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Συνεντεύξεις
π. Θεµιστοκλής Μουρτζανός

κ. Άγγελος Συρίγος
κα Ελένη Καραγιάννη

π. Ευαγγέλου Γκανά: 
"η ανθρώπινη ελευθερία και το 

θέληµα του Θεού"

Ο Παπαδιαµάντης στο σήµερα!

Το µαρτύριο του... Σταυρού!
Απόφαση-σταθµός του Ε∆∆Α

Αφιέρωµα
"Η οικονοµική κρίση 

και οι συνέπειές της 
σε Εκκλησία, 

εθνικά θέµατα 
και καθηµερινότητα"



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

καταγράφει 
την επικαιρότητα!

Κάθε Σάββατο, 7-8µµ, 
στους 91,2 fm της 

Πειραϊκής Εκκλησίας!

...εδώ η φωνή 
µας ακούγεται 
δυνατά!

γκάλοπ
απόψεις

ρεπορτάζ
συνεντεύξεις

Ραδιοκαταγραφές
100ό ΤΕΥΧΟΣ!

 
Ένα τεύχος φτιαγµένο από 
όλους εσάς! Γράψτε τους 

προβληµατισµούς, τις 
νεανικές σας ανησυχίες, 

µιλήστε µας για την 
χριστιανική κίνηση στην 

περιοχή σας, στείλτε 
φωτογραφίες, σκίτσα και ό,τι 
άλλο σας εκφράζει, ατοµικά 

ή οµαδικά, µε τη χριστιανική 
σας συντροφιά και ελάτε να 
"τα πούµε" στις σελίδες του 

100ού µας τεύχους!

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

απ' όλη την Ελλάδα!

Τυλιγµένος στις σκέψεις τις πολλές και αδυσώπητες,
απορροφηµένος σε ότι σε κρατά καθηλωµένο,
περπατάς µε τα µάτια κλειστά…
Ναι, έτσι σε συµβούλευσαν...
έτσι θα φτάσεις στο όνειρο, θα αγγίξεις την προσωπική σου ευτυχία.
Και συ τους πίστεψες...
Και ναι, ίσως κάπως να σε πλησίασε το όνειρο·
κάπως να άγγιξες τις προσωπικές σου οπτασίες
...Όµως και πάλι νιώθεις ανήσυχος
κάτι ζητάς, κάτι ψάχνεις·
Το σκοτάδι σου σε έχει πληµµυρίσει!
Και τότε αρκεί µια στιγµή
και µια ακτίνα ξαφνικά τρυπά το σκοτάδι σου, ξυπνά το βυθισµένο σου µυαλό
Και τότε ανοίγεις τα µάτια σου·
Περπατάς για λίγο µε µάτια ορθάνοιχτα,
αλλά και ταυτόχρονα µε µάτια ερµητικά κλειστά...
Ορθάνοιχτα για να σε αγγίζει η πραγµατικότητα,
κλειστά για να αγγίζεις το όνειρο...
Και να τώρα περπατάς... και βλέπεις...
...τώρα νιώθεις φωνές παντού να σε καλούνε για βοήθεια,
χέρια απλωµένα να περιµένουν να ενωθούν µε το δικό σου για να βρουν τη χαµένη τους δύναµη…
...δάκρυα, δάκρυα και πάλι δάκρυα να καρτερούν το δικό σου µαντήλι για να στεγνώσουν! 

Και συ ανθρωπάκι, τι κάνεις;
Νιώθεις να τυφλώνεσαι, να σβήνει ξαφνικά το φως σου!
Είχες συνηθίσει στην ησυχία του σκοταδιού σου, στην σιωπή του δικού σου εγωισµού....και τώρα,
...τώρα δεν αντέχεις το φως της αλήθειας!
Σε πληγώνει...
Κάνεις να στρίψεις το κεφάλι, ζητάς το σκοτάδι πάλι...
Κλείνεις τα µάτια να επιστρέψεις στο όνειρο...
Μα το όνειρο χάθηκε, εξαφανίστηκε·
Στη θέση του ένας καθρέφτης και µπροστά του εσύ...
Τροµάζεις!!!
Και τότε νιώθεις µια γνώριµη φωνή στα αυτιά σου:
«Με ρώτησες πού θα µε βρεις,
..είπες πως µε ψάχνεις και δε µε βλέπεις πουθενά.
Κι εγώ σου είπα απλά να ανοίξεις για λίγο τα µάτια σου, και θα µε δεις·
Μα εσύ παιδί µου, δεν κατάλαβες τα λόγια µου και θύµωσες…
...κι όµως...
Ήµουν η φωνή που εκλιπαρούσε για βοήθεια, µα εσύ µε έπνιξες...
Ήµουν το απλωµένο χέρι που ποθούσε το δικό σου, µα εσύ µε προσπέρασες...
Ήµουν το δάκρυ που καρτερούσε να το σκουπίσεις, µα εσύ µε αγνόησες...»

Κοιτάς ξανά στον καθρέφτη...
...η µορφή σου, που σε τρόµαζε, εξαφανίστηκε!
την ψάχνεις, δεν την βρίσκεις όµως!
Τώρα βλέπεις µόνο ουρανό…!
Τώρα κατάλαβες µε ποιο τρόπο θα φέρεις στη γη λίγο ουρανό...!
Τώρα κατάλαβες πώς θα «δεις» τον Θεό...!
∆εν είναι αργά!
Άνοιξε τα µάτια και περπάτησε...

Επιµέλεια:
Μ. Π.

Με τα µάτια κλειστά

Όροι συµµετοχής
•  Στείλτε τις συνεργασίες σας µέχρι τις 30 Νοεµβρίου 2011 στο 

xfe@xfe.gr ή στη διεύθυνση: Καρύτση 14, 10561 Αθήνα, µε 
την ένδειξη "Για το 100ό τεύχος Παρεµβολής", σηµειώνοντας 
καθαρά το ονοµατ/µο, την ιδιότητά σας, και κάποια στοιχεία για 
να επικοινωνήσουµε µαζί σας (email, τηλ, διεύθυνση).

•  Τα κείµενα, δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 1.000 λέξεις. 
 Τα θέµατά τους µπορεί να είναι πνευµατικά, φοιτητικά, 

κοινωνικά, επιστηµονικά, διηγήµατα, ποιήµατα, µαρτυρίες, 
ρεπορτάζ. Οµοίως και για τις λοιπές συνεργασίες (σκίτσα, 
φωτογραφίες κ.ά.)

•  Η Συντακτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα να µην 
δηµοσιεύσει συνεργασίες που δεν συνάδουν µε το ύφος και το 
σκοπό του περιοδικού ή να τις συντέµνει κατά την κρίση της. 

 Το υλικό που θα παραληφθεί δεν επιστρέφεται.



Έλληνες και ξένοι οικονοµολόγοι και αναλυτές έγρα-
ψαν πολλά για την ελληνική κρίση, το ελληνικό χρέ-
ος και την αναδιάρθρωσή του. Μία κρίση που, όπως 
επεσήµανε ο Αρχιεπίσκοπος και πολλοί Ιεράρχες, εί-
ναι πρωτίστως πνευµατική. Εν πρώτοις, αντιφατικές, 
ωστόσο, µε µια δεύτερη µατιά, απόλυτα συσχετισµέ-
νες οι δύο θεωρήσεις, αποτελούν η πρώτη συνέπεια 
της δεύτερης. Καταναλώνουµε περισσότερα απ’ όσα 
παράγουµε. Κι αυτό είναι µία στάση ζωής που πήρε 
ανεξέλεγκτες διαστάσεις και ανάγεται στην πνευµα-
τική ρηχότητα και µονοτονία.

Χωρίς νόηµα ζωής, εγκλωβισµένοι σε ένστικτα και 
εγωισµούς, προσβλέποντας για λύση στο «δελτίο των 
8» από το «µεγάλο» κανάλι, ναρκώνουµε τη συνεί-
δησή µας µε κατανάλωση, απαντώντας µε shopping 
therapy στην πνευµατική µας ατροφία. Και τότε το 
«άσκοπο συναγωνίζεται το παράλογο και τον αγώνα 
κερδίζει πάντα το τραγικό», κατά τη ρήση του αγίου 
Ιουστίνου Πόποβιτς.  Καταναλώνουµε για να βρού-
µε νόηµα ύπαρξης µέσα από την κατανάλωση. Ένα 
«διότι» στα «γιατί» της ύπαρξής µας. Γι’ αυτό και το 
σενάριο της χρεωκοπίας φαντάζει µε «ξαφνικό θάνα-
το». Η µείωση της καταναλωτικής δύναµης µε «µεί-
ωση του προσδόκιµου ζωής»…

Απέναντι στα παιχνίδια των κερδοσκόπων, των 
οίκων αξιολόγησης, των Μνηµονίων, Μεσοπροθέ-
σµων, cds και των λοιπών στοιχείων της οικονοµίας 
των ανθρώπων, ο Θεός αντιπροτείνει τη δική του οι-
κονοµία, την αγάπη του. Μια οικονοµία που δεν κα-
ταρρέει ποτέ, που δεν γνωρίζει ύφεση. ∆εν γνωρίζει 
χρέος προς αναδιάρθρωση αφού αυτό το αποπλήρω-
σε οριστικά για ‘µας  Άλλος – µε Αίµα. Μια οικονοµία 
σε συνεχή αναπτυξιακή τροχιά αγιότητας, χωρίς επι-
λεκτική χρεωκοπία, αλλά µε καθολική σωτηρία. Μια 

οικονοµία που χρηµατοδοτείται, όχι από ανθρώπους 
που δανείζουν, αλλά από τον Θεό που χαρίζει. Και, 
παρ’ ότι η οικονοµία αυτή δίνει λύση στα δυσκολότε-
ρα της ύπαρξης, δεν παραβλέπει τα ευκολότερα, την 
οικονοµία των υλικών αυτής της γης. Ιστορικό πα-
ράδειγµα, ο µεγάλος της οικονοµίας του Θεού, οικο-
νοµολόγος Ηλίας, ο Προφήτης που έλυσε το οξύτατο 
οικονοµικό πρόβληµα της εποχής του1. 

Όταν η οικονοµία των ανθρώπων καταρρέει, επα-
ναλάµβανε το µυστικό του Ηλία «Ζῇ Κύριος ὁ Θεός 
τῶν δυνάµεων» (Γ’Βασ. Ιζ’ 1). Αν επενδύσεις εµπι-
στευόµενος την οικονοµία αυτή θα δεις θαύµατα. Τό-
τε, η πρόνοια του Θεού θα σου φέρει φαγητό ακόµα 
και µε αρπακτικά2. Τότε, η αγάπη των ανθρώπων θα 
σου φέρει στο δρόµο σου την χήρα των Σαρεπτών 
της Σιδωνίας. Και η «δράξ ἀλεύρου ἐν τῇ ὑδρίᾳ καί 
το ἔλαιον ἐν τῷ καψάκῃ» (Γ΄ Βασ. Ιζ΄12) δεν θα τε-
λειώνουν ποτέ. Μόνο πες το «ναι» και µέσα σου αφέ-
σου λέγοντας «Ζῇ Κύριος ὁ Θεός τῶν δυνάµεων». Εί-
ναι ο µόνος ∆υΝαΤός για να σε βγάλει απ’την κρίση.

1  Με υπόδειξη του Θεού, ο Ηλίας κρύφτηκε στο χείµαρ-
ρο Χορράθ (Χερίθ), ανατολικά του Ιορδάνη όπου έπι-
νε νερό από τον χείµαρρο για να γλιτώσει την τριε-
τή ανοβρία που είχε φέρει λιµό στη χώρα. Κάθε πρωί 
και βράδυ, ο Θεός έστελνε στον Ηλία µε κόρακες, ψω-
µιά και κρέας για να τρέφεται. Η τριετής ξηρασία µνη-
µονεύεται και από τον ιστορικό Ιώσηπο (Iουδαϊκή Αρ-
χαιολογία, VII, 13:2).

2  «Καί οἱ κόρακες ἔφερον αὐτῷ ἄρτους τό πρωΐ καί κρέ-
ας τό δείλης» (Γ΄ Βασ. Ιζ’6).

Η οικονοµία  
των ανθρώπων
και η οικονομία  
του Θεού
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Περιεχόµενα

1 Σύνταξη
2 Περιεχόµενα
3 Η οικονοµική κρίση και οι συνέπειές 

της
4 Η οικονοµική κρίση ως πρόκληση 

Ιεραποστολής
7 Οικονοµική κρίση και εθνικά θέµατα
11 Η οικονοµική κρίση και η 

καθηµερινότητά µας
14 Η κρίση της ελληνικής 
 κοινωνίας - κυρίαρχες ερµηνείες
16 Το αλφαβητάρι της κρίσης
20 Αντί γκάλοπ...
21 Ο πλούτος και η φτώχεια - Αγίου 

Ιωάννου Χρυσοστόµου
24 Ο Παπαδιαµάντης στο σήµερα
28 Το καθαρότερο πράγµα της 

∆ηµιουργίας
30 Η ανθρώπινη ελευθερία και το θέληµα 

του Θεού
33 Το µαρτύριο του Σταυρού
36 Ο Μενεξές - διήγηµα
37 Άγιος Νεκτάριος
40 Έχουµε ∆ηµοκρατία;
42 Συµβαίνουν...
44 Θέµατα πνευµατικής ζωής
45 Η φωνή των Πατέρων
46 ∆ραστηριότητες
48 Βιβλιοπαρουσιάσεις
49 Με τα µάτια κλειστά - ποίηµα

 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 693 4607 276

• 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

Μαθήµατα ορθογραφίας για 
καλύτερη ζωή!

 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, Βασίλης Κυρβασίλης
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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Όταν πέρσι, τέτοια εποχή στο 
σηµείωµα της «Σύνταξης» είχαµε 
αναφερθεί στην ανατροπή των ερ-
γασιακών και ασφαλιστικών κε-
κτηµένων και στην ανεργία για τις 
συνεπακόλουθες οικονοµικοκοινω-
νικές συνέπειες της ελληνικής κρί-
σης, κάποιοι θεώρησαν την γρα-
φή υπερβολική. Η ελληνική οικο-
νοµική κρίση, όµως, ως φαινόµε-
νο πολυσύνθετο είναι γεγονός. Το 
ίδιο και οι συνέπειές της, εντός και 
εκτός Ελλάδας που, ένα χρόνο µε-
τά, µοιάζουν να έχουν ξεπεράσει 
κάθε πρόβλεψη…

Στο παρόν τεύχος, προσπαθήσα-
µε να ψηλαφήσουµε τις συνέπειες 
της κρίσης σε τρεις βασικούς άξο-
νες. Κατ’ αρχάς, στη ζωή µας ως 
Εκκλησίας, δεύτερον στα εθνικά 
µας θέµατα και, τρίτον, στην κα-
θηµερινότητά µας. Είναι η οικο-
νοµική κρίση πρόκληση επανευ-
αγγελισµού των Ελλήνων και υπό 

Η οικονοµική κρίση και οι συνέπειές της

1  Οι απόψεις µεταφέρονται αυτούσιες, όπως κατατέθηκαν, χωρίς να εκφράζουν απαραίτητα και την γνώµη των συ-
ντακτών.

ποιες συνθήκες; Πώς επηρεάζει η 
οικονοµική µας εξάρτηση τα εθνι-
κά θέµατα; Και εν τέλει, κατά πό-
σο έχουν αλλάξει οι καθηµερινές 
µας συνήθειες, το περιβάλλον που 
σπουδάζουµε, ζούµε ή εργαζόµα-
στε; 

Τους προβληµατισµούς µας µοι-
ραστήκαµε µε τρεις ανθρώπους κα-
ταρτισµένους, οι οποίοι κατέθεσαν 
τις προσωπικές τους απόψεις επί 
των ανωτέρω ερωτηµάτων.  Κα-
τεβήκαµε, επίσης,  στο Σύνταγµα 
και συνοµιλήσαµε µε τους «Αγα-
νακτισµένους», ενώ συζητήσαµε 
µε νέους ανθρώπους στις σχολές 

µας για τους φόβους και τις αγω-
νίες τους. 

Στις σελίδες που ακολουθούν, η 
«Παρεµβολή» φιλοξενεί τις από-
ψεις που κατατέθηκαν1 µε την ελ-
πίδα να γονιµοποιήσουν τη σκέ-
ψη και να ωθήσουν σε αντίδραση, 
στην κατεύθυνση του συνθήµατος 
που ήταν κρεµασµένο σε ένα πανό, 
στην πλατεία Συντάγµατος: «Γίνε η 
αλλαγή που θες να δεις!»
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«Π»: Όπως έχει διατυπωθεί από 
πολλούς, η κρίση που διέρχεται αυτή 
τη στιγµή η Ελλάδα είναι κρίση, πρω-
τίστως πνευµατική. Πού οφείλεται, κα-
τά τη γνώµη σας, η πνευµατική αυ-
τή ρηχότητα που µας έφτασε ως εδώ;

π. Θ. Μ.: Η πνευµατική µας ρη-
χότητα οφείλεται στο γεγονός ότι 
τα τελευταία τριάντα χρόνια του-
λάχιστον απουσιάζει ένα όρα-
µα κοινωνιοκεντρικό. Η πατρί-
δα µας µεταλλάχθηκε στο εσω-
τερικό της σε µία ατοµοκεντρι-
κή κοινωνία και αυτό µπορεί εύ-
κολα να το διαπιστώσει κάποιος 
στην πολιτική, στην παιδεία, στην
οικονοµία, στην υγεία, ακόµη 
και στην Εκκλησία. Επικράτη-
σε η νοοτροπία  ότι υπάρχω για 
τον εαυτό µου και µόνο. ∆εν βλέ-
πω τη ζωή µου µε γνώµονα και 
τους άλλους, δεν στηρίζω την πο-
ρεία µου στο πώς µπορεί να εί-
µαι χαρούµενος και ικανοποιη-
µένος σε µία χαρούµενη και ικα-
νοποιηµένη κοινωνία, δεν µε
ενδιαφέρουν οι άλλοι. 

Θα έλεγα ότι η απουσία της αγά-
πης ως κύριου προσανατολισµού 
στα κίνητρα και τα έργα µας, όπως 
και στο στοχασµό µας, αποτελεί 
την κύρια αιτία για την πνευµατική 
ρηχότητα. Και αγάπη δεν σηµαίνει
µόνο καλές πράξεις, αγαθοεργίες. 
Αγάπη σηµαίνει να µην κάνω κάτι 
που προσβάλλει τον άλλο και τον 
εαυτό µου. Αυτή η στάση ζωής δεν 

«Π»: Όπως έχει διατυπωθεί από 

H οικονοµική 

κρίση ως 
πρόκληση 

ιεραποστολής

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ µε τον 
π. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΜΟΥΡΤΖΑΝΟ,
Υπεύθυνο Γραφείου Νεότητας 
Ι. Μ. Κερκύρας, Παξών 
και ∆ιαποντίων Νήσων

επιβάλλεται δια των νόµων. «Βιώ-
νεται στον µέσα κόσµο µας, αυ-
τόν που χάσαµε» (Αλκ. Ιωαννίδης).

«Π»: Στην Ελλάδα της κρίσης που επι-
δεινώνεται συνεχώς, πλήττοντας ιδιαι-
τέρως τους νέους, ποιος ο ρόλος και 
ποια η ευθύνη της Εκκλησίας απένα-
ντι σ’ αυτόν τον κόσµο;

π. Θ. Μ.: Ως Εκκλησία υφιστάµε-
θα µία µεγάλη πίεση από ένα τµή-
µα της κοινωνίας, το οποίο είτε θε-
ωρεί την πίστη άχρηστη ή περιο-
ρίζει την αξία της στο πόσα χρή-
µατα ή πόση φιλανθρωπία µπορεί 
να ασκήσει η Εκκλησία. ∆ιαρκώς 
έχουµε κατά νουν να αναδεικνύ-
ουµε το όντως µεγάλο φιλανθρωπι-
κό µας έργο, χωρίς όµως να επιση-
µαίνουµε στην κοινωνία ότι δεν εί-
ναι η κύρια αποστολή µας το «δια-
κονεῖν τραπέζαις» (Πραξ. 6: 2). Η 
Εκκλησία υπάρχει για να υπενθυ-
µίζει στους ανθρώπους το Χριστό.
Ο Χριστός πρωτίστως φανέρω-
σε στους ανθρώπους την οδό της 
Βασιλείας του Θεού κι αυτή περ-
νά από τις καρδιές µας. Αν δεν 
επιζητήσουµε την µεταµόρφω-
σή µας σε υπάρξεις που θα πι-
στεύουµε, θα χαιρόµαστε που εί-
µαστε χριστιανοί, θα πορευόµα-
στε µε λαµπάδα την Ανάσταση, 
τότε διαρκώς θα θυµίζουµε ένα
φιλανθρωπικό σωµατείο, χρήσι-
µο µεν, χωρίς όµως µεταµορφω-
τική πνοή.

Συζητώντας µε πολλούς νέους 
ανθρώπους δεν µπορώ να πω ότι 
πρέπει να είµαστε απόλυτα ευχα-

ριστηµένοι από την µαρτυρία που 
δίνουµε. Ανήκουµε στην Εκκλη-
σία της Ελλάδος και όλοι, από τον 
Αρχιεπίσκοπο µέχρι τον τελευταίο 
κληρικό, κατηχητή, επίτροπο, ψάλ-
τη, πιστό, δίνουµε τον αγώνα µας 
για να σώσουµε οτιδήποτε σώζε-
ται. Ωστόσο, έχω την αίσθηση ότι ο 
ιός της ατοµοκεντρικής αλλοτρίω-
σης ή η επανάπαυσή µας στην φι-
λανθρωπική προσφορά ή ο εγκλω-
βισµός µας σε έναν αναχωρητισµό 
εκ των δρωµένων του κόσµου και 
η υιοθέτηση µιας µονοµερούς 
εσχατολογικής προοπτικής, που 
µας κάνει να θεωρούµε ότι η Εκ-
κλησία δεν είναι για να ασχολείται 
µε την ιστορική πραγµατικότητα, 
αλλά για να προετοιµάζει τον άν-
θρωπο για την αιωνιότητα και µό-
νο γι’ αυτήν, αποτελούν σηµεία στα 
οποία, κατά τη γνώµη µου, τόσο η 
θεολογία, όσο και ο καθένας µας 
καλούµαστε να προβληµατιστού-
µε και να εξετάσουµε αλλιώτικες
προοπτικές.

«Π»: Γιατί είναι σηµαντικός ο επαν-
ευαγγελισµός του κόσµου σήµερα;

π. Θ. Μ.: Για να κατανοήσει ο κό-
σµος ότι η αγιότητα αποτελεί την 
µοναδική του αληθινή διέξοδο και 
για να ξεπεράσει την κρίση. Άγιος 
είναι αυτός που προσφέρει στον 
άλλο. Από την προσευχή και το λό-
γο, µέχρι το πιάτο το φαγητό και τα 
τρόφιµα. Όχι όµως αποσπασµατι-
κά, αλλά συνολικά. 

Η Εκκλησία υπάρχει για να γίνε-
ται «τὰ πάντα τοῖς πάσι» (Α’ Κορ. 
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9: 22). Αυτό ο κόσµος δεν µπο-
ρεί να το κατανοήσει, γιατί βρί-
σκεται στην λογική να ζητά οι πέ-
τρες να γίνουν ψωµί. Και η Εκκλη-
σία χρειάζεται να τολµήσει σήµε-
ρα µέσα από τον λόγο, την κατή-
χηση, τη διακονία της, τη λατρεία 
της, να υπενθυµίσει τον λόγο του 
Χριστού «οὐκ ἐπ’ ἄρτῳ µόνον ζή-
σεται ἄνθρωπος» (Ματθ. 4: 4) και 
να καλέσει τους χριστιανούς να 
πορευθούν µιλώντας και ζώντας 
αληθινά πνευµατικά.

 
«Π»: Υπό ποιες προϋποθέσεις και 
µε ποια µέσα µπορεί η Εκκλησία 
να ανταποκριθεί στις κρίσιµες στιγ-
µές που διερχόµαστε, δεδοµένου ότι, 
αφ’ ενός ο κόσµος έχει άµεσες και 
συγκεκριµένες ανάγκες, αφ’ ετέρου, 
ότι πλέον µε το διαδίκτυο και τα λοι-
πά µέσα κοινωνικής δικτύωσης, εί-
µαστε µπροστά σε νέες προκλήσεις; 
π. Θ. Μ.: Η Εκκλησία µπορεί να 
συµβάλει στην αλλαγή νοοτροπί-
ας την οποία έχει ανάγκη ο κό-
σµος. Αυτό δεν µπορεί να επιτευ-

χθεί αν η Εκκλησία, δηλαδή όλοι 
εµείς οι ταγοί της δεν θυµίσουµε 
στον εαυτό µας και στους ανθρώ-
πους ότι πρωτίστως η Εκκλησία 
υπάρχει για δύο λόγους.

Ο πρώτος είναι να βρίσκουν οι 
άνθρωποι το Χριστό, µέσα ιδίως 
από την λατρευτική ζωή, από τη 
συνάντηση τόσο µ’ Εκείνον και 
τους Αγίους, όσο και µε τους πλη-

σίον στην ενορία ή στα µοναστή-
ρια. Αυτή η συνάντηση έχει ως 
κέντρο της την µετοχή στο Σώµα 
και το Αίµα του Χριστού, αλλά και 
την εξακτίνωση της ενότητας που 
η θεία κοινωνία προσφέρει σε κά-
θε πτυχή της ζωής µας. Εδώ χρει-
άζεται ένας επαναπροσδιορισµός 
της έννοιας της Ενορίας. Σκεφτό-
µαστε µέσα από κριτήρια, τα οποία 
η πραγµατικότητα έχει θέσει στο 
περιθώριο. Ενορία, τουλάχιστον 
στις πόλεις, δεν είναι πλέον ο γε-
ωγραφικός τόπος στον οποίο βρί-
σκεται ένας ναός, αλλά εκεί όπου 
ο καθένας αναπαύεται. Αναδιοργά-
νωση της Ενορίας σηµαίνει αγια-
σµό της καρδιάς των ποιµένων και 
ρίψη της σαγήνης του πνεύµατος 
για να ελκυσθούν οι άνθρωποι, 
δηλαδή έµφαση στην ιεραποστολή. 
Η εµµονή σε γεωγραφικά κριτήρια 
αποτελεί περιχαράκωση της Εκ-
κλησίας σε ένα παρελθόν, το οποίο 
στην πράξη δεν λειτουργεί. Γι’ αυ-
τό και πολλά µοναστήρια σήµερα 
λειτουργούν ως ενορίες.

Ο δεύτερος λόγος ύπαρξης της 
Εκκλησίας είναι να προσφέρει παι-
δεία στους ανθρώπους. Και δεν εί-
ναι µόνο αγιοπνευµατική η παι-
δεία της Εκκλησίας, δηλαδή η 
ασκητική και αγαπητική θεώρη-
ση του κόσµου. Είναι και η θύ-
ραθεν. Χρειάζεται να επανέλθου-
µε στο πνεύµα και την πράξη των 
µεγάλων Πατέρων της παράδοσής 

µας, οι οποίοι δεν περιχαρακώνο-
νταν δογµατικά σε θέµατα θεολο-
γίας και ηθικής, αλλά προσλάµβα-
ναν τα επιτεύγµατα, τις ιδέες, την 
πρόοδο του κόσµου και τα παρεί-
χαν στους ανθρώπους υπό το πρί-
σµα της ορθόδοξης διδασκαλίας. 

Ο λόγος της Εκκλησίας σήµερα 
πάσχει από φόβο για τον κόσµο ή 
από άκριτη απόρριψή του. Η εκκο-
σµίκευση όµως δεν έχει να κάνει 
µε τον διάλογο µε τον κόσµο, αλ-
λά µε την υποταγή µας στην αµαρ-
τία και την άρνηση των θεµελιω-
δών αληθειών και πρακτικών της 
πίστης µας, χάριν του εκσυγχρο-
νισµού µας. Αν η Εκκλησία, δηλα-
δή όλοι εµείς, τολµήσουµε να κά-
νουµε τις ενορίες, τα µοναστήρια, 
τις κατασκηνώσεις, τις κατηχητι-
κές συνάξεις, τους κύκλους Αγίας 
Γραφής, τα συσσίτια και τα ιδρύµα-
τα χώρους αληθινής συνάντησης 
µε το Θεό και τον κόσµο, χώρους 
διδαχής των θησαυρών της παρά-
δοσής µας (π.χ. της ποίησης των 
εκκλησιαστικών κειµένων), τότε 

υπάρχει ελπίδα. Κι αυτό δεν µπο-
ρεί να συµβεί χωρίς αξιοποίηση 
όλων των σύγχρονων µέσων, που 
ο πολιτισµός µας προσφέρει. Ο άν-
θρωπος, ο οποίος µπολιάζεται µε 
ένα ανοιχτό πνεύµα, µεταφέρει τό-
σο την ασκητική-πνευµατική διά-
σταση όσο και την γνώση που λαµ-
βάνει σε κοινωνικό επίπεδο. Απο-
βάλλει την κυριαρχία του εγωκε-

Η Εκκλησία υπάρχει για να γίνεται «τὰ πάντα τοῖς πάσι» (Α’ Κορ. 9: 22). 
Αυτό ο κόσµος δεν µπορεί να το κατανοήσει, γιατί βρίσκεται στην λογι-
κή να ζητά οι πέτρες να γίνουν ψωµί. Και η Εκκλησία χρειάζεται να τολ-
µήσει σήµερα µέσα από τον λόγο, την κατήχηση, τη διακονία της, τη λα-
τρεία της, να υπενθυµίσει τον λόγο του Χριστού «οὐκ ἐπ’ ἄρτῳ µόνον ζή-
σεται ἄνθρωπος» (Ματθ. 4: 4) και να καλέσει τους χριστιανούς να πορευ-
θούν µιλώντας και ζώντας αληθινά πνευµατικά.
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ντρισµού και πορεύεται κοινωνιο-
κεντρικά, δηλαδή αγαπητικά. Από 
κει και πέρα τόσο η φιλανθρωπία, 
όσο και η άλλη ποιµαντική διακο-
νία έρχονται ως φυσικά αποτελέ-
σµατα της εσωτερικής µας προό-
δου και µεταµόρφωσης.

 
«Π»: Ποια εµπόδια πιστεύετε θα ανα-
κύψουν;

π. Θ. Μ.: Το κύριο εµπόδιο είναι 
ο εφησυχασµός µας, κυρίως των 
ποιµένων, αλλά και όλων µας. Μά-
θαµε σε µια Εκκλησία κρατικοδίαι-
τη, πλειοψηφούσα στην κοινωνία, 
η θέση της οποίας στη ζωή των αν-
θρώπων ήταν αυτονόητη. Σήµε-
ρα κάτι τέτοιο τείνει να µην υφί-
σταται, πλην των µεγάλων εορτών 
ή και των «τελετών», όπως χαρα-
κτηρίζονται από τους ανθρώπους 
οι ακολουθίες που συνδέονται µε 
τα µεγάλα γεγονότα της ζωής µας 
(βάπτιση, γάµος, θάνατος). Ακό-
µη, βολευτήκαµε από το γεγονός 
ότι η πλειοψηφία των πιστών µας 
προέρχονταν από τις τάξεις των 
απλών ανθρώπων και αρεσκόµα-
στε, κυρίως οι ποιµένες, να τους 
αντιµετωπίζουµε ως απλοϊκούς. 

Έτσι, περιοριστήκαµε σε εύκολες 
ηθικολογίες ή στην εξάντληση του 
περιεχοµένου της αποστολής µας 
στην τέλεση της Θείας Λειτουργί-
ας και των ακολουθιών, µε απο-
τέλεσµα το πνευµατικό βάθος της 
πίστης να φαντάζει δυσθεώρητο, 
αλλά και χωρίς κανένα ενδιαφέρον 
για τους ανθρώπους. Γιατί ζούµε 
σε µία εποχή αδιεξόδων πνευµα-
τικών. Χρειάζεται λοιπόν πνεύµα 

θυσίας και, ταυτόχρονα, να ξανα-
βρούµε τον δρόµο της απολογη-
τικής των πρώτων χριστιανικών 
αιώνων, να µπορούµε να δίδουµε 
λόγο στον καθέναν που αναρωτιέ-
ται «περὶ τῆς ἐν ἡµῖν ἐλπίδος» (Α’ 
Πετρ. 3: 15). Η σιωπώσα Εκκλησία 
δίνει την εντύπωση ότι µετατρέπε-
ται σε σωµατείο φιλανθρωπίας. Ας 
µην ξεχνούµε όµως ότι ο Χριστός 
και οι Απόστολοι άλλαξαν τον κό-
σµο όχι µε την φιλανθρωπία, αλ-
λά µε το λόγο, δηλαδή το Ευαγγέ-
λιο, και το αίµα τους.

 
«Π»: Σε µεγάλη µερίδα των Ελλήνων, η 
Εκκλησία φαντάζει ως µέρος του συ-
στήµατος που µας οδήγησε σ’ αυτήν 
την οικονοµική κρίση, ως µια «κατε-
στηµένη εξουσία» µε «αµύθητη εκκλη-
σιαστική περιουσία». Μπορεί, πιστεύ-
ετε η Εκκλησία να κερδίσει την εµπι-
στοσύνη αυτών των ανθρώπων; Πώς; 
π. Θ. Μ.: ∆εν πιστεύω, κι ας χαρα-
κτηριστώ απαισιόδοξος, ότι µπορεί 
η Εκκλησία να κερδίσει την εµπι-
στοσύνη των προκατειληµµένων. 
Ίσως δεν χρειάζεται κιόλας. Άλ-
λωστε, τα της εκκλησιαστικής πε-
ριουσίας και της εκκλησιαστικής 

εξουσίας έχουν διαφωτιστεί επαρ-
κώς από την Ιερά Σύνοδο τόσο µε 
κείµενα όσο και µε εκδόσεις, αλ-
λά και µε το φιλανθρωπικό έργο, 
το οποίο δυστυχώς οι προκατει-
ληµµένοι ουδέποτε θα θεωρήσουν 
επαρκές. Έφτασε νοµίζω η ώρα η 
ίδια η Εκκλησία να εξετάσει σοβα-
ρά τον υπό συγκεκριµένες προϋπο-
θέσεις χωρισµό της από το Κρά-
τος. Αυτό θα προκαλέσει αρχικά 

κλυδωνισµούς, αλλά σταδιακά θα 
ενθαρρύνει την αυτοσυνειδησία 
µας και θα µας απαλλάξει από τέ-
τοιες αστήρικτες, όµως δυστυχώς 
εύκολα πιστευτές από την πλειο-
ψηφία της κοινής γνώµης, η οποία 
διαµορφώνεται εξαιτίας των κα-
τά πολύ υπεύθυνων για την κρί-
ση ΜΜΕ και των ιδιοκτητών τους, 
κατηγορίες. 

Θα µου επιτρέψετε όµως να εκ-
φράσω σ’ αυτό το σηµείο την εµπι-
στοσύνη µου σ’ ένα µεγάλο τµή-
µα της κοινωνίας που είναι οι νέ-
οι µας. Όσο κι αν πολλοί νέοι επη-
ρεάζονται από την παραφιλολογία, 
γνωρίζουν και βιώνουν την συ-
µπαράσταση της Εκκλησίας στις 
δύσκολες στιγµές της ζωής τους, 
αλλά και διαπιστώνουν ότι ο µο-
ναδικός χώρος που τους λέει την 
αλήθεια χωρίς να τους εξουθενώ-
νει είναι η πίστη. Και ο Θεός δεν 
θα µας αφήσει. Τα παραδείγµα-
τα των εκκλησιών στις χώρες του 
πρώην ανατολικού µπλοκ είναι εν-
δεικτικά. Η Εκκλησία συσταυρώνε-
ται µε τον άνθρωπο που υποφέρει 
όχι µόνο εξαιτίας της κρίσης, αλλά 
και εξαιτίας των υπαρξιακών και 

ψυχικών τραυµάτων που η ίδια η 
ζωή φέρει. ∆είχνει όµως στον κα-
θένα την αληθινή διέξοδο: αυτή 
της αγάπης που γίνεται Ανάσταση.

 
 
 

Επιµέλεια:
Παναγιώτης Φαραντάτος

∆ικηγόρος

Η Εκκλησία συσταυρώνεται µε τον άνθρωπο που υποφέρει όχι µόνο εξαι-
τίας της κρίσης, αλλά και εξαιτίας των υπαρξιακών και ψυχικών τραυµά-
των που η ίδια η ζωή φέρει. ∆είχνει όµως στον καθένα την αληθινή διέ-
ξοδο: αυτή της αγάπης που γίνεται Ανάσταση.
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«Π»: Πώς επηρεάζει µια οικονοµι-
κή κρίση την εξωτερική πολιτική µιας 
χώρας; 

κ. Α. Σ.: Με διαφόρους τρόπους. Η 
πιο απλή περίπτωση είναι οι ελληνι-
κές επιχειρήσεις. Η Ελλάδα για πολ-
λά χρόνια είναι κυρίαρχος στον χώ-
ρο των Βαλκανίων µέσω των ελλη-
νικών επιχειρήσεων. Τώρα που αυ-
τές οι επιχειρήσεις πλήττονται, εί-
ναι φυσιολογικό οι επενδύσεις και 
η έµµεση επιρροή µας στο εξωτε-
ρικό να µειώνεται. Αντιστοίχως, η 
έλλειψη χρηµάτων µειώνει τη δυ-
νατότητα έµµεσης επιρροής µέσω 
των Μη Κυβερνητικών Οργανώσε-
ων, που πολλές φορές  χρηµατοδο-
τούνται από το κράτος για να δη-
µιουργήσουν δίκτυα συνεργασιών. 

Σε ένα δεύτερο επίπεδο, όταν 
ασχολείσαι από το πρωί έως το βρά-
δυ µε το θέµα του χρέους, οι δυνά-
µεις σου αναλώνονται  σε αυτό. Κα-
τά συνέπεια περιορίζονται οι άλλοι 
τοµείς, στους οποίους µπορείς να 
ασκήσεις πολιτική. 

Ο τρίτος και πιο σοβαρός τρόπος 
που επηρεάζει αρνητικά η οικονο-
µική κρίση την εξωτερική πολιτική, 
είναι πως όταν παρακαλάς τον άλ-
λον να σου δώσει χρήµατα κι είσαι 
σε µια διαδικασία διαπραγµατεύσε-
ως µαζί του, µειώνονται οι δυνατό-
τητες να του πεις να ασκήσει πίεση 
στον άλλον, να βρεθεί λύση π.χ. στο 
κυπριακό ή στο σκοπιανό. 

«Π»: Ποιός ο ρόλος της Ελλάδας στο 
σηµερινό διεθνές σύστηµα;

Οικονοµική κρίση και εθνικά θέµατα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
µε τον κ. ΑΓΓΕΛΟ ΣΥΡΙΓΟ, 

Επίκουρο Καθηγητή του ∆ιεθνούς 
∆ικαίου και της Εξωτερικής Πολιτι-
κής στο Τµήµα ∆ιεθνών και Ευρω-

παϊκών Σπουδών του Παντείου Πα-
νεπιστηµίου, ∆ικηγόρο.  

κ.  Α.  Σ.: Ας δούµε πρώτα τις πε-
ριοχές που έχουµε δυνητικά σοβα-
ρό ρόλο, που «παίζουµε», όπως λέγε-
ται. Είµαστε µια χώρα της Ευρώπης, 
εποµένως «παίζουµε» στην Ε.Ε.. Εί-
µαστε χώρα των Βαλκανίων, άρα 
«παίζουµε» στην βαλκανική περιο-
χή και στην περιοχή του Ευξείνου 
Πόντου. Είµαστε µια χώρα, που δε-
σπόζει γεωγραφικά στην Ανατολική 
Μεσόγειο. Τέλος, είµαστε µία χώρα, 
η οποία έχει το µεγαλύτερο διεθνή 
στόλο στον κόσµο, οπότε «παίζου-
µε» σε παγκόσµιο επίπεδο σε σχέση 
µε την εµπορική ναυτιλία. Εκ των 
πραγµάτων ο ρόλος µας είναι εξαι-
ρετικά περιορισµένος στην Ε.Ε, δι-
ότι στην Ε.Ε είµαστε στη διαδικα-
σία δώσε λεφτά, κάνε µεταρρυθµί-
σεις, µείωσε τις δαπάνες, δεν παίρ-
νεις λεφτά, θα πτωχεύσεις, κτλ. Στα 
Βαλκάνια και στην Ανατολική Με-
σόγειο δυστυχώς έχουµε ξεχάσει 
πάνω από µία δεκαετία τον ρόλο 
µας. Όσο για την ελληνική παγκό-
σµια ναυτιλία, εµείς οι ίδιοι δηµι-
ουργούµε προβλήµατα, όπως φάνη-
κε από την κατάργηση του Υπουρ-
γείου Εµπορικής Ναυτιλίας και το 
διαµοιρασµό των αρµοδιοτήτων σε 
2-3 υπουργεία.

«Π»: Ποια είναι και πώς µπορούν 
να αξιοποιηθούν τα όποια γεωπο-
λιτικά, οικονοµικά και στρατηγικά 
πλεονεκτήµατα της χώρας µας στα 
Βαλκάνια και περαιτέρω στην Ευ-
ρώπη;  

 κ. Α. Σ.: Στη φάση που είµαστε 

δεν πιστεύω στην αξιοποίηση αλ-
λά στη διατήρηση. Πρέπει να κολ-
λήσουµε όπως η πεταλίδα στο βρά-
χο. Σκάνε πάνω της τα πιο άγρια κύ-
µατα, αλλά αυτή παραµένει κολλη-
µένη εκεί. Πρέπει να περιφρουρή-
σουµε τα δικαιώµατά µας, τα συµ-
φέροντά µας, το ζωτικό µας χώρο. 
Είµαστε σε φάση εντελώς αµυντική 
µε δύο πολύ σηµαντικά προβλήµα-
τα. Το πρώτο είναι το πρόβληµα µε 
την Τουρκία σε σχέση µε το Αιγαίο, 
τη Θράκη και την ανατολική Μεσό-
γειο και το δεύτερο είναι το κυπρια-
κό. Ως τρίτο, θα έβαζα τα πρόβληµα 
των Σκοπίων, που όµως δεν προκα-
λεί τους ίδιους άµεσους κινδύνους. 

«Π»: Πολλοί αναλυ-
τές υποστηρίζουν 
ότι, µε δεδο-
µένη την 
από-
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λυτη εξάρτηση από τους διεθνείς δα-
νειστές/επιτηρητές µας, δεν έχουµε την 
δυνατότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών 
για την επίλυση των χρόνιων διαφο-
ρών µε τους γείτονές µας. ∆ιαφαίνε-
ται στον ορίζοντα κάτι τέτοιο; Εάν ναι, 
ποιες οι συνέπειες για την πατρίδα µας;

κ. Α. Σ.: Όπως σας είπα, δεν είναι 
η πλέον κατάλληλη στιγµή να επι-
λύσουµε χρόνια ζητήµατα. ∆εν εί-
µαστε διαπραγµατευτικά ισχυροί. 
Η επιρροή µας µέσω συµµαχιών 
είναι εξαιρετικά χαµηλή αυτή την 
περίοδο. 

Σίγουρα υπάρχουν κινήσεις που 
µπορεί να γίνουν και να µας προσ-
δώσουν ισχύ. Μία από αυτές είναι 
η θέσπιση της Αποκλειστικής Οι-
κονοµικής Ζώνης (της ΑΟΖ) στις 
θάλασσές µας. Μία δεύτερη κίνη-
ση σχετίζεται µε τη µεταφορά στην 
Ευρώπη των µεγάλων κοιτασµάτων 
που φαίνεται ότι υπάρχουν έξω από 
την Κύπρο και το Ισραήλ. Επίσης, 
πρέπει να κάνουµε συµµαχίες στα 
Βαλκάνια, να έχουµε άποψη για τα 
Βαλκάνια και να είµαστε αξιόπιστος 
συνοµιλητής για την περιοχή µας. 

Εκείνο που µε ανησυχεί είναι οι 
διαπραγµατεύσεις για πολλά δήθεν 
δευτερεύοντα θέµατα, που, όµως, 
σφραγίζουν τη συνολική, µεγάλη ει-
κόνα. Είναι θέµατα που συχνά πα-
ρουσιάζονται ως τεχνικές διευθε-
τήσεις µικρής πολιτικής σηµασίας. 
Να σας δώσω ένα παράδειγµα: Το 
2003, προκειµένου να υποδεχθού-
µε τα εκατοµµύρια των τουριστών 
που υποτίθεται ότι θα έρχονταν στη 
χώρα µας λόγω των Ολυµπιακών, 
συµφωνήσαµε µε την Τουρκία για 
τους αεροδιάδροµους του Αιγαίου. 
Επρόκειτο για ανατροπή µίας πολι-
τικής δεκαετιών που είχε τη µορφή 
τεχνικής διευθετήσεως. ∆εν σχολι-
άζω εάν ήταν καλή η κακή για τα 
ελληνικά συµφέροντα η συµφωνία. 
Το ζητούµενο είναι ότι θεωρήθηκε 
ως τεχνικό θέµα και δεν συζητήθη-
κε, όπως θα έπρεπε.

Το λέω αυτό διότι οι διερευνητι-
κές επαφές Ελλάδος - Τουρκίας εί-
ναι πλέον στον 42ο γύρο. Έχουµε 
µπει σε συζητήσεις ουσίας για αρ-
κετά θέµατα, ερήµην του ελληνικού 
λαού. ∆εν έχει ενηµερωθεί ούτε το 
υπουργικό συµβούλιο, ούτε η Βουλή 
για το τι ακριβώς συµβαίνει. Οι δι-
απραγµατεύσεις γίνονται σε επίπε-
δο εµπειρογνωµόνων και δυο- τρι-
ών πολιτικών που δίνουν την κα-
τεύθυνση. Αυτή, όµως, η κατεύθυν-
ση δεν γίνεται γνωστή, όπως πρέ-
πει να συµβαίνει σε ένα δηµοκρα-
τικό πολίτευµα. ∆εν περνά από τη 
βάσανο της κριτικής.

«Π»: Με την προσοχή των Ελλήνων 
στραµµένη αποκλειστικά στη γιγάντια 
οικονοµική µας κρίση, τα γνωστά ως 
εθνικά θέµατα εξωτερικής πολιτικής 
(Αιγαίο, Κύπρος, ονοµασία του κρά-
τους των Σκοπίων) έχουν φύγει από 
τα πρωτοσέλιδα των εφηµερίδων και 
από την κορυφή της ατζέντας των τη-
λεοπτικών δελτίων ειδήσεων. Είναι τυ-
χαία αυτή η αποσιώπηση;

κ. Α. Σ.: Έχετε προσέξει ότι δεν 
έχουµε σχεδόν κανένα ανταποκριτή 
του ελληνικού τύπου µόνιµα εγκα-
τεστηµένο στις βαλκανικές πρωτεύ-
ουσες; Υπάρχουν µόνον στην Αλβα-
νία, αλλά εκεί οφείλεται στο ότι προ-
έρχονται από την ελληνική µειονό-
τητα. Πώς να έχεις άποψη για µια 
περιοχή, την οποία δεν ξέρεις; Οπό-
τε δεν είµαι βέβαιος ότι η «εκδίω-
ξη» του σκοπιανού από τις πρώτες 
ειδήσεις του τύπου είναι πρόβληµα 
των τελευταίων µηνών ή ετών. Γενι-
κότερα δεν συζητάµε τέτοια θέµα-
τα. Τον Οκτώβριο του 2010 η Ε.Ε. 

έλαβε απόφαση 
να εισέρχονται 
αλβανοί πολί-
τες στο έδαφός 
της χωρίς βίζα. 
Ήταν κάτι εξαι-
ρετικά σηµαντικό για τους Αλβα-
νούς. Πιθανότατα ήταν ότι καλύ-
τερο µπορούν να προσδοκούν για 
την Ε.Ε τα επόµενα 10-15 χρόνια. 
Ήταν κάτι, στο οποίο η Ελλάδα συ-
ναίνεσε, χωρίς να το συζητήσει κα-
νείς, χωρίς να ακουσθεί στον ελ-
ληνικό τύπο. Ουσιαστικά το πρό-
βληµα που έχουµε στην Ελλάδα µε 
τα εθνικά θέµατα είναι ότι δεν λει-
τουργεί σωστά και ο τύπος. Σε µία 
κοινωνία που ενηµερώνεται κυρί-
ως από την τηλεόραση έχουµε πε-
ρίπου µονοθεµατικά δελτία ειδή-
σεων. Εκ των πραγµάτων όλα αυ-
τά τα θέµατα χάνονται. 

«Π»: Παρατηρούµε ότι εξωτερική 
µας πολιτική δεν είναι διεκδικητική 
στα καίρια εθνικά ζητήµατα. Επιπλέ-
ον έχει δοθεί η αίσθηση πως επηρεά-
ζεται από εξωτερικούς παράγοντες (πχ. 
Σε ό,τι αφορά στην ανακήρυξη της ελ-
ληνικής Αποκλειστικής Οικονοµικής 
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Ζώνης και σε συνδυα-
σµό µε την υφαλοκρηπί-
δα, έχει αφεθεί ευρύ πε-
δίο δράσεων στην Τουρ-
κία, χωρίς καµιά ουσιαστι-
κή αντίδραση. Επιπλέον, σε ό,τι αφο-
ρά το Μακεδονικό, προξένησε αλγεινή 
εντύπωση ότι, τη µέρα που ξεκίνησε 
η εκδίκαση της προσφυγής των Σκο-
πίων εναντίον της Ελλάδας στο ∆ιε-
θνές ∆ικαστήριο της Χάγης, ο αντι-
πρόεδρος της κυβέρνησης κ. Θ. Πά-
γκαλος υποστήριξε ανοιχτά το δικαί-
ωµα αυτοπροσδιορισµού των πολι-
τών της ΠΓ∆Μ!), ενώ π.χ. η Τουρκία 
έχει δείξει µεγαλύτερη σθεναρότητα 
στα εθνικά της θέµατα. Πού οφείλε-
ται αυτό; 

κ. Α. Σ.: Ας συγκρίνουµε τις καί-
ριες επιλογές που έκανε η Ελλά-
δα και η Τουρκία στον 20ο αιώ-
να. Πρώτον, η Ελλάδα ήταν µε την 
σωστή πλευρά στον Ά Παγκόσµιο 
Πόλεµο, παρά τον επώδυνο τρόπο, 
που οδήγησε στον εθνικό διχασµό. 
∆εύτερον, η Ελλάδα πήγε µε τη σω-
στή πλευρά και στον Β΄ Παγκόσµιο 
Πόλεµο, µια αιµατηρή και δύσκολη 
επιλογή. Τρίτον, ήµασταν µε τη σω-
στή πλευρά κατά τη διάρκεια του 
Ψυχρού Πολέµου. Τέταρτον δου-
λέψαµε και ενταχθήκαµε στην Ε.Ε. 
∆ηλαδή έχουµε µέσα στον 20ο αι-

ώνα 4 καίριες, 4 σωστές αποφάσεις. 
Πάµε τώρα στην Τουρκία: η Τουρκία 
πήρε την λάθος πλευρά στον Ά Πα-
γκόσµιο Πόλεµο. Ακολούθησε ουδέ-
τερη στάση στον Β’ Παγκόσµιο Πό-
λεµο, γεγονός που την έσωσε από τα 
δεινά του πολέµου αλλά την έδιωξε 
από το τραπέζι των νικητών. Στον 
Ψυχρό Πόλεµο πήγε µε τη σωστή 
πλευρά. Τέλος, δεν είναι µέσα στην 
Ε.Ε διότι δεν έκανε τη σωστή επιλο-
γή όταν έπρεπε. ∆ηλαδή έχουµε απ’ 
την µία µεριά, τέσσερεις σωστές ελ-
ληνικές αποφάσεις και απ’ την άλ-
λη µιάµιση.

Πάµε στον 21ο αιώνα. Το στοί-
χηµα για εµάς ήταν να µπει η Κύ-
προς στην Ε.Ε.. Η Τουρκία είχε απει-
λήσει µε casus beli, εάν έµπαινε. Η 
Κύπρος µπήκε µε δυσκολία, αλλά 
µπήκε! Και ο Ελληνισµός διασφά-
λισε ότι ένα κοµµάτι του είναι πο-
λύ πιο ασφαλές απ ότι ήταν πριν. Η 
ένταξή δεν ήρε, δυστυχώς, τα απο-
τελέσµατα της Τουρκικής εισβολής 
και κατοχής. ∆ιασφαλίζει όµως τον 

Ελληνισµό στο νησί και δηµιουργεί 
προϋποθέσεις για να αρθεί το καθε-
στώς αυτό. Η δεύτερη σωστή επιλο-
γή, και εδώ αναφέροµαι στον ελλη-
νισµό γενικότερα, ήταν η απόρριψη 
του σχεδίου ΑΝΑΝ. Σε επισκόπη-
ση πήραµε δύο σωστές αποφάσεις 
στον 21ο αιώνα. Βλέπουµε ότι η Ελ-
λάδα έκανε πολλές σωστές επιλογές 
σε κορυφαία θέµατα. Αντιθέτως, η 
δήθεν ευέλικτη και ισχυρή Τουρκία 
έκανε κυρίως λάθος επιλογές σε κο-
ρυφαία θέµατα. 

«Π»: Μπορούµε ως Έλληνες πολίτες 
να κάνουµε κάτι για όλα αυτά ή είναι 
προδιαγεγραµµένη η πορεία µας από 
την πολιτική ηγεσία της χώρας µας;

κ. Α. Σ.: Και βέβαια µπορούµε. Πα-
ρά τα µειονεκτήµατα και τον λαϊκι-
σµό που επέδειξε σε πολλά θέµατα 
το κίνηµα των «αγανακτισµένων», 
άφησε θετικό πρόσηµο. Είναι σηµα-
ντικό ότι βγήκαν κάποιοι άνθρωποι 
στον δρόµο αντί να κάθονται στον 
καναπέ. Βεβαίως, αυτοί που είναι 
µέσα στην Βουλή, δεν έπεσαν από 
τον ουρανό. Εµείς οι ίδιοι τους εκλέ-
ξαµε. Εάν θέλαµε να είµαστε τίµιοι 
µε τους εαυτούς µας, αντί να µου-
ντζώνουµε µε τα δυο χέρια τη Βου-
λή, θα έπρεπε µε το ένα χέρι να µου-
ντζώνουµε τους εαυτούς µας. Η πο-
λιτική ηγεσία είναι ο καθρέφτης της 
κοινωνίας.  ∆εν µπορείς να έχεις 
έναν λαό µε υψηλό φρόνηµα και 
αρχές, κι αυτός ο λαός να πηγαίνει 
εκών-άκων να ψηφίζει ανθρώπους 
που είναι φαιδροί. Σίγουρα υπήρ-
χαν καλύτεροι να ψηφίσουµε. Αλλά 
προτιµούσαµε αυτούς που διευκό-
λυναν την καθηµερινότητα µας. Τι 
θα προκύψει από αυτή την τρικυ-
µία; ∆εν µπορώ να ξέρω. Θυµάµαι, 
όµως τον Άρθρουρ Καίστλερ που 
στο βιβλίο του «Σταυροφορία χωρίς 
σταυρό» γράφει: «Έχω ξεκινήσει τον 
αγώνα µου.  ∆εν ξέρω ποιος είναι ο 
τελικός σκοπός, αλλά ξέρω ότι από 
αυτό το πράγµα θα προκύψει κάτι 
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1 σ.σ. το θέµα αποκάλυψε η «ΣΤΡΑ-
ΤΗΓΙΚΗ» το καλοκαίρι του 2009 
µε τίτλο «Γέφυρες πολέµου στήνει 
στον Έβρο η Τουρκία».

καινούργιο, θα γεννηθεί ένας νέ-
ος Θεός». Από αυτήν την κατάστα-
ση που βιώνουµε θα γεννηθεί κά-
τι καινούργιο. ∆εν µπορούµε να 
το προδιαγράψουµε, αλλά είναι 
καλό το ότι αγωνιζόµαστε. Ο φό-
βος µου είναι µην τυχόν η γέν-
να είναι πολύ βίαιη. Αν και κά-
ποιες φορές καταλήγω στο συ-
µπέρασµα ότι ίσως θα ήταν ο 
µοναδικός τρόπος για να αλλά-
ξουν ορισµένα πράγµατα ριζι-
κά στην χώρα. 

«Π»: Η Τουρκία έχει προµηθευτεί 
32 από τα 48 γεφυροποιητικά µηχα-
νήµατα που υπάρχουν στην Ευρώπη 
και τα οποία µπορεί να χρησιµοποι-
ήσει µόνο στον Έβρο.1 Αυτό το έχει 
τονίσει ιδιαίτερα και ο κ. Βασίλει-
ος Μαρκεζίνης στο πρόσφατο βι-
βλίο του «Μια νέα εξωτερική πο-
λιτική για την Ελλάδα».

κ. Α. Σ.: Τα µηχανήµα-
τα αποτελούν ένδειξη στό-
χων. Σε αντίθεση µε εµάς, η 

Τουρκία έχει µια ηγεσία που 
ξέρει τι θέλει. Έβαλε την Τουρκία σε 
µια σειρά. Οδήγησε στην οικονοµι-
κή της ανάκαµψη. Προσπαθεί να 
αποκαταστήσει τις πληγές που άφη-
σε πίσω του ο κεµαλισµός, τη βίαιη 
αποκοπή του λαού από την ισλαµι-
κή παράδοση. Έχει σαφώς µία οθω-
µανική αντίληψη της θέσεως της 
Τουρκίας. Αυτό συνιστά κίνδυνο για 
την Ελλάδα. Από την άλλη µεριά, 
παραφράζοντας λίγο τον Καβάφη 
θα έλεγα ότι «Υπεροψίαν και µέθην» 
έχει ο Ερντογάν. Αυτό ίσως κατα-
στεί µοιραίο για τα σχέδιά του. Και 
να θυµάστε αυτό που έλεγε ο Κολο-
κοτρώνης «Οι Έλληνες είναι τρελοί, 
αλλά έχουν Θεό γνωστικό». Πρέπει, 
βέβαια, να βάλουµε κι εµείς το χέ-

ρι µας για να σωθούµε. Για παρά-
δειγµα, οι Ευρωπαίοι φοβούµενοι 
ότι κατάρρευση της Ελλάδας θα διέ-
λυε την ευρωζώνη µας στήριξαν οι-
κονοµικά. Η σηµερινή στήριξη δεν 
αρκεί. Πριν ζητήσουµε, όµως, ανα-
θεώρηση των δεδοµένων, θα πρέπει 
πρώτα να δείξουµε ότι προσπαθού-
µε να ανταποκριθούµε σε όσα συµ-
φωνήσαµε. 

«Π»: Μια τελευταία ερώτηση, το Οι-
κουµενικό Πατριαρχείο πιστεύετε πως  
είναι, όπως ακούγεται συχνά από ανα-
λυτές, «χαµένη υπόθεση»; Πρέπει να 
ασχολείται η Ελλάδα µε αυτό;

κ. Α. Σ.: Κατ’ αρχάς, χαµένες υπο-
θέσεις δεν υπάρχουν. Χαµένες υπο-
θέσεις είναι µόνον αυτές που εγκα-
ταλείπουµε. Να σας δώσω ένα πα-
ράδειγµα. Η Κρήτη µετά την επανά-
σταση του 1821 και τις αλλεπάλλη-
λες επαναστάσεις που έκανε καθ’ 
όλο τον 19ο αιώνα, «χάθηκε» για 
την Ελλάδα 8-9 φορές. Το 1912 έγι-
νε, επιτέλους, η ένωση. Αυτό οφει-
λόταν στους Κρητικούς, που ακόµη 
και στις πιο µαύρες ηµέρες δεν εί-
παν ότι η ένωση της Κρήτης µε την 
Ελλάδα ήταν µια χαµένη υπόθεση. 

Ο θεσµός του Οικουµενικού Πα-
τριαρχείου είναι ένας από τους αρ-
χαιότερους θεσµούς του κόσµου. 
Πρέπει να προστατευθεί και να επι-
βιώσει. Με το Πατριαρχείο πρέπει 
να προσδιορίσουµε µε σαφήνεια 
από τι κινδυνεύει και να το αντι-
µετωπίσουµε. Υπάρχει ένα νοµαρ-
χιακό διάταγµα, ένας τεσκερές από 
το 1923. Αυτός προσδιορίζει τους 
όρους εκλογής του Οικουµενικού 
Πατριάρχη. Ορίζει ότι πρέπει να εί-
ναι τούρκος υπήκοος και µέλος της 
ενδηµούσας συνόδου της Τουρκί-
ας. Παρά την τροµακτική µείωση 
του ελληνικού οµογενειακού πλη-
θυσµού στην Τουρκία, είναι βέβαιον 
ότι θα εκλεγεί ακόµη ένας Πατριάρ-
χης µετά τον Βαρθολοµαίο. Αντιθέ-
τως, δεν είναι διόλου βέβαιον κατά 

πόσο θα εκλεγεί και ο µεθεπόµενος 
Πατριάρχης. Εποµένως το ζητού-
µενο είναι να απαλλαγεί το Πατρι-
αρχείο από παρόµοιες δεσµεύσεις.

Το άνοιγµα της Θεολογικής Σχο-
λής της Χάλκης δεν λύνει το πρό-
βληµα. Η Χάλκη είχε νόηµα όταν 
πρωτοετέθη το 1971. Τότε υπήρχαν 
στην Πόλη µερικές δεκάδες χιλιά-
δες οµογενείς. Σήµερα, µε 2.000-
3.000 οµογενείς, κατά βάσιν υπέρ-
γηρους η αναγέννηση του Πατριαρ-
χείου δεν µπορεί να προέλθει από 
την οµογένεια. Πρέπει να αλλάξου-
νε ριζικά οι όροι. Ο Βαρθολοµαίος 
έχει κάνει κάποιες καλές κινήσεις. 
Στη δωδεκαµελή Ιερά Σύνοδο έχει 
τοποθετήσει εδώ και µερικά χρόνια 
έξι µέλη που δεν είναι Τούρκοι. Θε-
ωρητικώς αυτοί θα µπορούσαν να 
πάρουν µέρος σε µια εκλογή. Ζή-
τησε, επίσης, και δόθηκε τουρκική 
υπηκοότητα σε κάποιους Μητρο-
πολίτες του Οικουµενικού Θρόνου 
εκτός Τουρκίας για να µπορούν να 
πάρουν µέρος σε µια  τέτοια δια-
δικασία. Αποµένει να φανεί στην 
πράξη πως θα λειτουργήσουν αυ-
τές οι κινήσεις, όταν έλθει η ώρα. 
Η γνώµη µου είναι ότι πρέπει να 
απελευθερωθεί εντελώς η διαδικα-
σία, όπως συµβαίνει µε την Αίγυ-
πτο που όποιος εκλέγεται  Πατρι-
άρχης Αλεξανδρείας παίρνει αυτο-
µάτως την αιγυπτιακή υπηκοότη-
τα. Τότε θα µπορούσαν να συµµε-
τέχουν κανονικά πλέον στην εκλο-
γή όλες οι Μητροπόλεις του Οικου-
µενικού Πατριαρχείου. 

«Π»: κ. Συρίγο σας ευχαριστούµε 
πολύ!

Επιµέλεια:
Λεωνίδας Μαρκαντωνάτος

φοιτ.  ∆ιεθνών & Ευρωπαϊκών 
Σπουδών Παντείου Παν/µίου

Αναστασία Μπιτσάνη
φοιτ. Πολ. Μηχ/κών Ε.Μ.Π
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«Π»: Επιδρά η οικονοµική κρίση 
στην ψυχολογία του ατόµου; Εάν ναι:  
Τί επιφέρει η ανεργία στην ψυχική 
υγεία ενός ανθρώπου;

Ε. Κ.: H οικονοµική κρίση οπωσ-
δήποτε επιδρά στην ψυχολογία 
των ανθρώπων. Προκαλεί αίσθη-
µα µαταίωσης – ότι ο κόπος δεν θα 
τύχει της ανάλογης αµοιβής. ∆η-
µιουργεί έντονη ανασφάλεια για-
τί το περιβάλλον και οι κοινωνι-
κές συνθήκες δεν εµπνέουν εµπι-
στοσύνη επένδυσης. Συνεχώς επι-
κρέµαται ως ∆αµόκλειος σπάθη η 
απειλή της απώλειας εργασίας µε 
αποτέλεσµα να οδηγεί σε ανταγω-
νισµούς, συγκρίσεις µε συναδέλ-
φους και φοβίες. 

Η ανεργία δηµιουργεί αίσθηµα 
αποτυχίας, ανικανότητας, απογο-
ήτευσης, παραίτησης, µιζέριας, 
εξάρτησης. Ιδιαίτερα εάν ο άνερ-
γος έχει να συντηρήσει οικογέ-
νεια αισθάνεται πολύ µεγάλη πί-
εση και άγχος γιατί, όντας υπεύ-
θυνος για τη ζωή και τη φροντί-
δα των εξαρτηµένων µελών, βιώ-
νει µεγάλη ενοχή, τρωτότητα και 
προσωπική ακύρωση.

«Π»: Παρατηρούµε πως τον τελευ-
ταίο καιρό, αυξάνονται τα ποσοστά 
ανεργίας, εγκληµατικότητας, αυτοκτο-
νιών. Αυτές οι αυξήσεις, σχετίζονται 
απόλυτα µεταξύ τους;

Ε. Κ.: «Ἑνὸς κακοῦ µύρια ἕπο-
νται». Η εργασία φέρνει καταξίω-
ση, δίνει δυνατότητα στον άνθρω-
πο να δηµιουργήσει και να προ-
σφέρει, του δίνει κύρος, αξία και 

Η οικονοµική κρίση και η καθηµερινότητά 
µας

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ µε την 
κα ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, 

Ψυχίατρο- ψυχοθεραπεύτρια

κοινωνική αναγνώριση - η ανερ-
γία τον καταργεί. Η εγκληµατικότη-
τα που δυστυχώς συναντάµε στις 
µέρες µας προέρχεται από απελ-
πισµένους ανθρώπους, οι οποίοι 
έχουν χάσει κάθε ελπίδα και φέρο-
νται σαν να µην έχουν τίποτα άλ-
λο να χάσουν – η απελπισία τους 
τυφλώνει, η ζωή των άλλων δεν 
έχει καµία αξία, αφού δεν έχει ού-
τε η δική τους. Αναφέροµαι κυρί-
ως σε µετανάστες που βρίσκονται 
διωγµένοι από τον τόπο τους, σε 
µία χώρα που δεν θα επιθυµούσαν 
να βρίσκονται, χωρίς προοπτική να 
αλλάξει τίποτα. Όσον αφορά τις αυ-
τοκτονίες έχουν αυξηθεί µε την οι-
κονοµική κρίση και συχνά παρατη-
ρούνται σε ανθρώπους που είχαν 
στηρίξει όλη την εικόνα τους στην 
οικονοµική αίγλη. Σε µια διαρκή 
αναζήτηση περισσότερου κέρδους, 
βρέθηκαν εντελώς εκτός προϋπο-
λογισµού – καθώς ανατράπηκαν τα 
δεδοµένα µε την οικονοµική κρί-
ση – και κατέρρευσαν. Είναι πολύ 
θλιβερό το γεγονός ότι δεν τους συ-
γκράτησε η επίπτωση που θα εί-
χε η αυτοκτονία τους στην οικο-
γένειά τους.

«Π»: Ποιες οι επιπτώσεις στην οικο-
γένεια; Οι νέοι άνθρωποι διστάζουν 
να προχωρήσουν στον γάµο και στη 
δηµιουργία µιας οικογένειας; Ακόµα 
παρατηρούµε πως η µορφή της οικο-
γένειας αλλάζει από πυρηνική σε µε-
ταβατική ή  µονογονεϊκή. Για ποιους 
λόγους υπάρχουν  αυτές οι αλλαγές  
σε σχέση  µε τη  γενικότερη ύφεση;

Ε. Κ.: Υπάρχει ένα γενικότερο κλί-
µα απογοήτευσης, το οποίο απο-
τρέπει την εξέλιξη. Υπάρχουν όµως 
και πολλοί νέοι άνθρωποι που δυ-
στυχώς βρήκαν ένα άλλοθι στην 
οικονοµική κρίση για να µην δε-
σµευτούν και δηµιουργήσουν οι-
κογένεια. Υπάρχουν άνθρωποι που 
όλα τα ανάγουν σε οικονοµικά µε-
γέθη. Πολλές φορές η µονογονεϊκή 
οικογένεια ενισχύεται από υπερ-
προστατευτικούς γονείς που ενι-
σχύουν την επιστροφή στο σπίτι.

«Π»: Βλέπουµε τον τελευταίο καιρό 
το κίνηµα των Αγανακτισµένων! Άν-
θρωποι ανεξαρτήτως ηλικίας, πολιτι-
κών ιδεών, πεποιθήσεων αντιδρούν, 
ή τουλάχιστον προσπαθούν να αντι-
δράσουν! Υπό το καθεστώς της κρί-
σης αυτής θεωρείται πως αυξάνεται 
στον άνθρωπο η συλλογική ευθύνη; 
Αρχίζει πιεσµένος από όλη αυτή την 
κατάσταση να νοιάζεται για τον συ-
νάνθρωπό του, ή κλείνεται περισσό-
τερο στο καβούκι του και στη µονα-
ξιά της απελπισίας του;

Ε. Κ.: Συµβαίνουν και τα δύο, κα-
θώς ο τρόπος αντίδρασης του κάθε 
ανθρώπου εξαρτάται από την στά-
ση του γενικά απέναντι στη ζωή. 
Για πολλούς, η δυσκολία ενισχύει 
το αίσθηµα της αδικίας και της δυ-
σπιστίας απέναντι στην πολιτική 
ηγεσία, στον διευθυντή, στους γεί-
τονες, στους συνανθρώπους. Υπάρ-
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χουν όµως και άνθρωποι που αρχίζουν να ελπίζουν πε-
ρισσότερο στην συλλογικότητα και την δύναµη των ενω-
µένων για ένα σκοπό οµάδων, αφήνοντας στην άκρη 
την υπερβολική επένδυση στην αυτονόµηση. Αξίζει 
να θυµηθούµε επίσης τα γεγονότα του ∆εκεµβρίου 
του 2008, όπου, ενώ υπήρχε συλλογική αντίδραση, 
στην ουσία υπήρχαν παράλληλες µοναξιές που για 
προσωπικές µαταιώσεις και απογοητεύσεις κατέ-
στρεφαν και τροµοκρατούσαν.   

«Π»: Η στάση του  κράτους είναι  η αναµενόµενη  
στα  κοινωνικά και προνοιακά θέµατα όσον αφορά 
την κρίση ή είναι αποστασιοποιηµένο; Ποιές είναι 
οι επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης στις κοινω-
νικά ευάλωτες οµάδες;

Ε. Κ.: Είναι αλήθεια ότι γίνονται περικοπές 
από τον κρατικό προϋπολογισµό όσον αφορά 
τα προνοιακά ζητήµατα. Οι κοινωνικά ευάλω-
τες οµάδες παραµελούνται. Γι’ αυτό το λόγο εί-
ναι πολύ µεγάλης σηµασίας η προσφορά εθε-
λοντών που µπορούν και να εµπνέουν και να 
παρακινούν και άλλους ανθρώπους στην πλη-
ρότητα της υπέρβασης των στενών ατοµικών 
ορίων και του µοιράσµατος.

«Π»:  Πώς η οικονοµική κρίση έχει επηρεάσει την 
ψυχολογία των νέων ανθρώπων στην καθηµερινό-
τητά τους;  Μπορείτε να µας πείτε προτάσεις – διε-

ξόδου από την κρίση; 
Ε. Κ.: Οι νέοι άνθρωποι ιδιαίτερα εκείνοι που 

βρίσκονται σε φάση που ετοιµάζονται να αυτονο-
µηθούν από τους γονείς τους βιώνουν φόβο και ανα-

σφάλεια. Οι υπερπροστατευτικοί γονείς δυστυχώς συχνά 
εκµεταλλεύονται την κατάσταση και εµποδίζουν την κα-
λή αυτονόµηση των παιδιών καταφέρνοντας µε οικονο-
µικές παροχές να παρατείνουν την παραµονή στο σπί-
τι. Αξίζει οι νέοι άνθρωποι να εµπιστευτούν τη ζωή που 
ανθίζει µέσα τους και να προτείνουν την δική τους δη-
µιουργική λύση, να επιβεβαιώσουν ότι ο µοναδικός δρό-
µος του καθενός χαράσσεται καθώς πορεύεται. 

Οι νέοι άνθρωποι καλούνται σήµερα να ξεπεράσουν το 
βόλεµα το οποίο κοστίζει πολύ ακριβά, καλούνται να µην 
παγιδευτούν στην υπερκατανάλωση και στην άµεση ικα-
νοποίηση υλικών αγαθών. Είναι αλήθεια ότι η προηγού-

µενη γενιά της στέρησης έχει παίξει ρόλο στο να 
οδηγηθεί η τωρινή στην υπερκατανάλω-

ση. Οι γονείς που δεν απόλαυ-
σαν τη ζωή µε κά-

ποιο τρό-

12



πο οδήγησαν τα παιδιά τους σε µια 
απόλαυση χωρίς δέσµευση «εγώ 
διψώ πολύ, εσύ να πιείς νερό, µή-
πως και ξεδιψάσω».

Οι νέοι καλούνται να ανακα-
λύψουν την οµορφιά των απλών 
πραγµάτων. «Τίς ἐστιν πλούσιος; Ὁ 
ἐπ’ ὀλίγῳ ἀναπαυόµενος». Ή από 
το λίγο, όπως λέει ο ποιητής φτά-
νεις πιο σύντοµα οπουδήποτε. Εί-
ναι υπέροχο να µπορεί ένας νέος 
να χαρεί µια συναυλία από τα απέ-
ναντι βράχια και όχι µέσα στο θέ-
ατρο του Λυκαβηττού, να νιώσει 
φιλοξενία και ελευθερία καθισµέ-
νος σε ένα παγκάκι κι απολαµβά-
νοντας την παρέα των φίλων του. 
Είναι υπέροχο να γεµίζει η καρ-
διά και οι αισθήσεις είτε απολαµ-
βάνεις ένα ακριβό δείπνο είτε µοι-
ράζεσαι ένα υπέροχο ηλιοβασίλεµα 
ή ένα περίπατο κάτω απ’ τα άστρα. 
Μήπως είναι καιρός η διασκέδαση 
να ξαναγίνει ψυχαγωγία – αγωγή 
ψυχής – και να ξαναπεράσει στα 
χέρια µας κι όχι να εγκαταλείπε-
ται σε άλλους που αναλαµβάνουν 

επ’ αµοιβή να µας κάνουν ευτυ-
χισµένους;

«Π»:  Ποια πρέπει να είναι η στά-
ση ενός χριστιανού νέου  σε όλο αυτό;

Ε. Κ.: Ο χριστιανός νέος  κατ’ αρ-
χάς ποτέ δεν κινείται ατοµικά. Εν-
διαφέρεται για τα κοινωνικά θέµα-
τα, δεν επαναπαύεται στην ατο-
µική ευηµερία, δεν επιδιώκει την 
ατοµική σωτηρία. Γνωρίζει ότι 
πρέπει να αφήσει την εποχή του 
να τον επηρεάσει χωρίς να τον 
«παραχαράξει». Είναι σηµαντικό 
να αντιλαµβάνεται τον παλµό της 

εποχής, τις ιδιαίτερες δυσκολίες, 
αλλά και τις ιδιαίτερες δυνατότη-
τες. Έχοντας στηρίξει την ελπίδα 
του και την εµπιστοσύνη του στο 
Θεό, µπορεί να σταθεί δίπλα στον 
συνάνθρωπο και να αφουγκραστεί 
τα προβλήµατά του.

Ο χριστιανός νέος  γνωρίζει να 
µετατρέπει τις υλικές δυσκολίες σε 
πνευµατικές ευκαιρίες, να ενεργο-
ποιεί συν Θεώ τη δηµιουργικότη-
τά του αξιοποιώντας τα χαρίσµα-
τα – τάλαντα που ο Θεός του εµπι-
στεύτηκε.

Ο χριστιανός νέος  αγωνίζεται, 
ενώ ταυτόχρονα, ξέρει να υποµένει 
δηµιουργικά και ενεργητικά χωρίς 
να ανέχεται, χωρίς να περιθωριο-
ποιείται και αναζητά τη δική του 
προσωπική δηµιουργική απάντη-
ση στα εµπόδια που παρουσιάζο-
νται. Κινείται στα πλαίσια µιας ορ-
θόδοξης στάσης, όπου οι επενδύ-
σεις δεν αφορούν µόνο τον περι-
ορισµένο υλικό πλουτισµό, αλλά 
συνάµα δεν υποτιµούν και το υλι-
κό στοιχείο.

Ο χριστιανός νέος  καλείται να 
δώσει την προσωπική του µάχη 
στο εργασιακό περιβάλλον – ή να 
το οραµατισθεί – όπου θα υπερα-
σπίζεται την τιµιότητα, θα αρνείται 
το εύκολο κέρδος, τις µίζες, την εκ-
µετάλλευση των άλλων και τη δια-
φθορά. Καλείται όχι απλώς να αρ-
νηθεί το κακό, αλλά να παράγει το 
καλό. Καλείται να εµπιστευτεί την 
ευεργετική δύναµη του καλού που 
απλώνεται στον κόσµο, να υπερα-
σπιστεί την αξία της εργασίας και 
της κοινωνικής προσφοράς που 
δεν αποτιµάται µόνο σε χρήµατα.

«Π»:  Μπορεί κατά τη γνώµη σας 
η οικονοµική κρίση να αποτελέσει 
αφορµή να πλησιάσουµε ξανά ο ένας 
τον άλλο και να έρθουµε πιο κοντά 
στον Θεό;

Ε. Κ.: Κάθε κρίση εµπεριέχει την 
έννοια του κινδύνου και συνάµα 
την έννοια της ευκαιρίας. Υπάρ-
χουν άνθρωποι που ανακάλυψαν 
τις πραγµατικές τους δυνατότη-
τες µόνο όταν κλήθηκαν να αντι-
µετωπίσουν δυσκολίες. Υπάρχουν 
άνθρωποι που µετά τη διάγνωση 
µιας σοβαρής νόσου άλλαξαν εντε-
λώς και υιοθέτησαν µια υγιή και 
αισιόδοξη στάση ζωής. 

Όσον  αφορά τις σχέσεις µε τους 
συνανθρώπους, ας θυµηθούµε τις 
ελληνικές κοινότητες στον παρα-
δοσιακό χώρο που έµαθαν οι άν-
θρωποι να συνεργάζονται καθώς 
αντιµετώπιζαν το άγονο έδαφος, 
τη φτώχεια, την πείνα ή τον κοι-
νό εχθρό. 

 Η προσέγγιση του Θεού δεν 
µπορεί να εκπίπτει σε αναζήτηση 
ενός µαγικού καταφυγίου στην πε-

ρίοδο κρίσης. Η διαρκής αναζήτη-
ση του Θεού και της εικόνας Του 
στους ανθρώπους οδηγεί στην ολο-
κληρωµένη ανάδειξη του εαυτού 
και στην πληρότητα της ύπαρξης.

Επιµέλεια:
Αγγελική Καλκάνη

φοιτ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
& Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ

Σταύρος Θεοφίλου
φοιτ. Τµ. Κοινωνικής Εργασίας 

ΑΤΕΙ Αθήνας 

Κάθε κρίση εµπεριέχει την έννοια του κινδύνου και συνάµα την έννοια 
της ευκαιρίας. Υπάρχουν άνθρωποι που ανακάλυψαν τις πραγµατικές 
τους δυνατότητες µόνο όταν κλήθηκαν να αντιµετωπίσουν δυσκολίες.

€
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Η πρόσφατη οικονοµική κρίση 
ανέδειξε µε τον πλέον χαρακτηρι-
στικό τρόπο τη σοβαρότατη παθο-
γένεια της Ελληνικής κοινωνίας η 
οποία υφίσταται εδώ και αρκετά 
χρόνια. Θα ήταν αφέλεια να πιστέ-
ψει, βέβαια, κανείς ότι αυτή αφορµά-
ται αποκλειστικά και µόνο από την 
οικονοµική κακοδιαχείριση, από τα 
σκάνδαλα που αφορούν τη διασπά-
θιση του δηµόσιου πλούτου ή από 
τη στατιστική απόδειξη των κάθε 
λογής αδιεξόδων. Βέβαια, κρίσιµο 
στοιχείο στην ανάλυση και ερµηνεία 
του προβλήµατος είναι η επιβολή 
του µοντέλου  της Παγκοσµιο-
ποίησης. Και αυτό όµως πρέπει να 
εξεταστεί στο πεδίο της κυριαρχίας 
του σε όλα τα επιµέρους επίπεδα 
ζωής. Παρακάτω θα αναφερθούν οι 
παράγοντες εκείνοι που καταδεικνύ-
ουν ότι η κρίση αυτή είναι πρωτί-
στως ηθική, αλλά και συνακόλουθα 
κοινωνική, πολιτική, ίσως και βαθύ-
τερα πνευµατική  και πολιτιστική.

Ξεκινώντας από τον κοινωνικό 
χώρο, διαπιστώνει ανενδοίαστα κα-
νείς την ύπαρξη ποικίλων µορφών 
κοινωνικού ελέγχου αλλά και µη-
χανισµών χειραγώγησης της κοι-
νής γνώµης. Χαρακτηριστικό παρά-
δειγµα αποτελούν τα µέσα µαζικής 
ενηµέρωσης, κυρίως, µε την κατά-
ληψη του δηµόσιου χώρου από τη 
δυναµική της εµπορικής τηλεόρα-
σης. Η ευρύτατη απήχηση των νέ-

Η κρίση της 

ελληνικής κοινωνίας 

και οι κυρίαρχες 

ερµηνείες της

ων ιντεράκτιβ τηλεοπτικών παιχνι-
διών στα οποία κυριαρχούν παρα-
ληρηµατικές και εκρηκτικές κατα-
στάσεις µε ψευδοσυγκρούσεις και 
θεατρικές αλληλοεξοντώσεις, δεν 
παύει να είναι δείκτης πολιτισµού. 
Επιπλέον, η εξοικείωση µε τη βω-
µολοχία και τον αµοραλιστικό ερω-
τισµό των σήριαλ πιστοποιεί την 
παράδοση της δηµόσιας σφαίρας 
στα ιδιωτικά πάθη µε θλιβερό από-
τοκο την αναπηρία του ανθρώπου, 
ο οποίος αδυνατεί να διακρίνει τη 
χαρά από την απόλαυση, το ηθικό 
από το ανήθικο. 

∆εν πρέπει, βέβαια, εδώ να πα-
ραγνωρίσουµε και τη σπάταλη προ-
σφορά εικόνων επιτηδευµένης ανη-
θικότητας στις διαφηµίσεις ή την 
προτυποποίηση ενός τρόπου ζω-
ής που συνοδευόταν από πισίνες, 
πρόσβαση στα πιο ακριβά ξενοδο-
χεία, ασυνήθιστες ή και ανίερες δή-
θεν απολαύσεις. Πρότυπο αποτελεί 
ακόµα και τώρα όχι ο µαχόµενος οι-
κογενειάρχης αλλά το στέλεχος εται-
ρείας που εργάζεται δώδεκα ώρες 
την ηµέρα. Αυτός προβάλλεται από 
τα life-style έντυπα και αυτό που εν 
τέλει επιβραβεύεται είναι η µειωµέ-
νη αυτονοµία της ζωής του. 

Στο κοινωνικό, όµως, πεδίο εντο-
πίζει κανείς και τον καταναλωτικό 
ηδονισµό ο οποίος έχει ισοπεδώ-
σει οτιδήποτε µπορεί να διασώ-
σει πνευµατικά και ηθικά µια κοι-
νωνία. Στους µητροπολιτικούς χώ-
ρους της καταναλωτικής ευδαιµονί-
ας επιτελεία και φορείς διαχείρισης 
της εµπορικής κουλτούρας σφετερί-
ζονται τα πάντα. Παρασύρουν ακό-
µα και τους έφηβους, συγκεντρώνο-
ντάς τους σε πολυχώρους θεάµατος 
και ψυχαγωγίας. Μοναδικός στόχος 
τους, βέβαια, παραµένει η µεγιστο-
ποίηση του κέρδους και η προετοι-
µασία τους ώστε να είναι µελλοντι-
κά ιδανικοί καταναλωτές. Η αδυνα-
µία, όµως, βίωσης αυτού του κα-
ταναλωτικού ονείρου, από την άλ-

λη, επιφέρει µιαν ακύρωση της επι-
θυµίας αφού πλέον ο πολίτης βλέ-
πει στη θέση του υλιστικού παροξυ-
σµού έναν βίαιο οικονοµικό κατα-
ναγκασµό. Αυτός ο καταναγκασµός 
στην πιο ήπια µορφή του συνεπά-
γεται στερήσεις καθηµερινών –µέ-
χρι τώρα- υλικών απολαύσεων και 
στην πιο σκληρή µπορεί να οδηγή-
σει στην ανεργία ή και στην ανέ-
χεια. Τέλος, ο προσηλυτισµός του 
κοινωνικού σώµατος παγιδεύει και 
κάποιους µοντέρνους µεσοαστούς 
οι οποίοι στρέφονται σε έναν new 
age εσωτερισµό ή την όποια δήθεν 
θεραπευτική θρησκευτικότητα ανα-
ζητώντας λύσεις στο πρόβληµα της 
κατάθλιψης σε διάφορες µυστικι-
στικές, παγανιστικές ή άλλες γρα-
φικές ψευτοθρησκείες. Είναι σα-
φές βέβαια πως τέτοια ψυχοπα-
θολογικά αδιέξοδα µπορούν να 
αντιµετωπιστούν µόνο στα πλαί-
σια µιας πνευµατικής ζωής εν 
αγάπη. Μιας αγάπης θυσιαστι-
κής που προϋποθέτει την προ-
σφορά και όχι την εγωκεντρι-
κή βίωση του κόσµου και µιας 
-εν πολλοίς- οδυνηρής  πραγ-
µατικότητας.

Η εν λόγω κρίση, όµως, έχει και 
αµιγώς πολιτικά χαρακτηριστικά 
που σχετίζονται και µε  τη σηµερι-
νή ιδεολογική συγκρότηση της ελ-
ληνικής κοινωνίας. Από τη µια, η 
ανακατασκευή ενός εθνικού παρελ-
θόντος στη βάση του αναθεωρητι-
σµού επεδίωξε την αποσύνδεση του 
νεοέλληνα από έναν γνήσιο πατρι-
ωτισµό ο οποίος –ειρήσθω εν πα-
ρόδω- ποτέ δεν έπαψε να έχει κυ-
ρίαρχα ιδεολογική αναφορά. Πάνω 
απ’ όλα είναι συναίσθηµα (αγάπη 
για την πατρίδα) και όχι οικονοµι-
κό διακύβευµα. Αυτό, για τους κατα-
στροφολογούντες οικονοµιστές που 
ισχυρίζονται ότι σήµερα αναδύεται 
ένας νέος  πατριωτισµός, ο οποίος 
συνδέεται µε µια «φορολογική συ-
νείδηση», κακέκτυπη. Από την άλ-
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λη, η εικόνα µιας Ελλάδας περιλου-
σµένης στο φως µιας σεβαστής και 
διδακτικής αρχαιότητας, µιας «πα-
γκόσµιας» Ελλάδας για τουριστική 
χρήση. Στη δεύτερη εκδοχή ενσω-
µατώνεται και η φαντασιακή εικόνα 
των Ελλήνων ως φορέων µιας πολυ-
διάστατης και πολύτροπης αριστεί-
ας η οποία παραµένει κενό γράµµα, 
αφού η πατριωτική συνείδηση πε-
ριορίζεται σε αυτάρεσκες εθνορο-
µαντικές δηλώσεις χωρίς περιεχό-
µενο. Και οι δύο αυτές εκδοχές συ-
νιστούν υπαρκτή τελικά µιαν αντί-
φαση η οποία βουλιάζει στα νερά 
µιας ατέρµονης καταστροφολογίας 
η οποία συντηρείται αλλά και διευ-
ρύνεται εξαιτίας µιας εθνικά βιωµέ-
νης κατάθλιψης που προκαλεί η οι-
κονοµική διάλυση.  

Το πνευµατικό και ευρύτερα πο-
λιτιστικό υπόβαθρο αυτής της κρί-
σης συνοψίζεται και στην άναρχη 
πληθώρα νέων υποτιθέµενων αξι-
ών, η οποία επίσης δεν αναπτύσσε-
ται εν κενώ ιστορικού (και πολιτι-
κού) οξυγόνου. Μια τέτοιου τύπου 
απάθεια υπακούει στη γενικότερη 
αξιακή αποδόµηση η οποία εµφανί-
ζεται ως νοµοτέλεια της παγκοσµιο-
ποιητικής προοπτικής. Χαρακτηρι-

στικές είναι οι δέκα εντολές της Πα-
γκοσµιοποίησης κατά τον φιλόσο-
φο Ντανί-Ροµπέρ Ντιφούρ. Μετα-
ξύ αυτών επισηµαίνεται ότι «δε θα 
χτίσεις καµία δική σου άποψη που να 
αποτρέπει την ένταξή σου στο κοπάδι 
των καταναλωτών» (4η εντολή), ή ότι 
«θα προσβάλλεις κάθε δάσκαλο που θα 
είναι σε θέση να σε διαπαιδαγωγήσει» 
(6η εντολή). Ακόµα, ο Ντιφούρ ολο-

κληρώνει το δεκάλογο µε την εντολή 
«θα απελευθερώσεις τις ορµές σου και 
θα αναζητάς ηδονή χωρίς όρια!». Όλα 
τα παραπάνω βρίσκουν την επιβε-
βαίωσή τους στην παρακµάζουσα 
ελληνική κοινωνία.

Σ΄ αυτό το πλαίσιο της ιδεολο-
γικής άπνοιας και του απολίτικου 
τρόπου ζωής οι πλέον αντιφατικοί 
σχηµατισµοί ιδεών προκαλούν ένα 
πολιτιστικό ρήγµα άνευ προηγουµέ-
νου. Ένας νέου τύπου ολοκληρω-
τισµός αναδύεται. Τη στιγµή, για 
παράδειγµα, που η πολυφωνία των 
απόψεων έχει τη διανοητική ηγε-
µονία στο κοινωνικό στερέωµα, οι 
νοητικοί χάρτες που έχουν διαµορ-
φωθεί στην κοινωνία µας υποδει-
κνύουν ως θεωρίες συνοµωσίας τον 
όποιο ευαίσθητο ηθικά και πνευµα-
τικά αντιρρητικό λόγο και ενοχο-
ποιούν τις εγρήγορες συνειδήσεις. 
Έτσι, ακυρώνουν εν τοις πράγµασι 
κάθε προσπάθεια ηθικής και διανο-
ητικής µεταρρύθµισης της ελληνι-
κής κοινωνίας.

Το συµπέρασµα προκύπτει αβί-
αστα. Όλες οι προαναφερόµενες 
εκτροπές υποκρύπτουν ένα πελώ-
ριο ηθικό κενό. Γιατί όταν τα κοινω-
νικά πρότυπα δεν έχουν ηθικό κύ-

ρος, όταν οι φορείς παιδείας και πο-
λιτισµού είναι ελεγχόµενοι από τη 
Νέα Τάξη πραγµάτων, όταν  ο ίδιος 
ο πολιτισµός ταυτίζεται µε την του-
ριστική ανάπτυξη, αλλά και όταν ο 
πολιτικός λόγος ευτελίζεται τότε η 
κατάρρευση µοιάζει νοµοτελειακή. 

Η αντίσταση λοιπόν οφείλει να 
είναι πρωτίστως ηθική. Ο καθένας 
πρέπει να πάρει την κατάσταση στα 

χέρια του. Σε πρώτη φάση να απο-
κόψει τους δεσµούς –αλλά και τα 
δεσµά- του µε το σύστηµα και όλες 
τις εκδοχές ή τους φορείς του που 
τον αποπροσανατολίζουν έντεχνα. 
∆ηλαδή, µε απλά λόγια, να κλείσει 
την τηλεόραση, να σαρκάσει τις δι-
αφηµίσεις της καθηµερινής βλακεί-
ας, να απαξιώσει τα ψευδοπρότυπα 
που του προτείνονται. Επίσης, να 
κατανοήσει τον εαυτό του ως υπο-
κείµενο που διαµορφώνει την ιστο-
ρία, να λειτουργήσει ως πολίτης και 
όχι καταναλωτής χωρίς προσωπική 
βούληση. Ακόµα, να ανιχνεύσει στο 
ιστορικό και εθνικό του παρελθόν 
στοιχεία που θα τον βοηθήσουν να 
οικοδοµήσει µιαν υγιή ταυτότητα. 
Τέλος, να απορρίψει την όποια οι-
κονοµικιστική αντίληψη ζωής του 
επιβάλλει το ιερατείο του παγκοσµι-
οποιηµένου εφιάλτη, αρνούµενος 
να αντιληφθεί την ανθρώπινη ζωή 
ως άθροισµα οικονοµικών σχέσεων. 
Η σωτηρία δεν πρόκειται να προ-
έλθει µέσα από προτάσεις αναδιάρ-
θρωσης ή επαναπροσδιορισµού του 
όποιου οικονοµικού σχεδιασµού 
αλλά µε την ανάπτυξη µιας υγιούς 
πνευµατικότητας η οποία θα συµ-
βάλει στη διάκριση της επιθυµίας 

από την ανάγκη. Οφείλει ο καθένας 
µας να ασκηθεί στην εγκράτεια και 
να ρυθµίζει τη ζωή του µε βάση τις 
πνευµατικές και τις ηθικές εκείνες 
αξίες που αναγνωρίζουν το ανθρώ-
πινο πρόσωπο ως Εικόνα του Θεού.

Επιµέλεια:
Μάριος Μιχαηλίδης

Φιλόλογος

Η σωτηρία δεν πρόκειται να προέλθει µέσα από προτάσεις αναδιάρθρω-
σης ή επαναπροσδιορισµού του όποιου οικονοµικού σχεδιασµού αλλά µε 
την ανάπτυξη µιας υγιούς πνευµατικότητας η οποία θα συµβάλει στη διά-
κριση της επιθυµίας από την ανάγκη.

€
€
€
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Το 
Αλφαβητάρι
της κρίσης

Κρατικό Οµόλογο 
Πρόκειται στην ουσία για ένα δάνειο που λαµβάνει το κρά-

τος ή µια επιχείρηση από τους επενδυτές, συµφωνώντας να 
πληρώνει κατ’ έτος, προσυµφωνηµένο τόκο καθ’ όλη τη δι-
άρκεια του οµολόγου και κατόπιν να το εξοφλήσει στη λή-
ξη του. Εάν λ.χ. δανείζεται το κράτος 100 € µε 5% επιτόκιο 
(απόδοση) για ένα έτος, έχει την υποχρέωση, κατά την λή-
ξη του οµολόγου να έχει επιστρέψει στον δανειστή 105 €. Ο 
τόκος είναι η αµοιβή που ζητά ο αποταµιευτής-δανειστής 
για το κεφάλαιο που δανείζει και το ύψος του εξαρτάται τό-
σο από τις γενικές οικονοµικές συνθήκες, όσο και από τον 
κίνδυνο αθέτησης της υπόσχεσης επιστροφής του κεφαλαί-
ου από το κράτος-δανειζόµενο. 

Spread
Μετράει την διαφορά µεταξύ δύο επι-

τοκίων ή δύο τιµών. Στην περίπτωση 
της Ελληνικής οικονοµίας και της τρέ-
χουσας επικαιρότητας, το Spread (αυ-
τό που ανεβοκατεβαίνει καθηµερινώς) 
αναφέρεται στην διαφορά των επιτο-
κίων των κρατικών οµολόγων Ελλάδος 
και Γερµανίας ίδιας διάρκειας, δηλ το 
πόσο ακριβότερα δανείζεται το ελληνικό 
δηµόσιο σε σχέση µε το Γερµανικό, το 
οποίο θεωρείται παραδοσιακά ο ασφα-
λέστερος οφειλέτης στη ζώνη του ευρώ. 
Για παράδειγµα, αν η Γερµανία δανείζε-
ται µε 2% επιτόκιο και η Ελλάδα µε επι-
τόκιο 5,5%, τότε: 5,50-2,00=3,50 δηλαδή 
το spread είναι 350 «µονάδες βάσης».

CDS
Είναι ασφάλιστρα κινδύνου που προστατεύουν τον κάτο-

χο κρατικών οµολόγων από το ενδεχόµενον κίνδυνο αδυ-
ναµίας του κράτους να αποπληρώσει µέρος ή το σύνολο 
της αξίας του οµολόγου («πτώχευσης») µίας χώρας.  Τέτοια 
ασφάλιστρα αγοράζουν συνήθως οι κάτοχοι οµολόγων, αν 
και η κατοχή οµολόγων δεν είναι υποχρεωτική για τις αγο-
ραπωλησίες CDS. Σε περίπτωση που υπάρχει η υπόνοια ή 
η εκτίµηση ότι ο εκδότης του οµολόγου ενδέχεται να δυ-
σκολευτεί να το αποπληρώσει (είτε λόγω ανικανότητας εί-
τε λόγω απροθυµίας), τότε η τιµή του αντίστοιχου ασφαλί-
στρου (CDS) ανεβαίνει.1

1  Οικονοµική Καθηµερινή Κυριακή 31-7-2011, σελ 11

Τώρα τελευταία, όποιος επιχει-
ρήσει να διαβάσει µία απλή εφη-
µερίδα ή να παρακολουθήσει κά-
ποιο δελτίο ειδήσεων, θα διαπι-
στώσει πως χρειάζεται να είναι 
πτυχιούχος οικονοµικού πανεπι-
στηµίου για να βγάλει άκρη και 
να καταλάβει «τι θέλει να πει ο 
ποιητής». Όροι όπως µνηµόνιο, 
spreads, αναδιάρθρωση,  κλπ. 
έχουν µπει στην καθηµερινό-
τητα µας και έχουν στο µυαλό 
µας ταυτιστεί µε καλοντυµένους 
και «στην τρίχα» σενιαρισµένους 

κυρίους που από το πρωί µέχρι 
το βράδυ επιδίδονται σε αναλύ-
σεις επί αναλύσεων σε κάθε τη-
λεοπτική εκποµπή . Έρχεται λοι-
πόν ο απλός φοιτητής και ανα-
ρωτιέται. «Τι στο καλό σηµαί-
νουν όλα αυτά;»

Φίλε φοιτητή και συνάδελφε 
(για να µην ξεχνιόµαστε), δου-
λεύουµε εµείς για σένα! Στο ακό-
λουθο «αλφαβητάρι της κρίσης» 
φιλοδοξούµε  να περιγράψουµε 
σε αδρές γραµµές όσα ακούµε 
τελευταία. 
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Αναδιάρθρωση χρέους
Η αναδιάρθρωση χρέους µπορεί να λάβει πολλές µορφές, ανά-

λογα µε τις τεχνικές λεπτοµέρειές της, και µπορεί να γίνει µονο-
µερώς από το κράτος-οφειλέτη ή κατόπιν συµφωνίας µε τους δα-
νειστές. Συνήθως, αποτελεί µία µορφή χρεοκοπίας. Ένας τρόπος 
είναι αυτό που οι οικονοµολόγοι αποκαλούν «haircut» (“κούρε-
µα”)- δηλαδή η αποπληρωµή τµήµατος µόνο της ονοµαστικής µεί-
ωσης της αξίας των οµολόγων κεφαλαίων που έχουν στα χέρια 
τους οι δανειστές µίας χώρας, ή και µίας επιχείρησης. Μια άλλη 
µορφή είναι η χρονική «επιµήκυνση» ενός χρέους, κατά την οποία 
τα δάνεια µικρής και µέσης χρονικής διάρκειας θα µετατραπούν 
σε δάνεια µε µεγάλο χρονικό ορίζοντα εξόφλησης. Αυτό το είδος 
αναδιάρθρωσης, µειώνει την ετήσια επιβάρυνση για πληρωµή το-
κοχρεολυσίων, θα µεταθέσει όµως το πρόβληµα στην επόµενη γε-
νεά, η οποία κατά κανόνα, επιβαρύνεται χωρίς καν να ερωτάται. 

Κρατική Χρεοκοπία - Πτώχευση
Χρεοκοπία, ή πτώχευση, ενός κράτους είναι ουσιαστικά η επίσηµη εξαγγελία της κυβέρνησής του, 

µε την οποία καθιστά διεθνώς γνωστή την αδυναµία της ή την απροθυµία της να πληρώσει µέρος 
ή το σύνολο των ληξιπρόθεσµων χρεών και των τόκων της χώρας. Μπορεί να εµφανιστεί µε πολ-
λές µορφές, ανάλογα µε τα αίτια που την προκάλεσε. Συνήθως χαρακτηριστικό της είναι η µερική 
ή ολική «στάση πληρωµών», στην οποία εκ των πραγµάτων υποχρεώνεται, όχι µόνο εις βάρος των 
πιστωτών, αλλά και τελικά εις βάρος  των προµηθευτών και των υπαλλήλων του,  ανεξάρτητα από 
το εάν έχει προηγηθεί ή όχι κάποια επίσηµη ανακοίνωση. 

Η πτώχευση είναι συνήθως απόρροια της υψηλής και ολοένα αυξανόµενης συµµετοχής στο σύ-
νολο των δαπανών του κράτους των δαπανών εξυπηρέτησης προηγούµενων δανείων (περίπτωση 
αναπτυσσοµένων κρατών Λατινικής Αµερικής), είτε της απροθυµίας των αγορών να δανείσουν επι-
πλέον χρήµατα σε µια χώρα (περίπτωση Ελλάδος).  Όταν πτωχεύσει ένα κράτος, µηδενίζει ή περιο-
ρίζει ή εξαλείφει µεν σηµαντικά  τις υποχρεώσεις του απέναντι στους πιστωτές του, αλλά δεν επιλύ-
ει το δηµοσιονοµικό του πρόβληµα εάν οι δαπάνες για µισθούς και συντάξεις συνεχίζουν να υπερ-
βαίνουν τα φορολογικά έσοδα, δηλ. εάν δεν µηδενίζει το «πρωτογενές έλλειµµα». 

Επιπλέον, το κράτος «επιβαρύνεται» µακροπρόθεσµα κυρίως λόγω της απώλειας της εµπιστοσύ-
νης και της αξιοπιστίας του, και δεν είναι πλέον σε θέση να δανείζεται από τις χρηµαταγορές για ένα 
µεγάλο χρονικό διάστηµα, ενώ, όταν επιστρέψει στις αγορές, τα επιτόκια θα είναι συγκριτικά υψηλά. 
Επιπλέον, εκτός του δηµοσίου τοµέα (προµηθευτές του δηµοσίου, µισθωτοί και συνταξιούχοι του δη-

µοσίου), πλήττεται έµµεσα το σύνολο της οικονοµίας µέσω της δραστικής µείωσης της αγο-
ραστικής δύναµης των νοικοκυριών, της υψηλής αβεβαιότητας και ανασφάλειας των νοι-
κοκυριών και των επιχειρήσεων. Αυτό συνεπάγεται την δραστική υποχώρηση της οικο-
νοµικής δραστηριότητας και µεγάλης αύξησης επιβάρυνση για το σύνολο των  πολιτών, 

πέρα από την άµεση επιβάρυνση (µείωση αξίας καταθέσεων, πληθωρισµός, αδυναµία κα-
ταβολής συντάξεων κλπ), που είναι πολύ πιο επώδυνη, κυρίως λόγω της υψηλής ανεργίας.
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∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο  (∆ΝΤ)
Το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (∆ΝΤ),  ιδρύθηκε στις  27/12/1945 στην Ου-

άσιγκτον µετά από συµφωνία 29 χωρών που είχαν συµβάλει στο 80% του κεφα-
λαίου.  Είναι ένας διεθνής οργανισµός στον οποίο ανατέθηκε η εξασφάλιση της 
παγκόσµιας χρηµατοπιστωτικής  σταθερότητας µέσω της παρακολούθησης της 
σταθερότητας στις  συναλλαγµατικές ισοτιµίες και τα ισοζύγια πληρωµών. Στο 
∆ΝΤ εκπροσωπούνται σήµερα 187 κράτη, τις περισσότερους ψήφους έχουν οι 
ΗΠΑ (17,7%), ενώ ο  ∆/νων σύµβουλος παραδοσιακά είναι ευρωπαίος2. Κύρια 
αποστολή του ∆ΝΤ είναι η παροχή τεχνικής και οικονοµικής βοήθειας (τεχνο-
γνωσία και δάνεια) σε χώρες που την ζητούν και οι οποίες αντιµετωπίζουν πο-
λύ σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα (υψηλός πληθωρισµός, τεράστια ελλείµµατα, 
δηµόσιο χρέος κλπ), υπό τον όρο της αιρεσιµότητας (“condiotionality”), δηλ. υπό 
τον όρο της εφαρµογής συγκεκριµένων προγραµµάτων οικονοµικών και διαρ-
θρωτικών µεταρρυθµίσεων µε στόχο την επιστροφή στη δηµοσιονοµική και νο-
µισµατική σταθερότητα. Στις περιπτώσεις εφαρµογής προγραµµάτων του ∆ΝΤ 
σε µεγάλες οικονοµίες, επιπλέον στόχος είναι, µε την απαίτηση για λήψη από 
µέρους των χωρών αυτών σκληρών για τους λαούς δηµοσιονοµικών – οικονο-
µικών µέτρων και µεταρρυθµίσεων,  να αποτραπεί η µετάδοση της κρίσης στο 
ευρύτερο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. 

2 http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.aspx

Ecofin
Βασικό όργανο ανάλυσης και εφαρµογής οικονοµικής πολιτικής 

της Ευρ. Ενωσης. Το Ecofin είναι το Συµβούλιο Οικονοµικών και 
∆ηµοσιονοµικών Θεµάτων που συντονίζει ζητήµατα οικονοµικής 
και δηµοσιονοµικής πολιτικής και καλύπτει τοµείς, όπως η παρα-
κολούθηση των δηµόσιων οικονοµικών των κρατών µελών, πτυχές 
του ευρωπαϊκού νοµίσµατος ή οι οικονοµικές σχέσεις µε τρίτες χώ-
ρες. Εγκρίνει επίσης τον προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Τρόικα» 
«Τρόικα» µεταφορικά, σηµαίνει µια  οµάδα τριών ατόµων που ασκούν από 

κοινού κάποια εξουσία. Στις µέρες µας ο όρος τρόικα, έτσι όπως καθηµερινά τον 
ακούµε και µας «καίει», αντιπροσωπεύει µια ισχυρή οµάδα τριών προσώπων που 
εκπροσωπούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Στην καθοµιλουµένη, «Τρόικα» είναι η τριµερής εκπροσώπηση των φορέων που 
σε συνεργασία µε τις ελληνικές αρχές, αποφάσισαν, σχεδίασαν και επιβλέπουν 
το Πρόγραµµα χρηµατοδότησης και σταθεροποίησης της Ελληνικής οικονοµίας 
από το Μάιο του 2010. Αποτελείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία εκ-
προσωπεί τα κράτη µέλη της Ε.Ε. των 27 και η οποία δίδει το µεγαλύτερο τµήµα 
της χρηµατοδότησης, το ∆ΝΤ που, επίσης, χρηµατοδοτεί το πρόγραµµα αυτό και 
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε τη συνδρο-
µή του ∆ΝΤ και της ΕΚΤ λόγω της τεχνογνωσίας που έχουν τα στελέχη των δι-
εθνών αυτών οργανισµών στην αντιµετώπιση χρηµατοπιστωτικών κρίσεων και 
λειτουργίας των διεθνών αγορών.  
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Ζαν Κλωντ Γιουνκέρ
Ο πρόεδρος του Συµβουλίου υπουργών Οικονοµικών της 

ευρωζώνης, πρωθυπουργός του Λουξεµβούργου.

Ζαν Κλωντ Τρισέ
Γάλλος οικονοµολόγος και από το 2003 πρόεδρος της Ευ-

ρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και µέλος της Τράπεζας για 
τους ∆ιεθνείς ∆ιακανονισµούς.

Ως γνωστόν οι προβλέψεις για 
τη χώρα µας τα επόµενα χρόνια 
είναι δυσοίωνες. Άποψη του γρά-
φοντα είναι πως, παρά το µπερδε-
µένο της εν γένει κατάστασης και 
της σωρείας απόψεων και εκτιµή-
σεων, η κρίση που διανύουµε εί-
ναι κυρίως ηθική. Μην περιµέ-

νεις Έλληνα να αλλάξει η Ελλά-
δα µε φωνές και χειρονοµίες. Κά-
νε εσύ την αρχή µέσα σου! Όπως 
και να έχουν τα πράγµατα πάντως, 
ο Έλληνας σε κάθε περίπτωση θα 
βρει τον τρόπο µέσα από τις δυ-
σκολίες να δώσει µια θετική και 
συχνά χιουµοριστική νότα. Ας µην 

χάνουµε λοιπόν το κουράγιο µας. 
Ας ελπίζουµε.

Επιµέλεια:
Κώστας Λιώνης

φοιτ. Τµ. Οικονοµικής Επιστήµης
ΑΣΟΕΕ

Ζοσέ Μανουέλ Μπαρόζο
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οίκοι αξιολόγησης
Οι τρεις διεθνείς οίκοι, Fitch Ratings, Standard & Poor’s και 

Moody’s, αξιολογούν («διαβαθµίζουν») την πιστοληπτική ικανό-
τητα κρατών, επιχειρήσεων και άλλων φορέων που εκδίδουν χρε-
όγραφα (π.χ. οµολογιακά δάνεια), µε στόχο την άντληση κεφαλαί-
ων από τις αγορές. 

Η πιστοληπτική διαβάθµιση αντιστοιχεί στην πιστοληπτική αξι-
οπιστία, υπολογίζει δηλαδή την ικανότητα κάποιου να αποπληρώ-
σει ένα δάνειο. Επηρεάζει δε άµεσα το επιτόκιο του δανείου, κα-
θώς τα επιτόκια εξαρτώνται από το ρίσκο που συνεπάγεται η συ-
γκεκριµένη επένδυση. Έτσι, ένα οµόλογο χαµηλής διαβάθµισης 
έχει υψηλό επιτόκιο (απόδοση), προκειµένου να προσελκύσει αγο-
ραστές, αφού το ίδιο αποτελεί ούτως ή άλλως µια επισφαλή επέν-
δυση. Αντιστρόφως, ένα οµόλογο υψηλής διαβάθµισης (π.χ. µε αξι-
ολόγηση AAA) προσφέρει µικρότερο επιτόκιο, καθώς η επένδυση 
θεωρείται πολύ χαµηλού ρίσκου.

Βόλφγκανγκ 
Σόιµπλε

Ο Γερµανός Υπουργός Οι-
κονοµικών. Ο άνθρωπος που 
δήλωσε: «Η ετήσια ηλιοφά-
νεια στην Ελλάδα είναι πο-
λύ µεγαλύτερη από αυτή της 
Γερµανίας. Θα µπορούσε λοι-
πόν η Ελλάδα να εξάγει την 
ηλιακή ενέργεια σε εµάς».
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Αντί
γκάλοπ...

Αν ένα κοινωνικοπολιτικό φαι-
νόµενο απασχόλησε  ουσιαστικά 
την Ελλάδα το καλοκαίρι, αυτό εί-
ναι το κίνηµα των Ελλήνων 
‘’Αγανακτισµένων’’.

Λίγο ή πολύ όλοι ακού-
σαµε γι’ αυτό, παρακο-
λουθήσαµε την πορεία 
του, και ορισµένοι µε-
τείχαµε ενεργά στις 
δραστηριότητες, τις 
απογευµατινές συ-
ζητήσεις, τις καλ-
λιτεχνικές προσπά-
θειες, τα συλλαλητή-
ρια και την ειρηνική δι-
αµαρτυρία.

Επιθυµία µας στο παρόν 
τεύχος ήταν να παρουσιάσου-
µε µια έρευνα σχετική µε τα αί-
τια και τους στόχους του κινήµα-
τος σύµφωνα µε τη γνώµη των µε-
τεχόντων σε αυτό. Τα σχέδιά µας, 
όµως, ναυάγησαν απροσδόκητα 
όταν-ατυχώς- αποφασίσαµε να 
επιχειρήσουµε την έρευνα τις µέ-
ρες ψήφισης του Μεσοπροθέσµου, 
σε µια Αθήνα εµπόλεµη.

Με µάτια δακρυσµένα, εξαιτί-
ας ενός σκοτεινού συνδυασµού 
δακρυγόνων και απογοήτευσης, 
βλέπαµε το κίνηµα – και το γκά-
λοπ- να καταρρέει…

Αν και κάπως έτσι µοιάζει µε-
λαγχολικό το τέλος, αξίζει ωστό-
σο να κάνουµε µια αναδροµή στο 
ιστορικό των ‘’Αγανακτισµένων’’. 

Ξεκίνη-
σ α ν  ω ς 

απάντηση στα δηκτικά αλλά κα-
τά τα άλλα αληθή ισπανικά σχό-
λια περί υπνώσεως της ελληνικής 
αντίστασης απέναντι στην κρί-
ση των ευρωπαϊκών και εγχώρι-
ων θεσµών. Το αποτέλεσµα ήταν 
απλοί, καθηµερινοί άνθρωποι να 
ξεχυθούν σε δρόµους και πλατείες, 
εγκαταλείποντας την ασφάλεια του 
οίκου τους, γοητευµένοι απ’ την 
προοπτική της Άµεσης ∆ηµοκρα-
τίας. Έτσι, συναντηθήκαµε όλοι σε 
ένα διαφορετικό Σύνταγµα, µε όρα-
µα έναν πολιτικοποιηµένο λαό, µα-
κριά από την κοµµατοκρατία. Και 
είτε λιγότερο είτε περισσότερο, αρ-
χίσαµε να ελπίζουµε…

Αν και η έρευνα ποτέ δεν υλο-

ποιήθηκε, σε συζητήσεις µε φίλους 
και γνωστούς, που σύχναζαν στην 
πλατεία τα απογεύµατα, ακούσαµε 
διάφορες απόψεις.

Ουδείς έµεινε ασυγκίνητος. 
Κάποιοι στέκουν επιφυλακτικοί 
απέναντι στο κίνηµα και ερµη-
νεύουν την ‘’αποτυχία’’ του ως 
απόρροια της απουσίας πολιτι-
κού στίγµατος. Ωστόσο χιλιάδες 

άνθρωποι έπαψαν να είναι θεα-
τές των εξελίξεων , αναστοχάστη-

καν τα γεγονότα, άρθρωσαν το δι-
κό τους πολιτικό λόγο. Είναι µάλι-
στα χαρακτηριστικό εκείνο που εί-
χε πει ο φιλόσοφος Αλτουσέρ ‘’Κά-
θε τοποθέτηση (δηλ. έκφραση γνώ-
µης) είναι πολιτική’’.

Κάποιοι άλλοι βυθίστηκαν στην 
απογοήτευση…Κανένα εµφανές 
αποτέλεσµα, καµία επιτυχία κατά 
τη γνώµη τους. Κι όµως υπάρχει 
η θετική πλευρά του κινήµατος. Οι 
‘’Αγανακτισµένοι’’ έδωσαν τη δυ-
νατότητα να επανοικειοποιηθεί ο 
κόσµος τους δηµόσιους χώρους, 
να επικοινωνήσει µε τον άγνωστο 
γείτονά του και να δει σφαιρικά 
την πραγµατικότητα της χώρας. 
Το κίνηµα αποτέλεσε µια βάση, µια 
ευκαιρία για να γνωρίζουµε πως, 
έστω και δύσκολα, µπορούµε να 
συνεργαστούµε. Και ας υπήρξαν 
διαφωνίες, και ας υπήρξαν δυσά-
ρεστα περιστατικά που σε τίποτα 
δεν θύµιζαν δηµοκρατία .

Υπάρχουν, βέβαια, και εκείνοι 
που αναγνωρίζουν τις θετικές επι-
δράσεις του κινήµατος.

 Ο Χριστός υπήρξε ο µεγαλύτε-
ρος επαναστάτης, γιατί µας κάλεσε 
να απορρίψουµε τον ατοµικισµό , 
να σταθούµε στον «πλησίον» µας 
και να τον αγαπήσουµε.

Ας είµαστε , λοιπόν, στις επάλ-
ξεις των πνευµατικών αγώνων για 
ένα µέλλον πιο δίκαιο…

Επιµέλεια:
Ακριβή Στραγαλινού

Φοιτ. Νοµικής Αθηνών
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Επιµέλεια:
∆.Μ

Για ποιο λόγο, άνθρωπέ µου, ο 
πλούτος σού φαίνεται σπουδαίο 
πράγµα; Αναµφίβολα γιατί σου αρέ-
σουν οι σπάταλες απολαύσεις, γιατί 
ευχαριστιέσαι όταν σε θαυµάζουν 
ή σε ζηλεύουν οι άλλοι, γιατί µπο-
ρείς µε τα χρήµατά σου να κάνεις 
κακό στους εχθρούς σου και, τέλος, 
γιατί όλοι σε φοβούνται για τη δύ-
ναµη που σου δίνει ο πλούτος. Ναι, 

Ο πλούτος και η φτώχεια
Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόµουγι’ αυτές τις τέσσερις αιτίες κυνη-

γάς τα λεφτά, για την ηδονή, την 
κολακεία, την εκδίκηση και το φό-
βο. Άλλη αιτία δεν υπάρχει. Γιατί, 
συνήθως, ο πλούτος ούτε πιο σοφό 
κάνει τον άνθρωπο, ούτε πιο συνε-
τό, ούτε πιο καλό, ούτε πιο φιλάν-
θρωπο. Καµιάν αρετή δεν µπορεί 
να φυτέψει µέσα στην ψυχή µας 
ο πλούτος. Απεναντίας µάλιστα, 
αν βρει µερικές αρετές, τις ξερι-
ζώνει, για να φυτέψει µέσα µας 
τις αντίστοιχες κακίες. […]

Αυτά τα λέω και δεν θα πά-
ψω να τα λέω, κι ας µε κα-
τηγορούν πολλοί. «Όλο µε 
τους πλουσίους τα βάζεις», 
διαµαρτύρονται. Πράγµα-
τι, όχι όµως µε όλους, αλ-
λά µόνο µ’ εκείνους που 

κάνουν κακή χρήση του 
πλούτου τους. ∆εν χτυ-

πάω τον πλούσιο, αλλά 
τον άρπαγα. Αλλο πλού-

σιος, άλλο άρπαγας. Να ξεχωρίζου-
µε τα πράγµατα, για να µη δηµι-
ουργείται σύγχυση ή παρανόηση. 
Είσαι πλούσιος; ∆εν σε εµποδίζω. 
Αρπάζεις; Σε αποδοκιµάζω. Έχεις 
τα κτήµατά σου; Να τα χαίρεσαι. 
Παίρνεις τα ξένα; ∆εν µπορώ να 
σωπάσω. Θέλεις να µε πετροβολή-
σεις; Είµαι έτοιµος και το αίµα µου 
να χύσω, φτάνει να σε σταµατή-

σω από την αµαρτία. ∆εν νοιάζο-
µαι για το µίσος, δεν τροµάζω από 
την πολεµική. Για ένα πράγµα µόνο 
νοιάζοµαι, για την προκοπή εκεί-
νων που µε ακούνε.

 «Πού είναι ο πλούτος σας;», θα 
ρωτούσα εκείνους που τον είχαν 
και τον έχασαν. Και θα τους ρωτού-
σα, όχι για να τους χλευάσω -πο-
τέ τέτοιο πράγµα!- ούτε για να ξύ-
σω πληγές, αλλά για να κάνω λιµά-
νι της σωτηρίας σας το δικό τους 
ναυάγιο. Για να αντιληφθείτε, ότι 
αυτός που σήµερα είναι πλούσιος, 
αύριο καταντάει φτωχός. Γι’ αυτό 
πολλές φορές γέλασα, όταν διάβα-
σα διαθήκες, που έγραφαν: «Ο τάδε 
να έχει την κυριότητα των αγρών 

ή του σπιτιού, τη χρήση όµως να 
την έχει άλλος». Μα όλοι τη χρήση 
έχουµε, κανείς δεν έχει την κυριό-
τητα. Ακόµα κι αν µείνουµε πλού-
σιοι σ’ ολόκληρη τη ζωή µας, όταν 
πεθάνουµε, θέλουµε δεν θέλουµε, 
θα παραχωρήσουµε τον πλούτο 
µας σε άλλους. Γυµνοί φεύγουµε 
για την άλλη ζωή, αφού για µερι-
κά χρόνια ήµασταν µόνο χρήστες, 

Πολλές φορές γέλασα, όταν διάβασα διαθήκες, που έγραφαν: «Ο τάδε να 
έχει την κυριότητα των αγρών ή του σπιτιού, τη χρήση όµως να την έχει 
άλλος». Μα όλοι τη χρήση έχουµε, κανείς δεν έχει την κυριότητα.

21



όχι και κύριοι του πλούτου.
Ξέρετε ποιοι έχουν στην πραγµα-

τικότητα την κυριότητα του πλού-
του; Όσοι περιφρονούν τη χρήση 
του και περιγελούν τις απολαύσεις. 
Όσοι σκορπάνε τα λεφτά τους και 
τα µοιράζουν στους φτωχούς, κά-
νουν καλή χρήση τους και φεύ-

γουν απ’ αυτόν τον κόσµο αληθι-
νά πλούσιοι, πλούσιοι σε καλά έρ-
γα και αγάπη και χάρη Θεού.

Μα γιατί, τέλος πάντων, θεωρείς 
τον πλούτο αξιοζήλευτο; Γιατί καλο-
τυχίζεις όσους έχουν πολλά χρήµα-
τα; Ποια είναι η διαφορά του πλού-
σιου από τον φτωχό; Ανθρωποι δεν 
είναι και οι δύο; Θα σου αποδείξω, 
µάλιστα, ότι ο ένας έχει την ανάγκη 
του άλλου, έτσι ώστε ούτε ο πλούσι-
ος µπορεί να ζήσει δίχως τον φτω-
χό ούτε ο φτωχός δίχως τον πλού-
σιο. Ο Θεός οικονόµησε σοφά αυτή 
την αλληλεξάρτηση, για να υπάρ-
χει αµοιβαία αγάπη και συµπαρά-
σταση, κοινωνική συνοχή και ευ-
ταξία. Πρέπει, µάλιστα, να τονίσω, 
ότι οι πλούσιοι έχουν µεγαλύτε-
ρη ανάγκη των φτωχών παρά οι 
φτωχοί των πλουσίων. Και για να 
το καταλάβεις, σου λέω ένα παρά-
δειγµα: Ας υποθέσουµε ότι χτίζο-
νται δύο πόλεις, και µε νόµο ορί-
ζεται ότι στη µία θα κατοικούν µό-
νο πλούσιοι, ενώ στην άλλη µόνο 
φτωχοί. Αν στην πόλη των πλου-
σίων δεν υπάρχει ούτε ένας φτω-
χός και στην πόλη των φτωχών ού-
τε ένας πλούσιος, ας δούµε ποια θα 
µπορέσει να ικανοποιήσει καλύτε-
ρα τις ανάγκες της.

Στη πόλη, λοιπόν, των πλουσίων 

δεν θα υπάρχει τεχνίτης, ούτε χτί-
στης, ούτε µαραγκός, ούτε τσαγκά-
ρης, ούτε φούρναρης, ούτε γεωρ-
γός, ούτε σιδεράς, ούτε άλλος κανέ-
νας. Γιατί ποιος πλούσιος θα κατα-
δεχόταν να ασκήσει κάποιο απ’ αυ-
τά τα επαγγέλµατα, τη στιγµή που 
και όσοι τα ασκούν, όταν πλουτί-

σουν, τα εγκαταλείπουν; Έτσι, όµως, 
πώς θα µπορέσει να συντηρηθεί η 
πόλη; ∆εν υπάρχει άλλη λύση, παρά 
να καταργηθεί ο νόµος, που θέσα-
µε στην αρχή, και να κληθούν τε-
χνίτες, για ν’ αντιµετωπίσουν τις 
πρακτικές ανάγκες.

Ας δούµε τώρα και την πόλη των 
φτωχών. Αν, όπως ορίσαµε, δεν έχει 
κανένα πλούσιο κάτοικο αλλά και 
κανένα πλούτο, ούτε χρυσάφι, ού-
τε ασήµι, ούτε πολύτιµα πετράδια, 
ούτε πορφυρά και χρυσοΰφαντα 
ενδύµατα, ποια γνώµη έχεις; Κάτω 
από τέτοιες συνθήκες, θα είναι δύ-
σκολη η ζωή της πόλης; Καθόλου. 
Γιατί, αν χρειαστεί να χτίσουν σπί-
τια ή να κατεργαστούν το σίδερο ή 
να υφάνουν ρούχα, δεν χρειάζονται 
χρυσάφι και ασήµι και µαργαριτά-
ρια, αλλά τέχνη και χέρια. Και αν 
πρέπει να σκάψουµε και να καλλι-
εργήσουµε τη γη, πλούσιοι ή φτω-
χοί µάς χρειάζονται; Οπωσδήποτε 
φτωχοί. Πού θα χρειαστούµε, λοι-
πόν, τους πλουσίους, εκτός κι αν 
αποφασίσουµε να κατεδαφίσου-
µε την πόλη;

Αχρηστοι είναι οι πλούσιοι, ναι, 
άχρηστοι, εκτός κι αν είναι ελεήµο-
νες και φιλάνθρωποι. Μα, δυστυ-
χώς, λίγοι πλούσιοι, πολύ λίγοι ξε-
χωρίζουν για τη φιλανθρωπία τους. 

Οι περισσότεροι είναι βουτηγµένοι 
στη φιλαυτία, την ασπλαχνία, την 
αµαρτία. Γι’ αυτό µην τους ζηλεύ-
εις. Εσύ να σκέφτεσαι τον Πέτρο 
και τον Παύλο, να σκέφτεσαι τον 
Ιωάννη και τον Ηλία, να σκέφτεσαι 
τον ίδιο το Χριστό, ο οποίος δεν εί-
χε που να γείρει το κεφάλι Του. Μι-

µήσου τη φτώχεια Εκείνου και των 
αγίων Του, που ήταν στερηµένοι 
από τα υλικά αγαθά, είχαν όµως 
αµύθητα πνευµατικά πλούτη. Να 
θυµάσαι πάντα και τη διακήρυξη 
του Κυρίου, που βεβαίωσε πως εί-
ναι πολύ δύσκολο να σωθεί πλού-
σιος: «Όσοι έχουν χρήµατα, πολύ 
δύσκολα θα µπουν στη βασιλεία 
του Θεού. Πιο εύκολο είναι να πε-
ράσει καµήλα µέσ’ από βελονότρυ-
πα, παρά να µπει πλούσιος στη βα-
σιλεία του Θεού» (Λουκ. 18:24-25). 
∆ίπλα σ’ αυτή τη θεϊκή διακήρυξη 
βάλε, αν θέλεις, όλο το χρυσάφι της 
γης, και θα δεις ότι δεν αντισταθ-
µίζει τη ζηµιά, που θα σου προξε-
νήσει η κατοχή του. Ακόµα, δηλα-
δή, κι αν είχες δικές σου την ξηρά 
και τη θάλασσα, τις χώρες και τις 
πολιτείες της οικουµένης, αν δού-
λευε για σένα η ανθρωπότητα, αν 
έδιναν για χάρη σου οι πηγές χρυ-
σάφι αντί για νερό, και τότε θα έλε-
γα πως δεν αξίζεις ούτε τρεις δε-
κάρες, αφού θα έχανες τη βασιλεία 
των ουρανών.

Τι πιο ανόητο, λοιπόν, από το 
να µη γνωρίζεις πως θ’ αποκτή-
σεις το µεγαλύτερο κέρδος; Γιατί 
τα χρήµατα πρέπει να τ’ αποκτά-
ει κανείς σαν πραγµατικός κύρι-
ος και όχι σαν δούλος τους. Κα-

Γυµνοί φεύγουµε για την άλλη ζωή, αφού για µερικά χρόνια ήµασταν µό-
νο χρήστες, όχι και κύριοι του πλούτου.
Ξέρετε ποιοι έχουν στην πραγµατικότητα την κυριότητα του πλούτου; 
Όσοι περιφρονούν τη χρήση του και περιγελούν τις απολαύσεις.
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νείς δεν είναι πιο άµυαλος από το 
δούλο των χρηµάτων. Νοµίζει ότι 
τα εξουσιάζει, ενώ εκείνα τον εξου-
σιάζουν. Ενώ στην πραγµατικότητα 
έχει σκλαβώσει τον εαυτό του, ικα-
νοποιείται σαν να είναι αφέντης. 
Ενώ βλέπει έναν λυσσασµένο σκύ-
λο να ορµάει εναντίον της ψυχής 
του, αντί να τον δέσει και να τον 
λιώσει από την πείνα, του δίνει όλο 
και περισσότερη τροφή, για να γί-
νει πιο φοβερός και να του επιτε-
θεί µε µεγαλύτερη ορµή.

Ο φτωχός δεν λαχταράει τόσο τα 
αναγκαία, όσο ο πλούσιος τα πε-
ριττά. […] Ο Θεός σ’ έκανε πλούσιο 
για να βοηθάς όσους έχουν ανά-
γκη, για να βρεις τη συγχώρηση 
των αµαρτηµάτων σου µε τη φι-
λανθρωπία. ∆εν σου έδωσε χρή-
µατα για να τα φυλάς και να κα-
ταστραφείς, αλλά για να τα µοιρά-
ζεις και να σωθείς. Γι’ αυτό το λό-
γο έκανε και τον πλούτο αβέβαιο, 
πρόσκαιρο, ασταθή, για να ελατ-
τώσει τη µανία σου για χρήµατα. 

Πες µου, ποιος ήταν φτωχότερος 
από τον προφήτη Ηλία; Και όµως, 
µέσα σε τέτοια φτώχεια, ήταν ανώ-
τερος και µακαριότερος απ’ όλους 
τους πλουσίους. Γιατί η πλούσια 
καρδιά του θεωρούσε πως όλου του 
κόσµου τα χρήµατα δεν αξίζουν τί-
ποτα, αν συγκριθούν µε τη ζωή κο-
ντά στο Θεό. Αν θεωρούσε σπου-
δαία τα πράγµατα του κόσµου τού-

του, δεν θα είχε µόνο µια µηλω-
τή.  Γι’ αυτόν το λόγο, όταν ανέβαι-
νε µε το πύρινο άρµα στον ουρα-
νό, τίποτ’ άλλο δεν άφησε στο µα-
θητή του Ελισαίο παρά µόνο αυ-
τή τη µηλωτή. «Μ’ αυτήν», του εί-

πε, «πάλεψα ενάντια στο διάβολο. 
Πάρε την κι εσύ, λοιπόν, και κάνε 
το ίδιο. Γιατί η ακτηµοσύνη είναι 
όπλο ισχυρό, ακαταγώνιστο». Και 
ο Ελισαίος δέχτηκε τη µηλωτή σαν 
την πιο µεγάλη κληρονοµιά. Πράγ-
µατι, άξιζε περισσότερο απ’ όλο το 
χρυσάφι της γης. Μ’ εκείνη τη µη-
λωτή έγινε διπλός Ηλίας, προφήτης 
και θαυµατουργός.

Τι θα κάνετε, όµως, όταν σας 
αποδείξω πως όλοι πήραµε κάτι 
άλλο, ασύγκριτα πολυτιµότερο απ’ 
αυτό που πήρε εκείνος; Ο Ηλίας, 
δηλαδή, ανεβαίνοντας στον ουρα-
νό, άφησε στο µαθητή του τη µη-
λωτή του. Και ο Υιός του Θεού, ανε-
βαίνοντας στον ουρανό, άφησε σ’ 
εµάς τη Σάρκα Του.

Όταν, λοιπόν, χάνουµε περιου-
σίες και χρήµατα, να µην ταραζό-
µαστε, αλλά να λέµε: «Ας είναι δο-
ξασµένος ο Θεός, και θα βρούµε 
πλούτο πολύ µεγαλύτερο». Όσο θα 
ωφεληθούµε µ’ αυτόν µόνο το λό-
γο, δεν θα ωφεληθούµε ούτε αν ξο-
δεύουµε ό,τι έχουµε σε αγαθοεργί-
ες, ούτε αν γυρίζουµε παντού ανα-
ζητώντας φτωχούς, για να τους βο-
ηθήσουµε, ούτε αν σκορπάµε τα λε-
φτά µας για να προσφέρουµε φα-
γητό στους πεινασµένους. 

Γι’ αυτόν το λόγο δεν θαυµάζω 
τόσο τον Ιώβ, επειδή είχε το σπίτι 
του ανοιχτό σ’ εκείνους που χρει-
άζονταν βοήθεια, όσο γιατί µε ευ-

χαριστία και δοξολογία του Θεού 
σήκωσε την απώλεια των αγαθών 
του. Όποιος µπορέσει, όταν δοκι-
µάσει συµφορά, να πει ειλικρινά 
και αγόγγυστα ό,τι είπε ο Ιώβ, «Ο 
Κύριος µου έδωσε όσα είχα, ο Κύ-

ριος µου τα πήρε» (Ιώβ 1:21), µό-
νο για το λόγο τούτο θα ανακηρυ-
χθεί δίκαιος µαζί µε τον Ιώβ και θα 
σταθεί ένδοξος κοντά στον Αβραάµ. 

Όταν ο διάβολος αρπάζει τον 
πλούτο σου µ’ οποιονδήποτε τρό-
πο κι εσύ δοξολογείς τον Κύριο, 
πληγώνεις διπλά τον εχθρό, αφε-
νός γιατί δεν λυπήθηκες για όσα 
έχασες, και αφετέρου γιατί δέχε-
σαι ακόµα και τη δυστυχία ευχα-
ριστώντας το Θεό. Ο διάβολος, αν 
δει ότι στενοχωριέσαι για την απώ-
λεια των χρηµάτων και τα βάζεις 
µε το Θεό, ποτέ δεν θα πάψει να 
σου προξενεί παρόµοιους πειρα-
σµούς. Αν, όµως, σε δει να αντιµε-
τωπίζεις και τη µεγαλύτερη ακό-
µα καταστροφή µε ιώβεια υποµο-
νή και µακροθυµία, θα σταµατή-
σει να σε πολεµάει, για να µη σου 
εξασφαλίσει, χωρίς να το θέλει, λα-
µπρότερα στεφάνια. Και ο µεν Ιώβ, 
χάρη στη θεάρεστη στάση του, πή-
ρε πίσω διπλά εκείνα που είχε χά-
σει. Εσύ, όµως, όχι µόνο διπλά και 
τριπλά, µα εκατονταπλάσια θα τα 
πάρεις όλα, αν υποµείνεις µε πνευ-
µατική γενναιότητα τις συµφορές, 
και, το σπουδαιότερο, θα κληρονο-
µήσεις την αιώνια ζωή, την οποία 
εύχοµαι ν’ απολαύσουµε όλοι µας, 
µε τη χάρη του Κυρίου.

Επιµέλεια
Γ. Ρ.

Φοιτ. Πολιτικών Επιστηµών ΕΚΠΑ

ΠΗΓΗ
«Θέµατα ζωής, Κείµενα του Αγίου Ιω-
άννου του Χρυσόστοµου». Επεξεργα-
σία-Μετάφραση Ιεράς Μονής Παρα-
κλήτου Ωρωπού, Τόµος Α’, σ. 182-195

Όποιος µπορέσει, όταν δοκιµάσει συµφορά, να πει ειλικρινά και αγόγγυστα 
ό,τι είπε ο Ιώβ, «Ο Κύριος µού έδωσε όσα είχα, ο Κύριος µού τα πήρε» (Ιώβ 
1:21), µόνο για το λόγο τούτο θα ανακηρυχθεί δίκαιος µαζί µε τον Ιώβ.
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Αλέξανδρος Παπαδιαµάντης. 
Ο άγιος των ελληνικών γραµµά-
των, που έναν σχεδόν αιώνα µε-
τά το θάνατό του αναγνωρίζεται 
ως ο κορυφαίος Έλληνας λογοτέ-
χνης  µε τα έργα του να επηρεά-
ζουν την σύγχρονη τέχνη. Η «κα-
θαυτό ρωµαίικη λαϊκή ψυχή»1. Ο 
«µεγάλος ζωγράφος των ταπει-
νών»2. Ο έξοχος ηθογράφος και 
ανατόµος της ανθρώπινης ψυχής 
και κοινωνίας. «Ο Παπαδιαµάντης 
είναι η Ελλάδα κι η Ορθοδοξία»3. 
Που µέσα στα έργα και στα κείµε-
νά του έκρυψε για πάντα και ανε-
πίστροφα τη γνήσια ελληνική ψυ-
χή και την ανθρώπινη ουσία που 
τα απογειώνουν και τους χαρίζουν 
αιώνια λάµψη και διάρκεια.

Ο Παπαδιαµάντης στο σήµε-
ρα έχει να µας πει πολλά, γιατί 
πολύ απλά είναι πάντα επίκαιρος! 
Και αυτό γιατί πρώτον, τα προβλή-

µατα που ταλανίζουν την ανθρώ-
πινη ύπαρξη καθώς και το δράµα 
και η τραγικότητα της ανθρώπι-
νης ψυχής, όπως αποτυπώνονται 
στα έργα του, παραµένουν παντοτι-
νά· «...Σάν νάχαν ποτέ τελειωµό τα 
πάθια κ’ οί καηµοί του κόσµου...». 
∆εύτερον, γιατί το πολιτικό πλαί-
σιο εκείνης της εποχής, όπως δι-
αµορφώθηκε µεταεπαναστατικά 
µε πολλές αδυναµίες και παραλεί-
ψεις, διατηρείται ως ένα µεγάλο 
βαθµό και σήµερα. Τρίτον, γιατί 
εµείς ως νεοέλληνες και χριστια-
νοί -για όσους οι λέξεις αυτές ση-
µαίνουν κάτι- έχουµε ανάγκη να 
καθρεπτιστούµε στο ήθος του 
Παπαδιαµάντη, όπως αυτό δια-
φαίνεται στα κείµενα και στη ζωή 
του, γιατί λόγω της κρίσης που δι-
ερχόµαστε σήµερα και του γενικό-
τερου καταιγισµού ιδεολογιών, οι 
υπάρξεις µας έχουν κουραστεί, η 

σκέψη µας έχει µπερδευτεί και τα 
κριτήρια µας έχουν αµβλυνθεί, µε 
αποτέλεσµα να έχουµε  απωλέσει 
στοιχεία της ελληνικής αυτοσυνει-
δησίας και της χριστιανικής  ιδι-
ότητάς µας. Εξάλλου αν «χάσουµε 
τον Παπαδιαµάντη, χάνουµε τον 
εαυτό µας»4. 

Ας ξεδιπλώσουµε σιγά-σιγά πτυ-
χές του έργου και της ζωής του 
ανεπανάληπτου Παπαδιαµάντη. 
Έχουν να µας πουν πολλά, για τον 
καθένα χωριστά αλλά και γενικό-
τερα. Να µας ταξιδέψουν σε  µο-
νοπάτια και οµορφιές που καιρό 
έχουµε να περπατήσουµε, να χα-
ρούµε, να γευτούµε.

  Η ζωή του
 Γεννήθηκε στη Σκιάθο στις 4 

Μαρτίου του 1851. Ο πατέρας του 
Αδαµάντιος ήταν ιερέας, ο οποίος, 
µάλιστα, ακολουθούσε πιστά και 

O Παπαδιαµάντης στο σήµερα!
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ευλαβικά το αναγεννητικό, αγιορεί-
τικο κίνηµα των Κολλυβάδων. Κο-
ντά στον παπα-Αδαµάντιο, έµαθε 
την εκκλησιαστική τάξη, µετείχε σ’ 
αυτήν και µέχρι την ηλικία των εί-
κοσι είχε διαµορφώσει, σε συνδυα-
σµό και µε τις γυµνασιακές σπου-
δές του, ένα πάγιο χριστιανικό χα-
ρακτήρα που διατήρησε µε πείσµα 
ως το τέλος της ζωής του. Ήταν 
προικισµένος εκ καταβολής µε ευ-
φυΐα, απαράµιλλη φιλοµάθεια, ευ-
ρύτατη παιδεία, ισχυρή αντίληψη, 
απέραντη µνήµη, πλούσια φαντα-
σία, καλλιτεχνική φύση, Ορθόδοξο 
ήθος, γνώση των Γραφών και φό-
βο και αγάπη προς το Θεό και τον 
πλησίον. Κατάφερνε να αφοµοιώ-
νει ό,τι ήταν σύµφωνο µε τα µέ-
τρα της παραδοσιακής θρησκείας 
και ηθικής, ενώ παράλληλα δια-
µόρφωσε µια προσωπικότητα 
απλή και απέριττη, µε καθαρό-
τητα και σεµνότητα. Μέσα στο 
περιβάλλον και την κοινωνία του 
νησιού ο Αλέξανδρος Παπαδιαµά-
ντης διαµόρφωσε µέσα του ένα πι-
στό και χρηστό Χριστιανό.

Βιοπορίστηκε στην πρωτεύου-
σα παραδίδοντας µαθήµατα, κά-
νοντας µεταφράσεις και δηµοσι-
εύοντας δηµοσιογραφικά κείµενα 
και τα διηγήµατά του σε περιοδι-
κά και εφηµερίδες της εποχής. Βί-
ωσε σε ολόκληρη τη ζωή του την 
οικονοµική ανέχεια. 

Έχοντας συγκροτήσει µέσα του 
µια Ορθόδοξη πίστη στο Θεό, µια 
χριστιανική ηθική και µια πνευµα-
τική αντίληψη για την εν Χριστώ 
ζωή, αποστρεφόταν τις ανθρώπι-
νες κακίες και αδυναµίες στις σαρ-
κικές ηδονές, τη φιλαργυρία και τις 
φιλοδοξίες. Είχε κατανοήσει το µά-
ταιο της παρούσας ζωής και είχε 
στραφεί προς τη γνώση και τη λα-
τρεία του Θεού.

«Ο Παπαδιαµάντης δεν ήταν 
πνευµατικός πατέρας και καθο-
δηγητής. Ήταν ένας άνθρωπος 
που είχε επηρεασθεί από την Ορ-
θόδοξη Παράδοση, όπως εκφρα-
ζόταν στις κοινότητες της Σκιά-
θου... Στα κείµενα του, λοιπόν, πε-

ριέγραφε µια κοινωνία που δια-
πνεόταν από τους δερµάτινους χι-
τώνες της φθοράς και της θνητό-
τητας, µια κοινωνία που ζούσε µέ-
σα στην παράδοση της Εκκλησί-
ας και εξασκούσε την  υποµονή, 
την καρτερία, διακατεχόταν από 
την πίστη στο Θεό και ζούσε µέσα 
στη λατρευτική ζωή της Εκκλησί-
ας», όπως αναφέρει ο  Μητροπο-
λίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλα-
σίου Ιερόθεος Βλάχος. 

Και συνεχίζει: «Ο Παπαδιαµά-
ντης έζησε στην ζωή του µε βα-
θύτατη αυτοµεµψία, παρά τη µε-
γάλη του αρχοντιά, και µάλιστα εί-
χε την τόλμη να την γράφει• έζησε 
µε υψηλό αίσθηµα δικαιοσύνης, µε 
έντονη ξενιτεία».

Οι προοπτικές φαίνονταν µεγά-
λες για µία επιτυχή δηµοσιογρα-
φική και λογοτεχνική πορεία στην 
Πρωτεύουσα, όµως αυτό δεν συ-
γκίνησε τον «κοσµοκαλόγερο», τον 
µοναχικό και ταπεινό Παπαδια-
µάντη. Ο Παπαδιαµάντης έζησε 
απλοϊκά, χωρίς να επιδιώκει την 
αναγνώριση και την αυτοπροβολή. 
∆εν ψήλωσε ο νους του, δεν υψη-
λοφρόνησε, στάθηκε πλάι στους 
ταπεινούς και καταφρονεµένους 
και τους πέρασε ωραία στο έργο 
του.  «Κανένας άνθρωπος, πνευ-
µατικός ή µη, στη νεότερη Ελλά-
δα, δεν έδειξε τόση περιφρόνηση 
προς κάθε κοινωνική προαγωγή, 
κάθε διάκριση, κάθε αριβισµό όσο 
ο Παπαδιαµάντης»5. 

Η ζωή του κύλησε απλά, µέσα 
στη µοναξιά και την ανωνυµία της 
πόλης, µε ελάχιστους φίλους.

Όσο ζούσε  δεν ευτύχησε να 
δει τυπωµένο σε βιβλίο κανένα 
έργο του6, αλλά αυτό δεν εµπό-
δισε το έργο του να αποτελεί 
τη βασικότερη παρακαταθήκη 
για τους έλληνες πεζογράφους.    
 «Η ζωή του έχει γνωρίσµατα κα-
λογερικής αγωγής και αρετής και 
τάσεις για υπέρβαση του κοινώς 
θεωρούµενου καλού. Τι είναι άλ-
λωστε, η ατηµέλητη εµφάνισή του, 
η τάση συνεχούς φυγής από τους 
πολλούς, η εκούσια πενία του και 

οι ασκητικές συνθήκες διαµονής 
του, παρ’ ότι είχε την οικονοµι-
κή δυνατότητα για βελτίωσή τους 
–“µου φθάνουν εκατό δραχµές”-, 
οι αγρυπνίες και ψαλµωδίες του, 
το εκκλησιαστικό ήθος του, η ευ-
αισθησία του σε  θέµατα εκκλησι-
αστικών παραδόσεων, οι ελεηµο-
σύνες του από το ορατόν υστέρη-
µά του, η ταπείνωσή του, η αγιότη-
τά του και άλλες αρετές του, αν όχι 
αντανακλάσεις του µοναχικού βί-
ου»7; Έζησε, χωρίς να ζητήσει, ούτε 
να δεχτεί ποτέ βοήθεια. Αντίθετα, 
µε αγνότητα και ταπείνωση προ-
σέφερε από το εµφανές υστέρηµα 
του ελεηµοσύνες στους αναξιοπα-
θούντες. Ο αείµνηστος π. Φιλόθεος 
Ζερβάκος θα γράψει για τον Παπα-
διαµάντη: «Εγύρισα όλας τας µο-
νάς της Ελλάδος, του Αγίου Όρους, 
της Παλαιστίνης, του Σινά. Ευρή-
κα καλογήρους, ιεροµονάχους, µο-
ναχούς, αλλά πτωχούς και ακτήµο-
νας ωσάν τον Παπαδιαµάντη πά-
νυ ολίγους...».  

Ο Αλέξανδρος Παπαδιαµάντης 
ήταν πάντα προσηλωµένος στην 
Εκλησία. ∆εν τον κούραζε ούτε δυ-
σκόλευε  ποτέ αυτή η σχέση. Την 
αισθανόταν µέσα στις αγρυπνίες, 
µέσα στη Θεία Ευχαριστία που εί-
ναι το κέντρο της Εκκλησίας στις 
ακολουθίες, στα τροπάρια της.

Το εκκλησιαστικό του ήθος τον 
κάνει να µην είναι οργίλος και φα-
νατικός κατά των αµαρτανόντων 
ηρώων του έργου του, αλλά και 
των συνανθρώπων του γενικά.

 Το έργο του
Καίρια και αντιπροσωπευτικά 

για τη σηµερινή εποχή αποτελούν 
πολλά από τα γραφόµενά του.

 Πιστεύει ακράδαντα ότι ο Νεο-
έλληνας δεν µπορεί εύκολα να 
µη πιστεύει. Πρέπει να κάνει µε-
γάλο αγώνα ο Έλληνας για να µη 
πιστεύει καθόλου και σε τίποτε. Εν 
τούτοις, την αποµάκρυνση του κό-
σµου τη δικαιολογεί ως κλονισµό 
της αγάπης του στην ελληνορθόδο-
ξη παράδοση εν µέρει λόγω σκαν-
δάλων εκπροσώπων της Εκκλησί-
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ας. Τελικά οµολογεί: «Ἐγὼ εἶµαι τέ-
κνον γνήσιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας, ἐκπροσωπουµένης ὑπὸ τῶν ἐπι-
σκόπων της».

Ο Παπαδιαµάντης δεν πιστεύει 
σ’ ένα ιδεολογικό ελληνοχριστια-
νικό νεφέλωµα. Πιστεύει ακρά-
δαντα στη µεγάλη ανάγκη που 
έχει ο ελληνισµός τον Χριστια-
νισµό. Η θρησκεία ήταν, για τον 
Παπαδιαµάντη, η πλατιά και ισχυ-
ρή βάση πάνω στην οποία όφει-
λε το Γένος να στηρίξει την πο-
λιτική του. Και γι’ αυτό ο Παπα-
διαµάντης, κάνοντας µε τα λογο-
τεχνήµατά του, τη δική του πολι-
τική, συµπυκνώνει το πολιτικό/
λογοτεχνικό του δόγµα στα εξής: 
«Τὸ ἐπ’ ἐµοί, ἐνόςῳ ζῶ καὶ ἀναπνέω 
καὶ σωφρονῶ, δὲν θὰ παύσω, ἰδίως 
κατὰ τὰς πανεκλάµπρους ταύτας ἡµέ-
ρας, νὰ ὑµνῶ µετὰ λατρείας τὸν Χρι-
στόν µου, νὰ περιγράφω µετ’ ἔρω-
τος τὴν φύσιν καὶ νὰ ζωγραφῶ µετὰ 
στοργῆς τὰ γνήσια ἑλληνικὰ ἤθη»8.

Αλλού γράφει: «Ἄµυνα περὶ πά-
τρης δὲν εἶναι αἱ σπασµωδικαί, κακο-
µελέτητοι καὶ κακοσύντακτοι ἐπιστρα-
τεῖαι, οὐδὲ τὰ σκωριασµένης ἐπιδει-
κτικότητος θωρηκτά. Ἄµυνα περί πά-
τρης θὰ ἦτο ἡ εὐσυνείδητος λειτουρ-
γία τῶν θεσµῶν, ἡ ἐθνικὴ ἀγωγή, ἡ 
χρηστὴ διοίκησις, ἡ καταπολέµησις 
τοῦ ξένου ὑλισµοῦ καὶ τοῦ πιθηκι-
σµοῦ, τοῦ διαφθείραντος τὸ φρόνηµα 

καὶ ἐκφυλίσαντος σήµερον τὸ ἔθνος, 
καὶ ἡ πρόληψις τῆς χρεωκοπίας»9. 

Οι λόγοι του, έχουν µια σηµα-
ντική επικαιρότητα.

 «Νὰ παύσῃ π.χ. ἡ συστηµατικὴ 
περιφρόνησις τῆς θρησκείας ἐκ µέ-
ρους πολιτικῶν ἀνδρῶν, ἐπιστηµόνων, 
λογίων, δηµοσιογράφων καὶ ἄλλων. 
Ἡ λεγοµένη ἀνωτέρα τάξις νὰ συµ-
µορφωθῇ µὲ τὰ ἔθιµα τῆς χώρας, ἂν 
θέλῃ νὰ ἐγκλιµατισθῇ ἐδῶ. Νὰ γίνη 
προστάτις τῶν πατρίων, καὶ ὄχι δι-
ώκτρια. Νὰ ἀσπασθῇ καὶ νὰ ἐγκολ-
πωθῇ τὰς ἐθνικὰς παραδόσεις. Νὰ 
µὴ περιφρονῇ ἀναφανδὸν ὅ,τι πα-
λαιόν, ὅ,τι ἐγχώριον, ὅ,τι ἑλληνικόν. 
Νὰ καταπολεµηθῇ  ὁ ξενισµός, ὁ πι-
θηκισµός, ὁ φραγκισµός. Νὰ µὴ νο-
θεύονται τὰ θρησκευτικὰ καὶ τὰ οἰκο-
γενειακὰ ἔθιµα… Νὰ µὴ χάσκωµεν 
πρὸς τὰ ξένα. Νὰ στέργωµεν καὶ νὰ 
τιµῶµεν τὰ πάτρια. Εἶναι τῆς ἐσχάτης 
ἐθνικῆς ἀφιλοτιµίας νὰ ἔχωµεν κειµή-
λια καὶ νὰ µὴ φροντίζωµεν νὰ τὰ δι-
ατηρήσωµεν. Ἂς σταθµήσωσι καλῶς 
τὴν εὐθύνην των, οἱ ἔχοντες τὴν µε-
γίστην εὐθύνην»10.

Γράφει ο Αλ. Παπαδιαµάντης: 
«Μὴ θρησκευτικά, πρὸς Θεοῦ! Τὸ 
ἑλληνικὸν ἔθνος δὲν εἶναι βυζαντινοί, 
ἐννοήσατε; Οἱ σηµερινοὶ Ἕλληνες εἶναι 
κατ' εὐθεῖαν διάδοχοι τῶν ἀρχαίων. 
Ἔπειτα, ἐπολιτίσθησαν, ἐπροώδευσαν 
καὶ αὐτοί. Συµβαδίζουν µὲ τὰ ἄλλα 
ἔθνη... Ἄγγλος ἢ Γερµανὸς ἢ Γάλ-

λος δύναται νὰ εἶναι κοσµοπολίτης 
ἢ ἀναρχικὸς ἢ ἄθεος ἢ ὁ,τιδήποτε... 
Τώρα εἶναι ἐλεύθερος νὰ ἐπαγγέλε-
ται χάριν πολυτελείας τὴν ἀπιστίαν 
καὶ τὴν ἀπαισιοδοξίαν. Ἀλλὰ Γραικύ-
λος τῆς σήµερον, ὅστις θέλει νὰ κάµῃ 
δηµοσίᾳ τὸν ἄθεον ἢ τὸν κοσµοπολί-
την, ὁµοιάζει µὲ νάνον ἀνορθούµενον 
ἐπ' ἄκρων ὀνύχων καὶ τανυόµενον νὰ 
φθάςῃ εἰς τὸ ὕψος καὶ νὰ φανῇ καὶ 
αὐτὸς γίγας»11. «Ἕως πότε θὰ εἴµε-
θα ἀχαρακτήριστοι Γραικύλοι;»12.

Ο Παπαδιαµάντης πιστεύει πως 
η Επανάσταση του  1821 δεν δι-
καιώθηκε. Ο λαός που πολέµη-
σε για να βρει την ελευθερία του 
«ἁπλῶς καὶ µόνον µετήλλαξεν τυράν-
νους»13. 

Παρατηρεί ο ιστορικός Σαράντος 
Καργάκος: «Ως πολιτικός συγγρα-
φέας ο Παπαδιαµάντης είναι και 
οξύτατος σατιριστής και γι’ αυτό 
ίσως ενόχλησε τότε, όπως ενοχλεί 
και νυν. Κι επειδή οι πολιτικοί στο-
χασµοί του Παπαδιαµάντη ήσαν 
άκρως ενοχλητικοί, καθότι ήσαν 
σωστοί, βρέθηκε και γι’ αυτόν η τα-
µπέλα του «συντηρητικού» και του 
«αντιδραστικού». Αλλ’ όµως κανείς 
προοδευτικός δεν µας έχει δώσει 
µε τόση περιγραφική γλαφυρότητα 
την ευτέλεια του τότε και νυν πο-
λιτικού µας βίου στο βαθµό που το 
πέτυχε ο Παπαδιαµάντης µε το πε-
ρίφηµο αφήγηµα «Οι Χαλασοχώ-
ρηδες» . Κανείς δεν υπήρξε τόσο 
αµείλικτα µαστιγωτικός κατά της 
πολιτικής των ισχυρών στο βαθ-
µό που υπήρξε ο Παπαδιαµάντης. 

Η βαθειά πολιτική συµπεριφορά 
του Παπαδιαµάντη ως ανθρώπου 
έγκειται στο  ότι προτίµησε να 
πεινάσει παρά να προσκυνή-
σει και να υποταχθεί στους ισχυ-
ρούς της πολιτικής. Ο Παπαδιαµά-
ντης επείνασε, όχι γιατί δεν εδού-
λεψε,  αλλά γιατί δεν ήταν αγαπη-
τός στον πολιτικό και κοινωνικό 
µικρόκοσµο της Σκιάθου και των 
Αθηνών, γιατί δεν προσκύνησε κα-
νέναν ισχυρό ούτε της πολιτείας 
ούτε της Εκκλησίας». 

Γράφει ο Αλ. Παπαδιαµά-
ντης.: «Ἀκολουθοῦν οἱ Ἕλληνες τὰ 
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τῆς χριστιανικῆς λατρείας ἄνευ πί-
στεως καὶ χρηστοῦ συνειδότος» 
Τι θα έλεγε για σήµερα, εκα-
τό έτη µετά, ο Παπαδιαµάντης; 
  Γράφει: «Ἐπέστη ὁ καιρὸς τῆς αὐτο-
λατρείας καὶ πᾶσαι αἱ ἄλλαι θρησκεῖαι 
κατηργήθησαν»14 . Το «εγώ», είναι 
το είδωλο του σύγχρονου ανθρώ-
που. Ο ατοµισµός. Η µεγάλη αµαρ-
τία του αιώνα µας. «Ένας κόσµος 
που θέλει, όπως θέλει να ζει, που 
πιο πέρα δε βλέπει κι ούτε θέλει 
να δει, ένας κόσµος που µόνο το 
‘θέλω’ µετρά, κι επιτρέπονται όλα 
απλά», όπως αποτυπώνεται σ’ένα 
τραγούδι.

Ο Παπαδιαµάντης φθάνει µε πό-
νο κι ιερή αγανάκτηση να γράφει 
ευρισκόµενος στην Αθήνα: «Ἐδῶ 
θεοποιεῖται φανερὰ ὁ Μαµ-
µωνᾶς. Χιλιάκις καλύτερον θὰ ἦτο 
ἐὰν ὑπῆρχεν ἀκόµη ἡ ἀρχαία ποι-
ητικὴ εἰδωλολατρία. Τώρα ὅµως ἡ 
πράγµατι ἐπικρατοῦσα θρησκεία 
εἶναι ὁ πλέον ἀκάθαρτος καὶ κτηνώ-
δης ὑλισµός. Μόνον κατὰ πρόσχηµα 
εἶναι ἡ χριστιανοσύνη!»15 Τι θα έλε-
γε σήµερα;

Το ταξίδι µας αυτό, λοιπόν, µε 
προορισµό τον Αλέξανδρο Παπα-
διαµάντη, µας δίνει την δυνατό-
τητα να ‘ρθούµε σε επαφή µε στά-

σεις ζωής, καθάριες και αληθινές 
που  σήµερα φαντάζουν απόµα-
κρες, εξωπραγµατικές ή και γρα-
φικές.

Θεωρούµε σκόπιµο τον επίλογο 
να τον κάνει ο Φώτης Κόντογλου: 
«Έτσι κι εµείς δεν θα γίνουµε αλη-
θινοί Έλληνες και χριστιανοί µε το 
να παινεύουµε µοναχά µε κούφια 
λόγια τους ανθρώπους που λέµε 
πως τους έχουµε για πνευµατικούς 
οδηγούς, αλλά σαν πορευόµαστε 
σύµφωνα µε όσα είπανε και πρά-
ξανε. Γιατί ο άνθρωπος έχει κλίση 
στο να φτιάνη κάποια είδωλα και 
να τα προσκυνά, νοµίζοντας πως 
τιµά την αλήθεια, ενώ τιµά το ψεύ-
τικο οµοίωµά της. Αυτό το πράγµα 
γίνεται και µε τον Παπαδιαµάντη: 
Τον δοξάζουµε και τον ανεβάζου-
µε ίσαµε τον ουρανό, πλην κανέ-
νας µας δεν θέλει να ζήση, όπως 
έζησε ο Παπαδιαµάντης. ∆εν θέλω 
να πω να ζήση βουτηγµένος στη 
φτώχεια και κουρελιασµένος, αλ-
λά να ζήση µε τον τρόπο που ένοι-
ωθε την Ελλάδα εκείνος. Μας αρέ-
σει η απλότητα, αγαπούµε την τα-
πείνωση, ενθουσιαζόµαστε µε την 
ειλικρίνεια, τιµούµε την καλωσύνη, 
θαυµάζουµε την πίστη του, αλλά 
εµείς ζούµε µε έναν τρόπο ολότε-

λα διαφορετικόν. Τα γυρίσαµε όλα 
σε λόγια. Με τα λόγια ζούµε και µε 
τα λόγια πεθαίνουµε»16 .

Επιµέλεια:
Κυριακή Λουλουδάκη

πτυχ. Τµήµατος Νοσηλευτικής 
Ε.Κ.Π.Α. 
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∆ὲν ξέρω, µὰ δὲν ἔµεινε καθόλου σκοτάδι.

Ὁ ἥλιος χύθηκε µέσα µου ἀπὸ χίλιες πληγές.

Καὶ τούτη τὴ λευκότητα ποὺ σὲ περιβάλλω

δὲ θὰ τὴ βρεῖς οὔτε στὶς Ἄλπεις, γιατὶ αὐτὸς ὁ ἀγέρας

στριφογυρνᾶ ὡς ἐκεῖ ψηλὰ καὶ τὸ χιόνι λερώνεται.
Καὶ στὸ λευκὸ τριαντάφυλλο βρίσκεις µιὰ ἰδέα σκόνης.

Τὸ τέλειο θαῦµα θὰ τὸ βρεῖς µοναχὰ µὲς στὸν ἄνθρωπο:

λευκὲς ἐκτάσεις ποὺ ἀκτινοβολοῦν ἀληθινὰ 

στὸ σύµπαν καὶ ὑπερέχουν. Τὸ πιὸ καθαρὸ 

πράγµα λοιπὸν τῆς δημιουργίας δὲν εἶναι τὸ λυκόφως,

οὔτε ὁ οὐρανὸς ποὺ καθρεφτίζεται µὲς στὸ ποτάµι, 

οὔτε ὁ ἥλιος πάνω στῆς µηλιᾶς τ' ἄνθη. Εἶναι ἡ ἀγάπη.

Νικηφόρος Βρεττάκος, 
«Τὸ καθαρότερο πράγµα τῆς δηµιουργίας»
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Η ανθρώπινη ελευθερία         και το θέληµα του Θεού

Την Τρίτη 25/1/2011, η Χριστιανική Φοιτητική Ένωση, πραγµατοποίησε στο Μεγάλο Αµφιθέατρο του Παιδαγω-
γικού Τµ. Αθηνών, οµιλία για τους φοιτητές, µε θέµα «Είµαστε ελεύθεροι;» και οµιλητή τον π. Ευάγγελο Γκανά, Ηλε-
κτρολόγο-Μηχανολόγο ΕΜΠ και Θεολόγο. Εκφράζοντας θερµές ευχαριστίες στον π. Ευάγγελο για την ανταπόκριση 
στο κάλεσµα των φοιτητών, δηµοσιεύουµε στην «Παρεµβολή», κατόπιν αίτησης αρκετών αναγνωστών που δεν µπό-
ρεσαν να παρευρεθούν, την εν λόγω οµιλία σε συνέχειες.

Η Συντακτική Επιτροπή

Οι δρόµοι του Παρισιού αντηχού-
σαν το Μάιο του 1968 από µια σει-

ρά άλλοτε εµπρηστικών κι άλ-
λοτε σαρκαστικών συνθηµά-
των, τα οποία εξέφραζαν µε 

τον πλέον εύγλωττο τρόπο την 
αντίθεση µιας γενιάς µάλλον κα-

λοαναθρεµµένων γόνων της ευη-
µερούσας δυτικής κοινωνίας, απένα-

ντι στη ρηχή και αποπνικτική ευζωία 
που οι γεννήτορές τους τούς είχαν κλη-

ρονοµήσει. Ανάµεσα στα ποικίλα αιτήµατα αυτής της 
εξεγερµένης γενιάς κεντρική θέση κατείχε το επίκαιρο, ήδη 

από τα χρόνια του ∆ιαφωτισµού, αίτηµα για ελευθερία. Κι αυτή η 
ελευθερία νοούνταν πρωτίστως υπό την έννοια της «αρνητι-

κής» ελευθερίας, όπως την ονοµάζουν οι ιστορικοί των ιδε-
ών, δηλαδή υπό την έννοια της εξάλειψης κάθε νόµου, 
ορίου η περιορισµού που θεωρούνταν πως καταστέλ-

λει την εκδίπλωσή της. ∆υο συνθήµατα εξέφρασαν 
αυτό το αίσθηµα µε τον πλέον χαρακτηριστικό τρό-
πο. Κατ’ αρχήν το λακωνικό και απόλυτο: «απαγο-
ρεύεται το απαγορεύεται». Και συνοδευτικά ένα πιο 

περιφραστικό που ερµήνευε το προηγούµενο: «η 
ελευθερία δεν είναι αγαθό που µας ανήκει. Είναι αυτό 

που µας εµπόδισαν να αποκτήσουµε οι νόµοι, οι προκαταλήψεις, η άγνοια». 
Η έκρηξη αυτή όµως, καθώς και άλλες ανάλογες εξελίξεις της δεκαε-

τίας του 1960 στις οποίες σήµερα αναφερόµαστε ως «πολιτιστική επα-
νάσταση», έχουν τις απαρχές τους πολύ νωρίτερα στην ιστορική εξέλιξη. 
Η κεντρική προµετωπίδα του ∆ιαφωτισµού όπως την εξέφρασε 
ο Kant µε τη φράση sapere aude, τόλµησε να χρησιµοποιήσεις 
τη λογική σου,  έφερε εντός της όλο τον απελευθερωτικό αέρα 
της εξέγερσης ενάντια στην αυθεντία της παράδοσης. Μιας παρά-
δοσης που νοούνταν κυρίως ως η εκκλησιαστική αυθεντία, η δεσµευ-
τική για όλους ερµηνεία του θεϊκού θελήµατος. Αυτό βέβαια δεν σήµα-
νε την εξάλειψη κάθε ορίου και κάθε κανονιστικής προοπτικής. Ο συνε-
πής µηδενισµός, αν και διατυπώθηκε µε ενάργεια στο χώρο της φιλο-
σοφίας, δεν µπόρεσε ποτέ να αποκτήσει αξιοσηµείωτη κοινωνική πα-
ρουσία. Μια κοινωνία χρειαζόταν νόηµα για να αυτοσυντηρείται κι αυ-

Α' µέρος
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τό µόνο ένα σύστηµα κανόνων και 
αξιών µπορούσε να εγγυηθεί. 

Εν ονόµατι όµως τίνος πράγµα-
τος µπορούσε κάποιος να κατανα-
γκάσει τους ανθρώπους να πράξουν 
κάτι το οποίο δεν είχαν επιλέξει οι 
ίδιοι; Μόνο εν ονόµατι µιας αξίας 
ανώτερης από αυτούς, ήταν η απά-
ντηση του ∆ιαφωτισµού. Αν όµως, 
όπως πίστευε ο Kant, που αποτε-
λεί τον κεντρικό εκφραστή αυτής 
της προοπτικής του διαφωτιστικού 
προγράµµατος, όλες οι αξίες ανα-
δεικνύονται ως τέτοιες µόνο όταν 
απορρέουν από τις ελεύθερες πρά-
ξεις των ανθρώπων, συµπεραίνου-
µε ότι δεν υφίσταται αξία ανώτερη 
από τον ίδιο τον άνθρωπο και µά-
λιστα τον άνθρωπο ως φορέα του 
Ορθού Λόγου.1 

Ο προσεκτικός παρατηρητής 
µπορεί να διακρίνει πως πίσω 
από τον φαινοµενικά καινοφα-
νή χαρακτήρα του διαφωτιστι-
κού προγράµµατος υποκρύπτε-
ται ένας βαθιά εκκοσµικευµέ-
νος προτεσταντισµός. Τη θέση 
του Θεού έχει πάρει τώρα η ιδέα 
µιας ορθολογικής ζωής και τη θέ-
ση της προσπάθειας να προσεγγίσει 
ο άνθρωπος τον Θεό και να ενωθεί 
µαζί Του παίρνει τώρα η προσπά-
θεια να ακολουθήσει ο άνθρωπος 
τα κελεύσµατα του Λόγου και όχι 
τις επιταγές των ψυχορµήτων του. 

Σύµφωνα µε τη γνώµη ενός επι-
φανούς στοχαστή,  η γνώση που 
µας προσφέρει ο Λόγος λειτουργεί 
απελευθερωτικά όχι επειδή διευρύ-
νει το φάσµα των δυνατοτήτων από 
τις οποίες µπορούµε να επιλέξου-
µε, αλλά επειδή µας προφυλάσσει 
από την απογοήτευση που θα δοκι-
µάσουµε αν επιχειρήσουµε το αδύ-
νατο.2 Και στην προοπτική του ∆ια-
φωτισµού αυτό που θεωρούνταν a 
priori αδύνατο ήταν πλέον η γνώ-
ση του Θεού. Έτσι αυτό που απόµε-
νε ήταν να περιοριστεί η θρησκεία 

1  Βλ. Isaiah Berlin, Τέσσερα δοκίµια 
περί Ελευθερίας, µετάφρ. Γιάννης 
Παπαδηµητρίου, Scripta, 2001, σ. 
281. 

2.  Berlin, ο.π., σ. 290. 

εντός των ορίων του Λόγου και µό-
νο.3 Κι όχι µόνο ήταν απρόσιτη η 
γνώση του Θεού, αλλά εξίσου ακα-
τανόητο έµοιαζε πια και το θέλη-
µά του, όπως αυτό γινόταν αντιλη-
πτό στο πλαίσιο του ∆ιαφωτισµού. 
Για να χρησιµοποιήσω τη διατύπω-
ση ενός, ως προς τούτο, σύγχρονου 
επιγόνου του ∆ιαφωτισµού: «Μπο-
ρεί όντως η ασκητική αυταπάρνηση να 
αποτελεί πηγή ακεραιότητας, εσωτερι-
κής γαλήνης και πνευµατικής δύνα-
µης· αδυνατώ εν τούτοις να καταλάβω 
πώς θα µπορούσε κανείς να τη θεωρή-
σει διεύρυνση της ελευθερίας…Αν φτά-
σω στα άκρα, αν µαζευτώ δηλαδή στον 
µικρότερο δυνατό χώρο, δεν µπορεί 
παρά να πεθάνω από ασφυξία. Η λο-
γική κατάληξη αυτής της διαδικασίας 
καταστροφής όλων όσα θα µπορούσαν 
ενδεχοµένως να µε πληγώσουν είναι 
πράγµατι η αυτοκτονία».4 Το απόσπα-
σµα είναι χαρακτηριστικό ως προς 
την αδυναµία του να κατανοήσει τη 
δυναµική του πνευµατικού αγώνα 
που µεταµορφώνει σταδιακά το χα-
ρακτήρα του χριστιανού, καθώς και 
τη θετική προοπτική που περιέχεται 
στην τήρηση των εντολών του Θε-
ού που αποτελούν, ακριβώς γι’ αυ-
τό, την προϋπόθεση της εν Χριστώ 
ελευθερίας για την οποία θα µιλή-
σουµε αναλυτικά παρακάτω. Εδώ, 
στο πλαίσιο αυτής της εκκοσµικευ-
µένης προοπτικής, απουσιάζει κά-
θε υποψία παρουσίας ενός Πνεύ-
µατος που ενεργεί µεταµορφωτι-
κά εντός του ανθρώπου ο οποίος 
αγωνίζεται να τηρήσει τις εντολές. 

Για να µπορέσουµε να προσεγ-
γίσουµε το θέµα της στάσης του 
σύγχρονου ανθρώπου απέναντι 
στο Νόµο του Θεού, σ’ αυτό δη-
λαδή που στη θεολογική γλώσσα 
ονοµάζουµε και θέληµα του Θεού, 
θα πρέπει να διακρίνουµε τρεις βα-
σικές αρχετυπικές προοπτικές. Η 
πρώτη από τις τρεις προέκυψε µέ-
σα από την κανονιστική παράδο-

3   Βλ. Ιµµάνουελ Καντ, Η Θρησκεία 
εντός των ορίων του Λόγου και 
µόνο, µετάφρ. Κώστας Ανδρουλι-
δάκης, Πόλις, 2007. 

4   Berlin, ο.π., σ. 285. 

ση του ∆ιαφωτισµού και οδήγησε 
στη σύνθεση που ονοµάζουµε αστι-
κό πολιτισµό. Η δεύτερη προοπτική 
προέκυψε ως η κριτική υπέρβαση 
της αστικής σύνθεσης και ονοµά-
ζεται µετανεωτερική, µεταµοντέρνα 
ή και προοπτική της µαζικής δηµο-
κρατίας. Τέλος η τρίτη προοπτι-
κή είναι η χριστιανική κι εδώ 
θα πρέπει να προσέξουµε γιατί 
συχνά η εξέγερση ενάντια στην 
αστική σύνθεση, όπως ήταν για 
παράδειγµα ο Μάης του '68 για 
τον οποίο έγινε λόγος πιο πριν, 
εκλαµβάνεται συχνά και ως εξέ-
γερση ενάντια στη χριστιανική 
προοπτική, συγχέοντας τις προφα-
νείς διαφορές ανάµεσα στην αστι-
κή παράδοση που έχει τις ρίζες της 
στο ∆ιαφωτισµό, από τη χριστια-
νική παράδοση που πηγάζει από 
το Ευαγγέλιο του Χριστού. Για να 
συλλάβουµε καλύτερα την ειδοποιό 
διαφορά ανάµεσα στις τρεις αυτές 
προοπτικές στο θέµα που µας ενδι-
αφέρει θα εστιάσουµε την προσο-
χή µας στο πώς αντιλαµβάνονται οι 
τρεις αυτές διαφορετικές παραδό-
σεις, αστική, µεταµοντέρνα και χρι-
στιανική την πορεία του ανθρώπου 
προς την προσωπική ολοκλήρωση, 
το περιεχόµενο που δίνουν σε αυ-
τό που σήµερα ονοµάζουµε αυτο-
πραγµάτωση. 

Η αυτοπραγµάτωση στο πλαίσιο 
του αστικού πολιτισµού ορίζεται κυ-
ρίως ως αυτοϋπέρβαση, ως επιβο-
λή δηλαδή του αληθινού ή αυθε-
ντικού «εγώ» πάνω στα ψυχόρµητα 
που θεωρούνται κατώτερα. Ως κυ-
ρίαρχες αρετές σ’ αυτή την πορεία 
εκλαµβάνονται η αυτοπειθαρχία και 
η ειλικρίνεια. Η αυτοπειθαρχία προ-
βάλλοντας την επίτευξη µακροπρό-
θεσµων στόχων, πάντα εγκόσµιου 
χαρακτήρα,  τόσο εσωτερικών (δια-
µόρφωση χαρακτήρα) όσο και εξω-
τερικών (κοινωνική και οικονοµική 
καταξίωση) υποδούλωσε την καθη-
µερινή ζωή και την κατέστησε µια 
τυραννική εσωτερίκευση µιας σει-
ράς νόµων και εντολών που υπη-
ρετούσε αυτούς τους µακροπρόθε-
σµους στόχους. Τα συναισθήµατα 
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ως βασικό κοµµάτι της ψυχικής οι-
κονοµίας του ανθρώπου, και το πά-
θος προς κάτι το υπερβατικό που 
ξεπερνά τον άνθρωπο, δεν είχαν 
εδώ καµία θέση. 

Η ειλικρίνεια πάλι δηµιουργούσε 
τις προϋποθέσεις για τη διαµόρφω-
ση χαρακτήρα, µιας σταθερής και 
ανεξάλειπτης δηλαδή ατοµικότητας 
που ως ηθική προσωπικότητα ανα-
γνωριζόταν ως αξιόπιστος συνοµι-
λητής και εταίρος εντός της κοινω-
νίας. ∆εν είναι άλλωστε καθόλου 
τυχαίο ότι στον εµπορικό κόσµο, 
που εν πολλοίς στάθηκε η κοινω-
νική προϋπόθεση του αστικού πο-
λιτισµού, η λέξη «πίστη» σήµαινε 
τον αξιόπιστο συµµέτοχο στο πε-
δίο των οικονοµικών συναλλαγών. 

Με την έλευση της µετανεωτερι-
κότητας (συµβατικά µετά το 1900) 
η έµφαση δεν δίνεται πλέον στην 
αυτοπειθαρχία που αποσκοπεί στη 
συσσώρευση και τις µακροπρόθε-
σµες επιδιώξεις. Αυτό που κατα-
φάσκεται τώρα είναι η βραχυ-
πρόθεσµη απόλαυση, το στιγµι-
αίο και το αυθόρµητο, κι αυτή 
η στάση οδηγεί, όπως είναι φυ-
σικό, στην απόρριψη του εξω-
τερικού ελέγχου, της πειθάρχη-
σης και κάθε µορφής περιορι-
σµού.  Η ειλικρίνεια ως κυρίαρχη 
αρετή αντικαθίσταται από την αυ-
θεντικότητα, την ικανότητα δηλα-
δή του ατόµου να ζει σύµφωνα µε 
τις πιο µύχιες παρωθήσεις, κατα-
βολές ή υπαρξιακές του ανάγκες, 
την επιθυµία να µιλά και να ενερ-
γεί χωρίς να ενδιαφέρεται για συµ-
βάσεις και τυπικότητες. (Συνθήµατα 
όπως "Θέλουµε τον κόσµο και τον 
θέλουµε τώρα" και διαφηµιστικές 
καµπάνιες όπως "Οι επιθυµίες σας 
δεν µπορούν να περιµένουν" και 
"follow your heart" εκφράζουν πο-
λύ χαρακτηριστικά αυτό το κλίµα). 

Αν η προσωπικότητα του αστού 
και ο χαρακτήρας του ήταν δηµι-
ούργηµα µιας µακράς παιδείας και 
της συνακόλουθης άσκησης, η προ-
σωπικότητα που προκύπτει µέσα 
από τη σύγχρονη πρόταξη της αυ-
θεντικότητας ως της κυρίαρχης 

αρετής θυµίζει µια µάσκα ή ακρι-
βέστερα µια διαδοχική εναλλαγή 
προσωπείων ως το µεταβαλλόµε-
νο προϊόν αστάθµητων αυτοσχεδι-
ασµών. Τα όρια του «εγώ» παραµέ-
νουν ρευστά και διαπερατά, όλες οι 
µελλοντικές προοπτικές αφήνονται 
ανοικτές, µια που µόνο έτσι είναι 
δυνατά καινούργια «βιώµατα» και 
«εµπειρίες», ενώ, αντίθετα, οι στα-
θερές αποφάσεις και προτιµήσεις 
αποφεύγονται γιατί δυσχεραίνουν 
τις επιθυµητές αλλαγές και τις καθι-
στούν περισσότερο επώδυνες. Έτσι 
γίνεται όλο και περισσότερο ακατα-
νόητο, αν όχι απεχθές, το µεγάλο 
πάθος που τόσο θαυµαζόταν στην 
αστική περίοδο, και ακόµη περισ-
σότερο στην εποχή του ροµαντι-
σµού που την ακολούθησε, η προ-
θυµία δηλαδή να δώσει ή να θυσι-
άσει κανείς τα πάντα για µια µεγά-
λη υπόθεση ή και για ένα αγαπη-
µένο πρόσωπο. 

Έτσι, η τελική κατάληξη της 
µετανεωτερικής περιόδου που 
ζούµε είναι ο ηθικός σχετικι-
σµός και ο ηδονοθηρικός κα-
ταναλωτισµός· Τα πάντα, αξίες 
και προϊόντα, φιλίες και έρωτες, 
καταναλώνονται εξίσου βουλι-
µικά για να αποβληθούν κατό-
πιν στις σύγχρονες χωµατερές 
πάσης φύσεως. Ακόµη κι όταν υι-
οθετείται µια αξία,  ή κάποια πί-
στη, αυτό δεν συνεπάγεται πλέον 
την ανάλογη δέσµευση στο επίπε-
δο της πρακτικής συµπεριφοράς.5 
Για να παραφράσουµε µια γνωστή 
φράση: στη µεταµοντέρνα εποχή εί-
σαι ό,τι δηλώσεις. 

Συνοψίζοντας εντελώς σχηµατι-
κά την ιστορική πορεία που περι-
γράψαµε και που οδηγεί από τον 
αστικό πολιτισµό στην εποχή της 
µαζικής δηµοκρατίας, θα µπορού-
σαµε να πούµε πως από τον αρχι-
κό ηρωισµό της καντιανής προσπά-
θειας για µια ελευθερία και αυτονο-

5   Για την µετάβαση από τη νεωτερι-
κή στη µετανεωτερική εποχή βλ. 
Παναγιώτης Κονδύλης, Η παρακ-
µή του Αστικού Πολιτισµού, Θε-
µέλιο, Αθήνα 1991, σ. 252-3, 264.  

µία που θα παρείχε η ίδια το Νό-
µο ως προϊόν του Πρακτικού Λό-
γου, µια µακρά σειρά από εξελί-
ξεις οδήγησε στη σηµερινή συ-
γκυρία, όπου ελευθερία σηµαί-
νει να κάνουµε ό,τι επιθυµού-
µε κάθε φορά χωρίς να πρέπει 
να δίνουµε λογαριασµό σε κα-
νέναν πέρα από τον εαυτό µας.6 
Αυτό που έχει πρωτίστως σηµασία 
δεν είναι το αντικείµενο της επιθυ-
µίας αλλά αυτό το ίδιο το γεγονός 
της επιθυµίας. Στόχος δεν είναι να 
καταστούµε ελεύθεροι µέσω των 
αρετών, αλλά, αποτρέποντας κάθε 
µορφή καθορισµού, να διατηρού-
µε ανά πάσα στιγµή όλες τις δυνα-
τότητες ανοικτές.   

                                                  
  π. Ευάγγελος Γκανάς 

Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος ΕΜ Π, 
Θεολόγος

Επιµέλεια: 
Σταύρος Θεοφίλου,

Φοιτ. Τµ. Κοινωνικής Εργασίας 
ΑΤΕΙ Αθήνας

ΠΗΓΕΣ
•  Για την µετάβαση από τη νεωτερι-

κή στη µετανεωτερική εποχή βλ. 
Παναγιώτης Κονδύλης, Η παρακµή 
του Αστικού

 Πολιτισµού, Θεµέλιο, Αθήνα 1991, 
σ. 252-3, 264.  

•  Βλ. Stanley Hauerwas, The 
Peaceable Kingdom, University of 
Notre Dame Press, 1983, p. 7-8. 

•  Βλ. Hendrikus Berkhof, Christian 
Faith, engl. transl. Sierd Woudstra, 
Eerdmans, 1979, p. 184, 202. 

•  Βλ. Ratzinger, Church Ecumenism 
and Politics, engl. transl. Michael 
J. Miller, Ignatius Press 2008, p. 
186-187

•  Για την έννοια της Ζωοδόχου Πη-
γής αλλά και τα στάδια της πνευ-
µατικής πορείας του χριστιανού 
αντλώ από την εργασία:  π. Αντώ-
νιος Πινακούλας, Η εορτή της Ζω-
οδόχου Πηγής. Το Θεολογικό της 
περιεχόµενο, περιοδικό Μαρτυρία,  
Μάρτιος-Απρίλιος 2006, τχ. 228, σ. 
7-20. 

6   Βλ. Reinhard Hütter, Bound to Be 
Free, Eerdmans, 2004, p. 150..  
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Στις 22 Απριλίου του 2002, κανείς απ’ τους παραβρι-
σκόµενους της συνήθους συνάντησης µεταξύ γονέων-
κηδεµόνων και διοικούντων του σχολείου «Vittorino da 
Feltre» δεν θα µπορούσε να πιστέψει ότι από µια απλή 
ερώτηση θα ξεκινούσε ένας µακρύς δικαστικός αγώνας, 
ο οποίος θα δηµιουργούσε εντάσεις στην Ιταλία και θα 
έφτανε ως το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαι-
ωµάτων (εφεξής Ε∆∆Α). 

Το χρονικό της υπόθεσης
Ο γιατρός Albertin, πατέρας των µικρών Sami και 

Dataicio που φοιτούσαν στον εν λόγω δηµόσιο σχολείο 

Το µαρτύριο 
          του Σταυρού…
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

του Abano Terme (Veneto), ρώτησε τους διευθύνοντες κα-
τά πόσο θα έπρεπε να υπάρχει ο Σταυρός, ένα θρησκευτι-
κό σύµβολο, στις αίθουσες διδασκαλίας. Το σχολείο απά-
ντησε ότι η ύπαρξή του προβλέπεται  (από 2 Βασιλικά 
∆ιατάγµατα του 1924 και 1928) και ότι θα διατηρήσει 
τους Σταυρούς ως έχει. Κατά αυτής της απόφασης στρά-
φηκε η µητέρα των παιδιών, Soile Lautsi-Albertin (ιτα-
λίδα µε φινλανδικές ρίζες), ενώπιον του ∆ιοικητικού ∆ι-
καστηρίου του Veneto, το οποίο παρέπεµψε στο Συνταγ-
µατικό ∆ικαστήριο ρωτώντας για την συνταγµατικότητα 
της εν λόγω πράξης. Το τελευταίο έκρινε εαυτό αναρµό-
διο και ανέπεµψε στο ∆ιοικητικό ∆ικαστήριο που στις 17 
Μαρτίου 2005 απέρριψε την προσφυγή της κας Lautsi 
µε το αιτιολογικό ότι η απόφαση της διοίκησης του σχο-
λείου είχε νόµιµη βάση στα 2 Βασιλικά ∆ιατάγµατα και 
περαιτέρω δεν υπήρχε παραβίαση της αρχής του κοσµι-
κού κράτους, αφού ο Σταυρός δεν αποτελούσε µόνο ένα 
θρησκευτικό σύµβολό αλλά αντικατόπτριζε την ιστορία 
και τον πολιτισµό του Ιταλικού λαού και εν γένει της ∆ύ-
σης µε έµφαση στις αξίες της ανεκτικότητας, της ανθρώ-
πινης αλληλεγγύης, της άρνησης των διακρίσεων. Η κα. 
Lautsi άσκησε αναίρεση κατά αυτής της αποφάσεως στο 
Consiglio di Stato (ανώτατη δικαστική αρχή της Ιταλίας, 
θα µπορούσαµε να το παραβάλουµε µε το δικό µας Συµ-
βούλιο της Επικρατείας), το οποίο ασπαζόµενο την θέση 
του ∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου απέρριψε την αναίρεση.
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Καθ’ όλη τη διάρκεια των δικαστικών αγώνων ένα έντονο debate 
λάµβανε χώρα µεταξύ υποστηρικτών και µη του Σταυρού. Η Υπουρ-
γός Παιδείας Gelmini δήλωνε στην Repubblica: «Ο Σταυρός αποτελεί 
σύµβολο της παράδοσης µας», ενώ o Adel Smith (πρόεδρος της Ένω-
σης Μουσουλµάνων Ιταλίας) δήλωνε στην Corriera della Sera «Σε ένα 
κράτος που αυτοαποκαλείται κοσµικό, δεν µπορεί να καταπιέζουν όλες τις 
άλλες θρησκείες, δείχνοντας ένα σύµβολο µιας συγκεκριµένης οµολογίας». 
Τον Μάιο του 2005 ο δικαστής Luigi Tosti αρνήθηκε την διεξαγωγή 
ακροαµατικής διαδικασίας στο δικαστήριο του αν δεν αφαιρούταν ο 
Σταυρός από την αίθουσα. 

Η Ιταλία διχάζεται
Για να αντιληφθούµε καλύτερα την έκταση του θέµατος δεν µπο-

ρούµε να παραλείψουµε να αναφερθούµε επιγραµµατικά στις σχέσεις 
Κράτους- Εκκλησίας στην Ιταλία. Το Σύνταγµα της χώρας κατοχυρώ-
νει αµοιβαία ανεξαρτησία µεταξύ Κράτους και Εκκλησίας και θεσπί-
ζει την ίση µεταχείριση µεταξύ όλων των θρησκευµάτων. Ο Καθολι-
κισµός δεν είναι πλέον η επίσηµη Εκκλησία του Ιταλικού Κράτους, 
το οποίο χαρακτηρίζεται κοσµικό, δηλαδή διαχωρίζει την θρησκεία 
από κάθε έκφανση του κράτους, δεν κάνει διακρίσεις των πολιτών του 
λόγω θρησκεύµατος και γενικά δεν προκρίνει κάποιο συγκεκριµένο 
θρήσκευµα αλλά ούτε και την αθεΐα. Χαρακτηριστικό παράδειγµα, ο 
Πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση δίνουν όρκο ενώπιον του Προέδρου 
της ∆ηµοκρατίας, ο οποίος δεν περιλαµβάνει θρησκευτικές αναφορές.

Μετά την εξάντληση όλων των δικαστικών βαθµίδων στην Ιταλία 
η κα Lautsi στράφηκε πλέον στο Ε∆∆Α, ένα απ’ τα τµήµατα του οποί-
ου έκανε δεκτή την προσφυγή της και της επιδίκασε αποζηµίωση λό-
γο ηθικής βλάβης 5.000 €. Η Ιταλία αιτήθηκε να παραπεµφθεί το θέ-
µα στην Ολοµέλεια του Ε∆∆Α (Grand Chamber) σύµφωνα µε το άρ-
θρο 43 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (εφε-
ξής ΕΣ∆Α) που προβλέπει την συγκεκριµένη δυνατότητα για θέµατα 
εξαιρετικών και σοβαρών περιπτώσεων. Η Ολοµέλεια στις 18.03.2011 
έκρινε ότι δεν υπήρχε παραβίαση των αρ. 2 του 1ου Πρωτοκόλλου της 
ΕΣ∆Α, αρ. 9 και 14 της ΕΣ∆Α.

 
 Ε∆∆Α: «Ο Σταυρός δεν παραβιάζει τη θρησκευτική 

ελευθερία»
Περαιτέρω, το ∆ικαστήριο χαρακτήρισε τον Σταυρό ως ένα θρησκευ-

τικό σύµβολο πάνω απ’ όλα, αποφαινόµενο ότι δεν υπήρχε σύνδεση 
του Σταυρού µε κάποια υποχρεωτική διδασκαλία περί Χριστιανισµού 
δεδοµένου ότι η Ιταλία έχει ανοίξει το σχολικό περιβάλλον και σε άλ-
λες θρησκείες, αφού επιτρέπει στους µαθητές την ένδυση ή τα σύµ-
βολα θρησκευτικού χαρακτήρα των θρησκειών αυτών. Τέλος, οι γιοί 
της κας Lautsi ουδέποτε είχαν δεχθεί κάποια αναφορά ή κάποιο εί-
δος κατήχησης απ’ τους καθηγητές τους αναφορικά µε τον Σταυρό. 
Καταρρίπτοντας λοιπόν την ύπαρξη παραβίασης του αρ.2, δεν υπήρ-
χε αντίστοιχα παραβίαση της θρησκευτικής ελευθερίας (αρ.9) ή κά-
ποια σχετική διακριτική αντιµετώπιση (αρ.14). Το Ε∆∆Α έκρινε υπέρ 
της Ιταλίας µε 15/2 και την µειοψηφία να τονίζει την προβληµατική 
νοµιµοποίηση της διακριτικής ευχέρειας της Ιταλικής ∆ιοίκησης σε 2 
Βασιλικά ∆ιατάγµατα και όχι σε νοµοθετήµατα προερχόµενα από δη-
µοκρατικούς θεσµούς, αλλά και ως στόχο της εκπαίδευσης την δηµι-

ουργία ενός ουδέτερου και πλουρα-
λιστικού σχολικού περιβάλλοντος. 

Σε αυτό το σηµείο αξίζει να πα-
ρατηρήσουµε τι καθεστώς επικρα-
τεί γενικά στην Ευρώπη αναφορι-
κά µε το θέµα του Σταυρού. Στην 
πλειονότητα των κρατών µελών 
του Συµβουλίου της Ευρώπης δεν 
υπάρχουν συγκεκριµένοι κανονι-
σµοί- νόµοι που να ορίζουν το κα-
θεστώς του Σταυρού στα σχολεία  . 
Μόνο στην Γαλλία, FYROM και Γε-
ωργία απαγορεύεται η ύπαρξή του. 
Στην Αυστρία, Πολωνία , Ιταλία και 
ορισµένα οµοσπονδιακά κρατίδια 
της Γερµανίας ισχύει το αντίθετο. 
Στην Ρουµανία, το Ανώτατο ∆ικα-
στήριο έκρινε ότι ο Σταυρός µπο-
ρεί να υπάρχει σε χώρους που χρη-
σιµοποιούνται για τη θρησκευτι-
κή παιδεία ή κατά τη διάρκεια θρη-
σκευτικών µαθηµάτων. Στην Ισπα-
νία, το Ανώτατο ∆ικαστήριο της Κα-
στίλλης και Λεόν έκρινε ότι το θέ-

µα του Σταυρού θα κρίνετε ad hoc. 
∆ηλαδή, γενικά ο Σταυρός υπάρχει 
στις αίθουσες αλλά αφορά τους µα-
θητές και τους γονείς κάθε σχολεί-
ου ξεχωριστά και αν τεθεί ρητό αί-
τηµα απ’ τους γονείς τότε θα πρέ-
πει να αφαιρεθεί.                               

                                                                                                  
Η σηµασία της απόφασης

Η απόφαση του Ε∆∆Α καθίστα-
ται ιδιαίτερα σηµαντική, αφού επι-
λύει άπαξ δια παντός το θέµα, επι-
τρέποντας το Σταυρό στα σχολεία, 
δίνοντας την δυνατότητα σε οποια-
δήποτε χώρα του Συµβουλίου της 
Ευρώπης (άρα και την Ελλάδα που 
συν τις άλλοις παρενέβη στην δί-
κη υπέρ της Ιταλίας) να την επι-
καλεστεί νοµολογιακά. Στην ουσία 
του βεβαίως το θέµα της ύπαρξης 
του Σταυρού στις σχολικές αίθου-
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σες αλλά και σε άλλες εκφάνσεις του 
κράτους όπως παραδείγµατος χάριν 
τα δικαστήρια, είναι ένα βαθειά πο-
λιτικό θέµα και όχι νοµικό. Ο νόµος 
µπορεί να θέσει ένα πλαίσιο µέσα στο 
οποίο η εκάστοτε πολιτική βούληση θα 
καθορίζει την θέση της. Ωστόσο, δεν 
παύει να αποτελεί ταυτόχρονα κι ένα 
ζήτηµα πολιτισµού και παράδοσης. 
Στην κατεύθυνση αυτή το Βατικανό, 
δια π. Φεντερίκο Λοµπάρντι, διευθυ-
ντή του γραφείου Τύπου, χαρακτήρι-
σε την απόφαση «ιστορική» και προσέ-
θεσε ότι «θα βοηθήσει να αποκατασταθεί 
προς το εν λόγω Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο 
η εµπιστοσύνη των Ευρωπαίων εκείνων 
πολιτών που πιστεύουν στον καθοριστι-
κό ρόλο που έχουν οι χριστιανικές αξίες 
στην ιστορία τους και στον ευρωπαϊκό 
πολιτισµό». Άξια µνείας είναι, επι-
πλέον, ο ισχυρισµός του Καθηγη-
τή του ∆ικαίου του Πανεπιστηµί-
ου της Νέας Υόρκης, Τζόζεφ Βάϊ-
λερ, ο οποίος υποστήριξε ότι το Ε∆-
∆Α οφείλει στις αποφάσεις του να 
λαµβάνει υπόψη του τις παραδό-
σεις και την ιστορία του κάθε λα-
ού, λέγοντας -όσον αφορά στη χώ-
ρα µας- ότι όπως «η Ιταλία χωρίς 
τον Εσταυρωµένο δεν θα είναι η Ιτα-
λία, η Ελλάδα χωρίς την εικόνα, δεν 
θα είναι η Ελλάδα…».

Η θρησκευτική ελευθερία, η απαγό-
ρευση των διακρίσεων, ο σεβασµός της 
διαφορετικότητας και η αποδοχή της 

ορίζουν αυτό το πλαίσιο. Είναι αρχές 
που αποκτήθηκαν ανά τους αιώνες 
και διαµορφώθηκαν µετά από πολ-
λούς και τις περισσότερες φορές όχι 
αναίµακτους αγώνες. Ο ίδιος ο Χρι-
στιανισµός διαµορφώθηκε και βασί-
ζεται σε αυτές τις αξίες. Η σχέση µε-
ταξύ ελευθερίας και Χριστιανισµού 
είναι αµφίδροµη. ∆εν είναι τυχαίο 
το ότι η Ευρώπη αποτελεί κοιτίδα της 
∆ηµοκρατίας, της Ελευθερίας και του 
Χριστιανισµού. Μπορεί λοιπόν ο σταυ-
ρός να ξεκίνησε ως σύµβολο της επι-
βολής της κρατικής εξουσίας και όρ-
γανο βασανιστηρίων επί Ρωµαϊκής 
Αυτοκρατορίας, µετεξελίχθηκε όµως 
σε θρησκευτικό σύµβολο µε τη Σταύ-
ρωση του Χριστού, για να φτάσει στην 
εποχή µας να αποτελεί σύµβολο ελευ-
θερίας, παράδοσης και αξιών, συνεχί-
ζοντας την δύσκολη και κοπιώδη πο-
ρεία του στο µέλλον. 

                            Επιµέλεια:                                                                                                 
Αλέξης Βλάχος

∆ικηγόρος, 
Μεταπτυχιακός ∆.Ε.Ο.Σ., Ο.Π.Α.

ΠΗΓΕΣ
• http://ec.europa.eu/civiljustice/org_

justice/org_justice_ita_el.htm
• http://sitesearch.corriere.it/forward.

jsp?q=Lautsi
• http://ricerca.repubblica.it/repubblica?

query=Lautsi&amp;view=repubblica
• «Το Σύνταγµα», ∆ιµηνιαία Επιθεώρη-

ση Συνταγµατικής Θεωρίας και Πρά-
ξης, τεύχος 4-5/2000, «Σχέσεις κρά-
τους και εκκλησίας στον ευρωπαϊκό 
χώρο», Πηνελόπη Φουντεδάκη.

• «Εκκλησιαστικό ∆ίκαιο», Χαράλαµπος 
Παπαστάθης, Σάκκουλας 2003.

• «Θρησκευτική Ελευθερία και Επικρα-
τούσα Θρησκεία», Εταιρία Νοµικών 
Βορείου Ελλάδος, Σάκκουλας 2000.

• «Κράτη και Θρησκεύµατα στην Ε.Ε.», 
Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Σάκκουλας 
2007.

• European Court of Human Rights, 
«Lautsi and others vs. Italy 30814/06».

• «The European Convention of Human 
Rights».
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Μια φορά και έναν καιρό ζού-
σε ένας βασιλιάς ο οποίος είχε τον 
πιο όµορφο και µεγάλο κήπο. Ένας 
απέραντος κήπος, χωρούσε κάθε 
είδος φυτού που υπάρχει στον κό-
σµο. Και η χώρα του βασιλιά αυτού 
ήταν η πιο εύφορη της γης. Άφθο-
να νερά πότιζαν τη γη και ένας λα-
µπρός ήλιος έλουζε την πλάση. Κά-
ποια µέρα ο βασιλιάς αυτός θέλησε 
να κάνει περίπατο στον κήπο του.

Συνήθιζε να περιδιαβαίνει ανά-
µεσα στα δροµάκιά του, και χαιρό-
ταν την ποικιλία των χρωµάτων, 
των δέντρων και των πτηνών που 
έβρισκαν καταφύγιο σ’ αυτά. Τού-
τη τη µέρα όµως ο κήπος του δεν 
είναι σαν άλλοτε. Εδώ βλέπει µια 
µηλιά, ξερή, χωρίς φύλλα, γερµένη 
στο χώµα, ετοιµοθάνατη. Καθόλου 
πουλιά δεν παίζουν τριγύρω της.

Ο βασιλιάς τη ρωτά:
- Μηλιά µου, γιατί είσαι τόσο άρ-

ρωστη; Μήπως σου λείπει νερό ή ο 
λαµπερός ο ήλιος που δίνει τη ζωή;

- Όχι βασιλιά µου δε µου λείπει 
τίποτα από όλα αυτά. Όµως να. 
Βλέπω εκεί πιο πέρα την αχλαδιά 
που κάνει αχλάδια και τη ζήλεψα. 
Είπα να σταµατήσω να κάνω µήλα 
και να ξεκινήσω να κάνω αχλάδια, 
να µοιάσω της αχλαδιάς… Προσπά-
θησα πολύ να κάνω αχλάδια, ρού-
φηξα όλους τους χυµούς από το 
χώµα µου, αλλά… βλέπεις πως απέ-
γινα…

Ο βασιλιάς ξαφνιάστηκε µε την 
ιστορία της µηλιάς, αλλά περπάτη-
σε παρακάτω να δει και άλλα δέ-
ντρα και λουλούδια. Πιο πέρα βλέ-
πει µια συκιά στην ίδια κατάστα-
ση µε τη µηλιά. Ετούτη του εξήγη-
σε ότι θέλησε να µοιάσει στη χρυ-
σή πορτοκαλιά, αλλά όλες οι προ-
σπάθειές της δεν είχαν άλλο απο-
τέλεσµα πέρα από αυτό που έβλε-
πε ο βασιλιάς.

Πολύ λυπήθηκε τώρα εκείνος και 
θέλησε να βρει την γλυκιά τριαντα-
φυλλιά, τη βασίλισσα των λουλου-
διών να του φτιάξει τη διάθεση µε 
τα όµορφα χρώµατά της. 

- Καλή µου τριανταφυλλιά, πο-
λύ λυπάµαι για τα άλλα φυτά που 
έχασαν την ζωντάνια τους. Αλλά 
τι βλέπω και σε σένα; Πού είναι 
τα τρυφερά σου µπουµπούκια, πού 
τα µεγαλοπρεπή άνθη σου; Γιατί 
έχασαν οι µίσχοι σου το πράσινο 
χρώµα τους;

- Ω, βασιλιά µου! Το µόνο που 
έκανα ήταν ότι θέλησα να σταµα-
τήσω να κάνω τριαντάφυλλα. Εί-
δα ξέρεις λίγο πιο κάτω την γαρι-
φαλιά και  ζήλεψα τα λεπτοκαµω-
µένα άνθη της και έβαλα τα δυνα-
τά µου να κάνω ίδια. Αλλά το µόνο 
που κατάφερα είναι αυτό που βλέ-
πεις. Τώρα δεν ξέρω πώς θα µπο-
ρέσω να κάνω γαρίφαλα, ή τρια-
ντάφυλλα ή οτιδήποτε άλλο…

Αυτή τη φορά ο βασιλιάς έβα-
λε τα κλάµατα για το κατάντηµα 

του άλλοτε θαλερού κήπου του. 
Απελπισµένα ψάχνει να βρει 
ένα δέντρο, ένα λουλούδι, 
που δεν έχει χάσει τα άνθη 
του, δεν έχει χάσει τη ζω-
ντάνια του, που ακόµα φι-
λοξενεί πουλιά στα κλαδιά 
του. Αλλά µάταια… Όλα τα 
φυτά του κήπου είχαν απο-

φασίσει να απαρνηθούν τον 

εαυτό τους και να µοιάσουν σε κά-
ποιο άλλο φυτό, να αποκτήσουν 
την οµορφιά κάποιου άλλου λου-
λουδιού. Και όλα είχαν µαραζώσει, 
είχαν ξεραθεί.

Ξάφνου ένας υπηρέτης του βασι-
λιά βλέπει σε µια γωνιά του κήπου 
έναν µενεξέ! Έναν µενεξέ ολάνθι-
στο, µε τα κλαδιά φορτωµένα κα-
ταπράσινα φύλλα, και ολόφρεσκα 
άνθη. Ο αέρας ευωδίαζε και πλή-
θος πουλιά κατέφευγαν στην δρο-
σιά του, καθώς ήταν το µόνο ανθι-
σµένο λουλούδι που είχε αποµεί-
νει στον κήπο.

Με λαχτάρα ο βασιλιάς πλησιά-
ζει τον µενεξέ και τον ρωτά:

- Καλέ µου µενεξέ, πόση χαρά 
µου δίνεις! Το ξέρεις πως είσαι το 
µόνο ανθισµένο λουλούδι που απέ-
µεινε στον κήπο µου; Πες µου τι 
κάνεις εσύ και έχεις τόση ζωή µέ-
σα σου; 

- Ω βασιλιά µου! Εγώ εδώ που 
βρίσκοµαι είµαι στη γωνιά, δεν 
βλέπω και πολλά από τα υπόλοι-
πα φυτά του µεγάλου σου κήπου. 
Εδώ µε έβαλες εσύ, µε την πάνσο-
φη σκέψη σου και το µόνο που µου 
ζήτησες είναι να είµαι µενεξές. Αυ-
τό λοιπόν κάνω, ταπεινά, όσο βρί-
σκοµαι σ’ αυτή τη θέση!

Ο βασιλιάς θαύµασε την ειλικρί-
νεια του µενεξέ. Τότε γύρισε προς 
τα υπόλοιπα δέντρα και τα λουλού-
δια του κήπου του:

Βλέπετε, τους είπε, το παράδειγ-
µα του µενεξέ; Όπως και τον µενε-
ξέ, έτσι και κάθε ένα από σας, σας 
τοποθέτησα εκεί που είστε για να 
είστε ο εαυτός σας. Τίποτα παρα-
πάνω δε σας ζήτησα!

Επιµέλεια:
Γιάννης ∆ανδουλάκης

Πολιτικός επιστήµων, ιστορικός, 
διεθνολόγος

διήγηµα

  o Μενεξές
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  Όπως συµβαίνει µε τους ανθρώπους, έτσι 
και µε τους αγίους, υπάρχουν κάποιοι άγιοι που 
τους νοιώθουµε πιο κοντά µας και αισθανόµαστε µια 
ιδιαίτερη αγάπη για το χαρακτήρα και τον τρόπο ζωή τους. 
Κι αυτό, γιατί µπορεί όλοι να αποτελούν δοχεία της Θείας Χά-
ριτος, όµως ο κάθε άγιος είχε τη δική του ξεχωριστή προσω-
πικότητα και έφτασε στο Θεό µέσα από το δικό του προσωπικό 
δρόµο. Ένας τέτοιος άγιος είναι και ο άγιος Νεκτάριος, καθώς δεν 
είναι λίγοι οι άνθρωποι που γνωρίζω -µέσα σε αυτούς είµαι και 
εγώ- που τους έχει αγγίξει ο βίος του, η µορφή του και θεωρούν 
ζωντανή την παρουσία του στη ζωή τους. Και αυτό είναι λογικό, 
καθώς όπως θα δούµε το παράδειγµα του αγίου είναι έντονο και 
η πάλη του µε την αδικία και το φθόνο των ανθρώπων ξεπερνά 
κάθε ανθρώπινη λογική. Στις 9 Νοεµβρίου του 2010 γιορτάσα-
µε τα 90 χρόνια από την κοίµηση του και σε µια εποχή που 
διψά για γνήσια πρότυπα, νοµίζω µπορούµε πολλά να κερ-
δίσουµε ρίχνοντας µια µατιά στη ζωή του αγίου αυτού.

Τα παιδικά του χρόνια
Ήταν 1η Οκτωβρίου του έτους 1846 στη Σηλυβρία 

της Θράκης, όταν ο ∆ήµος και η Μαρία Κεφαλά, έφε-
ραν στον κόσµο τον Αναστάσιο, το πέµπτο από τα έξι 
παιδιά της οικογένειάς τους. Τα παιδικά του χρόνια 
ήταν φτωχικά σε υλικά αγαθά, αλλά πλούσια σε όµορ-
φες παραστάσεις, όπως ήταν το καντηλάκι που έκαι-
γε πάντα για την Παναγιά, το καθηµερινό κατανυκτι-
κό απόδειπνο, το «Ἐλεήµων, ἐλέησόν µε» που έψελ-
νε µε την αγαπηµένη του γιαγιά, καθώς και ο σταυ-
ρός που του είχε χαρίσει εκείνη για να τον έχει πά-
ντα µαζί του ως παντοδύναµο όπλο. Στη γενέτειρα 
του όµως, δεν υπήρχε η δυνατότητα να συνεχίσει τις 
σπουδές του στη µέση εκπαίδευση, γι’ αυτό και σε 
ηλικία 14 ετών αναχώρησε για την Κωνσταντινούπο-
λη, όπου αν και απένταρος κατάφερε να µπαρκάρει µε 
θαυµατουργικό τρόπο και βρήκε δουλειά ως υπάλλη-
λος συσκευάζοντας πακέτα καπνού σε ένα πολύ αυ-
στηρό αφεντικό. Πολλές στερήσεις, κακοπάθειες, αλ-
λά πάντα έκανε το σταυρό του, µε λαχτάρα και εµπι-
στοσύνη στο Θεό. Όλο αυτό το διάστηµα, συνέχιζε 
να µελετά τα ελληνικά γράµµατα, καθώς και διάφο-
ρα κείµενα των πατέρων της Εκκλησίας µε πολύ ζή-
λο και αργότερα προσελήφθη ως παιδονόµος σε µια 

Άγιος Νεκτάριος
 
Ένας άγιος σύγχρονος, ένα πρότυπο ζωής άκρως 
επίκαιρο και αναγκαίο στη σηµερινή εποχή
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λαµπαδεύοντας τη γνώση στους 
µικρούς µαθητές του, αλλά ερ-
χόµενος ταυτόχρονα αντιµέτω-
πος µε τον πόνο, τα προβλήµατα 
και τη φτώχεια των απλών κατοί-
κων. Στις 7 Νοεµβρίου 1876 έγινε 
η κουρά του σε µοναχό και µετά 
από ένα έτος χειροτονήθηκε διά-
κονος µε το όνοµα Νεκτάριος. Με 
τις ευεργεσίες ενός άρχοντα της 
Χίου, του Ιωάννη Χωρέµη, ταξίδε-
ψε στην Αθήνα και εκεί, ολοκλή-
ρωσε την εκπαίδευσή του στο γυ-
µνάσιο και ύστερα συνέχισε µε τις 
σπουδές του στη Θεολογική Σχολή 
του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Στη 
φοιτητική του ζωή κυριαρχούσε η 
µελέτη, ο εκκλησιασµός, αλλά και 
η ελεηµοσύνη, καθώς δεν ήταν λί-
γες οι φορές που ο ίδιος έµενε νη-
στικός, προκειµένου να δώσει σε 
κάποιο φτωχό.

Στην Αλεξάνδρεια
Μεγάλος σταθµός στη ζωή του 

ήταν τα χρόνια που έζησε στην 
Αίγυπτο. Το 1886 χειροτονήθηκε 
ιερέας στην Αλεξάνδρεια και µετέ-
πειτα Αρχιµανδρίτης στο ναό του 
Αγίου Νικολάου στο Κάιρο, όπου 
ως πατριαρχικός επίτροπος φρό-
ντισε για την  αγιογράφηση του 
ναού και έκανε πολλά έργα. Η µε-
γαλύτερη τιµή όµως, ήρθε στις 15 
Ιανουαρίου 1889 όταν απροσδό-
κητα ο Πατριάρχης Αλεξάνδρειας 
τον επέλεξε ως κατάλληλο για Επί-
σκοπο Πενταπόλεως. Ο άγιος πο-
τέ δεν επεδίωξε κάτι τέτοιο και για 
να µη τον βρει σκέψη υπερηφά-
νειας πολλές βραδιές δεν έτρωγε 

τίποτα, δεν έπινε νερό παρά 
µόνο προσευχόταν και 

είχε πάντα µαζί του 
µια λευκή καρτέ-

λα που ανέγρα-
φε την ηµερο-

µηνία που 
ξεκίνησε ως 
απένταρος 
νέος. Οι ευ-
ε ρ γ ε σ ί ε ς 
και τα κα-
λά του έρ-

γα, τον έκαναν ιδιαίτερα αγαπητό 
στο λαό, ο οποίος εκδήλωνε έντο-
να την επιθυµία να τον δει Πατρι-
άρχη. Αυτό αποτέλεσε αφορµή για 
να ξυπνήσει ο φθόνος των υπό-
λοιπων ιεραρχών, οι οποίοι αντι-
δρώντας µε τον ασκητισµό και τη 
λιτότητα που τον χαρακτήριζε ως 
επίσκοπο άρχισαν να τον συκοφα-
ντούν στον Πατριάρχη µε αόριστες 
κατηγορίες για την ηθική του, αλλά 
και ως κερδοσκόπο που προσπα-
θούσε να κερδίσει την εύνοια του 
λαού µε στόχο να ανέβει εκείνος 
στον πατριαρχικό θρόνο. Το απο-
τέλεσµα των συκοφαντιών αυτών; 
Ο Νεκτάριος παύεται από Μητρο-
πολίτης, παράνοµα και χωρίς κα-
µία δικαιολογία και του απαγορεύ-
εται κάθε συνάντηση µε τον Πατρι-
άρχη! Το ποίµνιο του βαθιά στενο-
χωρηµένο αντέδρασε, αφού πάνω 
από εννιακόσιοι πιστοί της Ορθο-
δόξου Εκκλησίας του Καῒρου συνέ-
ταξαν µια διαµαρτυρία και συνάµα 
αποχαιρετιστήριο γράµµα προς τον 
Άγιο Πενταπόλεως πού δηµοσιεύ-
θηκε στην εφηµερίδα «Μεταρρύθ-
µισις» της Αλεξάνδρειας. Ο Άγιος 
όµως, φέρει αυτό το βάρος της συ-
κοφαντίας αγόγγυστα και προχωρά 
µε απόλυτη εµπιστοσύνη στο Θεό. 

Στη Ριζάρειο Σχολή
Το έτος 1889 αναχωρεί για την 

Αθήνα, όπου συναντά µια ζωή µε 
πολλές στερήσεις, καθώς από το 
πατριαρχείο παρακρατούσαν τους 
µισθούς του και έτσι δεν είχε χρή-
µατα ούτε για να πληρώσει το ενοί-
κιο. Το χειρότερο, όµως, ήταν η δι-
αρκής διαπόµπευσή του, ακόµα 
και στα απόρρητα υπουργικά έγ-
γραφα, δυσχεραίνοντας έτσι την 
δυνατότητα εύρεσης εργασίας. 
Μετά από λίγο καιρό, τελικά διο-
ρίστηκε ιεροκήρυκας στη Χαλκί-
δα (1891). Η φήµη, όµως, που τον 
ακολουθούσε, προκαλούσε την κα-
χυποψία του κόσµου, ο οποίος άρ-
γησε να τον αποδεχθεί, µέχρι που  
αποκαλύφθηκε πλήρως η πλεκτάνη 
που είχε στηθεί σε βάρος του. Κοι-
µόταν ελάχιστα, συµπαραστεκόταν 

Πολλοί άνθρωποι 
σήµερα δε λένε «Όλα 
εντάξει, αλλά την αδικία δε 
µπορώ να την αντέξω»; 
Ε, λοιπόν εκείνος την άντεξε, 
γιατί πάνω από όλα έβαζε το θέ-
ληµα του Θεού και περίµενε 
από Εκείνον τη δικαίωση κι όχι 
από τους ανθρώπους.

σχολή του Παναγίου Τάφου, διδά-
σκοντας στις κατώτερες τάξεις, αλ-
λά και διδασκόµενος κάποια µα-
θήµατα από τις ανώτερες τάξεις. 
Η χρονική περίοδος που ακολού-
θησε ήταν µια περίοδος µελέτης, 
προσευχής και αυτοσυγκέντρωσης, 
όπου σιγά-σιγά καλλιεργήθηκε µέ-
σα του ο πόθος για το µοναχισµό. 

Στη Χίο
Στα είκοσί του χρόνια διορίστη-

κε δάσκαλος στο χωριό Λιθί της 
Χίου, όπου έµεινε 7 χρόνια, µετα-
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και βοη-
θούσε όσους 

τον είχαν ανάγκη 
και έτσι έγινε αγαπητός 

στον κόσµο. Ύστερα από άλ-
λες µεταθέσεις, στις 8 Μαρτίου 

1894 διορίζεται διευθυντής της 
Ριζαρείου σχολής. Το έργο του 
εκεί ήταν οργανωτικό, εκπαιδευ-
τικό, συγγραφικό και παιδαγωγι-
κό. Κάποτε, όταν µαθητές της Ρι-
ζαρείου ήρθαν στα χέρια, αντί να 
τους τιµωρήσει, αυτοτιµωρήθηκε 
µε ασιτία 3 ηµερών, θεωρώντας 
τον εαυτό του υπαίτιο.. Τριγυρνού-
σε µε το µπαλωµένο ράσο του και 
πολλές φορές βρέθηκε να σκουπί-
ζει και να καθαρίζει τα αποχωρη-
τήρια, προκειµένου να µην απο-
λυθούν κάποιοι υπάλληλοι! Την 
ίδια εποχή επιδόθηκε σε µεγάλο 
συγγραφικό έργο και διέθετε τα βι-
βλία του δωρεάν στο φτωχό λαό. 
Ο κόσµος συνέρρεε στις κατανυ-
κτικές λειτουργίες, στις εξοµολο-
γήσεις του και ζητούσε συµβου-
λές. Εκείνος έδινε τα πάντα, χωρίς 
να σκέφτεται τον εαυτό του, αφού 
ακόµα και τον πόθο του για µονα-
χική ζωή τον είχε παραµερίσει για 
χάρη των ανθρώπων. ∆εν κατεί-
χε τίποτα ούτε καν κανονική θέ-
ση στην Εκκλησία, αφού αναφε-
ρόταν ως «παρεπιδηµών αρχιερέ-
ας»! ∆ιετέλεσε διευθυντής της Ρι-
ζαρείου Σχολής επί δεκατέσσερα 
συναπτά έτη ως και το 1908, οπό-
τε και για λόγους υγείας εγκατέ-
λειψε τη θέση του.

Στην Αίγινα
Το 1904, κάποιες ευσεβείς γυ-

ναίκες που εξοµολογούσε, εξέφρα-
σαν την επιθυµία για µοναχική 
ζωή και έτσι υπό την καθοδήγη-
σή του, ιδρύθηκε µοναστήρι στη 
θέση Ξαντός, στα ερείπια µια µο-
νής -αφιερωµένη στη Ζωοδόχο 
Πηγή και διαλυµένη από το 1834 
µε διάταγµα των Βαυαρών- στην 
Αίγινα. Όταν επισκέφθηκε ο Άγιος 
τον τόπο εκείνο, αποφασίστηκε να 
επισκευαστούν τα παλαιά κτήρια 
της µονής και να ξανατεθεί το µο-

ναστήρι σε λειτουργία. Το αγάπησε 
πολύ αυτό το νησί, το ίδιο και οι 
κάτοικοι του. Μάλιστα, η εµφάνισή 
του εκεί συνδυάστηκε µε δύο θαύ-
µατα: µε τη θεραπεία ενός δαιµονι-
σµένου και την έλευση βροχής µε-
τά την έντονη προσευχή του, αφού 
το νησί µαστιζόταν από 3 χρόνια 
ξηρασίας! Εγκαταστάθηκε στο µο-
ναστήρι και, εκτός από την πνευ-
µατική καθοδήγηση των µοναχών 
και τη συγγραφή, ασχολούταν και 
µε διάφορες χειρωνακτικές εργα-
σίες, όπως το χτίσιµο και την επι-
διόρθωση των υποδηµάτων των 
µοναχών. Οι δυσκολίες, όµως, δεν 
έλειψαν κι αυτή τη φορά. Παρότι 
είχαν περάσει πάνω από 10 χρό-
νια από την επαναλειτουργία της 
µονής, ο Μητροπολίτης Αθηνών 
Θεόκλητος απέσυρε τη συγκατά-
θεση του για τη λειτουργία της µο-
νής και οργισµένος επιθυµούσε τη 
διάλυσή της. Σαν να µην έφτανε 
αυτό, µια άλλη συκοφαντία ήρθε 
να προστεθεί, αφού το 1918 η µη-
τέρα µιας µοναχής άρχισε να κα-
τηγορεί τον Άγιο για ανηθικότη-
τα, υποστηρίζοντας ότι παρασύ-
ρει αφελείς κοπέλες στο µοναστή-
ρι, αναπτύσσοντας σαρκικές σχέ-
σεις µαζί τους. Ο Άγιος παρέµενε 
πράος, ήρεµος και υποµονετικός 
σε όλες αυτές τις κατηγορίες, για-
τί πίστευε απόλυτα στη δικαιοσύ-
νη του Θεού και έτσι αργότερα, οι 
έρευνες του εισαγγελέα, απέδειξαν 
περίτρανα την αθωότητα του. 

Το τέλος
Η φθορά του γήρατος, αλλά και 

οι διάφορες κακοπάθειες της ζωής 
σε συνδυασµό µε την χρόνια ασθέ-
νεια του προστάτη, τον ταλαιπω-
ρούσαν. Το 1920 εισήχθη στο Αρε-
ταίειο νοσοκοµείο Αθηνών, όπου 
διεγνώσθη καρκίνος του προστά-
τη, αλλά πριν προλάβει να χειρουρ-
γηθεί, τα µεσάνυκτα της 8ης  προς 
9η Νοεµβρίου 1920 παρέδωσε την 
ψυχή του στον Κύριο. Όλη η Αίγινα 
θρήνησε την εκδηµία του και η τα-
φή του έγινε µε όλες τις τιµές. Μά-
λιστα, το σκήνωµά του δε σταµά-

τησε να ευωδιάζει και από το µέ-
τωπο του Αγίου έρρεε µύρο, ενώ 
τα οστά του παρέµειναν άφθαρτα 
για περισσότερο από 20 χρόνια. 
Τα θαύµατά του πολλά και η πα-
ρουσία του ολοζώντανη, γι’ αυτό 
και γρήγορα (1961) ακολούθησε η 
επίσηµη αναγνώριση του ως αγίου 
από το Οικουµενικό Πατριαρχείο.

Όπως γίνεται αντιληπτό, ο Άγι-
ος Νεκτάριος είχε µια ζωή γεµά-
τη συκοφαντίες, αδικίες, στερή-
σεις, αλλά πάντα αγωνιζόταν µε 
ακλόνητη εµπιστοσύνη στο Θεό. 
Πολλοί άνθρωποι σήµερα δε λένε 
«Όλα εντάξει, αλλά την αδικία δε 
µπορώ να την αντέξω»; Ε, λοιπόν 
εκείνος την άντεξε, γιατί πάνω από 
όλα έβαζε το θέληµα του Θεού και 
περίµενε από Εκείνον τη δικαίω-
ση κι όχι από τους ανθρώπους. Το 
παράδειγµά του έντονο. Μαγνή-
τιζε και µεταµόρφωνε τους γύρω 
του, όπως θα έπρεπε να ισχύει αυ-
τό και µε κάθε γνήσιο χριστιανό, 
που «περιπατεί  ως τέκνο φωτός». 
Χαρακτηριστικά, ένας µικρός φί-
λος και προστατευόµενος του Αγί-
ου, µιλούσε γι’ αυτόν λέγοντας: «Το 
πρόσωπό του µε ελκύει ως µαγνή-
της. Τον βλέπεις να ζει εντός του 
κόσµου, να υπάρχει κι όµως αι-
σθάνεσαι ότι δεν είναι άνθρωπος 
του κόσµου. Είναι άνθρωπος, αλλά 
διαβιεί αγγελικώς». Σε µια εποχή, 
λοιπόν, που τα δηµόσια πρόσωπα 
έχουν πάψει να είναι πρότυπα, ας 
ψάξουµε εµείς να βρούµε το γνή-
σιο, το πραγµατικό και να το µι-
µηθούµε!

ΠΗΓΕΣ
•  «Ο Άγιος του αιώνα µας», Σώτου 

Χονδρόπουλου. Εκδόσεις Καινούρ-
για Γη

•  Ο Μέγας Συναξαριστής της Ορθο-
δόξου Εκκλησίας, τόµος ΙΑ,  Εκδί-
δεται υπό του επισκόπου Οινόης 
Ματθαίου Λαγγή
 

Επιµέλεια:
Ελένη Ατµατζίδου 

Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
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«∆ειλοί είµαστε κι άπιστοι
Αδιάντροποι, αχάριστοι και µοχθηροί
Ψυχροί ευνούχοι στην καρδιά
Συκοφάντες, ηλίθιοι, σκλάβοι.
Τα βίτσια σαν µερµήγκια µέσα µας».

  Πούσκιν
          
∆ιαβάζοντας κανείς τους πιο πά-

νω στίχους, δεν µπορεί παρά να 
σκεφτεί πως φωτογραφίζουν σχε-
δόν αυτούσια την εποχή µας. Το 
µοναδικό στοιχείο που λείπει (;) 
για να συµπληρωθεί η εικόνα εί-
ναι αυτό του (υφέρποντος) φασι-
σµού, δηλαδή της περιστολής της 
ελευθερίας µας για πραγµατικές 
επιλογές και την τρόπον τινα χει-
ραγώγησή µας από κάποια κέντρα. 

Όµως σε µια εποχή όπου η σή-
ψη και η εξαχρείωση έγιναν ση-
µαία και µόδα, το αυτονόητο ερώ-
τηµα τίθεται από µόνο του στον 
καθένα. Υπάρχει σήµερα φασιστι-
κός κίνδυνος περιορισµού των επι-
λογών µας; Κι αν ναι από πού προ-
έρχεται;

Πολίτες… ανίσχυροι 
θεατές.

Ο αρχαίος φιλόσοφος Αριστοτέ-
λης εµπνεύστηκε την δηµοκρατία 
ως το πολίτευµα στο οποίο θα κυ-
βερνούν ισότιµα και εκείνοι που 
µέχρι τότε δεν είχαν πολιτικά δι-
καιώµατα. Γιατί όµως σήµερα οι 
πολίτες νιώθουν ανίσχυροι, παθη-
τικοί θεατές σε ένα έργο, όπου θα 
έπρεπε να έχουν τον πρώτο ρόλο; 
Μπορεί να ψηφίζουν -οι θεσµοί 
λειτουργούν στο ακέραιο-, ο πολι-
τικός λόγος εκφράζεται -έστω και  
«ξύλινος»- όµως αυτό που µετρά-

ει είναι ποιοι πραγµατικά αποφα-
σίζουν και ποιοι κατέχουν τα µέ-
σα άσκησης της εξουσίας. 

Μ.Μ.Ε. … 4η 
(ή µήπως 1η) εξουσία;
 Είναι προφανές πως όποιος 

ελέγχει την συνείδηση και το φα-
ντασιακό των ανθρώπων, αυτός 
µπορεί να ελέγξει και τους ίδιους 
τους ανθρώπους. Τέτοιου είδους 
είναι και ο έλεγχος που ασκούν τα 
Μ.Μ.Ε. (Τύπος, Ραδιόφωνο, Τη-
λεόραση, ∆ιαδίκτυο) βοµβαρδίζο-
ντας το κοινό µε επουσιώδεις ειδή-
σεις, προβάλλοντας µόνο αποσπα-
σµατικά  ή µειώνοντας την σηµα-
σία όσων πραγµατικά τροποποι-
ούν καίρια τις κοινωνικές εξελίξεις. 
Όταν οι ειδήσεις ‘’κιτρινίζουν’’ ή 
λογοκρίνονται ποιο το αποτέλεσµα; 
∆υστυχώς, η  καταστολή του υγι-
ούς πολιτικού και κοινωνικού δι-
αλόγου και η µετατροπή των πο-
λιτών σε πιόνια σκακιέρας ξένων 
συµφερόντων.

Άνθρωπος αγράµµατος, 
ξύλο απελέκητο.

Ο Edouard Herriot1 συνήθιζε να 
λέει ότι η κουλτούρα «είναι αυτό 
που µένει όταν ξεχάσουµε τα πά-
ντα». Πέρα από ευφυολόγηµα, αυ-
τή η φράση εκφράζει την σπου-
δαιότητα της συµβολής των κλα-
σικών σπουδών που, ακόµα κι αν 
το περιεχόµενό τους σβηστεί, χρη-
σιµεύουν στην ανάπτυξη του νου, 
στην καλλιέργεια ενός ιδιαίτερου 
τρόπου να αντιµετωπίζει τα προ-

1  Πρώην πρόεδρος του Ριζοσπαστι-
κού κόµµατος της Γαλλίας.

βλήµατα. Γιατί λοιπόν το σχολείο 
και η εκπαίδευση έχουν καταλήξει 
στο ακριβώς αντίθετο αυτής της 
αντίληψης; Σήµερα από τα σχο-
λεία αποφοιτούν ηµιµαθή τεχνο-
κρατικά µυαλά που δεν γνωρίζουν 
ούτε την εθνική ούτε την παγκό-
σµια ιστορία και δεν είναι σε θέ-
ση να λύσουν προβλήµατα που ξε-
φεύγουν από τις νόρµες του σχο-
λικού περιβάλλοντος. Με αµβλυµ-
µένο κριτικό νου, ελλιπείς κλασι-
κές σπουδές και κουτσουρεµένες 
θετικές γνώσεις πώς να αναπτυ-
χθεί αντίλογος στα κακώς κείµε-
να και στις ξένες επιρροές;

Άρτος και θεάµατα… 
Μας φτάνουν αυτά;

Σηµαία της εποχής και έµβληµα 
είναι πλέον οι διαφηµίσεις. Ο πο-
λίτης αντιµετωπίζεται σαν κατανα-
λωτής ο οποίος πρέπει να ξοδεύει 
πολλά και να καταναλώνει όσο γί-
νεται περισσότερα. Ίσως πιο σοβα-
ρή συνέπεια και από την συρρίκνω-
ση της οικονοµίας είναι ο µιµητι-
σµός που καλλιεργείται. Τα οργα-
νωµένα συµφέροντα αποσκοπούν  
στο να διαβάζουν όλοι τα ίδια, να 
τρώνε όλοι τα ίδια, να συµπεριφέ-
ρονται όλοι το ίδιο. Η έµφαση που 
δίνεται στις υλικές και ο υποβιβα-
σµός των αξιών του ανθρωπισµού 
οδηγούν σε εγωκεντρικούς πολίτες, 
αδιάφορους για τα κοινά.

«Ανθρώπινες Ντόλυ» και 
ντοµάτες τον χειµώνα.
Στον 20ο αιώνα ο άνθρωπος 

κατάφερε να αποκρυπτογραφήσει 
το ανθρώπινο DNA. Ο έλεγχός του 

Έχουµε 
δηµοκρατία;
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όµως και η πιθανή µελλοντική δυ-
νατότητα για την δηµιουργία ατό-
µων µε εξαιρετικά µεγάλες ικανό-
τητες  χωρίς «ελαττώµατα» ασθε-
νειών είναι µια προοπτική που δεν 
θα πρέπει να αντιµετωπίζεται αψή-
φιστα. Όποιος ελέγχει τα παραπά-
νω φυσικά δεν θα ελέγχεται από 
κανένα.

Και δεν  είναι µόνο ο ευγονι-
κός άνθρωπος αλλά και τα µεταλ-
λαγµένα ζώα και τρόφιµα που ει-
σβάλλουν σιγά-σιγά στην καθη-
µερινή ζωή. Στην αγορά κυκλο-
φορούν προϊόντα όπως ντοµάτα, 
σόγια, καλαµπόκι, τα οποία δεν εί-
ναι αυτό που θα λέγαµε «αυθεντι-
κά». Ιατροί και επιστήµονες τονί-
ζουν πως αλλεργίες και ασθένει-
ες οφείλονται σε αυτόν τον παρά-
γοντα, ο οποίος συνιστά την µε-
γαλύτερη (ως τώρα) επιβολή του 
ανθρώπου στην φύση και το έρ-
γο του Θεού.

Αντί επιλόγου…
Θα µπορούσα να συνεχίσω για 

αρκετές σελίδες µε µια µακριά σει-
ρά από εκδηλώσεις που δίνουν 
ανελεύθερο χρώµα στην καθηµε-
ρινή ζωή όλων. Αναµφισβήτητα η 
µάχη ενάντια σε κάθε είδους φα-
σιστική πράξη, φανερή ή λανθά-
νουσα, µεγάλης ή µικρής εµβέλει-
ας, απαιτεί υποµονή και δύναµη. 
Μα πάνω απ΄ όλα απαιτεί πίστη 
και δύναµη ψυχής. Όπως έλεγε ο 
πατήρ Παΐσιος: «Ο Θεός ότι δεν εί-
ναι σωστό θα το πετάξει πέρα, όπως 
το µάτι πετάει το σκουπιδάκι. ∆ου-
λεύει ο διάβολος, αλλά δουλεύει και 
ο Θεός και αξιοποιεί το κακό ώστε να 
προκύψει από αυτό καλό. Σπάζουν 
λ.χ. τα πλακάκια και ο Θεός τα παίρ-
νει και φτιάχνει ωραίο µωσαϊκό. Γι’ 
αυτό µη στενοχωρήστε καθόλου, δι-
ότι πάνω απ’ όλα και από όλους είναι 
ο Θεός, που κυβερνά τα πάντα και θα 
καθίσει τον καθένα στο σκαµνί, για 
να απολογηθεί για το τι έπραξε, οπό-
τε και θα τον ανταµείψει ανάλογα. Θα 
ανταµειφθούν αυτοί που θα βοηθή-
σουν µία κατάσταση και θα τιµωρη-
θεί αυτός που κάνει το κακό. Τελικά 

ο Θεός θα βάλει τα πράγµατα στην 
θέση τους, αλλά ο καθένας µας θα 
δώσει λόγο για το τι έκανε σ’ αυτά τα 
δύσκολα χρόνια µε την προσευχή και 
την καλοσύνη».

Επιµέλεια:
∆ιονυσία Αραβοπούλου

Πτυχ. ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ

ΠΗΓΕΣ
•  ∆ιονυσίου Μαγκλιβέρα, «Οι νέοι 

φασισµοί στην δηµοκρατία», Έκδο-
ση Φιλοτεχνικού Οµίλου Χίου

•  ∆άφνης Βαρβιτσιώτη, «Νέα Εποχή: 
Εξέλιξη ή Χειραγώγηση», Εκδ. Αθ. 
Σταµούλη 2004

•  Natacha Polony, «Τα χαµένα παι-
διά µας», Πόλις 2007

•  Μοναχού Αρσενίου Βλιαγκόφτη, 
«Παγκοσµιοποίηση και Ορθοδο-
ξία», Εκδόσεις Παρακαταθήκη 
Θεσσαλονίκη 2007

•  Περιοδικό «Ρεσάλτο», τεύχος 9
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Συµβαίνουν...

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΣΚΟΠΙΑΝΟΥΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΞΦΟΡ∆Η!

Μια πολύχρυση, από πολλές απόψεις, έκθεση παρουσίασε η Ελλάδα στο Μου-
σείο Ασµόλιαν του Πανεπιστηµίου της Οξφόρδης, από τις 7 Απριλίου µέχρι τις 28 
Αυγούστου, µε πρόσφατα ευρήµατα από τους βασιλικούς τάφους στις Αιγές. Πεντα-
κόσια εκθέµατα από την Πέλλα, πολλά από τα οποία παρουσιάστηκαν για πρώτη φο-
ρά, διηγούνται την ιστορία του οίκου των Τηµενιδών και τα κατορθώµατα του µεγάλου 
στρατηλάτη. Να σηµειωθεί ότι η Οξφόρδη αποτελεί το µεγαλύτερο κέντρο κλασικών σπου-
δών παγκοσµίως. «Οι Σκοπιανοί υποστηρίζουν ότι στη χώρα τους βρίσκεται η Μακεδονία, δείχνουν 
πως έχουν άγνοια. Η θέση τους είναι εξωφρενική. Είναι σαν να λένε ότι η Οξφόρδη βρίσκεται στη Λευ-
κορωσία», δήλωσε ο διακεκριµένος καθηγητής του πανεπιστηµίου της Οξφόρδης, Ρόµπιν Λέιν Φοξ. Η 
έκθεση εγκαινιάστηκε µε µια σεµνή τελετή, παρουσία δεκάδων επιφανών προσωπικοτήτων των γραµ-
µάτων και των τεχνών της Βρετανίας, ενώ ο στρατηλάτης θα κατακτήσει και το Λούβρο το φθινόπω-
ρο, σε µία έκθεση 1.200 τετραγωνικών, αλλά και τη Μαδρίτη από τις 3 ∆εκεµβρίου έως τις 3 Μαΐου. 

∆ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΛΟΥΚΑ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ 
∆ιήµερο διεθνές συνέδριο στη Συµφερούπολη, επί τη ευκαιρία της συµπλήρω-
σης 50 χρόνων από την Κοίµηση του Αγίου Λουκά του Ιατρού (1961) διοργά-

νωσαν η Ιερά Μητρόπολη Συµφερουπόλεως και Κριµαίας και η Ιατρική Σχολή 
Συµφερουπόλεως στις 12  και 13 Ιουνίου. Στο συνέδριο παρέστησαν πολλοί 
Μητροπολίτες, ο ελληνικής καταγωγής Πρωθυπουργός της Κριµαίας, Πρυ-
τάνεις Ιατρικών Σχολών, πολλοί καθηγητές πανεπιστηµίου, ιερείς, φοιτητές 
της ιατρικής κά.  Μεταξύ άλλων ακούστηκαν εισηγήσεις του Μητροπολίτου 
Ναυπάκτου κ. Ιεροθέου,  του καθηγουµένου της Ιεράς Μονής Σαγµατά Αρ-

χιµ. Νεκτάριου Αντωνόπουλου και του ∆ιευθυντού της Β´ Χειρουργικής Κλι-
νικής του Ευαγγελισµού κ. Γεωργίου Παπαγεωργίου. Αντίστοιχο συνέδριο αφιε-

ρωµένο στον Άγιο Λουκά τον Ιατρό διοργανώνει για το Νοέµβριο η Ι. Μ. Σαγµατά.

®ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΑΣ° 

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει ο καθηγητής Γλωσσολογίας, Γεώργιος Μπαµπινιώτης, για την ολοένα 
και αυξανόµενη χρήση των greeklish που εγκυµονεί τον κίνδυνο αποξένωσης από την εικόνα των ελληνι-
κών λέξεων. «Εγώ θα έλεγα στον κόσµο που µας ακούει «τη γλώσσα και τα µάτια σας». Θα έλεγα ότι σε ηµέ-
ρες κρίσης θα πρέπει να σκύψουµε σε ό,τι καλύτερο διαθέτει αυτός ο τόπος, που είναι ο πολιτισµός µας, η 
παράδοση µας και µε τον πιο εύγλωττο τρόπο η γλώσσα µας […] Τα greeklish είναι ο καλύτερος δρόµος απο-
ξένωσης από την εικόνα της λέξης. Αυτό µπορεί οι νέοι άνθρωποι να το πληρώσουν ακριβά. Έχουµε ελλη-
νικές γραµµατοσειρές και µπορούµε, αξιοποιώντας το ∆ιαδίκτυο και τα ηλεκτρονικά µέσα, να χρησιµοποι-
ούµε τις ελληνικές γραµµατοσειρές που έχουν το προτέρηµα να δίνουν την εικόνα της λέξης, το οπτικό ίν-
δαλµα, και να µας συµφιλιώνουν µε την ορθογραφία της λέξης και µε τη σηµασία της», σηµείωσε µιλώντας 
σε ηµερίδα του Ινστιτούτου Επαρχιακού Τύπου για τη γλώσσα στα Χανιά. Ο κ. Μπαµπινιώτης ανέφερε επί-
σης πως η γλώσσα δεν είναι απλό εργαλείο, αλλά ο πολιτισµός µας, η ιστορία µας, η σκέψη µας, η νοοτρο-
πία µας, η ταυτότητά µας, υπογραµµίζοντας πως η γλώσσα είναι πάνω από όλα αξία.
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ΣΟΚΑΡΙΣΤΙΚΗ Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ “OPEN DOOR” 
Στη συγκλονιστική δήλωση ότι κάθε 5’ ένας χριστιανός θανατώνεται στον πλανήτη για την πίστη του, 

προέβη ο υπεύθυνος των εξωτερικών σχέσεων του Πατριαρχείου της Μόσχας, Μητροπολίτης Ιλαρίων, 
µε βάση στοιχεία της «Open Door», ∆ιεθνούς Οργάνωσης – Παρατηρητηρίου για τους ανά τον κόσµο 
διωγµούς των Χριστιανών. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της εν λόγω Οργάνωσης περίπου 100.000 Χριστια-
νοί φονεύονται κάθε χρόνο µε διάφορους τρόπους σε κράτη, των οποίων τα καθεστώτα δρουν συστηµα-
τικά για να εξαλείψουν το Χριστιανισµό από τη χώρα τους. Στις ίδιες αυτές χώρες υπολογίζεται ότι κά-
θε χρόνο 170.000 περίπου Χριστιανοί συλλαµβάνονται και υφίστανται απάνθρωπα βασανιστήρια. Κα-
τά την «Open Door” και τις άλλες ∆ιεθνείς Οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τις θρησκευ-
τικές ελευθερίες οι χώρες µε τις χειρότερες συνθήκες για τους Χριστιανούς είναι οι ισλαµικές Αφγανι-
στάν, Σουδάν, Ιράν, Σαουδική Αραβία, Ιράκ, Πακιστάν και Μπανγκλαντές, η βουδιστική Ινδία και 
η άθεη και κοµµουνιστική Βόρεια Κορέα. Αντίθετα ισλαµικές χώρες µε σχετική ανεκτικότητα 
προς τους Χριστιανούς είναι η Ινδονησία και η Ιορδανία. Στην Αίγυπτο, οι καταπιε-
σµένοι από τον Μουµπάρακ χριστιανοί αγκάλιασαν τους εξεγερµένους της πλα-
τείας Ταχρίρ του Καΐρου, µε την ελπίδα ότι η πτώση του Μουµπάρακ θα τους 
φέρει καλύτερες ηµέρες. 

Για το ζήτηµα των διωγµών των Χριστιανών έκανε δηλώσεις στο ΜΜΕ «BU 
Today» η Ελληνοαµερικανίδα Ελισάβετ Προδρόµου, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής 
των ΗΠΑ για τις ανά τον κόσµο θρησκευτικές ελευθερίες. Η κα Προδρόµου επιβεβαί-
ωσε τους διωγµούς που υφίστανται οι Χριστιανοί σε πολλές χώρες, µεταξύ των οποί-
ων και η Τουρκία, όπου το ισλαµικό καθεστώς θεωρείται «µετριοπαθές». 

Για όσους ενδιαφέρονται, έχουν κυκλοφορήσει δύο πολύ ενδιαφέρουσες γαλλικές εκ-
δόσεις βιβλίων τις οποίες σας προτείνουµε: «La persécution des chrétiens aujourd’hui 
dans le monde» του Raphaël Delpard και «Chrétiens d’Orient : Et s’ils disparaissaient» του 
Antoine Sfeir.

Η ΤΕΛΕΤΗ ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ 1241 ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
Την Κυριακή 26 Ιουνίου πραγµατοποιήθηκε στον µητροπολιτικό ιερό ναό Μεταµορφώσε-
ως του Σωτήρος Ναούσης η τελετή της αγιοκατατάξεως των 1241 Νεοµαρτύρων της Νά-
ουσας που µαρτύρησαν στην περιοχή Κιόσκι κατά το έτος 1822, των 1241 ανδρών και παι-

διών και µαζί τους των γυναικών των οπλαρχηγών που υποβλήθηκαν σε φρικτά βασα-
νιστήρια και µαρτύρησαν για την πίστη τους στο Χριστό, στο ολοκαύτωµα της πόλης 

της Νάουσας από τους Τούρκους, την Κυριακή του Θωµά, του 1822.  Η εισβολή των 
Τούρκων ξεκίνησε την Πέµπτη της ∆ιακαινησίµου, στον ναό του αγ. Γεωργίου, την 
ώρα που τελείτο η θ. Λειτουργία, ενώ έξω από αυτόν αγωνίζονταν Ναουσαίοι πο-
λεµιστές να αποτρέψουν την εισβολή στο ναό. Λίγο πριν τελειώσει η Λειτουργία, 
η πόρτα της εκκλησίας υποχωρεί από τα τσεκούρια και όλοι εντός του ναού σφα-
γιάζονται µε το «Χριστός Ανέστη» στο στόµα…  «Υπάρχουν πόλεις που έδωσαν 
δύο ή τρείς ή πέντε ή δέκα Αγίους, όµως σχεδόν δύο χιλιάδες Αγίους δεν νοµίζω 

να υπάρχει άλλη πόλη παγκοσµίως», επεσήµανε ο σεβ. Μητροπολίτης Προικοννή-
σου, κ. Ιωσήφ που προεξήρχε του πολυαρχιερατικού συλλείτουργου. 

ΤΕΛΟΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ∆ΙΚΤΥΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, 
ΖΗΤΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

Το Συµβούλιο της Ευρώπης προτείνει απαγόρευση των κινητών τηλεφώνων και των ασύρµατων δικτύων 
στα σχολεία έπειτα απο εξέταση στοιχείων επιστηµονικών µελετών. Σύµφωνα µε τις µελέτες η έκθεση στην 
ακτινοβολία εγκυµονεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των παιδιών.

Το Συµβούλιο της Ευρώπης κατέληξε σε ψήφισµα το οποίο απευθύνει κάλεσµα σε όλες τις κυβερνήσεις να 
λάβουν «όλα τα απαραίτητα µέτρα για τη µείωση της έκθεσης σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία» καθώς επιστη-
µονικές µελέτες έδειξαν οτι η έκθεση σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία συνδέεται µε την αϋπνία, την κατάθλιψη, 
τον καρκίνο του εγκεφάλου και του δέρµατος, την ανδρική στειρότητα και τη λευχαιµία. 43



Θέµατα Πνευµατικής 
Ζωής

Ἡ λέξη ταπείνωση σηµαίνει τὸ χαµή-
λωµα, τὴν καταβίβαση, τὴν ἐλάττωση, 
τὴν σµίκρυνση, τὸν ὑποβιβασµό1· εἶναι 
τὸ ἀντίθετο τῆς ἀνυψώσεως. Ὁ ὅρος 
χρησιµοποιεῖται στὴν ἐκκλησιαστικὴ 
γλῶσσα γιὰ νὰ δηλώση τὸ χαµηλὸ 
φρόνηµα, τὸ ὁποῖο πρέπει νὰ διακρί-
νει τοὺς ἀγωνιζόµενους χριστιανούς, 
σὲ ἀντίθεση µὲ τὴν ὑψηλοφροσύνη. Γι’ 
αὐτὸ τὸν λόγο χρησιµοποιοῦνται ἐναλ-
λακτικῶς οἱ ὅροι «ταπείνωση» καὶ «τα-
πεινοφροσύνη» στὰ κείµενα τῆς Ὀρθο-
δόξου Παραδόσεώς µας. Ἀρετὴ τῆς τα-
πεινώσεως καὶ φρόνηµα ταπεινὸ (τα-
πεινοφροσύνη) ταυτίζονται.

Πρὶν ἐξετάσουµε τὴν ἀρετὴ τῆς τα-
πεινοφροσύνης σκόπιµο εἶναι νὰ ἀσχο-
ληθοῦµε καὶ µὲ τὸ ἀντίθετό της πάθος, 
τὴν ὑψηλοφροσύνη. Οἱ ἅγιοι Πατέρες 
διέκριναν τὶς ποικίλες, συγγενικὲς µε-
ταξύ τους, πτυχές-πάθη τῆς ὑψηλοφρο-
σύνης. Ἔτσι ὡς φιλοδοξία ὁρίζουν τὴν 
ἁµαρτωλὴ ἐπιθυµία τοῦ ἀνθρώπου νὰ 
ἐπιζητεῖ τὴν ἐπίγεια δόξα τῶν ἀνθρώ-
πων. Ματαιοδοξία ὀνοµάζεται γιατὶ ἡ 
δόξα ποὺ εἰσπράττει κάποιος ἀπὸ τοὺς 
ἀνθρώπους εἶναι ἀφ’ ἑνὸς πρόσκαιρη 
(«οὐ παραµένει ὁ πλοῦτος, οὐ συνοδεύ-
ει ἡ δόξα», ψάλλουµε στὴν νεκρώσιµη 
Ἀκολουθία) καὶ ἀφ’ ἑτέρου ὅλως ἐξωτε-
ρική· δὲν ἀφορᾶ τὴν οὐσία τοῦ ἀνθρώ-
που, ἀλλὰ τὸ ἐξωτερικό του φαίνεσθαι.  
Ἡ κενοδοξία ὁρίζεται ὡς ἡ κενή, δηλ. ἡ 
ἄδεια, ἡ κούφια, ἡ  ἄνευ οὐσίας, δόξα. 
Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ ∆αµασκηνὸς ἐπι-
σηµαίνει ὅτι «ἡ κενοδοξία, οὐ διὰ τὸ 
ἀγαπᾷν τὴν δόξαν, κακή, ἀλλὰ διὰ τὸ 
µὴ τὴν ἐκ Θεοῦ δόξαν ἀγαπᾷν»2. (Ἡ κε-
νοδοξία δὲν εἶναι κακὴ ἐπειδὴ ἀγαπᾶµε 
τὴν δόξα, ἀλλὰ ἐπειδὴ δὲν ἀγαπᾶµε τὴν 
ἐκ Θεοῦ προερχοµένη δόξα). Ἡ ὑπε-
ρηφάνεια εἶναι ἡ τάση τοῦ ἐµπαθοῦς 
ἀνθρώπου νὰ ἐµφανίζεται ὑπὲρ (παρα-
πάνω) ἀπὸ τοὺς συνανθρώπους του· ἡ 
προσπάθειά του νὰ ἐπιδεικνύει ἰδιότη-
τες καὶ ἱκανότητες, οἱ ὁποῖες κατὰ τὴν 
γνώµη του τὸν καθιστοῦν ἀνώτερο ἀπὸ 
τοὺς ἄλλους. Ἄλλη πτυχὴ τοῦ πάθους  
τῆς ὑψηλοφροσύνης εἶναι ἡ οἴηση, δηλ. 
ἡ ἐσωτερικὴ ἀποδοχὴ τῆς ἀνωτερότη-

τάς µας ἔναντι τῶν ἄλλων· προέρχεται 
ἀπὸ τὸ ρῆµα οἴοµαι, ποὺ σηµαίνει νο-
µίζω, φαντάζοµαι, ἔχω τὴν ἐντύπωση. 
Ὁ οἰηµατίας, λοιπόν, εἶναι ὁ ἁµαρτωλὸς 
ἐκεῖνος ἄνθρωπος ποὺ θεωρεῖ τὸν ἑαυ-
τό του ἀνώτερο τῶν ἄλλων, χωρὶς ὅµως 
νὰ τὸ δεικνύει πάντοτε αὐτὸ ἐµφανῶς, 
ὅπως κάνει ὁ ὑπερήφανος. Ἄλλη λέξη 
ποὺ χρησιµοποιεῖται γιὰ τὸ ἴδιο πάθος 
εἶναι ἡ ἔπαρση· καὶ ἐδῶ µπορεῖ νὰ γί-
νεται ἐµφανῶς ἢ ἀφανῶς (µέσα στὴν 
συνείδησή µας, µέσα στὴν σκέψη µας). 
Ἄλλοι, τέλος, γιὰ ὅλες αὐτὲς τὶς κατα-
στάσεις τῆς ἐµπαθοῦς ψυχῆς χρησιµο-
ποιοῦν τὸν ὅρο ἐγωισµό· ὁ ἄνθρωπος 
προβάλλει τὸ ἐγώ του ἔναντι τῶν ἄλλων 
καὶ συγκρινόµενος µὲ τοὺς ἄλλους τοὺς 
ὑποβιβάζει: «οὐκ εἰµὶ ὥσπερ οἱ λοιποὶ 
τῶν ἀνθρώπων»3, ὅπως πίστευε καὶ 
ἔλεγε ὁ Φαρισαῖος τῆς γνωστῆς παρα-
βολῆς τοῦ Κυρίου µας. Τὸ πάθος τῆς 
ὑψηλοφροσύνης εἶναι καταστρεπτικὸ 
γιὰ τὸν ἄνθρωπο· τὸν ἐξοµοιώνει µὲ 
τὸν ἐµπνευστὴ αὐτῆς τῆς διαστροφῆς, 
τὸν διάβολο. Γι’ αὐτὸ καὶ στὴν Γραφὴ 
διαβάζουµε: «ὁ Θεὸς ὑπερηφάνοις ἀντι-
τάσσεται, ταπεινοῖς δὲ δίδωσιν χάριν»4.

Πῶς ἀποκτᾶται, ὅµως, ἡ ἀρετὴ 
τῆς ταπεινώσεως; Ἡ ταπεινοφροσύνη 
πηγάζει ἀπὸ τὴν αὐτογνωσία, δηλ. ἀφ’ 
ἑνὸς ἀπὸ τὴν συναίσθηση τῆς ἁµαρτω-
λότητος καὶ ἀναξιότητός µας καὶ ἀφ’ 
ἑτέρου ἀπὸ τὴν συναίσθηση ὅτι τὰ πά-
ντα ἐντός µας εἶναι δῶρα καὶ χαρίσµα-
τα τῆς ἀγαθότητος τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. 

Τὸ πρῶτο, τὸ ὁποῖο χρειάζεται 
νὰ κάνουµε, εἶναι µία πραγµατικὴ 
αὐτοεξέταση γιὰ νὰ φθάσουµε στὴν 
αὐτογνωσία. Ἐκεῖ θὰ διαπιστώσουµε 
ὅτι µέσα µας ὑπάρχουν, καὶ πολλὲς 
φορὲς κυριαρχοῦν, ποικίλα ἁµαρτήµα-
τα καὶ πάθη. Αὐτὴ ἡ συναίσθηση τῆς 
ἁµαρτωλότητός µας µᾶς ὁδηγεῖ στὸ τα-
πεινὸ φρόνηµα. Θὰ ὁµολογοῦµε, µαζὶ 
µὲ τὸν πατριάρχη Ἀβραάµ, ὅτι ἐνώπιον 
τοῦ Θεοῦ «ἐγώ δέ εἰµι γῆ καὶ σποδός»5. 
Μάλιστα, πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ἁγίους Πα-
τέρες χαρακτηρίζουν «ὑλικὸ πρὸς τα-
πείνωση» τοῦ ἀνθρώπου τὶς διάφορες 
πτώσεις του· γιατὶ µέσῳ αὐτῶν δια-

πιστώνει ὁ ἄνθρωπος τὴν ἀδυναµία 
του καὶ τὴν µικρότητά του καὶ ταπει-
νώνεται καὶ ἔναντι τοῦ Τρισαγίου Θεοῦ, 
ἀλλὰ καὶ ἔναντι τῶν συνανθρώπων του. 
«Ὁ δοκῶν ἑστάναι, βλεπέτω µὴ πέσῃ»6, 
µᾶς συµβουλεύει ἡ Γραφή. Αὐτὴ ἡ πτώ-
ση εἶναι µία ἀκούσια ταπείνωση (κα-
ταβίβαση, χαµήλωση) τοῦ φρονήµα-
τος τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ὁποία ἐὰν ἀξιο-
ποιηθεῖ πνευµατικῶς (διὰ τῆς µετανοί-
ας) µπορεῖ νὰ ὁδηγήσει στὴν ταπεινο-
φροσύνη, σὲ διαρκῆ δηλ. καὶ ἠθεληµέ-
νη κατάσταση. 

∆εύτερος τρόπος γιὰ νὰ ἀποκτή-
σουµε τὸ ταπεινὸ φρόνηµα εἶναι νὰ 
ἀποδίδουµε ὅλες µας τὶς ἱκανότητες 
καὶ ὅλα µας τὰ τυχὸν ἐπιτεύγµατα 
στὴν ἀγαθότητα καὶ Χάρη τοῦ Θε-
οῦ· ὅλα αὐτὰ νὰ τὰ θεωροῦµε χαρίσµα-
τα καὶ δῶρα τοῦ Θεοῦ καὶ ὄχι ἀποτελέ-
σµατα τῶν δικῶν µας κόπων καὶ προ-
σπαθειῶν. Αὐτὴ ἡ ἀπόδοση ὅλων ὅσων 
µᾶς χαρακτηρίζουν (πλὴν τῆς ἁµαρτί-
ας ποὺ εἶναι δική µας ἐξ ὁλοκλήρου) 
στὸν δωρεοδότη Θεὸ µᾶς καθιστᾶ ἀφ’ 
ἑνὸς αὐθεντικοὺς καὶ ἀφ’ ἑτέρου ταπει-
νούς. ∆ιδάσκει σχετικῶς ὁ ἀπόστολος 
Παῦλος: «τί δὲ ἔχεις ὃ οὐκ ἔλαβες; εἰ δὲ 
καὶ ἔλαβες, τί καυχᾶσαι ὡς µὴ λαβών;»7. 
Καὶ ὁ ἀσκητικὸς συγγραφέας Εὐάγριος 
συµπληρώνει: «Τίποτα δὲν ἔχεις ποὺ 
νὰ µὴν ἔλαβες ἀπὸ τὸν Θεό. Γιατί, λοι-
πόν, διαστρέφεις τὸ ξένο γιὰ δικό σου; 
Γιατὶ στολίζεσαι µὲ τὴν Χάρη τοῦ Θε-
οῦ σὰν νὰ εἶναι δικό σου ἀπόκτηµα; 
Γνώρισε αὐτὸν ποὺ σοῦ τὸ χάρισε καὶ 
νὰ µὴν ἐπαίρεσαι. Εἶσαι δηµιούργη-
µα τοῦ Θεοῦ, νὰ µὴν παραθεωρεῖς τὸν 
∆ηµιουργό σου. Βοηθήθηκες ἀπὸ τὸν 
Θεό, νὰ µὴν ἀρνεῖσαι τὸν εὐεργέτη σου. 
Ἀνέβηκες σὲ ὕψη ἐνάρετης πολιτείας, 
ἀλλὰ ἐκεῖνος σὲ ὁδήγησε. Κατόρθωσες 
τὴν ἀρετή, ἀλλὰ ἐκεῖνος ἐνεργοῦσε µα-
ζί σου. Ὁµολόγησε αὐτὸν ποὺ σὲ ἀνύ-
ψωσε γιὰ νὰ παραµένεις σταθερὸς στὸ 
ὕψος ποὺ σὲ ἔβαλε»8.                                               

(Συνεχίζεται στὸ ἑπόµενο τεῦχος)

Επιµέλεια:
Ι.Κ. Αγγελόπουλος

ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΥΨΗΛΟΦΡΟΣΥΝΗ

1 Βλ. Liddet -  Scott, Μέγα Λεξικὸν τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης, τόµ. ∆’ (Ἀθήνα: Κωνσταντινίδης, 1906), σ. 290.
2 Ἰωάννου ∆αµασκηνοῦ, Κατὰ Μανιχαίων, ιδ’ (PG 94, 1520).
3  Λουκ. 18: 11.
4 Ἰακ. 4: 6. Πρβλ. Παρµ. 3: 34.
5  Γεν. 18: 27.
6 Α’ Κορ. 10: 12.
7 Α’ Κορ. 4: 7.
8 Εὐαγρίου Ποντικοῦ, Περὶ τῶν ὀκτὼ πνευµάτων τῆς πονηρίας, ιη’ (ΒΕΠ 79, 62-63). 
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Πατέρων
Η φωνή των

Ερώτησις: Ο Απόστολος Παύ-
λος λέει ότι οι εξουσίες του κό-
σµου έχουν ταχθή από τον Θεό1. 
Πρέπει λοιπόν να δεχθούµε ότι κά-
θε άρχοντας η βασιλεύς ή Επίσκο-
πος προχειρίζεται στο αξίω-
µα αυτό από τον Θεό;

Απόκρισις: Ο Θεός 
λέει στον Νόµο: «Θα 
σας δώσω άρχοντας 
σύµφωνα µε τις καρ-
διές σας». Είναι λοι-
πόν φανερό ότι οι 
µεν άρχοντες και οι 
βασιλείς που είναι 
άξιοι αυτής της τιµής 
προχειρίζονται στο αξίω-
µα αυτό από τον Θεό. Οι 
άλλοι πάλι που είναι ανάξιοι προ-
χειρίζονται κατά παραχώρησιν η 
και βούλησιν τού Θεού σε ανάξιο 
λαό εξ αιτίας αυτής ακριβώς της 
αναξιότητός των. Και άκουσε σχε-
τικά µερικές διηγήσεις.

Όταν είχε γίνει βασιλεύς ο Φω-
κάς ο τύραννος2 και άρχισε εκείνες 
τις αιµατοχυσίες µε τον Βονόσο3 
τον δήµιο, υπήρχε κάποιος µονα-
χός στην Κωνσταντινούπολι, άγι-
ος άνθρωπος, που έχοντας πολλή 
παρρησία προς τον Θεό, σαν να 
δικαζόταν µε τον Θεό και έλεγε µε 
απλότητα: «Κύριε, γιατί έκανες τέ-
τοιον βασιλέα;» Και τότε, αφού το 
έλεγε αυτό για αρκετές ηµέρες, τού 
ήλθε φωνή εκ Θεού που έλεγε: «∆ι-

ει: «Γιατί υψηλοφρονείς, άθλιε; Σου 
λέω αλήθεια ότι δεν έγινες Επίσκο-
πος, επειδή ήσουν άξιος για ιερω-
σύνη, αλλά γιατί αυτής της πόλε-
ως τέτοιος Επίσκοπος της άξιζε».

Γι’ αυτό λοιπόν, αν ποτέ δης κά-
ποιον ανάξιο και πονηρό βασιλέα 
ή άρχοντα ή Επίσκοπο, µην απο-
ρήσης, µήτε να κατηγορήσης την 
πρόνοια τού Θεού. Αλλά µάλλον 
µάθε απ’ αυτό και πίστευε ότι πα-
ραδιδόµεθα σε τέτοιους τυράν-

νους εξ αιτίας των ανο-
µιών µας, κι όµως πάλι 
δεν αφήνουµε τα κακά 
µας έργα.

Επιµέλεια:
Μ. Α.

φοιτ. Ιατρικής Σχολής 
Αθηνών

ΠΗΓΕΣ
•  Ερωτήσεις και αποκρίσεις περί δια-

φόρων κεφαλαίων εκ διαφόρων 
προσώπων, 

•  Ερώτησις ις’, PG 89, 476Β - 477Α.,  
Πηγή: «Αγιορείτικη Μαρτυρία», τ. 7.

1  Ρωµ. ιγ’ 1: «Πᾶσα ψυχὴ ἐξουσίαις 
ὑπερεχούσαις ὑποτασσέσθω. οὐ 
γὰρ ἔστιν ἐξουσία εἰ µὴ ὑπὸ θε-
οῦ, αἱ δὲ οὖσαι ὑπὸ θεοῦ τεταγµέ-
ναι εἰσίν » 

2 Φλάβιος Φωκάς: αυτοκράτορας  
του Βυζαντίου (602-610), φηµι-
σµένος για την σκληρότητα και 
ακολασία του.

3 Βονόσος ή Βόνωσος: λογοθέτης 
(υπουργός) επί Φλαβίου Φωκά 

ότι δεν βρήκα άλλον χειρότερο».
Υπήρχε και κάποια άλλη πόλις 

στην περιοχή της Θηβαΐδος που 
ήταν γεµάτη παρανοµία, της οποί-
ας οι πολίτες διέπρατταν πολλά µι-
αρά και άτοπα πράγµατα. Σ’ αυτήν 
λοιπόν κάποιος άνθρωπος του ιπ-
ποδρόµου διεφθαρµένος στο έπα-
κρον απόκτησε ξαφνικά κάποια 

ψευδοκατάνυξι και 
πήγε και κου-

ρεύτηκε µο-

ναχός και ντύθηκε το µοναχικό 
σχήµα. Αλλ’ όµως καθόλου δεν 
σταµάτησε τις πονηρές πράξεις 
του. Συνέβη λοιπόν να πεθάνη ο 
Επίσκοπος της πόλεως αυτής. Τό-
τε παρουσιάσθηκε σε κάποιον άγιο 
άνθρωπο άγγελος Κυρίου και του 
λέει: «Πήγαινε και προετοίµασε την 
πόλι, για να χειροτονήσουν Επί-
σκοπο τον πρώην άνθρωπο τού Ιπ-
ποδρόµου». Πήγε λοιπόν αυτός και 
έκανε ό,τι του παρηγγέλθη. Αφού 
λοιπόν χειροτονήθηκε ο προανα-
φερθείς πρώην, ή µάλλον έτι φαυ-
λόβιος, άρχισε µε τον νου του να 
φαντάζεται ότι κάτι είναι και να 
υψηλοφρονή. Τότε τού παρουσιά-
σθηκε άγγελος Κυρίου και τού λέ-

Aναστασίου Σιναΐτου 
Επισκόπου Αντιοχείας

«Απόκρισις περί αναξίων αρχόντων»

«Κύριε, γιατί έκανες τέτοιον βα-
σιλέα;» Και τότε, αφού το έλε-
γε αυτό για αρκετές ηµέρες, τού 
ήλθε φωνή εκ Θεού που έλεγε: 
«∆ιότι δεν βρήκα άλλον χειρότε-
ρο».

	  �
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∆ραστηριότητες∆ραστηριότητες∆ραστηριότητες

14 Απριλίου
Συνάντηση φοιτητών της Χ.Φ.Ε µε τον Αρχιεπίσκο-
πο Αµερικής κ.κ. ∆ηµήτριο, στα πλαίσια εκπαιδευτι-
κής εκδροµής του ΕΜΠ στη Νέα Υόρκη.

8 Απριλίου
Ακολουθία του Ακάθιστου 
Ύµνου, στο ι. παρεκκλήσιο του 
Απ. Παύλου, Καρύτση 14.

18 Απριλίου
Προσέγγιση των Παθών και της Αναστάσεως του Κυ-
ρίου µας µέσα από προβολή εικόνων από τον κ. Ιω-
άννη Αγγελόπουλο, Θεολόγο και κατόπιν η Ακολου-
θία του Νυµφίου στο κτήµα της Αδελφότητος Θεο-
λόγων «ΖΩΗ», στην Αγ. Παρασκευή.

27 Απριλίου
Πασχαλινή επίσκεψη αγάπης φοιτητρι-
ών στον Οίκο Τυφλών Γυναικών στο Μα-
ρούσι.

3 Απριλίου
Εξόρµηση αγάπης στο ΠΙΚΠΑ Πεντέλης. Βρεθήκαµε κο-
ντά στα παιδιά, που στερήθηκαν την οικογενειακή ζε-
στασιά, τραγουδήσαµε, παίξαµε µαζί τους και πήραµε 
τη βαθιά χαρά της προσφοράς! Ακολούθησε κατανυκτι-
κός Εσπερινός στην Ι.Μ. Πεντέλης.

26-30 Απριλίου
Προσκυνηµατική εκδροµή φοιτητών της 
Χ.Φ.Ε. Αθηνών σε Σµύρνη, Έφεσο, Αϊβα-
λί, Πέργαµο.

Προσκυνηµατική εκδροµή φοιτητών της 
Χ.Φ.Ε. Αθηνών σε Σµύρνη, Έφεσο, Αϊβα-
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23 Μαΐου 
Εξόρµηση «Παρεµβολής» στην Ιατρική 
σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών.

29 Μαΐου
Λήξη εργασιών της Χ.Φ.Ε. για το ακαδηµαϊκό έτος 2010-2011. Εκδήλωση µνήµης «Εἰς τήν Πόλιν». Προσκε-
κληµένοι οµιλητές ο καθηγητής του Ε.Μ.Π. και πρόεδρος του οικουµενικού συλλόγου Κωνσταντινουπολι-
τών κ. Νικ. Ουζούνογλου και ο δρ. Θεολογίας, κ. Γεώργιος Μποροβήλος.     

17 Μαΐου
Συνάντηση Αρθρογράφων «Παρεµβολής»
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ΒΙΒΛΙΟ-παρουσιάσεις

« Η αδικία  που πληγώνει » είναι 
ένα βιβλίο µε αφιέρωση «Στην τα-
πεινή ανώνυµη γυναίκα από την 
Χίο, η οποία στα 16 της βρέθηκε 
στη Σπιναλόγκα, ως λεπρή, και αρ-
γότερα στην πτέρυγα για τους λε-
προύς στο νοσοκοµείο λοιµωδών 
της Αγ. Βαρβάρας · ακρωτηριασµέ-
νη και τυφλή, πρόσφερε την αγά-
πη, τη ζωντάνια και τις ευχές της 
απλόχερα, δίχως ποτέ να παραπο-
νεθεί για όσα στερήθηκε. »

Ο συγγραφέας αυτού του βι-
βλίου, ο ∆ηµήτρης Καραγιάν-
νης, είναι Παιδοψυχίατρος-
Ψυχοθεραπευτής, ∆ιευθυντής του 
Κέντρου Παιδοψυχικής Υγιεινής 
και µεταξύ άλλων και ∆ιδάκτωρ 
του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου. 
«Η κλινική του εργασία βασίζεται 
στην ανάδειξη της µοναδικότητας 
του ανθρωπίνου προσώπου, αξιο-
ποιεί τις ψυχικές δυνάµεις που δι-
αθέτει κάθε άνθρωπος, ανεξάρτητα 
από την όποια ψυχοπαθολογία του 
και προτείνει τον ευχαριστιακό 
τρόπο ζωής ως απάντηση στην 
φθορά της καθηµερινότητας.»

Όλοι µας γνωρίζουµε ότι συνει-
δητά ή ασυνείδητα, έχουµε αδική-
σει τους άλλους αλλά έχοντας πρω-
ταρχικά αδικήσει τον εαυτό µας. Η 
λέξη «πονηρός» κρύβει µέσα της 
την λέξη «πόνος». Η αίσθηση της 
αδικίας και η αγωνία της δικαί-
ωσης  πληγώνουν,  οδηγούν  την 
ύπαρξη σε αποµόνωση και εγκλω-
βισµό στο παρελθόν και στερούν 
την επιθυµία για ζωή, για ευτυχία. 
Η  υπαρξιακή κατάθλιψη και ο θά-
νατος  ακολουθούν. 

Από τα περιεχόµενά του βιβλί-
ου µπορούµε να δούµε ότι γίνεται 
αναφορά στην αδικία από το πα-
ρελθόν, από τον εαυτό, στην αδι-
κία στις συντροφικές σχέσεις, στον 
οικογενειακό χώρο, στην επαγγελ-
µατική ζωή, στην εκπαίδευση των 
παιδιών στην αδικία. «Η αδικία  
που πληγώνει» ανατρέχει στα επώ-
δυνα βιώµατα της παιδικής ηλι-
κίας. Αναζητάει τους όρους και 
τις συνθήκες που την παράγουν 
στο οικογενειακό περιβάλλον. Κα-
ταγράφει τις προσδοκίες για την 
απάλειψή της, αλλά και τις επώ-
δυνες µαταιώσεις στις συντροφι-
κές σχέσεις. Επεξεργάζεται την εµ-
φάνισή της στο εργασιακό περι-
βάλλον. Αναδεικνύει όµως την δυ-
νατότητα να µην ταυτιστεί η µοί-
ρα του ανθρώπου µε τα τραύµα-
τά του, γιατί κάτι τέτοιο θα οριζό-
ταν ως µοιραία παράδοση στην 
κατάθλιψη.  

Το βιβλίο  αποτελεί µια κίνη-
ση απεγκλωβισµού από τις µονο-
διάστατες κατανοήσεις των κλι-
νικών διαγνώσεων. Είναι µια αι-
σιόδοξη θέαση, απόρροια µακρό-
χρονης κλινικής εργασίας µε αν-
θρώπους που εµπιστεύτηκαν µε 
αγωνία τον θεραπευτή.  Στις σελί-
δες του αναζητούνται οι όροι της 
υπέρβασης, όπου η συγχώρηση 
δεν αποτελεί ηθική επιταγή, αλ-
λά ικανότητα που απαιτεί πολυ-
επίπεδη απαιτητική επεξεργασία, 
η οποία οδηγεί στην κατάκτηση 
της ελευθερίας µέσω της θαυµα-
στής υπέρβασης των φορτίων του 
παρελθόντος.» 

Ο Χριστός έλεγε σε κάθε έναν  
που γιάτρευε « Η πίστη σου σε 
έσωσε». Ο κάθε ασθενής πνευµα-
τικά και σωµατικά  άνθρωπος που 
ζητούσε ίαση και έλεος από τον 
Μεσσία Χριστό αφενός πίστευε 
ότι είχε µπροστά του τον Σωτήρα 
της ανθρωπότητας, ικανό να λύ-
σει τις αµαρτίες του κόσµου, αφε-
τέρου είχε πρώτα αναγνωρίσει τα 
σφάλµατά του και για να ζητούσε 
συγχώρηση από τον Θεάνθρωπο 
-άρα και ίαση- πάει να πει ότι εί-
χε ήδη πιστέψει µέσα στην καρ-
διά του, πως µπορούσε να πάρει 
τη συγχώρεση από Αυτόν που εί-
ναι η Αγάπη.

Επιµέλεια:
Όλγα Γεωργίου

∆ηµήτρης Φ. Καραγιάννης
« Η αδικία  που πληγώνει »

Εκδόσεις  ΑΡΜΟΣ

48



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

καταγράφει 
την επικαιρότητα!

Κάθε Σάββατο, 7-8µµ, 
στους 91,2 fm της 

Πειραϊκής Εκκλησίας!

...εδώ η φωνή 
µας ακούγεται 
δυνατά!

γκάλοπ
απόψεις

ρεπορτάζ
συνεντεύξεις

Ραδιοκαταγραφές
100ό ΤΕΥΧΟΣ!

 
Ένα τεύχος φτιαγµένο από 
όλους εσάς! Γράψτε τους 

προβληµατισµούς, τις 
νεανικές σας ανησυχίες, 

µιλήστε µας για την 
χριστιανική κίνηση στην 

περιοχή σας, στείλτε 
φωτογραφίες, σκίτσα και ό,τι 
άλλο σας εκφράζει, ατοµικά 

ή οµαδικά, µε τη χριστιανική 
σας συντροφιά και ελάτε να 
"τα πούµε" στις σελίδες του 

100ού µας τεύχους!

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

απ' όλη την Ελλάδα!

Τυλιγµένος στις σκέψεις τις πολλές και αδυσώπητες,
απορροφηµένος σε ότι σε κρατά καθηλωµένο,
περπατάς µε τα µάτια κλειστά…
Ναι, έτσι σε συµβούλευσαν...
έτσι θα φτάσεις στο όνειρο, θα αγγίξεις την προσωπική σου ευτυχία.
Και συ τους πίστεψες...
Και ναι, ίσως κάπως να σε πλησίασε το όνειρο·
κάπως να άγγιξες τις προσωπικές σου οπτασίες
...Όµως και πάλι νιώθεις ανήσυχος
κάτι ζητάς, κάτι ψάχνεις·
Το σκοτάδι σου σε έχει πληµµυρίσει!
Και τότε αρκεί µια στιγµή
και µια ακτίνα ξαφνικά τρυπά το σκοτάδι σου, ξυπνά το βυθισµένο σου µυαλό
Και τότε ανοίγεις τα µάτια σου·
Περπατάς για λίγο µε µάτια ορθάνοιχτα,
αλλά και ταυτόχρονα µε µάτια ερµητικά κλειστά...
Ορθάνοιχτα για να σε αγγίζει η πραγµατικότητα,
κλειστά για να αγγίζεις το όνειρο...
Και να τώρα περπατάς... και βλέπεις...
...τώρα νιώθεις φωνές παντού να σε καλούνε για βοήθεια,
χέρια απλωµένα να περιµένουν να ενωθούν µε το δικό σου για να βρουν τη χαµένη τους δύναµη…
...δάκρυα, δάκρυα και πάλι δάκρυα να καρτερούν το δικό σου µαντήλι για να στεγνώσουν! 

Και συ ανθρωπάκι, τι κάνεις;
Νιώθεις να τυφλώνεσαι, να σβήνει ξαφνικά το φως σου!
Είχες συνηθίσει στην ησυχία του σκοταδιού σου, στην σιωπή του δικού σου εγωισµού....και τώρα,
...τώρα δεν αντέχεις το φως της αλήθειας!
Σε πληγώνει...
Κάνεις να στρίψεις το κεφάλι, ζητάς το σκοτάδι πάλι...
Κλείνεις τα µάτια να επιστρέψεις στο όνειρο...
Μα το όνειρο χάθηκε, εξαφανίστηκε·
Στη θέση του ένας καθρέφτης και µπροστά του εσύ...
Τροµάζεις!!!
Και τότε νιώθεις µια γνώριµη φωνή στα αυτιά σου:
«Με ρώτησες πού θα µε βρεις,
..είπες πως µε ψάχνεις και δε µε βλέπεις πουθενά.
Κι εγώ σου είπα απλά να ανοίξεις για λίγο τα µάτια σου, και θα µε δεις·
Μα εσύ παιδί µου, δεν κατάλαβες τα λόγια µου και θύµωσες…
...κι όµως...
Ήµουν η φωνή που εκλιπαρούσε για βοήθεια, µα εσύ µε έπνιξες...
Ήµουν το απλωµένο χέρι που ποθούσε το δικό σου, µα εσύ µε προσπέρασες...
Ήµουν το δάκρυ που καρτερούσε να το σκουπίσεις, µα εσύ µε αγνόησες...»

Κοιτάς ξανά στον καθρέφτη...
...η µορφή σου, που σε τρόµαζε, εξαφανίστηκε!
την ψάχνεις, δεν την βρίσκεις όµως!
Τώρα βλέπεις µόνο ουρανό…!
Τώρα κατάλαβες µε ποιο τρόπο θα φέρεις στη γη λίγο ουρανό...!
Τώρα κατάλαβες πώς θα «δεις» τον Θεό...!
∆εν είναι αργά!
Άνοιξε τα µάτια και περπάτησε...

Επιµέλεια:
Μ. Π.

Με τα µάτια κλειστά

Όροι συµµετοχής
•  Στείλτε τις συνεργασίες σας µέχρι τις 30 Νοεµβρίου 2011 στο 

xfe@xfe.gr ή στη διεύθυνση: Καρύτση 14, 10561 Αθήνα, µε 
την ένδειξη "Για το 100ό τεύχος Παρεµβολής", σηµειώνοντας 
καθαρά το ονοµατ/µο, την ιδιότητά σας, και κάποια στοιχεία για 
να επικοινωνήσουµε µαζί σας (email, τηλ, διεύθυνση).

•  Τα κείµενα, δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 1.000 λέξεις. 
 Τα θέµατά τους µπορεί να είναι πνευµατικά, φοιτητικά, 

κοινωνικά, επιστηµονικά, διηγήµατα, ποιήµατα, µαρτυρίες, 
ρεπορτάζ. Οµοίως και για τις λοιπές συνεργασίες (σκίτσα, 
φωτογραφίες κ.ά.)

•  Η Συντακτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα να µην 
δηµοσιεύσει συνεργασίες που δεν συνάδουν µε το ύφος και το 
σκοπό του περιοδικού ή να τις συντέµνει κατά την κρίση της. 

 Το υλικό που θα παραληφθεί δεν επιστρέφεται.
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Συνεντεύξεις
π. Θεµιστοκλής Μουρτζανός

κ. Άγγελος Συρίγος
κα Ελένη Καραγιάννη

π. Ευαγγέλου Γκανά: 
"η ανθρώπινη ελευθερία και το 

θέληµα του Θεού"

Ο Παπαδιαµάντης στο σήµερα!

Το µαρτύριο του... Σταυρού!
Απόφαση-σταθµός του Ε∆∆Α

Αφιέρωµα
"Η οικονοµική κρίση 

και οι συνέπειές της 
σε Εκκλησία, 

εθνικά θέµατα 
και καθηµερινότητα"


