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Ὀκτώβριος!  Ἔπεσαν τὰ φύλλα τοῦ μεγάλου 
πλατάνου στοῦ χωριοῦ τὴν πλατεῖα, στρώ-
θηκαν πολύχρωμο χαλὶ στὸν χῶρο ποὺ 

σκίαζαν ὅλο τὸ καλοκαίρι...
Περπατώντας πάνω σ’ αὐτά, νιώθω στὸ τρί-

ξιμό τους τὴν παρουσία τοῦ φθινοπώρου, ποὺ 
προχωρεῖ κι αὐτό, ἀνάμεσα στοὺς ἀνθισμένους 
ἀη-δημήτρηδες, μὲ ἔντονη τὴ μυρωδιὰ τοῦ νωποῦ 
χώματος ἀπὸ τὶς πρῶτες στάλες ποὺ ἔστειλε ὁ οὐρα-
νός, δῶρο στὴ διψασμένη γῆ. Τὸ φθινόπωρο, ποὺ 
χάραξε ὡς ἐποχὴ τὴ μνήμη καὶ τὴν καρδιὰ τῆς φυλῆς 
μας, ἀπὸ ἐκείνη τὴν ἡρωικὴ χρονιὰ τοῦ 1940...

Λίγο λίγο ξεθωριάζουν, εἶν’ ἀλήθεια, στὰ δύ-
σκολα χρόνια ποὺ ζοῦμε σήμερα, οἱ θύμησες ἀπὸ 
αὐτὴ τὴ μεγαλειώδη ἐποχή, τότε ποὺ οἱ  Ἕλλη-
νες, ἐνῷ εἴχαμε τόσο λίγα, δώσαμε τόσο πολλά...  
Ἔλειπαν τότε, βλέπετε, ἀπὸ τὴ ζωὴ τοῦ λαοῦ μας 
οἱ ἀνέσεις καὶ ἡ εὐμάρεια.  Ἁπλοὶ οἱ ἄνθρωποι, 
χωρὶς ἐπιτηδεύσεις, χωρὶς ψεύτικους παραδείσους, 
πιὸ κοντὰ στὸν Θεό, πιὸ ἀληθινοί... Καὶ ὅταν ἦλθε 
ἡ ὥρα ποὺ ἡ Πατρίδα χρειάστηκε τὰ παιδιά της, 
ἐκεῖνα πῆραν ἀπὸ τὴν ψυχή τους καὶ τῆς ἔδωσαν, 
μαζὶ μὲ τὸ βροντερό «παρών» τους, ὅ,τι καλύτερο 
διέθεταν ἀπὸ τὸν ἐσωτερικό τους πλοῦτο: φιλο-
πατρία, γενναιότητα, θάρρος, ὁρμή, ἐνθουσιασμό, 
δύναμη, προσευχή, καρτερία!

Πέρασαν πολλοὶ  Ὀκτώβρηδες ἀπὸ τότε, πολλὲς 
φορὲς ἔπεσαν τὰ φύλλα τοῦ πλατάνου, πολλὲς 
φορὲς ἀναφάνηκαν στὶς τόσες ἄνοιξες ποὺ ἀκο-
λούθησαν.

Μὲ προβλημάτισαν πολὺ αὐτὰ τὰ φύλλα! Μή-
πως πρέπει νὰ ξαναγυρίσουμε στὶς παλιὲς πηγές, ν’ 
ἀντλήσουμε ἀπὸ τὰ καθάρια νερὰ τῆς παράδοσής 
μας; Μήπως στὴ δύσκολη διεθνῆ συγκυρία μὲ τὴν 
οἰκονομικὴ κρίση, ποὺ τόσο δραματικὰ ἐπηρεάζει 
καὶ τὴ χώρα μας, πρέπει νὰ δοῦμε καὶ τὴ διάστα-
ση τοῦ «οὐκ ἐπ’ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος»; 
Μήπως νὰ θυμηθοῦμε ὅτι κάποτε, καὶ ὄχι πολὺ 
παλιά, κάποιοι ἀψήφησαν ὀκτὼ ἑκατομμύρια λόγ-
χες καὶ πιάστηκαν ἀπ’ τὸ μαντήλι τῆς Θεομάννας 
Παναγιᾶς κι ἀπὸ τὸ δίκιο τοῦ ἀγῶνα τους, κι ἔζησε 
ἡ ἀνθρωπότητα ξανὰ τὸ θαῦμα τοῦ μικροῦ Δαυΐδ, 
ποὺ νίκησε τὸν Γολιάθ;... 

Μέσα ἀπὸ τὴ θύμηση τοῦ φθινοπωρινοῦ ἔπους, 
ἂς ἀντλήσουμε χρήσιμα διδάγματα, ἀπὸ τὸ πῶς 
καὶ γιατί φτάσαμε σ’ αὐτὸ τότε, ἕως τὸ ποῦ καὶ σὲ 
τί κατάσταση εἴμαστε σήμερα, ὥστε νὰ πάψουμε 
νὰ φυλλορροοῦμε ὡς ἔθνος, νὰ βγάλει καινούρ-
για φύλλα καὶ κλωνιὰ τὸ δέντρο τῆς φυλῆς καί, 
πατώντας στὰ παλιά, ποὺ σωριάστηκαν πιὰ στὴ γῆ 
(εἶν’ ἀλήθεια, ἔφυγαν οἱ παλιὲς γενιές, ποὺ τόσο 
μόχθησαν), νὰ ἀνασυνταχθοῦμε, φροντίζοντας τὰ 
νέα βλαστάρια νά ’ναι ἕτοιμα τὴν ἄνοιξη ποὺ θά 
’ρθει, χωρὶς νὰ ξεχνοῦν ὅτι ἐκεῖνο τὸ φθινόπωρο 
στάθηκε φῶς καὶ ὁδηγὸς στὰ μονοπάτια πρὸς τὶς 
κορφὲς τῆς Πίνδου, ἐκεῖνο τὸν  Ὀκτώβρη τοῦ ’40.

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ-ΔΙΑΛΟΥΠΗ

Φθινοπωρινὰ φύλλα
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Μοναχικοὶ περιπατητὲς 
στὴ σιωπὴ τῆς φθινο-
πωρινῆς μέρας ἀνε-

βαίνουμε στὸ δάσος.  Ὁ ἦχος 
ἀπὸ τὰ φύλλα ποὺ τρίζουν κά-
τω ἀπὸ τὰ πόδια μας, οἱ σκόρ-
πιες φωνὲς τῶν πουλιῶν καὶ τὸ 
σύρσιμο τῶν μικρῶν ἑρπετῶν 
συντροφεύουν τὴν πορεία μας. 
Τὸ μάτι ἀχόρταγα ξεκουράζε-
ται στὸ ἁπαλὸ πρασινοκίτρι-
νο χρῶμα τῶν φύλλων, στὶς 
σκορπισμένες ἄτακτα ἐδῶ καὶ 
ἐκεῖ κουμαριές, ποὺ στολίζουν 
τὸν χῶρο μὲ τὰ ἔντονα χρώματα 
τῶν καρπῶν τους, καὶ τέλος χά-
νεται στὸ ἄπειρο τοῦ πράσινου 
ὁρίζοντα. Ξαφνικὰ ἕνα γλυκό, 
τρυφερὸ σὰν χάδι μάννας ἀε-
ράκι χαϊδεύει τὰ πρόσωπά μας. 
Μοιάζει μὲ γλυκὸ χτύπημα στὴν 
πλάτη.

Ἡσυχία πάλι. Μόνο τὰ βήμα-
τά μας ἀκούγονται. Στὸ ξέφωτο 
τῶν αἰωνόβιων δένδρων ξεπη-
δάει ποὺ καὶ ποὺ τὸ φῶς τοῦ 
οὐρανοῦ, γκρίζο, χωρὶς ἴχνος 
χαρᾶς καὶ αἰσιοδοξίας.  Ἐμεῖς 
πηγαίνουμε, δὲν μποροῦμε νὰ 
γυρίσουμε πιὰ πίσω.  Ὁ χρό-
νος μᾶς τραβάει γρήγορα καὶ 
ἐπιτακτικὰ ὅλο καὶ πιὸ μακριά. 
Προχθὲς εἴκοσι, χθὲς σαράντα, 
καὶ τώρα ἑβδομῆντα χρονῶν. 
Οἱ σκέψεις πικρές, βαριὲς σὰν 
τὶς φθινοπωρινὲς σταγόνες 
ποὺ ἄρχισαν νὰ πέφτουν στὸ 
κεφάλι μας, βαραίνουν τοὺς 
ὤμους μας, καὶ ἡ πλάτη γέρ-
νει. Οἱ γραμμὲς στὸ πρόσωπο 
βάθυναν, τὰ μάτια μίκρυναν, 
ρυτιδοῦλες ψιλὲς στὴν ἀρχὴ καὶ 
σιγὰ σιγὰ ἔντονες τὰ βούλιαξαν.

Φθινόπωρο τρυφερό, σιω-
πηλό, μὲ τὴν ξεχωριστή, μο-
ναδική του γαλήνη, προχω-
ράει, καὶ μαζί του σερνόμαστε 
καὶ μεῖς. Ξέρουμε πὼς δὲν θὰ 

βγοῦμε ἀπὸ τὸ δάσος.  Ὁ δρό-
μος μᾶς ὁδηγεῖ στὸν σκληρὸ καὶ 
ἀνελέητο χειμῶνα.

Ἐμεῖς ὅμως προχωροῦμε καὶ 
κάπου κάπου γελᾶμε, ὄχι δυνα-
τά, ὅπως παλιά, ἀλλὰ γελᾶμε. 
Φορὲς φορὲς νομίζεις πὼς τὸ 
γέλιο μας εἶναι γκριμάτσα πονε-
μένου κλόουν. Γκριμάτσα; Μὰ 
καὶ ἐμεῖς τί εἴμαστε πιά... Δυὸ 
βαριά, κουρασμένα γεροντάκια, 
ποὺ θέλουμε νὰ ξεχάσουμε τὸ 
κουρασμένο καὶ ρυτιδιασμένο 
κορμί μας καὶ νὰ συνεχίσουμε 
τὴν ὑπόλοιπη πορεία μας ὄρθι-
οι, ἀλλὰ ὄχι μόνοι.

Κάπου βαθιὰ μέσα μας 
ὑπάρχεις ΕΣΥ. ΕΣΥ ποὺ μᾶς 
ἔδωσες νὰ καταλάβουμε τὴ ση-
μασία τῆς φράσης «Ματαιότης 
ματαιοτήτων»...

Στὴ σκέψη Σου οἱ πόνοι φεύ-
γουν, τὰ χρόνια χάνονται, καὶ οἱ 
δυνάμεις ξαναγυρίζουν. Εἶσαι τὸ 
φῶς καὶ ἡ χαρά μας. Σὲ ἀκολου-
θοῦμε μὲ πίστη καὶ ἐλπίδα πὼς 
θὰ βρεθοῦμε σύντομα κοντά 
Σου. Στὴν ἀληθινὴ ζωή.

ΑΞΙΟΘΕΑ  
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ-ΣΠΑΝΟΥ

Ματαιότης ματαιοτήτων...

Φθινόπωρο τρυφερό, σιωπηλό, μὲ τὴν ξεχω-
ριστή, μοναδική του γαλήνη, προχωράει, καὶ 

μαζί του σερνόμαστε καὶ μεῖς. Ξέρουμε πὼς δὲν 
θὰ βγοῦμε ἀπὸ τὸ δάσος.  Ὁ δρόμος μᾶς ὁδη-

γεῖ στὸν σκληρὸ καὶ ἀνελέητο χειμῶνα.K
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Ὁ μοναδικὸς γνήσιος φί-
λος, ὁ Φιλάνθρωπος 
Χριστός, εἰσήγαγε τὸ 

ἀνθρώπινο γένος στὸ ρεῦμα 
τῆς ἀθανασίας, ποὺ ἐκβάλλει 
στὴν αἰώνια ζωή.  Ἀπὸ τὴ στιγμὴ 
ποὺ θὰ ἀκολουθήσει κανεὶς 
αὐτὸ τὸ ρεῦμα, ὅλες οἱ αἰσθή-
σεις του, οἱ σκέψεις του, ὅλα τὰ 
ἔργα του γίνονται μικρὰ ρυάκια 
ἀθανασίας, ποὺ περνοῦν μέσα 
ἀπὸ τοὺς βράχους τοῦ χρόνου 
καὶ τοῦ χώρου καὶ κελαρύζουν 
καὶ τρέχουν πρὸς τὶς ὄχθες τοῦ 
ἀτέρμονου ποταμοῦ, τῆς θαυ-
μαστῆς αἰωνιότητας.

Ὅταν δὲ ἀπὸ τὸν χῶρο καὶ 
τὸν χρόνο ἀφαιρεθεῖ ἡ ἀνθρώ-
πινη ἁμαρτία καὶ ἀποστασία, ὁ 
χωροχρόνος αὐτὸς τῆς ζωῆς τοῦ 
παρόντος κόσμου γίνεται ἕνα 
θαυμάσιο προοίμιο στὴ θαυ-
μαστὴ αἰωνιότητα, μιὰ ἔξοχη 
εἰσαγωγὴ στὴ Θεανθρωπότη-
τα τοῦ Χριστοῦ, σύμφωνα μὲ 
αὐτὸ ποὺ  Ἐκεῖνος διεκήρυξε: 
« Ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ ἔχει ζωὴν 
αἰώνιον» ( Ἰω., στ΄ 47).

Ἑπομένως, ὁ χρόνος ἀποκτᾷ 
τὸ ἀληθινό του νόημα, μόνον 
ὅταν ἐνταχθεῖ μέσα στὴν αἰω-
νιότητα καὶ μέσα στὴ ζωὴ τοῦ 
Θεανθρώπου Χριστοῦ. Μὲ αὐτὴ 
τὴν προϋπόθεση, ὁ χρόνος κα-
θίσταται προετοιμασία γιὰ τὴν 
αἰωνιότητα. Στὴν ἀντίθετη πε-
ρίπτωση, ὁ χωροχρόνος εἶναι 
ἄνευ λόγου, ἄλογος, βασανι-
στικός, παράλογος, καὶ ἡ ἐπί-
γεια ζωὴ γίνεται φοβερή, γίνεται 
κόλαση.

Προεκτείνετε τώρα αὐτὴ τὴν 
ποιότητα ζωῆς στὴν αἰωνιότητα.  
Ἡ κόλαση δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο 

παρὰ μιὰ ἀτέρμονη ἐπέκταση 
ζωῆς ἄνευ Θείου Λόγου, ἄνευ 
Θείας Λογικῆς, ἄνευ τῆς Θείας 
Σοφίας.

Μόνο ὁ Θεὸς εἶναι ὁ Παρά-
δεισος γιὰ τὸ ἀνθρώπινο εἶναι, 
διότι μόνο χάρη σὲ Αὐτόν, μὲ 
τὴ Σταύρωση καὶ τὴν  Ἀνάστασή 

Του, ὁ ἄνθρωπος «μεταβέβηκεν 
ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν»  
( Ἰω., ε΄ 24). Δὲν ὑπάρχει, ἑπο-
μένως, μεγαλύτερη φρίκη ἀπὸ 
τὴν αἰωνιότητα χωρὶς Χριστό.

Μόνον οἱ Χριστοφόροι 
ἄνθρωποι γνωρίζουν μέχρι 
λεπτομερειῶν τὸ μυστήριο τοῦ 

Ἡ ἀξιοποίηση τοῦ χώρου  
καὶ τοῦ χρόνου στὴ ζωή μας

κατὰ τὸν π.  Ἰουστῖνο Πόποβιτς

 (Μελετήματα  Ὀρθόδοξης Θεολογίας)

 Ὁ χρόνος ἀποκτᾷ τὸ ἀληθινό του νόημα, μό-
νον ὅταν ἐνταχθεῖ μέσα στὴν αἰωνιότητα καὶ 
μέσα στὴ ζωὴ τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ. Μὲ 
αὐτὴ τὴν προϋπόθεση, ὁ χρόνος καθίσταται 

προετοιμασία γιὰ τὴν αἰωνιότητα. Στὴν ἀντίθετη 
περίπτωση, ὁ χωροχρόνος εἶναι ἄνευ λόγου, 
ἄλογος, βασανιστικός, παράλογος, καὶ ἡ ἐπί-

γεια ζωὴ γίνεται φοβερή, γίνεται κόλαση.K
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τὰ αἰσθητήρια «γεγυμνασμένα πρὸς 
διάκρισιν καλοῦ τε καὶ κακοῦ»  
( Ἑβρ., ε΄ 14), μᾶς λέει ὁ  Ἀπόστο-
λος Παῦλος.  Ἐπίσης, γνωρίζουν 
καὶ τὴ διαλεκτικὴ καὶ τὴ φιλοσο-
φία τοῦ Σατανᾶ, σύμφωνα μὲ τὴν 
ἀποστολικὴ ρήση: «Οὐ γὰρ αὐτοῦ 
τὰ νοήματα ἀγνοοῦμεν» (Β΄ Κορ., 
β΄ 11).

Ἀπὸ μιὰ τέτοια κόλαση, ἑπομέ-
νως, σῴζει τὸν ἄνθρωπο μόνο ἡ 
θεανθρώπινη ζωή, ὅταν ἀξιοποι-
ήσει αὐτὸς ἐν Πνεύματι  Ἁγίῳ τὶς 
δύο αὐτὲς συνιστῶσες, τὸν χωρο-
χρόνο τῆς παρούσης ζωῆς.

Ἑπομένως, μὴν ξεχνᾶμε πὼς 
ὅλα τὰ νεῦρα τῆς θανάσιμης 
ἁμαρτίας ξεκινοῦν ἀπὸ ἐμᾶς.  Ὁ 
ἄνθρωπος εἶναι τὸ κύριο γάγγλιο 
τοῦ θανάτου, ποὺ τὸν ἐγκαθίδρυσε 
μέσα του καὶ γύρω του στὸ διάβα 
τῶν αἰώνων.

Ἀλλὰ συγχρόνως νὰ θυμόμα-
στε μεστοὶ εὐγνωμοσύνης πὼς ὁ 
Κύριός μας μὲ τὴ Σταυρική Του 
Θυσία καὶ τὴν  Ἀνάστασή Του μᾶς 
εἰσήγαγε καὶ πάλι στὴν ὄντως ζωή, 
λόγῳ τῆς ἄρρητης φιλανθρωπίας 
Του, καὶ μᾶς κάλεσε καὶ διαρκῶς 
μᾶς καλεῖ μὲ μιὰ ἐντελῶς ἐλεύθερη 
ἀποδοχὴ νὰ ἐπανέλθουμε κοντά 
Του: «Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κο-
πιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ 
ἀναπαύσω ὑμᾶς» (Ματθ., ια΄ 28). 
Καὶ συμπληρώνει: « Ἄρατε τὸν ζυ-
γόν μου ἐφ’ ὑμᾶς καὶ μάθετε ἀπ’ 
ἐμοῦ, ὅτι πρᾷός εἰμι καὶ ταπεινὸς 
τῇ καρδίᾳ, καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν 
ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν· ὁ γὰρ ζυγός μου 
χρηστὸς καὶ τὸ φορτίον μου ἐλα-
φρόν ἐστι» (Ματθ., ια΄ 29-30).

Ὁ ἔχων, λοιπόν, ὦτα ἀκούειν, 
ἀκουέτω.

Ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ σύγγραμ-
μα τοῦ πατρὸς  Ἰουστίνου Πόποβιτς  
Ἄνθρωπος καὶ Θεάνθρωπος.  Ἐπι-
λογὲς ἀπὸ τὴν ὁμιλία του «Μεταξὺ 
δύο φιλοσοφιῶν».

Ἐπιλογὴ Μ.Θ.Θ.  
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Ποτὲ δὲν θὰ ξεχάσω τὸ ξη-
μέρωμα ἐκεῖνο τῆς 28ης   
Ὀκτωβρίου τοῦ 1940, 

ὅταν ὁ ἦχος τῶν σειρήνων ἐσή-
μανε τὴν εἴσοδο τῆς πατρίδας 
μας στὴ μεγάλη περιπέτεια τοῦ 
πολέμου.

Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι οἱ πε-
ρισσότεροι, ἀκόμη καὶ ὄχι ἀπὸ 
προσωπικὴ ἐμπειρία, ἔχουμε πά-
ντως μιὰ κάποια εἰκόνα ἐκείνης 
τῆς ἡμέρας.   Ἡ  Ἑλλάδα, 
λένε, εἶναι ἡ χώρα τῶν 
παραδόξων. Καὶ ἦταν στ’ 
ἀλήθεια παράδοξη ἡ εἰκό-
να τῶν δρόμων τῆς πρω-
τεύουσας τὸ πρωινὸ ἐκεῖνο 
τῆς 28ης   Ὀκτωβρίου τοῦ 
1940:   Ἀντὶ γιὰ μούδιασμα 
καὶ πανικός, ἕνα ξέφρενο 
πανηγύρι, ἕνα ξέσπασμα 
ἐνθουσιασμοῦ, καὶ οἱ φα-
ντάροι νὰ πηγαίνουν στὸ 
μέτωπο νὰ ἀντιμετωπί-
σουν τὴν αὐτοκρατορία 
τοῦ Μουσσολίνι... «μὲ τὸ 
χαμόγελο στὰ χείλη».

Ἡ δική μου ὅμως, προ-
σωπικὴ ἀνάμνηση ἀπὸ 
ἐκείνη τὴν ἡμέρα εἶναι 
πολὺ διαφορετική – ἐξίσου 
ὅμως ἀντιπροσωπευτικὴ 
τῆς ψυχῆς αὐτοῦ τοῦ λαοῦ. 
Καί, τόσα χρόνια μετά, δὲν 
παύω νὰ νιώθω τὴν ἀνά-
γκη νὰ τὴν ἀφηγηθῶ.

Μικρὸ παιδὶ ἐγὼ τό-
τε, δὲν θυμᾶμαι πῶς ἔτυχε καὶ 
εἶχα βρεθεῖ ἔξω, ὅταν ἤχησαν οἱ 
σειρῆνες.   Ἡ πόλη μόλις ποὺ εἶχε 
ἀρχίσει νὰ μπαίνει στοὺς ρυθ-
μούς της.   Ἀπὸ τοὺς πρώτους 
ποὺ εἶχαν πιάσει δουλειὰ ἦταν 
ὁ κυρ-Παναγιώτης, ἄνθρωπος 
ἁγνὸς καὶ ἄδολος, ἄνθρωπος τῆς 
δουλειᾶς καὶ τοῦ μόχθου, ποὺ 
περιποιεῖτο κάποιους κήπους 

στὴ γειτονιά μας.   Ἦταν τέτοια ἡ 
φύση τῆς δουλειᾶς, ποὺ ὁ κυρ-
Παναγιώτης ἦταν στὸ πόδι, πολὺ 
προτοῦ ξυπνήσει ἡ ὑπόλοιπη 
πόλη.

Τότε ἦταν ποὺ ἀκούστηκε 
ὁ ἦχος τῶν σειρήνων.   Ἤμουν 
μπροστά, καὶ αὐτὰ ποὺ θὰ σᾶς 
ἀφηγηθῶ τὰ εἶδα μὲ τὰ μάτια 
μου, ἀλλιῶς μπορεῖ νὰ ἔμπαι-
να στὸν πειρασμὸ νὰ μὴν τὰ 
πιστέψω.   Ὁ κυρ-Παναγιώτης 

τέντωσε τὸ κεφάλι του, σὰν νὰ 
προσπαθοῦσε νὰ καταλάβει τί γι-
νόταν. Ξαφνικά, τὸ πρόσωπό του 
φωτίστηκε ἀπὸ ἕνα χαμόγελο, 
ποὺ ὅμοιό του δὲν ἔχω ξαναδεῖ. 
Σὰν κυριευμένος ἀπὸ ἕνα κῦμα 
ἐνθουσιασμοῦ, πετάχθηκε στὸν 
δρόμο καὶ ἄρχισε νὰ ἀγκαλιάζει 
ὅποιον ἔβλεπε μπροστά του.   
Ὥσπου, τέλος, ἦλθε καὶ σὲ μένα. 

Μ’ ἀγκάλιασε καὶ μὲ φίλησε, λέ-
γοντάς μου μὲ φωνὴ παλλόμενη 
ἀπὸ ἐνθουσιασμό:

– Χαρὰ μεγάλη, Νιόνιο μου, 
χαρὰ μεγάλη!   Ἐρήνη γίνηκε!

Δέστε τὸν ἁγνό, τὸν ἄδολο 
ἄνθρωπο! Ξέραμε ἀσφαλῶς ὅλοι 
μας γιὰ τὸν πόλεμο ποὺ μαινόταν 
στὴν Εὐρώπη.   Ὅταν λοιπὸν ἤχη-
σαν οἱ σειρῆνες, αὐτὸς ὁ ἁγνὸς 
καὶ ἄδολος ἄνθρωπος τὸ μόνο 
ποὺ μπόρεσε νὰ σκεφθεῖ ἦταν ὅτι 

ὁ ὀξὺς καὶ διαπεραστικὸς 
ἦχος τους ἀνήγγελλε τὸ 
χαρμόσυνο μήνυμα τοῦ 
τέλους τοῦ πολέμου στὴν 
Εὐρώπη. Ποῦ νὰ πάει τὸ 
μυαλό του ὅτι ὁ πόλεμος 
εἶχε κτυπήσει τὴν πόρτα 
καὶ τῆς δικῆς μας πατρίδας, 
ποὺ δὲν εἶχε προκαλέσει 
κανέναν... Οὔτε σκέψη γι’ 
αὐτό. Γιὰ νὰ ἠχοῦν ἔτσι οἱ 
σειρῆνες, πάει νὰ πεῖ ὅτι 
κἄτι σπουδαῖο εἶχε γίνει. Καὶ 
αὐτὸ δὲν μποροῦσε νὰ εἶναι 
ἄλλο. Ναί, ἀσφαλῶς, αὐτὸ 
ἦταν: « Ἐρήνη γίνηκε!».

Δὲν θὰ μὲ παρεξηγή-
σετε, ποὺ πάντα φέρνω 
στὸ μυαλό μου τὸν κυρ-
Παναγιώτη καὶ τὴ μεγάλη 
του χαρά, κάθε φορὰ ποὺ 
ξημερώνει ἡ 28η   Ὀκτω-
βρίου.

ΣΗΜ. Κ.τ.Ε.:   Ὁ ἄνθρω-
πος τοῦ ὁποίου τὴν ἀνά-

μνηση μεταφέρουμε ἐδῶ δὲν 
βρίσκεται πιὰ στὴ ζωή.   Ἔφυγε 
πλήρης ἡμερῶν, πρὶν μερικὸ 
καιρό. Κρίναμε ὅμως σκόπιμο 
νὰ μεταφέρουμε τὴν ἀνάμνησή 
του, ἀπὸ τὸ πρωινὸ ἐκεῖνο τῆς 
28ης   Ὀκτωβρίου, ὅπως ἀκριβῶς 
μᾶς τὴν ἀφηγεῖτο συχνά.

Δ.Δ.Μ.

Ξημέρωμα 28ης   Ὀκτωβρίου 1940
Ἀνάμνηση

Ποτὲ δὲν θὰ ξεχάσω τὸ ξημέρω-
μα ἐκεῖνο τῆς 28ης  Ὀκτωβρίου 
τοῦ 1940, ὅταν ὁ ἦχος τῶν σει-
ρήνων ἐσήμανε τὴν εἴσοδο τῆς 
πατρίδας μας στὴ μεγάλη περι-

πέτεια τοῦ πολέμου.

K
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Ὁ  Ἑλληνοϊταλικὸς πόλε-
μος μαίνεται πάνω στὰ 
ἀλβανικὰ βουνά. Οἱ φα-

ντάροι μας πολεμοῦν γενναῖα. 
Μὲ τὴ βοήθεια τῆς Παναγιᾶς 
νικοῦν, θριαμβεύουν.

Μιὰ ὁμάδα στρατιωτῶν, μὲ 
ἐπικεφαλῆς ἕναν ἔφεδρο ἀνθυ-
πολοχαγό, ἔχει πάρει διαταγὴ 
νὰ καταλάβει τὰ χαράματα τὸν 
λόφο ὅπου οἱ  Ἰταλοὶ ἔχουν στή-
σει τὰ κανόνια τους. Κοντεύει νὰ 
ξημερώσει.  Ἡ ἐπιχείρηση δύ-
σκολη.  Ὁ νεαρὸς ἀνθυπολο-
χαγὸς ἀνησυχεῖ. Τὸν πλησιάζει 
ἕνας μόνιμος λοχίας.

– Γιατί, κύριε ἀνθυπολοχα-
γέ, εἶσαι τόσο ἀναστατωμένος; 
Τί σοῦ συμβαίνει;

– Φοβᾶμαι, λοχία, πὼς σὲ λί-
γη ὥρα δὲν θὰ ὑπάρχει κανένας 
ἀπὸ μᾶς. Πρὶν φτάσουμε στὸν 
λόφο, οἱ  Ἰταλοὶ θὰ μᾶς ἔχουν 
διαλύσει μὲ τὰ κανόνια τους. Καὶ 
δὲν σκέπτομαι μόνο τὸν ἑαυτό 

μου, ἀλλὰ κυρίως αὐτὰ τὰ παι-
διά, ποὺ ἄφησαν πίσω τους μάν-
νες, γυναῖκες, οἰκογένεια.

– Μὴν ἀπελπίζεσαι, κύριε 
ἀνθυπολοχαγέ, τοῦ ἀπαντᾷ ὁ 
λοχίας μ’ ἕνα χαμόγελο. Θὰ τὰ 
καταφέρουμε κι αὐτὴ τὴ φορά, 
μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ.

– Γιὰ ποιὸν θεὸ μιλᾷς, λο-
χία;  Ὑπάρχει θεός; Τὸν ἔχεις 
δεῖ ἐσὺ ποτέ;  Ἐγώ, ὅσο κι ἂν 
ἔψαξα ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια, δὲν 
μπόρεσα νὰ τὸν βρῶ πουθενά. 
Οὔτε στὸ σπίτι μου, οὔτε στὴν 
οἰκογένειά μου, οὔτε ἀκόμα καὶ 
στὴν καρδιά μου. Τὸν ἀναζήτη-
σα παντοῦ, στὰ ταξίδια μου, στὰ 
Πανεπιστήμια, στὰ προεδρικὰ 
μέγαρα, στὰ βουλευτικὰ γρα-
φεῖα, σὲ παλάτια, σὲ πολυτελῆ 
κέντρα διασκέδασης, ἀκόμα καὶ 
σὲ καταγώγια, μὰ δὲν τὸν συνά-
ντησα...

– Δὲν τὸν συνάντησες, γιατὶ 
δὲν τὸν ἔψαξες στὸ σωστὸ μέ-

ρος.  Ὁ Θεὸς δὲν κατοικεῖ σὲ πα-
λάτια, οὔτε στὰ μέρη ποὺ μοῦ 
περιέγραψες. Σπίτι Του εἶναι ὁ 
ναός.  Ἐκεῖ μέσα, ὅταν τελεῖται ἡ 
Θεία Λειτουργία, γίνεται ἡ ἀναί-
μακτος θυσία, ὅπου κοινωνοῦν 
οἱ πιστοὶ τὸ σῶμα καὶ τὸ αἷμα 
Του, καὶ ὁ Θεὸς εἶναι πάντα μέ-
σα τους καὶ κοντά τους. Πῆγες 
ποτέ σου ἐκεῖ νὰ τὸν βρεῖς;

–  Ὄχι, λοχία.  Ὅταν ἤμουν 
παιδί, οἱ γονεῖς μου δὲν μι-
λοῦσαν ποτὲ γιὰ τὸν Θεό, δὲν 
πήγαιναν στὴν ἐκκλησία.  Ὁ πα-
τέρας μου ἦταν ἀπασχολημένος 
μὲ τὶς ἐπιχειρήσεις του, ἡ μητέρα 
μου μὲ τὴν κοσμικὴ ζωή.  Ἐγὼ 
μεγάλωσα μὲ νταντάδες, ὑπηρέ-
τες, σπούδασα σὲ κολλέγια στὴν  
Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικό, καὶ 
ὅλοι αὐτοὶ πληρώνονται, ἁπλᾶ 
γιὰ νὰ κάνουν τὸ καθῆκον τους.  
Ὅλοι φρόντιζαν γιὰ τὴν ὑγεία καὶ 
τὶς γνώσεις μου, καὶ κανένας δὲν 
ἐνδιαφέρθηκε γιὰ τὴν ψυχή μου. 

Τώρα ποὺ Σὲ γνώρισα...
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Καὶ στὶς συναναστροφές μου 
ἀργότερα ὅλοι ἔλεγαν πὼς δὲν 
ὑπάρχει Θεός.

– Κι ὅμως, ὁ Θεὸς ὑπάρχει. 
Μὲ τὰ μάτια τῆς ψυχῆς μας Τὸν 
βλέπουμε τὰ Χριστούγεννα βρέ-
φος στὴ φάτνη, τὸ Πάσχα πάνω 
στὸν Σταυρό. Τὸν βλέπουμε 
καθημερινὰ κοντὰ στοὺς ἀρρώ-
στους, τοὺς γέρους, τὶς χῆρες, 
τὰ ὀρφανά, τὰ παραστρατημένα 
παιδιά, τοὺς πονεμένους. Βρί-
σκεται μέσα στὶς καρδιὲς ὅλων 
αὐτῶν  ποὺ Τὸν πιστεύουν καὶ 
Τὸν ἀγαποῦν.

Τὴ στιγμὴ ἐκείνη ἀκούστηκε 
ἕνας τρομερός, ἐκκωφαντικὸς 
κρότος. Οἱ  Ἰταλοὶ εἶχαν ἀρχίσει 
τὶς ἐπιθέσεις τους. Μιὰ ὀβίδα 
ἔπεσε πολὺ κοντὰ στὸ κατά-
λυμα ὅπου ξεκουράζονταν οἱ  
Ἕλληνες στρατιῶτες. Τινάχτηκαν 
ὅλοι ἔντρομοι. Εἶδαν τὴν ὀβίδα 
ν’ ἀνοίγει ἕναν μεγάλο κρατῆρα 
στὴ γῆ. Τὰ θραύσματά της σκορ-
πίστηκαν τριγύρω, χωρὶς νὰ 
τοὺς ἀγγίξει κανένα, σὰν νὰ τὰ 
εἶχε ἀπομακρύνει κάποιο ἀόρα-

το χέρι. Τὸ ἀπέδωσαν ὅλοι σὲ 
θαῦμα. Δόξασαν τὸν Θεό.  Ὁ 
νεαρὸς ἀνθυπολοχαγὸς ἔμεινε 
σαστισμένος, ἔνιωσε τὸ μυαλό 
του θολωμένο. Δὲν μποροῦσε 
νὰ πιστέψει σ’ αὐτὸ ποὺ ἔβλεπε.

Ἡ ὥρα ἔχει περάσει ἀρκετά. 
Θἄπρεπε νὰ εἶχε ἤδη ξημερώσει.  
Ὅμως τί περίεργο. Γύρω εἶναι 
σκοτεινιά, μιὰ πυκνὴ ὀμίχλη 
σκεπάζει τὰ πάντα. Τὸ μόνο ποὺ 
διακρίνεται εἶναι ἡ κορυφὴ τοῦ 
λόφου, ἀπὸ ὅπου ἀκούγονταν 
οἱ ὁμοβροντίες τῶν κανονιῶν. 
Οἱ  Ἕλληνες στρατιῶτες κάνουν 
τὸν σταυρό τους καὶ ξεκινοῦν 
γιὰ τὴν ἐπιχείρηση. Μέσα σὲ λί-
γη ὥρα, χωρὶς καὶ οἱ ἴδιοι νὰ τὸ 
καταλάβουν, βρίσκονται στὸ πί-
σω μέρος τοῦ λόφου.  Ἡ ὀμίχλη 
κάνει τοὺς  Ἰταλοὺς νὰ μὴ βλέ-
πουν μπροστά τους, καὶ ρίχνουν 
μὲ τὰ κανόνια τους στὰ τυφλά. 
Οἱ  Ἕλληνες τοὺς πλησιάζουν, 
τοὺς αἰφνιδιάζουν, τοὺς αἰχμα-
λωτίζουν καὶ τοὺς ἀφοπλίζουν. 
Ξαφνικὰ ἡ ὀμίχλη διαλύεται, τὰ 
κανόνια σιγοῦν, οἱ στρατιῶτες 

μας πανηγυρίζουν.
Ἦταν τὸ δεύτερο θαῦμα ποὺ 

ἔζησε ὁ ἀνθυπολοχαγὸς τὴ μέρα 
ἐκείνη. Νιώθει συγκλονισμένος. 
Γονατίζει καὶ μὲ δάκρυα στὰ μά-
τια ἀναφωνεῖ:

– Σὲ βρῆκα, Θεέ μου! Μοῦ 
εἶχαν πεῖ πὼς δὲν ὑπάρχεις. Κι 
ὅμως, πρὶν λίγο, ἀπὸ τὸ βάθος 
τοῦ κρατῆρα ποὺ ἄνοιξε ἡ ὀβί-
δα, εἶδα τὸν Οὐρανό Σου, εἶδα 
τὰ θαύματά Σου καὶ πίστεψα πὼς 
ὑπάρχεις. Τώρα ποὺ Σὲ γνώρισα, 
Σ’ ἀγαπῶ, Θεέ μου... Σ’ ἀγαπῶ 
καὶ θέλω νὰ εἶμαι αἰώνια μαζί 
Σου!

Ὁ λοχίας τὸν πλησιάζει ἀθό-
ρυβα. Τὸν ἀκούει συγκινημένος 
καὶ μὲ δάκρυα στὰ μάτια μονο-
λογεῖ:

– Σίγουρα, τὴ στιγμὴ αὐτή, 
ποὺ οἱ στρατιῶτες μας πανηγυ-
ρίζουν γιὰ τὴ νίκη τους στὴ γῆ, 
πανηγυρίζουν καὶ οἱ ἄγγελοι 
στὸν οὐρανὸ γιὰ τὴν ψυχὴ ποὺ 
γνώρισε καὶ ἀγάπησε τὸν Θεό!

ΚΑΙΤΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
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Τό «ΟΧΙ» ποὺ ἀκούσαμε
τότε μὲ τὰ αὐτιά μας
καὶ ποὺ σὰν νέο  
«ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ»
δόνησε τὴν καρδιά μας·

Ἡ ὁμοψυχία τοῦ  Ἕλληνα
τοῦ  Ὀχτώβρη τὴν αὐγή,
πού «ἄστραψε κι ἐβρόντηξε»
σὲ τούτη ἐδῶ τὴ γῆ·

Τό «ΑΕΡΑ» ποὺ ἀντιλάλησαν
τ’  Ἀλβανικὰ βουνά
καὶ νέο «ΙΤΕ ΠΑΙΔΕΣ»
μᾶς θύμισε ξανά·

Τὰ σύνορά μας, κεῖ ψηλά, 
στὴ Βόρειο  Ἤπειρό μας, 
ποὺ ἥρωες, χιόνια καὶ νεκροί
δόξασαν τὸν στρατό μας·

Μάχες καὶ νίκες ποὔρχονταν
ἡ μιὰ κοντὰ στὴν ἄλλη, 
καὶ μᾶς θαυμάζαν κι ἔγραφαν
τοῦ κόσμου οἱ Μεγάλοι·

Γυναῖκες π’ ἀνηφόριζαν
τὰ ἐφόδια φορτωμένες,
κι ἄλλες φανέλλες ποὔπλεκαν
στὸ τζάκι τους σκυμμένες·

Ἄντρες ποὺ ὁδηγούσανε
μουλάρια μὲ τὸ κάρο
στὰ κακοτράχαλα βουνά, 
βοηθώντας τὸν φαντάρο·

Οἱ  Ἐκκλησιὲς ποὺ γέμιζαν
καὶ ψέλνανε εὐχές,
γιὰ νὰ γυρίσουν τά «παιδιά»
πολέμου Νικητές·

Οἱ  Ἀδελφὲς μὲ τὴ στολή
μὲς στὰ νοσοκομεῖα,
ποὺ ἔσκυβαν νυχτόμερα
πάνω στὸν τραυματία·

Ἐκεῖνοι ποὺ γυρίσανε
«μισοί» μὲ δεκανίκια,
πληγές, κρυοπαγήματα
καὶ τὴν ψυχὴ ἀντρίκια·

Οἱ τόσοι ποὺ ἐπέσανε
κρατώντας τὴ Σημαία,
κι οἱ τάφοι τους διάσπαρτοι
μιλοῦν γιὰ μιὰν  Ἰδέα·

Οἱ  Ἰταλοί, οἱ Γερμανοί,
Ροῦπελ καὶ Τεπελένια,
ἐπίθεσή μας κι ἄμυνα
γενναία κι ἀτσαλένια·

Καμπάνες ποὺ χτυπούσανε
γρήγορα ἢ ἀργά...
γιὰ νίκες ἢ γιὰ θάνατους
σὲ πόλεις καὶ χωριά·

Τῆς Βέμπο τ’ ἀλησμόνητα
καὶ τοῦ Λαοῦ τραγούδια,
ποὺ τἄλεγαν περήφανα
γέροι καὶ μαθητούδια·

Οἱ ὕμνοι, οἱ διθύραμβοι
στὸ  Ἔπος τοῦ Σαράντα,
ποὺ θἄπρεπε ἱστορικό
νὰ παραμένει πάντα·

Μήπως δὲν ἦταν «τίποτα»,
ἡ ὑπέρτατη «θυσία»,
καὶ δίκαια δὲν τὸ ὑμνεῖ,
ὡς πρέπει, ἡ  Ἱστορία;

Ἢ μὴ δὲν ἤτανε «πολύ»
στοῦ χρόνου τὸ βιβλίο,
καὶ δίκαια, ὡς διδάσκεται
στὴν  Ἕκτη στὸ σχολεῖο;

Ἢ μήπως τό «ἀπομάκρυναν»*
σημαίνει αὐτὰ τά... τόσα,
κι ἐγὼ τὸ παρερμήνευσα,
γιατὶ ἀγνοῶ τὴ γλῶσσα;

* Τὸ ποίημα ἀναφέρεται ἐδῶ δη-
κτικὰ στὸ γνωστὸ βιβλίο  Ἱστορίας 
ποὺ εἰσήχθη πρὶν μερικὰ χρόνια 
στὴν  Ἕκτη Δημοτικοῦ, ὅπου ὅλο 
τὸ  Ἔπος τοῦ ’40 «στριμώχνεται» 
στὴ φράση: «Οἱ  Ἕλληνες, τὸ 1940-
1941, ἀπομακρύνουν τὰ ἰταλικὰ 
στρατεύματα ἀπὸ τὰ ἑλληνοαλβα-
νικὰ σύνορα, σημειώνοντας σημα-
ντικὲς νίκες».

Φ. ΚΩΣΤΟΥΡΟΥ-ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

Τὸ  Ἔπος τοῦ ’40
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Τὸ πρωῒ τῆς Κυριακῆς τοῦ 
Θωμᾶ, 27  Ἀπριλίου 1941, 
ἡ  Ἀθήνα ξυπνοῦσε τρο-

μαγμένη.  Ὅλη τὴ νύχτα τὴν 
ἀνατάραζαν ὑπόκωφοι κρότοι 
ἀπὸ ἐκρήξεις ἀποθηκῶν πυρο-
μαχικῶν, ποὺ καίγονταν στὰ 
προάστια τῆς  Ἀθήνας καὶ τοῦ 
Πειραιᾶ, γιὰ νὰ μὴν πέσουν στὰ 
χέρια τῶν ξένων.  Ἀπὸ νωρὶς τὸ 
πρωΐ, γερμανικὰ ἀεροπορικὰ 
σμήνη πετοῦσαν ἐπιδεικτικὰ 
σὲ χαμηλὸ ὕψος πάνω ἀπὸ τὴν 
ἑλληνικὴ πρωτεύουσα καὶ τὶς 
γειτονικὲς περιοχές.

Κλεισμένοι στὰ σπίτια τους, 
οἱ  Ἀθηναῖοι περίμεναν μὲ ἀγω-
νία καὶ ἀνησυχία τὴν εἴσοδο τῶν 
κατακτητῶν.  Ἄσχημα συναισθή-
ματα τοὺς ἔπνιγαν καὶ τοὺς γέ-
μιζαν συγκίνηση. Μέσα ἀπὸ τὰ 
σπίτια τους, μὲ κλειστὰ τὰ πα-
ράθυρα, παρακολουθοῦσαν τὶς 
ἐξελίξεις ποὺ μετέδιδε τὸ ἐλεύ-
θερο ἀκόμη ραδιόφωνο.

Οἱ ἐφημερίδες ποὺ τυπώθη-
καν ἐκεῖνο τὸ πρωΐ, ἀλλὰ δὲν 
πρόλαβαν νὰ διανεμηθοῦν, 
ἀνέφεραν ὅτι ἀποστρατεύθηκε 
ὁ ἀντιστράτηγος  Ἀλέξανδρος 
Παπάγος, ὅτι χορηγήθηκε ἀμνη-
στεία σὲ ὅλα τὰ πολιτικὰ ἀδική-
ματα ποὺ εἶχαν διαπραχθεῖ μέχρι 
τότε, καὶ ὅτι ὁ πρωθυπουργὸς  
Ἐμμανουὴλ Τσουδερὸς ἀνα-
λάμβανε καὶ τὸ ὑπουργεῖο 
Στρατιωτικῶν, ἐνῷ τὸ ὑπουρ-
γεῖο  Ἀγορανομίας ὁ ὑπουργὸς  
Ἐσωτερικῶν καὶ Δημοσίας Τάξε-
ως Μανιαδάκης.

Κάθε πέντε λεπτά, ὁ Ραδι-
οφωνικὸς Σταθμὸς  Ἀθηνῶν 
μετέδιδε διαταγὴ τῆς μόνης κυ-

βερνητικῆς ἀρχῆς ποὺ παρέμε-
νε στὴν ἑλληνικὴ πρωτεύουσα, 
τοῦ  Ἀνώτερου Στρατιωτικοῦ 
Διοικητῆ  Ἀττικοβοιωτίας ὑπο-
στράτηγου Χρ. Καβράκου. Λόγῳ 
ἐπιτακτικῆς ἀνάγκης, ζητοῦσε μὲ 
τὴ διαταγή του ὁ στρατηγὸς νὰ 
σταματήσει κάθε κίνηση στὴν  
Ἀθήνα, τὸν Πειραιᾶ καὶ τὰ προ-
άστια, ὅλα τὰ καταστήματα νὰ 
μείνουν κλειστά, καὶ οἱ κάτοικοι 
στὰ σπίτια τους· νὰ σταματήσει 
ἡ ἀντιαεροπορικὴ ἄμυνα, οἱ 
στρατιῶτες καὶ οἱ ἀστυνομικὲς 
δυνάμεις τῆς περιοχῆς νὰ πα-
ραμείνουν στὶς θέσεις τους· καὶ 
πρόσθετε πώς, δεδομένου ὅτι 
ἡ πόλη ἦταν ἀνοχύρωτος καὶ 
οὐδεμία ἀντίστασις θὰ προβαλ-
λόταν, ἀξίωνε νὰ μὴν ἀκουσθεῖ 
οὔτε πυροβολισμός.

Ἐπιχειρώντας νὰ δώσει κου-
ράγιο στοὺς θλιμμένους  Ἀθη-
ναίους, ὁ ἐκφωνητὴς τοῦ Ραδι-
οφωνικοῦ Σταθμοῦ  Ἀθηνῶν 
Κων. Σταυρόπουλος μετέδιδε 
μὲ τὴ χαρακτηριστική, ἔνρινη 
φωνή του τὶς τελευταῖες ἐλεύ-
θερες φράσεις ποὺ μποροῦσαν 
νὰ ἀκουσθοῦν:

«Ἐδῶ ἐλεύθεραι ἀκόμα  
Ἀθῆναι... 

Ἕλληνες! Οἱ Γερμανοὶ εἰσβο-
λεῖς εὑρίσκονται εἰς τὰ πρόθυρα 
τῶν  Ἀθηνῶν.

Ἀδέλφια! Κρατῆστε καλὰ 
μέσα στὴν ψυχή σας τὸ πνεῦμα 
τοῦ μετώπου.

Οἱ εἰσβολεῖς εἰσέρχονται μὲ 
ὅλας τὰ προφυλάξεις εἰς τὴν 
ἔρημον πόλιν μὲ τὰ κατάκλει-
στα σπίτια.

Ἕλληνες! Ψηλὰ τὶς καρδιές!».

Τὴν ἴδια ὥρα ποὺ ἀκούγο-
νταν τὰ λόγια αὐτά, στὶς 8 τὸ 
πρωΐ, μηχανοκίνητα τμήματα 
εἰσέρχονταν στὴν πρωτεύουσα. 
Φάλαγγες μοτοσυκλετιστῶν, τῶν 
ὁποίων προηγοῦνταν ἐλαφρὰ 
τεθωρακισμένα ὀχήματα, προ-
χωροῦσαν πρὸς τὸ κέντρο τῆς 
πόλης ἀπὸ τρεῖς κατευθύνσεις: 
τέρμα Πατησίων,  Ἱερὰ  Ὁδός 
(ἀπὸ τὴν  Ἐλευσίνα) καὶ Κηφισιά.

Οἱ πρῶτοι Γερμανοὶ στρα-
τιῶτες ἦταν ἕνα τάγμα μοτοσυ-
κλετιστῶν, οἱ ὁποῖοι ἀκολου-
θοῦσαν προσεκτικὰ τὴν πορεία 
δύο τεθωρακισμένων αὐτοκινή-
των. Τὸ καθένα ἀπὸ αὐτὰ ἦταν 
ἐξοπλισμένο μὲ ἕνα πυροβόλο 
καὶ τέσσερα πολυβόλα.

Οἱ μοτοσυκλετιστὲς διέσχι-
σαν βιαστικὰ τὴ λεωφόρο Κηφι-
σίας, συνέχισαν στὴ Βασιλίσσης 
Σοφίας καί, περνώντας ἀπὸ τὸ 
Μνημεῖο τοῦ  Ἀγνώστου Στρα-
τιώτου, ἀκολούθησαν τὴ λεω-
φόρο  Ἀμαλίας καὶ τὴ Διονυσίου  
Ἀρεοπαγίτου, γιὰ νὰ φθάσουν 
στὴν  Ἀκρόπολη.

Ἕνα ἀπόσπασμα μὲ ἐπικε-
φαλῆς κάποιον ἵλαρχο ἀνέ-
βηκε στὸν ἱερὸ βράχο, ὅπου, 
ἀφοῦ ὑπέστειλε τὴν ἑλληνικὴ 
σημαία, ὕψωσε τὴ γερμανικὴ μὲ 
τὸν ἀγκυλωτὸ σταυρό.

Πάντως ἀργότερα, Γερμανὸς 
στρατηγὸς ἔδωσε διαταγή, καὶ 
στὶς 3 τὸ μεσημέρι τῆς ἴδιας 
ἡμέρας, τῆς πρώτης ἡμέρας 
τῆς Κατοχῆς, ὑψώθηκε στὴν  
Ἀκρόπολη καὶ ἡ ἑλληνικὴ ση-
μαία δίπλα στὴ γερμανική.  Ἡ 
σβάστικα, ὡς ἀδιαμφισβήτητο 
σύμβολο γερμανικῆς κατοχῆς, 

27 Ἀπριλίου 1941 
Οἱ πρῶτες, δραματικὲς ὧρες  

τῆς γερμανικῆς κατοχῆς
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τῶν Παλαιῶν  Ἀνακτόρων, ὅπου 
ὕστερα ἀπὸ λίγες ἡμέρες, ὅταν 
θὰ σχηματιζόταν ἡ κυβέρνηση 
Τσολάκογλου, θὰ ἀντικαθίστατο 
ἀπὸ τὴ γαλανόλευκη.

Ἡ σβάστικα ὑψώθηκε ἀμέ-
σως καὶ στὴ γερμανικὴ πρε-
σβεία, ποὺ στεγαζόταν τότε στὴν 
πολυκατοικία Πεσμαζόγλου, 
στὴ Γερμανικὴ  Ἀκαδημία, στὰ 
ξενοδοχεῖα «Μεγάλη Βρετανία» 
καί «Κὶνγκ Τζώρτζ» καὶ ἀλλοῦ. 
Ταὐτόχρονα μὲ τὴν ὕψωση τῶν 
σημαιῶν, γερμανικὰ ἀποσπά-
σματα καταλάμβα-
ναν, ἀκολουθώ-
ντας κατὰ γράμμα 
ἕνα χαρακτηριστικὰ 
μεθοδικὸ ἐπιτελικὸ 
σχέδιο, τὸ δημαρ-
χιακὸ μέγαρο, τὸ 
ταχυδρομεῖο, τὰ 
ὑπουργεῖα καὶ διά-
φορα σημαντικὰ 
δημόσια κτήρια.

Στὸ διάστημα 
αὐτό, ὁ ἐλεύθερος 
ἀκόμη ἀθηναϊκὸς 
ραδιοσταθμός, μὲ 
τὴ φωνὴ τοῦ περί-
φημου ἐκφωνητῆ 
του Κ. Σταυρό-
πουλου, συνέχιζε 
τὴ μετάδοση τῶν 
τελευταίων μη-
νυμάτων του, ποὺ σκόρπιζαν 
συγκίνηση καὶ δάκρυα στοὺς 
κλεισμένους στὰ σπίτια τους  
Ἀθηναίους:

«Προσοχή! Προσοχή!  Ἡ 
πρωτεύουσα περιέρχεται εἰς 
χεῖρας τῶν κατακτητῶν.  Ἐπάνω 
στὸν ἱερὸν βράχον τῆς  Ἀκροπό-
λεως δὲν κυματίζει πλέον ὑπε-
ρήφανη ἡ γαλανόλευκος.  Ἀντ’ 
αὐτῆς ἐστήθη τὸ λάβαρον τῆς 
βίας».

Ἐκείνη τὴ στιγμή, οἱ ραδιοθά-
λαμοι τοῦ Ζαππείου εἶχαν ἤδη 
καταληφθεῖ ἀπὸ τοὺς Γερμα-
νούς.  Ὕστερα ἀπὸ ἡμίωρη δια-
κοπή, τὸ ραδιόφωνο ξανάρχισε 

τὴ λειτουργία του, ἐλεγχόμενο 
πλέον ἀπὸ τοὺς κατακτητές, γιὰ 
νὰ μεταδώσει:

«Πρὸς τὸν Φύρερ καὶ Καγκε-
λάριο τοῦ Ράιχ, Βερολίνο.

Φύρερ μου,
Τὴν 27ην  Ἀπριλίου 1941 καὶ 

ὥραν 8.10 πρωινήν, ἐφθάσαμεν 
εἰς  Ἀθήνας ὡς πρῶτα γερμανικὰ 
στρατεύματα, καὶ τὴν 8.45 ὑψώ-
σαμεν τὴν γερμανικὴν σημαίαν 
ἐπὶ τῆς  Ἀκροπόλεως καὶ τοῦ 
Δημαρχείου.

Χάιλ, μάιν Φύρερ
Ἵλαρχος Γιάκομπι».

Ἡ παράδοση  
τῆς  Ἀθήνας

Οἱ Γερμανοὶ στρατιῶτες, 
ποὺ σὲ ἀτέλειωτες φάλαγγες 
εἰσέρχονταν στὴν ἑλληνικὴ 
πρωτεύουσα, ἔβρισκαν ἔρημη 
τὴν πόλη καὶ τὰ σπίτια κατά-
κλειστα.  Ὅλη τὴν προηγούμενη 
νύχτα,  Ἄγγλοι, Αὐστραλοὶ καὶ 
Νεοζηλανδοὶ στρατιῶτες ποὺ 
εἶχαν ἀποκοπεῖ ἀπὸ τὰ τμήματά 
τους, ἢ εἶχαν ἐμποδισθεῖ ἀπὸ τὶς 
ἐχθρικὲς κινήσεις νὰ φθάσουν 
στὰ σημεῖα ἐπιβίβασης, γύριζαν 
μέσα στὴν  Ἀθήνα καὶ φυγαδεύ-
ονταν μὲ κάθε μέσο.

Δέκα λεπτὰ πρὶν τὴν εἴσοδο 
τῶν Γερμανῶν στὸ κέντρο τῆς  
Ἀθήνας, ἀκριβῶς στὶς 8 τὸ πρωΐ, 
δύο ἑλληνικὰ κρατικὰ αὐτοκί-
νητα ἔφθασαν στοὺς  Ἀμπε-
λοκήπους, στὴ βόρεια εἴσοδο 
τῆς  Ἀθήνας. Μετέφεραν τὴν 
ἐπιτροπὴ γιὰ τὴν παράδοση τῆς 
πόλης, ποὺ τὴν ἀποτελοῦσαν 
ὁ Φρούραρχος  Ἀθηνῶν ὑπο-
στράτηγος Χρ. Καβράκος, ὁ νο-
μάρχης  Ἀττικοβοιωτίας Κων-
σταντῖνος Πεζόπουλος καὶ οἱ 
δήμαρχοι  Ἀθηναίων  Ἀμβρό-
σιος Πλυτᾶς καὶ Πειραιῶς Μι-

χάλης Μα-
ν ο ῦ σ κ ο ς , 
καθὼς καὶ 
ὁ  γερμα-
ν ο μ α θ ὴ ς 
συνταγμα-
τάρχης Κων-
σταντ ῖνος 
Κανελλό-
π ο υ λ ο ς .  
Ἀρχικά, στὴ 
σύνθεση τῆς 
ἐπιτροπῆς 
περιλαμβα-
νόταν ὡς 
πρόεδρος 
καὶ ὁ  Ἀρχι-
επίσκοπος 
Χρύσανθος, 
ὁ  ὁπο ῖος 
ὅμως ἀρνή-

θηκε νὰ παραστεῖ στὴν παράδο-
ση τῆς  Ἀθήνας. Μόλις ἔφθασαν 
στὸ σημεῖο αὐτὸ τὰ πρῶτα δύο 
τεθωρακισμένα αὐτοκίνητα, γιὰ 
τὰ ὁποῖα ἔγινε προηγουμένως 
λόγος, ἡ ἐπιτροπὴ ζήτησε ἀπὸ 
τὸν ἐπικεφαλῆς τους ἀξιωματικὸ 
νὰ μάθει πότε θὰ ἔφθανε ὁ ἴδι-
ος ὁ διοικητὴς τῶν γερμανικῶν 
στρατευμάτων ποὺ θὰ κατα-
λάμβαναν τὴν  Ἀθήνα.  Ἐκεῖνος 
ἔστειλε ἀμέσως ἀγγελιοφόρο 
στὸν διοικητή του, ποὺ βρισκό-
ταν στὸ Μπογιάτι, γιὰ νὰ ὁρισθεῖ 
ὁ τόπος συνάντησής του μὲ τὴν 
ἐπιτροπή.  Ἡ ἀπάντηση ὅριζε ὡς 
σημεῖο συνάντησης τὴ διασταύ-

Ἤδη οἱ πρῶτοι περιορισμοὶ εἶχαν ἀρχίσει 
νὰ ἐμφανίζονται, ἀλλὰ τὸ μέγεθος τῶν δεινῶν 

ποὺ περίμεναν τοὺς πολῖτες δὲν μποροῦσε 
ἀκόμη νὰ τὸ φαντασθεῖ κανείς.

Καὶ ἐνῷ στοὺς δρόμους τῆς ἄτυχης ἑλληνικῆς 
πρωτεύουσας γερμανικὲς μοτοσυκλέτες, 

αὐτοκίνητα καὶ τεθωρακισμένα πήγαιναν καὶ 
ἔρχονταν, οἱ  Ἀθηναῖοι μὲ ἀνησυχία καὶ 

συντριβὴ παρακολουθοῦσαν μέσα ἀπὸ τὰ 
μισόκλειστα παράθυρα τῶν σπιτιῶν τους τὸ 

δρᾶμα ποὺ μόλις ἄρχιζε.K
K
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ρωση τῶν λεωφόρων  Ἀλεξάν-
δρας καὶ Βασιλίσσης Σοφίας.

Πράγματι, στὶς 10.45 ἔφθασε 
ἀπὸ τὸ Μπογιάτι μηχανοκίνητη 
φάλαγγα, τῆς ὁποίας προπορευ-
όταν ἕνα τεθωρακισμένο αὐτο-
κίνητο. Σταμάτησε στὴ διασταύ-
ρωση, καὶ ἀπὸ τὸ αὐτοκίνητο 
κατέβηκε ἕνας ψηλὸς ἀξιωματι-
κός, ὁ ἀναμενόμενος Γερμανὸς 
ἀντισυνταγματάρχης. Κατευθύν-
θηκε στοὺς σκυθρωποὺς  Ἕλλη-
νες τῆς ἐπιτροπῆς καὶ τοὺς χαι-
ρέτησε στρατιωτικὰ μὲ εὐγένεια. 
Στὴ συνέχεια, ὁ συνταγματάρχης 
Κανελλόπουλος παρουσίασε τὰ 
μέλη τῆς ἐπιτροπῆς.

Οἱ  Ἕλληνες καὶ ὁ Γερμανὸς 
ἀντισυνταγματάρχης εἰσῆλθαν 
σὲ ἕνα καφενεῖο, ἀπέναντι 
ἀκριβῶς ἀπὸ τὴν ἔπαυλη Θών, 
καὶ ὁ συνταγματάρχης Κανελλό-
πουλος διάβασε στὰ γερμανικὰ 
μιὰ δήλωση τῆς ἐπιτροπῆς, σύμ-
φωνα μὲ τὴν ὁποία οἱ πόλεις τῶν  
Ἀθηνῶν καὶ τοῦ Πειραιῶς καὶ 
ἀνοχύρωτοι ἦσαν καὶ οὐδεμίαν 
στρατιωτικὴ ἀντίσταση προτίθε-
ντο νὰ ἀντιτάξουν στὴν κατοχή, 
εἶχαν δὲ ληφθεῖ ὅλα τὰ ἐνδει-
κνυόμενα μέτρα πρὸς διαφύλα-
ξιν τῆς τάξεως ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ 

πλευρὰ μέχρι τῆς εἰσόδου τῶν 
Γερμανῶν.

Μόλις ὑπογράφηκε τὸ πρω-
τόκολλο παράδοσης τῆς πόλης, 
ὁ Γερμανὸς ἀντισυνταγματάρχης 
εἶπε στὴν ἑλληνικὴ ἀντιπροσω-
πεία:

– Κύριοι, ἐξ ὀνόματος τοῦ 
Φύρερ σᾶς δηλώνω ὅτι ἐρχό-
μεθα ὡς φίλοι, οἱ δὲ κάτοικοι 
τῶν  Ἀθηνῶν οὐδὲν ἔχουν νὰ 
φοβηθοῦν.  Ἐπιθυμῶ ὅπως συ-
νεχισθεῖ ὁμαλῶς ὁ ρυθμὸς τῆς 
ζωῆς τῆς πόλεως. Κατ’ ἐξουσι-
οδότησιν δὲ τοῦ ἀνωτάτου Δι-
οικητοῦ, ἀναθέτω τὴν ἄσκησιν 
ὅλων τῶν ἐξουσιῶν διὰ τὴν πό-
λιν τῶν  Ἀθηνῶν εἰς τὸν δήμαρ-
χον κ. Πλυτᾶν, διὰ δὲ τὴν πόλιν 
τοῦ Πειραιῶς εἰς τὸν δήμαρχον 
κ. Μανοῦσκον.

Ὁ  Ἀ. Πλυτᾶς, ὁ ὁποῖος γιὰ 
ἐλάχιστα μόνο εἰκοσιτετράωρα 
θὰ ἦταν πολιτικὸς διοικητὴς τῆς  
Ἀθήνας, γύρισε στὸ γραφεῖο του 
καὶ ἔγραψε τὸ διάγγελμά του, 
ποὺ ἄρχισε νὰ μεταδίδεται στὶς 
11.30 τὸ πρωῒ ἀπὸ τὸν ραδιο-
φωνικὸ σταθμὸ σὲ ἑλληνικὴ καὶ 
γερμανικὴ γλῶσσα:

« Ὁ δήμαρχος  Ἀθηναίων, 
ἐπιφορτισθεὶς ὑπὸ τῆς γερμα-

νικῆς Κατοχῆς μὲ ὅλας 
τὰς ἐξουσίας ἐν τῇ πόλει 
τῶν  Ἀθηνῶν, ἀνακοινοῖ 
ὅτι σήμερον Κυριακήν, 
27ην  Ἀπριλίου καὶ ὥραν 
8ην π.μ., τὰ γερμανικὰ 
στρατεύματα εἰσῆλθον 
εἰς τὴν πόλιν τῶν  Ἀθηνῶν 
καὶ ἔλαβον τὴν κατοχὴν 
αὐτῆς».

Ἀκολουθοῦσε κατάλο-
γος μέτρων.

Ἤδη οἱ πρῶτοι περι-
ορισμοὶ εἶχαν ἀρχίσει νὰ 
ἐμφανίζονται, ἀλλὰ τὸ 
μέγεθος τῶν δεινῶν ποὺ 
περίμεναν τοὺς πολῖτες 
δὲν μποροῦσε ἀκόμη νὰ 
τὸ φαντασθεῖ κανείς.

Καὶ ἐνῷ στοὺς δρό-
μους τῆς ἄτυχης ἑλλη-

νικῆς πρωτεύουσας γερμανικὲς 
μοτοσυκλέτες, αὐτοκίνητα καὶ 
τεθωρακισμένα πήγαιναν καὶ 
ἔρχονταν, οἱ  Ἀθηναῖοι μὲ ἀνη-
συχία καὶ συντριβὴ παρακολου-
θοῦσαν μέσα ἀπὸ τὰ μισόκλει-
στα παράθυρα τῶν σπιτιῶν τους 
τὸ δρᾶμα ποὺ μόλις ἄρχιζε.

Ἀμέσως μετὰ τὴν εἴσοδο 
στὴν  Ἀθήνα τῶν πρώτων γερ-
μανικῶν τμημάτων, οἱ μηχανο-
κίνητες φάλαγγες προωθήθηκαν 
στὸν Πειραιᾶ καὶ ἐγκαταστάθη-
καν σὲ διάφορα κρίσιμα σημεῖα 
τοῦ λιμανιοῦ καὶ τῆς πόλης, ἐνῷ 
στὸ Δημαρχεῖο, στὴ Σχολὴ Δοκί-
μων καὶ σὲ ἄλλα δημόσια κτήρια 
ὑψώθηκε γερμανικὴ σημαία, ὡς 
σύμβολο τῆς νέας κυριαρχίας.

Ἤδη ἡ  Ἑλλάδα εἶχε περάσει 
σὲ μιὰ ἄλλη, κρίσιμη περίοδο 
τῆς ἱστορίας της: στὴν Κατο-
χή· στὰ μεσάνυχτα τῆς θλίψης 
καὶ τῆς ἔξαρσης, ἀπ’ ὅπου θὰ 
ἔβγαινε ἐξουθενωμένη, παρα-
ζαλισμένη καί, τὸ χειρότερο, 
δ ι χ α σ μ έ ν η !

ΜΠΕΛΛΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

Πηγή:  ἱστορικὸς συγγραφέας Δημοσθέ-

νης Κούκουνας
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Ἱστορίες τοῦ πολέμου  
καὶ τῆς κατοχῆς

Ἦταν χαράματα τῆς 28ης  
Ὀκτωβρίου τοῦ 1940, 
ὅταν ξυπνήσαμε μὲ τὰ 

οὐρλιαχτὰ τῶν σειρήνων, ποὺ 
μᾶς εἰδοποιοῦσαν ὅτι κἄτι πολὺ 
σοβαρὸ συνέβαινε. Τὸ ραδιόφω-
νο ἀνακοίνωσε μὲ τὴ σοβαρὴ καὶ 
παλλόμενη ἀπὸ συγκίνηση φωνὴ 
τοῦ ἐκφωνητοῦ ὅτι τὰ ἰταλικὰ 
στρατεύματα προσέβαλλαν τὰ 
σύνορά μας πρὸς τὴν  Ἀλβανία, 
ἐνῷ ὁ ἑλληνικὸς στρατὸς ἀμυνό-
ταν τοῦ πατρίου ἐδάφους.  Ὁ κό-
σμος ξεχύθηκε στοὺς δρόμους, 
ἐνῷ ἄλλοι ἄνοιγαν τὰ παντζούρια 
τῶν παραθύρων, γιὰ νὰ μάθουν 
τὰ νέα.

Τὸ ραδιόφωνο στὴ συνέχεια 
ἔδινε ὁδηγίες πῶς νὰ κολλήσου-
με μπλὲ λωρίδες χαρτὶ στὰ τζάμια, 
γιὰ νὰ ἀντέχουν στοὺς βομβαρ-
δισμούς, καὶ πῶς νὰ φτιάξουμε 
κουτιὰ γιὰ πρῶτες βοήθειες, μὲ 
ἐπιδέσμους, γάζες, βαμβάκι, ἀντι-
σηπτικὸ κτλ.

Οἱ ἄνδρες φίλησαν τοὺς ἀγα-
πημένους τους καί, παίρνοντας ὁ 
καθένας ἕνα καρβέλι ψωμὶ καὶ τὰ 
ἀπολύτως ἀπαραίτητα, ἔφυγαν 
γιὰ τὰ γραφεῖα στρατολογίας.  
Ἐμεῖς οἱ μικρότεροι, τὰ παιδιά, 
μετὰ ἀπὸ τὴν ἀρχικὴ ἔκπληξη 
ποὺ αἰσθανθήκαμε, ἀρχίσαμε 
νὰ ἀκολουθοῦμε τὶς ὁδηγίες ποὺ 
ἔδινε τὸ ραδιόφωνο.

Μετὰ ἀπὸ αὐτό, μαζευτήκαμε 
τρία-τέσσερα ἀγόρια τῆς γειτονιᾶς 
καὶ συμφωνήσαμε ὅτι σύντομα 
θὰ ἄρχιζαν οἱ ἀεροπορικοὶ βομ-
βαρδισμοί, καὶ τὰ σπίτια δὲν 
ἦταν ἀσφαλῆ, ἑπομένως ἔπρε-
πε νὰ βροῦμε τίποτα σκερπάνια 
καὶ φτυάρια καὶ νὰ δοῦμε ποῦ 
μπορούσαμε νὰ σκάψουμε χα-
ρακώματα.  Ἐκεῖ κοντά μας ἦταν 
ἡ πλατεῖα Κοίλης Πετραλώνων, 

ἡ ὁποία ἦταν ἀκόμα χωματό-
στρωτη, καὶ θὰ μπορούσαμε νὰ 
σκάψουμε χαρακώματα.

Σὲ λίγο μαζευτήκαμε πάλι μὲ 
τὰ σύνεργα ποὺ βρήκαμε στὰ 

σπίτια μας καὶ γυρίσαμε στὴν 
πλατεῖα νὰ βροῦμε ἕνα σημεῖο 
ποὺ δὲν ἐμπόδιζε τὰ τροχοφόρα 
νὰ περνᾶνε – ἄλλωστε, ἐκείνη 
τὴν ἐποχὴ σπάνια περνοῦσαν 
τροχοφόρα ἀπὸ τὴ μακρινὴ αὐτὴ 
ἀπὸ τὸ κέντρο γειτονιά. Μὲ μιὰ 
μεγάλη πρόκα σχεδιάσαμε ἕνα 
σχέδιο ζίγκ-ζὰγκ περίπου ἕνα μέ-
τρο φάρδος καὶ βάλαμε μπρὸς 
νὰ σκάβουμε. Τὸ χῶμα ἦταν κά-
πως μαλακὸ ἀπὸ τὶς βροχὲς τοῦ 
φθινοπώρου. Ποὺ καὶ ποὺ συ-
ναντούσαμε καὶ πέτρες ποὺ μᾶς 
δυσκόλευαν.  Ὅταν κουραζόμα-
σταν νὰ σκάβουμε, παίρναμε τὰ 
φτυάρια καὶ φτυαρίζαμε τὰ χώμα-
τα πλάι ἀπὸ τὸ ὄρυγμα δεξιὰ καὶ 
ἀριστερά.  Ἔφτασε μεσημέρι, καὶ 
εἴχαμε φτάσει μόνο 30 πόντους 
βάθος, ὅμως ἔπρεπε νὰ πᾶμε γιὰ 
φαγητὸ καὶ ξεκούραση.

Τὸ ἀπόγευμα ἀρχίσαμε πάλι 

τὸ σκάψιμο. Μέχρι τὸ βράδυ, 
εἴχαμε περάσει τὸ μισὸ μέτρο 
βάθος. Πρωῒ πρωῒ τὴν ἄλλη μέ-
ρα, σηκωθήκαμε καὶ τρέξαμε νὰ 
συνεχίσουμε. Μέχρι τὸ βράδυ 

ἤμασταν στὸ ἕνα μέτρο βάθος, 
ὁπότε ἀρχίσαμε νὰ φτιάχνουμε 
καὶ ἕνα πεζουλάκι 30 ἑκατοστὰ 
στὸ δεξιὸ πλάι, γιὰ νὰ κάθονται 
ὅσοι θὰ ἔρχονταν στὸ καταφύγιό 
μας.

Μέχρι τὸ ἄλλο βράδυ, εἴχα-
με φτάσει τὸ 1,5 μέτρο, καὶ μὲ τὰ 
βουναλάκια ποὺ εἶχαν σχηματι-
στεῖ στὰ πλάγια ἀπὸ τὰ χώματα 
ξεπερνούσαμε τὰ δύο μέτρα.

Ἐκεῖνο τὸ βράδυ σήμανε συ-
ναγερμός, καὶ ἀρκετοὶ γείτονες 
καὶ οἱ οἰκογένειές μας τρέξαμε 
στὸ καταφύγιο. Μᾶς χώρεσε 
ἄνετα. Σύντομα βλέπαμε στὸν 
οὐρανὸ τὰ φωτάκια ἀπὸ τὰ τρο-
χιοδεικτικὰ τῶν ἀντιαεροπορικῶν 
καὶ τοὺς καπνοὺς ἀπὸ τὶς βολές, 
ἐνῷ μακριὰ ἀκουγόταν καὶ ὁ βόμ-
βος τῶν ἀεροπλάνων. Πήγαιναν 
νὰ βομβαρδίσουν τὸν Πειραιᾶ, 
γιατὶ ἡ  Ἀθήνα εἶχε κηρυχθεῖ ἀνο-

Ἦταν χαράματα τῆς 28ης  Ὀκτωβρίου τοῦ 1940, 
ὅταν ξυπνήσαμε μὲ τὰ οὐρλιαχτὰ τῶν σειρή-

νων, ποὺ μᾶς εἰδοποιοῦσαν ὅτι κἄτι πολὺ σο-
βαρὸ συνέβαινε. Τὸ ραδιόφωνο ἀνακοίνωσε 
μὲ τὴ σοβαρὴ καὶ παλλόμενη ἀπὸ συγκίνηση 
φωνὴ τοῦ ἐκφωνητοῦ ὅτι τὰ ἰταλικὰ στρατεύ-
ματα προσέβαλλαν τὰ σύνορά μας πρὸς τὴν  
Ἀλβανία, ἐνῷ ὁ ἑλληνικὸς στρατὸς ἀμυνόταν 

τοῦ πατρίου ἐδάφους.K

K
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χύρωτη πόλη καὶ πόλη μὲ ἀρχαι-
ολογικοὺς θησαυρούς.

Ἐπιτέλους, κάποια στιγμὴ 
σταμάτησαν οἱ βροντὲς καὶ οἱ κα-
πνοί, καὶ χτύπησαν οἱ σειρῆνες, 
μὲ ἐκεῖνο τὸν γλυκὸ ἦχο ποὺ 
σήμαινε τὸ τέλος τοῦ συναγερ-
μοῦ. Βγήκαμε μουδιασμένοι. Γύ-
ρω γύρω στὴν πλατεῖα βλέπαμε 
βλήματα ἀπὸ τὰ ἀντιαεροπορικά. 
Τὰ μαζεύαμε γιὰ σουβενίρ, ἐνῷ 
ἀργότερα συνειδητοποιήσαμε ὅτι 
αὐτὰ ἦσαν μὲ ἀνώμαλα, αἰχμηρὰ 
ἄκρα, καὶ ἴσως μποροῦσαν νὰ 
μᾶς τραυματίσουν, ἂν ἔπεφταν 
ἐπάνω μας.

Στὸν ἑπόμενο βομβαρδισμὸ 
καὶ συναγερμό, οἱ μεγαλύτεροι 
ἄρχισαν νὰ ζητοῦν νὰ βροῦμε ξύ-
λα, ὥστε νὰ σκεπαστεῖ τὸ ὄρυγ-
μα μὲ σκεπὴ καὶ χώματα, καὶ νὰ 
εἴμαστε προφυλαγμένοι ἀπὸ τὰ 
θραύσματα αὐτὰ τῶν ὀβίδων. 
Ψάξαμε ἐκεῖ γύρω, ἀλλὰ ἦταν 
πολὺ δύσκολο νὰ βροῦμε ξύλα 
τὴν ἐποχὴ ἐκείνη.

Μετὰ ἀπὸ μερικὲς μέρες, 
ἔπιασε τὸ πλοῖο τοῦ πατέρα Σα-
λαμῖνα, γιὰ νὰ πάρει πετρέλαιο 
καὶ τροφοδοσία, ὁπότε ἦλθε ὁ 
πατέρας στὸ σπίτι νὰ μᾶς δεῖ καὶ 
νὰ πάρει καθαρὰ ροῦχα.  Ὅταν 
εἶδε τὸ καταφύγιο, ἀμέσως πῆγε 
στὸ στενὸ ἀπέναντί μας στὴν ὁδὸ  
Ἀλκινόης, ὅπου εἶχαν φτιάξει ἕνα 
σκεπασμένο καταφύγιο. Τὸ κου-
βέντιασε μὲ τοὺς γείτονες ποὺ τὸ 
εἶχαν φτιάξει, τοὺς ἔδωσε καὶ 
κἄτι χρήματα γιὰ τὰ ἔξοδα ποὺ 
πιθανὸν εἶχαν κάνει, γιὰ νὰ τὸ 
σκεπάσουν, καὶ δέχθηκαν νὰ πη-
γαίνουμε ἐγὼ καὶ ἡ μητέρα μου 
ἐκεῖ στοὺς συναγερμούς.

Μοῦ μένει ἀξέχαστο ὅτι τρέχα-
με ὅλοι ἀλαφιασμένοι καὶ ἀνήσυ-
χοι, ὅταν χτυποῦσαν οἱ σειρῆνες.  
Ὅμως μετά, ποὺ μπαίναμε μέσα 
καὶ καθόμασταν δίπλα δίπλα στὸ 
πεζούλι, ἡ γειτόνισσά μας κυρία 
Γκριτζάλα μᾶς καθοδηγοῦσε νὰ 
ψέλνουμε τὴν παράκληση:

«Δέσποινα, βοήθησον ἐφ’ 
ἡμῖν σπλαγχνισθεῖσα, σπεῦσον, 

ἀπολλύμεθα ὑπὸ πλήθους πται-
σμάτων, μὴ ἀποστρέψῃς σοὺς 
δούλους καινούς. Σὲ γὰρ μόνην 
ἐλπίδα κεκτήμεθα...».

« Ἐκ νεότητός μου πολλὰ πο-
λεμεῖ με πάθη, ἀλλ’ αὐτὸς ἀντι-
λαβοῦ καὶ σῶσον Σωτήρ μου...».

*     *     *

Μετὰ τὶς ἡρωικὲς νίκες τοῦ 
στρατοῦ μας στὸ μέτωπο, ἦλθε 
καὶ ἡ δεύτερη εἰσβολή, τῶν σι-
δηρόφρακτων μεραρχιῶν τοῦ 
ναζισμοῦ.  Ἀκολούθησαν κατα-
στρεπτικοί, ἀνελέητοι βομβαρδι-
σμοὶ ἀκόμη καὶ νοσηλευτηρίων 
μὲ τραυματίες καὶ νοσοκομιακῶν 
πλοίων γεμάτων πληγωμένους. 
Τέλος, ἦλθε ἡ μαύρη, τετράχρονη 
κατοχὴ ἀπὸ Γερμανούς,  Ἰταλοὺς 
καὶ Βουλγάρους. Μαζὶ μ’ ὅλους 
αὐτοὺς ἔβλεπε κανεὶς καὶ μερι-
κοὺς  Ἀλβανοὺς μὲ μαῦρα φέ-
σια καὶ γκριζοπράσινες ἰταλικὲς 
στολὲς νὰ κυκλοφοροῦν ποὺ καὶ 
ποὺ ἀκόμα καὶ στὴν  Ἀθήνα.

Τὰ μαγαζιὰ ἄδειασαν, οἱ δου-
λειὲς σταμάτησαν, οἱ φοῦρνοι 
ἔδιναν μὲ δελτίο μία ἢ δύο φέτες 
ψωμὶ στὸν καθένα, καὶ τὰ παιδά-
κια ξυπόλητα, μὲ πρησμένα τὰ 
πόδια ἀπὸ τὴν πεῖνα, ζητιάνευαν 
τὸ κομματάκι ποὺ ἔδινε ὁ φούρ-
ναρης, ὅταν ζύγιζε τὴ μερίδα τὸ 
ψωμὶ γιὰ τὸν καθένα.

Ἄλλοι ἄρχισαν νὰ πουλοῦν 
τὶς προῖκες τῶν παιδιῶν τους, 
τὰ καλὰ τραπεζομάντηλα καὶ 
στρωσίδια, γιὰ λίγα μαυρομάτι-
κα φασόλια, καθὼς καὶ τὶς παλιὲς 
ἐφημερίδες μὲ τὸ κιλὸ γιὰ περι-
τύλιγμα σὲ ὅποιους μικρέμπο-
ρους ἐξακολουθοῦσαν νὰ ἐργά-
ζονται, ἀκόμη καὶ ὅ,τι γραφικὴ 
ὕλη ὑπῆρχε σὲ μπλόκ, κόλλες 
διαγωνισμοῦ, καρμπόν, μολύβια 
ὁλόκληρα ποὺ δὲν εἶχαν χρησι-
μοποιηθεῖ κτλ.

Ὅταν σώθηκαν καὶ αὐτά, ὁ 
12χρονος Δημήτρης μὲ τὴν καθο-
δήγηση τοῦ πατέρα του ψάχνανε 
σὲ παλιὲς ἀποθῆκες χαρτικῶν καὶ 
ἀγόραζαν ὅ,τι γραφικὴ ὕλη ἔβρι-

σκαν, τὴν ὁποία στὴ συνέχεια ὁ 
Δημήτρης τὴν ἔδινε σὲ μικροέ-
μπορους, οἱ ὁποῖοι ἀκόμη κατά-
φερναν καὶ ἐπιβίωναν.

Συγχρόνως οἱ κατακτητές, 
κυρίως οἱ Γερμανοί, κάθε τόσο, 
κάθε 15-20 μέρες, ἔβγαζαν προ-
κηρύξεις ὅτι οἱ τάδε 20 ἀντιστα-
σιακοὶ ἐκτελέστηκαν στὴν Και-
σαριανή. Συχνὰ κύκλωναν μιὰ 
γειτονιά, ἔβγαζαν τοὺς ἄνδρες 
στὴν πλατεῖα, καὶ ἕνας μασκοφό-
ρος ὑποδείκνυε ποιοὶ ἦσαν ἀντι-
στασιακοί. Αὐτοὺς τοὺς ἔβαζαν 
σὲ φορτηγὰ καὶ τοὺς ἔστελναν σὲ 
στρατόπεδα.  Ἀπὸ αὐτοὺς κατὰ 
περιόδους ἐκτελοῦσαν ὁμάδες 
ἀπὸ 20 ἢ τοὺς ἔστελναν στὰ γερ-
μανικὰ ἐργοστάσια.  Ὁ τρόμος 
καὶ τὸ μῖσος ἐναντίον τῶν κατα-
κτητῶν θέριεψε.

Γυμνάσιο πηγαίναμε στὶς 3 τὸ 
ἀπόγευμα. Τὸ πρωῒ οἱ πιὸ πολλοὶ 
κάποια δουλειὰ κάναμε, γιὰ νὰ 
καταφέρουμε νὰ βγάλουμε μιὰ 
φραντζόλα ψωμί, ποὺ κάποιοι 
κατόρθωναν καὶ φούρνιζαν καὶ 
τὶς πουλοῦσαν στὴ μαύρη ἀγο-
ρά. Στὸ σχολεῖο, τὸ ὁποῖο ἦταν τὸ 
ΙΒ΄ Γυμνάσιο  Ἀρρένων  Ἀθηνῶν, 
στὴν ὁδὸ Τριῶν  Ἱεραρχῶν στὰ  
Ἄνω Πετράλωνα, ἡ 8η τάξη εἶχε 
18 μαθητές.

Μέσα στὴν πεῖνα καὶ τὴν ἀνα-
σφάλεια ποὺ ὅλοι ζούσαμε, πρὶν 
τὸ μάθημα ἡ χορῳδία ἔψελνε τό

«Σὲ Σένα, ὦ ψάλτη τ’ οὐρα-
νοῦ, ἐτούτη τὴ στιγμή,

σεμνὴ ἀπὸ καρδιὰ καὶ νοῦ 
ὑψοῦμε προσευχή.

Σκόρπισε στὴν ψυχή μας ὑγεία 
καὶ χαρά

κι ὁδήγησέ μας πάλι σὲ ἔργα 
εἰρηνικά».

Τὸ εἶχε γράψει ἡ καθηγήτρια 
κυρία Σολωμοῦ.

Μεταξὺ τῶν μαθητῶν ὑπῆρχε 
ἔντονη ἡ ἐχθρότητα πρὸς τοὺς 
κατακτητές.  Ἕνας ἀπὸ τοὺς καλύ-
τερους μαθητές, ἰδίως στὰ μαθη-
ματικά, ἦταν ὁ Ρήγας Χατζηρήγας, 
ὀρφανὸς γιὸς τέως ἀξιωματικοῦ 
τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ.
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3 Συχνά ξεσπάθωνε καὶ παρα-

κινοῦσε τοὺς συμμαθητές του:  
« Ἐσεῖς, ἰδίως, ποὺ εἴσαστε παιδιὰ 
ἀξιωματικῶν, γιατί δὲν ἔρχεστε 
στὴν ἀντίσταση ν’ ἀγωνιστεῖτε;». 
Οἱ συμμαθητές του τὸν ἄκουγαν 
καὶ προβληματίζονταν. Κάποιοι, 
πράγματι, ἔγιναν ἀντιστασιακοὶ 
καὶ μυήθηκαν σὲ κάποια μυστικὴ 
ὀργάνωση.

Κατὰ περιόδους γίνονταν δια-
μαρτυρίες μὲ συλλαλητήρια, καὶ 
τότε τὸ Γυμνάσιο δὲν λειτουρ-
γοῦσε.  Ἀκόμη καὶ ὁ ἀνάπηρος 
θυρωρὸς τοῦ Γυμνασίου, ποὺ 
ἦταν τραυματίας τῆς  Ἀλβανίας, 
πήγαινε κούτσα-κούτσα στὸ συλ-
λαλητήριο. Σὲ μιὰ ἀπ’ αὐτὲς τὶς 
συγκεντρώσεις, γιὰ νὰ μὴν ἐπι-
τρέψουν οἱ Γερμανοὶ στοὺς Βουλ-
γάρους νὰ ἐγκατασταθοῦν στὴ 
Θεσσαλονίκη, ἔγιναν βιαιότητες, 
μὲ θύματα 22 ἀμάχους.

Ὁ Χατζηρήγας συνέχιζε τὶς 
προτροπές του, μέχρι ποὺ μιὰ 
μέρα δὲν ἦλθε στὸ σχολεῖο. Οἱ 
συμμαθητές του ἔμαθαν ὅτι εἶχε 
ἐξαφανιστεῖ. Κάποιοι ἔλεγαν ὅτι 
εἶχε ὀργανωθεῖ σὲ μιὰ ἀντιστα-
σιακὴ ὁμάδα, ἀλλά, ὅταν ἔμαθε 
ὅτι ἔπαιρναν ἐντολὲς ἀπὸ ξένη 
μεγάλη δύναμη, ἀποχώρησε, 
καὶ πιθανὸν ἡ ὀργάνωση τὸν 
ἐκδικήθηκε.

Μεταξὺ τῶν ἄλλων συμμα-
θητῶν, ὁ Μαραγκὸς ζήτησε ἀπὸ 
τὸν Δημήτρη νὰ τοῦ κάνει φρο-
ντιστήριο στὸ διάλειμμα, γιατὶ 
ἦταν ἀδύνατος στὰ ἀρχαῖα.  Ὁ 
Δημήτρης δέχθηκε, καὶ ἔτσι ἔκα-
ναν στὸ διάλειμμα βόλτες γύρω 
ἀπὸ τὸ σχολεῖο, καὶ ὁ Δημήτρης 
τοῦ ἐξηγοῦσε τὸ μάθημα.  Ὁ 
Μαραγκὸς συνήθως σταμάταγε 
σὲ ἕνα περίπτερο καὶ ἀγόρα-
ζε ἕνα πακετάκι ξερὰ σῦκα, τὰ 
ὁποῖα ἔδινε στὸν Δημήτρη, γιὰ 
νὰ ἐκφράσει τὶς εὐχαριστίες του. 
Κάποια μέρα ἐξαφανίστηκε κι ὁ 
Μαραγκός. Γνωστοί του ἔλεγαν 
ὅτι σκοτώθηκε σὲ μιὰ σύγκρουση 
μέσα στὴν  Ἀθήνα.

Ἕνας ἄλλος συμμαθητὴς λε-

γόταν Γκούμας καὶ ἔμενε στὸ Θη-
σεῖο.  Ἦταν ἥσυχο παιδί, ἀλλὰ καὶ 
αὐτός, φαίνεται, μυήθηκε σὲ μιὰ 
ἀντιστασιακὴ ὀργάνωση καὶ σκο-
τώθηκε στὴ μάχη τῶν  Ἀθηνῶν, 
τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1944.

Ἔτσι, ἀπὸ τοὺς 18 συμμαθη-
τές, χάθηκαν οἱ τρεῖς στὴν Κατοχὴ 
καὶ τὴν  Ἀντίσταση.

Μέσα σὲ ὅλη αὐτὴ τὴν κα-
ταιγίδα, ἀξέχαστη μένει ἡ ἤρεμη 
ἐμπειρία κάθε Σαββάτου, ὅταν τὸ 
ἀπόγευμα πολλοὶ συμμαθητὲς 
πηγαίναμε στοὺς Τρεῖς  Ἱεράρχες, 
ὅπου γινόταν  Ἀνώτερο Κατηχη-
τικό. Δίδασκε ὁ π. Νικόδημος, ὁ 
ὁποῖος ἀργότερα ἔγινε ἐπίσκοπος 
Πατρῶν.  Ἦταν πάντοτε πολὺ ἐνη-
μερωμένος, καὶ κατατόπιζε τοὺς 
νέους κοσμοθεωρητικά, ὥστε νὰ 
βροῦν τὸν δρόμο τῆς ἀλήθειας. 
Σὲ ἕνα μάθημα τοὺς ἐξηγοῦσε τὴ 
θεωρία τῆς αὐτομάτου γενέσε-
ως, ποὺ κάποιοι προωθοῦσαν 
γύρω στὰ μέσα τοῦ 19ου αἰῶνα.  
Ἐξηγοῦσε λοιπὸν ὅτι ὁ μεγάλος 
ἐφευρέτης τῶν ἐμβολίων κατὰ 
τῶν μικροοργανισμῶν Λου-
δοβῖκος Παστὲρ ἀπέδειξε ὅτι μό-
νο ἀπὸ ζωὴ προέρχεται ἄλλη ζωή 
(“omne vivum ex vivo”), καὶ ὅτι 
οἱ θεωρίες τῆς αὐτόματης γένεσης 
ἦταν ξεπερασμένες.

*     *     *

Μὲ τὴ μεγάλη χαρὰ τῆς ἀπε-
λευθέρωσης τῆς  Ἑλλάδος ἀπὸ 
τοὺς Γερμανούς, ἦλθαν ἄλλες 

δοκιμασίες, διότι ἀκολούθησε 
ἡ μάχη τῶν  Ἀθηνῶν, τὰ Δεκεμ-
βριανά.

Ἡ σύγκρουση ἔφθασε μέ-
χρι τὸ ΙΒ΄ Γυμνάσιο  Ἀρρένων  
Ἀθηνῶν, τὸ ὁποῖο εἶχαν κατα-
λάβει ἀντάρτες τοῦ ΕΛΑΣ. Σὲ μιὰ 
ἀπὸ τὶς συγκρούσεις, ἕνα ἀγγλικὸ 
τὰνκ κτύπησε μὲ ὀβίδα μιὰ ἀπὸ 
τὶς πίσω αἴθουσες τοῦ Γυμνασί-
ου, ἀνοίγοντας μιὰ μεγάλη τρύπα 
3 Χ 3 μέτρα στὸν ΒΔ τοῖχο τοῦ 
σχολείου.

Ὅταν ἠρέμησε ἡ κατάσταση 
καὶ ὑπογράφηκε ἡ κατάπαυση 
τοῦ πυρός, τὰ παιδιά γύρισαν 
στὶς τάξεις τους. Τὸ  Ὑπουργεῖο 
Παιδείας ἦταν σὲ μεγάλη δυσχέ-
ρεια καὶ δὲν διέθετε χρήματα γιὰ 
ἐπιδιορθώσεις, ὁπότε ὁ ἀείμνη-
στος Γυμνασιάρχης Μουρατῖνος, 
ἕνας καταπληκτικὸς μαθηματικός, 
ἀλλὰ καὶ ἄνθρωπος, πρότεινε 
ὅσοι ἤθελαν νὰ ἔλθουν μὲ χει-
ροκίνητα καροτσάκια νὰ μεταφέ-
ρουν παλαιὰ τοῦβλα, τὰ ὁποῖα 
εἶχε ἀγοράσει ἀπὸ τοὺς ὑπεύ-
θυνους τῶν ἀνασκαφῶν στὸ 
Θησεῖο, ὥστε νὰ ἐπιδιορθωθεῖ ὁ 
τοῖχος τοῦ Γυμνασίου.  Ὅπερ καὶ 
ἐγένετο.  Ἀρκετὰ παιδιὰ πήγαμε 
καὶ μεταφέραμε μὲ καροτσάκια 
τοῦβλα, καὶ ἔτσι ἐπιδιορθώθηκε 
τὸ Γυμνάσιο.

Σὲ λίγες μέρες ἔγινε ἡ μεγάλη 
παρέλαση στὴν ὁδὸ Πανεπιστη-
μίου, ὅπου καὶ τὸ ΙΒ΄ Γυμνάσιο 
συμμετεῖχε μὲ τὴ σημαία του. 
Μάλιστα, μετὰ τὸ τέλος τῆς πα-
ρελάσεως, οἱ παραστάτες μαζὶ 
μὲ τὸν σημαιοφόρο φέραμε τὴ 
σημαία πίσω στὸ Γυμνάσιο μὲ 
στοίχιση καὶ βῆμα μέσῳ Αἰόλου, 
Πλάκας, Θησείου, κατηφορίσαμε 
τὴν  Ἡρακλειδῶν, ἀνηφορίσαμε 
τὴν Τριῶν  Ἱεραρχῶν καὶ φθάσα-
με στὸ Γυμνάσιο, ὅπου παραδώ-
σαμε τὴ σημαία τῆς ἐλεύθερης 
πλέον  Ἑλλάδος στὸν γυμνασιάρ-
χη καὶ τοὺς καθηγητές, τρεῖς ἀπὸ 
τοὺς ὁποίους ἦσαν ἀγωνιστὲς τοῦ 
ἀλβανικοῦ μετώπου.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΡΑΣΤΕΙΩΤΗΣ
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Τὸ   Ἔπος τῶν   Ἑλλήνων  
μὲ τὰ μάτια τῶν ξένων

«Μαχόμενο ι  ο ἱ   

Ἕλληνες ἐναντίον τοῦ 

κοινοῦ ἐχθροῦ, θὰ μοι-

ρασθοῦν μαζί μας τὰ 

ἀγαθὰ τῆς εἰ ρήνης».

(Οὐΐνστον Τσῶρτσιλ, 
(Οὐΐνστον Τσῶρτσιλ, 

σὲ λόγο του στὶς 28   
σὲ λόγο του στὶς 28   

Ὀκτωβρίου 1940)Ὀκτωβρίου 1940)

« Ἡ λέξη “ἡρωισμός” φοβοῦμαι 
ὅτι δὲν ἀποδίδει τὸ ἐλάχιστο ἐκεί-
νων τῶν πράξεων αὐτοθυσίας τῶν   
Ἑλλήνων, ποὺ εἶναι καθοριστικὸς 
παράγοντας τῆς νικηφόρου ἐκβάσε-
ως τοῦ κοινοῦ ἀγῶνα τῶν ἐθνῶν γιὰ 
τὴν ἐλευθερία καὶ τὴν ἀξιοπρέπεια. 
[...]   Ἐὰν δὲν ὑπῆρχε ἡ ἀνδρεία τῶν   
Ἑλλήνων καὶ ἡ γενναιοψυχία τους, ἡ 
ἔκβαση τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου 
θὰ ἦταν ἀκαθόριστη».

(Οὐΐνστον Τσῶρτσιλ, σὲ λόγο του (Οὐΐνστον Τσῶρτσιλ, σὲ λόγο του 
στὸ Βρετανικὸ Κοινοβούλιο στὶς 24   στὸ Βρετανικὸ Κοινοβούλιο στὶς 24   
Ἀπριλίου 1941)Ἀπριλίου 1941)

«Στὸ ἑξῆς δὲν θὰ λέγεται ὅτι οἱ   Ἕλληνες πο λε μοῦν σὰν ἥρωες, ἀλλὰ ὅτι οἱ ἥρω-ες πολεμοῦν σὰν   Ἕλληνες».(ἀπὸ δημοσίευμα τῆς 

(ἀπὸ δημοσίευμα τῆς ἀγγλικῆς  ἐφημερίδας 

ἀγγλικῆς  ἐφημερίδας Manchester Guardian
Manchester Guardian στὶς  στὶς 19ης   Ἀ πρι λίου 1941, λόγος 

19ης   Ἀ πρι λίου 1941, λόγος ποὺ συχνὰ ἀποδίδεται στὸν 

ποὺ συχνὰ ἀποδίδεται στὸν ἴδιο τὸν Οὐΐνστον Τσῶρτσιλ)

ἴδιο τὸν Οὐΐνστον Τσῶρτσιλ)

«Δὲν τολμῶ νὰ σκεφθῶ 

τὶς συνέπειες τῶν γε γο νό-

των τῆς   Ἑλλάδος».

(Ἀδόλφος Χίτλερ, ἀπὸ 
(Ἀδόλφος Χίτλερ, ἀπὸ 

ἐπιστολή του στὸν Μουσ
ἐπιστολή του στὸν Μουσ--

σολίνι στὶς 22 Νοεμβρίου 
σολίνι στὶς 22 Νοεμβρίου 

1940)1940)

« Ἡ χώρα μας, στὴν ὁποία τιμᾶται ἰδιαιτέρως ἡ ἀν δρεία, παρακολου-θεῖ μὲ θαυμασμὸ τὸν ἀγῶνα τῶν   Ἑλλήνων στὴν   Ἀλβανία, ὁ ὁποῖος μᾶς συγ κι νεῖ τόσο, ὥστε παραμερίζοντας πρὸς στιγμὴν κά θε ἄλλο αἴσθη-μα ἀναφωνοῦμε “Ζήτω ἡ   Ἑλ λάς”».
(ἀπὸ δημοσίευμα ἰα
(ἀπὸ δημοσίευμα ἰα--πωνικῆς ἐφημερίδας τὸν 

πωνικῆς ἐφημερίδας τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1940)
Δεκέμβριο τοῦ 1940)

« Ὁ ἀγώνας τῆς   Ἑλλά-

δος καὶ τὰ κατορθώματά της 

δη μιουργοῦν γι’ αὐτὴν δι-

καιώματα ἀναμ φι σβή τη τα».

(Σὰρλ Ντὲ Γκώλ)(Σὰρλ Ντὲ Γκώλ)

« Ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ἀγωνίσθηκε 

τόσο γενναῖα, ὥσ τε καὶ αὐτοὶ ἀκόμη οἱ 

ἐχθροί του δὲν μποροῦν νὰ ἀρνηθοῦν 

τὴν πρὸς αὐτὸν ἐκτίμηση.   Ἀπ’ ὅλους 

τοὺς ἀντιπάλους ποὺ μᾶς ἀντιμετώπισαν, 

μό νον ὁ   Ἕλληνας στρατιώτης πολέμησε 

μὲ ἀπα ρά μιλλο θάρρος καὶ ὑψίστη πε-

ριφρόνηση πρὸς τὸν θάνατο. Δὲν συν-

θηκολογοῦσε, παρὰ μόνον ὅταν κάθε 

περαιτέρω ἀντίσταση ἀπέβαινε ἀδύ να τη 

καὶ ἀπολύτως μάταιη».

(Ἀδόλφος Χίτλερ, ἀπὸ λόγο του στὸ 
(Ἀδόλφος Χίτλερ, ἀπὸ λόγο του στὸ 

Ράιχσταγκ τὴν 4Ράιχσταγκ τὴν 4ηη Μαΐου 1941) Μαΐου 1941)

« Ἡ ἱστορικὴ δικαιοσύ-
νη μὲ ὑποχρεώνει νὰ δια-
πι στώ σω ὅτι, ἀπὸ ὅλους 
τοὺς ἀντιπάλους τοὺς 
ὁποί ους ἀντιμετωπίσαμε, 
ὁ   Ἕλληνας στρατιώτης 
ἰδί ως πολέμησε μὲ ὕψιστο 
ἡρωισμὸ καὶ αὐ το θυ σία. 
Συνθηκολόγησε, μόνον 
ὅταν ἡ ἐξ α κο λού θηση 
τῆς ἀντιστάσεως δὲν ἦταν 
πλέον δυ να τὴ καὶ δὲν εἶχε 
κανέναν λόγο».

(Ἀδόλφος Χίτλερ, ἀπὸ (Ἀδόλφος Χίτλερ, ἀπὸ 
ἀνακοινωθὲν τοῦ Στρατηἀνακοινωθὲν τοῦ Στρατη--
γείου του τῆς 11ης  Ἰουνίγείου του τῆς 11ης  Ἰουνί--
ου 1941)ου 1941)

«Στὴν   Ἑλλάδα προσφέρ-

θηκε τὴν 28η   Ὀκτωβρίου 

1940 προθεσμία τριῶν ὡρῶν, 

γιὰ νὰ ἀποφασίσει πόλεμο 

ἢ εἰρήνη, ἀλλὰ καὶ τριῶν 

ἡμερῶν ἢ τριῶν ἑβδομάδων 

ἢ καὶ τριῶν ἐτῶν προθεσμία 

νὰ προσφερόταν, ἡ ἀπάντη-

ση θὰ ἦταν ἡ ἴδια. [...] Οἱ   

Ἕλληνες ἐδίδαξαν διὰ μέσου 

τῶν αἰώνων τὴν ἀξιοπρέπεια.   

Ὅταν ὅλος ὁ κόσμος εἶχε χά-

σει κάθε ἐλπίδα, ὁ ἑλληνικὸς 

λαὸς τόλμησε νὰ ἀμφισβητή-

σει τὸ ἀήττητον τοῦ γερμανι-

κοῦ τέ ρα τος, ἀντιτάσσοντας 

τὸ ὑπερήφανο πνεῦμα τῆς 

ἐλευθερίας».

(Φραγκλῖνος Ροῦσβελτ, 
(Φραγκλῖνος Ροῦσβελτ, 

Πρόεδρος τῶν   Ἡνωμένων 
Πρόεδρος τῶν   Ἡνωμένων 

Πο λι τει ῶν τῆς   Ἀμερικῆς, σὲ 
Πο λι τει ῶν τῆς   Ἀμερικῆς, σὲ 

ραδιοφωνικό του λόγο στὶς 
ραδιοφωνικό του λόγο στὶς 

10  Ἰουνίου 1943)
10  Ἰουνίου 1943)
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« Ὅσοι πολέμησαν στὴν Κρή-
τη τὸ 1941 πρέπει νὰ εἶναι ὑπε-
ρήφανοι, τόσο οἱ ἐπιτιθέμενοι 
Γερ μα νοί, ὅσο καὶ οἱ ἀμυνόμε-
νοι. Τὸ ὄνομα τῆς νή σου αὐτῆς 
συνδέεται γιὰ μένα, διοικητὴ 
τῶν μο νά δων ἀλεξιπτωτιστῶν 
ποὺ κατέλαβαν τὴν Κρή τη, μὲ 
πικρὲς ἀναμνήσεις».(Στρατηγὸς Στοῦντεντ, ἐπικε

(Στρατηγὸς Στοῦντεντ, ἐπικε--
φαλῆς τῶν δυνάμεων τῶν Γερ

φαλῆς τῶν δυνάμεων τῶν Γερ--
μανῶν   Ἀλεξιπτωτιστῶν ποὺ 

μανῶν   Ἀλεξιπτωτιστῶν ποὺ 
κατέλαβαν τὴν Κρήτη)
κατέλαβαν τὴν Κρήτη)

«Δὲν εἶναι ὑπερβολὴ νὰ ποῦμε ὅτι ἡ   
Ἑλλὰς ἀνέ τρεψε τὸ σύνολον τῶν σχεδίων 
τῆς Γερ μα νί ας, ἐξαναγκάζοντάς την νὰ 
ἀναβάλει γιὰ ἕξι ἑ βδο μάδες τὴν ἐπίθεση 
κατὰ τῆς Ρωσίας. Διε ρω τῶ μαι ποιὰ θὰ 
ἦταν ἡ θέση τῆς Σοβιετικῆς   Ἑνώ σε ως 
χωρὶς τὴν   Ἑλλάδα».(Βρετανὸς ναύαρχος   Ἀλεξάντερ, 

(Βρετανὸς ναύαρχος   Ἀλεξάντερ, 
πρῶτος Λόρδος τοῦ Ναυαρχείου, σὲ ὁμι

πρῶτος Λόρδος τοῦ Ναυαρχείου, σὲ ὁμι--
λία του στὸ Λονδῖνο μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς 

λία του στὸ Λονδῖνο μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς 
πρώτης ἐπετείου τῆς 28
πρώτης ἐπετείου τῆς 28ηςης   Ὀκτωβρίου)

   Ὀκτωβρίου)

«Προτείνουμε ὡς ζήτημα ὑπερτάτου καθή-

κοντος καὶ τιμῆς τὴ δημιουργία ἐκτάκτου Τάγ-

ματος τῶν  Ἱπποτῶν τῆς Κρήτης, προκειμένου 

νὰ τι μη θεῖ μὲ εἰδικὸ παράσημο κάθε πολίτης, 

ἀξι ω μα τι κὸς ἢ στρατιώτης ποὺ ἔλαβε μέρος στὴν 

πα ρα δο ξότερη μάχη τῆς  Ἱστορίας. Οἱ   Ἄγγλοι 

καὶ οἱ   Ἕλ ληνες στρατιῶτες, οἱ ἄνδρες καὶ οἱ 

γυναῖκες, πρέ πει νὰ καταταγοῦν ὀνομαστὶ σὲ 

εἰδικὸ Τάγμα  Ὑπερ ανθρώπων».

(ἀπὸ δημοσίευμα τῆς ἰαπωνικῆς ἐφημερίδας 

(ἀπὸ δημοσίευμα τῆς ἰαπωνικῆς ἐφημερίδας 

Χρόνος Χρόνος τὸ 1942)τὸ 1942)

« Ἡ ἀπώλεια ἐκ μέρους τῆς Γερμανίας ἐπιλέ-

κτων πο λεμιστῶν στὴν Κρήτη εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα 

νὰ μὴ χρη σι μο ποιηθεῖ τὸ τρομερὸ ὅπλο τῶν   Ἀλε-

ξιπτωτιστῶν καὶ τῶν ἀερομεταφερόμενων στρατευ-

μάτων κατὰ τὶς ἐπιχειρήσεις ποὺ ἐπακολούθησαν 

στὴ Μέ ση   Ἀνατολή. Πύρρειος ἦταν ἡ νίκη τοῦ 

Γκαῖ ριγκ. Οἱ δυνάμεις ποὺ καταστράφηκαν ἄσκοπα 

στὴν Κρήτη θὰ μποροῦσαν νὰ καταλάβουν ἄνε τα 

τὴν Κύπρο, τὸ  Ἰράκ, τὴ Συρία, ἴσως ἀκόμα καὶ τὴν 

Περσία. Τὰ στρατεύματα αὐτὰ ἦταν ἀκρι βῶς ἐκεῖνα 

ποὺ χρειάζονταν, γιὰ νὰ κα τα λη φθοῦν ἐκτεταμένες 

καὶ ἀμφιταλαντευόμενες χῶ ρες, στὶς ὁποῖες δὲν 

ἐπρόκειτο νὰ συν αν τή σουν καμμία σοβαρὴ ἀντί-

σταση.  Ἦταν τρελλὸς ὁ Γκαῖριγκ νὰ σπαταλήσει 

τόσες πολλὲς καὶ ἀναν τικατάστατες δυνάμεις σὲ 

ἕναν θανάσιμο ἀγῶνα».

(ἀπὸ τὰ   Ἀ(ἀπὸ τὰ   Ἀπομνημονεύματα πομνημονεύματα τοῦ Οὐΐνστον τοῦ Οὐΐνστον 

Τσῶρτσιλ)Τσῶρτσιλ)

« Ὁ μεγαλοπρεπὴς ἀγώνας τῆς   

Ἑλλάδος ὑπῆρξε ἡ πρώτη μεγάλη καμπὴ 

τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου».

(Γεώργιος ΣΤ΄, βασιλεὺς τῆς Μεγάλης 

(Γεώργιος ΣΤ΄, βασιλεὺς τῆς Μεγάλης 

Βρετανίας, σὲ λόγο του στὸ Βρετανικὸ 

Βρετανίας, σὲ λόγο του στὸ Βρετανικὸ 

Κοινοβούλιο τὸν Μάιο τοῦ 1945)

Κοινοβούλιο τὸν Μάιο τοῦ 1945)

« Ἡ μονομερὴς ἐνέργεια τοῦ Μουσσολίνι, 

ποὺ ἐπι τέθηκε στὴν   Ἑλλάδα καὶ τὴν Αἴγυπτο, 

ἀνάγ κα σε τοὺς Γερμανοὺς νὰ ἀναλάβουν τὴ 

βαλ κα νικὴ καὶ τὴν ἀφρικανικὴ ἐκστρατεία, μὲ 

ἀποτέ λε σμα τὴν ὑπερεπιμήκυνση τῶν γερμα-

νικῶν στρα τιῶν, ἡ ὁποία ἀπέβη ἕνας ἀπὸ τοὺς 

κύριους συν τε λεστὲς τῆς γερμανικῆς ἥττας».
(Στρατηγὸς Τζὼρτζ Μάρσαλλ, ἀρχηγὸς τοῦ 

(Στρατηγὸς Τζὼρτζ Μάρσαλλ, ἀρχηγὸς τοῦ 

Γενικοῦ   Ἐπι τελείου Στρατοῦ τῶν ΗΠΑ, Σεπτέμ

Γενικοῦ   Ἐπι τελείου Στρατοῦ τῶν ΗΠΑ, Σεπτέμ--

βριος 1945)
βριος 1945)

« Ἄσχετα πρὸς ὅ,τι θὰ ποῦν οἱ ἱστορικοὶ τοῦ μέλλοντος, ἐκεῖνο ποὺ μποροῦμε 

νὰ ποῦμε ἐμεῖς τώρα εἶναι ὅτι ἡ   Ἑλλάδα ἔδωσε ἀλησμόνητο μάθημα στὸν 

Μουσσολίνι, ὅτι αὐτὴ ὑπῆρξε ἡ ἀφορμὴ τῆς ἐπανάστασης στὴ Γιουγκοσλαβία, 

ὅτι αὐτὴ κράτησε τοὺς Γερμανοὺς στὸ ἠπειρωτικὸ ἔδαφος καὶ στὴν Κρήτη γιὰ 

ἕξι ἑβδομάδες, ὅτι αὐτὴ ἀνέτρεψε τὴ χρονολογικὴ σειρὰ ὅλων τῶν σχεδίων τοῦ 

Γερμανικοῦ   Ἐπιτελείου καὶ ἐπέφερε γενικὴ μεταβολὴ στὴν ὅλη πορεία τοῦ 

πολέμου καὶ νικήσαμε».

(Ἄντονυ  Ἦντεν, τότε ὑπουργὸς τῶν   Ἐξωτερικῶν καὶ μετέπειτα πρωθυ
(Ἄντονυ  Ἦντεν, τότε ὑπουργὸς τῶν   Ἐξωτερικῶν καὶ μετέπειτα πρωθυ--

πουργὸς τῆς Με γάλης Βρετανίας, σὲ λόγο του στὸ Βρετανικὸ Κοινοβούλιο στὶς 
πουργὸς τῆς Με γάλης Βρετανίας, σὲ λόγο του στὸ Βρετανικὸ Κοινοβούλιο στὶς 

24 Σεπτεμβρίου 1942)24 Σεπτεμβρίου 1942)
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« Ἐπολεμήσατε ἄοπλοι ἐναντίον πα-
νόπλων, καὶ ἐνι κήσατε. Μικροὶ ἐναντίον 
μεγάλων, καὶ ἐπι κρα τήσατε. Δὲν εἶναι 
δυνατὸν νὰ γίνει ἀλλιῶς, για τὶ εἶστε ΕΛ-
ΛΗΝΕΣ.   Ὡς Ρῶσοι καὶ ὡς ἄνθρωποι σᾶς 
εὐγνωμονοῦμε».(μήνυμα τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ 

(μήνυμα τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ 
τῆς Μόσχας στὶς 27   Ἀ πριλίου 1942)

τῆς Μόσχας στὶς 27   Ἀ πριλίου 1942)

«Λυπᾶμαι, διότι γηράσκω καὶ δὲν θὰ ζήσω ἐπὶ μα-

κρόν, γιὰ νὰ εὐγνωμονῶ τὸν ἑλληνικὸ λαό, τοῦ ὁποίου 

ἡ ἀντίσταση ἔκρινε τὸν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο».

(Γιόζεφ Στάλιν, σὲ ὁμιλία του ποὺ μετέδωσε ὁ Ρα(Γιόζεφ Στάλιν, σὲ ὁμιλία του ποὺ μετέδωσε ὁ Ρα--

διοφωνικὸς Σταθμὸς τῆς Μόσχας στὶς 31  Ἰανουαρίου 
διοφωνικὸς Σταθμὸς τῆς Μόσχας στὶς 31  Ἰανουαρίου 

1943, μετὰ τὴ νίκη στὸ Στάλινγκραντ)1943, μετὰ τὴ νίκη στὸ Στάλινγκραντ)

« Ἂν δὲν ἦταν οἱ   Ἕλληνες, οἱ ὁποῖοι μὲ τὴν ἀπρό-

σμενη ἀντίστασή τους ταπείνωσαν τὸν Μουσσολίνι 

καὶ καθυστέρησαν τὶς δυνάμεις μας στὴ Βαλκανικὴ 

ἐπὶ τόσο πολύ, ἡ ἔκβαση τοῦ πολέμου θὰ ἦταν δια-

φορετική, καὶ σὲ αὐτὰ ἐδῶ τὰ ἑδώλια θὰ κάθονταν 

ἄλλοι, καὶ ὄχι ἐμεῖς».(Στρατάρχης Βίλχελμ Κάιτελ, Ἀρχηγὸς τοῦ Γερμα

(Στρατάρχης Βίλχελμ Κάιτελ, Ἀρχηγὸς τοῦ Γερμα--

νικοῦ Ἐπιτελείου, κατὰ τὴν ἀπολογία του στὴ δίκη 

νικοῦ Ἐπιτελείου, κατὰ τὴν ἀπολογία του στὴ δίκη 

τῆς Νυρεμβέργης)
τῆς Νυρεμβέργης)

« Ἐὰν ὁ ρωσικὸς λαὸς κατόρθωσε νὰ ὀρθώ-
σει ἀντίσταση μπροστὰ στὶς πύλες τῆς Μόσχας, 
νὰ συγκρατήσει καὶ νὰ ἀνατρέψει τὸν γερμανικὸ 
χείμαρρο, αὐτὸ τὸ ὀφείλει στὸν ἑλληνικὸ λαό, 
ποὺ καθυστέρησε τὶς γερμανικὲς δυνάμεις ὅλο 
τὸν καιρὸ ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ μᾶς γονατί-
σουν. [...]   Ἡ γιγαντομαχία τῆς Κρήτης ὑπῆρξε 
τὸ ἀποκορύφωμα τῆς ἑλληνικῆς προσφορᾶς».

(Στρατάρχης Γκεόργκι Κονσταντίνοβιτς Ζού(Στρατάρχης Γκεόργκι Κονσταντίνοβιτς Ζού--
κωφ, στὰ κωφ, στὰ  Ἀπομνημονεύματά του) Ἀπομνημονεύματά του)

« Ἀδυνατῶ νὰ δώσω τὸ δέον εὖρος τῆς εὐγνω-

μοσύνης ποὺ αἰσθάνομαι γιὰ τὴν ἡρωικὴ ἀντί-

σταση τοῦ λαοῦ καὶ τῶν ἡγετῶν τῆς   Ἑλλάδος».

(Σὰρλ ντὲ Γκώλ, σὲ ὁμιλία του στὸ γαλλικὸ 
(Σὰρλ ντὲ Γκώλ, σὲ ὁμιλία του στὸ γαλλικὸ 

κοινοβούλιο μετὰ τὸ τέλος τοῦ Β΄ Παγκοσμίου 

κοινοβούλιο μετὰ τὸ τέλος τοῦ Β΄ Παγκοσμίου 

Πολέμου)Πολέμου)

« Ἡ ἐπιβράδυνση ἀπὸ τὴν   Ἑλλάδα τῆς 
ἐπιθέσεως ἐν άντια στὴν Ρωσία ὑπῆρξε ὀλέ-
θρια γιὰ τὸν ἀγῶ να τοῦ   Ἄξονος».

(ὑπ’ ἀριθμὸν 170 ἀπόρ ρητο ἔγγραφο τοῦ (ὑπ’ ἀριθμὸν 170 ἀπόρ ρητο ἔγγραφο τοῦ 
ἀρχείου τῆς Νυρεμβέρ γης)ἀρχείου τῆς Νυρεμβέρ γης)

« Ἂν ἐπετύγχανε τὸ ἀποτυχὸν χάρη στὴ νι-

κη φό ρο ἀντίσταση τῆς   Ἑλλάδος μεσογειακὸ 

σχέ διο τοῦ Χίτλερ, ἡ ἐπίθεση τῆς Γερμανίας ἐν-

αν τί ον τῆς Ρωσίας θὰ εἶχε ἐντελῶς διαφορετικὰ 

ἀπο τελέσματα. Οἱ ἥρωες ποὺ ἔχουν βάψει μὲ τὸ 

αἷ μα τους τὴν ἱερὴ γῆ τῆς Βορείου    Ἠπείρου, 

οἱ μα χητὲς τῆς Πίνδου καὶ οἱ ἄλλοι, θὰ εἶναι 

ὁδηγοὶ μα ζὶ μὲ τοὺς Μαραθωνομάχους, ποὺ 

θὰ φωτίζουν ἀνὰ τοὺς αἰῶνες τὴν Οἰκουμένη».
(Ἄντονυ  Ἦντεν, τότε ὑπουργὸς τῶν   Ἐξω

(Ἄντονυ  Ἦντεν, τότε ὑπουργὸς τῶν   Ἐξω--

τερικῶν καὶ μετέπειτα πρωθυπουργὸς τῆς Με-

τερικῶν καὶ μετέπειτα πρωθυπουργὸς τῆς Με-

γάλης Βρετανίας)
γάλης Βρετανίας)

«Γιατί ἡ 22α  Ἰουνίου 1941 [σημ.: ἡμερομηνία τῆς γερ-μανικῆς ἐπιθέσεως ἐνάντια στὴ Ρωσία]; Γιατί ὄχι νωρίτερα;   Ἐὰν δὲν μᾶς εἶχαν δημιουργήσει δυσκολίες οἱ  Ἰτα λοὶ μὲ τὴν ἠλίθια ἐκστρατεία στὴν   Ἑλλάδα, θὰ εἶχα ἐπιτεθεῖ στὴ Ρωσία μερικὲς ἑβδομάδες νω ρίτερα».(Ἀδόλφος Χίτλερ, ἀπὸ σημειώσεις του στὴν Καγκελ
(Ἀδόλφος Χίτλερ, ἀπὸ σημειώσεις του στὴν Καγκελ--λαρία μεταξὺ Φεβρουαρίου καὶ   Ἀπριλίου 1945)

λαρία μεταξὺ Φεβρουαρίου καὶ   Ἀπριλίου 1945)

« Ἡ καθυστέρηση ἐκείνη [ἐνν. 

στὴν   Ἑλλάδα] στοίχισε στοὺς 

Γερ μα νοὺς τὴ μάχη τοῦ χειμῶνα 

ἐναντίον τῆς Μό σχας, ὅπου χά-

θηκε ὁ πόλεμος».

(Κὰρλ Ρίττερ, ἐκπρόσωπος 
(Κὰρλ Ρίττερ, ἐκπρόσωπος 

τοῦ Γερ μανικοῦ  Ὑπουργείου τῶν   
τοῦ Γερ μανικοῦ  Ὑπουργείου τῶν   

Ἐξωτερικῶν στὴν   Ἀνώτατη Δι
Ἐξωτερικῶν στὴν   Ἀνώτατη Δι--

οίκηση τοῦ Γερμανικοῦ Στρατοῦ, 
οίκηση τοῦ Γερμανικοῦ Στρατοῦ, 

“Oberkommando Wehrmacht”)
“Oberkommando Wehrmacht”)

« Ἡ ἀναβολὴ τῆς ἐπιθέσεως ἐναντίον τῆς 

Ρωσίας ὑπῆρ ξε πιθανῶς ἡ πιὸ καταστρεπτικὴ 

μεμονωμέ νη ἀπόφαση τοῦ Χίτλερ στὴ σταδιο-

δρομία του...   Ἀργότερα αὐτὸς καὶ οἱ σύντρο-

φοί του στρα τηγοὶ θὰ μέμφονται γιὰ πάντα τὴν 

ἀπερίσκεπτη καὶ ἀσυλλόγιστη ἀπό φαση ἑνὸς 

ματαιόδοξου καὶ ἐξαγριωμένου ἀν θρώπου γιὰ 

ὅλες τὶς καταστροφικὲς συνέ πει ές της».
(Οὐίλλιαμ Σίρερ,   Ἀμερικανὸς συγγραφέας)

(Οὐίλλιαμ Σίρερ,   Ἀμερικανὸς συγγραφέας)
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Ἡ ἄθληση ἀποτελεῖ τὸ 
ἐφαλτήριο γιὰ τὴ σωστὴ 
ψυχικὴ καὶ σωματικὴ 

ἀνάπτυξη τοῦ παιδικοῦ πλη-
θυσμοῦ. Τὰ παιδιὰ εἶναι καλὸ 
νὰ ἀθλοῦνται. Μήπως θὰ μπο-
ροῦσε ὅμως αὐτή τους ἡ δρα-
στηριότητα νὰ ἐλλοχεύει σοβα-
ροὺς κινδύνους γιὰ τὴν ὑγεία 
τους, ἢ ἀκόμη καὶ γιὰ τὴν ἴδια 
τους τὴ ζωή;  Ἡ ἀπάντηση εἶναι:  
Ὄχι, γιὰ τὸν ὑγιῆ πληθυσμό.

Εἶναι ὅμως δυνατὸν ἡ ἄθλη-
ση νὰ ἀποτελέσει τὴν ἀφορμὴ 
γιὰ τὴν ἐκδήλωση σοβαρῶν 
καρδιακῶν ἐπιπλοκῶν σὲ ἄτο-
μα μὲ ὑποκείμενα καρδιακὰ 
νοσήματα, τὰ ὁποῖα δὲν εἶχαν 
ἐκδηλωθεῖ κατὰ τὴ φυσιολογικὴ 
κοινωνικὴ ζωὴ τοῦ παιδιοῦ, καὶ 
ποὺ οἱ γονεῖς του καὶ τὸ ἴδιο τὸ 
παιδὶ δὲν εἶχαν ἀντιληφθεῖ τὴν 
ὕπαρξή τους.

Κατὰ καιροὺς ἀκοῦμε γιὰ πε-
ριπτώσεις ἀθλητῶν, συνήθως 
ποδοσφαιριστῶν, ποὺ χάνουν 
τὴ ζωή τους στὸ γήπεδο κατὰ 
τὴ διάρκεια ἀγῶνος. Εἶναι ἆρα-
γε μεμονωμένες περιπτώσεις, 
ἢ εἶναι τραγῳδίες ποὺ θὰ μπο-
ροῦσαν νὰ εἶχαν ἀποφευχθεῖ μὲ 
καλύτερους ἐλέγχους;

Παρότι, ὅπως εἶναι γνωστό, 

ἡ καλὴ φυσικὴ κατάσταση βοη-
θάει τὴ λειτουργία τοῦ καρδιαγ-
γειακοῦ συστήματος, ἀληθεύει 
ἐπίσης τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ πλειοψη-
φία τῶν καρδιακῶν συμβάντων 
παρατηρεῖται κατὰ τὴ διάρκεια 
ἢ ἀμέσως μετὰ ἀπὸ ἔντονη καὶ 
παρατεταμένη ἄσκηση στοὺς 
ἐνήλικες καὶ στὰ παιδιά.

Τὰ σοβαρὰ συμβάντα μπορεῖ 
νὰ εἶναι εἴτε συγκοπτικὰ ἐπεισό-

δια, δηλαδὴ αἰφνίδιες ἀπώλειες 
συνειδήσεως σύντομης διάρκει-
ας, μὲ αὐτόματη ἀνάνηψη, χωρὶς 
ἀνάγκη καρδιοπνευμονικῆς 
ἀναζωογόνησης, εἴτε ἀκόμη 
καὶ ὁ αἰφνίδιος καρδιακὸς θά-
νατος, δηλαδὴ ὁ θάνατος ἀπὸ 
καρδιακὰ αἴτια ποὺ συμβαίνει 
σὲ λιγώτερο ἀπὸ μία ὥρα ἀπὸ 
τὴν ἔναρξη τῶν συμπτωμάτων.  
Ἡ νευροκαρδιογενὴς συγκοπὴ 

ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ἡ σημασία τοῦ καρδιολογικοῦ 
ἐλέγχου στὰ παιδιὰ ποὺ ἀθλοῦνται

Τὰ παιδιὰ εἶναι καλὸ νὰ ἀθλοῦνται. Μήπως θὰ 
μποροῦσε ὅμως αὐτή τους ἡ δραστηριότητα νὰ 
ἐλλοχεύει σοβαροὺς κινδύνους γιὰ τὴν ὑγεία 
τους, ἢ ἀκόμη καὶ γιὰ τὴν ἴδια τους τὴ ζωή;  Ἡ 
ἀπάντηση εἶναι:  Ὄχι, γιὰ τὸν ὑγιῆ πληθυσμό. 
Εἶναι ὅμως δυνατὸν ἡ ἄθληση νὰ ἀποτελέσει 
τὴν ἀφορμὴ γιὰ τὴν ἐκδήλωση σοβαρῶν καρ-
διακῶν ἐπιπλοκῶν σὲ ἄτομα μὲ ὑποκείμενα 

καρδιακὰ νοσήματα, τὰ ὁποῖα δὲν εἶχαν ἐκδη-
λωθεῖ κατὰ τὴ φυσιολογικὴ κοινωνικὴ ζωὴ τοῦ 

παιδιοῦ, καὶ ποὺ οἱ γονεῖς του καὶ τὸ ἴδιο τὸ 
παιδὶ δὲν εἶχαν ἀντιληφθεῖ τὴν ὕπαρξή τους.K

K
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εἶναι σπάνια κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἄθλησης. Συνή-
θως παρουσιάζεται 1-10 λεπτὰ μετὰ τὴ διακοπὴ τῆς 
ἄσκησης, μὲ συχνότερη ἐκδήλωση τὴν ἀσυστολία.  
Ἡ διάγνωσή της γίνεται μετὰ ἀπὸ ἀποκλεισμὸ ἄλλων 
σοβαρῶν καρδιαγγειακῶν παθήσεων καὶ μὲ τὴ βοή-
θεια τῆς δοκιμασίας ἀνακλήσεως.  Ἡ συχνότητα τοῦ 
αἰφνιδίου καρδιακοῦ θανάτου δὲν εἶναι ἀμελητέα: 
1 πρὸς 100.000 σὲ μαθητὲς γυμνασίου καὶ λυκείου.

Ποῦ ὀφείλεται ὅμως ὁ αἰφνίδιος καρδιακὸς θά-
νατος;

Τὶς περισσότερες φορὲς ὀφείλεται σὲ κάποια 
ἀνατομικὴ ἀνωμαλία, ἡ ὁποία πυροδοτεῖ μιὰ πα-
θολογικὴ ἀντίδραση τῆς καρδιακῆς συχνότητας κατὰ 
τὴν ἄσκηση. Οἱ πιὸ συχνὲς ἀνατομικὲς καρδιακὲς 
ἀνωμαλίες εἶναι ἡ ἀρρυθμογενὴς δυσπλασία τῆς 
δεξιᾶς κοιλίας καὶ ἡ ὑπερτροφικὴ μυοκαρδιοπάθεια.

Ἄλλες παθήσεις ποὺ προκαλοῦν αἰφνίδιο καρ-
διακὸ θάνατο εἶναι οἱ ἀνωμαλίες τῶν στεφανιαίων 
ἀγγείων (ἀγγεῖα ποὺ αἱματώνουν τὴν καρδιά), κά-
ποιες λοιμώδεις ἀσθένειες, ἡ πρώιμη ἀθηρωμάτωση 
καὶ διάφοροι τύποι συγγενῶν παθήσεων τῆς καρδιᾶς. 
Καὶ οἱ ὀξεῖες κακώσεις τοῦ θώρακος κατὰ τὴ διάρκεια 
ἀγῶνος μποροῦν νὰ προκαλέσουν καρδιακὴ ἀνα-
κοπή. Στὰ αἴτια συγκαταλέγονται καὶ οἱ ἀρρυθμίες 
σὲ ἀνατομικά «φυσιολογικὲς καρδιές», οἱ ὁποῖες 
συνοπτικὰ ἀναφέρονται ὡς ἰδιοπαθὴς κοιλιακὴ τα-
χυκαρδία ἀριστερᾶς ἢ δεξιᾶς κοιλίας.

Ὡς πρὸς τὴ συχνότητα τῆς κάθε αἰτίας τοῦ αἰφνι-
δίου καρδιακοῦ θανάτου, ἔχουν γίνει πολλὲς με-
λέτες ἀπὸ ἐπιστήμονες, οἱ ὁποῖες καταλήγουν ὅτι 
ὀφείλονται σὲ ἀρρυθμίες ἢ σὲ ἀνατομικά «παθολο-
γική» καρδιά.

Σὲ ὅλους τοὺς ἀθλητὲς ποὺ ἐμφανίζουν σοβαρὰ 
καρδιακὰ συμβάντα κατὰ τὴν ἄσκηση ὑπάρχει μιὰ 
ὑπερβολικὴ αὔξηση τῆς καρδιακῆς συχνότητος, ποὺ 
μπορεῖ νὰ φθάσει καὶ τοὺς 500 παλμοὺς τὸ λεπτό, 
δημιουργώντας μιὰ παθολογικὴ κατάσταση, ἡ ὁποία 
ὀνομάζεται κοιλιακὴ μαρμαρυγὴ καὶ δὲν ἐπιτρέπει 
στὴν καρδιὰ νὰ μεταφέρει ἐπαρκῆ ποσότητα αἵματος 
στὸν ἐγκέφαλο καὶ στὸ ὑπόλοιπο σῶμα.  Ὁ ἀθλητὴς 
σὲ κολπικὴ μαρμαρυγὴ χάνει τὶς αἰσθήσεις του καὶ 
πέφτει στὸ ἔδαφος τοῦ γηπέδου.  Ἐὰν δὲν γίνει ἄμε-
ση ἀνάνηψη, ἡ κατάληξις εἶναι ἀναπόφευκτη.

Γιὰ τοὺς λόγους αὐτοὺς εἶναι ἀπαραίτητη ἡ γνώ-
ση τῶν κανόνων τῆς ἀνάνηψης ἀπὸ πολλὰ πρόσω-
πα ποὺ βρίσκονται στοὺς χώρους αὐτούς, ὥστε νὰ 
μποροῦν νὰ παρέμβουν ἀποτελεσματικά, μέχρι νὰ 
φθάσει τὸ ἀσθενοφόρο.  Ἀλλὰ θὰ ἦταν σημαντικὸ 
νὰ ὑπάρχουν καὶ αὐτόματος ἀπινιδωτὴς καὶ ἰατρὸς 
στοὺς ἀθλητικοὺς χώρους, ὥστε νὰ προλαμβά-
νονται, ὅσο εἶναι δυνατόν, δυσάρεστα συμβάντα.

ΖΩΗ ΡΙΖΟΚΩΣΤΑ-ΑΓΓΕΛΗ
Ἰατρός

Τὸ φτερὸ καὶ ἡ καμήλα

Πολλὲς φορὲς μᾶς ἐρεθίζουν οἱ ὑπερβο-
λικὲς ἀντιδράσεις τῶν πλησίον μας, ἀγαπητῶν 
καὶ ὄχι μόνο. Κάνουμε ἕνα μικρὸ σχόλιο, ἕνα 
ἀστεῖο, καὶ ξαφνικὰ ὁ ἄνθρωπός μας κλαίει ἢ 
ἐξεγείρεται.

Ἕνας θρῦλος τῆς ἐρήμου ἀφηγεῖται τὴν ἱστο-
ρία ἑνὸς ἀνθρώπου ποὺ μετακινεῖτο ἀπὸ τὴν 
Ὄαση καὶ ἄρχισε νὰ φορτώνει τὴν καμήλα του.  
Ἔβαλε τὰ χαλιά, τὰ κουζινικά, τὰ μπαοῦλα μὲ 
τὰ ροῦχα, ... καὶ ἡ καμήλα ἀνεχόταν τὰ πάντα.

Καθὼς ἔφευγε, θυμήθηκε ἕνα ὄμορφο μπλὲ 
φτερὸ ποὺ τοῦ εἶχε δωρίσει ὁ πατέρας του.  Ἀπο-
φάσισε νὰ τὸ πάρει, καὶ τὸ ἔβαλε πάνω στὴν 
καμήλα. Αὐτοστιγμεὶ τὸ ζῷο κατέρρευσε κάτω 
ἀπὸ τὸ βάρος τοῦ φτεροῦ καὶ πέθανε. « Ἡ κα-
μήλα μου δὲν μπόρεσε νὰ ἀντέξει τὸ βάρος τοῦ 
φτεροῦ», πρέπει νὰ σκέφτηκε ὁ ἄνθρωπος.

Μερικὲς φορὲς πιστεύουμε τὸ ἴδιο γιὰ τὸν 
πλησίον μας, χωρὶς νὰ ἀντιλαμβανόμαστε ὅτι 
τὸ ἀστεῖο μας μπορεῖ νὰ ἦταν ἡ σταγόνα ποὺ 
ξεχείλισε τὸ ποτήρι τοῦ πόνου.

Μετάφραση ἀπὸ τὰ πορτογαλικά Α.Γ.
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Τὰ στοιχεῖα ποὺ ὑπάρχουν 
εἶναι ἀδιάσειστα.

Ἐφόσον ἐμεῖς ὡς χώρα 
ἔχουμε κάθε χρόνο περισσότε-
ρους θανάτους ἀπὸ γεννήσεις, 
ἀναπόφευκτο εἶναι νὰ συρρι-
κνωνόμαστε, μὲ ἀποτέλεσμα 
ὁ ἑλληνικὸς πληθυσμός μας 
νὰ ἐλαττώνεται συνέχεια, σὲ 
ἀντίθεση μὲ τὸν πληθυσμὸ τῆς 
γείτονος χώρας πρὸς ἀνατο-
λάς, ὅπου κάθε οἰκογένεια ἔχει 
πολλὰ παιδιά, μὲ ἐπακόλουθο 
ὁ πληθυσμὸς ἐκεῖ νὰ αὐξάνει.

Ἐγείρεται λοιπὸν τὸ θέμα 
τί μποροῦμε ἀκόμη νὰ κάνου-
με, ὥστε νὰ ἀναστραφεῖ αὐτὴ ἡ 
καταστροφικὴ πορεία πρὸς τὴν 
ἐξαφάνιση τοῦ λαοῦ μας καὶ τοῦ 
ἔθνους μας.

Ὑπάρχουν ἀρκετὰ τὰ ὁποῖα 
μποροῦμε νὰ κάνουμε, ἐὰν θέ-
λουμε νὰ ἐπιβιώσουμε ὡς λαός 
– ἕνας λαὸς ὁ ὁποῖος ἔχει προ-
σφέρει πολλὰ στὸν πολιτισμὸ 
καὶ στὴν πρόοδο τῆς ἀνθρωπό-
τητας, στὶς τέχνες, στὶς ἐπιστῆμες, 
στὴν παιδεία, στὴ φιλοσοφία, 
στὴ δημιουργία τοῦ δημοκρα-
τικοῦ πολιτεύματος καὶ τόσα 
ἄλλα.

1. Μποροῦμε νὰ ἐνθαρρύ-

νουμε τοὺς νέους νὰ τολμοῦν 
νωρὶς στὴ ζωή τους νὰ δημι-
ουργήσουν οἰκογένεια.  Ἡ δια-
κεκριμένη Καθηγήτρια τοῦ Πα-
νεπιστημίου  Ἀθηνῶν κ.  Ἑλένη 
Δεληγεώργη-Πολίτη συνιστᾷ στὶς 
νέες νὰ δημιουργοῦν οἰκογένεια 
νωρίς, νὰ γίνονται μητέρες πρὶν 
τὰ τριάντα τους χρόνια καὶ νὰ βά-
ζουν τὴν οἰκογένεια πάνω ἀπὸ 
κάθε ἐπαγγελματικὴ φιλοδοξία.

Ἀντὶ νὰ ἀναβάλλουν τὸν γά-
μο, μέχρι νὰ ἀποκτήσουν πρῶτα 
ἐπαγγελματικὴ ἐπιτυχία, ἢ νὰ 
ἀποκτήσουν ὅλα τὰ ἀπαραίτητα, 
ὅπως αὐτοκίνητο, κατοικία πλή-
ρως ἐξοπλισμένη ἢ ἀκόμη καὶ 
ἐξοχικό, ἂς παλέψουν μαζὶ μὲ 
τὸν σύντροφό τους νὰ τὰ ἀπο-
κτήσουν ὅλα αὐτὰ σιγὰ σιγά, καὶ 
ἐνῷ δημιουργοῦν οἰκογένεια.

Ὅσοι γονεῖς μποροῦν, ἀπα-
ραιτήτως νὰ βοηθοῦν τὰ παιδιά 
τους νὰ ἀποκατασταθοῦν, θυ-
σιάζοντας ἀκόμη καὶ μέρος τοῦ 
ἐφάπαξ γιὰ χάρη τους ὡς γαμή-
λιο δῶρο.

2.  Ἡ  Ἐκκλησία ἀπαραιτήτως 
νὰ φροντίσει, ὥστε ἡ χρέωση γιὰ 
τὴν τέλεση τοῦ γάμου καὶ τῶν 
βαπτίσεων νὰ εἶναι συμβολικὴ 

καὶ ἐλάχιστη.  Ἐπίσης, νὰ θεσπι-
στεῖ πανελληνίως τὸ ἐπίδομα γιὰ 
τὸ τρίτο παιδί.

3. Τὸ κράτος νὰ θεσπίσει νό-
μους οἱ ὁποῖοι ὑποστηρίζουν τὴ 
δημιουργία οἰκογένειας, μειώ-
νοντας τοὺς φόρους τῶν νέων 
ζευγαριῶν καὶ τῶν πολυτέκνων 
εἰς τὸ ἐλάχιστο. Συγχρόνως, νὰ 
προτιμᾷ, ὅταν ἐπιλέγει προσω-
πικό, ἐγγάμους καὶ οἰκογενειάρ-
χες ἢ μέλη πολυτέκνων οἰκογε-
νειῶν. Νὰ χορηγεῖται ἐπίδομα 
γιὰ κάθε παιδί. Κἄτι παρόμοιο 
στὴ Γαλλία βοήθησε νὰ ἀνα-
στραφεῖ μιὰ παρόμοια ἀπειλή, 
τὴν ὁποία ἀντιμετώπιζε ὁ γαλ-
λικὸς λαός.

4. Οἱ σύλλογοι πολυτέκνων 
νὰ ὑποστηριχθοῦν ἀπὸ τὸ κρά-
τος καὶ νὰ μὴν περιορίζονται ἀπὸ 
τὴν ἐφορία οἱ χορηγίες τροφί-
μων πρὸς πολυτέκνους ἀπὸ τὴν 
Εὐρωπαϊκὴ  Ἕνωση.

5.  Ἡ ΑΣΠΕ (Ἀνωτάτη Συ-
νομοσπονδία Πολυτέκνων  
Ἑλλάδος) νὰ βοηθηθεῖ ἀπὸ τὴν  
Ἐκκλησία καὶ τὸ κράτος, καθὼς 
καὶ ἀπὸ ἀνθρωπιστικὰ σωματεῖα, 

ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Τὸ πιὸ φλέγον θέμα,  

ποὺ ἀπειλεῖ τὴν ὕπαρξή μας 
Τί μποροῦμε νὰ κάνουμε;

Ἀπὸ πολλὰ χρόνια, σοβαρὲς μελέτες ὅπως τοῦ Καθηγητοῦ τοῦ  Ἐθνικοῦ 
Μετσοβείου Πολυτεχνείου κ. Γ. Τζιαφέτα μᾶς προειδοποιοῦν ὅτι ἐπίκειται 

ὁ κίνδυνος τῆς ἐξαφάνισής μας ὡς λαοῦ, ὡς κοινότητας, ὡς ἔθνους.
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ὥστε νὰ μπορέσει νὰ ἀποδώσει περισσότερα, 
π.χ. νὰ κυκλοφορήσει κατάλογο μὲ ὀνόματα 
πολυτέκνων ἐπιχειρηματιῶν καὶ παραγωγῶν, 
ὥστε νὰ μποροῦν οἱ οἰκογενειάρχες νὰ τοὺς 
ὑποστηρίζουν, προτιμώντας τὶς ὑπηρεσίες 
τους. Συγχρόνως δὲ νὰ μπορέσουν καὶ αὐτοὶ 
νὰ συνεργάζονται μὲ ἀλληλεγγύη ἀλληλο-
βοηθούμενοι.

6. Νὰ ἐνθαρρυνθοῦν πρωταθλητές, καλ-
λιτέχνες, συγγραφεῖς, ἐκδότες, βουλευτὲς καὶ 
μέλη τῆς κυβερνήσεως νὰ στηρίξουν καὶ νὰ 
ἐνθαρρύνουν τοὺς οἰκογενειάρχες καὶ τοὺς 
πολυτέκνους.

7. Νὰ βοηθηθεῖ ἡ ΑΣΠΕ νὰ προσεγγίσει 
τοὺς ἀποδήμους, ἰδίως τοὺς ἐπιτυχημένους 
ἐπαγγελματίες, ὥστε νὰ στηρίξουν τὴν ἑλλη-
νικὴ οἰκογένεια.  Ἐπίσης, νὰ θεσπιστοῦν βρα-
βεῖα πρὸς τοὺς εὐεργέτες ἀπὸ τὴν  Ἀκαδημία  
Ἀθηνῶν, τὰ Πανεπιστήμια καὶ ἀνθρωπιστικὰ 
ἱδρύματα.

Πηγές
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χειας πολυτέκνων», Κόσμος Πολυτέκνων 50 ( Ἰαν. 
2012).

Δ. Σ. ΜΠΟΤΣΕΑΣ

Στὸ γέρμα τῆς ζωῆς
Στὴν ἄκρη τ’  Ὀκτώβρη σὲ καρτερῶ
μ’ ἕνα χρυσάνθεμο στὸ χέρι,
ἀλαργοτάξιδο καράβι...

Πόσα πελάγη ὄργωσες!...

Ξαρματωμένο πιὰ θ’ ἀναπολεῖς,
μὲ μάτια μισόκλειστα,
μιὰ ζωὴ πικροκυματοῦσα·
τ’ ἀφρισμένα νερά
ποὺ χυμοῦσαν ἀπάνω σου,
σ’ ἀξαστέρωτες νύχτες, 
τῆς Σκύλας τὰ περάσματα 
καὶ τῆς Χάρυβδης,
θὰ μπουκάρουν στὸ νοῦ
κι οἱ Σειρῆνες ποὺ σύριζαν ψιθυριστά
ν’ ἀλλάξεις ρότα...

Πρόκαμες, ἀδέρφι, τὰ ταξίδια σου,
κατὰ πῶς τὰ σημάδεψες στὸ χάρτη;
Στίβαξες στὰ μπαοῦλα σου
βελοῦδα τῆς  Ἀνατολῆς,
μετάξια καὶ λαχούρια;
Γαλήνη καὶ φχαρίστηση 
τά’χεις γεμάτα;

Συλλογιέμαι ἂν βρέθηκε
–καθὼς σοῦ ’πρεπε–
κόρφος ἀπάνεμος γιὰ ν’ ἀπαγκιάσεις
ἢ δέρνει, κάποιο μπουρίνι ὕστερο,
τὶς παιδεμένες μπάντες σου;
Μὴ καὶ τραβᾷς τῶν ἡρώων τὸ δρόμο
πού ’ναι ὣς τὸ τέλος ἀλίμενος;

Στὰ τρεμάμενα χέρια σου
ἕνα χρυσάνθεμο θέλω ν’ ἀφήσω,
ἀπόμαχο ἀδέρφι μου...

ΝΑΥΣΙΚΑ ΙΕΣΣΑΙ ΚΑΣΙΜΑΤΗ

ΣΗΜ.:  Ἡ 1η  Ὀκτωβρίου ἑορτάζεται ὡς Παγκόσμια  Ἡμέρα 
τῶν  Ἡλικιωμένων.
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Σκέψεις

Ὁ διπλανός 
μου τοῦ 
ἀεροδρομίου

Ἦταν πολὺς κόσμος στὸ ἀεροδρόμιο.  Ὅλοι γονεῖς, 
εἶχαν συνοδέψει τὰ παιδιά τους ποὺ ἔφευγαν στὸ ἐξωτε-
ρικό, γιὰ κάποια σχολή, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον.

Ἔκανε ζέστη – κι ἂς ἦταν μόνο ὀκτὼ ἡ ὥρα τὸ πρωΐ.  
Ἦταν παράλογο ποὺ ἔμεναν ὅλοι.  Ὄρθιοι, μέσα στὸν ἥλιο, 
γιὰ νὰ δοῦν... τί;  Ἀσφαλῶς δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ δοῦν 
τὸ παιδί τους, ἔτσι ὅπως θὰ ἔβγαινε ἀπὸ τὸ κτήριο, γιὰ 
νὰ μπεῖ στὸ λεωφορεῖο, νὰ κατευθυνθεῖ στὸ ἀεροπλάνο, 
ποὺ ἦταν ἀρκετὰ μακριά, νὰ ἀνεβεῖ τὴ σκάλα.

Ἦταν παράλογο ποὺ περίμεναν ὅλοι.  Ἡ ὥρα περνοῦσε, 
τώρα θὰ φύγει τὸ ἀεροπλάνο, ὕστερα, νά, τώρα ἔχει σειρὰ 
νὰ ἀπογειωθεῖ ἕνα ἄλλο.

Δὲν ἔφευγε κανείς. Στυλωμένοι στὰ κάγκελα, μὲ τὰ 
μάτια καρφωμένα ἐκεῖ ὅπου ὑπέθεταν ὅτι θὰ ἦταν τὸ παιδί 
τους, περίμεναν.

Τί ἦταν ὁ καθένας τους δὲν ἐνδιέφερε. Μπορεῖ νὰ ἦταν 
πλούσιος, φτωχός, δεξιός, ἀριστερός,  Ἑβραῖος ἢ Χριστια-
νός. Τί σημασία εἶχε;  Ἦταν ὅλοι τους γονεῖς.

Τὸ παιδί τους ποὺ εἶχαν συνοδέψει στὸ ἀεροδρόμιο 
ἦταν ἕνα παιδὶ ποὺ εἶχε γεννηθεῖ πρὶν ἀπὸ μερικὰ χρόνια, 
ποὺ τὸ εἶχαν χαρεῖ, ποὺ τοὺς εἶχε ἐκνευρίσει, ποὺ εἶχαν 
ξενυχτίσει στὸ προσκέφαλό του σὲ κάποια ἀρρώστια, ποὺ 
εἶχε πάει στὸ σχολεῖο γιὰ πρώτη φορὰ στὰ ἕξι του χρόνια, 
καὶ τὸ εἶχαν ξεπροβοδίσει, ἀφοῦ ἀποβραδὶς εἶχαν φτιάξει 
μαζί του τὴ σάκα του.  Ἦταν τὸ παιδὶ ποὺ τὸ καμάρωναν, 
ποὺ τοὺς εἶχε ἀπογοητεύσει ἴσως καμιὰ φορά, τὸ παιδί 
τους, ποὺ ἔπρεπε νὰ φάει, νὰ ντυθεῖ, νὰ παίξει, νὰ μάθει 
κἄτι παραπάνω.

Ἦταν ὅλοι γνωστοὶ ἀναμεταξύ τους – κι ἂς ἦταν ἄγνω-
στοι. Ποὺ καὶ ποὺ χαμογελοῦσαν φευγαλέα ὁ ἕνας στὸν 
ἄλλο. Σὰν νὰ ἔλεγαν: «Εἴδατε ποῦ καταντήσαμε;».

Νἆτο λοιπόν, τὸ εἶχαν ζήσει κι αὐτό. Τὸ παιδί τους 
θὰ ἔφευγε – ἔστω γιὰ λίγο.  Ἀργότερα θὰ ἔφευγε γιὰ 
περισσότερο, εἶναι ἡ ἀλήθεια. Θὰ ἔπρεπε νὰ τὸ ζήσουν 
κι αὐτό. Τώρα ὅμως δὲν τὸ σκέπτονταν. Σκέπτονταν μόνο 
ὅτι, νά, αὐτὸ τὸ ἀεροπλάνο θὰ πάρει τὸ παιδί μου, καὶ 
τοὐλάχιστον θέλω νὰ τὸ δῶ νὰ ἀπογειώνεται μὲ σιγουριά.  
Ἀπὸ κεῖ καὶ πέρα δὲν μπορῶ νὰ κάνω τίποτα.  Ἂν πέσει 
τὸ ἀεροπλάνο, ὃ μὴ γένοιτο, ἂν ἀρρωστήσει τὸ παιδί μου 
ἐκεῖ ποὺ θὰ πάει, ἂν στενοχωρηθεῖ, ἂν πληγωθεῖ, ἐγὼ 
δὲν μπορῶ νὰ κάνω τίποτα. Πρέπει νὰ τὸ πάρει ἡ ζωή, 
καὶ ἦρθε ἡ ὥρα του γι’ αὐτό.

Κάποια ἄλλη στιγμή, ἂν βρίσκονταν ὅλοι αὐτοὶ οἱ 
ἄνθρωποι μαζὶ στὸν ἴδιο τόπο, θὰ ἄρχιζαν νὰ ξεχωρίζουν.  
Ἐγὼ πιστεύω αὐτό, ἐσὺ ἐκεῖνο.  Ἐγὼ διαφωνῶ μαζί σου, 
ἐσὺ διαφωνεῖς μαζί μου.  Ἐγὼ ἔχω αὐτὸ ποὺ ἐσὺ δὲν ἔχεις, 
καὶ ἑπομένως εἶμαι πιὸ ψηλὰ ἀπὸ σένα.

Ὅμως τώρα εἴμαστε τὸ ἴδιο. Τίποτα δὲν μᾶς χωρίζει.  
Ἀπίστευτο. Νά, τώρα θὰ ἁπλώσω τὸ χέρι μου καὶ θὰ ἀκου-
μπήσω τὸ μπράτσο τοῦ διπλανοῦ μου. Δὲν θὰ παρεξηγη-
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θεῖ. Θὰ καταλάβει. Εἶμαι τὸ ἴδιο 
μ’ αὐτόν.

Κοιτάξτε λοιπὸν τώρα νὰ 
δεῖτε τί γίνεται.  Ὑπάρχει κατα-
νόηση, γιατὶ ὑπάρχει ἀγάπη.  
Ὑπάρχει ἡ ἑνότητα, γιατὶ ὑπάρ-
χει ἀγάπη.

Αὔριο θὰ δῶ τὸν διπλανό 
μου τοῦ ἀεροδρομίου καὶ θὰ 
ἀρχίσω: «Τί εἶναι αὐτός; τί πι-
στεύει; Μοῦ ἀρέσει ἢ τὸν ἀντι-
παθῶ;».

Ἂς μποροῦσα νὰ τὸν ἔβλεπα 
μόνο σὰν τόν «διπλανό μου τοῦ 

Κάποια ἄλλη στιγμή, ἂν βρίσκονταν ὅλοι 
αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι μαζὶ στὸν ἴδιο τόπο, θὰ 

ἄρχιζαν νὰ ξεχωρίζουν.  Ἐγὼ πιστεύω αὐτό, 
ἐσὺ ἐκεῖνο.  Ἐγὼ διαφωνῶ μαζί σου, ἐσὺ δι-
αφωνεῖς μαζί μου.  Ἐγὼ ἔχω αὐτὸ ποὺ ἐσὺ 
δὲν ἔχεις, καὶ ἑπομένως εἶμαι πιὸ ψηλὰ ἀπὸ 

σένα. Ὅμως τώρα εἴμαστε τὸ ἴδιο. 
Τίποτα δὲν μᾶς χωρίζει. K

K ἀεροδρομίου»! Ποὺ μᾶς ἕνω-
νε μόνο ἡ ἀγάπη γιὰ τὰ παιδιά 
μας. Ποὺ δὲν μᾶς χώριζε οὔτε 
ἡ γλῶσσα, οὔτε ἡ θρησκεία, 
οὔτε οἱ πολιτικὲς πεποιθήσεις, 
οὔτε ὁ πλοῦτος, οὔτε ἡ ὑγεία ἢ 
ἡ ἀρρώστια.

Ἂν τὸν ἔβλεπα πάντα ἔτσι, θὰ 
μποροῦσα ἴσως νὰ μὴν αἰσθάνο-
μαι χωρισμένη ἀπὸ αὐτόν. Δὲν 
θὰ μποροῦσα ποτὲ νὰ τοῦ κάνω 
κακό, γιατὶ θὰ εἶχε τὰ παιδιά του 
νὰ φροντίσει. Θὰ μποροῦσα νὰ 
τὸν καταλάβω, νὰ τὸν συγχω-
ρήσω, νὰ τὸν κάνω κι αὐτὸν νὰ 
αἰσθανθεῖ ὅτι δὲν εἶναι μόνος.

Τὰ παιδιά!  Ὁ δυνατώτερος 
κρίκος ποὺ μᾶς δένει ἀναμεταξύ 
μας, τοὺς ἀνθρώπους καὶ τοὺς 
λαούς.

ΗΒΗ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
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Διακρίσεις, φυλετικὲς καὶ ἄλλες

Διάκριση:  Ὡραία ἑλληνικὴ 
λέξη, ποὺ θὰ πεῖ διακρί-
νω, ξεχωρίζω, βλέπω κα-

θαρά, κάνω σωστὴ κρίση. Στὴν 
ἐποχή μας χρησιμοποιεῖται, κυ-
ρίως γιὰ νὰ δηλώσει τὴ φυλετικὴ 
διάκριση ἢ τόν «ρατσισμό» (λέ-
ξη ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὴν ἰτα-
λικὴ λέξη «ράτσα», ποὺ θὰ πεῖ 
«φυλή»).  Ἄρα, ρατσισμὸς εἶναι 
ἡ φυλετικὴ διάκριση. Δηλαδή, 
θεωροῦμε μιὰ φυλὴ καλύτερη 
ἀπὸ μιὰ ἄλλη καὶ τὴν ξεχωρί-
ζουμε. Αὐτὸς ὁ λογισμὸς δημι-
ουργεῖ πολλὲς συμπεριφορές: 
Θεωρώντας ὅτι μιὰ φυλὴ εἶναι 
καλύτερη ἀπὸ μιὰ ἄλλη, ἐμεῖς 
ὑποβιβάζουμε αὐτὴ τὴν τελευ-
ταία, τὴν θεωροῦμε κατώτερη 
καὶ τὴν ὑποτιμᾶμε.  Ἔτσι φθάνει 
κανεὶς μέχρι τὴν ὑποδούλωση, 
ἢ καὶ τὴν ἐξόντωση ἀκόμα αὐτῆς 
τῆς θεωρούμενης ὡς κατώτερης 
φυλῆς.

Εἶναι γνωστὸ ὅτι πολλοὶ 
ἄνθρωποι τῆς λευκῆς φυλῆς 
θεωροῦν κατώτερους τοὺς κίτρι-
νους ἢ τοὺς μαύρους, καὶ ἔχουν 
τὴν ἀνάλογη συμπεριφορὰ ἀπέ-
ναντί τους. Οἱ λευκοὶ θὰ εἶναι τὰ 
ἀφεντικά, καὶ οἱ ἄλλοι δοῦλοι 
τους.

Καταλαβαίνει κανεὶς ὅτι αὐτὸ 
εἶναι τρομακτικὴ ἀδικία.  Ὅλοι 
οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἄνθρωποι. 
Μπορεῖ μερικοὶ νὰ εἶναι πιὸ 
ἔξυπνοι ἀπὸ ἄλλους. Αὐτό, στὴν  
Ἁγία Γραφή, λέγεται «τάλαντο».  
Ἄλλος γεννήθηκε μὲ ἕνα τάλα-
ντο, ἄλλος μὲ δύο, ἄλλος μὲ 
πιὸ πολλά. Πάντως, ὅλοι εἶναι 
ἄνθρωποι, καὶ ἀπαιτεῖται ἴση 
καὶ δίκαιη συμπεριφορὰ πρὸς 
ὅλους ἀπὸ ὅλους.

Στὴν  Ἑλλάδα ἴσως εἴμαστε 
ὁ μοναδικὸς λαὸς ποὺ τιμᾷ τὴ 
φιλοξενία, δηλαδὴ τὴν ἀγάπη 
γιὰ τὸν ξένο, ἀφοῦ ὑπῆρξε καὶ 
Ξένιος Ζεύς. Γνωστὸ ἐπίσης εἶναι 

τὸ περίφημο ρητό, « Ἕλληνες 
καλοῦνται οἱ τῆς ἡμετέρας παι-
δεύσεως μετέχοντες» ( Ἰσοκρά-
της).  Ὅμως ὑπῆρχε καὶ τό «πᾶς 
μὴ  Ἕλλην βάρβαρος», ποὺ εἶναι, 
δυστυχῶς, δεῖγμα ρατσισμοῦ.

Πολλοὶ θεωροῦν τὸν ξένο δι-
αφορετικό, δὲν θέλουν ἐπαφὴ 
μαζί του καὶ τὸν φοβοῦνται. 
Σήμερα τὸ φαινόμενο αὐτὸ 
ὑπάρχει σχεδὸν παντοῦ στὸν 
πλανήτη.  Ἂν ἀναφερθοῦμε σὲ 
πιὸ μακρινὲς ἐποχές, θὰ θυμη-
θοῦμε τὴ σχεδὸν ὁλικὴ ἐξόντω-
ση τῶν ἐρυθρόδερμων ἀπὸ τοὺς 
ἀποίκους στὴ Βόρειο  Ἀμερικὴ 
καί, ἀκόμα παλαιότερα, τὰ τρο-
μακτικὰ ἐγκλήματα στὴ Νότιο  
Ἀμερικὴ ἀπὸ τὸν Κορτὲζ καὶ τοὺς  
Ἱσπανούς, οἱ ὁποῖοι ἐξόντωσαν 
ὁλοκληρωτικὰ τοὺς προκο-
λομβιανοὺς πολιτισμούς, ὅπως 
αὐτὸν τῶν  Ἴνκας κ.ἄ.

Νὰ θυμηθοῦμε καὶ τὴν Κού-
Κλούξ-Κλάν, ποὺ σκότωνε τοὺς 
μαύρους, γιατί... ἦταν μαῦροι!  
Ὅλοι ἔχουμε διαβάσει τὸ πε-
ρίφημο βιβλίο Ἡ καλύβα τοῦ 
Μπαρμπα-Θωμᾶ, ὅπου ἐξιστο-
ροῦνται τὰ βάσανα τῶν μαύ-
ρων.  Ἀλλὰ μὴν πᾶτε μακριά! 
Οὔτε ἑκατὸ χρόνια δὲν ἔχουν 

περάσει, ἀφότου καταργήθηκε 
ἡ δουλεία!

Μπορεῖ, ἐπίσης, ὁ «διαφορε-
τικός» νὰ μὴν εἶναι ἔγχρωμος, 
ἀλλὰ ἁπλᾶ «διαφορετικός».  Ἂν 
κάποιος εἶναι Καθολικός, θὰ 
ἐξοντώσει τοὺς Προτεστάντες (ἂς 
θυμηθοῦμε τὴ νύχτα τοῦ  Ἁγίου 
Βαρθολομαίου στὸ Παρίσι τὸν 
15ο αἰῶνα), ἂν εἶναι Μουσουλ-
μάνος θὰ ἐξοντώσει τούς «ἀπί-
στους» κ.ἄ.  Ὅμως τώρα μπαί-
νουμε σὲ ἕνα ἄλλο κεφάλαιο, 
ποὺ λέγεται «θρησκευτικὸς 
φανατισμός», καὶ θέλει δική του 
ἀνάπτυξη.  Ἐδῶ συναντῶνται ὁ 
ρατσισμὸς μὲ τὸν φανατισμό. Νὰ 
θυμηθοῦμε πρόσφατα, τὸν 20ο 
αἰῶνα, τὸν πόλεμο μεταξὺ Κα-
θολικῶν καὶ Διαμαρτυρομένων 
στὴν  Ἰρλανδία.

Ὑπάρχει ἐπίσης καὶ ὁ ἰδεολο-
γικὸς ἢ πολιτικὸς φανατισμός.  
Ἀριστεροὶ ἐξόντωσαν ἑκατομμύ-
ρια διαφωνούντων (ἢ ὅσους... 
νόμισαν ὅτι διαφωνοῦσαν), δε-
ξιοὶ δικτάτορες ἐξόντωσαν μυ-
ριάδες ἀριστερούς, καὶ ἄλλοι 
ὅσους πίστευαν ὅτι δὲν ἦταν 
«καθαρὴ φυλή».  Ἔτσι χάθηκαν 
κατὰ φρικτὸ τρόπο ἑκατομμύρια  
Ἑβραῖοι, τσιγγάνοι κ.ἄ. δῆθεν 
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«μὴ καθαροί». Αὐτὰ πρόσφα-
τα, στὸν 20ο αἰῶνα. Καὶ αὐτὰ 
τὰ φρικτά, τρομερά, παράλογα 
ἐγκλήματα πρὶν λίγα χρόνια, 
στὴν ἐποχή μας, ἀπὸ ἀνθρώ-
πους, ἀπὸ κράτη ποὺ τὰ θεω-
ροῦσαν «πολιτισμένα» καὶ δι-
καιολογοῦσαν αὐτὲς τὶς φρικτὲς 
συμπεριφορὲς ποὺ κόστισαν τὴ 
ζωὴ σὲ ἑκατομμύρια ἀνθρώπων, 
λέγοντας ὅτι φρόντιζαν γιὰ ἕνα 
«καλύτερο μέλλον», γιὰ μιά 
«καλύτερη ζωή» τῶν ἑπόμενων 
γενιῶν, καὶ ἄλλους τέτοιους πα-
ραλογισμούς.

Μήπως ὅμως εἶναι ἄλλα τὰ 
αἴτια, καί, ἂν τὰ ἐξακριβώσου-
με, ἴσως διορθώσουμε καὶ κα-
λυτερεύσουμε τὸ μέλλον τῆς 
ἀνθρωπότητας; Μήπως εἶναι τὸ 
πάθος τῆς «ἐξουσίας»; Μήπως 
εἶναι τὸ ὠμὸ οἰκονομικὸ συμ-
φέρον; Μήπως εἶναι ὁ φόβος, ὁ 

«πανικός» (ἀπὸ τὸν τραγοπόδα-
ρο θεὸ Πᾶνα) ποὺ κυριεύει τὸν 
ἄνθρωπο, ὅταν σκέφτεται, « Ἂν 
δὲν προλάβω νὰ τὸν σκοτώσω, 
θὰ μὲ σκοτώσει»; Καὶ ὅλα αὐτὰ 
μαζὶ δὲν φανερώνουν ἔλλειψη 
ἐπαφῆς, ἔλλειψη ἀγάπης;

Πρὶν δύο χιλιάδες χρόνια 

ἦλθε Κάποιος καὶ εἶπε: « Ἡ τε-
λεία ἀγάπη ἔξω βάλλει τὸν φό-
βον» (Α΄  Ἰω., δ΄ 18) καί «Οὐκ 
ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ 
ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ» (Γαλ., γ΄ 28). 
Δὲν ὑπάρχει ἄνδρας καὶ γυ-
ναῖκα, τὴ στιγμὴ πού, καὶ σήμε-
ρα ἀκόμα, ἡ γυναῖκα θεωρεῖται 
κατώτερο ὂν καὶ ὑποτιμᾶται ἀπὸ 
τὸν ἄνδρα σὲ πολλοὺς λαούς, 
καί «πολιτισμένους» ἀκόμα. Δὲν 
ὑπάρχει δοῦλος οὔτε ἐλεύθε-
ρος, τὴ στιγμὴ ποὺ ὁρισμένοι 
ἀπαιτοῦν ἀπὸ τοὺς ἄλλους νὰ 
εἶναι δοῦλοι τους, καὶ τοὺς πλη-
ρώνουν ὅσα ἀκριβῶς χρειάζεται 
γιὰ νὰ ἐπιζήσουν, καὶ ἔχουν οἱ 
ἴδιοι πενῆντα, ναί, σπίτια, καὶ ὁ 
ἄλλος δὲν ἔχει οὔτε καλύβι!

Μήπως καὶ ἐμεῖς καὶ οἱ γύρω 
μας σήμερα, ποὺ θεωρούμαστε 
καὶ Χριστιανοί, δὲν βλέπου-
με μὲ ὑποτιμητικὸ βλέμμα τὸν 

ἀμόρφωτο, τὸν ἀνάπηρο, τὸν 
ἀλλόθρησκο, τὸν ἄσχημο, τὸν 
μαυριδερό, τὸν κουτό; Μήπως 
δὲν περιθωριοποιοῦνται σήμε-
ρα καὶ οἱ ἡλικωμένοι; Οἱ γέροι 
θεωροῦνται ἄχρηστοι, περιττοί, 
δύσκολοι – ἂς φύγουν τὸ συ-
ντομώτερο! Μήπως ἔχουμε μο-

ναδικὸ κριτήριο τὸν ἑαυτό μας; 
Δύσκολο, ἀλήθεια, τό «γνῶθι 
σαὐτόν».

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος γρά-
φει: «ἵνα μὴ εἷς ὑπὲρ τοῦ ἑνὸς 
φυσιοῦσθε κατὰ τοῦ ἑτέρου. Τίς 
γάρ σε διακρίνει; τί δὲ ἔχεις ὃ 
οὐκ ἔλαβες;» (Α΄ Κορ., δ΄ 6-7). 
Δηλαδή, γιατί ὑπερηφανεύεσαι 
γιὰ κἄτι ποὺ σοῦ ἔχει δοθεῖ, ποὺ 
εἶναι δῶρο Θεοῦ. Δηλαδή, ἂν 
εἶσαι λευκός, μόνος σου ἔγινες;  
Ἂν εἶσαι ὡραῖος, ἔξυπνος, δὲν 
εἶναι δῶρο Θεοῦ; Θὰ ἐκμεταλ-
λευθεῖς δηλαδὴ αὐτὸ ποὺ σοῦ 
δόθηκε ὡς χάρισμα, γιὰ νὰ ὑπο-
δουλώσεις καὶ νὰ τσακίσεις τὸν 
ἄλλο, ποὺ εἶναι ἀδελφός σου; 
Γιατὶ ἕνα γένος εἴμαστε ὅλοι.  
Ἢ νομίζεις ὅτι δὲν θὰ τιμωρη-
θεῖς γιὰ τὴν ἀλαζονεία σου καὶ 
τὴν ἀδικία ποὺ διαπράττεις; Οἱ 
ἀρχαῖοι μας πρόγονοι εἶχαν ση-
μειώσει αὐτὴ τὴ συμπεριφορὰ 
καὶ τὴν ὀνόμαζαν «ὕβριν». Τήν 
«ὕβριν» ἀκολουθεῖ ἡ τιμωρία. 
Καὶ ὑπάρχει πάντα τιμωρία.  Ἂν 
κοιτάξουμε γύρω μας, θὰ τὴν 
δοῦμε.  Ἀλλά, κι ἂν δὲν ὑπάρ-
χει τιμωρία, πῶς ἀφήνουμε τὸν 
ἑαυτό μας νὰ διαπράττει τέτοιες 
ἀδικίες; Σίγουρα κἄτι μέσα μας 
θὰ ἐπαναστατήσει.

Ἐπιθυμία τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ 
κάθε ἀνθρώπου, εἶναι νὰ ζεῖ κα-
λά. Γι’ αὐτὸ ὑπῆρξαν καὶ ὑπάρ-
χουν νόμοι, θεϊκοὶ καὶ ἀνθρώπι-
νοι.  Ἡ ἐφαρμογή τους λέγεται 
«δικαιοσύνη». Στὴ Γραφὴ δια-
βάζουμε: «Δικαιοσύνην μάθετε, 
οἱ ἐνοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς».  Ἡ 
δικαιοσύνη θὰ ὁδηγήσει στὴν 
ἀγάπη, ποὺ εἶναι ὁ τέλειος σύν-
δεσμος μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων. 
Γιατί «ἡ ἀγάπη οὐ φυσιοῦται, οὐκ 
ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, 
οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ 
κακόν, οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, 
συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ [...]  Ἡ 
ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει» (Α΄ 
Κορ., ιγ΄ 4-8).

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ

«Οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν 
καὶ θῆλυ» (Γαλ., γ΄ 28). Δὲν ὑπάρχει ἄνδρας καὶ 
γυναῖκα, τὴ στιγμὴ πού, καὶ σήμερα ἀκόμα, ἡ 
γυναῖκα θεωρεῖται κατώτερο ὂν καὶ ὑποτιμᾶται 
ἀπὸ τὸν ἄνδρα σὲ πολλοὺς λαούς, καί «πολι-
τισμένους» ἀκόμα. Δὲν ὑπάρχει δοῦλος οὔτε 
ἐλεύθερος, τὴ στιγμὴ ποὺ ὁρισμένοι ἀπαιτοῦν 
ἀπὸ τοὺς ἄλλους νὰ εἶναι δοῦλοι τους, καὶ τοὺς 
πληρώνουν ὅσα ἀκριβῶς χρειάζεται γιὰ νὰ ἐπι-
ζήσουν, καὶ ἔχουν οἱ ἴδιοι πενῆντα, ναί, σπίτια, 
καὶ ὁ ἄλλος δὲν ἔχει οὔτε καλύβι!K

K
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Στὸν ἀδελφό μου τὸν φυλακισμένο
Φτωχὲ ἀδελφέ μου, ποὺ ἡ ἔκρηξη
τοῦ ἡφαιστείου τῆς ψυχῆς σου
πέταξε τὴ λάβα του κάποια κακότυχη στιγμή,
καὶ δέσμιο, κατάδικο σ’ ὁδήγησε στῆς φυλακῆς τὴ μάντρα,
ποιὸς τὄπε πὼς εἶσαι ὁ κάκιστος
ἀπ’ τοὺς ἐλεύθερους ἐμᾶς;
Ἡφαιστειογενὲς τὸ ἔδαφος κάθε ἀνθρώπινης καρδιᾶς.

Εἶσαι ὁ ἀδελφὸς ὁ πονεμένος.
Ὁ Κύριος γνωρίζει,  Ἐκεῖνος καθορίζει
τῆς συμφορᾶς τὸν στόχο.
Τὴν ἀχρειωμένη εἰκόνα Του ν’ ἀναμορφώσει ἐπιζητεῖ.
Νὰ ξαναβρεῖς καὶ πάλι τὸ μονοπάτι τὸ χαμένο τῆς ζωῆς.

Ἄμποτε, ἀδελφέ μου, ταχύπους νἆσαι
στὸν δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς.

     Μοναχὴ ΘΕΚΛΑ

Ὅσα δὲν εἰπώθηκαν
Πόσα ἔχουν μείνει ἀνείπωτα
σ’ αὐτοὺς ποὺ ἔχουν φύγει,
πόσα «συγγνώμη», «σ’ ἀγαπῶ»,
ποὺ δὲν ξεστόμισαν ποτὲ τὰ χείλη.

Λέξεις ποὺ ἀπὸ ἐγωισμό
ποτέ μας δὲν τολμήσαμε νὰ ποῦμε,
γράμματα ξεχασμένα καὶ βουβά
ποὺ στὸ συρτάρι ἀκόμα τὰ κρατοῦμε...

Ἔχουμε χρόνο, ὅπως νομίζουμε, πολύ
νὰ διορθώσουμε ὅσα λάθη ἔχουμε κάνει,
μά, τελικά, ἡ ζωὴ εἶναι μικρή,
κι ἔτσι ποτὲ ὁ χρόνος δὲν μᾶς φτάνει.

Φεύγει ἡ στιγμὴ καὶ χάνεται, περνᾷ,
δὲν περιμένει τὴν ἀπόφαση νὰ πάρεις, 
ἡ εὐκαιρία δὲν θὰ σοῦ δοθεῖ ξανά,
ποτέ σου δὲν θὰ πρέπει ν’ ἀναβάλλεις!

                        ΠΟΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
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Τὸ παραμύθι 
τῆς πατάτας

Μιὰ φορὰ κι ἕναν καιρό, ἦταν μιὰ βασίλισσα (ἔτσι ἀρχί-
ζουν πάντα τὰ παραμύθια, ἂν καὶ αὐτὸ εἶναι ἀληθινό) ποὺ 
τὴν ἔλεγαν  Ἰσαβέλλα τῆς Καστίλλης ἡ Καθολική, καὶ ζοῦσε 
στὴν  Ἱσπανία.  Ἔξυπνη κοπέλλα, γιὰ ν’ αὐξήσει τὸ βασί-
λειό της, παντρεύτηκε τὸν Φερδινάνδο τῆς  Ἀραγωνίας, 
κι ἔτσι ἔγιναν δυὸ βασιλιάδες σὲ μεγαλύτερο βασίλειο, 
ἀφοῦ ἔδιωξαν τοὺς  Ἄραβες.

Στὴ Γένοβα (τότε δὲν εἶχε ἀκόμα ἑνωθεῖ ἡ  Ἰταλία) 
ζοῦσε ἕνας ναυτικός, ὁ Χριστόφορος Κολόμβος, πνεῦμα 
ἀνήσυχο καὶ κάπως τυχοδιωκτικό.  Ἤθελε ν’ ἀνακαλύψει 
τὸν δρόμο τῶν  Ἰνδιῶν μέσῳ θαλάσσης, γιατὶ ἀπὸ τὴ στε-
ριὰ ἦταν πολὺ δύσκολος, γιὰ νὰ φέρει στὴν Εὐρώπη τοῦ 
Μεσαίωνα προϊόντα ποὺ εἶχαν οἱ  Ἀνατολικὲς Χῶρες.  Ἡ 
Γένοβα ἀρνήθηκε νὰ τοῦ δώσει τὸν στόλο ποὺ ζητοῦσε, 
καὶ αὐτὸς πῆγε στὴν  Ἰσαβέλλα, ἡ ὁποία τὸν ἱκανοποίησε.

Ἦταν τὸ τέλος τοῦ 15ου αἰῶνα, τὸ 1490 περίπου.  Ἡ  
Ἰσαβέλλα τοῦ ἔδωσε μερικὲς καραβέλλες –πλοῖα μὲ πανιά, 
οὔτε ἀτμὸς οὔτε πετρέλαιο ἐκείνη τὴν ἐποχή, μὲ τὸν ἄνεμο 
πήγαιναν–, καὶ ἔτσι προχώρησε δυτικὰ στὸν  Ἀτλαντικό.

Μετὰ ἀπὸ πολύμηνο ταξίδι, οἱ ναυτικοὶ ἀντίκρισαν στε-
ριά! Βγῆκαν ἔξω. Τὸ τοπίο ἦταν ὡραῖο, ἡ φύση πλούσια, 
μαγευτική, καὶ εἶδαν πολλὰ παράξενα. Πρέπει νὰ ἦταν 
ἡ  Ἁιτή, ὁ  Ἅγιος Δομίνικος ἢ ἡ Κούβα. Πέρασαν ὡραῖα, 
πῆραν μαζί τους γυρίζοντας πολλὰ πράγματα, νόμιζαν ὅτι 
εἶχαν πάει στὶς  Ἰνδίες.

Ἕνας ἄλλος χαρτογράφος καὶ θαλασσοπόρος, ἀργό-
τερα, ὁ  Ἀμέρικο, θὰ πάει ἐκεῖ καὶ θὰ καταλάβει ὅτι ἀνα-
καλύφθηκε μιὰ νέα ἤπειρος! Τῆς ἔδωσαν τὸ ὄνομά του:  
Ἀμερική.

Ἡ  Ἰσαβέλλα ἐνθουσιάστηκε. Πῆγε κι ἄλλα ταξίδια ὁ Κο-
λόμβος, καὶ πῆγαν ἐπίσης κι ἄλλοι θαλασσοπόροι.  Ἄνοιξε 
ἡ ὄρεξη πολλῶν κατακτητῶν, τῶν “Conquistadores”, 
ποὺ ἦταν καὶ τυχοδιῶκτες, καὶ ἄρχισε ἡ... λεηλασία! Κα-
τέστρεψαν, ρήμαξαν, διέλυσαν ἀξιόλογους πολιτισμούς, 
τοὺς ὀνομαζόμενους «προ-Κολομβιανοὺς πολιτισμούς», 
ὅπως τῶν  Ἴνκας, τῶν Μάγιας κ.ἄ.

Ὑπέταξαν τοὺς ἰθαγενεῖς.  Ἐπέβαλαν τὴ γλῶσσα τους, 
τὴν ἱσπανική (ἡ Βραζιλία ἔχει ὡς γλῶσσα τὰ πορτογαλικά), 
καὶ τὴ θρησκεία τους, τὸν Καθολικισμό.  Ὅλο τὸν πλοῦτο 
τὸν ἅρπαξαν: χρυσό, μαργαριτάρια κ.ἄ., πλούτισαν αὐτοί, 
πλούτισε καὶ ἡ  Ἱσπανία. Πῆγαν ἐπίσης πολλοὶ ἱερωμένοι 
νὰ κάνουν προσηλυτισμό, γιατὶ ἡ  Ἰσαβέλλα ἦταν καθο-
λική, καὶ ἡ « Ἱερὰ  Ἐξέταση» δροῦσε δραματικὰ ἐκείνη 
τὴν ἐποχή.

Ἐδῶ θὰ κάνω μιὰ παρένθεση:  Ἡ  Ἰσαβέλλα ἔδιωξε 
ὅλους τοὺς  Ἑβραίους ἀπὸ τὴν  Ἱσπανία τὸ 1492, ἑκατο-
ντάδες χιλιάδες. Αὐτοὶ κατέβηκαν, ἀπὸ τὸ Γιβραλτάρ, στὶς 
χῶρες τῆς Βορείου  Ἀφρικῆς, Μαρόκο,  Ἀλγερία, Τυνησία, 
πῆγαν καὶ πιὸ ἀνατολικά, στὴ Θεσσαλονίκη, πρωτεύουσα 
τῆς Μακεδονίας, κοσμοπολίτικη πόλη, ἀνοικτὸ λιμάνι σὲ 
δυὸ ἠπείρους.  Ἐκεῖ ρίζωσαν πολλοί.  Ἐπίσης, πῆγαν στὴν 
Κρήτη, στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ ἀλλοῦ. Στὴ Θεσσα-
λονίκη ἔζησαν ἁρμονικά:  Ἑβραῖοι (ἱσπανόφωνοι οἱ πιὸ 
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πολλοί), Τοῦρκοι,  Ἕλληνες,  Ἀρμένιοι.  Ἕνας ἀπό-
γονος αὐτῶν τῶν  Ἑβραίων ὑπῆρξε καὶ ὁ παπποῦς 
τοῦ Νικολὰ Σαρκοζί, πρώην Προέδρου τῆς Γαλλίας, 
ὁ ὁποῖος, πρὶν ἀρχίσει ὁ πόλεμος τοῦ ’40, πῆρε τὰ 
παιδιά του καὶ πῆγε στὴ Γαλλία.

Ὄχι, δὲν ξεχάσαμε τὴν πατάτα! Τὸ 1537, ἕνας 
«κατακτητής» ποὺ ἔψαχνε γιὰ χρυσάφι σ’ ἕνα χωριὸ 
τῶν  Ἄνδεων (οἱ  Ἄνδεις εἶναι ὀροσειρὰ ποὺ διασχί-
ζει τὸ νότιο ἡμισφαίριο 
τῆς  Ἀμερικῆς ἀπὸ βορρᾶ 
πρὸς νότο στὴν πλευρὰ 
τοῦ Εἰρηνικοῦ) μὲ τοὺς 
πεινασμένους στρατιῶτες 
του εἶδαν χοντρὲς ρίζες 
σκοῦρες σ’ ἕνα φυτὸ στὴ 
γῆ κάτω. Τὶς ἔβγαλαν, τὶς 
ἔψησαν, τὶς ἔφαγαν καὶ 
εἶδαν ὅτι ἦταν καλές! Οἱ  
Ἰνδιάνοι-ἐρυθρόδερμοι 
τὶς ἔτρωγαν καὶ τὶς ὀνό-
μαζαν «παπά». Οἱ Σπα-
νιόλοι τὶς βάπτισαν «πα-
τάτας».  Ἔκτοτε ἡ πατάτα 
κυρίευσε ὅλη τὴ γῆ.

Στὴν ἀρχὴ τῆς Δημι-
ουργίας ὁ Θεὸς εἶπε: «Ἰδοὺ δέδωκα ὑμῖν πᾶν χόρτον 
σπόριμον σπεῖρον σπέρμα, ὅ ἐστιν ἐπάνω τῆς γῆς, 
καὶ πᾶν ξύλον ὃ ἔχει ἐν ἑαυτῷ καρπὸν σπέρματος 
σπορίμου ὑμῖν ἔσται εἰς βρῶσιν» (Γεν., α΄ 29-30), δη-
λαδή, Σᾶς ἔδωσα νὰ τρῶτε ὅ,τι παράγει ἡ γῆ.  Ἀπὸ 
τὶς σπουδαιότερες προσφορὲς τοῦ Νέου Κόσμου 

στὸν Παλαιὸ εἶναι ἡ πατάτα. Βοήθησε στὴ διατρο-
φή, ἔσωσε συχνὰ πληθυσμοὺς ἀπὸ τὴν πεῖνα, γιατὶ 
ὅλη ἡ περιοχὴ τῆς Μεσογείου, Εὐρώπης, Μικρᾶς  
Ἀσίας εἶχε πάντα τρομεροὺς λιμοὺς μὲ χιλιάδες 
νεκρούς, γιατὶ ζοῦσε μέχρι τότε ἀπὸ τὸ σιτάρι καὶ 
τὸ ψωμί. Γιὰ νὰ φᾷς ψωμί, πρέπει νὰ ἔχεις ζῷο δυ-
νατό, νὰ τὸ δέσεις σὲ ἄροτρο, ἀλέτρι, ν’ ἀνοίξεις τὴ 
γῆ, γιὰ νὰ σπείρεις τὸν σπόρο τὸ φθινόπωρο, νὰ 

περιμένεις τὸν χειμῶνα 
(«ἐὰν μὴ ὁ κόκκος τοῦ 
σίτου πεσὼν εἰς τὴν γῆν 
ἀποθάνῃ, μόνος μένει· 
ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ, πολὺν 
καρπὸν φέρει», λέει ἡ 
Γραφή,  Ἰω., ιβ΄ 24). Νὰ 
γίνουν τὴν ἄνοιξη τὰ 
στάχυα, νὰ τὰ θερίσεις 
μὲ τὸ δρεπάνι ἀργότε-
ρα, νὰ βγεῖ ὁ καρπός, νὰ 
τὸν βάλεις σὲ σακιά, νὰ 
τὰ πᾷς στὸν μύλο, ἀνε-
μόμυλο ἢ νερόμυλο, νὰ 
γίνει ἀλεύρι, νὰ τὸ ζυμώ-
σεις μὲ μαγιά, ν’ ἀνάψεις 
φοῦρνο, νὰ τὸ ψήσεις, 

γιὰ νὰ φᾷς... ψωμί! Τὴν πατάτα; Τὴ βγάζεις, τὴν 
ψήνεις, τὴν τρῷς. Καὶ τὸ ρύζι ἀκόμα, στὴν  Ἄπω  
Ἀνατολή, πιὸ εὔκολο στὴ συγκομιδὴ εἶναι ἀπὸ τὸ 
σιτάρι: θέλει νερὸ ν’ ἀναπτυχθεῖ, γίνεται ὁ σπόρος, 
τὸ ρύζι· τὸ βγάζεις, τὸ βράζεις, τὸ τρῷς.

Ἡ διαδρομὴ τῆς πατάτας στὴν Εὐρώπη δὲν ἦταν 

Ἀπὸ τὶς σπουδαιότερες προσφορὲς 
τοῦ Νέου Κόσμου στὸν Παλαιὸ 

εἶναι ἡ πατάτα. Βοήθησε στὴ δια-
τροφή, ἔσωσε συχνὰ πληθυσμοὺς 
ἀπὸ τὴν πεῖνα, γιατὶ ὅλη ἡ περιοχὴ 
τῆς Μεσογείου, Εὐρώπης, Μικρᾶς  

Ἀσίας εἶχε πάντα τρομεροὺς λιμοὺς 
μὲ χιλιάδες νεκρούς.

K

K



«Ο
 Κ

Ο
Σ

Μ
Ο

Σ
 Τ

Η
Σ

 Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΔ

Ο
Σ

» 
- 

Σ
ΕΠ

Τ
ΕΜ

Β
Ρ

ΙΟ
Σ

 -
 Ο

Κ
Τ

Ω
Β

Ρ
ΙΟ

Σ
  

2
0

1
3

189

εὔκολη. Φόβος παντοῦ γιὰ τὴν 
καινούργια τροφή. Τὴν παρέλα-
βαν ὅμως οἱ βασιλιάδες, αὐτο-
κράτορες, ἄρχοντες, καὶ τήν... 
ἐπέβαλαν μὲ πονηρὰ μέσα! Τὴν 
ἔκρυβαν δῆθεν ὡς πολύτιμο 
ἀγαθό! Στὴ Γαλλία ἐπέβαλαν 
τὴν πατάτα ὁ Parmentier καὶ ὁ 
Λουδοβῖκος 16ος μὲ τὴ Μαρία  
Ἀντουανέτα τὸν 18ο αἰῶνα. Στὴν  
Ἑλλάδα ὁ Καποδίστριας τὸ 1830.

Ἡ πατάτα συνέδεσε τὴν ἱστο-
ρία της μὲ μιὰ μεγάλη τραγῳδία, 
γνωστὴ σ’ ὅλο τὸν κόσμο, ποὺ 
συνέβη στὴν  Ἰρλανδία. Τὸ 1845, 
ἕνα κρύο καλοκαίρι συνέβαλε 
νὰ ἀρρωστήσει ὁ σπόρος τῆς 
πατάτας.  Ἡ ἑπόμενη συγκομιδὴ 
ὑπῆρξε μηδαμινή. Οἱ  Ἰρλανδοί, 
φτωχὸς λαὸς μὲ ἕνα μόνιμο 
ἐχθρό, τὴν  Ἀγγλία, ποὺ τοὺς 
λεηλατοῦσε, πείνασαν τρομερά.  
Ἕνας λιμὸς σ’ ἕνα πληθυσμὸ 8 
ἑκατομμυρίων ψυχῶν διέλυσε 
πολλούς.  Ἕνα ἑκατομμύριο 
πέθαναν ἀπὸ τὴν πεῖνα καὶ τὴν 
ἀρώστια (χολέρα, πανούκλα), 
καὶ πολλοὶ  Ἰρλανδοὶ μετανά-
στευσαν φτωχοὶ καὶ ἄθλιοι στὴ 
Βόρεια  Ἀμερική, ὡς πολῖτες β΄ 
κατηγορίας.

Ἴσως θά ’πρεπε νὰ ποῦμε 
λίγα λόγια καὶ γιὰ τὴ Βόρεια  
Ἀμερική. Τὴν κατέλαβαν Γάλ-
λοι καὶ  Ἄγγλοι.  Ὁ Καναδᾶς, 
στὸν βορρᾶ, ποὺ ἦταν γαλλικὴ 
κτήση, εἶχε ἄδοξο τέλος γιὰ τὴ 
Γαλλία.  Ὁ βασιλιὰς Λουδοβῖκος 
15ος προτιμοῦσε νὰ γλεντάει στὸ 
παλάτι τῶν Βερσαλλιῶν μὲ τὴ 
μαντὰμ ντὲ Πομπαντοὺρ καὶ τοὺς 
εὐγενεῖς, παρὰ νὰ ἀσχολεῖται μὲ 
κτήσεις στὴν ἄλλη ἄκρη τοῦ κό-
σμου.  Ἔτσι, πούλησε ὁλόκληρο 
τὸν Καναδᾶ στὴν  Ἀγγλία!  Ἡ 
κακὴ διαχείριση τοῦ κράτους 
δὲν εἶχε καλὸ ἀποτέλεσμα γι’ 
αὐτόν: νύχτα τὸν ἔθαψαν, γιὰ 
νὰ μὴν τὸν ἀντικρίσουν οἱ θυ-
μωμένοι ὑπήκοοί του. Φυσικά, 
τὴν πλήρωσαν οἱ ἑπόμενοι, ὁ 
Λουδοβῖκος 16ος καὶ ἡ Μαρία  
Ἀντουανέττα, ποὺ τοὺς καρα-

τόμησαν κατὰ τὴ Γαλλικὴ  Ἐπα-
νάσταση (1789-1793).

Οἱ  Ἄγγλοι ἔμειναν στὴ Βό-
ρειο  Ἀμερική, ἀφοῦ πάταξαν 
τοὺς ἐγχώριους κατοίκους, 
τοὺς  Ἐρυθρόδερμους. Αὐτοὶ οἱ 
ἄποικοι, ὅμως, ἀποτίναξαν τὸν 
ζυγὸ τῶν  Ἄγγλων, ἔκαναν ἐπα-
νάσταση (1776-1783) καὶ δημι-
ούργησαν τὶς ΗΠΑ.  Ἡ γλῶσσα 
τους εἶναι ἡ ἀγγλική, ἐκτὸς ἀπὸ 
ἕνα κομμάτι τοῦ Καναδᾶ, ὅπου 
μιλοῦν γαλλικά.

Ὁ Νέος Κόσμος προσέφερε 
πολλὰ καλὰ στὸν Παλαιό.  Ἕνα 
ἀπ’ αὐτὰ εἶναι καὶ ἡ πατάτα.  
Ὅλοι τὴν ἀγαποῦν.  Ἔσωσε πολὺ 
κόσμο ἀπὸ τοὺς λιμούς, εἶναι 
ὠφέλιμη καὶ καταναλώνεται 
εὐχάριστα μὲ χίλιους τρόπους. 

Μιὰ πατάτα ἀξίζει ὅσο ἕνα πορ-
τοκάλι ἢ ἕνα μῆλο ἢ ἕνα μπι-
σκότο ἢ δύο φέτες ψωμὶ ὁλικῆς 
ἄλεσης. Περιέχει σίδηρο, χαλκὸ 
καὶ ἄλλα στοιχεῖα. Καὶ δὲν πα-
χαίνει! Τὰ παιδιὰ λατρεύουν τὶς 
πατάτες.  Ἀλλὰ καὶ στὰ τραπέζια 
πάντα ὑπάρχει πατάτα. Βρίσκεται 
σὲ ὅλα τὰ καταστήματα τροφί-
μων, μαζὶ μὲ τοὺς φίλους της, 
τὸ ἀλεύρι καὶ τὸ ρύζι.  Ὅλοι οἱ 
ἄνθρωποι στὸν κόσμο τρῶνε 
πατάτες, ρύζι καὶ ψωμί, ἄρα εἶναι 
σύν-τροφοι. Καὶ σίγουρα πρέπει 
νὰ εἶναι καὶ ἀδέλφια.  Ὁ Θεὸς 
δὲν ἔδωσε ὅλα αὐτὰ τὰ καλὰ γιὰ 
ὅλους τοὺς ἀνθρώπους;

Β.Ο.
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«Μηδεὶς τῆς νεότητός σου  
καταφρονείτω»

Οἱ νέοι εἶναι οἱ μπροστάρη-
δες στοὺς μεγάλους ἀγῶνες.

Οἱ νέοι κρατοῦν τὶς σημαῖες 
τῶν μεγάλων ἐπαναστάσεων. 

Οἱ νέοι ποτίζουν μὲ τὸ αἷμα 
τους τὰ πεδία τῶν μαχῶν καὶ 
κερδίζουν τὶς μεγάλες νίκες. 

Οἱ νέοι ποτίζουν μὲ τὸν 
ἱδρῶτα τῆς ἐργασίας τους τὸν 
στίβο τῆς ζωῆς. 

Δὲν ἀξίζουν λοιπὸν οἱ νέοι 
τὴν πιὸ μεγάλη τιμή; 

Κι ὅμως, ὅλα τὰ παραπάνω 
δείχνουν ἀκριβῶς πόσο λίγο 
τοὺς τιμᾶμε. 

Οἱ νέοι εἶναι οἱ μπροστάρη-
δες στοὺς μεγάλους ἀγῶνες· ναί, 
ἀλλὰ συνήθως στοὺς ἀγῶνες 
ἄλλων. 

Οἱ νέοι κρατοῦν τὶς σημαῖες 
τῶν μεγάλων ἐπαναστάσε-
ων· ναί, ἀλλὰ γιὰ λογαριασμὸ 
ἄλλων. 

Οἱ νέοι ποτίζουν μὲ τὸ αἷμα 
τους τὰ πεδία τῶν μαχῶν καὶ 
κερδίζουν τὶς μεγάλες νίκες· 
ναί, ἀλλὰ ἄλλοι δρέπουν τοὺς 
καρπούς. 

Οἱ νέοι ποτίζουν μὲ τὸν 
ἱδρῶτα τῆς ἐργασίας τους τὸν 
στίβο τῆς ζωῆς· ναί, ἀλλὰ γιὰ 
νὰ πλουτίζουν ἄλλοι. 

Ποῦ εἶναι λοιπὸν ἡ τιμὴ πρὸς 
τὴ νεότητα; Οἱ ἔπαινοι πρὸς τοὺς 
νέους, συνήθως, ὄχι ἁπλῶς δὲν 
εἶναι τιμὴ πρὸς αὐτούς, ἀλλὰ καὶ 

εἶναι, χωρὶς ὑπερβολή, σημεῖο 
ἔσχατης καταφρόνησης. Διότι 
εἶναι σημεῖο ἔσχατης καταφρό-
νησης νὰ γυρεύουν κάποιοι 
(κόμματα, ἐπιχειρήσεις, παράγο-
ντες τοῦ ἀθλητισμοῦ, ποικιλώ-
νυμες θρησκεῖες καὶ αἱρέσεις), μὲ 
δόλωμα μερικοὺς ὑποκριτικοὺς 
ἐπαίνους, νὰ κάνουν τοὺς νέους 
πιόνια στὰ δικά τους παιχνίδια, 

γρανάζια στὶς δικές τους μηχα-
νές. 

Καὶ τί γίνεται, ὅταν οἱ νέοι 
δὲν ἐξυπηρετοῦν αὐτοὺς τοὺς 
σκοπούς; Βαφτίζονται ξαφνικὰ 
«ἀνώριμοι», κρίνονται ἀνίκανοι 
νὰ ἀναλάβουν σοβαρὲς ὑποθέ-

σεις, καὶ ὁ ρόλος τους μετατίθε-
ται στὸ μέλλον, ὅταν θὰ ἔχουν 
«ὡριμάσει», «σωφρονιστεῖ» ἢ 
ἁπλῶς συμβιβαστεῖ. Καὶ τότε πιὰ 
ἡ καταφρόνηση εἶναι ἀνοικτὴ 
καὶ ἀπροκάλυπτη, καὶ οἱ νέοι 
περνοῦν στὸ περιθώριο. 

Καὶ ὁ ἀντίλογος σὲ αὐτὴ τὴν 
καταφρόνηση τῆς νεότητας; Τὰ 
λόγια τοῦ ἀποστόλου Παύλου 

στὸν μαθητή του Τιμόθεο: «Μη-
δεὶς τῆς νεότητός σου καταφρο-
νείτω».  Ὄχι ὅτι αὐτὸ ἀναιρεῖ τὸ 
πνεῦμα τῆς μαθητείας.  Ἀλλὰ 
εἶναι μιὰ μαθητεία ἐν ἐλευθερίᾳ, 
ὅπου ὁ μαθητὴς καλεῖται, μὲ τὴ 
σειρά του, νὰ γίνει δάσκαλος. 
Γι’ αὐτό, ἄλλωστε, καὶ ὁ ἀπό-
στολος συμπληρώνει: «Μηδεὶς 
τῆς νεότητός σου καταφρονείτω, 
ἀλλὰ τύπος γίνου τῶν πιστῶν ἐν 
λόγῳ, ἐν ἀναστροφῇ, ἐν ἀγάπῃ, 
ἐν πίστῃ, ἐν ἁγνείᾳ» (Τιμ., δ΄ 12).

ΧΡΥΣΗ Δ.  
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΕΝΤΟΥ

Οἱ ἔπαινοι πρὸς τοὺς νέους, συνήθως, ὄχι ἁπλῶς 
δὲν εἶναι τιμὴ πρὸς αὐτούς, ἀλλὰ καὶ εἶναι, χωρὶς 
ὑπερβολή, σημεῖο ἔσχατης καταφρόνησης. Διότι 
εἶναι σημεῖο ἔσχατης καταφρόνησης νὰ γυρεύουν 
κάποιοι (κόμματα, ἐπιχειρήσεις, παράγοντες τοῦ 
ἀθλητισμοῦ, ποικιλώνυμες θρησκεῖες καὶ αἱρέ-
σεις), μὲ δόλωμα μερικοὺς ὑποκριτικοὺς ἐπαί-
νους, νὰ κάνουν τοὺς νέους πιόνια στὰ δικά τους 
παιχνίδια, γρανάζια στὶς δικές τους μηχανές. K

K
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Κἄτι εἶδα... ἄκουσα... ἤ μοὖπαν

Τὸ καλοκαίρι, ὅταν μιὰ φίλη μὲ προσκάλεσε 
μ’ ἀγάπη νὰ περάσω μερικὲς μέρες μακριὰ 
ἀπὸ τὴν καθημερινότητά μου, δέχθηκα μὲ 

χαρά, ἂν καὶ τὸ χωριὸ στὸ ὁποῖο μὲ κάλεσε δὲν 
ἦταν κοντὰ σὲ θάλασσα.

Τὸ σπίτι τῆς φίλης εἶναι παραδοσιακὸ καὶ πε-
ριστοιχίζεται ἀπὸ ἕναν καταπράσινο κῆπο.  Ἔτσι, 
ὅση ζέστη κι ἂν ἔκανε, δὲν τὴν αἰσθάνθηκα. Τὴν 
περίοδο ποὺ φιλοξε-
νήθηκα στὸ σπίτι, ἦταν 
ἐκεῖ μόνο ἡ φίλη μου 
καὶ μιὰ μικροσκοπικὴ 
σκυλίτσα, ἡ Τζίτζη.  Ἡ 
ζωὴ κυλοῦσε ἥσυχα 
μὲ τὰ καθημερινά, 
ἐνῷ τὸν περισσότερο 
χρόνο τὸν περνούσα-
με μὲ ὡραία συζήτηση. 
Πόση ἀνάγκη τὴν ἔχει 
ὁ ἄνθρωπος, κυρίως 
ὅταν ζεῖ μόνος!  Ὅταν 
ἔπεφτε ὁ ἥλιος, πηγαί-
ναμε βόλτα κι οἱ τρεῖς 
«φίλες».

Ἕνα ἀπόγευμα ἀπο-
φασίσαμε νὰ ἀκολου-
θήσουμε ἕνα μονοπά-
τι, ἀποφεύγοντας τὴν 
κίνηση τοῦ κεντρικοῦ 
δρόμου τοῦ χωριοῦ. 
Καθὼς περπατούσαμε, 
εἴδαμε στὸ τέλος περί-
που τοῦ μονοπατιοῦ δυὸ κατσικάκια, ποὺ τοὺς 
εἶχαν δέσει τὰ δυὸ πόδια μὲ δέρμα καὶ ἁλυσίδα, 
γιὰ νὰ μὴ μποροῦν νὰ τρέχουν. Κατσίκια, βλέπετε! 
Αὐτὰ τὰ συνόδευε ἕνα μεγαλύτερο κατσίκι.  Ὅταν 
τὰ εἴδαμε, ἀποφασίσαμε ν’ ἀλλάξουμε δρόμο, γιὰ 
νὰ μὴν τὰ τρομάξουμε καὶ φύγουν ἀπὸ κεῖ, καὶ τὰ 
χάσει τὸ ἀφεντικό τους.

Ἀλλάζοντας κατεύθυνση, συνεχίσαμε τὴ βόλτα 
μας κουβεντιάζοντας καὶ γελώντας, ἐνῷ τὸ ἀεράκι 
ποὺ φυσοῦσε μᾶς ἀνακάτευε τὰ μαλλιά. Στὴν ἐπι-
στροφή, καὶ λίγο πρὶν φτάσουμε στὸ σπίτι, ἡ φίλη 
μοῦ ζήτησε νὰ κρατήσω τὴ Τζίτζη ἀπὸ τὸ λουράκι, 
γιὰ νὰ περάσει ἀπὸ κάπου ποὺ εἶχε μιὰ δουλειά. 
Σταθήκαμε λοιπὸν ἐγὼ καὶ ἡ Τζίτζη κάτω ἀπὸ ἕνα 
δέντρο, ἐνῷ πιὸ κάτω ξαναείδαμε τὰ τρία κατσικά-
κια νὰ στέκονται μπροστὰ ἀπὸ ἕνα συρματόπλεγμα, 

ποὺ χώριζε ἕνα κτῆμα ἀπὸ τὸν δρόμο. Πίσω ἀπ’ 
αὐτὸ βρισκόταν μιὰ κατσίκα ποὺ βέλαζε, κι αὐτὰ 
ἀνταποκρίνονταν μὲ τὸν ἴδιο τρόπο, σὰν νὰ κου-
βεντιάζανε. Καὶ φαντάστηκα ὅτι ἡ κατσίκα θἆταν 
μάννα τους, κι ὅτι τῆς εἶχαν πάρει τὰ παιδιά της, γιὰ 
νὰ μὴν τῆς παίρνουν αὐτὰ τὸ γάλα μὲ τὸν θηλασμό.

Ἐκεῖ λοιπὸν ποὺ περιμέναμε τὴ φίλη μου, 
νἄσου καὶ ξεπροβάλλει μιὰ γάτα. Δὲν σᾶς εἶπα ὅτι 

ἡ Τζίτζη δὲν χώνευε τὶς 
γάτες. Μόλις τὶς ἔβλε-
πε, τὶς γαύγιζε καὶ τὶς 
κυνήγαγε.  Ὅταν εἶδε 
λοιπὸν τὴ γάτα, ἄρχισε 
νὰ τὴ γαυγίζει καὶ νὰ 
θέλει νὰ τῆς ἐπιτεθεῖ.  
Ἐγὼ τὴν ἀκινητοποίη-
σα τραβώντας τὸ λου-
ρί της.  Ἡ γάτα, σὰν δι-
απίστωσε ὅτι τὸ σκυλὶ 
δὲν μποροῦσε νὰ κινη-
θεῖ, προχώρησε πρὸς 
τὰ μπρὸς καμαρωτὰ 
κι ἀγέρωχα νιαουρίζο-
ντας, σὰ σημαιοφόρος, 
ὅπως ἀποδείχθηκε 
ἀργότερα.

Δὲν μπορεῖτε νὰ 
φανταστεῖτε τί ἐπα-
κολούθησε. Τὰ τρία 
κατσικάκια ποὺ εἴχα-
με δεῖ προηγουμένως 
ἄφησαν τὸν διάλογο 

μὲ τὴ μητέρα τους καὶ μπῆκαν στὴ σειρὰ ἀκολου-
θώντας τὴ γάτα, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ σχηματιστεῖ μιὰ 
παράξενη «παρέλαση».

Δὲν μποροῦσα νὰ κρατήσω τὰ γέλια μου.  Ἄφη-
σα τὸ λουρὶ τῆς Τζίτζη πιὸ χαλαρό, κι αὐτὴ ὅρμησε 
παρασύροντας καὶ μένα. Τί τὄθελα νὰ τὸ κάνω!  Ἡ 
γάτα τρόμαξε κι ὅπου φύγει-φύγει, ὅπως καὶ τὰ 
κατσικάκια, καὶ ἡ παρέλαση διαλύθηκε ἆρον-ἆρον. 
Αὐτὰ ξαναγύρισαν στὸ συρματόπλεγμα, ὅπου ἡ 
κατσίκα συνέχιζε νὰ βελάζει λυπημένα.

Μαζεύοντας τὸ λουρί, ἔφερα κοντά μου τὴ Τζί-
τζη, ποὺ εἶχε ἠρεμήσει, μιὰ κι ἡ γάτα εἶχε ἐξαφανι-
στεῖ, καὶ περιμέναμε τὴ φίλη μας, ποὺ δὲν ἄργησε 
νὰ φανεῖ, καὶ γυρίσαμε στὸ σπίτι, ἐνῷ ἐγὼ τῆς δι-
ηγιόμουν τί εἶχε συμβεῖ.

ΛΙΤΣΑ ΑΠΑΛΑΚΗ

Ἡ παρέλαση
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Τὰ μικρὰ τῆς ζωῆς μας
Πρόσχαροι  
ἄνθρωποι

Ὅπως ἀναζητοῦμε καθημε-
ρινὰ τὴν τροφή μας, ἂς ἀναζη-
τήσουμε καὶ τὴ χαρά μας.

Ὑπάρχουν ἄνθρωποι τόσο 
πρόσχαροι, ποὺ εἶναι ἱκανοὶ νὰ 
σᾶς χαμογελάσουν, ἀκόμα καὶ 
τὴ στιγμὴ ποὺ βγαίνουν ἀπὸ τό... 
ὀδοντιατρεῖο! Τόσο εὐδιάθετοι!  
Ἄλλοι ὅμως, ποὺ ὁ Θεὸς τοὺς 
ἔδωσε ἁπλόχερα ὅλα τὰ καλά, 
εἶναι ἀπὸ ἄκεφοι ἕως ἀμίλητοι, 
ἔτσι ποὺ ἀναρωτιέται κανείς: 
Μὰ τί τοῦ λείπει, τέλος πάντων, 
αὐτοῦ τοῦ ἀνθρώπου;  Ἁπλᾶ 
δὲν σκέπτεται νὰ ἀντιδράσει 
στὴν πλήξη καὶ τὴν ἀνία ποὺ δι-
αβρώνουν ὕπουλα τὴ χαρὰ ἐκεί-

νων ποὺ τὰ ἔχουν ὅλα.  Ἴσως καὶ 
δὲν μετροῦν σωστὰ τὴ διαφορὰ 
ἀνάμεσα στό «σοβαρός» καὶ τό 
«σκυθρωπός», τό «ὀλιγόλογος» 
καὶ τό «ἀμίλητος».

Ὑπάρχουν βέβαια καὶ περι-
στάσεις στὶς ὁποῖες ἡ καρδιά μας 
εἶναι περίλυπη, ποὺ ἡ ὑπομονή 
μας δοκιμάζεται ὣς τὰ ὅριά της, 
ποὺ τὰ προβλήματα ὑψώνο-
νται δάσος μπροστά μας, ἀπὸ 
μικρὰ ἕως ἀξεπέραστα. Ποιὸς 
νὰ μιλήσει τότε γιὰ χαρά;  Ὅμως 
τὸν ἄλλο καιρὸ εἶναι κρῖμα νὰ 
μὴ νοιαζόμαστε νὰ χαρίσουμε 
στοὺς ἄλλους χαρά, ἀλλὰ καὶ νὰ 
τὴν κατακτήσουμε γιὰ τὸν ἑαυτό 
μας.  Ἀκόμα καὶ νὰ τὴν ἀγορά-
σουμε, φυσικὰ μέσα στὰ ὅρια 
τῆς εὐπρεπείας.  Ἂν μοῦ ἀρέσει 

ἕνα λουλούδι, ἂν μὲ εὐχαριστεῖ 
ἕνα βιβλίο, γιατί νὰ μὴν τὸ ἀπο-
κτήσω ἀμέσως, ἀντὶ νὰ περιμένω 
νὰ θυμηθεῖ κάποιος νὰ μοῦ τὸ 
χαρίσει; Αἰσιοδοξία λοιπὸν τὸ 
ζητούμενο.

Κι ἂν συννέφιασε ὁ οὐρανὸς 
τῆς ζωῆς μας, ἂν θρασομανάει 
ὁ ἄνεμος, θὰ καταλαγιάσει κά-
ποια στιγμή, δὲν θὰ μᾶς ἀφήσει 
ὁ ἥλιος, δὲν θὰ μᾶς ἐγκαταλείψει 
ὁ Θεός.

Ἄλλοι ξέχασαν νὰ τρα-
γουδᾶνε, ἄλλοι ξέχασαν νὰ 
χαμογελοῦν. Κι ὅμως, κάπου ἡ 
ζωὴ ἔχει κρύψει χαρὲς γιὰ ὅλους 
μας.  Ἂς ψάχνουμε μὲ σπουδὴ 
καὶ ἐπιμέλεια νὰ τὶς βροῦμε κα-
θημερινά.

 «Ζητεῖτε καὶ εὑρήσετε».
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Προτεραιότητα

Προτεραιότητα γιὰ ὅλα. Στὶς 
κάθε λογῆς ἀπασχολήσεις μας, 
στὶς δαπάνες μας, στὴ ζωή μας 
γενικά.  Ἀξίζει ἡ συστηματικὴ 
ἐπιμονή μας νὰ συνηθίσουν 
στὸν κανόνα ἀπὸ μικρὰ τὰ παι-
διά. Πρὸ πάντων στὴ διαχείριση 
τοῦ χρόνου τους. Πρῶτα ἡ με-
λέτη, μετὰ τὸ παιχνίδι. Καὶ στὰ 
χρήματα ἐπίσης. Προηγεῖται τὸ 
ἀναγκαῖο, ἀκολουθεῖ τὸ εὐχά-
ριστο.

Πόσες φορὲς ἀκοῦμε νὰ πα-
ραπονοῦνται ἄνθρωποι ὅτι δὲν 
τοὺς ἐπαρκεῖ ὁ χρόνος, δὲν προ-
λαβαίνουν τὶς δουλειές τους, 
δὲν τοὺς φτάνουν τὰ χρήματα, 
μένουν ἀνάγκες ἀκάλυπτες. Συ-
νήθως οἱ ὑποχρεώσεις καὶ τὰ 
οἰκονομικὰ εἶναι δεδομένα, καί 
–στὶς ἀστικὲς οἰκογένειες τοὐλά-
χιστον– δὲν εἶναι συχνὸ νὰ πε-
ρισσεύουν ἄνετα τὰ πάντα γιὰ 
τοὺς πάντες.  Ἔτσι ἡ γυναῖκα, ὡς 
οἰκονόμος τοῦ σπιτιοῦ, βαδίζει 
μὲ συγκεκριμένο προγραμματι-
σμό, ἀξιολογώντας κάθε φορὰ 
τὴ σπουδαιότητα τῶν ἀναγκῶν.  
Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν εἶναι τὸ πᾶν. Καὶ 
πάλι, ὅσο καὶ ἂν τὰ ὑπολογί-
σει κανείς, συμβαίνει κάποτε 
νὰ μὴν ἐπαρκοῦν τὰ χρήματα 
ἢ ὁ χρόνος.  Ἀλλὰ τοὐλάχιστον 
ἔχουν καλυφθεῖ τὰ ἀπαραίτη-
τα. Εἶναι ἄλλο νὰ μὴν εὐκαιρῶ 
γιὰ τὴ στοιχειώδη καθαριότητα 
τοῦ σπιτιοῦ, καὶ ἄλλο νὰ μὴν 
εὐκαιρῶ νὰ πάω θέατρο. Εἶναι 
ἄλλο νὰ μὴν ἔχω νὰ πληρώσω 
τὰ δίδακτρα τοῦ παιδιοῦ μου, 
καὶ ἄλλο νὰ μὴν περισσεύουν 
νὰ ἀγοράσω καινούργια ροῦχα. 
Καὶ ἂν δὲν προλαβαίνω νὰ κά-
νω μιὰ βόλτα στὴ χειμωνιάτικη 
λιακάδα, ποὺ τόσο μοῦ ἀρέσει, 
εἶναι μικρότερο κακὸ ἀπὸ τὸ νὰ 
μὴν κάνω μιὰ ὀλιγόλεπτη ἐπί-
σκεψη στὸν μοναχικὸ ἄνθρω-
πο τῆς διπλανῆς πόρτας, ποὺ 
τὴν περιμένει τὴν καλημέρα 
μου σὰν δροσιὰ στὴν ἄνυδρη, 

ἀπαράλλακτη καθημερινότητα 
τῆς μοναξιᾶς του.

Σὲ ὅ,τι καὶ ἂν διαχειρίζεται 
κανείς, ἀπὸ προσωπικὰ διαθέ-
σιμα ὅπως τὸν ἐλεύθερο χρόνο 
του ἕως τὰ χρήματα γιὰ τὴ ζωὴ 
τῆς οἰκογένειας, χρειάζεται προ-

σεκτικὴ ἀξιολόγηση γιὰ συνετὴ 
χρήση, πάντα μὲ προτεραιότη-
τα.

ΚΛΕΙΩ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
ΚΟΥΡΑΣΗ

Κι ἂν συννέφιασε ὁ οὐρανὸς τῆς ζωῆς μας, 
ἂν θρασομανάει ὁ ἄνεμος, θὰ καταλαγιάσει 

κάποια στιγμή, δὲν θὰ μᾶς ἀφήσει ὁ ἥλιος, δὲν 
θὰ μᾶς ἐγκαταλείψει ὁ Θεός. Ἄλλοι ξέχασαν νὰ 
τραγουδᾶνε, ἄλλοι ξέχασαν νὰ χαμογελοῦν. 
Κι ὅμως, κάπου ἡ ζωὴ ἔχει κρύψει χαρὲς γιὰ 

ὅλους μας.  Ἂς ψάχνουμε μὲ σπουδὴ 
καὶ ἐπιμέλεια νὰ τὶς βροῦμε καθημερινά.K

K



194

«Ο
 Κ

Ο
Σ

Μ
Ο

Σ
 Τ

Η
Σ

 Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΔ

Ο
Σ

» 
- 

Σ
ΕΠ

Τ
ΕΜ

Β
Ρ

ΙΟ
Σ

 -
 Ο

Κ
Τ

Ω
Β

Ρ
ΙΟ

Σ
  

2
0

1
3

Ἀπό τὸ διαδίκτυο
Μόνο ὁ Θεὸς τὸ ξέρει
Κάποτε ζοῦσε σ’ ἕνα χωριὸ ἕνας φτωχὸς γέ-

ροντας, ὁ ὁποῖος εἶχε ἕνα ὡραῖο ἄλογο, ποὺ τὸν 
βοηθοῦσε στὶς γεωργικὲς ἐργασίες, καὶ τὸ ὁποῖο 
ἦταν τόσο ὄμορφο καὶ δυνατό, ὥστε ἦταν γνωστὸ 
σὲ ὅλη τὴ γύρω περιοχή.

Κάποια μέρα, ἕνας πρίγκιπας, ποὺ ἐντυπω-
σιάσθηκε ἀπὸ τὴ φήμη καὶ τὸ παρουσιαστικὸ τοῦ 
ἀλόγου, θέλησε νὰ τὸ ἀγοράσει, προσφέροντας 
στὸν γέροντα ἕνα ὑπέρογκο ποσό. Αὐτὸς ὅμως 
ἀρνήθηκε νὰ πουλήσει τὸ ἀγαπημένο του ἄλογο, 
μὲ τὸ ὁποῖο εἶχε δεθεῖ τόσα χρόνια.

– Μὰ καλά, εἶσαι ἀνόητος; ρωτοῦσαν οἱ συγχω-
ριανοί του. Πούλα τὸ ἄλογο γιὰ τὸ καλό σου, θὰ 
πιάσεις πολλὰ χρήματα καὶ θὰ εἶσαι εὐτυχισμένος!

–  Ἄαα, ἐμένα τὸ ἄλογο μὲ βοηθάει στὴν ἐργα-
σία μου, ἀπαντοῦσε ὁ γέροντας. Γιὰ τὸ καλό μου, 
λέτε. Καὶ ποιὸς ξέρει τί εἶναι καλὸ καὶ τί κακό; Μόνο 
ὁ Θεὸς τὸ ξέρει!

Οἱ μέρες περνοῦσαν, καὶ τὸ ἄλογο παρέμενε 
ἀχώριστη συντροφιὰ τοῦ γέροντα.  Ἕνα πρωῒ ὅμως 
ὁ γέροντας ξύπνησε καὶ εἶδε ὅτι τὸ ἄλογό του εἶχε 
φύγει. Οἱ συγχωριανοί του μαζεύτηκαν, γιὰ νὰ τοῦ 
ἐκφράσουν τὴ λύπη τους:

– Τί μεγάλο κακὸ ποὺ σὲ βρῆκε! Τώρα ποιὸς 
θὰ σὲ βοηθάει στὶς δουλειές σου;  Ἤσουν ἀνόητος 
ποὺ δὲν πούλησες τὸ ἄλογο. Τώρα δὲν ἔχεις οὔτε 
τὰ χρήματα, οὔτε τὸ ἄλογο.

Ὁ γέροντας, μὲ τὴ χαρακτηριστικὴ ἠρεμία του, 
ἀπαντοῦσε:

– Καὶ ποιὸς ξέρει τί εἶναι καλὸ καὶ τί κακό; Μόνο 
ὁ Θεὸς τὸ ξέρει!

Ὕστερα ἀπὸ λίγες μέρες, τὸ ἄλογο ἐπέστρεψε 
στὴ μάντρα τοῦ γέροντα, μαζὶ μὲ μερικὰ ἀκόμη 
πανέμορφα ἄλογα, ποὺ εἶχε συναντήσει στὸ δά-
σος. Μαζεύτηκαν ξανὰ οἱ συγχωριανοί του καὶ 
τοῦ ἔλεγαν:

– Τί τυχερὸς ποὺ εἶσαι! Σοῦ ἔτυχε μεγάλο κα-

λό, ἀφοῦ τώρα ἔχεις περισσότερα ἄλογα νὰ σὲ 
βοηθοῦν.

Ὁ γέροντας τοὺς ἀπάντησε:
– Καὶ ποιὸς ξέρει τί εἶναι καλὸ καὶ τί κακό; Μόνο 

ὁ Κύριος τὸ ξέρει! Πάντως, εἶμαι εὐχαριστημένος 
ποὺ τὸ ἄλογό μου γύρισε.

Οἱ συγχωριανοί του τὸν κοιτάζανε πάλι περι-
φρονητικά.

Μετὰ ἀπὸ λίγες μέρες, ὁ γιὸς τοῦ γέροντα, κα-
βαλικεύοντας ἕνα ἀπὸ τὰ ἄλογα, ἔπεσε καὶ ἔσπασε 
καὶ τὰ δυό του πόδια. Μαζεύτηκαν πάλι οἱ χωρια-
νοὶ λέγοντας:

– Τί κακὸ ποὺ σὲ βρῆκε! Μὲ τὰ ἄλογα ποὺ 

ἦρθαν, ἔχασες τελικὰ τὸ δεξί σου χέρι στὶς δου-
λειές, τὸν γιό σου, ποὺ ὑποφέρει τώρα ἀπὸ τοὺς 
πόνους, καὶ ἴσως ὑποφέρει γιὰ ὅλη του τὴ ζωή.

Ὁ γέροντας ἀπαντοῦσε πάλι:
– Ποιὸς ξέρει... Μόνο ὁ Θεὸς γνωρίζει τί εἶναι 

καλὸ καὶ τί κακό!
Δὲν πέρασε μιὰ βδομάδα ἀπὸ αὐτὸ τὸ ἀτύχη-

μα, καὶ μιὰ γειτονικὴ χώρα κήρυξε τὸν πόλεμο 
στὴ χώρα του. Πέρασε λοιπὸν καὶ ἀπὸ τὴν πόλη 
του ὁ στρατὸς καὶ ἐπιστράτευσε ὅλους τοὺς νέους 
ἄντρες. Δὲν πῆραν, φυσικά, τὸν γιό του, ποὺ εἶχε 
σπασμένα καὶ τὰ δυό του πόδια, καὶ ἔτσι αὐτὸς δὲν 
ἔλαβε μέρος στὶς φονικὲς μάχες ποὺ ἀκολούθησαν.  

Ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι δὲν ξέρουμε 
ποτὲ ἀρκετά, γιὰ νὰ κρίνουμε ἂν 
κἄτι εἶναι εὐλογία ἢ συμφορά.  

Ἀκόμη, ἀδελφοί μου, δὲν τὸ κατα-
λάβατε; Μόνο ὁ Θεὸς γνωρίζει τὸ 

καλὸ καὶ τὸ κακό μας!

K
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Ἦρθαν πάλι οἱ συγχωριανοὶ καὶ ἔλεγαν:
– Εἶσαι πολὺ τυχερός, ἀφοῦ οἱ γιοὶ ὅλων μας 

πᾶνε νὰ σκοτωθοῦν στὸν πόλεμο, ἐνῷ ἐσὺ θὰ ἔχεις 
τὸν γιό σου πάντα κοντά σου.

Καὶ ὁ γέροντας τοὺς ἀπάντησε μὲ τρυφερότητα:
–  Ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι δὲν ξέρουμε ποτὲ ἀρκετά, 

γιὰ νὰ κρίνουμε ἂν κἄτι εἶναι εὐλογία ἢ συμφορά.  
Ἀκόμη, ἀδελφοί μου, δὲν τὸ καταλάβατε; Μόνο ὁ 
Θεὸς γνωρίζει τὸ καλὸ καὶ τὸ κακό μας!

Πρέπει λοιπὸν νὰ δείχνουμε ἀπόλυτη ἐμπιστο-
σύνη στὸν Θεό μας, ὄχι στὰ λόγια, ἀλλὰ ἔμπρακτα.  
Ὑπάρχει ἆραγε περίπτωση, ἂν ἀφεθοῦμε ὅπως ἕνα 
μικρὸ παιδὶ στὸ Θέλημά Του, νὰ νιώσουμε ποτὲ 
θλίψη, ἄγχος, στενοχώρια;

*     *     *

Φαντασία καί...  
πραγματικότητα

Πρὶν ἀπὸ λίγο καιρό, κυκλοφόρησε στὸ δι-
αδίκτυο μιὰ συγκλονιστικὴ φωτογραφία, ποὺ 
προκάλεσε παγκόσμια αἴσθηση καὶ συγκίνηση.  
Ἡ φωτογραφία εἰκονίζει ἕνα μικρὸ κοριτσάκι, ποὺ 
ἔχει ξαπλώσει σὲ στάση ἐμβρύου στὸ ἔδαφος, σὲ 
χῶρο ὅπου ἔχει ζωγραφίσει μὲ κιμωλία τὴ μητέρα 
της, ἀφήνοντας ἔξω τὰ παπουτσάκια του.

Πολὺ γρήγορα διαδόθηκε ἡ συγκλονιστικὴ 
ἱστορία: Τὸ κοριτσάκι, ὅπως ἔγινε εὐρύτατα γνω-
στό, εἶχε χάσει τὴ μητέρα του στὸν πόλεμο, καὶ 
φιλοξενεῖτο σὲ κάποιο ἵδρυμα.  Ἐκεῖ, ὅμως, εἶχε 
χάσει τὴ διάθεσή του: δὲν ἔτρωγε, δὲν κοιμόταν, 
δὲν ἔπαιζε.  Ἕνα βράδυ οἱ ὑπεύθυνοι τοῦ ἱδρύματος 
τὸ βρῆκαν στὸν προαύλιο χῶρο σὲ αὐτὴ τὴ στά-
ση, νὰ ἔχει ζωγραφίσει τὴ μητέρα του καὶ νὰ ἔχει 
ξαπλώσει μέσα της, ἀφήνοντας ἔξω ἀπὸ σεβασμό 
τὰ παπουτσάκια του.

Ἡ ἱστορία συγκλόνισε.  Ἀμέτρητοι ἦταν οἱ ἐπι-
σκέπτες τοῦ διαδικτύου ποὺ διερωτῶνταν ποιὸ 
ἦταν τὸ κοριτσάκι καὶ ἀπὸ ποιὸ ὀρφανοτροφεῖο 
προερχόταν.

Ὅπως ἀποδείχθηκε ὅμως τελικά, ἡ πραγματικὴ 
ἱστορία ποὺ κρύβεται πίσω ἀπὸ τὴ φωτογραφία 
εἶναι ἐντελῶς διαφορετική, καὶ πολὺ πιὸ πεζή...  
Ἡ φωτογραφία εἶναι δημιούργημα τοῦ 24χρονου  
Ἰρανοῦ φωτογράφου Bahareh Bisheh. Μιὰ ἀπὸ 
τὶς συλλογὲς φωτογραφιῶν του ἔχει τὸν τίτλο “I 
have a mother”, μὲ τὸ συγκεκριμένο κοριτσάκι, 
ποὺ λέγεται πὼς εἶναι ἀνεψιά του, σὲ διάφορες 
πόζες.  Ὁ  Ἰρανὸς φωτογράφος εἶχε ἀναρτήσει τὶς 

φωτογραφίες του στὸ διαδίκτυο ἀπὸ τὸν  Ἰούλιο 
τοῦ 2012.  Ὅπως παρατηροῦμε, μάλιστα, ὑπάρ-
χουν ἀρκετὲς διαφορετικὲς φωτογραφίες στὸ ἴδιο 
ὕφος.  Ἁπλῶς, κάποιος ξεχώρισε τὴ συγκεκριμένη 
ἱστορία, ἔπλασε μὲ τὴ φαντασία του μιὰ συγκινη-
τικὴ ἱστορία, καὶ ἄφησε τό... διαδίκτυο νὰ κάνει 
τὰ ὑπόλοιπα...

Ὅπως ἀποδεικνύεται, τελικά, τὸ διαδίκτυο εἶναι 
ἀνυπέρβλητο μέσο διάδοσης τῆς πληροφορίας – 
ὅμως ἐξίσου τῆς ἀληθοῦς πληροφορίας καὶ τῆς 
κατασκευασμένης...

Γιὰ τὴ μεταγραφή

ΜΑΡΙΑ ΠΟΡΦΥΡΗ

Tὸ διαδίκτυο εἶναι ἀνυπέρβλητο 
μέσο διάδοσης τῆς πληροφορίας 

– ὅμως ἐξίσου τῆς ἀληθοῦς 
πληροφορίας καὶ τῆς 
κατασκευασμένης...

K
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14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
Ἡμέρα  Ἐθνικῆς Μνήμης 

τῆς Γενοκτονίας τῶν  Ἑλλήνων 
τῆς Μικρᾶς  Ἀσίας  

ἀπὸ τὸ Τουρκικὸ Κράτος

Ἡ 14η Σεπτεμβρίου ἔχει ὁρι-
σθεῖ ὡς « Ἡμέρα  Ἐθνικῆς 
Μνήμης τῆς Γενοκτονίας 

τῶν  Ἑλλήνων τῆς Μικρᾶς  Ἀσί-
ας ἀπὸ τὸ Τουρκικὸ Κράτος» (Ν. 
2645/1998) καὶ τιμᾶται μὲ ἐκδη-
λώσεις ποὺ καθορίζονται ἀπὸ 
τὸ Π.Δ. 304/2001 (« Ὀργάνωση  
Ἐκδηλώσεων Μνήμης τῆς 14ης 
Σεπτεμβρίου»).

Ἡ Μικρὰ  Ἀσία ὑπῆρξε κατὰ 
τὴν ἀρχαιότητα κοιτίδα λαμπροῦ 
πολιτισμοῦ καὶ ἀπὸ τὶς ἀκμαιότε-
ρες περιοχὲς τοῦ ἑλληνισμοῦ.  Ἡ  
Ἰωνία εἶναι ἡ γῆ ποὺ γέννησε τὸν  
Ὅμηρο, καὶ ἐδῶ γεννήθηκαν ἡ 
φιλοσοφία, ἡ ἐπιστήμη καὶ ἡ 
ἱστοριογραφία.  Ἀκόμη πιὸ πέ-
ρα, ἡ περιοχὴ τοῦ Πόντου ὑπο-
τάχθηκε στοὺς Τούρκους μετὰ 
καὶ ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη, 
καὶ εἶχε τόσο βαθιὰ ἑλληνικὴ 
παράδοση, ὥστε ἀκόμη καὶ σή-
μερα οἱ Πόντιοι καυχῶνται ὅτι ἡ 
πρωτεύουσα τοῦ Πόντου, ἡ Τρα-
πεζούντα, ἀριθμεῖ περισσότερα 
ἔτη ἐλεύθερου ἑλληνικοῦ βίου 

ἀπὸ τὴν  Ἀθήνα!  Ἀκόμη καὶ στὶς 
ἀρχὲς τοῦ περασμένου αἰῶνα, 
ὑπῆρχαν στὴ Μικρὰ  Ἀσία πε-
ριοχὲς μὲ ἀναλογικὰ περισσό-
τερο ἑλληνικὸ πληθυσμὸ ἀπ’ 

ὅ,τι εἶχαν κατὰ τὴν ἔνταξή τους 
στὸ ἑλληνικὸ κράτος πολλὲς πε-
ριοχὲς ποὺ σήμερα βρίσκονται 
ἐντὸς τῶν ἑλληνικῶν συνόρων. 
Στὴ Σμύρνη οἱ  Ἕλληνες κυρι-

 Ἔχει μεγάλη σημασία νὰ καταλάβουμε ὅτι εἰς βά-
ρος τῶν  Ἑλλήνων τῆς Μικρᾶς  Ἀσίας δὲν διαπρά-
χθηκαν ἁπλῶς ἐγκλήματα. Γι’ αὐτό, τὸ σημαντικὸ 
δὲν εἶναι νὰ μνημονεύουμε τὶς ἐπιμέρους σφαγές, 
τὶς ἐν ψυχρῷ ἐκτελέσεις, βιασμούς, βάρβαρα βα-
σανιστήρια κ.τ.ὅ., γεγονότα φρικτά, ποὺ ἀσφαλῶς 
συγκινοῦν καὶ ἐξοργίζουν, ἀλλὰ θὰ μποροῦσε νὰ 
πεῖ κανεὶς ὅτι τέτοια πράγματα γίνονται πάντοτε 
στοὺς πολέμους, ἀπ’ ὅλες τὶς πλευρές.  Ἐδῶ ὅμως 
δὲν μιλᾶμε ἁπλῶς γι’ αὐτό. Εἰς βάρος τῶν  Ἑλλή-
νων τῆς Μικρᾶς  Ἀσίας προωθήθηκε μιὰ πολιτικὴ 
συστηματικῆς γενοκτονίας. K
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αρχοῦσαν σὲ τέτοιο βαθμὸ στὴ 
ζωὴ τῆς πόλης, ὥστε ἡ πόλη 
αὐτὴ ἦταν γιὰ τοὺς Τούρκους 
ἡ «Γκιαοὺρ  Ἰσμίρ», ἡ «Σμύρνη 
τῶν  Ἀπίστων».

Τὸ τέλος τοῦ ἑλληνισμοῦ τῆς 
Μικρᾶς  Ἀσίας δὲν ὀφείλεται 
ἁπλῶς στὴ Μικρασιατικὴ Κατα-
στροφή, ὅπως θὰ πίστευαν πολ-

λοί, ἀλλὰ σὲ μιὰ συστηματικὴ 
πολιτικὴ ποὺ υἱοθετήθηκε καὶ 
ἐφαρμόσθηκε ἀπὸ τοὺς Τούρ-
κους. Συγκεκριμένα, ἡ  Ὀθω-
μανικὴ Αὐτοκρατορία, βαριὰ 
τραυματισμένη ἀπὸ τὶς ἐθνικὲς 
ἐπαναστάσεις καὶ αὐτονομήσεις 
ἐδαφῶν της (μὲ ἀρχὴ τὴν  Ἑλλη-
νικὴ  Ἐπανάσταση τοῦ 1821), 

προσανατολίσθηκε βαθμιαῖα 
στὴν πολιτικὴ τοῦ «ἐκτουρκι-
σμοῦ τοῦ  Ὀθωμανικοῦ κρά-
τους», στὴν ἀντικατάσταση 
δηλαδὴ τῆς πολυεθνικῆς αὐτο-
κρατορίας ἀπὸ ἕνα ἐθνικὸ κρά-
τος, τὸ ὁποῖο θὰ κατοικοῦσαν 
ἀμιγῶς τουρκικοὶ πληθυσμοί· 
ἕνα τέτοιο κράτος ἐκτιμήθηκε 
ὅτι θὰ ἔθετε τέρμα στὴ μακρὰ 
αἱμορραγία τῆς κάποτε ἀχανοῦς 
αὐτοκρατορίας καὶ θὰ μποροῦσε 
νὰ εἶναι βιώσιμο.

Ἡ πολιτικὴ αὐτὴ τοῦ «ἐκτουρ-
κισμοῦ» σφράγισε τὴ μοῖρα τῶν 
μὴ τουρκικῶν πληθυσμῶν τῆς 
Μικρᾶς  Ἀσίας.  Ἤδη κατὰ τὸν 
Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ὅταν ἡ 
προσοχὴ τῆς παγκόσμιας κοι-
νότητας ἦταν στραμμένη ἀλλοῦ 
καὶ ἡ εὐαισθησία ἀμβλυμένη, 
οἱ Τοῦρκοι προχώρησαν στὴ 
φρικτὴ γενοκτονία τῶν  Ἀρμενί-
ων, σὲ διωγμοὺς τῶν ἑλληνικῶν 
πληθυσμῶν τῶν παραλίων τῆς 
Μικρᾶς  Ἀσίας καὶ σὲ ἐκστρα-
τεία ἐθνοκάθαρσης στὴν περι-
οχὴ τοῦ Πόντου, μὲ τὴν ἔνταξη 
τῶν  Ἑλλήνων τῆς περιοχῆς σὲ 
τάγματα ἐργασίας (τὰ λεγόμε-
να «ἀμελὲ ταμπουρού») καὶ τὶς 
περίφημες «πορεῖες θανάτου» 
πρὸς τὰ βάθη τῆς  Ἀνατολίας. 
Στὶς ἀρχὲς τοῦ 1915 ψηφίσθη-
κε στὴν Τουρκία νόμος «Περὶ 
τῆς μεταναστεύσεως τῶν πλη-
θυσμῶν», μὲ στόχο, κατὰ τὸν 
Ταλαὰτ πασᾶ, «νὰ ἐξολοθρευθεῖ 
πλήρως τὸ μὴ τουρκικὸ στοιχεῖο 
καὶ νὰ δημευθοῦν τὰ χρήματα 
καὶ οἱ περιουσίες του». Αὐτὴ 
ἦταν ἡ κατάσταση στὴ Μικρὰ  
Ἀσία, πρὶν κἂν τὴ Μικρασια-
τικὴ ἐκστρατεία.  Ἂς μὴν ξεχνᾶμε 
ἄλλωστε ὅτι, μετὰ τὴν ἧττα τῆς 
Τουρκίας στὸν Α΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο, ἡ ἀπόβαση ἑλληνικοῦ 
στρατοῦ στὴ Σμύρνη τὸ 1919 
ἀποφασίστηκε ἀπὸ τοὺς Συμμά-
χους ἀκριβῶς γιὰ τὴν προστασία 
τῶν χριστιανικῶν πληθυσμῶν 
τῆς περιοχῆς.

Ἡ Μικρασιατικὴ καταστροφὴ 

Ἡ 14η Σεπτεμβρίου δὲν εἶναι ἑορτὴ ἀναμόχλευ-
σης ἐθνικιστικῶν μισῶν, ἐκδήλωση πολεμοκα-
πηλική· εἶναι ἑορτὴ μνήμης. Εἶναι παράλογο νὰ 
πιστεύουμε ὅτι, ἀποσιωπώντας ἐγκλήματα τοῦ 
παρελθόντος, ἀποφεύγουμε τὴν ἐπανάληψή τους. K
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στικὸ τέλος τοῦ 
μ ικρασιατ ικοῦ 
ἑλληνισμοῦ. Οἱ 
Τοῦρκοι προχώ-
ρησαν μάλιστα 
σὲ ὀργανωμένο 
ἐμπρησμὸ τῆς 
Σμύρνης, ὥστε νὰ 
διασφαλίσουν ὅτι 
οἱ  Ἕλληνες δὲν 
θὰ ἐπέστρεφαν 
ποτέ, ἐνῷ χιλιάδες  
Ἕλληνες ἔπεφταν 
θύματα ἀνηλεοῦς 
σφαγῆς, μεταξύ 
τους καὶ ὁ μητρο-
πολίτης Σμύρνης 
ἐθνομάρτυρας 
Χρυσόστομος.

Ἔχει διατυπω-
θεῖ ἡ ἐκτίμηση ὅτι 
ἡ Μικρασιατικὴ 
καταστροφὴ εἶναι 
ἡ μεγαλύτερη καταστροφὴ στὴν 
ἑλληνικὴ ἱστορία, μεγαλύτερη 
ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὴν ἅλωση τῆς 
Κωνσταντινουπόλεως. Διότι, 
ἀκόμα καὶ μετὰ τὴν ἅλωση τῆς 
Κωνσταντινουπόλεως, οἱ  Ἕλλη-
νες μποροῦσαν στὰ τετρακόσια 
χρόνια τῆς σκλαβιᾶς νὰ τρα-
γουδοῦν: «Πάλι μὲ χρόνια μὲ 
καιρούς, πάλι δικά μας εἶναι». 
Αὐτὸ δὲν μπορεῖ νὰ τὸ πεῖ κα-
νεὶς σήμερα γιὰ τὴ Μικρὰ  Ἀσία 
καὶ τὸν Πόντο, γιατὶ ἐκεῖ πιὰ δὲν 
κατοικοῦν  Ἕλληνες.  Ἡ Μικρὰ  
Ἀσία καὶ ὁ Πόντος εἶναι πιά «Χα-
μένες Πατρίδες».

Μὲ τὴν ὑποχρεωτικὴ ἀνταλ-
λαγὴ τῶν πληθυσμῶν ποὺ προ-
έβλεπε ἡ Σύμβαση τῆς Λωζάν-
νης, περίπου 1,5 ἑκ.  Ἕλληνες 
πρόσφυγες ἐγκαταστάθηκαν καὶ 
ρίζωσαν στὴν ἑλληνικὴ ἐπικρά-
τεια, φέρνοντας μαζί τους ὄχι μό-
νο τὸν πόνο τῆς ξενιτιᾶς, ἀλλὰ 
καὶ τὸ φῶς τῆς ἐλπίδας γιὰ ἕνα 
νέο ξεκίνημα. Παρὰ τὰ προβλή-
ματα, ἡ ἔνταξη τῶν προσφύγων 
στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία ὑπῆρξε 
τελικὰ τονωτικὴ γιὰ τὴν ἐθνικὴ 

οἰκονομία, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸν πο-
λιτισμό.  Ἡ σύγχρονη  Ἑλλάδα 
χρωστάει πολλὰ στοὺς  Ἕλληνες 
τῆς Μικρᾶς  Ἀσίας καὶ τοῦ Πό-
ντου καὶ στοὺς ἀπογόνους τους. 

Εἶναι θλιβερὸ ὅτι σήμερα 
ὑπάρχουν κάποιοι ποὺ ἐπιθυ-
μοῦν νὰ ὡραιοποιήσουν τὸ 
δρᾶμα τῆς γενοκτονίας καὶ τῶν 
προσφύγων στὸ ὄνομα τῶν 
ὁποιωνδήποτε σκοπιμοτήτων, 
ἀκόμη καὶ κάποιοι ποὺ λένε κυ-
νικὰ ὅτι «καὶ οἱ  Ἕλληνες ἔκαναν 
ἐγκλήματα».  Ἔχει μεγάλη ση-
μασία νὰ καταλάβουμε ὅτι εἰς 
βάρος τῶν  Ἑλλήνων τῆς Μικρᾶς  
Ἀσίας δὲν διαπράχθηκαν ἁπλῶς 
ἐγκλήματα. Γι’ αὐτό, τὸ σημα-
ντικὸ δὲν εἶναι νὰ μνημονεύου-
με τὶς ἐπιμέρους σφαγές, τὶς ἐν 
ψυχρῷ ἐκτελέσεις, βιασμούς, 
βάρβαρα βασανιστήρια κ.τ.ὅ., 
γεγονότα φρικτά, ποὺ ἀσφαλῶς 
συγκινοῦν καὶ ἐξοργίζουν, ἀλλὰ 
θὰ μποροῦσε νὰ πεῖ κανεὶς ὅτι 
τέτοια πράγματα γίνονται πάντο-
τε στοὺς πολέμους, ἀπ’ ὅλες τὶς 
πλευρές.  Ἐδῶ ὅμως δὲν μιλᾶμε 
ἁπλῶς γι’ αὐτό. Εἰς βάρος τῶν  
Ἑλλήνων τῆς Μικρᾶς  Ἀσίας 

προωθήθηκε μιὰ 
πολιτικὴ συστη-
ματικῆς γενοκτο-
νίας, σύμφωνα 
μὲ τὴ Σύμβαση 
τῆς 9.12.1948 
τοῦ ΟΗΕ, ἐξ οὗ 
καὶ ἡ 14η Σεπτεμ-
βρίου τιμᾶται ὡς  
« Ἡμέρας  Ἐθνικῆς 
μνήμης τῆς Γ ε -
ν ο κ τ ο ν ί α ς  
τῶν  Ἑλλήνων τῆς 
Μικρᾶς Ἀσίας ἀπὸ 
τὸ Τουρκικὸ Κρά-
τος».

Γιὰ νὰ γίνει κα-
τανοητὴ ἡ διαφο-
ρά, ἂς θυμηθοῦμε 
ὅτι, κατ’ ἀναλογί-
αν, στὸν Β΄ Παγκό-
σμιο Πόλεμο δὲν 
χωράει ἀμφιβολία 
ὅτι ἐγκλήματα πο-

λέμου διαπράχθηκαν καὶ ἀπὸ 
τοὺς Συμμάχους (π.χ. σφαγὴ τοῦ 
Κατίν, ὠμότητες Ρώσων, βομ-
βαρδισμὸς Δρέσδης κ.ἄ.).  Ἀλλὰ 
αὐτὸ δὲν σημαίνει σὲ καμμία πε-
ρίπτωση ὅτι τὰ ἐγκλήματα αὐτὰ 
μποροῦν νὰ θεωρηθοῦν ἐγκλή-
ματα τῆς ἴδιας βαρύτητας μὲ τὰ 
ἐγκλήματα τῶν ναζί, στὸν βαθμὸ 
ποὺ αὐτοὶ χρεώνονται συστημα-
τικὴ πολιτικὴ γενοκτονίας τῶν 
«κατώτερων» λαῶν. Θύματα 
μιᾶς τέτοιας συστηματικῆς πο-
λιτικῆς γενοκτονίας ἔπεσαν καὶ 
οἱ  Ἕλληνες τῆς Μικρᾶς  Ἀσίας.

Ἡ 14η Σεπτεμβρίου δὲν 
εἶναι ἑορτὴ ἀναμόχλευσης 
ἐθνικιστικῶν μισῶν, ἐκδήλωση 
πολεμοκαπηλική· εἶναι ἑορτὴ 
μνήμης. Εἶναι παράλογο νὰ πι-
στεύουμε ὅτι, ἀποσιωπώντας 
ἐγκλήματα τοῦ παρελθόντος, 
ἀποφεύγουμε τὴν ἐπανάληψή 
τους.  Ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ φιλει-
ρηνικοὺς λόγους στὸν κορυφαῖο 
ἱστορικὸ ὅλων τῶν ἐποχῶν, τὸν 
Θουκυδίδη, εἶναι τὸ περίφημο 
«μνήσθητε τῶν ἐν τοῖς πολέμοις 
παραλόγων» ( Ἱστ., Ζ΄ 61, 3.3-4), 

  Ἡ λήθη τῶν ἐγκλημάτων τοῦ παρελθόντος 
ὄχι μόνο δὲν λειτουργεῖ ἀποτρεπτικά, 

ἀλλά, ἀντίθετα, δίνει τὸ ἐλεύθερο 
γιὰ τὴν ἐπανάληψή τους.K

K
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« Ἐπρόκειτο νὰ μᾶς πάρει τὸ ὑπερωκεάνειο “Πατρίς”, μὰ δὲν τὸ ἄφησε ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση 
νὰ ἔλθει.  Εἴχαμε κατεβεῖ στὴν προκυμαία τῆς Σμύρνης πολὺ πρωὶ τὸ Σάββατο 27 Αὐγούστου καὶ 
περιμέναμε.  Ὁ πατέρας νοίκιασε τότε μία ὁλλανδικὴ ἀτμάκατο καὶ μπήκαμε μέσα.  Στὶς 11 παρὰ 10 
φάνηκαν οἱ Τσέτες.  Ἦταν ὀγδόντα μὲ ἑκατὸ ἄτομα πάνω στ’ ἄλογα, χωρὶς σέλα, φοροῦσαν σταυρωτὰ 
τὰ φυσεκλίκια καὶ εἶχαν τὰ ὅπλα τους ἀναρτημένα.  Στὰ χέρια τους κρατοῦσαν σπάθες καὶ τὶς κου-
νοῦσαν δεξιά - ἀριστερά.  Τότε ἄρχισαν νὰ διαδραματίζονται φοβερὲς στιγμές, ποὺ ἀποτυπώθηκαν 
ἔντονα ἀπὸ τὰ παιδικά μου μάτια.  Ἕνας ἄνδρας ὁλόγυμνος μὲ τὸ περίστροφο στὸ στόμα –θὰ ἦταν 
κάποιος  Ἕλληνας ἀξιωματικός– εἶχε κολυμπήσει καὶ ἔφθασε σὲ ἕνα γαλλικὸ ἀντιτορπιλλικό, ποὺ 
ἦταν ἀραγμένο στὸ λιμάνι.  Εἶχε καταφέρει νὰ σκαρφαλώσει ὣς τὴν κουπαστὴ τοῦ πολεμικοῦ, καὶ 
τότε ἕνας ναύτης μὲ τὸν ὑποκόπανο τοῦ ἄνοιξε τὸ κεφάλι στὰ δύο.  Τὰ μυαλά του πετάχθηκαν στὸν 
ἀέρα, καὶ ἔπεσε στὴ θάλασσα νεκρός.

Ἕνα σπαρακτικὸ μονοφώνι “Γιάχ...” ἔβγαινε ἀπὸ ὁλόκληρη τὴ Σμύρνη.  Ἡ λαίλαπα μαινόταν τὸ 
βράδυ τοῦ Σαββάτου.  Εἶχε σκοτεινιάσει, καὶ τὰ ξένα πολεμικὰ ἔριχναν τοὺς προβολεῖς τους ἀπὸ 
τὸ Κορδελιὸ ὣς τὸ Κοκαργιάλι, γιὰ νὰ παρακολουθοῦν τὸ ἀπάνθρωπο θέαμα τῶν σφαγῶν, τοῦ 
πανικοῦ, τῶν ὀλοφυρμῶν.

Στὸ βρετανικὸ “Ἄιρον Ντιούκ” τὴν ἴδια ὥρα δινόταν δεξίωση, καὶ ἀκούγονταν χαρούμενοι ἦχοι 
ἀπὸ βὰλς καὶ οὐὰν στέπ.  Ὁ Γάλλος ναύαρχος ὡστόσο πῆγε καθυστερημένος.  Ὅπως δικαιολογή-
θηκε, ἕνα πτῶμα εἶχε μπερδευτεῖ στὴν ἕλικα τῆς βενζινακάτου του, καὶ τὸν ἐμπόδισε νὰ πάει ἔγκαιρα 
στὴν ἐκδήλωση»...

(Τζὼν Βεϊνόγλου)

« Ὁ Χρυσόστομος δὲν ἀνήκει στὴν ἐκκλησία τῆς Γαλλίας, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν θὰ μὲ ἐμποδίσει νὰ 
ἐκφράσω τὸν βαθύτατο σεβασμό μου στὴ μνήμη του.  Μὲ μεγαλεῖο ψυχῆς ἀρνήθηκε νὰ δεχθεῖ τὴν 
τελευταία στιγμὴ τὸ καταφύγιο ποὺ τοῦ προσέφερε γιὰ δεύτερη φορὰ ὁ Γάλλος πρόξενος Γκρανιέ, γιὰ 
νὰ μείνει μὲ τὸ ποίμνιό του.  Μόλις ἔφυγε τὸ γαλλικὸ ἄγημα, ἔφθασαν ἕνα τουρκικὸ αὐτοκίνητο μὲ 
ἕναν ἀξιωματικὸ καὶ δύο στρατιῶτες, πῆραν τὸν ἱεράρχη καὶ τὸν ὁδήγησαν στὸν φρούραρχο Σμύρνης 
Νουρεντίν.  Ἐκεῖνος τὸν παρέδωσε στὸν ἀλαλάζοντα ὄχλο.  Τὸν πῆγαν πρῶτα σὲ ἕνα κουρεῖο καὶ τοῦ 
φόρεσαν ἄσπρη μπλούζα, ἴσως γιὰ νὰ διακρίνεται καλύτερα, καὶ ἄρχισαν τὸ φρικτὸ κακούργημα.  
Τοῦ ξερρίζωσαν τὰ γένια, τὸν μαχαίρωσαν, τὸν τύφλωσαν ἀπὸ τὸ ἕνα μάτι, τοῦ ἔκοψαν τὰ αὐτιὰ καὶ 
τὴ μύτη.  Πλάι στοὺς ἄνδρες ἔπαιρναν μέρος στὸ μαρτύριο καὶ γυναῖκες.  Στὸν τουρκομαχαλᾶ ποὺ 
τὸν ἔσυραν, τὸν διαμέλισαν, καὶ ἔριξαν τὶς σάρκες του στὰ σκυλιά».

( Ἐντουὰρντ Συλιέ)

δηλαδή, Θυμηθεῖτε τὰ παράλο-
γα ποὺ συμβαίνουν στοὺς πολέ-
μους. Λέγεται ὅτι, ὅταν κάποτε 
κάποιος ἀπὸ τοὺς συνεργάτες 
τοῦ Χίτλερ ἐξέφρασε τὶς ἐπιφυ-
λάξεις του γιὰ τὰ ἐγκλήματα ποὺ 
διαπράττονταν ἀπὸ τοὺς ναζί, ὁ 
Χίτλερ τὸν καθησύχασε, βεβαι-
ώνοντάς τον ὅτι σὲ λίγα χρόνια 
κανένας δὲν θὰ θυμόταν τίπο-
τα, καὶ προσθέτοντας: «Ποιὸς 
θυμᾶται σήμερα τὴ σφαγὴ 
τῶν  Ἀρμενίων;». Συμπέρα-
σμα:  Ἡ λήθη τῶν ἐγκλημάτων 
τοῦ παρελθόντος ὄχι μόνο δὲν 
λειτουργεῖ ἀποτρεπτικά, ἀλλά, 
ἀντίθετα, δίνει τὸ ἐλεύθερο γιὰ 
τὴν ἐπανάληψή τους.

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΤΣΕΝΤΟΣ
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Ἀπὸ τὴν καταστροφὴ  
τῆς Σμύρνης

Προσωπικὴ μαρτυρία τοῦ 
ἀκαδημαϊκοῦ Γεωργίου 
Μυλωνᾶ, ἀπὸ ὁμιλία 

του στὴν  Ἀκαδημία  Ἀθηνῶν 
τὸ 1982, δημοσιευμένη στὴ 
Νέα  Ἑστία (Δεκέμβριος 1982), 
σελ. 89. Τὸ κείμενο μᾶς ἔστειλε 
ἡ συνεργάτις μας Κλειώ-Σταυ-
ρούλα Κουράση, ὅπως εἶχε δη-
μοσιευθεῖ στὴν ἐφημερίδα τοῦ  
Ἄργους Παρατηρητής (φύλλο 
Μ. Τετάρτης, 4  Ἀπριλίου 2007, 
σελ. 89), ἀπὸ τὸν διευθυντὴ τῆς 
ἐφημερίδας (ἡ ὁποία δὲν ἐκδίδε-
ται πλέον) Γεώργιο Μουσταΐρα.

«... Κατὰ τὰς τελευταίας ἡμέ-
ρας τοῦ Σεπτεμβρίου 1922, μιὰ 
ὁμάδα φοιτητῶν τοῦ Interna-
tional College τῆς Σμύρνης καὶ 
ἐγὼ εὑρέθημεν φυλακισμένοι 
σὲ ἕνα ἀπὸ τά “μπουντρούμια” 
τοῦ Διοικητηρίου Σμύρνης. Σ’ 
αὐτὸ ἦσαν στριμωγμένοι  Ἕλλη-

νες Χριστιανοὶ αἰχμάλωτοι, 
μᾶλλον ἄνθρωποι προο-
ρισμένοι γιὰ θάνατο. Τὶς 
βραδυνὲς ὧρες, μὲ ἐπι-
κεφαλῆς Τουρκοκρῆτα, 
παρελάμβανον θύματα, 
ποὺ ἐτυφεκίζοντο...  Ὁποία 
ἦταν ἡ ἔκπληξή μας, ὅταν 
ἀκούσαμε τὸν Τουρκοκρη-
τικὸ νὰ λέγει:

– Δὲν θὰ σᾶς σκοτώσω, 

θὰ σᾶς σώσω... Θὰ σᾶς σώσω 
σήμερα, γιατὶ ἐλπίζω αὐτὸ νὰ 
μὲ βοηθήσει νὰ λησμονήσω μιὰ 
τρομερὴ σκηνὴ ποὺ ἀντίκρισαν 
τὰ μάτια μου, σκηνὴ στὴν ὁποία 
ἔλαβα μέρος.

Καὶ συνέχισε:
– Παρακολούθησα τὸ χάλα-

σμα τοῦ Δεσπότη σας.  Ἤμουν 
μ’ ἐκείνους ποὺ τὸν τύφλωσαν, 
τοῦ ἔβγαλαν τὰ μάτια, καὶ αἱμό-
φυρτο τὸν ἔσυραν ἀπὸ τὰ γένια 
καὶ τὰ μαλλιὰ στὰ σοκάκια τοῦ 
Τουρκομαχαλᾶ, τὸν ξυλοκο-
ποῦσαν, τὸν ἔβριζαν καὶ τὸν πε-
τσόκοψαν. Βαθιὰ ἐντύπωση μοῦ 
ἔκαμε καὶ ἀξέχαστη παραμένει 
ἡ στάση του. Στὰ μαρτύρια ποὺ 
τὸν ὑπέβαλλαν, δὲν ἀπαντοῦσε 
μὲ φωνές, μὲ παρακλήσεις, μὲ 

κατάρες. Τὸ πρόσωπό του τὸ 
κατάχλωμο, τὸ σκεπασμένο μὲ 
τὸ αἷμα τῶν ματιῶν του, τὸ εἶχε 
στραμμένο πρὸς τὸν οὐρανό, 
καὶ διαρκῶς κἄτι ψιθύριζε, ποὺ 
δὲν ἠκούετο πέρα ἀπὸ τὴν πε-
ριοχή του. Ξέρεις ἐσύ, δάσκαλε, 
τί ἔλεγε;

– Ναί, ξέρω, τοῦ ἀπάντησα.  
Ἔλεγε, “Πάτερ ἅγιε, ἄφες αὐτοῖς, 
οὐ γὰρ οἴδασι τί ποιοῦσι”. 

– Δὲν σὲ καταλαβαίνω, δά-
σκαλε, μὰ δὲν πειράζει.  Ἀπὸ 
καιροῦ σὲ καιρό, ὅταν μπο-
ροῦσε, ὕψωνε κάπως τὸ δεξί 
του χέρι καὶ εὐλογοῦσε τοὺς 
διῶκτές του. Κάποιος πατριώ-
της μου ἀναγνωρίζει τὴ χειρο-
νομία τῆς εὐλογίας, μανιάζει, 
καὶ μὲ τὸ τρομερὸ μαχαίρι του 
κόβει καὶ τὰ δυὸ χέρια τοῦ Δε-
σπότη.  Ἐκεῖνος σωριάστηκε στὴ 
ματωμένη γῆ, μὲ στεναγμὸ ποὺ 
φαινόταν ὅτι ἦταν μᾶλλον στε-
ναγμὸς ἀνακουφίσεως, παρὰ 
πόνου. Τόσο τὸν λυπήθηκα τό-
τε, καὶ μὲ δυὸ σφαῖρες στὸ κεφά-
λι τὸν ἀπετελείωσα. Αὐτὴ εἶναι ἡ 
ἱστορία μου. Τώρα ποὺ σᾶς τὴν 
εἶπα, ἐλπίζω πὼς θὰ ἡσυχάσω. 
Γι’ αὐτὸ σᾶς χάρισα τὴ ζωή».

Παρακολούθησα τὸ χάλασμα τοῦ Δεσπότη 
σας.  Ἤμουν μ’ ἐκείνους ποὺ τὸν τύφλω-

σαν, τοῦ ἔβγαλαν τὰ μάτια, καὶ αἱμόφυρτο 
τὸν ἔσυραν ἀπὸ τὰ γένια καὶ τὰ μαλλιὰ στὰ 
σοκάκια τοῦ Τουρκομαχαλᾶ, τὸν ξυλοκο-
ποῦσαν, τὸν ἔβριζαν καὶ τὸν πετσόκοψαν. 

K
K



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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