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Σ ημαντικὸ ρόλο στὴν προετοιμασία τῆς 
Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως ἐναντίον τῶν 
Τούρκων ἔπαιξε ἡ Φιλικὴ Ἑταιρεία. Ἡ Φι-

λικὴ Ἑταιρεία ἱδρύθη στὴν  Ὁδησσὸν στὰ τέλη τοῦ 
1814 ὑπὸ τῶν ἐμπόρων Νικολάου Σκουφᾶ ἀπὸ τὴν 
Ἄρτα, Ἀθανασίου Τσακάλωφ ἀπὸ τὰ Γιάννενα καὶ 
Ἐμμανουὴλ Ξάνθου ἀπὸ τὴν Πάτμον.

Παραθέτομε ἐδῶ δύο σημειώματα ποὺ δίνουν 
μιὰ εἰκόνα τοῦ ἔργου της καὶ ἕνα τρίτο γιὰ τὸν Θού-
ριο τοῦ Ρήγα Φερραίου. Τὰ σημειώματα αὐτά, ἐκτὸς 
ἀπὸ τὴν ἐνημέρωση γιὰ τὸ ἔργο τῆς Φιλικῆς Ἑται-
ρείας καὶ τοῦ Ρήγα Φερραίου, δείχνουν ἔκδηλη καὶ 
τὴ συγκίνηση ποὺ δημιουργοῦσαν στὶς ψυχὲς τῶν 
Ἑλλήνων τῆς ἐποχῆς ἐκείνης καὶ τὸν πόθο τους γιὰ 
τὴν ἐλευθερία.

*  *  *

– [...]  Ἦλθα νὰ σοῦ μιλήσω γιὰ μία Ἑταιρεία 
μυστική, ποὺ φροντίζει γιὰ τὸ κοινὸ καλὸ ὅλων 
μας καί, ἂν ὁ Θεὸς τὸ συγχωρέσει, γιὰ τὴν ἐλευ-
θερία μας.

Ἔλεγε πολλὴν ὥρα ὁ Χριστόδουλος, καὶ οἱ 
ἄλλοι τρεῖς ἄκουγαν ἀμίλητοι καὶ ἀσάλευτοι ὄρθιοι 
στὴ μέση τῆς κάμαρας μὲ σεβασμὸ καὶ κατάνυξη, 
ὡσὰν νὰ βρίσκονταν στὴν ἐκκλησία.

– Ἐμβαίνοντας στὴν Ἑταιρεία, πρέπει νὰ λάβεις 
τὸν θάνατο πρὸ ὀφθαλμῶν μ’ ὅλα τὰ σκληρὰ βά-
σανά του, καὶ ἠμπορεῖ νὰ τύχεις εἰς τὴν περίστασιν 
νὰ φανερώσεις ἕναν παραβάτη (προδότη) τῆς Ἑται-
ρείας, ἂς εἶναι καὶ ὁ πλησιέστερος συγγενής σου. 
Νὰ στοχαστεῖς ἀκόμα ὅτι ὅλοι οἱ ἄλλοι δεσμοὶ καὶ 

οἱ ὑποχρεώσεις ποὺ ἔχεις στὸν κόσμο εἶναι τίποτα 
ἐμπρὸς εἰς τὸν δεσμὸ τῆς Ἑταιρείας...

Ὁ Μάνθος λέει:
– Δὲν πᾶμε κάτω;
Κατεβήκαμε ἀπὸ μιὰ καταπακτὴ στὸ ὑπόγειο 

τοῦ σπιτιοῦ. Μπροστὰ ὁ Μάνθος, ὕστερα ὁ παπ-
πάς, ὕστερα ὁ Κωλέττης, στερνὰ ὁ Χριστόδουλος. 
Ἔκλεισε ἀπὸ πάνω ἡ καταπαχτή, σὰν ταφόπετρα. 
Ἕνα καντηλάκι ἔκαιγε σὲ μιὰ γωνιά, καὶ ἀπὸ τὴ 
φλόγα αὐτὴ ὁ παππὰς ἄναψε ἕνα κερὶ καὶ τὸ ἔδωσε 
στὸν Κωλέττη νὰ τὸ κρατάει.

Ἦταν ὑγρασία μέσ’ στὸ ὑπόγειο, ὑγρασία καὶ 
μιὰ περίεργη ζέστη. Στὸ μικρὸ τραπέζι γυαλίζει ἕνας 
δίσκος κι ἕνα ἀσημοκαπνισμένο Τετραβάγγελο κι 
ἕνα ποτήρι μὲ κόκκινο κρασί. Ὁ παππὰς φόρεσε 
τὸ πετραχείλι του καὶ εἶπε:

– Αὐτὸ τὸ κεράκι, ὡσὰν μιὰ ψυχή, ἡ ψυχὴ τοῦ 
Γένους, εἶναι ὁ μόνος μάρτυς τὸν ὁποῖον ἡ δυστυ-
χισμένη πατρίδα μας παίρνει, ὅταν τὰ παιδιά της 
κάνουν τὸν ὅρκο γιὰ τὴν ἐλευθερία τους!

Ἔκανε τὸν σταυρό του καὶ ἄρχισε ν’ ἀπαγγέλ-
λει τὸν μεγάλον ὅρκον τῶν Φιλικῶν. Ὁ Κωλέττης 
ξανάλεγε τὰ λόγια ἕνα-ἕνα:

– Ὁρκίζομαι ἐνώπιον τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ οἰκει-
οθελῶς ὅτι... ὁρκίζομαι ὅτι, ὁρκίζομαι ὅτι εἰς τὸ 
ἑξῆς θέλω τρέφει εἰς τὴν καρδίαν μου ἀδιάλλακτον 
μῖσος ἐναντίον τῶν τυράννων τῆς πατρίδος μου, 
τῶν ὀπαδῶν καὶ τῶν ὁμοφρονούντων μὲ τούτους... 
ὁρκίζομαι ὅτι...

Ὕστερα ὁ παππὰς ἀκούμπησε τὸ δεξί του χέρι 
στὸν ἀριστερὸ ὦμο τοῦ Κωλέττη καὶ εἶπε:

Ἡ Φιλικὴ Ἑταιρεία
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3 – Ἐνώπιον τοῦ ἀοράτου καὶ πανταχοῦ παρόντος 

Ἀληθινοῦ Θεοῦ, καθιερώνω τὸν Ἰωάννην Κωλέττην 
ἐκ Συρράκου Ἰωαννίνων, ἐτῶν 44, ἐπαγγέλματος 
ἰατρόν, καὶ δέχομαι διὰ μέλος, καθὼς ἐδέχθην καὶ 
ἐγὼ εἰς τὴν  Ἑταιρείαν τῶν Φιλικῶν...

Πῆρε τότε τὸ ποτήρι ὁ Χριστόδουλος καὶ ἔδωσε 
στὸν Κωλέττη νὰ πιεῖ, καὶ ἀφοῦ ἤπιε καὶ αὐτὸς καὶ 
ὁ πατὴρ Σπυρίδων, ἔχυσε ὅσο κρασὶ ἔμεινε χάμω 
στὸ χῶμα λέγοντας:

– Ἔτσι νὰ χυθεῖ τὸ αἷμα μας, ἂν πατήσουμε 
τοῦτον τὸν ἱερόν, τὸν ἀπαράβατον ὅρκον. Τὸ δὲ κε-
ράκι ἐτοῦτο νὰ τὸ φυλάξεις γιὰ πάντα, κύρ-Γιάννη. 
Καὶ τώρα πιὰ φέρεις τὸν βαθμὸν τοῦ «συστημένου» 
τῆς  Ἑταιρείας, ἡ ὁποία εἰς τὴν κρυφὴ γλῶσσα τῶν 
μυημένων λέγεται «βροχή», ἐνῷ τὰ μέλη της ὀνο-
μάζονται «σύννεφα». Γνώριζε λοιπὸν ὅτι καὶ μέσα 
στὰ Γιάννενα, καὶ μέσα ἀκόμα στὸ σεράι τοῦ βεζύρη, 
τά «σύννεφα» εἶναι πολλά, καὶ ἡ «βροχή» εἶναι 
ἕτοιμη νὰ ξεσπάσει.

Ἀθ. Πετσάλη-Διομήδη, Ἑλληνικὸς  Ὄρθρος
*  *  *

Τοιουτοτρόπως ἐξιχνιάζοντο βαθύτερα τὰ φρο-
νήματά του. Τότε τὸν ἐξηγεῖτο τὸ πνεῦμα τῆς  Ἑται-
ρείας, ὡς συνισταμένης καθαρῶς ἀπὸ  Ἕλληνας 
φιλοπάτριδας, καὶ ὀνομαζομένης Ἑταιρείας τῶν 
Φιλικῶν, σκοπὸν ἐχούσης τὴν ἐλευθέρωση καὶ 
εὐδαιμονία τοῦ ἔθνους.

Μετὰ μίαν ἡμέραν συνήρχοντο καὶ πάλιν σι-
ωπῶντες οἱ δύο εἰς μέρος ἀσφαλές. Πρῶτον ἐτίθετο 
ἐπί τινος τραπέζης μία εἰκών, ἐπάνω τῆς ὁποίας ἄφη-
νε οὗτος τὸ κηρίον. Ἀλλὰ καὶ εἰς αὐτὴν τὴν ὥραν 
ἐρωτᾶτο κατ’ ἐπανάληψιν, καὶ εἶχεν ἀκόμη καιρὸ 
τοῦ νὰ παραιτηθῇ, ἐὰν δὲν ἐστοχάζετο ἱκανὸ τὸν 
ἑαυτό του. Ἀπὸ τὸν δεσμὸν εἰς τὸν ὁποῖον ἔμβαινε, 
ὁ θάνατος μόνος ἦτο τὸ μέσον τῆς σωτηρίας του. Ἡ 
μεταμέλειά του μετ’ ὀλίγη ὥρα ἦτο ἀσυγχώρητος. 
Τοιουτοτρόπως ἐγίνοντο δεύτεραι δοκιμαὶ τῆς χα-
ρακτηριστικῆς στεθερότητός του, καὶ ἐδίδοντο ὅλα 
τὰ σημεῖα τῆς ἀπαραβιάστου προαιρέσεως.

Πλησίον τῆς τραπέζης ἐγονάτιζε μετέπειτα μὲ τὸ 
δεξιὸ μόνο γόνυ. Ὁ κατηχητής, σχηματίζων τρὶς εἰς 
αὐτὸν τὸ σημεῖο τοῦ Σταυροῦ, ἀφοῦ τὸν ἔδινε νὰ 
ἀσπαστῇ τὴν εἰκόνα, ἔφερε τὸ δεξιὸ χέρι του ἐπάνω 
εἰς αὐτὴν ἀνοιχτό, καὶ σβήνων κάθε ἄλλο κηρίο, 
παρέδιδε εἰς τοῦτον ἀναμμένο τὸ κίτρινο, τὸ ὁποῖο 
ἔπρεπε νὰ βαστᾷ μὲ τὴν ἀριστερὰ χεῖρα του. Τότε 
κατανυκτικὸς καὶ μὲ φωνὴ πάσχουσα ἔλεγε: «Αὐτὸ 
τὸ κηρίο εἶναι ὁ μόνος μάρτυς τὸν ὁποῖο ἡ δυστυχὴς 
πατρίς μας λαμβάνει, ὅταν τὰ τέκνα τῆς ὀμνύωσι 
τὸν ὅρκο τῆς ἐλευθερίας των». Ὁ κατηχούμενος 
εὐθὺς ἐσχημάτιζε ἅπαξ τὸ σημεῖο τοῦ Σταυροῦ· καὶ 
ἐνῷ ὁ ἄλλος ἀνεγίνωσκε, αὐτὸς ἐπαναλάμβανε τὸν 
ἀκόλουθο Μέγαν  Ὅρκον, μ’ ὅλο τὸ ἀνῆκον εἰς τὴν 
ἱερότητα καὶ τὸ μεγαλεῖο τῆς ὑποθέσεως σέβας.

Καὶ ὁ ὅρκος:
«Ὁρκίζομαι ἐνώπιον τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ οἰκει-

οθελῶς ὅτι θέλω εἶμαι ἐπὶ ζωῆς μου πιστὸς εἰς τὴν 
ἑταιρεία κατὰ πάντα. Νὰ μὴ φανερώσω τὸ παρα-
μικρὸ ἀπὸ τὰ Σημεῖα καὶ Λόγους της, μήτε νὰ σταθῶ 
κατ’ οὐδένα λόγο ἡ ἀφορμὴ τοῦ νὰ καταλάβωσι 
ἄλλοι ποτὲ ὅτι γνωρίζω τι περὶ τούτων, μήτε οἱ συγ-
γενεῖς μου, μήτε εἰς Πνευματικὸ ἢ φίλο μου.

Ὁρκίζομαι ὅτι εἰς τὸ ἑξῆς δὲν θέλω ἔμβει εἰς 
καμμία ἄλλη ἑταιρεία, ὁποία καὶ ἂν εἶναι, μήτε εἰς 
κανένα δεσμὸν ὑποχρεωτικὸ, καὶ μάλιστα, ὁποιον-
δήποτε δεσμὸ ἂν εἶχα, καὶ τὸν πλέον ἀδιάφορο 
ὡς πρὸς τὴν ἑταιρεία, θέλω τὸν νομίζει ὡς οὐδέν.

Ὁρκίζομαι νὰ μὴ μεταχειρισθῶ ποτὲ βία, διὰ νὰ 
συγγνωρισθῶ μὲ κανένα Συναδελφό, προσέχω ἐξ 
ἐναντίας μὲ τὴν μεγαλυτέρα ἐπιμέλεια νὰ μὴ λαν-
θασθῶ κατὰ τοῦτο, γενόμενος αἴτιος ἀκολούθου 
τινὸς συμβάντος...».

Γ. Βαλέτα, Ἀνθολογία  Ἑλληνικῆς Πεζογραφίας
*  *  *

Ὁ Γάλλος Fauriel, στὴν εἰσαγωγὴ τῆς μεταφρά-
σεώς του τοῦ Θουρίου τοῦ Ρήγα, περιγράφει τὴν 
ἑξῆς χαρακτηριστικὴ σκηνή:

«[...] Τότε τὸ παλληκάρι τὸν παρακάλεσε νὰ 
βγοῦν μιὰ στιγμὴ ἔξω μαζί, στὸ χωράφι ποὺ ἦταν 
δίπλα στὸν φοῦρνο. Ὁ ταξιδιώτης δέχεται, ὁ πα-
ραγιὸς τὸν πάει σ’ ἕνα εἶδος περιβόλι, ἕνα μέρος 
μαντρωμένο καὶ ὀργωμένο, καὶ κάθονται κι οἱ δυὸ 
σὲ μιὰ μεγάλη πέτρα, δίπλα σ’ ἕνα χωράφι μὲ στά-
ρια. Τὸ παλληκάρι χώνει τότε τὸ χέρι στὸν κόρφο 
του καὶ τραβάει κἄτι, κρεμασμένο μ’ ἕνα σπάγγο 
ἀπ’ τὸν λαιμό του. Ἦταν ἕνα μικρὸ βιβλιαράκι. Τὸ 
δίνει τοῦ ταξιδιώτη, καὶ τὸν παρακαλεῖ νὰ τοῦ κάμῃ 
τὴ χάρη νὰ τοῦ διαβάσει κανένα κομμάτι. Τὸ μικρὸ 
αὐτὸ βιβλιαράκι ἦταν τὰ τραγούδια τοῦ Ρήγα. Ὁ τα-
ξιδιώτης τὰ παίρνει, κι ἀρχίζει ὄχι νὰ τραγουδάῃ τὰ 
τραγούδια, ἀλλ’ ἁπλῶς νὰ τὰ διαβάζῃ μὲ κάποιαν 
ἀπαγγελία. Ὕστερ’ ἀπὸ λίγο, σηκώνει τὰ μάτια νὰ 
ἰδῇ τὸν ἀκροατή του. Καὶ τότε τί βλέπει; Ὁ ἀκροα-
τής του ἔχει γίνει ἄλλος ἄνθρωπος! Τὸ πρόσωπό 
του ἔχει ἀνάψει, κι ὅλη του ἡ ὄψη φανερώνει τὸν 
ἐνθουσιασμὸ καὶ τὴν ἔξαψη· τὰ μισάνοιχτα χείλη 
του τρέμουν, δυὸ χείμαρροι δακρύων κυλοῦν ἀπ’ 
τὰ μάτια του, κι ὅλο τὸ τρίχωμα ποὺ ἰσκιώνει τὸ 
στέρνο του στέκεται ὀλόρθο, ἀναταράζεται καὶ ἀνα-
δεύεται ὁρμητικά. «Πρώτη φορὰ τ’ ἀκοῦς αὐτὰ τὰ 
τραγούδια;», τὸν ρωτᾷ ὁ ταξιδιώτης. «Ὄχι, ἀπάντη-
σε ἐκεῖνος. Ὅλους τοὺς ταξιδιῶτες ποὺ περνοῦν ἀπὸ 
δῶ τοὺς παρακαλάω νὰ μοῦ κάμουν αὐτὴ τὴ χάρη. 
Κι ὅλ’ αὐτὰ τἄχω ἀκούσει κι ἄλλες φορές». «Καὶ 
ταράζεσαι πάντα ἔτσι;», ἐξακολούθησε ὁ πρῶτος. 
«Πάντα», ἀποκρίθηκε ὁ ἄλλος.

ΜΑΙΡΗ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
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Κάθε ἄνθρωπος, ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ 
ποὺ θὰ ἐμφανιστεῖ στὸ φῶς τοῦ κόσμου, 
ἀρχίζει νὰ μαθαίνει. Παίρνει μαθήματα 

ἑκούσια ἢ ἀκούσια ἀπὸ τὶς πολυπληθεῖς καὶ ποικί-
λες ἐπιδράσεις τῆς ζωῆς, ἐμπεδώνει γνώσεις, ἐμπει-
ρίες, ἰδέες, τρόπους συμπεριφορᾶς, συναισθήματα, 
καὶ μαζὶ μὲ τὰ φυσικά του χαρίσματα οἰκοδομεῖ τὸν 
χαρακτῆρα του καὶ τελειοποιεῖ τὶς ἱκανότητές του 
καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς βιοτῆς του.

Ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴ φύση του ὁ ἄνθρωπος ἐπιθυ-
μεῖ νὰ ἐμπλουτίζει τὶς γνώσεις του, ὅπως ἄλλωστε 
εἶναι ὁμολογούμενο ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους, ὅτι «φύ-
σει ὀρέγεται τοῦ εἰδέναι», καὶ δὲν παύει ποτὲ νὰ 
αὐξάνει τὶς γνώσεις του, σύμφωνα μὲ τὸ γνωστό 
«γηράσκω ἀεὶ διδασκόμενος» καὶ τὸ λαϊκό «χαί-
ρομαι ποὺ δὲν πεθαίνω, ὅσο ζῶ τόσο μαθαίνω».

Στὰ μαθήματα, βασικοὶ διδάσκοντες εἶναι, ὡς 
γνωστόν, ἡ οἰκογένεια, τὰ σχολεῖα, τὰ μέσα μαζικῆς 
ἐνημέρωσης, οἱ ἐπικοινωνίες καὶ συναναστροφὲς 
μὲ συνανθρώπους μας, καὶ μερικὲς φορὲς ἀπροσ-
δόκητα περιστατικά, ποὺ εἶναι δυνατὸν νὰ ἐντυ-
πωσιάσουν καὶ νὰ προβληματίσουν.

Ἕνα τέτοιο, λοιπόν, περιστατικό, πρὶν ἀπὸ σα-
ράντα περίπου χρόνια, ἔλαβε χώρα σὲ μιὰ μικρὴ 
στρατιωτικὴ μονάδα τοῦ  Ἕβρου. Ἕνας στρατιώτης 

εἶχε πάρει, ὅπως ἐδικαιοῦτο, «ἀγροτικὴ ἄδεια», 
γιὰ νὰ βοηθήσει τὴν οἰκογένειά του στὴ συλλογὴ 
κερασιῶν. Ὅταν ἐπέστρεψε στὴ μονάδα του, ὁ 
διοικητής του, ὅπως συνηθιζόταν τότε, τὸν κάλε-
σε στὸ γραφεῖο του, γιὰ νὰ ἐνημερωθεῖ σχετικὰ 
μὲ τὶς ἐργασίες του κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἄδειάς 
του, δείχνοντας ἔτσι καὶ τὸ ἐνδιαφέρον του γιὰ 
τὴν οἰκογένεια τοῦ στρατιώτου. Σὲ ἐρώτησή του 
σχετικὰ μὲ τή «σοδειά» τῆς οἰκογένειάς του, ἔλαβε 
τὴν ἀπάντηση:

– Φέτος δὲν πήγαμε καλά, κύριε διοικητά. Τί 
νὰ κάνουμε; Ὁ Θεὸς μᾶς τὰ δίνει, ὁ Θεὸς μᾶς τὰ 
παίρνει.

Ὁ τόνος τῆς φωνῆς του ἦταν ἴδιος, ὅπως στὶς 
προηγούμενες ἀπαντήσεις του. Ἡ ἔκφραση τοῦ 
προσώπου του δὲν ἄλλαξε, ἦταν ἤρεμη, σὰν τὸ 
γεγονὸς τῆς μὴ καλῆς σοδειᾶς νὰ μὴν τὸν εἶχε 
θυμώσει ἢ στενοχωρήσει, ἢ σχεδὸν σὰν νὰ ἦταν 
ἀναμενόμενο. Ἡ ὅλη του στάση ἔδειχνε μιὰ στωι-
κότητα, μιὰ ὑπακοὴ καὶ πίστη στὸν Θεό, ποὺ μᾶς 
δίνει ἢ μᾶς παίρνει τὰ ἀγαθὰ τῆς ζωῆς. Ἡ συζή-
τηση κράτησε λίγα λεπτὰ ἀκόμη, χωρὶς πάλι ὁ 
στρατιώτης νὰ ἐξωτερικεύσει κάποιο παράπονο 
ἢ μεμψιμοιρία, μέχρι ποὺ ἔφυγε ἀπὸ τὸ γραφεῖο.

Ὁ διοικητής, μόνος στὸ γραφεῖο του καὶ παρ’ 

Ἕνα μάθημα
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ὅλο ὅτι εἶχε ἀρκετὴ ἐργασία νὰ διεκπεραιώσει, 
ἔμεινε συλλογισμένος καὶ ἐντυπωσιασμένος. Ἕνα 
εἰκοσάχρονο ἀγροτόπαιδο, ποὺ εἶχε τελειώσει τὸ 
δημοτικὸ σχολεῖο τοῦ χωριοῦ του, ἔδωσε τέτοια 
ἀπάντηση γιὰ τὴν κακὴ σοδειὰ τῆς χρονιᾶς ἐκεί-
νης μὲ στάση καὶ ὕφος ἔμπειρου καὶ ἡλικιωμένου 
ἀνθρώπου καὶ πραότητα πιστοῦ χριστιανοῦ. Μα-
κάρισε τὴν οἰκογένεια ποὺ εἶχε ἕνα τέτοιο παιδὶ στὰ 
μέλη της, πρᾶγμα ποὺ ἀπεκάλυπτε, πιθανῶς, καὶ 
τὸ πνεῦμα ποὺ ἐπικρατοῦσε στοὺς κόλπους της.

Αὐτὸς ὁ νέος, μὲ τὴν πίστη ποὺ ἔδειχνε ὅτι εἶχε, 
πόση δύναμη ἔκρυβε μέσα του; Εἶχε ἕνα μεγάλο 
ἐφόδιο στὴ ζωή του, ποὺ δὲν θὰ τὸν ἄφηνε νὰ 
ὑποκύψει καὶ νὰ ἡττηθεῖ ἀπὸ τὶς ἀντιξοότητες καὶ 
ἀτυχίες ποὺ θὰ ἀντιμετώπιζε. Ἡ φλόγα τῆς πίστεως 
ποὺ εἶχε μέσα του θὰ τὸν δυνάμωνε νὰ μάχεται 
καὶ νὰ ἀντικρίζει μὲ ψυχραιμία, θάρρος καὶ ἐλπίδα 
ὅλες τίς «κακοτοπιές» τοῦ βίου. Γνωστὸ εἶναι καὶ 
τὸ τετράστιχο τοῦ ποιητῆ:

«Μὴ φοβηθεῖς αὐτὸν ποὺ στήριξε
στὴν πίστη ἐπάνω τὴν ἐλπίδα.
Τὸν εἶδα στὴ ζωὴ νὰ μάχεται,
μὰ πάντα ἀνίκητο τὸν εἶδα».

Ἀλήθεια, ἂν συγκριθεῖ αὐτὸς ὁ νέος μὲ τόσους 
ἄλλους, ποὺ στὴν πρώτη καταιγίδα τῆς ζωῆς ἀπελ-
πίζονται καὶ ψάχνουν νὰ βροῦν καταφύγιο καὶ πα-
ρηγοριὰ σὲ οὐσίες καὶ φάρμακα ἢ σὲ ὀργανώσεις 

καὶ αἱρέσεις, ποὺ τοὺς καλωσορίζουν καὶ τοὺς 
ἀγκαλιάζουν εὐχαρίστως, γιὰ νὰ τοὺς ἐκμεταλλευ-
τοῦν καὶ νὰ τοὺς ἀφανίσουν, ἀβίαστα συμπεραίνε-
ται ὅτι κατέχει ἕνα ἀνίκητο ὅπλο, μιὰ ἀπεριόριστη 
δύναμη, τὴν πίστη στὸν Θεό.

Ἀλλὰ πραγματικά «μᾶς τὰ παίρνει» ὁ Θεός, ἢ 
μήπως δὲν ἐκφράστηκε σωστὰ ὁ νέος αὐτός; Διότι 
«παίρνω», ἀφαιρῶ κἄτι ἀπὸ κάποιον, σημαίνει ὅτι 
αὐτὸ ποὺ παίρνω δὲν εἶναι δικό μου, ἀλλὰ εἶναι 
τοῦ ἀνθρώπου ποὺ ὑφίσταται τὴν ἀφαίρεση, καὶ 
ἐγὼ τοῦ τὸ στερῶ. Ὅμως, ὅπως παραδέχεται ὁ νέος, 
«ὁ Θεὸς μᾶς τὰ δίνει», ἄρα δὲν μᾶς ἀνήκουν, γιὰ 
νὰ ἰσχυριστοῦμε ὅτι μᾶς τὰ παίρνει. Τὸ σωστότερο 
εἶναι: «ὁ Θεὸς ἄλλοτε μᾶς τὰ δίνει, ἄλλοτε δὲν 
μᾶς τὰ δίνει». Τὸ γιατί; «Ἄγνωσται αἱ βουλαὶ τοῦ 
Κυρίου».

Τὸ ὑπηρεσιακὸ τηλέφωνο τοῦ γραφείου ἐσήμα-
νε καὶ ὑποχρέωσε τοὺς συλλογισμοὺς τοῦ ὥριμου 
καὶ μορφωμένου, ἔμπειρου διοικητῆ νὰ πάψουν 
νὰ ἀναρριχῶνται καὶ νὰ περιπατοῦν σὲ ἀνώτερους, 
θεωρητικοὺς λειμῶνες, καὶ νὰ ἐπιστρέψουν στὴ 
γκρίζα πραγματικότητα τοῦ γραφείου. Ὅσα χρόνια 
ὅμως καὶ ἐὰν ἐπέρασαν, δὲν λησμόνησε ποτὲ τὸ 
ἀπροσδόκητο ἐκεῖνο μάθημα, ποὺ διδάχθηκε ἀπὸ 
ἕνα εἰκοσάχρονο ἀγροτόπαιδο, τελειόφοιτο τοῦ 
Δημοτικοῦ σχολείου τοῦ χωριοῦ του.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΛΙΑΚΟΣ
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«Δουλειὰ χαρά, δουλειὰ χαρά», ἔλε-
γε ἕνα παλιὸ τραγουδάκι. Ἡ ἐργα-
σία δίνει χαρά; Καὶ βέβαια! Φτάνει 

νὰ ἀνταποκρίνεται σὲ κάποια ἐσωτερικὴ ταὔτιση 
καὶ στὴν ἐπιθυμία τῆς προσφορᾶς ποὺ ὑπάρχει 
σὲ κάθε ἄνθρωπο. Γιὰ παράδειγμα, ἕνας γιατρὸς 
ποὺ προσπαθεῖ νὰ γιατρέψει ἕναν ἀσθενῆ χαίρεται, 
ὅταν τὸν βλέπει νὰ γίνεται καλά. Ὁ δικαστὴς ἐπίσης 
χαίρεται, ὅταν ἀποδίδει δικαιοσύνη σὲ κάποιον 
ποὺ ἀδικήθηκε. Ὁ κάθε ἐπαγγελματίας ἐπίσης, 
ὅταν τελειώνει καλὰ μιὰ ἐργασία του καὶ ὁ πελάτης 
του εἶναι ἱκανοποιημένος. Ἡ ἀμοιβὴ ποὺ παίρνει 
ὁ κάθε ἐργαζόμενος θὰ πρέπει νὰ ἱκανοποιεῖ τὶς 
βιοτικές του ἀνάγκες, ποὺ εἶναι τὸ φαγητό, ἡ ἔνδυ-
ση, ἡ στέγη καὶ ἄλλα ἀπαραίτητα, γιὰ νὰ διάγει μιὰ 
ἀξιοπρεπῆ ζωή. «Νὰ ἀπολαμβάνει κάθε καλὸ ὁ 
ἄνθρωπος μὲ τὸν μόχθο του, νὰ τρώει, νὰ πίνει, 
εἶναι χάρισμα Θεοῦ» (Ἐκκλησιαστής, Γ΄ 13). Καὶ ἡ 
ἱκανοποίηση δὲν προέρχεται μόνο ἀπὸ τὴν ὑλικὴ 
ἀμοιβή, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν εὐχαρίστηση τοῦ ἄλλου.

Ὁ Θεὸς θέσπισε τὴν ἐργασία, ὅταν ἔπλασε τὸν 
ἄνθρωπο. «Καὶ ἔθετο αὐτὸν ἐν τῷ παραδείσῳ τῆς 
τρυφῆς ἐργάζεσθαι αὐτὸν καὶ φυλάσσειν» (Γένεσις, 
Β΄ 15). Νὰ τὸν ἐργάζεται, λοιπόν, ὁ ἄνθρωπος τὸν 
παράδεισο ποὺ τοῦ δόθηκε καὶ νὰ τὸν διαφυλάττει, 
νὰ τὸν προσέχει, νὰ μὴν τὸν καταστρέφει. Αὐτὸ 

σήμερα τὸ λέμε «Διαφύλαξη τοῦ περιβάλλοντος»: 
νὰ προσέχουμε τὸ σπίτι ποὺ κατοικοῦμε. Ἡ κατα-
στροφὴ τοῦ περιβάλλοντος εἶναι δυστυχῶς ἕνα 
μεγάλο πρόβλημα σήμερα.

Ἡ ἐργασία, λοιπόν, εἶναι εὐλογημένη. Οἱ 
πρῶτοι ἀπόστολοι ἦταν ψαράδες. Ὁ ἀπόστολος 
Παῦλος ἦταν σκηνοποιός. Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἐξα-
σφάλιση ἐφοδίων ἀπαραιτήτων γιὰ τὴν ἐπιβίω-
ση τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὴν κάλυψη τῶν βιοτικῶν 
του ἀναγκῶν, ἡ ἐργασία δίνει αὐτοπεποίθηση, 
ἀξιοπρέπεια, κοινωνικὴ ταὐτότητα, βοηθάει στὶς 
διαπροσωπικὲς σχέσεις, δημιουργεῖ ψυχολογικὴ 
ὑγεία. Σίγουρα, τὸ μεγαλύτερο κακὸ ποὺ μπορεῖ 
νὰ συμβεῖ σὲ κάποιον εἶναι νὰ μὴν ἔχει τί νὰ κάνει. 
Αὐτὸ εἶναι σίγουρα πηγὴ μεγάλων κακῶν. Φυσικὰ 
ὑπάρχει καὶ ὁ ἐθελοντισμός· δηλαδὴ ἄνθρωποι 
πού, ἔχοντας ἐξασφαλίσει τὰ πρὸς τὸ ζῆν, ἀσχο-
λοῦνται μὲ τὴν προσφορά, καὶ δίνουν σὲ αὐτοὺς 
ποὺ δυσκολεύονται μιὰ βοήθεια. Αὐτὸ εἶναι ἕνα 
ἄλλο κεφάλαιο, ποὺ δὲν θὰ μᾶς ἀπασχολήσει σὲ 
αὐτὸ τὸ ἄρθρο.

Ὅπως φρόντισε γιὰ τὴν ἐργασία, ὁ καλὸς Θεὸς 
φρόντισε καὶ γιὰ τὴν ἀνάπαυση, τὴν ξεκούραση.  
Γιὰ πρώτη φορὰ στὸν ἀρχαῖο κόσμο ὑπάρχει πρό-
νοια γιὰ τὸν ἐργαζόμενο, κυρίως γιὰ τὸν δοῦλο, 
ποὺ ἦταν κτῆμα τοῦ ἀφέντη. Ὑπάρχει στὸν Δεκά-

Ἐργασία, ἀνάπαυση, ἀνεργία
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μία ὁλόκληρη, μεγάλη ἐντολὴ γιὰ τὴν ἀνάπαυση: 
«Ἕξ ἡμέρας ἐργᾷ καὶ ποιήσεις πάντα τὰ ἔργα σου· τῇ 
δ’ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ Σάββατα Κυρίῳ τῷ Θεῷ σου. 
Δὲν θὰ κάνεις κανένα ἔργο τὴν ἡμέρα αὐτὴ οὔτε 
ἐσὺ οὔτε ὁ γιός σου ἢ ἡ θυγάτηρ σου, ὁ δοῦλος 
καὶ ἡ δούλη σου, τὰ ζῷα σου καὶ ὅποιος κατοικεῖ 
κοντά σου. Ὁ Θεὸς εὐλόγησε αὐτὴ τὴν ἡμέρα, νὰ 
τὴν ἁγιάζεις» ( Ἔξοδος, κ΄ 8-10).

Μετὰ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, ἡ ἀργία τοῦ 
Σαββάτου μεταφέρθηκε μία ἡμέρα μετὰ καὶ ὀνομά-
στηκε Κυριακή (= Ἡμέρα τοῦ Κυρίου): Μία ἡμέρα 
γιὰ νὰ ἀναπαύεσαι, νὰ πηγαίνεις στὴν ἐκκλησία, νὰ 
ἀκοῦς ὡραῖα λόγια τοῦ Θεοῦ, νὰ συναντᾷς συγ-
γενεῖς καὶ φίλους, νὰ τρῶτε μαζί, νὰ ἐπισκέπτεσαι 
τοὺς δικούς σου, νὰ χαίρεσαι καὶ νὰ ἠρεμεῖς, νὰ 
δεῖς καὶ λίγο... τὸν ἑαυτό σου! Πόσο ἀνανεωμέ-
νος θὰ ξαναρχίσεις τὴ δουλειά σου! (Σήμερα, 
δυστυχῶς, συζητοῦν μέχρι καὶ γιὰ ἐργασία τὴν 
Κυριακή! Ὅλα γιὰ τὸ κέρδος πιά! Κάποια λύση 
ἀνθρώπινη νὰ βρεθεῖ!)

Προσοχὴ στὴν τεμπελιά! «Ἀργία μήτηρ πάσης 
κακίας», ἔλεγαν οἱ πρόγονοί μας. Εἶχαν φτιάξει καὶ 
ἕναν ὡραῖο μῦθο: «Ὁ τζίτζικας καὶ ὁ μέρμηγκας». Ὁ 
τζίτζικας, ὁ τεμπέλης, ποὺ ψόφησε ἀπὸ τὴν πεῖνα, 
γιατὶ τεμπέλιαζε καὶ τραγουδοῦσε τὸ καλοκαίρι, καὶ 
ὁ μέρμηγκας, ὁ δουλευταρᾶς, ποὺ εἶχε τὸν χειμῶνα 
τὴν τροφή του, γιατὶ δούλεψε τὸ καλοκαίρι. Στὴν 
Ἁγία Γραφὴ συχνὰ συναντᾶμε τὴν καταδίκη τῆς 
ὀκνηρίας: «Ψυχὴ ἀέργου πεινάσει» (Παροιμίαι, ιθ΄ 
15). «Κοίταξε τὸν μύρμηκα, ὦ ὀκνηρέ... Ἑτοιμάζει 
τὴν τροφὴ αὐτοῦ τὸ θέρος... ἕως πότε θὰ κοιμᾶσαι, 
ὀκνηρέ; ... Ἡ πενία καὶ ἡ ἔνδεια ἔρχονται» (Παροι-
μίαι, στ΄ 6-11).

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος γράφει: «Ὁ μὴ ἐργαζόμε-
νος μηδὲ ἐσθιέτω» (Β΄ Θεσσαλονικεῖς, γ΄ 10). Καμμία 
δουλειὰ δὲν ὑποβιβάζει τὸν ἄνθρωπο. Πολλοὶ 
φοιτητὲς τὰ καλοκαίρια, ποὺ δὲν ἔχουν μαθήματα, 

πηγαίνουν στὰ χωριὰ καὶ ἐργάζονται σὲ ἀγροτικὲς 
δουλειές, βγάζοντας καὶ ἕνα «χαρτζιλίκι». Αὐτὸ 
γίνεται συχνὰ σὲ χῶρες τοῦ ἐξωτερικοῦ, γιὰ παρά-
δειγμα στὴ Γαλλία. Ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα, ὅταν φέτος 
χρειάστηκαν ἐργάτες γιὰ τὴ συγκομιδὴ διαφόρων 
καρπῶν, δὲν εἴδανε προθυμία, παρ’ ὅλη τὴν κρίση.

Ὅμως πολλὰ ἄλλαξαν, καὶ τὴν Εὐρώπη μαστίζει 
μιὰ τρομερὴ οἰκονομικὴ κρίση μὲ πολὺ ὑψηλὴ 
ἀνεργία. Ἡ Ἑλλάδα μὲ 27% βρίσκεται πλέον στὴν 
πρώτη θέση, ξεπερνώντας ἀκόμη καὶ τὴν  Ἱσπανία, 
ποὺ μέχρι πρό τινος κατεῖχε τὰ πρωτεῖα. Οἱ ἄνεργοι 
σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη εἶναι 29 ἑκατομμύρια! Εὐλογία 
ἡ ἐργασία, κατάρα ἡ ἀνεργία. Ἀφαιρεῖ ἀπὸ τὸν 
ἄνθρωπο... τὴν ἀνθρωπιά του... 

Τὶς αἰτίες τὶς ἀναλύουν κάθε μέρα οἱ εἰδικοί. 
Ἴσως νά ’ναι ἡ πλεονεξία, ἡ σπατάλη, οἱ «ξύπνιοι» 
ποὺ ἐκμεταλλεύτηκαν τοὺς ἄλλους. Ὅλοι συμφω-
νοῦν ὅτι ἡ κρίση εἶναι κρίση ἀξιῶν: ἁπλὲς ἀξίες, 
ὅπως ἡ τιμιότητα, ἡ εἰλικρίνεια, ἡ δικαιοσύνη καὶ 
ἄλλες, ἀτόνησαν. Περιφρονήθηκε ὁ ἄνθρωπος. 
Ἐμετάλλευση, κλοπή, βία, ἐγκληματικότητα πῆραν 
τὴ θέση τῶν ἀξιῶν. Ἀποτέλεσμα ἡ ἀνεργία, ἡ φτώ-
χεια, οἱ αὐτοκτονίες, οἱ φόνοι, οἱ πόλεμοι.

Κάποτε ἦταν μιὰ πόλη, ἡ Νινευή, ποὺ ζοῦσε στὴν 
ἁμαρτία. Ὁ Θεὸς ἀποφάσισε νὰ ἐξοντώσει τοὺς Νι-
νευίτες.  Ἔστειλε τὸν προφήτη Ἰωνᾶ νὰ τοὺς τὸ πεῖ.  Ὁ 
Ἰωνᾶς θέλησε ν’ ἀποφύγει τὴν ἀποστολὴ καὶ μπῆκε 
σ’ ἕνα πλοῖο νὰ ξεφύγει.  Ὅμως τὸ πλοῖο κινδύνευσε, 
ὁ Ἰωνᾶς ἔπεσε στὴ θάλασσα καὶ βρέθηκε στὴν κοιλιὰ 
ἑνὸς κήτους γιὰ τρεῖς ἡμέρες. Τελικὰ ἀποφάσισε νὰ 
πάει στὴ Νινευὴ καὶ εἶπε στοὺς κατοίκους της ὅτι σὲ 
λίγες μέρες θὰ καταστραφεῖ ἡ πόλη τους. Οἱ Νινευίτες 
ὅμως μετάνιωσαν, ἄλλαξαν ζωή, καὶ ὁ Θεὸς δὲν τοὺς 
τιμώρησε. Γλίτωσαν, γιατὶ ἄλλαξαν πορεία ζωῆς. Ἡ 
μεγάλη πόλη γλίτωσε. Βλέπουμε ἆραγε σήμερα μιὰ 
ἀλλαγὴ στὴ συμπεριφορὰ τῶν ἀνθρώπων, ἐδῶ στὴν 
Ἑλλάδα;  Ἴσως...

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ
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Ἡ κατάσταση ποὺ βιώνουν σήμερα οἱ 
Ἕλληνες εἶναι ὄντως δύσκολη. Μείωση 
μισθῶν καὶ συντάξεων, ἀνεργία, αὔξηση 

τῶν φορολογικῶν εἰσφορῶν, ἄστεγοι, νεόπτωχοι, 
ἀνασφάλιστοι – ὅλα αὐτὰ ὁδηγοῦν σὲ ἀπελπισία.

Ὅμως, μέσα σὲ αὐτὸ τὸ ἀρνητικὸ κλῖμα, ἡ ἀλλη-
λεγγύη καὶ ἡ προσφορὰ στοὺς ἔχοντες ἀνάγκη 
εἶναι μιὰ θετικὴ καὶ ἐλπιδοφόρα πραγματικότητα. 
Δῆμοι, κοινότητες, ἐνορίες, Μητροπόλεις, κοινω-
νικὰ ἰατρεῖα καὶ παντοπωλεῖα κάνουν ὅ,τι μποροῦν. 
Ἀρκεῖ αὐτό; Ἀσφαλῶς ὄχι· ἀλλὰ δὲν παύει νὰ εἶναι 
μιὰ ἐλπίδα.

Ἂς φαντασθοῦμε νὰ ὑπῆρχε, ὄχι μόνο ἔλλειψη 
διάθεσης ἀλληλεγγύης καὶ προσφορᾶς στοὺς ἔχο-
ντες ἀνάγκη, ἀλλὰ καὶ ἀπόρριψη. Αὐτὴ ἡ σκέψη 
μᾶς παραπέμπει στὴν  Ἀρχαιότητα καὶ στὶς πλη-
ροφορίες ποὺ ἀντλοῦμε ἀπὸ τὸ ἄκρως ἐνδιαφέ-
ρον βιβλίο τοῦ Rodney Stark, Ἡ ἐξάπλωση τοῦ 
Χριστιανισμοῦ.

Ἐκεῖ βλέπουμε ὅτι οἱ κλασικοὶ φιλόσοφοι θε-
ωροῦσαν «τὸ ἔλεος καὶ τὸν οἶκτο ὡς παθολογικὰ 
συναισθήματα, ἀτέλειες τοῦ χαρακτῆρα, ποὺ ἔπρε-
πε νὰ ἀποφεύγονται ἀπὸ ὅλα τὰ λογικὰ ἄτομα». 
«Ὁ οἶκτος ἦταν μιὰ ἀτέλεια τοῦ χαρακτῆρα, ἀνάξια 
γιὰ τοὺς σοφούς, καὶ συγχωρητέα μόνο σὲ ἐκεί-
νους ποὺ δὲν ἔχουν ὡριμάσει ἀκόμα». «Ὁ Πλάτων 
εἶχε ἀφαιρέσει τὸ πρόβλημα τῶν ἐπαιτῶν ἀπὸ τὸ 
ἰδανικὸ κράτος του, μὲ τὴν ἀποβολή τους ἔξω ἀπὸ 
τὰ σύνορα».

Μέσα σὲ αὐτὸ τὸ ἀρνητικὸ κλῖμα ἦλθε ὁ Χριστὸς 
νὰ διδάξει τὴν ἀπροϋπόθετη καὶ θυσιαστική του 
ΑΓΑΠΗ. Τὸ μήνυμα τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ ἦταν 

τὸ πιὸ ἐπαναστατικὸ μήνυμα στὸν κόσμο. Ἀγάπη, 
ἔλεος, φιλευσπλαχνία, ποὺ ἐπεκτείνονται πέρα 
ἀπὸ τὴν οἰκογένεια, τὴ χριστιανικὴ κοινότητα, τὴ 
φυλή, χωρὶς ὅρους καὶ ὅρια.

Ἦταν τόση ἡ ἀνταπόκριση τῶν χριστιανῶν στὸ 
μήνυμα τῆς ἀγάπης, ὥστε ὁ ἀρχαῖος ἰατρὸς Γα-
ληνὸς νὰ ἀναφέρει ἔκπληκτος ὅτι, στὴ μεγάλη 
πανούκλα (165 μ.Χ.) ποὺ θανάτωσε ἑκατομμύρια 
πολῖτες τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας (τότε ἀπε-
βίωσε καὶ ὁ Μάρκος Αὐρήλιος), οἱ χριστιανοί, 
ἀψηφώντας τὸν κίνδυνο τοῦ θανάτου, περιέθαλ-
πταν τοὺς ἀσθενεῖς, ἐνῷ οἱ εἰδωλολάτρες ἔφευγαν 
τρομοκρατημένοι, ἀφήνοντας ἀβοήθητους τοὺς 
δικούς τους ἀνθρώπους.

Ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ ἦταν διαχρονικὰ τὸ βα-
σικὸ γνώρισμα τῶν ἁγίων καὶ τῆς  Ἐκκλησίας μας. 
Ἂς ἀναφέρουμε ἐνδεικτικά, μέσα στὸ πλῆθος τῶν 
δραστηριοτήτων τῆς  Ἐκκλησίας μας, τὸ μεγάλο καὶ 
πρωτοποριακὸ ἔργο, τὴ Βασιλειάδα τοῦ Μεγάλου 
Βασιλείου, ὅπως ἐπίσης καὶ τὸν  Ἅγιο Ἰωάννη τὸν 
Ἐλεήμονα, Ἀρχιεπίσκοπο Ἀλεξανδρείας, ποὺ χάρη 
στὸ μεγάλο φιλανθρωπικό του ἔργο τοῦ ἀπενεμή-
θη καὶ ἡ προσωνυμία Ἐλεήμων.

Ἂς σταθοῦμε καὶ σὲ ἕναν ἀκόμη  Ἅγιο:  Ἦταν νε-
αρὸς χριστιανός, ρωμαλέος στρατιώτης. Ἕνα κρύο 
καὶ βροχερὸ βράδυ συνάντησε ἕναν γυμνὸ ἐπαίτη. 
Ἔβγαλε τὸν μανδύα του, τὸν ἔσχισε στὰ δύο, ἔδωσε 
τὸν μισὸ στὸν ἐπαίτη καὶ κράτησε τὸν ἄλλο μισό.

Ἦταν ὁ μετέπειτα ἅγιος Μαρτῖνος, ἐπίσκοπος 
τῆς Τούρ (371 μ.Χ.), ἅγιος Προστάτης τῆς Γαλλίας, 
πατέρας τοῦ μοναχισμοῦ στὴ Γαλατία.

ΑΜΑΛΙΑ ΓΕΡΑΚΑΝΑΚΗ

Ὁ μανδύας τοῦ Ἁγίου Μαρτίνου

Τὸ μήνυμα τῆς ἀγάπης  τοῦ Χρι-
στοῦ ἦταν τὸ πιὸ ἐπαναστατικὸ 
μήνυμα στὸν κόσμο. Ἀγάπη, 

ἔλεος, φιλευσπλαχνία, ποὺ ἐπε-
κτείνονται πέρα ἀπὸ τὴν οἰκογέ-
νεια, τὴ χριστιανικὴ κοινότητα, 
τὴ φυλή, χωρὶς ὅρους καὶ ὅρια.
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Ὁ ἀξιόλογος οἰκονομολόγος καὶ συγγρα-
φέας κ. Κ. Παπαδημητρακόπουλος δη-
μοσίευσε ἕνα πολὺ ἐνδιαφέρον ἄρθρο 

στὴν ἐφημερίδα Ὀρθόδοξος Τύπος στὶς 29.6.2012. 
Στὸ ἄρθρο αὐτὸ περιγράφεται μιὰ νέα τάσις καὶ 
φιλοσοφία ζωῆς, ἡ ὁποία ἐμφανίσθηκε στὶς ΗΠΑ 
ἀπὸ τὸ 1990, ἐνῷ πρόσφατα ἔχει ἐπεκταθεῖ καὶ 
στὴν Ἀγγλία ἀλλὰ καὶ παγκοσμίως μέσῳ διαδι-
κτύου. Ἡ τάσις αὐτὴ ὁδηγεῖ στὴν ὀλιγάρκεια καὶ 
στὴ θαλπωρὴ τῆς οἰκογένειας.

Ἀρχικὰ ἀναφέρεται ἡ συγγραφεὺς  Ἕλεν Τζέ-

ιμς, ἡ ὁποία κυκλοφόρησε ἕνα βιβλίο μὲ σύνθημα 
Ἁπλοποιῆστε τὴ ζωή σας, τὸ ὁποῖο ἔχει εὑρεῖα κυ-
κλοφορία. Ἡ κυρία Τζέιμς πέταξε τὰ περιττὰ λοῦσα 
καὶ κράτησε μόνο ἕνα ζευγάρι ὑποδήματα, δύο 
φοῦστες καὶ μερικὲς μπλοῦζες.

Στὴ συνέχεια ἀναφέρεται ὁ Ντέιβιντ Μπροῦνο, 
ὁ ὁποῖος ἐπίσης ἔγραψε ἕνα βιβλίο μὲ τὸν τίτλο  Ἡ 
πρόκληση τῶν 100 ἀντικειμένων, βασισμένο στὴν 
ἐμπειρία του νὰ ζήσει ἕνα χρόνο μόνο μὲ τὰ 100 
πιὸ ἀπαραίτητα ἀντικείμενα ἀπὸ τὰ ὑπάρχοντά του. 
Συνιστᾷ στοὺς ἀναγνῶστες του νὰ περιορισθοῦν 

ΟΛΙΓΑΡΚΕΙΑ &  
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΦΥΣΗ 

Μήπως πρόκειται γιὰ τὸ κλειδὶ  
τῆς ἐξόδου ἀπὸ τὴν κρίση;
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στὰ πιὸ ἀναγκαῖα 100 ἀπὸ τὰ ὑπάρχοντά τους.
Συγχρόνως ἀναφέρεται ὅτι ἡ κα Τζέσικα Ντὰνγκ 

σὲ ἱστοσελίδα διατυπώνει τὴ θέση ὅτι ἡ κρίση μᾶς 
ὁδηγεῖ στὸ νὰ ἐπαναεκτιμήσουμε τὴ ζωή μας καὶ 
ποῦ ἐπενδύουμε τὸν χρόνο καὶ τὸ χρῆμα μας.

Ἐπιπλέον, ἀναφέρεται ὅτι ἀρκετοὶ μεσήλικες 
ἐγκαταλείπουν ἀξιόλογες θέσεις καὶ καριέρα καὶ 
ἐπιστρέφουν στὴ φύση, γιὰ νὰ καλλιεργήσουν ἕνα 
λαχανόκηπο, ξεφεύγοντας ἀπὸ τὴν τηλεόραση, τὸν 
κινηματογράφο, τὴ μόδα, μακριὰ ἀπὸ τὴν καλοπέ-
ραση καὶ τὴ χλιδάτη ζωή. Συγχρόνως, ἡ ἐφημερίδα 
Sunday Times ἀναφέρεται ὅτι περιγράφει σὲ εἰδικὸ 
ρεπορτὰζ πολλὰ παραδείγματα μὲ αὐτὴ τὴν τάση 
στὴ Μεγάλη Βρετανία.

Μέσῳ τοῦ διαδικτύου αὐτὴ ἡ τάσις διαδίδεται 
παγκοσμίως. Στόχος της εἶναι νὰ περιορισθοῦν τὰ 

ὑπάρχοντά μας, ὥστε νὰ χωροῦν σὲ μιὰ βαλίτσα.
Ἀκολουθοῦν κάποια συνθήματα, τὰ ὁποῖα σχε-

τίζονται μὲ αὐτὴ τὴ φιλοσοφία ζωῆς:
– Ἀγοράζετε μόνο τὰ ἀπολύτως ἀναγκαῖα.
– Ξεχάστε τὴ μόδα.
– Ἐπικοινωνεῖτε συχνὰ μὲ τὴν οἰκογένειά σας.
– Δημιουργῆστε κἄτι ποὺ σᾶς συναρπάζει.
– Ὅσο λιγώτερα, τόσο καλύτερα.
Ὅλα αὐτὰ θυμίζουν τὸ ἀρχαιοελληνικό: «Οὐκ 

ἐν τῷ πολλῷ τὸ εὖ, ἀλλὰ ἐν τῷ εὖ τὸ πολύ».
Μήπως πρόκειται γιὰ τὸ κλειδὶ ἐξόδου ἀπὸ τὴν 

κρίση; ὀλιγάρκεια καὶ ἀξιοπρέπεια τῆς γῆς, ἀπὸ 
τὴν ὁποία προέρχεται ὁ πλοῦτος, ὅπως ἔλεγε ὁ 
Πλάτων;

Δ. Σ. ΜΠΟΤΣΕΑΣ
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Τὸ περιστατικὸ ποὺ θὰ ἀφηγηθοῦμε ἐδῶ 
εἶναι πραγματικό, καταγεγραμμένο ὅπως 
ἀκριβῶς συνέβη. Δὲν ἔχουμε ὡραιοποιή-

σει τίποτα –ἄλλωστε, δὲν ὑπάρχει τίποτα ποὺ θὰ 
μπορούσαμε νὰ ὡραιοποιήσουμε σὲ αὐτό–, ἀλλὰ 
καὶ δὲν ἔχουμε προσπαθήσει νὰ κεντρίσουμε τὸ 
ἐνδιαφέρον παρουσιάζοντάς το μὲ πιό «σκοτεινά» 
χρώματα –ἄλλωστε, τίποτα δὲν εἶναι τόσο ζοφερό, 
ὅσο ἡ κατάσταση ποὺ αὐτὸ τὸ περιστατικὸ ἀποτυ-
πώνει–. Τὸ περιστατικὸ ἔχει ὡς ἑξῆς:

Καθηγήτρια φιλόλογος ποὺ ὑπηρετεῖ σὲ νησὶ 
τοῦ Αἰγαίου ἀπὸ τὰ θεωρούμενα «δυσπρόσιτα» 
πλησιάζει μὲ ἀγάπη καὶ ἐνδιαφέρον μιὰ μαθήτρια 
τοῦ σχολείου, ἕνα χαριτωμένο κορίτσι, μὲ ἱκα-
νότητες, ἐνδιαφέροντα, ἦθος. Ἡ μαθήτρια αὐτή, 
μαθήτρια τῆς Γ΄ Γυμνασίου τώρα, εἶναι ἀλβανικῆς 
καταγωγῆς, ἀλλὰ φοιτᾷ στὸ ἑλληνικὸ σχολεῖο ἀπὸ 
τὶς πρῶτες τάξεις τοῦ Δημοτικοῦ. Ἡ οἰκογένειά της 
ἔχει ἐγκατασταθεῖ στὴν Ἑλλάδα, καὶ μάλιστα σὲ 
αὐτό, τὸ συγκεκριμένο νησί, πολλὰ χρόνια τώρα. 
Γιὰ τὸ μικρὸ κορίτσι, τὸ συγκεκριμένο σχολεῖο εἶναι 
τὸ σχολεῖο της, τὰ παιδιὰ τοῦ σχολείου οἱ φίλοι 
της, τὸ νησὶ αὐτὸ ὁ τόπος της καὶ ὁ χῶρος ἐργασίας 
τῶν γονιῶν της.

Στὴν κρίσιμη ὅμως ἡλικία στὴν ὁποία βρίσκεται, 

στὴν ἡλικία τῶν 15 ἐτῶν, ἡ μοῖρα τῆς ἐπιφυλάσσει 
μιὰ μεγάλη ἀνατροπή. Αἰτία ἡ οἰκονομικὴ κρίση 
ποὺ διανύουμε, μιὰ κρίση ποὺ προφανῶς δὲν εἶναι 
ἁπλῶς κρίση τῶν ἀριθμῶν καὶ τῶν μεγεθῶν, ἀλλὰ 
πρωτίστως γκρεμίζει προοπτικές, προσδοκίες καὶ 
ὄνειρα ζωῆς καὶ ἀφήνει πίσω της ἰσοπεδωμένες 
ἀνθρώπινες ὑπάρξεις. Ἡ ἀμείλικτη κρίση κτύπησε 
προφανῶς τὴν πόρτα καὶ τῆς δικῆς της οἰκογένειας. 
Μὴ βρίσκοντας δουλειά, οἱ γονεῖς της πῆραν τὴ 
μεγάλη ἀπόφαση: νὰ φύγουν ἀπὸ τὴν  Ἑλλάδα καὶ 
νὰ ἐπιστρέψουν στὴν  Ἀλβανία. Τὸ νέο διαδόθηκε 
σὰν ἀστραπὴ στὸ σχολεῖο: Τὸ κορίτσι αὐτὸ ποὺ 
τόσα χρόνια ξέρουμε, τὸ φωτεινὸ χαμόγελο, τὸ 
γνώριμο πρόσωπο ποὺ ἔχουμε μοιρασθεῖ μαζὶ 
χαρὲς καὶ λύπες, ἔγνοιες καὶ ἀστεῖα, εἶναι ἡ τελευ-
ταία χρονιὰ ποὺ εἶναι μαζί μας· ἡ ἀπόφαση ἐλήφθη: 
ὅταν τελειώσει ἡ χρονιά, θὰ φύγει μὲ τοὺς γονεῖς 
της γιὰ τὴν Ἀλβανία.

Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Καθηγήτρια πλησιάζει τώρα μὲ 
ἀγάπη καὶ ἐνδιαφέρον τὴ μαθήτρια, νὰ τὴ ρωτήσει 
ἂν ἴσως ὑπάρχει ἀκόμα περιθώριο νὰ ἀλλάξει κἄτι, 
ἢ ἀντιθέτως ἡ ἀπόφαση εἶναι ὁριστική. Ἡ ἀπάντηση 
τοῦ κοριτσιοῦ σοκάρει:

«Ναί, κυρία, θὰ φύγουμε. Καί, ξέρετε, ἴσως εἶναι 
καλύτερα ἔτσι. Ἐκεῖ μπορῶ νὰ ξεχωρίσω, νὰ δια-

Τὸ ἕνα κτύπημα  
ὕστερα ἀπὸ τὸ ἄλλο
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κριθῶ· ἐδῶ... Ἔπειτα, ἐκεῖ τὰ σχολεῖα λειτουργοῦν, 
ὄχι ὅπως ἐδῶ. Ἐκεῖ οἱ μαθητὲς διαβάζουν, δὲν κά-
νουν βόλτες ὅλη τὴν ὥρα. Ἀλλὰ καὶ ἀπὸ οἰκονομικὴ 
ἄποψη, τὰ πράγματα εἶναι καλύτερα ἐκεῖ...».

Δύσκολα θὰ μποροῦσε νὰ χωρέσει κανεὶς σὲ 
λόγια πιὸ εὔστοχα τὴ ζοφερὴ πραγματικότητα ποὺ 
ζοῦμε. Ἕνα πρὸς ἕνα, τὰ λόγια τῆς μαθήτριας πο-
νοῦν, συνταράσσουν· ἕνα πρὸς ἕνα, ξεσκεπάζουν 
τὴν ἄθλια πραγματικότητα ποὺ προτιμᾶμε νὰ κά-
νουμε ὅτι δὲν βλέπουμε ἢ ὅτι δὲν μᾶς ἀφορᾷ· ἕνα 
πρὸς ἕνα, μοιάζουν τὸ ἕνα κτύπημα ὕστερα ἀπὸ 
τὸ ἄλλο.

Κτύπημα πρῶτο: 
«Ἐκεῖ μπορῶ νὰ ξεχωρίσω, 

νὰ διακριθῶ· ἐδῶ...»

Εἴμαστε μαθημένοι στὶς ἀφοριστικὲς δηλώσεις 
γιὰ τὴν τελεία ἔλλειψη ἀξιοκρατίας στὴν Ἑλλάδα. 
Εἴμαστε μαθημένοι νὰ ἀκοῦμε γιὰ  Ἕλληνες πού, 
ἐνῷ «δὲν θὰ εἶχαν στὸν ἥλιο μοῖρα» στὴν  Ἑλλά-
δα, διαπρέπουν στὸ ἐξωτερικό, κερδίζοντας διεθνῆ 
ἀναγνώριση καὶ τιμώντας τὴν πατρίδα τους. Ἀλλὰ 
εἴχαμε συνηθίσει νὰ θεωροῦμε ὡς χῶρες στὶς ὁποῖες 
ὑπάρχει ἀξιοκρατία –σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν πατρίδα 
μας– τὶς προηγμένες χῶρες τῆς Εὐρώπης ἢ τῆς ἄλλης 
ὄχθης τοῦ  Ἀτλαντικοῦ. Μήπως τὰ λόγια τῆς μα-
θήτριας ἀπὸ τὴν Ἀλβανία μᾶς ἀποκαλύπτουν ὅτι ἡ 
κατάσταση εἶναι ἀκόμα πιὸ ζοφερὴ ἀπ’ ὅ,τι νομίζαμε;

Κτύπημα δεύτερο: 
«Ἐκεῖ τὰ σχολεῖα 

λειτουργοῦν, ὄχι ὅπως ἐδῶ»

Στὴ θεωρία, ὅλα θὰ ἔπρεπε νὰ πηγαίνουν καλά. 
Ἔχουμε μεγαλεπήβολες ἐκπαιδευτικὲς μεταρρυθ-
μίσεις, ἐθνικοὺς διαλόγους γιὰ τὴν παιδεία, διο-
ρισμοὺς ἀποκλειστικὰ μέσῳ ΑΣΕΠ, προγράμματα 
μετεκπαίδευσης τῶν ἐκπαιδευτικῶν, σεμινάρια, ἐπι-
τροπὲς καὶ συμβούλους, νέα ἐκπαιδευτικὰ πακέτα 
καὶ ἀναμορφωμένα διδακτικὰ ἐγχειρίδια, ψηφιακὸ 
σχολεῖο, ἠλεκτρονικὲς τάξεις. Καὶ τὸ ἀντίκρυσμα; 
Ἂν πιστεύσουμε τὸν λόγο τῆς μαθήτριας, σχολεῖα 
ποὺ δὲν λειτουργοῦν...

Κτύπημα τρίτο: 
«Ἐκεῖ οἱ μαθητὲς διαβάζουν,  

δὲν κάνουν βόλτες ὅλη τὴν ὥρα»

Γιὰ νὰ εἴμαστε εἰλικρινεῖς, ὑπάρχουν καὶ στὸ 

ἑλληνικὸ σχολεῖο μαθητὲς ποὺ διαβάζουν, καὶ 
ἔρχεται ἡ ὥρα ποὺ σχεδὸν δὲν σηκώνουν κεφάλι, 
ὅταν νιώθουν ὅτι τὰ πάντα ἐξαρτῶνται ἀπὸ τὴν ἐπί-
δοσή τους σὲ μία ἐξέταση, στὶς Πανελλήνιες ἐξετά-
σεις. Αὐτὸ ποὺ σπανίζει ὅλο καὶ περισσότερο εἶναι 
νὰ βλέπουμε μαθητὲς ὄχι ἁπλῶς νὰ διαβάζουν, 
ἀλλὰ νὰ χαίρονται νὰ διαβάζουν. Τὶς περισσότερες 
φορές, ἀκόμη καὶ γιὰ τοὺς μαθητὲς ποὺ διαβά-
ζουν, τὸ διάβασμα εἶναι ἕνα βασανιστήριο ἀπὸ 
τὸ ὁποῖο δὲν βλέπουν τὴν ὥρα νὰ ἀπαλλαγοῦν, 
μιὰ τυραννία τὴν ὁποία δὲν βλέπουν τὴν ὥρα νὰ 
ἀποτινάξουν. Ἔχει χαθεῖ ἡ χαρὰ τῆς μάθησης. Ἀπὸ 
πολὺ νωρίς, τοὐλάχιστον ἀπὸ τὶς πρῶτες τάξεις τοῦ 
Γυμνασίου, ἀλλὰ καὶ νωρίτερα, οἱ περισσότεροι 
μαθητὲς ὁδηγοῦνται ἐπιδέξια ἀπὸ τὴν παραδομέ-
νη στὸν ὑλικὸ εὐδαιμονισμὸ κοινωνία μας στὴν 
αἴσθηση πὼς ὅ,τι ἔπρεπε νὰ μάθουν τὸ ἔχουν πιὰ 
μάθει, πώς «ἡ ζωὴ εἶναι ἀλλοῦ»...

«Ἂν δὲν κάνουμε τώ ρα αὐ τὰ ποὺ ταιριάζουν 
στὴν ἡλικία μας, πότε θὰ τὰ κάνουμε;», ρωτᾶνε. 
Καὶ ἂς ἀφήσουμε τὸ ὅτι πολλὰ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ 
κάποια παιδιὰ πιστεύουν ὅτι ταιριάζουν στὴν ἡλι-
κία τους, στὴν πραγ μα τικότητα, κάθε ἄλλο παρὰ 
ταιριάζουν στὴν ἡλι κία τους.  Αὐτὸ ποὺ σπανίως 
συ νει δη τοποιοῦν πολλὰ παιδιὰ σήμερα εἶναι ὅτι 
σχε δὸν ὅλα ὅσα πιστεύουν ὅτι ταιριάζουν στὴν 
ἡλικία τους μποροῦν νὰ τὰ κά νουν ἐξίσου καλά, 
καὶ ἀκόμα καλύτερα, καὶ σὲ πέ ντε καὶ σὲ δέκα καὶ 
σὲ πε ρισ σό τερα χρόνια, καὶ μόνο ἕνα πρᾶγμα δὲν 
θὰ ἔχουν τὴν εὐ και ρία νὰ τὸ κάνουν πο τὲ ξανά: νὰ 
ἀφοσιωθοῦν ψυχῇ τε καὶ σώματι στὴν προσπάθεια 
νὰ οἰ κο δο μή σουν τὸ μέλλον τους. Θὰ εἶχε ἄδικο 
λοιπὸν κανεὶς νὰ πεῖ πὼς αὐτό, πε ρισ  σό τε ρο ἀπὸ 
ὁτιδήποτε ἄλλο, ταιριάζει στὴν ἡλικία τους;

Ἀλλὰ γιατί νὰ διαβάσουν; Πρῶτ’ ἀπ’ ὅλα, ἐξί-
σου ἄνετα θὰ ἀποφοιτήσει κανεὶς ἀπὸ τὸ σχολεῖο, 
ἀκόμη καὶ ἂν δὲν διαβάζει καθόλου. Οἱ ἔχοντες 
γνώση δὲν μπορεῖ νὰ μὴ συνειδητοποιοῦν ὅτι πρέ-
πει νὰ προσπαθήσει κανεὶς πολύ, γιὰ νὰ χρειασθεῖ 
νὰ ἐπαναλάβει τάξη. Ἕνα μόνο παράδειγμα: στὸ 
Γυμνάσιο, ὁ μέσος ὅρος τοῦ 8,5 καὶ τοῦ 9,5 εἶναι... 
10 (τὸ 8,5 στρογγυλοποιούμενο γίνεται 9, τὸ 9,5 
γίνεται 10, καὶ ὁ μέσος ὅρος τοῦ 9 καὶ τοῦ 10 εἶναι 
9,5, ποὺ στρογγυλοποιούμενο γίνεται 10)! Χώρια 
ποὺ ἔχουμε φθάσει στὸ σημεῖο ὑπόλογος γιὰ τὸν 
τυχὸν χαμηλὸ βαθμὸ νὰ μὴν εἶναι ὁ μαθητής, ἀλλὰ 
ὁ καθηγητής! Γιατί λοιπὸν νὰ διαβάσουν;

Καὶ τὸ σημαντικώτερο: Γιατί νὰ διαβάσουν; 
Μήπως βλέπουν αὐτοὺς ἀπὸ τοὺς συμμαθητές 
τους ποὺ διαβάζουν νὰ προκόπτουν στὴ ζωή; Νὰ 
ποῦμε ὅλη τὴν ἀλήθεια: Τότε μόνο θὰ πείθονταν 
οἱ μαθητὲς νὰ διαβάζουν, ἄν ἔβλεπαν ἐκείνους ποὺ 
διαβάζουν νὰ προκόπτουν. Τώρα...
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«Καὶ ἀπὸ οἰκονομικὴ ἄποψη, τὰ 
πράγματα εἶναι καλύτερα ἐκεῖ...»

Αὐτὸ τὸ τελευταῖο θὰ μποροῦσε νὰ μείνει ἀσχο-
λίαστο...

Συμπέρασμα

Πῶς φθάσαμε ὣς ἐδῶ; Ὁ καθένας ἀπὸ μᾶς, στὸν 
βαθμὸ ποὺ βιώνει τὴν ἀπελπιστικὴ κατάσταση ποὺ 
περιγράφεται τόσο συμπυκνωμένα στὰ λόγια τῆς 
μαθήτριας, δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ νιώθει τὸ αἴσθημα 
ποὺ τόσο ἔξοχα ἀποτυπώνεται στὸ ποίημα «Τείχη» 
τοῦ Κ. Π. Καβάφη:

Χωρὶς περίσκεψιν, χωρὶs λύπην, χωρὶς αἰδῶ
μεγάλα κ’ ὑψηλὰ τριγύρω μου ἔκτισαν τείχη.

Καὶ κάθομαι καὶ ἀπελπίζομαι τώρα ἐδῶ.
Ἄλλο δὲν σκέπτομαι: τὸν νοῦν μου τρώγει αὐτὴ ἡ τύχη· 

διότι πράγματα πολλὰ ἔξω νὰ κάμω εἶχον.
Ἂ ὅταν ἔκτιζαν τὰ τείχη πῶς νὰ μὴν προσέξω.

Ἀλλὰ δὲν ἄκουσα ποτὲ κρότον κτιστῶν ἢ ἦχον.
Ἀνεπαισθήτως μ’ ἔκλεισαν ἀπὸ τὸν κόσμον ἔξω.

Τραγικὴ ἡ μοῖρα μας. Ἀλλὰ τὸ πιὸ τραγικὸ 
εἶναι τὸ ἑξῆς: Ἂν τόσο «ἀνεπαισθήτως» βρεθήκα-
με «κλεισμένοι ἀπὸ τὸν κόσμον ἔξω» μὲ ὑψηλὰ 
τείχη, αὐτὸ ὀφείλεται στὸ ὅτι τὰ τείχη δὲν τὰ ἔκτισε 
ἄλλος κανείς, παρὰ ἐμεῖς οἱ ἴδιοι, καὶ βρεθήκαμε 
ἐγκλωβισμένοι μέσα σὲ αὐτά, χωρὶς νὰ τὸ κατα-
λάβουμε. Ἐμεῖς βαλθήκαμε νὰ ὀχυρώσουμε τὸν 
ἐγωκεντρισμό μας καὶ νά «ζήσουμε τὴ ζωή», καὶ 
βρεθήκαμε ἐγκλωβισμένοι μέσα στὰ τείχη τοῦ ὑλι-
κοῦ εὐδαιμονισμοῦ, ἀποκομμένοι ἀπὸ τὶς ζωοποιὲς 
ἀρχὲς καὶ ἀξίες τῆς πίστεως καὶ τοῦ πολιτισμοῦ μας, 
ἀποκομμένοι ἀπὸ τὴ Ζωή.

Τὸ σχολεῖο, τὴν τραγικὴ κατάσταση τοῦ ὁποίου 
ἀποτυπώνουν τόσο ἔξοχα τὰ λόγια τῆς μαθήτριας, 
εἶναι φυσικό νὰ νοσεῖ. Διότι τὸ σχολεῖο εἶναι εἰκόνα 
τῆς κοινωνίας. Ἂν νοσεῖ ἡ κοινωνία, μοιραῖα νοσεῖ 
καὶ τὸ σχολεῖο.

Μὰ σήμερα, θὰ σκεφθεῖ κανείς, ἔχουμε ὅλα 
αὐτὰ τὰ ἐντυπωσιακὰ καὶ μεγαλόσχημα ποὺ εἴπαμε 
παραπάνω: μεγαλεπήβολες ἐκπαιδευτικὲς μεταρ-
ρυθμίσεις, ἐθνικοὺς διαλόγους γιὰ τὴν παιδεία, δι-
ορισμοὺς ἀποκλειστικὰ μέσῳ ΑΣΕΠ, προγράμματα 
μετεκπαίδευσης τῶν ἐκπαιδευτικῶν, σεμινάρια, ἐπι-
τροπὲς καὶ συμβούλους, νέα ἐκπαιδευτικὰ πακέτα 

καὶ ἀναμορφωμένα διδακτικὰ ἐγχειρίδια, ψηφιακὸ 
σχολεῖο, ἠλεκτρονικὲς τάξεις. Ναί, τὰ ἔχουμε· ἀλλὰ 
ὅλα πέφτουν στὸ κενό. 

Κάθε τόσο καὶ λιγάκι ἕνα νέο «σύνθημα» ἐπαγ-
γέλλεται νὰ ἀναζωογονήσει τὸ σχολεῖο ποὺ νοσεῖ· 
πρὶν μερικὰ χρόνια ἦταν ἡ «διαθεματικότητα», σή-
μερα ἡ «ὁμαδοσυνεργατικὴ μέθοδος», αὔριο κἄτι 
ἄλλο. Ὅλα δοκιμάζονται, ἀποτυγχάνουν, ἀπορρί-
πτονται, κι ἂς ἔχουν πετύχει ἀλλοῦ. Ὄχι βεβαίως 
γιατὶ δὲν ἔχουν ἀξία.  Ὅλα αὐτὰ ἔχουν τὴν ἀξία τους. 
Ἀλλὰ νά, μοιάζουν μὲ συνταγὲς ὑγιεινῆς διατροφῆς 
ποὺ καλεῖται νὰ ἐφαρμόσει ἀσθενὴς ποὺ πάσχει ἀπὸ 
κακοήθη νόσο. Καὶ ἡ κατάσταση τοῦ ἀσθενοῦς συ-
νεχῶς ἐπιδεινώνεται, καὶ οἱ συνταγὲς ἀπορρίπτονται 
ἡ μία μετὰ τὴν ἄλλη. Τί ἀνόητοι ποὺ εἴμαστε! Πρῶτα 
πρέπει νὰ ἐγχειρισθεῖ ἡ κακοήθης νόσος, καὶ κατόπιν 
νὰ καλέσουμε τὸν ἀσθενῆ νὰ ἐφαρμόσει τὴ μία ἢ 
τὴν ἄλλη συνταγὴ ὑγιεινῆς διατροφῆς.

Ἡ κακοήθης νόσος τῆς κοινωνίας μας εἶναι 
ἡ συνειδητή μας ἐπιλογὴ νὰ ζήσουμε τὸν ὑλικὸ 
εὐδαιμονισμό, χωρὶς ἀρχὲς καὶ ἀξίες νὰ μᾶς «δε-
σμεύουν», χωρὶς παιδεία, χωρὶς Χριστό. Μὲ αὐτή 
μας τὴν ἐπιλογή, «ἀνεπαισθήτως» κλείσαμε οἱ ἴδιοι 
τὸν ἑαυτό μας ἔξω ἀπὸ τὴ Ζωή, «χωρὶς περίσκε-
ψιν, χωρὶν λύπην, χωρὶς αἰδῶ», κατὰ τὸν λόγο τοῦ 
ποιητῆ. Κλείσαμε ἔξω τὸ φῶς. Καὶ βυθισθήκαμε 
στὸ σκοτάδι.

Εὐχόμαστε ἀπὸ τὴν καρδιά μας στὴ μαθήτρια 
νὰ βρεῖ τὸ μέλλον ποὺ λαχταρᾷ. Ἀνήκει στὴ γενιὰ 
ἐκείνη ποὺ ἔχει δεχθεῖ τὸ ἕνα κτύπημα ὕστερα ἀπὸ 
τὸ ἄλλο. Ἂς μὴν ξεχνᾷ ὅμως –κι ἂς μὴν τὸ ξεχνᾶμε κι 
ἐμεῖς– ὅτι τὸ μέλλον δὲν εἶναι αὐτὸ ποὺ θὰ κληρονο-
μήσουμε ἀπὸ τοὺς προηγουμένους· τὸ μέλλον εἶναι 
αὐτὸ ποὺ ἐμεῖς οἱ ἴδιοι θὰ ἐπιλέξουμε νὰ κτίσουμε...

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΤΣΕΝΤΟΣ

Τραγικὴ ἡ μοῖρα μας. Ἀλλὰ τὸ πιὸ 
τραγικὸ εἶναι τὸ ἑξῆς:  Ἂν τόσο 

«ἀνεπαισθήτως» βρεθήκαμε «κλει-
σμένοι ἀπὸ τὸν κόσμον ἔξω» μὲ 
ὑψηλὰ τείχη, αὐτὸ ὀφείλεται στὸ 

ὅτι τὰ τείχη δὲν τὰ ἔκτισε ἄλλος κα-
νείς, παρὰ ἐμεῖς οἱ ἴδιοι, καὶ βρεθή-
καμε ἐγκλωβισμένοι μέσα σὲ αὐτά, 

χωρὶς νὰ τὸ καταλάβουμε.

K

K
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Στὴν πλειάδα τῶν «καινούργιων» ἀντιλή-
ψεων ποὺ ἀκοῦμε καὶ διαβάζουμε τὰ τε-
λευταῖα χρόνια, πολὺ συχνὰ γίνεται λόγος 

γιὰ προβλήματα οἰκογενειακά, συναισθηματικά, 
γύρω ἀπὸ τὸν γάμο καὶ τὴν ψυχικὴ ἰσορροπία τῶν 
ἀνθρώπων. Διάφορες γνῶμες, πρωτοποριακές, 
ἀνατρεπτικές, ἐκμοντερνισμένες, ἐκφράζονται δυ-
στυχῶς καὶ γιὰ πολὺ σοβαρὰ θέματα.

Οἱ σχέσεις μέσα στὴν οἰκογένεια, ἀνάμεσα στὸ 
ζευγάρι, συνήθως συγκεντρώνουν τὸ περισσότερο 
ἐνδιαφέρον. Ἔρχονται λοιπὸν ζευγάρια ποὺ ἤδη 
ἔχουν χωρίσει, μὲ πολὺ καλὲς σχέσεις μεταξύ τους, 
ὅπως λένε –πῶς γίνεται αὐτό;–, νὰ διαβεβαιώνουν 
καὶ νὰ προτρέπουν ὅτι εἶναι καλύτερο νὰ χωρίζει 
ἕνα ζευγάρι ποὺ ἀντιμετωπίζει ἔντονα προβλήματα, 
πολὺ ἁπλᾶ, γιὰ νὰ ἀποφύγουν ἔτσι τὶς προστριβὲς 
μεταξύ τους ἢ τὶς ἄσχημες καταστάσεις μπροστὰ στὰ 
παιδιά τους.  Ἔχουν ἕνα συναίσθημα σιγουριᾶς, 
πιστεύουν ὅτι παρέχουν μιὰ τρομερὴ λύση στὰ 
προβλήματα τῶν ζευγαριῶν.

Εἶναι δὲ μιὰ γενικὴ ἀλήθεια ὅτι τὰ ζευγάρια δι-
απληκτίζονται, οἱ σχέσεις τους κλονίζονται ἀπὸ 

ἐπιπόλαιες διαφωνίες, ἕως πολὺ σοβαρὰ ζητήματα. 
Ζητήματα οἰκονομικῆς φύσεως, ἐπέμβαση τρίτων 
προσώπων, ζητήματα ἀξιοπρέπειας τοῦ ἴδιου τοῦ 
ἀτόμου. Ξεσποῦν λοιπὸν συγκρούσεις, καὶ τὶς πε-
ρισσότερες φορὲς ἀνταλλάσσονται πικρὰ λόγια, 
ἀπειλητικά, εἰρωνικὰ σχόλια, ποὺ μποροῦν νὰ 
προκαλέσουν δυσεπίλυτες καταστάσεις. Ἡ λύση, 
λοιπόν, τὸ διαζύγιο.

Δὲν ἐξετάζουμε βέβαια τὴν περίπτωση ποὺ ὁ 
ἕνας ἀπὸ τοὺς δύο σηκωθεῖ καὶ φύγει ἀπὸ τὸ σπί-
τι. Ἐκεῖ δύσκολα μοιάζει νὰ μπορεῖ νὰ γίνει κἄτι. 
Γενικά, ὅμως, τί ἐνδείκνυται;

Ἔρχονται λοιπὸν φωτισμένοι πνευματικοί –οἱ 
καλύτεροι συνοδοιπόροι στὴ ζωή μας– νὰ μᾶς 
διαβεβαιώσουν ὅτι ποτὲ ὁ χωρισμὸς δὲν εἶναι ἡ 
καλύτερη λύση.

Μπαίνει κανεὶς σὲ ἕναν κυκεῶνα νομικῶν κανό-
νων, ὑποχρεώσεων, συμφωνιῶν, μὲ ἕναν ἀντίπαλο 
–τὸν πατέρα ἢ τὴ μητέρα τοῦ παιδιοῦ, ἀλλὰ καὶ τὸ 
συγγενικὸ περιβάλλον–, σχετικὰ μὲ τὴ ρύθμιση τῶν 
συνθηκῶν τῆς ζωῆς τοῦ παιδιοῦ τους στὸ ἑξῆς.

Τίποτε δὲν εἶναι πιὰ ἁπλό, εὔκολο. Ὁ ἄλλος 

Τί εἶναι καλύτερο;
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νὰ κάνει μὲ τὸ παιδί του. Τὰ παιδιὰ ἀλλάζουν 
σπίτια, περιβάλλοντα, πρότυπα καὶ συνήθει-
ες, ἀνὰ δεκαπέντε ἡμέρες ἢ καὶ πιὸ συχνά. 
Ξεχνᾶνε πράγματα στὸ ἕνα ἢ στὸ ἄλλο σπίτι. 
Ἄσχετα ἂν τὸ ἐπιθυμοῦν, φεύγουν ἀπὸ τὸν 
χῶρο τους, γιὰ νὰ προσαρμοστοῦν κάπου 
ἀλλοῦ, καὶ τἀνάπαλιν.

Ἕνας σωστὸς καὶ φωτισμένος πνευματικὸς 
συμβουλεύει ὅτι τὸ ζευγάρι πρέπει νὰ κατα-
βάλλει προσπάθειες καὶ νὰ συμφιλιώνεται. 
Νὰ βάζουν στὴν ἄκρη τὸν ἐγωισμὸ καὶ τὰ 
θέλω τους καὶ νὰ ἠρεμοῦν. Οἱ συγκρούσεις 
εἶναι ἀποτέλεσμα τοῦ ἐγωισμοῦ μεταξύ τους.

Κάποιος θὰ φαίνεται ὅτι χάνει... Στὴν 
οὐσία αὐτὸς θὰ κερδίζει! Καὶ ὅλα αὐτὰ τὸ 
παιδὶ θὰ τὰ παρακολουθεῖ, κριτὴς ἀδέκαστος 
στὴν κρίση του. Καὶ περνάει ἡ μπόρα στὴν 
οἰκογένεια, καὶ ἔρχεται πάλι ἡ ἠρεμία. Ὅταν 
καὶ ὁ σύζυγος καὶ ἡ σύζυγος ἔχουν βάσεις 
καὶ σέβονται ἠθικὲς ἀξίες, τὰ πράγματα εἶναι 
πολὺ πιὸ εὔκολα.

Τὸ παιδί, ὅσο μικρὸ καὶ ἂν εἶναι, κατα-
λαβαίνει, αἰσθάνεται. Ἐπιζητᾷ τὴν οἰκογενει-
ακὴ γαλήνη καὶ εἶναι εὐτυχισμένο, ὅταν αὐτὴ 
ξανάρχεται στὸ σπίτι. Ὅσο κι ἂν τὸ ζευγάρι 
διαπληκτίζεται, τὸ παιδὶ ἀγαπάει πολὺ καὶ 
τὸν μπαμπὰ καὶ τὴ μαμά. Ἐξάλλου, μαθαίνει 
ὅτι ἡ ζωὴ ἔχει καὶ τὶς δύσκολες μέρες καὶ τὶς 
δύσκολες φάσεις.

Εἶναι λοιπὸν εὐθύνη τοῦ ζευγαριοῦ νὰ 
προσπαθεῖ νὰ συνεννοηθεῖ. Νὰ θυμηθεῖ πάλι 
τὴν ἐποχὴ ποὺ ὁ ἕνας ἐπέλεξε τὸν ἄλλο, πί-
στεψαν ὅτι εἶχαν παρόμοιες ἀντιλήψεις, κοινὰ 
ἐνδιαφέροντα καὶ τὰ ἴδια σχέδια γιὰ τὸ μέλ-
λον. Αὐτὰ ὅλα τί ἔγιναν; πότε ἄλλαξαν; γιατί 
ἄλλαξαν; Αὐτοὶ οἱ ἴδιοι ἀποφάσισαν νὰ ἑνώ-
σουν τὶς ζωές τους, πολλὲς φορὲς μάλιστα 
μὲ ἐπιμονή, παρὰ τὶς ὅποιες ἀντιρρήσεις τῶν 
γονιῶν τους ἢ τῶν φίλων τους.

Μὲ ὡριμότητα, λοιπόν, ὑπομονή, ταπεί-
νωση καὶ καλὴ διάθεση, νὰ προσπαθήσουν 
νὰ συνεννοηθοῦν. Ἡ φυγή, ὁ χωρισμὸς σί-
γουρα δὲν εἶναι λύση. Ἔχουν ἀναλάβει εὐθύ-
νες πιὰ καὶ δὲν εἶναι μόνοι. Εἶναι καὶ δυὸ παι-
δικὰ μάτια καὶ μιὰ τρυφερὴ ψυχὴ ποὺ ἀγωνιᾷ 
νὰ τοὺς δεῖ πάλι ἀγαπημένους καὶ ἑνωμένους 
σὰν τὸν πρῶτο καιρό.

Ἀξίζει νὰ προσπαθήσουν...

ΑΝΝΑ ΨΩΜΑ

Τώρα σὲ λίγο

Μέσ’ στοῦ χειμῶνα τὴν κρύα νέκρα
ποὺ ἀπ’ ἄκρου σ’ ἄκρο τὴ γῆ σκεπάζει
καὶ παγωμένη χιονιᾶ ἀνάσα
τὰ ἀκροκλώνια ἔχει ἀγκαλιάσει,
δές, τ’ ἀκροσύνορα πέρα τοῦ κάμπου
μηνοῦν τὸ θαῦμα ποὺ θὰ προβάλει
τώρα σὲ λίγο.

Ἀπ’ τὸ ξερόκλαδο ποὺ νεκρωμένο
μοιάζει νὰ στέκεται μέσ’ στὴ σιωπή,
δές· νέα ζωντάνια, νιόφυτρα φύλλα,
χαρὰ κι ἐλπίδα θὰ ξεπροβάλει
τώρα σὲ λίγο.

Μέσα στὴ φύση, ποὺ μαύρη πλήξη
ἔχει τυλίξει τὸ κάθε τι,
ἄκου· χαρὲς καὶ γέλια, ὥρια λουλούδια, 
γλυκὰ τραγούδια μέσα στὰ μῦρα
τὰ χελιδόνια θἄρθουν νὰ ψάλουν
τώρα σὲ λίγο.

Κι ἂν στὴν ψυχή σου κάποιος χειμώνας
θλίψη ἁπλώνει καὶ παγωνιά, 
κάνε κουράγιο· θὰ δεῖς τὸ θαῦμα,
ὅταν τῆς ἄνοιξης ζεστὴ ἡλιαχτίδα
θὰ σὲ χαϊδέψει, καὶ ἀπ’ τὸ δάκρυ
ρόδο θ’ ἀνθίσει μέσ’ στὴν καρδιά,
τώρα σὲ λίγο...

ΜΑΡΙΝΑ ΦΡΑΓΚΑΚΗ
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Ἀφήγημα

Ὁ 
Ἀντωνάκης

Ὁ δρόμος ἦταν γεμάτος παιχνιδάδικα. Τὸ παιδὶ 
ποὺ κρατοῦσε ὁ πατέρας ἀπὸ τὸ χέρι τσίριζε 
ἀδιάκοπα, παρ’ ὅλο ποὺ μόλις πρὶν λίγο τοῦ 

εἶχε ἀγοράσει παιχνίδι. Φαίνεται πὼς ἤθελε καὶ κἄτι ἄλλο. 
Κι ἔκλαιγε καὶ τσίριζε καὶ τράβαγε τὸν πατέρα του πρὸς τὰ 
κεῖ ποὺ ἤθελε αὐτό. Ἐκεῖνος, διατηρώντας τὴν ψυχραιμία 
του, ψιθύριζε σιγανὰ κι εὐγενικά:

– Ἤρεμα, Ἀντωνάκη. Μὴ θυμώνεις, Ἀντωνάκη. Συ-
γκρατήσου, Ἀντωνάκη.

Ἡ κυρία ποὺ ἐρχόταν πίσω τους σχεδὸν ἀγανάκτησε 
μὲ τὸ κακομαθημένο παιδί. Καὶ θαύμασε τὸν πατέρα 
γιὰ τὴν αὐτοσυγκράτησή του. Θέλησε μάλιστα νὰ τὸν 
ἐνθαρρύνει:

– Κύριέ μου, τοῦ λέει κάποια στιγμή. Ὀφείλω νὰ σᾶς 
συγχαρῶ γιὰ τὴν ἠρεμία σας. Ἐγώ, ἂν τὸ παιδὶ ἦταν δικό 
μου, δὲν θὰ μποροῦσα νὰ συγκρατηθῶ. Θὰ τοῦ ’δινα 
δυό τρεῖς στὸν ποπὸ νὰ τὶς θυμᾶται.

Ὕστερα στράφηκε στὸ παιδί:
– Δὲν κάνουν ἔτσι τὰ καλὰ παιδιά, Ἀντωνάκη. Οὔτε 

κλαῖνε μέσ’ στὸν δρόμο οὔτε στενοχωροῦν τὸν μπαμπά 
τους.

Ἐκεῖνο σταμάτησε γιὰ λίγο νὰ τσιρίζει. Κοίταξε τὴν 
περαστικὴ γυναῖκα, κι ὕστερα τῆς εἶπε:

– Δὲν μὲ λένε Ἀντωνάκη, ὅμως. Γιάννη μὲ λένε. Ὁ 
μπαμπάς μου εἶναι ὁ Ἀντωνάκης...

ΜΑΡΙΑ ΓΟΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
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Ἂν ἀκόμα δὲν ἔχει κανεὶς παντρευτεῖ ἢ ὁ 
γάμος του τελείωσε καὶ ἀναπολεῖ αὐτὰ 
τὰ χρόνια μὲ νοσταλγία, εἶναι δυνατὸν 

ἀναμφίβολα νὰ τὸν ἔχει ἐξιδανικεύσει. Ὑπάρχει 
ὅμως κἄτι ποὺ εἰσδύει σὲ ὅλη τὴ ζωή, τὸ ὁποῖο μᾶς 
συγκρατεῖ ἀπὸ τὸ νὰ ἐξιδανικεύουμε τὸ καλύτερο 
καὶ κάνει τὸ χειρότερο στὴ ζωὴ ὑποφερτό. Αὐτὸ 
εἶναι ὁ Σταυρός. Ὁ Σταυρὸς πρέπει νὰ μπεῖ στὸν 
γάμο. Ὅποιος ἀγαπᾷ ὑποφέρει.

Ὁ Σταυρὸς ὑπεισέρχεται, τὴ στιγμὴ ποὺ ἀνα-
γνωρίζεις μιὰ σχέση ὡς δῶρο. Ἐκεῖνος ποὺ τὸ δί-
νει μπορεῖ νὰ τὸ πάρει πίσω ὁποιαδήποτε στιγμή. 
Γνωρίζοντάς το αὐτό, εὐχαρίστησε γιὰ τὴ λήψη 
του. Ἐφόσον ἐπιθυμεῖς πάνω ἀπὸ ὁτιδήποτε ἄλλο 
νὰ ἐκτελεῖς τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἀνταπόδωσε σὲ 
Ἐκεῖνον τὸ μεγαλύτερο ἀπὸ ὅλα τὰ γήινα δῶρα 
ὡς μιὰ προσφορά, ἀνυψώνοντάς το σὲ δοξολογία 
καὶ λατρεία, μὲ τὴν πίστη ὅτι προσφέροντάς το θὰ 
μεταμορφωθεῖ γιὰ τὸ καλὸ τῶν ἄλλων.

Αὐτὸ θὰ πεῖ θυσία. Ἡ ἀγάπη εἶναι θυσιαστική. 
Θυσία εἶναι τὸ δόσιμο, ἡ συνεχὴς προσφορά. Καὶ 
τὸ νόημα τῆς θυσίας στὴν  Ἁγία Γραφὴ εἶναι νὰ προ-
σφέρεις τὴ ζωή σου γιὰ τὸν ἄλλο. Πιστεύω πὼς οἱ 
δυό σας μπορεῖτε μαζὶ ὡς σύζυγοι νὰ προσφέρετε 
τὴν ἀγάπη σας στὸν Θεὸ, γιὰ νὰ τὴ μεταμορφώσει 
σὲ ἔργο. Μπορεῖς νὰ διαβάσεις μὲ ἰδιαίτερο τρό-
πο τὸν λόγο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου πρὸς τοὺς 
Ρωμαίους:

«Σᾶς παρακαλῶ, ἀδελφοί, χάριν τῆς εὐσπλα-
χνίας τοῦ Θεοῦ, νὰ προσφέρετε τὰ σώματά σας ὡς 
θυσία ζωντανή, ἅγια, εὐάρεστη στὸν Θεό. Αὐτὴ θὰ 
εἶναι ἡ πνευματικὴ λατρεία σας.

Καὶ νὰ μὴν ἐξομοιώνεστε πρὸς τὸν κόσμο τοῦτο, 
ἀλλὰ νὰ μεταμορφώνεστε μὲ τὴν ἀνακαίνιση τοῦ 
πνεύματός σας, γιὰ νὰ καταλαβαίνετε ποιὸ εἶναι 
τὸ θέλημα τὸ ἀγαθὸ καὶ τὸ εὐάρεστο καὶ τέλειο» 
(Ρωμ. 12, 1-2).

Ἡ ὡριμότητα ἀρχίζει μὲ τὴν προθυμία νὰ προ-

ΑΓΑΠΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΤΑΥΡΟΣ
Γράμμα τῆς Elisabeth Elliot στὴν κόρη της λίγο πρὶν τὸν γάμο της
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σφέρουμε τὸν ἑαυτό μας. Ἡ ἀνω-
ριμότητα χαρακτηρίζεται ἀπὸ 
ἐγωκεντρισμό. Μόνο ψυχικὰ καὶ 
πνευματικὰ ὥριμοι εἶναι ἱκανοὶ 
νὰ θυσιάζουν τὴ ζωή τους γιὰ 
τοὺς ἄλλους. Ἐκεῖνοι ποὺ εἶναι 
κύριοι τοῦ ἑαυτοῦ τους μπορεῖ νὰ 
εἶναι ὑπηρέτες τῶν ἄλλων.

Οἱ συγκεκριμένοι τρόποι μὲ 
τοὺς ὁποίους λειτουργεῖ τὸ μέ-
γιστο ἀξίωμα τοῦ Σταυροῦ στὴν 
καθημερινὴ ζωὴ ἐκφράζεται τέ-
λεια στὸν  Ὕμνο τῆς Ἀγάπης (Α΄ 
Κορ., κεφ. 13). Ἐδῶ βρίσκουμε 
μᾶλλον ἕναν ὁρισμὸ τῆς ἀλη-
θινῆς καὶ θυσιαστικῆς ἀγάπης, 
παρὰ τὸν συγκινησιακό της χα-
ρακτῆρα.

Ἡ χριστιανικὴ ἀγάπη εἶναι 
δράση. Εἶναι τὸ στημόνι καὶ τὸ 
ὑφάδι τοῦ γάμου καί, ἐπειδὴ ὁ 
γάμος ἀπὸ τὴ φύση του εἶναι 
ἔργο ζωῆς, αὐτὴ ἡ ἀγάπη τὸν τε-
λειοποιεῖ κατὰ τὴ διάρκεια ὅλων 
τῶν ἡμερῶν καὶ ἐτῶν του, αὐξα-
νόμενη, καθὼς ἐξασκεῖται, ἐμβα-
θυνόμενη ὡς ἐκδήλωση φροντί-
δων καὶ σοβαρῶν εὐθυνῶν, ἐνῷ 
συγχρόνως μεταβάλλει αὐτὲς τὶς 
φροντίδες καὶ εὐθύνες (ἀκόμη 
καὶ τὴν ἐξουθενωτικὴ κούραση) 
σὲ βαθιὰ χαρά.

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος λέει 
πὼς δὲν εἶναι ἡ εὐγλωττία οὔτε 
τὸ χάρισμα τῆς προφητείας ἢ τῆς 
γνώσης ἢ ἀκόμη καὶ ἡ γνώση 
τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ, οὔτε 
ἡ ἀπόλυτη πίστη, ποὺ ἔχει σημα-
σία. Τελικά, εἶναι ἡ ἀγάπη. Ἐὰν 
γνωρίζω λίγο τὴν καρδιά σου, 
ξέρω ὅτι δὲν μπαίνεις στὸν πει-
ρασμὸ νὰ σκεφτεῖς τὸν ἑαυτό 
σου κάτοχο κάποιου ἀπὸ αὐτὰ 
τὰ ἐπιβλητικὰ καὶ ἐπίζηλα χαρί-
σματα. Ὅμως ἀγαπᾷς. Γι’ αὐτὸ 
εἶμαι ἀπόλυτα σίγουρη. Θὰ ἀντέ-
ξει ἡ ἀγάπη μέχρι τὸ τέλος; Ναί, 
ἂν εἶναι τὸ εἶδος τῆς ἀγάπης γιὰ 
τὸ ὁποῖο μιλάει ὁ Ἀπόστολος 
Παῦλος.

Ἡ ἀγάπη γιὰ τὴν ὁποία μιλῶ 
δύσκολα χάνει τὴν ὑπομονή – 
ἀναζητᾷ τρόπο νὰ εἶναι ἐποικο-

δομητική. Μιὰ νέα μοῦ ἔγραψε 
τὸν περασμένο χρόνο, γιὰ νὰ μὲ 
ρωτήσει γιὰ τὴ συμπεριφορά της 
πρὸς τὸν μέλλοντα ἀρραβωνι-
αστικό της. Ἤδη ἀναρωτιόταν 
πῶς θὰ μποροῦσε νὰ τοῦ κάνει 
κάποια παρατήρηση. Τῆς ἀπά-
ντησα μὲ τὸν παρακάτω λόγο:

«Δὲν μπορεῖς, φυσικά, νὰ 
εἶσαι ἐποικοδομητική, ἂν δὲν 
ἀντιλαμβάνεσαι τὸ ἐλάττωμα. 
Ὅταν ὅμως ἀναγνωρίζεις τὸ μέ-
ρος ποὺ χρειάζεται τὴν ἐπιδιόρ-
θωση ἢ ἐνίσχυση, μπορεῖς νὰ 
ἀρχίσεις νὰ χτίζεις. Μὴ χάνεις τὴν 
ὑπομονή. Τὸ χτίσιμο χρειάζεται 
πολὺ χρόνο, καὶ πρέπει νὰ οἰκο-
δομεῖς μὲ πολλὲς καθυστερήσεις 
καὶ ἀντιξοότητες καὶ πολλὰ μπά-
ζα κατὰ τὴ διαδικασία».

Ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι κτητική. Ἂν 
ὁ Θεὸς ἔχει δώσει τὸν ἕνα στὸν 
ἄλλο, «νὰ τὸν ἔχει καὶ νὰ τὸν 
κρατάει», πῶς μπορεῖς νὰ μὴν 
εἶσαι κτητική; Μὲ τὸ νὰ θυμᾶσαι 
πρωτίστως ὅτι αὐτὸ εἶναι δῶρο, 
καὶ δευτερευόντως ὅτι ἔχει τὰ 
ὅριά του. Ὁ Θεὸς ἔδωσε τὸν 
ἕνα στὸν ἄλλο μὲ συγκεκριμέ-
νο τρόπο καὶ γιὰ συγκεκριμένο 
χρόνο. Αὐτὸς παραμένει κύριος 
καὶ τῶν δυό σας, καὶ κυρίως σὲ 
Αὐτὸν θὰ δώσετε λόγο. Ὑπάρ-
χει κατοχὴ ποὺ εἶναι ἀπληστία, 
ἅρπαγμα, ἐπίμονος πόθος ποὺ 
καταπνίγει καὶ κατακυριεύει. Δὲν 
ὑπάρχει πίστη σ’ αὐτὸ τὸ εἶδος, 
οὔτε εὐχαριστία, οὔτε σεβασμὸς 
γιὰ τὸ πρόσωπο ποὺ ἔχει πλα-
στεῖ κατ’ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ. Συ-
μπεριφέρεται κανεὶς ὡς κάτοχος 
ἀντικειμένου, ποὺ τὸ διαχειρί-

ζεται κατὰ τὸ θέλημά του. Κυ-
ριαρχεῖ ὁ φόβος τῆς ἀπώλειας. 
Φοβᾶται μήπως τοῦ ξεφύγει ἢ 
τοῦ ἀφαιρεθεῖ.  Ἔλπιζε στὸν Θεὸ 
ποὺ σοῦ τὸν ἔδωσε, πίστευε σὲ 
Αὐτόν, ποὺ σᾶς φυλάει καὶ τοὺς 
δύο.

Ἡ ἀγάπη δὲν ἀνυπομονεῖ νὰ 
ἐντυπωσιάζει οὔτε ἀγαπάει μεγα-
λόστομες διακηρύξεις γιὰ δικές 
της ἱκανότητες. Δὲν ἔχει ἀνάγκη 
οὔτε τὸ ἕνα οὔτε τὸ ἄλλο. Τὸν 
ἔχεις ἤδη ἐντυπωσιάσει. Εἶσαι 
πάρα πολὺ σπουδαία γι’ αὐτόν. 
Δὲν ὑπάρχει καμμία ἀμφιβολία. 
Δέξου τὸ γεγονὸς καὶ μεῖνε ἥσυ-
χη. Μεῖνε εἰρηνική, γνωρίζοντας 
πὼς ὑπάρχουν περιοχὲς στὴ ζωή 
του, ποὺ μπορεῖ νὰ εἶναι χωρὶς 
ἐσένα.

Ἡ ἀγάπη ἔχει καλοὺς τρό-
πους καὶ δὲν ἐπιδιώκει ἐγωι-
στικὰ πλεονεκτήματα. Ἡ εὐγέ-
νεια ὁρίζεται ὡς «πολλὲς μικρὲς 
θυσίες». Ὁ σύζυγος ἐγκαταλείπει 
πρὸς στιγμὴν τὴν ἀναπαυτική 
του πολυθρόνα, ὅταν ἡ γυ-
ναῖκα του μπαίνει στὸ δωμάτιο, 
πηδάει ἀπὸ τὸ αὐτοκίνητο ἔξω 
στὴ βροχὴ νὰ ἀνοίξει τὴν πόρτα 
γιὰ ἐκείνη ἢ σπρώχνει τὴν κα-
ρέκλα στὸ τραπέζι. Μὲ αὐτὲς τὶς 
χειρονομίες (ποὺ τοῦ κοστίζουν 
ἐλάχιστα), ὄχι ἐπειδὴ ἐκείνη εἶναι 
ἀβοήθητη καὶ χρειάζεται φυσικὴ 
βοήθεια, ἀλλὰ ἐπειδὴ ἐκεῖνος 
μεριμνᾷ γιὰ ἐκείνη, χαίρεται 
ἡ σύζυγος ποὺ ὁ ἄνδρας της 
τὴν ὑπολογίζει μὲ αὐτοὺς τοὺς 
συγκεκριμένους τρόπους, καὶ 
αὐτὸς εὐχαριστιέται ποὺ ἐκεί-
νη νιώθει εὐχαριστημένη. Εἶναι 

 Ἡ ἀγάπη εἶναι θυσιαστική. Θυσία εἶναι τὸ 
δόσιμο, ἡ συνεχὴς προσφορά. Καὶ τὸ νόημα 

τῆς θυσίας στὴν Ἁγία Γραφὴ εἶναι  
νὰ προσφέρεις τὴ ζωή σου γιὰ τὸν ἄλλο.

K

K
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αἰσθήματα. Εἶναι ἕνα μικρὸ σφί-
ξιμο τῶν κορδονιῶν ποὺ τοὺς 
συνδέουν.

Ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι μυγιάγγι-
χτη. Ἡ ἀγάπη εἶναι αἰσθηματική. 
Αὐτὸ θὰ πεῖ ὅτι εἶναι βαθιὰ εὐαί-
σθητη στὰ συναισθήματα τοῦ 
ἄλλου. Λυπᾶται, ὅταν ὁ ἄλλος 
εἶναι λυπημένος, πονάει, ὅταν 
ὁ ἄλλος εἶναι πονεμένος, χαίρε-
ται, ὅταν ὁ ἄλλος εἶναι χαρού-
μενος. Ὅμως ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι 
εὔθικτη. Πολλὰ μποροῦν νὰ σὲ 
ἐρεθίσουν στὴ συμπεριφορὰ 
τοῦ ἄλλου. Ὅταν δύο ἄνθρω-
ποι ζοῦν στὴν ἀτμόσφαιρα τῆς 
ἀγάπης, λειτουργοῦν μὲ τὴν 
προϋπόθεση ὅτι ἡ ἀγάπη βρί-
σκεται στὴ βάση ὁποιασδήποτε 
συμπεριφορᾶς. Αὐτὸ περιορίζει 
πολλὰ ἐνδεχόμενα τραύματα. 
Εἶναι ἀλήθεια πὼς εἶναι πάντοτε 
πιὸ εὔκολο νὰ πληγώσεις αὐτὸν 
ποὺ ἀγαπᾷς, ἐπειδὴ κάθε τι ποὺ 
κάνεις καὶ λὲς τὸν ἐνδιαφέρει 
τόσο ἔντονα. Ἀλλὰ τὸ νὰ ἀντι-
δράσει κάποιος, τὴν ὥρα ποὺ 
εἶναι πληγωμένος, εἶναι ἐπικίν-
δυνο. Ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι «μή 
μου ἅπτου» καὶ ἔχει τὸ προνό-
μιο νὰ ἀμφιβάλλει. Ἀλλά, ἀκό-
μη καὶ ἂν ἡ ἀμφιβολία ἐπιμένει, 
ἀντιδρᾷ ἐν ἀγάπῃ. Δὲν ἀνταπο-
δίδει κακὸ ἀντὶ κακοῦ.

Ἡ ἀγάπη δὲν μνησικακεῖ, 
οὔτε βέβαια καὶ χαίρει μὲ τὴ 
μοχθηρία τῶν ἄλλων. Ἀρνεῖται 
ὁλότελα νὰ συντάξει λίστα μὲ τὶς 
προσβολὲς ποὺ μπορεῖ ὁ σύζυ-
γος κάποια μέρα νὰ ἀραδιάσει, 
ὅταν παραπονιέται γιὰ κἄτι ποὺ 
ἔχεις κάνει. Ἡ ἀγάπη διατηρεῖ 
καθαρὸ τὸ μητρῶο. Αὐτὸ δὲν 
σημαίνει φυσικὰ ὅτι πιθανὸν 
ξεχνᾷς κάθε προσβολή. «Τὸ νὰ 
συγχωρεῖς εἶναι ἀνθρώπινο. Τὸ 
νὰ ξεχνᾷς εἶναι θεῖο». Πρέπει νὰ 
τὸν συγχωρεῖς, ὅταν σὲ πληγώ-
νει, καὶ νὰ τὸν συγχωρεῖς ξανὰ 
καὶ ξανὰ καὶ κάθε φορὰ ποὺ 
θυμᾶσαι τὴν προσβολή, καὶ ἂν 
ἀκόμα ἀναπηδᾷ στὸ μυαλό σου 

ἑκατοντάδες φορές. Θὰ ἀνακα-
λύψεις πὼς ἡ συγγνώμη δὲν 
εἶναι τόσο κοντὰ ὅσο τὸ παρά-
πονο.

Ἡ ἀγάπη δὲν γνωρίζει ὅρια 
στὴν ἀντοχή της, δὲν ἔχει τέλος 
στὴν ἐμπιστοσύνη, δὲν χάνει τὴν 
ἐλπίδα. Ἡ ἀγάπη μπορεῖ νὰ ὑπο-
μείνει τὰ πάντα. Πράγματι, εἶναι 
κἄτι ποὺ ἀκόμη στέκεται, ὅταν 

ὅλα τὰ ἄλλα ἔχουν καταρρεύσει.
Αὐτοὶ εἶναι οἱ βασικοὶ κανό-

νες. Ἔτσι λειτουργεῖ πράγματι 
αὐτὸ ποὺ ἀποκαλοῦμε ἀγάπη 
στὸν γάμο, στὸν κόσμο.

Στὴν οἰκειότητα τοῦ γάμου 
προσφέρεις τὸν ἑαυτό σου δι-
αρκῶς καὶ εὐχαρίστως. Ὅταν 
θυσιάζεις τὸν ἑαυτό σου γιὰ τὸν 
σύζυγό σου, τοῦ δίνεις πράγμα-
τι ζωή. Προσθέτεις στὴ ζωή του 
σκοπὸ ποὺ δὲν ὑπῆρχε προη-
γουμένως καί, θέλοντας καὶ μή 
(αὐτὸ εἶναι ἀπὸ τὰ πλέον ἐκπλη-
κτικὰ καὶ ὄμορφα τῶν ἀναπό-
δραστων γεγονότων), βρίσκεις 
νόημα καὶ στὴ δική σου ζωὴ 
λόγῳ αὐτῆς τῆς θυσίας. Ὁ σύ-
ζυγός σου, μὲ τὸ νὰ σὲ ἀγαπάει 
ὅπως ὁ Χριστὸς ἀγάπησε τὴν 
Ἐκκλησία –αὐτὸ θὰ πεῖ δίνοντας 
τὴ ζωή του γιὰ σένα–, δίνει ζωὴ 
σὲ σένα καὶ νόημα στὴ δική του. 
Ἕνα ἀμετάκλητο πνευματικὸ ἀξί-
ωμα τίθεται σὲ κίνηση. Δὲν εἶναι 
ἡ θυσία ποὺ καταλαμβάνει τὴ 
σκέψη, εἶναι ἡ χαρά. Ὁ Χριστός, 
ὅταν βάσταζε τὸν Σταυρό, γνώρι-
ζε ὅτι ἡ χαρὰ ἦταν ἐνώπιόν Του.

Δὲν μπορεῖς νὰ μιλᾷς γιὰ τὴν 
ἰδέα τῆς ἰσότητας καὶ τῆς αὐτο-

προσφορᾶς μαζί. Μπορεῖς νὰ 
μιλᾷς γιὰ τὴ συνεργασία, ἀλλὰ 
αὐτὴ εἶναι ἡ συνεργασία τοῦ χο-
ροῦ. Ἂν δύο ἄνθρωποι συμφω-
νοῦν νὰ χορεύουν μαζί, συμφω-
νοῦν νὰ δίνουν καὶ νὰ παίρνουν. 
Ὁ ἕνας νὰ ὁδηγεῖ, καὶ ὁ ἄλλος 
νὰ ἀκολουθεῖ. Αὐτὸ θὰ πεῖ χο-
ρός. Ἡ γυναικεία γοητευτικὴ 
συγκαταβατικότητα στὸ ἀνδρικὸ 

προβάδισμα εἶναι αὐτὴ ποὺ τοῦ 
δίνει τὴν ἐλευθερία. Ἡ προθυ-
μία τοῦ ἄνδρα νὰ ἀναλάβει τὴν 
εὐθύνη τοῦ ὁδηγοῦ εἶναι αὐτὸ 
ποὺ τῆς δίνει τὴν ἐλευθερία της. 
Ἀποδοχὴ τῶν ἀντίστοιχων θέ-
σεων ἀπελευθερώνει καὶ τοὺς 
δύο καὶ τοὺς στροβιλίζει μέσα 
στὴ χαρά.

Ἂν μπορεῖς νὰ κατανοήσεις 
τὴ γυναικεία σου φύση, Valer-
ie, κάτω ἀπὸ αὐτὸ τὸ φῶς, θὰ 
γνωρίσεις τὴν πληρότητα τῆς 
ζωῆς. Ἄκουσε τὸ κάλεσμα τοῦ 
Θεοῦ νὰ παραμείνεις γυναῖκα. 
Ὑπάκουσε σ’ Αὐτόν. Μετάτρε-
ψε τὴν ἐνεργητικότητά σου σὲ 
προσφορά. Εἴτε τὸ καθῆκον 
σου εἶναι νὰ ἀποκτήσεις σύζυ-
γο καὶ μέσῳ αὐτοῦ οἰκογένεια 
καὶ ὁ Θεὸς σὲ καλέσει νὰ Τὸν 
ὑπηρετήσεις στὸν κόσμο, εἴτε 
νὰ παραμείνεις, κατὰ τὴν πρό-
νοια τοῦ Θεοῦ, μόνη, μὲ σκοπὸ 
νὰ ὑπηρετήσεις τὸν λαό Του 
χωρὶς τὴν παραμυθία συζύγου 
καὶ οἰκογένειας, σὲ κάθε περί-
πτωση θὰ γνωρίσεις πληρότητα 
ζωῆς καί (ξέρω περὶ τίνος ὁμιλῶ) 
θὰ αἰσθανθεῖς πληρότητα χαρᾶς.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Α.Γ

 Εἶναι ἀλήθεια πὼς εἶναι πάντοτε πιὸ εὔκολο 
νὰ πληγώσεις αὐτὸν ποὺ ἀγαπᾷς, ἐπειδὴ κάθε 

τι ποὺ κάνεις καὶ λὲς τὸν ἐνδιαφέρει τόσο 
ἔντονα. Ἀλλὰ τὸ νὰ ἀντιδράσει κάποιος, τὴν 

ὥρα ποὺ εἶναι πληγωμένος, εἶναι ἐπικίνδυνο.

K

K
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Διήγημα

Ξαναβρῆκε 
τὴ χαρὰ 
τῆς ζωῆς

Ἡ κυρία Αἰμιλία ἦταν μιὰ πραγματικὴ ἀρχόντισσα. Εὐγε-
νική, καλοσυνάτη, ἡ πόρτα τοῦ σπιτιοῦ της ἦταν πάντα 
ἀνοιχτὴ γιὰ ὅλους. Τὸν σύζυγό της, ἀπόστρατο στρα-

τιωτικό, τὸν σέβονταν καὶ τὸν ἐκτιμοῦσαν φίλοι καὶ συνάδελφοι. 
Εἶχαν δυὸ κόρες ὄμορφες, ἔξυπνες, ποὺ ὅλοι τὶς καμάρωναν. 
Ἦταν μιὰ εὐτυχισμένη οἰκογένεια. Μόνο ποὺ ἡ εὐτυχία τους δὲν 
κράτησε πολύ.

Ὅταν μεγάλωσαν, οἱ κόρες φύγανε στὸ ἐξωτερικὸ γιὰ σπου-
δές. Καὶ οἱ δύο ἀκολούθησαν τὸν καλλιτεχνικὸ κλάδο:  Ἡ μεγάλη 
ἔγινε διάσημη πιανίστα, γνωστὴ σ’ ὅλον τὸν κόσμο. Ἔμεινε γιὰ 
πάντα στὸ ἐξωτερικό. Ἡ δεύτερη ἀσχολήθηκε μὲ τὸ θέατρο. 
Προκαλοῦσε τὸν θαυμασμὸ ὅλων, ὅταν ἐμφανιζόταν στὴ σκηνή. 
Κι αὐτὴ δὲν ξαναγύρισε.

Οἱ γονεῖς τους ὑπέφεραν, ποὺ δὲν τὶς εἶχαν κοντά τους. 
Ἔνιωθαν ἄδεια τὴν ἀγκαλιά τους. Ὅταν τοὺς τηλεφωνοῦσαν 
καὶ παρακαλοῦσαν νὰ ἔρθουν ἔστω καὶ γιὰ λίγο στὸ σπίτι τους, 
ἡ ἀπάντησή τους ἦταν πάντα ἡ ἴδια: «Δὲν μᾶς μένει καθόλου 
καιρός. Τὸ βράδυ πρέπει νὰ βρισκόμαστε στὴ δουλειά μας. Τὸ 
πρωὶ κοιμόμαστε λίγες ὧρες, ὅσο νὰ ξεκουραστοῦμε, τὸ ἀπό-
γευμα κάνουμε πρόβες, δὲν ἔχουμε χρόνο οὔτε γιὰ τὸν ἑαυτό 
μας. Σᾶς θυμόμαστε πάντα καὶ σᾶς ἀγαπᾶμε». Ὅμως μὲ τὸν καιρὸ 
τὰ χειροκροτήματα καὶ οἱ ἐπευφημίες εἶχαν πιὰ ξεφτίσει τὴν 
ἀγάπη τους.

Οἱ γονεῖς θὰ ἔνιωθαν μόνοι καὶ δυστυχισμένοι, ἂν δὲν ὑπῆρχε 
στὸ σπίτι τους ἕνα μικρὸ ἀστεράκι νὰ φωτίζει τὰ μαῦρα σκοτάδια 
τῆς ζωῆς τους:  Ἦταν ἡ Κατερίνα, ἕνα δωδεκάχρονο ὀρφανὸ ποὺ 
τὸ περιμάζεψε ἡ κ. Αἰμιλία ἀπὸ τὸν δρόμο. Ἕνα πλάσμα ἀγαπητό, 
ποὺ τοὺς λάτρευε, τοὺς ἀποκαλοῦσε μάνα καὶ πατέρα, κι ἐκεῖνοι 
τὸ ἔνιωθαν σὰν παιδί τους.

Ἕνα πρωὶ ὁ πατέρας ἔφυγε ἀπὸ τὴ ζωὴ μετὰ ἀπὸ καρδιακὸ 
ἐπεισόδιο. Οἱ κόρες, ἂν καὶ εἰδοποιήθηκαν, δὲν παραβρέθηκαν 
στὴν κηδεία. Ἁπλᾶ ἔστειλαν στὴ μητέρα ἕνα τηλεγράφημα: «Λυ-
πούμαστε γιὰ τὸν χαμὸ τοῦ πατέρα μας. Τὴν ἡμέρα τῆς κηδείας 
βρισκόμασταν πολὺ μακριά, καὶ δὲν ὑπῆρχε ἀεροπορικὴ πτήση 
γιὰ τὴν Ἑλλάδα. Ἂς εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη του. Κι ἐσένα ὁ Θεὸς 
νὰ σοῦ δίνει κουράγιο καὶ παρηγοριά».

Διπλὸς ὁ πόνος τῆς μάνας. Κλείστηκε στὸ σπίτι της καὶ δὲν 
ξαναβγῆκε. Ἡ Κατερίνα ἦταν ἡ μοναδικὴ παρηγοριά της.

Ἦταν δεκαοχτὼ χρονῶν ἡ Κατερίνα, ὅταν ὁ Ἀντώνης, ἕνα 
γειτονόπουλο, ζήτησε ἀπὸ τὴν κ. Αἰμιλία τὴν κοπελίτσα σὲ γάμο. 
Ἡ κ. Αἰμιλία τὸν κοίταξε μ’ ἕνα πικρόγλυκο χαμόγελο. «Μὲ χαρὰ 
νὰ σοῦ τὴ δώσω, Ἀντώνη. Ἂν ὅμως μοῦ τὴν πάρεις, τί θ’ ἀπογί-
νω ἐγὼ ὁλομόναχη; Αὐτὴ εἶναι τὸ μοναδικό μου ἀποκούμπι».

«Μὰ δὲν θὰ εἶστε μόνη. Θὰ εἶμαι κι ἐγὼ κοντά σας. Ἔτσι θ’ 
ἀποκτήσετε καὶ γιό». Τὰ δακρυσμένα μάτια τῆς ἀρχόντισσας 
ἔλαμψαν. Ὁ γάμος ἔγινε σύντομα. Κουμπάρα ἡ κ. Αἰμιλία. Καὶ 
τὸ γαμήλιο δῶρο της ἕνα μοναχικὸ σπιτάκι σὲ μικρὴ ἀπόσταση 
ἀπὸ τὸ δικό της, ἕτοιμο, ἐπιπλωμένο, μ’ ἕναν ὄμορφο κῆπο 
γεμάτο δέντρα καὶ λουλούδια.

Τὸ ζευγάρι δὲν τὴν ἄφησε ποτὲ μόνη. Βρισκόταν συνέχεια 
κοντά της, ἀκόμα κι ὅταν ἡ Κατερίνα ἀπόκτησε τὸ πρῶτο της 
παιδί, ἕνα χαριτωμένο ἀγοράκι. Ἡ Αἰμιλία τὸ βάφτισε Δημήτρη, 
στὸ ὄνομα τοῦ συζύγου της. Ἡ παρουσία τοῦ παιδιοῦ γλύκανε 
τὸν πόνο της.  Ὅλη τὴν ἡμέρα ἀσχολιόταν μὲ τὸν μικρό, κι ἐκεῖνος 
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δὲν ἔφευγε ἀπὸ κοντά της.
Τρία χρόνια ἀργότερα, ἡ Κατερίνα ἔφερε στὸν 

κόσμο ἕνα κοριτσάκι. Θὰ τὸ ὀνόμαζαν Αἰμιλία. 
Ἡ νονὰ περίμενε μὲ λαχτάρα νὰ τὸ σφίξει στὴν 
ἀγκαλιά της. Ἑτοιμαζόταν νὰ φύγει ἀπὸ τὸ μαιευ-
τήριο ἡ Κατερίνα, ὅταν ἔμαθε μιὰ εὐχάριστη εἴδη-
ση: «Ἦρθαν οἱ κόρες τῆς κ. Αἰμιλίας». Ἡ Κατερίνα 
ἀναφώνησε ἀπὸ ἐνθουσιασμό: «Ἐπιτέλους, τὰ 
χείλη τῆς μάνας θὰ χαμογελάσουν, θὰ γλυκάνει 
ὁ πόνος της».

Γρήγορα ὅμως ἡ χαρὰ τῆς νεαρῆς μητέρας με-
ταβλήθηκε σὲ ἀπέραντη θλίψη, ὅταν πληροφο-
ρήθηκε πὼς οἱ κόρες τῆς Αἰμιλίας πούλησαν τὸ 
ἀρχοντικό, κλείσανε τὴ μάνα τους σ’ ἕναν οἶκο 
εὐγηρίας καὶ ἔφυγαν ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα γιὰ πάντα. 
Ἄφησε τὸ μωρὸ στὸν Ἀντώνη κι ἔτρεξε στὸ ἵδρυμα. 
Βρῆκε τὴν ἀρχόντισσα σ’ ἕνα μοναχικὸ δωμάτιο, 
καθισμένη στὸ ντιβάνι μὲ κυρτωμένο τὸ κορμί, 
ὅπως ἕνα λουλούδι ποὺ βρίσκεται σ’ ἀνθοδοχεῖο 
χωρὶς νερό, ἕτοιμο ν’ ἀφήσει τὴν τελευταία του 
πνοή. Σὰν εἶδε τὴν Κατερίνα, ξέσπασε σ’ ἕνα πο-

νεμένο κλάμα.
Ἦρθε ἡ ὥρα τὸ δωδεκάχρονο ὀρφανὸ ποὺ κά-

ποτε περιμάζεψε ἀπὸ τὸν δρόμο στὸ σπίτι της ἡ κ. 
Αἰμιλία νὰ τῆς δείξει τὴν εὐγνωμοσύνη του.

«Ὄχι, μητέρα, δὲν πρόκειται νὰ μείνεις ἐδῶ. 
Ὑπάρχει ἕνα σπίτι ποὺ περιμένει τὴ μάνα, ὁ ἐγγονὸς 
τὴ γιαγιὰ καὶ τὸ μωρὸ τὴ νονά του».

Ποῦ νὰ τὸ φανταζόταν ποτὲ ἡ κ. Αἰμιλία πὼς τὸ 
σπιτάκι ποὺ τοὺς ἔκανε γαμήλιο δῶρο θὰ γινόταν 
γι’ αὐτὴν μιὰ ὄμορφη, χαρούμενη φωλιά, μὲ δυὸ 
πουλάκια ποὺ τιτίβιζαν ὅλη μέρα γύρω της καὶ 
δὲν ἔφευγαν ἀπὸ τὴν ἀγκαλιά της. Ὅτι θὰ ἔνιωθε 
εὐτυχισμένη καὶ θὰ ξαναγινόταν παιδί, καθὼς θὰ 
ἔπαιζε μὲ τὰ ἐγγόνια, θὰ γελοῦσε, θὰ τραγουδοῦσε!

Τὸ δύσκολο παρελθὸν ἄρχισε σιγὰ σιγὰ νὰ 
ξεθωριάζει. Δὲν τῆς ἀπόμεινε παρὰ μιὰ θύμηση 
θαμπή, πονεμένη. Πέρασε σὰν ἕνα κακὸ ὄνειρο 
καὶ ἔσβησε.

Ἡ κ. Αἰμιλία ξαναβρῆκε πάλι τὴ χαρὰ τῆς ζωῆς.

ΚΑΙΤΗ Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
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Διήγημα

Μιὰ 
ἀξιολά-
τρευτη 
κυρία

– Εἶσαι στ’ ἀλήθεια ἡ πιὸ ἀξιολάτρευτη, ἡ πιὸ περιζήτητη «κυρία» 
ποὺ ἔχω ποτὲ ἀκούσει ἢ δεῖ... καὶ γιὰ χάρη σου ὅλοι μας κάνουμε... 
καὶ τί δὲν κάνουμε! Κι ὅμως ἐσύ...

– Κι ὅμως ἐγώ; ρώτησε γεμάτη ἐνδιαφέρον καὶ περιέργεια.
– Εἶσαι μυστήρια, εἶσαι δύσκολη, εἶσαι ἀκατάδεκτη, εἶσαι... νά, 

ὅλο καὶ πιὸ πολὺ ἐξαφανίζεσαι ἀπὸ τὴ ζωή μας... Γιατί, τέλος πάντων;
– Τὸ γιατί ἐσεῖς θὰ τὸ βρεῖτε! Γιατὶ ἐγώ, στ’ ὁρκίζομαι, εἶμαι πάντα 

μαζί σας, ποτὲ δὲν ἔφυγα καὶ ποτὲ δὲν ἐξαφανίστηκα ἀπὸ τὴ ζωή 
σας. Καὶ δὲν φταίω ἐγώ, ἂν ἐσεῖς...

Τὴν διέκοψα μὲ βιασύνη.
– Ἐμεῖς τί; Μὰ δὲν μᾶς βλέπεις λοιπόν; Δὲν νιώθεις καθόλου τί 

γίνεται γύρω σου; Δὲν καταλαβαίνεις τὸν ἀγῶνα καὶ τὸ ψάξιμό μας, 
τὴν ἀγωνία καὶ τὰ τρεχάματά μας; Γιατί νομίζεις, ἂν ὄχι γιὰ σένα;

Γέλασε καὶ εἶπε μὲ πικρὸ χιοῦμορ:
– Κι ἀπ’ τὴν πολλὴ τρεχάλα χάνεστε καὶ ξεχνᾶτε τελικὰ γιατί 

τρέχετε καὶ γιατί ψάχνετε! Μὰ σταματῆστε λοιπὸν καὶ λίγο, καὶ πᾶψτε 
νὰ μὲ ψάχνετε ὅλο γύρω σας κι ἀπ’ ἔξω σας!

Δὲν μοῦ ἄρεσε καθόλου ἔτσι ὅπως μοῦ μιλοῦσε... Αὐτὸ ἔλειπε 
τώρα, νὰ μοῦ γίνει καὶ κατήγορος! Ὅμως, φίλες μου, μὲ συγχω-
ρεῖτε! Ξέχασα νὰ σᾶς παρουσιάσω τήν «κυρία»... Εἶμαι σίγουρη πὼς 
ὅλες τὴν ξέρετε.  Ὅμως, γιὰ λόγους savoir vivre, οἱ συστάσεις εἶναι 
ἀπαραίτητες: Νὰ λοιπὸν κοντά μας ἡ ἀγαπημένη μας κυρία Χαρά!

Ἂν μοῦ ἐπιτρέπετε νὰ σᾶς ἐκπροσωπήσω, θὰ τῆς πῶ ὅλα τὰ 
παράπονά μας μαζί της, θὰ τῆς πῶ πόσο ἀχάριστη καὶ ἄσπλαχνη 
τὴν θεωροῦμε καὶ πὼς δὲν θἄπρεπε νὰ μᾶς φέρεται ἔτσι, ἂς ποῦμε, 
ἀκατάδεκτα...

– Σὲ παρακαλῶ, λοιπόν, κυρία Χαρά, πρόσεξέ μας λιγάκι καὶ 
κατάλαβε πὼς ὅλοι μας κάνουμε τό «πᾶν», γιὰ νὰ σ’ ἔχουμε κοντά 
μας νὰ συντροφεύεις καὶ νὰ ὀμορφαίνεις τὴ ζωή μας... Κι ἄλλος σὲ 
ψάχνει στὰ πλούτη, στὰ ὄμορφα σαλόνια, στὰ ἀκριβὰ κοσμήματα, 
στὰ ὡραῖα φορέματα, στὴν ἄνεση καὶ τὴν καλοπέραση... Κι ἄλλοι 
στίς «σπουδαῖες» συντροφιές, στὰ γλέντια καὶ τὶς διασκεδάσεις. 
Στὴν αἴγλη τῆς κοινωνικῆς ζωῆς ἢ στὴ δόξα τῆς ἐπιτυχίας. Κι ἄλλος 
πάλι στὸ ψάξιμό σου παίρνει τὰ στενὰ μονοπάτια τῆς γνώσης, τῆς 
μόρφωσης, τῆς ἐπιστήμης... Μὰ πουθενὰ καμιὰ σιγουριὰ γιὰ τὴ 
συνάντηση μαζί σου...

– Μὰ φυσικά, μοῦ ἀπάντησε ἁπλᾶ καὶ ἥσυχα. Γιατὶ ψάχνετε 
λανθασμένα. Ὡστόσο, μὴ γίνεσαι ἀπόλυτη καὶ ὑπερβολική. Ἡ ζωή 
σας εἶναι γεμάτη χαρές, μικρὲς καὶ μεγάλες... μὰ δὲν τὶς βλέπετε, 
εἴτε γιατὶ δὲν ξέρετε, εἴτε γιατὶ δὲν θέλετε...

– Μὰ ἐπιτέλους, τόση ὥρα προσπαθῶ νὰ σοῦ πῶ πόσο πολὺ 
σὲ θέλουμε καὶ σὲ ἀναζητοῦμε...

– Σὲ καταλαβαίνω καὶ σὲ διαβεβαιῶ πὼς νιώθω ἀπόλυτα αὐτὰ 
ποὺ λές. Ξέρω πόσο ἀπαραίτητη εἶμαι στὴ ζωή σας, καὶ δὲν νομίζω 
πὼς εἶναι ἀλαζονεία νὰ παραδεχθῶ πὼς χωρὶς ἐμένα ἡ ζωή σας 
θἆταν ἀσφυκτική, παράλυτη. Παράλυτη, ναί! Δὲν ξέρω ἂν τὄχεις 
σκεφτεῖ.  Ὅμως εἶναι ἀλήθεια πὼς μοιάζω λιγάκι μέ «μαγικὴ μηχα-
νή» –ἔτσι, γιὰ νὰ χρησιμοποιήσω εἰκόνα ἀπὸ τὴν τεχνοκρατούμε-
νη ἐποχή μας–, μηχανὴ ποὺ θέτει σὲ κίνηση ὅλες τὶς ἀνθρώπινες 
ψυχικὲς δυνάμεις.

– Ἀκριβῶς! τὴν διέκοψα ἐνθουσιασμένη γιὰ τὴν κατανόηση. Εἶσαι 
ἡ κινητήριος δύναμη στὴ ζωή μας, γι’ αὐτὸ καί, ὅταν σ’ ἔχουμε, 
πετᾶμε. Ἀκόμα καὶ οἱ πιὸ βαριὲς δουλειὲς γίνονται ἀνάλαφρες καὶ 
εὔκολες μαζί σου.
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μερικὰ πράγματα γιὰ μένα. Μπορεῖς νὰ μ’ ἀκούσεις, 
ἢ εἶσαι, ὅπως πάντα, βιαστική; Βλέπεις, σπανίως 
ἔχεις χρόνο νὰ καθήσεις νὰ σκεφτεῖς λιγάκι... Καὶ 
ποῦ νὰ βρῶ κι ἐγὼ τὴν εὐκαιρία νὰ σοῦ μιλήσω γιὰ 
μένα... Νὰ σοῦ πῶ, π.χ., πώς, γιὰ νὰ μ’ ἔχεις κοντά 
σου, πρέπει νὰ κάνεις προσπάθειες... Καὶ πάνω ἀπ’ 
ὅλα νὰ σὲ πληροφορήσω πώς, ἂν καὶ εἶμαι «μαγικὴ 
μηχανή», ὅπως λές, δὲν θὰ μ’ ἀποκτήσεις ποτὲ καὶ 
σὲ καμμία περίπτωση μὲ τρόπο μαγικό! Λοιπόν, 
ἄκουσε αὐτὰ ποὺ ἔχω νὰ σοῦ πῶ καὶ πρόσεξέ με. 
Δὲν εἶμαι ἕνα ἐξωτερικὸ φυσικὸ φαινόμενο. Εἶμαι 
πιὸ πολὺ ψυχικό, πνευματικό. Γι’ αὐτό, μὴ μὲ ψά-
χνεις ἔξω καὶ μακριὰ ἀπὸ σένα. Καὶ μὴ νομίσεις 
πὼς θὰ μὲ βρεῖς, ἂς ποῦμε, στὴν καλή σου ὑγεία 
ἢ στὶς σχέσεις σου μὲ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους ἤ...

– Σὲ παρακαλῶ, πρὶν προχωρήσεις, πές μου: 
Δὲν ξέρεις πὼς ἐμεῖς πιστεύουμε πώς «ἡ ὑγεία εἶναι 
τὸ πᾶν»; Τὸ λέμε τόσο συχνά.

– Τὴν καλή σας ὑγεία πρέπει νὰ τὴ χαίρεστε καὶ 
νὰ εἶναι μιὰ πηγὴ χαρᾶς. Ὅμως δὲν εἶναι ἡ χαρά! 
Πές μου, σὲ παρακαλῶ, ἀρκεῖ ἕνας ἄνθρωπος νὰ 
εἶναι ὑγιής, γιὰ νὰ εἶναι ἀμέσως καὶ χαρούμενος; 
Καὶ τόσοι ἄλλοι, ποὺ ἔχουν χάσει τὴν ὑγεία τους, 
χάνουν καὶ τὴ χαρά τους;

– Τώρα ποὺ τὸ σκέφτομαι, δὲν ἔχεις ἄδικο.
– Ἂς προχωρήσουμε, λοιπόν. Πρέπει ὁπωσδή-

ποτε νὰ μάθεις νὰ μετασχηματίζεις τὸ ὑλικὸ ποὺ 
σοῦ προσφέρεται ἀπὸ τὴ ζωή, ὅπου κι ἂν εἶναι, 
ἀρνητικὸ ἢ θετικό, σὲ μιὰ χαρὰ μόνιμη, δική σου, 
ἐσωτερική!

– Μὲ μπέρδεψες! Στάσου λιγάκι νὰ καταλάβω. 
Νὰ μάθω νὰ μετασχηματίζω... Ἀλλὰ μιὰ δυσάρεστη 
ἐμπειρία εἶναι δυνατὸν νὰ μετασχηματιστεῖ;

– ... Καὶ νὰ σὲ πλουτίσει ἐσωτερικὰ ἢ νὰ σὲ ἀνε-
βάσει πνευματικά, ἂν τὴν δεῖς σωστά. Εἶναι θέμα 
στάσεως ποὺ θὰ πάρεις ἔναντι τῆς ζωῆς καὶ τῶν 
διαφόρων πραγμάτων.

Τὴν κοίταξα σκεφτική...
– Εἶναι δύσκολα αὐτὰ τὰ πράγματα.
– Δὲν ἰσχυρίζομαι τὸ ἀντίθετο... Ὅμως ἂς συνε-

χίσουμε, ἂν μοῦ ἐπιτρέπεις, σὲ κάπως πρακτικώτε-
ρα. Θέλεις νὰ κάνουμε μιὰ συμμαχία; Μὲ ρώτησε 
ἀπροσδόκητα.

– Γιατί ὄχι; ἀπάντησα μηχανικὰ καὶ χωρὶς νὰ 
καταλαβαίνω.

– Ἔχω μερικοὺς ἐχθροὺς ποὺ μὲ κυνηγᾶνε συ-
νεχῶς καὶ μὲ διώχνουν μακριά σας. Θέλεις νὰ μὲ 
βοηθήσεις νὰ τοὺς ἀντιμετωπίσουμε;

– Εὐχαρίστως! Νὰ τοὺς ἐξολοθρεύσουμε...
Γέλασε συγκαταβατικά:
– Δὲν εἶναι τόσο εὔκολο. Χρειάζονται ἀγῶνες καὶ 

κόποι. Αὐτὸ δὲν στὸ λέω, γιὰ νὰ σὲ ἀπογοητεύσω. 

Κάθε ἄλλο! Ἁπλῶς, γιὰ νὰ σὲ κατατοπίσω.
– Εὐχαριστῶ.
– Λοιπόν. Ἐχθρὸς πρῶτος ἡ θλίψη.
– Δὲν φαντάζομαι νὰ πιστεύεις στ’ ἀλήθεια πὼς 

μποροῦμε ν’ ἀπαλλαγοῦμε οἱ ἄνθρωποι ἀπὸ τὴ 
θλίψη καὶ στὴ θέση της νὰ θρονιάσουμε γιὰ πάντα 
ἐσένα! Ὄχι πὼς δὲν θὰ τὸ θέλαμε, φυσικά...

– Πάλι τρέχεις... Δὲν εἶπα τέτοια οὐτοπία... Αὐτὸ 
ποὺ ζητῶ εἶναι νὰ μὴν τὰ χάνεις. Νὰ μὴ χάνεις τὴν 
ἐλπίδα σου. Τὴν προσδοκία σου γιὰ κἄτι καλύτε-
ρο, γιὰ τὸ αὔριο, ποὺ θὰ ξημερώσει πιὸ ὄμορφο. 
Ἀκόμη κι ὅταν κλαῖς, μὴ χάνεσαι! Μὴν ἔχεις ποτὲ 
τὸ αἴσθημα ὅτι τὸ πᾶν χάθηκε... Κάνε κἄτι!

– Ὅλ’ αὐτὰ εἶναι πολὺ εὔκολα νὰ τὰ λέμε... 
Ὅμως στὴν πράξη...

– Κανεὶς δὲν μίλησε γιὰ εὐκολίες. Ὅμως, ἂν δὲν 
ἀγωνισθεῖς γιὰ τὸν μετασχηματισμὸ τῆς θλίψης σὲ 
ἐλπίδα, σὲ προσδοκία γιὰ τὸ μέλλον, τότε σίγουρα 
δὲν ἔχεις διέξοδο... Θὰ ἔχεις «πεθάνει», προτοῦ 
πεθάνεις...

– Ἄλλος ἐχθρός; Ὄχι τόσο σκληρὸς καὶ δύσκο-
λος, ἔτσι ποὺ νὰ μπορῶ νὰ σοῦ ὑποσχεθῶ καλύ-
τερη συμπαράσταση;

– Ἡ ἀποτυχία! Μὴ μὲ διακόψεις... Ξέρω τί θὰ 
μοῦ πεῖς: πὼς εἶναι ὁ πιὸ σίγουρος σύντροφος στὴ 
ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πὼς λίγοι, ἐλάχιστοι, εἶναι 
οἱ τυχεροὶ ποὺ δὲν τὴν γνώρισαν. Δὲν διαφωνῶ. 
Ξέρεις ὅμως πόσο πολλοί «τυχεροί» ὑπάρχουν 
ποὺ ξέρουν αὐτὸ τὸ ἀρνητικὸ στοιχεῖο νὰ τὸ μετα-
σχηματίζουν σὲ θετικό;

– Ὄχι! Δὲν ξέρω! ... Συνήθως ἡ ἀποτυχία μᾶς 
πλαισιώνει καὶ ἀφαιρεῖ κάθε κουράγιο καὶ ὄρεξη 
γιὰ ὁτιδήποτε.

– Γι’ αὐτὸ εἶναι ἐχθρός μου! Μὰ ἂν τὴν ἀντιμε-
τωπίσεις σωστά, μπορεῖ νὰ γίνει σκαλοπάτι γιὰ πιὸ 
πάνω. Εἶναι θέμα στάσεως, ὅπως σοῦ εἶπα καὶ πιὸ 
πρίν. Καὶ γιὰ νὰ σοῦ τὸ κάνω σαφέστερο: Ξέρεις 
πόσο κακὸς σύντροφος τοῦ ἀνθρώπου μπορεῖ νὰ 
γίνει καὶ αὐτὴ ἀκόμη ἡ ἐπιτυχία, ὅταν δὲν σταθεῖς 
μπροστά της σωστά; Προκαλεῖ τέτοια ὑπερθέρμαν-
ση, ποὺ μπορεῖ νὰ σὲ τινάζει στὸν ἀέρα, πρὶν καλὰ 
καλὰ τὸ καταλάβεις...

– Τέλος πάντων... θὰ τὰ σκεφτῶ ὅλα αὐτά. Εἶναι 
δύσκολο νὰ συμφωνήσω μαζί σου ἔτσι ἀβασάνι-
στα. Συνέχισε ὅμως. Ἔχεις κι ἄλλους ἐχθρούς;

– Πολλούς! Κι αὐτὴ τὴ φορὰ μπορῶ νὰ σοῦ πῶ 
μὲ βεβαιότητα πὼς γι’ αὐτοὺς φταῖτε μόνο ἐσεῖς. 
Καὶ στὸ χέρι σας εἶναι νὰ διαλέξετε μεταξύ μου καὶ 
αὐτῶν: δηλαδή, τῶν ἐλαττωμάτων σας. Ἀδύνατον 
νὰ συμβιώσω μαζί τους!

Ἤμουν περιέργη καὶ αἰσιόδοξη. Ἐπὶ τέλους, νὰ 
καὶ κἄτι ποὺ εἶναι στὸ χέρι μας νὰ τὸ διώξουμε καὶ 
νὰ κάνουμε χῶρο σ’ αὐτὴ τὴν ἀπαιτητική «κυρία».
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– Ἡ ἀνυπομονησία εἶναι κἄτι ποὺ δὲν ἀντέχω. 
Μάθετε, ἐπιτέλους, νὰ ἔχετε καὶ λίγη ὑπομονή. 
Μάθετε νὰ περιμένετε καὶ λίγο καὶ νὰ μὴν πνίγεστε 
σὲ μιὰ σταγόνα νερό. Καὶ τί νὰ πῶ πιὰ γιὰ κείνη τὴν 
περίφημη ψευτοαξιοπρέπεια καὶ τὴν εὐθιξία σας! Τὸ 
τόσο πολύτιμο «ἐγώ» σας τὸ προσέχετε ἀφάνταστα, 
μὴ τυχὸν καὶ σᾶς τὸ θίξουν! Καὶ ἀρχίζουν ἀτέλειω-
τες παρερμηνεῖες καὶ παρεξηγήσεις καὶ συζητήσεις 
καὶ πικρίες... Καὶ ὕστερα μὲ λὲς ἀκατάδεκτη, καὶ 
παραπονιέσαι πὼς χάνομαι ἀπὸ τὴ ζωή σας.

Δὲν ἀπάντη-
σα. Τί νὰ πῶ;

– Καὶ δὲν μοῦ 
λές, ἀλήθεια, 
πρόσεξες ποτὲ 
πόσο πραγμα-
τικὰ χάθηκε ἀπὸ 
τὴ ζωή σας ἡ τα-
πεινοφροσύνη; 
Σὲ διαβεβαιῶ 
πὼς εἶναι πολὺ 
φίλη μου, μὰ 
δυστυχῶς σπά-
νια τὴ συναντῶ.

– Παρακάτω, 
παρακάτω, σὲ 
παρακαλῶ, βιάστηκα νὰ τὴν διακόψω. Στὸ θέμα 
ταπεινοφροσύνη ὑπάρχει τόση φτώχεια, ποὺ κα-
λύτερα ἂς μὴν τὰ λέμε, σκέφτηκα.

– Ὁ δεσποτισμός, μοῦ πέταξε ἀπότομα. Μὲ διώ-
χνει ὁπωσδήποτε! Καὶ ξέρεις τί ἐννοῶ... Αὐτὴ τὴ 
νοσηρὴ καὶ κουραστικὴ ὑπερβολὴ νὰ θέλεις νὰ 
περνοῦν ὅλα ἀπὸ τὴν ἔγκρισή σου. Θὰ μοῦ πεῖς, 
ἴσως, πὼς αὐτὸ σημαίνει δύναμη. Ἴσως... Ὅμως 
αὐτὸ τὸ εἶδος οὔτε τὸ θαυμάζω οὔτε τὸ θέλω! Θαυ-
μάζω τὴν ἄλλη. Τὴ δημιουργικὴ δύναμη. Αὐτὴν 
πού, ἀντὶ νὰ καταπιέζει καὶ νὰ ἀπωθεῖ, ἐξυπηρετεῖ. 
Διακονεῖ. Μ’ αὐτὴν μάλιστα! Κάνουμε καλὴ παρέα. 
Σχεδὸν συνυπάρχουμε.

– Τελείωσες;  Ὄχι τίποτε ἄλλο, γιὰ νὰ πάψω νὰ 
εἶμαι σὲ ἐμπόλεμη κατάσταση. Ξέρεις, τόση ὥρα 
ποὺ μιλοῦσες, κατέστρωνα πολεμικὰ σχέδια!

Γέλασε!
– Δὲν τελείωσα. Ὄχι! Ἀλλὰ ἂς γίνω πιὸ εὐχά-

ριστη. Θὰ σοῦ πῶ μερικοὺς πολύτιμους φίλους 
μου. Τὸ ἀντίθετό τους εἶναι ἐχθροί μου. Θυμήσου 
τὴ γραμματικὴ καὶ μετάτρεψέ τους μόνη σου, τὴν 
ὥρα τῆς σιωπῆς σου. Πρώτη, ἡ συγγνώμη.

– Συγγνώμην... Δὲν κατάλαβα...
– Ἡ συγγνώμη. Ναί! Ξέρεις τί χαρὰ μπορεῖ νὰ 

σοῦ δώσει, ὅταν μπορεῖς νὰ τὴ ζητᾷς; Σημαίνει μιὰ 
ψυχικὴ ἐνέργεια ποὺ τὴν ἀκολουθεῖ πάντα μιὰ 
ἀλλαγὴ στὸ καλύτερο. Δὲν ξέρω ἂν μὲ καταλα-

βαίνεις.
– Πῶς! Πῶς! Καὶ πολὺ μάλιστα. Ὅμως δυσκο-

λεύομαι λιγάκι...
– Νὰ σοῦ μιλήσω καὶ γιὰ μιὰ ἄλλη φίλη μου, 

πολὺ σπουδαία καὶ πολύτιμη; Εὐγνωμοσύνη τὴ 
λένε. Δὲν φαντάζεσαι πόση ὀμορφιὰ δίνει στὴ ζωή! 
Συναγωνίζεται τὰ ἀκριβώτερα ἀρώματα στὸν κόσμο, 
καὶ εἶναι αὐτὴ ποὺ σὲ κάνει νὰ χαίρεσαι και νὰ ἀπο-
λαμβάνεις μικρὰ καὶ μεγάλα. Μαζί της θὰ μάθεις νὰ 
ἐκτιμᾷς ὅ,τι ἔχεις καὶ ὅ,τι σοῦ προσφέρουν. Γιατί, 

ἐδῶ ποὺ τὰ λέμε, 
τί νὰ τὰ κάνεις τὰ 
καλά, ὅταν δὲν 
τὰ βλέπεις, ὅταν 
δὲν τὰ ἀγγίζεις, 
δὲν τὰ νιώθεις... 
Τί νὰ κάνεις τὸν 
κῆπο μὲ τὰ τρια-
ντάφυλλα, ἅμα 
δὲν μπορεῖς νὰ τὰ 
θαυμάσεις, ἅμα 
δὲν τὰ μυρίζεις. 
Καὶ πῶς θὰ νιώ-
σεις χαρά, ἀφοῦ 
δὲν προσέχεις 
τὸ χαμόγελο τοῦ 

διπλανοῦ σου, τὴν καλημέρα τοῦ γείτονά σου, τὸ 
δῶρο τοῦ φίλου σου...

Ξαφνικὰ ἔνιωσα τύψεις γιὰ ἕνα σωρὸ χαρές, 
μικρὲς καὶ καθημερινές, ποὺ ποτέ μου δὲν πρόσεξα. 
Κι ἔνιωσα εὐγνωμοσύνη γιὰ χίλια δυὸ πρόσωπα 
καὶ πράγματα. 

– Εἶσαι ὑπέροχη, τῆς φώναξα γεμάτη χαρά. Εἶσαι 
ἀξιολάτρευτη. Ἅπλωσα τὰ χέρια μου νὰ τὴν ἀγκα-
λιάσω, νὰ τὴ σφίξω ἀπάνω μου νὰ μὴ μοῦ φύγει. 
Ὅμως, παράξενο! Δὲν ἀγκάλιασα τίποτε ἔξω ἀπὸ 
μένα! Βρέθηκα νὰ σφίγγω τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό μου! 
Ἔσφιξα τὰ χέρια μου πιὸ δυνατὰ καὶ φώναξα: Ἐκεῖ 
λοιπὸν βρίσκεσαι; μέσα μου;

– Ἐδῶ θέλω νὰ βρίσκομαι! Μὰ εἶμαι ἀπαιτητι-
κή! Ἐδῶ μέσα, τὴν ἐσωτερική σου ζωὴ τὴν θέλω 
καθαρὴ καὶ ὄμορφη. Τὴν θέλω πλούσια καὶ γεμάτη 
πάντα ἀπὸ φίλους ποὺ ἀγαποῦν, σὰν κι αὐτοὺς 
ποὺ λέγαμε πρίν. Τέτοιους θὰ βρεῖς κι ἄλλους 
μόνη σου πολλούς. Ἂν μάθεις νὰ τοὺς φιλοξενεῖς 
κι ἂν μ’ αὐτοὺς φροντίζεις νὰ ἔχεις γεμάτη τὴν ψυχή 
σου, τότε, σίγουρα, χῶρος γιὰ τοὺς ἄλλους, τοὺς 
ἐχθρούς μου, δὲν θὰ μένει... καὶ μακάρι!

– Κατάλαβα! Τὸ θέμα εἶναι μεγάλο καὶ κρατᾷ 
μιὰ ὁλόκληρη ζωή... Δὲν σταματᾷ ἐδῶ!  Ὅμως 
εἶμαι χαρούμενη. Τοὐλάχιστον, τώρα ξέρω πὼς 
ἀπὸ ἐδῶ ξεκινᾷ!

ΑΝΔΡΟΥΛΑ Μ. ΠΕΤΡΙΔΟΥ
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Στὶς 14 Δεκεμβρίου 2012, στὶς 09:30 τὸ πρωὶ 
τοπικὴ ὥρα Ἀμερικῆς, ὁ κόσμος ὅλος συ-
γκλονιζόταν ἀπὸ τὴν εἴδηση ὅτι ἕνας ὁπλι-

σμένος δεκαεξάχρονος  Ἀμερικανὸς μπῆκε στὸ δημο-
τικὸ σχολεῖο τοῦ Newtown, μιᾶς μικρῆς πόλης στὴν 
Πολιτεία τοῦ Connecticut τῶν Η.Π.Α., καὶ σκότωσε 
20 μικροὺς μαθητὲς καὶ 6 δασκάλες. Δύο ἡμέρες 
ἀργότερα (στὶς 16 Δεκεμβρίου 2012), ὁ Πρόεδρος 
τῶν Η.Π.Α. Μπαρὰκ Ὀμπάμα, σὲ ἀπογευματινὴ νε-
κρώσιμη διαθρησκειακὴ προσευχὴ ποὺ ἔγινε στὸ 
Γυμνάσιο τοῦ Newtown, μίλησε ὡς ἑξῆς:

«Ἀξιότιμε κύριε Κυβερνήτα, οἰκογένειες τῶν θυ-
μάτων, πληρώματα τῶν Πρώτων Βοηθειῶν, μέλη 
τῆς κοινότητας τοῦ Newtown, κληρικοί, ἐπισκέπτες,

Ἡ Ἁγία Γραφὴ μᾶς λέει: «Διὸ οὐκ ἐκκακοῦμεν, 
ἀλλ’ εἰ καὶ ὁ ἔξω ἡμῶν ἄνθρωπος διαφθείρεται, ἀλλ’ ὁ 
ἔσωθεν ἀνακαινοῦται ἡμέρᾳ καὶ ἡμέρᾳ. Τὸ γὰρ παραυ-
τίκα ἐλαφρὸν τῆς θλίψεως ἡμῶν καθ’ ὑπερβολὴν εἰς 
ὑπερβολὴν αἰώνιον βάρος δόξης κατεργάζεται ἡμῖν, μὴ 
σκοπούντων ἡμῶν τὰ βλεπόμενα ἀλλὰ τὰ μὴ βλεπόμε-
να. Τὰ γὰρ βλεπόμενα πρόσκαιρα, τὰ δὲ μὴ βλεπόμενα 
αἰώνια. Οἴδαμεν γὰρ ὅτι ἐὰν ἡ ἐπίγειος ἡμῶν οἰκία τοῦ 
σκήνους καταλυθῇ, οἰκοδομὴν ἐκ Θεοῦ ἔχομεν οἰκίαν 
ἀχειροποίητον αἰώνιον ἐν τοῖς οὐρανοῖς» (Β΄ Κορινθ., 
δ΄ 16 - ε΄ 1).

Ἔχουμε συγκεντρωθεῖ ἐδῶ σήμερα στὴ μνήμη τῶν 
εἴκοσι ὄμορφων αὐτῶν παιδιῶν καὶ τῶν ἕξι ἀξιομακά-
ριστων ἐνηλίκων.  Ἔχασαν τὴ ζωή τους στὸ σχολεῖο 
αὐτό, ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ἦταν ἕνα ὁποιοδήποτε 
ἄλλο σχολεῖο, σὲ μιὰ ὁποιαδήποτε ἄλλη ἥσυχη πόλη 
τῆς Ἀμερικῆς, μὲ καλοὺς καὶ ἀξιοπρεπεῖς ἀνθρώπους.

Ἔρχομαι ἐδῶ, στὸ Newtown, νὰ καταθέσω τὴν 
ἀγάπη καὶ τὶς προσευχὲς ὅλου τοῦ ἔθνους μας. Δὲν 
ξεχνῶ ὅτι ὁποιεσδήποτε ἁπλὲς λέξεις δὲν μποροῦν 
νὰ ἁπαλύνουν τὴ βαθιὰ θλίψη σας οὔτε νὰ θερα-
πεύσουν τὶς πληγωμένες καρδιές σας. Μπορῶ μόνο 
νὰ ἐλπίζω ὅτι παρηγορεῖ τὸ νὰ ξέρετε πὼς δὲν εἶστε 
μόνοι στὸ πένθος σας. Ὅτι ἡ κοινωνία μας αἰσθάνε-
ται κυριολεκτικὰ συντετριμμένη. Καὶ ὅτι, ἀπ’ ἄκρη 
σ’ ἄκρη τῆς πατρίδας μας, ἔχουμε κλάψει μαζί σας 
καὶ ἔχουμε ἀγκαλιάσει σφιχτὰ τὰ παιδιά μας. Καὶ θὰ 
πρέπει νὰ γνωρίζετε ὅτι, ὁποιοδήποτε μέτρο ἄνεσης 
μποροῦμε νὰ σᾶς προσφέρουμε, θὰ σᾶς τὸ προσφέ-
ρουμε. Ὁποιοδήποτε κομμάτι τῆς θλίψης σας μπο-
ροῦμε νὰ μοιραστοῦμε μαζί σας, γιὰ νὰ ἐλαφρύνουμε 
τὸ βαρὺ αὐτὸ φορτίο σας, εὐχαρίστως θὰ τὸ σηκώ-
σουμε. Πολῖτες τοῦ Newtown, δὲν εἶστε μόνοι σας.

Καθὼς ἐκτυλίσσονταν αὐτὲς οἱ δύσκολες μέρες, 

μᾶς ἐμπνεύσατε μὲ περιστατικὰ γεμάτα δύναμη καὶ 
ἀποφασιστικότητα καὶ θυσίες. Γνωρίζουμε ὅτι, ὅταν ὁ 
κίνδυνος ἔφθασε στὶς αἴθουσες τοῦ Δημοτικοῦ σχο-
λείου Sandy Hook, οἱ δάσκαλοι δὲν κρύφτηκαν ἀπὸ 
φόβο, δὲν δίστασαν. Ἡ Dawn Hochsprung καὶ ἡ Mary 
Sherlach, ἡ Vicki Soto, ἡ Lauren Rousseau, ἡ Rachel 
Davino καὶ ἡ Anne Marie Murphy (οἱ ἕξι δασκάλες 
ποὺ σκοτώθηκαν) ἀντέδρασαν –ὅπως ἐλπίζουμε ὅτι 
ὅλοι μας θὰ μποροῦμε νὰ ἀντιδράσουμε σὲ παρόμοια 
τρομερὰ γεγονότα– μὲ θάρρος καὶ μὲ ἀγάπη, δίνοντας 
τὴ ζωή τους, γιὰ νὰ προστατεύσουν τὰ παιδιὰ ποὺ 
ἦταν κάτω ἀπὸ τὴ φροντίδα τους.

Καὶ ἐκτυλίχθηκαν καὶ σκηνὲς ὅπου τὰ παιδιά, βο-
ηθώντας τὸ ἕνα τὸ ἄλλο, κρατώντας τὸ ἕνα τὸ ἄλλο, 
μὲ πολλὴ ὑπακοὴ ἀκολουθοῦσαν τὶς ὁδηγίες τῶν 
μεγάλων μὲ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο μερικὲς φορὲς 
μόνο τὰ μικρὰ παιδιὰ τὸ κάνουν· ἕνα παιδάκι, ἀκόμα, 
προσπαθοῦσε νὰ ἐνθαρρύνει ἕναν ἐνήλικα λέγοντας: 
«Γνωρίζω καράτε. Ἑπομένως, εἴμαστε ὅλοι ἐντάξει. 
Ἐγὼ θὰ σᾶς βγάλω ἔξω».

Newtown, ὡς κοινότητα μᾶς ἔχετε ὅλους ἐπνεύ-
σει. Μέσα στὴν ἀτμόσφαιρα τῆς ἀπερίγραπτης βίας 
καὶ κατὰ πρόσωπο μπροστὰ στὸν ἀσυνείδητο «πο-
νηρό», ὅπως λέμε στό «Πάτερ ἡμῶν», κοιτάξατε ὁ 
ἕνας τὸ καλὸ τοῦ ἄλλου, φροντίσατε ὁ ἕνας τὸν ἄλλο 
καὶ ἀγαπήσατε ὁ ἕνας τὸν ἄλλο. Ἔτσι θὰ θυμόμαστε 
ὅλοι τὸ Newtown. Καὶ σιγὰ σιγά, μὲ τὸν χρόνο καὶ 
μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ, αὐτὴ ἡ ἀγάπη θὰ σᾶς συμπα-
ρίσταται συνεχῶς.

Ἀλλὰ ἐμεῖς, ὡς ἔθνος, μένουμε σὲ ὁρισμένες δύ-
σκολες ἐρωτήσεις. Κάποιος κάποτε παρομοίασε τὴ 
χαρὰ καὶ τὸ ἄγχος τῶν γονέων μὲ τὸ νὰ περπατᾶμε 
ἔχοντας τὴν καρδιά μας ὅλη τὴν ὥρα ἔξω ἀπὸ τὸ 
σῶμα μας. Ἀμέσως μὲ τὴν πρώτη κραυγή του, ὅταν 
γεννιέται τὸ πιὸ πολύτιμο, τὸ πιὸ ἀπαραίτητο κομμάτι 
μας –τὸ παιδί μας–, ἐκτίθεται ξαφνικὰ στὸν κόσμο, 

Τὸ ἔγκλημα ποὺ συγκλόνισε  
τὸν κόσμο
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πιθανότατα σὲ ἀτυχῆ περιστατικὰ ἢ κακία. Καὶ κάθε 
γονιὸς γνωρίζει ὅτι δὲν ὑπάρχει τίποτα ποὺ δὲν θὰ 
κάναμε, γιὰ νὰ προστατεύσουμε τὰ παιδιά μας ἀπὸ 
κάθε κακό. Καὶ γνωρίζουμε ἐπίσης ὅτι μὲ τὸ πρῶτο 
βῆμα αὐτοῦ τοῦ παιδιοῦ, καὶ μὲ κάθε βῆμα μετὰ 
ἀπ’ αὐτό, τὰ παιδιὰ ξεχωρίζουν ἀπὸ ἐμᾶς, ὅτι ἐμεῖς 
δὲν θὰ εἴμαστε –μᾶλλον ὅτι δὲν θὰ μποροῦμε νὰ 
εἴμαστε– πάντα ἐκεῖ , δίπλα τους. Καὶ θὰ ὑποφέρουν 
ἀρρώστιες καὶ ἐμπόδια καὶ ραγίσματα καρδιᾶς καὶ 
ἀπογοητεύσεις. Καὶ μαθαίνουμε ὅτι τὸ πιὸ σημαντικὸ 
καθῆκον μας εἶναι νὰ τοὺς δώσουμε αὐτὸ ποὺ χρει-
άζονται, γιὰ νὰ γίνουν αὐτόνομες, ἱκανὲς καὶ ἀνθε-
κτικὲς προσωπικότητες, ἕτοιμες νὰ ἀντιμετωπίσουν 
τὸν κόσμο χωρὶς φόβο.

Καὶ γνωρίζουμε ὅτι δὲν μποροῦμε νὰ κάνουμε 
ὅλο αὐτὸ τὸ ἔργο μόνοι μας. Εἶναι ἕνα μεγάλο σὸκ 
στὴν αὐτοπεποίθηση ὅλων μας, ὅταν κάποια στιγμὴ 
συνειδητοποιή-
σουμε ὅτι, ὅσο 
καὶ νὰ ἀγαπᾶμε 
τὰ παιδιά μας, 
δὲν μποροῦμε νὰ 
κάνουμε τὸ ἔργο 
αὐτὸ μόνοι μας. 
Ὅτι τὸ νὰ διατη-
ροῦμε τὰ παιδιά 
μας ἀσφαλῆ καὶ 
νὰ τοὺς διδά-
σκουμε τὸ καλὸ 
εἶναι μιὰ  Ἀπο-
στολὴ ποὺ μπο-
ροῦμε νὰ ἐπιτύχουμε μόνο ἑνωμένοι, μὲ τὴ βοήθεια 
τῶν φίλων μας καὶ τῶν γειτόνων, μὲ τὴ βοήθεια τῆς 
Κοινότητας καὶ μὲ τὴ βοήθεια ὅλου τοῦ ἔθνους. Καὶ 
μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο συνειδητοποιοῦμε ὅτι ἔχουμε 
μιὰ εὐθύνη γιὰ κάθε παιδὶ τῆς κοινωνίας μας, ἐπειδὴ 
ἐμεῖς οἱ ἴδιοι βασιζόμαστε σὲ ὅλους τοὺς ἄλλους, στὸ 
νὰ μᾶς βοηθήσουν στὸ ἔργο αὐτὸ γιὰ τὰ δικά μας 
παιδιά. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ὅλοι εἴμαστε γονεῖς. Αὐτὸ 
σημαίνει ὅτι ὅλα τὰ παιδιὰ εἶναι παιδιά μας.

Αὐτὸ εἶναι τὸ πρῶτο καθῆκον μας – φροντίδα 
γιὰ τὰ παιδιά μας. Αὐτὴ εἶναι ἡ πρώτη μας ὑποχρέω-
ση. Ἐὰν δὲν μπορέσουμε νὰ τὸ πετύχουμε αὐτό, δὲν 
ἔχουμε πετύχει τίποτα. Αὐτὸ εἶναι τὸ κριτήριο μὲ τὸ 
ὁποῖο θὰ κριθοῦμε ὡς κοινωνία.

Σύμφωνα μὲ αὐτὸ τὸ κριτήριο, μποροῦμε νὰ 
ποῦμε εἰλικρινὰ ὡς ἔθνος ὅτι ἐκπληρώνουμε τὶς 
ὑποχρεώσεις μας; Μποροῦμε νὰ ποῦμε εἰλικρινὰ 
ὅτι κάναμε ἀρκετά, γιὰ νὰ προφυλάξουμε τὰ παιδιά 
μας –ὅλα αὐτά– ἀπὸ κάθε κακό; Μποροῦμε νὰ ἰσχυρι-
στοῦμε, ὡς ἔθνος, ὅτι ὅλοι μαζὶ ἀπὸ κοινοῦ λέμε στὰ 
παιδιά μας πόσο πολὺ τὰ ἀγαπᾶμε, διδάσκοντάς τα 
ταὐτόχρονα νὰ ἀγαπᾶνε τοὺς ἄλλους σὲ ἀντάλλαγμα 

τῆς ἀγάπης ποὺ δέχονται; Μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι 
πραγματικὰ κάνουμε ἀρκετά, γιὰ νὰ δώσουμε σὲ ὅλα 
τὰ παιδιὰ αὐτῆς τῆς χώρας τὴν εὐκαιρία ποὺ τοὺς 
ἀξίζει, γιὰ νὰ ζήσουν τὴ ζωή τους εὐτυχισμένα καὶ 
μὲ ὑψηλοὺς σκοπούς;

Ὅλες αὐτὲς τὶς τελευταῖες ἡμέρες ἔχω σκεφτεῖ 
πολὺ πάνω σὲ αὐτὰ τὰ ἐρωτήματα, καί, ἂν εἴμαστε 
εἰλικρινεῖς μὲ τὸν ἑαυτό μας, ἡ ἀπάντηση εἶναι ὄχι. 
Δὲν κάνουμε ἀρκετά. Καὶ θὰ πρέπει νὰ ἀλλάξουμε.

Ἀπὸ τότε ποὺ ἔγινα Πρόεδρος, αὐτὴ εἶναι ἡ τέ-
ταρτη φορὰ ποὺ ἔχουμε μαζευτεῖ κάτω ἀπὸ τέτοιες 
συνθῆκες, γιὰ νὰ παρηγορήσουμε καὶ νὰ συμπαρα-
σταθοῦμε σὲ μιὰ πενθοῦσα Κοινότητα, ποὺ ἔχει κα-
τακομματιαστεῖ ἀπὸ μιὰ μαζικὴ δολοφονικὴ ἐνέργεια. 
Εἶναι ἡ τέταρτη φορὰ ποὺ ἀγκαλιάζουμε διασωθέντες. 
Εἶναι ἡ τέταρτη φορὰ ποὺ παρηγοροῦμε οἰκογένειες 
θυμάτων. Καὶ ἐνδιάμεσα ἀπὸ αὐτὰ τὰ τέσσερα συμ-

βάντα, ὑπῆρξε 
μιὰ ἀτέλειωτη 
σειρὰ δολοφο-
νιῶν μὲ ὅπλα 
σὲ ὅλη τὴ χώρα. 
Σχεδὸν καθημε-
ρινὰ ρεπορτὰζ 
μὲ τὰ ὀνόματα 
τῶν θυμάτων, 
ποὺ πολλὰ ἀπὸ 
αὐτὰ εἶναι παιδιά, 
σὲ μικρὲς καὶ με-
γάλες πόλεις σὲ 
ὁλόκληρη τὴν 

Ἀμερική. Καὶ πολλὲς φορὲς τὸ μόνο σφάλμα αὐτῶν 
τῶν θυμάτων ἦταν ὅτι βρίσκονταν στὸ λάθος μέρος 
τὴ λάθος στιγμή.

Δὲν μποροῦμε νὰ τὸ ἀνεχόμαστε αὐτὸ πιά. Οἱ 
τραγῳδίες αὐτὲς πρέπει νὰ σταματήσουν. Καὶ γιὰ νὰ 
σταματήσουν, πρέπει ἐμεῖς νὰ ἀλλάξουμε. Θὰ μᾶς 
ποῦν ὅτι οἱ αἰτίες αὐτῆς τῆς μορφῆς τῆς βίας εἶναι 
περίπλοκες, καὶ αὐτὸ εἶναι ἀλήθεια. Κανένας μεμο-
νωμένος νόμος, κανένα σύνολο νόμων δὲν μπορεῖ 
νὰ ἐξαλείψει τὸ κακὸ ἀπὸ τὸν κόσμο ἢ νὰ ἀποτρέψει 
κάθε παράλογη πράξη βίας στὴν κοινωνία μας.

Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει δικαιολο-
γία γιὰ ἀδράνεια. Ἀσφαλῶς μποροῦμε νὰ κάνουμε 
κἄτι καλύτερο ἀπὸ τὸ νὰ ἀδρανοῦμε. Ἂν ὑπάρχει 
ἔστω καὶ ἕνα βῆμα ποὺ μποροῦμε νὰ κάνουμε, γιὰ 
νὰ σώσουμε ἕνα ἀκόμη παιδὶ ἢ ἕναν ἀκόμη γονιὸ ἢ 
μία ἀκόμη πόλη ἀπὸ τὸν  πόνο ποὺ ἐπισκέφθηκε τὸ 
Tucson, τὴν Aurora, τὸ Oak Creek καὶ τὸ Newtown 
καὶ κοινότητες σὰν τὸ Columbine καὶ τὸ Blacksburg 
στὸ παρελθόν, τότε σίγουρα ἔχουμε τὴν ὑποχρεώση 
νὰ προσπαθήσουμε νὰ τὸ κάνουμε.

Τὶς ἑπόμενες ἑβδομάδες θὰ χρησιμοποιήσω ὁποια-

Αὐτὸ εἶναι τὸ πρῶτο καθῆκον μας – φρο-
ντίδα γιὰ τὰ παιδιά μας. Αὐτὴ εἶναι ἡ πρώ-
τη μας ὑποχρέωση. Ἐὰν δὲν μπορέσουμε 

νὰ τὸ πετύχουμε αὐτό, δὲν ἔχουμε πετύχει 
τίποτα. Αὐτὸ εἶναι τὸ κριτήριο μὲ τὸ ὁποῖο 

θὰ κριθοῦμε ὡς κοινωνία.

K
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δήποτε δύναμη καὶ δικαιοδοσία 
μοῦ δίνει τὸ ἀξίωμα ποὺ κατέχω, 
ὥστε νὰ ἀρχίσει ὁ διάλογος με-
ταξὺ τῶν συμπολιτῶν  μας –ἀστυ-
νομικῶν καὶ ἄλλων ὀργάνων τῆς 
δημόσιας τάξης, ἐπαγγελματιῶν 
στὸν τομέα τῆς ψυχικῆς ὑγείας, 
γονέων καὶ ἐκπαιδευτικῶν–, σὲ 
μιὰ προσπάθεια ποὺ θὰ ἀπο-
σκοπεῖ στὴν πρόληψη καὶ νέων 
τραγῳδιῶν ὅπως αὐτή. Γιατὶ 
ποιὰ ἄλλη ἐπιλογὴ ἔχουμε; Δὲν 
μποροῦμε νὰ ἀποδεχόμαστε γε-
γονότα ὅπως αὐτὸ σὰν ρουτίνα. 
Εἴμαστε ἀλήθεια ἕτοιμοι νὰ ποῦμε 
ὅτι εἴμαστε ἀνίσχυροι μπροστὰ σὲ 
μιὰ τέτοια σφαγή; ὅτι οἱ πολιτικὲς 
ἐπιπτώσεις καὶ διαπραγματεύσεις 
γιὰ τὴ λήψη τέτοιων μέτρων εἶναι 
πολὺ δύσκολες; Εἴμαστε ἕτοιμοι 
νὰ ποῦμε ὅτι αὐτὴ ἡ βία ποὺ πλήτ-
τει τὰ παιδιά μας, χρόνο μὲ τὸν 
χρόνο, εἶναι κατὰ κάποιον τρόπο 
τὸ τίμημα τῆς ἐλευθερίας μας;

Ὅλες οἱ θρησκεῖες τοῦ κόσμου 
–ποὺ πολλὲς ἀπὸ αὐτὲς ἐκπροσω-
ποῦνται ἐδῶ σήμερα– ξεκινᾶνε 
ἀπὸ μιὰ ἁπλῆ ἐρώτηση: Γιατί εἴμα-
στε ἐδῶ; Τί δίνει νόημα στὴ ζωή 
μας; Τί δίνει σκοπὸ στὶς πράξεις 
μας; Γνωρίζουμε ὅτι ὁ χρόνος μας 
σὲ αὐτὴ τὴ γῆ εἶναι φευγαλέος. Ξέ-
ρουμε ὅτι ὁ καθένας μας θὰ ἔχει 

τὸ μερίδιό του ἀπὸ χαρὰ καὶ πόνο. 
Ὅτι, ἀκόμα κι ἂν κυνηγήσουμε μὲ 
ἐπιμονὴ ὁποιονδήποτε ἐπίγειο 
στόχο, εἴτε πρόκειται γιὰ πλοῦτο ἢ 
ἐξουσία ἢ φήμη ἢ μόνο μιὰ ἁπλῆ 
ἄνεση, συνήθως καὶ κατὰ γενικὴ 
παραδοχὴ θὰ ὑπολειπόμαστε στὸ 
ἀποτέλεσμα αὐτὸ ἀπὸ ὅ,τι ἐλπί-
ζαμε. Γνωρίζουμε ὅτι, ἀνεξάρτητα 
ἀπὸ τὸ πόσο καλὲς εἶναι οἱ προθέ-
σεις μας, μερικὲς φορὲς θὰ στρα-
βοπατήσουμε καὶ θὰ σκοντάψουμε 
κατὰ κάποιο τρόπο. Θὰ κάνουμε 
λάθη, θὰ ἀντιμετωπίσουμε δυσκο-
λίες, στερήσεις καὶ κακουχίες. Καί, 
ἀκόμη καὶ ὅταν προσπαθοῦμε νὰ 
κάνουμε τὸ σωστό, γνωρίζουμε 
ὅτι ἕνα μεγάλο μέρος τοῦ χρόνου 
μας θὰ τὸ ξοδέψουμε ψηλαφώντας 
μέσα στὸ σκοτάδι, τὶς πιὸ πολλὲς 
φορὲς ἀδυνατώντας νὰ διακρίνου-
με τὰ οὐράνια σχέδια τοῦ Θεοῦ.

Ὑπάρχει μόνο ἕνα πρᾶγμα γιὰ 
τὸ ὁποῖο μποροῦμε νὰ εἴμαστε 
σίγουροι, καὶ αὐτὸ εἶναι ἡ ἀγάπη 
ποὺ ἔχουμε γιὰ τὰ παιδιά μας, γιὰ 
τὶς οἰκογένειές μας, γιὰ τὸν κάθε 
ἄλλο. Ἡ ζεστασιὰ τῆς ἀγκαλιᾶς 
ἑνὸς μικροῦ παιδιοῦ, αὐτὸ εἶναι 
ἡ ἀλήθεια. Οἱ ἀναμνήσεις ποὺ 
ἔχουμε ἀπὸ τὴ ζωή τους, τὴ χαρὰ 
ποὺ φέρνουν στὴ ζωή μας, τὸ 
θαῦμα ποὺ βλέπουμε μέσα στὰ 

μάτια τους, τὴν τόσο ἔντονη καὶ 
ἀπεριόριστη ἀγάπη ποὺ αἰσθανό-
μαστε γι’ αὐτά, μιὰ ἀγάπη ποὺ μᾶς 
ὁδηγεῖ ἔξω ἀπὸ τό «ἐγώ» μας καὶ 
μᾶς συνδέει μὲ κἄτι πολὺ εὐρύ-
τερο, γνωρίζουμε ὅτι αὐτὰ εἶναι 
ποὺ ἔχουν ἀξία. Γνωρίζουμε ὅτι 
πράττουμε σωστά, ὅταν τὰ φροντί-
ζουμε, ὅταν τοὺς διδάσκουμε τὸ 
σωστό, ὅταν τοὺς δείχνουμε πρά-
ξεις εὐγένειας καὶ καλοσύνης. Δὲν 
βαδίζουμε λάθος, ὅταν κάνουμε 
ὅλα αὐτά. Αὐτὸ εἶναι τὸ μόνο γιὰ 
τὸ ὁποῖο μποροῦμε νὰ εἴμαστε 
σίγουροι. Καὶ αὐτὸ εἶναι κἄτι ποὺ 
ἐσεῖς, οἱ κάτοικοι τοῦ Newtown, 
μᾶς ὑπενθυμίσατε. Αὐτὸ εἶναι 
ποὺ ἐσεῖς μᾶς ἐμπνεύσατε. Μᾶς 
ὑπενθυμίζετε τί εἶναι σημαντικό· 
καὶ τί εἶναι αὐτὸ ποὺ θὰ μπορεῖ νὰ 
μᾶς ὁδηγεῖ πρὸς τὰ ἐμπρὸς σὲ ὅ,τι 
κάνουμε, γιὰ τὸ χρονικὸ διάστημα 
ποὺ ὁ Θεὸς κρίνει νὰ μᾶς κρατήσει 
σὲ αὐτὴ τὴ γῆ.

«Ἄφετε τὰ παιδία ἐλθεῖν πρός 
με», εἶπε ὁ  Ἰησοῦς, «καὶ μὴ κωλύ-
ετε αὐτά. Τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν 
ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν» (Μάρκ. 
ι΄ 14).

Charlotte. Daniel. Olivia. Jo-
sephine. Anna. Dylan. Madeleine. 
Catherine. Chase. Jesse. James. 
Grace. Emilie. Jack. Noah. Caro-
line. Jessica. Benjamin. Avielle. 
Allison. [τὰ ὀνόματα τῶν παιδιῶν 
ποὺ σκοτώθηκαν]  Ὁ Θεὸς κάλεσε 
ὅλα αὐτὰ τὰ παιδιὰ στὸ σπίτι Του. 
Ὅλοι ἐμεῖς ποὺ μένουμε πίσω ἂς 
βροῦμε τὴ δύναμη νὰ συνεχίσου-
με καὶ νὰ κάνουμε τὴ χώρα μας 
ἀντάξια τῆς μνήμης τους.

Ἂς μᾶς εὐλογεῖ ὁ Θεὸς καὶ ἂς 
ἀναπαύσει αὐτοὺς ποὺ χάσαμε 
στὸν οὐράνιο τόπο Του. Ἂς χαρί-
ζει σὲ ὅσους ἔχει μαζί Του τὴ θεία 
Του ἀνάπαυση. Καὶ ἂς εὐλογεῖ καὶ 
ἂς σκεπάζει μὲ τὴ χάρη Του αὐτὴ 
τὴν Κοινότητα καὶ τὶς Η.Π.Α.

ΜΠΑΡΑΚ ΟΜΠΑΜΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ Η.Π.Α.

(καὶ γιὰ τὴ μετάφραση

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ)

Ὁ ἀποχαιρετισμὸς τῆς Veronique Postner στὸν γιό της Noah Postner 
στὴν κηδεία του στὶς 17 Δεκεμβρίου 2012:

«Ὁ οὐρανὸς κλαίει καὶ οἱ σημαῖες εἶναι μεσίστιες. Εἶναι μιὰ θλιβερή, 
πολὺ θλιβερὴ μέρα. Ἀλλὰ εἶναι ἐπίσης ἡ δική σου μέρα, Noah, 
παλληκαράκι μου. Θὰ μοῦ λείψουν τὰ δυνατὰ καὶ ἀποφασιστικὰ 
βήματά σου ποὺ ἠχοῦσαν στὸ σπίτι μας. Θὰ μοῦ λείψει τὸ συνεχὲς 
χαμόγελό σου, ἡ λάμψη στὰ σκοῦρα μπλὲ μάτια σου. [...] Περισ-
σότερο ἀπ’ ὅλα, θὰ μοῦ λείψουν τὰ ὄνειρά σου γιὰ τὸ μέλλον σου. 
[...] Ἤσουν φῶς καὶ ἀγάπη, ἀναστάτωση καὶ φάρσες. Λάτρευες τὴν 
οἰκογένειά σου μὲ κάθε ἴνα τῆς ἑξάχρονης ὕπαρξής σου. Εἴμαστε 
ὅλοι μας πολὺ καλύτεροι ἄνθρωποι σήμερα, ἐπειδὴ σὲ γνωρίσα-
με. [...] Φυτεύτηκες στὴ γῆ, γιὰ νὰ ἀνθίσεις στὸν οὐρανό. Πέταξε 
ψηλὰ στὰ ὕψη, παλληκάρι μου. Τώρα ἔχεις τὰ φτερὰ ποὺ πάντα 
ἤθελες. Πορεύσου σὲ αὐτὴ τὴν εἰρηνικὴ κοιλάδα ὅπου ὅλοι μας 
κάποια μέρα θὰ ἔλθουμε. Θὰ σὲ συναντήσω ἐκεῖ, μιὰ μέρα. [...] 
Μέχρι τότε, ἡ μελῳδία σου θὰ ζεῖ στὴν καρδιά μου γιὰ πάντα. Ἡ 
Μαμά σου σὲ ἀγαπάει, παλληκαράκι μου».
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ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΤΩΝ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ 
ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ

Οἱ ἐποχὲς διαδέχονται ἡ μία τὴν ἄλλη 
κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ χρόνου. Αὐτὸ συμ-
βαίνει ἀπὸ τὰ βάθη τοῦ χρόνου. Ἡ φύση 

τὸ καθορίζει αὐτό. Τώρα βεβαίως μὲ τὶς ἐπεμβάσεις 
τοῦ ἀνθρώπου ἔχουν ἐμφανισθεῖ ἀλλαγές (φαινό-
μενο θερμοκηπίου κ.ἄ.), ἀλλὰ ἡ μετάβασις ἀπὸ τὴ 
μία ἐποχὴ στὴν ἄλλη δὲν παύει νὰ ἐπιφέρει σημα-
ντικὲς διαφορὲς στὶς περιβαλλοντικὲς συνθῆκες. 
Αὐτὴ ἡ ἀλληλοδιαδοχὴ τῶν ἐποχῶν ἐπιδρᾷ στὸ 
κλῖμα καὶ προκαλεῖ μεγάλες μεταβολὲς στὴ θερμο-
κρασία, στὴν ὑγρασία, στὴν ἀτμοσφαιρικὴ πίεση, 
ἀκόμη καὶ στὴ διάρκεια τῆς ἡμέρας καὶ τῆς νύχτας.

Ἑπόμενο εἶναι ὅλα αὐτὰ νὰ ἐπηρεάζουν ἀναπό-
φευκτα τὶς λειτουργίες τῶν φυτῶν καὶ τῶν ζῴων, 
καὶ μάλιστα μὲ ἐντυπωσιακὸ τρόπο. Παρατηροῦμε 
ὅτι τὰ φυτὰ ἀνθίζουν ἢ ρίχνουν τὰ φύλλα τους σὲ 
ὡρισμένο χρόνο, καὶ μάλιστα μερικὰ ζῷα ἀλλά-
ζουν τὸν βιορρυθμό τους καὶ τὶς συνήθειές τους 
ἀνάλογα μὲ τὴν ἐποχή (π.χ. πέφτουν σὲ χειμερία 
νάρκη).

Ἀλλὰ καὶ ὁ ἄνθρωπος δὲν μπορεῖ νὰ ξεφύγει 
ἀπ’ αὐτὸν τὸν κανόνα. Δαιπιστώθηκε ὅτι ὁ ἀνθρώ-
πινος ὀργανισμὸς παρουσιάζει περιοδικὲς μετα-
βολὲς, καὶ μάλιστα κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ εἰκοσι-
τετραώρου (ὀνομάζεται κιρκάδιος ρυθμός). Αὐτὲς 
ἐξαρτῶνται ἀπὸ τὴν ἔκκρισιν τῶν ὁρμονῶν. Καὶ ἡ 
λειτουργία τοῦ αὐτόνομου κεντρικοῦ συστήματος 
ἀλλάζει. Αὐτὸ λειτουργεῖ ἀνεξαρτήτως τῆς θελήσε-
ώς μας, εἶναι τὸ συμπαθητικὸ καὶ παρασυμπαθητικό, 
καὶ ρυθμίζει τὴ λειτουργία πολλῶν ὀργάνων τοῦ 
ἀνθρωπίνου ὀργανισμοῦ.

Αὐτὸ συμβαίνει καὶ μὲ τὴν ἐναλλαγὴ τῶν 
ἐποχῶν. Ἀναλόγως τῆς ἐποχῆς, ἐπέρχονται 
ἀλλαγὲς καὶ στὸ ἀνθρώπινο σῶμα, οἱ ὁποῖες τὶς 
πιὸ πολλὲς φορὲς δὲν γίνονται ἀντιληπτὲς καὶ ἀπὸ 
τὸν ἴδιο τὸν ἄνθρωπο.

Πολλοὶ θὰ ἔχουν παρατηρήσει ὅτι τὴν ἄνοι-
ξη ἔχουν εὐεξία, καὶ ὁ καλὸς καιρός «φτιάχνει» 
τὸ κέφι. Ἀντιθέτως, στὶς βόρειες χῶρες, ὅπου τὸν 
χειμῶνα ἡ ἡμέρα διαρκεῖ λίγες ὧρες, ἢ ὅταν ὁ 
καιρὸς εἶναι ἄσχημος, πολλοὶ πάσχουν ἀπὸ κα-
τάθλιψη. Ὅλα αὐτὰ ἀποτελοῦν ἐνδείξεις ὅτι ἀπὸ 
ἐποχὴ σὲ ἐποχὴ συντελοῦνται μεταβολές. Οἱ στα-
τιστικὲς ἐπίσης δείχνουν ὅτι οἱ διάφορες ἀσθένειες 
ποικίλλουν μέσα στὸ ἔτος.  Ἄρα καὶ στὴν ὑγεία μας 

συμβαίνουν ἐποχιακὲς μεταβολές.
Τὰ ὅρια ποὺ ἔχουν βάλει οἱ ἄνθρωποι γιὰ τὶς 

ἐποχὲς εἶναι συμβατικά. Τὸ κλῖμα συνεχῶς ἀλλάζει 
μὲ τὴν ἀλόγιστη ἐπιβάρυνση τοῦ περιβάλλοντος 
ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο, καὶ τὰ ἀκραῖα φυσικὰ φαινόμε-
να ποὺ ἐμφανίζονται τελευταίως ὀφείλονται στὴν 
παρέμβασή του. Γι’ αὐτὸ βλέπομε τὰ τελευταῖα 
χρόνια τὰ ὅρια τῶν ἐποχῶν νὰ ἔχουν γίνει πλέον 
δυσδιάκριτα, καὶ συχνὰ ἡ ἀλλαγὴ ἀπὸ τὸ κρύο τοῦ 
χειμῶνα στὴ ζέστη τοῦ καλοκαιριοῦ εἶναι ἀπότομη. 
Δὲν μεσολαβεῖ πλέον ἡ ἄνοιξη, καὶ ἀντίστοιχα τὸ 
φθινόπωρο.

Ἐν τούτοις, ὑπάρχουν ἐξάρσεις διαφόρων ἀσθε-
νειῶν καὶ ἐπηρεάζουν τὴν ὑγεία μας. Ἀρχίζει τὸ 
κρύο; Ἐμφανίζονται οἱ λοιμώξεις τοῦ ἀναπνευστι-
κοῦ συστήματος, δηλαδὴ κρυολογήματα, ἰώσεις 
κ.ἄ. Πολλοὶ ταλαιπωροῦνται μὲ συνάχι, καταρροὴ 
καὶ βῆχα. Τὸν χειμῶνα, ἐπειδὴ τὰ παράθυρα μέ-
νουν κλειστὰ καὶ οἱ διάφοροι χῶροι –στὰ γραφεῖα, 
στὰ σπίτια καὶ στὰ μέσα μαζικῆς μεταφορᾶς– δὲν 
ἀερίζονται, εὔκολα μεταδίδει ὁ ἕνας στὸν ἄλλο τὴν 
ἀρρώστια του. Ἰδιαίτερα ἐπιβαρύνονται οἱ πάσχο-
ντες ἀπὸ χρόνιες ἀσθένειες (καρδιοπάθειες κ.ἄ.). 
Διὰ τὴν προφύλαξή τους συνιστᾶται ὁ ἀντιγριππικὸς 
ἐμβολιασμός.

Τὰ σχολεῖα ἀνοίγουν, τὰ παιδιὰ ἔρχονται σὲ 
στενὴ ἐπαφή, καὶ ἀναμενόμενο εἶναι νὰ ἐμφανίζο-
νται οἱ παιδικὲς ἀσθένειες. Βεβαίως, ἔχει βελτιωθεῖ 
πολὺ ἡ ὑγεία τῶν παιδιῶν μὲ τὸν ἐντατικὸ ἐμβο-
λιασμὸ γιὰ πολλὲς παιδικὲς ἀσθένειες.

Κατὰ τὸν χειμῶνα ἐμφανίζουν ἔξαρση ἐπίσης τὰ 
καρδιακὰ νοσήματα, διότι ἡ καρδιὰ ἀναγκάζεται νὰ 
λειτουργήσει μὲ ἐντονώτερους ρυθμοὺς λόγῳ τοῦ 
ψύχους. Τὰ διάφορα καρδιακὰ ἐπεισόδια  συμβαί-
νουν τὶς πρῶτες πρωινὲς ὧρες, γεγονὸς ποὺ ἔχει 
σχέση μὲ τὸν ἡμερήσιο κύκλο λειτουργίας τοῦ 
ὀργανισμοῦ.

Ἐπίσης, οἱ πάσχοντες ἀπὸ ἀρθριτικὰ καὶ ρευμα-
τισμοὺς ὑποφέρουν πολὺ μὲ τὸ κρύο. Ὁμοίως οἱ 
ὑποθυρεοειδικοὶ ἀσθενεῖς δὲν ἀνέχονται τὸ ψῦχος 
καὶ ὑποφέρουν τὸν χειμῶνα, διότι ὁ θυρεοειδὴς 
δὲν ρυθμίζει τὴ λειτουργία τοῦ σώματός τους στὸ 
κρύο.

Τὴν ἄνοιξη παρουσιάζεται ἔξαρσις τῶν ἀλλερ-
γιῶν. Ὅσοι ἔχουν προδιάθεση θὰ πρέπει νὰ εἶναι 
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ἰδιαιτέρως. Τὸ ἀλλεργικὸ ἆσθμα 
δύσπνοια καὶ βήχας), τὸ ἔκζεμα 
(δερματίτιδα), ἡ ἀλλεργικὴ ρινῖτις 
(καταρροή), ἡ ἀλλεργικὴ ἐπιπε-
φυκῖτις (κόκκινα μάτια) κ.ἄ. πα-
ρουσιάζουν ἔξαρση, διότι ὑπάρ-
χει ἀνθοφορία ὅλων τῶν φυτῶν, 
καὶ ἡ γῦρις κυκλοφορεῖ μὲ τὸν 
ἀέρα καὶ εἶναι τὸ κυριώτερο 
ἀλλεργιογόνο (δηλαδὴ παρά-
γει τὴν ἀλλεργία, ὅταν ἔλθῃ σὲ 
ἐπαφὴ μὲ εὐαίσθητα ἄτομα). Τὸ 
περδικάκι, ἡ ἐλιὰ καὶ τὸ πεῦκο 
ταλαιπωροῦν κάθε χρόνο πολ-
λοὺς ἀνθρώπους.

Ἀλλὰ καὶ σὲ ὡρισμένα συ-
στήματα τοῦ ὀργανισμοῦ μας 
συντελοῦνται ἀρκετὲς ἀλλαγὲς 
κατὰ τὴν ἄνοιξη. Χαρακτηρι-
στικὰ εἶναι τὰ προβλήματα ἀπὸ 
τὸ πεπτικὸ σύστημα. Ἐμφανίζο-
νται διαταραχὲς ἀπὸ τὸ στομάχι 
(γαστρίτιδες) καὶ ἀπὸ τὸ ἔντερο 
(κωλίτιδες), καταστάσεις πολὺ 
συχνὲς τὴν ἄνοιξη καὶ τὸ φθι-

νόπωρο. Ἐπίσης, οἱ ἡμικρανίες 
καὶ οἱ κεφαλαλγίες ἐμφανίζονται 
συχνότερα αὐτὲς τὶς ἐποχές.

Ἀλλὰ καὶ τὸ καλοκαίρι, εἰδικὰ 
στὴν Ἑλλάδα, ποὺ ἔχουμε δυ-
νατὸ ἥλιο καὶ ὑψηλὲς θερμοκρα-
σίες μέχρι καύσωνα, παρουσιά-
ζονται κρούσματα θερμοπληξίας 
καὶ ἡλίασης. Εἰδικὰ τὰ μωρὰ καὶ 
οἱ ἡλικιωμένοι ἔχουν μεγαλύτε-
ρη εὐαισθησία λόγῳ ἀδυναμίας 
τοῦ θερμορρυθμιστικοῦ κέντρου. 
Γι’ αὐτὸ παίρνουν προφυλάξεις, 
δηλαδὴ δὲν ἐκτίθενται στὴ ζέστη.

Ἐπίσης ἐπηρεάζεται τὸ καρδι-
αγγειακὸ σύστημα. Ἡ ἀρτηριακὴ 
πίεσις εἶναι χαμηλότερη λόγῳ 
ἐφιδρώσεως, γι’ αὐτὸν τὸν λόγο 
ὁ καρδιολόγος προσαρμόζει τὶς 
δόσεις τῶν φαρμάκων. Οἱ ὑπερ-
θυρεοειδικοὶ ἀσθενεῖς, ἐπίσης, 
δύσκολα ἀνέχονται τὴ ζέστη.

Ἔξαρση παρουσιάζουν ὁμοί-
ως οἱ τροφικὲς δηλητηριάσεις καὶ 
οἱ γαστρεντερίτιδες, λόγῳ κακῆς 
συντηρήσεως τῶν τροφίμων καὶ 

τοῦ πολλαπλασιασμοῦ τῶν πα-
θογόνων μικροοργανισμῶν ἐκ 
τῆς ὑψηλῆς θερμοκρασίας. Στὴν 
ἐξοχὴ πολλοὶ ταλαιπωροῦνται 
συχνὰ ἀπὸ τσιμπήματα ἀπὸ ἔντο-
μα ἢ τσοῦχτρες.

Συμπερασματικά, τονίζομε 
ὅτι οἱ ἐποχιακὲς μεταβολὲς στὴν 
ὑγεία μας εἶναι ἀξιοσημείωτες. 
Πολλὲς φορὲς ἐσωτερικές, ὥστε 
νὰ μὴν γίνονται ἀντιληπτὲς ἀπὸ 
ἐμᾶς, καὶ ἄλλες ἐξωτερικές, ποὺ 
καθορίζουν τὶς συνήθειές μας, τὶς 
δραστηριότητές μας καὶ τὴ δια-
τροφή μας. Ἄρα ἐπιδροῦν στὴν 
ὑγεία μας.

Αὐτὸ συμβαίνει, διότι ὁ 
ἄνθρωπος εἶναι ἀναπόσπαστο 
μέρος τῆς φύσεως, καὶ ἑπομέ-
νως ἐπηρεάζεται ἀπὸ ὅλες τὶς 
μεταβολὲς ποὺ συμβαίνουν στὸ 
ἐξωτερικὸ περιβάλλον, καθὼς ἡ 
μία ἐποχὴ διαδέχεται τὴν ἄλλη.

ΖΩΗ ΡΙΖΟΚΩΣΤΑ-ΑΓΓΕΛΗ
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Κἄτι εἶδα... ἄκουσα... ἤ μοὖπαν

Λέτε νὰ εἶχα χορτάσει ὕπνο, ποὺ δὲν συμ-
βαίνει συχνά, καὶ ξύπνησα πρωὶ πρωί;  
Ἤ, ἐπειδὴ κοιμᾶμαι ἐλαφρά, μὲ εἶχε 

ξυπνήσει ἡ πρωινή, δυνατὴ ἀνοιξιάτικη βροχού-
λα;  Ἢ ἴσως ὅλα μαζὶ συντέλεσαν, ὥστε νἄχω τὴ 
διάθεση νὰ θέλω νὰ βγῶ ἔξω ἀπὸ τὸ σπίτι μ’ ἕνα 
νοερὸ μολύβι καὶ χαρτί, γιὰ νὰ πάρω συνέντευξη 
ἀπὸ τὴ ζωή; Παράξενη 
θὰ σᾶς φανεῖ αὐτή μου 
ἡ ἐπιθυμία, καὶ θὰ ἀνα-
ρωτηθεῖτε ἂν ἐμένα δὲν 
μ’ ἀπασχολοῦν τὰ τόσα 
καὶ τόσα προβλήματα 
ποὺ ὑπάρχουν σήμερα. 
Μὰ νομίζω ὅτι πιὸ εὔκολα 
ἀσχολεῖται ὁ ἄνθρωπος 
μὲ τὰ προβλήματα τῶν 
ἄλλων, παρὰ μὲ τὰ δικά 
του, ἴσως γιὰ ἀντιπερι-
σπασμὸ τῆς ψυχικῆς του 
κατάστασης...

Πῆρα λοιπὸν ἕνα λε-
ωφορεῖο νὰ πάω κάπου. 
Τὴν πρωινὴ ἐκείνη ὥρα 
ἦταν γεμάτο, καὶ μετὰ δυ-
σκολίας ἔκλεισε ἡ πόρτα 
πίσω μου. Στηρίχθη-
κα ὅπως μπόρεσα, ἐνῷ 
βρέθηκα δίπλα σὲ μιὰ 
μητέρα, ποὺ κρατοῦσε 
στὴν ἀγκαλιά της ἕνα χα-
ριτωμένο κοριτσάκι. Νά, 
σκέφθηκα, μιὰ ἀγκαλιὰ γεμάτη ἀγάπη! Νὰ τὴ ρω-
τοῦσα, ἀλήθεια, ποῦ πήγαινε;  Ἐκείνη, ποὺ μὲ κα-
τάλαβε, μοῦ ἀπάντησε ὅτι πήγαινε γιὰ δουλειὰ καί, 
καθὼς δὲν εἶχε ποῦ ν’ ἀφήσει τὸ βλασταράκι της, 
τὸ πῆρε μαζί της. Κάπου θὰ εἶχε νὰ τ’ ἀφήσει ἐκεῖ 
ποὺ δούλευε, μοῦ εἶπε, κι ἔσκυψε καὶ τὸ φίλησε...

Ἕνα ἀπότομο σταμάτημα τοῦ λεωφορείου μὲ 
πῆγε δίπλα σ’ ἕνα ἀγκαλιασμένο ζευγαράκι. Σκέ-
φθηκα νὰ τοῦ πάρω συνέντευξη, ἀλλὰ θἆχε ἆραγε 
τὴ διάθεση νὰ μοῦ τὴ δώσει; Δὲν θὰ ρωτοῦσα ποῦ 
πᾶνε, γιατὶ εἶδα ὅτι ἦταν ἐφοδιασμένα μὲ ἀπαραί-
τητα εἴδη δουλειᾶς. Κατάλαβαν ὅμως ἀμέσως τί θὰ 
ρωτοῦσα, καὶ μοῦ ἀπάντησαν ὅτι δὲν τὴ φοβοῦνται 
τὴ δουλειὰ καὶ τὴ ζωή, γιατὶ ἀγαπιοῦνται, καὶ ἔτσι 
ὅλα εἶναι πιὸ εὔκολα. Βλέπετε, τὰ νιᾶτα ἔχουν συ-
μπαραστάτη τὴν αἰσιοδοξία... Αὐτὴ ἡ συνέντευξη 

μὲ ἱκανοποίησε ἀρκετά.
Ὅσο προχωροῦσε τὸ λεωφορεῖο, ὁ κόσμος 

λιγόστευε, κι ἔτσι βρῆκα μιὰ θέση καὶ κάθησα δί-
πλα σ’ ἕναν ἡλικιωμένο ἄνθρωπο ποὺ σιγαναστέ-
ναζε. Τὸν κοίταξα μὲ τὴν ἀπορία γιατί ἐκείνη τὴν 
ὥρα ἦταν ἐκεῖ. Ἐκεῖνος μὲ κατάλαβε κι ἀπάντησε 
ὅτι πήγαινε νὰ κρατήσει τὸ ἐγγονάκι του, γιὰ νὰ 

πᾶνε τὰ παιδιά του γιὰ 
δουλειά. Κι ἔνιωθε τόση 
ὑπερηφάνεια, ἐπειδὴ 
μποροῦσε ἀκόμη νἆναι 
χρήσιμος στὰ παιδιά του, 
παρὰ τὴν ἡλικία του.

Κάποια στιγμὴ ἔφτασε 
τὸ λεωφορεῖο στὴ στάση 
ποὺ θὰ κατέβαινα. Ὅταν 
ἄνοιξε ἡ πόρτα του, εἶδα 
ἀπέναντι ἕνα κηπάκι, ποὺ 
στὸ μέσον του ἦταν μιὰ 
ἀνθισμένη μυγδαλίτσα. 
Στάθηκα στὸ τελευταῖο 
σκαλοπάτι καὶ τὴ θαύ-
μαζα. Ὁπότε ἔνιωσα ἕνα 
σπρώξιμο ἀπὸ κάποιον 
βιαστικὸ συνεπιβάτη, ποὺ 
δὲν εἶχε τὴ διάθεση γιὰ 
ρομαντισμούς. Εὐτυχῶς 
προσγειώθηκα ὁμαλὰ 
στὸ πεζοδρόμιο, ἐνῷ τὸ 
λεωφορεῖο ἔφυγε ἀμέ-
σως. Σκέφτηκα νὰ πάρω 
μιὰ τελευταία συνέντευξη. 

Πῆγα λοιπὸν κοντὰ στὴ μυγδαλίτσα, καὶ κόβοντας 
ἕνα λουλουδάκι τὴ ρώτησα: «Ἀλήθεια, ἐσύ, καλή 
μου, πότε θὰ βάλεις μυαλὸ καὶ θὰ σταματήσεις 
ν’ ἀνθίζεις καταχείμωνο, ποὺ μπορεῖ τὸ κρύο κι 
ὁ ἀέρας νὰ σοῦ ρίξει ὅλα τ’ ἀνθάκια σου;». Κεί-
νη τὴ στιγμὴ φύσηξε ἕνα ἀεράκι, καὶ σκύβοντας 
ἐκείνη μοῦ ἀπάντησε: «Σκέφτηκες, ἂν δὲν ἄνθιζα 
κι ἐγὼ αὐτὸν τὸν καιρὸ ποὺ λές, πῶς θἄντεχε ὁ 
ἄνθρωπος, ἔστω γιὰ λίγο καὶ κατὰ κάποιο τρόπο, 
τὴ σκοτεινιὰ τοῦ χειμῶνα καὶ τὶς δυσκολίες τῆς 
ζωῆς;». Κούνησα τὸ κεφάλι μου καταφατικὰ καί, 
μὴν ἔχοντας τί νὰ τῆς ἀπαντήσω, κουκουλώθη-
κα καλὰ μὲ τὸ παλτό μου, τάχα ὅτι εἶχα κρυώσει 
περισσότερο, κι ἔφυγα, χωρὶς νὰ δώσω συνέχεια 
στὴ συνέντευξη...

ΛΙΤΣΑ ΑΠΑΛΑΚΗ

ΟΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
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Πρόκειται γιὰ τὴ Μυγδαλιά! αὐτὴ ποὺ τολ-
μάει, ὅταν ὅλα λουφάζουν.

Τὴν παρακολουθῶ ὁλάνθιστη μέσ’ στὸ κατα-
χείμωνο, τὴν κυρὰ τῆς τόλμης.

Ὑψώνει τὴ λευκή της παντιέρα ὁλομόναχη μέσα 
στὴ χειμωνιάτικη κατοχή.

Ἁπλώνει τὰ πανιὰ τῆς ἐλπίδας κόντρα στὸν δι-
σταγμὸ τῶν πολλῶν.

Πετάει τὴ φωτοβολίδα τῆς  Ἄνοιξης μέσα στὴν 
καταχνιά.

Τεντώνει τὸ λάβαρο τῆς ζωῆς μέσα στὴ χειμω-
νιάτικη νέκρα.

Γίνεται ὁ μεγάλος προπομπός! Χαμογελάει τὴ 
στιγμὴ ποὺ χρειάζεται· ἐλεεῖ τὴ στιγμὴ ποὺ πρέπει.

Δείχνεται σπάταλη σὲ ὥρα ἀκρίβειας. Αὔριο 
ἡ ἀφθονία θὰ ἔχει ρίξει τὴν τιμὴ τοῦ χαμόγελου.

Σήμερα τὸ χαμόγελο εἶναι ἡ μεγάλη ἀπουσία. 
Ἡ μαύρη ἀγορά.

Αὐτὴ τὴ μαύρη ἀγορὰ τοῦ χαμόγελου εἶναι ποὺ 
σακατεύει ἡ τόλμη τῆς Μυγδαλιᾶς.

Εὔλογο γεννιέται τὸ ἐρώτημα: Ἀπὸ ποῦ ἀντλεῖ 
τὴν τόση τόλμη;

*  *  *

Τὴ βλέπω, νύφη λαχταριστή, καὶ κατάπληκτη 
ἡ ἀπορία μου γίνεται ἀγέρας χειμωνιάτικος καὶ τὴ 
ρωτάει:

– Ἀπὸ ποῦ;
Ταράζεται σύγκορμη. Ἀεροχτυπιέται. Μπατσίζει 

τὸ πρόσωπο τοῦ βοριᾶ μὲ λουλούδια.
– Ἀπὸ ποῦ ἔρχεσαι; ἐπιμένω.
Ὁ ἀέρας πέφτει· ἡ Μυγδαλιὰ ξεκουράζεται.
Ρὸζ ἀποχρώσεις ἀποθέτουν στὰ μάγουλά της 

πινελιὲς ντροπῆς. Λέτε νὰ ντρέπεται γιὰ τὴν τόλμη 
της;

Θυμᾶμαι τὸ χάι-κάι:
«Εἴπανε στὴ Μυγδαλιὰ γιὰ τὸν Θεό

καὶ κείνη λουλούδισε!»
Αὐτὸ εἶναι. Ζητῆστε τὸν Θεό! Πίσω ἀπὸ τὴν 

τόλμη τῆς Μυγδαλιᾶς ζητῆστε τὸν δημιουργὸ τοῦ 
θαύματος!

Αὐτὸν ποὺ μόνος μπορεῖ νὰ σπέρνει τὴν ὀμορ-
φιὰ μέσ’ στὴν ἀσχήμια! Τὸ φῶς μέσ’ στὸ σκοτάδι. 
Τὸ χαμόγελο μέσα στὴ νέκρα. Τὴν ἄνοιξη μέσ’ 
στὴν ἀντάρα. Τὰ ἄνθη τῆς Μυγδαλιᾶς μέσα στὴ 
βαρυχειμωνιά.

*  *  *

Ἡ μιὰ ἐξήγηση. Ἡ ἄλλη τὰ θέλει ἀλλιῶς τὰ 

πράγματα.
Ἤτανε, λέει, κάποτε ἕνας μακρὺς χειμώνας. 

Ἀτέλειωτος!  Ὅλα, τὰ πάντα εἴχανε πάψει πιὰ νὰ 
ἐλπίζουν πὼς θά ’ρθει ἡ  Ἄνοιξη.

Ἡ  Ἄνοιξη ἔστειλε ἕνα χελιδόνι:
– Σύρε πὲς σὲ ὅλα τὰ πάντα πὼς θά ’ρθω.
Τὸ χελιδόνι πῆγε, τὸ εἶπε, δὲν τὸ πίστεψε κανείς. 

Μόνο ἡ Μυγδαλιά.
– Ἐγὼ σὲ πιστεύω, τοῦ εἶπε, κι ἀνθοφόρησε!
Ἀπὸ τότε, λέει, ἡ Ἄνοιξη χάρηκε τόσο πολύ, 

ὥστε κάθε χρόνο στέλνει μήνυμα στὴ Μυγδαλιά, 
καὶ κείνη ἀνθίζει καὶ σκάζει τὸν χειμῶνα στὸ περί-
παιγμα. Μερικὲς φορὲς ὅμως ἐκεῖνος τὴν ἐκδικεῖται, 
τῆς καίει τὰ ἄνθη.

*  *  *

Οἱ δυὸ ἐξηγήσεις. Ὄμορφες, χωρὶς ἀντίρρηση. 
Δὲν εἶναι, ὅμως, αὐτὸ ποὺ μᾶς ἐνδιαφέρει. Πέρα 
ἀπὸ τὰ λογικὰ σχήματα καὶ τὶς μυθικὲς κατασκευ-
ές, ὑπάρχει ἡ ὀμορφιά: ἡ ἀνθισμένη Μυγδαλιά. 
Ἡ τρελὴ ἀνθισμένη Μυγδαλιά, ὅπως τὴ θέλει ὁ 
ποιητής.

Ἡ Ἁγία Λαύρα τῶν δέντρων. Ἐκεῖ ὅπου πρῶτα 
ὑψώνεται τὸ μπαϊράκι τῆς Ἄνοιξης.

Ἡ Μυγδαλιὰ εἶναι ἡ Σημαιοφόρος. Κάτω ἀπὸ 
συνθῆκες ἀφόρητα δυσμενεῖς, περιφρονεῖ τὸν δι-
σταγμὸ καὶ λέει τὸ ναὶ στὴν τόλμη.

Ἔτσι ἔχει τὴν τιμὴ νὰ σέρνει αὐτὴ κάθε χρόνο 
τὸν χορὸ τῆς  Ἄνοιξης. Ἡ μοῖρα τῶν τολμηρῶν· οἱ 
ἄλλοι, οἱ διστακτικοί, ἔρχονται δεύτεροι.

*  *  *

Τὴν εἴπανε εὔπιστη. Καὶ εἶναι. Ἔχει τὴν εὐπιστία, 
ἐκεῖ ποὺ οἱ ἄλλοι ἔχουν τὴν ἐπιφύλαξη. Ἔχει τὴν 
κατάφαση, ἐκεῖ ποὺ οἱ ἄλλοι ἔχουν τὸν φόβο. Ἐνά-
ντια στὴ φτώχεια τοῦ φόβου, τεντώνει τὸν πλοῦτο 
τῆς τόλμης.

Εὐπιστία· τὸ δεχόμαστε. Ἀλλὰ καὶ μεγαλεῖο! 
Μὴν τὸ ἀρνεῖστε.

Ἡ Μυγδαλιά, ἡ κυρὰ τῆς τόλμης, ἔρχεται μέσ’ 
στὸν Φλεβάρη καὶ παραδίδει μαθήματα.

Μαθήματα Ἐλπίδας
καί

Μαθήματα Θάρρους.
Φροντίστε νὰ μὴν τὰ χάσετε.

† ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΥΡΕΛΗΣ
(ἀπὸ τὸ περιοδικὸ Σαλπίσματα)

Η ΛΕΥΚΟΝΤΥΜΕΝΗ ΤΟΛΜΗ
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Κάποιες ὧρες...

Ἀπρίλης. Μυριοπλούμιστη, ὁλάνθιστη, γεμάτη χρῶμα καὶ φῶς, μέσα ἀπὸ τὴν αἰθερόπλαστη 
πύλη τοῦ Οὐρανοῦ, πέρασε ἡ Ἄνοιξη...

Λουλούδια χιλιόχρωμα, λουσμένα στῆς αὐγῆς τὶς ἀνταύγειες καὶ τὶς δροσοσταλίδες τοῦ πρω-
ινοῦ, θυμιατήρι σιωπηλό, ἀπέραντο στῶν χωραφιῶν τὴν ἅπλα ἔστησαν...

Προσκυνήτρα τώρα ἡ φύση, ἀνάμεσα στοὺς ὕμνους τῶν πουλιῶν καὶ τ’ ἀνθοπέταλα, μέσα 
στὰ μῦρα τὰ ἁγνὰ καὶ τὰ ἀρώματα, γονατίζει, καθὼς ἀνοιξιάτικη ἡ αὔρα κάποιο ἀόρατο παράπονο 
πάνω στὰ πέταλα τοῦ γαρύφαλλου ἀκουμπᾷ:

«Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου...»
Χλωμὴ μιὰ φλόγα φαίνεται στὸ ἀκροούρανο, ποὺ σκορπίζει ἀντιφεγγίσματα πάνω στὰ φύλλα 

καὶ τὰ κλαδιά, ἐνῷ οἱ πρῶτες σκιὲς φέρνουν τὶς πρῶτες ἀνατριχίλες.
«Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου...»
Τὸ θεῖο τοῦτο, τὸ πάναγνο, τὸ πανάχραντο σῶμα, ποὺ μέσα Του κρατᾷ ἕνα «πνεῦμα τόσο 

πλατύ, τόσο μεγάλο», εἶναι ὁλάκερο μιά «πυρκαγιὰ ὀδύνης, ποὺ καίει ὅλη μαζὶ τὴν ἀνθρώπινη 
συμφορά, ὅλο μαζὶ τὸν ἀνθρώπινο πόνο»...

«Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου...»
Καὶ ἀπὸ τότε, ὅσοι μποροῦμε καὶ Τὸν γνωρίζουμε, ὅσοι μποροῦμε καὶ Τὸν ἀγαποῦμε, παρακο-

λουθοῦμε τὴν ἀγωνία Του πάνω στὸ ὕψος τοῦ μεγάλου Σταυροῦ, ἐνῷ τὸ αἷμα Του ἀναμμένο στὶς 
φλέβες Του κυλᾷ καὶ πέφτει ἀπὸ τὰ καρφιὰ πάνω στὸ χῶμα τοῦ σύγχρονου Γολγοθᾶ.

Μόνος καὶ τώρα ὁλομόναχος πονᾷ καὶ διψᾷ Αὐτός, ποὺ ἦλθε νὰ σηκώσει τὸν κάθε πόνο 
Αὐτός, ποὺ ἦλθε νὰ ξεδιψάσει τὴν κάθε ψυχή, ἀφήνοντας στὸν κόσμο μας «μιὰ πηγὴ ποὺ δὲν θὰ 
στερέψει ποτέ...».

Κι ἐμεῖς, κουρασμένοι, προδομένοι, πονεμένοι, κάτω ἀπ’ τὸν Σταυρό, τὸ ἀκάνθινο στεφάνι, τὸ 
ράπισμα, τὴ λόγχη ἀτενίζουμε.

«Ἰοῦδες» τριγύρω Του μὲ ψυχὲς παγωμένες, τὸ φορτίο μας μπρὸς στὰ ἄχραντα πόδια Του 
ἀκουμποῦμε, κι ἀπ’ τὰ ὕψη τοῦ Σταυροῦ καὶ τῆς ἀγάπης Του ζητοῦμε:

«Σῶσον Κύριε τὸν λαόν Σου...»
Τοῦτες τὶς ὧρες...

ΜΑΡΙΝΑ ΦΡΑΓΚΑΚΗ
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Κατὰ τοὺς ζοφεροὺς αἰῶνες τῆς Τουρκο-
κρατίας, καταβασανισμένη εἶναι ἡ  Ὀρθο-
δοξία καὶ πονεμένο τὸ  Ἑλληνικὸ Γένος. 

Τί κι ἂν παραχώρησε ὁ Μωάμεθ Β΄ ὁ Πορθητὴς 
προνόμια στὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη, γιὰ νὰ 
θρησκεύουν ἐλεύθερα καὶ νὰ αὐτοδιοικοῦνται 
οἱ χριστιανοί; Οἱ κατὰ τόπους ἀξιωματοῦχοι διοι-
κοῦσαν τυραννικὰ καὶ αὐθαίρετα. Ἀπὸ τὸν 12ο καὶ 
13ο ἤδη αἰῶνα, μὲ τὴν ἐξάπλωσή της στὴ Μ. Ἀσία 
καὶ τὴ Θράκη, ἡ τουρκικὴ μισαλλοδοξία ἐξουθένω-
νε τοὺς χριστιανικοὺς πληθυσμοὺς μὲ βίαιους ἐξι-
σλαμισμούς. Μετὰ τὴν ἅλωση ὅμως τῆς Βασιλίδος 
τῶν πόλεων, οἱ ἀκήρυκτοι διωγμοὶ τῶν Τούρκων 
κατὰ τῶν χριστιανῶν ἔγιναν ἀνελέητοι. Σ’ ἐκεῖνο 
λοιπὸν τὸν κατακλυσμὸ τῶν δεινῶν, ὅπου οἱ ψυχὲς 
στὸ καμίνι τῆς δοκιμασίας ἔχαναν τὴ βεβαιότητα γιὰ 
τὸ αὔριο, καταφύγιο ἦταν ἡ Ἐκκλησία μὲ τὰ μυστή-
ρια καὶ τὴ διδασκαλία της. Ἀγώνας πνευματικός, 
γιὰ νὰ συγκρατεῖ τὶς κλονισμένες συνειδήσεις καὶ 
νὰ ἀναχαιτίζει τὰ κύματα τῶν ἐξωμόσεων. Κι ὅμως, 
τότε ἔλαμψαν μὲ τὸ μαρτύριό τους «ὡς φῶτα λα-
μπρότατα εἰς τὸ ψηλαφητὸν σκότος» οἱ νέοι ἥρωες, 
οἱ Νεομάρτυρες, δόξα τῆς  Ἐκκλησίας καὶ καύχημα 
τοῦ Γένους μας.

Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἀτέλειωτης ἐκείνης σειρᾶς 
πειρασμῶν, οἱ μορφὲς τῶν παλαιῶν μαρτύρων 
ἐμπνέουν τοὺς ἀγωνιζόμενους χριστιανούς. Φλέ-
γονται τὰ σωθικά τους ἀπὸ ἔνθεο ζῆλο καὶ ἱερὸ 
ἐνθουσιασμὸ νὰ ὁμολογήσουν τὴν πίστη τους, 
νὰ δεχθοῦν τὸν στέφανο τοῦ μαρτυρίου, καὶ ἔτσι 
«φαίνονται πάλιν εἰς τὸν κόσμον δεύτεροι Γεώργιοι, 
δεύτεροι Δημήτριοι, νέοι Θεόδωροι», ὅπως γράφει 
ὁ  Ἅγιος Νικόδημος ὁ  Ἁγιορείτης στὸ Νέον Μαρ-
τυρολόγιον.

Οἱ Νεομάρτυρες ράντισαν μὲ τὸ ἁγιασμένο αἷμα 
τους κάθε γωνιὰ τῆς ἑλληνικῆς γῆς καὶ τοῦ εὐρύ-
τερου γεωγραφικοῦ χώρου τοῦ  Ἑλληνισμοῦ, ἀπὸ 
τὸν Δούναβη καὶ τὸν Πόντο ὣς τὴν Κύπρο καὶ ἀπὸ 
τὴν  Ἄγκυρα καὶ  Ἀττάλεια ὣς τὴ Ζάκυνθο καὶ τὴν 
Ἄρτα. Νεαροὶ συνήθως στὴν ἡλικία, ἀκόμη καὶ 
παιδιὰ δεκατετράχρονα, ὅπως ὁ  Ἰωάννης ἀπὸ τὴ 
Θάσο, δεκαοκτάχρονοι νέοι καὶ νέες, ὅπως ὁ Τρια-
ντάφυλλος ἀπὸ τὴ Ζαγορά, ὁ Μιχαὴλ Μπακνανὰς 
ἀπὸ τὴν  Ἀθήνα καὶ ἡ  Ἀκυλίνα ἀπὸ τὴ Θεσσα-
λονίκη, δὲν δειλιάζουν μπροστὰ στὸ μαρτύριο. 
Ἁπλοῖ ἄνθρωποι τοῦ λαοῦ, μοναχοί, γεωργοὶ καὶ 
ναυτικοί, ἔμποροι καὶ τεχνῖτες, κτίστες καὶ ξυλουρ-
γοί, ράφτες καὶ κουρεῖς, βυρσοδέψες καὶ γουνα-
ράδες, χρυσοχόοι καὶ μεταξουργοί, ψωμοπῶλες, 
παντοπῶλες καὶ κηπουροί. Μικροεπαγγελματίες 
ποὺ ἢ ἀπὸ ἀδυναμία ἢ ἀπὸ φόβο στὴν παιδικὴ 

ἡλικία τους πρόδωσαν τὴν πίστη τους, ἀργότερα, 
μόλις συνειδητοποίησαν τί ἔκαναν, βρίσκουν τὸ 
θάρρος κι ἔχουν τὴ γενναιότητα νὰ χτυπήσουν 
κάτω τὸ σαρίκι τους καὶ νὰ βροντοφωνάξουν 
ἐμπρὸς σὲ μουσουλμάνους πὼς εἶναι χριστιανοί, 
ὅπως ὁ Θεόδωρος ἀπὸ τὴ Μυτιλήνη.

Καὶ οἱ μωαμεθανοί, ἀπὸ τυφλὸ θρησκευτικὸ 
φανατισμὸ καὶ οἰκονομικὴ ἀπληστία, ἐξανάγκαζαν 
σὲ ἐξισλαμισμὸ τοὺς ραγιάδες. Ἔτσι θὰ τοὺς ἀπε-
μάκρυναν ὄχι μόνο ἀπὸ τὴ χριστιανική τους πίστη, 
ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν ἐθνική τους συνείδηση, καὶ θὰ 
ἅρπαζαν τὶς περιουσίες τους. Χάλκευαν λοιπὸν 
κατηγορίες ἐναντίον τους ὅτι πρόσβαλαν ἢ σκό-
τωσαν Τοῦρκο ἢ ἐξύβρισαν τὴ θρησκεία τους ἢ 
ὁμολόγησαν σθεναρὰ τὴ χριστιανική τους πίστη... 
Ἀκόμη, γενίτσαροι ἐρωτεύθηκαν ὡραῖες  Ἑλληνίδες 
καί, προκειμένου νὰ τὶς συζευχθοῦν, ἀπαιτοῦσαν 
τὸν ἐξισλαμισμό τους.  Ἔτσι ἡ  Ἀργυρὴ ἀπὸ τὴν 
Προῦσσα καὶ ἡ Κυράννα ἀπὸ τὴ Θεσσαλονίκη ὑπέ-
στησαν φρικτὰ μαρτύρια, ἀλλὰ μὲ χαρὰ πνευμα-
τική, καὶ ἔμειναν πιστὲς στὸν Νυμφίο τους Χριστό. 
Καὶ ἡ  Ὁσία Φιλοθέη ἡ Ἀθηναία μαρτύρησε τὸ 
1589 γιὰ τὴν πίστη της, ἀφοῦ γιὰ τὴν ἐκπαιδευτικὴ 
καὶ φιλανθρωπική της δραστηριότητα κατ’ ἐπα-
νάληψη βασανίστηκε ἀπὸ τὶς μανιώδεις ἐπιθέσεις 
τῶν Τούρκων στὸ μοναστήρι της. Ἐκεῖ, κάτω ἀπὸ 
τὴν προστασία της, μορφώνονταν 150 κορασίδες 
καὶ ἔβρισκαν καταφύγιο κατατρεγμένες  Ἑλληνο-
ποῦλες, ἀλλὰ καὶ δύστυχες Ἀγαρηνές.

Σκληρὰ καὶ φρικτὰ τὰ μαρτύρια τῶν Νεομαρ-
τύρων. Κόλαση τὰ βασανιστήρια. Ἄγριος ὁ ὄχλος 
τῶν διωκτῶν. Τρομερὸς καὶ ἀδυσώπητος ὁ δήμιος. 
Μὲ ἁλυσίδες καὶ φυλακίσεις, σοῦβλες καὶ τσιγκέ-
λια, μαστιγώματα καὶ ἀνηλεεῖς ξυλοδαρμοὺς καὶ 
λιθοβολισμούς, σπαθιὲς καὶ ἀγχόνες, πυρκαγιὲς καὶ 
πνιγμοὺς σὲ λίμνες καὶ ποτάμια, ἀποκεφαλισμοὺς 
καὶ ἀποκοπὴ μελῶν τοῦ σώματος, ξεσχίσματα τῆς 
σάρκας καὶ ἐξορύξεις ὀφθαλμῶν... «Νέοι κατὰ 
τοὺς χρόνους οἱ Μάρτυρες, ἀλλὰ παλαιοὶ κατὰ 
τὰ μαρτύρια». Γιὰ νὰ θυμηθοῦμε δὲ τὸν Ἀπόστολο 
Παῦλο, «ἐτυμπανίσθησαν, [...] ἐμπαιγμῶν καὶ μα-
στίγων πεῖραν ἔλαβον, ἔτι δὲ δεσμῶν καὶ φυλακῆς· 
ἐλιθάσθησαν, ἐπρίσθησαν, ἐπειράσθησαν, ἐν φόνῳ 
μαχαίρας ἀπέθανον» ( Ἑβρ. ια΄ 35-37). Καὶ τὰ μαχαί-
ρια τῶν δημίων στομωμένα, γιὰ νὰ κόβουν σιγὰ 
σιγὰ τὸν λαιμό, καὶ τὰ σχοινιὰ τῆς ἀγχόνης σάπια, 
γιὰ νὰ κόβονται καὶ νὰ τοὺς ξανακρεμοῦν. Παρέ-
τειναν ἔτσι τὸ μαρτύριο, μήπως καὶ δειλιάσουν οἱ 
ἀγωνιστές. Ἀλλὰ ἐκεῖνοι ἀκτινοβολοῦσαν ἀπὸ τὶς 
ἀκτῖνες τῆς Θείας Χάριτος, γιατὶ ἔφθαναν στὴν ἀπό-
φαση τῆς ἀθλήσεως μετὰ ἀπὸ μεγάλης διαρκείας 

Οἱ Νεομάρτυρες τῆς πίστεώς μας
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πνευματικὴ καὶ ψυχικὴ προετοιμασία, κι ἔβλεπαν 
ὅλα τὰ τεχνάσματα τῶν ἐχθρῶν ὡς «βέλη νηπίων». 
Γιατὶ παρουσιάζονταν μπροστὰ στὸν Τοῦρκο ἱερο-
δικαστὴ πανέτοιμοι ψυχολογικὰ ἀπὸ τὴν  Ἐκκλησία.

Εἶχε προηγηθεῖ ἄσκηση κοντὰ στὸν ἔμπειρο 
καὶ ἐνάρετο πνευματικό τους. Μὲ κατάνυξη ἐξομο-
λογοῦνταν καὶ ἀπεκάλυπταν τὸν πόθο τῆς ψυχῆς 
τους. Καθάριζαν τὸν νοῦ τους μὲ νηστεία, ἀγρυ-
πνία καὶ δάκρυα. Πύρωναν τὴν καρδιά τους μὲ τὴν 
ἀγάπη στὸν Ἀληθινὸ Θεό. «Νὰ γίνω θυσία στὸν 
Κύριό μου, νὰ προσφερθῶ ὡς θυμίαμα εὐωδι-
αστὸ στὴν Τράπεζα τῆς  Ἁγίας Τριάδος», ἔλεγε ὁ  
Ἅγιος Μιχαήλ, ποὺ μαρτύ-
ρησε στὴν Ἁδριανούπολη. 
Κι ἔφθαναν στὸ μαρτύριο, 
ἀφοῦ πρῶτα κοινωνοῦσαν 
τῶν  Ἀχράντων Μυστηρίων.

Ἐπιπλέον ὅμως, ἐκεῖνος 
ποὺ εἶχε ἀρνηθεῖ τὸν Χριστὸ 
καὶ ποθοῦσε τὴν ἐπάνοδό 
του στὴν πίστη τῶν γονέων 
του εἶχε νὰ ἀντιμετωπίσει 
πιὸ δεινὸ μαρτύριο, ἀφοῦ 
θὰ ἀποκήρυσσε τὴν πίστη 
τῶν μωαμεθανῶν. Ἐκεῖνος 
λοιπὸν κατέφευγε στὸ προ-
πύργιο τῆς Ὀρθοδοξίας, 
στὸ  Ἅγιο  Ὄρος, γιὰ ἐπίπο-
νη πνευματικὴ προετοιμα-
σία. Εἶχε μετανιώσει μὲ ὅλη 
του τὴν καρδιὰ γιὰ τὸ ἀνο-
σιούργημα ποὺ διέπραξε, 
καὶ ἤθελε νὰ γίνει γρήγορα 
ὁλοκαύτωμα γιὰ τὴν ἀγάπη 
τοῦ Χριστοῦ. Κι ἂν οἱ πατέρες ἔκριναν ἰσχυρὴ τὴν 
ἀποφασιστικότητα τοῦ μάρτυρα, τὸν ἔστελναν στὴν 
περιοχὴ ὅπου εἶχε ἀπαρνηθεῖ τὸν Κύριο καὶ διαλα-
λοῦσε τὴν ἀπόφασή του νὰ ξαναγίνει χριστιανός. 
Ἐκεῖ ποὺ εἶχε χάσει τὴν πίστη του, τὸν θησαυρό 
του, πήγαινε νὰ τὸν ξαναβρεῖ, νὰ ὁμολογήσει χύ-
νοντας τὸ αἷμα του, ὅπως εἶχε δώσει τὸ Αἷμα Του 
ο δικός του Θεὸς γιὰ τὴ σωτηρία τῆς ψυχῆς του. 
Πλούτη καὶ ἀξιώματα καὶ ἡδονὲς ὑποσχόταν ὁ 
τύραννος, γιὰ νὰ τὸν μεταπείσει, ἀλλὰ ὁ νέος μὲ 
περίσκεψη εἶχε ἀπαρνηθεῖ τὰ ἐπίγεια καὶ ἔβλεπε 
μόνο τὰ οὐράνια δῶρα καὶ τὴν αἰώνια Βασιλεία. «Τί 
δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;» Κι 
ὅσο ἐπέμενε ὁ ἀντίχριστος καὶ βασάνιζε ὁ δήμιος, 
κραύγαζε ὁ μάρτυρας κι ἀναστάτωνε τὸ σύμπαν: 
«Χριστιανὸς γεννήθηκα, χριστιανὸς θὰ πεθάνω!» 
– «Κτύπα, ὠρέ, γιὰ τὴν πίστη, κτύπα!».

Μπορεῖ γράμματα νὰ μὴν ἤξεραν οἱ περισσότε-
ροι μάρτυρες, ἀλλὰ γνώριζαν θεμελιώδεις ἀλήθει-

ες, ποὺ πυρπολοῦσαν τὰ σπλάχνα τους: «Πᾶς ὅστις 
ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, 
ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ Πατρός 
μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς» (Ματθ. ι΄ 33). «Προσκυνῶ 
Πατέρα, Υἱὸν καὶ  Ἅγιον Πνεῦμα, Τριάδα ὁμοού-
σιον καὶ ἀχώριστον». Ἢ ἔκαναν κήρυγμα στοὺς 
ἀλλοπίστους: «Ἡ πίστη μας εἶναι φῶς, ἡ δική σας 
σκοτάδι...». Καὶ ἀπευθυνόμενοι ἐγκάρδια στοὺς 
ἀδελφοὺς χριστιανούς, ζητοῦσαν νὰ τοὺς συγχω-
ρήσουν. Κι ἐκεῖνοι μὲ λυγμοὺς ἔβλεπαν τὸν μάρτυ-
ρα, ποὺ πάλευε σὰν λιοντάρι ἐναντίον ὁρατῶν καὶ 
ἀοράτων ἐχθρῶν... Καὶ ἱκέτευαν καὶ ἐκλιπαροῦσαν 

τὸν γλυκύτατο  Ἰησοῦ νὰ τὸν 
ἐνδυναμώσει νὰ κρατηθεῖ 
ὣς τὸ τέλος ἀτρόμητος στὶς 
φοβερὲς ἐπινοήσεις τοῦ τυ-
ράννου.

Δὲν ἔλειπαν βέβαια ἀπὸ 
ἐκεῖνο τὸ στάδιο ἄγγελοι 
καὶ μαρτύρων ψυχές, ποὺ 
πρόσμεναν νὰ ἐπευφημή-
σουν τὸν νικητὴ μὲ φωνὲς 
ἀγαλλιάσεως καὶ ἦχο ἑορ-
ταζόντων. Καὶ ὁ ἀγωνοθέτης 
Κύριος νὰ δώσει τὸν ἄφθαρ-
το στέφανο! Γιατὶ τὴν ὥρα 
τοῦ μαρτυρίου οἱ χριστιανοὶ 
ἔβλεπαν τὸ θαῦμα! Φῶς ἀπ’ 
τὸν οὐρανὸ πολλὲς φορὲς 
ἔλαμπε στὸ πρόσωπο τῶν 
ἀθλητῶν καὶ σελάγιζε μετὰ 
τὸ μαρτύριο στοὺς τάφους 
τους. Εὐωδία ἄρρητη ἀνέ-
διδαν τὰ λείψανά τους καὶ 

συντελοῦνταν θαυμάσια. Γέμιζε τότε παρηγοριὰ ἡ 
ψυχὴ τῶν χριστιανῶν κι ἔνιωθαν ἐλεύθεροι μέσα 
στὴν αἰχμαλωσία τους. Ἔβλεπαν τὸν μάρτυρα ὡς 
πρότυπο, τὸν τιμοῦσαν ὡς  Ἅγιο, μὲ τὴν καταγραφή 
του στὸ μαρτυρολόγιο, τὴν ᾀσματικὴ ἀκολουθία 
καὶ ἁγιογράφηση. Κρατοῦσαν κἄτι ἀπ’ τὰ ἐνδύ-
ματά του ὡς κειμήλιο ἱερό, ἔπαιρναν χῶμα βαμ-
μένο ἀπ’ τὸ αἷμα του, μὰ προπάντων ἤθελαν νὰ 
τὸν μιμηθοῦν. «Τιμὴ μάρτυρος μίμησις μάρτυρος»  
( Ἅγ. Ἰω. Χρυσόστομος). Ἔτσι ἡ  Ὀρθοδοξία ἀνα-
καινιζόταν, ἀναπτερωνόταν τὸ ἠθικὸ τοῦ λαοῦ. 
Δροσιὰ στάλαζε ἀπ’ τὸν οὐρανό. Ἡ πίστη ἀναγεν-
νιόταν, οἱ ἐξωμόσεις ἀναχαιτίζονταν καὶ οἱ καρδιὲς 
τῶν  Ἐθνομαρτύρων γίνονταν Ἡφαίστειο γιὰ τὴν 
ἐλευθερία τῆς πατρίδας.

Καὶ ἦταν πάμπολλοι οἱ Νεομάρτυρες. Νέο ἔνδο-
ξο νέφος ἀθλητῶν. Μέσα σὲ ἐννιὰ μῆνες τὸ 1794 
μαρτύρησαν πέντε μάρτυρες σὲ διάφορους τόπους. 
Μένουν ὅμως ἄγνωστοι οἱ πολλοὶ Νεομάρτυρες, 
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ρυχθεῖ ἐπίσημα  Ἅγιοι ἀπὸ τὴν  Ἐκκλησία, σὰν τόν 
«Φτωχὸ Ἅγιο» τοῦ Παπαδιαμάντη. Τὰ μουσουλ-
μανικὰ δικαστήρια δὲν τηροῦσαν πάντα πρακτικά. 
Ἀλλά «Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ»! 
Πῶς νὰ συλλάβει ἀνθρώπου νοῦς θεῖες ἀποκαλύ-
ψεις; Καὶ ὅμως, ἔλαμψαν στὸ στερέωμα τῆς πίστεώς 
μας οἱ νεοφανεῖς  Ἅγιοι τῆς Μυτιλήνης Ραφαήλ, 
Νικόλαος καὶ Εἰρήνη καὶ ὁ  Ὁσιομάρτυς  Ἐφραὶμ 
τοῦ ὄρους Ἀμώμων τῆς Ἀττικῆς μετὰ ἀπὸ θαυμαστὰ 
ἐνύπνια καὶ ὀπτασίες σὲ εὐσεβεῖς χριστιανούς. Πε-
ντακόσια χρόνια περίπου μετὰ τὸ μαρτύριό τους, 
μαθαίνουμε συγκλονιστικὲς λεπτομέρειες τῆς ζωῆς 
καὶ τῆς ἀθλήσεώς τους! «Μέγας εἶ, Κύριε, καὶ θαυ-
μαστὰ τὰ ἔργα Σου!».

Καὶ πλῆθος ἀκόμη 
κληρικῶν συμπληρώνει 
τὴ στρατιὰ τῶν Νεομαρ-
τύρων. Ἱερομόναχοι καὶ 
μοναχοί, Ἀρχιερεῖς καὶ 
Πατριάρχες. Τὸ 1657 
μαρτύρησε ὁ Πατριάρχης 
Παρθένιος ὁ Γ΄, καὶ τὸ 
1659 ὁ Γαβριὴλ ὁ Β΄. Ὁ 
ἱερομάρτυρας καὶ ἐθνα-
πόστολος  Ἅγιος Κοσμᾶς 
ὁ Αἰτωλὸς διέσχισε ἐπὶ 
εἰκοσαετία τὴν τουρκο-
κρατούμενη χώρα καὶ 
τὰ νησιά, ἀφυπνίζοντας 
τὸν δυστυχισμένο λαό 
μας μὲ τὰ φλογερὰ κη-
ρύγματα καὶ τὴν ἵδρυση 
σχολείων. «Τὸ κορμί σας 
ἂς τὸ καύσουν», ἔλεγε, 
«ἂς σᾶς τὸ τηγανίσουν, 
τὰ πράγματά σας ἂς τὰ πάρουν, μὴ σᾶς μέλει. Ψυχὴ 
καὶ Χριστὸς σᾶς χρειάζεται. Ἐτοῦτα τὰ δύο, ὅλος ὁ 
κόσμος νὰ πέσει, δὲν μπορεῖ νὰ σᾶς τὰ πάρει, ἔξω 
κι ἂν τύχει καὶ τὰ δώσετε μὲ τὸ θέλημά σας». Ἔτσι 
χαλύβδωνε τὸν λαὸ νὰ ἐμμείνει στὴν πίστη του, 
ἀνακόπτοντας τὶς ἀλλαξοπιστίες. Τὸ 1779 ἀπαγχο-
νίστηκε στὸ Καλικόντασι τῆς Ἀλβανίας.

Μὲ τὴν ἔκρηξη δὲ τῆς  Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, 
καὶ ὁ Πατριάρχης τοῦ Γένους Γρηγόριος Ε΄ ἀπαγχο-
νίστηκε στήν Κωνσταντινούπολη, στὴ μεσαία Πύλη 
τοῦ Πατριαρχείου, καὶ τὴν ἴδια μέρα ἢ ἀργότερα ἕξι 
Ἀρχιερεῖς. Πλῆθος ἐπισκόπων στὴν Κρήτη τὸ 1821-
22 καὶ ὁμάδες μοναχῶν σέρνονταν σὰν ἀρνιὰ στὸ 
σφαγεῖο γιὰ τὴν πίστη. Ἀλλὰ καὶ οἱ  Ἐθνομάρτυρες 
ἱερωμένοι ὑπέστησαν μαρτυρικὸ θάνατο γιὰ τὴν 
ἐλευθερία τῆς πατρίδος, ὅπως ὁ Παπαβλαχάβας, 
ὁ Σαλώνων Ἠσαΐας, ὁ Ἀθανάσιος Διάκος.

Καὶ δὲν τελειώνει τότε ὁ κατάλογος τῶν Νε-
ομαρτύρων Ἑλλήνων ἀλλὰ καὶ ὁμοδόξων (Ρώ-
σων, Σέρβων κ.ἄ.). Τὸ πνεῦμα τοῦ μαρτυρίου, 
ποὺ σφράγισαν μὲ τὴ θυσία τους οἱ δύο πρῶτοι 
Νεομάρτυρες τῆς Ἁλώσεως, ὁ Κωνσταντῖνος Πα-
λαιολόγος καὶ ὁ Λουκᾶς Νοταρᾶς, συνεχίστηκε σὲ 
ὅλους τοὺς ἀγῶνες τοῦ Γένους: Στὸν Μακεδονικὸ 
ἀγῶνα μὲ χορεία λαϊκῶν ἀλλὰ καὶ ἱερωμένων, 
ὅπως ὁ Κορυτσᾶς Φώτιος, ὁ Γρεβενῶν Αἰμιλιανός· 
καὶ στὴ Μικρασιατικὴ καταστροφὴ τοῦ 1922, ὅταν 
θανατώθηκαν ἀπὸ τοὺς Τούρκους οἱ  Ἱεράρχες: 
«Ὁ Σμύρνης Χρυσόστομος κατεκρεουργήθη, ὁ 
Μοσχονησίων Ἀμβρόσιος ἐπεταλώθη, ὁ Κυδωνιῶν 
Γρηγόριος ἐτάφη ζῶν, ὁ  Ἰκονίου Ζήλων ἐσφα-
γιάσθη, καὶ 347 ἱερεῖς τῆς ἐπαρχίας Σμύρνης διὰ 

ποικίλων βασάνων ἀπέθανον». Ὡς πορφύρα ἡ 
Ἐκκλησία φορεῖ τὸν καταματωμένο ποταμὸ ὅλων 
τῶν μαρτύρων καὶ βοᾷ εἰς τοὺς αἰῶνες: «Χριστέ, τῷ 
λαῷ Σου τοὺς οἰκτιρμούς Σου κατάπεμψον». 

«Πρέπει νὰ φυλάξετε τὴν πίστη σας καὶ νὰ τὴ 
στερεώσετε», εἶπε ὁ στρατηγὸς Κολοκοτρώνης 
στοὺς μαθητὲς πάνω στὸν λόγο τῆς Πνύκας μετὰ 
τὴν ἀπελευθέρωσή μας ἀπὸ τὸν τουρκικὸ ζυγό. 
«Διότι, ὅταν ἐπιάσαμε τὰ ἅρματα, εἴπαμε πρῶτα 
ὑπὲρ πίστεως καὶ ὕστερα ὑπὲρ πατρίδος». Στὶς 
μέρες μας, ποὺ πληθαίνουν οἱ «προβατόσχημοι 
λύκοι», διαθέτουμε ἐμεῖς τὴ γενναιοψυχία, ὄχι νὰ 
ὑποστοῦμε μαρτύρια, ἀλλὰ νὰ δίνουμε μαρτυρία 
ὁμολογίας γιὰ τὴν πίστη καὶ τὴν πατρίδα μας;

Α. Κ. ΚΟΡΝΑΡΟΥ-ΚΑΛΑΜΑΡΑ



«Ο
 Κ

Ο
Σ

Μ
Ο

Σ
 Τ

Η
Σ

 Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΔ

Ο
Σ

» 
- 

Μ
Α

Ρ
Τ

ΙΟ
Σ

 -
 Α

Π
Ρ

ΙΛ
ΙΟ

Σ
  

2
0

1
3

75

Τὸ εἶπε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος: 
«Ἡ πεῖρα βεβαιώνει ὅτι, ὅσο ἐμεῖς ὑποχωροῦμε, 
τόσο οἱ Τοῦρκοι ἀποθρασύνονται. Ἐὰν ἀφήσουμε 
νὰ ὁριστικοποιηθεῖ ἡ τουρκικὴ κατοχὴ τῆς βορείου 
Κύπρου, σίγουρα ἀργότερα θὰ προχωρήσουν στὴν 
κατάληψη καὶ τοῦ ὑπολοίπου νησιοῦ, σίγουρα θὰ 
ἐπιδιώξουν καὶ τὴν κατάληψη τῆς Θράκης καὶ τῆς 
Δωδεκανήσου».

Μιὰ ἀλήθεια ποὺ ἐπιβεβαιώνεται ἀπὸ τὴν ἱστο-
ρία. Μιὰ πικρὴ πεῖρα τοῦ νεώτερου Ἑλληνισμοῦ. 
Μιὰ ὀδυνηρὴ ἐμπειρία τῶν Ἑλλήνων τῆς Πόλης, 
τῆς  Ἴμβρου, τῆς Τενέδου.

Μὲ σύμφωνο φιλίας μεταξὺ Ἐλευθερίου Βενιζέ-
λου καὶ Κεμὰλ Ἀτατοὺρκ καταπατεῖται βαναύσως 
ἡ συνθήκη τῆς Λωζάννης, κλείνουν τὰ ἑλληνικὰ 
σχολεῖα τῆς  Ἴμβρου καὶ τῆς Τενέδου καὶ ἀρχίζει 
ὁ ἀφελληνισμὸς τῶν νησιῶν αὐτῶν. Μὲ πρωθυ-
πουργὸ τὸν Στρατάρχη Παπάγο, ποὺ μιλοῦσε τὴ 
γλῶσσα τὴ στρατιωτικὴ καὶ ὄχι τῆς διπλωματίας, 
ξανανοίγουν τὰ ἑλληνικὰ σχολεῖα στὴν  Ἴμβρο 
καὶ τὴν Τένεδο, καὶ οἱ Τοῦρκοι «κάνουν τεμενά-
δες» στοὺς  Ἕλληνες τῆς Πόλης. Μὲ τὸν θάνατο 
τοῦ Παπάγου, ξεσποῦν οἱ βανδαλισμοὶ τῆς Κων-
σταντινουπόλεως καὶ ἀρχίζει ὁ ξερριζωμὸς τῶν 
ἑκατὸν πενῆντα χιλιάδων Ἑλλήνων, ξανακλείνουν 

τὰ σχολεῖα τῆς  Ἴμβρου καὶ τῆς Τενέδου, καὶ μὲ 
σειρὰ εἰδικῶν νομοθετημάτων διαλύεται ὁ ἐκεῖ  
Ἑλληνισμός.

Ὅλα αὐτὰ τὰ διδάσκει ἡ ἱστορία. Τὰ βεβαιώνει 
ἡ πεῖρα. Τὰ γνωρίζει καὶ ὁ τελευταῖος  Ἕλληνας. 
Καὶ μόνον οἱ πολιτικοί μας τὰ ἀγνοοῦν. Καὶ τη-
ροῦν μιὰ ψοφοδεῆ πολιτικὴν ἔναντι τῆς Τουρκίας, 
τὴν ὁποίαν ἀφήσαμε ἀνενόχλητη νὰ κάνει καὶ τὴ 
δεύτερη ἀπόβαση στὴν Κύπρο, μὲ τὴ δικαιολογία 
ὅτι «ἡ Κύπρος εἶναι πολὺ μακριά, γιὰ νὰ στείλει ἡ 
Ἑλλάδα στρατό»(!)

Τώρα, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου τὰ λέει «ἔξω 
ἀπὸ τὰ δόντια». Ἡ Ἑλλάδα ἔχει χρέος νὰ βοηθήσει 
τοὺς ἀδελφοὺς  Ἕλληνες Κυπρίους. Εἶναι καὶ ὑπο-
χρεωμένη νὰ τὸ πράξει, ὡς ἐγγυήτρια δύναμις. Καὶ 
δὲν εἶναι νοητὸν Κύπριοι καὶ  Ἕλληνες πολιτικοὶ νὰ 
συζητοῦν γιὰ λύση τοῦ Κυπριακοῦ μὲ τὸν τουρκικὸ 
στρατὸ καὶ τοὺς Τούρκους ἐποίκους πάνω στὸ νησί.

Ἡ Κυπριακὴ Ἐκκλησία δὲν διστάζει νὰ χρησι-
μοποιήσει τὴ γλῶσσα τῆς ἀλήθειας καὶ τῆς παλ-
ληκαριᾶς, ποὺ ὑπῆρξε ἀνέκαθεν ἡ γλῶσσα τοῦ 
Ἑλληνισμοῦ (ἀρχαίου καὶ νεωτέρου) καὶ ἡ γλῶσσα 
τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἂς διδαχθοῦμε ἀπὸ τὸ παράδειγ-
μά της, καὶ οἱ πολιτικοί μας ἂς τὴν ἐνστερνισθοῦν.

Η.Δ.Π.

Οἱ Τοῦρκοι στὴν Κύπρο
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Ἡ Θεία Λειτουργία ἀποτελεῖ τὸ κέντρο τῆς ὀρθό-
δοξης λατρείας. Εἶναι τὸ μεγαλύτερο μυστήριο τῆς 
Ἐκκλησίας μας, τὸ μυστήριο τῆς παρουσίας τοῦ Χρι-
στοῦ ἀνάμεσά μας. Γι’ αὐτὸ καὶ παραμένει πάντα ἡ 
μοναδικὴ ἐλπίδα ἀληθινῆς ζωῆς γιὰ τὸν ἄνθρωπο.

Καμμία ἄλλη Ἐκκλησία δὲν ἔχει τὸν λατρευτικὸ 
πλοῦτο τῆς  Ὀρθοδοξίας, ποὺ ἀποτελεῖ ταὐτοχρό-
νως καὶ τὴ δόξα της. Εἶναι θησαυρὸς ἀμύθητης ἀξί-
ας, πραγματικὸ διδασκαλεῖο θεϊκῆς μυσταγωγίας, 
ἐνσάρκωση τοῦ μυστηρίου τοῦ  Ἰησοῦ Χριστοῦ, 
τόπος μυστηρίου καί «βαλανεῖο πνευματικό», κατὰ 
τὴ χαρακτηριστικὴ ἔκφραση τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστό-
μου. Ἡ πλούσια καὶ παλμώδης λατρεία μας εἶναι 
ἡ ἀναπνοὴ τῆς Ἐκκλησίας μας.

Σκοπὸς τῆς λατρείας εἶναι νὰ φέρει σὲ ἐπαφὴ τὸν 
ἄνθρωπο μὲ τὸν Θεό. Μέσα στὴν κατανυκτικὴ καὶ 
μεγαλειώδη ἀτμόσφαιρα ποὺ δημιουργεῖ ἡ ὀρθό-
δοξος μυσταγωγία τῆς λατρείας τοῦ Θείου, ἡ ψυχὴ 
τοῦ ἀνθρώπου μεταρσιοῦται καὶ μετέωρος πτερου-
γίζει πρὸς τοὺς αἰθέρες, ἐμβατεύουσα στοῦ Θεοῦ 
τὰ ἀπροσπέλαστα μυστήρια. Μέσῳ τῆς ὀρθοδόξου 
λατρείας, τῆς τόσο πλούσιας στὶς παραστάσεις καὶ 

στὴ δημιουργία εὐλαβῶν συναισθημάτων μέσα 
στὶς καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων, ἐκδιπλώνεται πρὸ 
τῶν ὀφθαλμῶν μας τὸ μέγα μυστήριο τοῦ Θεοῦ, 
καὶ γινόμεθα μέτοχοι τῆς ὡραιότητας ἐκείνης ποὺ 
μόνο ἡ γλῶσσα τῆς ψυχῆς μπορεῖ νὰ περιγράψει.

Ἡ ὀρθόδοξη ψαλμῳδία 
τῆς Ἐκκλησίας μας

Εἶναι τὸ ἰδιαίτερο καὶ μοναδικὸ σὲ παγκόσμια 
κλίμακα εἶδος «ψαλτικῆς τέχνης» τῆς ἑλληνορθό-
δοξης ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς ποὺ ἀποκαλοῦμε 
«Βυζαντινὴ Μουσική».

Ὅταν λέμε ὀρθόδοξη ψαλμῳδία, ἐννοοῦμε τὸ 
γνωστὸ σὲ ὅλους μας συγκεκριμένο φωνητικὸ 
μελῳδικὸ ἄκουσμα ποὺ ἀκοῦμε κάθε φορὰ ἀπὸ 
τοὺς ἱεροψάλτες, ὅταν συμμετέχουμε στὶς Ἱερὲς 
Ἀκολουθίες καὶ τὰ Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας, 
ποὺ τελοῦνται στοὺς ὀρθόδοξους ἱεροὺς ναούς 
μας. Εἶναι, μὲ ἄλλα λόγια, ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἐκείνη 
τέχνη πού, μὲ ἕναν ἰδιαίτερο ἰδιοφυῆ καὶ πάντερ-

Ἡ ὀρθόδοξη ψαλμῳδία  
τῆς Ἐκκλησίας μας
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πνο τρόπο μελῳδικῆς ἔκφρα-
σης, μελοποιεῖ τὰ πολυειδῆ καὶ 
πολυποίκιλα ἱερὰ τροπάρια τῆς 
δίδυμης ἀδελφῆς ψαλτικῆς τέ-
χνης καὶ ὑμνογραφίας τῆς Ἑλλη-
νορθόδοξης Ἐκκλησίας.

Καὶ αὐτὸς ὁ μοναδικὸς 
καὶ ἀνεπανάληπτος τρόπος, ἡ 
«ψαλμῳδία» ποὺ χρησιμοποι-
εῖ ἀνέκαθεν στὴ λατρευτική της 
πράξη καὶ παράδοση ἡ  Ἐκκλη-
σία μας, βοηθάει καὶ συνεπικου-
ρεῖ, μὲ τὴν ποικιλία τῶν ὀκτὼ 
ἤχων της καὶ τῶν ἠχοχρωμά-
των τους, ἀλλὰ καὶ τοῦ ἤθους 
τῶν μελῳδιῶν 
τους, ἀφ’ ἑνὸς 
μὲν νὰ ἀποδο-
θοῦν μελῳδικά, 
νὰ τέρψουν τὶς 
ἀκοές, νὰ εὐφρά-
νουν τὶς καρδιὲς 
καὶ νὰ καταστοῦν 
περισσότερο ψυ-
χωφέλιμα στοὺς πιστοὺς τὰ θε-
ολογικὰ νοήματα τῶν ὕμνων τῆς 
ἐκκλησιαστικῆς μας ὑμνογραφί-
ας, ἀφ’ ἑτέρου δὲ νὰ διεγείρουν 
στὸν ψυχικό τους κόσμο καὶ νὰ 
ὠθήσουν στὴ συνέχεια πρὸς τὶς 
κατάλληλες διεξόδους ἔκφρα-
σης τὰ ἀντίστοιχα εὐλαβικά τους 
συναισθήματα πρὸς τὸν Θεὸ καὶ 
τὸν συνάνθρωπό τους.

Ἡ ὀρθόδοξη ψαλμῳδία συ-
νιστᾷ ἕναν ἰδιαίτερο καὶ ἀνεπα-
νάληπτο σύνδεσμο πλοκῆς καὶ 
λειτουργίας τοῦ λόγου καὶ τῆς 
μελῳδίας, τῆς λατρευτικῆς ὑμνο-
λογίας τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἀφ’ 
ἑνὸς μὲν ὡς μελῳδικὸ ἀκρόαμα 
τοῦ ὑμνογραφικοῦ θεολογικοῦ 
λόγου της, καὶ ἀφ’ ἑτέρου ὡς 
ἔλλογη ἔκφραση τῶν ψυχικῶν 
συναισθημάτων τῶν πιστῶν 
μέσῳ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ λα-
τρευτικοῦ ᾅσματος. Ἄλλωστε, 
μὲ τὸν διφυῆ αὐτὸν χαρακτῆρα 
της, συνδέοντας δηλαδὴ σὲ μιὰ 
ἄρρηκτη σύνδεση τὴν ποίηση 
μὲ τὴ μουσική, τὸν ὕμνο μὲ τὴ 
μελῳδία, ἀπέκτησε δικαιωμα-
τικὰ τὸν κεντρικώτερο ρόλο καὶ 

ἀποτελεῖ, τρόπον τινά, τὴν καρ-
διὰ τῆς λατρείας τῆς Ἐκκλησίας 
μας. Ἔτσι ἔχει ὄχι μόνο τὴ δυ-
νατότητα νά «ὑφαίνει ὕμνους» 
καὶ νά «ἐμπλέκει» πρὸς τὸν 
Θεῖο Λόγο, δηλαδὴ τὸν  Ἰησοῦ 
Χριστό, «ἐκ λόγων μελῳδίαν», 
ἀλλὰ καὶ τὴ μοναδικὴ ἱκανότητα, 
παραλαμβάνοντας ἀπὸ τὸ πα-
ρελθὸν περιστατικά, θαύματα 
καὶ ποικίλα ἱστορικὰ γεγονότα, 
τόσο ἀπὸ τὴν ἐπίγεια ζωὴ καὶ τὴ 
σωτηριώδη δράση τοῦ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ ἐπὶ τῆς γῆς, ὅσο καὶ 
ἀπὸ τὰ παθήματα καὶ τὴν Ἀνά-

στασή Του, νὰ τὰ παρουσιάζει 
κάθε χρόνο –ἐπαναλαμβάνοντάς 
τα– καὶ νὰ τὰ ἐπικαιροποιεῖ, νὰ 
τὰ κάνει δηλαδὴ παροντικά, ἔτσι 
ὥστε νὰ δίνει τὴν εὐκαιρία στοὺς 
πιστοὺς κάθε φορὰ νὰ τὰ ξανα-
βιώνουν ἐκείνη τὴ στιγμή.

Ἡ ψαλμῳδία τῆς  Ὀρθόδοξης 
Ἐκκλησίας μας ἔχει πάμπολλα 
γνωρίσματα καὶ ἰδιότητες. Ἐδῶ, 
ὅμως, θὰ μᾶς ἀπασχολήσει μόνο 
ἡ παιδευτική της ἐπίδραση.

Παιδευτική –  
ἀναγεννητικὴ 

ἐπίδραση

Εἶναι πάμπολλες οἱ παιδευ-
τικές –εὐεργετικὲς καὶ συνάμα 
ἀναγεννητικές– ἐπιδράσεις ποὺ 
ἐκπηγάζουν, ὄχι μόνο ἀπὸ τὰ 
πλούσια καὶ βαθιὰ νοήματα τῆς 
ἀκρόασης τοῦ θεόπνευστου 
ὑμνογραφικοῦ λόγου καὶ τὰ 
πολυποίκιλα μελλιρυτόφθογ-
γα μελῳδήματα τῆς ψαλμῳδί-
ας, ποὺ τέρπουν τὴν ψυχὴ καὶ 
ἀναζωογονοῦν τὰ συναισθήματα 

κάθε πιστοῦ, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν 
ταὐτόχρονη, «ἐν ἑνὶ στόματι καὶ 
μιᾷ καρδία», συμπροσευχὴ καὶ 
συμμετοχὴ ὅλων τῶν πιστῶν 
στὶς λατρευτικὲς συνάξεις τῆς 
Ἐκκλησίας μας. Ἔτσι, τόσο ὡς 
ἀκροατής, ὅσο καί, κυρίως, 
ὡς θετικὸς δέκτης καὶ καλὸς 
ἀγωγὸς τοῦ λυτρωτικοῦ μηνύ-
ματος ποὺ μεταφέρει στὴν ψυχὴ 
τοῦ πιστοῦ ἡ ψαλμῳδία, μέσα 
ἀπὸ τὶς διάφορες ἱερὲς ἀκολου-
θίες καὶ λατρευτικὲς πράξεις τῆς 
Ἐκκλησίας μας, ὁ κάθε πιστὸς γί-
νεται κοινωνὸς καὶ μέτοχος τῆς 

θείας χάριτος. Καὶ 
αὐτὸ τοῦ προσ-
δίδει μιὰ ἐσωτε-
ρικὴ ἀναγεννη-
τικὴ δύναμη καὶ 
ταὐτόχρονα τοῦ 
προσφέρει στερεὰ 
πνευματικὴ τροφὴ 
γιὰ οὐσιαστικὴ 

παιδεία ψυχῆς καὶ ἀσφαλῆ πο-
ρεία ζωῆς πρὸς τὴν αἰώνια ζωή.

Ἄλλωστε, ἡ ψαλμῳδία στάζει 
βάλσαμο παρηγοριᾶς καὶ ἐλπί-
δας στὴν ψυχὴ τοῦ πιστοῦ. Κατα-
σιγάζει τοὺς ταραγμένους λογι-
σμούς. Καταλαγιάζει τὰ πάθη τῆς 
ψυχῆς. Ἐκδιώκει διαθέσεις καὶ 
αἰσθήματα ἀποστροφῆς καὶ μί-
σους πρὸς τοὺς συνανθρώπους 
του. Καλλιεργεῖ καὶ ἀναπτύσσει 
τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν Θεὸ καὶ τὸν 
συνάνθρωπο, καὶ παράλληλα 
ἐξομαλύνει τὴν πορεία τοῦ πι-
στοῦ πρὸς τὸ ἀσφαλὲς λιμάνι 
τῆς σωτηρίας του, ἀνοίγοντάς 
του ταὐτόχρονα τὴν πύλη πρὸς 
τὴν οὐράνια Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Τὴν ὥρα ἐκείνη, ποὺ ἡ 
ψαλμῳδία φτεροπαίρνει τὸν 
νοῦ καὶ τὸν λογισμὸ τῶν πιστῶν, 
κατευνάζει τὸν ἐσωτερικό τους 
κόσμο καὶ γαληνεύει τὴν ψυχή 
τους, αὐτοὶ βιώνουν μιὰν ἄλλη, 
πνευματικὴ καὶ ὑπερκόσμια δι-
άσταση τῆς ζωῆς. Κάθε εἶδος 
ἐφήμερης σκέψης, ἀκάθαρτου 
λογισμοῦ καὶ πονηρῆς ἐπιθυμίας 
ἐξαφανίζεται. Φροντίδες ὑλικὲς 

Καμμία ἄλλη Ἐκκλησία δὲν ἔχει τὸν λα-
τρευτικὸ πλοῦτο τῆς Ὀρθοδοξίας, ποὺ 
ἀποτελεῖ ταὐτοχρόνως καὶ τὴ δόξα της. 

K

K
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φύσεως παύουν νὰ τοὺς 
ἀπασχολοῦν. Καὶ ἔτσι συνα-
δελφώνονται πνευματικὰ καὶ 
ψυχικὰ σὲ μία κοινωνία ἀγά-
πης μὲ τοὺς συνανθρώπους 
τους καὶ τὸν Θεό. Καὶ ἔχουν 
μιὰ αἴσθηση σὰν ἐκείνη ποὺ 
περιγράφει ὁ Μέγας Βασίλει-
ος στὶς Ἀσκητικές Διατάξεις 

του, ὅτι δηλαδή, ἐνῷ εἶναι 
πολλοὶ οἱ πιστοί, ἐν τούτοις 
αἰσθάνονται σὰν νὰ ἔχουν 
μία ψυχή, νὰ ἀποτελοῦν μία 
ἀγγελικὴ κοινωνία – ἀπομί-
μηση τῆς πραγματικῆς ἐκεί-
νης οὐράνιας Βασιλείας τοῦ 
Θεοῦ.

Ἐπίσης, δὲν πρέπει νὰ 
ξεχνᾶμε ὅτι σὲ αὐτὴ τὴ δύ-
σκολη προσπάθειά μας γιὰ 
τὴν ἀσφαλῆ πορεία μας 
πρὸς τὴν οὐράνια Βασι-
λεία, ὅλοι οἱ πιστοί, ἐκτὸς 
ἀπὸ τὴν ψαλμῳδία, ἔχουμε 
ἀρωγὸ καὶ συμπαραστάτη 
τὴν ἑγιαστικὴ δύναμη τῆς 
Ἐκκλησίας μας, ἡ ὁποία ὡς 
κιβωτὸς τῆς σωτηρίας –σὲ 
ἀντιπαραβολὴ μὲ τὴν Κιβωτὸ 
τοῦ Νῶε– μπορεῖ νὰ μᾶς 
ἀνακαινίζει καὶ νὰ μᾶς ἀνα-
γεννᾷ. Καὶ τοῦτο, γιατὶ μὲ τὴν 
ἱερὴ ἀποστολὴ καὶ τὸ ἁγια-

στικό της ἔργο ἀποτελεῖ ὄχι 
μόνο «διδασκαλεῖον πνευ-
ματικόν», ἀλλὰ καί «ἰατρεῖον 
καὶ φιλοσοφίας διδασκαλεῖον 
καὶ ψυχῆς παιδευτήριον καὶ 
γυμνάσιον δρόμων τῶν εἰς 
οὐρανοὺς φερόντων». 

Τόση καὶ τέτοια εἶναι ἡ 
παιδευτικὴ καὶ ἀνακαινι-
στικὴ δύναμη τῆς ψαλμῳδί-

ας, μέσα μάλιστα στὸ πνευ-
ματικὸ διδασκαλεῖο καὶ τὸ 
παιδευτήριο τῆς ψυχῆς ποὺ 
εἶναι ὁ ἁγιασμένος χῶρος 
τῆς Ἐκκλησίας, ὥστε νὰ 
ἀναβαπτίζεται καὶ νὰ ἀνα-
γεννᾶται ἐσωτερικά –πνευ-
ματικὰ καὶ ψυχικά– ὁ πιστὸς 
καὶ νὰ μεταβάλλεται θεαμα-
τικὰ πολλὲς φορὲς ἡ στάση 
καὶ ἡ ἐν γένει συμπεριφορά 
του πρὸς τὸν Θεὸ καὶ τοὺς 
συνανθρώπους του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τὸ ἄρθρο βασίζεται 
σὲ σχετικὴ ὁμιλία τοῦ κ. Παναγιώ-
τη Κ. Μαντζάνα, Θεολόγου-Φιλο-
λόγου, σὲ συνάντηση Χορῳδιῶν 
θρησκευτικῆς ὑμνολογίας στὸν Ι.Ν. 

Ἁγίου Γεωργίου Χαλανδρίου.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. ΖΑΛΜΑΣ

 Ἔτσι, τόσο ὡς ἀκροατής, ὅσο καί, κυρί-
ως, ὡς θετικὸς δέκτης καὶ καλὸς ἀγωγὸς 
τοῦ λυτρωτικοῦ μηνύματος ποὺ μεταφέ-
ρει στὴν ψυχὴ τοῦ πιστοῦ ἡ ψαλμῳδία, 
μέσα ἀπὸ τὶς διάφορες ἱερὲς ἀκολουθίες 
καὶ λατρευτικὲς πράξεις τῆς Ἐκκλησίας 

μας, ὁ κάθε πιστὸς γίνεται κοινωνὸς καὶ 
μέτοχος τῆς θείας χάριτος.

K

K

Κείνη  
τὴν Παρασκευή

Κίτρινη ἡ ὥρα ποὺ σὲ κάρφωναν·
κι ἤμουν ἀνάμεσα 
στοὺς σταυρωτές Σου.

Κρατοῦσα τὸ χοντρὸ καρφὶ γερά
ἀπάνω στὴν παλάμη τῆς Ἀγάπης
κι ὁ ἄλλος τοῦ ’δινε μὲ τὸ σφυρί...

Ἔμοιαζε ἀπίστευτο! 
Ὅρκο θὰ παίρνανε
γνωστοὶ καὶ φίλοι πὼς ἀδύνατο
σὲ τέτοιο ἔγκλημα νὰ δράσω!...

Ξεπήδησε τὸ αἷμα Σου, 
γαρίφαλο ζεστό,
κι ἔστρεψα τὸ κεφάλι νὰ μὴ βλέπω...

Στὸν καφετὴ τὸν λόφο, τὸν ὁλόγυμνο
σπάραζαν καὶ χτυπιοῦνταν 
παπαροῦνες κόκκινες 
ἀπ’ τὸ κλάμα... Καὶ Σύ...

πέρασες τὴ ματιά Σου –ἴδια φῶς–
πάν’ ἀπ’ τῶν σταυρωτῶν Σου
 τὰ κεφάλια·
δὲν εἶχε ὀργὴ κι ἐκδίκηση,
μὰ βασανιστικὴ μιὰ πίκρα...

Ἐκοίταξες καὶ μένα... Ἐσείστηκα!...

Ἀπὸ τὸ θολωμένο τζάμι 
τῶν δακρύων μου,
ξεχώρισα ἐκείνη τὴν παλάμη,
ματοβαμμένη, ἁπλόχωρη,
μὲ τοῦ καρφιοῦ μου τὸ σημάδι...

Ἐρχόταν πρὸς τὰ μένα ἀργά, ἀργά...

Μ’ ἄγγιξες καί... ἀδέρφια, 
μὴ δὲν ἄκουσα καλά;
Μηκέτι ἁμάρτανε, 
πορεύου εἰς εἰρήνην... μοῦ ’πες.

ΝΑΥΣΙΚΑ ΙΕΣΣΑΙ ΚΑΣΙΜΑΤΗ
«Πέτρα καὶ βότσαλο»
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ΒιβλιοκρισίαΒιβλιοκρισία

K

«π. Ἀνάργυρος 
Σταματόπουλος»
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ 
ΜΑΙΡΗΣ ΡΑΠΤΟΥ

Ἕνα ὀγκῶδες βιβλίο ἐξέδω-
σαν τὰ Ἐκπαιδευτήρια Μαίρης 
Ράπτου γιὰ τὸν ἀείμνηστο π. 
Ἀνάργυρο Σταματόπουλο στὴ 
Λάρισσα, ποὺ ἦταν τὸ δεύτερο 
κέντρο τῆς δράσεώς του μετὰ 
τὴν Ἀθήνα. Ἕνα πλῆθος πνευ-
ματικῶν ἀνθρώπων γράφουν 
γι’ αὐτόν. Καθένας ἀπὸ τοὺς 
ἐργάτες αὐτοὺς τοῦ γραπτοῦ 
λόγου τὸν βλέπει ἀπὸ τὴ δική 
του σκοπιά. Ὑπάρχουν ἐπίσης 
καὶ δείγματα ἀπὸ τὰ κηρύγματά 
του.  Ἔτσι, διαβάζοντας τὸ βιβλίο 
αὐτό, σχηματίζει κανεὶς τὴν πλη-
ρέστερη δυνατὴ ἄποψη γιὰ τὸν π. 
Ἀνάργυρο, τοῦ ὁποίου ὁλόκλη-
ρη ἡ δρᾶσις δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ 
περιγραφῇ.

Ἐκτὸς τῆς Ἑλλάδος, ὁ π. 
Ἀνάργυρος προσέφερε τὶς πο-
λύτιμες ὑπηρεσίες του καὶ στὴν 
Κύπρο, ἀπὸ τὸ 1951 ἕως τὸ 
1955, δίπλα στὸν ἀγωνιζόμενο 
γιὰ τὴν ἕνωση μὲ τὴν  Ἑλλάδα 
κυπριακὸ λαό. Ἀπὸ τὴν Κύπρο 
τὸν ἔδιωξαν οἱ  Ἄγγλοι. Ἀλλὰ 
τὸν συνώδευε ἡ σχέση του μὲ 
αὐτὴν καὶ τὸ ἐνδιαφέρον του ὣς 
τὸ τέλος τῆς ζωῆς του.

Ἐπὶ ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύ-
μου, ἐψηφίσθη πρῶτος εἰς τὸ 
τριπρόσωπον ψηφοδέλτιον διὰ 
τὴν πλήρωσιν τῆς Μητροπόλε-
ως Λαρίσσης. Σύμφωνα ὅμως μὲ 
τὴν ὑπὸ τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς ΖΩΗΣ 
ἀρχιμανδρίτου Εὐσεβίου Ματ-
θοπούλου παράδοσιν, ἠρνήθη 
νὰ ἀποδεχθῇ τὴν εἰς ἐπίσκοπον 
προαγωγὴν καὶ προτίμησε νὰ 

ἐξακολουθήσῃ ὡς μέλος τῆς 
Ἀδελφότητος τὴν διακονίαν τοῦ 
ἱεροκήρυκος. Τὸ 1981, μετὰ τὴν 
κοίμησιν τοῦ τότε προϊσταμέ-
νου αὐτῆς Ἀρχ. Πολυκάρπου 
Ἀνδρώνη, ἐξελέγη προϊστάμε-
νος τῆς Ἀδελφότητος καὶ ἄξιος 
ἡγέτης αὐτῆς.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

«Πατέρες καὶ 
δάσκαλοί μας οἱ 
Τρεῖς Ἱεράρχες»
ΣΟΦΟΚΛΗ ΓΙΑΜΝΙΑΔΑΚΗ

Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι καρπὸς 
προσπάθειας 50 ἐτῶν τοῦ συγ-
γραφέως κ. Σ. Γιαμνιαδάκη, γιὰ 
νὰ συγκεντρωθεῖ ἕνα πλούσιο 
ὑλικὸ γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τῶν 
Τριῶν  Ἱεραρχῶν. Οἱ Τρεῖς  Ἱεράρ-
χες μὲ τὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τους 
συνέβαλαν στὴν ἀνάπτυξη τοῦ 
θρησκευτικοῦ καὶ κοινωνικοῦ 
μας πολιτισμοῦ. Ἀσυμβίβαστες 
προσωπικότητες, δὲν συμβιβά-
σθηκαν ποτὲ μὲ τὴν ἀδικία, γιὰ 
νὰ ἐπιβιώσουν καὶ νὰ κρατήσουν 
τὴ θέση τους. Ὑπῆρξαν ποιμέ-
νες, δάσκαλοι καὶ καθοδηγη-
τές. Πολέμησαν τὸ ψεῦδος, ὄχι 
ἀπὸ μῖσος πρὸς τοὺς αἱρετικούς, 
ἀλλὰ ἀπὸ ἀγάπη καὶ πόθο γιὰ 
τὴν ἀλήθεια. Ὑπῆρξαν πρῶτα 
καὶ κύρια ἄνθρωποι ποὺ πόνε-
σαν βαθιὰ τὸν ἄνθρωπο. Ἔζησαν 
ἔντονα τὰ ἀνθρώπινα πράγματα, 
καὶ ταὐτόχρονα βίωσαν ἔντονα 
τὸν Θεό, ὄχι σὰν ἀφῃρημένη 
ἰδέα, ἀλλὰ ὡς τὴ μόνη καθημε-
ρινὴ ἀλήθεια ποὺ ἔδινε νόημα 
καὶ περιεχόμενο στὴ ζωή τους. 
Οἱ Τρεῖς  Ἱεράρχες ἀναδείχθη-
καν Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας 
καὶ Ἅγιοι. Ἡ σοφία καὶ ἡ δράση 

τους τοὺς ἔδωσε τὸν τίτλο τῶν 
«Μεγίστων Φωστήρων», ὅπως 
ψάλλεται στὸ τροπάριό τους, 
«τῆς Τρισηλίου Θεότητος».
ΜΠΕΛΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

«Μὲ πίστη καὶ 
αἰσιοδοξία γιὰ ἕνα 
καλύτερο αὔριο»
ΜΕΡΟΠΗΣ Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ

Στὴ δύσκολη ἐποχὴ ποὺ 
ζοῦμε, ὅλοι μιλοῦμε γιὰ αἰσιο-
δοξία γιὰ ἕνα καλύτερο αὔριο. 
Στὸ βιβλίο της αὐτό, ἡ ἐκλεκτὴ 
συγγραφεὺς Μερόπη Ν. Σπυρο-
πούλου προσθέτει στὴν ἀρχὴ 
τοῦ τίτλου καὶ τὴ λέξη «πίστη». 
Μιὰ μικρὴ λέξη, ποὺ ὅμως λέει 
πολλά. Μιὰ λέξη ποὺ κάνει τὴν 
αἰσιοδοξία πραγματικότητα. Καὶ 
μόνον ὅταν ἀγωνισθοῦμε μὲ 
αὐτὴν τὴν πίστιν, θὰ ἐπιτύχω-
μεν ἀναμφισβήτητα. Πρόκειται 
γιὰ ἕνα βιβλίο καλογραμμένο, 
μὲ πρωτοτυπία καὶ ζωντάνια. 
Ὄχι μόνον δὲν σὲ κουράζει, 
ἀλλά, μόλις τελειώσεις ἕνα κε-
φάλαιο, συνεχίζεις ἀμέσως μὲ 
τὸ ἑπόμενο. Οἱ παραπομπὲς σὲ 
ἀρχαίους καὶ νεώτερους συγ-
γραφεῖς στὴν ἀρχὴ κάθε κεφα-
λαίου εἶναι ἀξιοσημείωτες. Καὶ 
ὁλόκληρο τὸ βιβλίο ἀποδεικνύει 
τὴ βαθιὰ καὶ πλατιὰ μόρφωση 
τῆς συγγραφέως καὶ τὸν ἐξαίρετο 
τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ἐκφράζει τὶς 
βαρυσήμαντες ἰδέες της, μὲ ἄκρα 
συντομία. Τὸ συνιστοῦμε θερμὰ 
στοὺς ἀναγνῶστες τοῦ Κόσμου 
τῆς  Ἑλληνίδος.

ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
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Ἀγαπημένη μας Μιμίκα, 
Ὁ ξαφνικός σου θάνατος, ἡ ἀναπάντεχη μετοί-

κησή σου στὴν οὐράνια πατρίδα, ἦταν γιὰ μᾶς, τὰ 
πρῶτα σου ὁμαδόπουλα τοῦ ’54 - ’55, ἕνα δυνατὸ 
κτύπημα, ποὺ μᾶς ἄφησε ἄφωνες.

Σὲ γνωρίσαμε καὶ σὲ ζήσαμε στὰ πρῶτα μας 
ἐφηβικὰ χρόνια, ὅταν συναντιόμαστε στὴν οἰκία 
τοῦ ἀείμνηστου Μπαϊρακτάρη στὸ Χαλάνδρι, γιὰ 
ν’ ἀκούσωμε λόγια Χριστοῦ. Καὶ ἤσουν τὸ παρά-
δειγμά μας.

Εἴχαμε πολλὰ νὰ ποῦμε, κι ἐσὺ μᾶς ἄκουγες μὲ 
ἠρεμία, ἁπλότητα, εὐγένεια καὶ κατανόηση. Δὲν 
δυσανασχετοῦσες μαζί μας ποτέ. Καὶ κἄτι σημα-
ντικό: Ἡ ἀγάπη σου περνοῦσε στὸ βλέμμα σου, κι 
αὐτὸ μᾶς ἔδινε τὸ μήνυμά σου. Εἶχες τόση ἀγάπη κι 
ἐπιτελοῦσες τὸ καθῆκον σου ὡς  Ὁμαδάρχης μας 
μὲ τόσο ζῆλο καὶ ἀφοσίωση. Δὲν μᾶς ξεχνοῦσες 
οὔτε τὸ καλοκαίρι, ποὺ ἐρχόσουν στὴν Κατασκή-
νωση τῶν ΧΜΟ στὴν Ἁγία Παρασκευή, καὶ συνο-
μιλούσαμε γιὰ τὰ προβλήματά μας, τοὺς ἀγῶνες 
μας, τὶς δυσκολίες μας. Μᾶς βοηθοῦσες, καὶ τὸ 
χαμόγελό σου ἦταν ἡ νότα ποὺ μᾶς ἔδινε δύναμη 
καὶ αἰσιοδοξία γιὰ τὴν ἐπιτυχία τῶν στόχων μας.

Ἀγαπημένη μας Μιμίκα, ἐκεῖ ποὺ ἔχεις ἐγκατα-
σταθεῖ τώρα, «εἰς τόπον χλοερόν, εἰς τόπον ἀνα-
ψύξεως», εἰς κατοικίαν αἰώνια, φρόντιζέ μας καὶ 
μεσίτεψε γιὰ ἐμᾶς, τὰ πρῶτα σου ὁμαδόπουλα. Ὁ 
Κύριος εἶναι βέβαιο ὅτι θὰ ἱκανοποιήσει τὴ μεσιτεία 
σου, γιατὶ τὸν ἀγάπησες πολὺ καὶ τὸν ὑπηρέτησες 
μὲ ἀφοσίωση.

Σ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Εἰς Μνημόσυνον 
ΜΙΜΙΚΑ ΑΛΕΞ. ΚΑΚΑΒΟΥΛΗ



Τὸ μηνιαῖο Ὀρθόδοξο Χριστιανικὸ Περιοδικὸ 
μὲ τὴν ἱστορία τῶν 100 χρόνων του κοντὰ 
στὸν ἑλληνικὸ λαό.

Ἕνα περιοδικό – πολύτιμος 
συμπαραστάτης γιὰ ἐκπαι-
δευτικοὺς καὶ γονεῖς. 

Τὸ περιοδικὸ γιὰ τὴν Ἐπιστήμη, τὰ Γράμματα 
καὶ τὴν Τέχνη, μὲ τὸ ἔνδοξο παρελθὸν καὶ τὸ 
δυναμικό “παρών” στὶς μάχες του κατὰ τοῦ ὑλι-
σμοῦ καὶ τῆς ἀπιστίας

Νεανικὸ περιοδικὸ τῆς “Χρι-
στιανικῆς Φοιτητικῆς Ἑνώσε-
ως” – μὲ τὸν ἐνθουσιασμὸ τῆς 
νεότητας καὶ τὴ σφραγῖδα τῆς 
πίστης καὶ τῆς παιδείας.

Τὸ μηνιαῖο παιδικὸ περιο-
δικὸ ποὺ κυκλοφορεῖ ἀπὸ 
τὸ 1946 – ἕνας πολύτιμος 
πνευματικὸς φίλος γιὰ τὰ 
Ἑλληνόπουλα. 

Ἀξίζει νά διαβάσετε
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