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σταθερά στο µέλλον

Ηλεκτρονικές
εγγραφές στην
Ηλεκτρονικές
εγγραφές 
Ηλεκτρονικές
εγγραφές 
Ηλεκτρονικές+

...η ραδιοφωνική 
συντροφιά της Χ.Φ.Ε. 
καταγράφει 
την επικαιρότητα!

Ραδιοκαταγραφές
για νέους ακροατές που 
                δεν παραµένουν θεατές

Απόψεις
Γκάλοπ

Συνεντεύξεις
Ρεπορτάζ

Κάθε Κυριακή 
21.30-22.00
στους 91,2 fm της 
Πειραϊκής Εκκλησίας!

...εδώ η φωνή µας 
ακούγεται δυνατά!

Αναζητήστε µας και στο facebook:

"Περιοδικό ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ"

www.paypal.me/paremvoli
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ με τον 
κ. Ελευθέριο Ελευθεριάδη

Ψυχολόγο - Συγγραφέα
για την αγάπη, τη χαρά,  

την ενοχή, το άγχος, τον Θεό  

Κλάους Κένεθ: 
«Το τέλος είναι μονάχα η αρχή»

Κόμικ: «Ρωγμές»

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

«Σε κάποιο καµαράκι, 
κάποιοι πεισµατάρηδες 
α γ ω ν ί ζ ο ν τ α ι  ν α 

εξουδετερώσουν τη φθορά». Κάθε φορά 
που ετοιµάζεται ένα τεύχος, αυτός ο στίχος 
του Ελύτη θρονιάζει στο µυαλό. 

Τριάντα χρόνια «Παρεµβολή». Από το 1989 µέχρι 
τώρα, 2019, αµέτρητες νύχτες, πολλά καµαράκια γέµισαν 
µε φως για να γράψουν, διορθώσουν, ψάξουν, σχεδιάσουν, 
οργανώσουν µια ιδέα που σαρκώνεται σε ένα χαρτί. Κάθε 
φορά που κυκλοφορείται ένα τεύχος, ακόµα περισσότερα 
καµαράκια γεµίζουν µε φως για να γίνουν κοινωνοί των 
γραφοµένων. 

Τριάντα χρόνια «Παρεµβολή». Μια εµπειρία που 
µοιράζεται. Μια πίστη που µαρτυρείται µε το πείσµα του 
κεριού στο µανουάλι  που γυρεύει κι άλλες φλόγες για 
να δυναµώσει, ν’ αντισταθεί στον άνεµο και να γεννήσει 
περισσότερο φως.

Τριάντα χρόνια «Παρεµβολή».  Με την 
παρακαταθήκη των πνευµατικά ανιόντων της 
«Σκαπάνης», της «Σκυτάλης» και της «Πορείας µας», 
η «Παρεµβολή» σάλπαρε το Μάρτιο του 1989 για 
ένα ταξίδι, γεµάτο δράση, µαρτυρία, κάµατο, τρέξιµο, 
µαθητεία, χαρτιά, φιλµ και µολύβια, έρευνα, χαµόγελα 
και γνωριµία µε νέους συνεπιβάτες χάρη στους οποίους 
το σκαρί ξεκαινουργώνεται χωρίς να αποσυρθεί στο 
ναυπηγείο. Αυτό είναι και το µυστικό της «Παρεµβολής»· 
από τη σύλληψη της ιδέας µέχρι τις εξορµήσεις στα 
πανεπιστήµια, τις σχολές, τα βιβλιοπωλεία της Αθήνας και 
της επαρχίας, το περιοδικό δηµιουργείται και διακινείται 
από φοιτητές και νέους ανθρώπους σε µια σκυταλοδροµία 
αγάπης από γενιά σε γενιά, µια µικρή µαρτυρία για όσα 
πιστεύουµε. «Έρχεται να δώσει ένα πνευµατικό παρών, να 
βεβαιώσει πως δεν είναι µόνο µια γενιά αδιαφορίας και φθοράς 
η γενιά µας, είναι προπάντων µια γενιά ανθρώπων που πεινάνε 
και διψάνε την αλήθεια και την παλινόρθωσι της χαράς στον 
κουρασµένο κόσµο µας»1. 

Τριάντα χρόνια «Παρεµβολή». Αν φύτεψε το σπόρο 
της πίστης προβληµατίζοντας κάποιους ανθρώπους, το 
ξέρει ο Θερίζων. Εµείς µπορούµε να διαβεβαιώσουµε 
για δύο πράγµατα: Το πρώτον είναι η έκπληξη των 
φοιτητών στις εξορµήσεις στο πανεπιστήµιο, οι οποίοι 
έχουν ταυτίσει τον εκκλησιαστικό λόγο µε ό,τι πιο 

1  «ΣΚΑΠΑΝΗ», Ιανουάριος 1961.

απαρχαιωµένο και ανεπίκαιρο. Το δεύτερον είναι, ότι 
µέσα από την «Παρεµβολή, κάθε «φουρνιά» συντακτών 
ένιωσε τη συντροφικότητα της παρέας, την οµορφιά 
της γνώσης και της έρευνας, του φιλτραρίσµατος των 
πληροφοριών και της ανάγνωσης «πίσω από τις γραµµές», 
ήρθε σε επαφή µε κορυφαίους πνευµατικούς ανθρώπους 
µέσα από τις συνεντεύξεις αλλά και µε πάσης φύσεως 
φοιτητές µέσα από τις εξορµήσεις στις σχολές. Με µία 
λέξη: «ΕΖΗΣΕ»!

Στο παρόν επετειακό τεύχος επιχειρήσαµε ένα 
πείραµα. ∆όθηκαν όλα τα τεύχη της «Παρεµβολής», από 
το πρώτο έως το τελευταίο, στους σηµερινούς φοιτητές 
της Χ.Φ.Ε κι εκείνοι επέλεξαν τα πιο αντιπροσωπευτικά 
για την παρούσα έκδοση κείµενα, τα πιο επίκαιρα, εκείνα 
που «πατούν» πάνω στα ερεθίσµατα των φοιτητών του 
2019 καθιστώντας το περιεχόµενό τους διαχρονικό. 
Για την ακρίβεια δηµοσιεύεται µέρος από τα κείµενα 
που επελέγησαν, λόγω του πεπερασµένου αριθµού των 
σελίδων του τεύχους.

Εκ µέρους της τωρινής Συντακτικής Επιτροπής, 
µια ολόκαρδη δοξολογία αναπέµπεται στον Κύριο για 
την ευλογία της «Παρεµβολής», όπως τη ζούµε και τη 
µοιραζόµαστε. Όµως και ένα µεγάλο «ευχαριστώ» τόσο 
στην Αδελφότητα Θεολόγων «η Ζωή» για την πνευµατική 
τροφή που µα παρέχει όλες αυτές τις δεκαετίες, όσο και 
στους γραφίστες, τους αφανείς ήρωες και όλους όσοι 
βοήθησαν και κοπιάζουν σιωπηλά για να γεννηθεί κάθε 
νέο τεύχος! 
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1 Σύνταξη
2 Περιεχόµενα
3 Η αρχή της πανηγύρεως
4 ΣΥΝ-εντεύξεις
10 Τα ψιµύθια της ακµής
12 Οὐκ εἰµί ἀξιος...
13 Στοχασµοί και Στεναγµοί  

της Κυριακής
15 Συντήρηση ή Αλήθεια;
16  Πέρασµα σ' ένα άλλο λογισµικό ζωής
18 Θεολογία και Ανανέωση
20 Υπάρχει ζωή πριν το θάνατο;
22 Less is more!  

Επιστροφή στην απλότητα
24 Ιεραποστολή: Μαρτυρία,  

Πρόσκληση, Συνάντηση
26 Η Μαρτυρία των Χριστιανών 

Ακτιβισµός ή αδήριτη ανάγκη;
28 Βρε παιδάκι µου, πεθαίνουµε
29 Είµ' ένας δείπνος µυστικός,  

δίπλα ο Ιούδας κλαίει σκυφτός  
κι ειµ' ο αδελφός του

30 Για να µην πνίγεσαι, µάθ να αφήνεσαι 
Μαθήµατα εµπιστοσύνης στο Θεό

33 Ο Θεός - «οµπρέλα«
34 Είπαν για την Παρεµβολή
36 Συµβαίνουν...
38 Η προσευχή του τεσσαρακοστού
39 Φωνή των Πατέρων
40 Παρεµβολές στην Παρεµβολή
42 ∆ρασρτηριότητες
44 Έντεχνο
48  Σπάνιο κείµενο του Φώτη Κόντογλου

Iδιοκτήτης: Χριστιανική Φοιτητική Ένωση  
Ορθόδοξο Χριστιανικό Σωµατείο

Kαρύτση 14 - 105 61 Aθήνα, Tηλ. - Fax: 210 32.37.154
www.xfe.gr • e-mail: xfe@xfe.gr
www.paremvoli.gr • paremvoli@xfe.gr
∆ιευθύνεται από συντακτική επιτροπή. 
H Σύνταξη διατηρεί το δικαίωµα να µη δηµοσιεύει 
ή να συντέµνει τα κείµενα κατά την κρίση της

Εκδότης - Υπεύθυνος κατά νόµο: Γεώργιος Σωτηρίου

∆ιεύθυνση Σύνταξης: Αγγελική Καλκάνη

Συντακτική επιτροπή: Μαρία Γούλα, Κλεάνθης Νιζάµης

Συντάκτες:
∆ιονυσία Αραβοπούλου, Αλέξης Βλάχος, Μαρία Γούλα, Γιάννης Μπέκος, Βασιλική 
Μπέκου, Σοφία Μπουγά, Μαριαλένα Μωραΐτου, Μηνάς Νάιδος, Κλεάνθης Νιζάµης, 
Μαρία Παπαδηµητρίου, Μόνικα Παππά, Φιλοθέη Παππά, Γιώργος Πράρας, Χριστίνα 
Γούλα, Παναγιώτης Τσιάπρας, ∆ήµητρα Τζάφα, Φωτεινή Tερζάκη, Κώστας Τιφκιτσής, 
Αθηνά Χαραλάµπους, Νίκος Τριαντόπουλος, Ελισάβετ Αντωνιάδου, Ιωάννα Κυριακού-
λη, Αλέξανδρος Γκανάς, Χρυσούλα Τιφκιτσή, Αλέξανδρος Παναγόπουλος, Μαριάννα 
Ρουµελιώτη, Πηνελόπη Τερζάκη, Χρήστος Χατζής

Υπεύθ. Μηχ/νωσης: ∆ιονυσία Μαγούλη, Γιώργος Πράρας, ∆ήµητρα Τζάφα

Kαλλιτεχνική επιµέλεια: Kαλλιόπη Bγόντζα, Κυριάκος Παπαδόπουλος

Φωτογραφική επιµέλεια: 
Αλέξανδρος Παλαιός, Βασίλης Λόντος, Γιάννης Σταυριανός
∆ηµήτρης Κρυφός, Ελένη Μαυρίδη, ∆ηµήτριος ∆ηµητρίου, Ανδρέας Πανταζής, 
Νικόλαος Γεωργόπουλος, Μαγδαληνή Σταυριανού

∆ηµιουργικό - Παραγωγή:  
«Λυχνία A.E.», Yιοί Θ. Bγόντζα  
Aνδραβίδας 7, Xαµόµυλο Aχαρναί, Tηλ. 210 34 10 436, www.lyhnia.com

Tιµή τεύχους: 3,5€
Συνδροµή Eξωτερικού: 20€ • Συνδροµή Eσωτερικού: 12€
Αριθµός άδειας: 868 • Κωδικός: 015475. 

AΓAΠHTOI ANAΓNΩΣTEΣ

• H ανανέωση της συνδροµής µπορεί να γίνει µε πέντε τρόπους:
α)  στα γραφεία της X.Φ.E στην 
 Aθήνα, οδός Kαρύτση 14 (4ος όροφος)
 Θεσσαλονίκη (Αγ. Σοφίας 41)
 Πάτρα (Παντανάσσης 61)
 Λάρισα (Παπακυριαζή 30)
 Πειραιάς (Πραξιτέλους 173).
β)  στα βιβλιοπωλεία «ZΩH»: Aθήνα (Kαρύτση 14), 
 Θεσσαλονίκη, 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
ε)  µέσω paypal στο σύνδεσµο www.paypal.me/paremvoli

Οι απόψεις που διατυπώνονται στα άρθρα, τις συνεντεύξεις και τις λοιπές δηµο-
σιεύσεις δεν απηχούν κατ' ανάγκη και απόψεις της Συντακτικής Επιτροπής.

Γενικά για θέµατα µηχανοργάνωσης τηλεφωνείτε  
στο 6934491892
• Kάθε συνδροµή ισχύει για το ηµερολογιακό έτος, δηλ. από 1/1 - 

31/12. Aυτό σηµαίνει ότι θα αποστέλλονται τα προηγούµενα τεύχη 
του έτους, εκτός αν υπάρχει διαφορετική δική σας υπόδειξη.

• Eάν για κάποιο λόγο επιθυµείτε να µην λαµβάνετε πλέον την «Πα-
ρεµβολή», 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»!

• Mην ξεχνάτε να ανανεώνετε εγκαίρως τη συνδροµή σας. Στην ετικέτα του πλαστικού φακέλου αναγράφεται η ηµεροµηνία λήξης της 
συνδροµής, π.χ. εάν γράφει 31/12/2016 σηµαίνει ότι οφείλεται η συνδροµή των ετών 2017, 2018, 2019.

Περιεχόµενα
ΑΠΡ.ËΜΑΙËΙΟΥΝ. 2019 | Έτος: Λ΄ | Tεύχος: 129
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«Αύτη η κλητή και αγία ηµέρα…
πανήγυρις εστί πανηγύρεων». 
Κι εµείς φροντίζουµε να «πα-

νηγυρίζουµε» δεόντως περιπλανώµενοι άσκο-
πα ανάµεσα στα παραδοσιακά εδέσµατα και 
στα επίκαιρα γλυκερά συναισθήµατα. Συνάµα 
φορτώνουµε την ψυχή µας µε πάθη και βιο-
τικά βάρη και αναρωτιόµαστε- αφελώς- γιατί 
δεν κατανοούµε τα µυστήρια της αγάπης του 
Θεού. Με τα ίδια µας τα χέρια σκοτώνουµε 
το Χριστό µέσα µας και τον σκεπάζουµε µε 
την βαριά πέτρινη πλάκα της καρδιά µας.

Η ευαγγελική περικοπή όµως του Πάσχα 
έρχεται πολύ θεολογικά και πολύ απλά ταυ-
τόχρονο να µας φανερώσει αυτά στα οποία 
πεισµατικά σφραγίζουµε τα µάτια: «Εν αρχήν 
ην ο Λόγος…» Αρχικά, πριν απ όλα είναι ο 
Λόγος… και στην ζωή µας ποια είναι η αρχή; 
Ποιό είναι πρώτο; Το αµάξι ή το σπίτι µας; Οι 
περγαµηνές των σπουδών µας ή ο υψηλός 
µισθός µας;… Ο εαυτός µας. Εν αρχή ην ο 
εαυτός… Ο ακόρεστος αυτός καταναλωτής 
που ζητά περισσότερα, όλο και περισσότερα. 
Αλλά µια µατιά µονάχα στον κόσµο µας αρκεί 
για να αντικρύσουµε την πείνα- τη σωµατι-
κή και την πνευµατική- τη µοναξιά και την 
απελπισία. Τα πιο λαµπρά οικοδοµήµατα των 
χεριών µας αποδεικνύονται σαθρά. Αναπνέ-
ουµε, κινούµαστε, επιβιώνουµε βιολογικά, 
αλλά οντολογικά είµαστε νεκροί… Ζούµε σε 
ένα βαθύ και απόλυτο σκοτάδι, δίχως αισθή-
σεις και αισθήµατα…

«Εν αρχήν ην ο Λόγος…». Ο Χριστός πάνω 
και πέρα απ’ όλα. Μ ’αυτή µονάχα τη σειρά 
το άγχος εξανεµίζεται, η καταναλωτική µανία 
ελέγχεται, οι σχέσεις µα ς γίνονται πιο γνή-
σιες. Τα πάντα παίρνουν τη θέση τους στη 
ζωή µας και γίνονται αληθινή ζωή. Μ’ αυτή 
µονάχα τη σειρά παίρνει νόηµα το πανηγύρι 
της ηµέρας του Πάσχα και της κάθε ηµέρας.

Η Σύνταξη

Παρεµβολή τ.31 (1995)

Η αρχή της 
πανηγύρεως
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Από την αρχή της έκδοσης της «Παρεµβολής» 
δεκάδες επιστήµονες, ακαδηµαϊκοί, Ιεράρχες, 
καλλιτέχνες και εν γένει πνευµατικοί άνθρωποι καλλιτέχνες και εν γένει πνευµατικοί άνθρωποι καλλιτέχνες

φιλοξενήθηκαν στις σελίδες του περιοδικού. Με 
κασετοφωνάκια, φωτογραφικές µηχανές, κινητά και 
σηµειωµατάρια, οι συντάκτες της «Π» είχαµε την ευλογία 
να συνοµιλήσουµε από τους Αρχιεπισκόπους Αθηνών, 
κ. Χριστόδουλο, Κύπρου, κ. Χρυσόστοµο, Αλβανίας, 
κ. Αναστάσιο και Αµερικής, κ. ∆ηµήτριο µέχρι τον κ. 
Γεώργιο Κοντόπουλο, Πρόεδρο της Ακαδηµίας Αθηνών, 
από την Άννα Ψαρούδα Μπενάκη, τ. Υπουργό Παιδείας 
και Πρόεδρο της Βουλής έως τον Επίσκοπο ∆ιοκλείας, 

κ. Κάλλιστο Ware, τον Αντώνη Σαµαράκη, τον Σταµάτη 
Σπανουδάκη και πολλούς πολλούς άλλους.

Στόχος αυτών των συζητήσεων ένας: να µοιραστούµε 
τις γνώσεις, την εµπειρία, την άποψη των ανθρώπων 
αυτών, να προβληµατιστούµε, να µαθητεύσουµε και, 
εν τέλει, να εµπλουτίσουµε την έντυπη µαρτυρία της 
«Παρεµβολής». Στις γραµµές που ακολουθούν, λόγω 
έλλειψης χώρου, θα διαβάσετε µικρά αποσπάσµατα 
µερικών από τις συνεντεύξεις αυτές (Θυµίζουµε ότι 
στο dvd που είχε κυκλοφορήσει µε το τ. 80 της «Π», dvd που είχε κυκλοφορήσει µε το τ. 80 της «Π», dvd
περιλαµβάνονται οι συνεντεύξεις, µέχρι εκείνο το σηµείο, 
στην πλήρη τους µορφή).

ΣΥΝ-εντεύξεις 

κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Αρχιεπίσκοπος Τιράνων και Πάσης Αλβανίας

«Π»: Γιατί ο νέος να ακο-
λουθήσει τον Χριστό και να 
συσταυρωθεί µαζί Του (Γαλ. 
2:20); ∆εν κουβαλάει ήδη αρ-
κετούς σταυρούς σήµερα; Γιατί 
να αφήσει την άνεσή του και 
να επιλέξει µια ζωή που θα του 

προσφέρει θλίψη εν τω κόσµω; (Ιω. 16:33)

Α.Α.: Το να ακολουθήσει ο νέος τον Χριστό είναι το 
πιο σοφό που µπορεί να κάνει. Κοινωνεί µε Εκείνον που 
είναι η αγάπη, που εγγυάται την εσωτερική ελευθερία. Που 
έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο µέσα στην ιστορία. 
Αυτόν που είναι «ὁ ἤν καί ὁ ὤν καί ὁ ἐρχόµενος». Η ζωή 
αποκτά νόηµα και ορίζοντα αιωνιότητος. Βεβαίως, όλα 
αυτά προϋποθέτουν µια βαθύτερη επίγνωση και κοινωνία 
µαζί Του. Η περιβόητη «άνεση» είναι τελικά παραίτηση 
αξιοποιήσεως των κρυµµένων δυνατοτήτων που έχει ο 
νέος. Η χριστιανική ζωή ασφαλώς έχει και θλίψεις. ∆εν είναι 
φυγή σε φανταστικά κρησφύγετα. Αλλά και ποια ζωή δεν έχει 
θλίψεις; Η διαφορά έγκειται στο ότι, η χριστιανική ζωή 
έχει θλίψεις που έχουν νόηµα, που συνυφαίνονται µε 
θάρρος και νίκη· και µια βαθιά αγαλλίαση («Ἐν θλίψει 
πολλῇ, µετά χαρᾶς πνεύµατος ἁγίου»). Η θλίψη αποτελεί το 
πέρασµα, τη γέφυρα. ∆εν είναι το τέρµα, το τέλµα.

«Π»: Η Εκκλησία ζει πάντα στο φως και τη ζωή της Ανα-
στάσεως του Χριστού. Ποιες προϋποθέσεις χρειάζονται για 
να γίνει κανείς µέτοχος της χαράς αυτού του γεγονότος;

Α.Α.: Να αυξάνει, συνεχώς, την πίστη του και την 
αγάπη του προς τον Χριστό, την επίγνωση της παρουσία 
Του. Να δεχθεί και να ζήσει το Ευαγγέλιο ολόκληρο. Όχι 
αποσπασµατικά, ξεχωρίζοντας σηµεία που φαίνονται 
εύκολα. Ο Κύριος υπογράµµισε: «ὁ ἔχων τάς ἐντολάς 
µου καί τηρῶν αὐτάς, ἐκεῖνός ἐστιν ὁ αγαπῶν µε· ὁ 
δε ἀγαπῶν µε ἀγαπηθήσεται ὑπό τοῦ πατρός µου, καί 
ἐγώ ἀγαπήσω αὐτόν καί ἐµφανίσω αὐτῷ ἐµαυτόν» 
(Ιω. 14:21). ∆εν µπορείς να απαιτείς κατ᾽ ευθείαν να 
σε αγκαλιάσει το φως της Αναστάσεως αγνοώντας τα 
προηγούµενα στάδια: την εκούσια αποδοχή της θυσίας 
του σταυρού εν αγάπη.

«Π»: Πόσο δύσκολο είναι να είσαι Χριστιανός σήµερα;

Α.Α.: Όσο και σε κάθε εποχή. Κάθε εποχή και 
κάθε τόπος είχε και έχει τις δυσκολίες του· και πολλές 
µάλιστα ιδιαίτερα σκληρές (αναλογισθείτε την περίοδο 
των διωγµών, της Οθωµανικής κατακτήσεως, κ.ά.). Οι 
αντιξοότητες ήταν πάντοτε πολλές. Αλλά και ο Χριστός 
δεν έπαψε να είναι παρών στη ζωή µας. Συνδεδεµένοι 
σταθερά µαζί Του, νιώθουµε αυτό που έλεγε ο Παύλος: 
«Πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναµοῦντι µε Χριστῷ». Το κρίσιµο
θέµα παραµένει εάν θα πάρουµε στα σοβαρά στη ζωή µας 
τον Χριστό, το µυστήριο της ενανθρωπήσεώς Του, της 
διαρκούς παρουσίας Του µέσα στο ανθρώπινο γίγνεσθαι.

Παρεµβολή, τ. 100 (2012)
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κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ,
Σεβ. Μητροπολίτης Κένυας και Ειρηνουπόλεως

«Π»:  Τι σηµαίνει ανανέωση 
στην Εκκλησία;

Σεβ. Σ: Όταν µιλάµε για 
ανανέωση στον εκκλησιαστικό 
χώρο αναφερόµαστε στη νέα 
δυνατότητα που µας προσφέρει 

η αγάπη του Θεού µε την ενανθρώπιση του Υιού και 
Λόγου του Θεού να γίνουµε µέτοχοι αυτής της νέας 
δηµιουργίας. Και αυτό επιτυγχάνεται µε τη συµµετοχή 
µας  στην ευχαριστιακή ζωή της Εκκλησίας µας.

Ασφαλώς, η έµφαση σε αυτή την θεολογική σηµασία 
του όρου ανανέωση δεν αποκλείει και την εύρεση νέων 
µέσων µεταδόσεως της χριστιανικής διδασκαλίας εφόσον 
αυτά δεν γίνονται αφορµή σκανδαλισµού των πιστών. 
Γιατί, πάντοτε, για τις ενέργειες µας στο χώρο της 
Εκκλησίας κριτήριο πρέπει να αποτελεί η σωτηριολογική 
προοπτική και το κοινό πνευµατικό όφελος των πιστών. Γι’ 

αυτό, η έννοια της Ανανέωσης στο χώρο της Εκκλησίας 
συνδέεται µε την δυναµική εµµονή µας στην Παράδοση. 
[…]

Αυτό που κυρίως προσδοκούµε στο χώρο της 
Ιεραποστολής είναι η πιο έντονη και ζωντανή 
παρουσία του Ιησού Χριστού στις καρδιές µας και 
σε όλη τη ζωή µας για να γίνουµε µάρτυρες του 
Ευαγγελικού µηνύµατος. Πέρα από αυτό, καταβάλλουµε 
προσπάθειες για τη συγγραφή µεταφράσεων στις τοπικές 
διαλέκτους της Αγίας Γραφής, σηµαντικών πατερικών 
και κυρίως λειτουργικών κειµένων. Ακόµη, η δηµιουργία 
µοναστικών κέντρων και η ενθάρρυνση περισσότερων 
αδελφών µας από τις παραδοσιακά ορθόδοξες χώρες να 
µας συµπαρασταθούν στο Ιεραποστολικό µας έργο, είναι 
µέρος της ανανεώσεως που χρειαζόµαστε σήµερα.

Παρεµβολή, τ. 45 (1998)

π. Νίκων, 
Σκήτη Ξενοφώντος Αγίου Όρους

«Π»: Υπάρχουν καλοί και κα-
κοί λογισµοί και, εάν ναι, πώς 
µπορούµε να διακρίνουµε εάν µπορούµε να διακρίνουµε εάν 
ένας λογισµός είναι εκ Θεού ή 
εκ του πονηρού; 

π.Ν.: Αυτό είναι το πρόβληµα, 
ότι ναι, υπάρχουν και καλοί και κακοί λογισµοί· και οι κακοί 
φαίνονται. Το πρόβληµα είναι όταν οι κακοί έρχονται σαν 
καλοί. Γιατί ο διάβολος, αυτούς που αγωνίζονται δεν τους 
πολεµά τόσο µε κακούς όσο µε καλούς λογισµούς, που θα 
οδηγήσουν σε κάτι κακό. Σε αυτό αναφέρονται οι Πατέ-
ρες όταν θυµούνται τον στίχο του 90ού Ψαλµού που λέει 
«πεσεῖται ἐκ τοῦ κλίτους σου χιλιὰς καὶ µυριὰς ἐκ δεξιῶν 
σου», δηλαδή θα σε πολεµήσουν χίλιοι κακοί λογισµοί 
(οι εξ αριστερών λογισµοί), αλλά µυριάδα εκ δεξιών, δέκα 
χιλιάδες φορές περισσότεροι λογισµοί που έρχονται εκ 
δεξιών και φαίνονται καλοί. Είναι καλοί λογισµοί αλλά που 
σε πολεµούνε, που είναι εχθροί για σένα. 

Αυτή είναι η δυσκολία στη διάκριση των λογισµών· δεν 
µπορεί κανείς να ξεχωρίσει αν ένας καλός λογισµός είναι 
πάντα για καλό. Τον κακό τον αναγνωρίζει. Προσπαθεί να 
σε ρίξει στην αµαρτία που φαίνεται. Τον απορρίπτεις. Όταν 
θέλει να πειράξει κάποιον ο πονηρός δεν θα πει «Πόρνεψε! 
Κλέψε! Εξαπάτησε! Μην πληρώνεις τον εργάτη σου». Θα 
του φέρει καλούς λογισµούς που θα τον οδηγήσουν στην 
πτώση. […] Η αγάπη είναι το αγαπηµένο ρούχο του διαβόλου. 
Ο διάβολος µόνο για αγάπη µιλάει, δεν είναι χαζός. Αρκεί 
αυτή η αγάπη να µην έχει καµία σχέση µε την πραγµατική, 
µε την αλήθεια. Γι’ αυτό και ο Χριστός που είπε «Εγώ είµαι η 
Αγάπη» είπε και «Είµαι και η Αλήθεια και η Οδός και η Ζωή». 

Η αγάπη ξεκινάει στην πράξη από τον εαυτό µας και 
µετά, χωρίς να θέλουµε απλώνεται και στους άλλους. Όχι η 
επιθετική αγάπη, που θέλεις σώνει και καλά να ωφελήσει επιθετική αγάπη, που θέλεις σώνει και καλά να ωφελήσει 
τους άλλους, που επιτίθεται από ενδιαφέρον στους άλλους, 
που πιέζει τους άλλους. Όχι! Αυτή είναι η αγάπη του 
διαβόλου, δεν είναι η αγάπη του Χριστού. Η αγάπη του 
Χριστού δεν έχει µόνο αγάπη για τον άλλο, έχει και 
σεβασµό προς τον άλλο. Γι’ αυτό αν έχουµε αγάπη και 
θέλουµε να βοηθήσουµε τους άλλους, να ξεκινήσουµε από 
τον εαυτό µας. Η Ιεραποστολή ξεκινάει από τον Ιεραπόστολο. 
Να, πόσο είναι επικίνδυνοι οι λογισµοί. Και οι εκ δεξιών, 
περισσότερο από τους εξ αριστερών λογισµούς, που φαίνο-
νται ότι είναι κακοί. … Γι’ αυτό οι χριστιανοί κινδυνεύουν 
περισσότερο από τις αρετές και τους καλούς λογισµούς, παρά 
από την αµαρτία και τους κακούς λογισµούς. Και επειδή 
δεν µπορούµε να τα ξεχωρίσουµε, να κοιτάµε να είµαστε 
ταπεινοί και να λέµε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε µε», και 
να εξοµολογούµαστε.

Μπορεί να έχεις κακούς λογισµούς και να παίρνεις 
στεφάνι από τον Θεό γιατί δεν τους δέχεσαι, γιατί τους 
πολεµάς. Και τους αφήνει πολλές φορές επίτηδες ο Θεός 
τους κακούς λογισµούς να έρχονται και να µας πολεµάνε 
και να µας βασανίζουν, για να δείξουµε την αγάπη µας 
στην πράξη. Πολύ απλό είναι! Το δυσδιάκριτο είναι όταν 
αρχίζουµε να συζητάµε µαζί του και αν συµφωνήσαµε ή 
όχι. Γι’ αυτό όταν φαίνεται ότι είναι κακός λογισµός, µακριά! 
«Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε µε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε 
µε», εξοµολόγηση συχνή και ο Θεός «ταπεινοῖς δίδωσι χάριν» 
(Ιακ. δ, 6). Και όταν έρθει η Χάρις του Θεού, φωτιζόµαστε 
και καταλαβαίνουµε καλλίτερα.

Παρεµβολή, τ. 124 (2018)
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κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ,
Καθηγητής Πατρολογίας Θεολογικής Σχολής Αθηνών

«Π»: Τι µήνυµα έχουν να δώ-
σουν οι Πατέρες της Εκκλησίας 
στο σύγχρονο άνθρωπο;

Σ.Π.: Θα µου επιτρέψετε µια 
µικρή παραλλαγή. ∆εν θα έλεγα 
αν έχουν ή αν δεν έχουν να 

δώσουν µήνυµα. Αλλά θα έλεγα ότι στους πιστούς όλων 
των εποχών οι Πατέρες έχουν κυριολεκτικά να δώσουν 
τον εαυτό τους. Προπαντός δίνουν το πώς ζούσαν, 
ώστε να γίνουν δοχεία της χάριτος του Θεού. Να 
γίνουν δέκτες των θείων ενεργειών να φωτιστούν δηλ., 
ώστε να γνωρίσουν τη θεία αλήθεια ευρύτερα, βαθύτε-
ρα και ακριβέστερα απ’ όσο οι λοιποί πιστοί στην εποχή 
τους. Εποµένως, στους Πατέρες καλούµεθα να γευτούµε 
την αλήθεια, ζώντας όπως αυτοί. Το ίδιο ισχύει και για 
τον Κύριο ηµών Ιησού Χριστό. Ο Κύριος ηµών Ιησούς 
Χριστός, ενανθρωπήσας, προσφέρει κυριολεκτικά τον εαυτό 
του. «Γεύσασθε καὶ ἴδετε ὅτι χρηστὸς ὁ Κύριος». Το πώς 
γευόµαστε, το πώς γνωρίζουµε κυριολεκτικά τον Κύριο, µας 
το διδάσκουν µε τη θεολογία και τη ζωή τους οι Πατέρες. 
Αν τους παραµερίσουµε δεν θα γνωρίσουµε τον Κύριο. Οι 
Πατέρες, σύµφωνα µε το σχέδιο του Θεού, είναι τα ιερά 
του όργανα, µε τη βοήθεια των οποίων γνωρίζουµε και 
κατανοούµε τον Κύριο και την αλήθεια γενικά. Ο Θεός 
δηµιούργησε τους Πατέρες για να χρησιµεύουν ως οδηγοί 
µας, ως πνευµατικοί τροφοδότες µας.µας, ως πνευµατικοί τροφοδότες µας.

«Π»: Προσεγγίζουν οι Πατέρες τα σύγχρονα προβλήµατα 
(βιοηθικής, άγχους κ.λ.π.);

Σ.Π.: Αναµφίβολα, ένα ερώτηµα απόλυτα νόµιµο θα 
έλεγα. Οι Πατέρες για κάποιους αποτελούν ένα παρελθόν και 
εδώ είναι το τεράστιο σφάλµα. Εάν οι Πατέρες ήσαν φορείς 
µιας ιδεολογίας ή ακόµα µιας σχολαστικής θεολογίας, 
θεολογίας του τύπου που γνώρισε ο Μεσαίωνας στη ∆ύση 

κ.λ.π., πράγµατι θα λέγαµε ότι ελάχιστα σχετίζονται µε το 
παρόν. Ανήκουν στο παρελθόν και αφορούν κατά κύριο λό-
γο το παρελθόν. Με τους Πατέρες όµως, δεν συµβαίνει αυτό. 
Οι Πατέρες είναι κάτι το τελείως διαφορετικό. Γιατί; ∆ιότι, 
όπως είπα προηγουµένως, εκείνα τα οποία µας δίδαξαν 
στις καίριες και µεγάλες δηµιουργικές τους στιγµές, 
είναι αποτέλεσµα φωτισµού του Αγίου Πνεύµατος. Τι 
σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι αφού µέσω των Πατέρων 
ενεργεί το Άγιο Πνεύµα, αυτό που φανερώνει είναι 
η αλήθεια, που δεν µεταβάλλεται ποτέ και ισχύει 
πάντα και για όλους. Εφόσον οι Πατέρες διατύπωσαν 
την αλήθεια σχετικά µε τη ζωή, αυτά που δίδαξαν ισχύουν 
για το παρελθόν, το παρόν και το µέλλον. Επειδή οι Πατέρες 
έζησαν σε περασµένους αιώνες κι έγραψαν για προβλήµατα 
της εποχής τους, δηµιουργείται η εξής παρατήρηση: άλλος 
ο άνθρωπος και τα προβλήµατα του 4ου µ.Χ. αιώνα και 
άλλος ο άνθρωπος και τα προβλήµατα του 20ού αιώνα. 
Ο άνθρωπος όµως είναι βασικά ο ίδιος. Και στον 2ο και 
στον 5ο και στον 8ο και στον 20ό αιώνα. Λίγα πράγµατα 
σε τελευταία ανάλυση διαφέρουν. Έχουµε τη µόλυνση που 
δεν είχαµε τότε. Όµως ο άνθρωπος πονούσε πάντα φυσικά 
και ηθικά, το στήθος του το πίεζαν τεράστια πνευµατικά, 
µεταφυσικά, όπως τα λένε, προβλήµατα. Η ίδια η φύση τον 
πίεζε, γιατί τότε ήταν πολύ δυσκολότερο να την υποτάξει. 
Τώρα κυριαρχεί πολύ περισσότερο στη φύση. Ήρθε όµως 
το «στρες», ήρθε η µόλυνση, ως εκδίκηση. Στον αιώνα 
µας δεν έχουµε κάτι το όλως άλλο ως προς τον άνθρωπο. µας δεν έχουµε κάτι το όλως άλλο ως προς τον άνθρωπο. 
Εποµένως, αυτά που είπαν οι Πατέρες για τη ζωή του 
ανθρώπου, για την απελευθέρωσή του από τα πνευµατικά 
βάσανα που τον ταλαιπωρούν, αφορούν όλους τους αιώνες 
και φυσικά και τον αιώνα µας µε τα δικά του προβλήµατα, 
τα οποία, όντως, έχουν ως ένα σηµείο ιδιαιτερότητα. Αυτή 
υποχρεώνει σήµερα σε ανάλογη αντιµετώπιση κατά το 
παράδειγµα και την τόλµη των Πατέρων.

Παρεµβολή, τ. 14 (1991)

κ. ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΟΥΝΕΛΑΣ, 
Συγγγραφέας

«Π»: Μπορεί να γίνει σύνθεση 
ανάµεσα στον δυτικό – αµερι-
κανικό τρόπο ζωής και τον ορ-
θόδοξο;

Σ . Γ . :  Ε ά ν  δ ε ν 
α π ο κ α τ α σ τ α θ ε ί  τ ο 

«πρόσωπο», δεν γίνεται τίποτα. Το «πρόσωπο» του 
ανθρώπου δεν το βλέπω έξω από τον Χριστό. Βλέ-
πω κοµµάτια του. Ο Χριστός δεν καλύπτει µόνο την θε-
ϊκή πλευρά. Αν ήταν έτσι δεν θα είχαµε Ενανθρώπιση, 
Ενσάρκωση. Όσο, λοιπόν, λέµε ότι ο Θεός είναι 
το απολύτως άλλο, το άκτιστο, η ετερότητα κ.ά., 

άλλο τόσο λέµε ότι διά του Χριστού αναδύεται 
το ανθρώπινο πρόσωπο σ’ όλη του τη δόξα. Να 
πώς συγκρούεται το «πρόσωπο» µε τον σύγχρονο 
πολιτισµό: η τεχνολογία, το Internet δε ξέρει ούτε 
για «κατ’ εικόνα», ούτε για «πρόσωπο». Είναι εξάλλου 
χαρακτηριστική η πλύση εγκεφάλου που γίνεται για την 
κινητή τηλεφωνία. ∆ιαφηµίζουν: «Panafon, το παν 
στην επικοινωνία». Ποια επικοινωνία;
«Π»: Τι ποιµαντική µπορεί να κάνει η Εκκλησία απέναντι 
στο σύγχρονο Νεοέλληνα, ο οποίος παρουσιάζει συµπε-
ριφορές και τρόπο ζωής που δεν τον διαχωρίζουν από 
το σύγχρονο δυτικό άτοµο;
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Σ. Γ.: Η ποιµαντική της Εκκλησία είναι να 
φροντίζει το εκκλησιαστικό της είναι: να το 
περιποιείται, να το «φυλάσσει», να το διατηρεί 
ενεργό. Αυτό έχει να κάνει. Να µην αφήνει τον κόσµο 
να πιστεύει ότι Εκκλησία = Ιεραρχία. Ένας κληρικός 
που ζει πραγµατικά την «ανακαίνισή» του ποιεί 
ποιµαντικό έργο. Ο σχεδιασµός και η οργάνωση όταν 
επιδιωχθούν καθεαυτά είναι δυτικά. Οι στατιστικές 
και οι µετρήσεις είναι απάτη. Η επιστήµη λέει ότι 
τα αληθινά είναι µετρήσιµα. Εµείς όµως έχουµε να 
κάνουµε µε πράγµατα που δεν µετριούνται.

Θυµάµαι την οµιλία του νυν Αρχιεπισκόπου 
Αµερικής ∆ηµητρίου στη γιορτή του προφήτη 
Ηλία. Έλεγε: «Τι εκύρηττε ο Προφήτης Ηλίας; Την 
επιστροφή στην αυθεντική παράδοση του Ισραήλ. 
Αλλά ο λαός συνέχιζε τα δικά του. Ακόµα και µετά 
την ανάληψή του. Ώσπου ύστερα από τέσσερις 
αιώνες άρχισαν να καταλαβαίνουν τι έλεγε». Και 

πρόσθεσε ο ∆ηµήτριος: «Όταν µας ενδιαφέρει να 
κάνουµε ουσιαστικό έργο, να µην µας απασχολεί η 
αποτελεσµατικότητα. Η Εκκλησία δεν λειτουργεί όπως 
η πολιτική».

Υπάρχει και κάτι άλλο που χρειάζεται να 
αναφέρουµε εδώ. Υπάρχει µια απολυτοποίηση 
ιστορικών εποχών, µία προσκόλληση σε αρχαία 
ή βυζαντινά µεγαλεία. Όµως έτσι χάνουµε την 
εσχατολογική διάσταση. Η Εκκλησία πορεύεται µέ-
σα στο χρόνο και πηγαίνει κάπου. ∆εν µπορούµε να 
ζούµε την κίνηση της ιστορίας και ταυτόχρονα να εί-
µαστε στραµµένοι στον 3ο ή 5ο αιώνα. Ο Παύλος µάς 
ειδοποιεί ότι πορευόµαστε σε συνάντηση. Και η 
συνάντηση δε γίνεται µε αιώνες, ούτε µε εποχές, 
γίνεται µε το πρόσωπο που τα ανακεφαλαιώνει όλα 
και τα καινοποιεί.».

Παρεµβολή, τ. 50 (1999)

κ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ, κ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ, 
Φιλόλογος-Συγγραφέας, τ. ∆ιευθυντής του περιοδικού 
«Νέα Εστία», Πρόεδρος του Ιδρύµατος «Άρτος Ζωής»

«Π»: Ο Καρλ Μπαρτ σηµειώνει 
κάπου, ότι η εν Σπηλαίῳ γέννη-
ση, ολοκληρώνεται στον Σταυ-
ρό. Τι ακριβώς σηµαίνει αυτό;

Στ. Ζ.: Αυτό, πέρα από τον 
Μπαρτ, είναι και διδασκαλία 

της Ορθόδοξης θεολογίας. 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 ανυπεράσπιστο 
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 (τετέλεσται) όταν 
ο εν σπηλαίω τεχθείς βασιλεύς θα ανέβει επιτέλους στη 
βασιλική καθέδρα του που είναι ο Σταυρός. Η Γέννηση του 
Χριστού (όπως ακριβώς και ο Σταυρός Του) µάς δίνει τον 
τρόπο της απέραντης, της άνευ όρων και ορίων αγάπης.

«Π»: Πόσο εύκολο είναι στις σηµερινές δυσκολίες που 

βιώνουµε ένας άνθρωπος να πιστέψει στον Χριστό και να 
ζήσει στην καθηµερινότητά του, το µήνυµα 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 αυτοσυντήρηση πάνω 
από τον άλλο. Όταν πρέπει να δεις στον άλλο το πρόσωπο 
του Χριστού, όταν πρέπει να αγαπήσεις τον εχθρό σου, 
καταλαβαίνετε πόσο τροµακτικά δύσκολο είναι αυτό το 
πράγµα. Αν σήµερα είναι δυσκολότερο, οφείλεται στο 
γεγονός ότι ο χριστιανός νιώθει τώρα και µια µοναξιά, 
δεν έχει ανθρώπους γύρω του να συνοµιλήσει, να 
συµπορευτεί, να στηριχτεί, αισθάνεται όλο και πιο µόνος 
σ’ αυτό, το ούτως ή άλλως, εξαιρετικά δύσκολο πράγµα 
που είναι ο χριστιανισµός. 

Παρεµβολή, τ. 99 (2011)

∆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 κα-
θέδρα του που είναι ο Σταυρός. Η Γέννηση του Χριστού (όπως ακριβώς και ο Σταυρός Του) µάς δίνει 
τον τρόπο της απέραντης, της άνευ όρων και ορίων αγάπης.
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κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΝΩΤΗΣ, 
Φιλόλογος-Συγγραφέας 

«Π»: Η γλώσσα µέσα στην Εκκλησία είναι απλώς 
φορέας και εκφραστής σηµασιών και νοηµάτων ή 
λειτουργεί συνδεόµενη και µε άλλα στοιχεία (όπως η 
πίστη και το βίωµα);

Κ.Γ.: Η Ορθόδοξη Εκκλησία, ενώ τιµά ιδιαίτερα 
τη γλώσσα ως µέσον ευαγγελισµού, επικοινωνίας 
και λατρείας, δεν τη θεωρεί τίποτα περισσότερο από 
µέσον. Η ουσία του Ευαγγελίου δεν είναι σκέψεις και 
φράσεις αλλά πρόσωπα και γεγονότα. Η συµµετοχή µας 
στα γεγονότα (µετάνοια, λύτρωση, Ανάσταση κ.λ.π.) και 
η αγαπητική κοινωνία µε τα πρόσωπα των αγίων 
µας καθώς και η λατρεία του Τριαδικού Θεού που 
γίνεται µε κινήµατα των ψυχών και του σώµατος, 
αποτελούν την ουσία της χριστιανικής ζωής. Η αποτελούν την ουσία της χριστιανικής ζωής. Η 
γλώσσα αυτά όλα τα σηµαίνει, δεν τα περιέχει. Αν 
λείψει ή νοθευτεί η ουσία, τότε η γλώσσα γίνεται 
δαιµονική, δεν αγιάζει, δεν σώζει. 

π. Ε.Χ.: Η γλώσσα πάντοτε εκφράζει σηµασίες 
και νοήµατα. ∆εν θα έλεγα ότι είναι πρωτογενές 
ιερό στοιχείο. Έτσι όµως που η πρόνοια του Θεού 
προετοίµασε τον ιστορικό καµβά και κατέστησε 
την ελληνική αλεξανδρινή γλώσσα όργανο της 
εξάπλωσης της ορθόδοξης χριστιανικής πίστης 
και ζωής, θα έλεγα ότι χαριτώθηκε, καθώς 
αλληλοπεριχωρήθηκε µε τις θείες αλήθειες, οι οποίες 
έτσι ενσαρκώνονται και θεανθρωποιούνται.

«Π»: Η γλώσσα στη λατρεία σκοπό έχει να συµβάλλει 
στην προσέγγιση του Λατρευοµένου από τον πιστό. 
Μήπως, λοιπόν, η γλώσσα της λατρείας πρέπει να είναι 
αυτή που άµεσα χρησιµοποιεί και κατανοεί ο πιστός;

Κ.Γ.: Η προσέγγιση του Θεού γίνεται µε τη 
θαυµαστή ευδοκία του Θεού. Γι’ αυτό δεν υπάρχει 
ασφαλής αποδεικτική µε καµιά γλώσσα.  Ορθόδοξοι 
και αιρετικοί χρησιµοποιούµε την ίδια γλώσσα, 

η αλήθεια δηλώνεται µε τη γλώσσα όταν υπάρχει 
µέσα µας η υπαρκτή αλήθεια, που είναι πριν από 
τον ανθρώπινο λόγο και πάνω απ’ αυτόν. Όταν 
υπάρχει αυτή η οντολογική προϋπόθεση ο άνθρωπος 
εύκολα υπερβαίνει γλωσσικές δυσκολίες. Ο πιστός 
µε την εκκλησία διαλέγεται και συνεννοείται στη 
γλώσσα που κατανοεί (κατηχητικό, κήρυγµα και 
εξοµολόγηση). Μέσα στην εκκλησία µαθαίνει να 
κατανοεί τη γλώσσα της Εκκλησίας. Τη γλώσσα της 
Εκκλησίας την κατανοεί ο πιστός τόσο περισσότερο 
όσο περισσότερο πιστός γίνεται. Το νεογνό κατανοεί 
τη µητέρα του στη γλώσσα της µητέρας του, γιατί 
αυτό δεν έχει καµιά γλώσσα δική του. 

π. Ε.Χ.: Ό,τι εκφράζει η Ορθόδοξη εκκλησία, είναι 
ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός, Θεός Παντοδύναµος, 
«ἐκένωσε ἑαυτὸν µορφὴν δούλου λαβών … µέχρι 
θανάτου» (Φιλιππησίους, 2, 7-9) για χάρη του ανθρώ-
που. Αυτή η κένωση, η αυτοταπείνωση, η συγκατά-
βαση του Θεού προσδιορίζει τη στάση της Εκκλησίας 
σε κάθε της ενέργεια. Έτσι και στο ζήτηµα της γλώσ-
σας ξεκινώντας από αυτήν την συγκατάβαση, θα λέγα-
µε ότι είναι ανάγκη να γίνεται κάθε προσπάθεια 
προσέγγισης στο γλωσσικό ιδίωµα των πιστών, ώστε 
να επιτυγχάνεται η αναγωγή, το ανέβασµά τους στις 
θείες εµπειρίες. Αυτό γίνεται µε το κήρυγµα στη νέα 
γλώσσα. Θα µπορούσε να γίνει και µε ευχές και προσευ-
χές γλωσσικά προσιτές και πνευµατικά εκφραστικές των 
υψηλών βιωµάτων της Εκκλησιαστικής ζωής.

«Π»: Εφόσον υπάρχουν δόκιµες και έγκυρες 
µεταφράσεις των εκκλησιαστικών κειµένων και 
ακολουθιών, γιατί να µην χρησιµοποιούνται στη 
λειτουργική πράξη;

π. Ε.Χ.: Είναι βέβαιο ότι ποτέ οι µεταφράσεις 
δεν µπορούν να αποδώσουν επάξια το πρωτότυπο 
κείµενο και µάλιστα όταν αυτό είναι ποιητικό και 
βιωµατικό, όπως η λατρεία. Ωστόσο, οι µεταφράσεις 
είναι πολύ χρήσιµες ως βοηθήµατα. Θα ήταν ίσως 
εξαιρετικά χρήσιµο, αν στους ναούς µας (στις θέσεις των 
πιστών ή στο επιτροπικό) υπήρχαν λειτουργικά κείµενα µε 
τις µεταφράσεις δίπλα, που θα βοηθούσαν τους πιστούς 
σε καλύτερη συµµετοχή στη λατρεία.

Παρεµβολή, τ. 28 (1994)

Πρωτοπρ. π. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΑΒΑΤΖΑΣ
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κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΑΣΚΑΡΟΛΗΣ,
Καθηγητής Οικογενειακού ∆ικαίου στο ∆ηµοκρίτειο 
Πανεπιστήµιο Θράκης

Ογάµος είναι ένα από τα πολυτιµότερα δώρα που 
εχάρισε ο ∆ηµιουργός στον άνθρωπο. ∆εν είναι 
εύκολο µε λόγια να αναλύσει κανείς το γιατί. 

Υπάρχουν µερικά πράγµατα που δεν µπορούν τέλεια 
να περιγραφούν, αλλά µόνο βιωµατικά να κατανοηθούν. 
Γιατί ο γάµος, που σηµαίνει τη στερνότερη ένωση, που 
µπορεί να έχει ο άνθρωπος µε έναν άλλον άνθρωπο, 
περιέχει όλη την οµορφιά και όλο το µεγαλείο της 
σχέσεως, όπου το ανθρώπινο άτοµο αναδεικνύεται 
σε πρόσωπο σε µια ατελείωτη σειρά προκλήσεως 
αγάπης χωρίς όρια, κυριολεκτικώς «εν παροξυσµώ». 
Μιας αγάπης, που πέρα από τη σχέση µε τον πρώτο 
«πλησίον», που είναι ο κατά κυριολεξίαν σύντροφός 
σου, σε καθιστά κοινωνό µε κάτι ακόµη πιο υπέροχο, 
µε αυτή την ίδια την παρουσία της αγάπης του Θεού, 
που για τους χριστιανούς είναι Αγάπη.

Γι’ αυτόν όµως ακριβώς τον λόγο, στην πτώση του 
ανθρώπου, για να χρησιµοποιήσουµε έναν θεολογικό όρο, 
η σχέση του γάµου υπήρξε κύριο θύµα µε αποτέλεσµα 

τη διάσπαση του ζευγαριού, τον αποχωρισµό του 
ερωτικού στοιχείου από το λειτουργικό του χαρακτήρα, 
ως κινήτρου αγάπης και δηµιουργίας, τη συρρίκνωση 
του ανθρώπου στον εαυτό του και την υποβολή των 
πάντων – και φυσικά του συντρόφου- στις ατοµικές του 
διαθέσεις. Και το κτύπηµα ήταν µοιραίο. … 

Γι’ αυτό και η σωτηρία του γάµου και η ανάκτηση 
της παλαιάς οµορφιάς του, δεν είναι τίποτε λιγότερο 
και τίποτε περισσότερο, θα έλεγαν οι διδάσκαλοι της 
Εκκλησίας µας, παρά ένα και το αυτό µε την ανάκτηση 
από τον καθένα µας του «αρχαίου κάλλους», όπως τούτο 
χαρακτηρίζεται από τα µυστήριά της. Και η ζωή µας 
µέσα στο γάµο από αυτής της απόψεως δεν διαφέρει 
από την όλη ζωή µας. Όλη η πνεµατική υπόστασις 
καθρεφτίζεται στο γάµο µας. … ∆ύσκολος ο δρόµος και 
απόλυτο το παράδειγµα. Ποιος όµως µας είπε ότι τα 
πολύτιµα πράγµατα δεν στοιχίζουν; Και ποιος µας είπε 
ότι δεν είµαστε πλασµένοι για το απόλυτο;

Παρεµβολή, τ. 58 (2001)

9

868

KΛEIΣTO ENTYΠO - AP. A∆EIAΣ 868 - KΩ∆IKOΣ 015475
Xριστιανική Φοιτητική Ένωση, Kαρύτση 14 - 105 61 Aθήνα
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2019, Τεύχος 128

Tεύχος 128 • Tιµή τεύχους: 3,5€
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Για να µιλήσεις για την Εκκλησία, πρέπει πάνω απ’ 
όλα να σιωπήσεις στην Εκκλησία. Αν αναζητήσεις 
διαλεκτικά την Εκκλησία και την αλήθεια της, το 

πιο πιθανό είναι να χαθείς σε µονοπάτια πέρα και έξω 
από αυτήν. Αν εισέλθεις µε ταπείνωση στο χώρο της 
και σιωπήσεις, θα την ανακαλύψεις εντός σου, να σου 
µιλά σε στιγµές απρόσµενες και να σου λέει λόγια άρρη-
τα, µέσα από τη 
ναοδοµία, την 
αγιογραφία και 
τους ύµνους.

Οι γραµµές 
που γράφονται 
γ ια  την  Εκ -
κλησία πρέπει 
να ποτίζονται 
από την απλή 
αλήθεια που ο 
άγιος Μάξιµος 
ο Οµολογητής 
µαρτυρεί: ο Θε-
ός προηγείται 
σε όσα λέµε και 
σκεφτόµαστε. 
Αν ξεκινήσεις 
να κρίνεις την 
Εκκλησία για να 
διαπιστώσεις αν 
ζει ή αν πέθανε, 
τότε κινδυνεύεις 
να την αντιµετωπίσεις, να την τοποθε-
τήσεις απέναντί σου και να την ανα-
λύσεις, όπως αναλύεις κάθε ιδεολογία 
και φιλοσοφικό σύστηµα. 

Η Εκκλησία δεν είναι ούτε ιδεολο-
γία ούτε σύστηµα. Ο Χριστός δεν ήρθε 
στη γη για να αφήσει µια διδασκαλία 
ή µια φιλοσοφία. Ήρθε για να αφήσει 
το Σώµα και το Αίµα Του, να χαρίσει 
το Πνεύµα το Άγιο, κι έτσι, όποιος ζει 
στην Εκκλησία, όχι απλώς να Τον γνω-
ρίζει, αλλά να ζει «εν Αυτώ». Γι’ αυτό ο 
Θεός προηγείται σε όσα λέµε και σκε-
φτόµαστε.

Η Εκκλησία πέθανε, αν δεν υπάρ-
χουν άνθρωποι που ο Χριστός να ζει 
µέσα τους κι εκείνοι «εν Αυτώ». Αντί-
θετα, η Εκκλησία ζει αν υπάρχουν άνθρωποι που ξεχει-
λίζουν από τη Χάρη Του και το κυριακάτικο Σώµα και 
Αίµα Του, τους αρκεί για να κορέσουν τη δίψα τους για 
ζωή, πέρα από το χρόνο, τη φθορά και το θάνατο.

Τα άφθαρτα λείψανα των αγίων και τα µυροβλίζοντα 
οστά τους, µαρτυρούν πως υπήρξαν άνθρωποι που πόθη-
σαν και έζησαν προσκολληµένοι στο Απόλυτο, περνώντας 

ψυχή και σώµατι στο χώρο του αχρόνου, τοποθετηµένοι 
σε χώρο που δεν τον ορίζει η φθορά. 

Όλα αυτά είναι απλές θεολογικές κουβέντες, γνωστές 
και κατανοητές. Κι ίσως να µπορούν να σταθούν έρεισµα 
µιας πειστικής απόκρισης στο ερώτηµα: η Εκκλησία στην 
Ελλάδα σήµερα ακµάζει ή παρακµάζει; Ζει ή πεθαίνει;

Συνήθως σπεύδουν οι παντός είδους εκσυγχρονιστές 
και δοµούν την 
απάντησή τους 
στο εγχείρη-
µα οργάνωσης 
του κοινωφε-
λούς έργου της 
Εκκλησίας και 
στην καθηµερι-
νή προσπάθειά 
της να παρακο-
λουθήσει και να 
ανταποκριθεί – 
αγχωµένη µάλ-
λον – στα σηµεία 
των καιρών. 

Ω σ τ ό σ ο , 
θαρρώ πως η 
απάντηση είναι 
πιο απλή: η Εκ-
κλησία πεθαίνει 
όταν περιορίζε-
ται σε µια γωνιά 
της ζωής µας. 

Παρακµάζει όταν γίνεται «θεσµός», 
«κοινωνικός φορέας», «επικρατούσα 
θρησκεία». Αυτά τα σχήµατα είναι 
σχήµατα φθαρτά, που ακµάζουν και 
παρακµάζουν. Και το χειρότερο, εί-
ναι σχήµατα που εµείς επιλέξαµε να 
ντύσουµε την Εκκλησία: «τι κάνει η 
επίσηµη Εκκλησία;», αναρωτιόµαστε 
όλοι (πιστοί και άπιστοι – συνειδητο-
ποιηµένοι και µη), όταν ανακύπτει ένα 
σηµαντικό κοινωνικό πρόβληµα. Και 
δε συνειδητοποιούµε πως µε αυτόν 
τον τρόπο χωρίζοντας την Εκκλησία 
σε «επίσηµη και ανεπίσηµη», σε «διοι-
κούσα και ποιµενοµένη», διαπράττου-
µε το ατόπηµα που αναφέρθηκε στην 
αρχή: αντιµετωπίζουµε την Εκκλησία, 

την τοποθετούµε απέναντί µας και την εξισώνουµε µε 
θεσµούς, οργανώσεις, συλλόγους, ενώσεις και άλλους 
κοινωνικούς φορείς. Και χάνουµε έτσι τη δυνατότητα 
να την αισθανθούµε σαν κάτι βαθύτατα δικό µας, που 
µας πληροί και µας γεµίζει – διαµορφώνει τη ζωή µας 
και µορφώνει τη συνείδησή µας κατά τέτοιο τρόπο, που 
κάθε κίνηση, κάθε λόγος και πράξη, κάθε ασυναίσθητο 

ΤΑ ΨΙΜΥΘΙΑ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ

Ζωντανή ή 
νεκρή

η Εκκλησία 
στην Ε�άδα 

σήμερα;

τα, µέσα από τη 

αγιογραφία και 

Οι γραµµές 

κλησία πρέπει 

αλήθεια που ο 

ο Οµολογητής 

σε όσα λέµε και 
σκεφτόµαστε. 
Αν ξεκινήσεις 

Εκκλησία για να 

ζει ή αν πέθανε, 
τότε κινδυνεύεις 
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βλέµµα, να ορίζει µια διαφορετική στάση ζωής, αυτή 
που ο εν Χριστώ βίος γεννά στις ψυχές.

Σήµερα δυστυχώς, έχουµε όλοι φροντίσει να τοποθε-
τήσουµε την Εκκλησία κάπου έξω από εµάς. Όχι, Εκκλη-
σία δεν είµαστε εµείς, έτσι νοµίζουµε. Έχουµε µετατρέψει 
την πίστη µας σε συµπλεγµατική 
ιδεοληψία φανατικών (πολλές φο-
ρές) οπαδών, οχυρωµένων πίσω 
από ιδεολογικά παραπήγµατα και 
στερηµένων από κάθε γεύση εκ-
κλησιαστικής εµπειρίας. Όποιος 
λόγος γίνεται για τη δροσιά και 
τη ζωντάνια που ξεχειλίζει από 
το Σώµα και το Αίµα του κυρια-
κάτικου µυστηρίου, χαρακτηρίζε-
ται ροµαντικός – µη ρεαλιστικός. 
Αυτό που αναµένουµε είναι ένας 
αφελής κοινωνικός ακτιβισµός 
από κάποια «επίσηµη Εκκλησία». 
Και φυσικά ούτε ίχνος συναίσθη-
σης του βάρους της προσωπικής 
µας ευθύνης για την εικόνα της 
Εκκλησίας δεν επισκιάζει την 
επαναπαυµένη µας συνείδηση. 

Έχουµε φροντίσει να ευθυ-
γραµµιστούµε απόλυτα µε το 
πνεύµα που απορρέει από το 
χαρακτηρισµό της Εκκλησίας 
από το Σύνταγµα: «επικρατούσα 
θρησκεία». Κι έτσι, είµαστε ήσυ-
χοι. Κανένας λόγος θορύβησης: 
η θρησκεία µας επικρατεί. «Η θρησκεία µας» λέµε, και 
µοιάζει να τη φανταζόµαστε κάτι σαν το κόµµα ή, ακόµα 
χειρότερα, σαν την ποδοσφαιρική οµάδα που υποστη-
ρίζουµε.

Όµως, θαρρώ πως πρέπει να αρχίσει να γίνεται κα-
τανοητό: «επικρατούσα θρησκεία», είναι ένας χαρακτη-
ρισµός στην Εκκλησία –ίσως νοµικά απαραίτητος- που 
ικανοποιεί όµως µονάχα «εξασφαλισµένους», «καλοβο-
λεµένους» πιστούς. Η Εκκλησία, δηλαδή η πορεία των 
εν Χριστώ πιστών, ποτέ δεν επικρατεί. Οι χριστιανοί 
πάντα αισθάνονται να επικρατούνται από τη φλόγα του 
Καλλίµορφου Παντοκράτορα των καρδιών. Η αλήθεια δεν 
εµφωλεύει στην εξασφάλιση της «θρησκείας», αλλά στην 
κλήση της Εκκλησίας, κλήση αγάπης και υποταγής στο 
µυστήριο του Σώµατος και του Αίµατος. Κι η αγιότητα 
δεν σχετίζεται µε την παραίσθηση της θρησκευτικής επι-
κράτησης ούτε µε τις εκσυγχρονιστικές µεταρρυθµίσεις 
της Εκκλησίας. Η αγιότητα αναζητείται µε αγωνία µέσα 
από τον προσωπικό αγώνα της άσκησης και της προσευ-
χής, από το αδιάλειπτο πάλαισµα της καρδιακής νήψης. 

Αν κάτι πεθαίνει στο χώρο της Εκκλησίας, τότε αυτό 
δεν είναι η ίδια η Εκκλησία, αλλά ο τρόπος που την 
αντιµετωπίζουµε και η νοοτροπία µας. ∆εν είναι η ίδια 

η Εκκλησία που παρακµάζει, µα τα ψιµύθια της ακµής, 
της δήθεν επικράτησής της, είναι εκείνα που καταρρέουν. 
Και σε τελική ανάλυση, θα πρέπει να µας χαροποιεί ο 
θάνατος αυτής της εικόνας. Κι αυτό, γιατί ίσως, µέσα 
από αυτό το θάνατο να αναδυθεί µια καθαρή και γνή-

σια αναζήτηση του Νυµφίου, µια 
πλέρια ζήτηση της αλήθειας Του 
στον προσωπικό αγιασµό και την 
προσωπική σχέση µε το Σώµα του 
Σωτήρα. Μια σχέση που γίνεται 
συνέργια και συνεργασία στον εξα-
γιασµό του περιβάλλοντός µας κό-
σµου, της φύσης και των γύρω µας 
ανθρώπων. Γιατί ο καθένας µας, 
όπως φωτίζεται στην Μυσταγωγία 
του αγίου Μαξίµου του Οµολογη-
τού, είναι «Εκκλησία µυστική», που 
ξεκινά από την ύλη, το σώµα και 
µε την άσκηση των αρετών υψώνει 
αυτή την ύλη, αυτό το σώµα στη 
µυστική θεολογία, στη σιωπηλή θε-
ολογία, στη σιωπηλή θεωρία των 
υπεραισθητών. Αυτή η σιωπηλή 
θεωρία γίνεται χάρις και ευλογία 
– µύρο εύοσµο που δωρίζεται στον 
κόσµο, στους γύρω ανθρώπους για 
να πιστοποιεί τη ζωντάνια της Εκ-
κλησίας. Η απτή αυτή πιστοποίη-
ση δεν υπόκειται σε αξιολογήσεις 
ακµής ή παρακµής. Η Εκκλησία, 
η όντως Εκκλησία, δεν ακµάζει ή 

παρακµάζει, αλλά σώζει.
Οι στυλίτες άγιοι είναι η απόδειξη όλων αυτών. 

Τίποτα δεν δίδασκαν, τίποτα δεν αναζητούσαν να εκ-
συγχρονίσουν. Τη µυστική Εκκλησία είχαν εντός τους 
φωτισµένη και χιλιάδες κόσµου συνέρρεε στα ασκητήριά 
τους, µόνο και µόνο για να αισθανθούν την ευλογία της 
χαριτωµένης τους ύπαρξης…

Τα λόγια δεν αρκούν, δεν ικανοποιούν, δεν πιστοποι-
ούν αλήθειες. Ίσως µόνο να υποψιάζουν για κάτι µακρινό 
και δύσκολα ψηλαφητό. Σίγουρα πάντως τα λόγια δίνουν 
την αίσθηση πως µιλώντας για την Εκκλησία, µιλάς για 
τις φλέβες της ζωής που πυρώνουν την ύπαρξη µε αίµα 
ζέον. Και το αίµα της ζωής δε χωρά στις φτωχές γραµµές 
των άρθρων…

Επιµέλεια: 
Βασίλης Αργυριάδης

Φοιτητής Θεολογίας

Παρεµβολή, τ. 55 (2000)

Η Εκκλησία δεν είναι ούτε 
ιδεολογία ούτε σύστηµα. 
Ο Χριστός δεν ήρθε στη 
γη για να αφήσει µια δι-
δασκαλία ή µια φιλοσο-
φία. Ήρθε για να αφήσει 
το Σώµα και το Αίµα Του, 
να χαρίσει το Πνεύµα το 
Άγιο, κι έτσι, όποιος ζει 
στην Εκκλησία, όχι απλώς 
να Τον γνωρίζει, αλλά να 
ζει «εν Αυτώ». Γι’ αυτό ο 
Θεός προηγείται σε όσα 
λέµε και σκεφτόµαστε.
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Να ‘τανε, λέει, µια καλύβα στο βουνό, µια πέτρινη 
φωλιά ντυµένη µέσα ξύλο, ζεστή, φιλόξενη αγκα-
λιά, κι εσύ, λέει, εκεί µονάχος, ξεχασµένος. Γύρω 

σου δάσος πυκνό, βελανιδιές και οξυές, µε φύλλα κίτρινα 
και κοκκινωπά στα µέσα του Οκτώβρη, να τα περνά το πρώ-
το χρυσό αυγινό φως, και να φαντάζουν αγγέλων παλάµες 
υψωµένες σε προσευχή. Ν’ απλώνονται οι πρώτες αχτίδες 
και να σπαθίζουν την αχλύ που τυλίγει τους σιωπηλούς 
κορµούς, κι η γη στρωµένη βρύα ν’ αχνίζει όλη – να ‘χει 
βρέξει τη νύχτα και να ξυπνά ο κόσµος φρεσκοπλυµένος.

Και ‘συ, να σηκώνεσαι από ύπνο ήσυχο, γλυκό, και 
να βάζεις βαθιά µετάνοια στον Κύριο και ∆ηµιουργό, και 
να κινάς τη µέρα µε τα κοτσύφια να σε καληµερίζουν. Να 
κινάς και να γυρίζεις στη µουσκεµένη φθινοπωριάτικη 
φύση, σαν λύγκας που γυρεύει το ταίρι του, µε τα πόδια 
σου να βυθίζονται στο µαλακό υγρό χαλί και τα µαλλιά σου 
να τα χτενίζουν τα χαµηλότερα κλαριά των δέντρων. Και 
να σωπαίνεις, και ν’ αφουγκράζεσαι τον κάθε ήχο, το κάθε 
σφύριγµα, το κάθε βήµα, την καθεµιά ανάσα, του καθενός 
κυττάρου το κρυφό τραγούδι, τη συµφωνία την µυστική 
των ζωντανών που υµνούν ανέµελα τον Θεό τους και Θεό 

σου… Να το νιώθεις πιο αληθινά, πως κάθε φύλλου πέσιµο 
είναι ένα θαύµα, πως κάθε κίνηση, κάθε µορφή και χρώ-
µα και µια παραβολή του Ουρανού. Κι ο σκίουρος, και ο 
λαγός, και το ζαρκάδι να ‘ρχονται κοντά σου, κι εσύ –ίδιος 
Αδάµ- να τα αγγίζεις δίχως φόβο µήπως τροµάξουν και 
φύγουν, γιατί το ξέρεις, σε γνωρίζουν, είσαι δικός τους και 
δε φοβούνται. Και να περνούν απλά και ήσυχα και όµορφα 
και ξέγνοιαστα οι ώρες της ηµέρας, και πάλι να γυρνάς 
το δειλινό στη φωλιά σου, την πέτρινη καλύβα σου. Να 
περιµένεις ως να νυχτώσει, µήπως φανεί ένα δειλινό στο 
ξέφωτο µπροστά η Εύα σου. Να καρτεράς, ένα ευλογηµένο 
δειλινό, ν’ αφουγκραστείς στη γη και µέσα σου τη βήµατα 
του Θεού σου…

Κι έπειτα ν’ ανάβεις το τζάκι σου, και να δειπνείς γαλήνια 
µε την τροφή του δάσους, τα µανιτάρια και τα χόρτα και 
τα κάστανα και τα καρύδια. Και να τελειώνεις τη µέρα µε 
βαθειά µετάνοια στον Κύριο –όµοια όπως την άρχισες. Να 
παραδίνεσαι σ’ έναν ύπνο ήσυχο, γλυκό, γεµάτο αγγέλων πα-
ρουσίες, µε µόνο άκουσµα το τρίξιµο των ξύλων στη φωτιά 
και την απόκοσµη φωνή του νυχτοκόρακα. Να ‘σουν λέει…

Τώρα είσαι στριµωγµένος στο διαµέρισµα 32, στον 3ο 
όροφο, γύρω µπετό και ‘συ στη µέση σαν βαρυποινίτης. 
Και γύρω δάσος οι κολώνες και οι κεραίες, κι ο ήλιος ο 
άρρωστος, χλωµός, φυµατικός –σαν τα παιδάκια που µε-
γαλώνουν δίπλα στις φάµπρικες, σαν τη µατιά την κίτρινη 
του φυλάργυρου. Φως λιγοστό, παγερό, παίζει κρυφτό στους 
τσιµεντένιους όγκους –σαν τα παιδάκια στα νεκροταφεία 
λαµαρίνων, σαν τη φευγαλέα ανθρωπιά στις ψυχές µας. 
∆ρόµοι µε γλίτσα και στο πλάι φυτά ευνουχισµένα από την 
κάπνα, σιωπή που σπάει τ’ αυτιά και θόρυβοι από µηχανές 
και γεγονότα, βίοι παράλληλοι κι ασύµβατοι µυριάδων 
ανθρώπων, και απουσία απόλυτη, ερηµιά απαράκλητη 
από ζωή. Όλα ρολόι κουρδισµένα, γυαλισµένα, πλαστικά 
και η καρδιά σου ξέµπαρκη, εξόριστη, µάταια να ψάχνει 
µια αγκαλιά για ν’ ακουµπήσει –παντού παραµονεύει µιας 
γραβάτας η θηλιά, να στραγγαλίσει ό,τι έχει µείνει από 
στοργή και ζεστασιά και καλοσύνη.

Να ‘σουνα λέει… Να ‘τανε λέει η ψυχή σου µια φωλιά, 
ζεστή καλύβα µες το δάσος. Να καταφύγει ο Κύριός σου ο 
αποδιωγµένος, ο πνιγµένος στην ορφάνια και την φτώχεια 
και την πείνα των παιδιών του. Να καταφύγει ο Κύριός 
σου να σωθεί απ’ τις πληµµύρες δακρύων και αιµάτων και 
λυγµών αεικινήτων. Να καταφύγει να σωθεί από λογής – 
λογής φυλακές, γεµάτες ψυχές –αθώες ή ένοχες, ποια η 
διαφορά-, και να µην ήταν προπαντός η δική σου η ψυχή 
µια φυλακή. Να καταφύγει ο Κύριός σου, να σωθεί από 
τους πλούσιους που κλέβουν των φτωχών τον κόπο, απ’ 
τους µεγάλους που κλέβουν των µικρών την ελπίδα, απ’ τα 
αδιέξοδα που κλέβουν κάθε λευτεριάς και κάθε λύτρωσης 
την απαντοχή. Να ‘τανε, λέει στον κόσµο τούτο τον 
δαιµονισµένο, η καρδιά σου µια ζεστή φωλιά του 
δάσους, για τον ∆ηµιουργό και µεγάλο εξόριστο, τον 
Κύριό σου τον Αγαπηµένο, τον Θεό σου…

Επιµέλεια:
Π.Ν.

Παρεµβολή, τ. 29 (1994)

Ν
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Ιερός Ναός Αγίας Βαρβάρας, ώρα 9.30 
π.µ., Ηµέρα Κυρίου, ο παπά-Αντώνης 
διαβάζει τις ευχές του Ιωάννη του 

Χρυσοστόµου και οι µαύρες σκέψεις δεν µ’ 
αφήνουν σε ησυχία. Στον Ναό αυτό, την ώρα 
ετούτη είµαι ο µόνο νεώτερος των 40 ετών. 
Από τους 5-6 κάτω των 50 ετών, από τους 
20-25 κάτω των 60. Ο πειρασµός οδηγεί την 
φαντασία µου στο µέλλον, 20, 30 χρόνια µετά: 
Στον ναό αυτό δεν λειτουργούν τώρα πια. 
Στην κοντινότερη ενορία ο ιερέας διαβάζει το 
µνηµόσυνο «υπέρ Αντωνίου ιερέως». Μόνος, 
µονότατος συµπληρώνω το «Αµήν». Όµοια 
και στις άλλες ενορίες. Και στην Μητρόπολη 
ο ∆εσπότης επιφωνεί µε στόµφο και µεγαλο-
πρέπεια, σ’ ακατανόητη γλώσσα, το κήρυγµα 
της Κυριακής του Ασώτου – το ίδιο που είχε 
εκφωνήσει και πέρυσι, και πρόπερσι. Και από 
τους λιγοστούς ασπροµάλληδες που το ακούν 
κανείς δεν καταλαβαίνει µα κανείς δεν 
ρωτάει, όπως και πέρυσι και πρόπερσι…

Η παραπάνω προοπτική είναι αναµφίβολα 
ένας εφιάλτης. Πόσο πολύ ωστόσο απέχει από 
την πραγµατικότητα; Η Θεία Λειτουργία 
είναι πρωταρχικά ένα ∆είπνο.

Έτσι άλλωστε ξεκίνησε και η τέλεσή της 
στην Αρχαία Εκκλησία! […] και κύριο σκοπό 
την συµµετοχή σ’ ένα τραπέζι όπου προ-
σφερόµενος ήταν ο Χριστός. «Έτρωγαν» κι 
«έπιναν» τον Χριστό, χόρταιναν και µεθούσαν 
από την Χάρη οι πιστοί. Ήταν το πανηγύ-
ρι, η γιορτή της Εκκλησίας, το χαρούµενο 
συµπόσιο της Ανάστασης. Και φυσικά, 
όπου χαρά και τραγούδι – έτσι βρήκαν θέση 
και οι ύµνοι, τραγούδια για τον Χριστό και 
την Ανάστασή Του, για την ζωή Του, για την 
µητέρα Του, για τους αγίους Του.  Η προ-
σευχή – απλή, αβίαστη, όπως µιλά το παιδί 
στον πατέρα – και τ’ αναγνώσµατα, η κοινή 
ακρόαση του Λόγου, συµπλήρωναν την Ανα-
στάσιµη πανδαισία. Απλά, ουσιαστικά, στην 
καθηµερινή πρακτική και γλώσσα, οι πιστοί 

βίωναν το µυστήριο της σωτηρίας τους στην ενότητα του 
Σώµατος και του Αίµατος του Χριστού.

Στην εποχή µας τι συµβαίνει; Είναι αλήθεια ότι η 
λειτουργική ζωή χάνει το νόηµά της κι ο Λαός τους 
Θεού λιµοκτονεί πνευµατικά. Η Θεία Λειτουργία, το 
πανηγύρι της Εκκλησίας, έγινε µια «τελετή», µια ακο-
λουθία γεµάτη αυστηρότητα και επισηµότητα, ο Αµνός 

σπρώχνεται ανάµεσα σε βαριά χρυσοποίκιλτα άµφια και 
βυζαντινοπρεπείς ή ευρωπαίζουσες οιµογές και κορώ-
νες. Οι λειτουργοί µεταλλάχθηκαν σε «παπάδες», ιερατείο 
απόµακρο, άνθρωπου αλλώτικοι και παράξενοι, ξεχω-
ριστοί όχι γι ‘ αυτό που είναι, αλλά γι αυτό που 
φαίνονται. Και ποιοι είναι αυτοί οι λειτουργοί; Όταν 
θεωρείται ντροπή και συµφορά για µια οικογένεια – 
χριστιανική κατά τα άλλα – να γίνει ο γιος της «παπάς», 

«Στοχασμοί και 
Στεναγμοί της Κυριακής»
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όταν οι ιεροσπουδαστές είναι κατά την πλειοψηφία τους 
άσχετοι µε την αποστολή τους, όταν σχεδόν η Θεολογία 
ανατίθεται σε αθέους, τότε τι να περιµένει κανείς;  Ποιοι 
θα ‘ναι εκείνοι που θα µεταδώσουν στον λαό την φλόγα 
τους και θα την ποιµάνουν;

Η Λειτουργία, το πανηγύρι της Εκκλησίας, έχει γίνει 
θέαµα και ακρόαµα. Οι πιστοί από συνδαιτηµόνες κα-
τάντησαν απλοί θαµώνες, αρκούµενοι στο κερί και στο 
αντίδωρο. Εισπνέουν τους τύπους, εκπνέουν αδιαφορία 
και αποπνέουν οσµή κενότητας. Προχωρηµένης ηλικίας 
οι περισσότεροι, πάνε ν’ «ακούσουν» την λειτουργία 
που δεν καταλαβαίνουν, το κήρυγµα που δεν τους αγγίζει, 
και φυσικά να επιπλήξουν τον έφηβο µπροστά τους επειδή 
φοράει “adidas” µέσα στον Ναό. Και πώς να καταλάβουν 
την Λειτουργία αφού γίνε-
ται σε µια γλώσσα άλλη από 
αυτή που µιλάνε; Και πώς 
να τους αγγίξει το κήρυγµα 
παρεµβαλλόµενο πριν απ’ 
την Θεία Κοινωνία – σα να 
‘ταν αυτό το σηµαντικότε-
ρο – ακόµη πιο ακατανόητο 
και ασυνάρτητο; Και πώς να 
νιώσουν αυτόν τον έφηβο 
που νιώθει το περιβάλλον 
εχθρικό, πώς να συνειδητο-
ποιήσουν ότι το πρόβληµα 
δεν είναι τα “adidas”, δεν 
είναι ο τύπος, αλλά η ου-
σία, δεν είναι η «τελετή» 
αλλά ό Άρτος και ο Οίνος; 
Και το θέαµα συµπληρώ-
νεται µε περιφορά δίσκου 
µετά τον καθαγιασµό των 
Τιµίων ∆ώρων – δείγµα 
και αυτό περιφρόνη-
σης και αναισθησίας  -, 
τα «τεριρέµ», το ταχύτατο 
µουρµούρισµα των ευχών, 
γιατί έχουµε και µνηµό-
συνο… Το χειρότερο όλων: 
Οι περισσότεροι  κοινω-
νούν τα άχραντα Μυστήρια δύο ή τρεις φορές τον 
χρόνο – για το «καλό» - χωρίς συχνά συναίσθηση και 
κανείς δεν διαµαρτύρεται γι αυτό. Ο Χριστός αγνοείται, 
κεντρικός σκοπός τώρα έγινε το «κτύπηµα της κάρτας», 
το «θρησκευτικό καθήκον»  κι από κοντά η ψυχολογία µε 
τις κόντρες στα ψαλτήρια, η αισθητική ή ό,τι άλλο. Η Θεία 
Λειτουργία ατονεί θυµίζοντας το λόγο «όταν ψυγήσεται 
η αγάπη των πολλών». Οι πιστοί από «λέοντες πυρ πνέο-
ντες» γίνονται οι αποταβινωµένοι πνευµατικά αστοί, που 
καταπίνουν κάθε Πάσχα και Χριστούγεννα αναβράζοντα 
δισκία συµπυκνωµένου θρησκευτικού συναισθήµατος 
και υποκατάστατα ορθόδοξης συνείδησης – νεορθόδοξα 
δεκανίκια, µακριά από κοµποσκίνια κι αγιορείτικο λιβάνι… 
Η ουσία, η γιορτή κι η χαρά ασφυκτιούν τυλιγµένες στην 
γραβάτα της επισηµότητας και της µεγαλοπρέπειας. Οι 
νέοι στην πλειοψηφία τους απωθούνται από την Λα-
τρεία. Κι αν κάποιες οάσεις που υπάρχουν εξακολουθούν 
να µαγνητίζουν, αυτές είναι περιορισµένες περιπτώσεις, 

εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Εκεί δε 
όπου η εικόνα είναι τραγική είναι στη  ατελείωτη πνευµα-
τική έρηµο της ελληνικής επαρχίας, στις κωµοπόλεις και 
τα χωριά, όπου ο Χριστός µένει για πολλές Κυριακές µόνος 
στο ∆ισκοπότηρο κι οι πιστοί ήσυχοι µε την συνείδησή 
τους ή µε την ασυνειδησία τους, µασούν το αντίδωρο της 
ανουσιότητας. Και τι φταίνε εκείνοι; Πού ν’ ακούσουν, 
πού να µάθουν, ποιος να τους πληροφορήσει;

Ο Λαός του Θεού χάνεται, πορεύεται προς τον Χρι-
στό, αλλά χωρίς τον Χριστό, ζει την αντίφαση σ’ όλο 
της το µεγαλείο. Ανάγκη επιτακτική το ξύπνηµα, ο συνα-
γερµός, η επανάσταση. Ανάγκη επιτακτική η συνειδη-
τοποίηση της αναγκαιότητας, για επιστροφή στις ρίζες, 
στην απλότητα της αρχαίας Εκκλησίας, για επιστροφή 

συνάµα στο µέλλον. Ανάγκη επιτακτική να ξαναµάθουµε 
να µιλάµε στον Θεό µε τα απλά καθηµερινά µας λόγια, 
µε την γλώσσα που όλοι καταλαβαίνουµε. Οφείλουµε 
πριν να ‘ναι πια αργά να ξαναβάλουµε στο κέντρο της 
ζωή µας την Αγία Τράπεζα και να κυκλώσουµε γυµνοί 
από κάθε καθωπρεπισµό τον ανούσιο τύπο. Οφείλουµε ν’ 
ανανεώσουµε και να ζωντανέψουµε την ευχαριστιακή 
διάσταση της ζωής της Εκκλησίας, της ζωή µας. Πότε 
και πώς θα γίνει αυτό; Ας είναι όλων µας καθηµερινή 
έγνοια η προσευχή και ο Θεός θα δώσει…

Επιµέλεια:
Μανώλης Παντερής,

Βιολόγος

Παρεµβολή �. 12 (1991)
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Παίρνω αφορµή από το µικρό αφιέρωµα της Παρεµ-
βολής στη γλώσσα της λατρείας για να εκφράσω 
ορισµένες σκέψεις σχετικά µε το κύριο ζήτηµα της 

ανανέωσης στο χώρο της Εκκλησίας.
Νοµίζω ότι όλοι αντιλαµβανόµαστε πως η ίδια η αλήθεια 

µπορεί να εκφραστεί µε διαφορετικούς τρόπους. Ανάλογα µε 
την εποχή, τον άνθρωπο, το λαό, τις ανάγκες κ.λ.π διαµορφώ-
νεται  ο ιδιαίτερος εκείνος τρόπος διά του οποίου η αιώνια 
και αναλλοίωτη αλήθεια του Ευαγγελίου «σαρκώνεται» µε 
σκοπό να συµβάλλει όσο το δυνατό αποφασιστικότερα στη 
σωτηρία των ανθρώπων. Πράγµατι, η Εκκλησία στο διάβα 
των αιώνων, καθώς προσεγγίζει διαφορετικούς λαούς, και 
εποχές, προσάρµοζε τις ανάγκες και τα δεδοµένα τους, τους 
τρόπους εκφοράς της αλήθειας της αποσκοπώντας στη σω-
τηρία των ανθρώπων. 

Επίσης δε δίσταζε να αντιµετωπίσει τα νέα προβλήµατα 
που εµφανίζονταν κάθε φορά, µε αίσθηµα ευθύνης για τους 
ανθρώπους που ταλανίζονταν εξαιτίας τους.

Η Εκκλησία δεν είναι συντηρητική.
Τι είναι όµως ο συντηρητισµός;
Πολύ απλά, δύο πράγµατα: πρώτον η εµµονή στις απολυ-

τοποιηµένες µορφές έκφρασης (στη «γραµµή») µε τις οποίες 
η αλήθεια διατυπώθηκε στο παρελθόν και δεύτερον η άρ-
νηση ουσιαστικής αντιµετώπισης νέων προβληµάτων. Η 
ροµαντική και συναισθηµατική προσκόλληση στο παλιό, ο 
φόβος, η απιστία, η ευθυνοφοβία, η κακώς εννοούµενη τα-
πείνωση, ο εφησυχασµός, η αδυναµία διάκρισης γράµµατος 
και πνεύµατος, η άγνοια κ.λ.π. είναι συνήθως γνωρίσµατα 
των συντηρητικών ανθρώπων που δυστυχώς, πλεονάζουν 
σήµερα στον εκκλησιαστικό χώρο, µπλοκάροντας συχνά τις 
όποιες προσπάθειες υγειών µεταρρυθµίσεων. Η θεολογία, η 
λατρεία, η εκκλησιαστική διοίκηση, η εκκλησιαστική τέχνη 
κ.λ.π. καθηλώνονται στα πρότυπα του παρελθόντος και αρ-
νούνται πεισµατικά οποιαδήποτε µετακίνηση.

Όσον δε αφορά στα νέα προβλήµατα που εµφανίζονται, 
ή επιµένουµε να τα αγνοούµε, ή τα αντιµετωπίζουµε συ-
νήθως αναφέροντας περίπου άσχετες φράσεις ή πρακτικές 
του παρελθόντος.

Εάν δεν παλέψουµε σκληρά ώστε να αντιµετωπιστεί ο 
συντηρητισµός που λίγο πολύ χαρακτηρίζει, συνειδητά ή 
ασυνείδητα, τους περισσότερους από εµάς, τότε η επί τα 
βελτίω εξέλιξη της εκκλησιαστικής πραγµατικότητας θα δυ-
σχεραίνεται. 

Το χάσµα µεταξύ Εκκλησίας και σύγχρονου ανθρώπου θα 
διευρύνεται όλο και περισσότερο, η ιεραποστολή, δηλαδή η 
εντελέχεια, ο σκοπός της Εκκλησίας, θα σκαλώνει ανησυχητι-
κά στο ήδη ορατό δεδοµένο ότι η Εκκλησία µιλά στον κόσµο 
σε γλώσσα ακατανόητη ή ,έστω, όχι εντελώς κατανοητή.

Μήπως αυτό άραγε δε γίνεται σήµερα µε τη γλώσσα της 
λατρείας. Η εκκλησιαστική κοινότητα σήµερα «προσεύχεται» 
χωρίς τουλάχιστον σε κάποιο βαθµό, να καταλαβαίνει τι 
λέει ( ποιοι και πόσοι άραγε ξέρουν τι σηµαίνει αντιλαβού, 
σα, παραθώµεθα, είκαθε, Άρουρα, πόκος κ.λ.π), πράγµα το 
οποίο δηµιουργεί τεράστια προβλήµατα, κι εµείς δεν τολµάµε 
ψύχραιµα να δούµε (τουλάχιστον!) το πρόβληµα και να συ-
ζητήσουµε ρεαλιστικούς τρόπους αντιµετώπισης του, επειδή 
ταυτίζουµε ενίοτε την πιστότητά µας στην παράδοση της 
Εκκλησίας µε την αµετακίνητη εµµονή στη διατήρηση ενός 

αρχαίου γλωσσικού τύπου, τον οποίο χαρακτηρίζουµε ιερά 
κ.λ.π, οπότε το µέγεθος της σύγχυσης αποδεικνύεται τεράστιο.

Η συντηρητική  νοοτροπία άλλωστε ήταν αυτή που οδή-
γησε τους λεγόµενους παλαιοηµερολογίτες στο σχίσµα (ναι! 
Και στο σχίσµα ακόµα!) όταν η Εκκλησία µας έκανε µια 
εντελώς επουσιώδη και καθόλα ανώδυνη υιοθέτηση του νέο 
δεδοµένου ηµερολογίου για να ξεφύγει χρονολογικά  από 
το Μεσαίωνα. Οι παλαιοηµερολογίτες είναι, ως γνωστόν, 
αυτοί που µιλούν ακατάπαυστα για Πατέρες και παράδοση 
αγνοώντας ότι διέπραξαν µε το σχίσµα τους την πλέον αντι-
παραδοσιακή πράξη.

∆εν λείπουν όµως και σήµερα οι απειλές, σιωπηρές ίσως 
αλλά εύγλωττες για αντίστοιχες αντιδράσεις ενάντια σε όποια 
γνήσια µεταρρυθµιστική πρωτοβουλία διανοηθεί να πάρει η 
Εκκλησία µας. Η συντηρητική αγκύλωση καθηλώνει το σύ-
νολο σχεδόν του εκκλησιαστικού οργανισµού σε µια όλο και 
πιο ανησυχητική αναπηρία. Η νεοπατερική σύνθεση για την 
οποία µίλησε ο µακαριστός π. Γεώργιος Φλωρόφσκυ, δηλαδή 
η προσαρµογή της Ευαγγελικής και πατερικής αλήθειας στο 
σήµερα ως απάντηση στα προβλήµατα της σύγχρονης επο-
χής, διατυπωµένη στη γλώσσα της σύγχρονης εποχής που 
λαµβάνει υπόψιν της τον άνθρωπο της σύγχρονη εποχής δεν 
έχει γίνει επαρκώς συνειδητή από το εκκλησιαστικό σώµα.

Πολλοί εξάλλου αντιτάσσουν ότι η «µετάφραση» της Ευ-
αγγελικής αλήθειας στη σύγχρονη γλώσσα, η προσπάθεια 
αντιµετώπισης νέων προβληµάτων καθώς και η βελτίωση 
ορισµένων πραγµάτων που σχετίζονται µε τη ζωή της Εκκλη-
σίας ενέχουν κινδύνους, µας εµπλέκουν, λένε, σε περιπέτειας 
που δεν ξέρουµε πού θα µας οδηγήσουν. Και προτιµούν τον 
εφησυχασµό και την απραξία.

Νοµίζω όµως, ότι η ενέργεια αυτή θυµίζει το δούλο που 
έκρυψε το τάλαντο από φόβο. Ίσως κι εµείς προτιµάµε τη 
σιγουριά του θησαυρού που θάψαµε στα βάθη του ιστορικού 
παρελθόντος από τη «διακινδύνευση» της εν Χριστώ διαµόρ-
φωσης του ιστορικού µέλλοντος. Ίσως δεν πιστεύουµε αρκετά 
στην πρόνοια και την αγάπη του Θεού που ευλογεί κάθε 
γνήσια πρόθεση και προσπάθεια και τρέφει το λαό του µε τα 
πέντε ψωµιά και τα δύο ψάρια της τολµηρής και υπεύθυνης 
προσωπικής προσφοράς. Ξεχνούµε ίσως ότι «Χριστός χθες 
και σήµερον ο αυτόν και εις τους αιώνας» και δίνουµε την 
εντύπωση ότι µερικές φορές εµπιστευόµαστε το παρελθόν 
περισσότερο απ’ ότι το Θεό µας.

Ας τον παρακαλέσουµε να µας χαρίσει αρετή και σύνε-
ση και ας πάρουµε επιτέλους την υπόθεση της πίστης µας 
περισσότερο στα σοβαρά.

Σ’ αυτή την προσπάθεια για την βαθύτερη συνειδητο-
ποίηση και την ορθότερη ποιµαντικά έκφρασης της πίστης 
µας το νεανικό περιοδικό Παρεµβολή, µπορεί και οφείλει 
να συµβάλει.

Με αγάπη και σεβασµό, 

Επιµέλεια:
∆ηµήτρης Μπαθρέλος 

Παρεµβολή τ. 31 (1995)

Συντήρηση  ή Αλήθεια;
Παρεμβολές στην Παρεμβολή
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Είναι η πληροφορική –όπως την ψηλαφούµε, µέ-
σα από τις αληθινά τεράστιες δυνατότητές της- 
σύµµαχος ή ύπουλος εχθρός του ανθρώπου, στην 

προσπάθειά το να διαµορφώσει ανώτερο βιοτικό επίπεδο 
στις σύγχρονες κοινωνίες;

Η απάντηση δεν είναι εύκολη ή καλύτερα δεν πρέπει 
να είναι. Οι απλουστευµένες εκτιµήσεις είναι προ πολλού 
ανεπαρκείς, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για την αξιολόγηση 
θεµάτων µε ειδική βαρύτητα και ευαίσθητες ισορροπίες…

Ας ξεκινήσουµε µε το αφετηριακό αξίωµα ότι η Τεχνο-
λογία δεν µπορεί να είναι απορριπτέα, όσο κι αν τα γιγα-
ντιαία βήµατα εξέλιξής της µας προκαλούν δέος, συχνά 
και ανησυχία. Το κλασσικό παράδειγµα του µαχαιριού 
µε τη διπλή χρήση –στα χέρια του χειρουργού και του 
δολοφόνου- καταδεικνύει τη χρηστικότητα της Επιστήµης 
σε συνάρτηση µε τον ανθρώπινο παράγοντα και εισάγει 
στον «ψυχρό» κόσµο της λογικής την παράµετρο ηθική. 
Σχήµα οξύµωρο; Όχι και τόσο. Η εµπειρική πρακτική 

σαφώς αποδεικνύει ότι η αρχαία πλατωνική ρήση «πᾶ-
σα ἐπιστήµη χωριζοµένη ἀρετῆς πανουργία, οὐ σοφία 
φαίνεται», παραµένει τραγικά επίκαιρη και επιβεβαιώνει 
καθηµερινά τις λανθασµένες επιλογές και πρακτικές του 
ανθρώπου.

Ας φανταστούµε το άµεσο µέλλον, όπου όλες οι εφαρ-
µογές της Πληροφορικής που είδαµε στα προηγούµενα 
άρθρα θα εφαρµόζονται σε ευρύτατη κλίµακα: Σαν άτο-
µο έχω τον προσωπικό µου υπολογιστή. Είναι το µέσον 
επικοινωνίας µου µε τον έξω κόσµο. Έχει έναν κωδικό 
αριθµό που µόνο εγώ – ο χρήστης του- τον γνωρίζω, 
όπως και η αστυνοµική µου ταυτότητα. Τα πάντα µπορώ 
να τα κάνω από απόσταση. Μπορώ να σπουδάσω χωρίς 
να πάω στο Πανεπιστήµιο, να διαβάσω χωρίς να πάω 
στο αναγνωστήριο, να ακούσω ειδήσεις µε πρόσβαση σε 
τράπεζες δεδοµένων και πληροφοριών. Ακόµη και ιατρική 
θεραπεία θα ακολουθώ χωρίς να µε δει γιατρός!

Αν κατηγορούµε την τηλεόραση για αποξένωση και 

ΠΈΡΑΣΜΑ Σ’ ΈΝΑ ΑΛΛΟ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΖΩΉΣ...
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ερµητικό κλείσιµο στον εαυτό µας, πόσες φορές θα κα-
ταδικάζαµε τη σύγχρονη Πληροφορική για τη δική µας 
καταδίκη σε αυτάρκεις, ενηµερωµένους και «υγιείς» (πα-
ντοιοτρόπως) πολίτες, στεγανοποιηµένους σε ασφυκτικές 
φυλακές µε πρώτη την ειρκτή του Εγώ; Αν η τηλεόραση 
από κοινωνία συνοµιλούντων µάς έκανε τηλεκοινωνία 
παθητικών δεκτών µε δικαίωµα µόνο στην όραση, όχι 

όµως στην οµιλία, τον λόγο, και σταδιακά ούτε στη σκέψη 
και το όραµα, τότε η Πληροφορική θα µας κάνει τερµατικά 
(ταυτισµένα µε τις µηχανές µας) µιας θαυµαστής Πληρο-
φορίας για όλους και για όλα πλην ενός: του Εαυτού µας!

Αυτό όµως που µας λείπει σήµερα είναι η γνώση για 
τον άνθρωπο, η στοιχειώδης αυτογνωσία. «Εὔκολοι γάρ 
ἐσµεν γνῶναι οὐρανὸν µᾶλλον ἢ ἑαυτούς», λέει ο Άγιος 
Γρηγόριος Νύσσης1. Και «ουρανός» σήµερα είναι η συ-
µπαντική ποικιλότητα, η  ατελείωτη πολυπραγµοσύνη 
που ξεχνά ότι η γνώση µας για τον κόσµο εξυπηρετεί 
ουσιαστικά την γνωριµία µε τον εαυτό µας και τη ζωή, 
µια ζωή που όλο θα γλιστράει από τα χέρια µας σαν το 
χέλι, ως αναλώσιµο του «γεµάτου» χρόνου µας και βορά 
στην ενηµερωµένη και καταρτισµένη συνείδηση µας. 
Λησµονούµε, οι δύστυχοι, ότι χωρίς ένταξη στο σώµα, 
στην Εκκλησία, στην κοινότητα, στη σχέση µε τον πλησίον 
δεν µπορούµε να βρούµε τον εαυτό µας…

Οι τεχνοκράτες προβάλλουν το δίληµµα: Κόντρα στην 
Επιστήµη λοιπόν («Πληροφορική»). Γνωρίζουµε ότι το 
µέρος συµπληρώνει το όλον και οι επιµέρους επιστήµες 
έχοντας µέρος της αλήθειας συγκλίνουν στη µία αλήθεια 
αλληλοσυµπληρούµενες και όχι αντικρουόµενες. Η σύγ-
χρονη Ιατρική έρχεται να επιβεβαιώσει τις πρακτικές του 
Ιπποκράτη και του Ασκληπιού και µιλά για θεραπευτική 

1  Γρηγορίου Νύσσης, Εἰς τὸ ποιήσωµεν ἄνθρωπον. Λόγος Α΄, 
PG 44, 257 C

αγωγή του όλου ανθρώπου (σώµα και ψυχή) και στο-
χεύει στον ενιαίο άνθρωπο, αχρηστεύοντας το ατού της 
τηλεϊατρικής. Η Παιδαγωγική Ψυχολογία έχει ως δόγµα 
την ευρύτερη προσέγγιση του µαθητή που αρνείται να 
τοποθετήσει την εκπαιδευτική διαδικασία στο έσχατο 
σηµείο της ξερής παράθεσης γνώσεων, µιας γυµνής από 
προσωπικά στοιχεία εγκυκλοπαιδικής αποµνηµόνευσης. 
Ας το κάνουµε πιο συγκεκριµένο: Ποιος γονιός θα ανέθετε 
σε µια δισκέτα εκπαιδευτικού προγράµµατος τη µόρφωση 
του παιδιού του;

Το δίληµµα γίνεται πιο ισχυρό όταν θελήσουµε να 
διερευνήσουµε ποιος και σύµφωνα µε ποιον κανόνα  
δεοντολογίας θα ελέγχει τι πληροφορίες και τα κέντρα 
εκπόρευσης τους. Αν κρίνουµε µε βάση τις ισχύουσες 
(ανενεργές) διατάξεις στη χώρα µας για την τηλεόραση 
(σχεδόν ανύπαρκτο το Ραδιοτηλεοπτικό Συµβούλιο, παρα-
βίαση κανόνων Ευρωπαϊκής κοινότητας για διαφηµίσεις 
κ.λ.π.) τα πράγµατα διαγράφονται νεφελώδη.

Ίσως σε αυτήν την περίπτωση η κατάσταση  να γίνει 
ανεξέλεγκτη και λίγοι επιτήδειοι να συγκεντρώσουν εξου-
σίες που θα τους καθιστούν επικίνδυνους για το κοινό 
καλό. Ολέθρια φαντασίωση που µοιάζει µε τις προβλέψεις 
κάποιων για το ηλεκτρονικό φακέλωµα και ολοκληρωτικές, 
ανελεύθερες πρακτικές .

Η µετάβαση από την προ- στη  µετά-βιοµηχανική κοι-
νωνία υπήρξε γεµάτη φοβίες και συστολές. Ζούµε κάτι 
παρόµοιο; Μάλλον όχι. Γιατί στην προκείµενη περίπτωση 
ο κίνδυνος είναι η αφοµοίωσή µας από τα µη Ανθρώπι-
να όντα. Και παρότι δηµιουργοί τους, κινδυνεύουµε να 
υποταχθούµε σ΄ αυτά αν η χρησιµοποίησή τους δεν είναι 
συνδυασµένη  άλλα ολοκληρωτική. ΄Ισως, ο δρόµος είναι 
πιο εύκολος, αφού η ελευθερία είναι επώδυνη. 

Τελικά, η καλωδίωση της προσωπικής µας ζωής 
µε έναν κεντρικό υπολογιστή  που περιµένει πρόθυ-
µα να ικανοποιήσει τις βιολογικές και ψυχικές µας 
απαιτήσεις (τηλε-ιατρική, τηλε-εργασία, τηλε-ενη-
µέρωση, τηλε-ύπαρξη εν τέλει) είναι υποκατάστατο 
της κεντροµόλου κίνησης του ανθρώπου προς ένα 
κέντρο ζωής που να αφορά τη σύνολη ζωή µας. 

Η Εκκλησία µάς παρουσιάζει την εικόνα της αµπέλου 
µε τα κλήµατα,  σαν µια διακλάδωση ζωής. Καλούµαστε να 
βιώσουµε τη ζωοποιό σύνδεση µε την άµπελο που είναι 
ο Χριστός και να τραφούµε µε τους ζωογόνους χυµούς 
της. Αν τελικά πειθαρχήσουµε υπάκουα στο υποκατάστατο 
(Πληροφορική) ως µόνη διέξοδο των προβληµάτων µας 
θα την αναδείξουµε σε τυραννική εξουσία και τον εαυτό 
µας σε µονάδα. Αν επιλέξουµε τον δρόµο της ελευθερίας,  
χωρίς προκατάληψη και δογµατισµό και απλά χρησιµο-
ποιήσουµε -βοηθητικά- κάποια στοιχεία της Πληροφο-
ρικής θα ελέγχουµε την κατάσταση και θα παραµείνουµε 
πρόσωπα και κοινωνία.

Επιµέλεια: 
Αλέξανδρος Καραβάνης 

Βιολόγος

Παρεµβολή, τ. 29 (1994)
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Στα πλαίσια του αφιερώµατος της «Π» µε θέµα «Πα-
ράδοση και Ανανέωση στην Εκκλησία», ο σεβαστός 
µας π. Ηλίας, συγγραφέας και λόγιος θεολόγος, πα-

ραχώρησε στο περιοδικό µας ένα κείµενο που ετοίµασε το 
1962 για το Θεολογικό Συµπόσιο που πραγµατοποιήθηκε 
από την Αδελφότητα Θεολόγων «Η Ζωή», µε γενικό θέµα 
«Θεολογία, αλήθεια και ζωή». Το κείµενο, µε το να είναι 
«σύγχρονο» σχεδόν 6 δεκαετίες µετά, αποδεικνύει εύγλωττα 
ότι η αληθινή Θεολογία, στην οποία η Αδελφότητα της 
«Ζωής» έχει προσφέρει πολλά, είναι πάντοτε ζωντανή και 
επίκαιρη. Παραθέ-
τουµε το κείµενο 
σε διασκευή, όπως 
δηµοσιεύθηκε στην 
«Παρεµβολή» το 
1998.

Μερικά γνωρί-
σµατα της Ορθοδό-
ξου Θεολογίας

ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ: 
∆εν είναι αρκετό 
να είναι η θεολογία 
µας Ορθόδοξη υπό 
έννοια αρνητική, 
δηλαδή να µην πε-
ριπίπτει σε αίρεση ή 
πλάνη. Πρωτίστως, 
πρέπει να είναι ορ-
θόδοξη υπό έννοια 
θετική. ∆εν αρκεί 
µόνον να προσέχουµε να µην ξεφύγουµε από τα όρια της 
ορθοδόξου γραµµής. Πρέπει η πνοή και ο παλµός της θε-
ολογίας να είναι Ορθόδοξοι, να είναι όλα διαποτισµένα 
από το ορθόδοξο πνεύµα, να αντλεί από τον αστείρευτο 
ποταµό της ορθοδόξου παραδόσεως. Να είναι βιβλική και 
πατερική, όχι τυπικώς αλλά ουσιαστικώς.  Ο λόγος του 
Χριστού να ενοικεί σ’ αυτήν πλουσίως και οι θεοφόροι 
Πατέρες να είναι οι ζωντανοί οδηγοί της.

ΖΩΝΤΑΝΗ: Η θεολογία µας πρέπει να µην είναι ξηρά, 
νοησιαρχική και σχολαστική, αλλά ζωντανή και ουσιαστική, 
γραµµένη «ἐν πλαξὶ καρδίαις σαρκίναις» (Β΄ Κορ. γ΄, 3). 

Να είναι απαύγασµα ζωής, προϊόν της ψυχής, έκφραση 
του πιστεύοντος ανθρώπου. Να ακούει τον σύγχρονον 
άνθρωπο και να έχει κάτι να του πει. Να τον κατανοεί και 
να τον βοηθεί. Η αληθής θεολογία είναι ανθρωπιστική και 
καθοδηγητική, είναι θεανθρωπολογία. Το ότι είναι παρα-
δοσιακή δεν σηµαίνει ότι είναι στατική και επαναληπτική. 
Η πορεία της δεν σταµατά. Ο λόγος της «οὐ δέδεται», διότι 
είναι έκφρασις του ζωοποιού Πνεύµατος.

ΧΡΙΣΤΟΒΙΩΜΑΤΙΚΗ: Ο πράγµατι Ορθόδοξος θεολόγος 
είναι και «θεοφόρος». Σκοπός του είναι όχι να γνωρίσει τον 
Θεόν, αλλά πρωτίστως να «µορφωθῇ Χριστὸς» εν αυτώ. (Γαλ. 
δ΄, 19). Μόνον «οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ  τόν Θεόν ὄψονται» 
(Ματθ. ε΄, 8). Όταν η ψυχή καθαρθεί, τότε θα γίνει όλη 
οφθαλµός, κατά τον Άγιο Μακάριο τον Αιγύπτιο. Θεολό-
γος είναι ο ορών, ο βλέπων, όπως ήταν ο προφήτης της 
Π. ∆ιαθήκης, ο «ἐπόπτης τῆς ἐκείνου µεγαλειότητος» (Β› 
Πέτρ. α΄, 16), ο «ψυχικὸς δὲ ἄνθρωπος οὐ δέχεται τὰ τοῦ 
Πνεύµατος τοῦ Θεοῦ» (Α΄ Κορ. β΄, 14). Μόνον σε εκείνον ο 

οποίος «ἀπεκδύεται 
τόν παλαιόν ἄνθρω-
πον καί ἐνδύεται 
τόν νέον» (Κολ. γ’ 
9-10) αποκαλύπτε-
ται ο Απερίγραπτος. 
Μόνο εκείνος ο 
οποίος αποθνήσκει 
µετά του Χριστού 
ως προς τον κό-
σµο της αµαρτίας 
και συσταυρούται 
και συνθάπτεται, 
αυτός βλέπει τον 
αναστάντα. Μόνον 
όταν κατοικήση ο 
Χριστός «ἐν ταῖς 
καρδίαις ὑµῶν» δια 
της πίστεως και της 
αγάπης, είναι δυνα-
τόν «καταλαβέσθαι 

σὺν πᾶσι τοῖς ἁγίοις τί τὸ πλάτος καὶ µῆκος καὶ βάθος καὶ 
ὕψος « (Εφεσ. γ’, 17-19).

ΠΡOΣΕΥΧOΜΕΝΗ: Μόνον µέσα στην θερµή ατµό-
σφαιρα της προσευχής και της συνεχούς επικοινωνίας µε 
τον Θεόν µπορεί να καλλιεργηθεί µια αληθινή, ζωντανή και 
Ορθόδοξη θεολογία. Και όχι µόνον η ατοµική προσευχή, 
αλλά προ πάντων η οµαδική λατρεία, η συµµετοχή στην 
λειτουργική προσευχή της Εκκλησίας, είναι εκείνη η οποία 
θα τροφοδοτήσει και θα εµπνεύσει την θεολογία µας. Η 
έδρα πρέπει να πλησιάζει το θυσιαστήριον, τονίζει και ο 
σοφός θεολόγος π. Γ. Φλωρόφσκυ.

ΑΓΙΑ: Αλλ’ η θεολογία πρέπει επίσης να είναι 
αγία. Όλοι οι µεγάλοι υπηρέτες της, οι Πατέρες της 
Εκκλησίας, υπήρξαν όσιοι και άγιοι. ∆ια τούτο υπήρ-
ξαν οι κατεξοχήν θεολόγοι. Κάθε πιστός εύρισκε στη 
ζωή των ανθρώπων αυτών µια διαυγή έκθεση της δι-
δασκαλίας τους, ένα ζωντανό θεολογικό υπόµνηµα. 
Και σήµερα, πιο πολύ από κάθε άλλη εποχή, άγιοι πρέπει 

Θεολογία και Ανανέωση
Του Αρχιμ. π. Ηλία Μαστρογιαννόπουλου
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να γίνουν οι θεολόγοι, εάν θέλουν δώσουν στη θεολογία την 
αρχαία της αίγλη και τη θαυµατουργική της δύναµη. Και 
άγιος δεν σηµαίνει οπωσδήποτε εκείνος που έχει φθάσει 
στην κορυφή, αλλά ο τείνων προς την αγιότητα, ο πράγµατι 
αγωνιζόµενος, ο ασκητής. Χωρίς αυτόν τον απαραίτητον 
τόνον της αγιότητας η θεολογία είναι αναιµική και άψυχος, 
αδρανής και ανενέργητος.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ: Η θεολογία η Ορθόδοξη, δεν είναι 
αυτόνοµη ή υποκειµενική, όπως τα προτεσταντικά κα-
τασκευάσµατα, 
αλλά είναι στό-
µα και όργανο 
της Εκκλησίας, 
λειτουργός του 
µυστικού Σώ-
µατος του Χρι-
στού. ∆ιακονεί 
τον Θεόν και 
υπηρετεί τον 
άνθρωπο µέσα 
στο µυστικό 
«πανδοχείον». 
∆εν είναι δυ-
νατόν να νο-
ηθεί έξω από 
τον αγιαστικό 
χώρο και από 
την ζωογόνο 
ατµόσφαιρα 
της µητρός Εκ-
κλησίας. Μό-
νον «πεφυτευµένη εν τω Oίκω Κυρίου» δύναται να «φέρει 
καρπὸν πολύν» (Ιω, ιε΄, 5).

ΑΓΩΝΙΖOΜΕΝΗ: Η αληθινή θεολογία δεν µένει κλει-
σµένη στο γραφείο της, δεν είναι απλώς µια «θεολογία 
των καθηγητών», αλλά κατέρχεται και στον στίβο, µετέχει 
του ηρωισµού και του µαρτυρίου, όταν χρειαστεί. Κατά 
ταύτα, οι Ορθόδοξοι θεολόγοι πρέπει να είναι απόστολοι 
και προφήτες, οµολογητές και µάρτυρες, «ἵνα µαρτυρήσω 
τῇ ἀληθείᾳ» (Ιω, ιη΄, 37).

ΠΝΕΥΜΑΤOΦOΡOΣ: … Είναι τροµερό ότι πολλοί θε-
ολόγοι λησµονούν τη ρητή και κατηγορηµατική διαβεβαί-
ωση του αψευδούς Κυρίου: ο Παράκλητος «τὸ Πνεῦµα τῆς 
ἀληθείας, ὁδηγήσει ὑµᾶς εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν» (Ιω, ιστ΄, 
13). Το Πανάγιο Πνεύµα είναι εκείνο το οποίο καταυγάζει 
τον νουν, πυρώνει την καρδιά. ∆εν αρκεί η απλή ιδεολογική 
και νοητική ανάπτυξη. Αυτή είναι ανεπαρκής και συχνά 
επικίνδυνη. Αν δεν κατοικήσει το Πνεύµα του Θεού στις 

καρδιές µας, δεν είναι δυνατό να θεολογήσουµε. O θεο-
λόγος πρέπει να είναι δοχείο του Πνεύµατος και πλήκτρο 
του Πνεύµατος, πνευµατοφόρος και πνευµατοκίνητος, 
«πλήρης Πνεύµατος Αγίου» (Πραξ. στ΄, 3).

Σύµφωνα µ’ αυτά, η ορθόδοξη θεολογία είναι η αναζή-
τηση της ουσιαστικής αλήθειας, της ΑΛΗΘΕΙΑΣ η οποία 
είναι συγχρόνως η O∆OΣ και η ΖΩΗ (Ιω. Ιδ΄, 6). Αναζή-
τηση όχι µόνον διά της διανοίας, αλλά «ἐξ ὅλης  καρδίας 
καὶ  ψυχῆς». Αναζήτηση ευλαβική και ικετευτική, ταπει-

νή και σεµνή. Μετά φόβου Θεού 
και ζώσης πίστεως, µετ’ αγάπης 
και πόθου, µετά ταπεινώσεως 
και συντριβής και κατανύξεως, 
µετά καθαρότητος ψυχής και 

συνεχούς εξαγνισµού, «κε-
καθαρµέναις διανοίαις … 

καὶ ταῖς αἰσθήσεσι», µέσα 
σε ατµόσφαιρα λατρείας 

και ασκήσεως, µέσα 
στο πυρ της Πεντη-

κοστής.

Μια τέτοια 
θεολογία είναι 

γονυκλισία 
π ρ ο  τ ο υ 

θείου µυ-
στηρίου, 

ε ί ν α ι 
γεύση 
Θ ε -

ού και ψυχική εµπειρία, ε ί -
ναι ιερουργία του Ευαγγελί-
ου του Θεού (Ρωµ. ιε΄, 16) και 
κατεξοχήν λειτουργία, είναι οι-
κείωση, βίωση και κοινωνία Θεού, 
συγχρόνως δε «καταγγελία τῶν θαυ-
µασίων Αὐτοῦ» .

Μόνον µια τέτοια όντως ορθόδοξη 
θεολογία δύναται να µας προφυλάξει από 
τις ολισθηρές ατραπούς της «ψευδωνύµου γνώσεως» (Α΄ 
Τιµ. στ΄, 20), η οποία δεν παύει να υπάρχει ως µια µεγάλη 
απειλή σε κάθε εποχή. Την καλλιέργεια µιας τέτοιας Θε-
ολογίας περιµένει ο αιώνιος Θεός, αλλά και ο σηµερινός 
άνθρωπος από τους θεολόγους της εποχής µας.

 

Παρεµβολή, τ. 45 (1998)
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Συνήθως ρωτάµε αν υπάρχει ζωή µετά το θάνατο. 
Γιατί ξέρουµε όλοι µας ότι το µόνο που πραγµατικά 
κρατάµε στα χέρια µας είναι ο θάνατός µας. Είναι 

η απόλυτη βεβαιότητά µας. Κι αυτό που δεν ξέρουµε είναι 
η ώρα που θα έρθει. Στα δεκαπέντε χρόνια µου λοιπόν, 
έθεσα εγώ πρώτος το ερώτηµα σε εµένα. Τι νόηµα έχει 
µια ζωή που τελειώνει στο θάνατο; Και τι είναι η 
ζωή; Ένα χρονικό διάστηµα ανάµεσα στην ηµερο-
µηνία που γεννήθηκα και στην ηµεροµηνία που θα 
πεθάνω; Τουλάχιστον ξέρω πόσο θα είναι αυτό το 
διάστηµα; Ούτε αυτό το ξέρω όµως. Είδα πολλούς ανθρώ-
πους που έφυγαν κι ο Θεός µε ευλόγησε (τώρα ίσως δεν 
καταλάβατε γιατί το λέω ευλογία) να φύγουν στα χέρια µου 
µικρά παιδιά και νέα παιδιά. Έτσι λοιπόν, το ερώτηµα αν 
υπάρχει ζωή µετά το θάνατο φαίνεται λογικό. Ο θάνατος 
φαίνεται να είναι κάτι άγνωστο, µας ξαφνιάζει, αν και ίσως 
δεν τον σκεφτήκαµε λιγάκι. Για σκεφτείτε αυτό που είναι 
τόσο σίγουρο στη ζωή µας να φοβόµαστε να το αγγίξουµε. 
Όµως, όπως ακούσατε, γραµµένο στους τοίχους ήτανε το 
αν υπάρχει ζωή πριν από το θάνατο. Θεωρώ ότι αυτό το 
θέµα θέτει δύο τεράστια άλλα ερωτήµατα. 

Το πρώτο είναι ότι οι νέοι άνθρωποι δεν ταυ-

τίζουν τη ζωή µε την επιβίωση. Αισθάνονται ότι η 
ζωή είναι κάτι πολύ περισσότερο και κάτι πολύ πιο πάνω 
από την επιβίωση. Κάτι πιο πέρα και πιο πάνω από αυτό 
που είπα µόλις προηγουµένως, από το χρονικό διάστηµα 
γέννησης και ταφής. Το δεύτερο είναι ότι αναζητούν 
το νόηµα της ανθρώπινης ύπαρξης κι ίσως ακόµη 
περισσότερο, ότι αρνούνται να ονοµάσουν ζωή τον 
τρόπο της σηµερινής ύπαρξης. Μοιάζει να λένε, ότι 
εµείς οι πιο µεγάλοι, τους κρύβουµε, ή ακόµα χειρότερα, 
τους κλέβουµε τη ζωή. Ότι αυτό που ζουν σήµερα είναι 
ο θάνατος. Και ζώντας το θάνατο, διερωτώνται: «Αυτή η 
ζωή που είναι τέλος πάντων;». Αλήθεια, έχετε σκεφτεί πώς 
βιώνουµε το θάνατο; Γιατί εγώ µπορώ να καταλάβω όλους 
αυτούς που διερωτώνται αν υπάρχει ζωή. Ο θάνατος 
στην πραγµατικότητα είναι µια αίσθηση απουσίας. 
Αυτή την αίσθηση έχεις. Ξέρεις έναν άνθρωπο, τον 
αγαπάς, είναι δικός σου και κάποια στιγµή φεύγει 
κι εσύ περιµένεις τις γνωστές εικόνες, τις γνωστές 
κινήσεις και τελικά αυτές δεν επαναλαµβάνονται. 
Θυµήθηκα επίσης κι έζησα πόσο περίεργο πράγµα είναι 
να ζεις στο εξωτερικό και να σου πούνε πέθανε ένας δι-
κός σου άνθρωπος. Λίγα πράγµατα θα καταλάβεις γιατί 
εκείνος κι εσύ ζούσατε σε µία απουσία ο ένας από τον 
άλλο πραγµατική και θεωρητικά λέγαµε ναι, υπάρχει κι 
αυτός στην πατρίδα. Κι ιδιαίτερα τα πιο παλιά χρόνια που 
η επικοινωνία ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Οπότε έφυγαν 
γονείς, έφυγαν παιδιά, χωρίς να µάθουν οι υπόλοιποι ότι 
έφυγαν. Έτσι κι αλλιώς απόντες ήταν. Και τώρα τι κάνουν; 
Συνεχίζουν να είναι απόντες. Άρα λοιπόν, τι σηµαίνει το 
ερώτηµα αυτό; «Υπάρχει ζωή πριν από το θάνατο;» […]

Το νόηµα της ζωής είναι η αγάπη. Είναι η οµορ-
φιά που τη χάσαµε και γεµίσαµε µε 
ασχήµια τον κόσµο µέσα στον οποίο 
ζούµε.  Έτσι η ασχήµια του θανάτου, 
µεταφέρθηκε από µας, παντού γύρω 
µας. Πολλές φορές, η Εκκλησία µιλάει µε 
µία λέξη, που εύκολα την παρεξηγούµε, αλ-
λά και την γελοιοποιούµε, τη λέξη «αµαρ-
τία». Αλλά το ρήµα αµαρτάνω, σηµαίνει 
αποτυγχάνω στα ελληνικά, κάνω λάθος. 
Η αµαρτία λοιπόν, είναι η αποτυχία του 
ανθρώπου. Η βασική αιτία; Θέλησε ο άν-
θρωπος να γίνει Θεός, αλλά χωρίς το Θεό 
και απέτυχε, και υποτάχθηκε στο θάνατο 
και στη φθορά. […] Ο άνθρωπος όπως δη-
µιουργήθηκε, είναι έργο του Θεού. Ο 
Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο όπως τον 
έφτιαξε. Ο Θεός διέκρινε τον άνθρω-
πο σε άρρεν και θήλυ. Ο Θεός έδωσε 
την δύναµη της αγάπης στον άνθρω-
πο και την φύτεψε µέσα του, και λένε 
οι Πατέρες της Εκκλησίας, ότι αυτούς 
τους έρωτες ο Θεός τους εγκατέσπειρε 
µέσα µας. Μέσα στην πραγµατικότητα 
της ζωής, υπάρχουν τρεις διαφορετι-
κές ποιότητες: ο έρωτας, το σεξ και η 
αγάπη. Συνυπάρχουν και αλληλο-περι-
χωρούνται. Όπου εξισώνονται οι τρεις 
σε µία, έχουµε αναπηρία και ακρω-

Υπάρχει 
ζωή πριν το 
θάνατο;

Σεβασµιωτάτου 
Μητροπολίτη 
Σισανίου και 
Σιατίστης,
κ. Παύλου

«

«

Τι νόηµα έχει 
µια ζωή που 
τελειώνει στο 

θάνατο;
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τηριασµό. Το ζούµε σήµερα, δε χρειάζεται να το πούµε 
περισσότερο, γιατί φαίνεται τόσο καθαρά. Έτσι λοιπόν 
δικαιολογηµένα, υπάρχει ζωή πριν το θάνατο; Βέβαια, 
η απάντηση η δική µου είναι ναι! Υπάρχει ζωή και 
πριν και µετά! Και σήµερα, έχουµε ανθρώπους που ζουν, 
που τους χαίρεσαι, που νιώθεις και τους καµαρώνεις, γιατί 
είναι ικανοί να αγαπούν, να ερωτεύονται, να θυσιάζονται, 
να προσφέρουν, όχι σα µία απασχόληση που έρχεται να 
διαλύσει τη πλήξη, αλλά σα µια δηµιουργική και θυσια-
στική προσφορά και στον άλλον, και στο περιβάλλον, και 
στον κόσµο για τον οποίον νιώθει την αποστολή, από το 
καλόν λίαν να τον οδηγήσει στο άριστον. 

Απ’ την άλλη µεριά, υπάρχουν και οι άλλοι, που κυριο-
λεκτικά σέρνονται. Ένα τέτοιο ζευγάρι που σας είπα, έκανε 
µια προσπάθεια να ξανασυναντηθούν και ξανασυναντή-
θηκαν. Πέρασαν δύο τρεις µήνες, και µου λέει η κοπέλα 
στο τηλέφωνο: «Σεβασµιώτατε δε µπορώ να αντέξω αυτή 
τη ζωή». «Ποια είναι η ζωή;». Λέει: «κοιτάξτε, δουλεύει, 
γυρίζει στο σπίτι, τρώµε, κοιµάται και µετά έξω». «Κάθε 
µέρα έξω;». «Κάθε µέρα έξω». «Και τι κάνετε έξω;». «Πίνει». 
Λέω: «Συγγνώµη αλλά, δε µπορείτε να καθίσετε µια µέρα 
στο σπίτι σας, στον καναπέ αγκαλιασµένοι, να δείτε ένα 
έργο;». «Όχι» «Το ποτό, το νόηµα της ζωής; Πού είναι η 
αγάπη; Πού είναι η σχέση; Πού είναι ο χρόνος που διαθέ-
τεις;». Οσµή θανάτου. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστοµος, το 
βράδυ της Ανάστασης, ρωτά: «Πού είναι θάνατε το κεντρί 
σου; Πού κέντιζες τον άνθρωπο και τον νέκρωνες; Πού 
είναι η νίκη σου; Ανέστη Χριστός και συ συνετρίβης». 
Η Εκκλησία είναι η Χώρα των ζώντων στην οποία δεν 
υπάρχει θάνατος. Στο ερώτηµα λοιπόν «Υπάρχει ζωή πριν 
ή έστω και µετά από το θάνατο;» η απάντηση, αυτή 

που προσφέρει η Εκκλησία, είναι «ναι». Και η ζωή 
είναι Ένας, και αυτός ο Ένας είναι ο Χριστός. Αυτή 
είναι η απάντηση, η ένσαρκη και όχι η θεωρητική, 
που η Εκκλησία προσφέρει στον άνθρωπο σήµερα. 
Και επιτρέψτε µου, κλείνοντας να δοξάσω το Θεό, γιατί 
όχι µόνο µε τη δική µου, αλλά µε την ταπεινή διακονία 
και άλλων αδελφών, πολλοί που είχαν αµφισβητήσει πια 
αν υπάρχει ζωή πριν απ’ τον θάνατο, βρήκαν τη ζωή 
και την χαίρονται. Και πολλοί που πήραν τηλέφωνο να 
ρωτήσουν, αν είναι µεγάλη αµαρτία να αυτοκτονήσει 
κανείς, τελικά ζουν και ευχαριστούν γιατί ζουν. Εύχοµαι 
η ζωή σας, και πριν απ’ το θάνατο και µετά το θάνατο, 
να είναι αταλάντευτη. 

Επιµέλεια: 
Σοφία Αθανασίου, 

Μαρία Γούλα, 
Έλενα Καλαµάκη, 
∆ήµητρα Τζάφα, 
Μαρίνα Τσιάπρα

Απόσπασµα από το τ. 112 της Παρεµβολής (2015)

Τι νόηµα έχει µια ζωή που τελειώνει στο θάνατο; 
Και τι είναι η ζωή; Ένα χρονικό διάστηµα ανάµεσα 
στην ηµεροµηνία που γεννήθηκα και στην ηµερο-
µηνία που θα πεθάνω; 
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Το σλόγκαν ανήκει σε εταιρία µε έπιπλα σπιτιού. 
Στα φυλλάδιά της προβάλλει µινιµαλιστικές δια-
κοσµήσεις. Λίγα έπιπλα, παλ χρώµατα, φειδωλές 

διχρωµίες. Και βλέπεις ότι οι φωτογραφίες αυτών των 
σπιτιών, όντως αποπνέουν µια ηρεµία! ∆ιαφηµιστικό τρικ; 
Οφθαλµαπάτη; Μπορεί. Μήπως όµως οι άνθρωποι του 
εµπορίου συνέλαβαν ένα στοιχείο χρήσιµο που διαφεύ-
γει από την Εκκλησία σήµερα; Μήπως το “less is more” 
µπορεί να αποτελέσει moto και για την καθηµερινότητά 
µας ακόµα και για αυτή την πνευµατική µας ζωή;

Απλότητα στην συµπεριφορά, απλότητα στη σχέση µε 
τον άλλο. Η «θεολογία του χαµόγελου» και της καλοσύνης 
ίσως φέρνει πιο κοντά στο Θεό από τα διάφορα θεολογι-
κο-φιλοσοφικά ρεύµατα που ξιφουλκούν για την «πρόοδο» 
µέσα στην Εκκλησία. Άνθρωποι χωρίς πολλές περγαµηνές, 
πόσες φορές «µας βάζουν τα γυαλιά» µε το θυσιαστικό 
πνεύµα τους, την ανιδιοτέλειά τους, τη δύναµη της αγά-
πης τους, το βάθος της πίστης τους, τον τρόπο που διαχει-
ρίζονται την ευτυχία ή και αυτήν ακόµα την 

αρρώστιά τους... 
Ξ έ -

ρουν λί-
γα, ζουν 

πολλά. Για τους απλούς αυτούς ανθρώπους η θέα του 
Εσταυρωµένου, η ανάγνωση µίας σελίδας απ’ το Ευαγ-
γέλιο, τροφοδοτεί το χαµόγελό τους, τους γεµίζει ενέρ-
γεια. Χωρίς στίβες βιβλίων ή γκαλερί ασηµένιων εικόνων, 
χωρίς εκθέσεις θυµιαµάτων. Οι τρόποι τους είναι τόσο 
απλοί κι όµως ο αέρας τους µυρίζει αρχοντιά! ∆εν είναι 
οι κακοµοίρηδες, οι µίζεροι Χριστιανοί που συναντάς 
τριγύρω. Είναι οι άνθρωποι των οποίων η εδραία εµπι-
στοσύνη στο Θεό δεν αφήνει το άγχος και τη φθορά των 
καθηµερινών προβληµάτων να τους λεκιάσουν. Όχι δεν 
είναι µόνο µοναχοί ή λαϊκοί αφιερωµένοι αυτοί οι άν-
θρωποι. Είναι και νέοι που σπουδάζουν, που δουλεύουν, 
που έχουν παρέες, οικογενειάρχες µε παιδιά. Κι όµως! 
Λες και οι µέριµνες «περνούν και δεν αγγίζουν»! Γιατί µε 
την απλότητά τους καταφέρνουν σιγά-σιγά να πετύχουν 
µια α-πάθεια ζηλευτή, που δεν είναι αναισθησία αλλά 
αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Είναι γνώση των περί-
εργων µαθηµατικών του Θεού που το «ένα κι ένα» µπορεί 
να ισούται µε δέκα, µε είκοσι, µε τριάντα. Η απλότητά 
τους φαντάζει τρέλα. Κι όµως ξέρουν να απλοποιούν 
τις σύνθετες καταστάσεις, να αποκωδικοποιούν τα 
µηνύµατα του κόσµου και να τα αξιολογούν ανά-
λογα, να διακρίνουν τα δαχτυλικά αποτυπώµατα 
του Θεού στη χαρά και τη θλίψη. Η απλότητά που 
συνοδεύει τη ζωή τους τους κάνει πλούσιους, όχι 

γιατί έχουν πολλά, αλλά διότι χρειάζονται λίγα. 
Ξέρουν να ιεραρχούν τις ανάγκες και τις επιθυµίες, 
έχουν τη δύναµη να λένε «όχι» όταν χρειάζεται 
και  την αφοβία να λένε «δόξα τω Θεώ». 

Απλότητα στην Εκκλησία. Η λατρεία των πρώ-
των Χριστιανών δε θα άντεχε µίτρες µε διαµάντια 

και πολύτιµους λίθους, η συνείδηση του Χριστιανού 
της πρώτης Εκκλησίας δε θ’ ανεχόταν υψηλά τέµπλα, 

ξυλόγλυπτα, µαρµάρινα ή επίχρυσα που θα χώριζαν από 
τον Αγαπηµένο. Πολύ περισσότερο σήµερα, 

µε την ανέχεια που υπάρχει, τις απολύσεις 
εργαζοµένων και την ανεργία ο πλούτος 

φαίνεται όλο και πιο παράταιρος… Σύνθετες 
ακολουθίες, ψαλτικές επιδείξεις, σάκκοι 
και κουδουνάκια τη στιγµή που τόσο 
ανάγκη έχουµε από απλότητα. Ο έµπο-
ρος κατάλαβε ότι ένας λιτός συνδυασµός 
επίπλων ξεκουράζει, χαλαρώνει. Ο πολι-
τικός, το κατάλαβε κι αυτός· έβγαλε τις 

πολλές γραβάτες, έκανε το άλλοτε σκαλιστό 
ξύλινο podium στο βάθρο, διαφανές και λιτό 

από πλεξιγκλάς, απλοποίησε την εικόνα του για 
να ανταποκριθεί στο αίτηµα απλότητας… Κι όµως στην 

Εκκλησία… τεριρέµ και τερερίµ! Αν η συµπεριφορά κάθε 

Επιστροφή στην απλότητα

Less is more!
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προσώπου ήταν απλή θα µας ενοχλούσε η επίδειξη µέσα 
στην Εκκλησία, θα βάραινε τη συνείδησή µας. Ένας απλός 
Επίσκοπος δεν θα είχε ανάγκη µια αργυρά αρχιερατική 
ράβδο· µια απλή, µαύρη «βακτηρία» θα του ήταν αρκετή. 
∆ε θα χρειαζόταν τα υψωµένα χέρια κάποιων ανθρώπων 
να του κρατούν, εν είδει αναλογίου, το βιβλίο µε τις ευχές· 
ένα µικρό εγκόλπιο θα τον διευκόλυνε καλύτερα. Απλό-
τητα στους ηγέτες της Εκκλησίας. Ο Παύλος συνιστά τον 
εαυτό του ως «δούλο», «δούλο Ιησού Χριστού». «Υπάρχει 
τιµητικότερος απ’ αυτόν τον τίτλο;», λέει ο Άγιος Ιωάννης 
ο Χρυσόστοµος1. Αν λειτουργούσαν µαζί ο Απόστολος 
Παύλος και ο εκάστοτε Πατριάρχης Αλεξανδρείας πώς θα 
προσφωνούνταν; Ο πρώτος: «δούλος Ιησού Χριστού» και 
ο δεύτερος: «πατήρ πατέρων, ποιµήν ποιµένων, κριτής της 
οικουµένης»! Η απλότητα των Αποστόλων δεν θα ΄πρεπε 
να συνοδεύει κι αυτή την αποστολική διαδοχή; 

Απλά κηρύγµατα που να µιλούν στην καρδιά του κό-
σµου, του τόσο πεινασµένου πνευµατικά κόσµου, όχι 
ξύλινες εγκύκλιοι. Απλότητα στην Εκκλησία σηµαίνει ο 
ιερέας, όχι στην ησυχία κάποιου γραφείου στο ναό, αλλά 
στο δρόµο, στο σχολείο, στα µέσα µαζικής µεταφοράς, να 
πει και ν’ ακούσει µια καληµέρα, να δώσει µία συµβουλή 
στο µαθητή, να ρωτήσει τον καταστηµατάρχη πως πάει η 
δουλειά του, να καλέσει µια παρέα νέων την Κυριακή στην 
Εκκλησία και µετά να τους κρατήσει για καφέ… Απλότητα 
στο µυστήριο της Βάπτισης, στο µυστήριο του Γάµου που 
κοντεύουν να γίνουν καθαρά κοσµικές εκδηλώσεις, απλό-
τητα στο στολισµό του ναού και τις επιδεικτικές φωτα-
γωγήσεις. Απλότητα στη σχέση µας µε το Θεό. Προσευχή 
καρδιακή, θερµή, όχι βαττολογία, αιτήµατα που αντανα-
κλούν τα συναισθήµατα της καρδιάς και όχι παπαγαλία 
ρηµάτων άρρητων που διαβάζονται κατά τρόπο «µαγικό». 

1  Ε.Π.Ε. 21, 362.

Αν είχαµε απλότητα δε θα χρειαζόταν να παραµερίσουµε 
χρυσά τάµατα, κολλιέδες και δαχτυλίδια για να δούµε και 
να προσκυνήσουµε την εικόνα της Παναγίας κρυµµένη 
πίσω από αυτά αλλά θα ευαρεστούσαµε τη Θεοτόκο για 
τη βοήθειά της ελεώντας µε «το χρυσάφι» µας κάποιον 
αδελφό που έχει ανάγκη. Μέσα στις σύνθετες ζωές µας 
χάσαµε το αυτονόητο, το τι θέλει ο Θεός από µας. Τι θέλει 
ο πλησίον από µας. 

Είµαστε διασκορπισµένοι εδώ κι εκεί, µοιρασµένες οι 
καρδιές µας, κατακερµατισµένες ψυχές που διψούν για 
απλότητα. Αν κάτι χρειαζόµαστε ως πρόσωπα-µέλη της 
κοινωνίας και της Εκκλησία επειγόντως αυτή τη στιγµή, 
αυτό θαρρώ πως είναι η απλότητα των Αποστολικών 
χρόνων, το ύφος µιας «Αγάπης», το ήθος µιας κατακόµβης. 

Less is more! Μήπως ήρθε επιτέλους η ώρα;

Επιµέλεια:
Παναγιώτης Φαραντάτος
Μεταπτ. φοιτ. Νοµικής

Παρεµβολή τ. 92 (2010)

Μήπως το “less is more” µπορεί να αποτελέσει 
moto και για την καθηµερινότητά µας ακόµα και 
για αυτή την πνευµατική µας ζωή;
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Είναι παράδοξο το να είσαι χριστιανός. Και η παρα-
δοξότητα αυτή εκδηλώνεται έντονα στον τρόπο, µε 
τον οποίο µπορούµε να χρησιµοποιούµε το ρήµα 

«έχω». Στην καθηµερινή πραγµατικότητα, «έχω» σηµαίνει 
ότι κάτι το κρατώ για µένα. Ότι αυτό το κάτι είναι δικό µου 
και δεν είναι αλλουνού. Στην Εκκλησία όµως, τον Χριστό 
τον έχω, µόνο όταν δεν τον κρατώ για µένα. Τον έχω, µόνο 
όταν τον µοιράζοµαι. Αν δεν Τον µοιράζοµαι, τότε δεν Τον 
έχω µόνο για τον εαυτό µου. Τον χάνω κι εγώ.

Όλα αυτά ίσως µας δίνουν µια καλή αφορµή για να 
αναστοχαστούµε την έννοια της ιεραποστολής. 

Αν το καλοσκεφτούµε, η λέξη «ιεραποστολή» συχνά 
µας µπερδεύει. Μοιάζει να λέει ότι άλλο πράγµα είναι η 
«αποστολή», ο λόγος ύπαρξης της Εκκλησίας και κάτι άλλο 
η «ιερ-αποστολή». Άπαξ, λοιπόν, και µας δηµιουργηθεί η 
εντύπωση ότι είναι δύο ξεχωριστά πράγµατα η «αποστολή» 
και η «ιεραποστολή», στήνεται στο νου µας το εξής θεολο-
γικό µοντέλο: Η Εκκλησία, ήδη, υπάρχει ως µια ολοκληρω-
µένη, δεδοµένη οντότητα. Από ‘κει και πέρα (πάντα κατά 
το µοντέλο αυτό), αν τυχόν η Εκκλησία είναι δραστήρια, 
αν τυχόν θέλει να ενισχύσει τη θέση της, τότε µπορεί να 
αρχίσει να ασχολείται µε κάτι παραπανίσιο, δηλαδή µε την 
ιεραποστολή. Στο µοντέλο αυτό, συνεπώς (µε το οποίο και 
δηλώνω ότι διαφωνώ), η ιεραποστολή είναι µια πολυτέλεια. 
Κάτι επιπρόσθετο και προαιρετικό. Κάτι δηλαδή που, καλό 
είναι αν µπορεί να γίνει, µα δεν χάθηκε κι ο κόσµος αν δεν 
γίνει. Όµως…

Η έγνοια για τον κόσµο κάνει την Εκκλησία να είναι 

Εκκλησία, όπως περίπου ο Θεός είναι Αγάπη. ∆εν υπάρχει 
από τη µια ο εαυτός Του κι απ’ την άλλη, σαν κάτι κατοπι-
νό, η αγάπη Του. Καθαυτός ο τρόπος ύπαρξής Του είναι η 
αγάπη. Με άλλα λόγια, καθαυτή η ύπαρξή Του δεν µπορεί 
να νοηθεί δίχως το άνοιγµά Του σε κάποιον που είναι άλλος 
εαυτός. 

Ο εαυτός του Χριστού, λοιπόν, δεν µπορεί να διαχωριστεί 
από την αποστολή Του. Η αποστολή Του, το στάλσιµό Του 
στον κόσµο, είναι η σάρκωσή Του. Αν τυχόν αφαιρέσουµε 
από τον Χριστό την αποστολή Του, τότε αυτό που θα απο-
µείνει δεν θα είναι Χριστός χωρίς αποστολή (πλην όµως 
Χριστός), θα είναι όχι-Χριστός. Κατά παρόµοιο τρόπο, η 
Εκκλησία γίνεται όταν ανοίγεται. Το άνοιγµα στον κόσµο 
(µε όποιον τρόπο κι αν γίνεται –µε δράση και µε προσευ-
χή, µε λόγο και µε σιωπή, σε κοντινό ή µακρινό τόπο), η 
πρόσκληση του κόσµου, η µεταµόρφωση του κόσµου σε 
Σώµα Χριστού, η ρήξη µε τις δυνάµεις της αδικίας και της 
εκµετάλλευσης, το άνοιγµα σε κάθε στιγµή, σε κάθε τόπο, 
σε κάθε γειτονιά (και φυσικά όχι µόνο στην  Αφρική) είναι 
εαυτός τής Εκκλησίας. Μια Εκκλησία που υπάρχει δίχως 
να αποτελεί µαρτυρία για την Βασιλεία που εγκαινίασε ο 
Χριστός, δεν είναι απλώς εσωστρεφής Εκκλησία (πλην όµως 
Εκκλησία). Παύει να είναι Εκκλησία. Είναι σχοινοβασία. 
∆εν µπορούµε να ξεφορτωθούµε το χρέος της µαρτυρίας 
και της ιεραποστολής. Ούτε όµως µπορούµε να το ασκούµε 
διεστραµµένα.

Ο τρόπος του Χριστού, δεν είναι ούτε η επιβολή ούτε οι 
δηµόσιες σχέσεις. Ο Χριστός δεν επισκέφθηκε απλώς τον 

Ιεραποστολή: 
Μαρτυρία, 
Πρόσκληση, 
Συνάντηση…

Του Θανάση Ν. 
Παπαθανασίου, 
∆ρ. Θεολογίας, πτ. Νοµικής,
Αρχισυντάκτη του περιοδικού 
«Σύναξη»

Η Εκκλησία γίνεται 
όταν ανοίγεται
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άνθρωπο. Σαρκώθηκε στα δεδοµένα του ανθρώπου. Έκανε 
κορµί Του το κορµί του ανθρώπου. Βίωσε την αδικία που 
µαστίζει τη ζωή του ανθρώπου. Έκανε θάνατό του τον θά-
νατο του ανθρώπου. Για να είναι, συνεπώς, αποστολή του 
Χριστού η αποστολή µας, οφείλει να έχει τα δύο θεµελιώδη 
χαρακτηριστικά του Χριστού: Αφενός την κένωση, αφετέρου 
τη σάρκωση.

Κένωση σηµαίνει άδειασµα. Σηµαίνει να αδειάσω από 
το µεγαλείο µου και την ισχύ µου, και να ανταµώσω τον 
άλλον ταπεινά. Σάρκωση είναι το να καταθέτουµε ήρεµα στο 
πελώριο τραπέζι της οικουµένης την πρόταση ζωής που µας 
πείθει, να αναλαµβάνουµε τον πόνο του ανθρώπου, να θανα-
τώσουµε τις δυνάµεις του θανάτου που φωλιάζουν σε κάθε 
πολιτισµό και να µπολιάζουµε τη δηµιουργική έµπνευση 
κάθε πολιτισµού στην Εκκλησία. Συνέχιση της σάρκωσης 
του Χριστού θα είναι, όχι αν οι Αφρικανοί γίνουν Βυζαντινοί, 
αλλά αν οι Αφρικανοί αφεθούν να εµπλουτίσουν την Εκκλη-
σία µε την δική τους τέχνη, µε το δικό τους φιλότιµο, µε τη 
δική τους έµπνευση. Ας σκεφτούµε µόνο ότι, αν ο Απόστολος 
Παύλος ερχόταν στην Ελλάδα για να διαδώσει το Ευαγγέλιο 
«πακέτο» µε τον εθνικό του πολιτισµό, τότε συγχωρέστε µε, 
αλλά θα έπρεπε όλοι, να έχουµε κάνει περιτοµή!

Αν, λοιπόν, πρόκειται να κατέβω στην Αφρική –στην 
κάθε Αφρική-, οφείλω να κατέβω ως µάρτυρας της Ανα-
στάσεως. Και να πασχίσω να δείξω ότι ο Χριστιανισµός 
είναι η συµπαντική υπόσχεση του Θεού, κι όχι µια εθνική 
υπόθεση. Όχι απλώς, όπως λένε στα Σουαχίλι, η «Ντίνι για 
Γουαζούνγκου» - η «θρησκεία των λευκών»!

∆ίχως την κένωση και τη σάρκωση, ποτέ δεν θα πάρουµε 
είδηση ότι καλούµαστε να είµαστε διάκονοι του Θεού, κι 
όχι αντιπρόσωποί Του. Όπου υπάρχει αντι-πρόσωπος, τό-
τε σηµαίνει ότι ο αντιπροσωπευόµενος απουσιάζει. 
Απουσιάζει όµως ο Θεός; Αντιθέτως: Είναι πάντα παρών 
και πάντα σε ιεραποστολή. Αδιάκοπα εργάζεται και εκεί 
όπου φτάνει το µάτι µας, αλλά κι εκεί που ούτε καν βάζει 
ο νους µας. Το άγιο Πνεύµα πνέει όπου θέλει, µε τρόπους 
γνώριµους σε ‘µας, µα και µε τρόπους-έκπληξη. Οπότε, αυ-
τό που καλούµαστε να κάνουµε, είναι να φιλοτιµηθούµε, 
µπας και γίνουµε διάκονοι του Θεού. ∆ιάκονοι της αγάπης 
Του προς τον κόσµο και όχι µπράβοι που αποφασίζουν 
ποιος θα µπει στον Παράδεισο και ποιος όχι. Ως διακονία, 
λοιπόν, η ιεραποστολή ασκείται είτε µεταστρέφεται ο άλλος 
στην χριστιανική πίστη είτε δεν πρόκειται να µεταστραφεί. 
Αν ο τρόπος ύπαρξης των χριστιανών είναι η αγάπη και 
η αλληλεγγύη δίχως διάκριση εθνικότητας και θρησκείας 
του άλλου, τότε πρόκειται για έµπρακτη ιεραποστολή, για 
έµπρακτη φανέρωση του τι είδους Θεό πιστεύουν και τι 
λογής Βασιλεία προσδοκούν.

[Απόσπασµα από την οµώνυµη οµιλία του κ. Θανάση Πα-
παθανασίου στη Γιορτή Λήξης της Χ.Φ.Ε. στις 18-5-2008, που 
δηµοσιεύθηκε στο τ. 86 της Παρεµβολής (2008)]
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∆εν υπάρχει αµφιβολία· η σύγχυση είναι ένα από τα 
βασικά χαρακτηριστικά της εποχής µας. Καθηµε-
ρινά, ο άνθρωπος δέχεται από παντού πληροφο-

ρίες. Ακούει τόσες πολλές διαφορετικές απόψεις. Και είναι 
σίγουρο πως δεν έχει ούτε τον χρόνο, ούτε τη διάθεση 
να καθίσει και να σκεφτεί, ν’ αξιολογήσει όλα αυτά τα 
µηνύµατα και ν’ αναλογιστεί σο-
βαρά το παρελθόν, το παρόν και 
το µέλλον του. Έτσι, πορεύεται 
σ’ αυτήν την ζωή περίπου στην 
τύχη. Θύµα µιας καθηµερινότη-
τας, πνίγει τα ερωτήµατά του για 
την ζωή, τον θάνατο, το νόηµα 
της ύπαρξης µέσα στην σαρ-
κολατρεία, στην υπερβολή της 
φθηνής διασκέδασης και στις 
ατέλειωτες ώρες του zapping. 
Συγκεγχυµένος νους, πλήξη και 
µια αηδιαστική γεύση κορεσµού 
τον κάνουν συχνά-πυκνά ν’ ανα-
φωνεί «δεν είναι ζωή αυτή»!

Αυτός ο άνθρωπος, ίσως να 
‘ναι έτοιµος ν’ ακούσει τα λόγια 
του Χριστού. Και σίγουρα κάτι 
έχει να πει το Ευαγγέλιο για την 
ζωή και το θάνατο, την αγάπη, 
το γάµο, τον έρωτα, την εργα-
σία, την χαρά και την ευτυχία. 
Η Εκκλησία, δηλαδή όλοι εµείς, 
µπορεί να του µιλήσει για την 
µοναδικότητα του προσώπου, 
για την Ανάσταση που µεταβάλ-
λει την ζωή σ’ ανέβασµα στον 
ουρανό πάνω σε πύρινο άρµα 
και για την αγάπη που «ουδέ-
ποτε εκπίπτει». Το ερώτηµα είναι 
αµείλικτο. Τελικά, οι Χριστιανοί 
µαρτυρούν για την αλήθεια που 
ελευθερώνει;

Ας µην βιαστούµε ν’ απαντή-
σουµε καταφατικά, γιατί τα γε-
γονότα άλλα δείχνουν. Φαίνεται 
ότι το θέµα της µαρτυρίας δεν 
έχει απασχολήσει όσο πρέπει 
τους Χριστιανούς. Και επειδή 
οι γενικότητες δεν ωφελούν, θα 

είµαστε πολύ συγκεκριµένοι. Κατ’ αρχάς, πρέπει να πα-
ραδεχθούµε ότι πολύ λίγο ενδιαφέρουν τους ορθόδοξους 
Χριστιανούς του σήµερα τα υπαρξιακά θέµατα που θέτει 
το Ευαγγέλιο. Αρέσκονται να µιλούν περισσότερο για το 
«666», για τον ελληνορθόδοξο πολιτισµό, να προσφέρουν 
κοµποσχοίνια για το χέρι και σταυρούς για το αυτοκίνητο. 

Υπάρχουν και ‘κείνοι που θέλουν 
να πουν για τα ουσιώδη, αλλά 
επειδή µεταχειρίζονται γλώσσα 
που απευθύνεται σε µυηµένους 
δεν ακούγονται από κανέναν 
παρά από ελάχιστους. Αν δεν 
σας κάνει κόπο, πηγαίνετε στην 
παρουσίαση κάποιου καλού θε-
ολογικού βιβλίου. Κοιτάξτε τους 
καλεσµένους. Αυτοί είναι όλοι κι 
όλοι, µια παρέα που βαυκαλίζε-
ται µιλώντας για την «µέθεξη των 
ακτίστων ενεργειών» και για την 
αγαπητική αυθυπέρβαση. Υπάρ-
χουν κι άλλοι, θα τους δείτε να 
τρέχουν στις αγρυπνίες, να µην 
χάνουν Εσπερινό και Όρθρο και 
να διαβάζουν µε απληστία κάθε 
καινούργιο βιβλίο που θα βγει 
για κάποιον Γέροντα που κοιµή-
θηκε. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν 
διαστείλει σαφώς τον εαυτό τους 
από τον κόσµο. «Εµείς που αγω-
νιζόµεθα και οι… κοσµικοί», δη-
λαδή οι αµαρτωλοί, οι άσχετοι, 
οι καταδικασµένοι. Είναι πολύ 
ευτυχείς που ‘ναι Ορθόδοξοι! 
Αναπαύονται αληθινά στις µα-
κρές ακολουθίες. Πού καιρός για 
τους άλλους! Εξάλλου, πρώτα 
πρέπει να κοιτάξουν την ψυχού-
λα τους. Τέλος, υπάρχει και µια 
µερίδα Χριστιανών, πολλή µικρή 
στ’ αλήθεια, που από αγάπη για 
τον άνθρωπο χάνει τον ύπνο της. 
Ακούει προβλήµατα και αναστε-
ναγµούς σ’ εξοµολογήσεις και σε 
χώρους εργασίας. Απλώνει το χέ-
ρι άλλοτε για να προσφέρει υλική 
βοήθεια, άλλοτε για να αγκαλιά-

Η μαρτυρία των Χριστιανών
Ακτιβισμός ή αδήριτη ανάγκη;
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σει θερµά τον αδερφό και να του πει «Μην ανησυχείς, 
όλα θα ‘παν καλά». Κάποτε, η ίδια µερίδα Χριστιανών θα 
πει και έναν δυο λόγους ουσίας χωρίς έπαρση και δίχως 
στόµφο. Μα είναι πολύ µικρή µερίδα για ν’ ασχοληθεί 
κανείς µαζί της.

Τα πράγµατα, όµως, δεν θα ‘πρεπε να ‘ναι έτσι. Ο 
Χριστιανισµός δεν είναι µια αστική θρησκεία. ∆εν έχει ως 
σκοπό να τακτοποιήσει συναισθηµατικά τον άνθρωπο, να 
τον βολέψει ψυχολογικά. Είναι η πίστη που ανακαινίζει 
και αναγεννά. Ο Χριστός φέρνει τον άνθρωπο αντιµέτωπο 
µε τον εαυτό του, αντιµέτωπο µε την κοινωνική πραγµα-
τικότητα και τον καλεί να πάρει θέση. Θέση ξεκάθαρη. Και 
περαιτέρω, τον καλεί να οµολογήσει –να µαρτυρήσει την 
θεµελιώδη αλήθεια που τον αναγεννά µέρα µε τη µέρα. 
Την αλήθεια που διακηρύττει πως ο Χριστός είναι ο Κύ-
ριος! Γι’ αυτό και ο Απόστολος των Εθνών διατρανώνει: 
«οὐαί δέ µοί ἐστίν ἐάν µή εὐαγγελίζοµαι» (Α΄ Κορ. θ΄,16).

Οι ενστάσεις είναι γνωστές. Πολλοί έχουν χαρακτη-
ρίσει την προσπάθεια για ιεραποστολή και µαρτυρία, ως 
ακτιβισµό.

-Οι Χριστιανοί βιώνουν τον Θεό στη λατρεία και στην 
προσευχή, δεν χρειάζεται να βγουν στους δρόµους. Άλλοι 
χαρακτηρίζουν γνήσιες προσπάθειες ευαγγελισµού σαν 
προτεσταντικές δραστηριότητες και εκτοξεύουν και το 
σύνθηµα: 

-Αυτά τα κάνουν οι παρεκκλησιαστικές οργανώσεις. 
Όταν λένε «παρεκκλησιαστικές οργανώσεις» συνήθως 
εννοούν τα χριστιανικά σωµατεία που εδώ και χρόνια 
εργάζονται συστηµατικά στον ελλαδικό χώρο, κηρύττο-
ντας τα ουσιώδη, δηλαδή Χριστόν εσταυρωµένον και 
αναστάντα. Όλα αυτά είναι γνωστά. Ενίοτε, παίρνουν κι 
έναν θεολογικό µανδύα και παρουσιάζονται ως βαθυστό-
χαστες κουβέντες. Βέβαια, αυτές οι απόψεις συνέβαλαν τα 
µέγιστα στο να βυθιστεί η Εκκλησία της Ελλάδος σε µια 
αφασία για αρκετά χρόνια. Όµως, «ὥρα ἡµᾶς ἐξ ὕπνου 
ἐγερθῆναι» (Ρωµ. ιγ΄, 11).

Αντί άλλης απαντήσεως, παραθέτουµε δύο διαφωτι-
στικά χωρία από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστοµο:

«∆εν υπάρχει ψυχρότερον πράγµα από τον Χριστιανόν, 
ο οποίος δεν σώζει άλλους. Στο έργον αυτό δεν µπορείς 
να προφασισθής ότι είσαι πτωχός και άρα να ισχυρισθής 
ότι δεν µπορείς να σώσης άλλους. ∆ιότι και ο απόστολος 
Παύλος πτωχός ήτο και συχνά υπέφερε από πείνα. Και 
όµως ειργάζετο µε τόσον ζήλον διά τους άλλους… ∆εν 
µπορείς να πης ότι κατάγεσαι από άσηµον οικογένει-
αν. ∆ιότι όλοι οι Απόστολοι ήσαν κατά κόσµον άσηµοι. 

∆εν µπορείς να προβάλης την αγραµµατοσύνη σου ως 
εµπόδιον. ∆ιότι και οι Απόστολοι αγράµµατοι ήσαν. […] 
Όχι. Αλλά αν είσαι Χριστιανός είναι αδύνατον να µείνης 
άπρακτος» (Ιωάν. Χρυσοστόµου, Οµιλία εις τα Πράξεις).

Και σ’ έναν άλλο λόγο του τονίζει:
«Και αν ακόµη ξοδεύση κάποιος πολλά χρήµατα υπέρ 

των άλλων, δεν κάµνει τίποτε όµοιον προς εκείνον που 
σώζει µια ψυχή, που την αποµακρύνει από την πλάνη 
και την χειραγωγεί προς την ευσέβεια […]. Μη λοιπόν 
ραθυµήσωµεν, αλλά µε όλη µας την προθυµία και τον 
ζήλον ας ελκύσωµε προς τον Χριστόν τους αδελφούς µας» 
(Ιωάν. Χρυσοστόµου, Λόγος 6ος Κατά Ιουδαίων).

Όµως, όπως κάθε σοβαρό έργο έχει τις προϋποθέσεις 
του, έτσι και η µαρτυρία απαιτεί ορισµένα πράγµατα. Ποια 
είναι αυτά; Το πρώτο που πρέπει να τονιστεί είναι ο ρεα-
λισµός. Ο Χριστιανός δεν µπορεί να είναι αιθεροβάµων. 
Πρέπει να έχει επίγνωση της αµαρτωλότητάς του και να 
‘ναι γι’ αυτό ταπεινός. Οφείλει να ‘χει πείρα του κόσµου, 
να ‘ναι κοινωνικός και µέσα στη ζωή και να µην τρέφει 
αυταπάτες για την ανθρώπινη φύση. Γενικώς, να µην βρί-
σκεται στον κόσµο του. Το δεύτερο είναι ότι ο Χριστιανός 
πρέπει να βασίζει την πνευµατικότητά του σε στέρεες 
βάσεις. ∆ηλαδή να προσεύχεται πολύ, να λατρεύει τον 
Θεόν «ἐν πνεύµατι καί ἀληθείᾳ» και να µελετά συνεχώς. 
Μόλις που χρειάζεται να πούµε ότι η συχνή προσέλευση 
στην Θεία Κοινωνία και η τυπική εξοµολόγηση αποτε-
λούν το κρηπίδωµα για να τελεσθεί η εν Χριστών ζωή. Το 
τρίτο και εξίσου σηµαντικό είναι να αγαπά τον άνθρωπο. 
Ο Χριστιανός φλέγεται από αγάπη για τον άνθρωπο και 
κάνει ό,τι µπορεί για να τον βοηθήσει. Χωρίς αυτό το 
στοιχείο, η όλη προσπάθεια για µαρτυρία καταντά ένα 
ευσεβές καθήκον, που αργά ή γρήγορα θα εξανεµισθεί. 
Μονάχα «ἡ άγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει».

«Οἱ καιροὶ οὐ µενετοί» και ο Χριστιανός πρέπει να 
µιλήσει για την σώζουσα αλήθεια. Ίσως, ήρθε η ώρα να 
ακουσθεί η κραυγή των Χριστιανών. Είναι βέβαιο πως θ’ 
αναστατώσει, θα ξεσηκώσει, θα καθαιρέσει, θα οικοδο-
µήσει, αλλά το πιο παράξενο θα ‘ναι τούτο· θα ‘ναι µια 
«φωνή αὔρας λεπτῆς» (Γ΄ Βασ. ιθ΄, 12).

Επιµέλεια:
Ο Σεκρετάριος

Παρεµβολή, τ. 58 (2001)

Ο Χριστιανός φλέγεται από αγάπη για τον άνθρωπο και κάνει ό,τι 
µπορεί για να τον βοηθήσει. Χωρίς αυτό το στοιχείο, η όλη προ-
σπάθεια για µαρτυρία καταντά ένα ευσεβές καθήκον, που αργά 
ή γρήγορα θα εξανεµισθεί.
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Λ έει κανείς: «Βρε παιδάκι µου, πεθαίνουµε». 
Βλέπουµε στο Ευαγγέλιο ότι το άρρωστο παιδί 
που έφερε ο πατέρας, έπεσε κάτω ξερό σαν νεκρό 

και πολλοί άρχισαν να λένε πως πέθανε. Νοµίζω ότι 
δεν έχει σηµασία αν νοµίζουµε εµείς ότι πεθάναµε, αν 
νοµίζουν όλοι οι άλλοι ότι και εµείς πεθάναµε. Αυτό που 
έχει σηµασία είναι να µένουµε κοντά στα πόδια κάποιου, 
ο οποίος υπήρχε «πρὸ τοῦ τὸν κόσµον», προτού υπάρ-
ξει ο κόσµος και ο οποίος «τὰ πάντα διὰ τὸ πλῆθος 
τοῦ ἐλέους του ἐξ οὐκ ὄντων εἰς τὸ εἶναι παρήγαγε». 
Οπότε, εάν τυχόν είσαι δίπλα σε Αυτόν, άσχετα αν είσαι 
πεθαµένος ή ζωντανός ελπίζεις και περιµένεις να έρθει 
η ζωή. Αλλά νοµίζω ότι η ζωή έρχεται διά του θανάτου. 
Όπως ο σπόρος, εάν δεν πέσει στη γη να πεθάνει, µένει 
µόνος, έτσι κι εµείς, αν δεν πονέσουµε θα µείνουµε µόνοι. 

Το θέµα είναι το εξής: Ότι πολύ πονούµε και λίγο 
ζωογονούµαστε, πολύ υποφέρουµε και λίγο µπαίνουµε 
στη χαρά. Νοµίζω ότι το µήνυµα το χαρούµενο του 
Χριστού είναι ότι µας δίνει τη δυνατότητα να περάσουµε 
τη ζωηφόρο νέκρωση. Όταν ζήτησαν δυο µαθητές να 
δοξαστούν και να καθίσει ο ένας εκ δεξιών και ένας εξ 
ευωνύµων, Αυτός είπε, όπως αναφέρεται στο Τριώδιο, ότι 
ο Κύριος δεν δίδει τέτοια πράγµατα στους δικούς Του, 
υπόσχεται ποτήριο θανάτου. Το µεγάλο γεγονός είναι ότι 
µπορούµε να πεθάνουµε περιµένοντας. Όταν περνάµε την 
Γεθσηµανή, δεν µπορούµε να µιλάµε. Τώρα το ότι µιλάµε 
σηµαίνει ότι δεν περνάµε Γεθσηµανή. Αλλά τι γίνεται; 
Τα χάνουµε. Μπορεί να τα χάσουµε, µπορεί να πέσουµε 
κάτω, µπορεί να µας εγκαταλείψει κάθε δύναµη σωµατική, 
ψυχική, πνευµατική. Το θέµα είναι αν µπορείς και ξερός 
να περιµένεις και να ευγνωµονείς. Κάποιος υπάρχει µέσα 
µας και δίπλα µας, που ιερουργεί διαφορετικά το µυστήριο 
της ζωής. 

Θα µπορούσε εύκολα να µας πει ψεύτικα πράγµατα· 
δεν θέλει. Θέλει να µας φέρει στην αιώνια ζωή. Και για 
να µπεις στην αιώνια ζωή πρέπει να περάσεις από τον 
θάνατο. Θα µπορούσε ο Χριστός, αν ήταν ταχυδακτυ-
λουργός, να έκανε αυτό που ζήτησαν οι Εβραίοι, όταν 
έλεγαν «κατέβα από τον Σταυρό και θα πιστέψουµε». Θα 
µπορούσε να το κάνει. ∆εν ήρθε για να εντυπωσιάσει. 
Κατέβηκε από τον Σταυρό νεκρός. Νεκρός για να νικήσει 
τον θάνατο για πάντα, για όλους µας. […]

Σε µια στιγµή µπορεί να χωρέσει η αιωνιότης και µέσα 
σε ένα µικρό άγιο µαργαρίτη να χωρέσει όλος ο Χριστός. 
Ακριβώς γι’ αυτό ο Κύριος, ενώ έρχεται να µας φέρει χα-
ρά, ενώ έρχεται να µας φέρει τη ζωή, λέει: «µακάριοι οἱ 
πενθοῦντες, µακάριοι οἱ κλαίοντες καὶ οὐαὶ οἱ γελῶντες». 
Ακριβώς γιατί θέλει να µας φέρει τον πραγµατικό γέλωτα, 
την πραγµατική χαρά και την αιώνια ζωή από σήµερα… […]

Μπορούµε να ελπίζουµε στην ανάσταση των σωµάτων; 
Αυτό είναι που δίδει η Εκκλησία. Αυτό που έχει σηµασία 
είναι όχι να λύνουµε τις απορίες µας µε έναν τρόπο 
εγκυκλοπαιδικό, µε τη λογική του κοµπιούτερ, αλλά, ει 
δυνατόν, να µετανοούµε, να µπαίνουµε στην άλλη λογική, 

τη λογική της Εκκλησίας. Τότε καταλαβαίνουµε ότι όταν 
ο Χριστός φανερώνεται, κρύπτεται. Όταν γίνεται άφαντος 
φανερώνεται. Αυτό που λέει ο Άγιος Γρηγόριος Νύσσης: 
«ὁ Χριστὸς ἀπαντᾷ διô ὧν ἀρνεῖται νὰ ἀπαντήσει». Αν, 
λοιπόν, δεν µπορούµε να ακούµε τη σιωπή Του, σηµαίνει 
ότι δεν καταλαβαίνουµε τον λόγο Του. Αν τυχόν νοµίζουµε 
ότι Τον καταλαβαίνουµε, κάτι δεν πάει καλά µέσα µας.

Το µεγάλο πράγµα είναι ότι υπάρχει η µητέρα µας 
Εκκλησία, µπορούµε να βάλουµε τον εαυτό µας µέσα εκεί 
ώστε σιγά-σιγά να παίρνει αυτήν την άλλη λογική. Πρέπει 
µε ταπείνωση να τρεφόµαστε από την στέρεη τροφή που 
προσφέρει η Εκκλησία και τότε νοµίζω ότι συνέχεια η 
καρδιά µας θα ευφραίνεται. Έχουµε ένα µεγάλο χρέος: 
διά της ταπεινώσεως και διά της υποµονής να δεχτούµε 
αυτά τα µεγάλα, τα οποία τελεσιουργείται στον υπερώον 
τόπο τον λειτουργικό, για να µπορέσουµε και εµείς να 
καταλάβουµε τι είναι άνθρωπος, να χαρούµε τη ζωή µας 
και µετά, χωρίς άλλα σχόλια, να δώσουµε τη δυνατότητα 
και στους άλλους να χαρούν τη ζωή τους.

Αυτό που έχουµε να κάνουµε είναι να νιώσουµε ότι 
η αγάπη «ἐκ τοῦ µὴ ὄντως εἰς τὸ εἶναι ἡµᾶς παρήγαγε» 
και εάν τυχόν υποµένοµε, στο τέλος, από τη δοκιµασία 
βγαίνει µια χαρά και µια αγαλλίαση, η οποία ξεπερνά 
όλες τις δοκιµασίες.

Μια στιγµή στον καθένα µας µπορεί να δηµιουργηθούν 
διάφορες απορίες: Τι σηµαίνει θάνατος, τι σηµαίνει 
ανυπαρξία, µια στιγµή να νιώσουµε ότι όλα είναι άχρωµα 
και άοσµα, τότε τι να κάνουµε; Εγώ λέω ένα πράγµα: Να 
περιµένοµε. Να περιµένοµε πού; Μέσα στην Εκκλησία, 
όπου νιώθεις ότι υπάρχει µια ζεστασιά και µια ευρυχωρία. 
Όπως λέµε το έµβρυο µένει µέσα στη µήτρα της µάνας 
του και επειδή µένει εκεί, συνέχεια αυξάνει. Έτσι και 
εµείς πρέπει να µένοµε µέσα στη µήτρα της µητέρας µας 
Εκκλησίας, αυτό που λέµε µετά από την πορεία: «µεῖνον 
µεθô ἡµῶν», µείνε µαζί µας και εµείς θα µείνουµε µαζί 
Σου. Αυτό µας φτάνει. Έχει µεγάλη σηµασία να µείνουµε 
κάπου και να δούµε αυτό «το κάπου», το Ένα για το οποίο 
είµαστε και το οποίο µας εκκολάπτει. Ο πόνος έχει νόηµα 
επειδή βρισκόµαστε στη µήτρα κάποιου που µας αγαπάει. 
Εκεί όποιος πολύ πονάει σηµαίνει ότι είναι ηλεηµένος 
και µπορεί να δεχτεί µεγάλα χαρίσµατα. [..]

Κοιτάξτε, είµαστε χαµένοι, µπορεί εν στιγµή χρόνου 
να σταµατήσει η καρδιά µας αλλά κάτι δε σταµατά, βρε 
παιδάκι µου, και εγώ θέλω από εκεί και πέρα να πάµε. 
Και από εκεί και πέρα πάµε µε το σώµα και έρχεται η 
αγαλλίαση και η χάρη της θεότητας µέσα στο σώµα µας 
και αγιάζεται η ψυχή και το σώµα και ο τρόπος µε τον 
οποίο ζούµε.

[Αποσπάσµατα από την οµιλία του Αρχιµ. π. Βασίλειου Γοντικάκη στη 
Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ. το 1986, µε θέµα «Θάνατος και χαρά», όπως 
δηµοσιεύθηκε στην πλήρη της έκταση στο τ. 61 της Παρεµβολής (2002)]

Του Αρχιμ. Βασίλειου Γοντικάκη, Προηγουμένου της Ι.Μ. Ιβήρων Αγίου Όρους

«Βρε παιδάκι μου, πεθαίνουμε»
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ΕΕ
Είναι κάτι στίχοι που δεν ξεκολλάνε απ’ το µυαλό! Προσπαθείς να 

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

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

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

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

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

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

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

Η Σύνταξη

Παρεµβολή, τ. 97 (2011)

«Ειµ’ ένας δείπνος µυστικός, 
δίπλα ο Ιούδας κλαίει σκυφτός 
κι ειµ’ αδελφός του»
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Θα ήθελα να δούµε µερικές σκέψεις όσον αφορά στο 
φόβο του ανθρώπου µπροστά στο ευµετάβλητο 
της ύπαρξης και να δούµε πώς κανείς µπορεί 

χριστιανικά, ορθόδοξα και πνευµατικά να αντιµετωπίσει 
αυτές τις καταστάσεις. 

Το πρώτο είναι ότι οι άνθρωποι πάρα πολύ µπερ-
δεύουν στη ζωή τους αυτό που λέµε στην ορθόδοξη 
παράδοση «παραιτήσου στο θέληµα του Θεού, αφήσου 
στη ροή των πραγµάτων, µη θέλεις να τα ελέγχεις όλα». 
Υπάρχει ο αντίλογος αν αυτή η παραίτησή, η παράδοση 
στο θέληµα του Θεού, συνιστά ή όχι ηττοπάθεια, απάθεια, 
µία κατάσταση, κατά την οποία ο άνθρωπος γίνεται ένα 
άβουλο ον. Βλέπουµε µία σύγχυση µέσα στο λογισµό που 
µπερδεύει την έννοια της πα-
ράδοσης, το «παραδίδοµαι» και 
το «παραιτούµαι». Άλλο πράγ-
µα το «παραιτούµαι», που 
σηµαίνει γίνοµαι ένα άβου-
λο ον, δε µετέχω στη ζωή 
µου, δεν παίρνω ευθύνες, 
δε συµµετέχω στη διάπλαση της προσωπικής µου 
ιστορία σε συνέργεια µε τη χάρη του Θεού κι άλλο 
πράγµα το «παραδίδοµαι». Το πρώτο είναι ακυρωτικό 
της προσωπικότητας και ακυρωτικό της κλίσης που έχει 
κάνει ο Θεός προς τον άνθρωπο. Το δεύτερο έχει µέσα µία 
δυναµική της σχέσης. Το παραιτούµαι είναι εγωκεντρικό, 
παραιτούµαι από τις δυνάµεις µου, παραιτούµαι από µία 
διάθεση και ευθύνη µέσα στη ζωή, δεν αναλαµβάνω την 
ευθύνη µου. Το παραδίδοµαι σε κάποιον έχει µία διάθεση 
σχέσης, δεν είναι αόριστο. Είναι σα να λέµε συνεργάζοµαι, 
ότι υπάρχει µία ουσιαστική συνέργεια µε το Θεό.

Λέει ο Άγιος Παϊσιος σε ένα πολύ ωραίο λόγο του.. 
«να κάνεις πάντα αυτό που µπορείς. Και µετά, αφού κά-
νεις πρώτα αυτό που µπορείς, να παραδίδεσαι στο Θεό». 
Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι σκέφτονται 
και λένε, ας πούµε, «ό,τι  θέλει ο Θεός, ας γίνει ό,τι θέλει 

ο Θεός» αλλά πίσω από εκεί κρύβουν µία άρνησή τους 
να αναλάβουν την ευθύνη. Λέει ο άγιος Παϊσιος  ότι αν 
είσαι στην έρηµο και θέλεις να πιεις νερό δεν πρόκειται 
ο Θεός να σου δώσει νερό όσο κι αν προσεύχεσαι. Εάν 
εσύ ο ίδιος δεν ψάξεις, δε σκάψεις και δεν εξαντλήσεις 
όλες τις δυνατότητες ανθρωπίνως. Κι αν εσύ ψάξεις, κι 
αν εσύ σκάψεις και δε βρεις, τότε ο Θεός θα σου στείλει 
νερό. Ο Θεός δε θέλει ένα ανθρώπινο πρόσωπο το οποίο 
δε λαµβάνει την ευθύνη της ζωής του. ∆ε θέλει έναν άν-
θρωπο ο οποίος έχει παραιτηθεί από την κλίση που είναι 
το καθ’ οµοίωσιν. Ο Θεός λέει «είστε κατ’ εικόναν και καθ’ 
οµοίωσιν». Το καθ’ οµοίωσιν έχει µέσα µία κινητικότητα, 
έχει µία δηµιουργικότητα, σε καλεί σε δηµιουργία, σε 

καλεί σε µία κίνηση. 
Η Εκκλησία και η πνευ-

µατική ζωή µας δεν είναι 
µια ζωή που κοιτάει στο 
παρελθόν. Ούτε είναι µία 
ζωή η οποία κοιτάει µόνο 
στο παρόν, αλλά από πού 

παίρνει την ταυτότητά της; Από τη Βασιλεία του Θεού που 
θα συναντήσουµε και προγευόµαστε. Από εκεί παίρνουµε 
γεύση στη ζωή αυτή. Μικρές γεύσεις, στην προσευχή, στη 
µετάνοια, στην αγάπη, στη Θεία Λειτουργία, στη Θεία 
Κοινωνία. Βέβαια, επειδή βρισκόµαστε µέσα στο χώρο 
και στο χρόνο αυτά δεν κρατάνε πολύ, δεν είναι σταθερά, 
είναι µεταβλητά, ακόµα και για τους µεγαλύτερους αγίους 
της Εκκλησίας που είχαν µεγάλες εµπειρίες του Χριστού 
και του Αγίου Πνεύµατος, όπως για παράδειγµα ο Άγιος 
Σιλουανός Αθωνίτης. Φεύγει από το κελί του ο άγιος, αφού 
έχει δώσει µία µάχη µε το ζωντανό Θεό. Επί 2-3 χρόνια 
προσεύχεται, νηστεύει, κοιµάται στο πάτωµα, ζητάει µέσα 
από όλες αυτές τις πνευµατικές ασκήσεις να του εµφανι-
στεί ο ζωντανός Θεός και ο Θεός τού αρνείται, δεν εµφανί-
ζεται µε τίποτα. Γιατί ο Θεός δεν εκβιάζεται, η σχέση και η 
εµπειρία µε το Θεό δεν έχει συµβιβασµούς, δε γίνεται από 

Ο πόνος είναι δοµικό στοιχείο της ανθρώπινης 
ύπαρξης, ενώ η χαρά δεν είναι. Γιατί; Γιατί ο 
πόνος είναι στοιχείο επιβίωσης

π. Χαράλαµπος Παπαδόπουλος

«ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΝΙΓΕΣΑΙ, 
ΜΑΘΕ ΝΑ ΑΦΗΝΕΣΑΙ -
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΣΤΟΝ ΘΕΟ!»

Είναι τεράστιο το λάθος να πιστεύουµε, ότι πρώτα θα ωριµάσουµε πνευµατικά και µετά θα 
αφεθούµε στην Πρόνοια του Θεού.
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ασκήσεις πνευµατικές. Η πνευµατική άσκηση είναι µόνο 
και µόνο µία έκφραση αγάπης, δεν είναι µία επιβολή του 
εγώ στο Θεό, ότι εγώ νηστεύω και είσαι υποχρεωµένος 
να µου φανερωθείς. Εγώ πάω στην εκκλησία και είσαι 
υποχρεωµένος να µη µε αφήσεις να πάθω τίποτα. Εγώ 
κοινωνάω, εξοµολογούµαι, θα περνάω όλα τα µαθήµατα. 
Εγώ είµαι κοντά σου οπότε όλα πρέπει να µου πηγαίνουν 
καλά. […]

Ένας δεύτερος 
λόγος που µας 
αποτρέπει από το 
να αφεθούµε στο 
Θεό είναι ότι θεω-
ρούµε το να παρα-
δίδεται κανείς στην πρόνοια του Θεού και στη ροή των 
γεγονότων ως σηµείο αδυναµίας. Κι όµως, χρειάζεται τε-
ράστια δύναµη για να φτάσεις στο σηµείο να µην τρέφεσαι 
από το λογισµό σου, να µην τρέφεσαι από τη νάρκισση 
αυτό-εικόνα σου, να µην τρέφεσαι από τις αυτοκαταστρο-
φικές επιθυµίες σου, να µάθεις να απογυµνώνεσαι από το 
«εγώ» σου. Αυτό όχι µόνο δεν είναι αδυναµία αλλά είναι 
και πάρα πολύ δύσκολο. Ας προσπαθήσει κανείς να απε-
γκλωβιστεί από το «εγώ» του να δούµε πόσο θα αντέξει. 

Ακόµα, ένα τρίτο σηµείο, είναι ότι υπάρχει ένα άγχος 
και ένας φόβος για το πώς θα προστατευθούµε, όπως είπα 
προηγουµένως, από τις δυσκολίες, τα βάσανα και την 
τραγικότητα της ζωής. Αυτό που πρέπει να ξέρουµε είναι 
ότι δε µπορεί κανείς να προστατευθεί, δηλαδή, να µην µε-
τέχει στην τραγικότητα της ζωής. Στη ζωή µέσα υπάρχουν 
και τραγικά γεγονότα, είναι µέρος και κοµµάτι της ζωής. 
Όσο δε θέλει κανείς να το 
αποδεχθεί ότι υπάρχει κι 
αυτό µέσα στη ζωή, τόσο 
θα υποφέρει περισσότερο 
κάθε φορά που θα το συνα-
ντά. Επειδή αυτό υπάρχει, 
είναι µέρος της ζωής. Και 
πρέπει εδώ να ξέρουµε ένα 
µυστικό που είναι πάρα πο-
λύ σηµαντικό και πρέπει να 
το κατανοήσουµε βαθύτε-
ρα· ο πόνος είναι δοµικό 
στοιχείο της ανθρώπινης 
ύπαρξης, ενώ η χαρά δεν 
είναι. Γιατί; Γιατί ο πόνος 
είναι στοιχείο επιβίωσης, 
υπάρχει µέσα στην ύπαρξή 
µας ώστε να επιβιώνουµε. Χωρίς τον πόνο δε θα µπορού-
σαµε να επιβιώσουµε. Φανταστείτε κάποιος να καίγεται 
και να µην πονάει. Φανταστείτε κάποιος να έχει µία ασθέ-
νεια και να µην αισθάνεται πόνο. Ο πόνος είναι στοιχείο 
και µηχανισµός επιβίωσης του ανθρώπου, οπότε είναι 
ζυµωµένος µε την ύπαρξη.  Απ’ την άλλη, η χαρά τι είναι; 
Η χαρά είναι ποιοτικό στοιχείο. Πρέπει να το ανακαλύψεις, 
πρέπει να το χτίσεις, πρέπει να το επιθυµήσεις, πρέπει να 
δουλέψεις τη χαρά. Πρέπει να θέλεις να είσαι χαρούµενος, 
να θέλεις να βρεις τη χαρά που για µας είναι ο Χριστός. 
Γι’ αυτό και λέµε πάρα πολλές φορές ότι εάν θέλει κανείς 
να παραπονιέται κι αν θέλει κανείς να είναι µίζερος και 

καταθλιπτικός αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα βρίσκει 
συνέχεια αιτίες για να κλαίει τη µαύρη του τη µοίρα και 
να ακυρώνει τα πάντα. Το δύσκολο είναι πώς µπορεί 
κανείς να φτάσει σ’ αυτό που λέει η Εκκλησία να γίνει 
ένας άνθρωπος δοξολογίας και ευχαριστίας για τα πάντα 
και κατά πάντα, γι’ αυτά που καταλαβαίνει το µυαλό κι 
αυτά που δεν καταλαβαίνει. Αυτό είναι το δύσκολο. Αλλά 

εκεί είναι και η οµορφιά, εκεί 
είναι και η χάρη, εκεί είναι 
και η ευλογία της ύπαρξης 
της ζωής. Η χαρά, λοιπόν, εί-
ναι ποιοτικό στοιχείο. Πρέ-
πει να αποφασίσεις ότι θες 
να είσαι χαρούµενος και να 

κάνεις κάτι γι’ αυτό. Ο πόνος είναι πολύ εύκολος γιατί, 
επαναλαµβάνω, είναι στοιχείο επιβίωσης. 

Το τέταρτο σηµείο που πρέπει να σταθούµε, είναι ότι 
µέσα µας υπάρχει µία επιθυµία να µην πονάµε. ∆ηλαδή, 
αν είναι δυνατόν και ο πόνος που έρχεται στη ζωή µας να 
τελειώνει πολύ γρήγορα. Ο αιώνας µας έχει ονοµαστεί ως 
ο «αιώνας του depon». Τι σηµαίνει αυτό δηλαδή;  Ότι γρή-
γορα, πάρα πολύ άµεσα θέλουµε να απαλλαγούµε απ’ τον 
πόνο. ∆εν έχουµε µάθει να ακούµε το σώµα και την ψυχή 
µας. ∆εν έχουµε µάθει να σιωπούµε. ∆εν έχουµε µάθει να 
διαβάζουµε τα σηµεία της παρουσίας του Θεού. Πονάει το 
κεφάλι µας και µε γρήγορες διαδικασίες πάµε και παίρνου-
µε depon. ∆ηλαδή, το πρόβληµά µας είναι να µην πονάµε. 
Αλλά όταν δε θέλεις να πονέσεις, ακυρώνεις την ύπαρξη, 
ένα τεράστιο δικαίωµα και µια δυνατότητα να µαθητεύ-
σεις στο µυστήριο της ζωής. ∆ιότι δε µπορείς εάν δεν 

αφήσεις τον 
εαυτό σου 
στον πόνο, 
δε θα µα-
θητεύσεις. 
Πότε ένας 
άνθρωπος 
έγινε σο-
φός; Στον 
πόνο. Πότε 
ένας  άν-
θρωπος έγι-
νε ώριµος;  
Στον πόνο. 
Πότε ένας 
άνθρωπος 
έγινε πιο 

εµπειρικός; Στον πόνο. Πνευµατικότερος; Στον πόνο. Όχι 
µε την έννοια ότι έχουµε κάποιο σύνδροµο µαζοχισµού, 
προς Θεού, όχι µ’ αυτή την έννοια. Αλλά µε την έννοια ότι 
ο πόνος είναι µία πύλη γνώσεως και σοφίας. Σου ανοίγει 
κάποιες δυνατότητες στην ύπαρξη διότι σου θυµίζει ότι 
είσαι κτιστός, σου θυµίζει ότι είσαι θνητός, σου θυµίζει ότι 
το νόηµα των πραγµάτων βρίσκεται αλλού, σε αναγκάζει 
να ψάξεις µέσα σου, σε αναγκάζει να αναρωτηθείς, να 
σκεφτείς, να προβληµατιστείς. Οπότε στην προσπάθειά 
µας να µην πονάµε στην ουσία τι κάνουµε; Ακυρώνουµε 
το µυστήριο της ζωής. 

Το πέµπτο είναι ότι υπάρχουν µέσα µας κάποιοι 

Η χαρά είναι ποιοτικό στοιχείο. Πρέπει να το ανακαλύ-
ψεις, πρέπει να το χτίσεις, πρέπει να το επιθυµήσεις, 
πρέπει να δουλέψεις τη χαρά.

∆εν έχουµε µάθει να ακούµε το σώµα και την ψυχή µας. ∆εν 
έχουµε µάθει να σιωπούµε. ∆εν έχουµε µάθει να διαβάζουµε 
τα σηµεία της παρουσίας του Θεού. Πονάει το κεφάλι µας και 
µε γρήγορες διαδικασίες πάµε και παίρνουµε depon. ∆ηλαδή, 
το πρόβληµά µας είναι να µην πονάµε. Αλλά όταν δε θέλεις να 
πονέσεις, ακυρώνεις την ύπαρξη, ένα τεράστιο δικαίωµα και 
µια δυνατότητα να µαθητεύσεις στο µυστήριο της ζωής. ∆ιότι 
δε µπορείς εάν δεν αφήσεις τον εαυτό σου στον πόνο, δε θα 
µαθητεύσεις. 
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αυτοµατισµοί και κά-
ποιες αντιλήψεις για 
το πώς θα έπρεπε να 
είναι τα πράγµατα στη 
ζωή µας. Ξέρετε, αυτή η 
σύγκρουση µεταξύ των 
δύο αυτών µεγεθών, δη-
λαδή του πώς θα έπρεπε 
να είναι µε το πώς έχουν 
τα πράγµατα είναι µία 
απίστευτη σύγκρουση η 
οποία γεννάει µόνο προβλήµατα. Από πού ξεκινάνε οι 
νευρώσεις; Από τη σύγκρουση µεταξύ αυτού που βιώ-
νω, αυτό που είµαι µε αυτό που θα έπρεπε να είµαι. Κι 
αφού δεν καταφέρνω να είµαι αυτό που έπρεπε να είµαι, 
αυτό που µου έχουν πει οι γονείς µου, το σχολείο µου, 
η θρησκεία µου, η τελειοµανία µου, ο ναρκισσισµός µου 
που φαντασιώνεται τη µεγαλειότητα µου, έρχεται µία 
σύγκρουση η οποία είναι πολύ ακυρωτική. ∆ηµιουργεί 
άγχος, δηµιουργεί θλίψη, δηµιουργεί χίλια δυο προβλή-
µατα, ως και σε πιο σύνθετες ψυχοπαθολογίες. 

Αυτό που δεν καταλαβαίνουµε είναι ότι στην Εκκλησία 
και στην πνευµατική ζωή δεν πάµε για να αισθανθούµε 
πόσο τέλειοι και υπέροχοι είµαστε, αλλά για να αισθαν-
θούµε την αδυναµία µας, για να βιώσουµε απενοχοποιη-
τικά την αδυναµία µας, για να βιώσουµε την ατέλειά µας 
χωρίς ενοχή, χωρίς ακύρωση, χωρίς µαταίωση. Βιώνεις 

µία ανθρώπινη αδυναµία 
και συγχρόνως µία θεϊκή 
αγάπη. ∆ηλαδή, εσύ βι-
ώνεις πως ναι, εγώ σαν 
άνθρωπος δε µπορώ να 
είµαι τέλειος σε όλα, δε 
µπορώ να τα κάνω όλα 
άψογα, δε µπορώ σε όλα 
να επιτυγχάνω, δε γίνε-
ται να έχω συνεχώς νίκες 
στη ζωή µου. Αλλά παρά 

ταύτα κάποιος µε αγαπάει και µε αγαπάει και πολύ. Εγώ 
είµαι ένα µάτσο χάλια αλλά αυτός µε αγαπάει πολύ. Αυτή 
είναι η εµπειρία του Θεού. Και λέει πάρα πολύ όµορφα 
ο άγιος Τύχων, αυτός ο Ρώσος µεγάλος άγιος, λέει ότι 
στον παράδεισο δεν πάµε κατακτώντας πράγµατα. Με 
τις νηστείες µου, µε τις αρετές µου, µε την ηθική µου. 
Και στο τέλος θεωρούµε ότι το Θεό τον νικάµε, το Θεό 
τον κατακτούµε, τον κερδίζουµε τον παράδεισο, είµαστε 
«καπάτσοι», είµαστε έξυπνοι, είµαστε «καταφερτζήδες». 

Επιµέλεια: 
∆ήµητρα Τζάφα

Απόσπασµα από το τ. 124 της Παρεµβολής (2018)

Στην Εκκλησία και στην πνευµατική ζωή δεν πάµε για 
να αισθανθούµε πόσο τέλειοι και υπέροχοι είµαστε, 
αλλά για να αισθανθούµε την αδυναµία µας, για να 
βιώσουµε απενοχοποιητικά την αδυναµία µας, για να 
βιώσουµε την ατέλειά µας χωρίς ενοχή, χωρίς ακύρω-
ση, χωρίς µαταίωση. Βιώνεις µία ανθρώπινη αδυναµία 
και συγχρόνως µία θεϊκή αγάπη.
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Πόσες πιθανότητες υπάρχουν κάποιος να 
σκέφτεται τις γαλότσες του την ώρα που 
απολαµβάνει τον ήλιο στην παραλία; Ελάχιστες 

είναι φυσικά η απάντηση! Όταν όµως βρέχει και κάνει 
κρύο,  θα τις επιθυµήσει αµέσως και θα τις αναζητήσει. 
Έτσι είναι αυτά τα πράγµατα. Υπάρχουν ρούχα και 
αντικείµενα τα οποία τα θυµάται και τα χρησιµοποιεί 
κανείς µόνο όταν τα χρειάζεται.

Αν προσπαθήσει, όµως, να κάνει το ίδιο και µε τους 
ανθρώπους, µάλλον θα βρεθεί προ εκπλήξεως. Ένας 
άνθρωπος που τον πλησιάζεις όταν έχεις την ανάγκη 
του και αµέσως µετά τον ξεχνάς τελείως, σύντοµα θα 
φροντίσει να σε ξεχάσει και αυτός. Γιατί οι ανθρώπινες 
σχέσεις βασίζονται στην αγάπη και για να αγαπήσει 
κανείς πρέπει να δει τον άλλον ως πρόσωπο, όχι ως 
χρήσιµο αντικείµενο. 

Τα δύο αυτά τα γνωρίζουµε όλοι και έχουµε µάθει 
να µεταχειριζόµαστε τον καθένα όπως του αξίζει. Την 
οµπρέλα σαν αντικείµενο και τον άνθρωπο ως πρόσωπο. 
Όταν όµως το ζήτηµα έρχεται στη σχέση µας µε τον Θεό, 
αλλάζουν τα δεδοµένα. Γνωρίζουµε ότι ο Θεός είναι 
πρόσωπο. Όµως, αφού όποτε Τον χρειαζόµαστε είναι εκεί 
και δεν µας τιµωρεί αν τον ξεχνάµε και τον αρνούµαστε, 
γιατί να µπαίνουµε στον κόπο της συχνής επικοινωνίας 
µαζί Του;

Φτάνει που έχουµε τόσες εντολές που µας έχει αφήσει, 
για να εκτελούµε. Είναι ανάγκη να προσπαθούµε να 
Τον αναζητούµε; Η επικοινωνία θέλει χρόνο, θέλει να 

µην µιλάς µόνο, αλλά να προσπαθείς και να ακούσεις 
τον άλλον, θέλει να δώσεις σε αυτόν την προσοχή σου, 
την αγάπη σου, ένα µέρος από την ψυχή σου. Μα εµείς 
θέλουµε τον Θεό για να µας δίνει, να µας χαρίζει τα δώρα 
Του. Όχι για να Του δώσουµε εµείς…

Ίσως αυτό είναι το πρόβληµα. Όταν σκεφτόµαστε 
τον Θεό, έχουµε την εικόνα µιας πηγής, η οποία µας 
προσφέρει απλόχερα τα πάντα, αλλά εµείς δεν είµαστε 
διατεθειµένοι να δώσουµε τίποτα. Και τελικά, καταλήγουµε 
να πιστεύουµε σε έναν Θεό-«οµπρέλα», που θα µας σώσει 
τις δύσκολες µέρες και τις υπόλοιπες θα µείνει κλεισµένος 
στο ντουλάπι. Το πώς βλέπουµε εµείς τα πράγµατα, όµως, 
δεν αλλάζει την πραγµατικότητα. Ο Θεός είναι πρόσωπο, 
αυτή είναι η πραγµατικότητα. Και µας περιµένει να Τον 
αναζητήσουµε, να Τον γνωρίσουµε, όσο µπορούµε, να 
ξεκινήσουµε εµείς την επικοινωνία µαζί Του. Σίγουρα 
δεν είναι εύκολο. Απαιτεί πολύ περισσότερο κόπο από 
αυτόν που απαιτεί η συνηθισµένη στάση µας. Αν δεν 
Τον γνωρίσουµε, όµως, ποτέ δεν θα Του επιστρέψουµε να 
µας δώσει τα δώρα που έχει φυλαγµένα για εµάς. ∆ώρα 
απίστευτα ανώτερα από τα ψίχουλα αγάπης που Του 
ζητάµε κάθε λίγο. Είναι η απέραντη Αγάπη που έπλασε 
τα σύµπαντα.  

Η Σύνταξη
Παρεµβολή, τ. 82 (2007)

Ο Θεός – «ομπρέλα» Φωτογραφία: Ανδρέας Πανταζής
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Είπαν...
...για την Παρεμβολή

«Στις συγχαρητήριες σκέψεις µου επιθυµώ να σηµειώσω δύο πράγµατα. Πρώτον ότι η “Παρεµβολή” είναι 
έργο αποκλειστικά φοιτητικό. Τόσο η σύνταξή της όσο και η γενικότερη επιµέλειά της αποτελούν από 
το πρώτο ήδη τεύχος επίτευγµα των φοιτητών, κατόρθωµα αυθορµητισµού και αγάπης, συνυφασµένο 

µε µια πολύ υψηλή ποιότητα. ∆εύτερον τα θέµατα του περιοδικού είναι λίαν αξιόλογα γιατί θητεύουν στον σύγχρονο 
προβληµατισµό, σε θέµατα πολιτισµού και τέχνης, θεολογικά, πάντοτε νεανικού ενδιαφέροντος. Αυτή η θεµατολογία 
καθιέρωσε την “Παρεµβολή” ως ένα έγκριτο και δυναµικό περιοδικό και στον εκκλησιαστικό µας χώρο. Συγχαίρω 
όλους όσοι εργάσθηκαν και εργάζονται µε ιεραποστολικό ήθος και καταθέτουν τα χαρίσµατα τους, ώστε να έχει το 
περιοδικό την ποιότητα που διαθέτει. Εύχοµαι στην “Παρεµβολή” να συνεχίσει την παρουσία της για πολλά ακόµη 
χρόνια, ώστε να γεύονται οι νέοι µας τους αγλαούς πνευµατικούς καρπούς αυτής της προσπάθειας». 

Ο Αρχιεπίσκοπος ο Αθηνών & Πάσης Ελλάδος, ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Β’ (τ.100)

«Στην εποχή µας, στη δεκαετία του 1950, είχαµε εκδώσει ένα µικρό περιοδικό υπό τον τίτλο: «Ἡ πορεία 
µας». Ήταν ένα οκτασέλιδο ή το πολύ δεκαεξασέλιδο. Η «Πορεία» έγινε «Παρεµβολή» και το µονόχρωµο 
κείµενο των οχτώ ή δεκάξι σελίδων, έγινε ένα πλούσιο σύγχρονο περιοδικό το οποίο µπορεί να κυκλο-

φορεί άνετα και να συναγωνίζεται ακόµα και µε τις καλύτερες περιοδικές εκδόσεις. Κρατήστε την ποιότητα, είναι 
η ποιότητα που αρµόζει στο Ευαγγέλιο, είναι η ποιότητα που ταιριάζει σε ‘σας, που είστε νέοι άνθρωποι, είναι η 
ποιότητα που έχει σχέση µε την ιστορία της Χριστιανικής Φοιτητικής Ενώσεως, από την οποία πέρασαν και ανε-
δείχθησαν σηµαντικότατα πρόσωπα στην ιστορία της συγχρόνου Ελλάδος. Κρατήστε τη µαρτυρία ζωντανή µέσω 
του εντύπου λόγου, του προφορικού λόγου και προπαντός της ζωής σας. Να θυµάστε πάντοτε ότι το κείµενο είναι 
ένα υπόµνηµα στη ζωντάνια της υπάρξεως, η οποία θα πρέπει να εκπέµπει σε όλα τα κύµατα Χριστὸν Εσταυρωµένο 
και Αναστάντα».

Ο Αριχεπίσκοπος Αµερικής, ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (τ.100)

Με ιδιαίτερη χαρά και αισθήµατα αγάπης εν Χριστώ χαιρετίζω την επαινετή πρωτοβουλία της Χριστιανικής 
Φοιτητικής Ένωσης, να διοργανώσει ειδική εορταστική εκδήλωση για τα 30 χρόνια του περιοδικού της 
µε τον τίτλο «ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ».

Προσωπικά χαίροµαι για την επί τρεις δεκαετίες συνέχιση αυτή, γιατί είχα συµβάλει στο ξεκίνηµα του περιο-
δικού σε καιρούς δύσκολους εξ απόψεως ιδεολογικών ρευµάτων στον πανεπιστηµιακό χώρο αλλά και στη νεολαία 
γενικότερα. Το σκεπτικό των πρωτεργατών ήταν ότι πρέπει να γίνει µία παρεµβολή στα δρώµενα. Μία παρεµβολή 
χριστιανική στην αθεΐα, στον µηδενισµό, στην περιφρόνηση των χριστιανικών ιδεών. Η χριστιανική φοιτητική συ-
νείδηση αντέδρασε. Έκαµνε την παρεµβολή της. Κείµενα λογοτεχνίας, ποίησης, θεολογίας, κοινωνιολογίας, κείµενα 
επιστηµονικά, φωτογραφίες, ρεπορτάζ γεµίζουν τις σελίδες. Η επιτροπή σύνταξης, θυµάµαι, δούλευε νύκτα-µέρα.

Αγλαόκαρποι οι κόποι. Το φως του Ευαγγελίου του Χριστού διά µέσου της «Παρεµβολής» είχε έλθει στον φοιτη-
τόκοσµο.

Είµαι βέβαιος ότι και τα σηµερινά παιδιά, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες της Χ.Φ.Ε., στις προκλητικές σειρήνες 
των νέων δεδοµένων της παγοσµιοποίησης και της αποϊεροποίησης θα σταθούν όπως πρέπει, υπερασπίζοντας ιερά 
και όσια της Πίστεως και της Πατρίδας µας.

Σας εύχοµαι, ο Πανάγαθος Θεός να σας ευλογεί και να χαρίζει υγεία και παν αγαθό. Καλή συνέχεια.
Ο Μητροπολίτης Μάνης, ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Γ΄
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«Το τέλος είναι μονάχα η αρχή»
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«Θα ήθελα να εκφράσω τη χαρά µου, την βαθύτατη χαρά µου, για την τιµή που µου κάνατε, να ζητάτε 
συνέντευξη από µένα, εκ µέρους του περιοδικού της Χ.Φ.Ε., “Παρεµβολή”. Τα τεύχη που διάβασα, µε 
πολλή αγάπη και προσοχή, τα βρήκα θαυµαστά. Βέβαια, επειδή συµβαίνει να έχω και µια προϊστορία 

στο χώρο που είσαστε εσείς σήµερα, η χαρά και η συγκίνησή µου είναι ακόµα µεγαλύτερες  και η αγάπη µου για 
όλα τα παιδιά της Χ.Φ.Ε. ειλικρινής»

Αντώνης Σαµαράκης, Συγγραφέας (τ. 8)

«Πρέπει να πω ότι η «Παρεµβολή» ήταν κάτι που µε εξέπληξε πολύ ευχάριστα γιατί δεν θεωρούσα πως 
θα µπορούσε να γίνει ένα τόσο ωραίο  περιοδικό από µια οµάδα ανθρώπων όπως είστε εσείς. Γι’ 
αυτό πρέπει να σας συγχαρώ και το µόνο που έχω να σας ευχηθώ είναι να µπορέσετε να συνεχίσετε 

µε τον ίδιο τρόπο όπως τώρα».
Γεώργιος Κοντόπουλος, 

Καθηγητής Αστρονοµίας Πανεπιστηµίου Αθηνών, 
τ. Πρόεδρος Ακαδηµίας Αθηνών (τ. 13) 

«Θα ήθελα να δηλώσω τη µεγάλη µου χαρά, για την έκδοση αυτή της Χριστιανικής Φοιτητικής Ένωσης, 
γιατί υπήρξα µέλος της Χ.Φ.Ε. πριν από πολλά χρόνια. Τότε τα πράγµατα ήταν δύσκολα, όπως και 
τώρα άλλωστε – τότε βέβαια ήταν η Ένωση στην αρχή, υπήρχε και αυτό το υλιστικό πνεύµα, που είχε 

εισβάλλει στην περίοδο µετά τη δεκαετία του ’50 στα Πανεπιστήµια, και κάθε τι το χριστιανικό ήταν όχι εύκολα 
αποδεκτό… Μια Ένωση σαν τη Χ.Φ.Ε. πρέπει να έχει τη δυνατότητα µέσα στα πανεπιστήµια, να διακηρύσσει τις 
τοποθετήσεις της και να επηρεάζει.»

Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη, 
τ. Πρόεδρος της Βουλής, Αντιπρόεδρος της Ακαδηµίας Αθηνών (τ. 3)

Η «ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ» είναι ένα νέο περιοδικό της Χριστιανικής Φοιτητικής Ένωσης. Το έντυπο αυτό, ανα-
φέρουν οι συντάκτες, δεν είναι «αιφνίδιο θήραµα µιας στιγµιαίας έµπνευσης, αλλά συσσωρευµένης και 
συνειδητοποιηµένης ανάγκης κάποιων χρόνων ζωής».

Εφηµερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» 3/12/89

Αν κάποιος µας ρωτούσε: «τι θυµάστε από τα φοιτητικά σας χρόνια;» τι θα απαντούσαµε: Πολλά, πάρα πολλά. Ο 
Θεός µάς χάρισε πλούσιες εµπειρίες και ευλογηµένα βιώµατα που µας συντροφεύουν από τότε. Όµως όλα αυτά ζουν 
µέσα µας, στην καρδιά και στα αισθήµατά µας. Η «Παρεµβολή» είναι το µόνο κοµµάτι της φοιτητικής µας 
ζωής που συνεχίζει να υπάρχει και να πορεύεται, όπως τότε. Εµείς αφήσαµε την εποχή της αθωότητας, 
αλλά το περιοδικό µας συνεχίζει να υπάρχει και µαζί του υπάρχει η οµορφιά εκείνων των χρόνων, ο 
φοιτητικός µας εαυτός. Να γιατί η «Παρεµβολή» σηµατοδοτεί για όσους εργαστήκαµε γι’ αυτή, την αυτοσυνειδησία 
µας στο χώρο της ορθόδοξης πνευµατικότητας, τότε που βαδίζαµε τα πρώτα δειλά αυτόνοµα βήµατά µας στην πίστη 
και στην αναζήτηση της αλήθειας. Το περιοδικό υπήρξε ο κοινός τόπος της συνάντησής µας. Με αυτό ως αφορµή 
συνεργαστήκαµε. ερευνήσαµε, µάθαµε και διατυπώσαµε ένα λόγο αναζήτησης και όχι αυθεντίας. Αυτό παραµένει 
και σήµερα. Τόπος συνάντησης και «έπί τώ αύτώ» συνύπαρξης. ∆εν είναι ακαδηµαϊκό ή επιστηµονικό περιοδικό, 
«ψυχρό» ή αδιάφορο. Είναι µια αφορµή για την αγάπη. Εύχοµαι να παραµείνει έτσι και να δυναµώνει η φωνή του 
σε καιρούς που όλοι φωνάζουν... Καλή συνέχεια ! 

Αλέξανδρος Καραβάνης 
Εκδότης εκδ. «Εν Πλω»,

Α΄ Συντακτική Επιτροπή Παρεµβολής 1989
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Συµβαίνουν...
Οι Έλληνες νιώθουν 
μεγάλη μοναξιά - 
«Πρωταθλήτρια» η 
χώρα μας, σύμφωνα με 
έρευνα 
Ο ένας στους δέκα Έλληνες (το 10%) 
νιώθει συχνά µοναξιά, ενώ περισσότε-
ροι από τέσσερις στους δέκα (το 43%) 
συναντιούνται µε την οικογένεια ή 
τους φίλους τους το πολύ µια φορά 
το µήνα, σύµφωνα µε µια νέα µελέτη 
του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint 
Research Centre-JRC) της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Στον αντίποδα της Ελλάδας 
και της Ουγγαρίας, όπου πάνω από 
το 40% των ανθρώπων βλέπουν την 
οικογένεια τους και τους φίλους τους 
το πολύ µια φορά το µήνα, βρίσκονται 
η Ολλανδία, η ∆ανία και η Σουηδία, 
όπου αυτό συµβαίνει µόνο στο 8% των 
ενηλίκων. Σύµφωνα µε στοιχεία της 
έρευνας, το πρόβληµα της µοναξιάς 
είναι πιο έντονο στις χώρες της Ανα-
τολικής και της Νότιας Ευρώπης από 
ό,τι της ∆υτικής και Βόρειας - κάτι που 
µάλλον ανατρέπει το στερεότυπο περί 
κοινωνικών Νοτίων και αποξενωµέ-
νων Βορείων. Αυτό εν µέρει οφείλεται 
στο ότι παράγοντες όπως η κακή υγεία 
και οι δυσµενείς οικονοµικές συνθή-
κες (που είναι συχνότερα στη Ν. και 
Α. Ευρώπη) ευνοούν τη µοναξιά. Μια 
άλλη αποµυθοποίηση της µελέτης είναι 
ότι το πρόβληµα δεν αφορά µόνο την 
τρίτη ηλικία. Μπορεί οι ηλικιωµένοι 
να είναι περισσότερο αποµονωµένοι 
κοινωνικά (9% περισσότερο από ό,τι 
οι κάτω των 65 ετών), όµως δεν ανα-
φέρουν αισθήµατα µοναξιάς τόσο συ-
χνά όσο οι ηλικιακές οµάδες 26 έως 
45 ετών. Οι άρρωστοι, οι άνεργοι και 
οι φτωχοί είναι οι τρεις οµάδες που 
υποφέρουν περισσότερο από µοναξιά, 
καθώς έχουν λιγότερες επιλογές και 
χειρότερη ψυχική διάθεση. Άνθρωποι 
µε κακή υγεία έχουν 10% µεγαλύτερη 
πιθανότητα να νιώσουν µοναξιά από 
ό,τι οι υγιείς, ενώ η πιθανότητα είναι 
αυξηµένη κατά 7% για τους άνεργους 
και τους φτωχούς. Οι ερευνητές τονί-

ζουν ότι δεν πρέπει να υποτιµηθεί η 
σηµασία της µοναξιάς για την ευηµε-
ρία κάθε ατόµου και την κοινωνική 
συνοχή. 

Επιστολές-απόδειξη 
της γενοκτονίας των 
Αρμενίων
Νέα στοιχεία εισφέρει η ιστορική έρευ-
να για τη γενοκτονία των Αρµενίων. 
Η συστηµατική εξόντωση 1,5 εκατ. 
Αρµενίων από την Οθωµανική Αυτο-
κρατορία επισήµως ξεκίνησε το 1915 
και ολοκληρώθηκε το 1923. Σήµερα, 
νέα στοιχεία που εντόπισαν ιστορικοί 
στις ΗΠΑ, αποδεικνύουν, πέραν κάθε 
αµφιβολίας, ότι η εξόντωση του αρµε-
νικού στοιχείου ήταν µία πολύ καλά 
σχεδιασµένη και άρτια εκτελεσµένη 
επιχείρηση. Πρόκειται για εξέχουσας 
σηµασίας ανακάλυψη, καθώς η Τουρ-
κία εξακολουθεί να αρνείται την ενοχή 
της. Ο καθηγητής Τανέρ Ακσάµ, του 
πανεπιστηµίου Κλαρκ της Μασαχου-
σέτης, γνωστός µελετητής της γενο-
κτονίας των Αρµενίων, ανακάλυψε δύο 
επιστολές, οι οποίες χρονολογούνται 
από τις 3 Μαρτίου και 7 Απριλίου 
1915 και φέρουν την υπογραφή του 

Μπαχατίν Σακίρ, ενός από τους αρχιτέ-
κτονες της γενοκτονίας των Αρµενίων. 
Η πρώτη επιστολή δεν αφήνει περι-
θώρια για αµφιβολίες. Σύµφωνα µε το 
περιεχόµενό της, η Επιτροπή για την 
Ενωση και την Πρόοδο «αποφάσισε 
να εξοντώσει όλους τους Αρµένιους 
που ζούσαν στην Τουρκία, χωρίς να 
επιτρέψει ούτε σε έναν να παραµείνει, 
δίνοντας στην κυβέρνηση αυξηµένες 
εξουσίες όσον αφορά αυτό το θέµα». 
Η δεύτερη επιστολή απλώς επαναλαµ-
βάνει το ίδιο µήνυµα. Στο παρελθόν, 
η αυθεντικότητα των επιστολών είχε 
αµφισβητηθεί και γι’ αυτό τον λόγο οι 
µελετητές της περιόδου δεν τις είχαν 
λάβει υπόψη, επισηµαίνει ο καθηγητής 
Τανέρ Ακσάµ. Η οθωµανική αυτοκρα-
τορία, ως γνωστόν, στόχευσε και ενα-
ντίον άλλων οµάδων προς εξόντωση, 
οργανώνοντας τη γενοκτονία των Ελ-
λήνων και των Ασσυρίων.
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Ένα παγκάκι για την 
ειρήνη έξω από το 
κέντρο Νόμπελ στο 
Όσλο
Ένα παγκάκι που σχεδιάστηκε από 
την εταιρεία Snøhetta για το Κέντρο 
Νόµπελ Ειρήνης στο Όσλο είναι δι-
αµορφωµένο σαν ηµικύκλιο για να 
ενθαρρύνει τους ανθρώπους να κά-
θονται πιο κοντά και να αρχίσουν να 
συνοµιλούν. Το έργο περιγράφεται ως 
«πάγκος ειρήνης» και ονοµάζεται «Το 
Καλύτερο Όπλο», αναφερόµενο στο 
διάσηµο απόσπασµα του Nέλσον 
Μαντέλα, «το καλύτερο όπλο είναι να 
καθίσετε και να µιλήσετε». Το εµπνευ-
σµένο απόσπασµα του Μαντέλα είναι 
χαραγµένο στο µέταλλο, από το οποίο 
είναι κατασκευασµένο το παγκάκι.
Παρουσιάστηκε στην έδρα των Ηνωµέ-
νων Εθνών στη Νέα Υόρκη την Ηµέρα 
του Νέλσον Μαντέλα, στις 18 Ιουλίου. 
Ο πάγκος θα παραµείνει στην πλατεία 
του ΟΗΕ µέχρι τον Σεπτέµβριο, πριν 
µεταφερθεί στη µόνιµή του θέση κοντά 
στο ∆ηµαρχείο του Όσλο, όπου απονέ-
µεται το βραβείο Νόµπελ Ειρήνης κάθε 
χρόνο. Η εγκατάσταση, ως σύµβολο της 
διπλωµατίας και του διαλόγου, αποδί-
δει φόρο τιµής στους βραβευθέντες µε 
βραβείο Νόµπελ Ειρήνης και γιορτάζει 
τις προσπάθειές τους για την ένωση 
των ανθρώπων και την επίλυση συ-
γκρούσεων σε ολόκληρο τον κόσµο.

Κινηματογραφική 
ταινία για τα 100 
χρόνια από την 
Κοίμηση του Αγίου 
Νεκτάριου
Στις 9 Νοεµβρίου του 2020 συµπλη-
ρώνονται 100 χρόνια από τον θάνατο 
του αγίου του αιώνα µας, του θαυ-
µατουργού ποιµένα της Ορθοδοξίας. 
Λίγους µήνες αργότερα αναµένεται 
να βγει στις κινηµατογραφικές αίθου-
σες η διεθνής συµπαραγωγή για τη 

ζωή του. Ο τίτλος της ταινίας θα είναι 
«Man of God» («Ανθρωπος του Θεού») 
και πρωταγωνιστής θα είναι ο Αρης 
Σερβετάλης, που θα ενσαρκώσει την 
ασκητική µορφή του αγίου Νεκταρί-
ου Πενταπόλεως. Στην ταινία λέγεται 
ότι θα συµµετάσχουν ονόµατα όπως 
η Τζένιφερ Ανιστον, ο Μίκι Ρουρκ και 
ο Τζόναθαν Τζάκσον. Το φιλµ θα είναι 
στην αγγλική γλώσσα και τα γυρίσµα-
τα αναµένεται να ξεκινήσουν το φθι-
νόπωρο, σε διάφορα µέρη από όπου 
πέρασε ο άγιος Νεκτάριος, όπως η 
Χίος, η Κωνσταντινούπολη, τα Ιερο-
σόλυµα και η Αίγυπτος, από όπου ο 
φωτεινός ποιµένας εκδιώχθηκε µε συ-
κοφαντίες από τους εχθρούς του λόγω 
των αγαθών του έργων, για να φτάσει 
φτωχός στην Αθήνα και στη συνέχεια 
να ιδρύσει τη Μονή στην Αίγινα. Γυρί-
σµατα θα γίνουν και στο δωµάτιό του 
στο Αρεταίειο Νοσοκοµείο όπου άφη-
σε την τελευταία του πνοή, το οποίο 
παραµένει ατόφιο και αποτελεί τόπο 
προσκυνήµατος των πιστών.

«Τέλος» τα social 
media για ανηλίκους 
κάτω των 13 ετών στην 
Ελλάδα
Την απαγόρευση της επεξεργασία 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτή-
ρα ανηλίκου κάτω των 13 ετών, στο 
πλαίσιο προσφοράς υπηρεσίας στην 
κοινωνία της πληροφορίας απευθείας 
σε αυτόν, όπως για παράδειγµα η δη-
µιουργία λογαριασµού από ανήλικο 
σε υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης, 
προβλέπει το νέο σχέδιο νόµου για 
την Προστασία ∆εδοµένων Προσω-
πικού Χαρακτήρα. Όπως αναφέρεται 
στην αιτιολογική έκθεση, κάνοντας 
χρήση της ευχέρειας που δίνει ο Γε-
νικός Κανονισµός για την Προστασία 
∆εδοµένων στον εθνικό νοµοθέτη ως 
προς το όριο ηλικίας µε τη συµπλήρω-
ση του οποίου ο ανήλικος µπορεί να 

παρέχει έγκυρη συγκατάθεση για την 
επεξεργασία των δεδοµένων του, στο 
πλαίσιο προσφοράς υπηρεσίας στην 
κοινωνία της πληροφορίας απευθείας 
σε αυτόν (π.χ. δηµιουργία λογαριασµού 
από ανήλικο σε υπηρεσία κοινωνικής 
δικτύωσης), το άρθρο 21 του Σχεδίου 
Νόµου θέτει ως όριο την ηλικία των 
δέκα πέντε (15) ετών. Η επιλογή αυ-
τή αντιστοιχεί σε αρκετές ρυθµίσεις 
του ελληνικού δικαίου, σύµφωνα µε 
τις οποίες αναγνωρίζεται σε πρόσω-
πα δεκαπέντε (15) ετών περιορισµέ-
νη δικαιοπρακτική ικανότητα. Όπως 
διευκρινίζεται, σε κάθε περίπτωση, η 
συγκατάθεση του ανηλίκου πρέπει να 
πληροί κατά µείζονα λόγο τους όρους 
που περιλαµβάνονται στον ορισµό της 
συγκατάθεσης και στους ειδικότερους 
όρους που περιλαµβάνονται στο άρθρο 
7 του ΓΚΠ∆. Επίσης, ως νόµιµοι αντι-
πρόσωποι του ανηλίκου θεωρούνται τα 
πρόσωπα που ασκούν κατά περίπτωση 
τη γονική µέριµνα αυτού ή ο επίτρο-
πος. Περαιτέρω, µε την παράγραφο 2 

τίθεται η πρόβλεψη ότι η 
επεξεργασία δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα 
ανηλίκου κάτω των 13 
ετών, στο πλαίσιο προ-
σφοράς υπηρεσίας στην 
κοινωνία της πληροφορί-
ας απευθείας σε αυτόν (λ.χ. 
η κατά τα ανωτέρω δηµι-
ουργία λογαριασµού από 
ανήλικο σε υπηρεσία κοι-
νωνικής δικτύωσης), δεν 

είναι επιτρεπτή. Τέλος, µε την παρά-
γραφο 3 ορίζεται ότι ο εκάστοτε υπεύ-
θυνος επεξεργασίας φέρει το βάρος να 
επαληθεύσει ότι η συγκατάθεση στην 
περίπτωση ανηλίκου µεταξύ 13 και 
15 ετών παρασχέθηκε από το νόµιµο 
αντιπρόσωπό του.
«Μια τέτοια πρόβλεψη υπαγορεύεται 
από την αναγκαιότητα για προστασία 
της προσωπικότητας του ιδιαίτερα ευ-
αίσθητου και ευάλωτου εν προκειµένω 
υποκειµένου των δεδοµένων», καταλή-
γει η αιτιολογική έκθεση.
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«Οι άγιοι σαράντα µάρτυρες ήταν στρατιωτικοί 
που µαρτύρησαν το 320 µ.Χ. καταδικαζόµε-
νοι στον «διά ψύχους» θάνατο στην παγω-

µένη λίµνη της Σεβαστείας στην Αρµενία. Ένας από τους 
αρχικώς σαράντα καταδικασθέντες µη µπορώντας να αντέ-
ξει, δελεαζόµενος µάλιστα από µία δεξαµενή µε ζεστό νερό 
που είχε τοποθετηθεί εκεί από τους διώκτες, εγκατέλειψε. 
Τη θέση του πήρε εκουσίως ο δήµιος. Ο τεσσαρακοστός 
πέθανε επί τόπου λόγω της αλλαγής της θερµοκρασίας. Θα 
µπορούσε, και να έχει ζήσει. 

Ασήµαντος ζω, θλιβερός και βδέλυγµα δικό µου, αυτού 
που τότε πέθανε κι αργά, φρικτά βαδίζει, ένας δειλός, ο δύ-
στυχος, που απόµεινα µονάχος για να κοιτάζω µια στιγµή 
πικρά νεκρή πριν χρόνια κουβαριασµένη στο κενό της 
άχαρης ζωής µου. Βοήθα µε, Θε µου, που έσβησες στην 
παγωµένη λίµνη που µ’ άφησες σαν έφυγα τη ζεστασιά 
ποθώντας. Ο άτιµος, ξεστράτησα, και λύγησα στον πόνο 
και τις σουβλιές δεν άντεξα των έρµων των ποδιών µου και 
του γυµνού κορµιού, αυτού που τώρα υποφέρει, µε πρόδω-
σαν,µε σκότωσαν οι ανόσιες ζητήσεις. Και τους παράτησα 
εγώ, µόνος, κι αυτοί οι τριάντα εννιά και το στεφάνι Σου 
το πέταξα µαζί τους, σαν πέφταν όλοι στη σειρά θανατερά 
σφιγµένοι, σάρκες και κόκαλα σωρός στης Σεβαστείας τον 
πάγο, ένας απόηχος µισερός, της πρωτινής µας δόξας. Τρι-
άντα εννέα στέφανα και το δικό µου άδειο, τι ήτανε το νερό 
ζεστό κι ήταν η λίµνη κρύα, πώς βάστηξαν; Πώς κίνησαν 
για το ταξίδι πέρα; Και σ’ άφησα και πέθανες κι Εσύ, Θεέ 
µου, τότε, χύνοντας δάκρυα για εµέ, για τη στερνή φυγή 
µου. Χιλίαρχος έγινα πια, µε πλούτη και µε δόξες κι εσύ 
έµεινες εκεί µαζί µε το νεκρό σωρό τους, µε τα κουφάρια, 
της ζωής τον θάνατο, εκείνον που ψέλλισε την ήττα του και 
έσπασε µεσ’ το κρύο. Κι εγώ, ακόµα ζωντανός, µε χίλιους 
του χεριού µου, µε δόξες, πλούτη και τιµές κι ένα µεγάλο 
πόνο, σ’ έδιωξα και τον όρκο µου, µου τον επήρε ο άλλος, 
ξαφνιάστηκα, ο δήµιος και γίνηκαν σαράντα και πάλι τους.

Τα ξέχασα τα πρόσωπα, πώς µοιάζανε, ποιοι ήταν, τα 
ξέχασα, ειν’ άσκοπο, µ’ αυτόν που οι στρατιώτες µαζέψα-
νε ώρες µετά, τον άσχηµο σωρό τους, µονάχοι τους τον 

στοίβαξαν σε µι’ άκρη του µυαλού µου. Οι λέξεις µου και 
η σιωπή µού τον φωνάζουν τώρα, θρηνώ γι’ αυτά που 
κράτησα, θρηνώ για το στεφάνι, για Σε που µε παράτησες 
µεσ’ τη ζεστήν αγκάλη. Σ’ έσβησα τότε κι έσβησα κι όλες 
τις τιµές Σου, βρήκα τιµές πιο βολικές, πιο όµορφες ‘δω 
πέρα, θα υποφέρω µια ζωή, αλλά ζωή, και µόνος θα προ-
σπερνώ το θάνατο που ξέχασα στη λίµνη. ∆εν ζω για Σε, 
δεν Σε καλώ, να λείψεις, να µ’ αφήσεις γιατί, λοιπόν, δε µου 
µιλάς; Πέσε µου κάτι, Θε µου… Τα µάτια Σου, φαντάζοµαι, 
φρικτά που κοκκαλώναν,  δεν ξέρω, στέφανο ήθελα, µα όχι 
µαρτυρίου –πώς όχι; Τέτοιον ήθελα µα διάλεξα τον κόσµο. 
Και στο κρασί βυθίστηκα σαν γύρισα στη Ρώµη, αφού όλα 
τα λησµόνησα να λιώνουνε στη ζέστη, τ’ ήθελαν κρύο να 
τραφούν κι εγώ δεν το µπορούσα. Ο δήµιός µου τα άρπαξε, 
µε το γυµνό κορµί του, κι είναι το µόνο πρόσωπο που τρι-
γυρνά στο νου µου. Τριάντα εννέα στο σωρό και η φρικτή 
µορφή του, και είµαι πια χιλίαρχος, κι έχω στο χέρι χίλιους, 
µε ένα σώµα να πονά από τη Σεβαστεία, κι ένα µυαλό να 
χάνεται στο πρόσωπο εκείνο, που έκτοτε δεν το ξεχνώ.

Έµεινα, Θεέ µου, ζωντανός, εγώ, και δε σ’ ακούω πια, 
πες µου κάτι, απάντα µου, πώς να µπορώ να κλαίω και να 
θρηνώ και να µεθώ και να ‘µαι µεσ’ τη σάρκα, και να ‘µια 
πια κονιορτός και βδέλυγµα και πόνος; Μια ζωή τη δέχτη-
κα κι αυτή την απαρνιέµαι, κι εσένα Σε κοµµάτιασα σαν 
έφυγες, διωγµένος, η δυστυχία µου παντού δε µπόρεσα, µα 
λέω πως το στεφάνι που κοιτώ το σκέφτοµαι ακόµα. Και 
τι να κάνω; Μ’ άφησες µονάχο να πεθαίνω, το µόνο Φως 
µου ν’ ακουµπώ στα χέρια κάποιου ξένου… Βοήθησέ µε, 
Θε µου, εµέ που πέταξα όλα τούτα, έναν φτωχό χιλίαρχο 
που ξέχασες στο κρύο του κόσµου αυτού, κι έλιωσε σαν 
το στεφάνι, τότε, εκείνο που αρνήθηκε στης Σεβαστείας 
τους πάγους…

Επιµέλεια:
Μ.Κ.

Παρεµβολή  τ. 45 (1998)

Η προσευχή του 
τεσσαρακοστού
Η προσευχή του 
τεσσαρακοστού
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ΠΑΤΕΡΩΝ
Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ

Π�Ι ΜΟΙΡΑΣ ΚΑΙ �ΟΝΟΙΑΣ

ΑΓ. ΙΩ�ΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟ�ΟΜΟΥ

Το παρακάτω απόσπασµα του Αγ. Ιωάννου του Χρυ-
σοστόµου είναι  µέρος των έξι λόγων του  «περί 
µοίρας και προνοίας». Εδώ θα µας µιλήσει συγκε-

κριµένα για το ότι οι ταραχές και οι θόρυβοι της ζωής µας 
δεν προέρχονται από τα ίδια πράγµατα της ζωής, αλλά από 
τη διάθεση της ψυχής.

Η ζωή µας είναι γεµάτη από ταραχή και ο βίος µας 
γεµάτος θορύβους. Το κακό όµως, αγαπητοί, δεν είναι 
αυτό, αλλά το ότι αυτούς τους θορύβους και τις ταραχές, 
ενώ µπορούµε ή να τους καταστήσουµε ελαφρότερους 
ή να τους υποµένουµε χωρίς λύπη, εµείς ούτε το ένα 
φροντίζουµε ούτε το άλλο, και περνάµε όλον τον καιρό 
µας µέσα στην απογοήτευση. Και ο ένας θρηνεί για το ένα 
και ο άλλος για το άλλο. Και όµως, αν τα ίδια τα πράγµατα 
ήταν η αιτία για τους θρήνους µας, δεν θα έπρεπε να 
θρηνούµε το ίδιο και για τα αντίθετα; Αν, δηλαδή, η 
φτώχεια ήταν πράγµα κακό και αφόρητο, τότε εκείνος 
που ζει στα πλούτη δεν θα έπρεπε ποτέ να ζει µε ταραχή 
και θλίψη. Και αν το να µην έχει κανείς παιδιά ήταν κακό, 
τότε ο πολύτεκνος θα έπρεπε να είναι πάντοτε εύθυµος. 
Βλέπεις όµως ο πλούσιος να θρηνεί πιο πολύ και από τον 
φτωχό ή ο πολύτεκνος πιο πολύ από τον άτεκνο.

Αυτό συµβαίνει γιατί την ταραχή και το θόρυβο τα 
γεννά η ψυχή µας. Έτσι, όταν βρισκόµαστε σε καλή 
κατάσταση, ακόµα κι αν από παντού µας χτυπήσουν 
τρικυµίες, εµείς θα ησυχάζουµε διαρκώς στη γαλήνη 
και στο λιµάνι. Όπως και το αντίθετο· όταν η ψυχή µας 
δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση, ακόµη κι αν όλα µας 
έρχονται ευνοϊκά, δεν θα αισθανόµαστε καλύτερα από 
τους ναυαγούς. Έτσι, λοιπόν, βλέπουµε ανθρώπους που 
ζουν µε πολυτέλεια να βλασφηµούν τον Κύριο και άλλους, 
που µόνο δυσκολίες έχουν στη ζωή τους, να δοξολογούν 
τον Κύριο.

Πες µου, όµως, γιατί ο Παύλος ευχαριστεί συνεχώς τον 
Θεό; Έζησε µια ζωή άριστη ανάµεσα στους ανθρώπους 
και άσκησε συνεχώς την αρετή κι έπαθε τόσα δεινά, που 
ελάχιστοι άνθρωποι τα έχουν πάθει. Κανείς άνθρωπος 
δεν υπήρξε δικαιότερος από εκείνον, ούτε έπαθε 
χειρότερα από εκείνον και όµως, ενώ έβλεπε πολλούς, 
που ζούσαν στην αµαρτία, να είναι χαρούµενοι, ο ίδιος 
ευχαριστούσε τον Θεό για τα παθήµατά του. Από εκείνον 

λοιπόν να παραδειγµατιστούµε. Γι’ αυτό και εσύ, όταν 
δεις αµαρτωλό να χαίρεται, όταν τον δεις να νικά τον 
εχθρό του, να εκδικείται εκείνους που τον λύπησαν, και 
να µην έχει υποστεί καµία βλάβη, αλλά από παντού να 
κερδίζει χρήµατα, όλοι να τον τιµούν, και ‘συ, αντίθετα, 
να βρίσκεσαι σε άσχηµη κατάσταση, µέσα σε συµφορές, 
σε συκοφαντίες, σε εχθρότητες, µη νοµίσεις ότι είσαι 
κανένας παραπεταµένος, αλλά αφού σκεφθείς τον Παύλο 
που βρέθηκε κι αυτός στη δική σου άσχηµη κατάσταση, 
όρθωσε το φρόνηµά σου, ανάκτησε το ψυχικό σου σθένος 
και µη νικηθείς από τη θλίψη και τη στενοχώρια.

Επιµέλεια: 
Ανδρέας Παπαποστόλου, 

Σπουδαστής Α.Ε.Σ.Α.

Παρεµβολή, τ. 48 (1999)
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Αγαπητοί,

Στο τεύχος 128 του περιοδικού σας (Ιανουάριος-Φε-
βρουάριος-Μάρτιος 2019) δηµοσιεύεται άρθρο της κυρίας 
Αιµιλιανής Γρηγορίου για τον µακαριστό Γέροντα Αιµιλια-
νό, που µε συγκίνησε και µε παρόρµησε να γράψω µερικά 
σπαράγµατα µνήµης από τη γνωριµία µου µε τον Γέροντα 
Αιµιλιανό που µετρά από τα «ορθρινά χρόνια» της ζωής. Με 
την ευκαιρία αυτή σας στέλνω και µια φωτογραφία από την 
κατασκήνωση των Χ.Μ.Ο. στην Αγία Παρασκευή το 1952.

Τον µακαριστό Γέροντα Αιµιλιανό τον γνώρισα 
το καλοκαίρι του 1951 στην κατασκήνωση των Χρι-
στιανικών Μαθητικών Οµάδων (Χ.Μ.Ο.) στην Αγία 
Παρασκευή Αττικής. Είχαµε και οι δύο τελειώσει την έκτη 
τάξη του οκταταξίου Γυµνασίου. Ο Αλέκος Βαφείδης (αυτό 
ήταν το όνοµα του Γέροντα Αιµιλιανού πριν γίνει κληρικός) 
ήταν στη διπλανή οµάδα, µε το όνοµα «ΑΓΡΥΠΝΟΙ» και 
οµαδάρχη τον Γιάννη Ζαρταλούδη. Ο ύµνος της οµάδας 
του σε στίχους του Αντώνη Σαµαράκη (συνεργάτη τότε του 
περιοδικού «ΑΚΤΙΝΕΣ») ήταν ο καλύτερος της κατασκη-
νωτικής περιόδου. Εγώ ήµουν στην οµάδα «ΑΓΩΝΙΣΤΑΙ» 
µε οµαδάρχη τον Τάσο Γιαννουλάτο (τώρα Αρχιεπίσκοπο 
Αλβανίας) και συνοµαδόπουλα τον Μιχάλη Γοντικάκη 
(τον π. Βασίλειο πρώην ηγούµενο της Ιεράς Μονής Σταυ-
ρονικήτα και µετά Ιβήρων) και τον Χρήστο Γιανναρά (τον 
µετέπειτα καθηγητή φιλοσοφίας και συγγραφέα). Αρχηγός 
ήταν ο ∆ηµήτριος Γκενάκος.

Το επόµενο καλοκαίρι 1952, που ήταν και ο τελευταί-
ος χρόνος λειτουργίας των κατασκηνώσεων των Χ.Μ.Ο. 
στην Αγία Παρασκευή, είµαστε στην ίδια οµάδα (σκηνή) 
µε τον Αλέκο. Μάλιστα επειδή είµαστε γνωστοί από το 
προηγούµενο καλοκαίρι, βάλαµε τα ράντζα µας (ο κάθε 
κατασκηνωτής έφερνε και το ράντζο του) δίπλα-δίπλα. 
Στο επόµενο ράντζο ήταν ο Θόδωρος Αγγελόπουλος (ο 
µετέπειτα γνωστός διεθνώς σκηνοθέτης). Στην ίδια οµάδα 
ήταν ο Αθανάσιος Κοταδάκης (γνωστός σήµερα θεολόγος 
- συγγραφεύς), ο Παναγιώτης Καπράλος (εκπαιδευτικός), ο 
Μάριος Νικολινάκος (καθηγητής Πανεπιστηµίου - πολιτευ-
τής). Οµαδάρχης µας ήταν ο Αναστάσιος Μιχαλακόπουλος 
(θεολόγος τότε της Αδελφότητος «ΖΩΗ» και µετέπειτα της 
Αδελφότητος «ΣΩΤΗΡ»), ενώ αρχηγός µας ήταν ο Γεώρ-
γιος Κοντόπουλος (καθηγητής - Πρόεδρος της Ακαδηµίας 
Αθηνών) και υπαρχηγός ο Αλέξανδρος Βάµβας (ο γνωστός 
θεολόγος της Αδελφότητος «ΖΩΗ»). Εκείνο το καλοκαίρι 
στην κατασκήνωση συνδεθήκαµε µε τον Αλέκο µε µια 
βαθιά φιλία, που κράτησε µια ζωή.

Το επόµενο καλοκαίρι του 1953 παρακολουθούσαµε 
µαζί το φροντιστήριο της «Χριστιανικής Ενώσεως Εκπαι-
δευτικών Λειτουργών» (Χ.Ε.Ε.Λ.) για τους υποψηφίους 
της Θεολογικής και Φιλοσοφικής Σχολής, στο κτήριο του 
σωµατείου «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», Ακαδηµίας 45. Ο 
Αλέκος πέτυχε στη Φιλοσοφική Σχολή και αφού παρα-
κολούθησε επιτυχώς το πρώτο έτος έκανε µεταγραφή το 
επόµενο έτος στη Θεολογική Σχολή. Έτσι βρεθήκαµε και 

πάλι µαζί. Συναντιόµαστε πολλές φορές την εβδοµάδα είτε 
στο Πανεπιστήµιο, είτε στις ευκαιρίες της «Χριστιανικής 
Φοιτητικής Ένωσης» (Χ.Φ.Ε.), της οποίας είµαστε µέλη, είτε 
στα Φροντιστήρια Οµαδαρχών και Κατηχητών. Η πνευµα-
τική δράση του Αλέκου ήταν στην περιοχή που ζούσε, στη 
Νίκαια. Πολλά καλοκαίρια είµαστε «αδελφοί οµαδάρχαι» 
στις κατασκηνώσεις των Χ.Μ.Ο. στον Παρνασσό.

Υπηρετούσα ως έφεδρος αξιωµατικός Πυροβολικού στο 
Γενικό Επιτελείο Στρατού στην Αθήνα, όταν µου τηλεφώ-
νησε ο Αλέκος και µου ζήτησε να αναλάβω την οµάδα του 
(Χ.Μ.Ο.) στη Νίκαια, γιατί αυτός θα έφευγε µόνιµα από 
την Αθήνα. ∆έχτηκα υπό τον όρο να κανονίσει αυτός το 
θέµα αυτό µε τον Γενικό Γραµµατέα των Χ.Μ.Ο. Λεωνίδα 
∆ιαµαντόπουλο (µετέπειτα π. Λεωνίδα, προϊστάµενο της 
Αδελφότητος «ΣΩΤΗΡ»). Πράγµατι µετά από λίγες ηµέρες 
µου τηλεφώνησε ο Γενικός Γραµµατεύς και µε παρακάλεσε 
να αναλάβω την οµάδα της Νίκαιας, γιατί «ο κ. Βαφείδης 
επιµένει να είσαι σύ ο αντικαταστάτης του». Έτσι, βρέθηκα 
στη Νίκαια αντικαταστάτης στον «πνευµατικό αγρό» του 
φίλου µου Αλέκου. Και τότε άρχισα να διαπιστώνω, αυτό 
για το οποίο βεβαιώθηκα αργότερα, όταν γνώρισα µερι-
κούς από τους µοναχούς - πνευµατικά παιδιά του Γέροντα 
Αιµιλιανού. ∆ηλαδή ότι ο Γέροντας διέθετε πλούσια 
αγάπη, η οποία στη καθηµερινή ζωή µεταφραζόταν 
σε φροντίδα για κάθε πνευµατική αλλά και υλική 
ανάγκη των ανθρώπων που ο Θεός του εµπιστευόταν. 
Μπορούσε πράγµατι να επαναλάβει, προσαρµοσµένο 
στην πραγµατικότητα των καιρών µας, το του Απο-
στόλου Παύλου «η επισυστασίς µου η καθ’ ηµέραν, 
η µέριµνα για τον µαθητή, τον φοιτητή, τον µοναχό 
που ο Θεός µου εµπιστεύτηκε· τις ασθενεί και ούκ 
ασθενώ, τις σκανδαλίζεται και ούκ εγώ πυρούµαι 
(Β’ Κορ. Κεφ. 11 στίχ. 28-29). Αυτή η έµπρακτη και απο-
τελεσµατική αγάπη, «η έν έργοις ενεργουµένη» ήταν το 
«µυστικό» του Γέροντα στη σχέση του µε τα πνευµατικά του 
παιδιά, που µεταµόρφωνε την απλή γνωριµία και σχέση 
σε υιικό και πατρικό δεσµό.

Ύστερα, έµαθα ότι έφυγε για τα Μετέωρα για να γίνει 
µοναχός. Έκτοτε και ιδιαίτερα όταν έγινε ηγούµενος της 
Ιεράς Μονής Μεγάλου Μετεώρου, η επικοινωνία µας δεν 
ήταν τακτική.

Στην εορτή της Μεταµορφώσεως (6 Αυγούστου) του 
1972, που γιόρταζε η Ιερά Μονή του Μεγάλου Μετεώρου, 
µε πρόσκληση του παραβρέθηκα στην κουρά του π. Αθανα-
σίου, την οποίαν ετέλεσε ο αδελφικός µου φίλος µακαριστός 
πλέον µαρτυρικός Μητροπολίτης τότε Τρίκκης και Σταγών 
και µετά από την δεκαεπταετή µαρτυρική δοκιµασία του 
Σταγών και Μετεώρων Σεραφείµ.

Μαζί µε τον Μητροπολίτη Σταγών και Μετεώρων Σε-
ραφείµ περάσαµε τρεις αξέχαστες µέρες µε τον Γέροντα 
Αιµιλιανό στην Ιερά Μονή Σίµωνος Πέτρας, τον Νοέµβριο 
του 1983.

Τον Σεπτέµβριο του 1990, ο Οικουµενικός Πατριάρχης 
∆ηµήτριος επεσκέφθη τα Μετέωρα. Προσκεκληµένος της 

Παρεμβολές στην Παρεμβολή
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Ιεράς Μονής Μεταµορφώσεως βρέθηκα στην Καλαµπάκα. 
Ενώ συνοµιλούσα µε τον υπάλληλο του ξενοδοχείου που 
µε συνόδευε για να µου δείξει το δωµάτιο µου, ανοίγει 
η πόρτα του απέναντι δωµατίου και ακούω τον Γέροντα 
Αιµιλιανό χαρούµενα να µου λέει:

«Ήκουσα της φωνής σου και εχάρην αγαπητέ Νικόλαε». 
Περάσαµε δυό µέρες αξέχαστες. Θυµηθήκαµε πολλά. Πλού-
σια η χαρά και η πνευµατική ωφέλεια από την αναστροφή. 
Αυτή ήταν και η τελευταία συνάντηση µου µε τον Γέροντα 
Αιµιλιανό.

Ο Γέροντας Αιµιλιανός ήταν από τους ευλογηµέ-
νους από τον Θεό ανθρώπους, που η πίστη τους δεν 
περνάει από την επώδυνη δοκιµασία της αµφιβολίας. 
Από έφηβος που τον γνώρισα, διέθετε από «φυσικού» του ή 
από «ευλογία» µια βαθιά και στέρεα πίστη χωρίς «κρατούµε-
να», χωρίς αµφιβολίες. Στην κατασκήνωση, ως έφηβοι, ενώ 
εµείς στις συζητήσεις µε τον οµαδάρχη µας διατυπώναµε 
τις µεταφυσικές µας ανησυχίες και αµφιβολίες, ο Αλέκος 

φαινόταν ότι αυτά τα έχει «απαντηµένα» µέσα του και 
οι ερωτήσεις του ήταν για θέµατα πνευµατικού αγώνα, 
όπως η προσευχή, η βαθύτερη και ουσιαστική βίωση της 
λατρείας, η µετάνοια. Ήταν πάντα σοβαρός, προσεκτικός 
στα λόγια του και στη συµπεριφορά του. Ήταν από παιδί 
διαλεγµένος από τον Θεό, θα τολµούσα να πω «κεχρισµέ-
νος» να γίνει «Γέροντας, πατήρ πατέραν». Ήταν ιερεύς πριν 
την εις κληρικόν χειροτονία του.

Και όταν έγινε κληρικός, εµείς που τον ξέραµε από πριν, 
βιώναµε κοντά του την πραγµάτωση του ψαλµικού, που 
ακούµε στις χειροτονίες «αύτη η αλλοίωσις της δεξιάς του 
Υψίστου» (Ψαλµός 76, στίχ. 11).

Η «αλλοίωσις» αυτή επιστέφθηκε µε την πολυετή 
ασθένεια, η οποία ανύψωσε τον Γέροντα Αιµιλιανό εις 
µάρτυρα, αφού κατά τον άγιο ∆ιάδοχο επίσκοπο Φωτικής 
«ο υποµείνας αγογγύστως χρονιάν ασθένειαν, ως µάρτυς 
λογισθήσεται».

Πριν δύο χρόνια εξεδήµησε εις Κύριον ο αδελφός µου 
Σπύρος Γαλέτας, από τα πρώτα µέλη της Χ.Φ.Ε. Στα «κατά-
λοιπά» του βρέθηκε και η «ταυτότητα» µέλους της Χ.Φ.Ε. 
Την υπογράφουν ως Α’ Γραµµατεύς ο Γεώργιος Καφούρος, 
σπουδαστής τότε του Μετσοβείου Πολυτεχνείου στη Σχολή 
Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων (µέλος της «ΖΩΗΣ» υπεύ-
θυνος για τις εκδόσεις και µετέπειτα του «ΣΩΤΗΡΟΣ») και 
ως Γενικός Γραµµατεύς ο τότε φοιτητής της Θεολογίας και 
µετέπειτα αρχιµανδρίτης της «ΖΩΗΣ» π. Ιωάννης Αλεξίου. 
Από την υπογραφή δεν µπορώ να αναγνωρίσω το όνοµα 
του τότε Β’ Γραµµατέως. Σας στέλνω την ταυτότητα αυτή 
για το «αρχείο» της Χ.Φ.Ε.

Νίκος Γαλέτας
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ 

ΕΝΩΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2019

19 -22 Αυγούστου  ΣΤΟΜΙΟ ΛΑΡΙΣΗΣ
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΜΟΥΣΙΚΗ, ΘΕΑΤΡΟ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ, ΒΙΒΛΙΟ

Ε Ν Τ Ε Χ Ν Ο

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
«ΖΩΗ ΧΩΡΙΣ ΠΑΘΗ»
Εκδ. Χριστιανικής Φοιτητικής Ένωσης (2019)

Η λέξη “πάθος” προέρχεται από το ρήµα “πά-
σχω” και στην κοινή γλώσσα σηµαίνει κάτι 
το οποίο µας κάνει να υποφέρουµε … Για την 

Ορθόδοξο Εκκλησία δεν υπάρχουν ασυγχώρητες 
αµαρτίες. Ακόµα και τα φοβερότερα αµαρτήµατα 
συγχωρούνται, εάν υπάρχει πραγµατική µετάνοια 
και διακοπή της αµαρτίας»,  διαβάζουµε στο προλο-
γικό σηµείωµα του νέου βιβλίου της Χ.Φ.Ε., το οποίο 
εκδίδεται µε αφορµή τη συµπλήρωση 30 ετών της 
«Παρεµβολής», περιλαµβάνοντας µια σειρά άρθρων 
που δηµοσιεύθηκαν για πρώτη φορά στο περιοδικό.

Αυτό που κάνει ξεχωριστή την νέα έκδοση εί-
ναι η πληρότητα αλλά και το ευσύνοπτο, στοιχεία 
που εξυπηρετούν το στόχο κάθε έκδοσης της Χ.Φ.Ε.: 
να είναι προσιτό και εύληπτο στον νέο άνθρωπο 
που δεν είναι εξοικειωµένος µε τη γλώσσα των 
πατερικών κειµένων και τον όγκο των πατερικών 
συγγραµµάτων. Έτσι, στις 104 σελίδες του βιβλίου 
αναλύονται τα βασικότερα πάθη που βασανίζουν 
την ψυχή, απακαλούµενα και ως «θανάσιµα», µε 
µια συνοπτική παρουσίαση καθενός, την προσέγγι-
ση των αιτίων που το προκαλούν και των τρόπων 
υπέρβασής τους, σύµφωνα µε τη διδασκαλία των 
Πατέρων της Εκκλησίας µας. 

Ο αναγνώστης της έκδοσης αυτής, αφού διευ-
κρινίσει την έννοια του πάθους και της δυνατότητας 
να ζήσει ελεύθερος, χωρίς πάθη, µε τα όπλα που του 
παρέχει η Ορθόδοξη Εκκλησία, µπορεί να ψηλαφίσει 
ειδικότερα τα πάθη της γαστριµαργίας, της πορνείας, 

της φιλαργυρίας, της οργής, της λύπης, της ακηδίας, 
της κενοδοξίας και της υπερηφάνειας, καθώς και τις 
συµβουλές των Πατέρων για να λυτρωθεί από αυτά.

Ωστόσο, πέρα από το ευσύνοπτο, που το καθιστά 
ιδανικό για τον φοιτητή και τον νέο οποιουδήποτε 
γνωστικού αντικειµένου, χωρίς ιδιαίτερη εξοικείωση 
µε την πατερική βιβλιογραφία, το βιβλίο αυτό είναι 
πλούσιο σε αγιογραφικές και πατερικές παραποµπές, 
στοιχείο που το καθιστά εξίσου ωφέλιµο και στον 
αναγνώστη που έχει εντρυφήσει στον θεολογικό 
µας πλούτο. Αυτό που είναι σηµαντικό είναι ότι όσα 
αναφέρονται στην έκδοση αυτή, δεν αφορούν προ-
σωπικές θεολογικές απόψεις, αλλά την αποκρυστάλ-
λωση και σταχυολόγηση του πατερικού πλούτου για 
το θέµα, µε πλήρη θεµελίωση όλων όσων γράφονται 
τόσο ως προς τα αίτια όσο και ως προς την υπέρβαση 
κάθε πάθους. Ιδιαίτερα σηµαντική είναι µάλιστα και 
η αναφορά «ενδεικτικής βιβλιογραφίας» στο τέλος 
κάθε κεφαλαίου για τον πιο απαιτητικό αναγνώστη.

Το βιβλίο κυκλοφορείται µε µατ εξώφυλλο, σε 
έγχρωµο χαρτί velvet 300 gr., σε διάσταση 12χ17 
εκ. και τιµάται 5 ευρώ. 

Θα το βρείτε στα βιβλιοπωλεία των εκδόσεων: «Ζωή» 
(οδός Καρύτση 14), «Εν Πλω» (Εµπορικό Κέντρο Atrium, 
Xαριλάου Τρικούπη 6), «ΦΩΣ» (Φειδίου 3Γ) και «Ορθό-
δοξος Λόγος» (Λ. Μεσογείων 419, Αγία Παρασκευή, εντός 
Εµπορικού κέντρου), ενώ µπορείτε να τα παραγγείλετε και 
τηλεφωνικά στο τηλ. 210-3237154 και µε την αποστολή 
email στο xfe@xfe.gr

ΒΙ
ΒΛ

ΙΟ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Χ.Φ.Ε. 2020
Το Ηµερολόγιο της Χριστιανικής Φοιτητικής 

Ένωσης που κάθε µέρα µας συνοδεύει εδώ και πολλά 
χρόνια, έχοντας τη δική του θέση στα γραφεία µας, 
είναι και για τη χρονιά που έρχεται γεγονός!

Μέσα από τις έγχρωµες φωτογραφίες του αεί-
µνηστου Υπευθύνου της Χ.Φ.Ε., Ιωάννη Ζαρταλούδη, 
αλλά και φοιτητών της Ένωσής µας, µέσα από το 
πρακτικό και καλαίσθητο µηνιαίο ηµερολόγιο και 
εορτολόγιο, το φετινό Ηµερολόγιο θα µας ταξιδέψει 
και τις 365 µέρες που φέρνει το 2020! Επιπλέον, 
γυρνώντας τη σελίδα κάθε µήνα, το Ηµερολόγιο θα 
µας προσφέρει πνευµατική τροφή για το ταξίδι 
µέσα από επιλεγµένα κείµενα Πατέρων της Εκκλη-
σίας µας και σκέψεις πνευµατικών ανθρώπων, που 
έχουν φιλοξενηθεί διαχρονικά στο περιοδικό µας, 
την «Παρεµβολή» µέσα στα τριάντα χρόνια της κυ-
κλοφορίας της!

Το ηµερολόγιο έχει διαστάσεις 24 Χ 17 εκ., µε µε-
ταλλικό σπιράλ στο επάνω µέρος και ειδικό πλαίσιο 
σηµειώσεων στη σελίδα κάθε µήνα που εξυπηρετεί 
στην οργάνωση των υποχρεώσεών µας. 

Τιµάται 5 ευρώ και µπορείτε να το προµηθευ-
τείτε από τα Γραφεία της Χ.Φ.Ε. (οδός Καρύτση 14), 
αλλά και στα βιβλιοπωλεία των εκδόσεων: «Ζωή» 
(οδός Καρύτση 14), «Εν Πλω» (Εµπορικό Κέντρο 
Atrium, Xαριλάου Τρικούπη 6), «ΦΩΣ» (Φειδίου 3Γ) 
και «Ορθόδοξος Λόγος» (Λ. Μεσογείων 419, Αγία 
Παρασκευή, εντός Εµπορικού κέντρου). Τέλος, µπο-
ρείτε να το παραγγείλετε και τηλεφωνικά στο τηλ. 
210-3237154, καθώς και µε την αποστολή email 
στο xfe@xfe.gr

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, τα έσοδα από 
την πώληση του φετινού Ηµερολογίου, θα διατεθούν 
εξ ολοκλήρου στις ανάγκες της εξωτερικής Ορθόδο-
ξης Ιεραποστολής.
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Ο «ψεύτης ήλιος (soleil trompeur) είναι η 
ρωσογαλλική ταινία του Νικήτα Μιχάλ-
κωφ, όπου πρωταγωνιστεί ο ίδιος, µαζί µε 

την κόρη του Νάντια και την Όλεγκ Μεντσίκωφ. Η 
υπόθεση του έργου (που βασίζεται σε πραγµατικά 
γεγονότα) εκτυλίσσεται σε ένα εξοχικό σπίτι της 
Σοβιετικής Ένωσης του 1936. Αφορά τον στρατηγό 
Κοτώφ, ήρωα της επανάστασης του ’17 και  προ-
σωπικό φίλο του Στάλιν. Η κάµερα του σκηνοθέτη 
µας παρουσιάζει µια µονάχα µέρα της ζωής του, µια 
κυριακάτικη γιορτινή µέρα, όπου άλλαξαν όλες οι 
µέχρι τότε αυτονόητες ευνοϊκές συνθήκες. Ο στρατη-
γός Κοτώφ απολαµβάνει την θαλπωρή της κεφάτης 
ιδιόµορφης οικογένειάς του, ώσπου εµφανίζεται 
ένας παλιός φίλος της συζύγου του, 
µετά από 10 χρόνια απουσίας του. 
Αυτός αποδεικνύεται µάντης (ίσως 
και αίτιος) κακών, εκπροσωπώντας 
την πολιτοφυλακή. 

Αξίζει όµως να εµβαθύνουµε λίγο, 
πέρα από την επιφάνεια της υπόθε-
σης. Οι ήρωες αρχικά ανύποπτοι για 
την οδύνη της πατρίδας τους φαίνο-
νται συνεπαρµένοι από τις δικές τους 
µικρές και µεγάλες χαρές. Χαίρονται 
για το παρελθόν τους, ζουν ανέµελα 
το παρόν και οραµατίζονται µε ελπίδα το µέλλον τους. 
Ο σκηνοθέτης βάζει τον θεατή να κρυφοκοιτάξει µέ-
σα από τις πιο απλές και καθηµερινές στιγµές της 
οικογένειας (το πρωινό, το µπάνιο στο ποτάµι, το 
µεσηµεριανό τραπέζι…) και να αφουγκραστεί τους 
εύθυµους ρυθµούς της ζωής τους και να λικνιστεί 
µαζί τους στις υπέροχες αρµονίες των ανθρώπινων 
σχέσεων, της φύσης και της µουσικής. Ώσπου ξαφ-
νικά ο εκτυφλωτικός ήλιος, έτσι, όπως καθρεφτίζεται 
στο χιόνι, στο ποτάµι, στα δέντρα σβήνει, και ο νέος 
ψεύτικος ήλιος ανατέλλει· Ο ψεύτης ήλιος ή κατ΄ 
ακρίβεια, ο απατηλός ήλιος, ο ήλιος του Στάλιν υψώ-
νεται αµείλικτος πάνω από το αµάξι που µεταφέρει 
τους λυγµούς του στρατηγού Κοτώφ· Ο ήλιος που 
αποδεικνύει τα πάντα ψεύτικα, µάταια. Συµβολίζει 
τον θάνατο, το επερχόµενο τέλος (προσέξτε τη σκηνή 
που σπάει το κάδρο µε την οικογενειακή φωτογρα-
φία- σύµβολο της γαλήνης και της ειρήνης) γυρνάει 
και καίει τα πάντα (χαρακτηριστικότατος ο ήχος της 
φωτιάς) : εχθρούς, οικογένειες. ∆εν είναι τυχαίο που 
το πρώτο πλάνο της ταινίας αποτελεί το σοβιετικό 
αστέρι στον τρούλο ενός κτιρίου, που κάλλιστα µπορεί 
να συσχετιστεί µε τον ψεύτη ήλιο.

Ο στρατηγός Κοτώφ είχε ασφαλίσει και βασίσει 
την ευτυχία του στην προστασία του «συντρόφου 
Στάλιν». Μα αυτή ακριβώς τελικά είναι που τον κα-

τασπαράσσει. Είχε φοβερή αυτοπεποίθηση µέχρι την 
τελευταία στιγµή, γιατί ούτε και τότε -µε τη σκανδάλη 
στον κρόταφο- δεν υποπτευόταν το σάπιο σανίδι που 
ήταν τόσα χρόνια κάτω από τα πόδια του, κάτω από 
τα όνειρά του. Τρεφόταν µε αυταπάτες για δήθεν 
ηρωισµούς που µοιάζουν τόσο γελοίοι τελικά, µιας 
και αυτός, ο γενναίος, ατρόµητος θρύλος που ήταν 
πρόθυµος να θυσιάσει τα πάντα για το σοβιετικό 
όνειρο, είχε το ίδιο τέλος µε τον τροµοκρατηµένο, 
δειλό και άνανδρο προδότη του, µε τη µόνη διαφο-
ρά ότι ο τελευταίος αυτοκτονεί, µην αντέχοντας τη 
φρίκη των βασανιστηρίων και της εκτέλεσης. 

Η µάνα-πατρίδα που τρώει τα παιδιά της. Το 
κράτος-τέρας που στρέφεται εναντίον των ίδιων της 

των στελεχών και των ηρώων. Κρά-
τος τροµοκρατίας όπου δεν έχουν 
θέση ούτε η αξιοπρέπεια, ούτε η 
χαρά. Και ακριβώς µέσα από αυτήν 
την απελπισία συνειδητοποιεί κανείς 
ότι είναι αδύνατον να ζήσει δίχως 
αγάπη και δίχως αυτό που λέγεται 
ανθρωπιά (είναι τραγική η στιγµή 
που κλαίει αιµόφυρτος ο γίγαντας 
στρατηγός). Μα κι αυτά µε τη σειρά 
τους είναι ουτοπία, αν δεν ενωθούν 
µε την αγάπη και την ανθρωπιά όλου 

του κόσµου. ∆ιαφορετικά θα καταρρέουν µέσα στο 
ισοπεδωτικό µίσος και τον παραλογισµό του εκά-
στοτε ισχυρού δυνάστη.

Ο σκηνοθέτης αφιερώνει την ταινία στα θύµατα 
«σε όλους αυτούς που κάηκαν από τον «προδοτικό 
ήλιο» της επανάστασης» (Περ. αθηνόραµα τ. 946). 
Ταυτόχρονα κάνει έκκληση για µεταµέλεια όλων 
αυτών που εκούσια ή ακούσια συνέβαλλαν στην 
τραγωδία των εγκληµάτων που έγιναν µετά την 
επανάσταση του ’17.

Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι οι ερµηνείες από 
όλους ανεξαρτήτως είναι πολύ καλές, µε ξεχωρι-
στή αυτή της εξάχρονης Νάντιας που κατακτά το 
θεατή µε τη ζωντάνια, τη γλυκύτητα και το έξυπνο 
µουτράκι της. Επίσης, αξιόλογα είναι τα πλάνα και 
η µουσική που συνεπαίρνει. Η ταινία βραβεύτηκε 
µε βραβείο της κριτικής επιτροπής του Φεστιβάλ 
Καννών ’94. 

Επιµέλεια:
Κυριακή Τριανταφυλλίδου, 

Φοιτήτρια Θεολογίας

Παρεµβολή, τ. 29 (1994)

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΜΟΥΣΙΚΗ, ΘΕΑΤΡΟ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ, ΒΙΒΛΙΟ

Ε Ν Τ Ε Χ Ν Ο

ΨΕΥΤΗΣ ΗΛΙΟΣ
Σκηνοθεσία: Νικίτα Μιχάλκοφ (1994)
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Κι έχουν να λένε, πως η «Μεγάλη Εκκλησία 
των Αθηνών», «τέµενος περικαλλές, φωτεινό, 
ανάκτορο της φωτοδόχου παρθένου», ο ναός 

της Παναγίας της Αθηνιώτισσας, ο Παρθενώνας 
των εθνικών, δεν άφησε προσκυνητή που να µη 
τον καταπλήξει στα 700 ή και περισσότερα χρόνια 
της ορθόδοξης λειτουργίας του, ως τα 1205 που 
φράγκεψε. Το ότι στάθηκε προσκύνηµα ξακουστό 
στα χρόνια εκείνα (πράγµα που ίσως µας φαίνεται 
παράξενο µε την αρχαιοπληξία που κάλυψε την 
Αθήνα απ' τον περασµένο αιώνα) δεν το γνωρίζουµε 
µόνον από απλές ενθυµήσεις που συχνά αναφέρο-
νται σ' όσους πέρασαν, ικέτες της Αθηνιώτισσας 
πηγαίνοντας προσκυνητές των Αγ. Αποστόλων στη 
Ρώµη, ούτε µόνον από τους βίους των µεγάλων Ελ-
λήνων αγίων της εποχής, όπως των οσίων Νίκωνα 
του Μετανοείτε, Λουκά του Στειριώτη και Μελετίου, 
που πέρασαν προσκυνητές στη χάρη Της ανάµεσα 
σε άλλους αλλόφυλους: εδώ θα καταλήξει στα 1019 
µ. Χ. ο Νικηφόρος αυτοκράτορας Βασίλειος Β΄ ο 
Βουλγαροκτόνος νικητής κατά των Βουλγάρων θα 
κατεβεί απ ‘ τη Μακεδονία στην Αθήνα µε λάφυρα 
αφιερώµατα στην Υπέρµαχο Στρατηγό, Τη σκηνή 
αυτή που αναπλάθει ο Παλαµάς στη «Φλογέρα του 
Βασιλιά» την ανασυνθέτει στα βασικά της σηµεία η 
έκπληξη όλων εκείνων που εντυπωσιάστηκαν µπρo-
στά στο ψηφιδωτό της κόγχης, στη χρυσή περιστερά 
κρεµασµένη πάνω από την Aγ. Τράπεζα και, κυρίως, 
την ακοίµητη χρυσή λυχνία. Από το 1205 φωνή 
ορθοδόξου κληρικού δεν ξανακούστηκε στο ναό: στα 
1456 τους Φράγκους θα διαδεχθούν οι Τούρκοι, στα 
1687 τα κανόνια του Μοροζίνη θ’ ανατινάξουν το 
µνηµείο, τον 19ο αιώνα η ελευθερωµένη Ελλάδα θ' 
αφήσει µόνο σηµάδι απ' το Χριστιανικό Παρθενώνα 
λίγες τοιχογραφίες, που έσβησαν εκτεθειµένες πάνω 
στους ακάλυπτους τοίχους. Όταν πριν 20 αιώνες 
αντήχησε στον Άρειο Πάγο το κήρυγµα του Ευαγγε-
λίου, µια µικρή εκκλησιαστική κοινότητα ιδρύθηκε 
µέσα στην ειδωλολατρική πόλη, που για χρόνια 
έµεινε µειοψηφία στον κατείδωλο χώρο, «πραεία, 
όµως, και εύσταθής - (Ωριγένης). ∆ιοικήθηκε από 
αγίους ιεράρχες σαν τον Ιερόθεο, τον ∆ιονύσιο κ.ά., 
ανέδειξε τρεις µάρτυρες επισκόπους της Ρώµης, 
πλήρωσε τον δικό της φόρο του αίµατος στο διωγ-
µό του ∆εκίου και πρόσφερε δικά της παιδιά ως 
µάρτυρες σε αδελφές Εκκλησίες, όπως τον Μηνά 
στην Αίγυπτο, τη ∆αρεία (σύζυγο του Χρυσάνθου) 
στην Αλεξάνδρεια.

Στα βυζαντινά χρόνια τα πράγµατα αλλάζουν. 
Από ‘δω πέρασαν σπουδαστές ο Μ. Βασίλειος και ο 
Γρηγόριος. Ο απόηχος από τα όνειρα του συµφοιτητή 
τους Ιουλιανού σβήνει τον 5ο αιώνα, που οι αρχαίοι 

ναοί θα αποδοθούν στη χριστιανική λατρεία. Τρεις 
Aθηναίες θα καθίσουν στον θρόνο της Πόλεως: η 
Αθηναΐς - Ευδοκία (γύρω στα 421, κτιτώρισσα 12 
µεγάλων εκκλησιών στην πόλη της), η φιλόδοξη 
Ειρήνη (που θα συγκαλέσει στα 787 την Ζ΄ Οικου-
µενική Σύνοδο για τις Αγ. Εικόνες) και η Θεοφανώ. 
Και «αἱ Ἀθῆναι», έδρα µητροπολίτη που κοσµήθηκε 
από µεγάλα ονόµατα και επέβλεπε εκκλησιαστικά 
την ευρύτερη περιοχή, «θερµαί µέν πάλαι την 
εἰδωλολατρείαν, εἲπερ τις ἂλλη τῶν πόλεων, 
(έγιναν) θερµότεραι κατά διάµετρον τήν εἰς 
τήν ὑπέραγνον ἡµῶν Βασιλίδα καί Θεοτόκον 
εὐσέβειαν», Η αγάπη στην Παναγιά που κληρο-
νόµησε η Αθήνα, θα την ακολουθήσει σ' όλη την 
µετέπειτα πορεία. Στις περισσότερες από 150 Εκ-
κλησίες που γέµιζαν την Τουρκοκρατούµενη Αθήνα 
(πολλές έχουν χαθεί σήµερα), οι Αθηναίοι τίµησαν 
την Παναγία σαν Αγία-Κυρά, Χρυσοκαστριώτισσα, 
Χρυσοσπηλιώτισσα, Μεγάλη Παναγιά κ.λ.π. Ξεχώ-
ρισαν και σέβονται ως σήµερα ιδιαίτερα τη θαυ-
µατουργό εικόνα της Γοργοϋπηκόου, πάνω απ' το 

Μοναστηράκι. Στ' όνοµά της τιµήθηκαν πολλά από 
τα µοναστήρια που περιτριγυρίζουν το λεκανοπέδιο. 

Στη Σεργιανή σιργιάνι, και στη
Μεντέλη µέλι

και στο ∆αφνί κρύο νερό
που πίνουν οι Αγγέλοι,

κατά το δίστιχο. Ο Υµηττός, στην ανατολή, φιλο-
ξένησε τα µοναστήρια του Καρέα, της Καισαριανής, 
του Ταξιάρχη στ’ Αστέρι, τον Θεολόγο (στο σηµερινό 
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Παπάγο), τον Κυνηγό. Η Πεντέλη, «όρος των Αµώ-
µων», ανέδειξε την Πεντελιώτισσα, το Γενέσιο του 
Αναδροµάρη, τον Παντοκράτορα της Ταού και τον 
Αη-Νικόλα των Καλλισίων. ∆υτικά η Πάρνηθα µε 
την Αγ. Τριάδα, «των Κλειστών», και τη Μεγαλόχαρη 
Χρυσοδαφνιώτισσα: η Σαλαµίνα µε τη Φανερωµένη. 
Πιο κοντά, στο Γαλάτσι η Οµορφοκκλησιά και στον 
Πειραιά ο Αγ. Σπυρίδων. Μα και «µέσα» στην Αθήνα, 
στάθηκαν οι Αγ. Πάντες στους Αµπελόκηπους, οι 
Ασώµατοι του Πετράκη, η Σωτήρα (σηµ. Ρωσσική 
εκκλησία) και 3 γυναικεία µοναστήρια: Της αγίας 
Φιλοθέης (όπου σήµερα η Αρχιεπ. Αθηνών), η Πα-
ντάνασσα (το πασίγνωστο «Μοναστηράκι») και οι 
Αγ. Ανάργυροι (µετόχι τώρα του Πανάγιου Τάφου). 
Κι έχουν να λένε πως πάνω στον ιερό βράχο, ανά-
µεσα στον Παρθενώνα και τα Προπύλαια, λειτούρ-
γησε στα βυζαντινά τα χρόνια και µια µονή της Αγ. 
Τριάδας. Μέσα στους αιώνες της σκλαβιάς εκκλη-
σίες παλιές και νέες, κοµψές σαν την βυζαντινή 
«µικρή µητρόπολη», κατανυκτικές σαν την Παναγιά 
την Ρόµβη, στάθηκαν άκρα του στηµονιού που πά-
νω του υφάνθηκαν ζωή και ελπίδες. Ξέρουµε καλά 

πως στο αγίασµα 
της Καισαριανής 
«οὐχί ἃπαξ ἐθεάθη 
Τούρκισσα ἀνυ-
πόδητος καί µετά 
λαµπάδος εἰς τήν 
χεῖρα, πορευοµένη 
εἰς Καισαριανήν, 
διότι τό εἲχε τάµα 
εἰς τήν Παναγίαν». 

Όσο για το 
ξακουστό της πα-
νηγύρι, σωζόταν 

κάπως ως τότε που ο Παπαδιαµάντης έγραψε το 
«θαύµα της Καισαριανής». Ως τότε, που και το Θη-
σείο παρέµενε ναός του Αη - Γιωργιού. Το Θησείο 
µόνον γλύτωσε τον εξισλαµισµό και λειτουργιόταν 
ως την απελευθέρωσή µας. Για να κοπεί η όρεξη 
του κατακτητή, λειτουργούσε µόνο ανήµερα της 
γιορτής του και η τελετή εξαγοραζόταν µε πλούσια 
δοσίµατα. Οι Αθηναίοι στα 1660 έφθασαν, µάλιστα, 
ως το σουλτάνο για να σώσουν µε φιρµάνι το ναό 
τους αυτά ως το 1834 που µε βασιλικό διάταγµα 
ορίστηκε ως αρχαιολογική αποθήκη κι ως το 1835 
µε την διαταγή για «τήν ἄρσιν τῆς Ἁγ. Τραπέζης καί 
παντός ἂλλου εὑρισκοµένου ὡς σηµείου ἐκκλησίας». 
Η ζωντανή ελπίδα και παράδοση ενός πονεµένου 
λαού κατήντησε απρόσωπος µουσειακός χώρος. 
Πολύ αργά το νέο ελληνικό κράτος κατάλαβε ότι η 
παράδοση είναι αδιάσπαστη αλυσίδα και µια βε-

βιασµένη σύνθεση των νεοελλήνων απευθείας µε 
τους αρχαίους τους προγόνους δεν θα µπορούσε 
να τελεσφορήσει. Ως τότε, όµως, χάθηκαν πολλά. 
Για την οικοδόµηση της νέας µητρόπολης της Αθή-
νας, µεγαθήριου ακατάνυκτου δίπλα στην κοµψή 

Γοργοϋπήκοο του 12ου αιώνα. Χρειάσθηκε να ξε-
σηκωθούν έξαλλοι οι Αθηναίοι και να επέµβει ο 
πατέρας του Όθωνα Λουδοβίκος, για να διασωθεί 
η πανέµορφη Καπνικαρέα - ή Παναγιά της Βασι-
λοπούλας - από την κατεδάφιση προκειµένου να 
«βγει ίσια» η οδός Ερµού! Το πνεύµα, όµως, αυτής 
της υδροκέφαλης σήµερα πολιτείας (που εκπλήσ-
σεται όταν συνειδητοποιεί ότι παλιά εκκλησάκια 
που κοσµούν πλατείες περιφερειακών δήµων ήταν 
αλλοτινά µακρινά ξωκλήσια), το πνεύµα αυτό ζει 
στις στήλες του Ολυµπίου ∆ιός, εκεί που κάποιο 
χέρι χάραξε στην αρχαία πέτρα «1771 Ιουλίου 9 
αποκεφαλίσθη ο Πακνανάς Μιχάλης», ο κηπου-
ρός έφηβος νεοµάρτυς. Ζει στα εκκλησάκια, που 
πάνω τους σκοντάφτεις στο εµπορικό κέντρο και 
την Πλάκα: Αγ. Αικατερίνα, Ραγκαβάς, Αγ. Σωτή-
ρα, Μεταµόρφωση, Αγ. Θεόδωροι Κλαυθµώνος, Αγ. 
Ασώµατοι, κλπ. Ζει σ' αυτά όχι επειδή γύρω τους 
κυλούσε πάντα η ζωή: (το ξέρουµε δα καλά, πως στις 
αυλές τους µάζευαν τη Μεγ. Τετάρτη αλεύρι για ν’ 
αναπιαστεί συνολικά το προζύµι για όλα τα σπιτικά 
της ενορίας). Αυτές είναι µνήµες του χθές, η ζωή 
όµως είναι σήµερα. Κι η ζωή υπάρχει, όσο αυτή η 
πολιτεία σεβεται σαν κύρηδες της τον Αρεοπαγίτη 
∆ιονύσιο και την Φιλοθέη Μπενιζέλου, κι όσο ανά-
βει κεριά, σταυροκοπιέται, εκκλησιάζεται συνειδητά 
και µεταλαµβάνει, αδιάκοπα κοντά χίλια χρόνια 
τώρα, κάτω από τους ίδιους αγιασµένους θόλους. 

Επιµέλεια:
Νικόλαος Φύσσας 

τελειόφοιτος Αρχαιολογικού

Παρεµβολή τ. 5 (1990)

Π
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΜΟΥΣΙΚΗ, ΘΕΑΤΡΟ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ, ΒΙΒΛΙΟ
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Η ∆ΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΚΑΙ  
Η Α∆ΥΝΑΜΙΑ ΤΗΣ ΑΠΙΣΤΙΑΣ 

Οι άνθρωποι έχουν στην καρδιά τους µεγάλο φόβο µή-
πως αποµείνουν απροστάτευτοι και φτωχοί στη ζωή τους, 
και για τούτο, ο νους 
και ο λογισµός τους 
είναι στο να µαζέ-
ψουν χρήµατα, ή να 
αποχτήσουν κτήµα-
τα κι άλλα πλούτη, 
για να τάχουνε στην 
ανάγκη τους.

 Και καλά για 
εκείνους που δεν πι-
στεύουν στο Θεό, και 
κρεµούνε την ελπίδα 
τους στα χρήµατα και 
στ' άλλα πλούτη. Αλλά 
τι να πη κανένας για 
εκείνους που λέγο-
νται χριστιανοί, που 
πάνε στην εκκλησία 
και παρακαλούνε τον 
Θεό να τους βοηθή-
ση στη ζωή, και που 
λένε πως έχουνε την 
ελπίδα τους στο Χρι-
στό, στην Παναγία 
και στους Αγίους, κι 
από την άλλη µεριά 
είναι φιλάργυροι, δεν 
δίνουνε τίποτα στ’ αδέλφια τους τους φτωχούς, κι ολοένα 
µαζεύουνε χρήµατα και πλούτη; Στη ζωή µου είδα πως 
οι τέτοιοι λεγόµενοι χριστιανοί είναι οι περισσότεροι, κι 
απορεί κανένας πώς µπορούνε να συµβιβάσουν µια ζωή 
συµφεροντολογική, µε τα λόγια του Χριστού, που λέγει και 
ξαναλέγει: «Μη φροντίζετε για το τι θα φάτε και για το τι 
θα πιείτε και για το τι θα ντυθείτε. Kυττάξτε τα πουλιά, 
µήτε κοπιάζουν, µήτε µαζεύουν, κι όµως ο Πατέρας τους ο 
Ουράνιος τα θρέφει. Κυττάξτε µε πόση µεγαλοπρέπεια είναι 
ντυµένα τα αγριολούλουδα, που κι ο ίδιος ο Σολοµώντας 
δεν στολίστηκε σαν αυτά τα τιποτένια λουλούδια. Λοιπόν, 
αν για το χορτάρι του χωραφιού, που σήµερα λουλουδίζει 
κι αύριο το καίουνε στον φούρνο, φροντίζει ο Πατέρας σας 
που είναι στον ουρανό, πόσο περισσότερο θα φροντίση για 
σας, ολιγόπιστοι;» Αυτά είναι λόγια καθαρά, απλά, σίγουρα, 
και δείχνουν πως πρέπει να είναι η βάση και το θεµέλιο της 

διδασκαλίας του Χριστού. Γιατί πώς µπορεί να έχει πίστη 
στο Χριστό ένας άνθρωπος, και µαζί να είναι κολληµένος 
στα χρήµατα και στο συµφέρον, πολλές φορές µάλιστα πε-
ρισσότερο κι από τους άθεους; Θα πη πως νοµίζει πως θα 
ξεγελάσει τον Θεό. Αλλά «Θεὸς οὐ µυκτηρίζεται», «ο Θεός 

δεν περιπαιζεται». 
Και όµως, η πονη-

ρή γνώµη του ανθρώ-
που όλα µπορεί να τα 
συµβιβάσει: Να είναι 
γαντζωµένος καλά στο 
χρήµα, δηλαδή στο 
∆ιάβολο, που τον λέγει 
ο Χριστός Μαµµωνά, 
θεό της φιλαργυρίας, 
και τον ίδιο καιρό να 
παρουσιάζεται για 
χριστιανός, να πηγαί-
νη στην Εκκλησία, να 
κάνη σταυρούς και 
µετάνοιες, να κλαί-
ει πολλές φορές από 
την αγάπη του για το 
Χριστό, αλλά να µην 
µπορεί να ξεγαντζωθεί 
από τα λεφτά κι από 
τη µανία του παρά. 
Λογική δεν χωρά κα-
θόλου σ’αυτούς. Είναι 
ολότελα αναίσθητοι 
και πονηροί, κι ό,τι 
κάνουν το κάνουν για 

να το έχουν δίπορτο, κι ότι κερδίζουν. «Βάστα γερά, σου 
λέγει τα λεφτά, που είναι χεροπιαστά, άναβε και κανένα 
κερί, κάνε και καµµιά µετάνοια, για να χεις το µέσο και µε 
το Χριστό. Αν βγούνε αληθινά τα λόγια του για παράδεισο 
και για κόλαση, έχουµε κι από εκεί τη σιγοράντζα. Ό,τι και 
να γίνει είναι κανένας κερδισµένος».

 Ο απόστολος Παύλος λέγει: «Εἰ ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ ἐν 
Χριστῷ ἠλπικότες ἐσµεν ἐν Χριστῷ µόνον, ἐλεεινότεροι 
πάντων ἀνθρώπων ἐσµέν» (Ά Κορινθ. ιε΄ 19). «Αν λέγει 
ελπίζουµε στον Χριστό µοναχά για τούτη τη ζωή, είµαστε οι 
πιο ελεεινοί άνθρωποι». Γιατί οι ψευτοχριστιανοι, παρακα-
λούνε τον Χριστό προπάντων για τις υποθέσεις ετούτου του 
κόσµου, για τις δουλειές τους, για τη σωµατική υγεία τους, 
για τα παιδιά τους, και µόλις σκοτεινιάση η κατάσταση, 
αρχίζουν τα παράπονα γιατί ο Χριστός κι η Παναγία δεν 
τρέξανε να τους βοηθήσουνε στις δουλειές τους, πολλές

Σπάνιο κείμενο του Φώτη Κόντογλου 
Το κείµενο που ακολουθεί δηµοσιεύθηκε για πρώτη φορά στην εφηµερίδα «Ελευθερία», τη δε καετία του ‘50. Έκτοτε, 
δεν ξαναείδε το φως της δηµοσιότητας, αφού και η εφηµερίδα «Ελευθερία» έκλεισε. Η «Π» µε την παρέλευση πολλών 
δεκαετιώντο αναδηµοσίευσε, µαζί ένα εξίσου σπάνιο κείµενο ("Ο Μαµµωνάς, ο ύψιστος άρχων") το 1996, ευχαριστώ-
ντας θερµά την κα ∆έσπω Μαρτίνου Κόντογλου, που µε ευχαρίστηση τα παραχώρησε για δηµοσίεση στο περιοδικό.
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φορές σε τέτοιες δουλειές που είναι απάνθρωπες και που 
τους κάνουνε να κακουργούνε καταπάνω στ' αδέλφια τους. 
Ο απόστολος Παύλος λέγει πάλι αλλού: «Καλὸν γὰρ χάριτι 
βεβαιοῦσθαι τὴν καρδίαν, οὐ βρώµασιν, ἐν οἷς οὐκ ὠφελή-
θησαν οἱ περιπατήσαντες». (Εβρ. ιγ΄ 9). 

«Είναι καλό, λέγει, να στερεώνετε την καρδιά σας µε 
την ελπίδα στη χάρη του Θεού, κι όχι µε φαγητά (δηλαδή 
µε σαρκικά και υλικά πράγµατα), που µ’ αυτά δεν ωφελη-
θήκανε όσοι αφιερώσανε τη ζωή τους σ’ αυτά. δηλαδή στο 
να µαζέψουν χρήµατα, ξεγελώντας τον εαυτό τους πώς µ’ 
αυτά εξασφαλίζονται». Γιατί «ἐπελθὼν γὰρ ὁ θάνατος, ταῦτα 
πάντα ἐξηφάνισται».

∆εν υπάρχει κανένα πράγµα πιο σίγουρο από την µαται-
ότητα του κόσµου, κανένα. Όλη η ιστορία της ανθρωπότητος 
φανερώνει αυτή την απελπιστική µαταιότητα. Και όµως 
πόσοι άνθρωποι στον κόσµο καθήσανε και σκεφθήκανε 
απάνω σ’ αυτό το φανερώτατο και σιγουρότατο φαινόµενο, 
στη µαταιότητα, που θα ’πρεπε ο κάθε άνθρωπος να το 
’χη µέρα νύχτα µπροστά του; Μα εµείς κάνουµε σαν το 
καµηλοπούλι (στρουθοκάµηλο), που χάνει το κεφάλι στον 
άµµο για να µη βλέπη, τον φονιά του και θαρρεί πως κρύ-
φτηκε από αυτόν. Πόσο αξιολύπητοι σ' αυτό απάνω είναι 
οι σπουδαιοι άνθρωποι της γης! Ενώ βλέπουνε καθαρά 
προς το βάραθρο που κατάπιε όλους τους σπουδαίους από 
καταβολής κόσµου, και πως τ’ ανοιχτό στόµα του περιµένει 
να τους καταπιή κι αυτούς, εκείνοι δος του και καταγί-
νουνται µε «µάταια και ψεύδη», µε πολιτικές πονηριές, µε 
πολέµους, µε ψευτοµεγαλεία παιδιακίσια, µε παράταξες και 
µε ανοησίες, που διαλαλιούνται σ’ όλη την οικουµένη. Ω 
ανοησία εκείνων που τους λέγει ο κόσµος. Ή οι άλλοι που 
καταγίνουνται µε µανία στις µάταιες φιλοσοφίες και στις 
τέχνες, και τους αποθεώνουνε οι άλλοι, οι πολλοί που δεν 
έχουνε κουκούτσι κρίση, ενώ ξέρουνε καλά πώς δεν θα 
περάση πολύς καιρός που θα σβήσουν όλοι από τον κόσµο! 

Η περηφάνεια θολώνει την κρίση. Κι όπου υπάρχει πε-
ρηφάνεια, δε µπορεί να υπάρχη πίστη. Κι απ’ όπου λείπει 
η πίστη, λείπει κι η ελπίδα, Αν πιστεύανε οι άνθρωποι πως 
εκείνα που λέγει ο Χριστός είναι αληθινά, δεν θα κολλούσανε 
τόσο στα επίγεια. Αλλά, κατά βάθος, τα λόγια του Κυρίου 
είναι καλά γι’ αυτούς, για να ευχαριστιούνται τ' αυτιά τους 
µονάχα, Ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος λεγει: «Αν πιστεύης πως 
ο θεός προνοεί για σένα, τι µεριµνάς και φροντίζεις για τα 
πρόσκαιρα και για τις ανάγκες σου, είσαι ο πλέον ταλαίπω-
ρος απ όλους τους ανθρώπους. Ρίξε τη µεριµνά σου στον 
Κύριο, κι εκείνος θα σε θρέψη. Και δεν θα φοβηθείς απ 
όποιον κίνδυνο κι αν έρθει καταπάνω σου». Και πάλι λέγει 
ο ίδιος ο Άγιος: «Από καιρό σε καιρό η ψυχή σου σαλεύει 
µε φόβο, τόσο που να δειλιάζει κι από έναν ίσκιο. Γιατί η 
πίστη είναι εκείνη η δύναµη η νοητή, που στηρίζει την 
καρδιά στο φως της διάνοιας και που µε τη µαρτυρία της 
συνειδήσεως, δίνει στην ψυχή πολλή πεποίθηση, ώστε να 
µη φροντίζη η ίδια για τον εαυτό της, αλλά να κρεµάσει 
στο Θεό τη φροντίδα της για όλα, χωρίς να µεριµνά για 
τίποτα». Ο Άγιος που τα λέγει αυτά, δεν τα είπε µοναχά, 
όπως κάνουν οι περισσότεροι, αλλά τα έκανε την πράξη, 
γιατί πήγε και ασκήτεψε από νέος στην έρηµο της Μεσοπο-
ταµίας, χωρίς να φροντίση ολότελα για τη συντήρησή του, 
και όπως λέγει και ο ίδιος δεν στερήθηκε τίποτα σ’ όλη τη 
ζωή του. Και µάλιστα σαν τον πήρανε οι χριστιανοί µε το 

στανιό και τον κάνε της Νινευί, δεν πέρασε πολύς καιρός 
και γύρισε πίσω στην αγαπηµένη του έρηµο, και τελείωσε τη 
ζωή του και «εκοµηθη πλήρης ηµερών», µέγας Άγιος. Αλλά, 
θα µου πη κανείς πως αυτά πάντα γινόντανε τον παλιό 
καιρό, και πως σήµερα δεν υπάρχουν άνθρωποι µε τέτοια 
πίστη. Λοιπόν τον διαβεβαιώνω πως ναι. Υπάρχουν και στη 
σηµερινή αµαρτωλή κα εποχή κάποιοι γνήσιοι µαθητάδες 
του Χριστού, που αναθέσανε τη φροντίδα της ζωής τους 
στον Κύριο. Εγώ γνωρίζω κάµποσους τέτοιους, και έχω 
πληροφορηθεί και για άλλους πολλούς,  Είναι απίστευτο 
και όµως είναι αληθινό. 

Τον τελευταίο καιρό γνώρισα µία µοναχή Ελληνίδα, 
που ωδηγηµένη,, από µια µυστική φωνή που της είπε να 
πάγη στην Ινδία να κάνη µοναστήρι ορθόδοξο, δεν δίστα-
σε καθόλου, αλλά σηκώθηκε και πήγε στην Ινδία δίχως 
χρήµατα, δίχως κανέναν γνωστό σε κείνη την απέραντη 
χώρα, χωρίς να ξέρει τη γλώσσα, έκανε το µοναστήρι, µ’ 
έναν τρόπο αληθινό θαυµατουργό. Το µοναστήρι το έκανε 
στα Ιµαλάγια, κι έχει έντεκα χρόνια που βρίσκεται σε κείνα 
τα εξωτικά µέρη. Γι’ αυτή τη µοναχή και για το µοναστήρι 
της σκοπεύω να γράψω κάποτε.

«Μή ἀσθενήσης ἐν τῇ πεποιθήσει  πρός τόν Προνοητήν 
σου. Οἰκονοµίαι γάρ θαυµασταί γίνονται ἐν τοῖς οἰκείοις 
αὐτοῦ. ∆ιότι ἐν ἐρήµῳ ἀσκήτῳ οἰκονοµεῖ τούς ἐν πεποιθή-
σει Αὑτοῦ καθηµένους, καί οὐκ ἐν χερσίν ἀνθρώπων» (Άγιος 
Ισαάκ ο Σύρος). «Να µην αδυνατήσει(να µην κλονισθεί) 
η πεποίθησή σου (η εµπιστοσύνη σου) στον Προνοητή 
σου, στον Θεό. Γιατί τα οικονοµεί ο Κύριος κατά θαυµα-
στόν τρόπο, για τους δικούς του ανθρώπους. Επειδή στην 
ακατοίκητη έρηµο εξοικονοµεί εκείνους που κάθονται µε 
την πεποίθηση σ’Αυτόν, κι όχι στη βοήθεια από τους αν-
θρώπους».

Παρεµβολή, τ. 35 (1996)
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ με τον 
κ. Ελευθέριο Ελευθεριάδη

Ψυχολόγο - Συγγραφέα
για την αγάπη, τη χαρά,  

την ενοχή, το άγχος, τον Θεό  

Κλάους Κένεθ: 
«Το τέλος είναι μονάχα η αρχή»

Κόμικ: «Ρωγμές»
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