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Τ   ὸν τελευταῖο καιρὸ φθάνουν στὰ γραφεῖα 
μας ἐπιστολὲς μὲ ἐγκωμιαστικὰ σχόλια καὶ 

ἐνθουσιώδεις ἐπαίνους γιὰ τὴ νέα, ἀνανεωμένη 
ἐμφάνιση τῶν περιοδικῶν μας. Ἀπὸ τὴν πλευρά 
μας, αἰσθανόμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ εὐχαριστή-
σουμε γιὰ τὰ τόσο θερμὰ σχόλια. Παράλληλα ὅμως 
νιώθουμε τὴν ἀνάγκη νὰ τονίσουμε μὲ κάθε δυνατὴ 
ἔμφαση ὅτι γιὰ μᾶς –ὅπως βεβαίως καὶ γιὰ ὅλους 
ἐσᾶς, τοὺς φίλους καὶ ἀναγνῶστες τῶν περιοδικῶν 
μας– τὸ μεγάλο «στοίχημα» δὲν εἶναι ἡ ἐμφάνιση, 
ἀλλὰ τὸ περιεχόμενο· τὸ ἀληθινὸ ζητούμενο δὲν 
εἶναι τὸ ἐξωτερικό «περιτύλιγμα», ἀλλὰ ἡ οὐσία· 
ἡ ὡραία ἐμφάνιση εἶναι ἀσφαλῶς ἐπιθυμητή, ὅταν 
ἀναδεικνύει τὸν πλοῦτο τοῦ περιεχομένου, ὄχι 
ὅμως ὅταν καλεῖται νὰ κρύψει τὴν ἔνδειά του· ὁ 
ἀγώνας ποὺ ἔχουμε μπροστά μας εἶναι, ἀπὸ μιὰ 
ἄποψη, ἕνας ἀγώνας ἀντίστασης στὴν πομπώδη κε-
νολογία ποὺ βλέπουμε παντοῦ σχεδὸν γύρω μας.

Καὶ κἄτι ἀκόμα: Μόνο ἂν ἀγνοοῦσε κάποιος 
τὴν ἱστορία περιοδικῶν ὅπως οἱ Ἀκτῖνες ἢ ὁ Κό-
σμος τῆς Ἑλληνίδος, θὰ μποροῦσε νὰ κάνει σημαία 
του τὸ σύνθημα τῆς ἀνανέωσης· ὅποιος, ἀντίθε-
τα, γνωρίζει ἔστω καὶ στοιχειωδῶς τὴν ἱστορικὴ 
διαδρομὴ τῶν περιοδικῶν αὐτῶν, ὅποιος φέρνει 
στὸν νοῦ του ποιὰ πνευματικὰ ἀναστήματα κόσμη-
σαν μὲ κείμενά τους τὶς σελίδες τους, δὲν μπορεῖ 
παρὰ νὰ νιώθει ὅτι ἡ ἀληθινὴ πρόκληση εἶναι νὰ 
κρατήσουμε τὰ περιοδικὰ αὐτὰ ψηλά, ἐκεῖ ποὺ 
ἄλλοι, πρὶν ἀπὸ μᾶς, τὰ ἔφεραν. Μόνο ποὺ πρέπει 
νὰ φροντίσουμε –νὰ ἀγωνισθοῦμε, θὰ λέγαμε 
καλύτερα– τὸ ἔνδοξο παρελθὸν νὰ συνεχισθεῖ 
μὲ ἕνα δυναμικὸ καὶ οὐσιαστικὸ παρόν. Αὐτὸς 
εἶναι ὁ ἀγώνας μας: ἀγώνας γιὰ τὴν οὐσία, ἀγώ-
νας γιὰ τὴ συνέχιση τοῦ λαμπροῦ παρελθόντος, 
ἀγώνας γιὰ τὴ δυναμικὴ παρουσία στὸ γεμάτο 
προκλήσεις παρόν.

K
Σημείωμα τῆς Συντάξεως
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Ἄνθρωπος καὶ Θεάνθρωπος

Ποτὲ ἄλλοτε δὲν ἔδει-
ξαν οἱ ἄνθρωποι τό-
σο μῖσος κατὰ τοῦ 

Θεοῦ, ὅσο ὅταν τὸν σταύρωσαν. 
Ἀλλὰ καὶ ποτὲ ὁ Θεὸς δὲν ἔδειξε 
τόση ἀγάπη γιὰ τὸν ἄνθρωπο, 
ὅση ὅταν ἀναστήθηκε.

Ἀναστήθηκε ὁ Σταυρωμένος 
Θεός, καί σκότωσε τὸν θάνατο. 
Μὲ τὴν ἀνάσταση τοῦ Θεανθρώ-
που, ὁ ἄνθρωπος ὁδηγήθηκε 
τελεσίδικα στὴν ἀθανασία. Ὁ 
θάνατος μετατράπηκε «εἰς ὑπο-
πόδιον τῶν ποδῶν αὐτοῦ».

«Ποῦ σου θάνατε τὸ κέντρον, 
ποῦ σου ᾍδη τὸ νῖκος;» (Α΄ Κορ. 
ιε΄ 55-56), γράφει ὁ Ἀπόστολος 
Παῦλος.

Μέχρι τὴν Ἀνάσταση τοῦ 
Χριστοῦ, ἦταν φυσικὸ φαινόμε-
νο ὁ θάνατος, μετὰ τὴν Ἀνάστα-
σή Του ἔγινε φυσικὸ φαινόμενο 
ἡ ἀθανασία. Νὰ ἕνα δῶρο μο-
ναδικὸ τῆς Ἐκκλησίας μας, ποὺ 
σὲ καμμία ἄλλη θρησκεία δὲν 
ὑπάρχει.

Ὅλη ἡ ἱστορία τοῦ Χριστια-
νισμοῦ δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο, 

παρὰ ἡ ἱστορία αὐτοῦ τοῦ μονα-
δικοῦ, ἐξαιρετικοῦ θαύματος. Ὁ 
ἄνθρωπος ἔκτοτε ἔγινε ἀθάνατος 
καὶ αἰώνιος.

Ἡ πραγματικὴ γέννηση τοῦ 
ἀνθρώπου εἶναι ἡ στιγμὴ ποὺ 
στεριώνει μέσα του τὴν πίστη 
του στὸν Χριστό. Ἡ Ἀνάσταση 
τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ μητέρα τῶν 
ἀθανάτων.

«Πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύο-
ντι» (Μάρκ. θ΄ 23). Αὐτὴ ἡ πίστις 
μας εἶναι «ἡ νίκη ἡ νικήσασα τὸν 
κόσμον».

Ἡ ἁμαρτία εἶναι τὸ κέντρον 
τοῦ θανάτου, εἶναι τὸ κεντρί του. 
Αὐτὴ δηλητηριάζει τὸν ἄνθρω-
πο καὶ τοῦ ἀφαιρεῖ τὸ δῶρο τῆς 
ἀθανασίας. Νικώντας ὅμως ὁ 
ἄνθρωπος μὲ τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ 
τὴν ἁμαρτία, νικᾷ τὸν θάνατο. 
Ὅσες περισσότερες ἁμαρτίες ἔχει 
ὁ ἄνθρωπος, τόσο περισσότερο 
γίνεται θνητός. Οἱ σκέψεις του 
εἶναι μυωπικές, τὰ αἰσθήματά 
του νεκρωμένα.

Ὁ Χριστιανισμὸς εἶναι μιὰ 
κλήση καὶ ἕνας ἀγώνας συνεχὴς 

μέχρι τὰ ἔσχατα τῆς ζωῆς τοῦ 
ἀνθρώπου γιὰ τὴν καταπολέμη-
ση τῆς ἁμαρτίας. Κάθε ἁμαρτία 
ἀποτελεῖ μιὰ ὑποχώρηση, κάθε 
πάθος μιὰ προδοσία, κάθε κακία 
μιὰ ἧττα.

Βέβαια, ὁ σωματικὸς θάνατος 
ὑφίσταται καὶ γιὰ τὸν ἀγωνιστή, 
ἀλλὰ σ’ αὐτὴ τὴν περίπτωση 
καταλήγει μιὰ γέφυρα, θὰ λέ-
γαμε καλύτερα ἕνας σπόρος, μιὰ 
σπορά.

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος γράφει 
στὴν Α΄ Πρὸς Κορινθίους ἐπιστο-
λή του (Α΄ Κορ. ιε΄ 42 κ.ἑ.): Τὸ 
ἀνθρώπινο σῶμα μας σπείρεται 
ὡς θνητὸ σῶμα, καὶ βλαστάνει 
καὶ αὐξάνει καὶ γίνεται ἀθάνατο, 
σὰν τὸν σπόρο ποὺ διαλύεται 
στὴ γῆ καὶ ζωοποιεῖται. Ἔτσι τὸ 
Ἅγιο Πνεῦμα μπολιάζει τὸ θνη-
τό μας σῶμα μὲ ἀθανασία μετὰ 
τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας. 
Ἀλλάζει δηλαδὴ τὴ μορφή του. 
Κατὰ τὸν Ἅγιο Χρυσόστομο, 
εἶναι «αὐτό, ἀλλ’ οὐκ αὐτό».

Νομίζω πὼς μέσα σ’ αὐτὸν 
τὸν μάταιο κόσμο δὲν ὑπάρ-
χει πιὸ δυστυχισμένη ὕπαρξη 
ἀπὸ ἐκεῖνον ποὺ δὲν πιστεύει 
στὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. 
«Καλὸν ἦν αὐτῷ εἰ οὐκ ἐγεννή-
θη ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος» (Ματθ. 
στ΄ 24). Ἡ σωτηρία μας στηρί-
ζεται ἀκριβῶς πάνω στὴν πίστη 
τῆς αἰώνιας, τῆς θεανθρώπινης 
ζωῆς.

Ἀλλὰ γιὰ νὰ συναντηθεῖ κα-
νεὶς μὲ τὸν Χριστό, πρέπει καὶ 

Οἱ ἄνθρωποι κατεδίκασαν  
τὸν Θεὸ στὸν θάνατο, ὁ Θεὸς ὅμως  
μὲ τὴν Ἀνάστασή Του «καταδικάζει»  

τὸν ἄνθρωπο στὴν ἀθανασία.

K

K

π. Ἰουστῖνος Πόποβιτς
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νὰ συναποθάνει μαζί Του. «Χθὲς 
συνεσταυρούμην Χριστῷ, σήμε-
ρον συνδοξάζομαι, χθὲς συνεθα-
πτόμην, σήμερον συνεγείρομαι», 
λέει τὸ σχετικὸ τροπάριο.

Ἀλλὰ καὶ κἄτι ἄλλο ἀκόμη: 
χωρὶς τὴν Ἀνάσταση τοῦ Θεαν-
θρώπου δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ 
ἐξηγηθεῖ οὔτε ἡ ἀποστολικό-
τητα τῶν Ἀποστόλων, οὔτε τὰ 
μαρτύρια τῶν Μαρτύρων, οὔτε 
ἡ ἀσκητικότητα τῶν ἀσκητῶν, 
οὔτε ἡ θαυματουργικότητα τῶν 
θαυματουργῶν, οὔτε ἡ πίστη 
ὅσων σ’ Αὐτὸν πιστεύουν, οὔτε 

ἡ Ἁγιότητα τῶν Ἁγίων, οὔτε ἡ 
ἀγάπη, οὔτε ἡ ἐλπίδα, οὔτε 
ὁποιαδήποτε ἄλλη ἀρετή.

Στ’ ἀλήθεια, πῶς θὰ μπο-
ροῦσαν διαφορετικὰ οἱ δειλοὶ 
καὶ δραπέτες ἐκεῖνοι μαθητές 
Του νὰ κηρύττουν τόσο ἄφο-
βα καὶ μὲ τόση σοφία καὶ τόση 
αὐταπάρνηση, μὲ τόση χαρὰ τὸν 
Ἀναστημένο Κύριο, καὶ νὰ ἀνά-
ψουν στὸν κόσμο τὴν ἄσβεστη 
ἐκείνη πυρκαγιὰ τῆς καινοδια-
θηκικῆς πίστης μας;

Ὁ Ἀναστημένος Κύριός μας 
εἶναι γιὰ ὅλους μας «τὰ πάντα ἐν 

πᾶσι». Αὐτὸς εἶναι ἡ ὅλη ἀγάπη 
μας, ἡ ὅλη χαρά μας, ἡ ὅλη ζωή 
μας, ἐδῶ καὶ πάντα!

Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ἀναφω-
νοῦμε μὲ πολλὴ πεποίθηση ὅλοι 
μας ξανὰ καὶ ξανά:

Χ ρ ι σ τ ὸ ς   ἀ ν έ σ τ η !

Ἀποσπάσματα κατ’ ἐπιλογὴν 
ἀπὸ ὁμιλία τοῦ ἀειμνήστου πατρὸς 
Ἰουστίνου Πόποβιτς μὲ θέμα τὴν 
Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας ἀπὸ τὸ 
βιβλίο του Ἄνθρωπος καὶ Θεάν-
θρωπος. 

Ἐπιλογὴ Μ.Θ.Θ.  
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Ἡ ὥρα ἔφτασε! Ὅταν ὁ Πατριάρχης ἔψαλε 
τὸ Χριστὸς ἀνέστη, διαλύθηκε ἡ βαριὰ 
ταφόπλακα ἀπὸ τὶς ψυχές μας. Αἰσθαν-

θήκαμε σὰν ἀνασασμό. Μὲ μιᾶς φωνές, ἀναταραχὴ 
ἀπὸ τὶς ζητωκραυγὲς τῶν λαῶν καὶ τῶν φυλῶν, 
παρόμοια μὲ τὸν ἦχο πολλοῦ νεροῦ στὸ δάσος, 
κάτω καὶ γύρω ἀπὸ τὸν Πανάγιο Τάφο, πάνω στὸν 
Γολγοθᾶ, στὶς στοές, στὶς κολῶνες, στὰ τζάμια. Μὲ 
αὐτὲς τὶς ζητωκραυγές, τὰ ἀδέλφια μας ἀπὸ τὴν 
Ἀσία καὶ τὴν Ἀφρικὴ δείχνουν τὴ χαρά τους. Κἄτι 
παράξενο γιὰ τοὺς Εὐρωπαίους, ἀλλὰ τέτοιοι εἶναι 
οἱ ἄνθρωποι τῆς Ἀνατολῆς. Πόνος μέχρις ἐκστάσε-
ως, καὶ χαρὰ μέχρις ἐκστάσεως. Κατὰ τὴ Μεγάλη 
Ἑβδομάδα θρηνοῦσαν μεγαλοφώνως γύρω ἀπὸ 
τὸν Τάφο τοῦ Κυρίου, 
χτυποῦσαν τὰ στήθη 
τους, ὀδύρονταν. Καὶ 
σήμερα ἰδού, φωνές, 
ζητωκραυγὲς ἀπὸ χαρά. 
Σὰν παιδιά, εἰλικρινεῖς 
καὶ ἀνυπόμονοι. Δὲν 
ὑποσχέθηκε ὁ Κύριος 
τὸ Βασίλειο τοῦ Οὐρα-
νοῦ στὰ παδιά; Ἀπὸ ἕναν Κόπτη ἄκουσα νὰ λέει 
γιὰ τοὺς Εὐρωπαίους: «Ξέρουν νὰ γελοῦν, ἀλλὰ 
δὲν ξέρουν νὰ χαίρονται!» Ἡ χαρὰ στοὺς ἀνατολι-
κοὺς λαοὺς εἶναι χωρὶς γέλιο, ἰδιαίτερα ἡ ἀνώτερη 
πνευματικὴ χαρά. 

«Ἀναστήτω ὁ Θεὸς καὶ διασκορπηθήτωσαν οἱ 
ἐχθροὶ Αὐτοῦ», λέει ὁ Πατριάρχης.

Χριστὸς ἀνέστη! ψάλλουν οἱ  Ἕλληνες. Ὁ Τάφος 
μεταμορφώθηκε ἀπὸ τόπο μυστηρίου σὲ παλάτι 
γιορτῆς. Κρατοῦμε ἀναμμένα κεριά, ἀλλὰ οἱ ψυχές 
μας εἶναι πιὸ φωτεινὲς ἀπὸ τὸ κερί.

Χριστὸς ἀνέστη! ψάλλουν οἱ Ρῶσοι. Ὑπέροχα 
καὶ εὐχάριστα, ὅπως μόνον οἱ Ρῶσοι μποροῦν. 
Ἀλλ’ αὐτὴ τὴν ὥρα, σ’ αὐτὸν τὸν τόπο, ἀκόμη καὶ 
τὸ πιὸ ἀπαίσιο ψάλσιμο μοιάζει εὔηχο, καὶ τὸ πιὸ 
ἄσχημο πρόσωπο μοιάζει στολίδι. Τὸ φῶς καὶ ἡ 
χαρὰ τῆς Ἀνάστασης ὅλα τὰ μεταμορφώνει.

Χριστὸς ἀνέστη! ψάλλουν οἱ  Ἄραβες, χτυπώ-
ντας τὰ χέρια καὶ τὰ πόδια. Τὰ δάκρυα κυλοῦν 
στὰ μάγουλά τους καὶ λάμπουν σὰν φῶτα ἀπὸ 
καντήλια καὶ κεριά. Πόσο μεγάλη εἶναι ἡ ἀνθρώ-
πινη ψυχή, ὅταν εἶναι αὐθόρμητη.

Χριστὸς ἀνέστη! ψάλλουν οἱ Σέρβοι, οἱ Κόπτες, 
οἱ Ἀρμένιοι, οἱ Βούλγαροι, οἱ μαῦροι, μὲ τὴ σειρὰ 
ὁ καθένας, στὴ γλῶσσα του καὶ μὲ τὸν τρόπο του. 
Ἀλλὰ ὅλοι εὔηχα. Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ποὺ βρίσκο-
νται γύρω μας φαίνονται ὄμορφοι καὶ καλοί. Αὐτὸ 
εἶναι ἕνα θαῦμα ποὺ κάνει μόνο ὁ ἀναστὰς Χριστός. 
Κι αὐτὸ εἶναι ἡ βάση: νὰ δεῖς ὅλους τοὺς ἀνθρώ-
πους ὄμορφους καὶ καλούς.

Ὅταν τελείωσαν τὰ ἀναστάσιμα τροπάρια, ξε-
κίνησε ἡ λιτανεία γύρω 
ἀπὸ τὸν Πανάγιο Τάφο. 
Οἱ Ἀσιάτες μὲ φέσι, οἱ 
Ἀφρικανοὶ μὲ μαντῆλες, 
τραγουδοῦσαν κἄτι δικό 
τους, κρατώντας ρυθμὸ 
μὲ χτυπήματα ποδιῶν 
καὶ χεριῶν. Κατόπιν ἡ 
Λειτουργία, ἀλλὰ ὅλα 

προσαρμοσμένα στὸ Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν. 
Ὅταν τελείωσε ἡ Λειτουργία, συνέχισε στὶς ψυχές 
τους.

Βλέπαμε τὰ πάντα ὑπὸ τὸ φῶς τῆς δόξας τῆς 
Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ.

Τὸ μεσημέρι τελεῖται τὸ Ἀντίπασχα. Μεγαλει-
ώδης λιτανεία μέσα στὴν πόλη, καὶ ἡ ἀνάγνωση 
τῶν εὐαγγελίων σὲ πολλὲς γλῶσσες. Μετὰ εἴδαμε 
τοὺς Ἄραβες νὰ χορεύουν μὲ τὰ σπαθιὰ καὶ νὰ 
μεταφέρουν στὰ χέρια τὸν Πατριάρχη.

Πόσο ἐλαφριὰ εἶναι ἡ ψυχή μας. Ἡ νίκη κατάπιε 
τὸν θάνατο, καὶ μαζί του τὰ βάσανα καὶ τὰ πάθη.

Ἀληθῶς – ἀληθῶς ἀνέστη ὁ Κύριος.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Γιὰ τὴ μεταγραφή ΕΥΝΙΚΗ ΦΑΪΤΑΚΗ

Ἀναστάσιμη  
Ἀκολουθία  

στὰ Ἰεροσόλυμα

Ὅταν ὁ Πατριάρχης ἔψαλε  
τὸ Χριστὸς ἀνέστη,  

διαλύθηκε ἡ βαριὰ ταφόπλακα 
ἀπὸ τὶς ψυχές μας.

K

K
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«Τὴ Ρωμιοσύνη μὴν τὴν κλαῖς»

«Τ ὴ Ρωμιοσύνη 
μὴν τὴν κλαῖς», 
τραγουδάει  ὁ 

ποιητής. Κι ἔχει δίκιο. Πότε, 
ὅμως, νὰ μὴν τὴν κλαῖς; Μά, 
ὅταν ὑπάρχουν Ρωμιοὶ ποὺ 
εἶναι ἕτοιμοι νὰ θυσιαστοῦν γι’ 
αὐτήν. Τὸ ἐρώτημα εἶναι: ὑπάρ-
χουν σήμερα ἀληθινοὶ Ρωμιοί; 
Πρὶν ἀπαντήσουμε, ἂς δοῦμε 
προηγουμένως ἕνα παράδειγμα 
ἀληθινῶν Ρωμιῶν. Τὸ ἀναφέρει 
ἡ Κασσιανὴ Πανουτσοπούλου 
στὸ βιβλίο της Ἡ Ἑλληνίδα στὴ 
μετανάστευση. Τὸ περιστατικὸ 
εἶναι ἐπίκαιρο, γιατὶ φέτος συ-
μπληρώνονται 100 χρόνια ἀπὸ 
τοὺς νικηφόρους Βαλκανικοὺς 
πολέμους τοῦ 1912-1913, στοὺς 
ὁποίους ἔλαβε μέρος ὁ ἥρωας 
τῆς ἱστορίας.

Τὸ λαμπρὸ αὐτὸ παράδειγ-
μα, ὅπως θὰ δοῦμε, δὲν τὸ 
δίνουν κάποιοι ἐπιστήμονες, 
ἄνθρωποι τῶν Γραμμάτων ἢ 
ἀξιωματοῦχοι τῆς πολιτείας καὶ 
τῆς κοινωνίας. Προέρχεται ἀπὸ 
ἀγράμματους ἀνθρώπους, ἀπὸ 
φτωχοὺς χωρικούς. Πρόκειται 
γιὰ τὴν περίπτωση τοῦ Μεσσήνι-
ου Δημήτρη Πανουτσόπουλου. 
Νέος ξενιτεύτηκε τὸ 1903 στὴν 
Ἀμερική, γιὰ μιὰ καλύτερη ζωὴ 

γιὰ τὸν ἴδιο, γιὰ τὰ ἀδέλφια του 
καὶ τοὺς γονεῖς του. Στὴν ἀρχὴ 
δούλεψε σκληρά. Γράφτηκε 
στὸ νυκτερινὸ σχολεῖο κι ἔμαθε 
καλὰ τὴ γλῶσσα. Ἔπειτα πῆγε 
στὴ Σχολὴ Ἐργοδηγῶν καὶ δού-
λευε στοὺς σιδηροδρόμους. Ρί-
χνανε καινούργιες γραμμές.

Ἀλλὰ ἂς ἀκούσουμε τί λέει 
ὁ ἴδιος ὁ Δημήτρης Πανουτσό-
πουλος στὴν αὐτοβιογραφία 
του: «Πρόκοψα. Ἔγινα μπόσης 

(προϊστάμενος). Ἔστελνα κάθε 
μῆνα στὴ μάνα μου, στὴν ἀρχὴ 
λίγα, ἀργότερα περισσότερα. Τὸ 
1912 κηρύχθηκε στὴν Ἑλλάδα 
ὁ πόλεμος μὲ τὴν Τουρκία, γιὰ 
νὰ ἐλευθερωθοῦν ἡ  Ἤπειρος, 
ἡ Μακεδονία καὶ ἡ Θράκη. Τό-
τε ξεσηκωθήκαμε ὅλος ὁ Ἑλλη-
νισμὸς τῆς Ἀμερικῆς, φτιάξαμε 
δικό μας σῶμα, δική μας στο-

λή, πήραμε δικά μας ὅπλα, δι-
κά μας φυσίγγια καὶ ξεκινήσαμε. 
Ἡ ἑταιρεία σιδηροδρόμων μᾶς 
ἔδωσε δωρεὰν ἁμαξοστοιχί-
ες, γιὰ νὰ μᾶς μεταφέρουν στὰ 
πλοῖα. Ἀπ’ ὅπου περνούσαμε, 
νέοι Ἕλληνες σκαρφάλωναν 
στὰ βαγόνια. Ὅλα γέμισαν μὲ 
ἑλληνικὲς σημαῖες. Ἀγκαλιαζό-
μασταν καὶ φιλιόμασταν μετα-
ξύ μας, ἄλλοτε τραγουδούσαμε 
κλέφτικα, ἄλλοτε ψέλναμε «Τῇ 

Ὑπερμάχῳ» καὶ ἄλλοτε σηκω-
νόμασταν ὄρθιοι καὶ λέγαμε τὸν 
Ἐθνικό μας  Ὕμνο. Ἔτσι γυρίσαμε 
τὴν πρώτη φορὰ στὴν πατρίδα. 
Ἐγὼ κρατοῦσα στὴν τσέπη μου 
κἄτι δεκαρίτσες τῆς μάνας καὶ 
μιὰ ἐπιταγὴ γιὰ κείνη».

Καὶ συνεχίζει στὴν αὐτοβιο-
γραφία του ὁ Δημήτρης Πανου-
τσόπουλος: «Πολεμήσαμε στὸ 

«Τὴ Ρωμιοσύνη μὴν τὴν κλαῖς», τραγουδάει 
ὁ ποιητής. Κι ἔχει δίκιο. Πότε, ὅμως, νὰ μὴν τὴν 

κλαῖς; Μά, ὅταν ὑπάρχουν Ρωμιοὶ ποὺ εἶναι 
ἕτοιμοι νὰ θυσιαστοῦν γι’ αὐτήν.K

K
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Χειμάρρα, στὴν 
Τζουμαγιά, κά-
ναμε παρέλαση 
στὰ Γιάννενα. 
Ὕστερα χτυπη-
θήκαμε μὲ τοὺς 
Βουλγάρους, 
ποὺ ἤθελαν νὰ 
πάρουν τὴ Θεσ-
σαλονίκη καὶ τὴ 
Μακεδονία. Λα-
χανᾶς, Κιλκίς, 
Δοϊράνη, νίκες 
καὶ ἐλευθερία. 
Θὰ νόμιζε κα-
νεὶς ὅτι ὁ ἄτυχος 
πόλεμος τοῦ 
1897 εἶχε γίνει 
δύναμη σὲ μᾶς. 
Τὴν ἐλευθερώ-
σαμε τὴ Μακε-
δονία. Τὸ ὄνειρο τοῦ παπποῦ 
εἶχε γίνει ἀληθινό. Τραυματίστη-
κα στὴν τελευταία μάχη. Ἡ μάνα 
ἦρθε στὴν Ἀθήνα στὸ νοσοκο-
μεῖο νὰ μὲ δεῖ. Μὲ βρῆκε καὶ 
μὲ ἀγκάλιασε. Ἤμουνα γεμάτος 
ἐπιδέσμους. Μὲ ἔψαξε μαλακά:

– Μὴν πάθεις τίποτα, παιδί 
μου, νὰ χαρεῖς τὴ λευτεριά.

Τῆς ἔδωσα τὸ κομπόδεμα καὶ 
τὴν ἐπιταγή. Τὰ κράτησε στὰ χέ-
ρια.

– Δὲν ξέρω γράμματα, Δημη-
τρό. Τί γράφει ἐτοῦτο τὸ χαρτί;

– Εἶναι ἐπιταγή, τῆς εἶπα, γρά-
φει 15.000 δολλάρια. Μὲ κοίτα-
ξε στὰ μάτια κι ἔμεινε σκεφτική.

– Φτάνουν καὶ παραφτάνουν, 
Δημητρό. Θὰ παντρέψω μ’ αὐτὰ 
καὶ τὶς τέσσερις τσοῦπρες, ἔχω κι 
ἕνα καλὸ παιδὶ γιὰ τὴ μεγάλη, τὴ 
Χρυσούλα. Ὕστερα πῆρε τὸ κο-
μπόδεμα καὶ μοῦ τὸ ξανάδωσε.

– Κράτα τα τοῦτα, παιδί μου, 
ἴσως σοῦ χρειαστοῦν.

Μάνα καλή, καλὲς μάνες 
ὅλου τοῦ κόσμου. Πόσο εἴσα-
στε μέσα στὴν καρδιά μας! 
Γύρισα στὴν Ἀμερική, κάθισα 
μέχρι τὸ 1924, καὶ ὕστερα γιὰ 
πάντα στὴν πατρίδα. Ἔπρεπε κι 

ἐγὼ νὰ νοικοκυρευτῶ. Στὴ χώ-
ρα μας βρῆκα τὴ συμφορὰ ἀπὸ 
τὴ Μικρασιατικὴ καταστροφή. 
Πικράθηκα καὶ πόνεσα πολὺ 
γιὰ τοῦτο τὸ κακὸ καὶ γιὰ τὴν 
ἀδικία ποὺ μᾶς ἔγινε, ἀλλὰ δὲν 
κιότεψα. Θυμήθηκα τὰ λόγια 
τοῦ παπποῦ μου: “Μὴ δειλιά-
σεις ποτέ, Δημητρό. Τὸ ριζικὸ 
τῆς χώρας μας εἶναι νὰ γεννᾶμε 
παιδιὰ γιὰ τὴ ζωή. Νὰ παλέψου-
με γιὰ τὸ δίκιο. Νὰ πολεμᾶμε γιὰ 
τὴν ἐλευθερία. Νὰ εἰρηνεύουμε 
γιὰ τὴν ψυχή. Νὰ πεθαίνουμε τὸ 
σῶμα γιὰ τὴν ἄλλη ζωή”. Καὶ ὁ 
παπποῦς μου κατέληγε: “Τέλος 
ὅμως ἡ Ἑλλάδα δὲν ἔχει. Τὴν 
ἔχει ὁ Θεὸς εὐλογημένη”».

Ἔτσι εἶναι. «Τὴ Ρωμιοσύνη 
μὴν τὴν κλαῖς», ὅταν ὑπάρχουν 
τέτοιοι Ρωμιοί· ὅπως ὁ Δημήτρης 
Πανουτσόπουλος καὶ ἡ μάνα 
του. Ὅλοι ἐκεῖνοι ποὺ ἄφησαν 
τὴν Ἀμερικὴ ἢ ἄλλες χῶρες 
ὅπου εὐημεροῦσαν, καὶ ἔτρεξαν 
στὸ προσκλητήριο τῆς πατρίδας, 
τῆς φτωχῆς καὶ ρημαγμένης τό-
τε Ἑλλάδας. Καὶ πολέμησαν γιὰ 
τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Ἠπείρου, 
τῆς Μακεδονίας, τῆς Θράκης, 
τῶν νησιῶν τοῦ Αἰγαίου. Τιμὴ 
καὶ δόξα καὶ εὐγνωμοσύνη σὲ 

ὅλους ἐκείνους ποὺ σπεύδουν 
κάθε φορὰ στὸ προσκλητήριο 
τῆς φιλτάτης πατρίδας.

Λοιπόν; Ὑπάρχουν σήμερα 
τέτοιοι Ρωμιοί; γνήσιοι, ἀληθι-
νοί; Ἀσφαλῶς καὶ ὑπάρχουν. 
Πάντα ὑπῆρχαν. Γι’ αὐτὸ καὶ ἐπέ-
ζησε ἡ Ἑλλάδα, ἔπειτα ἀπὸ τό-
σες συμφορὲς καὶ κατατρεγμούς: 
Φραγκοκρατία, Τουρκοκρατία, 
κατοχές. Ἀλλοίμονο, ἂν δὲν 
ὑπῆρχαν. Ἴσως σήμερα ὄχι τόσο 
πολλοὶ ὅσο τότε. Καὶ μὲ τέτοιο 
ἐνθουσιασμὸ καὶ αὐτοθυσία. 
Ἀλλὰ πάντως ὑπάρχουν. Παρὰ 
τὶς τόσες φωνὲς ποὺ ἠχοῦν στ’ 
αὐτιά τους γιὰ παγκοσμιοποίη-
ση, διεθνισμὸ κτλ.

Κλείνουμε. Πολὺ χαρακτηρι-
στικὰ τὸ λέει ὁ ἐθνικὸς ποιητὴς 
τῆς Κύπρου, ὁ Βασίλης Μιχα-
ηλίδης:

«Ἡ Ρωμιοσύνη ἔν’ φυλὴ 
συνόκαιρη τοῦ κόσμου,
κανένας δὲν εὑρέθηκεν, 
γιὰ νὰ τὴν ἐξαλείψει,
κανένας γιατὶ σκέπει την 
’ποὺ τ’ ἅψη ὁ Θεός μου.
Ἡ Ρωμιοσύνη ἔν’ νὰ χαθεῖ, 
ὄντας ὁ κόσμος λείψει».

Γ. Δ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ
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Πάντοτε μάνα Δυσλειτουργία 
προσφορᾶς

Κι ἂν ἄδειασε κι ἐρήμωσε
καὶ πάγωσ’ ἡ φωλιά της,
γιατὶ ὅλ’ αὐτὰ π’ ἀγκάλιαζε
πετάξανε μακριά,

νὰ κλείσει ὅμως δὲν μπόρεσε
ἡ ἄδεια ἡ ἀγκαλιά της,
κι ὁλάνοιχτη τὴ βρήκανε
τοῦ κάμπου τὰ πουλιά.

Καὶ μέσα της κουρνιάσανε
παντέρημα καὶ ξένα,
μὰ πήγασε ἀπ’ τὰ σπλάχνα της
μιὰ τέτοια ζεστασιά,

ποὺ πάψαν νά ’ναι ἔρημα
καὶ πάψαν νά ’ναι ξένα
καὶ γλυκοκελαηδήσανε
σὲ μάνας ἀγκαλιά.

ΜΑΡΙΑ ΓΟΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ἡ ἐγωπάθεια ἐγκλιματίζεται μὲ ἔπαρση
στὸν μὴ κατ’ ἐπίγνωσιν ζῆλον.
Ἐπενδύεται τὴν εὐσέβεια.
Πρόγραμμα, μελέτη, ἀγρυπνία, 
θεῖοι λογισμοί...

Κι ἡ πρόσβαση στὸν ἀδελφό;
Κακοτράχαλο βουνό,
ἀπόκρημνη ἡ κορφή του.
Δυσπρόσιτο τὸ μονοπάτι τῆς ἀγάπης.
Ὀχυρωμένος μές στῆς εὐλάβειάς σου
 τὸν ρομαντισμό,
πῶς νὰ τὸ προσεγγίσεις;

Δυσλειτουργία προσφορᾶς!
Ἡ ἐντολὴ ὡστόσο 
σὲ κρύσταλλο ποιότητας γραμμένη:
«Ἐν φυλακῇ ἤμην 
καὶ οὐκ ἤλθατε πρός με».

Πῶς τὸ ξεχνᾶμε, ἀδελφέ;
Τῆς εὐσπλαχνίας σου τὸ δάκρυ,
τοῦ μόχθου τὴ θυσία ζητάει ὁ Θεός.

Τὸ  Ὕδωρ τὸ ζῶν 
στὸ μοίρασμά του δὲν φτωχαίνει,
ἀλλ’ ὅλο καὶ πλουταίνει.
Ἀστείρευτη ἡ πηγή Του.

Μοναχὴ ΘΕΚΛΑ
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Τὰ παιδιά

Ἕνα καλαμάκι μὲ 
ρίγες μπλέ, κίτρι-
νες καὶ πράσινες, 

δύο-τρία κόκκινα καὶ ἄσπρα 
αὐτοκινητάκια, κάποια παι-
δικὰ βιβλία καὶ πολύχρωμα 
μπλουζάκια σκόρπια ἐδῶ 
καὶ ἐκεῖ, φανερώνουν πὼς 
ἀπὸ τοῦτο τὸν σιωπηλὸ τώ-
ρα χῶρο πέρασαν παιδάκια. 
Πάντα τὰ παιδάκια ἀφήνουν 
πίσω τους χαρωπὰ σημάδια. 
Ὅταν εἶναι ἐδῶ, γεμίζουν τὸν 
χῶρο μὲ φωνές, κλάματα, γέ-
λια. Ὅλα γύρω τους εἶναι ζω-
ντανὰ καὶ ὄμορφα· ἀκόμη καὶ 
οἱ διαφωνίες τους εἶναι χαρι-
τωμένες. Τὰ παιδάκια ἔχουν 
τὴ μαγικὴ ἱκανότητα νὰ μετα-
μορφώνουν τὰ πιὸ ἀσήμαντα 
πράγματα σὲ φῶς, σὲ ζωή, σέ 
«Μορμόλη», ὅπως λέει ἕνα 
παιδικὸ ἔργο, δηλαδὴ σὲ κἄτι 
ἀληθινό, καὶ ἂς εἶναι ψεύτικο.

Μάτια ἀθῶα, γεμάτα φῶς, 
στολίζουν πρόσωπα κάθε 
λογῆς, καὶ τὸ στόμα ξεχειλίζει 
οὐράνια μελῳδία. Τί ὄμορ-
φος ποὺ εἶναι ὁ ἄνθρωπος, 
ὅταν εἶναι ἀκόμη τρυφερὸς 
καὶ πηγαῖος.

Ἕνα παλιὸ ντιβάνι γίνεται 
καράβι ποὺ παλεύει μὲ τὰ 
κύματα στὴν ἄγρια θάλασ-
σα, καὶ ὁ μικρὸς Γιωργάκης 
ἔχει μεταβληθεῖ σὲ μεγάλο 
καπετάνιο, ποὺ προσπαθεῖ 
νὰ τὸ γλιτώσει ἀπὸ τὴν κατα-
στροφικὴ μανία τῆς θάλασ-
σας, μὲ βοηθοὺς τὴ μικρὴ 
Ἐλπινίκη καὶ τὸν Δημητρά-
κη σὲ βοηθητικοὺς ρόλους 
ναύτη καὶ μούτσου. Ὅλα 
εἶναι παράξενα καὶ θαυμά-
σια στὸν κόσμο τῶν παιδιῶν, 
ποὺ κρύβει ἀλήθεια. Πολλὲς 
φορὲς αἰσθάνομαι νὰ γίνομαι 
παιδὶ μαζί τους καὶ νὰ παίζου-
με διάφορα παιχνίδια. Μοῦ 
ἀρέσει, ὅταν μὲ φωνάζουν 

μὲ ἀγάπη «γιαγιὰ παιδί», γιατὶ 
νιώθω σὰν παιδί. Θέλω νὰ χαθῶ 
μέσα στὸν κόσμο τῶν παραμυ-
θιῶν τους καὶ τῆς ζωηρῆς φα-
ντασίας τους.

Τὸ ἀγαπημένο μας παιχνίδι 

εἶναι νὰ σκαρώνουμε ποιήμα-
τα καὶ νὰ τὰ ἀπαγέλλουμε μὲ 
ἔμφαση. Τελευταία λέω ἐγὼ τὸ 
ποίημά μου, γιὰ νὰ μὴν τοὺς 
ἀπογοητεύσω. Ἡ Νίκη εἶναι πιὸ 
μεγάλη καὶ σμιλεύει καλύτερα 
τὴ γλῶσσα: «Γαλάζιος οὐρανὸς 
σκεπάζει μὲ ἀγάπη τὴ γῆ καὶ 
σκορπίζει μηνύματα χαρᾶς σὲ 
ὅλους μας». Ὁ Δημητράκης 
δυσκολεύεται, ἀλλὰ θυμᾶται 
ξαφνικὰ τὸ ποίημα ποὺ εἶπε στὸ 
σχολεῖο στὶς εἴκοσι πέντε Μαρτί-
ου: «Ἀπὸ τοῦ Διάκου τὸ σουβλὶ 
στοῦ Μιαούλι τὸ δαυλί». Καὶ ὁ 
μικρὸς Γιωργάκης σκαρώνει στὰ 
γρήγορα δυὸ στίχους ἁπλούς, 
ἀλλὰ δεμένους μεταξύ τους: «Τὸ 
δέντρο εἶναι πράσινο, πράσινο 
τὸ χορτάρι, ἐδῶ κάπου ζεῖ καὶ ὁ 
πράσινος κροκόδειλος».

Ἡ ζωὴ εἶναι ὄμορφη, ὅταν 
τὴν βλέπεις μέσα ἀπὸ τὰ μάτια 

τῶν παιδιῶν, ποὺ ἀποτελοῦν 
μιὰ μικρή, ἰδανικὴ κοινωνία, 
ἔτσι ὅπως τὴ δίδαξε ὁ Χριστός. 
Διαφωνοῦν, ἀλλὰ δὲν μισοῦν, 
κλαῖνε, καὶ σὲ λίγο φιλιοῦνται 
καὶ ἀγκαλιάζονται.

Ἡ βραδινὴ προσευχὴ 
μπροστὰ στὸ τρεμάμενο καντήλι 
στὸ μισοσκότεινο δωμάτιο εἶναι 
εὐλογία νὰ τὴν ἀκοῦς. Ἡ Νίκη 
προσεύχεται καθαρὰ καὶ δυνατά, 
ὁ Δημητράκης μπερδεύεται, καὶ ὁ 
μικρὸς Γιωργάκης κάνει συνέχεια 
τὸν σταυρό του, ἐνῷ προσπαθεῖ 
νὰ ἀκολουθήσει τὴ Νίκη. Κάθε 
φορὰ ποὺ τοὺς παρακολουθῶ, 
αἰσθάνομαι νὰ πλησιάζω περισ-
σότερο Ἐσένα, Κύριε. Ἡ ἁγνότητα 
ποὺ ξεχύνεται ἀπ’ ὅλη τὴν πα-
ρουσία τους μὲ γαληνεύει. Θέ-
λω νὰ εὐχαριστήσω τὸν Θεὸ γιὰ 
τὴν παρουσία αὐτῶν τῶν μικρῶν 
ὑπάρξεων, ποὺ μᾶς βοηθοῦν νὰ 
ξεφεύγουμε ἀπὸ τὴ μοναξιὰ καὶ 
τὴν πίκρα τοῦ θανάτου.

ΑΞΙΟΘΕΑ 
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ-ΣΠΑΝΟΥ

Ἡ ζωὴ εἶναι ὄμορφη, ὅταν τὴν βλέπεις μέσα 
ἀπὸ τὰ μάτια τῶν παιδιῶν, ποὺ ἀποτελοῦν μιὰ 
μικρή, ἰδανικὴ κοινωνία, ἔτσι ὅπως τὴ δίδαξε ὁ 
Χριστός. Διαφωνοῦν, ἀλλὰ δὲν μισοῦν, κλαῖνε, 

καὶ σὲ λίγο φιλιοῦνται καὶ ἀγκαλιάζονται.K
K
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θικου περιβάλλοντος 
ἢ ἐκμετάλλευσης, καὶ 
ἔχει χάσει τὸν προσανα-
τολισμό της. Πῶς μπο-
ρεῖ, λοιπόν, νὰ δώσει 
κἄτι ποὺ δὲν ἔχει πάρει; 
Εἶναι χρέος τῆς κοινωνί-
ας καὶ τῆς Ἐκκλησίας νὰ 
βοηθήσουν τὶς χαμένες 
αὐτὲς ψυχές, γιὰ νὰ προ-
λάβουν τὴν ἀρνητικὴ 
ἐπιρροή τους στὰ μικρὰ 
παιδιά τους.

Πολλὲς μητέρες, 
πάλι, πνίγουν τὰ παι-
διά τους μὲ μιὰ κακῶς 
ἐννοούμενη «ἀγάπη» 
ἐγωιστικὴ καὶ καταστρο-
φική, ποὺ κάνει τὸ παιδὶ 
ἐγωιστικό, ἐξαρτημένο 
καὶ ἄβουλο, μαθημένο 
νά «παίρνει» καὶ ὄχι νά 
«δίνει» ἀγάπη καὶ ἀνθρώπινη ζε-

στασιά. Ἀποτέλεσμα; Διαταραγ-
μένες ἀνθρώπινες σχέσεις, ὅπου 
τὸ ΕΓΩ ὑπερτερεῖ τοῦ ΕΜΕΙΣ, μὲ 
ὅλες τὶς κοινωνικὲς συνέπειες 
ποὺ ἔχει αὐτό.

Πραγματικά, μεγάλη ἡ εὐθύ-
νη καὶ ἡ ἀποστολὴ τῆς μάνας, 
κάθε μάνας. Στὴν ἱστορία τοῦ 
κόσμου, ἡ μάνα ἦταν πάντα ὁ 
φορέας τῆς παράδοσης, τῶν 
ἀξιῶν, τῆς θρησκείας καὶ τῆς 
σωστῆς συμπεριφορᾶς, ἀλλά, 
κυρίως, εἶναι μιὰ ζεστὴ ἀγκαλιά, 

Ἡ μητέρα εἶναι ἡ πρώτη 
ποὺ ἔρχεται σὲ ἐπαφὴ 
μὲ τὸ νέο πλάσμα καὶ 

καλύπτει τὶς πρῶτες ἀνάγκες του, 
εἶναι τὸ πρόσωπο ποὺ βάζει τὴ 
σφραγῖδα στὴ μετέπειτα ἐξέλιξή 
του. Ἡ μάνα, ποὺ τὸ γέννησε, τὸ 
κράτησε στὴν ἀγκαλιά της, τὸ 
φρόντισε, τὸ τάισε, τοῦ ἔμαθε 
τὰ πρῶτα λόγια, εἶναι καὶ παρα-
μένει τὸ πρότυπο συμπεριφορᾶς, 
ἡ μία καὶ μοναδικὴ ὕπαρξη ποὺ 
δὲν ἀντικαθίσταται. Ἡ μάνα εἶναι 
ἐκείνη πού, μαζὶ μὲ τὸ γάλα ποὺ 
θὰ ἀναπτύξει τὸ κορμί του, θὰ 
τοῦ δώσει καὶ τὸ μεγαλύτερο, 
τὸ πολυτιμώτερο ἀγαθό, ποὺ 
θὰ ἀναπτύξει τὴν ψυχή του: 
τὴν ΑΓΑΠΗ. Ἡ ἀγάπη τῆς μά-
νας, ποὺ μερικὲς φορὲς φτάνει 
ὣς τὴν αὐτοθυσία, εἶναι ἡ μόνη 
ἀνιδιοτελὴς ἀγάπη στὴ ζωή, εἶναι 
ἔμφυτη καὶ ὑπάρχει καὶ στὰ ζῷα.

Ὅμως, δὲν φτάνει μόνο ἡ μά-
να νὰ ἀγαπᾷ τὸ παιδί της. Πρέπει 
νὰ τοῦ διδάξει τὴν ἀγάπη καὶ τὸν 
σεβασμὸ καὶ πρὸς τοὺς συναν-
θρώπους του, τὴ Φύση, τὰ ζῷα, 
τὸν κόσμο γύρω του. Ἂν ἡ κοι-
νωνία νοσεῖ σήμερα, εἶναι γιατὶ 
δὲν ἔχουμε σωστὲς μάνες.

Καὶ ἡ μάνα, ὅμως, εἶναι καὶ 
αὐτὴ ἄνθρωπος. Πολλὲς φορὲς 
ἔχει πέσει ἡ ἴδια θῦμα οἰκογενει-
ακῆς ἢ κοινωνικῆς βίας, κατα-
τρεγμοῦ, ἐξαθλιωμένου ἢ ἀνή-

ἕνα λιμάνι, ἕνα χέρι βοήθειας 
στὶς δύσκολες ὧρες. Ἡ μάνα εἶναι 
τὸ θεμέλιο τῆς κοινωνίας. Ἦταν 
αὐτὴ ποὺ κράτησε τὴν οἰκογέ-
νεια ἑνωμένη σὲ προσφυγιές, 
ἐθνικὲς καταστροφές, ὀρφάνια, 
πολέμους, καὶ διαφύλαξε τὰ 
ἱερὰ καὶ ὅσια τῆς φυλῆς μας.

Ἂς ἐκπαιδεύσουμε τὶς μέλ-
λουσες μητέρες γιὰ τὸ βαρὺ 
ἔργο ποὺ τὶς περιμένει. Εἶναι 
ὁ σπουδαιότερος προορισμὸς 
τῆς ζωῆς τους, καὶ γι’ αὐτὸν δὲν 
ἔχουν γνώσεις, δὲν ἔχουν πεῖρα, 
δὲν ἔχουν κανένα ἐφόδιο! Χρει-
άζεται νὰ δοθεῖ σωστὴ ἀγωγὴ 
καὶ ἐκπαίδευση στοὺς γονεῖς καὶ 
διδασκάλους ποὺ καλοῦνται νὰ 
διαπλάσουν τὶς νέες γενιές. Ἴσως 
ἔτσι νὰ ὑπάρχει ἀκόμα κάποια 
ἐλπίδα γιὰ μιὰ καλύτερη καὶ πιὸ 
ἀνθρώπινη κοινωνία τοῦ αὔριο.

ΠΟΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

K

K
Ὅμως, δὲν φτάνει μόνο ἡ μάνα νὰ ἀγαπᾷ  

τὸ παιδί της. Πρέπει νὰ τοῦ διδάξει τὴν ἀγάπη 
καὶ τὸν σεβασμὸ καὶ πρὸς τοὺς συνανθρώπους 

του, τὴ Φύση, τὰ ζῷα, τὸν κόσμο γύρω του.  
Ἂν ἡ κοινωνία νοσεῖ σήμερα,  

εἶναι γιατὶ δὲν ἔχουμε σωστὲς μάνες.

Ἡ κοινωνικὴ ἀπoστολὴ  
τῆς μάνας
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Ὅταν ἤμουν μικρός, 
δὲν ὑπῆρχε πατέ-
ρας στὸ σπίτι. Τότε 

ἀποφάσισα ὅτι, ὅταν μιὰ μέρα 
θὰ γινόμουν πατέρας, θὰ 
ἤμουν ἀληθινὸς μπαμπάς. 
Θὰ ἤμουν πάντα ἐκεῖ. Τὸ 
νὰ μὴ χάνω κανένα γεγο-
νός, εἴτε ἐξαιρετικὸ εἴτε 
κοινότυπο, μοῦ φαινόταν 
τὸ πρῶτο καθῆκον ἑνὸς 
μπαμπᾶ.

Ὅλη μου τὴ ζωὴ στα-
χυολόγησα τὶς περιπτώ-
σεις ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ 
εἶχα ζήσει μὲ τὸν μπαμπά 
μου, λέγοντας στὸν ἑαυ-
τό μου: «Ὁρκίζομαι πὼς μιὰ 
μέρα θὰ μοιραστῶ ὅλες αὐτὲς 
τὶς στιγμὲς μὲ τὰ παιδιά μου». 
Καὶ φυσικά, ὅταν δὲν τὸ περι-
μένεις καθόλου, ὅταν εἶσαι πα-
ραφορτωμένος ἀπὸ τὴ δουλειά, 
τότε εἶναι ποὺ αὐτὲς οἱ στιγμὲς 
ἐμφανίζονται. Νὰ ἕνα παράδειγ-
μα ποὺ ἔζησα.

Ἦταν τὸ 1984, ἕνα ἔτος πολὺ 
ταραγμένο, μετὰ ἀκριβῶς ἀπὸ τὴ 
γέννηση τοῦ τέταρτου γιοῦ μας, 
ὅταν ἔγινε τὸ πὶκ νὶκ τῆς πρώτης 
τάξης τοῦ πρωτότοκου, τοῦ Ζα-
χαρία. Ἔγραφα λίστες τῶν πραγ-
μάτων ποὺ ἔπρεπε νὰ κάνω, 
ὅταν μιὰ φωνούλα μὲ φώναξε:

– Θὰ εἶσαι ἐκεῖ, ἒ μπαμπά;
– Ἀμφιβάλλεις; Δὲν θὰ τό 

’χανα αὐτὸ γιὰ τίποτε στὸν κό-
σμο, ἀπάντησα μὲ σταθερὴ φω-
νή.

Ἀπορροφημένος ἀπὸ ἐπεί-
γουσες δουλειές, παραλίγο 
νὰ ξεχάσω τὸ γεγονός. Μόλις, 

τέλος πάντων, κατάφερα νὰ 
ξεγλιστρήσω ἀπὸ τὸ γραφεῖο, 
χώθηκα στὸν  Ἐθνικὸ Κῆπο.

Ὁ Ζαχαρίας ἦταν μὲ τὰ τέσ-

σερα μέσα στὴ χλόη, κοντὰ στὸ 
τραπέζι τοῦ πὶκ νίκ. Ὁ ἥλιος τοῦ 
χτυποῦσε τὸν σβέρκο ἀπ’ τὸ 
ἄνοιγμα τοῦ T-shirt. Βρώμικος, 
μὲ τοὺς ἀγκῶνες γραντζουνισμέ-
νους, ἀνακατεμένα τὰ σωσονά-
κια τοῦ τέννις, ποὺ θά ’πρεπε 
νὰ εἶναι λευκά, ἦταν ἀνάμεσα 
σὲ ἄλλα πιτσιρίκια.

Μὲ τὰ μάτια παρακολου-
θοῦσε προσεκτικὰ κἄτι ποὺ προ-
χωροῦσε στὰ ψηλὰ χορτάρια, 
μιὰ χρυσόμυγα. Τὸ ἔντομο εἶχε 
σχεδὸν ἀπομακρυνθεῖ, καὶ τότε 
ὁ μικρὸς ἅπλωσε τὸ δάχτυλο 
καὶ τοῦ ἔφραξε τὸν δρόμο. Καὶ 
τὴ στιγμὴ ποὺ καθόμουν πλάι 
του, «Εὐτυχῶς», εἶπε, «φοβό-
μουν ὅτι θά ’φευγε, πρὶν φθά-
σεις. Κοίτα!!!». Κι ἐγὼ σκεφτό-
μουν: Εἶπε, «πρὶν φθάσεις». Ὁ 
γιός μου δὲν εἶχε κἂν φανταστεῖ 
ὅτι θὰ μποροῦσα νὰ ξεχάσω τὸ 
πὶκ νίκ του. Ἀνάμεσα σὲ μαμά-
δες καὶ παιδιά, καταβροχθίσαμε 

τὸ κολατσιό μας, καθίσαμε πλάι 
πλάι στὴ χλόη. Ὁ Ζαχαρίας μοῦ 
ἔδειχνε μὲ τὸ δάχτυλο τὰ παιδά-
κια λέγοντάς μου τὸ ὄνομα, καὶ 
μοῦ σύστησε τὴ Ραχήλ, μὲ τὴν 
ὁποία ἔπαιζε συχνά. Πότε πότε, 
ἕνα παιδὶ πλησίαζε καὶ ρωτοῦσε:

– Εἶναι ὁ μπαμπάς σου;
Ὁ Ζαχαρίας μοῦ πρόσφερε 

μιὰ τσίκλα. Μὲ ρώτησε:
– Ἐσὺ ἔδινες στὸν μπαμπά 
σου;

Καὶ ἄλλαζα θέμα, γιατὶ 
δὲν ἤξερα τί νὰ ἀπαντήσω.

Ἐκείνη τὴν ἡμέρα, γυρίζο-
ντας, σήκωσα τὸν Ζαχαρία, 
γιὰ νὰ μπορέσει νὰ δεῖ τὴ 
φωλιὰ κάτω ἀπ’ τὴ βεράντα. 
Καὶ κατάλαβα πὼς ἕνα παιδά-
κι ἑπτὰ ἐτῶν ἦταν ἤδη βαρύ. 
Κοίταζε μέσα στὴ φωλιά. Δὲν 
ὑπῆρχαν ἀκόμη αὐγά, μόνο 
κλαδάκια καὶ φτερά. Καὶ μὲ 
ρώτησε:
– Καὶ ὁ δικός σου μπαμπὰς 

σὲ ἔφερνε νὰ ἐπιθεωρήσεις τὶς 
φωλιές;

Ἀργότερα, στὸ δωμάτιό του, 
στολισμένο μὲ ὅλους τοὺς ἥρω-
ες τῆς παιδικῆς του ἡλικίας, τὸν 
ἀγκάλιασα στὸ κρεβάτι του. Εἶχα 
ξαπλώσει μπρούμυτα, καὶ τοῦ 
χάιδευα τὴν πλάτη, ὥσπου νὰ 
κλείσουν τὰ μάτια του. Πήγαινα 
νὰ κλείσω τὴν πόρτα, ὅταν κα-
τάλαβα πὼς ἔκανε ὅτι κοιμόταν, 
γιατὶ φώναξε πολὺ δυνατά:

– Καληνύχτα, μπαμπά.
Μιὰ μέρα ἡ κόρη ἢ ὁ γιὸς 

τοῦ Ζαχαρία θὰ τὸν ρωτήσει:
– Κι ὁ μπαμπάς σου σὲ σή-

κωνε, γιὰ νὰ δεῖς πῶς εἶναι μιὰ 
φωλιὰ ἀπὸ μέσα;

Κι ἀλήθεια, μοῦ ζεσταίνει τὴν 
καρδιά, ποὺ γνωρίζω τί θὰ τοὺς 
ἀπαντήσει.

THOM HUNTER
μετάφραση

ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΑΣΠΥΡΙΔΗ

Ὑπάρχουν στιγμὲς πολύτιμες, ποὺ τίποτε  
δὲν ἀντικαθιστᾷ τὴν παρουσία ἑνὸς πατέρα.K

K
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Εἶναι ἄδικο

Πρόσφατα παρακολού-
θησα μιὰ συνέντευξη 
ἑνὸς ἐπιφανοῦς ἐπι-

στήμονα σὲ ἐπαρχιακὴ πόλη, 
τοῦ ὁποίου ἡ κόρη εἶχε αὐτοκτο-
νήσει πρὶν περίπου ἕνα χρόνο. 
Ἕνας συντετριμμένος πατέρας, 
ποὺ μὲ τὸ λειτούργημά του θε-
ράπευε πολὺ κόσμο, ἀρκετοὺς 
ἀπ’ αὐτοὺς δωρεάν. Παρ’ ὅλα 
αὐτά, τὸ παιδί του, πρὶν προχω-
ρήσει στὴν ἀπαράδεκτη πράξη 
νὰ δώσει τέλος στὴ ζωή της, 
ἄφησε σημείωμα ὅτι τῆς ἔλειπε 
ὁ πατέρας της, ὅτι δὲν τὸν εἶχε 
κοντά της ὅσο θὰ ἤθελε, καὶ 
ἄλλες σκέψεις της.

Τὸ ἐνδιαφέρον μου κεντρί-
στηκε ἀπὸ τὴν παρουσίαση 
αὐτοῦ τοῦ θέματος, κυρίως 
ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ γονιοῦ. 
Ἕνα παιδὶ ποὺ εἶχε τὴν εὐλογία 
νὰ ἀνήκει σὲ μιὰ οἰκογένεια ποὺ 
δὲν τῆς ἔλειπε τίποτα, τοὐλάχι-
στον ὑλικό. Ἡ ἐκπομπὴ παρου-
σίαζε καὶ τὸ σπίτι της, ἀπ’ ὅπου 
μιλοῦσε ὁ πατέρας της. Ἕνα δι-
αμέρισμα πολυτελείας, σὲ πολὺ 
ὡραῖο σημεῖο τῆς πόλης. Αὐτὴ 
λοιπὸν ἡ κοπέλα, στὰ 21 της 
χρόνια, ἀποφάσισε νὰ θέσει τέρ-
μα στὴ ζωή της, κατηγορώντας 
τὴ μεγάλη ἀπουσία τοῦ πατέρα.

Σκέφτηκα αὐτὸ τὸ κορίτσι. 
Ἀπὸ τὴ μιά, μποροῦσε νὰ ἀπο-
λαύσει ὅ,τι ἤθελε. Εἶχε ἀπο-
φοιτήσει ἀπὸ ἕνα πολὺ καλὸ 
σχολεῖο τῆς πόλης, ζοῦσε σ’ 
ἕνα σπίτι μὲ ὅλες τὶς ἀνέσεις, 
ἀγόραζε ὅ,τι ἤθελε, ὅσο κι ἂν 
ἦταν ἀκριβό, ἔτρωγε, ντυνόταν, 
διασκέδαζε χωρὶς ὑπολογισμό, 
χωρὶς νὰ βγάλει αὐτὰ τὰ χρή-
ματα μὲ κόπο. Ἴσως δὲν τῆς εἶχε 
ἐξηγήσει κανεὶς ὅτι, γιὰ νὰ ζεῖ μὲ 
αὐτὴν τὴν πολυτέλεια, κάποιος 
δούλευε πολύ, κι αὐτὴ ἀπολάμ-
βανε.

Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἄλλα παιδιά, 

ἔφηβοι μικρότεροι ἢ μεγαλύτε-
ροι ἀπ’ αὐτήν, μπορεῖ νὰ μὴν 
εἶχαν κἂν πατέρα, μπορεῖ ὁ πα-
τέρας νὰ μὴν τὰ εἶχε ἀναγνωρί-
σει, μπορεῖ νὰ ἔχει νὰ τὰ δεῖ ἀπὸ 
τότε ποὺ ἦταν μικρά, μπορεῖ νὰ 
εἶναι καθηλωμένος σὲ ἀναπη-
ρικὸ καροτσάκι, μπορεῖ νὰ μὴν 
ἔχουν οὔτε τὰ ἀπαραίτητα στὸ 
σπίτι. Χιλιάδες «μπορεῖ»! Αὐτὰ 
ἆραγε τὰ εἶχε σκεφθεῖ αὐτὴ ἡ 
δυστυχισμένη κοπέλα; Τὰ εἶχε 
συζητήσει μὲ κάποιον ποὺ ἐμπι-
στευόταν;

Εἶναι πολὺ εὔκολο, πολὺ 
βολικὸ νὰ ἀποδίδουμε μιὰ συ-
ναισθηματικὴ κατάσταση, μιὰ 
δυσκολία μας σὲ ἄλλους. Εἶναι 
ὅμως ἄδικο, εἶναι τραγικὸ νὰ 
μεταφέρουμε τὸ πρόβλημά μας.

Δὲν ξέρω ἂν βρέθηκε κά-
ποιος νὰ μιλήσει σὲ αὐτὴ τὴν 
κοπέλα, νὰ τὴν στηρίξει, νὰ τῆς 
παρουσιάσει τὴν κατάσταση 
ὅπως ἔχει. Θὰ ἔπρεπε οἱ νέοι 
μας νὰ ἀκούσουν καὶ τὴν ἄλλη 
πλευρά, ποὺ ἴσως δὲν τὴν ἔχουν 
σκεφθεῖ ἢ δὲν τοὺς συμφέρει. 
Αὐτὸς δὲ ὁ τραγικὸς πατέρας, 
ἑνάμιση χρόνο μετά, ἔφυγε καὶ 
αὐτὸς ἀπὸ τὴ ζωή, ὕστερα ἀπὸ 
ἀρρώστια.

Στὸ μυαλό μου ἔρχονται 
καὶ ἄλλες περιπτώσεις, λίγο 
διαφορετικές: Κάποιες σύζυγοι 
ποὺ βρίσκονται δίπλα σὲ συζύ-
γους εὐκατάστατους, ποὺ ὅμως 
λείπουν ἀρκετὰ ἀπὸ τὸ σπίτι 
τους. Τὸ νὰ λείπει ὁ μπαμπὰς 
ἢ ὁ σύζυγος πολὺ εἶναι μὲν μιὰ 
σημαντικὴ δυσκολία, ὑπάρχει 
ὅμως τρόπος νὰ ἀντιμετωπισθεῖ. 
Αὐτὲς λοιπὸν οἱ σύζυγοι μπο-
ροῦν νὰ ἀπολαμβάνουν πολὺ 
ὡραῖες συνθῆκες διαβίωσης, 
ἀρκετὲς φορὲς χωρὶς οἱ ἴδιες 
νὰ συνεισφέρουν οἰκονομικά. 
Μποροῦν νὰ ἀγοράζουν αὐτὸ 
ποὺ ἐπιθυμοῦν, νὰ πραγμα-

τοποιοῦν ὅ,τι φαντάζονται, νὰ 
κάνουν σημαντικὰ καὶ ἀξέχα-
στα ταξίδια καὶ πραγματικὲς 
διακοπές. Ἄλλες πάλι γυναῖκες 
ἀγωνίζονται πραγματικὰ νὰ δου-
λεύουν μὲ ἕναν μέτριο μισθὸ καὶ 
κάθε μέρα νὰ πηγαινοέρχονται 
μὲ τὰ μέσα μαζικῆς συγκοινωνί-
ας, περιμένοντας ὑπομονετικὰ 
στὴν οὐρά. Εἶναι καλὸ λοιπόν, 
σωστὸ καὶ δίκαιο μιὰ δυσκολία 
νὰ τὴν βλέπουμε καὶ ἀπὸ τὴν 
ἄλλη πλευρά.

Ἐξάλλου, αὐτὲς οἱ γυναῖκες 
ποὺ ζοῦν ἄνετα, ἔχοντας πολλὲς 
φορὲς καὶ βοήθεια στὸ σπίτι, 
μποροῦν νὰ βοηθήσουν πραγ-
ματικὰ καὶ θετικὰ κάποιον ποὺ 
ἔχει ἀνάγκη. Εἶχα μιὰ συνάδελ-
φο, μαθηματικό, ἡ ὁποία, ἀπὸ 
τότε ποὺ συνταξιοδοτήθηκε, 
πηγαίνει τρεῖς φορὲς τὴν ἑβδο-
μάδα, γιὰ νὰ βοηθήσει τὰ παιδιὰ 
ἑνὸς ἱδρύματος στὴ μελέτη τους.

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι εἶναι στὸ 
χέρι μας νὰ γεμίζουμε δημιουρ-
γικὰ τὸν χρόνο μας, νὰ βρίσκου-
με διεξόδους σὲ μιὰ κατάσταση 
ποὺ μᾶς δυσκολεύει, καὶ νὰ σκε-
πτόμαστε θετικά, πρακτικὰ καὶ 
ψύχραιμα. Ἐξάλλου, ὑπάρχουν 
πολλὰ ἐπαγγέλματα ποὺ ἐπι-
βάλλουν ἀπουσία κάποιου ἀπὸ 
τὸ σπίτι γιὰ ἀρκετὸ διάστημα.

Ἕνα μυαλὸ καλλιεργημένο, 
μιὰ καρδιὰ θερμὴ καὶ μιὰ θέ-
ληση σταθερὴ καὶ ἀμετακίνητη 
μποροῦν νὰ μᾶς βοηθήσουν νὰ 
ἀντιμετωπίσουμε δημιουργικὰ 
μιὰ δυσκολία, μιὰ ἀνησυχία, μιὰ 
ἀπουσία προσώπου ἀπ’ τὴ ζωή 
μας, κάνουν ν’ ἀξιοποιοῦμε τὶς 
δυνατότητες ποὺ ἔχουμε καὶ τὶς 
ἐναλλακτικὲς λύσεις ποὺ ὑπάρ-
χουν.

ΑΝΝΑ ΨΩΜΑ
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Ἡ Ἑλλάδα σχεδὸν  
200η στὶς γεννήσεις

Ἔρευνα ἀπέδειξε ὅτι ἡ Ἑλλά-
δα ἔρχεται σχεδὸν τελευταία στὶς 
γεννήσεις: Μεταξὺ σχεδὸν 220 
χωρῶν τοῦ πλανήτη, ἡ Ἑλλάδα 
καταλαμβάνει τὴν 199η θέση, 
μιὰ θέση κάτω ἀπὸ τὸ 200, μὲ 
δείκτη γονιμότητας 1,39.

Ὁ δείκτης φυσικῆς ἀναπαρα-
γωγῆς τοῦ εἴδους εἶναι 2,1 (δεί-
κτης φυσικῆς ἀναπαραγωγῆς, 
γονιμότητας, γεννητικότητας). 
Τὸ 2012, ἄκουσον ἄκουσον, οἱ 
γεννήσεις στὴν Ἑλλάδα, στὴν 
πατρίδα μας, ἦταν 12.000 λι-
γώτερες ἀπὸ τὶς ἀντίστοιχες τοῦ 
2011. Στοιχεῖο σόκ! Στοιχεῖο 
δραματικό!

Πρόβλημα ὑπογονιμότητας-
ὑπογεννητικότητας ἐμφάνισε ἡ 
Ἑλλάδα κατὰ τὸ β΄ ἥμισυ τοῦ 

20ου αἰῶνα. Τότε ἦρθαν νέες 
ἀντιλήψεις καὶ νοοτροπίες. Ἦρθε 
τὸ σύνθημα «τὰ πολλὰ παιδιὰ 
εἶναι φτώχεια»· καὶ τὸ σύνθημα 
«τὰ παιδιὰ σήμερα τὰ θέλουν 
ὅλα· δὲν θέλουν νὰ τοὺς λείψει 
τίποτα». Καὶ ἦρθε ἡ ὀλιγοτεκνία: 
ἕνα, δύο ἢ τὸ πολὺ τρία παιδιά, 
μὲ κυρίαρχο τὸ ἕνα ἢ τὰ δύο. Ἡ 
πολυτεκνία εἶναι ἐξαίρεση, στα-
γόνα στὸν ὠκεανό. Πολύτεκνοι 
ἢ ὑπερπολύτεκνοι γίνονται ἐλά-

χιστοι  Ἕλληνες καὶ Ἑλληνίδες, 
ἰδίως ἀπὸ τὸν κλάδο τῶν ἱερέων 
καὶ τῶν ἐκπαιδευτικῶν. Αὐτοὶ 
τηροῦν πιστὰ τὴ θεϊκὴ ἐντολή 
«Αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε καὶ 
κατακυριεύσατε τῆς γῆς». Ἀλλὰ 
αὐτοὶ εἶναι σταγόνα στὸν ὠκε-
ανό.

Ἄλλοτε ὡς πολύτεκνη οἰκο-
γένεια χαρακτηριζόταν ἐκείνη 
ποὺ εἶχε στοὺς κόλπους της δέ-
κα παιδιά. Ἂν εἶχε ἄνω τῶν δέκα, 
χαρακτηριζόταν ὑπερπολύτεκνη. 
Ὁ ἀριθμὸς αὐτὸς ἀργότερα ἔπε-
σε στὰ ὀκτώ. Καὶ κατόπιν στὰ 
πέντε. Σήμερα ὡς κριτήριο καὶ 
ὡς βάση θεωροῦνται τὰ τέσσε-
ρα, καὶ μιλᾶμε καὶ γιά «τρίτε-
κνους». Ἄλλοτε οἱ  Ἕλληνες καὶ 
οἱ Ἑλληνίδες ποτὲ δὲν ἔλεγαν: 

Τὰ πολλὰ παιδιὰ εἶναι φτώχεια. 
Εἶχαν ὅραμα, εἶχαν πίστη, εἶχαν 
ἐλπίδα. Καὶ ἔλεγαν: Τὰ πολλὰ 
παιδιὰ εἶναι χαρά, εἶναι εὐλογία 
Θεοῦ!

Τὸ 1934 –τότε ὁ πληθυσμὸς 
τῆς Ἑλλάδας ἦταν περίπου τὸ 
ἥμισυ τοῦ σημερινοῦ– οἱ γεννή-
σεις στὴν Ἑλλάδα ἦταν 210.000 
– ἀριθμὸς ρεκόρ, ἀριθμὸς 
ἱστορικός! Σήμερα, ἀντιθέτως, 
ἡ Ἑλλάδα βρίσκεται σὲ δρα-

ματικὸ σημεῖο. Τὸ ἀπέδειξε, 
ἄλλωστε, καὶ ἡ ἔρευνα. Ἦρθε 
καὶ ἡ λιτότητα, ἡ ἀπροσδόκητη 
φτωχοποίηση, καὶ τῆς ἔδωσε τή 
«χαριστικὴ βολή». Ἀπόδειξη ὁ 
ἀριθμὸς 12.000: τὸ 2012 οἱ γεν-
νήσεις στὴν Ἑλλάδα ἦταν 12.000 
λιγώτερες ἀπ’ ὅ,τι τὸ 2011. Καὶ 
αὐτὸ εἶναι τὸ πλέον ἀποκαρδι-
ωτικὸ στοιχεῖο.

Τὸ ἔθνος συνεχῶς συρρικνώ-
νεται. Ὁ πληθυσμὸς μειώνεται 
δραματικά. Οἱ θάνατοι ὑπερβαί-
νουν τὶς γεννήσεις. Ἡ δημογρα-
φικὴ γήρανση εἶναι ἔντονη. Τὰ 
γειτονικὰ κράτη, ἀντίθετα, αὐξά-
νουν συνεχῶς τὸν πληθυσμό 
τους, τὴ στιγμὴ ποὺ ἡ Ἑλλάδα 
τὸν βλέπει νὰ μειώνεται δρα-
ματικά.

Ἀλλὰ καὶ πέρα ἀπ’ αὐτά, τὰ 
πολλὰ παιδιὰ εἶναι χαρά, εὐτυ-
χία, πλοῦτος! Εἶναι εὐλογία Θε-
οῦ, εἶναι πνοὴ ζωῆς!

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΜΠΡΑΝΗΣ

Ἄλλοτε οἱ  Ἕλληνες καὶ οἱ Ἑλληνίδες ποτὲ δὲν 
ἔλεγαν: Τὰ πολλὰ παιδιὰ εἶναι φτώχεια. Εἶχαν 
ὅραμα, εἶχαν πίστη, εἶχαν ἐλπίδα. Καὶ ἔλεγαν:  

Τὰ πολλὰ παιδιὰ εἶναι χαρά, εἶναι εὐλογία Θεοῦ!K

K

Στοιχεῖα 

σόκ!
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Σὲ ἕνα κορίτσι ἀπὸ ἕνα σπίτι 
μέ «κόκκινα φανάρια»

Στὸν Πειραιᾶ στὸν δρό-
μο σὲ συνάντησα μὲ 
τὴν τουαλέτα σου 

λαμπερή, τόσο ἀταίριαστη μὲ 
τὴν καθῃμαγμένη σου μορφή· 
περπατοῦσες ἄβουλη καὶ διστα-
κτική.

Χρόνια τώρα στὸ σπίτι μὲ 
τά «κόκκινα φανάρια» στὶς 
προσταγὲς κάποιας ἀδίστακτης 
κυρᾶς καὶ ὑποχείριο σὲ κάθε 
ἀνδρικὴ διαστροφή, ποὺ κουρε-
λιάζει τὸ σῶμα καὶ κομματιάζει 
τὴν ψυχή. Πόσα χρόνια ἆραγε, 
χωρὶς ἐλπίδα διαφυγῆς; Ξέχα-
σες τὸν ἔξω κόσμο.

Καὶ ὅταν ἀναπάντεχα ἦρθε 
ἡ φυγή, φάνηκες διστακτική. 
Ποιὸ δρόμο ἔπρεπε νὰ πάρεις; 
στὸ σπίτι σου, στὰ ἀδέλφια σου, 
σὲ ἔχουν ξεχάσει. Ἴσως κάποια 
μάνα πονεμένη νὰ ἀναστενάζει 
στὴ μακρινή σου θύμηση καὶ νὰ 
σὲ περιμένει.

Ἀλλιῶς εἶχες ἀνατραφεῖ καὶ 
εἶχες μεγαλώσει. Ἤσουν παιδού-
λα ὄμορφη, ἁγνὴ καὶ τρυφερή, 
καὶ μὲ λαχτάρα περίμενες τὸ 

παλληκάρι τὸ καλὸ τὴν ἀγάπη 
νὰ σοῦ φέρει καὶ στεφάνι γάμου 
νὰ σοῦ προσφέρει. Περίμενες τὸ 
παλληκάρι μὲ ἄνθη λεμονιᾶς νὰ 
σὲ στολίσει καὶ νυφούλα στὴν 
ἐκκλησία νὰ σὲ ὁδηγήσει.

Ἀλλοίμονο, ὅμως, τὰ σκα-
λοπάτια τῆς ἐκκλησίας δὲν 
ἀνέβηκες, μὰ σὲ καταγώγι τῆς 
διαφθορᾶς κατέβηκες. Ἄπραγη 
καὶ ἀπροστάτευτη στὸν κόσμο 
τῆς διαφθορᾶς κατέληξες. Ὅλοι 
γύρω σου ἀδίστακτοι τὴ νιότη 
σου ρουφοῦσαν καὶ μὲ τὸν πόνο 
σου γελοῦσαν.

Ὥσπου ἦρθε ἀναπάντεχα 

στὸν κόσμο νὰ γυρίσεις. Καὶ 
τώρα ἄβουλα περπατᾷς καὶ τὸν 
ἑαυτό σου ἀποζητᾷς.

Μὰ ὁ Θεὸς ὅλα τὰ παιδιά 
του τὰ ἀγαπᾷ καὶ τὰ στηρίζει. 
Κοπέλλα μου, μὴ σκιάζεσαι, ἔχει 
ἡ ζωὴ γιὰ ὅλους. Κάπου ὑπάρχει 
καὶ γιὰ σένα μιὰ θέση ἐκεῖ στὸν 
ἥλιο, ποὺ ὁ Θεὸς τὴν εὐλογεῖ 
καὶ μὲ τὸ ἔλεός Του μᾶς κρατεῖ.

ΑΝΘΟΥΛΑ 
ΧΑΤΖΗΤΡΥΦΩΝΟΣ
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Διήγημα

Ἀπρόσμενη 
συνάντηση

Μόλις εἶχε ἀρχί-
σει νὰ νυχτώνει, 
ὅταν ἡ κυρία 

Ἀναστασία ἔφτασε στὴν κλι-
νικὴ ὅπου ἐργαζόταν ὡς ἀπο-
κλειστικὴ νοσοκόμα. Μπῆκε 
στὸν μοναχικὸ θάλαμο ποὺ 
ἦταν ξαπλωμένη μιὰ κυρία μὲ 
τὸ πόδι στὸν γύψο. Πλησίασε 
στὸ κρεβάτι της. Εἶδε μιὰ γυ-
ναῖκα συμπαθητική, μὲ γκρίζα 
μαλλιά, καὶ τὸ ἡλιοκαμμένο 
πρόσωπό της εἶχαν ἀρχίσει ν’ 
αὐλακώνουν οἱ πρῶτες ρυ-
τίδες. Τὴν ἔλεγαν Εὐανθία. 
Ἔδειχνε φοβερὰ ἀνήσυχη.

– Καλησπέρα, κυρία Εὐαν-
θία, περαστικά σας, τῆς εἶπε 
χαμογελώντας. Μοῦ εἶπαν 
πὼς εἶστε μόνη, καὶ ἦρθα 
νὰ σᾶς κρατήσω συντροφιά. 
Θὰ εἶμαι ὅλη τὴ νύχτα δίπλα 
σας. Μπορεῖτε νὰ κοιμηθεῖτε 
ἥσυχη, καὶ ὅ,τι χρειαστεῖτε νὰ 
μοῦ τὸ ζητήσετε ἐλεύθερα. Μὲ 
λένε Ἀναστασία...

– Εὐχαριστῶ, κυρία Ἀνα-
στασία, τῆς ἀπάντησε ἡ 
ἀσθενὴς μ’ ἕνα πικρὸ χαμό-
γελο. Ὅμως ἀποκλείεται νὰ 
κοιμηθῶ. Εἶμαι φοβερὰ ἀνα-
στατωμένη. Εἶναι ἡ ἐποχὴ ποὺ 
ὑπάρχουν τόσες ἀγροτικὲς 
ἐργασίες καί, τώρα ποὺ ἐγὼ 
θἄπρεπε νὰ εἶμαι ἐκεῖ, γιὰ νὰ 
βοηθήσω, βρίσκομαι ξαπλω-
μένη στὸ κρεβάτι. Μὲ τὸ πέ-
σιμό μου ἀπὸ τὴ σκάλα ἀνα-
στάτωσα ὅλη τὴν οἰκογένεια. 
Ἡ ἀδελφή μου καὶ ὁ γαμπρός 
μου παράτησαν τὰ πάντα, γιὰ 
νὰ μὲ φέρουν ἐδῶ. Καὶ μόλις 
μοῦ βάλανε τὸν γύψο, ἀνα-
γκάστηκαν νὰ φύγουν, γιατὶ 
ἄφησαν στὴ μέση τὶς δουλειές 
τους, τὰ ζῷα τους, καὶ κυρίως 
τὰ τέσσερα παιδιά τους.

– Κι ἐγὼ ἀπὸ χωριὸ εἶμαι, 
καὶ γνωρίζω ἀπὸ ἀγροτικὲς 
ἐργασίες, τῆς εἶπε ἡ κυρία 
Ἀναστασία ἀναστενάζοντας. 
Ὁ πατέρας μου ἦταν ἀγρότης, 
καὶ τὸν βοηθοῦσα στὰ χωρά-

φια. Ἀργότερα μὲ πάντρεψε 
στὴ Θήβα μ’ ἕνα οἰκοδόμο. 
Ἀποκτήσαμε ἕνα γιό. Τὸν Γιάν-
νη. Ζούσαμε εὐτυχισμένοι.

Τὸ παιδί μας ἀπὸ πολὺ 
μικρὸ ἔδειχνε ἰδιαίτερο ζῆλο 
γιὰ μάθηση. Τέλειωσε τὸ δη-
μοτικὸ σχολεῖο μὲ ἄριστα. Ὁ 
πατέρας του τὸν καμάρωνε. 
«Ὁ γιός μου θὰ γίνει ἕνας 
σπουδαῖος ἐπιστήμονας», 
ἔλεγε. Μόνο ποὺ δὲν πρόλα-
βε νὰ τὸ χαρεῖ. Κάποια μέρα 
ἔπεσε ἀπὸ τὴ σκαλωσιὰ στὴν 
οἰκοδομὴ ποὺ δούλευε καὶ 
σκοτώθηκε. Ὁ Γιάννης πόνεσε 
πολὺ γιὰ τὸν χαμὸ τοῦ πατέ-
ρα του. Ἔκλαιγε συνέχεια, δὲν 
ἔτρωγε, δὲν κοιμόταν, ἔπαθε 
κατάθλιψη. Κι ἕνα βροχερὸ 
βράδυ τὸν βρήκαμε καθι-
σμένο δίπλα στὸν τάφο τοῦ 
πατέρα του.

Ἀπὸ τὴν ἡμέρα ἐκείνη συ-
νέχεια ἔβηχε, ἔκανε πυρετό, 
κι ἕνα πρωὶ εἶδα αἷμα στὸ 
μαξιλάρι του. Κόντεψα νὰ 
τρελαθῶ. Ἄρχισα νὰ κλαίω, 
νὰ φωνάζω καὶ νὰ παρα-
καλῶ τὴν Παναγία νὰ σώσει 
τὸ παιδί μου. Τὴ στιγμὴ ἐκεί-
νη χτύπησε ἡ πόρτα. Μπῆκε 
μιὰ ἄγνωστη γυναῖκα. Οὔτε 
τὸ πρόσωπό της θυμᾶμαι, 
οὔτε τὸ ὄνομά της ρώτησα. 
Μοῦ εἶπε πὼς ἄκουσε φωνὲς 
καὶ κλάματα καὶ ἦρθε νὰ δεῖ 
μήπως κάποιος χρειάζεται 
βοήθεια. Τῆς ἔδειξα τὸν γιό 
μου, τῆς εἶπα τὸν πόνο μου 
κι ἐκείνη ἔφυγε ἀμέσως λέ-
γοντας: «Πάω νὰ εἰδοποιήσω 
τὸν γιατρό».

Σὲ λίγα λεπτὰ μπῆκε στὸ 
σπίτι ἕνας ἡλικιωμένος κύριος 
μὲ μιὰ τσάντα. «Εἶμαι γιατρός. 
Μπορῶ νὰ δῶ τὸν ἀσθενῆ;» 
Μόλις ἐξέτασε τὸν Γιάννη, γύ-
ρισε καὶ μοῦ εἶπε: «Θὰ φύγε-
τε ἀμέσως γιὰ τὴν Ἀθήνα, θὰ 
πᾶτε σὲ μιὰ εἰδικὴ κλινική. Θὰ 
ἔρθει νὰ σᾶς πάρει ἕνα ἀσθε-
νοφόρο, ἑτοιμάστε τὰ πράγ-



«Ο
 Κ

Ο
Σ

Μ
Ο

Σ
 Τ

Η
Σ

 Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΔ

Ο
Σ

» 
- 

Μ
ά

ιο
ς
 -

 i
ο

ύ
ν

ιο
ς
 2

0
1

3

95

ματά σας». Κι ἔφυγε βιαστικὰ 
χωρὶς ἄλλη λέξη.

Τὸ μυαλό μου εἶχε θολώσει. 
Δὲν ἤξερα ἂν αὐτὰ τὰ ζοῦσα σὲ 
ὄνειρο ἢ στὴν πραγματικότητα. 
Τὸ ἀσθενοφόρο δὲν ἄργησε 
νὰ ἔρθει. Ὅταν φτάσαμε στὴν 
Ἀθήνα, μπήκαμε σὲ μιὰ κλινι-
κή. Πῆραν ἀμέσως τὸν Γιάννη 
στὸ ἰατρεῖο γιὰ ἐξέταση. Ἐγὼ 
κάθησα ἀπ’ ἔξω κι ἔκλαιγα. Μὲ 
πλησίασε ἕνας νεαρὸς γιατρός. 
«Μὴν ἀνησυχεῖτε», μοῦ εἶπε. «Ὁ 
γιός σας δὲν ἔχει κἄτι σοβαρό, 
θὰ γίνει γρήγορα καλά». Τὸν 
διέκοψε μιὰ νοσοκόμα: «Τί θὰ 
γίνει, γιατρέ, τρεῖς μέρες λείπει ἡ 
καθαρίστρια, κι ἀκόμα δὲν βρέ-
θηκε ἀντικαταστάτρια». Ἐντελῶς 
αὐθόρμητα ἔβγαλα μιὰ φωνή. 
«Ἐγὼ θὰ μένω ἐδῶ μέρα νύχτα 
καὶ θὰ καθαρίζω τὴν κλινική». 
Μὲ δέχτηκαν μ’ εὐχαρίστηση.

Πέρασαν ἀπὸ τότε δέκα 
χρόνια. Τὸ παιδί μου ἔγινε κα-
λά. Ἐγὼ συνέχισα νὰ δουλεύω 
στὴν ἴδια κλινική. Νοικιάσαμε 
ἕνα διαμέρισμα ἐδῶ κοντά. Ὁ 
Γιάννης ἔμεινε ἕνα χρόνο, μέχρι 
νὰ δυναμώσει, καὶ μετὰ ἔδωσε 
ἐξετάσεις. Τελείωσε τὴν Ἰατρική. 
Τώρα κάνει τὴν ἄσκησή του.

– Τὸν γιατρὸ ποὺ σᾶς βοή-
θησε τὸν γνωρίζατε; ρώτησε ἡ 
Εὐανθία.

– Ὄχι, πρώτη φορὰ τὸν εἶδα 
στὸ σπίτι μου. Καὶ λυπᾶμαι ποὺ 
ἔφυγε τόσο νωρὶς ἀπὸ τὴ ζωή, 
πρὶν προλάβω νὰ τὸν γνωρίσω, 
νὰ πέσω στὰ πόδια του νὰ τὸν 
εὐχαριστήσω, νὰ τοῦ ἐκφράσω 
τὴν εὐγνωμοσύνη μου. Ἀπὸ μιὰ 
νοσοκόμα πληροφορήθηκα πὼς 
ἦταν ὁ πατέρας τοῦ γιατροῦ ποὺ 
ἔχει τὴν κλινική. Τὴν παρέδω-
σε στὸν γιό του, ὅταν πῆρε τὴ 
σύνταξή του, καὶ ἐπέστρεψε στὴ 
Θήβα, στὴ γενέτειρά του. Ἔμενε 
μόνος στὸ πατρικό του σπίτι. Ἕνα 
δωμάτιο τὸ εἶχε κάνει ἰατρεῖο καὶ 
δεχόταν ἀπόρους δωρεάν. Τὸ 
ἔκανε γιὰ τὴ μνήμη τῆς μητέρας 
του, ποὺ τὴν ἔχασε νωρίς. Ἀπὸ 

τότε τὸν θυμᾶμαι πάντα καὶ τὸν 
ἀναφέρω στὴν προσευχή μου.

Ὑπάρχει ὅμως κι ἕνα ἄλλο 
πρόβλημα ποὺ συνεχῶς μ’ 
ἀπασχολεῖ. Δὲν μπόρεσα νὰ 
μάθω ποιὰ ἦταν ἡ γυναῖκα ποὺ 
τὸ πρωινὸ ἐκεῖνο ἔσωσε τὸν γιό 
μου. Παρακαλῶ τὸν Θεὸ νὰ τὴν 
δῶ ἔστω μιὰ φορά, νὰ τῆς φι-
λήσω τὰ χέρια, νὰ τὴν εὐχαρι-
στήσω ἀπὸ τὰ βάθη τῆς καρδιᾶς 
μου.

– Τὸν γιατρό, κυρία Ἀνα-
στασία, τὸν πῆρε ὁ Θεὸς κοντά 
του, γιὰ νὰ τὸν ξεκουράσει. Θυ-
σίασε ὅλη του τὴ ζωὴ γιὰ τὸν 
συνάνθρωπο. Τελευταῖα ἔδει-
χνε πολὺ κουρασμένος. Εἶχε καὶ 
πρόβλημα μὲ τὴν καρδιά του, 
κι ἕνα βράδυ αὐτὴ ἡ καρδιὰ 

σταμάτησε νὰ χτυπᾷ. Ἐγὼ τὰ τε-
λευταῖα χρόνια ἔζησα κοντά του. 
Τὸν βοηθοῦσα στὸ ἰατρεῖο του. 
Ὅταν ἔχασα τοὺς γονεῖς μου, 
γιὰ νὰ μὴν εἶμαι μόνη, μὲ πῆρε 
ἡ ἀδελφή μου στὸ χωριό. Καὶ 
σήμερα ἡ Θεία Πρόνοια ἔφερε 
τὴ γυναῖκα αὐτὴ κοντά σου, μὲ 
τὶς περιποιήσεις καὶ τὴ φροντίδα 
σου νὰ ἀνταποδώσεις τὴν καλο-
σύνη της.

Ὅταν τὸ πρωὶ μπῆκε ὁ Γιάν-
νης στὸν θάλαμο, εἶδε μὲ κατά-
πληξη τὴ μάνα του νὰ κρατάει 
στὴν ἀγκαλιά της τὴν Εὐανθία, 
ἐνῷ δάκρυα χαρᾶς κι εὐγνωμο-
σύνης τρέχανε ἀπὸ τὰ μάτια της.

ΚΑΙΤΗ Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
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Ἦταν 12 Ἀπριλίου τοῦ 
1961, ὅταν ὁ Ρῶσος 
κοσμοναύτης Γιοῦρι 

Γκαγκάριν πραγματοποίησε τὸν 
ἆθλο του. Ἡ πτήση σὲ τροχιὰ γύ-
ρω ἀπὸ τὴ γῆ διήρκεσε 108 λεπτά. 
Ὁ ψυχρὸς πόλεμος μεταξὺ Ἀνα-
τολῆς καὶ Δύσης βρισκόταν στὸ 
ἀποκορύφωμά του. Ἡ ἀθεϊστικὴ 
προπαγάνδα στὸ ζενίθ της. Καὶ 
βεβαίως ἐκμεταλλεύθηκε αὐτὴ 
τὴν ἐπιτυχία στὸ ἔπακρον. Ὁ κο-
σμοναύτης Γκαγκάριν παρασημο-
φορήθηκε, τιμήθηκε ὡς ἥρωας, 
προβλήθηκε ὡς πρότυπο γιὰ τοὺς 
νέους τῆς τότε Σοβιετικῆς Ἕνωσης 
(ΕΣΣΔ), καὶ μάλιστα ἡ φερόμενη 
δήλωσή του «Πῆγα στὸ διάστη-
μα, ἀλλὰ δὲν συνάντησα τὸν Θεό» 
ἔκανε τὸν γῦρο τοῦ κόσμου.

Οἱ συζητήσεις τότε ἔδιναν καὶ 
ἔπαιρναν, μὲ τὸν ἀπόηχό τους νὰ 
φθάνει ὣς τὶς μέρες μας... Εἶχε τε-
ράστια ἀπήχηση ἡ δήλωσή του! 
Τί δὲν εἰπώθηκε! Ὡς χριστιανοί, 
ἀγανακτήσαμε μὲ τὸν βλάσφημο 
λόγο του. Ἕνας μάλιστα ἐπίσκο-
πος διακρινόμενος γιὰ τὴν εὐφυΐα 
του εἶπε: «Καημένε Γιοῦρι, ἔχεις 
δίκιο. Δὲν εἶδες τὸν Θεό. Ναί, δὲν 
τὸν ἀναγνώρισες, ἀφοῦ δὲν τὸν 
γνώρισες στὴ γῆ, γιὰ νὰ ξέρεις τὰ 
χαρακτηριστικά του. Σοῦ εἶναι 
Ἄγνωστος. Πῶς νὰ ἀναγνωρίσεις 
ἕναν Ἄγνωστό σου;». Καὶ ἐμεῖς 
συμφωνήσαμε περιχαρεῖς.

Ὅμως, μὲ κατάπληξη, διάβασα 
στὸ ἀμερικανικὸ ἑβδομαδιαῖο πε-
ριοδικὸ Time τοῦ μηνὸς Μαρτίου 
ὅτι ὁ Γιοῦρι Γκαγκάριν ποτὲ δὲν 
ξεστόμισε τὸν παραπάνω ὑβρι-
στικὸ λόγο, ὅπως ἀποκαλύπτει ὁ 
πολὺ στενός του φίλος Στρατηγὸς 

Βαλεντὶν Πετρόφ, Καθηγητὴς τῆς 
Ρωσικῆς Ἀκαδημίας Πολεμικῆς 
Ἀεροπορίας. Ὁ ἐπίμαχος λόγος 
ἦταν λόγος τοῦ τότε ἡγέτη τῆς 
Σοβιετικῆς  Ἕνωσης Νικήτα Χρου-
στσώφ, ὁ ὁποῖος τὸν ἔβαλε στὸ 
στόμα τοῦ κοσμοναύτη, καθότι 
πίστευε ὅτι θὰ εἶχε μεγαλύτερο 
κῦρος ὁ λόγος αὐτός, εἰπωμένος 
ἀπὸ τὰ χείλη τοῦ Γκαγκάριν, ὥστε 
νὰ περάσει στὴν ἀντιθρησκευτικὴ 
προπαγάνδα.

Στὸ πρόσφατο βιβλίο τοῦ 
Ρώσου δημοσιογράφου Ἄντον 
Περβοῦσιν 108 λεπτὰ ποὺ ἄλλα-
ξαν τὸν κόσμο, δίνονται καὶ ἄλλες 
πληροφορίες γιὰ τὸν Γιοῦρι Γκα-
γκάριν, ὅπως ὅτι κανεὶς ποτὲ 
δὲν ἄκουσε τὸν ἀστροναύτη νὰ 
ἐπαναλαμβάνει τὴν παραπάνω 

φράση, καὶ ὅτι ὁ Γιοῦρι ἦταν βα-
πτισμένο μέλος τῆς Ὀρθόδοξης 
Ἐκκλησίας.

Τὸ βιβλίο ἀποκαλύπτει καὶ μιὰ 
συγκινητικὴ ἐπιστολὴ ποὺ ἔγρα-
ψε ὁ Γκαγκάριν στὴ γυναῖκα του 
πρὶν τὴν ἀποστολή, στὴν ὁποία, 
κάνοντας λόγο γιὰ τὴ θνητότητά 
του, τῆς γράφει νὰ μήν «πεθά-
νουν ἀπὸ θλίψη», ἐὰν δὲν ἐπέ-
στρεφε: «Μετὰ ἀπὸ ὅλη τὴ ζωή, 
ὑπάρχει ἡ Ζωή, καὶ δὲν ὑπάρχει 
καμμία ἐγγύηση γιὰ κανέναν ὅτι 
αὔριο ἕνα αὐτοκίνητο δὲν θὰ 
μποροῦσε νὰ τελειώσει τὴ ζωή 
του».

Ὁ Γκαγκάριν ὁμολογοῦσε 
τὸν Θεὸ πάντα, ὅταν προκαλεῖτο, 
χωρὶς νὰ παίρνει ὑπόψη του 
ποῦ βρισκόταν. Στὴν πραγματι-
κότητα, τὸν ἀστροναύτη Γιοῦρι 
Γκαγκάριν θὰ πρέπει νὰ τὸν θυ-
μόμαστε, ὄχι γιὰ τὸν βλάσφημο 
λόγο ποὺ ἔβαλαν στὰ χείλη του, 
λέει ὁ φίλος του, ἀλλὰ γιὰ ἕναν 
ἄλλο, ἐντελῶς διαφορετικὸ λόγο:  
« Ἕνας ἀστροναύτης ποὺ αἰω-
ρεῖται στὸ διάστημα δὲν μπορεῖ 
νὰ μὴν ἔχει στὸν νοῦ καὶ στὴν 
καρδιά του τὸν Θεό».

Ὁ Γκαγκάριν ἀναχώρησε γιὰ 
τὴν Αἰωνιότητα πολὺ νέος, ὕστε-
ρα ἀπὸ ἕνα τροχαῖο. Πιστεύω ὅτι, 
ὅσο ζοῦσε, ἀλλὰ καὶ τώρα, ποὺ 
βρίσκεται στὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, 
θὰ δέεται καὶ θὰ ἐπαναλαμβάνει 
τὰ λόγια τῆς προσευχῆς τοῦ Κυ-
ρίου μας, «Πατέρα, συγχώρησέ 
τους, δὲν ξέρουν τί λένε» (Λουκ., 
κγ΄ 34), γιὰ ὅλους ἐμᾶς ποὺ πέ-
σαμε θύματα τῆς παραπληροφό-
ρησης καὶ τὸν πληγώσαμε μὲ τὴν 
ἄδικη κρίση μας.

Ὁ θυμόσοφος λαός μας λέει:
«Ἀπ’ ὅ,τι βλέπεις τὰ μισά,
κι ἀπ’ ὅ,τι ἀκοῦς κανένα».
Ἂν τὸ ἐνστερνισθοῦμε, ἴσως 

γίνουμε σοφώτεροι καὶ ἀποφύ-
γουμε παρόμοια ὀλισθήματα.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΑΤΖΙΟΣ

Οὐδὲν κρυπτόν1

 « Ἕνας ἀστροναύτης ποὺ αἰωρεῖται στὸ  
διάστημα δὲν μπορεῖ νὰ μὴν ἔχει  

στὸν νοῦ καὶ στὴν καρδιά του τὸν Θεό».K

K

1. Τὸ κείμενο γράφεται μὲ ἀφορμὴ σχε-
τικὸ ἄρθρο τῆς Καίρυς Σμυρνιοῦ στὸ 
τεῦχος Ἰανουαρίου-Φεβρουαρίου τοῦ 
τρέχοντος ἔτους.
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Τό «ξεχασμένο» δίδαγμα

Ἀφορμὴ γι’ αὐτὲς τὶς 
σκέψεις στάθηκε ἕνα 
πρόσφατο ὁδοιπο-

ρικό μας σὲ χωριὰ τῆς ὀρεινῆς 
Ἀρκαδίας, μακριὰ ἀπὸ τὶς συ-
νήθεις διαδρομὲς ποὺ ἀκολου-
θοῦν οἱ «ἐκδρομεῖς τοῦ Σαββα-
τοκύριακου», μακριὰ ἀπὸ τούς 
“in” τουριστικοὺς προορισμούς. 
Ἡ ὀμορφιὰ ποὺ ἀντικρίσαμε δὲν 
χωράει βεβαίως σὲ λόγια. Πέρα 
ὅμως ἀπὸ αὐτὴ τὴν ὀμορφιά, 
ὑπάρχει καὶ κἄτι ἄλλο ποὺ μᾶς 
συνεπῆρε καὶ μᾶς συγκλόνισε:

Τὰ σπίτια τὰ ὀρεινῶν αὐτῶν 
χωριῶν, πολλὰ ἀπὸ τὰ ὁποῖα 
φέρουν δυστυχῶς τὰ σημάδια 
τῆς φθορᾶς τοῦ «πανδαμάτορος» 
χρόνου, εἶναι φτωχὰ καὶ ταπει-
νά, λιτὰ καὶ ἀπέριττα, φτιαγμένα 
μὲ γοῦστο καὶ ἀγάπη, ἀλλὰ φα-
νερὰ μὲ πενιχρὰ μέσα.

Στὸν ἀντίποδα βρίσκεται ἡ 
κεντρικὴ πλατεῖα μὲ τὴν ἐκκλη-
σία τοῦ χωριοῦ: Αὐτὴ μοιάζει 
νὰ μὴν ἔχει καμμία σχέση μὲ τὶς 
φτωχικὲς κατοικίες, ἔτσι ὅπως 
στέκει ἐπιβλητικὴ καὶ μεγαλο-

πρεπής, πλούσια καὶ φροντισμέ-
νη· τὸ ὑστέρημα τῶν φτωχῶν 
κατοίκων τοῦ χωριοῦ, οἱ δωρεὲς 
ὁμογενῶν, ἡ τέχνη τῶν Λαγκα-
διανῶν μαστόρων τῆς πέτρας, 
ὅλα αὐτὰ σὰν νὰ ἑνώθηκαν, καὶ 
γέννησαν ἀληθινὰ ἐπιβλητικὰ 
μνημεῖα, ποὺ στολίζουν σχεδὸν 
κάθε χωριό, ὅσο «ξεχασμένο» κι 
ἂν μοιάζει αὐτό.

Αὐτὴ ἡ τόσο κάθετη ἀντίθε-
ση ἀνάμεσα στὰ φτωχικὰ σπίτια 
καὶ τὴν ἐπιβλητικὴ πλατεῖα μὲ 
τὴ μεγαλοπρεπῆ ἐκκλησία μᾶς 
προβλημάτισε. Καί, ἄθελά μας, 
θυμηθήκαμε τὸν Δημοσθένη. 
Ὁ ἀρχαῖος αὐτὸς ρήτορας ἔφε-
ρε στὴν ψυχή του τὴ σφραγῖδα 
τοῦ κλασικοῦ μεγαλείου, ζοῦσε 
ὡστόσο ὁ ἴδιος σὲ μιὰ ἐποχὴ πα-
ρακμῆς, στὴν ὁποία ἡ πόλη του, 
ἡ Ἀθήνα, εἶχε παύσει νὰ εἶναι τό 
«κλεινὸν ἄστυ» τοῦ παρελθό-
ντος καὶ περνοῦσε σιγὰ σιγὰ στὸ 
περιθώριο τῆς ἱστορίας. Ὅπως 
εἶναι φανερό, ὁ Δημοσθένης εἶχε 
πολλοὺς λόγους νὰ νοσταλγεῖ 
τὸ ἔνδοξο παρελθόν. Καὶ νὰ τί 

Ἕνα ὁδοιπορικὸ στὰ ξεχασμένα ὀρεινὰ χωριὰ 
τῆς πατρίδας μας δὲν ἀποτελεῖ ἁπλῶς μιὰ μονα-
δικὴ εὐκαιρία νὰ ἀποδράσουμε ἀπὸ τοὺς πιεστι-

κοὺς ρυθμοὺς τῆς πεζῆς καθημερινότητας, νὰ 
ἀναπνεύσουμε καθαρὸ ἀέρα καὶ νὰ γεμίσουμε μὲ 
εἰκόνες ἀνείπωτης ὀμορφιᾶς. Πέρα ἀπ’ ὅλα αὐτά, 
ἕνα τέτοιο ὁδοιπορικὸ μπορεῖ καὶ νὰ μᾶς διδάσκει.K

K
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3 γράφει στὸν Κατὰ Ἀριστοκράτους 
λόγο του, νὰ τί μᾶς ἔκανε νὰ τὸν 
θυμηθοῦμε:

«Τότε ἡ πόλη ἦταν πλούσια 
καὶ λαμπρὴ στὴ δημόσια εἰκόνα 
της, στὴν ἰδιωτικὴ ὅμως ζωὴ κα-
νένας δὲν ξεχώριζε 
ἀπὸ τοὺς πολλούς. 
Καὶ ἰδοὺ ἡ ἀπόδει-
ξη: τὸ σπίτι τοῦ 
Θεμιστοκλῆ καὶ 
τοῦ Μιλτιάδη καὶ 
τῶν τότε λαμπρῶν 
ἀνδρῶν, ἂν τυχὸν 
κάποιος ἀπὸ σᾶς 
γνωρίζει ποιὸ εἶναι, 
βλέπει ὅτι δὲν εἶναι 
καθόλου πολυτε-
λέστερο ἀπὸ αὐτὸ 
τῶν πολλῶν, ἐνῷ 
τὰ οἰκοδομήματα 
καὶ οἱ κατασκευὲς 
τῆς πόλεως ἦταν 
τόσο μεγάλα καὶ τέτοια, ὥστε νὰ 
μὴν ἔχει μείνει σὲ κανέναν ἀπὸ 
τοὺς ἑπομένους περιθώριο νὰ 
κάνουν κἄτι περισσότερο – αὐτὰ 
ἐδῶ τὰ προπύλαια, οἱ νεώσοικοι, 
οἱ στοές, ὁ Πειραιᾶς καὶ τὰ ἄλλα 
μὲ τὰ ὁποῖα βλέπετε νὰ εἶναι στο-
λισμένη ἡ πόλη. Τώρα, ἀντίθε-
τα, ὁ καθένας ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ 
ἀσχολοῦνται μὲ τὰ κοινὰ ἔχει τό-
ση περιουσία, ὥστε μερικοὶ ἀπὸ 
αὐτοὺς ἔχουν κτίσει τὶς ἰδιωτικές 
τους κατοικίες πολυτελέστερες 
ἀπὸ πολλὰ δημόσια οἰκοδομή-
ματα, καὶ μερικοὶ ἔχουν ἀγοράσει 
γῆ περισσότερη ἀπὸ ὅλους ἐσᾶς 
ποὺ βρίσκεστε στὸ δικαστήριο· 
ἐνῷ τὰ δημόσια οἰκοδομήματα 
ποὺ κτίζετε εἶναι ντροπὴ νὰ λέμε 
πόσο μικρὰ καὶ εὐτελῆ εἶναι».1

1. Δημοσθένους, Κατὰ Ἀριστοκράτους, 
ed. S. H. Butcher, 206.6-208.7: «Καὶ 
γάρ τοι τότε μὲν τὰ μὲν τῆς πόλεως 
ἦν εὔπορα καὶ λαμπρὰ δημοσίᾳ, ἰδίᾳ 
δ’ οὐδεὶς ὑπερεῖχε τῶν πολλῶν. Τεκ-
μήριον δέ· τὴν Θεμιστοκλέους μὲν 
οἰκίαν καὶ τὴν Μιλτιάδου καὶ τῶν 
τότε λαμπρῶν, εἴ τις ἄρ’ ὑμῶν οἶδεν 
ὁποία ποτ’ ἐστίν, ὁρᾷ τῶν πολλῶν 
οὐδὲν σεμνοτέραν οὖσαν, τὰ δὲ τῆς 
πόλεως οἰκοδομήματα καὶ κατασκευ-

Δὲν εἶναι δύσκολο νὰ κατα-
λάβουμε τί εἶναι αὐτὸ ποὺ μᾶς 
ἔφερε στὴ σκέψη τὸν Δημοσθέ-
νη:

Ἡ εἰκόνα ποὺ ὁ Δημοσθέ-
νης καταγράφει ὡς εἰκόνα πα-

ρακμῆς μᾶς εἶναι οἰκεία, γιατὶ 
δὲν εἶναι ἄλλη ἀπὸ τὴν εἰκό-
να τῆς κοινωνίας μέσα στὴν 

άσματα τηλικαῦτα καὶ τοιαῦθ’ ὥστε 
μηδενὶ τῶν ἐπιγιγνομένων ὑπερ-
βολὴν λελεῖφθαι, προπύλαια ταῦτα, 
νεώσοικοι, στοαί, Πειραιεύς, τἆλλ’ 
οἷς κατεσκευασμένην ὁρᾶτε τὴν πό-
λιν. Νῦν δ’ ἰδίᾳ μὲν ἑκάστῳ τῶν τὰ 
κοινὰ πραττόντων τοσαύτη περιουσία 
[ἐστίν] ὥστε τινὲς μὲν αὐτῶν πολλῶν 
δημοσίων οἰκοδομημάτων σεμνοτέ-
ρας τὰς ἰδίας κατεσκευάκασιν οἰκίας, 
γῆν δ’ ἔνιοι πλείω πάντων ὑμῶν τῶν 
ἐν τῷ δικαστηρίῳ συνεώνηνται·δη-
μοσίᾳ δ’ ὑμεῖς ἃ μὲν οἰκοδομεῖτε καὶ 
κονιᾶτε, ὡς μικρὰ καὶ γλίσχρα, αἰχύνη 
λέγειν». Πρβ. Ὀλυνθιακὸς Γ΄, ed. S. 
H. Butcher, 25.1-26.4: «Ἐπὶ μὲν δὴ 
τῶν Ἑλληνικῶν ἦσαν τοι οῦτοι· ἐν δὲ 
τοῖς κατὰ τὴν πόλιν αὐτὴν θεάσασθ’ 
ὁποῖοι, ἔν τε τοῖς κοινοῖς κἀν τοῖς ἰδί-
οις. Δημοσίᾳ μὲν τοίνυν οἰκοδομή-
ματα καὶ κάλλη τοιαῦτα καὶ τοσαῦτα 
κα τε σκεύ α σαν ἡμῖν ἱερῶν καὶ τῶν ἐν 
τούτοις ἀναθημάτων, ὥστε μηδενὶ 
τῶν ἐπι γιγνομένων ὑπερ βολὴν λε-
λεῖφθαι· ἰδίᾳ δ’ οὕτω σώφρονες ἦσαν 
καὶ σφόδρ’ ἐν τῷ τῆς πολιτείας ἤθει 
μένοντες, ὥστε τὴν Ἀριστείδου καὶ τὴν 
Μιλ τιάδου καὶ τῶν τότε λαμπρῶν οἰκί-
αν εἴ τις ἄρ’ οἶδεν ὑμῶν ὁποία ποτ’ 
ἐστίν, ὁρᾷ τῆς τοῦ γείτονος οὐδὲν 
σεμνοτέραν οὖ σαν».

ὁποία ζοῦμε: Πολυτελέστατες 
ἰδιωτικὲς κατοικίες, «κίτς» νε-
οπλουτίστικα μέγαρα· καὶ τὸ 
χειρότερο, αὐτὰ δὲν τὰ ἔκαναν 
«οἱ ἄλλοι», ἀλλὰ καὶ ἐμεῖς οἱ 
ἴδιοι παρασυρθήκαμε νὰ δοῦμε 

στὸ σπίτι μας τὸ 
καταφύγιο καὶ 
τὸν παράδεισό 
μας, ἐπενδύσαμε 
σὲ αὐτό, τὸ γεμί-
σαμε μὲ συσκευὲς 
καὶ ἀντικείμενα 
ποὺ κρίναμε ὅτι 
θὰ μποροῦσαν 
νὰ μᾶς δώσουν 
τὴ χαρά, ἂν μόνο 
εἴχαμε τὸν χρόνο 
νὰ τὰ ζήσουμε... 
Καὶ στὸν ἀντί-
ποδα, δημόσιες 
ὑπηρεσίες τρα-
γικές, δημόσιοι 

χῶροι πού, ὅπως γράφει καὶ ὁ 
Δημοσθένης, «εἶναι ντροπὴ νὰ 
λέμε» πόσο ρυπαροὶ καὶ ὑπο-
βαθμισμένοι εἶναι. Φροντίσαμε 
ἐπιμελῶς τὸ σαλόνι τοῦ σπιτιοῦ 
μας, μὰ ἀδιαφορήσαμε γιὰ τό 
«σαλόνι» τῆς πόλης μας. Καὶ 
τώρα; Τί νὰ πεῖ κανείς, ποὺ τώ-
ρα ὁ κόσμος μας ἔχει στενέψει 
ἀκόμα περισσότερο: οὔτε κἂν 
τὸ σαλόνι τοῦ σπιτιοῦ μας δὲν 
φροντίζουμε, καὶ ὁ κόσμος μας 
ἔχει συρρικνωθεῖ σὲ μιὰ μικρὴ 
ὀθόνη – μιᾶς τηλεόρασης ἀρχι-
κά, ἑνὸς ὑπολογιστῆ τώρα, ἑνὸς 
tablet, ἑνὸς κινητοῦ.

Ἡ δὲ εἰκόνα ποὺ ὁ Δημοσθέ-
νης νοσταλγεῖ ὡς εἰκόνα ἀκμῆς 
καὶ μεγαλείου, ἡ εἰκόνα τῆς Ἀθή-
νας τοῦ πέμπτου αἰῶνα ποὺ ἀνα-
δείχθηκε σὲ παγκόσμια πρωτεύ-
ουσα τοῦ πολιτισμοῦ ἀνὰ τοὺς 
αἰῶνες, δὲν εἶναι ἄλλη ἀπὸ τὴν 
εἰκόνα ποὺ βλέπουμε, ἂν ἀνοί-
ξουμε τὰ μάτια τοῦ νοῦ καὶ τῆς 
ψυχῆς μας, στά «ξεχασμένα» σή-
μερα ὀρεινὰ χωριὰ τῆς πατρίδας 
μας: φτωχὲς καὶ ταπεινές, λιτὲς 
καὶ ἀπέριττες ἰδιωτικὲς κατοικί-
ες, καὶ στὸν ἀντίποδα ἐπιβλητικὰ 

Τὰ ξεχασμένα ὀρεινὰ χωριὰ 
τῆς πατρίδας μας δὲν ἀντιπροσωπεύουν 

ἁπλῶς ἕναν τρόπο ζωῆς ποὺ ἀνήκει 
στὸ παρελθόν. Ἂν τὸ καλοσκεφθοῦμε, 

μοιάζουν νὰ μαρτυροῦν ἕνα ἄλλο ἦθος, 
μιὰ ἄλλη στάση ζωῆς, 

ποὺ προέτασσε τὸ κοινὸν ἔναντι τοῦ ἰδίου. K

K
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μεγαλοπρεπὴς ἐκκλησία στὴν 
πλούσια φροντισμένη κεντρικὴ 
πλατεῖα.

Ὅλα αὐτὰ βγαλμένα ἀπὸ μιὰ 
ἄλλη Ἑλλάδα, φτωχὴ ἀσφαλῶς 
– πῶς ὄχι; Ἄλλωστε, θυμόμαστε 
ὅτι ὁ Ἡρόδοτος, στὰ λόγια ποὺ 
ἔβαλε νὰ λέει ὁ Δημάρατος στὸν 
Ξέρξη, θέλησε τὴν πενία αἰώνια 
σύντροφο τῆς Ἑλλάδας· λιγώ-
τερο ἴσως θυμόμαστε αὐτὸ ποὺ 
προσθέτει ὁ Ἡρόδοτος, ὅτι δη-
λαδὴ ἡ Ἑλλάδα ἔχει τὴ δύναμη 
νὰ ἀντιπαλεύει τὴν πενία καὶ τὴ 
δεσποσύνη (τὴν αὐταρχικότητα 
καὶ τὴν τυραννία) χάρη στὴν ἀρε-
τή, τὴν ὁποία ἀποκτᾷ μέσα ἀπὸ 

τὴ σοφία καὶ τὸν ἰσχυρὸ νόμο.2 
Τί γίνεται ὅμως, ὅταν τὴ θέση 
τῆς σοφίας πάρει ἡ μωρία, καὶ 
τὴ θέση τοῦ ἰσχυροῦ νόμου ἡ 
τελεία ἀνομία; Ἂν μή τι ἄλλο, 
τότε δὲν ἔχουμε τὸν τρόπο νὰ 
ἀντιπαλαίσουμε οὔτε τὴν πενία, 
οὔτε τὴ δεσποσύνη.

Τὰ ξεχασμένα ὀρεινὰ χωριὰ 
τῆς πατρίδας μας δὲν ἀντιπρο-

2.  Ἡροδότου, Ἱστορίαι, Ζ΄ 102.3-7: «Τῇ 
Ἑλλάδι, πενίη μὲν ἀεί κοτε σύντρο-
φός ἐστι, ἀρε τὴ δὲ ἔπακτός ἐστι, ἀπό 
τε σοφίας κα τερ γα σμέ νη καὶ νόμου 
ἰσχυροῦ· τῇ διαχρεωμένη ἡ Ἑλ λὰς τήν 
τε πενίην ἀπαμύνεται καὶ τὴν δε σπο-
σύ νην».

σωπεύουν ἁπλῶς ἕναν τρόπο 
ζωῆς ποὺ ἀνήκει στὸ παρελθόν. 
Ἂν τὸ καλοσκεφθοῦμε, μοιά-
ζουν νὰ μαρτυροῦν ἕνα ἄλλο 
ἦθος, μιὰ ἄλλη στάση ζωῆς, ποὺ 
προέτασσε τὸ κοινὸν ἔναντι τοῦ 
ἰδίου. Αὐτὸ τὸ μήνυμα, αὐτὸ τὸ 
δίδαγμα, μᾶς στέλνουν μέχρι 
σήμερα, ἀρκεῖ ἐμεῖς νὰ εἴμαστε 
πρόθυμοι νὰ τὸ δοῦμε. Καί, ἐπὶ 
τέλους, τά «ξεχασμένα» αὐτὰ 
ὀρεινὰ χωριὰ εἶναι τότε καὶ μό-
νο τότε ξεχασμένα, ὅταν ἐμεῖς 
ἐπιλέγουμε νὰ τὰ λησμονοῦμε...

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΤΣΕΝΤΟΣ
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ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πολλοὶ παραπονι-
οῦνται τώρα τὴν ἄνοι-
ξη, ἀλλὰ καὶ σὲ ἄλλες 

ἐποχές, ὅτι αἰσθάνονται κούρα-
ση σωματικὴ καὶ ψυχική. Συχνὰ 
πρόκειται γιὰ μιὰ κούραση ποὺ 
ἀποτελεῖ ξεχωριστὴ νόσο, καὶ 
ὄχι ἁπλῶς ἕνα σύμπτωμα. Γι’ 
αὐτὸ καὶ οἱ εἰδικοὶ τὴν ὀνόμασαν 
«Σύνδρομο χρονίας κοπώσεως», 
ἐνῷ εἶναι ἐπίσης γνωστὸ καὶ 
ὡς «Σύνδρομο ἀνοσοποιητικῆς 
δυσλειτουργίας». Στὴν οὐσία, 
πρόκειται γιὰ μιὰ περίπλοκη δι-
αταραχή. Διαρκεῖ ὅμως περισ-
σότερες ἡμέρες καὶ ἑβδομάδες 
καὶ χρονίζει.

Γιὰ νὰ μιλήσουμε γιὰ Σύνδρο-
μο χρονίας κοπώσεως, πρέπει νὰ 
παρουσιάζονται τοὐλάχιστον τὰ 
ἀκόλουθα συμπτώματα: πονοκέ-
φαλος, πονόλαιμος, δυσκολία 
συγκεντρώσεως, ἐρεθισμένοι 
λεμφαδένες, μυικοὶ πόνοι, δια-
ταραχὲς μνήμης καὶ ὕπνου καὶ 

αἴσθημα καταπτώσεως. Παρα-
τηρεῖται ἐπίσης σημαντικὴ ἐπι-
δείνωση καὶ μὲ τὶς ἐλαφρότερες 
δραστηριότητες.

Οἱ εἰδικοὶ προσπαθοῦν νὰ 
ἀνακαλύψουν τί προκαλεῖ αὐτὴ 
τὴν κατάσταση καὶ πῶς θὰ τὴν 
ἀντιμετωπίσουν. Τὰ αἴτια δὲν 
ἔχουν διαπιστωθεῖ ἀκριβῶς, 
ἀλλὰ οὔτε καὶ εἰδικὰ τὲστ ὑπάρ-
χουν, ὥστε νὰ γίνει ἡ διάγνωση. 
Ἐπειδὴ πολλὲς ἀσθένειες ἔχουν 

ὡς σύμπτωμα τὴν κόπωση, θὰ 
πρέπει πρῶτα νὰ ἀποκλεισθοῦν 
αὐτές, καὶ τὸτε νὰ τεθεῖ ἡ διά-
γνωση γιὰ τὸ Σύνδρομο χρονίας 
κοπώσεως.

Ἡ διάγνωση εἶναι δύσκολη, 
καὶ ἔχουν γίνει πολλὲς συζητή-
σεις καὶ διαφωνίες, ποὺ τελικὰ 
κατέληξαν τὸ 1994 ὅτι: γιὰ νὰ 
τεθεῖ ἡ διάγνωση Σύνδρομο χρο-
νίας κοπώσεως, πρέπει ὁπωσ-
δήποτε νὰ ἀναφέρεται κόπωση 
γιὰ διάστημα μεγαλύτερο τῶν 
ἕξι μηνῶν, καὶ παράλληλα τὰ 
ἑξῆς συμπτώματα: Πρόβλημα 
μνήμης ἢ συγκέντρωσης, ἐπώ-
δυνοι λεμφαδένες, μυικοὶ πόνοι 
καὶ ἀυπνίες· ἐπιπλέον, χρόνιος 

βήχας, ἴλιγγοι καὶ ψυχολογικὰ 
προβλήματα.

Παρ’ ὅλες τὶς ἔρευνες ποὺ διε-
ξάγονται τελευταῖα, δὲν ἔχει βρε-
θεῖ κάποιο συγκεκριμένο αἴτιο. Οἱ 
εἰδικοὶ ἀποδίδουν τὸ Σύνδρομο 
χρονίας κοπώσεως σὲ διάφορες 
ἰογενεῖς λοιμώξεις, παλαιὰ τραύ-
ματα, στρὲς καὶ διάφορες τοξικὲς 
οὐσίες. Κάποιοι ἐπιστήμονες ὑπο-
θέτουν ὅτι ὀφείλεται σὲ κάποια 
δυσλειτουργία τοῦ ἀνοσοποιη-

τικοῦ συστήματος, διότι μερικοὶ 
ἀσθενεῖς ποὺ παρουσιάζουν διά-
φορες ἀλλεργίες πιθανὸν νὰ πα-
ρουσιάσουν κατόπιν τὸ Σύνδρομο 
χρονίας κοπώσεως.

Ἐφ’ ὅσον τὰ αἴτια τῆς νόσου 
δὲν εἶναι μὲ ἀκρίβεια γνωστά, 
καὶ ἡ θεραπεία εἶναι δύσκολη. 
Προσωρινῶς καταβάλλεται προ-
σπάθεια ἀνακούφισης ἀπὸ τὰ 
συμπτώματα, γίνεται τακτικὰ ἐπα-
νέλεγχος καὶ ἡ θεραπεία τροποποι-
εῖται ἀναλόγως.

Ὁ θεράπων ἰατρὸς συνιστᾷ: 
ἡμερήσιο πρόγραμμα ἐλέγχου τῆς 
ἐργασίας, ὥστε αὐτὴ νὰ μὴν προ-
καλεῖ στρὲς καὶ μεγάλη κόπωση. 
Ὁ πάσχων νὰ ἀκολουθεῖ ἐπίσης 

Ὁ κύριος παράγων ποὺ προκαλεῖ τὸ σύνδρο-
μο αὐτὸ εἶναι τὸ ἔντονο καὶ συνεχὲς στρές, ἡ 

πολύωρη ἐργασία καὶ ἡ ἔλλειψη 
εὐχάριστων δραστηριοτήτων, 

ποὺ ξεκουράζουν τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχή.K

K

Σύνδρομον χρονίας κοπώσεως
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ἕνα πρόγραμμα ἐλαφρᾶς ἄσκη-
σης καὶ νὰ ἐνημερώνεται καθημε-
ρινὰ καλύτερα, ὥστε νὰ μπορεῖ 
νὰ ἐλέγχει καὶ νὰ ρυθμίζει τὴν κα-
θημερινὴ ζωή του ἀναλόγως μὲ 
τὴν ἔνταση τῶν συμπτωμάτων 
καὶ τὴν πρόοδο τῆς θεραπείας.

Τίθεται ὅμως τὸ ἐρώτημα: Τί 
μπορῶ νὰ κάνω, ὥστε νὰ προ-
λάβω τὴν ἐμφάνιση αὐτοῦ τοῦ 
συνδρόμου;

Ἐπειδὴ ὁ κύριος παράγων 
ποὺ προκαλεῖ τὸ σύνδρομο 
αὐτὸ εἶναι τὸ ἔντονο καὶ συνεχὲς 
στρές, ἡ πολύωρη ἐργασία καὶ ἡ 
ἔλλειψη εὐχάριστων δραστηρι-
οτήτων, ποὺ ξεκουράζουν τὸ 
σῶμα καὶ τὴν ψυχή, χρειάζεται, 

ὑπακούοντας στὰ λόγια τῶν 
ἀρχαίων μας προγόνων ποὺ 
ἔλεγαν «βίος ἀνεόρταστος μακρὰ 
ὁδὸς ἀπανδόχευτος», νὰ φρο-
ντίζουμε νὰ ὑπάρχει μιὰ στάση 
ψυχικῆς ξεκούρασης καὶ ἀνεφο-
διασμοῦ. Ἔχει μεγάλη σημασία 
ὁ προγραμματισμός, ὁ προσδιο-
ρισμὸς τῶν προτεραιοτήτων καὶ ἡ 
υἱοθέτηση δραστηριοτήτων πού

α) θὰ μᾶς ἐπιτρέψουν νὰ 
ἔχουμε κάποια διαστήματα ξε-
κούρασης καὶ χαλάρωσης, σω-
ματικῆς καὶ ψυχικῆς,

β) θὰ μᾶς ἀφήσουν νὰ ἀσχο-
ληθοῦμε μὲ δραστηριότητες ποὺ 
θὰ ἐνισχύσουν τὴ φυσική μας 
κατάσταση καὶ θὰ ἐκτονώσουν 

τὶς πιέσεις ποὺ δεχόμαστε καθη-
μερινά, καί

γ) θὰ μᾶς δώσουν τὴν εὐκαι-
ρία νὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ τὴν 
προσωπική μας ζωή, νὰ ἀφιε-
ρώσουμε χρόνο στὰ ἀγαπημένα 
μας πρόσωπα καὶ νὰ νιώσουμε 
τὴ θαλπωρὴ καὶ τὴν ἀγάπη κο-
ντά τους, ποὺ μᾶς εἶναι ἀπαραί-
τητη γιὰ τὴν ψυχική μας ὑγεία 
καὶ ἰσορροπία.

ΖΩΗ ΡΙΖΟΚΩΣΤΑ-ΑΓΓΕΛΗ
Ἰατρός
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Ἄκουσα μιὰ ὡραία 
φράση, τοῦ Ντοστο-
γιέφσκυ: «Ἡ ὀμορφιὰ 

θὰ σώσει τὸν κόσμο». Ἐπειδὴ 
πρέπει ν’ ἀρχίζει κανεὶς ἀπὸ τὸν 
Θεό –«ἀπὸ Θεοῦ ἄρχεσθε»–, 
νὰ δοῦμε τί λέει ἡ Γραφή: «Καὶ 
εἶδεν ὁ Θεὸς τὰ πάντα, ὅσα ἐποί-
ησεν, καὶ ἰδοὺ καλὰ λίαν» (Γεν. 
α΄ 31). Στὴ δημιουργία, ἦταν ὅλα 
πολὺ ὡραῖα. Ἡ ἁρμονία, ὁ κό-
σμος, βασίλευαν.

Ἡ ὀμορφιά, τὸ κάλλος, ἡ 
ὡραιότητα εἶναι τὸ δέσιμο, τὸ 
πάντρεμα γραμμῶν, χρωμά-
των καὶ κινήσεων, τέτοιο ποὺ 
νὰ ἀποτελοῦν ὅλα αὐτὰ ἁρμο-
νία. Αὐτὴ ἡ διαδικασία εἶναι 
ἐσωτερική, καὶ εἶναι ἴδιον τῶν 
ἀνθρώπων – τὰ ζῷα δὲν ἔχουν 
καλαισθησία. Αὐτὴ ἡ σχέση, 
αὐτὸ τὸ δέσιμο, εἶναι ἀνώτερα 
μαθηματικά, ποὺ ἴσως ἀργότε-
ρα οἱ ἄνθρωποι κατανοήσουν 
καλύτερα.

Ἡ ἐξωτερικὴ ἐμφάνιση τῆς 
ὀμορφιᾶς ἔχει μεγάλη σχέση 
μὲ τὸν ἐσωτερικὸ κόσμο τοῦ 
ἀνθρώπου (« Ἴδε ἡ μορφή, τέτοια 
ἡ ψυχή»). Λέμε: «Εἶναι ὡραῖος 
ἄνθρωπος», καὶ ἐννοοῦμε ἕναν 
ἄνθρωπο μὲ πολλὲς ἀρετές: κα-
λοσύνη, μεγαλοθυμία, ἠρεμία 
καὶ ἄλλες ἐσωτερικὲς ἀρετές, 
ποὺ ἀπεικονίζονται στὴν ἐξωτε-
ρικὴ ὄψη, στὰ μάτια, σ’ ὅλο τὸ 
πρόσωπο, στὴ στάση τοῦ σώμα-
τος, στὶς κινήσεις. Ἀντίθετα, μάτια 
ποὺ βγάζουν ἀστραπές, γιὰ νὰ 
κεραυνοβολήσουν, δόντια ποὺ 
τρίζουν, πρόσωπο σκοτεινό, κι-
νήσεις ἀπειλητικές, κάθε ἄλλο 
παρά «ὡραιότητα» μαρτυροῦν.

Καὶ τὸ παράδοξο εἶναι ὅτι 
τὸ ἐσωτερικὸ κάλλος ὑπερτε-
ρεῖ, ἁπαλύνει, σβήνει συχνὰ 
τὶς δυσαρμονίες τῆς ἐξωτερικῆς 
ἐμφάνισης. Ὁ Σωκράτης ἦταν 
δύσμορφος, ἀλλὰ πόσο ἀγα-
πητός! Καὶ στὸ νεώτερο θεα-

τρικὸ τοῦ Ροστάν, «Σιρανὸ ντὲ 
Μπερζεράκ», ὁ ἥρωας, ἂν καὶ 
ἄσχημος στὴν ἐμφάνιση, προ-
τιμήθηκε ἀπὸ τὸν ὡραῖο, ἀλλὰ 
κενὸ στὴν ψυχὴ νέο.

Τώρα, θὰ διερωτηθεῖτε γιατί 
τέτοιο θέμα σήμερα. Μά, γιατὶ 
ἔρχεται τὸ καλοκαίρι, ἐποχὴ 
ποὺ σχεδὸν ὅλοι ἀδιαφοροῦν 
γιὰ τήν «εὐπρέπεια» τῆς ἐμφά-
νισης, ποὺ συγγενεύει μὲ τὴν 
ὀμορφιά. Τί ὡραῖες οἱ ἑλλη-
νικὲς λέξεις! «Εὐπρέπεια», ἀπὸ 
τό «εὖ» (ὡραῖο) καὶ τό «πρέ-
πον», αὐτὸ ποὺ ἁρμόζει, αὐτὸ 
ποὺ ἐπιβάλλεται νὰ πράξουμε. 
Τὸ ἀντίθετό της, ἡ «ἀπρέπεια», 
ἔχει τὸ στερητικὸ ἀ-. Πρόκειται 
γιὰ καθαρὰ ἀνθρώπινη συμπερι-
φορά – τὰ ζῷα δὲν νιώθουν οὔτε 
«εὐπρέπεια» οὔτε «ἀπρέπεια».

Παραδείγματα ἀπρεποῦς συ-
μπεριφορᾶς συναντᾶμε παντοῦ. 
Ἐνοχλοῦν, βλάπτουν, πληγώ-
νουν τὰ μάτια καὶ τὴν ψυχή. 
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Ἡ τέλεια ὀμορφιά, ἡ ἀπόλυτη 
ἁρμονία ἔχει θεϊκὴ προέλευση, 
ὅποιος τὴ νιώθει ἱκανοποιεῖται 
ψυχικά. Ἡ εὐπρέπεια, ὅμως, 
εἶναι σχετικὴ μὲ τὰ ἤθη, ἀλλὰ καὶ 
τὸ ἦθος τῆς ψυχῆς. Παράδειγμα: 
Προσέρχεται στὴν ἐκκλησία ἡ 
νονὰ ἄσεμνα ντυμένη, ἡμίγυ-
μνη· γιὰ μιὰ δεξίωση ἴσως αὐτὸ 
νά ’ταν ἀνεκτό, ἀλλὰ γιὰ τὸ βά-
πτισμα, ποὺ εἶναι μυστήριο, σ’ 
ἕναν ἱερὸ ναό, δὲν εἶναι «πρέ-
πον», καὶ αὐτὸ 
προκαλεῖ καὶ 
ἐνοχλεῖ, εἶναι 
ἀντικοινωνικὴ 
συμπεριφορὰ 
καὶ περιφρό-
νηση τοῦ ἱεροῦ 
χώρου. Ἄλλα 
παραδείγματα: 
Τὸ κοντὸ φόρε-
μα, τὸ μίνι, θὰ 
τὸ φορέσεις ἐκεῖ ποὺ εἶναι πα-
ραδεκτὸ ἀπὸ τὴν κοινωνία ὅπου 
ζεῖς. Στολίδια, κοσμήματα θὰ 
φορέσεις ὅσα «τονίζουν», ὀμορ-
φαίνουν, καὶ ὄχι ὅσα προκαλοῦν 
δυσάρεστα συναισθήματα. Ἂς 
δοῦμε γύρω μας τὴ φύση, ποὺ 
εἶναι σπουδαία παιδαγωγός. Ὁ 
Χριστὸς δὲν εἶπε, «Κοιτάξτε τὰ 
κρίνα τοῦ ἀγροῦ τί ὡραῖα ποὺ 
εἶναι, οὔτε ὁ Σολομὼν δὲν ἦταν 

ἔτσι ντυμένος»; Ἂς γνωρίζουμε 
τὸ ὡραῖο, ποὺ εἶναι λιτό, ἁπλό, 
ἁρμονικό. Ὁ σπουδαιότατος να-
ός, ὁ Παρθενὼν στὴν Ἀκρόπο-
λη, δὲν ἔχει πολὺ λιτὲς γραμμές;

Τὸ καλοκαίρι στὴν πλὰζ εἶναι 
εὐκαιρία γιὰ πολλοὺς νὰ καταρ-
γήσουν εὐπρέπεια, ὀμορφιὰ καὶ 
καλὸ γοῦστο. Δὲν χρειάζεται νὰ 
μνημονεύσουμε εἰκόνες ποὺ 
ἀσφαλῶς ὁ καθένας μπορεῖ νὰ 
σκεφθεῖ. Πόσο οἱ χειρονομίες γί-

νονται ἄχαρες καὶ τὰ λόγια τῶν 
ἀνθρώπων τὸ καλοκαίρι ἄσχη-
μα, ἀνόητα. Σὰν νὰ ἐπιτρέπεται 
τὸ καλοκαίρι κάθε χαλάρωση, 
ἀδιαφορία, ἀσχήμια.

Σὲ κάθε ἡλικία ἂς ὑπάρχει 
εὐπρέπεια. Τὸ πιὸ μικρὸ παιδάκι 
ἂς τὸ ντύνει ἡ μαμά του «ὄμορ-
φα»· ὁ ἔφηβος καὶ ἡ ἔφηβη ἂς 
μὴν ἐπιδιώκουν τὶς σχισμένες, 
ξεβαμμένες κουρελαρίες, ἐπειδὴ 

εἶναι μόδα· καὶ οἱ πιὸ μεγάλοι ἂς 
εἶναι εὐπρεπεῖς, γιατὶ στὴ μεγά-
λη ἡλικία ἡ «ἀτσαλοσύνη» στὴν 
ἐμφάνιση εἶναι δυὸ φορὲς πιὸ 
δυσάρεστη ἀπ’ ὅ,τι στοὺς νέους.

Ἂς μὴν ἐνοχλοῦμε, ἂς μὴν 
προκαλοῦμε τὴν ψυχὴ τῶν 
ἄλλων μὲ ἀπρεπεῖς ἐμφανίσεις 
μας, μὲ τὴν ἀσχήμια ποὺ ἐκπέ-
μπουμε. Ἡ ὀμορφιὰ εἶναι τροφὴ 
τῆς ψυχῆς. Ἁπλό, λιτό, φθάνει 
νά ’ναι ἁρμονικὸ ὅ,τι διαλέ-

γουμε. «Φιλο-
καλοῦμεν μετ’ 
εὐτελείας», ἔλε-
γαν οἱ ἀρχαῖοι. 
Ἕνα ἁπλὸ κλα-
δάκι μυρτιᾶς 
στὸ βάζο εὐω-
διάζει καὶ γλυ-
καίνει ὅλο τὸ 
σπίτι.

Ὀμορφιὰ νὰ 
ἐπιδιώκουμε, γιὰ νὰ γλυκαίνε-
ται ἡ ψυχή μας, καὶ εὐπρέπεια, 
γιὰ νά ’χουμε καλὲς σχέσεις μὲ 
ὅλους. Εἶναι σεβασμὸς στὰ μάτια 
καὶ τιμὴ στὴν ψυχή.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ

Ἂς μὴν ἐνοχλοῦμε, ἂς μὴν προκαλοῦμε τὴν 
ψυχὴ τῶν ἄλλων μὲ ἀπρεπεῖς ἐμφανίσεις μας, 
μὲ τὴν ἀσχήμια ποὺ ἐκπέμπουμε. Ἡ ὀμορφιὰ 

εἶναι τροφὴ τῆς ψυχῆς.K

K
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Κάπου διάβασα κἄτι 
πολὺ ὡραῖο, καὶ θὰ 
ἤθελα νὰ τὸ μοιραστῶ 

μαζί σας. Νομίζω ὅτι προσδιο-
ρίζει ποιὲς θὰ πρέπει νὰ εἶναι οἱ 
προτεραιότητες τοῦ ἀνθρώπου. 
Ἡ ζωὴ τρέχει μὲ βῆμα ταχύ. Πρὸ 
πάντων στὴν πόλη, καὶ ἰδιαίτε-
ρα στὴν πρωτεύουσα. Πολλὲς 
ἐργασίες, εὐθύνες, ὑποχρεώσεις 
παντοῦ, μιὰ ἀτέλειωτη βιασύ-
νη νὰ τὰ καταφέρουμε, νὰ τὰ 
προλάβουμε ὅλα... Στὴν προ-
σπάθεια αὐτή, πολλὲς φορὲς 
μπερδευόμαστε καὶ χάνουμε 
τὸν ἔλεγχο νὰ ἀξιολογήσουμε 
σωστὰ τὰ πρέπει καὶ τὰ θέλω 
μας. Αὐτὸ εἶναι πολὺ κρῖμα, δι-
ότι κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο γινό-
μαστε δυστυχισμένοι.

Ἔτσι, ὅταν στὴ ζωή μας, 
πολλὲς φορές, νιώθουμε ὅτι 
ἔχουμε πολλὰ νὰ κάνουμε καὶ 
δὲν ἔχουμε τὸν χρόνο, ὅταν 
εἴκοσι τέσσερις ὧρες τὴν ἡμέρα 
δὲν εἶναι ἀρκετές, ... ἂς θυμη-
θοῦμε τὴν ἱστορία γιά «τὸ βάζο 
μαγιονέζα καὶ τὶς δύο μπύρες».

*  *  *

Ἕνας Καθηγητὴς στεκόταν 
ἐμπρὸς στὴν τάξη του τῆς Φιλο-
σοφίας, καὶ εἶχε μπροστά του κά-
ποια ἀντικείμενα. Ὅταν ξεκίνησε 
τὸ μάθημα στὴν τάξη του, πῆρε 
σιωπηλὰ καὶ σήκωσε ψηλὰ ἕνα 
μεγάλο, ἄδειο βάζο ἀπὸ μαγιο-
νέζα, καὶ ξεκίνησε νὰ τὸ γεμίζει 
μὲ μπαλάκια τοῦ γκόλφ. Ὅταν 
δὲν χωροῦσαν ἄλλα, ρώτησε 
τοὺς μαθητές του ἂν τὸ βάζο εἶχε 
γεμίσει. Ὅλοι στὴν τάξη συμφώ-
νησαν ὅτι εἶχε γεμίσει.

Τότε ὁ Καθηγητὴς σήκωσε 
ἕνα κουτὶ ἀπὸ μικρὰ πετραδά-
κια καὶ τὰ ἔριξε ὅλα μέσα, ταρα-

κουνώντας ἐλαφρὰ τὸ βάζο. Τὰ 
πετραδάκια κύλησαν στὰ κενὰ 
ποὺ εἶχαν ἀφήσει τὰ μπαλάκια. 
Ξαναρώτησε τοὺς μαθητὲς ἂν τὸ 
βάζο ἦταν γεμάτο. Ὅλοι συμφώ-
νησαν ὅτι ἦταν γεμάτο.

Τότε ὁ Καθηγητὴς πῆρε ἕνα 
κουτὶ μὲ ἄμμο καὶ τὸ ἔριξε στὸ 
βάζο. Βεβαίως ἡ ἄμμος διείσ-
δυσε στὰ λίγα κενὰ ποὺ εἶχαν 
μείνει. Ξαναρωτᾷ ὁ Καθηγητὴς 
ἂν τὸ βάζο ἦταν πιὰ γεμάτο. Σύσ-
σωμοι οἱ μαθητές του εἶπαν Ναί.

Καὶ τότε ὁ Καθηγητὴς πῆρε 
δυὸ μπουκάλια μπύρα ἀπὸ κά-
τω ἀπὸ τὸ τραπέζι καὶ ἔχυσε στὸ 
βάζο τὸ περιεχόμενό τους. Τὸ 
ὑγρὸ διείσδυσε παντοῦ. Οἱ μα-
θητὲς ξεκαρδίστηκαν στὰ γέλια.

«Τώρα», εἶπε ὁ Καθηγητής, 
καθὼς τὰ γέλια σιγὰ σιγὰ στα-
ματοῦσαν, «θέλω νὰ ἀναγνω-
ρίσετε, νὰ φανταστεῖτε, ὅτι αὐτὸ 
τὸ βάζο ἀντιπροσωπεύει τὴ ζωή 
σας».

Καὶ ἐξήγησε: «Τὰ μπαλάκια 
τοῦ γκὸλφ εἶναι τὰ σπουδαῖα 
πράγματα στὴ ζωή σας: Ἡ οἰκο-
γένειά σας, ἡ ὑγεία σας, οἱ φίλοι 
σας... Καὶ ἂν ὅλα τὰ ἄλλα χάνο-
νταν καὶ ἔμεναν μόνο αὐτά, ἡ 

ζωή σας δὲν θὰ ἔπαυε νὰ εἶναι 
γεμάτη!».

«Τὰ πετραδάκια εἶναι τὰ ἄλλα 
πράγματα ποὺ σᾶς ἐνδιαφέρουν. 
Ὅπως ἡ δουλειά σας, τὸ σπίτι 
σας, τὸ αὐτοκίνητό σας. Ἡ ἄμμος 
εἶναι ὅλα τὰ ἄλλα, τὰ μικρο-
πράγματα».

«Ἐὰν βάλετε τὴν ἄμμο στὸ 
ἄδειο βάζο πρώτη», συνέχισε, 
«δὲν θὰ ὑπάρχει χῶρος γιὰ τὰ 
πράγματα ποὺ εἶναι σπουδαῖα 
γιὰ σᾶς – τὰ μπαλάκια καὶ τὰ 
πετραδάκια. Τὸ ἴδιο συμβαίνει 
καὶ μὲ τὴ ζωή: Ἐὰν καταναλώνετε 
τὸν χρόνο καὶ τὴ δραστηριότητά 
σας στὰ μικροπράγματα, δὲν θὰ 
ἔχετε ποτὲ χρόνο γιὰ τὰ πράγμα-
τα ποὺ εἶναι σπουδαῖα στὴ ζωή 
σας».

Καὶ ὁ Καθηγητὴς κατέληξε: 
«Δῶστε προσοχὴ στὰ πράγμα-
τα ποὺ εἶναι σημαντικὰ γιὰ τὴν 
εὐτυχία σας. Περάστε τὸν χρόνο 
σας μὲ τὰ παιδιά σας. Περάστε 
τὸν χρόνο σας μὲ τοὺς γονεῖς 
σας. Ἐπισκεφτεῖτε τὸν παπποῦ 
καὶ τὴ γιαγιά. Βγάλτε τὴ γυναῖκα 
σας ἔξω νὰ τῆς κάνετε τὸ τρα-
πέζι. Φροντίστε πρῶτα τὰ μπα-
λάκια τοῦ γκόλφ, τὰ πράγματα 
ποὺ ἔχουν τὴ μεγαλύτερη ἀξία 
γιὰ σᾶς. Βάλτε τὶς προτεραιότη-
τές σας. Τὰ ὑπόλοιπα εἶναι μόνο 
ἄμμος».

Ἕνας ἀπὸ τοὺς μαθητὲς σή-
κωσε τὸ χέρι του καὶ ρώτησε: 
«Τί ἀντιπροσώπευε ἡ μπύρα;».

Ὁ Καθηγητὴς χαμογέλασε 
καὶ εἶπε: «Χαίρομαι ποὺ ρώτη-
σες. Ἡ μπύρα δείχνει πώς, ὅσο 
γεμάτη καὶ ἂν εἶναι ἡ ζωή σας, 
πάντα ὑπάρχει χῶρος γιὰ ἕνα 
ζευγάρι ἢ δυὸ φίλους νὰ πιοῦν 
δυὸ μπύρες μαζί»...

ΚΑΙΡΥ Σ. ΣΜΥΡΝΙΟΥ

Ἕνα βάζο μαγιονέζα  
καὶ δυὸ μπύρες
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Ἡ πολυκατοικία

Σὲ μιὰ ἀκτῖνα 300-400 μέτρων ἀπὸ τὴν  Ὁμό-
νοια, ἂν ἔλεγες ὅτι μένεις «στὴν Πολυκα-
τοικία», ὅλοι ἤξεραν πὼς μένεις γωνία 

Μενάνδρου καὶ Σοφοκλέους. Εἶναι ἀκόμα ἐκεῖ. Ἡ 
προπολεμικὴ πολυκατοικία, ποὺ τὰ ὑπόγειά της –
ὅπως ἔλεγε ἡ μητέρα, ποὺ ἔζησε τὸν πόλεμο τοῦ ’40 
στὴν Ἀθήνα– χρησίμευαν γιὰ καταφύγιο.

Γιὰ μᾶς, τὰ παιδιὰ τῆς γειτονιᾶς –τί τρέλλα κι 
αὐτή!–, φάνταζε φοβερὸ προνόμιο νὰ εἶσαι κάτοικος 
πολυκατοικίας – βίωμα ποὺ ἀργότερα τὸ πλήρωσα, 
μὲ τὴν προτίμηση ποὺ ἐξέφρασα νὰ μείνω σὲ πολυκα-
τοικία, φεύγοντας ἀπὸ τὴν παλιά μου μονοκατοικία.

Καὶ κεῖνο ποὺ ἦταν πειρασμὸς γιὰ μᾶς τὰ παιδιά... 
ἦταν τὰ κουδούνια! Μιὰ μακριὰ σειρὰ ἀπὸ κουδού-
νια, ποὺ ποτὲ δὲν εἴχαμε ἀκούσει τὸν ἦχο τους, μὰ 
ξέραμε πὼς ἔτσι ἔμπαινε κάποιος στὴν πολυκατοικία. 
Μόνο ἀργότερα κατάλαβα πόσο ἄστοχο ἦταν νὰ 
χτυπᾶμε τὰ κουδούνια ὅλα μαζὶ καὶ νὰ τρέχουμε σὰν 
σφαῖρες νὰ κρυφτοῦμε στὴν εἴσοδο τῆς κυρα-Λου-
κίας. Οἱ ὧρες ποὺ διαλέγαμε, σχεδὸν πάντα ἀκατάλ-
ληλες... μεσημέρι ποὺ κοιμόντουσαν...

Πὼς δὲν μᾶς τὶς ἔβρεξαν καμμιὰ φορά!!!

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΔΕΙΛΙΝΗ-ΜΟΥΣΟΥΛΗ 

Πέφτει γλυκὰ γλυκὰ τὸ δειλινό,
σὲ λίγο ὁ ἥλιος θὲ νὰ δύσει,
κι ἀπὸ τὸ φῶς τὸ μυσταγωγικό
χλωμὸ προβάλλει κυπαρίσσι.

Ὑψώνει σὰ μιὰ δέηση θλιμμένη
τοὺς κλώνους του ψηλὰ στὸν οὐρανό,
σὰν κάποιο φῶς θαρρεῖς νὰ περιμένει,
ποὺ θὰ τοῦ στείλει συννεφάκι μακρυνό!

Ὦ κυπαρίσσι, λυγερόκορμο, βουβό,
περήφανη κι ἀσάλευτη κορμοστασιά,
θὲ νὰ γενεῖς ἀκόμα πιὸ σιωπηλό
μέσ’ στῆς νυχτιᾶς τὴ σκοτεινιά.

Ναί, κυπαρίσσι, ψήλωνε ἀκόμα
ἐκεῖ ψηλὰ τ’ ἀνέγγιχτο ν’ ἀγγίξεις,
τοῦ δειλινοῦ τὸ ρόδινο τὸ χρῶμα
σὺ μέσα σου βαθιὰ νὰ σφίξεις.

Κι ὅταν μέσ’ στὴ νυχτιὰ τὴ σκοτεινή
τὴν τόσο σου θλιμμένη ὄψη θὰ κοιτῶ, 
δίνε στὴν πονεμένη μου ψυχή
τὸ φῶς της πού ’σβησε τὸ δειλινό!

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΕΦΝΕΡ-ΚΑΦΗ

Τὸ κυπαρίσσι
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Εἶμαι στὸ σπίτι μου, ἀκινητο-
ποιημένη, μὲ τὸ πόδι στὸν γύψο 
μετὰ ἀπὸ τροχαῖο. Προσπαθῶ νὰ 
ὀργανωθῶ. Τί μπορῶ νὰ κάνω 
μόνη μου, τί βοήθεια χρειάζεται 
νὰ μοῦ προσφέρουν ἄλλοι. Πρέ-
πει νὰ κάνω ὑπομονή – ὅπως 
μοῦ λένε ὅλοι.

Διαβάζω, τηλεφωνῶ, βλέπω 
τηλεόραση. Μοῦ λέει κάποια φί-
λη: «Νὰ σπρώχνεις τὶς μέρες...».

Μοῦ χτυπάει ἄσχημα ἡ κου-
βέντα αὐτή. Μοῦ θυμίζει τὴν 
παραβολὴ τῶν δέκα ταλάντων. 
Στὸν ἕνα δοῦλο ὁ κύριός του 
ἔδωσε 10 τάλαντα, καὶ αὐτὸς 
ἐργάστηκε καὶ τὰ πολλαπλα-
σίασε. Τὸ ἴδιο ἔκανε καὶ αὐτὸς 
μὲ τὰ 5 τάλαντα. Ὁ τελευταῖος 
ὅμως δοῦλος, στὸν ὁποῖο ὁ κύ-
ριός του ἔδωσε ἕνα τάλαντο, τὸ 
ἔκρυψε καὶ δὲν ἀσχολήθηκε κα-
θόλου μ’ αὐτό. Καὶ σὲ μᾶς ἐδῶ, 
τὸ ἴδιο συμβαίνει μὲ τὸν χρόνο, 
τὴν ἡμέρα. Ὁ Θεὸς μᾶς ἔδωσε 
μιὰ ἡμέρα νὰ τὴν ἔχουμε μπρο-
στά μας. Καὶ θὰ ποῦμε, ἢ θὰ 
σκεφτοῦμε: «Φύγε, ἡμέρα, νὰ 
σὲ ἔχω πίσω μου καλύτερα!»;;;

Ἐν πάσῃ περιπτώσει, ἂν ὁ 
Θεὸς ἐπέτρεψε νὰ πάθω αὐτὸ 
τὸ ἀτύχημα, κἄτι θέλει νὰ μοῦ 
πεῖ. Πῶς ὅμως μπορῶ νὰ ἀξιο-
ποιήσω αὐτὲς τὶς μέρες;

Ἐδῶ μπαίνει ἡ ἀναζήτηση τοῦ 
νοήματος τῆς ζωῆς, κατὰ Βίκτορ 
Φράνκλ (βλ. τὸ βιβλίο του Τὸ 
νόημα τῆς ζωῆς, Ἐκδόσεις Ψυχο-
γιός). Δηλαδή, ἂν βρῶ τί θέλει ὁ 
Θεὸς καὶ ἡ ζωὴ αὐτὴ τὴ στιγμή, 
αὐτὴ τὴν ἡμέρα γιὰ μένα, τότε 
ἡ μέρα μου θὰ εἶναι γεμάτη νό-
ημα, καὶ δὲν θὰ ἔχω ἀνάγκη νὰ 
τὴ σπρώξω νὰ φύγει.

Μπορῶ, κατ’ ἀρχάς, νὰ προ-
σεύχομαι περισσότερο, νὰ ἀφι-
ερώνω περισσότερο χρόνο καὶ 
θέρμη γιὰ τὴ δοξολογία («Δόξα 

τῷ Θεῷ, πάντων ἕνεκεν!» – ἂν 
καὶ αὐτὸ μοιάζει κάπως ὑπεράν-
θρωπο, ἤ, πάντως, πολὺ δύσκο-
λο...), καθὼς καὶ τὴν εὐχαριστία 
πρὸς Αὐτὸν γιὰ τίς «φανερὲς 
καὶ ἀφανεῖς εὐεργεσίες Του». 
Μπορῶ ἀκόμα νὰ προσευχηθῶ 
γιὰ τοὺς ἄλλους, τοὺς συγκεκρι-
μένους. Ἐπίσης, νὰ προσευχηθῶ 
πιὸ πολὺ νὰ μὲ βοηθήσει ὁ Θεὸς 
νὰ ἔχω ἐμπιστοσύνη σ’ Αὐτόν. 
Διότι ἐκεῖ εἶναι τὸ ἀδύνατό μου 
σημεῖο: «Τρώγομαι, τρώγομαι» 
γιὰ τὸ τί θὰ γίνει μ’ αὐτὸ τὸ ζήτη-
μα, τὸ ἄλλο... Θέλω νὰ μιλήσω 
στὸν Κύριο ὅπως ἐκεῖνος ὁ Ντὸν 
Καμίλλο στὸ βιβλίο τοῦ Γκουα-
ρέσκι Ὁ μικρὸς κόσμος τοῦ Δὸν 
Καμίλλο – ὅπως περίπου θὰ 
ἔλεγε κι αὐτός: «Σὲ παρακαλῶ, 
Κύριε, κάνε κἄτι καὶ βοήθησε νὰ 
σοῦ ἔχω ἐμπιστοσύνη!».

Ἐπίσης, νὰ διαβάζω βιβλία, 
μὲ τὴν προοπτικὴ νὰ γράψω 
τὴ γνώμη μου σχετικὰ μὲ τὴν 
ποιότητα τοῦ κάθε βιβλίου, ἂν 
ἀνεβάζει τὸν ἄνθρωπο, ἂν εἶναι 
καλογραμμένο κλπ. Ὅπως εἶναι 
τὸ πρόγραμμα τῆς Ἐπιλογῆς Βι-
βλίου τῆς «Ἑλληνικῆς Λέσχης 
τοῦ Βιβλίου» (www.elbi.gr), 
στὴν προσπάθεια τῆς ὁποίας 
ἔχω ἀφιερωθεῖ τὰ τελευταῖα 
τριάντα τρία χρόνια, μὲ σκοπὸ 
τὴ συμβολὴ τοῦ καλοῦ βιβλίου 
στὴ διαμόρφωση ἄρτιου ἀνθρώ-
που, ἐλεύθερου, ὑπεύθυνου, συ-
νειδητοῦ.

Ὅσον ἀφορᾷ τὰ τηλεφωνή-
ματα, ἀρχίζω νὰ σκέπτομαι ὅτι 
εἶναι μιὰ καλὴ εὐκαιρία ἐπικοι-
νωνίας μὲ πρόσωπα μὲ τὰ ὁποῖα 
εἶχα καιρὸ νὰ μιλήσω μὲ ἄνεση. 
Καὶ ἐδῶ θὰ θυμηθῶ τὴν πολὺ 
καλὴ φίλη Λ.Φ., ἡ ὁποία, ὅπως 
μοῦ ἐξιστόρησε μιὰ τρίτη φίλη, 
ἔχοντας πέσει ἀπὸ μιὰ σκάλα 
καὶ ἔχοντας σπάσει τὸ πόδι της 

κι αὐτή, ἔλεγε: «Δόξα τῷ Θεῶ, 
ποὺ τώρα ἔχω ὅλον τὸν καιρὸ 
νὰ τηλεφωνῶ στὶς φίλες μου, 
ὅσην ὥρα θέλω!». Αὐτὸ θὰ πεῖ 
θετικὴ ἀντιμετώπιση μιᾶς ἀρνη-
τικῆς κατάστασης.

Εὐκαιρία, ἐπίσης, νὰ παρα-
κολουθήσω ὄμορφες ἐκπομπὲς 
στὴν τηλεόραση, ὅπως τὴ ζωὴ 
τοῦ Ντοστογιέφσκυ, γιὰ τὴν 
ὁποία δὲν ἤξερα πολλὰ πράγμα-
τα, ἢ ὄμορφα ντοκυμαντέρ, καὶ 
νὰ παρακολουθήσω ἐκπομπὲς 
μὲ μουσικὴ καὶ μπαλέτο. Ἢ νὰ 
ξεκαθαρίσω συρτάρια καὶ φακέ-
λους ἀπὸ χαρτιὰ ποὺ δὲν χρει-
άζονται.

Καὶ ἄλλο ἕνα, ἀγαπητές μου 
φίλες: Μήπως ν’ ἀρχίσω πάλι νὰ 
ἐπικοινωνῶ μαζί σας, μετὰ ἀπὸ 
τόσα (πόσα;) χρόνια;

Ἐσεῖς, τί λέτε γιὰ ὅλα αὐτά; 
Μήπως ἔχετε καμιὰ ἄλλη ἰδέα 
νὰ μοῦ προτείνετε;

ΗΒΗ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
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Ἀπριλομάη μου....

Τέλη Ἀπριλίου, κι ὁ 
καιρός, χωρὶς τὶς πα-
ραξενιές του, ἦταν 

ἀνοιξιάτικος. Ἄνοιξα τὴ μπαλ-
κονόπορτα κι ἔβλεπα τὸν κα-
ταγάλανο οὐρανὸ γεμάτο χελι-
δονάκια ποὺ πηγαινοέρχονταν. 
Αὐτὴ τὴ μαγεία ποὺ 
ἔνιωθα τὴ διέκοψε 
τὸ κουδούνισμα τοῦ 
τηλεφώνου. Τὸ σή-
κωσα κι ἄκουσα τὴ 
χαρούμενη φωνὴ τῆς 
πατριώτισσας καὶ φί-
λης μου Ἑλένης. «Σὲ 
διέκοψα ἀπὸ κἄτι;», 
μὲ ρώτησε. Τῆς ἀπά-
ντησα ὄχι. Καὶ πρὶν 
προλάβω νὰ τὴ ρωτή-
σω τί συμβαίνει, μοῦ 
εἶπε: «Βρίσκομαι στὸ 
γνωστό μας παρκάκι. 
Ἂν μπορεῖς, ἔλα νὰ τὰ 
ποῦμε. Κάθομαι σ’ 
ἕνα παγκάκι παρέα 
μὲ τὸ σκυλί μου, ποὺ 
τὄβγαλα βόλτα». Τῆς 
ἀπάντησα ὅτι θὰ πάω, 
κι ἐκείνη ἔκλεισε τὸ 
τηλέφωνο, ἀφοῦ 
πῆρε τὴν ἀπάντηση 
ποὺ ἤθελε.

Ἔφτασα ὅσο γρήγορα μπο-
ροῦσα, γεμάτη περιέργεια. Μό-
λις μὲ εἶδαν, ἡ φίλη μου καὶ τὸ 
σκυλί της σηκώθηκαν ἐπάνω νὰ 
μὲ ὑποδεχθοῦν. Ἀφοῦ χαιρέτη-
σα τὴ φίλη μου καὶ χάιδεψα τὸ 
σκυλί, κάθησα δίπλα της καὶ τὴ 
ρώτησα τί συνέβη καὶ ἦταν τόσο 
χαρούμενη. Ἐκείνη χαμογέλασε 
καὶ προσπάθησε γελώντας νὰ 
μοῦ ἐξηγήσει:

«Ποὺ λές, πῆρα τὸ σκυλί 

μου γιὰ τὸν ἀπογευματινό του 
περίπατο. Ἀκολούθησα ἕνα 
στενὸ δρομάκι πιὸ πέρα ἀπὸ 
τὸ σπίτι μου, ποὖχα καιρὸ νὰ 
πάρω. Ἀπὸ αὐτὸ δὲν περνᾶνε 
αὐτοκίνητα, κι ἔτσι ξεγνοιασμένη 
ἀμόλησα τὸ λουρὶ τοῦ σκύλου 

ὅσο ἔπαιρνε. Ἀλλά... σταμάτησα 
ἀπότομα, γιατὶ ἀπ’ τὶς νεραντζιὲς 
ποὺ ὑπῆρχαν καὶ στὰ δύο πεζο-
δρόμια ξεχυνόταν ἕνα ὑπέροχο 
ἄρωμα, ποὺ σὲ μεθοῦσε. Ξέ-
ρεις τώρα, σὰν αὐτὸ τῶν λεμο-
νανθῶν. Τὸ μάτι ξεκουράστηκε 
ἀπὸ τὸ βαθὺ πράσινο χρῶμα 
τῶν φύλλων καὶ τὸ χρυσαφὶ 
τῶν νεραντζιῶν ἀνάμεσα στ’ 
ἀνθάκια. Ἕνα ἀεράκι ποὺ φύση-
ξε ἔριξε τὰ πεταλάκια τους, ποὺ 

μ’ ἔραναν, ὅπως γίνεται στοὺς 
γάμους...».

Εἶχα μείνει ἄφωνη, ἐνῷ τὸ 
σκυλὶ πήγαινε γύρω-γύρω. Τὄχα 
λησμονήσει, ἔτσι ποὺ εἶχα ξε-
χαστεῖ. Ὁπότε ἀκούγεται ἀπὸ 
κάποιο ἀνοιχτὸ παράθυρο τὸ 

τραγούδι... «Ἀπριλο-
μάη μου...». «Καὶ γι’ 
αὐτὸ μὲ ξεσήκωσες 
νὰ ἔρθω; Εἶπα καὶ 
’γώ, τί ἔγινε...». Μὲ 
κοίταξε παραξενε-
μένη καὶ μὲ ρώτησε: 
«Ἀλήθεια, δὲν μπόρε-
σες νὰ μοιραστεῖς μαζί 
μου αὐτὸ τὸ ὀνειρε-
μένο γεγονός;». «Δὲ 
λέω, ὡραῖο ἦταν, 
ἀλλά...».

«Σὲ ἤθελα ὅμως 
καὶ γιὰ κἄτι ἄλλο», 
εἶπε καὶ ἔριξε τὸ 
βλέμμα της  στό 
«χτές». «Τί θέλεις νὰ 
πεῖς;», τὴ ρώτησα. 
«Νά! Θυμᾶσαι τὴν 
πατρίδα μας; τότε ποὺ 
ἤμασταν μικρές, τί γι-
νότανε τὴν παραμονὴ 
τῆς πρωτομαγιᾶς; Τό-
τε ποὺ τὰ σπίτια περι-

στοιχίζονταν ἀπὸ κήπους, κι ὄχι 
ὅπως ἔχει καταντήσει σήμερα μὲ 
τὶς πολυκατοικίες;». Πῆγα πιὸ 
κοντὰ καὶ τῆς κράτησα τὸ χέρι. 
Καὶ τότε πῆρα ἐγὼ τὴ σκυτάλη 
τῶν ἀναμνήσεων: «Θυμᾶμαι 
ποὺ κάναμε τὰ στεφάνια μὲ τὰ 
λουλούδια ἀπ’ τὰ ὁποῖα ἦταν 
γεμάτοι οἱ κῆποι μας. Καὶ προ-
σπαθούσαμε νὰ κάνουμε τὸ δικό 
μας τὸ καλύτερο, καὶ μάλιστα 
τοῦ βάζαμε κι ἕνα σκόρδο, γιὰ 

Κἄτι εἶδα... ἄκουσα... ἤ μοὖπαν
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νὰ μὴν τὸ ματιάσουν. Τὸ ἑτοιμάζαμε 
τὴν παραμονὴ τῆς πρωτομαγιᾶς καὶ 
τὸ κρεμούσαμε στὴν ἐξώπορτα... 
Κι ὄχι ὅπως σήμερα, ποὺ κρεμοῦν 
οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι ψεύτικα 
στεφάνια στὰ μπαλκόνια τῶν πολυ-
κατοικιῶν». «Θυμᾶσαι», συνέχισε ἡ 
Ἑλένη, «ποὺ στολίζαμε τὸν ἐπιτάφιο 
γιὰ τὴ Μεγάλη Παρασκευή, κόβο-
ντας ὅσα λουλούδια ὑπῆρχαν στοὺς 
κήπους μας, καὶ τὸν στολίζαμε τὰ 
κορίτσια ὅλο τὸ βράδυ, καὶ τὸ πρωῒ 
ἦταν ἕτοιμος; Ἄμ! ἐκεῖνες τὶς μυρω-
διὲς ἀπὸ τὰ πασχαλινὰ κουλούρια 
καὶ τὰ τσουρέκια ποὺ μᾶς σπάγανε 
τὴ μύτη, χωρὶς νὰ τολμᾶμε νὰ τ’ ἀγγί-
ξουμε πρὶν τὴν Ἀνάσταση... τὸ βάψι-
μο τῶν ἀβγῶν τὴ Μεγάλη Πέμπτη, 
καὶ ἐπαναλαμβάναμε τὴ βαφὴ τρεῖς 
φορὲς τὶς ἑπόμενες Πέμπτες, μὲ τὴν 
ἴδια μπογιά...».

Ἐκείνη τὴ στιγμὴ φύσηξε ἕνα ἀε-
ράκι, κι ἔκανε τὰ φύλλα τῶν δέντρων 
τοῦ πάρκου νὰ μουρμουρίσουν, σὰ 
νἆταν μουσική, καὶ τὸ τιτίβισμα τῶν 
πουλιῶν ποὺ πετοῦσαν κείνη τὴν 
ὥρα νἄμοιαζε μὲ χορῳδία. Ἔτσι μᾶς 
φάνηκε ἐμᾶς, τοὐλάχιστον, ποὺ συμ-
φωνήσαμε, χωρὶς νὰ μιλήσουμε. «Τί 
ὡραία ποὺ εἶναι ἡ ἄνοιξη», εἴπαμε... 
καὶ σηκωθήκαμε νὰ φύγουμε, παρα-
σέρνοντας καὶ τὸ σκυλί, ποὺ δυσα-
νασχετοῦσε...

ΛΙΤΣΑ ΑΠΑΛΑΚΗ

Κυοφορία
Οἱ μάνες χτίζουνε τὸν κόσμο
κι ἔχουν στὰ σπλάχνα τους τὰ ὑλικά·
φούλια καὶ γιασεμιά
ποὺ τ’ ἀκουμποῦν στὴ γῆ
καὶ τὴν πλουμίζουν... κι εὐωδιάζει.

Κυπαρισσάκια κουβαλοῦν στὰ σωθικά τους
καὶ λιόδεντρα, ποὺ στὶς πληγὲς τοῦ κόσμου
θὰ στάξουν λάδι...
Μέσ’ στὴν πλατιὰ κοιλιά τους ἑτοιμάζουν
–γιὰ τοῦ κάμπου τ’ ἀλέτρισμα–
καινούργια μπράτσα...
Τὸν ἥρωα βαστάζουν καὶ τὸ μάρτυρα,
τὸν τροβαδοῦρο τῆς ψυχῆς καὶ τὸ διδάχο...

Κάτ’ ἀπ’ τὰ φαρδιά τους ροῦχα,
μεγαλώνουν ἕν’ ἄστρο, οἱ μάνες·
στὴ ζεστή τους τὴ μήτρα, μιὰ ἐλπίδα ἀνασταίνουν,
τὴν ἐλπίδα τοῦ κόσμου.

ΝΑΥΣΙΚΑ ΙΕΣΣΑΙ ΚΑΣΙΜΑΤΗ
«Μάνα, ὁ μοχλὸς τοῦ κόσμου»
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«Πρακτικὰ «Πρακτικὰ 
Ἡμερίδος Ἡμερίδος 
εἰς τιμὴν εἰς τιμὴν 
καὶ μνήμην καὶ μνήμην 
Νεοφύτου Νεοφύτου 
Μεταξᾶ»Μεταξᾶ»
ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
Ι.Μ. ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 2012

Πρόκειται γιὰ τὰ πολὺ ἀξιό-
λογα Πρακτικὰ Ἡμερίδος στὴν 
ὁποία συμμετεῖχαν ὁ Σεβ/τος 
Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. 
Νικόλαος καὶ δέκα ὁμιλητές, 
μεταξὺ τῶν ὁποίων οἱ π. Γ. Με-
ταλληνός, Χ. Δημακοπούλου, 
Δ. Γόνης, Ἰ. Μπουνάτσος.

Ἡ ζωὴ τοῦ ἐκ Ταλαντίου Μη-
τροπολίτου Ἀθηνῶν Νεοφύτου 
περιλαμβάνει τὶς ἐμπειρίες τῆς 
Τουρκοκρατίας καὶ τὴν ἐνεργὸ 
συμμετοχή του στὸν ἀπελευθε-
ρωτικὸ ἀγῶνα, κατὰ τὸν ὁποῖο 
ἀνέλαβε ἀξιόλογες ὑπεύθυνες 
θέσεις, ὅπως τοῦ Προέδρου τοῦ 
Ἀρείου Πάγου καὶ τοῦ πληρε-
ξουσίου τῆς Ἀνατολικῆς Χέρσου 
Ἑλλάδος εἰς τὴν Α΄ Ἐθνικὴν Συ-
νέλευσιν τῆς Ἐπιδαύρου, ὁπότε 
ἦταν ἕνας ἀπὸ τοὺς 59 ἱδρυτὰς 
τοῦ νέου Ἑλληνικοῦ Κράτους. 
Μάλιστα ὑπέγραψε μαζὶ μὲ τοὺς 
ὑπολοίπους τὴ Διακήρυξη περὶ 
Πολιτικῆς  Ὑπάρξεως καὶ  Ἀνεξαρ-
τησίας τοῦ  Ἑλληνικοῦ Κράτους, 
καθὼς καὶ τὸ Προσωρινὸν Πο-
λίτευμα τῆς  Ἑλλάδος τὸ 1822.

Ἐπίσης, κατὰ τὴ Β΄ Ἐθνικὴ 
Συνέλευση στὸ Ἄστρος Κυνου-
ρίας, συνυπέγραψε τὸ ἀναθεω-
ρηθὲν Προσωρινὸν Πολίτευμα 
τῆς Ἑλλάδος, μὲ τὸ ὁποῖο ἔγινε 
ἡ ἑνοποίησις τῆς διοικήσεως τοῦ 
κράτους καὶ ἐπετεύχθη ὁ περιο-
ρισμὸς τοῦ τοπικισμοῦ. Κατὰ τὴν 
ἰδία Συνέλευση, ἐπεξεργάσθηκε 
μέσῳ τῆς ἁρμοδίου Ἐπιτροπῆς 
τόν «Ἐγκληματικὸ Κώδικα», 
χρησιμοποιώντας τὸ Βυζαντινὸ 
Δίκαιο, καθὼς καὶ ὁρισμένα ξένα 
πρότυπα.

Κατὰ τὸ ἴδιο ἔτος ἀνέλαβε 
τοποτηρητὴς τῆς Ἐπισκοπῆς 
Ἀθηνῶν, ἐνῷ τὸ 1833 ἀνέλαβε 
Ἐπίσκοπος Ἀττικοβοιωτίας καὶ τὸ 
1850 ἀνεδείχθη σὲ Μητροπολίτη 
Ἀθηνῶν καὶ Πρόεδρο τῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου.

Ὁ Νεόφυτος χαρακτηρίζεται 
ὡς ἥπιος καὶ δίκαιος ἱεράρχης, 
ὁ ὁποῖος, ὅταν ἀνέλαβε τὴ διοί-
κηση τῆς Ἀνατολικῆς Ἑλλάδος, 
κατώρθωσε, μὲ τὸ γλυκὺ ἀλλὰ 
αὐστηρὸ ἦθος του, νὰ συντονί-
σει τοὺς τραχεῖς ὁπλαρχηγούς, 
οἱ ὁποῖοι δὲν ἐπεθύμουν νὰ χά-
σουν τὰ προνόμιά των, καὶ τὸν 
λαό, ὁ ὁποῖος μὲ θυσίες ἐκα-
λεῖτο νὰ συμβάλει στὸν ἀγῶνα 
ἐναντίον τῶν ἐπιτιθεμένων 
ὁπλαρχηγῶν. Ἀξιοσημείωτον, 
ἐπίσης, εἶναι ὅτι ἔζησε ἐπὶ ἕναν 
ὁλόκληρο αἰῶνα καὶ ὑπηρέτησε 
τὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὴν Ἑλλάδα 
εἰλικρινῶς, τιμίως καὶ ἀφιλο-
κερδῶς.

Παράλληλα, στὴν ἀξιόλογη 
αὐτὴ ἔκδοση παρουσιάζεται καὶ 
τὸ συγγραφικὸ ἔργο τοῦ ἀξίου 
αὐτοῦ ἱεράρχου. Σημαντικὸ εἶναι 
ὅτι τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι πλῆρες 
ἀπὸ φωτοτυπίες ἐγγράφων ἀπὸ 
τὸ ἀρχεῖο τοῦ Νεοφύτου καὶ ἀπὸ 

ἄλλες πηγές, ὁπότε τὸ ἔργο αὐτὸ 
γίνεται πηγὴ τεκμηρίων ἱστορικῆς 
σημασίας γιὰ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη.

Τέλος, ἀξίζει νὰ ἀναφερθεῖ 
ὅτι στὴ διαθήκη του ὁ Νεόφυ-
τος, ἀφοῦ παραχωρεῖ τὴν οἰκία 
στὴν ὁποία διέμενε στὰ παιδιὰ 
τοῦ Κόντογλου, δίνει ἐντολὴ μιὰ 
δεύτερη οἰκία ποὺ τοῦ ἀνῆκε νὰ 
πωληθεῖ, καὶ τὰ ἔσοδα νὰ δια-
νεμηθοῦν στοὺς πτωχοὺς καὶ 
στὸν Ἱ. Ν. Εὐαγγελιστρίας. Ἐπί-
σης, ἀφήνει ἕναν ἐλεῶνα στοὺς 
νομίμους κληρονόμους του.

Ἡ ὅλη σταδιοδρομία τοῦ 
ἀνδρός, ἐν μέσῳ τῶν δυσμενῶν 
συνθηκῶν τῆς Τουρκοκρατίας 
καὶ ἀκολούθως τοῦ ἐπαναστα-
τικοῦ ἀγῶνος καὶ τῆς ἱδρύσεως 
ἐλευθέρου Ἑλληνικῆς Πολιτείας, 
εἶναι ἀξιοθαύμαστη καὶ ἀξία μι-
μήσεως ἀπὸ ὅσους ἀγωνίζονται 
καλοπροαιρέτως σὲ ἐποχὲς δύ-
σκολες, ὅπως οἱ σημερινές.

Δ. Σ. ΜΠΟΤΣΕΑΣ

Δύο σημαντικὰ Δύο σημαντικὰ 
βιβλίαβιβλία

Κυκλοφόρησαν δύο σημα-
ντικὰ βιβλία.

Τὸ ἕνα εἶναι Ἡ κατάρα τῆς ἈσίἩ κατάρα τῆς Ἀσί--
ας.ας. Προξενικὰ ντοκουμέντα τῶν 
ΗΠΑ τοῦ Χόρτον, μὲ πρόλογο 
Γιάννη Καψῆ. Τὸ βιβλίο αὐτὸ 
στὸ πρῶτο μέρος ἔχει ἔκθεση 
γιὰ τὴν πυρπόληση τῆς Σμύρνης, 
καὶ στὸ δεύτερο μέρος ἀναφέρε-
ται στοὺς Τούρκους γενικά, καὶ 
εἰδικὰ πρὶν καὶ μετὰ τὴν κατα-
στροφὴ τῆς Σμύρνης.

ΒιβλιοκρισίαΒιβλιοκρισία

K
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3 Τὸ δεύτερο βιβλίο εἶναι ἕνα 
ὀγκῶδες ἔργο τοῦ στρατηγοῦ 
Φραγκούλη Φράγκου μὲ τίτλο 
Ποιὰ Τουρκία; Ποιοὶ Τοῦρκοι;Ποιὰ Τουρκία; Ποιοὶ Τοῦρκοι; 
Μιὰ ἱστορία χιλίων σχεδὸν χρό-
νων, ποὺ ἔχει νὰ μᾶς πεῖ πολλά.

Ἀξίζουν τὸν κόπο νὰ διαβα-
στοῦν καὶ τὰ δύο.

ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

«Σχεδὸν Ἅγιοι»«Σχεδὸν Ἅγιοι»
π. ΤΥΧΩΝ ΣΕΒΝΟΥΚΩΦ, 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΕΝ ΠΛΩ»

«Θέλω νὰ σᾶς μιλήσω στὸ 
βιβλίο ποὺ κρατᾶτε», λέει ὁ συγ-
γραφέας, μοναχὸς τοῦ σήμερα 
στὴ Ρωσία, «θέλω νὰ σᾶς μιλή-
σω γιὰ τὸν ὑπέροχο κόσμο ποὺ 
οἱ ἄνθρωποι ζοῦν μὲ ἐντελῶς 
ἄλλους κανόνες ἀπὸ ’κείνους 
τῆς συνηθισμένης ζωῆς· τὸν κό-
σμο τοῦ ἀτελείωτου φωτός, τὸν 
γεμάτο ἀγάπη καὶ χαρούμενες 
ἀποκαλύψεις, τὸν κόσμο τῶν 
ἐλπίδων καὶ τῆς εὐτυχίας, τῶν 
δοκιμασιῶν, τῶν νικῶν καὶ τῆς 
ἀνακάλυψης τοῦ νοήματος στὶς 
ἧττες. Καὶ τὸ βασικώτερο: γιὰ τὰ 

ἰσχυρὰ φαινόμενα τῆς δύναμης 
καὶ τῆς βοήθειας τοῦ Θεοῦ».

Γιὰ νὰ περιγράψει κανεὶς 
αὐτὸ τὸ βαθύ, χαρούμενο καὶ 
ἐνίοτε γεμάτο χιοῦμορ βιβλίο, 
δὲν χρειάζονται πολλὰ λόγια. 
Οὔτε λογικὲς ἀποδείξεις περὶ 
ὑπάρξεως τοῦ Θεοῦ, οὔτε θε-
ολογικὲς συζητήσεις καὶ ἐπιχει-
ρήματα γιὰ τὸ ἴδιο θέμα. Εἶναι ἡ 
ζωὴ ἡ ἴδια τὴν ὁποία κατευθύνει 
ἡ Θεία Πρόνοια, ὅταν ὁ ἄνθρω-
πος δέχεται μὲ ταπεινοφροσύνη 
νὰ τὸν ὁδηγήσει αὐτή.

Γραμμένο μὲ ζωντάνια, μὲ μιὰ 
γλῶσσα ποὺ ἑλκύει τὸν σύγχρο-
νο ἀναγνώστη, αὐτὸν ποὺ εἶναι 
ἀνοικτὸς στὴν ἀναζήτηση τῆς 
ἀλήθειας. Μετάφραση ἐξαιρε-
τική.

Τί συμβαίνει στὴ Ρωσία σήμε-
ρα, τί συνέβαινε πρὶν ἀπὸ μερικὰ 
χρόνια, τότε ποὺ ἡ Ἐκκλησία 
ἦταν ὑπὸ διωγμόν... Παρε-
λαύνουν μοναχοὶ ἢ καὶ ἁπλοῖ 
ἄνθρωποι, ἄνθρωποι «μὲ σάρ-
κα καὶ ὀστᾶ», ἀλλὰ μὲ καθαρὴ 
καρδιά, ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ 
ὀνομαστοῦν «σχεδὸν ἅγιοι»... Ἡ 
βιωματικὴ μαρτυρία τους, πολύ-
τιμη γιὰ μᾶς τοὺς ὀλιγόπιστους, 
μᾶς στηρίζει στὸν ἀγῶνα μας.

«Ἡ ἀλήθεια ποὺ προσφέρε-
ται ἄφοβα, ὅσο πικρὴ κι ἀκα-
τανόητη κι ἂν φαίνεται στὴν 
ἀρχή, παραμένει γιὰ πάντα στὴ 
μνήμη τοῦ ἀνθρώπου. Καὶ θὰ 
τὸν ἐπιπλήττει, ὥσπου ἢ νὰ τὴν 
ἀποδεχθεῖ ἢ νὰ τὴν ἀρνηθεῖ γιὰ 
πάντα» (σελ. 177).

« Ὅταν τὸ πνεῦμα μου 
ψάχνει ἀπεγνωσμένα 
ἢ ἀτονεῖ μὲς στὴν παραζάλη,
ὅταν κι ὁ ἐξυπνότερος 
ἀνάμεσά μας
ἀδυνατεῖ νὰ δεῖ 
πέρ’ ἀπ’ αὐτὸ τὸ βράδυ,
μὴ ξέροντας ἐπαύριο 
τὸ τί δεῖ γενέσθαι –
Ἐσύ, Κύριε, μοῦ στέλνεις 
τὴ φώτιση νὰ γνωρίζω
ὅτι ὑπάρχεις 
καὶ ὅτι θὰ μεριμνήσεις
νὰ μὴ χαθοῦν ὅλες 
οἱ ὁδοὶ τῆς ἀγαθότητός Σου».

(σελ. 180)

ΗΒΗ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
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Ὁ Κύριος, ἡ Κυρία  
καὶ ὁ πληθυντικός

Κάποτε, ὅταν μᾶς 
σύστηναν κά-
ποιον ἢ κάποιαν, 

μετὰ τὸ καθιερωμένο «χαί-
ρω πολύ», ἀκολουθοῦσε 
συνήθως συζήτησις, μὲ 
ἀπαραίτητο τό «Κύριε» ἤ 
«Κυρία», καὶ βεβαίως τὸν 
πληθυντικό. Διότι ἡ κα-
τάργησις τοῦ πληθυντικοῦ 
μὲ ἕναν μόλις πρὸ ὀλίγου 
ξένο δὲν σημαίνει ὅτι γί-
ναμε κιόλας φίλοι. Καὶ 
μάλιστα ὅταν δὲν ξέρουμε 
ἂν ἔχουμε κἄτι κοινὸ στὸν 
χαρακτῆρα, στὴ μόρφωση 
κ.λπ., ἀκόμη καὶ ἂν θὰ ξα-
ναϊδωθοῦμε.

Ἴσως μοῦ πεῖτε ὅτι ὁ 
πληθυντικὸς ἔχει πιὰ κα-
ταργηθεῖ. Θὰ ἐννοεῖτε βέ-
βαια ὄχι τὸν πληθυντικὸ 
γενικῶς, ἀλλὰ τὸν πλη-
θυντικὸ εὐγενείας. Καὶ 
θὰ ἐρωτήσω μὲ τὴ σειρά 
μου: Λόγῳ οἰκειότητος 
ἢ λόγῳ... ἀγενείας; Διότι 
ἕνας νέος, καὶ ἀκόμη ἕνα 
παιδί, ἀπευθυνόμενος σὲ 
ἕναν ἡλικιωμένο κύριο, θὰ 
τοῦ μιλήσει στὸν ἑνικό; θὰ 
τοῦ πεῖ: «Ἐσὺ τί δουλειὰ 
κάνεις;»; Ἢ θὰ τὸν ρωτή-
σει (ἐὰν ἡ κουβέντα τὸ ἐπι-
τρέπει) «Ἐσεῖς τί δουλειὰ 
κάνετε;», ἤ, εὐγενέστερα, 
«Ἐσεῖς μὲ τί ἀσχολεῖσθε;»;

Νομίζω ὅτι σὲ κανέ-
ναν πολιτισμένο λαὸ τῆς 
Εὐρώπης δὲν ἔχει καταρ-
γηθεῖ ὁ πληθυντικός, καὶ 
πάντως ὄχι στὸν βαθμὸ 
ποὺ πᾶμε νὰ τὸν καταργή-

σουμε ἐμεῖς. Καὶ οἱ  Ἄγγλοι 
καὶ οἱ Γάλλοι καὶ οἱ ἄλλοι 
μορφωμένοι λαοὶ βεβαί-
ως καὶ χρησιμοποιοῦν τὸν 
πληθυντικό. Καὶ μάλιστα 
σὲ ἀνθρώπους ποὺ μόλις 
ἔχουν γνωρίσει.

Τί κάνουν ὅμως οἱ δά-
σκαλοι καὶ οἱ καθηγηταὶ 
στὰ σχολεῖα μας; Ἔχουν 
προστεθεῖ τόσα μαθήματα 
στό «ὡρολόγιον πρόγραμ-
μα» τῶν σχολείων. Μήπως 
θὰ μποροῦσε νὰ προστε-
θεῖ καὶ ἕνα μάθημα καλῆς 
συμπεριφορᾶς; Νομίζω 
ὅτι μᾶς χρειάζεται, τόσο 
γιὰ τὸν γραπτό, ὅσο καὶ 
γιὰ τὸν προφορικὸ λόγο.

Μὴν ξεχνᾶμε ὅτι οἱ 
Ἕλληνες ἤμασταν πολιτι-
σμένοι ἀπὸ ἀρχαιοτάτων 
χρόνων καὶ μὲ ἕνα κατα-
πληκτικὸ πνευματικὸ πο-
λιτισμό, ὅταν οἱ σημερινοὶ 
ἐκπρόσωποι τοῦ πολιτι-
σμοῦ δὲν ὑπῆρχαν ἢ ἦταν 
βάρβαροι.

Μία ἔνστασις ποὺ μπο-
ρεῖ νὰ ὑπάρξει: Οἱ ἀρχαῖοι 
Ἕλληνες χρησιμοποιοῦσαν 
στὶς συζητήσεις τους πλη-
θυντικὸ εὐγενείας; Δὲν τὸ 
ἔθιξα, διότι δὲν μᾶς ἐνδι-
αφέρει. Ἐὰν δὲν ὑπῆρχε, 
δὲν ἔλειπε. Ὅμως, ἅπαξ 
καὶ ὑπῆρξε, καταργώντας 
τον καταργοῦμε τὴν εὐγέ-
νεια.

Ο ΑΛΛΟΣ

Σχόλια
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Ἀνεβάζοντας 
τὸν πῆχυ

Τὸ ἄκουσα καὶ δὲν τὸ πί-
στευα. Νέο παιδί, ποὺ 
ἵδρωσε νὰ τελειώσει τὸ 

Λύκειο, ἔχοντας βρεῖ δουλειὰ 
σὲ λογιστικὸ γραφεῖο –ἐνῷ 
πτυχιοῦχοι μένουν ἄνεργοι–, 
παρακινημένο ἀπὸ τὴ φιλόδο-
ξη μητέρα του, ἀποφάσισε νὰ 
ξαναδιαβάσει ὅλα τὰ μαθήματα, 
κι ἂς εἶχαν περάσει ἤδη τέσσερα 
ὁλόκληρα χρόνια ἀπὸ τὴν ἀπο-
φοίτησή του ἀπὸ τὸ σχολεῖο, καὶ 
νὰ ξαναδώσει πάλι Πανελλήνιες 
ἐξετάσεις. Ὅπως προσπαθοῦσε 
νὰ μᾶς ἐξηγήσει ἡ κυρία, ἐνῷ 
τὴν ἀκούγαμε ὅλοι ἄφωνοι, τώ-
ρα ἀμειβόταν ὡς ὑπάλληλος· ἂν 
τέλειωνε τὰ Οἰκονομικὰ στὸ Πα-
νεπιστήμιο –δὲν συμβιβαζόταν 
κιόλας μὲ ΤΕΙ–, θὰ ἄνοιγε δικό 
του Λογιστικὸ Γραφεῖο καὶ θά 

«ἀνέβαινε ψηλότερα».
Ἡ γνωστὴ φράση εἶναι 

«ἁμαρτίαι γονέων παιδεύου-
σι τέκνα», ἀλλὰ ἐδῶ ταιριάζει 
μᾶλλον ἡ παραλλαγή: «Μωρο-
φιλοδοξίες γονέων παιδεύουσι 
τέκνα».

Ἂν κάποιος ἀπὸ περιστάσεις 
δὲν μπόρεσε νὰ σπουδάσει, 
αὐτὸ εἶναι μιὰ ἄλλη περίπτω-
ση. Τέτοια εἶναι ἡ περίπτωση 
τῆς 97χρονης στὶς ΗΠΑ ποὺ τέ-
λειωσε πρόσφατα τὸ Κολλέγιο 
ἐκπληρώνοντας τὸ ὄνειρο τῆς 
ζωῆς της, καὶ πέθανε ἡ καημέ-
νη τὴν ἑπόμενη ἑβδομάδα τῆς 
ἀποφοίτησης.

Τὸ χειρότερο στὴν περίπτω-
σή μας εἶναι ὅτι ἡ μητέρα εἶχε 
πείσει τὸν γιό της, καὶ μοῦ ’λεγε, 
«Τὸ πᾶν εἶναι νὰ εἰσαχθεῖ κανείς, 
ἔ, μετά, τὸ Πανεπιστήμιο τελειώ-
νει»! Καὶ μοῦ τὸ ἔλεγε ἐμένα, 
ποὺ φυλλομετρῶ καμιὰ φορὰ τὰ 
συγγράμματα τῶν 500 ἀλλὰ καὶ 

τῶν 800 σελίδων ποὺ διαβάζουν 
οἱ ἐγγόνες μου στὰ Οἰκονομικὰ 
καὶ βλέπω τὸν ἀγῶνα τους.

Εἶναι ἀσυγχώρητο λάθος ἀπὸ 
ἐγωισμὸ καὶ μόνο νὰ ἀνεβάζουν 
οἱ γονεῖς συνειδητὰ τὸν πῆχυ 
τῶν φιλοσοξιῶν τους, παρασύ-
ροντας καὶ τὰ παιδιά τους, ὅταν 
βέβαια δὲν ἔχουν τὶς δυνατότη-
τες, σὲ ἕναν ἄσκοπο ἀγῶνα.

Περιττὸ βέβαια νὰ σᾶς πῶ ὅτι 
τὸ καημένο τὸ παιδὶ ἀπέτυχε πα-
ταγωδῶς.

*   *   *
Οἱ ἄνθρωποι 

τῆς καρδιᾶς μου

«Ἐπειδὴ ἀρκετὲς φορὲς πράγ-
ματα ποὺ διακαῶς εὐχόμουν νὰ 
γίνουν τελικὰ δὲν ἦταν γιὰ κα-
λό, πάει καιρὸς ποὺ ἄλλαξα τὴν 
προσευχή μου. Ἀντὶ νὰ δέομαι 
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γιὰ συγκεκριμένα πράγματα, 
ἀποφάσισα νὰ τὰ ἐμπιστευθῶ 
ὅλα στὴν ἀγαθὴ Πρόνοια τοῦ 
Πατέρα καὶ νὰ Τὸν παρακαλῶ 
οἱ ἄνθρωποι τῆς καρδιᾶς μου νὰ 
ζοῦν μὲ ἠρεμία καὶ ἀξιοπρέπεια.

Στὴν ἀρχή, μὲ αὐτὸν τὸν ὅρο 
ἐννοοῦσα μόνο τοὺς ἐγγὺς ἀγα-
πημένους μου, γονεῖς, ἀδέλφια, 
παιδιά, φιλικὰ πρόσωπα. Ἔπειτα 
συλλογίστηκα: Γιατί τάχα δὲν 
θὰ ἔπρεπε νὰ συμπεριλάβω καὶ 
ὅσους δὲν μὲ συμπαθοῦν ἰδιαί-
τερα; Κι ὅλο πλάταινε ὁ κύκλος, 
γιατὶ ἦταν κρῖμα νὰ εἶναι ἀπ’ ἔξω 
ὅσοι ὑποφέρουν ἀπὸ ὁποιαδή-
ποτε αἰτία, σὲ ὅλη τὴ γῆ:  Ἄρρω-
στοι, φτωχοί, πρόσφυγες, διψα-
σμένοι, πεινασμένοι γιὰ ψωμὶ καὶ 
γιὰ ἀγάπη. Ἔτσι πιὰ δὲν ἔνιωθα 
ἐνοχὲς ὅτι νοιαζόμουν μόνο γιὰ 
τοὺς οἰκείους μου, ποὺ καὶ οἱ 
ἄπιστοι τὸ ἴδιο κάνουν.

Πλάτυνα τὴν καρδιά μου, 
πλάτυνα τὴ σκέψη καὶ τὴν ἀγά-
πη μου, ὥσπου χώρεσε ὅλο τὸν 
κόσμο. Ἄνθρωποι τῆς καρδιᾶς 
μου εἶναι πιὰ ὅλα τὰ πλάσματα 
τοῦ Θεοῦ».

Οἱ πιὸ πάνω σκέψεις μιᾶς 
φίλης μου μὲ ἔκαναν νὰ προ-
βληματιστῶ. Μᾶλλον δίκιο ἔχει. 
Γιατὶ τὸ νὰ προσευχηθεῖ κανεὶς 
γιὰ ἀδιατάρακτη καὶ ἀδιάλειπτη 
χαρά, ὑγεία καὶ πάσης φύσεως 
ἐπιτυχίες, αὐτὸ δὲν ταιριάζει καὶ 
πολὺ στὰ ἀνθρώπινα μέτρα. Ἐνῷ 
ἡ ἠρεμία καὶ ἡ ἀξιοπρέπεια προ-
ϋποθέτουν καὶ νὰ ἔχει κανεὶς σὲ 
ἐπάρκεια τὰ στοιχειωδῶς ἀπα-
ραίτητα, ἀλλὰ καὶ νὰ ἀποδέχεται 
χωρὶς γογγυσμὸ τὸ θέλημα τοῦ 
Θεοῦ, ὅταν ὅλα δὲν πᾶνε κατ’ 
εὐχήν.

*   *   *

Δίλημμα

Οἱ γονεῖς ὄχι σπάνια, εἴτε 
πρόκειται γιὰ διανομὴ περι-
ουσιακῶν στοιχείων εἴτε γιὰ 

παροχὴ ὑπηρεσιῶν, βρίσκο-
νται σὲ δίλημμα ἀνάμεσα στὶς 
ἀντικρουόμενες ἐπιθυμίες τῶν 
παιδιῶν τους. Γνωστὸς ὁ μῦθος 
τοῦ Αἰσώπου, στὸν ὁποῖο ἡ μία 
ἀδελφὴ παντρεύτηκε κεραμο-
ποιὸ καὶ ἤθελε νὰ ἔχει συνέχεια 
ἥλιο, καὶ ἡ ἄλλη γεωργό, ποὺ 
ἤθελε συνέχεια νὰ βρέχει. Ἔτσι 
καὶ ὁ καημένος ὁ πατέρας τους 
δὲν ἤξερε γιὰ ποιὰ ἀπὸ τὶς δυὸ 
νὰ παρακαλέσει τοὺς θεούς.

Πρῶτα βέβαια θὰ ζητήσουμε 
τὴ φώτιση τοῦ Θεοῦ, καὶ μετὰ 

θὰ ψάξουμε γιὰ λύση, μέσα 
ἀπὸ ἕνα λογικὸ διάλογο μὲ τὰ 
ἐνδιαφερόμενα ἄτομα, σὲ κλῖμα 
περίσσειας ἀγάπης. Γιατί, ἐκτὸς 
ἀπὸ τὸ νὰ ἀδικηθεῖ κάποιος, τὸ 
ζητούμενο εἶναι νὰ μὴ διαταρα-
χθεῖ ἡ ἑνότητα στὴν οἰκογένεια, 
νὰ μὴν ὑπάρξει παράπονο καὶ 
πίκρα στὶς καρδιές.

ΚΛΕΙΩ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
ΚΟΥΡΑΣΗ
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Ἕνα κοριτσάκι πῆρε τὸν 
κουμπαρᾶ του κι ἄδει-
ασε τὸ περιεχόμενο. 

Μέτρησε τρεῖς φορὲς τὰ κέρμα-
τά του, γιὰ νὰ μὴν κάνει λάθος. 
Ἦταν ἕνα δολλάριο καὶ ἕντεκα 
σέντς.

Πῆρε τὰ κέρματα καὶ πῆγε 
στὸ φαρμακεῖο τῆς γειτονιᾶς. Ὁ 
φαρμακοποιὸς ἐκείνη τὴ στιγμὴ 
μιλοῦσε μὲ ἕναν καλοντυμένο 
κύριο καὶ δὲν πρόσεξε τὴ μικρή. 
Τὸ κοριτσάκι ἔκανε κάποιο θό-
ρυβο μὲ τὰ πόδια του, ἀλλὰ τί-
ποτε. Τότε πῆρε ἕνα ἀπὸ τὰ κέρ-
ματά της καὶ τὸ κτύπησε πάνω 
στὸ γραφεῖο του.

– Τί θέλεις; τὴν ρωτᾷ κάπως 
ἐκνευρισμένος ἐκεῖνος. Δὲν 
βλέπεις ὅτι μιλῶ μὲ τὸν ἀδελφό 
μου, ποὺ ἔχω χρόνια νὰ τὸν δῶ;

– Θέλω νὰ σοῦ μιλήσω γιὰ 
τὸν δικό μου ἀδελφό, τοῦ εἶπε 
ἡ μικρή, ποὺ εἶναι πολὺ ἄρρω-
στος, καὶ θέλω νὰ ἀγοράσω ἕνα 
θαῦμα.

– Συγγνώμη, τῆς ἀπάντησε 
αὐτός, ἀλλὰ δὲν πουλᾶμε θαύ-
ματα.

– Ξέρετε, ἐπέμεινε τὸ κορι-
τσάκι, ὁ ἀδελφός μου ἔχει κἄτι 
στὸ κεφάλι του ποὺ μεγαλώνει, 
κι ὁ μπαμπάς μου λέει ὅτι μόνο 
ἕνα θαῦμα θὰ μᾶς σώσει. Λοι-
πόν, πόσο κάνει ἕνα θαῦμα, γιὰ 
νὰ τὸ ἀγοράσω;  Ἔχω χρήματα.

Ὁ ἀδελφὸς τοῦ φαρμακο-
ποιοῦ, ποὺ παρακολουθοῦσε 
μὲ ἐνδιαφέρον τὴ συζήτηση, ρώ-

τησε τὴ μικρὴ τί εἴδους θαῦμα 
χρειαζόταν ὁ ἀδελφός της.

– Δὲν ξέρω, τοῦ ἀπάντησε μὲ 
μάτια βουρκωμένα. Ἐκεῖνο ποὺ 
ξέρω εἶναι ὅτι χρειάζεται ἐγχεί-
ρηση, καὶ ὁ μπαμπὰς δὲν ἔχει 
τὰ χρήματα. Γι’ αὐτὸ θέλω νὰ 
πληρώσω ἐγώ, μὲ τὰ δικά μου 
χρήματα.

Στὴν ἐρώτηση τοῦ καλοντυ-
μένου κυρίου πόσα λεφτὰ ἔχει, 
ἡ μικρὴ τοῦ ἀπάντησε:

– Ἕνα δολλάριο καὶ ἕντεκα 
σέντς, κι ἂν χρειαστοῦν κι ἄλλα, 
θὰ τὰ βρῶ.

– Τί σύμπτωση! χαμογέλασε 
ὁ καλοντυμένος κύριος. Εἶναι τὸ 
ἀκριβὲς ἀντίτιμο γιὰ ἕνα θαῦμα 
γιὰ ἕναν μικρὸ ἀδελφό. Ἕνα 
δολλάριο καὶ ἕντεκα σέντς.

Πῆρε τὰ λεφτά, ἔπιασε τὴ 
μικρὴ ἀπ’ τὸ χεράκι καὶ τῆς εἶπε:

– Πᾶμε μαζὶ στὸ σπίτι σου, 
γιὰ νὰ δῶ τὸν ἀδελφό σου καὶ 
τοὺς γονεῖς σου καὶ νὰ κάνουμε 
τὸ θαῦμα.

Ὁ καλοντυμένος κύριος 
ἦταν ὁ Κάρτον Ἄρσμποργκ, ὁ 
γνωστὸς νευροχειρουργός.

Ἡ ἐγχείρηση ἔγινε μὲ ἐπιτυ-
χία, καὶ ὁ μικρὸς ἀδελφὸς ἐπέ-
στρεψε στὸ σπίτι του ὑγιής.

– Ἡ ἐγχείρηση ἦταν ἕνα ἀλη-
θινὸ θαῦμα, ψιθύρισε ἡ μαμά. 
Ἀπορῶ πόσο θὰ κόστισε.

Ἡ μικρούλα χαμογέλασε. 
Ἤξερε ἀκριβῶς πόσο κοστίζει 
ἕνα θαῦμα:  Ἕνα δολλάριο καὶ 
ἕντεκα σέντς, σὺν τὴν πίστη ἑνὸς 
μικροῦ παιδιοῦ...

Πόσο κοστίζει ἕνα θαῦμα
ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
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Νὰ μιὰ ἀπὸ ἐκεῖνες τὶς ἱστο-
ρίες ποὺ σοῦ δίνουν μπόι. Σὲ 
ἀνεβάζουν. Σὲ γεμίζουν μὲ κου-
ράγιο καὶ ἐλπίδα.

Στὶς 2 τοῦ περασμένου Δε-
κεμβρίου, ὁ Βάσκος ἀθλητὴς 
Ἰβὰν Φερνάντεζ  Ἀνάγια συμμε-
τεῖχε σ’ ἕναν ἀγῶνα ἀνώμαλου 
δρόμου στὴν Μπουρλάντα, στὸ 
Ναβάρρε. Βρισκόταν στὴ δεύ-
τερη θέση, σὲ ἀρκετὰ μεγάλη 
ἀπόσταση ἀπὸ τὸν προπορευ-
όμενο Κενυάτη Ἀμπὲλ Μουτάι, 
ὁ ὁποῖος εἶχε κερδίσει τὸ χάλκι-
νο μετάλλιο στὸ ἀγώνισμα τῶν 
3.000 μέτρων στὴπλ στοὺς Ὀλυ-
μπιακοὺς Ἀγῶνες τοῦ Λονδίνου 
τὸ περασμένο καλοκαίρι.

Μπαίνοντας ὅμως στὴν τε-
λικὴ εὐθεῖα, ὁ Βάσκος ἀθλητὴς 
εἶδε τὸν Κενυάτη δρομέα –σί-
γουρο νικητὴ τῆς κούρσας– 
σὰν νὰ χάνει τὴν αἴσθηση τοῦ 
χώρου, καὶ νὰ σταματᾷ νὰ τρέ-
χει μόλις 10 μέτρα πρὶν ἀπὸ τὸ 
νῆμα, νομίζοντας πὼς εἶχε κιό-
λας περάσει τὴ γραμμή!

Ὁ Φερναντὲζ Ἀνάγια τὸν 
ἔφτασε καί, ἀντὶ νὰ τὸν προ-
σπεράσει καὶ νὰ τερματίσει 
ἐκεῖνος πρῶτος, σταμάτησε ἐπὶ 
τόπου καὶ μὲ διάφορα νοήμα-
τα κατηύθυνε τὸν Μουτάι πρὸς 
τὴ γραμμὴ καὶ τὸν βοήθησε νὰ 
τερματίσει πρῶτος.

Ἀμέσως μετά, ὁ Ἀνάγια, ποὺ 
εἶναι ἀθλητὴς μὲ μεγάλο μέλλον 

(ἤδη πρωταθλητὴς Ἱσπανίας στὰ 
5 χιλιόμετρα, στὴν κατηγορία 
τῶν νέων), δήλωσε: «Ἀκόμη 
καὶ ἂν μοῦ ἔλεγε κάποιος ὅτι, 
κερδίζοντας αὐτὸν τὸν ἀγῶνα, 
θὰ ἐξασφάλιζα μιὰ θέση μὲ τὴν 
ἱσπανικὴ ὁμάδα στὸ Πανευρω-
παϊκὸ Πρωτάθλημα Στίβου, δὲν 
θὰ τὸ ἔκανα. Ἡ ἐνέργειά μου 
νὰ βοηθήσω τὸν πελαγωμένο 
συναθλητή μου ἦταν αὐθόρ-
μητη, καὶ ἡ ἠθική μου ἱκανο-
ποίηση ἀπὸ αὐτὴν εἶναι πολὺ 
μεγαλύτερη ἀπὸ ὁποιοδήποτε 

μετάλλιο. Γιὰ μένα, ἰδίως μὲ 
ὅσα συμβαίνουν σήμερα στὴν 
κοινωνία, στὴν πολιτική κτλ., 
ὅπου ὁ καθένας κοιτάζει μόνο 
τὸ δικό του συμφέρον, νομίζω 
ὅτι τὸ νὰ ἐνδιαφέρεσαι γιὰ τὸν 
συνάνθρωπό σου ἔχει μιὰ ἰδιαί-
τερη ἀξία».

Γιὰ τὴ μεταγραφή
ΜΑΡΙΑ ΠΟΡΦΥΡΗ

Ὁ νικητὴς  
ποὺ δὲν τερμάτισε πρῶτος...

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
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Ἔχει ἀπελπιστεῖ πιὰ ὁ 
σουλτάνος νὰ πολι-
ορκεῖ ἀπὸ τὶς ἀρχὲς 

Ἀπριλίου 1453 ἀσφυκτικὰ τὴ 
Βασιλεύουσα ἀπὸ στεριὰ καὶ 
θάλασσα μὲ τὶς ὀρδὲς τοῦ στρα-
τοῦ του καὶ στίφη ἀτάκτων καὶ 
ἀμάχων. Μὲ δερβίσηδες καὶ 
ἰμάμηδες κήρυξε ἱερὸ πόλεμο 
κατὰ τῆς Μητρόπολης τοῦ Χρι-
στιανισμοῦ. Καὶ χρησιμοποι-
εῖ πολιορκητικὲς μηχανὲς καὶ 
ὑπερσύγχρονα ὁπλικὰ μέσα. Μὲ 
τὴ βομβάρδα, τὸ τεράστιο «βα-

σιλικόν» πυροβόλο, σπέρνει τὸν 
τρόμο. Στὸν Βόσπορο κατασκεύ-
ασε ἰσχυρὰ ὀχυρωματικὰ ἔργα 
καὶ συλλαμβάνει πρωτάκουστες 
πολεμικὲς ἐπινοήσεις.

Μὰ ἡ Πόλη δὲν πέφτει! 
Τὰ γηρασμένα τείχη της ἀντέ-
χουν, γιατὶ τὰ στηρίζουν μὲ τὴν 
ἀνδρεία τους οἱ ἀμύντορες τοῦ 
Βυζαντίου. Λιγοστοὶ μπροστὰ 
στὶς 160.000 ἐπιδρομέων, ἀλλὰ 
πολεμοῦν «ὡς λέοντες». Οἱ χρυ-
σοκέντητες, ἀετοφόρες σημαῖες 
φτερουγίζουν στοὺς πύργους. 

Οἱ καμπάνες σημαίνουν καὶ δο-
νοῦν κάθε χριστιανικὴ καρδιά. 
Ὁ κόσμος ἀναπέμπει γλυκύτατες 
δεητικὲς ψαλμῳδίες: «Δέσποι-
να, βοήθησον ἐφ’ ἡμῖν σπλαγ-
χνισθεῖσα, σπεῦσον, ἀπολλύμε-
θα...».

Ψυχὴ τῆς ἄμυνας καὶ τοῦ 
ὑπεράνθρωπου ἀγῶνα εἶναι ὁ 
Κωνσταντῖνος ΙΑ΄ Παλαιολόγος. 
Ὁ τελευταῖος αὐτοκράτορας, 
ποὺ ἀντὶ κορῶνα φορεῖ στὴν 
κεφαλὴ ἀκάνθινο στεφάνι. Βασι-
λιὰς χωρὶς βασίλειο. Τὴν κάποτε 
ἀχανῆ Βυζαντινὴ Αὐτοκρατορία 
οἱ ἐχθροί τὴν ἔχουν συρρικνώ-
σει στὴν Κωνσταντινούπολη, 
καὶ τὰ περίχωρά της ὣς τὴ Συ-
λημβρία. Ἐγκαταλελειμμένος ὁ 
αὐτοκράτορας, παλεύει ἀπο-
μονωμένος ἀπὸ τὸν ὑπόλοιπο 
κόσμο. Καμμία βοήθεια ἀπὸ 
τοὺς ἡγεμόνες τῆς Δύσης καὶ τὴ 
Ρωμαϊκὴ Ἐκκλησία. Ἀρνήθηκαν 
νὰ βοηθήσουν καὶ οἱ ὁμόδοξοι 
χριστιανοὶ τῆς Βαλκανικῆς. Ἀδυ-
νατοῦν καὶ οἱ ἀδελφοί του Πα-
λαιολόγοι, ἀποκλεισμένοι ἀπὸ 
τοὺς Τούρκους στὴν Πελοπόν-
νησο. Νὰ φύγει τὸν παρακαλοῦν 
οἱ σύμβουλοί του νὰ σωθεῖ. Νὰ 
ὀργανώσει ἔξω ἀπὸ τὴν Κων-
σταντινούπολη ἐκστρατεία νὰ 
διώξει τὸν ἐχθρό. «Ἐὰν ἡ πόλις 
μου ἀπολεσθῇ, θὰ συναπολεσθῶ 
μαζί της», ἀπαντᾷ. Ἀδιανόητο 
νὰ ἐγκαταλείψει τὸν λαό του τὶς 
ὕστατες στιγμὲς ἀγωνίας του. Καὶ 
στρέφει στὸν οὐρανὸ τὰ δακρυ-
σμένα μάτια του ὅλο ἱκεσία. Καὶ 
συγκρατεῖ τὴν πίκρα του, γιατί 
«ὡς πρόβατον ἐπὶ σφαγήν» θὰ 
πληρώσει τὸ βαρὺ τίμημα τῆς 
Ἱστορίας.

Μὰ ἔχει νὰ κατευνάσει καὶ 
ἔριδες μεταξὺ τῶν ἑνωτικῶν καὶ 

Τὸ χρονικὸ τῆς Ἁλώσεως  
καὶ ὁ «Μαρμαρωμένος Βασιλιάς»
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τῶν ἀνθενωτικῶν μέσα στὴν Πό-
λη, ἀλλὰ καὶ ἀντιθέσεις μεταξὺ 
τῶν ξένων. Γιατὶ συμπολεμοῦν 
καὶ 2.000 Βενετοὶ καὶ Γενουάτες 
μὲ τὶς 5.000  Ἑλλήνων. Τοὺς 
ἐκλιπαρεῖ: «Παρακαλῶ ὑμᾶς, 
ἀδελφοί, εἰρηνεύετε. Ἀρκεῖ ἡμῖν 
ὁ ἔξωθεν πόλεμος, καὶ μὴ μάχε-
σθε μεταξὺ ὑμῶν διὰ τοὺς οἰκτιρ-
μοὺς τοῦ Θεοῦ». 

Πολυμέτωπο ἀγῶνα διεξά-
γει ὁ μάρτυρας βασιλιὰς, κι ἔχει 
πετύχει τὴν ὁμοψυχία τοῦ πλή-
θους μὲ τὴν ἀξιοσύνη του. Γιὸς 
καρτερικῆς μάνας, τῆς Βασίλισ-
σας Ἑλένης, ποὺ γιὰ τὸν ἁγια-
σμένο βίο της ἡ Ὀρθοδοξία τὴν 
τιμᾷ σήμερα ὡς Ἁγία Ὑπομονή. 
Ταπεινὸς καὶ φρόνιμος, πρᾶος 
καὶ μειλίχιος, εὐσεβέστατος καὶ 

φιλόπατρις, «πράττων πάντοτε τὰ 
δέοντα καὶ δυνατά», μὲ πεῖρα στὰ 
πολεμικά. Ἀπὸ μικρὸ παιδὶ στὰ 
ἄρματα ἐκεῖ στὴν Πελοπόννησο, 
ἀπ’ ὅπου ἦρθε νὰ βασιλεύσει.

Πολιορκοῦν οἱ Ἀγαρηνοὶ 
ἀπὸ στεριὰ καὶ θάλασσα. Δε-
καοκτὼ μίλια ὁλόγυρα ἀπ’ τὴν 
πολύπαθη Κωνσταντινούπολη, 
τὴ θεοφρούρητη καὶ γιὰ 1123 
χρόνια ἀπόρθητη Πρωτεύουσα 
τῆς Οἰκουμένης. Καὶ λαγούμια 
ἀνοίγουν κάτω ἀπ’ τὴ γῆ, γιὰ 
νὰ εἰσχωρήσουν στὴ Βασιλίδα 
τῶν πόλεων. Οἱ πολιορκημέ-
νοι τοὺς περιμένουν καὶ ἐκεῖ μὲ 
φλογιστικὲς ὕλες. Μάταιος καὶ ὁ 
ὑπόγειος ἀγώνας τῶν ἐχθρῶν.

Ἀπελπισμένος λοιπὸν ἀπὸ 
τὶς ἀποτυχίες του ὁ Μωάμεθ Β΄, 

ἀλλὰ παντοδύναμος κυρίαρχος, 
ἀκάθεκτος καὶ ὁρμητικὸς ὡς νέ-
ος, στὶς 23 Μαΐου 1453 ἀπαιτεῖ 
ἀπὸ τὸν βασιλιὰ τὴν Πόλη ἀκέ-
ραιη καὶ ἄθικτη, πρὶν τὴν ἐρημώ-
σει ὁ στρατός του. Δὲν θὰ ἐξαν-
δραποδιστεῖ ὁ πληθυσμός της, 
ὑπόσχεται, καὶ ὁ αὐτοκράτορας 
ἐλεύθερος μπορεῖ νὰ κυβερνᾷ 
τὴν Πελοπόννησο μὲ πρόσθε-
τες κτήσεις. Μὰ ὁ αὐτοκράτο-
ρας, πιστὸς στὴν παράδοση τῶν 
Ἑλλήνων, ὡς ἄλλος Λεωνίδας 
μὲ τοὺς τριακοσίους, μένοντας 
στὴν εὐδαιμονία τῆς ἀληθινῆς 
ἐλευθερίας του, ἀπαντᾷ μεταξὺ 
ἄλλων: « Ἔχε καὶ τὰ ἀφ’ ἡμῶν 
ἁρπαγέντα ἀδίκως φρούρια καὶ 
γῆν, ὡς δίκαια. [...] Τὸ δὲ τὴν Πό-
λιν σοὶ δοῦναι οὔτ’ ἐμόν ἐστιν 

οὔτ’ ἄλλου τῶν κατοικούντων 
ἐν αὐτῇ· κοινῇ γὰρ γνώμῃ πάντες 
αὐτοπροαιρέτως ἀποθανοῦμεν 
καὶ οὐ φεισόμεθα τῆς ζωῆς 
ἡμῶν» (... καὶ δὲν θὰ λογαριά-
σουμε τὴ ζωή μας). Ἀγώνας «μέ-
χρις ἐσχάτων». Ἐπιλογὴ τοῦ ἔντι-
μου καὶ ἔνδοξου θανάτου, στὴ 
σφαῖρα τοῦ τραγικοῦ μεγαλείου.

Ἐντείνονται μὲ ἀγριότητα οἱ 
ἐπιθέσεις τῶν Ὀθωμανῶν μέ-
ρα καὶ νύχτα. Ὁ σουλτάνος μὲ 
ἔνορκες ὑποσχέσεις τοὺς ἐξάπτει 
τὸν πόθο γιὰ τριήμερη λεηλα-
σία τῶν ἀμύθητων θησαυρῶν 
τῆς κοσμοκράτειρας Πόλης καὶ 
αἰχμαλωσία τῶν κατοίκων της. 
Ἀνελέητοι οἱ βομβαρδισμοὶ 
στὰ τείχη. Βροχὴ τὰ βέλη, χα-
λάζι τὰ μολυβδόσφαιρα κι οἱ 

πέτρες σκοτεινιάζουν τὸν ἥλιο. 
Σείονται οἱ ἐπάλξεις, βογγᾷ καὶ 
ξεθεμελιώνεται ἡ γῆ. Γκρεμίζο-
νται πύργοι. Οἱ πολιορκημένοι 
ὅμως ἀτρόμητοι ἀμύνονται. Τὰ 
γυναικόπαιδα καὶ οἱ γέροντες 
ἀπτόητοι συντρέχουν στὴν ἐπι-
διόρθωση τῶν ρηγμάτων.

Ὁ Κωνσταντῖνος ἔφιππος 
καλπάζει παντοῦ καὶ μεταδίδει 
στοὺς μαχητὲς τὴ φλόγα τῆς 
ψυχῆς του. Παρηγορεῖ τοὺς 
λαβωμένους, ἐλέγχει καὶ ὀργα-
νώνει τὴν ἄμυνα. Δὲν διατάζει· 
παρακαλεῖ: «Παρακαλῶ ὑμᾶς, 
ἀδελφοί, ἵνα στῆτε ἀνδρείως καὶ 
μετὰ γενναίας ψυχῆς. [...] Ὀφεί-
λομεν κοινῶς πάντες ἵνα προτι-
μήσωμεν τὸν θάνατον μᾶλλον 
ἢ τὴν ζωήν, πρῶτον ὑπὲρ τῆς 
πίστεως ἡμῶν καὶ εὐσεβείας, 
δεύτερον ὑπὲρ τῆς πατρίδος. Ἃν 
ὁ Θεὸς διὰ τὰ ἐμὰ πλημμελήματα 
δὲν δώσῃ εἰς ἡμᾶς τὴν νίκην, θὰ 
κινδυνεύσωμεν ὑπὲρ τῆς πίστεως 
ἡμῶν τῆς ἁγίας, ἣν ἐδωρήσατο 
ἡμῖν ὁ Χριστὸς διὰ τοῦ οἰκείου 
αἵματος». Καὶ πάλι, διατρέχοντας 
καὶ τὶς τρεῖς πλευρὲς τοῦ τριγώ-
νου τῆς Πόλης, ἐμψυχώνει: «Μὴ 
δειλιάσετε, ἀδελφοί. Ἡμεῖς πᾶσαν 
τὴν ἐλπίδα εἰς τὴν ἄμαχον δόξαν 
τοῦ Θεοῦ ἀνεθέμεθα». 

Ἄνισος ὁ ἀγώνας. Οἱ ἀπώλει-
ες τῶν ἐχθρῶν ἀναπληρώνονται 
συνέχεια μὲ νέα ἀσκέρια, ποὺ 
ἔρχονται ἀπὸ τὴν Ἀσία ἀδιάκο-
πα. Ἐκεῖνοι μὲ τὴ σιδερένια στρα-
τιά τους πολεμοῦν ξεκούραστοι, 
ἀνανεωμένοι καὶ χορτάτοι. Οἱ 
γενναῖοι τῶν ἐπάλξεων κατα-
πονημένοι, ἄυπνοι καὶ νηστικοί, 
ἀλλὰ μὲ τὶς χαλύβδινες ψυχές 
τους ἀποκρούουν τὶς ἐπιθέσεις. 
Ἐδῶ καὶ οἱ νεκροὶ τῆς χιλιόχρο-
νης αὐτοκρατορίας θαρρεῖς καὶ 
τρέχουν νὰ πάρουν τὴ θέση 
τους στὰ ἐρειπωμένα τείχη, καὶ 
ἐμφυσοῦν στὰ σπλάγχνα τῶν 
μαχητῶν ἰαχὲς θριάμβων, μή-
πως καὶ συμβεῖ τὸ θαῦμα!

Βασανισμένος ὁ λαός, ἄγρυ-
πνος ὁ βασιλιάς του. Ὣς τὶς πα-

K
K

Ψυχὴ τῆς ἄμυνας καὶ τοῦ ὑπεράνθρωπου 
ἀγῶνα εἶναι ὁ Κωνσταντῖνος ΙΑ΄ Παλαιολόγος. 
Ὁ τελευταῖος αὐτοκράτορας, ποὺ ἀντὶ κορῶνα 

φορεῖ στὴν κεφαλὴ ἀκάνθινο στεφάνι.
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3 ραμονὲς τῆς ἅλωσης περίμενε 
μὲ τὴν ἀγωνία στὸ βλέμμα τὸν 
ἑνετικὸ στόλο, ποὺ δὲν ἔφθασε 
ποτέ. Ἐξέλιπε καὶ ἡ τελευταία 
ἐλπίδα. Ὁ χριστιανικὸς κόσμος 
ἐγκατέλειψε στὴν ὕστατη ἀγωνία 
του τὸν προμαχῶνα τοῦ Χριστια-
νισμοῦ, ποὺ ἀπέκρουε τὰ κύ-
ματα τῶν ἐπιδρομέων καὶ ἀκτι-
νοβολοῦσε τὸν πολιτισμὸ στὶς 
ἐσχατιὲς τοῦ βάρβαρου κόσμου. 
Μὰ εἶναι ἀποφασισμένοι οἱ ἐλά-
χιστοι ἀμύντορες νὰ ξεπεράσουν 
καὶ τὰ ὅρια τῆς ἀντοχῆς τους. Ὁ 
πόλεμος ἔγινε πνοή τους!

Στὶς 28 Μαΐου, μὲ θηριώδεις 
ἀλαλαγμούς, οὐρλιαχτὰ καὶ 
τυμπανοκρουσίες, οἱ Τοῦρκοι 
γαντζώνουν σκάλες στὰ τείχη. 
Θέλουν ἢ τὴν Κωνσταντινού-

πολη ἢ τὸν Παράδεισο μὲ τὸν 
προφήτη Μωάμεθ. Σφοδρό-
τατη ἀντεπίθεση ἀπὸ μέσα. Οἱ 
καμπάνες σημαίνουν. Δεήσεις 
καὶ λιτανεῖες. Περιφέρουν στὰ 
τείχη τὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας 
τῆς Ὁδηγήτριας. «Τὴν Πόλιν 
σου φύλαττε, Θεογεννῆτορ 
ἄχραντε...». Καὶ ψάλλουν μὲ 
σπαραγμό: «Κύριε, ἐλέησον 
ἡμᾶς. Μὴν ὀργισθῇς ἡμῖν σφό-
δρα, μηδὲ μνησθῇς τῶν ἀνομιῶν 
ἡμῶν...». Τὸ βράδυ κατανυκτικὴ 
λειτουργία –ἡ τελευταία– στὴν 
Ἁγία Σοφία, σ’ ἐκεῖνον τὸν ἐπί-
γειο οὐρανό. Πλῆθος κόσμου 
προσεύχεται:

«Κι ἀπ’ τὴν πολλὴ τὴν ψαλ-
μουδιὰ ἐσειοῦνταν οἱ κολῶνες».

Ὁ Κωνσταντῖνος «μετὰ 

κλαυθμοῦ τὰ ἄχραντα καὶ θεῖα 
μυστήρια μετέλαβεν». Κι ὕστερα 
στὸ παλάτι, ἐκεῖ ὅπου ἐπὶ τόσους 
αἰῶνες τελοῦνταν θρίαμβοι. 
Ζητᾷ μὲ δάκρυα συγχώρηση ἀπ’ 
τοὺς κρατικοὺς λειτουργούς, καὶ 
πάλι στὰ τείχη καὶ στοὺς πύρ-
γους ἐγκαρδιώνει τοὺς φύλακες.

Κατὰ τὰ ξημερώματα, γε-
νικὴ ἐπίθεση τῶν Τούρκων. 
Στὴν πύλη τοῦ Ἁγίου Ρωμανοῦ 
ἡ τελευταία πράξη τοῦ δράμα-
τος. Ἐκεῖ ὁ αὐτοκράτορας καὶ ὁ 
ἀρχηγὸς τῶν Γενουατῶν Ἰου-
στινιάνης, ποὺ μάχεται γιὰ τὴν 
τιμὴ τῆς χριστιανοσύνης. Ἀκόμα 
κυμάτιζε ἐκεῖ ἡ ἀετοφόρος ση-
μαία τοῦ κράτους τὰ χαράματα 
ἐκείνης τῆς Τρίτης, 29ης Μαΐου 
1453. Οἱ πολιορκημένοι μὲ τὶς 

ἀδάμαστες ψυχὲς ἀντέχουν. Ἐπὶ 
τέσσερις ὧρες, ὁ βασιλιὰς εἶχε 
ἀποκρούσει τέσσερις μεγάλες 
ἐφόδους καὶ ἤλπιζε στὴ νίκη. 
Ἐνθουσιώδης λοιπὸν κραύ-
γαζε: «Ἀδελφοί, ἡμῖν ἐστιν ἡ 
νίκη, ὁ Θεὸς ὑπὲρ ἡμῶν πολε-
μεῖ». Ἀκόμη κι ἂν πεθάνουμε, 
«ὁ στέφανος ὁ ἀδαμάντινος ἐν 
οὐρανοῖς ἐναπόκειται ἡμῖν, καὶ 
μνήμη αἰώνιος καὶ ἐπάξιος ἐν τῷ 
κόσμῳ ἔσεται».

Τὴ στιγμὴ τοῦ θριάμβου του, 
ὅμως, εἶδε πλημμυρίδα πολε-
μίων γύρω του. Ἀγριεμένοι 
γενίτσαροι τὸν κυκλώνουν, κι 
ἐκεῖνος κεντᾷ τὸ ἄλογο καὶ ὁρμᾷ 
σὰν τὸν Σαμψὼν ἐναντίον τῶν 
ἀλλοφύλων. Πολεμᾷ σὰν ἁπλὸς 
στρατιώτης. «Καὶ τὸ αἷμα ποτα-

μηδὸν ἐκ τῶν ποδῶν καὶ τῶν 
χειρῶν αὐτοῦ ἔρρεε», γράφει ὁ 
ἱστορικὸς Φραντζῆς. Χείμαρρος 
ἀσταμάτητος οἱ ἐχθροὶ στήνουν 
τὶς σημαῖες τους στοὺς πύργους. 
Καὶ κραυγάζει ὁ αὐτοκράτορας 
στρέφοντας ὁλόγυρα μὲ ἀπό-
γνωση τὰ πονεμένα μάτια του: 
«Οὐκ ἔστι τις τῶν χριστιανῶν 
τοῦ λαβεῖν τὴν κεφαλὴν ἀπ’ 
ἐμοῦ;» (Δούκας). Χτυπᾷ μὲ τὸ 
σπαθί του καὶ χτυπιέται ἀλύπη-
τα. Ἀκούει τὶς ἀπελπισμένες καὶ 
γοερὲς κραυγὲς τοῦ λαοῦ του. 
«Ἡ Πόλις ἁλίσκεται (κυριεύεται) 
κἀγὼ ἔτι ζῶ;» (Κριτόβουλος). 
Ἐκεῖ, ἀνάμεσα σὲ μύριους νε-
κρούς, μὲ τὴν ὑπέρτατη θυσία 
του, μέσα σὲ πορφύρα αἵματος, 
ὁ Κωνσταντῖνος ΙΑ΄ Δραγάτσης 
Παλαιολόγος, σὲ μιὰ μετέωρη 
στιγμὴ τοῦ χρόνου, «ἐπεσφρά-
γισε τὴν πτῶσιν τῆς Κωνσταντι-
νουπόλεως καὶ τὴν κατάλυσιν 
τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας»! 
« Ἦν δὲ πᾶσα ἡ ζωὴ τοῦ ἀοιδίμου 
ἐν βασιλεῦσι καὶ γαληνοτάτου καὶ 
μάρτυρος τούτου χρόνοι τεσσα-
ράκοντα ἐννέα καὶ μῆνες τρεῖς καὶ 
ἡμέραι εἴκοσι» (Φραντζῆς).

*   *   *

Πῶς νὰ πιστέψει ὁ ἀπελπι-
σμένος καὶ διεσπαρμένος στὰ 
σκλαβοπάζαρα λαὸς πὼς σκο-
τώθηκε ὁ βασιλιάς του κι ὀρφά-
νεψε; Ποιὸς εἶδε τὸν βασιλιά; Κι 
ὅμως, μὲ ἐπιμονὴ τὸν ἀναζήτησε 
ὁ Μωάμεθ ὁ Πορθητής. Καὶ τὸ 
βασιλικὸ πτῶμα, διάτρητο ἀπὸ 
τραύματα, ἀναγνωρίστηκε ἀπὸ 
τὶς βασιλικὲς περικνημίδες καὶ τὰ 
κόκκινα πέδιλα μὲ τοὺς χρυσούς 
ἀετούς. Κι ἔδωσε ἐντολὴ νὰ 
τὸν θάψουν μὲ τιμὲς βασιλικές. 
Εἶπαν πὼς ἀναπαύεται ὁ ὕπατος 
ἐκεῖνος πρόμαχος τῆς σπαραγ-
μένης Βασιλεύουσας σὲ ὕψωμα, 
κάτω ἀπ’ τὴ σκιὰ ἰτιᾶς πλεγμένης 
μὲ ἄγρια κλήματα καὶ ροδιές. Κι 
ἤθελε ὁ τύραννος ν’ ἀνάβει κα-
ντήλι στὸν τάφο, καὶ πλήρωνε 

K
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Τὸ δὲ τὴν Πόλιν σοὶ δοῦναι οὔτ’ ἐμόν ἐστιν 
οὔτ’ ἄλλου τῶν κατοικούντων ἐν αὐτῇ· κοινῇ 
γὰρ γνώμῃ πάντες αὐτοπροαιρέτως ἀποθα-
νοῦμεν καὶ οὐ φεισόμεθα τῆς ζωῆς ἡμῶν.



«Ο
 Κ

Ο
Σ

Μ
Ο

Σ
 Τ

Η
Σ

 Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΔ

Ο
Σ

» 
- 

Μ
ά

ιο
ς
 -

 i
ο

ύ
ν

ιο
ς
 2

0
1

3

119

ἀπὸ τὸ προσωπικό του ταμεῖο, 
γιὰ νὰ μὴν ἀμφισβητήσει ποτὲ 
κανεὶς τὸν θάνατο τοῦ αὐτοκρά-
τορα τοῦ Βυζαντίου. Γιατὶ ὁ Πορ-
θητὴς καμάρωνε πὼς ἦταν πιὰ 
ὁ φυσικὸς διάδοχος τῶν αὐτο-
κρατόρων, ἀλλὰ στὴ νεογέννητη 
αὐτοκρατορία τοῦ Ἰσλάμ.

Μὰ ποιὸς μπορεῖ νὰ ξεριζώ-
σει ἀπὸ τὴν ψυχὴ τοῦ λαοῦ τὶς 
πεποιθήσεις καὶ τὰ ὁράματά του; 
Δὲν πέθανε ὁ Βασιλιάς του. Ἔγινε 
σύμβολο στὴ συλλογικὴ συνεί-
δηση τοῦ Γένους. Τὰ σύμβολα 
δὲν πεθαίνουν μὲ τὸν θάνατο. 
Κι ὁ θρῦλος πλάστηκε.

« Ὅταν ἦρθε ἡ ὥρα νὰ τουρ-
κέψει ἡ Πόλη καὶ μπῆκαν μέσα 
οἱ Τοῦρκοι, ἔτρεξε ὁ βασιλιάς 
μας (ὁ τελευταῖος  Ἕλληνας βα-
σιλιάς) καβάλα στ’ ἄλογό του, 
νὰ τοὺς ἐμποδίσει. Ἦταν πλῆθος 
ἀρίφνητο ἡ Τουρκιά, κι ἐκεῖνος 
χτυποῦσε κι ἔκοβε ἀδιάκοπα μὲ 
τὸ σπαθί του. Τότε σκοτώθη τ’ 
ἄλογό του κι ἔπεσε κι αὐτός. Κι 
ἐκεῖ ποὺ ἕνας ἀράπης σήκωσε 
τὸ σπαθί του νὰ χτυπήσει τὸν 
βασιλιά, ἦρθε ἄγγελος Κυρίου 
καὶ τὸν ἅρπαξε καὶ τὸν πῆγε σὲ 
μιὰ σπηλιά, βαθιὰ στὴ γῆ κάτω, 
κοντὰ στὴ Χρυσόπορτα. Ἐκεῖ μέ-
νει μαρμαρωμένος ὁ βασιλιὰς καὶ 
καρτερεῖ τὴν ὥρα νἄρθει πάλι ὁ 
ἄγγελος νὰ τὸν σηκώσει».

Μαρμαρωμένος θ’ ἀντέξει 
στὸν χρόνο, ἄφθαρτος, ὥσπου 
νὰ φτάσει ἡ ὥρα τῆς ἀνάστασης 
τοῦ Γένους! Κι εἶπαν ἀκόμα πὼς 
τὶς νύχτες ζωντανεύει. Φτερο-
κοπᾷ σὰν ἄγγελος καὶ μπαίνει 
ἀπ’ τὴν πύλη τὴ μυστικὴ ὁλοαί-
ματος στὴν Ἁγιὰ Σοφιά. Ριγοῦν 
τὰ Ἑξαπτέρυγα στὰ σφαιρικὰ 
τρίγωνα τοῦ τρούλλου. Δακρύ-
ζουν τὰ ψηφιδωτά, κι ἡ ἔνθρονη 
βρεφοκρατοῦσα Θεομήτωρ, ἡ 
Δέσποινα τοῦ κόσμου, ἐκεῖ ψη-
λά, ἀπὸ τὴν κόγχη τοῦ ἱεροῦ, 
φωτίζει τὰ σκοτάδια. Κι ἐνῷ 
ὑπερκόσμιες μελῳδίες ἠχοῦν, 
ὁ Αὐτοκράτορας, κρατώντας τὸ 
ματωμένο σπαθί του ἐκεῖ δίπλα 

στὸν δικέφαλο ἀετό, δίνει τὸν 
ὅρκο τοῦ ἀνδρειωμένου...

Ὁ θρῦλος τοῦ «Μαρμαρωμέ-
νου Βασιλιᾶ» πέρασε ἀπὸ γενιὰ 
σὲ γενιὰ κι ἔριξε ἄγκυρα ἐλπί-
δας σὲ κάθε ἑλληνικὴ ψυχή. Τὸν 
ἄκουσε μικρὸ παιδί, σὰν πῆγε 
στὴν Πόλη, ὁ Γ. Βιζυηνός, καὶ 
τὸν δραματοποίησε στὸ ποίημά 
του «Ὁ τελευταῖος Παλαιολό-
γος». Κατὰ τὸν ποιητή, ἡ γιαγιὰ 
τῶν 100 χρόνων λέει μὲ πεποί-
θηση στὸ ἐγγόνι της πώς «εἶδε» 
μὲ τὰ μάτια της «τὸν Βασιλέα». 
Δὲν ἦταν «ὄνειρο» οὔτε «πα-
ραμύθι». Ἐκεῖ στὴ Χρυσόπορτα 
«κοιμᾶται»

(σ’) ἕνα σπήλαιο πλατύ, στρω-
μένο σὰν παλάτι,

σὰν ἅγιο παρεκκλήσι.
Ἀπ’ τὸν ὁπλισμό του ὅμως 

λείπει τὸ σπαθί.
– Γιατί, γιαγιά, ποῦ εἶναι το; – 

Βαμμένο μέσ’ στὸ αἷμα
ἀκόμα ὣς τώρα βρίσκεται σ’ 

ἑνὸς ἀγγέλου χέρι,
στὸν οὐρανὸν ἐπάνου...
Καὶ ἀφηγεῖται ἡ γιαγιὰ μὲ νε-

ανικὸ παλμὸ τὴν πολιορκία τῆς 
Βασιλεύουσας ἀπ’ τοὺς Τούρ-
κους καὶ τὸν ἡρωικὸ ἀγῶνα τοῦ 
Παλαιολόγου. Σὰν φτάνει ὅμως 
ἡ κρίσιμη στιγμή, ὁ βασιλιὰς δὲν 
σκοτώνεται!

Μιὰ τρίχα, καὶ τὸν σκότωνεν 
ἀράπικη λεπίδα!

Μὰ δὲν τὸ ἤθελ’ ὁ Θεός. Δὲν 
ἤθελε ν’ ἀφήσει

τῶν χριστιανῶν τὸ Γένος
αἰώνια δίχως βασιλιὰ κι ἐλευ-

θεριᾶς ἐλπίδα.
Γι’ αὐτὸ προστάζ’ ἕν’ ἄγγελο 

K
Μὰ ποιὸς μπορεῖ νὰ ξεριζώσει ἀπὸ τὴν ψυχὴ 

τοῦ λαοῦ τὶς πεποιθήσεις καὶ τὰ ὁράματά του; 
Δὲν πέθανε ὁ Βασιλιάς του. Ἔγινε σύμβολο στὴ 

συλλογικὴ συνείδηση τοῦ Γένους. 
Τὰ σύμβολα δὲν πεθαίνουν 

μὲ τὸν θάνατο. Κι ὁ θρῦλος πλάστηκε.
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νὰ πά’ νὰ τὸν βοηθήσει,
σὰν ἦταν κυκλωμένος.
Κι ἐκεῖνος «τὸν Βασιλέα γλι-

τώνει», τὸν σηκώνει στὰ λευκά 
του φτερὰ καὶ τὸν κοιμίζει «μέσ’ 
στὸ πλατὺ τὸ σπήλαιο». Καὶ θὰ 
ξυπνήσει:

Ὅταν τρανέψεις, γιόκα μου, κι 
ἀρματωθεῖς καὶ κάμεις

τὸν ὅρκο γιὰ τὴ λευτεριά, σὺ 
κι ὅλη ἡ νεολαία,

νὰ σώσετε τὴ χώρα.
Τότε ὁ ἄγγελος κι ἀγγελικὲς 

δυνάμεις θὰ ξυπνήσουν τὸν βα-
σιλέα, «τὴ σπάθα του θὰ δράξει», 
θὰ χτυπήσει τὸν Τοῦρκο:

Καὶ χτύπα χτύπα θὰ τὸν πά’ 
μακρὰ νὰ τὸν πετάξει,

πίσω στὴν Κόκκινη Μηλιὰ καὶ 
πίσ’ ἀπὸ τὸν ἥλιο,

ποὺ πιὰ νὰ μὴ γυρίσει!...
Ἐκεῖ, στὴν Κόκκινη Μηλιά, 

στὰ ὅρια τῆς Περσίας, ποὺ 
ἔφθαναν κάποτε τὰ σύνορα τῆς 
αὐτοκρατορίας καὶ τὰ φρου-
ροῦσαν μὲ τὴ λεβεντιά τους οἱ 
ἀκρίτες κι ὁ Διγενής! Ἐκείνης τῆς 
αὐτοκρατορίας τὴν ἀνασύσταση 
ὁραματιζόταν τὸ γένος στὰ 400 ἢ 
500 χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας, 
καὶ τὸν βασιλιά του περίμενε νὰ 
ξεμαρμαρωθεῖ ἢ νὰ ξυπνήσει. 
Τότε θ’ ἀναδυθεῖ ἀπὸ τὴ θάλασ-

σα τοῦ Μαρμαρᾶ, ἐκεῖ ποὺ βυθί-
στηκε μὲ τὰ τίμια λείψανα ἡ Ἁγία 
Τράπεζα καὶ μοσχοβολάει ὁ τό-
πος. Καὶ μὲ συνοδεία ἀγγέλων 
θὰ μεταφερθεῖ στὴν Ἁγιὰ Σοφιά. 
Τότε κι ὁ ἱερέας μὲ τὸ ἅγιο δι-
σκοπότηρο καὶ τὸ χρυσόδετο 
εὐαγγέλιο, ποὺ κλείστηκε στὸν 
νότιο τοῖχο πίσω ἀπ’ τὸ ἱερὸ τῆς 
Ἁγιὰ Σοφιᾶς, κι ἀκούγονται τὴ 
νύχτα ψαλμῳδίες, θὰ βγεῖ, γιὰ 
νὰ τελειώσει τὴ λειτουργία. Τότε 
θὰ λύσουν καὶ τὴ σιωπή τους οἱ 
καμπάνες καὶ τὰ σήμαντρα τῆς 
Ἁγιὰ Σοφιᾶς. Τότε καὶ τὰ ψάρια, 
ποὺ μισοτηγανισμένα –κόκκινα 
ἀπ’ τὴ μιὰ μεριά– πλέουν στὸ 
ἁγίασμα στὸ Μπαλουκλί, θὰ 
ξαναγυρίσουν στὸ τηγάνι νὰ τ’ 
ἀποτηγανίσει ὁ ἡγούμενος.

Σταμάτησε ὁ χρόνος μὲ τὴν 
κατάληψη τῆς ἱερῆς πόλης τῶν 
Χριστιανῶν ἀπ’ τοὺς ἀπίστους. 
Αὐτὸ δείχνουν οἱ πιὸ πολλοὶ 
θρῦλοι γιὰ τὴν ἅλωση τῆς Πό-
λης. Καὶ θὰ ἐπανέλθει ἡ τάξη μὲ 
τὴν ἀνακατάληψη τῆς Βασιλεύ-
ουσας... Πόθοι καὶ ὁράματα τοῦ 
Γένους μας! Καὶ δὲν ἔγινε βέβαια 
ἡ ἀνάσταση στὶς διαστάσεις ποὺ 
περίμενε ἡ χριστιανικὴ ψυχή, 
ἀλλά «ὁ ἑλληνικὸς κόσμος 
τῶν πραγμάτων καὶ τῶν δογμά-

των», τὰ πνευματικὰ κειμήλια 
τῆς παράδοσής μας, ἡ ἁγιασμένη 
τέχνη καὶ σοφία ἔμειναν ἀκατά-
λυτα στοὺς αἰῶνες. Οἱ θρῦλοι, 
προέκταση τῶν θρήνων γιὰ τὴν 
Ἅλωση, κι ὁ «Μαρμαρωμένος 
Βασιλιάς» θρονιάστηκαν ἐκεῖ, 
στὴν ἀγρύπνια τῶν ψυχῶν, καὶ 
θέριευαν κάθε φορὰ «τὴν ἀπο-
σταμένη ἐλπίδα». Ἐκφραστὴς 
τῆς ἑλληνικῆς ψυχῆς κι ὁ Στρα-
τός μας, τραγουδοῦσε σὲ ὅλους 
τοὺς πολέμους τὸν  περασμένο 
αἰῶνα:

Τῆς Ἁγιὰ Σοφιᾶς οἱ πόρτες δὲν 
ἀνοίγουν μὲ κλειδιά,

μόνο ἀνοίγουν μὲ λεβέντες, 
παλληκάρια διαλεχτά...

Καὶ συνεχίζει ὁ νεώτερος 
Ἑλληνισμὸς τὴν πορεία του 
στὸν χρόνο μέσα στὸ φουρτου-
νιασμένο πέλαγος τῆς Ἱστορίας. 
Καὶ ταξιδεύει ἔχοντας:

Στὴν πρύμνη τὸν σταυρό, 
στὴν πλώρη τὸ Βαγγέλιο,

τὴν Παναγιὰ τὴ Δέσποινα στὸ 
μεσιανὸ κατάρτι.

«Βόηθα Παναγιά!»

`
Α. Κ. ΚΟΡΝΑΡΟΥ-

ΚΑΛΑΜΑΡΑ



Τὸ μηνιαῖο Ὀρθόδοξο Χριστιανικὸ Περιο-
δικὸ 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 Γράμμα-
τα καὶ τὴν Τέχνη, μὲ τὸ ἔνδοξο παρελθὸν καὶ 
τὸ δυναμικό “παρών” στὶς μάχες του κατὰ 
τοῦ ὑλισμοῦ 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. 
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ΝΑ ΘΥΜΑΣΑΙ καὶ ποτὲ νὰ μὴ ξεχνᾶς τὸ πιὸ μεγάλο 
γεγονός. Τὸ πιὸ χαρμόσυνο γεγονὸς τῆς ἱστορίας, 

χωρὶς τὸ ὁποῖο θὰ ἤμασταν «ἐλεεινότεροι πάντων 
ἀνθρώπων», διότι θὰ ζούσαμε χωρὶς τὴν ἐλπίδα τῆς 
ἀναστάσεως. «Μνημόνευε Ἰησοῦν Χριστὸν ἐγη-
γερμένον ἐκ νεκρῶν» (Β´ Τιμόθ. β´ 8). Αὐτὸ συνιστᾶ 
ὁ ἀπ. Παῦλος στὸν μαθητή του Τιμόθεο. Νὰ κρατᾶς 
ζωηρὴ καὶ ἄσβηστη στὴν καρδιὰ καὶ στὴ σκέψη σου 
τὴν ἀνάσταση τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Ἡ ἔνδοξη μορφὴ 
τοῦ ἀναστημένου Κυρίου, λέει ὁ Ἀπόστολος τοῦ Θεοῦ 
καὶ στὸν καθένα μας, πρέπει νὰ κατακλύζει ὁλόκληρη 
τὴν ὕπαρξή μας. Νὰ εἶναι ὁ συνεχὴς φωτισμός, ἡ 
ἔμπνευση καὶ ἡ δύναμή μας, ἡ παρηγοριά μας σὲ κάθε 
ἀντίξοη περίσταση. Πάντοτε. Ἰδιαίτερα ὅταν θλίψεις 
καὶ ἀδικίες καὶ κατατρεγμοὶ μᾶς περιστοιχίζουν, τότε ἡ 
καρδιά μας γεμάτη πίστη ἂς ἀτενίζει τὸν ἀναστημένο 
Σωτῆρα καὶ Λυτρωτή, γιὰ νὰ ἀντλοῦμε ὑπομονή, δύ-
ναμη καὶ πεποίθηση στὴ νίκη. Μήπως καὶ ἐναντίον 
τοῦ Θεανθρώπου δὲν εἶχε ξεσπάσει ἡ πιὸ τρομερὴ 
θύελλα τῆς ἀνθρώπινης κακουργίας; 

Ἀλλὰ ἐξῆλθε νικητὴς ἀπὸ τὴ σκληρότατη αὐτὴ 
δοκιμασία. Ἡ τρικυμισμένη θάλασσα δαμάστηκε, 
ἡ διαβολικὴ κακουργία νικήθηκε καὶ ὁ Κύριος, ὡς 
ἀκατανίκητος θριαμβευτής, ἀρχηγὸς τῆς ζωῆς καὶ 
νικητὴς τοῦ θανάτου, ἀναστήθηκε ἀπὸ τοὺς νεκρούς, 
γιὰ νὰ χαρίζει ἀπὸ τότε ἀκαταγώνιστη δύναμη στοὺς 
πιστούς, ὥστε νὰ νικοῦν καὶ αὐτοὶ πάντοτε. Ὅπως 
Ἐκεῖνος «ἐξῆλθεν νικῶν καὶ ἵνα νικήσῃ» (Ἀποκάλ. 
στ´ 2), ἔτσι καὶ οἱ πιστοὶ ἀκολουθώντας τὸν ἀναστη-
μένο Ἀρχηγό τους θὰ προχωροῦν ἀπὸ νίκη σὲ νίκη 
μέχρι τὸν τελικὸ θρίαμβο.

«Μνημόνευε Ἰησοῦν Χριστόν». Καὶ ὅταν ἡ 
«εὐπερίστατος ἁμαρτία» στήνει τὰ δολερά της δί-
χτυα, γιὰ νὰ σὲ τυλίξει σ᾽ αὐτὰ καὶ νὰ σὲ αἰχμαλωτί-
σει στὸν αἰώνιο θάνατο. Καὶ ὅταν ἡ μάταιη δόξα τοῦ 
κόσμου καὶ ἡ ψεύτικη λάμψη τῆς κοσμικῆς ἐξουσί-
ας, οἱ τέρψεις καὶ οἱ ἀπατηλὲς ἡδονές, προσπαθοῦν 
νὰ ἑλκύσουν τὴν καρδιά σου, θυμήσου καὶ πάλι τὸν 
Ἰησοῦ Χριστό. Ὕψωσε τὴ σκέψη καὶ τὴν καρδιά σου  
στὸν ἀναστημένο Λυτρωτή. Κοίταξε τὰ σημάδια τῶν 
πληγῶν Του στὰ χέρια, στὰ πόδια, στὴν ἁγία πλευρά 
Του ἀπὸ τὰ καρφιὰ καὶ τὴ λόγχη. Σκέψου ὅτι Ἐκεῖνος 
ἔχυσε τὸ αἷμα Του, γιὰ νὰ μᾶς ἐξαγοράσει ἀπὸ τὴ 
δουλεία τῆς ἁμαρτίας καὶ νὰ μᾶς  λυτρώσει ἀπὸ τὴν 

ἐξουσία τοῦ Πονηροῦ. Συλλογίσου ὅτι λυτρωθήκαμε 
ἀπὸ τὴ φθορὰ «οὐ φθαρτοῖς, ἀργυρίῳ ἢ χρυσίῳ... 
ἀλλὰ τιμίῳ αἵματι ὡς ἁμνοῦ ἀμώμου καὶ ἀσπίλου 
Χριστοῦ» (Α´ Πέτρου α´ 18), γιὰ νὰ ἀντλήσεις ἀπὸ 
Ἐκεῖνον δύναμη.

Καὶ ὅταν ἀκόμη ὁ θάνατος προσφιλῶν προσώπων 
ἔρχεται νὰ μᾶς προκαλέσει βαθὺ πόνο, ἂς ὑψώσουμε 
πάλι τὸ νοῦ καὶ τὴν καρδιά μας πρὸς τὸν ἀναστημένο 
Κύριο, γιὰ νὰ παίρνουμε ἀπὸ  Ἐκεῖνον παρηγοριά, ὑπο-
μονή, εἰρήνη καὶ ἐλπίδα. Διότι Ἐκεῖνος παραδόθηκε 
στὸν θάνατο ἐξ αἰτίας τῶν δικῶν μας παραπτωμάτων 
καὶ ἀναστήθηκε 
ἀπὸ τοὺς νεκροὺς 
γιὰ τὴ δική μας 
δικαίωση καὶ ἀνά-
σταση (Ρωμ. δ´ 25). 
Εἶναι ὁ πρωτότοκος 
ἀπὸ τοὺς νεκροὺς 
καὶ ὁ πρωτοπόρος 
ἀναρίθμητου πλή-
θους ἀνθρώπων, οἱ 
ὁποῖοι μὲ τὴ δύνα-
μή Του θὰ ἀναστη-
θοῦν στὴν αἰώνια 
καὶ μακαρία ζωή.

Γιατί, λοιπόν, νὰ 
φοβηθοῦμε καὶ νὰ πικραθοῦμε ἀπὸ τὸν θάνατο; Ὁ 
θάνατος διὰ τῆς Ἀναστάσεως «ἔπαυσε τοῦ εἶναι 
θάνατος». Ἔγινε ζωή, ἡ εἴσοδος ποὺ μᾶς ὁδηγεῖ στὴ 
χαρὰ τῶν οὐρανῶν, στὴν αἰώνια ζωή, κοντὰ στὸν Θεό, 
ἀνάμεσα στοὺς ἀγγέλους. Καὶ μαζὶ μὲ τὸν ἀπόστολο 
Παῦλο μποροῦμε μὲ θάρρος, μὲ τὴ δύναμη τοῦ Λυτρω-
τοῦ μας, νὰ ἀντικρίζουμε ἀπτόητοι τὸν θάνατο καὶ νὰ 
ἀναφωνοῦμε: «Ποῦ εἶναι, θάνατε, τὸ φαρμακερὸ 
κεντρί σου; Ποῦ εἶναι, Ἅδη, ἡ ἀπαίσια νίκη σου; 
Δὲν ἔχει πιὰ ὁ θάνατος κανένα κεντρὶ ἐναντίον 
μας». Χωρὶς δύναμη ὁ θάνατος. Φίδι χωρὶς δηλητήριο. 
Γιὰ τὸν πιστὸ εἶναι μιὰ φωτεινὴ ἀλλαγή. Πέρασμα 
στὴν αἰωνιότητα. Ὁ ἄδειος τάφος τοῦ ἀναστάντος 
Χριστοῦ ἔγινε τὸ ἀνεξάντλητο κεφαλάρι θείας ζωῆς 
καὶ ἀθανασίας. Νὰ γιατί καὶ ὁ θεῖος Ἀπόστολος, ὁ κατ᾽ 
ἐξοχὴν αὐτὸς κήρυκας τῆς Ἀναστάσεως, προτρέπει τὸν 
καθένα μας «μνημόνευε Ἰησοῦν Χριστὸν ἐγηγερ-
μένον ἐκ νεκρῶν».

ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

Ὁ θάνατος διὰ τῆς 
Ἀναστάσεως «ἔπαυσε 

τοῦ εἶναι θάνατος». 
Ἔγινε ζωή, ἡ εἴσοδος 
ποὺ μᾶς ὁδηγεῖ στὴ 
χαρὰ τῶν οὐρανῶν, 

στὴν αἰώνια ζωή, 
κοντὰ στὸν Θεό, ἀνά-
μεσα στοὺς ἀγγέλους
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ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

�  ΟΜΑ∆ΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

�  ΤΟ ΝΕΑΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

�  Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ 
ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
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Οἱ Βαλκανικοὶ Πόλεμοι (1912-1913)
Πόντος. Ἕνα ὁδοιπορικὸ στὴν ἱστορία

Τὸ μαρτύριο τοῦ Σταυροῦ. Lautsi καὶ ἄλλοι κατὰ Ἰταλίας
Ἡμέρα Πεντηκοστῆς
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