Πρόδροµος. 
Ο Παπαδιαµάντης αντιλαµβάνεται 
όλη την ζωή ως εκκλησία.  Όλοι οι 
άνθρωποι είναι µέλη ενός σώµατος, 
του σώµατος του Χριστού. Ακόµα 
και επιλήσµονες αν είναι, ακόµη 
και αµαρτωλοί, είναι µέλη του σώ-
µατος. Έτσι τους προσεγγίζει. ∆είτε 
πώς προσεγγίζει τη «Φόνισσα»· ούτε 
την δικαιώνει, αλλά ούτε και παίρ-
νει θέση κριτή απέναντί της. Την βά-
ζει να πνίγεται, έχοντας περιγράψει 
προηγουµένως ότι δεν φταίει αυτή, 
αλλά «το προικιό της», δηλαδή ο τρό-
πος που την µεγάλωσαν η µάνα της, 
ο πατέρας της, τα παιδιά της, ο άτα-
κτος γιος της, η κοινωνία. Όλα αυτά 
γέννησαν την «Φόνισσα». Μάλιστα 
είναι χαρακτηριστικό ότι στη «Φό-
νισσα», την ώρα που την κυνηγάνε 
οι τακτικοί, οι χωροφύλακες, για να 
την πιάσουν, σε τρεις πολύ δύσκο-
λες στιγµές που πάει να παλαβώσει, 
σταµατάει και κάνει νοερά προσευ-
χή η οποία την ηρεµεί, την ειρηνεύ-
ει. Τέτοιες προσεγγίσεις έχει ο Πα-
παδιαµάντης. 

«Π»: Το έργο του Παπαδιαµάντη 
έγινε επίσης αντικείµενο έντονης 
κριτικής. Οι επικριτές του εστία-
σαν κυρίως στα εξωτερικά στοι-
χεία, καθαρεύουσα, λιγοστοί χα-
ρακτήρες, ηθογραφία και τον χα-
ρακτήρισαν απόκοσµο, τυπολά-
τρη, δειλό κ.α. 

∆. Μ.: Αυτή η κριτική απηχεί τη 
θέση του ∆ηµαρά, του εκπροσώ-
που του ∆ιαφωτισµού στην Ελλά-
δα. Όταν λέµε Ελληνικός ∆ιαφωτι-
σµός εννοούµε, άθεος ∆ιαφωτισµός. 
Αυτό που ενοχλεί τη σχολή του ∆ια-
φωτισµού είναι η παρουσία της θρη-
σκείας. ∆εν µπορεί να το ανεχτεί. 
Γλίστρησε ο ∆ηµαράς σε αυτή την 
κριτική, την οποία πήραν οι µαθη-

τές του και προσπάθησαν να συνεχί-
σουν. Τους ενοχλεί αυτό που έχουµε 
ήδη πει, ότι ο Παπαδιαµάντης δεν 
κρύβει την αγάπη του για τον Χρι-
στό. Όχι την θρησκεία του, όχι την 
ευσέβεια του, αλλά την αγάπη του 
για τον Χριστό. ∆εν την κρύβει! Αυ-
τό ενοχλεί. Καταρχάς, προσπάθησαν 
να τον υποβιβάσουν σε έναν ηθο-
γράφο. ∆εν κάνει ηθογραφία. ∆εν εί-
ναι ούτε λαογράφος ούτε ηθογράφος. 
Το να περιγράψεις ήθη, δεν σηµαί-
νει ότι γίνεσαι ηθογράφος. Το κλει-
δί είναι τα πρόσωπα και οι πράξεις 
κι αυτός είναι, νοµίζω, ο λόγος που 
τον Παπαδιαµάντη δεν µπόρεσαν 
να τον προσεγγίσουν. Όµως, αυτό 
είναι σήµερα παρελθόν χωρίς αυτό 
να σηµαίνει ότι έχει γίνει ή, αν θέ-
λετε, επειδή έχει γίνει, της µόδας ο 
Παπαδιαµάντης όσοι τον προσεγγί-
ζουν, έχουν ένα πραγµατικό διάλο-
γο µαζί του. Πολλοί παγιδεύονται. 
Πολλές φορές η µορφή σε παγιδεύ-
ει και χάνεις το περιεχόµενο. Η ου-
σία δεν είναι στη µορφή.

«Π»: Στα έργα του Παπαδιαµά-
ντη είναι πολύ έντονο το στοιχείο 
της φύσης. Μάλιστα ο Ζαχαρίας 
Παπαντωνίου τον είχε χαρακτηρί-
σει ως «τον µόνο, µετά τον Όµηρο, 
αναπαραστήσαντα µε κλασσική τε-
λειότητα την Ελληνική φύση και 
ζωή». Πώς βιώνει ο Παπαδιαµά-
ντης την σχέση του µε την φύση;

∆. Μ.: Τον γεννάει η φύση. Σ’ αυ-
τό το απόσπασµα που αναφέραµε 
«δεν θα πάψω να λατρεύω τον Χρι-
στό µου» συνεχίζει λέγοντας «να ζω-
γραφώ µετά έρωτος την φύσιν». Εί-
ναι η ζωή του, βγαίνει µέσα από τη 
φύση ο Παπαδιαµάντης. Ωστόσο, 
έχει ένα χάρισµα από µικρό παιδί 
που δεν το έχουν όλοι. Από τα έξι 
παιδιά που γεννήθηκαν στην οικο-
γένειά του, µόνο αυτός το είχε. Έχει 
έναν εξάδελφο, τον Αλέξανδρο Μω-
ραϊτίδη, πολύ σηµαντικό άνθρωπο 
και τα κείµενά του είναι εξαιρετικά. 
∆εν το έχει αυτό το χάρισµα όποτε 
περιγράφει τη φύση. ∆εν του βγαί-
νει η περιγραφή. Ωραία µεν, αλλά 
βλέπεις ότι το κάνει απ’ έξω. Ο Πα-

παδιαµάντης το κάνει από µέσα. Εί-
ναι µέσα στη φύση όταν την περι-
γράφει. Την ζει τη φύση, η φύση εί-
ναι ζωντανή στις περιγραφές του. 
Θέλει όµως και εκ µέρους του ανα-
γνώστη προσπάθεια, να µπει µέσα 
στη φύση και να παρακολουθήσει 
τον Παπαδιαµάντη, να περπατήσει 
µαζί του. Όλες του οι περιγραφές εί-
ναι πραγµατικές εκτός από τα µυθι-
στορήµατα που είναι λίγο πεποιηµέ-
νες. Στους «Εµπόρους των Εθνών», 
περιγράφει τον πύργο από τον οποίο 
έκλεψε την κοπελιά ο Βενετός, που 
βρίσκεται στη Νάξο. ∆εν έχει πάει 
ποτέ στη Νάξο ο Παπαδιαµάντης, 
αλλά το θέµα είναι ότι ο πύργος που 
περιγράφει είναι πραγµατικός, τον 
παίρνει από διαβάσµατα, από ένα 
γαλλικό βιβλίο. Σε όλα τα άλλα, εί-
ναι πραγµατικός.

«Π»: Ως επίλογο τι θα µας προ-
τείνατε να κρατήσουµε;

∆. Μ.: Την ξέρετε την αποστροφή 
του Ελύτη, έτσι; «Όπου και να σας 
βρίσκει το κακό, αδελφοί,/ όπου και 
να θολώνει ο νους σας,/ µνηµονεύ-
ετε ∆ιονύσιο Σολωµό,/ και µνηµο-
νεύετε Αλέξανδρο Παπαδιαµάντη./ 
Η λαλιά που δεν ξέρει από ψέµα/ θα 
αναπαύσει το πρόσωπο του µαρτυ-
ρίου/ µε το λίγο βάµµα του γλαυκού 
στα χείλη». Αν ταραχτείτε αυτοί οι 
δυο θα σας στηρίξουν, αυτό θέλει 
να πει ο Ελύτης. Ο Λορεντζάτος το 
λέει µε άλλο τρόπο. Στο βιβλίο του 
Collectanea, βάζει ένα φανταστικό 
διάλογο και λέει «ποιον ποιητή  προ-
τιµάτε;», απάντηση «έζησα στην ζωή 
µου µε πολλούς ποιητές, ολόκληρη 
τη ζωή µου την έζησα µε τον Σολω-
µό». «Ποιόν πεζογράφο προτιµάτε;» 
και η απάντηση είναι «έζησα τη ζωή 
µου µε πολλούς πεζογράφους, όλη 
µου τη ζωή την έζησα µε τον Πα-
παδιαµάντη».

«Π»: κ. Μαυρόπουλε σας ευχα-
ριστούµε πολύ!

«Όπου και να σας βρίσκει το κακό, αδελφοί,/ όπου και να θολώνει ο νους σας, 
µνηµονεύετε ∆ιονύσιο Σολωµό,/ και µνηµονεύετε Αλέξανδρο Παπαδιαµάντη.»

Οδυσσέας Ελύτης
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Προβλήµατα και 
προκαταλήψεις

«Για τη θρησκευτικότητα των δύο 
Αλεξάνδρων, δηλαδή του Αλέξαν-
δρου Παπαδιαµάντη και του εξα-
δέλφου του Αλέξανδρου Μωραϊτί-
δη, πολλοί έχουν µιλήσει. Κάποιοι 
όµως δεν µίλησαν αλλά και έκρι-
ναν. Και δεν έκριναν µόνο αλλά και 
κατέκριναν. Και η καταδικαστική 
απόφασις, όπως συµβαίνει συχνά 
στα φιλολογικά µας ζητήµατα, βγή-
κε και τώρα διά συνοπτικής διαδι-

κασίας… Για να γίνει όµως η τοπο-
θέτησι αυτή χρειάζεται προσεκτι-
κή, ψύχραιµη και αµερόληπτη µε-
λέτη της ζωής και του έργου των 
δύο πεζογράφων. Και πρώτα πρώ-
τα ο καθορισµός των προβληµάτων 
που έχει κανείς να αντιµετωπίση, 
και που πρέπει να αντιµετωπίση, 
αφού µόνο από τη λύσι τους θα 
µπορέση να λυθή και όλο το ζήτη-
µα της θρησκευτικότητας των δύο 
Αλεξάνδρων… Είναι γνωστό πόσο 
η τάσι του να φανούµε µοντέρνοι 
µας κάµνει πολλές φορές να δεί-

χνουµε προκατάληψι για ό,τι σχε-
τίζεται µε κάτι το παραδωµένο από 
παληά. Και ο Παπαδιαµάντης, άν-
θρωπος που στάθηκε µε σεβασµό 
µπροστά στην παράδοση δεν είναι 
παράξενο αν έγινε στόχος κριτικής 
επηρεασµένης από παρόµοιες προ-
καταλήψεις… 

Προς τις πηγές

Ο Παπαδιαµάντης και ο Μωρα-
ϊτίδης γεννήθηκαν στα 1851. Θα 
πρέπει να ανατρέξουµε εκατό χρό-
νια πίσω, για να βρούµε την αρ-
χή του χριστιανικού κινήµατος, της 
θρησκευτικής Σχολής, που πνευµα-
τικά της αναστήµατα ευτύχησαν 
νάναι οι δύο εξάδελφοι. Βρισκόµα-
στε γύρω στα 1750. Τρεις µεγάλες 
µορφές του νεοελληνικού χριστια-
νισµού συναντώνται σε αυτήν την 
χρονολογία. Οι αρχηγοί του κινήµα-
τος είναι: ο Μακάριος ο Νοταράς, 
ο αρχιεπίσκοπος Κορίνθου και άγι-
ος της Εκκλησίας µας, ο Αθανάσι-
ος Πάριος, µεγάλος σοφός και διδά-
σκαλος του Γένους, και ο Νικόδη-
µος αγιορείτης, ο πολυγραφότατος 
αυτός Έλληνας θρησκευτικός συγ-
γραφέας του ΙΗ' αιώνα. Γύρω από 
τους τρεις αυτούς δασκάλους ένα 
άλλο πλήθος γνωστών και αγνώ-
στων Ελλήνων κληρικών, µοναχών 
και λαϊκών εκείνης της εποχής πε-
ριστρέφεται εµπνευσµένο από τη 
διδασκαλία τους. Η σχολή τους εί-
ναι γνωστή µε το όνοµα Κολλυβά-
δες.

Το αναµορφωτικό κίνηµα των 
Κολλυβάδων άρχισε στο άγιον 
Όρος, µια διδασκαλία που µε το 
πνεύµα της εµµονής στην αρχαία 
παράδοση είχε συνδυάσει και το 
πνεύµα της καινοτοµίας. Και της 
καινοτοµίας αυτής επιδίωξι ήταν 
ίσα ίσα το σπάσιµο του κλοιού που 
πλέξανε οι µεταγενέστερες παραδό-
σεις και το ξαναγύρισµα στην αγνό-
τητα της ζωής και τους σεβάσµιους  
θεσµούς της εκκλησίας.

Οι Κολλυβάδες ανέλαβαν µεγάλο 
αγώνα και µια υπέροχη προσπά-
θεια για τη ζωντανή και συνειδη-

Ο Αλέξανδρος Γκιάλας (1915-1948) είναι µια εµβληµατική µορφή 
στο χώρο των χριστιανικών γραµµάτων, του οποίου το έργο αγγίζει 
µέχρι σήµερα τις ανθρώπινες καρδιές. Εκτός από την πολύ γνωστή 
ποιητική του δηµιουργία όµως, η παρακαταθήκη του εκτείνεται και 
στο δοκιµιακό λόγο. Στα τέλη του 1937, µε αφορµή την επικείµενη 
έκδοση του περιοδικού "Ακτίνες", ο π. Σεραφείµ Παπακώστας, προ-
ϊστάµενος της Αδελφότητας Θεολόγων "Ζωή", ωθεί τον Αλέξανδρο 
Γκιάλα να αποκαλύψει το κρυµµένο του ταλέντο. Σε αυτό το περιο-
δικό αναδεικνύεται το ποιητικό και γενικότερα λογοτεχνικό του τά-
λαντο µε το ψευδώνυµο Γ. Βερίτης. Χαρακτηριστικό παράδειγµα εί-
ναι το πασχαλινό τεύχος των Ακτίνων του 1943 (έτος ΣΤ', αρ. 36).

Αφορµή για το τεύχος αυτό, ήταν το αφιέρωµα της «Νέας Εστί-
ας» τα Χριστούγεννα του 1942, µε θέµα: "Το θρησκευτικό συναί-
σθηµα στην νεοελληνική λογοτεχνία". Είχε προηγηθεί τα Χριστού-
γεννα του 1941 αφιέρωµα της «Νέας Εστίας» στον Αλέξανδρο Πα-
παδιαµάντη. Ανάµεσα στα άλλα άρθρα, ο καθηγητής της Θεολογι-
κής Σχολής ∆ηµήτριος Μπαλάνος επέκρινε τον Αλέξανδρο Παπα-
διαµάντη για επιφανειακή θρησκευτικότητα, που διαφαίνεται δή-
θεν στο έργο του. Ο Γ. Βερίτης απαντά µε το άρθρο "Το αναµορφω-
τικό κίνηµα των Κολλυβάδων και οι δυο Αλέξανδροι της Σκιάθου", 
του οποίου αποσπάσµατα παραθέτουµε:

Το 
αναμορφωτικό 
κίνημα 
των Κολλυβάδων 
και οι δυο 
Αλέξανδροι 
της Σκιάθου

Γ. Βερίτη

15



τή συµµετοχή του λαού στην λα-
τρεία, και µάλιστα στην εξαιρετι-
κώτερη λατρευτική εκδήλωση του 
χριστιανού, τη θεία Ευχαριστία, που 
η παρανόησι του βασικού της σκο-
πού και παραµέλησή της, παίρνει 
από τη χριστιανική ζωή το χρώµα 
και τη ζωντάνια και την καταντά 
µια ξέψυχη κι ετοιµόσβυστη  σκιά.

Αξιοσηµείωτη και όµοια αξιέ-
παινη καινοτοµία των Κολλυβά-
δων, που θυµίζει κι αυτή αποστο-
λικά χρόνια, ήταν κι η πρωτοβουλία 
που είχαν να απαγγέλουν δυνατά 
τις µυστικές ευχές της λειτουργίας, 
ώστε να τις ακούη κι ο λαός, να τε-
λούν το µυστήριο µπρος στα µάτια 
όλων των πιστών, που επροσκαλού-
ντο στο τέλος όλοι, αν είχαν φυσι-
κά προετοιµασθή, να µεταλάβουν. 
Επίσης τη λειτουργία των προηγια-
σµένων την ήθελαν να γίνεται, σύµ-
φωνα µε την αρχαία παράδοσι, το 
βράδυ, στη θέσι του εσπερινού, κι 
όχι το πρωί.

Αυτά µε µια σκιαγραφία ήταν τα 
κύρια σηµεία και τα χαρακτηριστι-
κώτερα γνωρίσµατα των Κολλυβά-
δων. Καινοτόµοι µα κι αφοσιωµένοι 
στην αγνή παράδοσι, νεωτεριστές 
κι όµως τόσο αρχαιόπρεποι, νοµο-
ταγείς µα και θαρραλέοι υποστηρι-
κταί του σωστού και της αλήθειας. 
∆υστυχώς η αντίδρασις που συνή-
ντησαν ήτανε πολύ µεγάλη. Το εί-
παµε κιόλα: οι "υπερορθόδοξοι" εί-
χαν σκανδαλιστή. Πολέµησαν φα-
νατικά, µε φοβερό πείσµα. ∆εκαε-
τίες ολόκληρες κράτησε ο αγώνας. 
Οι µεταρρυθµισταί καταδιώχθη-
καν αλύπητα. Οι οπαδοί του κατα-

διώχθηκαν… Ανάγκαστηκαν λοιπόν 
πολλοί από εκείνους τους ευσεβείς 
ανθρώπους… να σκορπιστούν στα 
διάφορα µέρη της Ελλάδος.

Μα ο διωγµός αυτός είχε και τις 
ευχάριστες συνέπειές του. Το σκόρ-
πισµα των Κολλυβάδων σε τόσες 
επαρχίες, δηµιουργούσεν ισάριθ-
µες ευκαιρίες για διάδωσι του ανα-
µορφωτικού κηρύγµατός τους στον 
ελληνικό λαό… Στη Θεσσαλία, την 
Ήπειρο, την Πελοπόννησο και τα 
νησιά… Ένα απ' τα νησιά αυτά ήταν 
κι η Σκιάθος, το πολυτραγουδισµέ-
νο νησί των δύο Αλεξάνδρων. Πού 
να το ήξεραν οι διώκτες των Κολ-
λυβάδων πως ο διωγµός αυτός θα 
χάριζε στην Ελλάδα έναν Παπαδια-
µάντη κι ένα Μωραϊτίδη!

Ένας από τους Κολλυβάδες που 
διώχτηκαν από το Όρος, ήταν κι ο 
ιεροµόναχος Νήφων… που µε τον 
Σκιαθίτη Γρηγόριο Χατζησταµάτη, 
έγιναν δεκτοί στο νησί της Σκιάθου 
και ίδρυσαν κοινόβιο, το οποίο έθε-
σε βάσεις γερές, απάνω στις οποίες 
στηρίχθηκε για να εξελιχθή σ' ένα 
από τα λαµπρότερα πνευµατικά κέ-
ντρα της χώρας µας στο ΙΘ' αιώνα… 
Το µοναστήρι γίνεται ένα κέντρο µε 
ηθική ακτινοβολία και πνευµατική 
ζωτικότητα.

Έτσι, οι προσπάθειες των ζηλω-
τών αυτών ανθρώπων, οι προσω-
πικές τους αρετές, η ενσυνείδητη 
ευσέβεια, έδωκε µεγάλο κύρος στο 
κοινόβιο του Ευαγγελισµού κι έβγα-
λε τη φήµη του πολύ πιο µακρυά 
απ' τα στενά όρια του νησιού τους. 
Το µεγάλο αυτό πνευµατικό σφρί-
γος βάστηξε ογδόντα χρόνια. Από 

τα 1870 αρχίζει κάποια χαλάρωσι. 
Το κοινόβιο αρχίζει να παρακµάζει…

Αλλά η παράδοση των Κολλυ-
βάδων, αν είχε ατονίσει στην µο-
νή του Ευαγγελισµού, βρήκε έναν 
άλλον αντάξιο φορέα στο πρόσωπο 
ενός πραγµατικά µεγάλου ανθρώ-
που, του ∆ιονύσιου του Γέροντα… Ο 
∆ιονύσιος ο περίφηµος Γέροντας… 
είναι ο άµεσος πνευµατικός πατέ-
ρας των δύο Αλεξάνδρων, που ευ-
τυχώς κι οι δυο τους µας άφησαν 
γι' αυτόν άφθονα βιογραφικά και 
ψυχογραφικά στοιχεία.

Ο ∆ιονύσιος και οι δύο 
Αλέξανδροι

Στη µνήµη και στη ψυχή των δύο 
πνευµατικών του τέκνων, των δύο 
Αλεξάνδρων του, έµεινεν ανεξάλει-
πτη και βαθειά χαραγµένη η µορφή 
του… Ήτανε βλαστάρια της γενιάς 
του, µα και πνευµατικά αναστήµα-
τα της Σχολής του. Με όλους τους 
µεγάλους Κολλυβάδες της Σκιάθου 
που αναφέραµε, οι δύο Αλέξανδροι 
ήτανε συγγενείς κι από µάνα κι από 
πατέρα.

Μα εκτός από τη στενή συγγέ-
νεια που τους ένωνε µε τη µεγάλη 
αυτή γενεά των Κολλυβάδων, υπήρ-
χε κι άλλη, η πνευµατική σχέσι, η 
ψυχική ενότητα που τους συνέδεε 
µε κείνους – κι αυτή ήταν κι η πιο 
σηµαντική. Είδαµε ποιοι δεσµοί 
τους ένωναν µε τον πατέρα ∆ιονύ-
σιο. Μα οι δεσµοί τους ήσαν σφι-
χτοί και µε τους αρχαίους Κολλυ-
βάδες, µε όλη τη Σχολή. Τη σέβο-
νται, την τιµούν, την αγαπούν. Ξέ-
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Επίλογος

Είχα ακούσει πολλές φορές – κι εγώ δεν ξέρω τώρα πόσες! – ένα σωρό βρισιές για τον Παπαδιαµάντη. Τον 
είπαν στενοκέφαλο, οπισθοδροµικό, εχθρό της προόδου και του πολιτισµού, είπαν πως "εβάρυνε" απάνω του η 
συνήθεια "που σκοτώνει την ορµή και τη σκέψι". Μα κυρίως οι κριτικοί τάγραψαν αυτά, δεν του συγχωρούνε 
καθόλου το ότι "προσεκολλήθη ως όστρακον εις ό,τι είχε συνηθίσει από παιδικής ηλικίας". ∆ιαβάζοντάς τα φα-
ντάστηκα τον Παπαδιαµάντη νάναι κολληµένος σα στρείδι, ώριµος άντρας πια και λογοτέχνης, στα παραµύθια, 
τις προληπτικές διηγήσεις και τις δεισιδαιµονίες, που θ' άκουγε µικρό παιδί απ' τις γρηούλες του χωριού του.

Μα το ελάττωµα της περιεργείας δεν µε άφησε για πολύ ικανοποιηµένον απ' αυτές τις βεβαιώσεις των κρι-
τικών. Είχα λοιπόν να µάθω, τι ήταν, πιο συγκεκριµένα, αυτά που ο Παπαδιαµάντης "είχε συνηθίσει από παι-
δικής ηλικίας". Κι' επειδή δεν είµαι προικισµένος µε την ικανότητα, όπως ίσως άλλοι, να λύνω τέτοια ζητήµα-
τα µε µόνη τη φαντασία, κάθησα κι έψαξα όποια πηγή µπόρεσα νάχω στη διάθεσί µου, ικανή να µου δώση κά-
ποιο στοιχείο διαφωτιστικό γι' αυτό το ζήτηµα, - χωρίς φυσικά να εξαντλήται ως εδώ η σχετική βιβλιογραφία. 
Και τι µας έδωσαν οι πηγές αυτές, που τις αξιολογώτερες σηµείωσα πιο πάνω; Αντί να βρούµε στις ρίζες της 
θρησκευτικότητος των δύο Αλεξάνδρων µια στενοκέφαλη και οπισθοδροµική παράδοσι, βρήκαµε µπροστά µας 
ένα κίνηµα θαυµαστό, προοδευτικό µε την καλύτερη και πλουσιώτερη έννοια της λέξεως – το ζωντανώτερο χρι-
στιανικό κίνηµα που ευτύχησε νάχει η Ελλάδα από τα µέσα του ΙΗ' ως τα µέσα του ΙΘ' αιώνα. Αντί να αντα-
µώσουµε στο δρόµο µας γέρους κληρονόµους και γραΐδια προληπτικά, όπως µας είχαν συνηθίσει να νοµίζου-
µε κάποιοι κριτικοί, συναντηθήκαµε µε µορφές ανθρώπων φλογερών, χριστιανών θερµουργών, που το αναµορ-
φωτικό και αναπλαστικό τους κίνηµα συντόνιζε θαυµάσια τη σοφή εµµονή στην αρχαία παράδοσι µε την τολ-
µηρή καινοτοµία, δίνοντας το σύνθηµα της επιστροφής προς τη ζωή και το πνεύµα των πρώτων χρόνων του 
Χριστιανισµού. Ανθρώπων, που για τη χριστιανική, την κοινωνική, την εθνική και τη µορφωτική τους δράσι, 
είναι πάντα άξιοι ευγνωµοσύνης όλων.

Αυτά έµαθαν, αυτά "εσυνήθισαν από της παιδικής ηλικίας" οι δύο Αλέξανδροι. Τέτοιων ανθρώπων πνευµα-
τικοί και σωµατικοί απόγονοι ήσαν. Σε τέτοιων δασκάλων τα πόδια µαθήτευσαν µικροί, και µε αυτό το πνεύµα 
γαλουχήθηκαν από τα µικρά τους χρόνια. Αν αυτά είναι "τύποι νεκροί" και "γράµµα που αποκτείνει", αν όποιος 
προσκολλάται σ' αυτά είναι "όστρακον", αν το να θρέψης την ψυχήν σου µε τέτοιες υψηλές αρχές και να τις κρα-
τήσης γερά στη ζωή σου και σαν κανόνα ζωής και σαν κίνητρο δράσης, είναι στενοκεφαλιά, όπως το είπανε κα-
τά κόρον πολλοί κριτικοί – και θεολόγοι ανάµεσα σ' αυτούς – τότε…, αλλά ας αφήσουµε τ' αστεία κι ας αφήσου-
µε τους κυρίους κριτικούς, γιατί έστω κι αντλώντας αποκλειστικά απ' τη φαντασία τους, µας έδωσαν την αφορ-
µή να ψάξουµε, κι έτσι να βρούµε και να ζήσουµε για λίγο την ζωογόνο πνευµατική θαλπωρή, της πραγµατικά 
πνευµατικής γενεάς, που θρέµµα της ήσαν οι δύο Αλέξανδροι.»1

Επιµέλεια:
Παναγιώτης Παπαγεωργίου

φοιτ. .Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ
Ελισάβετ Σαλιβέρου

φοιτ. ΤΕΑΠΗ

ρουν, έχουν συνείδησι πως κι αυ-
τοί προέρχονται απ' το ίδιο κίνη-
µα. Ο σεβασµός που τρέφουν µέσα 
τους για το διαφωτιστικό τούτο κί-
νηµα είναι όσο γίνεται βαθύς. ∆εν 
παραλείπουν ευκαιρία, κι ο ένας κι 
ο άλλος.

Στην έκφρασι του θαυµασµού 
και της ευγνωµοσύνης προς του 
πνευµατικούς του γεννήτορας δεν 
υστερεί ο Παπαδιαµάντης. Μίλησε 
κι αυτός τόσο συχνά για τους "λό-
γιους Πατέρας", για την αγιοσύνη 

τους, για τα σοφά τους βιβλία, για 
τους αναµορφωτικούς τους αγώ-
νες… Μίλησε για τους "ιεροπρε-
πείς εκείνους Κολλυβάδες" και για 
τη µονή του Ευαγγελισµού "φυτώρι-
ον γενοµένην των σεµνών της νή-
σου µας ιερέων τότε, οίτινες φιλα-
κόλουθοι, απλοί, ενάρετοι, απέλα-
βον της αγάπης και του σεβασµού 
των κατοίκων, ουδεµία προσποίη-
σιν ή υπόκρισιν ή επιδεικτικήν κε-
νότητα εµβλεπόντων εις τον ιερα-
τικόν βίον των".

Και δε θα παραλείψουν, τέλος κι 
οι δύο µαζί να µιλήσουν µ' ευγνω-
µοσύνη και σεβασµό και για τον 
παπα-Αδαµάντιο, τον πατέρα του 
Παπαδιαµάντη… που δεν ήταν µό-
νο πατέρας και θείος των δύο Αλε-
ξάνδρων, µα έγινε µαζί κι ο πνευ-
µατικός σύνδεσµος που ήνωσε τα 
δύο παιδιά µε το κίνηµα των Κολ-
λυβάδων. Ανηψιός του πατρός ∆ιο-
νυσίου, του µεγάλου εκείνου Γέρο-
ντα έκανε από κοντά του υποτακτι-
κός από µικρό παιδί.

1. Γ. Βερίτη, «Τὸ ἀναµορφωτικὸ κίνηµα τῶν Κολλυβάδων καὶ οἱ δύο Ἀλέξανδροι τῆς Σκιάθου», Ἀκτῖνες ΣΤ' (1943), 
σελίδες 99-110
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Αν και η χώρα µας αντιµετωπί-
ζει πολλά προβλήµατα, υπάρχουν 
κάποιοι άνθρωποι που τολµούν να 
θυσιάσουν το χρόνο τους και όχι 
µόνο, για τους αδελφούς µας στη 
Αφρική. Βρεθήκαµε, λοιπόν, µαζί µε 
ένα νέο γιατρό τον κ. Γεώργιο Κρα-
νιδιώτη που έχει επανειληµµένως 
ταξιδέψει στη Αφρική για να προ-
σφέρει τις γνώσεις και τις δεξιό-
τητές του σε ανθρώπους που τις 
έχουν πραγµατικά µεγάλη ανάγκη. 
Μιλήσαµε µαζί του για τις εµπει-
ρίες από την Αφρική, αλλά και για 
τη θέση ενός γιατρού σε όλη αυτή 
την ιστορία.

«Π»: Τελικά η Ιατρική, είναι λειτούρ-
γηµα; Ο Γιατρός πρέπει να προσφέρει;

Γ.Κ.: Εκ της φύσεώς της η ιατρική 
είναι προσφορά στο συνάνθρωπο. 
Πάντοτε έτσι ήταν από αρχαιοτά-
των χρόνων, αλλά µέσα στο Ευαγγέ-
λιο και µέσα στο χριστιανικό κήρυγ-
µα θα έλεγα πως η προσφορά αυτή 
και η διακονία προσλαµβάνει µια 
µορφή ακόµα πιο έντονη. Αναφέρω 
κάποια λόγια του Αγ. Λουκά, Αρχιε-
πισκόπου Κριµαίας, ο οποίος σχο-
λιάζοντας ένα χωρίο του κατά Λου-
κά ευαγγελίου κάνει κάποιες σκέ-
ψεις. Το χωρίο έχει ως εξής: “Συγκα-
λεσάµενος δὲ τοὺς δώδεκα µαθητὰς 

αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς δύναµιν καὶ 
ἐξουσίαν ἐπὶ πάντα τὰ δαιµόνια καὶ 
νόσους θεραπεύειν· καὶ ἀπέστειλεν 
αὐτοὺς κηρύσσειν τὴν βασιλείαν 
τοῦ Θεοῦ καὶ ἰᾶσθαι τοὺς ἀσθε-
νοῦντας,” και γράφει ο Αγ. Λουκάς 
«έχετε ποτέ σκεφτεί ότι ο Κύριος 
έστειλε τους µαθητές του όχι µόνο 
να κηρύττουν αλλά και να θεραπεύ-
ουν τους ασθενείς; Αν ο Κύριος θε-
ωρούσε την θεραπεία των ασθενών 
έργο τόσο σηµαντικό, ώστε το έβα-
ζε σε µια σειρά µε το κήρυγµα του 
ευαγγελίου, τότε αυτό σηµαίνει ότι 
είναι ένα από τα σπουδαιότερα αν-
θρώπινα έργα » και συνεχίζει ο Άγι-
ος «γιατί οι αρρώστιες είναι ο µε-
γαλύτερος πόνος και το µεγαλύτερο 
πρόβληµα της ανθρωπότητος και 
το πρώτο από τα έργα της ελεηµο-
σύνης είναι η θεραπεία των ασθε-
νών ». Βλέπουµε λοιπόν πως η Ια-
τρική είναι ένα από τα σπουδαιότε-
ρα έργα και το πρώτο έργο της ελε-
ηµοσύνης. Θεωρώ λοιπόν προνό-
µιο το ότι είµαι γιατρός, το θεωρώ 
ευλογία του Θεού. Προσωπικά µου 
αρέσει πολύ η Ιατρική ως επιστήµη, 
ως αντικείµενο, αλλά νοµίζω είναι 
προνόµιο για έναν άνθρωπο να εί-
ναι γιατρός, γιατί µπορεί να εκτυ-
λίξει τη διακονία του και την αγά-
πη του προς το συνάνθρωπο και ευ-

χαριστώ το Θεό που είµαι γιατρός.

«Π»: Ποια η θέση σας για την ιερα-
ποστολή σήµερα; Πιστεύετε πως βρί-
σκεται σε καλό στάδιο; Αυτό που είπε 
ο Χριστός : “πορευθέντες µαθητεύσατε 
πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς 
τὸ ὄνοµα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ 
τοῦ ἁγίου Πνεύµατος”, γίνεται πράξη;

Γ.Κ.: Νοµίζω πως από το ’60 και 
µετά υπάρχει µια άνθιση της Ιερα-
ποστολής και όσο περνάνε τα χρό-
νια, θα ‘λεγα πως τα πράγµατα γί-
νονται καλύτερα. ∆ηλαδή, πολλοί 
άνθρωποι ασχολούνται µε την Ιε-
ραποστολή, αυξάνονται τα ιεραπο-
στολικά κλιµάκια, όλο και περισσό-
τεροι άνθρωποι κατηχούνται, βα-
πτίζονται, δε χρειάζεται να είµαστε 
απαισιόδοξοι. Η Ιεραποστολή έχει 
µπει σε ένα δρόµο! Από κει και πέ-
ρα βέβαια χρειάζεται πολλή προσο-
χή, πολλή δουλειά, χρειάζεται αφι-
έρωση, χρειάζονται άνθρωποι να 
δώσουν τη ζωή τους για αυτό το 
σκοπό, ο οποίος σκοπός της Ιερα-
ποστολής είναι συνυφασµένος µε 
την ίδια την έννοια της εκκλησίας, 
δηλαδή η εκκλησία από τη στιγµή 
που ιδρύθηκε από τον Χριστό και 
έπειτα η συνέχεια από τους Απο-
στόλους, ιδρύθηκε ως αποστολή, 
ως ιεραποστολή. Μια εκκλησία η 

Ιερ-αποστολή Γιατρών 
στην Αφρική

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ µε τον κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΡΑΝΙ∆ΙΩΤΗ, ιατρό
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οποία είναι κλεισµένη στον εαυτό 
της  -και δυστυχώς υπάρχουν και 
κάποιες τέτοιες τάσεις µέσα στην 
εκκλησία µας, δηλαδή υπάρχει µια 
νοοτροπία που λέει ας µείνουµε 
εδώ που είµαστε και ας εµπλουτί-
σουµε αυτό που ζούµε - αυτό όµως 
δεν είναι εκκλησία! Η εκκλησία εί-
ναι εξ ορισµού αποστολή, δε γίνεται 
να γευόµαστε εµείς τον Χριστό και 
άλλοι να Τον στερούνται, να µην 
Τον γνωρίζουν!

«Π»: Τι σας έκανε να θέλετε να πά-
τε στην Αφρική;

Γ.Κ.: Θα έλεγα πως υπήρχαν ανώ-
τερα κίνητρα και κατώτερα κίνητρα. 
Ως ανώτερα ήταν η αγάπη για αυ-
τούς τους ανθρώπους και την ια-
τρική. Ως κατώτερα η περιέργεια, η 
φιλική σχέση µε κάποιους ανθρώ-
πους που στελεχώνουν τα κλιµάκια 
που πάνε στην Αφρική. Επιστρέ-
φοντας από εκεί, το σίγουρο είναι 
πως το ταξίδι εκεί και η αποστολή 
µας εκεί, ήταν κάτι που µου άλλα-
ξαν τη ζωή.

«Π»: Μιλήσατε για τα κλιµάκια. 
Γνωρίζουµε πως τον τελευταίο καιρό 
ορισµένοι γιατροί, έχουν αρχίσει µια 
προσπάθεια - είναι το Κ.Ε.∆.Α.Σ.1 - που 
οργανώνονται και κατεβαίνουν στην 
Αφρική ώστε να βοηθήσουν τον εκεί 
κόσµο. Συνεργάζεστε µε κάποιον ορ-
θόδοξο φορέα εκεί;

Γ.Κ.: Ναι, βέβαια! Με την τοπική 
εκκλησία. Συγκεκριµένα, έχω πάει 
στη Βορειοδυτική Τανζανία, είναι 
η Μητρόπολη Μουάντσα, πρόκει-
ται για µια τεράστια περιοχή, κοντά 
στη λίµνη Βικτόρια. Εκεί υπάρχει 
ορθόδοξη εκκλησία, γίνεται ιεραπο-
στολή, βαπτίζονται άνθρωποι. Υπο-
λογίζεται πως στη Μητρόπολη αυτή 
υπάρχουν περί τους 40.000 ορθοδό-
ξους χριστιανούς πιστούς. Έχουµε 
συνεργασία µε τον τοπικό µητροπο-
λίτη τον κκ. Ιερώνυµο, ο οποίος µά-
λιστα είναι και ιθαγενής, είναι αφρι-
κανός. Στη Μπουκόµπα, η οποία εί-
ναι µια µικρή πόλη της λίµνης Βι-
κτόρια και υπάγεται στη Μητρόπο-
λη της Μουάντσα, έχει χτιστεί ένα 
νοσοκοµείο από το ΚΕ∆ΑΣ. Το νο-
σοκοµείο αυτό χτίστηκε εξ αρχής, 
έχει εξοπλιστεί πλήρως και αναµέ-
νεται η πλήρης λειτουργία του µε 
ντόπιο προσωπικό, διότι όπως κα-
ταλαβαίνετε το πρόβληµα δεν λύνε-
ται µε το να πηγαίνουν τα δικά µας 
κλιµάκια κάθε τόσο. Το θέµα είναι 
να υπάρχουν άνθρωποι ιθαγενείς 
και να λειτουργούν το νοσοκοµείο 
συνεχώς. Βέβαια αυτό είναι πάρα 
πολύ δύσκολο, καθώς στην Τανζα-
νία δεν µπορείς εύκολα να βρεις νο-
σηλευτές και γιατρούς, αυτές οι ει-
δικότητες εκεί σπανίζουν, αλλά ελ-
πίζουµε, ευχόµαστε και προσευχό-
µαστε στον Θεό να βρεθούν και το 
νοσοκοµείο να λειτουργήσει κανο-

νικά. Επειδή δεν υπάρχουν εκεί δυ-
στυχώς ειδικοί γιατροί, ο στόχος εί-
ναι να πηγαίνουν κλιµάκια ειδικών 
από την Ελλάδα ώστε να επιλύουν 
κάποια πιο σύνθετα προβλήµατα.

«Π»: Πώς αντέδρασαν αρχικά οι 
ντόπιοι στο έργο σας αυτό; Πώς σας 
αντιµετωπίζουν τώρα;

  Γ.Κ.: Οι ντόπιοι φυσικά µας 
βοήθησαν και, λόγω των πολλών 
προβληµάτων που έχουν εκεί, µας 
αντιµετώπισαν ως σωτήρες. Η πα-
ρουσία λευκών ιατρών ισοδυναµεί 
µε την παρουσία του Θεού επί γης! 
Οι άνθρωποι εκεί περιµένουν πάρα 
πολλά από µας, έχουν προβλήµατα, 
µάς δείχνουν εµπιστοσύνη  και φυ-
σικά µάς καλοδέχονται, µάς φιλοξε-
νούν, συνεργάζονται µαζί µας και, 
δόξα τω Θεώ, για ό,τι χρειαστούµε 
έχουµε καλή συνεργασία. Βέβαια, η 
ιεραποστολική εργασία στην Αφρι-
κή εκ των πραγµάτων έχει κάποια 
προβλήµατα, τα οποία σχετίζονται 
και µε τη διαφορετική κουλτούρα 
των ανθρώπων εκεί. ∆εν είναι τό-
σο ενεργητικοί και αποτελεσµατι-
κοί όπως οι Ευρωπαίοι, έχουν άλ-
λους ρυθµούς, υπάρχει πολύ δια-
φθορά στην κρατική εξουσία, οπό-
τε χρειάζεται πολύ διάκριση, προ-
σοχή και προσπάθεια για να µπο-
ρέσει κανείς να διοχετεύσει τη βο-
ήθεια σωστά. Μετά το δεύτερο πα-
γκόσµιο πόλεµο, διάφορες οργα-

1 Το ΚΕ∆ΑΣ, Κέντρο ∆ιεθνούς Αλληλεγγύης και Συνεργασίας «Άγιοι Κοσµάς και ∆αµιανός» είναι ένα επιστηµονικό και φι-
λανθρωπικό σωµατείο του οποίου τα µέλη είναι κυρίως γιατροί και δραστηριοποιείται σε χώρες της Αφρικής σε συνεργα-
σία µε τις Ορθόδοξες Τοπικές Εκκλησίες, µε σκοπό την παροχή ιατρικής και εκπαιδευτικής βοήθειας.
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νώσεις του ∆υτικού κόσµου έδω-
σαν αµύθητα ποσά, πολλά εξ αυ-
τών σπαταλήθηκαν χωρίς να πα-
ραχθεί το αντίστοιχο αποτέλεσµα 
και κατέληξε η Αφρική να θεωρεί-
ται ο πίθος των ∆αναΐδων. Τα τε-
λευταία χρόνια παγκοσµίως υπάρ-
χει µια αλλαγή στον τρόπο µε τον 
οποίο η βοήθεια πρέπει να δίνεται 
και αυτό προσπαθούµε και εµείς 
ως ΚΕ∆ΑΣ, να δίνεται η βοήθεια 
όσο γίνεται πιο αποτελεσµατικά, 
χωρίς να σπαταλούνται χρήµατα 
που δε θα πιάσουν τόπο.

«Π»: Παρακολούθησα πριν λίγο 
καιρό ένα ντοκιµαντέρ για την Ιερα-
ποστολή στη Μαδαγασκάρη. Οι άν-
θρωποι εκεί είναι ευτυχισµένοι µε τα 
«λίγα» που διαθέτουν, γιατί έχουν το 
Χριστό στη ζωή τους, σε αντίθεση µε 
τον «ανεπτυγµένο» κόσµο που απο-
λαµβάνει πολλές ανέσεις. Στην Ταν-
ζανία, από την εµπειρία σας, πιστεύ-
ετε ότι οι άνθρωποι αποδέχονται το 
Χριστό ως το Φως, την Αλήθεια και 
τη Ζωή; Βρίσκουν σε Αυτόν τη χαρά 
και την ευτυχία;

Γ.Κ.: Οι άνθρωποι στην Αφρική 
έχουν δίψα για το Θεό και αισθά-
νονται πληρότητα από την παρου-
σία του Θεού στη ζωή τους. Θα ‘λε-
γα ότι έχουν µεγαλύτερη αθωότητα 
και αγνότητα από τους ανθρώπους 
του δυτικού κόσµου. Μια βασική 
διαφορά που παρατηρεί κάποιος 
από την πρώτη στιγµή που θα βρε-
θεί στην Αφρική είναι ότι εκεί οι 
άνθρωποι, παρά τα τόσα βάσανα 
και τις άθλιες (από υλικής πλευ-

ράς) συνθήκες ζωής, είναι ευτυχι-
σµένοι. Είναι ευτυχισµένοι, γιατί 
έχουν µία άλλη κουλτούρα: Ζουν 
για το σήµερα, δεν έχουν άγχος, 
δε σκέπτονται το µέλλον, δε σχε-
διάζουν. Εκεί γίνεται πράξη αυτό 
που λέµε στην Κυριακή προσευχή 
«τον άρτον ηµών τον επιούσιον». 
Οι άνθρωποι δεν κάνουν µεγαλε-
πήβολα σχέδια, δε σκέφτονται αν 
τον επόµενο χρόνο θα ‘χουν αγο-
ράσει σπίτι, πού θα πάει το παιδί 
τους να σπουδάσει, πώς θα πλη-
ρώσουν το δάνειο. Ζουν για το σή-
µερα. Ακόµη και η έννοια του χρό-
νου είναι διαφορετική στην Αφρι-
κή. Κατ’ ουσίαν, δεν υπάρχει µέλ-
λον! Οι άνθρωποι εκεί ζούνε για το 
παρόν. Και αυτό τους κάνει ευτυχι-
σµένους. ∆εν έχουν τις έγνοιες, το 
άγχος, τις µέριµνες, όλα αυτά που 
συσκοτίζουν το βίο του ανθρώπου 
στο δυτικό κόσµο και τελικά τον 
αποµακρύνουν από το Θεό. 

«Π»: Κλείνοντας, υπάρχει κάτι από 
την όλη σας εµπειρία της ιεραποστο-
λής στην Αφρική που σας έχει κάνει 
περισσότερη εντύπωση και θα θέλα-
τε να µοιραστείτε µαζί µας;  

Γ.Κ.: Έζησα πολλές εµπειρίες, 
τι να πρωτοπεί κανείς... Ένα πε-
ριστατικό µε συγκίνησε ιδιαίτερα 
την τελευταία φορά που είχα επι-
σκεφτεί τη χώρα. Ο αφρικανός για-
τρός µε τον οποίο συνεργαζόµα-
στε εκεί, ο Dr. David, φεύγοντας, 
µας συνόδευσε µέχρι το αεροδρό-
µιο και µου ζήτησε, αν ήταν δυ-
νατό, να του στείλω µερικές φω-

τογραφίες από αυτές που είχαµε 
τραβήξει. Εκείνη τη στιγµή συγκι-
νήθηκα, γιατί συνειδητοποίησα το 
γεγονός ότι καθένας από εµάς εί-
χε από µία φωτογραφική µηχανή 
και βγάζαµε φωτογραφίες διάφορα 
ωραία τοπία που βλέπαµε, καθώς 
και τους ανθρώπους που συνανα-
στρεφόµασταν, χωρίς να µας περ-
νάει από το µυαλό, ότι η φωτογρα-
φική µηχανή που ο καθένας από 
εµάς είχε, κοστίζει τόσο όσο ο µι-
σθός αυτού του ανθρώπου για ένα 
χρόνο! Αυτό το πράγµα κυριολεκτι-
κά µε συγκίνησε, κατάλαβα τι χάος 
µας χωρίζει από αυτούς τους αν-
θρώπους και πόσο υπόλογοι είµα-
στε στο Θεό για το γεγονός ότι αυ-
τοί οι άνθρωποι είναι στην ανέχεια 
και στα βάσανα.

«Π»: Ευχαριστούµε πάρα πολύ για 
αυτά που µας είπατε. Είναι σηµαντι-
κή η εµπειρία σας και ελπίζω ότι θα 
βοηθηθούν και οι αναγνώστες µας.

Γ.Κ.: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πο-
λύ για την πρόσκληση και για τη 
συζήτηση που είχαµε µαζί για το 
συγκεκριµένο θέµα.

«Π»: Καλή δύναµη στο έργο σας.
Γ.Κ.:  Ευχαριστώ πολύ.

Επιµέλεια:
Αγγελική Καλκάνη

φοιτ.  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
& Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ

Μαριάννα Νανά
∆ιπλωµατούχος Αρχιτέκτων 

Μηχανικός ΕΜΠ

Οι άνθρωποι δεν κάνουν µεγαλεπήβολα σχέδια, δε σκέφτονται αν τον επόµε-
νο χρόνο θα ‘χουν αγοράσει σπίτι, πού θα πάει το παιδί τους να σπουδάσει, 
πώς θα πληρώσουν το δάνειο. Ζουν για το σήµερα. Ακόµη και η έννοια του 
χρόνου είναι διαφορετική στην Αφρική. Κατ’ ουσίαν, δεν υπάρχει µέλλον!
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« Έφυγε σε ηλικία 97 ετών η µε-
γάλη ελληνίστρια και ακαδηµαϊκός 
Ζακλίν ντε Ροµιγύ, η οποία υπήρξε 
η πρώτη γυναίκα καθηγήτρια του 
College de France ». 

Σε αυτή την λιτή αναφορά σχε-
τικά µε τον θάνατο της Ζακλίν ντε 
Ροµιγύ στις 18 ∆εκεµβρίου του 
2010 αρκέστηκαν τα µέσα ενηµέ-
ρωσης της χώρας µας, «στριµώχνο-
ντας» την είδηση  σε µια τηλεοπτι-
κή ζώνη, όπου η πλειονότητα των 
ανθρώπων είναι παραδοµένη στην 
αγκαλιά του Μορφέα. Οι ώρες της 
µεγάλης τηλεθέασης – στον τόπο 
µας και όχι µόνο – δεν «χωράνε» 

µια παγκόσµια µορφή (µε ελληνική 
παιδεία), γιατί απλά δεν «πουλάει».

Η Ζακλίν ντε Ροµιγύ γνώριζε 
πολλά πράγµατα για την Ελλάδα, 
την ελληνική γλώσσα και εµάς τους 
Έλληνες.

Εµείς οι Έλληνες άραγε, τι γνω-
ρίζουµε για εκείνη;

 Η Ζακλίν ντε Ροµιγύ γεννή-
θηκε στις 26 Μαρτίου του 1913 
στην πόλη Σαρτρ. Ο Εβραίος πα-
τέρας της σκοτώθηκε στο µέτωπο, 
όταν η Ζακλίν ήταν ενός έτους. Τη 
µεγάλωσε η µητέρα της, µυθιστο-
ριογράφος. 

Σπούδασε Λατινικά και Αρχαία 

Ελληνικά στο Lycee Moliere. Σε 
ηλικία µόλις 17 ετών, γίνεται η 
πρώτη γυναίκα υποψήφια στο 
Concours General της Γαλλίας 
(γενικές εξετάσεις για αριστού-
χους). Στην συνέχεια γίνεται η 
πρώτη γυναίκα καθηγήτρια στο 
περίφηµο College de France και 
η δεύτερη γυναίκα ακαδηµαϊ-
κός στη Γαλλική Ακαδηµία, µε-
τά την Μαργκερίτ Γιουρσενάρ.  
Μεταφράστρια των Ελλήνων κλα-
σικών στα γαλλικά, η Ζακλίν ντε 
Ροµιγύ δηµοσίευσε πλήθος µε-
λετών για την αρχαία ελληνική 
γραµµατεία και ιστορία, ενώ δί-
δαξε ως καθηγήτρια της αρχαίας 

Jacqueline de Romilly
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ελληνικής γραµµατείας στα πα-
νεπιστήµια της Λιλ, της Σορβό-
νης και στο College de France. 
Κατά τη διάρκεια της καριέρας 
της ανακηρύχθηκε διδάκτωρ σε 
µερικά από τα µεγαλύτερα πα-
νεπιστήµια του κόσµου, ανάµε-
σα στα οποία αυτά της Οξφόρ-
δης, του ∆ουβλίνου, του Μόντρε-
αλ, του Γέιλ, και των Αθηνών. 
Το 1995 της δόθηκε η ελληνική 
υπηκοότητα και το 2001 ανακηρύ-
χθηκε πρέσβειρα του Ελληνισµού.

Με τον θάνατο της, η Ζα-
κλίν ντε Ροµιγύ άφησε πίσω της 

εκτός των άλλων ένα σηµαντικό 
έργο για την Αθήνα του 5ου αι-
ώνα απ’ όπου «ξεκίνησαν όλα»: 
η φιλοσοφία, η ιστορία, η τρα-
γωδία, η κωµωδία, οι σοφιστές. 
Γεµάτη θαυµασµό για την εποχή 
εκείνη, µελέτησε τον Θουκυδίδη, 
που τη γοήτευσε µε την ωραιότη-
τα και την ευαισθησία του λόγου 
του, τον οποίο αποκαλούσε «έναν 
από τους άνδρες της ζωής της», 
ενώ µελέτησε επίσης τον Όµη-
ρο, τον Αισχύλο, τον Ευριπίδη. 
Όσοι συνάντησαν αυτήν τη µικρο-
καµωµένη γυναίκα µε τα µπλε µά-
τια και τα λευκά µαλλιά, διαπίστω-
σαν ότι τα ελληνικά την έκαναν 
ευτυχισµένη, ότι τη διέκρινε µια 
βαθιά εσωτερική γαλήνη και ότι 
ήταν ένας άνθρωπος παθιασµένος 
και µε χιούµορ παρά το γεγονός ότι 
τα τελευταία χρόνια ήταν τυφλή.

«Είναι µια µεγάλη απώλεια για 
τη χώρα µας. Ήταν µια γυναίκα 
που αφιέρωσε όλη τη ζωή της 
στην ελληνική γλώσσα και τον 
ελληνικό πολιτισµό, γιατί θεω-
ρούσε ότι ήταν µια εκπαίδευση 
στην κατανόηση της ελευθερί-
ας του ατόµου, στην προσήλω-
ση στη δηµοκρατία» δήλωσε η 
Ελέν Καρέρ ντ’ Ανκός, ισόβια γραµ-
µατέας της Γαλλικής Ακαδηµίας. 
«Υπέφερε πολύ εδώ και µερικές 
δεκάδες χρόνια από το γεγονός 
ότι έβλεπε να φθίνει η µελέτη της 
ελληνικής γλώσσας και αυτό της 
προκαλούσε τεράστιο πόνο» πρό-
σθεσε η Ντ’ Ανκός, η οποία πιστεύ-
ει ότι ο καλύτερος φόρος τιµής για 
την Ζακλίν ντε Ροµιγύ «θα ήταν να 
δοθεί εφεξής µεγαλύτερη σηµασία 
στην ελληνική γλώσσα, την οποία 
υποστήριξε περισσότερο από οποιον-
δήποτε άλλον στη χώρα µας». 

Η απώλεια της Ζακλίν ντε Ροµι-
γύ µας προκαλεί να αναρωτηθούµε 
πόσες ευθύνες έχουµε εµείς οι Έλ-
ληνες για τη γλώσσα µας και πόσο 
αδιάφοροι στεκόµαστε απέναντι σε 
αυτό που ονοµάζουµε « ελληνικά».

Από τη µία οι νέες µορφές επι-
κοινωνίας µε τα SMS και τα fo-
rums του διαδικτύου, όπου δεσπό-

ζουν τα λεγόµενα “greeklish” και 
τα ανορθόγραφα ελληνικά. Από την 
άλλη τα νέα σχολικά εγχειρίδια και 
η αναποτελεσµατική θύελλα αντι-
δράσεων εναντίον τους. Όλα αυτά 
προδίδουν µια κατάσταση µάλλον 
απογοητευτική, ενώ µας κάνουν 
να αναρωτιόµαστε: «Τι κάνουν τε-
λικά όλοι αυτοί οι υπεύθυνοι που 
πλαισιώνουν επιτροπές παιδαγω-
γικών ινστιτούτων και άλλων πο-
µπωδών σχηµάτων;».

Στο εντελώς πρόσφατο βιβλίο 
της Μαθήµατα ελληνικών, που 
στα γαλλικά είχε κυκλοφορή-
σει το 2008 και στα ελληνικά το 
2009 και που η τυφλή πια Ζα-
κλίν ντε Ροµιγύ είχε γράψει µα-
ζί µε τη µαθήτριά της Μονίκ Τρε-
ντέ, η µεγάλη ελληνίστρια µας εί-
χε κάνει µια ένεση αισιοδοξίας.  
Εκεί που νοµίζαµε ότι τα ελληνι-
κά είχαν πεθάνει, η Ζακλίν ντε Ρο-
µιγύ µας είπε ότι η κρίση των ελ-
ληνικών, που είναι ταυτόχρονα 
και µια κρίση των ανθρωπιστι-
κών σπουδών, θα είναι σύντοµη 
και θα παρέλθει γρήγορα. «Όπως 
και να ΄χει- και για να παραµεί-
νουµε στην εκπληκτική ιστορία 
µιας εξελικτικής πορείας που µας 
οδηγεί από τον 15ο αιώνα π.Χ. 
µέχρι τον 21ο- το σίγουρο είναι 
πως σαστίζει κανείς µπροστά στη 
δύναµη µε την οποία διαδόθη-
κε η ελληνική γλώσσα µέσα από 
τόσες κρίσεις και αναγεννήσεις» 
έγραφε.

Το βάρος, λοιπόν, πέφτει τώρα σε 
µας. Εµείς πρέπει να συµβάλλου-
µε στην διατήρηση ατόφιας της ελ-
ληνικής γλώσσας. Εµείς πρέπει να 
συµβάλλουµε στην καταγραφή της 
ιστορίας µας.

Ας πάρουµε εµείς αυτή τη φορά 
την πένα, κι ας γράψουµε εµείς οι 
ίδιοι την δικιά µας ιστορία.

Η ιστορία άλλωστε θα µας κρί-
νει…

Επιµέλεια:
Κωνσταντίνος Λιώνης

φοιτ. Τµ. Οικονοµικής Επιστήµης
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών
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Ο Αντώνης Σαµαράκης (1919-
2003) υπήρξε µεγάλος λογοτέχνης. 
Ήταν ένα ανήσυχο πνεύµα, ασυµ-
βίβαστο· ένας αναζητητής της µυ-
στικής οµορφιάς. Ξεκίνησε τα πρώ-
τα βήµατά του από την κίνηση της 
Ζωής, έγραψε τα πρώτα ποιήµατά 
του στο περιοδικό Ακτίνες (µε το 
ψευδώνυµο "Ιωσήφ Κυπριανός"). 
Κατόπιν, όµως, στην ζωή του ακο-
λούθησε άλλο δρόµο και δεν φαί-
νεται ότι προς το τέλος της ζωής 
του µίλησε για πίστη στον Θεό και 
για την Εκκλησία.. 

Έδειχνε µεγάλη ευαισθησία 
στον ανθρώπινο πόνο, πράγµα το 
οποίο φαίνεται έντονα στα βιβλία 
του. Αλλά περισσότερο –γιατί κα-
νείς κρίνεται από αυτά που κάνει 
παρά από αυτά που γράφει- φαί-
νεται στην προσέγγισή του προς 
τους νέους. Εµπνευστής και ιδρυ-
τής της Βουλής των Εφήβων έθε-
σε την ωριµότητα και τις διασυν-
δέσεις του διεθνώς στην υπηρεσία 
αυτού του οράµατος.

Τα ποιήµατα του Αντώνη Σαµα-
ράκη είναι γραµµένα τις δεκαετίες 
του ‘30 και του ‘40. Στον ποιητικό 
λόγο, µάλιστα, τη δεκαετία του ’30 
πρωτοστάτησε στην έκδοση τόµου 
µε ποιήµατα για παιδιά από τις εκ-
δόσεις ∆αµασκός, άκρως πρωτοπο-
ριακού για την εποχή του.

Είναι πολύ κολακευτικό για την 
«Π» να παρουσιάζει ένα ανέκδο-
το ποίηµά του. Ευχαριστούµε πο-
λύ τον Ι.Ζ. που µας το παραχώρη-
σε. Το παραθέτουµε αυτούσιο µε 
τον γραφικό του χαρακτήρα!

Ὅταν ἔλθεις 
ἐν τῇ βασιλείᾳ σου
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«Χαίρετε» (Ματθ. κη΄,9), «Χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε» 
(Ματθ. ε΄, 12), «Χαίρετε ἐν Κυρίῳ» (Φιλ. γ΄, 1), 
«Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε». «Καὶ πάλι θά σας τὸ 
πῶ: Χαίρετε» (Φιλ. δ΄, 4), «Χαίρετε µαζὶ µὲ ὅλους 
ἐκείνους ποὺ χαίρονται», «Χαίρετε, εἰρηνεύετε καὶ 
παρηγορεῖτε ὁ ένας τόν  ἄλλο» (β΄ Κορ. γ΄, 11), 
«Χαίρετε µ’ ἐλπίδα» (Ρωµ. ιβ΄, 12). Κι όλα αυτά....
... «Γιατί ὁ Χριστός ἀνέστη» 

(Ρωµ. ιδ΄, 9)

Κανείς να µη φοβάται το θάνατο, γιατί µας ελευθέ-
ρωσε απ’ αυτόν ο θάνατος του Σωτήρα.
Αναστήθηκε ο Χριστός και κατατροπώθηκαν οι 
δαίµονες.
Αναστήθηκε ο Χριστός και χαίρονται οι Άγγελοι.
Αναστήθηκε ο Χριστός και ζωή βασιλεύει.

(από τον κατηχητικό λόγο του 
αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόµου)

Η Ανάσταση του Κυρίου είναι ανανέωση, αναζώ-
ωση, ανάπλαση και επιστροφή στην αθάνατη ζωή.

(άγιος Γρηγόριος ο Παλαµάς)

Η Ανάσταση είναι η απαρχή της αναµορφουµέ-
νης κτίσεως.

(άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας)

Χριστός Ανέστη,
Χαρά µου ! *

* Χαιρετισµός του Οσίου Σεραφείµ του Σάρωφ προς όλους τους επισκέπτες του

Χτες σταυρωνόµουν µαζί µε το Χριστό, σήµερα δο-ξάζοµαι µαζί Του. Χτες γινόµουν νεκρός µαζί Του, σήµερα γίνοµαι ζωντανός µαζί Του. Χτες θαβόµουν µαζί Του, σήµερα ανασταίνοµαι µαζί Του... Ας γί-νουµε όπως ο Χριστός, γιατί και ο Χριστός έγινε όπως εµείς. Ας γίνουµε θεοί γι’ Αυτόν, επειδή κι Εκείνος έγινε άνθρωπος για χάρη µας.
(άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος)

Ανάµεσα στα θαύµατα η Ανάσταση του Κυρίου είναι το µεγαλύτερο θαύµα! Όλα τα άλλα θαύµα-τα πηγάζουν από αυτό και συνοψίζονται σε αυτό...
(άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς)

Αλλ’ ω Πάσχα, το µέγα και ιερό, που καθαρίζεις τον κόσµο όλο! Γιατί θα σου µιλήσω σαν κάτι έµψυχο. Ω Λόγε Θεού και φως και ζωή και σοφία και δύνα-µη! Γιατί χαίροµαι µ’ όλα σου τα ονόµατα! 
Ω γέννηµα κι ορµή και σφραγίδα του µεγάλου νου! Ω Λόγε που νοείσαι κι άνθρωπε που φαίνεσαι, ο οποίος φέρεις τα πάντα προσδεδεµένα στο λόγο της δυνάµεώς σου!

(άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος)
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Τι θα συνέβαινε αν ο καθένας που έχει ζήσει τη χα-ρά της ανάστασης, που έχει ακούσει για τη νίκη της, που πίστεψε σ’ αυτό που επιτελέστηκε, άγνωστο στον κόσµο, αλλά µέσα στον κόσµο και χάριν αυτού, αν ο καθένας µας, ξεχνώντας τους µεγάλους αριθµούς, τα πλήθη και τις µάζες, µετέδιδε αυτή τη χαρά και αυτή την πίστη µόνο σε έναν άλλον άνθρωπο, άγγιζε µό-νο µια άλλη ανθρώπινη ψυχή; Αν αυτή η πίστη και η χαρά µπορούσε να είναι µυστικά παρούσα σε κάθε συζήτηση, ακόµη και στην πιο ασήµαντη, στις κοι-νές πραγµατικότητες της καθηµερινής µας ζωής, θα 

άρχιζε αµέσως, εδώ και τώρα, σήµερα να µεταµορ-φώνεται ο κόσµος και η ζωή. Ο Χριστός είπε, «οὐκ ἔρχεται ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ µετὰ παρατηρήσεως» (Λουκ.17,20). Η Βασιλεία του Θεού έρχεται µε δύνα-µη, φως και νίκη κάθε φορά που οι πιστοί τη µετα-φέρουν µαζί τους από την εκκλησία στον κόσµο και αρχίζουν να τη ζουν στη ζωή τους. Τότε τα πάντα, πάντοτε και κάθε στιγµή «µπορούν ν’ ανάψουν τις καρδιές στο δρόµο…». 

(π. Αλέξανδρος Σµέµαν) 

Επιµέλεια:
∆.Μ

Και το δικό µας Πάσχα µια διάβασις και ένα πέ-

ρασµα είναι. ∆ιάβασις από το θάνατο στη ζωή. 

Αδιαπέραστο το φαινόµενο του θανάτου. Μαύ-

ρα, κατάµαυρα τα νερά του, κατάπιναν µυριά-

δες ανθρώπους προ Χριστού, όπως τα νερά της 

Ερυθράς κατάπιαν τα στρατεύµατα του Φαραώ. 

Και ξαφνικά ανοίγεται διάβασις φωτεινή. Πώς; 

Σταυροειδώς ο Μωυσής χτύπησε τα νερά και 

ανοίχτηκε διάβασις, διάδροµος να περάσει ο λα-

ός του Θεού. Με το Σταυρό του ο Χριστός άνοι-

ξε τη διάβαση για την αντίπερα όχθη. Με το θά-

νατό του ο Χριστός καταλύει το κράτος του θα-

νάτου. «Θανάτω θάνατον πατήσας...».

(αρχιµ. ∆ανιήλ Γ. Αεράκη, «Το Ευαγγέλιο στην 

εποχή µας», Β΄ Έκδοση, Αθήνα 1982, σελ. 93-94)

«Τι λοιπόν; Της ζωής µας το σύνορο θα 
το δείχνει ένα ορθό κυπαρίσσι;
Κι από ό,τι είδαµε, ακούσαµε, αγγίξαµε
τάφου γη θα µας έχει χωρίσει;»

«Κάτι ανέγγιχτο, ανήκουστο, αθώρητο
µήπως κάτω απ’ τους τάφους ανθίζει;
Κι ό,τι µέσα µας κρύβεται αγνώριστο
µήπως πέρα απ’ τον τάφο αρχίζει;»

«Μήπως ό,τι θαρρούµε βασίλεµα
γλυκοχάραµα αυγής είναι πέρα;
Κι αντί να ‘ρθει µια νύχτα αξηµέρωτη,
ξηµερώνει µια αβράδιαστη µέρα;»

«Μήπως είναι η αλήθεια στο θάνατο
κι η ζωή µήπως κρύβει την πλάνη;
Ό,τι λέµε πως ζει µήπως πέθανε
κι είναι αθάνατο ό,τι έχει πεθάνει;»

(Γ. ∆ροσίνης)

Αλλά θα ρωτήσει κάποιος: Πώς ανασταίνονται οι νε-

κροί; Ω, τι απιστία! Ω, τι ανοησία! Αυτός που µετέ-

τρεψε µε µόνη τη θέλησή του το χώµα σε σώµα, δε 

θα αναστήσει πολύ ευκολότερα, µόνο µε τη θέλησή 

Του, αυτό που δηµιουργήθηκε και έπαθε αποσύνθε-

ση; Λοιπόν, να θεωρήσεις ότι τα σπέρµατα θάβονται 

µέσα στα αυλάκια του χωραφιού, ως µέσα στους τά-

φους. Ποιός είναι αυτός που έβαλε µέσα σ’ αυτά ρί-

ζες, καλάµια και φύλλα και στάχυα; ∆εν είναι ο ∆η-

µιουργός του σύµπαντος; ∆εν τα έβαλε η προσταγή 

αυτού που τα κατασκεύασε όλα; Πίστευε, λοιπόν, ότι 

έτσι θα γίνει και η ανάσταση των νεκρών, µε τη θεία 

θέληση και το θείο νεύµα διότι η δύναµη συνεργεί 

µε τη βούληση.

(άγιος Ιωάννης ο ∆αµασκηνός)
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Βρισκόµαστε στο Ωνάσειο και 
έχουµε τη χαρά να συνοµιλήσου-
µε µε τον καρδιολόγο και πρωτο-
πόρο σε θέµατα µουσικοθεραπεί-
ας παγκοσµίως, κ. Θανάση ∆ρίτσα. 

«Π»: Πότε ξεκίνησε κ. ∆ρίτσα και µε 
ποια αφορµή η ενασχόλησή σας µε 
τη θεραπευτική διάσταση των ήχων;

Θ.∆: Στην ουσία το προσωπι-
κό µου ψάξιµο, δηλαδή η έρευνα 
πάνω σε αυτό το ζήτηµα ξεκίνησε 
πριν από πάρα πολλά χρόνια, όταν 
ήµουν µαθητής στο λύκειο. Ήρθα σε 
επαφή µε ένα άρθρο που ήταν δη-
µοσιευµένο στο περιοδικό «Φυσι-
κός Κόσµος» µε θέµα «πώς η µουσι-
κή επιδρά στην ανάπτυξη των φυ-
τών». Από τότε ξύπνησε µέ-
σα µου αυτό το ενδιαφέρον 
και άρχισα να συλλέγω άρ-
θρα από αυτή την ηλικία 
γιατί παράλληλα έκανα και 
µουσικές σπουδές, έπαι-
ζα όργανα, συνέθετα ήδη 
µουσική, αλλά το ενδιαφέ-
ρον µου ήταν να δω πώς η 
µουσική επιδρά στο σώµα, 
στον άνθρωπο και σε άλ-
λους οργανισµούς. Η µου-
σική και ο ήχος γενικότερα, 
αλλά ειδικότερα η µουσική. Κάπως 
έτσι ξεκίνησε. Στη συνέχεια, εδώ 
και περίπου 12 χρόνια, στο Ωνά-
σειο άρχισε µια συστηµατική εργα-
σία στο να παρακολουθούµε, να µε-
λετούµε, να καταγράφουµε τις επι-
δράσεις που είχαν η µουσική και 
διάφορα µουσικά ακούσµατα στους 
ασθενείς που νοσηλεύονταν στο νο-
σοκοµείο, σε ασθενείς που νοση-
λεύονταν σε εντατική θεραπεία και 
επιπλέον να µελετούµε και να πα-
ρατηρούµε την επίδραση της µου-
σικής στο τεστ κοπώσεως, δηλα-

δή µουσική και άσκηση. Μελετάµε 
στην ουσία τη σχέση µεταξύ εγκέ-
φαλου-µουσικής αλλά και τη σχέ-
ση καρδιάς-εγκεφάλου-µουσικής 
και το πως αυτά συνδέονται.

«Π»: Πείτε µας αν θέλετε πότε εµφα-
νίζεται η µουσικοθεραπεία στην αν-
θρωπότητα, να κάνουµε δηλαδή µια 
αναδροµή.

Θ.∆:  Πριν χιλιάδες χρόνια 
σε πάρα πολλούς πολιτισµούς, 
στον αρχαίο ελληνικό πολι-
τισµό, στην αρχαία Αίγυπτο, 
στους πολιτισµούς της ανατο-
λής πίστευαν στις θεραπευτικές 
επιδράσεις της µουσικής. Υπάρ-
χουν µαρτυρίες από αρχαιολόγους 

που έχουν αποκαλύψει για παρά-
δειγµα πως στην αρχαία Αίγυπτο 
υπήρχαν τραγούδια που τραγου-
δούσανε οι ιερείς ή κάποιοι άλλοι 
εξειδικευµένοι σε αυτή τη δουλειά 
παρά την κλίνη ασθενών. Πήγαιναν 
σε ασθενείς που πονούσαν, ή σε γυ-
ναίκες που ετοιµάζονταν να γεννή-
σουν, τραγουδούσαν κάποιες ειδι-
κές επωδούς και έπαιζαν συνοδεία 
ενός µουσικού οργάνου το οποίο 
συνήθως ήταν αυλός ή φλογέρα. 
Στην αρχαία ελληνική παράδοση 
ξέρουµε ότι ο Πλάτωνας ήταν ο 

πρώτος συνταγογράφος µουσικής, 
κάτι που φαίνεται σε πολλά από 
τα έργα του, όπως στον Τίµαιο και 
στην Πολιτεία. Στον Τίµαιο λέει 
ο Πλάτωνας ότι ο ρυθµός χρη-
σιµεύει για να µας επαναφέ-
ρει στην ιδανική τροχιά- θεϊκή 
τροχιά όπως λέει- γιατί οι άν-
θρωποι, όπως ο ίδιος αναφέρει, 
έχουµε από τη φύση µας την τά-
ση να ξεφεύγουµε από τις θεϊ-
κές τροχιές. Έτσι κατεξοχήν ο 
ρυθµός της µουσικής αναλαµ-
βάνει αυτή την ιδιότητα, να µας 
επαναφέρει δηλαδή στη θεϊκή 
τροχιά από την οποία έχουµε 
παρεκτραπεί.

«Π»: Ποιά είναι τα είδη 
της µουσικοθεραπείας που 
εφαρµόζονται σήµερα πα-
γκοσµίως και στην Ελλάδα;

Θ.∆: Η πιο απλή µορ-
φή θεραπείας είναι αυ-
τή που λέµε ακρόαση 
επιλεγµένης µουσι-
κής, δηλαδή το να επι-
λέξουµε κάποια κοµµά-
τια ή κάποιους ήχους µε 
στόχο τη χαλάρωση, την 
ανακούφιση του πόνου. 

Μουσική σε χώρους εργασίας, µου-
σική που απευθύνεται κυρίως στο 
στρες. Κάποιες από τις εφαρµογές 
αυτής της µουσικής για ακρόαση 
είναι σε µονάδες εντατικής θερα-
πείας, σε νεογνά που µόλις έχουν 
γεννηθεί, ιδιαίτερα δε, στα πρόω-
ρα βρέφη. Υπάρχουν κάποιες τεχνι-
κές χρήσης συγκεκριµένης µουσι-
κής. Στα νεογνά για παράδειγµα, 
είναι πολύ θεραπευτικά και τα να-
νουρίσµατα της µητέρας. Αυτή, λοι-
πόν, η απλή µορφή µουσικοθερα-
πείας ως ακρόαση, η οποία λέγε-

ένα ταξίδι από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα…

Μουσικοθεραπεία
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ µε τον κ. ΘΑΝΑΣΗ ∆ΡΙΤΣΑ, 
καρδιολόγο

Η πιο απλή µορφή θεραπείας εί-
ναι αυτή που λέµε ακρόαση επι-
λεγµένης µουσικής. Κάποιες από 
τις εφαρµογές αυτής της µουσι-
κής για ακρόαση είναι σε µονάδες 
εντατικής θεραπείας, σε νεογνά 
που µόλις έχουν γεννηθεί, ιδιαίτε-
ρα δε, στα πρόωρα βρέφη. 
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ται παθητική ή δεκτική µουσικο-
θεραπεία, είναι πιο εύκολο να γίνει 
σε ένα νοσοκοµείο, όπου κάποιος 
µπορεί να προεπιλέξει κάποια cd, 
κάποιους δίσκους και να τα ακού-
ει. Αυτό που έχει µεγάλη σηµασία 
είναι ότι η µουσική που θα χρησι-
µοποιήσουµε να αρέσει στον ασθε-
νή, να είναι εξοικειωµένος. 

Το άλλο είδος µουσικοθεραπεί-
ας που είναι πολύ σηµαντικό είναι 
η λεγόµενη βιωµατική θεραπεία, 
που είναι το πιο σηµαντικό κοµµάτι 
της µουσικοθεραπείας. Εκεί γίνεται 
κάτι όπως στη ψυχοθεραπεία. Γίνο-
νται συνεδρίες που απαιτείται ένας 
εξειδικευµένος άνθρωπος, ο µουσι-
κοθεραπευτής, ο οποίος πρέπει να 
παίζει ένα πολυφωνικό όργανο (το 
πιάνο ή η κιθάρα είναι από τα βα-
σικά συνήθως όργανα), πρέπει να 
µπορεί να τραγουδάει, και δουλεύ-
ει είτε σε οµαδικά γκρουπ είτε ξε-
χωριστά. Στη βιωµατική θεραπεία 
προσπαθούµε να του βγάλουµε τον 
δικό του ήχο, γιατί ο καθένας από 
εµάς είναι σαν ένα µουσικό όργανο 
µε κάποιες ιδιοσυχνότητες. Έχου-
µε, λοιπόν, κρυµµένο ένα µουσι-
κό ενεργό δυναµικό, και θέλουµε 
στη βιωµατική θεραπεία να βγά-
λουµε αυτή τη δηµιουργική κραυ-

γή που έχει παγιδευτεί µέσα στον 
άνθρωπο, κάτι που είναι θεραπευ-
τικό. Εκεί η µουσικοθεραπεία έχει 
πολύ περισσότερες ενδείξεις! 

«Π»: Τα τελευταία 10 χρόνια έχει γί-
νει συστηµατική έρευνα στην καρδιο-
λογική κλινική του Ωνάσειου που αφο-
ρά στην εφαρµογή της δεκτικής µουσι-
κοθεραπείας, σε οµάδες ασθενών της 
στεφανιαίας νόσου και στη καρδιο-
χειρουργική. Ποιά είναι τα µέχρι τώ-
ρα συµπεράσµατά σας;

Θ.∆: Ξέρουµε ότι χρησιµοποιώ-
ντας την κατάλληλη µουσική µπο-
ρούµε επιδράσουµε στους καρδια-
κούς παλµούς που έχει κάθε άν-
θρωπος, στη πίεση του αίµατος 
κτλ. Θέλουµε επιδρώντας ευεργε-
τικά να χαµηλώνουµε τους παλ-
µούς, να χαµηλώνουµε την πίεση, 
πράγµατα που εµείς οι καρδιολόγοι 
τα πετυχαίνουµε δίνοντας φάρµα-
κα. Η µουσική είναι φάρµακο και 
µάλιστα χωρίς επιπλοκές και πα-
ρενέργειες· είναι ένα αναίµακτο 
και εύκολο φάρµακο. Κυρίως για 
τον άρρωστο µε προβλήµατα καρ-
διάς, θέλουµε να δώσουµε ηρεµία 
στην καρδιά, να µειώσουµε την κα-
ταστρεπτική επίδραση που έχει η 
διέγερση του νευρικού συστήµα-

τος· προσπαθούµε δηλαδή να µειώ-
σουµε την αδρεναλίνη του. ∆ιότι αν 
έχεις πάθει έµφραγµα υπάρχει πολύ 
αδρεναλίνη στο σώµα, πολύ πάνω 
από τα κανονικά επίπεδα της. Αυ-
τό που πρέπει να τονίσουµε εί-
ναι πως η µουσικοθεραπεία εί-
ναι συµπληρωµατική µέθοδος. 
∆εν µπορούµε να κάνουµε αποκλει-
στικά µουσική ιατρική. Όπως και µε 
πάρα πολλά από τα φάρµακα που 
δίνουµε εµείς οι γιατροί, λειτουρ-
γούν ως ανακουφιστικά, δεν προ-
καλούν ίαση. Όταν για παράδειγµα, 
έχεις µια φλεγµονή και επειδή έχεις 
πυρετό, παίρνεις ‘’Depon’’. Με αυ-
τό τον τρόπο, δεν εξαλείφεις το µι-
κρόβιο αλλά ανακουφίζεσαι προσω-
ρινά. Έτσι λειτουργεί και η µου-
σική είναι ανακουφιστική, δεν 
θεραπεύει πλήρως. Άλλο ίαση 
και άλλο θεραπεία! Θεραπεύω 
σηµαίνει υποστηρίζω. ∆εν µπο-
ρεί να αποκαταστήσουν την ια-
τρική απόλυτα, ούτε τις επεµβά-
σεις, ούτε µερικά από τα φάρ-
µακα αυτές οι µέθοδοι.

«Π»: Μας µιλήσατε πριν για το να-
νούρισµα και για τους πρώτους ήχους 
που ακούει ένα νεογνό. Με γνώµονα 
τη σηµαντικότητα των ήχων στα πρώ-
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τα χρόνια, πείτε µας δυο λόγια για την 
αξία του νανουρίσµατος.

Θ.∆:  Τα έµβρυα από τη 16η βδο-
µάδα της εγκυµοσύνης ακούνε πά-
ρα πολλά πράγµατα, δηλαδή όταν 
η µαµά νανουρίζει το παιδί ή όταν 
του τραγουδά αυτό γίνεται πλήρως 
αντιληπτό από το έµβρυο. Το παιδί 
δέχεται τις δονήσεις και µέσα από 
τις µεταβολές ακόµη και του καρ-
διακού παλµού της µητέρας µπο-
ρεί να καταλάβει πολλά πράγµατα 
για τα αισθήµατά της, αν είναι τα-
ραγµένη, αν έχει θυµό, αν είναι χα-
ρούµενη. Η µουσική και συγχρόνως 
τα νανουρίσµατα είναι σηµαντικό 
εργαλείο για τη χαλάρωση, για την 
οµαλή του ανάπτυξη µέσα στη κοι-
λία της µαµάς. Εξάλλου πρέπει να 
ξέρουµε ότι τα πρώτα ερεθίσµατα 
για την ανάπτυξη του παιδιού δεν 
είναι οπτικά αλλά ηχητικά. Γι’ αυ-
τό πιστεύω για ένα παιδί πως «εν 
αρχή ην ο ήχος» και όχι το φώς. Οι 
ήχοι αποτελούν ερεθίσµατα για την 
ανάπτυξη του εγκεφάλου. Ένα παι-
δί που γεννιέται και δεν του µι-
λάει κανείς ούτε του τραγουδά-
ει είναι ένα στερηµένο παιδί. Τα 
ερεθίσµατα όταν τα προσφέρει η 

µητέρα είναι κατεξοχήν ιδανικά. 
Τώρα τα παιδιά λόγω του φόρτου 
εργασίας της µητέρας δεν κοιµού-
νται µε νανουρίσµατα, αλλά µε πα-
θολογικούς ήχους από cd, οι οποί-
οι δεν είναι φυσιολογικοί για τον 
εγκέφαλό µας. Οι ήχοι της τηλεόρα-
σης, του υπολογιστή περιέχουν δο-
νήσεις που δεν έχουν ωφελιµότη-
τα για το παιδί. Αντίθετα, ο µουσι-
κός ήχος έχει µια δοµή, ένα ρυθ-
µό, που προσφέρει ένα «υγιεινό 
φαγητό» για τον εγκέφαλο.

«Π»: Μας µιλήσατε για την επίδρα-
ση που έχει η µουσική στους ασθενείς. 
Πόσο βοηθάει αλήθεια η µουσική στην 
εντατική, στο χειρουργείο, στην από-
δοση του γιατρού;

Θ.∆: Οι κατάλληλα επιλεγµένες 
µουσικές που είναι της αρεσκείας 
µας, χαλαρές µουσικές που ρέουν, 
που έχουν ένα ονειρικό χαρακτή-
ρα, αλλά και µια αισιοδοξία, βοη-
θάνε πολύ τη συγκέντρωση, δηλα-
δή η συγκέντρωση επέρχεται µέ-
σω χαλάρωσης. Όταν ο άνθρωπος 
έχει πάρα πολύ στρες δεν µπορεί 
να συγκεντρωθεί. Αντίθετα, όταν 
αρχίζει να χαλαρώνει, επειδή δια-

στέλλονται τα αγγεία του εγκεφά-
λου, υπάρχει καλύτερη ροή αίµατος 
προς τον εγκέφαλο και έτσι συγκε-
ντρώνεται καλύτερα ο γιατρός. Ση-
µαντικό είναι, επίσης, να υπάρχει 
ποικιλία στη µουσική, γιατί κουρά-
ζεται ο εγκέφαλος. Αξίζει να ειπω-
θεί ότι έχουµε φτιάξει στο διαδί-
κτυο ένα ηλεκτρονικό σταθµό που 
εκπέµπει τόσο ποιοτική µουσική 
και µάλιστα έχει ένα ειδικό κανά-
λι που λέγεται antistress channel. 
O σταθµός αυτός λέγεται «Ράδιο 
Art» και η ηλεκτρονική διεύθυν-
ση είναι www.radioart.gr. Έχει γί-
νει πάρα πολύ δουλειά σε αυτόν 
τον ιστότοπο, γιατί σε 24ωρη βά-
ση παίζει µουσική ειδικά επιλεγµέ-
νη για την χαλάρωση που ανανε-
ώνεται συνέχεια και έχει έναν συ-
γκεκριµένο ρυθµό αλλαγής, ώστε 
να µην κουράζεσαι και κάθε φορά 
να νιώθεις ότι ακούς  κάτι καινούρ-
γιο. Ένας πολύ καλός σταθµός για 
χρήση σε κλινικές, σε νοσοκοµεία, 
όσο επίσης και για µελέτη.

«Π»: Έχουν γίνει µελέτες που δεί-
χνουν ότι τη µουσική του Mozart 
όπως η sonata για δύο πιάνα sonata 
448, λειτουργεί ευεργετικά όχι µόνο 
στον άνθρωπο αλλά και σε όλα στα 
θηλαστικά, ειδικότερα έχει αναφερ-
θεί επιστηµονικά ότι αυτή η sonata 
αυξάνει το δείκτη νοηµοσύνης για 
όποιον την ακούει. Πείτε µας µερικά 
λόγια γι’ αυτό.

Θ.∆: Ξεκίνησε το 1995, µετά από 
µια παρατήρηση ενός Καναδού 
νευρο-ψυχολόγου, ο οποίος έκανε 
ένα πείραµα χρησιµοποιώντας τη 
συγκεκριµένη σονάτα σε µια οµά-
δα σπουδαστών, που συµµετείχε σε 
µαθηµατικούς διαγωνισµούς, και 
παρατήρησε ότι σε σχέση µε την 
οµάδα ελέγχου που δεν άκουγε αυ-
τή τη µουσική, είχαν καλύτερη επί-
δοση στους διαγωνισµούς αυτούς. 
Από τότε δηµιουργήθηκε αυτό το 
ρεύµα µε τη µουσική του Mozart. 
Παρατηρήθηκε ότι ο Mozart βοη-
θάει ακόµη και τις επιληπτικές κρί-
σεις, αλλά και γενικά, η ακρόαση 
µουσικής του Mozart βοηθάει στην 
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διαµόρφωση δεξιοτήτων. Είναι αλή-
θεια πως όλα αυτά έχουν δηµοσιευ-
τεί επιστηµονικά. Υπάρχει µια θε-
τική επίδραση της µουσικής αυτής 
υπό την έννοια, ότι η µουσική αυ-
τή είναι φτιαγµένη µε µια πο-
λύ ξεκάθαρη δοµή, γεωµετρικά 
αρµονική και ταυτόχρονα έχει 
και µια εύληπτη µελωδία, αλλά 
νοµίζω ότι χρειάζεται πολύ δουλειά 
σε αυτό το αντικείµενο.

«Π»: κ. ∆ρίτσα τι να περιµένουµε 
από τη µουσικοθεραπεία στο µέλλον;

Θ.∆: Νοµίζω ότι έχει γίνει ένα κα-
ταπληκτικό ξεκίνηµα, υπάρχει µια 
έκρηξη στις νευροεπιστήµες, στις 
επιστήµες του εγκεφάλου, όπου µας 
έχει βοηθήσει η µελέτη της µουσι-
κής, και το πως αυτή επιδρά στον 
εγκέφαλο για να καταλάβουµε και 
άλλα µυστικά για τον εγκέφαλό µας. 
Για παράδειγµα, να δούµε πως ο 
εγκέφαλός µας καταλαβαίνει τις 
γλώσσες σε σχέση µε τη µουσική, 
πόσο παλιά και αρχέγονη είναι η 
αντίληψη της µουσικής, ποια εγκε-
φαλικά κέντρα συνδέονται µε την 
αντίληψη της µουσικής.  Έχει ανοί-
ξει ένα ολόκληρο κεφάλαιο, που ει-
σχωρεί και σε άλλες τέχνες, και πλέ-
ον έχουµε και άλλες µορφές, που 
µας βοηθούν να κατανοήσουµε πώς 
δρα η τέχνη στον άνθρωπο και  ιδι-
αιτέρα στον ανθρώπινο εγκέφαλο.

 Όσον αφορά στον τόπο µας, 
έχουµε ανάγκη από Πανεπιστή-
µια που θα διδάσκουν µουσικοθε-
ραπεία, θα παράγουν ανθρώπους 
που θα είναι  ειδικοί µουσικοθερα-
πευτές. Πλέον στην Ελλάδα η µου-
σικοθεραπεία αναγνωρίστηκε από 
το κράτος ως κατηγορία πανεπιστη-
µιακής εκπαίδευσης και υπάρχει 
το σωµατείο των καταρτισµένων 
µουσικοθεραπευτών, οι οποίοι είναι 
άνθρωποι που έχουν πάρει πτυχία 
µουσικοθεραπείας από το εξωτερι-
κό, καθώς αυτά δεν δίνονται στον 
τόπο µας. Εύχοµαι σύντοµα αυτές 
οι µέθοδοι χέρι-χέρι µε την ιατρι-
κή και µε άλλες επιστήµες υγείας 
να πορευθούν και στην Ελλάδα κά-
ποια στιγµή. Το σηµαντικό είναι 

πως ξεφεύγουµε από την ιδέα ότι 
ο άνθρωπος είναι κουτί-µηχανή 
και πάµε σε ένα ολιστικό µοντέ-
λο του ανθρώπου όπου και οι αι-
σθήσεις και το συναίσθηµα είναι 
σηµαντικά. 

«Π»: Κλείνοντας, τι µήνυµα θα θέ-
λατε να δώσετε στους αναγνώστες µας;

Θ.∆: Το µήνυµα που θα ήθελα να 
δώσω είναι ότι θα πρέπει να ψάξου-
µε τη µουσική, να τραγουδάµε πε-
ρισσότερο, να πηγαίνουµε σε ζω-
ντανές συναυλίες, να µαθαίνουµε 
όργανα. Η µουσική παιδεία και 
η σχέση µε τη µουσική είναι 
ενεργητικό κοµµάτι της ζωής 
και πιστεύω πως έχουµε καλύ-
τερη υγεία, όταν είµαστε εκφρα-
στικοί και δηµιουργικοί.

«Π»: κ. ∆ρίτσα σας ευχαριστούµε 
πολύ για τα διαφωτιστικά και σπου-
δαία πράγµατα που µας είπατε, καθώς 
πολλά από αυτά δεν τα γνωρίζαµε.

Θ.∆: Κι εγώ με τη σειρά μου σας ευ-
χαριστώ! Χάρηκα πολύ που τα είπαμε! 
Καλή συνέχεια στο έργο σας!

Επιµέλεια:
Ηλίας Ηλιόπουλος

απόφοιτ. Μεταπτ. Αναλογιστικής 
Επιστήµης και ∆ιοικητικής Κινδύνου, 

Πα.Πει,
∆ιπλωµατούχος Πιανίστας

Αλέξιος Παππάς
φοιτ. Παιδαγωγικού Τµήµατος 

∆ηµοτικής Εκπαίδευσης,  Πανεπιστηµίου 
Αθηνών

Αγγελική Καλκάνη
φοιτ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ

Ελισάβετ Σαλιβέρου
φοιτ. ΤΕΑΠΗ Πανεπιστηµίου 

Αθηνών

Ευχαριστούµε τις «Ραδιοκαταγρα-
φές» για την παραχώρηση του υλι-
κού.
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Πρόσωπο… Προς και όψη… Μι-
λώντας πιο απλά, δύο µάτια, µια 
µύτη και χείλια... Κι όµως, το πρό-
σωπο είναι κάτι τόσο πιο βαθύ απ’ 
αυτό που επιφανειακά αντιλαµβα-
νόµαστε, όταν αντικρίζουµε κά-
ποιον. Είναι ο καθρέφτης της ψυ-
χής µας, το κάτοπτρο των βαθύτε-
ρων σκέψεων και επιθυµιών µας, 
ο τρόπος που αντιλαµβανόµαστε 
τον κόσµο, η στάση µας µέσα σ’ 
αυτό. Θεολογικά µεταφράζεται 
ως εικόνα Θεού, εικόνα του Αγί-
ου Πνεύµατος που κατοικεί µέ-
σα στον καθένα µας και χρειάζε-
ται την δική µας συναίνεση για να 
φανερωθεί… Αυτό είναι το µε-
γάλο «στοίχηµα» για κάθε χρι-
στιανό: η απαλλαγή από κάθε 
πάθος, η δηµιουργία κοινωνί-
ας µε τον Θεό που είναι συνώ-
νυµα µε την µετάβασή του απ’ 
το κατ’ εικόνα στο καθ’ οµοί-
ωση, στην απόκτηση του αλη-
θινού Χριστιανικού προσώπου, 

του προ-
σώπου 

τ ο υ 

Χριστού… Εδώ, βέβαια, τίθε-
ται το ερώτηµα κατά πόσο ο 
καθένας από µας έχει πραγµα-
τικά πλησιάσει, έστω και στο 
ελάχιστο, σ’ αυτή την ιδανική 
κατάσταση, σ’ αυτό το ιδανι-
κό πρόσωπο. Η ίδια η καθη-
µερινότητά µας έρχεται να µας 
απαντήσει…

Είναι µεσηµέρι, µια απλή συ-
νηθισµένη µέρα, ένας πολυσύ-
χναστος δρόµος της Αθήνας. Κό-
σµος πηγαίνει κι έρχεται, κίνη-
ση, φασαρία, σκοτούρες, χαµός… 
Όλα κυλούν φυσιολογικά δηλαδή… 
Και τι πιο σύνηθες εποµένως από 
έναν άνθρωπο στην µέση του δρό-
µου που ζητάει βοήθεια;; …Μέσα 
σε αυτό το χάος, λοιπόν, βρίσκο-
µαι και εγώ χαµένη.. Και τότε µια 
δυνατή φωνή µε ξυπνά ή µάλλον 
τραβά για λίγο το βλέµµα µου! 
Ήταν η φωνή που σπάραζε «πει-
νάωωω». Στάθηκα σε µια γωνιά, 
και απλά κοιτούσα. Παρακολου-
θούσα αµήχανα τους ανθρώπους, 
κάποιους να κοιτούν και να προ-
σπερνούν επιταχύνοντας το βη-
µατισµό τους. Είδα, όµως, και κά-
ποιον που κι αυτός στάθηκε, είδε, 
έσκυψε, βοήθησε, όµως είπε: «πάλι 
καλά που υπάρχουν άνθρωποι σα 
κι εµένα, που βοηθούν απλόχερα, 
αλλιώς τι θα ‘κανες και συ φουκα-
ρά;» ∆ίπλα µου, κάποιος τον πλη-
σιάζει. είναι ένα παιδάκι και κάτι 
φαίνεται να του δίνει και να του 
ψιθυρίζει…! Άργησα να συνειδη-
τοποιήσω, ότι αυτό το παιδί θα 
ήταν ο καλός Σαµαρείτης αυτού 
του ζητιάνου, χάρη της ταπείνω-
σης αυτού του άγνωστου διαβά-

τη..!.. Τρείς άνθρωποι, τρία πρό-
σωπα, τρεις Χριστιανοί…

Τρεις Χριστιανοί; Κι όµως ναι, 
τρεις Χριστιανοί! Εύκολα θα λέγα-
µε ότι ο Χριστιανός είναι ο τρίτος, 
ο ελεήµων, ο ταπεινός, ο εκφρα-
στής του Ευαγγελίου! Μήπως έτσι 
εύκολα θα αφήναµε στο περιθώριο 
χιλιάδες χριστιανών που αγωνιζό-
µενοι καθηµερινά δεν έχουν φτά-
σει ακόµα στα όρια τους, να ξεπε-
ράσουν τον αδύναµο εαυτό τους, 
και να έρθουν σε κοινωνία µε τον 
Θεό. Μήπως τελικά αυτά τα τρία 
πρόσωπα µπορούν να εναλλάσ-
σονται στην ζωή του χριστιανού;

∆εν ξέρουµε ποια είναι η απά-
ντηση, και αν αυτή υπάρχει.. Μα 
σίγουρα, ένα τέτοιο ερώτηµα γεν-
νά ποικίλους προβληµατισµούς! 
«Στενή και τεθλιµµένη η οδός» 
αναφέρει κάπου ο Κύριος. Πράγ-
µατι, ζω στο Χριστιανισµό, ση-
µαίνει βρίσκοµαι σε ένα συνε-
χή αγώνα, σε µια πάλη µε τον 
ίδιο µου τον εαυτό, ότι και αν 
αυτό σηµαίνει, τα πάθη µου, 
τις αδυναµίες µου, τις ενορ-
µήσεις µου, τα ένστικτά µου. 

του προ-
σώπου 

τ ο υ 

θούσα αµήχανα τους ανθρώπους, 
κάποιους να κοιτούν και να προ-
σπερνούν επιταχύνοντας το βη-
µατισµό τους. Είδα, όµως, και κά-
ποιον που κι αυτός στάθηκε, είδε, 
έσκυψε, βοήθησε, όµως είπε: «πάλι 
καλά που υπάρχουν άνθρωποι σα 
κι εµένα, που βοηθούν απλόχερα, 
αλλιώς τι θα ‘κανες και συ φουκα-
ρά;» ∆ίπλα µου, κάποιος τον πλη-
σιάζει
φαίνεται να του δίνει και να του 
ψιθυρίζει…! Άργησα να συνειδη-
τοποιήσω, ότι αυτό το παιδί θα 
ήταν ο καλός Σαµαρείτης αυτού 
του ζητιάνου, χάρη της ταπείνω-
σης αυτού του άγνωστου διαβά-

καθένας από µας έχει πραγµα-
τικά πλησιάσει, έστω και στο 
ελάχιστο, σ’ αυτή την ιδανική 
κατάσταση, σ’ αυτό το ιδανι-
κό πρόσωπο. Η ίδια η καθη-
µερινότητά µας έρχεται να µας 

Είναι µεσηµέρι, µια απλή συ-
νηθισµένη µέρα, ένας πολυσύ-
χναστος δρόµος της Αθήνας. Κό-
σµος πηγαίνει κι έρχεται, κίνη-
ση, φασαρία, σκοτούρες, χαµός… 
Όλα κυλούν φυσιολογικά δηλαδή… 
Και τι πιο σύνηθες εποµένως από 
έναν άνθρωπο στην µέση του δρό-
µου που ζητάει βοήθεια;; …Μέσα 

τη..!.. Τρείς άνθρωποι, τρία πρό-
σωπα, τρεις Χριστιανοί…

Τρεις Χριστιανοί; Κι όµως ναι, 
τρεις Χριστιανοί! Εύκολα θα λέγα-
µε ότι ο Χριστιανός είναι ο τρίτος, 

Πρόσωπο 
   ή Προσωπείο…;

Πολλά πρόσωπα ή µόνο Ένα…;
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Αγώνας δύσκολος που αντανα-
κλά την διάθεση µας για προ-
σπάθεια. ∆ιάθεση που ίσως 
γεννάται από τον φόβο του θα-
νάτου, θερµαίνεται από τις τύ-
ψεις, και κορυφώνεται από την 
αγάπη, την αληθινή πίστη µας 
στο πρόσωπου του Θεού.

Ένας «στίβος µετ’ εµποδίων» η 
ζωή του Χριστιανού... Κάποιος πά-
ντα θα ναι πιο µπροστά, κάποιος 
πιο πίσω, ο στόχος όµως κοινός, 
η έκβαση άγνωστη! Κι αυτό για-
τί τα εµπόδια-πάθη στέκονται κά-
ποιες φορές µπροστά µας σα τείχη 
απροσπέλαστα! Είναι η προσκόλ-
ληση στο πρόσωπό µας, η άµε-
τρη αγάπη στο εγώ µας που µας 
αναγκάζει να στρέφουµε την προ-
σοχή µας µόνο σε ότι µας αφορά 
και µας «βολεύει». Αισθανόµαστε 
ασφάλεια, στο προστατευτικό µας 
κέλυφος που µας κρατά σε από-
σταση από τον διπλανό µας. Μοιά-
ζουµε µε κάποιον χαµένο µες στο 
πλήθος που δεν ανέχεται να κοι-
τάξει κανέναν γύρω του, παρά µο-
νάχα αρκείται στον καθρέφτη που 
κρατά και θαυµάζει τον εαυτό του! 
Η αδιαφορία αυτή προς τον πλη-
σίον δεν είναι η µόνη απόρροια 
του εγωκεντρισµού µας. Γιατί αν 
το σκεφτούµε, ο εγωισµός είναι η 
πηγή όλων των αδυναµιών µας, εί-
ναι το σαράκι που τρώει σιγά-σιγά 
την ψυχή µας, που µας αποµακρύ-
νει από το στόχο µας, δηλαδή το 
καθ’ οµοίωση, κατακερµατίζοντας 
το πρόσωπο µας που είναι κατ’ ει-
κόνα Θεού. Έτσι εύκολα πέφτουµε 
στην παγίδα του δεύτερου χριστια-
νού της ιστορίας µας. Αυτός έχο-
ντας υπερµεγενθύνει το εγώ του 
νοιάζεται για το «φαίνεσθαι» και 
όχι για το «είναι». ∆ρα υποκριτι-
κά απορρίπτοντας στην ουσία την 
ίδια του την πράξη, γιατί το µό-
νο του ενδιαφέρον είναι το πώς 
θα φανεί, θα δειχτεί, θα δοξασθεί… 
«Τα χρήµατα εµίσησαν πολλοί, την 
δόξα ουδείς», όπως λέει και ο λα-
ός… Είναι αυτή η «δόξα», η άπο-
ψη που έχουν οι άλλοι για µας, µια 

δύναµη που κινεί κάθε µας πράξη, 
ενώ ταυτόχρονα την αλλοιώνει για-
τί και πάλι τοποθετούµε στο επίκε-
ντρο τον εαυτό µας. Η συµπεριφο-
ρά αυτή δεν οφείλεται µόνο στον 
εγωισµό, αλλά και στην ανεπαρκή 
πίστη µας στο πρόσωπο του Χρι-
στού, στην ολιγοπιστία, η οποία 
συχνά µας οδηγεί στην διπρο-
σωπία… Γινόµαστε µε άλλα λόγια 
χριστιανοί µε δύο πρόσωπα, άλλο 
εντός και άλλο εκτός της εκκλησί-
ας, χριστιανοί που ακροβατούν µε-
ταξύ της κοσµικής και της πνευ-
µατικής ζωής, που αδυνατούν να 
σταθούν στην πίστη τους-στα πό-
δια τους και κρύβονται πίσω από 
ένα ψεύτικο πρόσωπο… Η διπρο-
σωπία µας, λοιπόν, όπως και η 
αδιαφορία, ο εγωισµός, η πε-
ρηφάνια και κάθε πάθος που 
µας κυριεύει, αµαυρώνει την 
εικόνα µας αλλοιώνει το πρό-
σωπό µας, αποπροσανατολίζει 
την πορεία µας…

Τόσες αδυναµίες, τόσα εµπόδια, 
τόσοι πειρασµοί, κι όµως, ένας µό-
νο άνθρωπος! Γίνεται;… Είναι δυ-
νατόν να βγει νικητής; Η ζωή µας, 
ένα ταµπλό από επιτραπέζιο παι-
χνίδι, σαν «το φιδάκι». Υπάρχουν 
πολλές σκάλες που σε ανεβάζουν, 
πολλά φίδια που σε κατεβάζουν, 
στόχος ένας: το «100» -ο παράδει-
σος! Λέµε ότι σε αυτό το παιχνί-
δι για να τα καταφέρεις χρειάζε-
σαι την τύχη µε το µέρος σου και 
τύχη, όπως διαβάζουµε στον Γέ-
ροντα Πορφύριο, είναι το καλλιτε-
χνικό όνοµα του Θεού. Και ναι, η 
«τύχη» είναι µε το µέρος µας, 
αρκεί «µια ζαριά», µια προσπά-
θεια από την δική µας πλευ-
ρά κι η χάρη του Θεού θα ‘ναι 
η σκάλα που θα µας ανεβάζει 
σιγά-σιγά όλο και πιο κοντά 
του, που θα «φέρνει στη γη λί-
γο ουρανό». ∆εν είναι ακατόρ-
θωτο, άλλωστε τόσοι και τό-
σοι άγιοι τα κατάφεραν. Άγι-
οι, που έζησαν µέσα στον κό-
σµο χωρίς υπερφυσικές ικανό-
τητες. Ήταν άνθρωποι, αδύνα-

µοι σαν εµάς. Σε κάθε στιγµή 
της ζωής µας, λοιπόν, σε κάθε 
ζαριά που ρίχνουµε βρισκόµα-
στε σε µια επιλογή. Πάντα κά-
τι έχουµε να χάσουµε, κάτι να 
κερδίσουµε. Ας προσπαθήσου-
µε, λοιπόν, σε κάθε µας ζαριά 
να κερδίζουµε λίγο ουρανό, λί-
γο παράδεισο!

Επιµέλεια:
 Ιωάννα Χατζηχριστοδούλου

φοιτ. Ιατρικής Αθηνών
 Μαρία Παπαδηµητρίου

φοιτ. Φιλολογίας Αθηνών
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Τόσες αδυναµίες, τόσα εµπόδια, 
τόσοι πειρασµοί, κι όµως, ένας µό-
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δι για να τα καταφέρεις χρειάζε-
σαι την τύχη µε το µέρος σου και 
τύχη, όπως διαβάζουµε στον Γέ-
ροντα Πορφύριο, είναι το καλλιτε-

Και ναι, η 
«τύχη» είναι µε το µέρος µας, 
αρκεί «µια ζαριά», µια προσπά-
θεια από την δική µας πλευ-
ρά κι η χάρη του Θεού θα ‘ναι 
η σκάλα που θα µας ανεβάζει 
σιγά-σιγά όλο και πιο κοντά 
του, που θα «φέρνει στη γη λί-
γο ουρανό». ∆εν είναι ακατόρ-
θωτο, άλλωστε τόσοι και τό-
σοι άγιοι τα κατάφεραν. Άγι-
οι, που έζησαν µέσα στον κό-
σµο χωρίς υπερφυσικές ικανό-
τητες. Ήταν άνθρωποι, αδύνα-
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Ο πρόσφατος νόµος περί απα-
γόρευσης του καπνίσµατος σε δη-
µόσιους και κλειστούς χώρους (ν. 
3868/2010) έχει γίνει αφορµή για 
πολλές συζητήσεις. Λογικός και 
απαραίτητος για πολλούς, θυµίζει 
εποχές ποτο-απογόρευσης σε άλ-
λους. Η δε εφαρµογή του είναι µια 
άλλη ιστορία. Στα µέσα του Οκτω-

βρίου µε απόφαση του ∆.Σ. 
της Οµοσπονδίας Εστια-

τορικών και Συναφών 
Επαγγελµάτων τα τα-
σάκια επέστρεψαν στα 
τραπέζια πολλών µα-
γαζιών, καθώς οι επι-

χειρηµατίες ζητούσαν 
µια µεταβατική περίοδο 

για την εφαρµογή του 
νόµου. Κάποιες τροπο-
ποιήσεις άρχισαν να συ-
ζητούνται, στις 18 Ιανου-
αρίου, όµως, ο υπουργός 
Υγείας Ανδρέας Λοβέρ-
δος ξεκαθάρισε ότι ο νό-
µος θα εφαρµοστεί πλή-
ρως, χωρίς καµιά εξαίρε-
ση. Εν τούτοις είναι φα-
νερό ότι το υπουργείο δεν 

είναι καθόλου ικανο-
ποιηµένο 

από 

την έως τώρα εφαρµογή του µέ-
τρου. Χαρακτηριστική είναι η δή-
λωση του κ. Λοβέρδου ότι: «η ελ-
ληνική πολιτεία γελοιοποιείται».

Αυτή η ιστορία µας φέρνει στο 
νου πολλούς ακόµα νόµους της ελ-
ληνικής πολιτείας που δεν εφαρ-
µόστηκαν ποτέ ή εφαρµόστηκαν 
πληµµελώς ή απλώς δεν τηρούνται 
στην πράξη. Ενδεικτικά αναφέρου-
µε τον ν. 3542/2007 που απαγο-
ρεύει τη χρήση κινητού τηλεφώ-
νου στο αυτοκίνητο (επιτρέποντάς 
την µόνο σε ανοιχτή ακρόαση ή 
µε ασύρµατο ακουστικό) και τον ν. 
3418/2005 (Κώδικα Ιατρικής ∆εο-
ντολογίας) που απαγορεύει στους 
γιατρούς το «φακελάκι». Ας µη µι-
λήσουµε για το άρθρο 334 παρ.3 
του Ποινικού Κώδικα που απαγο-
ρεύει τις καταλήψεις ή για τις δια-
τάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλο-
φορίας περί στάθµευσης.

«Εν Ελλάδι, ενός µόνου νό-
µου έχοµεν χρείαν, του περί 
εφαρµογής των νόµων», είχε 
πει ο Εµµ. Ροΐδης, χτυπώντας µ’ 
ένα σµπάρο τόσο την πολυνοµία 
όσο και την παρανοµία που χα-
ρακτηρίζουν χρόνια τώρα την ελ-
ληνική κοινωνία. 

Η καταστρατήγηση πολλών δι-
ατάξεων της ισχύουσας νοµοθε-
σίας στη χώρα µας έχει αναµφί-

βολα ποικίλα αίτια. Απ’ τη µε-
ριά των πολιτών, είναι δυστυ-
χώς βαθιά ριζωµένη µέσα µας 
µια εχθρική αντίληψη για το 
κράτος. Το κράτος για πολλούς 
από τους  Έλληνες δεν είναι η 
πολιτική οντότητα στην οποία 
ανήκουν, αλλά ο αντίπαλος 
τον οποίο ενσυνείδητα αντι-
στρατεύονται µε κάθε µέσο. 
∆εν ξέρω αν αιτία αυτού εί-
ναι, όπως λέγεται, τα τετρα-
κόσια χρόνια Τουρκοκρατί-

Κι ο Ισοκράτης τι λέει γι’ αυτό;
Αντικαπνιστικός νόµος;
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ας, η νοοτροπία αυτή, όµως, απο-
τελεί σίγουρα έναν από τους πιο 
ανασταλτικούς παράγοντες για την 
υπακοή στους νόµους.

Κι έπειτα, είναι κι εκείνη η περί-
φηµη δικαιολογία: «Σιγά! Όλοι το 
κάνουν!», αυτός ο ωχαδερφισµός 
που προστατεύει και διαφυλάσσει 
την πολύτιµη βολή µας. 

Απ’ την άλλη µεριά, η Πολιτεία 
έχει κι αυτή τις ευθύνες της. Πόσες 
φορές ψηφίζονται νόµοι που στε-
ρούνται της επαφής µε την πραγ-
µατικότητα, δίνοντας την εντύπω-
ση ότι άλλος κόσµος είναι η Βουλή, 
κι άλλος η πραγµατική ζωή. ∆ου-
λειά τους και δουλειά µας. Καλά 
κάνουν αυτοί και νοµοθετούν, στην 
πράξη όµως...

Κι άλλες φορές, νόµοι αξιόλο-
γοι αφήνονται στην τύ-
χη τους, χωρίς να επιδι-
ωχθεί όσο πρέπει η τή-
ρησή τους. ∆εδοµένης 
της ανωριµότητάς µας 
σ’ αυτό το ζήτηµα, δε θα 
‘πρεπε η Πολιτεία να ‘ναι πιο αυ-
στηρή; Σκέφτοµαι πως αν οι πο-
λίτες δεν παίρνουν στα σοβαρά το 
κράτος, δε φταίνε µόνον αυτοί...

Το πιο λυπηρό σ’ αυτή την υπό-
θεση είναι πως και η νέα γενιά δι-
δάσκεται ευχαρίστως να βαδίζει 
στα χνάρια των προηγουµένων. 
«Απελπίζοµαι βλέποντας σηµερι-
νά παιδιά  να αντιγράφουν πολι-
τικά τη γενιά µου - µα τίποτα και-
νούργιο δεν υπάρχει;» έλεγε ο Χρό-
νης Μίσσιος σε πρόσφατη συνέ-
ντευξή του σε φοιτητικό περιοδι-
κό. Όχι µόνο πολιτικά λοιπόν, αλλά 
σε τρόπο σκέψης εν γένει.

Και τί µπορεί να γίνει; Ας πάµε 
λίγο πίσω για ν’ απαντήσουµε σ’ 
αυτό. Όταν στα 357 π.Χ. οι Αθη-

ναίοι τα βρήκαν σκούρα µε το ξέ-
σπασµα του Συµµαχικού πολέµου 
στους κόλπους της Β΄ Αθηναϊκής 
Συµµαχίας, ο ρήτορας Ισοκράτης 
έγραψε τον «Περί τῆς Εἰρήνης» λό-
γο του, παροτρύνοντας τους Αθη-
ναίους ν’ αφήσουν τις αποµακρυ-
σµένες κτήσεις τους και να συνά-
ψουν ειρήνη µε τους εξεγερθέντες 
πρώην συµµάχους τους. Ο λόγος 
του, όµως, πραγµατεύεται πολλά 
περισσότερα απ’ αυτό. Λέει, λοι-
πόν, σε κάποιο σηµείο ψέγοντας 
τα κακώς κείµενα της Αθηναϊκής 
πολιτείας: «Πλείστους δὲ τιθέµε-
νοι νόµους οὕτως ὀλίγον αὐτῶν 
φροντίζοµεν - ἓν γὰρ ἀκούσαντες 
γνώσεσθε καὶ περὶ τῶν ἄλλων- 
ὥστε, θανάτου τῆς ζηµίας ἐπι-
κειµένης, ἤν τις ἁλῷ δεκάζων, 

τοὺς τοῦτο φανερώτατα ποιοῦντας 
στρατηγοὺς χειροτονοῦµεν». ∆ηλα-
δή ότι ενώ έχουµε θεσπίσει πάρα 
πολλούς νόµους, ελάχιστα φροντί-
ζουµε γι’ αυτούς – ένα παράδειγ-
µα αν ακούσετε θα καταλάβετε και 
για τα άλλα- ώστε, αν και η τιµωρία 
είναι θάνατος σε περίπτωση που 
κάποιος συλληφθεί να δωροδοκεί, 
αυτούς που κάνουν τούτο φα-
νερά εκλέγουµε στρατηγούς) 
(παρ.50). Επικρίνει, λοι-
πόν, το ότι οι Αθηναίοι 
θεσπίζουν πάρα πολ-
λούς νόµους, φροντί-
ζουν όµως ελάχιστα 
για την τήρησή τους, 
φτάνοντας µέχρι του 

σηµείου να τους αγνοούν πλή-
ρως. Μήπως αυτό µας θυµίζει το 
σηµερινό µας πρόβληµα της πο-
λυνοµίας; 

Στον «Ἀρεοπαγιτικό» του, γραµ-
µένον επίσης σ’ εκείνα τα χρό-
νια, αναφέρεται στο ίδιο ζήτη-
µα και  δηλώνει κατηγορηµατικά: 
«Ἐπεὶ τά γε πλήθη καὶ τὰς ἀκρι-
βείας τῶν νόµων σηµεῖον εἶναι 
τοῦ κακῶς οἰκεῖσθαι τὴν πόλιν 
ταύτην· ἐµφράγµατα γὰρ αὐτοὺς 
ποιουµένους τῶν ἁµαρτηµάτων 
πολλοὺς τίθεσθαι τοὺς νόµους 
ἀναγκάζεσθαι». Ότι δηλαδή το 
πλήθος και η ακριβολογία των 
νόµων φανερώνουν ότι η πό-
λη τούτη δεν διοικείται σωστά, 
γιατί υπάρχει ανάγκη να θεσπίζο-
νται πολλοί νόµοι, που µπαίνουν 

φραγµός στις παρανο-
µίες (παρ.40).  Μ’ αυ-
τό φανερώνεται ότι ο 
νόµος πια δεν επιτελεί 
τη ρυθµιστική, την κατ’ 
εξοχήν λειτουργία του, 

θέτοντας κανόνες δικαίου και βοη-
θώντας έτσι τη συµβίωση των κοι-
νωνιών του, αντιθέτως τρέχει πίσω 
απ’ τις εξελίξεις, προσπαθώντας να 
καλύψει τις αυθαιρεσίες. Μα τότε 
έχει παρεκκλίνει του σκοπού του 
και έχει ήδη χαθεί κάθε σεβασµός 
προς αυτόν, και µ’ αυτήν την τα-

«Εν Ελλάδι, ενός µόνου νόµου έχο-
µεν χρείαν, του περί εφαρµογής των 
νόµων», είχε πει ο Εµµ. Ροΐδης
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κτική δεν πρόκειται να ανακτηθεί. 
«Αν έχετε δέκα χιλιάδες ρυθ-
µίσεις, θα καταστρέψετε κάθε 
σεβασµό στο νόµο», είπε πο-
λύ αργότερα ο Τσώρτσιλ. Αν τέ-
τοια ήταν, λοιπόν, η κατάσταση σε 
µια εποχή παρακµής της Αθηναϊ-
κής πολιτείας, αυτό δεν είναι κά-
τι να µας ανησυχεί. Εκείνο, όµως, 
που αξίζει να δούµε είναι µήπως 
τα ίδια συµβαίνουν στην Ελλάδα 
του 2011 µ.Χ.

Ο Ισοκράτης πάντως δε σηκώ-
νει τα χέρια ψηλά. Ψάχνει τρόπους 
θεραπείας αυτής της νοσηρής κα-
τάστασης παίρνοντας σαν δεδοµέ-
νο το ότι η οµαλή λειτουργία µιας 
πολιτείας εξαρτάται από τους πο-
λίτες της. Λέει, λοιπόν ότι: «∆εῖν δὲ 
τοὺς ὀρθῶς πολιτευοµένους οὐ τὰς 
στοὰς ἐµπιπλάναι γραµµάτων, ἀλλ’ 
ἐν ταῖς ψυχαῖς ἔχειν τὸ δίκαιον· 
οὐ γὰρ τοῖς ψηφίσµασιν ἀλλὰ τοῖς 
ἤθεσιν καλῶς οἰκεῖσθαι τὰς πόλεις, 
καὶ τοὺς µὲν κακῶς τεθραµµένους 
καὶ τοὺς ἀκριβῶς τῶν νόµων 
ἀναγεγραµµένους τολµήσειν πα-
ραβαίνειν, τοὺς δὲ καλῶς πε-
παιδευµένους καὶ τοῖς ἁπλῶς 
κειµένοις ἐθελήσειν ἐµµένειν». 
Που σηµαίνει πως όσοι πολιτεύο-
νται µε ορθό τρόπο δε χρειάζεται 
να γεµίζουν τις στοές µε γραπτούς 
νόµους, αλλά να έχουν στην ψυχή 
τους την έννοια του δικαίου, γιατί 
οι πόλεις διοικούνται καλά µε 
βάση το ήθος των πολιτών και 
όχι µε τα πολλά ψηφίσµατα· οι 
πολίτες που έχουν κακή ανατροφή 
θα τολµήσουν να παραβούν ακό-
µα και τους πιο ακριβείς νόµους, 
ενώ οι πολίτες που έχουν διαπαι-

δαγωγηθεί σωστά θα υπακούουν 
εκούσια και στους απλώς ισχύο-
ντες νόµους (παρ.41). 

Ζήτηµα παιδείας, λοιπόν, για 
τον ανήσυχο ρήτορα το ὀρθῶς 
πολιτεύεσθαι, το να ζούµε σω-
στά ως πολίτες. Στόχος δε αυτής 
της παιδείας δε µπορεί να είναι 
άλλος απ’ το να βάλουµε µες στην 
ψυχή µας, να ενστερνιστούµε και 
να αγαπήσουµε το δίκαιο.

Αυτό, βέβαια, δεν είναι διόλου 
εύκολο. Αναµφισβήτητα, όµως, 
µπορεί να βοηθήσει η χρι-
στιανική ταυτότητα και ζωή 
κάποιου να είναι πιο δίκαι-
ος και νοµοταγής από άλλον 
που δεν έχει σχέση µε την εκ-
κλησία! Κι έχουµε παραδείγµα-
τα και προτροπές  από την Αγία 
Γραφή και τη ζωή των αγίων για 
τήρηση των νόµων της Πολιτεί-
ας. «∆ικαιοσύνην µάθετε, οἱ ἐνοι-
κοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς», προτρέπει η 
Αγία Γραφή εκείνους που έχουν 
επωµισθεί το σοβαρό και υπεύθυ-
νο έργο της απονοµής δικαιοσύ-
νης. Ο χρυσός δε κανόνας που συ-
ναντάµε στην Καινή ∆ιαθήκη λέ-
ει: «Πάντα οὖν ὅσα ἐὰν θέλητε ἵνα 
ποιῶσιν ὑµῖν οἱ ἄνθρωποι, οὕτως 
καὶ ὑµεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς· οὗτος γάρ 
ἐστιν ὁ νόµος καὶ οἱ προφῆται», 
δηλαδή, όλα όσα θέλετε να κά-
νουν σ’ εσάς οι άνθρωποι, αυ-
τά να κάνετε κι εσείς σ’ αυ-
τούς, γιατί αυτός είναι ο κανό-
νας που διέπει το νόµο και τους 
προφήτες! (Κατά Ματθαίον 7: 12)  
Ακόµη, στην Προς ∆ιόγνητον επι-
στολή που συγγραφέας της εικά-
ζεται ότι είναι ο άγιος Ιουστίνος 

ο Μάρτυς και Φιλόσοφος, αναφέ-
ρεται για τους αληθινούς Χριστια-
νούς: «Πείθονται τοῖς ὡρισµένοις 
νόµοις, καὶ τοῖς ἰδίοις βίοις νικῶσι 
τοὺς νόµους». [44] Πείθονται, δη-
λαδή, στους ανθρώπινους νόµους, 
τους νόµους της πολιτείας, αλλά µε 
τον τρόπο που ζούνε ξεπερνούνε 
τους νόµους. Αυτό, βέβαια, αποτε-
λεί θέση ιδανικής πολιτείας, όπου 
οι νόµοι µένουν αργοί, επειδή δεν 
υπάρχει παραβάτης. 

Πάντως µέχρι να φτάσουµε στη 
θεραπεία της κατάστασης αυτής 
µε τους νόµους, έχουµε τον λόγο 
του ποιητή που µπορεί να βλέπει 
σε αρχαία και διαχρονικά ελαττώ-
µατα ένα µήνυµα αισιοδοξίας και 
να µας δίνει κουράγιο: «∆εν είναι 
λίγο πράµα να ’χεις τους αιώνες 
µε το µέρος σου».

Επιµέλεια:
 Μαριαλένα Μωραΐτου
 φοιτ. Νοµικής Αθηνών
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Οι Πεντηκοστιανοί είναι µια αί-
ρεση του Χριστιανισµού που ανή-
κει στο ευρύτερο δόγµα του Προ-
τεσταντισµού, η οποία περιλαµ-
βάνει στους κόλπους της πολλές 
οµάδες. Βασικό γνώρισµά της εί-
ναι ότι υπογραµµίζει το έργο του 
Αγίου Πνεύµατος και συνδέεται µε 
το Χαρισµατικό κίνηµα.

Η αίρεση των Πεντηκοστια-
νών έλαβε καταχρηστικά το όνο-
µά της από το γεγονός της Πεντη-
κοστής, δηλαδή από την κάθοδο 
του Αγ. Πνεύµατος µε τη µορφή 
πύρινων γλωσσών και το φωτι-
σµό των Αποστόλων στο υπερώο 
των Ιεροσολύµων, πενήντα ηµέ-
ρες µετά την Ανάσταση του Χρι-
στού (Πραξ.2,1-13). Για το λόγο αυ-
τό και οι οπαδοί της που αυτοα-
ποκαλούνται «άνθρωποι της Πε-
ντηκοστής» θεωρούν ότι κατά τις 
λατρευτικές τους εκδηλώσεις επα-
ναλαµβάνονται και σ’ αυτούς όλες 
εκείνες οι έκτακτες χαρισµατικές 
εκδηλώσεις που συνέβησαν στους 
µαθητές του Χριστού. Και τούτο, 
διότι πιστεύουν ότι πραγµατοποι-
είται η κάθοδος του Αγ. Πνεύµατος 
προσωπικά σε κάθε «πιστό», γεγο-
νός που, όπως ισχυρίζονται, έχει 
ως αποτέλεσµα να παρατηρούνται, 
κατά τρόπο αόρατο και µυστικό, 
«υπερφυσικά» φαινόµενα, τα οποία 
εκλαµβάνονται ως το «βάπτισµα 
του Αγ. Πνεύµατος».  

Είναι βέβαιο, όµως, ότι όλα αυ-
τά τα φαινόµενα, όχι µόνο δεν 
έχουν σχέση µε την παρουσία και 
τη δράση του Αγ. Πνεύµατος στις 
καρδιές τους, αλλά αντίθετα, υπο-
γραµµίζουν µε έµφαση την παντε-
λή απουσία του, αποτελούν  οικτρή 
πνευµατική πλάνη και υποδηλώ-
νουν την παρουσία και την επενέρ-
γεια του σατανικού πνεύµατος σ’ 
αυτά. Θα µπορούσε να ισχυριστεί 
κανείς, δηλαδή, ότι τα φαινόµενα 
αυτά συνιστούν µάλλον ακραί-
ες ψυχολογικές αντιδράσεις πα-

θολογικής φύσεως, στις οποί-
ες παρατηρούνται ευκρινώς συ-
µπτώµατα δαιµονισµού. Σύµφω-
να µε την Ορθόδοξη πίστη µας (βλ. 
χρησιµοποιηθείσα βιβλιογραφία 
στο τέλος του άρθρου) υπάρχουν 
κάποιες προϋποθέσεις, οι οποίες 
µας εξασφαλίζουν ότι οι εµπειρίες 
της χάριτος του Θεού που έχουµε 
είναι γνήσιες και όχι νόθες.

Καταρχάς, θα πρέπει να είµαστε 
άνθρωποι της µετάνοιας. Αν δεν 
µετανοούµε για τις αµαρτίες µας 
και δεν καθαριζόµαστε από τα πά-
θη  µας, δεν µπορούµε να δούµε 
και να αισθανθούµε τον Θεό. Όπως 
λέει ο Κύριός µας στους µακαρι-
σµούς: «Μακάριοι οἱ καθαροί τῇ 
καρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὄψο-
νται». Οι άγιοι Πατέρες µας, ακό-
µα, λέγουν: «∆ώσε αίµα και λάβε 
πνεύµα». Αν δηλαδή δεν δώσεις το 
αίµα της καρδιάς σου µε την µετά-
νοια, την προσευχή , την νηστεία, 
την άσκηση, δεν µπορείς να λάβεις 
την χάρη του Αγίου Πνεύµατος.

Οι αληθινές πνευµατικές εµπει-
ρίες δίνονται σ’ εκείνους που από 
ταπείνωση  δεν ζητούν πνευµατι-
κές εµπειρίες, αλλά ζητούν από τον 
Θεό µετάνοια και σωτηρία. Σ’ αυ-
τούς που µε υπερηφάνεια τις ζη-
τούν από τον Θεό, θα το εκµεταλ-
λευθεί ο πειρασµός και θα τους 
δώσει πλανεµένες και διαβολικές 
εµπειρίες, λόγω της υπερηφάνει-
ας τους.

Τρίτος όρος για να λάβουµε αλη-
θινές πνευµατικές εµπειρίες είναι  
να είµαστε µέσα στην Εκκλησία. 
Άµα αποµονωθεί το πρόβατο από 
την ποίµνη, θα το κατασπαράξει 
ο λύκος. Μέσα στην ποίµνη είναι 
η ασφάλεια, έτσι ο χριστιανός µέ-
σα στην Εκκλησία είναι ασφαλής. 
Άµα βγει από την Εκκλησία, είναι 
εκτεθειµένος στις πλάνες τις δικές 
του, των άλλων ανθρώπων και των 
δαιµόνων. 

Επιπλέον, βοηθά πολύ το να 

έχουµε καθαρά και θερµή προ-
σευχή. Η προσευχή, όταν λέγεται 
µε ταπείνωση, µε πόθο και µε επι-
µονή, φέρνει σιγά σιγά µέσα στην 
καρδιά του ανθρώπου την αίσθη-
ση της χάριτος του Θεού.

Στις γραµµές που ακολουθούν 
θα δούµε επιγραµµατικά, προς 
ενηµέρωσή µας, τις βασικές µόνο 
κακοδοξίες των Πεντηκοστιανών.

Οι θέσεις της «Εκκλησίας 
της Πεντηκοστής»

i. Απορρίπτουν την ύπαρξη και 
πολεµούν λυσσαλέα το έργο και 
την αποστολή της Εκκλησίας, απο-
καλώντας την «Βαβυλώνα», καθώς 
οι οπαδοί καθεµιάς από τις πεντη-
κοστιανές οµάδες πιστεύουν πως 
η κίνησή τους αποτελεί τη «γνήσια 
εσχατολογική εκκλησία», η οποία 
έχει ως σκοπό να αποτελέσει τη 
βάση για την ένωση «των χριστια-
νικών εκκλησιών».

ii. Αρνούνται, µερικές από τις 
οµάδες τους, την πίστη στην Αγ. 
Τριάδα.

iii. ∆εν αποδέχονται την Ιερά 
Εκκλησιαστική Παράδοση.

iv. Θεωρούν εσφαλµένως ότι µό-
νον εκείνοι, λόγω των «πνευµατι-
κών τους χαρισµάτων», ερµηνεύ-
ουν κατά γράµµα την Αγ. Γραφή.

v. Απορρίπτουν στην πραγµα-
τικότητα όλα τα Ιερά Μυστήρια, 
αφού τείνουν να αποφύγουν οτι-
δήποτε που εµφανίζεται ως Μυ-
στηριακό. Συγκεκριµένα κάνουν 
κάποια Μυστήρια της Εκκλησίας, 
όπως Θεία Κοινωνία και Βάπτι-
σµα στο νερό, αλλά οι περισσότε-
ροι Πεντηκοστιανοί αναφέρονται 
σε αυτά ως απλές τελετές που υπο-
δηλώνουν ορατές αντιπροσωπεύ-
σεις των αόρατων πνευµατικών 
πραγµάτων.

vi. Πιστεύουν στην ψευδώς λε-
γόµενη «χιλιετή βασιλεία του Χρι-
στού».

vii. ∆ιδάσκουν «την αρπαγή της 

Πεντηκοστιανοί

35



εκκλησίας». Ισχυρίζονται ότι µετά 
την «αρπαγή» θα ακολουθήσουν 
επτά χρόνια µεγάλης θλίψης. Το 
Πνεύµα του Θεού θα εγκαταλεί-
ψει τον κόσµο και η εξουσία θα 
παραµείνει στον σατανά. Μετά 7 
χρόνια εξουσίας, ο σατανάς θα δε-
θεί, ο Χριστός µε την εκκλησία θα 
κατέλθει στο όρος των Ελαιών, το 
οποίο θα σχισθεί και θα µεταβλη-
θεί σε πεδιάδα, θα ακολουθήσει η 
χιλιετής βασιλεία στη γη και η εκ-
πλήρωση όλων των επαγγελιών. 
Στο τέλος ο σατανάς θα λυθεί και 
µε τούς στρατούς των εθνών θα 
επιτεθεί εναντίον της αγίας πόλης 
µε αποτέλεσµα την επέµβαση του 
Θεού και την καταστροφή του σα-
τανά, ο οποίος θα ριφθεί στην κό-
λαση του πυρός και του θείου. Θα 
ακολουθήσει η ανάσταση των αδί-
κων, η γενική κρίση, νέοι ουρανοί 
και νέα γη, η αιώνια βασιλεία και 
η αιώνια κόλαση.

viii. ∆εν τιµούν το Σταυρό του 
Χριστού.

ix. ∆εν αποδέχονται την τιµή 
των Αγίων και της Θεοτόκου, της 
οποίας απορρίπτουν και την αει-
παρθενία.

x. Υβρίζουν το πρόσωπο του Χρι-
στού µε τη διδασκαλία ότι είχε και 
άλλα σαρκικά αδέλφια.

xi. Αποδοκιµάζουν τις Ιερές Ει-
κόνες και χαρακτηρίζουν την τιµή 
τους ως ειδωλολατρία.

xii. Απορρίπτουν ασεβώς τα 
µνηµόσυνα υπέρ των κεκοιµηµέ-
νων.

Οι θέσεις της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας έναντι των 

Πεντηκοστιανών
Η Ορθόδοξη Καθολική Εκκλησία 

του Χριστού απορρίπτει και απο-
δοκιµάζει όλες τις παραπάνω κα-
κόδοξες θέσεις των Πεντηκοστια-
νών, γι’ αυτό και τις έχει αναιρέ-
σει πλήρως µε σειρά ειδικών έρ-
γων θεολόγων, κληρικών και λαϊ-
κών. Σε βασικά σηµεία των διαφο-
ρών τους από την εκκλησιαστική 
διδασκαλία, όπως η Πεντηκοστή, 
η Γλωσσολαλιά και τα Έσχατα, η 

Ορθόδοξη διδασκαλία έχει ως εξής:
Η Πεντηκοστή, σε αντίθεση 

µε τη διδασκαλία των Πεντηκο-
στιανών, δεν συνέβη τον 20ο αι-
ώνα, ούτε λαµβάνει έως και σή-
µερα χώρα στον καθένα πιστό ξε-
χωριστά ως γεγονός, αλλά υπήρ-
ξε έκτακτο και µοναδικό γεγονός 
που έγινε ακριβώς πενήντα ηµέ-
ρες µετά την Ανάσταση του Χρι-
στού και έχει µόνιµο χαρακτήρα, 
καθώς το Άγιο Πνεύµα πλέον ευ-
ρίσκεται, ενοικεί και ενεργεί έως 
τη ∆ευτέρα Παρουσία µέσα στην 
Εκκλησία.

Η Γλωσσολαλιά, το κορυφαίο 
από τα χαρίσµατα που ισχυρίζο-
νται οι Πεντηκοστιανοί ότι τους 
παραχωρούνται από το Αγ. Πνεύ-
µα, είναι οικτρή πλάνη και φοβε-
ρή απάτη, η οποία χρησιµοποιείται 
ουσιαστικά, µαζί µε τις λεγόµενες 
ψευδοπροφητείες και ψευδοθερα-
πείες ως στοιχείο εντυπωσιασµού 
και παραπλάνησης των υποψηφί-
ων θυµάτων τους, ενώ αν εξετα-
στούν περαιτέρω αυτά ως φαινό-
µενα, θα αποδειχθεί ότι πρόκειται 
είτε για ψυχοπαθολογικής φύσεως 
εκδηλώσεις, είτε, στην πραγµατικό-
τητα, για δαιµονικές καταστάσεις, 
οι οποίες συµβαίνουν σε αποδή-
µους της χάριτος του Θεού και σε 
πλάνη ευρισκοµένους ανθρώπους. 
Όσον αφορά τη γλωσσολαλιά των 
Αποστόλων κατά την ηµέρα της 
Πεντηκοστής, αυτή δεν ήταν µό-
νιµο χάρισµα, ούτε αφορούσε την 
εκ µέρους τους χρήση άγνωστων 
«ξένων γλωσσών» και άναρθρων 
κραυγών, όπως πιστεύει και διδά-
σκει για τις εµπειρίες των µελών 
της η αίρεση των Πεντηκοστιανών.

Η ∆ιδασκαλία περί Εσχάτων 
κατά την Εκκλησία µας δεν αποτε-
λεί µέσον για την άσκηση απειλών 
και ψυχολογικής βίας στον άνθρω-
πο, αλλά χαρά κι ελπίδα για την εκ-
πλήρωση του πόθου κάθε µέλους 
της Εκκλησίας, το οποίο προσδοκά 
την ανάσταση των νεκρών και την 
αιώνια ζωή µε το Σωτήρα Χριστό. 
Αντίθετα µε αυτό, οι Πεντηκοστια-
νοί, στην προσπάθεια προσελκύσε-

ως νέων µελών στις οµάδες τους, 
διδάσκουν ότι περιµένουν σύντο-
µα την ανύπαρκτη «αρπαγή της 
εκκλησίας», πριν έρθει ο Αντίχρι-
στος, που όπως ψευδώς ισχυρίζο-
νται έχει ήδη γεννηθεί. Για το λόγο 
αυτό και προτρέπουν πιεστικά τα 
αθώα θύµατά τους να προσχωρή-
σουν στην κίνησή τους, προκειµέ-
νου να σωθούν, καθώς, όπως υπό-
σχονται, όσοι ενταχθούν στην οµά-
δα τους, όχι µόνο θα σωθούν, αλ-
λά και θα γίνουν µάρτυρες κατη-
γορίας εκείνων, οι οποίοι δεν έγι-
ναν Πεντηκοστιανοί, όταν θα κρι-
θούν από το Χριστό κατά τη ∆ευ-
τέρα Παρουσία. Τέτοιες απόψεις 
όµως, ούτε µπορούν να θεµελιω-
θούν στην Αγ. Γραφή, ούτε µπο-
ρούν να κατανοηθούν από την κοι-
νή ανθρώπινη λογική, αλλά ούτε 
και αντέχουν στη βάσανο της στοι-
χειώδους κριτικής από την ορθό-
δοξη θεολογία, καθώς πρόκειται 
για πλάνες, που δεν έχουν ως σκο-
πό τη σωτηρία αλλά την απώλεια 
του ανθρώπου. Καθώς δε παρατη-
ρείται µεγάλη εξάπλωση τα τελευ-
ταία χρόνια στη χώρα µας, θα πρέ-
πει να έχουµε το νου µας!

Επιµέλεια:
Έκτωρ – Παύλος Παραδείσης

φοιτ. Τµ. Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών

ΕΚΠΑ

Για περισσότερες πληροφορίες στο 
διαδίκτυο:
• www.ecclesia.gr (Ιστοσελίδα της 

Εκκλησίας της Ελλάδος, στη «Συνο-
δική επιτροπή επί των αιρέσεων»).
• www.oodegr.com (Ιστοσελίδα Οµά-

δος Ορθοδόξου ∆ογµατικής Έρευ-
νας).
• www.imp.gr (Ιστοσελίδα της Ι. Μ. 

Πατρών, «Αντιαιρετικά»).

Η "Π" προτείνει στους αναγνώστες που ενδιαφέρονται για το θέµα 
να δουν στο διαδίκτυο το ντοκιµαντέρ "Jesus Camp"
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Τρίτη 26 Απριλίου 2011
Με πολύ ενθουσιασµό και ανυποµονησία συγκεντρωθήκαµε στο λιµάνι του Πειραιά από όπου και ανα-

χωρήσαµε για την Χίο. Στο καράβι είχαµε µια πρώτη ευκαιρία να τα πούµε και να προετοιµαστούµε ψυχο-
λογικά για µία εκδροµή γεµάτη συγκίνηση και έντονα συναισθήµατα!

Τετάρτη 27 Απριλίου 2011
Μετά από ολιγόωρη ξεκούραση και ένα γεµάτο πρωινό επιβιβαστήκαµε στο καραβάκι που θα µας περ-

νούσε στα παράλια της Μ.Ασίας, και συγκεκριµένα στο γραφικό Τσεσµέ. Από το ξεκίνηµα ήδη της περιή-
γησης µας, στις ταµπέλες του τουρκικού οδικού δικτύου, διαβάσαµε ονόµατα κωµοπόλεων και χωριών που 
µας φάνηκαν οικεία. Το Αϊδίνι, τα Αλάτσατα, ο Μπουρνόβας, περιοχές που πρωτοακούσαµε και γνωρίσαµε 
µέσα από τα τραγούδια της λαϊκής µας παράδοσης, µας έκαναν “µε το καληµέρα” να νιώσουµε τι σηµαίνει 
η φράση «Αλησµόνητες Πατρίδες». Αρχικά επισκεφθήκαµε την πόλη της Εφέσου. Την σηµαντικότερη πόλη 
της Μικράς Ασίας µε το ναό της Αρτέµιδος  που θεωρείται ένα από τα επτά θαύµατα του κόσµου, την αρ-
χαία ιωνική πόλη που διατηρεί πολλά µνηµεία της ελληνικής περιόδου και των πρώτων αιώνων του χρι-
στιανισµού. Τον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Εφέσου, την περίφηµη βιβλιοθήκη του Κέλσου, τον ναό 
της Αρτέµιδος. Στα πρώτα µεταχριστιανικά χρόνια, η Έφεσος διατήρησε τη λαµπρότητά της και ιδρύθηκε 
εκεί χριστιανική εκκλησία. Η πόλη ήταν από τις πρώτες της Μικράς Ασίας που εκχριστιανίστηκε και απο-
τέλεσε στην συνέχεια µία από τις επτά πρώτες χριστιανικές κοινότητες στην Μικρά Ασία, στις οποίες στάλ-
θηκε από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη το έργο του «Αποκάλυψη». Μετά την τουρκική κατάληψη καταστράφηκε. 
Πλέον αποµένουν µόνο ερείπια της αρχαίας πόλης και του ναού που τα περισσότερα έχουν έρθει στο φως 
από τις ανασκαφές. Πολλές, µάλιστα, ήταν οι αρχαιοελληνικές επιγραφές επάνω σε µαρµάρινες πλάκες, δι-
ακριτές ακόµα παρά το πέρασµα των αιώνων. Λίγα χιλιόµετρα από εκεί βρίσκεται η Βασιλική του Ευαγγελι-
στή Ιωάννου του Θεολόγου, την οποία επισκεφθήκαµε. Παρά την έντονη βροχόπτωση σε όλη τη διάρκεια 
της ξενάγησης µας, δεν πτοηθήκαµε και θαυµάσαµε τα µνηµεία του ελληνικού πολιτισµού. Το µεσηµέρι εί-
χαµε την ευκαιρία να δούµε από κοντά το κοσµοπολίτικο Κουσάντασι και να περπατήσουµε στα στενά σο-
κάκια και την αγορά του. Τέλος, νωρίς το απόγευµα αναχωρήσαµε για τη Σµύρνη, όπου και βρισκόταν το 
ξενοδοχείο, στο οποίο θα καταλύαµε.

Από την εκδροµή της Χ.Φ.Ε.
στα Μικρασιατικά Παράλια

Στο καράβι για τη Χίο. Καλό µας ταξίδι!
Βασιλική του Ευαγγελιστή Ιωάννη
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Πέµπτη 28 Απριλίου 2011
∆εύτερη µέρα στα παράλια της Μ. Ασίας. Ξεκινώντας τον µακρύ δρό-

µο µέχρι την Πέργαµο, είχαµε την ευκαιρία να έρθουµε σε µία πρώτη 
επαφή µε την πόλη της Σµύρνης. Περάσαµε από την ελληνική συνοι-
κία Κορδελιό, την πλατεία µε το ρολόι -τόπο µαρτυρίου του Χρυσόστο-
µου Σµύρνης- και το κάστρο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στο λιµάνι, ήρ-
θαν στη θύµηση µας οι εικόνες από το κάψιµο της Σµύρνης, την σφαγή 
των Ελλήνων και τον διωγµό. Στην συνέχεια, επισκεφθήκαµε ένα εργα-
στήρι πέτρινων κατασκευών, όπου το βασικό συνθετικό όλων των εκθε-
µάτων είναι ο όνυχας, ένα πέτρωµα που αφθονεί στην περιοχή. Εντύ-
πωση µας έκανε το γεγονός ότι ο Τούρκος ιδιοκτήτης του εργαστηρίου 
είναι βαπτισµένος Ορθόδοξος. Συνεχίσαµε µε προορισµό την Πέργαµο 
που βρίσκεται στη δυτική πλευρά της Μικράς Ασίας είναι κτισµένη βό-
ρεια του ποταµού Κάϊκου και ήταν το κέντρο ενός αρχαίου πολιτισµού. 
Τα περισσότερα από τα µνηµεία και κτίρια της Περγάµου χτίστηκαν µε 
υψηλής ποιότητας λευκά µάρµαρα στα ελληνιστικά πρότυπα. Η Πέργα-
µος έχει τρία κύρια µέρη: την Ακρόπολη, την κάτω πόλη και το Ασκλη-
πιείο. Εµείς είδαµε το Ασκληπιείο, στο οποίο διατηρούνται αποµεινά-
ρια µιας διάσηµης ιατρικής σχολής, η οποία ειδικευόταν στην αντιµε-
τώπιση των ψυχικά ασθενών. Χαρακτηριστικό σηµείο του συγκεκριµέ-
νου χώρου ήταν µία υπόγεια στοά, όπου το τρεχούµενο νερό- που δι-
ατηρείται µέχρι σήµερα- και η απαλή µουσική, στην οποία επιδιδόταν 
κάποιος µουσικός, δηµιουργούσε την κατάλληλη ατµόσφαιρα ηρεµίας, 
βελτιώνοντας την ψυχολογική κατάσταση των νοσηλευοµένων. Έπει-
τα συνεχίσαµε βόρεια για το γραφικό και πολυτραγουδισµένο Αϊβαλί. 
Πρώτα επισκεφθήκαµε τον Ι.Ν. Παµµεγίστων Ταξιαρχών έξω από την 
πόλη. Έντονα τα συναισθήµατα, καθώς ο πρώτος Ορθόδοξος Ιερός Να-
ός που αντικρίζαµε, ήταν µισογκρεµισµένος και κλειδωµένος. Από τα 
κατεστραµµένα του παράθυρα µπορέσαµε να ρίξουµε µονάχα κλεφτές 
µατιές στο εσωτερικό. Ραγισµένες κολώνες, σκαλωσιές και όλες οι αγι-
ογραφίες και οι τοιχογραφίες ξεριζωµένες. Τίποτα που να θυµίζει τη 
λειτουργική ζωή των ανθρώπων. Με έκπληξη ,παρ’ όλα αυτά, συναντή-
σαµε µία ηλικιωµένη γυναίκα, η οποία µας πλησίασε και µας χαιρέτη-
σε στα Ελληνικά. Από τους ελάχιστους εναποµείναντες Έλληνες της πε-
ριοχής που τα λόγια και η απλή της παρουσία µας γέµισαν µε εικόνες 
και ξύπνησαν µέσα µας την αθάνατη ιστορία του Μικρασιατικού Ελλη-
νισµού. Συνεχίσαµε την περιήγηση µας στο Αϊβαλί και περνώντας από 
την λαίκή αγορά της πόλης επισκεφθήκαµε δύο Μουσουλµανικά Τζα-
µιά. Αργότερα δοκιµάσαµε ντόπια εδέσµατα και γλυκά προτού αναχω-
ρήσουµε ξανά για τη Σµύρνη και το ξενοδοχείο µας.

Ι.Ν. Παµµεγίστων Ταξιαρχών

Μια απρόσµενη έκπληξη!

Η παραλία της Σµύρνης
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Παρασκευή 29 Απριλίου 2011

Τρίτη και τελευταία µέρα της εκδροµής µας µε όλο το χρόνο που διαθέτουµε πια αφιερωµένο στην πόλη 
της Σµύρνης. Ξεκινήσαµε µε µια βόλτα στην τεράστια -κυριολεκτικά- αγορά της πόλης. Στενά και λιθόστρω-
τα σοκάκια, πλήθος από µικροµάγαζα και φωνές από εµπόρους (στα ελληνικά, όταν αντιλαµβάνονταν την 
παρουσία µας) σε συνδυασµό µε την προσευχή του ιµάµη που αντηχεί από το κοντινό τζαµί, συνθέτουν 
το σκηνικό της αγοράς και προδίδουν το χαρακτηριστικό ανατολίτικο στοιχείο. Αργότερα κατευθυνθήκαµε 
προς το σηµείο, όπου βρισκόταν ο Μητροπολιτικός Ι. Ναός της Σµύρνης αφιερωµένος στην Αγία Φωτεινή. 
Μάλιστα πληροφορηθήκαµε ότι το καµπαναριό του Ι. Ναού αγίας Φωτεινής Νέας Σµύρνης είναι αντίγρα-
φο εκείνου που υπήρξε στην Σµύρνη πριν την καταστροφή. Συνεχίσαµε για το Κορδελιό, και µετά το γεύ-
µα µας, περπατήσαµε στα σοκάκια της ελληνικής συνοικίας, όπου διατηρούνται ακόµα ελληνικές κατοικίες. 
Ολοκληρώσαµε τον περίπατο καταλήγοντας στην παραλία της Σµύρνης. Η µεσηµεριανή ώρα και ο ωραίος 
καιρός τόνισαν την οµορφιά και τη χάρη της πόλης αυτής τόσο που δικαιολογούσε µέσα µας τις τόσες ανα-
φορές στη Μικρασιατική γη, στις αναµνήσεις των Ελλήνων που γεννήθηκαν και έζησαν σε αυτή, αλλά και 
στην πικρία, το άδικο, τη σφαγή και τον διωγµό που υπέστη ο Ελληνισµός της Μικρασίας. Γεµάτοι πια από 
εικόνες, ήχους και αναµνήσεις ξεκινήσαµε για το Τσεσµέ και στην συνέχεια για την Χίο, όπου η εκδροµή 
µας θα ολοκληρωνόταν µε την επι στροφή µας στον Πειραιά.                                                                     

Σάββατο 30 Απριλίου 2011
Άφιξη στο λιµάνι του Πειραιά. Όλοι µέσα µας νιώθαµε τυχεροί που αξιωθήκαµε να επισκεφτούµε τις Αλη-

σµόνητες Πατρίδες του Ελληνισµού. Αλλοίµονο! Με αίσθηµα ευγνωµοσύνης προς τον Κύριο, χαιρετηθήκα-
µε και ευχηθήκαµε.

Και εις άλλα µε υγεία!

Επιµέλεια:
Θανάσης Σκουφίτσας

φοιτ. ΑΤΕΙ Λογιστικής Πειραιά
Κώστας Λιώνης

φοιτ. Τµ. Οικονοµικής Επιστήµης ΑΣΣΟΕ

Το παζάρι!

Στο ρολόι. Κεντρική πλατεία της Σµύρνης
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29 Μαΐου

στοχασµός

µε σφαίρες 
δεν πεθαίνει το 

παρελθόν

"Θεέ µου,
κάµε 
ο κόσµος
να γενεί 
αδελφός..."

"Όλοι ενός Πατέρα 
είµαστε παιδιά..."

ύµνος ΧΕΕΝ

Ο άλλος δίσκος.
Ο  "δίσκος" της προσευχής

αλυσίδες και πόνος
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ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 
Χ.Φ.Ε. 2011

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Φοιτητών  Ελαφίνα: 1 - 3 Οκτωβρίου
Φοιτητριών  Ελαφίνα: 6 - 8 Οκτωβρίου

ΛΑΡΙΣΑ
Φοιτητών  Στόµιο Λαρίσης: 5 - 7 Αυγούστου
Φοιτητριών  Στόµιο Λαρίσης: 9 - 12 Αυγούστου

ΑΘΗΝΑ
Φοιτητριών  Βραώνα - Σπέτσες: 8 - 17 Ιουλίου

ΠΑΤΡΑ
Φοιτητών  Ρίζα Ναυπακτίας: 6 - 8 Αυγούστου
Φοιτητριών  Ρίζα Ναυπακτίας: 11 - 13 Αυγούστου
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Συµβαίνουν...

 1η  ΕΚΘΕΣΗ  ΚΥΚΛΑ∆ΙΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  ΣΤΗΝ  ΤΟΥΡΚΙΑ
Έκθεση κυκλαδίτικου πολιτισµού θα πραγµατοποιηθεί για πρώτη φορά 

στην Τουρκία.
Με την έγκριση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συµβουλίου (ΚΑΣ), 68 κυκλα-

δικά ειδώλια, πήλινα αγγεία, µαρµάρινα και µπρούτζινα αντικείµενα από τις συλ-
λογές του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης και του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου 
θα ταξιδέψουν τον Μάιο στην Κωνσταντινούπολη. 

Τα 200 περίπου αρχαία αντικείµενα από την Τουρκία θα προέρχονται από κρατικά ιδρύµατα, όπως 
τα Αρχαιολογικά Μουσεία της Κωνσταντινούπολης, της Σµύρνης, της Κιουτάχειας, του Εσκί Σεχίρ, της 
Τροίας κ.α. Στόχος της έκθεσης είναι να τονίσει τις οµοιότητες και τις διαφορές µεταξύ των δύο περι-
οχών, τόσο σε πολιτισµικό όσο και σε εµπορικό επίπεδο, την εποχή της ακµής του κυκλαδικού πολιτι-
σµού, δηλαδή την χρονική περίοδο από το 3200 έως το 2600 π. Χ.

Η έκθεση θα φιλοξενηθεί στο Μουσείο Σακίπ Σαµπάντζι, γνωστό για τις πολύ σηµαντικές και πρω-
τοποριακές εκθέσεις του.

Τα εγκαίνια θα πραγµατοποιηθούν στις 23 Μαΐου, ενώ η έκθεση θα διαρκέσει µέχρι τις 28 Αυγούστου.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ∆ΥΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ 
ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

∆ύο βυζαντινές εικόνες των Αποστόλων Παύλου (57 x 38,5) και Ιακώβου (56 x 38,5) που 
χρονολογούνται στα µέσα του 18ου αιώνα πέτυχε να ανακτήσει η Εκκλησία της Κύπρου.
Οι δύο εικόνες που είναι έργα της Σχολής Αγιογραφίας του 
Αγ.  Ηρακλειδίου (Πολιτικό-Λευκωσία) εντοπίστηκαν στην Γερ-
µαν ική  πόλη  του  Dusse ldor f  τον  περασµένο  Φεβρουάρ ιο .
Η προέλευση των δύο εικόνων είναι µετά βεβαιότητος από τις κατεχόµενες πε-
ριοχές της Κύπρου και πιθανότατα έχουν ναό προέλευσής τους, την κατεχό-

µενη Μονή του Αγίου Αναστασίου στην Περιστερωνοπηγή Αµµοχώστου.
Μετά την βεβήλωση και λεηλασία των χριστιανικών µνηµείων από τους τούρ-

κους εισβολείς το καλοκαίρι του 1974 εξήχθηκαν παράνοµα, όπως και χι-
λιάδες άλλες, προς τις ευρωπαϊκές αγορές µε σκοπό την πώλησή τους.
Κατόπιν ενεργειών της Συνοδικής Επιτροπής για τα Μνηµεία και 
την Τέχνη της Εκκλησίας της Κύπρου, την ∆ευτέρα 11 Απριλί-
ου, µετέβη στην πόλη του Dusseldorf, ο Επίσκοπος Νεαπόλεως κ. 
Πορφύριος, ∆ιευθυντής του Γραφείου της Εκκλησίας της Κύπρου 
στους Ευρωπαϊκούς Θεσµούς, όπου και παρέλαβε τις δύο εικόνες.

Παράλληλα συνεχίζονται οι έρευνες για την ακριβή ταύτιση του µνη-
µείου προέλευσης των δύο εικόνων.
Σε σύντοµο χρονικό διάστηµα οι δύο εικόνες θα µεταφερθούν στην Κύ-

προ.
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ΕΝΑΣ ΑΦΓΑΝΟΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ ΕΝΤΟΣ ΛΙΓΩΝ ΗΜΕΡΩΝ 
ΕΠΕΙ∆Η ΕΓΙΝΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ

Ακόµα ένα περιστατικό βάναυσης µεταχείρισης ανθρώπου που µεταστράφηκε στον Χριστιανισµό ήρθε στο 
φως της δηµοσιότητας.

Πρόκειται για τον 45χρονο Said Musa, ο οποίος κρατείται επί εννέα µήνες σε φυλακή της Καµπούλ, και όπως 
ο ίδιος ισχυρίζεται, έχει υποστεί βασανιστήρια και έχει κακοποιηθεί σεξουαλικά από κρατούµενους και φύλακες.
Συνελήφθη τον Μάιο του περασµένου έτους, καθώς προσπαθούσε να ζητήσει άσυλο στη γερµανική πρεσβεία 
µετά την επίθεση κατά χριστιανών στο Αφγανιστάν.

Ισχυρίζεται ότι δέχθηκε την επίσκεψη από έναν δικαστή, ο οποίος του είπε ότι θα κρεµαστεί εντός των ηµε-
ρών αν δεν ξαναεπιστρέψει στο Ισλάµ! Παρόλα αυτά παραµένει αµετακίνητος και είπε ότι είναι πρόθυµος να 
πεθάνει για την πίστη του. Στην εφηµερίδα Sunday Times δήλωσε: «Το σώµα µου είναι δικό τους για να κά-
νουν ότι θέλουν». «Μόνο ο Θεός µπορεί να αποφασίσει, αν το πνεύµα µου θα πάει στην κόλαση».

∆ικηγόροι αρνήθηκαν να τον υπερασπιστούν, ενώ άλλοι ξεκίνησαν, αλλά τα παράτησαν, αφού δέχθηκαν απει-
λές θανάτου. Ο Μούσα συνελήφθη, όταν ένας τηλεοπτικός σταθµός έδειξε δυτικούς άνδρες να βαπτίζουν Αφ-
γανούς κατά τη διάρκεια µίας µυστικής λειτουργίας.

Οι οργανώσεις Christian Concern και Compass Direct News αναφέρουν ότι δεν έχουν απαγγελθεί επίσηµες 
κατηγορίες κατά του Musa, αλλά παρόλα αυτά κρατείται. Το χειρότερο είναι ότι ο Ερυθρός Σταυρός έχει κά-
νει ελάχιστα για να τον υπερασπιστεί. Στην πραγµατικότητα, όπως αποκάλυψε δηµοσιογράφος: “Αν πας στην 
ιστοσελίδα του Ερυθρού Σταυρού και αναζητήσεις το όνοµα Sayed Mossa, ή ψάξεις για αυτά που έχουν ειπω-
θεί για τη σύλληψή του, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι µια εκκωφαντική σιωπή“. Και συνεχίζει: “Φαίνεται σαν να 
θυσιάζουν έναν από τους παλιότερους υπαλλήλους τους, ώστε να µην ενοχλήσουν τη κυβέρνηση του Αφγανι-
στάν. Έτσι είναι προφανές ότι προσπαθούν να προστατεύσουν την δουλειά τους και να κρατήσουν ανοικτές τις 
πόρτες που πρέπει να είναι ανοικτές”.

Η είδηση αυτή αναδεικνύει και την βίαιη πλευρά του Ισλαµισµού που πολλές φορές στο παρελθόν καταδί-
ωξε τους χριστιανούς ως απίστους! Το πιο τραγικό όµως είναι ότι το φοβερό αυτό γεγονός δεν αναφέρθηκε σε 
κανένα τηλεοπτικό κανάλι των ΜΜΕ, δεν γράφτηκε σε καµιά εφηµερίδα, παρά µόνο δηµοσιεύθηκε στο διαδί-
κτυο µέσω των blogs.

ΑΠΟ∆ΕΚΤΗ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ
Κόλαφος για τους άθεους και για τους οπαδούς του βίαιου ξεριζώµατος της µνήµης και της ταυτότη-

τας από τους λαούς της Ευρώπης ήταν η τελεσίδικη απόφαση του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Ανθρωπί-
νων ∆ικαιωµάτων (Ε∆Α∆) που εκδόθηκε στις 18 Μαρτίου. Ο Εσταυρωµένος και οι εικόνες ελεύθερα µπο-
ρούν να αναρτώνται στους τοίχους των σχολείων, των δικαστηρίων και των άλλων δηµόσιων κτιρίων.

Το ∆ικαστήριο συνεδρίασε σε δεύτερο βαθµό και υπό ευρεία σύνθεση για να εξετάσει την προσφυγή 
της κας Λάουτσι κατά του Ιταλικού κράτους. Σ’ αυτήν η εν λόγω κυρία, µητέρα δυο µαθητών, υποστήρι-
ξε ότι η Ιταλία µε την ανάρτηση του Εσταυρωµένου στις αίθουσες των σχολείων της παραβιάζει την Ευ-
ρωπαϊκή Συνθήκη ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου(ΕΣ∆Α). Σε πρώτο βαθµό το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο είχε 
κάνει δεκτή την προσφυγή της κυρίας Λάουτσι. Κατόπιν η Ιταλία εφεσίβαλε την απόφαση και παράλλη-
λα, ισχυρές ήταν και οι αντιδράσεις της πλειονοψηφίας των 47 χωρών µελών του Συµβουλίου της 
Ευρώπης κατά της εν λόγω απόφασης.

Το Ε∆Α∆, µε την σε δεύτερο βαθµό απόφαση του, αµετάκλητα αποφάσισε ότι για 
τον Εσταυρωµένο, ως θρησκευτικό σύµβολο, «δεν υπάρχουν στοιχεία που να πιστο-
ποιούν πως η ανάρτηση του στους τοίχους των αιθουσών των σχολείων θα µπο-
ρούσε να ασκήσει µιαν ενδεχόµενη επιρροή επί των µαθητών εκείνων, οι οποί-
οι δεν έχουν ακόµη κατασταλαγµένες φιλοσοφικές ή θρησκευτικές πεποιθήσεις». 
Επίσης στην ίδια απόφαση, που πλέον αποτελεί και νοµολογία, το Ε∆Α∆ αναφέρει 
ότι η Ιταλία µε την ανάρτηση των Εσταυρωµένων στα δηµόσια σχολεία κινήθηκε εντός 
των ορίων του κλίµατος που υπάρχει στη χώρα και µέσα στο πλαίσιο της υποχρέωσής 
της να σέβεται το δικαίωµα των γονέων να εξασφαλίζουν στα παιδιά τους µιαν εκπαί-
δευση που να συµφωνεί µε τις φιλοσοφικές και θρησκευτικές τους πεποιθήσεις. Στο επό-
µενο τεύχος της "Π" θα ασχοληθούµε περισσότερο µε το θέµα αυτό.
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Θέµατα Πνευµατικής 
Ζωής

Τὰ πάθη - ἐξαρτήσεις γίνονται τύ-
ραννοι καὶ δυνάστες τῆς ἀνθρώπινης 
ψυχῆς. Ὁ ἱερὸς Χρυσόστοµος τονίζει 
ὅτι «δηµίου παντὸς χαλεπώτερον τὰ 
πάθη ταῦτα τὴν ψυχὴν καταξαίνει»1 
(χειρότερα ἀπὸ τὸν δήµιο τὰ πάθη 
κατασχίζουν τὴν ψυχή). Γι’ αὐτὸ ὁ 
νουνεχὴς ἄνθρωπος, ὅταν συνει-
δητοποιήσει ὅτι εἶναι ἐξαρτηµένος 
ἀπὸ κάποιο πάθος (π.χ. φιληδονία, 
φιλοχρηµατία, ὑπερηφάνεια, θυµό, 
φθόνο, ἀλλὰ καὶ διάφορες σύγχρονες 
ἐξαρτήσεις), βασανίζεται ἀπὸ αὐτὸ 
καὶ ἐπιθυµεῖ διακαῶς νὰ ἀπαλλαγεῖ 
ἀπὸ αὐτό. «Τίς µε ῥύσεται ἐκ τοῦ σώ-
µατος τοῦ θανάτου τούτου;»2, ἀνα-
φωνεῖ µαζὶ µὲ τὸν ἀπόστολο Παῦλο.

Γιὰ τὴν θεραπεία - ἀπεξάρτηση 
ἀπὸ τὰ διάφορα πάθη χρειάζονται 
οἱ ἑξῆς προϋποθέσεις: α) Ἡ πίστη 
στὴν ἀγαθότητα καὶ παντοδυναµία 
τοῦ Θεοῦ: «τὰ ἀδύνατα παρ’ ἀνθρώ-
ποις δυνατὰ παρὰ τῷ Θεῷ ἐστιν»3. 
Πρέπει νὰ ὑπάρχει ἡ βεβαιότητα 
ὅτι ὁ Κύριος µπορεῖ καὶ ἐπιθυµεῖ νὰ 
µᾶς ἀναστήσει-ἀνασύρει ἀπὸ τὸν 
«τάφο» τῶν ἐξαρτήσεών µας. «Πλά-
κες ποὺ στέκατε βαριὲς στὰ µνήµα-
τα καὶ στὶς καρδιές, σᾶς ἔσπασε ὁ 
Χριστός µου», ὁµολογοῦσε ὁ ποιητὴς 
Γ. Βερίτης. β) Ἡ θέληση τοῦ ἀνθρώ-
που γιὰ ἀλλαγὴ καὶ θεραπεία·  «θέ-
λεις ὑγιὴς γενέσθαι;»4 ρώτησε ὁ Κύρι-
ος τὸν ἐπὶ 38 χρόνια παράλυτο. Ἐὰν 
δὲν ὑπάρχει ἡ θέληση γιὰ ἀποτίνα-
ξη τῶν δεσµῶν τῶν παθῶν, δὲν πρό-
κειται νὰ ἀναλάβουµε τὸν κόπο γιὰ 
νὰ ἀπαλλαγοῦµε ἀπὸ αὐτά. γ) «Χάρι-
τι ἐστὲ σεσωσµένοι»5, µᾶς διδάσκει ὁ 

1 Λουκ. 18: 27.  
2  Ἰω. 5: 6.
3   Παρ. 18: 19.
4   Ἰακ. 5: 16.
5  Βλ. τὸ πολὺ ἐνδιαφέρον βιβλίο: 

Jean – Claude Larchet, Ἡ θερα-
πευτικὴ τῶν πνευµατικῶν νοση-
µάτων, τόµ. Α’- Β’ (Ἀθήνα: Ἀποστ. 

ἀπόστολος Παῦλος. Ἡ σωτηρία µας 
εἶναι δεδοµένη (ὡς Χάρις τοῦ Θε-
οῦ) µέσα στὴν Ἐκκλησία, ποὺ συνε-
χίζει τὸ ἀπολυτρωτικὸ ἔργο τοῦ Κυ-
ρίου µας. Σὲ µᾶς ἐναπόκειται ἡ οἰκει-
οποίησή της.

Ἡ Ἐκκλησία λειτουργεῖ, στὴν πε-
ρίπτωση αὐτή, ὡς µία µεγάλη θερα-
πευτικὴ κοινότητα: «εἴτε πάσχει ἓν 
µέλος, συµπάσχει πάντα τὰ µέλη»6. 
«Ἀδελφὸς ὑπ’ ἀδελφοῦ βοηθούµε-
νος ὡς πόλις ὀχυρὰ καὶ ἰσχυρή»7, 
διαβάζουµε στὴν Π. ∆ιαθήκη·  καὶ ὁ 
ἅγιος Ἰάκωβος µᾶς προτρέπει: «ἐξο-
µολογεῖσθε ἀλλήλοις τὰ παραπτώµα-
τα, καὶ εὔχεσθε ὑπὲρ ἀλλήλων, ὅπως 
ἰαθῆτε· πολὺ ἰσχύει δέησις δικαίου 
ἐνεργουµένη»8. Μέσα στὴν κοινότη-
τα τῆς Ἐκκλησίας οἱ ἅγιοι εἶναι οἱ συ-
ναλεῖπτες (προπονητές) καὶ βοηθοὶ 
στὸν ἀγῶνα µας γιὰ τὴν µεταµόρφω-
ση τῶν παθῶν σὲ θεοειδεῖς ἀρετές.

Οἱ βασικὲς ἀρχὲς τῆς θεραπευ-
τικῆς9 τῶν παθῶν στὴν Ὀρθόδοξη 
Ἐκκλησία εἶναι οἱ ἀκόλουθες: Γνώ-
ση τοῦ πάθους καὶ τῶν αἰτίων δη-
µιουργίας του, καταφυγὴ σὲ ἔµπει-
ρο Πνευµατικὸ καὶ τήρηση τῶν γε-
νικῶν ἀρχῶν τῆς θεραπείας – πνευ-
µατικῆς ὑγείας (δηλ. συµµετοχὴ στὰ 
µυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, προσευχή, 
ἄσκηση, τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ 
Χριστοῦ). Ἀρχικὰ θὰ πρέπει νὰ ἀπο-
φεύγουµε τὰ αἴτια, τὰ ὁποῖα µᾶς ἐξω-
θοῦν στὴν διάπραξη τῶν διαφόρων 
ἁµαρτιῶν. Ἡ αἴσθηση τῆς παρουσί-
ας τοῦ Θεοῦ µᾶς διευκολύνει στὴν 
ἀπόκρουση τῶν πονηρῶν λογισµῶν 
καὶ στὴν ἀποφυγὴ τῶν αἰτίων: «πῶς 
ποιήσω τὸ ῥῆµα τὸ πονηρὸν τοῦτο 
καὶ ἁµαρτήσοµαι ἐναντίον τοῦ Θε-

∆ιακονία, 2008).
6 Γεν. 39: 9.
7 Φιλ. 3: 14.
8 Λουκ. 22: 44.
9 Ματθ. 10: 22.

οῦ;», ἔλεγε ὁ πάγκαλος Ἰωσήφ. Ἀκο-
λούθως ἡ ὑπέρβαση τῶν διαφόρων 
παθῶν γίνεται µὲ τὸ ἄναµµα τῆς ἀγά-
πης µας πρὸς τὸν Θεό. Ὅπως, διδά-
σκει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης ἡ 
ἁµαρτωλὴ γυναίκα µὲ τὸν θεῖο ἔρω-
τα ἀπέκρουσε καὶ ἐκτόπισε τὸν ἔρω-
τα τῆς ἁµαρτίας: «ἔρωτι ἔρωτα δια-
κρούσασθαι».

Ὁ ἀγώνας µας γιὰ τὴν ἀπαλλαγὴ 
ἀπὸ τὰ πάθη πρέπει νὰ γίνεται µὲ 
αἰσιοδοξία: «τὰ µὲν ὀπίσω ἐπιλαν-
θανόµενος τοῖς δὲ ἔµπροσθεν ἐπε-
κτεινόµενος», ὅπως µᾶς συµβουλεύ-
ει ὁ ἀπόστολος Παῦλος. Ἀκόµη καὶ 
οἱ ἐνδεχόµενες πτώσεις µας νὰ κα-
τατίθενται ἐν µετανοίᾳ καὶ συντριβῇ 
στὸν Κύριο: «ἥµαρτες, ἡσύχασον», 
συµβουλεύει ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς τὸν 
ἁµαρτήσαντα Κάϊν. ∆ὲν χρειάζεται 
ἀπόγνωση καὶ ἀπελπισία· «ἤλπισεν 
ἡ ψυχή µου ἐπὶ τὸν Κύριον». Πολὺ 
σηµαντικὸς στὸν ἰσόβιο αὐτὸ ἀγῶνα 
εἶναι ὁ ρόλος τῆς προσευχῆς καὶ τῆς 
ὑποµονῆς· «καὶ γενόµενος ἐν ἀγωνίᾳ 
ἐκτενέστερον προσηύχετο». Πολλὲς 
φορὲς κάποιοι ἄνθρωποι ἀναγκάζο-
νται νὰ παλεύουν µὲ τὰ πάθη τους 
γιὰ πολλὰ χρόνια· «ὁ δὲ ὑποµείνας 
εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται».

Ὁ πνευµατικὸς ἀγώνας γιὰ τὴν 
ὑπέρβαση τῶν διαφόρων παθῶν 
µας εἶναι δύσκολος καὶ κοπιώδης. 
∆ὲν πρέπει, ὅµως, νὰ λησµονοῦµε ὅτι 
«µείζων ὁ ἐν ἡµῖν ἢ ὁ ἐν τῷ κόσµῳ». 
Εἶναι ἰσχυρότερο τὸ φῶς ἀπὸ τὸ σκο-
τάδι, ὁ Θεός µας ἀπὸ τὶς ἐπιθέσεις καὶ 
τὰ σχέδια τοῦ πονηροῦ. Γι’ αὐτὸ καλὸ 
εἶναι νὰ καταφεύγουµε συχνὰ στὸν 
πνευµατικό µας πατέρα, ὁ ὁποῖος ὡς 
ἄλλος ἰατρὸς τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σω-
µάτων µας θὰ µᾶς καθοδηγεῖ καὶ θὰ 
ἐπουλώνει τὶς πληγές µας.

Επιµέλεια:
Ι.Κ. Αγγελόπουλος

Υ������� Τ�� Π����
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Πατέρων
Η φωνή των

 «Όταν συµπληρωνόταν η πεντη-
κοστή ηµέρα µετά την Ανάσταση, 
της οποίας έφθασε τώρα η µνή-
µη, ενώ όλοι οι µαθητές ήσαν συ-
γκεντρωµένοι µαζί και ευρίσκο-
νταν οµόψυχοι στο υπερώο 
εκείνου του οίκου, αλ-
λά και στο προσωπι-
κό του υπερώο, στο 
νου του, συναγµέ-
νος ο καθένας τους 
(διότι ήσαν σε ησυ-
χία και αφιερωµένοι 
στη δέηση και στους 
ύµνους προς το Θεό), 
ξαφνικά, λέγει ο ευαγ-
γελιστὴς Λουκάς, «ακού-
σθηκε ήχος από τον ουρανό, σαν 
από ορµή βιαίου ανέµου και εγέ-
µισε τον οίκο όπου κάθονταν». 
(Πράξ. 2, 1-11). Είναι βίαιος γιατὶ 
νικά τα πάντα και ξεπερνά τα τείχη 
του πονηρού, γκρεµίζει κάθε οχύ-
ρωµα του εχθρού, ταπεινώνει τους 
υπερήφανους, ανυψώνει τους τα-
πεινούς στην καρδιά και διασπά 
τους συνδέσµους των αµαρτηµά-
των. Γέµισε δε ο οίκος εκείνος στον 
οποίο κάθονταν, καθιστώντας τον, 
κολυµβήθρα πνευµατική και εκ-
πληρώνοντας την επαγγελία του 
Σωτήρα, που τους έλεγε, πριν ανα-
ληφθεί: «Ὁ µὲν Ἰωάννης βάπτισε 
µὲ νερό, ἐσεῖς δὲ θὰ βαπτισθῆτε 
µὲ ἅγιο Πνεῦµα, ὄχι ἔπειτα ἀπὸ 
πολλὲς µέρες».

τί µπορεί συγχρόνως να ευεργετεί 
και να τιµωρεί. Όπως το πυρ έχει 
διπλή ιδιότητα και να φωτίζει και 
να φλογίζει, έτσι και ο λόγος της 
διδασκαλίας, αυτούς που υπακού-
ουν φωτίζει και αυτούς που απει-
θούν παραδίδει τελικά σε πυρ και 
κόλαση. Είπε δε γλώσσες, όχι πυ-
ρός, αλλά σαν πυρός, για να µη 
νοµίσει κανείς ότι το πυρ εκείνο 
είναι αισθητό και υλικό, αλλά να 

αντιληφθούµε την επιφά-
νεια του Πνεύµατος µε 
ένα παράδειγµα.

Για ποιο λόγο δε οι 
γλώσσες φάνηκαν να 
διαµερίζονται σ' αυτούς; 
Γιατί µόνο στο Χριστό 
που ήλθε και αυτός από 
πάνω δεν δίδεται µε µέ-
τρο το Πνεύµα από το 

Πατέρα. Εκείνος και κατά σάρκα 
ακόµη είχε ολόκληρη τη θεία δύ-
ναµη και την ενέργεια, ενώ σε κα-
νέναν άλλο δεν έγινε χωρητή όλη η 
χάρη του Πνεύµατος, αλλά ατοµικά 
ο καθένας αποκτά άλλος το ένα και 
άλλος το άλλο από τα χαρίσµατα, 
για να µη νοµίσει κανείς ότι η από 
το Πνεύµα διδόµενη στους αγίους 
χάρη είναι φύση. 

(νεοελληνική απόδοση) 
απόσπασµα από τις Πατερικές εκ-
δόσεις  «Γρηγόριος ὁ Παλαµᾶς», τό-
µος 10ος.

Επιµέλεια:
Μ. Α.

φοιτ. Ιατρικής Αθηνών 

Αλλά και το όνοµα που έδωσε σ' 
αυτούς το έδειξε να αληθεύει. ∆ιότι 
δια του ήχου αυτού από τους ου-
ρανούς οι Απόστολοι έγιναν πραγ-
µατικά υιοί βροντής. «Καὶ φάνη-
καν σ' αὐτοὺς γλῶσσες διαµεριζό-
µενες ὡσὰν πυρὸς καὶ στὸν καθέ-
να τοὺς κάθισε ἀπὸ µία κι ἐγέµισαν 

ὅλοι ἅγιο Πνεῦµα καὶ 
µιλοῦσαν ἄλλες 

γ λ ῶ σ σ ε ς , 

ὅπως τοὺς ἔδιδε τὸ Πνεῦµα νὰ 
µιλοῦν».

Αλλά για ποιο λόγο φάνηκε το 
Πνεύµα σε σχήµα γλωσσών;

Αφ' ενός για να επιδείξει τη συµ-
φυΐα του, τη σχέση του µε το Λό-
γο του Θεού, γιατί τίποτε δεν είναι 
συγγενέστερο από τη γλώσσα προς 
το λόγο. Συγχρόνως δε και για τη 
χάρη της διδασκαλίας, γιατί ο κα-
τά Χριστόν διδάσκαλος χρειάζεται 
χαριτωµένη γλώσσα.

Και γιατί φανερώθηκε το άγιο 
Πνεύµα µε πύρινες γλώσσες;

Όχι µόνο για το οµοούσιο του 
Πνεύµατος προς το Πατέρα και τον 
Υιό (γιατὶ πυρ είναι ο Θεός µας), 
αλλά και για τη διπλή ενέργεια του 
κηρύγµατος των Αποστόλων. Για-

� Αγίου Γρηγορίου Παλαμά �

«Λόγος περί 
της Αγίας Πεντηκοστής»

Αλλά για ποιο λόγο φάνηκε το 
Πνεύµα σε σχήµα γλωσσών; 
Για ποιο λόγο δε οι γλώσσες 
φάνηκαν να διαµερίζονται σ' 
αυτούς;
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∆ραστηριότητες∆ραστηριότητες∆ραστηριότητες∆ραστηριότητες∆ραστηριότητες∆ραστηριότητες
Κυριακή 16/1 
Φοιτητικός Εκκλησιασµός στο Παρεκκλήσι του Απ. Παύ-
λου, Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας µετά τη Θεία Λει-
τουργία και συµµετοχή στην Εθελοντική Αιµοδοσία που 
διοργανώθηκε από την ΠΡΟΝΟΙΑ του Απ. Παύλου, σε 
συνεργασία µε το Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «Γ. Γεν-
νηµατάς» 

Τρίτη 25/1 
Οµιλία µε θέµα : «Είµαστε ελεύθεροι;» και οµιλητή τον π.Ευάγγελο Γκα-
νά στο Παιδαγωγικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου Αθηνών.

Παρασκευή 18/2
Ιερά Αγρυπνία στη µνήµη της Αγίας Φιλοθέης της Αθηναίας, για τα µέλη της Χ.Φ.Ε. στο εκκλησάκι του Αγ. 
Ελευθερίου(δίπλα στη Μητρόπολη Αθηνών) όπου είχαµε την ευκαιρία να προσκυνήσουµε και το σκήνωµα 
της Αγίας Φιλοθέης που φυλάσσεται στην Μητρόπολη.

Παρασκευή 21/1
Συνάντηση αρθρογράφων της 
Παρεµβολής, στις 16.30µ.µ. στον 
5ο όροφο, Καρύτση 14.

Κυριακή 30/1
Θεία Λειτουργία στον εορτάζοντα Ιε-
ρό Ναό των Τριών Ιεραρχών της Πο-
λυτεχνειούπολης Ζωγράφου
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Κυριακή 27/2
Φοιτητικός Εκκλησιασµός στο παρεκκλήσι του Απ. Παύ-
λου και στη συνέχεια ακολούθησε πρωινό και επίσκεψη 
στο Πλανητάριο όπου παρακολουθήσαµε την παράστα-
ση το «Άστρο της Ηµέρας» στο θόλο και την διαδραστι-
κή έκθεση «τεχνολογίας και επιστηµών».

∆ευτέρα 14/3
Κοινό Εντευκτήριο µε θέµα «Γάµος και Οικογένεια σή-
µερα» µε οµιλήτρια την κα. Ε. Καραγιάννη, ψυχίατρο-
ψυχοθεραπεύτρια στο εντευκτήριο µας.

Σάββατο 19/3
Εργαστήρι -Σεµινάριο “Ραδιοκαταγρα-
φών” µε τον κ. Μάκη Παπαγεωργίου.

Κυριακή 13/3
Κυριακή της Ορθοδοξίας
Φοιτητικός Εκκλησιασµός στο παρεκκλή-
σι του Απ. Παύλου

24-27/3
3ήµερη Εκδροµή στην Κρήτη.
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"παρεµβολές" στην

Μελίσσια 1 Απριλίου 2011

Αξιότιµοι κυρίες και κύριοι

Με την ευκαιρία αυτής της γρα-
πτής επικοινωνίας θέλω να σας 
συγχαρώ για το περιεχόµενο του 
τεύχους 96, του οποίου είναι καθ’ 
όλα αξιόλογον. Θα σταθώ στα άρ-
θρα τα σχετικά µε την δράση του 
συνταγµατάρχου Μαρδοχαίου 
Φριζή και ειδικότερα για εκείνην 
του Κωνσταντίνου Περρίκου, επει-
δή τυγχάνει να γνωρίζω την θυ-
γατέρα του.

Για να µην επαναλάβω όσα ανα-
φέρονται στο φύλλο της «Παρεµ-
βολής» σας γνωρίζω ότι ο Περρί-
κος συνεδέετο φιλικά και πολιτικά 
µε τον Παναγιώτη Κανελλόπουλο.

Για τα γεγονότα αυτά ο Πανα-
γιώτης Κανελλόπουλος αναφέρει 
στο ηµερολόγιόν του: «∆εν διεκ-

δικώ την τιµή για την ίδρυση της 
πρώτης αντιστασιακής οµάδας 
στην Ελλάδα, γιατί τη σκέψη αυ-
τήν µου την έριξε ο συνεργάτης 
µου αξιωµατικός της Αεροπορίας 
Κώστας Περρίκος , ο οποίος έγι-
νε µε εξουσιοδότησή µου η ψυχή 
της οργανώσεως που λίγο αργότε-
ρα ονοµάσθηκε ΠΕΑΝ.

Ήταν η οργάνωση που έκανε το 
µοναδικό µεγάλο σαµποτάζ εδώ 
στην Αθήνα, στην γωνιά των οδών 
Γλάδστωνος και Πατησίων. Τον Σε-
πτέµβριο του 1942 ανατίναξε την 
ΕΣΠΟ. Η ΕΣΠΟ ήταν εθνικοσοσι-
αλιστική οργάνωση Ελλήνων που 
ιδρύθηκε µε την βοήθεια των Γερ-
µανών. Στο ίδιο κτίριο ήταν και 
γραφεία του γερµανικού στρατού. 
Λίγους µήνες αργότερα, αφού πα-
ραδόθηκαν εκείνοι, οι οποίοι την 
ανατίναξαν, εκτελέστηκαν. Ανάµε-
σά τους, βέβαια, και ο Περρίκος. 

Τα ονόµατά των χαράχτηκαν στην 
πλάκα που προ ολίγων ετών είχα 
την τιµή να αποκαλύψω στην γω-
νία των οδών Γλάδστωνος και Πα-
τησίων».

Αυτό το σεµνό µνηµείο βρέθη-
καν ορισµένοι «οργισµένοι νέοι» 
των ηµερών να καταστρέψουν.

Η πολιτεία και συγκεκριµένα ο 
∆ήµος Αθηναίων έδωσε το όνοµα 
του Κώστα Περρίκου σε µία οδό 
στην περιοχή των Τουρκοβουνίων. 
Η θυγατέρα του σταδιοδρόµησε ως 
υπάλληλος του Υπουργείου Εθνι-
κής Άµυνας, η οποία διορίσθηκε, 
όταν υπουργός αυτού ήταν ο Πα-
ναγιώτης Κανελλόπουλος.

Μετά τιµής
ΒΑΣΙΛ. Κ. ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Μέλος ∆ιοικ. Συµβουλίου ΧΕΕ

Η φιλία του Κωνσταντίνου Περρίκου 
µε τον Παναγιώτη Κανελλόπουλο
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...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!

...εδώ η φωνή 
µας ακούγεται 
δυνατά!

γκάλοπ
απόψεις

ρεπορτάζ
συνεντεύξεις

Ραδιοκαταγραφές

ΒΙΒΛΙΟ-παρουσιάσεις

Ο αυτοκράτορας Ιουλιανός έχει 
κατά καιρούς υµνηθεί σαν µια ευ-
γενής µορφή και ένας γνήσιος ερα-
στής του ελληνικού πνεύµατος, ο 
οποίος κατασυκοφαντήθηκε από 
τους χριστιανούς και στιγµατίσθη-
κε ως “Παραβάτης”. Στην πραγµα-
τικότητα, όπως καταδεικνύεται µέ-
σα από την εξαιρετικά εµπεριστα-
τωµένη µελέτη του κ. Τσέντου, ο 
Ιουλιανός δεν υπήρξε Παραβά-
της µόνο του χριστιανισµού, αλλά 
εξίσου Παραβάτης και του ελληνι-
σµού. Ο ψευδώνυµος ελληνισµός 
που κήρυσσε ο Ιουλιανός, ένα συ-
νονθύλευµα δεισιδαιµονίας, σκο-
ταδισµού κι αποκρυφιστικών τελε-
τών, δεν είναι ξένος µόνο προς τον 
χριστιανισµό, αλλά εξίσου και προς 
τον ελληνικό πολιτισµό. 

Η παρούσα µελέτη παραθέτει 
πληθώρα τεκµηριωµένων επιχει-
ρηµάτων, ιστορικές πηγές, κατα-
φεύγει σε µαρτυρίες τόσο χριστια-
νών χρονογράφων κι ιστορικών, 
όσο και σε εθνικούς συγγραφείς. 

Αποκαλύπτει την αλήθεια σχετι-
κά µε την προσωπικότητα του Ρω-
µαίου αυτοκράτορα, τη βούλησή 
του για την αποχριστιανοποίηση 
της αυτοκρατορίας, την πλήρη δι-
αστρέβλωση του πραγµατικού αρ-
χαιοελληνικού πνεύµατος. Απογυ-
µνώνει πλήρως τις εικασίες όσων 
προσπαθούν να εξυψώσουν τον 
Ιουλιανό, όσων βλέπουν στο πρό-
σωπό του µια απτή απόδειξη του 
αγεφύρωτου (κατά αυτούς) χάσµα-
τος ελληνισµού και χριστιανισµού 
και πιστοποιεί την τέλεια σύνθεση 
και γόνιµη σύµπνοια των δύο, την 
οποία ανέδειξαν οι Πατέρες της 
Εκκλησίας µας.

Αντικρούει πλήρως τις κατηγο-
ρίες που θέλουν τον αυτοκράτο-
ρα να πεθαίνει από το χέρι χρι-
στιανού, κατηγορίες που ο ίδιος 
ο Ιουλιανός δεν είχε καν διανοη-
θεί στο διάστηµα που µεσολάβη-
σε από τον τραυµατισµό του µέχρι 
να ξεψυχήσει.

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά κα-
λογραµµένο βιβλίο, το οποίο παρέ-
χει πάµπολλες αναφορές κι υποση-
µειώσεις για τον αναγνώστη που 
θέλει να διερευνήσει το θέµα δι-
εξοδικότερα, ενώ καταφέρνει να 
µην κουράσει στιγµή. 

Εξετάζει λεπτοµερώς όλες τις 
πτυχές της προσωπικότητας και 

της δράσης του Ρωµαίου αυτοκρά-
τορα, καταρρίπτοντας όλα τα επι-
χειρήµατα των πολέµιων της συ-
νοχής του ελληνοχριστιανικού πο-
λιτισµού, οι οποίοι παρουσιάζουν 
τον Ιουλιανό σαν εστεµµένο φι-
λόσοφο και γνήσιο ελληνολάτρη.

Εν κατακλείδι, αυτό που αξίζει 
να κρατήσουµε είναι ότι η τελική 
ήττα του Ιουλιανού δεν υπήρξε νί-
κη µόνο του χριστιανισµού, αλλά 
επίσης και του ελληνισµού, τον 
οποίο ο Παραβάτης είχε κακοποι-
ήσει και διαστρέψει στο έπακρον.

Επιµέλεια:
∆ηµήτρης Σαµπαζιώτης

∆άσκαλος

Γιάννης Κ. Τσέντος
“Ιουλιανός ο Παραβάτης”
Παραβάτης του Χριστιανισµού, 
Παραβάτης του Ελληνισµού

Εκδόσεις Τήνος

100ό ΤΕΥΧΟΣ!
 

Ένα τεύχος φτιαγµένο από 
όλους εσάς! Γράψτε τους 

προβληµατισµούς, τις 
νεανικές σας ανησυχίες, 

στείλτε φωτογραφίες, σκίτσα 
και ό,τι άλλο σας εκφράζει, 
ατοµικά ή οµαδικά, µε τη 

χριστιανική σας συντροφιά 
στο xfe@xfe.gr.

ΟΛΗ Η ΕΛΛΑ∆Α 
ΜΙΑ ΠΑΡΕΑ!
Η "Παρεµβολή" ετοιµάζεται να 
γιορτάσει το 100ό της τεύχος 
µαζί µε τους αναγνώστες της 

απ' όλη την Ελλάδα!

Περισσότερες πληροφορίες 
στο επόµενο τεύχος.
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Συνεντεύξεις:
∆. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
"Ο Παπαδιαµάντης αντιλαµβάνεται 
όλη την ζωή ως εκκλησία"

Γ. ΚΡΑΝΙ∆ΙΩΤΗΣ 
"Ιερ-αποστολή γιατρών στην Αφρική"

Θ. ∆ΡΙΤΣΑΣ 
"Μουσικοθεραπεία"

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

868
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Xριστιανική Φοιτητική Ένωση, Kαρύτση 14 - 105 61 AθήναXριστιανική Φοιτητική Ένωση, Kαρύτση 14 - 105 61 AθήναXριστιανική Φοιτητική Ένωση, Kαρύτση 14 - 105 61 Aθήνα

868868868

Από την έν-σταση 
στην Ανά-σταση

Πεντηκοστιανοί

Jacqueline de Romilly

Mακεδονία, ο πόλεµος για το 
όνοµα

 
"�ταν 
λθεις �ν τ� βασιλεί� σου"

Ανέκδοτο ποίηµα του Αντώνη Σαµαράκη


