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

καταγράφει 
την επικαιρότητα!

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

Πειραϊκής Εκκλησίας!

Στην ιστοσελίδα θα βρείτε:

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

www.xfe.gr

xfe@xfe.gr

σταθερά στο μέλλον

επικοινωνία

Ηλεκτρονικές
εγγραφές στην

...εδώ η φωνή 
µας ακούγεται 
δυνατά!

γκάλοπ
απόψεις

ρεπορτάζ
συνεντεύξεις

Ηλεκτρονικές
εγγραφές 
Ηλεκτρονικές
εγγραφές 
Ηλεκτρονικές+

Ραδιοκαταγραφές

"παρεµβολές" στην

Αγαπητοί µου,

Θα ήθελα να καταθέσω µερικά στοι-
χεία που δείχνουν ότι ο αλησµόνητος 
Αντώνης µπορεί να µην δήλωσε δηµό-
σια την πίστη του, όµως δεν την έχασε 
πλήρως, αλλά έµεναν µερικοί σπινθή-
ρες βαθειά µέσα του . Ας δούµε µερι-
κά περιστατικά:

1) Στις 16 Μαΐου 1994 αναγορεύθη-
κε επίτιµος διδάκτωρ της Φιλολογίας 
στη µεγάλη αίθουσα τελετών του Πα-
νεπιστηµίου Αθηνών. Μετά την προ-
σφώνηση του Πρύτανη και την παρου-
σίαση του έργου του τιµώµενου από 
τον καθηγητή Π. Μαστροδηµήτρη, ο 
Α. Σ. απάντησε µε το γνωστό του χιού-
µορ και µε την αγωνία του για το συ-
νάνθρωπο και κατέληξε: «Όταν έλθει 
η ώρα… “τὶς ἐστι βασιλεύς ἢ στρατιώ-
της, ἢ πλούσιος ἢ πένης, ἢ δίκαιος ἢ 
ἁµαρτωλός”, ακόµη και ως επίτιµος δι-
δάκτωρ του Τµήµατος Φιλολογίας… Τό-
τε θα κριθούµε για το ταλέντο εκείνο 
που δόθηκε σε όλους µας…». Με άλλα 
λόγια κατέληξε µε τη φράση της εξο-
δίου ακολουθίας της Εκκλησίας µας 
(Ν. Εστία, 15 Ιουνίου 1994, σελ. 785).

2) Το Πάσχα του 1999 η «Ελευθερο-
τυπία», στο ένθετο «Τάιµ Άουτ», δηµο-
σίευσε τρία πασχαλινά ποιήµατα του 
Α. Σ. από τα παληά των «Ακτίνων» του 
1950-1951. Τα εξής: Πάσχα 1950, Μι-
κρό αναστάσιµο, Ο Χριστός στη ∆ρα-
πετσώνα. Ήταν µία απροσδόκητη ανα-
σκαφή, όχι εν αγνοία του συγγραφέα 
και ποιητή. Μετά από 50 χρόνια…

3) Σε δύο-τρεις παλαιούς φίλους του 
έστελνε ο Α. Σ. πότε-πότε µερικές από 
τις µεγάλες επιτυχίες του, τα περίφη-
µα βιβλία του µε την εξής αφιέρωση: 
«µε εν Χριστώ αγάπη». Για όποιον εν-
διαφέρεται υπάρχουν φωτοαντίγρα-
φα µερικών τέτοιων χαρακτηριστικών 
αφιερώσεων.

4) Εκτός από τις αφιερώσεις αυτές 
και µερικά σχετικά τηλεφωνήµατα µε 
λίγους παληούς φίλους. Θα αναφέρα-
µε την αλληλογραφία που διατηρού-
σε µε έναν µοναχό του Αγίου Όρους. 
Πρόκειται για τον Πολύευκτο Γαλλό-
πουλο από τη Μονή Σίµωνος Πέτρας, 
που τον είχε γνωρίσει τηλεφωνικά ως 
µαθητή του λυκείου από το Νευροκόπι 
και έπειτα σπουδαστή της Παιδαγωγι-
κής Ακαδηµίας Θεσσαλονίκης. Τον κά-
λεσε µάλιστα κάποτε σπίτι του να συµ-
φάγουν, όπου ήταν καλεσµένοι και µία 
καθηγήτρια του Πανεπιστηµίου. Στο οι-
κογενειακό αυτό γεύµα, ο Α. Σ. και η 
καθηγήτρια αντάλλασαν ωραίες ανα-
µνήσεις από τα χρόνια των «Ακτίνων». 

5) ∆ύο χρόνια αφ’ ότου αποβίωσε 
ο Αρχιµ. Ι. Αλεξίου, το περιοδικό της 
Χ.Φ.Ε. «Παρεµβολή» ζήτησε από δύο-
τρία αξιόλογα πρόσωπα τη γνώµη τους 
για τον εκδηµήσαντα κληρικό. Ένας 
απ’ αυτούς ήταν ο Α. Σ. που απάντη-
σε µε τα παρακάτω λόγια: «Μπορεί να 
έχεις ανταµώσει έναν άνθρωπο µερι-
κές µόνο φορές, και όµως να νοιώθεις 
την ανάγκη να καταθέσεις για την προ-
σωπικότητά του. Είναι η περίπτωση 
του πατέρα Ιωάννη Αλεξίου. Τον γνώ-
ρισα φοιτητή ακόµη, συναντηθήκαµε 

λίγες φορές, ωστόσο σχηµατίστηκε µέ-
σα µου καθαρά η παρουσία του. Σε-
µνός, ταπεινός, πράος, µειλίχιος. Με 
αγάπη για τον άλλον και µε κατανόηση. 
Με πίστη στην αποστολή που είχε επι-
λέξει. Ήταν στη δεκαετία του ’40 στις 
«Ακτίνες», όπου δηµοσίευα ως Ιωσήφ 
Κυπριανός. ∆εν είχα την ευκαιρία να 
τον ξαναδώ όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα 
που έµαθα ότι ο Αρχιµανδρίτης Ιωάν-
νης Αλεξίου δεν είναι πια του κόσµου 
τούτου, αισθάνοµαι βαθιά λύπη, όπως 
µε τον χαµό ενός στενού φίλου» (Πα-
ρεµβολή, Οκτ.-∆εκ. 2001).

6) Τέλος, το περιοδικό «Τόλµη», στο 
τεύχος Σεπτ. 2003, σε άρθρο «Ο άγνω-
στος Σαµαράκης», αφού παραθέτει 
στοιχεία παρόµοια µε το παραπάνω, 
καταλήγει µε ένα πρόσφατο περιστα-
τικό: «Πριν µερικούς µήνες, στον Ι. Ν. 
της Αγίας Αναστασίας στο Αρσάκειο 
Εκπαιδευτήριο του Π. Ψυχικού, ήταν 
καλεσµένος και ο Α. Σ. σε Μυστήριο 
Βαπτίσεως… Μετά την Βάπτιση, πλη-
σιάζει τον γνωστό του ιερέα και του λέ-
ει: “-Πάτερ, ένοιωσα την ιερότητα του 
Μυστηρίου! Θυµήθηκα τη δική µου 
Βάπτιση”. Και συνέχισαν ένα σχετικό 
διάλογο» (σελ. 8-9). 

Επίσης, είχε πει σε µερικούς φίλους 
του, ότι πρόκειται να εκδώσει τα πα-
ληά του ποιήµατα, δηλ. των «Ακτίνων». 

Αυτό είναι το βαθύτερο µυστήριο του 
ανθρώπου γενικά και το κρυµµένο µυ-
στικό του Α. Σαµαράκη.

Αρχιµ. Ηλίας Μαστρογιαννόπουλος

Σε συνέχεια του ανέκδοτος ποιήµατος του Αντώνη Σαµαράκη, «Ὅταν ἔλθεις ἐν τῇ βασιλείᾳ σου», που δηµοσιεύθηκε στο τεύχος 97 
της «Π» , ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιµ. π. Ηλίας Μαστρογιαννόπουλος µάς απέστειλε την παρακάτω επιστολή. Τον ευχαριστούµε πολύ.



 Μπήκε στ’ αυτοκίνητο και έβαλε να ξεκινήσει για τη σχολή. «Άντε να ‘ρθουν οι διακοπές. Έχει κι η ∆ΑΠ την εκδροµή 
στην Αράχωβα… Σούπερ!». Τα Χριστούγεννα ήταν πάντα µια καλή ευκαιρία. Πόσο µάλλον όταν συνοδεύονταν από εκδρο-
µή σε χειµερινούς “must” προορισµούς! 

Οι ειδήσεις για τις δόσεις της χρηµατοδότησης τον κούρασαν. «Ζωή µε δόσεις θα ζούµε από ‘δω και πέρα;». Στην επό-
µενη συχνότητα έπαιζε ένα ήρεµο και µελωδικό κοµµάτι. “Radiohead-True Love Waits” έγραφε το rds του στερεοφωνι-
κού. Μαγνητίστηκε.

«Χµµ.. Η πραγµατική αγάπη περιµένει, ε;», ψιθύρισε. Ήταν 22 ετών και δεν την ένιωσε ποτέ. Πέρα από στιγµές όπου πέρ-
ναγε καλά µε ταξίδια, παρέες και εξόδους, πραγµατική αγάπη δεν ήξερε τι θα πει. «Και πού περιµένει; Και για πόσο ακόµα;». 

Τα ερωτήµατα συντονίστηκαν µε την βροχή που άρχισε να δυναµώνει και θα συνέχιζαν, µέχρι που η συνέχεια του τρα-
γουδιού, έβαλε µια άνω τελεία· “I’ m not Living. I’ m just killing time”…

Η βροχή είχε γίνει χαλάζι. Στο µυαλό του είχε καρφωθεί ο στίχος σα να βρήκε η ζωή του το soundtrack που τη συνόδευε 
τόσα χρόνια. «∆ε ζω. Μόνο… σκοτώνω την ώρα µου;…». «Και πώς µετριέται ο χρόνος που ζεις; Και πώς ζεις το χρόνο;»

Η βροχή κόπασε και έβαλε να ξεκινήσει. ∆ιασταυρώθηκε µε το λεωφορείο της γραµµής. Μάταια προσπάθησε να δει ποιο 
ήταν. Στην επιγραφή έλεγε απλά «Καλά Χριστούγεννα». Προς στιγµή χάρηκε που η Αράχωβα πλησιάζει, αλλά, ένα «µήπως» 
είχε αρχίσει να τριβελίζει στη σκέψη του. 

«Μήπως τελικά η πραγµατική αγάπη έχει όνοµα; Μήπως αυτή ορίζει το χρόνο και δίνει ζωή στη στιγµή;». 
«Μήπως τελικά τα Χριστούγεννα, δεν είναι τίποτ’ άλλο παρά οι ανύπαρκτοι δείκτες του ρολογιού που έλειπαν τόσα χρό-

νια; Εκείνοι που θα µε κάνουν να ζω αντί να σκοτώνω απλά την ώρα µου;».
«Κι αν είναι έτσι, θα δεχτεί να µπει στο ρολόι µου; Τόσα χρόνια Του γύριζα την πλάτη, Τον περιφρονούσα». “True love 

waits” αντήχησε στην καρδιά του… 
Για πρώτη φορά αντί για χάρτινη είχε δώσει στον Χριστό σάρκινη φάτνη να γεννηθεί. Ήταν η αρχή µιας ζωής ολόκληρης, 

αγορασµένης πολύ ακριβά, χωρίς δόσεις και χρεωλύσια.

"I'M NOT 
LIVING I'M JUST I'M JUST 

KILLING TIME"
I'M JUST 
KILLING TIME"
I'M JUST 
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1



2

OKT - NOE - ∆ΕΚ 2011  |  Έτος ΚΓ’  |  Tεύχος: 99

Περιεχόµενα

1 Σύνταξη
2 Περιεχόµενα
3 Κάπου σ'αυτόν τον κόσµο...
4 Συνέντευξη µε τον κ. Στ. Ζουµπουλάκη
8 Χριστός ετέχθη (;) - ∆οξάσατε;
10 Χριστούγεννα στην Αθήνα
12 Ήθη και έθιµα της Πατρίδας µας το 

∆ωδεκαήµερο
16 Συνέντευξη µε τον π. Θεολόγο 

Χρυσανθακόπουλο
21 Συνέντευξη µε τον π. Ελευθέριο 

Χαβάτζα
24 Αλέξανδρος Βάµβας - Μια φλόγα 

αγάπης στον Πειραιά
27 Σύνθηµα εργασιών Χ.Φ.Ε. 2011-2012
28 100 χρόνια από την γέννηση του 

Οδυσσέα Ελύτη
30 Η πρώτη επαφή µε τη Σχολή
32 Ηµερολόγιο Χριστιανικής Φοιτητικής 

Ένωσης 2012
33 Ο Αλέξανδρος Γκιάλας γράφει για τον 

Αλέξανδρο Παπαδιαµάντη
35 Η Ανθρώπινη ελευθερία και το θέληµα 

του Θεού
39 Συνέντευξη ∆ρ. Γκοσν
42 Συµβαίνουν
44 Θέµατα πνευµατικής ζωής
45 Η φωνή των Πατέρων
46 ∆ραστηριότητες
48 Βιβλιοπαρουσιάσεις
49 Παρεµβολές στην Παρεµβολή

 AΓAΠHTOI ANAΓNΩΣTEΣ
• Mην ξεχνάτε να ανανεώνετε εγκαίρως τη συνδροµή σας. Στην 

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

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

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

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

www.xfe.gr

Γενικά για θέµατα µηχανοργάνωσης τηλεφωνείτε 
στο 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

Οι άνθρωποι πλάστηκαν για να αγαπώνται, τα 
πράγµατα για να χρησιµοποιούνται.

Ο λόγος για τον οποίο ο κόσµος βρίσκεται σε ΧΑΟΣ, 
είναι γιατί σήµερα τα πράγµατα αγαπώνται και οι 

άνθρωποι χρησιµοποιούνται.

 Iδιοκτήτης: Χριστιανική Φοιτητική Ένωση 
Ορθόδοξο Χριστιανικό µη κερδοσκοπικό 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,  Κυριάκος Παπαδόπουλος
Φωτογραφική επιµέλεια: 

Μαρίνα Παπαϊωάννου, 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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"Γιατί τόσους φακέλους έλαβα γεµάτους σύννεφα και θύελλες 
Που διψώ ένα στόµα να µου πει: ουρανός, και να πλεύσουµε µαζί

στο δέλτα των ελπίδων" 
      Οδ. Ελύτης

Κάπου σε αυτόν τον κόσµο, τον κόσµο της οικονοµικής κρίσης, της απάθειας, του ωχαδελφισµού, υπάρ-
χουν άνθρωποι, πιστοί στο λόγο του Κυρίου µας «Πορευθέντες µαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες 
αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνοµα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος» (Ματθ. κη΄ 19), που αγωνίζονται 
να κάνουν το αύριο τον αδελφών µας καλύτερο. Καλύτερο υλικά, αλλά πρωτίστως  πνευµατικά. Η κλίση αυ-
τή δεν είναι για τους λίγους, αλλά για όλους! Για όλους µαζί και για τον καθένα µας ξεχωριστά. Και παρα-
µένει διαχρονική και επίκαιρη…

Ο καταρτισµός στο λόγο του Θεού, είναι το βασικό και πρώτιστο µέληµα των χριστιανών και ο ευαγγε-
λισµός η συνέπειά του. Όταν γνωρίζεις τον Χριστό, δεν Τον κρατάς για τον εαυτό σου, αλλά θες να Τον κά-
νεις κτήµα και όλων των συνανθρώπων σου, ξεκινώντας από τους φίλους, συµφοιτητές και συναδέλφους 
σου. Πώς αλλιώς, αφού ζωή µε Χριστό είναι ζωή γεµάτη, χαρούµενη, υγιής, ευλογηµένη! ∆ιψά η καρδιά να 
ελπίσει, να πιστέψει…

Πριν λίγες µέρες γιορτάσαµε την γέννηση του Χριστού, του Υιού και Λόγου του Θεού που ήρθε για να φέ-
ρει τα "καλά νέα", ταπεινά και θυσιαστικά. Φόρεσε την ανθρώπινη σάρκα για να την ανυψώσει στο θρόνο 
του Πατέρα. Ήρθε να µεσιτεύσει για εµάς και να πληρώσει µε το Αίµα Του, ως λύτρο, το θάνατό µας. Η Αγά-
πη Του, η Θυσία Του, η Ταπείνωσή Του είναι αυτές ακριβώς που δίνουν περιεχόµενο και δείχνουν τον τρό-
πο αυτής της Ιεραποστολής. 

Ο εορτασµός της γεννήσεως του Χριστού σε συνδυασµό µε το σύνθηµα της Χ.Φ.Ε. «οὐαὶ δέ µοί ἐστιν ἐὰν 
µὴ εὐαγγελίζωµαι» (Α' Κορ. 9, 16) των εργασιών του φετινού ακαδηµαϊκού έτους, µας έδωσαν την ιδέα γι’ 
αυτό το διπλό αφιέρωµα. Ευχαριστούµε από καρδιάς, τόσο τον π. Θεολόγο Χρυσανθακόπουλο και τον π. 
Ελευθέριο Χαβάτζα όσο και τον κ. Σταύρο Ζουµπουλάκη που τόσο πρόθυµα αποδέχθηκαν την πρόσκλησή 
µας για συνάντηση εµπειριών και σκέψεων στις φιλόξενες σελίδες της «Παρεµβολής».

Κάπου σ'αυτόν τον κόσµο...
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“Το δυσκολότερο 
πράγµα που 

υπήρξε ποτέ και 
που υπάρχει 
είναι να είναι 

κανείς Χριστιανός”

 Στ. Ζ.: Αυτό, πέρα από τον Μπαρτ, είναι και διδασκαλία της Ορθόδοξης θε-
ολογίας. Η Γέννηση είναι  Πάθος και αυτή. ∆εν είναι Πάθος µόνο ο Σταυρός, 
όπου ο Χριστός σταυρώνεται και πεθαίνει εκουσίως. Και η Γέννηση είναι  
Πάθος, µε την έννοια ότι ο Θεός απεκδύεται την θεϊκή Του δύναµη 
και γεννιέται ανυπεράσπιστος. Αυτός ο Θεός του µονοθεϊσµού, όχι ένας 
οποιοσδήποτε θεός της εθνικής πολυθεϊστικής θρησκείας, γεννιέται ως ανυ-
περάσπιστο βρέφος. Αυτό είναι µια µορφή Πάθους που κορυφώνεται βέβαια 
τη στιγµή του σταυρικού θανάτου. ∆εν έχουµε δηλαδή µία πορεία από την 
Ισχύ στο Πάθος, αλλά πορεία Πάθους εξαρχής, η οποία θα ολοκληρωθεί (τε-
τέλεσται) όταν ο εν σπηλαίω τεχθείς βασιλεύς θα ανέβει επιτέλους στη βασιλι-
κή καθέδρα του που είναι ο Σταυρός. Η Γέννηση του Χριστού (όπως ακρι-
βώς και ο Σταυρός Του) µάς δίνει τον τρόπο της απέραντης, της άνευ 
όρων και ορίων αγάπης.

«Π»: κ. Ζουµπουλάκη, αν σας ζητού-
σαµε µε µια λέξη να ορίσετε τι είναι 
αυτό που χαρακτηρίζει τη γέννηση του 
Χριστού, ποια θα ήταν αυτή; 

Στ. Ζ.: Η κένωση, σύµφωνα και µε τον Απ. Παύλο. Ο ένας και µοναδικός 
Θεός του κόσµου, ο Νοµοδότης, ο Παντοδύναµος, αδειάζει από την θεϊκή 
εξουσία και γεννιέται στη σκόνη και τη λάσπη της Παλαιστίνης· «µορφὴν 
δούλου λαβών, ἐν ὁµοιώµατι ἀνθρώπων γενόµενος» (Φιλιπ. Β’, 7).

«Π»: Γιατί τα Χριστούγεννα είναι εορ-
τή περισσότερο προσφιλής στον δυτι-
κό Χριστιανισµό, εν αντιθέσει προς το 
Πάσχα, που εορτάζεται πιο έντονα στον 
ανατολικό;

 Στ. Ζ.: ∆εν ξέρω αν ιστορικά ήταν πάντα έτσι. ∆εν µπορώ να φανταστώ τον δυ-
τικό χριστιανισµό να µην αντιλαµβάνεται τη σηµασία του Σταυρού και της Ανα-
στάσεως. Η διαπίστωσή σας για τα Χριστούγεννα βέβαια επαληθεύεται σήµερα, 
αλλά δεν νοµίζω ότι έχει µια θεολογική αιτιολογία,  έχει περισσότερο να κάνει, 
αντίθετα, µε την αλλοίωση του θρησκευτικού περιεχοµένου της εορτής, η οποία 
όντως άρχισε πρώτα στη ∆ύση αλλά τώρα ισχύει και στην Ανατολή. Καθώς τα 
Χριστούγεννα συγγενεύουν και µε την Πρωτοχρονιά συγκροτείται ένα σύνολο 
εορταστικών ηµερών, όπου τρώµε, πίνουµε, αγοράζουµε, διασκεδάζουµε, κλπ. Αυ-
τή όµως η υποχώρηση του χριστιανικού περιεχοµένου της εορτής είναι απολύ-
τως παρούσα και στην Ελλάδα. Ποιος τηρεί, ποιος ξέρει καν, τη σαρακοστή των 
Χριστουγέννων; Για βγείτε στο δρόµο και ρωτήστε, ακόµη και αυτούς που  έχουν 
κάποια εκκλησιαστική αγωγή, πότε αρχίζει αυτή η σαρακοστή, να δείτε τι απα-
ντήσεις θα πάρετε. Τη σαρακοστή του Πάσχα, στην Ελλάδα, ακόµη και όσοι δεν 
την τηρούν, ξέρουν τουλάχιστον ότι υπάρχει, ενώ αυτή εδώ των Χριστουγέννων 
ξεχάστηκε. Η πορεία αποχριστιανισµού της Ευρώπης  φαίνεται να γίνεται όλο 
και βαθύτερη,  και η Ελλάδα, ως µέρος της Ευρώπης, δεν µπορεί παρά να ακο-
λουθήσει, µε τις ιδιαιτερότητές της βέβαια, αυτή την γενική µοίρα. Όλο και λι-
γότεροι θα είµαστε όσοι θα  πηγαίνουµε τα Χριστούγεννα πριν από τα χαράµα-
τα, « καί νυκτὸς ἔτι οὔσης», όπως λένε και τα λειτουργικά βιβλία,  στην εκκλησία.

«Π»: Ο Καρλ Μπαρτ σηµειώνει κά-
που ότι η εν Σπηλαίω γέννηση, ολο-
κληρώνεται στον Σταυρό. Τι ακριβώς 
σηµαίνει αυτό;

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ µε τον
κ. ΣΤΑΥΡΟ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ, 

∆ιευθυντή του περιοδικού 
«Νέα Εστία», 
Πρόεδρο Ιδρύµατος 
«Άρτος Ζωής»
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∆εν έχουµε δηλαδή µία πορεία από την Ισχύ στο Πάθος, αλλά πορεία 
Πάθους εξαρχής, η οποία θα ολοκληρωθεί (τετέλεσται) όταν ο εν 
σπηλαίω τεχθείς βασιλεύς θα ανέβει επιτέλους στη βασιλική καθέδρα 
του που είναι ο Σταυρός.

Στ. Ζ.: Το ερώτηµα που θέτετε αφορά το µέγα µυστήριο της Ενσάρκωσης. 
Για το απρόσληπτον και αθεράπευτον, όπως λέει ο άγιος Γρηγόριος ο Θε-
ολόγος, ο Θεός σαρκώνεται, προσλαµβάνει δηλαδή την ανθρώπινη φύση, 
για να θεραπεύσει τον άνθρωπο. ∆ηλαδή, αν ο άνθρωπος δεν είχε αµαρ-
τήσει, αν δεν είχε υπάρξει η Πτώση, δεν θα είχε σαρκωθεί ο Λόγος; Αυτό 
είναι ένα τεράστιο ερώτηµα, θεολογούµενο, στο οποίο έχουν δοθεί ποικί-
λες απαντήσεις και το οποίο βέβαια δεν µπορούµε να συζητήσουµε εδώ. 
Ο άγιος Μάξιµος πάντως, όπως ξέρετε, θεωρεί την Ενσάρκωση ανεξάρτη-
τη από την Πτώση. Όσο για την Θεοτόκο, που είπατε, αποτελεί τον ανθό 
της ανθρώπινης δηµιουργίας, παραπάνω δεν µπορούσε να φτάσει ο άν-
θρωπος από µόνος του. Η Παναγία είναι η συµβολή και η προσφορά του 
ανθρώπου στο σχέδιο του Θεού.

«Π»: Ο Θεός θα µπορούσε να επιλέξει 
οποιοδήποτε τρόπο για να επέµβει στην 
ιστορία του ανθρωπίνου γένους για να 
το λυτρώσει. Γιατί επέλεξε να γεννηθεί 
από έναν άνθρωπο, τη Θεοτόκο;

Στ. Ζ.: Πού να αρχίσεις και πού να τελειώσεις; Αν πάρουµε, αίφνης, τη 
ζωγραφική (και δεν εννοώ τη µεσαιωνική, ανατολική και δυτική), είναι χι-
λιάδες οι σχετικοί πίνακες. Μέχρι χθες, ζωγράφιζαν οι µεγάλοι ζωγράφοι 
τη γέννηση του Χριστού. Αν πάρουµε τη µουσική, το ίδιο. Κοντολογίς, όσο 
ο πολιτισµός είναι πολιτισµός των χριστιανικών σηµασιών και αξιών, η 
γέννηση του Χριστού είναι κεντρικό θέµα του.

«Π»: Πώς η ελληνική αλλά και η 
παγκόσµια τέχνη έχει καταγράψει την 
γέννηση του Χριστού; Θα θέλατε να µοι-
ραστείτε µαζί µας κάποιες αναφορές που 
σας έρχονται στο νου;

«Π»: Στη νεότερη ελληνική λογοτε-
χνία;

«Π»: Πόσο εύκολο είναι στις σηµερι-
νές δυσκολίες που βιώνουµε ένας άν-
θρωπος να πιστέψει στον Χριστό και να 
ζήσει στην καθηµερινότητά του το µή-
νυµα της κένωσης; Η εκκλησία, πώς 
µπορεί να µιλήσει σε ένα νέο για την 
κένωση;

 Στ. Ζ.: Κοιτάξτε, το δυσκολότερο πράγµα που υπήρξε ποτέ και που 
υπάρχει στον κόσµο είναι να είναι κανείς Χριστιανός. Κατ΄ουσίαν, το να 
είναι κανείς Χριστιανός  θίγει το πιο σταθερό ανθρωπολογικό γνώρισµα 
που είναι η αυτοσυντήρηση του ανθρώπου. Όταν δηλαδή το Ευαγγέλιο 
λέει, όταν σου δώσουν ένα χαστούκι, γύρνα και το άλλο µάγουλο (Λκ. 6, 
29-30), αυτό σηµαίνει ότι δεν θα βάλεις ούτε την ίδια σου την αυτοσυ-
ντήρηση πάνω από τον άλλο. Όταν πρέπει να δεις στον άλλο το πρόσω-
πο του Χριστού, όταν πρέπει να αγαπήσεις τον εχθρό σου, καταλαβαίνε-
τε πόσο τροµακτικά δύσκολο είναι αυτό το πράγµα. Αν σήµερα είναι δυ-
σκολότερο, οφείλεται στο γεγονός ότι ο χριστιανός νιώθει τώρα και µια 
µοναξιά, δεν έχει ανθρώπους γύρω του να συνοµιλήσει, να συµπορευ-

Στ. Ζ.: Στη νεότερη ελληνική λογοτεχνία συµβαίνει κάτι αξιοπαρατήρη-
το. ∆εν έχουµε ένα ισχυρό ρεύµα χριστιανών συγγραφέων. Αν στραφούµε 
προς τη δηµώδη παράδοση, θα διαπιστώσουµε µε την πρώτη µατιά πως 
δεν εµπνέεται από τον χριστιανισµό, εκτός από λίγα θρησκευτικά, εορτα-
στικά τραγούδια. Οι παραλογές, επί παραδείγµατι, δεν εµπνέονται από τον 
χριστιανισµό, ούτε τα κλέφτικα τραγούδια. Τα δε µοιρολόγια είναι ριζικώς 
αντιχριστιανικά, βρίσκονται, θα λέγαµε, στον αντίποδα ακριβώς του χρι-
στιανισµού! Μόνο στον 20ό αιώνα έχουµε σηµαντικούς συγγραφείς που 
είναι χριστιανοί και που αυτό αποτυπώνεται στο έργο τους (Κόντογλου, 
Παπατσώνης, Πεντζίκης και άλλοι). Έτσι λοιπόν σε όλο τον  19ο αιώνα ση-
µαντικός συγγραφέας που να είναι χριστιανός και που να κάνει λόγο για 
τα Χριστούγεννα στο έργο του είναι µόνο ο Παπαδιαµάντης. Γι΄ αυτό βλέ-
πετε ότι µέχρι σήµερα, όταν θέλουµε να διαβάσουµε κάτι σχετικό τις µέ-
ρες αυτές, καταφεύγουµε σχεδόν αποκλειστικά στα Χριστουγεννιάτικα δι-
ηγήµατα του Παπαδιαµάντη. 
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«Π»: Υπάρχει διέξοδος σε αυτό; ∆εν 
υπάρχουν υγιή κύτταρα στην εκκλησι-
αστική κοινότητα;

 Στ. Ζ.: Η διοικούσα Εκκλησία είναι δοµηµένη µε τέτοιο τρόπο, ώστε να 
εξασφαλίζεται η αναπαραγωγή αυτού του µοντέλου εξουσίας. Παρ’ όλα 
αυτά, υπάρχουν ιερείς που κάνουν εξαιρετική δουλειά στις ενορίες τους, 
υπάρχουν οµάδες  νέων που έχουν αγωνίες και πασχίζουν να κάνουν 
πράγµατα, αλλά δεν έχουν όλοι αυτοί δηµόσια φωνή. Σήµερα, υπάρχουν 
ποικίλες δυνατότητες αυτά τα υγιή κύτταρα, όπως λέτε, να οργανωθούν 
πρωτοβουλιακά, εκ των κάτω, και να αποκτήσει όλος αυτός ο κόσµος 
δηµόσια έκφραση. ∆εν υποτιµώ διόλου αυτό που γίνεται. Θα ήθελα όµως 
µια δηµόσια έκφραση όλων αυτών, θέλω να ακούσω τη φωνή τους στο 
δηµόσιο χώρο. Τότε και οι χριστιανοί νέοι δεν θα αισθάνονταν ίσως  τόσο 
µόνοι, θα είχαν ένα σηµείο δηµόσιας αναφοράς. 

«Π»: Γιατί τα Χριστούγεννα το αίσθη-
µα της µοναξιάς είναι πιο έντονο;

«Π»: Γενικά, είναι εύκολο να βρει κα-
νείς σήµερα τον Θεό στην πόλη, όπως 
είναι και ο τίτλος ενός βιβλίου σας;

 Στ. Ζ.: Η κοινωνία, ο δηµόσιος βίος και ο πολιτισµός της Ευρώπης και 
της Ελλάδας  αποσυνδέονται καθηµερινά όλο και περισσότερο από τη χρι-
στιανική πίστη. Ας πάρουµε δύο παραδείγµατα: τη σεξουαλικότητα και την 
τέχνη. Πιστεύει κανείς ότι η σεξουαλικότητα, όπως τη ζουν οι σηµερινοί 
άνθρωποι, έχει  καµιά σχέση  µε τη χριστιανική διδασκαλία; Επίσης η ση-
µερινή τέχνη, σε όλες τις εκδηλώσεις της (λογοτεχνία, θέατρο, κινηµατο-
γράφος, µουσική, ζωγραφική,…) βρίσκεται µίλια µακριά από τον χριστια-
νισµό. Αυτά και πλείστα άλλα παραδείγµατα βεβαιώνουν  πως οι χριστια-
νοί είναι αναγκασµένοι να ζήσουν, µέσα στο σηµερινό πολιτισµό, ως µει-
οψηφία, ως µειονότητα. Από την άλλη,  δεν πρέπει να ενδώσουν στον πει-
ρασµό, πολύ γενικευµένο σήµερα, να ζήσουν τον χριστιανισµό ως πολιτι-
σµό – αναγκαστικά του παρελθόντος-, ως πολιτιστική ταυτότητα, πράγµα 
εύκολο και ανέξοδο. Πρέπει να ζήσουµε τον χριστιανισµό ως πίστη, 
πράγµα τροµερά δύσκολο, το οποίο καθώς λιγοστεύουµε γίνεται 
όλο και δυσκολότερο. Αποτελεί µεγάλο πνευµατικό κίνδυνο σήµε-
ρα ( για τους χριστιανούς) η προσχώρηση στην ιδέα ενός χριστια-
νισµού ως κουλτούρας. Στην περίπτωση αυτή µπορείς άνετα να υµνείς 
το κάλλος των εικόνων και να τις προβάλεις ως υψηλό στοιχείο του ελλη-
νικού ή και του ευρωπαϊκού πολιτισµού, αλλά να µην προσεύχεσαι πο-
τέ µπροστά τους.

κ. Στ. Ζ.: ∆εν ζούµε όµως µόνο µέσα στην ενορία, αν υποτεθεί ότι η ενορία 
ζει τη ζωή µιας χριστιανικής κοινότητας.  Ζούµε και στις δουλειές µας και 
στους δρόµους, ζούµε παντού και δεν είναι πάντα εύκολο να βρεις έναν 
άνθρωπο να συνεννοηθείς πάνω σε ορισµένα πράγµατα, να συµµεριστεί 
τις αγωνίες, τα διλήµµατα, τους φόβους ενός χριστιανού. Ένας χριστιανός 
νέος έχει επιπρόσθετες δυσκολίες. Νιώθει πολύ πιο µόνος και δεν έχει το 
ψυχικό σθένος να σηκώσει αυτή τη µοναξιά. Είναι πολύ συχνό να κρύβει 
την ιδιότητά του ως χριστιανού. Αν είναι µάλιστα ένας άνθρωπος ζωντα-
νός, µε ανησυχίες, διαβάσµατα, µια ποιότητα πνευµατική, πολλές φορές η 
στάση της διοικούσης Εκκλησίας θα τον κάνει να ντρέπεται να πει ότι είναι 
χριστιανός, ότι ανήκει κι αυτός εκεί. Και τον καταλαβαίνω πολύ καλά. 

 Στ. Ζ.: Οι άνθρωποι πάντα στις γιορτές νιώθουν µεγαλύτερη µοναξιά. Η 
γενικευµένη χαρά και ευωχία  κάνει τη δική µου µοναξιά πιο δυσβάσταχτη. 
∆εν είναι όµως µόνο αυτό. Η καταθλιπτική κρίση πολλών ανθρώπων τις 
µέρες των εορτών είναι καταγεγραµµένο ψυχιατρικό γεγονός. Μέσα στα 
λαµπιόνια, τα φώτα, τα  στολισµένα δέντρα, τα ρεβεγιόν πολλοί άνθρωποι 
κλατάρουν. Ο λόγος είναι ότι αισθάνονται υποχρεωµένοι να ευωχηθούν και 

«Π»: Η εκκλησιαστική κοινότητα στην 
οποία ζούµε, πχ. στο επίπεδο της ενορί-
ας, δεν καλύπτει αυτή τη µοναξιά;

τεί, να στηριχτεί, αισθάνεται όλο και πιο µόνος σ’ αυτό, το ούτως ή άλ-
λως, εξαιρετικά δύσκολο πράγµα που είναι ο χριστιανισµός. 
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«Π»: Το φετινό σύνθηµα της Χ.Φ.Ε. 
είναι το «οὐαὶ δέ µοί ἐστιν ἐὰν µὴ εὐαγ-
γελίζωµαι» (Α' Κορινθ. 9, 16). Πώς κρί-
νετε το ιεραποστολικό έργο που επιτε-
λείται σήµερα; 

 Στ. Ζ.: Πολύ καλά κάνετε στη Χ.Φ.Ε. και αναδεικνύετε το θέµα της ιερα-
ποστολής. Η ιεραποστολή είναι εντολή του Χριστού· «ἔσεσθέ µοι µάρτυρες 
ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς» (Πράξ. 1, 8). Όποιος πιστεύει πως o Χριστός είναι  
η αλήθεια, αλήθεια σωτηριώδης, πρέπει να την λέει και στον άλλο άνθρω-
πο. Έχουµε υποχρέωση ως χριστιανοί να πούµε τα «καλά νέα» (δηλαδή το 
Ευαγγέλιο) και στους άλλους ανθρώπους. Η Ορθόδοξη Εκκλησία όµως δεν 
έχει σήµερα, δυστυχώς, µεγάλη ιεραποστολική συνείδηση. Ο λόγος είναι 
ότι οι Ορθόδοξες Εκκλησίες στα νεότερα χρόνια συγκροτήθηκαν ως εθνι-
κές Εκκλησίες και  τις απορρόφησαν κυρίως τα εθνικά ζητήµατα. Η ιερα-
ποστολή προϋποθέτει µια συνείδηση καθολικότητας, την οποία εµείς οι 
Ορθόδοξοι έχουµε σε µεγάλο βαθµό χάσει, λόγω των εθνικών εµπλοκών 
και περιπετειών. Εν γένει πάντως η χριστιανική ιεραποστολή, όχι µόνο η 
Ορθόδοξη, αλλά και η Καθολική, είναι αλήθεια πως πολύ συχνά δεν ήταν 
άµεικτη από άλλες επιδιώξεις. Ξέρουµε πολύ καλά, επί παραδείγµατι, το 
δράµα της ιεραποστολής που συνδέθηκε µε την δυτική αποικιοκρατία. Γι’ 
αυτό ακόµη και σήµερα, η λέξη «ιεραποστολή» ενοχλεί, γιατί είναι συν-
δεδεµένη µε ένα στοιχείο βίας, που δεν είναι πάντα βία των όπλων, αλλά  
συχνά είναι βία  πολιτιστική ή οικονοµική. Υπάρχει η τάση σήµερα η λέξη 
ιεραποστολή να  αποσυρθεί, γιατί έχει χρωµατιστεί αρνητικά. 

Ένα άλλο πρόβληµα της Ορθόδοξης ιεραποστολής είναι ότι δεν είναι 
πανορθόδοξη. Θα µπορούσε να έχει γίνει ένας συντονισµός των Ορθόδο-
ξων Εκκλησιών και για λόγους οικονοµίας δυνάµεων. Κοντολογίς, η ιερα-
ποστολή δεν αποτελεί, δυστυχώς, προτεραιότητα της ελλαδικής Εκκλησί-
ας. Η εξωτερική ιεραποστολή υπάρχει χάρις σε  προσωπικές πρω-
τοβουλίες, επειδή υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που ένιωσαν αυτή 
την «τρέλα» της ιεραποστολής, και ό,τι γίνεται γίνεται µε φοβερή 
αυτοθυσία, µε δυσκολίες πολλές, µε τη συνδροµή απλών ανθρώ-
πων, εντελώς άθεσµα, ιδιωτικά και πρωτοβουλιακά. 

Ο λόγος της Εκκλησίας σήµερα πάσχει από φόβο για τον κόσµο ή από 
άκριτη απόρριψή του. Η εκκοσµίκευση όµως δεν έχει να κάνει µε τον δι-
άλογο µε τον κόσµο, αλλά µε την υποταγή µας στην αµαρτία και την άρ-
νηση των θεµελιωδών αληθειών και πρακτικών της πίστης µας χάριν του 
εκσυγχρονισµού µας.

να ευτυχήσουν και, καθώς δεν µπορούν να ανταποκριθούν στην υποχρέ-
ωση αυτή, σπάνε. ∆εν µπορούν να σηκώσουν το βάρος της υποχρεωτικής, 
αναγκαστικής ευτυχίας και ραγίζουν. Τις µέρες αυτές πρέπει όλοι υποχρε-
ωτικά να είµαστε ευτυχισµένοι ή τουλάχιστον να δείχνουµε, και όσοι δεν 
καταφέρνουν ούτε το ένα ούτε το άλλο πέφτουν σε κατάθλιψη. 

Παναγιώτης Φαραντάτος
∆ικηγόρος

Αγγελική Καλκάνη
Τελειόφ. Ηλεκτρ. Μηχ. 

& Μηχ. Υπολ. ΕΜΠ

Επιµέλεια:

Πορφυρία Σχωρτσανίτη
Τελειόφ. Αγγλικής 

Φιλολογίας Αθηνών
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Ωραία. Ήρθαν και οι γιορτές των 
Χριστουγέννων.  Προηγήθηκε και 
η νηστεία συντροφεύοντας και αυ-
τή µε τη σειρά της τον τρελό ρυθ-
µό των εργασιών που ξεπηδούν  η 
µία πίσω από την άλλη  και πρέ-
πει αναγκαία να περατωθούν. "Αχ, 
επιτέλους να φτάσουν οι διακοπές 
µε την επίσκεψη στο χωριό, το στο-

λισµό του σπιτιού, την ακολουθία 
των Χριστουγέννων, το καλό φαγη-
τό και την ξεκούραση που θα χαρί-
σω στον κουρασµένο µου εαυτό."

Σχέδια, σχέδια και άλλα σχέδια. 
Πρέπει όλα να ελεγχθούν προσε-
χτικά και να οργανωθούν αποτε-
λεσµατικά για να µην τρέχω την 
τελευταία στιγµή, ως γνήσιος Έλ-

ληνας. Αυτά σκεφτόµουν προχω-
ρώντας στο δρόµο και παρατηρώ-
ντας στην άκρη του πεζοδροµίου 
ένα χαρτάκι από κατάστηµα παι-
χνιδιών που λέει: “36 µέρες ακό-
µα (έως τα Χριστούγεννα) όσες και 
οι φορές που πήγε να κόψει τη γε-
νειάδα του ο Αϊ-Βασίλης.” 

Τι ανοησίες! Και να σκεφτεί κα-

Χριστός ετέχθη (;)… 
∆οξάσατε;
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νείς ότι οι γονείς µαθαίνουν έτσι 
τα παιδιά τους, να ζουν στον κό-
σµο των παραµυθιών και της “µα-
γείας” των Χριστουγέννων, χάνο-
ντας έτσι το πραγµατικό νόηµα 
των γιορτών. 

Σκέψεις και άλλες σκέψεις για το 
πώς ο υπερκαταναλωτισµός έχει 
εισχωρήσει στην καθηµερινότητά 
µας και αντί να περιµένει κανείς 
να µειώνεται σε περιόδους πνευ-
µατικής περισυλλογής και ψυχι-
κής προετοιµασίας για τις επικεί-
µενες γιορτές, αυτός να οργιάζει 
σαν το θεριό που κείται στη θά-
λασσα, όπως λέει και ένα τραγούδι. 

Και ξάφνου τη σκέψη µου τη 
συντρόφευσε µία µουσική καθώς 
καθόµουν στην πόρτα του µετρό 
στριµωγµένη, περιτριγυρισµένη 
από αγνώστους, ανυποµονώντας 
να κατέβω και κοιτάζοντας αόρι-
στα την εναλλαγή του φωτός µε  
το σκοτάδι, καθώς τρέχει το µε-
τρό στις ράγες. Ένα γυφτάκι περί-
που  στα 12-15 µαζί µε το αδερ-
φάκι του µάλλον προχωρούν κα-
τά µήκος του συρµού. Το ένα παί-
ζει ακορντεόν και το άλλο απλώ-
νει το ποτήρι πηγαίνοντας από τον 
έναν επιβάτη στον άλλον. Πλησιά-
ζουν και σε µένα και το µικρότερο 
ψιθυρίζει κάτι σε µία γλώσσα που 
δεν αντιλαµβάνοµαι. Κάνω νόηµα 
µε το µάτι δηλώνοντας έντονα την 
άρνηση. "Άλλη φορά θα ήταν προ-
τιµότερο να αδιαφορήσω", σκέφτο-
µαι και συνεχίζω:

Ουφ, σήµερα τα παιδιά που τα 
µαθαίνουν έτσι, εχθές µία πρώην 
εργαζόµενη, αύριο ένας “οικογε-
νειάρχης” που το παιδί του χρει-
άζεται εγχείριση… και άλλες περι-
πτώσεις που ζητούν καθηµερινά 
και αδιαλείπτως ελεηµοσύνη. Αχ, 
και µόνο στη σκέψη της ψευτιάς 
και της υπάρχουσας κατάστασης 
κουράζοµαι… ας ανατρέξω σε άλ-
λα θέµατα που µε αφορούν.

Κλείνοντας τα αυτιά µου στην 
καµπάνα ή καµπανάκι, όπως το 
πάρει κανείς, της συνείδησής µου.

Κατεβαίνω στο Σύνταγµα. Επι-
τέλους ελευθερία, σκέφτηκα και 

έσπευσα στο σηµείο συνάντησης 
µε τη γνωστή παρέα στο δρόµο για 
τη σχολή, προσπερνώντας τα γε-
µάτα παγκάκια και τις γωνίες από 
τους αστέγους που έχουν πληθύ-
νει ξαφνικά, χωρίς δεύτερη σκέψη. 
Σαν µία εικόνα γνωστή και επανα-
λαµβανόµενη που έχει γίνει κοµ-
µάτι της καθηµερινότητάς µου.

Καθώς άκουγα ραδιόφωνο περι-
µένοντας να περάσει η ώρα, άκου-
σα την πρόταση της παραγωγού 
της χριστιανικής εκποµπής: “Αλ-
λοίµονό µου, που µε κάλεσαν οι 
κυρίες από την τάδε οργάνωση να 
µιλήσω για το νόηµα των Χριστου-
γέννων και φτάνοντας στην αίθου-
σα κατάλαβα την πτωχότητά µου. 
Πού πάω εγώ η καψερή να µιλή-
σω για την αγάπη και τη θυσία 
του Θεού Λόγου να γίνει άνθρω-
πος ώστε να σωθούµε, όταν βλέ-
πω µπροστά µου τις ζωντανές του 
εικόνες; Γυναίκες µε οικογένειες 
και παιδιά, οι οποίες κάθε Πέµπτη 
ξηµεροβραδιάζονται στις φυλακές 
για να προσφέρουν λίγη συµπόνια 
και ανθρωπιά στους απόκληρους 
της κοινωνίας…”. Αυτά ακούω και 
ηχεί µία σιγανή ηχώ από τη δεύτε-
ρη καµπάνα της συνείδησής µου.

Επιτέλους στη σχολή, στα µαθή-
µατα, στις εργασίες, στα πειράµα-
τα. Και να, πάνω στο πείραµα κά-
τι γίνεται λάθος. Επιρρίπτεται σε 
εµένα το σφάλµα, νιώθω να αδι-
κούµαι, σπεύδω να δικαιολογηθώ, 
δεν εισακούοµαι, θυµώνω και τό-
τε ακούω την τρίτη “καµπάνα” από 
ένα παιδί “άθεο” µε ιδέες αγωνι-
στικές υπέρ της δηµοκρατίας και 
κατά τη κοινωνικής αδικίας, να µε 
νουθετεί µε αγάπη και πραότητα:

Μη δικαιολογείσαι. Από τη στιγ-
µή που έχεις αναλάβει κάτι έχεις 
ταυτόχρονα πάρει και ένα ρίσκο, 
µε ότι συνεπάγεται αυτό. Ήταν δι-
κή σου απόφαση η ανάληψη της 
εργασίας. Απλά έγινε ένα λάθος. 
Όλοι το παθαίνουµε αυτό. Μην 
προσπαθείς να δικαιολογήσεις τον 
εαυτό σου, έφταιξες-δεν έφταιξες. 
∆έξου το τυχόν άδικο και σταµά-
τα εκεί…

Και τότε θυµήθηκα την πρώτη 
καµπάνα:

“Mακάριοι οἱ ἐλεήµονες, ὅτι 
αὐτοὶ ἐλεηθήσονται ”… σηµαίνει το 
έλεος του Θεού, καηµένη, σε εµάς. 
Εκείνος ταπεινώθηκε, χαµήλωσε, 
έσκυψε σαν την κλώσσα που φυ-
λάει τα κλωσσόπουλα από το γε-
ράκι που καραδοκεί και µας σκέ-
πασε µε αγάπη. Μήπως θα έπρε-
πε να αποκτήσω ελάχιστη από αυ-
τή Του την ελεηµοσύνη;

Ακολούθησε η δεύτερη καµπάνα:
“Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύ-

µατι, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία 
τῶν οὐρανῶν”. Μήπως θα έπρε-
πε να κατέβω από το βάραθρο του 
εγωισµού που ανέβηκα και να “τα-
πεινωθώ” στο θέληµα του Θεού 
που ζητά αγαπητική θυσία;

Και τέλος ήρθε στην επιφάνεια 
της ψυχής µου και ο χτύπος της 
τρίτης καµπάνας:

“Μακάριοι οἱ πεινῶντες καὶ 
διψῶντες τὴν δικαιοσύνην, ὅτι 
αὐτοὶ χορτασθήσονται”. Μήπως 
όπως ο Θεός όντας αγαπητικά ∆ί-
καιος είναι στο πλάι µας κάθε φο-
ρά που θα µετανοήσουµε έτοιµος 
να µας δεχθεί πίσω, όπως ο πα-
τέρας τον άσωτο υιό, και να µας 
ξεπλύνει από τις αµαρτίες µας µε 
το άχραντο µύρο του Αίµατος του 
Χριστού, θα πρέπει εγώ και ο κά-
θε "εγώ" να διδάσκοµαι από τους 
“αµαρτωλούς” αντί να τους επι-
κρίνω;

Αχ, καηµένε εαυτέ µου πόσο πί-
σω έχεις µείνει…” Καιρός να ανοί-
ξεις τα µάτια του νου, τα αυτιά της 
ψυχής και τα χέρια της καρδιάς 
για να µπορέσεις να οµολογήσεις 
εκ βάθους του "είναι" σου ότι "Χρι-
στός ετέχθη" (και να το πιστεύεις...)

Eπιµέλεια:
Φιλοθέη Παππά

Μεταπτ. φοιτ. Σ.Ε.Μ.Φ.Ε. ΕΜΠ

ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ
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Χριστούγεννα στην AθήναAθήναAθήναAθήναAθήναAθήναAθήνα
Και να ‘µαστε στους κεντρικούς 

δρόµους της Αθήνας. Κόσµος πάει κι 
έρχεται. Είναι Χριστούγεννα! Παρέες, 
µαµάδες µε τα πιτσιρίκια τους, µπα-
µπάδες, θαµµένοι κυριολεκτικά στα 
πακέτα που κουβαλούν… Είναι ξεχω-
ριστή γιορτή τα Χριστούγεννα… Παι-
χνίδια… Αστέρια φωτεινά… Πρόσω-
πα χαρούµενα, πιτσιρίκια που κλαί-
νε… γιατί τα τράβηξε βιαστικά η µα-
µά τους από την βιτρίνα που είχαν 
κολλήσει τη µουρίτσα τους… Όνειρα, 
πολλά όνειρα αυτές τις µέρες… Όνει-
ρα και προσδοκίες… Όµορφος πίνα-
κας ζωγραφικής τα Χριστούγεννα… 
Με τα πιο φωτεινά και ζεστά χρώ-
µατα που µπορεί να βάλει ο νους του 
ανθρώπου… Για κοιτάξτε τους… πό-
σοι απορροφηµένοι είναι  όλοι… πό-
σοι λαχανιασµένοι στο κυνήγι των 
δώρων…

Βάζω στοίχηµα… Ούτε που πρόσε-
ξαν την παρουσία του. εκείνου του 
νεαρού ρεπόρτερ µε το µαγνητόφω-
νο κρεµασµένο στον ώµο και το µι-
κρόφωνο στο χέρι. Για όλους είπαµε, 
εκτός από αυτόν. Αυτός είναι από άλ-
λο ανέκδοτο. Ούτε χριστουγεννιάτι-

κες σκοτούρες έχει, ούτε να διαλέ-
ξει δώρα για την θεία Ερασµία, ού-
τε να κάνει επίσκεψη στην κουµπά-
ρα, αφού δεν έχει κουµπάρα. Είναι 
εδώ µε µια “αποστολή”, µια απορία… 
“Πόσοι αλήθεια γνωρίζουν τι είναι τα 
Χριστούγεννα; Πόσοι από αυτούς, 
που τρέχουν ασθµαίνοντας για δώρα, 
τα γιορτάζουν µε επίγνωση;”

Πλησιάζει τα πρόσωπα ένα-ένα. 
Τους µιλά ευγενικά και τους προτεί-
νει το µικρόφωνο… Να, σταµατάει 
δυο φίλες που κουβεντιάζουν γελώ-
ντας και βαστούν δέµατα…

“Με συγχωρείτε που σας διακό-
πτω. Θα ήθελα να σας κάνω µια ερώ-
τηση. Μήπως θα θέλατε να µου πεί-
τε τι είναι Χριστούγεννα;”

“Αν θυµάµαι καλά, η εγκυκλοπαί-
δεια λέει ότι αυτή τη µέρα γεννήθη-
κε ο Χριστός. Τώρα ποιος ήταν Αυτός 
µην ελπίζεις να µάθεις. Ούτε Τον εί-
δα, ούτε ήµουν εκεί”, απαντά µε νά-
ζι η πρώτη.

“Εσείς; Τι πιστεύετε εσείς;”, ρωτά 
µε προσµονή τη δεύτερη ο ρεπόρ-
τερ.

“Εγώ; Α, εγώ δεν ασχολήθηκα ποτέ 

µε το θέµα. Μπορώ να πω όµως ότι 
είναι µια όµορφη γιορτή µε παραδο-
σιακό χαρακτήρα και ωραία έθιµα. 
Τώρα, το από πού ξεκίνησε είναι 
θέµα λαογραφίας. Πρέπει να έχει 
τις ρίζες της στην Ανατολή. Όµως 
να πηγαίνουµε τώρα, θα κλείσουν 
και τα µαγαζιά.”, λέει η δεύτερη και 
αποµακρύνονται ευγενικά.

Ο ρεπόρτερ σκεπτικός ψάχνει 
για τον επόµενο, που θα του δώσει 
λίγα λεπτά από τον χρόνο του. ∆εν 
απογοητεύεται ακόµα… Πλησιάζει 
ένα νεαρό που µοιάζει φοιτητής και 
κάθεται σ’ ένα παγκάκι…

“ Φίλε,  µε συγχωρείς που σε ενο-
χλώ, µήπως µπορείς να µου πεις τι 
είναι κατά τη γνώµη σου τα Χριστού-
γεννα;”

“ Άκου φίλε. Οι δυτικές καπιταλι-
στικές µας κοινωνίες έφτιαξαν αυτά 
που λέµε γιορτές και επετείους έτσι 
που κανείς να µην ξέρει τι κρύβε-
ται από πίσω τους, µα να ξέρει πως 
πρέπει να φάει καλά, να ντυθεί κα-
λά, να ξοδέψει περισσότερα απ’όσα 
έχει. Πίσω από όλα αυτά κρύβεται το 
τέρας του καπιταλισµού και σκλαβώ-
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ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ

AθήναAθήναAθήναAθήναAθήναAθήναAθήνανει τους ανθρώπους και κανείς τους 
δεν µπορεί να ξεφύγει.”, απαντά εµ-
φανώς αντιδραστικά ο νεαρός.

“∆ηλαδή, δεν έχει νόηµα αυτή η 
γιορτή; Όλα είναι ψέµα, µια καλοστη-
µένη απάτη;”, ξαναρωτά ο ρεπόρτερ, 
σχεδόν αποσβολωµένος  από την 
απάντηση.

“Κοίτα να δείς. Ο Χριστός, που λέ-
νε πως γεννήθηκε τούτες τις µέρες, 
είπε «Ζητείτε την βασιλεία των ου-
ρανών και όλα τα άλλα θα σας δο-
θούν». Όµως η κοινωνία µάς παρέ-
συρε ακριβώς στο αντίθετο και ζητά-
µε πρώτα να φάµε και να πιούµε και 
δεν βλέπουµε τίποτα παραπέρα. Εγώ 
προσωπικά δεν ξέρω αν υπάρχει η 
βασιλεία των ουρανών, µα πιστεύω 
πως ο άνθρωπος πρέπει να προσα-
νατολίζεται στην αναζήτηση κάποιου 
ιδανικού, κάποιου αγαθού, έστω και 
φανταστικού, για να παίρνει νόηµα 
η ζωή του και να οµορφαίνει η κοι-
νωνία. ”, ξαναπαντά ο φοιτητής και 
σηκώνεται βαριεστηµένα να φύγει.

 Στεναχώρια κυριεύει τον ρεπόρ-
τερ και δάκρυα απειλούν να γεµίσουν 
τα µάτια του. Κανείς ως τώρα -και εί-
ναι όλη µέρα στους δρόµους- δεν του 
έδωσε µια απάντηση που να γεµί-
σει µε ελπίδα και ζεστασιά την καρ-
διά του. 

∆εν µπορεί, σκέφτεται, κάποιος θα 
ξέρει να του πει. Ίσως κάποιος που 
να µην το φαντάζεται… Καµιά φορά η 
αλήθεια κρύβεται σε παράξενα µέρη. 
Πλησιάζει ένα µπεκρή που βγαίνει 
εκείνη την ώρα από µια ταβέρνα. 
Φορά παράταιρα ρούχα, ένα σακάκι 
σχισµένο, που στην µια τσέπη έχει 
µια µπουκάλα. 

“ Φίλε,  µε συγχωρείς, µια ερώτηση. 
Πες µου για σένα τι είναι Χριστού-
γεννα; Πώς νιώθεις;”

Σταµατάει. Στηρίζεται στα πόδια 
του, που τρεκλίζουν, ο µπεκρής, κοι-
τάει γύρω-γύρω, βγάζει το µπουκάλι 
και πίνει µια δυο γουλιές.

“ Φίλε… καλά Χριστούγεννα, κα-
λές γιορτές… εβίβα. Να τα για µένα 
τα Χριστούγεννα. Πολύ και καλό 
κρασί…αυτά είναι Χριστούγεννα. Το 
µόνο πρόβληµα είναι πως τελειώ-
νουν γρήγορα και που θα βρω άλλη 

µπουκάλα;”
Αργά και σκεπτικά αποµακρύνεται 

ο ρεπόρτερ. Κατευθύνεται προς ένα 
καταστηµατάρχη που πουλά στολίδια 
και άλλα, διάφορα, χριστουγεννιά-
τικα…

“ Καλησπέρα. Με συγχωρείτε. 
Μπορώ να σας κάνω µια ερώτηση; 
Τι είναι για σας τα Χριστούγεννα; 
Ασχολείστε µε το εµπορικό κοµµάτι 
των εορτών, από ότι βλέπω στο κα-
τάστηµα… ”

“Καλησπέρα και σε σας. Τι θα πά-
ρετε; Στολίδια για το σπίτι; ∆ωράκια 
για τ’ ανίψια; Τι θα θέλατε;”

“Μόνο µια απάντηση…”
“Χριστούγεννα; Χριστούγεννα για 

µένα, αφού θες να µάθεις, είναι µια 
µεγάλη ευκαιρία για µεγαλύτερες ει-
σπράξεις. ∆ώρα για τα παιδιά, δώρα 
για τα ανίψια, τα βαφτιστήρια και 
πάει λέγοντας… Μακάρι να καταρ-
γούσαν το Πάσχα και να είχαµε δυο 
φορές το χρόνο Χριστούγεννα. Ε ρε 
κέρδος που θα βγάζαµε… ”

Κλείνει το µαγνητόφωνο και, σκου-
πίζοντας τα δάκρυα που ανέβηκαν 
απρόσκλητα στα µάτια του, κάνει 
να φύγει. Και τι δεν άκουσε σήµερα; 
Για εγκυκλοπαίδειες, παραδόσεις, 
άγνοια και αδιαφορία, κέρδος, υλικά 
υποκατάστατα αισθηµάτων… Κανείς 
όµως δεν του είπε τι είναι Χριστού-
γεννα. Ίσως και µάταια να έψαχνε. 
Το πνεύµα της εποχής είναι πολύ µα-
κριά, όπως φαίνεται, από το πνεύµα 
των πραγµατικών Χριστουγέννων. 
Όλα γύρω του έχουν αλλοιωθεί τόσο 
πολύ…

Μα να, εκεί στο κέντρο της πλατεί-
ας, µια οµάδα παιδιών ετοιµάζονται 
να παρουσιάσουν κάτι. Κουρδίζουν 
τα όργανα τους και παίρνουν τις θέ-
σεις τους. Κόσµος µαζεύεται γύρω 
τους και περιµένει να ακούσει τι θα 
πουν, σαν περίεργο ακροατήριο. Τα 
όργανα αρχίζουν να παίζουν και ένας 
χριστουγεννιάτικος σκοπός απλώνε-
ται στον χώρο.

Ο ρεπόρτερ, παρασυρµένος από 
την µελωδία και την θέρµη των 
φωνών που τραγουδούν, πλησιάζει. 
Μια ελπίδα φωτίζει την σκέψη του. 
Ίσως… Ίσως δεν χάθηκαν όλα ακόµα. 

Ίσως υπάρχει ελπίδα. Ανοίγει πάλι το 
µαγνητόφωνο και περιµένει. Μόλις 
τελείωσε το τραγούδι…

“ Καλησπέρα µικροί µου φίλοι. Με 
συγχωρείτε. Μήπως ξέρετε εσείς τι 
είναι Χριστούγεννα; Γιατί είστε εδώ 
τέτοια µέρα; ”, ρωτά τα παιδιά.

“Κύριε είµαστε εδώ αυτό το χειµω-
νιάτικο βράδυ γιατί υπάρχει αγάπη, 
γιατί υπάρχει ελπίδα, γιατί υπάρχει 
φως”, απάντα το µεγαλύτερο. “ Μια 
κρύα νύχτα, όπως σήµερα, πριν πολ-
λά χρόνια, ήρθε στην γη µας ο Χρι-
στός. Ήλθε για να βρει και να σώ-
σει τον χαµένο άνθρωπο. Και είµα-
στε όλοι άνθρωποι χαµένοι και χα-
λασµένοι, από τότε που διαλέξαµε µε 
εγωισµό την αµαρτία στην ζωή µας. 
Προσπαθούµε να κάνουµε όµορφη 
την ζωή µας, µα µε δικό µας τρόπο, 
µε γιορτές, µε φαγητά. Όµως όµορ-
φη γίνεται η ζωή µας µόνο στα χέρια 
του Ιησού Χριστού. Γι αυτό άφησε 
τη δόξα του, γι αυτό δέχτηκε να γεν-
νηθεί σε µια φάτνη, σ ένα στάβλο, γι 
αυτό δέχτηκε να πεθάνει στο Σταυ-
ρό του Γολγοθά, για να µπορέσει να 
σώσει την ψυχή του αµαρτωλού από 
το βάρος της αµαρτίας. Όποιος θέλει 
µπορεί τώρα, απόψε, να Του ζητήσει 
απλά τη λύτρωση, για να γνωρίσει τα 
αληθινά Χριστούγεννα. ∆εν συµφω-
νείτε κύριε; Τι πάθατε; Κλαίτε;”.

“Ναι έτσι είναι”, απαντά δακρυ-
σµένος ο ρεπόρτερ. 

Μα αυτή τη φορά είναι δάκρυα χα-
ράς. Τι όµορφα λόγια! Τι ανακούφιση 
νιώθει η ψυχή του! Κάνει να φύγει, 
χαρούµενος τούτη τη φορά και βλέπει 
τον µπεκρή, που είχε ρωτήσει πριν, 
να κλαίει κι αυτός συντετριµµένος.

“ Φίλε, µήπως έµαθες κι εσύ σήµε-
ρα τι είναι στ’ αλήθεια τα Χριστούγεν-
να; ”, τον ξαναρωτά.

“Ναι, αδελφέ µου, έµαθα. Κι εγώ 
που νόµιζα… Μα ο Χριστός ήλθε για 
να σώσει ακόµα κι εµένα τον άθλιο. 
Θεέ µου, συγχώρεσε µε… Θεέ µου, σε 
ευχαριστώ…” 

Eπιµέλεια:
∆ιονυσία Αραβοπούλου

Μεταπτ. φοιτ.  Χηµικών Μηχανικών 
ΕΜΠ
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«Τα Κάλαντα» 
(Πανελλήνιο)

Έθιµα και παραδόσεις της πατρίδας µας, που δίνουν ξεχωριστό χρώµα 
στις περιοχές που τα τηρούν ακόµα.

Η ιστορία των εθίµων  ανάγεται στην αρχαιότητα και είναι συνυφασµέ-
νη µε την θρησκευτική ζωή και την πίστη του λαού µας. Η εκκλησιαστική 
ζωή  εισχωρούσε στη ζωή των ανθρώπων και στις µικρότερες λεπτοµέρειες. 
Από την παρασκευή του προζυµιού για όλο το χρόνο, το ζύµωµα του Χρι-
στόψωµου, το άναµµα του Χριστόξυλου, τα ζώα τους, τα αµπέλια τους, όλα 
µε το σταύρωµα , µε το «Χριστός Γεννάται», µε µια προσευχή τα αγίαζαν.

Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα να δίνει στους ανθρώπους χαρά, πνευµατι-
κό πλούτο, ενότητα, ψυχική γαλήνη και πραγµατική ψυχαγωγία. Η µονα-
ξιά που συνοδεύει το σύγχρονο άνθρωπο στις µεγαλουπόλεις όπου οι συ-
νήθειες αυτές πάνε να καταργηθούν ήταν άγνωστη στους παππούδες µας, 
που όλοι γιόρταζαν ενωµένοι  και χαρούµενοι.

Το πρωί της Πρωτοχρονιάς, η οικογένεια πηγαίνει στην εκκλησία και ο 
νοικοκύρης κρατάει στην τσέπη του ένα ρόδι, για να το λειτουργήσει. Γυρ-
νώντας σπίτι, πρέπει να χτυπήσει το κουδούνι της εξώπορτας -δεν κάνει 
να ανοίξει ο ίδιος µε το κλειδί του- και έτσι να είναι ο πρώτος που θα µπει 
στο σπίτι για να κάνει το «καλό ποδαρικό», µε το ρόδι στο χέρι. 

Μπαίνοντας µέσα, µε το δεξί, σπάει το ρόδι πίσω από την εξώπορτα, το 
ρίχνει δηλαδή κάτω µε δύναµη για να σπάσει και να πεταχτούν οι ρώγες 
του παντού και ταυτόχρονα λέει: «µε υγεία, ευτυχία και χαρά το νέο έτος 
κι όσες ρώγες έχει το ρόδι, τόσες λίρες να έχει η τσέπη µας όλη τη χρονιά». 
Τα παιδιά µαζεµένα γύρω-γύρω κοιτάζουν οι ρώγες αν είναι τραγανές και 
κατακόκκινες. Σύµφωνα µε το έθιµο, όσο γερές κι όµορφες είναι οι ρώγες, 
τόσο χαρούµενες κι ευλογηµένες θα είναι οι µέρες που φέρνει µαζί του ο 
νέος χρόνος. 

«Το σπάσιµο 
του ροδιού» 
(Πελοπόννησος) 

«Το σπάσιµο 
του ροδιού» 
«Το σπάσιµο 
του ροδιού» 
«Το σπάσιµο 

"Ήρθαµε 
µε ρόδα και 

µε ανθούς να 
σας ειπούµε 

χρόνους 
πολλούς"

Ήθη κι έθιµα της Πατρίδας 
µας το ∆ωδεκαήµερο

Από τα έθιµα του λαού µας πανάρχαια ιστορία έχουν τα κάλαντα, τα 
οποία λεγόντουσαν  από οµάδες παιδιών στις αρχές του µήνα για να εξευ-
µενίσουν τους θεούς, να έχουν καλή σοδειά και ότι άλλο επιθυµούσαν να 
αποκτήσουν. Στη Χριστιανική παράδοση τα κάλαντα  τα συναντάµε στις 
µεγάλες γιορτές όπως τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά, τα Θεοφάνεια, 
του Αγίου Λαζάρου, το Πάσχα  και σε άλλες γιορτές. Τα κάλαντα είναι τρα-
γούδια ευχετικά που περιέχουν επαίνους για τον νοικοκύρη και τα άλλα µέ-
λη της οικογένειας. Στη παραδοσιακή τους µορφή τα κάλαντα εξιστορούν 
την γέννηση του Χριστού, «Χριστούγεννα, Πρωτούγεννα, πρώτη γιορτή του 
χρόνου, για βγείτε, δείτε, µάθετε, που ο Χριστός γεννάται…» και χαρακτηρί-
ζονται από την ιδιαιτερότητα του κάθε τόπου, αλλά και την διάθεση τους 
να προσφέρουν στον νεογέννητο Χριστό ό,τι αρµόζει σ’ ένα βασιλόπουλο.

Η αµοιβή των καλαντιστών δεν ήταν ούτε ζητιανιά, ούτε φιλανθρωπία. 
Ήταν µια πράξη τελεστική που και µόνη της έφερνε το επιθυµητό αποτέ-
λεσµα: Την αφθονία των αγαθών και τον πλούτο στο σπίτι του νοικοκύρη. 
Η νοικοκυρά φιλοδωρεί τα παιδιά µε κάστανα, καρύδια, καρπούς για την 
καλή σοδειά, γλυκούδια για την ευτυχία, νοµίσµατα για τον πλούτο κι αυ-
τά έφευγαν για να κτυπήσουν κι άλλη πόρτα. Αν όµως ή πόρτα δεν άνοι-
γε, τα παιδιά τραγουδούσαν: «Αφέντη µου στην κάπα σου χίλιες χιλιάδες 
ψείρες. Άλλες γεννούν, άλλες κλωσσούν, άλλες αυγά µαζώνουν».
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«Το Χριστόψωµο» 
(Πανελλήνιο)

Το ζύµωµα του χριστόψωµου θεωρείται έργο θείο και είναι έθιµο κα-
θαρά Χριστιανικό. Οι γυναίκες φτιάχνουν τη ζύµη µε ιδιαίτερη ευλά-
βεια και υποµονή. Το ζύµωµα είναι µια ιεροτελεστία. Χρησιµοποιούν 
ακριβά υλικά, όπως ψιλοκοσκινισµένο αλεύρι, ροδόνερο, µέλι, σουσά-
µι, κανέλα και γαρίφαλα και κατά τη διάρκεια του ζυµώµατος λένε: «Ο 
Χριστός γεννιέται, το φως ανεβαίνει, το προζύµι για να γένει». Πλά-
θουν το ζυµάρι και παίρνουν τη µισή ζύµη και φτιάχνουν µια κου-
λούρα. Με την υπόλοιπη φτιάχνουν σταυρό µε λουρίδες απ’ τη ζύµη. 
Στο κέντρο βάζουν ένα άσπαστο καρύδι ή ένα αυγό, συµβολίζοντας τη 
γονιµότητα. Στην υπόλοιπη επιφάνεια σχεδιάζουν σχήµατα µε το µα-
χαίρι ή µε το πιρούνι, όπως λουλούδια, φύλλα, καρπούς, πουλάκια. Σε 
πολλά µέρη τα χριστόψωµα τα έφτιαχναν κεντηµένα µε ωραία σχήµα-
τα που γίνονταν πάνω στο ζυµάρι µε διάφορα ποτήρια, µικρά ή µεγά-
λα ή κούπες από βελανίδια που συµβόλιζαν την αφθονία που ήθελαν 
να έχουν στην παραγωγή των ζώων και της σοδειάς του σπιτιού τους. 

Για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, το Χριστόψωµο είναι ευλογηµένο 
ψωµί, αφού αυτό θα στηρίξει τη ζωή του νοικοκύρη και της οικογέ-
νειάς του. Το κόβουν ανήµερα τα Χριστούγεννα, δίνοντας πολλές ευ-
χές. Απαραίτητος επάνω, χαραγµένος ο σταυρός. Την ηµέρα του Χρι-
στού, ο νοικοκύρης παίρνει το χριστόψωµο, το σταυρώνει, το κόβει 
και το µοιράζει σ’ όλη την οικογένειά του και σε όσους παρευρίσκο-
νται στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Μερικοί εδώ βλέπουν ένα συµβο-
λισµό της Θείας κοινωνίας, όπως ο Χριστός έδωσε τον άρτον της ζω-
ής σε όλη την ανθρώπινη οικογένειά του. Επίσης, ένα από τα πρώτα 
και πιο καλοδιαλεγµένα κοµµάτια το ξεχώριζαν για τον πρώτο ζητιά-
νο που θα τύχει να περάσει από το σπίτι τους, καθώς θεωρούν πως 
έτσι δεν λησµονούν τους ξενιτεµένους δικούς τους ανθρώπους αλλά 
και τους ξένους και πιο φτωχούς.

Από τις προετοιµασίες της παραµονής των Χριστουγέννων πιο χα-
ρακτηριστική είναι εκείνη που αναφέρεται στο ζύµωµα του χριστόψω-
µου. Κατά τόπους φτιάχνεται σε διάφορες µορφές και έχει διαφορετι-
κές ονοµασίες, όπως: «το ψωµό του Χριστού», «Σταυροί», «βλάχες» κ.ά.» 

Στα χωριά της βόρειας Ελλάδας, από τις παραµονές των εορτών ο νοι-
κοκύρης ψάχνει στα χωράφια και διαλέγει το πιο όµορφο, το πιο γερό , το 
πιο χοντρό ξύλο από πεύκο ή ελιά και το πάει σπίτι του. Αυτό ονοµάζεται 
Χριστόξυλο και είναι το ξύλο που θα καίει για όλο το δωδεκαήµερο των 
εορτών, από τα Χριστούγεννα µέχρι και τα Φώτα, στο τζάκι του σπιτιού. Η 
στάχτη των ξύλων αυτών προφύλασσε το σπίτι και τα χωράφια από κά-
θε κακό. Πριν ο νοικοκύρης φέρει το Χριστόξυλο, κάθε νοικοκυρά φροντί-
ζει να έχει καθαρίσει το σπίτι και µε ιδιαίτερη προσοχή το τζάκι , ώστε να 
µη µείνει ούτε ίχνος από την παλιά στάχτη. Καθαρίζουν ακόµη και την 
καπνοδόχο, για να µη βρίσκουν πατήµατα να κατέβουν οι καλικάντζαροι, 
τα κακά δαιµόνια, όπως λένε στα παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα παρα-
µύθια. Το βράδυ της παραµονής των Χριστουγέννων, όταν όλη η οικογέ-
νεια θα είναι µαζεµένη γύρω από το τζάκι, ο νοικοκύρης του σπιτιού ανά-
βει την καινούρια φωτιά και µπαίνει στην εστία το Χριστόξυλο. Σύµφωνα 
µε τις παραδόσεις του λαού, καθώς καίγεται το Χριστόξυλο, ζεσταίνεται ο 
Χριστός στη φάτνη Του. Σε κάθε σπιτικό οι νοικοκυραίοι προσπαθούν το 
Χριστόξυλο να καίει µέχρι τα Φώτα.

«Το Χριστόξυλο»
(Βόρεια Ελλάδα)

τα που γίνονταν πάνω στο ζυµάρι µε διάφορα ποτήρια, µικρά ή µεγά-
λα ή κούπες από βελανίδια που συµβόλιζαν την αφθονία που ήθελαν 
να έχουν στην παραγωγή των ζώων και της σοδειάς του σπιτιού τους. 

Για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, το Χριστόψωµο είναι ευλογηµένο 
ψωµί, αφού αυτό θα στηρίξει τη ζωή του νοικοκύρη και της οικογέ-
νειάς του. Το κόβουν ανήµερα τα Χριστούγεννα, δίνοντας πολλές ευ-
χές. Απαραίτητος επάνω, χαραγµένος ο σταυρός. Την ηµέρα του Χρι-
στού, ο νοικοκύρης παίρνει το χριστόψωµο, το σταυρώνει, το κόβει 
και το µοιράζει σ’ όλη την οικογένειά του και σε όσους παρευρίσκο-
νται στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Μερικοί εδώ βλέπουν ένα συµβο-
λισµό της Θείας κοινωνίας, όπως ο Χριστός έδωσε τον άρτον της ζω-
ής σε όλη την ανθρώπινη οικογένειά του. Επίσης, ένα από τα πρώτα 
και πιο καλοδιαλεγµένα κοµµάτια το ξεχώριζαν για τον πρώτο ζητιά-
νο που θα τύχει να περάσει από το σπίτι τους, καθώς θεωρούν πως 
έτσι δεν λησµονούν τους ξενιτεµένους δικούς τους ανθρώπους αλλά 

Από τις προετοιµασίες της παραµονής των Χριστουγέννων πιο χα-
ρακτηριστική είναι εκείνη που αναφέρεται στο ζύµωµα του χριστόψω-
µου. Κατά τόπους φτιάχνεται σε διάφορες µορφές και έχει διαφορετι-
κές ονοµασίες, όπως: «το ψωµό του Χριστού», «Σταυροί», «βλάχες» κ.ά.» 

στάχτη των ξύλων αυτών προφύλασσε το σπίτι και τα χωράφια από κά-
θε κακό. Πριν ο νοικοκύρης φέρει το Χριστόξυλο, κάθε νοικοκυρά φροντί-
ζει να έχει καθαρίσει το σπίτι και µε ιδιαίτερη προσοχή το τζάκι , ώστε να 
µη µείνει ούτε ίχνος από την παλιά στάχτη. Καθαρίζουν ακόµη και την 
καπνοδόχο, για να µη βρίσκουν πατήµατα να κατέβουν οι καλικάντζαροι, 
τα κακά δαιµόνια, όπως λένε στα παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα παρα-
µύθια. Το βράδυ της παραµονής των Χριστουγέννων, όταν όλη η οικογέ-
νεια θα είναι µαζεµένη γύρω από το τζάκι, ο νοικοκύρης του σπιτιού ανά-
βει την καινούρια φωτιά και µπαίνει στην εστία το Χριστόξυλο. Σύµφωνα 
µε τις παραδόσεις του λαού, καθώς καίγεται το Χριστόξυλο, ζεσταίνεται ο 
Χριστός στη φάτνη Του. Σε κάθε σπιτικό οι νοικοκυραίοι προσπαθούν το 
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«Οι Μωµόγεροι»  
(Βόρεια Ελλάδα)

Η λαϊκή φαντασία οργιάζει στην κυριολεξία σχετικά µε τους Καλικά-
ντζαρους που βρίσκουν την ευκαιρία να αλωνίσουν τον κόσµο από τα 
Χριστούγεννα µέχρι τα Φώτα, τότε δηλαδή που τα νερά είναι «αβάφτι-
στα». Η όψη τους τροµακτική, οι σκανδαλιές τους απερίγραπτες και ο 
µεγάλος φόβος τους η φωτιά. Στις περιοχές της Μακεδονίας και της 
Θράκης εµφανίζεται το έθιµο των µεταµφιέσεων που φαίνεται πως έχει 
σχέση µε τους καλικάντζαρους. 

Στα χωριά Πλατανιά και Σιταγροί του Νοµού ∆ράµας συναντάµε το 
έθιµο των Μωµόγερων, το οποίο προέρχεται από του Πόντιους πρόσφυ-
γες. Η ονοµασία του εθίµου προέρχεται από τις λέξεις µίµος ή µώµος 
και γέρος και συνδέεται µε τις µιµητικές κινήσεις των πρωταγωνιστών. 
Αυτοί, φορώντας τοµάρια ζώων – λύκων, τράγων ή άλλων - ή ντυµένοι 
µε στολές ανθρώπων οπλισµένων µε σπαθιά, έχουν τη µορφή γεροντι-
κών προσώπων. Οι Μωµόγεροι, εµφανίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια του 
δωδεκαηµέρου των εορτών, και προσδοκώντας τύχη για τη νέα χρονιά, 
γυρίζουν σε παρέες στους δρόµους των χωριών και τραγουδούν τα 
κάλαντα ή άλλους ευχετικούς στίχους. Όταν δύο παρέες συναντηθούν, 
κάνουν ψευτοπόλεµο µεταξύ τους, ώσπου η µία οµάδα να νικήσει και 
η άλλη να δηλώσει υποταγή.

Παραλλαγές του ίδιου εθίµου, συναντώνται σε χωριά της Κοζάνης 
και της Καστοριάς, µε την ονοµασία Ραγκουτσάρια.

Οι πιστοί συγκεντρώνονται πλάι στην θάλασσα και ο ιερέας ρίχνει το 
σταυρό στο νερό, όπως συµβαίνει σε πολλές περιοχές της χώρας. Όµως 
στη Λευκάδα, µαζί µε το σταυρό, ρίχνουν στη θάλασσα και ένα µάτσο πορ-
τοκάλια δεµένα µεταξύ τους µε σκοινί. Στη συνέχεια, τα ευλογηµένα αυτά 
πορτοκάλια, κρεµιούνται πλάι στα εικονίσµατα των εκκλησιών.

«Το αναµµένο 
πουρνάρι» 
(Ήπειρος)

Μια ωραία συνήθεια που βασίζεται σε µια παλιά παράδοση. Όταν 
γεννήθηκε ο Χριστός και πήγαν, λέει, οι βοσκοί να προσκυνήσουν, ήταν 
νύχτα σκοτεινή. Βρήκαν κάπου ένα ξερό πουρνάρι κι έκοψαν τα κλαδιά 
του. Πήρε ο καθένας από ένα κλαδί στο χέρι, του έβαλε φωτιά και γέ-
µισε το σκοτεινό βουνό χαρούµενες φωτιές και τριξίµατα και κρότους. 
Από τότε, λοιπόν, έχουν τη συνήθεια στα χωριά της Άρτας, όποιος πά-
ει στο σπίτι του γείτονα, για να πει τα χρόνια πολλά, καθώς και όλα τα 
παιδιά τα παντρεµένα, που θα πάνε στο πατρικό τους, για να φιλήσουν 
το χέρι του πατέρα και της µάνας τους, να κρατούν ένα κλαρί πουρ-
νάρι, ή ό,τι άλλο δεντρικό που καίει τρίζοντας. Στο δρόµο το ανάβουν 
και το πηγαίνουν έτσι αναµµένο στο πατρικό τους σπίτι και γεµίζουν 
χαρούµενες φωτιές και κρότους τα σκοτεινά δροµάκια του χωριού. 
Ακόµη και στα Γιάννενα, το ίδιο κάνουν. Μόνο που εκεί δεν κρατούν 
ολόκληρο το κλαρί το πουρνάρι αναµµένο στο χέρι τους – είναι µεγάλη 
πολιτεία τα Γιάννενα – αλλά κρατούν στη χούφτα τους µια χεριά δαφ-
νόφυλλα και πουρναρόφυλλα, που τα πετούν στο τζάκι, µόλις µπούνε 
και καληµερίζουν. Κι όταν τα φύλλα τα ξερά πιάσουν φωτιά κι αρχί-
σουν να τρίζουν και να πετάνε σπίθες, εύχονται: «Αρνιά, κατσίκια, νύ-
φες και γαµπρούς»! Αυτή είναι η καλύτερη ευχή για κάθε νοικοκύρη. 
Να προκόβουν τα κοπάδια του, να πληθαίνει η φαµελιά του, να µεγα-
λώνουν τα κορίτσια και τα παλικάρια του, να του φέρνουν στο σπίτι νύ-
φες και γαµπρούς, να του δώσουν εγγόνια που δε θ’ αφήσουν τ’ όνο-
µα το πατρικό να σβήσει. 

«Τα Ιερά Πορτοκάλια» 
(Λευκάδα)

έθιµο των Μωµόγερων, το οποίο προέρχεται από του Πόντιους πρόσφυ-
γες. Η ονοµασία του εθίµου προέρχεται από τις λέξεις µίµος ή µώµος 
και γέρος και συνδέεται µε τις µιµητικές κινήσεις των πρωταγωνιστών. 
Αυτοί, φορώντας τοµάρια ζώων – λύκων, τράγων ή άλλων - ή ντυµένοι 
µε στολές ανθρώπων οπλισµένων µε σπαθιά, έχουν τη µορφή γεροντι-
κών προσώπων. Οι Μωµόγεροι, εµφανίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια του 
δωδεκαηµέρου των εορτών, και προσδοκώντας τύχη για τη νέα χρονιά, 
γυρίζουν σε παρέες στους δρόµους των χωριών και τραγουδούν τα 
κάλαντα ή άλλους ευχετικούς στίχους. Όταν δύο παρέες συναντηθούν, 
κάνουν ψευτοπόλεµο µεταξύ τους, ώσπου η µία οµάδα να νικήσει και 
η άλλη να δηλώσει υποταγή.

Παραλλαγές του ίδιου εθίµου, συναντώνται σε χωριά της Κοζάνης 
και της Καστοριάς, µε την ονοµασία Ραγκουτσάρια.

«Το αναµµένο 

νάρι, ή ό,τι άλλο δεντρικό που καίει τρίζοντας. Στο δρόµο το ανάβουν 
και το πηγαίνουν έτσι αναµµένο στο πατρικό τους σπίτι και γεµίζουν 
χαρούµενες φωτιές και κρότους τα σκοτεινά δροµάκια του χωριού. 
Ακόµη και στα Γιάννενα, το ίδιο κάνουν. Μόνο που εκεί δεν κρατούν 
ολόκληρο το κλαρί το πουρνάρι αναµµένο στο χέρι τους – είναι µεγάλη 
πολιτεία τα Γιάννενα – αλλά κρατούν στη χούφτα τους µια χεριά δαφ-
νόφυλλα και πουρναρόφυλλα, που τα πετούν στο τζάκι, µόλις µπούνε 
και καληµερίζουν. Κι όταν τα φύλλα τα ξερά πιάσουν φωτιά κι αρχί-
σουν να τρίζουν και να πετάνε σπίθες, εύχονται: «Αρνιά, κατσίκια, νύ-
φες και γαµπρούς»! Αυτή είναι η καλύτερη ευχή για κάθε νοικοκύρη. 
Να προκόβουν τα κοπάδια του, να πληθαίνει η φαµελιά του, να µεγα-
λώνουν τα κορίτσια και τα παλικάρια του, να του φέρνουν στο σπίτι νύ-
φες και γαµπρούς, να του δώσουν εγγόνια που δε θ’ αφήσουν τ’ όνο-
µα το πατρικό να σβήσει. 

χαρούµενες φωτιές και κρότους τα σκοτεινά δροµάκια του χωριού. 
Ακόµη και στα Γιάννενα, το ίδιο κάνουν. Μόνο που εκεί δεν κρατούν 
ολόκληρο το κλαρί το πουρνάρι αναµµένο στο χέρι τους – είναι µεγάλη 
πολιτεία τα Γιάννενα – αλλά κρατούν στη χούφτα τους µια χεριά δαφ-
νόφυλλα και πουρναρόφυλλα, που τα πετούν στο τζάκι, µόλις µπούνε 
και καληµερίζουν. Κι όταν τα φύλλα τα ξερά πιάσουν φωτιά κι αρχί-
σουν να τρίζουν και να πετάνε σπίθες, εύχονται: «Αρνιά, κατσίκια, νύ-
φες και γαµπρούς»! Αυτή είναι η καλύτερη ευχή για κάθε νοικοκύρη. 
Να προκόβουν τα κοπάδια του, να πληθαίνει η φαµελιά του, να µεγα-
λώνουν τα κορίτσια και τα παλικάρια του, να του φέρνουν στο σπίτι νύ-
φες και γαµπρούς, να του δώσουν εγγόνια που δε θ’ αφήσουν τ’ όνο-
µα το πατρικό να σβήσει. 
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Στην Κεφαλλονιά, αλλά και στα άλλα νησιά των Επτανήσων, το βρά-
δυ της παραµονής της Πρωτοχρονιάς, οι κάτοικοι γεµάτοι χαρά για 
τον ερχοµό του νέου χρόνου, κατεβαίνουν στους δρόµους κρατώντας 
µπουκάλια µε κολώνιες και ραίνουν ο ένας τον άλλον τραγουδώντας: 
«Ήρθαµε µε ρόδα και µε ανθούς να σας ειπούµε χρόνους πολλούς». Η 
τελευταία ευχή του χρόνου που ανταλλάσσουν είναι: «Καλή Αποκο-
πή», δηλαδή µε το καλό να αποχωριστούµε τον παλιό χρόνο. Το πρωί 
της Πρωτοχρονιάς η µπάντα του δήµου περνάει από όλα τα σπίτια 
και τραγουδάει καντάδες και κάλαντα.

Ανήµερα των Φώτων, µετά την λειτουργία των Μεγάλων Ωρών, γίνε-
ται η Κατάδυση του Σταυρού στη θάλασσα, (ή λίµνη, ή ποτάµι) και το 
πιάσιµό του από τους κολυµβητές, τους λεγόµενους Βουτηχτάδες. Ο ιε-
ρέας πετάει ένα σταυρό µέσα στο νερό, (συνήθως ο σταυρός είναι δε-
µένος πάνω σε σκοινί για να µη χαθεί) και πολλοί νέοι βουτούν για να 
πιάσουν τον σταυρό και να λάβουν την ευλογία του ιερωµένου, αλλά 
και να δεχθούν τις τιµές και τις ευχές των συντοπιτών τους. Είναι εξαι-
ρετική τιµή για όποιον βρει και πιάσει τον σταυρό. Σε µερικά µέρη της 
Ελλάδας, ανήµερα των Φώτων, αφήνουν τρία άσπρα περιστέρια ελεύ-
θερα να πετάξουν µόλις ρίξουν το σταυρό που συµβολίζουν την Αγία 
Τριάδα (τρία περιστέρια) και το Άγιο Πνεύµα που φανερώθηκε «εν εί-
δη περιστεράς», όταν ο Ιησούς βαφτιζόταν στον Ιορδάνη Ποταµό. Μετά 
την ρίψη του σταυρού, ανήµερα των Φώτων, υπάρχει ένα έθιµο, όπου 
οι Χριστιανοί παίρνουν τις εικόνες που έχουν στα σπίτια τους και τις 
πλένουν στα ποτάµια (στις λίµνες ή στη θάλασσα). Το όµορφο αυτό έθι-
µο ονοµάζεται πλύσιµο των εικόνων.

«Οι κολώνιες»  
(Κεφαλλονιά).

«Το πιάσιµο του 
Σταυρού» 
(Πανελλήνιο)

Τα καρύδια είναι ένα παραδοσιακό οµαδικό παιχνίδι που παίζουν 
τα παιδιά στην Ήπειρο. Οι κανόνες του παιχνιδιού έχουν ως εξής: Κά-
ποιο παιδί χαράζει στο χώµα µια ευθεία γραµµή. Πάνω σ’ αυτή, κά-
θε παίκτης βάζει κι από ένα καρύδι στη σειρά. Μετά, ο κάθε παίκτης 
µε τη σειρά του και από κάθετη απόσταση ενός µε δύο µέτρα από τη 
γραµµή των καρυδιών, σηµαδεύει σκυφτός και µε το µεγαλύτερο και 
το πιο στρογγυλό καρύδι του, κάποιο άλλο καρύδι. Όποιο καρύδι πε-
τύχει και το βγάλει έξω από τη γραµµή, το κερδίζει και δοκιµάζει ξα-
νά σηµαδεύοντας κάποιο άλλο καρύδι. Αν αστοχήσει, συνεχίζει ο επό-
µενος παίκτης. Το παιχνίδι συνεχίζεται µέχρι να βγουν από τη γραµ-
µή όλα τα καρύδια. 

γραµµή των καρυδιών, σηµαδεύει σκυφτός και µε το µεγαλύτερο και 
το πιο στρογγυλό καρύδι του, κάποιο άλλο καρύδι. Όποιο καρύδι πε-
τύχει και το βγάλει έξω από τη γραµµή, το κερδίζει και δοκιµάζει ξα-
νά σηµαδεύοντας κάποιο άλλο καρύδι. Αν αστοχήσει, συνεχίζει ο επό-
µενος παίκτης. Το παιχνίδι συνεχίζεται µέχρι να βγουν από τη γραµ-

«Το πιάσιµο του 
Σταυρού» 
«Το πιάσιµο του 
Σταυρού» 
«Το πιάσιµο του 

«Τα καρύδια»  
(Ήπειρος)

(Κεφαλλονιά).

Eπιµέλεια:
Α.∆.
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“Αν δεν 
ευαγγελίζεσαι 

απαρνείσαι τον 
εαυτό σου. Είναι 

ένα είδος πνευµα-
τικής αυτοκτονίας”

«Π»: Πάτερ, τι αντιµετωπίσατε όταν 
πρωτοκατεβήκατε στην Αφρική; 

«Π»: Τι δυσκολίες αντιµετωπίζετε 
αυτή τη στιγµή στην Αφρική;

«Π»: Σε µέρη που είχανε πάει ο π. 
Χρυσόστοµος και ο π. Χαρίτων  υπήρ-
χε  κάποια µαγιά ανθρώπων που είχαν 
ήδη δεχτεί το Χριστό;

«Π»: Αν έρθει όµως ένας και παραστεί 
σε µια Θεία Λειτουργία, εκείνη την στιγ-
µή δεν ξέρει τι γίνεται, τι τελείται, ότι δη-
λαδή µεταβάλλεται σε Σώµα και σε Αίµα 
Χριστού το ψωµί και το κρασί…

π. Θ. Χ.  : Πρώτη φορά που πήγα ήταν το 1976, εις  αναζήτηση του παλιού 
πνευµατικού, του π. Χαρίτωνος. Ο πρώτος που κατέβηκε ήταν ο π. Χρυσό-
στοµος Παπασαραντόπουλος και µετά τον ακολούθησε ο π. Χαρίτων Πνευ-
µατικάκης. Όταν εγώ πρωτοπήγα στην Αφρική, είδα έναν άλλο κόσµο τελεί-
ως. Έναν κόσµο που είχε µεγάλη απλότητα, αγάπη και που ήταν πιο κοντά 
σε αυτό που έπλασε  ο Θεός, και ως φύση και ως άνθρωπο. Οι άνθρωποι σε 
αγκαλιάζουν µε την αγάπη τους. Βέβαια εδώ παρατηρούµε έναν ρατσισµό που 
οι ίδιοι καλλιεργούν, δίνοντας αξία στο λευκό δέρµα που δεν έχει καµία αξία. 
Εκτιµούν ιδιαίτερα όταν κάποιος λευκός τους επισκεφθεί. Αλλιώς θα ακού-
σουν έναν λευκό και αλλιώς ένα πατριώτη τους. Τους εξηγώ πως αυτό είναι 
ρατσισµός και ότι εµείς ούτε είχαµε, ούτε θα έχουµε κάποια τέτοια διάκριση 
απέναντι τους, αλλά δεν πρέπει και αυτοί να κρατούν αυτό το στοιχείο. Άλλω-
στε και εγώ ο ίδιος νιώθω πιο αµαρτωλός και ανάξιος από αυτούς τους αν-
θρώπους οι οποίοι µε το που βρίσκουν το Θεό είναι σε πνευµατικά επίπεδα 
πολύ ανώτερα πολλές φορές από τα δικά µας.

π. Θ. Χ.  : Πόσες σελίδες έχει το περιοδικό σας; ∆εν είναι µόνο ότι είναι 
πολλές οι δυσκολίες, αλλά το ότι πολλές φορές µάς ξεπερνάνε και δεν ξέ-
ρουµε τι να κάνουµε. Μέσα από την προσευχή ο Θεός µάς δίνει την ελπί-
δα να συνεχίσουµε και να µην το βάλουµε στα πόδια. Η µεγαλύτερη δυσκο-
λία δεν είναι η έλλειψη ανθρώπων αλλά συνεργατών που να έχουν κάποια 
πείρα, που να µπορούν να βοηθήσουν στη αντιµετώπιση των δυσκολιών 
και, κυρίως, να δώσουν µια µαρτυρία, γιατί η διδασκαλία, το κήρυγµα και 
η κατήχηση δεν γίνεται µε λόγια αλλά µε το παράδειγµα, µε την ζωή. Εγώ 
είµαι µόνος µου και µπορώ να πω ότι δεν έχω κάποιο παράδειγµα να δώ-
σω. ∆ηλαδή δεν βοηθάει η παρουσία µου αν είµαι µόνος µου. 

π. Θ. Χ.  : Αλλού υπήρχε, αλλού όχι. Πολλές φορές πάµε κάπου που µας καλούν 
και µπορεί να µην υπάρχει τίποτα ορθόδοξο. ∆εν πηγαίνει κανείς για να µιλήσει 
µόνο, αλλά για να δώσει µια παρουσία και κυρίως εκείνο που είναι η αρχή και 
το τέλος για όλους µας, τη Θεία Λειτουργία. Τελείται Λειτουργία και οι άνθρωποι 
ελκύονται από το Χριστό, όχι από εµάς. Είναι µια πράξη στην οποία προέβαινε 
η ορθόδοξη Ιεραποστολή από την εποχή του Βυζαντίου, του ευαγγελισµού των 
Σλάβων και των µεγάλων Ιεραποστολών στη Σιβηρία, στην Ιαπωνία, στην Κορέα. 
Πάντα έτσι γινόταν. ∆ηλαδή, η µυστηριακή ζωή που σε µας φτάνει παραδοσιακά 
ανόθευτη, ή µε ελάχιστες µεταβολές, είναι εκείνη που συγκινεί, ελκύει και εντυ-
πωσιάζει ανθρώπους άλλων δογµάτων που έρχονται και παρίστανται. 

π. Θ. Χ.  : Αν είναι όµως από άλλο Χριστιανικό ∆όγµα ξέρει. Οι άλλοι, 
ας πούµε οι ανιµιστές, δεν ξέρουν φυσικά τι τελείται, αλλά νιώθουν κάτι. 
∆ηλαδή δεν είναι µόνο η λογική, αλλά κυρίως η αίσθηση. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ µε τον Ιεροµόναχο 
π. Θεολόγο Χρυσανθακόπουλο
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Π: Πόσοι είναι οι ιερείς αυτή τη στιγ-
µή που έχουν έρθει από την Ελλάδα;

«Π»: Έχετε κάποιες κατηγορίες επαγ-
γελµάτων-ειδικοτήτων που να έχετε πε-
ρισσότερο ανάγκη, για οικοδοµικές ερ-
γασίες για παράδειγµα; 

«Π»: Υπάρχουν κάποιοι από τους ντό-
πιους που να έχουν ήδη αναδειχθεί ιε-
ρείς; Έχετε στο µυαλό σας κάποιο αριθ-
µό;

«Π»: Με τη νεολαία τι έργο γίνεται 
συγκεκριµένα;

π. Θ. Χ.  : Τα οικοδοµικά είναι δεύτερα, τα οικονοµικά είναι δεύτερα, τα 
νοµικά έρχονται πρώτα! Εκεί βασικά υπάρχει µεγάλη κρατική διαφθορά 
και αναξιοκρατία σε νοµικό επίπεδο. Όταν λέµε Ιεραποστολή δεν εννοού-
µε µόνο να χτίσεις µια εκκλησία. Αυτό δεν µας δυσκολεύει τόσο ακόµα 
και όταν δεν υπάρχουν χρήµατα. Μπορούµε να λειτουργήσουµε και στο 
ύπαιθρο, περιµένοντας... Και θα στείλει ο Θεός χρήµατα και θα ολοκληρω-
θούν και αυτά που µας έχουν µείνει ηµιτελή. Εκείνο που είναι το βασι-
κό έργο είναι να µπορείς να κτίσεις σωστά τις ψυχές των ανθρώπων. Και 
για να γίνει αυτό χρειάζεται και το δικό µας παράδειγµα, και µαρτυρία και 
υποστήριξη. Υποστήριξη αρχικά πνευµατική. Πολλές φορές είναι ολόκλη-
ρα µοναστήρια πίσω από κάποιον που πηγαίνει να εργαστεί εκεί και εγώ 
στηρίζοµαι στις προσευχές δικών µου ανθρώπων. Από κει και πέρα είναι 
πολύ σηµαντική η οικονοµική υποστήριξη συνεργατών και φίλων που θα 
οργανώσουν κάποια αποστολή ή ακόµα και η επικοινωνία, να µπορέσου-
µε να πούµε τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουµε. Αλλά ακόµα σπουδαιό-
τερο είναι η δική σας παρουσία εκεί. 

π. Θ. Χ.  : ∆εν είναι πολλοί. Στην δική µας περιοχή, στη µικρή αυτή περιοχή 
που µε έχει βάλει υπεύθυνο ο Πατριάρχης εδώ και µερικούς µήνες, δηλαδή 
στην ιερά επισκοπή Μπραζαβίλ και Γκαµπόν, έχουµε έξι ιερείς και έναν 
διάκονο για εννέα ενορίες. Βέβαια ορισµένοι από αυτούς ανταποκρίνονται 
και µπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της ενορίας, άλλοι δεν έχουν την 
καλλιέργεια, την µόρφωση ή και τις δυνατότητες. Γι αυτό ελπίζουµε οι επό-
µενες γενιές να µας δώσουν στελέχη για την εκκλησία µας. Είναι και ένας 
λόγος που δίνουµε µεγάλο βάρος στο έργο που γίνεται µε τα παιδιά µας στο 
ορφανοτροφείο, στο σχολείο και µε τη νεολαία της ενορίας.

π. Θ. Χ.  : Γίνονται εβδοµαδιαίες συναντήσεις και υπάρχει τοµέας ενηµέρω-
σης και βοήθειας. Σε αυτόν τον τοµέα της ενηµέρωσης αυτοί έχουν µεγάλη 
πρόσβαση στο διαδίκτυο και µακάρι να µπορούσαµε µέσω διάφορων ιστο-
σελίδων να τους ενισχύουµε ή να τους συνδέουµε ώστε να πληροφορούνται 
σωστά. Από ‘κει και πέρα κάνουµε διάφορες εκδηλώσεις, όπως ηµερήσιες εκ-
παιδευτικές-κατηχητικές εκδροµές ή οργάνωση ποδοσφαιρικών και  καλαθο-
σφαιρικών οµάδων, καθώς τα αθλήµατα είναι µέσα στην ζωή τους και τους 
αρέσουν. Και παράλληλα µε αυτά συνδέουµε µε την Εκκλησία αρκετά παιδιά,  
από τα οποία αργότερα κάποια θα βαφτιστούν.  Μια άλλη τους αγάπη είναι 
το τραγούδι, τα όργανα, κι έτσι κάθε ενορία έχει την χορωδία της που απο-
τελείται κυρίως από νεολαία. Επίσης κάθε χρόνο του Αγίου ∆ηµητρίου διορ-
γανώνουµε ένα φεστιβάλ από όλες τις ενορίες. Τέλος, κάθε καλοκαίρι διοργα-
νώνουµε ένα δεκαήµερο σεµινάριο για τα στελέχη µας, ώστε να εµβαθύνουν 
σε θέµατα πνευµατικά που τους είναι άγνωστα.

π. Θ. Χ.  : Αυτή τη στιγµή, εκεί που είµαι εγώ τυχαίνει να είναι ένας. Είναι 
µια εξαίρεση που δεν την περίµενα, αλλά µου την έστειλε ο Θεός σα δώρο, 
σαν παρηγοριά! Είναι ο πατήρ Αγαθόνικος από την Ι. Μ. του Αγίου ∆ιονυ-
σίου στον Όλυµπο, ο οποίος παρόλο που έχει πολλά προβλήµατα υγείας  
ήρθε να βοηθήσει όσο µπορεί. Είναι µια παρηγοριά για όλους µας. Αλλά 
δεν υπάρχουν άλλοι που να έρχονται σε µόνιµη βάση. Είναι κάτι σπάνιο. 

«Π»: Είπατε ότι αυτοί οι οποίοι µετα-
στρέφονται στην ορθοδοξία είναι κατά 
το 50% από άλλα δόγµατα, από άλλες 
οµολογίες.

π. Θ. Χ.  : Ναι, ή από άλλες οµολογίες ή από άλλες αιρέσεις ή από διάφορες 
κοινότητες αφρικο-χριστιανικού χαρακτήρα που υπάρχουν πολλές εκεί. 
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«Π»: Με τους άλλους, τους αφρι-
κανούς που είναι ιθαγενείς, τους ντό-
πιους, που ασχολούνται µε τις µαγείες, 
τα βουντού κλπ, πώς µπορεί να γίνει 
προσέγγιση;

π. Θ. Χ.  : Ο π. Αγαθόνικος που είναι τώρα κάτω, είναι καλός αγιογρά-
φος, µαθαίνει στα ορφανά µας και σε µερικά άλλα παιδιά που ενδιαφέ-
ρονται. Θα προσπαθήσουµε να κάνουµε και κάτι πιο συστηµατικό σε αυ-
τό το σηµείο.

 «Π»: Από τη στιγµή που βαφτίζονται, 
αποστρέφονται τα µάγια ή υποτροπιά-
ζουν πάλι και ξαναγυρίζουν;

«Π»: Είπατε προ ολίγου ότι η ζωή και 
η παράδοση στην Αφρική εκφράζεται 
µε αθλήµατα, µε µουσική, µε τραγούδι 
κλπ. Η Ορθόδοξη Εκκλησία πώς έχει 
εγκολπωθεί τις δικές τους παραδόσεις, 
δηλαδή πώς έχει "πατήσει" στην παρά-
δοσή τους  και σε ποια σηµεία υπάρ-
χει σύγκρουση, πέρα από τη µαγεία;

«Π»: Έχουν αναπτύξει και την αγι-
ογραφία;

π. Θ. Χ.  :  Εδώ υποτροπιάζουµε εµείς στα ίδια και στα ίδια αµαρτήµα-
τα, πόσω µάλλον αυτοί που ζούνε µέσα στην ατµόσφαιρα αυτή. Βέβαια κι 
ο πειρασµός δεν θέλει τίποτα άλλο παρά να βασανίζει και είναι πολλοί οι 
πειρασµοί και οι δυσκολίες.

π. Θ. Χ.  : Η καθολική εκκλησία, οι διάφορες προτεσταντικές αποκλί-
σεις έχουν βάλει και τοπική µουσική, διάφορες κραυγές µέσα στη λα-
τρεία. Εµείς δεν το επιτρέψαµε, αλλά ούτε και οι δικοί µας πιστοί θέλουν 
να υπάρξει παραµικρή αλλοίωση στην παραδοσιακή λατρεία που έχει η 
Ορθόδοξη Εκκλησία. Ήταν επιθυµία του µέχρι τώρα Μητροπολίτου, ο 
οποίος παραιτήθηκε και ανέλαβε άλλος. Έχουν πολλές άλλες δυνατότη-
τες να εκφραστούν εκτός θείας Λειτουργίας έτσι ώστε να γίνεται σεβαστή 
και η ιερότητα και η παράδοση. ∆ηλαδή µε το «δι ευχών» έχουν κι αυτοί 
το ελεύθερο να τραγουδήσουν, να παίξουν το ταµ-ταµ και τα δικά τους 
όργανα και να χορέψουν και µέσα στην εκκλησία. ∆ηλαδή µοιράζοντας 
το αντίδωρο εκδηλώνονται µε διάφορους τρόπους, άλλοτε µε θρησκευτι-
κά τραγούδια, άλλοτε µε άλλα τραγούδια και µπορείς να δεις πιστούς να 
έρχονται χορεύοντας να πάρουν το αντίδωρο. Αλλά είναι µια ατµόσφαι-
ρα που την καλλιεργούµε κι εµείς µε τα διάφορα φεστιβάλ, τις διάφορες 
εκδηλώσεις και τις γιορτές. Από την άλλη, στα αθλήµατα ήδη δύο ποδο-
σφαιρικές µας οµάδες φτιαγµένες στις ενορίες, παίζουν σε εθνικές κα-
τηγορίες, και έχουµε και δύο παίκτες που προέρχονται από την εκκλη-
σία και παίζουν στην εθνική του Κονγκό. Αυτό τους κάνει να νιώθουν 
ότι η εκκλησία δεν είναι κάτι ξένο, αλλά είναι κάτι δικό τους. Τους βυζα-
ντινούς ήχους οι ίδιοι τους προτιµούν µέσα από κασέτες που τους έχου-
µε δώσει, γιατί δεν έχουµε κάνει επίσηµη διδασκαλία και εκπαίδευση. 
∆ιαλέγουν αυτά που τους αρέσουν, µε τα οποία εκφράζονται. Με αυτά 
ψέλνουν, βασικά στην γαλλική γλώσσα και στις διάφορες άλλες τοπικές 
γλώσσες, χρησιµοποιώντας επίσης µερικά ατόφια τροπάρια και ύµνους 
στα ελληνικά. Ξέρουν την γλώσσα του Ευαγγελίου, τους αρέσει να χρη-
σιµοποιούν κι άλλες γλώσσες κι έτσι υπάρχει µια ποικιλία και µία αυθε-
ντικότητα στην λατρεία γιατί ότι ξέρουν να ψέλνουν το ψέλνουν όλοι και 
η χορωδία αναλαµβάνει τα µέρη που είναι πιο δύσκολα.

π. Θ. Χ.  : Με τις µαγείες ασχολούνται όλοι! Είναι δεµένη η κοινωνία τους 
µε την επήρεια των πνευµάτων, των µάγων, της µαγείας. Πολύ εύκολα θα κα-
ταφύγουν σε τέτοια θέµατα αν έχουν κάποιο πρόβληµα και για αυτό προσπα-
θούµε να υπάρχει µια σωστή ενηµέρωση, να ξέρουν ότι ή µε τον Θεό θα πας ή 
µε τον διάβολο και να µην επηρεάζονται και να µην φοβούνται επιπλέον, γιατί 
όποιος έχει τον Χριστό δεν έχει τίποτα να φοβηθεί. Είναι όµως ένα χαρακτηρι-
στικό του πολιτισµού τους, αυτή η εξάρτηση από πνεύµατα, όπως επίσης και η 
επήρεια της οικογενείας η οποία καθορίζει την ζωή των µελών της. 

π. Θ. Χ.  : Έχουν µία προπαίδεια οπωσδήποτε. ∆εν ξέρω αν είναι πιο 
εύκολο ή πιο δύσκολο να δεχθούν την Ορθοδοξία, σίγουρα όµως υπάρχει 
κάποια επικοινωνία.

«Π»: Αυτοί έχουν µια προπαίδεια ήδη, 
ξέρουν τι είναι Ευαγγέλιο, τι είναι Χρι-
στός, οπότε να υποθέσουµε ότι υπάρχει 
έτσι πιο εύκολο πάτηµα για να δεχθούν 
την Ορθοδοξία;
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«Π»: Φαντάζοµαι ότι για να γίνουν 
αποδεκτοί προηγείται κατήχηση.

«Π»: Μιλήστε µας για τις σχέσεις µε 
τα άλλα δόγµατα, τους εκπροσώπους 
των άλλων εκκλησιών. 

«Π»: Εσείς είχατε διακονήσει και 
στην Αλβανία για χρόνια. Αν σας ζη-
τούσαµε να κάνετε µία σύγκριση στα 
χαρακτηριστικά που είχαν οι Αλβα-
νοί και οι Αφρικανοί όταν πρωτοδέ-
χτηκαν το Ευαγγέλιο, ποια κοινά και 
ποια διαφορετικά σηµεία θα σηµει-
ώνατε;

π. Θ. Χ.  : Φυσικά γίνεται κατήχηση. Χωρίς κατήχηση δεν δεχόµαστε κανέναν, 
αλλά εκείνο που είναι αρκετά πιο υπεύθυνο είναι να συνεχιστεί η κατήχηση και 
µετά την βάπτιση. Γιατί αν στην Ελλάδα, µπορούµε να αναπληρώσουµε αυτή την 
έλλειψη, λόγω των παραδόσεων που υπάρχουν στις οικογένειες και των κατηχη-
τικών και των κύκλων, σε αυτούς είναι κάτι απαραίτητο, αναγκαίο και πρωταρχι-
κό. ∆εν µπορεί χωρίς αυτήν την συνεχή κατήχηση να ζήσει η εκκλησία.

∆εν είναι ακριβώς έτσι, διότι οι Αλβανοί δεν «πρωτοδέχτηκαν» το Ευαγγέλιο. 
Οι Αλβανοί απλώς µετά από ένα καθεστώς που τους είχε κυριολεκτικά παγώ-
σει, καταστρέψει και διαλύσει, ξαναβρήκαν την παράδοσή τους και την εκκλη-
σία. Απλώς, µέσα στο σχέδιο του Θεού µάλλον ήταν να έρθουν έτσι τα πράγµατα 
γιατί αν δεν είχα εργαστεί τα 8,5 χρόνια στην ιεραποστολή στην Αλβανία, ίσως 
θα µου ήταν πολύ δύσκολα τα πράγµατα στην Αφρική. Σίγουρα έχουν και πολ-
λά κοινά, κυρίως αυτά τα κράτη, η Αλβανία και το Κονγκό. ∆ιότι και το Κονγκό 
πέρασε από κοµµουνισµό, υπήρχε πρόσφατα µια παρόµοια δοµή και στις δύο 
χώρες. Βρίσκεις πολλά κοινά πράγµατα ιδίως στα παιδιά που είχαν µεγαλώσει 
µέσα στο καθεστώς αυτό µε τις ίδιες οργανώσεις, τις ίδιες υπηρεσίες, τις κρα-
τικές. Οι Αλβανοί ήταν εγκαταλελειµµένοι. Βέβαια άλλη παράδοση, άλλη κουλ-
τούρα, άλλη προδιαγραφή, άλλη σχέση. Οι Αλβανοί δεν είναι µόνο γείτονες, εί-
ναι και αδελφοί µας σαν εθνότητα. Οι Αφρικανοί είναι άλλο πράγµα, αλλά είναι 
αδελφοί µας εν  Χριστώ. Κι έτσι δεν νιώθει κανείς ούτε στους µεν, ούτε στους δε 
ξένος, αλλά καταλαβαίνεις ότι βρίσκονται σε άλλο µήκος κύµατος. Για παράδειγ-
µα, όταν προσπαθείς να κανονίσεις µία συνάντηση στις 18.00 µµ κι αυτοί έρ-
χονται στις 20.00 µµ, χωρίς να νιώθουν ότι άργησαν γιατί απλώς δεν έχουν κα-
νένα άγχος. Και µας διδάσκουνε µε το να µην έχουνε άγχος. ∆εν πρέπει βέβαια 
να µας διδάξουν να µην είµαστε ασυνεπείς! Αλλά µια άλλη ιδιαιτερότητα είναι 
ότι δύσκολα παίρνουν κάποια ευθύνη. Τα πράγµατα κυλάνε και όπως έρθουνε 
τους ταιριάζουν. Αν βρεθούν χωρίς ρεύµα, φως, χωρίς νερό, χωρίς συγκοινω-
νίες απλώς το δέχονται, δεν επαναστατούν. Αν το κράτος διπλασιάσει την τιµή 
των τροφίµων, του πετρελαίου, κι αυτό ακόµα το δέχονται χωρίς να επαναστα-
τήσουν. Υπάρχει µια άλλη ψυχολογία, µία ψυχολογία που µπορεί να είναι πιο 
κοντά στον άνθρωπο ίσως, κι αυτό φαίνεται στον τρόπο που προσεύχονται, που 
πιστεύουν. Γενικά η συµπεριφορά τους είναι σαν των µικρών παιδιών. Αυτό µας 
το ζητάει κι ο Κύριος.  Βέβαια, υπάρχουν κι άλλα πράγµατα, που ίσως µας ξενί-
ζουν, αλλά δεν είµαστε και άγευστοι από τέτοια πράγµατα όπως είναι η πολυγα-
µία. Γίνονται γονείς από τα 14-15 για τις κοπέλες και από τα 17-18 για τα αγόρια. 

π. Θ. Χ.  : Τώρα ξεκίνησε η εκκλησία η Ορθόδοξη. Παρ’ όλα αυτά και ανα-
γνωρισµένη είναι η εκκλησία και εκτιµάται ιδιαίτερα, επειδή πρώτα από όλα, 
εγκυκλοπαιδικά αν θέλετε, µετά τους καθολικούς είναι στον χριστιανικό κόσµο 
ο µεγαλύτερος αριθµός οι ορθόδοξοι, γιατί οι προτεστάντες είναι µικρά κοµµά-
τια. Επιπλέον, στο συγκεκριµένο κράτος όλα τα στελέχη τα κυβερνητικά έχουν 
σπουδάσει επί κοµµουνιστικής εποχής σε ορθόδοξες χώρες κι έτσι γνωρίζουν 
την ορθόδοξη εκκλησία, την εκτιµούν και µπορούµε να πούµε, της συµπαρί-
στανται. Οι καθολικοί και οι προτεστάντες δεν θα ήθελαν να ακούγεται η ορ-
θόδοξη εκκλησία γιατί κι αυτοί βρίσκουν σε εµάς τις ρίζες τους και προσωπικά 
µπορεί να ξαναγυρίσουν… Συλλογικά δεν γίνεται κάποια τέτοια κίνηση. Οι κα-
θολικοί που ήταν η επίσηµη εκκλησία των αποικιοκρατών, έχουν επί των κρα-
τικών εδαφών ένα 40%-50%, έχουν µεγάλη περιουσία και πολύ κόσµο. Η Ορ-
θοδοξία τώρα διαδίδεται σε µια Αφρική, όπου παραδοσιακά χριστιανός σήµαι-
νε καθολικός. Όµως η Ορθοδοξία βρίσκει απήχηση, γιατί οι Αφρικανοί ψάχνουν 
να βρουν το αυθεντικό, το γνήσιο, το παραδοσιακό. Κρατήστε το αυτό. Σας εί-
πα ότι η προσωπική µαρτυρία και το παράδειγµα είναι αυτό που βοηθά την 
εξάπλωση της εκκλησίας και της πίστης. Οι µοναχοί που έχουν εκεί, σε παλαι-
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«Π»: Έχουν υπάρξει αποστολές ορθό-
δοξες από άλλες χώρες, πχ. τη Ρωσία;

«Π»: Και µία τελευταία ερώτηση σχε-
τική µε το φετινό σύνθηµα της Χριστια-
νικής Φοιτητικής Ένωσης «οὐαὶ δέ µοί 
ἐστιν ἐὰν µὴ εὐαγγελίζωµαι» (Α’ Κο-
ρινθ. 9, 16). Μετά από αυτά τα χρόνια 
που δράτε ιεραποστολικά, πώς αντιλαµ-
βάνεστε το «αλλοίµονο» του Αποστόλου 
Παύλου; Αλλοίµονο γιατί; Επειδή θα 
χάσω τις χαρές του ευαγγελισµού ή 
γιατί δεν τηρώ την εντολή του Θεού, 
το «πορευθέντες»;

«Π»: π. Θεολόγε, σας ευχαριστούµε πολύ!

π. Θ. Χ.  : Μουσουλµανικές αποστολές όχι και οι Κονγκολέζοι δεν ασπάζονται 
εύκολα τον µουσουλµανισµό. Υπάρχουν όµως πολλά τζαµιά διότι υπάρχουν 
πολλοί έµποροι που έχουν έρθει από αφρικανικές µουσουλµανικές χώρες, κυ-
ρίως της δυτικής µουσουλµανικής Αφρικής και είναι οικονοµικοί παράγοντες 
της περιοχής. Αυτοί ήταν µουσουλµάνοι και παραµένουν µουσουλµάνοι.

Επιµέλεια:

Θεοδωρής Παπαποστόλου
Φοιτ. Comenius University  in 

Bratislava - Faculty of Pharmacy

π. Θ. Χ.  : Όχι δεν υπήρξαν και δεν ξέρω αν θα υπάρξουν. Μακάρι, κα-
λύτερα να υπάρχει µία τέτοια παρουσία, αρκεί να είναι όλοι κάτω υπό την 
αιγίδα του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας να µην υπάρχουν οι δυσκολίες που 
υπάρχουν στον αµερικανικό και ευρωπαϊκό χώρο µε τις εθνικές εκκλησί-
ες. Η τοπική εκκλησία είναι αυτή που υπάρχει στην Ορθόδοξη Παράδοση.

π. Θ. Χ.  : Νοµίζω ότι αυτό µπορείτε να το απαντήσετε κι εσείς γιατί και 
εσείς ευαγγελίζεστε. Η ιεραποστολή δεν αφορά µόνο τις άλλες χώρες, κάτι 
µακρινό, αλλά και αυτό το έργο που γίνεται στις ενορίες µας, αυτό που επι-
τελείται και στη Χριστιανική Φοιτητική Ένωση. Το «αλλοίµονο» είναι γιατί 
αν δεν ευαγγελίζεσαι απαρνείσαι τον εαυτό σου, είναι ένα είδος πνευµατι-
κής αυτοκτονίας. Αλλιώς δεν θα είσαι ο εαυτός σου. ∆εν µπορείς να κρύ-
ψεις κάτι που σε δονεί. ∆εν µπορεί να είσαι χριστιανός και να µην θέλεις 
να δείξεις ότι είσαι χριστιανός. ∆εν µπορείς να πιστεύεις κάτι και να το 
αρνείσαι, είτε στην έκφραση, είτε στη βιοτή σου. Το «αλλοίµονο» το βλέπω 
στο να µην φτάσει κανείς σε µία σχιζοφρένεια να θέλει να δείξει άλλο από 
αυτό που ο ίδιος ο Χριστός µας ενέτειλε να κάνουµε. ∆εν είναι µια απο-
στολή µόνο για µερικούς ανθρώπους, αλλά ευαγγελίζεται κάθε ένας που 
ζει στην εκκλησία. Κάθε ένας που είναι πιστός. 

ότερες δύσκολες καταστάσεις έδωσαν και µάρτυρες. Όµως οι καθολικοί έχουν 
όλους τους ιερείς τους άγαµους. ∆εν είναι τόσο εύκολο να ασκήσει κανείς παρ-
θενία σε µία κοινωνία αφρικανική και ιδίως αν δεν έχει αυτή την κλίση ή την 
προπαίδεια. Έτσι, αναγκάζονται να φτιάχνουν και άσυλα ή οικοτροφεία για τα 
παιδιά των ιερέων. ∆εν είναι υποκρισία, αλλά είναι η ανάγκη να ζήσει ο καθο-
λικός ιερέας όπως θέλει κι όχι όπως του επιβάλλεται. Αυτό δηµιουργεί µία δι-
πλή προσωπικότητα και ο κόσµος το διακρίνει αυτό, βλέπει αυτή την αντίφα-
ση. Σε µας υπάρχουν ελάχιστες κλήσεις κι αυτές προσπαθούµε να τις κατευ-
θύνουµε σε ένα µοναστήρι, που µε την ευλογία του Θεού, χτίζεται τώρα για να 
στεγάσει τέτοιες κλήσεις. Επιπλέον, οι ορθόδοξοι κρατάνε το ράσο. Είναι κάτι 
που είναι χαρακτηριστικό. Κάποτε στην αρχή, κι όπου δεν ξέρουν, µπορεί να 
σε νοµίσουν για µουσουλµάνο ή να σε φωνάξουν «Μπιν Λάντεν», αλλά όταν 
γνωρίζουν σέβονται τους ιερείς µας. Θυµάµαι πριν λίγο καιρό σε µία εκδήλωση 
που είχε κάνει ένας έπαρχος και είχε καλέσει τις εκκλησιαστικές αρχές να συ-
ζητήσουν ένα θέµα που ήταν πολύ κρίσιµο για την περιοχή τους, θέλησαν να 
ξεκινήσουν µε την προσευχή, οπότε ο έπαρχος απευθυνόµενος στον ορθόδο-
ξο ιερέα ζήτησε «να έρθει ο άνθρωπος του Θεού», γιατί οι άλλοι που ήταν εκεί, 
-ήταν και επίσκοπος- ήταν ντυµένοι µε τα κοντοµάνικά τους και δεν ενέπνεαν 
κάποιο σεβασµό. Η εκκλησία η Ορθόδοξη εµπνέει τον σεβασµό. Οι σχέσεις κα-
τά τ’ άλλα είναι αδελφικές, χωρίς κάποια ιδιαίτερη επικοινωνία.

«Π»: Έχουν υπάρξει µουσουλµανικές 
αποστολές;

Κωνσταντίνος Κουµπέτσος
Φοιτ.  Τµ. Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών Ε.Κ.Π.Α.

Μαρία Παπαδηµητρίου
Φοιτ. Φιλολογίας ΕΚΠ

Π. Φ. 

ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ µε τον 
Πρωτοπρεσβύτερο
π. Ελευθέριο Χαβάτζα

«Π»: π. Ελευθέριε, τι ήταν αυτό που 
σας έκανε να θέλετε να επισκεφθείτε 
την Κορέα;

«Π»: Ποιες δυσκολίες συναντήσα-
τε εκεί;

«Π»: Οι άνθρωποι εκεί αναζητούν την 
αληθινή πίστη; Είναι δεκτικοί στο Ευ-
αγγέλιο;

«Π»: ∆ηλαδή παρατηρείτε διαφορές 
ανάµεσα στους νεοφώτιστους χριστια-
νούς µε τους σύγχρονους Έλληνες χρι-
στιανούς;

«Π»: Πόσο εύκολο είναι να προσπε-
ράσουν τα πολιτισµικά τους στοιχεία 
και να εισέλθουν στον χριστιανισµό;

π. Ε. Χ.:  Όταν ο πρώην επίσκοπος της Κορέας, π. Σωτήριος, ο πρώτος και 
µεγάλος ιεραπόστολος της Κορέας, έµαθε ότι πήρα σύνταξη, µε πήρε στο 
τηλέφωνο και µε παρακάλεσε. Μου είπε πως έχουν µεγάλη ανάγκη για 6 
µήνες. Και έτσι πήγα. Άλλωστε τρέφω βαθειά εκτίµηση στο πρόσωπο του, 
και το θεώρησα τιµή µου!  Ήταν µια σπουδαία εµπειρία.

π. Ε. Χ.: Η Κορέα δεν έχει τόσο µεγάλες δυσκολίες όσες έχουν οι ιερα-
ποστολές στην Αφρική ή στις Ινδίες και σε άλλα µέρη. Η Κορέα είναι µια 
χωρά πιο αναπτυγµένη, δεν έχει προβλήµατα άµεσης ανάγκης. ∆ε θα πας 
στην Κορέα για να τους προσφέρεις λίγο φαγητό! Αυτό θα τους προσέβα-
λε. Αυτό, βέβαια, σηµαίνει ότι το έργο της ιεραποστολής είναι πιο δύσκο-
λο, γιατί οι απαιτήσεις είναι περισσότερο υψηλές και πνευµατικές. Πρέ-
πει να οργανωθούν ευκαιρίες για να προσελκυστούν οι νέοι. Ο επίσκοπος 
που είναι σήµερα, ο σηµερινός µητροπολίτης  Κορέας, κ. Αµβρόσιος, διά-
δοχος του π. Σωτηρίου, είναι εκλεκτός άνθρωπος και καθηγητής στο πα-
νεπιστήµιο της Σεούλ. Ο ίδιος διαθέτει τον µισθό που παίρνει από το πα-
νεπιστήµιο για την ιεραποστολή. Επιπλέον, καλεί τους νέους από το πα-
νεπιστήµιο σε εκδηλώσεις της µητροπόλεως. Μπορεί να είναι βουδιστές 
και προτεστάντες, αλλά έρχονται και προσελκύονται. Είναι µια πολύ εν-
θουσιαστική πρωτοχριστιανική ατµόσφαιρα η ιεραποστολή στην Κορέα.

π. Ε. Χ.: ∆είτε, τίποτα δεν είναι εύκολο! Οπωσδήποτε έχουµε παρά πολ-
λούς προτεστάντες και ρωµαιοκαθολικούς. Οι ορθόδοξοι είναι µια µειονό-
τητα, είναι 3.500 χιλιάδες στα 50 εκατοµµύρια των Κορεατών. Το 40% δη-
λώνουν πως είναι χριστιανοί διαφόρων οµολογιών, δηλαδή προτεστάντες, 
καθολικοί κλπ και µέσα σ’ αυτό το ποσοστό ένα µικρό µέρος είναι οι ορθό-
δοξοι. Τρισήµισι χιλιάδες ορθόδοξοι, αλλά όµως επαναλαµβάνω υπάρχει µια 
ενθουσιαστική ατµόσφαιρα και είναι αυξανόµενος ο αριθµός των ορθόδοξων.

π. Ε. Χ.: Ναι, βέβαια, είναι άλλη κατάσταση εκεί. Αυτοί που προσέρχο-
νται στην Ορθοδοξία εκεί έχουν ενθουσιασµό, έχουν ζήλο. Άλλωστε, για 
να αποφασίσουν να αρνηθούν κάποιο πατρογονικό τους σύστηµα ή έστω 
οι προτεστάντες ή οι ρωµαιοκαθολικοί ή οι ακόλουθοι οποιασδήποτε άλ-
λης θρησκείας, οπωσδήποτε σηµαίνει ότι ενθουσιάζονται από την ορθό-
δοξη εκκλησία.

π. Ε. Χ.: Αυτοί παραδοσιακά είναι βουδιστές. Τόσο ο Βουδισµός όσο και ο Κοµ-
φουκιανισµός είναι κυρίως κοινωνικοφιλοσοφικά συστήµατα που έχουν να κά-
νουν µε τη ζωή. ∆εν έχουν συγκεκριµένη θεολογία, δεν έχουν ανάπτυξη θεο-
λογίας. Έτσι, δεν τους είναι δύσκολο να δεχθούν µια πληροφορία πιο ουσιαστι-
κή και πολύ συγκεκριµένη, όπως ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος για να µας λυτρώ-
σει από την αµαρτία! Γι’ αυτό δεν τους είναι δύσκολο σ’ ένα σπίτι ο πατέρας να 
είναι βουδιστής, το ένα παιδί προτεστάντης και το άλλο ορθόδοξος! ∆εν έχουν 
αναστολές σ’ αυτά τα πράγµατα, γιατί η ιδιαίτερη θρησκεία τους είναι αφηρηµέ-

“Είναι µια πολύ 
ενθουσιαστική 

πρωτοχριστιανι-
κή ατµόσφαιρα η 
ιεραποστολή στην 

Κορέα”
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νη. Σ’ αυτούς ο κάθε θρησκευόµενος είναι δεκτός κατά κάποιο τρόπο. Οπότε αρ-
κεί να µην τους προκαλεί κανείς. Χρειάζεται πολύ διάκριση και αυτό κάνει η εκ-
κλησία µας εκεί πολύ διακριτικά και χωρίς να προκαλεί κανέναν. Απλώς έχει την 
παρουσία της που δηλώνει «είµαστε εδώ»! 

π. Ε. Χ.: Οι δυσκολίες είναι ανάλογες µε την κάθε περίπτωση. ∆εν µπορεί κα-
νένας να τις βάλει σε µια κατηγορία, γιατί είναι διαφορετικές στην Αφρική, άλλες 
στην Ινδία, άλλες στην Κορέα. Στην Κορέα υπάρχουν, βέβαια, οικονοµικά προβλή-
µατα, διότι πρέπει να αναπτύξει προγράµµατα η εκκλησία. Έχει 7-8 κληρικούς αυ-
τήν την ώρα εκεί που πρέπει να τους µισθοδοτήσει και επίσης υπάρχουν επανα-
λαµβάνω τα διάφορα προγράµµατα που θέλουν και οικονοµικές δυνατότητες ορ-
γάνωσης, όπως αυτά των κατασκηνώσεων. Υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις και ο 
επίσκοπος εκεί είναι αγωνιστής και πάρα πολύ καλός. Κυριολεκτικά αναλίσκεται!

π. Ε. Χ.: Προχθές για 5-6 µέρες ήµασταν στην Τουρκία. Πήγαµε και εγκαινιά-
σαµε τον ναό στην Αττάλεια µε τον π. Σωτήριο. Ήταν παρά πολύ συγκλονιστικό 
και γεµάτο βιώµατα αυτό που ζήσαµε εκείνη την Κυριακή. Εγώ τώρα, έτσι επι-
πόλαια, λέω ότι στην Τουρκία αρχίζει να αναδύεται η Ορθοδοξία, την ώρα που η 
Ελλάδα έχει πάψει να είναι χριστιανική χώρα! ∆εν ξέρω πόσο υπερβολικός είµαι 
που το λέω, αλλά το πιστεύω.

π. Ε. Χ.: Στην Τουρκία, όχι, δεν υπάρχουν πολλοί χριστιανοί. Ειδικά στην νότια 
Τουρκία είχαν ξεριζωθεί όλοι και δεν υπήρχε τίποτα. Τώρα µόνο κάποιοι προτε-
στάντες υπάρχουν. Υπάρχουν επίσης ορθόδοξοι Ρώσοι και αυτό βοηθά γιατί αν οι 
Τούρκοι µε εµάς τους Έλληνες δεν τα έχουν ποτέ καλά, µε τους Ρώσους δεν µπο-
ρούν να τα βάλουν κι αυτό βοηθά την κατάσταση. Την περασµένη Κυριακή που 
ήµασταν εκεί, ήµασταν 200 άτοµα. Εκατό ήµασταν εµείς µε 2 πούλµαν από εδώ 
και ήταν παρά πολύ εντυπωσιακή κατάσταση. Είναι µια άλλη ιεραποστολή αυ-
τή στην Τουρκία, γιατί πιστεύει ο π. Σωτήριος και πολλοί άλλοι πιστεύουν -και ο 
µητροπολίτης Μεσογαίας το έλεγε- πως υπάρχουν χιλιάδες Τούρκοι που θέλουν 
να γίνουν ορθόδοξοι ή είναι κρυπτοχριστιανοί ή είναι γόνοι µεικτών γάµων των 

π. Ε. Χ.: Να πούµε πως το «ευαγγελίζοµαι» δεν είναι µόνο για την εξωτερική 
ιεραποστολή. Κι ένας ιερέας που φροντίζει να κάνει στην ενορία του ένα σωστό 
και οργανωµένο κήρυγµα ευαγγελίζεται. Αυτό είναι πάντοτε ένας αγώνας, στον 
όποιο νοµίζω είµαστε ελλειπείς. Ιδίως όµως στην εξωτερική ιεραποστολή είµα-
στε λίγοι, οι ορθόδοξοι, κι αυτό, γιατί δεν υπάρχει κάτι οργανωµένο. Η ορθόδοξη 
ιεραποστολή γίνεται µε προσωπικές πρωτοβουλίες, δεν υπάρχει κάτι οργανωµέ-
νο, όπως υπάρχει στους προτεστάντες και στους ρωµαιοκαθολικούς. Αυτοί ξεκι-
νούν πολύ συστηµατικά, πολύ οργανωµένα! Πολλές φορές ζευγάρια προτεστα-
ντών, που έχουν βγάλει το Τµήµα της Ιεραποστολής της σχολής του πανεπιστή-
µιου, ας πούµε της Αµερικής, ξεκινάνε µε συγκεκριµένο πρόγραµµα, όχι για να 
αναπτύξουν ο καθένας µια προσωπική πρωτοβουλία. Το ιεραποστολικό κέντρο 
που τους κατευθύνει τους δίνει όλες τις δυνατότητες πχ. οικονοµικές, το µέρος 
της κατοικίας τους κλπ. Αυτά στην ορθόδοξη ιεραποστολή δεν υπάρχουν. Όλα γί-
νονται µε προσωπική πρωτοβουλία. Θα έλεγα ότι ξεκίνησε από τον σηµερινό  Αρ-
χιεπίσκοπο Αλβανίας, όταν ήµασταν εµείς νέοι, από την δεκαετία του ’60 περίπου 
και σιγά-σιγά αναπτύχθηκε. Από προσωπική πρωτοβουλία ξεκίνησε όλη αυτή η 
ιστορία. Από τον π. Σωτήριο, τον πρώην µητροπολίτη Κορέας και νυν Πισιδί-
ας, ο οποίος, µάλιστα, παραιτήθηκε στα 80 χρόνια του χρόνια και ενώ θα 
µπορούσε να ξεκουραστεί, έχει ανοιχτεί στην Τουρκία και κάνει σηµαντικό 
έργο. Βρήκε, όµως, τον διάδοχο του -παρά πολύ σηµαντικό αυτό- στην Κο-
ρέα, τον π. Αµβρόσιο, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός, ευσεβής άνθρωπος. 

 «Π»: Ποιες πιστεύετε πως είναι οι 
δυσκολίες της ιεραποστολής σήµερα;

«Π»: ∆ηλαδή στην Τουρκία υπάρχουν 
πολλοί χριστιανοί ή σιγά-σιγά αποκα-
λύπτονται;

«Π»: Το σύνθηµα του Συλλόγου Ορ-
θόδοξης Εσωτερικής Ιεραποστολής 
«ο Απόστολος Παύλος» για την φετι-
νή χρονιά είναι η φράση του Αποστό-
λου Παύλου «οὐαὶ δέ µοί ἐστιν ἐὰν µὴ 
εὐαγγελίζωµαι» (Α' Κορινθ. 9, 16). Θε-
ωρείτε πως γίνεται αυτό πράξη σήµερα;

«Π»: Πήγατε και στην Τουρκία;

Αυτό είναι πάντοτε ένας αγώνας, στον οποίο νοµίζω είµαστε ελλιπείς. Ιδί-
ως, όµως, στην εξωτερική ιεραποστολή είµαστε παρά πολύ λίγοι οι ορ-
θόδοξοι κι αυτό γιατί δεν υπάρχει κάτι οργανωµένο.
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«Π»: Πώς οι νέοι µπορούµε να κά-
νουµε πράξη το «Εὐαγγελίζοµαι» του 
Αποστόλου  Παύλου;

«Π»: Όσον αφορά στην εσωτερική ιε-
ραποστολή;

«Π»: Στην Κορέα θα ξαναπηγαίνατε;

οποίων ή η µητέρα ή ο πατέρας τους µπορεί να ήταν ορθόδοξοι. ∆εν ξέρει κανείς 
πως απλά πράγµατα αναδύονται από  µέσα τους. Την άλλη φορά που είχα πάει το 
2001 και στην Κωνσταντινούπολη και στη Σµύρνη, περπατούσα στους δρόµους 
της Σµύρνης και µου έκαναν υπόκλιση οι υπάλληλοι των καταστηµάτων και µου 
κουνούσαν το χέρι. Αυτό µε είχε εντυπωσιάσει παρά πολύ. Αυτό σηµαίνει ότι εκεί 
υπάρχει υπόλειµµα της Ορθοδοξίας και βεβαία το ’22 δεν έφυγαν όλοι από εκεί.

π. Ε. Χ.: Στην Ορθοδοξία αυτό είναι που συζητάµε και το έλεγα πρόσφατα και 
µε τον επίσκοπο της Κορέας. Στην Ελλάδα χρειάζεται οπωσδήποτε οργάνωση. 
Πρέπει να επανέλθει στη Θεολογική Σχολή η έδρα της Εξωτερικής Ιεραποστο-
λής και σε συνεννόηση των Θεολογικών Σχολών µε τη διοίκηση της Εκκλη-
σίας να οργανωθεί προσπάθεια να τεθούν βάσεις για µια σοβαρή ιεραποστο-
λική προσπάθεια.  Μου έλεγε και ο επίσκοπος εκεί, και µάλιστα είχε γράψει κι 
ένα άρθρο σ’ ένα ιεραποστολικό περιοδικό, πολύ ενδιαφέρον, «γιατί όχι και οι 
έγγαµοι στην ιεραποστολή»; Το συζητήσαµε και εκείνο που βγήκε ως συµπέ-
ρασµα είναι αυτό που σηµείωσα και νωρίτερα, πως στις προτεσταντικές σχο-
λές των αµερικανικών πανεπιστήµιων, υπάρχει συστηµατικό τµήµα Εξωτερι-
κής Ιεραποστολής και φοιτούν νέοι που πάνε εκεί µε την διάθεση αυτή. Θερ-
µαίνονται µε αυτήν την υπόθεση, παντρεύονται µεταξύ τους -οι προτεστάντες 
είναι όλοι παντρεµένοι δεν είναι σαν τους ρωµαιοκαθολικούς- και ξεκινούν 
ζευγάρια για την Κορέα, για οπουδήποτε, ξέροντας ότι όλα θα είναι οργανω-
µένα τα πράγµατα και ότι µένει σ’ αυτούς να εργαστούν ιεραποστολικά. Στην 
Ελλάδα πώς να γίνει να ξεκινήσει κάποιος που είναι έγγαµος; Πώς θα ξεκινή-
σει; Θέλει κάποια ειδική πρωτοβουλία, αν δεν έχει κάποια βάση δεν γίνεται. 
Γι’ αυτό τονίζω πως χρειάζεται συστηµατική προσπάθεια και συνεργασία από 
την διοίκηση της Εκκλησίας και τις Θεολογικές Σχόλες. Μόνο έτσι µπορούµε 
να πούµε στα σοβαρά ότι θα οργανωθεί συστηµατική εξωτερική ιεραποστολή.

π. Ε. Χ.: Η εσωτερική ιεραποστολή είναι πάντοτε υπόθεση της Εκκλησίας! Αυ-
τό είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Οι ποιµένες της Εκκλησίας προχωρούν σε αυτό µε 
τα κηρύγµατά τους, τις συνάξεις νέων που σήµερα υπάρχουν µε ζωντανές οµά-
δες, τα κατηχητικά, µε µια σύγχρονη µορφή που πρέπει να γίνονται και µε τις 
χριστιανικές οργανώσεις, που οπωσδήποτε έχουν διάθεση για αυτήν την ιερα-
ποστολική εργασία.

π. Ε. Χ.: Κοιτάξτε, εκείνο που είναι γεγονός, είναι ότι στην Κορέα πήγα να βοη-
θήσω, αλλά τελικά γύρισα ωφελούµενος από εκεί και αυτό, γίνεται γιατί µια πο-
λύ ενθουσιαστική προσπάθεια και ευχαρίστως ξαναπάω και τώρα!

«Π»: π. Ελευθέριε, σας ευχαριστού-
µε πολύ! Την ευχή σας!

Στην Τουρκία αρχίζει να αναδύεται η Ορθοδοξία, την ώρα που η Ελλά-
δα έχει πάψει να είναι χριστιανική χώρα! ∆εν ξέρω πόσο υπερβολικός 
είµαι που το λέω, αλλά το πιστεύω.

Επιµέλεια:

Θανάσης Σκουφίτσας
Φοιτ. ΑΤΕΙ Λογιστικής 

Πειραιά

Η ορθόδοξη ιεραποστολή γίνεται µε προσωπικές πρωτοβουλίες, δεν υπάρ-
χει κάτι οργανωµένο, όπως υπάρχει στους προτεστάντες και στους ρω-
µαιοκαθολικούς. 

Όλγα Γεωργίου
Φιλόλογος Αγγλικών

Αγγελική Καλκάνη
Τελειόφ. Ηλεκτρ. Μηχ. 

& Μηχ. Υπολ. ΕΜΠ

ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ
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Aλέξανδρος 
Βάµβας
µια φλόγα 

αγάπης στον 
Πειραιά 

(1926-1991)

Στις 23 Οκτωβρίου 2011, µε τη συµπλήρωση 20ετίας από την 

κοίµηση του Αλέξανδρου Βάµβα, φίλοι και συνεργάτες του από 

τον «Πειραϊκό Φάρο», επιτέλεσαν µνηµόσυνο στην Ι. Μονή των 

Αγίων Πάντων, στις Σπέτσες.

Aλέξανδρος 
Βάµβας
µια φλόγα 

αγάπης στον 
Πειραιά 

(1926-1991)
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 Ο Αλέξανδρος Βάµβας γνώρισε 
και αγάπησε τον Χριστό.  Ήταν γι’ 
αυτόν το ύψιστο αγαθό. Ο Λυτρωτής 
και Σωτήρας του, το θεµέλιο της ζω-
ής του, η αναπνοή του. Εργαζόταν 
και ζούσε γι’ Αυτόν! Έκανε από νε-
αρός την επιλογή του και έζησε µε 
συνέπεια, αλλά και σκληρό αγώνα 
το πιστεύω του. Ξεπέρασε και ανέ-
βηκε πάνω από τα πρόσκαιρα και 
εφήµερα. Στο όραµα µιας καινούρ-
γιας Ελλάδας, της Ελλάδας του Χρι-
στού- που ήταν όραµα όλων των  
νέων Ελλήνων µετά τον πόλεµο του 
1940- έβαλε όλες του τις δυνάµεις 
και όλα του τα χαρίσµατα. 

Θεολόγος, εκλεκτό µέλος της 
Αδελφότητας «ΖΩΗ». Φυσιογνω-

µία επιβλητική και συγχρόνως τό-
σο λεπτός στους τρόπους, τόσο ευ-
γενής στην συµπεριφορά, τόσο σε-
µνός. Το κήρυγµά του, ο θεολογι-
κός του λόγος ήταν η Αλήθεια και  
η βροντώδης, αλλά γλυκιά φωνή 
του, σε έπειθαν ότι αυτά που λέει 
τα ζει. Ένοιωθες ότι είχε πρόσωπο 
και όχι προσωπείο. Παραδοσιακός, 
αλλά και σύγχρονος. Εµπνεόταν συ-
νεχώς. Ήταν αυθόρµητος και µαχη-
τικός. Αγνός, καθαρός, ειλικρινής 
και πάντα φωτεινός και χαρούµε-
νος! Είχε τον αέρα του νικητή. 

Ο Αλέξανδρος Βάµβας ως µέλος 
της αδελφότητας «ΖΩΗ» είχε την 
ευθύνη της πνευµατικής τροφοδο-
σίας και καλλιέργειας των εργατών 
όλων των τοµέων του χριστιανικού 
έργου στον Πειραιά. Εκεί ίδρυσε τον 
«Πειραϊκό Φάρο».  Οι πνευµατικοί 
πατέρες της Αδελφότητος είναι κο-
ντά του για την λατρευτική ζωή, για 

Θείες Λειτουργίες, για κήρυγµα, για 
εξοµολόγηση. Οι φιλικοί κύκλοι, οι 
ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, οι συνε-
στιάσεις, οι κατασκηνώσεις, η κυ-
κλοφορία εντύπων, περιοδικών, βι-
βλίων θέλουν πολλές συνεργασίες 
και χίλιους κόπους για τον πνευ-
µατικό οπλισµό των εργατών και 
την επιτυχηµένη λειτουργία του έρ-
γου, αλλά αυτόν τον πολύτιµο αρχι-
εργάτη χαρακτηρίζει η Αγάπη. Ένα 
πρωτοπόρο άνοιγµα, µια φωτισµέ-
νη ενέργεια σε έναν χώρο που κα-
νείς δεν σκέπτεται: στις οικογένει-
ες των ναυτικών µας, τις γυναίκες 
τους και τα παιδιά τους. Για την συ-
µπαράσταση σε αυτές θα µπορού-
σε να γραφεί ένα βιβλίο. Ο Αλέξαν-

δρος Βάµβας συνιστά θερµή προ-
σευχή για τους ναυτικούς µας και 
τις οικογένειές τους και εκδίδει φυλ-
λάδιο µε τίτλο: «Ένας ναυτικός προ-
σεύχεται».

Εκεί, όµως, που φαίνεται καθαρό-
τερα η αγάπη του, είναι στην εκδή-
λωση της στοργής και της προσφο-
ράς του στους µαθητές της Σχολής 
Μηχανικών «Ο Απόστολος Παύ-
λος», όπου ήταν καθηγητής. Αξίζει 
εδώ να πούµε δυο λόγια γι’ αυτή 
τη σχολή µε τις πέντε ειδικότητες. 
Ιδρύθηκε το 1947  από τα Σωµα-
τεία: «Χριστιανική Ένωση Επιστη-
µόνων», «Χριστιανική Ένωση Εργα-
ζόµενης Νεολαίας» και «Χριστιανι-
κή Ένωση Εκπαιδευτικών Λειτουρ-
γών». Σκοπός  της η άρτια τεχνική 
εκπαίδευση από διακεκριµένους κα-
θηγητές και παράλληλα η έµπνευση 
στους µαθητές της αξίας της αρετής 
στην ζωή τους. 

Ο Αλέξανδρος Βάµβας ήθελε οι 
µαθητές του να αισθάνονται και την 
παρουσία της µητρικής στοργής γι’ 
αυτό και κινητοποίησε ένα εκπλη-
κτικό προνοιακό έργο ιδιαίτερα για 
τα παιδιά που ζούσαν µακριά από 
τις οικογένειές τους. Τα χειµωνιά-
τικα βράδια1 που σχολούσαν οι µα-
θητές  καιροφυλακτούσαν στην έξο-
δο διεστραµµένοι τύποι και τα προ-
σκαλούσαν για να τα πάνε στα σπί-
τια τους που ήταν συνήθως µακρι-
νά, απόµερα. Τους προσέφεραν και 
σοκολάτες και µπισκότα. Κουρασµέ-
να, πεινασµένα (από το πρωί δού-
λευαν) µια τέτοια ευκαιρία ήταν µε-
γάλος πειρασµός. Μερικά δεν ξανα-
γύριζαν στα µαθήµατα.

Οι εργάτριες της αγάπης, µέλη 
της Πρόνοιας Απ. Παύλου, στέκο-
νταν στην έξοδο της Σχολής. Έβα-
ζαν τα παιδιά στα λεωφορεία που τα 
έβγαζαν στα σπίτια τους και πλήρω-
ναν το εισιτήριο, γλύτωναν τα παι-
διά. Όσο για αυτά που ήταν από νη-
σιά, από χωριά οι κίνδυνοι ήταν µε-
γαλύτεροι. Ένα µόνον περιστατικό 
σαν δείγµα θα αναφέρουµε από το 
«Οδοιπορικό της Προνοίας»: «Αγου-
ροξυπνηµένο και βιαστικό, το παλι-
καράκι φτιάχνει ένα τσάι για πρωι-
νό (για να είναι στην ώρα του στην 
δουλειά του). Όµως στην βιασύ-
νη του αφήνει το γκάζι ανοιχτό… 
Το βράδυ γυρίζει κατάκοπο. Ανά-
βει ένα σπίρτο για να φωτίσει και 
ξαφνικά το δωµατιάκι γεµίζει φλό-
γες. Πέφτουν συντρίµµια από το τα-

1.  Βλέπε «Οδοιπορικό της Προνοί-
ας», σελ 64-65

Φυσιογνωµία επιβλητική και, συγχρόνως, τόσο λεπτός στους τρόπους, τό-
σο ευγενής στην συµπεριφορά, τόσο σεµνός. Το κήρυγµά του, ο θεολογι-
κός του λόγος ήταν η Αλήθεια και η βροντώδης, αλλά γλυκιά φωνή του, 
σε έπειθαν ότι αυτά που λέει τα ζει. Ένοιωθες ότι είχε πρόσωπο και όχι 
προσωπείο. Παραδοσιακός, αλλά και σύγχρονος. Εµπνεόταν συνεχώς. 
Ήταν αυθόρµητος και µαχητικός. Αγνός, καθαρός, ειλικρινής και πάντα 
φωτεινός και χαρούµενος! Είχε τον αέρα του νικητή. 
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βάνι και τους τοίχους. Καταπλακώ-
νουν το παιδί και του δηµιουργούν 
εγκαύµατα. Ιδίως στο πρόσωπο».

Αυτά η ευαίσθητη ψυχή του Αλέ-
ξανδρου Βάµβα δεν µπορούσε να 
τα υποφέρει και αναρωτιόταν: «∆εν 
θα ξηµερώσει η καινούργια Ελλά-
δα, η Ελλάδα του Χριστού και για 
το παιδί της βιοπάλης;». Ποιος ξέ-
ρει πόσες προσευχές, γονατιστός, µε 
καυτά δάκρυα έκαµε (όπως ξέρουν 
να κάνουν οι αληθινοί χριστιανοί) 
για να του δώσει ο Κύριος βοήθεια 
κι φωτισµό! Και του δίνεται η απά-
ντηση µε µία βοήθεια αναπάντε-
χη: Ο Αντώνης και Ζηνοβία ∆ηµά-
δη που είχαν χάσει τον µοναχογιό 
τους αναλαµβάνουν όλα τα έξοδα 
για την ίδρυση και λειτουργία ενός 
οικοτροφείου χάριν των µαθητών 
της Σχολής. Εδώ ο άνθρωπος της 
Αγάπης αποκαλύπτει και την βα-
θιά του ταπείνωση.   

Η λειτουργία του οικοτροφείου 
άρχισε, µε το µόχθο του, γρηγορό-
τερα από ότι µπορούσε κανείς να 

περιµένει. Ο Αλέξανδρος Βάµβας 
υποδέχεται εκεί τους µαθητές της 
Σχολής, τους µαθητές του, σαν να 
υποδέχεται τον Νεανία της Ναζα-
ρέτ, τον µαθητευόµενο ξυλουργό, 
τον λατρευτό του Κύριο. ∆εν θέλει 
να τους λείψει τίποτε, αλλά και τους 
διδάσκει τρόπο ζωής. Εφαρµόζει το 
πρόγραµµα του οικοτροφείου, όπως 
ο ίδιος το ζει στην Αδελφότητα. Με-
γάλο µάθηµα. Τάξη, καθαριότητα, 
νοικοκυροσύνη.

Θέλει ακόµα να νοιώθουν και εδώ 
την παρουσία της µάνας. Επιτρα-
τεύει τις γυναίκες της Αγάπης. Εκεί-
νες µε λαχτάρα και φλόγα τον βοη-
θούν στο έργο που και κείνες πόθη-
σαν. Μαγειρεύουν, σερβίρουν, φρο-
ντίζουν τον φτωχικό ρουχισµό τους. 
Ο Αλέξανδρος Βάµβας  τις καµαρώ-
νει, τους εκδηλώνει την ευγνωµο-
σύνη του, αλλά στην ανάγκη παίρ-
νει κι εκείνος την σφουγγαρίστρα 
και σφουγγαρίζει. Μέσα του ακού-
ει την φωνή του Κυρίου του «ἐγὼ δέ 
εἰµι ἐν µέσῳ ὑµῶν ὡς ὁ διακονῶν». 

Είναι ο ηγέτης και υπηρέτης, υπό-
δειγµα θαυµαστό που σφραγίζει 
την πνευµατική πορεία των νεα-
ρών µηχανικών λέγοντας τους συ-
νεχώς «∆εν είδα ποτέ άνθρωπο να 
ζει µε συνέπεια τον ∆ρόµο του Θε-
ού και να µην είναι επιτυχηµένος».

Οι απόφοιτοι της Σχολής είναι πε-
ριζήτητοι. Οι εργοδότες, ιδίως στο 
Εµπορικό Ναυτικό, τους αναζητούν 
και τους καµαρώνουν προτού ακό-
µα πάρουν  το δίπλωµά τους. Σή-
µερα ο Πειραϊκός Φάρος µε ιδιό-
κτητο κτήριό του στην οδό Πραξι-
τέλους, µε νέους εργάτες, συνεχίζει 
να δίνει το Φως του στο πέλαγος 
της ζωής, να σώζει ναυαγισµένους, 
να φωτίζει ναυτιλοµένους. Αυτή εί-
ναι η πολύτιµη παρακαταθήκη του 
Αλέξανδρου Βάµβα. Αληθινά ήταν 
και είναι µια αληθινή φλόγα αγά-
πης στον Πειραιά.

Επιµέλεια:
Αναστασία Παπακωνσταντίνου

•  Να διαβάσετε: το βιβλίο «Μια φλόγα αγάπης στον Πειραιά. Ο Σπετσιώτης Θεολόγος Αλέξανδρος Α. Βάµ-
βας , 1926-1991», το οποίο έχει γράψει γι’ αυτόν ο θεολόγος, κ. Αθανάσιος Κοτταδάκης!

•  Να παρακολουθήσετε την εκδήλωση του Πειραϊκού Φάρου "Η έντονη παρουσία µιας απουσίας. Αφι-
έρωµα στη µνήµη του Αλεξάνδρου Βάµβα (1926-1991)" µε εισηγητή τον κ. Αθ. Κοτταδάκη την Τρίτη 
24.04.12, ώρα 7:15µ.µ., Πραξιτέλους 173, Πειραιάς, τηλ: 210-4297186

Η «Π» σάς προτείνει:

ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ

Το πρόγραµµα των οµιλιών του Ορθοδό-
ξου Ιεραποστολικού Σωµατείου «Ο Πει-
ραϊκός Φάρος» (Πραξιτέλους 173, Πει-
ραιάς) 2012.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ   2012
Τρίτη  10.01.12, ώρα  6.00 µ.µ.
«Το  σύµµετρον  και  τό  εύκαιρον : Προ-
τάσεις Γρηγορίου του Νύσσης για  την  
αξιοποίηση  του  χρόνου στην  πνευµα-
τική  ζωή».
Εισηγητής : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΝΑΡΑ-
ΚΗΣ επικ. καθηγητής Παν/µίου
Θα  συνδυασθεί µε  το  κόψιµο  της  πρω-
τοχρονιάτικης  βασιλόπιττας.
Τρίτη  17.01.12, ώρα 6.45 µ.µ.
«Σύγχρονα  εθνικά  θέµατα».
Εισηγητής : ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΠΑ∆ΗΜΗ-
ΤΡΙΟΥ, ερευνητής  της ιστορίας  του Νέ-
ου  Ελληνισµού.
Τρίτη  24.01.12, ὥρα  6.45 µ.µ.
«Αγάπη, χαραµάδα  της  αιωνιότητας».
Εισηγητής : ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ  ΚΑΡΑΒΑ-
ΝΗΣ, βιολόγος, εκδότης.

Τρίτη  31.01.12, ὥρα 6.45 µ.µ.
«Η πίκρα του γιατρού στήν  Αφρική και 
η χαρά  της προσφοράς»
Εισηγητής : πρωτοπρεσβ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ιατρός  παθολόγος, αν. 
∆/ντής  Ι.Κ.Α.  Ασπροπύργου.
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  2012
Τρίτη  07.02.12, ώρα 5.45 µ.µ.
«Γυναικείες  ιστορικές  µορφές  ιδιαίτε-
ρης  προσφοράς»
Εισηγούνται: α) κ. ΒΙΒΗ  ΤΣΑΓΚΑΡΟ-
ΠΟΥΛΟΥ, εκπαιδευτικός, β) κ. ΧΡΙΣΤΙ-
ΝΑ ΤΕΡΖΙΑ∆ΟΥ, µέλος  του ∆.Σ. του Π. 
Φάρου, γ)  κ. ΚΑΛΛΙΟΠΗ  ΚΟΣΜΙ∆ΟΥ,  
εκπαιδευτικός.
Τρίτη  14.02.12, ώρα 6.45 µ.µ.
«Τίµα  τον  πατέρα  σου  και  την  µητέ-
ρα  σου: οι υπερήλικες στη  σύγχρονη  
οικογένεια».
Εισηγητής : κ. ΜΕΡΟΠΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥ-
ΛΟΥ, οµότ. καθηγήτρια Πανεπιστηµίου 
Αθηνών.
Τρίτη  21.02.12, ώρα 6.45 µ.µ.
«Το κυνήγι της ευτυχίας  στην  εποχή  

µας».
Εισηγητής : ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥ-
ΛΟΣ, ιατρός νευρολόγος, 
ΜΑΡΤΙΟΣ   2012
Τρίτη  06.03.12, ώρα 6.45 µ.µ.
«Ο τρέχων ρόλος και  ο πρέπων λόγος για 
το  ελληνικό  σχολείο  των ηµερών  µας».
Εισηγητής : κυρία ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΣΤΡΟ-
ΜΙΧΑΛΑΚΗ, ∆ρ. Φιλοσοφίας και Παιδα-
γωγικής,  εκπαιδευτικός, συγγραφεύς.
Τρίτη  13.03.12, ώρα 6.45 µ.µ.
«Η  ελληνορθόδοξη  απάντηση  στην πα-
ρούσα  οικονοµική και  πνευµατική κρί-
ση».
Εισηγητής :  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΧΟΛΕ-
ΒΑΣ, πολιτικός  επιστήµων.
Τρίτη  20.03.11, ώρα 6.00µ.µ.
«Γυναίκες  Νεοµάρτυρες».
Εισηγητής : κ. ΜΑΡΙΑ ΤΖΕΡΜΠΙΝΟΥ-
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ , εκπαιδευτικός, 
Πρόεδρος  Π. Φάρου.
 Η  ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ  ΘΑ  ΛΑΒΕΙ  ΧΩΡΑ  
ΣΤΟ  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ  ΤΟΥ  
Ι. ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ  ΠΕΙΡΑΙΩΣ
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«οὐαὶ δέ µοί ἐστιν ἐὰν µὴ εὐαγγελίζωµαι» 

(Α’ Κορινθ. 9, 16). 

Όπως τρώγοντας ένα ωραίο 
γλυκό, θέλω να το δοκιµάσει και 
η φίλη µου, όπως διαβάζοντας ένα 
εξαιρετικό βιβλίο, το προτείνω και 
στους γύρω µου, όπως ζώντας µια 
µοναδική εµπειρία, εύχοµαι να τη 
ζήσουν και οι αγαπηµένοι µου, 
έτσι λαχταρώ να µοιραστώ ακόµα 
πιο δυνατά αισθήµατα και αληθι-
νές έννοιες! 

Η δοξολογία του Θεού και η χα-
ρά του Χριστιανισµού είναι κά-
τι που µε κατακλύζει και θέλω να 
το µοιραστώ µε όλους γύρω µου! 
Γιατί είµαι ευγνώµων που ο ήλιος 
βγήκε και σήµερα, είµαι ευγνώµων 
που ξύπνησα ζωντανή, µε υγεία, 
που είναι καλά οι δικοί µου, είµαι 
ευγνώµων για τα τόσα διαφορετι-
κά και πανέµορφα λουλούδια που 
µε περιτριγυρίζουν και για χίλιες 
άλλες ευεργεσίες! Είµαι ευγνώµων 
για τα άσχηµα που εµφανίστηκαν, 
γιατί αποτελούν αφορµές να µε κά-
νουν πιο δυνατή και να πλησιά-
σω, στο τέλος, πιο κοντά Του. «Πά-
ντοτε χαίρετε, ἀδιαλείπτως προ-
σεύχεσθε, ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε»! 
(Α Θέσ. 5,17) Με τόσες ευλογίες 
και προσφορές, µόνο χαρούµενη 
πρέπει να είµαι! Και αυτή η χαρά 
γίνεται ανάγκη να την εκφράσω 
στον σκυθρωπό και απαισιόδοξο 

φίλο µου, να τον αγκαλιάσω και 
να του πω το µυστικό µου, που τό-
σο το έχει ανάγκη, βάζοντας ακτί-
νες Φωτός στη ζωή του! «ἰδοὺ γὰρ 
εὐαγγελίζοµαι ὑµῖν χαρὰν µεγά-
λην» (Λουκ. 2, 8-20)! Μπορεί να 
τις απορρίψει, να µε κοροϊδέψει, να 
µε αρνηθεί, όµως αυτοί οι σπόροι 
δεν θα πάνε χαµένοι. Κάθε άνθρω-
πος, όταν βρεθεί πέρα απ τη βουή, 
ψάχνοντας για την εσωτερική του 
αρµονία και ισορροπία, ρίχνει την 
άµυνά του, προβληµατίζεται µε αυ-
τά τα λόγια, που ίσως τελικά απο-
τελέσουν αφορµή για την προσέγ-
γιση προς το Χριστό. 

«οὐαὶ δέ µοί ἐστιν ἐὰν µὴ εὐαγ-
γελίζωµαι» (Α’ Κορινθ. 9, 16). 

Θέλω λοιπόν να ευαγγελίζοµαι 
επειδή αγαπάω, και αλίµονο µου 
αν δεν αγαπάω, αλίµονό µου αν 
δεν ευαγγελίζοµαι, και κρατώ τον 
θησαυρό µόνο για µένα. Αυτή την 
αµφίδροµη σχέση έζησε ο Απόστο-
λος Παύλος. Μας εξοµολογείται· 
«ἐὰν γὰρ εὐαγγελίζωµαι, οὐκ ἔστι 
µοι καύχηµα· ἀνάγκη γάρ µοι ἐπί-
κειται· οὐαὶ δέ µοί ἐστιν ἐὰν µὴ 
εὐαγγελίζωµαι « (Α’ Κορινθ. Θ’ 
16). Μιλάει για την ελευθερία και 
την χαρά µε την οποία δέχεται το 

κάλεσµα του Χριστού για ιεραπο-
στολή· «Ἐλεύθερος γὰρ ὢν ἐκ πά-
ντων πᾶσιν ἐµαυτὸν ἐδούλωσα, ἵνα 
τοὺς πλείονας κερδήσω» (Α’ Κορ. 9, 
19). Ιεραποστολή προς όλους τους 
ανθρώπους «τοῖς πᾶσι γέγονα τὰ 
πάντα, ἵνα πάντως τινὰς σώσω» 
(Α’ Κορ. 9, 22), χωρίς να γίνεται 
µαζική και απρόσωπη. Ιεραποστο-
λή µε σύστηµα και µέθοδο σε οµά-
δες ανθρώπων, αλλά και σε καθένα 
προσωπικά· «οὐκ ἐπαυσάµην µετὰ 
δακρύων νουθετῶν ἕνα ἕκαστον» 
(Πράξ. 20, 31).

«οὐαὶ δέ µοί ἐστιν ἐὰν µὴ εὐαγ-
γελίζωµαι» (Α’ Κορινθ. 9, 16). 

Αυτό το σύνθηµα επέλεξε για τη 
νέα ακαδηµαϊκή χρονιά η Χριστια-
νική Φοιτητική Ένωση και σε αυ-
τό θα κατατείνουν όλες οι εργασίες 
της. Ευαγγελιζόµαστε και µαζί προ-
σευχόµαστε. Έτσι, ο Θεός µας φω-
τίζει και µας εφοδιάζει και ας µην 
είµαστε ποτέ άξιοι για κάτι τέτοιο, 
για να γεµίσουµε τον κόσµο µας µε 
Φως και χαρά Χριστού!

Επιµέλεια:
Ζωή Παπαευαγγέλου

Φοιτ. Νοµικής Αθηνών
Α’ Γραµµατέας Β’ Τµήµατος

Χριστιανικής Φοιτητικής Ένωσης 
Αθηνών

ΣΥΝΘΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Χ.Φ.Ε. 2011-2012

27



Μιὰ γλώσσα ὅπως ἡ ἑλληνική ὅπου ἄλλο πράγμα εἶναι ἀγάπη καὶ ἄλλο πράγμα ὁ ἒρωτας, 
ἄλλο ἡ ἐπιθυμία καὶ ἄλλο ἡ λαχτάρα, ἄλλο ἡ πίκρα καὶ ἄλλο τὸ μαράζι, ἄλλο τὰ σπλάχνα καὶ 
ἄλλο τὰ σωθικά. Μὲ καθαρούς τόνους, θέλω νὰ πῶ, ποὺ - αλίμονο- τοὺς ἀντιλαμβάνονται 
ὁλοένα λιγότερο αὐτοί ποὺ ολοένα περισσότερο ἀπομακρύνονται ἀπό τὸ νόημα ἑνός 
οὐράνιου σώματος ποὺ τὸ φῶς του εἶναι ὁ ἀφομοιωμένος μας μόχθος, ἔτσι καθὼς δὲν 
παύει νὰ ἐπαναστρέφεται κάθε μέρα ὅλος θάμβος γιὰ νὰ μᾶς ἀνταμείψει.

“Ο ΜΙΚΡΟΣ ΝΑΥΤΙΛΟΣ”

Μέσα σ᾿ ἕνα τέτοιο πνεῦμα εἶχα κινηθεῖ ἄλλοτε, ὅταν ἔλεγα ὅτι ἕνα τοπίο δὲν εἶναι, ὅπως τὸ 
ἀντιλαμβάνονται μερικοί, κάποιο ἁπλῶς σύνολο γῆς, φυτῶν καὶ ὑδάτων. Εἶναι ἡ προβολὴ τῆς 
ψυχῆς ἑνὸς λαοῦ ἐπάνω στὴν ὕλη.
Θέλω νὰ πιστεύω — καὶ ἡ πίστη μου αὐτὴ βγαίνει πάντοτε πρώτη στὸν ἀγώνα της μὲ τὴ 
γνώση — ὅτι, ὅπως καὶ νὰ τὸ ἐξετάσουμε, ἡ πολυαιώνια παρουσία τοῦ ἑλληνισμοῦ πάνω στὰ 
δῶθε ἢ ἐκεῖθε τοῦ Αἰγαίου χώματα ἔφτασε νὰ καθιερώσει μιὰν ὀρθογραφία, ὅπου τὸ κά-
θε ὠμέγα, τὸ κάθε ὕψιλον, ἡ κάθε ὀξεία, ἡ κάθε ὑπογεγραμμένη δὲν εἶναι παρὰ ἕνας κολπί-
σκος, μιὰ κατωφέρεια, μιὰ κάθετη βράχου πάνω σὲ μιὰ καμπύλη πρύμνας πλεούμενου, κυ-
ματιστοὶ ἀμπελῶνες, ὑπέρθυρα ἐκκλησιῶν, ἀσπράκια ἢ κοκκινάκια, ἐδῶ ἢ ἐκεῖ, ἀπὸ περιστε-
ριῶνες καὶ γλάστρες μὲ γεράνια.
Εἶναι μία γλώσσα μὲ πολὺ αὐστηρὴ γραμματική, ποὺ τὴν ἔφκιασε μόνος του ὁ λαός, ἀπὸ 
τὴν ἐποχὴ ποὺ δὲν ἐπήγαινε ἀκόμη σχολεῖο. Καὶ τὴν τήρησε μὲ θρησκευτικὴ προσήλωση κι 
ἀντοχὴ ἀξιοθαύμαστη, μέσα στὶς πιὸ δυσμενεῖς ἐκατονταετίες. Ὥσπου ἤρθαμ᾿ ἐμεῖς, μὲ τὰ 
διπλώματα καὶ τοὺς νόμους, νὰ τὸν βοηθήσουμε. Καὶ σχεδὸν τὴν ἀφανίσαμε. Ἀπὸ τὸ ἕνα 
μέρος τῆς φάγαμε τὰ κατάλοιπα τῆς γραφῆς της καὶ ἀπὸ τὸ ἄλλο τῆς ροκανίσαμε τὴν ἴδια 
της τὴν ὑπόσταση, τὴν κοινωνικοποιήσαμε, τὴν μεταβάλαμε σὲ ἕναν ἀκόμα μικροαστό, ποὺ 
μᾶς κοιτάζει ἀπορημένος ἀπὸ κάποιο παραθυράκι κάποιας πολυκατοικίας τοῦ Αἰγάλεω.
Δὲν ἀναφέρομαι σὲ καμμιὰ χαμένη γραφικότητα. Οὔτε θυμᾶμαι νά ᾿χω ζήσει σὲ καμμιὰ καλὴ 
ἐποχὴ γιὰ νὰ τὴ νοσταλγῶ. Ἁπλῶς, δὲν ἀνέχομαι τὶς ἀνορθογραφίες. Μὲ ταράζουν. Νιώθω 
σὰν ν᾿ ἀνακατώνονται τὰ γράμματα στὸ ἴδιο μου τὸ ἐπώνυμο, νὰ μὴν ξέρω ποιὸς εἶμαι, νὰ 
μὴν ἀνήκω πουθενά. Τόσο πολὺ αἰσθάνομαι νὰ εἶναι ἡ ζωή μου συνυφασμένη μ᾿ αὐτὴν τὴν 
«ὑδρόγεια λαλιά», ποὺ δὲν εἶναι παρὰ ἡ ὀπτικὴ φάση τῆς ἑλληνικῆς λαλιᾶς, τῆς ἱκανῆς μὲ τὴ 
διπλή της ὑπόσταση νὰ ὁμιλεῖ καὶ νὰ ζωγραφίζει συνάμα. Καὶ ποὺ ἐξακολουθεῖ ἀθόρυβα ὅσο 
καὶ δραστικά, παρὰ τὶς ἄνωθεν ἐπεμβάσεις, νὰ εἰσχωρεῖ ὁλοένα μέσα στὴν ἱστορία καὶ μέ-
σα στὴ φύση ποὺ τὴ γέννησαν, ἔτσι ὥστε νὰ μετατρέπει τεράστιες ποσότητες παρελθόντος 
χρόνου σὲ παρόν, καὶ νὰ μετατρέπεται ἀπὸ τὸ παρὸν αὐτὸ σὲ ὄργανο προικισμένο μὲ τὴ 
δύναμη νὰ ὁδηγεῖ τὰ στοιχεῖα τῆς ζωῆς μας στὴν πρωτογενὴ φυσική τους ἀλήθεια.

Ἡ εὐτυχία εἶναι ἡ ὀρθή σχέση ἀνάμεσα στίς πράξεις (σχήματα) καί στά αἰσθήματα 
(χρώματα). Ἡ ζωή μας κόβεται, καί ὀφείλει νά κόβεται, στά μέτρα πού έκοψε τά 
χρωματιστά χαρτιά του ὁ Matisse.

“Ο ΜΙΚΡΟΣ ΝΑΥΤΙΛΟΣ”

Λάμπει μέσα μου ἐκεῖνο πού ἀγνοῶ, κι ὡστόσο λάμπει …
«ΤΑ ΕΛΕΓΕΙΑ ΤΗΣ ΟΞΩΠΕΤΡΑΣ»

Ἂργησα πολύ νά καταλάβω τί σημαίνει ταπεινοσύνη καί φταίνε αὑτοί πού μου μάθανε νά 
τήν τοποθετῶ στόν ἂλλο πόλο τῆς ὑπερηφάνειας. Πρέπει νά εξημερώσεις τήν ιδέα τῆς 
ὓπαρξης μέσα σου γιά νά τήν καταλάβεις.

“Ο ΜΙΚΡΟΣ ΝΑΥΤΙΛΟΣ”

Κάνε ἃλμα, πιό γρήγορο ἀπό τή φθορά..
«ΜΑΡΙΑ ΝΕΦΕΛΗ»

Οδυσσέας Ελύτης
100 χρόνια από τη γέννηση του 
μεγάλου Έλληνα ποιητή
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Ἐλαιῶνες κι ἀμπέλια μακριὰ ὡς τὴ θάλασσα
Κόκκινες ψαρόβαρκες μακριὰ ὡς τὴ θύμηση
Ἔλυτρα χρυσὰ τοῦ Αὐγούστου στὸν μεσημεριάτικο ὕπνο
Μὲ φύκια ἢ ὄστρακα. Κι ἐκεῖνο τὸ σκάφος
Φρεσκοβγαλμένο, πράσινο, ποὺ διαβάζεις ἀκόμη
στὴν εἰρήνη τὸν κόλπου τῶν νερῶν ἔχει ὁ Θεός.

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ

Ἐκοιμήθηκα πάνω στήν ἒγνοια τῆς αὑριανής ἡμέρας ὃπως ὁ στρατιώτης ἐπάνω στό 
τουφέκι του. Καί τά ἑλέη τῆς νύχτας ἐρεύνησα ὃπως ὁ ἀσκητής τό Θεό του.   

«ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ»

Ὁποὺ καὶ νὰ σᾶς βρίσκει τὸ κακό, ἀδελφοὶ ὅπου καὶ νὰ θολώνει ὁ νοῦς σας, μνημονεύε-
τε Διονύσιο Σολωμὸ καὶ μνημονεύετε Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη 

«ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ»

Τράβα μόνος σου ὁ ίδιος κί ὃσο πιό δυνατά μπορείς τό σχοινί πού ανεβάζει τό καλαθάκι 
σού στά πιό εμπιστευτικά σού Μετέωρα. 

« ΕΚ ΤΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ»

Τήν ἂνοιξη ἂν δέν τήν βρείς τή φτιάχνεις. 
« ΕΚ ΤΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ»

Οἵ κακοί ποιητές τρέφονται ἀπό τά γεγονότα, οἵ μέτριοι ἀπό τά αισθήματα, καί οἵ καλοί 
ἀπό τή μετατροπή τού τίποτε σέ κάτι.

« ΕΚ ΤΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ»

Ἡ ἀπόσταση  ἁνάμεσα στό τίποτε καί τό ἐλάχιστο εἶναι κατά πολύ μεγαλύτερη ἁπ' ὃτι 
ἁνάμεσα στο ἐλάχιστο καί τό πολύ.

« ΕΚ ΤΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ»

Τόν κορυδαλλό τόν ἀκούς μόνον ὃταν δέν τόν βλέπεις , ὃπως τήν ἓμπνευση τή βρίσκεις 
μόνον ὃταν δέν τήν κυνηγάς.

« ΕΚ ΤΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ»

Πολλὰ δὲ θέλει ὁ ἄνθρωπος 
νά ῾ν᾿ ἥμερος νά ῾ναι ἄκακος 
λίγο φαΐ, λίγο κρασί
Χριστούγεννα κι Ἀνάσταση

Αὐτός ὁ κόσμος ὁ μικρός, ὁ μέγας!
«ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ»

Θαυμάσια πού τρέχει ὁ ουρανός , ἄν κρίνεις απ' τά σύννεφα.
« ΕΚ ΤΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ»

Δίνω τό χέρι στή δικαιοσύνη,
διάφανη κρήνη κορυφαία πηγή.
Ὁ οὐρανός μου εἶναι βαθύς κί ἀνάλλαχτος.
Ὃ,τι ἀγαπῶ γεννιέται ἀδιάκοπα.
Ὃ,τι ἀγαπῶ βρίσκεται στην ἀρχή τοῦ πάντα

«ΗΛΙΟΣ Ο ΠΡΩΤΟΣ»

Τήν ἀλήθεια τή "φτιάχνει" κανείς ἀκριβῶς ὂπως φτιάχνει καί τό ψέμα.
«ΜΑΡΙΑ ΝΕΦΕΛΗ»
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Η σκληρή δουλειά και οι προσευ-
χές όλων για τις πανελλήνιες εξετά-
σεις  ανταµείφθηκαν και τα αποτε-
λέσµατα έδειξαν τελικά ότι  θα µπο-
ρούσα να φοιτήσω στη Σχολή της 
πρώτης µου επιλογής.

Η αναµονή µέχρι την έναρξη των 
µαθηµάτων ήταν συναρπαστική. Η 
ανυποµονησία αυξανόταν όσο σκε-
φτόµουν τις καινούργιες εµπειρίες 
από τον κόσµο που θα µε περιτρι-
γύριζε, αλλά και τις σπουδές µου. Ο 
ενθουσιασµός µεγάλωνε και οι σκέ-
ψεις όλο και πιο έντονες γύρω από 

το εκπαιδευτικό πρόγραµµα, τους 
συµφοιτητές, τους καθηγητές και 
το κλίµα που θα επικρατούσε στη 
Σχολή. Μ’ όλες αυτές τις  απορίες 
συνειδητοποίησα πόσο θα άλλαζε 
η καθηµερινότητα µου.

Η πρώτη επαφή µε τη Σχολή είναι 
την ηµέρα των εγγραφών. Καθώς ει-
σέρχοµαι στο χώρο της Σχολής αντι-
κρίζω πάµπολλες αφίσες κολληµένες 
στο τοίχο,  αλλά και πολλά γκράφιτι. 
Πλησιάζω να διαβάσω το περιεχό-
µενο τους και βλέπω ότι όλες έχουν 
κάποιο σύνθηµα και χρώµα που χα-

Η πρώτη επαφή µε τη Σχολή...
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ρακτηρίζει την κοµµατική τους προ-
έλευση. Προχωρώντας στο εσωτε-
ρικό του κτιρίου µε πλησιάζει ένα 
φοιτητής προσφέροντας µου βοή-
θεια για την εγγραφή µου, αφού στη 
Γραµµατεία επικρατεί µεγάλη καθυ-
στέρηση. Σιγά σιγά όµως καταλα-
βαίνω ότι  ο µόνος του σκοπός εί-
ναι τα κοµµατικά τους συµφέροντα, 

δηλαδή να αποκτήσει όσο πιο πολ-
λούς υποστηρικτές της κοµµατικής 
του παράταξης.

Τα παραπάνω δυο παραδείγµατα 
ήταν αρκετά για να καταλάβει ένας 
νέος φοιτητής πώς η Σχολή ήταν 
πληµµυρισµένη από κοµµατικές πα-
ρατάξεις και πως η καθηµερινότη-
τά της περιέχει και από κάποιο πε-
ριστατικό µε φανατισµένους φοι-
τητές. Ακόµη και την πρώτη µέρα 
παρακολούθησης µαθηµάτων, στην 
έδρα αντικρίσαµε αντί για καθηγη-
τές µεγαλύτερους φοιτητές που εί-
χαν έλθει να µιλήσουν ο καθένας για 
την παράταξη του, αναφερόµενοι βέ-
βαια σε πράγµατα που δεν αφορού-
σαν καθόλου την Σχολή. Χρησιµο-
ποιούν όλα τα µέσα για να σε πεί-
σουν ακόµη και για µια ψήφο πα-
ραπάνω, µοιράζουν φυλλάδια, αφί-
σες, οργανώνουν πάρτι µέσα στη 
Σχολή, και φυσικά Γενικές Συνελεύ-
σεις όπου επικρατεί χάος από τις 
οµάδες φοιτητών.

∆υστυχώς σε µερικές Σχολές η 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 
είναι η κατάληψη της Σχολής µε ψη-
φοφορία περίπου του 1/20 των φοι-
τητών, οι οποίοι είναι εκπρόσωποι 
παρατάξεων µε παρόµοιες απόψεις. 
Και το χειρότερο είναι ότι η απόφα-
ση βγαίνει µε διαµαρτυρία για θέ-
µατα άσχετα µε εκείνα που απασχο-
λούν την Σχολή.

Καταλαβαίνουµε βέβαια ότι αυ-

τή η κατάσταση είναι εις βάρος των 
σπουδών αλλά και των ίδιων των 
φοιτητών. Χάνεται το µέτρο, η αί-
σθηση των ορίων µας ως φοιτητές, 
αλλά και της ευθύνης που έχουµε 
απέναντι στις οικογένειές µας, αλλά 
και στην κοινωνία. ∆υστυχώς  δεν 
υπάρχουν προτεραιότητες και σω-
στή αξιολόγηση των πραγµάτων. Τα 

µόνα ενδιαφέροντα είναι οι πολιτι-
κές και κοινωνικές επιλογές και όχι 
η καλλιέργεια γνώσεων.

Έχει δυστυχώς χαθεί το ήθος, 
οι αξίες, θρησκευτικές και κοι-
νωνικές. Πολλοί φοιτητές είναι 
αντίθετοι µε αυτή την κατάστα-
ση, αλλά δεν τολµούν να µιλή-
σουν γιατί ξέρουν ότι θα επικρα-
τήσει η γνώµη των ισχυρών. Άλ-
λωστε οι φοιτητές έχουν µάθει από 
τα µαθητικά τους χρόνια να διεκδι-
κούν δικαιώµατα µε αυτό τον τρόπο. 
Ακόµη, οι περισσότεροι καθηγητές 
δεν κάνουν κάτι για να αντιστραφεί 
το κλίµα, διότι προτάσσουν το δικό 
τους συµφέρον έναντι της Σχολής.

Είναι λυπηρό το γεγονός ότι το 
διεθνές κύρος των σπουδών µας 
υποβαθµίζεται αφού χάνονται τό-

σες ώρες διδασκαλίας, ή στην κα-
λύτερη περίπτωση µειώνεται η ποι-
ότητα της διδασκαλίας. Στο τέλος 
γίνεται προσπάθεια να αναπληρω-
θούν οι χαµένες ώρες διδασκαλίας, 
αλλά και η αναπλήρωση παραµέ-
νει ελλιπής.

Θα πρέπει να θυµηθούµε όλοι 
όλοι την παράδοση, τη γλώσσα και 

τα ήθη µας στη ζωή µας. Ο αγώνας 
µας πρέπει να γίνεται  όχι για το εν-
διαφέρον του καθενός για το πολι-
τικό χρώµα που θα πάρει η Σχολή 
του µε την αµφισβητούµενη ιδεολο-
γία που αυτός υποστηρίζει, αλλά για 
µια ειλικρινή κοινωνία µε καθαρό-
τατα κίνητρα κίνητρα, πνεύµα θυ-
σίας και ηρωισµού.

Τελειώνοντας θα ήθελα να αναφέ-
ρω ότι χρειάζεται οι φοιτητές µας να 
ενδιαφέρονται πραγµατικά για τις 
σπουδές µας, ώστε να τύχουν της 
προσοχής αλλά και του χρόνου µας. 

Επιµέλεια:
Ειρήνη Μαρκαντωνάτου

Φοιτ. Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ

ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ

Χρησιµοποιούν όλα τα µέσα για να σε πείσουν ακόµη και για µια ψήφο 
παραπάνω, µοιράζουν φυλλάδια, αφίσες, οργανώνουν πάρτι µέσα στη 
Σχολή, και φυσικά γενικές Συνελεύσεις όπου επικρατεί χάος από τις 
οµάδες φοιτητών.
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Με τη βοήθεια του Θεού, για 
µία ακόµη χρονιά, η Χριστιανική 
Φοιτητική Ένωση προβαίνει στην 
έκδοση του ετήσιου ηµερολογίου 
της. Φοιτήτριες και φοιτητές, νέ-
οι και νέες, υπό την καθοδήγηση 
και συµβολή καταξιωµένων πανε-
πιστηµιακών και εκπαιδευτικών, 
µε πολύ µεράκι, ενθουσιασµό και 
ιδέες δηµιουργούν και στέλνουν το 
δικό τους ιεραποστολικό µήνυµα 
στην κοινωνία του σήµερα.

Με αφορµή την συµπλήρωση 
100 τευχών της «Παρεµβολής» 
και της ιεραποστολής στο πα-
νεπιστήµιο, δίδεται µία ευκαι-
ρία για µια αλλιώτικη προβο-
λή αυτής της προσπάθειας. Το 
ηµερολόγιο µας δράττεται της ευ-
καιρίας αυτής και ρίχνει τα φώτα 
πίσω από τις γραµµές των αρθρο-
γράφων, τις πολύχρωµες εικόνες 

και τους σαγηνευτικούς τίτλους. 
Ρίχνει τα φώτα στο σήµερα, στον 
αιώνα του φόβου και της Βαβέλ, 
όπου η διάδοση του µηνύµατος 
της Ανάστασης πολεµάται και υπο-
νοµεύεται από τον ίδιο τον άνθρω-
πο. Φωτίζει την σηµασία της ανα-
ζήτησης του νέου ανθρώπου που 
µε όπλο την παιδεία ανυποµονεί 
να «ανοίξει πανιά» και να δεχτεί 
την πρόκληση του ορίζοντα, γρά-
φοντας τη δικιά του ιστορία υπό 
το πρίσµα µιας αιωνιότητας, σ’ ένα 
ταξίδι γεµάτο από παραπλανητι-
κές «Σειρήνες». Τονίζει τέλος την 
αναγκαιότητα της µετάνοιας που 
θα σώσει τον άσωτο άνθρωπο και 
θα τον επαναφέρει στο σωστό δρό-
µο, στις ρίζες του.

Το επετειακό εκατοστό τεύχος 
µιας νεανικής «Παρεµβολής» 
στην κοινωνία, ας γίνει µέσω 

του ηµερολογίου της Χ.Φ.Ε. µια 
ξεχωριστή ευκαιρία για τον κα-
θένα µας. Τόσο ξεχωριστή όσο και 
το φετινό, καλαίσθητο, ζωντανό 
ηµερολόγιό µας που περιµένει να 
διακοσµήσει µε τις ζωντανές και 
γεµάτες φως φωτογραφίες του τα 
γραφεία µας και µε τα πλούσια και 
ωφέλιµα κείµενά του τις καρδιές 
µας. Τα έσοδα και του φετινού 
Ηµερολογίου της Χ.Φ.Ε. θα δι-
ατεθούν εξ ολοκλήρου στις ανά-
γκες της εξωτερικής ιεραποστο-
λής στο Κονκό.

Καλή κι ευλογηµένη χρονιά!

Επιµέλεια:
Κώστας Λιώνης

Φοιτ. Τµ. Οικονοµικής Επιστήµης
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 2012

Σημ: Το ημερολόγιο μας μπορείτε να προμηθευτεί-
τε με παραγγελία στο xfe@xfe.gr ή στο βιβλιοπω-

λείο των εκδόσεων «Ζωή» στην πλατεία Καρύτση, 
στο κέντρο της Αθήνας.32



Ο Αλέξανδρος 
Γκιάλας γράφει 

για τον 
Αλέξανδρο 

Παπαδιαµάντη…

«Στις 3 Ιανουαρίου του 1911 
παρέδωσε το πνεύµα του στον 
Πλάστη ο µεγαλύτερος πεζογρά-
φος της νεωτέρας Ελλάδος, ο Αλέ-
ξανδρος Παπαδιαµάντης. Σεµνά, 
καθώς σε όλη του τη ζωή, αθόρυβα, 
γαλήνια, µακρυά από του κόσµου 
την τύρβη και τις συµβατικές τι-
µές, εκεί στο απόµερο αγαπηµένο 
του νησάκι, τη χιλιοτραγουδηµένη 
Σκίαθο, έκλεισε τα µάτια του στο 
φως του κόσµου τούτου, ο µεγάλος 
οραµατιστής των φωτεινών άϋλων 
κόσµων.

Συµπληρώνονται τώρα τριάντα 
χρόνια από τη µέρα του θανάτου 
του. Τα µεγάλα γεγονότα, οι εξαιρε-
τικές ιστορικές στιγµές που περνά-
ει το Έθνος µας, έχουν απορροφή-
σει, δίκαια και σωστά, την προσο-
χή όλων, κι η επέτειος αυτή δεν εί-
ναι βέβαια δυνατό ν’ απασχολήσει 
όσο θ’ άξιζε τον πνευµατικό κόσµο 
του τόπου. Αλλά η παράλειψη αυ-
τή – δικαιολογηµένη πέρα για πέ-
ρα, επαναλαµβάνω – δεν πρόκει-
ται, άλλωστε, να ζηµιώση σε τίπο-
τα. Πρώτα πρώτα, στην ψυχή που 
δεν είχε κυνηγήσει ποτέ των αν-
θρώπων τη δόξα, στην ψυχή που 
ποθούσε να µένει όσο το δυνατό 

περισσότερο λησµονηµένη ανά-
µεσα στους αγαπηµένους της κύ-
κλους των µικρών και των ταπει-
νών, η δηµιουργία θορύβου γύ-
ρω της δεν είν’ εκείνο που πολύ 
θα την εχαροποιούσε. Είναι γνω-
στό άλλωστε, πως κι η απόπειρα ν’ 
αποδοθούν στον Παπαδιαµάντη τι-
µές κι’ όσο ζούσε, µια µόνη αντί-
δραση συνάντησε, µέσα στις χίλιες 
επιδοκιµασίες: την αντίδραση της 
σεµνής του µετριοφροσύνης. Από 
τη φιλολογική γιορτή που οργά-
νωσε στον «Παρνασσό»  προς τιµή 
του Παπαδιαµάντη η πριγκίπισσα 
Μαρία, ο µόνος απ’ τους ανθρώ-
πους των γραµµάτων που δεν θέ-
λησε να παραστεί ήταν ο ίδιος ο 
Παπαδιαµάντης !

∆εν πρόκειται όµως κυρίως γι’ 
αυτό. Στα τελευταία, η τιµή προς 
τις αξίες και προς εκείνους που τις 
αντιπροσωπεύουν, είναι πρωταρ-
χικό αίτηµα για ένα λαό προχωρη-
µένο, και δεν θα τον εµποδίσουν 
στην εκπλήρωση της οι εκδηλώ-
σεις µετριοφροσύνης, που είναι άλ-
λωστε κοινό χαρακτηριστικό των 
αληθινά µεγάλων. Εκείνο προπά-
ντων που ήθελα να τονίσω είναι 
τούτο. Αν για πολλές προσωπι-

κότητες που διακρίθηκαν κά-
πως στα γράµµατα ή στις επι-
στήµες, είναι κάτι  το απαραί-
τητο µια κάποια επέτειος που 
θα δώση αφορµή να γίνη λόγος 
γύρω απ’ τ’ όνοµά τους, ο Πα-
παδιαµάντης όµως ανήκει στις 
µορφές εκείνες, που το κύρος 
κι’ η δόξα τους δεν έχουν καν 
ανάγκη από τέτοιες ευκαιρίες.

Είναι γεγονός, πως ο Παπαδια-
µάντης µετά το θάνατό του απη-
σχόλησε πολύ περισσότερο τους 
πνευµατικούς ανθρώπους του 
τόπου µας, παρ’ όσον όταν ζούσε. 
Ακόµη όµως πιο σηµαντική είναι 
η διαπίστωση ότι η κίνηση γύρω 
από την προσωπικότητα και το έρ-
γο του Παπαδιαµάντη έχει ενταθή 
περισσότερο την τελευταία δεκαε-
τία, παίρνοντας ολοένα και µεγα-
λύτερη έκταση µε το πέρασµα του 
χρόνου.

∆εν πρόκειται να κάµω τώρα 
κριτική των ερευνών αυτών. Εκείνο 
που θέλω να σηµειώσω ξεχωριστά, 
είναι ότι, όλες οι µελέτες κι’ οι κρι-
τικές, συντοµώτερες ή εκτενέστε-
ρες, από το άρθρο µέχρι τον τόµο, 
οι αφιερωµένες στον Παπαδιαµά-
ντη, από οποιεσδήποτε  κριτικές 
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προϋποθέσεις κι’ αν ξεκινάνε και 
µ’ οποιοδήποτε πρίσµα κι’ αν τον 
µελετούν, όλες συναντώνται σ’ ένα 
σηµείο και σε µια τάση. Στο να 
υψώνουν ολοένα και περισσότερο 
τη θέση του µέσα στη νεοελληνική 
λογοτεχνία.

Και πρέπει να τονίσει κανείς, ότι 
στην περίπτωση αυτή τα συµπε-
ράσµατα της επίσηµης, ας πούµε, 
κριτικής συναπαντιούνται µε την 
πεποίθηση του πλατιού κοινού. Γι’ 
αυτό ο Παπαδιαµάντης εξακολου-
θεί πάντα νάναι ο προσφιλής διη-
γηµατογράφος, σε σηµείο που κάθε 
έκδοση βιβλίων του να εξαντλήται 
γρήγορα,  και νάναι σήµερα πολύ 
αισθητή η ανάγκη µια καινούργιας 
εκδόσεως όλων των έργων του.

Έτσι ο Σκιαθίτης διηγηµατο-
γράφος έχει µπή στη γραµµή των 
ανθρώπων, που το έργο τους απο-
τελεί κεφάλαιο για την πνευµατική 
κληρονοµιά του τόπου. Πού όµως 
οφείλεται αυτό; Μίλησαν πολλοί για 
πολλά. Άλλοι ετόνισαν την ποιητι-
κή διάθεση του συγγραφέως. Άλ-
λοι µίλησαν  για τον «µεσογειακό» 
Παπαδιαµάντη. Άλλοι για την ψυ-
χολογική του ικανότητα. Όλ’ αυτά, 

βέβαια, κάτι θέλουν να πουν, µα 
δεν είναι η εξήγηση που θα ικανο-
ποιήση. Πρέπει ν’ ανατρέξη κανείς 
πιο πέρα, πιο βαθειά. ∆εν ζουν, δεν 
αντέχουν, παρά µόνο τα έργα που 
έχουν πραγµατική µέσα τους ζωή.

Έργα συνταυτισµένα µε τις  αι-
ώνιες κι’ ακατάλυτες αλήθειες, κα-
τέχουν πάντα το σπέρµα της δι-
αρκείας. Υψώνουνται πάνω απ’ το 
χρόνο και τη φθορά. Ξεπερνούν τα 
σύνορα της γενιάς και της εποχής 
όπου πρωτοφανερώθηκαν. Και τέ-
τοιο είναι το έργο του Παπαδια-
µάντη. Έργο ταυτισµένο µε την 
αλήθεια. Έργο που δεν ενόµισε 
προσόν την παραγνώριση της 
χριστιανικής πραγµατικότη-
τος. Ο δηµιουργός του έσκυψε 
µε στοργή πάνω απ’ την ψυχή 
του λαού µας, τη µεγάλη ψυχή, 
που αισθάνεται και σκέπτεται 
γνήσια και καθαρά, γιατί βρί-
σκεται πιο κοντά στις διαυγείς 
πηγές της. Είδε την ψυχή αυτή, 
µε τη θρησκευτικότητά της, µε 
την πίστη της, την πίστη εκείνη 
που θαυµατουργεί σήµερα και 
τραβά το θαυµασµό και τα έκ-
πληκτα βλέµµατα του κόσµου.

Την είδε έτσι από κοντά τη λαϊκή 
ελληνική ψυχή, και την ένοιωσε. 
Την ένοιωσε βαθειά, πολύ βαθειά, 
γιατί η δική του ψυχή ήταν αδελ-
φή της. Έτσι έπαλλε κι’ η δική του 
ψυχή. Τον ίδιο ρυθµό, τους ίδιους 
πόθους είχε, τις ίδιες συγκινήσεις. 
Και την ίδια πίστη. Ο Παπαδιαµά-
ντης επίστευε. Ήταν ο χριστιανός 
της εποχής του. Είχε την πίστη την 
άδολη και την αγνή, την ολοπρό-
θυµη, αλλά και δηµιουργική. Την 
πίστη που καταυγάζει το πνεύ-
µα, φτερώνει την ψυχή, αγνίζει 
την συνείδηση, δίνει νόηµα στην 
ύπαρξη και παρέχει το χαρµόσυνο 
συναίσθηµα της ολοκληρωµένης 
ατοµικότητος και της πληρότητος 
της ζωής. 

Ένα µεγάλο κοµµάτι από την πί-
στη αυτή έχει µεταγγίσει και µέσα 
στο έργο του ο Αλέξανδρος Παπα-
διαµάντης. Πώς λοιπόν να µη ζή 
ένα τέτοιο έργο;».

Γ.Βερίτης
Επιµέλεια

Χαράλαµπος Χωραϊτης
Πτυχ. Θεολογικής Σχολής Αθηνών

Με το παρόν κείµενο του Γ. Βερίτη, (κ.κ. 

Αλέξανδρος Γκιάλας), η «Π», ολοκληρώνει 

τον κύκλο του ετήσιου αφιερώµατός της στα 

100 χρόνια από την κοίµηση του Αλέξαν-

δρου Παπαδιαµάντη. ∆ιαβάστε ολόκληρο 

το αφιέρωµα της «Π» στο xfe.gr

ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ

34



Η νεώτερη φιλελεύθερη φιλοσο-
φική παράδοση είδε την ελευθερία 
ως αντίδραση και αντίθεση, πρώ-
τον, ενάντια σε  κάθε µορφή ανά-
µιξης και επέµβασης έξω από τον 
άνθρωπο και, δεύτερον, ενάντια στο 
ντετερµινισµό, υπεραµυνόµενη αυ-
τό που ονόµαζε ελεύθερη βούληση. 
Εκείνο που η παράδοση αυτή δεν 
µπόρεσε να σκεφτεί ήταν η ελευθε-
ρία καθεαυτή. Μια ελευθερία που 
δεν θα ορίζονταν από το αντίθετό 
της, την εξωτερική επέµβαση ή τον 
ντετερµινισµό όπως γινόταν στις 
δυο περιπτώσεις που αναφέραµε, 
αλλά θα χαρακτηρίζονταν από την 

απουσία αντίθετων χαρακτηριστι-
κών. Η χριστιανική παράδοση θε-
ώρησε, ευθύς εξαρχής, πως µια τέ-
τοια ελευθερία δεν µπορεί παρά να 
αποτελεί θεϊκό κατηγόρηµα, ιδιό-
τητα του Θεού, του µόνου που δεν 
προκύπτει διαλεκτικά ως αντίδρα-
ση σε κάποιο άλλο υποκείµενο ή 
έννοια. Έτσι η ελευθερία, υπό την 
απόλυτη αυτή έννοιά της, είναι 
κάτι ριζικά διαφορετικό από την 
κτιστή ανθρώπινη ελευθερία. Για 
τους χριστιανούς η ελευθερία 
δεν ήταν ποτέ κάτι το δεδοµένο, 
πολύ δε περισσότερο δεν ήταν, 
για να χρησιµοποιήσουµε τη 

σύγχρονη γλώσσα, ένα από τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα, αλλά 
θεωρούνταν ως  δώρο. Λησµο-
νώντας το αυτό και βγάζοντας από 
το οπτικό του πεδίο τον δωρεοδότη 
Θεό ο σύγχρονος άνθρωπος οδηγεί-
ται σε ένα εφιαλτικό αδιέξοδο. Από 
τη µια πλευρά του νοµίσµατος δε-
σπόζει το προµηθεϊκό όραµα ενός 
ανθρώπου ελεύθερου από τους θε-
ούς, ενός ανθρώπου που στις µέ-
ρες µας, µέσα από τις εξελίξεις στο 
χώρο της βιοτεχνολογίας, επιχειρεί 
να ελευθερωθεί ακόµη και από τα 
όρια που του θέτει η ίδια η βιολο-
γική του φύση· που φιλοδοξεί να 

Η Ανθρώπινη 
ελευθερία και 
το θέληµα 
του Θεούβ’ µέρος

Πρωτοπρεσβύτερου 

π. Ευαγγέλου Γκανά,

Ηλεκτρολόγου-

Μηχανολόγου ΕΜΠ, 

Θεολόγου

Την Τρίτη 25/1/2011, η Χριστιανική Φοιτητική Ένωση, πραγµατοποίησε στο Μεγάλο Αµφιθέατρο του 
Παιδαγωγικού Τµ. Αθηνών, oµιλία για τους φοιτητές, µε θέµα «Είµαστε ελεύθεροι;» και οµιλητή τον π. 
Ευάγγελο Γκανά, Ηλεκτρολόγο-Μηχανολόγο ΕΜΠ και Θεολόγο. Εκφράζοντας θερµές ευχαριστίες στον 
π. Ευάγγελο για την ανταπόκριση στο κάλεσµα των φοιτητών, δηµοσιεύουµε στην «Παρεµβολή» το β’ 
µέρος της οµιλίας κατόπιν αιτήµατος αρκετών αναγνωστών. 

Η Συντακτική Επιτροπή

35



διαµορφώσει και να µεταµορφώ-
σει το σώµα του, το φύλο του, τους 
απογόνους του, το περιβάλλον του, 
σύµφωνα µε τις ιδιοσυγκρασιακές 
του προτιµήσεις. Και από την άλλη 
πλευρά το φωτεινό όραµα εκβάλλει 
στο σκοτεινό εφιάλτη ενός κόσµου 
και µιας ανθρώπινης ζωής που κυ-
βερνάται από απρόσωπες οικονο-
µικές, πολιτικές και πολιτισµικές 
δοµές εξουσίας, έναν κόσµο  που 
τη θέση της ελευθερίας παίρνει η 
θέληση για ισχύ και η συνακόλου-
θη ασυδοσία. 

Ενάντια στη νεωτερική θεώρη-
ση που θέλει τον Ορθό Λόγο να εί-
ναι ο δηµιουργός του ηθικού νό-
µου οι χριστιανοί θεωρούν πως ο 
Λόγος είναι κοινωνός του Νόµου 
του Θεού, στο βαθµό που συνειδη-
τοποιεί την αλήθεια που ο Νόµος 
αυτός φέρει και αποδέχεται την αυ-
θεντία του. Έτσι η σχέση ελευθε-
ρίας και Νόµου αναδεικνύεται 
ως τελεολογική: η γνήσια αν-
θρώπινη ελευθερία είναι το τέ-
λος, ο στόχος προς τον οποίο 
οδηγεί ο Νόµος. Ο Νόµος δίνει 
νόηµα στην ελευθερία που χω-
ρίς αυτόν µοιάζει µετέωρη και 
επικίνδυνα επιρρεπής σε ερµη-
νευτική καπηλεία. Χωρίς το Νό-
µο χάνεται η διάκριση Θεού και 
ανθρώπων και αναδεικνύεται η 
δύναµη του δαιµονικού.

Γι’ αυτό ακριβώς, αρχίζοντας πια 
να σκιαγραφούµε τη χριστιανική 
προοπτική στη σχέση ελευθερίας 
και Νόµου, θα ξεκινούσαµε από 
την παρατήρηση ότι στο πλαίσιο 
αυτής της προοπτικής η ελευθε-
ρία δεν συνίσταται στην ατελεύ-
τητη δυνατότητα επιλογών, αλλά 
στη συγκρότηση µιας προσωπι-
κότητας και ενός χαρακτήρα για 
τον οποίο συγκεκριµένες επιλο-
γές απλούστατα δεν τίθενται ποτέ 
σε εσωτερική διαβούλευση.1 Αν η 
σηµερινή συγκυρία χαρακτηρίζε-
ται από τη συνεχή εναλλαγή ρόλων 
και προσωπείων µε τελικό αποτέ-

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

λεσµα την αδυναµία του ανθρώ-
που να ανασυνθέσει τη ζωή του 
κατά τρόπο συνεκτικό, η χριστια-
νική προοπτική, θέτοντας τη µε-
ταµόρφωση του χαρακτήρα βάσει 
των εντολών του Θεού στο κέντρο 
της προσοχής, τον κάνει και πάλι 
ικανό να αξιώσει την προσωπική 
του ζωή ως πραγµατικά δική του. 

Η έννοια αυτή της ελευθερίας 
συναρτάται µε τη σύγχρονη θεώ-
ρηση που βλέπει τον άνθρωπο, σε 
αντίθεση µε όλο το υπόλοιπο ζω-
ικό βασίλειο, ως ένα αδιαµόρφω-
το ον, µια ανοικτή δυνατότητα. Η 
ταυτότητά του δεν βρίσκεται τόσο 
µέσα του όσο µπροστά του, ενώ-
πιόν του, άρα στο πεδίο της ιστο-
ρίας. Γι’ αυτό και η ελευθερία µας 
να επιλέξουµε την εξέγερση ενά-
ντια στο Θεό και τη φύση µας δεν 
είναι αυθόρµητη και αυτόµατη, δεν 
είναι απόλυτη και χωρίς όρια. Κατά 
τούτο ο άνθρωπος δεν µπορεί ποτέ 
να γίνει διάβολος, κάνοντας το κα-
κό προς χάριν του κακού και µόνο, 
και γι’ αυτό η προοπτική της µετα-
νοίας είναι πάντοτε ανοικτή µπρο-
στά του. Τα παραπάνω εκφράζουν 
όµως επίσης και τον τραγικό χα-
ρακτήρα της ανθρώπινης ύπαρξης 
στο βαθµό που ο άνθρωπος είναι 
πάντα ανοικτός στην εισβολή της 
ενοχής και ταυτόχρονα αποδεικνύ-
εται τόσο συχνά τυφλός, ανόητος 
και οδυνηρά πλανεµένος.2

   Το ότι ο Θεός θέλει του ανθρώ-
πους ελεύθερους αποτελεί κεντρι-
κό στοιχείο του χριστιανικού µη-
νύµατος. Ήδη στην Παλαιά ∆ια-
θήκη η εξαιρετική εκείνη ενέργεια 
µέσω της οποίας ο Θεός αποκαλύ-
πτει τον εαυτό του και συγκροτεί 
τον εκλεκτό λαό Του, τον Ισραήλ, 
είναι µια πράξη απελευθέρωσης, η 
έξοδος των Εβραίων από την Αίγυ-
πτο.3 «Εγώ ειµί Κύριος ο Θεός σου, 
όστις εξήγαγέ σε εκ γης Αιγύπτου 

2 Βλ. Hendrikus Berkhof, Christian 
Faith, engl. transl. Sierd Woud-
stra, Eerdmans, 1979, p. 184, 202. 

3 Βλ. Robert W. Jenson, On Think-
ing the Human, Eerdmans, 2003, 
p. 32. 

εξ οίκου δουλείας».4 Και στην Και-
νή ∆ιαθήκη η ελευθερία, αφενός, 
ταυτίζεται µε τη γνώση της αλή-
θειας, «γνώσεσθαι την αλήθειαν και 
η αλήθεια ελευθερώσει ηµάς»5 και, 
αφετέρου, ορίζεται ως η κατάσταση 
του ανθρώπου που αποδέχεται το 
Ευαγγέλιο, «υµείς γαρ επ’ ελευθε-
ρία εκλήθητε αδελφοί».6 Η έννοια 
αυτή της ελευθερίας ως µια συγκε-
κριµένη κατάσταση εντός µιας κοι-
νότητας επεκτείνει και µεθερµη-
νεύει την ανάλογη έννοια που είχε 
ο όρος στην αρχαία ελληνική σκέ-
ψη. Κι εκεί η ελευθερία δεν νοού-
νταν ως η αφηρηµένη έννοια που 
περιγράφει τη σχέση του ανθρώ-
που µε τους άλλους όπως αυτή ορί-
ζεται µέσω ενός απρόσωπου νό-
µου που επιβάλλεται σε όλους ισό-
τιµα, ούτε βέβαια ως η δυνατότη-
τα πολλαπλών ελεύθερων επιλογών. 
Στην αρχαία αθηναϊκή δηµοκρατία 
η ελευθερία συνδεόταν µε ένα πολύ 
έντονο συναίσθηµα του ανήκειν σε 
µια πολιτική κοινότητα· οι γυναί-
κες, οι δούλοι, τα παιδιά δεν ήταν 
ελεύθεροι, υπό την έννοια πως δεν 
µετείχαν στην κοινότητα που απο-
φάσιζε και συζητούσε τα της πολι-
τείας. Η έννοια αυτή της ελευθε-
ρίας προϋποθέτει εποµένως την 
ιδέα µιας αλληλεγγύης, την ιδέα 
µιας κοινότητας που συλλαµβά-
νει τον εαυτό της ως ολότητα.7 
Στην περίπτωση των χριστια-
νών η ελευθερία συνεπάγεται 
έτσι τη µετοχή στην Εκκλησία 
ως του Σώµατος του Χριστού. 

∆ιαβάζοντας στην επιστολή του 
αποστόλου Παύλου προς τους Γα-
λάτες την αλληγορική ερµηνεία 
για τα παιδιά του Αβραάµ από την 
ελεύθερη Σάρρα και τη δούλη Άγαρ 
καταλαβαίνουµε την έννοια αυτή 
της ελευθερία στη βιβλική της προ-
οπτική. Εκεί διαπιστώνουµε πως 

4  Έξοδος 20,1. 
5 Ιωάννης 8, 32
6 Γαλάτες 5, 13.
7 Βλ. Κορνήλιος Καστοριάδης, Η 

ελληνική ιδιαιτερότητα, Τόµος Β΄, 
Η Πόλις και οι νόµοι, µετάφρ. Ζωή 
Καστοριάδη, Κριτική, Αθήνα, σ. 
49-50.  
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η διαφορά ανάµεσα στο παιδί της 
ελεύθερης και στο παιδί της δούλης 
δεν έγκειται στη διαφορά προνο-
µίων. Ο γιός της Σάρρας όσο ήταν 
ακόµη παιδί έχει τα ίδια προνόµια 
µε το γιο της δούλης. Αυτό όµως 
που τον διαφοροποιεί συνίσταται 
στο ότι είναι εν δυνάµει κληρονό-
µος. «Λέγω δε, εφ’ όσον χρόνον ο 
κληρονόµος νήπιος εστίν ουδέν δι-
αφέρει δούλου, κύριος πάντων ων, 
αλλά υπό επιτρόπους εστί και οι-
κονόµους άχρι της προθεσµίας του 
πατρός».8 Η ελευθερία εδώ ορίζεται 
ως µια δυναµική κατάσταση, προϋ-
ποθέτει την εξέλιξη, την ενηλικίω-
ση, είµαστε πάλι ενώπιον της ιδέας 
του ανθρώπου ως όντος υπό δια-
µόρφωση, ως ύπαρξης που η αλή-

θεια γι’ αυτόν έρχεται από το µέλ-
λον. Η πορεία προς την υιοθεσία 
είναι µια πορεία τήρησης του Νό-
µου του Θεού. Τηρώντας τις εντο-
λές ο άνθρωπος παραµένει σε σχέ-
ση και επαφή µε το Θεό, τον µόνο 
πραγµατικά ελεύθερο, και έτσι γί-
νεται κι αυτός κατά χάριν ελεύθε-
ρος. Υπό την ίδια έννοια ο κατά φύ-
σιν Υιός του Θεού είναι το τέλος, το 
πλήρωµα του Νόµου, όχι υπό την 
έννοια της κατάργησής Του, όπως 
συχνά ερµηνεύθηκε, αλλά της πλή-
ρωσής Του. Στο πρόσωπο του Χρι-
στού βλέπουµε το αληθινό σχέδιο 
του Θεού για τον άνθρωπο.9

Αν οι Μακαρισµοί αποτελούν το 
αντιστάθµισµα που προσφέρει ο 
Χριστός στο ∆εκάλογο, αυτό δε ση-
µαίνει καθόλου πως τον καταργούν, 
απλώς τον προϋποθέτουν. Η λέξη 
µακάριος που επαναλαµβάνεται σε 

8  Γαλάτες 4,1
9  Βλ. Ratzinger, Church Ecumenism 

and Politics, engl. transl. Michael 
J. Miller, Ignatius Press 2008, p. 
186-187

Τηρώντας τις εντολές ο άνθρωπος παραµένει σε σχέση και επαφή µε 
τον Θεό, τον µόνο πραγµατικά ελεύθερο, και έτσι γίνεται κι αυτός κατά 
χάριν ελεύθερος.

αυτούς περιγράφει ακριβώς την κα-
τάσταση του ανθρώπου όταν ο Θε-
ός ενεργεί εντός της ζωής του και 
µέσω της ζωής του. Οι Μακαρισµοί 
δεν είναι έτσι ούτε τα απλησίαστα 
ιδεώδη που ένας απάνθρωπος νό-
µος επιβάλει στους ανθρώπους για 
να τους οδηγήσει στην ενοχή λό-
γω της αποτυχίας να τα πραγµα-
τοποιήσουν, όπως θεώρησαν κά-
ποιοι κριτικοί του χριστιανισµού, 
ούτε όµως  η αυτονόητη συµπερι-
φορά αυτών που πίστεψαν στο Χρι-
στό όπως θεώρησαν κάποιοι άλ-
λοι, µάλλον απλουστευτικά. Οι Μα-
καρισµοί περιγράφουν µια νέα 
πραγµατικότητα που είναι στην 
ουσία της εσχατολογική, θα φα-
νερωθεί δηλαδή στην πληρό-

τητά της κατά την έλευση της 
Βασιλείας του Θεού στη γη, τη 
∆ευτέρα Παρουσία, αλλά ταυτό-
χρονα έχει ήδη εισβάλλει στον 
κόσµο, µια που ο Χριστός εί-
ναι ανάµεσά µας. Όταν ο άνθρω-
πος αρχίζει να βλέπει και να βιώνει 
τα πάντα µέσα από την προοπτική 
της Βασιλείας του Θεού, όταν δη-
λαδή γίνεται µαθητής του Χριστού 
και βρίσκεται σε κοινή πορεία µαζί 
Του,  τότε γίνεται παρόν κάτι από 
το έσχατο και στη δική του ζωή, 
τότε έχουµε σηµεία της Βασιλείας 
ανάµεσα µας. Οι Μακαρισµοί απο-
τελούν την εφαρµογή του Σταυρού 
και της Ανάστασης στην ύπαρξη 
των µαθητών του Χριστού. Ισχύ-
ουν όµως για τους µαθητές γιατί 
έχουν πραγµατοποιηθεί ήδη στον 
Χριστό.10

Εδώ πρέπει να επισηµανθεί πως 
η πορεία προς την ελευθερία 

10 Γιόζεφ Ράτσινγκερ, Ο Ιησούς από 
τη Ναζαρέτ, µετάφρ. Σωτήριος 
∆εσπότης, Ψυχογιός, 2007, σ. 85, 
87. 

δεν είναι για τον άνθρωπο µια 
µοναχική πορεία. Προϋποθέτει, 
την εκκλησία, µια κοινότητα

ανθρώπων που ενώ ζουν µέσα 
στον κόσµο δεν διαµορφώνουν τη 
ζωή τους µε τα κριτήρια του κό-
σµου, ούτε µε κάποιον δήθεν υπε-
ρατοµικό Ορθό Λόγο, κοινό σε 
όλους τους ανθρώπους, αλλά µέ-
σα από µια σειρά πρακτικών  που 
οδηγούν σε ένα άλλο ήθος , το ήθος 
που παράγει η υπακοή στο Νόµο 
του Θεού. Η λατρεία του Θεού, η 
µετοχή στην κοινή τράπεζα της Ευ-
χαριστίας, η προσευχή, η ελεηµο-
σύνη, η συγχώρηση, η άσκηση, εί-
ναι οι πρακτικές εκείνες που βιώνει 
η κοινότητα και στις οποίες εντάσ-
σεται κάθε νέο µέλος της. Με τα 

λόγια ενός δασκάλου της πνευµα-
τικής ζωής: «Χρη ηµάς… µη εκου-
σίω ζυγώ δουλείας ανέχεσθαι, αλ-
λά κρατείν την ελευθερίαν, δια της 
εργασίας των εντολών, δι’ ων ανα-
λόγως πάσα αλήθεια ευρίσκεται» 11 

Αυτή η πορεία προς την ελευθε-
ρία µέσω της τήρησης των εντολών 
ενέχει µυστηριακό χαρακτήρα. Η 
παρουσία και η δράση  του Αγίου 
Πνεύµατος εντός του ανθρώπου 
δεν καταστρέφει ούτε εξαλείφει 
το ανθρώπινο πρόσωπο, αλλά του 
δίνει τη δύναµη και την εξουσία 
που οδηγεί στην εκπλήρωση του 
καθ’ οµοίωσιν. Οι οπαδοί του Αυ-
γουστίνου και του Πελάγιου κάθε 
εποχής, αυτοί που αποδίδουν τα 
πάντα στη χάρη και αυτοί που 
αποδίδουν τα πάντα στην ανθρώ-
πινη προσπάθεια,  οι οπαδοί της 
απαισιόδοξης και οι οπαδοί της αι-
σιόδοξης ανθρωπολογίας θα είναι 
πάντα ανίκανοι να κατανοήσουν 
αυτό το µυστήριο. Την πνευµατική 

11 Μάρκος Ασκητής, PG 65, 985 BC. 
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αυτή εµπειρία που πάντα βίωνε η 
εκκλησία ενίοτε την διαισθάνονται 
µερικοί φιλόσοφοι, εκφράζοντάς 
την µε ένα µίγµα ποιητικότητας 
και ασάφειας. Γράφει χαρακτηριστι-
κά ο Derrida: «Πολλές φορές όταν 
ήµουν αναγκασµένος να προσδι-
ορίσω πράγµατα αυτής της τάξης 
- το «ελεύθερο», το ανυπολόγιστο, 
το απρόβλεπτο… το συµβάν,…, το 
άλλο - κατέληγα να µιλώ για «αυτό 
που έρχεται»… µια άφιξη που µε 
εκπλήσσει πέρα για πέρα, αυτός 
στον οποίο δεν µπορώ, δεν γίνεται 
πλέον να µην απαντήσω και να µην 
ανταποκριθώ… αυτό που εφορµά 
πάνω µου χωρίς καµία δυνατότη-
τα ελέγχου. Εν ολίγοις ετερονοµία: 
ο άλλος είναι ο νόµος µου… Αλλά 
εκεί όπου έρχεται αυτός που µένει 
να έρθει είµαι εκτεθειµένος, κατα-
δικασµένος να είµαι ελεύθερος και 
να αποφασίζω, καθόσον δεν µπο-
ρώ να προβλέψω, να προκαθορίσω, 
να προγνώσω. Θα µπορούσα να το 
ονοµάσω αυτό ελευθερία».12 Μόνο 
όµως εντός της χριστιανικής παρά-

δοσης η διαίσθηση αυτή κα-
θίσταται βιωµένη εµπειρία 
που χαρίζει ο Θεός και λει-
τουργεί µε τέτοιο τρόπο που 
να οικοδοµεί την εκκλησία.

Για να γίνουµε όµως 
περισσότερο σαφείς στην 
προσπάθειά µας να πε-

ριγράψουµε, κατά 
το δυνατόν, την 
αλληλοδιαπλο-
κή χάριτος και 

ανθρώπινης προσπά-
θειας στην πορεία πραγ-

µάτωσης του νόµου και 
απόκτησης της ελευθερίας 

θα πρέπει να εµβαθύνουµε λίγο 
ακόµη στην πνευµατική παράδοση 
της εκκλησίας. Εκεί θα διακρίνου-
µε δύο βασικά στάδια σ’ αυτή την 
πορεία. Στο πρώτο, ο άνθρωπος 
αρχίζει την προσπάθεια αποδοχής 
και εφαρµογής του Νόµου του Θε-

12 Jacques Derrida Elisabeth 
Roudinesco, Συνοµιλίες για το 
αύριο, µετάφρ. Τάσος Μπέτζελος, 
Μεταίχµιο, 2005, , 128-130. 

ού ενώ παράλληλα µέσα του βαθιά 
κάτι δυσφορεί. Η προσπάθεια και 
ο αγώνας για την εφαρµογή του 
θελήµατος του Χριστού γίνεται 
«µη θελούσης της καρδίας».13 Αυ-
τή είναι η κατάσταση την οποία 
µε τόσο εξαιρετικό και σπαρακτικό 
ρεαλισµό περιγράφει ο απόστολος 
Παύλος στην επιστολή του προς 
Ρωµαίους: «Εσωτερικά συµφωνώ 
και χαίροµαι µε όσα λέει ο νόµος 
του Θεού. ∆ιαπιστώνω όµως πως η 
πράξη µου ακολουθεί έναν άλλο νό-
µο, που αντιστρατεύεται στο νόµο 
µε τον οποίο συµφωνεί η συνείδη-
ση µου: είναι ο νόµος της αµαρτίας 
που κυριαρχεί στην ύπαρξή µου και 
µε  κάνει αιχµάλωτό της. Τι δυστυ-
χισµένος, αληθινά, που είµαι! Ποιος 
µπορεί να µε λυτρώσει από την 
ύπαρξη αυτή, που έχει υποταχθεί 
στο θάνατο;».14 Αν όµως ο άνθρω-
πος επιµείνει στην προσπάθεια και 
τον αγώνα παρά τις αντιξοότητες 
και τις οχλήσεις, τότε η εσωτερική 
του κατάσταση αρχίζει σταδιακά, 
σχεδόν ανεπαίσθητα, να µεταβάλ-
λεται και εισέρχεται στο δεύτερο 
στάδιο για το οποίο µιλήσαµε. Τότε, 
όπως γράφει ο Άγιος Μακάριος ο 
Αιγύπτιος: «βλέποντας ο Κύριος αυ-
τή του την προαίρεση και τον καλό 
ζήλο, πώς δηλαδή πιέζει τον εαυτό 
του πάντοτε στη µνήµη του Θεού, 
και στο καλό πάντα, και στην τα-
πεινοφροσύνη και στην πραότητα 
και στην αγάπη· και πώς, ενώ δεν 
θέλει η καρδιά, πιέζει και οδηγεί, 
µε όση δύναµη έχει, τον εαυτό του 
µε τη βία, τον σπλαχνίζεται· και τον 
λυτρώνει από τους εχθρούς του και 
από την αµαρτία που κατοικεί µέσα 
του, τον γεµίζει Πνεύµα Άγιο και 
έτσι στο εξής χωρίς βία και κόπο 
πραγµατοποιεί πάντοτε όλες τις 
εντολές του Κυρίου αληθινά· µάλ-
λον ο Κύριος πραγµατοποιεί µέσα 
του τις ίδιες τις δικές του εντολές, 
και τους καρπούς του Πνεύµατος, 
όταν καρποφορεί καθαρό καρπό».15 

13 Η φράση ανήκει στον άγιο Μακά-
ριο τον Αιγύπτιο. 

14 Ρωµαίους 7, 22-25. 
15 Μακάριος Αιγύπτιος, Περί φυλα-

Η ριζική αυτή διάκριση, ανάµεσα 
στην ανθρώπινη προσπάθεια και 
τη δωρεά του Θεού, είναι που µας 
γλυτώνει τόσο από τον κίνδυνο 
του φαρισαϊσµού όσο και από τις 
διαµάχες του τύπου Αυγουστίνου-
Πελάγιου. 

Η εικόνα που παρουσιάζει ο 
άνθρωπος που φτάνει σ’ αυτό το 
δεύτερο στάδιο,  όταν δηλαδή το 
Πνεύµα του Θεού ενεργεί εντός 
του µάς φέρνει στο νου το νόηµα 
της εορτής της Παναγίας ως της 
Ζωοδόχου Πηγής.16  Η ίδια η έν-
νοια της Ζωοδόχου Πηγής περιέ-
χει ένα φαινοµενικό οξύµωρο, το 
πρώτο συνθετικό παραπέµπει σε 
µια παθητικότητα, την κατάσταση 
της αποδοχής της ζωής από έξω, 
ενώ το δεύτερο εκφράζει µια ενερ-
γητικότητα,  τη δυνατότητα µιας 
νέας δηµιουργίας που πηγάζει 
αυθόρµητα και προσφέρεται προς 
τους άλλους. Η Παναγία, η Ζω-
οδόχος Πηγή, είναι ακριβώς το 
πρότυπο που εκφράζει µε τον 
πιο εναργή τρόπο το θέµα που 
εξετάσαµε, τη σχέση ανθρώπι-
νης ελευθερίας και αποδοχής 
του θεϊκού θελήµατος. Είναι 
το πρότυπο για κάθε χριστια-
νό που δέχεται το θέληµα του 
Θεού ως σωτηρία, ως έκφραση 
της θεϊκής αγάπης που καθι-
στά πραγµατικά ελεύθερο τον 
άνθρωπο και τον κάνει ικανό 
να γίνει αργότερα κι αυτός µε 
τη σειρά του πηγή αυτής της 
δωρεάς. Αυτό που εκφράζεται τό-
σο όµορφα µε τα λόγια του ίδιου 
του Χριστού: «Ο πιστεύων εις εµέ, 
καθώς είπεν η γραφή, ποταµοί εκ 
της κοιλίας αυτού ρεύσουσιν ύδα-
τος ζώντος».17 

κής καρδίας, ΒΕΠΕΣ, 42, σ.186.
16 Για την έννοια της Ζωοδόχου 

Πηγής αλλά και τα στάδια της 
πνευµατικής πορείας του χριστια-
νού αντλώ από την εργασία:  π. 
Αντώνιος Πινακούλας, Η εορτή της 
Ζωοδόχου Πηγής. Το Θεολογικό της 
περιεχόµενο, περιοδικό Μαρτυρία,  
Μάρτιος-Απρίλιος 2006, τχ. 228, 
σ. 7-20. 

17 Ιωάννης 7, 38. 
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“Η αραβική 
Άνοιξη φθάνει 

ως το χειµώνα”

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ µε την 
∆ρ. Γκόσν 

Kαθηγήτρια του πανεπιστηµίου 
της Αριζόνας

«Π»: Κυρία Γκόσν, είναι ιδιαίτερη τιµή 
µας που θα έχουµε αυτή την συνέντευ-
ξη σχετικά µε την Αραβική Άνοιξη1 µιας 
και πολλοί νέοι στην Ελλάδα θα ήθε-
λαν να µάθουν τις πολιτικές και οικο-
νοµικές παραµέτρους αυτής της ιστο-
ρικής αλλαγής στην Μεσόγειο. Είδαµε 
αυταρχικά καθεστώτα να γκρεµίζονται, 
το ΝΑΤΟ να επεµβαίνει, λαούς να βγαί-
νουν στους δρόµους και να διαδηλώ-
σουν για ένα καλύτερο αύριο και τέλος 
είδαµε ένα τεράστιο κύµα µετανάστευ-
σης να εισέρχεται στην Ευρώπη. Τυνη-
σία, Αίγυπτος, Αλγερία, Λιβύη, Συρία, 
Μπαχρέιν, Υεµένη. Ποιος είναι ο επό-
µενος; Προβλέπετε να συµβεί το ίδιο σε 
άλλη περιοχή του κόσµου; Στην Ευρώ-
πη για παράδειγµα;

«Π»: Ποιες θα είναι οι συνέπειες για 
την Ευρώπη στο θέµα της µετανάστευ-
σης; Τι µέτρα πρέπει να παρθούν από 
την Ευρώπη ή την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση έτσι ώστε να εµποδίσουν την είσο-
δο ενός µεγάλου κύµατος µετανάστευ-
σης; Π.χ είδαµε την ∆ανία να κλείνει τα 
σύνορά της παραβιάζοντας την συνθή-
κη Σένγκεν.

Κα Γκόσν: Οµολογώ πως είναι δύσκολη η ερώτηση σας. Αρχικά, αυτό 
που βλέπουµε σε µερικά µέρη της Μέσης Ανατολής δεν είναι καινούρ-
γιο. Για παράδειγµα, η κατάσταση στην Υεµένη δεν είναι πρωτόγνωρη, 
απλά ήρθε στην επιφάνεια µετά τα γεγονότα στην Τυνησία και στην 
Αίγυπτο. Υπάρχουν, επίσης παρόµοιες διενέξεις στην Αφρική όπου 
επίσης δεν είναι καινούργιες και έχουν κρατήσει εδώ και χρόνια. Πα-
ρόλα αυτά, το ενδιαφέρον της όλης υπόθεσης είναι πως η όλη κατά-
σταση µπορεί να επηρεάσει την Ευρώπη λόγω της πρωτοφανούς οι-
κονοµικής κρίσης η οποία εξαπλώνεται σε όλο τον κόσµο. Αυτός ήταν 
και ένας από τους παράγοντες που έπαιξαν καίριο ρόλο στην παρακί-
νηση των ανθρώπων να βγούνε στους δρόµους σε χώρες όπως την Τυ-
νησία και την Αίγυπτο. Επιπλέον, σιγά-σιγά βλέπουµε όλο και πιο πολ-
λά Ευρωπαϊκά κράτη να αντιµετωπίζουν δύσκολες οικονοµικές συγκυ-
ρίες που µπορούν να οδηγήσουν σε παρόµοιες αναταραχές µέσα στις 
ίδιες αυτές τις χώρες.

κα Γκ.: Ένας απ’ τους λόγους που µεταναστεύουν οι άνθρωποι εί-
ναι η έλλειψη ευκαιριών ή ελευθεριών από τις χώρες που προέρχο-
νται. Από την άλλη οι Ευρωπαϊκές χώρες έχουν δώσει την εντύπω-
ση πως είναι ανοιχτές σε οποιαδήποτε µορφή µετανάστευσης υπό 
το πρίσµα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και πως είναι οικονοµι-
κά εύπορες, έτσι, κρίνοντας από τα παραπάνω αυτοί είναι οι λόγοι 
που πολλοί αποφασίζουν να µεταναστεύσουν στην Ευρώπη. Όµως, 
έχοντας υπόψη τα οικονοµικά προβλήµατα που εξαπλώνονται πα-
γκοσµίως, οι Ευρωπαίοι δεν έχουν µείνει αδρανείς. Ως αποτέλεσµα 

Η ∆ρ. Γκοσν φοίτησε και πήρε το µεταπτυχιακό της στο Αµερικανικό Πανεπιστήµιο της Βηρυτού, ενώ το διδακτορικό της το 
έκανε στο Pensylvania State University. Το έργο της και ο τοµέας σπουδών της εστιάζουν στις σχέσεις κρατών όσον αφορά 
συγκρούσεις και συνεργασίες. Συγκεκριµένα ασχολείται µε το πώς τα διεθνή υποκείµενα διευθετούν τις διενέξεις τους. Ένας 
σηµαντικός τοµέας των εκπαιδευτικών της προσόντων είναι η σηµαντικότητα της επιλογής µιας συγκεκριµένης στρατηγι-
κής για την διευθέτηση των διαφορών. Τα άρθρα της εστιάζουν σε διαχείριση κρίσεων , την ειρηνική επιστήµη, διεθνείς δι-
απραγµατεύσεις, ∆ιεθνείς Σχέσεις, ενώ γράφει και για το Middle East Journal. Την συναντήσαµε στα Χανιά όπου διδάσκει 
‘∆ιαχείριση ∆ιεθνών Κρίσεων’ στο ετήσιο καλοκαιρινό πρόγραµµα του Georgetown University. (International Institute for 
Political and Economic Sciences). Την ευχαριστούµε πολύ για το χρόνο που διέθεσε στην «Παρεµβολή» και την προθυµία 
να µας παραχωρήσει την ακόλουθη συνέντευξη.
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«Π»: Κατά πόσον θεωρείται η επέµ-
βαση του ΝΑΤΟ στην Λιβύη νόµιµη; 
Πώς κρίνετε τον δευτερεύοντα ρόλο 
των ΗΠΑ, µε την έννοια ότι η Γαλλία 
και το Ην. Βασίλειο παίζουν τον κυρί-
αρχο ρόλο παρακινώντας την συµµα-
χία; Μήπως είναι µια αρχή για µια νέα 
εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ;

κα Γκ.: Η περίπτωση της Λιβύης είναι άκρως ενδιαφέρουσα. Αρχίσαµε 
από µια απόφαση του ΟΗΕ η οποία τόνιζε την προστασία των αµάχων 
µέσω του αποκλεισµού του εναέριου χώρου και καταλήξαµε στην επέµ-
βαση υπέρ της αντιµαχόµενης πλευράς σε κάτι που µοιάζει σαν εµφύ-
λιο µε απώτερο σκοπό τον έλεγχο µιας χώρας. Αντί όµως να ρωτάµε για 
το αν ήταν νόµιµη η όχι η επέµβαση του ΝΑΤΟ, µια πιο ενδιαφέρου-
σα ερώτηση θα ήταν: γιατί το ΝΑΤΟ προέβη σε µια τέτοια στρατιωτική 
ενέργεια; Και κατά δεύτερον ποιοι είναι οι κανόνες αυτής της ενέργει-
ας; Μέχρι στιγµής οι απαντήσεις δεν είναι σαφείς, ενώ σε περίπτωση 
που οι επαναστάτες στην Λιβύη καταρρεύσουν, το ΝΑΤΟ θα βρεθεί στην 
δύσκολη θέση όπου θα πρέπει να αποφασίσει αν θα συνεχίσει τις επι-
χειρήσεις, εµπλέκοντας τον εαυτό του σε έναν εµφύλιο πόλεµο, ή να κά-
νει πίσω και να υποχωρήσει. Όσον αφορά τις ΗΠΑ, η επέµβαση προκά-
λεσε µεγάλους τριγµούς µεταξύ του προέδρου και του Υπουργείου Αµύ-
νης, όπως και του Αµερικανικού λαού µιας και ένα µεγάλο µέρος του 
δεν υποστηρίζει την στρατιωτική επέµβαση. Επίσης είναι ενδιαφέρον 
το ότι παρόλο που η Γαλλία και το Ην. Βασίλειο παίζουν τον κυριότερο 
ρόλο, η οικονοµική κατάστασή τους τόσο αυτών όσο και των ΗΠΑ, θα 
τις αναγκάσουν να επανεξετάσουν τα οφέλη και το κόστη της επέµβα-
σης, τα οποία κόστη έχουν ήδη αρχίσει και µαζεύονται.

έχουµε την σύγκρουση µεταξύ της πολιτικής της «ανοιχτής πόρτας» 
που κάποτε τα ίδια κράτη είχαν και την ανάγκη να προστατεύσουν 
το εθνικό συµφέρον τους. Επί τούτου, είναι σηµαντικό να καταλάβει 
η διεθνής κοινότητα πως πρέπει να δώσει έµφαση στις καταστάσεις 
των χωρών από τις οποίες προέρχεται το µεγαλύτερο µέρος των µε-
ταναστών. Πρέπει να υπάρξει µια πιο συντονισµένη πολιτική ώστε 
να βοηθηθούν αυτές οι χώρες µε απώτερο σκοπό να µειωθεί ο αριθ-
µός αυτών που θα ήθελαν να φύγουν.
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«Π»: Η Ελλάδα ανέκαθεν είχε στενούς 
πολιτισµικούς δεσµούς µε τις Αραβι-
κές χώρες. Πού θα τοποθετούσατε την 
Ελλάδα στην Αραβική Άνοιξη; Έχει τις 
δυνατότητες, λαµβάνοντας υπόψη και 
την οικονοµική κατάσταση της χώρας, 
να παίξει έναν πιο κυρίαρχο ρόλο;

«Π»: Τελευταία ερώτηση. ποια είναι η 
πρόβλεψη σας για την κρίση, πιστεύε-
τε πως το αποτέλεσµα θα είναι θετικό η 
αρνητικό και µε ποια έννοια; Είναι τα 
Αραβικά κράτη έτοιµα να κάνουν την 
αλλαγή;

κα Γκ.: Η Ελλάδα όντως έχει στενούς πολιτισµικούς δεσµούς µε τις 
Αραβικές χώρες. Παρόλ’ αυτά, εάν ήµουν η Ελλάδα δεν θα είχα εµπλο-
κή στην Μέση Ανατολή αυτή την χρονική περίοδο. Πρώτον και κυριό-
τερον, δεν αντιµετωπίζουν όλες οι χώρες τις ίδιες δυναµικές. Στην Τυ-
νησία και στην Αίγυπτο, όπως και στο Μπαχρέιν, είδαµε τον κόσµο να 
βγαίνει στους δρόµους και να φωνάζει για καλύτερα πολιτικά και οι-
κονοµικά δικαιώµατα. Όµως, στην Λιβύη, στην Συρία και στην Υεµένη 
είχαµε κοινωνικές αναταραχές, και στις δύο περιπτώσεις είχαµε µια 
πλήρη κοινωνική κρίση. Προσθέστε και την οικονοµική κρίση στην 
Ελλάδα, αρχίζουµε και αναρωτιόµαστε εάν η Ελλάδα πρέπει να κοιτά-
ξει αυτή την στιγµή προς τα έσω παρά προς τα έξω. Έχοντας αυτά υπό-
ψη, δεν έχω καµία αµφιβολία πως οι δεσµοί µεταξύ Ελλάδας και 
Αραβικών κρατών θα συνεχίσουν να είναι εξίσου καλές ακόµα 
και όταν τα πράγµατα ηρεµήσουν.

κα Γκ.: Μακάρι να είχα µια ξεκάθαρη απάντηση σ’ αυτό το ερώτηµα, 
αλλά µπορώ να πω πως µιας και υπάρχουν ακόµη πολλοί άλυτοι πα-
ράγοντες δεν µπορούµε προβλέψουµε το αποτέλεσµα. Επίσης, δεν νο-
µίζω πως θα υπάρχει αποτέλεσµα για όλες τις χώρες. Μέχρι στιγµής, 
φαίνετε πως η Τυνησία είναι πιο κοντά σε µια θετική έκβαση µε την 
έννοια ότι έχουν γίνει ριζοσπαστικές αλλαγές. Όµως, στην Αίγυπτο η 
καινούργια κυβέρνηση, η οποία ελέγχεται κατά κύριο λόγο από τον 
στρατό ο οποίος ήταν το δεξί χέρι του Μουµπάρακ, κάνει πολλά βήµα-
τα πίσω παρά προς τα εµπρός. Επιπλέον, η στάση της ∆ιεθνής Κοινό-
τητας δεν ήταν ίδια σε όλες της περιπτώσεις, που πιστεύω πως εµπό-
δισε µια αληθινή αλλαγή.

Επιµέλεια – Μετάφραση:
Λεωνίδας Μαρκαντωνάτος

Φοιτ.  ∆ιεθνών & Ευρωπαϊκών 
Σπουδών Παντείου Παν/µίου

Πρόεδρος Ελλήνων Νέων ∆ιεθνολόγων

(Η συνέντευξη έγινε στα Αγγλικά)

1 Ως Αραβική Άνοιξη 2010–2011, ή διαδηλώσεις στη Μέση Ανατολή και τη 
Βόρεια Αφρική, εννοείται ένα επαναστατικό κύµα διαδηλώσεων και δια-
µαρτυριών που έλαβε χώρα στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική από 
τις 18 ∆εκεµβρίου του 2010.

ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ
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Συµβαίνουν...

ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΠΟ ΤΗ MICROSOFT ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ!
Ο διαγωνισµός Imagine Cup ξεκίνησε µε τη συµµετοχή 350.000 ανθρώπων απ' 

όλο τον κόσµο περίπου πριν από έναν χρόνο. Επιλέχτηκαν 100 projects, από τα 
οποία στη συνέχεια µόνο τρεις µόνο διαγωνιζόµενες οµάδες ταξίδεψαν στη Νέα 
Υόρκη και παρουσίασαν τις εργασίες τους από τις 8 ώς και τις 13 Ιουλίου, στον ει-
δικό χώρο του Lincoln Center που είχε ετοιµάσει η διοργανώτρια εταιρεία Microso? . 
Ο Γ. Κρακατσιώτης και Ευ. Πτερνέας, φοιτητές του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 
πρώτευσαν στον διαγωνισµό της Microso?  µε το Touring Machine. H εργασία τους πάνω στη 
διαλειτουργικότητα έκλεψε την παράσταση µε το Touring Machine, έναν ηλεκτρονικό ξεναγό που σε 
ταξιδεύει σε µουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και εκθέσεις.  Η πρωτιά αποτελεί, ακόµα µία απόδειξη, 
πως στην Ελλάδα έχουµε πολύ καλά µυαλά και δεν αποµένει παρά να αξιοποιηθούν! 

²ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ 
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ³, ΘΕΜΑ ∆ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟ ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 

Θέµα διεθνούς ∆ιάσκεψης στο Σάλτσµπουργκ της Αυστρίας αποτέλεσε πριν έξι µήνες 
η συµβολή του Αγίου Όρους στην πνευµατική και πολιτισµική παράδοση της Ευρώ-
πης, µε συµµετοχή αντιπροσωπειών Ορθόδοξων Εκκλησιών ανά τον κόσµο, 
Ευρωπαίων διανοουµένων και επώνυµων φίλων του 'Αθω από διάφορες 
χώρες της Ευρώπης. Όλοι οι συµµετέχοντες τόνισαν το ρόλο του Αγίου 
Όρους ως πνευµατικού και ιστορικού κέντρου της Ορθοδοξίας, επισηµαί-
νοντας ταυτόχρονα τη σηµασία της ορθόδοξης πνευµατικότητας στη σύγ-
χρονη κοινωνία.

ΝΕΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ∆ΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ!

Μία ακόµα ελληνική φοιτητική πρωτιά έρχεται να µας κάνει περήφανους! Νέα 
διάκριση πέτυχε η οµάδα TUC Eco Racing του Πολυτεχνείου Κρήτης σε ∆ιεθνή 
∆ιαγωνισµό Οικονοµίας Καυσίµου, ενώ, παράλληλα, κατέκτησε την πρώτη θέ-
ση σε διαγωνισµό ασφάλειας οχηµάτων µε το πρωτότυπο µονοθέσιο όχηµά 
της,  ER11, το οποίο διαθέτει κυψέλες καυσίµου υδρογόνου και κινείται µε 
ηλεκτρικό κινητήρα, εκπέµποντας µηδενικούς ρύπους προς την ατµόσφαιρα 
και παρέχοντας αθόρυβη µετακίνηση. Το Πολυτεχνείο Κρήτης συµµετείχε φέ-

τος, για τέταρτη φορά, στο διεθνή µαραθώνιο οικονοµίας καυσίµου Shell Eco 
Marathon 2011, που πραγµατοποιήθηκε (26-28 Μαΐου) στη Γερµανία. Σ' αυτόν 

συµµετείχαν 212 οµάδες εκπαιδευτικών ιδρυµάτων απ' όλο τον κόσµο. Να σηµει-
ωθεί πως, η επιτυχία αυτή αποκτά ακόµα µεγαλύτερη σηµασία, καθώς βρέθηκαν στην 

πρώτη θέση για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά, το οποίο επιτυγχάνεται σπάνια από µία οµάδα.
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 ²ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΜΑΣ³ ΠΡΟΤΡΕΠΕΙ ΓΚΡΑΦΙΤΙ ΣΤΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ

Μία τεράστια τοιχογραφία που απεικονίζει δύο χέρια που προσεύχονται θα συναντά 
πλέον όποιος φτάνει έξω από το δεκαώροφο ξενοδοχείο Vienna επί της Πειραιώς 20.

Στην ασθµαίνουσα περιοχή της Οµόνοιας επιλέχθηκε να τοιχογραφηθεί µία εκδοχή 
του πίνακα του Άλµπρεχτ Ντύρερ «Χέρια που προσεύχονται». Όµως, τα «Χέρια που προ-
σεύχονται» στον τοίχο του ξενοδοχείου της Οµόνοιας δεν στρέφονται για προσευχή προς 

τον Θεό, όπως στο 1506, αλλά προς τα κάτω. Είναι σαν ο ίδιος ο Θεός να προσεύχεται για 
να σωθεί αυτή η πόλη και οι κάτοικοί της. Το έργο µε τίτλο «Praying for us» αποτελεί την 

καλλιτεχνική πρόταση του φοιτητή της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Παύλου Τσάκωνα 
και υλοποιήθηκε από τους ζωγράφους Μανώλη Αναστασάκο και ∆ηµήτρη, Μπάµπη και Θανάση 

Κρέτση και εντάσσεται στη δράση «Εικαστικές Παρεµβάσεις στον ∆ηµόσιο Χώρο» και αποτελούν 
πιλοτικό πρόγραµµα που σκοπό έχει τη µεταστροφή του κλίµατος στην παλιά Αθήνα.

ΤΟ ΠΑΚΙΣΤΑΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕ ΤΗ ΛΕΞΗ ²ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ³ ΣΤΑ SMS

Κατόπιν απόφασης της Αρχής Τηλεπικοινωνιών του Πακιστάν, δηµιουργήθηκε µια λίστα µε 1109 λέξεις στα 
αγγλικά, τις οποίες απαγορεύεται να χρησιµοποιούν οι χρήστες κινητών τηλεφώνων της χώρας όταν γράφουν sms. 
Σύµφωνα µε την απόφαση µάλιστα οι παραβάτες θα τιµωρούνται µε πρόστιµα. H λίστα µε τις... απαγορευµένες 
λέξεις και φράσεις κυκλοφόρησε στο ∆ιαδίκτυο και προκάλεσε παροξυσµό και αντιδράσεις για την κατάσταση των 
ατοµικών δικαιωµάτων στη χώρα. Την είδηση δηµοσιεύει και η Huffi  ngton Post που αναφέρει ότι ανάµεσα στις 
απαγορευµένες αγγλικές λέξεις και φράσεις είναι και οι εξής: Ιησούς Χριστός, οµοφυλόφιλος, πορνεία κά.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ ΤΕΛΙΚΑ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ²ΜΗ∆ΕΝ³

Νέα Υόρκη. Η Αρχιεπισκοπή Βορείου και Νοτίου Αµερικής  ανακοίνωσε τη συµφωνία µε τη Λιµενική Αρχή της Νέας Υόρ-
κης σχετικά µε την ανοικοδόµηση του ναού του Αγίου Νικολάου  που καταστράφηκε από την κατάρρευση των δίδυµων πύρ-
γων την 11η Σεπτεµβρίου του 2001. Ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Andrew Cuomo προσκάλεσε τον Αρχιεπίσκοπο ∆ηµήτριο 
στο γραφείο του στη  Νέα Υόρκη για την επίσηµη υπογραφή της συµφωνίας. Ο Αρχιεπίσκοπος Αµερικής, κ. ∆ηµήτριος, ευχαρί-
στησε θερµά τον τοπικό κυβερνήτη λέγοντας: «είµαστε ευγνώµονες προς τον αξιότιµο κυβερνήτη και πολύτιµο φίλο µας Andrew 
Cuomo που κάνει πραγµατικότητα ένα όνειρο δέκα ετών. Η εκκλησία του Αγίου Νικολάου, θα ανεγερθεί και πάλι – µε τη βοή-
θεια του Θεού – στο σηµείο «µηδέν» εκεί όπου στεκόταν  ως πνευµατικό σηµείο αναφοράς για 85 χρόνια, ως επιβεβαίωση της 
θρησκευτικής ελευθερίας και εµπειρίας για όλους τους κατοίκους της Νέας Υόρκης και όλους τους Αµερικανούς.»  Ο κυβερνή-
της Andrew M. Cuomo από τη δική του πλευρά δήλωσε: «χάσαµε την εκκλησία του Αγίου Νικολάου κατά τη διάρκεια της κατα-
στροφής της 11ης Σεπτεµβίου και µέχρι σήµερα το µέλλον της ήταν αβέβαιο.  Η ανακατασκευή του Αγίου Νικολάου µαζί µε ένα 
χώρο λατρείας δεν είναι καλή είδηση µόνο για την ελληνορθόδοξη κοινότητα αλλά για όλους του κατοίκους της Νέας Υόρκης».

ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ Η ΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ… ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ! 

Μετά την ανέγερση αγαλµάτων και µνηµείων από την εθνικιστική κυβέρνηση Γκρουέφσκι και σκοπιανές ορ-
γανώσεις του εξωτερικού, τη σκυτάλη της αρχαιοµακεδονικής προπαγάνδας έλαβε η αυτοαποκαλούµενη «µακεδονική» 
Εκκλησία. Σύµφωνα µε δηµοσίευµα του bnews.bg, o αρχιεπίσκοπος Στέφανος της σχισµατικής Εκκλησίας, η οποία δεν 
αναγνωρίζεται από καµία Ορθόδοξη Εκκλησία στον κόσµο, έδωσε την «ευλογία» του να φιλοτεχνηθεί η αγιογραφία του 
Μ. Αλεξάνδρου –για την ώρα χωρίς φωτοστέφανο- στον τρούλο της εκκλησίας του Αγ. Νικολάου στην πόλη Στιπ. Την 
ίδια στιγµή, στην εκκλησία της Αγ. Τριάδος στο Ράντοβιτς, τοποθετήθηκε στο µωσαϊκό του ναού ο ήλιος της Βεργίνας. 
Να σηµειωθεί, ότι το 2008, κατά την επίσκεψη επίσηµης αντιπροσωπείας των Σκοπίων στο Βατικανό, 
στο πλαίσιο των εορτασµού της µνήµης του Αγίου Κύριλλου στη Ρώµη, ο ίδιος µίλησε προκλητικά, 
επάνω από τον τάφο του Αγίου, για κατεχόµενη από τους Έλληνες… Solun, όπως αποκα-
λούν οι Σλάβοι την Θεσσαλονίκη: «Άγιε Κύριλλε, σήµερα, στη δική σου και τη δική µας 
Θεσσαλονίκη όλα όσα έκανες είναι πέτρινα. Σήµερα, στη γενέτειρά σου πόλη έχουν 
γίνει όλα στάχτη και σκόνη και δεν έµεινε ούτε γράµµα από τη γλώσσα τη δική σου και 
τη δική µας. Στην περιοχή όπου τότε όλοι µιλούσαν όπως εσύ και όπως εµείς, σήµερα 
απαγορεύεται όχι µόνο να οµιλείται αυτή η γλώσσα αλλά και να υπάρχει. ∆υστυχώς, εκεί 
διώκεται και εκτοπίζεται οτιδήποτε είναι µακεδονικό ενώ αµφισβητείται και το όνοµα της 
χώρας και το όνοµα της Εκκλησίας και η ίδια η αλήθεια» είχε δηλώσει τότε προκλητικά. και 
δεν αποµένει παρά να αξιοποιηθούν! 
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Θέµατα Πνευµατικής 
Ζωής

Στὸ προηγούµενο τεῦχος εἴχαµε 
ἀναφερθεῖ στὸ πάθος τῆς ὑψηλοφρο-
σύνης στὶς διάφορες µορφές του καὶ 
στὸ πῶς ἐπιτυγχάνεται ἡ ταπεινοφρο-
σύνη. Σήµερα θὰ κάνουµε µία συνο-
πτικὴ ἀναφορὰ στὶς ποικίλες διαστά-
σεις τῆς µεγάλης καὶ τόσο σηµαντικῆς 
ἀρετῆς τῆς ταπεινοφροσύνης.

Ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς µὲ τὸν 
πρῶτο µακαρισµό Του µακαρίζει τοὺς 
ταπεινόφρονες: «µακάριοι οἱ πτωχοὶ 
τῷ πνεύµατι» (Ματθ. 5: 3). Ἡ πτωχεία 
τοῦ πνεύµατος κατὰ τὴν ἑρµηνευτικὴ 
παράδοση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησί-
ας ταυτίζεται µὲ τὴν ταπεινοφροσύ-
νη. Ὁ ἄνθρωπος αἰσθάνεται ὅτι εἶναι 
πτωχὸς σὲ πνευµατικὰ πλούτη, πτωχὸς 
σὲ ἀρετὲς καὶ ἔχει ἔντονη τὴν συναί-
σθηση τῆς ἁµαρτωλότητός του.

Μορφὴ ταπεινοφροσύνης εἶναι καὶ 
ἡ ἑκούσια ὑποταγὴ στὸ θέληµα τοῦ Θε-
οῦ. Ὁ ταπεινόφρων εὔχεται τὸ «γεννη-
θήτω τὸ θέληµά Σου» (Ματθ. 6: 10) καὶ 
κόπτει τὸ δικό του ἀντίθετο θέληµα (βλ. 
«Ἡ ἐκκοπὴ τοῦ ἰδίου θελήµατος», Πα-
ρεµβολὴ τεῦχος 93, σ. 44).

Ἡ ταπεινοφροσύνη ἐκδιώκει τὴν 
εὐθιξία καὶ τὴν διάθεση δικαιώσε-
ως τοῦ ἑαυτοῦ µας, ὅταν ἀδικούµα-
στε σὲ προσωπικὸ ἐπίπεδο. ∆ιδά-
σκει σχετικὰ ὁ ἅγιος ∆ωρόθεος: «Καθέ-
νας ποὺ προσεύχεται στὸν Θεὸ καὶ λέ-
γει Κύριε δῶσε µου ταπείνωση, ὀφείλει 
νὰ γνωρίζει ὅτι αὐτὸ ζητᾶ: νὰ στείλει 
κάποιον νὰ τὸν ὑβρίσει. Ὅταν, λοιπόν, 
ὑβρίζεται ἀπὸ κάποιον ὀφείλει καὶ ὁ 
ἴδιος νὰ ἐξουδενώνει τὸν ἑαυτό του µὲ 
τὸν λογισµό του, γιὰ νὰ τὸν ταπεινώνει 

ἐκεῖνος ἐξωτερικὰ κι αὐτὸς νὰ ταπει-
νώνει τὸν ἑαυτό του ἐσωτερικά»1. Καὶ 
ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης συµπλη-
ρώνει: «Ταπεινοφροσύνη δείχνει ὄχι 
αὐτὸς ποὺ ἐξευτελίζει τὸν ἑαυτό του, 
ἀλλὰ αὐτὸς ποὺ ὀνειδίζεται ἀπὸ ἄλλον 
καὶ δὲν µειώνει τὴν ἀγάπη του πρὸς 
αὐτόν»2. «Ἡ ταπείνωσις οὐκ ὀργίζεται 
οὐδὲ παροργίζει τινά»3.

Μέθοδος βιώσεως τῆς ταπεινο-
φροσύνης εἶναι ἡ ἀπόδοση ὅλων 
τῶν ἐπιτευγµάτων – κατορθωµά-
των στὸ ἔλεος καὶ στὴν Χάρη τοῦ 
Θεοῦ. Οἱ ἀρετὲς καὶ ἡ ἁγιότητα θε-
ωροῦνται δῶρα τοῦ φιλανθρώπου 
Θεοῦ καὶ ὁ ταπεινόφρων δοξάζει 
τὸν Θεὸ κι ὄχι τὸν ἑαυτό του γι’ 
αὐτά. «Ἐὰν µὴ Κύριος οἰκοδοµήςῃ 
οἶκον εἰς µάτην ἐκοπίασαν οἱ οἰκο-
δοµοῦντες» (Ψαλµ. 127: 1),  τονίζει ὁ 
ψαλµωδός. Καὶ συµπληρώνει ἀσκη-
τικὸς Πατήρ: «Αὐτὸς ποὺ χτίζει πρέπει 
νὰ βάλει κάθε πέτρα πάνω στὸν πηλό. 
Γιατὶ ἐὰν βάλει πέτρα πάνω στὴν πέ-
τρα χωρὶς πηλό, θὰ πέσουν οἱ πέτρες 
καὶ θὰ καταπέσει τὸ σπίτι. Ὁ πηλὸς 
εἶναι ἡ ταπείνωση, ἐπειδὴ προέρχεται 
ἀπὸ τὴν γῆ καὶ βρίσκεται κάτω ἀπὸ τὰ 
πόδια ὅλων. Κάθε ἀρετὴ ποὺ γίνεται 
χωρὶς ταπείνωση δὲν εἶναι ἀρετή … 
εἶναι ἀδύνατο νὰ σωθοῦµε χωρὶς τὴν 
ταπεινοφροσύνη»4. «Ὅπως ἀκριβῶς τὰ 
δένδρα ὅταν ἔχουν πολὺ καρπὸ, αὐτὸς 
ὁ καρπὸς κάµπτει πρὸς τὰ κάτω τὰ κλα-
διά τους … ἔτσι εἶναι καὶ ἡ ψυχή· ὅταν 
ταπεινώνεται τότε καρποφορεῖ καὶ ὅσο 
περισσότερο καρποφορεῖ, τόσο περισ-
σότερο ταπεινώνεται. Ὅσο προσεγγί-

ζουν οἱ ἅγιοι τὸν Θεό, τόσο βλέπουν 
τοὺς ἑαυτούς τους ἁµαρτωλούς»5.

Ἡ ταπεινοφροσύνη ἀποτελεῖ πράξη 
µιµήσεως τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος 
«ἐκένωσεν ἑαυτόν» (Φιλ. 2: 7)  καὶ ἔγι-
νε καὶ ἄνθρωπος γιὰ τὴν σωτηρία τοῦ 
ἀνθρωπίνου γένους. Ἡ ταπεινοφρο-
σύνη µάλιστα χαρακτηρίσθηκε ὡς «ἡ 
στολὴ τῆς θεότητος»6, τὸ ἔνδυµα µὲ τὸ 
ὁποῖο ἐµφανίσθηκε ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ 
καὶ συνανεστράφη µὲ τοὺς ἀνθρώπους.

Ἡ ἐµπειρία τῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλησί-
ας µας διακρίνει  τὴν ταπείνωση ἀπὸ 
τὴν ταπεινοφροσύνη. Ἡ ταπείνωση 
προέρχεται ἀπὸ ἐξωτερικὰ αἴτια καὶ 
καταστάσεις, ἀκόµη καὶ ἀπὸ τὶς πτώ-
σεις µας στὴν ἁµαρτία, οἱ ὁποῖες µᾶς 
κατεβάζουν τὸ ὑψηλό µας φρόνηµα. Ἡ 
ταπεινοφροσύνη, ἀντίθετα, προ-
έρχεται ἀπὸ τὴν πνευµατικὴ καλ-
λιέργεια καὶ ἀνάπτυξη τοῦ ἀγω-
νιζόµενου χριστιανοῦ. Εἶναι µιὰ 
ἀρετὴ κατὰ µίµηση τοῦ Κυρίου µας, ὁ 
Ὁποῖος ὑπῆρξε «πρᾶος καὶ ταπεινὸς 
τῇ καρδίᾳ» (Ματθ. 11: 29). Καὶ κατὰ 
τὴν ἐπιγραµµατικὴ διατύπωση τοῦ 
ἱεροῦ Χρυσοστόµου: «Ταπεινοφροσύ-
νη εἶναι ὅταν κάποιος ἂν καὶ ἀναγνω-
ρίζει πολλὰ καὶ µεγάλα γιὰ τὸν ἑαυτό 
του, τίποτα τὸ µεγάλο δὲν φαντάζεται 
γι’ αὐτόν… Αὐτὸ εἶναι ταπεινοφροσύ-
νη: αὐτὸς ποὺ εἶναι ψηλὰ στὰ κατορ-
θώµατα νὰ ταπεινώνει τὸν ἑαυτό του 
στὴν διάνοιά του. (Τοῦτό ἐστι ταπει-
νοφροσύνη, τὸν ὑψηλὸν ὄντα ἀπὸ κα-
τορθωµάτων, ταπεινοῦν ἑαυτὸν ἀπὸ 
διανοίας)»7.

 Ἰ. Κ. Ἀγγελόπουλος

1  Ἀββᾶ ∆ωροθέου, ∆ιδασκαλίαι, Ι’   (Ἔργα Ἀσκητικά, σ. 262-264).
2   Ἰωάννου Σιναΐτου, Κλῖµαξ, λόγ. ΚΑ’, ιε’ (Ἀθῆναι: Ἀστήρ, 19792), σ. 106.
3  Ἀββᾶ ∆ωροθέου, ∆ιδασκαλίαι, Β’   (Ἔργα Ἀσκητικά, σ. 114).
4  Ἀββᾶ ∆ωροθέου, ∆ιδασκαλίαι, Ι∆’   (Ἔργα Ἀσκητικά, σ. 328).
5  Ἀββᾶ ∆ωροθέου, ∆ιδασκαλίαι, Β’   (Ἔργα Ἀσκητικά, σ. 120).
6  Βλ. Ἡ στολὴ τῆς θεότητος. Ἡ ταπείνωση κατὰ τοὺς Πατέρες (Καρέας: Ἑτοιµασία, 2006).
7   Ἰωάννου Χρυσοστόµου, Κατὰ Ἀνοµοίων, ὁµιλία Ε’, στ’  (PG 48, 745).

ΠΕΡΙ ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗΣ (Β΄)
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Πατέρων
Η φωνή των

Από το βίο της αγίας Συγκλητικής

Τις αμελείς και ράθυμες ψυχές - έλε-
γε η μακάρια Συγκλητική - κι εκείνες 
που από νωθρότητα δεν καταφέρνουν 
να προκόψουν στην αρετή, καθώς και 
όσες κυριεύονται εύκολα από την 
απόγνωση, πρέπει να τις εν-
θαρρύνουμε. "Αν μάλιστα 
παρουσιάσουν ακόμα 
κι ένα μικρό καλό, να 
το θαυμάζουμε και 
να το μεγαλοποιούμε. 
Απεναντίας, και τα 
πιο σοβαρά και με-
γάλα σφάλματά τους, 
να τα χαρακτηρίζουμε 
μπροστά τους σαν πολύ 
μικρά κι ασήμαντα. Γιατί 
ο διάβολος, που θέλει όλα 
να τα διαστρέφει για να μας 
κολάσει, προσπαθεί να κρύβει 
από τους αγωνιστές και τους επιμελείς 
στην άσκηση τις αμαρτίες τους, κάνο-
ντάς τους να τις ξεχνούν, για να τους 
ρίξει έτσι στην υπερηφάνεια. Ενώ, 
αντίθετα, στις αρχάριες και αστερέ-
ωτες ψυχές παρουσιάζει εξογκωμένα 
τα αμαρτήματά τους, για να τις ρίξει 
σε απελπισία. […] Να τους λέμε, για 
παράδειγμα, πως η Ραάβ ήταν πόρ-
νη, αλλά σώθηκε χάρη στην πίστη της 
(Ίησ. Ναυή 2:1 κ.έ. , Εβρ. 11:31). Πώς 
ο Παύλος ήταν διώκτης, έγινε όμως 
σκεύος εκλογής (Πραξ. 9:1 κ.έ.). και 
πως ο ληστής λεηλατούσε και σκότω-
νε, αλλά μ' έναν του μόνο λόγο άνοι-
ξε πρώτος τη θύρα του παραδείσου 
(Λουκ. 23:39-43). Να τους λέμε ακόμα 
για τον ευαγγελιστή Ματθαίο (Ματθ. 
9:9-13) και τον τελώνη (Λουκ. 18:9-
14) και τον άσωτο (Λουκ. 15:11-32) 
και κάθε άλλη παρόμοια περίπτωση. 
Να ενεργούμε δηλαδή σαν τούς πο-

και αμαρτήσεις. Αλλά κι αν έχεις ήδη 
πέσει σ' ένα παράπτωμα, μην το συνε-
χίζεις, απελπισμένος για τη σωτηρία 
σου. Σήκω και γύρνα πίσω στον Κύριο 
και Θεό σου. Κι Εκείνος θα σ' ελεήσει. 
Γιατί ο Δεσπότης μας είναι οικτίρμων 
και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέ-
λεος, και δεν περιφρονεί όσους μετα-
νοούν ειλικρινά, αλλά πρόθυμα και με 

χαρά τούς δέχεται.
Όταν λοιπόν σου λέει ο 

εχθρός, "Χάθηκες, δεν μπο-
ρείς πια να σωθείς!", εσύ 
πες του: "'Εγώ έχω Θεό εύ-
σπλαχνο και μακρόθυμο, γι' 
αυτό και δεν απελπίζομαι 
για τη σωτηρία μου. Εκεί-
νος που μας άφησε εντολή 
να συγχωρούμε το συνάν-
θρωπό μας «εως έβδομηκο-
ντάκις επτά» (Ματθ. 18:22), 
ο 'Ίδιος, πολύ περισσότερο, 

θα συγχωρήσει τις αμαρτίες εκείνων 
που επιστρέφουν κοντά Του μ' όλη 
τους την ψυχή". Κι έτσι, με τη χάρη του 
Θεού, θα λυτρωθείς από τον πόλεμο.                                                                                    

Επιμέλεια
Μ. Α. 

Φοιτ. Ιατρικής Σχολής Αθηνών
  

Επιλογή και νεοελληνική απόδοση κειμένων 

από τη ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΘΕΟΦΘΟΓΓΩΝ 

ΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ ΤΩΝ 

ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ του 

μοναχού Παύλου Ευεργετινού (1054), 

ΕΚΔΟΣΗ ΤΡΙΤΗ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ ΩΡΩΠΟΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 2001

λύ έμπειρους κηπουρούς, πού, όταν 
δουν ένα φυτό καχεκτικό και ασθενι-
κό, το ποτίζουν με άφθονο νερό και 
το περιποιούνται με πολλή φροντίδα, 
για ν' αναπτυχθεί και να δυναμώσει. 

Ενώ, αντίθετα, όταν δουν 
σ' ένα φυτό πρόωρα 

βλαστάρια, κλα-
δεύουν τα πε-

ριττά, για να μην ξεραθούν σύντομα. 
Αλλά και οι γιατροί, σ' άλλους αρρώ-
στους συνιστούν πολυφαγία και κινη-
τικότητα, ενώ σ' άλλους επιβάλλουν 
μακρόχρονη δίαιτα και ακινησία.

Του αγίου Εφραίμ

Πρόσεχε, αδελφέ, γιατί ο εχθρός 
πολεμάει με διάφορους τρόπους τούς 
αγωνιστές. Και πριν μεν πραγματοποι-
ηθεί η αμαρτία, ο εχθρός τη δείχνει 
στα μάτια τους πολύ μικρή. Προπα-
ντός την επιθυμία της σαρκικής ηδο-
νής τόσο ασήμαντη την παρουσιάζει 
πριν γίνει πράξη, ώστε φαίνεται στον 
αδελφό ότι σχεδόν δεν διαφέρει καθό-
λου από το να του χυθεί στη γη ένα 
ποτήρι κρύο νερό.

[…] Κι εσύ, λοιπόν, αγαπητέ, γνωρί-
ζοντας από πριν αυτές τις πανουργί-
ες του εχθρού, πρόσεχε μη σε γελάσει 

Μικρός Ευεργετινός

Κανείς ποτέ δεν πρέπει να 
απελπίζεται, έστω κι αν έκανε 

πολλές αμαρτίες, αλλά να ελπίζει 
ότι θα σωθεί με την μετάνοια. 

Όταν λοιπόν σου λέει ο εχθρός, 
"Χάθηκες, δεν μπορείς πια να 
σωθείς!", εσύ πες του: "'Εγώ έχω 
Θεό εύσπλαχνο και μακρόθυμο, 
γι' αυτό και δεν απελπίζομαι για 
τη σωτηρία μου. 

•  •
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∆ραστηριότητες∆ραστηριότητες

8-18 Ιουλίου
Κατασκήνωση Φοιτητριών  στην όµορφη κι αγαπηµένη 
µας Βραώνα για 6 µέρες και στη συνέχεια, για άλλες 5 
µέρες στο πανέµορφο και ιστορικό νησί των Σπετσών. 
Εκεί το παραδοσιακό σπίτι του αειµνήστου Αλεξ. Βάµβα 
(Καλοί Λιµένες), κάτω από τη σκέπη των Αγίων Πάντων, 
µάς προσέφερε τη φιλοξενία του, όπως και τις προηγού-
µενες φορές.

18 Σεπτεµβρίου
«Εντευκτήριο» πρωτοετών 
Φοιτητριών στο…  Λυκαβηττό!
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16-18 Σεπτεµβρίου
Παρουσία της Χ.Φ.Ε στο τριήµερο των αποφοίτων Λυ-
κείου των Χριστιανικών Μαθητικών Οµάδων στην κα-
τασκήνωση του Συλλόγου «ο Απόστολος Παύλος», στο 
Στόµιο Λαρίσης.

30 Οκτωβρίου
Προβολή ταινίας µε θέµα το "Το Έπος του '40", στα πλαί-
σια του αγιογραφικού Κύκλου των φοιτητριών. Προηγή-
θηκε Εκκλησιασµός στο παρεκκλήσιο του Αποστόλου 
Παύλου και πρωινό στο εντευκτήριό µας.

24 Οκτωβρίου

Έναρξη κύκλων συµµελέτης της Αγ. Γραφής.
Αναλυτικά το πρόγραµµα έχει ως εξής: 

Για τους φοιτητές: 
• Κάθε Πέµπτη, ώρα 8:00 µ.µ. 
   Καρύτση 14, 4ος  όροφος 

Για τις φοιτήτριες: 
• Κάθε Κυριακή, ώρα 11:00 π.µ. 
• Κάθε ∆ευτέρα, ώρα 7:30 µ.µ. 
• Κάθε Τρίτη, ώρα 7:30 µ.µ
   Καρύτση 14, 5ος  όροφος

∆ωρεάν Μαθήµατα αγιογραφίας για τις φοιτήτριες, 
από την αγιογράφο, 
κα Ελευθερία Παλαιού, κάθε Παρασκευή 6µ.µ-8 µ.µ.
Καρύτση 14, 5ος όροφος (εντευκτήριο φοιτητριών)

Επικοινωνία: xfe@xfe.gr

23 Οκτωβρίου
Εορτή έναρξης των Εργασιών της Χ.Φ.Ε. για το 
ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012.
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ΒΙΒΛΙΟ-παρουσιάσεις

Ένας επίκαιρος τίτλος, ένα 
όµορφο και µοντέρνο εξώφυλλο 
από τον Αρχιεπίσκοπο Τιράνων 
και πάσης Αλβανίας, κ. Αναστά-
σιο, έναν φωτισµένη Ιεράρχη και 
διάκονο του Θεού. Αυτά και µόνον 
είναι αρκετά για να ελκύσουν το 
ενδιαφέρον για την ανάγνωσή 
του που αναντίρρητα σε δικαιώ-
νει. Στο βιβλίο αυτό περιλαµβά-
νονται οµιλίες και µελέτες  του 
συγγραφέα -από το 1964 έως το 
2003- που ετοιµάστηκαν για νε-
ανικά, θεολογικά ή ευρύτερα διε-
θνή περιβάλλοντα, πολλές από τις 
οποίες µεταφράζονται και δηµοσι-
εύονται εδώ για πρώτη φορά στα 
ελληνικά. Προσπαθούν κυρίως να 
θεµελιώσουν θεολογικά το χρέος 
της Oρθόδοξης µαρτυρίας προς 
«τα έθνη», ώστε να καταδειχτεί ότι 
η ιεραποστολή συνδέεται µε την 
φύση της Εκκλησίας. Πραγµατι-
κά είναι µαρτυρίες άρτιες, πλήρως 
εµπεριστατωµένες θεολογικά, µε 
οµαλή και κατανοητή ροή, που 
ενεργοποιούν, αφυπνίζουν, προ-

βληµατίζουν µέσα από ποικίλα 
επιχειρήµατα, παραδείγµατα και 
χωρία της Αγίας Γραφής. Πολλές 
από τις ιδέες που πρωτοδιατυ-
πώθηκαν στα κείµενα αυτά κά-
ποτε ξένιζαν ή αµφισβητήθηκαν, 
ενώ τώρα έχουν γίνει εν πολλοίς 
αποδεκτές.  Το βιβλίο αυτό δίνει 
µια άλλη διάσταση, πραγµατική, 
ζωντανή. Τονίζει την αδήριτη 
ανάγκη της ιεραποστολής, την 
φέρνει πιο κοντά µας από όσο 
φανταζόµαστε!

 «Το νεότερο ιεραποστολικό 
ξεκίνηµα που άρχισε ως απαλή 
πνοή του Αγ. Πνεύµατος στις αρ-
χές της δεκαετίας του 1950 είχε 
σαφή θεολογική εκκλησιολογική 
διάσταση και συµβολή. Τόνισε 
και τόνωσε τη συναίσθηση της 
Οικουµενικότητας της Ορθοδοξί-
ας και το χρέος ενεργοποιήσεώς 
της. Μια µαρτυρία γι’ αυτό είναι 
και τα κείµενα που ακολουθούν. 
Θα χρειαστεί συνεχής θεολογικός 
στοχασµός, προσωπική εµπειρία 
και  συµµετοχή στο ιεραποστολικό 

έργο για να σταθεροποιηθεί και να 
αναπτυχθεί σοβαρά η Ορθόδοξη 
µαρτυρία στις σύγχρονες συνθή-
κες έως εσχάτου της γης «ἄχρις ὁ 
Κύριος ἔλθη».

 «∆εν µπορούµε να αµελήσουµε 
το γεγονός ότι εκατοµµύρια συ-
νάνθρωποί µας δεν έχουν ακούσει 
έστω µια φορά στην ζωή τους το 
χριστιανικό µήνυµα, ότι εκατο-
ντάδες ακόµα φυλές, ύστερα από 
20 αιώνες χριστιανικής ιστορίας, 
δεν διαθέτουν στην µητρική τους 
γλώσσα το Ευαγγέλιο», τονίζει ο 
Μακαριώτατος κ. Αναστάσιος 
σηµειώνοντας πως «εάν αποσι-
ωπήσουµε ή υποτιµήσουµε την 
Αλήθεια της Ορθόδοξης Εκκλη-
σίας καταλήγουµε σε διπλή προ-
δοσία: και της δικής µας πίστεως 
και του δικαιώµατος των άλλων 
ανθρώπων να την γνωρίσουν» 

Επιµέλεια:
Αναστασία Μπιτσάνη

Φοιτ. Πολ. Μηχανικών ΕΜΠ

Αναστασίου (Γιαννουλάτου), 
Αρχιεπισκόπου Τιράνων και πάσης Αλβανίας
«Ιεραποστολή στα ίχνη του Χριστού»

Εκδόσεις Αποστολικής ∆ιακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος,
Αθήνα 2007
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...η ραδιοφωνική 
συντροφιά της Χ.Φ.Ε. 

καταγράφει 
την επικαιρότητα!

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

Πειραϊκής Εκκλησίας!

Στην ιστοσελίδα θα βρείτε:

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

www.xfe.gr

xfe@xfe.gr

σταθερά στο μέλλον

επικοινωνία

Ηλεκτρονικές
εγγραφές στην

...εδώ η φωνή 
µας ακούγεται 
δυνατά!

γκάλοπ
απόψεις

ρεπορτάζ
συνεντεύξεις

Ηλεκτρονικές
εγγραφές 
Ηλεκτρονικές
εγγραφές 
Ηλεκτρονικές+

Ραδιοκαταγραφές

"παρεµβολές" στην

Αγαπητοί µου,

Θα ήθελα να καταθέσω µερικά στοι-
χεία που δείχνουν ότι ο αλησµόνητος 
Αντώνης µπορεί να µην δήλωσε δηµό-
σια την πίστη του, όµως δεν την έχασε 
πλήρως, αλλά έµεναν µερικοί σπινθή-
ρες βαθειά µέσα του . Ας δούµε µερι-
κά περιστατικά:

1) Στις 16 Μαΐου 1994 αναγορεύθη-
κε επίτιµος διδάκτωρ της Φιλολογίας 
στη µεγάλη αίθουσα τελετών του Πα-
νεπιστηµίου Αθηνών. Μετά την προ-
σφώνηση του Πρύτανη και την παρου-
σίαση του έργου του τιµώµενου από 
τον καθηγητή Π. Μαστροδηµήτρη, ο 
Α. Σ. απάντησε µε το γνωστό του χιού-
µορ και µε την αγωνία του για το συ-
νάνθρωπο και κατέληξε: «Όταν έλθει 
η ώρα… “τὶς ἐστι βασιλεύς ἢ στρατιώ-
της, ἢ πλούσιος ἢ πένης, ἢ δίκαιος ἢ 
ἁµαρτωλός”, ακόµη και ως επίτιµος δι-
δάκτωρ του Τµήµατος Φιλολογίας… Τό-
τε θα κριθούµε για το ταλέντο εκείνο 
που δόθηκε σε όλους µας…». Με άλλα 
λόγια κατέληξε µε τη φράση της εξο-
δίου ακολουθίας της Εκκλησίας µας 
(Ν. Εστία, 15 Ιουνίου 1994, σελ. 785).

2) Το Πάσχα του 1999 η «Ελευθερο-
τυπία», στο ένθετο «Τάιµ Άουτ», δηµο-
σίευσε τρία πασχαλινά ποιήµατα του 
Α. Σ. από τα παληά των «Ακτίνων» του 
1950-1951. Τα εξής: Πάσχα 1950, Μι-
κρό αναστάσιµο, Ο Χριστός στη ∆ρα-
πετσώνα. Ήταν µία απροσδόκητη ανα-
σκαφή, όχι εν αγνοία του συγγραφέα 
και ποιητή. Μετά από 50 χρόνια…

3) Σε δύο-τρεις παλαιούς φίλους του 
έστελνε ο Α. Σ. πότε-πότε µερικές από 
τις µεγάλες επιτυχίες του, τα περίφη-
µα βιβλία του µε την εξής αφιέρωση: 
«µε εν Χριστώ αγάπη». Για όποιον εν-
διαφέρεται υπάρχουν φωτοαντίγρα-
φα µερικών τέτοιων χαρακτηριστικών 
αφιερώσεων.

4) Εκτός από τις αφιερώσεις αυτές 
και µερικά σχετικά τηλεφωνήµατα µε 
λίγους παληούς φίλους. Θα αναφέρα-
µε την αλληλογραφία που διατηρού-
σε µε έναν µοναχό του Αγίου Όρους. 
Πρόκειται για τον Πολύευκτο Γαλλό-
πουλο από τη Μονή Σίµωνος Πέτρας, 
που τον είχε γνωρίσει τηλεφωνικά ως 
µαθητή του λυκείου από το Νευροκόπι 
και έπειτα σπουδαστή της Παιδαγωγι-
κής Ακαδηµίας Θεσσαλονίκης. Τον κά-
λεσε µάλιστα κάποτε σπίτι του να συµ-
φάγουν, όπου ήταν καλεσµένοι και µία 
καθηγήτρια του Πανεπιστηµίου. Στο οι-
κογενειακό αυτό γεύµα, ο Α. Σ. και η 
καθηγήτρια αντάλλασαν ωραίες ανα-
µνήσεις από τα χρόνια των «Ακτίνων». 

5) ∆ύο χρόνια αφ’ ότου αποβίωσε 
ο Αρχιµ. Ι. Αλεξίου, το περιοδικό της 
Χ.Φ.Ε. «Παρεµβολή» ζήτησε από δύο-
τρία αξιόλογα πρόσωπα τη γνώµη τους 
για τον εκδηµήσαντα κληρικό. Ένας 
απ’ αυτούς ήταν ο Α. Σ. που απάντη-
σε µε τα παρακάτω λόγια: «Μπορεί να 
έχεις ανταµώσει έναν άνθρωπο µερι-
κές µόνο φορές, και όµως να νοιώθεις 
την ανάγκη να καταθέσεις για την προ-
σωπικότητά του. Είναι η περίπτωση 
του πατέρα Ιωάννη Αλεξίου. Τον γνώ-
ρισα φοιτητή ακόµη, συναντηθήκαµε 

λίγες φορές, ωστόσο σχηµατίστηκε µέ-
σα µου καθαρά η παρουσία του. Σε-
µνός, ταπεινός, πράος, µειλίχιος. Με 
αγάπη για τον άλλον και µε κατανόηση. 
Με πίστη στην αποστολή που είχε επι-
λέξει. Ήταν στη δεκαετία του ’40 στις 
«Ακτίνες», όπου δηµοσίευα ως Ιωσήφ 
Κυπριανός. ∆εν είχα την ευκαιρία να 
τον ξαναδώ όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα 
που έµαθα ότι ο Αρχιµανδρίτης Ιωάν-
νης Αλεξίου δεν είναι πια του κόσµου 
τούτου, αισθάνοµαι βαθιά λύπη, όπως 
µε τον χαµό ενός στενού φίλου» (Πα-
ρεµβολή, Οκτ.-∆εκ. 2001).

6) Τέλος, το περιοδικό «Τόλµη», στο 
τεύχος Σεπτ. 2003, σε άρθρο «Ο άγνω-
στος Σαµαράκης», αφού παραθέτει 
στοιχεία παρόµοια µε το παραπάνω, 
καταλήγει µε ένα πρόσφατο περιστα-
τικό: «Πριν µερικούς µήνες, στον Ι. Ν. 
της Αγίας Αναστασίας στο Αρσάκειο 
Εκπαιδευτήριο του Π. Ψυχικού, ήταν 
καλεσµένος και ο Α. Σ. σε Μυστήριο 
Βαπτίσεως… Μετά την Βάπτιση, πλη-
σιάζει τον γνωστό του ιερέα και του λέ-
ει: “-Πάτερ, ένοιωσα την ιερότητα του 
Μυστηρίου! Θυµήθηκα τη δική µου 
Βάπτιση”. Και συνέχισαν ένα σχετικό 
διάλογο» (σελ. 8-9). 

Επίσης, είχε πει σε µερικούς φίλους 
του, ότι πρόκειται να εκδώσει τα πα-
ληά του ποιήµατα, δηλ. των «Ακτίνων». 

Αυτό είναι το βαθύτερο µυστήριο του 
ανθρώπου γενικά και το κρυµµένο µυ-
στικό του Α. Σαµαράκη.

Αρχιµ. Ηλίας Μαστρογιαννόπουλος

Σε συνέχεια του ανέκδοτος ποιήµατος του Αντώνη Σαµαράκη, «Ὅταν ἔλθεις ἐν τῇ βασιλείᾳ σου», που δηµοσιεύθηκε στο τεύχος 97 
της «Π» , ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιµ. π. Ηλίας Μαστρογιαννόπουλος µάς απέστειλε την παρακάτω επιστολή. Τον ευχαριστούµε πολύ.
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Συνεντεύξεις
κ. Σταύρος Ζουµπουλάκης

  π. Θεολόγος Χρυσανθακόπουλος
π. Ελευθέριος Χαβάτζας

∆ρ. Γκοσν

π. Ευαγγέλου Γκανά,
Ηλεκτρολόγου-Μηχανολόγου ΕΜΠ, Θεολόγου,

«Η Ανθρώπινη ελευθερία 
και το θέληµα του Θεού»   

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
Χριστούγεννα
Ιεραποστολή

  π. Θεολόγος Χρυσανθακόπουλος
π. Ελευθέριος Χαβάτζας

∆ρ. Γκοσν
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