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Αὔγουστος, ὁ μεγαλοπρεπής, ὁ ἐκθαμβωτι-
κός, ὁ αὐτοκρατορικός – ἐξάλλου, τὸ ὄνομά 
του τὸ πῆρε ἀπὸ αὐτοκράτορα! Παίρνει τὰ 

πρωτεῖα ἀπ’ ὅλους τοὺς μῆνες τοῦ χρόνου. Ἂν καὶ 
ὁ Ἰούλιος, κι αὐτὸς μὲ αὐτοκρατορικὴ γενιά, μπορεῖ 
νὰ εἶναι ἰσάξιος, ἐν τούτοις ὁ Αὔγουστος προηγεῖται. 
Εἶναι ὁ μήνας τῶν διακοπῶν, τῆς χαλάρωσης, τῆς 
ξεγνοιασιᾶς, τῆς ἐπαφῆς. Ἀπόλαυση, ἡ προσφορὰ 
τοῦ Αὐγούστου, ἀλλὰ καί... κίνηση! Φυγή, διακο-
πές, ὅλοι –ἢ τοὐλάχιστον οἱ περισσότεροι– φεύγουν, 
παίρνουν δρόμο, ἀλλάζουν τὴν καθημερινότητά 
τους, γιὰ νὰ ἀνανεωθοῦν. Καὶ γίνεται ἡ ἀνανέωση!

Τί νὰ πρωτοθαυμάσουμε, τί νὰ πρωτοχαροῦμε 
καὶ τί νὰ πρωτοαναφέρουμε γιὰ τὸν Αὔγουστο! Τὶς 
ὑπέροχες ἔναστρες νύχτες του, τὸ πελώριο, ἀγέ-
ρωχο, φωτεινότατο φεγγάρι του, δίδυμο συχνά; Ὁ 
οὐρανὸς ἀνάβει μὲ μεγαλοπρέπεια ὅλες τὶς λυχνίες 
του. Ἀπολαμβάνουμε, χαιρόμαστε, θαυμάζουμε 
καί... ἐπιθυμοῦμε νὰ τὶς ἐπισκεφτοῦμε!

Παντοῦ χρυσάφι στὴν ἐξοχή. Κυματίζουν τὰ 
στάχια στὰ χωράφια καὶ προσφέρονται μεγαλό-
πρεπα στὸν θερισμό. Οἱ πρῶτες συγκομιδὲς φρού-
των ἔχουν ἤδη γίνει, καὶ οἱ ἀποθῆκες γεμίζουν. Τὰ 
βατράχια στὶς λίμνες κοάζουν χαρούμενα, τὰ λα-
γουδάκια τρέχουν τὶς βόλτες τους, μῦγες, μυγάκια 
τριγυρίζουν –πλάσματα τοῦ Θεοῦ κι αὐτά– καὶ γί-
νονται ἀνάρπαστα ἀπὸ τὰ χελιδόνια, ποὺ χαράζουν 
τὸν οὐρανὸ μὲ τὶς μαῦρες σαΐτες τῶν φτερῶν τους. 
Ζῷα, μικρὰ καὶ μεγάλα, ἀναρριγοῦν, ἀπολαμβά-
νουν τὴ χαρὰ τῆς ζωῆς ὅσο γίνεται περισσότερο.

Καὶ ἡ θάλασσα; Σ’ αὐτὸν τὸν εὐλογημένο τόπο, 
ποὺ περιβάλλεται ἀπὸ τὸ Αἰγαῖο, τήν «ἄσπρη θά-
λασσα», ὁ Αὔγουστος ἔχει τὴν πιὸ καυτὴ θάλασσα 
ὅλο τὸν χρόνο. Χαϊδεύει, ἀγκαλιάζει, ἀναζωογονεῖ 

τὰ σώματα ποὺ τὴν ἐμπιστεύονται. Εἶναι τὰ ὡραι-
ότερα μπάνια! Ἡ αὔρα; Ἡ αὐγουστιάτικη αὔρα; 
Δροσίζει, ἠρεμεῖ, ἀναγαλλιάζει σώματα καὶ ψυχές!

Ἀλλὰ ἡ μεγαλύτερη προσφορὰ τοῦ Αὐγούστου 
εἶναι ὅτι φιλοξενεῖ τὴν παμμέγιστη γιορτὴ τῆς Πα-
ναγίας. Τῆς Παναγίας μὲ τὰ χίλια ὀνόματα καὶ τὰ 

ἄπειρα ξωκλήσια. Νηστεία –πόσο εὐχάριστη τὸν 
Αὔγουστο– καὶ περισυλλογή, ποὺ στεφανώνονται 
μὲ ἄφθονα γλέντια, μέσα στὴν ἑορτάζουσα φύση.

Ἂς μὴ νομίσουμε ὅμως ὅτι θὰ φύγει ἔτσι ἁπλᾶ 
ὁ Αὔγουστος! Ἀνοίγει τὶς θύρες του διάπλατα στὸν 
ἑπόμενο σύντροφό του, προσφέροντας τὰ βαριά, 
ζουμερὰ τσαμπιὰ σταφύλια, τὰ πορφυρὰ καρπού-
ζια, τὰ βελουδένιας γεύσης ἀχλάδια καὶ τόσα ἄλλα 
καλούδια.

Μετά... μετὰ θὰ ἀρχίσει σιγὰ σιγὰ ἕνας γλυκὸς 
ὕπνος, ποὺ θὰ καταλήξει πάλι στὴν ἀναγέννηση, 
στὴν ἀνάσταση.

«Ὡς✒ἐμεγαλύνθη✒τὰ✒ἔργα✒Σου,✒Κύριε!✒πάντα✒ἐν✒
σοφίᾳ✒ἐποίησας!»

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ

Αὔγουστος

Τί νὰ πρωτοθαυμάσουμε, τί νὰ πρωτοχα-
ροῦμε καὶ τί νὰ πρωτοαναφέρουμε γιὰ 
τὸν Αὔγουστο! Τὶς ὑπέροχες ἔναστρες 
νύχτες του, τὸ πελώριο, ἀγέρωχο, φω-

τεινότατο φεγγάρι του, δίδυμο συχνά; Ὁ 
οὐρανὸς ἀνάβει μὲ μεγαλοπρέπεια ὅλες 

τὶς λυχνίες του.
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Τὸ 5ο Πανκυκλαδικὸ Συνέ-
δριο Συλλόγων Γυναικῶν 
διοργανώθηκε στὴν Τῆνο 

ἀπὸ 17 ὣς 19 Μαΐου, στὸ  Ἵδρυ-
μα Τηνιακοῦ Πολιτισμοῦ. Τὸ 
νησὶ τῆς πίστης ἀλλὰ καὶ τῆς 
μαρμαροτεχνίας φιλοξένησε 
δέκα τέσσερις (14) συλλόγους 
γυναικῶν, ποὺ προέρχονταν 
ἀπὸ τὰ περισσότερα Κυκλα-
δονήσια. Συνεχίστηκε ἔτσι ἡ 
ὡραία πρωτοβουλία ποὺ εἶχαν 
ἀναλάβει τὸ 2006 οἱ Παρειανὲς 
γυναῖκες ἀπὸ τὴ Νάουσα, καὶ 
ποὺ συνεχίστηκε τὸ 2008, ἐπί-
σης στὴ Νάουσα τῆς Πάρου, τὸ 
2010 στὴ Μύκονο καὶ τὸ 2012 
στὴν Αἰγιάλη Ἀμοργοῦ.

Ἡ ἐπιλογὴ τοῦ θέματος τοῦ 
5ου Συνεδρίου ὀφείλεται σὲ δύο 
κυρίως λόγους: Πρῶτον, γιὰ νὰ 
τιμηθεῖ τό «χειροποίητο» νησί, 
ὅπως ὀνομάζεται ἡ Τῆνος, τὸ 
σμιλεμένο ἀπ’ ἄκρη σ’ ἄκρη μὲ 
προϊόντα μαρμαρογλυπτικῆς, 
μὲ μικρὲς καὶ μεγάλες κατα-
σκευές, ποὺ κοσμοῦν ὄχι μόνο 
τοὺς ναοὺς καὶ τὰ μοναστήρια, 
τὰ σπίτια καὶ τὶς αὐλές, ἀλλὰ 
ἀκόμη καὶ τοὺς δημόσιους χώ-
ρους – δρόμους, καφενεῖα ἢ τὴ 
στάση τοῦ λεωφορείου.

Δεύτερον, γιὰ νὰ τιμηθεῖ ἡ 
γυναικεία ἐπαγγελματικὴ χειρα-
φέτηση, ποὺ ἦταν παραδοσιακὰ 
συνδεδεμένη μὲ τὴν τέχνη, ἀπὸ 
τὸν 19ο αἰῶνα ἤδη. Ὅπως ἐξήγη-
σε στὴν ἐναρκτήρια ὁμιλία της ἡ 
κ. Μαρουλιὼ Γκύζη, πρόεδρος 
τοῦ Συλλόγου γυναικῶν «Ὁ 
Εὐαγγελισμός», πολλὰ κορίτσια 
ἀπὸ τὶς Κυκλάδες ἀναγκάζονταν 
νὰ ἐκπατρισθοῦν ἀπὸ τὴ μικρὴ 
κιόλας ἡλικία καὶ νὰ ἐργασθοῦν 
στὰ μεγάλα ἀστικὰ κέντρα.

Τὴν τάση αὐτὴ ἀνέκοψε ἡ 
ἵδρυση τῆς Ζαριφείου Βιοτε-
χνικῆς Σχολῆς τὸ 1898. Στὴ 

σχολὴ αὐτὴ οἱ κοπέλλες τῆς 
Τήνου ἐκπαιδεύονταν στὴν 
τέχνη τῆς ὑφαντικῆς, καὶ βιο-
πορίζονταν μέσῳ αὐτῆς. Πρώ-
τη διευθύντρια τῆς Σχολῆς ἡ 
Στυλιανὴ Καραλῆ, ποὺ ἐκπαι-
δεύτηκε καὶ ἡ ἴδια στὴν Ἀθήνα 
καὶ στὸ Ἀγρίνιο, ὅπου λειτουρ-
γοῦσαν παρόμοιες σχολές. 
Τὸ παράδειγμα τοῦ Νικολάου 
Ζαρίφη, εὔπορου ἐμπόρου 
τῆς Κωνσταντινούπολης, ποὺ 
κληροδότησε ἕνα μέρος τῆς 
περιουσίας του γιὰ τὸν σκοπὸ 
αὐτό, ἀκολούθησαν καὶ ἄλλοι 
χορηγοί, οἱ ὁποῖοι προμήθευ-

αν μὲ ἀργαλειοὺς καὶ νήματα 
τὴ νεοσύστατη σχολή. Πρώτη 
πρόεδρος τῆς Ζαριφείου ὑπῆρξε 
ἡ Ἑλένη Ζαρίφη, σύζυγος τοῦ 
Νικολάου, ποὺ ἐνίσχυσε πε-
ραιτέρω τὴν ἄνθηση τῆς βιο-
τεχνικῆς σχολῆς. Ταὐτόχρονα, 
ἡ ἐν Ἀθήναις ἀδελφότητα τῶν 
Τηνίων ὑποστήριξε τὴ γυναικεία 
βιοτεχνικὴ δραστηριότητα, προ-
ωθώντας τὴν παραγωγὴ στὴν 
ἑλληνικὴ ἀγορά. Ἡ Ζαρίφειος 
σχολὴ ὑπῆρξε πρωτοπόρος: 
ἀπέδειξε ὅτι ἡ συλλογικότητα 
μπορεῖ νὰ ξεπεράσει πολλὰ 
προβλήματα. Ἔτσι, τὰ κορίτσια 
τοῦ νησιοῦ σταμάτησαν νὰ ξε-
νιτεύονται καὶ νὰ ἐπιστρέφουν 
μετὰ ἀπὸ καιρὸ στὸ νησὶ ἐξου-
θενωμένα ἀπὸ τὶς κακουχίες, 
σχεδὸν ράκη.

Ἐξίσου σημαντικὸ ρόλο 
ἔπαιξε ἡ ἵδρυση τοῦ σχολείου 
τῶν Οὐρσουλινῶν μοναχῶν 
στὴν Τῆνο, τὸ ὁποῖο ἀργότε-
ρα μεταφέρθηκε στὸ Ψυχικὸ 
Ἀττικῆς. Τὸ σχολεῖο αὐτό, ἐκτὸς 
ἀπὸ τὰ ἐγκύκλια μαθήματα καὶ 
τὴ γαλλικὴ γλῶσσα, δίδασκε 
καὶ ἕνα πλῆθος μαθημάτων 
οἰκιακῆς οἰκονομίας: ραπτική, 
πλεκτική, μαγειρική, ἀκόμη καὶ 
τὴν τέχνη τοῦ μανταρίσματος μὲ 
τὴ βοήθεια τοῦ ξύλινου ἀβγοῦ. 
Ἦταν δηλαδὴ μιὰ πολυδύναμη 
μονάδα τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, 
στὴν ὁποία φοιτοῦσαν μὲ δί-

δακτρα οἱ κόρες τῶν εὔπορων 
οἰκογενειῶν ἀπὸ τὴν Τῆνο καὶ 
τὰ γειτονικὰ νησιά. Τὸ σχολεῖο 
δεχόταν καὶ κορίτσια ἀπόρων 
οἰκογενειῶν, ὑπὸ τὸν ὅρο ὅτι 
θὰ προσέφεραν τὴν προσωπικὴ 
ἐργασία τους ἀντὶ διδάκτρων, 
δηλαδὴ θὰ φοιτοῦσαν μὲ αὐτο-
χρηματοδότηση.

Τὴ δραστηριότητα τῶν Τη-
νίων γυναικῶν συμπλήρωναν 
δύο ἀκόμα τέχνες: ἡ ταπητουρ-
γία καὶ ἡ ἐκτροφὴ μεταξοσκώ-
ληκα, ποὺ εὐνοεῖτο ἀπὸ τὴν 
παρουσία τῆς μουριᾶς παντοῦ 
στὸ νησί. Ἄρα, ἡ Τῆνος δὲν 
εἶναι μόνο τὸ νησὶ τῶν μεγάλων 
γλυπτῶν καὶ τῶν κλασικῶν ζω-
γράφων, ἀλλὰ καὶ τὸ νησὶ τῆς 
γυναικείας χειραφέτησης μέσῳ 
τῆς τέχνης καὶ τῆς βιοτεχνίας. 

«Γυναῖκα καὶ τέχνη»

Ἡ Τῆνος δὲν εἶναι μόνο τὸ νησὶ τῶν μεγάλων 
γλυπτῶν καὶ τῶν κλασικῶν ζωγράφων, ἀλλὰ 
καὶ τὸ νησὶ τῆς γυναικείας χειραφέτησης μέσῳ 

τῆς τέχνης καὶ τῆς βιοτεχνίας. K
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Ὅλα αὐτὰ τὰ πληροφορηθήκα-
με τὴν πρώτη ἡμέρα τοῦ Συνε-
δρίου, μετὰ τοὺς χαιρετισμοὺς 
ποὺ ἀπηύθυναν οἱ τοπικὲς 
ἀρχές.

Ἡ δεύτερη μέρα ξεκίνησε 
μὲ περιήγηση στὸ νησί. Ἐπισκε-
φθήκαμε τὴ Μονὴ Κεχροβου-
νίου, στὴν ὁποία ἡ ἡγουμένη 
Ἰουλιανὴ Ρηγοπούλου, μὲ τὴ 
συνοδεία της, προσφέρει πο-
λύπλευρο πνευματικὸ καὶ κοι-
νωνικὸ ἔργο. Στὴ συνέχεια μετα-
φερθήκαμε στὸ ἱστορικὸ χωριὸ 
Φαλατάδος. Ἐκεῖ, τὸ 1823, ἡ 
ἀξίνα τοῦ φαλαταδιανοῦ Δημ. 
Βλάση χτύπησε τὴν εἰκόνα τῆς 
Παναγίας καὶ τὴν ἔκοψε στὰ 
δύο. Ὁ Φαλατάδος εἶναι τὸ 
χωριὸ ποὺ συνδέεται μὲ τὴν 
εὕρεση τῆς εἰκόνας τῆς Μεγα-
λόχαρης, μετὰ ἀπὸ τὸ ἐπίμονο 
ὅραμα τῆς μοναχῆς Πελαγίας. 
Στὸ ἴδιο χωριὸ μᾶς περίμενε καὶ 
μιὰ ἔκπληξη: εἶναι τὸ χωριὸ τῆς 
μητέρας τῶν ἀδελφῶν Μητρό-
πουλου, Κώστα καὶ Βασίλη, τῶν 
γνωστῶν γελοιογράφων ἀπὸ 
τὸν ἡμερήσιο καὶ ἑβδομαδιαῖο 
Τύπο. Γνωρίσαμε τό «Σπίτι τοῦ 
Σκίτσου», μιὰ μεγάλη αἴθουσα, 
διακοσμημένη περιμετρικὰ μὲ 
ἐπιτυχημένες γελοιογραφίες 
καὶ ἀντίστοιχα σκίτσα. Ἀκόμη 
καὶ στὸ μεγάλο ὀρθογώνιο 
τραπέζι, καλυμμένο μὲ χοντρὸ 
τζάμι, ὑπάρχει ἀνθολογημένο 
παρόμοιο ὑλικό.

Ἡ ξενάγησή μας συνεχίστη-
κε στὸ Μουσεῖο Τσόκλη καὶ 
στὸ Μουσεῖο Μαρμαροτεχνί-
ας ποὺ ἔχει ἱδρύσει ἡ Τράπε-
ζα Πειραιῶς. Κατὰ σύμπτωση, 
ἡ 18η Μαΐου, δεύτερη ἡμέρα 
τοῦ Συνεδρίου μας, ἑορτάζεται 
διεθνῶς ὡς Παγκόσμια Ἡμέρα 
Μουσείων. Ἡ ἀτμόσφαιρα τῆς 
ξενάγησης ἦταν, γιὰ τὸν λόγο 
αὐτό, ἑορταστική. Πληροφο-
ρηθήκαμε μὲ εὐχαρίστηση τὴ 
σύγχρονη κατεργασία τοῦ μαρ-
μάρου, δηλαδή «κάθε λίθου 
ποὺ μαρμαίρει» (ἀκτινοβολεῖ 

καὶ λαμπυρίζει στὸ φῶς τοῦ ἥλι-
ου). Καὶ ἐκτιμήσαμε τὰ ἐξαίρετα 
τηνιακὰ μαρμαρόγλυπτα, ποὺ 
κοσμοῦν ὄχι μόνο τὴν Τῆνο, 
ἀλλὰ καὶ τὴν πρωτεύουσα. Σὲ 
φωτογραφίες ἐποχῆς εἴδαμε τὴν 
Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, μὲ τὰ περί-
οπτα ἀγάλματα τῆς Ἀθηνᾶς καὶ 
τοῦ Ἀπόλλωνα, τὸν Ξυλοσχί-
στη τοῦ Φιλιππότη στὸ Ζάππειο, 
καὶ βέβαια τὴν Κοιμωμένη τοῦ 
Χαλεπᾶ στὸ Α΄ Νεκροταφεῖο, 
φιλοτεχνημένη στὴ μνήμη τῆς 
18χρονης κόρης ποὺ ἔφυγε ἀπὸ 
τὴ ζωὴ ἀφήνοντας ἀπαρηγόρη-
τη τὴ μητέρα της. Ἀλλὰ καὶ δύο 
ἱστορικοὶ ναοὶ τῶν Ἀθηνῶν, ἡ 
Ἁγία Εἰρήνη καὶ ἡ Χρυσοσπηλι-
ώτισσα, εἶναι σμιλεμένοι μὲ τὴν 
ἴδια ἐξαιρετικὴ τέχνη.

Ἡ περιήγησή μας ὁλοκλη-
ρώθηκε στὸ χωριὸ Πύργος, τὴν 
ἰδιαίτερη πατρίδα τοῦ Γιαννού-
λη Χαλεπᾶ, ὅπου διατηρεῖται 
καὶ τὸ πατρικό του σπίτι. Τὸ χω-
ριὸ αὐτὸ συνιστᾷ ἕνα ὑπαίθριο 
μουσεῖο μαρμαρογλυπτικῆς, 
μὲ κρῆνες, φουρούσια, περι-
στερῶνες κ.λπ.

Τὸ ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέ-
ρας συνεχίστηκαν οἱ ἐργασίες 
τοῦ Συνεδρίου, μὲ δύο εἰση-
γήσεις: «Οἱ κόρες τοῦ Αἰγαί-
ου στὴν ποίηση τοῦ Ὀδυσσέα 
Ἐλύτη» ἀπὸ τὴν ὑπογράφουσα, 
καί «Ἡ γυναῖκα στὴν  Ἕβδομη 

Τέχνη» ἀπὸ τὴν Τηνία σκηνο-
θέτιδα κ. Μαρινέτα Κρητικοῦ. 
Τὸν λόγο πῆραν στὴ συνέχεια οἱ 
σύλλογοι τῶν νησιῶν, διὰ τῶν 
ἐκπροσώπων τους. Ὁ Σύλλο-
γος Γυναικῶν Ἄνδρου παρου-
σίασε τὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τῆς 
Ντόλυ Γουλανδρῆ, ποὺ ἔφυγε 
ἀπὸ τὴ ζωὴ τὸ 2008. Τὸ ὅραμα 
τῆς φιλότεχνης κυρίας, ποὺ τὸ 
ὑπηρέτησε πιστὰ ὅσο ζοῦσε, 
ὁδήγησε στὴν ἐπίσχεση τῆς 
λαθρανασκαφῆς καὶ τὴ στέγα-
ση τῆς ἰδιωτικῆς συλλογῆς της 
στὸ μουσεῖο τῆς Ἄνδρου. Τὸ 
μουσεῖο αὐτό, ποὺ μαζὶ μὲ τὸ 
Ἀρχαιολογικὸ Ἀθηνῶν, τὸ Μου-
σεῖο Κυκλαδικῆς Τέχνης καὶ τὸ 
Μουσεῖο Νάξου εἶναι τὰ σημα-
ντικώτερα γιὰ τὴν κυκλαδικὴ 
τέχνη, συνετέλεσε στὴ διάδοση 
τοῦ κυκλαδικοῦ πολιτισμοῦ. Ὁ 
Σύλλογος Γυναικῶν Ἀμοργοῦ 
παρουσίασε τὸ σύγχρονο ἀπο-
στακτήριο γιὰ αἰθέρια ἔλαια ποὺ 
λειτουργεῖ στὸ νησί, ἀξιοποιώ-
ντας τὴν πολύτιμη χλωρίδα. Ὁ 
ἴδιος σύλλογος μᾶς πληροφό-
ρησε ὅτι ἡ διακεκριμένη Ἑλλη-
νίδα τραγῳδός, ἡ Ἄννα Συνο-
δινοῦ, ἕλκει τὴν καταγωγή της 
ἀπὸ τὸ νησὶ τῆς Ἀμοργοῦ. Ἀλλὰ 
καὶ πολλὲς ἄλλες ἠθοποιοὶ κα-
τάγονται ἀπὸ τὰ Κυκλαδονήσια: 
ἡ Βούλα Ζουμπουλάκη καὶ ἡ 
Ἄννα Φόνσου (Τῆνος), ἡ Χρι-
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Πέλαγο, οὐρανὸς καὶ κάμπος,
στὸ λιόκαμα παραδομένα!
Καὶ γὼ συνάζω ἄπληστα 
λευκό, γαλάζιο, πράσινο,
μιᾶς πλάσης θεϊκῆς τὴ δόξα.

Εὐλόγει,✒ἡ✒ψυχή✒μου,✒τὸν✒Κύριον.

Οἱ μέλισσες βομβοῦν, θροοῦνε φύλλα·
δειλὸ τ’ ἀγέρι, σείει μιὰ στάλα
θυμάρια, λυγαριὲς καὶ σκίνα,
κι οἱ μύριες τους μοσκοβολιὲς χυμοῦν
καὶ μὲ χτυποῦν κατάστηθα.

Εὐλόγει,✒ἡ✒ψυχή✒μου,✒τὸν✒Κύριον.

Τρίζει ὁ καρπὸς τοῦ πεύκου
καὶ λιγωμένος ἀπ’ τὸ κάμα σκάζει.
Μέλι τὸ σῦκο, ἡ φράουλα, ἡ κερήθρα...
Τ’ ἀνθόνερο τοῦ θέρους γεύομαι
κι εὐχαριστῶ τὸν Πλάστη μου
τώρα καὶ πάντα...

Εὐλόγει,✒ἡ✒ψυχή✒μου,✒τὸν✒Κύριον.

ΝΑΥΣΙΚΑ ΙΕΣΣΑΙ ΚΑΣΙΜΑΤΗ

Καλοκαίρι
στίνα Καλογερίκου (Πάρος) καὶ πλῆθος συγχρόνων. 
Πάμπολλες εἶναι ἐπίσης οἱ βιολονίστριες, οἱ γλύπτρι-
ες, οἱ ζωγράφοι καὶ ἁγιογράφοι, οἱ λογοτέχνιδες, 
οἱ καλλιτέχνιδες τῆς ἔντεχνης ὄρχησης, τοῦ χοροῦ, 
τῶν παραστατικῶν τεχνῶν. Ἡ Τέχνη, σὲ κάθε μορφή 
της, φωτίζει παλαιοὺς δρόμους, ποὺ τοὺς ἔχουμε 
ξεχάσει, καὶ χαράσσει καινούργιους. Στὴ σημερινὴ 
ἐποχὴ τῶν πολυμέσων (multimedia), χαρακτηριστικὴ 
εἶναι ἡ ἀνάπτυξη τῆς  Ὄγδοης Τέχνης, ποὺ εἶναι ἡ 
Φωτογραφία, τῆς  Ἔνατης (τὸ Κόμικ) καὶ τῆς Δεκάτης 
Τέχνης, ποὺ εἶναι ἡ Κινούμενη Εἰκόνα (Animation). 
Συνοψίζοντας τὴν ὁμιλία της, ἡ Μυκονιάτισσα ἐκπρό-
σωπος τοῦ Συλλόγου δήλωσε ὅτι ἡ ἴδια ἐπιθυμεῖ νὰ 
εἶναι «Τρελλὴ Ροδιά», ὅσο καὶ τζάζ.

Τελευταία μέρα τοῦ Συνεδρίου μας ἦταν ἡ Κυ-
ριακὴ τῶν Μυροφόρων, 19/5. Τόσο ταιριαστὴ μὲ 
τὸ πνεῦμα τῆς ἡμέρας, ἀφοῦ ἐκκλησιαστήκαμε στὴ 
Μεγαλόχαρη, ἕνα ἀπὸ τὰ τέσσερα μεγάλα προσκυ-

νήματα τῆς Ὀρθοδοξίας. Τὰ ἄλλα τρία εἶναι ἡ Πρου-
σιώτισσα στὴν Εὐρυτανία, ἡ Παναγία Σουμελᾶ στὴ 
Β. Ἑλλάδα καὶ ἡ Μονὴ Κύκκου στὴν Κύπρο μας. Τὴ 
Μεγαλόχαρη ἐπισκέπτεται κάθε χρόνο τέτοια μέρα 
ἡ πεντάφωνη χορῳδία τῆς Μητροπόλεως Χαλκίδος, 
Ἱστιαίας καὶ Βορείων Σποράδων, μὲ τὸν ἄξιο μητρο-
πολίτη της, τὸν Χαλκίδος Χρυσόστομο. Τὴ συγκυρία 
αὐτὴ τὴν αἰσθανθήκαμε ὅλες ὡς μία ἀκόμη εὐλογία 
τῆς Παναγίας.

Καὶ οἱ ἐργασίες τοῦ Συνεδρίου μας ὁλοκληρώ-
θηκαν ἀμέσως μετά, στὸ δίωρο 11 ὣς 1 μ.μ., μὲ τὴν 
ἵδρυση Ὁμοσπονδίας τῶν Συλλόγων. Ἐμπνεύστρια 
καὶ εἰσηγήτρια ἡ κ. Φλώρα Ρούτση. Ἀποφασίστηκε ὁ 
τίτλος τῆς Ὁμοσπονδίας («Οἱ κόρες τῶν Κυκλάδων»), 
τὸ σῆμα τους (τηγανόσχημο, μὲ τέσσερις σπεῖρες ποὺ 
ἀλληλοσυνδέονται, τέσσερα ψάρια ἀνάμεσα, καὶ 
τὸν  Ἥλιο, σύμβολο τῆς Μεταφυσικῆς τοῦ Ἐλύτη στὸ 
κέντρο). Τὸ σῆμα τῆς Ὁμοσπονδίας θὰ συνοδεύει ἡ 
γνωστὴ ρήση τοῦ νομπελίστα ποιητῆ μας ἀπὸ τὸ ἔργο 
του «Μαρία Νεφέλη»: «Δίνε δωρεὰν ἀπὸ τὸ χρόνο 
σου, ἂν θέλεις νὰ σοῦ μείνει λίγη ἀξιοπρέπεια».

ΑΝΝΑ ΠΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ἐπίκ. Καθηγήτρια ΕΚΠΑ

Καὶ οἱ ἐργασίες τοῦ Συνεδρίου μας 
ὁλοκληρώθηκαν μὲ τὴν ἵδρυση 

Ὁμοσπονδίας τῶν Συλλόγων. Ἀπο-
φασίστηκε ὁ τίτλος τῆς Ὁμοσπονδίας 

(«Οἱ κόρες τῶν Κυκλάδων»)K
K
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Τρέχοντας γιὰ τὴν Ἑλλάδα

Τὸν τελευταῖο καιρὸ ὁ 
ἱστορικὸς Διεθνὴς Μα-
ραθώνιος τῆς Βοστώνης, 

ὁ δεύτερος ἀρχαιότερος –μετὰ 
τὴν κλασικὴ διαδρομή– μαρα-
θώνιος τοῦ κόσμου, βρέθηκε 
στὴν πρώτη γραμμὴ τῆς ἐπικαι-
ρότητας, μὲ τὴν τρομοκρατικὴ 
ἐπίθεση τῆς 15ης Ἀπριλίου, ποὺ 
ἄφησε πίσω της θύματα, πόνο, 
ἀπορία καὶ ἀγανάκτηση. Λίγοι 
ἴσως θυμήθηκαν τὸν  Ἕλληνα 
ποὺ κατεξοχὴν συνέδεσε τὸ 
ὄνομά του μὲ τὸν Μαραθώνιο 
τῆς Βοστώνης, τὸν  Ἕλληνα τοῦ 
ὁποίου ὁ ἀνδριάντας στέκει στὴ 
διαδρομὴ τοῦ Μαραθωνίου τῆς 
Βοστώνης, τὸν θρυλικὸ Στέλιο 
Κυριακίδη (1910-1987). Καὶ 
ὅμως, εἰδικὰ στὶς μέρες μας, 
θὰ εἴχαμε πολλοὺς λόγους νὰ 
θυμηθοῦμε τὸν Κυριακίδη.

Ὅλη ἡ ζωὴ τοῦ Κυριακίδη 
ἦταν, χωρὶς καμμία ὑπερβολή, 
«μυθιστορηματική».

Ὁ Στέλιος Κυριακίδης ἦταν 
γόνος ἀγροτικῆς οἰκογένειας, 
γιὸς τοῦ Γιάννη καὶ τῆς Ἑλένης 
Κυριακίδη. Γεννήθηκε στὸ χω-
ριὸ Στατὸς Πάφου στὴν Κύπρο, 
καὶ θὰ ἔλεγε κανεὶς ὅτι ἦταν... 
γεννημένος γιὰ νὰ τρέχει: 
μικρὸς δὲν ἔχανε εὐκαιρία νά 
«πετιέται» στό... κοντινὸ χωριό, 
δεκαπέντε χιλιόμετρα μακριά. 
Ἀπὸ τὴν ἐφηβική του ἡλικία 
συμμετεῖχε σὲ ἀγροτικοὺς ἀθλη-
τικοὺς ἀγῶνες, ἐκπροσωπώντας 
ἀρχικὰ τὸ χωριό του, ἐνῷ τὸ 
1930 γράφτηκε στὸν Γυμναστικὸ 
Σύλλογο Ὀλύμπια Λεμεσοῦ.

Τὸ 1934 ὁ Στέλιος Κυριακί-
δης ἦλθε καὶ ἐγκαταστάθηκε 
στὴν Ἑλλάδα, ὅπου δύο χρό-
νια ἀργότερα προσελήφθη ὡς 
εἰσπράκτορας στὴ Δ.Ε.Η. Τὸ 
1936 συμμετεῖχε καὶ τερμάτισε 
11ος στοὺς ἱστορικοὺς Ὀλυμπι-

ακοὺς Ἀγῶνες τοῦ Βερολίνου, 
στοὺς ὁποίους ἡ γερμανικὴ 
προπαγάνδα βρῆκε τὴν εὐκαι-
ρία νὰ προβάλει τὴ λάμψη τῆς 
νέας Γερμανίας τοῦ Χίτλερ (τῆς 
ὁποίας τὸ πραγματικό, ἀπο-
κρουστικὸ πρόσωπο θὰ γνώριζε 
ὁ κόσμος λίγα χρόνια ἀργότερα, 
στὸν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο).

Ἐν τῷ μεταξύ, ὁ Στέλιος Κυ-
ριακίδης κατέρριψε τὸ πανελ-
λήνιο ρεκὸρ τοῦ Σπύρου Λούη, 
ποὺ κρατοῦσε περίπου τέσσερις 
δεκαετίες. Ἀναφέρεται ὅτι ὁ ἴδι-
ος ὁ Λούης δέχθηκε τὸν Κυρια-

κίδη στὸ σπίτι του στὸ Μαρούσι 
λέγοντάς του:

– Παιδί μου Στέλιο, νὰ τρέ-
χεις πάντα, γιατὶ ἐμεῖς οἱ  Ἕλλη-
νες γεννηθήκαμε γιὰ νὰ τρέχου-
με. Μόνο ἔτσι καταφέραμε νὰ 
ζήσουμε τόσους αἰῶνες.

Τὰ μαῦρα χρόνια τῆς γερ-
μανικῆς κατοχῆς, ὁ Κυριακίδης 
ἔζησε περιπέτειες ποὺ μοιάζουν 
βγαλμένες ἀπὸ τὴν πένα εὐφά-
νταστου μυθιστοριογράφου. 
Τότε ἦταν ποὺ νυμφεύθηκε 
τὴν ἀγαπημένη του  Ἰφιγένεια, 
μὲ τὴν ὁποία ἀπέκτησαν τρία 
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καὶ τὸν Δημήτρη. Τὸ 1943 συ-
νελήφθη ἀπὸ τοὺς Γερμανοὺς 
στὸ Χαλάνδρι μαζὶ μὲ ἄλλους 
σαράντα ἐννέα  Ἕλληνες σὲ ἀντί-
ποινα γιὰ τὸν φόνο Γερμανοῦ 
στρατιώτη. Ὁ Γερμανὸς ἀξιωμα-
τικὸς ὑπηρεσίας ἔτυχε νὰ εἶναι 
ὁ ἴδιος μαραθωνοδρόμος(!) 

καὶ τὸν ἄφησε ἐλεύθερο, ὅταν 
βρῆκε στὸ πορτοφόλι του τὴν 
ταὐτότητά του καὶ τὴν κάρτα δι-
απίστευσης τῶν  Ὀλυμπιακῶν 
Ἀγώνων τοῦ 1936 στὸ Βερολί-
νο. Οἱ ὑπόλοιποι σαράντα ἐννέα  
Ἕλληνες ποὺ εἶχαν συλληφθεῖ 
μαζί του ἐκτελέσθηκαν. Ἕνα 
ἄλλο «μυθιστορηματικό» πε-
ριστατικὸ ἀφηγεῖται ὁ γιός του 
Δημήτρης: «Μιὰ ἄλλη φορά, 
ὅταν οἱ Γερμανοὶ εἰσέβαλαν στὸ 
σπίτι μας, βρῆκαν ἕνα ἄλμπουμ 
μὲ φωτογραφίες ἀπὸ τοὺς Ὀλυ-
μπιακοὺς Ἀγῶνες τοῦ Βερολί-
νου. Στὴν πρώτη σελίδα ἦταν 
ὁ Χίτλερ. “Χάιλ Χίτλερ!” φώ-

ναξαν καὶ ἐξαφανίσθηκαν. Ἔτσι 
ἐδόθη ἐντολὴ νὰ μὴν πηγαίνει 
κανεὶς στὸ σπίτι τοῦ Κυριακίδη. 
Ἀπὸ τότε ὁ πατέρας μου ἔκρυβε 
στὸ ὑπόγειό μας τοὺς συμμά-
χους ποὺ ἔπεφταν μὲ ἀλεξίπτω-
τα καὶ ἔφευγαν ἀργότερα στὴν 
Αἴγυπτο».

Τὸ τέλος τῆς κατοχῆς βρῆκε 

τὸν Κυριακίδη γονατισμένο ἀπὸ 
τὶς κακουχίες καὶ τὶς στερήσεις, 
ἀποσκελετωμένο καὶ ὑποσιτι-
σμένο. Αὐτὸ δὲν ἐμπόδισε τὸν 
ψυχωμένο  Ἕλληνα νὰ πάρει τὴ 
μεγάλη ἀπόφαση νὰ συμμετά-
σχει στὸν πεντηκοστὸ ἱστορικὸ 
Μαραθώνιο τῆς Βοστώνης, στὴν 
ἄλλη ἄκρη τοῦ Ἀτλαντικοῦ. Τὸ 
γεγονὸς ὅτι εἶχε πέντε χρόνια 
νὰ συμμετάσχει σὲ ἀγῶνες καὶ 
ὅτι τοῦ ἔλειπαν οἱ προπονήσεις, 
καὶ βεβαίως ἡ κατάστασή του, 
ἔκαναν τὴ γυναῖκα του νὰ ἀνα-
φωνήσει:

– Εἶσαι τρελλός;  Ἔτσι κοκκα-
λιάρης ὅπως εἶσαι, θὰ πεθάνεις!

Ἀλλὰ καὶ ἡ ἴδια ἡ μετάβαση 
στὴν ἄλλη ἄκρη τοῦ Ἀτλαντι-
κοῦ δὲν ἦταν καθόλου εὔκολη 
ὑπόθεση. Ὁ ἴδιος ὁ Κυριακίδης 
ἔνιωσε νὰ τὸν κυριεύει ἡ ἀπό-
γνωση, ὅταν ἔμαθε ὅτι μόνο 
τὸ ἀεροπορικὸ εἰσιτήριο γιὰ τὸ 
Παρίσι κόστιζε 575 δολάρια. Ὁ 
ἴδιος δήλωσε:

– Ὅταν ἄκουσα τὸ ποσό, 
τρελλάθηκα! Ἐκείνη τὴν ἡμέρα 
θὰ πῆγα τριάντα φορὲς πάνω 
κάτω τὴν ὁδὸ Σταδίου.

Ἀκόμη ὅμως καὶ τὰ πιὸ με-
γάλα ἐμπόδια ἀδυνατοῦν νὰ 
γονατίσουν τὴν ἰσχυρὴ θέλη-
ση. Ὁ Κυριακίδης κατάφερε νὰ 
ἐξασφαλίσει τὸ ἀντίτιμο τοῦ 
εἰσιτηρίου, πουλώντας, παρὰ 
τὶς ἀντιρρήσεις τῆς συζύγου 
του, τὴν ἠλεκτρικὴ κουζίνα καὶ 
τὸ ραδιόφωνο ποὺ εἶχαν, καὶ 
λαμβάνοντας ἐπιταγὴ ἀπὸ τὴ 
Δ.Ε.Η., στὴν ὁποία ἐργαζόταν.  
Ἔτσι, στὶς 4 Ἀπριλίου 1946, ὁ 
Κυριακίδης ἐπιβιβάσθηκε γιὰ 
πρώτη φορὰ σὲ ἀεροπλάνο, γιὰ 
τὸ ταξίδι τῆς ζωῆς του.

Ὅταν ὁ Κυριακίδης ἔφθασε 
στὴν Ἀμερική, δήλωσε ὅτι εἶχε 
ἔλθει νὰ τρέξει «γιὰ ἑπτὰ ἑκα-
τομμύρια πεινασμένους  Ἕλλη-
νες». Ἀλλὰ οἱ περιπέτειές του 
δὲν εἶχαν τελειώσει. Οἱ ἰατροὶ 
τῆς ἐπιτροπῆς ποὺ τὸν ἐξέτα-
σαν, βλέποντάς τον ἔτσι ἀπο-
σκελετωμένο καὶ ὑποσιτισμένο, 
ἀρνήθηκαν νὰ τοῦ ἐπιτρέψουν 
νὰ συμμετάσχει στὸν μαραθώ-
νιο, ἐκτιμώντας ὅτι κινδύνευε 
ἀκόμη καὶ ἡ ζωή του ἀπὸ τὴ 
συμμετοχή του στὸν ἀγῶνα. 
Κάποιες ἐφημερίδες τὸν ἀποκα-
λοῦσαν «ὁ κοκκαλιάρης  Ἕλλη-
νας». Χρειάσθηκε ἡ παρέμβαση 
τοῦ ἰατροῦ τῆς ἑλληνικῆς ἀπο-
στολῆς, ὁ ὁποῖος ἀνέλαβε τὴν 
εὐθύνη τῆς συμμετοχῆς του. Ὁ 
ἴδιος ὁ Κυριακίδης ὑποχρεώ-
θηκε νὰ ὑπογράψει ὑπεύθυνη 
δήλωση, μὲ τὴν ὁποία δήλωνε 
ὅτι ἦταν ἀπολύτως ἐνήμερος γιὰ 
τοὺς κινδύνους.

Ἀναφέρεται ὅτι ὁ ἴδιος ὁ Λούης δέχθηκε τὸν Κυ-
ριακίδη στὸ σπίτι του στὸ Μαρούσι λέγοντάς του:
– Παιδί μου Στέλιο, νὰ τρέχεις πάντα, γιατὶ ἐμεῖς 

οἱ  Ἕλληνες γεννηθήκαμε γιὰ νὰ τρέχουμε. Μόνο 
ἔτσι καταφέραμε νὰ ζήσουμε τόσους αἰῶνες.K

K
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Ἡ ὥρα τοῦ μεγάλου ἀγῶνα 
ἔφθασε τὸ μεσημέρι τῆς 20ης 
Ἀπριλίου 1946. Λίγο πρὶν τὴν 
ἐκκίνηση, κάποιος ἄγνωστος 
ἔδωσε στὸν Κυριακίδη ἕνα χαρ-
τάκι, ποὺ ἀπὸ τὴ μιὰ πλευρὰ 
ἔγραφε «Ἣ✒τὰν✒ἢ✒ἐπὶ✒τᾶς» καὶ 
ἀπὸ τὴν ἄλλη «Νενικήκαμεν». 
Τὸ σύνθημα τῆς ἐκκίνησης τοῦ 
50ου Διεθνοῦς Μαραθωνίου τῆς 
Βοστώνης δόθηκε στὶς 12:00 τὸ 
μεσημέρι. Ὁ 36χρονος  Ἕλλη-
νας δὲν σπατάλησε δυνάμεις 
ἀπὸ τὴν ἀρχή, ἀλλὰ περὶ τὸ 
μέσον τῆς διαδρομῆς ἄρχισε 
σιγὰ σιγὰ νὰ προωθεῖται. Ἀπὸ 
τὸ συγκεντρωμένο πλῆθος 
ἀκούστηκε κάποιος  Ἕλληνας 
νὰ φωνάζει:

– Καλὰ πᾷς, Στέλιο!  Ἔστω 
δεύτερος!

Κοντὰ στὸ τέλος τῆς κούρ-
σας, ὁ Κυριακίδης εἶδε ἀνάμεσα 
στὸ πλῆθος ποὺ παρακολου-
θοῦσε στὴν ἄκρη τοῦ δρόμου 
ἕναν ἡλικιωμένο  Ἕλληνα, ποὺ 
τραβοῦσε τὰ μαλλιά του καὶ 
φώναζε μὲ ὅλη του τὴ δύναμη:

– Γιὰ τὴν Ἑλλάδα, Στέλιο 
μου! Γιὰ τὰ παιδιά σου!

Χρόνια ἀργότερα, ὁ Κυρια-
κίδης θυμόταν αὐτὴ τὴ σκηνή, 
καὶ δάκρυα ἔτρεχαν ἀπὸ τὰ μά-
τια του. Ἡ εἰκόνα αὐτὴ τοῦ ἄνα-
ψε φλόγα στὴν ψυχὴ καὶ τοῦ 
ἔδωσε φτερὰ στὰ πόδια. Ὁ ψυ-
χωμένος  Ἕλληνας, παρὰ πᾶσαν 
προσδοκίαν καὶ διαψεύδοντας 
τὶς Κασσάνδρες ποὺ τὸν ἤθε-
λαν νὰ μὴν εἶναι ἱκανὸς νὰ τὰ 
βγάλει πέρα, τερμάτισε πρῶτος, 
καὶ μάλιστα μὲ τὸν ἐκπληκτικὸ 
χρόνο τῶν 2 ὡρῶν, 29 λεπτῶν 
καὶ 27 δευτερολέπτων, ποὺ 
ἀποτελοῦσε πανευρωπαϊκὸ ρε-
κόρ, καὶ ὡς πανελλήνιο ρεκὸρ 
κράτησε εἴκοσι δύο ὁλόκληρα 
χρόνια. Τὸ λογικὸ φαβορὶ γιὰ 
τὴ νίκη, ὁ Ἀμερικανὸς Τζόνυ 
Κέλυ, δήλωσε μετὰ τὸν ἀγῶνα:

– Δὲν θὰ μποροῦσα ποτὲ νὰ 
κερδίσω ἕναν τέτοιο ἀθλητή. 
Αὐτὸς ἔτρεχε γιὰ τὴν πατρίδα 

του, καὶ ὄχι γιὰ τὸν ἑαυτό του.
Ἡ νίκη τοῦ «κοκκαλιάρη  

Ἕλληνα» προκάλεσε αἴσθηση. 
Οἱ Ἀμερικανοὶ τὸν ἀποκάλε-
σαν «ὁ ἀπόγονος τοῦ Φειδιπ-
πίδη». Τὴν ἑπομένη τοῦ ἀγῶνα, 
ἄρθρο τῆς ἐφημερίδας Boston✒
Sunday✒Post μὲ τίτλο «Ἡ νίκη 
ἀνήκει σὲ δύο ἔθνη» ἔγραφε: 
«Πολλοὶ ἀθλητὲς κλαῖνε εἴτε 
ἀπὸ χαρὰ γιὰ τὸν θρίαμβό τους 

εἴτε ἀπὸ λύπη γιὰ τὴν ἧττα τους. 
Αὐτὸς ὁ  Ἀθηναῖος μὲ τὰ εὐγενῆ 
αἰσθήματα δάκρυσε ἀληθινά, 
μὲ δάκρυα ποὺ ἔβγαιναν μέσα 
ἀπὸ τὴ δυνατὴ ἑλληνικὴ καρ-
διά του. Μιὰ καρδιὰ ποὺ δὲν 
τὸν πρόδωσε στὰ 26 μίλια ποὺ 
διήνυσε, ἀλλὰ ποὺ κόντεψε νὰ 
σπάσει, ὅταν ἔφθασε στὸ τέρ-
μα, τόσο ἀπὸ περηφάνεια γιὰ 
τὴ νίκη του, ὅσο καὶ ἀπὸ θλίψη 
γιὰ τὶς κακουχίες ποὺ περνάει ἡ 
πατρίδα του».

Πράγματι, ἐνῷ ἀμέσως μετὰ 

τὴν ἀσύλληπτη νίκη του ὁ Κυ-
ριακίδης ἀπέκτησε ἀπίστευτη 
δημοσιότητα καὶ ἄρχισαν νὰ 
πέφτουν βροχὴ δελεαστικὲς 
προτάσεις γιὰ παχυλὲς ἀμοι-
βές, γιὰ νὰ γίνει ἐπαγγελματί-
ας ἀθλητὴς ἢ νὰ συμμετάσχει 
σὲ διαφημιστικὲς ἐκστρατεῖες, 
μέχρι καὶ προτάσεις τοῦ Χόλλυ-
γουντ νὰ γίνει ἠθοποιός, παρὰ 
ταῦτα, ὅταν τὸν πλησίασαν καὶ 

τὸν ρώτησαν τί ἦταν αὐτὸ ποὺ 
ἐπιθυμοῦσε, ὁ μεγάλος  Ἕλλη-
νας ἀπάντησε:

– Γιὰ μένα τίποτα. Μόνο γιὰ 
τὴν  Ἑλλάδα...

Τὰ λόγια αὐτὰ τοῦ Κυριακί-
δη εὐαισθητοποίησαν σὲ τέτοιο 
βαθμὸ τὴν ἀμερικανικὴ κοινὴ 
γνώμη, καὶ βεβαίως πρώτους 
καὶ καλύτερους τοὺς  Ἕλλη-
νες ὁμογενεῖς, ὥστε μέσα σὲ 
σύντομο χρονικὸ διάστημα 
συγκεντρώθηκαν ἕνα μεγάλο 
χρηματικὸ ποσὸ καὶ τεράστιες 
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μακα, ροῦχα, κουβέρτες, σκηνὲς 
καὶ τρόφιμα, ὡς βοήθεια γιὰ τὴ 
χειμαζόμενη  Ἑλλάδα. Τὸ ὑλικὸ 
αὐτό, ποὺ ἔμεινε γνωστὸ ὡς 
«πακέτο Κυριακίδη», φορτώ-
θηκε σὲ δύο πλοῖα καὶ ἀπεστά-
λη στὴν  Ἑλλάδα γιὰ τὴν ἀνα-
κούφιση τῶν δεινοπαθούντων  
Ἑλλήνων. Ἡ εὐαισθητοποίηση 
τῆς ἀμερικανικῆς κοινῆς γνώ-
μης ἄγγιξε καὶ τὴν ἀμερικανικὴ 
κυβέρνηση, ἡ ὁποία ἕνα χρόνο 
ἀργότερα ἐνέκρινε ἐσπευσμένη 
οἰκονομικὴ βοήθεια πρὸς τὴν  
Ἑλλάδα ὕψους 400.000 δολα-

ρίων, πρὶν ἀκόμη προωθηθεῖ 
τὸ περίφημο Σχέδιο Μάρσαλ.

Ἡ ἐπιστροφὴ τοῦ Κυριακίδη 
στὴν Ἀθήνα, ἕνα μῆνα μετὰ τὸ 
ἀσύλληπτο κατόρθωμά του, 
στὶς 23 Μαΐου 1946, ὑπῆρξε 
πανηγυρική. Χωρὶς ὑπερβο-
λή, ἕνα περίπου ἑκατομμύριο  
Ἕλληνες –σχεδὸν ὅλη ἡ Ἀθήνα 
τῆς ἐποχῆς– ξεχύθηκαν στοὺς 
δρόμους καὶ τοῦ ἐπιφύλαξαν 
ὑποδοχὴ ἥρωα. Τὰ λόγια τοῦ 
Κυριακίδη στὴν ἐπίσημη τελετὴ 
ποὺ ὀργανώθηκε πρὸς τιμή του 
στοὺς Στύλους τοῦ  Ὀλυμπίου 
Διός («Εἶμαι περήφανος ποὺ 
εἶμαι  Ἕλληνας») σκόρπισαν 
ρίγη συγκινήσεως στὰ συγκε-
ντρωμένα πλήθη. Τότε, γιὰ 
πρώτη φορὰ μετὰ τὴν Κατοχή, 
φωταγωγήθηκε πρὸς τιμήν του 

ἡ Ἀκρόπολη τῆς Ἀθήνας. Στὸν 
Στέλιο Κυριακίδη ἀπονεμήθηκε 
ὁ Μεγαλόσταυρος τοῦ Φοίνικος 
ἀπὸ τὸ Παλάτι, καθὼς καὶ ἄλλες 
τιμητικὲς διακρίσεις ἀπὸ τοὺς 
δήμους Ἀθηναίων, Πειραιῶς, 
Φιλοθέης καὶ Πατρῶν.

Τὸ μήνυμα ὅμως τοῦ ἀσύλ-
ληπτου κατορθώματος τοῦ 
Κυριακίδη, ἂν καὶ βαθύτατα 
ἑλληνικό, ἦταν παράλληλα καὶ 
μήνυμα οἰκουμενικό. Ἔτσι, στὸ 
Μουσεῖο Ἀθλητισμοῦ τῆς Μασ-
σαχουσέτης ὑπάρχει μόνιμη 
ἔκθεση πρὸς τιμήν του μὲ τὸν 
τίτλο «Στυλιανὸς Κυριακίδης 

– Τρέχοντας γιὰ τὴν ἀνθρωπό-
τητα». Ἐπίσης, στὴ μαραθώνια 
διαδρομὴ τῆς Βοστώνης καὶ 
σὲ ἀπόσταση ἑνὸς μιλίου ἀπὸ 
τὸ σημεῖο ἐκκίνησης ὑπάρχει 
γλυπτὸ σύμπλεγμα πρὸς τι-
μήν του μὲ τὴν ὀνομασία «Τὸ 
Πνεῦμα τοῦ Μαραθωνίου» (βλ. 
τὴν εἰκόνα τῆς προηγούμενης 
σελίδας), τὸ ὁποῖο εἰκονίζει τὸν 
Κυριακίδη νὰ τρέχει, καὶ δίπλα 
του τὸν Σπύρο Λούη νὰ τοῦ 
δείχνει τὸν δρόμο πρὸς τὴ νίκη. 
Ἀντίγραφο τοῦ ἴδιου γλυπτοῦ 
ἔχει τοποθετηθεῖ στὸν δῆμο 
Μαραθῶνα.

*   *   *

Τὶς ἑβδομάδες ποὺ ὁ Μαρα-
θώνιος τῆς Βοστώνης βρέθηκε 
στὸ προσκήνιο τῆς ἐπικαιρότη-

τας, διερωτώμαστε πόσοι εἶναι 
αὐτοὶ ποὺ θυμήθηκαν τὸν Κυ-
ριακίδη. Δὲν θὰ ποῦμε βεβαί-
ως ὅτι οὐδεὶς τὸν μνημόνευσε 
– μπορεῖ κάλλιστα κάποιος 
κάπου νὰ τὸν μνημόνευσε, καὶ 
αὐτὸ νὰ διέφυγε τῆς προσοχῆς 
μας. Ἀλλὰ μιὰ μορφὴ σὰν τὸν 
Κυριακίδη, καὶ βεβαίως τὸ πρό-
τυπο ποὺ αὐτὸς ἐνσαρκώνει, θὰ 
ἄξιζε καὶ θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχε μνη-
μονευθεῖ μὲ τέτοια ἔμφαση καὶ 
σὲ τέτοια ἔκταση, ὥστε νὰ μὴν 
ἦταν δυνατὸν νὰ εἶχε διαφύγει 
τῆς προσοχῆς κανενός.

Σήμερα, περισσότερο ἴσως 
παρὰ ποτέ, θὰ ταίριαζε νὰ θυ-
μηθοῦμε τὸν Κυριακίδη.

Τότε, τὸ 1946, ὁ Κυριακίδης 
εἶχε τρέξει «γιὰ ἑπτὰ ἑκατομμύ-
ρια πεινασμένους  Ἕλληνες». Τὸ 
τραγικὸ εἶναι ὅτι καὶ σήμερα, 
στὴν Ἑλλάδα τῆς οἰκονομικῆς 
κρίσης καὶ τῶν μέτρων δη-
μοσιονομικῆς προσαρμογῆς, 
ὑπάρχουν πολλοὶ  Ἕλληνες 
ποὺ πεινᾶνε. Ἂν αὐτὴ ἡ θλιβερὴ 
κατάσταση δὲν μᾶς ἔχει ἀγγίξει 
τοὺς ἴδιους, μποροῦμε πάντα νὰ 
κάνουμε ὅτι δὲν τὴν βλέπουμε· 
ἀλλὰ μποροῦμε καὶ νὰ τρέξου-
με νὰ τὴν ἀνατρέψουμε, ὅπως 
καὶ ὅσο μπορεῖ ὁ καθένας.

Καὶ πέραν τούτου, ὅμως, ἡ 
μορφὴ τοῦ Κυριακίδη τὸ 1946 
εἶχε κἄτι ἀπὸ Ἑλλάδα: κάτι-
σχνη καὶ ἀσθενική, ὥστε ὅλοι 
νὰ στοιχηματίζουν ὅτι δὲν θὰ τὰ 
καταφέρει, μὲ τέτοια ὅμως ἀπο-
θέματα ἐσωτερικῆς δύναμης, 
ὥστε ὄχι μόνο νὰ διαψεύδει τὶς 
Κασσάνδρες καὶ νὰ τὰ βγάζει πέ-
ρα στοὺς μεγάλους ἀγῶνες καὶ 
τὶς μεγάλες προκλήσεις, ἀλλὰ 
καὶ νὰ κατακτᾷ τὴν κορυφή, 
καταπλήσσοντας τοὺς πάντες.

Στ’ ἀλήθεια, σήμερα, πε-
ρισσότερο ἴσως παρὰ ποτέ, θὰ 
ταίριαζε νὰ θυμηθοῦμε τὸν Κυ-
ριακίδη.

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΤΣΕΝΤΟΣ

Ἡ μορφὴ τοῦ Κυριακίδη τὸ 1946 εἶχε κἄτι ἀπὸ 
Ἑλλάδα: κάτισχνη καὶ ἀσθενική, ὥστε ὅλοι νὰ 

στοιχηματίζουν ὅτι δὲν θὰ τὰ καταφέρει, μὲ 
τέτοια ὅμως ἀποθέματα ἐσωτερικῆς δύναμης, 

ὥστε ὄχι μόνο νὰ διαψεύδει τὶς Κασσάνδρες καὶ 
νὰ τὰ βγάζει πέρα στοὺς μεγάλους ἀγῶνες καὶ 
τὶς μεγάλες προκλήσεις, ἀλλὰ καὶ νὰ κατακτᾷ 
τὴν κορυφή, καταπλήσσοντας τοὺς πάντες.K

K
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1. Γκρεμίστε ὅλη τὴν  Ἑλλάδα 
σὲ βάθος 100 μέτρων.

2. Ἀδειάστε ὅλα τὰ μουσεῖα 
σας, ἀπὸ ὅλον τὸν κόσμο.

3. Γκρεμίστε κάθε τι ἑλληνικὸ 
ἀπὸ ὅλον τὸν πλανήτη.

Ἔπειτα σβῆστε τὴν ἑλληνικὴ 
γλῶσσα ἀπὸ παντοῦ.

1. Ἀπὸ τὴν ἰατρικὴ καὶ φαρ-
μακευτική σας

2. Ἀπὸ τὰ μαθηματικά σας 
(γεωμετρία, ἄλγεβρα)

3. Ἀπὸ τὴ φυσική σας καὶ τὴ 
χημεία

4. Ἀπὸ τὴν ἀστρονομία σας
5. Ἀπὸ τὴν πολιτική σας
6. Ἀπὸ τὴν καθημερινότητά 

σας
– Διαγράψτε τὰ μαθηματικά, 

διαγράψτε κάθε σχῆμα, κάντε τὸ 
τρίγωνο ὀκτάγωνο, τὴν εὐθεῖα 
καμπύλη!

– Σβῆστε τὴ γεωμετρία ἀπὸ 
τὰ κτήριά σας, ἀπὸ τοὺς δρό-
μους σας, ἀπὸ τὰ παιχνίδια σας, 
ἀπὸ τ’ ἁμάξια σας!

– Σβῆστε τὴν ὀνομασία κάθε 
ἀσθένειας καὶ κάθε φαρμάκου, 
διαγράψτε τὴ δημοκρατία καὶ τὴν 
πολιτική!

– Διαγράψτε τὴ βαρύτητα καὶ 
φέρτε τὰ πάνω κάτω, ἀλλάξτε 
τοὺς δορυφόρους, ὥστε νὰ 
ἔχουν τετράγωνη τροχιά!

– Ἀλλάξτε ὅλα τὰ βιβλία σας 
(γιατὶ παντοῦ θὰ ὑπάρχει ἔστω 
καὶ μία ἑλληνικὴ λέξη)!

– Σβῆστε ἀπὸ τὴν καθημερι-
νότητά σας κάθε ἑλληνικὴ λέξη!

– Ἀλλάξτε τὰ εὐαγγέλια, 
ἀλλάξτε τὸ ὄνομα τοῦ Χρι-
στοῦ (βγαίνει ἀπὸ τὰ ἑλληνικὰ 
καὶ σημαίνει αὐτὸν ποὺ ἔχει τὸ 
χρῖσμα)! Ἀλλάξτε καὶ τὸ σχῆμα 
κάθε ναοῦ (νὰ μὴν ἔχει τὴν 
ἑλληνικὴ γεωμετρία)!

– Σβῆστε τὸν Μέγα Ἀλέ-
ξανδρο, σβῆστε ὅλους τοὺς 
μυθικοὺς καὶ ἱστορικοὺς ἥρω-
ες, ἀλλάξτε τὴν παιδεία σας, 
ἀλλάξτε τὸ ὄνομα τῆς  Ἱστορί-
ας, ἀλλάξτε τὰ ὀνόματα στὰ πα-
νεπιστήμιά σας, διαγράψτε τὴ 
φιλοσοφία, ἀλλάξτε τὸν τρόπο 
γραφῆς σας, χρησιμοποιῆστε τὸν 

ἀραβικό, διαγράψτε, διαγράψτε, 
διαγράψτε... 

Θὰ πεῖτε, «δὲν γίνεται»!
Σωστά, δὲν γίνεται, γιατὶ μετὰ 

δὲν θὰ μπορεῖτε νὰ στεριώσετε 
οὔτε μία πρόταση! Δὲν γίνεται 
νὰ σβήσει ἡ  Ἑλλάδα, ὁ  Ἕλλη-
νας, ἡ προσφορά του πάνω σὲ 
αὐτὸν τὸν πλανήτη.

Ἡ πρόκληση, πάντως, ἰσχύει!

ΖΑΝ ΡΙΣΠΕΝ ΖΑΝ

Γιὰ τὴν ἀντιγραφή:

ΕΛΕΝΗ ΤΕΓΟΥ

Δὲν γίνεται νὰ σβήσει  
ἡ Ἑλλάδα!

*✒Τὸ✒κείμενο✒ποὺ✒ἀκολουθεῖ✒εἶναι✒γραμμένο✒ἀπὸ✒τὸν✒Ζὰν✒Ρισπὲν✒Ζάν✒(1849-1926),✒Γάλλο✒ποιητή,✒ἐπιφανῆ✒
πνευματικὸ✒ἄνθρωπο,✒ποὺ✒διετέλεσε✒Πρόεδρος✒τῆς✒Γαλλικῆς✒Ἀκαδημίας,✒ὁ✒ὁποῖος✒ὅμως✒δὲν✒ἀπαξίωνε✒καὶ✒
δὲν✒περιφρονοῦσε✒τὴ✒ζωὴ✒τοῦ✒μόχθου,✒μέχρι✒τοῦ✒σημείου✒μάλιστα✒νὰ✒ἐργασθεῖ✒ὁ✒ἴδιος✒ὡς✒φορτοεκφορτωτὴς✒
στὸ✒λιμάνι✒τῆς✒Μασσαλίας,✒γιὰ✒νὰ✒τὴ✒γνωρίσει.✒Ὑπῆρξε✒ἄριστος✒γνώστης✒τῆς✒ἀρχαίας✒ἑλληνικῆς,✒ἀλλὰ✒καὶ✒
τῆς✒νέας,✒τὴν✒ὁποία✒ἔμαθε,✒ὅπως✒ἔλεγε,✒γιὰ✒νὰ✒διαβάζει✒δημοτικὰ✒τραγούδια✒στὸ✒πρωτότυπο.
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3 Φάρμακο γιὰ τήν... κρίση

«Κρίση, ἔχουμε κρί-
ση!» «Τί θὰ γίνει 
μὲ τὴν κρίση;» «Πὼ 

πώ, μᾶς τὰ πήρανε ὅλα! Πόσα 
πιὰ θέλουν αὐτοὶ οἱ ξένοι; πόσα 
πιά;». Φράσεις ποὺ τελευταῖα 
ἀντηχοῦν στ’ αὐτιά μας, λὲς καί, 
ὅσο πιὸ πολὺ λέγονται, ὑπάρχει 
περίπτωση νά... ξορκίσουμε τὰ 
δύσκολα!

Ἒ λοιπόν, ἐγὼ σᾶς βρῆκα 
φάρμακο! Νὰ μιὰ εἰκόνα... νὰ μιὰ 
φράση... Ἀνεβαίνεις τὴν Κατεχά-
κη ἀπὸ νότια πρὸς βόρεια. Πρωι-
νό, μὲ μιὰ σταθερή, ἀδιατάρακτη 
κίνηση, ποὺ δὲν θέλει ν’ ἀλλάξει 
τὴν πορεία της στὶς ὧρες 8 μὲ 10 
τὸ πρωΐ.  Ἡ κίνηση σὲ στρεσά-
ρει, ἡ καθυστέρηση σ’ ἐκνευρίζει, 
ἀλλὰ τὸ σταμάτημα σὲ κάνει νὰ 
γυρνᾷς αὐθόρμητα ἀριστερά, 
νὰ κοιτᾷς τὴν  Ἀθήνα. Καὶ τότε... 
Νά! ξεκάθαρη ἀστράφτει ἀπὸ 
τὸν  Ἥλιο. Αὐτὸς ὁ  Ἥλιος τοῦ  
Ὑμηττοῦ πῶς τὰ καταφέρνει καὶ 
τὰ κάνει ὅλα καθάρια;

Καὶ τότε ὅλο σου τὸν ἐκνευ-
ρισμὸ τὸν παίρνει μιὰ σκέψη. Μιὰ 
σκέψη ποὺ μπορεῖ νὰ σὲ κάνει 
νὰ χαμογελάσεις, νὰ ἐλπίσεις, 
... νὰ πεῖς: Κι ἂν τὰ πάρετε ὅλα, 

ἕνα μόνο δὲν μπορεῖ νὰ μᾶς τὸ 
πάρει κανείς – γιατὶ εἶναι μόνο δι-
κός μας ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο ὁ 
δικός μας  Ἥλιος φωτίζει, τρυπώ-
νει ἀχτῖδες στὴν ψυχή μας καὶ τὶς 

σεργιανάει ἐλεύθερες.
Ἂν κάθε πρωῒ ἔχεις τὴν τύχη 

νὰ σηκωθεῖς γερός, πήγαινε στὸν 
καθρέφτη σου καὶ πές του πὼς 
ἐμεῖς ἔχουμε κἄτι ποὺ κανεὶς δὲν 
μπορεῖ νὰ μᾶς πάρει... γιατὶ ἐμᾶς 
αὐτὰ ποὺ μᾶς στηρίζουν δὲν εἶναι 
πράγματα ὑλικά.

Σήκω ἐπάνω, Ἕλληνα. Ψιθύ-
ρισε μιὰ παλιὰ μελῳδία, ξεκίνησε 
τὴ νέα σου μέρα μὲ τίτλο: «Τὶς 
ἀχτῖδες τοῦ  Ἥλιου σου, Ἑλλάδα 
μου, δὲν τὶς παίρνει κανείς, γιατὶ 

κανεὶς δὲν στὶς δάνεισε, γιατὶ σὲ 
κανέναν δὲν τὶς χρωστᾷς!». Ἀνα-
σηκώσου,  Ἕλληνα, βγὲς νὰ βρο-
ντοφωνάξεις:  Ἔχω κἄτι ἐγὼ ποὺ 
δὲν παίρνει κανείς! Εἶναι ἡ φύση 

μου, εἶναι ὁ  Ἥλιος μου, ποὺ θὰ 
βάλουνε χέρι βοήθειας καὶ ξανὰ 
θ’ ἀνεβῶ ν’ ἀγναντέψω!».

Θὰ περάσει καὶ τοῦτο τὸ 
ἐμπόδιο. Μὴν ξεχνᾷς πόσα ἔχει 
περάσει ὁ  Ἕλληνας, μὰ εἶναι ὁ 
μόνος στὴ γῆ ποὺ ὁ  Ἥλιος του 
φλόγα ἀνάβει στὸ στῆθος του, 
τοὺς καημοὺς καὶ τὰ δύσκολα 
καίει καί... ξανὰ πρὸς τὴ δόξα 
τραβᾷ!

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΔΕΙΛΙΝΗ 

ΜΟΥΣΟΥΛΗ

 Κι ἂν τὰ πάρετε ὅλα, ἕνα μόνο δὲν μπορεῖ νὰ 
μᾶς τὸ πάρει κανείς – γιατὶ εἶναι μόνο δικός 

μας ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο ὁ δικός μας  Ἥλιος 
φωτίζει, τρυπώνει ἀχτῖδες στὴν ψυχή μας καὶ 

τὶς σεργιανάει ἐλεύθερες.K

K
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Οἱ  Ἅγιοι ὁδοδεῖκτες  
στὴ ζωή μας

Οἱ  Ἅγιοί μας εἶναι οἱ 
γνησιώτεροι μάρτυρες 
τοῦ Χριστοῦ. Αὐτοὶ μᾶς 

ἀποκαλύπτουν τὸ μυστήριο καὶ 
τὸ μεγαλεῖο: «Χριστός – Ἄνθρω-
πος». Αὐτοὶ ἐπίσης μᾶς μιλοῦν 
γιὰ τὸν ἄνθρωπο, μὲ τὸν φω-
τισμὸ τοῦ  Ἁγίου Πνεύματος ποὺ 
κατέχουν. Μᾶς ἀποκαλύπτουν 
τὸν Θεάνθρωπο.

Τί εἶναι ὁ ἄνθρωπος! Ἐνῷ 
βρισκόμαστε ἀκόμη στὴ γῆ, οἱ 
Ἅγιοι μᾶς ἔχουν ἤδη ἀποβιβάσει 
στὴν ἐπέκεινα οὐράνια ὄχθη καὶ 
ἀντικρίζουμε ὅλο τὸν κόσμο τῆς 
γῆς. Καὶ τί νομίζετε βλέπουμε ἀπ’ 
αὐτὸ τὸ ὕψος; Τί διακρίνουμε; 
Δὲν βλέπουμε οὔτε βουνά, οὔτε 
θάλασσες, οὔτε πόλεις μὲ τοὺς 
οὐρανοξύστες τους. Ἀλλὰ βλέ-
πουμε τὸν ἄνθρωπο, τὸν ἅγιο 
ἄνθρωπο, τὴ θεοειδῆ ψυχή του 
νὰ λάμπει σὰν τὸν ἥλιο. Ὅσοι 
εἶναι οἱ ἄνθρωποι αὐτοί, τόσοι 
εἶναι οἱ ἥλιοι πάνω στὴ γῆ. Μέσα 
ἀπὸ τὸ ἁγιοποιημένο σῶμα τους 
διοχετεύουν φωτεινὲς ἀκτῖνες 
Ἀγαπημένο Θαῦμα τοῦ Θεοῦ!

Ἡ μικρούτσικη γῆ μας, ἕνα 
ἀστεράκι ἀπὸ τὰ πιὸ μικρὰ μέσα 
στὸ σύμπαν, νὰ χωράει δισεκα-
τομμύρια τέτοιους ἥλιους. Τί 
θαυμάσιο θέαμα.

Μέσα ἀπὸ τὸ χωματένιο 
σῶμα τους λάμπουν σὰν ἥλιος! 
Ὁ ἄνθρωπος!  Ἕνας μικρὸς θεὸς 
μέσα στὴ λάσπη!

Ὁ ἐν Χάριτι Θεοῦ ἄνθρωπος, 
οἱ ἀσκητές, οἱ μάρτυρες, οἱ ἅγιοι 
Πατέρες, ἑκατομμύρια καὶ δισε-
κατομμύρια ἀνθρώπινες ὑπάρ-
ξεις, φωτίζουν τὸν μικρὸ πλα-
νήτη μας. Ὁλοῦθε ἥλιοι, ἥλιοι, 
ἥλιοι λαμπεροί.

Καὶ τί μᾶς καταγγέλλουν;  Ὅτι 

ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἕνα μυστήριο, 
μεγάλο μυστήριο! Ἐνσαρκώ-
νει ὁλόκληρη τὴν Εὐαγγελικὴ 
ἀλήθεια, τὴν παναλήθεια ὅτι ὁ 
ἄνθρωπος εἶναι τόσο ἅγιο καὶ 
τόσο ἱερὸ ὄν, ὥστε ὁ ἴδιος ὁ 
Θεὸς ἔγινε ἄνθρωπος, γιὰ νὰ τὸν 
θεώσει. Ἑπομένως, οἱ διαστάσεις 

του εἶναι ἀπέραντες.
Ὁ ἄνθρωπος ἀνυψώνεται μέ-

χρι τὸν Τριαδικὸ Θεό, ἀλλὰ καὶ 
κατέρχεται μέχρι τὸν διάβολο. 
Ἂν θέλει, θεοποιεῖται, ἤ, ἂν θέ-
λει, διαβολοποιεῖται. Ἡ μετάπλα-
σή του, ἑπομένως, σύμφωνα μὲ 
τὴ διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέ-
ρων καὶ τῶν Οἰκουμενικῶν Συ-
νόδων, ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν ἐλεύ-
θερη βούλησή του. Ὁ ἄνθρωπος 
δηλαδὴ δημιουργεῖ μόνος του 
θεληματικὰ τὴν κόλασή του ἢ 
τὸν Παράδεισό του.

Ἔξω ἀπὸ τὴν  Ἐκκλησία, ἀπὸ 
τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ὁ ἄνθρω-
πος γίνεται ὑπάνθρωπος, ἐνῷ 
μετέχοντας στὰ θεῖα μυστήριά 
της καὶ τρεφόμενος ἀπὸ τὸν 
Θεῖο Εὐαγγελικὸ λόγο γίνεται 

θεάνθρωπος, γίνεται ἥλιος ποὺ 
φωτίζει, ποὺ θερμαίνει καὶ καθο-
δηγεῖ, ποὺ ζωοποιεῖ τοὺς πάντες.

Ὁ κάθε ἥλιος εἶναι ὁ Χριστὸς 
ἐπαναλαμβανόμενος μέσα στοὺς 
αἰῶνες.

Ὁλόκληρη ἡ ζωὴ τῆς  Ἐκκλη-
σίας μας, οἱ καθημερινές της 

ἀκολουθίες, ἡ Θεία Λειτουργία 
κυρίως, δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο, 
παρὰ μιὰ συνεχὴς πρόσκληση 
σ’ αὐτὸ τὸ γεγονός.

Οἱ  Ἅγιοί μας μᾶς προσκα-
λοῦν διαρκῶς ἐπαναλαμβάνο-
ντας τὸ τοῦ  Ἀποστόλου Παύ-
λου: «Μιμηταί μου γίνεσθε, 
καθὼς κἀγὼ Χριστοῦ» (Α΄ Κορ. 
11,1).

Ἂς εὐχηθοῦμε ἔνθερμα ὅλοι 
μας νὰ μᾶς χαρίσει ὁ Θεὸς «ὦτα 
ἀκουόντων».

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.  

Τί εἶναι ὁ ἄνθρωπος! Ἐνῷ βρισκόμαστε ἀκόμη 
στὴ γῆ, οἱ  Ἅγιοι μᾶς ἔχουν ἤδη ἀποβιβάσει 

στὴν ἐπέκεινα οὐράνια ὄχθη καὶ ἀντικρίζουμε 
ὅλο τὸν κόσμο τῆς γῆς. Καὶ τί νομίζετε βλέπου-
με ἀπ’ αὐτὸ τὸ ὕψος; Τί διακρίνουμε; Δὲν βλέ-

πουμε οὔτε βουνά, οὔτε θάλασσες, οὔτε πόλεις 
μὲ τοὺς οὐρανοξύστες τους. Ἀλλὰ βλέπουμε 
τὸν ἄνθρωπο, τὸν ἅγιο ἄνθρωπο, τὴ θεοειδῆ 

ψυχή του νὰ λάμπει σὰν τὸν ἥλιο.K

K
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«Μὴ φοβοῦ, μόνον πίστευε»

«Ἀτλαντικὸς ὠκεανός. 
Μέσα σὲ μιὰ νύχτα 
γεμάτη ὁμίχλη καὶ 

παγωνιά, συγκρούσθηκαν μὲ 
σφοδρότητα δύο μεγάλα ὑπε-
ρωκεάνια. Ἡ θάλασσα ἐμαίνε-
το· τὸ σκοτάδι ἦταν πηχτό. Ὅσα 
φῶτα μποροῦσαν νὰ φωτίσουν 
ἔριχναν τὶς ἀκτῖνες τους, ἐνῷ τὰ 
νερὰ εἰσωρμοῦσαν στὰ κήτη 
τῶν δύο πλοίων. Τότε τέθηκε σὲ 
ἐφαρμογὴ τὸ ἔργο τῆς διάσωσης. 
Οἱ κυβερνῆτες ἐφώναζαν ἀπὸ τὶς 
γέφυρες μὲ τὰ μεγάφωνα: “Μοι-
ράζετε σωσίβια. Ὅλοι νὰ ἐφοδια-
στοῦν μὲ σωσίβια καὶ νὰ πέσουν 
γρήγορα στὴ θάλασσα”. Αὐτὸ 
ἦταν. Οἱ περισσότεροι τελικὰ 
ἐσώθηκαν».

Τὸ πιὸ πάνω κειμενάκι, μὲ τὴν 
περιγραφὴ τοῦ ναυαγίου, δὲν 
εἶναι δικό μου· τὸ ἀντέγραψα· τὸ 
ἀντέγραψα ἀπὸ ἕνα μικρὸ φυλ-
λάδιο ποὺ ἔπεσε πρόσφατα στὰ 
χέρια μου· καὶ ἐνῷ δὲν γνωρίζω 
σὲ ποιὸ ναυάγιο ἀναφέρεται, 
οὔτε ποῦ καὶ πότε ἔγινε, ὅμως 
γνωρίζω πολὺ καλὰ καὶ βρίσκω 
μάλιστα νὰ ταιριάζει ἀπόλυτα μὲ 
ἕνα πλῆθος ἀπὸ παρόμοια ναυ-
άγια μέσα σὲ παρόμοιες νύχτες 
μὲ ὁμίχλη, ποὺ συμβαίνουν κα-
θημερινὰ γύρω μας, μέσα σὲ μιὰ 
διαρκῶς μανιασμένη θύελλα, τὴ 
στιγμὴ ποὺ μὲ ἀγωνία προσπα-
θοῦμε νὰ σώσουμε ὅ,τι ἀκόμη 
σῴζεται: οἰκογένεια, νεότητα, 
κοινωνία.

Τραγικό! Μείναμε μόνοι;
Ὁ κυβερνήτης τοῦ πλοίου 

μας; Τὸ ἔργο τῆς διάσωσης ποιὸς 
θὰ τὸ ἀναλάβει; Ποιοὶ ἔχουν τὰ 
φῶτα νὰ φωτίσουν μέσα στὸ 
πηχτὸ σκοτάδι, γιὰ νὰ σωθοῦν 
ψυχές; «Μοιράστε σωσίβια»!

Μὲ τὰ ἐρωτηματικὰ αὐτὰ στὴ 
σκέψη καὶ τὴν ἀγωνία στὴν ψυ-
χή, νοστάλγησα καὶ ἀποφάσισα, 

σὰν σὲ προσκύνημα, σὰν σὲ προ-
σευχή, νὰ βρεθῶ ξανὰ ἐκεῖ. Ἐκεῖ 
ποὺ κάποτε, χρόνια πρίν, γενεὲς 
παιδιῶν καὶ ἐφήβων ἐφοδιαζό-
μασταν σωσίβια γερά, δυνατά, 
πρὶν ριχτοῦμε στὴν πάλη στὸν 
ἀγριεμένο ὠκεανὸ τῆς ζωῆς. Ἐκεῖ, 

στὸν ναὸ τῆς γνώσης καὶ τῆς μά-
θησης. Στὰ σχολειά μας. Στὸ σχο-
λειό μας. Ἐκεῖ ποὺ ὁ δάσκαλος 
μαζὶ μὲ τὸν παπᾶ –κυβερνῆτες 
ἄξιοι– μᾶς ὁδηγοῦσαν σὲ λιμά-
νια ἀπάνεμα. Ἐκεῖ ποὺ μαθαίναμε 
πῶς νὰ ξεπερνοῦμε σκοπέλους 
καὶ θύελλες, προβλήματα καὶ 
κρίσεις...

Πέρασα ξανὰ ἀπὸ κεῖ· κι ἦταν 
ὅλα ἐκεῖ· στὴ θέση τους· στὴν 
ἴδια θέση· ὅπως τὰ ἄφησα· σὰν 
νὰ μὴν πέρασε ὁ χρόνος ἀπὸ κεῖ· 
σὰν νὰ μὴ διαβῆκαν τόσα χρόνια 
ἀπὸ τότε!

Ὅλα ἐκεῖ· ἡ μάντρα γύρω ἀπὸ 
τὴ μικρὴ αὐλή, τὸ πεῦκο στὴν 
ἄκρη, καὶ στὴ μέση της οἱ αἴθου-

σες διδασκαλίας μὲ τὸ μικρὸ γρα-
φεῖο τῶν καθηγητῶν... τότε.

Σὰν νὰ μὴν τὰ ἄγγιξε αὐτὰ ὁ 
χρόνος καὶ ἡ φθορὰ ποὺ πέρα-
σε πάνω ἀπὸ τὴ δική μας ζωή. 
Ἀνέπαφα λὲς ἔμειναν στὰ μάτια 
τῆς ψυχῆς μας, ποὺ μέσα ἀπὸ τὸ 

τζάμι γλίστρησαν ἀθόρυβα στὸ 
ἐσωτερικὸ καὶ μέσα ἀπὸ τὸ φῶς 
τοῦ δειλινοῦ... πόσα δὲν εἶδαν!

Τὶς σειρὲς τῶν θρανίων τοῦ 
τότε... μὲ τὶς νεαρὲς μαθήτριες 
καθιστὲς νὰ ρουφοῦν σὰν τὶς 
μέλισσες τὸ μέλι τῆς γνώσης καὶ 
τῆς μάθησης... Σιωπή, συγκίνηση 
καὶ δέος μαζί, μπρὸς σὲ τούτη τὴν 
ἱερὴ εἰκόνα τοῦ χθές, καθὼς ἡ 
ματιὰ καὶ ἡ θύμηση ξεχάστηκαν 
ἐκεῖ, γυροφέρνοντας μέσα στὴν 
αἴθουσα τῆς 8ης Γυμνασίου τοῦ 
τμήματος Η2 τοῦ Ε Θηλέων, ἐκεῖ 
στὰ Πευκάκια! Καὶ θαρρεῖς τότε 
πὼς διακρίνεις καλά, ναί, πολὺ 
καλὰ τὰ πρόσωπα ὅλα· καὶ τὰ 
θυμᾶσαι ξανὰ ἕνα ἕνα μὲ τὸ ὄνο-

Μὲ τὰ ἐρωτηματικὰ αὐτὰ στὴ σκέψη καὶ τὴν ἀγω-
νία στὴν ψυχή, νοστάλγησα καὶ ἀποφάσισα, σὰν 
σὲ προσκύνημα, σὰν σὲ προσευχή, νὰ βρεθῶ 
ξανὰ ἐκεῖ. Ἐκεῖ ποὺ κάποτε, χρόνια πρίν, γενεὲς 
παιδιῶν καὶ ἐφήβων ἐφοδιαζόμασταν σωσίβια 
γερά, δυνατά, πρὶν ριχτοῦμε στὴν πάλη στὸν 
ἀγριεμένο ὠκεανὸ τῆς ζωῆς. Ἐκεῖ, στὸν ναὸ τῆς 
γνώσης καὶ τῆς μάθησης. Στὰ σχολειά μας. Στὸ 
σχολειό μας. Ἐκεῖ ποὺ ὁ δάσκαλος μαζὶ μὲ τὸν 
παπᾶ –κυβερνῆτες ἄξιοι– μᾶς ὁδηγοῦσαν σὲ λι-
μάνια ἀπάνεμα. Ἐκεῖ ποὺ μαθαίναμε πῶς νὰ ξε-
περνοῦμε σκοπέλους καὶ θύελλες, προβλήματα 
καὶ κρίσεις... K

K
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μά τους... ἔτσι στὴ σειρά... Τότε ποὺ πλημμύ-
ριζε ὁ χῶρος ἀπὸ τὰ μαθητικὰ χτυποκάρδια 
καὶ τὶς μικρὲς ἢ μεγάλες ἐφηβικὲς ἀγωνίες μας, 
ὅταν μέσα στὶς μαῦρες ποδιὲς μὲ τὰ λευκὰ 
γιακαδάκια προσπαθούσαμε πέτρα-πέτρα τὸ 
ἄγνωστο αὔριο νὰ κτίσουμε...

Καὶ μετὰ ἐκεῖ... ἐκεῖ στὴ γωνιὰ τῆς αἴθου-
σας, στὴ μικρὴ ἕδρα, νἆτος· διακρίνεται καλὰ 
ὁ Γυμνασιάρχης· ὁ ὑπέροχος ἐκεῖνος ἄνθρω-
πος, ποὺ ἦταν φιλόλογος καὶ καθηγητής μας, 
μὲ τὴ γαλήνια καὶ σεμνὴ μορφή, ποὺ λὲς καὶ 
ξεπήδησε μέσα ἀπὸ βυζαντινὴ εἰκόνα... νὰ 
μᾶς μιλάει, νὰ μᾶς λέει τόσα πολλά... καθη-
μερινά, ἀσταμάτητα, ἀκούραστα...

Τόσα πολλά... Ἆραγε, τί πέννα καὶ μελάνι 
χρησιμοποιοῦσε ἐκεῖνος ὁ ἄνθρωπος, ὥστε 
ζωηρὰ καὶ ἀνεξίτηλα νὰ ἔχουν χαραχθεῖ στὴν 
ψυχή μας ὅλα ὅσα μᾶς ἔλεγε; – ἔτσι ποὺ σὲ 
κάθε περίπτωση τῆς ζωῆς μας, νὰ ἀντλοῦμε, 
ἀκόμη καὶ τώρα, τόσα χρόνια μετά, ἀπὸ κεῖνο 
τὸν θησαυρὸ καὶ τὴ σοφία, ὑλικὰ ποὺ χρη-
σιμοποιοῦσε γιὰ τὸ κτίσιμο καὶ τὸ πλάσιμο 
τῆς ψυχῆς μας.

«Μὴ φοβᾶστε, παιδιά μου· ὅσο πιὸ δυ-
νατὴ εἶναι μιὰ θύελλα καὶ μιὰ καταιγίδα, τόσο 
λιγώτερο κρατᾷ...».

Τὴν ἀναγνώρισα· ἦταν ἡ φωνή του· ἡ 
φωνὴ τοῦ καθηγητῆ καὶ γυμνασιάρχη μας, 
μὲ τὴ φράση ποὺ ἰδιαίτερα πίστευε καὶ ἐπανα-
λάμβανε συχνά. Ἦταν ἡ φωνὴ ποὺ πάνω ἀπ’ 
ὅλες τὶς ἄλλες καθημερινές, στριγγὲς φωνὲς 
ἤθελα τούτη τὴν ὥρα νὰ ἀκούσω.

«Μὴ φοβοῦ, μόνον πίστευε...».
Εἶναι οἱ μέρες καὶ οἱ ὧρες ποὺ θύελλες 

μανιασμένες, τὰ καθημερινὰ γεγονότα τῆς 
ἐπικαιρότητας, ὁρμοῦν βίαια καὶ κτυποῦν 
οἰκοδομήματα αἰώνων... Εἶναι οἱ μέρες καὶ 
ὧρες ποὺ κάποιοι –πολλοί– θὰ σηκώσουν 
σταυρό.

Καὶ τὰ σωσίβια;
«Μὴ φοβοῦ, μόνον πίστευε...».

ΜΑΡΙΝΑ ΦΡΑΓΚΑΚΗ

Πορφύρωσε ὁ ὁρίζοντας, σὰν στάθηκες ὀρθός
στὰ σύνορά μας,
μὲ τὸ οὐράνιο δῶρο στὴν καρδιά,
τοῦ Ναζωραίου τὴ φωτιά, Ἐθναπόστολε Παῦλε.
Αἰῶνες τώρα θρεμμένοι μὲ τὸ ψέμμα
στ’ ἄφεγγα μονοπάτια,
γυμνοί, ἀλλοτριωμένοι, χάσαμε τὸ πρόσωπό μας
μὲς στῶν εἰδώλων τὴν πλάνη,
στῆς δεισιδαιμονίας τὴν ἀχλύ.
Διψασμένοι ὡστόσο γιὰ Ἀλήθεια
τὴ ζεστασιὰ τοῦ  Ἥλιου ἀποζητοῦμε.
Στρέψε σὲ χῶμα ἑλληνικὸ τοῦ ποταμοῦ τὴν κοίτη 
καὶ φύτεψε κι ἐδῶ, μὲς στὶς ψυχές μας,
τὴ νέα διδαχή, τὴν καινὴ κτίση καὶ ζήση.
«Διαβὰς✒εἰς✒Μακεδονίαν✒βοήθησον✒ἡμῖν».

Μοναχὴ ΘΕΚΛΑ

«Διαβὰς  
βοήθησον ἡμῖν»
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Κύριε, ἡ Μητέρα Σου, 
ἡ «Λαβὶς✒ἡ✒μυστική», Σὲ κρά-
τησε στὰ χέρια Της, Σὲ ἐνη-
γκαλίσθη μὲ στοργὴ καὶ Σοῦ 
προσέφερε ὅλη τὴν Ἀγάπη 
Της. Ἐσύ, Ἰησοῦ, ἤσουν γιὰ τὴ 
Μητέρα Σου τὸ πολυτιμώτερο 
δῶρο, ὁ μεγαλύτερος θησαυ-
ρός.

Δέξου τὴ σημερινὴ ἡμέ-
ρα, Κύριε, τὴν εὐχαριστία καὶ 
εὐγνωμοσύνη μιᾶς μητέρας 
ποὺ τὴν ἀξίωσες νὰ κρατᾷ 
μέσα στὰ χέρια της ἕνα μικρὸ 
ἀγγελούδι, ἕνα μικρὸ ἀδελ-
φάκι Σου.

Ὅπως ἀξίωσες τὴ Μητέρα 
Σου νὰ Σὲ ὁδηγήσει στὸν ναὸ 
τὴν τεσσαρακοστὴ ἡμέρα, ἀξί-
ωσε καὶ ἐμένα νὰ εἶμαι πάντο-
τε ἡ καθοδηγός, ἡ ὁποία θὰ 
φέρω στὰ σκηνώματά Σου τὸ 
παιδί μου.

Ὅπως Ἐσύ, Σωτῆρα μου, 
ἀξίωσες τὴν Παναγία Μητέ-
ρα Σου νὰ Σοῦ ψελλίζει τοὺς 
πρώτους ὕμνους πρὸς τὸν 
Θεό, ἀξίωσε καὶ μένα νὰ γίνω 
ἡ σκάλα ἡ ὁποία θὰ φέρει τὸ 
παιδί μου πρὸς τὸν οὐρανό.

Ἂς ἔχω, φιλάνθρωπε Κύ-
ριε, ὑπόδειγμα μητρότητος 
τὴν Παναγία Θεοτόκο, καὶ ἂς 
μὲ διακρίνει πάντοτε ἁγνότης 
καρδιᾶς καὶ αἰσθημάτων.

Ἀξίωσέ με, ἀκόμη, νὰ βλέ-
πω πάντα στὸ πρόσωπο τοῦ 
παιδιοῦ μου τὸν μικρὸ ἀδελ-
φό Σου, ποὺ ἔχω ὑποχρέωση 
νὰ ἑτοιμάσω γιὰ τὴ Βασιλεία 
Σου, γιὰ τὴν ὁποία τὸν ἔχεις 
προορίσει.

Ἀμήν.

Χ. ΔΑΟΥΚΟΥ

Προσευχὴ μιᾶς 
νέας μητέρας

Κύριε,
Δός μου ἕνα γιὸ ἀρκετὰ δυνατό,
Ὥστε νὰ ξέρει πότε εἶναι ἀδύναμος,
Καὶ ἀρκετὰ θαρραλέο,
Ὥστε νὰ ἀντιμετωπίζει τὸν ἑαυτό του τὸν ἴδιο,
Ὅταν αἰσθάνεται φόβο.
Ἕνα γιὸ περήφανο καὶ ἄκαμπτο σὲ μιὰ τίμια πορεία.
Ταπεινὸ καὶ μεγαλόψυχο στὴ νίκη.
Δός μου ἕνα γιό
Ποὺ νὰ μὴ στρέφει ποτὲ τὰ νῶτα,
Ὅταν ὀφείλει νὰ ὀρθώνει τὸ στῆθος.
Ἕνα γιὸ ποὺ ἔμαθε νὰ Σὲ γνωρίζει...
Καὶ νὰ ξέρει τὸν ἑαυτό του, τὸ θεμέλιο κάθε γνώσης.
Ὁδήγησέ τον, Σὲ παρακαλῶ,
Ὄχι στὸν συνηθισμένο, εὔκολο δρόμο,
Μὰ στὸν τραχύ, τὸν ἀγκαθόστρωτο,
Μὲ δυσκολίες καὶ προκλήσεις.
Ἄφησέ τον νὰ μάθει νὰ κρατιέται ὄρθιος στὴν καταιγίδα,
Μὰ καὶ νὰ νιώθει συμπόνοια σ’ ὅσους πέφτουν.
Κύριε, 
Δός μου ἕνα γιό
Ποὺ ἡ καρδιά του νά ’ναι καθαρή
Καὶ νά ’χει ἰδανικὰ ὑψηλά.
Ἕνα γιὸ ποὺ νὰ κυριαρχεῖ στὸν ἑαυτό του,
Προτοῦ προσπαθήσει νὰ κυριαρχήσει στοὺς ἄλλους.
Ἕνα γιὸ ποὺ νὰ μάθει νὰ γελάει,
μὰ καὶ νὰ ξέρει νὰ κλαίει.
Ἕνα γιὸ ποὺ νὰ προχωρεῖ πρὸς τὸ μέλλον,
Μὰ καὶ ποτὲ νὰ μὴν ξεχνάει τὸ παρελθόν.
Κι ἀφοῦ τοῦ δώσεις ὅλα τοῦτα,
Κύριε,
Πρόσθεσέ του, Σὲ ἱκετεύω,
Ἱκανὴ αἴσθηση τοῦ χιοῦμορ,
Ὥστε νὰ μπορεῖ πάντα νὰ εἶναι σοβαρός,
Μὰ νὰ μὴν παίρνει πολὺ στὰ σοβαρά
Τὸν ἑαυτό του.
Δίνε του ταπεινοφροσύνη,
Ὥστε νὰ μπορεῖ νὰ θυμᾶται πάντοτε
Τὴν ἁπλότητα τοῦ ἀληθινοῦ μεγαλείου,
Τὴν ἀμεροληψία τῆς ἀληθινῆς σοφίας,
Τὴν πραότητα τῆς ἀληθινῆς δύναμης.
Καὶ τότε ἐγώ, ὁ πατέρας του, θὰ τολμῶ νὰ ψιθυρίζω:
Δὲν ἔζησα μάταια.

Μετάφραση ἀπὸ τὰ ἱσπανικά Α.Γ.

Ἡ προσευχὴ  
ἑνὸς πατέρα
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Εἶστε καλοὶ γονεῖς;

Ποτέ μου δὲν εἶχα συμπά-
θεια στὰ ἐρωτηματολό-
για ποὺ δημοσιεύουν 

τὰ περιοδικά, γιὰ νὰ ψάξεις νὰ 
βρεῖς ἂν ξεχωρίζεις σὲ κἄτι ἢ 
ἂν τὰ κάνεις θάλασσα σὲ κἄτι 
ἄλλο. Θὰ ἔπρεπε νὰ πλήττω 
ἀφόρητα, γιὰ νὰ ἀσχοληθῶ μὲ 
παρόμοια θέματα.

Τοῦτο δῶ ὅμως τὸ ἐρωτη-
ματολόγιο ποὺ ἔπεσε στὰ χέρια 
μου μοῦ κίνησε τὸ ἐνδιαφέρον. 
Γιατὶ ἀπευθυνόταν σὲ παιδιά. 
Καὶ μάλιστα παιδιὰ ποὺ ἔδιναν 
χαριτωμένες καὶ εὔστοχες ἀπα-
ντήσεις στὸ ἐρώτημα: «Πῶς θὰ 
θέλατε τοὺς γονεῖς σας;».

«Πῶς θἄθελα  
τοὺς γονεῖς μου;»

Νὰ πῶς σκιτσάρουν τοὺς δι-
κούς τους γονεῖς καμμιὰ εἰκο-

σαριὰ πιτσιρικάδες 10 χρονῶν, 
μέσα ἀπὸ τὶς ἀπαντήσεις τους:

– Νὰ τηροῦν τὶς ὑποσχέσεις 
τους. Νὰ μὴν ψάχνουν πάντα 
μιὰ δικαιολογία νὰ ξεφεύγουν.

– Νὰ μὴ μὲ κατσαδιάζουν 
μπροστὰ στοὺς ἄλλους. Ψάχνω 
νὰ βρῶ τρύπα νὰ κρυφτῶ.

– Νὰ μὴν εἶναι κατσούφη-
δες. Δὲν τὰ μπορῶ τὰ ξινισμένα 
μοῦτρα.

– Ὅταν ἔχω φάει τὸν περί-
δρομο καὶ δὲν πάει ἄλλο κάτω, 
μοῦ λένε ὅτι ἄλλα παιδιὰ στὴν 
Ἀφρικὴ πεινᾶνε. Ἆραγε θὰ χορ-
τάσουν τὰ παιδιὰ στὴν Ἀφρική, 
ὅταν μὲ μπουκώσουν ἐμένα;

– Νὰ μὴ μαλώνουν μπροστά 
μου. Ἂς βροῦν καλύτερα ἕνα 
ρὶνγκ τοῦ μπὸξ γιὰ τὶς κοκορο-
μαχίες τους.

– Νὰ μὴ μοῦ φέρονται σὰν 
μωρό. Μ’ ἀρέσει νὰ μὲ κανα-

κεύουν, ἀλλὰ ὄχι νὰ μὲ ντα-
ντεύουν.

– Νὰ μὴ διαβάζουν τὴν ἐφη-
μερίδα στὸ τραπέζι.  Ὅταν τὸ 
κάνω ἐγὼ μὲ τὸ περιοδικό μου, 
μοῦ τὸ ἁρπάζουν χωρὶς πολλὲς 
εὐγένειες.

– Νὰ μοῦ ἔχουν τόση δὰ 
ἐμπιστοσύνη. Νὰ εἶναι σίγου-
ροι πὼς θὰ τὰ καταφέρω δέκα 
φορὲς καλύτερα.

– Νὰ σέβονται τὰ πράγματά 
μου, καὶ ὄχι μόνο ἐγὼ τὰ δικά 
τους.

– Νὰ μὴ λένε ὅτι εἶμαι μι-
κρός, ὅταν θέλω ν’ ἀκούσω τί 
λένε οἱ μεγάλοι, καὶ μεγάλος, 
ὅταν τὶς βρέχω στὴ μικρότερη 
ἀδελφή μου.

– Νὰ μὴ νευριάζουν, ὅταν 
εἶμαι ἀργὸς σὰν τὴ χελῶνα.  
Ἔχει κι αὐτὴ τὴ χάρη της. Στὸ 
παιχνίδι πάντως εἶμαι τοῦρμπο.

Ἀπὸ τὸ λεύκωμα 

τῆς γιαγιᾶς Ἀνέτας
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βροῦν τὴ χειρότερη ἀγγαρεία, 
τὴν ὥρα ποὺ εἶμαι στὸ φοὺλ 
ἀφοσιωμένος στὸ πιὸ συναρ-
παστικό μου παιχνίδι.

– Τὸ ξέρω πὼς ἡ ξαδέλφη 
μου ἡ Μπέλλα εἶναι ἀτσίδα σὲ 
ὅλα. Ἀλλὰ νευριάζω, ὅταν μοῦ 
λένε νὰ τῆς μοιάσω. Δὲν θέλω 
νὰ μοιάσω σὲ κανέναν.

– Νὰ μ’ ἀφήνουν ν’ ἀγορά-
ζω αὐτὸ ποὺ θέλω μὲ τὸ μικρό 
μου χαρτζιλίκι, χωρὶς νὰ μουρ-
μουρίζουν, ὣς τὴν ὥρα ποὺ θὰ 
φτάσουμε σπίτι, πὼς δὲν ἔχω 
ἰδέα τί νὰ κάνω τὰ λεφτά μου.

– Μ’ ἀρέσουν τὰ γλυκά. Μό-
λις πάω νὰ κόψω μιὰ δαγκωνιά, 
μοῦ τὸ ἁρπάζουν βάρβαρα, γιὰ 
νὰ μὴ μοῦ κόψει, λέει, τὴν ὄρε-
ξη. Τὴν ὄρεξη μοῦ τὴν ἔκοψαν 
ἔτσι κι ἀλλιῶς.

– Ὅταν ἀναποδογυρίζω τὸ 
γάλα μου στὸ χαλί, νὰ μὴ βά-
ζουν τὶς στριγγλιές. Μπορῶ νὰ 
καταλάβω πὼς εἶμαι ἀνίκανος 
νὰ κρατήσω ἕνα ποτήρι, πὼς 
δὲν ξέρω νὰ σταθῶ σὰν ἄνθρω-
πος, πὼς φέρομαι σὰν μωρό, 
χωρὶς νὰ ξελαρυγγιάζονται.

– Νὰ μὴν κουνᾶνε μὲ σημα-
σία τὸ κεφάλι τους, ὅταν τοὺς 
λέω πὼς θὰ φέρω Α στὸ τὲστ 
τῆς Ἱστορίας, ὅπου συνήθως 
εἶμαι πάτος.

– Νὰ μὲ καμαρώνουν, ὅταν 
ἔχω μιὰ ἐπιτυχία, ἀλλὰ δὲν 
εἶναι ἀνάγκη νὰ τὸ φωνάξουν 
μὲ ντουντούκα νὰ τὸ μάθει 
ὅλος ὁ κόσμος. Τοὺς λυπᾶμαι, 
ὅταν παριστάνουν τὸ παγώνι.

– Νὰ μὴ μοῦ δίνουν συνέ-
χεια συμβουλές. Τὶς μισὲς ἀπ’ 
αὐτὲς τὶς ξεχνάω, μόλις στρί-
βουν τὸ κεφάλι τους.

Μοῦ ἔφεραν γέλια οἱ παι-
δικοὶ χαρακτηρισμοί. Γέλια καὶ 
σκέψεις. Σὰν καλὰ τὰ ἔλεγαν 
οἱ πιτσιρικάδες. Βέβαια, τὰ δι-
κά μου παιδιὰ τὰ εἶχα πιὰ με-
γαλώσει, κι ἐκεῖνα μὲ τὴ σειρά 
τους μεγάλωναν τώρα τὰ δικά 

τους παιδιά. Ἐν τούτοις, ὅλα 
τοῦτα τὰ λογάκια μὲ ἄγγιξαν. 
Μερικὰ τὰ βρῆκα ὑπερβολικά. 
Σὲ ἄλλα καθρέφτισα τὸν ἑαυτό 
μου. Ὅλα εἶχαν μέσα τους μιὰ 
ἀλήθεια.

Πῆγα στὴν κουζίνα νὰ ἀνα-
κατέψω τὰ μακαρόνια ποὺ 
ἔβραζαν. Εἶναι καλὸ νὰ ξέρεις 
πῶς σὲ κρίνουν, κι ἂς ἔχουν πε-

ράσει κάποιες δεκαετίες.
Ξαναπῆρα τὸ περιοδικὸ στὰ 

χέρια μου. Ὅλες οἱ παιδιάστικες 
ἀπαντήσεις στὸ ἐρώτημα «Πῶς 
θἄθελα τοὺς γονεῖς μου» ἦταν 
χαριτωμένες. Μὰ τὸ μάτι μου 
στάθηκε στὴν πιὸ ἁπλῆ, ἀλλὰ 
καὶ γι’ αὐτὸ τόσο σημαντική: 
«Νὰ μὴν εἶναι κατσούφηδες». 
Θυμήθηκα πόσο σπουδαῖο 
εἶναι γιὰ τὰ παιδιὰ νὰ βλέπουν 
τὴ μητέρα γελαστὴ καὶ εὐχάρι-

στη. Τὸ χαμόγελο εἶναι τὸ ἁλάτι 
στὴν καθημερινότητα τῆς οἰκο-
γενειακῆς ζωῆς.  Ἂν πεῖς καὶ γιὰ 
τὸ χιοῦμορ, θὰ ἔλεγα ὅτι εἶναι 
μιὰ νοστιμώτατη μαγιονέζα πά-
νω στὶς νερόβραστες γαρίδες. 

Ἦταν καὶ τόσα ἄλλα, ποὺ 
οἱ ἀνυποψίαστοι πιτσιρικάδες 
ἔλεγαν μέσα στὶς αὐθόρμητες 
κουβέντες τους...

Δίπλωσα τὸ περιοδικὸ καὶ 
τὸ ἔβαλα στὸ συρτάρι. Κά-
ποιος ἀπ’ τοὺς δικούς μου θὰ 
τὸ ἔβρισκε καὶ θὰ τοῦ κινοῦσε 
τὴν περιέργεια νὰ τὸ διαβάσει.  
Ἴσως νὰ τοῦ προκαλοῦσε γέ-
λια.  Ἴσως καὶ νὰ τὸν ἔκανε νὰ 
σκεφτεῖ.

Ἡ γιαγιὰ Ἀνέτα

Ε. ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗ

 Ὅλες οἱ παιδιάστικες ἀπαντήσεις 
στὸ ἐρώτημα «Πῶς θἄθελα τοὺς γονεῖς μου» 

ἦταν χαριτωμένες. Μὰ τὸ μάτι μου 
στάθηκε στὴν πιὸ ἁπλῆ, ἀλλὰ καὶ γι’ αὐτὸ 

τόσο σημαντική: «Νὰ μὴν εἶναι κατσούφηδες». 
Θυμήθηκα πόσο σπουδαῖο εἶναι γιὰ τὰ παιδιὰ 
νὰ βλέπουν τὴ μητέρα γελαστὴ καὶ εὐχάριστη. 

Τὸ χαμόγελο εἶναι τὸ ἁλάτι στὴν 
καθημερινότητα τῆς οἰκογενειακῆς ζωῆς.K

K
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Τὸ καρότο, τὸ ἀβγὸ καὶ τὸ τσάι

«Σοῦ ἔχω πεῖ τὴν ἱστο-
ρία τὴν παλιὰ μὲ τὸ 
τσάι, τὸ καρότο καὶ 

τ’ ἀβγό;»
Ἡ  Ἕλλη γνέφει «ὄχι».
«Ἄκου λοιπόν!» ἀρχίζει ὁ 

παπποῦς. «Κάποτε παραπονιό-
ταν ἕνας ἄνθρωπος πὼς εἶχε βά-
σανα πολλά. Τὸν κάλεσε, ποὺ 
λές, στὸ σπίτι της κάποια σοφὴ 
γερόντισσα, ἔβαλε ἕνα τσουκάλι 
μὲ νερὸ νὰ βράσει κι ἔριξε μέσα 
ἕνα καρότο κι ἕνα ἀβγό. Ὅταν 
ἔβρασαν καλά, ἔφτιαξε λίγο 
τσάι τοῦ βουνοῦ καὶ ρώτησε τὸν 
ἄνθρωπο τί βλέπει.

– Ἕνα καρότο ποὺ ἔχει μα-
λακώσει ἀπὸ τὸ βράσιμο κι ἕνα 
σφιχτὸ ἀβγό, τῆς εἶπε ἐκεῖνος.

– Καὶ τί μυρίζει; ρώτησε ἡ 
γερόντισσα.

– Μοσχοβολάει τσάι τοῦ 

βουνοῦ! τῆς ἀπαντάει.
– Ἒ λοιπόν, οἱ λύπες καὶ οἱ 

στενοχώριες μοιάζουνε μὲ νερὸ 
ποὺ βράζει, λέει ἡ γερόντισσα.

Ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ 
νιώθουν δυνατοί, μά, σὰν τοὺς 
βροῦν ἀναποδιές, θαρρεῖς πὼς 
πέφτουν στὸ βραστὸ νερὸ σὰν 
τὸ καρότο, ποὺ μαλακώνει καὶ 
διόλου δύναμη δὲν ἔχει πιά.

Ἄλλοι πάλι μοιάζουνε μὲ τὸ 
ἀβγό. Μέσα τους εἶναι ἀδύνα-
μοι, καὶ μόνο ἕνα τσόφλι ἔχουν 
ἀπ’ ἔξω νὰ τοὺς προστατεύει. 
Ὅταν ἔρθουν δύσκολοι και-
ροί, θαρρεῖς πὼς πέφτουν στὸ 
βραστὸ νερὸ σὰν τὸ ἀβγὸ καί, 
σὰν αὐτό, γίνονται κι ἀπὸ μέσα 
τους σκληροί.

Μὰ εἶναι κι ἄλλοι ποὺ θυ-
μίζουνε τὸ τσάι. Ὅταν τοὺς βρί-
σκουν βάσανα, εἶναι κι ἐκεῖνοι 

σὰν νὰ πέφτουν σὲ βραστὸ νε-
ρό, μὰ οὔτε σκληραίνουν οὔτε 
μαλακώνουν. Μεταλλάσσουν 
μόνο τὸ νερὸ σὲ τσάι τοῦ βου-
νοῦ ποὺ εὐωδιάζει. Κι εὐφραίνο-
νται μὲ τὴ μοσχοβολιά του ὅσοι 
βρίσκονται κοντά. Τὶς λύπες καὶ 
τὶς στενοχώριες, πάει νὰ πεῖ, τὶς 
κάνουν γνώση, καλοσύνη καὶ 
χαρά.

Πήγαινε στὸ καλὸ λοιπόν, 
τοῦ λέει ἡ γερόντισσα, καὶ φρό-
ντισε νὰ εἶσαι σὰν τὸ τσάι».

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο✒Στὴ✒
σκιὰ✒τῆς✒πράσινης✒βασίλισσας✒τῆς Λό-
της Πέτροβιτς-Ἀνδρουτσοπούλου, 
Ἐκδόσεις Πατάκη, Ἀθήνα 2012.

Γιὰ τὴ μεταγραφή

ΚΑΙΡΥ Σ. ΣΜΥΡΝΙΟΥ
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3 Ὁ Λάμπης μπῆκε στὸ σπίτι φοβερὰ ἀναστατωμένος. Πέ-

ταξε στὸ πάτωμα τὴν τσάντα του καὶ κλαίγοντας φώναξε 
στὸν πατέρα του.

– Ἂν δὲν μ’ ἀλλάξει ὁ δάσκαλος θέση στὸ θρανίο, ἐγὼ 
στὸ σχολεῖο δὲν ξαναπατάω.

– Γιατί, παιδί μου, τί συμβαίνει;
– Ἔβαλε νὰ καθίσει σήμερα δίπλα μου ἕνα Ἀλβανάκι...
– Κι αὐτὸ σὲ πείραξε;
– Ξέχασες, πατέρα, τί ἔπαθε ὁ παπποῦς πρὶν λίγες μέρες; 

Πῆρε Ἀλβανοὺς νὰ δουλέψουν στὸ κτῆμα του, κι ἐκεῖνοι, 
ἀφοῦ τὸν καταλήστεψαν, κόντεψαν καὶ νὰ τὸν σκοτώσουν! 
Ἐγὼ ἀπὸ τότε πῆρα τέτοιον τρόμο, ποὺ δὲν θέλω οὔτε ν’ 
ἀκούσω οὔτε νὰ δῶ Ἀλβανό.

– Παιδί μου, στὸν κόσμο ὑπάρχουν ἑκατομμύρια ἄνθρω-
ποι. Ἄλλοι εἶναι καλοὶ καὶ ἄλλοι κακοί. Καὶ οἱ  Ἀλβανοὶ δὲν 
εἶναι ὅλοι τὸ ἴδιο. Γιὰ νὰ μὲ καταλάβεις, θὰ σοῦ διηγηθῶ 
ἕνα δικό μου γεγονός:

Τὸ 1940, στὸν ἑλληνοϊταλικὸ πόλεμο, βρισκόμουν πά-
νω στὰ ἀλβανικὰ βουνά, ὅπου μάχονταν ὅλοι οἱ  Ἕλληνες 
γιὰ τὴ λευτεριὰ τῆς πατρίδας. Ὁ χειμώνας ἦταν βαρύς, τὸ 
κρύο τσουχτερό, τὸ χιόνι ἔπεφτε πυκνό. Ὅλοι ὑποφέρα-
με. Ἐγὼ εἶχα πάθει φοβερὰ κρυοπαγήματα. Τὰ πόδια μου 
πονοῦσαν. Δὲν μποροῦσα νὰ κάνω βῆμα. Καὶ σὲ κάποια 
στιγμή, λίγο πρὶν φτάσουμε σὲ κάποιο ἀλβανικὸ χωριό, 
ἔχασα τὶς αἰσθήσεις μου καὶ ἔπεσα πάνω στὸ παγωμένο 
χιόνι. Καὶ θὰ ἔμενα ἐκεῖ, ἂν δὲν βρισκόταν κάποιος καλὸς 
ἄνθρωπος νὰ μὲ σώσει.

Ἦταν ἕνα ἀγροτόπαιδο, ποὺ πήγαινε νὰ ταΐσει στὸ μαντρὶ 
τὰ ζῷα του. Μόλις μὲ εἶδε, μὲ φορτώθηκε στὴν πλάτη του 
καὶ μὲ πῆγε στὸ φτωχικό του σπίτι. Τρία μερόνυχτα, σκυμ-
μένοι πάνω ἀπὸ τὸ προσκεφάλι μου προσπαθοῦσαν μαζὶ μὲ 
τὴ μάνα του νὰ μὲ συνεφέρουν. Κι ἀργότερα μὲ κράτησαν 
κοντά τους, μέχρι ποὺ ἔγινα ἐντελῶς καλὰ καὶ μπόρεσα 
νὰ γυρίσω στὴν πατρίδα μου. Καὶ αὐτοί, παιδί μου, ἦταν... 
Ἀλβανοί!

Τὴ στιγμὴ ἐκείνη ἀκούστηκε τὸ κουδούνι τῆς πόρτας. Ὁ 
δάσκαλος τοῦ Λάμπη, ἀνήσυχος ποὺ εἶδε τὸν μαθητή του 
νὰ φεύγει ἀπὸ τὸ σχολεῖο ἔτσι ἀναστατωμένος, θέλησε νὰ 
μάθει τί τοῦ συνέβη. Ὁ πατέρας τοῦ ἐξήγησε τὴν αἰτία γιὰ 
τὴ συμπεριφορὰ τοῦ γιοῦ του. Ὁ δάσκαλος, γιὰ νὰ ἱκανο-
ποιήσει τὸν Λάμπη, τὸν ἔβαλε τὸ ἑπόμενο πρωῒ δίπλα σ’ 
ἕναν ἄλλο συμμαθητή του, καὶ τὸ  Ἀλβανάκι στὸ τελευταῖο 
θρανίο μόνο του.

Τὸ Ἀλβανάκι τὸ ἔλεγαν Σωτήρη. Γεννήθηκε καὶ βαφτί-
στηκε στὴν  Ἑλλάδα. Οἱ φτωχοὶ γονεῖς του εἶχαν ἔρθει ἐδῶ, 
γιὰ νὰ ζήσουν μιὰ καλύτερη ζωή. Ὁ Σωτήρης ἦταν παιδὶ 
ἔξυπνο, ὑπάκουο καὶ εἶχε μεγάλο ζῆλο γιὰ μάθηση. Ἦταν 
ἀπὸ τοὺς καλύτερους μαθητὲς τῆς τάξης του. Οἱ συμμαθητές 
του ὅμως, ἐπηρεασμένοι ἴσως ἀπὸ τὴ συμπεριφορὰ τοῦ 
Λάμπη ἀπέναντί του, τὸν κοιτοῦσαν μὲ περιφρόνηση. Δὲν 
ἔλεγαν οὔτε κἂν τὸ ὄνομά του. Ὅλοι τὸν ἀποκαλοῦσαν 
«Ἀλβανάκι».

Ἦταν φθινόπωρο. Ἀπὸ τὸ πρωῒ ἔβρεχε ἀσταμάτητα. Τὸ 
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μεσημέρι ποὺ σχολοῦσαν τὰ 
παιδιά, ἄλλα εἶχαν ὀμπρέλλες, 
ἄλλα φοροῦσαν τὰ ἀδιάβροχά 
τους καὶ κάποια τὰ περίμεναν οἱ 
γονεῖς τους στὴν αὐλὴ τοῦ σχο-
λείου. Τὸν Λάμπη εἶχε ἔρθει νὰ 
τὸν πάρει ὁ πατέρας του μὲ τὸ 
αὐτοκίνητό του, ποὺ τὸ εἶχε παρ-
κάρει στὸ ἀπέναντι πεζοδρόμιο.

Προχωροῦσε ὁ Λάμπης πρὸς 
τὴν ἔξοδο τοῦ σχολείου, ὅταν 
ἄκουσε βιαστικὰ βήματα πίσω 
του. Γύρισε καὶ εἶδε τὸ Ἀλβανά-
κι, ποὺ ἔτρεχε, γιὰ νὰ προφυλα-
χτεῖ ἀπὸ τὴ δυνατὴ βροχή, ποὺ 
ἔπεφτε ἀσταμάτητα. Ἐκεῖνο ποὺ 
τὸ ἐνδιέφερε κυρίως ἦταν νὰ μὴ 

βραχοῦν τὰ βιβλία του, ποὺ τὰ 
εἶχε κρύψει κάτω ἀπὸ τὸ παλιὸ 
μπουφάν του. Ὁ Λάμπης, γιὰ 
νὰ τὸν ἀποφύγει, ἐπιτάχυνε τὸ 
βῆμα του. Τὸν ἔφτασε τὸ Ἀλβα-
νάκι, τὴ στιγμὴ ποὺ ἑτοιμαζόταν 
νὰ διασχίσει τὸν δρόμο, γιὰ νὰ 
φτάσει ἀπέναντι στὸν πατέρα 
του. Ὁ Σωτήρης βλέπει ἕνα 
αὐτοκίνητο ποὺ ἐρχόταν ἀπὸ 
πάνω μὲ μεγάλη ταχύτητα, καὶ 
βγάζει μιὰ φωνή:

– Λάμπη, πρόσεχε! Κι ἅπλω-
σε τὸ χέρι του νὰ τὸν συγκρα-
τήσει.

Ὁ Λάμπης κατάφερε νὰ ξε-
φύγει. Τὸ Ἀλβανάκι βρέθηκε 
στὸν δρόμο χτυπημένο, αἱμό-
φυρτο. Εἶδε ὅλη τὴ σκηνὴ ὁ 
κύριος Δήμας, ὁ πατέρας τοῦ 
Λάμπη, ἔτρεξε ἀπέναντι, πῆρε 
τὸ ξένο παιδὶ στὸ αὐτοκίνητό του 
καὶ τὸ πῆγε στὸ νοσοκομεῖο. Τὸ 

βάλανε ἀμέσως στὸ χειρουρ-
γεῖο. Ὁ κύριος Δήμας στεκόταν 
ἀπέξω καὶ προσευχόταν γιὰ τὴ 
σωτηρία τοῦ παιδιοῦ, ποὺ κιν-
δύνεψε ἐξαιτίας τοῦ γιοῦ του. 
Στὸ μεταξύ, τηλεφώνησε στὴ 
γυναῖκα του νὰ ἔρθει νὰ πάρει 
τὸν γιό τους, καθὼς καὶ στὸν 
δάσκαλο τῶν παιδιῶν νὰ εἰδο-
ποιήσει τοὺς γονεῖς τοῦ Σωτήρη. 
Ὁ ἴδιος ἔμεινε ἐκεῖ καὶ περίμενε.

Κάποτε εἶδε ὁ κύριος Δήμας 
ἕναν γιατρὸ νὰ βγαίνει ἀπὸ τὸ 
χειρουργεῖο κάπως ἀνήσυχος.

– Τί συμβαίνει, γιατρέ; Πῶς 
εἶναι τὸ παιδί; ρώτησε μὲ ἀγω-
νία.

– Ἔχει χάσει πολὺ αἷμα, 
χρειάζεται μετάγγιση καὶ εἶναι 
δύσκολο νὰ βροῦμε τώρα ἀμέ-
σως, γιατὶ ἀνήκει σὲ μιὰ ὁμάδα 
σπάνια: μηδὲν ἀρνητικό...

– Ἐγώ, ἐγὼ ἀνήκω στὴν ὁμά-
δα ποὺ μπορῶ νὰ δώσω αἷμα, 
φώναξε μὲ προθυμία καὶ ἀκο-
λούθησε τὸν γιατρό.

Ὅσο οἱ γιατροὶ πάσχιζαν μέ-
σα στὸ χειρουργεῖο νὰ σώσουν 
τὸ παιδί, ἔξω στὸν διάδρομο πε-
ρίμενε ἀνήσυχη ἡ κυρία Δήμα 
τὸν ἄντρα της, κρατώντας ἀπὸ τὸ 
χέρι τὸν Λάμπη, ποὺ ἔτρεμε ἀπὸ 
φόβο. Δίπλα ἡ μάνα τοῦ Σωτή-
ρη ἔκλαιγε μὲ λυγμούς. Καὶ ὁ 
πατέρας του, ποὺ εἶχε ἔρθει στὸ 
μεταξύ, πηγαινοερχόταν γεμάτος 
ἀγωνία.

Κάποτε ἡ ἀγωνία ὅλων τε-
λείωσε. Ἐμφανίστηκαν μπροστά 
τους ὁ γιατρὸς μὲ τὸν κύριο Δή-

μα χαμογελαστοί.
– Ὁ μικρὸς σώθηκε, τοὺς εἶπε 

ὁ γιατρός. Δὲν ὑπάρχει κανένας 
κίνδυνος γιὰ τὴ ζωή του. Σὲ λίγες 
ἡμέρες θὰ τὸν ἔχετε στὸ σπίτι, 
καὶ γρήγορα θὰ γίνει καλά.

– Εὐχαριστῶ, γιατρέ, εἶπε ὁ 
πατέρας τοῦ Σωτήρη δακρυσμέ-
νος κι ἔσκυψε νὰ φιλήσει τὸ χέρι 
του.

– Ὄχι ἐμένα, τοῦ εἶπε ὁ για-
τρός. Τὸν κύριο Δήμα νὰ εὐχα-
ριστήσετε. Αὐτὸς ἔφερε τὸ παιδί 
σας ἐδῶ, αὐτὸς ἔδωσε τὸ αἷμά 
του...

Ἅπλωσε ὁ Ἀλβανὸς τὸ χέρι 
του νὰ σφίξει τὸ χέρι τοῦ σωτῆρα 
τοῦ παιδιοῦ του. Καὶ ξαφνικά... 
τὸ χέρι του ἔμεινε μετέωρο. Οἱ 
ματιὲς τῶν δύο ἀνδρῶν διασταυ-
ρώθηκαν. Καὶ τότε ἀκούστηκαν 
δύο διαφορετικὲς φωνές, σὰν 
νὰ βγῆκαν ταὐτόχρονα ἀπὸ τὸ 
ἴδιο στόμα:

– Μανώλη!
– Ἔλμερ!
Οἱ δυὸ ἄντρες ἀγκαλιάστη-

καν συγκινημένοι. Ἂν καὶ εἶχαν 
περάσει τόσα χρόνια, δὲν ἄργη-
σαν νὰ ἀναγνωρίσουν ὁ ἕνας 
τὸν ἄλλο.

– Τώρα πιὰ εἴμαστε πάτσι, 
εἶπε ὁ κύριος Δήμας, μόλις 
πέρασε ἡ πρώτη συγκίνηση. 
Κάποτε πάνω στὰ ἀλβανικὰ 
βουνὰ ἐσὺ μοῦ ἔσωσες τὴ ζωή 
μου. Ἦρθε λοιπὸν ἡ σειρά μου 
νὰ ξεπληρώσω κι ἐγὼ τὸ χρέ-
ος μου. Ἐσὺ μὲ τὴ μάνα σου μὲ 
κρατήσατε στὸ σπιτάκι σας, μέ-
χρι νὰ γίνω ἐντελῶς καλά. Τώρα 
θὰ μείνετε ἐσεῖς στὸ δικό μου, 
μέχρι νὰ ἀποκατασταθεῖ ἡ ὑγεία 
τοῦ παιδιοῦ σας, ἀλλὰ καὶ μέχρι 
νὰ σᾶς ἐξασφαλίσω ἕνα καλύτε-
ρο μέλλον.

Σήμερα οἱ δύο οἰκογένειες 
ζοῦνε μαζὶ στὸ σπίτι του κυρίου 
Δήμα. Κι ὁ Λάμπης μὲ τὸν Σωτή-
ρη ἔχουν γίνει... δυὸ ἀχώριστοι 
φίλοι!

ΚΑΙΤΗ Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
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Κάθε καλοκαίρι τὶς τελευ-
ταῖες δεκαετίες γινόμαστε θεατὲς 
τῆς ἐξοργιστικῆς καταστροφῆς 
τῶν ὀλίγων δασῶν ποὺ ἔχουν 
ἀπομείνει στὴν πατρίδα μας. 
Δυστυχῶς θεωρεῖται αὐτονόη-
το ὅτι κάθε καλοκαίρι οἱ φλόγες 
θὰ ἀφανίσουν δάση μοναδικῆς 
ὀμορφιᾶς καὶ μεγάλης σημα-
σίας γιὰ τὴν ὑγεία τοῦ ἀνθρώ-
που. Φαίνεται ὅτι τὸ τσιμέντο... 
μᾶς φέρνει πιὸ κοντά, ἀλλὰ 
δυστυχῶς ἔχει ἀρχίσει νὰ μᾶς 
πνίγει.

Πρὸ αἰώνων ὁ Ἱπποκράτης, 
ὁ μεγάλος  Ἕλληνας γιατρός, 
ἐπισημαίνει τὴν ἐξάρτηση τῶν 
κατοίκων μιᾶς πόλεως ἀπὸ✒τοὺς✒
περιβαλλοντικοὺς✒παράγοντες. 
Σὲ συγγράμματά του γράφει ὅτι 
ἡ ὑγρασία,✒ἡ✒φορὰ✒τῶν✒ἀνέμων 
καὶ γενικῶς τὸ✒φυσικὸ✒περιβάλ-
λον ἐπηρεάζουν τὸν ἀνθρώπινο 
ὀργανισμὸ, σὲ βαθμὸ ποὺ μπο-
ρεῖ νὰ νοσήσει, καὶ δίδει ὁδηγί-
ες γιὰ τὴν ἐξέταση τῶν κλιμα-
τικῶν συνθηκῶν, διότι ἡ πορεία 
πολλῶν ἀσθενειῶν ἐξαρτᾶται 
ἀπὸ αὐτές.

Γι’ αὐτὸ τὶς τελευταῖες δεκα-
ετίες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς καύσεως 
τῶν δασῶν ἀπασχολοῦν τοὺς 
ἐπιστήμονες.

Βλέπουμε ὅτι ἔχουν μείνει 
πολὺ λίγοι «πνεύμονες✒πρα-
σίνου», καὶ οἱ συνέπειες στὴν 
ὑγεία ἔχουν γίνει ἤδη αἰσθητές. 
Σὲ συνδυασμὸ μὲ τὶς✒κλιματικὲς✒
ἀλλαγές,✒τὴν✒ἄναρχη✒δόμηση,✒
τοὺς✒ἀτμοσφαιρικοὺς✒ρύπους,τὴ✒
διαταραχὴ✒τοῦ✒ὄζοντος,✒τὴ✒δι-
άβρωση✒ τοῦ✒ ἐδάφους✒καὶ✒ τὶς✒
κατολισθήσεις ἐκδηλώνονται 
παθήσεις✒ τοῦ✒Ἀναπνευστικοῦ✒

Συστήματος✒καὶ✒τοῦ✒κυκλοφο-
ριακοῦ,✒αὔξηση✒τοῦ✒στρὲς✒καὶ✒
ἐκδήλωση✒ἀλλεργιῶν.

Οἱ πυρκαγιὲς καὶ τὸ σύννεφο✒
καπνοῦ μπορεῖ νὰ συμβάλουν 
στὴ δημιουργία φωτοχημικοῦ✒
νέφους σὲ μεγάλες πόλεις, ποὺ 
ἔχουν ἤδη νὰ ἀντιμετωπίσουν 
προβλήματα ἀτμοσφαιρικῆς✒ρυ-
πάνσεως.

Ἀλλά, ἐκτὸς τοῦ φωτοχη-
μικοῦ νέφους, ἡ ἀτμόσφαιρα 
ἐπιβαρύνεται καὶ μὲ ἄλλους ρύ-
πους, μὲ ἀποτέλεσμα τὰ ὅρια νὰ 
εἶναι πλέον ἐπικίνδυνα γιὰ τὴν 
ὑγεία τῶν κατοίκων. Οἱ ρύποι 
αὐτοὶ εἶναι αἰωρούμενα✒σωμα-

τίδια, ποὺ ἐλευθερώνονται ἀπὸ 
τὶς πυρκαγιές. Μέρος αὐτῶν 
περιέχουν ἐπικίνδυνες✒οὐσίες, 
ποὺ ἐναποτίθενται στὸ✒ἔδαφος✒
καὶ✒στὶς✒ὑδάτινες✒ἐπιφάνειες✒καὶ 
ἔχουν σημαντικὲς ἐπιπτώσεις 
στὴν✒ὑγεία, οἱ ὁποῖες ἐξαρτῶνται 
ἀπὸ τὴ διάμετρο✒καὶ✒τὴ✒χημικὴ✒

σύσταση αὐτῶν. Ἐπιστημονικὲς 
μελέτες ἀπέδειξαν τὴ συσχέτι-
ση τῶν μικροσωματιδίων αὐτῶν 
μὲ πνευμονικὰ✒νοσήματα, ὅπως 
βρογχικὸ✒ἄσθμα,✒βρογχίτιδες κ.ἄ.

Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ παρεν-
θετικὰ ὅτι τὰ πιὸ ἐπικίνδυνα μι-
κροσωματίδια εἶναι πετρελαϊκῆς 
προελεύσεως. Γι’ αὐτὸ πρέπει 
νὰ περιορισθεῖ ἡ πετρελαιοκίνη-
σις τῶν ὀχημάτων στὶς μεγάλες 
πόλεις.

Ἐπίσης, λόγῳ τοῦ μεγέθους 
των τὰ μικροσωματίδια αὐτὰ δὲν 
φιλτράρονται ἀπὸ τὴ μύτη καὶ 
τοὺς πνεύμονες, μὲ ἀποτέλεσμα 
νὰ φθάνουν βαθιὰ στὸ✒ἐσωτε-

ρικὸ✒τῶν✒πνευμόνων, νὰ μένουν 
ἐκεῖ γιὰ χρόνια καὶ νὰ προκα-
λοῦν πνευμονικὲς✒παθήσεις.

Τὸ καμμένο δάσος καὶ τὸ 
ἀπογυμνωμένο λόγῳ τῆς φω-
τιᾶς ἔδαφος συνεχίζουν νὰ πα-
ράγουν σκόνη γιὰ μακρὸ χρο-
νικὸ διάστημα. Ἡ σκόνη αὐτὴ 

ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Οἱ καλοκαιρινὲς πυρκαγιὲς 
βλάπτουν σοβαρὰ τὴν ὑγεία

Οἱ πυρκαγιὲς καὶ τὸ σύννεφο✒καπνοῦ 
μπορεῖ νὰ συμβάλουν στὴ δημιουργία 

φωτοχημικοῦ✒νέφους σὲ μεγάλες πόλεις, ποὺ 
ἔχουν ἤδη νὰ ἀντιμετωπίσουν 

προβλήματα ἀτμοσφαιρικῆς✒ρυπάνσεως.
Ἀλλά, ἐκτὸς τοῦ φωτοχημικοῦ νέφους, ἡ ἀτμό-

σφαιρα ἐπιβαρύνεται καὶ μὲ ἄλλους 
ρύπους, μὲ ἀποτέλεσμα τὰ ὅρια νὰ εἶναι πλέον 

ἐπικίνδυνα γιὰ τὴν ὑγεία τῶν κατοίκων.K

K
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καὶ ἡ τέφρα ἐπαναιωροῦνται. Γι’ 
αὐτὸ συνιστᾶται νὰ καθαρίζονται 
συχνὰ τὰ σπίτια μὲ ὑγρὸ πανὶ καὶ 
οἱ αὐλὲς μὲ νερό, γιὰ νὰ μειω-
θοῦν τὰ ἀναπνευστικὰ προβλή-
ματα. Ἐπιβάλλεται ἐπίσης συχνὸ 
πλύσιμο✒τῶν✒χεριῶν, πρὶν αὐτὰ 
ἔλθουν σὲ ἐπαφὴ μὲ τρόφιμα.

Ἂν δὲν βρέξει, τὰ σωματίδια 
αὐτὰ θὰ αἰωροῦνται καὶ θὰ✒ἐπι-
βαρύνουν✒τὴν✒ὑγεία✒τῶν✒κατοί-
κων, μὲ συνέπεια✒νὰ✒μειώνουν✒
τὸ✒προσδόκιμο✒τῆς✒ζωῆς✒κατὰ✒
ἕνα✒ἔτος.

Τὰ✒περιαστικὰ✒δάση συμβάλ-
λουν στὴν κατακράτηση τῶν 
ρύπων, λειτουργοῦν ὡς φυσι-
κοὶ✒θερμοστάτες, ρυθμίζοντας 
τὴ θερμοκρασία, καὶ ἐπιδροῦν 
στὸ✒μικροκλῖμα, τὸ ὁποῖο μέ τήν 
ἀπουσία τους γίνεται δυσμενέ-
στερο γιὰ τὸν ἄνθρωπο καὶ τοὺς 
ἄλλους ἔμβιους ὀργανισμούς. 
Αἰτία εἶναι οἱ✒δασικὲς✒πυρκαγιές. 

Ἀποτέλεσμα αὐτῶν εἶναι οἱ 
καμμένες περιοχὲς νὰ ἔχουν 
πιὸ✒ἀκραῖες✒θερμοκρασίες✒ψύ-
χους✒τὸν✒χειμῶνα✒καὶ✒ζέστης✒τὸ✒
καλοκαίρι. Αὐτὴ ἡ ἄνοδος τῆς 
θερμοκρασίας καὶ τῆς ὑγρασίας, 
σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν αὔξηση 
τῆς ἀτμοσφαιρικῆς ρυπάνσεως, 
πολλαπλασιάζουν τὶς ἀναπνευ-
στικὲς παθήσεις.

Ἔχει διαπιστωθεῖ ὅτι αὐτοὶ οἱ 
ρυπαντὲς μποροῦν νὰ καταστρέ-
φουν ζωτικὲς κυτταρικὲς δομές, 
νὰ παρεμβαίνουν στὴ λειτουργία 

τῶν ἐνζύμων,✒νὰ✒ἀλληλεπιδροῦν✒
μὲ✒τὸ✒DNA,✒προκαλώντας✒μεταλ-
λάξεις✒ἢ✒καὶ✒καρκίνους.

Γενικῶς, τὰ δάση καὶ ἡ πα-
ρουσία πρασίνου συμβάλλουν 
σημαντικὰ καὶ στὴν✒ψυχικὴ✒ὑγεία. 
Αὐτὸ συμβαίνει, διότι ἐπιδροῦν✒
θετικὰ στὴ διάθεση τοῦ ἀτόμου. 
Εἰδικοὶ ψυχολόγοι ἐπισημαίνουν 

ὅτι τὸ πράσινο εὐνοεῖ τὴ✒μάθη-
ση,✒τὴν✒παραγωγικότητα✒καὶ✒τὴν✒
ξεκούραση.✒Ἐπιπλέον,✒μειώνει✒
τὰ✒προβλήματα✒ὑγείας✒καὶ✒ἀπο-
δεδειγμένα✒μειώνει✒τὴ✒διάρκεια✒
νοσηλείας.

Συνεπῶς, βλέπουμε ὅτι ἡ 
ἀπουσία πρασίνου λόγῳ πυρ-
καγιῶν, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἐπιβάρυν-
ση τοῦ μικροκλίματος, προκαλεῖ 
καὶ ψυχικὴ✒ἀναστάτωση✒καὶ✒ἄλλες✒

ἀρνητικὲς✒ψυχολογικὲς✒ἀντιδρά-
σεις, ἰδιαιτέρως σὲ εὐαίσθητα 
ἄτομα. Ἄρα βλέπουμε ὅτι οἱ 
πυρκαγιές, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς ὑλικὲς✒
καταστροφές, ἀφήνουν ἀποτυ-
πώματα τὰ ὁποῖα ἐκφράζονται 
μὲ κατάθλιψη,✒ἀυπνίες,✒συνεχῆ✒
ἀνησυχία,✒χρήση✒ἀλκοὸλ✒καὶ✒
ψυχοτρόπων✒φαρμάκων. Πολ-

λοὶ πάσχουν ἀπό «μετατραυμα-
τικὸ✒σύνδρομο» καὶ ἐπιβάλλεται 
κατόπιν ἡ παρακολούθηση καὶ 
στήριξη τῶν πασχόντων ἀπὸ 
εἰδικούς.

Βλέπουμε λοιπὸν ὅτι ὑπάρ-
χει ἀλληλεξάρτηση τοῦ φυσικοῦ 
περιβάλλοντος μὲ τὸν ἄνθρωπο.

ΖΩΗ ΡΙΖΟΚΩΣΤΑ-ΑΓΓΕΛΗ

Ἰατρός

Γενικῶς, τὰ δάση καὶ ἡ παρουσία πρασίνου 
συμβάλλουν σημαντικὰ καὶ στὴν✒ψυχικὴ✒ὑγεία. 

Αὐτὸ συμβαίνει, διότι ἐπιδροῦν✒θετικὰ στὴ 
διάθεση τοῦ ἀτόμου. Εἰδικοὶ ψυχολόγοι 
ἐπισημαίνουν ὅτι τὸ πράσινο εὐνοεῖ τὴ
✒μάθηση,✒τὴν✒παραγωγικότητα✒καὶ✒τὴν✒

ξεκούραση.✒Ἐπιπλέον,✒μειώνει✒τὰ✒προβλήματα✒
ὑγείας✒καὶ✒ἀποδεδειγμένα✒μειώνει✒τὴ✒διάρκεια✒

νοσηλείας.K

K
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Ἁγία Θεοδώρα Βάστας Ἀρκαδίας

Ἕνα καλοκαίρι ἐπισκεφθήκαμε τὴν Ἁγία Θε-
οδώρα στὸ χωριὸ Βάστα τῆς Ἀρκαδίας. Μιὰ 
ἐπίσκεψη προσκυνηματική.

Ἡ Ἁγία Θεοδώρα εἶναι ἕνα μικρὸ ἐκκλησάκι 
χιλίων ἐτῶν, μέσα σὲ μιὰ καταπράσινη ρεματιά. Στὴ 
σκεπή του ἔχουν φυτρώσει... δεκαεπτά δέντρα!!! 
Πῶς φύτρωσαν ἐκεῖ πάνω; Κανεὶς δὲν ξέρει. Καὶ 
δὲν νομίζω νὰ ὑπάρχει παρόμοιο προηγούμενο. 
Ποῦ πηγαίνουν οἱ ρίζες τους; Δὲν βγαίνουν οὔτε 
ἔξω ἀπὸ τοὺς τοίχους οὔτε μέσα στὸ ἐκκλησάκι, 
ποὺ αἰῶνες τώρα στέκεται στὴ θέση του, χωρὶς νὰ 
ἔχει γκρεμιστεῖ, ὅπως θὰ ἦταν φυσικό. Οὔτε τὰ 
δέντρα, ποὺ δὲν ἔχουν στέρεη γῆ νὰ κρατηθοῦν, 
ξερριζώθηκαν ἀπὸ τὸν δυνατὸ ἄνεμο ποὺ φυσάει 
τὸν χειμῶνα. Οἱ πιστοὶ μιλοῦν γιὰ θαῦμα. Οἱ ἄπι-
στοι προσπαθοῦν νὰ ἐξηγήσουν ἕνα ἀνεξήγητο 
φαινόμενο, χωρὶς φυσικὰ νὰ τὸ καταφέρνουν.

Ἀλλὰ ἂς δοῦμε τὴν προϊστορία αὐτοῦ τοῦ γε-
γονότος. Ἡ ὁσιοπαρθενομάρτυς Θεοδώρα ἦταν 
μοναχή, ἢ μᾶλλον... μοναχός. Διότι, γιὰ νὰ γλι-
τώσει ἀπὸ τοὺς διῶκτες της, ποὺ ἐπιβουλεύονταν 
τὴν παρθενία της, ντύθηκε ἄνδρας καὶ μπῆκε στὸ 
μοναστήρι. Ἦταν τύπος καὶ ὑπογραμμός. Μιὰ μέρα 
ὅμως, μιὰ κοπέλα τὴν κατηγόρησε ὅτι τὴν ἐβίασε. 
Ἔγινε δικαστήριο. Ἡ 
μοναχὴ Θεοδώρα 
ἀρνεῖτο ἐπιμόνως 
τὴν ἐνοχή της. Ἀλλὰ 
δὲν μπόρεσε νὰ πεί-
σει τοὺς δικαστές της, 
καὶ καταδικάσθηκε 
σὲ θάνατο. Πρὶν πε-
θάνει, παρακάλεσε 
τὸν Θεὸ νὰ γίνουν 
τὰ μαλλιά της δέντρα 
καὶ τὸ αἷμα της νερό, 
γιὰ νὰ δροσίζονται οἱ 
διαβάτες. Ἀφοῦ πέ-
θανε, ἀπεκαλύφθη 
ἡ ἀλήθεια, καὶ οἱ 
χριστιανοὶ ἔχτισαν 
ναὸ στὴ μνήμη της. 
Στὴ σκεπὴ τοῦ ναοῦ 
φύτρωσαν δεκαεπτὰ 
δέντρα. Καὶ κάτω 
ἀπὸ τὸ ἐκκλησάκι 

ἀνάβλυσε νερό, ποὺ τρέχει ἄφθονο καὶ ζωογονεῖ 
τὴν περιοχή.

Στὴ μικρὴ συντροφιὰ ποὺ ἐπισκεφθήκαμε τὸ 
ναΰδριο τῆς  Ἁγίας Θεοδώρας ἦταν καὶ μιὰ φί-
λη, ὄχι πιστὸς ἄνθρωπος. Πρὶν ἀκόμα πλησιάσει 
τὸ ἐκκλησάκι, πρὶν κἂν δεῖ καλὰ καλὰ τὰ δέντρα, 
ξέσπασε μὲ θυμὸ ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας, γιὰ τὴν 
ἐκμετάλλευση ποὺ κάνει «ἁπλῶν φυσικῶν γεγο-
νότων».

Θὰ πρέπει νὰ παραδεχθοῦμε ὅτι ὑπάρχουν 
δύο κόσμοι: ὁ κόσμος τῆς πίστεως καὶ ὁ κόσμος 
τῆς ἀπιστίας. Ὁ καθένας μὲ τὴ λογική του καὶ τὰ 
ἐπιχειρήματά του. Οἱ πιστοὶ βλέπουν τὸ θαῦμα 
καὶ πιστεύουν σ’ αὐτό. Οἱ ἄπιστοι τὸ βλέπουν  μὲ 
προκατάληψη καὶ δὲν πιστεύουν. Πίστη καὶ ἡ μία, 
πίστη καὶ ἡ ἄλλη. Μὲ τὴ διαφορὰ ὅτι ἡ πίστη τοῦ 
πιστοῦ εἶναι ὑπὲρ λόγον, ἐνῷ ἡ πίστη τοῦ ἀπίστου 
εἶναι παρὰ λόγον.

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος γράφει θαυμάσια: «Πᾶς✒
οἶκος✒κατασκευάζεται✒ὑπό✒τινος,✒ὁ✒δὲ✒τὰ✒πάντα✒κα-
τασκευάσας✒Θεός». Μιὰ φράση ἀπολύτως λογική, 
ὅσο παράλογος εἶναι ὁ ἰσχυρισμὸς τῆς ἀπιστίας ὅτι 
τὰ πάντα ἔγιναν μόνα τους.

ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Ἀναμνήσεις



«Ο
 Κ

Ο
Σ

Μ
Ο

Σ
 Τ

Η
Σ

 Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΔ

Ο
Σ

» 
- 

ιο
υλ

ιο
σ
 -

 α
υγ

ο
υ
σ
το

σ
  

2
0

1
3

143

Μιὰ σημαντικὴ παρουσία  
στὸν  Ἕβρο τῆς Θράκης

Ἐδῶ ὀφείλω τὴν καταγωγή 
μου. Κι εἶναι ζωντάνια καὶ 
χαρά μου, ὅταν καταφέρ-

νω νὰ βρίσκομαι σ’ αὐτὸ τὸν 
χῶρο, μὲ ἰδιαίτερα αἰσθήματα, 
ποὺ ζωντανεύουν τὶς μνῆμες 
μιᾶς ζωῆς...

Ὁ ποταμὸς  Ἕβρος καὶ ἡ ἐκεῖ 
περιοχὴ τῆς Ἑλλάδος, ὁ ὁμώ-
νυμος νομός, σχηματίζουν τὰ 
φυσικὰ ὅρια-σύνορα μὲ τὴ 
γειτονικὴ Τουρκία. Εἶν’ ἀλή-
θεια ὅτι οἱ φιλόπονοι, ἐργατι-
κοὶ  Ἑβρίτες, καὶ οἱ Θρακιῶτες 
γενικώτερα, ἀσχολήθηκαν μὲ 
τὴ λατομία καὶ τὴ δασοπονία. 
Ἀλλὰ κυρίως, στὰ βόρεια τοῦ 
νομοῦ, ἀσχολήθηκαν μὲ τὴν 
κτηνοτροφία καὶ μὲ τὶς καλλι-
έργειες στὶς ἀπέραντες ἐκτάσεις 
τῆς ἐκεῖ εὐλογημένης γῆς. Στὸ 
νότιο τμῆμα, ἀσχολήθηκαν 
μὲ τὴν ἁλιεία. Ἐδῶ ποὺ σή-
μερα ἡ Ἀλεξανδρούπολη μὲ 
τὴν πληθυσμιακή της ἐξέλιξη 
μονοπωλεῖ τὴ διάπλατη θέση 
της στὸ Θρακικὸ πέλαγος. Ἂς 
θυμόμαστε, ἄλλωστε, πὼς εἶναι 
ἡ ἀνατολικώτερη πρωτεύουσα 
τῆς  Ἑλλάδος...

Νὰ θεωρήσω τὰ ὅσα ἀνα-
φέρω πιὸ πάνω σὰν πρόλογο; 
Γιατὶ κύριος σκοπός μου ἐδῶ 
εἶναι νὰ παρουσιάσω τὸν κ. 
Διαμαντὴ Στεφάνου Τριαντά-
φυλλο, σήμερα ἐπίτιμο  Ἔφορο 
Ἀρχαιοτήτων, κύριο ἐπιστήμονα 
ἐρευνητῆ τῆς Ἱστορίας τοῦ Θρα-
κικοῦ χώρου. 

Καταγωγή του οἱ Λεῦκες 
Πάρου. Μὲ σπουδὲς Ἱστορίας 

καὶ Ἀρχαιολογίας στὴ Φιλοσο-
φικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημί-
ου Ἀθηνῶν, καὶ μεταπτυχιακὲς 
σπουδὲς στὸ Παρίσι, ὅπου 
παρακολούθησε τὰ σεμινάρια 
Ἀρχαιολογίας, Θρησκειολογίας 
καὶ Ἀρχαιομετρίας, ὑπηρετεῖ τὴ 
θητεία του στὴν Ἀλεξανδρού-

πολη. Καὶ νὰ ἡ εὐκαιρία τῆς... 
ζωῆς του. Τὸ ἔναυσμα, ὁ χῶρος 
καὶ τὰ μνημεῖα τῆς Θράκης, ποὺ 
ἀγκαλιάζουν τὰ νήματα τῆς 
ζωῆς του.

Ἐδῶ διορίζεται Καθηγητὴς 
Μέσης Ἐκπαίδευσης, μὲ δύο 
χρόνια στὸ μουσουλμανικὸ Γυ-
μνάσιο Κομοτηνῆς. Μετέχοντας 
στὸν διαγωνισμὸ τῆς Ἀρχαιολο-
γικῆς  Ὑπηρεσίας, τοποθετήθηκε 
στὴν  Ἐφορεία Προϊστορικῶν 
καὶ Κλασικῶν Ἀρχαιοτήτων Κο-
μοτηνῆς, ὅπου παρέμεινε μέχρι 
τὴ συνταξιοδότησή του. 

Μ’ αὐτὸν τὸν ζῆλο καὶ τὸ με-

ράκι καὶ μὲ τὰ πανεπιστημιακά 
του ἐφόδια διενεργεῖ ἀνασκα-
φές, ἑστιάζοντας τὴν ἔρευνά του 
στοὺς νομοὺς Ξάνθης-Ροδόπης-
Ἕβρου. Ἐδῶ, στὸν  Ἕβρο, θὰ 
βρεθεῖ μπροστὰ στὴ μεγάλη 
ἔκπληξη τῆς καριέρας του. Ἀπὸ 
τὸ Διδυμότειχο καὶ βόρεια, σὲ 

Ὀρεστιάδα καὶ Τρίγωνο, θὰ 
ἀποκαλυφθοῦν τάφοι τοῦ 5ου 

- 4ου αἰ. π.Χ., ἀλλὰ κυρίως τα-
φές-καύσεις τοῦ 1ου - 3ου αἰ. μ.Χ. 
Ἡ ἀρχαία Θράκη προβάλλεται 
μὲ τὰ μνημεῖα της, καὶ ὁ ταφικὸς 
Τύμβος τῆς Μικρῆς Δοξιπάρας-
Ζώνης νομοῦ  Ἕβρου εἶναι τό 
«ἐπιστέγασμα». Ἐδῶ προσφέρει 
σήμερα ἐθελοντικὰ τὶς ὑπηρεσί-
ες του, ὡς πρόεδρος τῆς ἐπιστη-
μονικῆς ἐπιτροπῆς τοῦ ἔργου. 
Ἤδη τὸ ἔργο ὑπάγεται ὡς Ν. Π. 
Ἰδιωτ. Δικαίου στὸ Ὑπουργεῖο 
Πολιτισμοῦ.

Ὁ Τύμβος στὸν ὁποῖο ἀναφέ-
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ρομαι, ὁ Τύμβος τῆς Μικρῆς Δο-
ξιπάρας-Ζώνης νομοῦ  Ἕβρου, 
εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς μεγαλύτε-
ρους τῆς Θράκης, μὲ διάμετρο 
60 μ. καὶ ὕψος 7,5 μ. Βρίσκεται 
σὲ περίοπτη θέση, μὲ θέα ἀπὸ 
τὴ μιὰ πλευρὰ στὰ ὑψώματα τῆς 
Ροδόπης, στὴ γειτονικὴ Βουλ-
γαρία, καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη στὴ 
μακρινὴ Ἁδριανούπολη. Τὸ πο-
λυδάπανο αὐτὸ ταφικὸ μνημεῖο 
ἀνῆκε σὲ πλούσια οἰκογένεια 
γαιοκτημόνων (ρωμαϊκὴ κυ-
ριαρχία;), τῆς ὁποίας τὰ μέλη 
ἐνταφιάστηκαν διαδοχικὰ ἀπὸ 
τὸ 90-120 μ.Χ. μὲ ἀποτέφρωση, 
ἐνῷ ἐνταφιάστηκαν καὶ ἅμαξες 
καὶ ἄλογα. Πιθανολογεῖται ἡ 
οἰκογένεια νὰ ἔζησε στοὺς οἰκι-
σμοὺς ποὺ ἔχουν ἐντοπιστεῖ στὰ 
χωριὰ Δόξα καὶ Ζώνη.

Μὲ τὴν ἀνασκαφὴ τοῦ Τύμ-
βου, ποὺ ξεκινᾷ τὸ φθινόπω-
ρο τοῦ 2002, ἔρχονται στὸ φῶς 
τέσσερις ταφές, πέντε ἅμαξες 
μὲ δύο ἄλογα ἡ καθεμία, δύο 
χωριστὲς ταφὲς ἀλόγων, δύο 
ἐπιτάφιοι βωμοὶ προσφορῶν 
κ.ἄ. Μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς 
καύσης, στοὺς τάφους τοποθε-
τήθηκαν κτερίσματα, ποὺ συνό-
δευαν τοὺς νεκρούς, τὰ ὁποῖα 
καὶ βρέθηκαν: χάλκινα, γυάλινα 

καὶ πήλινα ἀγγεῖα, λυχνοστάτες 
καὶ λυχνάρια, φανάρια, ἀλλὰ 
καὶ κοσμήματα ἀπὸ χρυσὸ καὶ 
ἡμιπολύτιμους λίθους, καθὼς 
καὶ νομίσματα τῆς ἐποχῆς τοῦ 
Τραϊανοῦ (102-114 μ.Χ.). Ἀπὸ 
τὶς ἅμαξες διατηρήθηκαν με-
ταλλικὰ ἐξαρτήματα: στεφά-
νες σιδερένιες καὶ δακτυλίδια 
ἀπὸ τοὺς τροχούς, λειτουργικὰ 
ἐξαρτήματα τῶν ζυγῶν καὶ τῶν 
ἁμαξωμάτων. Ὁ σκελετὸς σκύ-

λου καὶ τὰ δόντια ἀγριόχοιρων, 
διακοσμητικὰ στοὺς ζυγοὺς τῶν 
ἁμαξῶν, μαρτυροῦν τὴν προ-

σφιλῆ ἐνασχόληση μὲ τὸ κυ-
νήγι στὰ βουνὰ τῆς Ροδόπης, 
ἀλλὰ καὶ τὸν τρόπο τῆς τότε 
ζωῆς σὲ νεκρικὴ παρουσία. Τὰ 
εὑρήματα, σὲ ἄριστη κατάστα-
ση, σὲ ἕνα τόσο ἐντυπωσιακὸ 
σύνολο μὲ ἅμαξες καὶ ἄλογα, 
ἔχουν ἰδιαίτερη ἐπιστημονικὴ 
καὶ πολιτισμικὴ σημασία, μὲ 
ἀποτέλεσμα νὰ προκαλοῦν τὸ 
ἔντονο ἐνδιαφέρον, ὄχι μόνον 
εἰδικῶν  ἐπιστημόνων, Ἑλλή-
νων καὶ ξένων, ἀλλὰ καὶ ἁπλῶν 
ἀνθρώπων, ποὺ περιμένουν τὴν 
ἀνάδειξη τῶν εὑρημάτων...

Ὁ μελλοντικὸς ἐπισκέπτης 
τοῦ «Ἀνοικτοῦ Ἀνασκαφικοῦ 
Μουσείου» θὰ ἔχει τὴν εὐκαιρία 
νὰ βλέπει στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ 
τύμβου τὰ ἀντίγραφα τῶν καύ-
σεων, τῶν ἁμαξῶν καὶ ἀλόγων, 
ὅπως ἀκριβῶς βρέθηκαν, ἐνῷ 
δίπλα, σὲ εἰδικὲς προθῆκες, θὰ 
ἐκτίθενται τὰ πρωτότυπα εὑρή-
ματα. Θὰ γίνει ἐπίσης ἀνασύνθε-
ση τῶν ἁμαξῶν σὲ ὄρθια θέση 
μὲ τὴν κατασκευὴ τοῦ σκελετοῦ 

τους ἀπὸ σύγχρονο ὑλικό, πά-
νω στὸ ὁποῖο θὰ τοποθετηθοῦν 
τὰ πρωτότυπα εὑρήματα.

Ὁ μελλοντικὸς ἐπισκέπτης τοῦ «Ἀνοικτοῦ Ἀνα-
σκαφικοῦ Μουσείου» θὰ ἔχει τὴν εὐκαιρία νὰ 

βλέπει στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ τύμβου 
τὰ ἀντίγραφα τῶν καύσεων, τῶν ἁμαξῶν καὶ 

ἀλόγων, ὅπως ἀκριβῶς βρέθηκαν, ἐνῷ δίπλα, 
σὲ εἰδικὲς προθῆκες, θὰ ἐκτίθενται τὰ 
πρωτότυπα εὑρήματα. Θὰ γίνει ἐπίσης 

ἀνασύνθεση τῶν ἁμαξῶν σὲ ὄρθια θέση 
μὲ τὴν κατασκευὴ τοῦ σκελετοῦ τους ἀπὸ σύγ-

χρονο ὑλικό, πάνω στὸ ὁποῖο θὰ 
τοποθετηθοῦν τὰ πρωτότυπα εὑρήματα.K

K
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Πέρα ἀπὸ τὶς ἀνασκαφικὲς ἐργασίες, ὁ Διαμαντὴς 
Τριαντάφυλλος ἔχει συμβάλει στὴν προβολὴ τῶν 
μνημείων τῆς ἀρχαίας Θράκης μὲ διαλέξεις καὶ ἐκθέ-
σεις φωτογραφιῶν καὶ ἐκμαγείων ποὺ ὀργανώθηκαν 
σὲ διάφορες χῶρες τῆς Εὐρώπης. Ἀκόμη, μὲ ἀνα-
κοινώσεις καὶ ἄρθρα δημοσιευμένα σὲ Πρακτικὰ 
Συνεδρίων, ἐγκυκλοπαίδειες καὶ ἀρχαιολογικὰ πε-
ριοδικά. Ἐπίσης, μὲ κείμενα τοῦ κ. Διαμαντῆ Τρια-
νταφύλλου ἐξεδόθη ἀπὸ τὴν περιφέρεια Ἀνατολικῆς 
Μακεδονίας καὶ Θράκης Μικρὸς✒Πολιτιστικὸς✒Ὁδηγὸς✒
τῆς✒Παρανέστιας✒Περιοχῆς, μὲ γεωγραφικὰ στοιχεῖα, 
ἀναφορὰ στὸ φυσικὸ περιβάλλον καὶ ἱστορικὴ ἀνα-
δρομή, ἕνας ὁδηγὸς πολύτιμος γιὰ κάθε ταξιδιώτη, 
ἐρευνητή, καὶ ὄχι μόνον.

Οἱ ὅσες πληροφορίες ἔχω μαρτυροῦν πὼς ὅ,τι 
ἔχει γίνει στὸν  Ἕβρο 30 καὶ πλέον χρόνια τώρα 
σὲ ἐπίπεδο ἀρχαιολογικῆς ἔρευνας εἶναι ἔργο δικό 
του. Εἶναι ἡ διαδρομὴ ζωῆς τοῦ σεμνοῦ ἐπιστήμονα 
ἀρχαιολόγου κ. Διαμαντῆ Τριαντάφυλλου, μὲ τὴν 
ἰσχυρὴ πνευματικὴ ταὐτότητα. Μὲ τὸ ἐρευνητικό του 
ἔργο, τὸν ζῆλο ποὺ τὸν χαρακτηρίζει καὶ τό «μεράκι» 
του, ἄνοιξε δρόμους, κυρίως στὸν ἱστορικὸ χῶρο 
τῆς Θράκης.

Τὸ ἔργο τοῦ κ. Τριαντάφυλλου «μιλάει» ἀπὸ μό-
νο του. «Μιλάει» ἀκόμα καὶ ὁ «διάλογος» ποὺ εἶχε 
μὲ τοὺς ντόπιους κατοίκους, τοὺς ἀνθρώπους τῆς 
θρακικῆς ὑπαίθρου, ποὺ περίμεναν μὲ ἐμπιστοσύνη 
νὰ δοῦν τί θὰ προκύψει ἀπὸ τήν «καινούργια αὐτὴ 
γνωριμία», ὅταν ἦλθε νὰ ὑπηρετήσει τὴ θητεία του 
στὴν ἀκριτικὴ γῆ, ἀρχικὰ ξένος γι’ αὐτούς, φίλος 
τους ὅμως, ἀφοῦ θὰ παραμείνει, γιὰ νὰ διδάξει στὴ 
Μέση Ἐκπαίδευση στὰ παιδιά τους. Ὁ «δάσκαλος» 
πάντα ἔχει πρόσβαση στὴν κοινωνία, φέρνει τὶς 
γνώσεις του κι αἰσθήματα, γιὰ ν’ ἀγκαλιάσει –τί πιὸ 
σημαντικό– τὰ νιᾶτα.

Ὁ κ. Διαμαντὴς Τριαντάφυλλος ἔχει ἀπὸ καιρὸ 
τοποθετηθεῖ στὸ Κ.Α.Σ. (Κεντρικὸ Ἀρχαιολογικὸ 
Συμβούλιο) μὲ ἀπόφαση τῆς Γενικῆς Γραμματέως τοῦ 
Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ κ. Λ. Μενφώνη. Ἡ ἐπιστη-
μονική του πεῖρα καὶ ἡ συνεχὴς ἀξιόλογη παρουσία 
του στὸν χῶρο τῶν ἀρχαιοτήτων συντελοῦν στὴν 
ἐπίλυση προβλημάτων μὲ καθοριστικὲς ἀποφάσεις 
στὰ διάφορα προγράμματα ΕΣΠΑ καὶ ὄχι μόνον.

Τὸ μεγάλο «κέρδος» τοῦ σεμνοῦ αὐτοῦ ἐπιστή-
μονα: μιὰ ζωὴ προσφορᾶς ἀλλὰ καὶ συγκινήσεων, 
ποὺ συνεχίζεται.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥ

Μέσ’ στὸ κελάρι τῆς καρδιᾶς μου,
ποὺ τὸ ἀνοίγω ποὺ καὶ πού, 
πρόσωπα βρίσκω ἀγαπημένα...
Μὲ μιὰ σφραγῖδα τὸ καθένα
μοῦ σφράγισαν καρδιὰ καὶ νοῦ.

Ἕνας περίπατος μαζί τους,
σὲ κάποια χρόνια ἀλλοτινά,
εἶναι σὰν χάδι ἀπ’ ἀεράκι
μέσα στὴ λάβρα
καὶ τὸ καμίνι τῆς φωτιᾶς.
Φωτιὰ ἡ ζωή, λάβρα, καμίνι,
ποὺ τὶς ἐλπίδες μας τὶς σβήνει.
Φλόγα ἡ ψυχή, στ’ ἀποκαΐδια
παλεύει νἄβρει τὰ ὄνειρά της
καὶ τὴν ἐλπίδα νὰ ξανάψει
μέσ’ στὸ κελάρι τῆς καρδιᾶς της.

Μέσ’ στὸ κελάρι τῆς καρδιᾶς μου,
μέσ’ στῆς ζωῆς τ’ ἀποκαΐδια,
βρῆκα ἀτόφιο τὸ χρυσάφι... Ἕνα κουβάρι!
Θέλω νὰ πλέξω ἀκόμα, Θεέ μου, 
ὄμορφα τῆς ψυχῆς στολίδια!

ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Ἐλπίδα
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«Ἔχω προτεραιότητα»

Ὁδηγεῖτε; Ἂν ναί, τότε θὰ 
ἔχετε πεῖ πολλὲς φορὲς 
αὐτὴ τὴ φράση. 

Πολὺ συχνὰ στοὺς δρόμους 
ἄνθρωποι ποὺ διεκδικοῦν τὴν 
προτεραιότητά τους δημιουρ-
γοῦν ἔντονα ἐπεισόδια. Κι ἂς 
ἔχουν δίκιο, ἡ συμπεριφορά 
τους εἶναι ἀπαράδεκτη. Θἄχετε 
ἴσως προσέξει πώς, γιὰ νὰ μπλο-
κάρουν τὸν ἄλλο ὁδηγό, πλησι-
άζουν πάρα πολὺ τὸ ὄχημά του, 
μὲ ἀποτέλεσμα αὐτὸς νὰ μὴ μπο-
ρεῖ ν’ ἀντιδράσει. Εἶναι ἔνδειξη 
τῆς σημερινῆς κατάστασης, κυ-
ρίως ἀπὸ ὁδηγοὺς μέσης ἡλικί-
ας, καὶ μάλιστα ἀπὸ ἄνδρα πρὸς 
γυναῖκα. Παρουσιάζοντας λοιπὸν 
ὅλη τήν «καλλιέργεια» τοῦ χα-
ρακτῆρα τους, δείχνουν «δυνα-
τοί», ἀπειλητικοί... Συνήθως δὲ 
δίπλα τους βρίσκεται μιὰ γυναῖκα 
ποὺ ἢ δὲν μπορεῖ νὰ ἀντιδράσει 
ἢ δὲν τῆς ἐπιτρέπεται...

Ἔζησα ἕνα παρόμοιο περιστα-
τικὸ σὲ μιὰ ἥσυχη γειτονιὰ τῆς 
Ἀθήνας. Σκέψεις πλημμύρισαν τὸ 
μυαλό μου, ἀδιαφορώντας γιὰ τὰ 
ἀρνητικὰ συναισθήματα ὡς πρὸς 
τὸν ἀντίθετο ὁδηγό...

«Προτεραιότητα»! Πόσες 
φορὲς τὴν ἔχουμε πραγματικὰ 
στὴ ζωή! Λόγῳ ἡλικίας, λόγῳ θέ-
σης στὴν οἰκογένεια, λόγῳ δικαι-
ωμάτων στὸν ἐργασιακὸ χῶρο. 
Προτεραιότητα νὰ μιλήσουμε, 
νὰ ἀποφασίσουμε, γιατὶ εἴμαστε 
γονεῖς. Προτεραιότητα νὰ ξε-
κουραστοῦμε, γιατὶ καθημερινὰ 
δουλεύουμε καὶ κουραζόμαστε. 
Προτεραιότητα νὰ χειριστοῦμε 
τὰ χρήματα ποὺ κερδίζουμε μὲ 
κόπο.

Πόσες φορὲς ὅμως αὐτὴ ἡ 
προτεραιότητα καταπατεῖται; 
Πόσες φορὲς οἱ ἄλλοι γύρω μας 
ξεχνᾶνε ὅτι ἔχουμε προτεραιό-
τητα, καὶ πρέπει πάλι ἐμεῖς νὰ 
τὴ διεκδικήσουμε; Πόσες φορὲς 

ἄνθρωποι ποὺ ἔχουν προτεραιό-
τητα σ’ αὐτὴ τὴ ζωὴ λόγῳ περα-
σμένης ἡλικίας ἢ σωματικῆς κα-
τάστασης πρέπει νὰ προηγοῦνται;

Σίγουρα ἔχετε χρησιμοποιή-
σει στὴν πόλη τὸν ἠλεκτρικό, τὸ 
λεωφορεῖο ἢ τὸ μετρό. Σ’ αὐτοὺς 
τοὺς χώρους, λοιπόν, θὰ δια-
πιστώσετε σὲ ὅλο τὸ μεγαλεῖο 
του τὸ πρόβλημα ποὺ ὑπάρχει. 
Ποικίλες φυσιογνωμίες, πολλοὶ 
χαρακτῆρες, ἀτέλειωτες ἀντιδρά-

σεις.
Ποιὸς ἔχει προτεραιότητα καὶ 

ποῦ; Σ’ αὐτὸ τὸ ἐρώτημα πιστεύω 
πὼς τὸ πεπερασμένο ἀνθρώπι-
νο μυαλὸ δὲν μπορεῖ νὰ δώσει 
πραγματικὰ ἀπάντηση.

Ἀπάντηση μποροῦμε νὰ 
βροῦμε ἀλλοῦ. Ὅσοι προσπα-
θοῦν νὰ μελετήσουν τὸν λόγο 
τοῦ Θεοῦ καὶ βρεθοῦν δίπλα σὲ 
φωτισμένους πνευματικοὺς θὰ 
βροῦν ἀπάντηση καὶ τρόπο.

Πόσῳ μᾶλλον τώρα, ποὺ 
λόγῳ οἰκονομικῆς κρίσης αὐξή-
θηκαν τὰ ποσοστὰ ἀνεργίας, οἱ 
συμβάσεις ἐργασίας ἄλλαξαν, 
καταργήθηκαν, χάθηκαν. Ποιὸς 
ἔχει «προτεραιότητα» σὲ ἕνα 
χῶρο ἐργασίας εἶναι ἕνα «περί-
πλοκο» θέμα. Μὲ ἔντονο, πολλὲς 
φορές, ὕφος, ποὺ κρύβει ἀπόρ-
ριψη, μᾶς ἐξηγοῦν ὅτι δὲν ἔχου-
με προτεραιότητα ἐμεῖς, ἀλλὰ 
κάποιος ἄλλος. Μὲ συνοπτικὲς 
διαδικασίες, χωρὶς πολλὲς ἐξη-
γήσεις, χάνονται θέσεις ἐργασίας, 

καὶ μάλιστα νέων ἀνθρώπων.
«Μὰ ἔχω προτεραιότητα». 

Ναί, εἶναι ἀλήθεια, ἀλλὰ μὴν 
πιστεύουμε ὅτι θὰ βροῦμε τὸ δί-
κιο μας, ὅσο γύρω μας ὑπάρχουν 
ἄνθρωποι.

Γι’ αὐτὴν τὴν προτεραιότητα, 
γι’ αὐτὰ τὰ δικαιώματα, ἔχουν 
γίνει χιλιάδες ἀγῶνες καὶ συ-
γκρούσεις. Τώρα, τί ἀπὸ αὐτὰ τὰ 
κεκτημένα ἐξακολουθεῖ νὰ ὑπάρ-
χει εἶναι λίγο ἀσαφές.

Γιὰ νὰ βροῦμε μιὰ ἄκρη, γιὰ 
νὰ μὴν καταρρεύσουν ὅλα μέσα 
μας, ἂς βάλουμε ἐμεῖς τὶς δικές 
μας προτεραιότητες. Προτεραι-
ότητες σχετικὰ μὲ τὸ καλὸ τῆς 
ψυχῆς μας καὶ τὸ θέλημα τοῦ 
Θεοῦ.

Σίγουρα, μὲ τοὺς ἀνθρώπους, 
ὅσο κι ἂν προσπαθήσουμε, εἶναι 
πολὺ δύσκολο νὰ βρίσκουμε τὶς 
προτεραιότητές μας. Ἰδιαίτερα σ’ 
αὐτὴ τὴν περίεργη κατάσταση 
ποὺ ζοῦμε.

Ἂς εἴμαστε σταθεροὶ στοὺς 
στόχους μας, καὶ τίποτα νὰ μὴ 
μᾶς κλονίζει. Γιατὶ σίγουρα, ἂν 
καταφέρουμε νὰ νιώσουμε καλὰ 
μέσα μας, βαδίζοντας σταθερὰ 
στὴ ζωή μας, δὲν θὰ χρειαστεῖ 
ποτὲ νὰ ζητήσουμε τὴ δική μας 
προτεραιότητα. Ὁ δρόμος θἆναι 
ἀνοικτὸς μπροστά μας!

Καλὴ δύναμη!

ΑΝΝΑ ΨΩΜΑ

Γιὰ νὰ βροῦμε μιὰ ἄκρη, γιὰ νὰ μὴν 
καταρρεύσουν ὅλα μέσα μας, ἂς βάλουμε 

ἐμεῖς τὶς δικές μας προτεραιότητες. 
Προτεραιότητες σχετικὰ μὲ τὸ καλὸ τῆς ψυχῆς 

μας καὶ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ.K

K
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Ἡ χαρὰ μὲ κόπο κατακτᾶται
Ὥρα μεσημεριοῦ, κι ἡ ζέστη ἦταν στὸ φόρτε της. 

Περπατοῦσα στὸν δρόμο καὶ σκεφτόμουνα διάφο-
ρα. Ὁπότε ἄκουσα ἕνα παιδάκι νὰ τσιρίζει, κι εἶδα 
νἄχει στηλώσει τὰ ποδαράκια του καὶ νὰ μὴ λέει νὰ 
κουνηθεῖ. Φώναζε συνέχεια «ντέ-μπτέ». Ὡς φαίνεται, 
εἶχε κουραστεῖ. Εἶδα τὸ μικρὸ κοριτσάκι νὰ τραβᾷ 
ἀπ’ τὸ χέρι κάποιος κύριος, προφανῶς ὁ πατέρας 
του. Κἄτι ἔλεγε στὸ πιτσιρικάκι, ἀλλὰ ποῦ ν’ ἀκού-
σει ἐκεῖνο. Ὁπότε ὁ πατέρας, ἀποκαμωμένος, τί νὰ 

κάνει, τὸ πῆρε ἀγκαλιὰ καὶ τὄβαλε στὸν ὦμο του.
Γιὰ πότε τὸ παιδάκι ἔπαψε νὰ τσιρίζει, ἄρχισε 

νὰ γελάει, νὰ χτυπάει παλαμάκια καὶ νὰ φωνάζει 
«ντέ-ντέ». Εἶδα τὰ μάτια τοῦ πατέρα, ἀπὸ κουρα-
σμένα ποὺ ἦταν, νἄχουν γεμίσει χαρά, καὶ νὰ κουνᾷ 
τοὺς ὤμους του, καθὼς περπατοῦσε, κάνοντας τὸ 
γαϊδουράκι, δηλαδὴ τό «ντέ». Φαινόταν ἱκανοποι-
ημένος, ποὺ μπόρεσε νὰ δώσει στὸ βλαστάρι του 
λίγη χαρά.

Ἐμένα δὲν μὲ εἶδαν κἂν ποὺ τοὺς κοίταζα. Αὐτοὶ 
ζοῦσαν στὸν δικό τους κόσμο. Τοὺς ἔχασα ἀπ’ τὰ 
μάτια μου, ὅταν, φτάνοντας στὴ γωνιὰ τοῦ δρόμου, 
ἔστριψαν.

Οὐ γὰρ ἔρχεται  μόνον...
Σὲ κάποια εἴσοδο τοῦ ἠλεκτρικοῦ βρίσκεται συ-

νήθως ἕνα μεγαλόσωμο, γερασμένο σκυλί, ποὺ 
μοιάζει περισσότερο μὲ λύκο. Τὸ πρωῒ πηγαίνει πέ-
ρα-δῶθε στὸ πεζοδρόμιο γαυγίζοντας χωρὶς δύναμη 
τοὺς περαστικούς, ἔτσι γιὰ νά «πεῖ» πὼς κάνει κἄτι. 
Σὰν πιάσει ὅμως ἡ ζέστη, σέρνει μὲ κόπο τὰ πόδια 
του καὶ βαριανασαίνοντας βρίσκει κάποιον ἴσκιο 
καὶ ξαπλώνει. Δὲν τὸ ἐνοχλοῦν οἱ ἄνθρωποι ποὺ 
περνοῦν ἀπὸ κοντά του, οὔτε καὶ κεῖνοι φοβοῦνται 
ἕνα σκυλὶ ποὺ δὲν μπορεῖ πιὰ νὰ κάνει κανένα κακό. 
Μόνο ἔβλεπες στὰ μάτια τῶν περαστικῶν τὸν οἶκτο 
γιὰ τὸ ζῷο, ποὺ εἶχε καταντήσει ἔτσι.

Ἂν κάποιος βιαστικός, καθὼς περνοῦσε, τὸν 
κλωτσοῦσε, ὁ σκύλος ἁπλᾶ γρύλιζε καὶ σήκωνε 
τὸ κεφάλι του. Ὅταν ὅμως διαπίστωνε ὅτι αὐτὸ ἦταν 
ὅλο τὸ κακὸ ποὺ τοῦ προξένησε ὁ περαστικός, ξα-
ναγύριζε στὴ μακαριότητά του, καθὼς ξάπλωνε 
καὶ βολευόταν καλύτερα. Ἀπέναντι ἀπ’ αὐτὸν τὸν 
σταθμὸ ὑπάρχει μιὰ ψησταριά, οἱ ἰδιοκτῆτες τῆς 
ὁποίας ἔχουν ἀναλάβει νὰ τὸν ταΐζουν καὶ νὰ τὸν 
ποτίζουν.

Κάποια μέρα εἶδα ἕνα νιούτσικο ἀδέσποτο σκυλί, 
ποὺ περνοῦσε ἀπὸ τὸ στέκι τοῦ γέρικου. Πῆγε κοντά 
του κι ἄρχισε νὰ τὸ γαυγίζει καὶ νὰ τοῦ δείχνει τὰ 
δόντια του. Σὰν εἶδε ὅμως ὅτι τὸ ξαπλωμένο σκυλὶ 
σήκωσε τὸ κεφάλι του, ἄνοιξε τὰ μάτια του, κούνησε 
τ’ αὐτιά του κι ἀπάντησε μ’ ἕνα γρυλισμὸ σιγανό, 
χωρὶς καμμία ἄλλη ἀντίδραση, ἀπομακρύνθηκε 
μ’ ἕνα ἄλλο, χλευαστικὸ γαύγισμα. Ὁ γερόσκυλος 
κατέβασε τὸ κεφάλι του καὶ κουλουριάστηκε πε-
ρισσότερο στὴ γωνιά του.

Ἆραγε τὸ νιούτσικο σκυλὶ θὰ μποροῦσε νὰ σκε-
φτεῖ ὅτι κι αὐτὸ θὰ καταντήσει κάποτε ἔτσι, ἂν δη-
λαδὴ προλάβει νὰ ζήσει μέχρι τότε καὶ νὰ γεράσει; ...

*   *   *

Τὸν ἄρτον ἡμῶν  τὸν ἐπιούσιον...

Δὲν θἄθελα νὰ πῶ τίποτε γιὰ τὴ λυπητερὴ ἱστο-
ρία τοῦ πῶς ὁ σημερινὸς ἄνθρωπος ἀγωνίζεται γιὰ 
τὴν ἀπόκτηση τοῦ ἄρτου τοῦ ἐπιούσιου. Μόνο θὰ 
σᾶς ἐξιστορήσω τί παρατήρησα ἐπ’ αὐτοῦ στὸ ζωικὸ 
βασίλειο.

Βρέθηκα λοιπὸν νὰ περιμένω τὴν ἄφιξη ἑνὸς 
τραίνου σ’ ἕνα μεγάλο σιδηροδρομικὸ σταθμό, 

Κἄτι εἶδα... ἄκουσα... ἤ μοὖπαν
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τοῦ σταθμοῦ, ποὺ τὸ τσιμέ-
ντο δὲν εἶχε καλύψει τὸ χῶμα, 
ὑπῆρχε ἕνα δέντρο, στὸν ἴσκιο 
τοῦ ὁποίου πῆγα νὰ δροσιστῶ.

Τὰ μάτια μου πῆγαν σὲ μιὰ 
ἀτέλειωτη σειρὰ μυρμηγκιῶν. 
Καὶ σκέφτηκα ὅτι αὐτὴ ἡ κατη-
γορία τῶν πλασμάτων τοῦ Θεοῦ 
δὲν πρόκειται νὰ πεινάσει ποτέ.

Ἀπ’ αὐτὴ τὴ σκέψη μ’ ἔβγαλε 
τὸ τραγούδι ἑνὸς τζίτζικα, ποὺ 
τραγουδοῦσε ἀμέριμνα στὰ 
φύλλα τοῦ δέντρου, κάτω ἀπ’ 
τὸ ὁποῖο ἤμουνα ἐγώ. Λυπήθη-

κα, γιατὶ ἀναλογίστηκα ὅτι αὐτὸς 
δὲν θὰ ἔχει καλὸ τέλος, γιατὶ δὲν 
μεριμνᾷ γιὰ τὸ αὔριο, παρὰ μο-
νάχα γιὰ τὸ σήμερα.

Καθὼς πλησίαζε ἡ ὥρα ποὺ 
θὰ ἔφτανε τὸ τραῖνο, ὅλο καὶ πε-
ρισσότερος κόσμος μαζευότανε 
στὴν ἀποβάθρα. Ἀνάμεσα ὅμως 
σ’ αὐτοὺς κυκλοφοροῦσαν καὶ 
πολλὰ περιστέρια, ποὺ δὲν τὰ 
τρόμαζαν οἱ ἄνθρωποι. Εἶχαν τό-
σο ἐξοικειωθεῖ μ’ αὐτούς, ποὺ τὸ 
μόνο ποὺ τὰ ἐνδιέφερε ἦταν νὰ 
τσιμπολογοῦν αὐτὰ ποὺ ἀπρό-
σεκτα ἔπεφταν ἀπ’ ὅ,τι ἔτρωγαν 

οἱ ἄνθρωποι.
Καὶ περίμενα νἄρθει τὸ 

τραῖνο. Ὅταν ἔφτασε καὶ πῆρε 
τοὺς ἐπιβάτες, εἶδα τὰ περιστέ-
ρια νὰ σκουπίζουν μὲ τὸ ράμφος 
τους τὴν ἀποβάθρα ἀπ’ ὅ,τι εἶχε 
ἀπομείνει, περιμένοντας τοὺς 
ἑπόμενους ἀνθρώπους, ποὺ θὰ 
τοὺς ἔδιναν καὶ πάλι τόν «ἄρτον 
τὸν ἐπιούσιον»... Πιστεύω ὅτι 
κι αὐτὰ δὲν πρόκειται νὰ πεινά-
σουν στὴ ζωή τους.

ΛΙΤΣΑ ΑΠΑΛΑΚΗ
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Τὰ μικρὰ τῆς ζωῆς μας

Χιλιάδες χρόνια...

Εἶναι ὄντως καταπληκτικὰ 
τὰ νούμερα ποὺ δίνουν οἱ πε-
ριβαλλοντικὲς ὀργανώσεις: Κα-
θημερινά, 8 ἑκατομμύρια τόνοι 
σκουπιδιῶν καταλήγουν στὴ 
θάλασσα τῆς Μεσογείου.

Χρόνος ζωῆς:
– μπαταρίες: χιλιάδες χρόνια
– γυάλινα μπουκάλια: χιλιά-

δες χρόνια
– κουτὶ ἀλουμινίου: 200-500 

χρόνια
– πλαστικὴ φιάλη: 400-600 

χρόνια
– πλαστικὴ κορδέλα: 450 

χρόνια
– ἀλουμινένιο καπάκι: 300 

χρόνια
Φίλοι, ποτὲ δὲν ἀπολείπουν 

οἱ ἔννοιες, εἶναι αὐτὴ ἡ ἀναλ-
λοίωτη ροὴ τῆς ζωῆς, ποὺ ἔγι-
νε ἀκόμα πιὸ προβληματικὴ 
στοὺς δίσεκτους καιρούς μας. 
Ἀλλά, σᾶς παρακαλῶ μέσα ἀπὸ 
τὴν καρδιά μου, ἀνάμεσα στὶς 
τόσες καθημερινὲς φροντίδες 
μας, ἂς ἐντάξουμε καὶ τὸ θέμα 
τῆς ἀνακύκλωσης, ἂς βάλουμε 
ὁ καθένας τὸ λιθαράκι του γιὰ 
τὴν πολύτιμη προστασία τοῦ πε-
ριβάλλοντος. Ἂς φυτέψουμε στὶς 
βεράντες μας, στὶς κενὲς ὑπο-
δοχὲς τῶν πεζοδρομίων, ὅπου 
ὑπάρχουν, σὲ ὅποιο σημεῖο 
μπορεῖ νὰ φυτευτεῖ ὁτιδήποτε.

Παλαιότερα, ἡ οἰκολογικὴ 
συνείδηση καὶ συμπεριφορὰ 
στόχευε στὸ εὖ ζῆν, σήμερα 
ὅμως, μὲ τὴ σύγχρονη, ἀνελέ-
ητη μόλυνση, ἡ μέριμνα γιὰ τὸ 
περιβάλλον ἀποσκοπεῖ –κυριο-
λεκτικά– στὸ ζῆν. Ἄλλωστε, τὸ 
ὀφείλουμε καὶ στὶς γενεὲς ποὺ 
ἔρχονται. «Δωρεὰν ἐλάβετε, 
δωρεὰν δότε». Ἀλώβητη μᾶς 

χάρισε ὁ Κύριος τὴ Δημιουργία, 
ἀλώβητη ἔχουμε χρέος νὰ τὴν 
παραδώσουμε στοὺς ἐπερχό-
μενους.

*   *   *

Δέκα ἑπτὰ ἑκατομμύρια 
δολλάρια

Βρετανίδα σχεδιάστρια θὰ 
παρουσιάσει στὸ Ντουμπάι φό-
ρεμα ἀξίας 17.000.000 δολλα-
ρίων. Τὸ κόστος του ὀφείλεται 
στὸ ὅτι θὰ εἶναι ποικιλμένο μὲ 
3.000 πολύτιμα, σπάνια κόκκι-
να, μαῦρα καὶ ἄσπρα διαμάντια.

Μερικοὶ ἴσως ἐκτιμήσουν 
ὅτι αὐτὸ τὸ γεγονὸς δὲν εἶναι 
μόνο ἡ ἀποθέωση μιᾶς μεγα-
λομανοῦς ἐπιδεικτικῆς ματαιο-
δοξίας, ἀλλὰ ἴσως ἐγγίζει καὶ τὰ 
ὅρια τῆς μωρίας... Ἡ ὑπέρβαση 
τοῦ μέτρου ἀνέκαθεν λογιζόταν 
ὡς «ὕβρις»...

Ἐπειγόντως, κάποιος πρέπει 
νὰ πληροφορήσει τὴν ἐν λόγῳ 

κυρία ὅτι ζοῦν(;) ἑκατομμύ-
ρια ἄνθρωποι «πεινῶντες καὶ 
διψῶντες». Ἡ τρομακτικὴ ἀντίθε-
ση ἀνάμεσα στὴν ἀπόλυτη φτώ-
χεια καὶ στὸν ἀπόλυτα αὐθάδη, 
προκλητικὸ πλοῦτο.

Ἴσως δὲν μᾶς εἶναι εὔκολο 
νὰ χαρίζουμε τόν «δεύτερο 
χιτῶνα» μας, ὅπως ὥρισε ὁ Κύ-
ριος. Ἀλλά, ἂν σκεφτεῖ κανεὶς ὅτι 
λίγα δολλάρια μποροῦν μὲ ἕνα 
ἐμβόλιο νὰ σώσουν τὴ ζωὴ ἑνὸς 
παιδιοῦ, θὰ προέτρεπε τὴ σχεδι-
άστρια, καθὼς καὶ τὴ μελλοντικὴ 
ἀγοράστρια, νὰ στολίσουν τὴ 
στυλιστικὴ αὐτὴ δημιουργία μὲ 
τὰ μισὰ διαμάντια –θαρρῶ δὲν 
θὰ ἦταν δὰ καὶ ἄσχημο τὸ φόρε-
μα– καὶ νὰ δωρηθεῖ τὸ ὑπόλοιπο 
ποσὸ στὰ παιδιὰ τοῦ Τρίτου Κό-
σμου, μπουμπούκια ποὺ μαραί-
νονται, προτοῦ ἀνθίσουν, χάρις 
στὴν ἄσπλαχνη ἀδιαφορία μας...

ΚΛΕΙΩ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

ΚΟΥΡΑΣΗ
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S.O.S. Μὴν περιμένεις οὔτε μέρα!

Πρὶν λίγα χρόνια συνά-
ντησα μιὰ φίλη μου ποὺ 
εἶχε φύγει στὴν Ἀμερική, 

ὅπου δημιούργησε τὴν οἰκογέ-
νειά της. Στὴν ἐρώτηση πῶς βλέ-
πει τὴ ζωὴ στὴ μακρινὴ χώρα, 
μεταξὺ ἄλλων μοῦ διηγήθηκε 
συγκλονισμένη ἕνα περιστατικὸ 
ποὺ συνέβη στὸν δεκάχρονο γιό 
της μέσα στὴ σχολικὴ τάξη.

Τὴν ὥρα τοῦ μαθήματος, 
ἕνας συμμαθητὴς Ἀφροαμερι-
κανὸς τοῦ πρόσφερε ἕνα φακε-
λάκι ναρκωτικὰ μὲ τὴν ἀπειλή: 
«Ἢ τὸ παίρνεις ἢ πυροβολῶ».
Τὸ παιδί της τὸ πῆρε, ἀλλὰ στὸ 
διάλειμμα τὸ ἀνέφερε στὸν δά-
σκαλο καὶ τὴ μητέρα του.

Τὸ περιστατικὸ αὐτὸ μὲ ἀνα-
στάτωσε καὶ ἀναρωτήθηκα: Εἶναι 
δυνατὸν νὰ συμβαίνουν αὐτὰ 
σὲ δεκάχρονα παιδιά; Ἀλλὰ τὴν 
Κυριακὴ 3 Φεβρουαρίου, σὲ 
πρωινὴ τηλεοπτικὴ ἐκπομπή, 
παρακολούθησα μιὰ ἐκπομπὴ 
μὲ θέμα «Bullying καὶ στὴν 
Ἑλλάδα» (“bullying” σημαίνει 
ἐκφοβισμὸς καὶ κακομεταχείρι-
ση ἀπὸ μικρὰ γεροδεμένα ἀλλὰ 
ἀτίθασα καὶ ἀπειλητικὰ παιδιὰ 
πρὸς συμμαθητές τους).

Δυστυχῶς, τό “bullying”, 
αὐτὴ ἡ συστηματική, προκλη-
τικὴ βία τῶν ἰσχυρῶν σωματικὰ 
ἀλλὰ διεστραμμένων ψυχικὰ 
παιδιῶν ἔφτασε καὶ στὴν Ἑλλά-
δα. Στατιστικὲς ἀπέδειξαν πὼς 
ὑπάρχει ραγδαία αὔξηση αὐτῶν 
τῶν φαινομένων ἀπὸ πέρυσι 
ἕως φέτος. Ἀπόδειξη: Πρόσφατη 
μόλις ἔρευνα, τὸ 2012, ἀνάμεσα 
σὲ παιδιὰ Δημοτικοῦ, ἔκανε λό-
γο γιὰ 15% ἐκβιαζόμενα παιδιὰ 
καὶ 5% ἐκβιαστές. Τὸ 2013 μιὰ 
ἀνάλογη ἔρευνα κατέδειξε θεα-
ματικὴ αὔξηση τῶν ποσοστῶν: 
36% ἐκβιαζόμενα παιδιὰ καὶ 
22% ἐκβιαστές!

Ὅμως δὲν ἀρκοῦν μόνο 

ἡ ἐνημέρωση, ἡ ἀνησυχία, ὁ 
προβληματισμός· χρειάζεται 
ἐπίσης ἀνάλυση τῶν αἰτίων 
ποὺ ὁδηγοῦν αὐτὰ τὰ παιδιὰ 
σὲ παραβατικὴ συμπεριφορὰ 
ἀπὸ τὴν παιδικὴ ἡλικία. Ἔρευνα 
ἀπέδειξε ὅτι πρωταρχικὸ ρόλο 
παίζει τὸ οἰκογενειακὸ περι-
βάλλον, καθὼς σὲ διαλυμένες 
καὶ προβληματικὲς οἰκογένειες 
τὰ παιδιὰ βιώνουν καταστάσεις 
βίας καὶ ἀναζητοῦν τρόπους νὰ 
ξεθυμάνουν καὶ νὰ ἀπαλλαγοῦν 
ἀπὸ τὴν οἰκογενειακὴ πίεση. Δυ-
στυχῶς, πολλὲς φορὲς οἱ γονεῖς 
ἐνεργοῦν ἀνώριμα, χωρὶς νὰ 
ἀντιλαμβάνονται τὸν ρόλο ποὺ 
παίζει ἡ σωστὴ διαπαιδαγώγη-
ση τῶν παιδιῶν καὶ τὴν εὐθύνη 
τους γιὰ τοὺς αὐριανοὺς πολῖτες. 
Ἕνας εὐσυνείδητος, ἐκπαιδευ-

μένος καὶ σωστὰ ἐνημερωμένος 
παιδαγωγὸς μπορεῖ ἄμεσα νὰ 
βοηθήσει καὶ τὶς δύο πλευρές 
(παιδιὰ καὶ γονεῖς).

Παράλληλα, ἡ στάση τῆς κοι-
νωνίας ἐπηρεάζει τρομακτικὰ τὶς 
ἀθῶες παιδικὲς ψυχές, ὅταν ἐπι-
κροτεῖ καὶ ἡρωοποιεῖ πρόσωπα 
ποὺ κατορθώνουν νὰ ἐπιπλεύ-
σουν καὶ νά «ἐπιτύχουν» στὴ 
ζωή τους, καταπατώντας τοὺς 
ἄλλους.

Εἶναι καιρὸς νὰ εὐαισθητο-
ποιηθοῦμε καὶ νὰ μὴν ἐφησυ-

χάζουμε, διότι τὰ περιστατικὰ 
πολλαπλασιάζονται καὶ ἐπιδει-
νώνονται. Παιδιὰ τὰ ὁποῖα ἔχουν 
πέσει θύματα βίας ἀρνοῦνται νὰ 
πᾶνε στὸ σχολεῖο, ἀπὸ τὸν φόβο 
τῆς λεκτικῆς καὶ σωματικῆς βίας. 
Ἄλλα κρούσματα εἶναι ἡ κατά-

θλιψη, οἱ αὐτοτραυματισμοί, οἱ 
τάσεις αὐτοκτονίας, ὅπως σὲ ἕνα 
ἀληθινὸ συμβάν, ὅπου μιὰ δε-
καπεντάχρονη μαθήτρια σώθηκε 
στὸ παρὰ πέντε ἀπὸ αὐτοκτονία, 
γιατὶ μὲ εἰδικὸ μοντὰζ παρουσιά-
σθηκε γυμνὴ στὸ διαδίκτυο, ἐνῷ 
ἀγνοοῦσε τὰ πάντα.

S.O.S. λοιπὸν ἀπὸ ὅλους 
τοὺς φορεῖς μὲ τὸ σύνθημα: 
«Μὴν περιμένεις οὔτε μέρα. Μί-
λησε ἀμέσως στὸν γονιό, στὸν 
δάσκαλο».

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΟΓΑΝΗ

Δυστυχῶς, τό “bullying”, 
αὐτὴ ἡ συστηματική, προκλητικὴ βία τῶν 
ἰσχυρῶν σωματικὰ ἀλλὰ διεστραμμένων 

ψυχικὰ παιδιῶν ἔφτασε καὶ στὴν Ἑλλάδα. Στα-
τιστικὲς ἀπέδειξαν πὼς ὑπάρχει ραγδαία αὔξη-

ση αὐτῶν τῶν φαινομένων 
ἀπὸ πέρυσι ἕως φέτος. K

K
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Ἐπὶ τοῦ ὄρους τοῦ Θαβώρ
«Δεῦτε✒συνανέλθωμεν✒ τῷ✒

Ἰησοῦ✒ἀναβαίνοντι✒εἰς✒τὸ✒ὄρος✒
τὸ✒ ἅγιον,✒ κἀκεῖ✒ ἀκουσόμεθα✒
φωνῆς✒Θεοῦ✒ζῶντος», μᾶς καλεῖ 
ὁ ὑμνῳδὸς τῆς Ἐκκλησίας μας 
κατὰ τὰ προεόρτια τῆς μεγάλης 
ἑορτῆς. «Τῇ✒ἕκτῃ✒Αὐγούστου✒
ἀνάμνησις✒τῆς✒θείας✒Μεταμορφώ-
σεως✒τοῦ✒Κυρίου✒καὶ✒Θεοῦ✒καὶ✒
Σωτῆρος✒ἡμῶν✒Ἰησοῦ✒Χριστοῦ», 
διαβάζουμε στὸ Συναξάριο τῆς 
ἡμέρας. Καὶ τότε ποθεῖ ἡ ψυχή 
μας νὰ ἀνεβοῦμε στὸ ὄρος τοῦ 
φωτός, τὸ Θαβώρ, νὰ γίνουμε 
κι ἐμεῖς μάρτυρες τοῦ Μεγάλου 
Θαύματος!

Στή «Γαλιλαία✒τῶν✒ἐθνῶν», 
ἐδῶ στὸ Θαβώρ, βρεθήκαμε κι 
ἐμεῖς εὐλαβεῖς προσκυνητὲς καὶ 
νιώσαμε πανευφρόσυνα βιώμα-
τα. Σ’ ἕνα βουνὸ πανέμορφο, 
καταπράσινο ἀπ’ τὴ δασώδη 
βλάστηση, ποὺ ὑψώνεται 320 
μ. πάνω ἀπὸ τὴν πεδιάδα τοῦ 
Ἰεσραὲλ ὡς βωμὸς μεγαλοπρε-
πής. Ἡ θέα του συγκλονιστική. 
Τὸ ἅγιο καὶ θεοδόξαστο ὄρος 
θαρρεῖς καὶ τό ’στησε ἐκεῖ ὁ προ-
αιώνιος Θεός, γιὰ νὰ δοξάσει τὸν 
μονογενῆ του Υἱό. «Θαβὼρ✒καὶ✒
Ἑρμὼν✒ἐν✒τῷ✒ὀνόματί✒Σου✒ἀγαλ-
λιάσονται», ἀναφωνεῖ προφη-
τικὰ ὁ Δαυΐδ. Ἐδῶ, στὴν κορυφὴ 
τοῦ Θαβώρ, ἀνέβηκε ὁ Κύριος 
πεζοπορώντας μὲ τὰ ἄχραντα 
πόδια Του, γιὰ νὰ προσευχη-
θεῖ. Μαζί Του πῆρε τοὺς τρεῖς 
μαθητές Του, τὸν πέτρο καὶ τοὺς 
ἀδελφοὺς  Ἰάκωβο καὶ  Ἰωάννη, 
γιὰ νὰ τοὺς δείξει τὴ δόξα τῆς 
Θεότητάς Του «ὁ Βασιλεὺς τῆς 
δόξης», «προτυπῶν✒τὴν✒Ἀνάστα-
σίν✒Του».

Καὶ ἐκεῖ ψηλά, σαράντα ἡμέ-
ρες πρὸ τῆς Σταυρώσεως, ἔγινε 
ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου, 
ὅπως περιγράφουν οἱ τρεῖς 
Εὐαγγελιστές: «Καὶ✒μετεμορφώ-
θη✒ἔμπροσθεν✒αὐτῶν,✒καὶ✒ἔλαμψε✒

τὸ✒πρόσωπον✒αὐτοῦ✒ὡς✒ὁ✒ἥλι-
ος,✒τὰ✒δὲ✒ἱμάτια✒αὐτοῦ✒ἐγένετο✒
λευκὰ✒ὡς✒τὸ✒φῶς»,✒ἀναφέρει ὁ 
Ματθαῖος (ιζ΄ 2). «Καὶ✒τὰ✒ἱμάτια✒
αὐτοῦ✒ἐγένετο✒στίλβοντα,✒λευκὰ✒
λίαν✒ὡς✒χιών», γράφει ὁ Μάρκος 
(θ΄ 3), καὶ ὁ Λουκᾶς «ὁ✒ἱματισμὸς✒
αὐτοῦ✒λευκὸς✒ἐξαστράπτων» (θ΄ 
29). Ἐδῶ, στὸ Θαβώρ, ἀνέβλυ-
σε δόξα (λάμψη) τὸ σῶμα τοῦ 
Κυρίου μας. Ἀπ’ τὴν ὑπέρθεη 
Θεότητά Του πήγασε φῶς ἀνέ-
σπερο, ἄκτιστο φῶς, καὶ ἄστρα-
ψε ἡ φύση. Γιατί «ὁ✒Θεὸς✒φῶς✒
ἐστι» (Α΄✒Ἰω., α΄ 5), καὶ ὁ Ἰησοῦς 
Χριστός «Φῶς✒ἐκ✒Φωτός». «Ἐγώ✒
εἰμι✒τὸ✒φῶς✒τοῦ✒κόσμου», εἶπε 
(Ἰω., η΄ 12). Καὶ ὡς «Φῶς» τὸν 
προανήγγειλαν οἱ προφῆτες, 
ὅπως ὁ Ἠσαΐας 800 χρόνια π.Χ.: 
«Ὁ✒λαὸς✒ὁ✒καθήμενος✒ἐν✒σκότει✒
εἶδε✒φῶς✒μέγα».

Κι ἐνῷ ἀστραποβολοῦσε ὁ 

Ἰησοῦς, φάνηκαν ὁ Μωυσῆς καὶ 
ὁ  Ἠλίας νὰ συνομιλοῦν μαζί 
Του. Οἱ μαθητὲς λουσμένοι στ’ 
ἅγιο φῶς ἐκστασιάζονται, κι ὁ 
Πέτρος συνεπαρμένος ἀπὸ τὸ 
μεγαλειῶδες ἐκεῖνο θέαμα, «Κύ-
ριε», εἶπε, «καλὰ εἶναι νὰ μεί-
νουμε ἐδῶ. Νὰ κάνουμε, ἂν θέ-
λεις, τρεῖς σκηνές, μία γιὰ Σένα, 
μία γιὰ τὸν Μωυσῆ καὶ μία γιὰ 
τὸν Ἠλία». Δὲν ἤξερε τί νὰ πεῖ – 
«ἦσαν✒γὰρ✒ἔκφοβοι» (Μάρκ., θ΄ 
6). Κι ἐνῷ ἀκόμη μιλοῦσε, ἰδού, 
ὁλόφωτη τοὺς σκίασε νεφέλη, 
καὶ ἰδού, ΦΩΝΗ ἀκούστηκε ἀπ’ 
τὴ νεφέλη: «Αὐτὸς εἶναι ὁ Υἱός 
μου ὁ ἀγαπητός, σ’ Αὐτὸν εὐα-
ρεστοῦμαι· Αὐτὸν νὰ ἀκοῦτε» 
(Ματθ., θ΄ 5). Σὰν ἐκείνη τὴ ΦΩ-
ΝΗ ποὺ ἀκούστηκε κατὰ τὴ Βά-
πτιση τοῦ Κυρίου στὸν Ἰορδάνη. 
Ἔντρομοι οἱ μαθητὲς ἔπεσαν στὸ 
χῶμα προσκυνώντας. Κι ἔμει-
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ὁ  Ἰησοῦς καὶ ἀγγίζοντάς τους 
εἶπε: «Ἐγέρθητε✒καὶ✒μὴ✒φοβεῖσθε» 
(Ματθ., θ΄ 7). Σήκωσαν τὰ μά-
τια τους καὶ δὲν εἶδαν κανέναν 
ἄλλο, παρὰ μόνον Ἐκεῖνον. Εἶχε 
τελειώσει ἡ Μεταμόρφωση τοῦ 
Κυρίου!

Εἶναι ἀξιόλογα γιὰ κάθε Χρι-
στιανὸ ὅσα ἀναφέρει ὁ ἱερὸς 
Χρυσόστομος σὲ ὁμιλία του 
γιὰ τὴ θεία Μεταμόρφωση τοῦ 
Σωτῆρος. Ἐξηγεῖ ὅτι πῆρε ὁ Κύ-
ριος μόνο τοὺς τρεῖς μαθητές 
Του, γιὰ νὰ τοὺς ἀποκαλύψει 
τὴ Θεότητά Του, ὥστε μὲ ἀνα-
πτερωμένη τὴν ψυχὴ νὰ ἀντέ-
ξουν μπροστὰ στὰ φρικτὰ πά-
θη Του. Καὶ οἱ τρεῖς ὑπερεῖχαν 
ἀπὸ τοὺς ἄλλους. Ὁ Πέτρος, μὲ 
πυρακτωμένη τὴν καρδιὰ ἀπὸ 
ἀγάπη στὸν Ἰησοῦ, εἶχε πρὶν 
λίγο ἐκφράσει τὴ φοβερὴ ἐκεί-
νη ὁμολογία: «Σὺ✒εἶ✒ὁ✒Χριστὸς✒
ὁ✒Υἱὸς✒τοῦ✒Θεοῦ✒τοῦ✒ζῶντος» 
(Ματθ., ι΄ 16). Ὁ  Ἰωάννης ἦταν 
ὁ «ἠγαπημένος»✒Του μαθητής, 
καὶ ὁ Ἰάκωβος ἦταν πρόθυμος 
νὰ πεθάνει γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ 
Χριστοῦ. «Μποροῦμε νὰ πιοῦμε 
τὸ ποτήριο ποὺ Ἐσὺ θὰ πιεῖς, Κύ-
ριε», εἶπε κάποτε μὲ τὸν ἀδελφό 
του στὸν Ἰησοῦ.

Ἀλλὰ καὶ οἱ πρόκριτοι τῆς 
Παλαιᾶς Διαθήκης ἐμφανίσθη-
καν τότε στὸ Θαβώρ, ὁ Νομο-
θέτης Μωυσῆς καὶ ὁ Προφήτης 
Ἠλίας, καὶ προσκύνησαν ὡς 
δοῦλοι τὸν Κύριο, τὸν ποιητὴ 
καὶ τηρητὴ τοῦ Νόμου. Ἔτσι 
ἀπέρριψαν καὶ ἀκύρωσαν τὶς 
φθονερὲς ἀντιλήψεις τῶν Φαρι-
σαίων ὅτι ὁ  Ἰησοῦς παρέβαινε 
τὸν Νόμο, ἐπειδὴ θαυματουρ-
γοῦσε τὸ Σάββατο, ἢ ὅτι βλα-
σφημοῦσε, ὅταν ἔλεγε τὸν ἑαυ-
τό Του Υἱὸ τοῦ Θεοῦ. Πῶς θὰ 
παρίσταντο ὁ θεόπτης Μωυσῆς 
καὶ ὁ ζηλωτὴς Ἠλίας δίπλα σὲ 
ἕναν ἀσεβῆ; Καὶ ἐπιπλέον ἐπιβε-
βαίωσαν ὅτι ὁ Κύριος δὲν ἦταν 
οὔτε ὁ Ἠλίας οὔτε ὁ Μωυσῆς 
ἢ ὁ Ἱερεμίας, ὅπως νόμιζαν οἱ 

ἄνθρωποι, ἀλλὰ ὁ✒Κύριος✒τῶν✒
νεκρῶν✒καὶ✒τῶν✒ζώντων. Γιατὶ ὁ 
μὲν Μωυσῆς ἦλθε ἀπὸ τὸν ᾍδη, 
ἐπειδὴ ἀπέθανε, ὁ δὲ Ἠλίας ἀπὸ 
τὸν οὐρανό, ὅπου ἀνελήφθη μὲ 
πυρίμορφο ἅρμα. Ἐδῶ λοιπὸν 
βεβαιώθηκε ὁ θρίαμβος τῆς ἀνα-
στάσεως τῶν νεκρῶν! 

Συνομιλοῦσαν ὅμως οἱ 
Προφῆτες καὶ ἔλεγαν πὼς ὁ 
Κύριος θὰ ἀναχωροῦσε ἀπὸ 
τὸν κόσμο καὶ ὅλα θὰ τὰ πραγ-
ματοποιοῦσε στὴν  Ἰερουσαλήμ 
(Λουκ., θ΄ 31). Τότε ἀπὸ τὴν 

ἀγωνία του ὁ ἔνθερμος Πέτρος, 
ἀναφέρει ὁ θεῖος Χρυσόστομος, 
ζήτησε ἀπὸ φλογερὴ ἀγάπη 
πρὸς τὸν Κύριο νὰ μείνουν ἐκεῖ 
ψηλὰ στὴν ἐρημιὰ τοῦ ὄρους καὶ 
στὴν ἀσφάλεια, γιὰ νὰ μὴν Τὸν 
συλλάβουν οἱ Γραμματεῖς. Τὴ 
στιγμὴ ἐκείνη ὅμως ἔδωσε τὴν 
ἀπάντηση ἡ «Φωνὴ✒ἐκ✒τῆς✒νε-
φέλης» λέγουσα: «Οὗτός✒ἐστιν✒ὁ✒
Υἱός✒μου✒ὁ✒ἀγαπητός...». Σὰν νὰ 
ἔλεγε: «Μὴ φοβᾶσαι, Πέτρο. Κι 
ἂν χίλιες φορὲς Τὸν ἀγαπᾷς, δὲν 
Τὸν ἀγαπᾷς ἐξ ἴσου μὲ τὸν Πατέ-
ρα. Εἶναι ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός. 
Σ’ Αὐτὸν ἀναπαύομαι. Αὐτὸν νὰ 
ἀκοῦτε. Ἑπομένως, κι ἂν θελήσει 
νὰ σταυρωθεῖ, μὴν ἀντισταθεῖς».

Ἐπίγειος οὐρανός, λοιπόν, τὸ 
Θαβώρ.✒«Θαβὼρ✒ὑπὲρ✒πάσης✒γῆς✒
ἐδοξάσθη✒μέρος». Γιατὶ ἡ Ὑπε-
ρούσιος καὶ  Ὑπέρθεος Τριὰς 
φανερώθηκε καὶ ἐδῶ, στὸ ὄρος 
τῆς Μεταμορφώσεως, ὅπως 
στὸν Ἰορδάνη. Φῶς ἀναβλύζει 

ὁ Υἱὸς καὶ ἀκτινοβολεῖ. Ὁ Πατὴρ 
μαρτυρεῖ τὴ Θεότητα τοῦ Υἱοῦ, 
καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα παρίσταται 
ὡς νεφέλη ὁλόφωτος.

«Φῶς✒ἀναλλοίωτον✒Λόγε,✒
φωτὸς✒Πατρὸς✒ἀγεννήτου,✒[...]

φῶς✒εἴδομεν✒τὸν✒Πατέρα,✒φῶς✒
καὶ✒τὸ✒Πνεῦμα,

φωταγωγοῦν✒πᾶσαν✒τὴν✒κτί-
σιν»

Αὐτὸ βεβαιώνει ἕνας ἀπὸ 
τοὺς ὕμνους τῆς ἑορτῆς. Καὶ οἱ 
τρεῖς Ἀπόστολοι ἔζησαν ἐδῶ 
τὸ Θαῦμα τῶν Θαυμάτων. Γι’ 

αὐτὸ ὁ Ἰωάννης γράφει,✒«ἐθεα-
σάμεθα✒τὴν✒δόξαν✒αὐτοῦ,✒δόξαν✒
ὡς✒μονογενοῦς✒παρὰ✒πατρός»  
( Ἰω., α΄ 14). Καὶ ὁ Πέτρος ἀπο-
καλύπτει, «ταύτην✒τὴν✒φωνὴν✒
ἡμεῖς✒ἠκούσαμεν✒ἐξ✒οὐρανοῦ✒
ἐνεχθεῖσαν✒σὺν✒αὐτῷ✒ὄντες✒ἐν✒
τῷ✒ὄρει✒τῷ✒ἁγίῳ» (Β΄✒Πέτρ., α΄ 
18). Ὁ δὲ Ἰάκωβος θανατώθη-
κε μὲ ξίφος γιὰ τὸν Κύριο τὸ 44 
μ.Χ., καὶ εἶναι ὁ πρῶτος μάρ-
τυρας ἀπὸ τοὺς Ἀποστόλους, 
ποὺ κήρυξαν στὴν οἰκουμένη 
τὰ μεγαλεῖα τῆς πίστεώς μας. Καὶ 
ἐμεῖς, πιστοὶ στὶς μαρτυρίες τῶν 
Εὐαγγελιστῶν, ἀναφωνοῦμε μὲ 
βαθιὰ πίστη: «Τίς✒Θεὸς✒μέγας✒ὡς✒
ὁ✒Θεὸς✒ἡμῶν!».

Κι ἐνῷ ἀνακινοῦνται στὴν 
ψυχή μας οἱ θεϊκοὶ ὁραματισμοὶ 
ἀπὸ τὴν ἀκρόαση καὶ τὴ βίωση 
τῶν εὐαγγελικῶν  περικοπῶν, 
ὑπέρλαμπρο βλέπουμε μπρο-
στά μας, ἐδῶ στὴν κορυφὴ τοῦ 
Θαβώρ, ναὸ μεγαλοπρεπῆ, ποὺ 

Κι ἐνῷ ἀνακινοῦνται στὴν ψυχή μας οἱ θεϊκοὶ 
ὁραματισμοὶ ἀπὸ τὴν ἀκρόαση καὶ τὴ βίωση 
τῶν εὐαγγελικῶν  περικοπῶν, ὑπέρλαμπρο 

βλέπουμε μπροστά μας, ἐδῶ στὴν κορυφὴ τοῦ 
Θαβώρ, ναὸ μεγαλοπρεπῆ, ποὺ ἔκτισε πρῶτα 
ἡ Ἁγία Ἑλένη, καὶ ἀνακαίνισε κατ’ ἐπανάληψη 

τὸ Πατριαρχεῖο Ἰεροσολύμων. K

K
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ἔκτισε πρῶτα ἡ Ἁγία  Ἑλένη, καὶ 
ἀνακαίνισε κατ’ ἐπανάληψη τὸ 
Πατριαρχεῖο Ἰεροσολύμων. 
Φωτόλουστος, ἱστορημένος μὲ 
λαμπερὲς ἁγιογραφίες σὲ φόντο 
χρυσοῦ, προκαλεῖ συναισθήμα-
τα θάμβους καὶ δέους. «Νῦν✒πά-
ντα✒πεπλήρωται✒φωτός». Ἡ κάθε 
παράσταση εἶναι «ἐνσαρκωμένη 
Χάρη· παρουσία καὶ προσφορὰ 
ζωῆς καὶ ἁγιασμοῦ». Καὶ σὰν τὰ 
μάτια σου ὑψώσεις δακρυσμένα 
ἀπὸ ἱερὴ συγκίνηση στὴν ὀροφὴ 
τοῦ ναοῦ, βλέπεις μπροστά σου 

τὴ Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος.
Ὦ, πῶς θυμόμαστε τώρα 

ἐκεῖνο τὸ ἀριστούργημα τῆς βυ-
ζαντινῆς τέχνης, τὴν ψηφιδωτὴ 
σύνθεση τῆς Μεταμορφώσεως 
(μέσα 6ου αἰ.), ποὺ ἀντικρίσαμε 
πρὶν δύο ἡμέρες στὴν ἁψίδα τοῦ 
ἱεροῦ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης στὸ 
Σινᾶ. Ὁ καλλιτέχνης, μὲ τὴν ἀντί-
θεση ἀνάμεσα στὴν ἐξαϋλωμέ-

νη μορφὴ τοῦ Χριστοῦ καὶ στὴν 
ἀνθρώπινη ἔκφραση τῶν προ-
φητῶν, ὑπογραμμίζει τὸ γεγονὸς 
ὅτι οἱ προφῆτες καὶ οἱ μαθητὲς 
ἐδῶ στὸ Θαβὼρ εἶδαν τὴ✒θεία✒
φύση✒τοῦ✒Χριστοῦ! Σ’ ἕνα παρα-
λήρημα κατανύξεως σκιρτοῦν 
τὰ σπλάχνα, καὶ ἡ ψυχὴ ζητᾷ τὴ 
δική της μεταμόρφωση.

Προσκυνήσαμε τὶς ἅγιες 
εἰκόνες ὁλόγυρα, καὶ μὲ βαθιὰ 
συντριβὴ γονατίσαμε μπροστὰ 
στὴ μεγάλη πέτρα στὴν ὁποία 
–κατὰ τὴν παράδοση– πάτη-

σε καὶ μεταμορφώθηκε ὁ Υἱὸς 
τοῦ Θεοῦ σὲ ὅλη Του τὴ δόξα. 
«Μετεμορφώθης✒ ἐν✒ τῶ✒ ὄρει,✒
Χριστὲ✒ὁ✒Θεός», ψάλαμε μὲ τὴν 
καρδιά μας, «λάμψον✒καὶ✒ἡμῖν✒
τοῖς✒ἁμαρτωλοῖς✒τὸ✒φῶς✒Σου✒τὸ✒
ἀΐδιον...».✒«Οἱ✒μαθηταί✒Σου✒τὴν✒
δόξαν✒Σου✒ἐθεάσαντο,✒ἵνα,✒ὅταν✒
Σὲ✒ἴδωσι✒σταυρούμενον,✒τὸ✒μὲν✒
πάθος✒νοήσωσιν✒ἑκούσιον,✒τῷ✒δὲ✒

κόσμῳ✒κηρύξωσι✒ὅτι✒Σὺ✒ὑπάρχεις✒
τοῦ✒φωτὸς✒τὸ✒ἀπαύγασμα».

Περάσαμε στὴν παρακείμε-
νη αἴθουσα νὰ πάρουμε σταυ-
ρουδάκια γιὰ εὐλογία, καὶ ἀπο-
χαιρετώντας τὶς μοναχές, ποὺ 
ἀκτινοβολοῦσαν πραότητα, 
ἀπολαύσαμε ἀπὸ ψηλὰ τὴ θέα. 
Ἀπέναντι ἁπλωνόταν γαλήνια 
ἡ Ναζαρέτ, πιὸ πέρα ἡ Κανᾶ, 
ἡ Ναΐν – σὲ ποιὰ γῆ, Θεέ μου, 
βρισκόμασταν– καὶ δίπλα μας 
μοσχοβολοῦσαν τὰ λουλούδια 
στὰ ἁγιασμένα χώματα.

Ἄρχιζε ἡ κατάβαση. Τότε θυ-
μηθήκαμε πὼς κατεβαίνοντας ὁ 
Κύριός μας ἀπὸ τοῦτο τὸ ὄρος 
εἶπε στοὺς μαθητές Του νὰ μὴν 
ἀναφέρουν σὲ κανέναν γιὰ τὸ 
ὅραμα, πρὶν δοῦν τὴν Ἀνάστασή 
Του. Καὶ ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτά-
ζει τὸ μεγάλο γεγονός, ὄχι σὲ πε-
ρίοδο πένθους, ἀλλὰ 40 ἡμέρες 
πρὶν ἀπὸ τὴν ὕψωση τοῦ Τιμίου 
Σταυροῦ, στὶς 6 Αὐγούστου.

Κατεβαίναμε κι ἐμεῖς «οὐρα-
νόφρονες» ἐκείνη τὴν ὥρα. Μὰ 
τὸ Θαβὼρ ἔμεινε μέσα μας. Καὶ 
βρίσκεται μέσα σὲ κάθε χριστια-
νικὴ ψυχή. Εἶναι ἡ ἁγιαστικὴ χά-
ρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Α. Κ. ΚΟΡΝΑΡΟΥ

ΚΑΛΑΜΑΡΑ

 Σ’ ἕνα παραλήρημα κατανύξεως 
σκιρτοῦν τὰ σπλάχνα, καὶ ἡ ψυχὴ ζητᾷ 

τὴ δική της μεταμόρφωση.K

K

Ὁ✒ναός✒τῆς✒Μεταμορφώσεως✒
στὸ✒ὄρος✒Θαβώρ
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Ἀλεξὰντρ Σολζενίτσιν. Πέντε 
χρόνια ἀπὸ τὴν κοίμησή του...
Ὁ  Ἀλεξὰντρ Σολζενίτσιν 

(1918-2008), ὁ νομπελίστας 
Ρῶσος συγγραφέας, ὁ ἀσυμ βί-
βαστος δια νο ού μενος καὶ ἀκτι-
βιστής, ὁ «παράδοξος» ἄνθρω-
πος, ἔφυ γε ἀπὸ τὴ ζωὴ πέντε 
χρόνια πρίν, στὶς 3 Αὐγούστου 
2008, μετὰ ἀπὸ καρδιακὴ προ-
σβολή.  Ἡ ζωή του ὑπῆρξε μυ-
θι στο ρη ματική. Γεμάτη ἀγῶνες, 
ἀνατροπές, διώξεις ἀλλὰ καὶ 
διακρίσεις, δόξα ἀλλὰ καὶ περι-
θωριο ποί η ση, ἐπιλεγμένη καὶ 
μή. Προοδευτικά, καὶ ἔχοντας 
βιώσει τὰ ἀδιέξοδα τοῦ «ὑπαρ-
κτοῦ σοσιαλισμοῦ», ἀλ λὰ καὶ 
τὸν μηδενισμὸ τῆς Δύσης στὴν 
ὁποία αὐτοεξορίστηκε, προχώ-
ρησε σὲ μιὰ βαθύτερη βί ωση 
τῆς πίστης, ἀναβαπτιζόμενος στὶς 
καταβολὲς τῆς ρωσικῆς ψυχῆς, 
στὴν  Ὀρθοδοξία. 

Ἂς δοῦμε μερικοὺς σταθμοὺς 
τῆς θυελλώδους ζωῆς του, ἀπὸ 
τὴν ὁποία εἶναι σὲ πολὺ μεγάλο 
βαθμὸ ἐμπνευσμένο τὸ λογοτε-
χνικό του ἔργο. 

Ὁ Σολζενίτσιν γεννήθη-
κε στὸν Καύκασο τὸ 1918 καὶ 
σπούδασε Φυσικὴ καὶ Μαθη-
ματικὰ στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ 
Ροστόβ (Ντόν), ἐνῷ ταὐτόχρονα 
παρακολούθησε μαθήματα δι’ 
ἀλληλογραφίας ἀπὸ τὸ μοσχο-
βίτικο  Ἰνστιτοῦτο Φιλοσοφίας, 
Λογοτεχνίας καὶ  Ἱστορίας.

Κατὰ τὸν Μεγάλο Πατρι-
ωτικὸ Πόλεμο ὑπηρέτησε ὡς 
ἀξιωματικὸς Πυροβολικοῦ τοῦ 
Κόκκινου Στρατοῦ καὶ παραση-
μοφορήθηκε δύο φορὲς γιὰ τὰ 
κατορθώματα τῆς μονάδας ποὺ 
διοικοῦσε. 

Κατὰ τὰ τέλη τοῦ πολέμου 
ὅμως συνελήφθη, διότι σὲ ἕνα 
γράμμα πρὸς φίλο του ἔκανε 

εἰρωνικὲς ἀναφορὲς στὴν προ-
σωπικότητα καὶ τὶς ἱκανότητες 
τοῦ  Ἰωσήφ Στάλιν. Συνεπείᾳ 
τούτου, κατηγορήθηκε γιὰ ἀντι-
σοβιετικὴ προπαγάνδα. 

Στίς 7  Ἰουλίου 1945 καταδι-
κάσθηκε σὲ ἰσόβια ἐκτόπιση καὶ 
ὀκταετῆ καταναγκαστικὴ ἐργα-
σία ἀπὸ ἕνα ἔκτακτο δικαστήριο, 
στὸ ὁποῖο δὲν κλήθηκε κἂν νὰ 
ὑπερασπισθεῖ τὸν ἑαυτό του.

Κατὰ τὴν πρώτη ὀκταετία 
τῆς ποινῆς του ὁ Σολζενίτσιν 

πέρασε ἀπὸ διάφορα στρατό-
πεδα ἐργασίας στὸ ἀσιατικὸ 
τμῆμα τῆς Σοβιετικῆς  Ἕνωσης. 
Στὴ συνέχεια τοποθετήθηκε σέ 
«σαράσκα» –ἐρευνητικὸ κέντρο 
ποὺ ἁπαρτιζόταν ἀπὸ καταδικα-
σμένους– καὶ πρὸς τὸ τέλος σὲ 
εἰδικὸ στρατόπεδο γιὰ πολιτι-
κοὺς κρα του μέ νους.

Μὲ τὴν ἀποσταλινοποίηση 
μπόρεσε, ἐπιτέλους, νὰ ἐπι-
στρέψει στὰ εὐρωπαϊκὰ ἐδάφη 
τῆς χώρας, ὅπου ἐργάσθηκε 
ὡς καθηγητής Μέσης  Ἐκπαί-
δευσης. Παράλληλα, ἐπιδόθη-
κε στὴ συγγραφή, κρατώντας 
ὡστόσο αὐτὴ τὴ δραστηριότητα 
μυστική. Χρόνια ἀργότερα, ὅταν 

ἀποδεχόταν τὸ βραβεῖο Νόμπελ, 
ἔγραψε γι’ αὐτή τὴν περίοδο πὼς 
ὄχι μόνο ἦταν πεπεισμένος ὅτι 
δὲν θὰ ἔβλεπε οὔτε μία γραμμὴ 
ἀπὸ τὰ κείμενά του τυπωμένη, 
ἀλλὰ δὲν ἄφηνε οὔτε τοὺς πιὸ 
κοντινούς του ἀνθρώπους νὰ τὰ 
διαβάσουν, ἀπό φόβο ὅτι θὰ ξα-
ναέμπλεκε.

Τελικά, τὸ 1961 βρῆκε τὸ 
θάρρος νὰ ἀπευθυνθεῖ στὸν 
ποιητὴ  Ἀλεξάντρ Τβαρντόβ-
σκι, ἀρχισυντάκτη τοῦ περιο-

δικοῦ Νόβι✒Μίρ (Νέος✒Κόσμος), 
δίνοντάς του τὸ χειρόγραφο 
τοῦ Μιὰ✒μέρα✒στὴ✒ζωὴ✒τοῦ✒Ἰβάν✒
Ντενίσοβιτς, ὅπου περιέγραφε 
μία μέρα ἀπὸ τὴ ζωὴ στὸ γκου-
λάγκ. Πρόκειται γιὰ ἕνα βιβλίο 
- κόλαφο γιὰ τὸ σοβιετικὸ σύ-
στημα καὶ τὰ στρατόπεδα ἐργα-
σίας, ποὺ τὸν ἔκανε παγκοσμί-
ως γνωστό, ἀφοῦ κατόρθωσε 
νὰ ἀφυπνίσει τὴν κοινὴ γνώμη 
σχετικὰ μὲ τόν «κομμουνιστικὸ 
παράδεισο», ποὺ πολλοὶ εἶχαν 
πιστέψει ὅτι ὑπῆρχε. « Ὅταν 
ἤμουν στὸ γκουλάγκ, μερικὲς 
φορὲς ἔγραφα μέχρι καὶ σὲ πέ-
τρινους τοίχους. Συνήθιζα νὰ 
γράφω σὲ κομμάτια χαρτί, μετά 
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τὰ ἀπομνημόνευα καὶ κατέστρε-
φα τὰ χαρτιά», εἶχε πεῖ ὁ ἴδιος 
ὁ συγγραφέας σχετικὰ μὲ τὴν 
παραμονή του στὸ στρατόπεδο 
τῆς Σιβηρίας. Ὁ Τβαρντόφσκι 
δημοσίευσε τὸ κείμενο στὸ πε-
ριοδικὸ τὸν ἑπόμενο χρόνο, μὲ 
εἰδικὴ μάλιστα ἄδεια ἀπὸ τὸν Νι-
κίτα Χρουστσώφ. Ἀκολούθως 
ἐκδόθηκε σὲ βιβλίο. Ὁ  Ἰβὰν✒
Ντενίσοβιτς προκάλεσε σὸκ τόσο 
στὴ σοβιετικὴ ὅσο καὶ στὴν πα-
γκόσμια κοινὴ γνώμη. Δὲν ἦταν 
μόνο τὸ ζήτημα τῆς φρίκης τῶν 
γκουλὰγκ ποὺ πραγ μα τευόταν, 
ἀλλὰ καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι ἕνα 
βιβλίο μὲ τέτοιο περιεχόμενο 
κυκλοφοροῦσε ἐλεύθερα στὴ 
Σοβιετικὴ  Ἕνωση, δείχνοντας 
σὲ ποιὸν βαθμό εἶχε φθάσει ἡ 
ἀποσταλινοποίηση. Σύντομα 
ἐκδόθηκε στὶς περισσότερες 
γλῶσσες τοῦ κόσμου, ἐνῷ οἱ 
πρῶτες ἐκδόσεις στὰ ἀγγλικὰ 
ἔγιναν σχεδὸν ταὐτόχρονα μὲ 
τὴ ρωσικὴ ἔκδοση, τὸ 1963.

Τό «διάλειμμα ἐλευθερίας» 
γιὰ τὸν σοβιετικὸ πνευματικὸ 
κόσμο ἦταν μικρό – τὸ 1964 
ὁ Χρουστσὼφ ἐξαναγκάσθηκε 
σὲ παραίτηση, καὶ τὶς τύχες τῆς 
ΕΣΣΔ ἀνέλαβε ὁ Λεανίντ Μπρέζ-
νιεβ.  Ὁ Σολζενίτσιν περνάει ἐπι-
σήμως πλέον στὴ μαύρη λίστα 
τῶν «ἀντιφρονούντων» καί, 
μολονότι τὸ 1965 ἡ περιβόητη 
KGB κατάσχει τὰ χειρόγραφα 
καὶ τὰ βιβλία του καὶ συνεχίζει 
τὶς διώξεις, ἐκεῖνος ἀφοσιώνε-
ται ὁλοένα καὶ περισσότερο στὴ 
συγγραφή, ἀρνούμενος μάλι-
στα νὰ ἐγκαταλείψει τὴ χώρα 
του, ὥστε νὰ εἶναι σὲ θέση νὰ 
καταγγέλλει πιὸ ἀποτελεσματικὰ 
τὶς στυγνὲς πράξεις τῆς ἐξουσί-
ας. Τὰ βιβλία του τίθενται πλέον 
ἐκτὸς νόμου καὶ κυκλοφοροῦν 
μόνο σέ «σάμιζντατ», δηλαδὴ 
παράνομες ἰδιωτικὲς ἐκδόσεις 
ἀπὸ χέρι σὲ χέρι, ποὺ καταφέρ-
νουν νὰ βγοῦν καὶ στὴ Δύση. 
Πράγματι, μὲ κίνδυνο τῆς ζωῆς 
του ὁ Σολζενίτσιν δημοσίευσε 

τὴν Πτέρυγα✒ Καρκινοπαθῶν, 
τὸν Πρῶτο✒Κύκλο καὶ κατόπιν 
τὸ  Ἀρχιπέλαγος✒Γκουλάγκ, ποὺ 
ἰσοδυναμοῦν μὲ πράξεις ἀντί-
στασης κατὰ τῆς καταπίεσης τοῦ 
ἄτεγκτου καὶ μονολιθικοῦ σοβι-
ετικοῦ καθεστῶτος.

Ὅταν τὸ 1970 τοῦ ἀπενεμή-
θη τὸ Νόμπελ Λογοτεχνίας, δὲν 
τόλμησε νὰ πάει στὴ Στοκχόλμη, 
γιὰ νὰ τὸ παραλάβει, φοβού-
μενος ὅτι τὸ καθεστὼς θὰ τοῦ 
ἀρνοῦταν τὴν ἐπάνοδο στὴ χώ-
ρα. Τὸ παρέλαβε ὅμως τέσσερα 
χρόνια ἀργότερα, ἐνῷ βρισκό-
ταν στὴν ἐξορία στὴ Δύση.

Τὸ 1973 κυκλοφόρησε στὴ 
Δύση τὸ ἔργο του  Ἀρχιπέλαγος✒
Γκουλάγκ. Τὸ  Ἀρχιπέλαγος✒Γκου-
λάγκ, ἕνα ἐπικὸ ἀριστούργημα, 
ποὺ θεωρεῖται τὸ ἀποκορύφωμα 
τοῦ ἔργου του,  δὲν εἶναι παρὰ 
ἕνα χρονικὸ τῶν φυλακῶν καὶ 
τῶν στρατοπέδων συγκέντρω-
σης τῆς ΕΣΣΔ ἀπὸ τὸ 1918 ἕως 
τὸ 1956, βασισμένο σὲ μαρτυρί-
ες 227 κρατουμένων (ἐκτὸς ἀπὸ 
τὴ δικὴ του). Τὸ ἔργο αὐτὸ τὸν 
καθιέρωσε ὡς σύμβολο κατὰ 
τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ καὶ τῆς 
καταδυνάστευσης τῶν λαῶν. Τὰ 
βιβλία του γίνονται ἀνάρπαστα 
στὴ Δύση. Οἱ σοβιετικὲς ἀρχὲς 
ἐξοργίσθηκαν, ἀλλὰ λόγῳ τῆς 
παγκόσμιας ἀναγνωρισιμότητάς 
του ἀδυνατοῦσαν νὰ λάβουν 
ποινικὰ μέτρα ἐναντίον του. 

Τελικά, τὸ 1974 πῆρε τὴν 
ἀπόφαση νὰ ἐγκαταλείψει τὴ 
χώρα, ἀφοῦ οἱ σοβιετικὲς ἀρχὲς 
τοῦ εἶχαν ἀφαιρέσει τὴ σοβιετικὴ 
ὑπηκοότητα. 

Πέρασε γιὰ λίγο ἀπὸ τὴ Δυ-
τικὴ Γερμανία καὶ τὴν Ἐλβετία, 
ὥσπου τελικὰ ἐγκαταστάθηκε 
στὶς ΗΠΑ – ἀρχικὰ στὴν Καλι-
φόρνια, μετὰ ἀπὸ πρόσκληση 
τοῦ Πανεπιστημίου Στάνφορντ, 
καὶ ἀπὸ τὸ 1976 στὸ Βερμόντ.

Διασχίζοντας τὴ Δυτικὴ 
Εὐρώπη καὶ κυρίως τὴν  Ἀμερι-
κή, κάνει ἐμπρηστικὲς ὁμιλίες, 
ἐνῷ ἀρχίζει νὰ γίνεται ἐνοχλη-

τικὸς καὶ στοὺς δυτικοὺς, στηλι-
τεύοντας τὸν ψεύτικο «οὐμανι-
σμό» τους, ποὺ περιφρονεῖ τοὺς 
ἄλλους πολιτισμούς.

Τὸ 1993 στὴ Γαλλία συμμε-
τέχει σὲ ἐκδηλώσεις μνήμης γιὰ 
τὰ θύματα ποὺ σφαγιά σθη καν 
κατὰ τὴ Γαλλικὴ  Ἐπανάσταση, 
καὶ σὲ μιὰ θυελλώδη ὁμιλία 
του καταγγέλλει τὴ Γαλ λικὴ  
Ἐπανάσταση, χαρακτηρίζοντάς 
την ὡς «τὴν πρώτη γενοκτονία 
στὴν Εὐρώπη».  Ἔτσι γίνεται καὶ 
στὴ Δύση  persona non grata.  Ἡ 
Δύση τελικὰ θὰ δεῖ σ’ αὐτὸν μό-
νον «ἕναν ὀρθόδοξο καὶ σλαβό-
φιλο συντηρητικό, ἕναν ἐχθρὸ 
τῆς καταναλωτικῆς κοινωνίας»...

Μολονότι στὶς ΗΠΑ ἀπολάμ-
βανε μεγάλων τιμῶν καὶ ἀπόλυ-
της ἐλευθερίας (γιὰ πρώτη φορὰ 
στὴ ζωή του!), οὐδέποτε ἔνιωσε 
ἄνετα ἐκεῖ. Γενικὰ ἀντιπαθοῦσε 
τὴν κυρίαρχη κουλτούρα τῆς 
τηλεόρασης, ἐνῷ χαρακτηρι-
στικὸ εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν 
κατάφερε ποτὲ νὰ μιλήσει καλὰ 
τὴν ἀγγλικὴ γλῶσσα. Κατὰ τὴν 
παραμονὴ του στὶς ΗΠΑ ἀσχο-
λήθηκε κυρίως μὲ τὴ συγγραφὴ 
ἑνὸς πολύ τομου ἔργου μὲ θέμα 
τὴν ἱστορία τῆς μετάβασης ἀπὸ 
τὴν τσαρικὴ στὴν κομμου νι στι κὴ 
Ρωσία, ὑπὸ τὸν τίτλο Κόκκινος✒
Τροχός.

Τὸ 1990 τὸ  Ἀρχιπέλαγος✒
Γκουλὰγκ✒κυκλοφορεῖ ὁλόκλη-
ρο στὴ Σοβιετικὴ  Ἕνωση, ἐνῷ ὁ 
Μιχαὴλ Γκορμπατσὼφ ἀποσύρει 
μὲ προεδρικὸ διάταγμα τὴν κα-
τηγορία τῆς προ δο σίας καὶ τοῦ 
χορηγεῖ ἐκ νέου τὴ σοβιετικὴ 
ὑπηκοότητα. Μάλιστα τὴν ἴδια 
χρονιά, τὸ 1990, ἡ κυβέρνηση 
Γκορμπατσὼφ τοῦ πρόσφερε 
βραβεῖο γιὰ τὸ  Ἀρχιπέλαγος✒
Γκουλάγκ, ἐκεῖνος ὅμως ἀρνή-
θηκε νὰ τὸ παραλάβει, λέγοντας 
ὅτι δὲν μποροῦσε νὰ δεχτεῖ τιμὲς 
γιὰ ἕνα βιβλίο γραμμένο μὲ τὸ 
αἷμα ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων! 

Ὁ Σολζενίτσιν ἐπέστρεψε στὴ 
Ρωσία μόνο μετὰ τὴ διάλυση τῆς 



156

«Ο
 Κ

Ο
Σ

Μ
Ο

Σ
 Τ

Η
Σ

 Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΔ

Ο
Σ

» 
- 

ιο
υλ

ιο
σ
 -

 α
υγ

ο
υ
σ
το

σ
  

2
0

1
3 ΕΣΣΔ, τὸ 1994, μαζὶ μὲ τὴ δεύ-

τερη σύζυγό του, καὶ παρέμεινε 
ἐκεῖ μέχρι τὸ τέλος τῆς ζωῆς του.  
Ἀμέσως μετὰ τὴν ἐπάνοδό του, 
ἐπισκέφθηκε ἀμέσως τὴ Σιβη-
ρία, ὅπου ἔσκυψε νὰ ἀγγίξει τὸ 
χῶμα, σὰν ὕστατη πράξη σεβα-
σμοῦ στὴ μνήμη τῶν ἑκατομμυ-
ρίων θυμάτων ποὺ μαρτύρησαν 
στὰ σταλινικὰ στρατόπεδα. Τοὺς 
ἑπόμενους δύο μῆνες ταξίδευε 
σὲ ὅλη τὴν ἀγαπημένη του χώ-
ρα, ποὺ εἶχε νὰ τὴ δεῖ γιὰ μιὰ 
ὁλόκληρη εἰκοσαετία. 

Τὸ 1998 ἀρνήθηκε νὰ παρα-
λάβει τὸ  Ἀνώτατο Κρατικὸ Βρα-
βεῖο, μὲ τὸ ὁποῖο ἀποπειράθηκε 
νὰ τὸν τιμήσει ἡ κυβέρνηση Γι-
έλτσιν. «Δὲν μπορῶ νὰ δεχθῶ 
βραβεῖο ἀπὸ μιὰ κυβέρνηση 
ποὺ ὁδήγησε τὴ χώρα στὴν κα-
ταφρόνια καὶ τὸ χάος», δήλωσε, 
ἀσκώντας ἔντονη κριτικὴ καὶ στὸ 
μετασοβιετικὸ καθεστώς.  Ἦταν ἡ 
ἐποχή ποὺ ἔγραψε τὸ βιβλίο  Ἡ✒
Ρωσία✒σὲ✒κατάρρευση, τὸ ὁποῖο 
ἀναφέρεται στὴ δύσκολη ἐκείνη 
περίοδο.

Τὰ τελευταῖα χρόνια ὁ κλο-
νισμὸς τῆς ὑγείας του ἦταν 
ἐμφανής. Μαζὶ μὲ τὴ σύζυγό του 
ζοῦσε σὲ μιά «ντάτσα» (ἐξοχικὴ 
κατοικία) στὴ δυτικὴ Μόσχα, 
ἀπομονωμένος καὶ κινούμενος 
μὲ ἀναπηρικὸ καροτσάκι. Συνέ-
χισε, ὡστόσο, νὰ ἀσχολεῖται μὲ 
τὴ συγγραφή, ὁλοκληρώνοντας 
δύο ἔργα, τὸ Σιτάρι✒ἀνάμεσα✒στὶς✒
μυλόπετρες (μυθιστορηματικὴ 
βιο  γραφία γιὰ τὴ ζωή του στὴν  
Ἀμερική) καὶ τὸ Δύο✒αἰῶνες✒μαζί 
(Deux✒siecles✒ensemble), τὰ ὁποῖα 
κυκλοφόρησαν στὶς ἀρχὲς τῆς 
δεκαετίας τοῦ 2000. Τὸ τελευ-
ταῖο ἔργο του εἶναι ἕνα ἱστορικὸ 
ντοκουμέντο, τὸ ὁποῖο περιγρά-
φει τὴν παρουσία τῆς ἑβραϊκῆς 
κοινότητας στὴ Ρωσία. Μὲ αὐτὸ 
δημιούργησε νέους ἐχθρούς, καὶ 
κέρδισε ἀκόμη ἕναν τίτλο, αὐτὸν 
τοῦ «ἀντισημίτη».  Ἐκεῖνος, βέ-
βαια, δηλώνει ὅτι ἤθελε ἁπλῶς 
νὰ διευκολύνει τήν «ἀμοιβαία 

κατανόηση» μεταξύ  Ἑβραίων 
καὶ Ρώσων, ἀποδεικνύοντας 
τὴν ἐμπλοκὴ τῶν  Ἑβραίων στὴν 
προετοιμασία καὶ ἐγκαθίδρυση 
τοῦ κομμουνισμοῦ.

Τὸ 2007 ὁ  Βλαντιμὶρ Πούτιν 
ἀπένειμε τελικὰ στὸν Σολζενίτσιν 
τὸ  Ἀνώτατο Κρατικὸ Βραβεῖο, 
χαρα κτη ρί ζο ντάς τον ὡς ἕναν 
ἄνθρωπο «ποὺ ἀφιέρωσε τὴ 
ζωὴ του στὴν πατρίδα», καὶ 
προ σθέ το ντας ὅτι τὸ ὄνομά του 
«εἶναι συνώνυμο μὲ τὴ Ρωσία».

Στὶς 3 Αὐγούστου 2008 κοι-
μήθηκε σὲ ἡλικία 90 ἐτῶν.

Ὁ Βλαντιμίρ Πούτιν, μὲ 
ἀφορμὴ τὸν θάνατο τοῦ Σολζε-
νίτσιν, σὲ ἐπίσημη ἀνακοίνωσή 
του τὸν χαρακτήρισε ὡς μία 
«μεγάλη ἀπώλεια γιὰ ὅλη τὴ 
Ρωσία». Καὶ ἐπεσήμανε μεταξὺ 
ἄλλων: «Εἴμαστε περήφανοι 
ποὺ ἦταν συμπατριώτης καὶ σύγ-
χρονός μας. Θὰ τὸν θυμόμαστε 
ὡς μιὰ ἰσχυρὴ προσωπικότητα 
μὲ μεγάλο θάρρος καὶ εὐπρέ-
πεια». Καὶ ἡ ἀνακοίνωση κατέ-
ληγε ἐξαίροντας τὴν προσήλω-

ση τοῦ Σολζενίτσιν στὰ ἰδανικὰ 
τῆς ἐλευθερίας, τῆς δικαιοσύνης 
καὶ τοῦ ἀνθρωπισμοῦ. 

*   *   *
Προσωπικά, θυμᾶμαι ὡς μα-

θήτρια τὰ δύο κορυφαῖα ἔρ γα 
τοῦ Σολζενίτσιν,  τὸ Μιὰ✒ἡμέρα✒
τοῦ✒✒Ἰβὰν✒Ντενίσοβιτς καὶ τὸ Ἀρχι-
πέλαγος✒Γκουλάγκ, στὶς εὐ τε λεῖς 
ἐκδόσεις τῶν Βίπερ τσέπης, νὰ 
βρί  σκο νται ταλαιπωρημένα ἀπὸ 
τὶς ἀνα γνώ σεις καὶ τὶς ὑπο γραμ-
μίσεις, ἀλλὰ σὲ περίοπτη θέση 
σὲ κάποια ἀπὸ τὶς βιβλιοθῆκες 
τοῦ σπιτιοῦ μας, καὶ τὸν Σολζε-
νίτσιν νὰ ἀποτελεῖ στὴ συνείδη-
σή μας σύμβολο ἐλευ θε ρί ας καὶ 
ἀγωνιστικότητας...

Φαίνεται, ὅμως, ὅτι σήμερα 
στὴ Ρωσία, ποὺ προσπαθεῖ νὰ 
βρεῖ τὴ θέση της στὴ νέα τάξη 
πραγμάτων, ὁ Σολζενίτσιν ἔχει 
περάσει στὴ σκιά, ἐνῷ καὶ ἐκτός 
Ρωσίας, ἐὰν δὲν ἔχει ξεχαστεῖ 
ἐντελῶς, εἶναι πάντως ἐλάχι-
στα γνωστὸς ἢ κατανοητός, καὶ 
σίγουρα κατεταγμένος στοὺς 
ἐχθροὺς τῶν «νέων ἰδεολο-

Μιὰ Προσευχή 

Πόσο✒εὔκολο✒νὰ✒ζῶ✒μαζί✒Σου,✒Κύριε! 
Πόσο✒εὔκολο✒νὰ✒πιστεύω✒σὲ✒Σένα! 
Ὅταν✒ὁ✒νοῦς✒μου✒ψάχνει✒ἀπεγνωσμένα 
ἢ✒ἀτονεῖ✒μὲς✒στὴν✒παραζάλη, 
ὅταν✒κι✒ὁ✒πιὸ✒ἔξυπνος✒ἀνάμεσά✒μας 
δὲν✒μπορεῖ✒νὰ✒δεῖ✒πέρα✒ἀπ’✒αὐτὸ✒τὸ✒βράδυ, 
μὴ✒ξέροντας✒τί✒νὰ✒κάνει✒αὔριο✒–✒
Σὺ✒μοῦ✒στέλνεις✒τὴ✒φώτιση✒νὰ✒γνωρίζω 
ὅτι✒ὑπάρχεις 
καὶ✒ὅτι✒θὰ✒φροντίσεις✒νὰ✒μὴν✒κλειστοῦν✒ὅλα✒τὰ✒μονοπάτια✒τῆς✒
ἀγαθότητας. 
Στὸ✒ἀπόγειο✒τῆς✒κοσμικῆς✒δόξας 
κοιτάζω✒μὲ✒δέος✒πίσω✒
στὰ✒ταξίδια✒πέρα✒ἀπὸ✒τὴν✒ἐλπίδα✒–✒σ’✒ἐκεῖνο✒τὸ✒μέρος
ἀπ’✒ὅπου✒μποροῦσα✒νὰ✒στέλνω✒στὴν✒ἀνθρωπότητα 
ἕνα✒καθρέφτισμα✒τῶν✒ἀκτίνων✒Σου. 
Κι✒ὅσο✒χρόνο✒χρειαστῶ✒ἀκόμη✒✒γι’αὐτὸ✒✒τὸ✒ἔργο
θὰ✒μοῦ✒τὸν✒δώσεις. 
Κι✒ὅ,τι✒δὲν✒κατορθώσω 
σίγουρα✒θὰ✒τὸ✒ἔχεις✒παραχωρήσει✒σὲ✒ἄλλους. 
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«Τὸ	νόημα	τῆς	«Τὸ	νόημα	τῆς	
ζωῆς»ζωῆς»

ΒΙΚΤΩΡ ΦΡΑΝΚΛ, 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ

Ὑπάρχουν κάποιες περίοδοι 
κατὰ τὶς ὁποῖες ὁ ἄνθρωπος εἶναι 
δύσκολο νὰ δεῖ τὸ μέλλον μὲ 
σιγουριὰ καὶ αἰσιοδοξία, καμ-
μιὰ φορὰ καὶ νὰ προσδιορίσει 
ἀκόμα καὶ τὴ θέση καὶ τὸν ρόλο 
του μέσα σ’ αὐτό. Οἱ δύσκολοι 
καιροὶ ὁδηγοῦν τοὺς πιὸ ἀδύ-
ναμους στὸν φόβο, τὴν ἀδια-
φορία ἢ τὴν παραίτηση. Ἀλλὰ 
ὄχι μόνο τοὺς πιὸ ἀδύναμους 
ἀπὸ φύση, μὰ κι ἐκείνους ποὺ ἡ 
ἐσωτερική τους ἀδυναμία πηγά-
ζει ἀπὸ τὴν ἔλλειψη ἑνὸς λόγου, 
ἑνὸς σκοποῦ ζωῆς, ὁ ὁποῖος θὰ 
μποροῦσε νὰ ἀποτελέσει τὸ 
στήριγμα καὶ τὸν ὁδηγό, κάθε 
φορὰ ποὺ ἡ πραγματικότητα 
τοὺς τσακίζει.

Αὐτὴ τὴν ἀλήθεια κρύβει 
μέσα του τὸ βιβλίο Τὸ✒νόημα✒
τῆς✒ζωῆς τοῦ Βίκτωρ Φράνκλ, 

Ἐκδόσεις «Ψυχογιός». Ἔχοντας 
ζήσει τρία χρόνια αἰχμαλωσίας 
στὸ Ἄουσβιτς καὶ τὸ Νταχάου, 
ἐμπειρίες τοῦ ὕστατου πόνου καὶ 
τῆς ἐξαθλίωσης, καταφέρνει νὰ 
συλλάβει καὶ νὰ συνειδητοποι-
ήσει ἀλήθειες μεγάλες καὶ σω-
τήριες. Ὅπως ὁ ἴδιος γράφει: «Σὲ 
μιὰ ὕστατη ἀντίδραση ἐναντίον 
τῆς ἀπελπιστικῆς αὐτῆς κατάστα-
σης καὶ αὐτοῦ τοῦ ἀργοῦ θανά-
του, νιώθω τὸ πνεῦμα μου νὰ 
περνᾷ μέσα ἀπὸ τὴ σκοτεινιὰ 
ποὺ μᾶς τύλιγε. Τὸ νιώθω νὰ 
ξεπερνᾷ ἐκεῖνον τὸν ἀπεγνω-
σμένο καὶ χωρὶς νόημα κόσμο, 
καὶ ἀπὸ κάπου ν’ ἀκούω ἕνα νι-
κητήριο “Ναί” ὡς ἀπάντηση στὸ 
ἐρώτημά μου ἂν ὑπάρχει τελικὸς 
σκοπὸς στὴ ζωή».

Ὁ σκοπός, ἡ ἀγάπη, πράγμα-
τα ἀναλλοίωτα ἀπὸ τὸν πόνο, 
εἶναι τὰ ἐσωτερικὰ στηρίγματα 
τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ τὸν βο-
ηθοῦν ἀκόμα καὶ νά «μπαίνει 
στοὺς φούρνους ἀερίων μὲ τὸ 
κεφάλι ψηλά, καὶ μὲ προσευχὲς 
πρὸς τὸν Κύριο ποὺ ἀναπέμπο-
νταν ἀπὸ τὰ χείλη του».

Ὁ συγγραφέας Δρ Φρὰνκλ 

ἔζησε τὶς ἀπάνθρωπες συνθῆκες 
τῶν στρατοπέδων συγκέντρω-
σης τοῦ  Ἄουσβιτς καὶ τοῦ Ντα-
χάου, μέσα στὸν πόνο καὶ τὴν 
ἐξαθλίωση. Ἐκεῖ λοιπὸν συνει-
δητοποιεῖ ὅτι ὁ ἄνθρωπος, γιὰ 
νὰ ἐπιβιώσει στὴ ζωή, χωρὶς τὶς 
ὀδυνηρὲς συνέπειες τοῦ ὑπαρ-
ξιακοῦ κενοῦ, χρειάζεται νὰ κα-
τευθύνεται πάντοτε πρὸς κἄτι 
ἢ κάποιον ἔξω ἀπὸ τὸν ἑαυτό 
του. Πρὸς ἕνα σκοπὸ ποὺ θὰ 
ἐκπληρώσει ἢ ἕνα πλάσμα ποὺ 
θὰ ἀγαπήσει. Καὶ ἀκόμη ὅτι ὁ 
πόνος εἶναι πραγματικότητα, 
ἀλλὰ ἡ στάση μας ἀπέναντί του 
ἀποτελεῖ ἐλεύθερη προσωπικὴ 
ἐπιλογὴ τοῦ καθενός, ποὺ μπο-
ρεῖ νὰ δώσει νόημα στὴ ζωή 
μας...

Ἀπὸ ἐδῶ προῆλθε ἡ ψυχο-
λογικὴ σχολὴ τῆς Λογοθεραπεί-
ας τοῦ Φράνκλ, ἡ «Τρίτη Σχολὴ 
Ψυχοθεραπείας τῆς Βιέννης», ἡ 
ὁποία, μὲ ἐπίκεντρο τὴ Βιέννη, 
ἁπλώθηκε σὲ ὅλο τὸν κόσμο 
ὡς μία ἀπὸ τὶς σπουδαιότερες 
ἀνθρωπιστικὲς σχολές.

ΗΒΗ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΒιβλιοκρισίαΒιβλιοκρισία

K

γιῶν».  Ἰσχύει, λοιπόν, ὅτι «ἡ 
περίπτωση τοῦ Σολζενίτσιν δεί-
χνει, μεταξύ ἄλλων, πόσο ξένος 
μπορεῖ νὰ γίνει ἕνας ἄνθρωπος 
τοῦ 20ου αἰῶνα γιὰ τὸν ἄνθρω-
πο τοῦ 21ου...»

Εἰς μνήμην τοῦ  Ἀλεξάντρ 
Σολζενίτσιν δημοσιεύουμε μιὰ 
σύντομη, αὐτοσχέδια προσευχὴ 
τοῦ ἰδίου.  Ἡ προσευχή του δια-
κρίνεται ἰδιαίτερα γιὰ τὸ πνεῦμα 

ταπείνωσης καὶ τὴν πλήρη ἐγκα-
τάλειψή του στὴν πρόνοια τοῦ 
Θεοῦ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1) Κάποια βιογραφικὰ στοιχεῖα 

τοῦ συγγραφέα ἔχουν ἀντληθεῖ ἀπὸ 
τὸ διαδίκτυο.

2)  Ἡ προσευχή (καταγεγραμ-
μένη σὲ ἕνα χειρόγραφο τοῦ Σολ-
ζενίτσιν, τὸ ὁποῖο φυλάσσεται στὴ 
Μονή τῶν σπηλαίων τοῦ Πσκώφ) 
περιέχεται στὸ βιβλίο τοῦ π. Τύχωνα 

Σεβκούνωφ, Σχεδὸν✒ἄγιοι. Πνευμα-
τικὲς✒ἀφηγήσεις✒ἀπὸ✒τὴ✒Ρωσία✒τοῦ✒
χθὲς✒καὶ✒τοῦ✒σήμερα,  Ἐκδόσεις  Ἐν✒
πλῷ,  Ἀθήνα 2012, σ. 180.

3)  Ἡ μετάφραση τῆς προσευχῆς 
εἶναι τοῦ Δημήτρη Δημουλᾶ, μὲ 
ἐλάχιστες προσωπικὲς     παρεμ-
βάσεις. 

ΧΡΥΣΗ Δ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥ-
ΛΟΥ-ΤΣΕΝΤΟΥ
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Ἀναστασία Παπακωνσταντίνου 
- Μαλάμη

Ἡ  Ἀναστασία θυγατέρα  Ἀντωνίου καὶ Κα-
λομοίρας Μαλάμη γεννήθηκε στὴν Ἀνδρίτσαινα 
Ὀλυμπίας τὸ 1918. Ὁ πατέρας της ἦταν δικηγόρος. 
Ἡ μητέρα της κόρη σχολάρχη τῆς ἐποχῆς, ποὺ 
τῆς μιλοῦσε μὲ ἀποσπάσματα ἀπὸ ἀρχαίους καὶ 
ἀποφθέγματα.

Δέκα χρονῶν, ὀρφανὴ ἀπὸ πατέρα, ἦλθε στὴν 
Ἀθήνα μὲ τὴ μητέρα της καὶ τοὺς τρεῖς ἀδελφούς 
της. Σπούδασε Νομικὰ στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Ἀθή-
νας, μὲ Καθηγητὴ τὸν Μαριδάκη, ποὺ τὴν προέ-
τρεπε νὰ δικηγορήσει, ἐπειδὴ εἶχε νομικὴ φλέβα.

Ὁ Καθηγητὴς Ἀλέξανδρος Τσιριντάνης τὴν ἐνέ-
ταξε στὴ Χριστιανικὴ Πρόνοια. Στὸν πόλεμο, ὡς 
ἐθελόντρια νοσοκόμα τοῦ  Ἐρυθροῦ Σταυροῦ, 
ἔβγαζε τὶς κάλτσες ἀπὸ τὰ πόδια τῶν στρατιωτῶν 
καὶ τῆς ἔμεναν τὰ δάκτυλά τους στὰ χέρια της.

Ὡς δικηγόρος ἀγκάλιασε μὲ ὅλες τὶς δυνάμεις 
της τὸ ἔργο τῆς Πρόνοιας: 

Ἕνωνε τὶς οἰκογένειες ποὺ χώριζαν.
Πονοῦσε γιὰ τοὺς χρῆστες οὐσιῶν.
Στάθηκε στὸ κελὶ τῆς φυλακισμένης. Τὸ βιβλίο 

ποὺ ἔγραψε γιὰ αὐτὴ τὴν ἐμπειρία τιμήθηκε μὲ τὸ 
βραβεῖο τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν.

Ἵδρυσε τὸν Ξενῶνα Ἀποφυλακισμένης, μὲ στό-
χο τὴν ὁμαλὴ ἐπανένταξη τῶν γυναικῶν αὐτῶν, 
ποὺ ἀγάπησε βαθιά.

Μὲ τὴν Ἑλένη Κούκου ἵδρυσε τὴν Ἑστία Κο-
ριτσιοῦ «Φιλοθέη ἡ Ἀθηναία» γιὰ τά «ἐν ἠθικῷ 
κινδύνῳ κοριτσάκια».

Πρωτοστάτησε στὴν ἵδρυση καὶ λειτουργία τῆς 
Ἑστίας Χριστιανικῆς Ἀγάπης γιὰ τοὺς ἡλικιωμένους 
τῆς Χριστιανικῆς Πρόνοιας.

Παντρεύτηκε τὸν  Ἄγγελο Παπακωνσταντίνου, 
Διοικητικὸ Διευθυντὴ στὸ Νοσοκομεῖο  Ἅγιος Σάβ-
βας, καὶ ἔζησαν μαζὶ 53 χρόνια.

Ἀπέκτησε τέσσερις κόρες, δέκα πέντε ἐγγόνια, 
πέντε δισέγγονα.

Ἔγινε συμβολαιογράφος Ἀθηνῶν ἀπὸ τὸ 1956 
μέχρι τὸ 1990.

Τὸ μυστικὸ τῆς χαρᾶς καὶ τῆς αἰσιοδοξίας ποὺ 
τὴν χαρακτήριζε ἦταν ἡ κάθετη, ἄμεση, ἀνοικτὴ 
γραμμὴ ἐπικοινωνίας μὲ τὸν Θεό, ἡ Προσευχή. 
Ἀποδεχόταν χαρούμενα τὴν κάθε μέρα, ὅπως 

ἐρχόταν, καὶ ἔλεγε: «Ζητᾶτε πρῶτα τὴ Βασιλεία 
τοῦ Θεοῦ, καὶ ταῦτα πάντα, δηλαδὴ τὰ ὑλικὰ ἀγα-
θά, προστεθήσεται ὑμῖν». Προσευχόταν: Δός✒μοι✒
καρδίαν✒ἐπίπονον✒εἰς✒ἀναζήτησίν✒Σου.

Ἔφυγε 95 χρονῶν στὴν ἀγκαλιὰ τῆς οἰκογέ-
νειάς της, στὶς 25 Ἀπριλίου 2013. Ἄφησε τὴν ἀπὸ 
13.9.1998 ἰδιόγραφη διαθήκη:

«Ἐκεῖνο✒ποὺ✒ἀφήνω,✒σὰν✒θησαυρὸ✒μοναδικό,✒στὰ✒
παιδιά✒μου,✒στὰ✒ἐγγόνια✒μου✒καὶ✒στὰ✒δισέγγονα,✒εἶναι✒
ἡ✒Καινὴ✒Διαθήκη.✒Εὔχομαι✒ἐκ✒βάθους✒ψυχῆς,✒μὲ✒τὴ✒
Χάρη✒τοῦ✒Θεοῦ,✒νὰ✒προσέξουν✒καὶ✒νὰ✒ἐκτιμήσουν✒
αὐτὴν✒τὴν✒κληρονομιά.✒Νὰ✒βιώσουν✒τὸ✒περιεχόμενό✒
της,✒γιὰ✒νὰ✒ζήσουν✒τὴν✒ἀληθινὴ✒ζωὴ✒ἐδῶ✒στὴ✒γῆ,✒καὶ✒
τὴν✒αἰώνια✒στὸν✒Οὐρανό.

Τὸ✒νὰ✒ζῇς✒λατρεύοντας✒τὸν✒ζωντανό,✒ἀληθινὸ✒
Τριαδικὸ✒Θεὸ✒καὶ✒νὰ✒ζῇς✒ἀγαπώντας✒τὸν✒κάθε✒ἄνθρω-
πο,✒μ’✒ὅλη✒σου✒τὴν✒καρδιά,✒εἶναι✒ὁ✒σταθερώτερος✒
πλοῦτος✒καὶ✒ἡ✒ἀληθινὴ✒εὐτυχία.

Τοὺς✒ἀφήνω,✒λοιπόν,✒ὅ,τι✒πολύτιμο✒βρῆκα✒στὴ✒
ζωή.

Ἀναστασία✒Παπακωνσταντίνου✒Μαλάμη».

ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Ἀναστασία –Σούλα– Παπακωνσταντίνου. Τὴν 
ἀναφέρουμε ἔτσι, ὅπως συνηθίζαμε νὰ τὴ λέμε στὸ 
γραφεῖο Προνοίας. Μιὰ γενναία, σεμνὴ καὶ ἀκού-
ραστη πρωτεργάτριδα τῆς Προνοίας τῶν Σ.Χ.Σ. 
(Συνεργαζομένων Χριστιανικῶν Σωματείων).

Ἡ Σούλα Παπακωνσταντίνου Μαλάμη ἔφυγε 
γιὰ τὶς οὐράνιες πολιτεῖες στὶς 25  Ἀπριλίου 2013, 
ἀλλὰ παραμένει ὁλοζώντανη μέσα στὶς καρδιές 
μας.

Εὐτύχησε νὰ μεγαλώσει καὶ νὰ δώσει στὴν κοι-
νωνία ἐπιστήμονες τὶς τέσσερις κόρες της, καὶ νὰ 

K
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χαρεῖ νὰ μεγαλώσει πολλὰ ἐγγόνια, ἀκόμη καὶ 
δισέγγονα.

Νιώσαμε κάποιες φορὲς ὅτι μᾶς ἄφησε μόνες, 
ἀλλὰ ὄχι, ἦταν στιγμαῖο αὐτό, γιατὶ ξέρουμε καλὰ 
ὅτι ὁ Κύριος ἡμῶν  Ἰησοῦς Χριστός, στὸν ὁποῖο 
ἐκείνη στήριξε τὴ ζωή της καὶ τὸν ὁποῖο δὲν παύει 
νὰ ἐπικαλεῖται ὑπὲρ ἡμῶν καὶ ὅλων τῶν ἐργατῶν 
τοῦ χριστιανικοῦ ἔργου, εἶναι καὶ θὰ εἶναι πάντα 
μαζί μας, γιὰ νὰ μᾶς ἐνδυναμώνει, νὰ κατευθύνει 
καὶ νὰ προπορεύεται στὸ ἔργο Του.

Παρ’ ὅλο ποὺ ἐργαζόταν ὡς συμβολαιογρά-
φος καὶ εἶχε πολλὲς ἀσχολίες, δὲν σταμάτησε οὔτε 
λεπτὸ νὰ σκέφτεται, νὰ ἐργάζεται, νὰ ἀναλώνε-
ται καὶ κυρίως νὰ προσεύχεται θερμὰ γιὰ τὸ ἔργο 
τῆς Προνοίας, ἀπὸ τὸ ὁποῖο σεμνὰ καὶ ἀθόρυβα 
ἀπεχώρησε πρὶν μερικὰ χρόνια. Δὲν ἔπαψε ὅμως 
καὶ ἀπὸ τὸ σπίτι νὰ παίρνει τηλέφωνο, κάθε Δευ-
τέρα καὶ Τετάρτη, γιὰ νὰ ρωτήσει γιὰ καθεμιά μας 
ὀνομαστικά, τί κάνουμε, καὶ τὸ σπουδαιότερο, ἂν 
προχωροῦν κανονικὰ τὰ φροντιστήρια Προνοίας 
καὶ Μητέρων, καὶ νὰ μᾶς δυναμώνει λέγοντάς μας 
πόσο μᾶς σκέπτεται καὶ προσεύχεται γιὰ ὅλες μας.

Τί νὰ προωτοθυμηθοῦμε, τί νὰ θαυμάσουμε, 
τί νὰ ἀναφέρουμε γιὰ τὴν ἀγαπημένη καὶ σεβαστή 
μας Σούλα; Νὰ ποῦμε ὅτι μαζὶ μὲ τὸν σεβαστό μας 
πατέρα  Ἀνάργυρο καὶ ἄλλους συνεργάτες καὶ συ-
νεργάτιδες δημιούργησαν τοὺς Κύκλους Μητέρων 
στὴν  Ἀθήνα καὶ σ’ ὅλη τὴν  Ἑλλάδα, ποὺ γνώρισαν 
μεγάλη ἄνθηση, ὥστε, ὅπως ἀναφέρουν πολλὲς 
μητέρες, ἄλλαξε ἡ ζωὴ τῶν οἰκογενειῶν τους, καὶ 
ὅπως λένε ἄλλες, ἀπετράπη ἡ φυγή τους ἀπὸ τὸ 
σπίτι, ὁ χωρισμὸς καὶ ἡ δυστυχία τῶν παιδιῶν τους;

Ἀνήσυχη γιὰ τόν «πάσχοντα ἀδελφό», μὲ τὴν 
καρδιὰ γεμάτη ἀγάπη γι’ αὐτόν, μὲ δυό-τρεῖς συ-
ναδέλφους της πῆγε στὸν Γενικὸ Διευθυντὴ τοῦ  
Ὑπουργείου Δικαιοσύνης καὶ ζήτησε ἄδεια ἐπι-
σκέψεων στὶς φυλακὲς  Ἀβέρωφ καὶ Κάστορος 
στὸν Πειραιᾶ, ἀργότερα δὲ καὶ στὸν Κορυδαλλό.  
Ὁ ὑπουργὸς συγκινήθηκε ἀπὸ τὸ ἐνδιαφέρον της 
αὐτὸ καὶ ὄχι μόνο ἔδωσε τὴν ἄδεια, ἀλλὰ καὶ δι-
έθεσε αὐτοκίνητο γιὰ τὶς ἑβδομαδιαῖες ἐπισκέψεις 
τους, ἐκεῖνο τὸ φθινοπωρινὸ πρωινὸ τοῦ 1946...

Πάρα πολλὰ θὰ εἶχαν νὰ μᾶς ποῦν οἱ φυλακι-
σμένες ἀπὸ τὶς ἑβδομαδιαῖες ἐπισκέψεις της μαζὶ 
μὲ ὁμάδα συνεργατριῶν, γιὰ τὴν τρυφερὴ ἀγάπη 
της, γιὰ τὸ ἄδολο χαμόγελό της, γιὰ τὴν πλούσια 
ἐνεργητικότητά της. Στεκόταν καὶ ἄκουγε τὰ προ-
βλήματά τους ἐπὶ πολλὴ ὥρα καὶ προσπαθοῦσε 
νὰ βοηθήσει στὴν ἐπίλυσή τους μὲ τὸν καλύτερο 
τρόπο, μὲ τελικὸ σκοπὸ νὰ ἀποφυλακισθοῦν καὶ 
νὰ ἐνταχθοῦν στὶς οἰκογένειές τους καὶ τὴν κοινω-
νία. Τοὺς πρόσφερε στέγη καὶ τροφὴ στὸν Ξενῶνα 
ποὺ εἶχε δημιουργηθεῖ γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτό.  Ἄλλες 

πάλι φορὲς τὴν ἔβλεπαν νὰ συνομιλεῖ ξεχωριστὰ 
μὲ κάποιες ποὺ εἶχαν ἰδιαίτερο πρόβλημα, νὰ τὶς 
συμβουλεύει νὰ ἔχουν πίστη στὸν Θεό, ὁ ὁποῖος 
θὰ τὶς βοηθήσει στὸν ἀγῶνα τους.

Πόσα ἔχει νὰ μᾶς πεῖ ἡ εἰκοσάχρονη  Ἀλεξάν-
δρα, μιὰ λεπτὴ κουκλίτσα μὲ τρυπημένα χέρια 
καὶ πόδια ἀπὸ τὶς πολλὲς ἀπόπειρες αὐτοκτονίας, 
ἐγκαταλελειμμένη ἀπὸ τὸν πατέρα της, πολιτικὸ 
μηχανικό, καὶ τὴ μητέρα της, στέλεχος τῆς Ε.Ο.Κ., 
ποὺ τὴν ἐγκατέλειψαν γιὰ τὴν καριέρα τους; Καὶ 
μονολογεῖ ἡ  Ἀλεξάνδρα: « Ἔπρεπε νὰ μποῦμε 
στὴ φυλακή, γιὰ νὰ γνωρίσουμε τὸ Φῶς καὶ τὴν  
Ἀλήθεια καὶ ἀνθρώπους ποὺ προσφέρουν χωρὶς 
ἀντάλλαγμα; Κἄτι ποὺ δὲν εἴχαμε ποτὲ φανταστεῖ;».

Ὁ ζῆλος καὶ ἐνθουσιασμός της ἦταν τόσο μεγά-
λος, ποὺ ξεσήκωνε ὅσες ψυχὲς ἔρχονταν σὲ ἐπαφὴ 
μαζί της, ἢ ὅταν μιλοῦσε γιὰ τὸ ἀγαπημένο της 
ἔργο τῆς Προνοίας. Τὸ πολλῶν ἐτῶν αὐτὸ ἔργο 
ἔχει ἀποτυπωθεῖ στὰ τόσα βιβλία ποὺ ἡ ἴδια μὲ 
κόπο –καὶ θυσίες ἴσως– ἔχει ἐπιμεληθεῖ. Ποιὸ νὰ 
πρωτοαναφέρουμε;  Ἔχει ἐπιμεληθεῖ:

– Τὸν  Ὁδηγὸ✒τῆς✒ἐπισκεπτρίας, ποὺ μποροῦμε 
νὰ ποῦμε ὅτι εἶναι ὁ ὁδοδείκτης γιὰ κάθε ἐπισκέ-
πτρια.

– Τὸ  Ἐν✒φυλακῇ✒ἤμην, γιὰ τὶς ἀγαπημένες της 
φυλακισμένες.

– Ὅταν✒ὁ✒γάμος✒κλονίζεται, ὁ μεγάλος πόνος της 
γιὰ τὴν οἰκογένεια.

– Ἠσθένησα✒καὶ✒ἐπεσκέψασθέ✒με, ἡ ἐπισκέπτρια 
κοντὰ στὸν ἄρρωστο.

– Κάποια✒ρόδα✒μαραίνονται, ὁ καημὸς καὶ ἡ 
ἔγνοια της γιὰ τοὺς ναρκομανεῖς.

– 55✒χρόνια✒στὸ✒κελὶ✒τῆς✒φυλακισμένης, γιὰ τὸ 
ὁποῖο βραβεύθηκε ἀπὸ τὴν  Ἀκαδημία  Ἀθηνῶν.  
Ὅταν ἔλεγε κανεὶς κἄτι γι’ αὐτὸ τὸ ἔργο της, μιὰ 
εὐχαριστία, ... ἔλεγε: « Ὄχι ἐγώ, ἡ Πρόνοια». Τόση 
ἦταν ἡ ταπείνωσή της!

– Τέλος, τὸ  Ὁδοιπορικὸ✒τῆς✒Προνοίας, ἡ παρου-
σίαση τῆς ἵδρυσης τῆς Προνοίας καὶ τῆς πορείας 
της σ’ αὐτὰ τὰ χρόνια.

 Μὲ ὅλα αὐτὰ καὶ μὲ τὸ παράδειγμά της προ-
σπαθοῦσε νὰ μεταλαμπαδεύσει τὴ φλόγα καὶ τὴν 
ἀγάπη της γιὰ τόν «πάσχοντα ἀδελφό» στὶς νεώ-
τερες ἀδελφὲς τῆς Προνοίας.

Δὲν θὰ τὴν ξεχάσουμε ποτέ.  Ἂς ἐφαρμόσου-
με κι ἐμεῖς –ἔτσι θὰ τὄθελε κι ἐκείνη– τὶς ἀρετὲς 
τῆς ἀγάπης, τῆς διάκρισης, τῆς ὑπακοῆς, τοῦ ἱε-
ραποστολικοῦ ζήλου, τοῦ ἐνθουσιασμοῦ καὶ τῆς 
ἐνεργητικότητας, καὶ ἂς ποῦμε ὅλοι μαζί: Αἰωνία 
σου ἡ μνήμη, σεβαστὴ καὶ ἀγαπημένη μας Σούλα.

Οἱ συνεργάτιδες τῆς Προνοίας
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3 Εἰς Μνημόσυνον

Ἀθανασία Λαμπροπούλου

Ἀγαπημένη μας,
Θὰ εἶστε πάντα παροῦσα στὴ ζωή μας. 
Τὸ πέρασμά σας ἀπὸ τὴ γῆ ξεχωριστό, καὶ ἡ 

ἱστορία σας ἄξια πρὸς μίμηση. Πιστὴ καὶ κοινωνική, 
ἀφήσατε βαθιὰ ἴχνη στὴν καρδιά μας. Ἀκούρα-
στη ἐργάτις στὸ ἔργο τοῦ «Ἑλληνικοῦ Φωτός». 70 
χρόνια σ’ αὐτὸν τὸν ἀγῶνα βάλατε τὴν ψυχή σας. 
Βοηθήσατε οἰκογένειες νὰ βροῦν ἰσορροπία, παιδιὰ 
τὸν σωστὸ δρόμο τους. Οἱ φωτισμένες συμβου-
λές σας ἔδωσαν δύναμη σὲ ἀπογοητευμένους νὰ 
κάνουν πάλι νέα ἀρχή. Ἡ πίστη σας, ἡ ἀγάπη μὲ 
δύναμη, ἡ προσφορά, ἡ χαρά, ἡ συνέπεια, εἶναι τὰ 
μηνύματα ποὺ πήραμε ἀπὸ σᾶς, ἀφοῦ βλέπαμε νὰ 
τὰ βιώνετε, καὶ ἡ ἐφαρμογή τους ἔκανε πιὸ εὔκολη 
καὶ πιὸ σωστὴ τὴ ζωή μας.

Δώσατε στὴν κοινωνία μιὰ ἐκλεκτὴ οἰκογένεια. 
Ὁ Θεὸς σᾶς ἀξίωσε νὰ δεῖτε παιδιά, ἐγγόνια καὶ 
δισέγγονα, ποὺ μὲ τὶς ἀρχές σας θὰ συνεχίσουν 
τὴν ἱστορία σας.

Μὲ λύπη σᾶς ἀποχαιρετοῦμε. Θὰ μᾶς λείψετε 
πολύ. Τὰ συναισθήματα ποὺ μᾶς πλημμυρίζουν 
γίνονται ἕνα μεγάλο Εὐχαριστῶ γιὰ ὅσα γνωρίσαμε 
καὶ ζήσαμε κοντά σας, καὶ εὐγνωμοσύνη στὸν Θεό, 
ποὺ σᾶς ἔφερε στὸν δρόμο μας.

Καλὸ ταξίδι στὴν αἰωνιότητα, Ἀγαπημένη μας.

ΣΟΦΙΑ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ



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. 

Ἀξίζει	νά	διαβάζετε



Ἀξίζε ι 	νά	διαβάσετε

Tό	Ὁδοιπορικό	τῆς	Πρόνοιας
Συνεργαζόμενα Χριστιανικά Σωματεῖα «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»
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