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Διατηροῦμε τό δικαίωμα νά μή δημοσιεύουμε 
ἤ νά συντέμνουμε κατά τήν κρίση μας ὁποιοδή-
ποτε χειρόγραφο. Χειρόγραφα δημοσιευμένα 
ἤ μή δέν ἐπιστρέφονται.
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Τώρα στίς γιορτές ζοῦμε τό μεγάλο γεγονός τῆς 
ἐναθρωπήσεως τοῦ Σωτῆρος. Αὐτή ἡ πίστη πού ἔχομε 
στόν Σωτῆρα Χριστό μᾶς σώζει;

Σ’ αὐτό τό ἐρώτημα ἀπαντοῦν μερικοί ἐπιστήμονες. 
Μετά ἀπό ἔρευνες πού ἔκαναν αὐτοί οἱ ἐρευνητές 
ψυχολόγοι σέ συνειδητούς χριστιανούς, κατέληξαν 
ὅτι οἱ χριστιανοί ζοῦν πιό εὐτυχισμένοι, πιό ὑγιεῖς, 
πιό ἤρεμοι καί βλέπουν τά πράγματα πιό αἰσιόδοξα, 
ἀπολαμβάνουν τή ζωή καί τελικά ζοῦν περισσότερα 
χρόνια.

Οἱ εἰδικοί ἐξηγοῦν ὅτι ψυχολογικά ἠρεμοῦν, διότι 
ἀναθέτουν τά πάντα στόν Θεό. Βέβαια, τονίζουν ὅτι 
ἀπολαμβάνουν τίς θετικές ἐπιδράσεις τῆς πίστεως ὅσοι 
εἶναι βαθιά θρησκευόμενοι.

Ἔχουν ἐμπιστοσύνη στίς βουλές τοῦ Θεοῦ καί 
ἀφήνονται νά ζοῦν χωρίς ἄγχος καί ἀνασφάλεια 
γιά τό μέλλον τους.

Ἀσφαλῶς εἶναι δύσκολο οἱ ἐπιστήμονες νά «με-
τρήσουν» τί ἀκριβῶς προσφέρει ἡ πίστις στούς θρη-
σκευόμενους, διότι εἶναι πολλά περισσότερα ἀπό τήν 
πνευματικότητα. Λένε ὅτι πίστις εἶναι τό νά εἴμαστε 
σίγουροι γι’ αὐτό πού ἐλπίζουμε καί βέβαιοι γι’ 
αὐτό πού δέν βλέπουμε.

Προσπαθοῦν αὐτοί οἱ ἐπιστήμονες νά διαπιστώ-
σουν τά ὀφέλη στή ζωή τῶν πιστῶν καί καταλήγουν:

1) Ἔχουν καλλίτερη οἰκογενειακή ζωή μέ λιγό-
τερους καυγάδες καί ἐνδοοικογενειακή βία.

2) Αἰσθάνονται πιό εὐτυχισμένοι, διότι δέν βιώ-
νουν ἔντονα τίς ἀπογοητεύσεις τῆς ζωῆς. Διότι ἡ πίστις 
τους δρᾶ σἄν «ἀσπίδα» ἐναντίον τῶν δυσκολιῶν τῆς 
ζωῆς, π.χ. ἀνεργία. Ἀποτέλεσμα αὐτοῦ εἶναι νά ἀπο-
γοητεύονται λιγότερο ἀπό ἄλλους ἀνθρώπους.

3) Δείχνουν ν’ ἀπολαμβάνουν τή ζωή τους καί 
ἐμφανίζουν μικρότερα ποσοστά καταθλίψεως, αὐτο-
κτονιῶν καί καλλίτερη διαχείριση τοῦ πένθους.

4) Παρουσιάζουν λιγότερες ἀσθένειες πού ὀφεί-
λονται στό στρές, ὅπως ἐγκεφαλικά, ἀρτηριακή πίε-
ση, καρδιαγγειακά καί διαβήτη, καί ἔχουν καλλίτερα 
ἀποτελέσματα στή θεραπεία τῶν καρκίνων.

5) Εἰδικώτερα οἱ νέοι πού πιστεύουν δέν ἐμφα-
νίζουν ἤ ἐμφανίζουν πολύ σπανίως σεξουαλικῶς 
μεταδιδόμενα νοσήματα, ἐπειδή δέν ἔχουν πολλούς 
ἐρωτικούς συντρόφους.

Σύμφωνα πάντα μέ τίς ἔρευνες, δηλώνουν πιό 
χαρούμενοι, πιό ὑγιεῖς καί διαχειρίζονται καλλίτερα 
τό στρές.

Ἀπολαμβάνουν ἀκόμη ἕνα θετικό. Ἀνήκουν σ’ 

ἕνα κοινωνικό σύνολο πού τούς στηρίζει καί τούς 
βοηθᾶ νά ξεπεράσουν τά δύσκολα τῆς ζωῆς. Ὅπως 
ἀναφέρουν διακεκριμένοι ψυχολόγοι, «ἡ πίστις πα-
ρέχει ἰσχυρούς συνδέσμους».

Ὁ πιστός ἔχει μία ἰσχυρή σχέση μέ τόν πνευμα-
τικόν του. Τόν γνωρίζει καί τόν συμβουλεύεται, καί 
αὐτός τοῦ δίδει λύσεις καί παίζει σημαντικό ρόλο στήν 
ψυχική του ὑγεία. Τοῦ προσφέρεται μία ἀνακούφι-
σις, ἀναζωογόνησις καί διέξοδος ἀπό τήν ἀπελπι-
σία. Τήν ἐξομολόγησιν τήν παραλληλίζουν μέ τήν 
ψυχοθεραπεία.

Ἐπί πλέον ὑπάρχει καί μία βασική ἀκόμη ἔννοια. 
Εἶναι ἡ συγχώρεσις. Ὁ ἐξομολογούμενος συγχω-
ρεῖται καί μαθαίνει νά συγχωρεῖ. Ἐδῶ βρίσκει ὁ κάθε 
ἐξομολογούμενος τήν ἰσορροπία καί τήν ἐσωτερική 
γαλήνη. Ἀπαλλάσσεται ἀπό τόν θυμό καί ἄλλα ψυ-
χοφθόρα αἰσθήματα.

Ἀλλά ἄς προσθέσουμε καί τή δύναμη τῆς θείας 
χάριτος, πού σκεπάζει τόν ἐξομολογούμενο στό μυ-
στήριο αὐτό. 

Ἄς ἀρχίσωμε μ’ αὐτές τίς διαπιστώσεις τή νέα χρο-
νιά καί εὐχόμαστε νά εἶναι εὐλογημένη, καρποφόρα 
καί μέ ὑγεία.

ΖΩΗ ΡΙΖΟΚΩΣΤΑ - ΑΓΓΕΛΗ, Ιατρός 

Γιατί να πιστεύω;

ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
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Ὅλοι μας νομίζω πώς γνωρίζουμε τό θαῦμα τῆς 
αἱμορροούσης γυναικός (Λουκᾶ 8, 42-48). Χρόνια 
καί χρόνια ἡ ταλαίπωρη πάλευε γιά τήν ἀνάκτηση 
τῆς ὑγείας της μέ γιατρούς καί γιατροσόφια. Ἀπογο-
ήτευση πλήρης!

Τῆς ἀπόμεινε μιά μόνη ἐλπίδα, μοναδική, ὁ Χρι-
στός. Πολλά εἶχε ἀκούσει γι’ Αὐτόν. «Ἄν κάπου Τόν 
βρῶ, ἄν κάπου Τόν συναντήσω, ὁπωσδήποτε θά 
σωθῶ», ἔλεγε καί ξανάλεγε καί ἦταν βέβαιη γι’ αὐτό.

Καί νά πού βρέθηκε ἡ εὐκαιρία! Κάποιο πρωινό, 
μιά ὀχλοβοή στ’ αὐτιά της. Κάτι συνέβαινε στή γειτο-
νιά της. Ἔσκυψε ἀπό τό παράθυρό της νά ἀφουγκρα-
σθεῖ. Ἕνα πλῆθος ἀνθρώπων, στρατιά ὁλόκληρη, 
κύκλωνε ἕναν ἄνδρα μέ μιά γλυκιά μορφή κι ἕνα 
γαλήνιο βλέμμα. Αὐτός προσπαθοῦσε ν’ ἀνοίξει δρό-
μο, γιά νά βαδίζει. Ρώτησε ἀμέσως κι ἔμαθε... Ἦταν 
Αὐτός πού χρόνια καρτεροῦσε! Εὐκαιρία μοναδική! 
Θεόσταλτο γεγονός, δῶρο τῆς Θείας Πρόνοιας! Πετᾶ 
ἕνα σάλι στόν ὦμο της καί κατηφορίζει στόν δρόμο 
γιά τήν ποθητή συνάντηση.

Μά πῶς νά Τόν προσεγγίσει; Τεῖχος ἀδιάβατο τό 
πλῆθος. Σπρώχνει καί σπρώχνεται. Πατάει καί πατιέ-

ται. Τήν βρίζουν πολλοί, καί κάποιοι τήν χτυποῦν. Τί 
τήν νοιάζει; Αὐτή ἐπιδιώκει νά φθάσει στό ποθούμε-
νο. Καί νά πού φθάνει δίπλα Του ἀσθμαίνουσα καί 
ταλαιπωρημένη. Μόνο νά Τόν ἐγγίσω, σκεπτόταν, 
νά πιάσω λίγο τόν χιτῶνα Του, καί σίγουρα θά θε-
ραπευθῶ. Ἡ πίστη της ἦταν ἀκράδαντη!

Καί νά τό θαῦμα! «Ἥψατο τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱμα-
τίου αὐτοῦ καί παραχρῆμα ἔστη ἡ ρύσις τοῦ αἵματος». 
Τόν ἄγγιξε καί θεραπεύθηκε! Ἡ γιατρειά της καρπός 
τῆς μεγάλης της πίστης.

Καί τό συμπέρασμα γιά μᾶς; Πρέπει κι ἐμεῖς νά 
βροῦμε τόν τρόπο νά πλησιάζουμε τόν Κύριο καί νά 
ἀντλοῦμε κάτι ἀπό τή θεότητά Του. Εἶναι ἀνώφελο 
νά περπατᾶ κανείς δίπλα Του, ἀνάμεσα στό πλῆθος, 
μέ μιά στεγνή καρδιά, μέ μιά ἠθικιστική ἀντίληψη τοῦ 
«πρέπει»: Πρέπει νά ἐφαρμόσω τήν α΄ ἤ τή β΄ ἐντολή 
στεγνά καί εὐσεβιστικά.

Τόν τρόπο καί τό δρόμο μας τόν δείχνει ἡ αἱμορ-
ροοῦσα γυναίκα. Ἔριξε τό δίχτυ τῆς σταθερῆς πίστης 
καί τῆς φλογερῆς ἀγάπης της στόν μοναδικό μας 
λυτρωτή, στόν Ἰησοῦ Χριστό, καί ἄντλησε ἀμέσως 
ἀπό τή θεϊκή Του δύναμη. Ἔγινε μέτοχος τῆς θεότη-

Μοναδική μας δύναμη  
κι ἐλπίδα ὁ Χριστός...
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τας, τῶν ἀκτίστων ἐνεργειῶν Του 
κοινωνός.

Αὐτό εἶναι τό ζητούμενο γιά 
ὅλους μας. Μόνο ἔτσι θεραπεύε-
ται ἡ πεπτωκυία, ἡ ἄρρωστη φύση 
μας.

Μήν τό ξεχνοῦμε, εἴμαστε πλα-
σμένοι ἀπό τόν Θεό, γιά τόν Θεό. 
Ὑπάρχουμε μόνο γι’ Αὐτόν καί, 
ἄν δέν μᾶς γεμίσει Ἐκεῖνος, εἶναι 
ἐντελῶς ἀδύνατο νά μᾶς γεμίσει 
κάτι ἄλλο. Ὅταν ἡ καρδιά δέν γεμί-
σει μέ Θεό, γεμίζει μέ χρήματα καί 
κτήματα. Χωρίς Θεό «ματαιότης 
ματαιοτήτων, τά πάντα ματαιότης». 

Ὁ Χριστός εἶναι ἡ μία Μονάδα 
πού, ὅταν μπεῖ μπροστά ἀπό τά 
μηδενικά, δηλαδή μπροστά ἀπό 
τίς ἄλλες ἀξίες τῆς γήινης ζωῆς 
μας, τούς δίνει ἀξία.

Μέσα σέ μία συμπαντική δι-
άσταση διαπλατύνεται ἡ ὕπαρξή 
μας καί θεώνεται ἡ θνητότητά μας. 
Ἀπό ἐδῶ ἀρχίζει ἡ πρόγευση τοῦ 
Παραδείσου, ἡ γλυκιά μυστικιστι-
κή γεύση τῆς οὐράνιας ὀμορφιᾶς. 
Μέ τά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας 
μας καί τόν Εὐαγγελικό Λόγο με-
ταγγίζεται μέσα μας ἡ Θεία Χάρις.

Βέβαια δύσκολος αὐτός ὁ 
ἀγώνας καί δύσβατη ἡ πορεία μας 
πρός τό «καθ’ ὁμοίωσιν», ὅμως 
λυτρωτική. Κι ἄς μήν ξεχνοῦμε τό 
λόγιο: «Ὑμεῖς θεοί ἐστέ». Ἁγιογρα-
φικός ὁ λόγος. Δέν εἶναι στ’ ἀλή-
θεια κρῖμα νά ἀδικήσουμε μέ τήν 
ὀλιγωρία μας τόσο ἐπιπόλαια τήν 
ἀτίμητη, ἀθάνατη ψυχή μας;

Ὁ Κύριός μας μέ στοργή γέρ-
νει ἐπάνω μας καί μᾶς ρωτᾶ, ὅπως 
ρώτησε κάποια ἄλλη φορά τόν τυ-
φλό τῆς σχετικῆς εὐαγγελικῆς πε-
ρικοπῆς κι ἐκεῖνος Τοῦ ἀπάντησε: 
«Κύριε, ἵνα ἀναβλέψω». Αὐτό ἄς 
εἶναι καί τό δικό μας αἴτημα: «Νά 
ἰδῶ, Κύριε, ν’ ἀρχίσω νά βλέπω. 
Νά δῶ πρῶτα τόν ρύπο μου καί 
μετά νά δῶ τό μεγαλεῖο Σου καί νά 
τό ποθήσω καί νά τό ποθῶ ἀκα-
τάπαυστα. Θέλω ἵνα ἀναβλέψω, 
Κύριε!».

Μοναχή Θέκλα

ΟὐρανοδρόμιοΟὐρανοδρόμιο

Παραμονή Θεοφανείων στίς 5 Ἰανουαρίου 2013 ἔφυγε ἀπό 
τήν ἐπίγεια ζωή γιά τήν Οὐράνια, ὁ πρωτοπρεσβύτερος πατέρας 
Γεώργιος Σκουτέλης, μόλις 61 ἐτῶν, Ρωσικῆς καταγωγῆς, φυσι-
κός πατέρας 7 παιδιῶν καί πνευματικός πατέρας πολυάριθμων 
πνευματικῶν τέκνων. Ἡ κηδεία του ἔγινε ἀπό τή Ρωσική Ἐκκλησία 
Ἀθηνῶν στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Τριάδος, ὁδοῦ Φιλελλήλων, τήν Τρί-
τη 8 Ἰανουαρίου 2013, μέρα πού χιόνιζε στό κέντρο τῆς Ἀθήνας...

Νιφάδες τοῦ χιονιοῦ πέφτουνε ἁπαλά
στή ρώσική τή στέππα, μές στήν σιγαλιά.
Εἶναι Θεοφανείων ἡ Παραμονή,
πού μέ εὐλάβεια θά γιορτασθῆ στή γῆ.

Ὁ Ἅγιος Στάρετς, ὁ Ἀντώνιος, ἀπ᾽ τή Ρωσία,
ὁ φιλακόλουθος καί φωτισμένος,
σέρνει τά κουρασμένα πόδια του μέ δυσκολία,
πάνω στόν δρόμο πού ᾽ναι χιονισμένος.

Εἶναι ἀνήμπορος, μά λαχταρᾶ,
νά πάει στόν ναό του καί νά λειτουργήσει.
Τί κι ἄν τό σῶμα του δέν τόν κρατᾶ;
Τόν Τριαδικό Θεό του θέλει νά ὑμνήσει!

Κουράστηκε ὁ γέροντας· ψελλίζει προσευχή
καί ξαποσταίνει πάνω σ᾽ ἕνα κούτσουρο στή γῆ.
Καί ξαφνικά, ἐκεῖ, μέσ᾽ τοῦ χιονιοῦ τήν παγωνιά
ἐπέταξε ἡ ψυχούλα του ψηλά, πολύ ψηλά...

Ἅρπες ἀγγέλων θ᾽ ἀκουσθοῦνε μέσ᾽ τή σιωπή...
Εἶναι ἡ θεϊκή, ἡ οὐράνια μουσική:
Ὁ Δρόμος, τώρα, γιά τόν Γέροντα εἶν᾽ Ἀνοικτός...
θά τόν ὑποδεχθεῖ στόν Ἅγιο Θρόνο Του ὁ Θεός!

Νιφάδες τοῦ χιονιοῦ πέφτουνε ἁπαλά
στή ρωσική τή στέππα, μές στήν σιγαλιά.
Εἶναι Θεοφανείων ἡ Παραμονή.
Ἀγάλλονται, γιορτάζουνε οἱ Οὐρανοί!

Κατερίνα Δέφνερ - Καφῆ
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Ἡ 
τελευταία 
θυσία

Διήγημα
Ἡ Ρηνιώ ἦταν ἕξι χρονῶν καί ὁ Γιάννος τεσσάρων, ὅταν ἔχασαν 

τόν πατέρα τους σέ κάποιο ἀτύχημα. Ἡ μάνα τους, ἡ κυρά-Μα-
ριγώ, δούλεψε σκληρά, γιά νά τά μεγαλώσει. Ἀπό τούς γονεῖς 
της, πού δέν ὑπῆρχαν πιά, εἶχε κληρονομήσει ἕνα περιβόλι μέ 
ὀπωροφόρα δέντρα. Ὅλο τό καλοκαίρι ἀπό τά ξημερώματα πή-
γαινε στό περιβόλι, ἔσκαβε τή γῆ, φύτευε λαχανικά, μάζευε τά 
φροῦτα καί τά πουλοῦσε στήν ἀγορά. Ἡ Ρηνιώ στό σπίτι φρόντιζε 
τόν ἀδελφό της σάν μάνα. Ὁ Γιάννος ἦταν ἀδύνατος καί κάπως 
φιλάσθενος. Ἡ Ρηνιώ πολλές φορές τοῦ ἔδινε καί τό δικό της 
φαγητό, γιά νά δυναμώσει. Κι ὅταν τῆς πρόσφεραν κάποιο γλυκό, 
φροῦτο ἤ καραμέλα, τήν κρατοῦσε γιά τόν Γιάννο.

Ὅσο μεγάλωνε ἡ Ρηνιώ, μεγάλωνε καί ἡ ἀγάπη γιά τόν ἀδελ-
φό της. Δέν τόν ἀποχωριζόταν ποτέ. Μόνο τίς ὧρες πού βρισκόταν 
στό σχολεῖο. Τότε βοηθοῦσε τή μάνα της στό σπίτι ἤ στό περιβόλι. 
Ὅταν τελείωσε ὁ Γιάννος τό δημοτικό σχολεῖο καί πῆρε τό ἀπο-
λυτήριό του μέ «ἄριστα», ὁ δάσκαλος εἶπε στήν κυρά-Μαριγώ. 
«Κρῖμα νά ἀδικηθεῖ ἕνα τόσο ἔξυπνο παιδί. Ἄν μποροῦσε νά πάει 
στήν πόλη νά σπουδάσει...». Τόν διέκοψε ἡ φωνή τῆς Ρηνιῶς. 
«Ὁ ἀδελφός μου θά σπουδάσει. Θά δουλεύω ἐγώ καί θά τοῦ 
στέλνω τά χρήματα». Ἡ ἀπόφαση πάρθηκε.

Ὀχτώ ὁλόκληρα χρόνια ὁ Γιάννος συνέχισε τίς σπουδές του 
στήν πόλη. Πῆγε δυό χρόνια καί στήν Ἀκαδημία. Μάνα καί κόρη 
δούλευαν ὅλο τό καλοκαίρι στό περιβόλι τους ἤ σέ ξένα χωράφια 
καί τό χειμώνα ἔπλεκαν δαντέλες, κεντοῦσαν καί τά πουλοῦσαν, 
γιά νά στέλνουν τά χρήματα στό Γιάννο. Κι ὁ Γιάννος οὔτε μιά 
φορά δέν τίς βοήθησε. Ἀκόμα καί τό καλοκαίρι, πού ἔκανε δια-
κοπές στό χωριό, καθόταν ὅλη μέρα ξαπλωμένος μ’ ἕνα βιβλίο 
στό χέρι. «Οἱ πνευματικοί ἄνθρωποι δέν κάνουν χειρωνακτικές 
ἐργασίες», εἶπε στή μάνα του. Κι ἐκείνη δέν μίλησε. Γιά τή μάνα 
ἡ γλῶσσα τῆς ἀγάπης εἶναι ἡ σιωπή.

Ἐπιτέλους κάποια μέρα οἱ δυό γυναῖκες ἀνάσαναν μέ ἀνα-
κούφιση. Ὁ Γιάννος ἐπέστρεψε στό χωριό μέ τό πτυχίο τοῦ δα-
σκάλου. Διορίστηκε ἀμέσως. Ὁ δάσκαλος τοῦ σχολείου εἶχε 
πάρει τή σύνταξή του, ἡ θέση ἦταν κενή. Τώρα πιά ἡ μάνα θά 
μποροῦσε νά ξεκουραστεῖ καί ἡ Ρηνιώ νά παντρευτεῖ τόν Τάσο, 
τό γειτονόπουλό της, πού τήν περίμενε τόσα χρόνια νά τελειώσει 
«τίς ὑποχρεώσεις της ἀπέναντι στόν ἀδελφό της».

Εἶχαν περάσει δυό μῆνες, ἀπό τότε πού ἄρχισε νά ἐργάζεται ὁ 
Γιάννος, εἶχαν ἀρχίσει οἱ ἑτοιμασίες γιά τό γάμο, καί κάποια μέρα 
ἡ μάνα τοῦ ζήτησε χρήματα, γιά νά ἀγοράσουν τά ἀπαραίτητα. 
«Δέν μπορῶ νά σοῦ δώσω λεφτά», τῆς ἀπάντησε. «Τά χρειάζομαι, 
γιά νά πάρω καινούργια ροῦχα. Εἶμαι δάσκαλος, δέν μπορῶ νά 
φοράω τά παλιά...».

Μέ δυσκολία συγκρατήθηκε ἡ κυρά-Μαριγώ νά μήν ξεφω-
νίσει, ὅταν σκέφτηκε πόσες θυσίες ἔκανε ἡ Ρηνιώ γιά τόν Γιάννο. 
«Τό κορίτσι μου δέν πρέπει νά πληγωθεῖ ἀπό τήν ἀδιαφορία 
τοῦ ἀδελφοῦ της», εἶπε μέσα της. Ἅρπαξε ἀπό τήν κασέλα τά 
χρυσαφικά πού εἶχε ἀπό τό γάμο της καί πῆγε καί τά πούλησε 
στήν πόλη. Μ’ αὐτά τά χρήματα πάντρεψε τήν κόρη της, χωρίς 
ποτέ νά μάθει κανείς τίποτε. Μόνο ἡ καρδιά της τό ἤξερε, πού 
ἦταν γεμάτη χαρμολύπη. Χαρά πού ἔβλεπε νυφούλα τή Ρηνιώ 
της, λύπη γιά τή συμπεριφορά τοῦ Γιάννου.

Σάν πέρασε λίγος καιρός ἀπό τό γάμο τῆς Ρηνιῶς, εἶπε ἡ μάνα 
στό γιό της. «Παιδί μου, δέν θἄπρεπε κι εσύ νά παντρευτεῖς, νά 
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μπεῖ μιά νέα νοικοκυρά στό σπίτι 
μας; Ἡ Βαγγελιώ εἶναι καλό κορίτσι 
καί σ’ ἀγαπάει». Ἡ μάνα πάγωσε 
ἀπό τήν ἀπάντησή του: «Ἡ γυναῖκα 
πού θά πάρω ἐγώ θά πρέπει νά 
εἶναι στό ἴδιο πνευματικό ἐπίπεδο 
μ’ ἐμένα».

Τό καλοκαίρι ὁ Γιάννος ἔφυγε 
γιά διακοπές στή θάλασσα. Στήν 
ἐπιστροφή ἔφερε μαζί του μιά νέα 
κοπέλα. «Ἡ Λίλα κι ἐγώ ἀποφα-
σίσαμε νά παντρευτοῦμε», εἶπε 
στή μάνα του. Κοίταξε ἡ μάνα τήν 
κοπέλα μέ τό μοντέρνο ντύσιμο. 
«Καί θά μπορέσει, γιέ μου, τό κορί-
τσι αὐτό νά ζήσει στό χωριό μας;» 
ψιθύρισε. Ὁ Γιάννος χαμογέλασε. 
«Ἡ Λίλα, Εὐθαλία τή λένε καί τή 
φωνάζουν Λίλα, εἶναι ἄνθρωπος 
καλλιεργημένος. Εἶναι καλλιτέ-
χνης, ἀγαπάει τή φύση, τή ζωή τοῦ 
χωριοῦ...  Ἀλλά αὐτά θά τά ποῦμε 
αὔριο, τώρα πρέπει νά ξεκουρα-
στοῦμε ἀπό τό ταξίδι».

Ὁ γάμος ἔγινε σύντομα. Ἡ νύφη 
δέν ἤθελε χωριάτικο γάμο. Πα-
ντρεύτηκαν σ’ ἕνα ἐξωκλήσι. Μόνο 
μέ τόν ἱερέα, κουμπάρα τή Ρηνιώ 
καί δίπλα τή μάνα νά τούς κοιτά-
ει μ’ ἕνα πικρόγλυκο χαμόγελο. 
Τήν ἄλλη κιόλας ἡμέρα ἡ νύφη 
ἔδειξε πόσο καλλιεργημένη ἦταν: 
Πέταξε τά «τσόλια» τῆς πεθερᾶς 
της κι ἔβαλε στό σπίτι καινούργια 
ἔπιπλα. Ντυνόταν καθημερινά μέ 
διαφορετικά ροῦχα, γιά νά κάνει 
ἐντύπωση στό χωριό. Ζητοῦσε 
ἀπό τόν Γιάννο νά πηγαίνουν στήν 
πόλη, γιά νά παρακολουθοῦν κά-
ποια καλλιτεχνική ἐκδήλωση ἤ νά 
διασκεδάζουν.

Ὅλα αὐτά ὅμως ἦταν ἔξοδα, καί 
ὁ μισθός τοῦ δασκάλου δέν ἐπαρ-
κοῦσε. Ὁ Γιάννος ἄρχισε νά δυ-
σκολεύεται. Δέν τῆς ἔλεγε τίποτα. 
Καθώς ὅμως ἦταν συνηθισμένος 
νά τόν φροντίζουν μιά ζωή ἡ μάνα 
του καί ἡ ἀδελφή του, κατέφευγε 
σ’ αὐτές καί ζητοῦσε βοήθεια.

Δέν εἶχε κλείσει ἀκόμα χρόνος, 
καί ἡ Λίλα εἶχε ἀρχίσει νά πλήττει 
στό χωριό. Ὁ Γιάννος ἦταν ἀπα-
σχολημένος μέ τή δουλειά του. 
Στό σπίτι ἡ πεθερά της ἦταν πάντα 

θλιμμένη, σιωπηλή. Ἡ Ρηνιώ εἶχε 
νά φροντίσει τό νοικοκυριό της, 
τόν ἄντρα της, τά πεθερικά της, 
περίμενε καί τό πρῶτο της παιδί 
καί δέν τῆς ἔμενε καιρός ν’ ἀσχο-
ληθεῖ μέ τή Λίλα. Οἱ χωρικοί εἶχαν 
κι αὐτοί τά προβλήματά τους καί 
δέν τῆς ἔδιναν σημασία. Ἀναζη-
τοῦσε κάποια διέξοδο ἤ κάποια 
ἀφορμή νά φύγει. Πρότεινε στό 
Γιάννο νά πουλήσει τό μερίδιό του 
ἀπό τό περιβόλι, νά τῆς ἀγοράσει 
ἕνα αὐτοκινητάκι, γιά νά μπορεῖ νά 
πηγαίνει στήν πόλη νά «ξεσκάζει».

Κι ὁ Γιάννος ἐντελῶς ἀπερίσκε-
πτα πῆγε στό σπίτι τῆς Ρηνιῶς νά 
συζητήσει τό θέμα. Ὁ ἄντρας της 
τινάχτηκε ἐπάνω, μόλις τό ἄκουσε. 
Ἔπιασε τόν Γιάννο ἀπό τούς ὤμους. 
«Ἄκουσέ με», τοῦ εἶπε. «Αὐτή τή 
στιγμή σοῦ μιλάω σάν πατέρας, 
σάν ἀδελφός, σάν φίλος. Ἡ μάνα 
σου καί ἡ ἀδελφή σου ἔκαναν 
τόσες θυσίες γιά σένα. Καί εἶμαι 
βέβαιος πώς δέν θά ἀρνηθοῦν 
νά κάνουν καί τήν τελευταία θυ-
σία νά σοῦ δώσουν ὄχι μόνο τό 
μερίδιό σου ἀλλά καί ὁλόκληρο 
τό περιβόλι. Σκέφτηκες ὅμως τή 
μάνα σου, πού θά πεθάνει ἀπό τόν 
καημό της, ἄν μάθει πώς πούλη-
σες τό περιβόλι ἀπό τό ὁποῖο σᾶς 
μεγάλωσε, γιά τό χατίρι αὐτῆς τῆς 
γυναίκας πού βάλθηκε νά σέ κα-
ταστρέψει; Ξέρεις ὅτι ἐξαιτίας της 
ἔχασες τήν ἐμπιστοσύνη τῶν συγ-
χωριανῶν μας, μπορεῖ νά χάσεις 
καί τή δουλειά σου, καί τότε αὐτή 
θά σέ παρατήσει καί θά φύγει»!

Τά λόγια τοῦ Τάσου τόν συ-
γκλόνισαν. Ἦταν ἡ πρώτη φορά 
πού ἄκουγε ἀπό ἕναν ἄντρα μιά 
ἀλήθεια πού δέν εἶχε ὥς τότε 
συνειδητοποιήσει. Πατέρα δέν 
γνώρισε, στό σπίτι δέν ὑπῆρχε 
ἀνδρικό πρότυπο νά τό μιμηθεῖ. 
Δέν ὑπῆρχε τό στιβαρό χέρι νά τόν 
κατευθύνει στό δρόμο πού ὁδηγεῖ 
στό καθῆκον καί τήν ὑποχρέωση. 
Μεγάλωσε στήν ἀγκαλιά καί μέ τά 
χάδια τῆς μάνας καί τῆς ἀδελφῆς 
του. Δέν κουράστηκε ποτέ. Δέν 
γνώρισε δυσκολίες, δέν ἔμαθε νά 
δίνει, παρά μόνο νά παίρνει. Καί 

τώρα βρέθηκε ἡ Λίλα νά τόν μετα-
χειρίζεται σάν μαριονέτα, χωρίς νά 
ἔχει τή δύναμη νά τῆς ἐπιβληθεῖ. 
Ἔφτανε ἀκόμα καί νά δέχεται νά 
κακολογεῖ τήν ἀδερφή του, νά τα-
πεινώνει τή γερόντισσα μητέρα του 
τή «χωριάτισσα», χωρίς νά μπορεῖ 
νά ἀντιδράσει.

Ἔφυγε ὁ Γιάννος, χωρίς νά πεῖ 
λέξη, μέ σκυμμένο κεφάλι ἀπό 
ντροπή γιά τήν ὅλη συμπεριφορά 
του. Στό σπίτι τόν περίμενε ἡ Λίλα. 
Ἀπό τό ὕφος του κατάλαβε ὅτι ὅλα 
τελείωσαν μεταξύ τους. Ὁ Γιάννος 
ἀνάσανε μέ ἀνακούφιση, ὅταν τήν 
εἶδε νά φεύγει. Σάν νά ἔφυγε ἕνα 
βάρος ἀπό πάνω του. Κάθισε σέ 
μιά καρέκλα καί ξέσπασε σ’ ἕνα 
ἀκράτητο, λυτρωτικό κλάμα. Εἶδε 
ἡ μάνα τή νύφη νά φεύγει, ἄκουσε 
τό κλάμα τοῦ παιδιοῦ της, ἔτρεξε 
κοντά του καί τόν ἀγκάλιασε σιω-
πηλά. Ὁ Γιάννος ἔπεσε στά πόδια 
της. «Μάνα, θά μπορέσεις νά μέ 
συγχωρέσεις γιά τήν τόση ἀχαρι-
στία μου»; Ἡ μάνα τόν κοίταξε μ’ 
ἕνα τρυφερό χαμόγελο. «Μπορεῖ 
ποτέ ἡ μάνα νά κρατήσει κακία στό 
παιδί της»; Σηκώθηκε ἐπάνω καί 
τήν ἀγκάλιασε.

Ἔτσι ἀγκαλιασμένους τούς 
βρῆκε ὁ Τάσος μέ τή Ρηνιώ, πού 
ἔτρεξαν ἀνήσυχοι μήπως συμβεῖ 
κάτι στό Γιάννο ἤ τή μάνα. Ἔνιω-
σαν ἀνακούφιση μέ ὅσα ἄκουσαν. 
Ὁ Γιάννος θά ἔκανε τήν τελευταία 
θυσία. Θά ἀπαρνιόταν τόν παλιό 
ἑαυτό του καί θ’ ἄρχιζε μιά και-
νούργια ζωή, γεμάτη εὐγνωμο-
σύνη γι’ αὐτούς πού πραγματικά 
τόν ἀγαποῦσαν.

Τά μαῦρα σύννεφα ἄρχισαν νά 
διαλύονται. Κάπως ἔτσι θά ξημέ-
ρωνε ἡ αὐριανή ἡμέρα, φωτεινή 
σάν τά μάτια τῆς μάνας, χαρούμενη 
σάν τό πρόσωπο τῆς ἀδελφῆς, γε-
λαστή σάν τό βλέμμα τοῦ Τάσου, 
«τοῦ πατέρα, τοῦ ἀδελφοῦ, τοῦ 
φίλου»!

Καίτη Π. Ἠλιοπούλου
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Ἡ γιαγιά στό νησί ἔλεγε -τό θυμᾶμαι- πώς, ἄν κά-
νεις κάποια εὐχή καί προσευχή τίς πρῶτες ὧρες τῆς 
καινούργιας χρονιᾶς, «πιάνει».

Ναί· «πιάνει», ὅταν μάλιστα γίνεται μέ πίστη καί 
θερμή προσευχή.

Ἦταν λίγο μετά τά μεσάνυχτα· ἡ νέα χρονιά εἶχε 
ἤδη φτάσει.

Τά γέλια, οἱ χαρές, οἱ εὐχές γιά ὑγεία, χαρά, εὐτυχία 
ἀντηχοῦσαν ἀκόμη στ’ αὐτιά μου, τήν ὥρα πού ἀπο-
τραβήχτηκα μόνη νά σκεφτῶ τί θά ἤθελα περισσότερο 
ἀπό τήν καινούργια χρονιά νά φέρει.

Ἀλήθεια, πόσα πολλά περιμένουμε ἀπ’ αὐτήν!
Ἀλλά καί πόσα πολλά ἀκόμη περιμένουμε ἀπό 

τούς ἄλλους, γιά νά νιώθουμε χαρούμενοι καί εὐτυ-
χισμένοι.

Πόσες φορές δέν μεμψιμοιροῦμε καί παραπονιό-
μαστε, ἐπειδή οἱ συνάνθρωποί μας δέν μᾶς ἔδειξαν 
κατανόηση. Πόσο πράγματι θέλουμε νά μᾶς ἀγαποῦν!

Ὅμως ἐμεῖς πόσο εὔκολα προσφέρομε καί πόσο 
ἆραγε ἀγαποῦμε;

Ἡ προσκόλλησή μας στή μικρότητα καί τή φιλαυτία 
πόσο τάχα μᾶς ἀφήνει νά κινηθοῦμε σέ μιά ἀνιδιοτελῆ 
προσφορά;

Πῆρα στά χέρια τήν Ἁγία Γραφή, γιά νά βοηθηθῶ, 
καί τήν ἄνοιξα καί «ἔπεσα» τυχαῖα(;) στή σελίδα Λουκ. 
στ΄ 31-35.

Καί ἐκεῖ βλέπω ξεκάθαρη τήν ἐντολή τοῦ Χριστοῦ 
νά μᾶς ζητᾶ νά προσπαθήσουμε νά δοῦμε τή ζωή ἀπό 
τήν πλευρά τοῦ ἄλλου.

Καί καθώς ἐπιθυμοῦμε νά μᾶς μεταχειρίζονται 
ἐκεῖνοι, ἔτσι ἀκριβῶς νά φερθοῦμε κι ἐμεῖς.

Πρῶτοι ἐμεῖς. «Καθώς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ 
ἄνθρωποι, καί ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως!»

Μία δυναμική ἔξοδος ἀπό τό «ἐγώ» μας -σκέφτη-
κα- ἀσφαλῶς θά μᾶς βοηθήσει νά ἀκούσουμε τό εἰδι-
κότερο ἐπιχείρημα τοῦ Κυρίου.

«Εἰ ἀγαπᾶτε τούς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις 
ἐστί; καί γάρ οἱ ἁμαρτωλοί τούς ἀγαπῶντας αὐτούς 
ἀγαπῶσι».

Ἀκόμη, ἄν «ἀγαθοποιῆτε τούς ἀγαθοποιοῦντας 
ὑμᾶς» ἤ «ἐάν δανείζητε παρ’ ὧν ἐλπίζετε ἀπολαβεῖν», 
δέν εἶναι ἀρετή καί καλοσύνη αὐτό. Εἶναι ψυχρός ὑπο-
λογισμός καί «ἄτυπη συναλλαγή». Ἀνάξια λόγου ἡ 
πράξη σας. «Πλήν» -τελείως ἀντίθετα ἀπό τά συνη-
θισμένα- σᾶς ζητῶ, «ἀγαπᾶτε τούς ἐχθρούς ὑμῶν». 
Δῶστε ἀγάπη σέ ὅλους. Κυρίως ὅμως σέ ἐκείνους 
πού διάκεινται ἀπέναντί σας ἐχθρικά. Καί τότε ἐπάξια 
μεγάλη θά εἶναι ἡ ἀνταμοιβή σας. «Ἔσται ὁ μισθός 
ὑμῶν πολύς».

Ἐδῶ σταμάτησα γιά λίγο. Σκέφτηκα ξανά τά λόγια 
τῆς γιαγιᾶς.

Ἄν κάνεις μιά εὐχή καί προσευχή, θά «πιάσει».
Νά ἡ εὐχή ἡ μοναδική, συμφώνησα, πού, ἄν πραγ-

ματοποιηθεῖ, θά ἀνοίξει δρόμους καί ὁρίζοντες και-
νούργιους ἐκεῖ ἀκριβῶς πού ἡ ἐλπίδα γλυκοχαράζει 
γιά μιά καινούργια ζωή· γιά μιά καινούργια κοινωνία 
εἰρήνης καί ἀγάπης, μέσα στήν καινούργια χρονιά, 
σήμερα, στήν πρώτη χαραυγή της.

Ἄν κάναμε ὅλοι μιά προσπάθεια καί μιά καινούργια 
ἀρχή...

Μαρίνα Φραγκάκη

Στήν ἀρχή τῆς καινούργιας χρονιᾶς
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Οἱ διανοητικές ἱκανότητες ἐλαττώνονται μέ τήν 
ἡλικία. Γενικά γίνεται δεκτό ὅτι μέ τήν ἡλικία οἱ δι-
ανοητικές ἱκανότητες ἐπηρεάζονται δυσμενῶς. Ἐν 
τούτοις, σύγχρονες ἔρευνες στή νευρολογία καί τήν 
ψυχολογία φανερώνουν ἱκανότητες καί δυνατότητες 
ἡλικιωμένων προσώπων σ’ αὐτόν τόν τομέα.

Οἱ ἰδέες γιά τήν ἐξάλειψη τῆς ἐγκεφαλικῆς λει-
τουργίας τίθενται κάθε μέρα ὑπό συζήτηση.

Ἰδέα 1 
Τά τέστ προσαρμογῆς πράγματι ἀποκαλύπτουν ὅτι 

οἱ ἑβδομηντάρηδες χρειάζονται συχνά περισσότερο 
χρόνο καί κάνουν περισσότερα σφάλματα ἀπό ὅ,τι 
οἱ κατά εἴκοσι χρόνια νεώτεροι σέ ἀσκήσεις ἁπλές, 
ὅπως νά ἀποστηθίζουν λίστες ἤ νά τακτοποιοῦν φω-
τογραφίες.

Ἀντίθετα, αὐτά τά ἀποτελέσματα δέν δείχνουν 
ὅτι, καθώς περνοῦν τά χρόνια, τά διανοητικά ἀποτε-
λέσματα διαφέρουν αἰσθητά σέ ἄτομα ἴδιας ἡλικίας.

Οἱ στατιστικές δύσκολα καταλήγουν σέ δυνατό-
τητες πού ἀφοροῦν πράγματι πρόσωπα ἡλικιωμένα-
ἀτομικά.

Ὡς πρός τήν λογική, τή μνήμη καί τίς ἱκανότητες 
δράσης καί χώρου 1583 προσώπων στό Χάρβαρντ, 
τά ἀποτελέσματα ἔδειξαν ὅτι ἕνα τέταρτο τῶν ὀγδόντα 
ἐτῶν ἐπιτυγχάνουν ὅσο καί οἱ νέοι σέ ποικίλες δοκι-
μασίες. Ἐπίσης, ἕνας μικρός ἀριθμός ὀγδοντάρηδων 
καί 90ρηδων ἐπιτύγχαναν τά καλύτερα ἀποτελέσματα 
ἀπό ὅλες τίς ἡλικίες.

Αὐτοί πού πέτυχαν τά λιγότερο καλά ἀποτελέσμα-
τα εἶχαν μιά μικρή πτώση τῶν ἱκανοτήτων τους, χωρίς 

ἡ καθημερινότητά τους νά ἐμποδίζεται σέ τίποτε.
Ἔτσι ἀποδεικνύεται ὅτι τά περισσότερα ἄτομα ἕως 

τά 70 διατηροῦν τή λειτουργία τῶν διανοητικῶν τους 
ἱκανοτήτων, ἀλλά καί μετά αὐτή τήν ἡλικία τή δια-
τηροῦν περισσότεροι ἀπό ἕνα τέταρτο, ἄν δέν ὑπο-
φέρουν ἀπό κάποια σοβαρή ἐγκεφαλική διαταραχή.

Οἱ εἰδικοί ἐκτιμοῦν ὅτι ἡ γενετική καί τό περιβάλ-
λον τό κοινωνικό συντελοῦν σ’ αὐτή τή σταθερότητα: 
ἕνα ἀνώτερο τοῦ μέσου ὅρου ἐπίπεδο ἀγωγῆς, ἕνας 
τρόπος ζωῆς πλούσιος σέ ἐρεθίσματα ἤ ἀκόμη καί 
ἕνας σύντροφος μέ ἀνοιχτό πνεῦμα.

Μιά ὕπαρξη ρουτινιάρικη καί ἀνικανοποίητη 
ἀκολουθοῦνται ἀπό μιά πρόωρη διανοητική πτώση.

Ἰδέα 2
Ἐπί πολύ καιρό παρετηρήθη ὅτι οἱ νευρῶνες ἑνός 

ἐγκεφάλου πού γερνᾶ ἐξαφανίζονται 100.000 ἡμε-
ρησίως καί παίρνουν μαζί τους μνῆμες καί γνώσεις.

Ἄν αὐτό πράγματι συμβαίνει, πρόσφατες νευρο-
βιολογικές μελέτες ἀπέδειξαν ὅτι οἱ ἀπώλειες αὐτές 
δέν ἀφοροῦν ὅλο τόν ὄγκο τοῦ ἐγκεφάλου.

Τό «λογισμικό» τοῦ ἐγκεφάλου, δηλ. οἱ γνώ-
σεις πού ἀποκτήθηκαν ὅλη τή διάρκεια τῆς ζωῆς, 
δέν μειώνεται καί μάλιστα μπορεῖ νά γίνει καί πιό 
ἀγωνιστικό.

Γενικά, ἡ ἱκανότητα νά προσανατολίζεσαι στό 
χῶρο, νά διαβάζεις ἕνα χάρτη ἤ νά ξαναβρίσκεις τό 
αὐτοκίνητό σου στό πάρκινγκ ποῦ ἀρχίζει νά διαφο-
ροποιεῖται- ἀκόμη καί ἀπό τά 40;

Δέκα χρόνια ἀργότερα, ἡ ἀφηρημένη λογική φέρ-
νει ἀποκλίνουσες ἀναλογίες. Μετά διαφοροποιεῖται ἡ 

Τά γεράματα δέν εἶναι ναυάγιο
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λεπτομέρειες μιᾶς ἱστορίας, τήν 
ὥρα πού καταγινόσουν μέ ἄλλες 
δραστηριότητες. Ἡ μνήμη «ἐκμά-
θησης» γκόλφ ἤ ποδηλάτου, 
ὅπως καί ἡ ἀπό μνήμης ἀρίθμη-
ση, μποροῦν νά μείνουν ἀνέπαφες 
πολύ πρίν τό γῆρας.

Μιά ἀπώλεια μνήμης «κοινή» 
χρήζει θεραπείας. Οἱ νευρολόγοι 
ἀνακάλυψαν ὅτι ἀργά στή ζωή ὁ 
ἐγκέφαλος χρησιμοποιεῖ λιγότερο 
acétylcholine, ἕνα νευρομεταδότης 
πού ἐπηρεάζει τήν ἀπομνημόνευση.

Ὅπως ἀπεδείχθη, ὡρισμέ-
να φάρμακα ἀντικαθιστοῦν τήν 
οὐσία πού χάνεται. Μιά δεκάδα 
ἄλλων οὐσιῶν (οἰστρογόνα κλπ.) 
πού ἐνεργοποιοῦν τή μνήμη, εἶναι 
σήμερα ὑπό μελέτη.

Ἰδέα 3
Ὅ,τι δέν χρησιμοποιεῖται χά-

νεται.
Οἱ ἐρευνητές ἀποφαίνονται ὅτι 

δέν ὑπάρχει εὐθεῖα σύνδεση με-
ταξύ ἐγκεφαλικῆς δραστηριότητας 
καί πνευματικῆς.

Συνοψίζοντας, τό νά διατηρεῖς 
τό πνεῦμα σου εἶναι καλό, ἀλλά 
δέν ἐγγυᾶται ὅτι θά ἀποψευχθεῖ ἡ 
ἐγκεφαλική... βραδυπορία.

Τό νά βάζομε τόν ἐγκέφαλο 
ἐμπρός σέ νέες ἐμπειρίες εἶναι ἕνα 
ἀπό τά κλειδιά, γιά νά τόν κρατᾶμε 
σέ φόρμα. Σἐ πειράματα μέ γηρα-
σμένους ποντικούς πού τούς ἔβα-
λαν νέα παιχνίδια, ὁ ἐγκέφαλός 
τους ἀντέδρασε βάζοντας νέες συν-
δέσεις ἀνάμεσα στούς νευρῶνες. 
Μόλις τελείωσε τό ἐρέθισμα, οἱ 
ποντικοί ξανάπεσαν σέ μελαγχολία.

Ἀλλά τό νά συμπεριφέρεσαι 
σάν «θεατής», κοιτάζοντας τούς 
ἄλλους ποντικούς, δέν βοηθᾶ σέ 
τίποτε.

Οὔτε καί τό νά ὑποβάλουμε 
τόν ἐγκέφαλο σέ ἀσκήσεις πού 
δέν εἶναι εὐχάριστες βοηθάει. 
Τό ἴδιο ἀποτέλεσμα σέ ἡλικιω-
μένα πρόσωπα πού διάβαζαν, 
«γιά τήν εὐχαρίστησή τους» καί 
σ’ ἐκεῖνα πού διάβαζαν «γιά νά 

διατηροῦνται».
Ἄτομα πού ἐφευρίσκουν κα-

θημερινά ἄλλες μεθόδους, γιά νά 
διατηροῦν ζωηρό τό πνεῦμα τους, 
πού νιώθουν καλά μέ τόν ἑαυτό 
τους, κινδυνεύουν λιγότερο ἀπό 
τά ἀγχώδη.

Ἰδέα 4
Δέν ὑπάρχει νοῦς ὑγιής χωρίς 

σῶμα ὑγιές.
Σέ πολλά ἡλικιωμένα ἄτομα, ἡ 

ἀσθένεια δέν ἔχει καμία ἐπίπτωση 
στή λειτουργία τοῦ ἐγκεφάλου. 
Καί ὅταν συμβαίνουν συγκινησι-
ακές διαταραχές -ὑπέρταση, δια-
βήτης κλπ.- οἱ εἰδικοί τείνουν νά 
θεωροῦν ἔνοχη τήν ὑγιεινή ζωή 
τοῦ ἀρρώστου. Ὑπερβολές δια-
τροφικές, τό στρές κλπ. αὐξάνουν 
τούς κινδύνους φυσικῆς καί δια-
νοητικῆς ἀποκλίσεως.

Ἡ φυσική ἄσκηση ἔχει πολύ 
εὐεργετική ἐπίδραση στή διανο-
ητική κατάσταση τῶν ὑγιῶν ὅπως 
καί τῶν ἀσθενῶν, τῶν νέων ὅπως 
καί τῶν μεγάλων. Ὅμως τό εἶδος 
τῆς ἄσκησης ἔχει ἐπίδραση. Ἄν 
εἶναι μέτριο, 30΄ βάδισης ἡμερή-
σια, ἔχουν πολύ καλύτερα ἀποτε-
λέσματα, σέ σχέση μέ αὐτούς πού 
δέν ἀσκοῦνται. Ὅπως καί οἱ ἐπι-
δράσεις εἶναι δυσμενεῖς γι’ αὐτούς 
πού ἀσκοῦνται ἔντονα.

Ἰδέα 5 
Ὁ ἐγκέφαλος τῶν ἡλικιωμέ-

νων διατηρεῖ μιά καταπληκτική 
ἱκανότητα νά κάνει καινούργιο 
τό παλιό. Συγκρίνοντας τόν ἐγκέ-
φαλο τῶν νέων μέ τούς ἡλικιωμέ-
νους ἀνακάλυψαν πώς οἱ παλαι-
οί ἐγκέφαλοι ἀναπληρώνουν τίς 
ἐλλείψεις τους, τροποποιώντας οἱ 
ἴδιοι τίς διαδρομές τους.

Ἄν ἕνας νευρώνας παύει νά 
κάνει τό ἔργο του, τά γειτονικά 
κύτταρα συνεργάζονται, γιά νά 
ἀντικαταστήσουν τήν ἔλλειψή του. 
Ἔτσι ἕνας ἐγκέφαλος πού γερνᾶ 
μπορεῖ νά ἀνακατανείμει τούς ρό-
λους του γιά κάποιο ἔργο, ἀπό τή 
μιά ἐγκεφαλική ζώνη στήν ἄλλη.

Διαπιστώθηκε ἐπίσης ὅτι ἑβδο-
μηντάρηδες πού εἶχαν πτώση στό 
διανοητικό ἐπίπεδο μποροῦσαν 
νά δοῦν πρακτική βελτίωση μέ 
πρακτικές ἀσκήσεις. Μετά ἑπτά 
χρόνια, οἱ ἔλεγχοι ἔδειξαν ὅτι τό 
ἐπίπεδο αὐτό διατηρήθηκε μέ φυ-
σική ἄσκηση.

Ἀπό τότε οἱ ψυχολόγοι προτεί-
νουν στά ἡλικιωμένα ἄτομα σειρές 
ἀσκήσεων πού δυναμώνουν τήν 
κρίση καί τήν ἀπομνημόνευση. 
Μέ ἁπλά μέσα νά θυμηθοῦν μιά 
πολύπλοκη περιγραφή φαρμά-
κων, νά πάρουν γνώσεις πληρο-
φορικῆς ἤ ἁπλᾶ νά διατηρήσουν 
τή ζωηράδα τοῦ πνεύματος, καί 
τότε ἡ αὐτονομία τους θά γίνει σάν 
παιδικό παιχνίδι.

Τό γῆρας κάνει ρίμα μέ φρό-
νηση.

Ὅλοι οἱ πολιτισμοί δέν θεω-
ροῦν τά ἡλικιωμένα ἄτομα σάν 
ὑπολειπόμενα στό διανοητικό 
ἐπίπεδο.

Στήν Ἀνατολή περιβάλλουν μέ 
σεβασμό τούς «παλαιούς τους», 
καί αὐτό εἶναι ἀπό τούς συντελε-
στές τῆς ἀνωτερότητός τους.

Στήν Κίνα, ὅπου ἡ ἡλικία συν-
δέεται λιγότερο μέ τίς ἐγκεφαλικές 
ἰδιότητες, τά ἡλικιωμένα ἄτομα ξε-
περνοῦν τούς Ἀμερικανούς ὁμο-
λόγους τους στά test.

Ὅταν τούς ζητεῖται ἡ γνώμη 
τους σέ ἰδιάζουσες καταστάσεις 
-σέ περίπτωση πού ἕνας νέος ἀπει-
λεῖ νά αὐτοκτονήσει ἤ μιά κοπέλα 
15 ἐτῶν νά παντρευτεῖ-, τά ἡλικι-
ωμένα ἄτομα, περισσότερο ἀπό 
τούς νέους, δίδουν τήν κατάλλη-
λη ἀπάντηση.

Πολλές μελέτες ἔδειξαν ὅτι 
ἡλικιωμένα ἄτομα ἀναπληρώνουν 
μέ περισσότερη ἀποτελεσματικό-
τητα τήν ἐπιβράδυνση τῆς ταχύτη-
τας τοῦ ἐγκεφάλου τους.

Ἔχομε παραδείγματα πού ἡλι-
κιωμένα ἄτομα ἀργοῦν περισσό-
τερο νά πάρουν μιάν ἀπόφαση, 
ἡ ὁποία ὅμως εἶναι σωστότερη.

Ἄρθρον τῆς SELECTION
Μετάφρ. Εἰρήνης Παπασπυρίδου
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Γνώρισα τόν Χριστό ἀπό τό Κατηχητικό Σχολεῖο, 
τελειώνοντας τό Γυμνάσιο. Καί ἦταν ἡ λύση ὅλων τῶν 
ψυχολογικῶν προβλημάτων πού ἀρχίζουν νά κονταρο-
χτυπιοῦνται στήν ψυχή τοῦ νέου. Βοηθός μας γι᾽αυτήν τή 
λύση ὁ ἀείμνηστος καθηγητής μας τῶν μαθηματικῶν καί 
σπουδαῖος ἐπιστήμων, Φιλάρετος. Κατηχητής μας ὁ ἀεί-
μνηστος Ἀρχιμανδρίτης Χριστόφορος Παπουτσόπουλος. 

Ἄρχισα, φυσικά καί νά ἐκκλησιάζωμαι στή Μητρό-
πολη, ὅπου ἐκήρυττε ὁ ἀνεπανάληπτος Ἀρχιμανδρίτης 
Σεραφείμ Παπακώστας. Μοῦ ἔκανε ἐντύπωση ἡ τάξη 
καί ἡ ἡσυχία πού ὑπῆρχε ἐκεῖ. Ἡ ψαλμωδία ἦταν γιά 
μένα μία ἀποκάλυψη. Ἰδίως τίς μεγάλες ἑορτές τοῦ Πά-
σχα. Μποροῦσα νά παρακολουθῶ τήν ἀκολουθία. Νά 
καταλαβαίνω τά κείμενα. Νά ζῶ τήν ἀτμόσφαιρα. Καί νά 
συγκινοῦμαι. Ψάλτης ὁ μοναδικός Μιχαήλ Χατζῆς. Μι-
λώντας μιά μέρα μ’ ἕνα φίλο μου γι’ αὐτόν τόν ἐξαίρετο 
ψάλτη, ἄκουσα ἀπό τά χείλη του τά ἑξῆς: «Ἦταν μεγάλη 
Παρασκευή πρωΐ. Ὁ διάκονος ἀνέβηκε στόν ἄμβωνα νά 
διαβάσει τό Εὐαγγέλιο. Ἡ συγκίνηση ἀπό τίς ἀκολου-
θίες ὅλης τῆς ἑβδομάδος εἶχε 
φθάσει στό κατακόρυφο. Ὁ 
διάκονος ἄρχισε τό Εὐαγγελι-
κό Ἀνάγνωσμα, ἀλλά ἡ φωνή 
του πνίγηκε ἀπό ἕνα λυγμό. 
Αὐτό ἦταν. Ὁλόκληρο τό 
Ἐκκλησίασμα ξέσπασε σ’ ἕνα 
κλάμμα ἀσυγκράτητο». Φυ-
σικά, στή δημιουργία αὐτῆς 
τῆς ἀτμόσφαιρας καί αὐτῆς 
τῆς συγκίνησης εἶχε συμβάλει 
ὁ Μιχαήλ Χατζῆς, πού ἀντιλαμβανόταν τήν ψαλμωδία 
ὡς ἱερό λειτούργημα.

Τό 1956, νομίζω, ὁ τότε Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Σπυ-
ρίδων Βλάχος ἀπέλυσε ἀπό τόν Μητροπολιτικό Ναό τόν 
Χατζῆ καί ἔβαλε στή θέση του τόν Σπυρίδωνα Περιστέρη, 
Καθηγητή τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς στό Ὠδεῖο Ἀθηνῶν. 
Ἄριστος ψάλτης, ἀλλά ψυχρός. Δέν μιλοῦσε στίς καρ-
διές, ὅπως ὁ Χατζῆς. Ἔτσι, πολλοί ἐκκλησιαζόμενοι στή 
Μητρόπολη ἀκολουθήσαμε τόν Μιχ. Χατζῆ στό ναΐδριο 
τῆς Καπνικαρέας, ὅπου τόν διώρισε ὁ Καθηγητής Πανα-
γιώτης Τρεμπέλας. Ἡ Καπνικαρέα ἦταν Πανεπιστημιακός 
Ναός καί γέμιζε ἀσφυκτικά τίς Κυριακές καί πρό παντός 
τίς μεγάλες ἑορτές. Καί δέν ἦταν μόνο ἡ ψαλμωδία τοῦ 
Χατζῆ πού σέ ἀνέβαζε στόν οὐρανό. Ἦταν καί ἡ ἀνά-
γνωσή του (ψαλμοί, προφητεῖες κλπ.). Τόν ἄκουγες καί 
ἔνιωθες ἕνα ρῖγος νά διαπερνᾶ τό σῶμα σου. Ἔλεγαν 
ὅτι ὁ μεγάλος ἠθοποιός Μάνος Κατράκης διάβαζε ἀπα-
ράμιλλα τά ἐκκλησιαστικά κείμενα. Καί τόν εἶχα ἀκού-
σει. Ὁ Μιχαήλ Χατζῆς ἦταν ἀνώτερος. Δέν ἦταν ἁπλῶς 
ἕνας πολύ καλός ψάλτης. Δέν ζωντάνευε ἀπαράμιλλα 
αὐτό πού διάβαζε ἤ ἔψαλλε. Ἦταν ἕνας μεγάλος καλλι-
τέχνης, ἀλλά εἶχε καί καταπληκτική ἄρθρωση καί μεγάλη 

εὐσέβεια. Ἀπίθανη ἀπαγγελία. Μιά σπουδαία φωνή μέ 
χρῶμα καί παλμό καί ἔκφραση. Εἶχε τήν αἴσθηση τοῦ 
χρόνου. Καί ὅταν ἐδιάβαζε καί ὅταν ἔψαλλε, ἤξερε ποιά 
λέξη θά ἀπαγγείλει ἀργά, γιά νά τήν τονίσει, καί ποιά 
λιγώτερο ἀργά, γιά νά κερδίσει τόν χρόνο. Ὅταν τόν 
πρωτοάκουσα νά ψάλλει τό «Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί ποῦ 
ἐγεννήθη ὁ Χριστός», ἔνιωσα νά μέ καταλαμβάνει μιά 
νοσταλγία. Νά μποροῦσα κι ἐγώ νά πήγαινα στή μακρινή 
Βηθλεέμ, μαζί μέ τούς μάγους, μαζί μέ τούς ποιμένες, 
νά ἔβλεπα τό ταπεινό σπήλαιο μέ τό βρέφος - Ἰησοῦ. 
Ἤξερε ὁ Μιχαήλ Χατζῆς νά δημιουργεῖ μιά ἀπαράμιλλη 
ἀτμόσφαιρα. Σέ συνήρπαζε. Σ’ ἔπαιρνε ἀπό τή γῆ καί σέ 
ἀνέβαζε στόν οὐρανό.

Μιά μέρα τοῦ εἶπα ὅτι εἶχα παρακολουθήσει στόν 
Παρνασσό μιά συναυλία Βυζαντινῆς μουσικῆς μέ ἕνα 
γνωστό ψάλτη καί τή χορωδία του. Μοῦ ἀπάντησε ἁπλᾶ: 
«Ἡ Βυζαντινή μουσική εἶναι γιά τό στασίδι, ὄχι γιά τό 
θέατρο». Καί τό στασίδι τόν ἐνέπνεε.

Μιά ἄλλη φορά τόν ρώτησα: «Γιατί δέν ψάλλετε 
περισσότερο ὁ ἴδιος; Καλοί 
εἶναι οἱ μαθηταί σας καί ψάλ-
λουν ὄμορφα, ἀλλά ὄχι σάν 
ἐσᾶς». Μοῦ εἶπε: «Τό στασί-
δι εἶναι γιά προσευχή. Καί 
ὅσοι εἶναι στό στασίδι ἔχουν 
δικαίωμα νά προσεύχονται». 
Καί σκέπτομαι κάποιους με-
γαλόσχημους ψαλτάδες πού 
κρατοῦν ὁλόκληρο χορό ἱε-
ροψαλτῶν βουβό (ἤ τό πολύ 

σ’ ἕνα ἀνεπαίσθητο ἰσοκράτημα), γιά νά ἀκούγεται δι-
αρκῶς ἡ δική τους φωνή. Τόσο πού στό τέλος ἴσως 
τούς βαριέσαι.

Ὅταν ἡ γυναῖκα μου μοῦ ἔκανε δῶρο ἕνα μαγνητό-
φωνο, γιά νά μπορέσω νά μαγνητοφωνήσω τόν Χατζῆ 
(ἦταν ὁ καϋμός μου), καί τοῦ ἔστειλα, παραμονές Χρι-
στουγέννων, μία σειρά ἀπό αὐτές τίς ταινίες, μοῦ ἔγραψε 
ἕνα εὐχαριστήριο γράμμα, πολύ εὐγενικό. Μοῦ ἔκανε 
κατάπληξη μία φράση του: «Ποτέ μέχρι σήμερα δέν εἶχα 
πάρει δῶρο». Καί σκέφθηκα: Πόσοι ἀπό αὐτούς πού τόν 
ἀπολάμβαναν, τόσα χρόνια, θά εἶχαν τήν εὐχαρίστηση 
νά τοῦ προσφέρουν κάτι. Ἀλλά δέν τό τολμοῦσαν. Δέν 
τό εἶχαν κἄν σκεφθεῖ. Αὐτή εἶναι ἡ μοῖρα τῶν μεγάλων. 
Ἀπρόσιτοι γιά τό πολύ κοινό, μένουν κάποτε γιά πάντα 
ἀπομονωμένοι. Καί στεροῦνται μικρές, ἁπλές χαρές τῆς 
ζωῆς, πού ἀπολαμβάνουν ἄλλοι ἄνθρωποι.

Θά μποροῦσα νά μιλῶ γιά τόν Μιχαήλ Χατζῆ μέρες 
ὁλόκληρες. Ἦταν μιά μεγάλη φυσιογνωμία, ἕνας σπου-
δαῖος ἄνθρωπος καί ἕνας μοναδικός, ἀνεπανάληπτος, 
μεγάλος καλλιτέχνης.

ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΤΖΗΣ

Δέν ἦταν ἁπλῶς ἕνας πολύ καλός 
ψάλτης. Ἦταν ἕνας μεγάλος καλλι-
τέχνης, ἀλλά εἶχε καί καταπληκτική 

ἄρθρωση καί μεγάλη εὐσέβεια. 
Ἀπίθανη ἀπαγγελία.

K

K
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στό βιβλίο τῶν Παροιμιῶν, στό τελευταῖο κεφάλαιο, 

βρίσκουμε διατυπωμένο τό ἰδεῶδες τῆς γυναικείας 
ἀρετῆς. «Γυναῖκα ἀνδρείαν τίς εὑρήσει; Τιμιωτέρα δέ 
ἐστι λίθων πολυτελῶν ἡ τοιαύτη...». Δηλαδή, ποιός 
μπορεῖ νά βρεῖ ἀνδρεία γυναῖκα; Καί σίγουρα ἀπορεῖτε, 
ὅπως κι ἐγώ, γιατί ὁ Σολομώντας δέν διερωτᾶται γιά 
τήν ἐνάρετη, γιά τή φρόνιμη, γιά τήν ἁγία γυναῖκα. Εἶναι 
τάχα δυσεύτερο εἶδος ἡ ἀνδρεία γυναῖκα; Καί μάλιστα 
τή θεωρεῖ ἀνώτερη ἀπό πολυτελεῖς λίθους. Καί στή 
συνέχεια ἐγκωμιάζει τήν ἀγαθότητά της καί τήν ἐργα-
τικότητα. Τήν παρομοιάζει μέ πλοῖο βαριά φορτωμένο 
μέ πραμάτειες... ἐπαινεῖ τήν προνοητικότητά της, τίς 
ἐλεημοσύνες της, τή μέριμνα γιά τό σπίτι της... μακαρίζει 
τόν καλό λόγο της καί τή σύνεσή της.

Α΄ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
Ἄν κάνουμε μιά ἀναδρομή στά χρόνια τῆς δημι-

ουργίας τοῦ ἀνθρώπου, θά θυμηθοῦμε ὅτι ὁ Θεός 
ἔπλασε τή γυναῖκα, γιά νά εἶναι βοηθός, σύντροφος 
καί συμπλήρωμα τοῦ ἀνδρός.

Ἀλλά, μετά τό τραγικό καί θανατηφόρο παράπτωμα 
τῶν πρωτοπλάστων, ὁ Θεός, μοιράζοντας τά ἐπιτίμια 
στούς παραβάτες, εἶπε στή γυναῖκα καί αὐτόν τόν λόγο: 
«Θά ἐξαρτᾶσαι ἀπό τόν ἄνδρα σου καί αὐτός θά εἶναι 
ὁ κύριός σου καί ὑπερασπιστής σου». Αὐτός ὁ λόγος 
λειτούργησε γιά τή γυναῖκα ὄχι ἁπλῶς ὑποτακτικά, 
ἀλλά καί δουλικά. Ἔτσι, ὅλοι οἱ λαοί θεωροῦσαν τή 
γυναῖκα δούλη, πρᾶγμα, res κατά τούς Ρωμαίους. 
Στήν ἀρχαία Ἑλλάδα ἀπαγορευόταν στή γυναῖκα νά 
παρακολουθήσει τούς Ὀλυμπιακούς Ἀγῶνες. Ὅμως, 
ἡ Καλλιπάτειρα, ἀρχόντισσα ἀπό τή Ρόδο, κόρη τοῦ 
φημισμένου Ὀλυμπιονίκη Διαγόρα, περήφανη γιά τίς 
νίκες τοῦ πατέρα της, τῶν τριῶν ἀδελφῶν της, τοῦ 
γιοῦ της καί τοῦ ἀνηψιοῦ της, ντύθηκε ἀντρικά, μπῆκε 
στήν Ὀλυμπία ὡς γυμναστής καί παρακολούθησε τούς 
ἀγῶνες. Τό γεγονός αὐτό πῆρε γιά θέμα του ὁ ποιητής 
Λορέντζος Μαβίλης κι ἔγραψε ἕνα ἀπό τά ὡραιότερα 
σονέτα. Νά δύο στίχοι:

«τό σόϊ μου στόν αἰῶνα θά φαντάζει
μέ τῆς ἀντρείας τ’ ἀθάνατα προνόμια!»

Τί νά πρωτοθαυμάσουμε ἀπό τήν ἀρχαία Ἑλλάδα! 
Τή Σπαρτιάτισσα μάνα γιά τό «τάν ἤ ἐπί τᾶς», πού ἔλε-

ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΝΔΡΕΙΑΝ  
ΤΙΣ ΕΥΡΗΣΕΙ; 

(Παροιμ. Σολομῶντα λα´, 10-31)
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γε στό παιδί της δίνοντάς του τήν 
ἀσπίδα!

Στήν Παλαιά Διαθήκη, πολ-
λές γυναῖκες ἐπαινοῦνταν γιά τήν 
ἀνδρεία τους. Ν’ ἀναφέρουμε τήν 
Ἐσθήρ καί τή Ραάβ, πού μέ κίνδυνο 
τῆς ζωῆς τους ὑπερασπίστηκαν τά 
συμφέροντα τῶν συμπατριωτῶν 
τους τῶν Ἰουδαίων. Τή Σολομονή, 
τή μητέρα τῶν ἑπτά παίδων, τῶν 
Μακκαβαίων, πού ἄντεξε νά παρα-
κολουθεῖ τό μαρτύριο τῶν παιδιῶν 
της.

Στήν προχριστιανική ἐποχή 
ἦταν δύσκολο νά συναντήσεις 
ἀνδρεία γυναίκα. Ἡ ἀνδρεία ἦταν 
κατόρθωμα γυναίκας πού ξεπερ-
νοῦσε τή φύση της.

Ὅταν ἦρθε ὁ Κύριος στή γῆ, 
ἀπηύθυνε ἰσότιμα τό κήρυγμα τῆς 
σωτηρίας στόν ἄνδρα καί τή γυναί-
κα, στό δοῦλο καί στόν ἐλεύθερο, 
στόν Ἰουδαῖο καί στόν  Ἕλληνα. Ὁ 
δέ Ἀπόστολος Παῦλος ἔγραψε, 
στήν ἐπιστολή του Πρός Γαλάτας, 
ἐκεῖνον τόν ἐπαναστατικό λόγο: 
«Οὐκ ἔνι ἄρσεν καί θῆλυ» (κεφ. 
γ΄, στίχ. 28). Δηλαδή, ἀπέναντι στό 
Θεό καί στό Νόμο Του εἶναι τό ἴδιο 
ὁ ἄνδρας καί ἡ γυναῖκα. Καί στήν 
ἐπιστολή Πρός Τίτο, νουθετεῖ τίς 
χριστιανές νά ἔχουν γνωρίσματα 
ἀνδρείας γυναίκας.

Β΄ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΑΝΔΡΕΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ 

ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Μέ ἀφορμή τήν Παγκόσμια 
Ἡμέρα τῆς Γυναίκας (8 Μαρτίου), 
θά κάνουμε μιά προσπάθεια νά 
ἀναδείξουμε τά χαρακτηριστικά 
τῆς ἀνδρείας γυναίκας, δηλ. τῆς 
προικισμένης μέ γενναιότητα, μέ 
ἀποφασιστικότητα, μέ τόλμη.

Ἀνδρεία, λοιπόν, εἶναι:
1. Ἡ γυναῖκα ἡ ἀγωνιζόμενη μέ τή 1. Ἡ γυναῖκα ἡ ἀγωνιζόμενη μέ τή 

χριστιανική της ἰδιότητα.χριστιανική της ἰδιότητα.
Στήν ἐποχή τῆς παρουσίας τοῦ 

Χριστοῦ στή γῆ, δροῦσε ἀθόρυ-

βα καί ἀφανῶς μιά ὁμάδα μαθη-
τριῶν, πού διακονοῦσαν μέ δικά 
τους ἔξοδα τόν Χριστό καί τούς 
Ἀποστόλους. Ἡ ἀφοσίωσή τους 
στόν Χριστό ἦταν δυναμικότερη 
ἀπό ἐκείνη τῶν ἀνδρῶν. Ὅταν οἱ 
μαθητές, μετά τή Σταύρωση καί 
τήν Ταφή, κρύφτηκαν «διά τόν 
φόβον τῶν Ἰουδαίων» καί, κατά 
τή χαριτωμένη ἔκφραση τοῦ πα-
τρός Παϊσίου, «εἶχαν βάλει καί τό 
σύρτη στήν πόρτα οἱ παλικαρά-
δες», οἱ μυροφόρες περπάτησαν 
μέ θάρρος μές στό σκοτάδι, γιά νά 
ἀλείψουν τό σῶμα τοῦ Διδασκά-
λου. Καί γι’ αὐτήν τους τήν πράξη 
ἀμείφτηκαν. Ἦταν οἱ πρῶτες πού 
πῆραν τό μήνυμα τῆς Ἀνάστασης 
καί ἦταν οἱ πρῶτες πού συνάντησαν 
τόν Ἀναστάντα Κύριο.

Ἀπό τούς ἀποστολικούς χρό-
νους, μποροῦμε ν’ ἀναφέρουμε 
πολλές ἀνδρεῖες γυναῖκες: π.χ. 
τήν Πρωτομάρτυρα Θέκλα, πού 
γοητεύεται ἀπό τό κήρυγμα τοῦ 
ἀποστόλου Παύλου, ἐγκαταλείπει 
τόν μνηστῆρα της καί ρίχνεται γιά 
τήν πίστη στά φοβερά θηρία καί τή 
φωτιά. Σώζεται θαυματουργικά καί 
τελικά ζεῖ σ’ ἕνα σπήλαιο παλεύ-
οντας μέ τούς δαίμονες, μέχρι τά 
ἐνενήντα της.
2. Ἡ μάνα, ὅταν παιδαγωγεῖ τά 2. Ἡ μάνα, ὅταν παιδαγωγεῖ τά 

παιδιά της «ἐν παιδείᾳ καί παιδιά της «ἐν παιδείᾳ καί 
νουθεσίᾳ Κυρίου» - καί ὅλες νουθεσίᾳ Κυρίου» - καί ὅλες 
μας γνωρίζουμε τί δύναμη μας γνωρίζουμε τί δύναμη 
ψυχῆς ἀπαιτεῖται γι’ αὐτό τό ψυχῆς ἀπαιτεῖται γι’ αὐτό τό 
σκοπό.σκοπό.

3. Ἡ σύζυγος πού ἀγωνίζεται 3. Ἡ σύζυγος πού ἀγωνίζεται 
σκληρά καί μέ ὑπομονή νά σκληρά καί μέ ὑπομονή νά 
διατηρήσει τόν γάμο της.διατηρήσει τόν γάμο της.
Καί πῶς νά μήν εἶναι γενναία ἡ 

γυναῖκα πού βασανίζεται ἀπό τόν 
σκληρό σύζυγό της καί ὑπομένει, 
γιά νά κερδίσει τήν οἰκογένειά της;
4. Ἡ μάνα πού στέκει ἀλύγιστη 4. Ἡ μάνα πού στέκει ἀλύγιστη 

στήν ἀγιάτρευτη ἀρρώστια στήν ἀγιάτρευτη ἀρρώστια 
τοῦ παιδιοῦ της.τοῦ παιδιοῦ της.
Νά θυμηθοῦμε τήν εἰδωλολά-

τρισσα Χαναναία, πού παρακαλεῖ 
τόν Κύριο νά θεραπεύσει τή δαιμο-
νισμένη κόρη της. Ὅλες, βεβαίως, 
ξέρουμε τά λόγια τοῦ Χριστοῦ: «νά 

δώσω τό ψωμί τῶν παιδιῶν μου 
(τῶν Ἰουδαίων) στά σκυλάκια;» Καί 
ἡ γενναία μητέρα δέν προσβάλλε-
ται. Δίνει ταπεινά τήν ἀπάντηση... 
«καί τά σκυλάκια τρέφονται ἀπό 
τά ψίχουλα πού πέφτουν ἀπό τό 
τραπέζι τῶν κυρίων των». Καί ὁ 
Χριστός τήν ἐπαινεῖ: «ὦ γύναι, με-
γάλη σου ἡ πίστις! Καί ἰάθη ἡ θυ-
γάτηρ αὐτῆς ἀπό τῆς ὥρας ἐκείνης» 
(Ματθ. ιε΄, στίχ. 28). Ὁ μέγας Χρυ-
σόστομος προβάλλει τήν ἀνδρεία 
αὐτῆς τῆς γυναίκας πρός μίμηση 
ὡς ἑξῆς: «ἵνα (λέγει) κἄν εὔξῃ καί 
σύ μή λάβῃς, μηδέποτε ἀποστῇς» 
(γιά νά μή σταματήσεις, λέει, καί 
σύ ποτέ, ἄν προσευχηθεῖς καί δέν 
λάβεις ἀμέσως).

Παρομοίως, στό ἔπακρο 
ἀνδρεία εἶναι ἡ γυναῖκα πού με-
γαλώνει παιδί μέ εἰδικές ἀνάγκες. 
Καί ἡ γυναῖκα πού ἀντιμετωπίζει, 
μέ ὑπομονή κι ἐμπιστοσύνη στόν 
Θεό, τόν χαμό τοῦ μονάκριβου 
παιδιοῦ της.
5. Ἡ μάνα πού ἀναλαμβάνει τόν 5. Ἡ μάνα πού ἀναλαμβάνει τόν 

ζυγό τῆς πολυτεκνίας, ἐνῶ ζυγό τῆς πολυτεκνίας, ἐνῶ 
γνωρίζει τό βαρύ φορτίο καί γνωρίζει τό βαρύ φορτίο καί 
τόν χλευασμό τῆς κοινωνίας.τόν χλευασμό τῆς κοινωνίας.
Γνωρίζω κυρία μέ 11 παιδιά. 

Ἐγκατέλειψε τήν ἐπιστήμη της -εἶναι 
μαθηματικός- καί ἀφοσιώθηκε στή 
φροντίδα τῶν παιδιῶν της.

Ἀσφαλῶς, ὅσο ἀνδρεία φαίνε-
ται σήμερα νά εἶναι ἡ πολύτεκνη 
μητέρα, ἄλλο τόσο ἀνδρεία εἶναι 
καί ἡ ἄτεκνη γυναῖκα, πού δέν ἔγινε 
μητέρα, παρά τή θέλησή της, καί 
δέν θεωρεῖ τόν ἑαυτό της ἀδικη-
μένο. Αὐτή βιώνει τήν καθολική 
ἀγάπη.
6. Ἡ γυναῖκα πού μένει χήρα καί 6. Ἡ γυναῖκα πού μένει χήρα καί 

ἀνατρέφει καί σπουδάζει τά ἀνατρέφει καί σπουδάζει τά 
παιδιά της μέ κόπο.παιδιά της μέ κόπο.

7. Ἡ γυναῖκα, ὅταν μπεῖ σέ κίνδυ7. Ἡ γυναῖκα, ὅταν μπεῖ σέ κίνδυ--
νο ἡ ἴδια ἡ ζωή της. Δέν ἀπελνο ἡ ἴδια ἡ ζωή της. Δέν ἀπελ--
πίζεται, ἀλλά προετοιμάζει τόν πίζεται, ἀλλά προετοιμάζει τόν 
ἑαυτό της γιά τή μεγάλη συἑαυτό της γιά τή μεγάλη συ--
νάντηση μέ τόν Θεό, καί τήν νάντηση μέ τόν Θεό, καί τήν 
οἰκογένειά της νά ἀποδεχθεῖ οἰκογένειά της νά ἀποδεχθεῖ 
χριστιανικά, εἰρηνικά τήν ἀναχριστιανικά, εἰρηνικά τήν ἀνα--
χώρησή της. Ἀλλά καί αὐτή χώρησή της. Ἀλλά καί αὐτή 
πού καθηλώνεται γιά χρόνια πού καθηλώνεται γιά χρόνια 



12

«Ο
 Κ

Ο
Σ

Μ
Ο

Σ
 Τ

Η
Σ

 Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΔ

Ο
Σ

» 
- 

ΙΑ
Ν

Ο
Υ

Α
Ρ

ΙΟ
Σ

-Φ
εβ

ρο
υα

ρι
ο

σ
  

2
0

1
3 στό κρεβάτι τοῦ πόνου κι ἀναστό κρεβάτι τοῦ πόνου κι ἀνα--

φωνεῖ συνεχῶς «Δόξα σοι ὁ φωνεῖ συνεχῶς «Δόξα σοι ὁ 
Θεός».Θεός».

8. Ἡ γυναῖκα πού ἀγαπᾶ πέρα ἀπό 8. Ἡ γυναῖκα πού ἀγαπᾶ πέρα ἀπό 
τά λογικά ὅρια. Πού ἀγαπᾶ τά λογικά ὅρια. Πού ἀγαπᾶ 
καί διακονεῖ τόν ἄγνωστο, τόν καί διακονεῖ τόν ἄγνωστο, τόν 
πλησίον, ξεπερνῶντας πολπλησίον, ξεπερνῶντας πολ--
λές φορές καί τίς φυσικές της λές φορές καί τίς φυσικές της 
δυνάμεις.δυνάμεις.
Νά θαυμάσουμε τή Φιλοθέη 

Μπενιζέλου, ἡ ὁποία ἔζησε στήν 
Ἀθήνα «πού ὅλα τά ’σκιαζε ἡ φο-
βέρα καί τά πλάκωνε ἡ σκλαβιά». 
Ἔχτισε σχολεῖα, νοσοκομεῖα, ἔκανε 
ἐλεημοσύνες καί στήριζε μέ κάθε 
τρόπο τούς ραγιάδες. Βασανίστηκε 
πολύ, ἁγίασε ὅμως. Ἡ μνήμη της 
γιορτάζεται στίς 19 Φεβρουαρίου.
9. Ἡ γυναῖκα πού ὁμολογεῖ τό 9. Ἡ γυναῖκα πού ὁμολογεῖ τό 

λάθος της.λάθος της.
Ἐδῶ πρέπει νά σημειώσουμε ὅτι 

ἀνδρεία δέν εἶναι μόνο τό ὕψος τῆς 
ἀρετῆς, ἀλλά καί ἡ ὁμολογία τοῦ 
λάθους. Ἄς θυμηθοῦμε τήν πόρνη 
πού ἔχυσε στά πόδια τοῦ Ἰησοῦ τό 
πολύτιμο μύρο καί τά σκούπισε μέ 
τίς τρίχες τῆς κεφαλῆς της. Αὐτό 
εἶναι μεγαλεῖο, γιατί ἦταν πράξη 
εὐγνωμοσύνης, καί δημόσια ἀπο-
κήρυξη τῆς ἁμαρτωλότητάς της. Γιά 
τή στάση της αὐτή ἐπαινεῖται ἀπό 
τόν Κύριο: «Ὅπου ἄν κηρυχθῇ τό 
εὐαγγέλιο τοῦτο ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ, 
λαληθήσεται καί ὅ ἐποίησεν αὕτη, 
εἰς μνημόσυνον αὐτῆς» (Ματθ., 
κεφ. κστ΄, στίχ. 13).

Νά ἀναφέρουμε καί τή Σαμα-
ρείτιδα, πού ὁ Κύριος φαινομενικά 
τήν προσβάλλει ἀποκαλύπτοντας 
τά προσωπικά της παραπτώματα κι 
ἐκείνη, ἀντί νά ἀντιδράσει ἔντονα, 
φωτίζεται, γίνεται ἱεραπόστολος, 
ἀνακηρύσσεται ἁγία. Εἶναι ἡ ἁγία 
Φωτεινή πού γιορτάζει στίς 26 τοῦ 
Φλεβάρη.
10. Ἡ γυναῖκα πού ἀγαπᾷ τήν 10. Ἡ γυναῖκα πού ἀγαπᾷ τήν 

πατρίδα της καί θυσιάζεται πατρίδα της καί θυσιάζεται 
γι᾽αὐτήνγι᾽αὐτήν
Φθάνονας στά δύσκολα χρόνια 

τῆς τουρκοκρατίας, δέν μποροῦμε 
νά ξεχάσουμε τίς Σουλιώτισσες πού 
μέ τά παιδιά τους ἀγκαλιά ἔπεσαν 
στό ἡρωϊκό Ζάλογγο. Ἀλλά καί τή 

Μαντώ Μαυρογένους, τή Λασκαρί-
να Μπουμπουλίνα, τή Δόμνα Βιζβί-
ζη καί τόσες ἄλλες πού ἔδωσαν τά 
πάντα γιά τήν πατρίδα τους.

Ἐπιπλέον, συγκλονιστικές φι-
γοῦρες στέκονται μπροστά μας 
οἱ γυναῖκες νά ἀνηφορίζουν στήν 
Πίνδο, φορτωμένες πυρομαχικά, 
τό 1940.

Ἀλλά καί ἕνα σύγχρονο γε-
γονός. Τό περασμένο Ἰούλιο, ἡ 
Πόπη Χριστοφόρου ἔχασε τά δυό 
της ἀγόρια, τόν Μιλτιάδη καί τόν 
Χρῆστο, πού ὑπηρετοῦσαν τήν 
θητεία τους στήν Κύπρο, στήν 
πυρκαγιά πού ἐκδηλώθηκε στο 
στρατόπεδο. Ἡ δύναμη τῆς ψυχῆς 
της φάνηκε, ὅταν ἐκείνη πρώτη 
ἔδωσε τό σύνθημα, γιά νά ψαλεῖ ὁ 
Ἐθνικός  Ὕμνος μέσα στήν ἐκκλη-
σία, μετά τό πέρας τῆς νεκρώσιμης 
ἀκολουθίας. Στό ἐρώτημα πού τῆς 
ἔκανε κάποιος, λίγες μέρες ἀργό-
τερα, τί περίμενε ἀπό τήν πατρίδα 
ἐκτός ἀπό μιά σημαία, ἐκείνη μέ 
βουρκωμένα μάτια τοῦ ἀπάντησε 
«Ἐμένα ἡ πατρίδα μοῦ ἔδωσε δύο 
σημαῖες, ὄχι μία».

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Ἐφ’ ὅσον ὁ Χριστός εἶναι «χθές 

καί σήμερον ὁ αὐτός καί εἰς τούς 
αἰῶνας», ἔχουμε κάθε δίκιο νά 
ἐλπίζουμε ὅτι καί ἡ δική μας ἡ γενιά 
θά δώσει τό στίγμα τοῦ ἡρωϊσμοῦ 
της. Ἡ σήψη στήν κοινωνία μας εἶναι 
βαθιά, ὅπως φαίνεται ἀπό τά χαρα-
κτηριστικά της. Δηλαδή τήν ἀπο-
θέωση τῆς ἐπιστήμης, τόν βιασμό 
τῆς φύσης, τό σαρωτικό κῦμα τοῦ 
καταναλωτισμοῦ, τήν ἐπικράτηση 
τῆς βίας, τήν κατίσχυση τῆς ἀδικί-
ας, τήν κατάρρευση τῶν ἀξιῶν, τήν 
ἐξαθλίωση τῆς γυναίκας, τή δίωξη 
τῆς ὀρθοδοξίας, τήν ἀνθελληνική 
διεθνῆ πολιτική, τήν... τήν...

Μπροστά σ’ αὐτή τή ζοφερή 
εἰκόνα τῆς κοινωνίας καλεῖται σή-
μερα ἡ χριστιανή γυναῖκα νά δίνει 
συνεχῶς τή μαρτυρία της ὑπεύθυ-
να, δυναμικά, συνειδητά, διακριτι-
κά, ΜΕ ΑΝΔΡΕΙΑ.

  Ζωή Ντρούκα

Βιβλιογραφία:

- Περιοδικό «ΖΩΗ».

- Ἡ ἐν Χριστῷ τελείωση τῆς γυναίκας, ἔκδ. 

Ι.Μ. Παναγίας Μικροκάστρου.

- Γυναίκα ἀνδρείαν τίς εὑρήσει;  ἔκδ. Ι.Μ. 

Κοιμήσεως Θεοτόκου Μικροκάστρου.

- Ἐκ γυναικός πηγάζει, Σπυροπούλου 

Μερόπη. Ἐκδόσεις τῶν Φίλων.

- Γιατί ἡ γυναίκα;  Σπυροπούλου Μερό-

πη. Ἐκδόσεις τῶν Φίλων.

Ὁ Κυματο-
θραύστης

Ἄν εἶσαι Μάνα μή ζητᾶς
στήν ἀμμουδιά νά μοιάσεις.
Στήν ἀμμουδιά τή γαλανή
πού τή φιλᾶ τό κῦμα
γλυκά, ἁπαλά, εἰρηνικά
καί μοσχοβολημένα.

Οὔτε στήν ἥσυχη ἀγκαλιά
τοῦ λιμανιοῦ πού κρύβει
μέσα σ’ ἀπάνεμα νερά
γαληνεμένους πόθους
ἀπ’ ἀγκυροβολήματα
νά λαχταρᾶς νά μοιάσεις.

Ἄν εἶσαι Μάνα διάλεξε
τοῦ λιμανιοῦ τή μπούκα
ἐκεῖ πού στέκει ἀσάλευτος
ὀρθός κυματοθραύστης
γιά νά ξεσπάει ἐπάνω του
ἡ πελαγίσια ἀντάρα.

Εἶναι πολλά τά κύματα
κι εἶναι πολλή ἡ ὀργή τους
πού στό μικρό λιμάνι σου
λαχτάρα ἔχουν νά μποῦνε.
Ἄν κάπου ὅμως σκοντάψουνε
νά δεῖς πῶς γαληνεύουν!

Ἄν εἶσαι Μάνα διάλεξε
τοῦ λιμανιοῦ τήν ἄκρη
κι ἐκεῖ πέτρινη, ἀσάλευτη
κι ὁλόρθη πάντα μεῖνε.
Τοῦ λιμανιοῦ σου τοῦ μικροῦ
κυματοθραύστης γίνε.

Μαρία Γουμενοπούλου
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Φίλες ἀπό μικρές ἡ Ἀλίκη κι ἡ Βάσω, εἶχαν κρατήσει 
τή συνήθεια νά συναντιοῦνται, ὅταν τό ἐπέτρεπαν οἱ 
συνθῆκες τῆς ζωῆς. Ἔτσι τελευταῖα ἀποφάσισαν νά 
βρεθοῦν στό στέκι τους. Τήν προηγούμενη ὅμως τῆς 
συνάντησης ἡ Ἀλίκη τηλεφώνησε στή φίλη της, ὅτι 
θἄπρεπε νά βρεθοῦν στό σπίτι της, γιατί εἶχε χτυπήσει 
τό πόδι της. Ἡ Βάσω συμφώνησε κι ἔτσι τήν ἑπομένη 
πῆγε στό σπίτι τῆς φίλης της. Ὅταν ἄνοιξε ἡ τελευταία 
τήν πόρτα, εἶδε στά 
μάτια τῆς Βάσως τήν 
ἀνησυχία της, ἡ ὁποία 
τῆς πέρασε, ὅταν εἶδε 
τή φίλη της ν’ ἀνοίγει 
τήν πόρτα, ἔστω κι ἄν 
ἔφτασε ὡς ἐκεῖ κούτσα 
κούτσα. Ἦταν ἕτοιμη 
ἡ Βάσω ν’ ἀρχίσει 
τίς ἐπιπλήξεις ὅτι δέν 
προσέχει κλπ. Ἡ Ἀλί-
κη ὅμως τή διέκοψε, 
πιάνοντάς την ἀπό τό 
χέρι, γιά νά περπατή-
σει εὐκολώτερα. Τήν 
παρέσυρε στό καθι-
στικό καί κάθισε στόν 
καναπέ κοντά της. Στό 
τραπεζάκι πού ἦταν 
δίπλα τους, ὑπῆρχε 
καφές στό θερμός, 
κάποια βουτήματα, 
καί σερβιριστήκανε. 
«Ἔλα τώρα, πές μου 
πῶς τὄπαθες;» ρώτησε ἡ Βάσω τή φίλη της. «Πολύ 
θέλει ὁ ἄνθρωπος νά τό πάθει; ἀπάντησε ἡ Ἀλίκη καί 
συνέχισε. Ὁ χειμώνας ἔχει μπεῖ γιά καλά, ἀφοῦ ὁ Δε-
κέμβρης εἶναι στό τέλος του. Ἔτσι, ἕνα πρωϊνό πού 
ἀποφάσισα νά βγῶ, ὁ καιρός ἦταν ἀσυνήθιστα ἤπιος. 
Ὁ οὐρανός ἦταν καταγάλανος καί τά σπουργιτάκια, οἱ 
φίλοι πού δέν μᾶς ἐγκαταλείπουν οὔτε τόν χειμῶνα, 
πετοῦσαν χαμηλά, χαρούμενα καί τιτίβιζαν γλυκά! Μέ 
ξέρεις τώρα ἐμένα, συνέχισε ἡ Ἀλίκη. Ὅταν βλέπω κάτι 
ὄμορφο, ξεχνιέμαι καί κοιτάζω ψηλά, ἐνῶ ἡ ματιά μου 
εἶναι γεμάτη εὐγνωμοσύνη πρός τόν Πλάστη, γιά ὅ,τι 
ὡραῖο μᾶς προσφέρει. Ὁπότε ἐκείνη τή στιγμή, πού δέν 
ἔβλεπα μπροστά μου, δέν πρόσεξα τήν «παγίδα» πού 

ὑπῆρχε στό πεζοδρόμιο κι ἔπεσα μέσα, εἶπε ἡ Ἀλίκη, 
κουνώντας τό κεφάλι της...

Ἡ Βάσω τήν παρηγόρησε, λέγοντάς της νά κάνει 
τό σταυρό της, πού δέν ἔσπασε τό πόδι της. Πίνοντας 
τόν καφέ τους ἡ Ἀλίκη ρώτησε τή φίλη της σκεπτική: 
«Καλή μου φίλη, θυμᾶσαι πού μᾶς ἔλεγαν, ὅταν ἤμα-
στε μικρές, νά κοιτάζουμε μπροστά μέ ψηλά τό κεφά-
λι καί νά μή σκύβουμε ποτέ τό κεφάλι. Παράλληλα 

ὅμως μᾶς συμβού-
λευαν νά κοιτάζουμε 
γύρω μας, ἄν θέλου-
με ν’ ἀποφεύγουμε 
τίς κακοτοπιές πού 
ὑπάρχουν. Δηλαδή, 
ὅταν μᾶς ἔλεγαν κάτι 
οἱ μεγάλοι, ἦταν μιά 
στό καρφί καί μιά στό 
πέταλο. Τότε πῆρε τό 
λόγο ἡ Βάσω κι εἶπε: 
«Λές νά μήν ἤξεραν 
οἱ ἀρχαῖοι μας πρόγο-
νοι πού ἔλεγαν: “Καί 
τοῦτο ποιεῖν κι ἐκεῖνο 
μή ἀφιέναι”; Πάντως 
σέ συμβουλεύω, ἄν 
βλέπεις κάτι ὡραῖο 
πού σ’ ἀπορροφᾶ 
καί βρίσκεσαι ἐκτός 
σπιτιοῦ, καλόν εἶναι 
νά σταματᾶς, ἄν δέν 
θέλεις νά σοῦ συμ-
βεῖ κάτι κακό, ἀφοῦ 

οἱ δρόμοι καί τά πεζοδρόμια δέ φημίζονται γιά τήν 
ὁμαλότητά τους. Καί γιά νά κλείσω τό θέμα, θά ἔλεγα 
ὅτι οἱ ἄνθρωποι, ὅταν εἶναι νέοι, κοιτάζουνε πάντα 
ψηλά, ἐνῶ, ὅταν μεγαλώνουν, γέρνουν καί δέν τούς 
εἶναι πολύ εὔκολο νά κοιτάζουν πολύ ψηλά!»

Εἶπαν κι ἄλλα πολλά οἱ δυό φίλες μέ σκωπτική 
διάθεση. Ἡ Βάσω, τελειώνοντας τό καφεδάκι της, ση-
κώθηκε νά φύγει, ἀφοῦ εὐχήθηκε στή φίλη της πε-
ραστικά καί τῆς εἶπε νά συναντηθοῦν πάλι γρήγορα 
ἐκτός σπιτιοῦ. Θέλοντας ἡ Ἀλίκη νά σηκωθεῖ νά τήν 
ξεπροβοδίσει, ἡ φίλη της δέν τήν ἄφησε, λέγοντας ὅτι 
θἄκλεινε ἐκείνη τήν πόρτα.

Λίτσα Ἁπαλάκη

Νά κοιτᾶς ψηλά ἤ χαμηλά;

Κάτι εἶδα... ἄκουσα... ἤ μοὖπαν
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ΒιβλιοκρισίαΒιβλιοκρισία

K

«Τόποι, χρόνοι «Τόποι, χρόνοι   
καί ἄνθρωποι»καί ἄνθρωποι»
ΔΗΜ. Κ. ΚΟΥΤΣΟΥΛΕΛΟΥ

Ἕνα βιβλίο μέ τόν παραπάνω 
τίτλο μᾶς χάρισε τίς μέρες αὐτές ὁ 
γνωστός στόν κύκλο τῶν Γραμμά-
των, πολυβραβευμένος λογοτέχνης 
ἐκπαιδευτικός Δημήτρης Κουτσου-
λέλος. Τόποι, χρόνοι καί ἄνθρω-
ποι περνοῦν ἀπό τίς 300 σχεδόν 
σελίδες τοῦ βιβλίου, πού ἔχουν 
ὑφανθεῖ στό πανί τῆς ζωῆς τοῦ 
συγγραφέα. Κυριαρχοῦν τό θρη-
σκευτικό καί πατριωτικό στοιχεῖο, 
ἀλλά μένει ἀρκετός χῶρος, γιά νά 
παρουσιασθοῦν καί οἱ γνῶμες τοῦ 
συγγραφέα, οἱ στοχασμοί του καί 
ἡ φιλοσοφία του. Μέ τό βιβλίο 
του αὐτό ὁ Δ.Κ. γίνεται κήρυκας 
τοῦ καλοῦ καί τοῦ ὡραίου, πού 
βρίσκεται στή φύση καί στά ἔργα 
τῶν ἀνθρώπων. Οἱ εἰκόνες, οἱ 
ἐντυπώσεις του καί οἱ στοχασμοί 
του ἀπό τό πέρασμα τόπων καί τήν 
ἐπαφή του μέ ἀνθρώπους διαφό-
ρων φυλῶν, θρησκευμάτων καί 
χρωμάτων, εἶναι ἕνα μάθημα γιά 
ἐκεῖνον πού θέλει νά συμμερισθεῖ 
τήν εὐωδιά τῆς ἑλληνικῆς φύσης 
καί νά προσεγγίσει ἀνθρώπους, 
σέ μέρες μάλιστα πού οἱ φυλετικές 
διαφορές συνταράσσουν τίς σύγ-
χρονες ἀνθρώπινες κοινωνίες. Ἔτσι 
ὁ Κουτσουλέλος γίνεται ἀνθρωπο-
αγωγός καί ἐπιτελεῖ ἔργο χριστια-
νικό, κοινωνικό, ἐκπολιτιστικό. Οἱ 
ἐπισκέψεις του στά Μοναστήρια τοῦ 
Ἁγίου Ὄρους καί ἡ προσκύνηση 
τῶν Ἁγίων Τόπων, δείχνει ἄνθρω-
πο ἀνωτέρου ἤθους. Ἡ εὐαισθη-
σία πού ἔχει γιά τή Ρούμελη, τήν 
ἰδιαίτερη πατρίδα του, ἀλλά καί 
γιά κάθε γωνιά τῆς Ἑλλάδας πού 
ἐπισκέπτεται, ἐφράζεται μέ τά πιό 
θερμά λόγια, πού συγκινοῦν, διδά-
σκουν καί τέρπουν. Ἡ δυνατότητά 
του καί ἡ τέχνη τῆς ἔκφρασης μέ τό 

γνωστό λογοτεχνικό του ὕφος καί 
τή φιλοσοφημένη του σκέψη κά-
νει τό βιβλίο ἕνα σωστό ἐγκόλπιο 
γιά τόν καθένα πού θά θελήσει νά 
ἀπομακρυνθεῖ, πρός στιγμή, ἀπό 
τήν πικρή καθημερινότητα τῶν 
ἡμερῶν μας.

Δρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
Β. ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ

Ἐπίτιμος Σύμβουλος 
Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου

«Μέ πίστη καί «Μέ πίστη καί 
αἰσιοδοξία γιά αἰσιοδοξία γιά 
ἕνα καλύτερο ἕνα καλύτερο 
αὔριο»αὔριο»
ΜΕΡΟΠΗΣ Ν. 

ΣΠΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Εἶναι κάποια βιβλία πού προ-
βληματίζουν, προκειμένου νά γρά-
ψεις γι᾽ αὐτά κάποια βιβλιοκρισία. 
Πρῶτον γιά τή σπουδαιότητα τοῦ 
κειμένου τους καί δεύτερον γιά τή 
σημαντικότητα τοῦ συγγραφέως. 
Αὐτό ὡς πρώτη παρατήρηση στήν 
προσπάθειά μου αὐτήν. Ἔτσι, ἐάν 
ὑπολειφθεῖ, συγχωρῆστε με. Τό 
θέμα χιλιοειπωμένο, ἀλλά πάντα 
ἐπίκαιρο. Γνωστό, ἀλλά καί λίαν ση-
μαντικό: Ἕνα καλύτερο αὔριο. Δέν 
θά ἐπιχειρήσω νά σᾶς τό πῶ μέ λίγα 
λόγια, ὅπως κάνουμε συνήθως. Δέν 
γίνεται. Ἐκτός ἄν ἀρχίσω νά ἀντιγρά-
φω τό βιβλίο. Κάθε κεφάλαιο, κάθε 
σελίδα, κάθε παράγραφος εἶναι 
ἀναντικατάστατη. Καί πρέπει νά τό 
διαβάσετε ἀπό τήν πρώτη λέξη ὥς 
τήν τελευταία. Σᾶς βεβαιώνω ὅτι 
δέν θά βαρεθῆτε. Ἀντιθέτως, θά 
τό ἀπολαύσετε. Εὔχομαι καί νά τό 
ἐνστερνισθῆτε. Καί νά γίνη ὁ κάθε 
ἀναγνώστης ἕνας ἀγωνιστής γιά ἕνα 
καλύτερο αὔριο.

Ἡρακλῆς Δ. Παπαβασιλείου

«Τά παλιά «Τά παλιά 
παραμύθια ἀπό παραμύθια ἀπό 
τή Θεσσαλία»τή Θεσσαλία»
ΣΤΕΛΛΑΣ ΠΕΤΡΙΚΗ 

ΤΡΑΓΓΑΝΙΔΑ

Μοῦ ἔφεραν στό νοῦ μου τρυ-
φερές παιδικές μνῆμες. Διαβάζο-
ντας τό βιβλίο, πέρασα ἕνα βράδυ 
εὐχάριστο, μέ γαλήνη καί ἠρεμία. 
Γιατί τά παραμύθια ἀποτελοῦν 
σημαντική πτυχή τοῦ λαογραφι-
κοῦ πολιτισμοῦ μας. Ὁ κόσμος 
τῶν παραμυθιῶν εἶναι ἕνα ταξίδι 
φαντασίας. Μέ τά παραμύθια καί 
τούς μύθους, τά παιδιά διδάσκονται 
διαβάζοντας. Καί ἔτσι σιγά - σιγά 
μπαίνουν στήν ὀμορφιά τῶν βιβλί-
ων. Τά παραμύθια εἶναι ἕνα μέσον 
συναισθηματικῆς ἐπικοινωνίας με-
ταξύ τοῦ παιδιοῦ καί τοῦ ἀφηγητῆ. 
Τά ἑλληνικά παραμύθια πού μετα-
φέρουν στοιχεῖα ἀπό τήν ἀρχαία 
μυθολογία ἀποτελοῦν ἀξιόλογα 
δείγματα τοῦ εἴδους στήν παγκό-
σμια μυθολογία. Κατά τήν ψυχα-
ναλυτική θεωρία, προέρχονται ἀπό 
τά ὄνειρα καί ψυχικές καταστάσεις 
τοῦ ἀτόμου (Αἰκ. Πολυμέρου-Κα-
μηλάκη).

Τό βιβλίο αὐτό, καλογραμμένο, 
θά σᾶς δώσει πολλά.

Μπέλλα Παρασκευοπούλου



«Ο
 Κ

Ο
Σ

Μ
Ο

Σ
 Τ

Η
Σ

 Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΔ

Ο
Σ

» 
- 

ΙΑ
Ν

Ο
Υ

Α
Ρ

ΙΟ
Σ

-Φ
εβ

ρο
υα

ρι
ο

σ
  

2
0

1
3

15

Τό θέμα δέν εἶναι πρωτότυπο, ἀλλά εἶναι ἐνδι-
αφέρον. Καί χρειάζεται πολλή προσπάθεια, γιά νά 
σταματήσει ὁ κατήφορος. Ποιός κατήφορος; Μά τῆς 
γλώσσας μας.

Ἀλλά ἄς δοῦμε τά πράγματα μέ τή σειρά. Ὅλοι 
ἀσφαλῶς συμφωνοῦμε ( Ἕλληνες καί ξένοι) ὅτι ἡ 
Ἑλληνική γλῶσσα εἶναι ἡ ὡραιότερη καί τελειότερη 
γλῶσσα τοῦ κόσμου. Κάθε τόσο, ἑλληνομαθεῖς Εὐρω-
παῖοι καί Ἀμερικανοί γλωσσολόγοι μιλοῦν γι’ αὐτήν μέ 
ἐνθουσιασμό. Καί σήμερα ἀνεκάλυψαν κάτι ἄλλο: ὅτι 
ὅλοι οἱ εἰδικοί ὑποστηρίζουν ὅτι εἶναι ἡ γλῶσσα τῶν 
κομπιοῦτερς, δηλαδή τοῦ μέλλοντος. Καί οἱ Ἱσπανοί 
ἐπρότειναν στήν Ἑνωμένη Εὐρώπη νά γίνει ἡ ἑλληνική 
γλῶσσα διεθνής.

Καί ἐμεῖς; Ἐμεῖς πάψαμε νά μιλοῦμε καί νά γράφου-
με τήν ἑλληνική. Γιατί; Πρῶτον, γιατί δέν τήν ξέρουμε. 
Καί δεύτερον, γιατί (καί γιά μᾶς ἀκόμη) εἶναι εὐκολώ-
τερη ἡ ἀγγλική. Καί ὅλοι οἱ εἰδικοί συμφωνοῦν ὅτι 
πᾶμε σέ πρῶτο στάδιο στήν κατάργηση τοῦ ἑλληνικοῦ 
ἀλφαβήτου (ὅπως ἔκαναν οἱ Τοῦρκοι μέ τό τουρκικό 
ἀλφάβητο - ἴσια κι ὅμοια) καί ἀργότερα καί τῆς ἑλλη-
νικῆς γλώσσας (ὅπως δέν ἔκαναν οὔτε οἱ Τοῦρκοι 
μέ τή δική τους γλῶσσα). Ἐξ ἄλλου, ἤδη ἡ ἀγγλική 
γλῶσσα ἔχει ἀρχίσει νά μπαίνει στήν κουβέντα μας 
(καί στήν τηλεόραση), ἀκόμη καί στά ἔντυπα, ἀνακα-
τεύοντας τά ἑλληνικά μας μέ πολλές ἀγγλικές λέξεις. 
Συγχρόνως, φτωχαίνει τό λεξιλόγιο τῶν παιδιῶν μας, 
πού χρησιμοποιοῦν, κατά τόν Καθηγητή Μπαμπινιώτη 
χίλιες μέ δυό χιλιάδες λέξεις τό πολύ. Καί ἀρχίζουν νά 
συνεννοοῦνται μεταξύ τους ἀγγλικά.

Ρώτησα κάποτε ἕναν τελειόφοιτο γυμνασίου νά μοῦ 
πεῖ τίς προθέσεις. Καί ἔκπληκτος, ἄκουσα τίς ἑξῆς τρεῖς 
λέξεις: «Μέ, σέ, γιά». Εἶδα κι ἔπαθα, γιά νά καταλάβω 
ὅτι οἱ τρεῖς αὐτές λέξεις ἦταν οἱ προθέσεις «μετά, εἰς 
καί διά»! Ἀλλά ἐγώ ἤξερα ὅτι ὑπάρχουν 19 προθέσεις. 
Ὅταν πῆγα στό σπίτι μου, κοίταξα τήν γραμματική, πού 
ἔγραφε ὅ,τι μοῦ εἶπε ὁ μαθητής. Καί πρόσθετε ὅτι οἱ 
ἄλλες (καί τίς ἀνέφερε) εἶναι ἀρχαῖες ἤ λόγιες καί δέν 
χρησιμοποιοῦνται! Λέμε ὅμως στήν καθημερινή μας 
συνομιλία εἰσαγωγή, ἐξαγωγή, πρόθεσις, συνέρχο-
μαι, προαγωγή, ἀναλογία, παράξενος, ἐνάρετος, κα-
τακραυγή, διάλειμμα, ἀντίθετος, ἀμφιβολία, ἐπίλογος, 
περίεργος καί τόσα ἄλλα. Καί τά γράφουμε, ὄχι μόνο 
σύνθετα, ἀλλά καί μόνα τους ὡς προθέσεις. Καί ξέρετε 

ποιός τίς γράφει; Ὁ Βάρναλης!
Ἄλλο θέμα. Καταργήσαμε τήν τρίτη κλίση, τή μου-

σικώτερη κλίση τῆς γλώσσας μας. Λέμε καί γράφουμε: 
ὁ εἰσαγγελέας τοῦ εἰσαγγελέα, ἀντί τοῦ τριτοκλίτου ὁ 
εἰσαγγελεύς τοῦ εἰσαγγελέως. Στόν πληθυντικό ὅμως, 
τό λεξικό τῆς Νέας Ἑλληνικῆς Γλώσσας τοῦ Γ. Μπα-
μπινιώτη, γράφει: οἱ εἰσαγγελεῖς, τῶν εἰσαγγελέων, 
πού εἶναι τύποι τῆς γ΄ κλίσεως. Καί πῶς ἀλλοιῶς θά 
μποροῦσε νά τό γράψει;

Ὅμως, γιά νά μήν τόν κατηγορήσουν ὡς καθα-
ρευουσιάνο, τά τριτόκλιτα «λέξις» καί «βεβαίωσις» τά 
γράφει στήν ὀνομαστική πληθυντικοῦ «λέξες» καί «βε-
βαίωσες». Καί τήν αἰτιατική πληθυντικοῦ τῆς λέξεως 
«μάρτυς», «μαρτύρους»! Ὁ Μπαστιάς, ἐξ ἄλλου, γρά-
φει: «ἀμποδάει, τοῦ ἀφεντός, πορπατῶ, τοῦ γαλάτου, 
τήν ἀναθροφή, τήν ἀγριότη»! Ὁ Ψυχάρης, «ὕποφτος, 
τοῦ προβλημάτου, οἱ συγγραφέηδες, κοιμόσαντε, πλε-
ροφορῶ, λεφτομέρεια, ἄσκετος, εὐκάριστος». Καί ὁ 
Πάλλης, «πνεματικό, ρέμα, ἀστηρός, βνωμονῶ, ἔλαψα, 
κοψός». Ἄν εἶναι δυνατόν αὐτά τά κατασκευάσματα 
νά ἀντικαταστήσουν τήν τέλεια ἑλληνική γλῶσσα!

Τό θέμα εἶναι τί κάνουμε σήμερα. Δύο λύσεις ὑπάρ-
χουν:  Ἤ θά μείνουμε μέ τά χέρια σταυρωμένα καί θά 
παρακολουθοῦμε τόν θάνατο καί τήν ταφή τῆς ἑλλη-
νικῆς μας γλώσσας ἤ θά ἀγωνισθοῦμε νά σταματήσει, 
ἔστω καί τώρα, αὐτός ὁ κατήφορος, πού μᾶς ὁδηγεῖ 
στήν πλήρη καταστροφή. Πρέπει νά ξεχάσουμε καί 
Δημοτική καί Καθαρεύουσα καί Βάρναλη καί Ψυχάρη 
καί τούς λοιπούς. Καί νά ἀρχίσουμε νά μαθαίνουμε 
τήν Ἑλληνική Γλῶσσα. Ὅπως μαθαίνουν οἱ Γάλλοι τή 
Γαλλική, οἱ Ἄγγλοι τήν Ἀγγλική καί οἱ κάτοικοι τοῦ 
Καμερούν... Καμερουνέζικα.

Ο ΑΛΛΟΣ

Ἡ γλῶσσα μας

Σχόλια
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Τό 
δακτυλίδι

-Κύριε, βρῆκα αὐτό τό δακτυλίδι, εἶπε τό μελαψό ἀγόρι κι ἄστρα-
φταν τά μάτια του ἀπό χαρά. Ὁρίστε, Κύριε, νά τό δώσετε σ’ ὅποιον 
τό ’χασε. 

Ὁ δάσκαλος κοίταξε σαστισμένος τό μαθητή κι ἔμενε ἀμίλητος.
-Ἐσύ τό βρῆκες;
-Μάλιστα, Κύριε.
Ἀτίθασος ὁ Στέλιος. Πολύ ζωηρό παιδί, ἀφότου ἔνιωσε τόν κό-

σμο κι ἔκανε τά πρῶτα του βήματα. Δέν τόν χωροῦσε τό σπίτι. 
Τριγύριζε στά δωμάτια κι ἀνακάτωνε τά πάντα. Κρυβόταν κάτω ἀπ’ 
τά τραπέζια, χωνόταν στίς γωνιές, χανόταν κάτω ἀπ’ τά κρεβάτια. 
Μεγάλωνε καί πάλευε μέ τ’ ἀδέλφια του. Ἡσυχία δέν εἶχε. Ὅλοι 
τόν μάλωναν, μά ἐκεῖνος ποῦ νά ἠρεμήσει. Σταματοῦσε γιά λίγο, 
ἔκανε ἀνακωχή χαμογελώντας, καί πάλι «ὄρτσα τά πανιά». Κι ὅσο 
μεγάλωνε, πλήθαιναν κι οἱ ἀταξίες του.

-Σκληρό παιδί, ἔλεγαν. Δέν παίρνει οὔτε ἀπό λόγια οὔτε ἀπό 
ξύλο.

Ἔτρεχε στήν αὐλή, σκαρφάλωνε στήν κληματαριά, πηδοῦσε ἀπ’ 
τόν μαντρότοιχο καί χανόταν στό μύλο πέρα κυνηγώντας τίς κότες. 
Φώναζαν οἱ γείτονες, στενοχώρια οἱ γονεῖς.

-Τί δύσκολο παιδί. Τί θά γίνει σάν θά μεγαλώσει; ἀναρωτιόνταν 
ὅλοι.

Κι ὅταν πῆγε στό Σχολεῖο, ἐκεῖ ξεφάντωσε μές στό πλῆθος τῶν 
μαθητῶν. Δακτυλοδεικτούμενος ὁ Στέλιος γιά τίς σκανταλιές του. 
Ὑπερκινητικό παιδί. Ποιά παιδαγωγική μέθοδο νά ἐφαρμόσουν 
οἱ δάσκαλοι, γιά νά δαμάσουν «τό θηρίο»; Μάλωμα στό μάλωμα 
καί νά, μέ τή βέργα, στά χέρια καί στά πόδια. Μά ἐκεῖνος συνήθισε 
πιά καί δέν πονοῦσε. Ἔσφιγγε τά δόντια, γιά νά μήν κλάψει καί τόν 
κοροϊδέψουν οἱ συμμαθητές του. Στήν αἴθουσα, στό προαύλιο, στόν 
κῆπο τοῦ Σχολείου, στίς ἐκδρομές, στίς γιορτές «καπετάν-φασαρί-
ας» πάντα. Καί τό πιό σπουδαῖο; χωρίς θυμό στό πρόσωπο, ἀλλά 
φεγγοβολοῦσε ἀπό ζωντάνια.

Μά καί στίς γειτονιές γνωστός. Πῶς ἀνέβαινε στά δώματα τῶν 
σπιτιῶν καί πηδοῦσε ἀπ’ τό ἕνα στό ἄλλο! Σάν ζαρκαδάκι ἔτρεχε. 
Γι’ αὐτό καί τά γόνατά του πάντα γρατζουνισμένα καί ξεγδαρμένοι 
οἱ ἀγκῶνες του. Κι ὅταν ἡ γιαγιά ἔλειπε ἀπ’ τό σπίτι κι ἦταν ἡ πόρτα 
κλειδωμένη, ὁ Στέλιος ἔμπαινε στήν κουζίνα -σκαρφαλώνοντας 
ψηλά- ἀπ’ τό φεγγίτη τῆς πόρτας, πού ἦταν ἀνοικτός. Τί νομίζετε 
πώς ἤθελε; Νά φάει καμιά φέτα ψωμί μέ θρεψίνη ἤ γλίνα καί νά 
φύγει συνεχίζοντας τό κυνηγητό μέ τίς γάτες.

Τούτη τή μέρα ὅμως στεκόταν ἥσυχος, μέ τό κεφάλι ψηλά, γελα-
στός κι ὅλο καμάρι δίπλα στό Διευθυντή τοῦ Σχολείου. Τό κουδούνι 
τῆς εἰσόδου γιά μάθημα χτύπησε κι ὅλα τά παιδιά σχημάτισαν γραμ-
μές, γιά νά περάσουν στίς αἴθουσες. Μπροστά σέ ὅλους τούς μαθητές 
τόν ἐπαινοῦσε ὁ δάσκαλος τῆς τάξης, γιατί βρῆκε ὄχι κάτι ἀσήμαντο, 
ἀλλά ἕνα δαχτυλίδι χρυσό, καί τό ’φερε στό Σχολεῖο, γιά νά ἀναζη-
τηθεῖ ὁ ἰδιοκτήτης του. Κι ὅλο ψήλωνε ὁ Στέλιος ἀπ’ τή χαρά του. 
Ἄλλαξε ἡ φυσιογνωμία του. Τόσο καλά λόγια γιά μιά καλή πράξη!

Μιά καλή πράξη ζήτησε ὁ δάσκαλος νά κάμουν τά παιδιά καί 
νά τή γνωστοποιήσουν γιά τό καλό παράδειγμα. Ἡ ἀγαθοεργία 
θά γραφόταν γιά λόγους παιδαγωγικούς στό βιβλίο τῶν καλῶν 
πράξεων, μαζί καί τό ὄνομα τοῦ μαθητῆ πού τήν ἔκανε. Ἔ, αὐτό πιά 
κινητοποίησε τόν ἐσωτερικό κόσμο τοῦ μικροῦ Στέλιου. «Τό ἕνα 
παιδί βοήθησε μιά γιαγιούλα, τό ἄλλο βρῆκε χάμω ἕνα μικρό φλου-
ράκι ἀπό βαφτίσια, τό ἄλλο ἔδωσε τό κουλούρι του στό παιδάκι 
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πού πεινοῦσε, κι ἐγώ τί νά κάνω;» 
σκεπτόταν κι ἀναστατώνονταν τά 
σωθικά του. Ἔτσι, μόλις βρῆκε τό 
ξένο δαχτυλίδι, τό παρουσίασε 
θριαμβευτικά.

Ἔψαχναν δυό-τρεῖς μέρες τίνος 
εἶναι τό δαχτυλίδι, τίνος εἶναι; Τό 
ἀνακοίνωσε καί ὁ ἱερέας τῆς ἐνο-
ρίας τήν Κυριακή στήν Ἐκκλησία. 
Καμιά ἀπάντηση. Τήν τέταρτη πιά 
μέρα, ὅταν σχόλασαν, ἕνα κορίτσι 
διστακτικά πλησίασε τό δάσκαλο 
καί σχεδόν ψιθυριστά εἶπε:

-Κύριε, εἶναι δικό μου τό δα-
χτυλίδι. Τό ’φερε ὁ Στέλιος μας, 
ὁ ἀδελφός μου, γιά νά τοῦ πεῖτε 
«μπράβο»! Μή τόν δείρετε!

Φώναξαν τό Στέλιο στό Γρα-

φεῖο καί ὁμολόγησε μέ σκυμμένο 
τό κεφαλάκι.

— Ἤθελα νά ποῦν καί γιά μένα 
μιά φορά ἕνα καλό λόγο, εἶπε μέ 
συντριβή κι ἄρχισε τά κλάματα. 
Ξέσπασε κι ἀποκάλυψε τή λαχτά-
ρα τῆς ψυχούλας του. Εἶχε χορτά-
σει μόνο ἀπό ξύλο καί ἀπόρριψη.

Προβλημάτισε τούς δασκά-
λους ἡ ὁμολογία τοῦ παιδιοῦ. 
Ἀνεξιχνίαστα τά βάθη τῆς ψυχῆς. 
Βέβαια τότε ἴσχυε ἡ παιδαγωγι-
κή ἀντίληψη «Τό ξύλο βγῆκε ἀπ’ 
τόν Παράδεισο». Μά τό παιδί πού 
ἔφαγε πολύ ξύλο καί καταπιέ-
στηκε ὑπάρχει κίνδυνος νά γίνει 
αὔριο ἕνας τύπος προβληματικός 
καί ἀντικοινωνικός. «Κάθε ἀντί-

δραση τοῦ νέου ἀνθρώπου στό 
περιβάλλον του ἔχει τή ρίζα της 
στήν ἀπόρριψη τῆς ἀγάπης του ἀπ’ 
τούς μεγάλους», λένε οἱ παιδαγω-
γοί. Κι ὅποιος δέν πῆρε ἀγάπη δέν 
μπορεῖ νά δώσει ἀγάπη. Αὐστηρό-
τητα ναί, ἀλλά συνδυασμένη μέ 
ἐπιείκεια. Θέλει τέχνη ἡ ἀγάπη καί 
μέτρο. Μά καί «ὁ ἔπαινος εἶναι ὁ 
εὐηχότερος τῶν ἤχων», ἔγραφε ὁ 
ἀρχαῖος Ξενοφῶν. Πόσα διδάχτη-
καν ἐκείνη τή μέρα οἱ δάσκαλοι 
ἀπό ἕνα παιδί!

Κι ἐκεῖνο τό παιδί ἔγινε καλός 
ἄνθρωπος. Ἐξαίρετος οἰκογενει-
άρχης, φιλόστοργος πατέρας καί 
σήμερα γλυκύτατος παππούς.

Α.Κ. ΚΟΡΝΑΡΟΥ-ΚΑΛΑΜΑΡΑ

Καινούργια 
ἀρχή

Ξεκινῶ μιά καινούργια πορεία
σέ μιά μέρα καινούργια...

Πάλι ἀπό τήν ἀρχή καί πάλι.
Νά πιστεύω.
Νά ὑπομένω.
Ν’ ἀγαπῶ.

Μ’ ἕνα βλέμμα καινούργιο
στούς σπαρμένους ἀγρούς,
στά ρυάκια, στούς θάμνους·
σέ δυό στάλες δροσιᾶς
πού κρεμάστηκαν
ἀπ’ τίς μύτες τῶν φύλλων.

Μ’ ἕνα ἄκουσμα νέο
γιά τοῦ φλοίσβου τόν ψίθυρο,
γιά τούς θρήνους, τό πάφλασμα,
τόν ἀχό μιᾶς καμπάνας,
γιά τούς βίους τῶν φίλων.

Χρόνια τώρα, στό δρόμο...
στόν ἴδιο δρόμο.
Ἄλλον δέν βρῆκα
νά βγάνει στό ξέφωτο...

Μιά καινούργια πορεία
σέ μιά μέρα Καινούργια...

Ναυσικᾶ Ἰεσσαί Κασιμάτη
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Ἦταν στά μαῦρα χρόνια τοῦ 1942, ὅταν στό χωριό 
Θεοδοσία Κιλκίς γεννήθηκε ὁ Γιάννης Ἀσλανίδης. Μη-
τέρα του ἦταν ἡ Δέσποινα καί πατέρας του ὁ Δημήτρης, 
καί οἱ δύο προερχόμενοι ἀπό Πόντιους πρόσφυγες, οἱ 
ὁποῖοι εἶχαν ἔλθει στήν Ἑλλάδα τό 1920. Ὁ Γιάννης εἶχε 
ἄλλα 3 ἀδέλφια. Μεγάλωσε στά χρόνια τῆς πείνας καί 
τῶν ἡρωϊκῶν ἀγώνων τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ γιά ἐπιβί-
ωση καί ἀπελευθέρωση ἀπό τή γερμανοβουλγαρική 
κατοχή. 

Τό 1947 ἡ οἰκογένεια ἀναγκάζεται νά μετακινηθεῖ 
στή Σταυρούπολη Θεσαλονίκης λόγω τῶν συγκρού-
σεων πού συνεχίζονταν μετά τήν ἀπελευθέρωση. Ἐκεῖ 
στεγάστηκαν σέ μιά ξύλινη παράγκα, ὁ δέ πατέρας τους 
ξανάρχισε τή δουλειά του ὡς σιδηρουργός, στήν ὁποία 
τόν βοηθοῦσε ὁ μικρός Γιάννης, ἐνῶ φοιτοῦσε ἀκόμη 
στό δημοτικό σχολεῖο. Ὁ παπποῦς του ἦταν ἱερεύς καί 
ὁ Γιάννης τόν βοηθοῦσε στό ἱερό. Παρακολουθοῦσε, 
ἐπίσης, τό κατηχητικό σχολεῖο καί ἀργότερα τίς Χριστια-
νικές Μαθητικές Ὁμάδες. Σέ λίγο ἔγινε καί κατηχητής. 
Ἐπιπλέον, σπούδασε στή σχολή ἠλεκτροτεχνιτῶν καί 
πῆρε δίπλωμα ἐργοδηγοῦ ἀπό τή «Σχολή Εὐκλείδης». 
Συγχρόνως παρακολουθεῖ μαθήματα στή Χριστιανική 
Ἕνωση Ἐργαζομένης Νεολαίας. Σύντομα διορίζεται στή 
ΔΕΗ, ὅπου τοῦ ἀναθέτουν ἐπικίνδυνες ἀποστολές.

Τό 1964 ὑπηρετεῖ στό Π.Ν. στό ἀντιτορπιλικό «Σφεν-
δόνη» ὡς ὑπαξιωματικός, ἐνῶ συγχρόνως φοιτᾶ στό 
Νυκτερινό Γυμνάσιο Πειραιῶς καί ἐκπαιδεύεται καί ὡς 
δύτης. Μετά τό στρατιωτικό του ὑπηρετεῖ στήν ἀδελ-
φότητα «Ὁ Σταυρός» ἐπί 9 χρόνια.

Τό 1975 γνωρίζεται μέ τόν π. Ἀμφιλόχιο Τσούκα, 
ὁ ὁποῖος συνέχιζε τό ἱεραποστολικό ἔργο τοῦ π. Χρυ-
σοστόμου Παπασαραντόπουλου στό Ζαΐρ. Μετά ἀπό 
πρόσκλησή του, ὁ Γιάννης πηγαίνει στό Ζαΐρ, γιά νά βο-
ηθήσει τήν Ἑλληνορθόδοξη ἱεραποστολή στό Κολουέζι.

Ὁ π. Ἀμφιλόχιος τοῦ ἀναθέτει νά χτίσει 10 ναούς σέ 
μιά ἀκτῖνα 700 χλμ. Ὀργανώνει συνεργεῖα ἀπό κτίστες, 
ἠλεκτρολόγους, ὑδραυλικούς καί κατορθώνουν νά 
ὁλοκληρώσουν τό ἔργο αὐτό σέ 15 μῆνες. Ἐπιστρέφει 
στήν Ἑλλάδα καί συμπληρώνει τίς σπουδές του μέ τό 
ταχύρυθμο πρόγραμμα τῆς Ριζαρείου Ἱερατικῆς Σχολῆς 
καθώς καί μέ τά μαθήματα τοῦ Ε.Ε.Σ., ὥστε νά μπορεῖ 
νά προσφέρει βοήθεια σέ περιπτώσεις ἐκτάκτου ἀνά-
γκης. Συγχρόνως μαθαίνει καί τή γλῶσσα σουαχίλι, 
πού ὁμιλοῦν στό Κονγκό.

Χάρις στήν καθοδήγηση τοῦ πνευματικοῦ του π. 
Παΐσιου, τοῦ Ἁγιορείτου, γνωρίζεται μέ τόν π. Γεώρ-
γιο Καψάνη, πού προσέρχεται στήν Ι.Μ. Γρηγορίου. 
Προετοιμάζεται ἐντατικά καί χειροτονεῖται διάκονος καί 
σύντομα ἱερεύς. Στή χειροτονία του τόν εὐλογεῖ καί ὁ π. 
Ἀναστάσιος, τώρα ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας. Ἀκολου-
θοῦν 40 ἡμέρες ἐντατικῆς ἄσκησης σέ ἱεροπραξίες καί 
στήν τέλεση ἱερῶν ἀκολουθιῶν. Ἐπιστρέφει στό Ζαΐρ 
ὡς Κοσμᾶς Γρηγοριάτης, ἐφόσον προέρχεται ἀπό τήν 
Ι.Μ. Γρηγορίου.

Στό Ζαΐρ ὁ Μητροπολίτης Τιμόθεος τόν στέλνει στό 
Κολουέζι, στήν Ἑλληνορθόδοξη ἱεραποστολή. Ἐκεῖ 
μαζί μέ τίς ἱεροτελεστίες ὀργανώνει καί τά σχολεῖα γιά 

τά ὁποῖα ἐπιστρατεύει τήν κ. Ἠλία καί τήν κ. Χατζῆ, 
ὥστε τά 300 παιδιά νά βροῦν καλή ἐκπαίδευση καί 
πνευματική καθοδήγηση. Ἐπιπλέον, παρά τίς συκοφα-
ντικές ἐπιθέσεις πού ὑφίσταται, ἐπειδή ἀσχολεῖται μέ 
τίς ὑλικές ἀνάγκες τοῦ ποιμνίου, τολμᾶ καί προχωρεῖ 
στή δημιουργία μεγάλου ἀγροκτήματος, σέ ἔκταση 
πού παραχώρησε ἡ τοπική κυβέρνηση. Καθοδηγεῖ 
τούς ἰθαγενεῖς νά φυτέψουν καλαμπόκι, λαχανικά καί 
μπανανιές, ὥστε νά μήν ἀναγκάζονται ἀπό τήν πεῖνα 
νά κλέβουν φροῦτα. Συγχρόνως ἀναπτύσσει στό κτῆμα 
αὐτό καί ὀρνιθοτροφεῖο, κονικλοτροφεῖο, ἀγελαδοτρο-
φεῖο, στάνη γιά πρόβατα καί κατσίκια.

Παρά τήν ἑλονοσία καί τίς ἡλιάσεις πού τόν ταλαι-
πωροῦν, κατορθώνει καί ἐπιπλέον ἀπό τίς ἱεροπραξίες 
ἐπισκέπτεται τούς ἀσθενεῖς καί τούς φυλακισμένους 
προσφέροντάς τους κάθε δυνατή βοήθεια, διδάσκει, 
συμβουλεύει, καθοδηγεῖ. Ἐργάζεται ἀκούραστα, θυσιά-
ζοντας τήν ἀνάπαυσή του γιά χάρη τοῦ ποιμνίου του μέ 
αὐταπάρνηση καί θάρρος παρά τίς ἀπειλές τῶν μάγων καί 
τῶν ἀντιφρονούντων. Τό ἔργο του στέφεται ἀπό εὐλογία, 
καί μέσα σέ μιά διεκαετία βαπτίζει 15.000 ἰθαγενεῖς.

Ὁ π. Κοσμᾶς σέβεται τίς τοπικές συνθῆκες καί βο-
ηθάει ὅλους τούς πάσχοντες καί ἐνδεεῖς ἀσχέτως θρη-
σκευτικοῦ δόγματος.

Πρός τό τέλος Ἰανουαρίου τοῦ 1989, γυρίζοντας 
στό Κολουέζι ἀπό μιά ἀποστολή, τό τζίπ πού ὁδηγοῦσε 
ἀνατρέπεται μετά ἀπό πλάγια σύγκρουση μέ ἕνα φορ-
τηγό ὀρυχείου, τοῦ ὁποίου ἡ καρότσα προεξεῖχε. Οἱ 
δύο συνεπιβάτες του διασώζονται, ἀλλά ὁ π. Κοσμᾶς 
ἀφήνει τήν τελευταία του πνοή χτυπημένος θανάσιμα 
στή γῆ τοῦ Κονγκό.

Στήν κηδεία του, ἀνήμερα τῶν 3 Ἱεραρχῶν, γίνεται 
μεγάλος θρῆνος ἀπό τόν λαό τοῦ Κονγκό. Συμμετέχουν 
οἱ τοπικές ἀρχές καί ἐκπρόσωποι ἄλλων δογμάτων, 
πού εἶχαν εὐεργετηθεῖ ἀπό τόν π. Κοσμᾶ.

Ὁ ἱεραπόστολος π. Κοσμᾶς Γρηγοριάτης ὑπῆρξε 
κήρυκας, ἐργοδηγός, μηχανικός, οἰκοδόμος, σιδη-
ρουργός, ἐπιπλοποιός, ὑδραυλικός, ἠλεκτρολόγος, 
κατηχητής, μεταφραστής, τυπογράφος, καλλιεργητής, 
κτηνοτρόφος, κτήτορας ἱδρυμάτων, καλός Σαμαρείτης, 
ἀναμορφωτής καί μεταμορφωτής-ἐκπολιτιστής λαῶν. 
Ὁ σεβασμιώτατος Νικόλαος τῆς Ι.Μ. Φθιώτιδος τόν 
ὀνομάζει: «ἀναμορφωτή καί ἀνακαινιστή μιᾶς παραμε-
λημένης κοινωνίας, στήν ὁποία εἰσήγαγε τή νέα ζωή τῆς 
ἐν Χριστῷ κοινωνίας μέ τή δύναμη τῆς θείας χάριτος».

Τό παράδειγμά του ἐνέπνευσε καί ἐκέντρισε πολ-
λούς, ὥστε νά ἀκολουθήσουν τά βήματά του στήν 
ἱεραποστολή, μέ ἀποτέλεσμα νά ἀνθίσει ἡ Ὀρθόδοξη 
Ἱεραποστολή στήν Ἀφρική, τήν Ἀσία, Νέα Ζαλανδία 
καί Νότιο Ἀμερική.

Δ.Σ. Μποτσέας
Βιβλιογραφία

1.  Γρηγοριάτης Κ.: «Το Ἱεραποστολικό μου Ἡμερολόγιο», ἐκδ. 
Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, Θεσσαλονίκη.

2. Λάππας Ι.Δ.: «Ὁ Ἱεραπόστολος τοῦ Ζαΐρ Κοσμᾶς (1942-
1989)», περιοδ. «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός», Σταυρούπολη, Θεσ-
σαλονίκη.

3. Ἠλία Ε.Γ.: «Προσωπική Ἐπικοινωνία».

Αὐτοί πού ἐτόλμησαν
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«Ὅσοι γάρ εἰς Χρι-
στόν ἐβαπτ ίσθητε , 
Χριστόν ἐνεδύσασθε. 
Οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδέ 
Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος 
οὐδέ ἐλεύθερος, οὐκ 
ἔνι ἄρσεν καί θῆλυ, πά-
ντες γάρ ὑμεῖς εἰς ἐστέ 
ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ (Γάλ. 
Γ 27-28). Εἰς τούς Κο-
λασσαεῖς 3, 10 τονίζεται 
ὅτι εἰς τόν Χριστιανισμό: 
«οὐκ ἔνι  Ἕλλην καί 
Ἰουδαῖος, περιτομή καί 
ἀκροβυστία, βάρβαρος, 
Σκύθης, δοῦλος, ἐλεύθερος, ἀλλά τά πάντα καί ἐν 
πᾶσι Χριστός».

Μετά τό βάπτισμα καί εἰς τήν Χριστόν μόρφωσιν 
καί ὁμοίωσιν τοῦ ἀνθρώπου δέν ὑπάρχει διάκρισις 
γένους καί φυλῆς μεταξύ τῶν Χριστιανῶν.

Ὁ Μωσαϊκός νόμος ἔκαμε διάκρισιν μεταξύ 
Ἰουδαίου καί  Ἕλληνος. Ἀναγνώριζε ὑπεροχήν καί 
προτίμησην εἰς τούς Ἰουδαίους ἔναντι τῶν Ἐθνικῶν. 
Ὡσαύτως διέκρινε μεταξύ δούλων καί ἐλευθέρων, 
ἀλλά καί μεταξύ ἄρρενος καί θήλεως, ἀφοῦ μόνον 
εἰς τούς ἄρρενες παρείχετο πρωτοβουλία εἰς τά πάντα 
καί περιτομή.

Εἰς τόν ἀναγεννημένον ἐν Χριστῷ ἄνθρωπον, τόν 
ἔχοντα τήν γνῶσιν τοῦ Θεοῦ, δέν ὑπάρχει πλέον διά-
κρισις κατά φυλάς ἤ ἐθνικότητας. Ἐν τῷ Χριστῷ δέν 
ὑπάρχουν διαφοραί κοινωνικῶν τάξεων, δοῦλοι ἤ 
ἐλεύθεροι, οὔτε διάκρισις ἐκ τοῦ πολιτισμοῦ καί τῆς 
παιδεύσεως τῶν ἀνθρώπων.

Πρό Χριστοῦ δέν σέβονταν τά δικαιώματα ὅλων 
τῶν ἀνθρώπων, ἀλλά μόνον τά δικαιώματα τοῦ 
ἐλευθέρου πολίτου καί ἐπέβαλον τόν θάνατον τῶν 
ἀναπήρων παιδιῶν.

Ἡ ἰσότης εἶναι φυσικόν καί ἠθικόν δικαίωμα τοῦ 
κάθε ἀνθρώπου. Τό δικαίωμα τῆς ἰσότητος εἶναι γνω-
στόν ἀπό τούς ἀρχαίους χρόνους, ἀλλά παρενοήθη 
καί ἐχορηγήθη μόνον εἰς τούς ἐλεύθερους καί ὄχι 
εἰς τούς δούλους.

Ὁ Πίνδαρος ὅμως εἰς τόν Γοργίαν τοῦ Πλάτωνος 
λέγει: «ὅτι ἡ ἰσότης εἶναι φυσικός νόμος, εἶναι βασι-
λεύς θνητῶν καί ἀθανάτων». Ἐπ’ αὐτοῦ ἐπιμένουν οἱ 
σοφιστές, καθώς καί οἱ κυνικοί φιλόσοφοι, λέγοντες 
ὅτι ὁ Θεός ἐδημιούργησε πάντας τούς ἀνθρώπους 

ἐλευθέρους.
Οἱ στωικοί φιλό-

σοφοι ἐδίδαξαν ὅτι 
ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, εἴτε 
δοῦλοι, εἴτε ἐλεύθεροι, 
εἴτε μαῦροι, εἴτε λευ-
κοί, εἴμεθα τοῦ αὐτοῦ 
γένους. Αὐτό ἀκριβῶς 
ἐπαναλαμβάνει καί ὁ 
Ἀπόστ. Παῦλος εἰς τόν 
Ἄρειον Πάγον λέγων 
ὅτι «τοῦ γάρ καί γένος 
ἐσμέν», καθ’ ὅτι ὁ Θεός 
«ἐποίησε ἐξ ἑνός αἵμα-
τος πᾶν ἔθνος ἀνθρώ-

πων κατοικεῖν ἐπί πᾶν τό πρόσωπον τῆς γῆς» (Πράξεις 
Ἀποστ. 17, 26 καί 28). Ἑπομένως εἴμεθα ἴσιοι καί πρός 
ἀλλήλους ἀδελφοί.

Διά τοῦ Χριστοῦ ἐξισώθηκαν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι. 
Ἀνεβιβάσθη ὁ ἄνθρωπος ἐπί βασιλικοῦ θρόνου δόξης 
καί τιμῆς. Ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου ἐξηγοράσθη διά τοῦ 
τιμίου αἵματος τοῦ θυσιασθέντος Χριστοῦ (Α΄ Πετρ. 
α΄ 18-19). Ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ πάντες οἱ ἄνθρωποι εἶναι 
ἴσοι καί μόνον ἀπό ἀπόψεως κοινωνικῶν λειτουργη-
μάτων διακρίνονται. Δέν πρέπει νά ὑπάρχει ἄνθρωπος 
περιφρονημένος.

Διά τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ ὁ κάθε ἄνθρωπος 
ἔχει μεγάλη ἀξίαν. Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἔχουν πλασθεῖ 
«κατ’ εἰκόνα Θεοῦ». Γιά ὅλους ἀπέθανε Χριστός. Γιά 
ὅλους προσφέρεται ζωή αἰώνιος. Ὁ νέος Εὐαγγελικός 
νόμος θεωρεῖ τούς ἀνθρώπους μέλη ἑνός συνόλου, 
τῆς Ἐκκλησίας.

Οἱ ἀναγεννημένοι ἐν Χριστῷ ἄνθρωποι πιστεύουν 
ὅτι τό ἀνθρώπινο γένος κατάγεται ἐξ ἑνός ζεύγους 
ἀνθρώπων, τῶν πρωτοπλάστων, τοῦ Ἀδάμ καί τῆς 
Εὔας. Αὐτή εἶναι καί ἡ διδασκαλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς. 
Οἱ Χριστιανοί θεωροῦνται ἀδελφοί μεταξύ των.

Κατά τήν φράσιν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ὅλοι 
συγκληρονόμοι καί συμμέτοχοι τῆς ἐπαγγελίας τοῦ 
Χριστοῦ διά τοῦ Εὐαγγελίου (Ἐφεσίους 3, 6). Ἑπομέ-
νως, σύμφωνα μέ τήν διδασκαλίαν τοῦ Εὐαγγελίου, 
οἱ ἄνθρωποι, ἀσχέτως φυλῆς, γένους, χρώματος, 
ἀξιώματος, θέσεως καί λοιπά, ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ 
εἴμεθα ἴσοι ὡς τέκνα Θεοῦ.

Τοῦτο φαίνεται σαφῶς κατά τήν ὥραν τῆς θείας 
λατρείας, εἰς τήν ὁποίαν ὅλοι, ἀνεξαρτήτως κοινωνι-
κιοῦ ἀξιώματος, ἐπαγγέλματος καί τάξεως, πλούσιοι, 

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ 
ΙΣΟΤΗΤΟΣ ΟΛΩΝ  
ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
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λευκοί, μαῦροι, μηδενός ἐξαιρου-
μένου, παριστάμεθα ἴσοι ἐνώπιον 
τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἰσότης φαίνεται πε-
ρισσότερον, ὅταν μεταλαμβάνο-
μεν ὅλοι ἐκ τοῦ ἰδίου ποτηρίου τό 
μυστήριον τῆς θείας εὐχαριστίας.

Ὁ ἄνθρωπος εἶναι τό τελει-
ότερον δημιούργημα τοῦ Θεοῦ 
μέσα εἰς τό σύμπαν. Εἶναι ἡ κο-
ρωνίδα τῶν δημιουργημάτων, γιά 
χάρη τοῦ ὁποίου ὑπάρχουν ὅλες 
οἱ ἄλλες ἀξίες τῆς ζωῆς, ὅπως ἡ 
οἰκογένεια, ἡ πολιτεία, ἡ κοινω-
νία, τό κράτος κλπ.

Ἐπειδή σήμερον εἶναι ἀδύνα-
τον νά τεθεῖ ὡς βάσις τῆς συνεν-
νοήσεως ὅλων τῶν ἀνθρώπων ἡ 
θρησκεία, καθ’ ὅτι διαφέρομεν 
ἀπό θρησκευτικῆς ἀντιλήψεως, 
ὄχι μόνον μεταξύ τῶν ἄλλων θρη-
σκειῶν, ἀλλά καί μεταξύ τῶν Χρι-
στιανικῶν παρατάξεων, διά τοῦτο 
ὡς πρῶτον θεμέλιον τῆς συνεργα-
σίας ὅλων τῶν ἀνθρώπων πρέπει 
νά τεθῆ ἡ ἀξία τοῦ ἀνθρώπου ὡς 
δημιουργήματος τοῦ Θεοῦ. «Πά-
ντες γάρ ὑμεῖς εἶς ἐστέ ἐν Χριστῷ 
Ἰησοῦ» (Γαλ. Γ 27-28).

Ἡ ἀνθρωπολογία παραδέχεται 
ὅτι οἱ πρῶτοι ἄνθρωποι ἐπί τῆς γῆς 
ἐνεφανίσθησαν εἰς περιοχάς κει-
μένας εἰς τάς περί τούς τροπικούς 
κύκλους χώρας, ἔνθα αἱ συνθῆκαι 
ἀναπτύξεως καί διαβιώσεως εἶναι 
εὐνοϊκότεραι τῶν συνθηκῶν τῶν 
χωρῶν τῶν λοιπῶν γεωγραφικῶν 
πλατῶν. Παραδέχεται ἀκόμη ὅτι 
ἀρχικῶς οἱ ἄνθρωποι ἀνῆκον εἰς 
μίαν φυλήν, ἥτις μέ τήν πάροδον 
τοῦ χρόνου διεσπάσθη εἰς τάς 
διαφόρους ἀνθρωπίνας φυλάς. 
Πότε ἔγινε αὐτό δέν δυνάμεθα νά 
τό προσδιορίσωμεν, διότι ἔγιναν 
πολλές μετακινήσεις στήν παγκό-
σμια ἱστορία. Ἡ Ἁγία Γραφή προσ-
διορίζει τήν πρώτη μετανάστευση 
τῶν ἀνθρώπων σέ ὅλα τά μήκη 
καί τά πλάτη τῆς γῆς κατά τήν 
ἀνέγερσιν τοῦ πύργου τάς Βαβέλ 
μετά ἀπό τήν σύγχυση τῆς γλώσ-
σας αὐτῶν «Καί διέσπειρεν αὐτούς 
ὁ Κύριος ἐκεῖθεν ἐπί πρόσωπον 

πάσης τῆς γῆς» (Γένεσις ΙΑ΄, 8). Ἡ 
μονοφυλία τῶν ἀνθρώπων ἀπο-
δεικνύεται καί ἀπό τήν ἐπιστήμη 
τῆς γλωσσολογίας. Ἀποδείχθη-
κε ὅτι αἱ ρίζαι τῶν λέξεων τῶν 
πρώτων γλωσσῶν προέρχονται 
ἀπό μία ἀρχική γλῶσσα. Σήμερα, 
λόγῳ τῆς ἐπιμειξίας τῶν λαῶν, δέν 
ὑπάρχει καθαρά φυλή, πλήν τῶν 
κατοίκων μερικῶν ἀπομονωμέ-
νων νησιῶν, οἱ ὁποῖοι δέν ἦρθαν 
σέ ἐπικοινωνία μέ ἄλλας φυλάς.

Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἶναι πλά-
σματα τοῦ Θεοῦ, εἶναι πρόβατα τῆς 
μίας στάνης. Πολλοί ἐξ αὐτῶν βρί-
σκονται ἐντός τῆς στάνης τοῦ ἀλη-
θινοῦ Θεοῦ καί ἄλλοι ἐκτός. Ὁ Κύ-
ριος λέγει «Καί ἄλλα πρόβατα ἔχω, 
ἅ οὐκ ἔστιν ἐκ τῆς αὐλῆς ταύτης κα-
κεῖνα μέ δεῖ ἀγαγεῖν, καί τῆς φωνῆς 
μου ἀκούσουσι, καί γενήσεται μία 
ποίμνη καί εἷς ποιμήν (Ἰωάννου 10, 
16). Δέν διευκρινίσθη ὅμως ἀκό-
μη ἄν ὁ Κύριος, ὡς παντοδύναμος 
Θεός τοῦ σύμπαντος, ἐννοεῖ μόνο 
τούς ἀνθρώπους τῆς γῆς ὡς λογικά 
πρόβατά του ἤ ἐννοεῖ καί ἄλλους 
ὑπάρχοντας ἀνθρώπους σέ ἄλλους 
πλανῆτες τοῦ σύμπαντος.

Αὐτό ἐπεδίωξε ἡ Ἐκκλησία τοῦ 
Χριστοῦ ἀπό τήν πρώτην ἡμέραν 
τῆς ἱδρύσεώς της. Ἤθελε νά ἑνώ-
σει ἰσόνομα ὅλες τίς φυλές τῆς 
γῆς χωρίς διάκρισιν ὑποτιμήσε-
ως μεταξύ τῶν ἀνθρώπων. Κατά 
τήν ἡμέραν τῆς ἐπιφοιτήσεως τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος τό κήρυγμα 
τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου ἀπευ-
θύνονταν πρός ὅλους τούς λα-
ούς τοῦ κόσμου. Τήν ἡμέρα τῆς 
Πεντηκοστῆς ἦταν παρόντες ὡς 
ἀντιπρόσωποι ἀπό πολλές φυλές 
τῆς γῆς, Πάρθοι, Ἕλληνες, Καππα-
δόκες, Πόντιοι, Ἀσιάτες, Φρύγες, 
Ἀρμένιοι, Μεσοποταμίται, Σύρι-
οι, Αἰγύπτιοι, Ἄραβες, Ἀφρικανοί, 
Ἰνδοί, Ρωμαῖοι, Γέται, Μαυριτανοί, 
Ἱσπανοί, Γαλάται, Βρετανοί, Σαρ-
μάται Σκύθαι καί ἄλλοι.

Ἡ Ἐκκλησία ἀγωνιζόταν πάντο-
τε καί ἀγωνίζεται νά φέρει τό φῶς 
τοῦ ἑνός ἀληθινοῦ Θεοῦ καί τήν 
ἰσότητα εἰς ὅλας τάς φυλάς τοῦ 

κόσμου. Δέν κάνει καμία διάκρι-
σιν. «Πάντες γάρ ὑμεῖς εἷς ἐστέ ἐν 
Χριστῷ Ἰησοῦ» (Γαλ. Γ 27-28).

Ἡ διακήρυξις τῆς ἀνεξαρτησί-
ας τῆς Βορείου Ἀμερικῆς εἰς τάς 
4-7-1776 τονίζει ὅτι «ἅπαντες οἱ 
ἄνθρωποι ἐγεννήθησαν ἴσοι». Τό 
ἴδιο τονίζουν ὅλαι οἱ διακηρύξεις 
τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου 
«Πάντες οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἐκ φύ-
σεως ἐξ ἴσου ἐλεύθεροι. Ὅλα τά 
συντάγματα τῶν πολιτισμένων 
λαῶν κηρύττουν τήν ἀρχήν τῆς 
ἰσοπολιτείας καί τῆς ἰσονομίας 
ὅλων τῶν ὑπηκόων, ἀνδρῶν καί 
γυναικῶν.

Τό Ἑλληνικόν σύνταγμα εἰς 
τήν Α΄ ἐν Ἐπιδαύρῳ ἐθνοσυνέ-
λευσιν μεταξύ τῶν πρώτων ἐτό-
νισε εἰς τό 3ο ἄρθρον αὐτοῦ ὅτι 
«ὅλοι οἱ  Ἕλληνες εἰσί ἴσοι ἐνώ-
πιον τοῦ νόμου. Εἰς τά ἄρθρα 6 
καί 7 τοῦ Ἑλληνικοῦ συντάγματος 
τοῦ 1927 ἀναφέρεται ὅτι «πάντες 
ὅσοι εὑρίσκονται ἐντός τῶν ὁρίων 
τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας ἀπο-
λαύουσι ἀπολύτου προστασίας 
τῆς ζωῆς καί τῆς ἐλευθερίας των, 
ἀδιακρίτως ἐθνικότητος, θρησκεύ-
ματος καί γλώσσης».

Ὅλοι εἴμαστε ἴσοι ἐνώπιον 
Θεοῦ καί ἀνθρώπων, μέ κοινόν 
τέλος τῆς παρούσης ζωῆς τόν 
θάνατον. Κανείς δέν ἐξαιρεῖται 
εἰς τήν παροῦσαν ζωήν ἀπό τούς 
φυσικούς νόμους καί εἰς τήν μέλ-
λουσαν ζωή ἀπό τήν δικαιοσύνην 
τοῦ Θεοῦ.

Ὅλαι αἱ δημιουργούμεναι ἀπό 
ἐγωισμόν ἐπίγειαι ἀνισότητες με-
ταξύ τῶν ἀνθρώπων ἐξισώνονται 
μέ τόν Θάνατον. «Ἐπελθών γάρ ὁ 
θάνατος πάντα ταῦτα ἐξηφάνισται» 
ψάλλουμε εἰς τόν ἐπικήδειο ὗμνο. 
Ἄς προσέξουμε λοιπόν πῶς συμπε-
ριφερόμεθα στούς συνανθρώπους 
μας ἀπό ἀπόψεως ἐκτιμήσεως τῆς 
ἀνθρωπίνης προσωπικότητός των 
ὡς δημιουργημάτων τοῦ Θεοῦ, 
τοῦ θυσιασθέντος ἐπί τοῦ σταυροῦ 
διά τήν σωτηρίαν τους.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ
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Πολύ-λίγο
Ποῦ ἀρχίζει καί ποῦ τελειώνει 

τό πολύ; Ποῦ ἀρχίζει τό λίγο; Γιά 
αὐτονόητους λόγους, ἐπειδή ἡ 
μέτρηση αὐτή εἶναι ὑποκειμενι-
κή, ἄς μή βιαζόμαστε νά χαρα-
κτηρίσουμε κάτι ὡς «πολύ» ἤ 
ὡς «λίγο». Καί τό κυριότερο, ἄς 
δοῦμε τό θέμα ἀπό τήν πλευρά 
τοῦ ἄλλου, τόν ὁποῖο ἀφορᾶ ἡ 
κάθε περίπτωση. Γιά παράδειγ-
μα, ἕνα συγκεκριμένο ποσόν, 
ἄν χαριστεῖ σέ κάποιον πού 
στερεῖται, εἶναι «πολύ», μπορεῖ 
νά τοῦ ἀλλάξει τή μίζερη καθη-
μερινότητά του. Τό ἴδιο ποσόν, 
ἄν χαριστεῖ σέ κάποιον εὔπορο, 
καλοδεχούμενο εἶναι, ἀλλά δέν 
πρόκειται δά νά... τρελαθεῖ ἀπό 
τή χαρά του.

Ἄν κάποιος γονιός παραχώ-
ρησε τό εὐρύχωρο διαμέρισμά 
του στόν γιό του, γιά νά στεγάσει 
τήν οἰκογένειά του, καί ὁ ἴδιος 

ἀποσύρθηκε νά ζήσει στό μικρό 
σπίτι στό χωριό, ἔ, αὐτό εἶναι 
πολύ. Ἄν ὅμως κάποιος πλούσι-
ος χάρισε στόν γιό του ἕνα διαμέ-
ρισμα ἀπό τά πολλά ἀκίνητα πού 
ἔχει, αὐτό μοιάζει κάπως λίγο. 
Καί περισσότερο δυσδιάκριτα 
εἶναι τά ὅρια, σέ θέματα συναι-
σθημάτων. Ποῦ ἀρχίζει καί ποῦ 
τελειώνει ἡ σωστή ἀγάπη τῶν 
γονιῶν; Σέ ποιό σημεῖο γίνεται 
ὑπερβολική, φτάνοντας τά ὅρια 
ἑνός καταπιεστικοῦ ὑπερπρο-
στατευτισμοῦ; Ποῦ τελειώνει τό 
λογικό ἐνδιαφέρον γιά τά θέματα 
τῶν ἐνήλικων παιδιῶν μας καί 
ποῦ ἀρχίζει νά γίνεται ἀδιάκρι-
τη καί ἀνεπιθύμητη παρέμβαση 
στή ζωή τους; Ποῦ τελειώνει ἡ 
συνετή συμβουλή στούς νέους 
καί ποῦ ἀρχίζει νά γίνεται κατα-
πιεστική ἀπόπειρα ἐπιβολῆς τῆς 
γνώμης;

Πολύ λοιπόν ἤ λίγο; Ποῦ 

ἀρχίζει καί ποῦ σταματάει ὁ δια-
χωρισμός; Εὐαίσθητη διακριτικό-
τητα, τό μέγα ζητούμενο σέ ὅλες 
αὐτές τίς καταστάσεις καί, γιά νά 
τήν ἀποκτήσουμε καί νά τή δια-
τηροῦμε, χρειάζεται προσπάθεια. 
Δέν εἶναι ἀπό τά εὔκολα, ἀλλά 
ἀξίζει νά προσπαθοῦμε νά ση-
μαδεύει τήν πορεία μας στή ζωή 
τό ὁλόκαρδο δόσιμο, τό «πολύ» 
στήν ἀγάπη πρός τούς ἀδελφούς 
καί στήν ἐλεημοσύνη καί ὄχι τό 
φειδωλό «λίγο».

Ἀπό τή θέση  
τοῦ ἄλλου

Ἀπαραίτητη προϋπόθεση, γιά 
νά γεφυρωθεῖ τό χάσμα ἀνάμε-
σα σέ τρεῖς γενιές: Παπποῦδες, 
γονεῖς, ἐγγόνια. Ὑπάρχει ἡ σοφή 
λαϊκή παροιμία «ἐκεῖ πού ἤσουν 
ἤμουνα κι ἐδῶ πού εἶμαι θά 
’ρθεις». Βλέποντας ὁ καθένας μέ 

Τά μικρά τῆς ζωῆς μας
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παρερμηνεῖες συμπεριφορῶν, ἐξη-
γοῦνται τά δυσεξήγητα, καί ὅλα 
καλά. Ἔτσι καταλαβαίνουμε ὅτι ἡ 
γιαγιά δέν ἀθέτησε τήν ὑπόσχεσή 
της, ἁπλᾶ τήν ξέχασε. Ὁ ἐγγονός, 
κάτι τά λογῆς μαθήματα, κάτι ὁ 
ἀθλητισμός, θέλει ἐν συντομίᾳ 
συνεννόηση, δέν ἔχει τόν χρόνο 
νά ἀκούσει ὅλες τίς διηγήσεις τοῦ 
παπποῦ, πού ὁ εὐλογημένος, μή 
ἔχοντας καί τίποτε ἄλλο νά κάνει, 
διψᾶ γιά ἀκροατή, κατά τή λαϊκή 
ἔκφραση «θέλει νά τοῦ δώσεις ἕνα 
τάλιρο γιά νά ἀρχίσει καί ἔνα πε-
νηντάρικο γιά νά τελειώσει».

Ὅσον ἀφορᾶ τά παιδιά, ἄς 
εἴμαστε μετρημένοι στίς ἀπαιτήσεις 
μας, χωρίς νά δεσμευόμαστε μέ 
ὑποσχέσεις ἀμφίβολης πραγματο-
ποίησης, ὄχι προκλητικά πείσμο-
νες. Ἄς μήν τά ἀπασχολοῦμε μέ 
ἄσκοπα ἤ ἀτελεύτητα τηλεφωνή-
ματα, ἄς σημειώνουμε συνολικά 
τί θέλουμε νά τούς ποῦμε, γιά νά 

μήν τηλεφωνοῦμε ἀλλεπάλληλα, 
ξέρεις ξέχασα να σοῦ πῶ τοῦτο. 
Καί μετά ἀπό λίγο: Συγγνώμη, 
ξέχασα νά σοῦ πῶ καί τό ἄλλο! 
Καί ἄς θυμόμαστε νά μήν ἐπιδι-
δόμαστε σέ ἀρμένικης διάρκειας 
βίζιτες, γιατί ἔχουν καί αὐτά νά 
φροντίσουν τά τῆς οἰκογενείας 
τους. Γενναιόδωροι σέ ἐπαίνους, 
χωρίς νά ξεπέφτουμε σέ φτηνή 
κολακεία.

Καί οἱ νεώτεροι ἄς ἐφοδια-
στοῦν μέ ἀνεκτικότητα καί δι-
πλωματικότητα, γιατί στούς ἡλι-
κιωμένους κυριαρχεῖ ἡ τάση νά 
ἐκθέτουν λεπτομερῶς καί ἐπί μα-
κρόν τά θέματα τῆς ὑγείας τους, 
πού ἄλλοτε εἶναι σοβαρά, ἀλλά 
ἄλλοτε εἶναι ἕως καί ἀσήμαντα. Ὁ 
ὀφθαλμίατρος μοῦ διηγεῖτο ὅτι πε-
λάτης του ἐνενῆντα πέντε χρονῶν, 
στόν ὁποῖο συνέστησε νά βάζει 
κάθε μέρα κολλύριο, τόν ρώτη-
σε ἀνήσυχος: -Γιά πόσο διάστημα, 
γιατρέ; Καί ὅταν ἐκεῖνος τοῦ εἶπε 

γιά μερικούς μῆνες, ὁ παππούς 
σχολίασε ἀνακουφισμένος: -Ἄ, 
εὐτυχῶς, γιατί ἐγώ φοβήθηκα ὅτι 
πρέπει νά τό βάζω ἐφ’ ὅρου ζωῆς! 
Φαντασθεῖτε πόσα πολλά χρόνια 
ὑπολόγιζε νά ζήσει ἀκόμα καί δέ 
δεχόταν οὔτε κἄν τήν ἐνόχληση 
τοῦ κολλυρίου.

Ὡς πρός τά ἐγγόνια, εἶναι ἀνέ-
καθεν ἀποτελεσματική ἡ συνταγή 
νά εἴμαστε προστατευτικοί ἀλλά 
ποτέ καταπιεστικοί. Ὅταν ζητήσουν 
τή συμβουλή μας, ἄν θέλουν, ἄς 
τήν ἀκολουθήσουν. Ὅλοι μας, 
νέοι καί γέροι, νά παραβλέπουμε 
λίγο, νά συγχωροῦμε, νά παρα-
μερίζουμε αἰχμηρές λεπτομέρειες, 
γιά νά ὑπάρχει μιά ἐποικοδομητι-
κή ἐπικοινωνία. Προφανές ὅτι γιά 
τήν ὁμαλή συνύπαρξη γενεῶν 
εἶναι ἀπαραίτητη ἡ θεώρηση ἀπό 
τή σκοπιά τοῦ ἄλλου.

Κλειώ-Σταυρούλα Κουράση
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Ἔχουν περάσει πάνω ἀπό 
πενῆντα χρόνια πού ὁ πρῶτος 
ἄνθρωπος ταξίδεψε στό διάστημα 
καί μπῆκε σέ τροχιά γύρω ἀπό 
τή γῆ. Ἦταν ὁ Γιούρι Ἀλεξέγιεβιτς 
Γκαγκάριν.

Ὁ Γκαγκάριν γεννήθηκε στό 
Κλούσινο, κοντά στό Γκζάτσκ, 
δυτικά τῆς Μόσχας. Οἱ γονεῖς του 
δούλευαν στήν κολεκτίβα τῆς πε-
ριοχῆς. Ὁ ἴδιος, ἀφοῦ δούλεψε 
σέ χυτήριο, παρακολούθησε 
τήν τεχνική σχολή τοῦ Σαρατόφ, 
ὅπου ἄρχισε καί τίς πρῶτες του 
πτήσεις σέ ἐλαφρά ἀεροπλάνα 
παίρνοντας μαθήματα πιλότου, 
ἐνῶ παράλληλα γράφτηκε στήν 
τεχνική σχολή, μέ σκοπό νά γίνει 
μεταλλουργός.

Τό 1955, ἀκολουθώντας τό 
πάθος του γιά τά ἀεροπλάνα, μπῆκε στή Σχολή Πιλό-
των στό Ὄρενμπουργκ. Ὁ ἐκπαιδευτής του διέκρινε τό 
ταλέντο του καί τόν σύστησε στήν Πολεμική Ἀεροπο-
ρία, ὅπου διακρίθηκε γιά τίς πτητικές του ἱκανότητες, 
τήν πειθαρχία καί τή σωματική του δύναμη. Ἀποφοί-
τησε τό 1957 μέ ἐπαίνους καί στή συνέχεια ὑπηρέτησε 
ἀρχικά μέ τό Βόρειο Στόλο κοντά στόν Ἀρκτικό Κύκλο, 
πετώντας σέ ἐξαιρετικά δυσμενεῖς συνθῆκες, ἐνῶ ἀργό-
τερα ἔγινε ἐκπαιδευτής δοκιμαστής πιλότος, πετώντας 
καινούργια καί πειραματικά ἀεροσκάφη.

Τό 1959 ἐπιλέχτηκε μαζί μέ 20 ἄλλους, γιά νά 
ἐκπαιδευτεῖ ὡς κοσμοναύτης, μέ στόχο τήν πρώτη 
πτήση ἀνθρώπου στό διάστημα. Ἀκολούθησε μιά 
πολύ σκληρή διαδικασία ἐπιλογῆς καί ἐκπαίδευσης. 
Οἱ ὑποψήφιοι κοσμοναῦτες ἔπρεπε, μεταξύ ἄλλων, 
νά ἀντέξουν σέ ἐπιταχύνσεις 13 g, καί ἡ ψυχολογική 
ἐκπαίδευση περιελάμβανε ἕνα 24ωρο σέ ἕνα σκοτεινό 
καί ἠχομονωμένο δωμάτιο. Οἱ τελικοί ὑποψήφιοι γιά 
τό πρῶτο ταξίδι στό διάστημα ἦταν οἱ Γκαγκάριν καί 
Γκέρμαν Τίτωφ, πού ἐπιλέχθηκαν, ἐκτός ἀπό τήν ἄριστη 
ἐπίδοσή τους κατά τήν ἐκπαίδευση, καί γιά τό μικρό 
τους ἀνάστημα (τό ὕψος τοῦ Γκαγκάριν ἦταν μόλις 
1,58), μιᾶς καί τό κόκπιτ τῆς κάψουλας πού θά τούς 
μετέφερε στό διάστημα ἦταν ἀρκετά στριμωγμένο. Ἡ 
τελική ἀπόφαση ἦταν νά πετάξει ὁ Γκαγκάριν, μέ τόν 
Τίτωφ ὡς ἐφεδρικό.

Ἔτσι, στίς 12 Ἀπριλίου 1961, ὥρα Μόσχας 09.07, 
ὁ Γκαγκάριν ξεκίνησε γιά τό ἱστορικό του ταξίδι μέσα 
στό Βοστόκ. Τό κωδικό του ὄνομα κατά τή διάρκεια 
τῆς πτήσης ἦταν Κέδρος. Πίσω στή γῆ τά νέα ἤδη 
ξεκινοῦσαν γιά τόν γῦρο τοῦ κόσμου. Τό Σοβιετικό 
Ἐπιτελεῖο τόν προήγαγε, ὅσο ἦταν στό διάστημα, σέ 

Ταγματάρχη - γιά τήν περίπτω-
ση πού δέν θά γυρνοῦσε πίσω. 
Εἶχαν ἑτοιμάσει τρία δελτία τύ-
που γιά τήν ἀποστολή πρίν τήν 
ἐκτόξευση. Ἕνα γιά περίπτωση 
ἐπιτυχίας καί δύο γιά τήν περί-
πτωση ἀποτυχίας. Μετά ἀπό 67 
λεπτά σέ τροχιά, τό προσωπικό 
ἐλέγχου πτήσης ἔδωσε ἐντολή 
στό σκάφος νά πυροδοτήσει 
τούς κινητῆρες ἐπιβράδυνσης καί 
νά ἀρχίσει τήν ἐπανείσοδό του 
στήν ἀτμόσφαιρα. Ὁ Γκαγκάριν 
δέν προσγειώθηκε μαζί μέ τήν 
κάψουλα, ἀλλά χρησιμοποίησε 
τό ἐκτινασσόμενο κάθισμά του 
σέ ὕψος 7 χιλιομέτρων, καί μετά 
ἀπό τήν ἐλεύθερη πτώση χρησι-
μοποίησε τό ἀλεξίπτωτό του καί 
προσγειώθηκε κοντά στήν πόλη 

Τακτάροβα. Μιά γυναίκα, ἡ ἐγγονή της καί ἡ ἀγελά-
δα τους ἦταν οἱ πρῶτοι πού εἶδαν τόν Γκαγκάριν νά 
ἐπιστρέφει. Ἡ συνολική διάρκεια τῆς ἀποστολῆς, πού 
τελείωσε στίς 10.55 ὥρα Μόσχας μέ τήν προσγείωση 
τοῦ Γκαγκάριν, ἦταν 108 λεπτά.

Μετά τήν πτώση του ὁ Γκαγκάριν ἔγινε παγκοσμίως 
γνωστός, ταξίδεψε σέ πολλές χῶρες, τιμήθηκε μέ τό 
μετάλλιο Ἥρωας τῆς Σοβιετικῆς Ἕνωσης, καί ὁ ἄλλοτε 
ἀτάραχος Γκαγκάριν ἄρχισε νά φθείρεται ἀπό τή δη-
μοσιότητα. Ἄρχισε νά πίνει καί νά ἔχει προβλήματα 
μέ τό γάμο του. Κάποτε συνῆλθε καί, μετά ἀπό μιά 
παγκόσμια περιοδεία, ξαναγύρισε στό διαστημικό πρό-
γραμμα τῆς Ε.Σ.Σ.Δ. Ἐκτός ἀπό κοσμοναύτης ἀνέλαβε 
καί ἐκπαιδευτής καί σύμβουλος στόν σχεδιασμό τῶν 
σκαφῶν Βοσχόντ καί Σογιούζ.

Ἄν καί ἤθελε νά ξαναπετάξει, θεωρήθηκε ἐθνικό 
κεφάλαιο καί τό 1967 τοῦ ἀπαγορεύτηκε καί τυπικά 
νά συμμετάσχει ξανά σέ διαστημική πτήση.

Ὁ Γκαγκάριν θά μποροῦσε στό ἑξῆς νά πετάει μόνο 
ἀεροπλάνα καί μόνο μέ τή συνοδεία δεύτερου πιλό-
του. Καί ἡ εἰρωνεία τῆς τύχης! Ὁ Γκαγκάριν σκοτώνεται 
μαζί μέ τόν ἐκπαιδευτή του, ἐνῶ πετοῦσε μέ ἕνα MIG-
15 κοντά στό Κίρζατς, στίς 27 Μαρτίου 1968, λίγες 
μέρες πρίν τά ἑφτάχρονα τῆς ἱστορικῆς του πτήσης. 
Ἦταν 34 χρόνων. Εἰπώθηκε ὅτι ὁ Γκαγκάριν ἔμεινε 
μέσα στό ἀεροπλάνο ὥς τό τέλος, προκειμένου νά μήν 
πέσει πάνω σέ ἕνα σχολεῖο τῆς περιοχῆς. Τόν ἀποκά-
λεσαν «Κολόμβο τοῦ Διαστήματος», σύγχρονο Ἴκαρο. 
Κέρδισε τόν θαυμασμό ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων καί 
ἐνέπνευσε χιλιάδες ἄλλους νά συνεχίσουν στό δρόμο 
πού ἄνοιξε στίς 12 Ἀπριλίου 1961.

Καίρυ Σ. Σμυρνιοῦ

ΓΚΑΓΚΑΡΙΝ
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«Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἶναι χαλκός καί μόλυβδος, 
τό παιδί εἶναι χρυσός» (Βίκτωρ Οὐγκώ). Πόσο τήν 
ζοῦμε αὐτή τή ρήση τοῦ μεγάλου Γάλλου ποιητοῦ, 
ἐμεῖς οἱ παπποῦδες κι οἱ γιαγιάδες. Στή δύση τῆς ζωῆς 
μας, τά ἐγγόνια μας ἀντιπροσωπεύουν τή χαραυγή. Τό 
γέλιο τους εἶναι ὅ,τι πιό πολύτιμο γιά μᾶς, καί νιώθουμε 
πράγματι ὅτι εἶναι θεῖο δῶρο ἡ παρουσία τους. «Τοῦ 
παιδιοῦ μου τό παιδί εἶναι δυό φορές παιδί μου». Καί 
πράγματι, ἔτσι νιώθουμε, ὅταν ζοῦμε μέ τά ἐγγόνια μας 
καί τά παιδιά μας. Ἡ συνύπαρξη ὅμως διαφορετικῶν 
γενεῶν -πρέπει νά τό ὁμολογήσουμε- δέν συνεπάγεται 
πάντα τέλεια εὐτυχία. Γιατί σίγουρα, ἡ οἰκογενειακή 
εὐτυχία προκύπτει ἀπό μιά ἁρμονική ἰσορροπία ἀνάμε-
σα σέ ὅλα τά μέλη, ἡ ὁποία ὅμως δύσκολα κατακτᾶται.

Α΄  Ἀλλαγή θέσεων καί ρόλων
Μιά ἀπό τίς δυσκολίες στή συνύπαρξη εἶναι ἡ 

ἀλλαγή θέσεων καί ρόλων. Πῶς νά πάψουμε νά βλέ-
πουμε στόν γυιό μας τό μικρό ἀγόρι καί στήν κόρη 
μας τό μικρό κορίτσι; Καί ὅμως! Δέν παίζουν πιά μέ τίς 
κοῦκλες. Ἔχουν ἕνα μωρό πού ἔκανε ἐκείνους πατέρα 
καί μητέρα καί ἐμᾶς παπποῦδες καί γιαγιάδες. Ἔτσι, ἡ 
σχέση μας μέ τά παιδιά μας ἔχει μεταμορφωθεῖ ριζικά. 
Οἱ παπποῦδες κι οἱ γιαγιάδες ἦσαν κατ’ ἀρχάς γονεῖς. 
Κατόπιν, γιά τό ἕνα μέλος τοῦ ζεύγους ἔγιναν πεθερικά, 
καί στή συνέχεια παπποῦδες. Ἔτσι, ἔχουν μία τριπλῆ 
ἰδιότητα, ἡ ὁποία ἀκριβῶς ἐξηγεῖ τόν πολύπλοκο ρόλο 
πού ἔχουν νά παίξουν. Αὐτές οἱ ἀλλαγές θέσεων καί 

ρόλων μποροῦν νά τραντάζουν τό οἰκοδόμημα τῶν 
σχέσεων.

Μερικοί παπποῦδες καί γιαγιάδες ζητοῦν νά παί-
ζουν τόν ρόλο τῶν γονέων, ἰδίως ὅταν εἶναι σχετι-
κά νέοι. Αὐτό ὅμως εἶναι πολύ κακό γιά τά παιδιά 
ἀργότερα. Τούς δημιουργεῖ ἕνα μπέρδεμα. Γι’ αὐτό 
χρειάζεται νά κρατᾶμε τή σωστή θέση. Ἔτσι θ’ ἀποφευ-
χθεῖ τό μπέρδεμα τῶν ρόλων, πού θά δημιουργήσει 
προβλήματα στό παιδί. Οἱ σημερινοί παπποῦδες καί 
γιαγιάδες δέν ἔχουν παρά νά θυμοῦνται ὅτι ἡ παρουσία 
τους εἶναι πολύτιμη καί πρῶτο τους καθῆκον, μαζί μέ 
τήν ἀγάπη τους, εἶναι κυρίως νά μεταδίδουν ἀξίες στά 
ἐγγόνια τους, γιά νά βάλουν γερά θεμέλια στή ζωή 
τους. Δέν τούς ἀρκεῖ;

Κάτι ἐπίσης πού πρέπει νά θυμόμαστε εἶναι ὅτι οἱ 
νέοι γονεῖς δέν ἔχουν ἀνάγκη τόσο ἀπό συμβουλές, 
ὅσο ἀπό μιά συνεχῆ ἐπιβεβαίωση τοῦ ἔργου τους, πού 
προέρχεται ἀπό τήν ἐμπιστοσύνη τῶν γονιῶν τους καί 
ἀπό τή χαρά τους πού ἔγιναν παπποῦδες καί γιαγιάδες. 
Δέν ὑπάρχουν μοντέλα τῆς καλῆς μητέρας καί τοῦ 
καλοῦ πατέρα. Ὁ καθένας, ἀνάλογα μέ τήν ἱστορία 
του καί τό περιβάλλον του, θά χτίσει τό δικό του, μο-
ναδικό μοντέλο. Οἱ παπποῦδες καί γιαγιάδες δέν θά 
προτείνουν πρότυπα, ἀλλά θά τούς καλοῦν νά συμμε-
τάσχουν στήν ἀναζήτηση γιά μιά καλύτερη γνωριμία 
τοῦ παιδιοῦ, μέσα σέ μιά ἀτμόσφαιρα ἐμπιστοσύνης, 
βεβαιωμένη ἀπό τίς ἁρμοδιότητες ἑκάστου. Τό παρόν 
ἀνοίγεται στό μέλλον, στηριζόμενο στό παρελθόν. 

Εὐτυχία καί εὐθύνη
ΠΑΠΠΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΑ
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Αὐτό τό παρελθόν ὅμως ὀφείλει 
νά μένει στή θέση του, χωρίς νά 
ζητᾶ νά εἰσβάλει στό μέλλον, γιατί 
τότε δημιουργεῖ προβλήματα.

Β΄ Μερικές δυσκολίες
Μερικές γιαγιάδες ἔχουν τάσεις 

κτητικές. Ἄλλες πάλι, σπαταλοῦν τίς 
συμβουλές τους ὑπό μορφήν αὐθε-
ντίας. Ἄλλες δέν παραδέχονται ὅτι 
γέρασαν. Οἱ παπποῦδες συνήθως 
κρατοῦν κάποια ἀπόσταση. Ἀλή-
θεια, πότε μπορεῖ οἱ παπποῦδες 
καί οἱ γιαγιάδες νά γίνουν κτητικοί; 
Εἶναι ὁ κίνδυνος τῆς ἐποχῆς μας, 
καί διατρέχουν αὐτόν τόν κίνδυνο 
ὅλοι ἐκεῖνοι πού ἔχουν ἀναλάβει 
στήν κυριολεξία τήν ἀνατροφή τῶν 
ἐγγονιῶν τους. Καί τοῦτο, ἐπειδή 
καί οἱ δύο γονεῖς ἐργάζονται καί 
ἀπουσιάζουν τό μεγαλύτερο μέ-
ρος τῆς ἡμέρας ἀπό τό σπίτι. Εἶναι 
ἀνθρώπινο. Στήν ἐποχή τῆς σύντα-
ξης, πού ἔπρεπε νά ξεκουραστοῦν, 
ν’ ἀπολαύσουν τή συζυγική τους 
συντροφικότητα, πού ἡ δουλειά καί 
οἱ ἔννοιες τῆς ζωῆς δέν τούς ἔδιναν 
παλαιότερα αὐτή τή δυνατότητα, 
τώρα καινούργιος ἀγώνας μέ τά 
ἐγγόνια. Νά ξυπνᾶς πολλές φορές 
πιό πρωί ἀπό τότε πού πήγαινες στή 
δουλειά σου. Νά τρέχεις στό σπίτι 
τῆς κόρης σου ἤ τοῦ γυιοῦ σου νά 
ἀναλάβεις τό μωρό ἤ καί τά δυό 
καί τρία παιδιά. Πᾶς μέ χαρά, παρ’ 
ὅλο τό βάρος τῶν χρόνων. Δίνε-
σαι μέ ὅλη σου τήν ψυχή. Νιώθεις 
ὅτι αὐτά τά παιδιά εἶναι δικά σου. 
Καί θέλεις νά τά ἀναθρέψεις ὅπως 
πιστεύεις. Καί ὅμως, δέν πρέπει νά 
ξεχνᾶς ὅτι δέν εἶναι δικά σου. Ὅτι 
ἐσύ ἔρχεσαι νά βοηθήσεις, καί γι’ 
αὐτό πρέπει νά κρατᾶς περιθώρια. 
Νά κρατᾶς ἀποστάσεις. Καί ἰδιαίτε-
ρα, τή νύφη νά τήν ρωτᾶς. Δύσκο-
λο, ὅμως πρέπει.

Συχνά καί στίς καρδιές τῶν 
μητέρων ἐνεδρεύει αὐτός ὁ φό-
βος γιά μιά ἀνταγωνιστικότητα. 
Κυρίως, ὅταν ἡ μητέρα ἔχει ζήσει 
στό παρελθόν κάποια στέρηση, ἡ 
ὁποία τήν διακατέχει. Οἱ γιαγιάδες, 
σ’ αὐτή τήν περίπτωση, ὀφείλουν 

νά δείχνουν κατανόηση. Πρέπει 
νά τό ὁμολογήσουμε. Εἰδικά στίς 
ἡμέρες μας, δέν εἶναι τόσο εὔκο-
λο νά εἶσαι σωστή γιαγιά, καί εἶναι 
φυσικό νά συναντοῦμε δυσκολίες.

Ἄλλοτε πάλι ἡ γιαγιά μπαίνει 
ἀνάμεσα στό παιδί καί τή μητέρα 
μέ τή δικαιολογία: «Τί ξέρει αὐτή 
ἀπό παιδιά;» Σ’ αὐτή τήν περίπτω-
ση, ἔχουμε συχνά ἐπανάσταση 
τῆς μητέρας, ἡ ὁποία κόβει κάθε 
σχέση μέ τή γιαγιά. Ἄλλοτε πάλι, 
ἡ μητέρα παλινδρομεῖ καί γίνεται 
ἐκ νέου τό μικρό κοριτσάκι. Καί οἱ 
δύο στάσεις ἀσφαλῶς εἶναι λανθα-
σμένες καί ἔχουν ἀρνητικές συνέ-
πειες, τόσο στή σχέση τοῦ ζεύγους 
ὅσο καί στίς καρδιές τῶν ἐγγονιῶν, 
πού ὅλα τά διαισθάνονται καί σάν 
μαγνητόφωνο τό καταγράφουν. 
Σύμφωνα μέ τούς ψυχαναλυτές, 
τυχόν ἄρνηση τοῦ πατέρα ἤ τῆς 
μητέρας νά ἔχει τό παιδί τους ἐπα-
φή μέ συγγενεῖς τῆς προηγούμενης 
γενεᾶς  δυσκολεύει τίς σχέσεις τους 
μέ τά παιδιά τους.

Ἀρκετές φορές, νιώθουν στό 
ὑποσυνείδητο ζήλεια γιά τή νύφη 
τους, πού πολλές φορές ἀγαποῦν 
καί θαυμάζουν. Δέν τῆς συγχω-
ροῦν ὅμως πού τούς πῆρε τό 
μοναχογυιό ἤ τόν πιό ἀγαπημένο 
τους γυιό. Ὑπάρχει ὅμως ὁ κίνδυ-
νος, ἡ προσήλωση τοῦ γυιοῦ στή 
μητέρα νά βάλει τή γυναῖκα του καί 
τά παιδιά σέ δεύτερη θέση.

Ἡ Μαρία δέν ἀνέχεται νά βλέ-
πει τόν ἄνδρα της νά ἐπισκέπτεται 
κάθε μέρα τή μητέρα του, ἡ ὁποία 
χαίρει ἄκρας ὑγείας. Αὐτός ὅμως 
δέν μπορεῖ νά ἀπαλλαγεῖ ἀπό τή 
μητρική κατοχή. Οἱ σκηνές πολλα-
πλασιάζονται, καί δέν μποροῦν νά 
βροῦν τήν θέση τους τά ἐγγόνια. Ἡ 
Μαρία παθαίνει κατάθλιψη. Ἡ πε-
θερά κινητοποιεῖται καί ἐπανακτᾶ 
τόν γυιό της καί τά ἐγγόνια της. Τά 
τελευταῖα διχάζονται, ἀνάμεσα στή 
μητέρα τους και τή γιαγιά τους. Βι-
ώνουν μιά δύσκολη κατάσταση.

Ἔχουμε καί τήν ἀντίθετη σκηνή. 
Ἡ γυναίκα τοῦ Πέτρου ἀρνεῖται νά 
δεῖ τήν πεθερά της. Στήν ἀρχή τοῦ 

γάμου τους εἶχαν δημιουργηθεῖ 
μερικές συγκρούσεις. Ὁ Πέτρος 
προσπαθεῖ νά τήν πείσει ὅτι ἡ μη-
τέρα του γέρασε καί δέν εἶναι πιά ἡ 
ἴδια. Ἀλλά ἡ γυναῖκα του ἀρνεῖται. 
Ὁ Πέτρος ἐπισκέπτεται μόνος του 
τή μητέρα του, πρᾶγμα πού δέν 
τοῦ εἶναι εὐχάριστο. Τά ἐγγόνια βι-
ώνουν καί ἐδῶ μιά κατάσταση πού 
δέν τούς εἶναι εὐχάριστη καί πού 
δέν τήν διάλεξαν. Μεγαλώνοντας 
προσπαθοῦν νά ἀπελευθερωθοῦν, 
πρᾶγμα ὄχι εὔκολο.

Ἀλλά καί οἱ ἄντρες ὡς γαμπροί 
δέν εἶναι τόσο εὔκολοι, ἰδίως ἀπέ-
ναντι στίς πεθερές. Πηγαίνεις μέ 
ὅλη σου τήν καρδιά στό σπίτι τῆς 
κόρης σου νά προσφέρεις ὅ,τι ἔχεις 
καί δέν ἔχεις, καί νιώθεις ὅτι εἶσαι 
ἀνεπιθύμητη. Πολλές φορές ἀκοῦς 
μιά βαριά καλημέρα. Μερικές φο-
ρές τίποτα. Γιατί ἆραγε; Ἀσφαλῶς 
δέν μποροῦμε νά τά λύσουμε ὅλα 
τά θέματα. Μερικά χρειάζονται ψυ-
χανάλυση.

Γ΄ Κληρονομικότης  
καί συμπλέγματα

Καιρός νά ἀφήσουμε τίς δυ-
σκολίες καί νά θαυμάσουμε τό 
ἔργο τοῦ Δημιουργοῦ, γιά νά 
σταθοῦμε στή δύναμη τοῦ αἵμα-
τος πού ἑνώνει τίς γενιές, ὅπως 
ἐπίσης καί στή δύναμη τῶν συ-
μπλεγμάτων, γιατί -φεῦ- ὅλα, 
μά ὅλα κληρονομοῦνται. Ἡ 
Madeleine Natanson, σύγχρονη 
Γαλλίδα ψυχαναλύτρια καί γιαγιά 
μέ πολλά ἐγγόνια, γράφει: «Ἄς μήν 
ξεχνᾶμε ὅτι γύρω ἀπό τήν κούνια 
τοῦ νεογέννητου γέρνουν τέσσε-
ρις παπποῦδες καί γιαγιάδες καί 
ὀκτώ προπαπποῦδες καί προγια-
γιάδες. Ἡ παρουσία τους, ὁρατή ἤ 
ἀόρατη, εὐνοϊκή ἤ ὀλέθρια, ἔρχε-
ται νά ἐπικυρώσει τή θέση αὐτοῦ 
τοῦ παιδιοῦ στό σταυροδρόμι 
πολλῶν κληρονομιῶν, ἀνάμεσα 
στίς ὁποῖες θά κάμει τή δική του 
ἐπιλογή, γιά νά δημιουργήσει τή 
δική του Ἱστορία, νά ἐπιτύχει τήν 
ψυχική του ἰσορροπία καί νά ἐσω-
τερικοποιήσει τίς εἰκόνες πού θά 
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δημιουργικότητος». Καί ἡ Helene 
Brunschwig, ἐπίσης σύγχρονη ψυ-
χαναλύτρια, συμπληρώνει: «Κάθε 
ἀνθρώπινο ὄν ριζώνει. Χωρίς νά 
τό συνειδητοποιεῖ, εἶναι φορεύς 
ὀνείρων, ἐλπίδων, συμπλεγμάτων, 
ἀπογοητεύσεων καί ἠθικῶν χρεῶν 
τῶν προγόνων του».

Ἄν τά νέα κορίτσια καί τά παλ-
ληκάρια μας σκεπτόντουσαν λίγο 
πιό ὑπεύθυνα τόν ρόλο τῆς οἰκογε-
νείας τοῦ καλοῦ τους ἤ τῆς καλῆς 
τους στή διαμόρφωση τῆς δικῆς 
τους οἰκογενείας ἀργότερα, τή βα-
ρύτητα αὐτοῦ τοῦ ρόλου τόσο ἀπό 
ἀπόψεως κληρονομικότητος ὅσο 
καί ἀγωγῆς, δέν θά ἔκαναν ποτέ 
αὐτό τό βῆμα, πρίν γνωρίσουν τήν 
οἰκογένειά του. Ἀλλά δυστυχῶς, 
τήν ἐποχή τῆς ἰσοπέδωσης πού 
ζοῦμε, περιφρονοῦν τόσο τή 
φωνή τῆς ἐμπειρίας τῶν γονέων 
ὅσο καί αὐτή τῆς ἐπιστήμης καί 
ἀπερίσκεπτα ἀπαντοῦν: «Δέν μ’ 
ἐνδιαφέρει τίποτα. Αὐτός ἤ αὐτή. 
Δέν μέ νοιάζει ἀπό ποῦ κρατάει ἡ 
σκούφια τους». Καί ὅμως, θά ἔπρε-
πε νά σέ νοιάζει. Γιατί εἶναι κανών 
ἀπαράβατος ὅτι κανείς δέν μπορεῖ 
νά ἀναπτυχθεῖ ἁρμονικά, χωρίς νά 
ἀναφερθεῖ στό παρελθόν καί στήν 
ἱστορία τῆς οἰκογενείας του. «Ἐάν 
δέν γνωρίζεις ποιό δρόνο ν’ ἀκο-
λουθήσεις, παρατήρησε αὐτόν ἀπ’ 
ὅπου ἔρχεσαι», λέει μιά ἀφρικάνι-
κη παροιμία.

Τά παιδιά ἀκόμα κουβαλοῦν 
μέσα τους τά οἰκογενειακά τραύμα-
τα, τά ὁποῖα τά βαραίνουν, γιατί τά 
ὑποψιάζονται. Παράλληλα ὅμως 
διαισθάνονται ὅτι δέν πρέπει νά 
ἐρωτοῦν. Ὁ μπαμπάς τοῦ Δημήτρη 
δέν ἐγνώρισε τόν πατέρα του. Ὅταν 
ἐρώτησε τή μητέρα του, ἐκείνη 
ἀρνήθηκε νά ἀπαντήσει καί ἔκτο-
τε δέν ἐτόλμησε νά τήν ρωτήσει. 
Στήν τάξη τοῦ Δημήτρη (ὁ Δημή-
τρης εἶναι 12 ἐτῶν), τούς ἐζήτησαν 
νά σχεδιάσουν τό γενεαλογικό δέ-
ντρο. Ὁ Δημήτρης ἐρώτησε τούς 
γονεῖς του, γιά νά μπορέσει νά ζω-
γραφίσει τό δέντρο. Οἱ ἀπαντήσεις 

τῶν γονέων του ἦταν ἀσαφεῖς. Τοῦ 
διηγήθηκαν μιά ἱστορία ἀπίθανη 
καί αὐτός δέν εἶναι ἀνόητος νά τήν 
πιστέψει. Ἔκτοτε αἰσθάνεται ἔνοχος 
γιά κάθε ἐρώτηση. Δέν θέλει νά 
γνωρίζει. Καί αὐτό πού τοῦ ἔχει 
ἀπαγορευθεῖ νά μάθει βαραίνει 
τούς ὤμους του κατά τή διάρκεια 
ὅλης τῆς μαθητικῆς του ζωῆς. Ζω-
γραφίζει σπίτια κλειστά, πύργους 
ὀχυρωμένους. Ἐνῶ εἶναι ἔξυπνος, 
ἔχει μπλοκαριστεῖ ἀπ’ αὐτό τό πρό-
βλημα, πού θέλει ὁπωσδήποτε νά 
τό λύσει.

Ὑπάρχουν βαριά μυστικά καί 
οὐδείς μπορεῖ νά ἐπιβάλει πάση 

θυσία τήν ἀλήθεια. Ἐκεῖνο ὅμως 
πού μπορεῖ νά γίνει εἶναι νά ὁμο-
λογήσουμε αὐτή τή δυσκολία καί 
νά θεωρήσουμε ἄξια σεβασμοῦ 
τήν ἐρώτηση τοῦ παιδιοῦ.

Δ΄ Νά θυμᾶσαι,  
ἀλλά καί νά δημιουργεῖς

Γιά νά μή θεωρηθεῖ ὅτι κατε-
χόμεθα ἀπό μιά στεῖρα προγονο-
λατρεία, παραθέτουμε ἀπό τό βι-
βλίο τοῦ Robert Neuberger «Ἕνας 
οἰκογενειακός μῦθος» ( Ἔκδοσις 
1995), τό ἑξῆς διπλό μήνυμα: «Νά 
θυμᾶσαι, ἀλλά νά δημιουργεῖς κάτι 
ἄλλο». Τό μήνυμα αὐτό, πού φαί-
νεται παράδοξο, πού ἀποτελεῖ ἐν 
τούτοις τόν πλοῦτο τῆς μεταβίβα-
σης ἀπό τή μιά γενιά στήν ἄλλη, 
δηλώνει ὅτι ὀφείλεις νά ἐπιζητεῖς 
τή δημιουργικότητα σέ κάθε γενιά 
πού εἶναι ὑποχρεωμένη νά ἀποφα-
σίσει ἀνάμεσα στήν προσαρμογή 
καί στή διαφοροποίηση.

Ἡ μνήμη εἶναι τό χαρακτηρι-
στικό τοῦ ἀνθρώπου. Γιά κάθε 
ἄνθρωπο ἡ ζωή κλείνεται στό πα-

ρόν, στό παρελθόν καί στό μέλ-
λον. Ἡ μνήμη δέν περιορίζεται στή 
διαχείριση τῶν ἀποθεμάτων. Στόχο 
ἔχει νά τά χρησιμοποιήσει. Γι’ αὐτό 
ὁ Γκαῖτε ἔλεγε: «Αὐτό πού κληρο-
νόμησες ἀπό τούς προγόνους σου, 
κατάκτησέ το, γιά νά τό κατέχεις». 
Ὁ διάλογος μέ τήν προηγούμενη 
γενιά διευκολύνει αὐτή τήν ἰδέα 
καί τήν ἐκλογή ἑκάστου, γιά νά το-
ποθετηθεῖ ἀπέναντι σ’ αὐτήν τήν 
κληρονομιά.

Οἱ παπποῦδες καί οἱ γιαγιάδες 
γνωρίζουν τήν προϊστορία τοῦ παι-
διοῦ πρίν ἀπό τή γέννησή του, πρίν 
ἀπό τήν γέννηση τῶν γονέων του. 

Τά οἰκογενειακά ἄλμπουμ μέ τίς 
φωτογραφίες εἶναι θησαυροφυ-
λάκια ἀποκαλύψεων καί τά παιδιά 
δέν κουράζονται νά τά ξεφυλλί-
ζουν.

Κατά τή μεγάλη ψυχαναλύτρια 
Françoise Dolto, ἡ ἀνάμνηση τῶν 
περασμένων γεγονότων εἶναι ἕνας 
ἀγώνας ἐναντίον τοῦ θανάτου. Εἶναι 
μιά ἀπαίτηση γιά τή συνέχιση τῆς 
ζωῆς. Τό νά θυμᾶται κανείς τούς 
νεκρούς εἶναι ἡ ἀναγνώριση τοῦ 
χρέους ἀπέναντί τους καί ἡ τόλμη 
νά τό λές. Νομίζω ὅτι αὐτή ἡ τόλμη 
ἔχει μειωθεῖ στήν ἐποχή μας. Δύο 
χαρακτηριστικά παραδείγματα πού 
ἐπιβεβαιώνουν αὐτή τή γνώμη: Δέν 
εἶναι πιά μοντέρνο νά βάζεις στόν 
τοῖχο τοῦ σαλονιοῦ σου τίς φωτο-
γραφίες τῶν γονέων σου, αὐτῶν 
πού σέ ἀνέθρεψαν, πού μόχθησαν, 
γιά νά σέ ἀναστήσουν. Κι ἕνα δεύ-
τερο: Δέν εἶναι ὑποχρεωτικό, δέν 
εἶναι πιά τῆς μόδας, νά ὀνοματίζεις 
τά παιδιά σου μέ τά ὀνόματα τῶν 
προγόνων. Καί ὅμως, εἶναι πολύ 
συγκινητικό νά ξαναβρίσκεις τά 

Κατά τή μεγάλη ψυχαναλύτρια Françoise Dolto, 
ἡ ἀνάμνηση τῶν περασμένων γεγονότων εἶναι 
ἕνας ἀγώνας ἐναντίον τοῦ θανάτου. Εἶναι μιά 

ἀπαίτηση γιά τή συνέχιση τῆς ζωῆς. 

K

K
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βαφτιστικά ὀνόματα αὐτῶν πού 
προηγήθηκαν. Τά ὀνόματα τῶν 
μελῶν τῆς οἰκογενείας εἶναι σάν 
συμβολικά σημάδια. Τό νά τά δίνεις 
στά νέα παιδιά εἶναι ἕνα πολιτιστικό, 
κοινωνικό καί οἰκογενειακό ἄγγελ-
μα, τονίζει πάλι ἡ Françoise Dolto. 
Ἄλλωστε, ἡ ταυτότης μας χτίζεται 
χάρις στήν στήριξη τῶν γενεῶν πού 
προηγοῦνται. Εἶναι οἱ ὁδοδεῖκτες 
πού μᾶς ὁδηγοῦν στήν ὠρίμανση, 
στήν κατάκτηση τῆς εὐτυχίας.

Ε΄ Συμπέρασμα
Ἡ ζωή εἶναι ἕνας ἀγώνας, καί ἡ 

οἰκογενειακή ζωή εἶναι ἕνας εὐλο-
γημένος ἀγώνας. Oἱ δυσκολίες 
πού ἀναφέραμε εἶναι παγίδες τίς 
ὁποῖες ὁ ἔξυπνος ἀγωνιστής ξέρει 
νά ξεπερνᾶ.

Ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο οἱ παπ-
ποῦδες καί οἱ γιαγιάδες ζοῦν τήν 
ἰδιωτική τους ζωή, τίς δραστηριό-
τητές τους, τίς διασκεδάσεις τους, 
συμβάλλει σέ μιά ὑγιῆ σχέση μέ 
τό νέο ζευγάρι καί σέ μιά συνάντη-
ση χαρᾶς μέ τά ἐγγόνια. Δείγματα 
στοργῆς πού συνδέουν τόν παπ-
ποῦ καί τή γιαγιά, εἶναι ἕνα ἐλπι-
δοφόρο μήνυμα γιά τή ζωντανή 
ἀγάπη, τόσο γιά τό νέο ζευγάρι 
ὅσο καί γιά τά ἐγγόνια. Χαίρονται 
νά νιώθουν ὅτι ὁ παπποῦς καί ἡ 
γιαγιά ἀγαπιοῦνται ἀληθινά καί 

δέν τούς στέγνωσε ἡ ζωή. Στή συ-
νάντηση τῶν τεσσάρων, ἡ πεῖρα 
τοῦ παληοῦ ζευγαριοῦ μπορεῖ νά 
βοηθήσει τό καινούργιο στό νά 
τοποθετηθεῖ καλύτερα καί νά ξε-
περάσει ὡρισμένες κρίσεις.

Οἱ περισσότεροι ἀπό τούς νέ-
ους γονεῖς ἐκτιμοῦν τόν ρόλο τοῦ 
Baby-Sitter πού οἱ γονεῖς τους 
ἀναλαμβάνουν γιά τά παιδιά τους. 
Στήν ἀγκαλιά ἑνός παπποῦ ἤ μιᾶς 
γιαγιᾶς συμβαίνει αὐτό πού οἱ 
ψυχολόγοι ὀνομάζουν «στήριγμα 
βάσης» πού δίνει τήν σιγουριά. 
Ἀκριβῶς ἐπάνω σ’ αὐτή τή σιγου-
ριά χτίζεται ἡ προσωπικότης τοῦ 
παιδιοῦ. Καί ὅταν δέν ὑπάρχει, οἱ 
δυσκολίες προσαρμογῆς πληθαί-
νουν.

Ἡ ἀγωγή πού δίνουν οἱ παπ-
ποῦδες καί οἱ γιαγιάδες δέν παρα-
γκωνίζει τήν ἀγωγή τῶν γονέων. 
Εἶναι μιά ζωντανή φωνή σεβασμοῦ 
στόν ἄλλον, ἐπιλογῆς τῶν πολι-
τισμικῶν καί πνευματικῶν ἀξιῶν, 
πού εἶναι τό οὐσιῶδες γιά τήν 
ὕπαρξη τοῦ ἀνθρώπου.

Ἐπίλογος
Τά σημερινά παιδιά εἶναι πολύ 

φτωχά σέ σχέση μέ τή δική μας γε-
νιά. Ἀγνοοῦν τήν ἱστορία, ἀγνοοῦν 
τή θρησκεία, ἀγνοοῦν τήν Ἐκκλη-
σία. Βλέπουν πολύ λίγο τούς γονεῖς 

τους. Ἕνας μεγάλος ἀριθμός παι-
διῶν ζῆ σέ μονογονικές οἰκογένειες. 
Γενικά, αἰσθάνονται ἕνα κενό. Οἱ 
ὁμολογίες τῶν παιδιῶν πού ἔχουν 
μπλέξει μέ ναρκωτικά μᾶς συγκλο-
νίζουν. Μέσα στήν ἀπόγνωσή τους 
θλίβονται. Καί θέτουν ἐρωτηματικά 
ἠθικῆς φύσεως καί συχνά πνευμα-
τικῆς. Λυποῦνται γιά τήν ἀπουσία 
τελετουργίας καί ἀπαιτοῦν νά γνω-
ρίσουν τή θρησκεία.

Σ’ αὐτές τίς ἀναζητήσεις τους 
ἐμεῖς θά ἀδιαφορήσουμε; Νά ἡ 
μεγάλη πρόκληση. Ἡ μπαμπού-
σκα (γιαγιά) στή Ρωσία ἀνέτρεψε 
στήν οὐσία τά Σοβιέτ, γιατί βίωνε 
τήν ὀρθόδοξη παράδοση. Μέ τήν 
ἴδια πίστη, πάντα ἀνανεωμένη, πά-
ντα ζῶσα, ἄς μιλᾶμε στά ἐγγόνια 
μας μέ παλμό. Γιά τήν ἱστορία τῆς 
πατρίδας μας, τούς ἥρωες καί τούς 
ἁγίους. Γιά νά ἔχουν πρότυπα.

Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-  
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΒιβλιογραφίαΒιβλιογραφία
1. Madeleine Natanson: «Dans la 

famille je demande les grands parents» 
( Ἔκδοσις Fleurus, Paris 1999).

2. Robert Neuberger: «Le mythe 
familial» (ESF 1995).

3. Fidzhugh Dodson: «Etre grands-
parents aujourd’ hui» (Ἔκδοσις Robert 
Laffont, S.A. Paris, 1982).
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Ἡ λέξη βιασμός εἶναι μία συναισθηματικά φορτι-
σμένη λέξη. Αὐτή τή στιγμή εἶναι ἰδιαίτερα τραυμα-
τικό, ἕνα συνεχές μαχαίρωμα γιά μένα, διότι μόλις 
ἀναδύομαι ἀπό τό τρομερό σόκ ἐπίθεσης - ξυλοδαρ-
μοῦ - βιασμοῦ! Παρόλο πού αὐτή ἡ ἐμπειρία εἶναι 
ἀκόμη ὁλοζώντανη καί βαραίνει πολύ βαριά μέσα 
μου, νομίζω ὅτι αὐτά πού ἔχω νά σᾶς πῶ μπορεῖ νά 
προσφέρουν βοήθεια σέ κάποιες πού εἶναι καί αὐτές 
παρόμοια θύματα ἤ σ’ αὐτές πού ἀτυχῶς μπορεῖ νά 
γίνουν θύματα στό μέλλον.

Διδάσκω ὑγιεινή διατροφή σέ ἕνα τοπικό κολέγιο. 
Σηκώνομαι πολύ πρωί καί ἀπολαμβάνω τίς πρωι-
νές στιγμές, σκοτεινές καί ἥσυχες, γιά νά σκεφτῶ, 
νά γράψω καί νά συντάξω τίς καθημερινές διαλέξεις 
μου. Εἶχα σηκωθεῖ λίγο μετά τίς τέσσερις, ἔριξα στούς 
ὤμους μου μιά ζακέτα πάνω ἀπό τή νυχτικιά μου καί 
βγῆκα ἔξω νά πάρω κάποια χαρτιά πού εἶχα ἀφήσει 
στό αὐτοκίνητό μου.

Ὅταν ἐπέστρεψα σπίτι, οἱ πρῶτες ραβδώσεις τῆς 
αὐγῆς πού ξημέρωνε παρουσιάστηκαν πίσω ἀπό τά 
πεῦκα, καθώς πῆγα στήν κρεβατοκάμαρά μου, δίχως 
νά ξανακλειδώσω τήν πόρτα πίσω μου. Καθισμένη στό 
κρεβάτι μου σύντομα ξεχάστηκα στήν ἐργασία μου.

Ξαφνικά ἡ ἐξώπορτα σάν νά ἔτριξε. Ἡ γάτα μου 
δίπλα μου σήκωσε τό κεφάλι καί κοκκάλωσε. Ὁ 
θόρυβος σταμάτησε καί δέν ἔδωσα ἄλλη σημασία. 
Καθόμουν ἐκεῖ μόνη στή μικρή ἐξοχική κατοικία μου, 
πού εἶχα ζήσει χαρούμενα καί χωρίς φόβο γιά ἀρκετά 
χρόνια. Ξάφνου ἀπό τήν πόρτα ξανάκουσα ἕνα μα-
κρόσυρτο τρίξιμο, ὄχι ἀπό φύσημα τοῦ ἀέρα. Ἀμέσως 
ἀντιλήφθηκα ὅτι κάποιος σιγά καί ὕπουλα ἔψαχνε νά 
μπεῖ μέσα. Ἡ καρδιά μου γοργοχτυποῦσε δυνατά, 
καθώς ἡ ἀδρεναλίνη πήγαινε στά ὕψη. Ἀκόμα καί 
τώρα στή γραφομηχανή πού γράφω αὐξάνονται οἱ 
σφυγμοί μου, ἱδρώνουν οἱ παλάμες μου καί τά αὐτιά 
μου νιώθουν τή ζεστασιά πού ἔνιωσα τότε.

Ἤμουν μόνη, φοβισμένη καί ἄοπλη. Κάποιος πα-
ραβίαζε τό σπίτι μου. Ἔντρομη φώναξα «Ποιός εἶναι;» 

Ἕνας μασκοφόρος, τεράστιος, μέ μεγάλα μαῦρα γάντια 
καί ψηλές μπότες, ὅρμησε μέσα καί μέ ἅρπαξε ἀπό 
τόν λαιμό ἀρχίζοντας νά μέ σφίγγει σάν τανάλια νά 
βγάλει τόν ἀέρα από τό λαιμό μου. Ψιθύρισε μέ κακία 
κοντά στό πρόσωπό μου, ἐνῶ ἡ ἀνάσα του βρώμαγε 
ἀπό τό ποτό: «Φώναξε ἤ πάλεψε, καί εὐχαρίστως θά 
σέ σκοτώσω», καί παράλληλα ἔσφιξε τόν λαιμό μου 
δυνατότερα, μέχρι πού τά μάτια μου πετάχτηκαν πρός 
τά ἔξω. Ἤθελε νά γνωρίζω ὅ,τι κάθε βιαστής θέλει νά 
ξέρει τό θῦμα του, «ὅτι αὐτός ἔχει τή δύναμη! Ὅτι ἡ 
ζωή σου εἶναι στά χέρια του! Ὅτι προτίθεται νά σέ 
ἀτιμάσει, νά εἰσβάλει καί νά σέ παραβιάσει!» 

Ἔτσι ξεκίνησε τό πρωινό αὐτό, πού ἐπρόκειτο νά 
προκαλέσει ὅλη τή θεωρία τῆς ζωῆς καί νά ἀλλάξει 
τή ζωή μου. Μιά κρίση εἶναι ἕνα ψυχικό σταυροδρόμι, 
καί αὐτό συνέβη σέ μένα.

Γράφω τήν ἱστορία μου, διότι εἶμαι πεπεισμένη ὅτι 
ἔτσι πρέπει νά κάνω. Συχνά, ὅταν ἀντιμετωπίζουμε 
μιά κρίση, δέν ὑπάρχει κανείς νά μᾶς διδάξει πῶς 
νά χρησιμοποιήσουμε τήν κρίση αὐτή σέ πιό ὑψηλό 
νόημα καί σκέψη. Μπορεῖ νά μᾶς προσφερθεῖ ἀγάπη 
καί συμπάθεια, πού εἶναι πολύ σημαντική. Μετά τόν 
βιασμό μου εἶχα ἀνάγκη νά ἀκούω τούς ἀνθρώπους 
νά μοῦ λένε πώς μέ ἀγαποῦν - ἕνα εἶδος βαπτίσματος 
γιά τή ρυπαρή καί τρομερή δοκιμασία μου. Εἶχα τήν 
ἀνάγκη ὁ κόσμος νά μέ κάνει νά νιώθω συνδεδεμένη 
πάλι, νά μέ βοηθήσει ν’ ἀπαλλαγῶ ἀπό τόν τρομερό 
ἀποπροσανατολισμό καί τήν ἀπομόνωση πού ἔνιωθα 
ἀπό αὐτή τήν τρομακτική ἐμπειρία.

Στήν ἀρχή δέν αἰσθάνθηκα ὅτι εἶχα ἀληθινή, πραγ-
ματική στήριξη. Ἡ εἰδική σύμβουλος γιά βιασμό εἶχε 
ἐκπαιδευτεῖ γιά περιστατικά πού εἶναι στά σχετικά 
βιβλία. Ἴσως ἐπειδή δέν ἀποκάλυπτα τόν ψυχικό μου 
κόσμο συναισθηματικά, ἔδειχνα ἀτάραχη καί ἀνε-
ξάρτητη ἐξωτερικά, μέ παρηγόρησαν μέ ἀνάλαφρο 
τρόπο. Παρόλο πού ἡ σύμβουλος προσπαθοῦσε νά 
μοῦ σταθεῖ, νά μέ βοηθήσει, ἦταν ἐμφανές ὅτι δέν 
εἶχε πραγματική γνώση γιά τό πῶς νά μέ βοηθήσει. 

Ὁ βιασμός καί τό θῦμα
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Ὁ ντετέκτιβ ἐπέμενε νά προβάλ-
λει αὐτήν τήν ἀπαίσια δοκιμασία 
τοῦ βιασμοῦ, προσθέτοντας ἔτσι 
τήν προσβολή καί τόν τραυματι-
σμό, ἐνθαρρύνοντας μιά στάση 
ἡττοπάθειας καί ἀναξιοσύνης. 
Ὑπῆρχε ἀκόμη καί ὁ σιωπηλός 
ὑπαινιγμός ὅτι ἴσως ἐγώ προκά-
λεσα τό συμβάν. Μέσα σέ ὅλα 
αὐτά ἤμουν ἀκόμη μιά νέα γυ-
ναῖκα πληγωμένη καί μόνη. Αὐτό 
πού χρειαζόμουν ἦταν κάποιος νά 
μέ βοηθήσει νά ἀντιμετωπίσω τά 
αἰσθήματα θυμοῦ, φόβου καί νά 
πιστέψω ὅτι ἴσως κάποτε μπορέσω 
νά μεγαλώσω μέσα ἀπό αὐτήν τήν 
ἐμπειρία καί ἴσως περισυλλέξω 
κάποιο κέρδος ἀπό αὐτά τά δύ-
σκολα κύματα τῆς ζωῆς μου. Γιά 
ἀρκετό καιρό ἔλαβα πολύ λίγη 
βοήθεια στό πῶς νά ἀντιμετωπίσω 
τό πρόβλημά μου. Ἔλαβα ἀγάπη 
ἀπό καλοθελητές. Εἶμαι δυνατό 
ἄτομο. Ἤξερα ὅτι θά ἐπιζήσω. Πα-
ρόλα αὐτά ὅμως, δέν μποροῦσα 
νά διώξω τήν εἰκόνα αὐτοῦ τοῦ 
μασκοφόρου πού μέ ἔσφιγγε ἀπό 
τόν λαιμό. Φοβόμουν νά καθίσω 
πίσω ἀπό μιά κουρτίνα πού μπο-
ροῦσε νά σκιστεῖ ὁποιαδήποτε 
στιγμή. Ὅταν πήγαινα σέ δημόσια 
τουαλέτα, ἔψαχνα νά δῶ ποῦ εἶναι 
κάποια πόρτα ἐξόδου σέ περίπτω-
ση ἀνάγκης.

Ἀργά κάποιο ἀπόγευμα, πολ-
λές ἑβδομάδες ἀργότερα μετά τόν 
βιασμό, εἶχα ἕνα τηλεφώνημα ἀπό 
μιά ἄλλη πόλη, ἀπό ἕναν φίλο. 
Εἶχε πληροφορηθεῖ τήν τρομακτι-
κή ἐμπειρία μου καί ἤθελε νά μέ 
ἐπιβεβαιώσει γιά τή συνεχῆ στή-
ριξή του. Μέ ρώτησε -«ποιό εἶναι 
τό πιό δύσκολο πράγμα μέσα σέ 
ὅλο αὐτό πού σοῦ συνέβη»-. Τοῦ 
ἐξήγησα ὅτι συνέχεια βασανίζομαι 
μέ τήν εἰκόνα αὐτοῦ τοῦ μεγαλό-
σωμου ἄντρα πού μέ τόσο βίαιο 
τρόπο μέ κακοποίησε. Ὅτι ποτέ 
δέν εἶχα νιώσει τόσο εὐάλωτη. Ὅτι 
φοβᾶμαι ὅτι αὐτό μπορεῖ νά μοῦ 
ξανασυμβεῖ, ὅτι εἶμαι ἀπροστάτευ-
τη, κανένα μέρος δέν εἶναι ἀσφα-
λές ἤ ἱερό. Τοῦ εἶπα ὅτι πάντοτε 

αἰσθανόμουν τήν ἀγάπη καί προ-
στασία τοῦ Θεοῦ. Πάντα πίστευα 
ὅτι ὁ Θεός καί ἐγώ ἤμαστε συνε-
ταῖροι. Καί τώρα πού μοῦ συνέβη 
αὐτό, ἀναρωτιέμαι πῶς συνέβη! 
Δέν νιώθω ἀσφαλής πιά, νιώθω 
ἀπροστάτευτη καί ἀποκομμένη, 
αὐτή ἡ ἀπαίσια εἰκόνα ἔρχεται στό 
νοῦ μου. Τό καλυμμένο πρόσωπο 
ἦταν ἕνα σύμβολο πώς ὁ συνεται-
ρισμός μου μέ τόν Θεό δέν μέ προ-
στάτευσε. Καί αὐτό ἔχει κλονίσει τή 
βαθιά βάση τῆς πίστεώς μου.

Ὁ φίλος μου στήν ἄλλη ἄκρη 
τοῦ τηλεφώνου ἦταν σιωπηλός. 
Μετά ἀπό λίγο μοῦ εἶπε τά πρῶτα 
καταπραϋντικά λόγια πού ἄκουγα 
μετά τήν ἐμπειρία μου. Μοῦ μίλησε 
γιά τό ἀπίστευτο Φῶς μέσα μου, τή 
δύναμη τοῦ Θεοῦ μέσα στήν ψυχή 
μου. Μοῦ ὑπενθύμισε πώς τό φῶς 
αὐτό ποτέ δέν ξεθωριάζει, ποτέ δέν 
ὑποβιβάζεται. Μέ μεγάλη αὐτο-
πεποίθηση, μοῦ εἶπε ὅτι αὐτό τό 
συμβάν ἦταν σάν ἕνα «ἐξωτερικό 
πλαίσιο». Ἕνα «ἐξωτερικό πλαίσιο» 
ὅλοι κουβαλᾶμε μαζί μας. Εἶναι τό 
πλαίσιο τῆς ἐμπειρίας, ἕνα μέρος 
ὅπου νιώθουμε πόνο καί ἀγάπη, 
ἕνα εἶδος συνεχόμενου πανεπι-
στημίου πού παρακολουθοῦμε 
ὅλοι μας ὅλη τή ζωή μας. Εἶναι 
ἕνα «πλαίσιο» ὅπου ἐμεῖς συλλέ-
γουμε πληροφορίες καί λεπτομέ-
ρειες, ὅπου μετά καταγράφεται σέ 
ὀθόνη καί φυλάσσεται ἤ ἀπορρί-
πτεται ἀπό ἕνα «μεσαῖο πλαίσιο» 
τό «πλαίσιο» πορείας μεθόδου. 
Μεθοδεύουμε τίς ἐμπειρίες μας, 
ὥστε νά διδαχτοῦμε, νά ἐμβαθύ-
νουμε καί νά δυναμώσουμε. Αὐτό 
τρέφει καί νουθετεῖ τό «βαθύτερο 
πλαίσιο». Τό «πλαίσιο» τῆς ἀντιλή-
ψεως-ἐνημερότητας μέσα μας, τό 
ὁποῖο εἶναι ἀνέπαφο, σιωπηλό καί 
δυνατό, πού συμπεριφέρεται σάν 
αὐτόπτης μάρτυρας σέ ὅλο αὐτό 
τό ἐξωτερικό δρᾶμα. Καί πάλι ὁ 
φίλος μου ἐπανέλαβε ὅτι ἡ ψυχή 
μου δέν μπορεῖ ποτέ νά ξεθωριά-
σει, ἀλλά μπορεῖ νά ἀναπτυχθεῖ 
σέ ἀντίληψη μέσω τῆς ἐμπειρίας 
καί μεθόδου, καί ὅτι τώρα εἶναι μιά 

καλή εὐκαιρία νά τό κάνουμε. Γιά 
νά τό πετύχω αὐτό, μοῦ εἶπε, θά 
πρέπει νά κάνω αὐτή τήν ἐμπειρία 
νά δουλέψει γιά μένα καί ὄχι ἐνα-
ντίον μου.

-«Πῶς μπορῶ νά κάνω αὐτήν 
τήν τρομερή εἰκόνα πού φαντάζο-
μαι νά δουλέψει γιά μένα;» Ρώτη-
σα μέ εἰλικρινῆ δυσπιστία, ἀλλά 
ἐπιθυμώντας ἀπεγνωσμένα νά τό 
πιστέψω ὡς δυνατόν.

-«Μιά καί ἡ εἰκόνα αὐτή ὑπάρ-
χει γιά σένα, χρησιμοποίησέ την 
γιά καλό. Ἔτσι ζεῖ ὁ ἐνήμερος συ-
νειδητά ἄνθρωπος. Αὐτός πού συ-
νειδητοποιεῖ μιά κατάσταση ξέρει 
πώς μπορεῖ νά τήν χρησιμοποιήσει 
πρός ὄφελός του μέ τά ὅποια ποι-
κίλα ὑλικά τοῦ παρουσιάζονται. 
Δέν εἶναι σοφία γιά τούς ἀνθρώ-
πους, τούς ἁγίους καί σπουδαίους 
πνευματικούς ἡγέτες, πού ἔχουν 
μιά πρόκληση ἤ ὀδυνηρά γεγονό-
τα στή ζωή τους καί γνωρίζουν πῶς 
νά ὑπερπηδοῦν τά τεράστια αὐτά 
κύματα, ἀντί νά πνιγοῦν; Ἀφοῦ 
αὐτή ἡ εἰκόνα ἐπαλαμβάνεται γιά 
σένα, εἶναι τόσο ἐπαναληπτική καί 
προκλητική στό ἀρνητικό αἴσθημα 
ἀξίας καί ἀσφάλειάς σου, τότε ἀντί-
στρεψέ την θετικά. Κάθε φορά πού 
ἐπιστρέφει, χρησιμοποίησέ την 
σάν μιά εὐκαιρία νά ὑπενθυμίσεις 
στόν ἑαυτό σου ὅτι ἡ ψυχή σου 
δέν μπορεῖ νά μολυνθεῖ, νά κηλι-
δωθεῖ ἀπό ἕνα τέτοιο γεγονός, καί 
ὅτι στέκεσαι δυνατή καί καθαρή 
ἐμπρός στόν Θεό.

Ἔτσι ἔκανα αὐτό ἀκριβῶς. 
Κάθε φορά πού αὐτή ἡ τρομακτι-
κή εἰκόνα πέρναγε ἀπό τό μυαλό 
μου, ὑπενθύμιζα στόν ἑαυτό μου 
τή δύναμη τοῦ Θεοῦ πού εἶχα 
μέσα μου. Στήν ἀρχή ἦταν δύ-
σκολο, καί ἡ αἴσθηση ὅτι ὁ Θεός 
ἦταν μέσα μου μοῦ ἔφερνε ἀρκετή 
ἔνταση καί κλονισμό. Ἀλλά συ-
νέχιζα τήν προσπάθεια καί, κα-
θώς χρησιμοποιοῦσα αὐτόν τόν 
μηχανισμό, γινόταν ὅλο καί πιό 
εὔκολο. Καί εἶχε ἐπιτυχία. Μετά 
δύο τρεῖς μέρες αὐτή ἡ τρομερή 
εἰκόνα ἔχανε τή δύναμη πού τῆς 
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εἶχα ἐπιτρέψει νά ἔχει ἐπάνω μου.
Αὐτό πού ἔμαθα τελικά εἶναι 

ὅτι εἶναι πολύ σημαντικό μετά ἀπό 
μία τέτοια κρίση νά ἀντιμετωπίσεις 
κατά πρόσωπο ὅλον αὐτόν τόν 
φόβο τῆς ἐπιβίωσης καί τόν θυμό 
πού νιώθεις γιά αὐτόν πού σέ κα-
ταχράστηκε. Γιά τήν ἄρνηση πού 
νιώθεις μετά ἀπό μία τέτοια ἐμπει-
ρία πού ἔχεις ζήσει, χρειάζεται μία 
περίοδος πένθους, ἔχοντας χάσει 
κάποιο μέρος τοῦ ἑαυτοῦ σου, δί-
χως ὅμως νά νιώθεις ἀποκομμένη. 
Πρέπει νά κλάψεις - νά κλάψεις 
καί νά ξανακλάψεις, μέχρις ὅτου 
μπορεῖς νά κλάψεις ἀκόμα λίγο. 
Μετά πρέπει νά δώσεις χῶρο νά 
γελάσεις, ὥστε νά ξαναβρεῖς τήν 
ὁλοκλήρωση στήν καρδιά σου καί 
τήν πνευματική ἐλευθερία.

Τώρα αἰσθάνομαι ὅτι μπορῶ 
νά δεχθῶ τόν βιασμό καί ὅτι ἡ 
ζωή συνεχίζεται. Ἔκλαψα πολύ. 
Ξεφώνισα ἀπελπισμένη, μά ἀπο-
φάσισα ὅτι πρέπει νά προχωρή-
σω. Καταλαβαίνω τώρα μπροστά 
στό μεγαλύτερο σχέδιο τῆς ζωῆς 
ὅτι στήν οὐσία αὐτός ὁ ἄνθρωπος 
εἶναι πιό πολύ θῦμα ἀπό ἐμένα.

Μπορῶ νά μετατρέψω αὐτή 
τήν κρίση σέ μία εὐκαιρία νά γνω-
ρίζω καλλίτερα τή δύναμή μου, 
τήν ἀγάπη μου καί τήν εὐσπλα-
χνία μου. Μπορῶ νά εὐχηθῶ γιά 
τήν ἴαση αὐτοῦ τοῦ ἀνθρώπου, 
ὅλων τῶν γυναικῶν καί ἀντρῶν, 
ὅπως ἐλπίζω καί εἶμαι εὐγνώμων 
γιά τή δική μου γιατρειά. Οἱ κρί-
σεις στή ζωή δέν εἶναι διασκέδα-
ση. Δέν εἶναι ἐλαφριές, ἀσήμα-
ντες. Δέν ὑποβιβάζω τόν πόνο καί 
τή θλίψη. Ἀλλά κάποτε φτάνει μιά 
στιγμή πού ἀντιμετωπίζουμε τήν 
κρίση ἑνός βιασμοῦ σάν πνευ-
ματική ἀφύπνιση, σάν αὐτή πού 
προσπάθησα νά σᾶς περιγράψω. 
Ὄχι γιατί ἕνας βιασμός δέν εἶναι 
μιά τρομερή κρίση - εἶναι. Ἀλλά 
γιατί κάθε περιστατικό εἶναι ἐδῶ, 
γιά νά τό ἁρπάζουμε καί νά τό 
ἀντιστρέφουμε, κάνοντάς το νά γί-
νει γιά τό καλό μας. Εἴμαστε ἐδῶ, 
γιά νά ἀναπτύξουμε στίς ζωές μας 
μιά δυναμική πορεία ἀνάπτυξης, 

χρησιμοποιώντας τίς ἐξωτερικές 
μας ἐμπειρίες ὡς εἰσαγωγή στόν 
βαθύτερο ψυχικό μας κόσμο, νά 
γνωρίσουμε ὅτι τό μεγαλύτερο 
δῶρο τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ δυνατό-
τητα νά ἀγαπήσουμε τή ζωή μας 
καί νά τήν προσφέρουμε ὡς δῶρο 
πρός Αὐτόν καί στόν ἑαυτόν μας.

Δέκα τρόποι νά ἀποφύ-
γουμε μιά ἐπίθεση

Βιασμός μπορεῖ νά συμβεῖ 
ὁπουδήποτε σέ γυναῖκες ὅλων 
τῶν ἡλικιῶν. Οἱ ἀκόλουθες προ-
φυλάξεις συνιστῶνται ἀπό τήν 
Ἀστυνομία τῆς Νέας Ὑόρκης.

1) Κλειδώνετε τίς πόρτες σας 
κατά τή διάρκεια τῆς ἡμέρας, ἀκό-
μη καί ἄν εἶστε σπίτι σας ἤ λείψετε 
γιά λίγα λεπτά μόνο.

2) Ποτέ μήν ἀνοίγετε αὐτομά-
τως τήν πόρτα, ὅταν σᾶς χτυποῦν. 
Ρωτῆστε ποιός εἶναι, καί χρησιμο-
ποιῆστε τήν ἁλυσίδα πού ἀνοίγει 
λίγο τήν πόρτα γιά ἀναγνώριση. 
Ἄν ὁ ἄγνωστος σᾶς ζητήσει νά 
κάνει ἕνα τηλεφώνημα χρησιμο-
ποιώντας τό τηλέφωνό σας, ἀρνη-
θεῖτε, ἤ προσφερθεῖτε νά τηλεφω-
νήσετε ἐσεῖς γι’ αὐτόν.

3) Ἀφῆστε τά φῶτα σας μέσα 
καί ἔξω ἀναμμένα, ἀκόμη καί ὅταν 
λείπετε.

4) Ὅταν ὁδηγεῖτε, ὅλα τά πα-
ράθυρα καί οἱ πόρτες νά εἶναι 
κλειστά. Νά ταξιδεύετε σέ καλά 
φωτισμένους δρόμους, κατοικη-
μένους δρόμους, ὅσο τό δυνατό.

5) Ὅταν παρκάρετε τό βράδυ 
διαλέξτε ἕνα μέρος πού εἶναι κα-
λοφωτισμένο, ὅταν ἐπιστρέψετε. 
Κλειδῶστε τό αὐτοκίνητο καί 
ποτέ μήν ἀφήνετε τό κλειδί στή 
μηχανή.

6) Ἄν ὑποπτευθεῖτε ὅτι σᾶς 
παρακολουθεῖ ἄλλο αὐτοκίνη-
το, ἐνῶ ὁδηγεῖτε, πηγαίνετε στό 
πιό κοντινό μέρος πού μπορεῖτε 
νά πάρετε βοήθεια - βενζινάδικο, 
ἀστυνομικό τμῆμα ἤ σέ πολυσύ-
χναστη περιοχή. Ἄν σᾶς ἀκολου-
θήσουν στήν εἴσοδο τοῦ γκαράζ 
σας, μείνετε μέσα μέ ὅλες τίς πόρ-
τες κλειδωμένες. Χτυπᾶτε τό κλά-

ξον νά φοβίσετε τόν ἄνθρωπο πού 
σᾶς ἀκολουθεῖ καί νά ἀκούσουν 
οἱ γείτονες.

7) Ὅταν βαδίζετε, νά βαδίζετε 
στή μέση τοῦ πεζοδρομίου καί 
μακριά ἀπό θάμνους, σκοτεινές 
εἰσόδους σπιτιῶν καί ἄλλα ἀπό-
κρυφα μέρη. Ἀποφεύγετε νά 
κόβετε δρόμο ἀπό κήπους, δρο-
μίσκους, μονοπάτια καί χώρους 
παρκαρίσματος.

8) Ἐάν πεζοπορεῖτε καί αἰσθαν-
θεῖτε ὅτι σᾶς παρακολουθοῦν, 
περπατῆστε πέρα δῶθε - σταυρο-
ειδῶς στόν δρόμο μερικές φορές. 
Ἄν ἀκόμα παρακολουθῆστε, μήν 
φοβηθεῖτε νά τρέξετε φωνάζοντας 
«ΦΩΤΙΑ», γιά νά προκαλέσετε τήν 
προσοχή. Προσφύγετε σέ φωτι-
σμένη κατοικία ἤ κατάστημα, ἤ 
σταματῆστε ἕνα περαστικό αὐτο-
κίνητο.

9) Ἐάν βρίσκεσθε σέ κτίριο πο-
λυκατοικίας ἤ δημόσιο χῶρο καί 
παίρνετε τό ἀσανσέρ, μήν μπεῖτε 
μέσα, ἐάν ἔχετε τή διαίσθηση ὅτι 
ὁ ξένος δίπλα σας σᾶς κάνει νά 
νιώσετε ἀνησυχία. Ἀφῆστε τον νά 
μπεῖ καί περιμένετε τό ἀσανσέρ 
νά ἐπιστρέψει. Ἄν αὐτό συμβεῖ, 
ὅταν εἶσθε μέσα καί μπεῖ κάποιος, 
ἀμέσως κατεβεῖτε στήν πρώτη στά-
ση. Φροντίστε νά στέκεστε κοντά 
στά κουμπιά, ὥστε ἀμέσως νά τά 
φτάσετε.

10) Ἐάν μένετε μόνη, στό κου-
δούνι - στό κουτί ἐπιστολῶν - καί 
στόν τηλεφωνικό κατάλογο γράψ-
τε τό ἐπίθετό σας καί τά ἀρχικά 
σας μόνο.

Ἐάν πέσετε θῦμα βιασμοῦ, 
ἀμέσως εἰδοποιῆστε τήν ἀστυνο-
μία. Ζητῆστε νά μιλήσετε μέ γυ-
ναίκα ἀστυνομικό, ἐάν ὑπάρχει. 
Πολλές πόλεις ἔχουν κέντρα μέ 
εἰδικούς γιά συμβουλές καί ἀντι-
μετώπιση βιασμῶν.

Στήν Ἀθήνα ὑπάρχει τό Κέντρο 
Στήριξης - Ἀκαδημίας 95. Τηλ. 210 
2230135 - 210 3811274 - 210 
3811959. Καί τηλ. (197) Ἀνοιχτή 
γραμμή γιά κακοποίηση.

Ἀπόδοση: ΚΑΙΡΥ Σ. ΣΜΥΡΝΙΟΥ
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Γ ιά τούς γονεῖς καί τά παιδιά, ὑφίσταται 
καί ἰσχύει νομοτελειακά μιά ἀκατά-
λυτη σχέση «παντοτεινότητας», ἕνα 

ἀτελείωτο καί ὑπέροχο πάντα, ἀφοῦ γιά τούς γονεῖς 
αὐτό τό συγκεκριμένο παιδί, καί ὄχι ἄλλο, θά εἶναι 
πάντα τό δικό τους παιδί, ἀλλά καί γιά τά παιδιά γονεῖς 
θά εἶναι πάντα αὐτοί οἱ ἴδιοι οἱ δικοί του συγκεκριμένοι 
ἄνθρωποι. Οἱ μεταξύ τους λοιπόν σχέσεις, ἀμφίδρο-
μες καί καθοριστικές, διαρκοῦν ὁπωσδήποτε ὅσο καί 
ἡ ἐπίγεια ζωή τους, ἀλλά καί πέρα ἀπό αὐτήν, καί 
θεωροῦμε συνήθως ὅτι ἀρχίζουν, ἀπό τή στιγμή πού 
θά ἀκουστεῖ τό πρῶτο κλάμα τοῦ νεογέννητου πού 
ἔρχεται, λέμε, στή ζωή.

Ὅμως ἡ ζωή γι’ αὐτό τό πλασματάκι ἔχει ἀρχίσει 
πολύ νωρίτερα. Ἡ βιολογία μᾶς διδάσκει ἀπό τή μιά 
ὅτι, πάρα πολλά στοιχεία, καθοριστικά γιά τή ζωή 
αὐτοῦ τοῦ παιδιοῦ, ἐξαρτῶνται καί ἐπηρεάζονται ἀπό 
τό τί προσφέρει καί συνεισφέρει ὁ καθένας ἀπό τούς 
δύο γονιούς, κατά τήν ἱερή στιγμή πού τά δύο κύτταρα 
γίνονται ἕνα, καί ἀπό τήν ἄλλη ὅτι οἱ πιό κρίσιμες γιά 
τή διάπλαση καί διαμόρφωση τοῦ ἐμβρύου ἑβδομάδες 
εἶναι οἱ πρῶτες τέσσερις. Οἱ μέρες, δηλαδή, πού, συ-
νήθως, οὔτε ἡ ἴδια ἡ μητέρα γνωρίζει ὅτι κυοφορεῖ μιά 
καινούργια ζωή, ἀλλά ἡ ἔκθεσή της σέ βλαπτικούς καί 

τερατογόνους, ὅπως λέμε, παράγοντες, μπορεῖ νά ἔχει 
ὀλέθριες ἐπιπτώσεις στήν ὁμαλή ἐξέλιξη τοῦ ἐμβρύου. 
Αὐτά ὅλα ὅμως, ἄν καί δείχνουν ἀνάγλυφα τήν εὐθύ-
νη πού ἔχει κάθε ἄνθρωπος πού θέλει νά ἀποκτήσει 
παιδιά στό νά φυλάει καί νά προστατεύει ὅσο γίνεται 
τόν ἑαυτό του, ὡς μέλλοντα γονιό, ξεφεύγουν ἀπό τό 
σημερινό μας θέμα, πού ἀπαιτεῖ νά ἐπικεντρωθοῦμε 
στίς σχέσεις πού διαμορφώνουν, ἀπηχοῦν, ἀλλά καί 
ἐπηρεάζουν τά συναισθήματα καί τήν καθημερινή συ-
μπεριφορά μεταξύ γονιῶν καί παιδιῶν.

Θά σταθῶ πρῶτα γιά λίγο στά συναισθήματα πού 
φέρνει, ὅπως καί στίς συνθῆκες πού δημιουργεῖ στό 
νέο ζευγάρι, ἡ γέννηση τοῦ πρώτου τους παιδιοῦ. 
Ἐκτός ἀπό τή μεγάλη χαρά τους, ἐφ’ ὅσον βεβαίως 
αὐτό τό παιδί ἦταν ἐπιθυμητό, ὑπάρχουν καί παρά-
πλευρα, ἀνεπαίσθητα πολλές φορές συναισθήματα, 
πού μπορεῖ νά προκαλέσουν, σιγά-σιγά, μιά δυσφορία 
κι ἕνα πάγωμα στίς σχέσεις τοῦ ζευγαριοῦ.

Γιά παράδειγμα, θά ἀναφέρω μιά αἴσθηση ἐγκα-
τάλειψης πού μπορεῖ νά νιώσει συνηθέστερα ὁ πα-
τέρας, ὡς ἀποτέλεσμα τῆς ἀναγκαίας ὑπερβολικῆς 
προσήλωσης τῆς γυναίκας του, ἀλλά καί ὅλου τοῦ 
οἰκογενειακοῦ περιβάλλοντος πρός τό νεογέννητο, 
καί μέ τήν εἰσβολή ἄλλων προσώπων, ἔστω καί συγ-

Σχέσεις ἀμφίδρομες καί καθοριστικές
ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ



32

«Ο
 Κ

Ο
Σ

Μ
Ο

Σ
 Τ

Η
Σ

 Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΔ

Ο
Σ

» 
- 

ΙΑ
Ν

Ο
Υ

Α
Ρ

ΙΟ
Σ

-Φ
εβ

ρο
υα

ρι
ο

σ
  

2
0

1
3 γενικῶν, στό ἰδιωτικό του περιβάλ-

λον, πού ὡς τώρα τό μοιραζότα-
νε μόνο μέ τή γυναῖκα του. Εἶναι 
ἐπίσης μιά αἴσθηση τῆς μητέρας 
ὅτι ὁ προορισμός της ὡς γυναίκας 
καί ἡ γοητεία της γιά τόν σύντρο-
φό της τελείωσαν, καί ὁ μόνος 
ρόλος πού τῆς ἀπομένει πιά στή 
ζωή εἶναι αὐτός τῆς μητέρας. Εἶναι 
ἀκόμα συναισθήματα μιᾶς πρω-
τόγνωρης εὐθύνης καί μιᾶς ἀνα-
πόφευκτης κόπωσης, γιά τά ὁποῖα 
τό ζευγάρι δέν ἔχει ἴσως προετοι-
μαστεῖ ψυχολογικά. Γιά ὅλους 
αὐτούς τούς λόγους, τό ζευγάρι 
πρέπει συνειδητά νά φροντίσει νά 
κρατήσει τή ζεστασιά τῆς σχέσεώς 
του, γιά νά μπορεῖ, στή συνέχεια, 
νά ἀπολαύσει μαζί τό θεῖο δῶρο 
πού ἀπέκτησε. Μιά ἁπλῆ συνταγή 
εἶναι νά νοιάζεται ὁ ἕνας γιά τό πῶς 
αἰσθάνεται ὁ ἄλλος καί νά τό δεί-
χνει, ὅπως καί ἡ κοινή συμμετοχή 
στή φροντίδα τοῦ νεογέννητου καί 
ὄχι ὁ ἀποκλεισμός τοῦ πατέρα ἀπό 
αὐτήν. Ἄς σημειώσουμε λοιπόν 
ἀπό τήν ἀρχή ὡς ἀξίωμα ὅτι ἡ ζε-
στή συντροφική σχέση τῶν γονιῶν 
εἶναι τό πολυτιμότερο δῶρο πού 
μποροῦν νά χαρίσουν στά παιδιά 
τους.

Tό παιδί, μεγαλώνοντας κάτω 
ἀπό τό βλέμμα τῶν γονιῶν καί 
κυρίως τῆς μητέρας, ἀποκτᾶ συ-
νείδηση τοῦ «ἐγώ» καί τοῦ «ἐσύ», 
συνειδητοποιεῖ τήν παρουσία τή 
δική του, ἀλλά καί τοῦ ἄλλου, 
καί συσχετίζει τίς ἀντιδράσεις τοῦ 
ἄλλου πρός τίς δικές του κινήσεις, 
ἀντιδράσεις καί ἀπαιτήσεις. Σιγά-
σιγά, ὅλα αὐτά ἐπεκτείνονται καί 
στό ὑπόλοιπο οἰκογενειακό περι-
βάλλον, πού ἀποτελεῖ τό πρῶτο, 
τό ἀναντικατάστατο ἀλλά καί 
ἀναπόφευκτο σύστημα ἀγωγῆς 
τοῦ κάθε παιδιοῦ, τό ὁποῖο δέχε-
ται, διαισθάνεται, καταγράφει καί 
ἀντιγράφει ἐρεθίσματα καί κανό-
νες συμπεριφορᾶς ἀπό ὁτιδήποτε 
συμβαίνει γύρω του. Ἔτσι ἀρχίζουν 
οἱ σχέσεις τοῦ παιδιοῦ μέ τούς γο-
νεῖς πρωτίστως καί μέ τό ὑπόλοιπο 
οἰκογενειακό περιβάλλον.

Οἱ σχέσεις αὐτές πρέπει νά ἐξε-
λίσσονται σταδιακά καί μέ λογικό 
ἔλεγχο, ἀπό «ὑπέρ-ἐμπλεγμένες», 
ὅπως εἶναι ἐξ ἀνάγκης οἱ σχέσεις 
μητέρας καί παιδιοῦ, κατά τή νη-
πιακή ἡλικία, σέ «ἀπεμπλεγμέ-
νες», ὅταν τό παιδί φτάσει νά γίνει 
νεαρός ἐνήλικας, ἔστω κι ἄν - ἤ 
καλύτερα παρά τό ὅτι - οἱ γονεῖς 
ἐξακολουθοῦν νά τό νιώθουν πά-
ντα παιδί. Συγχρόνως, ὅπως γίνεται 
ἀντιληπτό, ἔχει τεράστια σημασία 
νά τεθοῦν ἀπό νωρίς, ἀπό ἐμᾶς 
τούς μεγάλους, σαφεῖς κανόνες 
καί ὅροι πού θά διέπουν τίς σχέ-
σεις μέσα στήν οἰκογένεια. Κανό-

νες πού θά ἐκφράζουν τό σεβασμό 
πρός ὁρισμένες θεμελιώδεις ἀρχές, 
τίς ὁποῖες πρέπει νά τίς ξεκαθαρί-
σουν, νά τίς ἀποδεχθοῦν καί νά τίς 
τηρήσουν πρῶτοι οἱ ἴδιοι οἱ γονεῖς, 
καί οἱ δύο. Πρέπει νά καταλάβουν 
οἱ γονεῖς ὅτι γιά τά παιδιά τους, εἴτε 
τό θέλουν εἴτε ὄχι, ἀποτελοῦν 
πρότυπα καί δέν εἶναι δυνατόν νά 
ἀπαιτοῦν ἀπό τά παιδιά νά ἔχουν 
ἀξίες, ἰδανικά καί συμπεριφορές 
πού δέν βλέπουν νά ἰσχύουν στό 
ἄμεσο περιβάλλον τους.

Οἱ γονεῖς, μέσα ἀπό μιά σχέση 
συντροφικότητας, θά πρέπει νά 
συναποφασίζουν μέ συμπόνοια, 
εἰλικρίνεια καί συνέπεια, ποιά 
εἶναι τά οὐσιώδη γιά τή ζωή, τόν 
χαρακτῆρα καί τήν ἀνατροφή τῶν 
παιδιῶν τους, βάζοντας καί σαφῆ 
ὅρια ἀνεκτικότητας. Δέν ἐννοῶ 
βεβαίως νά ὑπάρχει μιά ἐξουσια-
στική καί αὐταρχική ἐπιβολή μιᾶς 
παρωχημένης, γιά τήν ἐποχή μας, 
αὐστηρότητας, οὔτε ὅμως μιά ἀνε-
ξέλεγκτη ὑποχωρητικότητα, ἀνοχή 
καί ἐπιείκεια. Ἡ ἀπό νωρίς ἀνάθεση 

πρωτοβουλιῶν καί κάποιων καθη-
κόντων στά παιδιά τά ἐξοικειώνει 
μέ τήν ἔννοια τῆς ὑπευθυνότητας 
καί ἐνθαρρύνει τήν αὐτοπεποίθη-
σή τους, δίνοντάς τους χῶρο γιά 
ὑγιῆ ἀνάπτυξη τῆς προσωπικότη-
τάς τους. Ἡ ἀναγνώριση τῆς ση-
μασίας καί ὁ ἀντίστοιχος ἔπαινος 
καί τῶν ψυχικῶν χαρισμάτων ἑνός 
παιδιοῦ, καί ὄχι μόνο καί ἀποκλει-
στικά ἡ ἐπισήμανση τῶν καλῶν ἤ 
μή ἐπιδόσεών του στά μαθήματα, 
καλλιεργεῖ τόν ἐσωτερικό κόσμο 
τοῦ παιδιοῦ καί τό ἐνθαρρύνει στό 
νά προσπαθεῖ νά βελτιώνει τίς τυ-
χόν ἀδυναμίες του. Ἡ δικαιολο-

γημένη παρατήρηση πού γίνεται 
μέν μέ αὐστηρότητα, ἀλλά πάντοτε 
μέ σεβασμό στήν προσωπικότητα 
τοῦ παιδιοῦ -π.χ. ποτέ μπροστά σέ 
ξένους- μέ ἤρεμο τόνο φωνῆς καί 
ἐκφράζει τήν ἔγνοια καί τήν ἀγάπη 
τοῦ γονιοῦ, εἶναι ἐπίσης ἀπαραί-
τητη, στήν κατάλληλη ὥρα. Ἕνας 
σεβαστός μου δάσκαλος συνήθιζε 
νά λέει ὅτι «ὁ ἔπαινος, ὅπως καί ἡ 
ἐπίπληξη, πρέπει νά χορηγοῦνται 
ὅπως τά ἀντιβιοτικά, δηλαδή μέ 
φειδώ, ἀλλιῶς χάνουν τήν ἀξία 
τους».

Οἱ γονεῖς, λοιπόν, κατά τήν 
παιδική καί προεφηβική ἡλικία 
τοῦ παιδιοῦ, μέ ἐλεγχόμενη συ-
μπεριφορά, θά βάλουν τίς βάσεις 
γιά μιά σωστή σχέση μέ τά παιδιά 
τους. Ἀρκεῖ νά θελήσουν νά ἀντι-
σταθοῦν στόν πειρασμό τοῦ «τέλει-
ου παιδιοῦ» ἤ στό νά θέλουν νά 
συγκρίνουν πάντα τό παιδί τους μέ 
κάποιο ἄλλο, γιά νά διαπιστώσουν 
-καί δυστυχῶς νά τό ἐπισημάνουν 
καί στό ἴδιο τό παιδί- ἄν εἶναι καλύ-
τερο ἤ χειρότερο ἀπό αὐτό, χωρίς 

Οἱ γονεῖς, λοιπόν, κατά τήν παιδική καί  
προεφηβική ἡλικία τοῦ παιδιοῦ, μέ ἐλεγχόμενη 

συμπεριφορά, θά βάλουν τίς βάσεις  
γιά μιά σωστή σχέση μέ τά παιδιά τους. 

K
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νά συνειδητοποιοῦν ὅτι 
«ἐπιτυχία σημαίνει νά 
συγκρίνεται κάθε μέρα 
τό παιδί μέ τόν χθεσινό 
ἑαυτό του καί μόνο καί 
νά βγαίνει σταδιακά κα-
λύτερο». Ἐπίσης, εἶναι 
ἀνάγκη οἱ γονεῖς νά 
ἀπαλλαγοῦν ἀπό τήν 
καταπιεστική τους ἐπιθυ-
μία -βασανιστική πολλές 
φορές καί γιά τούς ἴδι-
ους, ἀλλά καί γιά τά παι-
διά- στό νά δοῦν τό παι-
δί τους νά ἱκανοποιεῖ τά 
δικά τους ἀνεκπλήρω-
τα ἀπωθημένα. Ἀφοῦ, 
λοιπόν, αὐτές εἶναι οἱ 
πιό συνηθισμένες αἰτίες 
πού προκαλοῦν συχνά 
ἔνταση στήν οἰκογενεια-
κή ἀτμόσφαιρα, διαφω-
νίες μεταξύ τῶν γονιῶν 
καί ἀνασφάλειες ἤ ἀπο-
γοητεύσεις στά παιδιά, 
ἡ ἀποφυγή τους δίνει 
καλές προϋποθέσεις γιά 
μιά σωστή ἐπικοινωνία 
μέσα στήν οἰκογένεια, μέ 
μιά σχέση ἀλληλοσεβασμοῦ, ἀγά-
πης καί κατανόησης. Στό σημεῖο 
αὐτό, ἐπιτρέψτε μου νά ἐπισημάνω 
ὅτι τό ἀντίθετο τῆς ἀγάπης δέν εἶναι 
τό μῖσος, ἀλλά καί ἡ ἀδιαφορία. 
Γι’ αὐτό, τόσο ἡ ὑπερπροστασία 
ὅσο καί ἡ ἀδιαφορία, ὅπως ἐπίσης 
καί ἡ τυχόν διάκριση μεταξύ τῶν 
παιδιῶν, ξεφεύγουν ἀπό τά ὅρια 
τῆς πραγματικῆς καί ζωογόνας 
ἀγάπης. Εἶναι ἐπίσης χρήσιμο νά 
σημειωθεῖ ὅτι τό παιδί, τελικῶς, 
ἀγαπάει, σέβεται καί ὑπολογίζει 
μόνο αὐτόν πού στό βάθος ἐκτι-
μάει. Καί ἐκτιμάει αὐτόν πού δέν 
νιώθει ὅτι «εἶναι τοῦ χεριοῦ του», 
αὐτόν δηλαδή πού λίγο φοβᾶται. 
Γι’ αὐτό οἱ γονεῖς πρέπει νά εἶναι 
φίλοι μέ τά παιδιά τους, ἀλλά ὄχι 
«φιλαράκια» ἤ «κολλητάρια», γιά 
νά μπορέσουν νά ἐξασφαλίσουν 
τήν ἀπόσταση ἀσφαλείας πού εἶναι 
ἀναγκαία, γιά νά ἐπιβάλλουν αὐτά 
πού προϋποθέτει ἡ εὐθύνη γιά τήν 

ἀγωγή τους. Ἐδῶ πρέπει, ἐπίσης, 
νά σημειωθεῖ ὅτι ἕνα ἀπό τά σημα-
ντικότερα δῶρα πού μποροῦν νά 
κάνουν οἱ γονεῖς στά παιδιά τους 
εἶναι ἡ προσευχή. Εἶναι δῶρο τό 
νά μάθουν τά παιδιά ἀπό νωρίς νά 
προσεύχονται, ἤ, τουλάχιστον, νά 
βλέπουν τούς γονεῖς τους νά προ-
σεύχονται καί νά εὐχαριστοῦν τόν 
Μεγαλοδύναμο, σέ κάθε εὐκαιρία. 
Θά μάθουν ἔτσι νά κάνουν κι αὐτά 
κάποτε τό ἴδιο, καί μέ τήν προσευ-
χή θά ζητήσουν φώτιση καί δύνα-
μη σέ μιά δύσκολή τους ὥρα.

Λίγα λόγια τώρα γιά τήν περίο-
δο τῆς ἐφηβείας, κατά τήν ὁποία τά 
παιδιά ἔχουν ἰδιαίτερες δυσκολίες, 
ἀφοῦ μέσα τους συντελεῖται μιά 
ἀληθινή βιολογική καί ψυχολογι-
κή ἐπανάσταση. Αἰσθάνονται ὅτι 
δέν εἶναι πιά παιδιά καί θέλουν 
γρήγορα νά μοιάσουν στούς με-
γάλους ἤ νά «κάνουν» τούς με-
γάλους, χωρίς ὅμως νά ἔχουν τήν 
ἀντίστοιχη ψυχική συγκρότηση ἤ 

τήν ἀπαιτούμενη κρίση 
πού φέρνει ἡ ὡριμότητα 
καί ἡ ἐμπειρία. Ἀπό τήν 
ἄλλη, οἱ γονεῖς αἰσθάνο-
νται συχνά ἀποκομμένοι 
ἀπό αὐτό τό παιδί πού, 
ὥς χθές ἀκόμα, τούς τά 
ἔλεγε ὅλα, ἦταν γλυκό 
καί ὑπάκουο καί ἦταν 
ὑπό τόν ἀπόλυτο ἔλεγ-
χό τους, καί νιώθουν νά 
παραδέρνουν, χαμένοι 
μέσα στήν ἀνησυχία καί 
τούς προβληματισμούς.

Ἡ πρώτη σχετική πα-
ρατήρηση πού ἔχω νά 
κάνω γιά ὅλα αὐτά πού 
μπορεῖ νά συμβαίνουν 
σ’ αὐτήν τήν περίοδο 
ἐκφράζεται μέ δύο σο-
φές λαϊκές παροιμίες.Ἡ 
πρώτη λέει «Μικρό παιδί 
δέν μάλωσες, τρανό μή 
φοβερίζεις», καί ἡ δεύ-
τερη λέει «ὅπως λυγίσει 
τό κλαδί ἔτσι θά δέσει τό 
δεντρί». Πού σημαίνει 
ὅτι, ἄν δέν ἔχουν μπεῖ 

ἀπό νωρίς οἱ κανόνες συ-
μπεριφορᾶς πού εἴπαμε στήν ἀρχή, 
ἤ ἄν δέν ὑπάρχει ἀπό νωρίς τό σω-
στό ἐνδιαφέρον καί ἡ καλή ἐπικοι-
νωνία μεταξύ παιδιῶν καί γονιῶν, 
ἄν οἱ γονεῖς δέν ἔχουν μάθει ἀπό 
νωρίς νά ἀκοῦνε τίς σκέψεις τῶν 
παιδιῶν τους, δέν εἶναι δυνατόν 
αὐτό νά ἀρχίσει ξαφνικά στήν πε-
ρίοδο τῆς ἐφηβείας, ἐπειδή τότε οἱ 
γονεῖς ἀρχίζουν νά ἀνησυχοῦν γιά 
τό παιδί τους. Ἄν δηλαδή ἕνα παιδί 
ἔχει φτάσει στά 12, 13 του χρόνια, 
παρέα κυρίως μέ τήν τηλεόραση, 
μέ κάποιους ἀνεξέλεγκτους φίλους 
ἤ μέ κάποια ξένη γυναῖκα, γιατί θά 
πρέπει ξαφνικά νά ἀρχίσει νά ἀνοί-
γει τήν καρδιά του στούς γονεῖς, σ’ 
αὐτή τή δύσκολη φάση τῆς ζωῆς 
του; Ἀντιθέτως, ἄν ἔχει ὥς τότε 
οἰκοδομηθεῖ μιά ὑγιής σχέση καί 
ἐπικοινωνία μεταξύ τους, ἡ ἐπανά-
σταση θά ἔρθει μέν, ἀλλά θά εἶναι 
πιό σύντομη σέ διάρκεια, πιό ἤπια 
σέ ἐκδηλώσεις καί χωρίς ἀμετά-



34

«Ο
 Κ

Ο
Σ

Μ
Ο

Σ
 Τ

Η
Σ

 Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΔ

Ο
Σ

» 
- 

ΙΑ
Ν

Ο
Υ

Α
Ρ

ΙΟ
Σ

-Φ
εβ

ρο
υα

ρι
ο

σ
  

2
0

1
3 τηση παίρνει δύσκολο δρόμο ἴσως 

βοηθάει τό νά ἀντιστρέφουμε τούς 
ρόλους καί νά θέτουμε ἐρωτήματα 
ἤ προβληματισμούς, σάν νά εἴμα-
στε ἐμεῖς τά παιδιά καί ζητοῦμε τή 
γνώμη τῶν παιδιῶν μας, πού παίρ-
νουν τή θεση τοῦ γονιοῦ.

Παρά ταῦτα, μπορεῖ νά ὑπάρ-
ξουν περίοδοι πού εἶναι σάν νά 
ἔχει ὑψωθεῖ ἕνας τοῖχος ἀνάμεσα 
σ’ ἐμᾶς καί τό παιδί μας καί τίπο-
τε ἀπό ὅσα λέμε δέν φαίνεται νά 
τό ἀγγίζει. Τότε, ἴσως νά εἶναι ἡ 
ὥρα νά τοῦ γράψουμε σημείωμα, 
ἀκουμπώντας στό χαρτί ὅλα ὅσα 
ἔχουμε στήν καρδιά μας γι’ αὐτό 
τό ἀγαπημένο παιδί. Ἕνα σημείωμα 

πού θά τό βάλουμε κάτω ἀπό τό 
μαξιλάρι του, γιά νά τό βρεῖ καί 
νά τό διαβάσει σέ μιά ὥρα ἥσυ-
χη, μόνο του, χωρίς τή δική μας… 
ἐκνευριστική παρουσία. Ἴσως αὐτή 
ἡ κίνηση νά ἐπιδράσει καταλυτικά 
στίς σχέσεις μας καί ἴσως νά τοῦ 
δώσει τήν ἰδέα νά κάνει καί αὐτό 
τό ἴδιο, γιά νά μᾶς γράψει ὅσα δέν 
τολμάει νά μᾶς πεῖ κοιτάζοντάς μας 
στά μάτια. Τέλος, ἄς μή διστάζουν 
οἱ γονεῖς νά ζητοῦν συγγνώμη ἀπό 
τό παιδί τους, ἄν κάποτε ἡ ἀκραία 
συμπεριφορά τους τό πρόσβαλε 
ἤ τό ἀδίκησε. Και τό σημαντικό-
τερο, ἄς μή ξεχνοῦν ὅτι τά παιδιά 
δέν εἶναι δικά τους, ἀλλά τούς τά 
ἐμπιστεύθηκε ἡ Θεία Πρόνοια. Γι’ 
αὐτό ἄς προσεύχονται στόν Οὐρά-
νιο Πατέρα νά τά φωτίζει καί νά τά 
προστατεύει.

Καί περνάω στήν ἄλλη δύ-
σκολη περίοδο τῆς ζωῆς, ὅταν τά 
παιδιά μας, ἐνήλικες πιά -ὅσο κι 

κλητη ρήξη στίς σχέσεις γονιῶν καί 
παιδιῶν. Ἀρκεῖ αὐτά νά αἰσθάνο-
νται ὅτι τό σπίτι τους, ἡ οἰκογένειά 
τους δέν τους φορτώνει συνεχῶς 
μέ ἀμφισβήτηση, παρατηρήσεις καί 
κηρύγματα, ἀλλά εἶναι καί παρα-
μένει τό σίγουρο λιμάνι ὅπου, στίς 
δύσκολες ὧρες, μποροῦν νά κα-
ταφύγουν, καί θά ἀντιμετωπιστοῦν 
μέ ἀγάπη καί κατανόηση.

Μιά δεύτερη παρατήρηση ἔχει 
νά κάνει μέ τό ὅτι οἱ γονεῖς πρέπει 
νά παρακολουθοῦν μέ μεγάλη δια-
κριτικότητα τίς δραστηριότητες τοῦ 
παιδιοῦ τους, καί νά ἐνδιαφερθοῦν 
γιά τά ἐνδιαφέροντα καί τίς ἐξωσχο-
λικές ἀσχολίες του. Ἐνδιαφέρον, 

ὅμως, δέν σημαίνει ἀπορρίπτω ἤ 
κάνω ἁπλῶς κριτική. Ἐνδιαφέρον 
σημαίνει νά καταλάβω τό πῶς σκέ-
πτεται ὁ ἄλλος, τί τόν ἀπασχολεῖ, 
γιατί βρίσκει ἐνδιαφέρον καί εὐχα-
ρίστηση σ’ αὐτό πού κάνει. Αὐτή ἡ 
στάση δέν συνεπάγεται ὅτι ἐγώ γί-
νομαι παραχωρητικός καί ἐπιτρέπω 
τά πάντα, γιά νά εἶμαι εὐχάριστος. 
Οὔτε σημαίνει ὅτι ἰσοπεδώνω τίς δι-
κές μου ἀρχές καί τά πιστεύω μου, 
Ἴσα-ἴσα πού βρίσκω τήν εὐκαιρία, 
μέ τή συζήτηση, νά ξεκαθαρίσω 
ὅτι «ἐγώ πιστεύω καί ἐφαρμόζω 
αὐτό, τό ὁποῖο θεωρῶ σωστό, 
ἀλλά θέλω νά καταλάβω τή δική 
σου ἄποψη καί νά ἀντιληφθῶ τί κά-
νεις ἐσύ μέ τόν ἑαυτό σου καί τή 
ζωή σου, γιατί νοιάζομαι». Πολλές 
φορές, κάνουμε τό ἀσυγχώρητο 
λάθος νά ἐπαναλαμβάνουμε τή 
φράση «ἐγώ στήν ἡλικία σου», 
ὁπότε εἴμαστε χαμένοι ἀπό χέρι. 
Ἀντιθέτως, σέ στιγμές πού ἡ συζή-

Ἄς ἀρκεστοῦμε  στή δύναμη καί τήν ἀδυναμία 
τῆς ἐλπίδας ὅτι ἡ ζωή θά εἶναι καλή μέ τά παιδιά 
μας, ὅτι ἡ Θεία Πρόνοια πού μᾶς τά χάρισε θά τά 
προστατεύει καί ὅτι οἱ ἐμπειρίες ἀγάπης καί ζωῆς 

πού ἔζησαν μαζί μας θά τά βοηθήσουν  
στίς δύσκολες ὧρες τους.

K

K

ἄν ἀκούγεται ὀξύμωρο- ἔχουν φύ-
γει ἀπό τό πατρικό σπίτι ἤ ἔχουν 
ἀποκτήσει καί δική τους οἰκογέ-
νεια. Γιά μᾶς, ὅπως ξαναεῖπα, εἶναι 
πάντα παιδιά, γιατί ἐμεῖς οἱ γονεῖς 
ἔχουμε δεσμευτεῖ μ’ ἕναν ἰσόβιο... 
διορισμό, χωρίς ἄδειες, διακοπές 
καί ἀργίες. Ὅμως εἶναι ἡ ὥρα νά τό 
πάρουμε ἀπόφαση ὅτι εἶναι ἐνή-
λικες, ὅτι πρέπει νά ἀνοίξουν τά 
φτερά τους καί πρέπει νά φροντί-
σουμε ἐμεῖς νά φύγουν τά παιδιά 
ἀπό τό σπίτι ἥσυχα, εὐλογημένα μέ 
τίς εὐχές μας καί χαρούμενα, χωρίς 
νά βασανίζονται ἀπό ἔγνοια γιά τό 
τί ἀφήνουν πίσω τους. Μόνο ἔτσι 
θά μπορέσουν νά ἀφοσιωθοῦν στή 
δική τους ζωή καί νά ἀπολαύσουν 
ὅλες τίς χαρές πού αὐτή ἡ ζωή τούς 
ἐπιφυλάσσει. Βέβαια, ἡ συναίσθη-
ση ὅτι αὐτά πού μποροῦν πιά νά 
κάνουν οἱ γονεῖς γι’ αὐτά τά μεγά-
λα παιδιά εἶναι χωρίς οὐσιαστική 
σημασία φέρνει ἕνα κενό στό στο-
μάχι κι ἕνα σφίξιμο στήν καρδιά. 
Εἰδικά ἄν τά πράγματα στή ζωή τῶν 
παιδιῶν δέν ἐξελίσσονται ὅπως οἱ 
γονεῖς ὀνειρεύτηκαν. Ὅμως πρέ-
πει νά συνειδητοποιήσουμε ὅτι τό 
μόνο πού ἀπομένει τώρα πιά νά 
τούς δώσουμε εἶναι ἡ βεβαιότητα 
τῆς παντοτινῆς μας ἀγάπης καί τῆς 
ἠθικῆς μας ὑποστήριξης. Μερικές 
φορές -ἄν τό ζητοῦν καί τό ἀντέ-
χουν- ἐνδεχομένως νά μποροῦμε 
νά τούς δώσουμε καί τή συμβουλή 
μας. Πρέπει ἀκόμα νά συνειδητο-
ποιήσουμε ὅτι τά παιδιά μας δεν 
μᾶς χρωστοῦν τίποτα, καί ὅσες χα-
ρές μᾶς προσφέρουν εἶναι πάντα 
ἕνα πολύτιμο δῶρο.

Ἄς ἀρκεστοῦμε, λοιπόν, στή 
δύναμη καί τήν ἀδυναμία τῆς ἐλπί-
δας ὅτι ἡ ζωή θά εἶναι καλή μαζί 
τους, ὅτι ἡ Θεία Πρόνοια πού μᾶς 
τά χάρισε θά τά προστατεύει καί ὅτι 
οἱ ἐμπειρίες ἀγάπης καί ζωῆς πού 
ἔζησαν μαζί μας θά τά βοηθήσουν 
στίς δύσκολες ὧρες τους.

ΜΕΡΟΠΗ Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Καθηγήτρια  

Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
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Ἄν τό κτύπημα στήν πόρτα δέν ἦταν τόσο ἐπίμονο 
καί ἀναιδές, ἀσφαλῶς δέν θἄνοιγα. Στό κάτω-κάτω, 
εἶχα κι ἐγώ τό δικαίωμα νά μείνω λιγάκι ἥσυχη. Ὅλος 
ὁ μικρόκοσμός μου εἶχε ἐπί τέλους ἀποκοιμηθεῖ, ἐνῶ 
στ’ αὐτιά μου ἀντηχοῦσαν ἀκόμη τά τελευταῖα «μαμά, 
νά σοῦ πῶ κάτι». Μανία πού τήν ἔχουν ἀλήθεια τήν 
τελευταία στιγμή νά θέλουν να σοῦ ποῦν κάτι... Ὅταν 
σέ βλέπουν βιαστική, ἕτοιμη νά φύγεις γιά ἕνα ραντε-
βοῦ, γιά κάτι ἐπεῖγον, ἐκείνην ἀκριβῶς τή στιγμή πού 
ἐσύ πνίγεσαι καί λαχανιάζεις νά προλάβεις... τσούφ 
καί σοῦ ξεφουρνίζουν τήν πιό ἀπίθανη ἐρώτηση... ἤ 
τούς ἔρχεται ἡ ἐπιθυμία νά σοῦ διηγηθοῦν κάτι πολύ 
σπουδαῖο! Καί πρέπει, σοῦ λένε, νά τ’ ἀκοῦς, νά μήν 
τά διακόπτεις κλπ., κλπ.

Ἡ πόρτα ξανακτύπησε πιό ἔντονα αὐτή τή φορά. 
Σηκώθηκα φουρκισμένη κι ἄνοιξα ἀπότομα. Ἡ διάθεση 
μου νά ξαποστείλω ὅποιον εὕρισκα μπροστά μου στα-
μάτησε ἀπότομα. Τό θέαμα ἦταν τόσο περίεργο! Τόσο 
πρωτοφανές... Βέβαια δέν μπορῶ νά πῶ... Γνώριζα ὅλα 
ὅσα ἀντίκρυσα, μά ὡστόσο μ’ αὐτή τή μορφή δέν τἄχα 
ξαναδεῖ. Μονομιᾶς κατάλαβα! Ὅλοι οἱ ἄψυχοι «ὑπή-
κοοι» τοῦ μικροῦ μου σπιτικοῦ εὑρίσκοντο «ἐπί ποδός 
πολέμου». Ἦσαν ὅλοι τους ἀπειλητικοί, πάνοπλοι, σάν 
νά ἐπρόκειτο νά λάβουν μέρος σ’ ἐκστρατεία...

Μπροστά στά μάτια μου μπερδευόντουσαν ἡ τρα-
πεζαρία, ἡ κουζίνα, τά ἔπιπλα, οἱ ντουλάπες, ἀκόμη 
καί κάτι μικρά ἀπίθανα μπιμπλό. Ἔκλεισα τά μάτια καί 
προσπάθησα νά κερδίσω χρόνο... «Τί θέλαν ὅλ’ αὐτά 
τέτοια ὥρα...;». Δέν πρόλαβα νά συνέλθω, ὅταν ἀπ’ τήν 
πρώτη σειρά ἡ κ. κουζίνα μου μέ ὅλο τό «προσωπικό» 
της –κατσαρόλες, τηγάνια, πιάτα κλπ.- ἀπεφάσισε νά λά-
βει πρώτη τό λόγο. Κάθισα ἀπελπισμένη κι ἀπεφάσισα, 
ἤ μᾶλλον ἀναγκάστηκα νά τήν ἀκούσω...

Ἡ κ. κουζίνα, πού λέτε, προχώρησε δύο βήματα, 
ὑπεκλίθη ἐλαφρῶς μπροστά μου καί ἄρχισε σέ ὕφος 
ἔντονο:

«Τά παράπονά μας εἶναι φρικτά... Μᾶς παραμελεῖς 
ἀφάνταστα...». 

«Δηλαδή; Δεν καταλαβαίνω», ψέλλισα. Συνέχισε 
ρίχνοντάς μου μιά αὐστηρή ματιά.

«Τό πρῶτο καιρό, θυμᾶμαι, μᾶς φρόντιζες ὅλους 
πολύ καλά. Ἔφτιαχνες ὡραῖα φαγητά καί γλυκά, γαρ-
νίριζες ὄμορφα, κι ἀπό τό τραπέζι δέν μᾶς ἔλειπαν τά 
λουλούδια».

Ἤθελα νά τῆς πῶ πώς ὅλ’ αὐτά εἶναι ρωμαντισμοί 
πού ταιριάζουν σέ κοπελλίτσες καί πώς εἶναι ἄχρηστα 
καί περιττά. Μέ καθήλωσε ὅμως μ’ ἕνα γνέψιμο καί 
συνέχισε ἀμείλικτη:

«Τώρα ποῦ εἶναι ὅλ’ αὐτά; Ἄς εἶναι καλά ἡ ψηστιέρα 
καί ὁ φοῦρνος... Αὐτά δέν ἔχουν βέβαια παράπονο. 
Ἦρθαν μόνο ἀπό συναδελφική ἀλληλεγγύη... Ὅσο 
γιά τό τηγάνι...».

Τήν διέκοψα ἀποφασιστικά:
«Ἄκουσε! Πρέπει νά ξέρεις πώς ἡ διαιτητική συνιστᾶ 

ἁπλᾶ φαγητά. Οἱ γιατροί ὅλοι λένε πώς τά τηγανιτά, 
οἱ σάλτσες καί τά καρικεύματα βλάπτουν πολύ στήν 
ὑγεία καί...».

«Καί τό ὡραῖο σερβίρισμα καί τά λουλούδια καί 
τά γλυκά τοῦ σπιτιοῦ βλάπτουν περισσότερο ἀπό τοῦ 
ζαχαροπλαστείου...;»

Μά ἐπιτέλους ἦταν ἀνυπόφορη! Βέβαια, μεταξύ μας, 
εἶχε λίγο δίκιο, καί γι’ αὐτό ἴσως μέ πείσμωνε περισσό-
τερο. Μοῦ ἦρθε ἡ ἐπιθυμία νά τήν πετάξω ἔξω ἤ νά τῆς 
φωνάξω πώς ἐπί τέλους εἶχα σοβαρώτερες δουλειές 
νά κάνω, παρά ν᾽ ἀσχολοῦμαι μαζί της. Θά τὄκανα, 
ἀλλά τήν τελευταία στιγμή συγκρατήθηκα. Φοβήθηκα 

Ὁ μαέστρος
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3 μή μοῦ ἔρθει τίποτε στό κεφάλι... 

Πῆρα λοιπόν ὕφος συμβιβαστικό 
καί ὑποσχέθηκα μέ βαρειά καρδιά 
πώς θά λάβω ὑπ’ ὄψιν τά αἰτήμα-
τά της καί θά προσπαθήσω νά τά 
ἱκανοποιήσω...

Θἆταν πολύ ἀνιαρό καί πραγ-
ματικά ἐκνευριστικό, ἄν τολμοῦσα 
νά σᾶς πῶ ὅλα ὅσα ἔγιναν μέ τούς 
ὑπολοίπους «ὑπηκόους» μου. Ποῦ 
νά σᾶς μεταφέρω ἐκείνα τά φρικτά 
παράπονα τῶν συρταριῶν μου, τῆς 
βιβλιοθήκης, πού εἶναι συνεχῶς 
μπερδεμένη, τῶν ρούχων πού δέν 
ἔχουν κουμπιά... Ἀκόμα καί τό 
φτωχό μου ἐργόχειρο ξετρύπωσε, 
ποιός ξέρει ἀπό ποιά ναφθαλίνη - 
ἦρθε νά μέ ρωτήσει δειλά-δειλά καί 
μέ ἀξιοπρέπεια ἄν θά τό τελείωνα 
καμμιά φορά. Συγκινήθηκα, γιατί 
στ᾽ ἀλήθεια τ’ ἀγαποῦσα... Ἔμοιαζε 
μέ ξεπεσμένη ἀρχόντισσα. «Νά μιά 
παληά δόξα», σκέφθηκα. Κάποτε 
βασίλευε κι ἦταν τό πρῶτο καί κα-
λύτερο ἀνάμεσα στά ἐνδιαφέροντα 
τῆς γυναίκας. Βέβαια τήν ὀμορφιά 
του τήν ἔχει καί θά τήν ἔχει πά-
ντα. Ὅμως ποῦ καιρός γιά τέτοιες 
ἀσχολίες τώρα! Τοῦ μίλησα ὅσο 
πιό εὐγενικά μποροῦσα καί τελικά 
κατόρθωσα νά τούς ἐξαποστείλω 
ὅλους δίνοντας στόν καθένα καί μιά 
ὑπόσχεση... Τότε εἶναι πού κατά-
λαβα πώς ἴσως, ἴσως, ἔχω ταλέντο 
πολιτικοῦ!!

Ἀναστέναξα ἀνακουφισμένη καί 
ξαπλώθηκα ἀναπαυτικά, γιά ν’ ἀπο-
λαύσω τήν ἡσυχία μου... Ἀλλοί-
μονο ὅμως! Δέν πρόλαβα. Ὑπῆρχε 
κάποιο «ὑπόλοιπο». Πῶς δέν εἶδα 
ἀλήθεια αὐτό τό «πρόσωπο» πού 
περίμενε τόσο διακριτικά; Σάν γνω-
στή μου φυσιογνωμία, ἀλλ’ ἀδύνα-
τον νά θυμηθῶ ποιά ἦταν...

«Κάτι μοῦ θυμίζετε», ψέλλισα 
ἀμήχανα.

«Μέ ξέρετε, μέ ξέρετε, ἤ μᾶλλον 
νομίζετε πώς μέ ξερετε», ἀπάντησε 
κάπως ἀπότομα. «Εἶμαι ἡ παιδα-
γωγική σας» - τό «σας» τό τόνισε 
ἰδιαίτερα, δέν ξέρω γιατί.

«Ἀδύνατον», σκέφτηκα, «αὐτά 
τά χάλια ἔχει λοιπόν αὐτή ἡ περί-

φημη θεά πού θέλω τόσο νά τήν 
ὑπηρετῶ;» Τἄχασα. Δέν ἤξερα τί 
νά πῶ. Θέλησα κάτι νά ψελλίσω, 
ἀλλά δέν πρόλαβα.

«Μέ νομίζατε καλύτερη;»
«Μά ὄχι... Δέν εἶπα... Δηλα-

δή...».
«Καλύτερη. Πολύ καλύτερη 

εἶμαι φυσικά. Ὅμως, ὅπως μέ βλέ-
πεις τώρα, ἐσύ μέ κατάντησες. Γι’ 
αὐτό εἶπα ἐκεῖνο τό «σας» προη-
γουμένως. Ἔχω ὑποστεῖ καί ὑφίστα-
μαι τοῦ κόσμου τίς ταλαιπωρίες στά 
χέρια σας, πού κοντεύω...».

Μά ἐπί τέλους, κι αὐτή ἐναντί-
ον μου; Τόση ἔλλειψη κατανοήσε-
ως ἀκόμα κι ἀπό μορφωμένους! 
Δέν τό περίμενα. Ἀποφάσισα ν’ 
ἀμυνθῶ. Ἄφησα τίς εὐγένειες κατά 
μέρος κι ἄρχισα τήν ἐπίθεση:

«Λοιπόν τί θέλετε ἀπό μένα; 
Ξέρετε πώς κάνω ὅ,τι μπορῶ, γιά 
νά σᾶς ὑπηρετῶ. Σᾶς διαβάζω, σᾶς 
παρακολουθῶ. Τέλος πάντων, προ-
σπαθῶ. Μά ἔχουν τόση ἀπόσταση 
αὐτά πού λέτε μ’ αὐτά πού μπο-
ροῦν νά γίνουν, δέν τό καταλαβαί-
νετε;»

«Ἄν θέλετε νά συζητήσουμε, μή 
φωνάζετε. Οἱ φωνές καί τά νεῦρα 
εἶναι ὁ χειρότερος ἐχθρός μου... 
Ὁρίστε! Πέστε ὅ,τι ἔχετε νά πεῖτε 
σιγά-σιγά καί μέ ἠρεμία».

Μόνο ἀπολογία μοὔλειπε! Εἶχα 
μεγάλη φούρια καί ἤμουν ἕτοιμη 
νά φωνάξω πάλι, ἀλλά τήν ἴδια 
στιγμή θυμήθηκα τό ὄμορφο ἀπό-
γευμα ἐκείνης τῆς ἡμέρας. Σκέφτη-
κα νά τῆς τό παρουσιάσω. Σίγουρα 
θά τήν ἀποστόμωνα. Ἤμουν σχεδόν 
βεβαία πώς θά μοὔβρισκε δίκηο 
καί θά ζητοῦσε συγγνώμη γιά τήν 
ἄδικη κρίση της.

Ἡ ἱστορία ἀρχίζει ἀπό τίς δύο τό 
μεσημέρι καί τελειώνει στίς δέκα τό 
βράδυ. Τά πρωινά μας εἶναι σχεδόν 
πάντα τά ἴδια. Ἀγουροξυπνήματα, 
τρεχάματα, φούριες... «γρήγορα 
τό γάλα σας... Βιαστῆτε, θά χάσετε 
τ’ αὐτοκίνητο... Γρήγορα... γρήγο-
ρα...». Ὕστερα ἡσυχία γιά κάμποσες 
ὧρες καί μετά τίς δύο ἀρχίζουμε.

Σήμερα λοιπόν ὅλοι εἶχαν τίς 

ἀναποδιές τους. Φαίνεται πώς ἡ 
κακή διάθεση εἶναι πολύ μεταδοτι-
κή. Γύρισαν ἀπ’ τό σχολεῖο ὁ καθέ-
νας μέ τό δικό του «ὡραῖο κέφι...» 
Ἡ κόρη μου βρῆκε τό φαγητό ἐξαι-
ρετικά ἄνοστο. Ἦταν λέει ἀνάλατο, 
ξυνό, δέν μύριζε ὡραῖα, ἦταν σκλη-
ρό, δέν εἶχε ὡραῖο χρῶμα! Εἶπε, 
γκρίνιαξε κι ἔκανε ὅ,τι μποροῦσε, 
γιά νά μᾶς «ἀνοίξει τήν ὄρεξη» καί 
νά δημιουργήσει γενικά «εὐχάριστη 
ἀτμόσφαιρα». Τελικά τελείωσε μετά 
μιά ὥρα, μιά καί ἤξερε πώς δέν ἦτο 
δυνατό νά πετύχει ὁτιδήποτε ἄλλο. 
Ξέχασα νά σᾶς πῶ πώς δέν παρέ-
λειψα νά τῆς ὑπενθυμίσω –τό κάνω 
πολύ συχνά ἄλλωστε- τά παιδάκια 
στή Μπιάφρα καί ὅλα τά ἄλλα πού 
δέν ἔχουν τίποτε νά φᾶνε... Τό ἀπο-
τέλεσμα ἦταν νά μοῦ δηλώσει πώς 
δέν μπορεῖ ν’ ἀκούει κάθε φορά τά 
ἴδια!

Ὁ μικρός μου γυιός, ἀπ’ τήν 
ἄλλη, δήλωσε κατηγορηματικά 
πώς ἀπεφάσισε νά κάνει ἀπεργία 
στήν ἀριθμητική! «Δέν μπορεῖ νά 
λύνει κάθε μέρα προβλήματα»! 
Κάτι τέτοιες δηλώσεις εἶναι, ξέρετε, 
βαρυσήμαντες καί μέ τρομάζουν 
ἀφάνταστα. Χρειάζεται συνήθως με-
γάλη πειθώ, γιά ν’ ἀλλάξει γνώμη. 
Προσπάθησα...

«Ἔ ὄχι δα! Δέν προσπάθησες 
καί πολύ... Διά τῆς πειθοῦς του-
λάχιστον. Ὁ δρόμος πού διάλεξες 
ἦταν ἀσφαλῶς εὐκολώτερος, καί 
συντομώτερος φυσικά. "Πέρασε σέ 
παρακαλώ στό δωμάτιό σου καί τε-
λείωσε χωρίς συζήτηση... Ὁρίστε!" 
Μιά προθεσμία χρόνου, γιά νά τε-
λειώσει, μιά τιμωρία καθ’ ὁδόν, καί 
τό θέμα ἐλύθη...».

«Δηλαδή, κυρία μου, τί ἐννο-
εῖτε. Ἔπρεπε νά...».

«Ὦ! Σᾶς παρακαλῶ! Δέν σᾶς 
μέμφομαι, ἀντίθετα ἀναγνωρί-
ζω πώς κάνατε ὅ,τι περνοῦσε ἀπ’ 
τό χέρι σας, γιά νά τοῦ γίνουν τά 
προβλήματα ἀκόμα πιό δύσκολα 
καί ἀνιαρά... Συνεχίστε παρακαλῶ. 
Ἔχετε κι ἄλλα, μοῦ φαίνεται, νά μοῦ 
πεῖτε».

Ὦ, μά ἦταν ἀνυπόφορη... Συνέ-
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χισα μουδιασμένα λιγάκι. Τί νά τῆς 
τά λέω... Πουθενά δέν ἐπρόκειτο νά 
βρῶ τό δίκηο μου...

«Καί γιά τό ἄλλο ἐπεισόδιο 
πάλι, ἐγώ ἔφταιγα; Εἶχε δίκηο ὁ 
μεγάλος πού ἤθελε νά δεῖ ἐκεῖνο 
τό ἀπαίσιο φίλμ στήν τηλεόραση; 
Δέν φαντάζομαι νά συμφωνεῖς κι 
ἐσύ μαζί του πώς ἀκατάλληλα εἶναι 
μόνο ἐκεῖνα πού ἔχουν τό «Α». 
Νομίζω πώς τοῦ ἐξήγησα ἀρκετά 
καλά τούς λόγους γιά τούς ὁποί-
ους δέν τοῦ ἐπέτρεπα. Καί μή μοῦ 
πεῖς πώς κι αὐτή τή φορά διάλεξα 
τόν εὔκολο δρόμο... Ὑποσχέθηκα 
ν’ ἀκούσω ὅλα ἐκεῖνα τά: «εἶναι 
ἀδικία... καί γιατί τά ἄλλα παιδιά 
τά βλέπουν... γιατί, ἀφοῦ εἶναι κα-
τάλληλο, γιατί... γιατί...». Ἡ ὑπομο-
νή μου μοῦ φαίνεται πώς ὑπῆρξε 
ἀξιοθαύμαστη, γιατί τήν ἴδια ὥρα 
ὁ ἄλλος, πού ἐν τῷ μεταξύ ἀπο-
φάσισε νά λύσει τά προβλήματά 
του, μοῦ φώναξε νά δῶ ἄν ἦταν 
σωστή ἡ κατάταξη... Ἡ κόρη μου 
ἤθελε νά μοῦ πεῖ τήν Πατριδογνω-
σία της καί τό μωρό μας, πού τόση 
ὥρα ἦταν «ἀπασχολημένο», ἄρχισε 
ἐν τῷ μεταξύ νά τσιρίζει καί νά μέ 
τραβάει πρός τήν πόρτα φωνάζο-
ντας: «Μαμά, πίπατο»... Σέ λίγο 
ἀνακάλυψα, ἀλλοίμονο, μέ τί ἦταν 
ἀπασχολημένο προηγουμένως. Τά 
πετσετάκια μου, τά κεντημένα, πού 
τά εἶχα σιδερώσει καί κολλάρει τό 
πρωί, βρισκόντουσαν κουβαρια-
σμένα καί πεταμένα ὅλα στό νερο-
χύτη!!»

Τήν κοίταξα θριαμβευτικά... 
Δέν φαντάζομαι πώς ὕστερα ἀπ’ 
ὅλ’ αὐτά θά ἤθελες νά εἶμαι ἡ 
γλυκειά, ἡ χαρούμενη μαμά! Ἐξ 
ἄλλου ἡ ἱστορία συνεχίστηκε. Λίγο 
ἀργότερα τ’ ἀγόρια τσακώθηκαν γιά 
μιά ἀσήμαντη ἀφορμή. «Μαμά, μ’ 
ἔσπρωξε... μαμά, μέ εἶπε βλάκα...». 
Ἔ αὐτό παρά ἦταν πιά, καί μή μοῦ 
πεῖς πώς τό ξύλο δέν βγῆκε ἀπ’ 
τόν Παράδεισο!... Μετά ἀπ’ αὐτό 
τά ἔστειλα στά κρεβάτια τους καί 
προσπάθησα νά ξεχάσω αὐτά τά 
περίφημα, ὅτι τά παιδιά πρέπει νά 
κοιμοῦνται πάντα μέ καλή διάθεση. 

Προτίμησα νά τήν ἔχω ἐγώ.
«Ἄμ δέν τήν ἔχεις!», ἀπάντησε 

μέ κακία ἡ ἀξιότιμος κυρία. «Γιατί, 
ἄν τήν εἶχες, δέν θά συζητοῦσες 
τώρα. Ἐν πάση περιπτώσει, ἀρκετά. 
Δέν ἔχω παρά νά σοῦ ἐκφράσω τήν  
τήν ἀπέραντη συμπάθειά μου γιά τά 
τόσα σου δεινά»!

Ἡ ἔκφρασή της ἦταν εἰρωνική 
καί μ’ ἔκανε ἔξω φρενῶν.

«Προτοῦ τελειώσουμε, θἄθε-
λα νά μ’ ἀκούσεις μέ προσοχή καί 
χωρίς νά μέ διακόπτεις». Ὁ τόνος 
τῆς φωνῆς της ἦταν ἐπιτακτικός καί 
δέν ἄφηνε περιθώρια γιά ἄρνηση.

«Ἔχεις ποτέ σου δεῖ μαέστρο 
νά διευθύνει ὀρχήστρα; Σκέφτηκες 
ποτέ σου τί θά συνέβαινε, ἄν ὁ μαέ-
στρος κάποια φορά γιά κάποια αἰτία 
ἄρχιζε νά δίνει λανθασμένα παραγ-
γέλματα; Ἀντί για μελωδία...».

«Δέν ἔχει καμμιά θέση κανένας 
μαέστρος ἐδῶ καί δέν καταλαβαίνω 
γιατί μέ φέρνεις μπροστά σ’ αὐτή 
τήν εἰκόνα...».

«Γιατί μοιάζετε πολύ μέ μαέστρο 
κι ἐσύ καί ὅλες οἱ γυναῖκες. Ἀμφι-
βάλλεις πώς ἡ γυναῖκα, καί περισ-
σότερο ἡ μητέρα φυσικά, εἶναι αὐτή 
πού δίνει τόν τόνο καί κανονίζει ἄν 
θἆναι ὄμορφη ἤ ἄσχημη, χαρού-
μενη ἤ κατσούφικη ἡ ἀτμόσφαιρα 
τοῦ σπιτικοῦ της; Ὅταν αὐτή γελᾶ, 
γελᾶνε ὅλα μαζί της, κι ὅταν αὐτή 
ἔχει τά νεῦρα της, τό ἴδιο κάνουν 
καί ὅλοι οἱ ἄλλοι... Καί σεῖς σήμερα 
εἴσαστε στίς «κακές σας» καί δώσα-
τε λανθασμένο παράγγελμα στήν 
ὀρχήστρα σας. Αὐτό ἦταν ὅλο! 
Μοῦ εἶπε καί ὑποκλίθηκε ἐλαφρά. 
Δέν μ’ ἄφησε νά διαμαρτυρηθῶ. 
Μ’ ἔκοψε μέ μιά χειρονομία ἐπι-
βλητική.

...«Καί γιά νά μήν ὑπεισέρχο-
μαι σέ λεπτομέρειες καί ἀρχίσω νά 
σοῦ λέω ἕνα-ἕνα τά λάθη σου τά 
σημερινά, προτιμῶ νά σοῦ συστή-
σω κάτι ἄλλο. Ἄλλαξε τά γυαλιά 
σου καί προσπάθησε νά δεῖς τά ἴδια 
πράγματα ὅπως θά σοῦ τά παρου-
σιάσω ἐγώ:

«Πές μου σέ παρακαλῶ, εἶναι 
δυνατόν νά ἔχεις παιδιά καί νά ἔχεις 

ταυτοχρόνως τήν ἀξίωση νά ἔχεις 
ἡσυχία, νά εἶσαι ξεκούραστη, νά 
μήν ἔχεις ἔγνοιες; Κι ὕστερα ποιός 
δέν ἔχει ἔγνοιες στή ζωή του καί 
ποιός δέν κουράζεται; Ὑπάρχει 
ὅμως μιά διαφορά. Μπορεῖ νά 
κουράζεται κανείς γιά κάτι πού 
δέν ἀξίζει ἤ πού ἀξίζει λιγότερο ἤ 
περισσότερο. Πάντως εἶναι βασικό 
νά πιστεύεις στήν ἀξία αὐτοῦ πού 
κάνεις... Καί τότε ἡ κούραση γίνεται 
«ὄμορφη» - ἄν μοῦ ἐπιτρέπεται ἡ 
ἔκφραση. Ὅταν ἀγαπᾶς αὐτό πού 
κάνεις, τότε τό κάνεις χαρούμενα 
καί προπάντων χωρίς ἄγχος. Καί 
χωρίς ἄγχος θά τό κάνεις, ὅταν ξέ-
ρεις τί πρέπει νά περιμένεις καί τί 
ὄχι... Γιατί φυσικά, ὅταν ζητᾶς ἀπ’ τά 
παιδιά σου νά εἶναι «ἄγγελοι» -νά 
διαβάζουν, νά γράφουν, νά ὑπα-
κούουν, νά μήν ἔχουν ἀντιρρήσεις, 
νά εἶναι εὐγενικά, τακτικά, φρόνιμα, 
ἔξυπνα, πρῶτοι μαθητές- καί πρό 
πάντων νά γίνουν ὅλ’ αὐτά αὐτο-
μάτως, τότε...

«Ὕστερα σκέφτηκες ποτέ πώς 
εἶσαι ἴσως γι’ αὐτά τά πλασματά-
κια ἕνα ἀπό τά δύο πιό σπουδαῖα 
πρόσωπα τῆς ζωῆς τους; Εἶσαι τό 
κέντρο γύρω ἀπό τό ὁποῖο περι-
στρέφονται καί ἀπό ἐσένα περιμέ-
νουν τά πάντα. Αὐτό βέβαια δέν θά 
κρατήσει πολύ –θἄρθει ἴσως καιρός 
πού οὔτε γνώμη δέν θά πρέπει νά 
ἔχεις στή ζωή τῶν παιδιῶν σου-, 
ἀλλά θ’ ἀφήσεις γιά πάντα τ’ ἀπο-
τυπώματά σου στή ζωή τους... Ζῆσε 
λοιπόν αὐτά τά χρόνια ὄμορφα. 
Ζῆσε μαζί τους καί τίς χαρές καί τίς 
λύπες τους, τά προβλήματα καί τίς 
φωνές τους, τίς ἀριθμητικές καί τίς 
πατριδογνωσίες τους, τά παιχνίδια 
καί τούς καυγάδες τους. Εἶν’ ὄμορ-
φα ὅλ’ αὐτά –πίστεψέ με-, ὅταν ξέ-
ρεις νά τά βλέπεις».

Ξαφνικά συνῆλθα καί προσπά-
θησα νά καταλάβω. Τί μοῦ συνέβη 
λοιπόν; Εἶδα κάποιο ὄνειρο;... Μή-
πως πράγματι ἀντιμετώπισα ἀνταρ-
σία;... Ἤ μήπως ἁπλῶς κουβέντιαζα 
μέ τόν ἑαυτό μου;

ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΠΕΤΡΙΔΟΥ
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Μιά τραγική σελίδα τῆς νεώτερης ἑλληνικῆς ἱστο-
ρίας μας, ἐν σχέσει μέ τόν Ἑλληνισμό τῆς Τουρκίας καί 
ἰδιαιτέρως τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ὁ ὁποῖος ἀπό 
αἰώνων ἀποτελοῦσε μιά ἀνθοῦσα μειονότητα. Ὁ Κα-
θηγητής στήν περιώνυμη Ροβέρτειο Σχολή τῆς Πόλης 
Edwin A. Grosvenor χαρακτηρίζει τήν Κωνσταντινού-
πολη τοῦ 1915 «πρωτεύουσα τῆς Ἀνθρωπότητος».

Οἱ Τοῦρκοι, μή δυνάμενοι νά συναγωνισθοῦν τούς 
Ἕλληνες, εἶδαν ὡς μόνη λύση τήν ἐξόντωσή των (οἰκο-
νομική καί φυσική) καί τελικῶς τόν διωγμό των (ὅσων 
ἐπέζησαν) ἀπό τήν Τουρκία.

Τή νύχτα τῆς 6ης Σεπτεμβρίου 1955, ἐξαπολύθηκε 
ἕνα προσχεδιασμένο, μαζικό καί καλά ὀργανωμένο 
κῦμα βίας, ἐναντίον κυρίως τῶν Ἑλλήνων καί ἄλλων 
μή μουσουλμανικῶν μειονοτήτων τῆς Κωνσταντινου-
πόλεως. Μέσα σέ λίγες ὧρες καταστράφηκαν σπίτια καί 
καταστήματα. Λεηλατήθηκαν Ἐκκλησίες. Βεβηλώθηκαν 
τάφοι, ἐνῶ ἐπικράτησε ἕνα κῦμα φόβου καί ἀνασφά-
λειας. Ἦταν τό τέλος τῆς συνύπαρξης τῶν μειονοτήτων 
στήν ὥς τότε κοσμοπολίτικη Κωνσταντινούπολη.

Οἱ ἐπιθέσεις ἔγιναν ὀργανωμένες ἀπό ὁμάδες 20 
ἕως 30 ἀτόμων. Ὑπολογίζεται ὅτι 100.000 Τοῦρκοι 
ἔλαβαν μέρος σ’ αὐτές. Οἱ ἀρχηγοί ἐντόπιζαν τούς 
στόχους πού ἔπρεπε νά καταστραφοῦν, κρατώντας 
μιά λίστα μέ διευθύνσεις καταστημάτων καί σπιτιῶν 
μή μουσουλμάνων. Ὅλοι ἦταν ἐξοπλισμένοι μέ πέτρες, 
λοστούς, ξῦλα, πριόνια κλπ. Αὐτά εἶχαν μεταφερθεῖ ἐκ 
τῶν προτέρων στούς τόπους καταστροφῆς. Ἡ ἀστυνο-

μία ἔδειξε ἀνοχή. Σέ πολλές περιπτώσεις, οἱ δυνάμεις 
τῆς τάξεως δέν βγῆκαν ἀπό τά ἀστυνομικά τμήματα.

Ἄς δοῦμε ὅμως κάποια στοιχεῖα ἀπό τή βία ἐναντίον 
τῶν Ἑλλήνων, πού ἐξαπολύθηκε ἀπό τούς Τούρκους 
τήν 6η καί 7η Σεπτεμβρίου 1955. Χαρακτηριστικές 
εἶναι οἱ ἀναφορές τοῦ Νόελ Μπάρμπερ, ἀνταποκριτῆ 
τῆς ἐφημερίδος DAILY MAIL: «Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Γεντί 
Κουλέ καταστράφηκε ὁλοσχερῶς (εἶναι ἀπό τίς πρῶτες 
εἰδήσεις καί δέν εἶναι πλήρης). Ἕναν ἱερέα τόν ἔρριξαν 
ἀπό τό κρεββάτι του καί τοῦ ξερρίζωσαν τή γενειάδα. 
Ἕναν ἄλλον ἱερέα, ἡλικιωμένο καί ἄρρωστο, πού δέν 
μποροῦσε νά κινηθεῖ, τόν ἔκαψαν ζωντανό, βάζοντας 
φωτιά στό σπίτι του. Στό Ναό τοῦ Γενίκιοϊ, ἔβγαλαν 
στό δρόμο ἕναν 75χρονο ἱερέα, τόν ἔδεσαν γυμνό 
σ’ ἕνα φορτηγό καί τόν περιέφεραν στούς δρόμους. 
Ἐξυλοκόπησαν ἄγρια τόν Διάκονο τῶν Θεραπειῶν, 
τόν ἔβαλαν ἀναίσθητο σ’ ἕνα φέρετρο καί τόν πέταξαν 
στή θάλασσα. Σώθηκε ἀπό ἕναν ἄγνωστο ἄνδρα, πού 
ἔπεσε στή θάλασσα, τόν ἔβγαλε ἔξω καί τόν περιέθαλ-
ψε, μέσα στή νύχτα».

Παρατηρήθηκαν ἐπίσης περιπτώσεις βιασμῶν 
κοριτσιῶν, ἀλλά καί ἀγοριῶν. Οἱ Τοῦρκοι διαδηλω-
τές βίασαν τοὐλάχιστον 200 νέες καί πολλά ἀγόρια. 
Τοῦρκος δημοσιογράφος τῆς «Μιλλιέτ» ἔγραψε ὅτι 
«ἦταν ἀδύνατον νά ἐκφράσει στό χαρτί ὅσα διαδρα-
ματίστηκαν». Καί ὁ Ἀμερικανός Πρόξενος ἀνέφερε ὅτι 
«πλήθη περιφέρονται στήν Κωνσταντινούπολη, κα-
ταστρέφοντας περιουσίες». Ὁ Γενικός Πρόξενος τῆς 

Γιά νά μήν ξεχνᾶμε
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ  

ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ
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Ἀγγλίας στήν Κωνσταντινούπολη 
τηλεγράφησε: «Ἡ κατάστασις στό 
Βαλουκλί εἶναι ἀδύνατον νά περι-
γραφεῖ. Ἀνοίχτηκαν τάφοι Πατρι-
αρχῶν. Διασκορπίσθηκαν τά ὀστᾶ 
τους. Ἀποτεφρώθηκε ἡ Ἐκκλησία 
καί τό Μοναστῆρι, ὅπου κάηκε ἕνας 
ἡλικιωμένος μοναχός». Ἕνας Κα-
ναδός, πρόεδρος φιλανθρωπικῆς 
ὀργανώσεως, δίνει τή δική του 
μαρτυρία: «Στή ζωή μου δέν ἔχω 
ξαναδεῖ τέτοιο κακό. Ἦρθα γιά ἕνα 
μῆνα ὡς περιηγητής. Ἀλλά φεύγω 
ἀπό τήν Τουρκία ἀηδιασμένος, μέ 
τήν πρόθεση νά μήν ἐπιστρέψω 
ποτέ πιά... Ἤκουσα ἀγρίας φωνάς 
καί εἶδα ἀνθρώπους πού ἐκινοῦντο 
ἀπειλητικά μέ μαχαίρας, ξῦλα καί 
σίδερα. Ἠκολούθησα τόν μαινό-
μενον αὐτόν ὄχλον. Ἦσαν ἀγριάν-
θρωποι, σπάζοντες προθήκας 
καταστημάτων λεηλατοῦντες καί 
καίγοντες. Ἐκτύπων γυναῖκας, γέ-
ροντας, μικρά παιδιά μέ λύσσαν, 
προδίδουσαν μαύρην ψυχήν... 
Ἐνόμισα ὅτι εἶχα ἐμπλακεῖ εἰς πλή-
θη παραφρόνων. Ἀνάμεσά τους 
ὑπῆρχαν πολλοί ἀστυνομικοί καί 
στρατιῶτες, οἱ ὁποῖοι ἐβοήθουν 
τούς διαδηλωτάς νά καταστρέφουν 
καταστήματα καί νά καίουν χριστια-
νικάς ἐκκλησίας». Ὁ Ἀμερικανός 
δημοσιογράφος Φρέντερικ Σό-
ντερν γράφει: «Παντοῦ ἀκούγονταν 
ρυθμικές κραυγές: Σκοτῶστε τούς  
Ἕλληνες! Ἄλλοι φώναζαν:  Ἦρθε 
ἡ ὥρα τῆς κρίσεως! Καί ἄλλοι: 
Νά καθαρίσωμε τήν πατρίδα ἀπό 
τούς ἄπιστους! Πενῆντα χιλιάδες 
μαινόμενοι Τοῦρκοι εἶχαν σχηματί-
σει ποτάμια λάβας πού ξεχύνονταν 
στούς δρόμους. Στίς δέκα ἡ ὥρα 
ὀκτώ γλῶσσες φωτιᾶς ὑψώθηκαν 
στόν οὐρανό, σέ διάφορα σημεῖα. 
Στίς μεγαλύτερες ἐκκλησίες τῆς 
Κωνσταντινουπόλεως, ἔρριχναν 
στό ἐσωτερικό τους ἀναμμένους 
δαυλούς, βουτηγμένους σέ κηρο-
ζίνη, καί ἔβαζαν φωτιά... Ἡ Κωνστα-
ντινούπολις ἦταν μία πόλη πού εἶχε 
χάσει τά λογικά της. Πολλές Βυζα-
ντινές Ἐκκλησίες μεγάλης ἱστορικῆς 
ἀξίας καταστράφηκαν».

Τά Σεπτεμβριανά, ὅπως ὀνομά-
στηκε αὐτό τό πογκρόμ ἐναντίον 
κυρίως τῶν Ρωμηῶν τῆς Κωνστα-
ντινουπόλεως, ἐντάσσονται στόν 
μακρύ κατάλογο τῶν διώξεων 
τῶν μή μουσουλμανικῶν μειονο-
τήτων, ἐκ μέρους τῶν τουρκικῶν 
κυβερνήσεων. Τά βίαια αὐτά δι-
πλωματικά γεγονότα ἀποδόθη-
καν στόν ἀντίκτυπο τῆς εἴδησης 
βομβιστικῆς ἀπόπειρας κατά τοῦ 
σπιτιοῦ τοῦ Κεμάλ Ἀτατούρκ στή 
Θεσσαλονίκη, πού δημοσίευσαν 
δύο μόνον τουρκικές ἐφημερίδες. 
Πρίν ὅμως προλάβουν νά κυκλο-

φορήσουν στήν Τουρκία αὐτές οἱ 
εἰδήσεις, μεγάλο πλῆθος διαδη-
λωτῶν, ὑποκινούμενον ἀπό τήν 
ὀργάνωση «Ἡ Κύπρος εἶναι τουρ-
κική» πλημμύρισε τούς δρόμους 
τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Σύντο-
μα οἱ διαδηλώσεις ἐξελίχθηκαν 
σέ ὀχλαγωγία ἐκτός ἐλέγχου, μέ 
λεηλασίες ἐπιχειρήσεων καί οἰκιῶν 
τῆς ἑλληνικῆς μειονότητος καί ἐπε-
κτάθηκαν σέ ὅλη τήν πόλη καί τά 
προάστεια, στήν ἀσιατική πλευρά 
καί στά Πριγκηπόνησα, παντοῦ 
ὅπου ὑπῆρχε ἑλληνισμός. Μόνο 
τό ἑλληνικό Προξενεῖο τῆς Κων-
σταντινουπόλεως καί τά λοιπά 
προξενεῖα προστατεύθηκαν μέ 
δρακόντεια μέτρα ἀσφαλείας, κα-
θώς καί τό Πατριαρχεῖο.

Ὡς ὑπαίτιοι τῶν ἐπεισοδίων 
φυλακίστηκαν 5.014 ἄτομα. Ἀπό 
τίς ἀνακρίσεις ὅμως πού ἀκολού-
θησαν, ἀπεδείχθη ὅτι τά περισσό-
τερα δέν εἶχαν καμμία σχέση μέ τά 
ἐπεισόδια, ἀλλά εἶχαν συλληφθεῖ, 
γιά νά δημιουργηθοῦν ἐντυπώσεις 

γιά κρατική παρέμβαση. Ἕνα χρό-
νο ἀργότερα, οἱ κατηγορούμενοι 
ἀθωώθηκαν, ἐλλείψει ἀποδει-
κτικῶν στοιχείων.

Τά «ἀναπάντεχα νέα» τῶν 
τουρκικῶν γεγονότων πληροφο-
ρήθηκε ὁ Τοῦρκος Πρωθυπουρ-
γός Ἀντνάν Μεντερές, στίς 22.20 
τῆς 6ης Σεπτεμβρίου 1955, καθώς 
ταξίδευε μέ τήν ταχεῖα Κωνστα-
ντινουπόλεως-Ἀγκύρας, ὅταν ἡ 
ἁμαξοστοιχία ἔφθασε στή Νικομή-
δεια. Ἐξακολούθησε ὅμως τό ταξίδι 
του καί κατά τίς 02.20-02.30 τῆς 
7ης Σεπτεμβρίου ἐπέστρεψε στήν 

Κωνσταντινούπολη, μαζί μέ τόν 
Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας Τζελάλ 
Μπαγιάρ. Ἐπιστρέφοντας, κηρύσ-
σει ἐσπευσμένα τόν στρατιωτικό 
νόμο, ὁ ὁποῖος αἴρεται στίς 07.00´ 
τό πρωΐ καί ἐπαναφέρεται τή με-
σημβρία. Σύμφωνα μέ τόν Βρετανό 
πρεσβευτή στήν Τουρκία Μάϊκλ 
Στιούαρτ, «τά γεγονότα εἶχαν ὀργα-
νωθεῖ ἀπό τήν τουρκική κυβέρ-
νηση, ὥστε νά συμπέσουν μέ τήν 
λήξη τῆς τριμεροῦς διάσκεψης γιά 
τό Κυπριακό στό Λονδῖνο». Καί ὁ 
Βρετανός Διπλωμάτης ἀναφέρει 
σέ σχετικό ὑπόμνημά του πρός τό 
ἀγγλικό ὑπουργεῖο ἐξωτερικῶν ὅτι 
«ἡ τουρκική κυβέρνησις τό εἶχε πα-
ραδεχθεῖ».

Ἐξ ἄλλου, οὔτε ἡ τουρκική 
ἀστυνομία οὔτε τά τουρκικά στρα-
τεύματα πού βρίσκονταν ἐν ὑπη-
ρεσίᾳ ἔκαναν προσπάθειες, γιά νά 
παρεμποδίσουν τούς ἐξεγερθέντες. 
Ὅλως τοὐναντίον.

Ὁ Χικμέτ Μπίλλ, ἐξ ἄλλου, 
ἡγετικό στέλεχος τῆς ὀργάνωσης 

 Ὁ Ἀμερικανός δημοσιογράφος Φρέντερικ Σό-
ντερν γράφει: «Παντοῦ ἀκούγονταν ρυθμικές 

κραυγές: Σκοτῶστε τούς  Ἕλληνες! Ἄλλοι φώνα-
ζαν:  Ἦρθε ἡ ὥρα τῆς κρίσεως! Καί ἄλλοι: Νά κα-

θαρίσωμε τήν πατρίδα ἀπό τούς ἄπιστους! 
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1
3 «Ἡ Κύπρος εἶναι τουρκική», εἶχε 

συνάντηση καί ἐκτενῆ συνομιλία 
μέ τόν Πρωθυπουργό Μεντερές, 
τό ἀπόγευμα τῆς 5ης Σεπτεμβρί-
ου 1955. Σύμφωνα μέ ἀξιόπιστο 
μαρτυρία πού κοινοποιήθηκε στόν 
Στιούαρτ, ἡ τουρκική κυβέρνηση 
εἶχε συναινέσει στό νά πραγματο-
ποιηθεῖ μία ἀνθελληνική διαδή-
λωση, ὑπό τήν αἰγίδα τῆς προα-
ναφερθείσης ὀργανώσεως, γιά 
περαιτέρω ἐνίσχυσή της στό θέμα 
τῆς Κύπρου.

Μεγάλες καταστροφές ὑπέ-

στησαν ὅλες σχεδόν οἱ ἑλληνικές 
συνοικίες τῆς Κωνσταντινουπόλε-
ως, καθώς καί τά Πριγκηπόνησα. 
Ταὐτοχρόνως, παρόμοια γεγονό-
τα ἐκδηλώθηκαν καί στή Σμύρνη. 
Ὅπου ὑπῆρχαν  Ἕλληνες ὑπέστη-
σαν ἐπιθέσεις.

Μετά τή λήξη τῶν βιαιοπρα-
γιῶν στίς 7 Σεπτεμβρίου 1955, 
ἐπεβλήθη στρατιωτικός νόμος καί 
στίς 12 Σεπτεμβρίου συνεδρίασε 
ἐκτάκτως ἡ τουρκική Ἐθνοσυνέ-
λευση. Ἀμέσως μετά τά ἀνθελ-
ληνικά γεγονότα, τό Ἀρχηγεῖο 

Ἀσφαλείας τῆς Τουρκικῆς Ἀστυ-
νομίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως, 
καταστράφηκε μαζί μέ τίς σχετικές 
ἐπίσημες ἐκθέσεις τῶν γεγονότων. 
Ὁ νοῶν νοείτω.

Κατά τήν ἐκτίμηση τοῦ Γερουσι-
αστοῦ τῶν Η.Π.Α. Χόμερ Κέϊπχαρτ, 
πού ἐπισκέφθηκε τήν Κωνσταντι-
νούπολη τρεῖς ἡμέρες μετά τά γε-
γονότα, τό ὕψος τῶν ζημιῶν ἀπό 
τούς βανδαλισμούς ὑπερέβαινε τά 
300.000.000 δολλάρια, καί κατά 
τούς τουρκικούς ὑπολογισμούς 
150 ἑκατομμύρια τουρκικές λί-

ρες. Ὑπολογίζεται, ὡστόσο, ὅτι οἱ 
ζημίες δέν δηλώθηκαν σέ ὅλες τίς 
περιπτώσεις καί ὅτι τό πραγματικό 
ὕψος των ἦτο περίπου ἕνα δισεκα-
τομμύριο τουρκικές λίρες, κατά τά 
στοιχεῖα τῆς Τουρκάλας ἱστορικοῦ 
Ντελέκ Γκιουβέν. Ἡ ἴδια λέει ὅτι τά 
Σεπτεμβριανά πρέπει νά ἐνταχθοῦν 
στόν μακρύ κατάλογο τῶν διώξε-
ων τῶν Ἑλλήνων τῆς Κωνσταντι-
νουπόλεως καί τῶν λοιπῶν μή 
μουσουλμανικῶν κοινοτήτων. Ἄρα 
καί οἱ διώξεις αὐτές ἦταν ὀργα-
νωμένες ἀπό τό τουρκικό κράτος, 

ὅπως καί ὅλες οἱ ἄλλες. Ὁ τελικός 
σκοπός τῶν τουρκικῶν Κυβερνή-
σεων (κατά τά ἴδια στοιχεῖα) ἦταν ἡ 
ἐθνική ὁμογενοποίησις τοῦ τουρ-
κικοῦ ἐθνικοῦ κράτους, μέσῳ τῆς 
κυριαρχίας τῆς τουρκικῆς ἐθνότη-
τος. Καθοριστικό μέτρο πρός τήν 
κατεύθυνση αὐτή ἀφομοίωσης 
ἤ καί ἐκδίωξης τῶν μειονοτήτων 
ἀποτέλεσε ἡ ἐπιβολή δυσβάστα-
κτου φόρου περιουσίας στίς μει-
ονότητες τό 1942 καί ἡ ἀποστολή 
σέ τάγματα ἐργασίας (λέγε τάγματα 
θανάτου) ὅσων ἀδυνατοῦσαν νά 
ἀντεπεξέλθουν.

Τέλος, μία συστηματικώτατη 
παράμετρος στή διερεύνηση τῶν 
Σεπτεμβριανῶν, ἡ ὁποία ἀναφέ-
ρεται ἀπό τή συγγραφέα Ντελέκ 
Γκιουβέν, ὡς ἐρευνητικό ἀπο-
τέλεσμα πού ἐκπλήσσει, εἶναι ἡ 
πιθανή(;) ἀνάμιξη τοῦ βρετανικοῦ 
παράγοντα, στόν σχεδιασμό τῶν 
ἐπεισοδίων. Ἡ ἄποψη Βρετανοῦ 
διπλωμάτη ὅτι «ἐπεισόδια κατά 
τῆς ἑλληνικῆς μειονότητος στήν 
Τουρκία θά μποροῦσαν νά τούς 
φανοῦν χρήσιμα» καί τά στοιχεῖα 
τά ὁποῖα ἀνιχνεύονται ἀπό τά βρε-
τανικά ἀρχεῖα καθιστοῦν πιθανή 
τήν ἀνάμιξη σ’ αὐτά.

Τό τουρκικό Κράτος ὅμως, μετά 
πολλές καί παχυλές ὑποσχέσεις 
περί ἀποζημιώσεων τῶν παθόντων, 
τόν Δεκέμβριο τοῦ 1955 κατέληξε 
ὅτι οἱ διεκδικήσεις τῶν ξένων ὑπη-
κόων ἀνέρχονται ὄχι σέ 300 ἑκα-
τομμύρια δολλάρια, κι ἀκόμη πε-
ρισσότερα, πού εἶπε ὁ Ἀμερικανός 
εἰδήμων, οὔτε σέ 1 δισεκατομμύριο 
τουρκικές λίρες (Ντελέκ Γκιουβέν), 
ἀλλά σέ 41 ἑκατομμύρια τουρκικές 
λίρες. Καί δύο χρόνια ἀργότερα, 
ἀφοῦ εἶχε ξεθυμάνει ἀρκετά αὐτή 
ἡ ἱστορία, παρεχώρησε τό συμβο-
λικό ποσόν τῶν 3 ἑκατομμυρίων 
τουρκικῶν λιρῶν, τό ὁποῖο θεω-
ρήθηκε ἐπαρκές.

Ἡρακλῆς Παπαβασιλείου

Πηγές:
Τό βιβλίο «Πόλη, Ἡ τελευταία ἅλω-

σις», τῆς Ἐφημερίδος «Ἐλευθεροτυπία», 
2010.

Μεγάλες καταστροφές ὑπέστησαν ὅλες σχεδόν 
οἱ ἑλληνικές συνοικίες τῆς Κωνσταντινουπόλεως, 
καθώς καί τά Πριγκηπόνησα. Ταὐτοχρόνως, πα-
ρόμοια γεγονότα ἐκδηλώθηκαν καί στή Σμύρνη. 
Ὅπου ὑπῆρχαν  Ἕλληνες ὑπέστησαν ἐπιθέσεις.
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