
Χ.Α.* ΑΓΡΙΝΙΟΥ
� Ὁ φόβος εἶναι ἕνα αἴ  σθη -

μα πού φωλιάζει στήν καρδιά
τοῦ κάθε ἀν θρώπου. Κανείς
δέν μπόρεσε νά ξεφύγει ἀπό
τήν κυριαρχία του. Τό Γ΄ Συ-
νέδριο τῶν ΧΑ ΡΟΥΜΕ ΝΩΝ
ΑΓΩΝΙΣΤΡΙΩΝ Ν. ΕΛ ΛΑΔΟΣ
μέ θέ μα: «Τί φοβᾶσαι; Γιατί;»
μᾶς συγκέντρω σε ἀπό Α ΘΗ -
ΝΑ, ΠΑΤΡΑ, ΑΓΡΙΝΙΟ, ΠΥΡΓΟ,
ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΧΙΟ καί ΚΥΠΡΟ
πολλές μαθήτριες Λυκείου,

γιά νά συζητήσουμε...
Αἰσθανθήκαμε βαθύτατα πώς ἡ καθεμιά δέ βαδίζει

μόνη στό δύσβατο μονοπάτι τῆς ζωῆς παλεύοντας
ἐναντίον προσωπικῶν φόβων, ἀλλά μοιράζεται τίς
ἴδιες ἀνησυχίες μέ πολλές ἄλλες νεανικές ψυχές. 

� Ὁ κατανυκτικός ἐκκλησιασμός «μέσα σέ μιά
ἐκκωφαντική... σιωπή, πού ἐνεργοποιοῦσε τίς αἰσθή-
σεις τῆς ψυχῆς», μᾶς ἀπέδειξε γιά ἄλλη μιά φορά
πώς ὁ Χριστός εἶναι πηγή ζωῆς, ἀγάπη, ἀνοιχτή
ἀγκαλιά γιά ὅλους ὅσοι ἐναποθέτουν σʼ Αὐτόν τούς
φόβους καί τίς ἀγωνίες τους. Ἡ καταληκτική ὁμιλία,
μεστή ἀπό ὑψηλά νοήματα, ἀποτέλεσε τήν περίτρα-
νη πιστοποίηση πώς φό βος στήν καρδιά μιᾶς νέας
πού ἀγωνίζεται τόν «καλόν ἀγῶνα» δέ χωρεῖ, πώς πί-
στη καί φόβος δέ συμ βαδίζουν, πώς «φο βᾶ μαι ση-
μαίνει ὁλιγοπιστῶ».

Χ.Α. ΠΑΤΡΩΝ
� Φόβος. Μιά λέξη, ἕνα

αἴσθημα γνωστό σέ ὅλες μας.
Μπορεῖ νά πάρει πολλές μορ-
φές. Φόβος γιά τό κακό, γιά
τήν ἀποτυχία, γιά τή μοναξιά…
Πολλές οἱ ἐ ρω τήσεις μας καί
ἀκόμα περισσότερες οἱ ἀπα-

ντήσεις πού πήραμε. Βασικό συμπέρασμα: «Ἐμπι-
στεύσου τόν ἑαυτό σου στό Θεό! Αὐτός πού σέ
ἔπλασε σέ ξέ ρει καί νοιάζεται περισσότερο γιά ἐσέ-
να ἀπό ὅ,τι ἐσύ ὁ ἴδιος γιά τόν ἑαυτό σου. Δέν ὑπάρ-
χει ἀποτυχία, ἄν τήν ἐμπιστευτεῖς στό Θεό, οὔτε μο-
ναξιά, γιατί ἔχεις παντοτινό σύντροφο Ἐ κεῖ νον».

� Ἡ ἀτμόσφαιρα ζεστή, ἡ παρέα πρωτότυπη, ὁ
σκοπός ξεχωριστός. Τό τριήμερο αὐτό ἦταν τό πο-
λυτιμότερο ἐφόδιο γιά τή φοιτητική ζωή πού μόλις
ἀρχίζει γιά μᾶς τίς ἀπόφοιτες!

Χ.Α. ΠΥΡΓΟΥ
� Τό τριήμερο στό

Ἑλληνικό ἦταν «ὄαση στήν
πύρινη κόλαση», «με λωδία
στό φάλτσο τοῦ κόσμου».
Ἄνοιξαν τά αὐ τιά μου ἀπ᾽
τή βου ή τοῦ σήμερα. Δέν
εἴ μα στε μό νες, οὔτε μία,
οὔ   τε δύο, εἴμαστε πολ-
λές, πάρα πολλές, ὅλες
ἀδελφές! «Ἐμεῖς τό γέ-
 λιο, ἐμεῖς ἡ χαρά» ὅ πως
λέει τό τραγούδι μας.

� Καράβι καί ταξιδεύει μεταξύ οὐρανοῦ καί θά-
λασσας τό Ἑλληνικό… Καί ἀπʼ ὅλα τά σπιτάκια κιθά-
ρες συνοδεύουν τά χαρούμενα τραγούδια μας. Πές
μου, λοιπόν, ἐσύ, γιατί ἀλήθεια νά φοβᾶσαι; Δίκιο
ἔχεις. Μετρημένες οἱ μέρες σου σέ τοῦτο τό λιμάνι.
Καί μετά ἡ βαρκούλα σου θά ξανοιχτεῖ μόνη της στό
πέλαγος μιᾶς νέας σχολικῆς χρονιᾶς, μιᾶς ἀφιλόξε-
νης πόλης, ἑνός ἀντίθετου περιβάλλοντος γεμάτου
πειρασμούς.

Ὅμως, δέν τό εἶδες, δέν τό ἄκουσες, δέν τό ἔμα-
θες; Γιατί νά φοβᾶσαι; Ἀφοῦ… ἔχεις Πατέρα, ἔχεις
πνευματικές ἀδελφές. Θά σέ χλευάσουν, θά σέ
εἰρωνευτοῦν, θά σέ ἀποκόψουν; «Θαρσεῖτε, ἐγώ νε-
νίκηκα τόν κόσμον». Ἡ φύση σέ ἀπειλεῖ τρομακτικά;
«Μή φοβοῦ, μόνον πίστευε». Πίστευε καί ἀγωνίζου.
Καί ὅταν ἡ ψυχή δειλιάζει, νά θυ μᾶ σαι: «Εἶνʼ ἐκεῖ ὁ
Χριστός καί ὁ φόβος τρο μάζει!».
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Ἀνταποκρίσεις 
ἀπό τό Γ´ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΧΑΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΡΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

πού πραγματοποιήθηκε στό ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
στίς 4-5-6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009

———————
* Χ.Α.: «Χαρούμενες Ἀγωνίστριες».

Ὀρθόδοξες Χριστιανικές Ὁμάδες γιά
μαθήτριες Γυμνασίου - Λυκείου.



� Ἑνωθήκαμε μέ ἰσχυρούς δεσμούς καί ἄς μήν
γνωριζόμασταν μεταξύ μας. Νιώσαμε τήν ἀγάπη νά
μᾶς διαπερνάει, τά βλέμματά μας συναντιῶνταν καί
μιλοῦσαν.

Τώρα εἶναι ὥρα νά φύγουμε… Ἄχ, πῶς στριφογυ-
ρίζουν ὅλα μέσα στό μυαλό μου! Τόσες ἐμπειρίες,
τόσα πρόσωπα, τόση ἀ γάπη… Ὅλα αὐτά θά τά πάρω
ὡς ἀποσκευ ές στή νέα σχολική χρονιά πού ἔρχεται
καί εἶναι δύσκολη. Ὅμως, ἔχω χρέος νά κάνω πράξη
ὅσα ἄκουσα, ἔμαθα… Χωρίς φόβο! ΜΗ ΦΟΒΟΥ, ΜΟ-
ΝΟΝ ΠΙΣΤΕΥΕ!

Χ.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
� Τί νά πρωτογράψω; Εἶχα

πολλούς ἐνδοια σμούς γιά τό
ἄν ἄξιζε νά χάσω μερικές ὧ -
ρες φροντιστηρίου, ἀφοῦ ἡ
προε τοι μασία γιά τίς Πα νελ-
λαδικές ἔχει ἤδη ἀρχίσει...
Κι ὅμως, πόσες φορές εἶπα
μέσα σέ τρεῖς μέρες: «Καλά
ἔκανα πού ἦρθα», «ἄξιζε»,
«τί εὐτυχία πού νιώθει ἡ ψυ-
χή μου, Θεέ μου!».

Ὅσα ἄκουσα μέ προβλη-
μάτισαν καί μέ ἐνδυνάμωσαν ψυχικά. Συζητήσαμε,
χορέψαμε, τραγουδήσαμε καί ὅλα τά κάναμε μέ τήν
ψυχή μας!!! Ἄς γίνουν αὐτές οἱ μέρες κινητήριος
δύναμη γιά ὅλες μας!

� Πάντα θά θυμᾶμαι κάποια λόγια πού ἀκούστη-
καν στό τέλος τοῦ Συνεδρίου: Τίποτα δέν πρέπει νά
φοβόμαστε στή ζωή, ἀφοῦ ξέρουμε ὅτι ἔχουμε δί-
πλα μας τόν Θεό στή Γῆ… Μή φοβᾶσαι νά τά βάλεις
μέ τόν κόσμο, μέ τό διάβολο, ἀκόμα καί μέ τό χειρό-
τερο ἐχθρό σου, τόν ἑαυτό σου! Μό νο τό Θεό νά φο -
βᾶσαι!

Χ.Α.  ΚΥΠΡΟΥ
� Τό συνέδριο, πού ἔγι-

νε στήν ὄμορφη κατασκή-
νωση στό Ἑλληνικό, εἶχε
μεγάλη ἐπιτυχία! Ἡ φιλο-
ξενία ἦταν ΥΠΕΡΟΧΗ! Τό
Ἑλληνικό θύμιζε μικρό
χω ριουδάκι. Ὅλα ἦταν
κα ταπληκτικά. Τό θέμα ἦ -
ταν πάρα πολύ ἐνδιαφέ-

ρον καί μᾶς ἄγγιξε. Μᾶς βοήθησε νά ἀντι-
ληφθοῦμε τί πραγματικά φοβόμαστε καί
πῶς νά τό ἀντιμετωπίζουμε! Καταλάβαμε
καλύτερα ὅτι ΠΑΝΤΑ δίπλα μας ἔχουμε φύ-
λακα καί βοηθό τόν Χριστό. Ἐπίσης, ὅ πως
ἀκούσαμε στήν καταληκτική ὁμιλία «ὅ σοι κι
ἄν εἶναι οἱ πειρασμοί, ἅμα δέν ποῦ με ἐμεῖς
τό ναί, τίποτα κακό δέ γίνεται στήν ψυχή
μας»!

� Τό Συνέδριο μᾶς θύμισε τό λόγο τοῦ
ποιητῆ, «Περπάτα καί κράτα Με, ἀντάμα θά
πᾶμε, ἄγνωστη καί ξένη στά χείλη σου ἡ λέ-
ξη φοβᾶμαι». 

Χ.Α. ΧΙΟΥ
� Φύγαμε ἀπό

τή Χίο τρομαγμέ-
νες ἀπό τό κακό
πού συναντᾶμε
στόν κόσμο... Κι ὅ -
μως ἡ σύναξη τό-
σων «Χαρούμενων
Ἀγωνιστρι   ῶν» ἀπό
ἑ πτά πε  ριοχές τῆς
Ν. Ἑλ λάδος μᾶς ἔ -

δωσε δύναμη νά συνεχίσουμε τόν ἀγώνα
μας μέ θάρρος καί τόλμη.

Ἦταν μιά μοναδική, πρωτόγνωρη ἐμπει-
ρία, τονωτική ἔνεση γιά ἐμᾶς, τά παιδιά τῆς
ἐπαρχίας, πού νιώθουμε ἀπομονωμένα καί
ὀλιγοψυχοῦμε μπροστά στούς κινδύνους
πού μᾶς περιβάλλουν.

Ἀποκορύφωμα, ἡ Θεία Λειτουργία καί ἐν
συνεχεία ἡ ὁμιλία τοῦ Προïσταμένου τῆς
Ἀδελφότητας τῶν θεολόγων "Ο ΣΩΤΗΡ" μέ
θέμα: "Φοβᾶσαι; Γιατί;" πού ἄγγιξε τήν ψυ-
χή μας, διεύρυνε τό νοῦ μας, ἀνύψωσε τό
πνεῦμα μας.

Τί ἄλλο θά μπορούσαμε νά ζητήσουμε
ἀπό αὐτή τή συνάντηση; Πήραμε ὅ,τι εἴ χα-
με ἀνάγκη. Ἐπιστρέφουμε μέ σύνθημά
μας: "Μή φοβοῦ, μόνον πίστευε!".

Χ.Α. ΑΘΗΝΩΝ
� 4-5-6 Σε-

πτεμβρίου: ἕ να
τριήμερο γε μά το
ἐκπλήξεις, μηνύ-
ματα, νοή ματα,
τραγούδια...! Οἱ
συνεδριάσεις
ἄρ χισαν μέ τό
νοῦ μας γεμάτο
ἀπορί ες, φόβους
καί τελείωσαν
μέ ψυχική ἀγαλ-

λίαση καί δύναμη.
Τό φυσικό, ἠθικό καί κοινωνικό κακό
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Ἀπό τίς συνεδρίες
� Φόβος. Ἀνατομία τοῦ συναισθήματος.

ΤΙ ΦΟΒΑΣΑΙ;
� Φοβμαι τό κακό στόν κόσμο
� Φοβμαι τήν ἀποτυχία
� Φοβμαι τή μοναξιά
ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΦΟΒΑΣΑΙ, ΑΦΟΥ. . .



— Εἶσαι ἀνόητη! 
— Εἶμαι ἐλεύθερη νά κάνω ὅ,τι μʼ ἀρέσει!

Τό κατάλαβες;
— Ἐσύ δέν κατάλαβες ὅτι εἴμαστε ὁμά-

δα καί πρέπει νά ἐνεργήσουμε συντονισμέ-
να, γιά νά πετύχουμε τά αἰτήματά μας!

— Τρεῖς μέρες καί τρεῖς νύχτες τά ἴδια ἀ -
κούω ἐδῶ μέσα. Βαρέθηκα τά λόγια, τίς ἀ -
νοησίες... Καί στό κάτω κάτω τί κερδίσαμε
κλει σμένοι στούς τέσσερις τοίχους;

— Πᾶς καλά; Θέλεις να σταματήσουμε
τήν κατάληψη; Τόν ἀγώνα;

— Ἐσύ, ψηλέ, νά μᾶς ἀφήσεις ἥσυχους
καί νά κοιτάξεις νά πάρεις τό πτυχίο σου...
Ἄν δέν κάνω λάθος, εἶσαι φοιτητής...

— Κρατῆστε με, γιατί θά τή χτυπήσω!
— Ἔ, ἠρεμῆστε. Νά ξανασυζητήσουμε

τά θέματα.
— Δέν συζητῶ τίποτα. Τέρμα. Μέ ἀγχώνει

τόσο χασομέρι. Τρία μερόνυχτα δέν ἄνοιξα
βιβλίο.

— Ἆ, τό φυτό! Μόνη σου διάλεξες νά
μείνεις στήν κατάληψη.

— Λάθος μου, λοιπόν. Φεύγω.
— Δέν ἔχει νά πᾶς πουθενά.
— Θά κάνω ὅ,τι θέλω...

Συνεχίστηκε ἔντονη γιά ἀρκετή ὥρα ἡ
συ ζήτηση καί οἱ φωνές γέμιζαν τούς δια-
δρόμους τοῦ Λυκείου. Ξύλο εὐτυχῶς δέν
ἔπεσε. 

Ἐκείνη μόλις κατά τό ἀπόγευμα κατάφε-
ρε νά πηδήσει τά κάγκελα καί νά βγεῖ στόν
«ἐλεύθερο» ἀέρα. 

Κατηφόριζε τήν Φιλολάου ξαγρυπνισμέ-
νη, ἀγχωμένη, κουρασμένη. Στό τρίτο
σταυ ροδρό μι βρέθηκε μπροστά στόν Ἅγιο
Νικόλαο. Ἀσυναίσθητα κράτησε τό βῆμα,
ἔκανε τό σταυ ρό της καί χωρίς νά τό πολυ-
συζητήσει μέ τόν ἑαυτό της μπῆκε μέσα
στήν ἐκκλησία. Ἐξάλλου τίς πιό «ἐξτρεμι-
στικές» κινήσεις της δέν τίς ψιλοκοσκίνιζε.
Ριχνόταν χωρίς σκέψη.

Ἡσυχία καί μιά ἐλαφρά μυρωδιά κεριῶν.
Δεξιά στά μανουάλια γονατισμένη ἡ νεω-
κόρος ἔξυνε μέ τή σπάτουλα τά χυμένα
κολλημένα κεριά καί τίς σταξιές. Συνηθι-
σμένη ἀπό περαστικούς προσκυνητές δέν
τῆς ἔδωσε σημασία. Κι ἐκείνη ἄναψε τό κε-
ρί της, προσκύνησε τίς εἰκόνες κι ἦρθε καί
στάθηκε μπροστά στή νεωκόρο.

— Καλησπέρα σας! θαρρετή καί συνάμα
κουρασμένη βγῆκε ἡ φωνή της.

— Καλησπέρα καί σέ σένα, ἀντιχαιρέτη-

στόν κόσμο δέν μέ φοβίζει πιά τόσο, ἀφοῦ ζη-
τώντας τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ μπορῶ νά τό ἀντι-
μετωπίσω. 

Οὔτε φόβος γιά τυχόν ἀποτυχία στίς ἐξετά-
σεις μου μπορεῖ πλέον νά μέ καταβάλει. Ἁρκεῖ
νά εἶμαι σωστή στίς ὑποχρεώσεις μου καί ὅ -
ποιο καί νά εἶναι τό ἀποτέλεσμα, σίγουρα, δέν
ξεφεύγει ἀπό τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. 

Ἡ μοναξιά ἐξαλείφθηκε πλήρως ἀπό τήν ψυ-
χή μου, ὄχι μόνο ἀπό τά ὅσα ἄκουσα στή Γ΄ Συ-
νεδρία, ἀλλά καί ἀπ΄ ὅλα ὅσα ἔζησα καί τίς
τρεῖς ἡμέρες. 

� ...Ἕνα τρι ή μερο καταπληκτικό! 
Αὐτό ὅμως πού πραγματικά θά μᾶς μείνει

ἀξέχαστο ἦταν ἡ ἰδιαίτερη Κυριακάτικη Θεία
Λειτουργία μας. Μιά εὐλογία ἀπʼ τίς λίγες. Μι-
λήσαμε ὅλες μαζί στό Θεό. Τόν εὐ χαριστήσα-
με. Τόν παρακαλέσαμε. Κυρί ως ὅμως Τόν ἀ -
κούσαμε νά μιλᾶ Ἐκεῖνος στήν κάθε μιά ξεχω-
ριστά.

Τίς σκέψεις καί τίς ἀποφάσεις τῶν προηγού-
μενων ἡμερῶν σφράγισε ἡ τελευταία ὁμιλία
τοῦ π. Ἀστερίου Χατζηνικολάου, τοῦ Πνευμα-
τικοῦ μας Πατέρα. Τά λόγια του, βγαλμένα ἀπʼ
τήν ἐμπειρία καί τήν ἀγάπη του, μᾶς χάρισαν
εὐλογία καί δύναμη διώχνοντας τίς ἀμφιβο-
λίες καί τούς φόβους μας.

Καί τώρα ἐδῶ στήν Ἀθήνα ἐφοδιασμένες καί
ἀποφασισμένες, ἀναπολώντας τίς μαγευτικές
στιγμές πού ζήσαμε στό ὄμορφο Ἑλληνικό, εἴ -
μαστε ἕτοιμες νά ἀντιμετωπίσουμε τή χρονιά
πού ἔρχεται. Ὁ Θεός μαζί μας!

***
Ὁ Θεός μαζί σας,
«ἀγαπημένα νιάτα, δροσιά καί φῶς γεμάτα».

«Πρός τήν Νίκην»
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Παρόμοιο Συνέδριο πραγματοποιήθηκε καί στήν

πόλη τῶν Σερρῶν, γιά τίς Χ.Α. Β. Ἑλλάδος.     Ἀντα-
πόκριση ἀπό αὐτό σέ προσεχές τεῦχος.




